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MajjhimanikÈya 
 

MajjhimapaÓÓÈsaÔÔhakathÈ 
 

_____ 
 

Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

1. Gahapativagga 
 

1. KandarakasuttavaÓÓanÈ 

 1. EvaÑ me sutanti KandarakasuttaÑ. Tattha CampÈyanti evaÑnÈmake 
nagare. Tassa hi nagarassa ÈrÈmapokkharaÓÊ-ÈdÊsu tesu tesu ÔhÈnesu 
campakarukkhÈva ussannÈ ahesuÑ, tasmÈ CampÈti sa~khamagamÈsi. 
GaggarÈya pokkharaÓiyÈ tÊreti tassa CampÈnagarassa avid|re GaggarÈya 
nÈma rÈjamahesiyÈ khaÓitattÈ GaggarÈti laddhavohÈrÈ pokkharaÓÊ atthi, 
tassÈ tÊre samantato nÊlÈdipaÒcavaÓÓakusumapaÔimaÓÉitaÑ mahantaÑ 
CampakavanaÑ, tasmiÑ BhagavÈ kusumagandhasugandhe Campakavane 
viharati. TaÑ sandhÈya “GaggarÈya pokkharaÓiyÈ tÊre”ti vuttaÑ. MahatÈ 
bhikkhusaÑghena saddhinti adassitaparicchedena mahantena 
bhikkhusaÑghena saddhiÑ. Pessoti tassa nÈmaÑ. HatthÈrohaputtoti 
hatthÈcariyassa putto1. Kandarako ca paribbÈjakoti Kandarakoti evaÑnÈmo 
channaparibbÈjako. AbhivÈdetvÈti chabbaÓÓÈnaÑ ghanabuddharasmÊnaÑ 
antaraÑ pavisitvÈ pasannalÈkhÈrase nimujjamÈno viya, si~gÊsuvaÓÓavaÓÓaÑ 
dussavaraÑ pasÈretvÈ sasÊsaÑ pÈrupamÈno viya, 
vaÓÓagandhasampannacampakapupphÈni2 sirasÈ sampaÔicchanto viya, 
SinerupÈdaÑ upagacchanto puÓÓacando viya Bhagavato 
cakkalakkhaÓapaÔimaÓÉite alattakavaÓÓaphullapadumasassirike pÈde 
vanditvÈti attho. EkamantaÑ nisÊdÊti chanisajjadosavirahite ekasmiÑ okÈse 
nisÊdi. 
______________________________________________________________ 
 1. HatthÈcariyaputto (SÊ, SyÈ) 
 2. VaÓÓagandhasampannaÑ campakapupphapiÄandhanaÑ (Ka) 
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 TuÓhÊbh|taÑ tuÓhÊbh|tanti yato yato anuviloketi, tato tato 
tuÓhÊbh|tamevÈti attho. Tattha hi ekabhikkhussÈpi hatthakukkuccaÑ vÈ 
pÈdakukkuccaÑ vÈ natthi, sabbe Bhagavato ceva gÈravena attano ca 
sikkhitasikkhatÈya aÒÒamaÒÒaÑ vigatasallÈpÈ antamaso ukkÈsitasaddampi 
akarontÈ sunikhÈta-indakhÊlÈ viya nivÈtaÔÔhÈne sannisinnaÑ mahÈsamudda-
udakaÑ viya kÈyenapi niccalÈ manasÈpi avikkhittÈ rattavalÈhakÈ viya 
Sineruk|ÔaÑ BhagavantaÑ parivÈretvÈ nisÊdiÑsu. ParibbÈjakassa evaÑ 
sannisinnaÑ parisaÑ disvÈ mahantaÑ pÊtisomanassaÑ uppajji, uppannaÑ 
pana antohadayasmiÑyeva sannidahituÑ1 asakkonto piyasamudÈhÈraÑ 
samuÔÔhÈpesi. TasmÈ acchariyaÑ bhoti-ÈdimÈha. 

 Tattha andhassa pabbatÈrohanaÑ viya niccaÑ na hotÊti acchariyaÑ. 
AyaÑ tÈva saddanayo2. AyaÑ pana AÔÔhakathÈnayo, accharÈyogganti 
acchariyaÑ, accharaÑ paharituÑ yuttanti attho. Abh|tapubbaÑ bh|tanti 
abbhutaÑ. UbhayampetaÑ vimhayassevÈdhivacanaÑ. TaÑ panetaÑ garaha-
acchariyaÑ, pasaÑsÈ-acchariyanti duvidhaÑ hoti. Tattha “acchariyaÑ 
MoggallÈna abbhutaÑ MoggallÈna, yÈva bÈhÈgahaÓÈpi nÈma so 
moghapuriso ÈgamessÈtÊ”ti3 idaÑ garaha-acchariyaÑ4 nÈma. “AcchariyaÑ 
NandamÈte abbhutaÑ NandamÈte, yatra hi nÈma cittuppÈdampi 
parisodhessasÊ”ti5 idaÑ pasaÑsÈ-acchariyaÑ nÈma, idhÈpi idameva 
adhippetaÑ, ayaÒhi taÑ pasaÑsanto evamÈha. 

 YÈvaÒcidanti ettha idanti nipÈtamattaÑ. YÈvÈti pamÈÓaparicchedo, 
yÈva sammÈ paÔipÈdito, yattakena pamÈÓena sammÈ paÔipÈdito, na sakkÈ 
tassa vaÓÓe vattuÑ, atha kho acchariyamevetaÑ abbhutamevetanti vuttaÑ 
hoti. EtaparamaÑ yevÈti evaÑ sammÈ paÔipÈdito eso bhikkhusaÑgho 
tassÈpi bhikkhusaÑghassa paramoti etaparamo, taÑ etaparamaÑ. YathÈ 
ayaÑ paÔipÈdito, evaÑ paÔipÈditaÑ katvÈ paÔipÈdesuÑ, na ito bhiyyoti attho. 
Dutiyanaye evaÑ paÔipÈdessanti, na ito bhiyyoti yojetabbaÑ. Tattha 
paÔipÈditoti ÈbhisamÈcÈrikavattaÑ ÈdiÑ katvÈ sammÈ 
apaccanÊkapaÔipattiyaÑ yojito. Atha kasmÈ ayaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. SannisÊdetuÑ (SÊ), sannisÊdituÑ (SyÈ) 2. Tantinayo (SyÈ, Ka) 
 3. Vi 4. 419; AÑ 3. 45 piÔÔhesu. 4. GarahaÓacchariyaÑ (SÊ)  
 5. AÑ 2. 446 piÔÔhe. 
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paribbÈjako atÊtÈnÈgate Buddhe dasseti, kimassa tiyaddhajÈnanaÒÈÓaÑ 
atthÊti. Natthi, nayaggÈhe pana ÔhatvÈ1 “yenÈkÈrena ayaÑ bhikkhusaÑgho 
sannisinno danto vinÊto upasanto, atÊtabuddhÈpi etaparamaÑyeva katvÈ 
paÔipajjÈpesuÑ, anÈgatabuddhÈpi paÔipajjÈpessanti, natthi ito uttari 
paÔipÈdanÈ”ti maÒÒamÈno anubuddhiyÈ evamÈha. 
 
 2. EvametaÑ KandarakÈti pÈÔi-ekko anusandhi. BhagavÈ kira taÑ sutvÈ 
“Kandaraka tvaÑ bhikkhusaÑghaÑ upasantoti vadasi, imassa pana 
bhikkhusaÑghassa upasantakÈraÓaÑ tuyhaÑ apÈkaÔaÑ, na hi tvaÑ 
samatiÑsa pÈramiyo, p|retvÈ kusalam|laÑ paripÈcetvÈ Bodhipalla~ke 
sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ paÔivijjhi, mayÈ pana pÈramiyo p|retvÈ ÒÈtatthacariyaÑ 
lokatthacariyaÑ BuddhatthacariyaÒca koÔiÑ pÈpetvÈ Bodhipalla~ke 
sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ paÔividdhaÑ, mayhaÑ etesaÑ upasantakÈraÓaÑ 
pÈkaÔan”ti dassetuÑ imaÑ desanaÑ Èrabhi. 

 Santi hi KandarakÈti ayampi pÈÔi-ekko anusandhi. Bhagavato kira 
etadahosi “ayaÑ paribbÈjako imaÑ bhikkhusaÑghaÑ upasantoti vadati, 
ayaÒca bhikkhusaÑgho kappetvÈ pakappetvÈ kuhakabhÈvena iriyÈpathaÑ 
saÓÔhapento cittena anupasanto na upasantÈkÈraÑ dasseti. Ettha pana 
bhikkhusaÑghe paÔipadaÑ p|rayamÈnÈpi paÔipadaÑ p|retvÈ matthakaÑ 
patvÈ Ôhitabhikkh|pi atthi, tattha paÔipadaÑ p|retvÈ matthakaÑ pattÈ attanÈ 
paÔividdhaguÓeheva upasantÈ, paÔipadaÑ p|rayamÈnÈ uparimaggassa 
vipassanÈya upasantÈ, ito muttÈ pana avasesÈ cat|hi satipaÔÔhÈnehi upasantÈ. 
TaÑ2 nesaÑ upasantakÈraÓaÑ dassessÈmÊ”ti “iminÈ ca iminÈ ca kÈraÓena 
ayaÑ bhikkhusaÑgho upasanto”ti dassetuÑ “santi hi KandarakÈ”ti-ÈdimÈha. 

 Tattha arahanto khÊÓÈsavÈti-ÈdÊsu yaÑ vattabbaÑ, taÑ 
M|lapariyÈyasuttavaÓÓanÈyameva vuttaÑ. SekhapaÔipadampi tattheva 
vitthÈritaÑ. SantatasÊlÈti satatasÊlÈ nirantarasÊlÈ. Santatavuttinoti tasseva 
vevacanaÑ, santatajÊvikÈ vÈtipi attho. TasmiÑ santatasÊle ÔhatvÈva jÊvikaÑ 
kappenti, na dussÊlyaÑ maraÓaÑ pÈpuÓantÊti attho.  

 NipakÈti nepakkena samannÈgatÈ paÒÒavanto. Nipakavuttinoti paÒÒÈya 
vuttino, paÒÒÈya ÔhatvÈ jÊvikaÑ kappenti. YathÈ ekacco sÈsane  
______________________________________________________________ 
 1. NayaggÈhena pana vatvÈ (Ka) 2. Tena (SÊ) 
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pabbajitvÈpi jÊvitakÈraÓÈ chasu agocaresu carati, vesiyÈgocaro hoti, vidhava, 
thullakumÈrika, paÓÉaka, pÈnÈgÈra, bhikkhunigocaro hoti, saÑsaÔÔho 
viharati rÈj|hi rÈjamahÈmattehi titthiyehi titthiyasÈvakehi ananulomikena 
gihisaÑsaggena1, vejjakammaÑ karoti, d|takammaÑ karoti, 
pahiÓakammaÑ karoti, gaÓÉaÑ phÈleti, arumakkhanaÑ deti, 
uddhaÑvirecanaÑ deti, adhovirecanaÑ deti, natthutelaÑ pacati, pivanatelaÑ 
pacati, veÄudÈnaÑ, pattadÈnaÑ, pupphadÈnaÑ, phaladÈnaÑ, sinÈnadÈnaÑ, 
dantakaÔÔhadÈnaÑ, mukhodakadÈnaÑ, cuÓÓamattikadÈnaÑ2 deti, 
cÈÔukamyaÑ3 karoti, muggas|piyaÑ, pÈribhaÔyaÑ, ja~ghapesaniyaÑ karotÊti 
ekavÊsatividhÈya anesanÈya jÊvikaÑ kappento anipakavutti nÈma hoti, na 
paÒÒÈya ÔhatvÈ jÊvikaÑ kappeti, tato kÈlakiriyaÑ katvÈ SamaÓayakkho nÈma 
hutvÈ “tassa sa~ghÈÔipi ÈdittÈ hoti sampajjalitÈ”ti vuttanayena mahÈdukkhaÑ 
anubhoti. EvaÑvidhÈ ahutvÈ jÊvitahetupi sikkhÈpadaÑ anatikkamanto 
catupÈrisuddhisÊle patiÔÔhÈya yathÈbalaÑ BuddhavacanaÑ uggaÓhitvÈ 
rathavinÊtapaÔipadaÑ, mahÈgosi~gapaÔipadaÑ, mahÈsuÒÒatapaÔipadaÑ, 
ana~gaÓapaÔipadaÑ, dhammadÈyÈdapaÔipadaÑ, nÈlakapaÔipadaÑ, 
tuvaÔÔakapaÔipadaÑ, candopamapaÔipadanti imÈni ariyapaÔipadÈni p|rento 
catupaccayasantosa, bhÈvanÈrÈma-ariyavaÑsapaÔipattiyaÑ kÈyasakkhino 
hutvÈ anÊkÈ nikkhantahatthÊ viya y|thÈ vissaÔÔhasÊho viya 
nipacchÈbandhamahÈnÈvÈ4 viya ca gamanÈdÊsu ekavihÈrino vipassanaÑ 
paÔÔhapetvÈ ajja-ajjeva arahattanti pavatta-ussÈhÈ viharantÊti attho.  

 SuppatiÔÔhitacittÈti cat|su satipaÔÔhÈnesu suÔÔhapitacittÈ hutvÈ. SesÈ 
satipaÔÔhÈnakathÈ heÔÔhÈ vitthÈritÈva. Idha pana lokiyalokuttaramissakÈ 
satipaÔÔhÈnÈ kathitÈ, ettakena bhikkhusaÑghassa upasantakÈraÓaÑ kathitaÑ 
hoti. 
 
 3. YÈva supaÒÒattÈti yÈva suÔÔhapitÈ sudesitÈ. Mayampi hi bhanteti 
iminÈ esa attano kÈrakabhÈvaÑ dasseti, bhikkhusaÑghaÒca ukkhipati. 
AyaÒhettha adhippÈyo, mayampi hi bhante gihi -pa- suppatiÔÔhitacittÈ 
viharÈma, bhikkhusaÑghassa pana ayameva kasi ca bÊjaÒca yugana~galaÒca 
phÈlapÈcanaÒca. TasmÈ bhikkhusaÑgho sabbakÈlaÑ satipaÔÔhÈnaparÈyaÓo,  
______________________________________________________________ 
 1. Abhi 2. 255 piÔÔhe. 2. CuÓÓadÈnaÑ mattikadÈnaÑ (SÊ) 
 3. PÈtukamyaÑ (SyÈ) 4. NippaccÈbandhamahÈnÈvÈ (SÊ) 
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mayaÑ pana kÈlena kÈlaÑ okÈsaÑ labhitvÈ etaÑ manasikÈraÑ karoma, 
mayampi kÈrakÈ, na sabbaso vissaÔÔhakammaÔÔhÈnÈyevÈti. Manussagahaneti 
manussÈnaÑ ajjhÈsayagahanena gahanatÈ, ajjhÈsayassÈpi nesaÑ 
kilesagahanena gahanatÈ veditabbÈ. KasaÔasÈÔheyyesupi eseva nayo. Tattha 
aparisuddhaÔÔhena kasaÔatÈ, kerÈÔiyaÔÔhena sÈÔheyyatÈ veditabbÈ. SattÈnaÑ 
hitÈhitaÑ jÈnÈtÊti evaÑ gahanakasaÔakerÈÔiyÈnaÑ manussÈnaÑ 
hitÈhitapaÔipadaÑ yÈva suÔÔhu BhagavÈ jÈnÈti. YadidaÑ pasavoti ettha 
sabbÈpi catuppadajÈti pasavoti adhippetÈ. PahomÊti sakkomi. YÈvatakena 
antarenÈti yattakena khaÓena. CampaÑ gatÈgataÑ karissatÊti assamaÓÉalato 
yÈva CampÈnagaradvÈrÈ gamanaÒca ÈgamanaÒca karissati. SÈÔheyyÈnÊti 
saÔhattÈni. K|ÔeyyÈnÊti k|ÔattÈni. Va~keyyÈnÊti va~kattÈni. JimheyyÈnÊti 
jimhattÈni. PÈtukarissatÊti pakÈsessati dassessati. Na hi sakkÈ tena tÈni 
ettakena antarena dassetuÑ.  

 Tattha yassa kismiÒcideva ÔhÈne ÔhÈtukÈmassa sato yaÑ ÔhÈnaÑ 
manussÈnaÑ sappaÔibhayaÑ, purato gantvÈ vaÒcetvÈ ÔhassÈmÊti na hoti, 
tasmiÑ ÔhÈtukÈmaÔÔhÈneyeva nikhÈtatthambho viya cattÈro pÈde niccale 
katvÈ tiÔÔhati, ayaÑ saÔho nÈma. Yassa pana kismiÒcideva ÔhÈne 
avacchinditvÈ khandhagataÑ pÈtetukÈmassa sato yaÑ ÔhÈnaÑ manussÈnaÑ 
sappaÔibhayaÑ, purato gantvÈ vaÒcetvÈ pÈtessÈmÊti na hoti, tattheva 
avacchinditvÈ pÈteti, ayaÑ k|Ôo nÈma. Yassa kismiÒcideva ÔhÈne maggÈ 
ukkamma nivattitvÈ paÔimaggaÑ ÈrohitukÈmassa sato yaÑ ÔhÈnaÑ 
manussÈnaÑ sappaÔibhayaÑ, purato gantvÈ vaÒcetvÈ evaÑ karissÈmÊti na 
hoti, tattheva maggÈ ukkamma nivattitvÈ paÔimaggaÑ Èrohati, ayaÑ va~ko 
nÈma. Yassa pana kÈlena vÈmato kÈlena dakkhiÓato kÈlena ujumaggeneva 
gantukÈmassa sato yaÑ ÔhÈnaÑ manussÈnaÑ sappaÔibhayaÑ, purato gantvÈ 
vaÒcetvÈ evaÑ karissÈmÊti na hoti, tattheva kÈlena vÈmato kÈlena 
dakkhiÓato kÈlena ujumaggaÑ gacchati, tathÈ laÓÉaÑ vÈ passÈvaÑ vÈ 
vissajjetukÈmassa sato idaÑ ÔhÈnaÑ susammaÔÔhaÑ ÈkiÓÓamanussaÑ 
ramaÓÊyaÑ, imasmiÑ ÔhÈne evar|paÑ kÈtuÑ na yuttaÑ, purato gantvÈ 
paÔicchannaÔhÈne kÈrissÈmÊti na hoti, tattheva karoti, ayaÑ jimho nÈma. Iti 
imaÑ catubbidhampi kiriyaÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ. SabbÈni tÈni 
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sÈÔheyyÈni k|ÔeyyÈni va~keyyÈni jimheyyÈni pÈtukarissatÊti evaÑ karontÈpi 
te saÔhÈdayo tÈni sÈÔheyyÈdÊni pÈtukaronti nÈma. 

 EvaÑ pas|naÑ uttÈnabhÈvaÑ dassetvÈ idÈni manussÈnaÑ 
gahanabhÈvaÑ dassento amhÈkaÑ pana bhanteti-ÈdimÈha. Tattha dÈsÈti 
antojÈtakÈ vÈ dhanakkÊtÈ vÈ karamarÈnÊtÈ vÈ sayaÑ vÈ dÈsabyaÑ upagatÈ. 
PessÈti pesanakÈrakÈ. KammakarÈti bhattavetanabhatÈ. AÒÒathÈva kÈyenÈti 
aÒÒenevÈkÈrena kÈyena samudÈcaranti, aÒÒenevÈkÈrena vÈcÈya, aÒÒena ca 
nesaÑ ÈkÈrena cittaÑ ÔhitaÑ hotÊti dasseti. Tattha ye sammukhÈ sÈmike 
disvÈ paccuggamanaÑ karonti, hatthato bhaÓÉakaÑ gaÓhanti, imaÑ 
vissajjetvÈ imaÑ gaÓhantÈ sesÈnipi 
ÈsanapaÒÒÈpanatÈlavaÓÔabÊjanapÈdadhovanÈdÊni sabbÈni kiccÈni karonti, 
parammukhakÈle pana telampi uttarantaÑ na olokenti, satagghanakepi 
sahassagghanakepi kamme parihÈyante nivattitvÈ oloketumpi na icchanti, 
ime aÒÒathÈ kÈyena samudÈcaranti nÈma. Ye pana sammukhÈ “amhÈkaÑ 
sÈmi amhÈkaÑ ayyo”ti-ÈdÊni vatvÈ pasaÑsanti, parammukhÈ avattabbaÑ 
nÈma natthi, yaÑ icchanti, taÑ vadanti, ime aÒÒathÈ vÈcÈya samudÈcaranti 
nÈma. 
 
 4. CattÈrome pessapuggalÈti ayampi pÈÔi-ekko anusandhi. AyaÒhi pesso 
“yÈvaÒcidaÑ bhante BhagavÈ evaÑ manussagahane evaÑmanussakasaÔe 
evaÑ manussasÈÔheyye vattamÈne sattÈnaÑ hitÈhitaÑ jÈnÈtÊ”ti Èha. Purime 
ca tayo puggalÈ ahitapaÔipadaÑ paÔipannÈ, upari catuttho hitapaÔipadaÑ, 
evamahaÑ sattÈnaÑ hitÈhitaÑ jÈnÈmÊti dassetuÑ imaÑ desanaÑ Èrabhi. 
HeÔÔhÈ Kandarakassa kathÈya saddhiÑ yojetumpi vaÔÔati. Tena vuttaÑ 
“yÈvaÒcidaÑ bhotÈ Gotamena sammÈ bhikkhusaÑgho paÔipÈdito”ti. Athassa 
BhagavÈ “purime tayo puggale pahÈya upari catutthapuggalassa 
hitapaÔipattiyaÑyeva paÔipÈdemÊ”ti dassentopi imaÑ desanaÑ Èrabhi. 
Santoti idaÑ saÑvijjamÈnÈti padasseva vevacanaÑ. “SantÈ honti samitÈ 
v|pasantÈ”ti1 ettha hi niruddhÈ santÈti vuttÈ. “SantÈ ete vihÈrÈ ariyassa 
vinaye vuccantÊ”ti ettha2 nibbutÈ. “Santo have sabbhi pavedayantÊ”ti ettha3 
paÓÉitÈ. Idha pana vijjamÈnÈ upalabbhamÈnÈti attho.  
______________________________________________________________
 1. Abhi 2. 262 piÔÔhe. 2. Ma 1. 50 piÔÔhe. 3. Khu 6. 136 piÔÔhe. 
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 AttantapÈdÊsu attÈnaÑ tapati dukkhÈpetÊti attantapo. Attano 
paritÈpanÈnuyogaÑ attaparitÈpanÈnuyogaÑ. ParaÑ tapati dukkhÈpetÊti 
parantapo. ParesaÑ paritÈpanÈnuyogaÑ paraparitÈpanÈnuyogaÑ. DiÔÔheva 
dhammeti imasmiÑyeva attabhÈve. NicchÈtoti chÈtaÑ vuccati taÓhÈ, sÈ assa 
natthÊti nicchÈto. SabbakilesÈnaÑ nibbutattÈ nibbuto. Anto tÈpanakilesÈnaÑ 
abhÈvÈ sÊtalo jÈtoti sÊtibh|to. JhÈnamaggaphalanibbÈnasukhÈni 
paÔisaÑvedetÊti sukhapaÔisaÑvedÊ. Brahmabh|tena attanÈti seÔÔhabh|tena 
attanÈ. CittaÑ ÈrÈdhetÊti cittaÑ sampÈdeti, parip|reti gaÓhÈti pasÈdetÊti 
attho.  
 
 5. DukkhapaÔikk|lanti dukkhassa paÔik|laÑ, paccanÊkasaÓÔhitaÑ 
dukkhaÑ apatthayamÈnanti attho.  
 
 6. PaÓÉitoti idha cat|hi kÈraÓehi paÓÉitoti na vattabbo, satipaÔÔhÈnesu 
pana kammaÑ karotÊti paÓÉitoti vattuÑ vaÔÔati. MahÈpaÒÒoti idampi 
mahante atthe pariggaÓhÈtÊti-ÈdinÈ mahÈpaÒÒalakkhaÓena na vattabbaÑ, 
satipaÔÔhÈnapariggÈhikÈya pana paÒÒÈya samannÈgatattÈ mahÈpaÒÒoti 
vattuÑ vaÔÔati. MahatÈ atthena saÑyutto agamissÈti mahatÈ atthena 
saÑyutto hutvÈ gato bhaveyya, sotÈpattiphalaÑ pÈpuÓeyyÈti attho. KiÑ 
pana yesaÑ maggaphalÈnaÑ upanissayo atthi, BuddhÈnaÑ sammukhÊbhÈve 
Ôhitepi tesaÑ antarÈyo hotÊti. Œma hoti, na pana Buddhe paÔicca, atha kho 
kiriyaparihÈniyÈ vÈ pÈpamittatÈya vÈ hoti. Tattha1 kiriyaparihÈniyÈ hoti 
nÈma–sace hi DhammasenÈpati DhanaÒjÈnissa brahmaÓassa ÈsayaÑ ÒatvÈ 
dhammaÑ adesayissÈ, so brÈhmaÓo sotÈpanno abhavissÈ, evaÑ tÈva 
kiriyaparihÈniyÈ hoti. PÈpamittatÈya hoti nÈma–sace hi AjÈtasattu 
Devadattassa vacanaÑ gahetvÈ pitughÈtakammaÑ nÈkarissÈ, 
SÈmaÒÒaphalasuttakathitadivaseva sotÈpanno abhavissÈ, tassa vacanaÑ 
gahetvÈ pitughÈtakammassa katattÈ pana na hoti, evaÑ pÈpamittatÈya hoti. 
ImassÈpi upÈsakassa kiriyaparihÈni jÈtÈ, apariniÔÔhitÈya desanÈya uÔÔhahitvÈ 
pakkanto. Apica bhikkhave ettÈvatÈpi pesso HatthÈrohaputto mahatÈ 
atthena saÑyuttoti katarena mahantena atthena?  
______________________________________________________________
 1. Tattha kathaÑ (Ka) 
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dvÊhi ÈnisaÑsehi. So kira upÈsako saÑghe ca pasÈdaÑ paÔilabhi, 
satipaÔÔhÈnapariggahaÓatthÈya cassa abhinavo nayo udapÈdi. Tena vuttaÑ 
“mahatÈ atthena saÑyutto”ti. Kandarako pana saÑghe pasÈdameva 
paÔilabhi. Etassa BhagavÈ kÈloti etassa dhammakkhÈnassa, catunnaÑ vÈ 
puggalÈnaÑ vibhajanassa kÈlo. 
 
 8. OrabbhikÈdÊsu urabbhÈ vuccanti eÄakÈ, urabbhe hanatÊti orabbhiko. 
S|karikÈdÊsupi eseva nayo. Luddoti dÈruÓo kakkhaÄo. MacchaghÈtakoti 
macchabandhakevaÔÔo. BandhanÈgÈrikoti bandhanÈgÈragopako. 
KururakammantÈti dÈruÓakammantÈ. 
 
 9. MuddhÈvasittoti1 khattiyÈbhisekena muddhani abhisitto. 
Puratthimena nagarassÈti nagarato puratthimadisÈya. SanthÈgÈranti2 
yaÒÒasÈlaÑ. KharÈjinaÑ nivÈsetvÈti sakhuraÑ ajinacammaÑ nivÈsetvÈ. 
SappitelenÈti sappinÈ ca telena ca. ®hapetvÈ hi sappiÑ avaseso yo koci 
sneho telanti vuccati. KaÓÉ|vamÈnoti nakhÈnaÑ chinnattÈ kaÓÉ|vitabbakÈle 
tena kaÓÉ|vamÈno. AnantarahitÈyÈti asanthatÈya. Sar|pavacchÈyÈti 
sadisavacchÈya. Sace gÈvÊ setÈ hoti, vacchopi setakova. Sace gÈvÊ kabarÈ vÈ 
rattÈ vÈ, vacchopi tÈdiso vÈti evaÑ sar|pavacchÈya. So evamÈhÈti so rÈjÈ 
evaÑ vadeti. VacchatarÈti taruÓavacchakabhÈvaÑ atikkantÈ balavavacchÈ. 
VacchatarÊsupi eseva nayo. BarihisatthÈyÈti parikkhepakaraÓatthÈya ceva 
yaÒÒabh|miyaÑ attharaÓatthÈya ca. SesaÑ heÔÔhÈ tattha tattha vitthÈritattÈ 
uttÈnamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

KandarakasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. AÔÔhakanÈgarasuttavaÓÓanÈ 

 17. EvaÑ me sutanti AÔÔhakanÈgarasuttaÑ. Tattha BeluvagÈmaketi3 
VesÈliyÈ dakkhiÓapasse avid|re BeluvagÈmako nÈma atthi, taÑ 
gocaragÈmaÑ katvÈti attho. Dasamoti so hi jÈtigottavasena  
______________________________________________________________ 
 1. MuddhÈbhisittoti (SÊ) 2. SandhÈgÈranti (®ÊkÈ) 
 3. VeluvagÈmaketi (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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ceva sÈrappattakulagaÓanÈya ca dasame ÔhÈne gaÓÊyati, tenassa 
Dasamotveva nÈmaÑ jÈtaÑ. AÔÔhakanÈgaroti AÔÔhakanagaravÈsÊ. 
KukkuÔÈrÈmoti KukkuÔaseÔÔhinÈ kÈrito ÈrÈmo.  
 
 18. Tena BhagavatÈ -pa- akkhÈtoti ettha ayaÑ sa~khepattho, yo so 
BhagavÈ samatiÑsa pÈramiyo p|retvÈ sabbakilese bhaÒjitvÈ anuttaraÑ 
sammÈsambodhiÑ abhisambuddho, tena BhagavatÈ tesaÑ tesaÑ sattÈnaÑ 
ÈsayÈnusayaÑ jÈnatÈ, hatthatale Ôhapita-ÈmalakaÑ viya sabbaÑ 
ÒeyyadhammaÑ passatÈ. Apica pubbenivÈsÈdÊhi jÈnatÈ, dibbena cakkhunÈ 
passatÈ, tÊhi vijjÈhi chahi vÈ pana abhiÒÒÈhi jÈnatÈ, sabbattha appaÔihatena 
samantacakkhunÈ passatÈ, sabbadhammajÈnanasamatthÈya paÒÒÈya jÈnatÈ, 
sabbasattÈnaÑ cakkhuvisayÈtÊtÈni tirokuÔÔÈdigatÈnipi r|pÈni ativisuddhena 
maÑsacakkhunÈ passatÈ, attahitasÈdhikÈya samÈdhipadaÔÔhÈnÈya 
paÔivedhapaÒÒÈya jÈnatÈ, parahitasÈdhikÈya karuÓÈpadaÔÔhÈnÈya 
desanÈpaÒÒÈya passatÈ, arÊnaÑ hatattÈ paccayÈdÊnaÒca arahattÈ ArahatÈ, 
sammÈ sÈmaÒca saccÈnaÑ buddhattÈ SammÈsambuddhena. 
AntarÈyikadhamme vÈ jÈnatÈ, niyyÈnikadhamme passatÈ, kilesÈrÊnaÑ 
hatattÈ ArahatÈ, sÈmaÑ sabbadhammÈnaÑ buddhattÈ SammÈsambuddhenÈti 
evaÑ catuvesÈrajjavasena cat|hi kÈraÓehi thomitena atthi nu kho eko 
dhammo akkhÈtoti. 
 
 19. Abhisa~khatanti kataÑ uppÈditaÑ. AbhisaÒcetayitanti cetayitaÑ 
pakappitaÑ. So tattha Ôhitoti so tasmiÑ samathavipassanÈdhamme Ôhito. 
DhammarÈgena dhammanandiyÈti padadvayehi samathavipassanÈsu 
chandarÈgo vutto. SamathavipassanÈsu hi sabbena sabbaÑ chandarÈgaÑ 
pariyÈdiyituÑ sakkonto arahÈ hoti, asakkonto anÈgÈmÊ hoti. So 
samathavipassanÈsu chandarÈgassa appahÊnattÈ catutthajjhÈnacetanÈya 
SuddhÈvÈse nibbattati, ayaÑ ÈcariyÈnaÑ samÈnakathÈ. 

 VitaÓÉavÈdÊ panÈha “teneva dhammarÈgenÈti vacanato akusalena 
SuddhÈvÈse nibbattatÊ”ti. So “suttaÑ ÈharÈ”ti vattabbo, addhÈ aÒÒaÑ 
apassanto idameva Èharissati, tato vattabbo “kiÑ panidaÑ suttaÑ 
neyyatthaÑ nÊtatthan”ti, addhÈ nÊtatthanti vakkhati. Tato vattabbo–evaÑ 
sante 
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anÈgÈmiphalatthikena samathavipassanÈsu chandarÈgo kattabbo bhavissati, 
chandarÈge uppÈdite anÈgÈmiphalaÑ paÔividdhaÑ bhavissati “mÈ suttaÑ me 
laddhan”ti yaÑ vÈ taÑ vÈ dÊpehi. PaÒhaÑ kathentena hi Ècariyassa santike 
uggahetvÈ attharasaÑ paÔivijjhitvÈ kathetuÑ vaÔÔati, akusalena hi sagge, 
kusalena vÈ apÈye paÔisandhi nÈma natthi. VuttaÒhetaÑ BhagavatÈ– 

“Na bhikkhave lobhajena kammena dosajena kammena mohajena 
kammena devÈ paÒÒÈyanti, manussÈ paÒÒÈyanti, yÈ vÈ panaÒÒÈpi kÈci 
sugatiyo, atha kho bhikkhave lobhajena kammena dosajena kammena 
mohajena kammena nirayo paÒÒÈyati, tiracchÈnayoni paÒÒÈyati, 
pettivisayo paÒÒÈyati, yÈ vÈ panaÒÒÈpi kÈci duggatiyo”ti1– 

 EvaÑ paÒÒÈpetabbo. Sace saÒjÈnÈti saÒjÈnÈtu, no ce saÒjÈnÈti, “gaccha 
pÈtova vihÈraÑ pavisitvÈ yÈguÑ pivÈhÊ”ti uyyojetabbo.  

 YathÈ ca pana imasmiÑ sutte, evaÑ MahÈmÈlukyovÈdepi 
mahÈsatipaÔÔhÈnepi KÈyagatÈsatisuttepi samathavipassanÈ kathitÈ. Tattha 
imasmiÑ sutte samathavasena gacchatopi vipassanÈvasena gacchatopi 
samathadhurameva dhuraÑ, MahÈmÈlukyovÈde vipassanÈva dhuraÑ, 
mahÈsatipaÔÔhÈnaÑ pana vipassanuttaraÑ nÈma kathitaÑ, 
KÈyagatÈsatisuttaÑ samathuttaranti. 

 AyaÑ kho gahapati -pa- ekadhammo akkhÈtoti ekadhammaÑ 
pucchitena ayampi ekadhammoti evaÑ pucchÈvasena kathitattÈ ekÈdasapi 
dhammÈ ekadhammo nÈma jÈto. MahÈsakuludÈyisuttasmiÒhi ek|navÊsati2 
pabbÈni paÔipadÈvasena ekadhammo nÈma jÈtÈni, idha ekÈdasapucchÈvasena 
ekadhammoti ÈgatÈni. Amatuppattiyatthena vÈ sabbÈnipi ekadhammoti 
vattuÑ vaÔÔati. 
 
 21. NidhimukhaÑ gavesantoti nidhiÑ pariyesanto. SakidevÈti 
ekapayogena. KathaÑ pana ekapayogeneva ekÈdasannaÑ nidhÊnaÑ 
adhigamo hotÊti. Idhekacco araÒÒe nidhiÑ gavesamÈno carati, tamenaÑ 
aÒÒataro atthacarako disvÈ “kiÑ bho carasÊ”ti pucchati. So “jÊvitavuttiÑ  
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 2. 297 piÔÔhe. 2. Ek|navÊsati pucchÈ (SyÈ) 
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pariyesÈmÊ”ti Èha. Itaro “tena hi samma Ègaccha, etaÑ pÈsÈÓaÑ pavattehÊ”ti 
Èha. So taÑ pavattetvÈ upar|pariÔhapitÈ vÈ kucchiyÈ kucchiÑ Èhacca ÔhitÈ 
vÈ ekÈdasa kumbhiyo passeyya, evaÑ ekapayogena ekÈdasannaÑ nidhÊnaÑ 
adhigamo hoti.  

 ŒcariyadhanaÑ pariyesissantÊti aÒÒatitthiyÈ hi yassa santike sippaÑ 
uggaÓhanti, tassa sippuggahaÓato pure vÈ pacchÈ vÈ antarantare vÈ gehato 
nÊharitvÈ dhanaÑ denti. YesaÑ gehe natthi, te ÒÈtisabhÈgato pariyesanti, 
tathÈ alabhamÈnÈ bhikkhampi caritvÈ dentiyeva. TaÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ. 

 Kima~gaÑ panÈhanti bÈhirakÈ tÈva aniyyÈnikepi sÈsane 
sippamattadÈyakassa dhanaÑ pariyesanti, ahaÑ pana evaÑvidhe 
niyyÈnikasÈsane ekÈdasavidhaÑ amatuppattipaÔipadaÑ desentassa 
Ècariyassa p|jaÑ kiÑ na karissÈmi, karissÈmiyevÈti vadati. 
Paccekadussayugena acchÈdesÊti ekamekassa bhikkhuno ekekaÑ 
dussayugamadÈsÊti attho. SamudÈcÈra vacanaÑ panettha evar|paÑ hoti, 
tasmÈ acchÈdesÊti vuttaÑ. PaÒcasatavihÈranti paÒcasatagghanikaÑ 
paÓÓasÈlaÑ kÈresÊti attho. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

AÔÔhakanÈgarasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. SekhasuttavaÓÓanÈ 

 22. EvaÑ me sutanti SekhasuttaÑ. Tattha navaÑ santhÈgÈranti adhunÈ 
kÈritaÑ santhÈgÈraÑ, ekÈ mahÈsÈlÈti attho. UyyogakÈlÈdÊsu hi rÈjÈno tattha 
ÔhatvÈ “ettakÈ purato gacchantu, ettakÈ pacchÈ, ettakÈ ubhohi passehi, ettakÈ 
hatthÊsu abhiruhantu, ettakÈ assesu, ettakÈ rathesu tiÔÔhant|”ti evaÑ santhaÑ 
karonti mariyÈdaÑ bandhanti, tasmÈ taÑ ÔhÈnaÑ santhÈgÈranti vuccati. 
UyyogaÔÔhÈnato ca ÈgantvÈ yÈva gehesu allagomayaparibhaÓÉÈdÊni karonti, 
tÈva dve tÊÓi divasÈni te rÈjÈno tattha santhambhantÊtipi santhÈgÈraÑ. TesaÑ 
rÈj|naÑ saha atthÈnusÈsanaÑ agÈrantipi santhÈgÈraÑ. GaÓarÈjÈno hi 
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te, tasmÈ uppannakiccaÑ ekassa vasena na chijjati, sabbesaÑ chando 
laddhuÑ vaÔÔati, tasmÈ sabbe tattha sannipatitvÈ anusÈsanti. Tena vuttaÑ 
“saha atthÈnusÈsanaÑ agÈrantipi santhÈgÈran”ti. YasmÈ panete tattha 
sannipatitvÈ “imasmiÑ kÈle kasituÑ vaÔÔati, imasmiÑ kÈle vapitun”ti 
evamÈdinÈ nayena gharÈvÈsakiccÈni sammantayanti, tasmÈ 
chiddÈvachiddaÑ gharÈvÈsaÑ tattha santharantÊtipi santhÈgÈraÑ. 
AcirakÈritaÑ hotÊti kaÔÔhakamma, silÈkamma cittakammÈdivasena 
susajjitaÑ devavimÈnaÑ viya adhunÈ niÔÔhÈpitaÑ. SamaÓena vÈti ettha 
yasmÈ gharavatthupariggahakÈleyeva devatÈ attano vasanaÔÔhÈnaÑ gaÓhanti, 
tasmÈ “devena vÈ”ti avatvÈ “samaÓena vÈ brÈhmaÓena vÈ kenaci vÈ 
manussabh|tenÈ”ti vuttaÑ. 

 Yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑs|ti santhÈgÈraÑ niÔÔhitanti sutvÈ 
“gacchÈma, naÑ passissÈmÈ”ti gantvÈ dvÈrakoÔÔhakato paÔÔhÈya sabbaÑ 
oloketvÈ “idaÑ santhÈgÈraÑ devavimÈnasadisaÑ ativiya manoramaÑ 
sassirikaÑ kena paÔhamaÑ paribhuttaÑ amhÈkaÑ dÊgharattaÑ hitÈya 
sukhÈya assÈ”ti cintetvÈ “amhÈkaÑ ÒÈtiseÔÔhassa paÔhamaÑ diyyamÈnepi 
Satthunova anucchavikaÑ, dakkhiÓeyyavasena diyyamÈnepi Satthunova 
anucchavikaÑ, tasmÈ paÔhamaÑ SatthÈraÑ paribhuÒjÈpessÈma, 
bhikkhusaÑghassa ÈgamanaÑ karissÈma, bhikkhusaÑghe Ègate TepiÔakaÑ 
BuddhavacanaÑ Ègatameva bhavissati, SatthÈraÑ tiyÈmarattiÑ amhÈkaÑ 
dhammakathaÑ kathÈpessÈma, iti tÊhi ratanehi paribhuttaÑ mayaÑ pacchÈ 
paribhuÒjissÈma, evaÑ no dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya bhavissatÊ”ti 
sanniÔÔhÈnaÑ katvÈ upasa~kamiÑsu.  

 Yena santhÈgÈraÑ tenupasa~kamiÑs|ti taÑ divasaÑ kira santhÈgÈraÑ 
kiÒcÈpi rÈjakulÈnaÑ dassanatthÈya devavimÈnaÑ viya susajjitaÑ hoti 
supaÔijaggitaÑ, BuddhÈrahaÑ pana katvÈ appaÒÒattaÑ. BuddhÈ hi nÈma 
araÒÒajjhÈsayÈ araÒÒÈrÈmÈ antogÈme vaseyyuÑ vÈ no vÈ, tasmÈ Bhagavato 
manaÑ jÈnitvÈva paÒÒÈpessÈmÈti cintetvÈ te1 BhagavantaÑ 
upasa~kamiÑsu. IdÈni pana manaÑ labhitvÈ paÒÒÈpetukÈmÈ yena 
santhÈgÈraÑ tenupasa~kamiÑsu. 

 SabbasanthariÑ santhÈgÈraÑ santharitvÈti yathÈ sabbameva santhataÑ 
hoti, evaÑ taÑ santharÈpetvÈ. SabbapaÔhamaÑ tÈva “gomayaÑ nÈma 
sabbama~galesu  
______________________________________________________________ 
 1. Tena (SÊ, SyÈ) 
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vaÔÔatÊ”ti sudhÈparikammakatampi bh|miÑ allagomayena opuÒchÈpetvÈ 
parisukkhabhÈvaÑ ÒatvÈ yathÈ akkantaÔÔhÈne padaÑ na paÒÒÈyati1, evaÑ 
catujjÈtiyagandhehi limpÈpetvÈ2 upari nÈnÈvaÓÓe kaÔasÈrake santharitvÈ 
tesaÑ upari mahÈpiÔÔhikakojavake ÈdiÑ katvÈ hatthattharaka-
assattharakasÊhattharaka byagghattharaka 
candattharaka3s|riyattharakacittattharakÈdÊhi nÈnÈvaÓÓehi attharaÓehi 
santharitabbakayuttaÑ sabbokÈsaÑ santharÈpesuÑ. Tena vuttaÑ 
“sabbasanthariÑ santhÈgÈraÑ santharitvÈ”ti. 

 ŒsanÈni paÒÒÈpetvÈti majjhaÔÔhÈne tÈva ma~galatthambhaÑ nissÈya 
mahÈrahaÑ BuddhÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ tattha yaÑ yaÑ mudukaÒca 
manoramaÒca paccattharaÓaÑ, taÑ taÑ paccattharitvÈ Bhagavato lohitakaÑ 
manuÒÒadassanaÑ upadhÈnaÑ upadahitvÈ upari suvaÓÓarajatatÈrakavicittaÑ 
vitÈnaÑ bandhitvÈ gandhadÈmapupphadÈmapatta dÈmÈdÊhi paccattharaÓehi 
ala~karitvÈ samantÈ dvÈdasahatthaÔÔhÈne4 pupphajÈlaÑ karitvÈ 
tiÑsahatthamattaÑ ÔhÈnaÑ paÔasÈÓiyÈ parikkhipÈpetvÈ pacchimabhittiÑ 
nissÈya bhikkhusaÑghassa palla~kapÊÔha apassayapÊÔha muÓÉapÊÔhÈni 
paÒÒÈpetvÈ upari setapaccattharaÓehi paccattharÈpetvÈ pÈcÊnabhittiÑ 
nissÈya attano attano mahÈpiÔÔhikakojavake paÒÒÈpetvÈ 
haÑsalomÈdip|ritÈni upadhÈnÈni ÔhapÈpesuÑ “evaÑ akilamamÈnÈ 
sabbarattiÑ dhammaÑ suÓissÈmÈ”ti. IdaÑ sandhÈya vuttaÑ “ÈsanÈni 
paÒÒÈpetvÈ”ti.  

 UdakamaÓikanti mahÈkucchikaÑ udakacÈÔiÑ. UpaÔÔhapetvÈti evaÑ 
BhagavÈ ca bhikkhusaÑgho ca yathÈruciyÈ hatthe vÈ dhovissanti pÈde vÈ, 
mukhaÑ vÈ vikkhÈlessantÊti tesu tesu ÔhÈnesu maÓivaÓÓassa udakassa 
p|rÈpetvÈ vÈsatthÈya nÈnÈpupphÈni ceva udakavÈsacuÓÓÈni ca pakkhipitvÈ 
kadalipaÓÓehi pidahitvÈ patiÔÔhÈpesuÑ. IdaÑ sandhÈya vuttaÑ 
“upaÔÔhapetvÈ”ti.  

 TelappadÊpaÑ ÈropetvÈti rajatasuvaÓÓÈdimayadaÓÉÈsu dÊpikÈsu 
yonakar|pakirÈtar|pakÈdÊnaÑ5 hatthe 
ÔhapitasuvaÓÓarajatÈdimayakapallakÈdÊsu ca telappadÊpaÑ jalayitvÈti attho. 
Yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑs|ti ettha pana te SakyarÈjÈno na kevalaÑ 
santhÈgÈrameva, atha kho yojanÈvaÔÔe KapilavatthusmiÑ nagaravÊthiyopi 
sammajjÈpetvÈ  
______________________________________________________________ 
 1. PaÒÒÈyati (SÊ) 2. LimpitvÈ (SÊ) 3. KaÒcanattharaka (SÊ) 
 4. ...ÔÔhÈnaÑ (SÊ) 5. ...khacitar|pakÈdÊnaÑ (SÊ), ...kinnarar|pakÈdÊnaÑ (SyÈ) 
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dhaje ussÈpetvÈ gehadvÈresu puÓÓaghaÔe ca kadaliyo ca ÔhapÈpetvÈ 
sakalanagaraÑ dÊpa mÈlÈdÊhi vippakiÓÓatÈrakaÑ viya katvÈ “khÊrapÈyake 
dÈrake khÊraÑ pÈyetha, dahare kumÈre lahuÑ lahuÑ bhojetvÈ sayÈpetha, 
uccÈsaddaÑ mÈ karittha, ajja ekarattiÑ SatthÈ antogÈme vasissati, BuddhÈ 
nÈma appasaddakÈmÈ hontÊ”ti bheriÑ carÈpetvÈ sayaÑ daÓÉadÊpikÈ ÈdÈya 
yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu. 

 Atha kho BhagavÈ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya saddhiÑ 
bhikkhusaÑghena yena navaÑ santhÈgÈraÑ tenupasa~kamÊti “yassa dÈni 
bhante BhagavÈ kÈlaÑ maÒÒatÊ”ti evaÑ kira kÈle Èrocite BhagavÈ 
lÈkhÈrasena tintarattakoviÄÈrapupphavaÓÓaÑ rattadupaÔÔaÑ kattariyÈ 
padumaÑ kantanto viya saÑvidhÈya timaÓÉalaÑ paÔicchÈdento nivÈsetvÈ 
suvaÓÓapÈma~gena padumakalÈpaÑ parikkhipanto viya vijjullatÈsassirikaÑ 
kÈyabandhanaÑ bandhitvÈ rattakambalena gajakumbhaÑ pariyonaddhanto 
viya ratanasatubbedhe suvaÓÓagghike pavÈÄajÈlaÑ khipamÈno viya 
suvaÓÓacetiye rattakambalakaÒcukaÑ paÔimuÒcanto viya gacchantaÑ 
puÓÓacandaÑ rattavaÓÓavalÈhakena paÔicchÈdayamÈno viya 
kaÒcanapabbatamatthake supakkalÈkhÈrasaÑ parisiÒcanto viya 
Cittak|ÔapabbatamatthakaÑ vijjullatÈya parikkhipanto viya ca 
sacakkavÈÄasineruyugandharaÑ mahÈpathaviÑ cÈletvÈ gahitaÑ 
nigrodhapallavasamÈnavaÓÓaÑ rattavarapaÑsuk|laÑ pÈrupitvÈ 
GandhakuÔidvÈrato nikkhami kaÒcanaguhato sÊho viya udayapabbatak|Ôato 
puÓÓacando viya ca. NikkhamitvÈ pana GandhakuÔipamukhe aÔÔhÈsi. 

 Athassa kÈyato meghamukhehi vijjukalÈpÈ viya rasmiyo nikkhamitvÈ 
suvaÓÓarasadhÈrÈparisekamaÒjaripatta1 pupphaphalaviÔape viya 
ÈrÈmarukkhe kariÑsu. TÈvadeva ca attano attano pattacÊvaramÈdÈya 
mahÈbhikkhusaÑgho BhagavantaÑ parivÈresi. Te pana parivÈretvÈ ÔhitÈ 
bhikkh| evar|pÈ ahesuÑ appicchÈ santuÔÔhÈ pavivittÈ asaÑsaÔÔhÈ 
ÈraddhavÊriyÈ vattÈro vacanakkhamÈ codakÈ pÈpagarahÊ sÊlasampannÈ 
samÈdhisampannÈ paÒÒÈ, vimutti, vimuttiÒÈÓadassanasampannÈti. Tehi 
parivÈrito BhagavÈ ratta kambalaparikkhitto viya suvaÓÓakkhandho 
rattapadumasaÓÉamajjhagatÈ viya suvaÓÓanÈvÈ pavÈÄavedikÈparikkhitto viya 
suvaÓÓapÈsÈdo virocittha. SÈriputtamoggallÈnÈdayo mahÈtherÈpi naÑ 
meghavaÓÓaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. ...piÒcharapatta (SÊ, SyÈ) 
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paÑsuk|laÑ pÈrupitvÈ maÓivammavammikÈ viya mahÈnÈgÈ parivÈrayiÑsu 
vantarÈgÈ bhinnakilesÈ vijaÔitajaÔÈ chinnabandhanÈ kule vÈ gaÓe vÈ alaggÈ. 

 Iti BhagavÈ sayaÑ vÊtarÈgo vÊtarÈgehi, vÊtadoso vÊtadosehi, vÊtamoho 
vÊtamohehi, nittaÓho nittaÓhehi, nikkileso nikkilesehi, sayaÑ Buddho 
bahussutabuddhehi parivÈrito, pattaparivÈritaÑ viya kesaraÑ, 
kesaraparivÈritÈ viya kaÓÓikÈ, aÔÔhanÈgasahassaparivÈrito viya Chaddanto 
nÈgarÈjÈ, navutihaÑsasahassaparivÈrito viya DhataraÔÔho haÑsarÈjÈ, 
sena~gaparivÈrito viya cakkavatti, marugaÓaparivÈrito viya Sakko devarÈjÈ, 
brahmagaÓaparivÈrito viya HÈritamahÈbrahmÈ, tÈrÈgaÓaparivÈrito viya 
puÓÓacando, asamena Buddha vesena aparimÈÓena BuddhavilÈsena 
KapilavatthugamanamaggaÑ1 paÔipajji. 

 Athassa puratthimakÈyato suvaÓÓavaÓÓÈ rasmÊ uÔÔhahitvÈ 
asÊtihatthaÔÔhÈnaÑ aggahesi, pacchimakÈyato, dakkhiÓahatthato, 
vÈmahatthato suvaÓÓavaÓÓÈ rasmÊ uÔÔhahitvÈ asÊtihatthaÔÔhÈnaÑ aggahesi. 
Upari kesantato paÔÔhÈya sabbakesÈvattehi moragÊvavaÓÓÈ rasmÊ uÔÔhahitvÈ 
gaganatale asÊtihatthaÔÔhÈnaÑ aggahesi. HeÔÔhÈ pÈdatalehi pavÈÄavaÓÓÈ 
rasmÊ uÔÔhahitvÈ ghanapathaviyaÑ asÊtihatthaÔÔhÈnaÑ aggahesi. EvaÑ 
samantÈ asÊtihatthamattaÑ ÔhÈnaÑ chabbaÓÓÈ Buddharasmiyo vijjotamÈnÈ 
vipphandamÈnÈ kaÒcanadaÓÉadÊpikÈhi niccharitvÈ ÈkÈsaÑ pakkhandajÈlÈ 
viya cÈtuddÊpikamahÈmeghato nikkhantavijjullatÈ viya vidhÈviÑsu. 
SabbadisÈbhÈgÈ suvaÓÓacampakapupphehi vikiriyamÈnÈ viya, suvaÓÓaghaÔÈ 
nikkhantasuvaÓÓarasadhÈrÈhi siÒcamÈnÈ viya, 
pasÈritasuvaÓÓapaÔaparikkhittÈ viya, 
verambhavÈtasamuÔÔhitakiÑsukakaÓikÈrapupphacuÓÓasamokiÓÓÈ viya 
vippakiriÑsu.  

 Bhagavatopi asÊti-
anubyaÒjanabyÈmappabhÈdvattiÑsavaralakkhaÓasamujjalaÑ sarÊraÑ 
samuggatatÈrakaÑ viya gaganatalaÑ, vikasitamiva padumavanaÑ, 
sabbapÈliphullo viya yojanasatiko pÈricchattako, paÔipÈÔiyÈ ÔhapitÈnaÑ 
dvattiÑsacandÈnaÑ dvattiÑsas|riyÈnaÑ dvattiÑsacakkavattÊnaÑ 
dvattiÑsadevarÈjÈnaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. KapilavatthugÈminaÑ maggaÑ (SÊ) 
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dvattiÑsamahÈbrahmÈnaÑ siriyÈ siriÑ abhibhavamÈnaÑ viya virocittha, 
yathÈ taÑ dasahi pÈramÊhi dasahi upapÈramÊhi dasahi paramatthapÈramÊhi 
sup|ritÈhi samatiÑsapÈramitÈhi ala~kataÑ. KappasatasahasÈdhikÈni cattÈri 
asa~khyeyyÈni dinnadÈnaÑ rakkhitasÊlaÑ katakalyÈÓakammaÑ ekasmiÑ 
attabhÈve osaritvÈ vipÈkaÑ dÈtuÑ ÔhÈnaÑ alabhamÈnaÑ sambÈdhapattaÑ 
viya ahosi. NÈvÈsahassabhaÓÉaÑ ekanÈvaÑ ÈropanakÈlo viya, 
sakaÔasahassabhaÓÉaÑ ekasakaÔaÑ ÈropanakÈlo viya, paÒcavÊsatiyÈ nadÊnaÑ 
oghassa sambhijja mukhadvÈre ekato rÈsÊbh|takÈlo viya ca ahosi. 

 ImÈya BuddhasiriyÈ obhÈsamÈnassÈpi ca Bhagavato purato anekÈni 
daÓÉadÊpikasahassÈni ukkhipiÑsu. TathÈ pacchato vÈmapasse 
dakkhiÓapasse. 
JÈtikusumacampakavanamallikarattuppalanÊluppalamakulasinduvÈrapupphÈn
i ceva nÊlapÊtÈdivaÓÓasugandhagandhacuÓÓÈni ca 
cÈtuddÊpikameghavissaÔÔhodakavuÔÔhiyo viya vippakiriÑsu. 
PaÒca~gikat|riyanigghosÈ ceva BuddhadhammasaÑghaguÓappaÔisaÑyuttÈ 
thutighosÈ ca sabbadisÈ p|rayiÑsu. 
DevamanussanÈgasupaÓÓagandhabbayakkhÈdÊnaÑ akkhÊni amatapÈnaÑ viya 
labhiÑsu. ImasmiÑ pana ÔhÈne ÔhatvÈ padasahassena gamanavaÓÓaÑ 
vattuÑ vaÔÔati. TatridaÑ mukhamattaÑ– 

   “EvaÑ sabba~gasampanno, kampayanto vasundharaÑ. 
   AheÔhayanto pÈÓÈni, yÈti LokavinÈyako. 

   DakkhiÓaÑ paÔhamaÑ pÈdaÑ, uddharanto NarÈsabho. 
   Gacchanto sirisampanno, sobhate Dvipaduttamo. 

   Gacchato BuddhaseÔÔhassa, heÔÔhÈ pÈdatalaÑ mudu. 
   SamaÑ samphusate bh|miÑ, rajasÈ nupalippati. 

   NinnaÔÔhÈnaÑ unnamati, gacchante LokanÈyake. 
   UnnataÒca samaÑ hoti, pathavÊ ca acetanÈ. 

   PÈsÈÓÈ sakkharÈ ceva, kathalÈ khÈÓukaÓÔakÈ. 
   Sabbe maggÈ vivajjanti, gacchante LokanÈyake. 
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   NÈtid|re uddharati, naccÈsanne ca nikkhipaÑ1. 
   AghaÔÔayanto niyyÈti, ubho jÈÓ| ca gopphake. 

   NÈtisÊghaÑ pakkamati, sampannacaraÓo Muni. 
   Na cÈtisaÓikaÑ2 yÈti, gacchamÈno samÈhito. 

   UddhaÑ adho ca tiriyaÑ, disaÒca vidisaÑ tathÈ. 
   Na pekkhamÈno so yÈti, yugamattamhi3 pekkhati. 

   NÈgavikkantacÈro so, gamane sobhate Jino. 
   CÈruÑ gacchati lokaggo, hÈsayanto sadevake. 

   UÄurÈjÈva4 sobhanto, catucÈrÊva kesarÊ. 
   Tosayanto bah| satte, puraÑ seÔÔhaÑ upÈgamÊ”ti. 

 VaÓÓakÈlo nÈma kiresa, evaÑvidhesu kÈlesu Buddhassa sarÊravaÓÓe vÈ 
guÓavaÓÓe vÈ dhammakathikassa thÈmoyeva pamÈÓaÑ. CuÓÓiyapadehi vÈ 
gÈthÈbandhena vÈ yattakaÑ sakkoti, tattakaÑ vattabbaÑ. Dukkathitanti na 
vattabbaÑ. AppamÈÓavaÓÓÈ hi BuddhÈ, tesaÑ BuddhÈpi anavasesato 
vaÓÓaÑ vattuÑ asamatthÈ, pageva itarÈ pajÈti. IminÈ sirivilÈsena 
ala~katappaÔiyattaÑ SakyarÈjapuraÑ pavisitvÈ BhagavÈ pasannacittena 
janena gandhadh|mavÈsacuÓÓÈdÊhi p|jayamÈno santhÈgÈraÑ pÈvisi. Tena 
vuttaÑ “atha kho BhagavÈ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya saddhiÑ 
bhikkhusaÑghena yena navaÑ santhÈgÈraÑ tenupasa~kamÊ”ti. 

 BhagavantaÑyeva purakkhatvÈti BhagavantaÑ purato katvÈ. Tattha 
BhagavÈ bhikkh|naÒceva upÈsakÈnaÒca majjhe nisinno gandhodakena 
nhÈpetvÈ duk|lacumbaÔakena vodakaÑ katvÈ jÈtihi~gulakena majjitvÈ 
rattakambalapaliveÔhite pÊÔhe ÔhapitarattasuvaÓÓaghanapaÔimÈ viya 
ativirocittha. AyaÑ panettha porÈÓÈnaÑ vaÓÓabhaÓanamaggo– 

   “GantvÈna maÓÉalamÈÄaÑ, nÈgavikkantacaraÓo. 
   ObhÈsayanto lokaggo, nisÊdi varamÈsane. 
______________________________________________________________ 
 1. Nikkhipi (Ka) 2. CÈpi saÓikaÑ (SyÈ, Ka) 
 3. YugamattaÑ hi (SÊ, SyÈ) 4. UsabharÈjÈva (SÊ, SyÈ) 
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   TasmiÑ nisinno naradammasÈrathi, 
   DevÈtidevo satapuÒÒalakkhaÓo. 
   BuddhÈsane majjhagato virocati, 
   SuvaÓÓanekkhaÑ viya PaÓÉukambale. 

   NekkhaÑ jambonadasseva, nikkhittaÑ PaÓÉukambale. 
   Virocati vÊtamalo, maÓiverocano yathÈ. 

   MahÈsÈlova samphullo, NerurÈjÈvala~kato. 
   SuvaÓÓay|pasa~kÈso, padumo kokanado yathÈ. 

   Jalanto dÊparukkhova, pabbatagge yathÈ sikhÊ. 
   DevÈnaÑ pÈricchattova, sabbaphullo virocathÈ”ti. 

 KÈpilavatthave Sakye bahudeva rattiÑ dhammiyÈ kathÈyÈti ettha 
dhammÊ kathÈ nÈma santhÈgÈra-anumodanappaÔisaÑyuttÈ pakiÓÓakakathÈ 
veditabbÈ. TadÈ hi BhagavÈ ÈkÈsaga~gaÑ otÈrento viya pathavojaÑ 
ÈkaÉÉhanto viya mahÈjambuÑ khandhe1 gahetvÈ cÈlento viya yojanikaÑ 
madhubhaÓÉaÑ cakkayantena pÊÄetvÈ madhupÈnaÑ pÈyamÈno viya 
KÈpilavatthavÈnaÑ SakyÈnaÑ hitasukhÈvahaÑ pakiÓÓakakathaÑ kathesi. 
“ŒvÈsadÈnaÑ nÈmetaÑ mahÈrÈja mahantaÑ, tumhÈkaÑ ÈvÈso mayÈ 
paribhutto bhikkhusaÑghena paribhutto, mayÈ ca bhikkhusaÑghena ca 
paribhutto pana dhammaratanena paribhuttoyevÈti tÊhi ratanehi paribhutto 
nÈma hoti. ŒvÈsadÈnasmiÒhi dinne sabbadÈnaÑ dinnameva hoti. 
Bh|maÔÔhakapaÓÓasÈlÈya vÈ sÈkhÈmaÓÉapassa vÈpi ÈnisaÑso nÈma 
paricchindituÑ na sakkÈ”ti nÈnÈnayavicittaÑ bahuÑ dhammakathaÑ 
kathetvÈ– 

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

   Tato vÈtÈtapo ghoro, saÒjÈto paÔihaÒÒati. 
   LeÓatthaÒca sukhatthaÒca, jhÈyituÒca vipassituÑ. 

   VihÈradÈnaÑ saÑghassa, aggaÑ Buddhena vaÓÓitaÑ. 
   TasmÈ hi paÓÉito poso, sampassaÑ atthamattano. 
______________________________________________________________ 
 1. Matthake (SÊ) 
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   VihÈre kÈraye ramme, vÈsayettha bahussute. 
   TesaÑ annaÒca pÈnaÒca, vatthasenÈsanÈni ca. 

   Dadeyya ujubh|tesu, vippasannena cetasÈ. 
   Te tassa dhammaÑ desenti, sabbadukkhÈpan|danaÑ. 
   YaÑ so dhammaÑ idhaÒÒÈya, parinibbÈti anÈsavo”ti1– 

 EvaÑ ayampi ÈvÈse ÈnisaÑso, ayampi ÈnisaÑsoti bahudevarattiÑ 
atirekataraÑ diyaÉÉhayÈmaÑ ÈvÈsÈnisaÑsakathaÑ kathesi. Tattha imÈ 
gÈthÈva sa~gahaÑ ÈruÄhÈ, pakiÓÓakadhammadesanÈ pana sa~gahaÑ na 
Èrohati. SandassesÊti2 ÈdÊni vuttatthÈneva. 

 ŒyasmantaÑ ŒnandaÑ ÈmantesÊti dhammakathaÑ kathÈpetukÈmo 
jÈnÈpesi. Atha kasmÈ SÈriputtamahÈmoggallÈnamahÈkassapÈdÊsu 
asÊtimahÈtheresu vijjamÈnesu BhagavÈ Œnandattherassa bhÈramakÈsÊti. 
ParisajjhÈsayavasena. ŒyasmÈ hi Œnando bahussutÈnaÑ aggo, pahosi 
parimaÓÉalehi padabyaÒjanehi MadhuradhammakathaÑ kathetunti 
SÈkiyamaÓÉale pÈkaÔo paÒÒÈto. Tassa SakyarÈj|hi vihÈraÑ gantvÈpi 
DhammakathÈ sutapubbÈ, orodhÈ pana nesaÑ na yathÈruciyÈ vihÈraÑ 
gantuÑ labhanti, tesaÑ etadahosi “aho vata BhagavÈ appaÑyeva 
dhammakathaÑ kathetvÈ amhÈkaÑ ÒÈtiseÔÔhassa Œnandassa bhÈraÑ 
kareyyÈ”ti. TesaÑ ajjhÈsayavasena BhagavÈ tasseva bhÈramakÈsi. 

 Sekho pÈÔipadoti paÔipannako sekhasamaÓo. So tuyhaÑ paÔibhÈtu 
upaÔÔhÈtu, tassa paÔipadaÑ desehÊti paÔipadÈya puggalaÑ niyametvÈ dasseti. 
KasmÈ pana BhagavÈ imaÑ paÔipadaÑ niyamesi? Bah|hi kÈraÓehi. Ime tÈva 
SakyÈ ma~galasÈlÈya ma~galaÑ paccÈsÊsanti vaÉÉhiÑ icchanti, ayaÒca 
sekhapaÔipadÈ mayhaÑ sÈsane ma~galapaÔipadÈ vaÉÉhamÈnakapaÔipadÈtipi 
imaÑ paÔipadaÑ niyamesi. TassaÑ ca parisati sekhÈva bah| nisinnÈ, te 
attanÈ paÔividdhaÔÔhÈne kathÊyamÈne akilamantÈva sallakkhessantÊtipi imaÑ 
paÔipadaÑ niyamesi. ŒyasmÈ ca Œnando sekhapaÔisambhidÈpattova, so 
attanÈ paÔividdhe paccakkhaÔÔhÈne kathento akilamanto viÒÒÈpetuÑ 
sakkhissatÊtipi imaÑ paÔipadaÑ niyamesi. SekhapaÔipadÈya ca tissopi sikkhÈ  
______________________________________________________________ 
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osaÔÈ, tattha adhisÊlasikkhÈya kathitÈya sakalaÑ VinayapiÔakaÑ kathitameva 
hoti, adhicittasikkhÈya kathitÈya sakalaÑ SuttantapiÔakaÑ kathitaÑ hoti, 
adhipaÒÒÈsikkhÈya kathitÈya sakalaÑ AbhidhammapiÔakaÑ kathitaÑ hoti, 
Œnando ca bahussuto TipiÔakadharo, so pahoti tÊhi piÔakehi tisso sikkhÈ 
kathetuÑ, evaÑ kathite SakyÈnaÑ ma~galameva vaÉÉhiyeva bhavissatÊtipi 
imaÑ paÔipadaÑ niyamesi. 

 PiÔÔhi me ÈgilÈyatÊti kasmÈ ÈgilÈyati? Bhagavato hi chabbassÈni 
padhÈnaÑ padahantassa mahantaÑ kÈyadukkhaÑ ahosi, athassa aparabhÈge 
mahallakakÈle piÔÔhivÈto uppajji. AkÈraÓaÑ vÈ etaÑ, pahoti hi BhagavÈ 
uppannaÑ vedanaÑ vikkhambhetvÈ ekampi dvepi sattÈhe ekapalla~kena 
nisÊdituÑ. SanthÈgÈrasÈlaÑ pana cat|hi iriyÈpathehi paribhuÒjitukÈmo 
ahosi, tattha1 pÈdadhovanaÔÔhÈnato yÈva dhammÈsanÈ agamÈsi, ettake ÔhÈne 
gamanaÑ nipphannaÑ. DhammÈsanaÑ patto thokaÑ ÔhatvÈ nisÊdi, ettake 
ÔhÈnaÑ. DiyaÉÉhayÈmaÑ dhammÈsane nisÊdi, ettake ÔhÈne nisajjÈ 
nipphannÈ. IdÈni dakkhiÓena passena thokaÑ nipanne sayanaÑ 
nipphajjissatÊti evaÑ cat|hi iriyÈpathehi paribhuÒjitukÈmo ahosi. 
UpÈdinnakasarÊraÒca nÈma “no ÈgilÈyatÊ”ti na vattabbaÑ, tasmÈ ciraÑ 
nisajjÈya saÒjÈtaÑ appakampi ÈgilÈyanaÑ gahetvÈ evamÈha. 

 Sa~ghÈÔiÑ paÒÒÈpetvÈti santhÈgÈrassa kira ekapasse te rÈjÈno 
paÔasÈÓiÑ parikkhipÈpetvÈ kappiyamaÒcakaÑ paÒÒapetvÈ 
kappiyapaccattharaÓena attharitvÈ upari 
suvaÓÓatÈrakagandhamÈlÈdÈmapaÔimaÓÉitaÑ vitÈnaÑ bandhitvÈ 
gandhatelappadÊpaÑ ÈropayiÑsu “appeva nÈma SatthÈ dhammÈsanato 
vuÔÔhÈya thokaÑ vissamanto idha nipajjeyya, evaÑ no imaÑ santhÈgÈraÑ 
BhagavatÈ cat|hi iriyÈpathehi paribhuttaÑ dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya 
bhavissatÊ”ti. SatthÈpi tadeva sandhÈya tattha sa~ghÈÔiÑ paÒÒapetvÈ nipajji. 
UÔÔhÈnasaÒÒaÑ manasi karitvÈti ettakaÑ kÈlaÑ atikkamitvÈ vuÔÔhahissÈmÊti 
vuÔÔhÈnasaÒÒaÑ citte ÔhÈpetvÈ. 
 
 23. MahÈnÈmaÑ sakkaÑ ÈmantesÊti so kira tasmiÑ kÈle tassaÑ parisati 
jeÔÔhako pÈmokkho, tasmiÑ sa~gahite sesaparisÈ  
______________________________________________________________ 
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sa~gahitÈva hotÊti thero tameva Èmantesi. SÊlasampannoti sÊlena sampanno, 
sampannasÊlo paripuÓÓasÊloti attho. SaddhammehÊti sundaradhammehi, 
sataÑ vÈ sappurisÈnaÑ dhammehi. 
 
 24. KathaÒca MahÈnÈmÈti iminÈ ettakena ÔhÈnena sekhapaÔipadÈya 
mÈtikaÑ ÔhapetvÈ paÔipÈÔiyÈ vitthÈretukÈmo evamÈha. Tattha 
sÊlasampannoti-ÈdÊni “sampannasÊlÈ bhikkhave viharathÈ”ti 
Œka~kheyyasuttÈdÊsu vuttanayeneva veditabbÈni. 
 
 25. KÈyaduccaritenÈti-ÈdÊsu upayogatthe karaÓavacanaÑ, hiriyitabbÈni 
kÈyaduccaritÈdÊni hiriyati jigucchatÊti attho. Ottappaniddese hetvatthe 
karaÓavacanaÑ, kÈyaduccaritÈdÊhi ottappassa hetubh|tehi ottappati bhÈyatÊti 
attho. ŒraddhavÊriyoti paggahitavÊriyo anosakkitamÈnaso. PahÈnÈyÈti 
pahÈnatthÈya. UpasampadÈyÈti paÔilÈbhatthÈya. ThÈmavÈti vÊriyathÈmena 
samannÈgato. DaÄhaparakkamoti thiraparakkamo. Anikkhittadhuro kusalesu 
dhammes|ti kusalesu dhammesu anoropitadhuro anosakkitavÊriyo. 
ParamenÈti uttamena. SatinepakkenÈti satiyÈ ca nipakabhÈvena ca. KasmÈ 
pana satibhÈjaniye paÒÒÈ ÈgatÈti. SatiyÈ balavabhÈvadÊpanatthaÑ. 
PaÒÒÈvippayuttÈ hi sati dubbalÈ hoti, sampayuttÈ balavatÊti. 

 CirakatampÊti attanÈ vÈ parena vÈ kÈyena cirakataÑ citiya~gaÓavattÈdi 
asÊti mahÈvatta paÔipattip|raÓaÑ. CirabhÈsitampÊti attanÈ vÈ parena vÈ 
vÈcÈya cirabhÈsitaÑ sakkaccaÑ uddisana-
uddisÈpanadhammosÈraÓadhammadesanÈ-upanisinnakathÈ-
anumodaniyÈdivasena pavattitaÑ vacÊkammaÑ. SaritÈ anussaritÈti tasmiÑ 
kÈyena cirakate “kÈyo nÈma kÈyaviÒÒatti, cirabhÈsite vÈcÈ nÈma 
vacÊviÒÒatti. Tadubhayampi r|paÑ, taÑsamuÔÔhÈpikÈ cittacetasikÈ ar|paÑ. 
Iti ime r|pÈr|padhammÈ evaÑ uppajjitvÈ evaÑ niruddhÈ”ti sarati ceva 
anussarati ca, satisambojjha~gaÑ samuÔÔhÈpetÊti attho. 
Bojjha~gasamuÔÔhÈpikÈ hi sati idha adhippetÈ. TÈya satiyÈ esa sakimpi 
saraÓena saritÈ, punappunaÑ saraÓena anussaritÈti veditabbÈ. 
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 UdayatthagÈminiyÈti paÒcannaÑ khandhÈnaÑ udayavayagÈminiyÈ 
udayaÒca vayaÒca paÔivijjhituÑ samatthÈya. AriyÈyÈti vikkhambhanavasena 
ca samucchedavasena ca kilesehi ÈrakÈ ÔhitÈya parisuddhÈya. PaÒÒÈya 
samannÈgatoti vipassanÈpaÒÒÈya ceva maggapaÒÒÈya ca sama~gÊbh|to. 
NibbedhikÈyÈti sÈyeva nibbijjhanato nibbedhikÈti vuccati, tÈya 
samannÈgatoti attho. Tattha maggapaÒÒÈya samucchedavasena 
anibbiddhapubbaÑ apadÈlitapubbaÑ lobhakkhandhaÑ dosakkhandhaÑ 
mohakkhandhaÑ nibbijjhati padÈletÊti nibbedhikÈ. VipassanÈpaÒÒÈya 
tada~gavasena nibbedhikÈya maggapaÒÒÈya paÔilÈbhasaÑvattanato cÈti 
vipassanÈ “nibbedhikÈ”ti vattuÑ vaÔÔati. SammÈ dukkhakkhayagÈminiyÈti 
idhÈpi maggapaÒÒÈ “sammÈ hetunÈ nayena vaÔÔadukkhaÑ khepayamÈnÈ 
gacchatÊti sammÈ dukkhakkhayagÈminÊ nÈma. VipassanÈ tada~gavasena 
vaÔÔadukkhaÒca kilesadukkhaÒca khepayamÈnÈ gacchatÊti 
dukkhakkhayagÈminÊ. DukkhakkhayagÈminiyÈ vÈ maggapaÒÒÈya 
paÔilÈbhasaÑvattanato esÈ dukkhakkhayagÈminÊti veditabbÈ. 
 
 26. ŒbhicetasikÈnanti abhicittaÑ seÔÔhacittaÑ sitÈnaÑ nissitÈnaÑ. 
DiÔÔhadhammasukhavihÈrÈnanti appitappitakkhaÓe sukhapaÔilÈbhahet|naÑ. 
NikÈmalÈbhÊti icchiticchitakkhaÓe samÈpajjitÈ. AkicchalÈbhÊti 
nidukkhalÈbhÊ. AkasiralÈbhÊti vipulalÈbhÊ. PaguÓabhÈvena eko 
icchiticchitakkhaÓe samÈpajjituÑ sakkoti, samÈdhipÈripanthikadhamme1 
pana akilamanto vikkhambhetuÑ na sakkoti, so attano anicchÈya 
khippameva vuÔÔhÈti, yathÈparicchedavasena samÈpattiÑ ÔhapetuÑ na 
sakkoti, ayaÑ kicchalÈbhÊ kasiralÈbhÊ nÈma. Eko icchiticchitakkhaÓe ca 
samÈpajjituÑ sakkoti, samÈdhipÈripanthikadhamme ca akilamanto 
vikkhambheti, so yathÈparicchedavaseneva vuÔÔhÈtuÑ sakkoti, ayaÑ 
akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ nÈma. 
 
 27. AyaÑ vuccati MahÈnÈma ariyasÈvako sekho pÈÔipadoti MahÈnÈma 
ariyasÈvako sekho pÈÔipado vipassanÈgabbhÈya vaÉÉhamÈnakapaÔipadÈya 
samannÈgatoti vuccatÊti dasseti. ApuccaÓÉatÈyÈti ap|ti-aÓÉatÈya. Bhabbo 
abhinibbhidÈyÈti vipassanÈdiÒÈÓappabhedÈya bhabbo. SambodhÈyÈti 
ariyamaggÈya. Anuttarassa yogakkhemassÈti  
______________________________________________________________ 
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arahattaÑ anuttaro yogakkhemo nÈma, tadadhigamÈya bhabboti dasseti. YÈ 
panÈyamettha atthadÊpanatthaÑ upamÈ ÈhaÔÈ, sÈ Cetokhilasutte 
vuttanayeneva veditabbÈ. KevalaÒhi tattha “tassÈ kukkuÔiyÈ aÓÉesu 
tividhakiriyakaraÓaÑ viya hi imassa bhikkhuno ussoÄhipannarasehi a~gehi 
samannÈgatabhÈvo”ti yaÑ evaÑ opammasaÑsandanaÑ ÈgataÑ, taÑ idha 
evaÑ sÊlasampanno hotÊti-Èdivacanato “tassÈ kukkuÔiyÈ aÓÉesu 
tividhakiriyakaraÓaÑ viya imassa bhikkhuno sÊlasampannatÈdÊhi 
pannarasehi dhammehi sama~gÊbhÈvo”ti evaÑ yojetvÈ veditabbaÑ. SesaÑ 
sabbattha vuttasadisameva. 
 
 28. ImaÑyeva anuttaraÑ upekkhÈsatipÈrisuddhinti imaÑ 
paÔhamÈdijjhÈnehi asadisaÑ uttamaÑ catutthajjhÈnikaÑ 
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ. PaÔhamÈbhinibbhidÈti paÔhamo ÒÈÓabhedo. 
DutiyÈdÊsupi eseva nayo. KukkuÔacchÈpako pana ekavÈraÑ mÈtukucchito 
ekavÈraÑ aÓÉakosatoti dve vÈre jÈyati. AriyasÈvako tÊhi vijjÈhi tayo vÈre 
jÈyati. PubbenivÈsacchÈdakaÑ tamaÑ vinodetvÈ pubbenivÈsaÒÈÓena 
paÔhamaÑ jÈyati, sattÈnaÑ cutipaÔisandhicchÈdakaÑ tamaÑ vinodetvÈ 
dibbacakkhuÒÈÓena dutiyaÑ jÈyati, catusaccapaÔicchÈdakaÑ tamaÑ 
vinodetvÈ ÈsavakkhayaÒÈÓena tatiyaÑ jÈyati.  
 
 29. Idampissa hoti caraÓasminti idampi sÊlaÑ assa bhikkhuno1 caraÓaÑ 
nÈma hotÊti attho. CaraÓaÑ nÈma bahu anekavidhaÑ, sÊlÈdayo 
pannarasadhammÈ, tattha idampi ekaÑ caraÓantipi attho. Padattho pana 
carati tena agatapubbaÑ disaÑ gacchatÊti caraÓaÑ. Esa nayo sabbattha. 

 Idampissa hoti vijjÈyÈti idaÑ pubbenivÈsaÒÈÓaÑ tassa vijjÈ nÈma hotÊti 
attho. VijjÈ nÈma bahu anekavidhÈ, vipassanaÒÈÓÈdÊni aÔÔha ÒÈÓÈni, tattha 
idampi ÒÈÓaÑ ekÈ vijjÈtipi attho. Padattho pana vinivijjhitvÈ etÈya jÈnÈtÊti 
vijjÈ. Esa nayo sabbattha. VijjÈ sampanno itipÊti tÊhi vijjÈhi vijjÈsampanno 
itipi. CaraÓasampanno itipÊti paÒcadasahi dhammehi caraÓasampanno itipi. 
Tadubhayena pana vijjÈcaraÓasampanno itipÊti. 
______________________________________________________________ 
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 30. Sana~kumÈrenÈti porÈÓakakumÈrena, cirakÈlato paÔÔhÈya kumÈroti 
saÒÒÈtena. So kira manussapathe PaÒcac|ÄakakumÈrakakÈle jhÈnaÑ 
nibbattetvÈ aparihÊnajjhÈno brahmaloke nibbatti, tassa so attabhÈvo piyo 
ahosi manÈpo, tasmÈ tÈdiseneva attabhÈvena carati, tena naÑ 
Sana~kumÈroti saÒjÈnanti. Janetasminti janitasmiÑ, pajÈyÈti attho. Ye 
gottapaÔisÈrinoti ye janetasmiÑ gottaÑ paÔisaranti “ahaÑ Gotamo, ahaÑ 
Kassapo”ti, tesu loke gottapaÔisÈrÊsu khattiyo seÔÔho. AnumatÈ BhagavatÈti 
mama paÒhabyÈkaraÓena saddhiÑ saÑsanditvÈ desitÈti AmbaÔÔhasutte 
Buddhena BhagavatÈ “ahampi AmbaÔÔha evaÑ vadÈmi– 

   ‘Khattiyo seÔÔho janetasmiÑ, ye gottapaÔisÈrino. 
   VijjÈcaraÓasampanno, so seÔÔho devamÈnuse’ti”1– 

 EvaÑ bhÈsantena anuÒÒÈtÈ2 anumoditÈ. SÈdhu sÈdhu ŒnandÈti BhagavÈ 
kira Èdito paÔÔhÈya niddaÑ anokkamantova imaÑ suttaÑ sutvÈ Œnandena 
sekhapaÔipadÈya k|ÔaÑ gahitanti ÒatvÈ uÔÔhÈya palla~kaÑ ÈbhujitvÈ nisinno 
sÈdhukÈraÑ adÈsi, ettÈvatÈ ca pana idaÑ suttaÑ JinabhÈsitaÑ nÈma jÈtaÑ. 
SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

SekhasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. PotaliyasuttavaÓÓanÈ 

 31. EvaÑ me sutanti PotaliyasuttaÑ. Tattha A~guttarÈpes|ti A~gÈyeva 
so janapado, mahiyÈ panassa uttarena yÈ Èpo, tÈsaÑ3 avid|rattÈ uttarÈpotipi 
vuccati. KataramahiyÈ uttarena yÈ4 Èpoti, mahÈmahiyÈ. TatthÈyaÑ 
ÈvibhÈvakathÈ–ayaÑ kira JambudÊpo dasasahassayojanaparimÈÓo. Tattha 
ca catusahassayojanappamÈÓo padeso udakena ajjhotthaÔo samuddoti 
sa~khaÑ  
______________________________________________________________ 
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gato. TisahassayojanappamÈÓe manussÈ vasanti. TisahassayojanappamÈÓe 
HimavÈ patiÔÔhito ubbedhena paÒcayojanasatiko 
caturÈsÊtik|ÔasahassapaÔimaÓÉito samantato sandamÈnapaÒcasatanadÊvicitto, 
yattha ÈyÈmavitthÈrena ceva gambhÊratÈya ca paÓÓÈsapaÓÓÈsayojanÈ 
diyaÉÉhayojanasataparimaÓÉalÈ Anotattadaho KaÓÓamuÓÉadaho 
RathakÈradaho Chaddantadaho KuÓÈladaho MandÈkinÊdaho1 
SÊhapapÈtadahoti satta mahÈsarÈ patiÔÔhitÈ. Tesu Anotattadaho 
Sudassanak|ÔaÑ Citrak|ÔaÑ KÈÄak|ÔaÑ GandhamÈdanak|ÔaÑ KelÈsak|Ôanti 
imehi paÒcahi2 pabbatehi parikkhitto. 

 Tattha Sudassanak|ÔaÑ sovaÓÓamayaÑ dviyojanasatubbedhaÑ 
antova~kaÑ kÈkamukhasaÓÔhÈnaÑ tameva saraÑ paÔicchÈdetvÈ ÔhitaÑ. 
Citrak|ÔaÑ sabbaratanamayaÑ. KÈÄak|ÔaÑ aÒjanamayaÑ. 
GandhamÈdanak|ÔaÑ sÈnumayaÑ abbhantare muggavaÓÓaÑ, m|lagandho 
sÈragandho pheggugandho tacagandho papaÔikagandho rasagandho 
pattagandho pupphagandho phalagandho gandhagandhoti imehi dasahi 
gandhehi ussannaÑ nÈnappakÈra-osadhasaÒchannaÑ, kÈÄapakkha-
uposathadivase Èdittamiva a~gÈraÑ jalantaÑ tiÔÔhati. KelÈsak|ÔaÑ 
rajatamayaÑ. SabbÈni Sudassanena samÈnubbedhasaÓÔhÈnÈni, tameva saraÑ 
paÔicchÈdetvÈ ÔhitÈni. TÈni sabbÈni devÈnubhÈvena nÈgÈnubhÈvena ca 
vassanti3, nadiyo ca tesu sandanti. TaÑ sabbampi udakaÑ Anotattameva 
pavisati. Candimas|riyÈ dakkhiÓena vÈ uttarena vÈ gacchantÈ 
pabbatantarena tattha obhÈsaÑ karonti, ujuÑ gacchantÈ na karonti, 
tenevassa Anotattanti sa~khÈ udapÈdi. 

 Tattha manoharasilÈtalÈni nimmacchakacchapÈni 
phalikasadisanimmaludakÈni nhÈnatitthÈni supaÔiyattÈni honti, yesu 
BuddhapaccekabuddhakhÊÓÈsavÈ ca iddhimanto ca isayo nhÈyanti, 
devayakkhÈdayo uyyÈnakÊÄakaÑ kÊÄanti.  

 Tassa cat|su passesu sÊhamukhaÑ hatthimukhaÑ assamukhaÑ 
usabhamukhanti cattÈri mukhÈni honti, yehi catasso nadiyo sandanti. 
SÊhamukhena nikkhantanadÊtÊre sÊhÈ bahutarÈ honti. HatthimukhÈdÊhi hatthi-
assa-usabhÈ. Puratthimadisato nikkhantanadÊ AnotattaÑ tikkhattuÑ 
padakkhiÓaÑ katvÈ itarÈ tisso nadiyo  
______________________________________________________________ 
 1. MandÈkinÊ (SÊ), haÑsapapÈtadaho mandÈkinÊ (SyÈ), haÑsapapÈtadaho (Ka) 
 2. PaÒcahi k|Ôehi (SÊ) 3. ®hassanti (Ka), vasanti (SyÈ) 
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anupagamma pÈcÊnahimavanteneva amanussapathaÑ gantvÈ 
mahÈsamuddaÑ pavisati. Pacchimadisato ca uttaradisato ca 
nikkhantanadiyopi tatheva padakkhiÓaÑ katvÈ pacchimahimavanteneva 
uttarahimavanteneva ca amanussapathaÑ gantvÈ mahÈsamuddaÑ pavisanti. 
DakkhiÓadisato nikkhantanadÊ pana taÑ tikkhattuÑ padakkhiÓaÑ katvÈ 
dakkhiÓena ujukaÑ pÈsÈÓapiÔÔheneva saÔÔhiyojanÈni gantvÈ pabbataÑ 
paharitvÈ vuÔÔhÈya parikkhepena tigÈvutappamÈÓÈ udakadhÈrÈ ca hutvÈ 
ÈkÈsena saÔÔhiyojanÈni gantvÈ TiyaggaÄe nÈma pÈsÈÓe patitÈ1, pÈsÈÓo 
udakadhÈrÈvegena bhinno. Tattha paÒÒÈsayojanappamÈÓÈ TiyaggaÄÈ nÈma 
pokkharaÓÊ jÈtÈ, pokkharaÓiyÈ k|laÑ bhinditvÈ pÈsÈÓaÑ pavisitvÈ 
saÔÔhiyojanÈni gatÈ. Tato ghanapathaviÑ bhinditvÈ uma~gena saÔÔhiyojanÈni 
gantvÈ ViÒjhaÑ2 nÈma tiracchÈnapabbataÑ paharitvÈ hatthatale 
paÒca~gulisadisÈ paÒcadhÈrÈ hutvÈ pavattanti. SÈ tikkhattuÑ AnotattaÑ 
padakkhiÓaÑ katvÈ gataÔÔhÈne ŒvaÔÔaga~gÈti vuccati. UjukaÑ 
pÈsÈÓapiÔÔhena saÔÔhiyojanÈni gataÔÔhÈne KaÓhaga~gÈti3 ÈkÈsena 
saÔÔhiyojanÈni gataÔÔhÈne ŒkÈsaga~gÈti, TiyaggaÄapÈsÈÓe paÒÒÈsayojanokÈse 
ÔhitÈ TiyaggaÄapokkharaÓÊti, k|laÑ bhinditvÈ pÈsÈÓaÑ pavisitvÈ 
saÔÔhiyojanÈni gataÔÔhÈne Bahalaga~gÈti, uma~gena saÔÔhiyojanÈni gataÔÔhÈne 
Uma~gaga~gÈti vuccati. ViÒjhaÑ nÈma tiracchÈnapabbataÑ paharitvÈ 
paÒcadhÈrÈ hutvÈ pavattaÔÔhÈne pana Ga~gÈ YamunÈ AciravatÊ Sarabh| 
MahÊti paÒcadhÈ sa~khaÑ gatÈ. EvametÈ paÒca mahÈnadiyo Himavantato 
pabhavanti. TÈsu yÈ ayaÑ paÒcamÊ MahÊ nÈma, sÈ idha MahÈmahÊti 
adhippetÈ. TassÈ uttarena yÈ Èpo, tÈsaÑ avid|rattÈ so janapado 
A~guttarÈpoti veditabbo. TasmiÑ A~guttarÈpesu janapade. 

 ŒpaÓaÑ nÈmÈti tasmiÑ kira nigame vÊsati ŒpaÓamukhasahassÈni 
vibhattÈni ahesuÑ. Iti so ŒpaÓÈnaÑ ussannattÈ ŒpaÓantveva sa~khaÑ gato. 
Tassa ca nigamassa avid|re nadÊtÊre ghanacchÈyo ramaÓÊyo bh|mibhÈgo 
mahÈvanasaÓÉo, tasmiÑ BhagavÈ viharati. Tenevettha vasanaÔÔhÈnaÑ na 
niyÈmitanti4 veditabbaÑ. YenaÒÒataro vanasaÓÉo  
______________________________________________________________ 
 1. PatitvÈ (SÊ) 2. VijjhaÑ (SyÈ, Ka) 
 3. KaÓÓaga~gÈti (SyÈ, Ka) 4. VasanaÔÔhÈnaÑ niyÈmitanti (SyÈ, Ka) 
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tenupasa~kamÊti bhikkhusaÑghaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ pesetvÈ ekakova 
upasa~kami PotaliyaÑ gahapatiÑ sandhÈya. Potaliyopi kho gahapatÊti 
Potaliyoti evaÑnÈmako gahapati. SampannanivÈsanapÈvuraÓoti1 
paripuÓÓanivÈsanapÈvuraÓo, ekaÑ dÊghadasaÑ sÈÔakaÑ nivattho ekaÑ 
pÈrutoti attho. ChattupÈhanÈhÊti2 chattaÑ gahetvÈ upÈhanÈ ÈruyhÈti attho. 
ŒsanÈnÊti palla~kapÊÔhapalÈlapÊÔhakÈdÊni. Antamaso sÈkhÈbha~gampi hi 
Èsananteva vuccati. GahapativÈdenÈti gahapatÊti iminÈ vacanena. 
SamudÈcaratÊti voharati. 

 BhagavantaÑ etadavocÈti tatiyaÑ gahapatÊti vacanaÑ adhivÈsetuÑ 
asakkonto BhagavantaÑ etaÑ “tayidaÑ bho GotamÈ”ti-ÈdivacanaÑ avoca. 
Tattha nacchannanti na anucchavikaÑ. Nappatir|panti na sÈruppaÑ. 
ŒkÈrÈti-ÈdÊni sabbÈneva kÈraÓavevacanÈni. DÊghadasavatthadhÈraÓa 
kesamassunakhaÔhapanÈdÊni hi sabbÈneva gihibyaÒjanÈni tassa gihibhÈvaÑ 
pÈkaÔaÑ karontÊti ÈkÈrÈ, gihisaÓÔhÈnena saÓÔhitattÈ li~gÈ, gihibhÈvassa 
saÒjÈnananimittatÈya nimittÈti vuttÈ. YathÈ taÑ gahapatissÈti yathÈ 
gahapatissa ÈkÈrali~ganimittÈ bhaveyyuÑ, tatheva tuyhaÑ. Tena tÈhaÑ 
evaÑ samudÈcarÈmÊti dasseti. Atha so yena kÈraÓena gahapativÈdaÑ 
nÈdhivÈseti, taÑ pakÈsento “tathÈ hi pana me”ti-ÈdimÈha. 

 NiyyÈtanti niyyÈtitaÑ. AnovÈdÊ anupavÈdÊti “tÈtÈ kasatha vapatha, 
vaÓippathaÑ payojethÈ”ti-ÈdinÈ hi nayena ovadanto ovÈdÊ nÈma hoti. 
“Tumhe na kasatha na vapatha, na vaÓippathaÑ payojetha, kathaÑ 
jÊvissatha, puttadÈraÑ vÈ bharissathÈ”ti-ÈdinÈ nayena pana upavadanto 
upavÈdÊ nÈma hoti. AhaÑ pana ubhayampi taÑ na karomi. TenÈhaÑ tattha 
anovÈdÊ anupavÈdÊti dasseti. GhÈsacchÈdanaparamo viharÈmÊti 
ghÈsamattaÒceva acchÈdanamattaÒca paramaÑ katvÈ viharÈmi, tato paraÑ 
natthi, na ca patthemÊti dÊpeti. 
 
 32. Giddhilobho pahÈtabboti gedhabh|to lobho pahÈtabbo. 
AnindÈrosanti anindÈbh|taÑ aghaÔÔanaÑ. NindÈrosoti nindÈghaÔÔanÈ. 
VohÈrasamucchedÈyÈti ettha vohÈroti byavahÈravohÈropi paÓÓattipi 
vacanampi cetanÈpi. Tattha– 
______________________________________________________________ 
 1. ...pÈpuraÓoti (SÊ), ...pÈrupanoti (SyÈ) 2. ChattupÈhanoti (Ka) 
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   “Yo hi koci manussesu, vohÈraÑ upajÊvati. 
   EvaÑ VÈseÔÔha jÈnÈhi, vÈÓijo so na brÈhmaÓo”ti1. 

 AyaÑ byavahÈravohÈro nÈma. “Sa~khÈ samaÒÒÈ paÒÒatti vohÈro”ti2 
ayaÑ paÓÓattivohÈro nÈma. “TathÈ tathÈ voharati aparÈmasan”ti3 ayaÑ 
vacanavohÈro nÈma. “AÔÔha ariyavohÈrÈ aÔÔha anariyavohÈrÈ”ti4 ayaÑ 
cetanÈvohÈro nÈma, ayamidhÈdhippeto. YasmÈ vÈ pabbajitakÈlato paÔÔhÈya 
gihÊti cetanÈ natthi, samaÓoti cetanÈ hoti. GihÊti vacanaÑ natthi, samaÓoti 
vacanaÑ hoti. GihÊti paÓÓatti natthi, samaÓoti paÓÓatti hoti. GihÊti 
byavahÈro natthi, samaÓoti vÈ pabbajitoti vÈ byavahÈro hoti. TasmÈ 
sabbepete labbhanti. 
 
 33. YesaÑ kho ahaÑ saÑyojanÈnaÑ hetu pÈÓÈtipÈtÊti ettha 
pÈÓÈtipÈtova saÑyojanaÑ. PÈÓÈtipÈtasseva hi hetu pÈÓÈtipÈtapaccayÈ 
pÈÓÈtipÈtÊ nÈma hoti. PÈÓÈtipÈtÈnaÑ5 pana bahutÈya “yesaÑ kho ahan”ti 
vuttaÑ. TesÈhaÑ saÑyojanÈnanti tesaÑ ahaÑ pÈÓÈtipÈtabandhanÈnaÑ. 
PahÈnÈya samucchedÈya paÔipannoti iminÈ apÈÓÈtipÈtasa~khÈtena 
kÈyikasÊlasaÑvarena pahÈnatthÈya samucchedanatthÈya paÔipanno. AttÈpi 
maÑ upavadeyyÈti kunthakipillikampi nÈma jÊvitÈ avoropanakasÈsane 
pabbajitvÈ pÈÓÈti pÈtamattatopi oramituÑ na sakkomi, kiÑ mayhaÑ 
pabbajjÈyÈti evaÑ attÈpi maÑ upavadeyya. AnuviccÈpi maÑ viÒÒ| 
garaheyyunti evar|pe nÈma sÈsane pabbajitvÈ pÈÓÈtipÈtamattatopi oramituÑ 
na sakkoti, kiÑ etassa pabbajjÈyÈti evaÑ anuvicca tulayitvÈ pariyogÈhetvÈ 
aÒÒepi viÒÒ| paÓÉitÈ garaheyyuÑ. Etadeva kho pana saÑyojanaÑ etaÑ 
nÊvaraÓanti dasasu saÑyojanesu paÒcasu ca nÊvaraÓesu apariyÈpannampi 
“aÔÔha nÊvaraÓÈ”ti desanÈvasenetaÑ vuttaÑ. VaÔÔabandhanaÔÔhena hi 
hitapaÔicchÈdanaÔÔhena6 ca saÑyojanantipi nÊvaraÓantipi vuttaÑ. ŒsavÈti 
pÈÓÈtipÈtakÈraÓÈ eko avijjÈsavo uppajjati. VighÈtapariÄÈhÈti vighÈtÈ ca 
pariÄÈhÈ ca. 
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Tattha vighÈtaggahaÓena kilesadukkhaÒca vipÈkadukkhaÒca gahitaÑ, 
pariÄÈhaggahaÓe napi kilesapariÄÈho ca vipÈkapariÄÈho ca gahito. IminÈ 
upÈyena sabbattha attho veditabbo. 
 
 34-40. AyaÑ pana viseso–tesÈhaÑ saÑyojanÈnaÑ pahÈnÈyÈti 
imasmiÑ pade iminÈ dinnÈdÈnasa~khÈtena kÈyikasÊlasaÑvarena, 
saccavÈcÈsa~khÈtena vÈcasikasÊlasaÑvarena, apisuÓÈvÈcÈsa~khÈtena 
vÈcasikasÊlasaÑvarena, agiddhilobhasa~khÈtena mÈnasikasÊlasaÑvarena, 
anindÈrosasa~khÈtena kÈyikavÈcasikasÊlasaÑvarena, 
akodhupÈyÈsasa~khÈtena mÈnasikasÊlasaÑvarena, anatimÈnasa~khÈtena 
mÈnasikasÊlasaÑvarena pahÈnatthÈya samucchedanatthÈya paÔipannoti evaÑ 
sabbavÈresu yojanÈ kÈtabbÈ. 

 AttÈpi maÑ upavadeyya anuviccÈpi maÑ viÒÒ| garaheyyunti imesu 
pana padesu tiÓasalÈkampi nÈma upÈdÈya adinnaÑ aggahaÓasÈsane 
pabbajitvÈ adinnÈdÈnamattatopi viramituÑ na sakkomi, kiÑ mayhaÑ 
pabbajjÈyÈti evaÑ attÈpi maÑ upavadeyya. Evar|pe nÈma sÈsane pabbajitvÈ 
adinnÈdÈnamattatopi oramituÑ na sakkoti, kiÑ imassa pabbajjÈyÈti evaÑ 
anuviccÈpi maÑ viÒÒ| garaheyyuÑ. HasÈpekkhatÈyapi nÈma 
davakamyatÈya vÈ musÈvÈdaÑ akaraÓasÈsane pabbajitvÈ. SabbÈkÈrena 
pisuÓaÑ akaraÓasÈsane nÈma pabbajitvÈ. Appamattakampi giddhilobhaÑ 
akaraÓasÈsane nÈma pabbajitvÈpi. Kakacena a~gesu okkantiyamÈnesupi 
nÈma paresaÑ nindÈrosaÑ1 akaraÓasÈsane pabbajitvÈ. 
ChinnakhÈÓukaÓÔakÈdÊsupi nÈma kodhupÈyÈsaÑ akaraÓasÈsane pabbajitvÈ. 
AdhimÈnamattampi2 nÈma mÈnaÑ akaraÓasÈsane pabbajitvÈ 
atimÈnamattampi pajahituÑ na sakkomi, kiÑ mayhaÑ pabbajjÈyÈti evaÑ 
attÈpi maÑ upavadeyya. Evar|pe nÈma sÈsane pabbajitvÈ atimÈnamattampi 
pajahituÑ na sakkoti, kiÑ imassa pabbajjÈyÈti evaÑ anuviccÈpi maÑ viÒÒ| 
garaheyyunti evaÑ sabbavÈresu yojanÈ kÈtabbÈ. 

 ŒsavÈti imasmiÑ pana pade adinnÈdÈnakÈraÓÈ kÈmÈsavo diÔÔhÈsavo 
avijjÈsavoti tayo ÈsavÈ uppajjanti, tathÈ musÈvÈdakÈraÓÈ pisuÓÈvÈcÈkÈraÓÈ 
ca, giddhilobhakÈraÓÈ diÔÔhÈsavo  
______________________________________________________________ 
 1. NindÈrosamattaÑ vÈ (SÊ) 2. AtimÈnamattampi (Ka) 
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avijjÈsavo ca, nindÈrosakÈraÓÈ avijjÈsavova, tathÈ kodhupÈyÈsakÈraÓÈ, 
atimÈnakÈraÓÈ bhavÈsavo avijjÈsavo cÈti dveva ÈsavÈ uppajjantÊti evaÑ 
Èsavuppatti veditabbÈ. 

 Imesu pana aÔÔhasupi vÈresu asammohatthaÑ puna ayaÑ 
sa~khepavinicchayo–purimesu tÈva cat|su viramituÑ na sakkomÊti 
vattabbaÑ, pacchimesu pajahituÑ na sakkomÊti. 
PÈÓÈtipÈtanindÈrosakodhupÈyÈsesu ca eko avijjÈsavova hoti, 
adinnÈdÈnamusÈvÈdapisuÓÈvÈcÈsu kÈmÈsavo diÔÔhÈsavo avijjÈsavo, 
giddhilobhe diÔÔhÈsavo avijjÈsavo, atimÈne bhavÈsavo avijjÈsavo, 
apÈÓÈtipÈtaÑ dinnÈdÈnaÑ kÈyikaÑ sÊlaÑ, amusÈ apisuÓaÑ vÈcasikasÊlaÑ, 
ÔhapetvÈ anindÈrosaÑ sesÈni tÊÓi mÈnasikasÊlÈni. YasmÈ pana kÈyenapi 
ghaÔÔeti roseti, vÈcÈyapi, tasmÈ anindÈroso dve ÔhÈnÈni yÈti, kÈyikasÊlampi 
hoti vÈcasikasÊlampi. EttÈvatÈ kiÑ kathitaÑ? PÈtimokkhasaÑvarasÊlaÑ. 
PÈtimokkhasaÑvarasÊle Ôhitassa ca bhikkhuno paÔisa~khÈpahÈnavasena 
gihivohÈrasamucchedo kathitoti veditabbo. 
 

KÈmÈdÊnavakathÈvaÓÓanÈ 

 42. VitthÈradesanÈyaÑ tamenaÑ dakkhoti padassa upasumbheyyÈti1 
iminÈ saddhiÑ sambandho veditabbo. IdaÑ vuttaÑ hoti, tamenaÑ 
kukkuraÑ upasumbheyya, tassa samÊpe khipeyyÈti attho. AÔÔhika~kalanti 
uraÔÔhiÑ vÈ piÔÔhikaÓÔakaÑ vÈ sÊsaÔÔhiÑ vÈ. TaÒhi nimmaÑsattÈ ka~kalanti 
vuccati. SunikkantaÑ nikkantanti2 yathÈ sunikkantaÑ hoti, evaÑ nikkantaÑ 
nillikhitaÑ, yadettha3 allÊnamaÑsaÑ atthi, taÑ sabbaÑ nillikhitvÈ 
aÔÔhimattameva katanti attho. TenevÈha “nimmaÑsan”ti. LohitaÑ pana 
makkhitvÈ tiÔÔhati, tena vuttaÑ “lohitamakkhitan”ti. 

 BahudukkhÈ bahupÈyÈsÈti diÔÔhadhammikasamparÈyikehi dukkhehi 
bahudukkhÈ, upÈyÈsasaÑkilesehi bahupÈyÈsÈ. YÈyaÑ upekkhÈ nÈnattÈ 
nÈnattasitÈti yÈ ayaÑ paÒcakÈmaguÓÈrammaÓavasena nÈnÈsabhÈvÈ,  
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 1. UpacchumbheyyÈti (SÊ), upaccambheyyÈti (SyÈ) 2. SunikantaÑ nikantanti (SÊ) 
 3. YaÑ panettha (SyÈ, Ka) 

 



 MajjhimapaÓÓÈsaÔÔhakathÈ  31 

tÈneva ca ÈrammaÓÈni nissitattÈ “nÈnattasitÈ”ti vuccati 
paÒcakÈmaguÓ|pekkhÈ, taÑ abhinivajjetvÈ. EkattÈ ekattasitÈti 
catutthajjhÈnupekkhÈ, sÈ hi divasampi ekasmiÑ ÈrammaÓe uppajjanato 
ekasabhÈvÈ, tadeva ekaÑ ÈrammaÓaÑ nissitattÈ ekattasitÈ nÈma. Yattha 
sabbaso lokÈmis|pÈdÈnÈ aparisesÈ nirujjhantÊti yattha 
catutthajjhÈnupekkhÈyaÑ yaÑ upekkhaÑ Ègamma yaÑ paÔicca sabbena 
sabbaÑ aparisesÈ lokÈmisasa~khÈtÈ paÒcakÈmaguÓÈmisÈ nirujjhanti. 
PaÒcakÈmaguÓÈmisÈti ca kÈmaguÓÈrammaÓachandarÈgÈ, gahaÓaÔÔhena 
teyeva ca upÈdÈnÈtipi vuttÈ. Tamev|pekkhaÑ bhÈvetÊti taÑ 
lokÈmis|pÈdÈnÈnaÑ paÔipakkhabh|taÑ catutthajjhÈnupekkhameva vaÉÉheti. 
 
 43. UÉÉÊyeyyÈti1 uppatitvÈ gaccheyya. AnupatitvÈti anubandhitvÈ. 
Vitaccheyyunti mukhatuÓÉakena ÉaÑsantÈ taccheyyuÑ. Vissajjeyyunti2 
maÑsapesiÑ nakhehi kaÉÉhitvÈ pÈteyyuÑ.  
 
 47. YÈnaÑ vÈ poriseyyanti purisÈnucchavikaÑ yÈnaÑ. 
PavaramaÓikuÓÉalanti nÈnappakÈraÑ uttamamaÓiÒca kuÓÉalaÒca3. SÈni 
harantÊti attano bhaÓÉakÈni gaÓhanti.  
 
 48. Sampannaphalanti madhuraphalaÑ. Upapannaphalanti4 
phal|papannaÑ bahuphalaÑ. 
 
 49. Anuttaranti uttamaÑ pabhassaraÑ nirupakkilesaÑ.  
 
 50. ŒrakÈ ahaÑ bhanteti pathavito nabhaÑ viya samuddassa 
orimatÊrato paratÊraÑ viya ca5 suvid|ravid|re ahaÑ. AnÈjÈnÊyeti 
gihivohÈrasamucchedanassa kÈraÓaÑ ajÈnanake. ŒjÈnÊyabhojananti 
kÈraÓaÑ jÈnantehi bhuÒjitabbaÑ bhojanaÑ. AnÈjÈnÊyabhojananti kÈraÓaÑ 
ajÈnantehi bhuÒjitabbaÑ bhojanaÑ. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

PotaliyasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
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5. JÊvakasuttavaÓÓanÈ  

 51. EvaÑ me sutanti JÊvakasuttaÑ. Tattha JÊvakassa KomÈrabhaccassa 
ambavaneti ettha jÊvatÊti JÊvako. KumÈrena bhatoti KomÈrabhacco. YathÈha 
“kiÑ etaÑ bhaÓe kÈkehi samparikiÓÓanti. DÈrako devÈti. JÊvati bhaÓeti. 
JÊvati devÈti. Tena hi bhaÓe taÑ dÈrakaÑ amhÈkaÑ antepuraÑ netvÈ 
dhÈtÊnaÑ detha posetunti. Tassa jÊvatÊti JÊvakoti nÈmaÑ akaÑsu, kumÈrena 
posÈpitoti KomÈrabhaccoti nÈmaÑ akaÑs|”ti1. Ayamettha sa~khepo. 
VitthÈrena pana JÊvakavatthu Khandhake Ègatameva. VinicchayakathÈpissa 
SamantapÈsÈdikÈya VinayaÔÔhakathÈya vuttÈ. 

 AyaÑ pana JÊvako ekasmiÑ samaye Bhagavato dosÈbhisannaÑ kÈyaÑ 
virecetvÈ siveyyakaÑ dussayugaÑ datvÈ vatthÈnumodanapariyosÈne 
sotÈpattiphale patiÔÔhÈya cintesi “mayÈ divasassa dvattikkhattuÑ 
BuddhupaÔÔhÈnaÑ gantabbaÑ, idaÒca VeÄuvanaÑ atid|re2, mayhaÑ 
uyyÈnaÑ ambavanaÑ ÈsannataraÑ, yaÑn|nÈhaÑ ettha Bhagavato vihÈraÑ 
kÈreyyan”ti. So tasmiÑ ambavane rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnaleÓakuÔimaÓÉapÈdÊni 
sampÈdetvÈ Bhagavato anucchavikaÑ GandhakuÔiÑ kÈretvÈ ambavanaÑ 
aÔÔhÈrasahatthubbedhena tambapaÔÔavaÓÓena pÈkÈrena parikkhipÈpetvÈ 
BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ cÊvarabhattena santappetvÈ 
dakkhiÓodakaÑ pÈtetvÈ vihÈraÑ niyyÈtesi. TaÑ sandhÈya vuttaÑ “jÊvakassa 
KomÈrabhaccassa ambavane”ti. 

 ŒrabhantÊti ghÈtenti. Uddissakatanti uddisitvÈ kataÑ. PaÔiccakammanti 
attÈnaÑ paÔicca kataÑ. Atha vÈ paÔiccakammanti nimittakammassetaÑ 
adhivacanaÑ, taÑ paÔicca kammaÑ ettha atthÊti maÑsaÑ 
“paÔiccakamman”ti vuttaÑ hoti. Yo evar|paÑ maÑsaÑ paribhuÒjati, sopi 
tassa kammassa dÈyÈdo hoti, vadhakassa viya tassÈpi pÈÓaghÈtakammaÑ 
hotÊti tesaÑ laddhi. Dhammassa cÈnudhammaÑ byÈkarontÊti BhagavatÈ 
vuttakÈraÓassa anukÈraÓaÑ kathenti. Ettha ca kÈraÓaÑ nÈma 
tikoÔiparisuddhamacchamaÑsaparibhogo, anukÈraÓaÑ nÈma mahÈjanassa 
tathÈ byÈkaraÓaÑ. YasmÈ pana BhagavÈ uddissakataÑ na paribhuÒjati, 
tasmÈ neva taÑ kÈraÓaÑ hoti, na titthiyÈnaÑ tathÈ  
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byÈkaraÓaÑ anukÈraÓaÑ. Sahadhammiko vÈdÈnuvÈdoti parehi 
vuttakÈraÓena sakÈraÓo hutvÈ tumhÈkaÑ vÈdo vÈ anuvÈdo vÈ viÒÒ|hi 
garahitabbakÈraÓaÑ koci appamattakopi kiÑ na1 Ègacchati. IdaÑ vuttaÑ 
hoti “kiÑ sabbÈkÈrenapi tumhÈkaÑ vÈde gÈrayhaÑ kÈraÓaÑ natthÊ”ti. 
AbbhÈcikkhantÊti abhibhavitvÈ Ècikkhanti. 
 
 52. ®hÈnehÊti kÈraÓehi. DiÔÔhÈdÊsu diÔÔhaÑ nÈma bhikkh|naÑ atthÈya 
migamacche vadhitvÈ gayhamÈnaÑ diÔÔhaÑ. SutaÑ nÈma bhikkh|naÑ 
atthÈya migamacche vadhitvÈ gahitanti sutaÑ. Parisa~kitaÑ nÈma 
diÔÔhaparisa~kitaÑ sutaparisa~kitaÑ tadubhayavimuttaparisa~kitanti 
tividhaÑ hoti. 

 TatrÈyaÑ sabbasa~gÈhakavinicchayo–idha bhikkh| passanti manusse 
jÈlavÈgurÈ dihatthe2 gÈmato vÈ nikkhamante araÒÒe vÈ vicarante. 
Dutiyadivase ca nesaÑ taÑ gÈmaÑ piÓÉÈya paviÔÔhÈnaÑ samacchamaÑsaÑ 
piÓÉapÈtaÑ abhiharanti. Te tena diÔÔhena parisa~kanti “bhikkh|naÑ nu kho 
atthÈya katan”ti, idaÑ diÔÔhaparisa~kitaÑ nÈma, etaÑ gahetuÑ na vaÔÔati. 
YaÑ evaÑ aparisa~kitaÑ, taÑ vaÔÔati. Sace pana te manussÈ “kasmÈ bhante 
na gaÓhathÈ”ti pucchitvÈ tamatthaÑ sutvÈ “na yidaÑ bhante bhikkh|naÑ 
atthÈya kataÑ, amhehi attano atthÈya vÈ rÈjayuttÈdÊnaÑ atthÈya vÈ katan”ti 
vadanti, kappati. 

 Na heva kho bhikkh| passanti, apica suÓanti “manussÈ kira 
jÈlavÈgurÈdihatthÈ gÈmato vÈ nikkhamanti araÒÒe vÈ vicarantÊ”ti. 
Dutiyadivase ca nesaÑ taÑ gÈmaÑ piÓÉÈya paviÔÔhÈnaÑ samacchamaÑsaÑ 
piÓÉapÈtaÑ abhiharanti. Te tena sutena parisa~kanti “bhikkh|naÑ nu kho 
atthÈya katan”ti, idaÑ sutaparisa~kitaÑ nÈma, etaÑ gahetuÑ na vaÔÔati. 
YaÑ evaÑ aparisa~kitaÑ, taÑ vaÔÔati. Sace pana te manussÈ “kasmÈ bhante 
na gaÓhathÈ”ti pucchitvÈ tamatthaÑ sutvÈ “na yidaÑ bhante bhikkh|naÑ 
atthÈya kataÑ, amhehi attano atthÈya vÈ rÈjayuttÈdÊnaÑ atthÈya vÈ katan”ti 
vadanti, kappati.  

 Na heva kho pana passanti na suÓanti, apica tesaÑ gÈmaÑ piÓÉÈya 
paviÔÔhÈnaÑ pattaÑ gahetvÈ samacchamaÑsaÑ piÓÉapÈtaÑ abhisa~kharitvÈ 
abhiharanti. Te parisa~kanti “bhikkh|naÑ nu kho atthÈya katan”ti, idaÑ 
tadubhayavimuttaparisa~kitaÑ nÈma. Etampi gahetuÑ na vaÔÔati. YaÑ evaÑ 
aparisa~kitaÑ, taÑ  
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vaÔÔati. Sace pana te manussÈ “kasmÈ bhante na gaÓhathÈ”ti pucchitvÈ 
tamatthaÑ sutvÈ “na yidaÑ bhante bhikkh|naÑ atthÈya kataÑ, amhehi 
attano atthÈya vÈ rÈjayuttÈdÊnaÑ atthÈya vÈ kataÑ, pavattamaÑsaÑ vÈ 
kataÑ, kappiyameva labhitvÈ bhikkh|naÑ atthÈya sampÈditan”ti vadanti, 
kappati. 

 MatÈnaÑ petakiccatthÈya ma~galÈdÊnaÑ vÈ atthÈya katepi eseva nayo. 
YaÑ yaÒhi bhikkh|naÑyeva atthÈya akataÑ, yattha ca nibbematikÈ honti, 
taÑ sabbaÑ kappati. Sace pana ekasmiÑ vihÈre bhikkh| uddissa kataÑ hoti, 
te ca attano atthÈya katabhÈvaÑ na jÈnanti, aÒÒe jÈnanti. Ye jÈnanti, tesaÑ 
na vaÔÔati, itaresaÑ vaÔÔati. AÒÒe na jÈnanti, teyeva jÈnanti, tesaÑyeva na 
vaÔÔati, aÒÒesaÑ vaÔÔati. Tepi “amhÈkaÑ atthÈya katan”ti jÈnanti. AÒÒepi 
“etesaÑ atthÈya katan”ti jÈnanti, sabbesampi taÑ na vaÔÔati. Sabbe na 
jÈnanti, sabbesaÑ vaÔÔati. PaÒcasu hi sahadhammikesu yassa kassaci vÈ 
atthÈya uddissa kataÑ sabbesaÑ na kappati. 

 Sace pana koci ekaÑ bhikkhuÑ uddissa pÈÓaÑ vadhitvÈ tassa pattaÑ 
p|retvÈ deti, so ce attano atthÈya katabhÈvaÑ jÈnaÑyeva gahetvÈ aÒÒassa 
bhikkhuno deti, so tassa saddhÈya paribhuÒjati, kassÈpatÊti. Dvinnampi 
anÈpatti. YaÑ hi uddissa kataÑ, tassa abhuttatÈya anÈpatti, itarassa 
ajÈnanatÈya. KappiyamaÑsassa hi paÔiggahaÓe Èpatti natthi. UddissakataÒca 
ajÈnitvÈ bhuttassa pacchÈ ÒatvÈ ÈpattidesanÈkiccaÑ nÈma natthi. 
AkappiyamaÑsaÑ pana ajÈnitvÈ bhuttena pacchÈ ÒatvÈpi Èpatti desetabbÈ. 
UddissakataÑ hi ÒatvÈ bhuÒjatova Èpatti, akappiyamaÑsaÑ ajÈnitvÈ 
bhuttassÈpi Èpattiyeva. TasmÈ ÈpattibhÊrukena r|paÑ sallakkhentenÈpi 
pucchitvÈva maÑsaÑ paÔiggahetabbaÑ, paribhogakÈle pucchitvÈ 
paribhuÒjissÈmÊti vÈ gahetvÈ pucchitvÈva paribhuÒjitabbaÑ. KasmÈ? 
DuviÒÒeyyattÈ. AcchamaÑsaÑ hi s|karamaÑsasadisaÑ hoti, dÊpimaÑsÈdÊni 
ca migamaÑsasadisÈni, tasmÈ pucchitvÈ gahaÓameva vaÔÔatÊti vadanti. 

 AdiÔÔhanti bhikkh|naÑ atthÈya vadhitvÈ gayhamÈnaÑ adiÔÔhaÑ. 
Asutanti bhikkh|naÑ atthÈya vadhitvÈ gahitanti asutaÑ. Aparisa~kitanti 
diÔÔhaparisa~kitÈdivasena aparisa~kitaÑ. Paribhoganti vadÈmÊti imehi tÊhi 
kÈraÓehi parisuddhaÑ tikoÔiparisuddhaÑ nÈma hoti, tassa paribhogo araÒÒe 
jÈtas|peyyasÈkaparibhogasadiso hoti, tathÈr|paÑ paribhuÒjantassa 

 



 MajjhimapaÓÓÈsaÔÔhakathÈ  35 

mettÈvihÈrissa bhikkhuno doso vÈ vajjaÑ vÈ natthi, tasmÈ taÑ 
paribhuÒjitabbanti vadÈmÊti attho. 
 
 53. IdÈni tÈdisassa paribhoge mettÈvihÈrinopi anavajjataÑ dassetuÑ 
idha JÊvaka bhikkh|ti-ÈdimÈha. Tattha kiÒcÈpi aniyametvÈ bhikkh|ti 
vuttaÑ, atha kho attÈnameva sandhÈya etaÑ vuttanti veditabbaÑ. BhagavatÈ 
hi MahÈvacchagottasutte, Ca~kÊsutte, imasmiÑ sutteti tÊsu ÔhÈnesu 
attÈnaÑyeva sandhÈya desanÈ katÈ. PaÓÊtena piÓÉapÈtenÈti heÔÔhÈ 
Ana~gaÓasutte yo koci mahaggho piÓÉapÈto paÓÊtapiÓÉapÈtoti adhippeto, 
idha pana maÑs|pasecanova adhippeto. Agathitoti taÓhÈya agathito1. 
Amucchitoti taÓhÈmucchanÈya amucchito. Anajjhopannoti na adhi-opanno2, 
sabbaÑ ÈlumpitvÈ ekappahÈreneva gilitukÈmo kÈko viya3 na hotÊti attho. 
ŒdÊnavadassÈvÊti ekarattivÈsena udarapaÔalaÑ pavisitvÈ navahi 
vaÓamukhehi nikkhamissatÊti-ÈdinÈ nayena ÈdÊnavaÑ passanto. 
NissaraÓapaÒÒo paribhuÒjatÊti idamatthamÈhÈraparibhogoti paÒÒÈya 
paricchinditvÈ paribhuÒjati. AttabyÈbÈdhÈya vÈ cetetÊti attadukkhÈya vÈ 
ceteti. Sutametanti sutaÑ mayÈ evaÑ pubbe, etaÑ mayhaÑ 
savanamattamevÈti dasseti. Sace kho te JÊvaka idaÑ sandhÈya bhÈsitanti 
JÊvaka mahÈbrahmunÈ vikkhambhanappahÈnena byÈpÈdÈdayo pahÊnÈ, tena 
so mettÈvihÈrÊ mayhaÑ samucchedappahÈnena, sace te idaÑ sandhÈya 
bhÈsitaÑ, evaÑ sante tava idaÑ vacanaÑ anujÈnÈmÊti attho. So sampaÔicchi. 
 
 54. Athassa BhagavÈ sesabrahmavihÈravasenÈpi uttari desanaÑ 
vaÉÉhento “idha JÊvaka bhikkh|”ti-ÈdimÈha. TaÑ uttÈnatthameva. 
 
 55. Yo kho JÊvakÈti ayaÑ pÈÔi-ekko anusandhi. ImasmiÑ hi ÔhÈne 
BhagavÈ dvÈraÑ thaketi, sattÈnuddayaÑ dasseti. Sace hi kassaci evamassa 
“ekaÑ rasapiÓÉapÈtaÑ datvÈ kappasatasahassaÑ saggasampattiÑ 
paÔilabhanti, yaÑkiÒci katvÈ paraÑ mÈretvÈpi rasapiÓÉapÈtova dÈtabbo”ti, 
taÑ paÔisedhento “yo kho JÊvaka TathÈgataÑ vÈ”ti-ÈdimÈha. 
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 Tattha iminÈ paÔhamena ÔhÈnenÈti iminÈ ÈÓattimatteneva tÈva 
paÔhamena kÈraÓena. GalappavedhakenÈti yottena gale bandhitvÈ kaÉÉhito 
galena pavedhentena. ŒrabhiyamÈnoti mÈriyamÈno. Akappiyena ÈsÈdetÊti 
acchamaÑsaÑ s|karamaÑsanti, dÊpimaÑsaÑ vÈ migamaÑsanti khÈdÈpetvÈ 
“tvaÑ kiÑ samaÓo nÈma, akappiyamaÑsaÑ te khÈditan”ti ghaÔÔeti. Ye pana 
dubbhikkhÈdÊsu vÈ byÈdhiniggahaÓatthaÑ vÈ “acchamaÑsaÑ nÈma 
s|karamaÑsasadisaÑ, dÊpimaÑsaÑ migamaÑsasadisan”ti jÈnantÈ 
“s|karamaÑsaÑ idaÑ, migamaÑsaÑ idan”ti vatvÈ hitajjhÈsayena 
khÈdÈpenti, na te sandhÈyetaÑ vuttaÑ. TesaÑ hi bahupuÒÒameva hoti. 
EsÈhaÑ bhante BhagavantaÑ saraÓaÑ gacchÈmi dhammaÒca 
bhikkhusaÑghaÒcÈti ayaÑ Ègataphalo viÒÒÈtasÈsano diÔÔhasacco 
ariyasÈvako. ImaÑ pana dhammadesanaÑ ogÈhanto pasÈdaÑ uppÈdetvÈ 
dhammakathÈya thutiÑ karonto evamÈha. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

JÊvakasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
6. UpÈlisuttavaÓÓanÈ 

 56. EvaÑ me sutanti UpÈlisuttaÑ. Tattha NÈÄandÈyanti NÈlandÈti 
evaÑnÈmake nagare taÑ nagaraÑ gocaragÈmaÑ katvÈ. PÈvÈrikambavaneti 
DussapÈvÈrikaseÔÔhino ambavane. TaÑ kira tassa uyyÈnaÑ ahosi, so 
Bhagavato dhammadesanaÑ sutvÈ Bhagavati pasanno tasmiÑ uyyÈne 
kuÔileÓamaÓÉapÈdipaÔimaÓÉitaÑ Bhagavato vihÈraÑ katvÈ niyyÈdesi, so 
vihÈro JÊvakambavanaÑ viya PÈvÈrikambavananteva sa~khaÑ gato. TasmiÑ 
PÈvÈrikambavane viharatÊti attho. DÊghatapassÊti dÊghattÈ1 
evaÑladdhanÈmo. PiÓÉapÈtapaÔikkantoti piÓÉapÈtato paÔikkanto. SÈsane 
viya kiÑ pana bÈhirÈyatane piÓÉapÈtoti vohÈro atthÊti, natthi. 

 PaÒÒapetÊti dasseti Ôhapeti. DaÓÉÈni paÒÒapetÊti idaÑ 
NigaÓÔhasamayena pucchanto Èha. KÈyadaÓÉaÑ vacÊdaÓÉaÑ manodaÓÉanti 
ettha purimadaÓÉadvayaÑ te acittakaÑ paÒÒapenti. YathÈ kira vÈte vÈyante 
sÈkhÈ calati, 
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udakaÑ calati, na ca tattha cittaÑ atthi, evaÑ kÈyadaÓÉopi acittakova hoti. 
YathÈ ca vÈte vÈyante tÈlapaÓÓÈdÊni1 saddaÑ karonti, udakÈni saddaÑ 
karonti, na ca tattha cittaÑ atthi, evaÑ vacÊdaÓÉopi acittakova hotÊti imaÑ 
daÓÉadvayaÑ acittakaÑ paÒÒapenti. CittaÑ pana manodaÓÉanti paÒÒapenti. 
Athassa BhagavÈ vacanaÑ patiÔÔhapetukÈmo “kiÑ pana tapassÊ”ti-ÈdimÈha. 

 Tattha KathÈvatthusminti ettha kathÈyeva KathÈvatthu. KathÈyaÑ 
patiÔÔhapesÊti attho. KasmÈ pana BhagavÈ evamakÈsi? Passati hi BhagavÈ 
“ayaÑ imaÑ kathaÑ ÈdÈya gantvÈ attano satthu MahÈnigaÓÔhassa 
Èrocessati, tissaÒca parisati UpÈli gahapati nisinno, so imaÑ kathaÑ sutvÈ 
mama vÈdaÑ ÈropetuÑ Ègamissati, tassÈhaÑ dhammaÑ desessÈmi, so 
tikkhattuÑ saraÓaÑ gamissati, athassa cattÈri saccÈni pakÈsessÈmi, so 
saccapakÈsanÈvasÈne sotÈpattiphale patiÔÔhahissati, paresaÑ 
sa~gahatthameva hi mayÈ pÈramiyo p|ritÈ”ti. ImamatthaÑ passanto 
evamakÈsi. 
 
 57. KammÈni paÒÒapesÊti idaÑ NigaÓÔho Buddhasamayena pucchanto 
Èha. KÈyakammaÑ vacÊkammaÑ manokammanti ettha kÈyadvÈre 
ÈdÈnagahaÓamuÒcana2 copanapattÈ aÔÔhakÈmÈvacarakusalacetanÈ 
dvÈdasÈkusalacetanÈti vÊsaticetanÈ kÈyakammaÑ nÈma. KÈyadvÈre 
ÈdÈnÈdÊni apatvÈ vacÊdvÈre vacanabhedaÑ pÈpayamÈnÈ uppannÈ tÈyeva 
vÊsaticetanÈ vacÊkammaÑ nÈma. UbhayadvÈre copanaÑ appatvÈ manodvÈre 
uppannÈ ek|natiÑsakusalÈkusalacetanÈ manokammaÑ nÈma. Apica 
sa~khepato tividhaÑ kÈyaduccaritaÑ kÈyakammaÑ nÈma, catubbidhaÑ 
vacÊduccaritaÑ vacÊkammaÑ nÈma, tividhaÑ manoduccaritaÑ 
manokammaÑ nÈma. ImasmiÑ ca sutte kammaÑ dhuraÑ, anantarasutte 
“cattÈrimÈni PuÓÓa kammÈni mayÈ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
paveditÈnÊ”ti3 evamÈgatepi cetanÈ dhuraÑ. Yattha katthaci pavattÈ cetanÈ 
“kaÓhaÑ kaÓhavipÈkan”ti-ÈdibhedaÑ labhati. NiddesavÈre cassa 
“sabyÈbajjhaÑ kÈyasa~khÈraÑ abhisa~kharotÊ”ti-ÈdinÈ nayena sÈ vuttÈva. 
KÈyadvÈre pavattÈ pana idha kÈyakammanti adhippetaÑ,  
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vacÊdvÈre pavattÈ vacÊkammaÑ, manodvÈre pavattÈ manokammaÑ. Tena 
vuttaÑ “imasmiÑ sutte kammaÑ dhuraÑ, anantarasutte cetanÈ”ti. 
Kammampi hi BhagavÈ kammanti paÒÒapeti yathÈ imasmiÑyeva sutte. 
Cetanampi, yathÈha “cetanÈhaÑ bhikkhave kammaÑ vadÈmi, cetayitvÈ 
kammaÑ karotÊ”ti1. KasmÈ pana cetanÈ kammanti vuttÈ? CetanÈm|lakattÈ 
kammassa. 

 Ettha ca akusalaÑ patvÈ kÈyakammaÑ vacÊkammaÑ mahantanti 
vadanto na kilamati, kusalaÑ patvÈ manokammaÑ. TathÈ hi mÈtughÈtÈdÊni 
cattÈri kammÈni kÈyeneva upakkamitvÈ kÈyeneva karoti, niraye 
kappaÔÔhikasaÑghabhedakammaÑ vacÊdvÈrena karoti. EvaÑ akusalaÑ patvÈ 
kÈyakammaÑ vacÊkammaÑ mahantanti vadanto na kilamati nÈma. EkÈ pana 
jhÈnacetanÈ caturÈsÊtikappasahassÈni saggasampattiÑ Èvahati, ekÈ 
maggacetanÈ sabbÈkusalaÑ samugghÈtetvÈ arahattaÑ gaÓhÈpeti. EvaÑ 
kusalaÑ patvÈ manokammaÑ mahantanti vadanto na kilamati nÈma. 
ImasmiÑ pana ÔhÈne BhagavÈ akusalaÑ patvÈ manokammaÑ mahÈsÈvajjaÑ 
vadamÈno niyatamicchÈdiÔÔhiÑ sandhÈya vadati. TenevÈha “nÈhaÑ 
bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yaÑ evaÑ 
mahÈsÈvajjaÑ, yathayidaÑ bhikkhave micchÈdiÔÔhi. MicchÈdiÔÔhiparamÈni 
bhikkhave mahÈsÈvajjÈnÊ”ti2. 

 IdÈni NigaÓÔhopi TathÈgatena gatamaggaÑ paÔipajjanto kiÒci 
atthanipphattiÑ apassantopi “kiÑ panÈvuso GotamÈ”ti-ÈdimÈha. 
 
 58. BÈlakiniyÈti UpÈlissa kira BÈlakaloÓakÈragÈmo nÈma atthi, tato 
ÈyaÑ gahetvÈ manussÈ ÈgatÈ, so “etha bhaÓe, amhÈkaÑ satthÈraÑ 
MahÈnigaÓÔhaÑ passissÈmÈ”ti tÈya parisÈya parivuto tattha agamÈsi. TaÑ 
sandhÈya vuttaÑ “bÈlakiniyÈ parisÈyÈ”ti, BÈlakagÈmavÈsiniyÈti attho. 
UpÈlipamukhÈyÈti UpÈlijeÔÔhakÈya. Apica bÈlakiniyÈti bÈlavatiyÈ 
bÈlussannÈyÈtipi attho. UpÈlipamukhÈyÈti UpÈligahapatiyeva tattha thokaÑ 
sappaÒÒo, so tassÈ pamukho jeÔÔhako. TenÈpi vuttaÑ “UpÈlipamukhÈyÈ”ti. 
HandÈti vacasÈyatthe3 nipÈto. Chavoti lÈmako. OÄÈrikassÈti  
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mahantassa. UpanidhÈyÈti upanikkhipitvÈ. IdaÑ vuttaÑ hoti, kÈyadaÓÉassa 
santike nikkhipitvÈ “ayaÑ nu kho mahanto, ayaÑ mahanto”ti evaÑ 
olokiyamÈno chavo manodaÓÉo kiÑ sobhati, kuto sobhissati, na sobhati, 
upanikkhepamattampi nappahotÊti dÊpeti. SÈdhu sÈdhu bhante tapassÊti 
DÊghatapassissa sÈdhukÈraÑ dento bhanteti NÈÔaputtamÈlapati. 
 
 60. Na kho metaÑ bhante ruccatÊti bhante etaÑ mayhaÑ na ruccati. 
MÈyÈvÊti mÈyÈkÈro. ŒvaÔÔanimÈyanti ÈvaÔÔetvÈ gahaÓamÈyaÑ. ŒvaÔÔetÊti 
ÈvaÔÔetvÈ parikkhipitvÈ gaÓhÈti. Gaccha tvaÑ gahapatÊti kasmÈ 
MahÈnigaÓÔho gahapatiÑ yÈvatatiyaÑ pahiÓatiyeva? DÊghatapassÊ pana 
paÔibÈhateva? MahÈnigaÓÔhena hi BhagavatÈ saddhiÑ ekaÑ nagaraÑ 
upanissÈya viharantenapi na BhagavÈ diÔÔhapubbo. Yo hi SatthuvÈdapaÔiÒÒo 
hoti, so taÑ paÔiÒÒaÑ appahÈya Buddhadassane abhabbo. TasmÈ esa 
Buddhadassanassa aladdhapubbattÈ Dasabalassa dassanasampattiÒca 
niyyÈnikakathÈbhÈvaÒca ajÈnanto yÈvatatiyaÑ pahiÓateva. DÊghatapassÊ 
pana kÈlena kÈlaÑ BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ tiÔÔhatipi nisÊdatipi 
paÒhampi pucchati, so TathÈgatassa dassanasampattimpi 
niyyÈnikakathÈbhÈvampi jÈnÈti. Athassa etadahosi “ayaÑ gahapati paÓÉito, 
samaÓassa Gotamassa santike gantvÈ dassanepi pasÊdeyya, niyyÈnikakathaÑ 
sutvÈpi pasÊdeyya. Tato na puna amhÈkaÑ santikaÑ ÈgaccheyyÈ”ti. TasmÈ 
yÈvatatiyaÑ paÔibÈhateva. 

 AbhivÈdetvÈti vanditvÈ. TathÈgataÑ hi disvÈ pasannÈpi appasannÈpi 
yebhuyyena vandantiyeva, appakÈ na vandanti. KasmÈ? Ati-ucce hi kule 
jÈto agÈraÑ ajjhÈvasantopi vanditabboyevÈti. AyaÑ pana gahapati 
pasannattÈva vandi, dassaneyeva kira pasanno. ŒgamÈ nu khvidhÈti ÈgamÈ 
nu kho idha. 
 
 61. SÈdhu sÈdhu bhante tapassÊti DÊghatapassissa sÈdhukÈraÑ dento 
bhanteti BhagavantaÑ Èlapati. Sacce patiÔÔhÈyÈti thusarÈsimhi 
ÈkoÔitakhÈÓuko viya acalanto vacÊsacce patiÔÔhahitvÈ. SiyÈ noti bhaveyya 
amhÈkaÑ. 
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 62. IdhÈti imasmiÑ loke. AssÈti bhaveyya. SÊtodakapaÔikkhittoti 
NigaÓÔhÈ sattasaÒÒÈya sÊtodakaÑ paÔikkhipanti. TaÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ. 
ManosattÈ nÈma devÈti manamhi sattÈ laggÈ lagitÈ. ManopaÔibaddhoti 
yasmÈ manamhi paÔibaddho hutvÈ kÈlaÑ karoti, tasmÈ manosattesu devesu 
upapajjatÊti dasseti. Tassa hi pittajararogo1 bhavissati. Tenassa uÓhodakaÑ 
pivituÑ vÈ hatthapÈdÈdidhovanatthÈya vÈ gattaparisiÒcanatthÈya vÈ 
upanetuÑ na vaÔÔati, rogo balavataro hoti. SÊtodakaÑ vaÔÔati, rogaÑ 
v|pasameti. AyaÑ pana uÓhodakameva paÔisevati, taÑ alabhamÈno 
odanakaÒjikaÑ paÔisevati. Cittena pana sÊtodakaÑ pÈtukÈmo ca 
paribhuÒjitukÈmo ca hoti. Tenassa manodaÓÉo tattheva bhijjati. So 
kÈyadaÓÉaÑ vacÊdaÓÉaÑ rakkhÈmÊti sÊtodakaÑ pÈtukÈmo vÈ 
paribhuÒjitukÈmo vÈ sÊtodakameva dethÈti vattuÑ na visahati. Tassa evaÑ 
rakkhitÈpi kÈyadaÓÉavacÊdaÓÉÈ cutiÑ vÈ paÔisandhiÑ vÈ ÈkaÉÉhituÑ na 
sakkonti. ManodaÓÉo pana bhinnopi cutimpi paÔisandhimpi ÈkaÉÉhatiyeva. 
Iti naÑ BhagavÈ dubbalakÈyadaÓÉavacÊdaÓÉÈ chavÈ lÈmakÈ, manodaÓÉova 
balavÈ mahantoti vadÈpesi. 

 Tassapi upÈsakassa etadahosi. “MucchÈvasena asaÒÒibh|tÈnaÒhi 
sattÈhampi assÈsapassÈsÈ nappavattanti, cittasantatipavattimatteneva pana te 
matÈti na vuccanti. YadÈ nesaÑ cittaÑ nappavattati, tadÈ ‘matÈ ete nÊharitvÈ 
jhÈpethÈ’ti vattabbataÑ Èpajjanti. KÈyadaÓÉo nirÊho abyÈpÈro, tathÈ 
vacÊdaÓÉo. Citteneva pana tesaÑ cutipi paÔisandhipi hoti. Itipi manodaÓÉova 
mahanto. BhijjitvÈpi cutipaÔisandhi-ÈkaÉÉhanato eseva mahanto. AmhÈkaÑ 
pana MahÈnigaÓÔhassa kathÈ aniyyÈnikÈ”ti sallakkhesi. Bhagavato pana 
vicittÈni paÒhapaÔibhÈnÈni sotukÈmo na tÈva anujÈnÈti. 

 Na kho te sandhiyatÊti na kho te ghaÔiyati. Purimena vÈ pacchimanti 
“kÈya daÓÉo mahanto”ti iminÈ purimena vacanena idÈni “manodaÓÉo 
mahanto”ti idaÑ vacanaÑ. Pacchimena vÈ purimanti tena vÈ pacchimena 
aduÑ purimavacanaÑ na ghaÔiyati.  
______________________________________________________________ 
 1. Cittajarogo (SyÈ), pittajarogo (Ka) 
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 63. IdÈnissa BhagavÈ aÒÒÈnipi kÈraÓÈni Èharanto “taÑ kiÑ maÒÒasÊ”ti-
ÈdimÈha. Tattha cÈtuyÈmasaÑvarasaÑvutoti na pÈÓamatipÈteti, na 
pÈÓamatipÈtayati, na pÈÓamatipÈtayato samanuÒÒo hoti. Na adinnaÑ Èdiyati, 
na adinnaÑ ÈdiyÈpeti, na adinnaÑ Èdiyato samanuÒÒo hoti. Na musÈ 
bhaÓati, na musÈ bhaÓÈpeti, na musÈ bhaÓato samanuÒÒo hoti. Na 
bhÈvitamÈsÊsati, na bhÈvitamÈsÊsÈpeti, na bhÈvitamÈsÊsato samanuÒÒo hotÊti 
iminÈ catukoÔÔhÈsena saÑvarena saÑvuto. Ettha ca bhÈvitanti 
paÒcakÈmaguÓÈ. 

 SabbavÈrivÈritoti vÈritasabba-udako, paÔikkhittasabbasÊtodakoti attho. 
So hi sÊtodake sattasaÒÒÊ hoti, tasmÈ na taÑ valaÒjeti. Atha vÈ 
sabbavÈrivÈritoti sabbena pÈpavÈraÓena vÈritapÈpo. SabbavÈriyuttoti 
sabbena pÈpavÈraÓena yutto. SabbavÈridhu toti sabbena pÈpavÈraÓena 
dhutapÈpo. SabbavÈriphuÔoti sabbena pÈpavÈraÓena phuÔo. Khuddake pÈÓe 
sa~ghÈtaÑ ÈpÈdetÊti khuddake pÈÓe vadhaÑ ÈpÈdeti. So kira ekindriyaÑ 
pÈÓaÑ duvindriyaÑ pÈÓanti paÒÒapeti. 
SukkhadaÓÉakapurÈÓapaÓÓasakkharakathalÈnipi pÈÓoteva paÒÒapeti. Tattha 
khuddakaÑ udakabinduÑ khuddako pÈÓo, mahantaÑ mahantoti saÒÒÊ hoti. 
TaÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ. KismiÑ paÒÒapetÊti kattha katarasmiÑ koÔÔhÈse 
paÒÒapeti. ManodaÓÉasminti manodaÓÉakoÔÔhÈse bhanteti. AyaÑ pana 
upÈsako bhaÓantova sayampi sallakkhesi “amhÈkaÑ MahÈnigaÓÔho 
‘asaÒcetanikaÑ kammaÑ appasÈvajjaÑ, saÒcetanikaÑ mahÈsavajjan’ti 
paÒÒapetvÈ cetanaÑ manodaÓÉoti paÒÒapeti, aniyyÈnikÈ etassa kathÈ, 
Bhagavatova niyyÈnikÈ”ti. 
 
 64. IddhÈti samiddhÈ. PhÊtÈti atisamiddhÈ sabbapÈliphullÈ viya. ŒkiÓÓa 
manussÈti janasamÈkulÈ. PÈÓÈti hatthi-assÈdayo tiracchÈnagatÈ ceva 
itthipurisadÈrakÈdayo manussajÈtikÈ ca. EkaÑ maÑsakhalanti ekaÑ 
maÑsarÈsiÑ. PuÒjanti tasseva vevacanaÑ. IddhimÈti ÈnubhÈvasampanno. 
Cetovasippattoti citte vasÊbhÈvappatto. BhasmaÑ karissÈmÊti chÈrikaÑ 
karissÈmi. KiÑ hi sobhati ekÈ chavÈ NÈÄandÈti idampi bhaÓanto so gahapati 
“kÈyapayogena paÒÒÈsampi manussÈ ekaÑ NÈÄandaÑ ekaÑ maÑsakhalaÑ 
kÈtuÑ na sakkonti, iddhimÈ pana 
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eko ekeneva manopadosena bhasmaÑ kÈtuÑ samattho. AmhÈkaÑ 
MahÈnigaÓÔhassa kathÈ aniyyÈnikÈ, Bhagavatova kathÈ niyyÈnikÈ”ti 
sallakkhesi. 
 
 65. AraÒÒaÑ araÒÒabh|tanti agÈmakaÑ araÒÒameva hutvÈ araÒÒaÑ 
jÈtaÑ. IsÊnaÑ manopadosenÈti isÊnaÑ atthÈya katena manopadosena taÑ 
manopadosaÑ asahamÈnÈhi devatÈhi tÈni raÔÔhÈni vinÈsitÈni. LokikÈ pana 
isayo manaÑ padosetvÈ vinÈsayiÑs|ti maÒÒanti. TasmÈ imasmiÑ lokavÈde 
ÔhatvÈva idaÑ vÈdÈropanaÑ katanti veditabbaÑ.  

 Tattha daÓÉakÊraÒÒÈdÊnaÑ evaÑ araÒÒabh|tabhÈvo jÈnitabbo–
Sarabha~gabodhisattassa tÈva parisÈya ativepullataÑ gatÈya Kisavaccho 
nÈma tÈpaso mahÈsattassa antevÈsÊ vivekavÈsaÑ patthayamÈno gaÓaÑ 
pahÈya GodhÈvarÊtÊrato Kali~garaÔÔhe DaÓÉakÊraÒÒo KumbhapuraÑ nÈma 
nagaraÑ upanissÈya rÈjuyyÈne vivekamanubr|hayamÈno viharati. Tassa 
senÈpati upaÔÔhÈko hoti. 

 TadÈ ca ekÈ gaÓikÈ rathaÑ abhiruhitvÈ paÒcamÈtugÈmasataparivÈrÈ 
nagaraÑ upasobhayamÈnÈ vicarati. MahÈjano tameva olokayamÈno 
parivÈretvÈ vicarati, nagaravÊthiyo nappahonti. RÈjÈ vÈtapÈnaÑ vivaritvÈ 
Ôhito taÑ disvÈ kÈ esÈti pucchi. TumhÈkaÑ nagarasobhinÊ devÈti. So 
uss|yamÈno “kiÑ etÈya sobhati1, nagaraÑ sayaÑ sobhissatÊ”ti taÑ 
ÔhÈnantaraÑ acchindÈpesi. 

 SÈ tato paÔÔhÈya kenaci2 saddhiÑ santhavaÑ katvÈ ÔhÈnantaraÑ 
pariyesamÈnÈ ekadivasaÑ rÈjuyyÈnaÑ pavisitvÈ ca~kamanakoÔiyaÑ 
ÈlambanaphalakaÑ nissÈya pÈsÈÓaphalake nisinnaÑ tÈpasaÑ disvÈ cintesi 
“kiliÔÔho vatÈyaÑ tÈpaso anaÒjitamaÓÉito, dÈÔhikÈhi paruÄhÈhi mukhaÑ 
pihitaÑ, massunÈ uraÑ pihitaÑ, ubho kacchÈ paruÄhÈ”ti. AthassÈ 
domanassaÑ uppajji3 “ahaÑ ekena kiccena vicarÈmi, ayaÒca me kÈÄakaÓÓÊ 
diÔÔho, udakaÑ Èharatha, akkhÊni dhovissÈmÊ”ti udakadantakaÔÔhaÑ 
ÈharÈpetvÈ dantakaÔÔhaÑ khÈditvÈ tÈpasassa sarÊre piÓÉaÑ piÓÉaÑ kheÄaÑ 
pÈtetvÈ dantakaÔÔhaÑ jaÔÈmatthake khipitvÈ mukhaÑ vikkhÈletvÈ udakaÑ 
tÈpasassa matthakasmiÑyeva  
______________________________________________________________ 
 1. SobhitÈya (Ka) 2. Tena tena (SÊ, SyÈ) 3. DomanassaÑ uppÈdetvÈ (Ka) 
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siÒcitvÈ “yehi me akkhÊhi kÈÄakaÓÓÊ diÔÔho, tÈni dhotÈni kalipavÈhito”ti 
nikkhantÈ. 

 TaÑdivasaÒca rÈjÈ satiÑ paÔilabhitvÈ “bho kuhiÑ nagarasobhinÊ”ti 
pucchi. ImasmiÑ yeva nagare devÈti. PakatiÔÔhÈnantaraÑ tassÈ dethÈti 
ÔhÈnantaraÑ dÈpesi. SÈ pubbe sukatakammaÑ nissÈya laddhaÑ ÔhÈnantaraÑ 
tÈpasassa sarÊre kheÄapÈtanena laddhanti saÒÒaÑ akÈsi. 

 Tato katipÈhassaccayena rÈjÈ purohitassa ÔhÈnantaraÑ gaÓhi. So 
nagarasobhiniyÈ santikaÑ gantvÈ “bhagini kinti katvÈ ÔhÈnantaraÑ 
paÔilabhÊ”ti pucchi. “KiÑ brÈhmaÓa aÒÒaÑ kÈtabbaÑ atthi, rÈjuyyÈne 
anaÒjitakÈÄakaÓÓÊ k|ÔajaÔilo eko atthi, tassa sarÊre kheÄaÑ pÈtehi, evaÑ 
ÔhÈnantaraÑ labhissasÊ”ti Èha. So “evaÑ karissÈmi bhaginÊ”ti tattha gantvÈ 
tÈya kathitasadisameva sabbaÑ katvÈ nikkhami. RÈjÈpi taÑdivasameva 
satiÑ paÔilabhitvÈ “kuhiÑ bho brÈhmaÓo”ti pucchi. ImasmiÑ yeva nagare 
devÈti. “Amhehi anupadhÈretvÈ kataÑ, tadevassa ÔhÈnantaraÑ dethÈ”ti 
dÈpesi. Sopi puÒÒabalena labhitvÈ1 “tÈpasassa sarÊre kheÄapÈtanena laddhaÑ 
me”ti saÒÒamakÈsi. 

 Tato katipÈhassaccayena raÒÒo paccanto kupito. RÈjÈ paccantaÑ 
v|pasamessÈmÊti catura~giniyÈ senÈya nikkhami. Purohito gantvÈ raÒÒo 
purato ÔhatvÈ “jayatu mahÈrÈjÈ”ti vatvÈ “tumhe mahÈrÈja jayatthÈya 
gacchathÈ”ti pucchi. Œma brÈhmaÓÈti. EvaÑ sante rÈjuyyÈne 
anaÒjitakÈÄakaÓÓÊ eko k|ÔajaÔilo vasati, tassa sarÊre kheÄaÑ pÈtethÈti. RÈjÈ 
tassa vacanaÑ gahetvÈ yathÈ gaÓikÈya ca tena ca kataÑ, tatheva sabbaÑ 
katvÈ orodhepi ÈÓÈpesi “etassa k|ÔajaÔilassa sarÊre kheÄaÑ pÈtethÈ”ti. Tato 
orodhÈpi orodhapÈlakÈpi tatheva akaÑsu. Atha rÈjÈ uyyÈnadvÈre rakkhaÑ 
ÔhapÈpetvÈ “raÒÒÈ saddhiÑ nikkhamantÈ sabbe tÈpasassa sarÊre kheÄaÑ 
apÈtetvÈ nikkhamituÑ na labhantÊ”ti ÈÓÈpesi. Atha sabbo balakÈyo ca seniyo 
ca teneva niyÈmena tÈpasassa upari kheÄaÒca dantakaÔÔhÈni ca 
mukhavikkhÈlita2 udakaÒca pÈpayiÑsu3, kheÄo ca dantakaÔÔhÈni ca 
sakalasarÊraÑ avatthariÑsu. 
______________________________________________________________ 
 1. LabhitaÑ (Ka) 2. VikkhÈlana (SÊ) 3. PavÈhayiÑsu (SÊ, SyÈ) 

 



 MajjhimanikÈya 44 

 SenÈpati sabbapacchÈ suÓitvÈ “mayhaÑ kira SatthÈraÑ bhavantaÑ 
puÒÒakkhettaÑ saggasopÈnaÑ evaÑ ghaÔÔayiÑs|”ti usumajÈtahadayo 
mukhena assasanto vegena rÈjuyyÈnaÑ ÈgantvÈ tathÈ byasanapattaÑ isiÑ 
disvÈ kacchaÑ bandhitvÈ dvÊhi hatthehi dantakaÔÔhÈni apaviy|hitvÈ 
ukkhipitvÈ nisÊdÈpetvÈ udakaÑ ÈharÈpetvÈ nhÈpetvÈ sabba-osadhehi ceva 
catujjÈtigandhehi ca sarÊraÑ ubbaÔÔetvÈ sukhumasÈÔakena puÒchitvÈ purato 
aÒjaliÑ katvÈ Ôhito evamÈha “ayuttaÑ bhante manussehi kataÑ, etesaÑ kiÑ 
bhavissatÊ”ti. DevatÈ senÈpati tidhÈ bhinnÈ, ekaccÈ “rÈjÈnameva 
nÈsessÈmÈ”ti vadanti, ekaccÈ “saddhiÑ parisÈya rÈjÈnan”ti, ekaccÈ “raÒÒo 
vijitaÑ sabbaÑ nÈsessÈmÈ”ti. IdaÑ vatvÈ pana tÈpaso appamattakampi 
kopaÑ akatvÈ lokassa santi-upÈyameva Ècikkhanto Èha “aparÈdho nÈma 
hoti, accayaÑ pana desetuÑ jÈnantassa pÈkatikameva hotÊ”ti. 

 SenÈpati nayaÑ labhitvÈ raÒÒo santikaÑ gantvÈ rÈjÈnaÑ vanditvÈ Èha 
“tumhehi mahÈrÈja nirÈparÈdhe mahiddhike tÈpase aparajjhantehi bhÈriyaÑ 
kammaÑ kataÑ, devatÈ kira tidhÈ bhinnÈ evaÑ vadantÊ”ti sabbaÑ ÈrocetvÈ 
“khamÈpite kira mahÈrÈja pÈkatikaÑ hoti, raÔÔhaÑ mÈ nÈsetha, tÈpasaÑ 
khamÈpethÈ”ti Èha. RÈjÈ attani1 dosaÑ kataÑ disvÈpi2 evaÑ vadati “na taÑ 
khamÈpessÈmÊ”ti. SenÈpati yÈvatatiyaÑ yÈcitvÈ anicchantaÑ Èha “ahaÑ 
mahÈrÈja tÈpasassa balaÑ jÈnÈmi, na so abh|tavÈdÊ, nÈpi kupito, 
sattÈnuddayena pana evamÈha, khamÈpetha naÑ mahÈrÈjÈ”ti. Na 
khamÈpemÊti. Tena hi senÈpatiÔÔhÈnaÑ aÒÒassa detha, ahaÑ tumhÈkaÑ 
ÈÓÈpavattiÔÔhÈne na vasissÈmÊti. TvaÑ yenakÈmaÑ gaccha, ahaÑ mayhaÑ 
senÈpatiÑ labhissÈmÊti. Tato senÈpati tÈpasassa santikaÑ ÈgantvÈ vanditvÈ 
“kathaÑ paÔipajjÈmi bhante”ti Èha. SenÈpati ye te vacanaÑ suÓanti, sabbe 
saparikkhÈre sadhane sadvipadacatuppade gahetvÈ sattadivasabbhantare bahi 
rajjasÊmaÑ gaccha, devatÈ ativiya kupitÈ dhuvaÑ raÔÔhammi araÔÔhaÑ 
karissantÊti3. SenÈpati tathÈ akÈsi. 

 RÈjÈ gatamattoyeva4 amittamathanaÑ katvÈ janapadaÑ v|pasametvÈ 
Ègamma jayakhandhÈvÈraÔÔhÈne nisÊditvÈ nagaraÑ paÔijaggÈpetvÈ 
antonagaraÑ pÈvisi.  
______________________________________________________________ 
 1. AttanÈ (SyÈ) 2. DisvÈ (SÊ), adisvÈ (Ka) 
 3. RaÔÔhaÑ pÊÄaÑ karissantÊti (SÊ, SyÈ) 4. Gatamatteyeva (SÊ) 
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DevatÈ paÔhamaÑyeva udakavuÔÔhiÑ pÈtayiÑsu. MahÈjano attamano ahosi 
“k|ÔajaÔilaÑ aparaddhakÈlato paÔÔhÈya amhÈkaÑ raÒÒo vaÉÉhiyeva, amitte 
nimmathesi, Ègatadivaseyeva devo vuÔÔho”ti. DevatÈ puna 
sumanapupphavuÔÔhiÑ pÈtayiÑsu, mahÈjano attamanataro ahosi. DevatÈ 
puna mÈsakavuÔÔhiÑ pÈtayiÑsu. Tato kahÈpaÓavuÔÔhiÑ, tato kahÈpaÓatthaÑ 
na nikkhameyyunti1 maÒÒamÈnÈ hatth|pagapÈd|pagÈdikatabhaÓÉavuÔÔhiÑ 
pÈtesuÑ. MahÈjano sattabh|mikapÈsÈde Ôhitopi2 otaritvÈ ÈbharaÓÈni 
piÄandhanto attamano ahosi. “Arahati vata k|ÔajaÔilake kheÄapÈtanaÑ, tassa 
upari kheÄapÈtitakÈlato paÔÔhÈya amhÈkaÑ raÒÒo vaÉÉhi jÈtÈ, 
amittamathanaÑ kataÑ, Ègatadivaseyeva devo vassi, tato sumanavuÔÔhi 
mÈsakavuÔÔhi kahÈpaÓavuÔÔhi katabhaÓÉavuÔÔhÊti catasso vuÔÔhiyo jÈtÈ”ti 
attamanavÈcaÑ nicchÈretvÈ raÒÒo katapÈpe samanuÒÒo jÈto. 

 TasmiÑ samaye devatÈ ekatodhÈra-ubhatodhÈrÈdÊni nÈnappakÈrÈni 
ÈvudhÈni mahÈjanassa upari phalake maÑsaÑ koÔÔayamÈnÈ viya pÈtayiÑsu. 
TadanantaraÑ vÊtaccike vÊtadh|me kiÑsukapupphavaÓÓe a~gÈre, 
tadanantaraÑ k|ÔÈgÈrappamÈÓe pÈsÈÓe, tadanantaraÑ antomuÔÔhiyaÑ 
asaÓÔhahanikaÑ3 sukhumavÈlikaÑ vassÈpayamÈnÈ asÊtihatthubbedhaÑ 
thalaÑ akaÑsu. RaÒÒo vijitaÔÔhÈne KisavacchatÈpaso senÈpati 
MÈtuposakarÈmoti tayova manussabh|tÈ arogÈ ahesuÑ. SesÈnaÑ tasmiÑ 
kamme asama~gÊbh|tÈnaÑ tiracchÈnÈnaÑ pÈnÊyaÔÔhÈne pÈnÊyaÑ nÈhosi, 
tiÓaÔÔhÈne tiÓaÑ. Te yena pÈnÊyaÑ yena tiÓanti gacchantÈ appatteyeva 
sattame divase bahirajjasÊmaÑ pÈpuÓiÑsu. TenÈha Sarabha~gabodhisatto– 

    “KisaÑ hi vacchaÑ avakiriya daÓÉakÊ, 
    Ucchinnam|lo sajano saraÔÔho. 
    KukkuÄanÈme nirayamhi paccati, 
    Tassa phuli~gÈni patanti kÈye”4ti. 

 EvaÑ tÈva DaÓÉakÊraÒÒassa araÒÒabh|tabhÈvo veditabbo. 
______________________________________________________________ 
 1. GahanatthaÑ nikkhameyyÈti (Ka) 
 2. Sattabh|makapÈsÈdapiÔÔhitopi (SÊ), sattabh|mikapÈsÈdaÑ piÔÔhitopi (SyÈ) 
 3. AsaÓÔhahanakaÑ (SÊ, SyÈ) 4. Khu 6. 8 piÔÔhe. 
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 Kali~garaÔÔhe pana1 NÈÄikiraraÒÒe2 rajjaÑ kÈrayamÈne Himavati 
paÒcasatatÈpasÈ anitthigandhÈ ajinajaÔavÈkacÊradharÈ 
vanam|laphalabhakkhÈ hutvÈ ciraÑ vÊtinÈmetvÈ loÓambilasevanatthaÑ 
manussapathaÑ otaritvÈ anupubbena Kali~garaÔÔhe NÈÄikiraraÒÒo nagaraÑ 
sampattÈ. Te jaÔÈjinavÈkacÊrÈni saÓÔhapetvÈ pabbajitÈnur|paÑ upasamasiriÑ 
dassayamÈnÈ nagaraÑ bhikkhÈya pavisiÑsu. ManussÈ anuppanne 
BuddhuppÈde tÈpasapabbajite disvÈ pasannÈ nisajjaÔÔhÈnaÑ saÑvidhÈya 
hatthato bhikkhÈbhÈjanaÑ gahetvÈ nisÊdÈpetvÈ bhikkhaÑ sampÈdetvÈ 
adaÑsu. TÈpasÈ katabhattakiccÈ anumodanaÑ akaÑsu. ManussÈ sutvÈ 
pasannacittÈ “kuhiÑ bhadantÈ gacchantÊ”ti pucchiÑsu. 
YathÈphÈsukaÔÔhÈnaÑ Èvusoti. Bhante alaÑ aÒÒattha gamanena, rÈjuyyÈne 
vasatha, mayaÑ bhuttapÈtarÈsÈ ÈgantvÈ dhammakathaÑ sossÈmÈti. TÈpasÈ 
adhivÈsetvÈ uyyÈnaÑ agamaÑsu. NÈgarÈ bhuttapÈtarÈsÈ 
suddhavatthanivatthÈ “dhammakathaÑ sossÈmÈ”ti saÑghÈ gaÓÈ gaÓÊbh|tÈ3 
uyyÈnÈbhimukhÈ agamaÑsu. RÈjÈ uparipÈsÈde Ôhito te tathÈ gacchamÈne 
disvÈ upaÔÔhÈkaÑ pucchi “kiÑ ete bhaÓe nÈgarÈ suddhavatthÈ 
suddhuttarÈsa~gÈ hutvÈ uyyÈnÈbhimukhÈ gacchanti, kiÑ ettha samajjaÑ vÈ4 
nÈÔakaÑ vÈ atthÊ”ti. Natthi deva, ete tÈpasÈnaÑ santike dhammaÑ sotukÈmÈ 
gacchantÊti. Tena hi bhaÓe ahampi gacchissÈmi, mayÈ saddhiÑ gacchant|ti. 
So gantvÈ tesaÑ Èrocesi “rÈjÈpi gantukÈmo, rÈjÈnaÑ parivÈretvÈva 
gacchathÈ”ti. NÈgarÈ pakatiyÈpi attamanÈ taÑ sutvÈ “amhÈkaÑ rÈjÈ 
assaddho appasanno dussÊlo, tÈpasÈ dhammikÈ, te Ègamma rÈjÈpi dhammiko 
bhavissatÊ”ti attamanatarÈ ahesuÑ. 

 RÈjÈ nikkhamitvÈ tehi parivÈrito uyyÈnaÑ gantvÈ tÈpasehi saddhiÑ 
paÔisanthÈraÑ katvÈ ekamantaÑ nisÊdi. TÈpasÈ rÈjÈnaÑ disvÈ parikathÈya 
kusalassekassa tÈpasassa “raÒÒo dhammaÑ kathehÊ”ti saÒÒamadaÑsu, so 
tÈpaso parisaÑ oloketvÈ paÒcasu veresu ÈdÊnavaÑ paÒcasu ca sÊlesu 
ÈnisaÑsaÑ kathento– 
______________________________________________________________ 
 1. Kira (Ka) 2. NÈÄikÊre (SÊ) 
 3. SaÑghasaÑghÊ gaÓagaÓÊbh|tÈ (SyÈ, Ka) 4. Samajjo vÈ (SÊ) 
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PÈÓo na hantabbo, adinnaÑ nÈdÈtabbaÑ, kÈmesumicchÈcÈro na 
caritabbo, musÈ na bhÈsitabbÈ, majjaÑ na pÈtabbaÑ, pÈÓÈtipÈto nÈma 
nirayasaÑvattaniko hoti tiracchÈnayonisaÑvattaniko 
pettivisayasaÑvattaniko, tathÈ adinnÈdÈnÈdÊni. PÈÓÈtipÈto niraye 
paccitvÈ manussalokaÑ Ègatassa vipÈkÈvasesena appÈyukasaÑvattaniko 
hoti, adinnÈdÈnaÑ appabhogasaÑvattanikaÑ, micchÈcÈro 
bahusapattasaÑvattaniko, musÈvÈdo abh|tabbhakkhÈnasaÑvattaniko, 
majjapÈnaÑ ummattakabhÈvasaÑvattanikan”ti– 

 PaÒcasu veresu imaÑ ÈdÊnavaÑ kathesi. 

 RÈjÈ pakatiyÈpi assaddho appasanno dussÊlo, dussÊlassa ca sÊlakathÈ 
nÈma dukkathÈ, kaÓÓe s|lappavesanaÑ viya hoti. TasmÈ so cintesi “ahaÑ 
‘ete paggaÓhissÈmÊ’ti Ègato, ime pana mayhaÑ ÈgatakÈlato paÔÔhÈya 
maÑyeva ghaÔÔentÈ vijjhantÈ parisamajjhe kathenti, karissÈmi nesaÑ 
kattabban”ti. So dhammakathÈpariyosÈne “ÈcariyÈ sve mayhaÑ gehe 
bhikkhaÑ gaÓhathÈ”ti nimantetvÈ agamÈsi. So dutiyadivase mahante 
mahante koÄumbe1 ÈharÈpetvÈ g|thassa p|rÈpetvÈ kadalipattehi nesaÑ 
mukhÈni bandhÈpetvÈ tattha tattha ÔhapÈpesi, puna 
bahalamadhukatelanÈgabalapicchillÈdÊnaÑ k|Ôe p|retvÈ nisseÓimatthake 
ÔhapÈpesi, tattheva ca mahÈmalle baddhakacche hatthehi muggare gÈhÈpetvÈ 
ÔhapetvÈ Èha “k|ÔatÈpasÈ ativiya maÑ viheÔhayiÑsu, tesaÑ pÈsÈdato 
otaraÓakÈle k|Ôehi picchillaÑ sopÈnamatthake vissajjetvÈ sÊse muggarehi 
pothetvÈ gale gahetvÈ sopÈne khipathÈ”ti. SopÈnapÈdam|le pana caÓÉe 
kukkure bandhÈpesi. 

 TÈpasÈpi “sve rÈjagehe bhuÒjissÈmÈ”ti aÒÒamaÒÒaÑ ovadiÑsu “mÈrisÈ 
rÈja gehaÑ nÈma sÈsa~kaÑ sappaÔibhayaÑ, pabbajitehi nÈma 
chadvÈrÈrammaÓe saÒÒatehi bhavitabbaÑ, diÔÔhadiÔÔhe ÈrammaÓe nimittaÑ 
na gahetabbaÑ, cakkhudvÈre saÑvaro paccupaÔÔhapetabbo”ti.  
______________________________________________________________ 
 1. Kolambe (SÊ) 
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 Punadivase bhikkhÈcÈravelaÑ sallakkhetvÈ vÈkacÊraÑ nivÈsetvÈ 
ajinacammaÑ ekaÑsagataÑ katvÈ jaÔÈkalÈpaÑ saÓÔhapetvÈ 
bhikkhÈbhÈjanaÑ gahetvÈ paÔipÈÔiyÈ rÈjanivesanaÑ abhiruÄhÈ. RÈjÈ 
ÈruÄhabhÈvaÑ ÒatvÈ g|thakoÄumbamukhato kadalipattaÑ nÊharÈpesi. 
Duggandho tÈpasÈnaÑ nÈsapuÔaÑ paharitvÈ matthalu~gapÈtanÈkÈrapatto 
ahosi. MahÈtÈpaso rÈjÈnaÑ olokesi. RÈjÈ “ettha bhonto yÈvadatthaÑ 
bhuÒjantu ceva harantu ca, tumhÈkaÑ etaÑ anucchavikaÑ, hiyyo ahaÑ 
tumhe paggaÓhissÈmÊti Ègato, tumhe pana maÑyeva ghaÔÔentÈ vijjhantÈ 
parisamajjhe kathayittha, tumhÈkaÑ idaÑ anucchavikaÑ, bhuÒjathÈ”ti 
mahÈtÈpasassa ulu~kena g|thaÑ upanÈmesi. MahÈtÈpaso dhÊ dhÊti vadanto 
paÔinivatti. “Ettakeneva gacchissatha tumhe”ti sopÈne k|Ôehi picchillaÑ 
vissajjÈpetvÈ mallÈnaÑ saÒÒamadÈsi. MallÈ muggarehi sÊsÈni pothetvÈ 
gÊvÈya gahetvÈ sopÈne khipiÑsu, ekopi sopÈne patiÔÔhÈtuÑ nÈsakkhi, 
pavaÔÔamÈnÈ sopÈnapÈdam|laÑyeva pÈpuÓiÑsu. Sampatte sampatte 
caÓÉakukkurÈ paÔapaÔÈti luÒcamÈnÈ khÈdiÑsu. Yopi nesaÑ uÔÔhahitvÈ 
palÈyati, sopi ÈvÈÔe patati, tatrÈpi naÑ kukkurÈ anubandhitvÈ khÈdantiyeva. 
Iti nesaÑ kukkurÈ aÔÔhisa~khalikameva avasesayiÑsu. EvaÑ so rÈjÈ 
tapasampanne paÒcasate tÈpase ekadivaseneva jÊvitÈ voropesi.  

 Athassa raÔÔhe devatÈ purimanayeneva puna navavuÔÔhiyo pÈtesuÑ. 
Tassa rajjaÑ saÔÔhiyojanubbedhena vÈlikathalena avacchÈdiyittha. TenÈha 
Sarabha~go bodhisatto– 

    Yo saÒÒate pabbajite avaÒcayi1, 
    DhammaÑ bhaÓante samaÓe ad|sake. 
    TaÑ nÈÄikeraÑ sunakhÈ parattha, 
    Sa~gamma khÈdanti viphandamÈnanti2. 

 EvaÑ KÈli~gÈraÒÒassa araÒÒabh|tabhÈvo veditabbo. 

 AtÊte pana BÈrÈÓasinagare DiÔÔhama~galikÈ nÈma 
cattÈlÊsakoÔivibhavassa seÔÔhino ekÈ dhÊtÈ ahosi dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ. SÈ 
r|pabhogakulasampattisampannatÈya bah|naÑ patthanÊyÈ ahosi. Yo  
______________________________________________________________ 
 1. AheÔhayi (JÈtakapÈÄiyaÑ) 2. Khu 6. 8 piÔÔhe. 
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yo panassÈ vÈreyyatthÈya pahiÓÈti1, taÑ taÑ disvÈnassa jÈtiyaÑ vÈ 
hatthapÈdÈdÊsu vÈ yattha katthaci dosaÑ ÈropetvÈ “ko esa dujjÈto 
dussaÓÔhito”ti-ÈdÊni vatvÈ “nÊharatha nan”ti nÊharÈpetvÈ “evar|pampi nÈma 
addasaÑ, udakaÑ Èharatha, akkhÊni dhovissÈmÊ”ti akkhÊni dhovati. TassÈ 
diÔÔhaÑ diÔÔhaÑ vippakÈraÑ pÈpetvÈ2 nÊharÈpetÊti DiÔÔhama~galikÈtveva 
sa~khÈ udapÈdi, m|lanÈmaÑ antaradhÈyi. 

 SÈ ekadivasaÑ Ga~gÈya udakakÊÄaÑ kÊÄissÈmÊti titthaÑ sajjÈpetvÈ 
pah|taÑ khÈdanÊyabhojanÊyaÑ sakaÔesu p|rÈpetvÈ bah|ni gandhamÈlÈdÊni 
ÈdÈya paÔicchannayÈnaÑ Èruyha ÒÈtigaÓaparivutÈ gehamhÈ nikkhami. Tena 
ca samayena mahÈpuriso caÓÉÈlayoniyaÑ nibbatto bahinagare cammagehe 
vasati, MÈta~gotvevassa nÈmaÑ ahosi. So soÄasavassuddesiko hutvÈ 
kenacideva karaÓÊyena antonagaraÑ pavisitukÈmo ekaÑ nÊlapilotikaÑ 
nivÈsetvÈ ekaÑ hatthe bandhitvÈ ekena hatthena pacchiÑ, ekena ghaÓÉaÑ3 
gahetvÈ “ussaratha ayyÈ, caÓÉÈlohan”ti jÈnÈpanatthaÑ taÑ vÈdento 
nÊcacittaÑ paccupaÔÔhapetvÈ diÔÔhadiÔÔhe manusse namassamÈno nagaraÑ 
pavisitvÈ mahÈpathaÑ paÔipajji.  

 DiÔÔhama~galikÈ ghaÓÉasaddaÑ sutvÈ sÈÓi-antarena olokentÊ d|ratova 
taÑ ÈgacchantaÑ disvÈ “kiÑ etan”ti pucchi. MÈta~go ayyeti. “KiÑ vata bho 
akusalaÑ akaramha, kassÈyaÑ nissando, vinÈso nu kho me paccupaÔÔhito, 
ma~galakiccena nÈma gacchamÈnÈ caÓÉÈlaÑ addasan”ti sarÊraÑ kampetvÈ4 
jigucchamÈnÈ kheÄaÑ pÈtetvÈ dhÈtiyo Èha “vegena udakaÑ Èharatha, 
caÓÉÈlo diÔÔho, akkhÊni ceva nÈma gahitamukhaÒca dhovissÈmÊ”ti dhovitvÈ 
rathaÑ nivattÈpetvÈ sabbapaÔiyÈdÈnaÑ gehaÑ pesetvÈ pÈsÈdaÑ abhiruhi. 
SurÈsoÓÉÈdayo ceva tassÈ upaÔÔhÈkamanussÈ ca “kuhiÑ bho 
DiÔÔhama~galikÈ, imÈyapi velÈya nÈgacchatÊ”ti pucchantÈ taÑ pavattiÑ 
sutvÈ “mahantaÑ vata bho surÈmaÑsagandhamÈlÈdisakkÈraÑ caÓÉÈlaÑ 
nissÈya anubhavituÑ na labhimha, gaÓhatha caÓÉÈlan”ti gataÔÔhÈnaÑ 
gavesitvÈ nirÈparÈdhaÑ MÈta~gapaÓÉitaÑ tajjitvÈ “are MÈta~ga taÑ nissÈya 
idaÒcidaÒca sakkÈraÑ anubhavituÑ na labhimhÈ”ti  
______________________________________________________________ 
 1. PahiÓati (SyÈ), pahiyyati (Ka) 2. PÈtetvÈ (SÊ) 
 3. GhaÓÔaÑ (SÊ), ghaÓÔhaÑ (SyÈ) 4. KappetvÈ (Ka) 
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kesesu gahetvÈ bh|miyaÑ pÈtetvÈ jÈÓukapparapÈsÈÓÈdÊhi koÔÔetvÈ matoti 
saÒÒÈya pÈde gahetvÈ kaÉÉhantÈ sa~kÈrak|Ôe chaÉÉesuÑ. 

 MahÈpuriso saÒÒaÑ paÔilabhitvÈ hatthapÈde parÈmasitvÈ “idaÑ 
dukkhaÑ kaÑ nissÈya uppannan”ti cintento “na aÒÒaÑ kaÒci, 
DiÔÔhama~galikaÑ nissÈya uppannan”ti ÒatvÈ “sacÈhaÑ1 puriso, pÈdesu naÑ 
nipÈtessÈmÊ”ti cintetvÈ vedhamÈno DiÔÔhama~galikÈya kuladvÈraÑ gantvÈ 
“diÔÔhama~galikaÑ labhanto vuÔÔhahissÈmi, alabhantassa ettheva maraÓan”ti 
geha~gaÓe nipajji. Tena ca samayena JambudÊpe ayaÑ dhammatÈ hoti–
yassa caÓÉÈlo kujjhitvÈ gabbhadvÈre nipanno marati, ye ca tasmiÑ gabbhe 
vasanti, sabbe caÓÉÈlÈ honti. Gehamajjhamhi mate sabbe gehavÈsino, 
dvÈramhi mate ubhato anantaragehavÈsikÈ, a~gaÓamhi mate ito satta ito 
sattÈti cuddasagehavÈsino sabbe caÓÉÈlÈ hontÊti. Bodhisatto pana a~gaÓe 
nipajji. 

 SeÔÔhissa ÈrocesuÑ “MÈta~go te sÈmi geha~gaÓe patito”ti. Gacchatha 
bhaÓe, kiÑ kÈraÓÈti vatvÈ ekamÈsakaÑ datvÈ uÔÔhÈpethÈti. Te gantvÈ “imaÑ 
kira mÈsakaÑ gahetvÈ uÔÔhahÈ”ti vadiÑsu. So “nÈhaÑ mÈsakatthÈya 
nipanno, DiÔÔhama~galikÈya svÈhaÑ nipanno”ti Èha. DiÔÔhama~galikÈya ko 
dosoti. KiÑ tassÈ dosaÑ na passatha, niraparÈdho ahaÑ tassÈ manussehi 
byasanaÑ pÈpito, taÑ labhantova vuÔÔhahissÈmi, alabhanto na 
vuÔÔhahissÈmÊti. 

 Te gantvÈ seÔÔhissa ÈrocesuÑ. SeÔÔhi dhÊtu dosaÑ ÒatvÈ “gacchatha, 
ekaÑ kahÈpaÓaÑ dethÈ”ti peseti. So “na icchÈmi kahÈpaÓaÑ, tameva2 
icchÈmÊ”ti Èha. TaÑ sutvÈ seÔÔhi ca seÔÔhibhariyÈ ca “ekÈyeva no piyadhÊtÈ, 
paveÓiyÈ ghaÔako3 aÒÒo dÈrakopi natthÊ”ti saÑvegappattÈ “gacchatha tÈtÈ, 
koci amhÈkaÑ asahanako etaÑ jÊvitÈpi voropeyya, etasmiÑ hi mate sabbe 
mayaÑ naÔÔhÈ homa, Èrakkhamassa gaÓhathÈ”ti parivÈretvÈ ÈrakkhaÑ 
saÑvidhÈya yÈguÑ pesayiÑsu, bhattaÑ dhanaÑ pesayiÑsu, evaÑ so 
sabbaÑ paÔikkhipi. EvaÑ eko divaso gato, dve, tayo, cattÈro, paÒca divasÈ 
gatÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. SvÈhaÑ (SyÈ) 2. KaÒÒameva (SÊ, SyÈ) 3. PaveÓiyÈ ghaÔanakÈ (SyÈ) 
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 Tato sattasattagehavÈsikÈ uÔÔhÈya “na sakkoma mayaÑ tumhe nissÈya 
caÓÉÈlÈ bhavituÑ, amhe mÈ nÈsetha, tumhÈkaÑ dÈrikaÑ datvÈ etaÑ 
uÔÔhÈpethÈ”ti ÈhaÑsu. Te satampi sahassampi satasahassampi pahiÓiÑsu, so 
paÔikkhipateva. EvaÑ cha divasÈ gatÈ. Sattame divase ubhato 
cuddasagehavÈsikÈ sannipatitvÈ “na mayaÑ caÓÉÈlÈ bhavituÑ sakkoma, 
tumhÈkaÑ akÈmakÈnampi mayaÑ etassa dÈrikaÑ dassÈmÈ”ti ÈhaÑsu.  

 MÈtÈpitaro sokasallasamappitÈ visaÒÒÊ hutvÈ sayane nipatiÑsu. Ubhato 
cuddasagehavÈsino pÈsÈdaÑ Èruyha supupphitakiÑsukasÈkhaÑ 
ucchindantÈ1 viya tassÈ sabbÈbharaÓÈni omuÒcitvÈ nakhehi sÊmantaÑ katvÈ 
kese bandhitvÈ nÊlasÈÔakaÑ nivÈsÈpetvÈ hatthe nÊlapilotikakhaÓÉaÑ veÔhetvÈ 
kaÓÓesu tipupaÔÔake piÄandhÈpetvÈ tÈlapaÓÓapacchiÑ datvÈ pÈsÈdato 
otÈrÈpetvÈ dvÊsu bÈhÈsu gahetvÈ “tava sÈmikaÑ gahetvÈ yÈhÊ”ti 
mahÈpurisassa adaÑsu.  

 NÊluppalampi atibhÈroti anukkhittapubbÈ sukhumÈladÈrikÈ “uÔÔhÈhi 
sÈmi, gacchÈmÈ”ti Èha. Bodhisatto nipannakova Èha “nÈhaÑ uÔÔhahÈmÊ”ti. 
Atha kinti vadÈmÊti. “UÔÔhehi ayya MÈta~gÈ”ti evaÑ maÑ vadÈhÊti. SÈ tathÈ 
avoca. Na tuyhaÑ manussÈ uÔÔhÈnasamatthaÑ maÑ akaÑsu, bÈhÈya maÑ 
gahetvÈ uÔÔhÈpehÊti. SÈ tathÈ akÈsi. Bodhisatto uÔÔhahanto viya parivaÔÔetvÈ 
bh|miyaÑ patitvÈ “nÈsitaÑ bho DiÔÔhama~galikÈya paÔhamaÑ manussehi 
koÔÔÈpetvÈ, idÈni sayaÑ koÔÔetÊ”ti viravittha. SÈ kiÑ karomi ayyÈti. DvÊhi 
hatthehi gahetvÈ uÔÔhÈpehÊti. SÈ tathÈ uÔÔhÈpetvÈ nisÊdÈpetvÈ gacchÈma 
sÈmÊti. GacchÈ nÈma araÒÒe honti, mayaÑ manussÈ, atikoÔÔitomhi tuyhaÑ 
manussehi, na sakkomi padasÈ gantuÑ, piÔÔhiyÈ maÑ nehÊti. SÈ onamitvÈ 
piÔÔhiÑ adÈsi. Bodhisatto abhiruhi. KuhiÑ nemi sÈmÊti. BahinagaraÑ nehÊti. 
SÈ pÈcÊnadvÈraÑ gantvÈ “idha te sÈmi vasanaÔÔhÈnan”ti pucchi. 
KataraÔÔhÈnaÑ etanti. PÈcÊnadvÈraÑ sÈmÊti. PÈcÊnadvÈre caÓÉÈlaputtÈ 
vasituÑ na labhantÊti attano vasanaÔÔhÈnaÑ anÈcikkhitvÈva sabbadvÈrÈni 
ÈhiÓÉÈpesi. KasmÈ?  
______________________________________________________________ 
 1. OcinantÈ (SÊ, SyÈ) 
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BhavaggapattamassÈ mÈnaÑ pÈtessÈmÊti. MahÈjano ukkuÔÔhimakÈsi 
“thapetvÈ tumhÈ disaÑ aÒÒo etissÈ mÈnaÑ bhedako natthÊ”ti. 

 SÈ pacchimadvÈraÑ patvÈ “idha te sÈmi vasanaÔÔhÈnan”ti pucchi. 
KataraÔÔhÈnaÑ etanti. PacchimadvÈraÑ sÈmÊti. IminÈ dvÈrena nikkhamitvÈ 
cammagehaÑ olokentÊ gacchÈti. SÈ tattha gantvÈ Èha “idaÑ cammagehaÑ 
tumhÈkaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ sÈmÊ”ti. ŒmÈti piÔÔhito otaritvÈ cammagehaÑ 
pÈvisi. 

 Tattha sattaÔÔhadivase vasanto sabbaÒÒutagavesanadhÊro1 ettakesu 
divasesu na ca jÈtisambhedaÑ akÈsi. “MahÈkulassa dhÊtÈ sace maÑ nissÈya 
mahantaÑ yasaÑ na pÈpuÓÈti, na camhÈhaÑ catuvÊsatiyÈ BuddhÈnaÑ 
antevÈsiko. EtissÈ pÈdadhovana-udakena sakalajambudÊpe rÈj|naÑ 
abhisekakiccaÑ karissÈmÊ”ti cintetvÈ puna cintesi “agÈramajjhe vasanto na 
sakkhissÈmi, pabbajitvÈ pana sakkhissÈmÊ”ti. CintetvÈ taÑ Èmantesi 
“DiÔÔhama~galike mayaÑ pubbe ekacarÈ kammaÑ katvÈpi akatvÈpi sakkÈ 
jÊvituÑ, idÈni pana dÈrabharaÓaÑ paÔipannamha, kammaÑ akatvÈ na sakkÈ 
jÊvituÑ, tvaÑ yÈvÈhaÑ ÈgacchÈmi, tÈva mÈ ukkaÓÔhitthÈ”ti araÒÒaÑ 
pavisitvÈ susÈnÈdÊsu nantakÈni sa~kaÉÉhitvÈ nivÈsanapÈrupanaÑ katvÈ 
samaÓapabbajjaÑ pabbajitvÈ ekacaro laddhakÈyaviveko kasiÓaparikammaÑ 
katvÈ aÔÔha samÈpattiyo paÒca abhiÒÒÈyo ca nibbattetvÈ “idÈni sakkÈ 
DiÔÔhama~galikÈya avassayena mayÈ2 bhavitun”ti BÈrÈÓasi-abhimukho 
gantvÈ cÊvaraÑ pÈrupitvÈ bhikkhaÑ caramÈno DiÔÔhama~galikÈya 
gehÈbhimukho agamÈsi.  

 SÈ taÑ dvÈre ÔhitaÑ disvÈ asaÒjÈnantÊ “aticchatha bhante, caÓÉÈlÈnaÑ 
vasanaÔÔhÈnaÑ etan”ti Èha. Bodhisatto tattheva aÔÔhÈsi. SÈ punappunaÑ 
olokentÊ saÒjÈnitvÈ hatthehi uraÑ paharitvÈ viravamÈnÈ pÈdam|le patitvÈ 
Èha “yadi te sÈmi edisaÑ cittaÑ atthi, kasmÈ maÑ mahatÈ yasÈ parihÈpetvÈ 
anÈthaÑ akÈsÊ”ti. NÈnappakÈraÑ paridevaÑ paridevitvÈ akkhÊni 
puÒchamÈnÈ uÔÔhÈya bhikkhÈbhÈjanaÑ gahetvÈ antogehe nisÊdÈpetvÈ 
bhikkhaÑ adÈsi. MahÈpuriso bhattakiccaÑ katvÈ Èha “diÔÔhama~galike mÈ 
soci mÈ paridevi, ahaÑ tuyhaÑ pÈdadhovana-udakena sakalajambudÊpe 
rÈj|naÑ abhisekakiccaÑ kÈretuÑ samattho, tvaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. SabbaÒÒutaÑ gavesaÑ dhÊro (SÊ, SyÈ) 2. Avassayo (Ka) 
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pana ekaÑ mama vacanaÑ karohi, nagaraÑ pavisitvÈ ‘na mayhaÑ sÈmiko 
caÓÉÈlo, mahÈbrahmÈ mayhaÑ sÈmiko’ti ugghosayamÈnÈ sakalanagaraÑ 
carÈhÊ”ti.  

 EvaÑ vutte DiÔÔhama~galikÈ “pakatiyÈpi ahaÑ sÈmi mukhadoseneva 
byasanaÑ pattÈ, na sakkhissÈmevaÑ vattun”ti Èha. Bodhisatto “kiÑ pana 
tayÈ mayhaÑ agÈre vasantassa alikavacanaÑ sutapubbaÑ, ahaÑ tadÈpi 
alikaÑ na bhaÓÈmi, idÈni pabbajito kiÑ vakkhÈmi, saccavÈdÊ puriso 
nÈmÈhan”ti vatvÈ “ajja pakkhassa aÔÔhamÊ, tvaÑ ‘ito sattÈhassaccayena 
uposathadivase mayhaÑ sÈmiko mahÈbrahmÈ candamaÓÉalaÑ bhinditvÈ 
mama santikaÑ ÈgamissatÊ’ti sakalanagare ugghosehÊ”ti vatvÈ pakkÈmi.  

 SÈ saddahitvÈ haÔÔhatuÔÔhÈ s|rÈ hutvÈ sÈyaÑpÈtaÑ nagaraÑ pavisitvÈ 
tathÈ ugghosesi. ManussÈ pÈÓinÈ pÈÓiÑ paharantÈ “passatha, amhÈkaÑ 
DiÔÔhama~galikÈ caÓÉÈlaputtaÑ mahÈbrahmÈnaÑ karotÊ”ti hasantÈ keÄiÑ 
karonti. SÈ punadivasepi tatheva sÈyaÑpÈtaÑ pavisitvÈ “idÈni chÈhaccayena, 
paÒcÈha, cat|ha, tÊha, dvÊha, ekÈhaccayena mayhaÑ sÈmiko mahÈbrahmÈ 
candamaÓÉalaÑ bhinditvÈ mama santikaÑ ÈgamissatÊ”ti ugghosesi. 

 BrÈhmaÓÈ cintayiÑsu “ayaÑ DiÔÔhama~galikÈ atis|rÈ hutvÈ katheti, 
kadÈci evaÑ siyÈ, etha mayaÑ DiÔÔhama~galikÈya vasanaÔÔhÈnaÑ 
paÔijaggÈmÈ”ti cammagehassa bÈhirabhÈgaÑ samantÈ tacchÈpetvÈ vÈlikaÑ 
okiriÑsu. SÈpi uposathadivase pÈtova nagaraÑ pavisitvÈ “ajja mayhaÑ 
sÈmiko ÈgamissatÊ”ti ugghosesi. BrÈhmaÓÈ cintayiÑsu “ayaÑ bho na d|raÑ 
apadissati, ajja kira mahÈbrahmÈ Ègamissati, vasanaÔÔhÈnaÑ saÑvidahÈmÈ”ti 
cammagehaÑ sammajjÈpetvÈ harit|palittaÑ ahatavatthehi parikkhipitvÈ 
1mahÈrahaÑ palla~kaÑ attharitvÈ upari celavitÈnaÑ1 bandhitvÈ 
gandhamÈladÈmÈni osÈrayiÑsu. TesaÑ paÔijaggantÈnaÑyeva s|riyo atthaÑ 
gato.  

 MahÈpuriso cande uggatamatte abhiÒÒÈpÈdakajjhÈnaÑ samÈpajjitvÈ 
vuÔÔhÈya kÈmÈvacaracittena parikammaÑ katvÈ iddhicittena 
dvÈdasayojanikaÑ brahmattabhÈvaÑ mÈpetvÈ vehÈsaÑ abbhuggantvÈ 
candavimÈnassa anto  
______________________________________________________________ 
 1-1. HaritapattaÑ katvÈ mahÈrahaÑ palla~kaÑ attharitvÈ ahatavatthehi parikkhipitvÈ (SÊ) 
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pavisitvÈ vanantato abbhussakkamÈnaÑ1 candaÑ bhinditvÈ candavimÈnaÑ 
ohÈya purato hutvÈ “mahÈjano maÑ passat|”ti adhiÔÔhÈsi. MahÈjano disvÈ 
“saccaÑ bho DiÔÔhama~galikÈya vacanaÑ, ÈgacchantaÑ mahÈbrahmÈnaÑ 
p|jessÈmÈ”ti gandhamÈlaÑ ÈdÈya DiÔÔhama~galikÈya gharaÑ parivÈretvÈ 
aÔÔhÈsi. MahÈpuriso matthakamatthakena sattavÈre BÈrÈÓasiÑ anuparigantvÈ 
mahÈjanena diÔÔhabhÈvaÑ ÒatvÈ dvÈdasayojanikaÑ attabhÈvaÑ vijahitvÈ 
manussappamÈÓameva mÈpetvÈ mahÈjanassa passantasseva cammagehaÑ 
pÈvisi. MahÈjano disvÈ “otiÓÓo no mahÈbrahmÈ, sÈÓiÑ ÈharathÈ”ti 
nivesanaÑ mahÈsÈÓiyÈ parikkhipitvÈ parivÈretvÈ Ôhito. 

 MahÈpurisopi sirisayanamajjhe nisÊdi. DiÔÔhama~galikÈ samÊpe aÔÔhÈsi. 
Atha naÑ pucchi “utusamayo te DiÔÔhama~galike”ti. Œma ayyÈti. MayÈ 
dinnaÑ puttaÑ gaÓhÈhÊti a~guÔÔhakena nÈbhimaÓÉalaÑ phusi. TassÈ 
parÈmasaneneva gabbho patiÔÔhÈsi. MahÈpuriso “ettÈvatÈ te DiÔÔhama~galike 
pÈdadhovana-udakaÑ sakalajambudÊpe rÈj|naÑ abhisekodakaÑ bhavissati, 
tvaÑ tiÔÔhÈ”ti vatvÈ brahmattabhÈvaÑ mÈpetvÈ passantasseva mahÈjanassa 
nikkhamitvÈ vehÈsaÑ abbhuggantvÈ caÓÉamaÓÉalameva paviÔÔho. SÈ tato 
paÔÔhÈya BrahmapajÈpatÊ nÈma jÈtÈ. PÈdadhovana-udakaÑ labhanto nÈma 
natthi. 

 BrÈhmaÓÈ “brahmapajÈpatiÑ antonagare vasÈpessÈmÈ”ti 
suvaÓÓasivikÈya ÈropetvÈ yÈva sattamakoÔiyÈ aparisuddhajÈtikassa sivikaÑ 
gahetuÑ na adaÑsu. SoÄasa jÈtimantabrÈhmaÓÈ gaÓhiÑsu. SesÈ 
gandhapupphÈdÊhi p|jetvÈ nagaraÑ pavisitvÈ “na sakkÈ bho ucchiÔÔhagehe 
BrahmapajÈpatiyÈ vasituÑ, vatthuÑ gahetvÈ gehaÑ karissÈma, yÈva pana 
taÑ karÊyati, tÈva maÓÉapeva vasat|”ti maÓÉape vasÈpesuÑ. Tato paÔÔhÈya 
cakkhupathe ÔhatvÈ vanditukÈmÈ kahÈpaÓaÑ datvÈ vandituÑ labhanti, 
savan|pacÈre vanditukÈmÈ sataÑ datvÈ labhanti, Èsanne pakatikathaÑ 
savanaÔÔhÈne vanditukÈmÈ paÒcasatÈni datvÈ labhanti, pÈdapiÔÔhiyaÑ sÊsaÑ 
ÔhÈpetvÈ vanditukÈmÈ sahassaÑ datvÈ labhanti, pÈdadhovana-udakaÑ 
patthayamÈnÈ dasasahassÈni datvÈ labhanti. Bahinagarato antonagare yÈva 
maÓÉapÈ ÈgacchantiyÈ laddhadhanaÑyeva koÔisatamattaÑ ahosi.  
______________________________________________________________ 
 1. AbbhussukkamÈnaÑ (SyÈ) 
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 SakalajambudÊpo sa~khubhi, tato1 sabbarÈjÈno “brahmapajÈpatiyÈ 
pÈdadhovanena abhisekaÑ karissÈmÈ”ti satasahassaÑ pesetvÈ labhiÑsu. 
MaÓÉape vasantiyÈ eva gabbhavuÔÔhÈnaÑ ahosi. MahÈpurisaÑ paÔicca 
laddhakumÈro pÈsÈdiko ahosi lakkhaÓasampanno. MahÈbrahmuno putto 
jÈtoti sakalajambudÊpo ekakolÈhalo ahosi. KumÈrassa khÊramaÓim|laÑ 
hot|ti tato tato ÈgatadhanaÑ koÔisahassaÑ2 ahosi. EttÈvatÈ nivesanampi 
niÔÔhitaÑ. KumÈrassa nÈmakaraÓaÑ karissÈmÈti nivesanaÑ sajjetvÈ 
kumÈraÑ gandhodakena nhÈpetvÈ ala~karitvÈ maÓÉape jÈtattÈ 
MaÓÉabyotveva nÈmaÑ akaÑsu.  

 KumÈro sukhena saÑvaÉÉhamÈno sippuggahaÓavayapattoti 
sakalajambudÊpe sippajÈnanakÈ tassa santike ÈgantvÈ sippaÑ sikkhÈpenti. 
KumÈro medhÈvÊ paÒÒavÈ sutaÑ muttaÑ ÈvuÓanto viya gaÓhÈti, 
gahitagahitaÑ suvaÓÓaghaÔe pakkhittatelaÑ viya tiÔÔhati. YÈvatÈ vÈcuggatÈ 
pariyatti atthi, tena anuggahitÈ nÈma nÈhosi. BrÈhmaÓÈ taÑ parivÈretvÈ 
caranti, sopi brÈhmaÓabhatto ahosi. Gehe asÊtibrÈhmaÓasahassÈni 
niccabhattaÑ bhuÒjanti. Gehampissa sattadvÈrakoÔÔhakaÑ mahantaÑ ahosi. 
Gehe ma~galadivase JambudÊpavÈsÊhi pesitadhanaÑ koÔisahassamattaÑ3 
ahosi. 

 Bodhisatto Èvajjesi “pamatto nu kho kumÈro appamatto”ti. Athassa taÑ 
pavattiÑ ÒatvÈ “brÈhmaÓabhatto jÈto, yattha dinnaÑ mahapphalaÑ hoti, taÑ 
na jÈnÈti, gacchÈmi naÑ damemÊ”ti cÊvaraÑ pÈrupitvÈ bhikkhÈbhÈjanaÑ 
gahetvÈ “dvÈrakoÔÔhÈkÈ atisambÈdhÈ, na sakkÈ koÔÔhakena pavisitun”ti 
ÈkÈsenÈgantvÈ asÊtibrÈhmaÓasahassÈnaÑ bhuÒjanaÔÔhÈne ÈkÈsa~gaÓe otari. 
MaÓÉabyakumÈropi suvaÓÓakaÔacchuÑ gÈhÈpetvÈ “idha s|paÑ detha idha 
odanan”ti parivisÈpento bodhisattaÑ disvÈ daÓÉakena ghaÔÔita-Èsiviso viya 
kupitvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑkhubbhito (Ka) 2. KoÔisatasahassaÑ (SÊ)  
 3. KoÔisatasahassamattaÑ (SyÈ) 
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    “Kuto nu Ègacchasi dummavÈsÊ1, 
    Otallako2 paÑsupisÈcakova. 
    Sa~kÈracoÄaÑ paÔimuÒca kaÓÔhe, 
    Ko re tuvaÑ hosi adakkhiÓeyyo”ti3. 

 Atha naÑ mahÈsatto akujjhitvÈva ovadanto Èha– 

    “AnnaÑ tavedaÑ4 pakataÑ yasassi, 
    TaÑ khajjare bhuÒjare piyyare ca. 
    JÈnÈsi maÑ tvaÑ paradatt|pajÊviÑ, 
    UttiÔÔhapiÓÉaÑ labhataÑ sapÈko”ti3. 

 So na yidaÑ tumhÈdisÈnaÑ paÔiyattanti dassento Èha– 

    “AnnaÑ mamedaÑ5 pakataÑ brÈhmaÓÈnaÑ, 
    AtthatthitaÑ6 saddahato mamedaÑ. 
    Apehi etto kimidhaÔÔhitosi, 
    Na mÈdisÈ tuyhaÑ dadanti jammÈ”ti3. 

 Atha bodhisatto “dÈnaÑ nÈma saguÓassapi nigguÓassapi yassa kassaci 
dÈtabbaÑ, yathÈ hi ninnepi thalepi patiÔÔhÈpitaÑ bÊjaÑ pathavÊrasaÑ 
ÈporasaÒca Ègamma sampajjati, evaÑ nipphalaÑ nÈma natthi, sukhette 
vapitabÊjaÑ viya guÓavante mahapphalaÑ hotÊ”ti dassetuÑ imaÑ 
gÈthamÈha– 

    “Thale ca ninne ca vapanti bÊjaÑ, 
    An|pakhette phalamÈsamÈnÈ7. 
    EtÈya saddhÈya dadÈhi dÈnaÑ, 
    Appeva ÈrÈdhaye dakkhiÓeyye”ti. 

 Atha kumÈro kodhÈbhibh|to “kenimassa muÓÉakassa paveso dinno”ti 
dvÈrarakkhÈdayo tajjetvÈ– 
______________________________________________________________ 
 1. DuppavÈsÊ (®ÊkÈ), rummavÈsÊ (SÊ) 2. Okallako (®ÊkÈ), ogallako (SyÈ, Ka) 
 3. Khu 5. 309 piÔÔhe. 4. TavayidaÑ (SyÈ, Ka)  
 5. MamayidaÑ (SyÈ, Ka) 6. AttatthiyÈ (SÊ, SyÈ), attatthÈya (PÈÄiyaÑ) 
 7. MÈsasÈnÈ (SÊ) 
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   “KhettÈni mayhaÑ viditÈni loke, 
   YesÈhaÑ bÊjÈni patiÔÔhapemi. 
   Ye brÈhmaÓÈ jÈtimant|papannÈ, 
   TÈnÊdha khettÈni supesalÈnÊ”ti– 

 GÈthaÑ vatvÈ “imaÑ jammaÑ veÓupadarena pothetvÈ gÊvÈyaÑ gahetvÈ 
sattapi dvÈrakoÔÔhake atikkamitvÈ bahi nÊharathÈ”ti Èha. Atha naÑ 
mahÈpuriso Èha– 

   “GiriÑ nakhena khaÓasi, ayo dantebhi1 khÈdasi. 
   JÈtavedaÑ padahasi, yo isiÑ paribhÈsasÊ”ti2. 

 EvaÒca pana vatvÈ “sace myÈyaÑ hatthe vÈ pÈde vÈ gaÓhÈpetvÈ 
dukkhaÑ uppÈdeyya, bahuÑ apuÒÒaÑ pasaveyyÈ”ti sattÈnuddayatÈya 
vehÈsaÑ abbhuggantvÈ antaravÊthiyaÑ otari. BhagavÈ SabbaÒÒutaÑ patto 
tamatthaÑ pakÈsento imaÑ gÈthamÈha– 

   “IdaÑ vatvÈna MÈta~go, isi saccaparakkamo. 
   AntalikkhasmiÑ pakkÈmi, brÈhmaÓÈnaÑ udikkhatan”ti2. 

 TÈvadeva nagararakkhitadevatÈnaÑ jeÔÔhakadevarÈjÈ MaÓÉabyassa 
gÊvaÑ parivattesi. Tassa mukhaÑ parivattetvÈ pacchÈmukhaÑ jÈtaÑ, 
akkhÊni parivattÈni, mukhena kheÄaÑ vamati, sarÊraÑ thaddhaÑ s|le 
ÈropitaÑ viya ahosi. AsÊtisahassÈ paricÈrakayakkhÈ asÊtibrÈhmaÓasahassÈni 
tatheva akaÑsu. Vegena gantvÈ BrahmapajÈpatiyÈ ÈrocayiÑsu, sÈ 
taramÈnar|pÈ ÈgantvÈ taÑ vippakÈraÑ disvÈ gÈthamÈha– 

   “ŒvedhitaÑ3 piÔÔhito uttama~gaÑ, 
   BÈhuÑ4 pasÈreti akammaneyyaÑ. 
   SetÈni akkhÊni yathÈ matassa, 
   Ko me imaÑ puttamakÈsi evan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Dantena (SÊ) 2. Khu 5. 310 piÔÔhe. 
 3. ŒvellitaÑ (PÈÄiyaÑ), ÈveÔhitaÑ (SÊ, SyÈ) 4. BÈhaÑ (SÊ, SyÈ) 
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 AthassÈ ÈrocesuÑ– 

    “IdhÈgamÈ samaÓo dummavÈsÊ, 
    Otallako paÑsupisÈcakova, 
    Sa~kÈracoÄaÑ paÔimuÒca kaÓÔhe, 
    So te imaÑ puttamakÈsi evan”ti. 

 SÈ sutvÈva aÒÒÈsi “mayhaÑ YasadÈyako ayyo anukampÈya puttassa 
pamattabhÈvaÑ ÒatvÈ Ègato bhavissatÊ”ti. Tato upaÔÔhÈke pucchi– 

    “KatamaÑ disaÑ agamÈ Bh|ripaÒÒo, 
    AkkhÈtha me mÈÓavÈ etamatthaÑ. 
    GantvÈna taÑ paÔikaremu accayaÑ, 
    Appeva naÑ putta labhemu jÊvitan”ti. 

 Te ÈhaÑsu– 

    “VehÈyasaÑ agamÈ Bh|ripaÒÒo, 
    Pathaddhuno pannaraseva cando. 
    ApicÈpi so1 purimadisaÑ agacchi, 
    SaccappaÔiÒÒo isi sÈdhur|po”ti. 

 MahÈpurisopi antaravÊthiyaÑ otiÓÓaÔÔhÈnato paÔÔhÈya “mayhaÑ 
padavaÄaÒjaÑ hatthi-assÈdÊnaÑ vasena mÈ antaradhÈyittha, 
DiÔÔhama~galikÈyeva naÑ passatu, mÈ aÒÒe”ti2 adhiÔÔhahitvÈ piÓÉÈya 
caritvÈ yÈpanamattaÑ missakodanaÑ gahetvÈ paÔikkamanasÈlÈyaÑ nisinno 
bhuÒjitvÈ thokaÑ bhuttÈvasesaÑ bhikkhÈbhÈjaneyeva Ôhapesi. 
DiÔÔhama~galikÈpi pÈsÈdÈ oruyha antaravÊthiÑ paÔipajjamÈnÈ padavaÄaÒjaÑ 
disvÈ “idaÑ mayhaÑ YasadÈyakassa ayyassa padan”ti padÈnusÈrenÈgantvÈ 
vanditvÈ Èha “tumhÈkaÑ bhante dÈsena katÈparÈdhaÑ mayhaÑ khamatha, 
na hi tumhe kodhavasikÈ nÈma, detha me puttassa jÊvitan”ti. EvaÒca pana 
vatvÈ– 
______________________________________________________________ 
 1. AthÈpi so (SyÈ, Ka) 2. AÒÒoti (SÊ, SyÈ) 
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    “ŒvedhitaÑ piÔÔhito uttama~gaÑ, 
    BÈhuÑ pasÈreti akammaneyyaÑ. 
    SetÈni akkhÊni yathÈ matassa, 
    Ko me imaÑ puttamakÈsi evan”ti– 

 GÈthaÑ abhÈsi. MahÈpuriso Èha “na mayaÑ evar|paÑ karoma, 
pabbajitaÑ pana hiÑsante disvÈ pabbajitesu sagÈravÈhi 
bh|tayakkhadevatÈhi kataÑ bhavissatÊ”ti. 

 KevalaÑ bhante tumhÈkaÑ manopadoso mÈ hotu, devatÈhi kataÑ hotu, 
sukhamÈpayÈ bhante devatÈ, apicÈhaÑ bhante kathaÑ paÔipajjÈmÊti. Tena hi 
osadhaÑ te kathessÈmi, mama bhikkhÈbhÈjane bhuttÈvasesaÑ bhattamatthi, 
tattha thokaÑ udakaÑ ÈsiÒcitvÈ thokaÑ gahetvÈ tava puttassa mukhe 
pakkhipa, avasesaÑ udakacÈÔiyaÑ ÈloÄetvÈ asÊtiyÈ brÈhmaÓasahassÈnaÑ 
mukhe pakkhipÈti. SÈ evaÑ karissÈmÊti bhattaÑ gahetvÈ mahÈpurisaÑ 
vanditvÈ gantvÈ tathÈ akÈsi. 

 Mukhe pakkhittamatte jeÔÔhakadevarÈjÈ “sÈmimhi sayaÑ bhesajjaÑ 
karonte amhehi na sakkÈ kiÒci kÈtun”ti kumÈraÑ vissajjesi. Sopi khipitvÈ 
kiÒci dukkhaÑ appattapubbo viya pakativaÓÓo ahosi. Atha naÑ mÈtÈ avoca 
“passa tÈta tava kulupakÈnaÑ hirottapparahitÈnaÑ vippakÈraÑ, samaÓÈ 
pana na evar|pÈ honti, samaÓe tÈta bhojeyyÈsÊ”ti. Tato sesakaÑ 
udakacÈÔiyaÑ ÈluÄÈpetvÈ brÈhmaÓÈnaÑ mukhe pakkhipÈpesi. YakkhÈ 
tÈvadeva vissajjetvÈ palÈyiÑsu. BrÈhmaÓÈ khipitvÈ khipitvÈ uÔÔhahitvÈ kiÑ 
amhÈkaÑ mukhe pakkhittanti pucchiÑsu. MÈta~ga-isissa ucchiÔÔhabhattanti. 
Te “caÓÉÈlassa ucchiÔÔhakaÑ khÈdÈpitamhÈ, abrÈhmaÓÈ dÈnimhÈ jÈtÈ, idÈni 
no brÈhmaÓÈ ‘asuddhabrÈhmaÓÈ1 ime’ti sambhogaÑ2 na dassantÊ”ti tato 
palÈyitvÈ MajjharaÔÔhaÑ3 gantvÈ MajjharÈjassa nagare aggÈsanikÈ brÈhmaÓÈ 
nÈma mayanti rÈjagehe bhuÒjanti. 

 TasmiÑ samaye bodhisatto pÈpaniggahaÑ karonto mÈnajÈtike 
nimmadayanto vicarati. Atheko “jÈtimantatÈpaso nÈma mayÈ  
______________________________________________________________ 
 1. SuddÈ brÈhmaÓÈ (SÊ, SyÈ) 2. SamabhÈgaÑ (SyÈ), samabhÈvaÑ (Ka) 
 3. MejjharaÔÔhaÑ (SÊ, SyÈ) 
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sadiso natthÊ”ti aÒÒesu saÒÒampi na karoti. Bodhisatto taÑ Ga~gÈtÊre 
vasamÈnaÑ disvÈ “mÈnaniggahamassa karissÈmÊ”ti tattha agamÈsi. TaÑ 
jÈtimantatÈpaso pucchi “kiÑjacco bhavan”ti. CaÓÉÈlo ahaÑ ÈcariyÈti. Apehi 
caÓÉÈla apehi caÓÉÈla, heÔÔhÈga~gÈya vasa, mÈ upariga~gÈya udakaÑ 
ucchiÔÔhamakÈsÊti. 

 Bodhisatto “sÈdhu Ècariya, tumhehi vuttaÔÔhÈne vasissÈmÊ”ti 
heÔÔhÈga~gÈya vasanto “Ga~gÈya udakaÑ paÔisotaÑ sandat|”ti adhiÔÔhÈsi. 
JÈtimantatÈpaso pÈtova Ga~gaÑ oruyha udakaÑ Ècamati, jaÔÈ dhovati. 
Bodhisatto dantakaÔÔhaÑ khÈdanto piÓÉaÑ piÓÉaÑ kheÄaÑ udake pÈteti. 
DantakaÔÔhakucchiÔÔhakampi tattheva pavÈheti. YathÈ cetaÑ aÒÒattha 
alaggitvÈ tÈpasasseva jaÔÈsu laggati, tathÈ adhiÔÔhÈsi. KheÄampi 
dantakaÔÔhampi tÈpasassa jaÔÈsuyeva patiÔÔhÈti. 

 TÈpaso caÓÉÈlassidaÑ kammaÑ bhavissatÊti vippaÔisÈrÊ hutvÈ gantvÈ 
pucchi “idaÑ bho caÓÉÈla Ga~gÈya udakaÑ tayÈ paÔisotagÈmikatan”ti. Œma 
Ècariya. Tena hi tvaÑ heÔÔhÈga~gÈya mÈ vasa, upariga~gÈya vasÈti. SÈdhu 
Ècariya, tumhehi vuttaÔÔhÈne vasissÈmÊti tattha vasanto iddhiÑ 
paÔippassambhesi, udakaÑ yathÈgatikameva jÈtaÑ. Puna tÈpaso tadeva 
byasanaÑ pÈpuÓi. So puna gantvÈ bodhisattaÑ pucchi “bho caÓÉÈla tvaÑ 
idaÑ Ga~gÈya udakaÑ kÈlena paÔisotagÈmiÑ kÈlena anusotagÈmiÑ 
karosÊ”ti. Œma Ècariya. CaÓÉÈla tvaÑ sukhavihÈrÊnaÑ pabbajitÈnaÑ 
sukhena vasituÑ na desi, sattame te divase sattadhÈ muddhÈ phalat|ti. 
SÈdhu Ècariya, ahaÑ pana s|riyassa uggantuÑ na dassÈmÊti. 

 Atha mahÈsatto cintesi “etassa abhisapo etasseva upari patissati, 
rakkhÈmi nan”ti sattÈnuddayatÈya punadivase iddhiyÈ s|riyassa uggantuÑ 
na adÈsi. Iddhimato iddhivisayo nÈma acinteyyo, tato paÔÔhÈya aruÓuggaÑ 
na paÒÒÈyati, rattindivaparicchedo natthi, kasivaÓijjÈdÊni kammÈni 
payojento nÈma natthi. 

 ManussÈ “yakkhÈvaÔÔo nu kho ayaÑ bh|tadevanÈgasupaÓÓÈvaÔÔo”ti 
upaddavappattÈ “kiÑ nu kho kÈtabban”ti cintetvÈ “rÈjakulaÑ nÈma 
mahÈpaÒÒaÑ, lokassa hitaÑ cintetuÑ sakkoti, tattha gacchÈmÈ”ti rÈjakulaÑ 
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gantvÈ tamatthaÑ ÈrocesuÑ. RÈjÈ sutvÈ bhÊtopi abhÊtÈkÈraÑ katvÈ “mÈ tÈtÈ 
bhÈyatha, imaÑ kÈraÓaÑ Ga~gÈtÊravÈsÊ jÈtimantatÈpaso jÈnissati, taÑ 
pucchitvÈ nikka~khÈ bhavissÈmÈ”ti katipayeheva atthacarakehi manussehi 
saddhiÑ tÈpasaÑ upasa~kamitvÈ katapaÔisanthÈro tamatthaÑ pucchi. TÈpaso 
Èha “Èma mÈhÈrÈja, eko caÓÉÈlo atthi, so imaÑ Ga~gÈya udakaÑ kÈlena 
anusotagÈmiÑ kÈlena patisotagÈmiÑ karoti, mayÈ tadatthaÑ kiÒci kathitaÑ 
atthi, taÑ pucchatha, so jÈnissatÊ”ti. 

 RÈjÈ MÈta~ga-isissa santikaÑ gantvÈ “tumhe bhante aruÓassa uggantuÑ 
na dethÈ”ti pucchi. Œma mahÈrÈjÈti. KiÑ kÈraÓÈ bhanteti. 
JÈtimantatÈpasakÈraÓÈ mahÈrÈja, jÈtimantatÈpasena ÈgantvÈ maÑ vanditvÈ 
khamÈpitakÈle dassÈmi mahÈrÈjÈti. RÈjÈ gantvÈ “etha Ècariya tÈpasaÑ 
khamÈpethÈ”ti Èha. NÈhaÑ mahÈrÈja caÓÉÈlaÑ vandÈmÊti. MÈ Ècariya evaÑ 
karotha, janapadassa mukhaÑ passathÈti. So puna paÔikkhipiyeva. RÈjÈ 
bodhisattaÑ upasa~kamitvÈ “Ècariyo khamÈpetuÑ na icchatÊ”ti Èha. 
AkhamÈpite ahaÑ s|riyaÑ na muÒcÈmÊti. RÈjÈ “ayaÑ khamÈpetuÑ na 
icchati, ayaÑ akhamÈpite s|riyaÑ na muÒcati, kiÑ amhÈkaÑ tena tÈpasena, 
lokaÑ olokessÈmÈ”ti “gacchatha bho tÈpasasantikaÑ, taÑ hatthesu ca 
pÈdesu ca gahetvÈ MÈta~ga-isissa pÈdam|le nipajjÈpetvÈ khamÈpetha etassa 
janapadÈnuddayataÑ paÔiccÈ”ti Èha. Te rÈjapurisÈ gantvÈ taÑtathÈ katvÈ 
ÈnetvÈ MÈta~ga-isissa pÈdam|le nipajjÈpetvÈ khamÈpesuÑ.  

 AhaÑ nÈma khamitabbaÑ khamÈmi, apica kho pana etassa kathÈ 
etasseva upari patissati. MayÈ s|riye vissajjite s|riyarasmi etassa matthake 
patissati, athassa sattadhÈ muddhÈ phalissati. TaÒca kho panesa byasanaÑ 
mÈ pÈpuÓÈtu, etha tumhe etaÑ galappamÈÓe udake otÈretvÈ mahantaÑ 
mattikÈpiÓÉamassa sÊse Ôhapetha. AthÈhaÑ s|riyaÑ vissajjissÈmi. 
S|riyarasmi mattikÈpiÓÉe patitvÈ taÑ sattadhÈ bhindissati. Athesa mattikÈ 
piÓÉaÑ chaÉÉetvÈ nimujjitvÈ aÒÒena titthena uttaratu, iti naÑ vadatha, 
evamassa sotthi bhavissatÊti. Te manussÈ “evaÑ karissÈmÈ”ti tathÈ kÈresuÑ. 
TassÈpi tatheva sotthi jÈtÈ. So tato paÔÔhÈya 
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“jÈti nÈma akÈraÓaÑ, pabbajitÈnaÑ abbhantare guÓova kÈraÓan”ti 
jÈtigottamÈnaÑ pahÈya nimmado ahosi. 

 Iti jÈtimantatÈpase damite mahÈjano bodhisattassa thÈmaÑ aÒÒÈsi, 
mahÈkolÈhalaÑ jÈtaÑ. RÈjÈ attano nagaraÑ gamanatthÈya bodhisattaÑ yÈci. 
MahÈsatto paÔiÒÒaÑ datvÈ tÈni ca asÊtibrÈhmaÓasahassÈni damessÈmi, 
paÔiÒÒaÒca mocessÈmÊti MajjharÈjassa nagaraÑ agamÈsi. BrÈhmaÓÈ 
bodhisattaÑ disvÈva “ayaÑ so bho mahÈcoro Ègato, idÈneva sabbe ete 
mayhaÑ ucchiÔÔhakaÑ khÈditvÈ abrÈhmaÓÈ jÈtÈti amhe pÈkaÔe karissati, 
evaÑ no idhÈpi ÈvÈso na bhavissati, paÔikacceva mÈressamÈ”ti rÈjÈnaÑ 
puna upasa~kamitvÈ ÈhaÑsu–“tumhe mahÈrÈja etaÑ caÓÉÈlapabbajitaÑ mÈ 
sÈdhur|poti maÒÒittha, esa garukamantaÑ jÈnÈti, pathaviÑ gahetvÈ ÈkÈsaÑ 
karoti, ÈkÈsaÑ pathaviÑ, d|raÑ gahetvÈ santikaÑ karoti, santikaÑ d|raÑ, 
Ga~gaÑ nivattetvÈ uddhaÑgÈminiÑ karoti, icchanto pathaviÑ ukkhipitvÈ 
pÈtetuÑ maÒÒe sakkoti. Parassa vÈ cittaÑ nÈma sabbakÈlaÑ na sattÈ 
gahetuÑ, ayaÑ idha patiÔÔhaÑ labhanto tumhÈkaÑ rajjampi nÈseyya, 
jÊvitantarÈyampi vaÑsupacchedampi kareyya, amhÈkaÑ vacanaÑ karotha 
mahÈrÈja, ajjeva imaÑ mÈretuÑ vaÔÔatÊ”ti. 

 RÈjÈno nÈma parapattiyÈ honti, iti so bah|naÑ kathÈvasena niÔÔhaÑ 
gato. Bodhisatto pana nagare piÓÉÈya caritvÈ udakaphÈsukaÔÔhÈne 
missakodanaÑ bhuÒjitvÈ rÈjuyyÈnaÑ gantvÈ nirÈparÈdhatÈya nirÈsa~ko 
ma~galasilÈpaÔÔe nisÊdi. AtÊte cattÈlÊsa, anÈgate cattÈlÊsÈti asÊtikappe 
anussarituÑ samatthaÒÈÓassa anÈvajjanatÈya muhuttamattake kÈle sati 
nappahoti, rÈjÈ aÒÒaÑ ajÈnÈpetvÈ1 sayameva gantvÈ nirÈvajjanatÈya 
pamÈdena nisinnaÑ mahÈpurisaÑ asinÈ paharitvÈ dve bhÈge akÈsi. Imassa 
raÒÒo vijite aÔÔhamaÑ lohak|ÔavassaÑ,2 navamaÑ kalalavassaÑ vassi. Iti 
imassÈpi raÔÔhe nava vuÔÔhiyo patitÈ. So ca rÈjÈ sapariso mahÈniraye 
nibbatto. TenÈha SaÑkiccapaÓÉito– 
______________________________________________________________ 
 1. AnÈÓÈpetvÈ (SÊ) 2. LohÈkiÓÓavassaÑ (SÊ) 
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   Upahacca manaÑ majjho, MÈta~gasmiÑ yasassine. 
   SapÈrisajjo ucchinno, MajjhÈraÒÒaÑ tadÈ ah|ti1. 

 EvaÑ MajjhÈraÒÒassa araÒÒabh|tabhÈvo veditabbo. MÈta~gassa pana 
isino vasena tadeva MÈta~gÈraÒÒanti vuttaÑ. 
 
 66. PaÒhapaÔibhÈnÈnÊti paÒhabyÈkaraÓÈni. PaccanÊkaÑ kattabbanti2 
paccanÊkaÑ kÈtabbaÑ. AmaÒÒissanti vilomabhÈgaÑ3 gaÓhanto viya 
ahosinti attho. 
 
 67. AnuviccakÈranti anuvicÈretvÈ cintetvÈ tulayitvÈ kÈtabbaÑ karohÊti 
vuttaÑ hoti. SÈdhu hotÊti sundaro hoti. TumhÈdisasmiÒhi maÑ disvÈ maÑ 
saraÓaÑ gacchante NigaÓÔhaÑ disvÈ NigaÓÔhaÑ saraÓaÑ gacchante “kiÑ 
ayaÑ UpÈli diÔÔhadiÔÔhameva saraÓaÑ gacchatÊ”ti garahÈ uppajjissati, tasmÈ 
anuviccakÈro tumhÈdisÈnaÑ sÈdh|ti dasseti. PaÔÈkaÑ parihareyyunti te kira 
evar|paÑ sÈvakaÑ labhitvÈ “asuko nÈma rÈjÈ vÈ rÈjamahÈmatto vÈ seÔÔhi vÈ 
amhÈkaÑ saraÓaÑ gato sÈvako jÈto”ti paÔÈkaÑ ukkhipitvÈ nagare ghosentÈ 
ÈhiÓÉanti. KasmÈ? EvaÑ no mahantabhÈvo Èvi bhavissatÊti ca, sace tassa 
“kimahaÑ etesaÑ saraÓaÑ gato”ti vippaÔisÈro uppajjeyya, tampi so 
“etesaÑ4 me saraÓagatabhÈvaÑ bah| jÈnanti, dukkhaÑ idÈni 
paÔinivattitun”ti vinodetvÈ na paÔikkamissatÊti ca. TenÈha “paÔÈkaÑ 
parihareyyun”ti. 
 
 68. OpÈnabh|tanti paÔiyatta-udapÈno viya ÔhitaÑ. Kulanti tava 
nivesanaÑ. DÈtabbaÑ maÒÒeyyÈsÊti pubbe dasapi vÊsatipi saÔÔhipi jane Ègate 
disvÈ natthÊti avatvÈ deti. IdÈni maÑ saraÓaÑ gatakÈraÓamatteneva mÈ 
imesaÑ deyyadhammaÑ upacchindittha, sampattÈnaÑ hi dÈtabbamevÈti 
ovadati. SutametaÑ bhanteti kuto sutaÑ? NigaÓÔhÈnaÑ santikÈ, te kira 
kulagharesu evaÑ pakÈsenti “mayaÑ ‘yassa kassaci sampattassa dÈtabban’ti 
vadÈma, samaÓo pana Gotamo ‘mayhameva dÈnaÑ dÈtabbaÑ -pa- na 
aÒÒesaÑ sÈvakÈnaÑ dinnaÑ mahapphalan’ti vadatÊ”ti. TaÑ sandhÈya ayaÑ 
gahapati “sutametan”ti Èha. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 6. 61 piÔÔhe. 2. PaccanÊkÈtabbanti (SÊ, SyÈ) 
 3. VilomagÈhaÑ (SyÈ), lÈmakaggÈhaÑ (Ka) 4. Ete sabbe (SyÈ, Ka) 
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 69. AnupubbiÑ kathanti dÈnÈnantaraÑ sÊlaÑ, sÊlÈnantaraÑ saggaÑ, 
saggÈnantaraÑ magganti evaÑ anupaÔipÈÔikathaÑ. Tattha dÈnakathanti idaÑ 
dÈnaÑ nÈma sukhÈnaÑ nidÈnaÑ, sampattÊnaÑ mulaÑ, bhogÈnaÑ patiÔÔhÈ, 
visamagatassa tÈÓaÑ leÓaÑ gati parÈyaÓaÑ, idhalokaparalokesu dÈnasadiso 
avassayo patiÔÔhÈ ÈrammaÓaÑ tÈÓaÑ leÓaÑ gati parÈyaÓaÑ natthi. IdaÒhi 
avassayaÔÔhena ratanamayasÊhÈsanasadisaÑ, patiÔÔhÈnaÔÔhena 
mahÈpathavisadisaÑ, ÈlambanaÔÔhena ÈlambanarajjusadisaÑ. IdaÒhi 
dukkhanittharaÓaÔÔhena nÈvÈ, samassÈsanaÔÔhena sa~gÈmas|ro, 
bhayaparittÈÓaÔÔhena susa~khatanagaraÑ, maccheramalÈdÊhi anupalittaÔÔhena 
padumaÑ, tesaÑ nidahanaÔÔhena1 aggi, durÈsadaÔÔhena ÈsÊviso. 
AsantÈsanaÔÔhena sÊho, balavantaÔÔhena hatthÊ, abhima~galasammataÔÔhena 
setavasabho, khemantabh|misampÈpanaÔÔhena valÈhako assarÈjÈ. DÈnaÑ 
nÈmetaÑ mayhaÑ2 gatamaggo, mayheveso vaÑso, mayÈ dasa pÈramiyo 
purentena VelÈmamahÈyaÒÒo, MahÈgovindamahÈyaÒÒo 
MahÈsudassanamahÈyaÒÒo, VessantaramahÈyaÒÒoti anekamahÈyaÒÒÈ 
pavattitÈ, sasabh|tena jalite aggikkhandhe attÈnaÑ niyyÈdentena 
sampattayÈcakÈnaÑ cittaÑ gahitaÑ. DÈnaÑ hi loke sakkasampattiÑ deti, 
mÈrasampattiÑ deti, brahmasampattiÑ deti, cakkavattisampattiÑ deti, 
sÈvakapÈramÊÒÈÓaÑ, paccekabodhiÒÈÓaÑ, abhisambodhiÒÈÓaÑ detÊti 
evamÈdiÑ dÈnaguÓapaÔisaÑyuttaÑ kathaÑ. 

 YasmÈ pana dÈnaÑ dadanto sÊlaÑ samÈdÈtuÑ sakkoti, tasmÈ 
tadanantaraÑ sÊlakathaÑ kathesi. SÊlakathanti sÊlaÑ nÈmetaÑ avassayo 
patiÔÔhÈ ÈrammaÓaÑ tÈÓaÑ leÓaÑ gati parÈyaÓaÑ, sÊlaÑ nÈmetaÑ mama 
vaÑso, ahaÑ Sa~khapÈlanÈgarÈjakÈle, Bh|ridattanÈgarÈjakÈle, 
CampeyyanÈgarÈjakÈle, SÊlavanÈgarÈjakÈle, MÈtuposakahatthirÈjakÈle, 
ChaddantahatthirÈjakÈleti anantesu attabhÈvesu sÊlaÑ parip|resiÑ. 
IdhalokaparalokasampattÊnaÑ hi sÊlasadiso avassayo, sÊlasadisÈ patiÔÔhÈ, 
ÈrammaÓaÑ tÈÓaÑ leÓaÑ gati parÈyaÓaÑ natthi, sÊlÈla~kÈrasadiso ala~kÈro 
natthi, sÊlapupphasadisaÑ pupphaÑ natthi, sÊlagandhasadiso gandho natthi. 
SÊlÈla~kÈrena hi ala~kataÑ sÊlakusumapiÄandhanaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. Niddahanatthena (SÊ, SyÈ, Ka) 2. MayÈ (SÊ, SyÈ) 
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sÊlagandhÈnulittaÑ sadevakopi loko olokento tittiÑ na gacchatÊti evamÈdiÑ 
sÊlaguÓapaÔisaÑyuttaÑ kathaÑ. 

 IdaÑ pana sÊlaÑ nissÈya ayaÑ saggo labbhatÊti dassetuÑ sÊlÈnantaraÑ 
saggakathaÑ kathesi. Saggakathanti ayaÑ saggo nÈma iÔÔho kanto manÈpo, 
niccamettha kÊÄÈ, niccaÑ sampattiyo labbhanti, CÈtumahÈrÈjikÈ devÈ 
navutivassasatasahassÈni dibbasukhaÑ dibbasampattiÑ anubhavanti, 
TÈvatiÑsÈ tisso ca vassakoÔiyo saÔÔhi ca vassasatasahassÈnÊti evamÈdiÑ 
saggaguÓapaÔisaÑyuttaÑ kathaÑ. SaggasampattiÑ kathayantÈnaÑ hi 
BuddhÈnaÑ mukhaÑ nappahoti. Vuttampi cetaÑ “anekapariyÈyena kho 
ahaÑ bhikkhave saggakathaÑ katheyyan”ti-Èdi1. 

 EvaÑ saggakathÈya palobhetvÈ puna hatthiÑ ala~karitvÈ tassa soÓÉaÑ 
chindanto viya “ayampi saggo anicco addhuvo, na ettha chandarÈgo 
kÈtabbo”ti dassanatthaÑ “appassÈdÈ kÈmÈ vuttÈ mayÈ bahudukkhÈ 
bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha bhiyyo”ti2 ÈdinÈ nayena kÈmÈnaÑ ÈdÊnavaÑ 
okÈraÑ saÑkilesaÑ kathesi. Tattha ÈdÊnavoti doso. OkÈroti avakÈro 
lÈmakabhÈvo. SaÑkilesoti tehi sattÈnaÑ saÑsÈre saÑkilissanaÑ. YathÈha 
“kilissanti vata bho sattÈ”ti3. 

 EvaÑ kÈmÈdÊnavena tajjitvÈ nekkhamme ÈnisaÑsaÑ pakÈsesi. 
Kallacittanti arogacittaÑ. SÈmukkaÑsikÈti sÈmaÑ ukkaÑsikÈ attanÈyeva 
gahetvÈ uddharitvÈ gahitÈ, sayambh|ÒÈÓena diÔÔhÈ, asÈdhÈraÓÈ aÒÒesanti 
attho. KÈ panesÈti, ariyasaccadesanÈ. TenevÈha “dukkhaÑ samudayaÑ 
nirodhaÑ maggan”ti. 

 VirajaÑ vÊtamalanti rÈgarajÈdÊnaÑ abhÈvÈ virajaÑ, rÈgamalÈdÊnaÑ 
vigatattÈ vÊtamalaÑ. Dhammacakkhunti upari BrahmÈyusutte tiÓÓaÑ 
maggÈnaÑ, C|ÄarÈhulovÈde ÈsavakkhayassetaÑ nÈmaÑ. Idha pana 
sotÈpattimaggo adhippeto. Tassa uppatti-ÈkÈradassanatthaÑ “yaÑkiÒci 
samudayadhammaÑ, sabbaÑ taÑ nirodhadhamman”ti Èha. TaÒhi nirodhaÑ 
ÈrammaÓaÑ katvÈ kiccavasena evaÑ sabbasa~khataÑ paÔivijjhantaÑ 
uppajjati.  
______________________________________________________________ 
 1. Ma 3. 210 piÔÔhe, atthato samÈnaÑ. 2. Vi 2. 176; Ma 1. 184 piÔÔhesu. 
 3. Ma 2. 305 piÔÔhe. 
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 DiÔÔho ariyasaccadhammo etenÈti diÔÔhadhammo. Esa nayo 
sesapadesupi. TiÓÓÈ vicikicchÈ anenÈti tiÓÓavicikiccho. VigatÈ kathaÑkathÈ 
assÈti vigatakathaÑkatho. VesÈrajjappattoti vesÈrajjaÑ patto, kattha? 
SatthusÈsane. NÈssa paro paccayo, na parassa saddhÈya ettha vattatÊti 
aparappaccayo. 
 
 70. Cittena sampaÔicchamÈno abhinanditvÈ, vÈcÈya pasaÑsamÈno 
anumoditvÈ. ŒvarÈmÊti thakemi pidahÈmi. AnÈvaÔanti na ÈvaritaÑ vivaÔaÑ 
ugghÈÔitaÑ. 
 
 71. Assosi kho DÊghatapassÊti so kira tassa gatakÈlato paÔÔhÈya “paÓÉito 
gahapati, samaÓo ca Gotamo dassanasampanno niyyÈnikakatho, dassanepi 
tassa pasÊdissati, dhammakathÈyapi pasÊdissati, pasÊditvÈ saraÓaÑ gamissati, 
gato nu kho saraÓaÑ gahapati1 na tÈva gato”ti ohitasotova hutvÈ vicarati. 
TasmÈ paÔhamaÑyeva assosi. 
 
 72. Tena hi sammÈti balavasokena abhibh|to “ettheva tiÔÔhÈ”ti vacanaÑ 
sutvÈpi atthaÑ asallakkhento dovÈrikena saddhiÑ sallapatiyeva. 

 MajjhimÈya dvÈrasÈlÈyÈti yassa gharassa satta dvÈrakoÔÔhakÈ, tassa 
sabba-abbhantarato vÈ2 sabbabÈhirato vÈ paÔÔhÈya catutthadvÈrakoÔÔhako, 
yassa paÒca, tassa tatiyo, yassa tayo, tassa dutiyo dvÈrakoÔÔhako 
majjhimadvÈrasÈlÈ nÈma. EkadvÈrakoÔÔhakassa pana gharassa majjhaÔÔhÈne 
ma~galatthambhaÑ nissÈya majjhimadvÈrasÈlÈ. Tassa pana gehassa satta 
dvÈrakoÔÔhakÈ, paÒcÈtipi vuttaÑ. 
 
 73. Agganti-ÈdÊni sabbÈni aÒÒamaÒÒavevacanÈni. YaÑ sudanti ettha 
yanti yaÑ NÈÔaputtaÑ. Sudanti nipÈtamattaÑ. PariggahetvÈti teneva 
uttarÈsa~gena udare parikkhipanto gahetvÈ. NisÊdÈpetÊti saÓikaÑ Ècariya 
saÓikaÑ ÈcariyÈti mahantaÑ telaghaÔaÑ Ôhapento viya nisÊdÈpeti. DattosÊti 
kiÑ jaÄosi jÈtoti attho. PaÔimukkoti sÊse  
______________________________________________________________ 
 1. Gamissati (SÊ, SyÈ) 2. Sabba-abbhantarimato vÈ (SÊ, SyÈ) 
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parikkhipitvÈ gahito. AÓÉahÈrakoti-ÈdiÑ duÔÔhullavacanampi samÈnaÑ 
upaÔÔhÈkassa aÒÒathÈbhÈvena uppannabalavasokatÈya idaÑ nÈma bhaÓÈmÊti 
asallakkhetvÈva bhaÓati. 
 
 74. BhaddikÈ bhante ÈvaÔÔanÊti NigaÓÔho mÈyameva sandhÈya vadati, 
upÈsako attanÈ paÔividdhaÑ sotÈpattimaggaÑ. Tena hÊti nipÈtamattametaÑ, 
bhante upamaÑ te karissÈmicceva attho. KÈraÓavacanaÑ vÈ, yena kÈraÓena 
tumhÈkaÑ sÈsanaÑ aniyyÈnikaÑ, mama satthu niyyÈnikaÑ, tena kÈraÓena 
upamaÑ te karissÈmÊti vuttaÑ hoti.  
 
 75. UpavijaÒÒÈti vijÈyanakÈlaÑ upagatÈ. MakkaÔacchÈpakanti 
makkaÔapotakaÑ. KiÓitvÈ ÈnehÊti m|laÑ datvÈva Èhara. ŒpaÓesu hi 
saviÒÒÈÓakampi aviÒÒÈÓakampi makkaÔÈdikÊÄanabhaÓÉakaÑ vikkiÓanti. 
TaÑ sandhÈyetaÑ Èha. Rajitanti bahalabahalaÑ pÊtÈvalepanara~gajÈtaÑ 
gahetvÈ rajitvÈ dinnaÑ imaÑ icchÈmÊti attho. ŒkoÔitapaccÈkoÔitanti 
ÈkoÔitaÒceva parivattetvÈ punappunaÑ ÈkoÔitaÒca. UbhatobhÈgavimaÔÔhanti 
maÓipÈsÈÓena1 ubhosu passesu suÔÔhu vimaÔÔhaÑ ghaÔÔetvÈ kuppÈdita 
cchaviÑ. 

 Ra~gakkhamo hi khoti saviÒÒÈÓakampi aviÒÒÈÓakampi ra~gaÑ pivati. 
TasmÈ evamÈha. No ÈkoÔÔanakkhamoti saviÒÒÈÓakassa tÈva ÈkoÔÔanaphalake 
ÔhapetvÈ kucchiyaÑ ÈkoÔitassa kucchi bhijjati, karÊsaÑ nikkhamati. SÊse 
ÈkoÔitassa sÊsaÑ bhijjati, matthalu~gaÑ nikkhamati. AviÒÒÈÓako 
khaÓÉakhaÓÉitaÑ gacchati. TasmÈ evamÈha. No vimajjanakkhamoti 
saviÒÒÈÓako maÓipÈsÈÓena vimaddiyamÈno nillomataÑ nicchavitaÒca 
Èpajjati, aviÒÒÈÓakopi cuÓÓakabhÈvaÑ Èpajjati. TasmÈ evamÈha. 
Ra~gakkhamo hi kho bÈlÈnanti bÈlÈnaÑ mandabuddhÊnaÑ2 ra~gakkhamo, 
rÈgamattaÑ janeti, piyo hoti. PaÓÉitÈnaÑ pana NigaÓÔhavÈdo vÈ aÒÒo vÈ 
bhÈratarÈmasÊtÈharaÓadi3 niratthakakathÈmaggo appiyova hoti. No 
anuyogakkhamo, no vimajjanakkhamoti anuyogaÑ vÈ vÊmaÑsaÑ vÈ na 
khamati, thuse koÔÔetvÈ taÓÉulapariyesanaÑ viya kadaliyaÑ sÈragavesanaÑ 
viya ca rittako tucchakova hoti. Ra~gakkhamo ceva  
______________________________________________________________ 
 1. VeÓumaÓipÈsÈÓena (Ka) 2. DubbuddhÊnaÑ (SÊ, SyÈ) 
 3. BhÈratarÈmÈyanÈdi (SÊ, SyÈ) 
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paÓÉitÈnanti catusaccakathÈ hi paÓÉitÈnaÑ piyÈ hoti, vassasatampi suÓanto 
tittiÑ na gacchati. TasmÈ evamÈha. BuddhavacanaÑ pana yathÈ yathÈpi 
ogÈhissati1 mahÈsamuddo viya gambhÊrameva hotÊti “anuyogakkhamo ca 
vimajjanakkhamo cÈ”ti Èha. SuÓohi yassÈhaÑ sÈvakoti tassa guÓe suÓÈhÊti 
Bhagavato vaÓÓe vattuÑ Èraddho.  
 
 76. DhÊrassÈti dhÊraÑ2 vuccati paÓÉiccaÑ, yÈ paÒÒÈ pajÈnanÈ -pa- 
sammÈdiÔÔhi, tena samannÈgatassa dhÈtu-
ÈyatanapaÔiccasamuppÈdaÔÔhÈnÈÔÔhÈnakusalassa paÓÉitassÈhaÑ sÈvako, so 
mayhaÑ satthÈti evaÑ sabbapadesu sambandho veditabbo. 
PabhinnakhÊlassÈti bhinnapaÒcacetokhilassa. Sabbaputhujjane vijiniÑsu 
vijinanti vijinissanti vÈti vijayÈ. Ke te, 
maccumÈrakilesamÈradevaputtamÈrÈti. Te vijitÈ vijayÈ etenÈti vijitavijayo. 
BhagavÈ, tassa vijitavijayassa. AnÊghassÈti kilesadukkhenapi 
vipÈkadukkhenapi niddukkhassa. SusamacittassÈti DevadattadhanapÈlaka-
a~gulimÈlarÈhulattherÈdÊsupi devamanussesu suÔÔhu samacittassa. 
VuddhasÊlassÈti vaÉÉhitÈcÈrassa. SÈdhupaÒÒassÈti sundarapaÒÒassa. 
VesamantarassÈti rÈgÈdivisamaÑ3 taritvÈ vitaritvÈ Ôhitassa. VimalassÈti 
vigatarÈgÈdimalassa. 

 TusitassÈti tuÔÔhacittassa. VantalokÈmisassÈti vantakÈmaguÓassa. 
MuditassÈti muditÈvihÈravasena muditassa, punaruttameva vÈ etaÑ. 
PasÈdavasena hi ekampi guÓaÑ punappunaÑ vadatiyeva. KatasamaÓassÈti 
katasÈmaÒÒassa, samaÓadhammassa matthakaÑ pattassÈti attho. ManujassÈti 
lokavohÈravasena ekassa sattassa. NarassÈti punaruttaÑ. AÒÒathÈ 
vuccamÈne ekekagÈthÈya dasa guÓÈ nappahonti.  

 VenayikassÈti sattÈnaÑ vinÈyakassa. RuciradhammassÈti 
sucidhammassa. PabhÈsakassÈti obhÈsakassa. VÊrassÈti vÊriyasampannassa. 
NisabhassÈti usabhavasabhanisabhesu sabbattha appaÔisamaÔÔhena 
nisabhassa. GambhÊrassÈti gambhÊraguÓassa, guÓehi vÈ gambhÊrassa. 
MonapattassÈti ÒÈÓapattassa. VedassÈti vedo vuccati ÒÈÓaÑ, tena 
samannÈgatassa. DhammaÔÔhassÈti dhamme Ôhitassa. SaÑvutattassÈti 
pihitattassa. 
______________________________________________________________ 
 1. OgÈhÊyati (SÊ, SyÈ) 2. DhÊ (Ka) 3. VesantarassÈti rÈgÈdivisaÑ (®ÊkÈyaÑ) 
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 NÈgassÈti cat|hi kÈraÓehi nÈgassa. PantasenassÈti pantasenÈsanassa. 
PaÔimantakassÈti1 paÔimantanapaÒÒÈya samannÈgatassa. MonassÈti monaÑ 
vuccati ÒÈÓaÑ, tena samannÈgatassa, dhutakilesassa vÈ. DantassÈti 
nibbisevanassa. 

 IsisattamassÈti Vipassi-Èdayo cha isayo upÈdÈya sattamassa. 
BrahmapattassÈti seÔÔhapattassa. NhÈtakassÈti nhÈtakilesassa. PadakassÈti 
akkharÈdÊni samodhÈnetvÈ gÈthÈpadakaraÓakusalassa. ViditavedassÈti 
viditaÒÈÓassa. PurindadassÈti sabbapaÔhamaÑ dhammadÈnadÈyakassa. 
SakkassÈti samatthassa. PattipattassÈti ye pattabbÈ guÓÈ, te pattassa. 
VeyyÈkaraÓassÈti vitthÈretvÈ atthadÊpakassa. BhagavatÈ hi abyÈkataÑ nÈma 
tantipadaÑ natthi, sabbesaÑyeva attho kathito. 

 VipassissÈti vipassanakassa. AnabhinatassÈti anatassa. No apanatassÈti 
aduÔÔhassa2. 

 AnanugatantarassÈti kilese ananugatacittassa. AsitassÈti abaddhassa. 

 Bh|ripaÒÒassÈti bh|ri vuccati pathavÊ, tÈya pathavÊsamÈya paÒÒÈya 
vipulÈya mahantÈya vitthatÈya samannÈgatassÈti attho. MahÈpaÒÒassÈti 
mahÈpaÒÒÈya samannÈgatassa. 

 AnupalittassÈti taÓhÈdiÔÔhikilesehi alittassa. ŒhuneyyassÈti ÈhutiÑ 
paÔiggahetuÑ yuttassa. YakkhassÈti ÈnubhÈvadassanaÔÔhena 
ÈdissamÈnakaÔÔhena vÈ BhagavÈ yakkho nÈma. TenÈha “yakkhassÈ”ti. 
Mahatoti mahantassa. Tassa sÈvakohamasmÊti tassa evaÑvividhaguÓassa 
Satthussa ahaÑ sÈvakoti. UpÈsakassa sotÈpattimaggeneva paÔisambhidÈ 
ÈgatÈ. Iti paÔisambhidÈvisaye ÔhatvÈ padasatena Dasabalassa 
kilesappahÈnavaÓÓaÑ kathento “kassa taÑ gahapati sÈvakaÑ dhÈremÈ”ti 
paÒhassa atthaÑ vissajjesi.  
______________________________________________________________ 
 1. PaÔimantassÈti (Ka) 2. AnuÔÔhassa (Ka) 
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 77. KadÈ saÒÒ|ÄhÈti kadÈ sampiÓÉitÈ. EvaÑ kirassa ahosi “ayaÑ 
idÈneva samaÓassa Gotamassa santikaÑ gantvÈ Ègato, kadÈnena ete vaÓÓÈ 
sampiÓÉitÈ”ti. TasmÈ evamÈha. VicittaÑ mÈlaÑ gantheyyÈti sayampi 
dakkhatÈya pupphÈnampi nÈnÈvaÓÓatÈya ekatovaÓÔikÈdibhedaÑ 
vicitramÈlaÑ gantheyya. Evameva kho bhanteti ettha nÈnÈpupphÈnaÑ 
mahÈpuppharÈsi viya nÈnÈvidhÈnaÑ vaÓÓÈnaÑ Bhagavato Sinerumatto 
vaÓÓarÈsi daÔÔhabbo. ChekamÈlÈkÈro viya UpÈli gahapati. MÈlÈkÈrassa 
vicitramÈlÈganthanaÑ viya gahapatino TathÈgatassa vicitravaÓÓaganthanaÑ.  

 UÓhaÑ lohitaÑ mukhato uggacchÊti tassa hi Bhagavato sakkÈraÑ 
asahamÈnassa etadahosi “anatthiko dÈni ayaÑ gahapati amhehi, sve paÔÔhÈya 
paÓÓÈsa saÔÔhi jane gahetvÈ etassa gharaÑ pavisitvÈ bhuÒjituÑ na 
labhissÈmi, bhinnÈ me bhattakumbhÊ”ti. Athassa upaÔÔhÈkavipariÓÈmena 
balavasoko uppajji. Ime hi sattÈ attano attanova cintayanti. Tassa tasmiÑ 
soke uppanne abbhantaraÑ uÓhaÑ ahosi, lohitaÑ vilÊyittha, taÑ mahÈvÈtena 
samuddharitaÑ kuÔe pakkhittarajanaÑ viya pattamattaÑ mukhato uggacchi. 
NidhÈnagatalohitaÑ vamitvÈ pana appakÈ sattÈ jÊvituÑ sakkonti. NigaÓÔho 
tattheva jÈÓunÈ patito, atha naÑ pÈÔa~kiyÈ bahinagaraÑ nÊharitvÈ 
maÒcakasivikÈya gahetvÈ pÈpaÑ agamaÑsu, so na cirasseva PÈvÈyaÑ 
kÈlamakÈsi. ImasmiÑ pana sutte ugghÈÔitaÒÒ|puggalassa vasena 
dhammadesanÈ pariniÔÔhitÈti. 
  

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

UpÈlisuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
7. KukkuravatikasuttavaÓÓanÈ 

 78. EvaÑ me sutanti KukkuravatikasuttaÑ. Tattha Koliyes|ti 
evaÑnÈmake janapade. So hi ekopi Kolanagare patiÔÔhitÈnaÑ KoliyÈnaÑ 
rÈjakumÈrÈnaÑ nivÈsaÔÔhÈnattÈ evaÑ vuccati. TasmiÑ Koliyesu janapade. 
Haliddavasananti tassa kira nigamassa mÈpitakÈle 
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pÊtakavatthanivatthÈ manussÈ nakkhattaÑ kÊÄiÑsu. Te nakkhattakÊÄÈvasÈne 
nigamassa nÈmaÑ ÈropentÈ Haliddavasananti nÈmaÑ akaÑsu. TaÑ 
gocaragÈmaÑ katvÈ viharatÊti attho. VihÈro panettha kiÒcÈpi na niyÈmito, 
tathÈpi BuddhÈnaÑ anucchavike senÈsaneyeva vihÈsÊti veditabbo. 
Govatikoti samÈdinnagovato, sÊse si~gÈni ÔhapetvÈ na~guÔÔhaÑ bandhitvÈ 
gÈvÊhi saddhiÑ tiÓÈni khÈdanto viya carati. Aceloti naggo niccelo1. Seniyoti 
tassa nÈmaÑ. 

 Kukkuravatikoti samÈdinnakukkuravato, sabbaÑ sunakhakiriyaÑ 
karoti. Ubhopete sahapaÑsukÊÄikÈ sahÈyakÈ. Kukkurova palikujjitvÈti2 
sunakho nÈma sÈmikassa santike nisÊdanto dvÊhi pÈdehi bh|miyaÑ 
vilekhitvÈ kukkurak|jitaÑ k|janto nisÊdati, ayampi “kukkurakiriyaÑ 
karissÈmÊ”ti BhagavatÈ saddhiÑ sammoditvÈ dvÊhi hatthehi bh|miyaÑ 
vilekhitvÈ sÊsaÑ vidhunanto bh| bh|ti katvÈ hatthapÈde samiÒjitvÈ sunakho 
viya nisÊdi. ChamÈnikkhittanti bh|miyaÑ ÔhapitaÑ. SamattaÑ samÈdinnanti 
paripuÓÓaÑ katvÈ gahitaÑ. KÈ gatÊti kÈ nipphatti. Ko abhisamparÈyoti 
abhisamparÈyamhi kattha nibbatti. Alanti tassa appiyaÑ3 bhavissatÊti 
yÈvatatiyaÑ paÔibÈhati. Kukkuravatanti kukkuravatasamÈdÈnaÑ. 
 
 79. BhÈvetÊti vaÉÉheti. ParipuÓÓanti an|naÑ. AbbokiÓÓanti nirantaraÑ. 
KukkurasÊlanti kukkurÈcÈraÑ. Kukkuracittanti “ajja paÔÔhÈya kukkurehi 
kÈtabbaÑ karissÈmÊ”ti evaÑ uppannacittaÑ. KukkurÈkappanti kukkurÈnaÑ 
gamanÈkÈro atthi, tiÔÔhanÈkÈro atthi, nisÊdanÈkÈro atthi, sayanÈkÈro atthi, 
uccÈrapassÈvakaraÓÈkÈro atthi, aÒÒe kukkure disvÈ dante vivaritvÈ 
gamanÈkÈro atthi, ayaÑ kukkurÈkappo nÈma, taÑ bhÈvetÊti attho. IminÈhaÑ 
sÊlenÈti-ÈdÊsu ahaÑ iminÈ ÈcÈrena vÈ vatasamÈdÈnena vÈ 
dukkaratapacaraÓena vÈ methunaviratibrahmacariyena vÈti attho. Devoti 
SakkasuyÈmÈdÊsu4 aÒÒataro. DevaÒÒataroti tesaÑ dutiyatatiyaÔÔhÈnÈdÊsu 
aÒÒataradevo. MicchÈdiÔÔhÊti adevalokagÈmimaggameva 
devalokagÈmimaggoti gahetvÈ uppannatÈya sÈ  
______________________________________________________________ 
 1. NicoÄo (Ka) 2. PalikuÓÉitvÈti (SyÈ), palikuÓÔhitvÈti (®ÊkÈ) 
 3. AsaddhiyaÑ (Ka) 4. SakkasuyÈmÈdÊnaÑ (SÊ, SyÈ) 
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assa micchÈdiÔÔhi nÈma hoti. AÒÒataraÑ gatiÑ vadÈmÊti tassa hi nirayato vÈ 
tiracchÈnayonito vÈ aÒÒÈ gati natthi, tasmÈ evamÈha. SampajjamÈnanti 
diÔÔhiyÈ asammissaÑ hutvÈ nipajjamÈnaÑ.  

 NÈhaÑ bhante etaÑ rodÈmi, yaÑ maÑ BhagavÈ evamÈhÈti yaÑ maÑ 
bhante BhagavÈ evamÈha, ahaÑ etaÑ Bhagavato byÈkaraÓaÑ na rodÈmi na 
paridevÈmi, na anutthunÈmÊti attho. EvaÑ sakammakavasenettha attho 
veditabbo, na assumuÒcanamattena. 

   “MataÑ vÈ amma rodanti, yo vÈ jÊvaÑ na dissati.  
   JÊvantaÑ amma passantÊ, kasmÈ maÑ amma rodasÊ”ti1– 

 AyaÒcettha payogo. Apica me idaÑ bhanteti apica kho me idaÑ bhante 
kukkuravataÑ dÊgharattaÑ samÈdinnaÑ, tasmiÑ sampajjantepi vuddhi 
natthi, vipajjantepi. Iti “ettakaÑ kÈlaÑ mayÈ katakammaÑ moghaÑ jÈtan”ti 
attano vipattiÑ paccavekkhamÈno rodÈmi bhanteti. 
 
 80. Govatanti-ÈdÊni kukkuravatÈdÊsu vuttanayeneva veditabbÈni. 
GavÈkappanti2 go-ÈkappaÑ. SesaÑ kukkurÈkappe vuttasadisameva. YathÈ 
pana tattha aÒÒe kukkure disvÈ dante vivaritvÈ gamanÈkÈro, evamidha aÒÒe 
gÈvo disvÈ kaÓÓe ukkhipitvÈ gamanÈkÈro veditabbo. SesaÑ tÈdisameva. 
 
 81. CattÈrimÈni PuÓÓa kammÈnÊti kasmÈ imaÑ desanaÑ Èrabhi? AyaÑ 
hi desanÈ ekaccakammakiriyavasena ÈgatÈ, imasmiÑ ca kammacatukke 
kathite imesaÑ kiriyÈ pÈkaÔÈ bhavissatÊti imaÑ desanaÑ Èrabhi. Apica 
imaÑ kammacatukkameva desiyamÈnaÑ ime saÒjÈnissanti, tato eko 
saraÓaÑ gamissati, eko pabbajitvÈ arahattaÑ pÈpuÓissatÊti ayameva etesaÑ 
sappÈyÈti ÒatvÈpi imaÑ desanaÑ Èrabhi.  

 Tattha kaÓhanti kÈÄakaÑ dasa-akusalakammapathakammaÑ. 
KaÓhavipÈkanti apÈye nibbattanato kÈÄakavipÈkaÑ. Sukkanti paÓÉaraÑ 
dasakusalakammapathakammaÑ. SukkavipÈkanti sagge nibbattanato 
paÓÉaravipÈkaÑ. KaÓhasukkanti vomissakakammaÑ. KaÓhasukkavipÈkanti 
sukhadukkhavipÈkaÑ. MissakakammaÑ hi  
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 1. 221 piÔÔhe. 2. GvÈkappanti (Ka) 
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katvÈ akusalena tiracchÈnayoniyaÑ ma~galahatthiÔÔhÈnÈdÊsu upapanno 
kusalena pavatte sukhaÑ vediyati. Kusalena rÈjakulepi nibbatto akusalena 
pavatte dukkhaÑ vediyati. AkaÓhaÑ asukkanti kammakkhayakaraÑ 
catumaggacetanÈkammaÑ adhippetaÑ. TaÒhi yadi kaÓhaÑ bhaveyya, 
kaÓhavipÈkaÑ dadeyya. Yadi sukkaÑ bhaveyya, sukkavipÈkaÑ dadeyya. 
UbhayavipÈkassa pana adÈnato akaÓhÈsukkavipÈkattÈ “akaÓhaÑ asukkan”ti 
vuttaÑ. AyaÑ tÈva uddese attho.  

 Niddese pana sabyÈbajjhanti sadukkhaÑ. KÈyasa~khÈrÈdÊsu kÈyadvÈre 
gahaÓÈdivasena copanappattÈ dvÈdasa akusalacetanÈ 
sabyÈbajjhakÈyasa~khÈro nÈma. VacÊdvÈre hanusaÒcopanavasena 
vacÊbhedapavattikÈ tÈyeva dvÈdasa vacÊsa~khÈro nÈma. UbhayacopanaÑ 
appattÈ raho cintayantassa manodvÈre pavattÈ manosa~khÈro nÈma. Iti 
tÊsupi dvÈresu kÈyaduccaritÈdibhedÈ akusalacetanÈva sa~khÈrÈti veditabbÈ. 
ImasmiÑ hi sutte cetanÈ dhuraÑ, UpÈlisutte kammaÑ. Abhisa~kharitvÈti 
sa~kaÉÉhitvÈ, piÓÉaÑ katvÈti attho. SabyÈbajjhaÑ lokanti sadukkhaÑ lokaÑ 
upapajjati. SabyÈbajjhÈ phassÈ phusantÊti sadukkhÈ vipÈkaphassÈ phusanti. 
Ekantadukkhanti nirantaradukkhaÑ. Bh|tÈti hetvatthe nissakkavacanaÑ, 
bh|takammato bh|tassa sattassa uppatti hoti. IdaÑ vuttaÑ hoti–
yathÈbh|taÑ kammaÑ sattÈ karonti, tathÈbh|tena kammena 
kammasabhÈgavasena tesaÑ upapatti hoti. TenevÈha “yaÑ karoti tena 
upapajjatÊ”ti. Ettha ca tenÈti kammena viya vuttÈ, upapatti ca nÈma vipÈkena 
hoti. YasmÈ pana vipÈkassa kammaÑ hetu, tasmÈ tena m|lahetubh|tena 
kammena nibbattatÊti ayamettha attho. PhassÈ phusantÊti yena 
kammavipÈkena nibbatto, taÑkammavipÈkaphassÈ phusanti. 
KammadÈyÈdÈti kammadÈyajjÈ1 kammameva nesaÑ dÈyajjaÑ santakanti2 
vadÈmi. 

 AbyÈbajjhanti niddukkhaÑ. ImasmiÑ vÈre kÈyadvÈre pavattÈ aÔÔha 
kÈmÈvacarakusalacetanÈ kÈyasa~khÈro nÈma. TÈyeva vacÊdvÈre pavattÈ 
vacÊsa~khÈro nÈma. ManodvÈre pavattÈ tÈyeva aÔÔha, tisso ca 
heÔÔhimajhÈnacetanÈ abyÈbajjhamanosa~khÈro nÈma. JhÈnacetanÈ tÈva hotu, 
kÈmÈvacarÈ kinti abyÈbajjhamanosa~khÈro nÈma jÈtÈti.  
______________________________________________________________ 
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KasiÓasajjanakÈle ca kasiÓÈsevanakÈle ca labbhanti. KÈmÈvacaracetanÈ 
paÔhamajjhÈnacetanÈya ghaÔitÈ, catutthajjhÈnacetanÈ tatiyajjhÈnacetanÈya 
ghaÔitÈ. Iti tÊsupi dvÈresu kÈyasucaritÈdibhedÈ kusalacetanÈva sa~khÈrÈti 
veditabbÈ. TatiyavÈro ubhayamissakavasena veditabbo. 

 SeyyathÈpi manussÈti-ÈdÊsu manussÈnaÑ tÈva kÈlena sukhaÑ kÈlena 
dukkhaÑ pÈkaÔameva, devesu pana bhummadevatÈnaÑ, vinipÈtikesu 
vemÈnikapetÈnaÑ kÈlena sukhaÑ kÈlena dukkhaÑ hotÊti veditabbaÑ. 
Hatthi-ÈdÊsu tiracchÈnesupi labbhatiyeva. 

 TatrÈti tesu tÊsu kammesu. Tassa pahÈnÈya yÈ cetanÈti tassa 
pahÈnatthÈya maggacetanÈ. KammaÑ patvÈva maggacetanÈya aÒÒo 
paÓÉarataro dhammo nÈma natthi. IdaÑ pana kammacatukkaÑ patvÈ 
dvÈdasa akusalacetanÈ kaÓhÈ nÈma, tebh|makakusalacetanÈ sukkÈ nÈma, 
maggacetanÈ akaÓhÈ asukkÈti ÈgatÈ. 
 
 82. LabheyyÈhaÑ bhanteti idaÑ so “ciraÑ vata me aniyyÈnikapakkhe 
yojetvÈ attÈ kilamito1, ‘sukkhanadÊtÊre nhÈyissÈmÊ’ti samparivattentena viya 
thuse koÔÔentena viya ca na koci attho nipphÈdito, handÈhaÑ attÈnaÑ yoge 
yojemÊ”ti cintetvÈ Èha. Atha BhagavÈ yonena2 Khandhake titthiyaparivÈso 
paÒÒatto, yaÑ aÒÒatitthiyapubbo sÈmaÓerabh|miyaÑ Ôhito “ahaÑ bhante 
itthannÈmo aÒÒatitthiyapubbo imasmiÑ dhammavinaye Èka~khÈmi 
upasampadaÑ, svÈhaÑ bhante saÑghaÑ cattÈro mÈse parivÈsaÑ yÈcÈmÊ”ti-
ÈdinÈ3 nayena samÈdiyitvÈ parivasati, taÑ sandhÈya “yo kho seniya 
aÒÒatitthiyapubbo”ti-ÈdimÈha. 

 Tattha pabbajjanti vacanasiliÔÔhatÈvaseneva vuttaÑ. AparivasitvÈyeva hi 
pabbajjaÑ labhati. Upasampadatthikena pana nÈtikÈlena gÈmappavesanÈdÊni 
aÔÔha vattÈni p|rentena parivasitabbaÑ. ŒraddhacittÈti aÔÔhavattap|raÓena 
tuÔÔhacittÈ. Ayamettha sa~khepo. VitthÈro panesa titthiyaparivÈso 
SamantapÈsÈdikÈya VinayaÔÔhakathÈya PabbajjakhandhakavaÓÓanÈyaÑ4 
vuttanayeneva  
______________________________________________________________ 
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veditabbo. Apica metthÈti apica me ettha. PuggalavemattatÈ viditÈti 
puggalanÈnattaÑ viditaÑ. AyaÑ puggalo parivÈsÈraho, ayaÑ na 
parivÈsÈrahoti idaÑ mayhaÑ pÈkaÔanti dasseti. 

 Tato Seniyo cintesi “aho acchariyaÑ BuddhasÈsanaÑ, yattha evaÑ 
ghaÑsitvÈ koÔÔetvÈ yuttameva gaÓhanti, ayuttaÑ chaÉÉentÊ”ti. Tato 
suÔÔhutaraÑ pabbajjÈya saÒjÈtussÈho sace bhanteti-ÈdimÈha. Atha BhagavÈ 
tassa tibbacchandataÑ viditvÈ na Seniyo parivÈsaÑ arahatÊti aÒÒataraÑ 
bhikkhuÑ Èmantesi “gaccha tvaÑ bhikkhu SeniyaÑ nhÈpetvÈ pabbÈjetvÈ 
ÈnehÊ”ti. So tathÈ katvÈ taÑ pabbÈjetvÈ Bhagavato santikaÑ Ènayi. BhagavÈ 
gaÓe nisÊditvÈ upasampÈdesi. Tena vuttaÑ “alattha kho acelo Seniyo 
Bhagavato santike pabbajjaÑ alattha upasampadan”ti.  

 Acir|pasampannoti upasampanno hutvÈ nacirameva. V|pakaÔÔhoti 
vatthukÈmakilesakÈmehi kÈyena ca cittena ca v|pakaÔÔho. Appamattoti 
kammaÔÔhÈne satiÑ avijahanto. ŒtÈpÊti kÈyikacetasikasa~khÈtena 
vÊriyÈtÈpena ÈtÈpÊ. Pahitattoti kÈye ca jÊvite ca anapekkhatÈya pesitatto 
vissaÔÔha-attabhÈvo. YassatthÈyÈti yassa atthÈya. KulaputtÈti ÈcÈrakulaputtÈ. 
SammadevÈti hetunÈva kÈraÓeneva. Tadanuttaranti taÑ anuttaraÑ. 
BrahmacariyapariyosÈnanti maggabrahmacariyapariyosÈnabh|taÑ 
arahattaphalaÑ. Tassa hi atthÈya kulaputtÈ pabbajanti. DiÔÔheva dhammeti 
imasmiÑyeva attabhÈve. SayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈti attanÈyeva paÒÒÈya 
paccakkhaÑ katvÈ, aparappaccayaÑ ÒatvÈti attho. Upasampajja vihÈsÊti 
pÈpuÓitvÈ sampÈdetvÈ vihÈsi. EvaÑ viharantova khÊÓÈ jÈti -pa- abbhaÒÒÈsi. 

 Evamassa paccavekkhaÓabh|miÑ dassetvÈ arahattanik|Ôeneva desanaÑ 
niÔÔhÈpetuÑ “aÒÒataro kho panÈyasmÈ Seniyo arahataÑ ahosÊ”ti vuttaÑ. 
Tattha aÒÒataroti eko. Arahatanti arahantÈnaÑ, Bhagavato sÈvakÈnaÑ 
arahantÈnaÑ abbhantaro ahosÊti ayamettha adhippÈyo. SesaÑ sabbattha 
uttÈnamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

KukkuravatikasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
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8. AbhayarÈjakumÈrasuttavaÓÓanÈ  

 83. EvaÑ me sutanti AbhayasuttaÑ. Tattha Abhayoti tassa nÈmaÑ. 
RÈjakumÈroti BimbisÈrassa orasaputto. VÈdaÑ ÈropehÊti dosaÑ Èropehi. 
Nerayikoti niraye nibbattako. KappaÔÔhoti kappaÔÔhitiko. Atekicchoti 
BuddhasahassenÈpi tikicchituÑ na sakkÈ. Uggilitunti dve ante mocetvÈ 
kathetuÑ asakkonto uggilituÑ bahi nÊharituÑ na sakkhiti. Ogilitunti 
pucchÈya dosaÑ datvÈ taÑ hÈretuÑ asakkonto ogilituÑ anto pavesetuÑ na 
sakkhiti. 

 EvaÑ bhanteti NigaÓÔho kira cintesi “samaÓo Gotamo mayhaÑ sÈvake 
bhinditvÈ gaÓhÈti, handÈhaÑ ekaÑ paÒhaÑ abhisa~kharomi, yaÑ puÔÔho 
samaÓo Gotamo ukkuÔiko hutvÈ nisinno uÔÔhÈtuÑ na sakkhissatÊ”ti. So 
Abhayassa gehÈ nÊhaÔabhatto siniddhabhojanaÑ bhuÒjanto bah| paÒhe 
abhisa~kharitvÈ “ettha samaÓo Gotamo imaÑ nÈma dosaÑ dassessati1, ettha 
imaÑ nÈmÈ”ti sabbe pahÈya cÈtumÈsamatthake imaÑ paÒhaÑ addasa. 
Athassa etadahosi “imassa paÒhassa pucchÈya vÈ vissajjane vÈ na sakkÈ 
doso dÈtuÑ, ovaÔÔikasÈro ayaÑ, ko nu kho imaÑ gahetvÈ samaÓassa 
Gotamassa vÈdaÑ ÈropessatÊ”ti. Tato “abhayo rÈjakumÈro paÓÉito, so 
sakkhissatÊti taÑ uggaÓhÈpemÊ”ti niÔÔhaÑ gantvÈ uggaÓhÈpesi. So 
vÈdajjhÈsayatÈya tassa vacanaÑ sampaÔicchanto “evaÑ bhante”ti Èha. 
 
 84. AkÈlo kho ajjÈti ayaÑ paÒho cat|hi mÈsehi abhisa~khato, tattha 
idaÑ gahetvÈ idaÑ vissajjiyamÈne divasabhÈgo nappahossatÊti maÒÒanto 
evaÑ cintesi. So dÈnÊti2 sve dÈni. Attacatutthoti kasmÈ bah|hi saddhiÑ na 
nimantesi? EvaÑ kirassa ahosi “bah|su nisinnesu thokaÑ datvÈ vadantassa 
aÒÒaÑ suttaÑ aÒÒaÑ kÈraÓaÑ aÒÒaÑ tathÈr|paÑ vatthuÑ ÈharitvÈ 
dassessati1, evaÑ sante kalaho vÈ kolÈhalameva vÈ bhavissati. AthÈpi 
ekakaÑyeva nimantessÈmi, evampi me garahÈ uppajjissati ‘yÈvamaccharÊ 
vÈyaÑ Abhayo, BhagavantaÑ divase divase bhikkh|naÑ satenapi 
sahassenapi saddhiÑ carantaÑ disvÈpi  
______________________________________________________________ 
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ekakaÑyeva nimantesÊ’ti”. “EvaÑ pana doso na bhavissatÊ”ti aparehi tÊhi 
saddhiÑ attacatutthaÑ nimantesi.  
 
 85. Na khvettha rÈjakumÈra ekaÑsenÈti na kho rÈjakumÈra ettha paÒhe 
ekaÑsena vissajjanaÑ hoti. Evar|paÒhi vÈcaÑ TathÈgato bhÈseyyÈpi na 
bhÈseyyÈpi. BhÈsita paccayena atthaÑ passanto bhÈseyya, apassanto na 
bhÈseyyÈti attho. Iti BhagavÈ MahÈnigaÓÔhena cat|hi mÈsehi abhisa~khataÑ 
paÒhaÑ asanipÈtena pabbatak|ÔaÑ viya ekavacaneneva saÑcuÓÓesi. 
AnassuÑ NigaÓÔhÈti naÔÔhÈ NigaÓÔhÈ. 
 
 86. A~ke nisinno hotÊti |r|su nisinno hoti. LesavÈdino hi vÈdaÑ 
paÔÔhapentÈ kiÒcideva phalaÑ vÈ pupphaÑ vÈ potthakaÑ vÈ gahetvÈ 
nisÊdanti. Te attano jaye sati paraÑ ajjhottharanti, parassa jaye sati phalaÑ 
khÈdantÈ viya pupphaÑ ghÈyantÈ viya potthakaÑ vÈcentÈ viya vikkhepaÑ 
dassenti. AyaÑ pana cintesi “sammÈsambuddho esa osaÔasa~gÈmo 
paravÈdamaddano1. Sace me jayo bhavissati, iccetaÑ kusalaÑ. No ce 
bhavissati, dÈrakaÑ vijjhitvÈ rodÈpessÈmi. Tato passatha bho ayaÑ dÈrako 
rodati, uÔÔhahatha tÈva, pacchÈpi jÈnissÈmÈ”ti tasmÈ dÈrakaÑ gahetvÈ nisÊdi. 
BhagavÈ pana rÈjakumÈrato sahassaguÓenapi satasahassaguÓenapi 
vÈdÊvarataro, “imamevassa dÈrakaÑ upamaÑ katvÈ vÈdaÑ bhindissÈmÊ”ti 
cintetvÈ “taÑ kiÑ maÒÒasi rÈjakumÈrÈ”ti-ÈdimÈha. 

 Tattha mukhe ÈhareyyÈti mukhe Ôhapeyya. ŒhareyyassÈhanti 
apaneyyaÑ assa ahaÑ. ŒdikenevÈti paÔhamapayogeneva. Abh|tanti 
abh|tatthaÑ. Atacchanti na tacchaÑ. AnatthasaÑhitanti na atthasaÑhitaÑ 
na vaÉÉhinissitaÑ. AppiyÈ amanÈpÈti neva piyÈ na manÈpÈ. IminÈ nayeneva 
sabbattha attho daÔÔhabbo. 

 Tattha appiyapakkhe paÔhamavÈcÈ acoraÑyeva coroti, adÈsaÑyeva 
dÈsoti, aduppayuttaÑyeva duppayuttoti pavattÈ. Na taÑ TathÈgato bhÈsati. 
DutiyavÈcÈ coraÑyeva coro ayanti-Èdivasena pavattÈ. 
______________________________________________________________ 
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Tampi TathÈgato na bhÈsati. TatiyavÈcÈ “idÈni akatapuÒÒatÈya duggato 
dubbaÓÓo appesakkho, idha ÔhatvÈpi puna puÒÒaÑ na karosi, dutiyacittavÈre 
kathaÑ cat|hi apÈyehi muccissatÊ”ti evaÑ mahÈjanassa atthapurekkhÈrena 
dhammapurekkhÈrena anusÈsanÊpurekkhÈrena ca vattabbavÈcÈ. Tatra 
kÈlaÒÒ| TathÈgatoti tasmiÑ tatiyabyÈkaraÓe tassÈ vÈcÈya byÈkaraÓatthÈya 
TathÈgato kÈlaÒÒ| hoti, mahÈjanassa ÈdÈnakÈlaÑ gahaÓakÈlaÑ jÈnitvÈva 
byÈkarotÊti attho.  

 Piyapakkhe paÔhamavÈcÈ aÔÔhÈniyakathÈ nÈma. SÈ evaÑ veditabbÈ–
ekaÑ kira gÈmavÈsimahallakaÑ nagaraÑ ÈgantvÈ pÈnÈgÈre pivantaÑ 
vaÒcetukÈmÈ sambahulÈ dhuttÈ pÊtaÔÔhÈne ÔhatvÈ1 tena saddhiÑ suraÑ 
pivantÈ “imassa nivÈsanapÈvuraÓampi hatthe bhaÓÉakampi sabbaÑ 
gaÓhissÈmÈ”ti cintetvÈ katikaÑ akaÑsu “ekekaÑ attapaccakkhakathaÑ 
kathema, yo ‘abh|tan’ti kathesi, kathitaÑ vÈ na saddahati, taÑ dÈsaÑ katvÈ 
gaÓhissÈmÈ”ti. Tampi mahallakaÑ pucchiÑsu “tumhÈkampi tÈta ruccatÊ”ti. 
EvaÑ hotu tÈtÈti. 

 Eko dhutto Èha–mayhaÑ bho mÈtu mayi kucchigate 
kapiÔÔhaphaladohalo ahosi. SÈ aÒÒaÑ kapiÔÔhahÈrakaÑ alabbhamÈnÈ 
maÑyeva pesesi. AhaÑ gantvÈ rukkhaÑ abhiruhituÑ asakkonto attanÈva 
attÈnaÑ pÈde gahetvÈ muggaraÑ viya rukkhassa upari khipiÑ, atha sÈkhato 
sÈkhaÑ vicaranto phalÈni gahetvÈ otarituÑ asakkonto gharaÑ gantvÈ 
nisseÓiÑ ÈharitvÈ oruyha mÈtu santikaÑ gantvÈ phalÈni mÈtuyÈ adÈsiÑ, tÈni 
pana mahantÈni honti cÈÔippamÈÓÈni. Tato me mÈtarÈ ekÈsane nisinnÈya 
samasaÔÔhiphalÈni khÈditÈni. MayÈ ekuccha~gena ÈnÊtaphalesu sesakÈni 
kulasantake gÈme khuddakamahallakÈnaÑ ahesuÑ. AmhÈkaÑ gharaÑ 
soÄasahatthaÑ, sesaparikkhÈrabhaÓÉakaÑ apanetvÈ kapiÔÔhaphaleheva yÈva 
chadanaÑ p|ritaÑ. Tato atirekÈni gahetvÈ gehadvÈre rÈsiÑ akaÑsu. So 
asÊtihatthubbedho pabbato viya ahosi. KiÑ ÊdisaÑ bho sakkÈ saddahitunti.  
______________________________________________________________ 
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 GÈmikamahallako tuÓhÊ nisÊditvÈ sabbesaÑ kathÈpariyosÈne pucchito 
Èha “evaÑ bhavissati tÈtÈ, mahantaÑ raÔÔhaÑ, raÔÔhamahantatÈya sakkÈ 
saddahitun”ti. YathÈ ca tena, evaÑ sesehipi tathÈr|pÈsu nikkÈraÓakathÈsu 
kathitÈsu Èha “mayhampi tÈtÈ suÓÈtha, na tumhÈkaÑyeva kulÈni, 
amhÈkampi kulaÑ mahÈkulaÑ, amhÈkaÑ pana avasesakhettehi 
kappÈsakhettaÑ mahantataraÑ. Tassa anekakarÊsasatassa kappÈsakhettassa 
majjhe eko kappÈsarukkho mahÈ asÊtihatthubbedho ahosi. Tassa paÒca 
sÈkhÈ, tÈsu avasesasÈkhÈ phalaÑ na gaÓhiÑsu, pÈcÊnasÈkhÈya ekameva 
mahÈcÈÔimattaÑ phalaÑ ahosi. Tassa cha aÑsiyo1, chasu aÑsÊsu2 cha 
kappÈsapiÓÉiyo pupphitÈ. AhaÑ massuÑ kÈretvÈ nhÈtavilitto khettaÑ 
gantvÈ tÈ kappÈsapiÓÉiyo pupphitÈ disvÈ Ôhitakova hatthaÑ pasÈretvÈ 
gaÓhiÑ. TÈ kappÈsapiÓÉiyo thÈmasampannÈ cha dÈsÈ ahesuÑ. Te sabbe 
maÑ ekakaÑ ohÈya palÈtÈ. Ettake addhÈne te na passÈmi, ajja diÔÔhÈ, tumhe 
te cha janÈ. TvaÑ Nando nÈma, tvaÑ PuÓÓo nÈma, tvaÑ VaÉÉhamÈno 
nÈma, tvaÑ Citto3 nÈma, tvaÑ Ma~galo nÈma, tvaÑ PoÔÔhiyo4 nÈmÈti vatvÈ 
uÔÔhÈya nisinnakeyeva c|ÄÈsu gahetvÈ aÔÔhÈsi. Te “na mayaÑ dÈsÈ”tipi 
vattuÑ nÈsakkhiÑsu. Atha ne kaÉÉhanto vinicchayaÑ netvÈ lakkhaÓaÑ 
ÈropetvÈ yÈvajÊvaÑ dÈse katvÈ paribhuÒji. Evar|piÑ kathaÑ TathÈgato na 
bhÈsati. 

 DutiyavÈcÈ ÈmisahetucÈÔukamyatÈdivasena nÈnappakÈrÈ paresaÑ 
thomanavÈcÈ ceva, corakathaÑ rÈjakathanti-ÈdinayappavattÈ 
tiracchÈnakathÈ ca. Tampi TathÈgato na bhÈsati. TatiyavÈcÈ 
ariyasaccasannissitakathÈ, yaÑ vassasatampi suÓantÈ paÓÉitÈ neva tittiÑ 
gacchanti. Iti TathÈgato neva sabbampi appiyavÈcaÑ bhÈsati na piyavÈcaÑ. 
TatiyaÑ tatiyameva pana bhÈsitabbakÈlaÑ anatikkamitvÈ bhÈsati. Tattha 
tatiyaÑ appiyavÈcaÑ sandhÈya heÔÔhÈ daharakumÈra-upamÈ ÈgatÈti 
veditabbaÑ.  
 
 87. UdÈhu ÔhÈnasovetanti udÈhu ÔhÈnuppattikaÒÈÓena ta~khaÓaÑyeva 
taÑ TathÈgatassa upaÔÔhÈtÊti pucchati. SaÒÒÈtoti ÒÈto paÒÒÈto pÈkaÔo. 
DhammadhÈt|ti dhammasabhÈvo. SabbaÒÒutaÒÒÈÓassetaÑ  
______________________________________________________________ 
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adhivacanaÑ. TaÑ BhagavatÈ suppaÔividdhaÑ, hatthagataÑ Bhagavato. 
TasmÈ so yaÑ yaÑ icchati, taÑ taÑ sabbaÑ ÔhÈnasova paÔibhÈtÊti. SesaÑ 
sabbattha uttÈnameva. AyaÑ pana dhammadesanÈ neyyapuggalavasena 
pariniÔÔhitÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

AbhayarÈjakumÈrasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
9. BahuvedanÊyasuttavaÓÓanÈ  

 88. EvaÑ me sutanti BahuvedanÊyasuttaÑ. Tattha PaÒcaka~go thapatÊti 
PaÒcaka~goti tassa nÈmaÑ. 
VÈsipharasunikhÈdanadaÓÉamuggarakÈÄasuttanÈÄisa~khÈtehi vÈ a~gehi 
samannÈgatattÈ so PaÒca~goti paÒÒÈto. ThapatÊti vaÉÉhakÊjeÔÔhako. UdÈyÊti 
PaÓÉita-udÈyitthero. 
 
 89. PariyÈyanti kÈraÓaÑ. DvepÈnandÈti dvepi Œnanda. PariyÈyenÈti 
kÈraÓena. Ettha ca kÈyikacetasikavasena dve veditabbÈ. SukhÈdivasena 
tisso, indriyavasena sukhindriyÈdikÈ paÒca, dvÈravasena 
cakkhusamphassajÈdikÈ cha, upavicÈravasena “cakkhunÈ r|paÑ disvÈ 
somanassaÔÔhÈniyaÑ r|paÑ upavicaratÊ”ti-ÈdikÈ aÔÔhÈrasa, cha gehassitÈni 
somanassÈni, cha nekkhammasitÈni somanassÈni, cha gehassitÈni 
domanassÈni, cha nekkhammasitÈni domanassÈni, cha gehassitÈ upekkhÈ, 
cha nekkhammasitÈti evaÑ chattiÑsa, tÈ atÊte chattiÑsa, anÈgate chattiÑsa, 
paccuppanne chattiÑsÈti evaÑ aÔÔhavedanÈsataÑ veditabbaÑ. 
 
 90. PaÒca kho ime Œnanda kÈmaguÓÈti ayaÑ pÈÔa-ekko anusandhi. Na 
kevalampi dve ÈdiÑ katvÈ vedanÈ BhagavatÈ paÒÒattÈ, pariyÈyena ekÈpi 
vedanÈ kathitÈ. TaÑ dassento PaÒcaka~gassa thapatino vÈdaÑ 
upatthambhetuÑ imaÑ desanaÑ Èrabhi. 

 Abhikkantataranti sundarataraÑ. PaÓÊtataranti atappakataraÑ1. Ettha ca 
catutthajjhÈnato paÔÔhÈya adukkhamasukhÈ vedanÈ, sÈpi santaÔÔhena 
paÓÊtaÔÔhena ca sukhanti vuttÈ. Cha gehassitÈni sukhanti vuttÈni. Nirodho  
______________________________________________________________ 
 1. AnukappataraÑ (SyÈ) 
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avedayitasukhavasena sukhaÑ nÈma jÈto. PaÒcakÈmaguÓavasena hi 
aÔÔhasamÈpattivasena ca uppannaÑ vedayitasukhaÑ nÈma. Nirodho 
avedayitasukhaÑ nÈma. Iti vedayitasukhaÑ vÈ hotu avedayitasukhaÑ vÈ, 
taÑ niddukkhabhÈvasa~khÈtena sukhaÔÔhena ekantasukhameva jÈtaÑ. 
 
 91. Yattha yatthÈti yasmiÑ yasmiÑ ÔhÈne. SukhaÑ upalabbhatÊti 
vedayitasukhaÑ vÈ avedayitasukhaÑ vÈ upalabbhati. TaÑ taÑ TathÈgato 
sukhasmiÑ paÒÒapetÊti taÑ sabbaÑ TathÈgato niddukkhabhÈvaÑ 
sukhasmiÑyeva paÒÒapetÊti. Idha BhagavÈ nirodhasamÈpattiÑ sÊsaÑ katvÈ 
neyyapuggalavasena arahattanik|Ôeneva desanaÑ niÔÔhÈpesÊti. 
  

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

BahuvedanÊyasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
10. ApaÓÓakasuttavaÓÓanÈ 

 92. EvaÑ me sutanti ApaÓÓakasuttaÑ. Tattha cÈrikanti aturitacÈrikaÑ.  
 
 93. Atthi pana vo gahapatayoti kasmÈ Èha? So kira gÈmo aÔavidvÈre 
niviÔÔho. NÈnÈvidhÈ samaÓabrÈhmaÓÈ divasaÑ maggaÑ gantvÈ sÈyaÑ taÑ 
gÈmaÑ vÈsatthÈya upenti, tesaÑ te manussÈ maÒcapÊÔhÈni pattharitvÈ pÈde 
dhovitvÈ pÈde makkhetvÈ kappiyapÈnakÈni datvÈ punadivase nimantetvÈ 
dÈnaÑ denti. Te pasannacittÈ tehi saddhiÑ sammantayamÈnÈ evaÑ vadanti 
“atthi pana vo gahapatayo kiÒci dassanaÑ gahitan”ti. Natthi bhanteti. 
“Gahapatayo vinÈ dassanena loko na niyyÈti, ekaÑ dassanaÑ ruccitvÈ 
khamÈpetvÈ gahetuÑ vaÔÔati, ‘sassato loko’ti dassanaÑ gaÓhathÈ”ti vatvÈ 
pakkantÈ. Aparadivase aÒÒe ÈgatÈ. Tepi tatheva pucchiÑsu. Te tesaÑ “Èma 
bhante, purimesu divasesu tumhÈdisÈ samaÓabrÈhmaÓÈ ÈgantvÈ ‘sassato 
loko’ti amhe idaÑ dassanaÑ gÈhÈpetvÈ gatÈ”ti ÈrocesuÑ. “Te bÈlÈ kiÑ 
jÈnanti, ‘ucchijjati ayaÑ loko’ti ucchedadassanaÑ gaÓhathÈ”ti evaÑ tepi 
ucchedadassanaÑ gaÓhÈpetvÈ pakkantÈ. EtenupÈyena aÒÒe ekaccasassataÑ, 
aÒÒe  
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antÈnantaÑ, aÒÒe amarÈvikkhepanti evaÑ dvÈsaÔÔhi diÔÔhiyo uggaÓhÈpesuÑ. 
Te pana ekadiÔÔhiyampi patiÔÔhÈtuÑ nÈsakkhiÑsu. SabbapacchÈ BhagavÈ 
agamÈsi. So tesaÑ hitatthÈya pucchanto “atthi pana vo gahapatayo”ti-
ÈdimÈha. Tattha ÈkÈravatÊti kÈraÓavatÊ sahetukÈ. ApaÓÓakoti aviraddho 
advejjhagÈmÊ ekaÑsagÈhiko.  
 
 94. Natthi dinnanti-Èdi dasavatthukÈ micchÈdiÔÔhi heÔÔhÈ SÈleyyakasutte 
vitthÈritÈ. TathÈ tabbipaccanÊkabh|tÈ sammÈdiÔÔhi. 
 
 95. Nekkhamme ÈnisaÑsanti yo nesaÑ akusalato nikkhantabhÈve 
ÈnisaÑso, yo ca vodÈnapakkho visuddhipakkho, taÑ na passantÊti attho. 
AsaddhammasaÒÒattÊti abh|tadhammasaÒÒÈpanÈ. AttÈnukkaÑsetÊti ÔhapetvÈ 
maÑ ko aÒÒo attano dassanaÑ pare gaÓhÈpetuÑ sakkotÊti attÈnaÑ 
ukkhipati. ParaÑ vambhetÊti ettakesu janesu ekopi attano dassanaÑ pare 
gaÓhÈpetuÑ na sakkotÊti evaÑ paraÑ heÔÔhÈ khipati. Pubbeva kho panÈti 
pubbe micchÈdassanaÑ gaÓhantasseva susÊlyaÑ pahÊnaÑ hoti, dussÊlabhÈvo 
paccupaÔÔhito. Evamassimeti evaÑ assa ime micchÈdiÔÔhi-Èdayo satta. 
AparÈparaÑ uppajjanavasena pana teyeva micchÈdiÔÔhipaccayÈ aneke 
pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ uppajjanti nÈma. 

 TatrÈti tÈsu tesaÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ laddhÊsu. Kaliggahoti 
parÈjayaggÈho. Dussamatto samÈdinnoti duggahito dupparÈmaÔÔho. 
EkaÑsaÑ pharitvÈ tiÔÔhatÊti ekantaÑ ekakoÔÔhÈsaÑ sakavÈdameva pharitvÈ 
adhimuccitvÈ tiÔÔhati, “sace kho natthi paro loko”ti evaÑ santeyeva 
sotthibhÈvÈvaho hoti. RiÒcatÊti vajjeti. 
 
 96. SaddhammasaÒÒattÊti bh|tadhammasaÒÒÈpanÈ. 

 KaÔaggahoti jayaggÈho. Susamatto samÈdinnoti suggahito 
suparÈmaÔÔho. UbhayaÑsaÑ pharitvÈ tiÔÔhatÊti ubhayantaÑ 
ubhayakoÔÔhÈsaÑ sakavÈdaÑ paravÈdaÒca pharitvÈ adhimuccitvÈ tiÔÔhati 
“sace kho atthi paro loko”ti evaÑ santepi “sace kho natthi paro loko”ti 
evaÑ santepi sotthibhÈvÈvaho hoti. Paratopi ekaÑsa-ubhayaÑsesu iminÈva 
nayena attho veditabbo.  
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 97. Karototi sahatthÈ karontassa. KÈrayatoti ÈÓattiyÈ kÈrentassa. 
Chindatoti paresaÑ hatthÈdÊni chindantassa. Pacatoti daÓÉena pÊÄentassa vÈ 
tajjentassa vÈ. Socayatoti parassa bhaÓÉaharaÓÈdÊhi sokaÑ sayaÑ 
karontassapi parehi kÈrentassapi. Kilamatoti 
ÈhÈr|pacchedabandhanÈgÈrappavesanÈdÊhi sayaÑ kilamantassÈpi parehi 
kilamÈpentassÈpi. Phandato phandÈpayatoti paraÑ phandantaÑ 
phandanakÈle sayampi phandato parampi phandÈpayato. PÈÓamatipÈtayatoti 
pÈÓaÑ hanantassapi hanÈpentassapi. EvaÑ sabbattha 
karaÓakÈrÈpanavaseneva attho veditabbo.  

 Sandhinti gharasandhiÑ. Nillopanti mahÈvilopaÑ. EkÈgÈrikanti 
ekameva gharaÑ parivÈretvÈ vilumpanaÑ. Paripanthe tiÔÔhatoti 
ÈgatÈgatÈnaÑ acchindanatthaÑ magge tiÔÔhato. Karoto na karÊyati pÈpanti 
yaÑkiÒci pÈpaÑ karomÊti saÒÒÈya karotopi pÈpaÑ na karÊyati, natthi 
pÈpaÑ. SattÈ pana karomÈti evaÑsaÒÒino hontÊti attho. KhurapariyantenÈti 
khuraneminÈ, khuradhÈrasadisapariyantena vÈ. EkaÑ maÑsakhalanti ekaÑ 
maÑsarÈsiÑ. PuÒjanti tasseva vevacanaÑ. TatonidÈnanti 
ekamaÑsakhalakaraÓanidÈnaÑ. DakkhiÓatÊre manussÈ kakkhaÄÈ dÈruÓÈ, te 
sandhÈya hanantoti-Èdi vuttaÑ. UttaratÊre saddhÈ honti pasannÈ 
BuddhamÈmakÈ dhammamÈmakÈ saÑghamÈmakÈ, te sandhÈya dadantoti-
Èdi vuttaÑ. 

 Tattha yajantoti mahÈyÈgaÑ karonto. DamenÈti indriyadamena 
uposathakammena1. SaÑyamenÈti sÊlasaÑyamena. SaccavajjenÈti 
saccavacanena. Œgamoti ÈgamanaÑ, pavattÊti attho. SabbathÈpi 
pÈpapuÒÒÈnaÑ kiriyameva paÔikkhipanti. Sukkapakkhopi vuttanayeneva 
veditabbo. Sesamettha purimavÈre vuttasadisameva. 
 
 100. Natthi hetu natthi paccayoti ettha paccayo hetuvevacanaÑ. 
UbhayenÈpi vijjamÈnakameva kÈyaduccaritÈdisaÑkilesapaccayaÑ 
kÈyasucaritÈdivisuddhipaccayaÑ paÔikkhipanti. Natthi balaÑ, natthi 
vÊriyaÑ, natthi purisathÈmo, natthi purisaparakkamoti sattÈnaÑ 
saÑkilesituÑ vÈ visujjhituÑ  
______________________________________________________________ 
 1. Uposathakammena vÈ (DÊ-®Ôha 1. 145 piÔÔhe) 
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vÈ balaÑ vÊriyaÑ vÈ purisena kÈtabbo nÈma purisathÈmo vÈ 

purisaparakkamo vÈ natthi.  

 Sabbe sattÈti oÔÔhagoÓagadrabhÈdayo anavasese nidassenti. Sabbe pÈÓÈti 

ekindriyo pÈÓo dvindriyo pÈÓoti-Èdivasena vadanti. Sabbe bh|tÈti 

aÓÉakosavatthikosesu bh|te1 sandhÈya vadanti. Sabbe jÊvÈti 

sÈliyavagodhumÈdayo sandhÈya vadanti. Tesu hete viruhanabhÈvena 

jÊvasaÒÒino. AvasÈ abalÈ avÊriyÈti tesaÑ attano vaso vÈ balaÑ vÈ vÊriyaÑ 

vÈ natthi. Niyatisa~gatibhÈvapariÓatÈti ettha niyatÊti niyatatÈ. Sa~gatÊti 

channaÑ abhijÈtÊnaÑ tattha tattha gamanaÑ. BhÈvoti sabhÈvoyeva. EvaÑ 

niyatiyÈ ca sa~gatiyÈ ca bhÈvena ca pariÓatÈ nÈnappakÈrataÑ pattÈ. Yena hi 

yathÈ bhavitabbaÑ, so tatheva bhavati. Yena no bhavitabbaÑ, so na 

bhavatÊti dassenti. ChasvevÈbhijÈtÊs|ti chasu eva abhijÈtÊsu ÔhatvÈ sukhaÒca 

dukkhaÒca paÔisaÑvedenti, aÒÒÈ sukhadukkhabh|mi natthÊti dassenti.  

 Tattha cha abhijÈtiyo nÈma kaÓhÈbhijÈti nÊlÈbhijÈti lohitÈbhijÈti 

haliddÈbhijÈti sukkÈbhijÈti paramasukkÈbhijÈtÊti. Tattha sÈkuÓiko s|kariko 

luddo macchaghÈtako coro coraghÈtako, ye vÈ panaÒÒepi keci 

kur|rakammantÈ, ayaÑ kaÓhÈbhijÈti nÈma. Bhikkh| nÊlÈbhijÈtÊti vadanti. Te 

kira cat|su paccayesu kaÓÔake pakkhipitvÈ khÈdanti. “Bhikkh| ca 

kaÓÔakavuttino”ti ayaÑ hi nesaÑ PÈÄiyeva. Atha vÈ kaÓÔakavuttikÈ eva nÈma 

eke pabbajitÈti vadanti. “SamaÓakaÓÔakavuttikÈ”tipi hi nesaÑ PÈÄi. 

LohitÈbhijÈti nÈma NigaÓÔhÈ ekasÈÔakÈti vadanti. Ime kira purimehi dvÊhi 

paÓÉaratarÈ. GihÊ acelakasÈvakÈ haliddÈbhijÈtÊti vadanti. Iti attano 

paccayadÈyake NigaÓÔhehipi jeÔÔhakatare karonti. Nando, Vaccho, 

SaÑkicco, ayaÑ sukkÈbhijÈtÊti vadanti. Te kira purimehi cat|hi paÓÉaratarÈ. 

ŒjÊvake pana paramasukkÈbhijÈtÊti vadanti. Te kira sabbehi paÓÉaratarÈ. 

______________________________________________________________ 
 1. Bh|te sambh|te (SÊ) 

 



 MajjhimapaÓÓÈsaÔÔhakathÈ  85 

 Tattha sabbe sattÈ paÔhamaÑ sÈkuÓikÈdayova honti, tato visujjhamÈnÈ 
SakyasamaÓÈ honti, tato visujjhamÈnÈ NigaÓÔhÈ, tato ÈjÊvakasÈvakÈ, tato 
NandÈdayo, tato ŒjÊvakÈti ayametesaÑ laddhi. Sukkapakkho 
vuttapaccanÊkena veditabbo. SesamidhÈpi purimavÈre vuttasadisameva. 

 ImÈsu pana tÊsu diÔÔhÊsu natthikadiÔÔhi vipÈkaÑ paÔibÈhati, akiriyadiÔÔhi 
kammaÑ paÔibÈhati, ahetukadiÔÔhi ubhayampi paÔibÈhati. Tattha kammaÑ 
paÔibÈhantenÈpi vipÈko paÔibÈhito hoti, vipÈkaÑ paÔibÈhantenÈpi kammaÑ 
paÔibÈhitaÑ. Iti sabbepete atthato ubhayapaÔibÈhakÈ natthikavÈdÈ ceva 
ahetukavÈdÈ ca akiriyavÈdÈ ca honti. Ye pana tesaÑ laddhiÑ gahetvÈ 
rattiÔÔhÈne divÈÔÔhÈne nisinnÈ sajjhÈyanti vÊmaÑsanti, tesaÑ “natthi dinnaÑ 
natthi yiÔÔhaÑ, karoto na kariyati pÈpaÑ, natthi hetu natthi paccayo”ti 
tasmiÑ ÈrammaÓe micchÈsati santiÔÔhati, cittaÑ ekaggaÑ hoti, javanÈni 
javanti, paÔhamajavane satekicchÈ honti, tathÈ dutiyÈdÊsu. Sattame 
BuddhÈnampi atekicchÈ anivattino AriÔÔhakaÓÔakasadisÈ. 

 Tattha koci ekaÑ dassanaÑ okkamati, koci dve, koci tÊÓipi, ekasmiÑ 
okkantepi dvÊsu tÊsu okkantesupi niyatamicchÈdiÔÔhikova hoti, patto 
saggamaggÈvaraÓaÒceva mokkhamaggÈvaraÓaÒca, abhabbo tassa 
attabhÈvassa anantaraÑ saggampi gantuÑ, pageva mokkhaÑ. VaÔÔakhÈÓu 
nÈmesa satto pathavÊgopako. KiÑ panesa ekasmiÑyeva attabhÈve niyato 
hoti. UdÈhu aÒÒasmimpÊti. EkasmiÒÒeva niyato, Èsevanavasena pana 
bhavantarepi taÑ taÑ diÔÔhiÑ rocetiyeva. Evar|passa hi yebhuyyena 
bhavato vuÔÔhÈnaÑ nÈma natthi.  

   TasmÈ akalyÈÓajanaÑ, ÈsÊvisamivoragaÑ. 
   ŒrakÈ parivajjeyya, bh|tikÈmo vicakkhaÓoti. 
 
 103. Natthi sabbaso ÈruppÈti ar|pabrahmaloko nÈma sabbÈkÈrena 
natthi. ManomayÈti jhÈnacittamayÈ. SaÒÒÈmayÈti ar|pajjhÈnasaÒÒÈya 
saÒÒÈmayÈ. R|pÈnaÑyeva nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno hotÊti 
ayaÑ lÈbhÊ vÈ hoti takkÊ vÈ. LÈbhÊ nÈma r|pÈvacarajjhÈnalÈbhÊ. Tassa 
r|pÈvacare ka~khÈ natthi, ar|pÈvacaraloke 
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atthi. So “ahaÑ ÈruppÈ atthÊti vadantÈnampi natthÊti vadantÈnampi suÓÈmi, 
atthi natthÊti pana na jÈnÈmi. CatutthajjhÈnaÑ padaÔÔhÈnaÑ katvÈ 
ar|pÈvacarajjhÈnaÑ nibbattessÈmi. Sace ÈruppÈ atthi, tattha nibbattissÈmi, 
sace natthi, r|pÈvacarabrahmaloke nibbattissÈmi. EvaÑ me apaÓÓako 
dhammo apaÓÓakova aviraddhova bhavissatÊ”ti tathÈ paÔipajjati. TakkÊ pana 
appaÔiladdhajjhÈno, tassÈpi r|pajjhÈne ka~khÈ natthi, ar|paloke pana atthi. 
So “ahaÑ ÈruppÈ atthÊti vadantÈnampi natthÊti vadantÈnampi suÓÈmi, atthi 
natthÊti pana na jÈnÈmi. KasiÓaparikammaÑ katvÈ catutthajjhÈnaÑ 
nibbattetvÈ taÑ padaÔÔhÈnaÑ katvÈ ar|pÈvacarajjhÈnaÑ nibbattessÈmi. Sace 
ÈruppÈ atthi, tattha nibbattissÈmi. Sace natthi, r|pÈvacarabrahmaloke 
nibbattissÈmi. EvaÑ me apaÓÓako dhammo apaÓÓakova aviraddhova 
bhavissÈtÊ”ti tathÈ paÔipajjati. 
 
 104. Bhavanirodhoti nibbÈnaÑ. SÈrÈgÈya1 santiketi rÈgavasena vaÔÔe 
rajjanassa santike. SaÑyogÈyÈti taÓhÈvasena saÑyojanatthÈya. 
AbhinandanÈyÈti taÓhÈdiÔÔhivasena abhinandanÈya. PaÔipanno hotÊti ayampi 
lÈbhÊ vÈ hoti takkÊ vÈ. LÈbhÊ nÈma aÔÔhasamÈpattilÈbhÊ. Tassa Èruppe ka~khÈ 
natthi, nibbÈne atthi. So “ahaÑ nirodho atthÊtipi natthÊtipi suÓÈmi, sayaÑ na 
jÈnÈmi. SamÈpattiÑ pÈdakaÑ katvÈ vipassanaÑ vaÉÉhessÈmi. Sace nirodho 
bhavissati, arahattaÑ patvÈ parinibbÈyissÈmi. No ce bhavissati, Èruppe 
nibbattissÈmÊ”ti evaÑ paÔipajjati. TakkÊ pana ekasamÈpattiyÈpi na lÈbhÊ, 
Èruppe panassa ka~khÈ natthi, bhavanirodhe atthi. So “ahaÑ nirodho 
atthÊtipi natthÊtipi suÓÈmi, sayaÑ na jÈnÈmi, kasiÓaparikammaÑ katvÈ 
aÔÔhasamÈpattiyo nibbattetvÈ samÈpattipadaÔÔhÈnaÑ vipassanaÑ 
vaÉÉhessÈmi. Sace nirodho bhavissati, arahattaÑ patvÈ parinibbÈyissÈmi. 
No ce bhavissati, Èruppe nibbattissÈmÊ”ti evaÑ paÔipajjati. EtthÈha “atthi 
dinnanti-ÈdÊni tÈva apaÓÓakÈni bhavantu, natthi dinnanti-ÈdÊni pana kathaÑ 
apaÓÓakÈnÊ”ti. GahaÓavasena. TÈni hi apaÓÓakaÑ apaÓÓakanti evaÑ 
gahitattÈ apaÓÓakÈni nÈma jÈtÈni. 
______________________________________________________________ 
 1. SarÈgÈya (SÊ, SyÈ) 
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 105. CattÈrometi ayaÑ pÈÔi-ekko anusandhi. NatthikavÈdo, 
ahetukavÈdo, akiriya vÈdo, ÈruppÈ natthi nirodho natthÊti evaÑvÈdino ca 
dveti ime paÒca puggalÈ heÔÔhÈ tayo puggalÈva honti. AtthikavÈdÈdayo 
paÒca eko catutthapuggalova hoti. EtamatthaÑ dassetuÑ BhagavÈ imaÑ 
desanaÑ Èrabhi. Tattha sabbaÑ atthato uttÈnamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

ApaÓÓakasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

PaÔhamavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

 



  

2. Bhikkhuvagga 
 

1. AmbalaÔÔhikarÈhulovÈdasuttavaÓÓanÈ  

 107. EvaÑ me sutanti AmbalaÔÔhikarÈhulovÈdasuttaÑ. Tattha 
AmbalaÔÔhikÈyaÑ viharatÊti VeÄuvanavihÈrassa paccante 
padhÈnagharasa~khepe vivekakÈmÈnaÑ vasanatthÈya kate AmbalaÔÔhikÈti 
evaÑnÈmake pÈsÈde pavivekaÑ br|hayanto piharati. KaÓÔako nÈma 
jÈtakÈlato paÔÔhÈya tikhiÓova hoti, evameva ayampi ÈyasmÈ 
sattavassikasÈmaÓerakÈleyeva pavivekaÑ br|hayamÈno tattha vihÈsi. 
PaÔisallÈnÈ vuÔÔhitoti phalasamÈpattito vuÔÔhÈya. Œsananti 
pakatipaÒÒattamevettha ÈsanaÑ atthi, taÑ papphoÔetvÈ Ôhapesi. 
UdakÈdhÈneti udakabhÈjane. “UdakaÔÔhÈne”tipi pÈÔho.  

 ŒyasmantaÑ RÈhulaÑ ÈmantesÊti ovÈdadÈnatthaÑ Èmantesi. BhagavatÈ 
hi RÈhulattherassa sambahulÈ dhammadesanÈ katÈ. SÈmaÓerapaÒhaÑ 
therasseva vuttaÑ. TathÈ RÈhulasaÑyuttaÑ MahÈrÈhulovÈdasuttaÑ 
C|ÄarÈhulovÈdasuttaÑ idaÑ AmbalaÔÔhikarÈhulovÈdasuttanti.  

 AyaÒhi ÈyasmÈ sattavassikakÈle BhagavantaÑ cÊvarakaÓÓe gahetvÈ 
“dÈyajjaÑ me samaÓa dehÊ”ti dÈyajjaÑ yÈcamÈno BhagavatÈ 
DhammasenÈpatisÈriputtattherassa niyyÈdetvÈ pabbÈjito. Atha BhagavÈ 
daharakumÈrÈ nÈma yuttÈyuttaÑ kathaÑ kathenti, ovÈdamassa demÊti 
RÈhulakumÈraÑ ÈmantetvÈ1 “sÈmaÓerena nÈma RÈhula tiracchÈnakathaÑ 
kathetuÑ na vaÔÔati, tvaÑ kathayamÈno evar|paÑ kathaÑ katheyyÈsÊ”ti 
sabbabuddhehi avijahitaÑ dasapucchaÑ paÒcapaÓÓÈsavissajjanaÑ “eko 
paÒho eko uddeso ekaÑ veyyÈkaraÓaÑ dve paÒhÈ -pa- dasa paÒhÈ dasa 
uddesÈ dasa veyyÈkaraÓÈti. EkaÑ nÈma kiÑ, sabbe sattÈ ÈhÈraÔÔhitikÈ -pa-. 
Dasa nÈma kiÑ, dasaha~gehi samannÈgato arahÈti vuccatÊ”ti2 imaÑ 
sÈmaÓerapaÒhaÑ kathesi. Puna cintesi “daharakumÈrÈ nÈma piyamusÈvÈdÈ 
honti, adiÔÔhameva diÔÔhaÑ amhehi, diÔÔhameva na diÔÔhaÑ amhehÊti vadanti. 
OvÈdamassa demÊ”ti akkhÊhi oloketvÈpi sukhasaÒjÈnanatthaÑ paÔhamameva 
catasso  
______________________________________________________________ 
 1. Œmantesi (SÊ, SyÈ) 2. Khu 1. 3 piÔÔhe. 
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udakÈdhÈn|pamÈyo, tato dve hatthi-upamÈyo ekaÑ ÈdÈs|pamaÒca dassetvÈ 
imaÑ suttaÑ kathesi. Cat|su pana paccayesu taÓhÈvivaÔÔanaÑ paÒcasu 
kÈmaguÓesu chandarÈgappahÈnaÑ kalyÈÓamittupanissayassa 
mahantabhÈvaÒca dassetvÈ RÈhulasuttaÑ1 kathesi. ŒgatÈgataÔÔhÈne bhavesu 
chandarÈgo na kattabboti dassetuÑ RÈhulasaÑyuttaÑ2 kathesi. AhaÑ 
sobhÈmi, mama vaÓÓÈyatanaÑ pasannanti attabhÈvaÑ nissÈya 
gehassitachandarÈgo na kattabboti MahÈrÈhulovÈdasuttaÑ kathesi.  

 Tattha RÈhulasuttaÑ imasmiÑ nÈma kÈle vuttanti na vattabbaÑ. TaÒhi 
abhiÓhovÈdavasena vuttaÑ. RÈhulasaÑyuttaÑ sattavassikakÈlato paÔÔhÈya 
yÈva avassikabhikkhu kÈlÈ vuttaÑ. MahÈrÈhulovÈdasuttaÑ aÔÔhÈrasa3 
vassasÈmaÓerakÈle vuttaÑ. C|ÄarÈhulovÈdasuttaÑ avassikabhikkhukÈle4 
vuttaÑ. KumÈrakapaÒhaÒca idaÒca AmbalaÔÔhikarÈhulovÈdasuttaÑ 
sattavassikasÈmaÓerakÈle vuttaÑ. Tesu RÈhulasuttaÑ abhiÓhovÈdatthaÑ, 
RÈhulasaÑyuttaÑ, therassa vipassanÈgabbhagahaÓatthaÑ, 
MahÈrÈhulovÈdaÑ gehassitachandarÈgavinodanatthaÑ, C|ÄarÈhulovÈdaÑ 
therassa paÒcadasavimuttiparipÈcanÊyadhammaparipÈkakÈle 
arahattagÈhÈpanatthaÑ vuttaÑ. IdaÒca pana sandhÈya RÈhulatthero 
bhikkhusaÑghamajjhe TathÈgatassa guÓaÑ kathento idamÈha– 

   “KikÊva bÊjaÑ rakkheyya, cÈmarÊ vÈlamuttamaÑ. 
   Nipako sÊlasampanno, mamaÑ rakkhi5 TathÈgato”ti6. 

 SÈmaÓerapaÒhaÑ ayuttavacanapahÈnatthaÑ, idaÑ 
AmbalaÔÔhikarÈhulovÈdasuttaÑ sampajÈnamusÈvÈdassa akaraÓatthaÑ 
vuttaÑ.  

 Tattha passasi noti passasi nu. Parittanti thokaÑ. SÈmaÒÒanti 
samaÓadhammo. NikkujjitvÈti adhomukhaÑ katvÈ. UkkujjitvÈti uttÈnaÑ 
katvÈ. 
 
 108. SeyyathÈpi RÈhula raÒÒo nÈgoti ayaÑ upamÈ sampajÈnamusÈvÈde 
saÑvararahitassa opammadassanatthaÑ vuttÈ. Tattha ÊsÈdantoti  
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 328 piÔÔhe. 2. SaÑ 1. 439 piÔÔhÈdÊsu. 
 3. SattarasÈÔÔhÈrasa (Ka) 4. AÉÉhavassikabhikkhukÈle (SyÈ) 
 5. Dakkhi (Ka) 6. Khu 3. 67 piÔÔhe, atthato samÈnaÑ.
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rathÊsÈsadisadanto. UruÄhavÈti abhivaÉÉhito Èrohasampanno. AbhijÈtoti 
sujÈto jÈtisampanno. Sa~gÈmÈvacaroti sa~gÈmaÑ otiÓÓapubbo. KammaÑ 
karotÊti ÈgatÈgate pavaÔÔento ghÈteti. PuratthimakÈyÈdÊsu pana 
puratthimakÈyena tÈva paÔisenÈya phalakakoÔÔhakamuÓÉapÈkÈrÈdayo pÈteti. 
TathÈ pacchimakÈyena. SÊsena kammaÑ nÈma niyametvÈ etaÑ padesaÑ 
maddissÈmÊti nivattitvÈ oloketi, ettakena satampi sahassampi dvedhÈ 
bhijjati. KaÓÓehi kammaÑ nÈma ÈgatÈgate sare kaÓÓehi paharitvÈ1 pÈtanaÑ. 
Dantehi kammaÑ nÈma paÔihatthi-assahatthÈroha-assÈrohapadÈdÊnaÑ 
vijjhanaÑ. Na~guÔÔhena kammaÑ nÈma na~guÔÔhe baddhÈya dÊghÈsilaÔÔhiyÈ 
vÈ ayamusalena vÈ chedanabhedanaÑ. Rakkhateva soÓÉanti soÓÉaÑ pana 
mukhe pakkhipitvÈ rakkhati. 

 TatthÈti tasmiÑ tassa hatthino karaÓe. Apariccattanti anissaÔÔhaÑ, 
paresaÑ jayaÑ amhÈkaÒca parÈjayaÑ passÊti maÒÒati. SoÓÉÈyapi kammaÑ 
karotÊti ayamuggaraÑ vÈ khadiramusalaÑ vÈ gahetvÈ samantÈ 
aÔÔhÈrasahatthaÔÔhÈnaÑ maddati. Pariccattanti vissaÔÔhaÑ, idÈni 
hatthiyodhÈdÊsu na kutoci bhÈyati, amhÈkaÑ jayaÑ paresaÒca parÈjayaÑ 
passÊti maÒÒati. NÈhaÑ tassa kiÒci pÈpanti tassa dukkaÔÈdi-ÈpattivÊtikkame 
vÈ mÈtughÈtakÈdikammesu vÈ kiÒci pÈpaÑ akattabbaÑ nÈma natthi. 
TasmÈtiha teti yasmÈ sampajÈnamusÈvÈdino akattabbaÑ pÈpaÑ nÈma 
natthi, tasmÈ tayÈ hasÈyapi davakamyatÈyapi musÈ na bhaÓissÈmÊti 
sikkhitabbaÑ. PaccavekkhaÓatthoti olokanattho, yaÑ mukhe vajjaÑ hoti, 
tassa dassanatthoti vuttaÑ hoti. PaccavekkhitvÈ paccavekkhitvÈti oloketvÈ 
oloketvÈ. 
 
 109. SasakkaÑ na karaÓÊyanti ekaÑseneva na kÈtabbaÑ. 
PaÔisaÑhareyyÈsÊti nivatteyyÈsi mÈ kareyyÈsi. AnupadajjeyyÈsÊti 
anupadeyyÈsi upatthambheyyÈsi punappunaÑ kareyyÈsi. AhorattÈnusikkhÊti 
rattiÒca divaÒca sikkhamÈno. 
 
 111. AÔÔÊyitabbanti aÔÔena pÊÄitena bhavitabbaÑ. HarÈyitabbanti 
lajjitabbaÑ. Jigucchitabbanti g|thaÑ disvÈ viya jigucchÈ uppÈdetabbÈ. 
Manokammassa pana adesanÈvatthukattÈ idha desetabbanti na vuttaÑ. 
Kittake pana ÔhÈne 
______________________________________________________________ 
 1. PariharitvÈ (Ka) 

 



 MajjhimapaÓÓÈsaÔÔhakathÈ  91 

kÈyakammavacÊkammÈni sodhetabbÈni, kittake manokammanti. 
KÈyakammavacÊkammÈni tÈva ekasmiÑ purebhatteyeva sodhetabbÈni. 
BhattakiccaÑ katvÈ divÈÔÔhÈne nisinnena hi paccavekkhitabbaÑ 
“aruÓuggamanato paÔÔhÈya yÈva imasmiÑ ÔhÈne nisajjÈ atthi nu kho me 
imasmiÑ antare paresaÑ appiyaÑ kÈyakammaÑ vÈ vacÊkammaÑ vÈ”ti. 
Sace atthÊti jÈnÈti, desanÈyuttaÑ desetabbaÑ, ÈvikaraÓayuttaÑ ÈvikÈtabbaÑ. 
Sace natthi, teneva pÊtipÈmojjena vihÈtabbaÑ. ManokammaÑ pana etasmiÑ 
piÓÉapÈtapariyesanaÔÔhÈne sodhetabbaÑ. KathaÑ? “Atthi nu kho me ajja 
piÓÉapÈtapariyesanaÔÔhÈne r|pÈdÊsu chando vÈ rÈgo vÈ paÔighaÑ vÈ”ti. Sace 
atthi, “puna na evaÑ karissÈmÊ”ti citteneva adhiÔÔhÈtabbaÑ. Sace natthi, 
teneva pÊtipÈmojjena vihÈtabbaÑ.  
 
 112. SamaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈti BuddhÈ vÈ PaccekabuddhÈ vÈ 
TathÈgatasÈvakÈ vÈ. TasmÈtihÈti yasmÈ atÊtepi evaÑ parisodhesuÑ, 
anÈgatepi parisodhessanti, etarahipi parisodhenti, tasmÈ tumhehipi tesaÑ 
anusikkhantehi evaÑ sikkhitabbanti attho. SesaÑ sabbattha uttÈnameva. 
ImaÑ pana desanaÑ BhagavÈ yÈva BhavaggÈ ussitassaratana rÈsino 
yojaniyamaÓikkhandhena k|ÔaÑ gaÓhanto viya neyyapuggalavasena 
pariniÔÔhÈ pesÊti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

AmbalaÔÔhikarÈhulovÈdasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. MahÈrÈhulovÈdasuttavaÓÓanÈ 

 113. EvaÑ me sutanti MahÈrÈhulovÈdasuttaÑ. Tattha piÔÔhito piÔÔhito 
anubandhÊti dassanaÑ avijahitvÈ gamanaÑ abbocchinnaÑ katvÈ pacchato 
pacchato iriyÈpathÈnubandhanena anubandhi. TadÈ hi BhagavÈ pade padaÑ 
nikkhipanto vilÈsitagamanena purato purato gacchati, RÈhulatthero 
Dasabalassa padÈnupadiko hutvÈ pacchato pacchato. 

 Tattha BhagavÈ supupphitasÈlavanamajjhagato subh|mi-otaraÓatthÈya 
nikkhantamattavaravÈraÓo viya virocittha, RÈhulabhaddo ca varavÈraÓassa 

 



92 MajjhimanikÈya 

pacchato nikkhantagajapotako viya. BhagavÈ sÈyanhasamaye maÓiguhato 
nikkhamitvÈ gocaraÑ paÔipanno kesarasÊho viya, RÈhulabhaddo ca 
sÊhamigarÈjÈnaÑ anubandhanto nikkhantasÊhapotako viya. BhagavÈ 
maÓipabbatasassirikavanasaÓÉato dÈÔhabalo mahÈbyaggho viya, 
RÈhulabhaddo ca byaggharÈjÈnaÑ anubandhabyagghapotako viya. BhagavÈ 
simbalidÈyato nikkhantasupaÓÓarÈjÈ viya, RÈhulabhaddo ca supaÓÓarÈjassa 
pacchato nikkhantasupaÓÓapotako viya. BhagavÈ Cittak|Ôapabbatato 
gaganatalaÑ pakkhandasuvaÓÓahaÑsarÈjÈ viya, RÈhulabhaddo ca 
haÑsÈdhipatiÑ anupakkhandahaÑsapotako viya. BhagavÈ mahÈsaraÑ 
ajjhogÈÄhÈ suvaÓÓamahÈnÈvÈ viya, RÈhulabhaddo ca suvaÓÓanÈvaÑ pacchÈ 
anubandhanÈvÈpotako viya. BhagavÈ cakkaratanÈnubhÈvena gaganatale 
sampayÈtacakkavattirÈjÈ viya, RÈhulabhaddo ca rÈjÈnaÑ 
anusampayÈtapariÓÈyakaratanaÑ viya. BhagavÈ vigatavalÈhakaÑ nabhaÑ 
paÔipannatÈrakarÈjÈ viya, RÈhulabhaddo ca tÈrakÈdhipatino 
anumaggapaÔipannÈ parisuddha-osadhitÈrakÈ viya. 

 BhagavÈpi MahÈsammatapaveÓiyaÑ OkkÈkarÈjavaÑse jÈto, 
RÈhulabhaddopi. BhagavÈpi sa~khe pakkhittakhÊrasadiso 
suparisuddhajÈtikhattiyakule jÈto, RÈhulabhaddopi. BhagavÈpi rajjaÑ 
pahÈya pabbajito, RÈhulabhaddopi. Bhagavatopi sarÊraÑ 
dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓapaÔimaÓÉitaÑ devanagaresu 
samussitaratanatoraÓaÑ viya sabbapÈliphullo pÈricchattako viya ca 
atimanoharaÓaÑ, RÈhulabhaddassÈpi. Iti dvepi abhinÊhÈrasampannÈ, dvepi 
rÈjapabbajitÈ, dvepi khattiyasukhumÈlÈ, dvepi suvaÓÓavaÓÓÈ, dvepi 
lakkhaÓasampannÈ ekamaggaÑ paÔipannÈ paÔipÈÔiyÈ gacchantÈnaÑ dvinnaÑ 
candamaÓÉalÈnaÑ dvinnaÑ s|riyamaÓÉalÈnaÑ dvinnaÑ 
SakkasuyÈmasantusitasunimmitavasavattimahÈbrahmÈdÊnaÑ siriyÈ siriÑ 
abhibhavamÈnÈ viya virociÑsu.  

 TatrÈyasmÈ RÈhulo Bhagavato piÔÔhito piÔÔhito gacchantova pÈdatalato 
yÈva upari kesantÈ TathÈgataÑ Èlokesi. So Bhagavato BuddhavesavilÈsaÑ 
disvÈ “sobhati BhagavÈ dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓavicittasarÊro 
byÈmappabhÈparikkhittatÈya vippakiÓÓasuvaÓÓacuÓÓamajjhagato viya, 
vijjulatÈparikkhitto kanakapabbato viya, yantasuttasamÈ 
kaÉÉhitaratanavicittaÑ suvaÓÓa-agghikaÑ viya, 
rattapaÑsuk|lacÊvarapaÔicchannopi rattakambalaparikkhittakanakapabbato 
viya, pavÈÄalatÈpaÔimaÓÉitaÑ suvaÓÓa-agghikaÑ 
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viya, cÊnapiÔÔhacuÓÓap|jitaÑ suvaÓÓacetiyaÑ viya, lÈkhÈrasÈnulitto 
kanakay|po1 viya, rattavalÈhakantarato ta~khaÓabbhuggatapuÓÓacando 
viya, aho samatiÑsapÈramitÈnubhÈvasajjitassa attabhÈvassa sirÊsampattÊ”ti 
cintesi. Tato attÈnampi oloketvÈ “ahampi sobhÈmi. Sace BhagavÈ cat|su 
mahÈdÊpesu cakkavattirajjaÑ akarissÈ, mayhaÑ pariÓÈyakaÔÔhÈnantaraÑ 
adassÈ. EvaÑ sante ativiya jambudÊpatalaÑ asobhissÈ”ti attabhÈvaÑ nissÈya 
gehassitaÑ chandarÈgaÑ uppÈdesi.  

 BhagavÈpi purato gacchantova cintesi “paripuÓÓacchavimaÑsalohito 
dÈni RÈhulassa attabhÈvo. RajanÊyesu r|pÈrammaÓÈdÊsu hi cittassa 
pakkhandanakÈlo jÈto, kiÑ bahulatÈya nu kho RÈhulo vÊtinÈmetÊ”ti. Atha 
sahÈvajjaneneva pasanna-udake macchaÑ viya, parisuddhe ÈdÈsamaÓÉale 
mukhanimittaÑ viya ca tassa taÑ cittuppÈdaÑ addasa. DisvÈva “ayaÑ 
RÈhulo mayhaÑ atrajo hutvÈ mama pacchato Ègacchanto ‘ahaÑ sobhÈmi, 
mayhaÑ vaÓÓÈyatanaÑ pasannan’ti attabhÈvaÑ nissÈya 
gehassitachandarÈgaÑ uppÈdeti, atitthe pakkhando uppathaÑ paÔipanno 
agocare carati, disÈm|Äha-addhiko viya agantabbaÑ disaÑ gacchati. AyaÑ 
kho panassa kileso abbhantare vaÉÉhanto attatthampi yathÈbh|taÑ passituÑ 
na dassati, paratthampi, ubhayatthampi. Tato nirayepi paÔisandhiÑ 
gaÓhÈpessati, tiracchÈnayoniyampi, pettivisayepi, asurakÈyepi, sambÈdhepi 
mÈtukucchisminti anamatagge saÑsÈravaÔÔe paripÈtessati. AyaÑ hi– 

   Anatthajanano lobho, lobho cittappakopano. 
   Bhayamantarato jÈtaÑ, taÑ jano nÈvabujjhati. 

   Luddho atthaÑ na jÈnÈti, luddho dhammaÑ na passati. 
   AndhatamaÑ tadÈ hoti, yaÑ lobho sahate naraÑ2. 

 YathÈ kho pana anekaratanap|rÈ mahÈnÈvÈ bhinnaphalakantarena 
udakaÑ ÈdiyamÈnÈ muhuttampi na ajjhupekkhitabbÈ hoti, vegenassÈ 
vivaraÑ pidahituÑ vaÔÔati, evamevaÑ ayampi na ajjhupekkhitabbo. YÈvassa 
ayaÑ kileso abbhantare sÊlaratanÈdÊni na vinÈseti, tÈvadeva naÑ 
niggaÓhissÈmÊ”ti ajjhÈsayaÑ akÈsi. Evar|pesu pana ÔhÈnesu BuddhÈnaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. Kanakar|po (Ka) 2. Khu 1. 25 piÔÔhe. 
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nÈgavilokanaÑ nÈma hoti. TasmÈ yantena parivattitasuvaÓÓapaÔimÈ viya 
sakalakÈyeneva parivattetvÈ Ôhito RÈhulabhaddaÑ Èmantesi. TaÑ sandhÈya 
“atha kho BhagavÈ apaloketvÈ”ti-Èdi vuttaÑ. 

 Tattha yaÑkiÒci r|panti-ÈdÊni sabbÈkÈrena Visuddhimagge 
Khandhaniddese vitthÈritÈni. NetaÑ mamÈti-ÈdÊni mahÈhatthipadopame 
vuttÈni. R|pameva nu kho BhagavÈti kasmÈ pucchati? Tassa kira “sabbaÑ 
r|paÑ netaÑ mama, nesohamasmi na meso attÈ”ti sutvÈ “BhagavÈ sabbaÑ 
r|paÑ vipassanÈpaÒÒÈya evaÑ daÔÔhabbanti vadati, vedanÈdÊsu nu kho 
kathaÑ paÔipajjitabban”ti nayo udapÈdi. TasmÈ tasmiÑ naye Ôhito pucchati. 
Nayakusalo hesa ÈyasmÈ RÈhulo, idaÑ na kattabbanti vutte idampi na 
kattabbaÑ idampi na kattabbamevÈti nayasatenapi nayasahassenapi 
paÔivijjhati. IdaÑ kattabbanti vuttepi eseva nayo. 

 SikkhÈkÈmo hi ayaÑ ÈyasmÈ, pÈtova GandhakuÔipariveÓe 
patthamattaÑ1 vÈlikaÑ okirati “ajja SammÈsambuddhassa santikÈ mayhaÑ 
upajjhÈyassa santikÈ ettakaÑ ovÈdaÑ ettakaÑ paribhÈsaÑ labhÈmÊ”ti. 
SammÈsambuddhopi naÑ etadagge Ôhapento “etadaggaÑ bhikkhave mama 
sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ sikkhÈkÈmÈnaÑ yadidaÑ RÈhulo”ti2 sikkhÈyameva 
aggaÑ katvÈ Ôhapesi. Sopi ÈyasmÈ bhikkhusaÑghamajjhe tameva3 
sÊhanÈdaÑ nadi– 

   “SabbametaÑ abhiÒÒÈya, DhammarÈjÈ pitÈ mama. 
   SammukhÈ bhikkhusaÑghassa, etadagge Ôhapesi maÑ. 

   SikkhÈkÈmÈnahaÑ aggo, DhammarÈjena thomito. 
   SaddhÈpabbajitÈnaÒca, sahÈyo pavaro mama. 

   DhammarÈjÈ pitÈ mayhaÑ, dhammÈrakkho ca pettiyo. 
   SÈriputto upajjhÈyo, sabbaÑ me JinasÈsanan”ti. 

 Athassa BhagavÈ yasmÈ na kevalaÑ r|pameva, vedanÈdayopi evaÑ 
daÔÔhabbÈ, tasmÈ r|pampi RÈhulÈti-ÈdimÈha. Ko najjÈti ko nu ajja. Therassa 
kira etadahosi “SammÈsambuddho mayhaÑ attabhÈvanissitaÑ chandarÈgaÑ 
ÒatvÈ ‘samaÓena nÈma evar|po vitakko na vitakkitabbo’ti neva pariyÈyena 
kathaÑ kathesi, gaccha bhikkhu RÈhulaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. PattamattaÑ (SyÈ, Ka) 2. AÑ 1. 24 piÔÔhe. 3. Evameva (SyÈ, Ka) 
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vadehi ‘mÈ puna evar|paÑ vitakkaÑ vitakkesÊ’ti na d|taÑ pesesi. MaÑ 
sammukhe ÔhatvÈyeva pana sabhaÓÉakaÑ coraÑ c|ÄÈya gaÓhanto viya 
sammukhÈ SugatovÈdaÑ adÈsi. SugatovÈdo ca nÈma asa~kheyyehipi 
kappehi dullabho. Evar|passa Buddhassa sammukhÈ ovÈdaÑ labhitvÈ ko nu 
viÒÒ| paÓÉitajÈtiko ajja gÈmaÑ piÓÉÈya pavisissatÊ”ti. Athesa ÈyasmÈ 
ÈhÈrakiccaÑ pahÈya yasmiÑ nisinnaÔÔhÈne Ôhitena ovÈdo laddho, tatova 
paÔinivattetvÈ aÒÒatarasmiÑ rukkham|le nisÊdi. BhagavÈpi taÑ ÈyasmantaÑ 
nivattamÈnaÑ disvÈpi na evamÈha “mÈ nivatta tÈva RÈhula, 
bhikkhÈcÈrakÈlo te”ti. KasmÈ? EvaÑ kirassa ahosi “ajja tÈva kÈyagatÈsati-
amatabhojanaÑ bhuÒjat|”ti. 

 AddasÈ kho ÈyasmÈ SÈriputtoti Bhagavati gate pacchÈ gacchanto 
addasa. Etassa kirÈyasmato ekakassa viharato aÒÒaÑ vattaÑ, BhagavatÈ 
saddhiÑ viharato aÒÒaÑ. YadÈ hi dve aggasÈvakÈ ekÈkino vasanti, tadÈ 
pÈtova senÈsanaÑ sammajjitvÈ sarÊrapaÔijagganaÑ katvÈ samÈpattiÑ 
appetvÈ sannisinnÈ attano cittaruciyÈ bhikkhÈcÈraÑ gacchanti. BhagavatÈ 
saddhiÑ viharantÈ pana therÈ evaÑ na karonti. TadÈ hi BhagavÈ 
bhikkhusaÑghaparivÈro paÔhamaÑ bhikkhÈcÈraÑ gacchati. TasmiÑ gate 
thero attano senÈsanÈ nikkhamitvÈ “bah|naÑ vasanaÔÔhÈne nÈma sabbeva 
pÈsÈdikaÑ kÈtuÑ sakkonti vÈ, na vÈ sakkontÊ”ti tattha tattha gantvÈ 
asammaÔÔhaÑ ÔhÈnaÑ sammajjati. Sace kacavaro achaÉÉito hoti, taÑ 
chaÉÉeti. PÈnÊyaÔÔhapetabbaÔÔhÈnamhi pÈnÊyak|Ôe asati pÈnÊyaghaÔaÑ 
Ôhapeti. GilÈnÈnaÑ santikaÑ gantvÈ “Èvuso tumhÈkaÑ kiÑ ÈharÈmi, kiÑ vo 
icchitabban”ti pucchati. AvassikadaharÈnaÑ santikaÑ gantvÈ “abhiramatha 
Èvuso mÈ ukkaÓÔhittha, paÔipattisÈrakaÑ BuddhasÈsanan”ti ovadati. EvaÑ 
katvÈ sabbapacchÈ bhikkhÈcÈraÑ gacchati. YathÈ hi cakkavatti kuhiÒci 
gantukÈmo senÈya parivÈrito paÔhamaÑ nikkhamati, pariÓÈyakaratanaÑ 
sena~gÈni saÑvidhÈya pacchÈ nikkhamati, evaÑ saddhammacakkavatti 
BhagavÈ bhikkhusaÑghaparivÈro paÔhamaÑ nikkhamati, tassa Bhagavato 
pariÓÈyakaratanabh|to DhammasenÈpati imaÑ kiccaÑ katvÈ sabbapacchÈ 
nikkhamati. So evaÑ nikkhanto tasmiÑ divase aÒÒatarasmiÑ rukkham|le 
nisinnaÑ RÈhulabhaddaÑ addasa. Tena vuttaÑ “pacchÈ gacchanto 
addasÈ”ti.  
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 Atha kasmÈ ÈnÈpÈnassatiyaÑ niyojesi? NisajjÈnucchavikattÈ. Thero kira 
“etassa BhagavatÈ r|pakammaÔÔhÈnaÑ kathitan”ti anÈvajjitvÈva yenÈkÈrena 
ayaÑ acalo anobaddho1 hutvÈ nisinno, idamassa etissÈ nisajjÈya 
kammaÔÔhÈnaÑ anucchavikanti cintetvÈ evamÈha. Tattha ÈnÈpÈnassatinti 
assÈsapassÈse pariggahetvÈ tattha catukkapaÒcakajjhÈnaÑ nibbattetvÈ 
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ gaÓhÈhÊti dasseti. 

 MahapphalÈ hotÊti kÊvamahapphalÈ2 hoti? Idha bhikkhu ÈnÈpÈnassatiÑ 
anuyutto ekÈsane nisinnova sabbÈsave khepetvÈ arahattaÑ pÈpuÓÈti, tathÈ 
asakkonto maraÓakÈle samasÊsÊ hoti, tathÈ asakkonto devaloke nibbattitvÈ 
dhammakathikadevaputtassa dhammaÑ sutvÈ arahattaÑ pÈpuÓÈti, tato 
viraddho anuppanne BuddhuppÈde paccekabodhiÑ sacchikaroti, taÑ 
asacchikaronto BuddhÈnaÑ sammukhÊbhÈve BÈhiyattherÈdayo viya 
khippÈbhiÒÒo hoti, evaÑ mahapphalÈ. MahÈnisaÑsÈti tasseva vevacanaÑ. 
Vuttampi cetaÑ– 

   “ŒnÈpÈnassatÊ yassa, paripuÓÓÈ subhÈvitÈ. 
   AnupubbaÑ paricitÈ, yathÈ Buddhena desitÈ. 
   SomaÑ lokaÑ pabhÈseti, abbhÈ muttova candimÈ”ti3. 

 ImaÑ mahapphalataÑ sampassamÈno thero saddhivihÈrikaÑ tattha 
niyojeti. 

 Iti BhagavÈ r|pakammaÔÔhÈnaÑ, thero ÈnÈpÈnassatinti ubhopi 
kammaÔÔhÈnaÑ ÈcikkhitvÈ gatÈ, RÈhulabhaddo vihÈreyeva ohÊno. BhagavÈ 
tassa ohÊnabhÈvaÑ jÈnantopi neva attanÈ khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ gahetvÈ 
agamÈsi, na Œnandattherassa hatthe pesesi, na PasenadimahÈrÈja-
anÈthapiÓÉikÈdÊnaÑ saÒÒaÑ adÈsi. SaÒÒÈmattakaÑ hi labhitvÈ te 
kÈjabhattaÑ abhihareyyuÑ. YathÈ ca BhagavÈ, evaÑ SÈriputtattheropi na 
kiÒci akÈsi. RÈhulatthero nirÈhÈro chinnabhatto ahosi. Tassa panÈyasmato 
“BhagavÈ maÑ vihÈre ohÊnaÑ jÈnantopi attanÈ laddhapiÓÉapÈtaÑ nÈpi 
sayaÑ gahetvÈ Ègato, na aÒÒassa hatthe 
______________________________________________________________ 
 1. AcalÈsanabandho (SÊ, SyÈ) 2. KiÑmahapphalÈ (SyÈ) 
 3. Khu 2. 30; Khu 9. 170 piÔÔhesu. 
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pahiÓi, na manussÈnaÑ saÒÒaÑ adÈsi, upajjhÈyopi me ohÊnabhÈvaÑ jÈnanto 
tatheva na kiÒci akÈsÊ”ti cittampi na uppannaÑ, kuto tappaccayÈ omÈnaÑ vÈ 
atimÈnaÑ vÈ janessati. BhagavatÈ pana ÈcikkhitakammaÔÔhÈnameva 
purebhattampi pacchÈbhattampi “itipi r|paÑ aniccaÑ, itipi dukkhaÑ, itipi 
asutaÑ, itipi anattÈ”ti aggiÑ abhimatthento viya nirantaraÑ manasikatvÈ 
sÈyanhasamaye cintesi “ahaÑ upajjhÈyena ÈnÈpÈnassatiÑ bhÈvehÊti vutto, 
tassa vacanaÑ karissÈmi. ŒcariyupajjhÈyÈnaÒhi vacanaÑ akaronto dubbaco 
nÈma hoti. ‘Dubbaco RÈhulo, upajjhÈyassapi vacanaÑ na karotÊ’ti ca 
garahuppattito kakkhaÄatarÈ1 pÊÄÈ nÈma natthÊ”ti bhÈvanÈvidhÈnaÑ 
pucchitukÈmo Bhagavato santikaÑ agamÈsi. TaÑ dassetuÑ atha kho 
ÈyasmÈ RÈhuloti-Èdi vuttaÑ. 
 
 114. Tattha paÔisallÈnÈti ekÊbhÈvato. YaÑkiÒci RÈhulÈti kasmÈ BhagavÈ 
ÈnÈpÈnassatiÑ puÔÔho r|pakammaÔÔhÈnaÑ kathetÊti. R|pe 
chandarÈgappahÈnatthaÑ. EvaÑ kirassa ahosi “RÈhulassa attabhÈvaÑ 
nissÈya chandarÈgo uppanno, heÔÔhÈ cassa sa~khepena r|pakammaÔÔhÈnaÑ 
kathitaÑ. IdÈnissÈpi dvicattÈlÊsÈya ÈkÈrehi attabhÈvaÑ virÈjetvÈ2 
visa~kharitvÈ taÑnissitaÑ chandarÈgaÑ anuppattidhammataÑ 
ÈpÈdessÈmÊ”ti. Atha ÈkÈsadhÈtuÑ kasmÈ vitthÈresÊti. 
UpÈdÈr|padassanatthaÑ. HeÔÔhÈ hi cattÈri mahÈbh|tÈneva kathitÈni, na 
upÈdÈr|paÑ. TasmÈ iminÈ mukhena taÑ dassetuÑ ÈkÈsadhÈtuÑ vitthÈresi. 
Apica ajjhattikena ÈkÈsena paricchinnar|pampi pÈkaÔaÑ hoti. 

   ŒkÈsena paricchinnaÑ, r|paÑ yÈti vibh|tataÑ3. 
   TassevaÑ ÈvibhÈvatthaÑ, taÑ pakÈsesi nÈyako. 

 Ettha pana purimÈsu tÈva cat|su dhÈt|su yaÑ vattabbaÑ, taÑ 
mahÈhatthipadopame vuttameva. 
 
 118. ŒkÈsadhÈtuyaÑ ÈkÈsagatanti ÈkÈsabhÈvaÑ gataÑ. UpÈdinnanti 
ÈdinnaÑ gahitaÑ parÈmaÔÔhaÑ, sarÊraÔÔhakanti attho. KaÓÓacchiddanti 
maÑsalohitÈdÊhi asamphuÔÔhakaÓÓavivaraÑ. NÈsacchiddÈdÊsupi eseva nayo.  
______________________________________________________________ 
 1. KakkhaÄakarÈ (SÊ) 2. VijahitvÈ (SÊ), vibhajitvÈ (SyÈ) 
 3. YÈva vibh|sitaÑ (Ka) 
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Yena cÈti yena chiddena. AjjhoharatÊti anto paveseti, jivhÈbandhanato hi 
yÈva udarapaÔalÈ manussÈnaÑ vidatthicatura~gulaÑ chiddaÔÔhÈnaÑ hoti. 
TaÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ. Yattha cÈti yasmiÑ okÈse. SantiÔÔhatÊti patiÔÔhÈti. 
ManussÈnaÒhi mahantaÑ paÔaparissÈvanamattaÒca1 udarapaÔalaÑ nÈma 
hoti. TaÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ. AdhobhÈgaÑ nikkhamatÊti yena heÔÔhÈ 
nikkhamati. DvattiÑsahatthamattaÑ ekavÊsatiyÈ ÔhÈnesu va~kaÑ antaÑ 
nÈma2 hoti. TaÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ. YaÑ vÈ panaÒÒampÊti iminÈ 
sukhumasukhumaÑ cammamaÑsÈdi-antaragataÒceva lomak|pabhÈvena ca 
ÔhitaÑ ÈkÈsaÑ dasseti. SesametthÈpi pathavÊdhÈtu-ÈdÊsu vuttanayeneva 
veditabbaÑ. 
 
 119. IdÈnissa tÈdibhÈvalakkhaÓaÑ Ècikkhanto pathavÊsamanti-ÈdimÈha. 
IÔÔhÈniÔÔhesu hi arajjanto adussanto tÈdÊ nÈma hoti. ManÈpÈmanÈpÈti ettha 
aÔÔha lobhasahagatacittasampayuttÈ manÈpÈ nÈma, dve 
domanassacittasampayuttÈ amanÈpÈ nÈma. CittaÑ na pariyÈdÈya ÔhassantÊti 
ete phassÈ uppajjitvÈ tava cittaÑ antomuÔÔhigataÑ karonto viya pariyÈdÈya 
gahetvÈ ÔhÈtuÑ na sakkhissanti “ahaÑ sobhÈmi, mayhaÑ vaÓÓÈyatanaÑ 
pasannan”ti puna attabhÈvaÑ nissÈya chandarÈgo nuppajjissati. 
G|thagatanti-ÈdÊsu g|thameva g|thagataÑ. EvaÑ sabbattha. 

 Na katthaci patiÔÔhitoti pathavÊpabbatarukkhÈdÊsu ekasmimpi na 
patiÔÔhito, yadi hi pathaviyaÑ patiÔÔhito bhaveyya, pathaviyÈ bhijjamÈnÈya 
saheva bhijjeyya, pabbate patamÈne saheva pateyya, rukkhe chijjamÈne 
saheva chijjeyya. 
 
 120. MettaÑ RÈhulÈti kasmÈ Èrabhi? TÈdibhÈvassa 
kÈraÓadassanatthaÑ. HeÔÔhÈ hi tÈdibhÈvalakkhaÓaÑ dassitaÑ, na ca sakkÈ 
ahaÑ tÈdÊ homÊti akÈraÓÈ bhavituÑ, napi “ahaÑ uccÈkulappasuto bahussuto 
lÈbhÊ, maÑ rÈjarÈjamahÈmattÈdayo bhajanti, ahaÑ tÈdÊ homÊ”ti imehi 
kÈraÓehi koci tÈdÊ nÈma hoti, mettÈdibhÈvanÈya pana hotÊti tÈdibhÈvassa 
kÈraÓadassanatthaÑ imaÑ desanaÑ Èrabhi. 
______________________________________________________________ 
 1. MahantaÑ parissÈvanamattaÑ (SÊ) 
 2. EkaÑ antaÑ nÈma (SyÈ), ÔhitaÑ antaÑ nÈma (Ka) 
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 Tattha bhÈvayatoti upacÈraÑ vÈ appanaÑ vÈ pÈpentassa. Yo byÈpÈdoti 
yo satte kopo, so pahÊyissati. VihesÈti pÈÓi-ÈdÊhi sattÈnaÑ vihiÑsanaÑ. 
AratÊti pantasenÈsanesu ceva adhikusaladhammesu ca ukkaÓÔhitatÈ1. 
PaÔighoti yattha katthaci sattesu sa~khÈresu ca paÔihaÒÒanakileso. Asubhanti 
uddhumÈtakÈdÊsu upacÈrappanaÑ. UddhumÈtakÈdÊsu asubhabhÈvanÈ ca 
nÈmesÈ vitthÈrato Visuddhimagge kathitÈva. RÈgoti paÒcakÈmaguÓikarÈgo. 
AniccasaÒÒanti aniccÈnupassanÈya sahajÈtasaÒÒaÑ2. VipassanÈ eva vÈ esÈ 
asaÒÒÈpi saÒÒÈsÊsena saÒÒÈti vuttÈ. AsmimÈnoti r|pÈdÊsu asmÊti mÈno. 
 
 121. IdÈni therena pucchitaÑ paÒhaÑ vitthÈrento ÈnÈpÈnassatinti-
ÈdimÈha. Tattha idaÑ kammaÔÔhÈnaÒca kammaÔÔhÈnabhÈvanÈ ca PÈÄi-attho 
ca saddhiÑ ÈnisaÑsakathÈya sabbo sabbÈkÈrena Visuddhimagge 
Anussatiniddese vitthÈritoyeva. ImaÑ desanaÑ BhagavÈ 
neyyapuggalavaseneva pariniÔÔhÈpesÊti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

MahÈrÈhulovÈdasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. C|ÄamÈlukyasuttavaÓÓanÈ 

 122. EvaÑ me sutanti MÈlukyasuttaÑ3. Tattha MÈlukyaputtassÈti 
evaÑnÈmakassa therassa. ®hapitÈni paÔikkhittÈnÊti diÔÔhigatÈni nÈma na 
byÈkÈtabbÈnÊti evaÑ ÔhapitÈni ceva paÔikkhittÈni ca. TathÈgatoti satto. TaÑ 
me na ruccatÊti taÑ abyÈkaraÓaÑ mayhaÑ na ruccati. SikkhaÑ 
paccakkhÈyÈti sikkhaÑ paÔikkhipitvÈ. 
 
 125. Ko santo kaÑ paccÈcikkhasÊti yÈcako vÈ hi yÈcitakaÑ 
paccÈcikkheyya, yÈcitako vÈ yÈcakaÑ. TvaÑ neva yÈcako na yÈcitako, so 
dÈni tvaÑ ko santo kaÑ paccÈcikkhasÊti attho.  
______________________________________________________________ 
 1. UkkaÓÔhitÈ (SÊ, Ka) 2. SahajÈtasaÒÒÈ (SyÈ, Ka) 3. MÈlu~kyasuttaÑ (SÊ, SyÈ) 
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 126. Viddho assÈti parasenÈya Ôhitena viddho bhaveyya. 
GÈÄhapalepanenÈti1 bahalalepanena. Bhisakkanti vejjaÑ. Sallakattanti 
sallakantanaÑ sallakantiyasuttavÈcakaÑ2. AkkassÈti akkavÈke gahetvÈ 
jiyaÑ karonti. Tena vuttaÑ “akkassÈ”ti. SaÓhassÈti3 veÓuvilÊvassa. 
MaruvÈkhÊrapaÓÓÊnampi vÈkehiyeva karonti. Tena vuttaÑ yadi vÈ 
maruvÈya yadi vÈ khÊrapaÓÓinoti. Gacchanti pabbatagacchanadÊgacchÈdÊsu 
jÈtaÑ. Ropimanti ropetvÈ vaÉÉhitaÑ saravanato saraÑ gahetvÈ kataÑ. 
Sithilahanunoti evaÑnÈmakassa pakkhino. BheravassÈti kÈÄasÊhassa. 
SemhÈrassÈti makkaÔassa. EvaÑ noti etÈya diÔÔhiyÈ sati na hotÊti attho. 
 
 127. Attheva jÈtÊti etÈya diÔÔhiyÈ sati brahmacariyavÈsova natthi, jÈti 
pana atthiyeva. TathÈ jarÈmaraÓÈdÊnÊti dasseti. YesÈhanti yesaÑ ahaÑ. 
NighÈtanti upaghÈtaÑ vinÈsaÑ. Mama sÈvakÈ hi etesu nibbinnÈ4 idheva 
nibbÈnaÑ pÈpuÓantÊti adhippÈyo. 
 
 128. TasmÈtihÈti yasmÈ abyÈkatametaÑ, catusaccameva mayÈ 
byÈkataÑ, tasmÈti attho. Na hetaÑ MÈlukyaputta atthasaÑhitanti etaÑ 
diÔÔhigataÑ vÈ etaÑ byÈkaraÓaÑ vÈ kÈraÓanissitaÑ na hoti. Na 
Èdibrahmacariyakanti brahmacariyassa Èdimattampi 
pubbabhÈgasÊlamattampi na hoti. Na nibbidÈyÈti-ÈdÊsu vaÔÔe 
nibbindanatthÈya vÈ5 virajjhanatthÈya vÈ vaÔÔanirodhÈya vÈ 
rÈgÈdiv|pasamanatthÈya vÈ abhiÒÒeyye dhamme abhijÈnanatthÈya vÈ 
catumaggasa~khÈtasambodhatthÈya vÈ asa~khatanibbÈnasacchikiriyatthÈya 
vÈ na hoti. EtaÑ hÊti etaÑ catusaccabyÈkaraÓaÑ. Œdibrahmacariyakanti 
brahmacariyassa Èdibh|taÑ pubbapadaÔÔhÈnaÑ. SesaÑ 
vuttapaÔipakkhanayena veditabbaÑ. Imampi desanaÑ BhagavÈ 
neyyapuggalavasena niÔÔhÈpesÊti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

C|ÄamÈlukyasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. GÈÄhalepanenÈti (SyÈ) 2. SallakantiyasuttapÈÔhakaÑ (SÊ, SyÈ)  
 3. SaÓÔhassÈti (SÊ, SyÈ) 4. Nibbindanto (Ka), nibbiÓÓÈ (SÊ)  
 5. NibbidatthÈya vÈ (Ka)  
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4. MahÈmÈlukyasuttavaÓÓanÈ 

 129. EvaÑ me sutanti MahÈmÈlukyasuttaÑ. Tattha orambhÈgiyÈnÊti 
heÔÔhÈ koÔÔhÈsikÈni kÈmabhave nibbattisaÑvattanikÈni. SaÑyojanÈnÊti 
bandhanÈni. Kassa kho nÈmÈti kassa devassa vÈ manussassa vÈ desitÈni 
dhÈresi, kiÑ tvameveko assosi, na aÒÒo kocÊti. AnusetÊti appahÊnatÈya 
anuseti. AnusayamÈno saÑyojanaÑ nÈma hoti. 

 Ettha ca BhagavatÈ saÑyojanaÑ pucchitaÑ, therenapi saÑyojanameva 
byÈkataÑ. EvaÑ santepi tassa vÈde BhagavatÈ doso Èropito. So kasmÈti ce. 
Therassa tathÈladdhikattÈ. AyaÑ hi tassa laddhi “samudÈcÈrakkhaÓeyeva 
kilesehi saÑyutto nÈma hoti, itarasmiÑ khaÓe asaÑyutto”ti. Tenassa 
BhagavatÈ doso Èropito. AthÈyasmÈ Œnando cintesi “BhagavatÈ 
bhikkhusaÑghassa dhammaÑ desessÈmÊti attano dhammatÈyeva ayaÑ 
dhammadesanÈ ÈraddhÈ, sÈ iminÈ apaÓÉitena bhikkhunÈ visaÑvÈditÈ. 
HandÈhaÑ BhagavantaÑ yÈcitvÈ bhikkh|naÑ dhammaÑ desessÈmÊ”ti1. So 
evamakÈsi. TaÑ dassetuÑ “evaÑ vutte ÈyasmÈ Œnando”ti-Èdi vuttaÑ. 

 Tattha sakkÈyadiÔÔhipariyuÔÔhitenÈti sakkÈyadiÔÔhiyÈ gahitena 
abhibh|tena. SakkÈyadiÔÔhiparetenÈti sakkÈyadiÔÔhiyÈ anugatena. 
NissaraÓanti diÔÔhinissaraÓaÑ nÈma nibbÈnaÑ, taÑ yathÈbh|taÑ 
nappajÈnÈti. AppaÔivinÊtÈti avinoditÈ anÊhaÔÈ. OrambhÈgiyaÑ saÑyojananti 
heÔÔhÈbhÈgiyasaÑyojanaÑ nÈma hoti. Sesapadesupi eseva nayo. 
Sukkapakkho uttÈnatthoyeva. “SÈnusayÈ pahÊyatÊ”ti vacanato panettha 
ekacce “aÒÒaÑ saÑyojanaÑ aÒÒo anusayo”ti vadanti. YathÈ hi 
“sabyaÒjanaÑ bhattan”ti vutte bhattato aÒÒaÑ byaÒjanaÑ hoti, evaÑ 
“sÈnusayÈ”ti vacanato pariyuÔÔhÈnasakkÈyadiÔÔhito aÒÒena anusayena 
bhavitabbanti tesaÑ laddhi. Te “sasÊsaÑ pÈrupitvÈ”ti-ÈdÊhi paÔikkhipitabbÈ. 
Na hi sÊsato aÒÒo puriso atthi. AthÈpi siyÈ “yadi tadeva saÑyojanaÑ so 
anusayo, evaÑ sante BhagavatÈ 
______________________________________________________________ 
 1. DesÈpemÊti (SyÈ) 
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therassa taruÓ|pamo upÈrambho du-Èropito hotÊ”ti. Na du-Èropito, kasmÈ? 
EvaÑladdhikattÈti vitthÈritametaÑ. TasmÈ soyeva kileso bandhanaÔÔhena 
saÑyojanaÑ, appahÊnaÔÔhena anusayoti imamatthaÑ sandhÈya BhagavatÈ 
“sÈnusayÈ pahÊyatÊ”ti evaÑ vuttanti veditabbaÑ. 
 
 132. TacaÑ chetvÈti-ÈdÊsu idaÑ opammasaÑsandanaÑ–tacacchedo 
viya hi samÈpatti daÔÔhabbÈ, pheggucchedo viya vipassanÈ, sÈracchedo viya 
maggo. PaÔipadÈ pana lokiyalokuttaramissakÈva vaÔÔati. Evamete daÔÔhabbÈti 
evar|pÈ puggalÈ evaÑ daÔÔhabbÈ. 
 
 133. UpadhivivekÈti upadhivivekena. IminÈ paÒcakÈmaguÓaviveko 
kathito. AkusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈti iminÈ nÊvaraÓappahÈnaÑ 
kathitaÑ. KÈyaduÔÔhu llÈnaÑ paÔippassaddhiyÈti iminÈ 
kÈyÈlasiyapaÔippassaddhi kathitÈ. Vivicceva kÈmehÊti upadhivivekena 
kÈmehi vinÈ hutvÈ. Vivicca akusalehÊti akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnena 
kÈyaduÔÔhullÈnaÑ paÔippassaddhiyÈ ca akusalehi vinÈ hutvÈ. Yadeva tattha 
hotÊti yaÑ tattha antosamÈpattikkhaÓeyeva1 samÈpattisamuÔÔhitaÒca 
r|pÈdidhammajÈtaÑ hoti. Te dhammeti te r|pagatanti-ÈdinÈ nayena vutte 
r|pÈdayo dhamme. Aniccatoti na niccato. Dukkhatoti na sukhato. Rogatoti-
ÈdÊsu ÈbÈdhaÔÔhena rogato, antodosaÔÔhena gaÓÉato, anupaviddhaÔÔhena 
dukkhajananaÔÔhena ca sallato, dukkhaÔÔhena aghato, rogaÔÔhena ÈbÈdhato, 
asakaÔÔhena parato, palujjanaÔÔhena palokato, nissattaÔÔhena suÒÒato, na 
attaÔÔhena anattato. Tattha aniccato, palokatoti dvÊhi padehi 
aniccalakkhaÓaÑ kathitaÑ, dukkhatoti-ÈdÊhi chahi dukkhalakkhaÓaÑ, parato 
suÒÒato anattatoti tÊhi anattalakkhaÓaÑ. 

 So tehi dhammehÊti so tehi evaÑ tilakkhaÓaÑ ÈropetvÈ diÔÔhehi 
antosamÈpattiyaÑ paÒcakkhandhadhammehi. CittaÑ paÔivÈpetÊti2 cittaÑ 
paÔisaÑharati moceti apaneti. UpasaÑharatÊti vipassanÈcittaÑ tÈva 
______________________________________________________________ 
 1. AntosamÈpattiyaÑ samÈpattikkhaÓe ceva (SÊ, SyÈ) 
 2. PaÔipÈdetÊti (SyÈ), patiÔÔhÈpetÊti (Ka) 
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savanavasena thutivasena pariyattivasena paÒÒattivasena ca etaÑ santaÑ 
nibbÈnanti evaÑ asa~khatÈya amatÈya dhÈtuyÈ upasaÑharati. MaggacittaÑ 
nibbÈnaÑ ÈrammaÓakaraÓavaseneva etaÑ santaÑ etaÑ paÓÊtanti na evaÑ 
vadati, iminÈ pana ÈkÈrena taÑ paÔivijjhanto tattha cittaÑ upasaÑharatÊti 
attho. So tattha Ôhitoti tÈya tilakkhaÓÈrammaÓÈya vipassanÈya Ôhito. 
ŒsavÈnaÑ khayaÑ pÈpuÓÈtÊti anukkamena cattÈro magge bhÈvetvÈ 
pÈpuÓÈti. Teneva dhammarÈgenÈti samathavipassanÈdhamme chandarÈgena. 
SamathavipassanÈsu hi sabbaso chandarÈgaÑ pariyÈdÈtuÑ sakkonto 
arahattaÑ pÈpuÓÈti, asakkonto anÈgÈmÊ hoti. 

 Yadeva tattha hoti vedanÈgatanti idha pana r|paÑ na gahitaÑ. KasmÈ? 
SamatikkantattÈ. AyaÑ hi heÔÔhÈ r|pÈvacarajjhÈnaÑ samÈpajjitvÈ r|paÑ 
atikkamitvÈ ar|pÈvacarasamÈpattiÑ samÈpannoti samathavasenapinena 
r|paÑ atikkantaÑ, heÔÔhÈ r|paÑ sammadeva sammasitvÈ taÑ atikkamma 
idÈni ar|paÑ sammasatÊti vipassanÈvasenapinena r|paÑ atikkantaÑ. Ar|pe 
pana sabbasopi r|paÑ natthÊti taÑ sandhÈyapi idha r|paÑ na gahitaÑ. 

 Atha kiÒcarahÊti kiÑ pucchÈmÊti pucchati? Samathavasena gacchato 
cittekaggatÈ dhuraÑ hoti, so cetovimutto nÈma. VipassanÈvasena gacchato 
paÒÒÈ dhuraÑ hoti, so paÒÒÈvimutto nÈmÈti ettha therassa ka~khÈ natthi. 
AyaÑ sabhÈvadhammoyeva1, samathavaseneva pana gacchantesu eko 
cetovimutto nÈma hoti, eko paÒÒÈvimutto. VipassanÈvasena gacchantesupi 
eko paÒÒÈvimutto nÈma hoti, eko cetovimuttoti ettha kiÑ kÈraÓanti 
pucchati. 

 IndriyavemattataÑ vadÈmÊti indriyanÈnattataÑ vadÈmi. IdaÑ vuttaÑ 
hoti, na tvaÑ Œnanda dasa pÈramiyo p|retvÈ sabbaÒÒutaÑ2 paÔivijjhi, tena 
te etaÑ apÈkaÔaÑ. AhaÑ pana paÔivijjhiÑ, tena me etaÑ pÈkaÔaÑ. Ettha hi 
indriyanÈnattatÈ kÈraÓaÑ. Samathavaseneva hi gacchantesu ekassa 
bhikkhuno cittekaggatÈ dhuraÑ hoti, so cetovimutto nÈma hoti. Ekassa 
paÒÒÈ dhuraÑ hoti, so paÒÒÈvimutto nÈma hoti. VipassanÈvaseneva ca 
gacchantesu ekassa paÒÒÈ dhuraÑ hoti, so 
______________________________________________________________ 
 1. Sarasadhammoyeva (SÊ), purisadhammoyeva (SyÈ) 2. SabbantaÑ (SÊ) 
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paÒÒÈvimutto nÈma hoti. Ekassa cittekaggatÈ dhuraÑ hoti, so cetovimutto 
nÈma hoti. Dve aggasÈvakÈ samathavipassanÈdhurena arahattaÑ pattÈ. Tesu 
DhammasenÈpati paÒÒÈvimutto jÈto, MahÈmoggallÈnatthero cetovimutto. Iti 
indriyavemattaÑ ettha kÈraÓanti veditabbaÑ. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

MahÈmÈlukyasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
5. BhaddÈlisuttavaÓÓanÈ 

 134. EvaÑ me sutanti BhaddÈlisuttaÑ. Tattha ekÈsanabhojananti 
ekasmiÑ purebhatte asanabhojanaÑ, bhuÒjitabbabhattanti attho. 
AppÈbÈdhatanti-ÈdÊni kakacopame vitthÈritÈni. Na ussahÈmÊti na sakkomi. 
SiyÈ kukkuccaÑ siyÈ vippaÔisÈroti evaÑ bhuÒjanto yÈvajÊvaÑ 
brahmacariyaÑ carituÑ sakkhissÈmi nu kho, na nu khoti iti me 
vippaÔisÈrakukkuccaÑ bhaveyyÈti attho. EkadesaÑ bhuÒjitvÈti 
porÈÓakattherÈ kira patte bhattaÑ pakkhipitvÈ sappimhi dinne sappinÈ 
uÓhameva1 thokaÑ bhuÒjitvÈ hatthe dhovitvÈ avasesaÑ bahi nÊharitvÈ 
chÈy|dakaphÈsuke ÔhÈne nisÊditvÈ bhuÒjanti. EtaÑ sandhÈya SatthÈ Èha. 
BhaddÈli pana cintesi “sace sakiÑ pattaÑ p|retvÈ dinnaÑ bhattaÑ bhuÒjitvÈ 
puna pattaÑ dhovitvÈ odanassa p|retvÈ laddhaÑ bahi nÊharitvÈ 
chÈy|dakaphÈsuke ÔhÈne bhuÒjeyya, iti evaÑ vaÔÔeyya, itarathÈ ko 
sakkotÊ”ti. TasmÈ evampi kho ahaÑ bhante na ussahÈmÊti Èha. AyaÑ kira 
atÊte anantarÈya jÈtiyÈ kÈkayoniyaÑ nibbatti. KÈkÈ ca nÈma mahÈchÈtakÈ 
honti. TasmÈ ChÈtakatthero nÈma ahosi. Tassa pana viravantasseva BhagavÈ 
taÑ madditvÈ ajjhottharitvÈ “yo pana bhikkhu vikÈle khÈdanÊyaÑ vÈ 
bhojanÊyaÑ vÈ khÈdeyya vÈ bhuÒjeyya vÈ pÈcittiyan”ti2 sikkhÈpadaÑ 
paÒÒapesi. Tena vuttaÑ atha kho ÈyasmÈ BhaddÈli -pa- anussÈhaÑ 
pavedesÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. UÓhuÓhameva (SÊ) 2. Vi 2. 115 piÔÔhe. 
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 YathÈ tanti yathÈ aÒÒopi sikkhÈya na parip|rakÈrÊ ekavihÈrepi vasanto 
Satthu sammukhÊbhÈvaÑ na dadeyya, tatheva na adÈsÊti attho. Neva 
Bhagavato upaÔÔhÈnaÑ agamÈsi, na dhammadesanaÔÔhÈnaÑ na 
vitakkamÈÄakaÑ, na ekaÑ bhikkhÈcÈramaggaÑ paÔipajji. YasmiÑ kule 
BhagavÈ nisÊdati, tassa dvÈrepi na aÔÔhÈsi. Sacassa vasanaÔÔhÈnaÑ BhagavÈ 
gacchati, so puretarameva ÒatvÈ aÒÒattha gacchati. SaddhÈpabbajito kiresa 
kulaputto parisuddhasÊlo. Tenassa na aÒÒo vitakko ahosi, “mayÈ nÈma 
udarakÈraÓÈ Bhagavato sikkhÈpadapaÒÒÈpanaÑ paÔibÈhitaÑ, 
ananucchavikaÑ me katan”ti ayameva vitakko ahosi. TasmÈ ekavihÈre 
vasantopi lajjÈya Satthu sammukhÊbhÈvaÑ nÈdÈsi. 
 
 135. CÊvarakammaÑ karontÊti manussÈ Bhagavato cÊvarasÈÔakaÑ 
adaÑsu, taÑ gahetvÈ cÊvaraÑ karonti. EtaÑ dosakanti etaÑ okÈsaÑ etaÑ 
aparÈdhaÑ, Satthu sikkhÈpadaÑ paÒÒapentassa paÔibÈhitakÈraÓaÑ 
sÈdhukaÑ manasikarohÊti attho. Dukkarataranti vassaÑ hi vasitvÈ 
disÈpakkante bhikkh| kuhiÑ vasitthÈti pucchanti, tehi Jetavane vasimhÈti 
vutte “Èvuso BhagavÈ imasmiÑ antovasse kataraÑ jÈtakaÑ kathesi, kataraÑ 
suttantaÑ, kataraÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒapesÊ”ti pucchitÈro honti. Tato 
“vikÈlabhojanasikkhÈpadaÑ paÒÒapesi, BhaddÈli nÈma naÑ eko thero 
paÔibÈhÊ”ti vakkhanti. TaÑ sutvÈ bhikkh| “Bhagavatopi nÈma sikkhÈpadaÑ 
paÒÒapentassa paÔibÈhitaÑ1 ayuttaÑ akÈraÓan”ti vadanti. EvaÑ te ayaÑ 
doso mahÈjanantare pÈkaÔo hutvÈ duppaÔikÈrataÑ ÈpajjissatÊti maÒÒamÈnÈ 
evamÈhaÑsu. Apica aÒÒepi bhikkh| pavÈretvÈ Satthu santikaÑ Ègamissanti. 
Atha tvaÑ “ethÈvuso2 mama SatthÈraÑ khamÈpentassa sahÈyÈ hothÈ”ti 
saÑghaÑ sannipÈtessasi. Tattha ÈgantukÈ pucchissanti “Èvuso kiÑ iminÈpi 
bhikkhunÈ katan”ti. Tato etamatthaÑ sutvÈ “bhÈriyaÑ kataÑ bhikkhunÈ, 
DasabalaÑ nÈma paÔibÈhissatÊti ayuttametan”ti vakkhanti. Evampi te ayaÑ 
aparÈdho mahÈjanantare pÈkaÔo hutvÈ duppaÔikÈrataÑ ÈpajjissatÊti 
maÒÒamÈnÈpi evamÈhaÑsu. Atha vÈ BhagavÈ pavÈretvÈ cÈrikaÑ 
pakkamissati, atha tvaÑ gatagataÔÔhÈne Bhagavato khamÈpanatthÈya 
saÑghaÑ sannipÈtessasi. Tatra 
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 1. PaÔibÈhittha (SÊ), paÔibÈhituÑ (SyÈ) 2. EvaÑ Èvuso (Ka) 
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disÈvÈsino bhikkh| pucchissanti “Èvuso kiÑ iminÈ bhikkhunÈ katan”ti -pa- 
duppaÔikÈrataÑ ÈpajjissatÊti maÒÒamÈnÈpi evamÈhaÑsu. 

 EtadavocÈti appatir|paÑ mayÈ kataÑ, BhagavÈ pana mahantepi aguÓe 
alaggitvÈ mayhaÑ accayaÑ paÔiggaÓhissatÊti maÒÒamÈno etaÑ “accayo 
maÑ bhante”ti-ÈdivacanaÑ avoca. Tattha accayoti aparÈdho. MaÑ 
accagamÈti maÑ atikkamma abhibhavitvÈ pavatto. PaÔiggaÓhÈt|ti khamatu. 
ŒyatiÑ saÑvarÈyÈti anÈgate saÑvaraÓatthÈya, puna evar|passa aparÈdhassa 
dosassa khalitassa akaraÓatthÈya. TagghÈti ekaÑsena. Samayopi kho te 
BhaddÈlÊti BhaddÈli tayÈ paÔivijjhitabbayuttakaÑ ekaÑ kÈraÓaÑ atthi, tampi 
te na paÔividdhaÑ na sallakkhitanti dasseti. 
 
 136. UbhatobhÈgavimuttoti-ÈdÊsu dhammÈnusÈrÊ, saddhÈnusÈrÊti dve 
ekacittakkhaÓikÈ maggasama~gipuggalÈ. Ete pana sattapi ariyapuggale 
BhagavatÈpi evaÑ ÈÓÈpetuÑ na yuttaÑ, BhagavatÈ ÈÓatte tesampi evaÑ 
kÈtuÑ na yuttaÑ. AÔÔhÈnaparikappavasena pana ariyapuggalÈnaÑ 
suvacabhÈvadassanatthaÑ BhaddÈlittherassa ca 
dubbacabhÈvadassanatthametaÑ vuttaÑ. 

 Api nu tvaÑ tasmiÑ samaye ubhatobhÈgavimuttoti desanaÑ kasmÈ 
Èrabhi? BhaddÈlissa niggahaÓatthaÑ. AyaÑ hettha adhippÈyo–BhaddÈli 
ime satta ariyapuggalÈ loke dakkhiÓeyyÈ mama sÈsane sÈmino, mayi 
sikkhÈpadaÑ paÒÒapente paÔibÈhitabbayutte kÈraÓe sati etesaÑ paÔibÈhituÑ 
yuttaÑ. TvaÑ pana mama sÈsanato bÈhirako, mayi sikkhÈpadaÑ paÒÒapente 
tuyhaÑ paÔibÈhituÑ na yuttanti. 

 Ritto tucchoti anto ariyaguÓÈnaÑ abhÈvena rittako tucchako, 
issaravacane kiÒci na hoti. YathÈdhammaÑ paÔikarosÊti yathÈ dhammo 
Ôhito, tatheva karosi, khamÈpesÊti vuttaÑ hoti. TaÑ te mayaÑ 
paÔiggaÓhÈmÈti taÑ tava aparÈdhaÑ mayaÑ khamÈma. VuÉÉhi hesÈ 
BhaddÈli ariyassa vinayeti esÈ BhaddÈli ariyassa vinaye Buddhassa 
Bhagavato sÈsane vuÉÉhi nÈma. KatamÈ? AccayaÑ accayato disvÈ 
yathÈdhammaÑ paÔikaritvÈ ÈyatiÑ saÑvarÈpajjanÈ. DesanaÑ pana 
puggalÈdhiÔÔhÈnaÑ karonto “yo accayaÑ accayato disvÈ yathÈdhammaÑ 
paÔikaroti, ÈyatiÑ saÑvaraÑ ÈpajjatÊ”ti Èha. 
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 137. SatthÈpi upavadatÊti “asukavihÈravÈsÊ asukassa therassa 
saddhivihÈriko asukassa antevÈsiko itthannÈmo nÈma bhikkhu 
lokuttaradhammaÑ nibbattetuÑ araÒÒaÑ paviÔÔho”ti sutvÈ “kiÑ tassa 
araÒÒavÈsena, yo mayhaÑ pana sÈsane sikkhÈya aparip|rakÈrÊ”ti evaÑ 
upavadati. Sesapadesupi eseva nayo, apicettha devatÈ na kevalaÑ 
upavadanti, bheravÈrammaÓaÑ dassetvÈ palÈyanÈkÈrampi karonti. AttanÈpi 
attÈnanti sÊlaÑ Èvajjantassa saÑkiliÔÔhaÔÔhÈnaÑ pÈkaÔaÑ hoti, cittaÑ 
vidhÈvati, na kammaÔÔhÈnaÑ allÊyati. So “kiÑ mÈdisassa araÒÒavÈsenÈ”ti 
vippaÔisÈrÊ uÔÔhÈya pakkamati. AttÈpi attÈnaÑ upavaditoti attanÈpi attÈ 
upavadito, ayameva vÈ pÈÔho. Sukkapakkho vutta paccanÊkanayena 
veditabbo. So vivicceva kÈmehÊti-Èdi evaÑ sacchikarotÊti dassa natthaÑ 
vuttaÑ. 
 
 140. Pasayha pasayha1 kÈraÓaÑ karontÊti appamattakepi dose 
niggahetvÈ punappunaÑ kÈrenti. No tathÈti mahantepi aparÈdhe yathÈ 
itaraÑ, evaÑ pasayha na kÈrenti. So kira “Èvuso BhaddÈli mÈ cintayittha, 
evar|paÑ nÈma hoti, ehi SatthÈraÑ khamÈpehÊ”ti bhikkhusaÑghatopi, kaÒci 
bhikkhuÑ pesetvÈ attano santikaÑ pakkosÈpetvÈ “BhaddÈli mÈ cintayittha, 
evar|paÑ nÈma hotÊ”ti evaÑ SatthusantikÈpi anuggahaÑ paccÈsÊsati. Tato 
“bhikkhusaÑghenÈpi na samassÈsito, SatthÈrÈpÊ”ti cintetvÈ evamÈha. 

 Atha BhagavÈ bhikkhusaÑghopi SatthÈpi ovaditabbayuttameva ovadati, 
na itaranti dassetuÑ idha BhaddÈli ekaccoti-ÈdimÈha. Tattha aÒÒenÈÒÒanti-
ÈdÊni AnumÈnasutte vitthÈritÈni. Na sammÈ vattatÊti sammÈ vattampi na 
vattati. Na lomaÑ pÈtetÊti anulomavatte na vattati, vilomameva gaÓhÈti. Na 
netthÈraÑ vattatÊti nitthÈraÓakavattamhi na vattati, ÈpattivuÔÔhÈnatthaÑ 
turitaturito chandajÈto na hoti. TatrÈti tasmiÑ tassa dubbacakaraÓe. 
AbhiÓhÈpattikoti nirantarÈpattiko. Œpattibahuloti sÈpattikakÈlovassa bahu, 
suddho nirÈpattikakÈlo appoti attho. Na khippameva v|pasammatÊti 
khippaÑ na v|pasammati, dÊghasuttaÑ hoti. 
______________________________________________________________ 
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VinayadharÈ pÈdadhovanakÈle ÈgataÑ “gacchÈvuso vattavelÈ”ti vadanti. 
Puna kÈlaÑ maÒÒitvÈ ÈgataÑ “gacchÈvuso tuyhaÑ vihÈravelÈ, gacchÈvuso 
sÈmaÓerÈdÊnaÑ uddesa dÈnavelÈ, amhÈkaÑ nhÈnavelÈ, ther|paÔÔhÈnavelÈ, 
mukhadhovanavelÈ”ti-ÈdÊni vatvÈ divasabhÈgepi rattibhÈgepi ÈgataÑ 
uyyojentiyeva. “KÈya velÈya bhante okÈso bhavissatÊ”ti vuttepi 
“gacchÈvuso, tvaÑ imameva ÔhÈnaÑ jÈnÈsi, asuko nÈma vinayadharatthero 
sinehapÈnaÑ pivati, asuko virecanaÑ kÈreti, kasmÈ turitosÊ”ti-ÈdÊni vatvÈ 
dÊghasuttameva karonti. 
 
 141. Khippameva v|pasammatÊti lahuÑ v|pasammati, na dÊghasuttaÑ 
hoti. UssukkÈpannÈ bhikkh| “Èvuso ayaÑ subbaco bhikkhu, janapadavÈsino 
nÈma gÈmantasenÈsane vasanaÔÔhÈnanisajjanÈdÊni na phÈsukÈni honti, 
bhikkhÈcÈropi dukkho hoti, sÊghamassa adhikaraÓaÑ v|pasamemÈ”ti 
sannipatitvÈ Èpattito vuÔÔhÈpetvÈ suddhante1 patiÔÔhÈpenti. 
 
 142. AdhiccÈpattikoti kadÈci kadÈci ÈpattiÑ Èpajjati. So kiÒcÈpi lajjÊ 
hoti pakatatto, dubbacattÈ panassa bhikkh| tatheva paÔipajjanti. 
 
 144. SaddhÈmattakena vahati pemamattakenÈti ÈcariyupajjhÈyesu 
appamattikÈya gehassitasaddhÈya appamattakena gehassitapemena yÈpeti. 
PaÔisandhiggahaÓasadisÈ hi ayaÑ pabbajjÈ nÈma, navapabbajito pabbajjÈya 
guÓaÑ ajÈnanto ÈcariyupajjhÈyesu pemamattena yÈpeti, tasmÈ evar|pÈ 
sa~gaÓhitabbÈ. Appamattakampi hi sa~gahaÑ labhitvÈ pabbajjÈya ÔhitÈ 
abhiÒÒÈpattÈ mahÈsamaÓÈ bhavissanti. Ettakena kathÈmaggena 
“ovaditabbayuttakaÑ ovadanti, na itaran”ti imameva BhagavatÈ dassitaÑ. 
 
 145. AÒÒÈya saÓÔhahiÑs|ti arahatte patiÔÔhahiÑsu. Sattesu 
hÈyamÈnes|hi paÔipattiyÈ hÈyamÈnÈya sattÈ hÈyanti nÈma. Saddhamme 
antaradhÈyamÈneti paÔipattisaddhamme antaradhÈyamÈne. 
PaÔipattisaddhammopi hi paÔipattip|rakesu sattesu asati2 antaradhÈyati 
______________________________________________________________ 
 1. Suddhatte (SÊ) 2. AntaradhÈnesu (Ka) 
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nÈma. ŒsavaÔÔhÈnÊyÈti ÈsavÈ tiÔÔhanti etes|ti ÈsavaÔÔhÈnÊyÈ. Yesu 
diÔÔhadhammika samparÈyikÈ par|pavÈdavippaÔisÈravadhabandhanÈdayo 
ceva apÈyadukkhavisesabh|tÈ ca ÈsavÈ tiÔÔhantiyeva. YasmÈ nesaÑ te 
kÈraÓaÑ hontÊti attho. Te ÈsavaÔÔhÈnÊyÈ vÊtikkamadhammÈ yÈva na saÑghe 
pÈtubhavanti, na tÈva SatthÈ sÈvakÈnaÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒapetÊti ayamettha 
yojanÈ. 

 EvaÑ akÈlaÑ dassetvÈ puna kÈlaÑ dassetuÑ yato ca kho BhaddÈlÊti-
ÈdimÈha. Tattha yatoti yadÈ, yasmiÑ kÈleti vuttaÑ hoti. SesaÑ 
vuttÈnusÈreneva veditabbaÑ. AyaÑ vÈ ettha sa~khepattho–yasmiÑ kÈle 
ÈsavaÔÔhÈnÊyÈ dhammÈti sa~khaÑ gatÈ vÊtikkamadosÈ saÑghe pÈtubhavanti, 
tadÈ SatthÈ sÈvakÈnaÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒapeti. KasmÈ? TesaÑyeva 
ÈsavaÔÔhÈnÊyadhammasa~khÈtÈnaÑ vÊtikkamadosÈnaÑ paÔighÈtÈya. 

 EvaÑ ÈsavaÔÔhÈnÊyÈnaÑ dhammÈnaÑ anuppattiÑ sikkhÈpadapaÒÒattiyÈ 
akÈlaÑ, uppattiÒca kÈlanti vatvÈ idÈni tesaÑ dhammÈnaÑ anuppatikÈlaÒca 
uppattikÈlaÒca dassetuÑ na tÈva BhaddÈli idhekacceti-ÈdimÈha. Tattha 
mahattanti mahantabhÈvaÑ. SaÑgho hi yÈva na theranavamajjhimÈnaÑ 
vasena mahattaÑ patto hoti, tÈva senÈsanÈni pahonti, sÈsane ekacce 
ÈsavaÔÔhÈnÊyÈ1 dhammÈ na uppajjanti. MahattaÑ patte pana te uppajjanti, 
atha SatthÈ sikkhÈpadaÑ paÒÒapeti. Tattha mahattaÑ patte saÑghe paÒÒatta 
sikkhÈpadÈni– 

“Yo pana bhikkhu anupasampannena uttaridirattatirattaÑ 
sahaseyyaÑ kappeyya pÈcittiyaÑ2. YÈ pana bhikkhunÊ anuvassaÑ 
vuÔÔhÈpeyya pÈcittiyaÑ3. YÈ pana bhikkhunÊ ekavassaÑ dve 
vuÔÔhÈpeyya pÈcittiyan”ti4. IminÈ nayena veditabbÈni. 

 LÈbhagganti lÈbhassa aggaÑ. SaÑgho hi yÈva na lÈbhaggapatto hoti, na 
tÈva lÈbhaÑ paÔicca ÈsavaÔÔhÈnÊyÈ dhammÈ uppajjanti. Patte pana uppajjanti, 
atha SatthÈ sikkhÈpadaÑ paÒÒapeti– 
______________________________________________________________ 
 1. SenÈsane paÔicca ÈsavaÔÔhÈnÊyÈ (SÊ) 2. Vi 2. 27 piÔÔhe. 
 3. Vi 2. 449 piÔÔhe. 4. Vi 2. 450 piÔÔhe. 
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“Yo pana bhikkhu acelakassa vÈ paribbÈjakassa vÈ paribbÈjikÈya 
vÈ sahatthÈ khÈdanÊyaÑ vÈ bhojanÊyaÑ vÈ dadeyya pÈcittiyan”ti1. 

 IdaÒhi lÈbhaggapatte saÑghe sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ. 

 Yasagganti yasassa aggaÑ. SaÑgho hi yÈva na yasaggapatto hoti, na 
tÈva yasaÑ paÔicca ÈsavaÔÔhÈnÊyÈ dhammÈ uppajjanti. Patte pana uppajjanti, 
atha SatthÈ sikkhÈpadaÑ paÒÒapeti “surÈmerayapÈne pÈcittiyan”ti2. IdaÒhi 
yasaggapatte saÑghe sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ.  

 BÈhusaccanti bahussutabhÈvaÑ. SaÑgho hi yÈva na bÈhusaccapatto 
hoti, na tÈva ÈsavaÔÔhÈnÊyÈ dhammÈ uppajjanti. BÈhusaccapatte pana yasmÈ 
ekaÑ nikÈyaÑ dve nikÈye paÒcapi nikÈye uggahetvÈ ayoniso ummujjamÈnÈ 
puggalÈ rasena rasaÑ saÑsandetvÈ uddhammaÑ ubbinayaÑ Satthu sÈsanaÑ 
dÊpenti, atha SatthÈ “yo pana bhikkhu evaÑ vadeyya tathÈhaÑ BhagavatÈ 
dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi3 -pa-. SamaÓuddesopi ce evaÑ vadeyyÈ”ti4ÈdinÈ 
nayena sikkhÈpadaÑ paÒÒapeti.  

 RattaÒÒutaÑ pattoti ettha rattiyo jÈnantÊti rattaÒÒ|. Attano 
pabbajitadivasato paÔÔhÈya bah| rattiyo jÈnanti, cirapabbajitÈti vuttaÑ hoti. 
RattaÒÒ|naÑ bhÈvaÑ rattaÒÒutaÑ. Tatra rattaÒÒutaÑ patte saÑghe 
upasenaÑ Va~gantaputtaÑ Èrabbha sikkhÈpadaÑ paÒÒattanti veditabbaÑ. 
So hÈyasmÈ |nadasavasse bhikkh| upasampÈdente disvÈ ekavasso 
saddhivihÈrikaÑ upasampÈdesi. Atha BhagavÈ sikkhÈpadaÑ paÒÒapesi “na 
bhikkhave |nadasavassena upasampÈdetabbo, yo upasampÈdeyya Èpatti 
dukkaÔassÈ”ti5. EvaÑ paÒÒatte sikkhÈpade puna bhikkh| “dasavassamhÈ 
dasavassamhÈ”ti bÈlÈ abyattÈ upasampÈdenti. Atha BhagavÈ aparampi 
sikkhÈpadaÑ paÒÒapesi “na bhikkhave bÈlena abyattena upasampÈdetabbo, 
yo upasampÈdeyya, Èpatti dukkaÔassa. AnujÈnÈmi bhikkhave byattena 
bhikkhunÈ paÔibalena dasavassena vÈ atirekadasavassena vÈ 
upasampÈdetun”ti5. Iti rattaÒÒutaÑ pattakÈle dve sikkhÈpadÈni paÒÒattÈni.  
______________________________________________________________ 
 1. Vi 2. 123 piÔÔhe. 2. Vi 2. 146 piÔÔhe. 3. Vi 2. 177 piÔÔhe. 
 4. Vi 2. 183 piÔÔhe. 5. Vi 3. 75 piÔÔhe. 
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 146. ŒjÈnÊyasus|pamaÑ dhammapariyÈyaÑ desesinti taruÓÈjÈnÊya-
upamaÑ katvÈ dhammaÑ desayiÑ. TatrÈti tasmiÑ asaraÓe. Na kho 
BhaddÈli eseva het|ti na esa sikkhÈya aparip|rakÈrÊbhÈvoyeva eko hetu. 
 
 147. MukhÈdhÈne kÈraÓaÑ kÈretÊti khalÊnabandhÈdÊhi mukhaÔÔhapane 
sÈdhukaÑ gÊvaÑ paggaÓhÈpetuÑ kÈraÓaÑ kÈreti. Vis|kÈyitÈnÊti-ÈdÊhi 
visevanÈcÈraÑ kathesi. SabbÈneva hetÈni aÒÒamaÒÒavevacanÈni. TasmiÑ 
ÔhÈneti tasmiÑ visevanÈcÈre. ParinibbÈyatÊti nibbisevano hoti, taÑ 
visevanaÑ jahatÊti attho. YugÈdhÈneti yugaÔÔhapane yugassa sÈdhukaÑ 
gahaÓatthaÑ. 

 Anukkameti cattÈropi pÈde ekappahÈreneva ukkhipane ca nikkhipane 
ca. ParasenÈya hi1 ÈvÈÔe ÔhatvÈ asiÑ gahetvÈ Ègacchantassa assassa pÈde 
chindanti2. TasmiÑ samaye esa ekappahÈreneva cattÈropi pÈde 
ukkhipissatÊti rajjubandhanavidhÈnena etaÑ kÈraÓaÑ karonti. MaÓÉaleti 
yathÈ asse nisinnoyeva bh|miyaÑ patitaÑ ÈvudhaÑ gahetuÑ sakkoti, evaÑ 
karaÓatthaÑ maÓÉale kÈraÓaÑ kÈreti. KhurakÈseti aggaggakhurehi 
pathavÊkamane3. RattiÑ okkantakaraÓasmiÒhi yathÈ padasaddo na suyyati, 
tadatthaÑ ekasmiÑ ÔhÈne saÒÒaÑ datvÈ aggaggakhurehiyeva gamanaÑ 
sikkhÈpenti. TaÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ. Javeti sÊghavÈhane. “DhÈve”tipi 
pÈÔho4. Attano parÈjaye sati palÈyanatthaÑ, paraÑ palÈyantaÑ anubandhitvÈ 
gahaÓatthaÒca etaÑ kÈraÓaÑ kÈreti. Davatteti davattÈya5, yuddhakÈlasmiÑ 
hi hatthÊsu vÈ koÒcanÈdaÑ karontesu assesu vÈ hasantesu rathesu vÈ 
nighosantesu6 yodhesu vÈ ukkuÔÔhiÑ karo ntesu tassa ravassa abhÈyitvÈ 
parasenapavesanatthaÑ ayaÑ kÈraÓÈ kariyati7. 

 RÈjaguÓeti raÒÒÈ jÈnitabbaguÓe. K|ÔakaÓÓaraÒÒo kira guÄavaÓÓo nÈma 
asso ahosi. RÈjÈ pÈcÊnadvÈrena nikkhamitvÈ CetiyapabbataÑ 
______________________________________________________________ 
 1. ParasenÈ yahiÑ (SÊ) 2. Chindati (SÊ) 3. PathavÊkasane (SÊ, SyÈ) 
 4. DhÈveti sÊghajavane, dhavanetipi pÈÔho (SÊ) 5. Ravattheti ravatthÈya (SÊ, SyÈ) 
 6. NigghÈtentesu (SÊ), nighÈtentesu (SyÈ) 7. IdaÑ kÈraÓaÑ kariyati (SyÈ) 
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gamissÈmÊti KalambanadÊtÊraÑ1 sampatto. Asso tÊre ÔhatvÈ udakaÑ otarituÑ 
na icchati, rÈjÈ assÈcariyaÑ ÈmantetvÈ “aho tayÈ asso sikkhÈpito udakaÑ 
otarituÑ na icchatÊ”ti Èha. Œcariyo “susikkhÈpito deva asso, evamassa hi2 
cittaÑ ‘sacÈhaÑ udakaÑ otarissÈmi, vÈlaÑ temissati, vÈle tinte raÒÒo a~ge 
udakaÑ pÈteyyÈ’ti evaÑ tumhÈkaÑ sarÊre udakapÈtanabhayena na otarati, 
vÈlaÑ gaÓhÈpethÈ”ti Èha. RÈjÈ tathÈ kÈresi. Asso vegena otaritvÈ pÈraÑ 
gato. EtadatthaÑ ayaÑ kÈraÓÈ kariyati. RÈjavaÑseti assarÈjavaÑse. VaÑso 
ceso3 assarÈjÈnaÑ, tathÈr|pena pahÈrena chinnabhinnasarÊrÈpi assÈrohaÑ 
parasenÈya apÈtetvÈ bahi nÊharantiyeva. EtadatthaÑ kÈraÓaÑ kÈretÊti attho. 

 Uttame javeti javasampattiyaÑ, yathÈ uttamajavo hoti, evaÑ kÈraÓaÑ 
kÈretÊti attho. Uttame hayeti uttamahayabhÈve, yathÈ uttamahayo hoti, evaÑ 
kÈraÓaÑ kÈretÊti attho. Tattha pakatiyÈ uttamahayova uttamahayakÈraÓaÑ 
arahati, na aÒÒo. UttamahayakÈraÓÈya eva ca hayo uttamajavaÑ paÔipajjati, 
na aÒÒoti. 

 TatridaÑ vatthu–eko kira rÈjÈ ekaÑ sindhavapotakaÑ labhitvÈ 
sindhavabhÈvaÑ ajÈnitvÈva imaÑ sikkhÈpehÊti Ècariyassa adÈsi. Œcariyopi 
tassa sindhavabhÈvaÑ ajÈnanto taÑ mÈsakhÈdakaghoÔakÈnaÑ kÈraÓÈsu 
upaneti. So attano ananucchavikattÈ kÈraÓaÑ na paÔipajjati. So taÑ dametuÑ 
asakkonto “k|Ôasso ayaÑ mahÈrÈjÈ”ti vissajjÈpesi. 

 AthekadivasaÑ eko assÈcariyapubbako daharo upajjhÈyassa bhaÓÉakaÑ 
gahetvÈ gacchanto taÑ parikhÈpiÔÔhe carantaÑ disvÈ “anaggho bhante 
sindhavapotako”ti upajjhÈyassa kathesi. Sace rÈjÈ jÈneyya, ma~galassaÑ 
naÑ kareyyÈti. Thero Èha “micchÈdiÔÔhiko tÈta rÈjÈ appeva nÈma 
BuddhasÈsane pasÊdeyya raÒÒo kathehÊ”ti. So gantvÈ “mahÈrÈja anaggho 
sindhavapotako atthÊ”ti kathesi. TayÈ 
______________________________________________________________ 
 1. KadambanadÊtÊraÑ (SyÈ), koÄumbanadÊtÊraÑ (Ka) 2. Etassa hi (SÊ, SyÈ) 
 3. Heso (SÊ, SyÈ) 
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diÔÔho tÈtÈti. Œma mahÈrÈjÈti. KiÑ laddhuÑ vaÔÔatÊti. TumhÈkaÑ 
bhuÒjanakasuvaÓÓathÈle tumhÈkaÑ bhuÒjanakabhattaÑ tumhÈkaÑ 
pivanakaraso tumhÈkaÑ gandhÈ tumhÈkaÑ mÈlÈti. RÈjÈ sabbaÑ dÈpesi. 
Daharo gÈhÈpetvÈ agamÈsi. 

 Asso gandhaÑ ghÈyitvÈva “mayhaÑ guÓajÈnanaka-Ècariyo atthi 
maÒÒe”ti sÊsaÑ ukkhipitvÈ olokento aÔÔhÈsi. Daharo gantvÈ “bhattaÑ 
bhuÒjÈ”ti accharaÑ pahari. Asso ÈgantvÈ suvaÓÓathÈle bhattaÑ bhuÒji, 
rasaÑ pivi. Atha naÑ gandhehi vilimpitvÈ rÈjapiÄandhanaÑ piÄandhitvÈ 
“purato purato gacchÈ”ti accharaÑ pahari. So daharassa purato purato 
gantvÈ ma~galassaÔÔhÈne aÔÔhÈsi. Daharo “ayaÑ te mahÈrÈja anaggho 
sindhavapotako, iminÈva naÑ niyÈmena katipÈhaÑ paÔijaggÈpehÊ”ti vatvÈ 
nikkhami. 

 Atha katipÈhassa accayena ÈgantvÈ assassa ÈnubhÈvaÑ passissasi 
mahÈrÈjÈti. SÈdhu Ècariya kuhiÑ ÔhatvÈ passÈmÈti. UyyÈnaÑ gaccha 
mahÈrÈjÈti. RÈjÈ assaÑ gÈhÈpetvÈ agamÈsi. Daharo accharaÑ paharitvÈ 
“etaÑ rukkhaÑ anupariyÈhÊ”ti assassa saÒÒaÑ adÈsi. Asso pakkhanditvÈ 
rukkhaÑ anuparigantvÈ Ègato. RÈjÈ neva gacchantaÑ na ÈgacchantaÑ 
addasa. DiÔÔho te mahÈrÈjÈti. Na diÔÔho tÈtÈti. ValaÒjakadaÓÉaÑ etaÑ 
rukkhaÑ nissÈya ÔhapethÈti vatvÈ accharaÑ pahari “valaÒjakadaÓÉaÑ 
gahetvÈ ehÊ”ti. Asso pakkhanditvÈ mukhena gahetvÈ Ègato. DiÔÔhaÑ 
mahÈrÈjÈti. DiÔÔhaÑ tÈtÈti. 

 Puna accharaÑ pahari “uyyÈnassa pÈkÈramatthakena caritvÈ ehÊ”ti. 
Asso tathÈ akÈsi. DiÔÔho mahÈrÈjÈti. Na diÔÔho tÈtÈti. RattakambalaÑ 
ÈharÈpetvÈ assassa pÈde bandhÈpetvÈ tatheva saÒÒaÑ adÈsi. Asso 
ulla~ghitvÈ pÈkÈramatthakena anupariyÈyi. BalavatÈ purisena ÈviÒchana-
alÈtaggisikhÈ viya uyyÈnapÈkÈramatthake paÒÒÈyittha. Asso gantvÈ samÊpe 
Ôhito. DiÔÔhaÑ mahÈrÈjÈti. DiÔÔhaÑ tÈtÈti. 
Ma~galapokkharaÓipÈkÈramatthake anupariyÈhÊti saÒÒaÑ adÈsi. 

 Puna “pokkharaÓiÑ otaritvÈ padumapattesu cÈrikaÑ carÈhÊ”ti saÒÒaÑ 
adÈsi. PokkharaÓiÑ otaritvÈ sabbapadumapatte caritvÈ agamÈsi, ekaÑ 
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pattampi anakkantaÑ vÈ phÈlitaÑ vÈ chinditaÑ vÈ khaÓÉitaÑ vÈ nÈhosi. 
DiÔÔhaÑ mahÈrÈjÈti. DiÔÔhaÑ tÈtÈti. AccharaÑ paharitvÈ taÑ hatthatalaÑ 
upanÈmesi. DhÈtupatthaddho la~ghitvÈ hatthatale aÔÔhÈsi. DiÔÔhaÑ 
mahÈrÈjÈti. DiÔÔhaÑ tÈtÈti. EvaÑ uttamahayo eva uttamakÈraÓÈya 
uttamajavaÑ paÔipajjati. 

 Uttame sÈkhalyeti muduvÈcÈya. MuduvÈcÈya hi “tÈta tvaÑ mÈ cintayi, 
raÒÒo ma~galasso bhavissasi, rÈjabhojanÈdÊni labhissasÊ”ti 
uttamahayakÈraÓaÑ kÈretabbo. Tena vuttaÑ “uttame sÈkhalye”ti. 
RÈjabhoggoti raÒÒo upabhogo1. RaÒÒo a~ganteva sa~khaÑ gacchatÊti 
yattha katthaci gacchantena hatthaÑ viya pÈdaÑ viya anohÈyeva gantabbaÑ 
hoti. TasmÈ a~ganti sa~khaÑ gacchati, cat|su vÈ sena~gesu ekaÑ a~gaÑ 
hoti. 

 AsekhÈya sammÈdiÔÔhiyÈti arahattaphalasammÈdiÔÔhiyÈ. 
SammÈsa~kappÈdayopi taÑsampayuttÈva. SammÈÒÈÓaÑ pubbe 
vuttasammÈdiÔÔhiyeva. ®hapetvÈ pana aÔÔha phala~gÈni sesÈ dhammÈ 
vimuttÊti veditabbÈ. SesaÑ sabbattha uttÈnameva. AyaÑ pana desanÈ 
ugghaÔitaÒÒ|puggalassa vasena arahattanik|ÔaÑ gahetvÈ niÔÔhÈpitÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

BhaddÈlisuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
6. LaÔukikopamasuttavaÓÓanÈ 

 148. EvaÑ me sutanti LaÔukikopamasuttaÑ. Tattha yena so vanasaÓÉoti 
ayampi MahÈ-udÈyitthero BhagavatÈ saddhiÑyeva piÓÉÈya pavisitvÈ 
saddhiÑ paÔikkami. TasmÈ yena so BhagavatÈ upasa~kamanto2 vanasaÓÉo 
tenupasa~kamÊti veditabbo. ApahattÈti apahÈrako. UpahattÈti upahÈrako. 
PaÔisallÈnÈ vuÔÔhitoti phalasamÈpattito vuÔÔhito. 
______________________________________________________________ 
 1. Sambhogo (Ka) 2. Upasa~kamito (?)  
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 149. YaÑ BhagavÈti yasmiÑ samaye BhagavÈ. I~ghÈti ÈÓattiyaÑ 
nipÈto. AÒÒathattanti cittassa aÒÒathattaÑ. TaÒca kho na BhagavantaÑ 
paÔicca, evar|paÑ pana paÓÊtabhojanaÑ alabhantÈ kathaÑ yÈpessÈmÈti 
evaÑ paÓÊtabhojanaÑ paÔicca ahosÊti veditabbaÑ. Bh|tapubbanti iminÈ 
rattibhojanassa paÓÊtabhÈvaÑ dasseti. S|peyyanti s|pena upanetabbaÑ 
macchamaÑsakaÄÊrÈdi. SamaggÈ bhuÒjissÈmÈti ekato bhuÒjissÈma. 
Sa~khatiyoti abhisa~khÈrikakhÈdanÊyÈni. SabbÈ tÈ rattinti sabbÈ tÈ 
sa~khatiyo rattiÑ yeva honti, divÈ pana appÈ parittÈ thokikÈ hontÊti. 
ManussÈ hi divÈ yÈgukaÒjiyÈdÊhi yÈpetvÈpi rattiÑ yathÈsatti 
yathÈpaÓÊtameva bhuÒjanti. 

 Puna bh|tapubbanti iminÈ rattiÑ vikÈlabhojane ÈdÊnavaÑ dasseti. 
Tattha andhakÈratimisÈyanti bahalandhakÈre. MÈÓavehÊti corehi. 
KatakammehÊti katacorakammehi. CorÈ kira1 katakammÈ yaÑ nesaÑ 
devataÑ ÈyÈcitvÈ kammaÑ nipphannaÑ, tassa upahÈratthÈya manusse 
mÈretvÈ galalohitÈdÊni gaÓhanti. Te aÒÒesu manussesu mÈriyamÈnesu 
kolÈhalÈ uppajjissanti, pabbajitaÑ pariyesanto nÈma natthÊti maÒÒamÈnÈ 
bhikkh| gahetvÈ mÈrenti. TaÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ. AkatakammehÊti 
aÔavito gÈmaÑ ÈgamanakÈle kammanipphannatthaÑ puretaraÑ balikammaÑ 
kÈtukÈmehi. Asaddhammena nimantetÊti “ehi bhikkhu ajjekarattiÑ idheva 
bhuÒjitvÈ idha vasitvÈ sampattiÑ anubhavitvÈ sve gamissasÊ”ti 
methunadhammena nimanteti. 

 Puna bh|tapubbanti iminÈ attanÈ diÔÔhakÈraÓaÑ katheti. VijjantarikÈyÈti 
vijjuvijjotanakkhaÓe. VissaramakÈsÊti mahÈsaddamakÈsi. Abhummeti bh|’ti 
vaÉÉhi, abh|’ti avaÉÉhi, vinÈso mayhanti attho. PisÈco vata manti pisÈco 
maÑ khÈdituÑ Ègato vata. ŒtumÈrÊ mÈtumÈrÊti2 ettha Èt|ti pitÈ, mÈt|ti 
mÈtÈ. IdaÑ vuttaÑ hoti–yassa pitÈ vÈ mÈtÈ vÈ atthi, taÑ mÈtÈpitaro 
amhÈkaÑ puttakoti yathÈ tathÈ vÈ uppÈdetvÈ yaÑkiÒci 
khÈdanÊyabhojanÊyaÑ datvÈ ekasmiÑ ÔhÈne sayÈpenti. So evaÑ rattiÑ 
piÓÉÈya na carati. TuyhaÑ pana mÈtÈpitaro matÈ maÒÒe, tena evaÑ carasÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. Te kira (SÊ, SyÈ) 2. ŒtumÈtumÈrÊti (Ka) 
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 150. EvamevÈti evameva kiÒci ÈnisaÑsaÑ apassantÈ nikkÈraÓeneva 
evamÈhaÑs|ti garahanto Èha. Tattha ÈhaÑs|ti vadanti. KiÑ panimassÈti 
imassa appamattakassa hetu kiÑ vattabbaÑ nÈma, nanu apassantena viya 
asuÓantena viya bhavitabbanti. OramattakassÈti parittamattakassa. 
AdhisallikhatevÈyanti ayaÑ samaÓo navanÊtaÑ pisanto viya1 
padumanÈÄasuttaÑ kakacena okkantanto viya atisallekhati, ativÈyÈmaÑ 
karoti. SikkhÈkÈmÈti SÈriputtamoggallÈnÈdayo viya sikkhÈkÈmÈ, tesu ca 
appaccayaÑ upaÔÔhapenti. TesaÒhi evaÑ hoti “sace ete ‘appamattakaÑ etaÑ, 
haratha BhagavÈ’ti vadeyyuÑ, kiÑ SatthÈ na hareyya. EvaÑ pana avatvÈ 
BhagavantaÑ parivÈretvÈ nisinnÈ ‘evaÑ BhagavÈ, sÈdhu BhagavÈ, 
paÒÒapetha BhagavÈ’ti atirekataraÑ ussÈhaÑ paÔilabhantÊ”ti. TasmÈ tesu 
appaccayaÑ upaÔÔhapenti. 

 Tesanti tesaÑ ekaccÈnaÑ moghapurisÈnaÑ. Tanti taÑ appamattakaÑ 
pahÈ tabbaÑ. Th|lo kali~garoti gale baddhaÑ mahÈkaÔÔhaÑ viya hoti. 
LaÔukikÈ sakuÓikÈti cÈtakasakuÓikÈ2. SÈ kira ravasataÑ ravitvÈ naccasataÑ 
naccitvÈ sakiÑ gocaraÑ gaÓhÈti. ŒkÈsato bh|miyaÑ patiÔÔhitaÑ pana naÑ 
disvÈ vacchapÈlakÈdayo kÊÄanatthaÑ p|tilatÈya bandhanti. TaÑ sandhÈyetaÑ 
vuttaÑ. ŒgametÊti upeti. TaÒhi tassÈti taÑ p|tilatÈbandhanaÑ tassÈ 
appasarÊratÈya ceva appathÈmatÈya ca balavabandhanaÑ nÈma, mahantaÑ 
nÈÄikerarajju viya ducchijjaÑ hoti. Tesanti tesaÑ moghapurisÈnaÑ saddhÈ 
mandatÈya ca paÒÒÈmandatÈya ca balavaÑ bandhanaÑ nÈma, 
dukkaÔavatthumattakampi mahantaÑ pÈrÈjikavatthu viya duppajahaÑ hoti. 
 
 151. Sukkapakkhe pahÈtabbassÈti kiÑ imassa appamattakassa 
pahÈtabbassa hetu BhagavatÈ vattabbaÑ atthi, yassa no BhagavÈ 
pahÈnamÈha. Nanu evaÑ Bhagavato adhippÈyaÑ ÒatvÈpi pahÈtabbamevÈti 
attho. AppossukkÈti anussukkÈ. PannalomÈti patitalomÈ, na tassa 
pahÈtabbabhayena uddhaggalomÈ. ParadattavuttÈti3 parehi dinnavuttino, 
parato laddhena yÈpentÈti attho. Migabh|tena cetasÈ viharantÊti  
______________________________________________________________ 
 1. Pivanto viya (SyÈ) 2. VÈtakasakuÓikÈ (SyÈ), vÈtasakuÓikÈ (SÊ) 
 3. ParadavuttÈti (SÊ, SyÈ) 
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apaccÈsÊsanapakkhe ÔhitÈ hutvÈ viharanti. Migo hi pahÈraÑ labhitvÈ 
manussÈvÈsaÑ gantvÈ bhesajjaÑ vÈ vaÓatelaÑ vÈ labhissÈmÊti ajjhÈsayaÑ 
akatvÈ pahÈraÑ labhitvÈva agÈmakaÑ araÒÒaÑ pavisitvÈ pahaÔaÔÔhÈnaÑ1 
heÔÔhÈ katvÈ nipatitvÈ phÈsubh|takÈle uÔÔhÈya gacchati. EvaÑ migÈ 
apaccÈsÊsanapakkhe ÔhitÈ. IdaÑ sandhÈya vuttaÑ “migabh|tena cetasÈ 
viharantÊ”ti. TaÒhi tassÈti taÑ varattabandhanaÑ tassa hatthinÈgassa 
mahÈsarÊratÈya ceva mahÈthÈmatÈya ca dubbalabandhanaÑ nÈma. P|tilatÈ 
viya suchijjaÑ hoti. TesaÑ tanti tesaÑ tÈ kulaputtÈnaÑ saddhÈmahantatÈya 
ca paÒÒÈmahantatÈya ca mahantaÑ pÈrÈjikavatthupi dukkaÔavatthumattakaÑ 
viya suppajahaÑ hoti. 
 
 152. Daliddoti dÈliddiyena2 samannÈgato. Assakoti nissako3. AnÈÄiyoti 
anaÉÉho. AgÈrakanti khuddakagehaÑ. Oluggavilugganti yassa 
gehayaÔÔhiyo4 piÔÔhivaÑsato muccitvÈ maÓÉale laggÈ, maÓÉalato muccitvÈ 
bh|miyaÑ laggÈ. KÈkÈtidÈyinti yattha kiÒcideva bhuÒjissÈmÈti anto 
nisinnakÈle visuÑ dvÈrakiccaÑ nÈma natthi, tato tato kÈkÈ pavisitvÈ 
parivÈrenti. S|rakÈkÈ hi palÈyanakÈle ca yathÈsammukhaÔÔhÈneneva 
nikkhamitvÈ palÈyanti. Naparamar|panti na puÒÒavantÈnaÑ gehaÑ viya 
uttamar|paÑ. KhaÔopikÈti5 vilÊvamaÒcako. OluggaviluggÈti oÓatuÓÓatÈ. 
DhaÒÒasamavÈpakanti dhaÒÒaÒca samavÈpakaÒca. Tattha dhaÒÒaÑ nÈma 
kudr|sako. SamavÈpakanti lÈbubÊja kumbhaÓÉabÊjakÈdi bÊjajÈtaÑ. 
Naparamar|panti yathÈ puÒÒavantÈnaÑ gandhasÈlibÊjÈdi parisuddhaÑ 
bÊjaÑ, na evar|paÑ. JÈyikÈti kapaÓajÈyÈ. Naparamar|pÈti pacchisÊsÈ 
lambatthanÊ mahodarÈ pisÈcÈ viya bÊbhacchÈ6. SÈmaÒÒanti samaÓabhÈvo. So 
vatassaÑ, yohanti so vatÈhaÑ puriso nÈma assaÑ, yo kesamassuÑ ohÈretvÈ 
pabbajeyyanti. 

 So na sakkuÓeyyÈti so evaÑ cintetvÈpi gehaÑ gantvÈ “pabbajjÈ nÈma 
lÈbhagarukÈ dukkarÈ durÈsadÈ, sattapi aÔÔhapi gÈme piÓÉÈya caritvÈ 
yathÈdhoteneva pattena Ègantabbampi hoti, evaÑ yÈpetuÑ  
______________________________________________________________ 
 1. PahÈraÔÔhÈnaÑ (SyÈ, Ka) 2. Daliddiyena (SÊ)  
 3. Nisako (Ka), niyasako (SyÈ) 4. Gehasandhiyo (SyÈ)  
 5. KaÄopikÈti (SyÈ, Ka) 6. VigacchÈ (Ka) 
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asakkontassa me puna Ègatassa vasanaÔÔhÈnaÑ icchitabbaÑ, 
tiÓavallidabbasambhÈrÈ nÈma dussamodhÈniyÈ, kinti karomÊ”ti vÊmaÑsati. 
Athassa taÑ agÈrakaÑ VejayantapÈsÈdo viya upaÔÔhÈti. Athassa khaÔopikaÑ 
oloketvÈ “mayi gate imaÑ visa~kharitvÈ uddhanÈlÈtaÑ karissanti, puna 
aÔÔanipÈdavilÊvÈdÊni laddhabbÈni honti, kinti karissÈmÊ”ti cinteti. Athassa sÈ 
sirisayanaÑ viya upaÔÔhÈti. Tato dhaÒÒakumbhiÑ oloketvÈ “mayi gate ayaÑ 
gharaÓÊ imaÑ dhaÒÒaÑ tena tena saddhiÑ bhuÒjissati. Puna Ègatena 
jÊvitavutti nÈma laddhabbÈ hoti, kinti karissÈmÊ”ti cinteti. Athassa sÈ 
aÉÉhateÄasÈni koÔÔhÈgÈrasatÈni viya upaÔÔhÈti. Tato mÈtugÈmaÑ oloketvÈ 
“mayi gate imaÑ hatthigopako vÈ assagopako vÈ yo koci palobhessati, puna 
Ègatena bhattapÈcikÈ nÈma laddhabbÈ hoti, kinti karissÈmÊ”ti cinteti. 
Athassa sÈ r|pinÊ devÊ viya upaÔÔhÈti. IdaÑ sandhÈya “so na sakkuÓeyyÈ”ti-
Èdi vuttaÑ. 
 
 153. NikkhagaÓÈnanti suvaÓÓanikkhasatÈnaÑ. Cayoti santÈnato 
katasannicayo. DhaÒÒagaÓÈnanti dhaÒÒasakaÔasatÈnaÑ. 
 
 154. CattÈrome UdÈyi puggalÈti idha1 kiÑ dasseti? HeÔÔhÈ “te taÒceva 
pajahanti, te taÒceva nappajahantÊ”ti pajahanakÈ ca appajahanakÈ ca 
rÈsivasena dassitÈ, na pÈÔiyekkaÑ vibhattÈ. IdÈni yathÈ nÈma 
dabbasambhÈratthaÑ gato puriso paÔipÈÔiyÈ rukkhe chinditvÈ puna nivattitvÈ 
va~kaÒca pahÈya2 kamme upanetabbayuttakameva gaÓhÈti, evameva 
appajahanake chaÉÉetvÈ abbohÈrike katvÈ pajahanakapuggalÈ cattÈro hontÊti 
dassetuÑ imaÑ desanaÑ Èrabhi. 

 UpadhipahÈnÈyÈti khandhupadhikilesupadhi-
abhisa~khÈrupadhikÈmaguÓ|padhÊti imesaÑ upadhÊnaÑ pahÈnÈya. 
UpadhipaÔisaÑyuttÈti upadhi-anudhÈvanakÈ. Sarasa~kappÈti ettha saranti 
dhÈvantÊti sarÈ. Sa~kappentÊti sa~kappÈ. Padadvayenapi vitakkÈyeva vuttÈ. 
SamudÈcarantÊti abhibhavanti ajjhottharitvÈ vattanti. SaÑyuttoti kilesehi 
saÑyutto. IndriyavemattatÈti 
______________________________________________________________ 
 1. IdaÑ (Ka) 2. ChinditvÈ pahÈya (SÊ, SyÈ) 

 



 MajjhimapaÓÓÈsaÔÔhakathÈ  119 

indriyanÈnattatÈ. KadÈci karahacÊti bahukÈlaÑ vÊtivattetvÈ. SatisammosÈti 
satisammosena. NipÈtoti ayokaÔÈhamhi patanaÑ. EttÈvatÈ “nappajahati, 
pajahati, khippaÑ pajahatÊ”ti tayo rÈsayo dassitÈ. Tesu cattÈro janÈ 
nappajahanti nÈma, cattÈro pajahanti nÈma, cattÈro khippaÑ pajahanti nÈma. 

 Tattha puthujjano sotÈpanno sakadÈgÈmÊ anÈgÈmÊti ime cattÈro janÈ 
nappajahanti nÈma. PuthujjanÈdayo tÈva mÈ pajahantu, anÈgÈmÊ kathaÑ na 
pajahatÊti. Sopi hi yÈvadevassa bhavalobho atthi, tÈva ahosukhaÑ 
ahosukhanti abhinandati. TasmÈ nappajahati nÈma. Eteyeva pana cattÈro 
janÈ pajahanti nÈma. SotÈpannÈdayo tÈva pajahantu, puthujjano kathaÑ 
pajahatÊti. Œraddhavipassako hi satisammosena sahasÈ kilese uppanne 
“mÈdisassa nÈma bhikkhuno kileso uppanno”ti saÑvegaÑ katvÈ vÊriyaÑ 
paggayha vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ maggena kilese samugghÈteti. Iti so 
pajahati nÈma. Teyeva cattÈro khippaÑ pajahanti nÈma. Tattha imasmiÑ 
sutte, MahÈhatthipadopame1, IndriyabhÈvane2ti imesu suttesu kiÒcÈpi 
tatiyavÈro gahito, paÒho pana dutiyavÈreneva kathitoti veditabbo. 

 Upadhi dukkhassa m|lanti ettha paÒca khandhÈ upadhi nÈma. TaÑ 
dukkhassa m|lanti iti viditvÈ kilesupadhinÈ nirupadhi hoti, niggahaÓo 
nittaÓhoti attho. Upadhisa~khaye vimuttoti taÓhakkhaye nibbÈne 
ÈrammaÓato vimutto. 
 
 155. EvaÑ cattÈro puggale vitthÈretvÈ idÈni ye pajahanti, te “ime nÈma 
ettake kilese pajahanti”. Ye nappajahanti, tepi “ime nÈma ettake kilese 
nappajahantÊ”ti dassetuÑ paÒca kho ime UdÈyi kÈmaguÓÈti-ÈdimÈha. Tattha 
miÄhasukhanti asucisukhaÑ. Anariyasukhanti anariyehi sevitasukhaÑ. 
BhÈyitabbanti etassa sukhassa paÔilÈbhatopi vipÈkatopi bhÈyitabbaÑ. 
Nekkhammasukhanti kÈmato nikkhantasukhaÑ. Pavivekasukhanti gaÓatopi 
kilesatopi pavivittasukhaÑ. Upasamasukhanti rÈgÈdiv|pasamatthÈya 
sukhaÑ. Sambodhasukhanti maggasa~khÈtassa sambodhassa 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 1. 232 piÔÔhe. 2. Ma 3. 347 piÔÔhe. 
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nibbattanatthÈya sukhaÑ. Na bhÈyitabbanti etassa sukhassa paÔilÈbhatopi 
vipÈkatopi na bhÈyitabbaÑ, bhÈvetabbamevetaÑ. 
 
 156. IÒjitasmiÑ vadÈmÊti iÒjanaÑ calanaÑ phandananti vadÈmi. KiÒca 
tattha iÒjitasminti kiÒca tattha iÒjitaÑ. IdaÑ tattha iÒjitasminti ye ete 
aniruddhÈ vitakkavicÈrÈ, idaÑ tattha iÒjitaÑ. DutiyatatiyajjhÈnesupi eseva 
nayo. AniÒjitasmiÑ vadÈmÊti idaÑ catutthajjhÈnaÑ aniÒjanaÑ acalanaÑ 
nipphandananti vadÈmi. 

 Analanti vadÈmÊti akattabba-Èlayanti vadÈmi, taÓhÈlayo ettha na 
uppÈdetabboti dasseti. Atha vÈ analaÑ apariyattaÑ1, na ettÈvatÈ alametanti 
sanniÔÔhÈnaÑ kÈtabbanti vadÈmi. NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanassÈpÊti 
evar|pÈyapi santÈya samÈpattiyÈ pahÈnameva vadÈmi. AÓuÑ vÈ th|laÑ vÈti 
khuddakaÑ vÈ mahantaÑ vÈ appasÈvajjaÑ vÈ mahÈsÈvajjaÑ vÈ. SesaÑ 
sabbattha uttÈnameva. DesanÈ pana neyyapuggalassa vasena 
arahattanik|Ôeneva niÔÔhÈpitÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

LaÔukikopamasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
7. CÈtumasuttavaÓÓanÈ  

 157. EvaÑ me sutanti CÈtumasuttaÑ. Tattha CÈtumÈyanti evaÑnÈmake 
gÈme. PaÒcamattÈni bhikkhusatÈnÊti adhunÈ pabbajitÈnaÑ bhikkh|naÑ 
paÒca satÈni. TherÈ kira cintesuÑ “ime kulaputtÈ DasabalaÑ adisvÈva 
pabbajitÈ, etesaÑ BhagavantaÑ dassessÈma, Bhagavato santike dhammaÑ 
sutvÈ attano attano2 yathÈ-upanissayena patiÔÔhahissantÊ”ti. TasmÈ te 
bhikkh| gahetvÈ ÈgatÈ. PaÔisammodamÈnÈti3 “kaccÈvuso khamanÊyan”ti-
ÈdiÑ paÔisanthÈrakathaÑ kurumÈnÈ. SenÈsanÈni paÒÒÈpayamÈnÈti attano 
attano ÈcariyupajjhÈyÈnaÑ vasanaÔÔhÈnÈni pucchitvÈ dvÈravÈtapÈnÈni 
vivaritvÈ maÒcapÊÔhakaÔasÈrakÈdÊni nÊharitvÈ papphoÔetvÈ yathÈÔÔhÈne 
saÓÔhÈpayamÈnÈ. PattacÊvarÈni paÔisÈmayamÈnÈti bhante 
______________________________________________________________ 
 1. ApariyantaÑ (SÊ, SyÈ) 2. Attano (SÊ, SyÈ) 3. SammodamÈnÈti (SÊ, SyÈ, Ka) 
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idaÑ me pattaÑ Ôhapetha, idaÑ cÊvaraÑ, idaÑ thÈlakaÑ, idaÑ 
udakatumbaÑ, imaÑ kattarayaÔÔhinti evaÑ samaÓaparikkhÈre 
sa~gopayamÈnÈ. 

 UccÈsaddÈ mahÈsaddÈti uddhaÑ uggatattÈ uccaÑ, patthaÔattÈ mahantaÑ 
avinibbhogasaddaÑ karontÈ. KevaÔÔÈ maÒÒe macchavilopeti kevaÔÔÈnaÑ 
macchapacchiÔhapitaÔÔhÈne mahÈjano sannipatitvÈ “idha aÒÒaÑ ekaÑ 
macchaÑ dehi, ekaÑ macchaphÈlaÑ dehi, etassa te mahÈ dinno, mayhaÑ 
khuddako”ti evaÑ uccÈsaddaÑ mahÈsaddaÑ karonti. TaÑ sandhÈyetaÑ 
vuttaÑ. MacchagahaÓatthaÑ jÈle pakkhittepi tasmiÑ ÔhÈne kevaÔÔÈ ceva 
aÒÒe ca “paviÔÔho na paviÔÔho, gahito na gahito”ti mahÈsaddaÑ karonti. 
Tampi sandhÈyetaÑ vuttaÑ. PaÓÈmemÊti nÊharÈmi. Na vo mama santike 
vattabbanti tumhe mÈdisassa Buddhassa vasanaÔÔhÈnaÑ ÈgantvÈ evaÑ mahÈ 
saddaÑ karotha, attano dhammatÈya vasantÈ kiÑ nÈma sÈruppaÑ 
karissatha, tumhÈdisÈnaÑ mama santike vasanakiccaÑ natthÊti dÊpeti. Tesu 
ekabhikkhupi “BhagavÈ tumhe mahÈsaddamattakena amhe paÓÈmethÈ”ti vÈ 
aÒÒaÑ vÈ kiÒci vattuÑ nÈsakkhi, sabbe Bhagavato vacanaÑ sampaÔicchantÈ 
“evaÑ bhante”ti vatvÈ nikkhamiÑsu. EvaÑ pana tesaÑ ahosi “mayaÑ 
SatthÈraÑ passissÈma, dhammakathaÑ sossÈma, Satthu santike vasissÈmÈti 
ÈgatÈ. Evar|passa pana garuno Satthu santikaÑ ÈgantvÈ mahÈsaddaÑ 
karimhÈ, amhÈkameva dosoyaÑ, paÓÈmitamhÈ, na no laddhaÑ Bhagavato 
santike vatthuÑ, na suvaÓÓavaÓÓasarÊraÑ oloketuÑ, na madhurassarena 
dhammaÑ sotun”ti. Te balavadomanassajÈtÈ hutvÈ pakkamiÑsu. 
 
 158. Tenupasa~kamiÑs|ti te kira SakyÈ Ègamanasamayepi te bhikkh| 
tattheva nisinnÈ passiÑsu. Atha nesaÑ etadahosi “kiÑ nu kho ete bhikkh| 
pavisitvÈva paÔinivattÈ, jÈnissÈma taÑ kÈraÓan”ti cintetvÈ yena te bhikkh| 
tenupasa~kamiÑsu. HandÈti vavassaggatthe1 nipÈto. KahaÑ pana tumheti 
tumhe idÈneva ÈgantvÈ kahaÑ gacchatha, kiÑ tumhÈkaÑ koci upaddavo, 
udÈhu DasabalassÈti. TesaÑ pana bhikkh|naÑ “Èvuso2 mayaÑ 
BhagavantaÑ dassanÈya ÈgatÈ, diÔÔho no BhagavÈ, idÈni attano 
vasanaÔÔhÈnaÑ gacchÈmÈ”ti kiÒcÈpi evaÑ vacanaparihÈro atthi, evar|paÑ 
pana  
______________________________________________________________ 
 1. VacasÈyatthe (SyÈ) 2. ŒmÈvuso (SÊ)  
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lesakappaÑ akatvÈ yathÈbh|tameva ÈrocetvÈ BhagavatÈ kho Èvuso 
bhikkhusaÑgho paÓÈmitoti ÈhaÑsu. Te pana rÈjÈno sÈsane dhuravahÈ, 
tasmÈ cintesuÑ “dvÊhi aggasÈvakehi saddhiÑ paÒcasu bhikkhusatesu 
gacchantesu Bhagavato pÈdam|laÑ vigacchissati, imesaÑ nivattanÈkÈraÑ 
karissÈmÈ”ti. EvaÑ cintetvÈ tena hÈyasmantoti-ÈdimÈhaÑsu. Tesupi 
bhikkh|su “mayaÑ mahÈsaddamattakena paÓÈmitÈ, na mayaÑ jÊvituÑ 
asakkontÈ pabbajitÈ”ti ekabhikkhupi paÔippharito nÈma nÈhosi, sabbe pana 
samakaÑyeva “evamÈvuso”ti sampaÔicchiÑsu. 
 
 159. Abhinandat|ti bhikkhusaÑghassa ÈgamanaÑ icchanto 
abhinandatu. Abhivadat|ti etu bhikkhusaÑghoti evaÑ cittaÑ uppÈdento 
abhivadatu. Anuggahitoti ÈmisÈnuggahena ca dhammÈnuggahena ca 
anuggahito. AÒÒathattanti Dasabalassa dassanaÑ na labhÈmÈti 
pasÈdaÒÒathattaÑ bhaveyya. VipariÓÈmoti pasÈdaÒÒathattena 
vibbhamantÈnaÑ vipariÓÈmaÒÒathattaÑ bhaveyya. BÊjÈnaÑ taruÓÈnanti 
taruÓasassÈnaÑ. SiyÈ aÒÒathattanti udakavÈrakÈle udakaÑ alabhantÈnaÑ 
milÈtabhÈvena aÒÒathattaÑ bhaveyya, sussitvÈ milÈtabhÈvaÑ Èpajjanena 
vipariÓÈmo bhaveyya. Vacchakassa pana khÊrapipÈsÈya sussanaÑ 
aÒÒathattaÑ nÈma, sussitvÈ kÈlakiriyÈ vipariÓÈmo nÈma. 
 
 160. PasÈdito BhagavÈti thero kira tattha nisinnova dibbacakkhunÈ 
brahmÈnaÑ ÈgataÑ addasa, dibbÈya sotadhÈtuyÈ ca ÈyÈcanasaddaÑ suÓi, 
cetopariyaÒÈÓena Bhagavato pasannabhÈvaÑ aÒÒÈsi. TasmÈ “kaÒci 
bhikkhuÑ pesetvÈ pakkosiyamÈnÈnaÑ gamanaÑ nÈma na phÈsukaÑ, yÈva 
SatthÈ na peseti, tÈvadeva gamissÈmÈ”ti maÒÒamÈno evamÈha. 
Appossukkoti aÒÒesu kiccesu anussukko hutvÈ. 
DiÔÔhadhammasukhavihÈranti phalasamÈpattivihÈraÑ anuyutto maÒÒe 
BhagavÈ viharitukÈmo, so idÈni yathÈruciyÈ viharissatÊti evaÑ me ahosÊti 
vadati. Mayampi dÈnÊti mayaÑ paraÑ ovadamÈnÈ vihÈrato nikkaÉÉhitÈ, kiÑ 
amhÈkaÑ parovÈdena. IdÈni mayampi diÔÔhadhammasukhavihÈreneva 
viharissÈmÈti dÊpeti. Thero imasmiÑ ÔhÈne viraddho attano bhÈrabhÈvaÑ na 
aÒÒÈsi. AyaÑ hi bhikkhusaÑgho dvinnampi mahÈtherÈnaÑ bhÈro, 
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tena naÑ paÔisedhento BhagavÈ ÈgamehÊti-ÈdimÈha. MahÈmoggallÈnatthero 
pana attano bhÈrabhÈvaÑ aÒÒÈsi. Tenassa BhagavÈ sÈdhukÈraÑ adÈsi. 
 
 161. CattÈrimÈni bhikkhaveti kasmÈ arabhi? ImasmiÑ sÈsane cattÈri 
bhayÈni. Yo tÈni abhÊto hoti, so imasmiÑ sÈsane patiÔÔhÈtuÑ sakkoti. Itaro 
pana na sakkotÊti dassetuÑ imaÑ desanaÑ Èrabhi. Tattha udakorohanteti 
udakaÑ orohante puggale. KumbhÊlabhayanti saÑsumÈrabhayaÑ. 
SusukÈbhayanti caÓÉamacchabhayaÑ. 
 
 162. KodhupÈyÈsassetaÑ adhivacananti yathÈ hi bÈhiraÑ udakaÑ 
otiÓÓo |mÊsu osÊditvÈ marati, evaÑ imasmiÑ sÈsane kodhupÈyÈse osÊditvÈ 
vibbhamati. TasmÈ kodhupÈyÈso “|mibhayan”ti vutto. 
 
 163. OdarikattassetaÑ adhivacananti yathÈ hi bÈhiraÑ udakaÑ otiÓÓo 
kumbhÊlena khÈdito marati, evaÑ imasmiÑ sÈsane odarikattena khÈdito 
vibbhamati. TasmÈ odarikattaÑ “kumbhÊlabhayan”ti vuttaÑ. 
 
 164. Arakkhiteneva kÈyenÈti sÊsappacÈlakÈdikaraÓena arakkhitakÈyo 
hutvÈ. ArakkhitÈya vÈcÈyÈti duÔÔhullabhÈsanÈdivasena arakkhitavÈco hutvÈ. 
AnupaÔÔhitÈya satiyÈti kÈyagatÈsatiÑ anupaÔÔhÈpetvÈ. AsaÑvutehÊti 
apihitehi. PaÒcannetaÑ kÈmaguÓÈnaÑ adhivacananti yathÈ hi bÈhiraÑ 
udakaÑ otiÓÓo ÈvaÔÔe nimujjitvÈ marati, evaÑ imasmiÑ sÈsane pabbajito 
paÒcakÈmaguÓÈvaÔÔe nimujjitvÈ vibbhamati. TasmÈ paÒca kÈmaguÓÈ 
“ÈvaÔÔabhayan”ti vuttÈ. 
 
 165. AnuddhaÑsetÊti kilameti milÈpeti. RÈgÈnuddhaÑsenÈti 
rÈgÈnuddhaÑsitena. MÈtugÈmassetaÑ adhivacananti yathÈ hi bÈhiraÑ 
udakaÑ otiÓÓo caÓÉamacchaÑ Ègamma laddhappahÈro marati, evaÑ 
imasmiÑ sÈsane mÈtugÈmaÑ Ègamma uppannakÈmarÈgo vibbhamati. 
TasmÈ mÈtugÈmo “susukÈbhayan”ti vutto. 

 



124 MajjhimanikÈya 

 ImÈni pana cattÈri bhayÈni bhÈyitvÈ yathÈ udakaÑ anorohantassa 
udakaÑ nissÈya ÈnisaÑso natthi, udakapipÈsÈya pipÈsito ca1 hoti rajojallena 
kiliÔÔhasarÊro ca2, evamevaÑ imÈni cattÈri bhayÈni bhÈyitvÈ sÈsane 
apabbajantassÈpi imaÑ sÈsanaÑ nissÈya ÈnisaÑso natthi, taÓhÈpipÈsÈya 
pipÈsito ca hoti kilesarajena saÑkiliÔÔhacitto ca. YathÈ pana imÈni cattÈri 
bhayÈni abhÈyitvÈ udakaÑ orohantassa vuttappakÈro ÈnisaÑso hoti, evaÑ 
imÈni abhÈyitvÈ sÈsane pabbajitassÈpi vuttappakÈro ÈnisaÑso hoti. Thero 
panÈha “cattÈri bhayÈni bhÈyitvÈ udakaÑ anotaranto sotaÑ chinditvÈ 
paratÊraÑ pÈpuÓituÑ na sakkoti, abhÈyitvÈ otaranto sakkoti, evamevaÑ 
bhÈyitvÈ sÈsane apabbajantopi taÓhÈsotaÑ chinditvÈ nibbÈnapÈraÑ daÔÔhuÑ 
na sakkoti, abhÈyitvÈ pabbajanto pana sakkotÊ”ti. SesaÑ sabbattha 
uttÈnameva. AyaÑ pana desanÈ neyyapuggalassa vasena niÔÔhÈpitÈti3. 
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CÈtumasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
8. NaÄakapÈnasuttavaÓÓanÈ 

 166. EvaÑ me sutanti NaÄakapÈnasuttaÑ. Tattha NaÄakapÈneti 
evaÑnÈmake gÈme. Pubbe kira amhÈkaÑ bodhisatto vÈnarayoniyaÑ 
nibbatto, mahÈkÈyo kapirÈjÈ anekavÈnarasahassaparivuto pabbatapÈde 
vicarati. PaÒÒavÈ kho pana hoti mahÈpuÒÒo4. So parisaÑ evaÑ ovadati 
“imasmiÑ pabbatapÈde tÈtÈ visaphalÈni nÈma honti, amanussapariggahitÈ 
pokkharaÓiyo nÈma honti, tumhe pubbe khÈditapubbÈneva phalÈni khÈdatha, 
pÊtapubbÈneva pÈnÊyÈni ca pivatha, ettha vo maÑ paÔipucchitabbakiccaÑ 
natthi, akhÈditapubbÈni pana phalÈni apÊtapubbÈni ca pÈnÊyÈni maÑ 
apucchitvÈ mÈ khÈdittha mÈ pivitthÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. PipÈsito vÈ (SÊ) 2. KiliÔÔhasarÊro vÈ (SÊ) 
 3. NiÔÔhitÈti (SÊ, SyÈ) 4. MahÈpaÒÒo (SÊ, SyÈ) 
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 Te ekadivasaÑ caramÈnÈ aÒÒaÑ pabbatapÈdaÑ gantvÈ gocaraÑ 
gahetvÈ pÈnÊyaÑ olokentÈ ekaÑ amanussapariggahitaÑ pokkharaÓiÑ disvÈ 
sahasÈ apivitvÈ samantÈ parivÈretvÈ mahÈsattassa ÈgamanaÑ olokayamÈnÈ 
nisÊdiÑsu. MahÈsatto ÈgantvÈ “kiÑ tÈtÈ pÈnÊyaÑ na pivathÈ”ti Èha. 
TumhÈkaÑ ÈgamanaÑ olokemÈti. SÈdhu tÈtÈti samantÈ padaÑ 
pariyesamÈno otiÓÓapadaÑyeva addasa, na uttiÓÓapadaÑ, disvÈ 
saparissayÈti aÒÒÈsi. TÈvadeva ca tattha abhinibbatta-amanusso udakaÑ 
dvedhÈ katvÈ uÔÔhÈsi setamukho nÊlakucchi rattahatthapÈdo mahÈdÈÔhiko 
va~kadÈÔho vir|po bÊbhaccho udakarakkhaso, so evamÈha “kasmÈ pÈnÊyaÑ 
na pivatha, madhuraÑ udakaÑ pivatha, kiÑ tumhe etassa vacanaÑ 
suÓÈthÈ”ti. MahÈsatto Èha “tvaÑ idha adhivattho amanusso”ti. ŒmÈhanti. 
TvaÑ idha otiÓÓe labhasÊti. Œma labhÈmi, tumhe pana sabbe khÈdissÈmÊti. 
Na sakkhissasi yakkhÈti. PÈnÊyaÑ pana pivissathÈti. Œma pivissÈmÈti. EvaÑ 
sante ekopi vo na muccissatÊti. PÈnÊyaÒca pivissÈma, na ca te vasaÑ 
gamissÈmÈti ekanaÄaÑ ÈharÈpetvÈ koÔiyaÑ gahetvÈ dhami, sabbo1 
ekacchiddo ahosi, tÊre nisÊditvÈva pÈnÊyaÑ pivi, sesavÈnarÈnaÑ pÈÔiyekke 
naÄe ÈharÈpetvÈ dhamitvÈ adÈsi. Sabbe yakkhassa passantasseva pÈnÊyaÑ 
piviÑsu. Vuttampi cetaÑ– 

   “DisvÈ padamanuttiÓÓaÑ, disvÈno’taritaÑ padaÑ. 
   NaÄena vÈriÑ pissÈma2, neva maÑ tvaÑ vadhissasÊ”ti3. 

 Tato paÔÔhÈya yÈva ajjadivasÈ tasmiÑ ÔhÈne naÄÈ ekacchiddÈva honti. 
IminÈ hi saddhiÑ imasmiÑ kappe cattÈri kappaÔÔhiyapÈÔihÈriyÈni nÈma–
cande sasabimbaÑ, VaÔÔakajÈtakamhi saccakiriyaÔÔhÈne aggissa 
gamanupacchedo, GhaÔikÈrakumbhakÈrassa mÈtÈpit|naÑ vasanaÔÔhÈne 
devassa avassanaÑ, tassÈ pokkharaÓiyÈ tÊre naÄÈnaÑ ekacchiddabhÈvoti. Iti 
sÈ pokkharaÓÊ naÄena pÈnÊyassa pÊtattÈ NaÄakapÈnÈti nÈmaÑ labhi. 
AparabhÈge taÑ pokkharaÓiÑ nissÈya gÈmo patiÔÔhÈsi, tassÈpi 
NaÄakapÈnanteva nÈmaÑ jÈtaÑ. TaÑ sandhÈya vuttaÑ “NaÄakapÈne”ti. 
PalÈsavaneti kiÑsukavane. 
______________________________________________________________ 
 1. Pabbo (Ka) 2. PivissÈma (SÊ, SyÈ), pÈyÈmi (Ka) 3. Khu 5. 5 piÔÔhe.  
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 167. Taggha mayaÑ bhanteti ekaÑseneva mayaÑ bhante abhiratÈ. 
AÒÒepi ye tumhÈkaÑ sÈsane abhiramanti, te amhehi sadisÈva hutvÈ 
abhiramantÊti dÊpenti. 

 Neva rÈjÈbhinÊtÈti-ÈdÊsu eko raÒÒo aparÈdhaÑ katvÈ palÈyati, rÈjÈ 
kuhiÑ bho asukoti. PalÈto devÈti. PalÈtaÔÔhÈnepi me na muccissati, sace 
pana pabbajeyya, mucceyyÈti vadati. Tassa kocideva suhado gantvÈ taÑ 
pavattiÑ ÈrocetvÈ tvaÑ sace jÊvitumicchasi, pabbajÈhÊti. So pabbajitvÈ 
jÊvitaÑ rakkhamÈno carati. AyaÑ rÈjÈbhinÊto nÈma. 

 Eko pana corÈnaÑ m|laÑ chindanto carati. CorÈ sutvÈ “purisÈnaÑ 
atthikabhÈvaÑ na jÈnÈti, jÈnÈpessÈma nan”ti vadanti. So taÑ pavattiÑ sutvÈ 
palÈyati. CorÈ palÈtoti sutvÈ “palÈtaÔÔhÈnepi no na muccissati, sace pana 
pabbajeyya, mucceyyÈ”ti vadanti. So taÑ pavattiÑ sutvÈ pabbajati. AyaÑ 
corÈbhinÊto nÈma. 

 Eko pana bahuÑ iÓaÑ khÈditvÈ tena iÓena aÔÔo pÊÄito tamhÈ gÈmÈ 
palÈyati. IÓasÈmikÈ sutvÈ “palÈtaÔÔhÈnepi no na muccissati, sace pana 
pabbajeyya, mucceyyÈ”ti vadanti. So taÑ pavattiÑ sutvÈ pabbajati. AyaÑ 
iÓaÔÔo nÈma. 

 RÈjabhayÈdÊnaÑ pana aÒÒatarena bhayena bhÊto aÔÔo Èturo hutvÈ 
nikkhamma pabbajito bhayaÔÔo nÈma. DubbhikkhÈdÊsu jÊvituÑ asakkonto 
pabbajito ÈjÊvikÈpakato nÈma, ÈjÊvikÈya pakato abhibh|toti attho. Imesu 
pana ekopi imehi kÈraÓehi pabbajito nÈma natthi, tasmÈ “neva 
rÈjÈbhinÊtÈ”ti-ÈdimÈha. 

 Vivekanti vivicca vivitto hutvÈ. IdaÑ vuttaÑ hoti–yaÑ kÈmehi ca 
akusaladhammehi ca vivittena paÔhamadutiyajjhÈnasa~khÈtaÑ pÊtisukhaÑ 
adhigantabbaÑ, sace taÑ vivicca kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi 
pÊtisukhaÑ nÈdhigacchati, aÒÒaÑ vÈ upari dvinnaÑ jhÈnÈnaÑ catunnaÒca 
maggÈnaÑ vasena santataraÑ sukhaÑ nÈdhigacchati, tassa ime abhijjhÈdayo 
cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhantÊti. Tattha aratÊti adhikusalesu dhammesu 
ukkaÓÔhitatÈ. TandÊti ÈlasiyabhÈvo. EvaÑ yo pabbajitvÈ pabbajitakiccaÑ 
kÈtuÑ na sakkoti, tassa ime satta pÈpadhammÈ 
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uppajjitvÈ cittaÑ pariyÈdiyantÊti dassetvÈ idÈni yassa te dhammÈ cittaÑ 
pariyÈdÈya tiÔÔhanti, soyeva samaÓakiccampi kÈtuÑ na sakkotÊti puna 
vivekaÑ anuruddhÈ -pa- aÒÒaÑ vÈ tato santataranti Èha. 

 EvaÑ kaÓhapakkhaÑ dassetvÈ idÈni teneva nayena sukkapakkhaÑ 
dassetuÑ puna vivekanti-ÈdimÈha. Tassattho vuttanayeneva veditabbo. 
 
 168. Sa~khÈyÈti jÈnitvÈ. Ekanti ekaccaÑ. PaÔisevatÊti sevitabbayuttakaÑ 
sevati. Sesapadesupi eseva nayo. UpapattÊsu byÈkarotÊti sappaÔisandhike 
tÈva byÈkarotu, appaÔisandhike kathaÑ byÈkarotÊti. AppaÔisandhikassa puna 
bhave paÔisandhi natthÊti vadanto upapattÊsu byÈkaroti nÈma. 

 Janakuhanatthanti janavimhÈpanatthaÑ. Janalapanatthanti mahÈjanassa 
upalÈpanatthaÑ. Na iti maÑ jano jÈnÈt|ti evaÑ maÑ mahÈjano jÈnissati, 
evaÑ me mahÈjanassa antare kittisaddo uggacchissatÊti iminÈpi kÈraÓena na 
byÈkarotÊti attho. UÄÈravedÈti mahantatuÔÔhino. 
 
 169. So kho panassa ÈyasmÈti so parinibbuto ÈyasmÈ imassa Ôhitassa 
Èyasmato. EvaÑsÊloti-ÈdÊsu lokiyalokuttaramissakÈva sÊlÈdayo veditabbÈ. 
EvaÑdhammoti ettha pana samÈdhipakkhikÈ dhammÈ dhammÈti adhippetÈ. 
PhÈsuvihÈro hotÊti tena bhikkhunÈ p|ritapaÔipattiÑ p|rentassa 
arahattaphalaÑ sacchikatvÈ phalasamÈpattivihÈrena phÈsuvihÈro hoti, 
arahattaÑ pattumasakkontassa paÔipattiÑ p|rayamÈnassa caratopi 
phÈsuvihÈroyeva nÈma hoti. IminÈ nayena sabbavÈresu attho veditabboti. 
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NaÄakapÈnasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
9. GoliyÈnisuttavaÓÓanÈ  

 173. EvaÑ me sutanti GoliyÈnisuttaÑ1. Tattha padasamÈcÈroti2 
dubbalasamÈcÈro oÄÈrikÈcÈro, paccayesu sÈpekkho MahÈ- 
______________________________________________________________ 
 1. GulissÈnisuttaÑ (SÊ), golissÈnisuttaÑ (SyÈ) 2. PadarasamÈcÈroti (SÊ, SyÈ) 
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rakkhitatthero viya. TaÑ kira upaÔÔhÈkakule nisinnaÑ upaÔÔhÈko Èha 
“asukattherassa me bhante cÊvaraÑ dinnan”ti. SÈdhu te kataÑ taÑyeva 
takketvÈ viharantassa cÊvaraÑ dentenÈti. TumhÈkampi bhante dassÈmÊti. 
SÈdhu karissasi taÑyeva takkentassÈti Èha. Ayampi evar|po oÄÈrikÈcÈro 
ahosi. SappatissenÈti sajeÔÔhakena, na attÈnaÑ jeÔÔhakaÑ katvÈ viharitabbaÑ. 
SerivihÈrenÈti sacchandavihÈrena nira~kusavihÈrena. 

 NÈnupakhajjÈti na anupakhajja na anupavisitvÈ. Tattha yo dvÊsu 
mahÈtheresu ubhato nisinnesu te anÈpucchitvÈva cÊvarena vÈ jÈÓunÈ vÈ 
ghaÔÔento nisÊdati, ayaÑ anupakhajja nisÊdati nÈma. EvaÑ akatvÈ pana 
attano patta-Èsanasantike ÔhatvÈ nisÊdÈvusoti vutte nisÊditabbaÑ. Sace na 
vadanti, nisÊdÈmi bhanteti ÈpucchitvÈ nisÊditabbaÑ. ŒpucchitakÈlato 
paÔÔhÈya nisÊdÈti vuttepi avuttepi nisÊdituÑ vaÔÔatiyeva. Na paÔibÈhissÈmÊti 
ettha yo attano pattÈsanaÑ atikkamitvÈ navakÈnaÑ pÈpuÓanaÔÔhÈne nisÊdati, 
ayaÑ nave bhikkh| Èsanena paÔibÈhati nÈma. TasmiÑ hi tathÈ nisinne navÈ 
bhikkh| “amhÈkaÑ nisÊdituÑ na detÊ”ti ujjhÈyantÈ tiÔÔhanti vÈ ÈsanaÑ vÈ 
pariyesantÈ ÈhiÓÉanti. TasmÈ attano pattÈsaneyeva nisÊditabbaÑ. EvaÑ na 
paÔibÈhati nÈma. 

 ŒbhisamÈcÈrikampi dhammanti abhisamÈcarikaÑ 
vattapaÔipattimattampi. NÈtikÈlenÈti na atipÈto pavisitabbaÑ, na atidivÈ 
paÔikkamitabbaÑ, bhikkhusaÑghena saddhiÑyeva pavisitabbaÒca 
nikkhamitabbaÒca. AtipÈto pavisitvÈ atidivÈ nikkhamantassa hi 
cetiya~gaÓabodhiya~gaÓavattÈdÊni parihÈyanti. KÈlasseva mukhaÑ dhovitvÈ 
makkaÔakasuttÈni chindantena ussÈvabind| nipÈtentena gÈmaÑ pavisitvÈ 
yÈguÑ pariyesitvÈ yÈva bhikkhÈkÈlÈ antogÈmeyeva nÈnappakÈraÑ 
tiracchÈnakathaÑ kathentena nisÊditvÈ bhattakiccaÑ katvÈ divÈ nikkhamma 
bhikkh|naÑ pÈdadhovanavelÈya vihÈraÑ paccÈgantabbaÑ hoti. Na 
purebhattaÑ pacchÈbhattaÑ kulesu cÈrittaÑ Èpajjitabbanti “yo pana 
bhikkhu nimantito sabhatto samÈno santaÑ bhikkhuÑ anÈpucchÈ 
purebhattaÑ vÈ pacchÈbhattaÑ vÈ kulesu cÈrittaÑ Èpajjeyya, aÒÒatra 
samayÈ pÈcittiyan”ti1 imaÑ sikkhÈpadaÑ rakkhantena 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 2. 134 piÔÔhe. 
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tassa Vibha~ge vuttaÑ purebhattaÒca pacchÈbhattaÒca cÈrittaÑ na 
ÈpajjitabbaÑ. Uddhato hoti capaloti uddhaccapakatiko ceva hoti, 
cÊvaramaÓÉanapattamaÓÉanasenÈsanamaÓÉanÈ imassa vÈ p|tikÈyassa 
kelÈyanÈ maÓÉanÈti evaÑ vuttena ca taruÓadÈrakÈvacÈpalyena1 
samannÈgato. 

 PaÒÒavatÈ bhavitabbanti cÊvarakammÈdÊsu itikattabbesu upÈyapaÒÒÈya 
samannÈgatena bhavitabbaÑ. Abhidhamme abhivinayeti AbhidhammapiÔake 
ceva VinayapiÔake ca PÈÄivasena ceva AÔÔhakathÈvasena ca yogo karaÓÊyo. 
Sabbantimena hi paricchedena abhidhamme dukatikamÈtikÈhi saddhiÑ 
Dhammahadayavibha~gaÑ vinÈ na vaÔÔati. Vinaye pana 
kammÈkammavinicchayena saddhiÑ vinicchitÈni dve PÈtimokkhÈni vinÈ na 
vaÔÔati. 

 ŒruppÈti ettÈvatÈ aÔÔhapi samÈpattiyo vuttÈ honti. TÈ pana sabbena 
sabbaÑ asakkontena sattasupi yogo karaÓÊyo, chasupi -pa- paÒcasupi. 
Sabbantimena paricchedena ekaÑ kasiÓe parikammakammaÔÔhÈnaÑ 
paguÓaÑ katvÈ ÈdÈya vicaritabbaÑ, ettakaÑ vinÈ na vaÔÔati. 
Uttarimanussadhammeti iminÈ sabbepi lokuttaradhamme dasseti. TasmÈ 
arahantena hutvÈ vihÈtabbaÑ, arahattaÑ anabhisambhuÓantena 
anÈgÈmiphale sakadÈgÈmiphale sotÈpattiphale vÈ patiÔÔhÈtabbaÑ. 
Sabbantimena pariyÈyena ekaÑ vipassanÈmukhaÑ yÈva arahattÈ paguÓaÑ 
katvÈ ÈdÈya vicaritabbaÑ. SesaÑ sabbattha uttÈnameva. ImaÑ pana 
desanaÑ ÈyasmÈ SÈriputto neyyapuggalassa vasena ÈbhisamÈcÈrikavattato 
paÔÔhÈya anupubbena arahattaÑ pÈpetvÈ niÔÔhÈpesÊti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

GoliyÈnisuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______ 

 
10. KÊÔÈgirisuttavaÓÓanÈ 

 174. EvaÑ me sutanti KÊÔÈgirisuttaÑ. Tattha KÈsÊs|ti evaÑnÈmake 
janapade. Etha tumhepi bhikkhaveti etha tumhepi bhikkhave ime paÒca 
______________________________________________________________ 
 1. TaruÓadÈrakacÈpalyena (SÊ, SyÈ) 
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ÈnisaÑse sampassamÈnÈ aÒÒatreva rattibhojanÈ bhuÒjatha. Iti BhagavÈ 
rattiÑ vikÈlabhojanaÑ, divÈ vikÈlabhojananti imÈni dve bhojanÈni 
ekappahÈrena ajahÈpetvÈ ekasmiÑ samaye divÈ vikÈlabhojanameva 
jahÈpesi, puna kÈlaÑ atinÈmetvÈ rattiÑ vikÈlabhojanaÑ jahÈpento evamÈha. 
KasmÈ? ImÈni hi dve bhojanÈni vattamÈnÈni vaÔÔe ÈciÓÓÈni samÈciÓÓÈni 
nadiÑ otiÓÓa-udakaÑ viya anupakkhandÈni, nivÈtesu ca gharesu 
subhojanÈni bhuÒjitvÈ vaÉÉhitÈ sukhumÈlÈ kulaputtÈ dve bhojanÈni 
ekappahÈrena pajahantÈ kilamanti. TasmÈ ekappahÈrena ajahÈpetvÈ 
BhaddÈlisutte divÈ vikÈlabhojanaÑ jahÈpesi, idha rattiÑ vikÈlabhojanaÑ. 
JahÈpento pana na tajjitvÈ vÈ niggaÓhitvÈ vÈ, tesaÑ pahÈnapaccayÈ pana 
appÈbÈdhataÒca saÒjÈnissathÈti evaÑ ÈnisaÑsaÑ dassetvÈva jahÈpesi. 
KÊÔÈgirÊti tassa nigamassa nÈmaÑ. 
 
 175. AssajipunabbasukÈti Assaji ca Punabbasuko ca chasu 
chabbaggiyesu dve gaÓÈcariyÈ. PaÓÉuko Lohitako Mettiyo Bhummajako 
Assaji Punabbasukoti ime cha janÈ chabbaggiyÈ nÈma. Tesu 
PaÓÉukalohitakÈ attano parisaÑ gahetvÈ SÈvatthiyaÑ vasanti, 
MettiyabhummajakÈ RÈjagahe, ime dve janÈ KÊÔÈgirismiÑ ÈvÈsikÈ honti. 
ŒvÈsikÈti nibaddhavÈsino, taÑnibandhÈ akataÑ senÈsanaÑ karonti, jiÓÓaÑ 
paÔisa~kharonti, kate issarÈ honti. KÈlikanti anÈgate kÈle pattabbaÑ 
ÈnisaÑsaÑ. 
 
 178. MayÈ cetaÑ bhikkhaveti idha kiÑ dasseti? Bhikkhave divasassa 
tayo vÈre bhuÒjitvÈ sukhavedanaÑyeva uppÈdento na imasmiÑ sÈsane 
kiccakÈrÊ nÈma hoti, ettakÈ pana vedanÈ sevitabbÈ, ettakÈ na sevitabbÈti 
etamatthaÑ dassetuÑ imaÑ desanaÑ Èrabhi. Evar|paÑ sukhavedanaÑ 
pajahathÈti idaÒca gehassitasomanassavasena vuttaÑ, upasampajja 
viharathÈti idaÒca nekkhammasitasomanassavasena. Ito paresupi dvÊsu 
vÈresu gehassitanekkhammasitÈnaÑyeva domanassÈnaÒca upekkhÈnaÒca 
vasena attho veditabbo. 
 
 181. EvaÑ sevitabbÈsevitabbavedanaÑ dassetvÈ idÈni yesaÑ 
appamÈdena kiccaÑ kattabbaÑ, yesaÒca na kattabbaÑ, te dassetuÑ nÈhaÑ 
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bhikkhave sabbesaÑyevÈti-ÈdimÈha. Tattha kataÑ tesaÑ appamÈdenÈti 
tesaÑ yaÑ appamÈdena kattabbaÑ, taÑ kataÑ. AnulomikÈnÊti paÔipatti-
anulomÈni kammaÔÔhÈnasappÈyÈni, yattha vasantena sakkÈ honti 
maggaphalÈni pÈpuÓituÑ. IndriyÈni samannÈnayamÈnÈti saddhÈdÊni 
indriyÈni samÈnaÑ kurumÈnÈ. 
 
 182. Sattime bhikkhave puggalÈti idha kiÑ dasseti, yesaÑ appamÈdena 
karaÓÊyaÑ natthi, te dve honti. YesaÑ atthi, te paÒcÈti evaÑ sabbepi ime 
satta puggalÈ hontÊti imamatthaÑ dasseti. 

 Tattha ubhatobhÈgavimuttoti dvÊhi bhÈgehi vimutto. Ar|pasamÈpattiyÈ 
r|pakÈyato vimutto, maggena nÈmakÈyato. So catunnaÑ ar|pasamÈpattÊnaÑ 
ekekato vuÔÔhÈya sa~khÈre sammÈsitvÈ arahattaÑ pattÈnaÑ catunnaÑ, 
nirodhÈ vuÔÔhÈya arahattaÑ patta-anÈgÈmino ca vasena paÒcavidho hoti. PÈÄi 
panettha “katamo ca puggalÈ ubhatobhÈgavimutto, idhekacco puggalo aÔÔha 
vimokkhe kÈyena phusitvÈ viharati, paÒÒÈya cassa disvÈ ÈsavÈ parikkhÊÓÈ 
hontÊ”ti1 evaÑ abhidhamme aÔÔhavimokkhalÈbhino vasena ÈgatÈ. 

 PaÒÒÈvimuttoti paÒÒÈya vimutto. So sukkhavipassako, cat|hi jhÈnehi 
vuÔÔhÈya arahattaÑ pattÈ cattÈro cÈti imesaÑ vasena paÒcavidhova hoti. PÈÄi 
panettha aÔÔhavimokkhapaÔikkhepavaseneva ÈgatÈ. YathÈha “na heva kho 
aÔÔha vimokkhe kÈyena phusitvÈ viharati, paÒÒÈya cassa disvÈ ÈsavÈ 
parikkhÊÓÈ honti. AyaÑ vuccati puggalo paÒÒÈvimutto”ti1. 

 PhuÔÔhantaÑ sacchikarotÊti kÈyasakkhÊ. Yo jhÈnaphassaÑ paÔhamaÑ 
phusati, pacchÈ nirodhaÑ nibbÈnaÑ sacchikaroti, so sotÈpattiphalaÔÔhaÑ 
ÈdiÑ katvÈ yÈva arahattamaggaÔÔhÈ chabbidho hotÊti veditabbo. TenevÈha 
“idhekacco puggalo aÔÔha vimokkhe kÈyena phusitvÈ viharati, paÒÒÈya cassa 
disvÈ ekacce ÈsavÈ parikkhÊÓÈ honti. AyaÑ vuccati puggalo kÈyasakkhÊ”ti1. 
______________________________________________________________ 
 1. Abhi 3. 184 piÔÔhe. 
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 DiÔÔhantaÑ pattoti diÔÔhippatto. TatridaÑ sa~khepalakkhaÓaÑ–dukkhÈ 
sa~khÈrÈ, sukho nirodhoti ÒÈtaÑ hoti diÔÔhaÑ viditaÑ sacchikataÑ phusitaÑ 
paÒÒÈyÈti diÔÔhippatto. VitthÈrato panesopi kÈyasakkhi viya chabbidho hoti. 
TenevÈha “idhekacco puggalo idaÑ dukkhanti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- 
ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, 
TathÈgatappaveditÈ cassa dhammÈ paÒÒÈya vodiÔÔhÈ honti vocaritÈ -pa-. 
AyaÑ vuccati puggalo diÔÔhippatto”ti1. 

 SaddhÈvimuttoti saddhÈya vimutto. Sopi vuttanayeneva chabbidho hoti. 
TenevÈha “idhekacco puggalo idaÑ dukkhanti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- 
ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. 
TathÈgatappaveditÈ cassa dhammÈ paÒÒÈya vodiÔÔhÈ honti vocaritÈ -pa- no 
ca kho yathÈ diÔÔhippattassa. AyaÑ vuccati puggalo saddhÈvimutto”ti1. 
Etesu hi saddhÈvimuttassa pubbabhÈgamaggakkhaÓe saddahantassa viya 
okappentassa viya adhimuccantassa viya ca kilesakkhayo hoti, 
diÔÔhippattassa pubba bhÈgamaggakkhaÓe kilesacchedakaÒÈÓaÑ adandhaÑ 
tikhiÓaÑ s|raÑ hutvÈ vahati. TasmÈ yathÈ nÈma nÈtitikhiÓena asinÈ kadaliÑ 
chindantassa chinnaÔÔhÈnaÑ na maÔÔhaÑ hoti, asi na sÊghaÑ vahati, saddo 
suyyati, balavataro vÈyÈmo kÈtabbo hoti, evar|pÈ saddhÈvimuttassa 
pubbabhÈgamaggabhÈvanÈ. YathÈ pana nisita-asinÈ kadaliÑ chindantassa 
chinnaÔÔhÈnaÑ maÔÔhaÑ hoti, asi sÊghaÑ vahati, saddo na suyyati, 
balavavÈyÈmakiccaÑ na hoti, evar|pÈ paÒÒÈvimuttassa 
pubbabhÈgamaggabhÈvanÈ veditabbÈ. 

 DhammaÑ anussaratÊti dhammÈnusÈrÊ. Dhammoti paÒÒÈ, 
paÒÒÈpubba~gamaÑ maggaÑ bhÈvetÊti attho. SaddhÈnusÈrimhi ca eseva 
nayo. Ubho panete sotÈpattimaggaÔÔhÈyeva. Vuttampi cetaÑ “yassa 
puggalassa sotÈpattiphalasacchikiriyÈya paÔipannassa paÒÒindriyaÑ 
adhimattaÑ hoti, paÒÒÈvÈhiÑ paÒÒÈpubba~gamaÑ ariyamaggaÑ bhÈveti. 
AyaÑ vuccati puggalo dhammÈnusÈrÊ”ti2. TathÈ “yassa puggalassa 
sotÈpattiphalasacchikiriyÈya paÔipannassa saddhindriyaÑ adhimattaÑ hoti, 
saddhÈvÈhiÑ saddhÈpubba~gamaÑ ariyamaggaÑ bhÈveti. AyaÑ vuccati 
puggalo saddhÈnusÈrÊ”ti2. Ayamettha sa~khepo. 
______________________________________________________________ 
 1. Abhi 3. 184 piÔÔhe. 2. Abhi 3. 185 piÔÔhe. 
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VitthÈrato panesÈ ubhatobhÈgavimuttÈdikathÈ Visuddhimagge 
paÒÒÈbhÈvanÈdhikÈre vuttÈ. TasmÈ tattha vuttanayeneva veditabbÈ. YÈ 
panesÈ etesaÑ vibhÈgadassanatthaÑ idha PÈÄi ÈgatÈ, tattha yasmÈ 
r|pasamÈpattiyÈ vinÈ ar|pasamÈpattiyo nÈma natthi, tasmÈ ÈruppÈti vuttepi 
aÔÔha vimokkhÈ vuttÈva hontÊti veditabbÈ. 

 KÈyena phusitvÈti sahajÈtanÈmakÈyena phusitvÈ. PaÒÒÈya cassa disvÈti 
paÒÒÈya ca etassa ariyasaccadhamme disvÈ. Ekacce ÈsavÈti 
paÔhamamaggÈdÊhi pahÈtabbÈ ekadesa-ÈsavÈ. TathÈgatappaveditÈti 
TathÈgatena paveditÈ catusaccadhammÈ. PaÒÒÈya vodiÔÔhÈ hontÊti imasmiÑ 
ÔhÈne sÊlaÑ kathitaÑ, imasmiÑ samÈdhi, imasmiÑ vipassanÈ, imasmiÑ 
maggo, imasmiÑ phalanti evaÑ atthena atthe kÈraÓena kÈraÓe ciÓÓacaritattÈ 
maggapaÒÒÈya sudiÔÔhÈ honti. VocaritÈti vicaritÈ1. SaddhÈ niviÔÔhÈ hotÊti 
okappanasaddhÈ patiÔÔhitÈ hoti. Mattaso nijjhÈnaÑ khamantÊti mattÈya 
olokanaÑ khamanti. SaddhÈmattanti saddhÈyeva, itaraÑ tasseva vevacanaÑ. 

 Iti imesu appamÈdena karaÓÊyesu puggalesu tayo paÔividdhamaggaphalÈ 
sekhÈ. Tesu anulomasenÈsanaÑ sevamÈnÈ kalyÈÓamitte bhajamÈnÈ indriyÈni 
samannÈnayamÈnÈ anupubbena arahattaÑ gaÓhanti. TasmÈ tesaÑ 
yathÈÔhitova PÈÄi-attho. AvasÈne pana dve sotÈpattimaggasama~gino. Tehi 
tassa maggassa anulomasenÈsanaÑ sevitaÑ, kalyÈÓamittÈ bhajitÈ, indriyÈni 
samannÈnÊtÈni. Upari pana tiÓÓaÑ maggÈnaÑ atthÈya sevamÈnÈ bhajamÈnÈ 
samannÈnayamÈnÈ anupubbena arahattaÑ pÈpuÓissantÊti ayamettha PÈÄi-
attho. 

 VitaÓÉavÈdÊ pana imameva PÈÄiÑ gahetvÈ “lokuttaramaggo na 
ekacittakkhaÓiko, bahucittakkhaÓiko”ti vadati. So vattabbo “yadi aÒÒena 
cittena senÈsanaÑ paÔisevati, aÒÒena kalyÈÓamitte bhajati, aÒÒena indriyÈni 
samannÈneti, aÒÒaÑ maggacittanti sandhÈya tvaÑ ‘na ekacittakkhaÓiko 
maggo, bahucittakkhaÓiko’ti vadasi, evaÑ sante senÈsanaÑ sevamÈno 
nÊlobhÈsaÑ pabbataÑ passati, vanaÑ passati, 
______________________________________________________________ 
 1. VirocitÈ (SÊ) 
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migapakkhÊnaÑ saddaÑ suÓÈti, pupphaphalÈnaÑ1 gandhaÑ ghÈyati, 
pÈnÊyaÑ pivanto rasaÑ sÈyati, nisÊdanto nipajjanto phassaÑ phusati. EvaÑ 
te paÒcaviÒÒÈÓasama~gÊpi lokuttaradhammasama~gÊyeva bhavissati. Sace 
panetaÑ sampaÔicchasi, SatthÈrÈ saddhiÑ paÔivirujjhasi. SatthÈrÈ hi 
paÒcaviÒÒÈÓakÈyÈ ekantaÑ abyÈkatÈva vuttÈ, taÑsama~gissa kusalÈkusalaÑ 
paÔikkhittaÑ, lokuttaramaggo ca ekantakusalo. TasmÈ pajahetaÑ vÈdan”ti 
paÒÒÈpetabbo. Sace paÒÒattiÑ na upagacchati, “gaccha pÈtova vihÈraÑ 
pavisitvÈ yÈguÑ pivÈhÊ”ti uyyojetabbo. 
 
 183. NÈhaÑ bhikkhave ÈdikenevÈti ahaÑ bhikkhave paÔhamameva 
maÓÉ|kassa uppatitvÈ gamanaÑ viya aÒÒÈrÈdhanaÑ2 arahatte patiÔÔhÈnaÑ 
na vadÈmi. AnupubbasikkhÈti karaÓatthe paccattavacanaÑ. Parato 
padadvayepi eseva nayo. SaddhÈjÈtoti okappaniyasaddhÈya jÈtasaddho. 
Upasa~kamatÊti gar|naÑ samÊpaÑ gacchati. PayirupÈsatÊti santike nisÊdati. 
DhÈretÊti sÈdhukaÑ katvÈ dhÈreti. Chando jÈyatÊti 
kattukamyatÈkusalacchando jÈyati. UssahatÊti vÊriyaÑ karoti. TuletÊti 
aniccaÑ dukkhaÑ anattÈti tulayati. TulayitvÈ padahatÊti evaÑ 
tÊraÓavipassanÈya tulayanto maggapadhÈnaÑ padahati. Pahitattoti 
pesitacitto3. KÈyena ceva paramasaccanti nÈmakÈyena nibbÈnasaccaÑ 
sacchikaroti. PaÒÒÈya cÈti nÈmakÈyasampayuttÈya maggapaÒÒÈya 
paÔivijjhati passati. 

 IdÈni yasmÈ te Satthu ÈgamanaÑ sutvÈ paccuggamanamattampi na 
akaÑsu, tasmÈ tesaÑ cariyaÑ garahanto sÈpi nÈma bhikkhave saddhÈ 
nÈhosÊti-ÈdimÈha. Tattha kÊvad|revimeti kittakaÑ d|re ÔhÈne. 
Yojanasatampi yojanasahassampi apakkantÈti vattuÑ vaÔÔati, na pana kiÒci 
Èha. CatuppadaÑ veyyÈkaraÓanti catusaccabyÈkaraÓaÑ sandhÈya vuttaÑ. 
 
 184. YassuddiÔÔhassÈti yassa uddiÔÔhassa. Yopi so bhikkhave satthÈti 
bÈhirakasatthÈraÑ dasseti. Evar|pÊti evaÑjÈtikÈ. PaÓopaÓaviyÈti paÓaviyÈ 
ca opaÓaviyÈ ca. Na upetÊti na hoti. KayavikkayakÈle4 viya 
agghavaÉÉhanahÈpanaÑ na hotÊti attho. AyaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. PupphaphalÈphalÈnaÑ (SÊ) 2. AÒÒÈyÈrÈdhanaÑ (Ka) 
 3. Pesitatto (SÊ, SyÈ) 4. KayavikkayakÈlo (SÊ, SyÈ) 
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goÓo kiÑ agghati, vÊsati agghatÊti bhaÓanto paÓati nÈma. Na vÊsati agghati, 
dasa agghatÊti bhaÓanto opaÓati nÈma. IdaÑ paÔisedhento Èha 
“paÓopaÓaviyÈ na upetÊ”ti. IdÈni taÑ paÓopaÓaviyaÑ dassetuÑ evaÒca no 
assa, atha naÑ kareyyÈma, na ca no evamassa, na naÑ kareyyÈmÈti Èha. 

 KiÑ pana bhikkhaveti bhikkhave yaÑ TathÈgato sabbaso Èmisehi 
visaÑsaÔÔho viharati, evaÑ visaÑsaÔÔhassa Satthuno evar|pÈ paÓopaÓaviyÈ 
kiÑ yujjissati. PariyogÈhiya1 vattatoti pariyogÈhitvÈ ukkhipitvÈ gahetvÈ 
vattantassa. Ayamanudhammoti ayaÑ sabhÈvo. JÈnÈti BhagavÈ, nÈhaÑ 
jÈnÈmÊti BhagavÈ ekÈsanabhojane ÈnisaÑsaÑ jÈnÈti, ahaÑ na jÈnÈmÊti mayi 
saddhÈya divasassa tayo vÈre bhojanaÑ pahÈya ekÈsanabhojanaÑ bhuÒjati. 
RuÄhanÊyanti rohanÊyaÑ. Ojavantanti sinehavantaÑ. KÈmaÑ taco cÈti iminÈ 
catura~gavÊriyaÑ dasseti. Ettha hi taco ekaÑ a~gaÑ, nhÈru ekaÑ, aÔÔhi 
ekaÑ, maÑsalohitaÑ ekanti evaÑ catura~gasamannÈgataÑ vÊriyaÑ 
adhiÔÔhahitvÈ arahattaÑ appatvÈ na vuÔÔhahissÈ mÊti evaÑ paÔipajjatÊti 
dasseti. SesaÑ sabbattha uttÈnameva. DesanaÑ pana BhagavÈ 
neyyapuggalassa vasena arahattanik|Ôena niÔÔhÈpesÊti. 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 

KÊÔÈgirisuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

DutiyavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
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 1. PariyogÈya (SÊ), pariyogayha (SyÈ)

 



  

3. ParibbÈjakavagga 
 

1. TevijjavacchasuttavaÓÓanÈ  

 185. EvaÑ me sutanti TevijjavacchasuttaÑ. Tattha ekapuÓÉarÊketi 
puÓÉarÊko vuccati sotambarukkho, so tasmiÑ ÈrÈme eko puÓÉarÊko atthÊti 
ekapuÓÉarÊko. EtadahosÊti tattha pavisitukÈmatÈya ahosi. CirassaÑ kho 
bhanteti pakatiyÈ ÈgatapubbataÑ upÈdÈya. Dhammassa cÈnudhammanti 
idha sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ dhammo nÈma, mahÈjanassa byÈkaraÓaÑ 
anudhammo nÈma. SesaÑ JÊvakasutte1 vuttanayameva. Na me teti 
ananuÒÒÈya ÔhatvÈ anuÒÒampi paÔikkhipati. “SabbaÒÒ| sabbadassÈvÊ 
aparisesaÑ ÒÈÓadassanaÑ paÔijÈnÈtÊ”ti hi idaÑ anujÈnitabbaÑ siyÈ, “carato 
ca me -pa- paccupaÔÔhitan”ti idaÑ pana nÈnujÈnitabbaÑ. SabbaÒÒutaÒÒÈÓena 
hi ÈvajjitvÈ pajÈnÈti. TasmÈ ananuÒÒÈya ÔhatvÈ anuÒÒampi paÔikkhipanto 
evamÈha. 
 
 186. ŒsavÈnaÑ khayÈti ettha sakiÑ khÊÓÈnaÑ ÈsavÈnaÑ puna 
khepetabbabhÈvÈ yÈvadevÈti na vuttaÑ. PubbenivÈsaÒÈÓena cettha BhagavÈ 
atÊtajÈnanaguÓaÑ dasseti, dibbacakkhuÒÈÓena paccuppannajÈnanaguÓaÑ, 
ÈsavakkhayaÒÈÓena lokuttaraguÓanti. Iti imÈhi tÊhi vijjÈhi sakalabuddhaguÓe 
saÑkhipitvÈ kathesi. 

 GihisaÑyojananti gihibandhanaÑ gihiparikkhÈresu nikantiÑ. Natthi 
kho vacchÈti gihisaÑyojanaÑ appahÈya dukkhassantakaro nÈma natthi. 
Yepi hi SantatimahÈmatto Uggaseno seÔÔhiputto vÊtasokadÈrakoti gihili~ge 
ÔhitÈva arahattaÑ pattÈ, tepi maggena sabbasa~khÈresu nikantiÑ 
sukkhÈpetvÈ pattÈ. TaÑ patvÈ pana na tena li~gena aÔÔhaÑsu, gihili~gaÑ 
nÈmetaÑ hÊnaÑ, uttamaguÓaÑ dhÈretuÑ na sakkoti. TasmÈ tattha Ôhito 
arahattaÑ patvÈ taÑdivasameva pabbajati vÈ parinibbÈti vÈ. Bh|madevatÈ 
pana tiÔÔhanti. KasmÈ? NilÊyanokÈsassa atthitÈya. SesakÈmabhave manussesu 
sotÈpannÈdayo tayo tiÔÔhanti, 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 2. 31 piÔÔhe. 
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kÈmÈvacaradevesu sotÈpannÈ sakadÈgÈmino ca, anÈgÈmikhÊÓÈsavÈ panettha 
na tiÔÔhanti. KasmÈ? TaÒhi ÔhÈnaÑ laÄitajanassa ÈvÈso, natthi tattha tesaÑ 
pavivekÈrahaÑ paÔicchannaÔÔhÈnaÒca. Iti tattha khÊÓÈsavo parinibbÈti, 
anÈgÈmÊ cavitvÈ SuddhÈvÈse nibbattati. KÈmÈvacaradevato upari pana 
cattÈropi ariyÈ tiÔÔhanti. 

 SopÈsi kammavÈdÊti sopi kammavÈdÊ ahosi, kiriyampi na paÔibÈhittha. 
TaÑ hi ekanavutikappamatthake attÈnaÑyeva gahetvÈ katheti. TadÈ kira 
mahÈsatto pÈsaÓÉapariggaÓhanatthaÑ pabbajito tassapi pÈsaÓÉassa 
nipphalabhÈvaÑ jÈnitvÈ vÊriyaÑ na hÈpesi, kiriyavÈdÊ hutvÈ sagge 
nibbattati. TasmÈ evamÈha. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

TevijjavacchasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. AggivacchasuttavaÓÓanÈ 

 187. EvaÑ me sutanti AggivacchasuttaÑ. Tattha na kho ahanti 
paÔhamavÈre nÈhaÑ sassatadiÔÔhikoti vadati, dutiye nÈhaÑ ucchedadiÔÔhikoti. 
EvaÑ antÈnantikÈdivasena sabbavÈresu paÔikkhepo veditabbo. Hoti ca na ca 
hotÊti ayaÑ panettha ekacca sassatavÈdo. Neva hoti na na hotÊti ayaÑ 
amarÈvikkhepoti veditabbo. 
 
 189. Sadukkhanti kilesadukkhena ceva vipÈkadukkhena ca sadukkhaÑ. 
SavighÈtanti tesaÑyeva dvinnaÑ vasena sa-upaghÈtakaÑ. Sa-upÈyÈsanti 
tesaÑyeva vasena sa-upÈ yÈsaÑ. SapariÄÈhanti tesaÑyeva vasena 
sapariÄÈhaÑ. 

 KiÒci diÔÔhigatanti kÈci ekÈ diÔÔhipi ruccitvÈ khamÈpetvÈ gahitÈ atthÊti 
pucchati. ApanÊtanti nÊhaÔaÑ apaviddhaÑ. DiÔÔhanti paÒÒÈya diÔÔhaÑ. 
TasmÈti yasmÈ paÒcannaÑ khandhÈnaÑ udayavayaÑ addasa, tasmÈ. 
SabbamaÒÒitÈnanti sabbesaÑ tiÓÓampi taÓhÈdiÔÔhimÈnamaÒÒitÈnaÑ. 
MathitÈnanti tesaÑyeva vevacanaÑ. IdÈni tÈni vibhajitvÈ dassento sabba-
ahaÑkÈramamaÑkÈramÈnÈnusayÈnanti Èha.
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Ettha hi ahaÑkÈro diÔÔhi, mamaÑkÈro taÓhÈ, mÈnÈnusayo mÈno. AnupÈdÈ 
vimuttoti cat|hi upÈdÈnehi kaÒci dhammaÑ anupÈdiyitvÈ vimutto. 
 
 190. Na upetÊti na yujjati. Ettha ca “na upapajjatÊ”ti idaÑ 
anujÈnitabbaÑ siyÈ. YasmÈ pana evaÑ vutte so paribbÈjako ucchedaÑ 
gaÓheyya, upapajjatÊti pana sassatameva, upapajjati ca na ca upapajjatÊti 
ekaccasassataÑ, neva upapajjati na na upapajjatÊti amarÈvikkhepaÑ, tasmÈ 
BhagavÈ “ayaÑ appatiÔÔho anÈlambo hotu, sukhapavesanaÔÔhÈnaÑ mÈ 
labhat|”ti ananuÒÒÈya ÔhatvÈ anuÒÒampi paÔikkhipi. Alanti samatthaÑ 
pariyattaÑ. Dhammoti paccayÈkÈradhammo. AÒÒatrayogenÈti1 aÒÒattha 
payogena. AÒÒa trÈcariyakenÈti paccayÈkÈraÑ ajÈnantÈnaÑ aÒÒesaÑ 
ÈcariyÈnaÑ santike vasantena. 
 
 191. Tena hi vacchÈti yasmÈ tvaÑ sammohamÈpÈdinti vadasi, tasmÈ 
taÑyevettha paÔipucchissÈmi. AnÈhÈro nibbutoti appaccayo nibbuto. 
 
 192. Yena r|penÈti yena r|pena sattasa~khÈtaÑ TathÈgataÑ r|pÊti 
paÒÒÈpeyya. GambhÊroti guÓagambhÊro. Appameyyoti pamÈÓaÑ gaÓhituÑ 
na sakkuÓeyyo. DuppariyogÈÄhoti du-ogÈho dujjÈno. SeyyathÈpi 
mahÈsamuddoti yathÈ mahÈsamuddo gambhÊro appameyyo dujjÈno, 
evameva khÊÓÈsavopi. TaÑ Èrabbha upapajjatÊti-Èdi sabbaÑ na yujjati. 
KathaÑ? YathÈ parinibbutaÑ aggiÑ Èrabbha puratthimaÑ disaÑ gatoti-Èdi 
sabbaÑ na yujjati, evaÑ. 

 AniccatÈti aniccatÈya. SÈre patiÔÔhitanti lokuttaradhammasÈre 
patiÔÔhitaÑ. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

AggivacchasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. AÒÒatthayogenÈti (SÊ, SyÈ) 
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3. MahÈvacchasuttavaÓÓanÈ 

 193. EvaÑ me sutanti MahÈvacchasuttaÑ. Tattha sahakathÊti saddhiÑ 
vÈdo, bahuÑ mayÈ tumhehi saddhiÑ kathitapubbanti kathaÑ sÈreti mettiÑ 
ghaÔeti. PurimÈni hi dve suttÈni etasseva kathitÈni, SaÑyuttake 
AbyÈkatasaÑyuttaÑ1 nÈma etasseva kathitaÑ, “kiÑ nu kho bho Gotama 
sassato loko idameva saccaÑ moghamaÒÒanti abyÈkatametan”ti evaÑ 
ekuttaranikÈyepi iminÈ saddhiÑ kathitaÑ atthiyeva. TasmÈ evamÈha. 
SammÈsambuddhopi tassa ÈgatÈgatassa sa~gahaÑ katvÈ okÈsaÑ akÈsiyeva. 
KasmÈ? AyaÒhi sassatadiÔÔhiko, sassatadiÔÔhikÈ ca sÊghaÑ laddhiÑ na 
vissajjenti, vasÈtelamakkhitapilotikÈ viya cirena sujjhanti. Passati ca 
BhagavÈ “ayaÑ paribbÈjako kÈle gacchante gacchante laddhiÑ vissajjetvÈ 
mama santike pabbajitvÈ cha abhiÒÒÈyo sacchikatvÈ abhiÒÒÈtasÈvako 
bhavissatÊ”ti. TasmÈ tassa ÈgatÈgatassa sa~gahaÑ katvÈ okÈsaÑ akÈsiyeva. 
IdaÑ panassa pacchimagamanaÑ. So hi imasmiÑ sutte taraÓaÑ vÈ hotu 
ataraÓaÑ vÈ2, yaÔÔhiÑ otaritvÈ3 udake patamÈno viya samaÓassa Gotamassa 
santikaÑ gantvÈ pabbajissÈmÊti sanniÔÔhÈnaÑ katvÈ Ègato. TasmÈ 
dhammadesanaÑ yÈcanto sÈdhu me bhavaÑ Gotamoti-ÈdimÈha. Tassa 
BhagavÈ m|lavasena saÑkhittadesanaÑ, kammapathavasena 
vitthÈradesanaÑ desesi. M|lavasena cettha atisaÑkhittÈ desanÈ, 
kammapathavasena saÑkhittÈ vitthÈrasadisÈ. BuddhÈnaÑ pana 
nippariyÈyena vitthÈradesanÈ nÈma natthi. CatuvÊsatisamantapaÔÔhÈnampi hi 
sattapakaraÓe AbhidhammapiÔake ca sabbaÑ saÑkhittameva. TasmÈ 
m|lavasenÈpi kammapathavasenÈpi saÑkhittameva desesÊti veditabbo. 
 
 194. Tattha pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ kusalanti-ÈdÊsu paÔipÈÔiyÈ 
sattadhammÈ kÈmÈvacarÈ, anabhijjhÈdayo tayo catubh|mikÈpi vaÔÔanti. 

 Yato kho vaccha bhikkhunoti kiÒcÈpi aniyametvÈ vuttaÑ, yathÈ pana 
JÊvakasutte ca ca~kÊsutte ca, evaÑ imasmiÑ sutte ca attÈnameva 
sandhÈyetaÑ BhagavatÈ vuttanti veditabbaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 2. 558 piÔÔhÈdÊsu. 
 2. Hotu caraÓaÑ vÈ hotu maraÓaÑ vÈ (SyÈ), karaÓaÑ vÈ hotu akaraÓaÑ vÈ (Ka)  
 3. OttharitvÈ (SÊ) 
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 195. Atthi panÈti kiÑ pucchÈmÊti pucchati? AyaÑ kirassa laddhi 
“tasmiÑ tasmiÑ sÈsane SatthÈva arahÈ hoti, sÈvako pana arahattaÑ pattuÑ 
samattho natthi. SamaÓo ca Gotamo “yato kho Vaccha bhikkhuno”ti ekaÑ 
bhikkhuÑ kathento viya katheti, atthi nu kho samaÓassa Gotamassa sÈvako 
arahattappatto”ti. EtamatthaÑ pucchissÈmÊti pucchati. Tattha tiÔÔhat|ti 
bhavaÑ tÈva Gotamo tiÔÔhatu, bhavaÒhi loke pÈkaÔo arahÈti attho. TasmiÑ 
byÈkate uttari bhikkhunÊ-ÈdÊnaÑ vasena paÒhaÑ pucchi, BhagavÈpissa 
byÈkÈsi. 
 
 196. ŒrÈdhakoti sampÈdako parip|rako. 
 
 197. SekhÈya vijjÈya pattabbanti heÔÔhimaphalattayaÑ pattabbaÑ. TaÑ 
sabbaÑ mayÈ anuppattanti vadati. VitaÓÉavÈdÊ panÈha–“katame dhammÈ 
sekkhÈ. CattÈro maggÈ apariyÈpannÈ heÔÔhimÈni ca tÊÓi sÈmaÒÒaphalÈnÊ”ti1 
vacanato arahattamaggopi anena pattoyeva. PhalaÑ pana apattaÑ, tassa 
pattiyÈ uttari yogaÑ kathÈpetÊti. So evaÑ saÒÒÈpetabbo– 

    “Yo ve kilesÈni pahÈya paÒca, 
    ParipuÓÓasekho aparihÈnadhammo2. 
    Cetovasippatto samÈhitindriyo, 
    Sa ve Ôhitattoti naro pavuccatÊ”ti3. 

 AnÈgÈmipuggalo hi ekantaparipuÓÓasekho. TaÑ sandhÈya “sekhÈya 
vijjÈya pattabban”ti Èha. Maggassa pana ekacittakkhaÓikattÈ tattha Ôhitassa 
pucchÈ nÈma natthi. IminÈ suttena maggopi bahucittakkhaÓiko hot|ti ce. 
EtaÑ na BuddhavacanaÑ, vuttagÈthÈya ca attho virujjhati. TasmÈ 
anÈgÈmiphale ÔhatvÈ arahattamaggassa vipassanaÑ kathÈpetÊti veditabbo. 
YasmÈ panassa na kevalaÑ suddha-arahattasseva upanissayo, channampi 
abhiÒÒÈnaÑ upanissayo atthi, tasmÈ BhagavÈ “evamayaÑ samathe kammaÑ 
katvÈ paÒca abhiÒÒÈ nibbattessati, vipassanÈya kammaÑ katvÈ arahattaÑ 
pÈpuÓissati. EvaÑ chaÄabhiÒÒo mahÈsÈvako bhavissatÊ”ti vipassanÈmattaÑ 
akathetvÈ samathavipassanÈ Ècikkhi. 
______________________________________________________________ 
 1. Abhi 1. 210 piÔÔhe. 2. AppahÈnadhammo (SÊ, SyÈ, Ka) 3. AÑ 1. 312 piÔÔhe. 
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 198. Sati sati-Èyataneti sati satikÈraÓe. KiÒcettha kÈraÓaÑ? AbhiÒÒÈ vÈ 
abhiÒÒÈpÈdakajjhÈnaÑ vÈ avasÈne pana arahattaÑ vÈ kÈraÓaÑ arahattassa 
vipassanÈ vÈti veditabbaÑ. 
 
 200. PariciÓÓo me BhagavÈti satta hi sekhÈ BhagavantaÑ paricaranti 
nÈma, khÊÓÈsavena BhagavÈ pariciÓÓo hoti. Iti sa~khepena arahattaÑ 
byÈkaronto thero evamÈha. Te pana bhikkh| taÑ atthaÑ na jÈniÑsu, 
ajÈnantÈva tassa vacanaÑ sampaÔicchitvÈ Bhagavato ÈrocesuÑ. DevatÈti 
tesaÑ guÓÈnaÑ lÈbhÊ devatÈ. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

MahÈvacchasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. DÊghanakhasuttavaÓÓanÈ 

 201. EvaÑ me sutanti DÊghanakhasuttaÑ. Tattha S|karakhatÈyanti 
S|karakhatÈti evaÑnÈmake leÓe. KassapabuddhakÈle kira taÑ leÓaÑ 
ekasmiÑ Buddhantare pathaviyÈ vaÉÉhamÈnÈya antobh|migataÑ jÈtaÑ. 
Ath’ekadivasaÑ eko s|karo tassa chadanapariyantasamÊpe paÑsuÑ khaÓi, 
deve vuÔÔhe paÑsudhoto chadanapariyanto pÈkaÔo ahosi. Eko vanacarako 
disvÈ “pubbe sÊlavantehi paribhuttaleÓena bhavitabbaÑ, paÔijaggissÈmi 
nan”ti samantato paÑsuÑ apanetvÈ leÓaÑ sodhetvÈ kuÔÔaparikkhepaÑ katvÈ 
dvÈravÈtapÈnaÑ yojetvÈ 
supariniÔÔhitasudhÈkammacittakammarajatapaÔÔasadisÈya vÈlukÈya 
santhatapariveÓaÑ1 leÓaÑ katvÈ maÒcapÊÔhaÑ paÒÒÈpetvÈ Bhagavato 
vasanatthÈya adÈsi. LeÓaÑ gambhÊraÑ ahosi otaritvÈ abhiruhitabbaÑ. TaÑ 
sandhÈy’etaÑ vuttaÑ. 

 DÊghanakhoti tassa paribbÈjakassa nÈmaÑ. Upasa~kamÊti kasmÈ 
upasa~kami? So kira there aÉÉhamÈsapabbajite cintesi “mayhaÑ mÈtulo 
aÒÒaÑ pÈsaÓÉaÑ gantvÈ na ciraÑ tiÔÔhati, idÈni pan’assa samaÓassa 
Gotamassa santikaÑ gatassa aÉÉhamÈso jÈto. Pavattimpi’ssa na suÓÈmi, 
______________________________________________________________ 
 1. SantharitapariveÓaÑ (SÊ, SyÈ) 
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ojavantaÑ nu kho sÈsanaÑ, jÈnissÈmi nan”ti gantukÈmo jÈto. TasmÈ 
upasa~kami. EkamantaÑ Ôhitoti tasmiÑ kira samaye Thero BhagavantaÑ 
bÊjayamÈno Ôhito hoti, paribbÈjako mÈtule hirottappena Ôhitako’va paÒhaÑ 
pucchi. Tena vuttaÑ “ekamantaÑ Ôhito”ti. 

 SabbaÑ me nakkhamatÊti sabbÈ me upapattiyo nakkhamanti, 
paÔisandhiyo na kkhamantÊti adhippÈyena vadati. EttÈvat’Ènena 
“ucchedavÈdo’hamasmÊ”ti dÊpitaÑ hoti. BhagavÈ pan’assa adhippÈyaÑ 
muÒcitvÈ akkhare tÈva dosaÑ dassento yÈpi kho teti-ÈdimÈha. Tattha esÈpi 
te diÔÔhi nakkhamatÊti esÈpi te paÔhamaÑ ruccitvÈ khamÈpetvÈ gahitadiÔÔhi 
nakkhamatÊti. EsÈ ce me bho Gotama diÔÔhi khameyyÈti mayhaÑ hi sabbaÑ 
na kkhamatÊti diÔÔhi, tassa mayhaÑ yÈ esÈ sabbaÑ me nakkhamatÊti diÔÔhi, 
esÈ me khameyya. YaÑ taÑ “sabbaÑ me na kkhamatÊ”ti vuttaÑ, tampissa 
tÈdisameva. YathÈ sabbagahaÓena gahitÈpi ayaÑ diÔÔhi khamati, evamevaÑ 
tampi1 khameyya. EvaÑ attano vÈde ÈropitaÑ dosaÑ ÒatvÈ taÑ 
pariharÈmÊti saÒÒÈya vadati, atthato pan’assa “esÈ diÔÔhi na me khamatÊ”ti 
Èpajjati. Yassa pan’esÈ na khamati na ruccati, tassÈyaÑ tÈya diÔÔhiyÈ sabbaÑ 
me na khamatÊti diÔÔhi rucitaÑ. Tena hi diÔÔhi-akkhamena arucitena 
bhavitabbanti sabbaÑ khamatÊti ruccatÊti Èpajjati. Na pan’esa taÑ 
sampaÔicchati, kevalaÑ tass’Èpi ucchedadiÔÔhiyÈ ucchedameva gaÓhÈti. 
Ten’Èha BhagavÈ ato kho te Aggivessana -pa- aÒÒaÒca diÔÔhiÑ upÈdiyantÊti. 
Tattha atoti pajahanakesu nissakkaÑ, ye pajahanti, tehi ye nappajahantÊti 
vucciyanti2, te’va bahutarÈti attho. Bah| hi bahutarÈti ettha hikÈro 
nipÈtamattaÑ, bah| bahutarÈti attho. Parato tan| hi tanutarÈti padepi es’eva 
nayo. Ye evamÈhaÑs|ti ye evaÑ vadanti. TaÒc’eva diÔÔhiÑ nappajahanti, 
aÒÒaÒca diÔÔhiÑ upÈdiyantÊti m|ladassanaÑ na ppajahanti, aparadassanaÑ 
upÈdiyanti. 

 Ettha ca sassataÑ gahetvÈ tampi appahÈya ucchedaÑ vÈ ekaccasassataÑ 
vÈ gahetuÑ na sakkÈ, ucchedampi gahetvÈ taÑ appahÈya sassataÑ vÈ 
ekaccasassataÑ vÈ na sakkÈ gahetuÑ, ekaccasassatampi gahetvÈ taÑ 
appahÈya sassataÑ vÈ ucchedaÑ vÈ na sakkÈ gahetuÑ. M|lasassataÑ pana 
______________________________________________________________ 
 1. Evametampi (SÊ, SyÈ) 2. Vuccissanti (SÊ), pucchissanti (SyÈ) 
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appahÈya aÒÒaÑ sassatameva sakkÈ gahetuÑ. KathaÑ? EkasmiÒhi samaye 
“r|paÑ sassatan”ti gahetvÈ aparasmiÑ samaye “na suddhar|pameva 
sassataÑ, vedanÈpi sassatÈ, viÒÒÈÓampi sassatan”ti gaÓhÈti. Ucchedepi 
ekaccasassatepi es’eva nayo. YathÈ ca khandhesu, evaÑ Èyatanesupi 
yojetabbaÑ. IdaÑ sandhÈya vuttaÑ “taÒc’eva diÔÔhiÑ na ppajahanti, 
aÒÒaÒca diÔÔhiÑ upÈdiyantÊ”ti. 

 DutiyavÈre atoti appajahanakesu nissakkaÑ, ye na ppajahanti, tehi, ye 
pajahantÊti vucciyanti, te’va tanutarÈ appatarÈti attho. TaÒc’eva diÔÔhiÑ 
pajahanti, aÒÒaÒca diÔÔhiÑ na upÈdiyantÊti taÒca m|ladassanaÑ pajahanti, 
aÒÒaÒca dassanaÑ na gaÓhanti. KathaÑ? EkasmiÒhi samaye “r|paÑ 
sassatan”ti gahetvÈ aparasmiÑ samaye tattha ÈdÊnavaÑ disvÈ “oÄÈrikametaÑ 
mayhaÑ dassanan”ti pajahati. “Na kevalaÒca r|paÑ sassatanti dassanameva 
oÄÈrikaÑ, vedanÈpi sassatÈ -pa- viÒÒÈÓampi sassatanti dassanaÑ 
oÄÈrikamevÈ”ti vissajjeti. Ucchedepi ekaccasassatepi es’eva nayo. YathÈ ca 
khandhesu, evaÑ Èyatanesupi yojetabbaÑ. EvaÑ taÒca m|ladassanaÑ 
pajahanti, aÒÒaÒca dassanaÑ na gaÓhanti. 

 Sant’aggivessanÈti kasmÈ Èrabhi? AyaÑ ucchedaladdhiko attano 
laddhiÑ nig|hati, tassÈ pana laddhiyÈ vaÓÓe vuccamÈne attano laddhiÑ 
pÈtukarissatÊti tisso laddhiyo ekato dassetvÈ vibhajituÑ imaÑ desanaÑ 
Èrabhi. 

 SÈrÈgÈya santiketi-ÈdÊsu rÈgavasena vaÔÔe rajjanassa ÈsannÈ 
taÓhÈdiÔÔhisaÑyojanena vaÔÔasaÑyojanassa santike. AbhinandanÈyÈti 
taÓhÈdiÔÔhivasen’eva gilitvÈ pariyÈdiyanassa gahaÓassa ca ÈsannÈti attho. 
AsÈrÈgÈya santiketi-ÈdÊsu vaÔÔe arajjanassa1 ÈsannÈti-ÈdinÈ nayena attho 
veditabbo. 

 Ettha ca sassatadassanaÑ appasÈvajjaÑ dandhavirÈgaÑ, 
ucchedadassanaÑ mahÈsÈvajjaÑ khippavirÈgaÑ. KathaÑ? SassatavÈdÊ hi 
idhalokaÑ paralokaÒca atthÊti jÈnÈti, sukatadukkaÔÈnaÑ phalaÑ atthÊti 
jÈnÈti, kusalaÑ karoti, akusalaÑ karonto bhÈyati, vaÔÔaÑ assÈdeti, 
abhinandati. 
______________________________________________________________
 1. VivaÔÔe rajjanassa (SyÈ, Ka) 
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BuddhÈnaÑ vÈ BuddhasÈvakÈnaÑ vÈ sammukhÊbh|to sÊghaÑ laddhiÑ 
jahituÑ na sakkoti. TasmÈ taÑ sassatadassanaÑ appasÈvajjaÑ 
dandhavirÈganti vuccati. UcchedavÈdÊ pana idhalokaparalokaÑ atthÊti 
jÈnÈti1, sukatadukkaÔÈnaÑ phalaÑ atthÊti jÈnÈti1, kusalaÑ na karoti, 
akusalaÑ karonto na bhÈyati, vaÔÔaÑ na assÈdeti, n’Èbhinandati, BuddhÈnaÑ 
vÈ BuddhasÈvakÈnaÑ vÈ sammukhÊbhÈve sÊghaÑ dassanaÑ pajahati. 
PÈramiyo p|retuÑ sakkonto Buddho hutvÈ, asakkonto abhinÊhÈraÑ katvÈ 
sÈvako hutvÈ parinibbÈyati. TasmÈ ucchedadassanaÑ mahÈsÈvajjaÑ 
khippavirÈganti vuccati. 
 
 202. So pana paribbÈjako etamatthaÑ asallakkhetvÈ “mayhaÑ dassanaÑ 
saÑvaÓÓeti pasaÑsati, addhÈ me sundaraÑ dassanan”ti sallakkhetvÈ 
ukkaÑseti me bhavanti-ÈdimÈha. 

 IdÈni yasmÈ ayaÑ paribbÈjako kaÒjiyeneva tittakÈlÈbu, 
ucchedadassaneneva p|rito, so yathÈ kaÒjiyaÑ appahÈya na sakkÈ lÈbumhi 
telaphÈÓitÈdÊni pakkhipituÑ, pakkhittÈnipi na gaÓhÈti, evamevaÑ taÑ 
laddhiÑ appahÈya abhabbo maggaphalÈnaÑ lÈbhÈya, tasmÈ laddhiÑ 
jahÈpanatthaÑ tatr’aggivessanÈti-Èdi ÈraddhaÑ. Viggahoti kalaho. 
EvametÈsaÑ diÔÔhÊnaÑ pahÈnaÑ hotÊti evaÑ viggahÈdi-ÈdÊnavaÑ disvÈ 
tÈsaÑ diÔÔhÊnaÑ pahÈnaÑ hoti. So hi paribbÈjako “kiÑ me iminÈ 
viggahÈdinÈ”ti taÑ ucchedadassanaÑ pajahati. 
 
 205. Athassa BhagavÈ vamitakaÒjiye lÈbumhi sappiphÈÓitÈdÊni 
pakkhipanto viya hadaye amatosadhaÑ p|ressÈmÊti vipassanaÑ Ècikkhanto 
ayaÑ kho pana Aggivessana kÈyoti-ÈdimÈha. Tass’attho Vammikasutte 
vutto. Aniccatoti-ÈdÊnipi heÔÔhÈ vitthÈritÈn’eva. Yo kÈyasmiÑ kÈyachandoti 
yÈ kÈyasmiÑ taÓhÈ. Snehoti taÓhÈsnehova. KÈyanvayatÈti 
kÈyÈnugamanabhÈvo, kÈyaÑ anugacchanakakilesoti attho. 

 EvaÑ r|pakammaÔÔhÈnaÑ dassetvÈ idÈni ar|pakammaÔÔhÈnaÑ dassento 
tisso khoti-ÈdimÈha. Puna tÈsaÑ yeva vedanÈnaÑ asammissabhÈvaÑ 
dassento yasmiÑ Aggivessana samayeti-ÈdimÈha. TatrÈyaÑ 
______________________________________________________________ 
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 MajjhimapaÓÓÈsaÔÔhakathÈ  145 

sa~khepattho–YasmiÑ samaye sukhÈdÊsu ekaÑ vedanaÑ vedayati, tasmiÑ 
samaye aÒÒÈ vedanÈ attano vÈraÑ vÈ okÈsaÑ vÈ olokayamÈnÈ nisinnÈ nÈma 
n’atthi, atha kho anuppannÈva honti bhinna-udakapupphuÄÈ1 viya ca 
antarahitÈ vÈ. SukhÈpi khoti-Èdi tÈsaÑ vedanÈnaÑ 
cuÓÓavicuÓÓabhÈvadassanatthaÑ vuttaÑ. 

 Na kenaci saÑvadatÊti sassataÑ gahetvÈ “sassatavÈdÊ ahan”ti 
ucchedavÈdinÈpi saddhiÑ na saÑvadati, tameva gahetvÈ “sassatavÈdÊ 
ahan”ti ekaccasassatavÈdinÈ saddhiÑ na vivadati. EvaÑ tayopi vÈdÈ 
parivattetvÈ yojetabbÈ. YaÒca loke vuttanti yaÑ loke kathitaÑ voharitaÑ, 
tena voharati aparÈmasanto kiÒci dhammaÑ parÈmÈsaggÈhena aggaÓhanto. 
Vuttampi c’etaÑ– 

    “Yo hoti bhikkhu arahaÑ katÈvÊ, 
    KhÊÓÈsavo antimadehadhÈrÊ. 
    AhaÑ vadÈmÊtipi so vadeyya, 
    MamaÑ vadantÊtipi so vadeyya. 
    Loke samaÒÒaÑ2 kusalo viditvÈ, 
    VohÈramattena so vohareyyÈ”ti3. 

 Aparampi vuttaÑ “imÈ kho Citta lokasamaÒÒÈ lokaniruttiyo lokavohÈrÈ 
lokapaÒÒattiyo, yÈhi TathÈgato voharati aparÈmasan”ti4. 
 
 206. AbhiÒÒÈpahÈnamÈhÈti sassatÈdÊsu tesaÑ tesaÑ dhammÈnaÑ 
sassataÑ abhiÒÒÈya jÈnitvÈ sassatassa pahÈnaÑ Èha, ucchedaÑ, 
ekaccasassataÑ abhiÒÒÈya ekaccasassatassa pahÈnaÑ vadati. R|paÑ 
abhiÒÒÈya r|passa pahÈnaÑ vadatÊti-ÈdinÈ nayen’ettha attho veditabbo. 

 PaÔisaÒcikkhatoti paccavekkhantassa. AnupÈdÈya Èsavehi cittaÑ 
vimuccÊti anuppÈdanirodhena niruddhehi Èsavehi aggahetvÈ’va cittaÑ 
vimucci. EttÈvatÈ c’esa parassa vaÉÉhitaÑ bhattaÑ bhuÒjitvÈ khudaÑ 
vinodento viya 
______________________________________________________________ 
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parassa ÈraddhÈya dhammadesanÈya ÒÈÓaÑ pesetvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ 
arahattaÒc’eva patto, sÈvakapÈramÊÒÈÓassa ca matthakaÑ, soÄasa ca paÒÒÈ 
paÔivijjhitvÈ Ôhito. DÊghanakho pana sotÈpattiphalaÑ patvÈ saraÓesu 
patiÔÔhito. 

 BhagavÈ pana imaÑ desanaÑ s|riye dharamÈne yeva niÔÔhÈpetvÈ 
Gijjhak|ÔÈ oruyha VeÄuvanaÑ gantvÈ sÈvakasannipÈtaÑ akÈsi, 
catura~gasamannÈgato sannipÈto ahosi. Tatr’imÈni a~gÈni–
MÈghanakkhattena yutto puÓÓama-uposathadivaso, kena ci anÈmantitÈni 
hutvÈ attano yeva dhammatÈya sannipatitÈni aÉÉhatelasÈni bhikkhusatÈni, 
tesu ekopi puthujjano vÈ sotÈpannasakadÈgÈmi-anÈgÈmisukkhavipassaka-
arahantesu vÈ aÒÒataro n’atthi, sabbe chaÄabhiÒÒÈva, ekopi c’ettha 
satthakena kese chinditvÈ pabbajito nÈma n’atthi, sabbe ehibhikkhuno 
yevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

DÊghanakhasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
5. MÈgaÓÉiyasuttavaÓÓanÈ 

 207. EvaÑ me sutanti MÈgaÓÉiyasuttaÑ. Tattha agyÈgÈreti 
aggihomasÈlÈyaÑ1. TiÓasanthÈraketi dve MÈgaÓÉiyÈ mÈtulo ca bhÈgineyyo 
ca. Tesu mÈtulo pabbajitvÈ arahattaÑ patto, bhÈgineyyopi sa-upanissayo 
nacirasseva pabbajitvÈ arahattaÑ pÈpuÓissati. Athassa BhagavÈ upanissayaÑ 
disvÈ ramaÓÊyaÑ devagabbhasadisaÑ GandhakuÔiÑ pahÈya tattha 
chÈrikatiÓakacavarÈdÊhi uklÈpe agyÈgÈre tiÓasanthÈrakaÑ paÒÒÈpetvÈ 
parasa~gahakaraÓatthaÑ katipÈhaÑ vasittha. TaÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ. 
Tenupasa~kamÊti na kevalaÑ taÑdivasameva, yasmÈ pana taÑ agyÈgÈraÑ 
gÈm|pacÈre dÈrakadÈrikÈhi okiÓÓaÑ avivittaÑ, tasmÈ BhagavÈ 
niccakÈlampi divasabhÈgaÑ tasmiÑ vanasaÓÉe vÊtinÈmetvÈ sÈyaÑ 
vÈsatthÈya tattha upagacchati. 
______________________________________________________________ 
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 AddasÈ kho -pa- tiÓasanthÈrakaÑ paÒÒattanti BhagavÈ aÒÒesu divasesu 
tiÓasanthÈrakaÑ sa~gharitvÈ1 saÒÒÈÓaÑ katvÈ gacchati, taÑdivasaÑ pana 
paÒÒapetvÈva agamÈsi. KasmÈ? TadÈ hi pacc|sasamaye lokaÑ oloketvÈva 
addasa “ajja MÈgaÓÉiyo idhÈgantvÈ imaÑ tiÓasanthÈrakaÑ disvÈ 
BhÈradvÈjena saddhiÑ tiÓasanthÈrakaÑ Èrabbha kathÈsallÈpaÑ karissati, 
athÈhaÑ ÈgantvÈ dhammaÑ desessÈmi, so dhammaÑ sutvÈ mama santike 
pabbajitvÈ arahattaÑ pÈpuÓissati. ParesaÑ sa~gahakaraÓatthameva hi mayÈ 
pÈramiyo p|ritÈ”ti tiÓasanthÈrakaÑ paÒÒapetvÈva agamÈsi.  

 SamaÓaseyyÈnur|paÑ maÒÒeti imaÑ tiÓasanthÈrakaÑ “samaÓassa 
anucchavikÈ seyyÈ”ti maÒÒÈmi. Na ca asaÒÒatasamaÓassa 
nivutthaÔÔhÈnametaÑ. TathÈhettha hatthena ÈkaÉÉhitaÔÔhÈnaÑ vÈ pÈdena 
ÈkaÉÉhitaÔÔhÈnaÑ vÈ sÊsena pahaÔaÔÔhÈnaÑ vÈ na paÒÒÈyati, anÈkulo 
anÈkiÓÓo abhinno chekena cittakÈrena t|likÈya paricchinditvÈ paÒÒatto viya. 
SaÒÒatasamaÓassa vasitaÔÔhÈnaÑ, kassa bho vasitaÔÔhÈnanti pucchati. 
Bh|nahunoti2 hatavaÉÉhino mariyÈdakÈrakassa. KasmÈ evamÈha? Chasu 
dvÈresu vaÉÉhipaÒÒÈpanaladdhikattÈ. AyaÒhi tassa laddhi–cakkhu 
br|hetabbaÑ vaÉÉhetabbaÑ, adiÔÔhaÑ dakkhitabbaÑ, diÔÔhaÑ 
samatikkamitabbaÑ. SotaÑ br|hetabbaÑ vaÉÉhetabbaÑ, asutaÑ sotabbaÑ, 
sutaÑ samatikkamitabbaÑ. GhÈnaÑ br|hetabbaÑ vaÉÉhetabbaÑ, aghÈyitaÑ 
ghÈyitabbaÑ, ghÈyitaÑ samatikkamitabbaÑ. JivhÈ br|hetabbÈ vaÉÉhetabbÈ, 
assÈyitaÑ sÈyitabbaÑ, sÈyitaÑ samatikkamitabbaÑ. KÈyo br|hetabbo 
vaÉÉhetabbo, aphuÔÔhaÑ phusitabbaÑ, phuÔÔhaÑ samatikkamitabbaÑ. Mano 
br|hetabbo vaÉÉhetabbo, aviÒÒÈtaÑ vijÈnitabbaÑ, viÒÒÈtaÑ 
samatikkamitabbaÑ. EvaÑ so chasu dvÈresu vaÉÉhiÑ paÒÒapeti. BhagavÈ 
pana– 

  “CakkhunÈ saÑvaro sÈdhu, sÈdhu sotena saÑvaro. 
  GhÈnena saÑvaro sÈdhu, sÈdhu jivhÈya saÑvaro. 
   KÈyena saÑvaro sÈdhu, sÈdhu vÈcÈya saÑvaro. 
  ManasÈ saÑvaro sÈdhu, sÈdhu sabbattha saÑvaro. 
  Sabbattha saÑvuto bhikkhu, sabbadukkhÈ pamuccatÊ”ti3– 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑharitvÈ (SÊ), sa~kharitvÈ (SyÈ) 2. Bh|nahanassÈti (SyÈ) 
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 Chasu dvÈresu saÑvaraÑ paÒÒapeti. TasmÈ so “vaÉÉhihato samaÓo 
Gotamo mariyÈdakÈrako”ti maÒÒamÈno “bh|nahuno”ti1 Èha. 

 Ariye ÒÈye dhamme kusaleti parisuddhe kÈraÓadhamme anavajje. 
IminÈ kiÑ dasseti? Evar|passa nÈma uggatassa paÒÒÈtassa yasassino upari 
vÈcaÑ2 bhÈsamÈnena vÊmaÑsitvÈ upadhÈretvÈ mukhe ÈrakkhaÑ ÔhapetvÈ 
bhÈsitabbo hoti. TasmÈ mÈ sahasÈ abhÈsi, mukhe ÈrakkhaÑ ÔhapehÊti 
dasseti. EvaÑ hi no sutte ocaratÊti yasmÈ amhÈkaÑ sutte evaÑ Ègacchati, na 
mayaÑ mukhÈruÄhicchÈmattaÑ3 vadÈma, sutte ca nÈma ÈgataÑ vadamÈnÈ 
kassa bhÈyeyyÈma4, tasmÈ sammukhÈpi naÑ vadeyyÈmÈti attho. 
Appossukkoti mama rakkhanatthÈya anussukko avÈvaÔo hutvÈti attho. 
Vuttova naÑ vadeyyÈti mayÈ vuttova hutvÈ apucchitova kathaÑ 
samuÔÔhÈpetvÈ ambajamb|-ÈdÊni gahetvÈ viya ap|rayamÈno mayÈ 
kathitaniyÈmena bhavaÑ BhÈradvÈjo vadeyya, vadass|ti attho. 
 
 208. Assosi khoti SatthÈ ÈlokaÑ vaÉÉhetvÈ dibbacakkhunÈ 
MÈgaÓÉiyaÑ tattha ÈgataÑ addasa, dvinnaÑ janÈnaÑ bhÈsamÈnÈnaÑ 
dibbasotena saddampi assosi. PaÔisallÈnÈ vuÔÔhitoti phalasamÈpattiyÈ 
vuÔÔhito. SaÑviggoti pÊtisaÑvegena saÑviggo calito kampito. Tassa kira 
etadahosi “neva MÈgaÓÉiyena samaÓassa Gotamassa ÈrocitaÑ, na mayÈ. 
Amhe muÒcitvÈ aÒÒo ettha tatiyopi natthi, suto bhavissati amhÈkaÑ saddo 
tikhiÓasotena purisenÈ”ti. Athassa abbhantare pÊti uppajjitvÈ 
navanavutilomak|pasahassÈni uddhaggÈni akÈsi. Tena vuttaÑ “saÑviggo 
lomahaÔÔhajÈto”ti. Atha kho MÈgaÓÉiyo paribbÈjakoti paribbÈjakassa 
pabhinnamukhaÑ viya bÊjaÑ paripÈkagataÑ ÒÈÓaÑ, tasmÈ sannisÊdituÑ 
asakkonto ÈhiÓÉamÈno puna Satthu santikaÑ ÈgantvÈ ekamantaÑ nisÊdi. 
TaÑ dassetuÑ “atha kho MÈgaÓÉiyo”ti-Èdi vuttaÑ. 
 
 209. SatthÈ “evaÑ kira tvaÑ MÈgaÓÉiya maÑ avacÈ”ti avatvÈva 
cakkhuÑ kho MÈgaÓÉiyÈti paribbÈjakassa dhammadesanaÑ Èrabhi. Tattha 
______________________________________________________________
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vasanaÔÔhÈnaÔÔhena r|paÑ cakkhussa ÈrÈmoti cakkhu r|pÈrÈmaÑ. R|pe 
ratanti r|parataÑ. R|pena cakkhu ÈmoditaÑ pamoditanti r|pasamuditaÑ. 
Dantanti nibbisevanaÑ. Guttanti gopitaÑ. Rakkhitanti ÔhapitarakkhaÑ. 
SaÑvutanti pihitaÑ. SaÑvarÈyÈti pidhÈnatthÈya. 
 
 210. ParicÈritapubboti abhiramitapubbo. R|papariÄÈhanti r|paÑ 
Èrabbha uppajjanapariÄÈhaÑ. Imassa pana te MÈgaÓÉiya kimassa 
vacanÊyanti imassa r|paÑ pariggaÓhitvÈ arahattappattassa khÊÓÈsavassa tayÈ 
kiÑ vacanaÑ vattabbaÑ assa, vuÉÉhihato mariyÈdakÈrakoti idaÑ 
vattabbaÑ, na vattabbanti pucchati. Na kiÒci bho GotamÈti bho Gotama 
kiÒci vattabbaÑ natthi. SesadvÈresupi eseva nayo. 
 
 211. IdÈni yasmÈ tayÈ paÒcakkhandhe pariggahetvÈ arahattappattassa 
khÊÓÈsavassa kiÒci vattabbaÑ natthi, ahaÒca paÒcakkhandhe pariggahetvÈ 
SabbaÒÒutaÑ patto, tasmÈ ahampi te na kiÒci vattabboti dassetuÑ ahaÑ kho 
panÈti-ÈdimÈha. Tassa mayhaÑ MÈgaÓÉiyÈti gihikÈle attano sampattiÑ 
dassento Èha. Tattha vassikoti-ÈdÊsu yattha sukhaÑ hoti vassakÈle vasituÑ, 
ayaÑ vassiko. Itaresupi eseva nayo. AyaÑ panettha vacanattho–vassaÑ 
vÈso vassaÑ, vassaÑ arahatÊti vassiko. Itaresupi eseva nayo. 

 Tattha vassiko pÈsÈdo nÈti-ucco hoti nÈtinÊco, dvÈravÈtapÈnÈnipissa 
nÈtitan|ni nÈtibah|ni, bh|mattharaÓapaccattharaÓakhajjabhojjÈnipettha 
missakÈneva vaÔÔanti. Hemantike thambhÈpi bhittiyopi nÊcÈ honti, 
dvÈravÈtapÈnÈni tanukÈni sukhumacchiddÈni. UÓhapavesanatthÈya 
bhittiniy|hÈni nÊharÊyanti. Bh|mattharaÓapaccattharaÓanivÈsanapÈrupanÈni 
panettha uÓhavÊriyÈni1 kambalÈdÊni vaÔÔanti. KhajjabhojjaÑ siniddhaÑ 
kaÔukasannissitaÒca. Gimhike thambhÈpi bhittiyopi uccÈ honti. 
DvÈravÈtapÈnÈni panettha bah|ni vipulajÈlÈni bhavanti. Bh|mattharaÓÈdÊni 
duk|lamayÈni vaÔÔanti, khajjabhojjÈni madhurarasasÊtavÊriyÈni. 
VÈtapÈnasamÊpesu cettha nava cÈÔiyo ÔhapetvÈ udakassa p|retvÈ 
nÊluppalÈdÊhi saÒchÈdenti. Tesu tesu padesesu 
______________________________________________________________
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udakayantÈni karonti, yeti deve vassante viya udakadhÈrÈ nikkhamanti. 

 Bodhisattassa pana aÔÔhasatasuvaÓÓaghaÔe ca rajataghaÔe ca 
gandhodakassa p|retvÈ nÊluppalagacchake1 katvÈ sayanaÑ parivÈretvÈ 
ÔhapayiÑsu. Mahantesu lohakaÔÈhesu gandhakalalaÑ p|retvÈ 
nÊluppalapadumapuÓÉarÊkÈni ropetvÈ utuggahaÓatthÈya tattha tattha 
ÔhapesuÑ. S|riyarasmÊhi pupphÈni pupphanti. NÈnÈvidhÈ bhamaragaÓÈ 
pÈsÈdaÑ pavisitvÈ pupphesu rasaÑ2 gaÓhantÈ vicaranti. PÈsÈdo 
atisugandho3 hoti. YamakabhittiyÈ antare lohanÈÄiÑ ÔhapetvÈ 
navabh|mikapÈsÈdassa4 upari ÈkÈsa~gaÓe ratanamaÓÉapamatthake 
sukhumacchiddakaÑ jÈlaÑ baddhaÑ5 ahosi. EkasmiÑ ÔhÈne sukkhamatiÑ 
sacammaÑ pasÈreti. Bodhisattassa udakakÊÄanavelÈya mahiÑsacamme 
pÈsÈÓaguÄe khipanti, meghathanitasaddo viya hoti. HeÔÔhÈ yantaÑ 
parivattenti, udakaÑ abhiruhitvÈ jÈlamatthake patati, vassapatanasalilaÑ 
viya6 hoti. TadÈ bodhisatto nÊlapaÔaÑ nivÈseti, nÊlapaÔaÑ pÈrupati, 
nÊlapasÈdhanaÑ pasÈdheti. ParivÈrÈpissa cattÈlÊsanÈÔakasahassÈni 
nÊlavatthÈbharaÓÈneva nÊlavilepanÈni7 hutvÈ mahÈpurisaÑ parivÈretvÈ 
ratanamaÓÉapaÑ gacchanti. DivasabhÈgaÑ udakakÊÄaÑ kÊÄanto sÊtalaÑ 
utusukhaÑ anubhoti. 

 PÈsÈdassa cat|su disÈsu cattÈro sarÈ honti. DivÈkÈle 
nÈnÈvaÓÓasakuÓagaÓÈ pÈcÊnasarato vuÔÔhÈya viravamÈnÈ pÈsÈdamatthakena 
pacchimasaraÑ gacchanti. Pacchimasarato vuÔÔhÈya pÈcÊnasaraÑ, 
uttarasarato dakkhiÓasaraÑ, dakkhiÓasarato uttarasaraÑ gacchanti, 
antaravassasamayo viya hoti. HemantikapÈsÈdo pana paÒcabh|miko ahosi, 
vassikapÈsÈdo sattabh|miko. 

 NippurisehÊti purisavirahitehi. Na kevalaÒcettha t|riyÈneva nippurisÈni, 
sabbaÔÔhÈnÈnipi nippurisÈneva. DovÈrikÈpi itthiyova, 
nhÈpanÈdiparikammakarÈpi itthiyova. RÈjÈ kira “tathÈr|paÑ 
issariyasukhasampattiÑ anubhavamÈnassa purisaÑ disvÈ parisa~kÈ 
uppajjati, sÈ me 
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puttassa mÈ ahosÊ”ti sabbakiccesu itthiyova Ôhapesi. TÈya ratiyÈ ramamÈnoti 
idaÑ catutthajjhÈnikaphalasamÈpattiratiÑ sandhÈya vuttaÑ. 
 
 212. Gahapati vÈ gahapatiputto vÈti ettha yasmÈ khattiyÈnaÑ 
setacchattasmiÑ yeva patthanÈ hoti, mahÈ ca nesaÑ papaÒco, brÈhmaÓÈ 
mantehi atittÈ mante gavesantÈ vicaranti, gahapatino pana 
muddÈgaÓanamattaÑ uggahitakÈlato paÔÔhÈya sampattiÑyeva anubhavanti, 
tasmÈ khattiyabrÈhmaÓe aggahetvÈ “gahapati vÈ gahapatiputto vÈ”ti Èha. 
ŒvaÔÔeyyÈti mÈnusakakÈmahetu ÈvaÔÔo bhaveyyÈti attho. AbhikkantatarÈti 
visiÔÔhatarÈ. PaÓÊtatarÈti atappakatarÈ. Vuttampi cetaÑ– 

   “KusaggenudakamÈdÈya1, samudde udakaÑ mine. 
   EvaÑ mÈnusakÈ kÈmÈ, dibbakÈmÈna santike”ti2. 

 Samadhigayha tiÔÔhatÊti dibbasukhaÑ gaÓhitvÈ tato visiÔÔhatarÈ hutvÈ 
tiÔÔhati. 

 OpammasaÑsandanaÑ panettha evaÑ veditabbaÑ–gahapatissa 
paÒcahi kÈmagu Óehi sama~gÊbh|takÈlo viya bodhisattassa tÊsu pÈsÈdesu 
cattÈlÊsasahassa-itthimajjhe modanakÈlo, tassa sucaritaÑ p|retvÈ sagge 
nibbattakÈlo viya bodhisattassa abhinikkhamanaÑ katvÈ Bodhipalla~ke 
SabbaÒÒutaÑ paÔividdhakÈlo, tassa nandanavane sampattiÑ anubhavanakÈlo 
viya TathÈgatassa catutthajjhÈnikaphalasamÈpattiratiyÈ vÊtivattanakÈlo, tassa 
mÈnusakÈnaÑ paÒcannaÑ kÈmaguÓÈnaÑ apatthanakÈlo viya TathÈgatassa 
catutthajjhÈnikaphalasamÈpattiratiyÈ vÊtinÈmentassa hÊnajanasukhassa 
apatthanakÈloti. 
 
 213. SukhÊti paÔhamaÑ dukkhito pacchÈ sukhito assa. SerÊti paÔhamaÑ 
vejjadutiyako pacchÈ serÊ ekako bhaveyya. SayaÑvasÊti paÔhamaÑ vejjassa 
vase vattamÈno vejjena nisÊdÈti vutte nisÊdi, nipajjÈti vutte nipajji, bhuÒjÈti 
vutte bhuÒji, pivÈti vutte pivi, pacchÈ sayaÑvasÊ jÈto. Yena 
______________________________________________________________ 
 1. Kusagge udakamÈdÈya (SÊ), kusagge dakamÈdÈya (SyÈ, Ka)  
 2. Khu 6. 133 piÔÔhe. 
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kÈmaÑ gamoti paÔhamaÑ icchiticchitaÔÔhÈnaÑ gantuÑ nÈlattha, pacchÈ roge 
v|pasante vanadassanagiridassanapabbatadassanÈdÊsupi yenakÈmaÑ gamo 
jÈto, yattha yattheva gantuÑ icchati, tattha tattheva gaccheyya. 

 EtthÈpi idaÑ opammasaÑsandanaÑ–purisassa kuÔÔhikÈlo1 viya hi 
bodhisattassa agÈramajjhe vasanakÈlo, a~gÈrakapallaÑ viya ekaÑ 
kÈmavatthu, dve kapallÈni viya dve vatth|ni, sakkassa pana devaraÒÒo 
aÉÉhateyyakoÔiyÈni a~gÈrakapallÈni viya aÉÉhatiyanÈÔakakoÔiyo, nakhehi 
vaÓamukhÈni tacchetvÈ a~gÈrakapalle paritÈpanaÑ viya vatthupaÔisevanaÑ, 
bhesajjaÑ Ègamma arogakÈlo viya kÈmesu ÈdÊnavaÑ nekkhamme ca 
ÈnisaÑsaÑ disvÈ nikkhamma Buddhabh|takÈle 
catutthajjhÈnikaphalasamÈpattiratiyÈ vÊtivattanakÈlo, aÒÒaÑ kuÔÔhipurisaÑ 
disvÈ apatthanakÈlo viya tÈya ratiyÈ vÊtinÈmentassa hÊnajanaratiyÈ 
apatthanakÈloti. 

 
 214. Upahatindriyoti kimirakuÔÔhena2 nÈma upahatakÈyappasÈdo. 
UpahatindriyÈti upahatapaÒÒindriyÈ. Te yathÈ so upahatakÈyindriyo kuÔÔhÊ 
dukkhasamphassasmiÑ yeva aggismiÑ sukhamiti viparÊtasaÒÒaÑ 
paccalattha, evaÑ paÒÒindriyassa upahatattÈ dukkhasamphassesveva kÈmesu 
sukhamiti viparÊtasaÒÒaÑ paccalatthuÑ. 
 
 215. AsucitarÈni cevÈti-ÈdÊsu pakatiyÈva tÈni asucÊni ca duggandhÈni ca 
p|tÊni ca, idÈni pana asucitarÈni ceva duggandhatarÈni ca p|titarÈni ca honti. 
KÈcÊti tassa hi paritÈpentassa ca kaÓÉuvantassa ca pÈÓakÈ anto pavisanti, 
duÔÔhalohitaduÔÔhapubbÈ paggharanti. Evamassa kÈci assÈdamattÈ hoti. 

 ŒrogyaparamÈti gÈthÈya ye keci dhanalÈbhÈ vÈ yasalÈbhÈ vÈ puttalÈbhÈ 
vÈ atthi, ÈrogyaÑ tesaÑ paramaÑ uttamaÑ, natthi tato uttaritaro lÈbhoti 
ÈrogyaparamÈ lÈbhÈ. YaÑkiÒci jhÈnasukhaÑ vÈ maggasukhaÑ vÈ 
phalasukhaÑ vÈ atthi, nibbÈnaÑ tattha paramaÑ, natthi tato uttaritaraÑ 
sukhanti nibbÈnaÑ paramaÑ sukhaÑ. AÔÔha~giko maggÈnanti 
pubbabhÈgamaggÈnaÑ pubbabhÈgagamaneneva amatagÈmÊnaÑ aÔÔha~giko 
khemo, natthi tato 
______________________________________________________________ 
 1. KuÔÔhakÈlo (SÊ, SyÈ) 2. CirakuÔÔhena (SÊ), timirakuÔÔhena (SyÈ, Ka) 
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khemataro aÒÒo maggo. Atha vÈ khemaÑ amatagÈminanti ettha khemantipi 
amatantipi nibbÈnasseva nÈmaÑ. YÈvatÈ puthusamaÓabrÈhmaÓÈ 
parappavÈdÈ khemagÈmino ca amatagÈmino cÈti laddhivasena gahitÈ, 
sabbesaÑ tesaÑ khema-amatagÈmÊnaÑ maggÈnaÑ aÔÔha~giko paramo 
uttamoti ayamettha attho. 
 
 216. ŒcariyapÈcariyÈnanti ÈcariyÈnaÒceva ÈcariyÈcariyÈnaÒca. SametÊti 
ekanÈÄiyÈ mitaÑ viya ekatulÈya tulitaÑ viya sadisaÑ hoti ninnÈnÈkaraÓaÑ. 
AnomajjatÊti pÈÓiÑ heÔÔhÈ otÈrento majjati, “idaÑ taÑ bho Gotama 
ÈrogyaÑ, idaÑ taÑ nibbÈnan”ti kÈlena sÊsaÑ kÈlena uraÑ parimajjanto 
evamÈha. 
 
 217. Chekanti sampannaÑ1. SÈhuÄicÊrenÈti2 kÈÄakehi eÄakalomehi 
katath|lacÊrena. Sa~kÈracoÄakenÈtipi vadanti. VÈcaÑ nicchÈreyyÈti kÈlena 
dasÈya kÈlena ante kÈlena majjhe parimajjanto nicchÈreyya, vadeyyÈti attho. 
PubbakehesÈti pubbakehi esÈ. VipassÊpi hi BhagavÈ -pa- Kassapopi BhagavÈ 
catuparisamajjhe nisinno imaÑ gÈthaÑ abhÈsi, “atthanissitagÈthÈ”ti 
mahÈjano uggaÓhi. Satthari parinibbute aparabhÈge paribbÈjakÈnaÑ antaraÑ 
paviÔÔhÈ. Te potthakagataÑ katvÈ padadvayameva rakkhituÑ sakkhiÑsu. 
TenÈha sÈ etarahi anupubbena puthujjanagÈthÈti3. 
 
 218. Rogova bh|toti rogabh|to. Sesapadesupi eseva nayo. AriyaÑ 
cakkhunti parisuddhaÑ vipassanÈÒÈÓaÒceva maggaÒÈÓaÒca. PahotÊti 
samattho. BhesajjaÑ kareyyÈti uddhaÑvirecanaÑ adhovirecanaÑ 
aÒjanaÒcÈti bhesajjaÑ kareyya. 
 
 219. Na cakkh|ni uppÈdeyyÈti yassa hi antarÈ pittasemhÈdipaliveÔhena4 
cakkhupasÈdo upahato hoti, so chekaÑ vejjaÑ Ègamma sappÈyabhesajjaÑ 
sevento cakkh|ni uppÈdeti nÈma. Jaccandhassa 
______________________________________________________________ 
 1. Chakanti pasannaÑ (SÊ, SyÈ) 2. BÈhuÄicÊvarenÈti (SyÈ) 
 3. PuthujjanagatÈti (SÊ) 4. PittasemhÈdipalibodhena (SÊ) 
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pana mÈtukucchiyaÑyeva vinaÔÔhÈni, tasmÈ so na labhati. Tena vuttaÑ “na 
cakkh|ni uppÈ deyyÈ”ti. 
 
 220. DutiyavÈre jaccandhoti jÈtakÈlato paÔÔhÈya pittÈdipaliveÔhena 
andho. Amusminti tasmiÑ pubbe vutte. Amittatopi daheyyÈti amitto me 
ayanti evaÑ amittato Ôhapeyya. Dutiyapadepi eseva nayo. IminÈ cittenÈti 
vaÔÔe anugatacittena. Tassa me upÈdÈnapaccayÈti ekasandhi dvisa~khepo 
paccayÈkÈro kathito, vaÔÔaÑ vibhÈvitaÑ. 
 
 221. DhammÈnudhammanti dhammassa anudhammaÑ anucchavikaÑ 
paÔipadaÑ. Ime rogÈ gaÓÉÈ sallÈti paÒcakkhandhe dasseti. 
UpÈdÈnanirodhÈti vivaÔÔaÑ dassento Èha. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

MÈgaÓÉiyasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
6. SandakasuttavaÓÓanÈ 

 223. EvaÑ me sutanti SandakasuttaÑ. Tattha PilakkhaguhÈyanti tassÈ 
guhÈya dvÈre pilakkharukkho ahosi, tasmÈ PilakkhaguhÈtveva sa~khaÑ 
gatÈ. PaÔisallÈnÈ vuÔÔhitoti vivekato vuÔÔhito. Devakatasobbhoti 
vassodakeneva1 tinnaÔÔhÈne jÈto mahÈ-udakarahado. GuhÈdassanÈyÈti ettha 
guhÈti paÑsuguhÈ. SÈ unname udakamuttaÔÔhÈne ahosi, ekato uma~gaÑ 
katvÈ khÈÓuke ca paÑsuÒca nÊharitvÈ anto thambhe ussÈpetvÈ matthake 
padaracchannagehasa~khepena katÈ, tattha te paribbÈjakÈ vasanti. SÈ 
vassÈne udakapuÓÓÈ tiÔÔhati, nidÈghe tattha vasanti. TaÑ sandhÈya 
“guhÈdassanÈyÈ”ti Èha. VihÈradassanatthaÒhi anamataggiyaÑ 
paccavekkhitvÈ samuddapabbatadassanatthaÑ vÈpi gantuÑ vaÔÔatÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. Udakeneva (Ka) 
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 UnnÈdiniyÈti uccaÑ nadamÈnÈya. EvaÑ nadamÈnÈya cassÈ 
uddha~gamanavasena ucco, disÈsu patthaÔavasena mahÈsaddoti 
uccÈsaddamahÈsaddo, tÈya uccÈsadda mahÈsaddÈya. TesaÑ paribbÈjakÈnaÑ 
pÈtova uÔÔhÈya kattabbaÑ nÈma cetiyavattaÑ vÈ bodhivattaÑ vÈ 
ÈcariyupajjhÈyavattaÑ vÈ yonisomanasikÈro vÈ natthi. Tena te pÈtova 
uÔÔhÈya bÈlÈtape nisinnÈ, sÈyaÑ vÈ kathÈya phÈsukatthÈya sannipatitÈ 
“imassa hattho sobhaÓo, imassa pÈdo”ti evaÑ aÒÒamaÒÒassa hatthapÈdÈdÊni 
vÈ Èrabbha itthipurisadÈrakadÈrikÈvaÓÓe vÈ aÒÒaÑ vÈ 
kÈmassÈdabhavassÈdÈdivatthuÑ Èrabbha kathaÑ paÔÔhapetvÈ anupubbena 
rÈjakathÈdi-anekavidhaÑ tiracchÈnakathaÑ kathenti. SÈ hi aniyyÈnikattÈ 
saggamokkhamaggÈnaÑ tiracchÈnabh|tÈ kathÈti tiracchÈnakathÈ. Tattha 
rÈjÈnaÑ Èrabbha “MahÈsammato MandhÈtÈ DhammÈsoko 
evaÑmahÈnubhÈvo”ti-ÈdinÈ nayena pavattÈ kathÈ rÈjakathÈ. Esa nayo 
corakathÈdÊsu. 

 Tesu “asuko rÈjÈ abhir|po dassanÊyo”ti-ÈdinÈ nayena gehassitakathÈva 
tiracchÈnakathÈ hoti. “Sopi nÈma evaÑ mahÈnubhÈvo khayaÑ gato”ti evaÑ 
pavattÈ pana kammaÔÔhÈnabhÈve tiÔÔhati. Coresupi “M|ladevo 
evaÑmahÈnubhÈvo, meghamÈlo evaÑmahÈnubhÈvo”ti tesaÑ kammaÑ 
paÔicca aho s|rÈti gehassitakathÈva tiracchÈnakathÈ. Yuddhepi 
bhÈratayuddhÈdÊsu “asukena asuko evaÑ mÈrito evaÑ viddho”ti 
kÈmassÈdavaseneva kathÈ tiracchÈnakathÈ. “Tepi nÈma khayaÑ gatÈ”ti 
evaÑ pavattÈ pana sabbattha kathÈ kammaÔÔhÈnameva hoti. Apica annÈdÊsu 
“evaÑ vaÓÓavantaÑ gandhavantaÑ rasavantaÑ phassasampannaÑ 
khÈdimha bhuÒjimha pivimha paribhuÒjimhÈ”ti kÈmassÈdavasena kathetuÑ 
na vaÔÔati, sÈtthakaÑ pana katvÈ “pubbe evaÑ vaÓÓÈdisampannaÑ annaÑ 
pÈnaÑ vatthaÑ sayanaÑ mÈlaÑ gandhaÑ sÊlavantÈnaÑ adamha, cetiye 
p|jaÑ akarimhÈ”ti kathetuÑ vaÔÔati. 

 ©ÈtikathÈdÊsupi “amhÈkaÑ ÒÈtakÈ s|rÈ samatthÈ”ti vÈ “pubbe mayaÑ 
evaÑ vicitrehi yÈnehi carimhÈ”ti vÈ assÈdavasena vattuÑ na vaÔÔati, 
sÈtthakaÑ pana katvÈ “tepi no ÒÈtakÈ khayaÑ gatÈ”ti vÈ “pubbe mayaÑ 
evar|pÈ upÈhanÈ saÑghassa adamhÈ”ti vÈ kathetabbÈ. GÈmakathÈpi 
suniviÔÔhadunniviÔÔhasubhikkhadubbhikkhÈdivasena vÈ “asukagÈmavÈsino 
s|rÈ samatthÈ”ti vÈ evaÑ assÈdavasena na vaÔÔati, sÈtthakaÑ pana katvÈ 
saddhÈ 
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pasannÈti vÈ khayavayaÑ gatÈti vÈ vattuÑ vaÔÔati. 
NigamanagarajanapadakathÈsupi eseva nayo. ItthikathÈpi vaÓÓasaÓÔhÈnÈdÊni 
paÔicca assÈdavasena na vaÔÔati, saddhÈ pasannÈ khayaÑ gatÈti evameva 
vaÔÔati. S|rakathÈpi Nandimitto nÈma yodho s|ro ahosÊti assÈdavaseneva na 
vaÔÔati, saddho pasanno ahosi khayaÑ gatoti evameva vaÔÔati. 
VisikhÈkathÈpi asukÈ visikhÈ suniviÔÔhÈ dunniviÔÔhÈ s|rÈ samatthÈti 
assÈdavaseneva na vaÔÔati, saddhÈ pasannÈ khayaÑ gatÈ iccevaÑ vaÔÔati. 

 KumbhaÔÔhÈnakathÈti kumbhaÔÔhÈna-udakatitthakathÈ vÈ vuccati 
kumbhadÈsikathÈ vÈ. SÈpi “pÈsÈdikÈ naccituÑ gÈyituÑ chekÈ”ti 
assÈdavasena na vaÔÔati, saddhÈ pasannÈti-ÈdinÈ nayeneva vaÔÔati. 
PubbapetakathÈti atÊtaÒÈtikathÈ. Tattha vattamÈnaÒÈtikathÈsadisova 
vinicchayo. 

 NÈnattakathÈti purimapacchimakathÈvimuttÈ avasesÈ nÈnÈsabhÈvÈ 
niratthakakathÈ. LokakkhÈyikÈti ayaÑ loko kena nimmito, asukena nÈma 
nimmito, kÈkÈ setÈ1 aÔÔhÊnaÑ setattÈ, bakÈ rattÈ lohitassa rattattÈti 
evamÈdikÈ lokÈyatavitaÓÉasallÈpakathÈ. 

 SamuddakkhÈyikÈ nÈma kasmÈ samuddo sÈgaro, SÈgaradevena 
khaÓitattÈ sÈgaro, khato meti hatthamuddÈya niveditattÈ samuddoti 
evamÈdikÈ niratthakÈ samuddakkhÈyikakathÈ. Iti bhavo, iti abhavoti yaÑ vÈ 
taÑ vÈ niratthakakÈraÓaÑ vatvÈ pavattitakathÈ itibhavÈbhavakathÈ. Ettha ca 
bhavoti sassataÑ, abhavoti ucchedaÑ. Bhavoti vaÉÉhi, abhavoti hÈni. 
Bhavoti kÈmasukhaÑ, abhavoti attakilamatho. Iti imÈya chabbidhÈya 
itibhavÈbhavakathÈya saddhiÑ bÈttiÑsatiracchÈnakathÈ nÈma hoti. 
Evar|piÑ2 tiracchÈnakathaÑ kathentiyÈ nisinno hoti. 

 Tato Sandako paribbÈjako te paribbÈjake oloketvÈ “ime paribbÈjakÈ 
ativiya aÒÒamaÒÒaÑ agÈravÈ appatissÈ, mayaÒca 
______________________________________________________________ 
 1. KÈko seto (Ka) 2. Evar|paÑ (SyÈ) 
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samaÓassa Gotamassa pÈtubhÈvato paÔÔhÈya s|riyuggamane 
khajjopanak|pamÈ jÈtÈ, lÈbhasakkÈropi no parihÊno. Sace pana imaÑ 
ÔhÈnaÑ samaÓo Gotamo GotamasÈvako vÈ gihi-upaÔÔhÈkopi vÈssa 
Ègaccheyya, ativiya lajjanÊyaÑ bhavissati. Parisadoso kho pana 
parisajeÔÔhakasseva upari ÈrohatÊ”ti ito cito ca vilokento theraÑ addasa. 
Tena vuttaÑ addasÈ kho Sandako paribbÈjako -pa- tuÓhÊ ahesunti. 

 Tattha saÓÔhapesÊti sikkhÈpesi, vajjamassÈ paÔicchÈdesi. YathÈ 
suÔÔhapitÈ hoti, tathÈ naÑ Ôhapesi. YathÈ nÈma parisamajjhaÑ pavisanto 
puriso vajjapaÔicchÈdanatthaÑ nivÈsanaÑ saÓÔhapeti, pÈr|panaÑ saÓÔhapeti, 
rajokiÓÓaÔÔhÈnaÑ puÒchati, evamassÈ vajja paÔicchÈdanatthaÑ “appasaddÈ 
bhonto”ti sikkhÈpento yathÈ suÔÔhapitÈ hoti, tathÈ naÑ ÔhapesÊti attho. 
AppasaddakÈmÈti appasaddaÑ icchanti, ekakÈ nisÊdanti, ekakÈ tiÔÔhanti, na 
gaÓasa~gaÓikÈya yÈpenti. AppasaddavinÊtÈti appasaddena niravena 
Buddhena vinÊtÈ. Appasaddassa vaÓÓavÈdinoti yaÑ ÔhÈnaÑ appasaddaÑ 
nissaddaÑ. Tassa vaÓÓavÈdino. Upasa~kamitabbaÑ maÒÒeyyÈti 
idhÈgantabbaÑ maÒÒeyya. 

 KasmÈ panesa therassa upasa~kamanaÑ paccÈsÊsatÊti. Attano vuddhiÑ 
patthayamÈno. ParibbÈjakÈ kira Buddhesu vÈ BuddhasÈvakesu vÈ attano 
santikaÑ Ègatesu “ajja amhÈkaÑ santikaÑ samaÓo Gotamo Ègato, SÈriputto 
Ègato, na kho panete yassa vÈ tassa vÈ santikaÑ gacchanti, passatha 
amhÈkaÑ uttamabhÈvan”ti attano upaÔÔhÈkÈnaÑ santike attÈnaÑ ukkhipanti 
ucce ÔhÈne Ôhapenti. Bhagavatopi upaÔÔhÈke gaÓhituÑ vÈyamanti. Te kira 
Bhagavato upaÔÔhÈke disvÈ evaÑ vadanti “tumhÈkaÑ SatthÈ bhavaÑ 
Gotamopi Gotamassa sÈvakÈpi amhÈkaÑ santikaÑ Ègacchanti, mayaÑ 
aÒÒamaÒÒaÑ samaggÈ. Tumhe pana amhe akkhÊhi passituÑ na icchatha, 
sÈmÊcikammaÑ na karotha, kiÑ vo amhehi aparaddhan”ti. Appekacce 
manussÈ “BuddhÈpi etesaÑ santikaÑ gacchanti, kiÑ amhÈkan”ti tato 
paÔÔhÈya te disvÈ nappamajjanti. TuÓhÊ ahesunti SandakaÑ parivÈretvÈ 
nissaddÈ nisÊdiÑsu. 
 
 224. SvÈgataÑ bhoto ŒnandassÈti su-ÈgamanaÑ bhoto Œnandassa. 
Bhavante hi no Ègate Œnando hoti, gate 
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sokoti dÊpeti. CirassaÑ khoti piyasamudÈcÈravacanametaÑ. Thero pana 
kÈlena kÈlaÑ paribbÈjakÈrÈmaÑ cÈrikatthÈya gacchatÊti purimagamanaÑ 
gahetvÈ evamÈha. EvaÒca pana vatvÈ na mÈnatthaddho hutvÈ nisÊdi, attano 
pana ÈsanÈ vuÔÔhÈya taÑ ÈsanaÑ papphoÔetvÈ theraÑ Èsanena nimantento 
nisÊdatu bhavaÑ Œnando, idamÈsanaÑ paÒÒattanti Èha. 

 AntarÈkathÈ vippakatÈti nisinnÈnaÑ vo Èrambhato paÔÔhÈya yÈva 
mamÈgamanaÑ etasmiÑ antare kÈ nÈma kathÈ vippakatÈ, 
mamÈgamanapaccayÈ katamÈ kathÈ pariyantaÑ na gatÈti pucchati. 

 Atha paribbÈjako “niratthakakathÈva esÈ nissÈrÈ vaÔÔasannissitÈ, na 
tumhÈkaÑ purato vattabbataÑ arahatÊ”ti dÊpento tiÔÔhatesÈ bhoti-ÈdimÈha. 
NesÈ bhototi sace bhavaÑ sotukÈmo bhavissati, pacchÈpesÈ kathÈ na 
dullabhÈ bhavissati, amhÈkaÑ panimÈya attho natthi. Bhoto pana ÈgamanaÑ 
labhitvÈ aÒÒadeva sukÈraÓaÑ kathaÑ sotukÈmamhÈti dÊpeti. Tato 
dhammadesanaÑ yÈcanto sÈdhu vata bhavantaÑyevÈti-ÈdimÈha. Tattha 
Ècariyaketi Ècariyasamaye. AnassÈsikÈnÊti assÈsavirahitÈni. Sasakkanti 
ekaÑsatthe nipÈto, viÒÒ| puriso ekaÑseneva na vaseyyÈti attho. Vasanto ca 
nÈrÈdheyyÈti na sampÈdeyya, na parip|reyyÈti vuttaÑ hoti. ©ÈyaÑ 
dhammaÑ kusalanti kÈraÓabh|taÑ anavajjaÔÔhena1 kusalaÑ dhammaÑ. 
 
 225. IdhÈti imasmiÑ loke. Natthi dinnanti-ÈdÊni SÈleyyakasutte2 
vuttÈni. CÈtumahÈbh|tikoti catumahÈbh|tamayo. PathavÊ pathavÊkÈyanti 
ajjhattikÈ pathavÊdhÈtu bÈhirapathavÊdhÈtuÑ. AnupetÊti anuyÈti. 
AnupagacchatÊti tasseva vevacanaÑ, anugacchatÊtipi attho, ubhayenÈpi upeti 
upagacchatÊti dasseti. ŒpÈdÊsupi eseva nayo. IndriyÈnÊti manacchaÔÔhÈni 
indriyÈni ÈkÈsaÑ pakkhandanti. ŒsandipaÒcamÈti nipannamaÒcena 
paÒcamÈ, maÒco ceva, cattÈro maÒcapÈde gahetvÈ ÔhitÈ cattÈro purisÈ cÈti 
attho. YÈvÈÄÈhanÈti yÈva susÈnÈ. PadÈnÊti ayaÑ evaÑ sÊlavÈ ahosi, evaÑ 
dussÊloti-ÈdinÈ nayena 
______________________________________________________________ 
 1. Œrogya-anavajjaÔÔhena (SÊ) 2. Ma 1. 356 piÔÔhe. 
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pavattÈni guÓapadÈni. SarÊrameva vÈ ettha padÈnÊti adhippetaÑ. 
KÈpotakÈnÊti kapotakavaÓÓÈni, pÈrÈvatapakkhavaÓÓÈnÊti attho. 

 BhassantÈti bhasmantÈ, ayameva vÈ PÈÄi. Œhutiyoti yaÑ 
paheÓakasakkÈrÈdibhedaÑ dinnadÈnaÑ, sabbaÑ taÑ chÈrikÈvasÈnameva 
hoti, na tato paraÑ phaladÈyakaÑ hutvÈ gacchatÊti attho. DattupaÒÒattanti 
datt|hi bÈlamanussehi paÒÒattaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti–bÈlehi abuddhÊhi 
paÒÒattamidaÑ dÈnaÑ, na paÓÉitehi. BÈlÈ denti, paÓÉitÈ gaÓhantÊti dasseti. 
AtthikavÈdanti atthi dinnaÑ dinnaphalanti imaÑ atthikavÈdaÑyeva vadanti, 
tesaÑ tucchaÑ vacanaÑ musÈvilÈpo. BÈle ca paÓÉite cÈti bÈlÈ ca paÓÉitÈ ca. 

 Akatena me ettha katanti mayhaÑ akateneva samaÓakammena ettha 
etassa samaye kammaÑ kataÑ nÈma hoti, avusiteneva brahmacariyena 
vusitaÑ nÈma hoti. EtthÈti etasmiÑ samaÓadhamme. SamasamÈti ativiya 
samÈ, samena vÈ guÓena samÈ. SÈmaÒÒaÑ pattÈti samÈnabhÈvaÑ pattÈ. 
 
 226. Karatoti-ÈdÊni ApaÓÓakasutte vuttÈni. TathÈ natthi het|ti-ÈdÊni. 
 
 228. CatutthabrahmacariyavÈse akaÔÈti akatÈ. AkaÔavidhÈti 
akatavidhÈnÈ, evaÑ karohÊti kenaci kÈrÈpitÈ na hontÊti attho. AnimmitÈti 
iddhiyÈpi na nimmitÈ. AnimmÈtÈti animmÈpitÈ. Keci animmitabbÈti padaÑ 
vadanti, taÑ neva PÈÄiyaÑ, na AÔÔhakathÈyaÑ sandissati. VaÒjhÈti 
vaÒjhapasuvaÒcyatÈlÈdayo viya aphalÈ, kassaci ajanakÈti attho. Etena 
pathavÊkÈyÈdÊnaÑ r|pÈdijanakabhÈvaÑ paÔikkhipati. Pabbatak|ÔÈ viya 
ÔhitÈti k|ÔaÔÔhÈ. ¢sikaÔÔhÈyiÔÔhitÈti muÒje ÊsikÈ viya ÔhitÈ. 
TatrÈyamadhippÈyo–yamidaÑ jÈyatÊti vuccati, taÑ muÒjato ÊsikÈ viya 
vijjamÈnameva nikkhamatÊti. “EsikaÔÔhÈyiÔÔhitÈ”tipi pÈÔho, sunikhÈto 
esikatthambho niccalo tiÔÔhati, evaÑ ÔhitÈti attho. Ubhayenapi tesaÑ 
vinÈsÈbhÈvaÑ dÊpeti. Na iÒjantÊti esikatthambho viya ÔhitattÈ na calanti. Na 
vipariÓÈmentÊti pakatiÑ na jahanti. Na aÒÒamaÒÒaÑ byÈbÈdhentÊti 
aÒÒamaÒÒaÑ na upahananti. NÈlanti na samatthÈ. 
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 PathavÊkÈyoti-ÈdÊsu pathavÊyeva pathavÊkÈyo, pathavÊsam|ho vÈ. 
TatthÈti tesu jÊvasattamesu1 kÈyesu. Natthi hantÈ vÈti hantuÑ vÈ ghÈtetuÑ 
vÈ sotuÑ vÈ sÈvetuÑ vÈ jÈnituÑ vÈ jÈnÈpetuÑ vÈ samattho nÈma natthÊti 
dÊpeti. SattannaÑtveva kÈyÈnanti yathÈ muggarÈsi-ÈdÊsu pahaÔaÑ satthaÑ 
muggarÈsi-ÈdÊnaÑ antarena pavisati, evaÑ sattannaÑ kÈyÈnaÑ antarena 
chiddena vivarena satthaÑ pavisati. Tattha “ahaÑ imaÑ jÊvitÈ voropemÊ”ti 
kevalaÑ saÒÒÈmattameva hotÊti dasseti. YonipamukhasatasahassÈnÊti 
pamukhayonÊnaÑ uttamayonÊnaÑ cuddasasatasahassÈni aÒÒÈni ca 
saÔÔhisatÈni aÒÒÈni ca chasatÈni. PaÒca ca kammuno satÈnÊti paÒca 
kammasatÈni ca2, kevalaÑ takkamattakena niratthakaÑ diÔÔhiÑ dÊpeti. 
PaÒca ca kammÈni tÊÓi ca kammÈnÊti-ÈdÊsupi eseva nayo. Keci panÈhu 
“paÒca kammÈnÊti paÒcindriyavasena bhaÓati3. TÊÓÊti 
kÈyakammÈdivasenÈ”ti. Kamme ca aÉÉhakamme cÈti ettha panassa 
kÈyakammaÒca vacÊkammaÒca kammanti laddhi, manokammaÑ 
upaÉÉhakammanti. DvaÔÔhipaÔipadÈti dvÈsaÔÔhi paÔipadÈti vadati. 
DvaÔÔhantarakappÈti ekasmiÑ kappe catusaÔÔhi antarakappÈ nÈma honti, 
ayaÑ pana aÒÒe dve ajÈnanto evamÈha. ChaÄÈbhijÈtiyo ApaÓÓakasutte 
vitthÈritÈ. 

 AÔÔha purisabh|miyoti mandabh|mi khiÉÉÈbh|mi vÊmaÑsakabh|mi 
ujugatabh|mi sekkhabh|mi samaÓabh|mi jinabh|mi pannabh|mÊti imÈ 
aÔÔha purisabh|miyoti vadati. Tattha jÈtadivasato paÔÔhÈya sattadivase 
sambÈdhaÔÔhÈnato nikkhantattÈ sattÈ mandÈ honti mom|hÈ. AyaÑ 
mandabh|mÊti vadati. Ye pana duggatito ÈgatÈ honti, te abhiÓhaÑ rodanti 
ceva viravanti ca. Sugatito ÈgatÈ taÑ anussaritvÈ anussaritvÈ hasanti. AyaÑ 
khiÉÉÈbh|mi nÈma. MÈtÈpit|naÑ hatthaÑ vÈ pÈdaÑ vÈ maÒcaÑ vÈ pÊÔhaÑ 
vÈ gahetvÈ bh|miyaÑ padanikkhipanaÑ vÊmaÑsakabh|mi nÈma. PadasÈva 
gantuÑ samatthakÈlo ujugatabh|mi nÈma. SippÈnaÑ sikkhanakÈlo 
sekkhabh|mi nÈma. GharÈ nikkhamma pabbajanakÈlo samaÓabh|mi nÈma. 
ŒcariyaÑ sevitvÈ jÈnanakÈlo jinabh|mi nÈma. Bhikkhu ca pannako Jino na 
kiÒci ÈhÈti evaÑ alÈbhiÑ samaÓaÑ pannabh|mÊti vadati. 
______________________________________________________________ 
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 Ek|napaÒÒÈsa ÈjÊvasateti ek|napaÒÒÈsa ÈjÊvavuttisatÈni. 
ParibbÈjakasateti paribbÈjakapabbajjasatÈni. NÈgÈvÈsasateti 
nÈgamaÓÉalasatÈni. VÊse indriyasateti vÊsa indriyasatÈni. TiÑse nirayasateti 
tiÑsa nirayasatÈni. RajodhÈtuyoti raja-okiraÓaÔÔhÈnÈni. 
HatthapiÔÔhipÈdapiÔÔhÈdÊni sandhÈya vadati. Satta saÒÒÊgabbhÈti 
oÔÔhagoÓagadrabha-ajapasumigamahiÑse sandhÈya vadati. AsaÒÒÊgabbhÈti 
sÈliyavagodhumamugga ka~guvarakakudr|sake sandhÈya vadati. 
NigaÓÔhigabbhÈti NigaÓÔhimhi jÈtagabbhÈ, ucchuveÄunaÄÈdayo sandhÈya 
vadati. Satta devÈti bah| devÈ, so pana sattÈti vadati. MÈnusÈpi anantÈ, so 
sattÈti vadati. Satta pisÈcÈti pisÈcÈ mahantÈ, sattÈti vadati. 

 SarÈti mahÈsarÈ. KaÓÓamuÓÉarathakÈra-
anotattasÊhapapÈtakuÄiramucalindakuÓÈladahe gahetvÈ vadati. PavuÔÈti 
gaÓÔhikÈ. PapÈtÈti mahÈpapÈtÈ. PapÈtasatÈnÊti khuddakapapÈtasatÈni. 
SupinÈti mahÈsupinÈ. SupinasatÈnÊti khuddakasupinasatÈni. MahÈkappinoti1 

mahÈkappÈnaÑ. Ettha ekamhÈ sarÈ vassasate vassasate kusaggena ekaÑ 
udakabinduÑ nÊharitvÈ nÊharitvÈ sattakkhattuÑ tamhi sare nirudake kate eko 
mahÈkappoti vadati. Evar|pÈnaÑ mahÈkappÈnaÑ caturÈsÊtisatasahassÈni 
khepetvÈ bÈlÈ ca paÓÉitÈ ca dukkhassantaÑ karontÊti ayamassa laddhi. 
PaÓÉitopi kira antarÈ sujjhituÑ na sakkoti, bÈlopi tato uddhaÑ na gacchati.  

 SÊlenÈti acelakasÊlena vÈ aÒÒena vÈ yena kenaci. VatenÈti tÈdisena 
vatena. TapenÈti tapokammena. AparipakkaÑ paripÈceti nÈma yo “ahaÑ 
paÓÉito”ti antarÈ visujjhati. ParipakkaÑ phussa phussa byantiÑ karoti nÈma 
yo “ahaÑ bÈlo”ti vuttaparimÈÓaÑ kÈlaÑ atikkamitvÈ yÈti. HevaÑ natthÊti 
evaÑ natthi. TaÒhi ubhayampi na sakkÈ kÈtunti dÊpeti. DoÓamiteti doÓena 
mitaÑ viya. Sukhadukkheti sukhadukkhaÑ. Pariyantakateti vuttaparimÈÓena 
kÈlena katapariyanto. Natthi hÈyanavaÉÉhaneti natthi hÈyanavaÉÉhanÈni. Na 
saÑsÈro paÓÉitassa hÈyati, na bÈlassa vaÉÉhatÊti attho. UkkaÑsÈvakaÑseti 
ukkaÑsÈvakaÑsÈ, hÈpanavaÉÉhanÈnamevetaÑ vevacanaÑ. IdÈni tamatthaÑ 
upamÈya  
______________________________________________________________ 
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sÈdhento seyyathÈpi nÈmÈti-ÈdimÈha. Tattha suttaguÄeti veÔhetvÈ 
katasuttaguÄaÑ. NibbeÔhiyamÈnameva paletÊti pabbate vÈ rukkhagge vÈ 
ÔhatvÈ khittaÑ suttapamÈÓena nibbeÔhiyamÈnaÑ gacchati, sutte khÊÓe tattha 
tiÔÔhati na gacchati. EvamevaÑ vuttakÈlato uddhaÑ na gacchatÊti dasseti.  
 
 229. Kimidanti kimidaÑ tava aÒÒÈÓaÑ, kiÑ SabbaÒÒu nÈma tvanti 
evaÑ puÔÔho samÈno niyativÈde pakkhipanto suÒÒaÑ me agÈranti-ÈdimÈha. 
 
 230. Anussaviko hotÊti anussavanissito hoti. Anussavasaccoti savanaÑ 
saccato gahetvÈ Ôhito. PiÔakasampadÈyÈti vaggapaÓÓÈsakÈya 
piÔakaganthasampattiyÈ. 
 
 232. Mandoti mandapaÒÒo. Mom|hoti atim|Äho. VÈcÈvikkhepaÑ 
ÈpajjatÊti vÈcÈya vikkhepaÑ Èpajjati. KÊdisaÑ? AmarÈvikkhepaÑ, 
apariyantavikkhepanti attho. Atha vÈ amarÈ nÈma macchajÈti. SÈ 
ummujjananimmujjanÈdivasena udake sandhÈvamÈnÈ gahetuÑ na sakkÈti1 

evameva ayampi vÈdo ito cito ca sandhÈvati, gÈhaÑ na upagacchatÊti 
amarÈvikkhepoti vuccati. TaÑ amarÈvikkhepaÑ.  

 Evantipi me noti-ÈdÊsu idaÑ kusalanti puÔÔho “evantipi me no”ti vadati, 
tato kiÑ akusalanti vutte “tathÈtipi me no”ti vadati, kiÑ ubhayato aÒÒathÈti 
vutte “aÒÒathÈtipi me no”ti vadati, tato tividhenÈpi na hotÊti te laddhÊti vutte 
“notipi me no”ti vadati, tato kiÑ no noti te laddhÊti vutte “no notipi me 
no”ti vikkhepamÈpajjati, ekasmimpi pakkhe na tiÔÔhati. Nibbijja pakkamatÊti 
attanopi esa satthÈ avassayo bhavituÑ na sakkoti, mayhaÑ kiÑ sakkhissatÊti 
nibbinditvÈ pakkamati. Purimesupi anassÈsikesu eseva nayo.  
 
 234. SannidhikÈrakaÑ kÈme paribhuÒjitunti yathÈ pubbe gihibh|to 
sannidhiÑ katvÈ vatthukÈme paribhuÒjati, evaÑ tilataÓÉulasappinavanÊtÈdÊni 
sannidhiÑ katvÈ idÈni paribhuÒjituÑ abhabboti attho. Nanu ca khÊÓÈsavassa  
______________________________________________________________ 
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vasanaÔÔhÈne tilataÓÉulÈdayo paÒÒÈyantÊti. No na paÒÒÈyanti, na panesa te 
attano atthÈya Ôhapeti, aphÈsukapabbajitÈdÊnaÑ atthÈya Ôhapeti. AnÈgÈmissa 
kathanti. TassÈpi paÒca kÈmaguÓÈ sabbasova pahÊnÈ, dhammena pana 
laddhaÑ vicÈretvÈ paribhuÒjati.  
 
 236. PuttamatÈya puttÈti so kira imaÑ dhammaÑ sutvÈ ÈjÊvakÈ matÈ 
nÈmÈti saÒÒÊ hutvÈ evamÈha. AyaÒhettha attho–ÈjÊvakÈ matÈ nÈma, tesaÑ 
mÈtÈ puttamatÈ hoti, iti ÈjÊvakÈ puttamatÈya puttÈ nÈma honti. SamaÓe 
Gotameti samaÓe Gotame brahmacariyavÈso atthi, aÒÒattha natthÊti dÊpeti. 
SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

SandakasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
7. MahÈsakuludÈyisuttavaÓÓanÈ 

 237. EvaÑ me sutanti MahÈsakuludÈyisuttaÑ. Tattha moranivÈpeti 
tasmiÑ ÔhÈne morÈnaÑ abhayaÑ ghosetvÈ bhojanaÑ adaÑsu1. TasmÈ taÑ 
ÔhÈnaÑ moranivÈpoti sa~khaÑ gataÑ. AnnabhÈroti ekassa paribbÈjakassa 
nÈmaÑ. TathÈ varadharoti. AÒÒe cÈti na kevalaÑ ime tayo, aÒÒepi 
abhiÒÒÈtÈ bah| paribbÈjakÈ. Appasaddassa vaÓÓavÈdÊti idha 
appasaddavinÊtoti avatvÈva idaÑ vuttaÑ. KasmÈ? Na hi BhagavÈ aÒÒena 
vinÊtoti.  
 
 238. PurimÈnÊti hiyyodivasaÑ upÈdÈya purimÈni nÈma honti, tato 
paraÑ purimatarÈni. Kut|halasÈlÈyanti kut|halasÈlÈ nÈma paccekasÈlÈ 
natthi, yattha pana nÈnÈtitthiyÈ samaÓabrÈhmaÓÈ nÈnÈvidhaÑ kathaÑ 
pavattenti, sÈ bah|naÑ “ayaÑ kiÑ vadati, ayaÑ kiÑ vadatÊ”ti 
kut|haluppattiÔÔhÈnato “kut|halasÈlÈ”ti vuccati. “Kot|halasÈlÈ”tipi pÈÔho. 
LÈbhÈti ye evar|pe samaÓabrÈhmaÓe daÔÔhuÑ paÒhaÑ  
______________________________________________________________ 
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pucchituÑ dhammakathaÑ vÈ nesaÑ sotuÑ labhanti, tesaÑ 
a~gamagadhÈnaÑ ime lÈbhÈti attho.  

 Sa~ghinoti-ÈdÊsu pabbajitasam|hasa~khÈto saÑgho etesaÑ atthÊti 
sa~ghino. Sveva gaÓo etesaÑ atthÊti gaÓino. ŒcÈrasikkhÈpanavasena tassa 
gaÓassa ÈcariyÈti gaÓÈcariyÈ. ©ÈtÈti paÒÒÈtÈ pÈkaÔÈ. YathÈbhuccaguÓehi 
ceva ayathÈbh|taguÓehi ca samuggato yaso etesaÑ atthÊti yasassino. 
P|raÓÈdÊnaÒhi “appiccho santuÔÔho, appicchatÈya vatthampi na nivÈsetÊ”ti-
ÈdinÈ nayena yaso samuggato, TathÈgatassa “itipi so BhagavÈ”ti-ÈdÊhi 
yathÈbh|taguÓehi. TitthakarÈti laddhikarÈ. SÈdhusammatÈti ime sÈdh| 
sundarÈ sappurisÈti evaÑ sammatÈ. BahujanassÈti assutavato ceva 
andhabÈlaputhujjanassa vibhÈvino ca paÓÉitajanassa. Tattha titthiyÈ 
bÈlajanassa evaÑ sammatÈ, TathÈgato paÓÉitajanassa. IminÈ nayena p|raÓo 
Kassapo sa~ghÊti-ÈdÊsu attho veditabbo. BhagavÈ pana yasmÈ aÔÔhatiÑsa 
ÈrammaÓÈni vibhajanto bah|ni nibbÈna-otaraÓatitthÈni akÈsi, tasmÈ 
“titthakaro”ti vattuÑ vaÔÔati.  

 KasmÈ panete sabbepi tattha osaÔÈti. UpaÔÔhÈkarakkhaÓatthaÒceva 
lÈbhasakkÈratthaÒca. TesaÑ hi evaÑ hoti “amhÈkaÑ upaÔÔhÈkÈ samaÓaÑ 
GotamaÑ saraÓaÑ gaccheyyuÑ, te ca rakkhissÈma. SamaÓassa ca 
Gotamassa upaÔÔhÈke sakkÈraÑ karonte disvÈ amhÈkampi upaÔÔhÈkÈ 
amhÈkaÑ sakkÈraÑ karissantÊ”ti. TasmÈ yattha yattha1 BhagavÈ osarati, 
tattha tattha2 sabbe osaranti.  
 
 239. VÈdaÑ ÈropetvÈti vÈde dosaÑ ÈropetvÈ. ApakkantÈti apagatÈ, keci 
disaÑ pakkantÈ, keci gihibhÈvaÑ pattÈ, keci imaÑ sÈsanaÑ ÈgatÈ. SahitaÑ 
meti mayhaÑ vacanaÑ sahitaÑ siliÔÔhaÑ, atthayuttaÑ kÈraÓayuttanti attho. 
AsahitaÑ teti tuyhaÑ vacanaÑ asahitaÑ. AdhiciÓÓaÑ te viparÈvattanti yaÑ 
tuyhaÑ dÊgharattÈciÓÓavasena suppaguÓaÑ, taÑ mayhaÑ ekavacaneneva 
viparÈvattaÑ viparivattitvÈ ÔhitaÑ, na kiÒci jÈtanti attho. Œropito te vÈdoti 
mayÈ tava vÈde  
______________________________________________________________ 
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doso Èropito. Cara vÈdappamokkhÈyÈti dosamocanatthaÑ cara vicara, tattha 
tattha gantvÈ sikkhÈti attho. NibbeÔhehi vÈ sace pahosÊti atha sayaÑ pahosi, 
idÈneva nibbeÔhehi. DhammakkosenÈti sabhÈvakkosena. 
 
 240. TaÑ no sossÈmÈti taÑ amhÈkaÑ desitaÑ dhammaÑ suÓissÈma. 
Khuddamadhunti khuddakamakkhikÈhi kataÑ daÓÉakamadhuÑ. Anelakanti 
niddosaÑ apagatamacchikaÓÉakaÑ. PÊÄeyyÈti dadeyya. PaccÈsÊsamÈnar|poti 
p|retvÈ nu kho no bhojanaÑ dassatÊti bhÈjanahattho paccÈsÊsamÈno 
paccupaÔÔhito assa. SampayojetvÈti appamattakaÑ vivÈdaÑ katvÈ. 
 
 241. ItarÊtarenÈti lÈmakalÈmakena. Pavivittoti idaÑ paribbÈjako 
kÈyavivekamattaÑ sandhÈya vadati, BhagavÈ pana tÊhi vivekehi vivittova. 
 
 242. KosakÈhÈrÈpÊti dÈnapatÊnaÑ1 ghare aggabhikkhÈÔhapanatthaÑ 
khuddakasarÈvÈ honti2, dÈnapatino aggabhattaÑ vÈ tattha ÔhapetvÈ 
bhuÒjanti, pabbajite sampatte taÑ bhattaÑ tassa denti. TaÑ sarÈvakaÑ 
kosakoti vuccati. TasmÈ ye ca ekeneva bhattakosakena yÈpenti, te 
kosakÈhÈrÈti. BeluvÈhÈrÈti beluvamattabhattÈhÈrÈ. Samatittikanti 
oÔÔhavaÔÔiyÈ heÔÔhimalekhÈsamaÑ. IminÈ dhammenÈti iminÈ 
appÈhÈratÈdhammena. Ettha pana sabbÈkÈreneva BhagavÈ anappÈhÈroti3 na 
vattabbo. PadhÈnabh|miyaÑ chabbassÈni appÈhÈrova ahosi, veraÒjÈyaÑ 
tayo mÈse patthodaneneva4 yÈpesi pÈlileyyakavanasaÓÉe tayo mÈse 
bhisamuÄÈleheva5 yÈpesi. Idha pana etamatthaÑ dasseti “ahaÑ ekasmiÑ 
kÈle appÈhÈro ahosiÑ, mayhaÑ pana sÈvakÈ dhuta~gasamÈdÈnato paÔÔhÈya 
yÈvajÊvaÑ dhuta~gaÑ na bhindantÊ”ti. TasmÈ yadi te iminÈ dhammena 
sakkareyyuÑ, mayÈ hi te visesatarÈ. AÒÒo ceva pana dhammo atthi, yena 
maÑ te sakkarontÊti dasseti. IminÈ nayena sabbavÈresu yojanÈ veditabbÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. PiÓÉadÈnagahapatÊnaÑ (Ka) 2. KhuddakasarÈvakaÑ hoti (SyÈ) 
 3. AppÈhÈroti (SÊ, SyÈ) 4. PiÔÔhodakeneva (SÊ), patthodakeneva (SyÈ) 
 5. Bhisam|leheva (Ka) 
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 PaÑsuk|likÈti samÈdinnapaÑsuk|lika~gÈ. L|khacÊvaradharÈti 
satthasutta l|khÈni cÊvarÈni dhÈrayamÈnÈ. NantakÈnÊti antavirahitÈni 
vatthakhaÓÉÈni, yadi hi nesaÑ anto bhaveyya, pilotikÈti sa~khaÑ 
gaccheyyuÑ. UccinitvÈti1 phÈletvÈ dubbalaÔÔhÈnaÑ pahÈya thiraÔÔhÈnameva 
gahetvÈ. AlÈbulomasÈnÊti alÈbulomasadisasuttÈni sukhumÈnÊti dÊpeti. 
EttÈvatÈ ca SatthÈ cÊvarasantosena asantuÔÔhoti na vattabbo. 
AtimuttakasusÈnato hissa puÓÓadÈsiyÈ pÈrupitvÈ pÈtitasÈÓapaÑsuk|laÑ 
gahaÓadivase udakapariyantaÑ katvÈ mahÈpathavÊ akampi. Idha pana 
etamatthaÑ dasseti “ayaÑ ekasmiÑ yeva kÈle paÑsuk|laÑ gaÓhiÑ, 
mayhaÑ pana sÈvakÈ dhuta~gasamÈdÈnato paÔÔhÈya yÈvajÊvaÑ dhuta~gaÑ 
na bhindantÊ”ti.  

 PiÓÉapÈtikÈti atirekalÈbhaÑ paÔikkhipitvÈ samÈdinnapiÓÉapÈtika~gÈ. 
SapadÈnacÈrinoti loluppacÈraÑ paÔikkhipitvÈ samÈdinnasapadÈnacÈrÈ. 
UÒchÈsake vate ratÈti uÒchÈcariyasa~khÈte bhikkh|naÑ pakativate ratÈ, 
uccanÊcagharadvÈraÔÔhÈyino hutvÈ kabaramissakaÑ2 bhattaÑ saÑharitvÈ 
paribhuÒjantÊti attho. Antaragharanti BrahmÈyusutte ummÈrato paÔÔhÈya 
antaragharaÑ, idha indakhÊlato paÔÔhÈya adhippetaÑ. EttÈvatÈ ca SatthÈ 
piÓÉapÈtasantosena asantuÔÔhoti na vattabbo, appÈhÈratÈya vuttaniyÈmeneva 
pana sabbaÑ vitthÈretabbaÑ. Idha pana etamatthaÑ dasseti “ahaÑ 
etasmiÑyeva kÈle nimantanaÑ na sÈdayiÑ, mayhaÑ pana sÈvakÈ 
dhuta~gasamÈdÈnato paÔÔhÈya yÈvajÊvaÑ dhuta~gaÑ na bhindantÊ”ti.  

 Rukkham|likÈti channaÑ paÔikkhipitvÈ samÈdinnarukkham|lika~gÈ. 
AbbhokÈsikÈti channaÒca rukkham|laÒca paÔikkhipitvÈ samÈdinna-
abbhokÈsika~gÈ. AÔÔhamÈseti hemantagimhike mÈse. Antovasse pana 
cÊvarÈnuggahatthaÑ channaÑ pavisanti. EttÈvatÈ ca SatthÈ 
senÈsanasantosena asantuÔÔhoti na vattabbo, senÈsanasantoso panassa 
chabbassikamahÈpadhÈnena ca PÈlileyyakavanasaÓÉena ca dÊpetabbo. Idha 
pana etamatthaÑ dasseti “ahaÑ ekasmiÑyeva kÈle channaÑ na pÈvisiÑ, 
mayhaÑ pana sÈvakÈ dhuta~gasamÈdÈnato paÔÔhÈya yÈvajÊvaÑ dhuta~gaÑ 
na bhindantÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. UcchinditvÈti (Ka) 2. KacavaramissakaÑ (SÊ, SyÈ) 
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 ŒraÒÒikÈti gÈmantasenÈsanaÑ paÔikkhipitvÈ samÈdinna-ÈraÒÒika~gÈ. 
SaÑghamajjhe osarantÊti abaddhasÊmÈya kathitaÑ, baddhasÊmÈyaÑ pana 
vasantÈ attano vasanaÔÔhÈneyeva uposathaÑ karonti. EttÈvatÈ ca SatthÈ no 
pavivittoti na vattabbo, “icchÈmahaÑ bhikkhave aÉÉhamÈsaÑ 
paÔisalliyitun”ti1 evaÒhissa paviveko paÒÒÈyati. Idha pana etamatthaÑ 
dasseti “ahaÑ ekasmiÑyeva2 tathÈr|pe kÈle paÔisalliyiÑ, mayhaÑ pana 
sÈvakÈ dhuta~gasamÈdÈnato paÔÔhÈya yÈvajÊvaÑ dhuta~gaÑ na bhindantÊ”ti. 
MamaÑ sÈvakÈti maÑ sÈvakÈ. 
 
 244. SanidÈnanti sappaccayaÑ. KiÑ pana appaccayaÑ nibbÈnaÑ na 
desetÊti. No na deseti, sahetukaÑ pana taÑ desanaÑ katvÈ deseti, no 
ahetukanti. SappÈÔihÈriyanti purimassevetaÑ vevacanaÑ, sakÈraÓanti attho. 
TaÑ vatÈti ettha vatÈti nipÈtamattaÑ.  
 
 245. AnÈgataÑ vÈdapathanti ajja ÔhapetvÈ3 sve vÈ punadivase vÈ 
aÉÉhamÈse vÈ mÈse vÈ saÑvacchare vÈ tassa tassa paÒhassa upari 
ÈgamanavÈdapathaÑ. Na dakkhatÊti yathÈ saccako NigaÓÔho attano 
niggahaÓatthaÑ ÈgatakÈraÓaÑ visesetvÈ vadanto na addasa, evaÑ na 
dakkhatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. SahadhammenÈti sakÈraÓena. AntarantarÈ 
kathaÑ opÈteyyunti mama kathÈvÈraÑ pacchinditvÈ antarantare attano 
kathaÑ paveseyyunti attho. Na kho panÈhaÑ UdÈyÊti UdÈyi ahaÑ 
AmbaÔÔhasoÓadaÓÉak|ÔadantasaccakanigaÓÔhÈdÊhi saddhiÑ mahÈvÈde 
vattamÈnepi “aho vata me ekasÈvakopi upamaÑ vÈ kÈraÓaÑ vÈ ÈharitvÈ 
dadeyyÈ”ti evaÑ sÈvakesu anusÈsaniÑ na paccÈsÊsÈmi. MamayevÈti 
evar|pesu ÔhÈnesu sÈvakÈ mamayeva anusÈsaniÑ ovÈdaÑ paccÈsÊsanti.  
 
 246. TesÈhaÑ cittaÑ ÈrÈdhemÊti tesaÑ ahaÑ tassa paÒhassa 
veyyÈkaraÓena cittaÑ gaÓhÈmi sampÈdemi parip|remi, aÒÒaÑ puÔÔho 
aÒÒaÑ na byÈkaromi, ambaÑ puÔÔho labujaÑ viya labujaÑ vÈ puÔÔho 
ambaÑ viya. Ettha ca “adhisÊle sambhÈventÊ”ti vuttaÔÔhÈne BuddhasÊlaÑ 
nÈma kathitaÑ, “abhikkante  
______________________________________________________________ 
 1. Vi 1. 86, 336 piÔÔhesu. 2. EkekasmiÑyeva (SÊ, SyÈ) 3. ®hatvÈ (SÊ, SyÈ) 
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ÒÈÓadassane sambhÈventÊ”ti vuttaÔÔhÈne sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ, “adhipaÒÒÈya 
sambhÈventÊ”ti vuttaÔÔhÈne ÔhÈnuppattikapaÒÒÈ, “yena dukkhenÈ”ti 
vuttaÔÔhÈne saccabyÈkaraÓapaÒÒÈ. Tattha sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÒca 
saccabyÈkaraÓapaÒÒaÒca ÔhapetvÈ avasesÈ paÒÒÈ adhipaÒÒaÑ bhajati1.  
 
 247. IdhÈni tesaÑ tesaÑ visesÈdhigamÈnaÑ paÔipadaÑ Ècikkhanto puna 
caparaÑ UdÈyÊti-ÈdimÈha. Tattha abhiÒÒÈvosÈnapÈramippattÈti 
abhiÒÒÈvosÈnasa~khÈtaÒceva abhiÒÒÈpÈramÊsa~khÈtaÒca arahattaÑ pattÈ. 

 SammappadhÈneti upÈyapadhÈne. ChandaÑ janetÊti 
kattukamyatÈkusalacchandaÑ janeti. VÈyamatÊti vÈyÈmaÑ karoti. VÊriyaÑ 
ÈrabhatÊti vÊriyaÑ pavatteti. CittaÑ paggaÓhÈtÊti cittaÑ ukkhipati. PadahatÊti 
upÈyapadhÈnaÑ karoti. BhÈvanÈya pÈrip|riyÈti vaÉÉhiyÈ parip|raÓatthaÑ. 
Apicettha “yÈ Ôhiti, so asammoso -pa- yaÑ vepullaÑ, sÈ bhÈvanÈpÈrip|rÊ”ti2 

evaÑ purimaÑ purimassa pacchimaÑ pacchimassa3 atthotipi veditabbaÑ.  

 Imehi pana sammappadhÈnehi kiÑ kathitaÑ? 
KassapasaÑyuttapariyÈyena sÈvakassa pubbabhÈgapaÔipadÈ kathitÈ. 
VuttaÒhetaÑ tattha– 

“CattÈrome Èvuso sammappadhÈnÈ. Katame cattÈro, idhÈvuso 
bhikkhu anuppannÈ me pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ uppajjamÈnÈ anatthÈya 
saÑvatteyyunti ÈtappaÑ karoti. UppannÈ me pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ 
appahÊyamÈnÈ anatthÈya saÑvatteyyunti ÈtappaÑ karoti. AnuppannÈ me 
kusalÈ dhammÈ anuppajjamÈnÈ anatthÈya saÑvatteyyunti ÈtappaÑ 
karoti. UppannÈ me kusalÈ dhammÈ nirujjhamÈnÈ anatthÈya 
saÑvatteyyunti ÈtappaÑ karotÊ”4ti. 

 Ettha ca pÈpakÈ akusalÈti lobhÈdayo veditabbÈ, anuppannÈ kusalÈ 
dhammÈti samathavipassanÈ ceva maggo ca, uppannÈ kusalÈ nÈma 
samathavipassanÈva. Maggo pana sakiÑ uppajjitvÈ nirujjhamÈno anatthÈya  
______________________________________________________________ 
 1. Bhajanti (SÊ) 2. Abhi 2. 219 piÔÔhe. 
 3. PurimapurimaÑ pacchimassa pacchimassa (SÊ), purimaÑ pacchimassa (SyÈ),  

purimaÑ pacchimassa pacchimaÑ purimassa (?)  
 4. SaÑ 1. 401 piÔÔhe. 
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saÑvattanako nÈma natthi. So hi phalassa paccayaÑ datvÈva nirujjhati. 
Purimasmimpi vÈ samathavipassanÈva gahetabbÈti vuttaÑ, taÑ pana na 
yuttaÑ.  

 Tattha “uppannÈ samathavipassanÈ nirujjhamÈnÈ anatthÈya 
saÑvattantÊ”ti atthassa ÈvibhÈvatthaÑ idaÑ vatthu–eko kira 
khÊÓÈsavatthero “mahÈcetiyaÒca mahÈbodhiÒca vandissÈmÊ”ti 
samÈpattilÈbhinÈ bhaÓÉagÈhakasÈmaÓerena saddhiÑ janapadato 
MahÈvihÈraÑ ÈgantvÈ vihÈrapariveÓaÑ1 pÈvisi, sÈyanhasamaye 
mahÈbhikkhusaÑghe cetiyaÑ vandamÈne cetiyaÑ vandanatthÈya na 
nikkhami. KasmÈ? KhÊÓÈsavÈnaÒhi tÊsu ratanesu mahantaÑ gÈravaÑ hoti. 
TasmÈ bhikkhusaÑghe vanditvÈ paÔikkamante manussÈnaÑ 
sÈyamÈsabhuttavelÈyaÑ sÈmaÓerampi ajÈnÈpetvÈ “cetiyaÑ vandissÈmÊ”ti 
ekakova nikkhami. SÈmaÓero “kiÑ nu kho thero avelÈya ekakova gacchati, 
jÈnissÈmÊ”ti upajjhÈyassa padÈnupadiko nikkhami. Thero anÈvajjanena tassa 
ÈgamanaÑ ajÈnanto dakkhiÓadvÈrena cetiya~gaÓaÑ Èruhi. SÈmaÓeropi 
anupadaÑyeva ÈruÄho.  

 MahÈthero mahÈcetiyaÑ ulloketvÈ2 BuddhÈrammaÓaÑ pÊtiÑ gahetvÈ 
sabbaÑ cetaso samannÈharitvÈ haÔÔhapahaÔÔho cetiyaÑ vandati. SÈmaÓero 
therassa vandanÈkÈraÑ disvÈ “upajjhÈyo me ativiya pasannacitto vandati, 
kiÑ nu kho pupphÈni labhitvÈ p|jaÑ kareyyÈ”ti cintesi. Thero vanditvÈ 
uÔÔhÈya sirasi aÒjaliÑ ÔhapetvÈ mahÈcetiyaÑ ulloketvÈ Ôhito. SÈmaÓero 
ukkÈsitvÈ attano ÈgatabhÈvaÑ jÈnÈpesi. Thero parivattetvÈ olokento “kadÈ 
ÈgatosÊ”ti pucchi. TumhÈkaÑ cetiyaÑ vandanakÈle bhante, ativiya pasannÈ 
cetiyaÑ vandittha, kiÑ nu kho pupphÈni labhitvÈ p|jeyyÈthÈti. Œma 
sÈmaÓera imasmiÑ cetiye viya aÒÒatra ettakaÑ dhÈt|naÑ nidhÈnaÑ nÈma 
natthi, evar|paÑ asadisaÑ mahÈth|paÑ pupphÈni labhitvÈ ko na p|jeyyÈti. 
Tena hi bhante adhivÈsetha, ÈharissÈmÊti tÈvadeva jhÈnaÑ samÈpajjitvÈ 
iddhiyÈ HimavantaÑ gantvÈ vaÓÓagandhasampannapupphÈni parissÈvanaÑ 
p|retvÈ mahÈthere dakkhiÓamukhato pacchimaÑ mukhaÑ asampatteyeva 
ÈgantvÈ pupphaparissÈvanaÑ hatthe ÔhapetvÈ3 “p|jetha bhante”ti Èha. Thero 
“atimandÈni no sÈmaÓera pupphÈnÊ”ti Èha. Gacchatha bhante Bhagavato 
guÓe ÈvajjitvÈ p|jethÈti.  
______________________________________________________________ 
 1. CÊvarapariveÓaÑ (SyÈ, Ka) 2. OloketvÈ (Ka) 3. GahetvÈ (Ka) 

 



170 MajjhimanikÈya 

 Thero pacchimamukhanissitena sopÈÓena Èruyha 
kucchivedikÈbh|miyaÑ pupphap|jaÑ kÈtuÑ Èraddho. VedikÈbh|miyaÑ 
paripuÓÓÈni pupphÈni patitvÈ dutiyabh|miyaÑ jaÓÓupamÈÓena odhinÈ 
p|rayiÑsu1. Tato otaritvÈ pÈdapiÔÔhikapantiÑ p|jesi. SÈpi parip|ri. 
ParipuÓÓabhÈvaÑ ÒatvÈ heÔÔhimatale vikiranto agamÈsi. SabbaÑ 
cetiya~gaÓaÑ parip|ri. TasmiÑ paripuÓÓe “sÈmaÓera pupphÈni na 
khÊyantÊ”ti Èha. ParissÈ vanaÑ bhante adhomukhaÑ karothÈti. 
AdhomukhaÑ katvÈ cÈlesi, tadÈ pupphÈni khÊÓÈni. ParissÈvanaÑ 
sÈmaÓerassa datvÈ saddhiÑ hatthipÈkÈrena cetiyaÑ tikkhattuÑ 
padakkhiÓaÑ katvÈ cat|su ÔhÈnesu vanditvÈ pariveÓaÑ gacchanto cintesi 
“yÈva mahiddhiko vatÈyaÑ sÈmaÓero, sakkhissati nu kho imaÑ 
iddhÈnubhÈvaÑ rakkhitun”ti. Tato “na sakkhissatÊ”ti disvÈ sÈmaÓeraÑ Èha 
“sÈmaÓera tvaÑ idÈni mahiddhiko, evar|paÑ pana iddhiÑ nÈsetvÈ 
pacchimakÈle kÈÓapesakÈriyÈ hatthena madditakaÒjiyaÑ pivissasÊ”ti. 
DaharakabhÈvassa nÈmesa dosoyaÑ, so upajjhÈyassa kathÈya saÑvijjitvÈ 
“kammaÔÔhÈnaÑ me bhante ÈcikkhathÈ”ti na yÈci, amhÈkaÑ upajjhÈyo kiÑ 
vadatÊti taÑ pana asuÓanto viya agamÈsi.  

 Thero mahÈcetiyaÒca mahÈbodhiÒca vanditvÈ sÈmaÓeraÑ pattacÊvaraÑ 
gÈhÈpetvÈ anupubbena KuÔeÄitissamahÈvihÈraÑ2 agamÈsi. SÈmaÓero 
upajjhÈyassa padÈnupadiko hutvÈ bhikkhÈcÈraÑ na gacchati, “kataraÑ 
gÈmaÑ pavisatha bhante”ti pucchitvÈ pana “idÈni me upajjhÈyo 
gÈmadvÈraÑ patto bhavissatÊ”ti ÒatvÈ attano ca upajjhÈyassa ca 
pattacÊvaraÑ gahetvÈ ÈkÈsena gantvÈ therassa pattacÊvaraÑ datvÈ piÓÉÈya 
pavisati. Thero sabbakÈlaÑ ovadati “sÈmaÓera mÈ evamakÈsi, 
puthujjaniddhi nÈma calÈ anibaddhÈ, asappÈyaÑ r|pÈdi-ÈrammaÓaÑ 
labhitvÈ appamattakeneva bhijjati, santÈya samÈpattiyÈ parihÊnÈya 
brahmacariyavÈso santhambhituÑ na sakkotÊ”ti. SÈmaÓero “kiÑ katheti 
mayhaÑ upajjhÈyo”ti sotuÑ na icchati, tatheva karoti. Thero anupubbena 
cetiyavandanaÑ karonto KammubinduvihÈraÑ3 nÈma gato. Tattha vasantepi 
there sÈmaÓero tatheva karoti. 
______________________________________________________________ 
 1. PuppharÈsÊ p|rayiÑsu (Ka) 2. KuÄetissamahÈvihÈraÑ (SÊ) 
 3. KupuveÓavihÈraÑ (SÊ), kambabindavihÈraÑ (SyÈ) 
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 AthekadivasaÑ ekÈ pesakÈradhÊtÈ abhir|pÈ paÔhamaveye ÔhitÈ 
KammubindugÈmato nikkhamitvÈ padumassaraÑ oruyha gÈyamÈnÈ 
pupphÈni bhaÒjati. TasmiÑ samaye sÈmaÓero padumassaramatthakena 
gacchati, gacchanto pana silesikÈya1 kÈÓamacchikÈ viya tassÈ gÊtasadde 
bajjhi. TÈvadevassa iddhi antarahitÈ, chinnapakkhakÈko viya ahosi. 
SantasamÈpattibalena pana tattheva udakapiÔÔhe apatitvÈ simbalit|laÑ viya 
patamÈnaÑ anupubbena padumasaratÊre aÔÔhÈsi. So vegena gantvÈ 
upajjhÈyassa pattacÊvaraÑ datvÈ nivatti. MahÈthero “pagevetaÑ mayÈ 
diÔÔhaÑ, nivÈriyamÈnopi na nivattissatÊ”ti kiÒci avatvÈ piÓÉÈya pÈvisi.  

 SÈmaÓero gantvÈ padumasaratÊre aÔÔhÈsi tassÈ paccuttaraÓaÑ 
ÈgamayamÈno. SÈpi sÈmaÓeraÑ ÈkÈsena gacchantaÒca puna ÈgantvÈ 
ÔhitaÒca disvÈ “addhÈ esa maÑ nissÈya ukkaÓÔhito”ti ÒatvÈ “paÔikkama 
sÈmaÓerÈ”ti Èha. So paÔikkami. ItarÈ paccuttaritvÈ sÈÔakaÑ nivÈsetvÈ taÑ 
upasa~kamitvÈ “kiÑ bhante”ti pucchi. So tamatthaÑ Èrocesi. SÈ bah|hi 
kÈraÓehi gharÈvÈse ÈdÊnavaÑ brahmacariyavÈse ÈnisaÑsaÒca dassetvÈ 
ovadamÈnÈpi tassa ukkaÓÔhaÑ vinodetuÑ asakkontÊ “ayaÑ mama kÈraÓÈ 
evar|pÈya iddhiyÈ parihÊno, na dÈni yuttaÑ pariccajitun”ti idheva tiÔÔhÈti 
vatvÈ gharaÑ gantvÈ mÈtÈpit|naÑ taÑ pavattiÑ Èrocesi. Tepi ÈgantvÈ 
nÈnappakÈraÑ ovadamÈnÈ vacanaÑ aggaÓhantaÑ ÈhaÑsu “tvaÑ amhe 
uccakulÈti2 sallakkhesi, mayaÑ pesakÈrÈ. Sakkhissasi pesakÈrakammaÑ 
kÈtun”ti. SÈmaÓero Èha “upÈsaka gihibh|to nÈma pesakÈrakammaÑ vÈ 
kareyya naÄakÈrakammaÑ vÈ, kiÑ iminÈ sÈÔakamattena lobhaÑ karothÈ”ti. 
PesakÈro udare baddhasÈÔakaÑ datvÈ gharaÑ netvÈ dhÊtaraÑ adÈsi.  

 So pesakÈrakammaÑ uggaÓhitvÈ pesakÈrehi saddhiÑ sÈlÈya kammaÑ 
karoti. AÒÒesaÑ itthiyo pÈtova bhattaÑ sampÈdetvÈ ÈhariÑsu, tassa bhariyÈ 
na tÈva Ègacchati. So itaresu kammaÑ vissajjetvÈ bhuÒjamÈnesu tasaraÑ 
vaÔÔento nisÊdi. SÈ pacchÈ agamÈsi. Atha naÑ so  
______________________________________________________________ 
 1. SakkaralasikÈya (Abhi-®Ôha 2, SammappadhÈnavibha~gavaÓÓanÈyaÑ) 
 2. UccakulÈnÊti (SyÈ), uccakuleti (Ka) 
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“aticirena ÈgatÈsÊ”ti tajjesi. MÈtugÈmo ca nÈma api cakkavattirÈjÈnaÑ attani 
paÔibaddhacittaÑ ÒatvÈ dÈsaÑ viya sallakkheti. TasmÈ sÈ evamÈha 
“aÒÒesaÑ ghare dÈrupaÓÓaloÓÈdÊni sannihitÈni, bÈhirato ÈharitvÈ dÈyakÈ 
pesanakÈrakÈpi1 atthi, ahaÑ pana ekikÈva, tvampi mayhaÑ ghare idaÑ atthi 
idaÑ natthÊti na jÈnÈsi. Sace icchasi, bhuÒja, no ce icchasi, mÈ bhuÒjÈ”ti. So 
“na kevalaÒca uss|re bhattaÑ Èharasi, vÈcÈyapi maÑ ghaÔÔesÊ”ti kujjhitvÈ 
aÒÒaÑ paharaÓaÑ apassanto tameva tasaradaÓÉakaÑ tasarato luÒcitvÈ khipi. 
SÈ taÑ ÈgacchantaÑ disvÈ ÊsakaÑ parivatti. TasaradaÓÉakassa ca koÔi nÈma 
tikhiÓÈ hoti, sÈ tassÈ parivattamÈnÈya akkhikoÔiyaÑ pavisitvÈ aÔÔhÈsi. SÈ 
ubhohi hatthehi vegena akkhiÑ aggahesi, bhinnaÔÔhÈnato lohitaÑ 
paggharati. So tasmiÑ kÈle upajjhÈyassa vacanaÑ anussari “idaÑ sandhÈya 
maÑ upajjhÈyo ‘anÈgate kÈle kÈÓapesakÈriyÈ hatthehi madditakaÒjiyaÑ 
pivissasÊ’ti Èha, idaÑ therena diÔÔhaÑ bhavissati, aho dÊghadassÊ ayyo”ti 
mahÈsaddena rodituÑ Èrabhi. TamenaÑ aÒÒe “alaÑ Èvuso mÈ rodi, akkhi 
nÈma bhinnaÑ na sakkÈ rodanena paÔipÈkatikaÑ kÈtun”ti ÈhaÑsu. So 
“nÈhaÑ etamatthaÑ rodÈmi, apica kho imaÑ sandhÈya rodÈmÊ”ti sabbaÑ 
paÔipÈÔiyÈ kathesi. EvaÑ uppannÈ samathavipassanÈ nirujjhamÈnÈ anatthÈya 
saÑvattanti.  

 Aparampi vatthu–tiÑsamattÈ bhikkh| KalyÈÓimahÈcetiyaÑ vanditvÈ 
aÔavimaggena mahÈmaggaÑ otaramÈnÈ antarÈmagge jhÈmakhette kammaÑ 
katvÈ ÈgacchantaÑ ekaÑ manussaÑ addasaÑsu. Tassa sarÊraÑ 
masimakkhitaÑ viya ahosi, masimakkhitaÑyeva ekaÑ kÈsÈvaÑ2 kacchaÑ 
pÊÄetvÈ nivatthaÑ, olokiyamÈno jhÈmakhÈÓuko viya khÈyati. So divasabhÈge 
kammaÑ katvÈ upaÉÉhajjhÈyamÈnÈnaÑ dÈr|naÑ kalÈpaÑ ukkhipitvÈ 
piÔÔhiyaÑ vippakiÓÓehi kesehi kummaggena ÈgantvÈ bhikkh|naÑ 
sammukhe aÔÔhÈsi. SÈmaÓerÈ disvÈ aÒÒamaÒÒaÑ olokayamÈnÈ “Èvuso 
tuyhaÑ pitÈ tuyhaÑ mahÈpitÈ tuyhaÑ mÈtulo”ti hasamÈnÈ gantvÈ “konÈmo 
tvaÑ upÈsakÈ”ti nÈmaÑ pucchiÑsu. So nÈmaÑ pucchito vippaÔisÈrÊ hutvÈ 
dÈrukalÈpaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. DÈsapesanakÈrakÈpi (SyÈ), dÈsakapesanakÈpi (Ka) 2. SÈÔakaÑ (Ka) 
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chaÉÉetvÈ vatthaÑ saÑvidhÈya nivÈsetvÈ mahÈthere vanditvÈ “tiÔÔhatha tÈva 
bhante”ti Èha. MahÈtherÈ aÔÔhaÑsu. 

 DaharasÈmaÓerÈ ÈgantvÈ mahÈtherÈnaÑ sammukhÈpi parihÈsaÑ 
karonti. UpÈsako Èha “bhante tumhe maÑ passitvÈ parihasatha, ettakeneva 
matthakaÑ pattamhÈti mÈ sallakkhetha. Ahampi pubbe tumhÈdisova samaÓo 
ahosiÑ. TumhÈkaÑ pana cittekaggatÈmattakampi natthi, ahaÑ imasmiÑ 
sÈsane mahiddhiko mahÈnubhÈvo ahosiÑ, ÈkÈsaÑ gahetvÈ pathaviÑ 
karomi, pathaviÑ ÈkÈsaÑ. D|raÑ gaÓhitvÈ santikaÑ karomi, santikaÑ 
d|raÑ. CakkavÈÄasatasahassaÑ khaÓena vinivijjhÈmi. Hatthe me passatha, 
idÈni makkaÔahatthasadisÈ, ahaÑ imeheva hatthehi idha nisinnova 
candimas|riye parÈmasiÑ. ImesaÑyeva pÈdÈnaÑ candimas|riye 
pÈdakathalikaÑ katvÈ nisÊdiÑ. Evar|pÈ me iddhi pamÈdena antarahitÈ, 
tumhe mÈ pamajjittha. PamÈdena hi evar|paÑ byasanaÑ pÈpuÓanti. 
AppamattÈ viharantÈ jÈtijarÈmaraÓassa antaÑ karonti. TasmÈ tumhe 
maÒÒeva ÈrammaÓaÑ karitvÈ appamattÈ hotha bhante”ti tajjetvÈ 
ovÈdamadÈsi. Te tassa kathentasseva saÑvegaÑ ÈpajjitvÈ vipassamÈnÈ 
tiÑsajanÈ tattheva arahattaÑ pÈpuÓiÑs|ti. Evampi uppannÈ 
samathavipassanÈ nirujjhamÈnÈ anatthÈya saÑvattantÊti veditabbÈ. 

 AnuppannÈnaÑ pÈpakÈnanti cettha “anuppanno vÈ kÈmÈsavo na 
uppajjatÊ”ti-ÈdÊsu vuttanayena attho viditabbo. UppannÈnaÑ pÈpakÈnanti 
ettha pana catubbidhaÑ uppannaÑ vattamÈnuppannaÑ 
bhutvÈvigatuppannaÑ, okÈsakatuppannaÑ, bh|miladdhuppannanti. Tattha 
ye kilesÈ vijjamÈnÈ uppÈdÈdisama~gino, idaÑ vattamÈnuppannaÑ nÈma. 
Kamme pana javite ÈrammaÓarasaÑ anubhavitvÈ niruddhavipÈko bhutvÈ 
vigataÑ nÈma. KammaÑ uppajjitvÈ niruddhaÑ bhavitvÈ vigataÑ nÈma. 
Tadubhayampi bhutvÈvigatuppannanti sa~khaÑ gacchati. KusalÈkusalaÑ 
kammaÑ aÒÒassa kammassa vipÈkaÑ paÔibÈhitvÈ attano vipÈkassa okÈsaÑ 
karoti, evaÑ kate okÈse vipÈko uppajjamÈno okÈsakaraÓato paÔÔhÈya 
uppannoti sa~khaÑ gacchati. IdaÑ okÈsakatuppannaÑ nÈma. 
PaÒcakkhandhÈ pana vipassanÈya bh|mi nÈma. Te atÊtÈdibhedÈ honti. Tesu 
anusayitakilesÈ pana atÊtÈ vÈ anÈgatÈ vÈ paccuppannÈ vÈti na vattabbÈ. 
AtÊtakhandhesu anusayitÈpi hi appahÊnÈva honti, anÈgatakhandhesu,  
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paccuppannakhandhesu anusayitÈpi appahÊnÈva honti. IdaÑ 
bh|miladdhuppannaÑ nÈma. TenÈhu porÈÓÈ “tÈsu tÈsu bh|mÊsu 
asamugghÈtitakilesÈ bh|miladdhuppannÈti sa~khaÑ gacchantÊ”ti.  

 Aparampi catubbidhaÑ uppannaÑ samudÈcÈruppannaÑ, 
ÈrammaÓÈdhigahituppannaÑ, avikkhambhituppannaÑ 
asamugghÈtituppannanti. Tattha sampati vattamÈnaÑyeva 
samudÈcÈruppannaÑ nÈma. SakiÑ cakkh|ni ummÊletvÈ ÈrammaÓe nimitte 
gahite anussaritÈnussaritakkhaÓe kilesÈ nuppajjissantÊti na vattabbÈ. KasmÈ? 
ŒrammaÓassa adhigahitattÈ. YathÈ kiÑ? YathÈ khÊrarukkhassa kuÔhÈriyÈ 
ÈhatÈhataÔÔhÈne khÊraÑ na nikkhamissatÊti na vattabbaÑ, evaÑ. IdaÑ 
ÈrammaÓÈdhigahituppannaÑ nÈma. SamÈpattiyÈ avikkhambhitÈ kilesÈ pana 
imasmiÑ nÈma ÔhÈne nuppajjissantÊti na vattabbÈ. KasmÈ? 
AvikkhambhitattÈ. YathÈ kiÑ? YathÈ sace khÊrarukkhe kuÔhÈriyÈ 
ÈhaneyyuÑ, imasmiÑ nÈma ÔhÈne khÊraÑ na nikkhameyyÈti na vattabbaÑ, 
evaÑ. IdaÑ avikkhambhituppannaÑ nÈma. Maggena asamugghÈtitakilesÈ 
pana bhavagge nibbatta ssÈpi uppajjantÊti purimanayeneva vitthÈretabbaÑ. 
IdaÑ asamugghÈtituppannaÑ nÈma. 

 Imesu uppannesu vattamÈnuppannaÑ bhutvÈvigatuppannaÑ 
okÈsakatuppannaÑ samudÈcÈruppannanti catubbidhaÑ uppannaÑ na 
maggavajjhaÑ, bh|miladdhuppannaÑ ÈrammaÓÈdhigahituppannaÑ 
avikkhambhituppannaÑ asamugghÈtituppannanti catubbidhaÑ 
maggavajjhaÑ. Maggo hi uppajjamÈno ete kilese pajahati. So ye kilese 
pajahati, te atÊtÈ vÈ anÈgatÈ vÈ paccuppannÈ vÈti na vattabbÈ. Vuttampi 
cetaÑ– 

“HaÒci atÊte kilese pajahati, tena hi khÊÓaÑ khepeti, niruddhaÑ 
nirodheti, vigataÑ vigameti, attha~gataÑ attha~gameti. AtÊtaÑ yaÑ 
natthi, taÑ pajahati. HaÒci anÈgate kilese pajahati, tena hi ajÈtaÑ 
pajahati, anibbattaÑ, anuppannaÑ, apÈtubh|taÑ pajahati. AnÈgataÑ 
yaÑ natthi, taÑ pajahati, haÒci paccuppanne kilese pajahati, tena hi 
ratto rÈgaÑ pajahati, duÔÔho dosaÑ, m|Äho mohaÑ, vinibaddho mÈnaÑ, 
parÈmaÔÔho diÔÔhiÑ, vikkhepagato uddhaccaÑ, aniÔÔha~gato 
vicikicchaÑ, thÈmagato anusayaÑ pajahati. KaÓhasukkadhammÈ 
yuganaddhÈ samameva vattanti. SaÑkilesikÈ maggabhÈvanÈ hoti -pa- 
tena hi natthi maggabhÈvanÈ, natthi phalasacchikiriyÈ, natthi 
kilesappahÈnaÑ, natthi dhammÈbhisamayoti. 
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Atthi maggabhÈvanÈ -pa- atthi dhammÈbhisamayoti. YathÈ kathaÑ 
viya, seyyathÈpi taruÓo rukkho ajÈtaphalo -pa- apÈtubh|tÈyeva na 
pÈtubhavantÊ”ti1. 

 Iti PÈÄiyaÑ ajÈtaphalarukkho Ègato, jÈtaphalarukkhena pana 
dÊpetabbaÑ. YathÈ hi saphalo taruÓambarukkho, tassa phalÈni manussÈ 
paribhuÒjeyyuÑ, sesÈni pÈtetvÈ pacchiyo p|reyyuÑ. AthaÒÒo puriso taÑ 
pharasunÈ chindeyya, tenassa neva atÊtÈni phalÈni nÈsitÈni honti, na 
anÈgatapaccuppannÈni nÈsitÈni. AtÊtÈni hi manussehi paribhuttÈni, anÈgatÈni 
anibbattÈni, na sakkÈ nÈsetuÑ. YasmiÑ pana samaye so chinno, tadÈ 
phalÈniyeva natthÊti paccuppannÈnipi anÈsitÈni. Sace pana rukkho acchinno, 
athassa pathavÊrasaÒca ÈporasaÒca ÈgammayÈni phalÈni nibbatteyyuÑ, tÈni 
nÈsitÈni honti. TÈni hi ajÈtÈneva na jÈyanti, anibbattÈneva na nibbattanti, 
apÈtubh|tÈneva na pÈtubhavanti, evameva maggo nÈpi atÊtÈdibhede kilese 
pajahati, nÈpi na pajahati. YesaÑ hi kilesÈnaÑ maggena khandhesu 
apariÒÒÈtesu uppatti siyÈ, maggena uppajjitvÈ khandhÈnaÑ pariÒÒÈtattÈ te 
kilesÈ ajÈtÈva na jÈyanti, anibbattÈva na nibbattanti, apÈtubh|tÈva na 
pÈtubhavanti, taruÓaputtÈya itthiyÈ puna avijÈyanatthaÑ, byÈdhitÈnaÑ 
rogav|pasamanatthaÑ pÊtabhesajjehi2 cÈpi ayamattho vibhÈvetabbo. EvaÑ 
maggo ye kilese pajahati, te atÊtÈ vÈ anÈgatÈ vÈ paccuppannÈ vÈti na 
vattabbÈ, na ca maggo kilese na pajahati. Ye pana maggo kilese pajahati, te 
sandhÈya “uppannÈnaÑ pÈpakÈnan”ti-Èdi vuttaÑ.  

 Na kevalaÒca maggo kileseyeva pajahati, kilesÈnaÑ pana appahÊnattÈ 
ye ca uppajjeyyuÑ upÈdinnakakkhandhÈ, tepi pajahatiyeva. Vuttampi cetaÑ 
“sotÈpattimaggaÒÈ Óena abhisa~khÈraviÒÒÈÓassa nirodhena satta bhave 
ÔhapetvÈ anamatagge saÑsÈre ye uppajjeyyuÑ nÈmaÒca r|paÒca, etthete 
nirujjhantÊ”ti3 vitthÈro. Iti maggo upÈdinna-anupÈdinnato vuÔÔhÈti. 
Bhavavasena pana sotÈpattimaggo apÈyabhavato vuÔÔhÈti, sakadÈgÈmimaggo 
sugatibhavekadesato, anÈgÈmimaggo sugatikÈmabhavato,  
______________________________________________________________ 
 1. Khu 9. 394 PaÔisambhidÈmagge. 2. VÊtarogabhesajjehi (Ka) 
 3. Khu 8. 33 C|Äaniddese. 
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arahattamaggo r|pÈr|pabhavato vuÔÔhÈti. Sabbabhavehi vuÔÔhÈtiyevÈtipi 
vadanti.  

 Atha maggakkhaÓe kathaÑ anuppannÈnaÑ uppÈdÈya bhÈvanÈ hoti, 
kathaÑ vÈ uppannÈnaÑ ÔhitiyÈti. MaggappavattiyÈyeva. Maggo hi 
pavattamÈno pubbe anuppannapubbattÈ anuppanno nÈma vuccati. 
AnÈgatapubbaÑ hi ÔhÈnaÑ ÈgantvÈ ananubh|tapubbaÑ vÈ ÈrammaÓaÑ 
anubhavitvÈ vattÈro bhavanti “anÈgataÔÔhÈnaÑ ÈgatamhÈ, ananubh|taÑ 
ÈrammaÓaÑ anubhavÈmÈ”ti. YÈ cassa pavatti, ayameva Ôhiti nÈmÈti ÔhitiyÈ 
bhÈvetÊtipi vattuÑ vaÔÔati.  

 IddhipÈdesu sa~khepakathÈ Cetokhilasutte1 vuttÈ. UpasamamÈnaÑ 
gacchati, kiles|pasamatthaÑ vÈ gacchatÊti upasamagÈmÊ. SambujjhamÈnÈ 
gacchati, maggasambodhatthÈya vÈ gacchatÊti sambodhagÈmÊ.  

 VivekanissitÈdÊni sabbÈsavasaÑvare vuttÈni. Ayamettha sa~khepo, 
vitthÈrato panÈyaÑ bodhipakkhiyakathÈ Visuddhimagge vuttÈ. 
 
 248. VimokkhakathÈyaÑ vimokkheti kenaÔÔhena vimokkhÈ, 
adhimuccanaÔÔhena. Ko panÈyaÑ adhimuccanaÔÔho nÈma? 
PaccanÊkadhammehi ca suÔÔhu muccanaÔÔho, ÈrammaÓe ca abhirativasena 
suÔÔhu muccanaÔÔho, pitu-a~ke vissaÔÔha~gapacca~gassa dÈrakassa sayanaÑ 
viya aniggahitabhÈvena nirÈsa~katÈya ÈrammaÓe pavattÊti vuttaÑ hoti. 
AyaÑ panattho pacchimavimokkhe natthi, purimesu sabbesu atthi. R|pÊ 
r|pÈni passatÊti ettha ajjhattakesÈdÊsu nÊlakasiÓÈdivasena uppÈditaÑ 
r|pajjhÈnaÑ r|paÑ2, tadassa atthÊti r|pÊ. BahiddhÈ r|pÈni passatÊti 
bahiddhÈpi nÊlakasiÓÈdÊni r|pÈni jhÈnacakkhunÈ passati. IminÈ 
ajjhattabahiddhÈvatthukesu kasiÓesu uppÈditajjhÈnassa puggalassa cattÈripi 
r|pÈvacarajjhÈnÈni dassitÈni. AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊti ajjhattaÑ na r|pasaÒÒÊ, 
attano kesÈdÊsu anuppÈditar|pÈvacarajjhÈnoti attho. IminÈ bahiddhÈ 
parikammaÑ katvÈ bahiddhÈva uppÈditajjhÈnassa r|pÈvacarajjhÈnÈni 
dassitÈni.  

 Subhanteva adhimutto hotÊti iminÈ suvisuddhesu nÊlÈdÊsu vaÓÓakasiÓesu 
jhÈnÈni dassitÈni. Tattha kiÒcÈpi anto-appanÈyaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. Ma 1. 147 piÔÔhe. 2. UppÈditaÑ r|paÑ (SÊ) 
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subhanti Èbhogo natthi, yo pana suvisuddhaÑ subhakasiÓaÑ ÈrammaÓaÑ 
katvÈ viharati, so yasmÈ subhanti adhimutto hotÊti vattabbataÑ Èpajjati, 
tasmÈ evaÑ desanÈ katÈ. PaÔisambhidÈmagge pana “kathaÑ subhanteva 
adhimutto hotÊti vimokkho. Idha bhikkhu mettÈsahagatena cetasÈ ekaÑ 
disaÑ pharitvÈ viharati -pa- mettÈya bhÈvitattÈ sattÈ appaÔik|lÈ honti. 
KaruÓÈsahagatena, muditÈsahagatena, upekkhÈsahagatena cetasÈ ekaÑ 
disaÑ pharitvÈ viharati -pa- upekkhÈya bhÈvitattÈ sattÈ appaÔik|lÈ honti. 
EvaÑ subhanteva adhimutto hotÊti vimokkho”ti1 vuttaÑ.  

 Sabbaso r|pasaÒÒÈnanti-ÈdÊsu yaÑ vattabbaÑ, taÑ sabbaÑ 
Visuddhimagge vuttameva. AyaÑ aÔÔhamo vimokkhoti ayaÑ catunnaÑ 
khandhÈnaÑ sabbaso vissaÔÔhattÈ vimuttattÈ aÔÔhamo uttamo vimokkho 
nÈma. 
 
 249. AbhibhÈyatanakathÈyaÑ abhibhÈyatanÈnÊti abhibhavanakÈraÓÈni. 
KiÑ abhibhavanti? PaccanÊkadhammepi ÈrammaÓÈnipi. TÈni hi 
paÔipakkhabhÈvena paccanÊkadhamme abhibhavanti, puggalassa 
ÒÈÓuttaritÈya ÈrammaÓÈni. AjjhattaÑ r|pasaÒÒÊti-ÈdÊsu pana ajjhattar|pe 
parikammavasena ajjhattaÑ r|pasaÒÒÊ nÈma hoti. AjjhattaÒca 
nÊlaparikammaÑ karonto kese vÈ pitte vÈ akkhitÈrakÈya vÈ karoti, 
pÊtaparikammaÑ karonto mede vÈ chaviyÈ vÈ hatthatalapÈdatalesu vÈ 
akkhÊnaÑ pÊtaÔÔhÈne vÈ karoti, lohitaparikammaÑ karonto maÑse vÈ lohite 
vÈ jivhÈya vÈ akkhÊnaÑ rattaÔÔhÈne vÈ karoti, odÈtaparikammaÑ karonto 
aÔÔhimhi vÈ dante vÈ nakhe vÈ akkhÊnaÑ setaÔÔhÈne vÈ karoti. TaÑ pana 
sunÊlaÑ supÊtakaÑ sulohitakaÑ su-odÈtaÑ na hoti, asuvisuddhameva2 hoti.  

 Eko bahiddhÈ r|pÈni passatÊti yassetaÑ parikammaÑ ajjhattaÑ 
uppannaÑ hoti, nimittaÑ pana bahiddhÈ, so evaÑ ajjhattaÑ parikammassa 
bahiddhÈ ca appanÈya vasena “ajjhattaÑ r|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni 
passatÊ”ti vuccati. ParittÈnÊti avaÉÉhitÈni. SuvaÓÓadubbaÓÓÈnÊti suvaÓÓÈni 
vÈ hontu dubbaÓÓÈni vÈ, parittavaseneva idamabhibhÈ yatanaÑ vuttanti 
veditabbaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 9. 235 PaÔisambhidÈmagge. 2. Avisuddhameva (SÊ, SyÈ) 
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TÈni abhibhuyyÈti yathÈ nÈma sampannagahaÓiko kaÔacchumattaÑ bhattaÑ 
labhitvÈ “kiÑ ettha bhuÒjitabbaÑ atthÊ”ti sa~kaÉÉhitvÈ ekakabaÄameva 
karoti, evamevaÑ ÒÈÓuttariko puggalo visadaÒÈÓo “kiÑ ettha parittake 
ÈrammaÓe samÈpajjitabbaÑ atthi, nÈyaÑ mama bhÈro”ti tÈni r|pÈni 
abhibhavitvÈ samÈpajjati, saha nimittuppÈdenevettha appanaÑ pÈpetÊti attho. 
JÈnÈmi passÈmÊti iminÈ panassa Èbhogo kathito, so ca kho samÈpattito 
vuÔÔhitassa, na antosamÈpattiyaÑ. EvaÑsaÒÒÊ hotÊti ÈbhogasaÒÒÈyapi 
jhÈnasaÒÒÈyapi evaÑsaÒÒÊ hoti. AbhibhavasaÒÒÈ hissa antosamÈpattiyaÑ 
atthi, ÈbhogasaÒÒÈ pana samÈpattito vuÔÔhitasseva. 

 AppamÈÓÈnÊti vaÉÉhitappamÈÓÈni, mahantÈnÊti attho. AbhibhuyyÈti 
ettha pana yathÈ mahagghaso puriso ekaÑ bhattavaÉÉhitakaÑ1 labhitvÈ 
“aÒÒÈpi hotu, aÒÒÈpi hotu, kimesÈ mayhaÑ karissatÊ”ti taÑ na mahantato 
passati, evameva ÒÈÓuttaro puggalo visadaÒÈÓo “kiÑ ettha samÈpajjitabbaÑ, 
na yidaÑ appamÈÓaÑ, na mayhaÑ cittekaggatÈkaraÓe bhÈro atthÊ”ti tÈni 
abhibhavitvÈ samÈpajjati, saha nimittuppÈdenevettha appanaÑ pÈpetÊti attho.  

 AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊti alÈbhitÈya vÈ anatthikatÈya vÈ ajjhattar|pe 
parikammasaÒÒÈvirahito. Eko bahiddhÈ r|pÈni passatÊti yassa 
parikammampi nimittampi bahiddhÈva uppannaÑ, so evaÑ bahiddhÈ 
parikammassa ceva appanÈya ca vasena “ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ 
r|pÈni passatÊ”ti vuccati. Sesamettha catutthÈbhibhÈyatane vuttanayameva. 
Imesu pana cat|su parittaÑ vitakkacaritavasena ÈgataÑ, appamÈÓaÑ 
mohacaritavasena, suvaÓÓaÑ dosacaritavasena, dubbaÓÓaÑ 
rÈgacaritavasena. EtesaÑ hi etÈni sappÈyÈni. SÈ ca nesaÑ sappÈyatÈ 
vitthÈrato Visuddhimagge Cariyaniddese vuttÈ. 

 PaÒcama-abhibhÈyatanÈdÊsu nÊlÈnÊti sabbasa~gÈhikavasena vuttaÑ. 
NÊlavaÓÓÈnÊti vaÓÓavasena. NÊlanidassanÈnÊti nidassanavasena. 
ApaÒÒÈyamÈnavivarÈni asambhi nnavaÓÓÈni ekanÊlÈneva hutvÈ dissantÊti  
______________________________________________________________ 
 1. BhattavaÉÉhitikaÑ (SÊ) 

 



 MajjhimapaÓÓÈsaÔÔhakathÈ  179 

vuttaÑ hoti. NÊlanibhÈsÈnÊti idaÑ pana obhÈsavasena vuttaÑ, nÊlobhÈsÈni 
nÊlapabhÈyuttÈnÊti attho. Etena nesaÑ suvisuddhataÑ dasseti. 
VisuddhavaÓÓavaseneva hi imÈni cattÈri abhibhÈyatanÈni vuttÈni. 
UmÈpupphanti1 etaÑ hi pupphaÑ siniddhaÑ muduÑ dissamÈnampi 
nÊlameva hoti. GirikaÓÓikapupphÈdÊni pana dissamÈnÈni setadhÈtukÈni 
honti. TasmÈ idameva gahitaÑ, na tÈni. BÈrÈÓaseyyakanti BÈrÈÓasiyaÑ 
bhavaÑ. Tattha kira kappÈsopi mudu, suttakantikÈyopi tantavÈyÈpi chekÈ, 
udakampi suci siniddhaÑ, tasmÈ vatthaÑ ubhatobhÈgavimaÔÔhaÑ hoti, dvÊsu 
passesu maÔÔhaÑ mudu siniddhaÑ khÈyati. PÊtÈnÊti-ÈdÊsu iminÈva nayena 
attho veditabbo. “NÊlakasiÓaÑ uggaÓhanto nÊlasmiÑ nimittaÑ gaÓhÈti 
pupphasmiÑ vÈ vatthasmiÑ vÈ vaÓÓadhÈtuyÈ vÈ”ti-ÈdikaÑ panettha 
kasiÓakaraÓaÒceva parikammaÒca appanÈvidhÈnaÒca sabbaÑ 
Visuddhimagge vitthÈrato vuttameva. 

 AbhiÒÒÈvosÈnapÈramippattÈti ito pubbesu satipaÔÔhÈnÈdÊsu te dhamme 
bhÈvetvÈ arahattappattÈva abhiÒÒÈvosÈnapÈramippattÈ nÈma honti, imesu 
pana aÔÔhasu abhibhÈyatanesu ciÓÓavasÊbhÈvÈyeva 
abhiÒÒÈvosÈnapÈramippattÈ nÈma. 
 
 250. KasiÓakathÈyaÑ sakalaÔÔhena kasiÓÈni, tadÈrammaÓÈnaÑ 
dhammÈnaÑ khettaÔÔhena adhiÔÔhÈnaÔÔhena vÈ ÈyatanÈni. Uddhanti upari 
gaganatalÈbhimukhaÑ. Adhoti heÔÔhÈ bh|mitalÈbhimukhaÑ. Tiriyanti 
khettamaÓÉalamiva samantÈ paricchinditvÈ. Ekacco hi uddhameva kasiÓaÑ 
vaÉÉheti, ekacco adho, ekacco samantato. Tena tena kÈraÓena evaÑ pasÈreti 
Èlokamiva r|padassanakÈmo. Tena vuttaÑ “pathavÊkasiÓameko saÒjÈnÈti 
uddhaÑadhotiriyan”ti. Advayanti disÈ-anudisÈsu advayaÑ. IdaÑ pana 
ekassa aÒÒabhÈvÈnupagamanatthaÑ vuttaÑ. YathÈ hi udakaÑ paviÔÔhassa 
sabbadisÈsu udakameva hoti anaÒÒaÑ, evamevaÑ pathavÊkasiÓaÑ 
pathavÊkasiÓameva hoti, natthi tassa aÒÒo kasiÓasambhedoti. Esa nayo 
sabbattha. AppamÈÓanti idaÑ tassa tassa pharaÓa-appamÈÓavasena vuttaÑ. 
TaÒhi cetasÈ pharanto sakalameva pharati, ayamassa Èdi, idaÑ majjhanti 
pamÈÓaÑ na gaÓhÈtÊti. ViÒÒÈÓakasiÓanti  
______________________________________________________________ 
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cettha kasiÓugghÈÔimÈkÈse pavattaÑ viÒÒÈÓaÑ. Tattha kasiÓavasena 
kasiÓugghÈÔimÈkÈse, kasiÓugghÈÔimÈkÈsavasena tattha pavattaviÒÒÈÓe 
uddhaÑadhotiriyatÈ veditabbÈ. Ayamettha sa~khepo. 
KammaÔÔhÈnabhÈvanÈnayena panetÈni pathavÊkasiÓÈdÊni vitthÈrato 
Visuddhimagge vuttÈneva. IdhÈpi ciÓÓavasibhÈveneva 
abhiÒÒÈvosÈnapÈramippattÈ hontÊti veditabbÈ. TathÈ ito anantaresu cat|su 
jhÈnesu. YaÑ panettha vattabbaÑ, taÑ MahÈ-assapurasutte vuttameva. 
 
 252. VipassanÈÒÈÓe pana r|pÊti-ÈdÊnaÑ attho vuttoyeva. Ettha sitaÑ 
ettha paÔibaddhanti ettha cÈtumahÈbh|tike kÈye nissitaÒca paÔibaddhaÒca. 
Subhoti sundaro. JÈtimÈti suparisuddha-ÈkarasamuÔÔhito1. 
Suparikammakatoti suÔÔhu kataparikammo apanÊtapÈsÈÓasakkharo. Acchoti 
tanucchavi. Vippasannoti suÔÔhu vippasanno. SabbÈkÈrasampannoti 
dhovanavedhanÈdÊhi sabbehi ÈkÈrehi sampanno. NÊlanti-ÈdÊhi vaÓÓa 
sampattiÑ dasseti. TÈdisaÑ hi ÈvutaÑ pÈkaÔaÑ hoti.  

 Evameva khoti ettha evaÑ upamÈsaÑsandanaÑ veditabbaÑ–maÓi 
viya hi karajakÈyo. ŒvutasuttaÑ viya vipassanÈÒÈÓaÑ. CakkhumÈ puriso 
viya vipassanÈlÈbhÊ bhikkhu. Hatthe karitvÈ paccavekkhato “ayaÑ kho 
maÓÊ”ti maÓino Èvibh|takÈlo viya vipassanÈÒÈÓaÑ abhinÊharitvÈ nisinnassa 
bhikkhuno cÈtumahÈbh|tikakÈyassa Èvibh|takÈlo. “TatridaÑ suttaÑ 
Èvutan”ti suttassa Èvibh|takÈlo viya vipassanÈÒÈÓaÑ abhinÊharitvÈ 
nisinnassa bhikkhuno tadÈrammaÓÈnaÑ phassapaÒcamakÈnaÑ vÈ 
sabbacittacetasikÈnaÑ vÈ vipassanÈÒÈÓasseva vÈ Èvibh|takÈloti.  

 KiÑ panetaÑ ÒÈÓassa Èvibh|taÑ, puggalassÈti. ©ÈÓassa, tassa pana 
ÈvibhÈvattÈ puggalassa Èvibh|tÈva honti. IdaÒca vipassanÈÒÈÓaÑ maggassa 
anantaraÑ, evaÑ santepi yasmÈ abhiÒÒÈvÈre Èraddhe etassa antarÈvÈro2 

natthi, tasmÈ idheva dassitaÑ. YasmÈ ca aniccÈdivasena akatasammasanassa 
dibbÈya sotadhÈtuyÈ bheravasaddaÑ suÓato pubbenivÈsÈnussatiyÈ bherave 
khandhe anussarato dibbena cakkhunÈ  
______________________________________________________________ 
 1. Suparisuddha-ÈkÈrasamuÔÔhito (SÊ, SyÈ, Ka) 2. AnantaravÈro (SÊ) 

 



 MajjhimapaÓÓÈsaÔÔhakathÈ  181 

bheravar|paÑ passato bhayasantÈso uppajjati, na aniccÈdivasena 
katasammasanassa, tasmÈ abhiÒÒÈpattassa 
bhayavinodakahetusampÈdanatthampi idaÑ idheva dassitaÑ. IdhÈpi 
arahattavaseneva abhiÒÒÈvosÈnapÈramippattatÈ veditabbÈ. 
 
 253. ManomayiddhiyaÑ ciÓÓavasitÈya. Tattha manomayanti manena 
nibbattaÑ. Sabba~gapacca~gÊnti sabbehi a~gehi ca pacca~gehi ca 
samannÈgataÑ. AhÊnindriyanti saÓÔhÈnavasena avikalindriyaÑ. IddhimatÈ 
nimmitar|paÑ hi sace iddhimÈ odÈto, tampi odÈtaÑ. Sace aviddhakaÓÓo, 
tampi aviddhakaÓÓanti evaÑ sabbÈkÈrehi tena sadisameva hoti. MuÒjamhÈ 
Êsikanti-Èdi upamattayampi taÑsadisabhÈvadassanatthameva vuttaÑ. 
MuÒjasadisÈ eva hi tassa anto ÊsikÈ hoti. Kosasadisoyeva asi, vaÔÔÈya kosiyÈ 
vaÔÔaÑ asimeva pakkhipanti, patthaÔÈya patthaÔaÑ.  

 KaraÓÉÈti idampi ahikaÒcukassa nÈmaÑ, na vilÊvakaraÓÉakassa. 
AhikaÒcuko hi ahinÈ sadisova hoti. Tattha kiÒcÈpi “puriso ahiÑ karaÓÉÈ 
uddhareyyÈ”ti hatthena uddharamÈno viya dassito, atha kho cittenevassa 
uddharaÓaÑ veditabbaÑ. AyaÑ hi ahi nÈma sajÈtiyaÑ Ôhito, kaÔÔhantaraÑ 
vÈ rukkhantaraÑ vÈ nissÈya, tacato sarÊranikkaÉÉhanapayogasa~khÈtena 
thÈmena, sarÊraÑ khÈdamÈnaÑ viya purÈÓatacaÑ jigucchantoti imehi cat|hi 
kÈraÓehi sayameva kaÒcukaÑ jahÈti, na sakkÈ tato aÒÒena uddharituÑ. 
TasmÈ cittena uddharaÓaÑ sandhÈya idaÑ vuttanti veditabbaÑ. Iti 
muÒjÈdisadisaÑ imassa bhikkhuno sarÊraÑ, ÊsikÈdisadisaÑ nimmitar|panti 
idamettha opammasaÑsandanaÑ. NimmÈnavidhÈnaÑ panettha parato ca 
iddhividhÈdipaÒca-abhiÒÒÈkathÈ sabbÈkÈrena Visuddhimagge vitthÈritÈti 
tattha vuttanayeneva veditabbÈ. UpamÈmattameva hi idha adhikaÑ.  

 Tattha chekakumbhakÈrÈdayo viya iddhividhaÒÈÓalÈbhÊ bhikkhu 
daÔÔhabbo. SuparikammakatamattikÈdayo viya iddhividhaÒÈÓaÑ daÔÔhabbaÑ. 
IcchiticchitabhÈjanavikati-ÈdikaraÓaÑ viya tassa bhikkhuno vikubbanaÑ 
daÔÔhabbaÑ. IdhÈpi ciÓÓavasitÈvaseneva abhiÒÒÈvosÈnapÈramippattatÈ 
veditabbÈ. TathÈ ito parÈsu cat|su abhiÒÒÈsu.  
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 255. Tattha dibbasotadhÈtu-upamÈyaÑ sa~khadhamoti sa~khadhamako. 
AppakasirenevÈti niddukkheneva. ViÒÒÈpeyyÈti jÈnÈpeyya. Tattha evaÑ 
cÈtuddisÈ viÒÒÈpente sa~khadhamake “sa~khasaddo ayan”ti 
vavatthÈpentÈnaÑ sattÈnaÑ tassa sa~khasaddassa Èvibh|takÈlo viya yogino 
d|rasantikabhedÈnaÑ dibbÈnaÒceva mÈnusakÈnaÒca saddÈnaÑ Èvibh|takÈlo 
daÔÔhabbo.  
 
 256. CetopariyaÒÈÓa-upamÈyaÑ daharoti taruÓo. YuvÈti yobbanena 
samannÈgato. MaÓÉanakajÈtikoti yuvÈpi samÈno na alasiyo 
kiliÔÔhavatthasarÊro, atha kho maÓÉanakapakatiko, divasassa dve tayo vÈre 
nhÈyitvÈ suddhavatthaparidahana-ala~kÈrakaraÓa sÊloti attho. SakaÓikanti 
kÈÄatilakava~ka1 mukhad|sipÊÄakÈdÊnaÑ aÒÒatarena sadosaÑ. Tattha yathÈ 
tassa mukhanimittaÑ paccavekkhato mukhadoso pÈkaÔo hoti, evaÑ 
cetopariyaÒÈÓÈya cittaÑ abhinÊharitvÈ nisinnassa bhikkhuno paresaÑ 
soÄasavidhaÑ cittaÑ pÈkaÔaÑ hotÊti veditabbaÑ. PubbenivÈsa-upamÈdÊsu 
yaÑ vattabbaÑ, taÑ sabbaÑ mahÈ-assapure vuttameva. 
 
 259. AyaÑ kho UdÈyi paÒcamo dhammoti ek|navÊsati pabbÈni 
paÔipadÈvasena ekaÑ dhammaÑ katvÈ paÒcamo dhammoti vutto. YathÈ hi 
AÔÔhakanÈgarasutte2 ekÈdasa pabbÈni pucchÈvasena ekadhammo kato, 
evamidha ek|navÊsati pabbÈni paÔipadÈvasena eko dhammo katoti 
veditabbÈni. Imesu ca pana ek|navÊsatiyÈ pabbesu paÔipÈÔiyÈ aÔÔhasu 
koÔÔhÈsesu vipassanÈÒÈÓe ca ÈsavakkhayaÒÈÓe ca arahattavasena 
abhiÒÒÈvosÈnapÈramippattatÈ veditabbÈ, sesesu ciÓÓavasibhÈvavasena. 
SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ majjhimanikÈyaÔÔhÈkathÈya 
 

MahÈsakuludÈyisuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
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8. SamaÓamuÓÉikasuttavaÓÓanÈ 

 260. EvaÑ me sutanti SamaÓamuÓÉikasuttaÑ. Tattha UggÈhamÈnoti 
tassa paribbÈjakassa nÈmaÑ. Sumanoti pakatinÈmaÑ. KiÒci kiÒci pana 
uggahituÑ uggÈhetuÑ samatthatÈya UggÈhamÈnoti naÑ saÒjÈnanti. 
SamayaÑ pavadanti etthÈti samayappavÈdakaÑ. TasmiÑ kira ÔhÈne 
ca~kÊtÈrukkhapokkharasÈtippabhutayo brÈhmaÓÈ 
NigaÓÔhÈcelakaparibbÈjakÈdayo ca pabbajitÈ sannipatitvÈ attano attano 
samayaÑ pavadanti kathenti dÊpenti, tasmÈ so ÈrÈmo samayappavÈdakoti 
vuccati. Sveva tindukÈcÊrasa~khÈtÈya timbar|sakarukkhapantiyÈ 
parikkhittattÈ tindukÈcÊraÑ. YasmÈ panettha paÔhamaÑ ekÈ sÈlÈ ahosi, 
pacchÈ mahÈpuÒÒaÑ PoÔÔhapÈdaparibbÈjakaÑ nissÈya bah| sÈlÈ katÈ, tasmÈ 
tameva ekaÑ sÈlaÑ upÈdÈya laddhanÈmavasena ekasÈlakoti vuccati. 
MallikÈya pana PasenadiraÒÒo deviyÈ uyyÈnabh|to so 
pupphaphalasaÒchanno ÈrÈmoti katvÈ MallikÈya ÈrÈmoti sa~khaÑ gato. 
TasmiÑ samayappavÈdake tindukÈcÊre ekasÈlake MallikÈya ÈrÈme. 
PaÔivasatÊti vÈsaphÈsutÈya vasati. DivÈ divassÈti divasassa divÈ nÈma 
majjhanhÈtikkamo, tasmiÑ divasassapi divÈbh|te atikkantamatte 
majjhanhike nikkhamÊti attho. PaÔisallÊnoti tato tato r|pÈdigocarato cittaÑ 
paÔisaÑharitvÈ lÊno1, jhÈnaratisevanavasena ekÊbhÈvaÑ gato. 
ManobhÈvanÊyÈnanti manavaÉÉhanakÈnaÑ, ye2 Èvajjato manasikaroto 
cittaÑ vinÊvaraÓaÑ hoti unnamati vaÉÉhati. YÈvatÈti yattakÈ. AyaÑ tesaÑ 
aÒÒataroti ayaÑ tesaÑ abbhantaro eko sÈvako. Appeva nÈmÈti tassa 
upasa~kamanaÑ patthayamÈno Èha. PatthanÈkÈraÓaÑ pana Sandakasutte 
vuttameva. 
 
 261. EtadavocÈti dandapaÒÒo ayaÑ gahapati, dhammakathÈya naÑ 
sa~gaÓhitvÈ attano sÈvakaÑ karissÈmÊti maÒÒamÈno etaÑ “cat|hi kho”ti-
ÈdivacanaÑ avoca. Tattha paÒÒapemÊti dassemi Ôhapemi. 
Sampannakusalanti paripuÓÓakusalaÑ. Paramakusalanti uttamakusalaÑ. 
Ayojjhanti vÈdayuddhena yujjhitvÈ cÈletuÑ asakkuÓeyyaÑ acalaÑ 
nikkampaÑ thiraÑ.  
______________________________________________________________ 
 1. SallÊno (SyÈ) 
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Na karotÊti akaraÓamattameva vadati, ettha pana saÑvarappahÈnaÑ vÈ 
paÔisevanappahÈnaÑ vÈ na vadati. Sesapadesupi eseva nayo.  

 Neva abhinandÊti titthiyÈ nÈma jÈnitvÈpi ajÈnitvÈpi yaÑ vÈ taÑ vÈ 
vadantÊti maÒÒamÈno nÈbhinandi. Na paÔikkosÊti sÈsanassa anulomaÑ viya 
pasannÈkÈraÑ viya vadatÊti maÒÒamÈno na paÔisedheti.  
 
 262. YathÈ uggÈhamÈnassÈti yathÈ tassa vacanaÑ, evaÑ sante 
uttÈnaseyyako kumÈro ayojjhasamaÓo thirasamaÓo bhavissati, mayaÑ pana 
evaÑ na vadÈmÈti dÊpeti. KÈyotipi na hotÊti sakakÈyo1 parakÈyotipi 
visesaÒÈÓaÑ na hoti. AÒÒatra phanditamattÈti paccattharaÓe 
valisamphassena vÈ ma~guladaÔÔhena2 vÈ kÈyaphandanamattaÑ nÈma hoti. 
TaÑ ÔhapetvÈ aÒÒaÑ3 kÈyena karaÓakammaÑ nÈma natthi. Tampi ca 
kilesasahagatacitteneva hoti. VÈcÈtipi na hotÊti micchÈvÈcÈ sammÈvÈcÈtipi 
nÈnattaÑ na hoti. RoditamattÈti jighacchÈpipÈsÈparetassa pana roditamattaÑ 
hoti. Tampi kilesasahagatacitteneva. Sa~kappoti micchÈsa~kappo 
sammÈsa~kappotipi nÈnattaÑ na hoti. Vik|jitamattÈti4 vik|jitamattaÑ 
rodanahasitamattaÑ hoti. DaharakumÈrakÈnaÑ hi cittaÑ atÊtÈrammaÓaÑ 
pavattati, nirayato ÈgatÈ nirayadukkhaÑ saritvÈ rodanti, devalokato ÈgatÈ 
hasanti, tampi kilesasahagatacitteneva hoti. ŒjÊvoti micchÈjÊvo 
sammÈjÊvotipi nÈnattaÑ na hoti. AÒÒatra mÈtuthaÒÒÈti thaÒÒacoradÈrakÈ 
nÈma honti, mÈtari khÊraÑ pÈyantiyÈ apivitvÈ aÒÒavihitakÈle piÔÔhipassena 
ÈgantvÈ thaÒÒaÑ pivanti. EttakaÑ muÒcitvÈ aÒÒo micchÈjÊvo natthi. Ayampi 
kilesasahagatacitteneva hotÊti dasseti.  
 
 263. EvaÑ paribbÈjakavÈdaÑ paÔikkhipitvÈ idÈni sayaÑ 
sekkhabh|miyaÑ mÈtikaÑ Ôhapento cat|hi kho ahanti-ÈdimÈha. Tattha 
samadhigayha tiÔÔhatÊti visesetvÈ tiÔÔhati. Na kÈyena pÈpakammanti-ÈdÊsu na 
kevalaÑ akaraÓamattameva, BhagavÈ pana ettha 
saÑvarappahÈnapaÔisa~khÈ5 paÒÒapeti.  
______________________________________________________________ 
 1. SakkÈyotipi (SÊ) 2. Ma~guÓadaÔÔhena (SyÈ) 3. AÒÒena (SyÈ)  
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TaÑ sandhÈyevamÈha. Na ceva sampannakusalanti-Èdi pana khÊÓÈsavaÑ 
sandhÈya vuttaÑ.  

 IdÈni asekkhabh|miyaÑ mÈtikaÑ Ôhapento dasahi kho ahanti-ÈdimÈha. 
Tattha tÊÓi padÈni nissÈya dve paÔhamacatukkÈ ÔhapitÈ, ekaÑ padaÑ nissÈya 
dve pacchimacatukkÈ. AyaÑ sekkhabh|miyaÑ mÈtikÈ. 
 
 264. IdÈni taÑ vibhajanto katame ca thapati akusalasÊlÈti-ÈdimÈha. 
Tattha sarÈganti aÔÔhavidhaÑ lobhasahagatacittaÑ. Sadosanti 
paÔighasampayuttacittadvayaÑ. Samohanti 
vicikicchuddhaccasahagatacittadvayampi vaÔÔati, sabbÈkusalacittÈnipi. Moho 
sabbÈkusale uppajjatÊti hi vuttaÑ. ItosamuÔÔhÈnÈti ito sarÈgÈdicittato 
samuÔÔhÈnaÑ uppatti etesanti itosamuÔÔhÈnÈ. 

 Kuhinti kataraÑ ÔhÈnaÑ pÈpuÓitvÈ aparisesÈ nirujjhanti. Ettheteti 
sotÈpattiphale bhummaÑ. PÈtimokkhasaÑvarasÊlaÑ hi sotÈpattiphale 
paripuÓÓaÑ hoti, taÑ ÔhÈnaÑ patvÈ akusalasÊlaÑ asesaÑ nirujjhati. 
AkusalasÊlanti ca dussÊlassetaÑ adhivacananti veditabbaÑ.  

 AkusalÈnaÑ sÊlÈnaÑ nirodhÈya paÔipannoti ettha yÈva sotÈpattimaggÈ 
nirodhÈya paÔipanno nÈma hoti, phalapatte pana te nirodhitÈ nÈma honti.  
 
 265. VÊtarÈganti-ÈdÊhi aÔÔhavidhaÑ kÈmÈvacarakusalacittameva vuttaÑ. 
Etena hi kusalasÊlaÑ samuÔÔhÈti.  

 SÊlavÈ hotÊti sÊlasampanno hoti guÓasampanno ca. No ca sÊlamayoti 
alamettÈvatÈ, natthi ito kiÒci uttari karaÓÊyanti evaÑ sÊlamayo na hoti. 
Yatthassa teti arahattaphale bhummaÑ. ArahattaphalaÑ hi patvÈ 
akusalasÊlaÑ asesaÑ nirujjhati.  

 NirodhÈya paÔipannoti ettha yÈva arahattamaggÈ nirodhÈya paÔipanno 
nÈma hoti, phalapatte pana te nirodhitÈ nÈma honti.  
 
 266. KÈmasaÒÒÈdÊsu kÈmasaÒÒÈ aÔÔhalobhasahagatacittasahajÈtÈ, itarÈ 
dve domanassasahagatacittadvayena sahajÈtÈ. 
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 PaÔhamaÑ jhÈnanti anÈgÈmiphalapaÔhamajjhÈnaÑ. Ettheteti 
anÈgÈmiphale bhummaÑ. AnÈgÈmiphalaÑ hi patvÈ akusalasa~kappÈ 
aparisesÈ nirujjhanti.  

 NirodhÈya paÔipannoti ettha yÈva anÈgÈmimaggÈ nirodhÈya paÔipanno 
nÈma hoti, phalapatte pana te nirodhitÈ nÈma honti. NekkhammasaÒÒÈdayo 
hi tissopi1 aÔÔhakÈmÈvacarakusalasahajÈtasaÒÒÈva. 
 
 267. Ettheteti arahattaphale bhummaÑ. DutiyajjhÈnikaÑ 
arahattaphalaÑ hi pÈpuÓitvÈ kusalasa~kappÈ aparisesÈ nirujjhanti. 
NirodhÈya paÔipannoti ettha yÈva arahattamaggÈ nirodhÈya paÔipanno nÈma 
hoti, phalapatte pana te nirodhitÈ nÈma honti. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

SamaÓamuÓÉikasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
9. C|ÄasakuludÈyisuttavaÓÓanÈ  

 270. EvaÑ me sutanti C|ÄasakuludÈyisuttaÑ. Tattha yadÈ pana bhante 
BhagavÈti idaÑ paribbÈjako dhammakathaÑ sotukÈmo Bhagavato 
dhammadesanÈya sÈlayabhÈvaÑ dassento Èha. 
 
 271. TaÑyevettha paÔibhÈt|ti sace dhammaÑ sotukÈmo, tuyhevettha 
eko paÒho ekaÑ kÈraÓaÑ upaÔÔhÈtu. YathÈ maÑ paÔibhÈseyyÈti yena 
kÈraÓena mama dhammadesanÈ upaÔÔhaheyya, etena hi kÈraÓena kathÈya 
samuÔÔhitÈya sukhaÑ dhammaÑ desetunti dÊpeti. Tassa mayhaÑ bhanteti so 
kira taÑ disvÈ “sace BhagavÈ idha abhavissÈ, ayametassa bhÈsitassa atthoti 
dÊpasahassaÑ viya ujjalÈpetvÈ ajja me pÈkaÔaÑ akarissÈ”ti DasabalaÑyeva 
anussari. TasmÈ tassa mayhaÑ bhanteti-ÈdimÈha. Tattha aho n|nÈti 
anussaraÓatthe nipÈtadvayaÑ. Tena tassa BhagavantaÑ anussarantassa 
etadahosi “aho n|na BhagavÈ aho n|na Sugato”ti. Yo imesanti yo imesaÑ 
dhammÈnaÑ. Sukusaloti  
______________________________________________________________ 
 1. Tepi (Ka)  
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suÔÔhu kusalo nipuÓo cheko. So BhagavÈ aho n|na katheyya, so Sugato aho 
n|na katheyya, tassa hi Bhagavato pubbenivÈsaÒÈÓassa anekÈni 
kappakoÔisahassÈni eka~gaÓÈni pÈkaÔÈnÊti ayamettha adhippÈyo.  

 Tassa vÈhaÑ pubbantaÑ ÈrabbhÈti yo hi lÈbhÊ hoti, so “pubbe tvaÑ 
khattiyo ahosi, brÈhmaÓo ahosÊ”ti vutte jÈnanto sakkaccaÑ suss|sati. AlÈbhÊ 
pana “evaÑ bhavissati evaÑ bhavissatÊ”ti sÊsakampamattameva1 dasseti. 
TasmÈ evamÈha “tassa vÈhaÑ pubbantaÑ Èrabbha paÒhassa veyyÈkaraÓena 
cittaÑ ÈrÈdheyyan”ti.  

 So vÈ maÑ aparantanti dibbacakkhulÈbhino hi anÈgataÑsaÒÈÓaÑ 
ijjhati, tasmÈ evamÈha. ItaraÑ pubbe vuttanayameva. 

 DhammaÑ te desessÈmÊti ayaÑ kira atÊte desiyamÈnepi na bujjhissati, 
anÈgate desiyamÈnepi na bujjhissati. Athassa BhagavÈ saÓhasukhumaÑ 
paccayÈkÈraÑ desetukÈmo evamÈha. KiÑ pana taÑ bujjhissatÊti. EtaÑ 
pageva na bujjhissati, anÈgate panassa vÈsanÈya paccayo bhavissatÊti disvÈ 
BhagavÈ evamÈha. 

 PaÑsupisÈcakanti asuciÔÔhÈne nibbattapisÈcaÑ. So hi ekaÑ m|laÑ 
gahetvÈ adissamÈnakÈyo hoti. TatridaÑ vatthu–ekÈ kira yakkhinÊ dve 
dÈrake th|pÈrÈmadvÈre nisÊdÈpetvÈ ÈhÈrapariyesanatthaÑ nagaraÑ gatÈ. 
DÈrakÈ ekaÑ piÓÉapÈtikattheraÑ disvÈ ÈhaÑsu “bhante amhÈkaÑ mÈtÈ anto 
nagaraÑ paviÔÔhÈ, tassÈ vadeyyÈtha ‘yaÑ vÈ taÑ vÈ laddhakaÑ gahetvÈ 
sÊghaÑ gaccha, dÈrakÈ te jighacchitaÑ2 sandhÈretuÑ na sakkontÊ’ti”. 
TamahaÑ kathaÑ passissÈmÊti. IdaÑ bhante gaÓhathÈti ekaÑ m|lakhaÓÉaÑ 
adaÑsu. Therassa anekÈni yakkhasahassÈni paÒÒÈyiÑsu, so dÈrakehi 
dinnasaÒÒÈÓena taÑ yakkhiniÑ addasa vir|paÑ bÊbhacchaÑ kevalaÑ 
vÊthiyaÑ3 gabbhamalaÑ paccÈsÊ samÈnaÑ. DisvÈ tamatthaÑ kathesi. 
KathaÑ maÑ tvaÑ passasÊti vutte m|lakhaÓÉaÑ dassesi, sÈ acchinditvÈ 
gaÓhi. EvaÑ paÑsupisÈcakÈ ekaÑ m|laÑ gahetvÈ adissamÈnakÈyÈ honti. 
TaÑ sandhÈyesa  
______________________________________________________________ 
 1. So kampamattameva (SÊ), so kammamattameva (SyÈ)  
 2. JighacchitÈya (SyÈ), jighacchitÈ taÑ (Ka) 3. KevaÔÔavithiyaÑ (SÊ)  
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“paÑsupisÈcakampi na passÈmÊ”ti Èha. Na pakkhÈyatÊti na dissati na 
upaÔÔhÈti.  
 
 272. DÊghÈpi kho te esÈti UdÈyi esÈ tava vÈcÈ dÊghÈpi bhaveyya, evaÑ 
vadantassa1 vassasatampi vassasahassampi pavatteyya, na ca atthaÑ 
dÊpeyyÈti adhippÈyo. AppÈÔihÊrakatanti aniyyÈnikaÑ am|lakaÑ niratthakaÑ 
sampajjatÊti attho.  

 IdÈni taÑ vaÓÓaÑ dassento seyyathÈpi bhanteti-ÈdimÈha. Tattha 
PaÓÉukambale nikkhittoti visabhÈgavaÓÓe rattakambale Ôhapito. EvaÑvaÓÓo 
attÈ hotÊti idaÑ so SubhakiÓhadevaloke nibbattakkhandhe sandhÈya 
“amhÈkaÑ matakÈle attÈ SubhakiÓhadevaloke khandhÈ viya jotetÊ”ti vadati.  
 
 273. AyaÑ imesaÑ ubhinnanti so kira yasmÈ maÓissa bahi ÈbhÈ na 
niccharati, khajjopanakassa a~guladva~gulacatura~gulamattaÑ niccharati, 
mahÈkhajjopanakassa pana khaÄamaÓÉalamattampi niccharatiyeva, tasmÈ 
evamÈha. 

 Viddheti ubbiddhe, meghavigamena d|rÊbh|teti attho. VigatavalÈhaketi 
apagatameghe. Deveti ÈkÈse. OsadhitÈrakÈti sukkatÈrakÈ. SÈ hi yasmÈ tassÈ 
udayato paÔÔhÈya tena saÒÒÈÓena osadhÈni gaÓhantipi pivantipi, tasmÈ 
“osadhitÈrakÈ”ti vuccati. Abhido2 aÉÉharattasamayanti abhinne 
aÉÉharattasamaye. IminÈ gaganamajjhe ÔhitacandaÑ dasseti. Abhido 
majjhanhikepi eseva nayo.  

 Ato khoti ye anubhonti, tehi bahutarÈ, bah| ceva bahutarÈ cÈti attho. 
ŒbhÈ nÈnubhontÊti obhÈsaÑ na vaÄaÒjanti, attano sarÊrobhÈseneva ÈlokaÑ 
pharitvÈ viharanti.  
 
 274. IdÈni yasmÈ so “ekantasukhaÑ lokaÑ pucchissÈmÊ”ti nisinno, 
pucchÈm|Äho pana jÈto, tasmÈ naÑ BhagavÈ taÑ pucchaÑ sarÈpento kiÑ 
pana UdÈyi atthi ekantasukho lokoti-ÈdimÈha. 
______________________________________________________________ 
 1. Vadantassa ca parassa tasmiÑ (Ka) 2. AbhidosaÑ (Ka)  
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Tattha ÈkÈravatÊti kÈraÓavatÊ. AÒÒataraÑ vÈ pana tapoguÓanti 
acelakapÈÄiÑ1 sandhÈyÈha, surÈpÈnaviratÊti attho.  
 
 275. KatamÈ pana sÈ bhante ÈkÈravatÊ paÔipadÈ ekantasukhassÈti kasmÈ 
pucchati? EvaÑ kirassa ahosi “mayaÑ sattÈnaÑ ekantasukhaÑ vadÈma, 
paÔipadaÑ pana kÈlena sukhaÑ kÈlena dukkhaÑ vadÈma. Ekantasukhassa 
kho pana attano paÔipadÈyapi ekantasukhÈya bhavitabbaÑ. AmhÈkaÑ kathÈ 
aniyyÈnikÈ, Satthu kathÈva niyyÈnikÈ”ti. IdÈni SatthÈraÑyeva pucchitvÈ 
jÈnissÈmÊti tasmÈ pucchati.  

 Ettha mayaÑ anassÈmÈti etasmiÑ kÈraÓe mayaÑ anassÈma. KasmÈ 
pana evamÈhaÑsu? Te kira pubbe paÒcasu dhammesu patiÔÔhÈya 
kasiÓaparikammaÑ katvÈ tatiyajjhÈnaÑ nibbattetvÈ aparihÊnajjhÈnÈ kÈlaÑ 
katvÈ SubhakiÓhesu nibbattantÊti jÈnanti, gacchante gacchante pana kÈle 
kasiÓaparikammampi na jÈniÑsu, tatiyajjhÈnampi nibbattetuÑ nÈsakkhiÑsu. 
PaÒca pubbabhÈgadhamme pana “ÈkÈravatÊ paÔipadÈ”ti uggahetvÈ 
tatiyajjhÈnaÑ “ekantasukho loko”ti uggaÓhiÑsu. TasmÈ evamÈhaÑsu. 
Uttaritaranti ito paÒcahi dhammehi uttaritaraÑ paÔipadaÑ vÈ tatiyajjhÈnato 
uttaritaraÑ ekantasukhaÑ lokaÑ vÈ na jÈnÈmÈti vuttaÑ hoti. Appasadde 
katvÈti ekappahÈreneva mahÈsaddaÑ kÈtuÑ Èraddhe nissadde katvÈ. 
 
 276. SacchikiriyÈhet|ti ettha dve sacchikiriyÈ paÔilÈbhasacchikiriyÈ ca 
paccakkhasacchikiriyÈ ca. Tattha tatiyajjhÈnaÑ nibbattetvÈ aparihÊnajjhÈno 
kÈlaÑ katvÈ SubhakiÓhaloke tesaÑ devÈnaÑ samanÈyuvaÓÓo hutvÈ 
nibbattati, ayaÑ paÔilÈbhasacchikiriyÈ nÈma. CatutthajjhÈnaÑ nibbattetvÈ 
iddhivikubbanena SubhakiÓhalokaÑ gantvÈ tehi devehi saddhiÑ santiÔÔhati 
sallapati sÈkacchaÑ Èpajjati, ayaÑ paccakkhasacchikiriyÈ nÈma. TÈsaÑ 
dvinnampi tatiyajjhÈnaÑ ÈkÈravatÊ paÔipadÈ nÈma. TaÒhi anuppÈdetvÈ neva 
sakkÈ SubhakiÓhaloke nibbattituÑ, na catutthajjhÈnaÑ uppÈdetuÑ. Iti 
duvidhampetaÑ sacchikiriyaÑ sandhÈya “etassa n|na bhante 
ekantasukhassa lokassa sacchikiriyÈhet|”ti Èha. 
______________________________________________________________ 
 1. AcelakaladdhÊ (SÊ, SyÈ)  
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 277. UdaÒcanikoti udakavÈrako. AntarÈyamakÈsÊti yathÈ pabbajjaÑ na 
labhati, evaÑ upaddutaÑ akÈsi yathÈ taÑ upanissayavipannaÑ. AyaÑ kira 
KassapabuddhakÈle pabbajitvÈ samaÓadhammaÑ akÈsi. Athassa eko 
sahÈyako bhikkhu sÈsane anabhirato “Èvuso vibbhamissÈmÊ”ti Èrocesi. So 
tassa pattacÊvare lobhaÑ uppÈdetvÈ gihibhÈvÈya vaÓÓaÑ abhÈsi. Itaro tassa 
pattacÊvaraÑ datvÈ vibbhami. Tenassa kammunÈ idÈni Bhagavato 
sammukhÈ pabbajjÈya antarÈyo jÈto. BhagavatÈ panassa purimasuttaÑ 
atirekabhÈÓavÈramattaÑ, idaÑ bhÈÓavÈramattanti ettakÈya tantiyÈ dhammo 
kathito, ekadesanÈyapi maggaphalapaÔivedho na jÈto, anÈgate panassa 
paccayo bhavissatÊti BhagavÈ dhammaÑ deseti. AnÈgate paccayabhÈvaÑ 
cassa1 disvÈ BhagavÈ dharamÈno ekaÑ bhikkhumpi mettÈvihÈrimhi 
etadagge na Ôhapesi. Passati hi BhagavÈ “anÈgate ayaÑ mama sÈsane 
pabbajitvÈ mettÈvihÈrÊnaÑ aggo bhavissatÊ”ti.  

 So Bhagavati parinibbute DhammÈsokarÈjakÈle PÈÔaliputte nibbattitvÈ 
pabbajitvÈ arahattappatto Assaguttatthero nÈma hutvÈ mettÈvihÈrÊnaÑ aggo 
ahosi. Therassa mettÈnubhÈvena tiracchÈnagatÈpi mettacittaÑ paÔilabhiÑsu, 
thero sakalajambudÊpe bhikkhusaÑghassa ovÈdÈcariyo hutvÈ 
vattanisenÈsane2 Èvasi, tiÑsayojanamattÈ aÔavÊ ekaÑ padhÈnagharaÑ ahosi. 
Thero ÈkÈse cammakhaÓÉaÑ pattharitvÈ tattha nisinno kammaÔÔhÈnaÑ 
kathesi. Gacchante gacchante kÈle bhikkhÈcÈrampi agantvÈ vihÈre nisinno 
kammaÔÔhÈnaÑ kathesi, manussÈ vihÈrameva gantvÈ dÈnamadaÑsu. 
DhammÈsokarÈjÈ therassa guÓaÑ sutvÈ daÔÔhukÈmo tikkhattuÑ pahiÓi. 
Thero bhikkhusaÑghassa ovÈdaÑ dammÊti ekavÈrampi na gatoti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

C|ÄasakuludÈyisuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. PaccayabhÈvamassa (SÊ, SyÈ) 2. VattaniyasenÈsane (SÊ)  
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10. VekhanasasuttavaÓÓanÈ 

 278. EvaÑ me sutanti VekhanasasuttaÑ. Tattha vekhanasoti ayaÑ kira 
SakuludÈyissa Ècariyo, so “sakuludÈyÊ paribbÈjako paramavaÓÓapaÒhe 
parÈjito”ti sutvÈ “mayÈ so sÈdhukaÑ uggahÈpito, tenÈpi sÈdhukaÑ 
uggahitaÑ, kathaÑ nu kho parÈjito, handÈhaÑ sayaÑ gantvÈ samaÓaÑ 
GotamaÑ paramavaÓÓapaÒhaÑ pucchitvÈ jÈnissÈmÊ”ti RÈjagahato 
paÒcacattÈlÊsayojanaÑ SÈvatthiÑ gantvÈ yena BhagavÈ, tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ pana Ôhitakova Bhagavato santike udÈnaÑ udÈnesi. Tattha 
purimasadisaÑ vuttanayeneva veditabbaÑ.  
 
 280. PaÒca kho imeti kasmÈ Èrabhi? AgÈriyopi ekacco kÈmagaruko 
kÈmÈdhimutto hoti, ekacco nekkhammagaruko nekkhammÈdhimutto hoti. 
Pabbajitopi ca ekacco kÈmagaruko kÈmÈdhimutto hoti, ekacco 
nekkhammagaruko nekkhammÈdhimutto hoti. AyaÑ pana kÈmagaruko 
kÈmÈdhimutto hoti. So imÈya kathÈya kathiyamÈnÈya attano 
kÈmÈdhimuttataÑ sallakkhessati, evamassÈyaÑ desanÈ sappÈyÈ bhavissatÊti 
imaÑ desanaÑ Èrabhi. KÈmaggasukhanti nibbÈnaÑ adhippetaÑ.  
 
 281. PÈpito bhavissatÊti ajÈnanabhÈvaÑ pÈpito bhavissati. 
NÈmakaÑyeva sampajjatÊti niratthakavacanamattameva sampajjati. TiÔÔhatu 
pubbanto tiÔÔhatu aparantoti yasmÈ tuyhaÑ atÊtakathÈya anucchavikaÑ 
pubbenivÈsaÒÈÓaÑ natthi, anÈgatakathÈya anucchavikaÑ dibbacakkhuÒÈÓaÑ 
natthi, tasmÈ ubhayampetaÑ tiÔÔhat|ti Èha. SuttabandhanehÊti 
suttamayabandhanehi. Tassa hi ÈrakkhatthÈya hatthapÈdesu ceva gÊvÈya ca 
suttakÈni bandhanti. TÈni sandhÈyetaÑ vuttaÑ. MahallakakÈle panassa tÈni 
sayaÑ vÈ p|tÊni hutvÈ muÒcanti, chinditvÈ vÈ haranti.  

 Evameva khoti iminÈ idaÑ dasseti–daharassa kumÈrassa 
suttabandhanÈnaÑ ajÈnanakÈlo viya avijjÈya purimÈya koÔiyÈ ajÈnanaÑ, na 
hi sakkÈ avijjÈya purimakoÔi ÒÈtuÑ, mocanakÈle jÈnanasadisaÑ  

 



192 MajjhimanikÈya 

pana arahattamaggena avijjÈbandhanassa pamokkho jÈtoti jÈnanaÑ. SesaÑ 
sabbattha uttÈnamevÈti. 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 

VekhanasasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

TatiyavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

 



   

4. RÈjavagga 
 

1. GhaÔikÈrasuttavaÓÓanÈ  

 282. EvaÑ me sutanti GhaÔikÈrasuttaÑ. Tattha sitaÑ pÈtvÈkÈsÊti 
mahÈmaggena gacchanto aÒÒataraÑ bh|mippadesaÑ oloketvÈ “atthi nu kho 
mayÈ cariyaÑ caramÈnena imasmiÑ ÔhÈne nivutthapubban”ti Èvajjanto 
addasa “KassapabuddhakÈle imasmiÑ ÔhÈne VegaÄi~gaÑ1 nÈma 
gÈmanigamo ahosi, ahaÑ tadÈ JotipÈlo nÈma mÈÓavo ahosiÑ, mayhaÑ 
sahÈyo GhaÔikÈro nÈma kumbhakÈro ahosi, tena saddhiÑ mayÈ idha ekaÑ 
sukÈraÓaÑ kataÑ, taÑ bhikkhusaÑghassa apÈkaÔaÑ paÔicchannaÑ, handa 
naÑ bhikkhusaÑghassa pÈkaÔaÑ karomÊ”ti maggÈ okkamma aÒÒatarasmiÑ 
padese Ôhitakova sitapÈtukammaÑ akÈsi, aggaggadante dassetvÈ 
mandahasitaÑ hasi. YathÈ hi lokiyamanussÈ uraÑ2 paharantÈ “kuhaÑ 
kuhan”ti3 hasanti, na evaÑ BuddhÈ, BuddhÈnaÑ pana hasitaÑ 
haÔÔhapahaÔÔhÈkÈramattameva hoti.  

 HasitaÒca nÈmetaÑ terasahi somanassasahagatacittehi hoti. Tattha 
lokiyamahÈjano akusalato cat|hi, kÈmÈvacarakusalato cat|hÊti aÔÔhahi cittehi 
hasati, sekkhÈ akusalato diÔÔhisampayuttÈni dve apanetvÈ chahi cittehi 
hasanti, khÊÓÈsavÈ cat|hi sahetukakiriyacittehi ekena ahetukakiriyacittenÈti 
paÒcahi cittehi hasanti. Tesupi balavÈrammaÓe ÈpÈthagate dvÊhi 
ÒÈÓasampayuttacittehi hasanti, dubbalÈrammaÓe duhetukacittadvayena ca 
ahetukacittena cÈti tÊhi cittehi hasanti. ImasmiÑ pana ÔhÈne 
kiriyÈhetukamanoviÒÒÈÓadhÈtusomanassasahagatacittaÑ Bhagavato 
haÔÔhapahaÔÔhÈkÈramattaÑ hasitaÑ uppÈdesi.  

 TaÑ panetaÑ hasitaÑ evaÑ appamattakampi therassa pÈkaÔaÑ ahosi. 
KathaÑ? TathÈr|pe hi kÈle TathÈgatassa cat|hi dÈÔhÈhi 
catuddÊpikamahÈmeghamukhato sateratÈvijjulatÈ viya virocamÈnÈ 
mahÈtÈlakkhandhapamÈÓÈ rasmivaÔÔiyo uÔÔhahitvÈ tikkhattuÑ sÊsavaraÑ 
padakkhiÓaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. Vehali~gaÑ (SÊ), vebhalligaÑ (SyÈ) 2. Udare (SÊ), udaraÑ (SyÈ) 
 3. KahaÑ kahanti (SÊ)  

 



194 MajjhimanikÈya 

katvÈ dÈÔhaggesuyeva antaradhÈyanti. Tena saÒÒÈÓena ÈyasmÈ Œnando 
Bhagavato pacchato gacchamÈnopi sitapÈtubhÈvaÑ jÈnÈti.  

 BhagavantaÑ etadavocÈti “ettha kira Kassapo BhagavÈ 
bhikkhusaÑghaÑ ovadi, catusaccappakÈsanaÑ akÈsi, Bhagavatopi ettha 
nisÊdituÑ ruciÑ uppÈdessÈmi, evamayaÑ bh|mibhÈgo dvÊhi Buddhehi 
paribhutto bhavissati, mahÈjano gandhamÈlÈdÊhi p|jetvÈ cetiyaÔÔhÈnaÑ 
katvÈ paricaranto saggamaggaparÈyaÓo bhavissatÊ”ti cintetvÈ etaÑ “tena hi 
bhante”ti-ÈdivacanaÑ avoca. 
 
 283. MuÓÉakena samaÓakenÈti muÓÉaÑ muÓÉoti, samaÓaÑ vÈ 
samaÓoti vattuÑ vaÔÔati, ayaÑ pana aparipakkaÒÈÓattÈ brÈhmaÓakule 
uggahitavohÈravaseneva hÊÄento evamÈha. SottisinÈninti1 sinÈnatthÈya 
katasottiÑ. Sotti nÈma kuruvindapÈsÈÓacuÓÓÈni lÈkhÈya bandhitvÈ 
kataguÄikakalÈpakÈ vuccati, yaÑ sandhÈya “tena kho pana samayena 
chabbaggiyÈ bhikkh| kuruvindakasuttiyÈ nahÈyantÊ”ti2 vuttaÑ. TaÑ ubhosu 
antesu gahetvÈ sarÊraÑ ghaÑsanti. EvaÑ sammÈti yathÈ etarahipi manussÈ 
“cetiyavandanÈya gacchÈma, dhammassavanatthÈya gacchÈmÈ”ti vuttÈ 
ussÈhaÑ na karonti, “naÔasamajjÈdidassanatthÈya gacchÈmÈ”ti vuttÈ pana 
ekavacaneneva sampaÔicchanti, tatheva sinhÈyitunti vutte ekavacanena 
sampaÔicchanto evamÈha. 
 
 284. JotipÈlaÑ mÈÓavaÑ ÈmantesÊti ekapasse ariyaparihÈrena 
paÔhamataraÑ nhÈyitvÈ paccuttaritvÈ Ôhito tassa mahantena 
issariyaparihÈrena nhÈyantassa nhÈnapariyosÈnaÑ ÈgametvÈ taÑ 
nivatthanivÈsanaÑ kese vodake kurumÈnaÑ Èmantesi. Ayanti ÈsannattÈ 
dassento Èha. OvaÔÔikaÑ vinivaÔÔetvÈti nÈgabalo bodhisatto “apehi sammÈ”ti 
ÊsakaÑ parivattamÈnova tena gahitagahaÓaÑ vissajjÈpetvÈti attho. Kesesu 
parÈmasitvÈ etadavocÈti so kira cintesi “ayaÑ JotipÈlo paÒÒavÈ, sakiÑ 
dassanaÑ labhamÈno TathÈgatassa dassanepi pasÊdissati, dhammakathÈyapi 
pasÊdissati, pasanno ca pasannÈkÈraÑ kÈtuÑ sakkhissati, mittÈ nÈma 
etadatthaÑ honti, yaÑkiÒci katvÈ mama sahÈyaÑ gahetvÈ Dasabalassa 
santikaÑ gamissÈmÊ”ti. TasmÈ naÑ kesesu parÈmasitvÈ etadavoca. 
______________________________________________________________ 
 1. SottisinÈnanti (SyÈ, ®ÊkÈyaÑ ca), sottiÑ sinÈniÑ (SÊ) 2. Vi 4. 240 piÔÔhe. 
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 Ittarajaccoti aÒÒajÈtiko, mayÈ saddhiÑ asamÈnajÈtiko, lÈmakajÈtikoti 
attho. Na vatidanti idaÑ amhÈkaÑ gamanaÑ na vata orakaÑ bhavissati na 
khuddakaÑ, mahantaÑ bhavissati. AyaÒhi na attano thÈmena gaÓhi, Satthu 
thÈmena gaÓhÊti gahaÓasmiÑyeva niÔÔhaÑ agamÈsi. YÈvatÈdohipÊti1 ettha 
dokÈrahikÈrapikÈrÈ nipÈtÈ, yÈvatuparimanti2 attho. IdaÑ vuttaÑ hoti 
“vÈcÈya ÈlapanaÑ ovaÔÔikÈya gahaÓaÒca atikkamitvÈ yÈva kesaggahaÓampi 
tattha gamanatthaÑ payogo kattabbo”ti.  
 
 285. DhammiyÈ kathÈyÈti idha satipaÔilÈbhatthÈya 
pubbenivÈsapaÔisaÑyuttÈ dhammÊ kathÈ veditabbÈ. Tassa hi BhagavÈ 
“JotipÈla tvaÑ na lÈmakaÔÔhÈnaÑ otiÓÓasatto, MahÈbodhipalla~ke pana 
sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ patthetvÈ otiÓÓosi, tÈdisassa nÈma pamÈdavihÈro na 
yutto”ti-ÈdinÈ nayena satipaÔilÈbhÈya dhammaÑ kathesi. 
ParasamuddavÈsÊtherÈ pana vadanti–“JotipÈla yathÈ ahaÑ dasapÈramiyo 
p|retvÈ sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ paÔivijjhitvÈ vÊsatisahassabhikkhuparivÈro loke 
vicarÈmi, evamevaÑ tvampi dasapÈramiyo p|retvÈ sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ 
paÔivijjhitvÈ samaÓagaÓaparivÈro loke vicarissasi. Evar|pena nÈma tayÈ 
pamÈdaÑ ÈpajjituÑ na yuttan”ti yathÈssa pabbajjÈya cittaÑ namati, evaÑ 
kÈmesu ÈdÊnavaÑ nekkhamme ca ÈnisaÑsaÑ kathesÊti.  
 
 286. Alattha kho Œnanda -pa- pabbajjaÑ alattha upasampadanti 
pabbajitvÈ kiÑ akÈsi? YaÑ bodhisattehi kattabbaÑ. BodhisattÈ hi 
BuddhÈnaÑ sammukhe pabbajanti. PabbajitvÈ ca pana ittarasattÈ viya 
patitasi~gÈ na honti, catupÈrisuddhisÊle pana supatiÔÔhÈya TepiÔakaÑ 
BuddhavacanaÑ uggaÓhitvÈ terasa dhuta~gÈni samÈdÈya araÒÒaÑ pavisitvÈ 
gatapaccÈgatavattaÑ p|rayamÈnÈ samaÓadhammaÑ karontÈ vipassanaÑ 
vaÉÉhetvÈ yÈva anulomaÒÈÓaÑ Èhacca tiÔÔhanti, maggaphalatthaÑ vÈyÈmaÑ 
na karonti. JotipÈlopi tatheva akÈsi.  
 
 287. AÉÉhamÈsupasampanneti kuladÈrakaÒhi pabbÈjetvÈ aÉÉhamÈsampi 
avasitvÈ gate mÈtÈpit|naÑ soko na v|pasammati, sopi  
______________________________________________________________ 
 1. YÈvetadohipÊti (SÊ), yÈvatadohipÊti (SyÈ) 
 2. YÈvetaparamanti (SÊ), yÈvataparamanti (SyÈ)  
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pattacÊvaraggahaÓaÑ na jÈnÈti, daharabhikkhusÈmaÓerehi saddhiÑ vissÈso 
na uppajjati, therehi saddhiÑ sineho na patiÔÔhÈti, gatagataÔÔhÈne anabhirati 
uppajjati. EttakaÑ pana kÈlaÑ nivÈse sati mÈtÈpitaro passituÑ labhanti. 
Tena tesaÑ soko tanubhÈvaÑ gacchati, pattacÊvaraggahaÓaÑ jÈnÈti, 
sÈmaÓeradaharabhikkh|hi saddhiÑ vissÈso jÈyati, therehi saddhiÑ sineho 
patiÔÔhÈti, gatagataÔÔhÈne abhiramati, na ukkaÓÔhati. TasmÈ ettakaÑ vasituÑ 
vaÔÔatÊti aÉÉhamÈsaÑ vasitvÈ pakkÈmi.  

 PaÓÉu puÔakassa1 sÈlinoti puÔake2 katvÈ sukkhÈpitassa rattasÈlino. 
Tassa kira sÈlino vappakÈlato paÔÔhÈya ayaÑ parihÈro–kedÈrÈ 
suparikammakatÈ honti, tattha bÊjÈni patiÔÔhÈpetvÈ gandhodakena siÒciÑsu, 
vappakÈle vitÈnaÑ viya upari vatthakilaÒjaÑ bandhitvÈ paripakkakÈle 
vÊhisÊsÈni chinditvÈ muÔÔhimatte puÔake katvÈ yottabaddhe vehÈsaÑyeva 
sukkhÈpetvÈ gandhacuÓÓÈni attharitvÈ koÔÔhakesu p|retvÈ tatiye3 vasse 
vivariÑsu. EvaÑ tivassaÑ parivutthassa sugandharattasÈlino apagatakÈÄake 
suparisuddhe taÓÉule gahetvÈ khajjakavikatimpi bhattampi paÔiyÈdiyiÑsu. 
TaÑ sandhÈya vuttaÑ paÓÊtaÑ khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ -pa- kÈlaÑ 
ÈrocÈpesÊti.  
 
 288. AdhivuÔÔho meti kiÑ sandhÈya vadati? VegaÄi~gato 
nikkhamanakÈle GhaÔikÈro attano santike vassÈvÈsaÑ vasanatthÈya 
paÔiÒÒaÑ aggahesi, taÑ sandhÈya vadati. Ahudeva aÒÒathattaÑ ahu 
domanassanti temÈsaÑ dÈnaÑ dÈtuÑ, dhammaÒca sotuÑ, iminÈ ca 
niyÈmena vÊsati bhikkhusahassÈni paÔijaggituÑ nÈlatthanti alÈbhaÑ Èrabbha 
cittaÒÒathattaÑ cittadomanassaÑ ahosi, na TathÈgataÑ Èrabbha. KasmÈ? 
SotÈpannattÈ. So kira pubbe brÈhmaÓabhatto ahosi. AthekasmiÑ samaye 
paccante kupite v|pasamanatthaÑ gacchanto uracchadaÑ nÈma dhÊtaraÑ 
Èha “amma amhÈkaÑ deve mÈ pamajjÊ”ti. BrÈhmaÓÈ taÑ rÈjadhÊtaraÑ disvÈ 
visaÒÒino ahesuÑ. Ke ime cÈti vutte tumhÈkaÑ bh|midevÈti. Bh|midevÈ 
nÈma evar|pÈ hontÊti niÔÔhubhitvÈ pÈsÈdaÑ abhiruhi. SÈ ekadivasaÑ vÊthiÑ 
olokentÊ ÔhitÈ Kassapassa Bhagavato aggasÈvakaÑ disvÈ  
______________________________________________________________ 
 1. PaÓÉumuÔikassa (SÊ), paÓÉumudikassa (SyÈ) 2. Mudike (SyÈ), muÔake (SÊ) 
 3. Tatiye tatiye (SÊ, SyÈ)  
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pakkosÈpetvÈ piÓÉapÈtaÑ datvÈ anumodanaÑ suÓamÈnÈyeva sotÈpannÈ 
hutvÈ “aÒÒepi bhikkh| atthÊ”ti pucchitvÈ “satthÈ vÊsatiyÈ bhikkhusahassehi 
saddhiÑ isipatane vasatÊ”ti ca sutvÈ nimantetvÈ dÈnaÑ adÈsi.  

 RÈjÈ paccantaÑ v|pasametvÈ Ègato. Atha naÑ paÔhamatarameva 
brÈhmaÓÈ ÈgantvÈ dhÊtu avaÓÓaÑ vatvÈ paribhindiÑsu. RÈjÈ pana dhÊtu 
jÈtakÈleyeva varaÑ adÈsi. TassÈ “satta divasÈni rajjaÑ dÈtabban”ti varaÑ 
gaÓhiÑsu. AthassÈ rÈjÈ satta divasÈni rajjaÑ niyyÈtesi. SÈ SatthÈraÑ 
bhojayamÈnÈ rÈjÈnaÑ pakkosÈpetvÈ bahisÈÓiyaÑ nisÊdÈpesi. RÈjÈ Satthu 
anumodanaÑ sutvÈva sotÈpanno jÈto. SotÈpannassa ca nÈma TathÈgataÑ 
Èrabbha ÈghÈto natthi. Tena vuttaÑ “na TathÈgataÑ ÈrabbhÈ”ti. 

 YaÑ icchati taÑ harat|ti so kira bhÈjanÈni pacitvÈ kayavikkayaÑ na 
karoti, evaÑ pana vatvÈ dÈrutthÈya vÈ mattikatthÈya vÈ palÈlatthÈya vÈ 
araÒÒaÑ gacchati. MahÈjanÈ “ghaÔikÈrena bhÈjanÈni pakkÈnÊ”ti sutvÈ 
parisuddhataÓÉulaloÓadadhitelaphÈÓitÈdÊni gahetvÈ Ègacchanti. Sace 
bhÈjanaÑ mahagghaÑ hoti, m|laÑ appaÑ, yaÑ vÈ taÑ vÈ datvÈ gaÓhÈmÈti 
taÑ na gaÓhanti. Dhammiko vÈÓijo mÈtÈpitaro paÔijaggati, 
SammÈsambuddhaÑ upaÔÔhahati, bahu no akusalaÑ bhavissatÊti puna gantvÈ 
m|laÑ Èharanti. Sace pana bhÈjanaÑ appagghaÑ hoti, ÈbhataÑ m|laÑ 
bahu, dhammiko vÈÓijo, amhÈkaÑ puÒÒaÑ bhavissatÊti yathÈbhataÑ 
gharasÈmikÈ viya sÈdhukaÑ paÔisÈmetvÈ gacchanti. EvaÑguÓo pana kasmÈ 
na pabbajatÊti. RaÒÒo vacanapathaÑ pacchindanto andhe jiÓÓe mÈtÈpitaro 
posetÊti Èha. 
 
 289. Ko nu khoti kuhiÑ nu kho. KumbhiyÈti ukkhalito. PariyogÈti 
s|pabhÈjanato. ParibhuÒjÈti bhuÒja. KasmÈ panete evaÑ vadanti? GhaÔikÈro 
kira bhattaÑ pacitvÈ s|paÑ sampÈdetvÈ mÈtÈpitaro bhojetvÈ sayampi 
bhuÒjitvÈ Bhagavato vaÉÉhamÈnakaÑ bhattas|paÑ paÔÔhapetvÈ ÈsanaÑ 
paÒÒapetvÈ ÈdhÈrakaÑ upaÔÔhapetvÈ udakaÑ paccupaÔÔhapetvÈ mÈtÈpit|naÑ 
saÒÒaÑ datvÈ araÒÒaÑ gacchati. TasmÈ evaÑ vadanti. 
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Abhivissatthoti ativissattho. PÊtisukhaÑ na vijahatÊti1 na nirantaraÑ 
vijahati, atha kho rattibhÈge vÈ divasabhÈge vÈ gÈme vÈ araÒÒe vÈ yasmiÑ 
yasmiÑ khaÓe “sadevake nÈma loke aggapuggalo mayhaÑ gehaÑ pavisitvÈ 
sahatthena ÈmisaÑ gahetvÈ paribhuÒjati, lÈbhÈ vata me”ti anussarati, 
tasmiÑ tasmiÑ khaÓe paÒcavaÓÓÈ pÊti uppajjati. TaÑ sandhÈya evaÑ 
vuttaÑ.  
 
 290. KaÄopiyÈti pacchito. KiÑ pana BhagavÈ evamakÈsÊti. Paccayo 
dhammiko, bhikkh|naÑ patte bhattasadiso, tasmÈ evamakÈsi. 
SikkhÈpadapaÒÒattipi ca sÈvakÈnaÑyeva hoti, BuddhÈnaÑ sikkhÈpadavelÈ 
nÈma natthi. YathÈ hi raÒÒo uyyÈne pupphaphalÈni honti, aÒÒesaÑ tÈni 
gaÓhantÈnaÑ niggahaÑ karonti, rÈjÈ yathÈruciyÈ paribhuÒjati, 
evaÑsampadametaÑ. ParasamuddavÈsÊtherÈ pana “devatÈ kira paÔiggahetvÈ 
adaÑs|”ti vadanti.  
 
 291. Haratha bhante haratha bhadramukhÈti amhÈkaÑ putto “kuhiÑ 
gatosÊ”ti vutte “dasabalassa santikan”ti vadati, kuhiÑ nu kho gacchati, 
Satthu vasanaÔÔhÈnassa ovassakabhÈvampi na jÈnÈtÊti putte aparÈdhasaÒÒino 
gahaÓe tuÔÔhacittÈ evamÈhaÑsu.  

 TemÈsaÑ ÈkÈsacchadanaÑ aÔÔhÈsÊti BhagavÈ kira catunnaÑ vassikÈnaÑ 
mÈsÈnaÑ ekaÑ mÈsaÑ atikkamitvÈ tiÓaÑ ÈharÈpesi, tasmÈ evamÈha. AyaÑ 
panettha padattho–ÈkÈsaÑ chadanamassÈti ÈkÈsacchadanaÑ. Na 
devotivassÊti2 na kevalaÑ nÈtivassi, yathÈ panettha pakatiyÈ ca 
nibbakosassa3 udakapÈtaÔÔhÈnabbhantare ekampi udakabindu nÈtivassi, 
evaÑ ghanachadanagehabbhantare viya na vÈtÈtapÈpi ÈbÈdhaÑ akaÑsu, 
pakatiyÈ utupharaÓameva ahosi. AparabhÈge tasmiÑ nigame chaÉÉitepi taÑ 
ÔhÈnaÑ anovassakameva ahosi. ManussÈ kammaÑ karontÈ deve vassante 
tattha sÈÔake ÔhapetvÈ kammaÑ karonti. YÈva kappuÔÔhÈnÈ taÑ ÔhÈnaÑ 
tÈdisameva bhavissati. TaÒca kho pana na TathÈgatassa iddhÈnubhÈvena, 
tesaÑyeva pana guÓasampattiyÈ. TesaÒhi “SammÈsambuddho kattha na 
labheyya, amhÈkaÑ nÈma dvinnaÑ andhakÈnaÑ nivesanaÑ uttiÓaÑ 
kÈresÊ”ti na tappaccayÈ domanassaÑ udapÈdi, “sadevake loke agga puggalo  
______________________________________________________________ 
 1. VijahÊti (SÊ, SyÈ) 2. Na cÈtivassÊti (SÊ, SyÈ) 3. Nimbakosassa (SÊ, SyÈ)  
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amhÈkaÑ nivesanÈ tiÓaÑ ÈharÈpetvÈ GandhakuÔiÑ chÈdÈpesÊ”ti pana tesaÑ 
anappakaÑ balavasomanassaÑ udapÈdi. Iti tesaÑyeva guÓasampattiyÈ idaÑ 
pÈÔihÈriyaÑ jÈtanti veditabbaÑ.  
 
 292. TaÓÉulavÈhasatÈnÊti ettha dve sakaÔÈni eko vÈhoti veditabbo. 
Tadupi yaÒca s|peyyanti s|patthÈya tadanur|paÑ telaphÈÓitÈdiÑ. 
VÊsatibhikkhusahassassa temÈsatthÈya bhattaÑ bhavissatÊti kira saÒÒÈya rÈjÈ 
ettakaÑ pesesi. AlaÑ me raÒÒova hot|ti kasmÈ paÔikkhipi? Adhigata-
appicchatÈya. EvaÑ kirassa ahosi “nÈhaÑ raÒÒÈ diÔÔhapubbo, kataÑ nu kho 
pesesÊ”ti. Tato cintesi “SatthÈ BÈrÈÓasiÑ gato, addhÈ so raÒÒo vassÈvÈsaÑ 
yÈciyamÈno mayhaÑ paÔiÒÒÈtabhÈvaÑ ÈrocetvÈ mama guÓakathaÑ kathesi, 
guÓakathÈya laddhalÈbho pana naÔena naccitvÈ laddhaÑ viya gÈyakena 
gÈyitvÈ laddhaÑ viya ca hoti. KiÑ mayhaÑ iminÈ, kammaÑ katvÈ 
uppannena mÈtÈpit|nampi SammÈsambuddhassapi upaÔÔhÈnaÑ sakkÈ 
kÈtun”ti. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

GhaÔikÈrasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. RaÔÔhapÈlasuttavaÓÓanÈ  

 293. EvaÑ me sutanti RaÔÔhapÈlasuttaÑ. Tattha thullakoÔÔhikanti1 

thullakoÔÔhaÑ paripuÓÓakoÔÔhÈgÈraÑ. So kira janapado niccasasso sadÈ 
bÊjabhaÓÉaÑ nikkhamati, khalabhaÓÉaÑ pavisati. Tena tasmiÑ nigame 
koÔÔhÈ niccap|rÈva honti. TasmÈ so thullakoÔÔhikanteva sa~khaÑ gato.  
 
 294. RaÔÔhapÈloti kasmÈ RaÔÔhapÈlo? BhinnaÑ raÔÔhaÑ sandhÈretuÑ 
pÈletuÑ samatthoti RaÔÔhapÈlo. KadÈ panassetaÑ nÈmaÑ uppannanti. 
PadumuttarasammÈsambuddhakÈle. Ito hi pubbe satasahassakappamatthake 
vassasatasahassÈyukesu manussesu Padumuttaro nÈma SatthÈ uppajjitvÈ  
______________________________________________________________ 
 1. ThullakoÔÔhitanti (SÊ, SyÈ)  
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bhikkhusatasahassaparivÈro lokahitÈya cÈrikaÑ cari, yaÑ sandhÈya 
vuttaÑ– 

   “NagaraÑ HaÑsavatÊ nÈma1, Œnando nÈma khattiyo.  
   SujÈtÈ nÈma janikÈ, Padumuttarassa Satthuno”ti2.  

 Padumuttare pana anuppanne eva HaÑsavatiyÈ dve kuÔumbikÈ saddhÈ 
pasannÈ3 kapaÓaddhikayÈcakÈdÊnaÑ dÈnaÑ paÔÔhapayiÑsu. TadÈ 
pabbatavÈsino paÒcasatÈ tÈpasÈ HaÑsavatiÑ anuppattÈ. Te dvepi janÈ 
tÈpasagaÓaÑ majjhe bhinditvÈ upaÔÔhahiÑsu. TÈpasÈ kiÒcikÈlaÑ vasitvÈ 
pabbatapÈdameva gatÈ. Dve saÑghattherÈ ohÊyiÑsu. TadÈ tesaÑ te 
yÈvajÊvaÑ upaÔÔhÈnaÑ akaÑsu. TÈpasesu bhuÒjitvÈ anumodanaÑ karontesu 
eko Sakkabhavanassa vaÓÓaÑ kathesi, eko bh|mindharanÈgarÈjabhavanassa. 

 KuÔumbikesu eko SakkabhavanaÑ patthanaÑ katvÈ Sakko hutvÈ 
nibbatto, eko nÈgabhavane PÈlitanÈgarÈjÈ nÈma. TaÑ Sakko attano 
upaÔÔhÈnaÑ ÈgataÑ disvÈ nÈgayoniyaÑ abhiramasÊti pucchi. So 
nÈbhiramÈmÊti Èha. Tena hi Padumuttarassa Bhagavato dÈnaÑ datvÈ 
imasmiÑ ÔhÈne patthanaÑ karohi, ubho sukhaÑ vasissÈmÈti. NÈgarÈjÈ 
SatthÈraÑ nimantetvÈ bhikkhusatasahassaparivÈrassa Bhagavato sattÈhaÑ 
mahÈdÈnaÑ dadamÈno Padumuttarassa Dasabalassa puttaÑ UparevataÑ 
nÈma sÈmaÓeraÑ disvÈ sattame divase Buddhappamukhassa saÑghassa 
dibbavatthÈni datvÈ sÈmaÓerassa ÔhÈnantaraÑ patthesi. BhagavÈ anÈgataÑ 
oloketvÈ “anÈgate Gotamassa nÈma Buddhassa putto RÈhulakumÈro 
bhavissatÊ”ti disvÈ “samijjhissati te patthanÈ”ti kathesi. NÈgarÈjÈ tamatthaÑ 
Sakkassa kathesi. Sakko tassa vacanaÑ sutvÈ tatheva sattÈhaÑ dÈnaÑ datvÈ 
bhinnaÑ raÔÔhaÑ sandhÈretuÑ pÈletuÑ samatthakule nibbattitvÈ 
saddhÈpabbajitaÑ RaÔÔhapÈlaÑ nÈma kulaputtaÑ disvÈ “ahampi anÈgate 
lokasmiÑ tumhÈdise Buddhe uppanne bhinnaÑ raÔÔhaÑ sandhÈretuÑ 
pÈletuÑ samatthakule nibbattitvÈ ayaÑ kulaputto viya saddhÈpabbajito 
RaÔÔhapÈlo nÈma bhaveyyan”ti patthanaÑ akÈsi. SatthÈ samijjhanakabhÈvaÑ 
ÒatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. Nagare haÑsÈvatiyÈ (SÊ, SyÈ, Ka) 2. Khu 4. 345 BuddhavaÑse. 
 3. SaddhÈsampannÈ (SÊ)  
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   “SarÈjikaÑ cÈtuvaÓÓaÑ, posetuÑ yaÑ pahossati. 
   RaÔÔhapÈlakulaÑ nÈma, tattha jÈyissate ayan”ti. 

 EvaÑ PadumuttarasammÈsambuddhakÈle tassetaÑ nÈmaÑ uppannanti 
veditabbaÑ.  

 EtadahosÊti kiÑ ahosi? YathÈ yathÈ khoti-Èdi. TatrÈyaÑ 
sa~khepakathÈ–ahaÑ kho yena yena kÈraÓena BhagavatÈ dhammaÑ 
desitaÑ ÈjÈnÈmi, tena tena me upaparikkhato evaÑ hoti “yadetaÑ 
sikkhattayabrahmacariyaÑ ekadivasampi akhaÓÉaÑ katvÈ carimakacittaÑ 
pÈpetabbatÈya ekantaparipuÓÓaÑ caritabbaÑ, ekadivasampi ca kilesamalena 
amalÊnaÑ katvÈ carimakacittaÑ pÈpetabbatÈya ekantaparisuddhaÑ, 
sa~khalikhitaÑ vilikhitasa~khasadisaÑ dhotasa~khasappaÔibhÈgaÑ katvÈ 
caritabbaÑ, na yidaÑ sukaraÑ agÈraÑ ajjhÈvasatÈ agÈramajjhe vasantena 
ekantaparipuÓÓaÑ -pa- carituÑ, yaÑn|nÈhaÑ kesaÒca massuÒca ohÈretvÈ 
kÈsÈyarasapÊtatÈya kÈsÈyÈni brahmacariyaÑ carantÈnaÑ anucchavikÈni 
vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ nikkhamitvÈ anagÈriyaÑ pabba jeyyan”ti.  

 Acirapakkantesu thullakoÔÔhikesu brÈhmaÓagahapatikesu yena BhagavÈ 
tenupasa~kamÊti RaÔÔhapÈlo anuÔÔhitesu tesu na BhagavantaÑ pabbajjaÑ 
yÈci. KasmÈ? Tatthassa bah| ÒÈtisÈlohitÈ mittÈmaccÈ santi, te “tvaÑ 
mÈtÈpit|naÑ ekaputtako, na labbhÈ tayÈ pabbajitun”ti bÈhÈyampi gahetvÈ 
ÈkaÉÉheyyuÑ, tato pabbajjÈya antarÈyo bhavissatÊti saheva parisÈya 
uÔÔhahitvÈ thokaÑ gantvÈ puna kenaci sarÊrakiccalesena nivattitvÈ 
BhagavantaÑ upasa~kamma pabbajjaÑ yÈci. Tena vuttaÑ “atha kho 
RaÔÔhapÈlo kulaputto acirapakkantesu thullakoÔÔhikesu -pa- pabbÈjetu maÑ 
BhagavÈ”ti. BhagavÈ pana yasmÈ RÈhulakumÈrassa pabbajitato pabhuti 
mÈtÈpit|hi ananuÒÒÈtaÑ puttaÑ na pabbÈjeti, tasmÈ naÑ pucchi anuÒÒÈtosi 
pana tvaÑ RaÔÔhapÈla mÈtÈpit|hi -pa- pabbajjÈyÈti.  
 
 295. AmmatÈtÈti ettha ammÈti mÈtaraÑ Èlapati, tÈtÈti pitaraÑ. 
Ekaputtakoti ekova puttako, aÒÒo koci jeÔÔho vÈ kaniÔÔho vÈ natthi. Ettha ca 
ekaputtoti vattabbe anukampÈvasena ekaputtakoti vuttaÑ. Piyoti pÊtijanako. 
ManÈpoti manavaÉÉhanako. 
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Sukhedhitoti sukhena edhito, sukhasaÑvaÉÉhitoti attho. Sukhaparibhatoti 
sukhana paribhato1, jÈtakÈlato pabhuti dhÈtÊhi a~kato a~kaÑ ÈharitvÈ 
dhÈriyamÈno assakarathakÈdÊhi bÈlakÊÄanakehi kÊÄayamÈno 
sÈdurasabhojanaÑ bhojayamÈno sukhena parihaÔo. Na tvaÑ tÈta RaÔÔhapÈla 
kassaci dukkhassa na jÈnÈsÊti tvaÑ tÈta RaÔÔhapÈla appamattakampi 
kalabhÈgaÑ dukkhassa na jÈnÈsi na sarasÊti attho. MaraÓenapi te mayaÑ 
akÈmakÈ vinÈ bhavissÈmÈti sacepi tava amhesu jÊvamÈnesu maraÓaÑ 
bhaveyya, tena te maraÓenapi mayaÑ akÈmakÈ anicchakÈ2 na attano ruciyÈ 
vinÈ bhavissÈma, tayÈ viyogaÑ pÈpuÓissÈmÈti attho. KiÑ pana mayaÑ tanti 
evaÑ sante kiÑ pana kiÑ nÈma taÑ kÈraÓaÑ, yena mayaÑ taÑ jÊvantaÑ 
anujÈnissÈma. Atha vÈ kiÑ pana mayaÑ tanti kena pana kÈraÓena mayaÑ 
taÑ jÊvantaÑ anujÈnissÈmÈti evamettha attho daÔÔhabbo.  
 
 296. TatthevÈti yattha naÑ ÔhitaÑ mÈtÈpitaro nÈnujÈniÑsu, tattheva 
ÔhÈne. AnantarahitÈyÈti kenaci attharaÓena anatthatÈya. ParicÈrehÊti 
gandhabbanaÔanÈÔakÈdÊni paccupaÔÔhapetvÈ tattha sahÈyakehi saddhiÑ 
yathÈsukhaÑ indriyÈni cÈrehi saÒcÈrehi, ito cito ca upanehÊti vuttaÑ hoti. 
Atha vÈ paricÈrehÊti gandhabbanaÔanÈÔakÈdÊni paccupaÔÔhapetvÈ sahÈyakehi 
saddhiÑ laÄa upalaÄa rama, kÊÄass|tipi vuttaÑ hoti. KÈme paribhuÒjantoti 
attano puttadÈrehi saddhiÑ bhoge bhuÒjanto. PuÒÒÈni karontoti BuddhaÒca 
dhammaÒca saÑghaÒca Èrabbha dÈnappadÈnÈdÊni 
sugatimaggasaÑsodhakÈni kusalakammÈni karonto. TuÓhÊ ahosÊti 
kathÈnuppabandhavicchedanatthaÑ nirÈlÈpasallÈpo ahosi. 

 Athassa mÈtÈpitaro tikkhattuÑ vatvÈ paÔivacanampi alabhamÈnÈ 
sahÈyake pakko sÈpetvÈ “esa vo sahÈyako pabbajitukÈmo, nivÈretha nan”ti 
ÈhaÑsu. Tepi taÑ upasa~kamitvÈ tikkhattuÑ avocuÑ, tesampi tuÓhÊ ahosi. 
Tena vuttaÑ Atha kho RaÔÔhapÈlassa kulaputtassa sahÈyakÈ -pa- tuÓhÊ 
ahosÊti. Athassa sahÈyakÈnaÑ tikkhattuÑ vatvÈ etadahosi “sace ayaÑ 
pabbajjaÑ alabhamÈno marissati, na koci  
______________________________________________________________ 
 1. SukhaparihaÔoti sukhena parihaÔo (SÊ, SyÈ) 
 2. AnicchamÈnakÈ (SÊ), anicchantÈ (Ka) 
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guÓo labbhati. PabbajjitaÑ pana naÑ mÈtÈpitaropi kÈlena kÈlaÑ passissanti, 
mayampi passissÈma. PabbajjÈpi ca nÈmesÈ bhÈriyÈ, divase divase 
mattikÈpattaÑ gahetvÈ piÓÉÈya caritabbaÑ, ekaseyyaÑ ekabhattaÑ 
brahmacariyaÑ atidukkaraÑ, ayaÒca sukhumÈlo nÈgarikajÈtiyo1, so taÑ 
carituÑ asakkonto puna idheva Ègamissati, handassa mÈtÈpitaro 
anujÈnÈpessÈmÈ”ti. Te tathÈ akaÑsu. MÈtÈpitaropi naÑ “pabbajitena ca 
pana te mÈtÈpitaro uddassetabbÈ”ti imaÑ katikaÑ katvÈ anujÈniÑsu. Tena 
vuttaÑ “atha kho RaÔÔhapÈlassa kulaputtassa sahÈyakÈ yena RaÔÔhapÈlassa 
kulaputtassa mÈtÈpitaro -pa- anuÒÒÈtosi mÈtÈpit|hi -pa- uddassetabbÈ”ti. 
Tattha uddassetabbÈti uddhaÑ dassetabbÈ, yathÈ taÑ kÈlena kÈlaÑ passanti, 
evaÑ ÈgantvÈ attÈnaÑ dassetabbÈ. 
 
 299. BalaÑ gahetvÈti sappÈyabhojanÈni bhuÒjanto ucchÈdanÈdÊhi ca 
kÈyaÑ pariharanto kÈyabalaÑ janetvÈ mÈtÈpitaro vanditvÈ assumukhaÑ 
ÒÈtiparivaÔÔaÑ pahÈya yena BhagavÈ tenupasa~kami -pa- pabbÈjetu maÑ 
bhante BhagavÈti. BhagavÈ samÊpe ÔhitaÑ aÒÒataraÑ bhikkhuÑ Èmantesi 
“tena hi bhikkhu RaÔÔhapÈlaÑ pabbÈjehi ceva upasampÈdehi cÈ”ti. SÈdhu 
bhanteti kho so bhikkhu Bhagavato paÔissutvÈ RaÔÔhapÈlaÑ kulaputtaÑ 
jinadattiyaÑ saddhivihÈrikaÑ laddhÈ pabbÈjesi ceva upasampÈdesi ca. Tena 
vuttaÑ “alattha kho RaÔÔhapÈlo kulaputto Bhagavato santike pabbajjaÑ, 
alattha upasampadan”ti.  

 Pahitatto viharantoti dvÈdasa saÑvaccharÈni evaÑ viharanto. 
Neyyapuggalo hi ayamÈyasmÈ, tasmÈ puÒÒavÈ abhinÊhÈrasampannopi 
samÈno “ajja ajjeva arahattan”ti samaÓadhammaÑ karontopi dvÈdasame 
vasse arahattaÑ pÈpuÓi.  

 Yena BhagavÈ tenupasa~kamÊti mayhaÑ mÈtÈpitaro pabbajjaÑ 
anujÈnamÈnÈ “tayÈ kÈlena kÈlaÑ ÈgantvÈ amhÈkaÑ dassanaÑ dÈtabban”ti 
vatvÈ anujÈniÑsu, dukkarakÈrikÈ kho pana mÈtÈpitaro, ahaÒca 
yenajjhÈsayena pabbajito, so me matthakaÑ patto, idÈni BhagavantaÑ 
ÈpucchitvÈ  
______________________________________________________________ 
 1. NÈgarakulajÈtiyo (SÊ, Ka)  
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attÈnaÑ mÈtÈpit|naÑ dassessÈmÊti cintetvÈ ÈpucchitukÈmo upasa~kami. 
ManasÈkÈsÊti “kiÑ nu kho RaÔÔhapÈle gate koci upaddavo bhavissatÊ”ti 
manasi akÈsi. Tato “bhavissatÊ”ti ÒatvÈ “sakkhissati nu kho RaÔÔhapÈlo taÑ 
madditun”ti olokento tassa arahattasampattiÑ disvÈ “sakkhissatÊ”ti aÒÒÈsi. 
Tena vuttaÑ yathÈ BhagavÈ aÒÒÈsi -pa- kÈlaÑ maÒÒasÊti.  

 MigacÊreti evaÑnÈmake uyyÈne. TaÑ hi raÒÒÈ “akÈle 
sampattapabbajitÈnaÑ dinnameva idaÑ, yathÈsukhaÑ paribhuÒjant|”ti evaÑ 
anuÒÒÈtameva ahosi, tasmÈ thero “mama ÈgatabhÈvaÑ mÈtÈpit|naÑ 
ÈrocessÈmi, te me pÈdadhovana-uÓhodakapÈdamakkhanatelÈdÊni 
pesissantÊ”ti cittampi anuppÈdetvÈ uyyÈnameva pÈvisi. PiÓÉÈya pÈvisÊti 
dutiyadivase pÈvisi.  

 MajjhimÈyÈti sattadvÈrakoÔÔhakassa gharassa majjhime dvÈrakoÔÔhake. 
UllikhÈpetÊti kappakena kese paharÈpeti. EtadavocÈti “ime samaÓakÈ 
amhÈkaÑ piyaputtakaÑ pabbÈjetvÈ corÈnaÑ hatthe nikkhipitvÈ viya 
ekadivasampi na dassÈpenti, evaÑ pharusakÈrakÈ ete puna imaÑ ÔhÈnaÑ 
upasa~kamitabbaÑ maÒÒanti, ettova nikaÉÉhitabbÈ ete”ti cintetvÈ etaÑ 
“imehi muÓÉakehÊ”ti-ÈdivacanaÑ avoca. ©ÈtidÈsÊti ÒÈtakÈnaÑ dÈsÊ. 
Œbhidosikanti pÈrivÈsikaÑ ekarattÈtikkantaÑ p|tibh|taÑ. TatthÈyaÑ 
padattho–p|tibhÈvadosena abhibh|toti abhidoso, abhidosova Èbhidosiko. 
EkarattÈtikkantasseva nÈmasaÒÒÈ esÈ yadidaÑ Èbhidosikoti, taÑ 
ÈbhidosikaÑ. KummÈsanti yavakummÈsaÑ. ChaÉÉetukÈmÈ hotÊti yasmÈ 
antamaso dÈsakammakÈrÈnaÑ gor|pÈnampi aparibhogÈraho, tasmÈ naÑ 
kacavaraÑ viya bahi chaÉÉetukÈmÈ hoti. Sacetanti sace etaÑ. BhaginÊti 
ariyavohÈrena attano dhÈtiÑ ÒÈtidÈsiÑ Èlapati. ChaÉÉanÊyadhammanti 
chaÉÉetabbasabhÈvaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti “bhagini etaÑ sace bahi 
chaÉÉanÊyadhammaÑ nissaÔÔhapariggahaÑ, idha me patte ÈkirÈhÊ”ti. KiÑ 
pana evaÑ vattuÑ labbhati, viÒÒatti vÈ payuttavÈcÈ vÈ na hotÊti. Na hoti. 
KasmÈ? NissaÔÔhapariggahattÈ. YaÒhi chaÉÉanÊyadhammaÑ nissaÔÔha 
pariggahaÑ, yattha sÈmikÈ anÈlayÈ honti, taÑ sabbaÑ “detha  
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Èharatha ÈkirathÈ”ti vattuÑ vaÔÔati. Teneva hi ayamÈyasmÈ agga-
ariyavaÑsiko samÈnopi evamÈha. 

 HatthÈnanti bhikkhÈgahaÓatthaÑ pattaÑ upanÈmayato maÓibandhato 
pabhuti dvinnampi hatthÈnaÑ. PÈdÈnanti nivÈsanantato paÔÔhÈya dvinnampi 
pÈdÈnaÑ. SarassÈti sace taÑ bhaginÊti vÈcaÑ nicchÈrayato sarassa ca. 
NimittaÑ aggahesÊti hatthapiÔÔhi-ÈdÊni olokayamÈnÈ “puttassa me 
RaÔÔhapÈlassa viya suvaÓÓakacchapapiÔÔhisadisÈ imÈ hatthapÈdapiÔÔhiyo, 
haritÈlavaÔÔiyo viya suvaÔÔitÈ a~guliyo, madhuro saro”ti gihikÈle 
sallakkhitapubbaÑ ÈkÈraÑ aggahesi saÒjÈni sallakkhesi. Tassa hÈyasmato 
dvÈdasavassÈni araÒÒÈvÈsaÒceva piÓÉiyÈlopabhojanaÒca paribhuÒjantassa 
aÒÒÈdiso sarÊravaÓÓo ahosi, tena naÑ sÈ ÒÈtidÈsÊ disvÈva na saÒjÈni, 
nimittaÑ pana aggahesÊti.  
 
 300. RaÔÔhapÈlassa mÈtaraÑ etadavocÈti therassa a~gapacca~gÈni 
saÓÔhÈpetvÈ thaÒÒaÑ pÈyetvÈ saÑvaÉÉhitadhÈtÊpi samÈnÈ pabbajitvÈ 
mahÈkhÊÓÈsavabhÈvappattena sÈmiputtena saddhiÑ “tvaÑ nu kho me bhante 
putto RaÔÔhapÈlo”ti-ÈdivacanaÑ vattuÑ avisahantÊ vegena gharaÑ pavisitvÈ 
RaÔÔhapÈlassa mÈtaraÑ etadavoca. Yaggheti Èrocanatthe nipÈto. Sace je 
saccanti ettha jeti Èlapane nipÈto. EvaÑ hi tasmiÑ dese1 dÈsijanaÑ Èlapanti, 
tasmÈ “tvaÑ hi bhoti dÈsi sace saccaÑ bhaÓasÊ”ti evamettha attho 
daÔÔhabbo.  

 Upasa~kamÊti kasmÈ upasa~kami? MahÈkule itthiyo bahi nikkhamantÈ 
garahaÑ pÈpuÓanti, idaÒca accÈyikakiccaÑ, seÔÔhissa naÑ ÈrocessÈmÊti 
cinteti. TasmÈ upasa~kami. AÒÒataraÑ kuÔÔam|lanti2 tasmiÑ kira dese 
dÈnapatÊnaÑ gharesu sÈlÈ honti, ÈsanÈni cettha paÒÒattÈni honti, 
upaÔÔhÈpitaÑ udakakaÒjiyaÑ. Tattha pabbajitÈ piÓÉÈya caritvÈ nisÊditvÈ 
bhuÒjanti. Sace icchanti, dÈnapatÊnampi santakaÑ gaÓhanti. TasmÈ tampi 
aÒÒatarassa kulassa ÊdisÈya sÈlÈya aÒÒataraÑ kuÔÔam|lanti veditabbaÑ. Na 
hi pabbajitÈ kapaÓamanussÈ viya asÈruppe ÔhÈne nisÊditvÈ bhuÒjantÊti.  
______________________________________________________________ 
 1. Janapade (SyÈ, Ka) 2. KuÉÉam|lanti (SÊ, SyÈ)  
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 Atthi nÈma tÈtÈti ettha atthÊti vijjamÈnatthe, nÈmÈti pucchanatthe 
maÒÒanatthe vÈ nipÈto. IdaÑ hi vuttaÑ hoti–atthi nu kho tÈta RaÔÔhapÈla 
amhÈkaÑ dhanaÑ, nanu mayaÑ1 niddhanÈti vattabbÈ, yesaÑ no tvaÑ Êdise 
ÔhÈne nisÊditvÈ ÈbhidosikaÑ kummÈsaÑ paribhuÒjissasi. TathÈ atthi nu kho 
tÈta RaÔÔhapÈla amhÈkaÑ jÊvitaÑ, nanu mayaÑ2 matÈti vattabbÈ, yesaÑ no 
tvaÑ Êdise ÔhÈne nisÊditvÈ ÈbhidosikaÑ kummÈsaÑ paribhuÒjissasi. TathÈ 
atthi maÒÒe tÈta RaÔÔhapÈla tava abbhantare sÈsanaÑ nissÈya paÔiladdho 
samaÓaguÓo, yaÑ tvaÑ subhojanarasasaÑvaÉÉhitopi imaÑ jigucchaneyyaÑ 
ÈbhidosikaÑ kummÈsaÑ amatamiva nibbikÈro paribhuÒjissasÊti. So pana 
gahapati dukkhÈbhitunnatÈya etamatthaÑ paripuÓÓaÑ katvÈ 
vattumasakkonto “atthi nÈma tÈta RaÔÔhapÈla ÈbhidosikaÑ kummÈsaÑ 
paribhuÒjissasÊ”ti ettakameva avaca. AkkharacintakÈ panettha idaÑ 
lakkhaÓaÑ vadanti–anokappanÈmarisanatthavasenetaÑ atthisadde upapade 
“paribhuÒjissasÊ”ti anÈgatavacanaÑ kataÑ. TassÈyamattho “atthi nÈma -pa- 
paribhuÒjissasi, idaÑ paccakkhampi ahaÑ na saddahÈmi na marisayÈmÊ”ti. 
IdaÑ ettakaÑ vacanaÑ gahapati therassa pattamukhavaÔÔiyaÑ gahetvÈ 
Ôhitakova kathesi. Theropi pitari pattamukhavaÔÔiyaÑ gahetvÈ Ôhiteyeva taÑ 
p|tikummÈsaÑ paribhuÒji sunakhavantasadisaÑ p|tikukkuÔaÓÉamiva 
bhinnaÔÔhÈne p|tikaÑ vÈyantaÑ. Puthujjanena kira tathÈr|paÑ kummÈsaÑ 
paribhuÒjituÑ na sakkÈ. Thero pana ariyiddhiyaÑ2 ÔhatvÈ dibbojaÑ 
amatarasaÑ paribhuÒjamÈno viya paribhuÒjitvÈ dhamakaraÓena udakaÑ 
gahetvÈ pattaÒca mukhaÒca hatthapÈde ca dhovitvÈ kuto no gahapatÊti-
ÈdimÈha. 

 Tattha kuto noti kuto nu. Neva dÈnanti deyyadhammavasena neva 
dÈnaÑ alatthamha. Na paccakkhÈnanti “kiÑ tÈta RaÔÔhapÈla, kacci te 
khamanÊyaÑ, kaccisi appakilamathena Ègato, na tÈva tÈta gehe bhattaÑ 
sampÈdiyatÊ”ti evaÑ paÔisanthÈravasena paccakkhÈnampi na alatthamha. 
KasmÈ pana thero evamÈha? Pitu anuggahena. EvaÑ kirassa ahosi “yathÈ 
esa maÑ vadati, aÒÒepi pabbajite evaÑ vadati maÒÒe. BuddhasÈsane ca 
pattantare padumaÑ viya bhasmÈchanno aggi viya pheggupaÔicchanno 
candanasÈro viya suttikÈpaÔicchannaÑ muttaratanaÑ viya 
valÈhakapaÔicchanno candimÈ viya  
______________________________________________________________ 
 1. Na mayaÑ (Vi-®Ôha 1. 174 piÔÔhe) 2. AriyasiddhiyaÑ (SÊ)  
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mÈdisÈnaÑ paÔicchannaguÓÈnaÑ bhikkh|naÑ anto natthi, tesupi na 
evar|paÑ vacanaÑ pavattessati, saÑvare ÔhassatÊ”ti anuggahena evamÈha. 

 Ehi tÈtÈti tÈta tuyhaÑ gharaÑ mÈ hotu, ehi gharaÑ gamissÈmÈti vadati. 
Alanti thero ukkaÔÔha-ekÈsanikatÈya paÔikkhipanto evamÈha. AdhivÈsesÊti 
thero pana pakatiyÈ ukkaÔÔhasapadÈnacÈriko svÈtanÈyabhikkhaÑ nÈma 
nÈdhivÈseti, mÈtu anuggahena pana adhivÈsesi. MÈtu kirassa theraÑ 
anussaritvÈ mahÈsoko uppajji, rodaneneva pakkakkhi viya jÈtÈ, tasmÈ thero 
“sacÈhaÑ taÑ apassitvÈ1 gamissÈmi, hadayampissÈ phÈleyyÈ”ti anuggahena 
adhivÈsesi. KÈrÈpetvÈti ekaÑ hiraÒÒassa, ekaÑ suvaÓÓassÈti dve puÒje 
kÈrÈpetvÈ. KÊvamahantÈ pana puÒjÈ ahesunti. YathÈ orato Ôhito puriso 
pÈrato ÔhitaÑ majjhimappamÈÓaÑ purisaÑ na passati, evaÑmahantÈ. 
 
 301. IdaÑ te tÈtÈti kahÈpaÓapuÒjaÒca suvaÓÓapuÒjaÒca dassento Èha. 
Mattikanti mÈtito ÈgataÑ, idaÑ te mÈtÈmahiyÈ mÈtu imaÑ gehaÑ 
ÈgacchantiyÈ gandhamÈlÈdÊnaÑ atthÈya dinnaÑ dhananti attho. AÒÒaÑ 
pettikaÑ aÒÒaÑ pitÈmahanti yaÑ pana te pitu ca pitÈmahÈnaÒca santakaÑ, 
taÑ aÒÒaÑyeva, nihitaÒca2 payuttaÒca ativiya bahu. Ettha ca “pitÈmahan”ti 
taddhitalopaÑ katvÈ vuttanti veditabbaÑ. “PetÈmahan”ti vÈ pÈÔho. SakkÈ 
tÈta RaÔÔhapÈlÈti tÈta RaÔÔhapÈla na kevalaÑ pabbajitena sakkÈ puÒÒÈni 
kÈtuÑ, agÈraÑ ajjhÈvasantenapi bhoge ca bhuÒjituÑ tÊsu saraÓesu patiÔÔhÈya 
paÒca sikkhÈpadÈni samÈdiyitvÈ uÄÈrÈni dÈnÈdÊni puÒÒÈni ca sakkÈ kÈtuÑ. 
Ehi tvaÑ tÈta -pa- puÒÒÈni ca karohÊti. TatonidÈnanti dhanahetu 
dhanapaccayÈ. TaÑ taÑ dhanaÑ rakkhantassa ca rÈjÈdÊnaÑ vasena 
dhanaparikkhayaÑ pÈpuÓantassa kassaci uppajjamÈnasokÈdayo sandhÈya 
evamÈha. EvaÑ vutte seÔÔhi gahapati “ahaÑ imaÑ uppabbÈjessÈmÊti 
ÈnesiÑ3, so dÈni me dhammakathaÑ kÈtuÑ Èraddho, ayaÑ na me vacanaÑ 
karissatÊ”ti uÔÔhÈya gantvÈ assa orodhÈnaÑ dvÈraÑ vivarÈpetvÈ “ayaÑ vo 
sÈmiko, gacchatha yaÑkiÒci katvÈ naÑ gaÓhituÑ vÈyamathÈ”ti uyyojesi. 
Suvaye4 ÔhitÈ nÈÔakitthiyo nikkhamitvÈ theraÑ  
______________________________________________________________ 
 1. AsahitvÈ (Ka) 2. NidahitaÒca (Ka)  
 3. ŒnayiÑ (SÊ), Ènemi (Ka) 4. TÊsu vayesu (SyÈ, Ka)  
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parivÈrayiÑsu, tÈsu dve jeÔÔhakitthiyo sandhÈya purÈÓadutiyikÈti-Èdi 
vuttaÑ. PaccekaÑ pÈdesu gahetvÈti ekekamhi pÈde naÑ gahetvÈ. 

 KÊdisÈ nÈma tÈ ayyaputta accharÈyoti kasmÈ evamÈhaÑsu? TadÈ kira 
sambahule khattiyakumÈrepi brÈhmaÓakumÈrepi seÔÔhiputtepi 
mahÈsampattiyo pahÈya pabbajante disvÈ pabbajjÈguÓaÑ ajÈnantÈ kathaÑ 
samuÔÔhÈpenti “kasmÈ ete pabbajantÊ”ti. AthaÒÒe vadanti 
“devaccharÈdevanÈÔakÈnaÑ kÈraÓÈ”ti. SÈ kathÈ vitthÈrikÈ ahosi. TaÑ 
gahetvÈ sabbÈ evamÈhaÑsu. Atha thero paÔikkhipanto na kho mayaÑ 
bhaginÊti-ÈdimÈha. SamudÈcaratÊti voharati vadati. Tattheva mucchitÈ 
papatiÑs|ti taÑ bhaginivÈdena samudÈcarantaÑ disvÈ “mayaÑ ajja 
Ègamissati, ajja ÈgamissatÊ”ti dvÈdasa vassÈni bahi na nikkhantÈ, etaÑ 
nissÈya no dÈrakÈ na laddhÈ, yesaÑ ÈnubhÈvena jÊveyyÈma, ito camhÈ 
parihÊnÈ aÒÒato ca. AyaÑ loko nÈma attanova cintesi, tasmÈ tÈpi “idÈni 
mayaÑ anÈthÈ jÈtÈ”ti attanova cintayamÈnÈ “anatthiko dÈni amhehi ayaÑ, 
so amhe pajÈpatiyo samÈnÈ attanÈ saddhiÑ ekamÈtukucchiyÈ sayitadÈrikÈ 
viya maÒÒatÊ”ti samuppannabalavasokÈ hutvÈ tasmiÑyeva padese mucchitÈ 
papatiÑsu, patitÈti attho.  

 MÈ no viheÔhethÈti mÈ amhe dhanaÑ dassetvÈ mÈtugÈme ca uyyojetvÈ 
viheÔhayittha, vihesÈ hesÈ pabbajitÈnanti. KasmÈ evamÈha? MÈtÈpit|naÑ 
anuggahena. So kira seÔÔhi “pabbajitali~gaÑ nÈma kiliÔÔhaÑ, pabbajjÈvesaÑ 
hÈretvÈ nhÈyitvÈ tayo janÈ ekato bhuÒjissÈmÈ”ti maÒÒamÈno therassa 
bhikkhaÑ na deti. Thero “mÈdisassa khÊÓÈsavassa ÈhÈrantarÈyaÑ katvÈ ete 
bahuÑ apuÒÒaÑ pasaveyy|n”ti tesaÑ anuggahena evamÈha. 
 
 302. GÈthÈ abhÈsÊti gÈthÈyo abhÈsi. Tattha passÈti santike ÔhitajanaÑ 
sandhÈya vadati. Cittanti cittavicittaÑ. Bimbanti attabhÈvaÑ. ArukÈyanti 
navannaÑ vaÓamukhÈnaÑ vasena vaÓakÈyaÑ. Samussitanti tÊÓi aÔÔhisatÈni 
navahi nhÈrusatehi bandhitvÈ navahi maÑsapesisatehi limpitvÈ samantato 
ussitaÑ. Œturanti jarÈturatÈya rogÈturatÈya kilesÈturatÈya ca niccÈturaÑ. 
Bahusa~kappanti paresaÑ uppannapatthanÈsa~kappehi  
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bahusa~kappaÑ. ItthÊnaÑ hi kÈye purisÈnaÑ sa~kappÈ uppajjanti, tesaÑ 
kÈye itthÊnaÑ. SusÈne chaÉÉitakaÄevarabh|tampi cetaÑ kÈkakulalÈdayo 
patthayantiyevÈti bahusa~kappo nÈma hoti. Yassa natthi dhuvaÑ ÔhitÊti 
yassa kÈyassa mÈyÈmarÊcipheÓapiÓÉa1 udakapupphuÄÈdÊnaÑ viya 
ekaÑseneva Ôhiti nÈma natthi, bhijjanadhammatÈva niyatÈ. 

 Tacena onaddhanti allamanussacammena onaddhaÑ. Saha vatthebhi 
sobhatÊti gandhÈdÊhi maÓikuÓÉalehi ca cittakatampi r|paÑ vatthehi saheva 
sobhati, vinÈ vatthehi jegucchaÑ hoti anolokanakkhamaÑ.  

 AlattakakatÈti alattakena raÒjitÈ. CuÓÓakamakkhitanti sÈsapakakkena 
mukhapÊÄakÈdÊni nÊharitvÈ loÓamattikÈya duÔÔhalohitaÑ viliyÈpetvÈ 
tilapiÔÔhena lohitaÑ pasÈdetvÈ haliddiyÈ vaÓÓaÑ sampÈdetvÈ 
cuÓÓakagaÓÉikÈya mukhaÑ paharanti, tenesa ativiya virocati. TaÑ 
sandhÈyetaÑ vuttaÑ.  

 AÔÔhÈpadakatÈti rasodakena makkhitvÈ nalÈÔapariyante 
Èvattanaparivatte katvÈ aÔÔhapadakaracanÈya racitÈ. AÒjanÊti aÒjananÈÄikÈ. 

 OdahÊti Ôhapesi. PÈsanti vÈkarÈjÈlaÑ2. NÈsadÈti na ghaÔÔayi. NivÈpanti 
NivÈpasutte vuttanivÈpatiÓasadisabhojanaÑ. Kandanteti viravamÈne 
paridevamÈne. ImÈya hi gÈthÈya thero mÈtÈpitaro migaluddake viya katvÈ 
dassesi, avasesaÒÈtake migaluddakaparisaÑ viya, hiraÒÒasuvaÓÓaÑ 
vÈkarÈjÈlaÑ viya, attanÈ bhuttabhojanaÑ nivÈpatiÓaÑ viya, attÈnaÑ 
mahÈmigaÑ viya katvÈ dassesi. YathÈ hi mahÈmigo yÈvadatthaÑ 
nivÈpatiÓaÑ khÈditvÈ pÈnÊyaÑ pivitvÈ gÊvaÑ ukkhipitvÈ disaÑ3 oloketvÈ 
“imaÑ nÈma ÔhÈnaÑ gatassa sotthi bhavissatÊ”ti migaluddakÈnaÑ 
paridevantÈnaÑyeva vÈkaraÑ aghaÔÔayamÈnova uppatitvÈ araÒÒaÑ pavisitvÈ 
ghanacchÈyassa chattassa viya gumbassa heÔÔhÈ mandamandena vÈtena 
bÊjayamÈno ÈgatamaggaÑ olokento tiÔÔhati, evameva thero imÈ gÈthÈ 
bhÈsitvÈ ÈkÈseneva gantvÈ MigacÊre paccupaÔÔhÈsi.  

 KasmÈ pana thero ÈkÈsena gatoti. PitÈ kirassa seÔÔhi sattasu 
dvÈrakoÔÔhakesu aggaÄaÑ dÈpetvÈ Malle ÈÓÈpesi “sace  
______________________________________________________________ 
 1. ...pheÓupiÓÉa (SyÈ, Ka) 2. VÈgurajÈlaÑ (SyÈ) 3. ParisaÑ (SÊ, SyÈ) 
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nikkhamitvÈ gacchati, hatthapÈdesu naÑ gahetvÈ kÈsÈyÈni haritvÈ gihivesaÑ 
gaÓhÈpethÈ”ti. TasmÈ thero “ete mÈdisaÑ mahÈkhÊÓÈsavaÑ hatthe vÈ pÈde 
vÈ gahetvÈ apuÒÒaÑ pasaveyyuÑ, taÑ nesaÑ mÈ ahosÊ”ti cintetvÈ ÈkÈsena 
agamÈsi. ParasamuddavÈsittherÈnaÑ pana “®hitakova imÈ gÈthÈ bhÈsitvÈ 
vehÈsaÑ abbhuggantvÈ raÒÒo Korabyassa MigacÊre paccupaÔÔhÈsÊ”ti ayaÑ 
vÈcanÈmaggoyeva. 
 
 303. Migavoti tassa uyyÈnapÈlassa nÈmaÑ. Sodhentoti uyyÈnamaggaÑ 
samaÑ kÈretvÈ anto-uyyÈne tacchitabbayuttaÔÔhÈnÈni tacchÈpento 
sammajjitabbayuttÈni ÔhÈnÈni sammajjÈpento vÈlukÈ-okiraÓapupphavikiraÓa 
puÓÓaghaÔaÔÔhapana kadalikkhandhaÔhapanÈdÊni ca karontoti attho. Yena 
rÈjÈ Korabyo tenupasa~kamÊti amhÈkaÑ rÈjÈ sadÈ imassa kulaputtassa 
vaÓÓaÑ kathesi, passitukÈmo etaÑ, ÈgatabhÈvaÑ panassa na jÈnÈti, mahÈ 
kho panÈyaÑ paÓÓÈkÈro, gantvÈ raÒÒo ÈrocessÈmÊti cintetvÈ yena rÈjÈ 
Korabyo tenupasa~kami.  

 KittayamÈno ahosÊti so kira rÈjÈ theraÑ anussaritvÈ balamajjhepi 
nÈÔakamajjhepi “dukkaraÑ kataÑ kulaputtena tÈva mahantaÑ sampattiÑ 
pahÈya pabbajitvÈ punanivattitvÈ anapalokentenÈ”ti guÓaÑ kathesi, taÑ 
gahetvÈ ayaÑ evamÈha. VissajjethÈti vatvÈti orodhamahÈmattabalakÈyÈdÊsu 
yassa yaÑ anucchavikaÑ, tassa taÑ dÈpetvÈti attho. UssaÔÈya ussaÔÈyÈti 
ussitÈya ussitÈya, mahÈmattamahÈraÔÔhikÈdÊnaÑ vasena uggatuggatameva1 
parisaÑ gahetvÈ upasa~kamÊti attho. Idha bhavaÑ RaÔÔhapÈlo hatthatthare 
nisÊdat|ti hatthattharo tanuko bahalapupphÈdiguÓaÑ katvÈ atthato 
abhilakkhito hoti, tÈdise anÈpucchitvÈ nisÊdituÑ na yuttanti maÒÒamÈno 
evamÈha. 
 
 304. PÈrijuÒÒÈnÊti pÈrijuÒÒabhÈvÈ parikkhayÈ. JiÓÓoti jarÈjiÓÓo. 
VuÉÉhoti vayovuÉÉho. Mahallakoti jÈtimahallako. Addhagatoti addhÈnaÑ 
atikkanto. Vayo-anuppattoti pacchimavayaÑ anuppatto. PabbajatÊti 
dhuravihÈraÑ gantvÈ bhikkh| vanditvÈ “bhante mayÈ  
______________________________________________________________ 
 1. Uggatabh|taÑ tameva (Ka)  
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daharakÈle bahuÑ kusalaÑ kataÑ, idÈni mahallakomhi, mahallakassa cesÈ 
pabbajjÈ nÈma, cetiya~gaÓaÑ sammajjitvÈ appaharitaÑ katvÈ jÊvissÈmi, 
pabbÈjetha maÑ bhante”ti kÈruÒÒaÑ uppÈdento yÈcati, therÈ anukampÈya 
pabbÈjenti. TaÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ. DutiyavÈrepi eseva nayo.  

 AppÈbÈdhoti arogo. AppÈta~koti niddukkho. SamavepÈkiniyÈti 
samavipÈcaniyÈ1. GahaÓiyÈti kammajatejodhÈtuyÈ. Tattha yassa 
bhuttabhutto ÈhÈro jÊrati, yassa vÈ pana puÔabhattaÑ viya tatheva tiÔÔhati, 
ubhopete na samavepÈkiniyÈ gahaÓiyÈ samannÈgatÈ. Yassa pana bhuttakÈle 
bhattacchando uppajjateva, ayaÑ samavepÈkiniyÈ samannÈgato. NÈtisÊtÈya 
naccuÓhÈyÈti teneva kÈraÓena nÈtisÊtÈya naccuÓhÈya. AnupubbenÈti rÈjÈno 
vÈ harantÊti-ÈdinÈ anukkamena. DutiyavÈre 
rÈjabhayacorabhayachÈtakabhayÈdinÈ anukkamena. 
 
 305. DhammuddesÈ uddiÔÔhÈti dhammaniddesÈ uddiÔÔhÈ. UpaniyyatÊti 
jarÈmaraÓasantikaÑ gacchati, Èyukkhayena vÈ tattha niyyati. Addhuvoti 
dhuvaÔÔhÈnavirahito. AtÈÓoti tÈyituÑ samatthena virahito. Anabhissaroti 
asaraÓo abhisaritvÈ abhigantvÈ assÈsetuÑ samatthena virahito. Assakoti 
nissako sakabhaÓÉavirahito. SabbaÑ pahÈya gamanÊyanti sakabhaÓÉanti 
sallakkhitaÑ sabbaÑ pahÈya lokena gantabbaÑ. TaÓhÈdÈsoti taÓhÈya dÈso.  
 
 306. Hatthisminti hatthisippe. KatÈvÊti katakaraÓÊyo, sikkhitasikkho 
paguÓasippoti attho. Esa nayo sabbattha. �rubalÊti |rubalasampanno. Yassa 
hi phalakaÒca ÈvudhaÒca gahetvÈ parasenaÑ pavisitvÈ abhinnaÑ bhindato 
bhinnaÑ sandhÈrayato parahatthagataÑ rajjaÑ ÈharituÑ |rubalaÑ atthi, 
ayaÑ |rubalÊ nÈma. BÈhubalÊti bÈhubalasampanno. SesaÑ 
purimasadisameva. Alamattoti samattha-attabhÈvo.  

 PariyodhÈya vattissantÊti uppannaÑ uppaddavaÑ odhÈya avattharitvÈ 
vattissantÊti sallakkhetvÈ gahitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. SamavipÈkiniyÈ (SÊ, SyÈ)  
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 SaÑvijjati kho bho RaÔÔhapÈla imasmiÑ rÈjakule pah|taÑ 
hiraÒÒasuvaÓÓanti idaÑ so rÈjÈ upari dhammuddesassa kÈraÓaÑ Èharanto 
Èha. 

 AthÈparaÑ etadavocÈti etaÑ “passÈmi loke”ti-ÈdinÈ nayena catunnaÑ 
dhammuddesÈnaÑ anugÊtiÑ avoca. 
 
 307. Tattha bhiyyova kÈme abhipatthayantÊti ekaÑ labhitvÈ dve 
patthayanti, dve labhitvÈ cattÈroti evaÑ uttaruttari vatthukÈmakilesakÈme 
patthayantiyeva.  

 PasayhÈti sapattagaÓaÑ1 abhibhavitvÈ. SasÈgarantanti saddhiÑ 
sÈgarantena. OraÑ samuddassÈti yaÑ samuddassa orato sakaraÔÔhaÑ, tena 
atittar|poti attho. Na hatthÊti na hi atthi. 

 Aho vatÈ noti aho vata nu, ayameva vÈ pÈÔho. AmarÈti cÈh|ti amaraÑ 
iti ca Èhu. IdaÑ vuttaÑ hoti–yaÑ mataÑ ÒÈtÊ parivÈretvÈ kandanti, taÑ 
“aho vata amhÈkaÑ bhÈtÈ mato, putto mato”ti-ÈdÊnipi vadanti.  

 Phusanti phassanti maraÓaphassaÑ phusanti. Tatheva phuÔÔhoti yathÈ 
bÈlo, dhÊropi tatheva maraÓaphassena phuÔÔho, aphuÔÔho nÈma natthi, ayaÑ 
pana viseso. BÈlo ca2 bÈlyÈ vadhitova setÊti bÈlo bÈlabhÈvena 
maraÓaphassaÑ Ègamma vadhitova seti abhihatova sayati. AkataÑ vata me 
kalyÈÓanti-ÈdivippaÔisÈravasena calati vedhati vipphandati. DhÊro ca na 
vedhatÊti dhÊro sugatinimittaÑ passanto na vedhati na calati.  

 YÈya vosÈnaÑ idhÈdhigacchatÊti yÈya paÒÒÈya imasmiÑ loke 
sabbakiccavosÈnaÑ arahattaÑ adhigacchati, sÈva dhanato uttamatarÈ. 
AbyositattÈti3 apariyositattÈ, arahattapattiyÈ abhÈvenÈti attho. 
BhavÈbhaves|ti hÊnappaÓÊtesu bhavesu.  

 Upeti gabbhaÒca paraÒca lokanti tesu pÈpaÑ karontesu yo koci satto 
paramparÈya saÑsÈraÑ ÈpajjitvÈ gabbhaÒca paraÒca lokaÑ upeti. 
TassappapaÒÒoti tassa tÈdisassa appapaÒÒassa aÒÒo appapaÒÒo 
abhisaddahanto. 
______________________________________________________________ 
 1. SampattigaÓaÑ (SyÈ, Ka) 2. BÈlo hi (SÊ, SyÈ) 3. AsositattÈti (SÊ)  
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 SakammunÈ haÒÒatÊti attanÈ katakammavasena “kasÈhipi tÈletÊ”ti-ÈdÊhi 
kamma kÈraÓÈhi haÒÒati. Pecca paramhi loketi ito gantvÈ paramhi 
apÈyaloke.  

 Vir|par|penÈti vividhar|pena, nÈnÈsabhÈvenÈti attho. KÈmaguÓes|ti 
diÔÔha dhammikasamparÈyikesu sabbakÈmaguÓesu ÈdÊnavaÑ disvÈ. DaharÈti 
antamaso kalalamattabhÈvaÑ upÈdÈya taruÓÈ. VuÉÉhÈti vassasatÈtikkantÈ. 
ApaÓÓakaÑ sÈmaÒÒameva seyyoti aviruddhaÑ advajjhagÈmiÑ 
ekantaniyyÈnikaÑ sÈmaÒÒameva “seyyo, uttaritaraÒca paÓÊtataraÒcÈ”ti 
upadhÈretvÈ pabbajitosmi mahÈrÈjÈti. TasmÈ yaÑ tvaÑ vadasi “kiÑ disvÈ 
vÈ sutvÈ vÈ”ti, idaÑ disvÈ ca sutvÈ ca pabbajitosmÊti maÑ dhÈrehÊti 
desanaÑ niÔÔhÈpesÊti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

RaÔÔhapÈlasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. MaghadevasuttavaÓÓanÈ  

 308. EvaÑ me sutanti MaghadevasuttaÑ1. Tattha Maghadeva-
ambavaneti pubbe Maghadevo nÈma rÈjÈ taÑ ambavanaÑ ropesi. Tesu 
rukkhesu palujjamÈnesu aparabhÈge aÒÒepi rÈjÈno ropesuÑyeva. TaÑ pana 
paÔhamavohÈravasena2 Maghadevambavananteva sa~khaÑ gataÑ. SitaÑ 
pÈtvÈkÈsÊti sÈyanhasamaye vihÈracÈrikaÑ caramÈno ramaÓÊyaÑ 
bh|mibhÈgaÑ disvÈ “vasitapubbaÑ nu kho me imasmiÑ okÈse”ti Èvajjanto 
“pubbe ahaÑ Maghadevo nÈma rÈjÈ hutvÈ imaÑ ambavanaÑ ropesiÑ, 
ettheva pabbajitvÈ cattÈro brahmavihÈre bhÈvetvÈ brahmaloke nibbattiÑ. 
TaÑ kho panetaÑ kÈraÓaÑ bhikkhusaÑghassa apÈkaÔaÑ, pÈkaÔaÑ 
karissÈmÊ”ti aggaggadante dassento sitaÑ pÈtu akÈsi.  

 Dhammo assa atthÊti dhammiko. Dhammena rÈjÈ jÈtoti DhammarÈjÈ. 
Dhamme Ôhitoti dasakusalakammapathadhamme Ôhito. DhammaÑ caratÊti 
samaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. MakhÈdevasuttaÑ (SÊ), MaghadevambasuttaÑ (SyÈ) 
 2. PurimavohÈravasena (SÊ) 
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carati1. Tatra brÈhmaÓagahapatikes|ti yopi so pubbarÈj|hi brÈhmaÓÈnaÑ 
dinnaparihÈro, taÑ ahÈpetvÈ pakatiniyÈmeneva adÈsi, tathÈ gahapatikÈnaÑ. 
TaÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ. PakkhassÈti iminÈ pÈÔihÈrikapakkhopi sa~gahito. 
AÔÔhamÊ-uposathassa hi paccuggamanÈnuggamanavasena sattamiyaÒca 
navamiyaÒca, cÈtuddasapannarasÈnaÑ paccuggamanÈnuggamanavasena 
terasiyaÒca pÈÔipade cÈti ime divasÈ pÈÔihÈrikapakkhÈti veditabbÈ. Tesupi 
uposathaÑ upavasi. 
 
 309. Devad|tÈti devoti maccu, tassa d|tÈti devad|tÈ. SirasmiÒhi 
palitesu pÈtubh|tesu maccurÈjassa santike Ôhito viya hoti, tasmÈ palitÈni 
maccudevassa d|tÈti vuccanti. DevÈ viya d|tÈtipi devad|tÈ. YathÈ hi 
ala~katapaÔiyattÈya devatÈya ÈkÈse ÔhatvÈ “asukadivase marissatÊ”ti vutte 
taÑ tatheva hoti, evaÑ sirasmiÑ palitesu pÈtubh|tesu 
devatÈbyÈkaraÓasadisameva hoti. TasmÈ palitÈni devasadisÈ d|tÈti vuccanti. 
VisuddhidevÈnaÑ d|tÈtipi devad|tÈ. SabbabodhisattÈ hi 
jiÓÓabyÈdhitamatapabbajite2 disvÈva saÑvegamÈpajjitvÈ nikkhamma 
pabbajanti. YathÈha– 

    “JiÓÓaÒca disvÈ dukhitaÒca byÈdhitaÑ, 
     MataÒca disvÈ gatamÈyusa~khayaÑ. 
      KÈsÈyavatthaÑ pabbajitaÒca disvÈ, 
     TasmÈ ahaÑ pabbajitomhi rÈjÈ”ti. 

 IminÈ pariyÈyena palitÈni visuddhidevÈnaÑ d|tattÈ devad|tÈti vuccanti. 

 Kappakassa gÈmavaraÑ datvÈti satasahassuÔÔhÈnakaÑ jeÔÔhakagÈmaÑ 
datvÈ. KasmÈ adÈsi? SaÑviggamÈnasattÈ. Tassa hi aÒjalismiÑ ÔhapitÈni 
palitÈni disvÈva saÑvego uppajjati. AÒÒÈni caturÈsÊtivassasahassÈni Èyu 
atthi, evaÑ santepi maccurÈjassa santike ÔhitaÑ viya attÈnaÑ maÒÒamÈno 
saÑviggo pabbajjaÑ roceti. Tena vuttaÑ– 
______________________________________________________________ 
 1. RÈjadhammaÑ carati (SyÈ) 2. ByÈdhimatapabbajite (SÊ, SyÈ) 
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   “Sire disvÈna palitaÑ, Maghadevo disampati. 
   SaÑvegaÑ alabhÊ dhÊro, pabbajjaÑ samarocayÊ”ti. 

 Aparampi vuttaÑ– 

   “Uttama~garuhÈ mayhaÑ, ime jÈtÈ vayoharÈ. 
   PÈtubh|tÈ devad|tÈ, pabbajjÈsamayo mamÈ”ti1. 

 Purisayugeti vaÑsasambhave purise. KesamassuÑ ohÈretvÈti 
tÈpasapabbajjaÑ pabbajantÈpi hi paÔhamaÑ kesamassuÑ ohÈretvÈ 
pabbajanti, tato paÔÔhÈya vaÉÉhite kese bandhitvÈ jaÔÈkalÈpadharÈ hutvÈ 
vicaranti. Bodhisattopi tÈpasapabbajjaÑ. Pabbajito pana anesanaÑ 
ananuyuÒjitvÈ rÈjagehato ÈhaÔabhikkhÈya yÈpento brÈhmavihÈraÑ bhÈvesi. 
TasmÈ so mettÈsahagatenÈti-Èdi vuttaÑ. 

 KumÈrakÊÄitaÑ2 kÊÄÊti a~kena a~kaÑ parihariyamÈno kÊÄi. MÈlÈkalÈpaÑ 
viya hi naÑ ukkhipitvÈva vicariÑsu. RaÒÒo Maghadevassa putto -pa- 
pabbajÊti imassa pabbajitadivase paÒca ma~galÈni ahesuÑ. MaghadevaraÒÒo 
matakabhattaÑ, tassa raÒÒo pabbajitama~galaÑ, tassa puttassa 
chattussÈpanama~galaÑ, tassa puttassa uparajjama~galaÑ, tassa puttassa 
nÈmakaraÓama~galanti ekasmiÑyeva samaye paÒca ma~galÈni ahesuÑ3, 
sakalajambudÊpatale unna~galamahosi. 
 
 311. PuttapaputtakÈti puttÈ ca puttaputtÈ cÈti evaÑ pavattÈ tassa 
paramparÈ. Pacchimako ahosÊti pabbajjÈpacchimako ahosi. Bodhisatto kira 
brahmaloke nibbatto “pavattati nu kho taÑ mayÈ manussaloke nihataÑ4 
kalyÈÓavattan”ti Èvajjanto addasa “ettakaÑ addhÈnaÑ pavattati, idÈni na 
pavattissatÊ”ti. Na kho panÈhaÑ mayhaÑ paveÓiyÈ ucchijjituÑ dassÈmÊti 
attano vaÑse jÈtaraÒÒoyeva aggamahesiyÈ kucchismiÑ paÔisandhiÑ gahetvÈ 
attano vaÑsassa nemiÑ ghaÔento viya nibbatto, tenevassa nimÊti nÈmaÑ 
ahosi. Iti so pabbajita- 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 3 MaghadevajÈtake. 2. KumÈrakÊÄakaÑ (SÊ), kumÈrakÊÄikaÑ (SyÈ) 
 3. AkaÑsu (SÊ) 4. NihitaÑ (SÊ, SyÈ) 
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rÈj|naÑ sabbapacchimako hutvÈ pabbajitoti pabbajjÈpacchimako ahosi. 
GuÓehi pana atirekataro. Tassa hi sabbarÈj|hi atirekatarÈ dve guÓÈ ahesuÑ. 
Cat|su dvÈresu satasahassaÑ satasahassaÑ vissajjetvÈ devasikaÑ dÈnaÑ 
adÈsi, anuposathikassa ca dassanaÑ nivÈresi. Anuposathikesu hi rÈjÈnaÑ 
passissÈmÈti gatesu dovÈriko pucchati “tumhe uposathikÈ no vÈ”ti. Ye 
anuposathikÈ honti, te nivÈreti “anuposathikÈnaÑ rÈjÈ dassanaÑ na detÊ”ti. 
“MayaÑ janapadavÈsino kÈle bhojanaÑ kuhiÑ labhissÈmÈ”tipi tattha 
vacanokÈso natthi. Cat|su hi dvÈresu rÈja~gaÓe ca anekÈni 
bhattacÈÔisahassÈni paÔiyattÈneva honti. TasmÈ mahÈjano icchiticchitaÔÔhÈne 
massuÑ kÈretvÈ nhÈyitvÈ vatthÈni parivattetvÈ yathÈrucitaÑ bhojanaÑ 
bhuÒjitvÈ uposatha~gÈni adhiÔÔhÈya raÒÒo gehadvÈraÑ gacchati. DovÈrikena 
“uposathikÈ tumhe”ti pucchitapucchitÈ “Èma ÈmÈ”ti vadanti. Tena hi 
ÈgacchathÈti pavesetvÈ raÒÒo dasseti. Iti imehi dvÊhi guÓehi atirekataro 
ahosi. 
 
 312. DevÈnaÑ TÈvatiÑsÈnanti TÈvatiÑsabhavane nibbattadevÈnaÑ. Te 
kira devÈ VideharaÔÔhe MithilanagaravÈsino raÒÒo ovÈde ÔhatvÈ paÒca sÊlÈni 
rakkhitvÈ uposathakammaÑ katvÈ tattha nibbattÈ raÒÒo guÓakathaÑ 
kathenti. Te sandhÈya vuttaÑ “devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnan”ti. 

 Nisinno hotÊti pÈsÈdavarassa uparigato dÈnaÒca sÊlaÒca 
upaparikkhamÈno nisinno hoti. EvaÑ kirassa ahosi “dÈnaÑ nu kho 
mahantaÑ udÈhu sÊlaÑ, yadi dÈnaÑ mahantaÑ, ajjhottharitvÈ dÈnameva 
dassÈmi. Atha sÊlaÑ, sÊlameva p|rissÈmÊ”ti. Tassa idaÑ mahantaÑ idaÑ 
mahantan”ti nicchituÑ asakkontasseva Sakko gantvÈ purato pÈturahosi. 
Tena vuttaÑ atha kho Œnanda -pa- sammukhe pÈturahosÊti. EvaÑ kirassa 
ahosi “raÒÒo ka~khÈ uppannÈ, tassa ka~khacchedanatthaÑ paÒhaÒca 
kathessÈmi, idhÈgamanatthÈya paÔiÒÒaÒca gaÓhissÈmÊ”ti. TasmÈ gantvÈ 
sammukhe pÈturahosi. RÈjÈ adiÔÔhapubbaÑ r|paÑ disvÈ bhÊto ahosi 
lomahaÔÔhajÈto. Atha naÑ Sakko “mÈ bhÈyi mahÈrÈja, vissattho paÒhaÑ 
puccha, ka~khaÑ te paÔivinodessÈmÊ”ti Èha. 
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 RÈjÈ– 

  “PucchÈmi taÑ mahÈrÈja, sabbabh|tÈnamissara. 
   DÈnaÑ vÈ brahmacariyaÑ vÈ, katamaÑ su mahapphalan”ti1– 

 PaÒhaÑ pucchi. Sakko “dÈnaÑ nÈma kiÑ, sÊlameva guÓavisiÔÔhatÈya 
mahantaÑ. AhaÒhi pubbe mahÈrÈja dasavassasahassÈni dasannaÑ 
jaÔilasahassÈnaÑ dÈnaÑ datvÈ pettivisayato na mutto, sÊlavantÈ pana 
mayhaÑ dÈnaÑ bhuÒjitvÈ brahmaloke nibbattÈ”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ avoca– 

  “HÊnena brahmacariyena, khattiye upapajjati. 
   Majjhimena ca devattaÑ, uttamena visujjhati. 

   Na hete sulabhÈ kÈyÈ, yÈcayogena kenaci. 
   Ye kÈye upapajjanti, anÈgÈrÈ tapassino”ti1. 

 EvaÑ raÒÒo ka~khaÑ vinodetvÈ devalokagamanÈya 
paÔiÒÒÈgahaÓatthaÑ lÈbhÈ te mahÈrÈjÈti-ÈdimÈha. Tattha avikampamÈnoti 
abhÈyamÈno. AdhivÈsesÊti ahaÑ mahÈjanaÑ kusalaÑ samÈdapemi2, 
puÒÒavantÈnaÑ pana vasanaÔÔhÈnaÑ disvÈ Ègatena manussapathe sukhaÑ 
kathetuÑ hotÊti adhivÈsesi. 
 
 313. EvaÑ bhaddantavÈti evaÑ hotu bhaddakaÑ tava vacananti vatvÈ. 
YojetvÈti ekasmiÑyeva yuge sahassa-assÈjÈnÊye yojetvÈ. TesaÑ pana 
pÈÔiyekkaÑ yojanakiccaÑ natthi, manaÑ Ègamma yuttÈyeva honti. So pana 
dibbaratho diyaÉÉhayojana satiko hoti, naddhito paÔÔhÈya rathasÊsaÑ 
paÒÒÈsayojanÈni, akkhabandho paÓÓÈsayojanÈni, akkhabandhato paÔÔhÈya 
pacchÈbhÈgo paÓÓÈsayojanÈni, sabbo sattavaÓÓaratanamayo. Devaloko 
nÈma uddhaÑ, manussaloko adho, tasmÈ heÔÔhÈmukhaÑ rathaÑ pesesÊti na 
sallakkhetabbaÑ. YathÈ pana pakatimaggaÑ peseti, evameva manussÈnaÑ 
sÈyamÈsabhatte niÔÔhite candena3 saddhiÑ yuganaddhaÑ katvÈ pesesi, 
yamakacandÈ uÔÔhitÈ viya ahesuÑ. MahÈjano disvÈ “yamakacandÈ uggatÈ”ti 
Èha. Œgacchante Ègacchante na yamakacandÈ, ekaÑ vimÈnaÑ, na vimÈnaÑ, 
eko rathoti. Rathopi Ègacchanto 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 6. 185 piÔÔhe. 2. SamÈdapesiÑ (Ka) 3. Navacandena (SÊ) 
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Ègacchanto pakatirathappamÈÓova, assÈpi pakati-assappamÈÓÈva ahesuÑ. 
EvaÑ rathaÑ ÈharitvÈ raÒÒo pÈsÈdaÑ padakkhiÓaÑ katvÈ 
pÈcÊnasÊhapaÒjaraÔÔhÈne rathaÑ nivattetvÈ ÈgatamaggÈbhimukhaÑ katvÈ 
sÊhapaÒjare ÔhatvÈva ÈrohanasajjaÑ Ôhapesi. 

 Abhiruha mahÈrÈjÈti rÈjÈ “dibbayÈnaÑ me laddhan”ti na tÈvadeva 
abhiruhi, nÈgarÈnaÑ pana ovÈdaÑ adÈsi “passatha tÈtÈ, yaÑ me Sakkena 
devaraÒÒÈ dibbaratho pesito, so ca kho na jÈtigottaÑ vÈ kulappadesaÑ vÈ 
paÔicca pesito, mayhaÑ pana sÊlÈcÈraguÓe pasÊditvÈ pesito. Sace tumhepi 
sÊlaÑ rakkhissatha, tumhÈkampi pesessati, evaÑ rakkhituÑ yuttaÑ nÈmetaÑ 
sÊlaÑ. NÈhaÑ devalokaÑ gantvÈ cirÈyissÈmi, appamattÈ hothÈ”ti 
mahÈjanaÑ ovaditvÈ paÒcasu sÊlesu patiÔÔhÈpetvÈ rathaÑ abhiruhi. Tato 
MÈtali sa~gÈhako “ahampi mahÈrÈjassa mamÈnucchavikaÑ karissÈmÊ”ti 
ÈkÈsamhi dve magge dassetvÈ apica mahÈrÈjÈti-ÈdimÈha. 

 Tattha katamenÈti mahÈrÈja imesu maggesu eko nirayaÑ gacchati, eko 
devalokaÑ, tesu taÑ katamena nemi. YenÈti yena maggena gantvÈ yattha 
pÈpakammantÈ pÈpakÈnaÑ kammÈnaÑ vipÈkaÑ paÔisaÑvediyanti, taÑ 
ÔhÈnaÑ sakkÈ hoti passitunti attho. Dutiyapadepi eseva nayo. JÈtakepi– 

   “Kena taÑ nemi maggena, rÈjaseÔÔha disampati. 
   Yena vÈ pÈpakammantÈ, puÒÒakammÈ ca ye narÈ”ti1– 

 GÈthÈya ayamevattho. TenevÈha– 

   “Niraye tÈva passÈmi, ÈvÈse pÈpakamminaÑ. 
   ®hÈnÈni luddakammÈnaÑ, dussÊlÈnaÒca yÈ gatÊ”ti1. 

 Ubhayeneva maÑ MÈtali nehÊti MÈtali dvÊhi maggehi maÑ nehi, ahaÑ 
nirayaÑ passitukÈmo devalokampÊti. PaÔhamaÑ katamena nemÊti. 
PaÔhamaÑ nirayamaggena nehÊti. Tato MÈtali attano ÈnubhÈvena rÈjÈnaÑ 
paÒcadasa mahÈniraye dassesi. VitthÈrakathÈ panettha– 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 6. 187 piÔÔhe. 
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   “Dassesi MÈtali raÒÒo, duggaÑ vetaraÓiÑ nadiÑ. 
   KuthitaÑ khÈrasaÑyuttaÑ, tattaÑ aggisikh|paman”ti1– 

 JÈtake vuttanayena veditabbÈ. NirayaÑ dassetvÈ rathaÑ nivattetvÈ 
devalokÈbhimukhaÑ gantvÈ BÊraÓÊdevadhÊtÈya SoÓadinnadevaputtassa 
gaÓadevaputtÈnaÒca vimÈnÈni dassento devalokaÑ nesi. TatrÈpi 
vitthÈrakathÈ– 

   “Yadi te sutÈ BÊraÓÊ jÊvaloke, 
   ŒmÈyadÈsÊ ahu brÈhmaÓassa. 
   SÈ pattakÈle2 atithiÑ viditvÈ, 
   MÈtÈ’va puttaÑ saki’mÈbhinandÊ. 

 SaÑyamÈ saÑvibhÈgÈ ca, sÈ vimÈnasmi modatÊ”ti1–  

 JÈtake vuttanayeneva veditabbÈ. 

 EvaÑ gacchato pana tassa rathanemi vaÔÔiyÈ Cittak|ÔadvÈrakoÔÔhakassa 
ummÈre pahatamatteva devanagare kolÈhalaÑ ahosi. SakkaÑ devarÈjÈnaÑ 
ekakaÑyeva ohÈya devasaÑgho mahÈsattaÑ paccuggamanamakÈsi, taÑ 
devatÈnaÑ ÈdaraÑ3 disvÈ Sakko cittaÑ sandhÈretuÑ asakkonto “abhirama 
mahÈrÈja devesu devÈnubhÈvenÈ”ti Èha. EvaÑ kirassa ahosi “ayaÑ rÈjÈ ajja 
ÈgantvÈ ekadivaseneva devagaÓaÑ attano abhimukhamakÈsi. Sace ekaÑ dve 
divase vasissati, na maÑ devÈ olokessantÊ”ti. So us|yamÈno “mahÈrÈja 
tuyhaÑ imasmiÑ devaloke vasituÑ puÒÒaÑ natthi, aÒÒesaÑ puÒÒena 
vasÈhÊ”ti iminÈ adhippÈyena evamÈha. Bodhisatto “nÈsakkhi jarasakko 
manaÑ sandhÈretuÑ, paraÑ nissÈya laddhaÑ kho pana yÈcitvÈ 
laddhabhaÓÉakaÑ viya hotÊ”ti paÔikkhipanto alaÑ mÈrisÈti-ÈdimÈha. 
JÈtakepi vuttaÑ– 

   “YathÈ yÈcitakaÑ yÈnaÑ, yathÈ yÈcitakaÑ dhanaÑ. 
   EvaÑsampada’meve’taÑ, yaÑ parato dÈnapaccayÈ. 
   Na cÈha’metamicchÈmi, yaÑ parato dÈnapaccayÈ”ti4– 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 6. 196 piÔÔhe. 2. PattakÈlaÑ (SÊ, SyÈ) 
 3. ŒgataÑ (SyÈ, Ka) 4. Khu 6. 203 piÔÔhe. 
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 SabbaÑ vattabbaÑ. Bodhisatto pana manussattabhÈvena kativÈre 
devalokaÑ gatoti. CattÈro–MandhÈturÈjakÈle SÈdhinarÈjakÈle 
GuttilavÊÓÈvÈdakakÈle NimimahÈrÈjakÈleti. So MandhÈtukÈle devaloke 
asa~khyeyyaÑ kÈlaÑ vasi, tasmiÑ hi vasamÈneyeva chattiÑsa sakkÈ 
caviÑsu. SÈdhinarÈjakÈle sattÈhaÑ vasi, manussagaÓanÈya satta vassasatÈni 
honti. GuttilavÊÓÈvÈdakakÈle ca NimirÈjakÈle ca muhuttamattaÑ vasi, 
manussagaÓanÈya satta divasÈni honti. 
 
 314. Tattheva MithilaÑ paÔinesÊti paÔinetvÈ pakatisirigabbheyeva 
patiÔÔhÈpesi. 
 
 315. KaÄÈrajanakoti tassa nÈmaÑ. KaÄÈradantatÈya pana kaÄÈrajanakoti 
vutto. Na so agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajÊti ettakamattameva na akÈsi, 
sesaÑ sabbaÑ pÈkatikameva ahosi. 
 
 316. Samucchedo hotÊti ettha kalyÈÓavattaÑ ko samucchindati, kena 
samucchinnaÑ, ko pavatteti, kena pavattitaÑ nÈma hotÊti ayaÑ vibhÈgo 
veditabbo. Tattha sÊlavÈ bhikkhu “na sakkÈ mayÈ arahattaÑ laddhun”ti 
vÊriyaÑ akaronto samucchindati. DussÊlena samucchinnaÑ nÈma hoti. Satta 
sekhÈ pavattenti. khÊÓÈsavena pavattitaÑ nÈma hoti. SesaÑ sabbattha 
uttÈnamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

MaghadevasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. MadhurasuttavaÓÓanÈ 

 317. EvaÑ me sutanti MadhurasuttaÑ. Tattha MahÈkaccÈnoti gihikÈle 
UjjenikaraÒÒo purohitaputto abhir|po dassanÊyo pÈsÈdiko suvaÓÓavaÓÓo ca. 
MadhurÈyanti evaÑnÈmake nagare. GundÈvaneti 
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kaÓhakagundÈvane. Avantiputtoti AvantiraÔÔhe raÒÒo dhÊtÈya putto. Vuddho 
ceva arahÈ cÈti daharaÑ arahantampi na tathÈ sambhÈventi yathÈ 
mahallakaÑ, thero pana vuddho ceva ahosi arahÈ ca. BrÈhmaÓÈ bho 
KaccÈnÈti so kira rÈjÈ brÈhmaÓaladdhiko, tasmÈ evamÈha. BrÈhmaÓova 
seÔÔho vaÓÓoti-ÈdÊsu jÈtigottÈdÊnaÑ paÒÒÈpanaÔÔhÈne brÈhmaÓÈva seÔÔhÈti 
dasseti. HÊno aÒÒo vaÓÓoti itare tayo vaÓÓÈ hÊnÈ lÈmakÈti vadati. Sukkoti 
paÓÉaro. KaÓhoti kÈÄako. SujjhantÊti jÈtigottÈdipaÒÒÈpanaÔÔhÈnesu sujjhanti. 
Brahmuno puttÈti mahÈbrahmuno puttÈ. OrasÈ mukhato jÈtÈti ure vasitvÈ 
mukhato nikkhantÈ, ure katvÈ saÑvaddhitÈti vÈ orasÈ. BrahmajÈti brahmato 
nibbattÈ. Brahmani mmitÈti brahmunÈ nimmitÈ. BrahmadÈyÈdÈti brahmuno 
dÈyÈdÈ. Ghosoyeva kho esoti vohÈramattamevetaÑ. 
 
 318. IjjheyyÈti samijjheyya, yattakÈni dhanÈdÊni pattheyya, tattakehissa 
manoratho p|reyyÈti attho. KhattiyopissÈssÈti khattiyopi assa 
issariyasampattassa pubbu ÔÔhÈyÊ assa. NesaÑ ettha kiÒcÊti na etesaÑ ettha 
kiÒci. 
 
 322. Œsanena vÈ nimanteyyÈmÈti nisinnÈsanaÑ papphoÔetvÈ idha 
nisÊdÈti vadeyyÈma. AbhinimanteyyÈmapi nanti abhiharitvÈ taÑ 
nimanteyyÈma. Tattha duvidho abhihÈro vÈcÈya ceva kÈyena ca. 
“TumhÈkaÑ icchiticchitakkhaÓe mamaÑ cÊvarÈdÊhi vadeyyÈtha yenattho”ti 
vadanto hi vÈcÈya abhiharitvÈ nimanteti nÈma. CÊvarÈdivekallaÑ 
sallakkhetvÈ “idaÑ gaÓhathÈ”ti tÈni dento pana kÈyena abhiharitvÈ 
nimanteti nÈma. Tadubhayampi sandhÈya “abhinimanteyyÈmapi nan”ti Èha. 
RakkhÈvaraÓaguttinti rakkhÈsa~khÈtaÒceva ÈvaraÓasa~khÈtaÒca guttiÑ. YÈ 
panesÈ Èvudhahatthe purise Ôhapentena rakkhÈ, sÈ dhammikÈ nÈma 
saÑvihitÈ na hoti. YathÈ pana avelÈya kaÔÔhahÈrikÈpaÓÓahÈrikÈdayo 
vihÈraÑ na pavisanti, migaluddakÈdayo vihÈrasÊmÈya mige vÈ macche vÈ na 
gaÓhanti, evaÑ saÑvidahantena dhammikÈ nÈma saÑvihitÈ hoti. TaÑ 
sandhÈyÈha “dhammikan”ti. 
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 EvaÑ santeti evaÑ catunnampi vaÓÓÈnaÑ pabbajitÈnaÑ 
pabbajitasakkÈrena same samÈne. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 
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MadhurasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
5. BodhirÈjakumÈrasuttavaÓÓanÈ 

 324. EvaÑ me sutanti BodhirÈjakumÈrasuttaÑ. Tattha kokanadoti 
kokanadaÑ vuccati padumaÑ. So ca ma~galapÈsÈdo olokanakapadumaÑ1 
dassetvÈ kato, tasmÈ kokanadoti sa~khaÑ labhi. 
 
 325. YÈva pacchimasopÈnakaÄevarÈti ettha pacchimasopÈnakaÄevaranti 
paÔhamaÑ sopÈnaphalakaÑ vuttaÑ. AddasÈ khoti olokanatthaÑyeva 
dvÈrakoÔÔhake Ôhito addasa. BhagavÈ tuÓhÊ ahosÊti “kissa nu kho atthÈya 
rÈjakumÈrena ayaÑ mahÈsakkÈro kato”ti Èvajjanto puttapatthanÈya 
katabhÈvaÑ aÒÒÈsi. So hi rÈjakumÈro aputtako, sutaÒcÈnena2 ahosi 
“BuddhÈnaÑ kira adhikÈraÑ katvÈ manasÈ icchitaÑ labhantÊ”ti. So 
“sacÈhaÑ puttaÑ labhissÈmi, SammÈsambuddho mama celappaÔikaÑ3 
akkamissati. No ce labhissÈmi, na akkamissatÊ”ti patthanaÑ katvÈ 
santharÈpesi. Atha BhagavÈ “nibbattissati nu kho etassa putto”ti ÈvajjetvÈ 
“na nibbattissatÊ”ti addasa. 

 Pubbe kira so ekasmiÑ dÊpe vasamÈno samacchandena sakuÓapotake4 
khÈdi. Sacassa mÈtugÈmo aÒÒova bhaveyya, puttaÑ labheyya. Ubhohi pana 
samÈnacchandehi hutvÈ pÈpakammaÑ kataÑ, tenassa putto na nibbattissatÊti 
aÒÒÈsi. Dusse pana akkante “BuddhÈnaÑ adhikÈraÑ katvÈ patthitapatthitaÑ 
labhantÊti loke anussavo. MayÈ ca mahÈ-abhinÊhÈro kato, na ca puttaÑ 
labhÈmi, tucchaÑ idaÑ vacanan”ti micchÈgahaÓaÑ gaÓheyya. TitthiyÈpi 
“natthi samaÓÈnaÑ akattabbaÑ nÈma. CelappaÔikaÑ maddantÈ ÈhiÓÉantÊ”ti  
______________________________________________________________ 
 1. OlambakapadumaÑ (SÊ) 2. Sutavanto (SÊ), puttapatthanena (SyÈ) 
 3. CalapattikaÑ (SÊ) 4. CakorakasakuÓapotake (SÊ) 
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ujjhÈyeyyuÑ. Etarahi ca akkamantesu bah| bhikkh| paracittaviduno, te 
bhabbaÑ1 jÈnitvÈ akkamissanti, abhabbaÑ jÈnitvÈ na akkamissanti. AnÈgate 
pana upanissayo mando bhavissati, anÈgataÑ na jÈnissanti. Tesu 
akkamantesu sace patthitaÑ ijjhissati, iccetaÑ kusalaÑ. No ce ijjhissati, 
“pubbe bhikkhusaÑghassa abhinÊhÈraÑ katvÈ icchi ticchitaÑ labhanti, taÑ 
idÈni na labhanti. Teyeva maÒÒe bhikkh| paÔipattip|rakÈ ahesuÑ, ime 
paÔipattiÑ p|retuÑ na sakkontÊ”ti manussÈ vippaÔisÈrino bhavissantÊti imehi 
kÈraÓehi BhagavÈ akkamituÑ anicchanto tuÓhÊ ahosi. SikkhÈpadaÑ 
paÒÒapesi “na bhikkhave celappaÔikÈ akkamitabbÈ”ti2. Ma~galatthÈya 
paÒÒattaÑ anakkamantesu pana akkamanatthÈya anupaÒÒattiÑ Ôhapesi “gihÊ 
bhikkhave ma~galikÈ, anujÈnÈmi bhikkhave gihÊnaÑ ma~galatthÈyÈ”ti3. 
 
 326. PacchimaÑ janataÑ TathÈgato anukampatÊti4 idaÑ thero vuttesu 
kÈraÓesu tatiyaÑ kÈraÓaÑ sandhÈyÈha. Na kho sukhena sukhanti kasmÈ 
Èha? KÈmasukhallikÈnuyogasaÒÒÊ hutvÈ SammÈsambuddho na akkami, 
tasmÈ ahampi SatthÈrÈ samÈnacchando bhavissÈmÊti maÒÒamÈno evamÈha. 
 
 327. So kho ahanti-Èdi “yÈva rattiyÈ pacchime yÈme”ti tÈva 
MahÈsaccake5 vutta nayena veditabbaÑ. Tato paraÑ yÈva PaÒcavaggiyÈnaÑ 
ÈsavakkhayÈ PÈsarÈsisutte6 vuttanayena veditabbaÑ.  
 
 343. A~kusagayhe7 sippeti a~kusagahaÓasippe. Kusalo ahanti cheko 
ahaÑ. Kassa panÈyaÑ santike sippaÑ uggaÓhÊti. Pitu santike, pitÈpissa pitu 
santikeva uggaÓhi. KosambiyaÑ kira ParantaparÈjÈ nÈma rajjaÑ kÈresi. 
RÈjamahesÊ garubhÈrÈ8 ÈkÈsatale raÒÒÈ saddhiÑ bÈlÈtapaÑ tappamÈnÈ 
rattakambalaÑ pÈrupitvÈ nisinnÈ hoti, eko hatthili~gasakuÓo “maÑsapesÊ”ti 
maÒÒamÈno gahetvÈ ÈkÈsaÑ pakkhandi. SÈ “chaÉÉeyya man”ti bhayena 
nissaddÈ ahosi, so taÑ pabbatapÈde rukkhaviÔape Ôhapesi. SÈ pÈÓissaraÑ 
karontÊ mahÈsaddamakÈsi 
______________________________________________________________ 
 1. BhabbamattaÑ (SÊ, SyÈ) 2. Vi 4. 267 piÔÔhe. 3. Vi 4. 268 piÔÔhe. 
 4. ApaloketÊti (SÊ, SyÈ, Ka) 5. Ma 1. 299 piÔÔhe. 
 6. Ma 1. 216 piÔÔhe. 7. A~kusagaÓhe (SyÈ) 8. GarugabbhÈ (SyÈ) 
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sakuÓo palÈyi, tassÈ tattheva gabbhavuÔÔhÈnaÑ ahosi. TiyÈmarattiÑ deve 
vassante kambalaÑ pÈrupitvÈ nisÊdi. Tato ca avid|re tÈpaso vasati. So tassÈ 
saddena aruÓe uggate rukkham|laÑ Ègato jÈtiÑ pucchitvÈ nisseÓiÑ 
bandhitvÈ otÈretvÈ attano vasanaÔÔhÈnaÑ netvÈ yÈguÑ pÈyesi. DÈrakassa 
megha-utuÒca pabbata-utuÒca gahetvÈ jÈtattÈ Udenoti1 nÈmaÑ akÈsi. 
TÈpaso phalÈphalÈni ÈharitvÈ dvepi jane posesi. 

 SÈ ekadivasaÑ tÈpasassa ÈgamanavelÈya paccuggamanaÑ katvÈ 
itthikuttaÑ dassetvÈ tÈpasaÑ sÊlabhedaÑ ÈpÈdesi. TesaÑ ekato vasantÈnaÑ 
kÈle gacchante ParantaparÈjÈ kÈlaÑ akÈsi. TÈpaso rattibhÈge nakkhattaÑ 
oloketvÈ raÒÒo matabhÈvaÑ ÒatvÈ “tuyhaÑ rÈjÈ mato, putto te kiÑ idha 
vasituÑ icchati, udÈhu pettike rajje chattaÑ ussÈpetun”ti pucchi. SÈ puttassa 
Èdito paÔÔhÈya sabbaÑ pavattiÑ ÈcikkhitvÈ chattaÑ ussÈpetukÈmataÒcassa 
ÒatvÈ tÈpasassa Èrocesi. TÈpaso ca hatthiganthasippaÑ jÈnÈti, kutonena 
laddhaÑ? Sakkassa santikÈ. Pubbe kirassa Sakko upaÔÔhÈnaÑ ÈgantvÈ “kena 
kilamathÈ”ti pucchi. So “hatthiparissayo atthÊ”ti Èrocesi. Tassa Sakko 
hatthiganthaÒceva vÊÓakaÒca datvÈ “palÈpetukÈmatÈya sati imaÑ tantiÑ 
vÈdetvÈ imaÑ silokaÑ vadeyyÈtha, pakkositukÈmatÈya sati imaÑ silokaÑ 
vadeyyÈthÈ”ti Èha. TÈpaso taÑ sippaÑ kumÈrassa adÈsi. So ekaÑ 
vaÔarukkhaÑ abhiruhitvÈ hatthÊsu Ègatesu tantiÑ vÈdetvÈ silokaÑ vadati, 
hatthÊ bhÊtÈ pÈlÈyiÑsu. 

 So sippassa ÈnubhÈvaÑ ÒatvÈ punadivase pakkosanasippaÑ payojesi. 
JeÔÔhakahatthÊ ÈgantvÈ khandhaÑ upanÈmesi. So tassa khandhagato 
yuddhasamatthe taruÓahatthÊ uccinitvÈ kambalaÒca muddikaÒca gahetvÈ 
mÈtÈpitaro vanditvÈ nikkhanto anupubbena taÑ taÑ gÈmaÑ pavisitvÈ “ahaÑ 
raÒÒo putto, sampattiÑ atthikÈ Ègacchant|”ti janasa~gahaÑ katvÈ nagaraÑ 
parivÈretvÈ “ahaÑ raÒÒo putto, mayhaÑ chattaÑ dethÈ”ti asaddahantÈnaÑ 
kambalaÒca muddikaÒca dassetvÈ chattaÑ ussÈpesi. So hatthivittako hutvÈ 
“asukaÔÔhÈne sundaro hatthÊ atthÊ”ti vutte gantvÈ gaÓhÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. Utenoti (Ka) 
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CaÓÉapajjoto “tassa santike sippaÑ gaÓhissÈmÊ”ti kaÔÔhahatthiÑ payojetvÈ 
tassa anto yodhe nisÊdÈpetvÈ taÑ hatthiÑ gahaÓatthÈya ÈgataÑ gaÓhitvÈ 
tassa santike sippaÑ gahaÓatthÈya dhÊtaraÑ uyyojesi. So tÈya saddhiÑ 
saÑvÈsaÑ kappetvÈ taÑ gahetvÈ attano nagaraÑyeva agamÈsi. TassÈ 
kucchiyaÑ uppanno ayaÑ BodhirÈjakumÈro attano pitu santike sippaÑ 
uggaÓhi. 
 
 344. PadhÈniya~gÈnÊti padhÈnaÑ vuccati padahanabhÈvo, 
padhÈnamassa atthÊti padhÈniyo. PadhÈniyassa bhikkhuno a~gÈnÊti 
padhÈniya~gÈni. Saddhoti saddhÈya sama nnÈgato. SÈ panesÈ 
ÈgamanasaddhÈ adhigamasaddhÈ okappanasaddhÈ pasÈdasaddhÈti 
catubbidhÈ. Tattha sabbaÒÒubodhisattÈnaÑ saddhÈ abhinÊhÈrato paÔÔhÈya 
ÈgatattÈ ÈgamanasaddhÈ nÈma. AriyasÈvakÈnaÑ paÔivedhena adhigatattÈ 
adhigamasaddhÈ nÈma. Buddho dhammo saÑghoti vutte acalabhÈvena 
okappanaÑ okappanasaddhÈ nama. PasÈduppatti pasÈdasaddhÈ nÈma, idha 
pana okappanasaddhÈ adhippetÈ. Bodhinti catumaggaÒÈÓaÑ. TaÑ 
suppaÔividdhaÑ TathÈgatenÈti saddahati, desanÈsÊsa meva cetaÑ, iminÈ pana 
a~gena tÊsupi ratanesu saddhÈ adhippetÈ. Yassa hi BuddhÈdÊsu pasÈdo 
balavÈ, tassa padhÈnaÑ vÊriyaÑ ijjhati. 

 AppÈbÈdhoti arogo. AppÈta~koti niddukkho. SamavepÈkiniyÈti 
samavipÈcaniyÈ1. GahaÓiyÈti kammajatejodhÈtuyÈ. NÈtisÊtÈya nÈccuÓhÈyÈti 
atisÊtagahaÓiko hi sÊtabhÊr| hoti, accuÓhagahaÓiko uÓhabhÊr|, tesaÑ 
padhÈnaÑ na ijjhati. MajjhimagahaÓikassa ijjhati. TenÈha “majjhimÈya 
padhÈnakkhamÈyÈ”ti. YathÈbh|taÑ attÈnaÑ ÈvikattÈti yathÈbh|taÑ attano 
aguÓaÑ pakÈsetÈ. UdayatthagÈminiyÈti udayaÒca atthaÒca gantuÑ 
paricchindituÑ samatthÈya, etena paÒÒÈsalakkhaÓapariggÈhikaÑ 
udayabbayaÒÈÓaÑ vuttaÑ. AriyÈyÈti parisuddhÈya. NibbedhikÈyÈti 
anibbiddhapubbe lobhakkhandhÈdayo nibbijjhituÑ samatthÈya. 
SammÈdukkhakkhayagÈminiyÈti tada~gavasena kilesÈnaÑ pahÊnattÈ yaÑ 
dukkhaÑ khÊyati, tassa dukkhassa khayagÈminiyÈ. Iti sabbehipi imehi 
padehi vipassanÈpaÒÒÈva kathitÈ. DuppaÒÒassa hi padhÈnaÑ na ijjhati. 
ImÈni ca paÒca padhÈniya~gÈni lokiyÈneva veditabbÈni. 
______________________________________________________________ 
 1. SamavipÈkiniyÈ (SÊ, SyÈ) 
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 345. SÈyamanusiÔÔho pÈto visesaÑ adhigamissatÊti attha~gate s|riye 
anusiÔÔho aruÓuggamane visesaÑ adhigamissati. PÈtamanusiÔÔho sÈyanti 
aruÓuggamane anusiÔÔho s|riyattha~gamanavelÈyaÑ. AyaÒca pana desanÈ 
neyyapuggalavasena vuttÈ. DandhapaÒÒo hi neyyapuggalo sattahi divasehi 
arahattaÑ pÈpuÓÈti, tikkhapaÒÒo ekadivasena, sesadivase 
majjhimapaÒÒÈvasena veditabbaÑ. Aho Buddho aho dhammo aho 
dhammassa svÈkkhÈtatÈti yasmÈ BuddhadhammÈnaÑ uÄÈratÈya dhammassa 
ca svÈkkhÈtatÈya pÈto kammaÔÔhÈnaÑ kathÈpetvÈ sÈyaÑ arahattaÑ pÈpuÓÈti, 
tasmÈ pasaÑsanto evamÈha. Yatra hi nÈmÈti vimhayatthe nipÈto. 
 
 346. KucchimatÊti ÈpannasattÈ. Yo me ayaÑ bhante kucchigatoti kiÑ 
panevaÑ saraÓaÑ gahitaÑ hotÊti. Na hoti. AcittakasaraÓagamanaÑ nÈma 
natthi, Èrakkho panassa paccupaÔÔhitova hoti. Atha naÑ yadÈ mahallakakÈle 
mÈtÈpitaro “tÈta kucchigatameva taÑ saraÓaÑ gaÓhÈpayimhÈ”ti sÈrenti, so 
ca sallakkhetvÈ “ahaÑ saraÓaÑ gato upÈsako”ti satiÑ uppÈdeti, tadÈ 
saraÓaÑ gahitaÑ nÈma hoti. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 
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BodhirÈjakumÈrasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
6. A~gulimÈlasuttavaÓÓanÈ 

 347. EvaÑ me sutanti A~gulimÈlasuttaÑ. Tattha a~gulÊnaÑ mÈlaÑ 
dhÈretÊti kasmÈ dhÈreti? Œcariyavacanena. TatrÈyaÑ anupubbikathÈ– 

 AyaÑ kira KosalaraÒÒo purohitassa MantÈÓiyÈ nÈma brÈhmaÓiyÈ 
kucchismiÑ paÔisandhiÑ aggahesi. BrÈhmaÓiyÈ rattibhÈge gabbhavuÔÔhÈnaÑ 
ahosi. Tassa mÈtukucchito nikkhamanakÈle sakalanagare ÈvudhÈni 
pajjaliÑsu, raÒÒo ma~galasakuntopi1 sirisayane2 ÔhapitÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Ma~galaÑ karonto (Ka) 2. SakaÔÔhÈne (SÊ) 
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asilaÔÔhipi pajjali. BrÈhmaÓo nikkhamitvÈ nakkhattaÑ olokento 
coranakkhattena jÈtoti raÒÒo santikaÑ gantvÈ sukhaseyyabhÈvaÑ pucchi.  

 RÈjÈ “kuto me Ècariya sukhaseyyÈ, mayhaÑ ma~galÈvudhaÑ pajjali, 
rajjassa vÈ jÊvitassa vÈ antarÈyo bhavissati maÒÒe”ti. MÈ bhÈyi mahÈrÈja, 
mayhaÑ ghare kumÈro jÈto, tassÈnubhÈvena na kevalaÑ tuyhaÑ nivesane, 
sakalanagarepi ÈvudhÈni pajjalitÈnÊti. KiÑ bhavissati ÈcariyÈti. Coro 
bhavissati mahÈrÈjÈti. KiÑ ekacorako, udÈhu rajjad|sako coroti. Ekacorako 
devÈti. EvaÑ vatvÈ ca pana raÒÒo manaÑ gaÓhitukÈmo Èha “mÈretha naÑ 
devÈ”ti. Ekacorako samÈno kiÑ karissati, karÊsasahassakhette ekasÈlisÊsaÑ 
viya hoti, paÔijaggatha nanti. Tassa nÈmaggahaÓaÑ gaÓhantÈ sayane 
Ôhapitama~gala-asilaÔÔhi, chadane ÔhapitÈ sarÈ, kappÈsapicumhi ÔhapitaÑ 
tÈlavaÓÔakaraÓasatthakanti ete pajjalantÈ kiÒci na hiÑsiÑsu, tasmÈ 
AhiÑsakoti nÈmaÑ akaÑsu. TaÑ sippuggahaÓakÈle takkasÊlaÑ pesayiÑsu. 

 So dhammantevÈsiko hutvÈ sippaÑ paÔÔhapesi. Vattasampanno 
kiÑkÈrapaÔissÈvÊ manÈpacÈrÊ piyavÈdÊ ahosi. Sesa-antevÈsikÈ bÈhirakÈ 
ahesuÑ, te “ahiÑsakamÈÓavakassa ÈgatakÈlato paÔÔhÈya mayaÑ na 
paÒÒÈyÈma, kathaÑ naÑ bhindeyyÈmÈ”ti nisÊditvÈ mantayantÈ “sabbehi 
atirekapaÒÒattÈ duppaÒÒoti na sakkÈ vattuÑ, vattasampannattÈ dubbattoti na 
sakkÈ vattuÑ, jÈtisampannattÈ dujjÈtoti na sakkÈ vattuÑ, kinti karissÈmÈ”ti. 
Tato ekaÑ kharamantaÑ mantayiÑsu “Ècariyassa1 antaraÑ katvÈ naÑ 
bhindissÈmÈ”ti tayo rÈsÊ hutvÈ paÔhamaÑ ekacce ÈcariyaÑ upasa~kamitvÈ 
vanditvÈ aÔÔhaÑsu. KiÑ tÈtÈti. ImasmiÑ gehe ekÈ kathÈ suyyatÊti2. KiÑ 
tÈtÈti. AhiÑsakamÈÓavo tumhÈkaÑ antare dubbhatÊti3 maÒÒÈmÈti. Œcariyo 
santajjetvÈ “gacchatha vasalÈ, mÈ me puttaÑ mayhaÑ antare 
paribhindathÈ”ti niÔÔhubhi. Tato itare, atha itareti tayopi koÔÔhÈsÈ ÈgantvÈ 
tatheva vatvÈ “amhÈkaÑ asaddahantÈ upaparikkhitvÈ jÈnÈthÈ”ti ÈhaÑsu. 
______________________________________________________________ 
 1. ŒcariyiniÑ (SÊ) 2. SuyyÈmÈti (SyÈ, Ka) 3. DubbatÊti (Ka) 

 



228 MajjhimanikÈya 

 Œcariyo sinehena vadante disvÈ “atthi maÒÒe santhavo”ti paribhijjitvÈ 
cintesi “ghÈtemi nan”ti. Tato cintesi “sace ghÈtessÈmi ‘disÈpÈmokkho 
Ècariyo attano santikaÑ sippuggahaÓatthaÑ Ègate mÈÓavake dosaÑ 
uppÈdetvÈ jÊvitÈ voropetÊ’ti puna koci sippuggahaÓatthaÑ na Ègamissati, 
evaÑ me lÈbho parihÈyissati, atha naÑ sippassa pariyosÈnupacÈroti vatvÈ 
ja~ghasahassaÑ ghÈtehÊti vakkhÈmi. AvassaÑ ettha eko uÔÔhÈya taÑ 
ghÈtessatÊ”ti. 

 Atha naÑ Èha “ehi tÈta ja~ghasahassaÑ ghÈtehi, evaÑ te sippassa 
upacÈro kato bhavissatÊ”ti. MayaÑ AhiÑsakakule jÈtÈ, na sakkÈ ÈcariyÈti. 
AladdhupacÈraÑ sippaÑ phalaÑ na deti tÈtÈti. So paÒcÈvudhaÑ gahetvÈ 
ÈcariyaÑ vanditvÈ aÔaviÑ paviÔÔho. AÔaviÑ pavisanaÔÔhÈnepi aÔavimajjhepi 
aÔavito nikkhamanaÔÔhÈnepi ÔhatvÈ manusse ghÈteti1. VatthaÑ vÈ veÔhanaÑ 
vÈ na gaÓhÈti. Eko dveti gaÓitamattameva karonto gacchati, gaÓanampi na 
uggaÓhÈti. PakatiyÈpi paÒÒavÈ esa, pÈÓÈtipÈtino pana cittaÑ na patiÔÔhÈti, 
tasmÈ anukkamena gaÓanampi na sallakkhesi, ekekaÑ a~guliÑ chinditvÈ 
Ôhapeti. ®hapitaÔÔhÈne a~guliyo vinassanti, tato vijjhitvÈ a~gulÊnaÑ mÈlaÑ 
katvÈ dhÈresi, teneva cassa A~gulimÈloti sa~khÈ udapÈdi, so sabbaÑ 
araÒÒaÑ nissaÒcÈramakÈsi, dÈru-ÈdÊnaÑ atthÈya araÒÒaÑ gantuÑ samattho 
nÈma natthi. 

 RattibhÈge antogÈmampi ÈgantvÈ pÈdena paharitvÈ dvÈraÑ ugghÈteti. 
Tato sayiteyeva mÈretvÈ eko ekoti gahetvÈ2 gacchati. GÈmo osaritvÈ nigame 
aÔÔhÈsi, nigamo nagare. ManussÈ tiyojanato paÔÔhÈya gharÈni pahÈya dÈrake 
hatthesu gahetvÈ Ègamma SÈvatthiÑ parivÈretvÈ khandhÈvÈraÑ bandhitvÈ 
rÈja~gaÓe sannipatitvÈ “coro te deva vijite A~gulimÈlo nÈmÈ”ti-ÈdÊni 
vadantÈ kandanti. Bhaggavo “mayhaÑ putto bhavissatÊ”ti ÒatvÈ brÈhmaÓiÑ 
Èha “bhoti A~gulimÈlo nÈma coro uppanno, so na aÒÒo, tava putto 
AhiÑsakakumÈro. IdÈni rÈjÈ taÑ gaÓhituÑ nikkhamissati, kiÑ kattabbanti. 
______________________________________________________________ 
 1. GhÈtesi (SÊ) 2. GaÓetvÈ (SÊ) 
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Gaccha sÈmi, puttaÑ me gahetvÈ ehÊti. NÈhaÑ bhadde ussahÈmi, cat|su hi 
janesu vissÈso nÈma natthi, coro me purÈÓasahÈyoti avissÈsanÊyo, sÈkhÈ me 
purÈÓasanthatÈti avissÈsanÊyÈ, rÈjÈ maÑ p|jetÊti avissÈsanÊyo, itthÊ me 
vasaÑ gatÈti avissÈsanÊyÈti. MÈtu hadayaÑ pana mudukaÑ hoti. TasmÈ 
ahaÑ pana gantvÈ mayhaÑ puttaÑ ÈnessÈmÊti nikkhantÈ. 

 TaÑdivasaÑ ca BhagavÈ pacc|sasamaye lokaÑ volokento 
A~gulimÈlaÑ disvÈ “mayi gate etassa sotthi bhavissati. AgÈmake araÒÒe 
Ôhito catuppadikaÑ gÈthaÑ sutvÈ mama santike pabbajitvÈ cha abhiÒÒÈ 
sacchikarissati. Sace na gamissÈmi, mÈtari aparajjhitvÈ anuddharaÓÊyo 
bhavissati, karissÈmissa sa~gahan”ti pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ piÓÉÈya 
pavisitvÈ katabhattakicco taÑ sa~gaÓhitukÈmo vihÈrÈ nikkhami. EtamatthaÑ 
dassetuÑ “atha kho BhagavÈ”ti-Èdi vuttaÑ.  
 
 348. Sa~karitvÈ sa~karitvÈti1 sa~ketaÑ katvÈ vaggavaggÈ hutvÈ. 
HatthatthaÑ gacchantÊti hatthe atthaÑ vinÈsaÑ gacchanti. KiÑ pana te 
BhagavantaÑ saÒjÈnitvÈ evaÑ vadanti asaÒjÈnitvÈti, asaÒjÈnitvÈ. 
AÒÒÈtakavesena hi BhagavÈ ekakova agamÈsi. Coropi tasmiÑ samaye 
dÊgharattaÑ dubbhojanena ca dukkhaseyyÈya ca ukkaÓÔhito hoti. KittakÈ 
panÈnena manussÈ mÈritÈti. Eken|nasahassaÑ. So pana idÈni ekaÑ labhitvÈ 
sahassaÑ p|ressatÊti saÒÒÊ hutvÈ yameva paÔhamaÑ passÈmi, taÑ ghÈtetvÈ 
gaÓanaÑ p|retvÈ sippassa upacÈraÑ katvÈ kesamassuÑ ohÈretvÈ nhÈyitvÈ 
vatthÈni parivattetvÈ mÈtÈpitaro passissÈmÊti aÔavimajjhato aÔavimukhaÑ 
ÈgantvÈ ekamantaÑ Ôhitova BhagavantaÑ addasa. EtamatthaÑ dassetuÑ 
“addasÈ kho”ti-Èdi vuttaÑ. 

 IddhÈbhisa~khÈraÑ abhisa~khÈsÊti2 mahÈpathaviÑ ummiyo uÔÔhapento 
viya saÑharitvÈ aparabhÈge akkamati, orabhÈge valiyo nikkhamanti, 
A~gulimÈlo sarakkhepamattaÑ muÒcitvÈ gacchati. BhagavÈ purato 
mahantaÑ a~gaÓaÑ dassetvÈ sayaÑ majjhe hoti, coro ante. So “idÈni naÑ 
pÈpuÓitvÈ gaÓhissÈmÊ”ti sabbathÈmena dhÈvati. BhagavÈ a~gaÓassa 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑharitvÈ saÑharitvÈti (SÊ), sa~garitvÈ sa~garitvÈti (SyÈ) 
 2. Sa~khÈsÊti (SÊ, SyÈ) 
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pÈrimante hoti, coro majjhe. So “ettha naÑ pÈpuÓitvÈ gaÓhissÈmÊ”ti vegena 
dhÈvati. BhagavÈ tassa purato mÈtikaÑ vÈ thalaÑ vÈ dasseti, etenupÈyena 
tÊÓi yojanÈni gahetvÈ agamÈsi. Coro kilami, mukhe kheÄo sussi, kacchehi 
sedÈ mucciÑsu. Athassa “acchariyaÑ vata bho”ti etadahosi. MigampÊti 
migaÑ kasmÈ gaÓhÈti? ChÈtasamaye ÈhÈratthaÑ. So kira ekaÑ gumbaÑ 
ghaÔÔetvÈ mige uÔÔhÈpeti. Tato cittaruciyaÑ migaÑ anubandhanto gaÓhitvÈ 
pacitvÈ khÈdati. Puccheyyanti yena kÈraÓenÈyaÑ gacchantova Ôhito nÈma, 
ahaÒca Ôhitova aÔÔhito nÈma, yaÑn|nÈhaÑ imaÑ samaÓaÑ taÑ kÈraÓaÑ 
puccheyyanti attho. 
 
 349. NidhÈyÈti yo vihiÑsanatthaÑ bh|tesu daÓÉo pavattayitabbo siyÈ, 
taÑ nidhÈya apanetvÈ mettÈya khantiyÈ paÔisa~khÈya avihiÑsÈya 
sÈraÓÊyadhammesu ca Ôhito ahanti attho. TuvamaÔÔhitosÊti pÈÓesu asaÒÒatattÈ 
ettakÈni pÈÓasahassÈni ghÈtentassa tava mettÈ vÈ khanti vÈ paÔisa~khÈ vÈ 
avihiÑsÈ vÈ sÈraÓÊyadhammo vÈ natthi, tasmÈ tuvaÑ aÔÔhitosi, idÈni 
iriyÈpathena Ôhitopi niraye dhÈvissasi, tiracchÈnayoniyaÑ pettivisaye 
asurakÈye vÈ dhÈvissasÊti vuttaÑ hoti. 

 Tato coro “mahÈ ayaÑ sÊhanÈdo, mahantaÑ gajjitaÑ, na idaÑ aÒÒassa 
bhavissati, MahÈmÈyÈya puttassa Siddhatthassa samaÓaraÒÒo etaÑ gajjitaÑ, 
diÔÔho vatamhi maÒÒe tikhiÓacakkhunÈ1 SammÈsambuddhena, 
sa~gahakaraÓatthaÑ me BhagavÈ Ègato”ti cintetvÈ cirassaÑ vata meti-
ÈdimÈha. Tattha mahitoti devamanussÈdÊhi catupaccayap|jÈya p|jito. 
PaccupÈdÊti2 cirassaÑ kÈlassa accayena mayhaÑ sa~gahatthÈya imaÑ 
mahÈvanaÑ paÔipajji. PahÈya pÈpanti3 pajahitvÈ pÈpaÑ. 

 ItvevÈti4 evaÑ vatvÈyeva. Œvudhanti paÒcÈvudhaÑ. Sobbheti 
samantato chinne. PapÈteti ekato chinne. Naraketi phalitaÔÔhÈne. Idha pana 
tÊhipi imehi padeti araÒÒameva vuttaÑ. AkirÊti khipi chaÉÉesi. 
______________________________________________________________ 
 1. KhÊÓÈsavabhikkhunÈ (Ka) 2. Sacca vÈdÊ hi (Ka) 
 3. PahassaÑ pÈpaÑ (SÊ), pajihissaÑ pÈpaÑ (SyÈ) 4. Icceva (SyÈ) 
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 Tamehi bhikkh|ti tadÈ avocÈti Bhagavato imaÑ pabbÈjento1 kuhiÑ 
satthakaÑ labhissÈmi, kuhiÑ pattacÊvaranti pariyesanakiccaÑ natthi, 
kammaÑ pana olokesi. Athassa pubbe sÊlavantÈnaÑ 
aÔÔhaparikkhÈrabhaÓÉakassa dinnabhÈvaÑ ÒatvÈ dakkhiÓahatthaÑ pasÈretvÈ 
“ehi bhikkhu svÈkkhÈto dhammo, cara brahmacariyaÑ sammÈ dukkhassa 
antakiriyÈyÈ”ti Èha. So saha vacaneneva iddhimayapattacÊvaraÑ paÔilabhi. 
TÈvadevassa gihili~gaÑ antaradhÈyi, samaÓali~gaÑ pÈturahosi. 

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

 EvaÑ vuttÈ aÔÔha parikkhÈrÈ sarÊrapaÔibaddhÈva hutvÈ nibbattiÑsu. 
Eseva tassa ahu bhikkhubhÈvoti esa ehibhikkhubhÈvo tassa 
upasampannabhikkhubhÈvo ahosi, na hi ehibhikkh|naÑ visuÑ upasampadÈ 
nÈma atthi. 
 
 350. PacchÈsamaÓenÈti bhaÓÉaggÈhakena pacchÈsamaÓena, teneva 
attano pattacÊvaraÑ gÈhÈpetvÈ taÑ pacchÈsamaÓaÑ katvÈ gatoti attho. 
MÈtÈpissa aÔÔha-usabhamattena ÔhÈnena antaritÈ “tÈta AhiÑsaka kattha 
Ôhitosi, kattha nisinnosi, kuhiÑ gatosi, mayÈ saddhiÑ na kathesi tÈtÈ”ti 
vadantÊ ÈhiÓÉitvÈ apassamÈnÈ ettova gatÈ. 

 PaÒcamattehi assasatehÊti sace corassa parÈjayo bhavissati, 
anubandhitvÈ naÑ gaÓhissÈmi. Sace mayhaÑ parÈjayo bhavissati, vegena 
palÈyissÈmÊti sallahukena balena nikkhami. Yena ÈrÈmoti kasmÈ ÈrÈmaÑ 
agamÈsi? So kira corassa bhÈyati, cittena gantukÈmo na gacchati, 
garahÈbhayena nikkhami. Tenassa etadahosi “SammÈsambuddhaÑ vanditvÈ 
nisÊdissÈmi, so pucchissati ‘kasmÈ balaÑ gahetvÈ nikkhantosÊ’ti. AthÈhaÑ 
ÈrocessÈmi, BhagavÈ hi maÑ na kevalaÑ samparÈyikeneva atthena 
sa~gaÓhÈti, diÔÔhadhammikenapi sa~gaÓhÈtiyeva. So sace mayhaÑ jayo 
bhavissati, adhivÈsessati. Sace parÈjayo bhavissati ‘kiÑ te mahÈrÈja ekaÑ 
coraÑ Èrabbha gamanenÈ’ti vakkhati. 
______________________________________________________________ 
 1. PabbÈjayato (?) 
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Tato maÑ jano evaÑ saÒjÈnissati ‘rÈjÈ coraÑ gahetuÑ nikkhanto, 
SammÈsambuddhena pana nivattito’ti” garahamokkhaÑ sampassamÈno 
agamÈsi.  

 Kuto panassÈti kasmÈ Èha? Api nÈma BhagavÈ tassa upanissayaÑ 
oloketvÈ taÑ ÈnetvÈ pabbÈjeyyÈti Bhagavato parigaÓhanatthaÑ Èha. RaÒÒoti 
na kevalaÑ raÒÒoyeva bhayaÑ ahosi, avasesopi mahÈjano bhÊto 
phalakÈvudhÈni chaÉÉetvÈ sammukhasammukhaÔÔhÈneva palÈyitvÈ nagaraÑ 
pavisitvÈ dvÈraÑ pidhÈya aÔÔÈlake Èruyha olokento aÔÔhÈsi. EvaÒca avoca 
“A~gulimÈlo ‘rÈjÈ mayhaÑ santikaÑ ÈgacchatÊ’ti ÒatvÈ paÔhamataraÑ 
ÈgantvÈ Jetavane nisinno, rÈjÈ tena gahito, mayaÑ pana palÈyitvÈ muttÈ”ti. 
Natthi te ito bhayanti ayaÑ hi idÈni kunthakipillikaÑ jÊvitÈ na voropeti, 
natthi te imassa santikÈ bhayanti attho.  

 KathaÑ gottoti kasmÈ pucchati? PabbajitaÑ dÈruÓakammena 
uppannanÈmaÑ gahetvÈ voharituÑ na yuttaÑ, mÈtÈpit|naÑ gottavasena 
naÑ samudÈcarissÈmÊti maÒÒamÈno pucchi. ParikkhÈrÈnanti etesaÑ atthÈya 
ahaÑ ussukkaÑ karissÈmÊti attho. Kathentoyeva ca udare baddhasÈÔakaÑ 
muÒcitvÈ therassa pÈdam|le Ôhapesi. 
 
 351. ŒraÒÒikoti-ÈdÊni cattÈri dhuta~gÈni PÈÄiyaÑ ÈgatÈni. Therena pana 
terasapi samÈdinnÈneva ahesuÑ, tasmÈ alanti Èha. YaÑ himayaÑ bhanteti 
kiÑ sandhÈya vadati? “Hatthimpi dhÈvantaÑ anubandhitvÈ gaÓhÈmÊ”ti 
ÈgataÔÔhÈne raÒÒÈ pesitahatthÈdayo so evaÑ aggahesi. RÈjÈpi “hatthÊhiyeva 
naÑ parikkhipitvÈ gaÓhatha, asseheva, rathehevÈ”ti evaÑ anekavÈraÑ bah| 
hatthÈdayo pesesi. EvaÑ gatesu pana tesu “ahaÑ are A~gulimÈlo”ti tasmiÑ 
uÔÔhÈya saddaÑ karonte ekopi ÈvudhaÑ parivattetuÑ nÈsakkhi, sabbeva 
koÔÔetvÈ mÈresi. HatthÊ araÒÒahatthÊ, assÈ araÒÒa-assÈ, rathÈpi tattheva 
bhijjantÊti idaÑ sandhÈya rÈjÈ evaÑ vadati. 

 PiÓÉÈya pÈvisÊti na idaÑ paÔhamaÑ pÈvisi. ItthidassanadivasaÑ 
sandhÈya panetaÑ vuttaÑ. Devasikampi panesa pavisateva, manussÈ ca naÑ 
disvÈ uttasantipi palÈyantipi dvÈrampi thakenti, ekacce A~gulimÈloti 
sutvÈva palÈyitvÈ araÒÒaÑ vÈ pavisanti, gharaÑ vÈ pavisitvÈ dvÈraÑ 
thakenti. 
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PalÈyituÑ asakkontÈ piÔÔhiÑ datvÈ tiÔÔhanti. Thero uÄu~gayÈgumpi 
kaÔacchubhikkhampi na labhati, piÓÉapÈtena kilamati. Bahi alabhanto 
nagaraÑ sabbasÈdhÈraÓanti nagaraÑ pavisati. Yena dvÈrena pavisati, tattha 
A~gulimÈlo Ègatoti k|ÔasahassÈnaÑ bhijjanakÈraÓaÑ hoti. EtadahosÊti 
kÈruÒÒappattiyÈ ahosi. Ekena |namanussasahassaÑ ghÈtentassa 
ekadivasampi kÈruÒÒaÑ nÈhosi, gabbham|ÄhÈya itthiyÈ dassanamatteneva 
kathaÑ uppannanti. PabbajjÈbalena. PabbajjÈbalaÑ hi etaÑ. 

 Tena hÊti yasmÈ te kÈruÒÒaÑ uppannaÑ, tasmÈti attho. AriyÈya jÈtiyÈti 
A~gulimÈla etaÑ tvaÑ mÈ gaÓhi, nesÈ tava jÈti. GihikÈlo esa, gihÊ nÈma 
pÈÓampi hananti, adinnÈdÈnÈdÊnipi karonti. IdÈni pana te ariyÈ nÈma jÈti. 
TasmÈ tvaÑ “yato ahaÑ bhagini jÈto”ti sace evaÑ vattuÑ kukkuccÈyasi, 
tena hi “ariyÈya jÈtiyÈ”ti evaÑ visesetvÈ vadÈhÊti uyyojesi. 

 TaÑ itthiÑ etadavocÈti itthÊnaÑ gabbhavuÔÔhÈnaÔÔhÈnaÑ nÈma na sakkÈ 
purisena upasa~kamituÑ. Thero kiÑ karosÊti. A~gulimÈlatthero 
saccakiriyaÑ katvÈ sotthikaraÓatthÈya Ègatoti ÈrocÈpesi. Tato te sÈÓiyÈ 
parikkhipitvÈ therassa bahisÈÓiyaÑ pÊÔhakaÑ paÒÒÈpesuÑ. Thero tattha 
nisÊditvÈ “yato ahaÑ bhagini SabbaÒÒubuddhassa ariyÈya jÈtiyÈ jÈto”ti 
saccakiriyaÑ akÈsi, saha saccavacaneneva dhamakaraÓato mutta-udakaÑ 
viya dÈrako nikkhami. MÈtÈputtÈnaÑ sotthi ahosi. ImaÒca pana parittaÑ na 
kiÒci parissayaÑ na maddati, mahÈparittaÑ nÈmetanti vuttaÑ. Therena 
nisÊditvÈ saccakiriyakataÔÔhÈne pÊÔhakaÑ akaÑsu. Gabbham|ÄhaÑ 
tiracchÈnagatitthimpi ÈnetvÈ tattha nisajjÈpenti, tÈvadeva sukhena 
gabbhavuÔÔhÈnaÑ hoti. YÈ dubbalÈ hoti na sakkÈ ÈnetuÑ, tassÈ 
pÊÔhakadhovana-udakaÑ netvÈ sÊse siÒcanti, ta~khaÓaÑyeva 
gabbhavuÔÔhÈnaÑ hoti, aÒÒampi rogaÑ v|pasameti. YÈva kappÈ 
tiÔÔhanakapÈÔihÈriyaÑ kiretaÑ. 

 KiÑ pana BhagavÈ theraÑ vejjakammaÑ kÈrÈpesÊti. Na kÈrÈpesi. 
TheraÒhi disvÈ manussÈ bhÊtÈ palÈyanti. Thero bhikkhÈhÈrena kilamati, 
samaÓadhammaÑ kÈtuÑ na sakkoti. Tassa anuggahena saccakiriyaÑ kÈresi. 
EvaÑ kirassa ahosi “idÈni kira A~gulimÈlatthero 
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mettacittaÑ paÔilabhitvÈ saccakiriyÈya manussÈnaÑ sotthibhÈvaÑ karotÊti 
manussÈ theraÑ upasa~kamitabbaÑ maÒÒissanti, tato bhikkhÈhÈrena 
akilamanto samaÓadhammaÑ kÈtuÑ sakkhissatÊ”ti anuggahena saccakiriyaÑ 
kÈresi. Na hi saccakiriyÈ vejjakammaÑ hoti. TherassÈpi ca 
“samaÓadhammaÑ karissÈmÊ”ti m|lakammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ 
rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈne nisinnassa cittaÑ kammaÔÔhÈnÈbhimukhaÑ na gacchati, 
aÔaviyaÑ ÔhatvÈ manussÈnaÑ ghÈtitaÔÔhÈnameva pÈkaÔaÑ hoti. 
“Duggatomhi, khuddakaputtomhi, jÊvitaÑ me dehi sÈmÊti maraÓabhÊtÈnaÑ 
vacanÈkÈro ca hatthapÈdavikÈro ca ÈpÈthaÑ Ègacchati, so vippaÔisÈrÊ hutvÈ 
tatova uÔÔhÈya gacchati, athassa BhagavÈ taÑ jÈtiÑ abbohÈrikaÑ 
katvÈvÈyaÑ1 vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ gaÓhissatÊti ariyÈya jÈtiyÈ 
saccakiriyaÑ kÈresi. Eko v|pakaÔÔhoti-Èdi Vatthasutte2 vitthÈritaÑ.  
 
 352. AÒÒenapi leÉÉu khittoti kÈkasunakhas|karÈdÊnaÑ 
paÔikkamÈpanatthÈya samantÈ sarakkhepamatte ÔhÈne3 yena kenaci 
disÈbhÈgena khitto ÈgantvÈ therasseva kÈye patati. Kittake ÔhÈne evaÑ hoti? 
GaÓÔhikaÑ paÔimuÒcitvÈ piÓÉÈya caritvÈ paÔinivattetvÈ yÈva 
gaÓÔhikapaÔimukkaÔÔhÈnaÑ Ègacchati, tÈva hoti. Bhinnena sÊsenÈti 
mahÈcammaÑ chinditvÈ yÈva aÔÔhimariyÈdÈ bhinnena. 

 BrÈhmaÓÈti khÊÓÈsavabhÈvaÑ sandhÈya Èha. Yassa kho tvaÑ brÈhmaÓa 
kammassa vipÈkenÈti idaÑ sabhÈgadiÔÔhadhammavedanÊyakammaÑ 
sandhÈya vuttaÑ. KammaÑ hi kariyamÈnameva tayo koÔÔhÈse p|reti. 
Sattasu cittesu kusalÈ vÈ akusalÈ vÈ paÔhamajavanacetanÈ 
diÔÔhadhammavedanÊyakammaÑ nÈma hoti. TaÑ imasmiÑ yeva attabhÈve 
vipÈkaÑ deti. TathÈ asakkontaÑ ahosi kammaÑ, nÈhosi kammavipÈko, na 
bhavissati kammavipÈko, natthi kammavipÈkoti imassa tikassa vasena 
ahosikammaÑ nÈma hoti. AtthasÈdhikÈ sattamajavanacetanÈ 
upapajjavedanÊyakammaÑ nÈma. TaÑ anantare attabhÈve vipÈkaÑ deti. 
TathÈ asakkontaÑ vuttanayeneva taÑ ahosikammaÑ nÈma hoti. 
Ubhinnamantare paÒcajavanacetanÈ aparÈpariyavedanÊyakammaÑ nÈma 
hoti. TaÑ anÈgate yadÈ okÈsaÑ labhati, 
______________________________________________________________ 
 1. KatvÈ etassa (Ka) 2. Ma 1. 48 piÔÔhe. 3. Parikkhepamatte ÔhÈne (SyÈ) 
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tadÈ vipÈkaÑ deti. Sati saÑsÈrappavattiyÈ ahosikammaÑ nÈma na hoti. 
Therassa pana upapajjavedanÊyaÒca aparÈpariyavedanÊyaÒcÈti imÈni dve 
kammÈni kammakkhayakarena arahattamaggena samugghÈÔitÈni, 
diÔÔhadhammavedanÊyaÑ atthi. TaÑ arahattappattassÈpi vipÈkaÑ detiyeva. 
TaÑ sandhÈya BhagavÈ “yassa kho tvan”ti-ÈdimÈha. TasmÈ yassa khoti 
ettha yÈdisassa kho tvaÑ brÈhaÓa kammassa vipÈkenÈti evaÑ attho 
veditabbo. 

 AbbhÈ muttoti desanÈsÊsamattametaÑ, abbhÈ mahikÈ dh|mo rajo rÈh|ti 
imehi pana upakkilesehi mutto candimÈ idha adhippeto. YathÈ hi evaÑ 
nirupakkileso candimÈ lokaÑ pabhÈseti, evaÑ pamÈdakilesavimutto 
appamatto bhikkhu imaÑ attano khandhÈyatanadhÈtulokaÑ pabhÈseti, 
vihatakilesandhakÈraÑ karoti. 

 Kusalena pidhÊyatÊti1 maggakusalena pidhÊyati appaÔisandhikaÑ 
karÊyati. YuÒjati BuddhasÈsaneti BuddhasÈsane kÈyena vÈcÈya manasÈ ca 
yuttappayutto viharati. ImÈ tisso therassa udÈnagÈthÈ nÈma. 

 DisÈ hi meti idaÑ kira thero attano parittÈÓÈkÈraÑ karonto Èha. Tattha 
disÈ hi meti mama sapattÈ. Ye maÑ evaÑ upavadanti “yathÈ mayaÑ 
A~gulimÈlena mÈritÈnaÑ ÒÈtakÈnaÑ vasena dukkhaÑ vediyÈma, evaÑ 
A~gulimÈlopi vediyat|”ti, te mayhaÑ disÈ catusaccadhammakathaÑ 
suÓant|ti attho. YuÒjant|ti kÈyavÈcÈmanehi yuttappayuttÈ viharantu. Ye 
dhammamevÈdapayanti santoti ye santo sappurisÈ dhammaÑyeva Èdapenti 
samÈdapenti gaÓhÈpenti, te manujÈ mayhaÑ sapattÈ bhajantu sevantu 
payirupÈsant|ti attho. 

 AvirodhappasaÑsÊnanti2 avirodho vuccati mettÈ, mettÈpasaÑsakÈnanti3 
attho. SuÓantu dhammaÑ kÈlenÈti khaÓe khaÓe 
khantimettÈpaÔisa~khÈsÈraÓÊyadhammaÑ suÓantu. TaÒca anuvidhÊyant|ti 
taÒca dhammaÑ anukarontu p|rentu. 

 Na hi jÈtu so mamaÑ hiÑseti yo mayhaÑ diso, so maÑ ekaÑseneva na 
hiÑseyya. AÒÒaÑ vÈ pana kiÒci nanti na kevalaÑ maÑ, aÒÒampi 
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 1. PithÊyatÊti (SÊ), pithiyyatÊti (SyÈ) 2. AvirodhappasaÑsananti (SyÈ, Ka) 
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pana kaÒci puggalaÑ mÈ hiÑsantu mÈ viheÔhentu. Pappuyya paramaÑ 
santinti paramaÑ santibh|taÑ nibbÈnaÑ pÈpuÓitvÈ. Rakkheyya 
tasathÈvareti tasÈ vuccanti sataÓhÈ, thÈvarÈ nittaÓhÈ. IdaÑ vuttaÑ hoti–yo 
nibbÈnaÑ pÈpuÓÈti, so sabbaÑ tasathÈvaraÑ rakkhituÑ samattho hoti. 
TasmÈ mayhampi disÈ nibbÈnaÑ pÈpuÓantu, evaÑ maÑ ekaÑseneva na 
hiÑsissantÊti. ImÈ tisso gÈthÈ attano parittaÑ kÈtuÑ Èha. 

 IdÈni attanova paÔipattiÑ dÊpento udakaÒhi nayanti nettikÈti Èha. Tattha 
nettikÈti ye mÈtikaÑ sodhetvÈ bandhitabbaÔÔhÈne bandhitvÈ udakaÑ nayanti. 
UsukÈrÈti usukÈrakÈ. NamayantÊti telakaÒjikena makkhetvÈ kukkuÄe tÈpetvÈ 
unnatunnataÔÔhÈne namentÈ ujuÑ karonti. Tejananti kaÓÉaÑ. TaÒhi issÈso 
tejaÑ karoti, paraÒca tajjeti, tasmÈ tejananti vuccati. AttÈnaÑ damayantÊti 
yathÈ nettikÈ ujumaggena udakaÑ nayanti, usukÈrÈ tejanaÑ, tacchakÈ ca 
dÈruÑ ujuÑ karonti, evamevaÑ paÓÉitÈ attÈnaÑ damenti ujukaÑ karonti 
nibbisevanaÑ karonti. 

 TÈdinÈti iÔÔhÈniÔÔhÈdÊsu nibbikÈrena “paÒcahÈkÈrehi BhagavÈ tÈdÊ, 
iÔÔhÈniÔÔhe tÈdÊ, vantÈvÊti tÈdÊ, cattÈvÊti tÈdÊ, tiÓÓÈvÊti tÈdÊ, tanniddesÈti 
tÈdÊ”ti1 evaÑ tÈdilakkhaÓappattena SatthÈrÈ. BhavanettÊti bhavarajju, 
taÓhÈyetaÑ nÈmaÑ. TÈya hi goÓÈ viya gÊvÈya rajjuyÈ, sattÈ hadaye baddhÈ 
taÑ taÑ bhavaÑ nÊyanti, tasmÈ bhavanettÊti vuccati. PhuÔÔho 
kammavipÈkenÈti maggacetanÈya phuÔÔho. YasmÈ hi maggacetanÈya 
kammaÑ paccati vipaccati Éayhati, parikkhayaÑ gacchati, tasmÈ sÈ 
kammavipÈkoti vuttÈ. TÈya hi phuÔÔhattÈ esa aÓaÓo nikkileso jÈto, na 
dukkhavedanÈya aÓaÓo. BhuÒjÈmÊti cettha theyyaparibhogo iÓaparibhogo 
dÈyajjaparibhogo sÈmiparibhogoti cattÈro paribhogÈ veditabbÈ. Tattha 
dussÊlassa paribhogo theyyaparibhogo nÈma. So hi cattÈro paccaye thenetvÈ 
bhuÒjati. Vuttampi cetaÑ “theyyÈya vo bhikkhave RaÔÔhapiÓÉo bhutto”ti2. 
SÊlavato pana apaccavekkhaÓaparibhogo iÓaparibhogo nÈma. SattannaÑ 
sekkhÈnaÑ paribhogo dÈyajjaparibhogo nÈma. KhÊÓÈsavassa paribhogo  
______________________________________________________________ 
 1. Khu 7. 88, 365 piÔÔhesu. 2. Vi 1. 115 piÔÔhe. 
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sÈmiparibhogo nÈma. Idha kilesa-iÓÈnaÑ abhÈvaÑ sandhÈya “aÓaÓo”ti 
vuttaÑ. “AniÓo”tipi pÈÔho. SÈmiparibhogaÑ sandhÈya “bhuÒjÈmi 
bhojanan”ti vuttaÑ. 

 KÈmaratisanthavanti duvidhesupi kÈmesu taÓhÈratisanthavaÑ mÈ 
anuyuÒjatha mÈ karittha. NayidaÑ dummantitaÑ mamÈti yaÑ mayÈ 
SammÈsambuddhaÑ disvÈ pabbajissÈmÊti mantitaÑ, taÑ mama mantitaÑ na 
dummantitaÑ. SaÑvibhattesu1 dhammes|ti ahaÑ SatthÈti evaÑ loke 
uppannehi ye dhammÈ saÑvibhattÈ, tesu dhammesu yaÑ seÔÔhaÑ nibbÈnaÑ, 
tadeva ahaÑ upagamaÑ upagato sampatto, tasmÈ mayhaÑ idaÑ ÈgamanaÑ 
svÈgataÑ nÈma gatanti. Tisso vijjÈti pubbenivÈsadibbacakkhu-
ÈsavakkhayapaÒÒÈ. KataÑ Buddhassa sÈsananti yaÑ Buddhassa sÈsane 
kattabbakiccaÑ atthi, taÑ sabbaÑ mayÈ kataÑ. TÊhi vijjÈhi navahi ca 
lokuttaradhammehi desanaÑ matthakaÑ pÈpesÊti. 
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A~gulimÈlasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
7. PiyajÈtikasuttavaÓÓanÈ 

 353. EvaÑ me sutanti PiyajÈtikasuttaÑ. Tattha neva kammantÈ 
paÔibhantÊti na sabbena sabbaÑ paÔibhanti, pakatiniyÈmena pana na 
paÔibhanti. Dutiyapadepi eseva nayo. Ettha ca na paÔibhÈtÊti na ruccati. 
ŒÄÈhananti susÈnaÑ. AÒÒathattanti vivaÓÓatÈya aÒÒathÈbhÈvo. IndriyÈni 
nÈma manoviÒÒeyyÈ dhammÈ, patiÔÔhitokÈsaÑ pana sandhÈya idaÑ vuttaÑ. 
PiyajÈtikÈti piyato jÈyanti. PiyappabhÈvikÈti piyato pabhavanti. 
 
 355. Sace taÑ mahÈrÈjÈti tassa atthaÑ asallakkhayamÈnÈpi Satthari 
saddhÈya evaÑ vadati. Cara pireti apehi amhÈkaÑ pare, anajjhattikabh|teti 
attho. Atha vÈ cara pireti parato gaccha, mÈ idha tiÔÔhÈtipi attho. 
______________________________________________________________ 
 1. Savibhattesu (SÊ), suvibhattesu (SyÈ, Ka) 
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 356. DvidhÈ chetvÈti asinÈ dve koÔÔhÈse karonto chinditvÈ. AttÈnaÑ 
upphÈlesÊti1 teneva asinÈ attano udaraÑ phÈlesi. Yadi hi tassa sÈ appiyÈ 
bhaveyya, idÈni aÒÒaÑ mÈtugÈmaÑ gaÓhissÈmÊti attÈnaÑ na ghÈteyya. 
YasmÈ panassa sÈ piyÈ ahosi, tasmÈ paralokepi tÈya saddhiÑ 
sama~gibhÈvaÑ2 patthayamÈno evamakÈsi. 
 
 357. PiyÈ te vajirÊti evaÑ kirassÈ ahosi “sacÈhaÑ ‘bh|tapubbaÑ 
mahÈrÈja imissÈyeva SÈvatthiyaÑ aÒÒatarissÈ itthiyÈ’ti-ÈdikathaÑ 
katheyyaÑ, ‘ko te evaÑ akÈsi, apehi natthi etan’ti maÑ paÔisedheyya, 
vattamÈneneva naÑ saÒÒÈpessÈmÊ”ti cintetvÈ evamÈha. 
VipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈti ettha maraÓavasena vipariÓÈmo, kenaci saddhiÑ 
palÈyitvÈ gamanavasena aÒÒathÈbhÈvo veditabbo. 

 VÈsabhÈyÈti VÈsabhÈ nÈma raÒÒo ekÈ devÊ, taÑ sandhÈyÈha. 

 PiyÈ te ahanti kasmÈ sabbapacchÈ Èha? EvaÑ kirassÈ ahosi “ayaÑ rÈjÈ 
mayhaÑ kupito, sacÈhaÑ sabbapaÔhamaÑ ‘piyÈ te ahan’ti puccheyyaÑ, ‘na 
me tvaÑ piyÈ, cara pire’ti vadeyya, evaÑ sante kathÈ patiÔÔhÈnaÑ na 
labhissatÊ”ti kathÈya patiÔÔhÈnatthaÑ sabbapacchÈ pucchi. KÈsikosalesu 
chaÉÉitabhÈvena vipariÓÈmo, paÔirÈj|naÑ hatthagamanavasena 
aÒÒathÈbhÈvo veditabbo. 

 ŒcamehÊti3 ÈcamanodakaÑ dehi. ŒcamitvÈ hatthapÈde dhovitvÈ 
mukhaÑ vikkhÈletvÈ SatthÈraÑ namassitukÈmo evamÈha. SesaÑ sabbattha 
uttÈnamevÈti. 
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PiyajÈtikasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
8. BÈhitikasuttavaÓÓanÈ  

 358. EvaÑ me sutanti BÈhitikasuttaÑ4. Tattha EkapuÓÉarÊkaÑ nÈganti 
evaÑnÈmakaÑ hatthiÑ. Tassa kira phÈsukÈnaÑ upari tÈlaphalamattaÑ 
paÓÉaraÔÔhÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. OpÈdesÊti (SÊ), uppÈlesÊti (SyÈ) 2. MayhaÑ sama~gibhÈvaÑ (SyÈ, Ka) 
 3. ŒcÈmehÊti (SÊ) 4. BÈhitiyasuttaÑ (SÊ, SyÈ) 
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atthi, tenassa EkapuÓÉarÊkoti nÈmaÑ akaÑsu. SirivaÉÉhaÑ mahÈmattanti 
paccekahatthiÑ abhiruhitvÈ kathÈphÈsukatthaÑ saddhiÑ gacchantaÑ 
evaÑnÈmakaÑ mahÈmattaÑ. ŒyasmÈnoti ettha noti pucchÈya nipÈto. 
MahÈmatto therassa saÑghÈÔipattadhÈraÓÈkÈraÑ sallakkhetvÈ “evaÑ 
mahÈrÈjÈ”ti Èha. 
 
 359. OpÈrambhoti1 upÈrambhaÑ dosaÑ ÈropanÈraho. KiÑ pucchÈmÊti 
rÈjÈ pucchati. SundarivatthusmiÑ uppannamidaÑ suttaÑ, taÑ pucchÈmÊti 
pucchati. YaÒhi mayaÑ bhanteti bhante yaÑ mayaÑ viÒÒ|hÊti idaÑ padaÑ 
gahetvÈ paÒhena parip|retuÑ nÈsakkhimhÈ, taÑ kÈraÓaÑ ÈyasmatÈ evaÑ 
vadantena parip|ritaÑ. 
 
 360. Akusaloti akoyallasambh|to. SÈvajjoti sadoso. SabyÈbajjhoti2 
sadukkho. DukkhavipÈkoti idha nissandavipÈko kathito3. TassÈti tassa evaÑ 
attabyÈbÈdhÈdÊnaÑ atthÈya pavattakÈyasamÈcÈrassa. 

 SabbÈkusaladhammapahÊno kho mahÈrÈja TathÈgato 
kusaladhammasamannÈgatoti ettha sabbesaÑyeva akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
pahÈnaÑ vaÓÓetÊti. Œma vaÓÓetÊti vutte yathÈ pucchÈ, tathÈ attho vutto 
bhaveyya. EvaÑ byÈkaraÓaÑ pana na bhÈriyaÑ. AppahÊna-akusalopi hi 
pahÈnaÑ vaÓÓeyya, BhagavÈ pana pahÊnÈkusalatÈya yathÈkÈrÊ tathÈvÈdÊti 
dassetuÑ evaÑ byÈkÈsi. Sukkapakkhepi eseva nayo. 
 
 362. BÈhitikÈti bÈhitiraÔÔhe uÔÔhitavatthassetaÑ nÈmaÑ. SoÄasasamÈ 
ÈyÈmenÈti ÈyÈmena samasoÄasahatthÈ. AÔÔhasamÈvitthÈrenÈti vitthÈrena 
sama-aÔÔhahatthÈ. 
 
 363. Bhagavato pÈdÈsÊti Bhagavato niyyÈtesi. DatvÈ ca pana 
GandhakuÔiyaÑ vitÈnaÑ katvÈ bandhi. Tato paÔÔhÈya GandhakuÔi bhiyyoso 
______________________________________________________________ 
 1. OpÈrabbhoti (®ÊkÈ) 2. SabyÈpajjoti (Ka) 
 3. NissandavipÈko vipÈkoti kathito (SyÈ) 
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mattÈya sobhi. SesaÑ sabbattha uttÈnameva. Neyyapuggalassa pana vasena 
ayaÑ desanÈ niÔÔhitÈti. 
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BÈhitikasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
9. DhammacetiyasuttavaÓÓanÈ 

 364. EvaÑ me sutanti DhammacetiyasuttaÑ. Tattha MedÈÄupanti1 
nÈmetaÑ tassa, tassa hi nigamassa medavaÓÓÈ pÈsÈÓÈ kirettha ussannÈ 
ahesuÑ, tasmÈ MedÈÄupanti sa~khaÑ gataÑ. SenÈsanaÑ panettha 
aniyataÑ2, tasmÈ na taÑ vuttaÑ. Nagarakanti evaÑnÈmakaÑ SakyÈnaÑ 
nigamaÑ. Kenacideva karaÓÊyenÈti na aÒÒena karaÓÊyena, ayaÑ pana 
BandhulasenÈpatiÑ saddhiÑ dvattiÑsÈya puttehi ekadivaseneva gaÓhathÈti 
ÈÓÈpesi, taÑdivasaÒcassa bhariyÈya MallikÈya paÒcahi bhikkhusatehi 
saddhiÑ BhagavÈ nimantito, Buddhappamukhe bhikkhusaÑghe gharaÑ 
ÈgantvÈ nisinnamatte “senÈpati kÈla~kato”ti sÈsanaÑ ÈharitvÈ MallikÈya 
adaÑsu. SÈ paÓÓaÑ gahetvÈ mukhasÈsanaÑ3 pucchi. “RaÒÒÈ ayye senÈpati 
saddhiÑ dvattiÑsÈya puttehi ekappahÈreneva gahÈpito”ti ÈrocesuÑ. 
MahÈjanagataÑ4 mÈ karitthÈti ovaÔÔikÈya paÓÓaÑ katvÈ bhikkhusaÑghaÑ 
parivisi. TasmiÑ samaye ekÈ sappicÈÔi nÊharitÈ, sÈ ummÈre Èhacca bhinnÈ, 
taÑ apanetvÈ aÒÒaÑ ÈharÈpetvÈ bhikkhusaÑghaÑ parivisi. 

 SatthÈ katabhattakicco kathÈsamuÔÔhÈpanatthaÑ “sappicÈÔiyÈ 
bhinnapaccayÈ na cintetabban”ti Èha. TasmiÑ samaye MallikÈ paÓÓaÑ 
nÊharitvÈ Bhagavato purato ÔhapetvÈ “BhagavÈ imaÑ dvattiÑsÈya puttehi 
saddhiÑ senÈpatino matasÈsanaÑ, ahaÑ etampi na cintayÈmi, 
sappicÈÔipaccayÈ kiÑ cinteyyÈmÊ”ti Èha. BhagavÈ “Mallike mÈ cintayi, 
anamatagge saÑsÈre nÈma vattamÈnÈnaÑ hoti etan”ti 
aniccatÈdipaÔisaÑyuttaÑ dhammakathaÑ katvÈ agamÈsi. MallikÈ 
dvattiÑsasuÓisÈyo pakkosÈpetvÈ ovÈdaÑ adÈsi. RÈjÈ MallikaÑ 
pakkosÈpetvÈ “senÈpatino amhÈkaÑ 
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 1. MedaÄupanti (SÊ) 2. AdassitaÑ (Ka) 
 3. SukhasÈsanaÑ (Ka) 4. MahÈjanaÑ kathaÑ (Ka) 

 



 MajjhimapaÓÓÈsaÔÔhakathÈ 241 

antare bhinnadoso1 atthi natthÊ”ti pucchi. Natthi sÈmÊti. So tassÈ vacanena 
tassa niddosabhÈvaÑ ÒatvÈ vippaÔisÈrÊ balavadomanassaÑ uppÈdesi, so 
“evar|paÑ nÈma adosakÈrakaÑ maÑ sambhÈvayitvÈ ÈgataÑ sahÈyakaÑ 
vinÈsesin”ti tato paÔÔhÈya pÈsÈde vÈ nÈÔakesu vÈ rajjasukhesu vÈ cittassÈdaÑ 
alabhamÈno tattha tattha vicarituÑ Èraddho. Etadeva kiccaÑ ahosi. IdaÑ 
sandhÈya vuttaÑ “kenacideva karaÓÊyenÈ”ti. 

 DÊghaÑ kÈrÈyananti dÊghakÈrÈyano nÈma BandhulasenÈpatissa 
bhÈgineyyo “etassa me mÈtulo adosakÈrako nikkÈraÓena ghÈtito”ti raÒÒÈ 
senÈpatiÔÔhÈne Ôhapito. TaÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ. MahaccÈ rÈjÈnubhÈvenÈti 
mahatÈ rÈjÈnubhÈvena, dharaÓitalaÑ bhindanto viya sÈgaraÑ parivattento 
viya vicittavesasobhena mahatÈ balakÈyenÈti attho. PÈsÈdikÈnÊti 
dassaneneva saha raÒjanakÈni2. PasÈdanÊyÈnÊti tasseva vevacanaÑ. Atha vÈ 
pÈsÈdikÈnÊti pasÈdajanakÈni3. AppasaddÈnÊti nissaddÈni. AppanigghosÈnÊti 
avibhÈvitatthena nigghosena rahitÈni. VijanavÈtÈnÊti vigatajanavÈtÈni. 
ManussarÈhasseyyakÈnÊti manussÈnaÑ rahassakammÈnucchavikÈni, 
rahassamantaÑ mantentÈnaÑ anur|pÈnÊti attho. PaÔisallÈnasÈruppÈnÊti 
nilÊyanabhÈvassa ekÊbhÈvassa anucchavikÈni. Yattha sudaÑ mayanti na tena 
tattha BhagavÈ payirupÈsitapubbo, tÈdisesu pana payirupÈ sitapubbo, tasmÈ 
yÈdisesu sudaÑ mayanti ayamettha attho. 

 Atthi mahÈrÈjÈti paÓÉito senÈpati “rÈjÈ BhagavantaÑ mamÈyatÊ”ti 
jÈnÈti, so sace maÑ rÈjÈ “kahaÑ BhagavÈ”ti vadeyya, adandhÈyantena 
ÈcikkhituÑ yuttanti carapurise payojetvÈ Bhagavato nivÈsanaÔÔhÈnaÑ 
ÒatvÈva viharati. TasmÈ evamÈha. ŒrÈmaÑ pÈvisÊti bahinigame 
khandhÈvÈraÑ bandhÈpetvÈ kÈrÈyanena saddhiÑ pÈvisi. 
 
 366. VihÈroti GandhakuÔiÑ sandhÈyÈhaÑsu. ŒÄindanti pamukhaÑ. 
UkkÈsitvÈti ukkÈsitasaddaÑ katvÈ. AggaÄanti kavÈÔaÑ. ŒkoÔehÊti 
agganakhena ÊsakaÑ kuÒcikacchiddasamÊpe koÔehÊti vuttaÑ hoti. DvÈraÑ 
kira ati-upari amanussÈ, atiheÔÔhÈ dÊghajÈtikÈ koÔenti. TathÈ 
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akoÔetvÈ majjhe chiddasamÊpe koÔetabbaÑ, idaÑ dvÈrakoÔÔakavattanti 
dÊpentÈ vadanti. TatthevÈti bhikkh|hi vuttaÔÔhÈneyeva. KhaggaÒca 
uÓhÊsaÒcÈti desanÈmattametaÑ, 

  VÈlabÊjanimuÓhÊsaÑ, khaggaÑ chattaÒcupÈhanaÑ. 
  Oruyha rÈjÈ yÈnamhÈ, ÔhapayitvÈ paÔicchadanti– 

 ŒgatÈni pana paÒcapi rÈjakakudhabhaÓÉÈni adÈsi. KasmÈ pana adÈsÊti. 
Atigaruno SammÈsambuddhassa santikaÑ uddhatavesena gantuÑ na yuttanti 
ca, ekakova upasa~kamitvÈ attano rucivasena sammodissÈmi cÈti. PaÒcasu 
hi rÈjakakudhabhaÓÉesu nivattitesu tvaÑ nivattÈti vattabbaÑ na hoti, sabbe 
sayameva nivattanti. Iti imehi dvÊhi kÈraÓehi adÈsi. RahÈyatÊti rahassaÑ 
karoti nig|hati. AyaÑ kirassa adhippÈyo “pubbepi ayaÑ rÈjÈ samaÓena 
Gotamena saddhiÑ catukkaÓÓamantaÑ mantetvÈ mayhaÑ mÈtulaÑ saddhiÑ 
dvattiÑsÈya puttehi gaÓhÈpesi, idÈnipi catukkaÓÓamantaÑ mantetukÈmo, 
kacci nu kho maÑ gaÓhÈpessatÊ”ti. EvaÑ kopavasenassa etadahosi. 

 Vivari BhagavÈ dvÈranti na BhagavÈ uÔÔhÈya dvÈraÑ vivari, vivarat|ti 
pana hatthaÑ pasÈresi. Tato “BhagavÈ tumhehi anekesu kappakoÔÊsu dÈnaÑ 
dadamÈnehi na sahatthÈ dvÈravivaraÓakammaÑ katan”ti sayameva dvÈraÑ 
vivaÔaÑ. TaÑ pana yasmÈ Bhagavato manena vivaÔaÑ, tasmÈ “vivari 
BhagavÈ dvÈran”ti vattuÑ vaÔÔati. VihÈraÑ pavisitvÈti GandhakuÔiÑ 
pavisitvÈ. TasmiÑ pana paviÔÔhamatteyeva kÈrÈyano paÒca 
rÈjakakudhabhaÓÉÈni gahetvÈ khandhÈvÈraÑ gantvÈ vaÔaÔ|bhaÑ1 Èmantesi 
“chattaÑ samma ussÈpehÊ”ti. MayhaÑ pitÈ kiÑ gatoti. PitaraÑ mÈ puccha, 
sace tvaÑ na ussÈpesi, taÑ gaÓhitvÈ ahaÑ ussÈpemÊti. “UssÈpemi sammÈ”ti 
sampaÔicchi. KÈrÈyano raÒÒo ekaÑ assaÒca asiÒca ekameva ca paricÈrikaÑ 
itthiÑ ÔhapetvÈ “sace rÈjÈ jÊvitena atthiko, mÈ Ègacchat|”ti ViÔaÔ|bhassa 
chattaÑ ussÈpetvÈ taÑ gahetvÈ SÈvatthimeva gato. 
______________________________________________________________ 
 1. ViÉ|ÉabhaÑ (SÊ, SyÈ) 
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 367. Dhammanvayoti paccakkhaÒÈÓasa~khÈtassa dhammassa anunayo 
anumÈnaÑ, anubuddhÊti attho. IdÈni yenassa dhammanvayena 
“SammÈsambuddho BhagavÈ”ti-Èdi hoti, taÑ dassetuÑ idha panÈhaÑ 
bhanteti-ÈdimÈha. Tattha ÈpÈÓakoÔikanti pÈÓoti jÊvitaÑ, taÑ mariyÈdaÑ1 
anto karitvÈ, maraÓasamayepi carantiyeva, taÑ na vÊtikkamantÊti vuttaÑ 
hoti. “ApÈÓakoÔikan”tipi pÈÔho, ÈjÊvitapariyantanti2 attho. YathÈ ekacce 
jÊvitahetu atikkamantÈ pÈÓakoÔikaÑ3 katvÈ caranti, na evanti attho. 
Ayampikho me bhanteti BuddhasubuddhatÈya dhammasvÈkkhÈtatÈya 
saÑghasuppaÔipannatÈya ca etaÑ evaÑ hoti, evaÑ hi me bhante ayaÑ 
Bhagavati dhammanvayo hotÊti dÊpeti. Eseva nayo sabbattha. 
 
 369. Na viya maÒÒe cakkhuÑ bandhanteti cakkhuÑ abandhante viya. 
ApÈsÈdikaÑ hi disvÈ puna okÈkanakiccaÑ na hoti, tasmÈ so cakkhuÑ na 
bandhati nÈma. PÈsÈdikaÑ disvÈ punappunaÑ olokanakiccaÑ hoti, tasmÈ so 
cakkhuÑ bandhati nÈma. Ime ca apÈsÈdikÈ, tasmÈ evamÈha. Bandhukarogo 
noti kularogo4. AmhÈkaÑ kule jÈtÈ evar|pÈ hontÊti vadanti. UÄÈranti 
mahesakkhaÑ. PubbenÈparanti pubbato aparaÑ visesaÑ. Tattha 
kasiÓaparikammaÑ katvÈ samÈpattiÑ nibbattento uÄÈraÑ pubbe5 visesaÑ 
saÒjÈnÈti nÈma, samÈpattiÑ padaÔÔhÈnaÑ katvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ 
arahattaÑ gaÓhanto uÄÈraÑ pubbato aparaÑ visesaÑ saÒjÈnÈti nÈma. 
 
 370. GhÈtetÈyaÑ vÈ ghÈtetunti ghÈtetabbayuttakaÑ ghÈtetuÑ. 
JÈpetÈyaÑ vÈ jÈpetunti dhanena vÈ jÈpetabbayuttakaÑ jÈpetuÑ jÈnituÑ 
adhanaÑ kÈtuÑ. PabbÈjetÈyaÑ vÈ pabbÈjetunti raÔÔhato vÈ 
pabbÈjetabbayuttakaÑ pabbÈjetuÑ. 
 
 373. IsidattapurÈÓÈti6 isidatto ca purÈÓo ca. Tesu eko brahmacÈrÊ, eko 
sadÈrasantuÔÔho. MamabhattÈti mama santakaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. PÈÓakoÔiÑ jÊvitamariyÈdaÑ (SÊ, SyÈ) 
 2. ŒpanakoÔikantipi pÈÔho, ÈjÊvapariyantanti (SyÈ) 3. Na pÈÓakoÔikaÑ (SÊ, SyÈ) 
 4. Bandhukaroginoti kularogÈ (Ka), ... kularogo amhÈkaÑ (?) 
 5. Pubbena (Ka) 6. IsidantapurÈÓÈti (SyÈ, Ka) 
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bhattaÑ etesanti mamabhattÈ. MamayÈnÈti mama santakaÑ yÈnaÑ etesanti 
mamayÈnÈ. JÊvikÈya dÈtÈti1 jÊvitavuttiÑ dÈtÈ. VÊmaÑsamÈnoti 
upaparikkhamÈno. TadÈ kira rÈjÈ niddaÑ anokkantova okkanto viya hutvÈ 
nipajji. Atha te thapatayo “katarasmiÑ disÈbhÈge BhagavÈ”ti pucchitvÈ 
“asukasmiÑ nÈmÈ”ti sutvÈ mantayiÑsu “yena SammÈsambuddho, tena sÊse 
kate rÈjÈ pÈdato hoti. Yena rÈjÈ, tena sÊse kate SatthÈ pÈdato hoti, kiÑ 
karissÈmÈ”ti. Tato nesaÑ etadahosi “rÈjÈ kuppamÈno yaÑ amhÈkaÑ deti, 
taÑ acchindeyya. Na kho pana mayaÑ sakkoma jÈnamÈnÈ SatthÈraÑ pÈdato 
kÈtun”ti rÈjÈnaÑ pÈdato katvÈ nipajjiÑsu. TaÑ sandhÈya ayaÑ rÈjÈ 
evamÈha. 
 
 374. PakkÈmÊti GandhakuÔito nikkhamitvÈ kÈrÈyanassa ÔhitaÔÔhÈnaÑ 
gato, taÑ tattha adisvÈ khandhÈvÈraÔÔhÈnaÑ gato, atthÈpi aÒÒaÑ adisvÈ taÑ 
itthiÑ pucchi. SÈ sabbaÑ pavattiÑ Ècikkhi. RÈjÈ “na idÈni mayÈ ekakena 
tattha gantabbaÑ, RÈjagahaÑ gantvÈ bhÈgineyyena saddhiÑ ÈgantvÈ 
mayhaÑ rajjaÑ gaÓhissÈmÊ”ti RÈjagahaÑ gacchanto antarÈmagge 
kaÓÈjakabhattaÒceva bhuÒji, bahala-udakaÒca pivi. Tassa 
sukhumÈlapakatikassa ÈhÈro na sammÈ pariÓÈmi. So RÈjagahaÑ 
pÈpuÓantopi vikÈle dvÈresu pihitesu pÈpuÓi. “Ajja sÈlÈyaÑ sayitvÈ sve 
mayhaÑ bhÈgineyyaÑ passissÈmÊ”ti bahinagare sÈlÈya nipajji. Tassa 
rattibhÈge uÔÔhÈnÈni pavattiÑsu, katipayavÈre bahi nikkhami. Tato paÔÔhÈya 
padasÈ gantuÑ asakkonto tassÈ itthiyÈ a~ke nipajjitvÈ alavapacc|se 
kÈlamakÈsi. SÈ tassa matabhÈvaÑ ÒatvÈ “dvÊsu rajjesu rajjaÑ kÈretvÈ idÈni 
parassa bahinagare anÈthasÈlÈya anÈthakÈlakiriyaÑ katvÈ nipanno mayhaÑ 
sÈmi KosalarÈjÈ”ti-ÈdÊni vadamÈnÈ uccÈsaddena paridevituÑ Èrabhi. 
ManussÈ sutvÈ raÒÒo ÈrocesuÑ. RÈjÈ ÈgantvÈ disvÈ saÒjÈnitvÈ ÈgatakÈraÓaÑ 
ÒatvÈ mahÈparihÈrena ÒatvÈ mahÈparihÈrena sarÊrakiccaÑ karitvÈ 
“ViÔaÔ|bhaÑ gaÓhissÈmÊ”ti bheriÑ carÈpetvÈ balakÈyaÑ sanni pÈtesi. 
AmaccÈ pÈdesu patitvÈ “sace deva tumhÈkaÑ mÈtulo arogo assa, tumhÈkaÑ 
gantuÑ yuttaÑ bhaveyya, idÈni pana ViÔaÔ|bhopi 
______________________________________________________________ 
 1. JÊvitaÑ dÈtÈti (Ka) 
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tumhe nissÈya chattaÑ ussÈpetuÑ arahatiyevÈ”ti saÒÒÈpetvÈ nivÈretuÑ. 

 DhammacetiyÈnÊti dhammassa cittÊkÈravacanÈni. TÊsu hi ratanesu 
yattha katthaci cittÊkÈre kate sabbattha katoyeva hoti, tasmÈ Bhagavati 
cittÊkÈre kate dhammopi katova hotÊti BhagavÈ “dhammacetiyÈnÊ”ti Èha. 
ŒdibrahmacariyakÈnÊti maggabrahmacariyassa Èdibh|tÈni, 
pubbabhÈgapaÔipattibh|tÈnÊti attho. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

DhammacetiyasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
10. KaÓÓakatthalasuttavaÓÓanÈ 

 375. EvaÑ me sutanti KaÓÓakatthalasuttaÑ. Tattha UruÒÒÈyanti1 
UruÒÒÈti tassa raÔÔhassapi nagarassapi etadeva nÈmaÑ, BhagavÈ 
UruÒÒÈnagaraÑ upanissÈya viharati. KaÓÓakatthale migadÈyeti tassa 
nÈgarassa avid|re KaÓÓakatthalaÑ nÈma eko ramaÓÊyo bh|mibhÈgo atthi, 
so migÈnaÑ abhayatthÈya dinnattÈ migadÈyoti vuccati, tasmiÑ 
kaÓÓakatthale migadÈye. Kenacideva karaÓÊyenÈti na aÒÒena, anantarasutte 
vuttakaraÓÊyeneva. SomÈ ca bhaginÊ SakulÈ ca bhaginÊti imÈ dve bhaginiyo 
raÒÒo pajÈpatiyo. BhattÈbhihÈreti bhattaÑ abhiharaÓaÔÔhÈne. RaÒÒo 
bhuÒjanaÔÔhÈnaÑ hi sabbÈpi orodhÈ kaÔacchu-ÈdÊni gahetvÈ rÈjÈnaÑ 
upaÔÔhÈtuÑ gacchanti, tÈpi tatheva agamaÑsu. 
 
 376. KiÑ pana mahÈrÈjÈti kasmÈ evamÈha? RaÒÒo 
garahaparimocanatthaÑ. EvaÑ hi parisÈ cinteyya2 “ayaÑ rÈjÈ 
ÈgacchamÈnova mÈtugÈmÈnaÑ sÈsanaÑ Èroceti, mayaÑ attano dhammatÈya 
BhagavantaÑ daÔÔhuÑ Ègatoti maÒÒÈma, ayaÑ pana mÈtugÈmÈnaÑ sÈsanaÑ 
gahetvÈ Ègato, mÈtugÈmadÈso maÒÒe, esa pubbepi iminÈva kÈraÓena 
ÈgacchatÊ”ti. Pucchito pana so attano ÈgamanakÈraÓaÑ kathessati, evamassa 
ayaÑ garahÈ na uppajjissatÊti garahamocanatthaÑ evamÈha. 
______________________________________________________________ 
 1. UjuÒÒÈyanti (SÊ), UdaÒÒÈyanti (SyÈ) 2. CinteyyuÑ (Ka) 
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 378. AbbhudÈhÈsÊti kathesi. Sakideva sabbaÑ Òassati sabbaÑ dakkhitÊti 
yo ekÈvajjanena ekacittena1 atÊtanÈgatapaccuppannaÑ sabbaÑ Òassati vÈ 
dakkhiti vÈ, so natthÊti attho. Ekena hi cittena atÊtaÑ sabbaÑ jÈnissÈmÊti 
ÈvajjitvÈpi atÊtaÑ sabbaÑ jÈnituÑ na sakkÈ, ekadesameva jÈnÈti. 
AnÈgatapaccuppannaÑ pana tena cittena sabbeneva sabbaÑ na jÈnÈtÊti. Esa 
nayo itaresu. EvaÑ ekacittavasenÈyaÑ paÒho kathito. Hetur|panti 
hetusabhÈvaÑ kÈraÓajÈtikaÑ. Sahetur|panti sakÈraÓajÈtikaÑ. 
SamparÈyikÈhaÑ bhanteti samparÈyaguÓaÑ ahaÑ bhante pucchÈmi.  
 
 379. PaÒcimÈnÊti imasmiÑ sutte paÒca padhÈniya~gÈni 
lokuttaramissakÈni kathitÈni. Kathina~gaÓavÈsÊc|Äasamuddatthero pana 
“tumhÈkaÑ bhante kiÑ ruccatÊ”ti vutte “mayhaÑ lokuttarÈnevÈti ruccatÊ”ti 
Èha. PadhÈnavemattatanti padhÈnanÈnattaÑ. AÒÒÈdisameva hi puthujjanassa 
padhÈnaÑ, aÒÒÈdisaÑ sotÈpannassa, aÒÒÈdisaÑ sakadÈgÈmino, aÒÒÈdisaÑ 
anÈgÈmino, aÒÒÈdisaÑ arahato, aÒÒÈdisaÑ atÊtimahÈsÈvakÈnaÑ, aÒÒÈdisaÑ 
dvinnaÑ aggasÈvakÈnaÑ, aÒÒÈdisaÑ PaccekabuddhÈnaÑ, aÒÒÈdisaÑ 
SabbaÒÒubuddhÈnaÑ. Puthujjanassa padhÈnaÑ sotÈpannassa padhÈnaÑ na 
pÈpuÓÈti -pa- Paccekabuddhassa padhÈnaÑ SabbaÒÒubuddhassa padhÈnaÑ 
na pÈpuÓÈti. ImamatthaÑ sandhÈya “padhÈnavemattataÑ vadÈmÊ”ti Èha. 
DantakÈraÓaÑ gaccheyyunti yaÑ ak|ÔakaraÓaÑ, anavacchindanaÑ, 
dhurassa2 acchindananti3 dantesu kÈraÓaÑ dissati, taÑ kÈraÓaÑ 
upagaccheyyunti attho. Dantabh|minti dantehi gantabbabh|miÑ. 
Assaddhoti-ÈdÊsu puthujjanasotÈpannasakadÈgÈmi-anÈgÈmino cattÈropi 
assaddhÈ nÈma. Puthujjano hi sotÈpannassa saddhaÑ appattoti assaddho, 
sotÈpanno sakadÈgÈmissa, sakadÈgÈmÊ anÈgÈmissa, anÈgÈmÊ arahato 
saddhaÑ appattoti assaddho. ŒbÈdho arahatopi uppajjatÊti paÒcapi 
bahvÈbÈdhÈ nÈma honti. AriyasÈvakassa pana saÔho mÈyÈvÊti nÈmaÑ natthi. 
Teneva thero “paÒca padhÈniya~gÈni lokuttarÈni kathitÈnÊti mayhaÑ 
ruccatÊ”ti Èha. AssakhaÄu~kasuttante pana “tayo ca bhikkhave assakhaÄu~ke 
tayo ca purisakhaÄu~ke desessÈmÊ”ti4 ettha ariyasÈvakassÈpi 
sambodhinÈmaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. Ekacittena ekajavanena (SÊ, SyÈ) 2. DhurÈya (SyÈ, Ka) 
 3. AcchaÉÉananti (SÊ), aviÒchananti (®ikÈ) 4. AÑ 1. 291 piÔÔhe. 
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ÈgataÑ, tassa vasena lokuttaramissakÈ kathitÈti vuttaÑ. Puthujjano pana 
sotÈpattimaggavÊriyaÑ asampatto -pa- anÈgÈmÊ arahattamaggavÊriyaÑ 
asampattoti kusÊtopi assaddho viya cattÈrova honti, tathÈ duppaÒÒo.  

 EvaÑ anettha opammasaÑsandanaÑ veditabbaÑ–adantahatthi-Èdayo 
viya hi maggapadhÈnarahito puggalo. Dantahatthi-Èdayo viya 
maggapadhÈnavÈ. YathÈ adantÈ hatthi-Èdayo k|ÔakÈraÑ akatvÈ 
avicchinditvÈ dhuraÑ apÈtetvÈ dantagamanaÑ vÈ gantuÑ dantabh|miÑ vÈ 
pattuÑ na sakkonti, evamevaÑ maggapadhÈnarahito maggapadhÈnavatÈ 
pattabbaÑ pÈpuÓituÑ nibbattetabbaÑ guÓaÑ nibbattetuÑ na sakkoti. YathÈ 
pana dantahatthi-Èdayo k|ÔÈkÈraÑ akatvÈ avicchinditvÈ dhuraÑ apÈtetvÈ 
dantagamanaÑ vÈ gantuÑ dantabh|miÑ vÈ pattuÑ sakkonti, evamevaÑ 
maggapadhÈnavÈ maggapadhÈnavatÈ pattabbaÑ pÈpuÓituÑ nibbattetabbaÑ 
guÓaÑ nibbattetuÑ sakkoti. IdaÑ vuttaÑ hoti “sotÈpattimaggapadhÈnavÈ 
sotÈpattimaggapadhÈnavatÈ pattokÈsaÑ pÈpuÓituÑ nibbattetabbaÑ guÓaÑ 
nibbattetuÑ sakkoti -pa-. ArahattamaggapadhÈnavÈ 
arahattamaggapadhÈnavatÈ pattokÈsaÑ pÈpuÓituÑ nibbattetabbaÑ guÓaÑ 
nibbattetuÑ sakkotÊ”ti.  
 
 380. SammappadhÈnÈti maggapadhÈnena sammappadhÈnÈ. Na kiÒci 
nÈnÈkaraÓaÑ vadÈmi yadidaÑ vimuttiyÈ vimuttinti yaÑ ekassa 
phalavimuttiyÈ itarassa phalavimuttiÑ Èrabbha nÈnÈkaraÓaÑ vattabbaÑ 
siyÈ, taÑ na kiÒci vadÈmÊti attho. AcciyÈ vÈ accinti acciyÈ vÈ accimhi. 
Sesapadadvayepi eseva nayo, bhummatthe hi etaÑ upayogavacanaÑ. KiÑ 
pana tvaÑ mahÈrÈjÈti mahÈrÈja kiÑ tvaÑ “santi devÈ CÈtumahÈrÈjikÈ, santi 
devÈ TÈvatiÑsÈ -pa- santi devÈ Paranimmitavasavattino, santi devÈ 
tatuttarin”ti evaÑ devÈnaÑ atthibhÈvaÑ na jÈnÈsi, yena evaÑ vadesÊti. Tato 
atthibhÈvaÑ jÈnÈmi, manussalokaÑ pana Ègacchanti nÈgacchantÊti idaÑ 
pucchanto yadi vÈ te bhanteti-ÈdimÈha. SabyÈbajjhÈti sadukkhÈ, 
samucchedappahÈnena appahÊnacetasikadukkhÈ. ŒgantÈroti upapattivasena 
ÈgantÈro. AbyÈbajjhÈti samucchinnadukkhÈ. AnÈgantÈroti upapattivasena 
anÈgantÈro.  
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 381. PahotÊti sakkoti. RÈjÈ hi puÒÒavantampi lÈbhasakkÈrasampannaÑ 
yathÈ na koci upasa~kamati, evaÑ karonto tamhÈ ÔhÈnÈ cÈvetuÑ sakkoti. 
TaÑ apuÒÒavantampi sakalagÈmaÑ piÓÉÈya caritvÈ yÈpanamattaÑ 
alabhantaÑ yathÈ lÈbhasakkÈrasampanno hoti, evaÑ karonto tamhÈ ÔhÈnÈ 
cÈvetuÑ sakkoti. Brahmacariyavantampi itthÊhi saddhiÑ sampayojetvÈ 
sÊlavinÈsaÑ pÈpento balakkÈrena vÈ uppabbÈjento tamhÈ ÔhÈnÈ cÈvetuÑ 
sakkoti. Abrahmacariyavantampi sampannakÈmaguÓaÑ amaccaÑ 
bandhanÈgÈraÑ pavesetvÈ itthÊnaÑ mukhampi passituÑ adento tamhÈ ÔhÈnÈ 
cÈveti nÈma. RaÔÔhato pana yaÑ icchati, taÑ pabbÈjeti nÈma. 

 DassanÈyapi nappahontÊti kÈmÈvacare tÈva abyÈbajjhe deve 
sabyÈbajjhÈ devÈ cakkhuviÒÒÈÓadassanÈyapi nappahonti. KasmÈ? Arahato 
tattha ÔhÈnÈbhÈvato. R|pÈvacare pana ekavimÈnasmiÑ yeva1 tiÔÔhanti ca 
nisÊdanti cÈti cakkhuviÒÒÈÓadassanÈya pahonti, etehi diÔÔhaÑ pana 
sallakkhitaÑ paÔividdhaÑ lakkhaÓaÑ daÔÔhuÑ sallakkhituÑ na sakkontÊti 
ÒÈÓacakkhunÈ2 dassanÈya nappahonti, uparideve ca 
cakkhuviÒÒÈÓadassanenÈpÊti.  
 
 382. Ko nÈmo ayaÑ bhanteti rÈjÈ theraÑ jÈnantopi ajÈnanto viya 
pucchati. KasmÈ? PasaÑsitukÈmatÈya. Œnandar|poti ŒnandasabhÈvo. 
BrahmapucchÈpi vuttanayeneva veditabbÈ. Atha kho aÒÒataro purisoti sÈ 
kira kathÈ ViÔaÔ|bheneva kathitÈ, te “tayÈ kathitÈ, tayÈ kathitÈ”ti kupitÈ 
aÒÒamaÒÒaÑ imasmiÑ yeva ÔhÈne attano attano balakÈyaÑ uÔÔhÈpetvÈ 
kalahampi kareyyunti nivÈraÓatthaÑ so rÈjapuriso etadavoca. SesaÑ 
sabbattha uttÈnameva. AyaÑ pana desanÈ neyyapuggalassa vasena niÔÔhitÈti. 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 

KaÓÓakatthalasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

CatutthavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. EkavimÈnasmiÑ ye (SÊ) 2. ViÒÒÈÓacakkhunÈ (Ka) 

 



   

5. BrÈhmaÓavagga 
 

1. BrahmÈyusuttavaÓÓanÈ 

 383. EvaÑ me sutanti BrahmÈyusuttaÑ. Tattha mahatÈ 
bhikkhusaÑghena saddhinti mahatÈti guÓamahattenapi mahatÈ, 
sa~khyÈmahattenapi. So hi bhikkhusaÑghe guÓehipi mahÈ ahosi 
appicchatÈdiguÓasamannÈgatattÈ, sa~khyÈyapi mahÈ paÒcasatasa~khyattÈ. 
Bhikkh|naÑ saÑghena bhikkhusaÑghena, 
diÔÔhisÊlasÈmaÒÒasaÑghÈtasa~khÈtena samaÓagaÓenÈti attho. Saddhinti 
ekato. PaÒcamattehi bhikkhu satehÊti paÒca mattÈ etesanti paÒcamattÈni. 
MattÈti pamÈÓaÑ vuccati, tasmÈ yathÈ bhojane mattaÒÒ|ti vutte bhojane 
mattaÑ jÈnÈti pamÈÓaÑ jÈnÈtÊti attho hoti, evamidhÈpi tesaÑ 
bhikkhusatÈnaÑ paÒcamattÈ paÒcapamÈÓanti evamattho daÔÔhabbo. 
Bhikkh|naÑ satÈni bhikkhusatÈni. Tehi paÒcamattehi bhikkhusatehi.  

 VÊsavassasatikoti vÊsÈdhikavassasatiko. TiÓÓaÑ vedÈnanti 
iruvedayajuvedasÈmavedÈnaÑ. OÔÔhapahatakaraÓavasena pÈraÑ gatoti 
pÈrag|. Saha nighaÓÉunÈ ca keÔubhena ca sanighaÓÉukeÔubhÈnaÑ, 
nighaÓÉ|ti nÈmanighaÓÔurukkhÈdÊnaÑ1 vevacanappakÈsakaÑ satthaÑ. 
KeÔubhanti kiriyÈkappavikappo kavÊnaÑ upakÈrÈya2 satthaÑ. Saha 
akkharappabhedena sakkharappabhedÈnaÑ. Akkharappabhedoti sikkhÈ ca 
nirutti ca. ItihÈsapaÒcamÈnanti ÈthabbaÓavedaÑ catutthaÑ katvÈ “itiha Èsa 
itiha ÈsÈ”ti ÊdisavacanappaÔisaÑyutto purÈÓakathÈsa~khÈto itihÈso paÒcamo 
etesanti itihÈsapaÒcamÈ, tesaÑ itihÈsapaÒcamÈnaÑ. PadaÒca tadavasesaÒca 
byÈkaraÓaÑ adhÊyati pavedeti cÈti padako veyyÈkaraÓo. LokÈyataÑ vuccati 
vitaÓÉavÈdasatthaÑ. MahÈpurisalakkhaÓanti mahÈpurisÈnaÑ BuddhÈdÊnaÑ 
lakkhaÓadÊpakaÑ dvÈdasasahassaganthappamÈÓaÑ satthaÑ, yattha 
soÄasasahassagÈthÈparimÈÓÈya BuddhamantÈ nÈma ahesuÑ, yesaÑ vasena 
“iminÈ lakkhaÓena samannÈgatÈ BuddhÈ nÈma honti, iminÈ PaccekabuddhÈ 
nÈma honti, iminÈ dve aggasÈvakÈ, asÊtimahÈsÈvakÈ, BuddhamÈtÈ, 
BuddhapitÈ, aggupaÔÔhÈko, aggupaÔÔhÈyikÈ, rÈjÈ cakkavattÊ”ti ayaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. NighaÓÉurukkhÈdÊnaÑ (DÊ-®Ôha 1. 220 piÔÔhe) 
 2. UpakÈrÈvahaÑ (DÊ-®Ôha 1. 220 piÔÔhe) 
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viseso ÒÈyati. Anavayoti imesu lokÈyatamahÈpurisalakkhaÓesu an|no 
parip|rakÈrÊ, avayo na hotÊti vuttaÑ hoti. Avayo nÈma yo tÈni atthato ca 
ganthato ca sandhÈretuÑ na sakkoti. Assosi khoti-ÈdÊsu yaÑ vattabbaÑ 
siyÈ, taÑ SÈleyyakasutte1 vuttameva. 
 
 384. AyaÑ tÈtÈti ayaÑ mahallakatÈya gantuÑ asakkonto mÈÓavaÑ 
ÈmantetvÈ evamÈha. Apica esa brÈhmaÓo cintesi “imasmiÑ loke ‘ahaÑ 
Buddho ahaÑ Buddho’ti uggatassa nÈmaÑ gahetvÈ bah| janÈ vicaranti, 
tasmÈ na me anussavamatteneva upasa~kamituÑ yuttaÑ. EkaccaÒhi 
upasa~kamantassa apakkamanampi garu hoti, anatthopi uppajjati. 
YaÑn|nÈhaÑ mama antevÈsikaÑ pesetvÈ ‘Buddho vÈ no vÈ’ti jÈnitvÈ 
upasa~kameyyan”ti, tasmÈ mÈÓavaÑ ÈmantetvÈ “ayaÑ tÈtÈ”ti-ÈdimÈha. TaÑ 
bhavantanti tassa bhavato2. TathÈ santaÑyevÈti tathÈ satoyeva. IdaÑ hi 
itthambh|tÈkhyÈnatthe upayogavacanaÑ. YathÈ kathaÑ panÈhaÑ bhoti 
ettha kathaÑ panÈhaÑ bho taÑ bhavantaÑ GotamaÑ jÈnissÈmi, yathÈ sakkÈ 
so ÒÈtuÑ, tathÈ me ÈcikkhÈti attho. YathÈti vÈ nipÈtamattamevetaÑ. 
Kathanti ayaÑ ÈkÈrapucchÈ, kenÈkÈrenÈhaÑ bhavantaÑ GotamaÑ 
jÈnissÈmÊti attho.  

 EvaÑ vutte kira naÑ upajjhÈyo “kiÑ tvaÑ tÈta pathaviyaÑ Ôhito 
pathaviÑ na passÈmÊti viya candimas|riyÈnaÑ obhÈse Ôhito candimas|riye 
na passÈmÊti viya vadasÊ”ti-ÈdÊni vatvÈ jÈnanÈkÈraÑ dassento ÈgatÈni kho 
tÈtÈti-ÈdimÈha. Tattha mantes|ti vedesu. TathÈgato kira uppajjissatÊti 
paÔikacceva SuddhÈvÈsÈ devÈ vedesu lakkhaÓÈni pakkhipitvÈ “BuddhamantÈ 
nÈma ete”ti brÈhmaÓavesena vede vÈcenti “tadanusÈrena mahesakkhÈ sattÈ 
TathÈgataÑ jÈnissantÊ”ti. Tena pubbe vedesu mahÈpurisalakkhaÓÈni 
Ègacchanti. Parinibbute pana TathÈgate anukkamena antaradhÈyanti, tena 
etarahi natthi. MahÈpurisassÈti paÓidhisamÈdÈnaÒÈÓakaruÓÈdiguÓamahato 
purisassa. Dveyeva gatiyoti dve eva niÔÔhÈ. KÈmaÒcÈyaÑ gatisaddo “paÒca 
kho 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 1. 354 piÔÔhe. 2. Bhoto (SyÈ)

 



 MajjhimapaÓÓÈsaÔÔhakathÈ 251 

imÈ SÈriputta gatiyo”ti-ÈdÊsu1 bhavabhede vattati, “gati migÈnaÑ 
pavanan”ti-ÈdÊsu2 nivÈsaÔÔhÈne, “evaÑ adhimattagatimanto”ti-ÈdÊsu3 
paÒÒÈya, “gatigatan”ti-ÈdÊsu visaÔabhÈve4, idha pana niÔÔhÈyaÑ vattatÊti 
veditabbo. Tattha kiÒcÈpi yehi samannÈgato rÈjÈ hoti, na teheva Buddho 
hoti, jÈtisÈmaÒÒato pana tÈniyeva tÈnÊti vuccanti. Tena vuttaÑ “yehi 
samannÈgatassÈ”ti. Sace agÈraÑ ajjhÈvasatÊti yadi agÈre vasati, rÈjÈ hoti 
cakkavattÊ. Cat|hi acchariyadhammehi sa~gahavatth|hi ca lokaÑ raÒjanato 
rÈjÈ. CakkaratanaÑ vatteti, cat|hi sampatticakkehi vatteti, tehi ca paraÑ 
vatteti, parahitÈya ca iriyÈpathacakkÈnaÑ vatto etasmiÑ atthÊti cakkavattÊ. 
Ettha ca rÈjÈti sÈmaÒÒaÑ, cakkavattÊti visesanaÑ. Dhammena caratÊti 
dhammiko, ÒÈyena samena vattatÊti attho. Dhammena rajjaÑ labhitvÈ rÈjÈ 
jÈtoti dhammarÈjÈ. ParahitadhammakaraÓena vÈ dhammiko, 
attahitadhammakaraÓena dhammarÈjÈ. CaturantÈya issaroti cÈturanto, 
catusamuddantÈya catubbidhadÊpabh|sitÈya ca pathaviyÈ issaroti attho. 
AjjhattaÑ kopÈdipaccatthike bahiddhÈ ca sabbarÈjÈno vijesÊti vijitÈvÊ. 
JanapadatthÈvariyappattoti janapade thÈvarabhÈvaÑ dhuvabhÈvaÑ patto, na 
sakkÈ kenaci cÈletuÑ, janapado vÈ tamhi thÈvariyappatto anussukko5 
sakammanirato6 acalo asampavedhÊti janapadatthÈvariyappatto. 
Seyyathidanti nipÈto, tassa tÈni katamÈnÊti attho. Cakkaratananti-ÈdÊsu 
cakkaÒca taÑ ratijananatthena ratanaÒcÈti cakkaratanaÑ. Eseva nayo 
sabbattha. 

 Imesu pana ratanesu ayaÑ cakkavattirÈjÈ cakkaratanena ajitaÑ jinÈti, 
hatthi-assaratanehi vijite yathÈsukhaÑ anuvicarati, pariÓÈyakaratanena 
vijitamanurakkhati, sesehi upabhogasukhamanubhavati. PaÔhamena cassa 
ussÈhasattiyogo, hatthi-assagahapatiratanehi pabhusattiyogo, pacchimena 
mantasattiyogo suparipuÓÓo hoti, itthimaÓiratanehi tividhasattiyogaphalaÑ. 
So itthimaÓiratanehi bhogasukhamanubhavati,  
______________________________________________________________ 
 1. Ma 1. 106 piÔÔhe. 2. Vi 5. 263 piÔÔhe.  
 3. Ma 1. 117 piÔÔhe. 4. VisajjabhÈve (SyÈ), visaddabhÈve (Ka) 
 5. Anuyutto (DÊ-®Ôha 1. 222 piÔÔhe.) 6. Sakammaniyato (Ka) 
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sesehi issariyasukhaÑ. Visesato cassa purimÈni tÊÓi 
adosakusalam|lajanitakammÈnubhÈvena sampajjanti, majjhimÈni 
alobhakusalam|lajanitakammÈnubhÈvena, pacchimamekaÑ 
amohakusalam|lajanitakammÈnubhÈvenÈti veditabbaÑ. Ayamettha 
sa~khepo, vitthÈro pana Bojjha~gasaÑyutte Ratanasuttassa1 upadesato 
gahetabbo. Apica BÈlapaÓÉitasuttepi2 imesaÑ ratanÈnaÑ uppattikkamena 
saddhiÑ vaÓÓanÈ Ègamissati.  

 Parosahassanti atirekasahassaÑ. S|rÈti abhÊrukajÈtikÈ. VÊra~gar|pÈti 
devaputtasadisakÈyÈ, evaÑ tÈva eke vaÓÓayanti, ayaÑ panettha sabhÈvo–
vÊrÈti uttamas|rÈ vuccanti. VÊrÈnaÑ a~gaÑ vÊra~gaÑ, vÊrakÈraÓaÑ vÊriyanti 
vuttaÑ hoti. VÊra~gaÑ r|paÑ etesanti vÊra~gar|pÈ, vÊriyamayasarÊrÈ viyÈti 
vuttaÑ hoti. ParasenappamaddanÈti sace paÔimukhaÑ tiÔÔheyya parasenÈ, 
taÑ maddituÑ samatthÈti adhippÈyo. DhammenÈti “pÈÓo na hantabbo”ti-
ÈdinÈ paÒcasÊladhammena. 

 ArahaÑ hoti SammÈsambuddho loke vivaÔÔacchadoti ettha 
rÈgadosamohamÈnadiÔÔhi-avijjÈduccaritachadanehi sattahi paÔicchanne 
kilesandhakÈraloke taÑ chadanaÑ vivaÔÔetvÈ samantato saÒjÈtÈloko hutvÈ 
Ôhitoti vivaÔÔacchado. Tattha paÔhamena padena p|jÈrahatÈ, dutiyena tassÈ 
hetu yasmÈ SammÈsambuddhoti, tatiyena Buddhattahetubh|tÈ 
vivaÔÔacchadatÈ vuttÈti veditabbÈ. Atha vÈ vivaÔÔo ca vicchado cÈti 
vivaÔÔacchado, vaÔÔarahito chadanarahito cÈti vuttaÑ hoti. Tena arahaÑ 
vaÔÔÈbhÈvena, SammÈsambuddho chadanÈbhÈvenÈti evaÑ 
purimapadadvayasseva hetudvayaÑ vuttaÑ hoti. DutiyavesÈrajjena cettha 
purimasiddhi, paÔhamena dutiyasiddhi, tatiyacatutthehi tatiyasiddhi hoti. 
PurimaÒca dhammacakkhuÑ, dutiyaÑ BuddhacakkhuÑ, tatiyaÑ 
samantacakkhuÑ sÈdhetÊtipi veditabbaÑ. TvaÑ mantÈnaÑ paÔiggahetÈti 
iminÈssa s|rabhÈvaÑ janeti.  
 
 385. Sopi tÈya ÈcariyakathÈya lakkhaÓesu vigatasammoho ekobhÈsajÈto 
viya Buddhamante sampassamÈno evaÑ bhoti Èha. Tassattho–yathÈ bho 
maÑ tvaÑ vadasi, evaÑ karissÈmÊti. SamannesÊti gavesi, ekaÑ dveti vÈ 
gaÓayanto samÈnayi. AddasÈ  
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 3. 87 piÔÔhe. 2. Ma 3. 210 piÔÔhe. 
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khoti kathaÑ addasa? BuddhÈnaÒhi nisinnÈnaÑ vÈ nipannÈnaÑ vÈ koci 
lakkhaÓaÑ pariyesituÑ na sakkoti, ÔhitÈnaÑ pana ca~kamantÈnaÑ vÈ 
sakkoti. TasmÈ lakkhaÓapariyesanatthaÑ ÈgataÑ disvÈ BuddhÈ uÔÔhÈyÈsanÈ 
tiÔÔhanti vÈ ca~kamaÑ vÈ adhiÔÔhahanti. Iti lakkhaÓadassanÈnur|pe 
iriyÈpathe vattamÈnassa addasa. YebhuyyenÈti pÈyena, bahukÈni addasa, 
appÈni na addasÈti attho. Tato yÈni na addasa, tesaÑ dÊpanatthaÑ vuttaÑ 
ÔhapetvÈ dveti. Ka~khatÊti “aho vata passeyyan”ti patthanaÑ uppÈdeti. 
VicikicchatÊti tato tato tÈni vicinanto kicchati na sakkoti daÔÔhuÑ. 
NÈdhimuccatÊti tÈya vicikicchÈya sanniÔÔhÈnaÑ na gacchati. Na 
sampasÊdatÊti tato “paripuÓÓalakkhaÓo ayan”ti Bhagavati pasÈdaÑ nÈpajjati. 
Ka~khÈya vÈ dubbalÈ vimati vuttÈ, vicikicchÈya majjhimÈ, 
anadhimuccanatÈya balavatÊ, asampasÈdena tehi tÊhi dhammehi cittassa 
kÈlussiyabhÈvo. Kosohiteti vatthikosena paÔicchanne. Vatthaguyheti 
a~gajÈte. Bhagavato hi vÈraÓasseva kosohitavatthaguyhaÑ suvaÓÓavaÓÓaÑ 
padumagabbhasamÈnaÑ, taÑ so vatthapaÔicchannattÈ, antomukhagatÈya ca 
jivhÈya pah|tabhÈvaÑ asallakkhento tesu dvÊsu lakkhaÓesu ka~khÊ ahosi 
vicikicchÊ. 

 Atha kho BhagavÈti atha BhagavÈ cintesi “sacÈhaÑ imassa etÈni dve 
lakkhaÓÈni na dassessÈmi, nikka~kho na bhavissati. Etassa ka~khÈya sati 
Ècariyopissa nikka~kho na bhavissati, atha maÑ dassanÈya na Ègamissati, 
anÈgato dhammaÑ na sossati, dhammaÑ asuÓanto tÊÓi sÈmaÒÒaphalÈni na 
sacchikarissati. EtasmiÑ pana nikka~khe Ècariyopissa nikka~kho maÑ 
upasa~kamitvÈ dhammaÑ sutvÈ tÊÓi sÈmaÒÒaphalÈni sacchikarissati. 
EtadatthaÑyeva ca mayÈ pÈramiyo p|ritÈ. DassessÈmissa tÈni lakkhaÓÈnÊ”ti.  

 TathÈr|paÑ iddhÈbhisa~khÈraÑ akÈsi. KathaÑr|paÑ? Kimettha 
aÒÒena vattabbaÑ, vuttametaÑ NÈgasenatthereneva MilindaraÒÒÈ 
puÔÔhena– 

Œha ca dukkaraÑ bhante NÈgasena BhagavatÈ katanti. KiÑ 
mahÈrÈjÈti. MahÈjanena hirikaraÓokÈsaÑ BrahmÈyubrÈhmaÓassa ca 
antevÈsi-uttarassa ca BÈvariyassa antevÈsÊnaÑ soÄasabrÈhmaÓÈnaÒca 
Selassa ca brÈhmaÓassa antevÈsÊnaÑ tisatamÈÓavÈnaÒca dassesi 
bhanteti. Na mahÈrÈja BhagavÈ  
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guyhaÑ dasseti, chÈyaÑ BhagavÈ dasseti, iddhiyÈ abhisa~kharitvÈ 
nivÈsananivatthaÑ kÈyabandhanabaddhaÑ cÊvarapÈrutaÑ 
chÈyÈr|pakamattaÑ dassesi mahÈrÈjÈti. ChÈyaÑ diÔÔhe sati diÔÔhoyeva 
nanu bhanteti. TiÔÔhatetaÑ mahÈrÈja, hadayar|paÑ disvÈ 
bujjhanakasatto bhaveyya, hadayamaÑsaÑ nÊharitvÈ dasseyya 
SammÈsambuddhoti. Kallosi bhante NÈgasenÈti. 

 NinnÈmetvÈti nÊharitvÈ. AnumasÊti kathinas|ciÑ viya katvÈ anumajji. 
TathÈ karaÓena cettha mudubhÈvo, kaÓÓasotÈnumasanena dÊghabhÈvo, 
nÈsikasotÈnumasanena tanubhÈvo, nalÈÔacchÈdanena puthulabhÈvo pakÈsitoti 
veditabbo. Ubhopi kaÓÓasotÈnÊti-ÈdÊsu cettha BuddhÈnaÑ kaÓÓasotesu 
malaÑ vÈ jallikÈ vÈ natthi, dhovitvÈ ÔhapitarajatapanÈÄikÈ viya honti, tathÈ 
nÈsikasotesu, tÈnipi hi suparikammakatakaÒcanapanÈÄikÈ viya ca 
maÓipanÈÄikÈ viya ca honti. TasmÈ jivhaÑ nÊharitvÈ kathinas|ciÑ viya 
katvÈ mukhapariyante upasaÑharanto dakkhiÓakaÓÓasotaÑ pavesetvÈ tato 
nÊharitvÈ vÈmakaÓÓasotaÑ pavesesi, tato nÊharitvÈ dakkhiÓanÈsikasotaÑ 
pavesetvÈ tato nÊharitvÈ vÈmanÈsikasotaÑ pavesesi, tato nÊharitvÈ 
puthulabhÈvaÑ dassento rattavalÈhakena aÉÉhacandaÑ viya ca 
suvaÓÓapattaÑ viya ca rattakambalapaÔalena vijjujotasadisÈya jivhÈya 
kevalakappaÑ nalÈÔamaÓÉalaÑ paÔicchÈdesi.  

 YaÑn|nÈhanti kasmÈ cintesi? AhaÑ hi mahÈpurisalakkhaÓÈni 
samannesitvÈ gato “diÔÔhÈni te tÈta mahÈpurisalakkhaÓÈnÊ”ti Ècariyena 
pucchito “Èma ÈcariyÈ”ti vattuÑ sakkhissÈmi, sace pana maÑ 
“KiriyÈkaraÓamassa kÊdisan”ti pucchissati, taÑ vattuÑ na sakkhissÈmi, na 
jÈnÈmÊti vutte pana Ècariyo kujjhissati “nanu tvaÑ mayÈ sabbampetaÑ 
jÈnanatthÈya pesito, kasmÈ ajÈnitvÈ ÈgatosÊ”ti, tasmÈ yaÑn|nÈhanti cintetvÈ 
anubandhi. BhagavÈ nhÈnaÔÔhÈnaÑ mukhadhovanaÔÔhÈnaÑ 
sarÊrapaÔijagganaÔÔhÈnaÑ rÈjarÈjamahÈmattÈdÊnaÑ orodhehi saddhiÑ 
parivÈretvÈ nisinnaÔÔhÈnanti imÈni cattÈri ÔhÈnÈni ÔhapetvÈ sesaÔÔhÈnesu 
antamaso ekagandhakuÔiyampi okÈsaÑ akÈsi.  
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 Gacchante gacchante kÈle “ayaÑ kira BrahmÈyubrÈhmaÓassa mÈÓavo 
Uttaro nÈma ‘Buddho vÈ no vÈ’ti TathÈgatassa BuddhabhÈvaÑ vÊmaÑsanto 
carati, BuddhavÊmaÑsako nÈmÈyan”ti pÈkaÔo jÈto. Yamhi yamhi ÔhÈne 
BuddhÈ vasanti, paÒca kiccÈni katÈneva honti, tÈni heÔÔhÈ dassitÈneva. 
Tattha pacchÈbhattaÑ ala~katadhammÈsane nisÊditvÈ dantakhacitaÑ 
cittabÊjaniÑ gahetvÈ mahÈjanassa dhammaÑ desente Bhagavati Uttaropi 
avid|re nisÊdati. DhammassavanapariyosÈne saddhÈ manussÈ svÈtanÈya 
BhagavantaÑ nimantetvÈ mÈÓavampi upasa~kamitvÈ evaÑ vadanti “tÈta 
amhehi BhagavÈ nimantito, tvampi BhagavatÈ saddhiÑ ÈgantvÈ amhÈkaÑ 
gehe bhattaÑ gaÓheyyÈsÊ”ti. Punadivase TathÈgato bhikkhusaÑghaparivuto 
gÈmaÑ pavisati, Uttaropi padavÈre padavÈre pariggaÓhanto padÈnupadiko 
anubandhati. KulagehaÑ paviÔÔhakÈle dakkhiÓodakaggahaÓaÑ ÈdiÑ katvÈ 
sabbaÑ olokento nisÊdati. BhattakiccÈvasÈne TathÈgatassa pattaÑ bh|miyaÑ 
ÔhapetvÈ nisinnakÈle mÈÓavakassa pÈtarÈsabhattaÑ sajjenti. So ekamante 
nisinno bhuÒjitvÈ puna ÈgantvÈ Satthu santike ÔhatvÈ bhattÈnumodanaÑ 
sutvÈ BhagavatÈ saddhiÑ yeva vihÈraÑ gacchati.  

 Tattha BhagavÈ bhikkh|naÑ bhattakiccapariyosÈnaÑ Ègamento 
gandhamaÓÉalamÈÄe nisÊdati, bhikkh|hi bhattakiccaÑ katvÈ pattacÊvaraÑ 
paÔisÈmetvÈ Ègamma vanditvÈ kÈle Èrocite BhagavÈ GandhakuÔiÑ pavisati, 
mÈÓavopi BhagavatÈ saddhiÑyeva gacchati. BhagavÈ parivÈretvÈ ÈgataÑ 
bhikkhusaÑghaÑ GandhakuÔippamukhe Ôhito ovaditvÈ uyyojetvÈ 
GandhakuÔiÑ pavisati, mÈÓavopi pavisati. BhagavÈ khuddakamaÒce 
appamattakaÑ kÈlaÑ nisÊdati, mÈÓavopi avid|re olokento nisÊdati. BhagavÈ 
muhuttaÑ nisÊditvÈ sÊsokkamanaÑ1 dasseti, “bhoto Gotamassa vihÈravelÈ 
bhavissatÊ”ti mÈÓavo GandhakuÔidvÈraÑ pidahanto nikkhamitvÈ ekamantaÑ 
nisÊdati. ManussÈ purebhattaÑ dÈnaÑ datvÈ bhuttapÈtarÈsÈ samÈdinna-
uposatha~gÈ suddhuttarÈsa~gÈ mÈlÈgandhÈdihatthÈ dhammaÑ suÓissÈmÈti 
vihÈraÑ Ègacchanti, cakkavattino khandhÈvÈraÔÔhÈnaÑ viya hoti.  

 BhagavÈ muhuttaÑ sÊhaseyyaÑ, kappetvÈ vuÔÔhÈya pubbabhÈgena 
paricchinditvÈ samÈpattiÑ samÈpajjati. SamÈpattito vuÔÔhÈya mahÈjanassa 
ÈgatabhÈvaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. SÊsokampanaÑ (SÊ, SyÈ) 
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ÒatvÈ GandhakuÔito nikkhamma mahÈjanaparivuto gandhamaÓÉalamÈÄaÑ 
gantvÈ paÒÒattavarabuddhÈsanagato parisÈya dhammaÑ deseti. MÈÓavopi 
avid|re nisÊditvÈ “kiÑ nu kho samaÓo Gotamo gehassitavasena parisaÑ 
ussÈdento vÈ apasÈdento vÈ dhammaÑ deseti, udÈhu no”ti akkharakkharaÑ 
padaÑ padaÑ pariggaÓhÈti, BhagavÈ tathÈvidhaÑ kathaÑ akathetvÈva 
kÈlaÑ ÒatvÈ desanaÑ niÔÔhÈpesi1. MÈÓavo iminÈ niyÈmena pariggaÓhanto 
satta mÈse ekato vicaritvÈ Bhagavato kÈyadvÈrÈdÊsu aÓumattampi 
avakkhalitaÑ na addasa. AnacchariyaÒcetaÑ, yaÑ Buddhabh|tassa 
manussabh|to mÈÓavo na passeyya, yassa bodhisattabh|tassa chabbassÈni 
padhÈnabh|miyaÑ amanussabh|to mÈro devaputto 
gehassitavitakkamattampi adisvÈ Buddhabh|taÑ ekasaÑvaccharaÑ 
anubandhitvÈ kiÒci apassanto– 

  “Satta vassÈni BhagavantaÑ, anubandhiÑ padÈpadaÑ2. 
  OtÈraÑ3 nÈdhigacchissaÑ, Sambuddhassa satÊmato”ti4– 

 ŒdigÈthÈyo vatvÈ pakkÈmi. Tato mÈÓavo cintesi “ahaÑ bhavantaÑ 
GotamaÑ satta mÈse anubandhamÈno kiÒci vajjaÑ na passÈmi. Sace 
panÈhaÑ aÒÒepi satta mÈse satta vÈ vassÈni vassasataÑ vÈ vassasahassaÑ vÈ 
anubandheyyaÑ, nevassa vajjaÑ passeyyaÑ. Œcariyo kho panassa me 
mahallako, yogakkhemaÑ nÈma na sakkÈ jÈnituÑ. SamaÓassa Gotamassa 
sabhÈvaguÓeneva BuddhabhÈvaÑ vatvÈ mayhaÑ Ècariyassa ÈrocessÈmÊ”ti 
BhagavantaÑ ÈpucchitvÈ bhikkhusaÑghaÑ vanditvÈ nikkhami.  

 Œcariyassa santikaÒca pana gantvÈ “kacci tÈta uttara taÑ bhavantaÑ 
GotamaÑ tathÈsantaÑyeva saddo abbhuggato”ti pucchito “Ècariya kiÑ 
vadesi, cakkavÈÄaÑ atisambÈdhaÑ, BhavaggaÑ atinÊcaÑ, tassa hi bhoto 
Gotamassa ÈkÈsaÑ viya apariyanto guÓagaÓo. TathÈsantaÑyeva bho taÑ 
bhavantaÑ Gotaman”ti-ÈdÊni vatvÈ yathÈdiÔÔhÈni dvattiÑsa 
mahÈpurisalakkhaÓÈni paÔipÈÔiyÈ ÈcikkhitvÈ kiriyasamÈcÈraÑ Ècikkhi. Tena 
vuttaÑ “atha kho Uttaro mÈÓavo -pa- ediso ca ediso ca bhavaÑ Gotamo 
tato ca bhiyyo”ti.  
______________________________________________________________ 
 1. ®hapesi (SÊ, SyÈ) 2. PadÈnupadaÑ (Ka) 
 3. OkÈsaÑ (Ka) 4. Khu 1. 343 piÔÔhe. 
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 386. Tattha suppatiÔÔhitapÈdoti yathÈ hi aÒÒesaÑ bh|miyaÑ pÈdaÑ 
ÔhapentÈnaÑ aggatalaÑ vÈ paÓhi vÈ passaÑ vÈ paÔhamaÑ phusati, 
vemajjhaÑ vÈ pana chiddaÑ hoti, ukkhipantÈnampi aggatalÈdÊsu 
ekakoÔÔhÈsova paÔhamaÑ uÔÔhahati, na evaÑ tassa. Tassa pana 
suvaÓÓapÈdukatalaÑ viya ekappahÈreneva sakalaÑ pÈdatalaÑ bh|miÑ 
phusati, bh|mito uÔÔhahati. TasmÈ “suppatiÔÔhitapÈdo kho pana so bhavaÑ 
Gotamo”ti vadati.  

 TatridaÑ Bhagavato suppatiÔÔhitapÈdatÈya–sacepi hi BhagavÈ 
anekasataporisaÑ narakaÑ akkamissÈmÊti pÈdaÑ nÊharati, tÈvadeva 
ninnaÔÔhÈnaÑ vÈtap|ritaÑ viya kammÈrabhastaÑ1 unnamitvÈ pathavÊsamaÑ 
hoti, unnataÔÔhÈnampi anto pavisati. D|re akkamissÈmÊti abhinÊharantassa 
SineruppamÈÓopi pabbato Seditavetta~kuro viya namitvÈ2 pÈdasamÊpaÑ 
Ègacchati. TathÈ hissa yamakapÈÔihÈriyaÑ katvÈ YugandharapabbataÑ 
akkamissÈmÊti pÈde abhinÊharato pabbato namitvÈ pÈdasamÊpaÑ Ègato, so 
taÑ akkamitvÈ dutiyapÈdena TÈvatiÑsabhavanaÑ akkami. Na hi 
cakkalakkhaÓena patiÔÔhÈtabbaÔÔhÈnaÑ visamaÑ bhavituÑ sakkoti. KhÈÓu 
vÈ kaÓÉako vÈ sakkharakathalÈ vÈ uccÈrapassÈvo vÈ kheÄasi~ghÈÓikÈdÊni vÈ 
purimatarÈva apagacchanti, tattha tattheva ca pathaviÑ pavisanti. 
TathÈgatassa hi sÊlatejena paÒÒÈtejena dhammatejena dasannaÑ pÈramÊnaÑ 
ÈnubhÈvena ayaÑ mahÈpathavÊ samÈ mudu pupphÈbhikiÓÓÈ hoti. Tatra 
TathÈgato samaÑ pÈdaÑ nikkhipati, samaÑ uddharati, sabbÈvantehi 
pÈdatalehi bh|miÑ phusati. (1) 

 CakkÈnÊti dvÊsu pÈdesu dve cakkÈni. TesaÑ arÈ ca nemi ca nÈbhi ca 
PÈÄiyaÑ vuttÈva. SabbÈkÈraparip|rÈnÊti iminÈ pana ayaÑ viseso 
veditabbo–tesaÑ kira cakkÈnaÑ pÈdatalassa majjhe nÈbhi dissati, 
nÈbhiparicchinnÈ vaÔÔalekhÈ dissati, nÈbhimukhaparikkhepapaÔÔo dissati, 
panÈÄimukhaÑ dissati, arÈ dissanti, aresu vaÔÔalekhÈ dissanti, nemÊ dissanti3, 
nemimaÓikÈ dissanti. IdaÑ tÈva PÈÄi-Ègatameva. 

 SambahulavÈro pana anÈgato, so evaÑ daÔÔhabbo–satti siri vaccho 
nandi sovattiko vaÔaÑsako vaÉÉhamÈnakaÑ macchayugalaÑ bhaddapÊÔhaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. VÈtap|ritÈ viya kammÈrabhastÈ (SÊ) 2. OnamitvÈ (SyÈ) 
 3. Nemi dissati (Ka) 
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a~kusaÑ tomaro pÈsÈdo toraÓaÑ setacchattaÑ khaggo tÈlavaÓÔaÑ 
morahatthako vÈÄabÊjanÊ uÓhÊsaÑ patto1 maÓi kusumadÈmaÑ nÊluppalaÑ 
rattuppalaÑ setuppalaÑ padumaÑ puÓÉarÊkaÑ puÓÓaghaÔo puÓÓapÈti 
samuddo cakkavÈÄo HimavÈ Sineru candimas|riyÈ nakkhattÈni cattÈro 
mahÈdÊpÈ dveparittadÊpasahassÈni, antamaso cakkavattiraÒÒo parisaÑ 
upÈdÈya sabbo cakkalakkhaÓasseva parivÈro. (2) 

 ŒyatapaÓhÊti dÊghapaÓhi, paripuÓÓapaÓhÊti attho. YathÈ hi aÒÒesaÑ 
aggapÈdo dÊgho hoti, paÓhimatthake ja~ghÈ patiÔÔhÈti, paÓhi tacchetvÈ 
ÔhapitÈ viya hoti, na evaÑ TathÈgatassa. TathÈgatassa pana cat|su 
koÔÔhÈsesu dve koÔÔhÈsÈ aggapÈdo hoti, tatiye koÔÔhÈse ja~ghÈ patiÔÔhÈti, 
catutthe koÔÔhÈse Èraggena vaÔÔetvÈ ÔhapitÈ viya rattakambale geÓÉukasadisÈ 
paÓhi hoti. (3) 

 DÊgha~gulÊti yathÈ aÒÒesaÑ kÈci a~guli dÊghÈ hoti, kÈci rassÈ, na evaÑ 
TathÈgatassa. TathÈgatassa pana makkaÔasseva dÊghahatthapÈda~guliyo m|le 
th|lÈ anupubbena gantvÈ agge tanukÈ niyyÈsatelena madditvÈ 
vaÔÔitaharitÈlavaÔÔisadisÈ honti. Tena vuttaÑ “dÊgha~gulÊ”ti. (4) 

 MudutalunahatthapÈdoti sappimaÓÉe osÈdetvÈ ÔhapitaÑ 
satavÈravihatakappÈsapaÔalaÑ viya mud|, jÈtamattakumÈrassa viya ca 
niccakÈlaÑ talunÈ ca hatthapÈdÈ assÈti mudutalunahatthapÈdo. (5) 

 JÈlahatthapÈdoti na cammena paÔibaddha-a~gulantaro. Ediso hi 
phaÓahatthako purisadosena upahato pabbajjampi na labhati. TathÈgatassa 
pana catasso hattha~guliyo paÒcapi pÈda~guliyo ekappamÈÓÈ honti, tÈsaÑ 
ekappamÈÓatÈya yavalakkhaÓaÑ aÒÒamaÒÒaÑ paÔivijjhitvÈ tiÔÔhati. Athassa 
hatthapÈdÈ kusalena vaÉÉhakinÈ yojitajÈlavÈtapÈnasadisÈ honti. Tena vuttaÑ 
“jÈlahatthapÈdo”ti. (6) 

 UddhaÑ patiÔÔhitagopphakattÈ ussa~khÈ pÈdÈ assÈti ussa~khapÈdo. 
AÒÒesaÑ hi piÔÔhipÈde gopphakÈ honti. Tena tesaÑ pÈdÈ ÈÓibaddhÈ viya 
thaddhÈ2 honti, na yathÈsukhaÑ parivattanti, gacchantÈnaÑ pÈdatalÈni na  
______________________________________________________________ 
 1. UÓhÊsapaÔÔo (SÊ) 2. BaddhÈ (SyÈ, Ka) 
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dissanti. TathÈgatassa pana abhiruhitvÈ upari gopphakÈ patiÔÔhahanti. 
Tenassa nÈbhito paÔÔhÈya uparimakÈyo nÈvÈya ÔhapitasuvaÓÓapaÔimÈ viya 
niccalo hoti, adhokÈyova iÒjati. Sukhena pÈdÈ parivattanti. Puratopi 
pacchatopi ubhayapassesupi ÔhatvÈ passantÈnaÑ pÈdatalÈni paÒÒÈyanti, na 
hatthÊnaÑ viya pacchatoyeva. (7) 

 EÓija~ghoti eÓimigasadisaja~gho maÑsussadena paripuÓÓaja~gho, na 
ekato baddhapiÓÉikamaÑso, samantato samasaÓÔhitena maÑsena 
parikkhittÈhi suvaÔÔitÈhi sÈligabbhasadisÈhi ja~ghÈhi samannÈgatoti attho. 
(8) 

 Anonamantoti anamanto. Etenassa akhujja-avÈmanabhÈvo dÊpito. 
AvasesajanÈ hi khujjÈ vÈ honti vÈmanÈ vÈ, khujjÈnaÑ uparimakÈyo 
aparipuÓÓo hoti, vÈmanÈnaÑ heÔÔhimakÈyo. Te aparipuÓÓakÈyattÈ na 
sakkonti anonamantÈ jaÓÓukÈni parimajjituÑ. TathÈgato pana paripuÓÓa-
ubhayakÈyattÈ sakkoti. (9) 

 UsabhavÈraÓÈdÊnaÑ viya suvaÓÓapadumakaÓÓikasadise kose ohitaÑ 
paÔi cchannaÑ vatthaguyhaÑ assÈti kosohitavatthaguyho. Vatthaguyhanti 
vatthena g|hitabbaÑ a~gajÈtaÑ vuccati. (10) 

 SuvaÓÓavaÓÓoti jÈtihi~gulakena majjitvÈ dÊpidÈÔhÈya1 ghaÑsitvÈ 
gerukaparikammaÑ katvÈ ÔhapitaghanasuvaÓÓar|pakasadisoti attho. 
Etenassa ghanasiniddhasaÓhasarÊrataÑ dassetvÈ chavivaÓÓadassanatthaÑ 
kaÒcanasannibhattacoti vuttaÑ, purimassa vÈ vevacanameva etaÑ. (11) 

 Rajojallanti rajo vÈ malaÑ vÈ. Na upalimpatÊti na laggati, 
padumapalÈsato udakabindu viya vivaÔÔati. HatthadhovanapÈdadhovanÈdÊni 
pana utuggahaÓatthÈya ceva dÈyakÈnaÑ puÒÒaphalatthÈya ca BuddhÈ 
karonti, vattasÊsenÈpi ca karontiyeva. SenÈsanaÑ pavisantena hi bhikkhunÈ 
pÈde dhovitvÈ pavisitabbanti vuttametaÑ2. (12) 

 Uddhaggalomoti ÈvaÔÔapariyosÈne uddhaggÈni hutvÈ mukhasobhaÑ 
ullokayamÈnÈni viya ÔhitÈni lomÈni assÈti uddhaggalomo. (14) 
______________________________________________________________ 
 1. NisadÈya (Ka) 2. VattametaÑ (SÊ) 
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 Brahmujugattoti brahmÈ viya ujugatto, ujumeva uggatadÊghasarÊro. 
Yebhuyyena hi sattÈ khandhe kaÔiyaÑ jÈÓ|s|ti tÊsu ÔhÈnesu namanti. Te 
kaÔiyaÑ namantÈ pacchato namanti, itaresu dvÊsu ÔhÈnesu purato. 
DÊghasarÊrÈ paneke passava~kÈ honti, eke mukhaÑ unnÈmetvÈ nakkhattÈni 
gaÓayantÈ viya caranti, eke appamaÑsalohitÈ s|lasadisÈ honti, pavedhamÈnÈ 
gacchanti. TathÈgato pana ujumeva uggantvÈ dÊghappamÈÓo devanagare 
ussitasuvaÓÓatoraÓaÑ viya hoti. (15) 

 Sattussadoti dve hatthapiÔÔhiyo dve pÈdapiÔÔhiyo dve aÑsak|ÔÈni 
khandhoti imesu sattasu ÔhÈnesu paripuÓÓamaÑsussado assÈti sattussado. 
AÒÒesaÑ pana hatthapÈdapiÔÔhÊsu nhÈrujÈlÈ paÒÒÈyanti, aÑsak|Ôakhandhesu 
aÔÔhikoÔiyo, te manussapetÈ viya khÈyanti, na TathÈgato. TathÈgato pana 
sattasu ÔhÈnesu paripuÓÓamaÑsussadattÈ nig|ÄhanhÈrujÈlehi hatthapiÔÔhÈdÊhi 
vaÔÔetvÈ ÔhapitasuvaÓÓavaÓÓÈli~gasadisena khandhena silÈr|pakaÑ viya 
cittakammar|pakaÑ viya ca khÈyati. (16) 

 SÊhassa pubbaddhaÑ viya kÈyo assÈti sÊhapubbaddhakÈyo. SÊhassa hi 
puratthimakÈyova paripuÓÓo hoti, pacchimakÈyo aparipuÓÓo. TathÈgatassa 
pana sÊhassa pubbaddhakÈyova sabbo kÈyo paripuÓÓo. Sopi sÊhasseva na 
tattha tattha vinatunnatÈdivasena1 dussaÓÔhitavisaÓÔhito, dÊghayuttaÔÔhÈne 
pana dÊgho, rassakisath|la-anuvaÔÔitayuttaÔÔhÈnesu tathÈvidhova hoti. VuttaÑ 
hetaÑ– 

ManÈpiye ca kho bhikkhave kammavipÈke paccupaÔÔhite yehi 
a~gehi dÊghehi sobhati, tÈni a~gÈni dÊghÈni saÓÔhahanti. Yehi a~gehi 
rassehi sobhati, tÈni a~gÈni rassÈni saÓÔhahanti. Yehi a~gehi th|lehi 
sobhati, tÈni a~gÈni th|lÈni saÓÔhahanti. Yehi a~gehi kisehi sobhati, tÈni 
a~gÈni kisÈni saÓÔhahanti. Yehi a~gehi vaÔÔehi sobhati, tÈni a~gÈni 
vaÔÔÈni saÓÔhahantÊti. 

______________________________________________________________ 
 1. VinatuggatÈdivasena (SÊ, SyÈ) 
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 Iti nÈnÈcittena puÒÒacittena cittito dasahi pÈramÊhi sajjito TathÈgatassa 
attabhÈvo, tassa loke sabbasippino vÈ iddhimanto vÈ paÔir|pakampi kÈtuÑ 
na sakkonti. (17) 

 CitantaraÑsoti antaraÑsaÑ vuccati dvinnaÑ koÔÔÈnamantaraÑ, taÑ 
citaÑ paripuÓÓamassÈti citantaraÑso. AÒÒesaÑ hi taÑ ÔhÈnaÑ ninnaÑ hoti, 
dve piÔÔhikoÔÔÈ pÈÔiyekkaÑ paÒÒÈyanti. TathÈgatassa pana kaÔito paÔÔhÈya 
maÑsapaÔalaÑ yÈva khandhÈ uggamma samussitasuvaÓÓaphalakaÑ viya 
piÔÔhiÑ chÈdetvÈ patiÔÔhitaÑ. (18) 

 NigrodhaparimaÓÉaloti nigrodho viya parimaÓÉalo. YathÈ 
paÓÓÈsahatthatÈya vÈ satahatthatÈya vÈ samakkhandhasÈkho nigrodho 
dÊghatopi vitthÈratopi ekappamÈÓova hoti, evaÑ kÈyatopi byÈmatopi 
ekappamÈÓo. YathÈ aÒÒesaÑ kÈyo vÈ dÊgho hoti byÈmo vÈ, na evaÑ 
visamappamÈÓoti attho. Teneva “YÈvatakvassa kÈyo”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha 
yÈvatako assÈti yÈvatakvassa. (19) 

 SamavaÔÔakkhandhoti samavaÔÔitakkhandho. YathÈ eke koÒcÈ viya bakÈ 
viya varÈhÈ viya ca dÊghagalÈ va~kagalÈ puthulagalÈ ca honti, kathanakÈle 
sirÈjÈlaÑ paÒÒÈyati, mando saro nikkhamati, na evaÑ tassa. TathÈgatassa 
pana suvaÔÔitasuvaÓÓÈli~gasadiso khandho hoti, kathanakÈle sirÈjÈlaÑ na 
paÒÒÈyati, meghassa viya gajjato saro mahÈ hoti. (20) 

 RasaggasaggÊti ettha rasaÑ gasantÊti rasaggasÈ, rasaharaÓÊnametaÑ 
adhivacanaÑ, tÈ aggÈ assÈti rasaggasaggÊ. TathÈgatassa hi satta 
rasaharaÓisahassÈni uddhaggÈni hutvÈ gÊvÈyameva paÔimukkÈni. 
Tilaphalamattopi ÈhÈro jivhagge Ôhapito sabbaÑ kÈyaÑ anupharati, teneva 
mahÈpadhÈnaÑ padahantassa ekataÓÉulÈdÊhipi kaÄÈyay|sapasatenÈpi 
kÈyassa yÈpanaÑ ahosi. AÒÒesaÑ pana tathÈ abhÈvÈ na sakalakÈyaÑ ojÈ 
pharati. Tena te batvÈbÈdhÈ honti. IdaÑ lakkhaÓaÑ appÈbÈdhatÈsa~khÈtassa 
nissandaphalassa vasena pÈkaÔaÑ hoti. (21) 
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 SÊhasseva hanu assÈti sÊhahanu. Tattha sÊhassa heÔÔhimahanumeva 
paripuÓÓaÑ hoti, na uparimaÑ. TathÈgatassa pana sÊhassa heÔÔhimaÑ viya 
dvepi paripuÓÓÈni dvÈda siyaÑ pakkhassa candasadisÈni honti. (22) 

 CattÈlÊsadantoti-ÈdÊsu uparimahanuke patiÔÔhitÈ vÊsati, heÔÔhime vÊsatÊti 
cattÈlÊsa dantÈ assÈti cattÈlÊsadanto. AÒÒesaÑ hi paripuÓÓadantÈnampi 
dvattiÑsa dantÈ honti, TathÈgatassa cattÈlÊsaÑ. (23) 

 AÒÒesaÒca keci dantÈ uccÈ keci nÊcÈti visamÈ honti, TathÈgatassa pana 
ayapaÔÔachinnasa~khapaÔalaÑ viya samÈ. (24) 

 AÒÒesaÑ kumbhÊlÈnaÑ viya dantÈ viraÄÈ honti, macchamaÑsÈdÊni 
khÈdantÈnaÑ dantantaraÑ p|rati. TathÈgatassa pana kanakalatÈya 
samussÈpitavajirapanti viya aviraÄÈ tulikÈya dassitaparicchedÈ viya dantÈ 
honti. (25) 

 SusukkadÈÔhoti aÒÒesaÒca p|tidantÈ uÔÔhahanti, tena kÈci dÈÔhÈ kÈÄÈpi 
vivaÓÓÈpi honti. TathÈgato susukkadÈÔho osadhitÈrakampi atikkamma 
virocamÈnÈya pabhÈya samannÈgatadÈÔho, tena vuttaÑ “susukkadÈÔho”ti. 
(26) 

 Pah|tajivhoti aÒÒesaÑ jivhÈ th|lÈpi hoti kisÈpi rassÈpi thaddhÈpi 
visamÈpi, TathÈgatassa pana mudu dÊghÈ puthulÈ vaÓÓasampannÈ hoti. So 
taÑ lakkhaÓaÑ pariyesituÑ ÈgatÈnaÑ ka~khÈvinodanatthaÑ mudukattÈ taÑ 
jivhaÑ kathinas|ciÑ viya vaÔÔetvÈ ubho nÈsikasotÈni parÈmasati, dÊghattÈ 
ubho kaÓÓasotÈni parÈmasati, puthulattÈ kesantapariyosÈnaÑ kevalampi 
nalÈÔaÑ paÔicchÈdeti. EvaÑ tassÈ mududÊghaputhulabhÈvaÑ pakÈsento 
ka~khaÑ vinodeti. EvaÑ tilakkhaÓasampannaÑ jivhaÑ sandhÈya 
“pah|tajivho”ti vuttaÑ. (27) 

 Brahmassaroti aÒÒe chinnassarÈpi bhinnassarÈpi kÈkassarÈpi honti, 
TathÈgato pana mahÈbrahmuno sarasadisena sarena samannÈgato. 
MahÈbrahmuno hi pittasemhehi apalibuddhattÈ saro visuddho hoti. 
TathÈgatenÈpi katakammaÑ vatthuÑ sodheti, vatthussa suddhattÈ nÈbhito 
paÔÔhÈya samuÔÔhahanto saro visuddho aÔÔha~gasamannÈgatova samuÔÔhÈti. 
Karaviko viya bhaÓatÊti karavikabhÈÓÊ, mattakaravikarutamaÒjughosoti 
attho.  
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 TatridaÑ karavikarutassa maÒjutÈya–karavikasakuÓe kira 
madhurarasaÑ ambapakkaÑ mukhatuÓÉakena paharitvÈ paggharitaÑ rasaÑ 
sÈyitvÈ pakkhena tÈlaÑ datvÈ vik|jamÈne catuppadÈdÊni mattÈni viya 
laÄituÑ Èrabhanti. GocarappasutÈpi catuppadÈ mukhagatÈnipi tiÓÈni 
chaÉÉetvÈ taÑ saddaÑ suÓanti, vÈÄamigÈ khuddakamige anubandhamÈnÈ 
ukkhittapÈdaÑ anukkhipitvÈva tiÔÔhanti, anubaddhamigÈpi maraÓabhayaÑ 
hitvÈpi tiÔÔhanti, ÈkÈse pakkhandapakkhinopi pakkhe pasÈretvÈ tiÔÔhanti, 
udake macchÈpi kaÓÓapaÔalaÑ apphoÔentÈ1 taÑ saddaÑ suÓamÈnÈva 
tiÔÔhanti. EvaÑ maÒjurutÈ karavikÈ.  

 AsandhimittÈpi DhammÈsokassa devÊ “atthi nu kho bhante 
Buddhasaddena sadiso kassaci saddo”ti saÑghaÑ pucchi. Atthi 
karavikasakuÓassÈti. KuhiÑ bhante sakuÓÈti. Himavanteti. SÈ rÈjÈnaÑ Èha 
“Deva karavikasakuÓaÑ daÔÔhukÈmÈ”ti. RÈjÈ “imasmiÑ paÒjare nisÊditvÈ 
karaviko Ègacchat|”ti suvaÓÓapaÒjaraÑ vissajjesi. PaÒjaro gantvÈ ekassa 
karavikassa purato aÔÔhÈsi. So “rÈjÈÓÈya Ègato paÒjaro, na sakkÈ agantun”ti 
tattha nisÊdi. PaÒjaro ÈgantvÈ raÒÒo puratova aÔÔhÈsi. KaravikaÑ saddaÑ 
kÈrÈpetuÑ na sakkonti. Atha rÈjÈ “kathaÑ bhaÓe ime saddaÑ karontÊ”ti Èha. 
©Ètake disvÈ devÈti. Atha naÑ rÈjÈ ÈdÈsehi parikkhipÈpesi. So attanova 
chÈyaÑ disvÈ “ÒÈtakÈ me ÈgatÈ”ti maÒÒamÈno pakkhena tÈÄaÑ datvÈ 
maÒjussarena2 maÓivaÑsaÑ dhamamÈno viya viravi. Sakalanagare manussÈ 
mattÈ viya laÄiÑsu. AsandhimittÈ cintesi “imassa tÈva tiracchÈnassa evaÑ 
madhuro saddo, kÊdiso nu kho sabbaÒÒutaÒÒÈÓasirippattassa Bhagavato 
ahosÊ”ti pÊtiÑ uppÈdetvÈ taÑ pÊtiÑ avijahitvÈ sattahi ja~ghasatehi saddhiÑ 
sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi. EvaÑ madhuro karavikasaddo. Tato satabhÈgena 
sahassabhÈgena ca madhurataro TathÈgatassa saddo, loke pana karavikato 
aÒÒassa madhurasarassa abhÈvato “karavikabhÈÓÊ”ti vuttaÑ. (28) 

 AbhinÊlanettoti na sakalanÊlanettova, nÊlayuttaÔÔhÈne panassa 
umÈpupphasadisena ativisuddhena nÊlavaÓÓena samannÈgatÈni akkhÊni 
honti. PÊtayuttaÔÔhÈne kaÓikÈrapupphasadisena pÊtavaÓÓena, lohita- 
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yuttaÔÔhÈne bandhujÊvakapupphasadisena lohitavaÓÓena, setayuttaÔÔhÈne 
osadhitÈrakasadisena setavaÓÓena, kÈÄayuttaÔÔhÈne addÈriÔÔhakasadisena 
kÈÄavaÓÓena samannÈgatÈni suvaÓÓavimÈne 
ugghÈÔitamaÓisÊhapaÒjarasadisÈni khÈyanti. (29) 

 Gopakhumoti ettha pakhumanti sakalaÑ cakkhubhaÓÉaÑ adhippetaÑ. 
TaÑ kÈÄavacchakassa bahaladhÈtukaÑ hoti, rattavacchakassa vippasannaÑ, 
taÑmuhuttajÈtarattavacchasadisacakkhubhaÓÉoti attho. AÒÒesaÑ hi 
akkhibhaÓÉÈ aparipuÓÓÈ honti, hatthim|sikakÈkÈdÊnaÑ akkhisadisehi 
viniggatehi gambhÊrehipi akkhÊhi samannÈgatÈ honti. TathÈgatassa pana 
dhovitvÈ majjitvÈ ÔhapitamaÓiguÄikÈ viya 
mudusiniddhanÊlasukhumapakhumÈcitÈni akkhÊni. (30) 

 UÓÓÈti uÓÓalomaÑ. Bhamukantareti dvinnaÑ bhamukÈnaÑ vemajjhe 
nÈsikamatthakeyeva jÈtÈ1. UggantvÈ pana nalÈÔamajjhajÈtÈ. OdÈtÈti 
parisuddhÈ osadhitÈrakavaÓÓÈ. Mud|ti sappimaÓÉe osÈdetvÈ 
ÔhapitasatavÈravihatakappÈsapaÔalasadisÈ. T|lasannibhÈti 
simbalit|lalatÈt|lasamÈnÈ, ayamassÈ odÈtatÈya upamÈ. SÈ panesÈ koÔiyaÑ 
gahetvÈ ÈkaÉÉhiyamÈnÈ upaÉÉhabÈhuppamÈÓÈ hoti, vissaÔÔhÈ 
dakkhiÓÈvaÔÔavasena ÈvaÔÔitvÈ uddhaggÈ hutvÈ santiÔÔhati, 
suvaÓÓaphalakamajjhe ÔhapitarajatapupphuÄakÈ viya suvaÓÓaghaÔato 
nikkhamamÈnÈ khÊradhÈrÈ viya aruÓappabhÈraÒjite gaganatale osadhitÈrakÈ 
viya ca atimanoharÈya siriyÈ virocati. (31) 

 UÓhÊsasÊsoti idaÑ paripuÓÓanalÈÔataÒceva paripuÓÓasÊsataÒcÈti dve 
atthavase paÔicca vuttaÑ. TathÈgatassa hi dakkhiÓakaÓÓac|Äikato paÔÔhÈya 
maÑsapaÔalaÑ uÔÔhahitvÈ sakalaÑ nalÈÔaÑ chÈdayamÈnaÑ p|rayamÈnaÑ 
gantvÈ vÈmakaÓÓac|ÄikÈya patiÔÔhitaÑ, raÒÒo baddha-uÓhÊsapaÔÔo viya 
virocati. PacchimabhavikabodhisattÈnaÑ kira imaÑ lakkhaÓaÑ viditvÈ 
rÈj|naÑ uÓhÊsapaÔÔaÑ akaÑsu, ayaÑ tÈva eko attho. AÒÒe pana janÈ 
aparipuÓÓasÊsÈ honti, keci kappasÊsÈ, keci phalasÊsÈ, keci aÔÔhisÊsÈ, keci 
tumbasÊsÈ, keci pabbhÈrasÊsÈ. TathÈgatassa pana Èraggena vaÔÔetvÈ ÔhapitaÑ 
viya suparipuÓÓaÑ udakapupphuÄasadisaÑ sÊsaÑ hoti. Tattha purimanayena  
______________________________________________________________ 
 1. JÈtÈti (SÊ) 
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uÓhÊsaveÔhitasÊso viyÈti uÓhÊsasÊso. Dutiyanayena uÓhÊsaÑ viya sabbattha 
parimaÓÉalasÊsoti uÓhÊsasÊso. (32) 

 ImÈni pana mahÈpurisalakkhaÓÈni kammaÑ kammasarikkhataÑ 
lakkhaÓaÑ lakkhaÓÈnisaÑsanti ime cattÈro koÔÔhÈse ekekasmiÑ lakkhaÓe 
dassetvÈ kathitÈni sukathitÈni honti. TasmÈ BhagavatÈ LakkhaÓasutte1 
vuttÈni imÈni kammÈdÊni dassetvÈ kathetabbÈni. Suttavasena vinicchituÑ 
asakkontena Suma~galavilÈsiniyÈ DÊghanikÈyaÔÔhakathÈya tasseva suttassa 
vaÓÓanÈya vuttanayena gahetabbÈni.  

 Imehi kho bho so bhavaÑ Gotamoti bho Ècariya imehi 
dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓehi so bhavaÑ Gotamo samannÈgato 
devanagare samussitaratanavicittaÑ suvaÓÓatoraÓaÑ viya yojanasatubbedho 
sabbapÈliphullo pÈricchattako viya selantaramhi supupphitasÈlarukkho viya 
tÈrÈgaÓapaÔimaÓÉitagaganatalamiva ca attano sirivibhavena lokaÑ ÈlokaÑ 
kurumÈno viya caratÊti imamatthampi dÊpetvÈ kiriyÈcÈraÑ ÈcikkhituÑ 
gacchanto kho panÈti-ÈdimÈha. 
 
 387. DakkhiÓenÈti BuddhÈnaÑ2 hi ÔhatvÈ vÈ nisÊditvÈ vÈ nipajjitvÈ vÈ 
gamanaÑ abhinÊharantÈnaÑ dakkhiÓapÈdova purato hoti. SatatapÈÔihÈriyaÑ 
kiretaÑ. NÈtid|re pÈdaÑ uddharatÊti taÑ dakkhiÓapÈdaÑ na atid|re3 
ÔhapessÈmÊti uddharati. Atid|raÑ hi abhihariyamÈne dakkhiÓapÈdena4 

vÈmapÈdo ÈkaÉÉhiyamÈno gaccheyya, dakkhiÓapÈdopi d|raÑ gantuÑ na 
sakkuÓeyya, Èsanneyeva patiÔÔhaheya, evaÑ sati padavicchedo nÈma hoti. 
DakkhiÓapÈde pana pamÈÓeneva uddhate vÈmapÈdopi pamÈÓeneva 
uddhariyati. PamÈÓato uddhato patiÔÔhahantopi pamÈÓeyeva patiÔÔhÈti. 
Evamanena5 TathÈgatassa dakkhiÓapÈdakiccaÑ vÈmapÈdena niyamitaÑ, 
vÈmapÈdakiccaÑ dakkhiÓapÈdena niyamitanti veditabbaÑ. 

 NatisÊghanti divÈ vihÈrabhattatthÈya gacchanto bhikkhu viya na 
atisÊghaÑ gacchati. NatisaÓikanti yathÈ pacchato Ègacchanto okÈsaÑ na 
labhati, evaÑ na atisaÓikaÑ gacchati. Adduvena adduvanti jaÓÓukena 
jaÓÓukaÑ,  
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na satthiÑ unnÈmetÊti gambhÊre udake gacchanto viya na |ruÑ unnÈmeti. 
Na onÈmetÊti rukkhasÈkhÈchedanadaÓÉa~kusapÈdo viya na pacchato 
osakkÈpeti. Na sannÈmetÊti obaddhÈnÈbaddhaÔÔhÈnehi1 pÈdaÑ koÔÔento viya 
na thaddhaÑ karoti. Na vinÈmetÊti yantar|pakaÑ kÊÄÈpento viya na ito cito 
ca cÈleti. AdharakÈyovÈti heÔÔhimakÈyova iÒjati, uparimakÈyo nÈvÈya 
ÔhapitasuvaÓÓapaÔimÈ viya niccalo hoti. D|re ÔhatvÈ olokento hi BuddhÈnaÑ 
ÔhitabhÈvaÑ vÈ gamanabhÈvaÑ vÈ na jÈnÈti. KÈyabalenÈti bÈhÈ khipanto 
sarÊrato sedehi muccantehi na kÈyabalena gacchati. SabbakÈyenevÈti gÊvaÑ 
aparivattetvÈ RÈhulovÈde vuttanÈgÈpalokitavaseneva apaloketi.  

 Na uddhanti-ÈdÊsu nakkhattÈni gaÓento viya na uddhaÑ ulloketi, 
naÔÔhaÑ kÈkaÓikaÑ vÈ mÈsakaÑ vÈ pariyesanto viya na adho oloketi, na 
hatthi-assÈdayo passanto viya ito cito ca vipekkhamÈno gacchati. 
Yugamattanti navavidatthimatte cakkh|ni ÔhapetvÈ gacchanto yugamattaÑ 
pekkhati nÈma, BhagavÈpi yuge yutto sudanta-ÈjÈnÊyo viya ettakaÑ passanto 
gacchati. Tato cassa uttarÊti yugamattato paraÑ na passatÊti na vattabbo. Na 
hi kuÔÔaÑ vÈ kavÈÔaÑ vÈ gaccho vÈ latÈ vÈ ÈvarituÑ sakkoti, atha khvassa 
anÈvaraÓaÒÈÓassa anekÈni cakkavÈÄasahassÈni eka~gaÓÈneva honti. 
Antaragharanti heÔÔhÈ MahÈsakuludÈyisutte indakhÊlato paÔÔhÈya 
antaragharaÑ, idha ghara-ummÈrato paÔÔhÈya veditabbaÑ. Na kÈyanti-Èdi 
pakati-iriyapatheneva pavisatÊti dassanatthaÑ vuttaÑ. DaliddamanussÈnaÑ 
nÊcagharakaÑ pavisantepi hi TathÈgate chadanaÑ vÈ uggacchati, pathavÊ vÈ 
ogacchati, BhagavÈ pana pakatigamaneneva gacchati. NÈtid|reti atid|re 
parivattantena hi ekaÑ dve padavÈre piÔÔhibhÈgena gantvÈ nisÊditabbaÑ 
hoti. NÈccÈsanneti accÈsanne parivattantena ekaÑ dve padavÈre purato 
gantvÈ nisÊditabbaÑ hoti. TasmÈ yasmiÑ padavÈre Ôhitena purato vÈ 
pacchato vÈ agantvÈ nisÊditabbaÑ hoti, tattha parivattati.  

 PÈÓinÈti kaÔivÈtÈbÈdhiko viya na ÈsanaÑ hatthehi gahetvÈ nisÊdati. 
PakkhipatÊti yo kiÒci kammaÑ katvÈ kÊÄanto Ôhitakova patati, yopi orimaÑ 
a~gaÑ nissÈya nisinno ghaÑsanto yÈva pÈrima~gÈ gacchati,  
______________________________________________________________ 
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pÈrima~gaÑ vÈ nissÈya nisinno tatheva yÈva orima~gÈ Ègacchati, sabbo so1 
Èsane kÈyaÑ pakkhipati nÈma. BhagavÈ pana evaÑ akatvÈ Èsanassa majjhe 
olambakaÑ dhÈrento viya t|lapicuÑ Ôhapento viya saÓikaÑ nisÊdati. 
Hatthakukkuccanti pattamukhavaÔÔiyaÑ udakabinduÔhapanaÑ 
makkhikabÊjaniyÈ paÓÓacchedanaphÈlanÈdi hatthena asaÑyatakaraÓaÑ. 
PÈdakukkuccanti pÈdena bh|mighaÑsanÈdi asaÑyatakaraÓaÑ.  

 Na chambhatÊti na bhÈyati. Na kampatÊti na osÊdati. Na vedhatÊti na 
calati. Na paritassatÊti bhayaparitassanÈyapi taÓhÈparitassanÈyapi na 
paritassati. Ekacco hi dhammakathÈdÊnaÑ atthÈya ÈgantvÈ manussesu 
vanditvÈ Ôhitesu “sakkhissÈmi nu kho tesaÑ cittaÑ gaÓhanto dhammaÑ vÈ 
kathetuÑ, paÒhaÑ vÈ pucchito vissajjetuÑ, bhattÈnumodanaÑ vÈ kÈtun”ti 
bhayaparitassanÈya paritassati. Ekacco “manÈpÈ nu kho me yÈgu 
Ègacchissati, manÈpaÑ antarakhajjakan”ti vÈ taÓhÈparitassanÈya paritassati. 
Tadubhayampi tassa natthÊti na paritassati. VivekÈvaÔÔoti viveke nibbÈne 
ÈvaÔÔamÈnaso hutvÈ. Vivekavattotipi pÈÔho, vivekavattayutto hutvÈti attho. 
VivekavattaÑ nÈma katabhattakiccassa bhikkhuno divÈvihÈre 
samathavipassanÈvasena m|lakammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ palla~kaÑ ÈbhujitvÈ 
nisÊdanaÑ. EvaÑ nisinnassa hi iriyÈpatho upasanto hoti.  

 Na pattaÑ unnÈmetÊti-ÈdÊsu ekacco pattamukhavaÔÔiyÈ udakadÈnaÑ 
Èharanto viya2 pattaÑ unnÈmeti, eko pÈdapiÔÔhiyaÑ Ôhapento viya onÈmeti, 
eko baddhaÑ katvÈ gaÓhÈti, eko ito cito ca phandÈpeti, evaÑ akatvÈ ubhohi 
hatthehi gahetvÈ ÊsakaÑ nÈmetvÈ udakaÑ paÔiggaÓhÈtÊti attho. Na 
samparivattakanti parivattetvÈ paÔhamameva pattapiÔÔhiÑ na dhovati. 
NÈtid|reti yathÈ nisinnÈsanato d|re patati, na evaÑ chaÉÉeti. NÈccÈsanneti 
pÈdam|leyeva na chaÉÉeti. VicchaÉÉayamÈnoti vikiranto, yathÈ 
paÔiggÈhako3 temati4, na evaÑ chaÉÉeti.  
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 NÈtithokanti yathÈ ekacco pÈpiccho appicchataÑ dassento 
muÔÔhimattameva gaÓhÈti, na evaÑ. Atibahunti yÈpanamattato atirekaÑ. 
ByaÒjanamattÈyÈti byaÒjanassa mattÈ nÈma odanato catuttho bhÈgo. Ekacco 
hi bhatte manÈpe bhattaÑ bahuÑ gaÓhÈti, byaÒjane manÈpe byaÒjanaÑ 
bahuÑ. SatthÈ pana tathÈ na gaÓhÈti. Na ca byaÒjanenÈti amanÈpaÑ hi 
byaÒjanaÑ ÔhapetvÈ bhattameva bhuÒjanto, bhattaÑ vÈ ÔhapetvÈ 
byaÒjanameva khÈdanto byÈÒjanena ÈlopaÑ atinÈmeti nÈma. SatthÈ 
ekantarikaÑ1 byaÒjanaÑ gaÓhÈti, bhattampi byaÒjanampi ekatova niÔÔhanti2. 
Dvattikkhattunti TathÈgatassa hi puthujivhÈya dantÈnaÑ upanÊtabhojanaÑ 
dvattikkhattuÑ dantehi phuÔÔhamattameva saÓhakaraÓÊyapiÔÔhavilepanaÑ 
viya hoti, tasmÈ evamÈha. Na mukhe avasiÔÔhÈti pokkharapatte patita-
udakabindu viya vinivattitvÈ paragalameva yÈti, tasmÈ avasiÔÔhÈ na hoti. 
RasapaÔisaÑvedÊti madhuratittakaÔukÈdirasaÑ jÈnÈti. BuddhÈnaÑ hi 
antamaso pÈnÊyepi dibbojÈ pakkhittÈva hoti, tena nesaÑ sabbattheva raso 
pÈkaÔo hoti, rasagedho pana natthi.  

 AÔÔha~gasamannÈgatanti “neva davÈyÈ”ti vuttehi aÔÔhahi a~gehi 
samannÈgataÑ. Visuddhimagge panassa vinicchayo Ègatoti SabbÈsavasutte3 
vuttametaÑ. Hatthesu dhotes|ti SatthÈ kiÑ karoti? PaÔhamaÑ pattassa 
gahaÓaÔÔhÈnaÑ dhovati. Tattha pattaÑ gahetvÈ sukhumajÈlahatthaÑ pesetvÈ 
dve vÈre saÒcÈreti. EttÈvatÈ pokkharapatte patita-udakaÑ viya vinivattitvÈ4 
gacchati. Na ca anatthikoti yathÈ ekacco pattaÑ ÈdhÈrake ÔhapetvÈ patte 
udakaÑ na puÒchati, raje patante ajjhupekkhati, na evaÑ karoti. Na ca 
ativelÈnurakkhÊti yathÈ ekacco pamÈÓÈtikkantaÑ ÈrakkhaÑ Ôhapeti, 
bhuÒjitvÈ vÈ patte udakaÑ puÒchitvÈ cÊvarabhogantaraÑ pavesetvÈ pattaÑ 
udarena akkamitvÈ gaÓhÈti, na evaÑ karoti.  

 Na ca anumodanassÈti yo hi bhuttamattova dÈrakesu bhattatthÈya 
rodantesu chÈtajjhattesu5 manussesu bhuÒjitvÈ anÈgatesveva anumodanaÑ 
Èrabhati, tato sabbakammÈni chaÉÉetvÈ ekacce Ègacchanti, ekacce anÈgatÈva 
honti, ayaÑ kÈlaÑ atinÈmeti. Yopi  
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manussesu ÈgantvÈ anumodanatthÈya vanditvÈ nisinnesu anumodanaÑ 
akatvÈva “kathaÑ tissa, kathaÑ phussa, kathaÑ sumana, kathaÑ tisse, 
kathaÑ phusse, kathaÑ sumane kaccittha arogÈ, sassaÑ sampannan”ti-ÈdiÑ 
pÈÔiyekkaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpeti, ayaÑ anumodanassa kÈlaÑ atinÈmeti, 
manussÈnaÑ pana okÈsaÑ ÒatvÈ ÈyÈcitakÈle karonto nÈtinÈmeti nÈma, 
SatthÈ tathÈ karoti.  

 Na taÑ bhattanti kiÑ bhattaÑ nÈmetaÑ uttaÓÉulaÑ atikilinnanti-ÈdÊni 
vatvÈ na garahati. Na aÒÒaÑ bhattanti svÈtanÈya vÈ punadivasÈya vÈ 
bhattaÑ uppÈdessÈmÊti hi anumodanaÑ karonto aÒÒaÑ bhattaÑ 
paÔika~khati. Yo vÈ “yÈva mÈtugÈmÈnaÑ bhattaÑ paccati1, tÈva 
anumodanaÑ karissÈmi, atha me anumodanÈvasÈne attano pakkabhattatopi 
thokaÑ dassantÊ”ti anumodanaÑ vaÉÉheti, ayampi paÔika~khati nÈma. SatthÈ 
na evaÑ karoti. Na ca muccitukÈmoti ekacco hi paÔisaÑmuÒcitvÈ gacchati, 
vegena anubandhitabbo hoti. SatthÈ pana na evaÑ gacchati, parisÈya majjhe 
Ôhitova gacchati. AccukkaÔÔhanti yo hi yÈva hanukaÔÔhito ukkhipitvÈ 
pÈrupati, tassa accukkaÔÔhaÑ nÈma hoti. Yo yÈva gopphakÈ otÈretvÈva 
pÈrupati, tassa accukkaÔÔhaÑ hoti. Yopi ubhato ukkhipitvÈ udaraÑ vivaritvÈ 
yÈti, tassapi accukkaÔÔhaÑ hoti. Yo ekaÑsaÑ katvÈ thanaÑ vivaritvÈ yÈti, 
tassapi accukkaÔÔhaÑ. SatthÈ taÑ sabbaÑ na karoti. 

 AllÊnanti yathÈ aÒÒesaÑ sedena tintaÑ allÊyati, na evaÑ Satthu. 
ApakaÔÔhanti khalisÈÔako viya kÈyato muccitvÈpi na tiÔÔhati. VÈtoti 
verambhavÈtopi uÔÔhahitvÈ cÈletuÑ na sakkoti. PÈdamaÓÉanÈnuyoganti 
iÔÔhakÈya ghaÑsanÈdÊhi pÈdasobhÈnuyogaÑ. PakkhÈletvÈti pÈdeneva pÈdaÑ 
dhovitvÈ. So neva attabyÈbÈdhÈyÈti-ÈdÊni na pubbenivÈsacetopariyaÒÈÓÈnaÑ 
atthitÈya vadati, iriyÈpathasantataÑ pana disvÈ anumÈnena vadati. 
Dhammanti pariyattidhammaÑ. Na ussÈdetÊti kiÑ mahÈraÔÔhika kiÑ 
mahÈkuÔumbikÈti-ÈdÊni vatvÈ gehassitavasena na ussÈdeti. Na apasÈdetÊti 
“kiÑ upÈsaka kathaÑ te vihÈramaggo ÒÈto, kiÑ bhayena nÈgacchasi. Na hi 
bhikkh| kiÒci acchinditvÈ gaÓhanti, mÈ  
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bhÈyÊ”ti vÈ “kiÑ tuyhaÑ evaÑ macchariyajÊvitaÑ nÈmÈ”ti vÈ ÈdÊni vatvÈ 
gehassitape mena na apasÈdeti.  

 VissaÔÔhoti siniddho1 apalibuddho. ViÒÒeyyoti viÒÒÈpanÊyo pÈkaÔo, 
vissaÔÔhattÈyeva cesa viÒÒeyyo hoti. MaÒj|ti madhuro. SavanÊyoti 
sotasukho, madhurattÈyeva cesa savanÊyo hoti. Bind|ti sampiÓÉito. AvisÈrÊti 
avisaÔo, binduttÈyeva cesa avisÈrÊ hoti. GambhÊroti gambhÊrasamuÔÔhito. 
NinnÈdÊti ninnÈdavÈ, gambhÊrattÈyeva cesa ninnÈdÊ hoti. YathÈparisanti 
cakkavÈÄapariyantampi ekÈbaddhaparisaÑ viÒÒÈpeti. BahiddhÈti 
a~gulimattampi2 parisato bahiddhÈ na gacchati. KasmÈ? So evar|po 
madhurassaro akÈraÓÈ mÈ nassÊti. Iti Bhagavato ghoso parisÈya 
matthakeneva carati.  

 AvalokayamÈnÈti sirasmiÑ aÒjaliÑ ÔhapetvÈ BhagavantaÑ olokentÈva 
paccosakkitvÈ dassanavijahanaÔÔhÈne vanditvÈ gacchanti. AvijahitattÈti yo hi 
kathaÑ sutvÈ vuÔÔhito aÒÒaÑ diÔÔhasutÈdikaÑ kathaÑ kathento gacchati, esa 
sabhÈvena vijahati nÈma. Yo pana sutadhammakathÈya vaÓÓaÑ kathentova 
gacchati, ayaÑ na vijahati nÈma, evaÑ avijahantabhÈvena pakkamanti. 
Gacchantanti rajjuyantavasena ratanasatubbedhaÑ suvaÓÓagghikaÑ viya 
gacchantaÑ. AddasÈma Ôhitanti samussitakaÒcanapabbataÑ viya ÔhitaÑ 
addasÈma. Tato ca bhiyyoti vitthÈretvÈ guÓe kathetuÑ asakkonto avasese 
guÓe saÑkhipitvÈ kalÈpaÑ viya suttakabaddhaÑ3 viya ca katvÈ vissajjento 
evamÈha. Ayamettha adhippÈyo–mayÈ kathitaguÓehi akathitÈva bahutarÈ. 
MahÈpathavimahÈsamuddÈdayo viya hi tassa bhoto anantÈ appameyyÈ guÓÈ 
ÈkÈsamiva vitthÈritÈti.  
 
 390. AppaÔisaÑviditoti aviÒÒÈta-Ègamano. Pabbajite upasa~kamantena 
hi cÊvaraparikammÈdisamaye vÈ ekaÑ nivÈsetvÈ sarÊrabhaÒjanasamaye vÈ 
upasa~kamitvÈ tatova paÔinivattitabbaÑ hoti, paÔisanthÈramattampi na jÈyati. 
PuretaraÑ pana okÈse kÈrite divÈÔÔhÈnaÑ sammajjitvÈ cÊvaraÑ pÈrupitvÈ 
bhikkhu vivitte ÔhÈne nisÊdati, taÑ ÈgantvÈ passantÈ  
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dassanenapi pasÊdanti, paÔisanthÈro jÈyati, paÒhabyÈkaraÓaÑ vÈ 
dhammakathÈ vÈ labbhati. TasmÈ paÓÉitÈ okÈsaÑ kÈrenti. So ca nesaÑ 
aÒÒataro, tenassa etadahosi. JiÓÓo vuÉÉhoti attano uggatabhÈvaÑ akathetvÈ 
kasmÈ evamÈha? BuddhÈ nÈma anuddayasampannÈ honti, mahallakabhÈvaÑ 
ÒatvÈ sÊghaÑ okÈsaÑ karissatÊti evamÈha. 
 
 391. Oramiya1 okÈsamakÈsÊti vegena uÔÔhÈya dvidhÈ bhijjitvÈ 
okÈsamakÈsi. 

 Ye meti ye mayÈ. NÈrÊsamÈnasavhayÈti nÈrÊsamÈnanÈmaÑ itthili~gaÑ, 
tena avhÈtabbÈti nÈrÊsamÈnasavhayÈ, itthili~gena vattabbÈti 
vohÈrakusalatÈya evaÑ vadati. Pah|tajivhoti puthulajivho. NinnÈmayetanti 
nÊhara etaÑ.  
 
 393. KevalÊti sakalaguÓasampanno.  
 
 394. PaccabhÈsÊti ekappahÈrena pucchite aÔÔha paÒhe byÈkaronto pati-
abhÈsi. Yo vedÊti yo vidati2 jÈnÈti, tassa pubbenivÈso pÈkaÔo. SaggÈpÈyaÒca 
passatÊti dibbacakkhuÒÈÓaÑ kathitaÑ. JÈtikkhayaÑ pattoti arahattaÑ patto. 
AbhiÒÒÈ vositoti taÑ arahattaÑ abhijÈnitvÈ vosito vosÈnappatto. MunÊti 
arahattaÒÈÓamoneyyena samannÈgato.  

 Visuddhanti paÓÉaraÑ. MuttaÑ rÈgehÊti kilesarÈgehi muttaÑ. 
PahÊnajÈtimaraÓoti jÈtikkhayappattattÈ pahÊnajÈtiko, jÈtipahÈneneva 
pahÊnamaraÓo. Brahmacariyassa kevalÊti yaÑ brahmacariyassa kevalÊ 
sakalabhÈvo, tena samannÈgato, sakalacatumaggabrahmacariyavÈsoti attho. 
PÈrag| sabbadhammÈnanti sabbesaÑ lokiyalokuttaradhammÈnaÑ abhiÒÒÈya 
pÈraÑ gato, sabbadhamme abhijÈnitvÈ Ôhitoti attho. PÈrag|ti vÈ ettÈvatÈ 
pariÒÒÈpÈrag| paÒcannaÑ khandhÈnaÑ, pahÈnapÈrag| sabbakilesÈnaÑ, 
bhÈvanÈpÈrag| catunnaÑ maggÈnaÑ, sacchikiriyÈpÈrag| nirodhassa, 
samÈpattipÈrag| sabbasamÈpattÊnanti ayamattho vutto. Puna 
sabbadhammÈnanti iminÈ abhiÒÒÈpÈrag| vuttoti. Buddho tÈdÊ pavuccatÊti 
tÈdiso  
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chahi ÈkÈrehi pÈraÑ gato sabbÈkÈrena catunnaÑ saccÈnaÑ buddhattÈ 
Buddhoti pavuccatÊti.  

 KiÑ pana ettÈvatÈ sabbe paÒhÈ vissajjitÈ hontÊti. Œma vissajjitÈ, cittaÑ 
visuddhaÑ jÈnÈti, muttaÑ rÈgehÊti iminÈ tÈva bÈhitapÈpattÈ brÈhmaÓoti 
paÔhamapaÒho vissajjito hoti. PÈrag|ti iminÈ vedehi gatattÈ vedag|ti 
dutiyapaÒho vissajjito hoti. PubbenivÈsanti-ÈdÊhi imÈsaÑ tissannaÑ 
vijjÈnaÑ atthitÈya tevijjoti tatiyapaÒho vissajjito hoti. MuttaÑ rÈgehi 
sabbasoti iminÈva1 nissaÔattÈ pÈpadhammÈnaÑ sottiyoti catutthapaÒho 
vissajjito hoti. JÈtikkhayaÑ pattoti iminÈ pana arahattasseva vuttattÈ 
paÒcamapaÒho vissajjito hoti. Vositoti ca brahmacariyassa kevalÊti ca imehi 
chaÔÔhapaÒho vissajjito hoti. AbhiÒÒÈ vosito munÊti iminÈ sattamapaÒho 
vissajjito hoti. PÈrag| sabbadhammÈnaÑ, Buddho tÈdÊ pavuccatÊti iminÈ 
aÔÔhamapaÒho vissajjito hoti.  
 
 395. DÈnakathanti-ÈdÊni heÔÔhÈ sutte vitthÈritÈneva. PaccapÈdÊti 
paÔipajji. DhammassÈnudhammanti imasmiÑ sutte dhammo nÈma 
arahattamaggo, anudhammo nÈma heÔÔhimÈ tayo maggÈ tÊÓi ca 
sÈmaÒÒaphalÈni, tÈni paÔipÈÔiyÈ paÔilabhÊti attho. Na ca maÑ 
dhammÈdhikaraÓaÑ vihesesÊti maÑ ca dhammakÈraÓÈ na kilamesi, na 
punappunaÑ kathÈpesÊti vuttaÑ hoti. SesaÑ sabbattha uttÈnameva. Tattha 
parinibbÈyÊti pana padena desanÈya arahatteneva k|ÔaÑ gahitanti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

BrahmÈyusuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. SelasuttavaÓÓanÈ 

 396. EvaÑ me sutanti SelasuttaÑ. Tattha A~guttarÈpes|ti-Èdi 
Potaliyasutte vitthÈritameva. AÉÉhateÄasehÊti addhena teÄasehi,  
______________________________________________________________ 
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dvÈdasahi satehi paÒÒÈsÈya ca bhikkh|hi saddhinti vuttaÑ hoti. Te pana 
sÈvakasannipÈte sannipatitÈ bhikkh|yeva sabbe ehibhikkhupabbajjÈya 
pabbajitÈ khÊÓÈsavÈ. KeÓiyoti tassa nÈmaÑ, jaÔiloti tÈpaso. So kira 
brÈhmaÓamahÈsÈlo, dhanarakkhaÓatthÈya pana tÈpasapabbajjaÑ samÈdÈya 
raÒÒo paÓÓÈkÈraÑ datvÈ1 bh|mibhÈgaÑ gahetvÈ tattha assamaÑ kÈretvÈ 
vasati paÒcahi sakaÔasatehi vaÓijjaÑ payojetvÈ kulasahassassa nissayo 
hutvÈ, assamepi cassa eko tÈlarukkho divase divase ekaÑ sovaÓÓamayaÑ 
tÈlaphalaÑ2 muÒcatÊti vadanti. So divÈ kÈsÈyÈni dhÈreti, jaÔÈ ca bandhati, 
rattiÑ kÈmasampattiÑ anubhavati. DhammiyÈ kathÈyÈti 
pÈnakÈnisaÑsapaÔisaÑyuttÈya dhammiyÈ kathÈya. AyaÑ hi KeÓiyo 
tucchahattho Bhagavato dassanÈya gantuÑ lajjÈyamÈno3 “vikÈlabhojanÈ 
viratÈnampi pÈnakaÑ kappatÊ”ti cintetvÈ susa~khatabadarapÈnaÑ4 paÒcahi 
kÈjasatehi gÈhÈpetvÈ agamÈsi. EvaÑ gatabhÈvo cassa “atha kho KeÓiyassa 
jaÔilassa etadahosi kiÑ nu kho ahaÑ samaÓassa Gotamassa harÈpeyyan”ti 
Bhesajjakkhandhake5 PÈÄi-ÈruÄhoyeva. 

 Dutiyampi kho BhagavÈti kasmÈ punappunaÑ paÔikkhipi? TitthiyÈnaÑ 
paÔikkhepapasannatÈya, akÈraÓametaÑ, natthi BuddhÈnaÑ paccayahetu 
evar|paÑ kohaÒÒaÑ. AyaÑ pana aÉÉhateÄasÈni bhikkhusatÈni disvÈ 
ettakÈnaÑyeva bhikkhaÑ paÔiyÈdessati, sveva Selo tÊhi purisasatehi saddhiÑ 
pabbajissati. AyuttaÑ kho pana navake aÒÒato pesetvÈ imeheva saddhiÑ 
gantuÑ, ime vÈ aÒÒato pesetvÈ navakehi saddhiÑ gantuÑ. AthÈpi sabbe 
gahetvÈ gamissÈmi6, bhikkhÈhÈro nappahossati. Tato bhikkh|su piÓÉÈya 
carantesu manussÈ ujjhÈyissanti “cirassÈpi KeÓiyo samaÓaÑ GotamaÑ 
nimantetvÈ yÈpanamattaÑ dÈtuÑ nÈsakkhÊ”ti, sayampi vippaÔisÈrÊ 
bhavissati. PaÔikkhepe pana kate “samaÓo Gotamo punappunaÑ ‘tvaÒca 
brÈhmaÓesu abhippasanno’ti brÈhmaÓÈnaÑ nÈmaÑ gaÓhÈtÊ”ti cintetvÈ 
brÈhmaÓepi nimantetukÈmo bhavissati, tato brÈhmaÓe pÈÔiyekkaÑ  
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nimantessati, te tena nimantitÈ1 bhikkh| hutvÈ bhuÒjissanti. Evamassa 
saddhÈ anurakkhitÈ bhavissatÊti punappunaÑ paÔikkhipi. KiÒcÈpi kho bhoti 
iminÈ idaÑ dÊpeti “bho Gotama kiÑ jÈtaÑ yadi ahaÑ brÈhmaÓesu 
abhippasanno, adhivÈsetu bhavaÑ Gotamo, ahaÑ brÈhmaÓÈnampi dÈtuÑ 
sakkomi tumhÈkampÊ”ti.  

 KÈyaveyyÈvaÔikanti kÈyaveyyÈvaccaÑ. MaÓÉalamÈÄanti 
dussamaÓÉapaÑ.  
 
 397. ŒvÈhoti kaÒÒÈgahaÓaÑ. VivÈhoti kaÒÒÈdÈnaÑ. So me nimantitoti 
so mayÈ nimantito. Atha brÈhmaÓo paripakkopanissayattÈ BuddhasaddaÑ 
sutvÈva amatenevÈbhisitto pasÈdaÑ Èvikaronto Buddhoti bho KeÓiya 
vadesÊti Èha. KeÓiyo yathÈbh|taÑ Ècikkhanto Buddhoti bho Sela vadÈmÊti 
Èha. Tato naÑ punapi daÄhÊkaraÓatthaÑ pucchi, itaropi tatheva Èrocesi.  
 
 398. Athassa kappasahassehipi2 Buddhasaddasseva dullabhabhÈvaÑ 
sampassato. EtadahosÊti etaÑ “ghosopi kho”ti-Èdi ahosi. NÊlavanarÈjÊti 
nÊlavaÓÓarukkhapanti. Pade padanti padappamÈÓe padaÑ. AccÈsanne hi 
atid|re vÈ pÈde nikkhipamÈne saddo uÔÔhÈti, taÑ paÔisedhento evamÈha. 
SÊhÈva ekacarÈti gaÓavÈsÊ sÊho sÊhapotakÈdÊhi saddhiÑ pamÈdaÑ Èpajjati, 
ekacaro appamatto hoti. Iti appamÈdavihÈraÑ dassento ekacarasÊhena 
opammaÑ karoti. MÈ me bhontoti ÈcÈraÑ sikkhÈpento Èha. AyaÑ hettha 
adhippÈyo–sace tumhe kathÈvÈraÑ alabhitvÈ mama kathÈya antare kathaÑ 
pavesessatha, “ante vÈsike sikkhÈpetuÑ nÈsakkhÊ”ti mayhaÑ garahÈ 
uppajjissati, tasmÈ okÈsaÑ passitvÈ manteyyÈthÈti. No ca kho naÑ jÈnÈmÊti 
vipassÊpi bodhisatto caturÈsÊtisahassattherapabbajitaparivÈro satta mÈsÈni3 
bodhisattacÈrikaÑ cari, BuddhuppÈdakÈlo viya ahosi. AmhÈkampi 
bodhisatto chabbassÈni bodhisattacÈrikaÑ cari. EvaÑ paripuÓÓasarÊra 
lakkhaÓehi samannÈgatÈpi BuddhÈ na honti. TasmÈ brÈhmaÓo “no ca kho 
naÑ jÈnÈmÊ”ti Èha. 
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 399. ParipuÓÓakÈyoti lakkhaÓehi paripuÓÓatÈya ahÊna~gatÈya ca 
paripuÓÓasarÊro. SurucÊti sundarasarÊrappabho. SujÈtoti 
ÈrohapariÓÈhasampattiyÈ saÓÔhÈnasampattiyÈ ca sunibbatto. CÈrudassanoti 
sucirampi passantÈnaÑ atittijanako manoharadassano. SuvaÓÓavaÓÓoti 
suvaÓÓasadisavaÓÓo1. SusukkadÈÔhoti suÔÔhu sukkadÈÔho. 
MahÈpurisalakkhaÓÈti paÔhamaÑ vuttabyaÒjanÈneva vacanantarena 
nigamento Èha. 

 IdÈni tesu lakkhaÓesu attano cittarucitÈni gahetvÈ thomento 
pasannanettoti-ÈdimÈha. BhagavÈ hi paÒcavaÓÓapasÈdasampattiyÈ 
pasannanetto, puÓÓacandasadisamukhatÈya sumukho, 
ÈrohapariÓÈhasampattiyÈ brahÈ2, brahmujugattatÈya uju, jutimantatÈya 
patÈpavÈ. Yampi3 cettha pubbe vuttaÑ, taÑ “majjhe samaÓasaÑghassÈ”ti 
iminÈ pariyÈyena thomayatÈ4 puna vuttaÑ. Ediso hi evaÑ virocati. 
UttaragÈthÈyapi eseva nayo. UttamavaÓÓinoti uttamavaÓÓasampannassa. 
Rathesabhoti uttamasÈrathi. JambusaÓÉassÈti JambudÊpassa. PÈkaÔena 
issariyaÑ thomento Èha, cakkavatti pana catunnampi dÊpÈnaÑ issaro hoti.  

 KhattiyÈti jÈtikhattiyÈ. BhogÊti bhogiyÈ. RÈjÈnoti ye keci rajjaÑ 
kÈrentÈ. RÈjÈbhirÈjÈti rÈj|naÑ p|janÊyo, adhirÈjÈ hutvÈ, cakkavattÊti 
adhippÈyo. Manujindoti manussÈdhipati paramissaro hutvÈ. 

 EvaÑ vutte BhagavÈ “ye te bhavanti Arahanto SammÈsambuddhÈ, te 
sakavaÓÓe bhaÒÒamÈne attÈnaÑ pÈtukarontÊ”ti imaÑ selassa manorathaÑ 
p|rento rÈjÈhamasmÊti-ÈdimÈha. TatrÈyamadhippÈyo–yaÑ maÑ tvaÑ sela 
“rÈjÈ arahasi bhavitun”ti yÈcasi5, ettha appossukko hohi, rÈjÈhamasmi. Sati 
ca rÈjatte yathÈ aÒÒo rÈjÈ yojanasataÑ vÈ anusÈsati yojanasahassaÑ vÈ, 
cakkavattÊ hutvÈpi catudÊpapariyantamattaÑ vÈ, nÈhamevaÑ 
paricchinnavisayo, ahaÒhi dhammarÈjÈ anuttaro Bhavaggato 
AvÊcipariyantaÑ katvÈ tiriyaÑ appamÈÓalokadhÈtuyo anusÈsÈmi.  
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YÈvatÈ hi apadadvipadÈdibhedÈ sattÈ, ahaÑ tesaÑ aggo. Na hi me koci 
sÊlena vÈ -pa- vimuttiÒÈÓadassanena vÈ paÔibhÈgo atthi, svÈhaÑ evaÑ 
DhammarÈjÈ anuttaro anuttareneva catusatipaÔÔhÈnÈdibhedena dhammena 
cakkaÑ vattemi. IdaÑ pajahatha, idaÑ upasampajja viharathÈti ÈÓÈcakkaÑ, 
idaÑ kho pana bhikkhave dukkhaÑ ariyasaccanti-ÈdinÈ pariyattidhammena 
dhammacakkameva vÈ. CakkaÑ appaÔivattiyanti yaÑ cakkaÑ 
appaÔivattiyaÑ hoti samaÓena vÈ -pa- kenaci vÈ lokasminti.  

 EvaÑ attÈnaÑ ÈvikarontaÑ BhagavantaÑ disvÈ pÊtisomanassajÈto selo 
puna daÄhÊkaraÓatthaÑ Sambuddho paÔijÈnÈsÊti gÈthÈdvayamÈha. Tattha ko 
nu senÈpatÊti raÒÒo bhoto dhammena pavattitassa cakkassa anupavattako 
senÈpati ko n|ti pucchi.  

 Tena ca samayena Bhagavato dakkhiÓapasse ÈyasmÈ SÈriputto nisinno 
hoti suvaÓÓapuÒjo viya siriyÈ sobhamÈno, taÑ dassento BhagavÈ mayÈ 
pavattitanti gÈthamÈha. Tattha anujÈto TathÈgatanti TathÈgataÑ hetuÑ1 
anujÈto, TathÈgatena hetunÈ jÈtoti attho. Apica avajÈto anujÈto atijÈtoti tayo 
puttÈ. Tesu avajÈto dussÊlo, so TathÈgatassa putto nÈma na hoti. AtijÈto 
nÈma pitarÈ uttaritaro, tÈdisopi TathÈgatassa putto natthi. TathÈgatassa pana 
eko anujÈtova putto hoti, taÑ dassento evamÈha. 

 EvaÑ “ko nu senÈpatÊ”ti paÒhaÑ byÈkaritvÈ yaÑ selo Èha “Sambuddho 
paÔijÈnÈsÊ”ti, tatra naÑ nikka~khaÑ kÈtukÈmo “nÈhaÑ paÔiÒÒÈmatteneva 
paÔijÈnÈmi, apicÈhaÑ iminÈ kÈraÓena Buddho”ti ÒÈpetuÑ abhiÒÒeyyanti 
gÈthamÈha. Tatra abhiÒÒeyyanti vijjÈ ca vimutti ca. BhÈvetabbaÑ 
maggasaccaÑ. PahÈtabbaÑ samudayasaccaÑ. Hetuvacanena pana 
phalasiddhito tesaÑ phalÈni nirodhasaccadukkhasaccÈnipi vuttÈneva honti. 
EvaÑ sacchikÈtabbaÑ sacchikataÑ pariÒÒÈtabbaÑ pariÒÒÈtanti idampettha 
sa~gahitanti catusaccabhÈvanÈphalaÒca vimuttiÑ ca dassento “bujjhitabbaÑ 
bujjhitvÈ Buddho jÈtosmÊ”ti yuttahetunÈ BuddhabhÈvaÑ sÈdheti.  
______________________________________________________________ 
 1. TathÈgatahetu (SÊ) 
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 EvaÑ nippariyÈyena attÈnaÑ ÈvikatvÈ attani ka~khÈvitaraÓatthaÑ 
brÈhmaÓaÑ aticÈriyamÈno1 vinayass|ti gÈthattayamÈha. Tattha sallakattoti 
rÈgÈdisallakantano. Anuttaroti yathÈ bÈhiravejjena v|pasamitarogo 
imasmiÒÒevattabhÈve kuppati, na evaÑ. MayÈ v|pasamitassa pana rogassa 
bhavantarepi uppatti natthi, tasmÈ ahaÑ anuttaroti attho. Brahmabh|toti 
seÔÔhabh|to. Atituloti tulaÑ atÊto, nirupamoti attho. MÈrasenappamaddanoti 
kÈmÈ te paÔhamÈ senÈti evaÑ ÈgatÈya mÈrasenÈya pamaddano. SabbÈmitteti 
khandhakilesÈbhisa~khÈramaccudevaputtamÈrasa~khÈte sabbapaccatthike. 
VasÊkatvÈti attano vase vattetvÈ. Akutobhayoti kutoci abhayo. 

 EvaÑ vutte Selo brÈhmaÓo tÈvadeva Bhagavati saÒjÈtapasÈdo 
pabbajjÈpekkho hutvÈ imaÑ bhontoti gÈthattayamÈha. Tattha 
kaÓhÈbhijÈtikoti caÓÉÈlÈdinÊcakule jÈto. Tato tepi mÈÓavakÈ pabbajjÈpekkhÈ 
hutvÈ evaÒce ruccati bhototi gÈthamÈhaÑsu. Atha selo tesu mÈÓavakesu 
tuÔÔhacitto te ca dassento pabbajjaÑ yÈcanto “brÈhmaÓÈ”ti gÈthamÈha. 

 Tato BhagavÈ yasmÈ Selo atÊte Padumuttarassa Bhagavato sÈsane 
tesaÑyeva tiÓÓaÑ purisasatÈnaÑ gaÓaseÔÔho hutvÈ tehi saddhiÑ pariveÓaÑ 
kÈretvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ tena kammena devamanussasampattiÑ 
anubhavamÈno pacchime bhave tesaÑyeva Ècariyo hutvÈ nibbatto, taÒca 
tesaÑ kammaÑ vimuttiparipÈkÈya paripakkaÑ ehibhikkhubhÈvassa ca 
upanissayabh|taÑ, tasmÈ te sabbeva ehibhikkhupabbajjaÑ pabbÈjento 
svÈkkhÈtanti gÈthamÈha. Tattha sandiÔÔhikanti sayameva daÔÔhabbaÑ 
paccakkhaÑ. AkÈlikanti maggÈnantaraphaluppattiyÈ na kÈlantaraÑ 
pattabbaphalaÑ. Yattha amoghÈti yasmiÑ maggabrahmacariye 
appamattassa sikkhattayap|raÓena sikkhato pabbajjÈ amoghÈ hoti, saphalÈti 
attho. EvaÒca vatvÈ “etha bhikkhavo”ti BhagavÈ avoca. Te sabbe 
pattacÊvaradharÈ hutvÈ ÈkÈsenÈgantvÈ VassasatikattherÈ viya suvinÊtÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdayiÑsu. EvamimaÑ tesaÑ ehibhikkhubhÈvaÑ 
sandhÈya “alattha kho selo”ti-Èdi vuttaÑ.  
______________________________________________________________ 
 1. AbhittharayamÈno (SÊ), abhitÈrayamÈno (SyÈ) 
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 400. ImÈhÊti imÈhi KeÓiyassa cittÈnuk|lÈhi gÈthÈhi. Tattha 
aggiparicariyaÑ vinÈ brÈhmaÓÈnaÑ yaÒÒÈbhÈvato “aggihuttamukhÈ 
yaÒÒÈ”ti vuttaÑ. AggihuttaseÔÔhÈ aggijuhanappadhÈnÈti attho. Vede 
sajjhÈyantehi paÔhamaÑ sajjhÈyitabbato sÈvittÊ “chandaso mukhan”ti vuttÈ. 
ManussÈnaÑ seÔÔhato rÈjÈ “mukhan”ti vutto. NadÊnaÑ ÈdhÈrato paÔisaraÓato 
ca sÈgaro “mukhan”ti vutto. Candayogavasena “ajja kattikÈ ajja rohiÓÊ”ti 
saÒÒÈÓato ÈlokakaraÓato sommabhÈvato ca “nakkhattÈnaÑ mukhaÑ 
cando”ti vuttaÑ. TapantÈnaÑ aggattÈ Èdicco “tapataÑ mukhan”ti vutto. 
DakkhiÓeyyÈnaÑ pana aggattÈ visesena tasmiÑ samaye BuddhappamukhaÑ 
saÑghaÑ sandhÈya “puÒÒaÑ Èka~khamÈnÈnaÑ, saÑgho ve yajataÑ 
mukhan”ti vuttaÑ. Tena saÑgho puÒÒassa Èyamukhanti dasseti.  

 YaÑ taÑ saraÓanti aÒÒaÑ byÈkaraÓagÈthamÈha. Tassattho–paÒcahi 
cakkh|hi cakkhumÈ BhagavÈ yasmÈ mayaÑ ito aÔÔhame divase taÑ saraÓaÑ 
ÈgatamhÈ1, tasmÈ attanÈ2 tava sÈsane anuttarena damathena dantÈmhÈ, aho 
te saraÓassa ÈnubhÈvoti.  

 Tato paraÑ BhagavantaÑ dvÊhi gÈthÈhi thometvÈ tatiyÈya vandanaÑ 
yÈcanto bhikkhavo tisatÈ imeti-ÈdimÈhÈti. 
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SelasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. AssalÈyanasuttavaÓÓanÈ 

 401. EvaÑ me sutanti AssalÈyanasuttaÑ. Tattha nÈnÈverajjakÈnanti 
A~gamagadhÈdÊhi nÈnappakÈrehi verajjehi ÈgatÈnaÑ, tesu3 vÈ raÔÔhesu 
jÈtasaÑvaÉÉhÈnantipi attho. KenacidevÈti yaÒÒupÈsanÈdinÈ 
aniyamitakiccena. CÈtuvaÓÓinti catuvaÓÓasÈdhÈraÓaÑ. MayaÑ pana 
nhÈnasuddhiyÈ bhÈvanÈsuddhiyÈpi brÈhmaÓÈva sujjhantÊti vadÈma, 
ayuttampi samaÓo Gotamo karotÊti maÒÒamÈnÈ evaÑ cintayiÑsu. 
Vuttasiroti vÈpitasiro.  
______________________________________________________________ 
 1. Œgamma (SÊ) 2. Sattarattena (SÊ) 3. Tesu tesu (SÊ) 
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 DhammavÈdÊti sabhÈvavÈdÊ. DuppaÔimantiyÈti amhÈdisehi 
adhammavÈdÊhi dukkhena paÔimantitabbÈ honti. DhammavÈdino nÈma 
parÈjayo na sakkÈ kÈtunti dasseti. ParibbÈjakanti pabbajjÈvidhÈnaÑ, tayo 
vede uggahetvÈ sabbapacchÈ pabbajantÈ yehi mantehi pabbajanti, pabbajitÈ 
ca ye mante pariharanti, yaÑ vÈ ÈcÈraÑ Ècaranti, taÑ sabbaÑ bhotÈ caritaÑ 
sikkhitaÑ. TasmÈ tuyhaÑ parÈjayo natthi, jayova bhavissatÊti maÒÒantÈ 
evamÈhaÑsu.  
 
 402. Dissanti kho panÈti-Èdi tesaÑ laddhibhindanatthaÑ vuttaÑ. Tattha 
brÈhmaÓiyoti brÈhmaÓÈnaÑ puttapaÔilÈbhatthÈya ÈvÈhavivÈhavasena kulÈ 
ÈnÊtÈ brÈhmaÓiyo dissanti. TÈ kho panetÈ aparena samayena utuniyopi honti, 
saÒjÈtapupphÈti attho. Gabbhiniyoti saÒjÈtagabbhÈ. VijÈyamÈnÈti 
puttadhÊtaro janayamÈnÈ. PÈyamÈnÈti dÈrake thaÒÒaÑ pÈyantiyo. YonijÈva 
samÈnÈti brÈhmaÓÊnaÑ passÈvamaggena jÈtÈ samÈnÈ. EvamÈhaÑs|ti evaÑ 
vadanti. KathaÑ? BrÈhmaÓova seÔÔho vaÓÓo -pa- brahmadÈyÈdÈti. Yadi 
pana nesaÑ saccavacanaÑ siyÈ, brÈhmaÓÊnaÑ kucchi mahÈbrahmuno uro 
bhaveyya, brÈhmaÓÊnaÑ passÈvamaggo mahÈbrahmuno mukhaÑ bhaveyya, 
ettÈvatÈ “mayaÑ mahÈbrahmuno ure vasitvÈ mukhato nikkhantÈ”ti vattuÑ 
mÈ labhant|ti ayaÑ mukhato jÈtacchedakavÈdo vutto.  
 
 403. Ayyo hutvÈ dÈso hoti, dÈso hutvÈ ayyo hotÊti brÈhmaÓo sabhariyo 
vaÓijjaÑ payojento YonakaraÔÔhaÑ vÈ KambojaraÔÔhaÑ vÈ gantvÈ kÈlaÑ 
karoti, tassa gehe vayappatte putte asati brÈhmaÓÊ dÈsena vÈ kammakarena 
vÈ saddhiÑ saÑvÈsaÑ kappeti. EkasmiÑ dÈrake jÈte so puriso dÈsova hoti, 
tassa jÈtadÈrako pana1 dÈyajjasÈmiko hoti. MÈtito suddho pitito asuddho so 
vaÓijjaÑ payojento MajjhimapadesaÑ gantvÈ brÈhmaÓadÈrikaÑ gahetvÈ 
tassÈ kucchismiÑ puttaÑ paÔilabhati, sopi mÈtitova suddho hoti pitito 
asuddho. EvaÑ brÈhmaÓasamayasmiÒÒeva jÈtisambhedo hotÊti 
dassanatthametaÑ vuttaÑ. KiÑ balaÑ, ko assÈsoti yattha  
______________________________________________________________ 
 1. JÈtadÈrakena pana (Ka) 
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tumhe dÈsÈ hontÈ sabbeva dÈsÈ hotha, ayyÈ hontÈ sabbeva ayyÈ hotha, ettha 
vo ko thÈmo, ko avassayo, yaÑ brÈhmaÓova seÔÔho vaÓÓoti vadathÈti dÊpeti.  
 
 404. Khattiyova nu khoti-Èdayo suttacchedakavÈdÈ nÈma honti.  
 
 408. IdÈni cÈtuvaÓÓisuddhiÑ dassento idha rÈjÈti-ÈdimÈha. 
SÈpÈnadoÓiyÈti sunakhÈnaÑ pivanadoÓiyÈ. AggikaraÓÊyanti sÊtavinodana 
andhakÈravidhamana bhattapacanÈdi aggikiccaÑ. Ettha assalÈyanÈti ettha 
sabbasmiÑ aggikiccaÑ karonte.  
 
 409. IdÈni yadetaÑ brÈhmaÓÈ cÈtuvaÓÓisuddhÊti vadanti, ettha 
cÈtuvaÓÓÈti niyamo natthi. PaÒcamo hi pÈdasikavaÓÓopi1 atthÊti saÑkhittena 
tesaÑ vÈde dosadassanatthaÑ idha khattiyakumÈroti-ÈdimÈha. Tatra amutra 
ca panesÈnanti amusmiÒca pana purimanaye etesaÑ2 mÈÓavakÈnaÑ kiÒci 
nÈnÈkaraÓaÑ na passÈmÊti vadati. NÈnÈkaraÓaÑ pana tesampi atthiyeva. 
KhattiyakumÈrassa hi brÈhmaÓakaÒÒÈya uppanno khattiyapÈdasiko nÈma, 
itaro brÈhmaÓapÈdasiko nÈma, ete hÊnajÈtimÈÓavakÈ. 

 EvaÑ paÒcamassa vaÓÓassa atthitÈya cÈtuvaÓÓisuddhÊti etesaÑ vÈde 
dosaÑ dassetvÈ idÈni puna cÈtuvaÓÓisuddhiyaÑ ovadanto taÑ kiÑ 
maÒÒasÊti-ÈdimÈha. Tattha saddheti matakabhatte. ThÈlipÈketi 
paÓÓÈkÈrabhatte. YaÒÒeti yaÒÒabhatte. PÈhuneti ÈgantukÈnaÑ katabhatte. 
KiÑ hÊti kiÑ mahapphalaÑ bhavissati, no bhavissatÊti dÊpeti.  
 
 410. Bh|tapubbanti assalÈyana pubbe mayi jÈtiyÈ hÊnatare tumhe 
seÔÔhatarÈ samÈnÈpi mayÈ jÈtivÈde paÒhaÑ puÔÔhÈ sampÈdetuÑ na 
sakkhittha, idÈni tumhe hÊnatarÈ hutvÈ mayÈ seÔÔhatarena BuddhÈnaÑ sake 
jÈtivÈdapaÒhaÑ puÔÔhÈ kiÑ sampÈdessatha, na ettha cintÈ kÈtabbÈti 
mÈÓavaÑ upatthambhento imaÑ desanaÑ Èrabhi. Tattha asitoti kÈÄako.  
______________________________________________________________ 
 1. PÈrasakavaÓÓopi (SÊ, SyÈ) 2. EtesÈnaÑ (SÊ, SyÈ, Ka) 
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Devaloti tassa nÈmaÑ, ayameva BhagavÈ tena samayena. PaÔaliyoti1 

gaÓa~gaÓupÈhanÈ. PatthaÓÉileti paÓÓasÈlapariveÓe. Ko nu khoti kahaÑ nu 
kho. GÈmaÓÉalar|po viyÈti gÈmadÈrakar|po viya. So khvÈhaÑ bho homÊti 
so ahaÑ bho asitadevalo homÊti vadati. TadÈ kira mahÈsatto KoÓÉadamako 
hutvÈ vicarati. AbhivÈdetuÑ upakkamiÑs|ti vandituÑ upakkamaÑ akaÑsu. 
Tato paÔÔhÈya ca vassasatikatÈpasopi tadahujÈtaÑ brÈhmaÓakumÈraÑ 
avandanto koÓÉito2 hoti.  
 
 411. JanikÈ mÈtÈti yÈya tumhe janitÈ3, sÈ vo janikÈ mÈtÈ. JanikÈmÈt|ti 
janikÈya mÈtu. Yo janakoti yo janako pitÈ. “Yo janiko pitÈteva” vÈ pÈÔho.  

 AsitenÈti paÒcÈbhiÒÒena asitena Devalena isinÈ imaÑ 
gandhabbapaÒhaÑ puÔÔhÈ na sampÈyissanti. Yesanti yesaÑ sattannaÑ 
isÊnaÑ. Na PuÓÓo dabbigÈhoti tesaÑ sattannaÑ isÊnaÑ dabbiÑ gahetvÈ 
paÓÓaÑ pacitvÈ dÈyako PuÓÓo nÈma eko ahosi, so dabbigahaÓasippaÑ 
jÈnÈti. TvaÑ sÈcariyako tesaÑ PuÓÓopi na hoti, tena ÒÈtaÑ 
dabbigahaÓasippamattampi na jÈnÈsÊti. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti.  

 AyaÑ pana assalÈyano saddho ahosi pasanno, attano antonivesaneyeva 
cetiyaÑ kÈresi. YÈvajjadivasÈ assalÈyanavaÑse jÈtÈ nivesanaÑ kÈretvÈ 
antonivesane cetiyaÑ karontevÈti. 
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AssalÈyanasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. GhoÔamukhasuttavaÓÓanÈ 

 412. EvaÑ me sutanti GhoÔamukhasuttaÑ. Tattha Khemiyambavaneti 
evaÑnÈmake ambavane. Dhammiko paribbajoti4 dhammikÈ pabbajjÈ. 
AdassanÈti  
______________________________________________________________ 
 1. AÔaliyoti (SÊ), Ègaliyo (SyÈ) 2. KoÔÔhito sukoÔÔhito (SÊ) 
 3. YÈ sÈ tumhe janikÈ (SÊ, SyÈ) 4. ParibbÈjoti (SÊ) 
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tumhÈdisÈnaÑ vÈ paÓÉitÈnaÑ adassanena. Yo vÈ panettha dhammoti yo vÈ 
pana ettha dhammo sabhÈvo, tasseva vÈ adassanena. IminÈ “amhÈkaÑ kathÈ 
appamÈÓaÑ, dhammova pamÈÓan”ti dasseti. Tato thero “nava-
uposathÈgÈre1 viya bahunÈ kammena idha bhavitabban”ti cintetvÈ ca~kamÈ 
oruyha paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ nisÊdi. TaÑ dassetuÑ evaÑ vutteti-Èdi vuttaÑ.  
 
 413. CattÈrome brÈhmaÓÈti therassa kira etadahosi “ayaÑ brÈhmaÓo 
‘dhammikaÑ pabbajjaÑ upagato samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ natthÊ’ti vadati. 
Imassa cattÈro puggale dve ca parisÈ dassetvÈ ‘catutthaÑ puggalaÑ katarÈya 
parisÈya bahulaÑ passasÊ’ti pucchissÈmi, jÈnamÈno ‘anÈgÈriyaparisÈyan’ti 
vakkhati. EvametaÑ sakamukheneva ‘dhammiko paribbajo atthÊ’ti 
vadÈpessÈmÊ”ti imaÑ desanaÑ Èrabhi.  
 
 414. Tattha sÈrattarattÈti suÔÔhu rattarattÈ. SÈnuggahÈ vÈcÈ bhÈsitÈ 
sakÈraÓÈ vÈcÈ bhÈsitÈ. VuttaÑ hetaÑ mayÈ “amhÈkaÑ kathÈ appamÈÓaÑ, 
dhammova pamÈÓan”ti.  
 
 421. KiÑ pana teti gihi nÈma kappiyampi akappiyampi vadeyyÈti 
vivecanatthaÑ pucchi. KÈrÈpesÊti mÈpesi. KÈrÈpetvÈ ca pana kÈlaÑ katvÈ 
sagge nibbatto. Etassa kira jÈnanasippe mÈtarampi pitarampi ghÈtetvÈ attÈva 
ghÈtetabboti2 Ègacchati. EtaÑ sippaÑ jÈnanto ÔhapetvÈ etaÑ aÒÒo sagge 
nibbatto nÈma natthi, esa pana theraÑ upanissÈya puÒÒaÑ katvÈ tattha 
nibbattitvÈ ca pana “kenÈhaÑ kammena idha nibbatto”ti ÈvajjetvÈ 
yathÈbh|taÑ ÒatvÈ ekadivasaÑ jiÓÓÈya bhojanasÈlÈya paÔisa~kharaÓatthaÑ 
saÑghe sannipatite manussavesena ÈgantvÈ pucchi “kimatthaÑ bhante 
saÑgho sannipatito”ti. BhojanasÈlÈya paÔisa~kharaÓatthanti. KenesÈ kÈritÈti. 
GhoÔamukhenÈti. IdÈni so kuhinti. KÈla~katoti. Atthi panassa koci ÒÈtakoti. 
Atthi ekÈ bhaginÊti. PakkosÈpetha nanti. Bhikkh| pakkosÈpesuÑ. So taÑ 
upasa~kamitvÈ “ahaÑ tava bhÈtÈ ghoÔamukho nÈma imaÑ sÈlaÑ kÈretvÈ 
sagge nibbatto, asuke ca asuke ca ÔhÈne mayÈ ÔhapitaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. Na uposathÈgÈre (Ka) 2. Jotetabboti (SÊ) 
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dhanaÑ atthi, taÑ gahetvÈ imaÒca bhojanasÈlaÑ kÈrehi, dÈrake ca posehÊ”ti 
vatvÈ bhikkhusaÑghaÑ vanditvÈ vehÈsaÑ uppatitvÈ devalokameva agamÈsi. 
SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 
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GhoÔamukhasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
5. Ca~kÊsuttavaÓÓanÈ 

 422. EvaÑ me sutanti Ca~kÊsuttaÑ. Tattha devavane sÈlavaneti tasmiÑ 
kira devatÈnaÑ balikammaÑ karÊyati, tena taÑ devavanantipi sÈlavanantipi 
vuccati. OpÈsÈdaÑ ajjhÈvasatÊti OpÈsÈdanÈmake brÈhmaÓagÈme vasati, 
abhibhavitvÈ vÈ Èvasati, tassa sÈmÊ hutvÈ yÈya mariyÈdÈya tattha 
vasitabbaÑ, tÈya mariyÈdÈya vasati. Upasaggavasena panettha bhummatthe 
upayogavacanaÑ veditabbaÑ, tassa anuppayogattÈva sesapadesu. Tattha 
lakkhaÓaÑ saddasatthato pariyesitabbaÑ. Sattussadanti sattehi ussadaÑ 
ussannaÑ1, bahujanaÑ ÈkiÓÓamanussaÑ posÈvaniyahatthi-assamoramigÈdi-
anekasattasamÈkiÓÓaÒcÈti attho. YasmÈ pana so gÈmo bahi ÈvijjhitvÈ2 jÈtena 
hatthi-assÈdÊnaÑ ghÈsatiÓena ceva gehacchadanatiÓena ca sampanno, tathÈ 
dÈrukaÔÔhehi ceva gehasambhÈrakaÔÔhehi ca, yasmÈ cassa abbhantare 
vaÔÔacaturassÈdisaÓÔhÈnÈ bah| pokkharaÓiyo, jalajakusumavicittÈni ca bahi 
anekÈni taÄÈkÈni vÈ udakassa niccabharitÈneva honti, tasmÈ 
satiÓakaÔÔhodakanti vuttaÑ.  

 Saha dhaÒÒena sadhaÒÒaÑ, pubbaÓÓÈparaÓÓÈdibhedaÑ 
bahudhaÒÒasannicayanti attho. EttÈvatÈ yasmiÑ gÈme brÈhmaÓo 
setacchattaÑ ussÈpetvÈ rÈjalÊlÈya vasati. Tassa samiddhisampatti dÊpitÈ hoti. 
RÈjato laddhaÑ bhoggaÑ rÈjabhoggaÑ. Kena dinnanti ce, raÒÒÈ PasenadinÈ 
Kosalena dinnaÑ. RÈjadÈyanti raÒÒo dÈyabh|taÑ, dÈyajjanti attho. 
Brahmadeyyanti seÔÔhadeyyaÑ, chattaÑ ussÈpetvÈ rÈjasa~khepena 
bhuÒjitabbanti attho. Atha vÈ rÈjabhogganti sabbaÑ chejjabhejjaÑ 
anusÈsantena titthapabbatÈdÊsu 
______________________________________________________________ 
 1. Sattehi ussannaÑ (Ka) 2. ŒvijjitvÈ (®ÊkÈ) 
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su~kaÑ gaÓhantena1 setacchattaÑ ussÈpetvÈ raÒÒÈ hutvÈ bhuÒjitabbaÑ. 
Tattha raÒÒÈ PasenadinÈ Kosalena dinnaÑ rÈjadÈyanti ettha raÒÒÈ dinnattÈ 
rÈjadÈyaÑ, dÈyakarÈjadÊpanatthaÑ panassa “raÒÒÈ PasenadinÈ Kosalena 
dinnan”ti idaÑ vuttaÑ. Brahmadeyyanti seÔÔhadeyyaÑ, yathÈ dinnaÑ na 
puna gahetabbaÑ hoti nissaÔÔhapariccattaÑ, evaÑ dinnanti attho.  
 
 423. Bah| bah| hutvÈ saÑhatÈti2 saÑghÈ3. EkekissÈ disÈya4 saÑgho 
tesaÑ atthÊti sa~ghÊ. Pubbe gÈmassa anto agaÓÈ bahi nikkhamitvÈ gaÓÈ 
sampannÈti5 gaÓÊbh|tÈ. UttarenamukhÈti uttaradisÈbhimukhÈ. KhattaÑ 
ÈmantesÊti khattÈ vuccati pucchitapaÒhabyÈkaraÓasamattho mahÈmatto, taÑ 
Èmantesi. Œgament|ti muhuttaÑ paÔimÈnentu6, acchant|ti vuttaÑ hoti.  
 
 424. NÈnÈverajjakÈnanti nÈnÈvidhesu rajjesu aÒÒesu KÈsikosalÈdÊsu 
jÈtÈ vÈ nivasanti vÈ, tato vÈ ÈgatÈti nÈnÈverajjakÈ, tesaÑ nÈnÈverajjakÈnaÑ. 
KenacidevÈti aniyamitena yaÒÒupÈsanÈdinÈ kenaci kiccena. Te tassa 
gamanaÑ sutvÈ cintesuÑ “ayaÑ Ca~kÊ uggatabrÈhmaÓo, yebhuyyena ca 
aÒÒe brÈhmaÓÈ samaÓaÑ GotamaÑ saraÓaÑ gatÈ, ayameva na gato. SvÈyaÑ 
sace tattha gamissati, addhÈ samaÓassa Gotamassa ÈvaÔÔaniyÈ mÈyÈya 
ÈvaÔÔito7 saraÓaÑ gamissati. Tato etassÈpi gehadvÈre brÈhmaÓÈnaÑ 
asannipÈto bhavissati. Handassa gamanantarÈyaÑ karomÈ”ti sammantayitvÈ 
tattha agamaÑsu. TaÑ sandhÈya “atha kho te brÈhmaÓÈ”ti-Èdi vuttaÑ. 

 Tattha ubhatoti dvÊhi pakkhehi. MÈtito ca pitito cÈti bhoto mÈtÈ 
brÈhmaÓÊ, mÈtumÈtÈ brÈhmaÓÊ, tassÈpi mÈtÈ brÈhmaÓÊ. PitÈ brÈhmaÓo, 
pitupitÈ brÈhmaÓo, tassapi pitÈ brÈhmaÓoti evaÑ bhavaÑ ubhato sujÈto 
mÈtito ca pitito ca. 
______________________________________________________________ 
 1. GaÓhantena setacchattaÑ paÔiggaÓhantena (SÊ) 2. SaÑghÈtÈti (SÊ, SyÈ, Ka) 
 3. SaÑgho (SÊ)  4. Na ekÈkiyÈdinnÈ viya (Ka)  
 5. GaÓÈ saÑhatÈti (Ka), gaÓasampannÈti (SyÈ), gaÓasampattÈti (DÊ-®Ôha 1. 249 piÔÔhe) 
 6. AdhivÈsentu (Ka) 7. ŒvaÒcito (Ka) 
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SaÑsuddhagahaÓikoti saÑsuddhÈ te matu gahaÓÊ, saÑsuddhÈ te mÈtu 
kucchÊti attho. YÈva sattamÈ pitÈmahayugÈti ettha pitu pitÈ pitÈmaho, 
pitÈmahassa yugaÑ pitÈmahayugaÑ. Yuganti ÈyuppamÈÓaÑ vuccati. 
AbhilÈpamattameva cetaÑ, atthato pana pitÈmahova pitÈmahayugaÑ. Tato 
uddhaÑ sabbepi pubbapurisÈ pitÈmahaggahaÓeneva gahitÈ. EvaÑ yÈva 
sattamo puriso, tÈva saÑsuddhagahaÓiko. Atha vÈ akkhitto anupakuÔÔho 
jÈtivÈdenÈti dasseti. Akkhittoti apanetha etaÑ, kiÑ iminÈti evaÑ akkhitto 
anavakkhitto. AnupakkuÔÔhoti na upakuÔÔho, na akkosaÑ vÈ nindaÑ vÈ 
pattapubbo. Kena kÈraÓenÈti. JÈtivÈdena, itipi hÊnajÈtiko esoti evar|pena 
vacanenÈti attho. IminÈpa~genÈti iminÈpi kÈraÓena. 

 AÉÉhoti issaro. Mahaddhanoti mahatÈ dhanena samannÈgato. Bhoto hi 
gehe pathaviyaÑ paÑsuvÈlikÈ viya bahu dhanaÑ, samaÓo pana Gotamo 
adhano bhikkhÈya udaraÑ p|retvÈ yÈpetÊti dassenti. MahÈbhogoti 
paÒcakÈmaguÓavasena mahÈ-upabhogo. EvaÑ yaÑ yaÑ guÓaÑ vadanti, 
tassa tassa paÔipakkhavasena Bhagavato aguÓaÑyeva dassemÈti maÒÒamÈnÈ 
vadanti.  

 Abhir|poti aÒÒehi manussehi adhikar|po. DassanÊyoti divasampi 
passantÈnaÑ atittikaraÓato dassanayoggo, dassaneneva cittapasÈdajananato 
pÈsÈdiko. PokkharatÈ vuccati sundarabhÈvo, vaÓÓassa pokkharatÈ 
vaÓÓapokkharatÈ, tÈya vaÓÓapokkharatÈya, vaÓÓasampattiyÈti attho. PorÈÓÈ 
pana pokkharanti sarÊraÑ vadanti, vaÓÓaÑ vaÓÓameva. TesaÑ matena 
vaÓÓo ca pokkharaÒca vaÓÓapokkharÈni, tesaÑ bhÈvo vaÓÓapokkharatÈ. Iti 
paramÈya vaÓÓapokkharatÈyÈti uttamaparisuddhena vaÓÓena ceva 
sarÊrasaÓÔhÈnasampattiyÈ cÈti attho. BrahmavaÓÓÊti seÔÔhavaÓÓÊ, 
parisuddhavaÓÓesupi seÔÔhena suvaÓÓavaÓÓeneva samannÈgatoti attho. 
BrahmavacchasÊti mahÈbrahmuno sarÊrasadisena sarÊrena samannÈgato. 
AkhuddÈvakÈso dassanÈyÈti bhoto sarÊre dassanassa okÈso na khuddako 
mahÈ. SabbÈneva te a~gapacca~gÈni dassanÊyÈneva, tÈni cÈpi mahantÈnevÈti 
dÊpeti.  
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 SÊlamassa atthÊti sÊlavÈ. VuddhaÑ vaÉÉhitaÑ sÊlamassÈti vuddhasÊlÊ. 
VuddhasÊlenÈti vuddhena vaÉÉhitena sÊlena. SamannÈgatoti yutto, idaÑ 
vuddhasÊlÊpadasseva vevacanaÑ. SabbametaÑ paÒcasÊlamattameva sandhÈya 
vadanti.  

 KalyÈÓavÈcoti-ÈdÊsu kalyÈÓÈ sundarÈ parimaÓÉalapadabyaÒjanÈ vÈcÈ 
assÈti kalyÈÓavÈco. KalyÈÓaÑ madhuraÑ vÈkkaraÓaÑ assÈti 
kalyÈÓavÈkkaraÓo. VÈkkaraÓanti udÈharaÓaghoso. GuÓaparipuÓÓabhÈvena 
pure bhavÈti porÊ. Pure vÈ bhavattÈ porÊ. NÈgarikitthiyÈ sukhumÈlattanena 
sadisÈtipi porÊ. TÈya poriyÈ. VissaÔÔhÈyÈti apalibuddhÈya, sandiÔÔha1 

vilambitÈdidosarahitÈya. AnelagalÈyÈti elagalena virahitÈya. Ekaccassa hi 
kathentassa elaÑ galati, lÈlÈ vÈ paggharati, kheÄaphusitÈni vÈ nikkhamanti, 
tassa vÈcÈ elagalÈ nÈma hoti. TabbiparitÈyÈti attho. Atthassa viÒÒÈpaniyÈti 
ÈdimajjhapariyosÈnaÑ pÈkaÔaÑ katvÈ bhÈsitatthassa viÒÒÈpanasamatthÈya. 
Sesamettha brÈhmaÓavaÓÓe uttÈnameva. 
 
 425. EvaÑ vutteti evaÑ tehi brÈhmaÓehi vutte Ca~kÊ “ime brÈhmaÓÈ 
attano vaÓÓe vuccamÈne atussanakasatto nÈma natthi, vaÓÓamassa bhaÓitvÈ 
nivÈressÈmÈti jÈti-ÈdÊhi mama vaÓÓaÑ vadanti, na kho pana me yuttaÑ 
attano vaÓÓe rajjituÑ2. HandÈhaÑ etesaÑ vÈdaÑ bhinditvÈ samaÓassa 
Gotamassa mahantabhÈvaÑ ÒÈpetvÈ etesaÑ tattha gamanaÑ karomÊ”ti 
cintetvÈ tena hi bho mamÈpi suÓÈthÈti-ÈdimÈha. Tattha yepi “ubhato 
sujÈto”ti-Èdayo attano guÓehi sadisÈ guÓÈ, tepi “ko cÈhaÑ, ke ca samaÓassa 
Gotamassa jÈtisampatti-Èdayo guÓÈ”ti attano guÓehi uttaritareyeva 
maÒÒamÈno, itare pana ekanteneva Bhagavato mahantabhÈvadÊpanatthaÑ 
pakÈseti. Mayameva arahÈmÈti evaÑ niyamento cettha idaÑ dÊpeti–yadi 
guÓamahantatÈya upasa~kamitabbo nÈma hoti, yathÈ SineruÑ upanidhÈya 
sÈsapo, mahÈsamuddaÑ upanimÈya gopadakaÑ, sattasu mahÈsaresu udakaÑ 
upanidhÈya ussÈvabindu paritto lÈmako, evamevaÑ samaÓassa Gotamassa 
jÈtisampatti-Èdayo guÓe upanidhÈya amhÈkaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. Sandiddha (SÊ) 2. RaÒjituÑ (SÊ) 
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guÓÈ parittÈ lÈmakÈ, tasmÈ mayameva arahÈma taÑ bhavantaÑ GotamaÑ 
dassanÈya upasa~kamitunti.  

 Bh|migataÒca vehÈsaÔÔhaÒcÈti ettha rÈja~gaÓe ceva uyyÈne ca 
sudhÈmaÔÔhÈ pokkharaÓiyo sattaratanap|riÑ katvÈ bh|miyaÑ ÔhapitaÑ 
dhanaÑ bh|migataÑ nÈma, pÈsÈdaniy|hÈdayo pana p|retvÈ ÔhapitaÑ 
vehÈsaÔÔhaÑ nÈma. EvaÑ tÈva kulapariyÈyena ÈgataÑ. TathÈgatassa pana 
jÈtadivaseyeva sa~kho elo uppalo puÓÉarÊkoti cattÈro nidhayo upagatÈ. Tesu 
sa~kho gÈvutiko, elo aÉÉhayojaniko, uppalo tigÈvutiko, puÓÉarÊko 
yojanikoti. Tesupi gahitagahitaÔÔhÈnaÑ p|ratiyeva. Iti BhagavÈ pah|taÑ 
hiraÒÒasuvaÓÓaÑ ohÈya pabbajitoti veditabbo. Daharo vÈti-ÈdÊni heÔÔhÈ 
vitthÈritÈneva. 

 AkhuddÈvakÈsoti ettha Bhagavati aparimÈÓoyeva dassanÈvakÈsoti 
veditabbo. TatridaÑ vatthu–RÈjagahe kira aÒÒataro brÈhmaÓo “samaÓassa 
kira Gotamassa pamÈÓaÑ gahetuÑ na sakkÈ”ti sutvÈ Bhagavato piÓÉÈya 
pavisanakÈle saÔÔhihatthaÑ veÄuÑ gahetvÈ nagaradvÈrassa bahi ÔhatvÈ 
sampatte Bhagavati veÄuÑ gahetvÈ samÊpe aÔÔhÈsi, veÄu Bhagavato 
jÈÓumattaÑ pÈpuÓi. Punadivase dve veÄ| ghaÔetvÈ samÊpe aÔÔhÈsi, BhagavÈ 
dvinnaÑ veÄ|naÑ upari dviveÄumattameva1 paÒÒÈyamÈno “brÈhmaÓa kiÑ 
karosÊ”ti Èha. TumhÈkaÑ pamÈÓaÑ gaÓhÈmÊti. “BrÈhmaÓa sacepi tvaÑ 
sakalacakkavÈÄagabbhaÑ p|retvÈ ÔhitaveÄuÑ ghaÔetvÈ2 Ègamissasi, neva me 
pamÈÓaÑ gahetuÑ sakkhissasi. Na hi mayÈ cattÈri asa~khyeyyÈni 
kappasatasahassaÑ ca tathÈ pÈramiyo p|ritÈ, yathÈ me paro pamÈÓaÑ 
gaÓheyya, atulo brÈhmaÓa TathÈgato appameyyo”ti vatvÈ Dhammapade3 

gÈthamÈha. GÈthÈpariyosÈne caturÈsÊtipÈÓasahassÈni amataÑ piviÑsu.  

 Aparampi vatthu–RÈhu kira Asurindo cattÈri yojanasahassÈni aÔÔha ca 
yojana satÈni ucco, bÈhantaramassa dvÈdasayojanasatÈni, 
hatthatalapÈdatalÈnaÑ puthulatÈ tÊÓi yojanasatÈni, a~gulipabbÈni  
______________________________________________________________ 
 1. VeÄumattameva (SÊ)  
 2. ®hitaveÄuÑ gahetvÈ ghaÔetvÈ (SÊ), ÔhitaveÄ| ghaÔetvÈ (SyÈ) 3. Khu 1. 42 piÔÔhe. 
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paÓÓÈsayojanÈni, bhamukantaraÑ paÓÓÈsayojanaÑ, nalÈÔaÑ tiyojanasataÑ, 
sÊsaÑ navayojanasataÑ. So “ahaÑ uccosmi, SatthÈraÑ onamitvÈ oloketuÑ 
na sakkhissÈmÊ”ti na gacchati. So ekadivasaÑ Bhagavato vaÓÓaÑ sutvÈ 
“yathÈ kathaÒca olokessÈmÊ”ti Ègato. BhagavÈ tassa ajjhÈsayaÑ viditvÈ 
“cat|su iriyÈpathesu katarena dassemÊ”ti cintetvÈ “Ôhitako nÈma nÊcopi ucco 
viya paÒÒÈyati, nipannovassa attÈnaÑ dassessÈmÊ”ti “Œnanda 
GandhakuÔipariveÓe maÒcakaÑ paÒÒÈpehÊ”ti vatvÈ tattha sÊhaseyyaÑ 
kappesi. RÈhu ÈgantvÈ nipannaÑ BhagavantaÑ gÊvaÑ unnÈmetvÈ 
nabhamajjhe puÓÓacandaÑ viya ulloketi. KimidaÑ AsurindÈti ca vutte 
BhagavÈ onamitvÈ oloketuÑ na sakkhissÈmÊti na gacchinti. Na mayÈ 
Asurinda adhomukhena pÈramiyo p|ritÈ, uddhaggaÑ me katvÈ dÈnaÑ 
dinnanti. TaÑdivasaÑ RÈhu saraÓaÑ agamÈsi. EvaÑ BhagavÈ 
akhuddÈvakÈso dassanÈya. 

 CatupÈrisuddhisÊlena sÊlavÈ. TaÑ pana sÊlaÑ ariyaÑ uttamaÑ 
parisuddhaÑ, tenÈha ariyasÊlÊti. Tadeva anavajjaÔÔhena kusalaÑ, tenÈha 
kusalasÊlÊti. Kusalena sÊlenÈti idamassa vevacanaÑ. Bah|naÑ 
ÈcariyapÈcariyoti Bhagavato ekekÈya dhammadesanÈya 
caturÈsÊtipÈÓasahassÈni aparimÈÓÈpi devamanussÈ maggaphalÈmataÑ 
pivanti. TasmÈ bah|naÑ Ècariyo, sÈvakavineyyÈnaÑ pÈcariyoti.  

 KhÊÓakÈmarÈgoti ettha kÈmaÑ Bhagavato sabbepi kilesÈ khÊÓÈ, 
brÈhmaÓo pana te na jÈnÈti, attano jÈnanaÔÔhÈneyeva guÓaÑ katheti. 
VigatacÈpalloti “pattamaÓÉanÈ cÊvaramaÓÉanÈ senÈsanamaÓÉanÈ imassa vÈ 
p|tikÈyassa -pa- kelanÈ paÔikelanÈ”ti1 evaÑ vuttacÈpalyavirahito.  

 ApÈpapurekkhÈroti apÈpe navalokuttaradhamme purato katvÈ vicarati. 
BrahmaÒÒÈya pajÈyÈti SÈriputtamoggallÈnamahÈkassapÈdibhedÈya 
brÈhmaÓapajÈya. (Aviruddho hi so)2 etissÈya pajÈya purekkhÈro. AyaÑ hi 
pajÈ samaÓaÑ GotamaÑ purato katvÈ caratÊti attho. Apica 
apÈpapurekkhÈroti na pÈpapurekkhÈro, na pÈpaÑ purato  
______________________________________________________________ 
 1. KelÈyanÈ paÔikelÈyanÈ (SÊ, Ka) Abhi 2. 365 piÔÔhe pana passitabbaÑ. 
 2. SÊhaÄa-potthake DÊ-®Ôha 1. 255 piÔÔhe ca natthi. 
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katvÈ carati, pÈpaÑ na icchatÊti attho. Kassa? BrahmaÒÒÈya pajÈya, attanÈ 
saddhiÑ paÔiviruddhÈyapi brÈhmaÓapajÈya aviruddho hitasukhatthikoyevÈti 
vuttaÑ hoti. 

 TiroraÔÔhÈti pararaÔÔhato. TirojanapadÈti parajanapadato. SaÑpucchituÑ 
ÈgacchantÊti khattiyapaÓÉitÈdayo ceva brÈhmaÓagandhabbÈdayo ca paÒhe 
abhisa~kharitvÈ pucchissÈmÈti Ègacchanti. Tattha keci pucchÈya vÈ dosaÑ 
vissajjanasampaÔicchane vÈ asamatthataÑ sallakkhetvÈ apucchitvÈva tuÓhÊ 
nisÊdanti, keci pucchanti, kesaÒci BhagavÈ pucchÈya ussÈhaÑ janetvÈ 
vissajjeti. EvaÑ sabbesampi tesaÑ vimatiyo tÊraÑ patvÈ mahÈsamuddassa 
|miyo viya BhagavantaÑ patvÈva bhijjanti. Sesamettha TathÈgatassa vaÓÓe 
uttÈnameva. 

 AtithÊ no te hontÊti te amhÈkaÑ ÈgantukÈ navakÈ pÈhunakÈ hontÊti 
attho. PariyÈpuÓÈmÊti jÈnÈmi. AparimÈÓavaÓÓoti tathÈr|peneva 
SabbaÒÒunÈpi appameyyavaÓÓo, pageva mÈdisenÈti dasseti. Vuttampi 
cetaÑ– 

    “Buddhopi Buddhassa bhaÓeyya vaÓÓaÑ, 
    Kappampi ce aÒÒamabhÈsamÈno. 
    KhÊyetha kappo ciradÊghamantare, 
    VaÓÓo na khÊyetha TathÈgatassÈ”ti.  

 ImaÑ pana guÓakathaÑ sutvÈ te brÈhmaÓÈ cintayiÑsu “yathÈ ca~kÊ 
samaÓassa Gotamassa vaÓÓaÑ bhÈsati, anomaguÓo so bhavaÑ Gotamo, 
evaÑ tassa guÓe jÈnamÈnena kho pana iminÈ aticiraÑ adhivÈsitaÑ, handa 
naÑ anuvattÈmÈ”ti anuvattamÈnÈ “tena hi bho”ti-ÈdimÈhaÑsu.  
 
 426. OpÈtetÊti paveseti. SaÑpurekkharontÊti puttamattanattamattampi 
samÈnaÑ purato katvÈ vicaranti.  
 
 427. Mantapadanti mantÈyeva mantapadaÑ, vedoti attho. Itihitiha 
paramparÈyÈti evaÑ kira evaÑ kirÈti paramparabhÈvena Ègatanti dÊpeti.  
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PiÔakasampadÈyÈti pÈvacanasa~khÈtasampattiyÈ. SÈvitti-ÈdÊhi 
chandabandhehi ca vaggabandhehi ca sampÈdetvÈ Ègatanti dasseti. Tattha 
cÈti tasmiÑ mantapade. PavattÈroti pavattayitÈro. Yesanti yesaÑ santakaÑ. 
Mantapadanti vedasa~khÈtaÑ mantameva1. GÊtanti aÔÔhakÈdÊhi dasahi 
porÈÓakabrÈhmaÓehi padasampattivasena2 sajjhÈyitaÑ. Pavuttanti aÒÒesaÑ 
vuttaÑ, vÈcitanti attho. Samihitanti samupaby|ÄhaÑ3 rÈsikataÑ, piÓÉaÑ 
katvÈ Ôhapitanti attho. TadanugÈyantÊti etarahi brÈhmaÓÈ taÑ tehi pubbe 
gÊtaÑ4 anugÈyanti anusajjhÈyanti vÈdenti. TadanubhÈsantÊti taÑ 
anubhÈsanti, idaÑ purimasseva vevacanaÑ. BhÈsitamanubhÈsantÊti tehi 
bhÈsitaÑ sajjhÈyitaÑ anusajjhÈyanti. VÈcitamanuvÈcentÊti tehi aÒÒesaÑ 
vÈcitaÑ anuvÈcenti. Seyyathidanti te katameti attho. AÔÔhakoti-ÈdÊni tesaÑ 
nÈmÈni, te kira dibbena cakkhunÈ oloketvÈ par|paghÈtaÑ akatvÈ 
KassapasammÈsambuddhassa Bhagavato pÈvacanena saha saÑsandetvÈ 
mante ganthesuÑ, aparÈpare pana brÈhmaÓÈ pÈÓÈtipÈtÈdÊni pakkhipitvÈ tayo 
vede bhinditvÈ Buddhavacanena saddhiÑ viruddhe akaÑsu.  
 
 428. AndhaveÓÊti andhapaveÓÊ. Ekena hi cakkhumatÈ gahitayaÔÔhiyÈ 
koÔiÑ eko andho gaÓhÈti, taÑ andhaÑ aÒÒo, taÑ aÒÒoti evaÑ paÓÓÈsa saÔÔhi 
andhÈ paÔipÈÔiyÈ ghaÔitÈ andhaveÓÊti vuccati. ParamparÈsaÑsattÈti 
aÒÒamaÒÒaÑ laggÈ, yaÔÔhiggÈhakenapi cakkhumatÈ virahitÈti attho. Eko kira 
dhutto andhagaÓaÑ disvÈ “asukasmiÑ nÈma gÈme khajjabhojjaÑ 
sulabhan”ti ussÈhetvÈ tehi “tattha no sÈmi nehi, idaÑ nÈma te demÈ”ti vutte 
laÒjaÑ gahetvÈ antarÈmagge maggÈ okkamma mahantaÑ gacchaÑ 
anuparigantvÈ purimassa hatthena pacchimassa kacchaÑ gaÓhÈpetvÈ “kiÒci 
kammaÑ atthi, gacchatha tÈva tumhe”ti vatvÈ palÈyi. Te divasampi gantvÈ 
maggaÑ avindamÈnÈ “kahaÑ bho cakkhumÈ kahaÑ maggo”ti paridevitvÈ 
maggaÑ avindamÈnÈ tattheva mariÑsu. Te sandhÈya vuttaÑ 
“paramparÈsaÑsattÈ”ti. PurimopÊti purimesu dasasu brÈhmaÓesu ekopi. 
MajjhimopÊti majjhe ÈcariyapÈcariyesu ekopi. PacchimopÊti idÈni 
brÈhmaÓesu ekopi.  
______________________________________________________________ 
 1. Mantapadameva (SÊ) 2. Sarasampattivasena (SÊ, SyÈ) 
 3. SamupabbuÄhaÑ (SÊ) 4. Tehi sabbehi gÊtaÑ (SÊ) 

 



 MajjhimapaÓÓÈsaÔÔhakathÈ 291 

 PaÒca khoti PÈÄi-Ègatesu dvÊsu aÒÒepi evar|pe tayo pakkhipitvÈ vadati. 
DvedhÈvipÈkÈti bh|tavipÈkÈ vÈ abh|tavipÈkÈ vÈ. NÈlametthÈti BhÈradvÈja 
saccaÑ anurakkhissÈmÊti paÔipannena viÒÒunÈ “yaÑ mayÈ gahitaÑ, idameva 
saccaÑ moghamaÒÒan”ti ettha ekaÑseneva niÔÔhaÑ gantuÑ nÈlaÑ na 
yuttanti upari pucchÈya maggaÑ vivaritvÈ Ôhapesi.  
 
 430. Idha BhÈradvÈja bhikkh|ti JÊvakasutte1 viya MahÈvacchasutte2 

viya ca attÈnaÒÒeva sandhÈya vadati. LobhanÊyesu dhammes|ti 
lobhadhammesu. Sesapadadvayepi eseva nayo.  
 
 432. SaddhaÑ nivesetÊti okappaniyasaddhaÑ niveseti. Upasa~kamatÊti 
upagacchati. PayirupÈsatÊti santike nisÊdati. Sotanti pasÈdasotaÑ odahati. 
Dhammanti desanÈdhammaÑ suÓÈti. DhÈretÊti paguÓaÑ katvÈ dhÈreti. 
UpaparikkhatÊti atthato ca kÈraÓato ca vÊmaÑsati. NijjhÈnaÑ khamantÊti 
olokanaÑ khamanti, idha sÊlaÑ kathitaÑ, idha samÈdhÊti evaÑ 
upaÔÔhahantÊti attho. Chandoti kattukamyatÈchando. UssahatÊti vÈyamati. 
TuletÊti aniccÈdivasena tÊreti. PadahatÊti maggapadhÈnaÑ padahati. KÈyena 
ceva paramasaccanti sahajÈtanÈmakÈyena ca nibbÈnaÑ sacchikaroti, 
paÒÒÈya ca kilese nibbijjhitvÈ tadeva vibh|taÑ pÈkaÔaÑ karonto passati.  
 
 433. SaccÈnubodhoti maggÈnubodho. SaccÈnuppattÊti phalasacchikiriyÈ. 
TesaÑyevÈti heÔÔhÈ vuttÈnaÑ dvÈdasannaÑ, evaÑ dÊghaÑ maggavÈdaÑ 
anulometi, tasmÈ nÈyamattho. AyaÑ panettha attho–tesaÑyevÈti tesaÑ 
maggasampayuttadhammÈnaÑ. PadhÈnanti maggapadhÈnaÑ. TaÑ hi 
phalasacchikiriyasa~khÈtÈya saccÈnuppattiyÈ bahukÈraÑ, magge asati 
phalÈbhÈvatoti iminÈ nayena sabbapadesu attho veditabbo. SesaÑ sabbattha 
uttÈnamevÈti. 
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Ca~kÊsuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 2. 32 piÔÔhe. 2. Ma 2. 157 piÔÔhe. 
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6. EsukÈrÊsuttavaÓÓanÈ 

 437. EvaÑ me sutanti EsukÈrÊsuttaÑ. Tattha bilaÑ olaggeyyunti 
koÔÔhÈsaÑ laggÈpeyyuÑ, iminÈ satthadhammaÑ nÈma dasseti. SatthavÈho 
kira mahÈkantÈrapaÔipanno antarÈmagge goÓe mate maÑsaÑ gahetvÈ 
sabbesaÑ satthikÈnaÑ “idaÑ khÈditvÈ ettakaÑ m|laÑ dÈtabban”ti 
koÔÔhÈsaÑ olaggeti, goÓamaÑsaÑ nÈma khÈdantÈpi atthi akhÈdantÈpi, 
m|laÑ dÈtuÑ sakkontÈpi asakkontÈpi. SatthavÈho yena m|lena goÓo gahito, 
tassa nikkhamanatthaÑ sabbesaÑ balakkÈrena koÔÔhÈsaÑ datvÈ m|laÑ 
gaÓhÈti, ayaÑ satthadhammo. EvamevaÑ brÈhmaÓÈpi lokassa paÔiÒÒaÑ 
aggahetvÈ attanova dhammatÈya catasso pÈricariyÈ paÒÒapentÊti dassetuÑ 
evameva khoti-ÈdimÈha. PÈpiyo assÈti pÈpaÑ1 assa. Seyyo assÈti hitaÑ 
assa. Atha vÈ pÈpiyoti pÈpako lÈmako attabhÈvo assa. Seyyoti seÔÔho 
uttamo. SeyyaÑsoti seyyo. UccÈkulÊnatÈti uccÈkulÊnattena seyyo. 
PÈpiyaÑsoti pÈpiyo. UccÈkulÊnatÈ ca dvÊsu kulesu vaÉÉheti2 khattiyakule 
brÈhmaÓakule ca, uÄÈravaÓÓatÈ tÊsu. Vessopi hi uÄÈravaÓÓo hoti. 
UÄÈrabhogatÈ cat|supi. Suddopi hi antamaso caÓÉÈlopi uÄÈrabhogo hotiyeva. 
 
 440. BhikkhÈcariyanti koÔidhanenapi hi brÈhmaÓena bhikkhÈ 
caritabbÈva, porÈÓakabrÈhmaÓÈ asÊtikoÔidhanÈpi ekavelaÑ bhikkhaÑ 
caranti. KasmÈ? DuggatakÈle carantÈnaÑ idÈni bhikkhaÑ carituÑ ÈraddhÈti 
garahÈ na bhavissatÊti. AtimaÒÒamÈnoti yo bhikkhÈcariyavaÑsaÑ haritvÈ 
sattajÊvakasikammavaÓijjÈdÊhi jÊvikaÑ kappeti, ayaÑ atimaÒÒati nÈma. 
Gopo vÈti yathÈ gopako attanÈ rakkhitabbaÑ bhaÓÉaÑ thenento akiccakÈrÊ 
hoti, evanti attho. IminÈ nayena sabbavÈresu attho veditabbo. 
AsitabyÈbha~ginti tiÓalÈyana-asitaÒceva kÈjaÒca. Anussaratoti yattha jÈto, 
tasmiÑ porÈÓe mÈtÈpettike kulavaÑse anussariyamÈneti attho. SesaÑ 
sabbattha uttÈnamevÈti. 
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EsukÈrÊsuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. AtipÈpaÑ (SyÈ, Ka) 2. VaÔÔati (SyÈ, Ka) 
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7. DhanaÒjÈnisuttavaÓÓanÈ 

 445. EvaÑ me sutanti DhanaÒjÈnisuttaÑ. Tattha DakkhiÓÈgirisminti 
girÊti pabbato, RÈjagahaÑ parikkhipitvÈ Ôhitapabbatassa dakkhiÓadisÈbhÈge 
janapadassetaÑ nÈmaÑ. TaÓÉulapÈlidvÈrÈyÈti RÈjagahassa kira 
dvattiÑsamahÈdvÈrÈni catusaÔÔhikhuddakadvÈrÈni, tesu ekaÑ 
TaÓÉulapÈlidvÈraÑ nÈma, taÑ sandhÈyevamÈha. RÈjÈnaÑ nissÈ yÈti 
“gaccha manusse apÊÄetvÈ sassabhÈgaÑ gaÓhÈhÊ”ti raÒÒÈ pesito gantvÈ 
sabbameva sassaÑ gaÓhÈti, “mÈ no bhante nÈsehÊ”ti ca vutte “rÈjakule 
vuttaÑ mandaÑ, ahaÑ raÒÒÈ ÈgamanakÈleyeva evaÑ ÈÓatto, mÈ 
kanditthÈ”ti evaÑ rÈjÈnaÑ nissÈya brÈhmaÓagahapatike vilumpati. DhaÒÒaÑ 
yebhuyyena attano gharaÑ pavesetvÈ appakaÑ rÈjakule paveseti. KiÑ 
brÈhmaÓagahapatikÈnaÑ na pÊÄaÑ akÈsÊti ca vutto “Èma mahÈrÈja imasmiÑ 
vÈre khettÈni mandasassÈni ahesuÑ, tasmÈ apÊÄentassa me gaÓhato na 
bahuÑ jÈtan”ti evaÑ brÈhmaÓagahapatike nissÈya rÈjÈnaÑ vilumpati.  
 
 446. Payo pÊyatanti taruÓakhÊraÑ pivatu. TÈva bhattassÈti yÈva khÊraÑ 
pivitvÈ nisÊdissatha, tÈvadeva bhattassa kÈlo bhavissati. Idheva hi no 
pÈtarÈsabhattaÑ ÈharissantÊti dasseti. MÈtÈpitaroti-ÈdÊsu mahallakÈ 
mÈtÈpitaro mudukÈni attharaÓapÈvuraÓÈni sukhumÈni vatthÈni 
madhurabhojanaÑ sugandhagandhamÈlÈdÊni ca pariyesitvÈ posetabbÈ. 
PuttadhÊtÈnaÑ nÈmakaraÓama~galÈdÊni sabbakiccÈni karontena puttadÈro 
posetabbo. EvaÑ hi akariyamÈne garahÈ uppajjatÊti iminÈ nayena attho 
veditabbo.  
 
 447. AdhammacÈrÊti paÒca dussÊlyakammÈni vÈ dasa dussÊlyakammÈni 
vÈ idha adhammo nÈma. UpakaÉÉheyyunti 
paÒcavidhabandhanÈdikammakaraÓatthaÑ taÑ taÑ nirayaÑ kaÉÉheyyuÑ.  
 
 448-453. DhammacÈrÊti dhammikakasivaÓijjÈdikammakÈrÊ. 
PaÔikkamantÊti osaranti1 parihÈyanti. AbhikkamantÊti abhisaranti vaÉÉhanti. 
Seyyoti varataraÑ. HÊneti nihÊne lÈmake. KÈla~kato ca SÈriputtÈti  
______________________________________________________________ 
 1. Na osaranti (SÊ) 
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idaÑ BhagavÈ “tatrassa gantvÈ desehÊ”ti adhippÈyena theraÑ Èha. Theropi 
taÑkhaÓaÑyeva gantvÈ mahÈbrahmuno dhammaÑ desesi, tato paÔÔhÈya 
cÈtuppadikaÑ gÈthaÑ kathentopi catusaccavimuttaÑ nÈma na kathesÊti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

DhanaÒjÈnisuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
8. VÈseÔÔhasuttavaÓÓanÈ 

 454. EvaÑ me sutanti VÈseÔÔhasuttaÑ. Tattha IcchÈna~galavanasaÓÉeti 
IcchÈna~galagÈmassa avid|re vanasaÓÉe. Ca~kÊti-Èdayo paÒcapi janÈ raÒÒo 
Pasenadissa Kosalassa purohitÈ eva. AÒÒe ca abhiÒÒÈtÈti aÒÒe ca bah| 
abhiÒÒÈtÈ brÈhmaÓÈ. Te kira chaÔÔhe chaÔÔhe mÈse dvÊsu ÔhÈnesu1 

sannipatanti. YadÈ jÈtiÑ sodhetukÈmÈ honti, tadÈ PokkharasÈtissa santike 
jÈtisodhanatthaÑ UkkaÔÔhÈya sannipatanti. YadÈ mante sodhetukÈmÈ honti, 
tadÈ IcchÈna~gale sannipatanti. ImasmiÑ kÈle mantasodhanatthaÑ 
sannipatiÑsu. AyamantarÈ kathÈti yaÑ attano sahÈyakabhÈvÈnur|paÑ 
kathaÑ kathentÈ anuvicariÑsu, tassÈ kathÈya antarÈ ayamaÒÒÈ kathÈ 
udapÈdi. SÊlavÈti guÓavÈ. Vattasampannoti ÈcÈrasampanno.  
 
 455. AnuÒÒÈtapaÔiÒÒÈtÈti sikkhitÈ tumheti evaÑ Ècariyehi anuÒÒÈtÈ, 
Èma Ècariya sikkhitamhÈti evaÑ sayaÒca paÔiÒÒÈtÈ. AsmÈti bhavÈma. AhaÑ 
PokkharasÈtissa, tÈrukkhassÈyaÑ mÈÓavoti ahaÑ PokkharasÈtissa 
jeÔÔhantevÈsÊ aggasisso, ayaÑ TÈrukkhassÈti dÊpeti.  

 TevijjÈnanti tivedÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ. YadakkhÈtanti yaÑ atthato ca 
byaÒjanato ca ekaÑ padampi akkhÈtaÑ. Tatra kevalinosmaseti taÑ sakalaÑ 
jÈnanato tattha niÔÔhÈgatamhÈti attho. IdÈni taÑ kevalibhÈvaÑ Èvikaronto 
padakasmÈti-ÈdimÈha. Tattha jappe ÈcariyasÈdisÈti kathanaÔÔhÈne mayaÑ 
ÈcariyasadisÈyeva. 
______________________________________________________________ 
 1. VÈresu (Ka) 
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 KammunÈti dasakusalakammapathakammunÈ. AyaÑ hi pubbe 
sattavidhaÑ kÈyavacÊkammaÑ sandhÈya “yato kho bho sÊlavÈ hotÊ”ti Èha, 
tividhaÑ manokammaÑ sandhÈya “vattasampanno”ti. Tena samannÈgato hi 
ÈcÈrasampanno hoti. CakkhumÈti paÒcahi cakkh|hi cakkhumantabhÈvena 
BhagavantaÑ Èlapati.  

 KhayÈtÊtanti |nabhÈvaÑ atÊtaÑ, paripuÓÓanti attho. PeccÈti upagantvÈ. 
NamassantÊti namo karonti.  

 CakkhuÑ loke samuppannanti avijjandhakÈre loke taÑ andhakÈraÑ 
vidhamitvÈ lokassa diÔÔhadhammikÈdi-atthadassanena cakkhu hutvÈ 
samuppannaÑ.  
 
 456. EvaÑ VÈseÔÔhena thometvÈ yÈcito BhagavÈ dvepi jane 
sa~gaÓhanto tesaÑ vo ahaÑ byakkhissanti-ÈdimÈha. Tattha byakkhissanti 
byÈkarissÈmi. Anupubbanti tiÔÔhatu tÈva brÈhmaÓacintÈ, 
tiÓarukkhakÊÔapaÔa~gato paÔÔhÈya anupaÔipÈÔiyÈ ÈcikkhissÈmÊti attho. 
JÈtivibha~ganti jÈtivitthÈraÑ. AÒÒamaÒÒÈ hi jÈtiyoti tesaÑ tesaÒhi pÈÓÈnaÑ 
jÈtiyo aÒÒamaÒÒÈ nÈnappakÈrÈti attho.  

 TiÓarukkheti anupÈdinnakajÈtiÑ katvÈ pacchÈ upÈdinnakajÈtiÑ 
kathessÈmi, evaÑ tassa jÈtibhedo pÈkaÔo bhavissatÊti imaÑ desanaÑ Èrabhi. 
MahÈsÊvatthero pana “kiÑ bhante anupÈdinnakaÑ bÊjanÈnatÈya nÈnaÑ, 
upÈdinnaÑ kammanÈnatÈyÈti evaÑ vattuÑ na vaÔÔatÊ”ti pucchito Èma na 
vaÔÔati. KammaÒhi yoniyaÑ khipati. YonisiddhÈ1 ime sattÈ nÈnÈvaÓÓÈ 
hontÊti. TiÓarukkheti ettha antophegg| bahisÈrÈ antamaso tÈlanÈÄikerÈdayopi 
tiÓÈneva, antosÈrÈ pana bahiphegg| sabbe rukkhÈ nÈma. Na cÈpi paÔijÈnareti 
mayaÑ tiÓÈ mayaÑ rukkhÈti vÈ, ahaÑ tiÓaÑ ahaÑ rukkhoti vÈ evaÑ na 
jÈnanti. Li~gaÑ jÈtimayanti ajÈnantÈnampi ca tesaÑ jÈtimayameva 
saÓÔhÈnaÑ attano m|labh|tatiÓÈdisadisameva hoti. KiÑ kÈraÓÈ? 
AÒÒamaÒÒÈ hi jÈtiyo. YasmÈ aÒÒÈ tiÓajÈti, aÒÒÈ rukkhajÈti. TiÓesupi aÒÒÈ 
tÈlajÈti, aÒÒÈ nÈÄikerajÈti, evaÑ vitthÈretabbaÑ. IminÈ idaÑ dasseti–yaÑ 
jÈtivasena  
______________________________________________________________ 
 1. YonipaÔisandhiyÈ (Ka) 
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nÈnÈ hoti, taÑ attano paÔiÒÒaÑ paresaÑ vÈ upadesaÑ vinÈpi aÒÒajÈtito1 

visesena gayhati. Yadi ca jÈtiyÈ brÈhmaÓo bhaveyya, sopi2 attano paÔiÒÒaÑ 
paresaÑ vÈ upadesaÑ vinÈ khattiyato vessato suddato vÈ visesena 
gayheyya3, na ca gayhati. TasmÈ na jÈtiyÈ brÈhmaÓoti. Parato pana “yathÈ 
etÈsu jÈtÊs|”ti gÈthÈya etamatthaÑ vacÊbhedeneva Èvikarissati.  

 EvaÑ anupÈdinnakesu jÈtiÑ dassetvÈ upÈdinnakesu dassento tato kÊÔeti-
ÈdimÈha. YÈva kunthakipilliketi kunthakipillikaÑ pariyantaÑ katvÈti attho. 
Ettha ca ye uppatitvÈ gacchanti, te paÔa~gÈ nÈma. AÒÒamaÒÒÈ hi jÈtiyoti 
tesampi nÊlarattÈdivaÓÓavasena jÈtiyo nÈnappakÈrÈva honti.  

 Khuddaketi kÈÄakÈdayo. Mahallaketi sasabiÄÈrÈdayo.  

 PÈdudareti udarapÈde, udaraÑyeva nesaÑ pÈdÈti vuttaÑ hoti. 
DÊghapiÔÔhiketi sappÈnaÑ hi sÊsato yÈva na~guÔÔhÈ piÔÔhiyeva hoti, tena te 
“dÊghapiÔÔhikÈ”ti vuccanti.  

 Udaketi odake, udakamhi jÈte. 

 PakkhÊti sakuÓe. Te hi pattehi yantÊti pattayÈnÈ, vehÈsaÑ gacchantÊti 
viha~gamÈ. 

 EvaÑ thalajalÈkÈsagocarÈnaÑ pÈÓÈnaÑ jÈtibhedaÑ dassetvÈ idÈni 
yenÈdhippÈyena taÑ dasseti, taÑ Èvikaronto yathÈ etÈs|ti gÈthamÈha. 
Tassattho sa~khepena vuttova. VitthÈrato panettha yaÑ vattabbaÑ, taÑ 
sayameva dassento na kesehÊti-ÈdimÈha. TatrÈyaÑ yojanÈ–yaÑ vuttaÑ 
“natthi manussesu li~gajÈtimayaÑ puth|”ti, taÑ evaÑ natthÊti veditabbaÑ. 
SeyyathidaÑ? Na kesehÊti. Na hi “brÈhmaÓÈnaÑ edisÈ kesÈ honti, 
khattiyÈnaÑ edisÈ”ti niyamo atthi yathÈ hatthi-assamigÈdÊnanti iminÈ 
nayena sabbaÑ yojetabbaÑ.  

 Li~gaÑ jÈtimayaÑ neva, yathÈ aÒÒÈsu jÈtis|ti idaÑ pana 
vuttassevatthassa nigamananti veditabbaÑ. TassÈyaÑ yojanÈ–evaÑ yasmÈ  
______________________________________________________________ 
 1. AÒÒÈ jÈtÊti (SyÈ, Ka) 2. Tampi (Ka) 3. GaÓheyya (SÊ, SyÈ, Ka) 
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imehi kesÈdÊhi natthi manussesu li~gaÑ jÈtimayaÑ puthu, tasmÈ 
veditabbametaÑ “brÈhmaÓÈdibhedesu manussesu li~gaÑ jÈtimayaÑ neva, 
yathÈ aÒÒÈsu jÈtis|”ti.  
 
 457. IdÈni evaÑ jÈtibhede asatipi “brÈhmaÓo khattiyo”ti idaÑ nÈnattaÑ 
yathÈ jÈtaÑ, taÑ dassetuÑ paccattanti gÈthamÈha. Tattha vokÈranti 
nÈnattaÑ. AyaÑ panettha sa~khepattho–yathÈ hi tiracchÈnÈnaÑ 
yonisiddhameva1 kesÈdisaÓÔhÈnena nÈnattaÑ, tathÈ brÈhmaÓÈdÊnaÑ attano 
attano sarÊre taÑ natthi. EvaÑ santepi yadetaÑ “brÈhmaÓo khattiyo”ti 
vokÈraÑ, taÑ vokÈraÒca manussesu samaÒÒÈya pavuccati, vohÈramatteneva 
pavuccatÊti.  

 EttÈvatÈ BhagavÈ BhÈradvÈjassa vÈdaÑ niggaÓhitvÈ idÈni yadi jÈtiyÈ 
brÈhmaÓo bhaveyya, ÈjÊvasÊlÈcÈravipannopi brÈhmaÓo bhaveyya. YasmÈ 
pana porÈÓÈ brÈhmaÓÈ tassa brÈhmaÓabhÈvaÑ na icchanti, loke ca aÒÒepi 
paÓÉitamanussÈ, tasmÈ VÈseÔÔhassa vÈdaÑ paggaÓhanto yo hi koci 
manusses|ti aÔÔha gÈthÈ Èha. Tattha gorakkhanti khettarakkhaÑ, 
kasikammanti vuttaÑ hoti. Goti hi pathaviyÈ nÈmaÑ, tasmÈ evamÈha. Puthu 
sippenÈti tantavÈyakammÈdinÈnÈsippena. VohÈranti vaÓijjaÑ. ParapessenÈti 
paresaÑ veyyÈvaccakammena. Issatthanti ÈvudhajÊvikaÑ, usuÑ ca sattiÑ 
cÈti vuttaÑ hoti. PorohiccenÈti purohitakammena. 

 EvaÑ brÈhmaÓasamayena ca lokavohÈrena ca ÈjÊvasÊlÈcÈravipannassa 
abrÈhmaÓabhÈvaÑ sÈdhetvÈ evaÑ sante na jÈtiyÈ brÈhmaÓo, guÓehi pana 
brÈhmaÓo hoti. TasmÈ yattha katthaci kule jÈto yo guÓavÈ, so brÈhmaÓo, 
ayamettha ÒÈyoti evametaÑ ÒÈyaÑ atthato ÈpÈdetvÈ idÈni naÑ vacÊbhedena 
pakÈsento na cÈhaÑ brÈhmaÓanti-ÈdimÈha. Tassattho–ahaÒhi yvÈyaÑ 
catunnaÑ yonÊnaÑ yattha katthaci jÈto, tatrÈpi visesena yo brÈhmaÓassa 
saÑvaÓÓitÈya mÈtari sambh|to, taÑ yonijaÑ mattisambhavaÑ, yÈ cÈyaÑ 
ubhato sujÈtoti-ÈdinÈ nayena brÈhmaÓehi brÈhmaÓassa parisuddha-
uppattimaggasa~khÈtÈ yoni vuttÈ, saÑsuddhagahaÓikoti  
______________________________________________________________ 
 1. YonÊnaÑ seÔÔhameva (Ka) 
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iminÈ ca mÈtisampatti, tatopi jÈtasambh|tattÈ yonijo mattisambhavoti 
vuccati, taÑ yonijaÑ mattisambhavaÑ iminÈ ca 
yonijamattisambhavamattena na brÈhmaÓaÑ br|mi. KasmÈ? YasmÈ bho 
bhoti vacanamattena aÒÒehi sakiÒcanehi visiÔÔhattÈ bhovÈdi nÈma so hoti, 
sace hoti sakiÒcano sapalibodho. Yo panÈyaÑ yattha katthaci jÈtopi 
rÈgÈdikiÒcanÈbhÈvena akiÒcano, sabbagahaÓapaÔinissaggena anÈdÈno, 
akiÒcanaÑ anÈdÈnaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓaÑ. KasmÈ? YasmÈ 
bÈhitapÈpoti.  
 
 458. KiÒcabhiyyo sabbasaÑyojanaÑ chetvÈti-Èdi sattavÊsati gÈthÈ. 
Tattha sabbasaÑyojananti dasavidhasaÑyojanaÑ. Na paritassatÊti 
taÓhÈparitassanÈya na paritassati. Sa~gÈtiganti rÈgasa~gÈdayo atikkantaÑ. 
VisaÑyuttanti cat|hi yonÊhi sabbakilesehi vÈ visaÑyuttaÑ.  

 Naddhinti upanÈhaÑ. Varattanti taÓhaÑ. SandÈnanti yuttapÈsaÑ, 
diÔÔhipariyuÔÔhÈnassetaÑ adhivacanaÑ. Sahanukkamanti anukkamo vuccati 
pÈse pavesanagaÓÔhi, diÔÔhÈnusayassetaÑ nÈmaÑ. Ukkhittapalighanti ettha 
palighoti avijjÈ. Buddhanti catusaccabuddhaÑ. TitikkhatÊti khamati.  

 Khantibalanti adhivÈsanakhantibalaÑ. SÈ pana sakiÑ uppannÈ 
balÈnÊkaÑ nÈma na hoti, punappunaÑ uppannÈ pana hoti. TassÈ atthitÈya 
balÈnÊkaÑ.  

 Vatavantanti dhuta~gavantaÑ. SÊlavantanti guÓavantaÑ. Anussadanti 
rÈgÈdi-ussadavirahitaÑ. “Anussutan”tipi pÈÔho, anavassutanti attho. 
Dantanti nibbisevanaÑ.  

 Na limpatÊti na allÊyati. KÈmes|ti kilesakÈmavatthukÈmesu. 

 Dukkhassa pajÈnÈti, idhava khayanti ettha arahattaphalaÑ 
dukkhakkhayoti adhippetaÑ. PajÈnÈtÊti adhigamavasena jÈnÈti. 
PannabhÈranti ohitabhÈraÑ, khandhakilesabhisa~khÈrakÈmaguÓabhÈre 
otÈretvÈ ÔhitaÑ. VisaÑyuttapadaÑ vuttatthameva. 

 GambhÊrapaÒÒanti gambhÊresu ÈrammaÓesu pavattapaÒÒaÑ. 
MedhÈvinti pakatipaÒÒÈya paÒÒavantaÑ.  
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 AnÈgÈrehi c|bhayanti anÈgÈrehi ca visaÑsaÔÔhaÑ ubhayaÒca, dvÊhipi 
cetehi visaÑsaÔÔhamevÈti attho. AnokasÈrinti okaÑ vuccati 
paÒcakÈmaguÓÈlayo, taÑ anallÊyamÈnanti attho. Appicchanti anicchaÑ.  

 Tases|ti sataÓhesu. ThÈvares|ti nittaÓhesu.  

 AttadaÓÉes|ti gahitadaÓÉesu. Nibbutanti kilesanibbÈnena nibbutaÑ. 
SÈdÈnes|ti sa-upÈdÈnesu.  

 Ohitoti patito1.  
 
 459. Akakkasanti niddosaÑ. Sadoso hi rukkhopi sakakkasoti vuccati. 
ViÒÒÈpaninti atthaviÒÒÈpanikaÑ2. Saccanti avisaÑvÈdikaÑ. UdÊrayeti 
bhaÓati. YÈya nÈbhisajjeti yÈya girÈya parassa sajjanaÑ vÈ lagganaÑ vÈ na 
karoti, tÈdisaÑ apharusaÑ giraÑ bhÈsatÊti attho.  

 DÊghanti suttÈruÄhabhaÓÉaÑ. Rassanti vippakiÓÓabhaÓÉaÑ. AÓunti 
khuddakaÑ. Th|lanti mahantaÑ. SubhÈsubhanti sundarÈsundaraÑ. 
DÊghabhaÓÉaÑ hi appagghampi hoti mahagghampi. RassÈdÊsupi eseva nayo. 
Iti ettÈvatÈ na sabbaÑ pariyÈ diÓÓaÑ, “subhÈsubhan”ti iminÈ pana 
pariyÈdiÓÓaÑ hoti.  

 NirÈsÈsanti nittaÓhaÑ.  

 ŒlayÈti taÓhÈlayÈ. AÒÒÈyÈti jÈnitvÈ. Amatogadhanti amatabbhantaraÑ. 
Anuppattanti anupaviÔÔhaÑ.  

 Ubho sa~ganti ubhayampetaÑ sa~gaÑ. PuÒÒaÑ hi sagge laggÈpeti, 
apuÒÒaÑ apÈye, tasmÈ ubhayampetaÑ sa~ganti Èha. UpaccagÈti atÊto.  

 AnÈvilanti ÈvilakaraÓakilesavirahitaÑ. NandÊbhavaparikkhÊÓanti 
parikkhÊÓanandiÑ parikkhÊÓabhavaÑ.  

 “Yo iman”ti gÈthÈya avijjÈyeva visaÑvÈdakaÔÔhena palipatho, 
mahÈviduggatÈya duggaÑ, saÑsaraÓaÔÔhena saÑsÈro, mohanaÔÔhena mohoti 
vutto. TiÓÓoti caturoghatiÓÓo. PÈra~gatoti nibbÈnaÑ gato. JhÈyÊti 
ÈrammaÓalakkhaÓ|panijjhÈnavasena jhÈyÊ. Anejoti nittaÓho.  
______________________________________________________________ 
 1. Pahito (Ka), pÈtito (SyÈ) 2. AtthaviÒÒÈpanikaÑ apisuÓaÑ (SÊ, SyÈ) 
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AnupÈdÈya nibbutoti kiÒci gahaÓaÑ aggahetvÈ sabbakilesanibbÈnena 
nibbuto.  

 KÈmeti duvidhepi kÈme. AnÈgÈroti anÈgÈro hutvÈ. Paribbajeti 
paribbajati. KÈmabhavaparikkhÊÓanti khÊÓakÈmaÑ khÊÓabhavaÑ.  

 MÈnusakaÑ yoganti mÈnusakaÑ paÒcakÈmaguÓayogaÑ. DibbaÑ 
yoganti dibbaÑ paÒcakÈmaguÓayogaÑ. SabbayogavisaÑyuttanti 
sabbakilesayogavisaÑyuttaÑ.  

 Ratinti paÒcakÈmaguÓaratiÑ. Aratinti kusalabhÈvanÈya ukkaÓÔhitaÑ. 
VÊranti vÊriyavantaÑ.  

 Sugatanti sundaraÑ ÔhÈnaÑ gataÑ, sundarÈya vÈ paÔipattiyÈ gataÑ. 

 Gatinti nibbattiÑ. Pureti atÊte. PacchÈti anÈgate. Majjheti paccuppanne. 
KiÒcananti kiÒcanakÈrako kileso.  

 Mahesinti mahante guÓe pariyesanaÔÔhena mahesiÑ. VijitÈvinanti 
vijitavijayaÑ.  
 
 460. EvaÑ BhagavÈ guÓato khÊÓÈsavaÑyeva brÈhmaÓaÑ dassetvÈ ye 
jÈtito brÈhmaÓoti abhinivesaÑ karonti, te idaÑ ajÈnantÈ, sÈva nesaÑ diÔÔhi 
duddiÔÔhÊti dassento samaÒÒÈ hesÈti gÈthÈdvayamÈha. Tassattho–yadidaÑ 
brÈhmaÓo khattiyo BhÈradvÈjo VÈseÔÔhoti nÈmagottaÑ pakappitaÑ kataÑ 
abhisa~khataÑ, samaÒÒÈ hesÈ lokasmiÑ, vohÈramattanti attho. KasmÈ? 
YasmÈ sammuccÈ samudÈgataÑ samaÒÒÈya ÈgataÑ. EtaÒhi tattha tattha 
jÈtakÈleyevassa ÒÈtisÈlohitehi pakappitaÑ kataÑ. No ce naÑ evaÑ 
pakappeyyuÑ, na koci kiÒci disvÈ ayaÑ brÈhmaÓoti vÈ BhÈradvÈjoti vÈ 
jÈneyya. EvaÑ pakappitaÑ petaÑ dÊgharattÈnusayitaÑ, 
diÔÔhigatamajÈnataÑ, taÑ pakappitaÑ nÈmagottaÑ “nÈmagottamattametaÑ, 
vohÈratthaÑ pakappitan”ti ajÈnantÈnaÑ sattÈnaÑ hadaye dÊgharattaÑ 
diÔÔhigatamanusayitaÑ. Tassa anusayitattÈ taÑ nÈmagottaÑ ajÈnantÈ no 
pabrunti, “jÈtiyÈ hoti brÈhmaÓo”ti ajÈnantÈva evaÑ vadantÊti vuttaÑ hoti.  
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 EvaÑ “ye ‘jÈtito brÈhmaÓo’ti abhinivesaÑ karonti, te idaÑ 
vohÈramattaÑ ajÈnantÈ, sÈva nesaÑ diÔÔhi duddiÔÔhÊ”ti dassetvÈ idÈni 
nippariyÈyameva jÈtivÈdaÑ paÔikkhipanto kammavÈdaÒca patiÔÔhapento na 
jaccÈti-ÈdimÈha. Tattha “kammunÈ”ti upaÉÉhagÈthÈya vitthÈraÓatthaÑ 
kassako kammunÈti-Èdi vuttaÑ. Tattha kammunÈti paccuppannena 
kasikammÈdinibbattakacetanÈkammunÈ. 

 PaÔiccasamuppÈdadassÈti iminÈ paccayena evaÑ hotÊti evaÑ 
paÔiccasamuppÈdadassÈvino. KammavipÈkakovidÈti 
sammÈnÈvamÈnÈrahakule kammavasena uppatti hoti, aÒÒÈpi hÊnapaÓÊtatÈ 
hÊnapaÓÊte kamme vipaccamÈne hotÊti evaÑ kammavipÈkakusalÈ. 

 KammunÈ vattatÊti gÈthÈya pana lokoti vÈ pajÈti vÈ sattoti vÈ 
ekoyevattho, vacanamattabhedo. Purimapadena cettha “atthi brahmÈ 
mahÈbrahmÈ seÔÔho sajitÈ”ti1 diÔÔhiyÈ paÔisedho veditabbo. KammunÈ hi tÈsu 
tÈsu gatÊsu vattati loko, tassa ko sajitÈti. Dutiyapadena “evaÑ kammunÈ 
nibbattopi ca pavattepi atÊtapaccuppannabhedena kammunÈ vattati, 
sukhadukkhÈni paccanubhonto hÊnapaÓÊtÈdibhedaÒca Èpajjanto pavattatÊ”ti 
dasseti. Tatiyena tamevatthaÑ nigameti “evaÑ sabbathÈpi 
kammanibandhanÈ sattÈ kammeneva baddhÈ hutvÈ pavattanti, na aÒÒathÈ”ti. 
Catutthena tamatthaÑ upamÈya vibhÈveti. YathÈ hi rathassa yÈyato ÈÓi 
nibandhanaÑ hoti, na tÈya anibaddho yÈti, evaÑ lokassa nibbattato ca 
pavattato ca kammaÑ nibandhanaÑ, na tena anibaddho nibbattati na 
pavattati.  

 IdÈni yasmÈ evaÑ kammanibandhano loko, tasmÈ seÔÔhena kammunÈ 
seÔÔhabhÈvaÑ dassento tapenÈti gÈthÈdvayamÈha. Tattha tapenÈti 
dhuta~gatapena. BrahmacariyenÈti methunaviratiyÈ. SaÑyamenÈti sÊlena. 
DamenÈti indriyadamena. EtenÈti etena seÔÔhena parisuddhena 
brahmabh|tena kammunÈ brÈhmaÓo hoti. KasmÈ? YasmÈ etaÑ 
brÈhmaÓamuttamaÑ, yasmÈ etaÑ kammaÑ uttamo brÈhmaÓaguÓoti vuttaÑ 
hoti. “BrahmÈnan”tipi pÈÔho. AyaÑ panettha vacanattho–brahmaÑ ÈnetÊti2 

brahmÈnaÑ, brÈhmaÓabhÈvaÑ ÈvahatÊti vuttaÑ hoti.  
______________________________________________________________ 
 1. SaÒjitÈti (SÊ) 2. AnatÊti (SÊ) 
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 DutiyagÈthÈya santoti santakileso. BrahmÈ Sakkoti brahmÈ ca Sakko ca, 
yo evar|po, so na kevalaÑ brÈhmaÓo, atha kho brahmÈ ca Sakko ca so 
vijÈnataÑ paÓÉitÈnaÑ, evaÑ VÈseÔÔha jÈnÈhÊti vuttaÑ hoti. SesaÑ sabbattha 
uttÈnamevÈti. 
  

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

VÈseÔÔhasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
9. SubhasuttavaÓÓanÈ 

 462. EvaÑ me sutanti SubhasuttaÑ. Tattha Todeyyaputtoti 
TudigÈmavÈsino TodeyyabrÈhmaÓassa putto. ŒrÈdhako hotÊti sampÈdako 
hoti parip|rako. ©ÈyaÑ dhammanti kÈraÓadhammaÑ. Kusalanti anavajjaÑ.  
 
 463. MicchÈpaÔipattinti aniyyÈnikaÑ akusalapaÔipadaÑ. 
SammÈpaÔipattinti niyyÈnikaÑ kusalapaÔipadaÑ.  

 MahaÔÔhanti-ÈdÊsu mahantehi veyyÈvaccakarehi vÈ upakaraÓehi vÈ 
bah|hi attho etthÈti mahaÔÔhaÑ. MahantÈni nÈmaggahaÓama~galÈdÊni 
kiccÈni etthÈti mahÈkiccaÑ. IdaÑ ajja kattabbaÑ, idaÑ sveti evaÑ 
mahantÈni adhikÈrasa~khÈtÈni adhikaraÓÈni etthÈti mahÈdhikaraÓaÑ. 
Bah|naÑ kamme yuttappayuttatÈvasena pÊÄÈsa~khÈto mahÈsamÈrambho 
etthÈti mahÈsamÈrambhaÑ. GharÈvÈsakammaÔÔhÈnanti gharÈvÈsakammaÑ. 
EvaÑ sabbavÈresu attho veditabbo. Kasikamme cettha na~galakoÔiÑ ÈdiÑ 
katvÈ upakaraÓÈnaÑ pariyesanavasena mahaÔÔhatÈ, vaÓijjÈya 
yathÈÔhitaÑyeva bhaÓÉaÑ gahetvÈ parivattanavasena appaÔÔhatÈ veditabbÈ. 
VipajjamÈnanti avuÔÔhi-ativuÔÔhi-ÈdÊhi kasikammaÑ, maÓisuvaÓÓÈdÊsu 
acchekatÈdÊhi ca vaÓijjakammaÑ appaphalaÑ hoti, m|lacchedampi 
pÈpuÓÈti. VipariyÈyena sampajjamÈnaÑ mahapphalaÑ c|ÄantevÈsikassa 
viya. 
 
 464. Evameva khoti yathÈ kasikammaÔÔhÈnaÑ vipajjamÈnaÑ 
appaphalaÑ hoti, evaÑ gharÈvÈsakammaÔÔhÈnampi. AkatakalyÈÓo hi kÈlaÑ 
katvÈ  
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niraye nibbattati. MahÈdattasenÈpati nÈma kireko brÈhmaÓabhatto ahosi, 
tassa maraÓasamaye nirayo upaÔÔhÈsi. So brÈhmaÓehi “kiÑ passasÊ”ti vutto 
lohitagharanti Èha. Brahmaloko bho esoti. Brahmaloko nÈma bho kahanti. 
UparÊti. MayhaÑ heÔÔhÈ upaÔÔhÈtÊti. KiÒcÈpi heÔÔhÈ upaÔÔhÈti, tathÈpi uparÊti 
kÈlaÑ katvÈ niraye nibbatto. “IminÈ amhÈkaÑ yaÒÒe doso dinno”ti 
sahassaÑ gahetvÈ nÊharituÑ adaÑsu. SampajjamÈnaÑ pana mahapphalaÑ 
hoti. KatakalyÈÓo hi kÈlaÑ katvÈ sagge nibbattati. SakalÈya 
guttilavimÈnakathÈya dÊpetabbaÑ. YathÈ pana taÑ vaÓijjakammaÔÔhÈnaÑ 
vipajjamÈnaÑ appaphalaÑ hoti, evaÑ sÊlesu aparip|rakÈrino anesanÈya 
yuttassa pabbajjÈkammaÔÔhÈnampi. Evar|po hi neva jhÈnÈdisukhaÑ na 
saggamokkhaÑ labhati. SampajjamÈnaÑ pana mahapphalaÑ hoti. SÊlÈni hi 
p|retvÈ vipassanaÑ vaÉÉhento arahattampi pÈpuÓÈti.  

 BrÈhmaÓÈ bho GotamÈti idha kiÑ pucchÈmÊti pucchati? BrÈhmaÓÈ 
vadanti “pabbajito ime paÒca dhamme p|retuÑ samattho nÈma natthi, 
gahaÔÔhova p|retÊ”ti. SamaÓo pana Gotamo “gihissa vÈ ahaÑ mÈÓava 
pabbajitassa vÈ”ti punappunaÑ vadati, neva pabbajitaÑ muÒcati, 
mayhameva pucchaÑ maÒÒe na sallakkhetÊti cÈgasÊsena paÒca dhamme 
pucchÈmÊti pucchati. Sace te agar|ti sace tuyhaÑ yathÈ brÈhmaÓÈ 
paÒÒapenti, tathÈ idha bhÈsituÑ bhÈriyaÑ na hoti, yadi na koci 
aphÈsukabhÈvo hoti, bhÈsass|ti attho. Na kho me bhoti kiÑ sandhÈyÈha? 
PaÓÉitapaÔir|pakÈnaÑ hi santike kathetuÑ dukkhaÑ hoti, te pade pade 
akkhare akkhare dosameva vadanti. EkantapaÓÉitÈ pana kathaÑ sutvÈ 
sukathitaÑ pasaÑsanti, dukkathite PÈÄipada-atthabyaÒjanesu yaÑ yaÑ 
virujjhati, taÑ taÑ ujuÑ katvÈ denti. BhagavatÈ ca sadiso ekantapaÓÉito 
nÈma natthi, tenÈha “na kho me bho Gotama garu, yatthassu bhavanto vÈ 
nisinno bhavantar|po vÈ”ti. Saccanti vacÊsaccaÑ. Tapanti tapacariyaÑ. 
Brahmacariyanti methunaviratiÑ. Ajjhananti mantagahaÓaÑ. CÈganti-
ÈmisapariccÈgaÑ.  
 
 466. PÈpito bhavissatÊti ajÈnanabhÈvaÑ pÈpito bhavissati. EtadavocÈti 
BhagavatÈ andhaveÓ|pamÈya niggahito taÑ paccÈharituÑ asakkonto yathÈ 
nÈma dubbalasunakho migaÑ uÔÔhapetvÈ sÈmikassa  
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abhimukhaÑ katvÈ sayaÑ apasakkati, evamevaÑ ÈcariyaÑ apadisanto etaÑ 
“brÈhmaÓo”ti-ÈdivacanaÑ avoca. Tattha PokkharasÈtÊti idaÑ tassa nÈmaÑ, 
“PokkharasÈyÊ”tipi1 vuccati. Tassa kira kÈyo setapokkharasadiso 
devanagare ussÈpitarajatatoraÓaÑ viya sobhati, sÊsaÑ panassa kÈÄavaÓÓa-
indanÊlamayaÑ viya, massupi candamaÓÉale kÈÄamegharÈji viya khÈyati, 
akkhÊni nÊluppalasadisÈni, nÈsÈ rajatapanÈÄikÈ viya suvaÔÔitÈ suparisuddhÈ, 
hatthapÈdatalÈni ceva mukhaÒca katalÈkhÈrasaparikammaÑ viya sobhati. 
Ativiya sobhaggappatto brÈhmaÓassa attabhÈvo. ArÈjake ÔhÈne rÈjÈnaÑ 
kÈtuÑ yuttamimaÑ brÈhmaÓaÑ2, evamesa3 sassiriko, iti naÑ 
pokkharasadisattÈ “PokkharasÈtÊ”ti saÒjÈnanti, pokkhare pana so nibbatto, 
na mÈtukucchiyanti iti naÑ pokkhare sayitattÈ “PokkharasÈyÊ”tipi 
saÒjÈnanti. OpamaÒÒoti upamaÒÒagotto. Subhagavanikoti ukkaÔÔhÈya 
subhagavanassa issaro. HassakaÑyevÈti hasitabbakaÒÒeva. NÈmakaÑyevÈti 
lÈmakaÑyeva. Tadeva taÑ atthÈbhÈvena rittakaÑ. RittakattÈ ca4 tucchakaÑ. 
IdÈni naÑ BhagavÈ sÈcariyakaÑ niggaÓhituÑ kiÑ pana mÈÓavÈti-ÈdimÈha. 
 
 467. Tattha katamÈ nesaÑ seyyoti katamÈ vÈcÈ tesaÑ seyyo, 
pÈsaÑsataroti attho5. SammuccÈti sammutiyÈ lokavohÈrena. MantÈti 
tulayitvÈ pariggaÓhitvÈ. PaÔisa~khÈyÈti jÈnitvÈ. AtthasaÑhitanti 
kÈraÓanissitaÑ. EvaÑ santeti lokavohÈraÑ amuÒcitvÈ tulayitvÈ jÈnitvÈ 
kÈraÓanissitaÑ katvÈ kathitÈya seyyabhÈve sati. Œvutoti Èvarito. Nivutoti 
nivÈrito. OphuÔoti onaddho. Pariyonaddhoti paliveÔhito.  
 
 468. Gadhitoti-ÈdÊni vuttatthÈneva. Sace taÑ bho Gotama ÔhÈnanti sace 
etaÑ kÈraÓamatthi. SvÈssÈti dh|machÈrikÈdÊnaÑ abhÈvena so assa aggi 
accimÈ ca vaÓÓimÈ ca pabhassaro cÈti. Tath|pamÈhaÑ mÈÓavÈti 
tappaÔibhÈgaÑ ahaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti–yatheva hi tiÓakaÔÔhupÈdÈnaÑ 
paÔicca jalamÈno aggi dh|machÈrika~gÈrÈnaÑ atthitÈya sadoso  
______________________________________________________________ 
 1. PokkharasÈdÊtipi (SÊ) 2. Yutto brÈhmaÓo (Ka) 
 3. Evameva (SÊ, SyÈ, Ka) 4. RittakattÈva (SÊ) 5. SeyyaÑsÈ varatarÈti attho (SÊ) 
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hoti, evamevaÑ paÒca kÈmaguÓe paÔicca uppannÈ pÊti 
jÈtijarÈbyÈdhimaraÓasokÈdÊnaÑ atthitÈya sadosÈ. YathÈ pana 
pariccattatiÓakaÔÔhupÈdÈno dh|mÈdÊnaÑ abhÈvena parisuddho, evamevaÑ 
lokuttarajjhÈnadvayasampayuttÈ pÊti jÈti-ÈdÊnaÑ abhÈvena parisuddhÈti 
attho.  
 
 469. IdÈni ye te brÈhmaÓehi cÈgasÊsena paÒca dhammÈ paÒÒattÈ, tepi 
yasmÈ paÒceva hutvÈ na niccalÈ tiÔÔhanti, anukampÈjÈtikena saddhiÑ cha 
Èpajjanti. TasmÈ taÑ dosaÑ dassetuÑ ye te mÈÓavÈti-ÈdimÈha. Tattha 
anukampÈjÈtikanti anukampÈsabhÈvaÑ.  

 Kattha bahulaÑ samanupassasÊti idaÑ BhagavÈ yasmÈ “esa ime paÒca 
dhamme pabbajito parip|retuÑ samattho nÈma natthi, gahaÔÔho parip|retÊ”ti 
Èha, tasmÈ “pabbajitova ime p|reti, gahaÔÔho p|retuÑ samattho nÈma 
natthÊ”ti teneva mukhena bhaÓÈpetuÑ pucchati.  

 Na satataÑ samitaÑ saccavÈdÊti-ÈdÊsu gahaÔÔho aÒÒasmiÑ asati 
vaÄaÒjanakamusÈvÈdampi karotiyeva, pabbajitÈ asinÈ sÊse chijjantepi dve 
kathÈ na kathenti. GahaÔÔho ca antotemÈsamattampi sikkhÈpadaÑ rakkhituÑ 
na sakkoti, pabbajito niccameva tapassÊ sÊlavÈ tapanissitako hoti. GahaÔÔho 
mÈsassa aÔÔhadivasamattampi uposathakammaÑ kÈtuÑ na sakkoti, pabbajitÈ 
yÈvajÊvaÑ brahmacÈrino honti. GahaÔÔho Ratanasuttama~galasuttamattampi 
potthake likhitvÈ Ôhapeti, pabbajitÈ niccaÑ sajjhÈyanti. GahaÔÔho 
salÈkabhattampi akhaÓÉaÑ katvÈ dÈtuÑ na sakkoti, pabbajitÈ aÒÒasmiÑ 
asati kÈkasunakhÈdÊnampi piÓÉaÑ denti, bhaÓÉaggÈhakadaharassapi patte 
pakkhipantevÈti evamattho daÔÔhabbo. CittassÈhaÑ eteti ahaÑ ete paÒca 
dhamme mettacittassa parivÈre vadÈmÊti attho.  
 
 470. JÈtavaddhoti jÈto ca vaÉÉhito ca. Yo hi kevalaÑ tattha jÈtova hoti, 
aÒÒattha vaÉÉhito, tassa samantÈ gÈmamaggÈ1 na sabbaso paccakkhÈ honti, 
tasmÈ jÈtavaddhoti Èha. JÈtavaddhopi hi yo ciraÑ nikkhanto, tassa na 
sabbaso paccakkhÈ honti, tasmÈ tÈvadeva avasaÔanti Èha, taÑkhaÓameva 
nikkhantanti attho. DandhÈyitattanti  
______________________________________________________________ 
 1. SamantagÈme maggÈ (Ka) 
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“ayaÑ nu kho maggo ayaÑ na nu kho”ti ka~khÈvasena cirÈyitattaÑ. 
VitthÈyitattanti yathÈ sukhumaÑ atthajÈtaÑ sahasÈ pucchitassa kassaci 
sarÊraÑ thaddhabhÈvaÑ gaÓhÈti, evaÑ thaddhabhÈvagahaÓaÑ. NatvevÈti 
iminÈ sabbaÒÒutaÒÒÈÓassa appaÔihatabhÈvaÑ dasseti. Tassa hi purisassa 
mÈrÈvaÔÔanÈdÊnaÑ vasena siyÈ ÒÈÓassa paÔighÈto, tena so dandhÈyeyya vÈ 
vitthÈyeyya vÈ, sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ pana appaÔihataÑ, na sakkÈ tassa kenaci 
antarÈyo kÈtunti dÊpeti.  

 SeyyathÈpi mÈÓava balavÈ sa~khadhamoti ettha balavÈti balasampanno. 
Sa~khadhamoti sa~khadhamako. AppakasirenÈti akicchena adukkhena. 
Dubbalo hi sa~khadhamako sa~khaÑ dhamantopi na sakkoti catasso disÈ 
sarena viÒÒÈpetuÑ, nÈssa sa~khasaddo sabbaso phari. Balavato pana 
vipphÈriko1 hoti, tasmÈ balavÈti Èha. MettÈya cetovimuttiyÈti ettha 
mettÈyÈti vutte upacÈropi appanÈpi vaÔÔati, cetovimuttiyÈti vutte pana 
appanÈva vaÔÔati. YaÑ pamÈÓakataÑ kammanti pamÈÓakataÑ kammaÑ 
nÈma kÈmÈvacaraÑ vuccati, appamÈÓakataÑ kammaÑ nÈma 
r|pÈr|pÈvacaraÑ. Tesupi idha brahmavihÈrakammaÒÒeva adhippetaÑ. 
TaÒhi pamÈÓaÑ atikkamitvÈ odhisaka-anodhisaka2 disÈpharaÓavasena 
vaÉÉhetvÈ katattÈ appamÈÓakatanti vuccati. Na taÑ tatrÈvasissati, na taÑ 
tatrÈvatiÔÔhatÊti taÑ kÈmÈvacarakammaÑ tasmiÑ r|pÈr|pÈvacarakamme na 
ohÊyati na tiÔÔhati. KiÑ vuttaÑ hoti–kÈmÈvacarakammaÑ tassa 
r|pÈr|pÈvacarakammassa antarÈ laggituÑ vÈ ÔhÈtuÑ vÈ 
r|pÈr|pÈvacarakammaÑ pharitvÈ pariyÈdiyitvÈ attano okÈsaÑ gahetvÈ 
patiÔÔhÈtuÑ vÈ na sakkoti, atha kho r|pÈr|pÈvacarakammameva 
kÈmÈvacaraÑ mahogho viya paritta-udakaÑ pharitvÈ pariyÈdiyitvÈ attano 
okÈsaÑ gahetvÈ tiÔÔhati, tassa vipÈkaÑ paÔibÈhitvÈ sayameva 
brahmasahabyataÑ upanetÊti. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 
 

SubhasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________
 1. VitthÈriko (SÊ) 2. Odissaka-anodissaka (SÊ, SyÈ) 
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10. Sa~gÈravasuttavaÓÓanÈ 

 473. EvaÑ me sutanti Sa~gÈravasuttaÑ. Tattha CaÒcalikappeti1 

evaÑnÈmake gÈme. AbhippasannÈti aveccappasÈdavasena pasannÈ. SÈ kira 
sotÈpannÈ ariyasÈvikÈ BhÈradvÈjagottassa brÈhmaÓassa bhariyÈ. So 
brÈhmaÓo pubbe kÈlena kÈlaÑ brÈhmaÓe nimantetvÈ tesaÑ sakkÈraÑ karoti. 
ImaÑ pana brÈhmaÓiÑ gharaÑ ÈnetvÈ abhir|pÈya mahÈkulÈya brÈhmaÓiyÈ 
cittaÑ kopetuÑ asakkonto brÈhmaÓÈnaÑ sakkÈraÑ kÈtuÑ nÈsakkhi. Atha 
naÑ brÈhmaÓÈ diÔÔhadiÔÔhaÔÔhÈne “nayidÈni tvaÑ brÈhmaÓaladdhiko, 
ekÈhampi2 brÈhmaÓÈnaÑ sakkÈraÑ na karosÊ”ti nippÊÄenti. So gharaÑ 
ÈgantvÈ brÈhmaÓiyÈ tamatthaÑ ÈrocetvÈ “sace bhoti ekadivasaÑ mukhaÑ 
rakkhituÑ sakkuÓeyyÈsi, brÈhmaÓÈnaÑ ekadivasaÑ bhikkhaÑ dadeyyan”ti 
Èha. TuyhaÑ deyyadhammaÑ ruccanakaÔÔhÈne dehi, kiÑ mayhaÑ etthÈti. 
So brÈhmaÓe nimantetvÈ appodakaÑ pÈyÈsaÑ pacÈpetvÈ gharaÒca 
sujjhÈpetvÈ ÈsanÈni paÒÒÈpetvÈ brÈhmaÓe nisÊdÈpesi. BrÈhmaÓÊ 
mahÈsÈÔakaÑ nivÈsetvÈ kaÔacchuÑ gahetvÈ parivisantÊ dussakaÓÓake3 

pakkhalitvÈ “brÈhmaÓe parivisÈmÊ”ti saÒÒampi akatvÈ Èsevanavasena sahasÈ 
SatthÈrameva anussaritvÈ udÈnaÑ udÈnesi.  

 BrÈhmaÓÈ udÈnaÑ sutvÈ “ubhatopakkhiko esa samaÓassa Gotamassa 
sahÈyo, nÈssa deyyadhammaÑ gaÓhissÈmÈ”ti kupitÈ bhojanÈni chaÉÉetvÈ 
nikkhamiÑsu. BrÈhmaÓo “nanu paÔhamaÑyeva taÑ avacaÑ ‘ajjekadivasaÑ 
mukhaÑ rakkheyyÈsÊ’ti, ettakaÑ te khÊraÒca taÓÉulÈdÊni ca nÈsitÈnÊ”ti 
ativiya kopavasaÑ upagato “evameva panÈyaÑ vasalÊ yasmiÑ vÈ tasmiÑ vÈ 
tassa muÓÉakassa samaÓassa vaÓÓaÑ bhÈsati, idÈni tyÈhaÑ vasali tassa 
Satthuno vÈdaÑ ÈropessÈmÊ”ti Èha. Atha naÑ brÈhmaÓÊ “gaccha tvaÑ 
brÈhmaÓa gantvÈ vijÈnissasÊ”ti vatvÈ “na khvÈhaÑ taÑ brÈhmaÓa passÈmi 
sadevake loke -pa- vÈdaÑ ÈropeyyÈ”ti-ÈdimÈha. So SatthÈraÑ 
upasa~kamitvÈ– 
______________________________________________________________ 
 1. MaÓÉalakappeti (SÊ), paccalakappeti (SyÈ) 
 2. EttakaÑ kÈlampi (Ka), ekampi (SyÈ) 3. DasÈkaÓÓake (SÊ) 
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  “KiÑsu chetvÈ sukhaÑ seti, kiÑsu chetvÈ na socati. 
  Kissassu ekadhammassa, vadhaÑ rocesi GotamÈ”ti1– 

 PaÒhaÑ pucchi. SatthÈ Èha– 

  “KodhaÑ chetvÈ sukhaÑ seti, kodhaÑ chetvÈ na socati. 
  Kodhassa visam|lassa, madhuraggassa brÈhmaÓa. 
  VadhaÑ ariyÈ pasaÑsanti, taÑ hi chetvÈ na socatÊ”ti2– 

 PaÒhaÑ kathesi. So pabbajitvÈ arahattaÑ patto. Tasseva kaniÔÔhabhÈtÈ 
AkkosakabhÈradvÈjo nÈma “bhÈtÈ me pabbajito”ti sutvÈ BhagavantaÑ 
upasa~kamitvÈ akkositvÈ BhagavatÈ vinÊto pabbajitvÈ arahattaÑ patto. 
Aparo tassa kaniÔÔho SundarikabhÈradvÈjo nÈma, sopi BhagavantaÑ 
upasa~kamitvÈ paÒhaÑ pucchitvÈ vissajjanaÑ sutvÈ pabbajitvÈ arahattaÑ 
patto. Aparo tassa kaniÔÔho Pi~galabhÈradvÈjo nÈma, so paÒhaÑ pucchitvÈ 
paÒhabyÈkaraÓapariyosÈne pabbajitvÈ arahattaÑ patto. Sa~gÈravo mÈÓavoti 
ayaÑ tesaÑ sabbakaniÔÔho tasmiÑ divase brÈhmaÓehi saddhiÑ ekabhattagge 
nisinno. Avabh|tÈvÈti3 avaÉÉhibh|tÈ avama~galabh|tÈyeva. Parabh|tÈvÈti 
vinÈsaÑ pattÈyeva. VijjamÈnÈnanti vijjamÈnesu. SÊlapaÒÒÈÓanti sÊlaÒca 
ÒÈÓaÒca na jÈnÈsi.  
 
 474. DiÔÔhadhammÈbhiÒÒÈvosÈnapÈramippattÈti diÔÔhadhamme 
abhiÒÒÈte imasmiÒÒeva attabhÈve abhijÈnitvÈ vositavosÈnÈ hutvÈ 
pÈramÊsa~khÈtaÑ sabbadhammÈnaÑ pÈrabh|taÑ nibbÈnaÑ pattÈ mayanti 
vatvÈ ÈdibrahmacariyaÑ paÔijÈnantÊti attho. Œdibrahmacariyanti 
brahmacariyassa Èdibh|tÈ uppÈdakÈ janakÈti evaÑ paÔijÈnantÊti vuttaÑ hoti. 
TakkÊti takkagÈhÊ. VÊmaÑsÊti vÊmaÑsako, paÒÒÈcÈraÑ carÈpetvÈ evaÑvÈdÊ. 
TesÈhamasmÊti tesaÑ SammÈsambuddhÈnaÑ ahamasmi aÒÒataro.  
 
 485. AÔÔhitavatanti aÔÔhitatapaÑ, assa padhÈnapadena saddhiÑ 
sambandho, tathÈ sappurisapadassa. IdaÒhi vuttaÑ hoti–bhoto Gotamassa 
aÔÔhitapadhÈnavataÑ ahosi, sappurisapadhÈnavataÑ ahosÊti. Atthi  
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 1. 162 piÔÔhe. 2. SaÑ 1. 163 piÔÔhe. 3. Avabh|tÈ cÈti (SÊ, SyÈ) 
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devÈti1 puÔÔho samÈnoti idaÑ mÈn−vo “SammÈsambuddho ajÈnantova 
pakÈsesÊ”ti saÒÒÈya Èha. EvaÑ santeti tumhÈkaÑ ajÈnanabhÈve sante. 
TucchaÑ musÈ hotÊti tumhÈkaÑ kathÈ aphalÈ nipphalÈ hoti. EvaÑ mÈÓavo 
BhagavantaÑ musÈvÈdena niggaÓhÈti nÈma. ViÒÒunÈ purisenÈti paÓÉitena 
manussena. TvaÑ pana aviÒÒutÈya mayÈ byÈkatampi na jÈnÈsÊti dÊpeti. 
Uccena sammatanti uccena saddena sammataÑ pÈkaÔaÑ lokasmiÑ. 
AdhidevÈti susudÈrakÈpi hi devÈ nÈma honti, deviyo nÈma honti devÈ pana 
adhidevÈ nÈma2, loke devo devÊti laddhanÈmehi manussehi adhikÈti attho. 
SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya 

Sa~gÈravasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

PaÒcamavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

MajjhimapaÓÓÈsaÔÔhakathÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 1. AdhidevÈti (Ka) 2. AtidevÈ nÈma (SÊ, SyÈ) 
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SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AkakkasaÑ 299 
Akkharappabhedo 249 
Akkhitto 285 
AkaÔavidhÈ 159 
AkaÔÈ 159 
AkaÓhaÑ asukkaÑ 73 
Akatakammehi 115 
Akatena me ettha kataÑ 159 
Akappiyena ÈsÈdeti 36 
AkasiralÈbhÊ 22 
AkÈlikaÑ 277 
AkÈlo kho ajja 76 
AkicchalÈbhÊ 22 
Akiri 230 
Akutobhayo 277 
A~kusagayhe sippe 223 
A~ke nisinno hoti 77 
AkhuddÈvakÈso dassanÈya 285 
AkhuddÈvakÈso 287 
Agathito 35 
AggaÄaÑ 241 
AgÈrakaÑ 117 
AgyÈgÈre 146 
AggikaraÓÊyaÑ 280 
A~guttarÈpesu 24 
A~gulÊnaÑ mÈlaÑ dhÈreti 226 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AggaÑ 66 
Accayo 106 
AcciyÈ vÈ acciÑ 247 
AccukkaÔÔhaÑ 269 
AcchariyaÑ bho 2 
AcirakÈritaÑ hoti 12 
Acirapakkantesu -pa-  
   tenupasa~kami 201 
Acir|pasampanno 75 
Acelo 71 
Accho 180 
AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ 176 
AÒjanÊ 209 
AjjhenaÑ 303 
Ajjhoharati 98 
AÒÒatra phanditamattÈ 184 
AÒÒatra mÈtuthaÒÒÈ 184 
AÒÒatra yogena 138 
AÒÒatrÈcariyakena 138 
AÒÒataro 75 
AÒÒataraÑ kuÔÔam|laÑ 205 
AÒÒataraÑ gatiÑ vadÈmi 72 
AÒÒataraÑ vÈ pana 
   tapoguÓaÑ 189 
AÒÒathattaÑ 115, 122, 237 
AÒÒathÈva kÈyena 6 
AÒÒÈya 299 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AÒÒÈya saÓÔhahiÑsu 108 
AÒÒenapi leÉÉu khitto 234 
AÒÒaÑ pettikaÑ aÒÒaÑ  
   pitÈmahaÑ 207 
AÒÒaÑ vÈ pana kiÒci naÑ 235 
AÔÔÊyitabbaÑ 90 
AÔÔhakanÈgaro 9 
AÔÔhako 290 
AÔÔha~gasamannÈgataÑ 268 
AÔÔha~giko maggÈnaÑ 152 
AÔÔhapurisabh|miyo 160 
AÔÔhavedanÈsataÑ 80 
AÔÔhÈpadakatÈ 209 
AÔÔhÈrasa 80 
AÔÔhika~kalaÑ 30 
AÉÉhateÄasehi 272 
AÉÉhamÈsupasampanne 195 
AÉÉho 285 
AÓaÓo 236 
AÓÉahÈrako 67 
AÓuÑ 299 
AÓuÑ vÈ th|laÑ vÈ 120 
Attacatuttho 76 
AtacchaÑ 77 
Attantapo 7 
AttadaÓÉesu 299 
AttanÈpi attÈnaÑ 107 
AtthasaÑhitaÑ 304 
Atthassa viÒÒÈpaniyÈ 286 
AttaparitÈpanÈnuyogaÑ 7 
AttabyÈbÈdhÈya vÈ ceteti 35 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AtÈÓo 211 
AttÈnukkaÑseti 82 
AttÈpi attÈnaÑ upavadito 107 
AttÈpi maÑ upavadeyya 28 
AttÈnaÑ damayanti 236 
AttÈnaÑ upphÈlesi 238 
AtthikavÈdaÑ 159 
Atthi nÈma tÈta 206 
Atthi pana vo gahapatayo 81 
Atthi mahÈrÈja 241 
Atitulo 277 
AtithÊ no te honti 289 
AtibahuÑ 268 
AtimaÒÒamÈno 292 
AtivelÈnurakkhi 268 
Atekiccho 76 
Attheva jÈti 100 
Ato 142 
Ato kho 188 
Atha kho aÒÒataro 
   puriso 248 
Atha kho BhagavÈ 253 
Atha kho BhagavÈ -pa-  
   tenupasa~kami 14 
Atha kho MÈgaÓÉiyo 
   paribbÈjako 148 
Atha kho -pa- tuÓhÊ 
   ahosi 202 
Addhagato 210 
AdassanÈ 281 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AddasÈ kho 222, 252 
AddasÈ kho ÈyasmÈ 
   SÈriputto 95 
AdvayaÑ 179 
AdiÔÔhaÑ 34 
Adduvena adduvaÑ 265 
AdhammacÈrÊ 293 
AdharakÈyo vÈ 266 
AdhigamasaddhÈ 225 
AdhiccÈpattiko 108 
AdhivÈsesi 207, 217 
AdhivuÔÔho me 196 
AdhisallikhatevÈyaÑ 116 
Adho 179 
AdhobhÈgaÑ nikkhamati 98 
AnnabhÈro 163 
Ananugatantarassa 69 
Anajjhopanno 35 
AnatthasaÑhitaÑ 77 
AnantarahitÈya 8, 202 
AntaragharaÑ 166 
AntarÈkathÈ vippakathÈ 158 
AntarÈyakamÈsi 190 
AntarantarÈ kathaÑ  
   opÈteyyuÑ 167 
AndhakÈratimisÈya 115 
AndhaveÓÊ 290 
Anabhinatassa 69 
Anabhissaro 211 
AnariyasukhaÑ 119 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
Analanti vadÈmi 120 
Anavayo 250 
AnassÈsikÈni 158 
AnassuÑ nigaÓÔhÈ 77 
AnÈgataÑ vÈdapathaÑ 167 
AnÈgantÈro 247 
AnÈgÈro 300 
AnÈgÈrehi c|bhayaÑ 299 
AnÈjÈnÊyabhojanaÑ 31 
AnÈjÈnÊye 31 
AnÈvaÔaÑ 66 
AnÈvilaÑ 299 
AnÈhÈro nibbuto 138 
AnÈÄhiyo 117 
Anikkhittadhuro kusalesu 
   dhammesu 21 
AniccatÈ 138 
Aniccato 102, 144 
AniccasaÒÒaÑ 99 
AniÒjitasmiÑ vadÈmi 120 
AnindÈrosaÑ 27 
AnimmÈtÈ 159 
AnimmitÈ 159 
AnukampÈjÈtikaÑ 305 
AnujÈto TathÈgataÑ 276 
Anuggahito 122 
AnuÒÒÈtapaÔiÒÒÈtÈ 294 
AnuÒÒÈtosi pana -pa-  
   pabbajjÈya 201 
Anuttarassa yogakkhemassa 22 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
Anuttaro 277 
AnuttaraÑ 31 
AnuddhaÑseti 123 
AnupakkuÔÔho 285 
Anupagacchati 158 
AnupaÔÔhitÈya satiyÈ 123 
AnupatitvÈ 31 
AnuppattaÑ 299 
AnupadajjeyyÈsi 90 
AnuppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ 173 
Anupalittassa 69 
AnupÈdÈya Èsavehi cittaÑ 
   vimucci 145 
AnupÈdÈ vimutto 138 
AnupubbasikkhÈ 134 
Anupeti 158 
Anupubbena 211 
AnupubbaÑ 295 
AnupubbiÑ kathaÑ 64 
AnumatÈ BhagavatÈ 24 
Anumasi 254 
AnumoditvÈ 66 
Anumodanassa 268 
AnulomikÈni 131 
AnuviccakÈraÑ 63 
AnuviccÈpi maÑ viÒÒ|  
   garaheyyuÑ 28 
AnussadaÑ 298 
Anussarato 292 
Anussavasacco 162 
Anussaviko hoti 162 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
Anejo 299 
AnelakaÑ 165 
AnelagatÈya 286 
AnokasÈriÑ 299 
AnovÈdÊ anupavÈdÊ 27 
Anomajjati 153 
Anonamanto 259 
ApakaÔÔhaÑ 269 
Appakasirena 306 
Appakasireneva 182 
AppaÔivinÊtÈ 101 
AppaÔisaÑvidito 270 
ApaÓÓako 82 
AppanigghosÈni 241 
ApanÊtaÑ 137 
Appamatto 75 
AppamÈÓÈni 178 
Appameyyo 138 
Aparappaccayo 66 
AparÈpariyavedanÊya- 
   kammaÑ 234 
ApariccattaÑ 90 
AparimÈÓavaÓÓo 289 
Aparisa~kitaÑ 34 
AppasaddakÈmÈ 157 
Appasaddassa vaÓÓavÈdino 157 
AppasaddavinÊtÈ 157 
AppasaddÈni 241 
Appasadde katvÈ 189 
ApahattÈ 114 
AppÈÔihÊrakataÑ 188 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AppÈta~ko 211 
AppÈbÈdho 211 
AppÈbÈdhataÑ 104 
AppicchaÑ 299 
AppiyÈ amanÈpÈ 77 
ApÈpapurekkhÈro 288 
Apica mettha 75 
Apica bhikkhave -pa- saÑyutto 7 
Api nu tvaÑ tasmiÑ samaye 
   ubhatobhÈgavimutto 106 
Apica me idaÑ bhante 72 
ApuccaÓÉatÈya 22 
Appeva nÈma 183 
AppossukkÈ 116 
Appossukko 112 
AbbhÈcikkhanti 33 
AbbhÈ mutto 235 
AbyÈbajjhamanosa~khÈro 73 
AbyÈbajjhÈ 247 
AbyÈbajjhaÑ 73 
AbyositattÈ 212 
AbbhutaÑ 2 
AbbhudÈhÈsi 246 
AbbokiÓÓaÑ 71 
AbbhokÈsikÈ 166 
Abhayo 76 
AbhikkantatarÈ 151 
AbhikkantataraÑ 80 
Abhikkamanti 293 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AbhijÈto 90 
AbhiÒÒÈvosÈna- 
   pÈramippattÈ 168 
AbhiÒÒÈ vosito 271 
AbhiÒÒÈpahÈnamÈha 145 
AbhiÓhÈpattiko 107 
Abhido aÉÉharattasamayaÑ 188 
Abhidhamme abhivinaye 129 
AbhinanditvÈ 66 
AbhinandanÈya 86, 143 
Abhinandatu 122 
AbhinÊlanetto 263 
AbhibhÈyatanÈni 177 
Abhibhuyya 178 
Abhiruha 218 
Abhir|po 285 
Abhivadatu 122 
AbhivÈdetvÈ 1 
Abhivissattho 198 
Abhisa~khataÑ 9 
Abhisa~kharitvÈ 73 
AbhisaÒcetayitaÑ 9 
Abhumme 115 
Abh|taÑ 77 
AmaÒÒissaÑ 63 
AmmatÈta 201 
AmatogadhaÑ 299 
AmbalaÔÔhikÈyaÑ viharati 88 
AmarÈti cÈhu 212 
AmhÈkaÑ pana bhante 6 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
Amittatopi daheyya 154 
Amucchito 35 
AmusmiÑ 154 
AyaÑ aÔÔhamo vimokkho 177 
AyaÑ imesaÑ ubhinnaÑ 188 
AyaÑ kho UpÈli paÒcamo 
   dhammo 182 
AyaÑ kho gahapati -pa-  
   akkhÈto 10 
AyaÑ kho pana aggivessana 
   kÈyo 144 
AyamantarÈkathÈ 294 
AyaÑ tÈta 250 
AyaÑ tesaÑ aÒÒatarÈ 183 
Ayamanudhammo 135 
Ayampi kho me bhante 243 
AyojjhaÑ 183 
ArakkhitÈya vÈcÈya 123 
Arakkhiteneva kÈyena 123 
AraÒÒaÑ araÒÒabh|taÑ 42 
Arati 99 
AratiÑ 300 
ArahatÈ 9 
Arahanto khÊÓÈsavÈ 3 
ArahataÑ 75 
ArahaÑ hoti -pa-  
   vivaÔÔacchado 252 
AriyasÊlÊ 288 
AriyÈya 22, 225 
AriyÈya jÈtiyÈ 233 
Ariye ÒÈye dhamme kusale 148 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AriyaÑ cakkhuÑ 153 
ArukÈyaÑ 208 
AlattakakatÈ 209 
Alattha kho Œnanda -pa-  
   alattha upasampadaÑ 195 
Alamatto 211 
AlÈbulomasÈni 166 
AllÊnaÑ 269 
AlaÑ 138 
AlaÑ me raÒÒova hotu 199 
Avantiputto 221 
AvalokayamÈnÈ 270 
AvasÈ abalÈ avÊriyÈ 84 
AvikampamÈno 217 
AvikkhambhituppannaÑ 174 
AvijahitattÈ 270 
AvirodhappasaÑsÊnaÑ 235 
AvisÈrÊ 270 
Assako 117, 211 
AssajipunabbasukÈ 130 
AsaÒÒÊgabbhÈ 161 
AsaddhammasaÒÒatti 82 
AsmÈ 294 
Asaddhammena nimanteti 115 
AsamugghÈtituppannaÑ 174 
Assaddho 246 
AssalÈyanÈ 280 
AsahitaÑ te 164 
AsÈrÈgÈya santike 143 
AsitabyÈbha~gi 292 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
Asito 280 
Asitena 281 
Asitassa 69 
AsutaÑ 34 
AsubhaÑ 99 
AsekhÈya sammÈdiÔÔhiyÈ 114 
Assosi kho 148 
Assosi kho dÊghatapassÊ 66 
AsaÑvutehi 123 
AhÊnindriyaÑ 181 
Ahudeva aÒÒathattaÑ ahu 
   domanassaÑ 196 
Aho n|na 186 
AhorattÈnusikkhi 90 
Aho vatÈ no 212 

[ Œ ] 
ŒkÈravatÊ 82, 189 
ŒkÈrÈ 27 
ŒkÈsagataÑ 97 
ŒkÈsacchadanaÑ.  Na devoti- 
   vassi 198 
ŒkiÓÓamanussÈ 41 
ŒkoÔitapaccÈkoÔita 67 
ŒkoÔehi 241 
ŒgantÈro 247 
Œgamentu 284 
Œgameti 116 
Œgamo 83 
Œcariyake 158 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Œ ] 
ŒcariyadhanaÑ pariyesissanti 11 
ŒcariyapÈcariyÈnaÑ 153 
ŒjÈnÊyabhojanaÑ 31 
ŒjÈnÊyasus|pamaÑ dhamma- 
   pariyÈyaÑ desesi 111 
ŒjÊvikÈpakato 126 
ŒjÊvo 184 
ŒtÈpÊ 75 
Œtu 115 
ŒturaÑ 208 
Œdikeneva 77 
ŒdibrahmacariyakaÑ 100 
ŒdibrahmacariyakÈni 245 
ŒdibrahmacariyaÑ 308 
ŒdÊnavo 65 
ŒdÊnavadassÈvÊ 35 
Œnandar|po 248 
ŒnÈpÈnassati 96, 99 
ŒpÈÓakoÔikaÑ 243 
ŒpaÓaÑ nÈma 26 
ŒbhÈ nÈnubhonti 188 
ŒbhicetasikÈnaÑ 22 
ŒbhidosikaÑ 204 
ŒbhisamÈcÈrikampi 
   dhammaÑ 128 
ŒyatanÈni 179 
ŒyatapaÓhi 258 
ŒyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi19 
ŒyasmantaÑ RÈhulaÑ Èmantesi 88 
ŒrakÈ ahaÑ bhante 31 
ŒrogyaparamÈ 152 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Œ ] 
ŒraÒÒikÈ 167 
ŒraÒÒiko 232 
ŒraddhacittÈ 74 
ŒraddhavÊriyo 21 
ŒrammaÓÈdhigahituppannaÑ 174 
Œrabhanti 32 
ŒrabhiyamÈno 36 
ŒrÈdhako 140 
ŒrÈmaÑ pÈvisi 241 
ŒruppÈ 129 
Œropito te vÈdo 164 
ŒlayÈ 299 
ŒvaÔÔeyya 151 
ŒvaÔÔanimÈyaÑ 39 
ŒvÈsikÈ 130 
ŒvÈho 274 
Œvuto 304 
ŒvudhaÑ 230 
ŒsandipaÒcamÈ 158 
ŒsanÈni 27 
ŒsanÈni paÒÒÈpetvÈ 13 
ŒsanaÑ 88 
ŒsavaÔÔhÈnÊyÈ 109 
ŒsavÈ 28 
ŒsavÈnaÑ khayÈ 136 
ŒsavÈnaÑ khayaÑ pÈpuÓÈti 103 
Œhutiyo 159 
Œhuneyyassa 69 
ŒhareyyassÈhaÑ 77 
ŒhaÑsu 116 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Œ ] 
ŒÄÈhanaÑ 237 
ŒÄindaÑ 241 

[ I ] 
I~gha 115 
IcchÈna~galavanasaÓÉe 294 
Ijjheyya 221 
IÒjitasmiÑ vadÈmi 120 
IÓaÔÔo 126 
Ittarajacco 195 
ItthikathÈ 156 
ItarÊtarena 165 
ItibhavÈbhavakathÈ 156 
ItihÈsapaÒcamÈnaÑ 249 
ItihitihaparamparÈya 289 
Itveva 230 
Ito samuÔÔhÈnÈ 185 
IddhÈ 41 
IddhimÈ 41 
Idampissa hoti vijjÈya 23 
Idampissa hoti caraÓasmiÑ 23 
IndriyavemattatÈ 118 
IndriyavemattataÑ vadÈmi 103 
IndriyÈni 158 
IndriyÈni samannÈnayamÈnÈ 131 
IdaÑ te tÈta 207 
Idha 158 
IddhÈbhisa~khÈraÑ 
   abhisa~khÈsi 229 
Imassa pana te MÈgaÓÉiya 
   kimassa vacanÊyaÑ 149 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ I ] 
IminÈ cittena 154 
IminÈpa~gena 285 
IminÈ paÔhamena ÔhÈnena 36 
IminÈhaÑ sÊlena 71 
Ime rogÈ gaÓÉÈ sallÈ 154 
ImaÑyeva anuttaraÑ upekkhÈ- 
   satipÈrisuddhiÑ 23 
IssatthaÑ 297 
IsidattapurÈÓÈ 243 
Isisattamassa 69 
IsÊnaÑ manopadosena 42 

[ ¢ ] 
¢sÈdanto 98 
¢sikaÔÔhÈyiÔÔhitÈ 159 

[ U ] 
UkkÈsitvÈ 241 
UkkhittapalighaÑ 298 
UkkujjitvÈ 89 
UkkaÑsÈvakaÑse 161 
UkkaÑseti me bhavaÑ 144 
UggÈhamÈno 183 
UggilituÑ 76 
UccÈkulÊnatÈ 292 
UccÈsaddamahÈsaddÈya 155 
UccÈsaddÈ mahÈsaddÈ 121 
UccinitvÈ 166 
UÒchÈsake vate ratÈ 166 
Uju 275 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
UÔÔhÈnasaÒÒaÑ manasikaritvÈ 20 
UÉÉÊyeyya 31 
UÓÓÈ 264 
UÓhÊsasÊso 264 
UÓhaÑ lohitaÑ mukhato 
   uggacchi 70 
UttamavaÓÓino 275 
Uttame sÈkhalye 114 
UttaritaraÑ 189 
UttarenamukhÈ 284 
Uttarimanussadhamme 129 
Utuniyopi 279 
UdakamaÓikaÑ 13 
UdakÈdhÈne 88 
Udakorohante 123 
Uddhaggalomo 259 
UdaÒcaniko 190 
UddassetabbÈ 203 
Uddhato hoti capalo 129 
UddhaÑ 179 
UdayatthagÈminiyÈ 22, 225 
UdÈyi 80 
UdÈhu ÔhÈnasovetaÑ 79 
UddissakataÑ 32 
UdÊraye 299 
UnnÈdiniyÈ 155 
UpakaÉÉheyyuÑ 293 
UpaccagÈ 299 
UpaÔÔhapetvÈ 13 
UpadhipaÔisaÑyuttÈ 118 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
Upadhidukkhassa m|laÑ 119 
UpadhipahÈnÈya 118 
Upadhisa~khaye vimutto 119 
UppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ 173 
UpanidhÈya 39 
UpapajjavedanÊyakammaÑ 234 
UpapattÊsu byÈkaroti 127 
UpapannaphalaÑ 31 
Upaparikkhati 291 
Upasampajja vihÈsi 75 
UpasampadÈya 21 
UpasamasukhaÑ 119 
UpavijaÒÒÈ 67 
Upasa~kamati 291 
Upasa~kami 141 
Upasa~kamitabbaÑ 
   maÒÒeyya 157 
Upasampajja viharatha 130 
Upasumbheyya 30 
UpahattÈ 114 
Upahatindriyo 152 
UpÈdÈnanirodhÈ 154 
UpÈdinnaÑ 97 
UpÈlipamukhÈya 38 
Ubhato 284 
UbhatobhÈgavimaÔÔhaÑ 67 
UbhatobhÈgavimutto 106, 131 
UbhayaÑsaÑ pharitvÈ tiÔÔhati 82 
Ubhosa~gaÑ 299 
UmÈpupphaÑ 179 
UruÒÒÈ 245 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
UruÄhavÈ 90 
UllikhÈpeti 204 
Ussa~khapÈdo 258 
UssaÔÈya ussaÔÈya 210 
UsamagÈmi 176 
Ussahati 291 
UÄÈravedÈ 127 
UÄÈraÑ 243 

[ � ] 
�rubalÊ 211 

[ E ] 
Ekacce ÈsavÈ 133 
EkantadukkhaÑ 73 
EkattÈ ekattasitÈ 31 
EkadesaÑ bhuÒjitvÈ 104 
EkapuÓÉarÊke 136 
EkapuÓÉarÊkaÑ nÈgaÑ 238 
Ekaputtako 201 
EkamantaÑ Ôhito 142 
EkamantaÑ nisÊdi 1 
EkasÈlako 183 
EkÈgÈrikaÑ 83 
EkÈsanabhojanaÑ 104 
Ek|napaÒÒÈsa ÈjÊvasate 161 
Eko bahiddhÈ r|pÈni 
   passati 177-8 
EkaÑ 127 
EkaÑ maÑsakhalaÑ 41, 83 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ E ] 
EkaÑsaÑ pharitvÈ tiÔÔhati 82 
EÓija~gho 259 
Etadavoca 183 
Etadahosi 136, 201, 274 
Etadeva kho pana saÑyojanaÑ 
   etaÑ nÊvaraÓaÑ 28 
EtaparamaÑyeva 2 
Etassa BhagavÈ kÈlo 8 
Etena 301 
EtaÑ dosakaÑ 105 
Ettha 159 
Ettha mayaÑ anassÈma 189 
Etthete 185-6 
Etha tumhepi bhikkhave 129 
EvaÒca no -pa- kareyyÈma 135 
Evampi kho ahaÑ bhante 
   na ussahÈmi 104 
Evamassime 82 
EvamÈhaÑsu 279 
EvametÈsaÑ diÔÔhÊnaÑ 
   pahÈnaÑ hoti 144 
EvametaÑ Kandaraka 3 
Evameva 116 
Evameva kho 191 
Evameva kho bhante 70 
Evar|pÊ 134 
Evar|paÑ sukhavedanaÑ  
   pajahatha 130 
EvaÑ bhante 76 
EvaÑ bhaddantavÈ 217 
EvaÑvaÓÓo attÈ hoti 188 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ E ] 
EvaÑsaÒÒÊhoti 178 
EvaÑ samma 194 
EvaÑ hi no sutte ocarati 148 
EsÈ ce -pa- khameyya 142 
EsÈhaÑ bhante BhagavantaÑ  
   saraÓaÑ gacchÈmi dhammaÒca  
   bhikkhusaÑghaÒca 36 
Eseva tassa ahu 
   bhikkhubhÈvo 231 
Ehi tÈta 207 

[ O ] 
OkappanasaddhÈ 225 
OkÈro 65 
OkÈsakatuppannaÑ 173 
OgilituÑ 76 
OjavantaÑ 135 
OdarikattassetaÑ 
   adhivacanaÑ 123 
Odahi 209 
OdÈtÈ 264 
OpamaÒÒo 304 
OpÈteti 289 
OpÈnabh|taÑ 63 
OpÈrambho 239 
OpÈsÈdaÑ ajjhÈvasati 283 
OphuÔo 304 
OrabbhikÈ 8 
OrambhÈgiyÈni 101 
OrambhÈgiyaÑ saÑyojanaÑ 101 
Oramattakassa 116 
Oramiya okÈsamakÈsi 271 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ O ] 
OrasÈ mukhato jÈtÈ 221 
OraÑ samuddassa 212 
OluggaviluggÈ 117 
OvaÔÔikaÑ vinivaÔÔetvÈ 194 
OsadhitÈrakÈ 188 
Ohito 299 
OÄÈrikassa 38 

[ Ka ] 
Ka~khati 253 
KaÒcanasannibhattaco 259 
KaÔaggaho 82 
KaÓÉ|vamÈno 8 
KaÓÓakatthale migadÈye 245 
KaÓÓacchiddaÑ 97 
KaÓhavipÈkaÑ 72 
KaÓhasukkavipÈkaÑ 72 
KaÓhasukkaÑ 72 
KaÓhÈbhijÈtiko 277 
KaÓhaÑ 72 
Katakammehi 115 
KatamÈ -pa- ekantasukhassa 189 
Katamena 218 
KatasamaÓassa 68 
KatÈvÊ 211 
KataÑ tesaÑ appamÈdena 131 
KataÑ Buddhassa sÈsanaÑ 237 
KathaÒca mahÈnÈma 21 
KathaÑ 250 
KathaÑ gotto 232 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KadÈ saÒÒ|ÄhÈ 70 
Kandante 209 
Kandarako ca paribbÈjako 1 
KadÈci karahaci 119 
KappaÔÔho 76 
KammakarÈ 6 
KammadÈyÈdÈ 73 
KammavipÈkakovidÈ 301 
KammÈni paÒÒapesi 37 
KammunÈ 295 
Kamme ca aÉÉhakamme ca 160 
KammaÑ karoti 90 
KaraÓÉÈ 181 
KaravikabhÈÓÊ 262 
Karoto 83 
Karoto na karÊyati pÈpaÑ 83 
KallacittaÑ 65 
KalyÈÓavÈkkaraÓo 286 
Kaliggaho 82 
KasaÔatÈ 5 
KasiÓÈni 179 
KahaÑ pana tumhe 121 
KaÄÈrajanako 220 
KaÄopiyÈ 198 
KÈkÈtidÈyiÑ 117 
KÈ gati 71 
KÈpilavatthave -pa- kathÈya 18 
KÈpotakÈni 159 
KÈmaggasukhaÑ 191 
KÈmaguÓesu 213 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KÈmabhavaparikkhÊÓaÑ 300 
KÈmaratisanthavaÑ 237 
KÈme 300 
KÈme paribhuÒjanto 202 
KÈmesu 298 
KÈmaÑ taco ca 135 
KÈyakammaÑ vacÊkammaÑ  
   manokammaÑ 37 
KÈyadaÓÉaÑ vacÊdaÓÉaÑ  
   manodaÓÉaÑ 36 
KÈyaduÔÔhullÈnaÑ  
   paÔippassaddhiyÈ 102 
KÈyabalena 266 
KÈyanvayatÈ 144 
KÈyaveyyÈvaÔikaÑ 274 
KÈyasa~khÈro 73 
KÈyasakkhÊ 131 
KÈyena ceva paramasaccaÑ 291 
KÈyena phusitvÈ 133 
KÈyotipi 184 
KÈrayato 83 
KÈrÈpetvÈ 207 
KÈrÈpesi 282 
KÈla~kato ca SÈriputta 293 
KÈlikaÑ 130 
KÈsÊsu 129 
KiÒca tattha iÒjitasmiÑ 120 
KiÒcanaÑ 300 
KiÒci diÔÔhigataÑ 137 
KiÓitvÈ Ènehi 67 
Kima~gaÑ panÈhaÑ 11 
KimidaÑ 162 
Kilamato 83 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KiÑ pana tvaÑ mahÈrÈja 247 
KiÑ pana bhikkhave 135 
KiÑ pana mayaÑ taÑ 202 
KiÑ pana mahÈrÈja 245 
KiÑ panimassa 116 
KiÑ hi 280 
KismiÑ paÒÒapeti 41 
KÊÔÈgÊri 130 
KÊdisÈ nÈma tÈ ayyaputta 
   accharÈyo 208 
KÊvad|revime 134 
KukkuÔÈrÈmo 9 
KukkuracittaÑ 71 
KukkuravataÑ 71 
KukkurasÊlaÑ 71 
KukkurÈkappaÑ 71 
Kukkurova palikujjitvÈ 71 
Kucchimati 226 
Kut|halasÈlÈyaÑ 163 
Kuto no gahapati 206 
Kuto panassa 232 
KumbhaÔÔhÈnakathÈ 156 
KumbhiyÈ 197 
KumbhÊlabhayaÑ 123 
KumÈrakÊlitaÑ 215 
KummÈsaÑ 204 
KurÈrakammantÈ 8 
KulaputtÈ 75 
KulaÑ 63 
KusalasÊsÊ 288 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
Kusalena pidhÊyati 235 
Kusalena sÊlena 288 
KusalaÑ 302 
KuhiÑ 185 
K|ÔaÔÔhÈ 159 
K|ÔeyyÈni 5 
KeÔubhaÑ 249 
KeÓiyo 273 
Kenacideva karaÓÊyena 245 
Kenacideva 284 
KevaÔÔÈ maÒÒe macchavilope 121 
Kevali 271 
KesamassuÑ ohÈretvÈ 215 
Kesesu parÈmasitvÈ 
   etadavoca 194 
Ko abhisamparÈyo 71 
Kokanado 222 
KonajjÈ 94 
Ko nÈmo ayaÑ bhante 248 
Ko nu kho 281 
Koliyesu 70 
KosakÈhÈrÈpi 165 
Ko santo kaÑ paccÈcikkhasi 99 
Kosohitavatthaguyho 259 

[ Kha ] 
KhaggaÒca uÓhÊsaÒca 242 
KhaÔopikÈ 117 
KhattiyÈ 275 
Khattiyo pissÈssa 221 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Kha ] 
KhantibalaÑ 298 
KhattaÑ Èmantesi 284 
KharÈjinaÑ nivÈsetvÈ 8 
Khippameva v|pasammati 108 
KhÊÓakÈmarÈgo 288 
KhÊÓÈ jÈti -pa- abbhaÒÒÈsi 75 
Khuddake pÈÓe sa~ghÈtaÑ 
   ÈpÈdeti 41 
Khurapariyantena 83 
KhuddamadhuÑ 165 
Khemiyambavane 281 
KhemaÑ amatagÈminaÑ 153 

[ Ga ] 
GaggarÈya pokkharaÓiyÈ tÊre 1 
GacchantaÑ 270 
GaÓÈcariyÈ 164 
GaÓino 164 
GaÓÊbh|tÈ 284 
GatiÑ 300 
Gadhito 304 
Gabbhiniyo 279 
GambhÊrapaÒÒaÑ 298 
GambhÊrassa 68 
GambhÊro 270 
Galappavedhakena 36 
GavÈkappaÑ 72 
GahaÓiyÈ 211, 225 
Gahapati vÈ 
   gahapatiputto vÈ 151 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ga ] 
GahapativÈdena 27 
GahituppannaÑ 174 
GÈthÈ abhÈsi 208 
GÈmakathÈ 155 
GÈmaÓÉalar|po viya 281 
GÈÄhapalepanena 100 
Giddhilobho pahÈtabbo 27 
Giri 293 
GihisaÑyojanaÑ 136 
GÊtaÑ 290 
GuttaÑ 149 
GundÈvane 220 
GuhÈ 154 
Go 297 
Gopakhumo 264 
Gopo vÈ 292 
GorakkhaÑ 297 
Govatiko 71 
GovataÑ 72 

[ Gha ] 
GharÈvÈsakammaÔÔhÈnaÑ 302 
GhÈtetÈyaÑ vÈ ghÈtetuÑ 243 
GhÈsacchÈdanaparamo 27 

[ Ca ] 
CakkavattÊ 251 
CakkaratanaÑ 251 
CakkÈni 257 
Ca~kÊ 294 
CakkhumÈ 295 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ca ] 
CakkhuÑ kho MÈgaÓÉiya 148 
CakkhuÑ loke samuppannaÑ 295 
CattÈri kappaÔÔhiyapÈÔi- 
   hÈriyÈni 125 
CattÈrimÈni puÓÓa kammÈni 72 
CattÈrimÈni bhikkhave 123 
CattÈrome 87 
CattÈrome UdÈyi puggalÈ 118 
CattÈrome pessa puggalÈ 6 
CattÈrome brÈhmaÓa 282 
CattÈlÊsa danto 262 
CatuppadaÑ veyyÈkaraÓaÑ 134 
CampÈyaÑ 1 
CampaÑ gatÈgataÑ 5 
Cayo 118 
CaraÓasampanno itipi 23 
Cara pire 237 
Cara vÈdappamokkhÈya 165 
CÈgaÑ 303 
CÈtumahÈbh|tiko 158 
CÈtumÈyaÑ 120 
CÈturanto 251 
CÈtuvaÓÓiÑ 278 
CÈrudassano 275 
CitantaraÑso 261 
CittassÈhaÑ ete 305 
CittaÑ 208 
CittaÑ ÈrÈdheti 7 
CittaÑ na pariyÈdÈya Ôhassanti 98 
CittaÑ paÔivÈpeti 102 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ca ] 
Cirakatampi 21 
CirabhÈsitampi 21 
CirassaÑ kho 158 
CirassaÑ kho bhante 136 
CirassaÑ vata me 230 
CuÓÓakamakkhitaÑ 209 
Cetovasippatto 41 
CorÈbhinÊto 126 

[ Cha ] 
Cha 80 
ChaÉÉanÊyadhammaÑ 204 
ChaÉÉetukÈmÈ 204 
ChattiÑsa 80 
ChattupÈhanÈhi 27 
Chando 291 
ChabbaggiyÈ 130 
ChamÈnikkhittaÑ 71 
ChasvevÈbhijÈtÊsu 84 
Chindato 83 
ChekaÑ 153 

[ Ja ] 
Jaccandho 154 
JaÔilo 273 
JanakuhanatthaÑ 127 
JanapadatthÈvariyappatto 251 
JanalapanatthaÑ 127 
JanikÈ mÈtÈ 281 
JanikÈ mÈtu 281 
JanetasmiÑ 24 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ja ] 
Jappe ÈcariyasÈdisÈ 294 
JambusaÓÉassa 275 
JÈtavaddho 305 
JÈtikkhayaÑ 271 
JÈtimÈ 180 
JÈtivibha~ga 295 
JÈnatÈ 9 
JÈnÈti BhagavÈ, nÈhaÑ 
   jÈnÈmi 135 
JÈnÈmi passÈmi 178 
JÈpetÈyaÑ vÈ jÈpetuÑ 243 
JÈyikÈ 117 
JÈlahatthapÈdo 258 
JigucchitabbaÑ 90 
JiÓÓo 210 
JiÓÓo vuÉÉho 271 
JimheyyÈni 5 
JÊvakassa KomÈrabhaccassa 
   ambavane 32 
JÊvikÈya dÈtÈ 244 
JotipÈlo 193 
JotipÈlaÑ mÈÓavaÑ 
   Èmantesi 194 

[ Jha ] 
JhÈyÊ 299 

[ ©a ] 
©ÈtÈ 164 
©ÈtikathÈ 155 
©ÈtidÈsÊ 204 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ ©a ] 
©ÈyaÑ dhammaÑ 302 
©ÈyaÑ dhammaÑ kusalaÑ 158 

[ ®ha ] 
®hapitÈni paÔikkhittÈni 99 
®hÈnehi 33 

[ Ta ] 
TakkÊ 308 
Taggha mayaÑ bhante 126 
TaÒca anuvidhÊyantu 235 
Tacena onaddhaÑ 209 
TaÒceva diÔÔhiÑ pajahanti 143 
TaÒceva diÔÔhiÑ nappajahanti 142 
TaÒhi tassa 116 
TaÓÉulapÈlidvÈrÈya 293 
TaÓÉulavÈhasatÈni 199 
TaÓhÈdÈso 211 
Tatra 74 
Tatra kÈlaÒÒ| TathÈgato 78 
Tatraggivessana 144 
TatiyavÈcÈ 78 
Tato cassa uttari 266 
Tato nidÈnaÑ 83 
Tattha 90 
TathÈgatappaveditÈ 133 
TathÈr|paÑ iddhÈbhi- 
   sa~khÈraÑ akÈsi 253 
TathÈ santaÑyeva 250 
Tattheva 202 
Tatheva phuÔÔho 212 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ta ] 
Tattheva mucchitÈ papatiÑsu 208 
TadanugÈyanti 290 
TadanuttaraÑ 75 
TadanubhÈsanti 290 
TadupiyaÒca s|peyyaÑ 199 
Tadubhayavimuttaparisa~kitaÑ 33 
Tanu hi tanutarÈ 142 
Tapena 161 
TapaÑ 303 
TasmÈ 137 
TasmiÑ ÔhÈne 111 
TasmÈtiha te 90 
Tamev|pekkhaÑ bhÈveti 31 
TassappapaÒÒo 212 
Tassa pahÈnÈya yÈ 
   cetanÈ 74 
Tassa mayhaÑ bhante 186 
Tassa mayhaÑ MÈgaÓÉiya 149 
Tassa me upÈdÈnapaccayÈ 154 
Tassa vÈhaÑ pubbantaÑ 
   Èrabbha 187 
Tassa sÈvakohamasmi 69 
Tasesu 299 
TÈdinÈ 236 
TÈni abhibhuyya 178 
TÈya ratiyÈ ramamÈno 151 
TÈva bhattassa 293 
TiÔÔhatu 140 
TiÔÔhatu pubbanto tiÔÔhatu 
   aparanto 191 
TiÓÓavicikiccho 66 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ta ] 
TiÓarukkhe 295 
TiÓasanthÈrake 146 
TiÓÓaÑ vedÈnaÑ 249 
TiÓÓo 299 
TitthakarÈ 164 
TindukÈcÊraÑ 183 
TiracchÈnakathÈ 155 
TiriyaÑ 179 
TirojanapadÈ 289 
TiroraÔÔhÈ 289 
Tisso 80 
Tisso kho 144 
Tisso vijjÈ 237 
TiÑse nirayasate 161 
TÊÓi 160 
TucchakaÑ 304 
TucchaÑ musÈ 309 
TuÓhÊ ahesuÑ 157 
TuÓhÊ ahosi 202 
TuÓhÊbh|taÑ tuÓhÊbh|taÑ 2 
TulayitvÈ padahati 134 
Tuleti 291 
TuvamaÔÔhitosi 230 
Tusitassa 68 
T|lasannibhÈ 264 
TejanaÑ 236 
Tena 73 
Tena BhagavatÈ -pa- akkhÈto 9 
Tena hi vaccha 138 
Tena hi samma 66 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ta ] 
Tenupasa~kami 146 
Tenupasa~kamiÑsu 121 
Teneva dhammarÈgena 103 
TemÈsaÑ ÈkÈsacchadanaÑ 
   aÔÔhÈsi 198 
TelappadÊpaÑ ÈropetvÈ 13 
TevijjÈnaÑ 294 
TesÈhamasmi 308 
TesÈhaÑ cittaÑ ÈrÈdhemi 167 
TesÈhaÑ saÑyojanÈnaÑ 28 
TesaÑ 116 
TesaÑ taÑ 117 
TesaÑyeva 291 
Todeyyaputto 302 
TaÑ itthiÑ etadavoca 233 
TaÑ te mayaÑ paÔiggaÓhÈma 106 
TaÑ taÑ TathÈgato sukhasmiÑ 
   paÒÒapeti 81 
TaÑ no sossÈma 165 
TaÑ bhavantaÑ 250 
TaÑ me na ruccati 99 
TaÑ yevettha paÔibhÈtu 186 
TvaÑ mantÈnaÑ paÔiggahetÈ 252 

[ Tha ] 
Thapati 80 
ThÈmavÈ 21 
ThÈlipÈke 280 
ThÈvaresu 299 
ThullakoÔÔhikaÑ 199 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Tha ] 
Th|lo kali~garo 116 
Th|laÑ 299 

[ Da ] 
DakkhiÓÈgirismiÑ 293 
DakkhiÓena 265 
DaÓÉakÊraÒÒo 42 
DvaÔÔhantarakappÈ 160 
DvaÔÔhipaÔipadÈ 160 
DantakÈraÓaÑ gaccheyyuÑ 246 
Dantabh|miÑ 246 
DantaÑ 149 
DvattikkhattuÑ 268 
DattupaÒÒattaÑ 159 
Dattosi 66 
DandhÈyitattaÑ 305 
Damena 83, 301 
Davatte 111 
DassanÈyapi nappahonti 248 
DassanÊyo 285 
Dasamo 8 
DaharÈ 213 
Daharo 182 
DaÄhaparakkamo 21 
DÈtabbaÑ maÒÒeyyÈsi 63 
DÈnakathaÑ 64 
DÈsÈ 6 
DiÔÔhadhammavedanÊya- 
   kammaÑ 234 
DiÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ 22 
DiÔÔhadhammasukhavihÈraÑ 122 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
DiÔÔhadhammo 66 
DiÔÔhaparisa~kitaÑ 33 
DiÔÔhaÑ 33, 137 
DiÔÔhippatto 132 
DiÔÔheva dhamme 75 
DvidhÈ chetvÈ 238 
DibbaÑ yogaÑ 300 
DivÈ divassa 183 
DisÈ hi me 235 
DÊgha~guli 258 
DÊghatapassÊ 36 
DÊghanakho 141 
DÊghÈpi kho te esÈ 188 
DÊghaÑ 299 
DÊghaÑ kÈrÈyanaÑ 241 
Dukkhato 102 
DukkhapaÔikk|laÑ 7 
DukkhavipÈko 239 
DuggaÑ 299 
Dussamatto samÈdinno 82 
DutiyavÈcÈ 77 
DuppaÔimantiya 279 
DuppariyogÈÄho 138 
DvedhÈvipÈkÈ 291 
DvepÈnanda 80 
Dveyeva gatiyo 250 
Devakatasobbho 154 
DevaÒÒataro 71 
Devad|tÈ 214 
Devalo 281 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
Devavane sÈlavane 283 
DevÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ 216 
Deve 188 
Devo 71 
DoÓamite 161 

[ Dha ] 
DhaÒÒagaÓÈnaÑ 118 
DhaÒÒasamavÈpakaÑ 117 
DhaÒÒaÑ 117 
DhammacakkhuÑ 65 
DhammacÈrÊ 293 
DhammacetiyÈni 245 
DhammaÔÔhassa 68 
DhammadhÈtu 79 
Dhammanvayo 243 
DhammarÈgena 
   dhammanandiyÈ 9 
DhammarÈjÈ 213, 251 
DhammavÈdÊ 279 
Dhammassa cÈnudhammaÑ 136 
Dhammassa cÈnudhammaÑ  
   byÈkaronti 32 
DhammassÈnudhammaÑ 272 
DhammÈnudhammaÑ 154 
DhammÈnusÈrÊ 132 
Dhammiko 213, 251 
Dhammiko paribbajo 281 
DhammiyÈ kathÈya 195, 273 
Dhamme Ôhito 213 
Dhammena 252 
Dhammo 138 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Dha ] 
DhammaÑ 269 
DhammaÑ carati 213 
DhammaÑ te desessÈmi 187 
DhÈreti 291 
DhÊrassa 68 

[ Na ] 
Na aÒÒamaÒÒaÑ byÈbÈdhenti 159 
Na apasÈdeti 269 
Na ÈdibrahmacariyakaÑ 100 
Na iÒjanti 159 
Na iti maÑ jano jÈnÈtu 127 
Na uddhaÑ 266 
Na upalimpati 259 
Na upeti 134, 138 
Na ussÈdeti 269 
Na ussahÈmi 104 
Na onÈmeti 266 
Na katthaci patiÔÔhito 98 
Na kampati 267 
Na karoti 184 
Na kÈyaÑ 266 
Na kiÒci -pa- vimuttiÑ 247 
Na kiÒci bho Gotama 149 
Na kenaci saÑvadati 145 
Na khippameva v|pasammati 107 
Na khvettha rÈjakumÈra  
   ekaÑsena 77 
Na kho ahaÑ 137 
Na kho mayaÑ bhagini 208 
Na kho metaÑ bhante ruccati 39 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
NagarakaÑ 240 
Na ca anatthiko 268 
Na cakkh|ni uppÈdeyya 153 
NacchannaÑ 27 
Na ca byaÒjanena 268 
Na cÈpi paÔijÈnare 295 
Na chambhati 267 
Natthi kho vacchÈ 136 
Natthi balaÑ -pa- natthi purisa- 
   parakkamo 83 
Natthi sabbaso ÈruppÈ 85 
Natthi hantÈ vÈ 160 
Natthi hÈyanavaÉÉhane 161 
Natthi hetu natthi paccayo 83 
Na tvaÑ tÈta -pa- jÈnÈsi 202 
NantakÈni 166 
NandÊbhavaparikkhÊÓaÑ 299 
Na nettÈraÑ vattati 107 
Naddhi 298 
Na pakkhÈyati 188 
Na paccakkhÈnaÑ 206 
Na paÔikkosi 184 
Na paÔibhÈti 237 
Nappatir|paÑ 27 
Naparamar|pÈ 117 
Naparamar|paÑ 117 
Na paritassati 267, 298 
Na puÓÓo dabbigÈho 281 
Na purebhattaÑ -pa- 
   ÈpajjitabbaÑ 128 
Na bhÈyitabbaÑ 120 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
Namayanti 236 
Namassanti 295 
Na mukhe avasiÔÔhÈ 268 
Na me te 136 
NayidaÑ dummantitaÑ mama 237 
Narake 230 
Narassa 68 
Na lomaÑ pÈteti 107 
Na vatidaÑ 195 
Na vinÈmeti 266 
Na vipariÓÈmenti 159 
Na viya maÒÒe cakkhuÑ  
   bandhante 243 
Na vedhati 267 
Na vo mama santike 
   vattabbaÑ 121 
NavaÑ santhÈgÈraÑ 11 
Na satthiÑ unnÈmeti 266 
Na sannÈmeti 266 
Na samparivattakaÑ 267 
Na sampasÊdati 253 
Na sammÈ vattati 107 
Na hatthi 212 
Na hi jÈtu so mamaÑ hiÑse 235 
Na hetaÑ MÈlukyaputta  
   atthasaÑhitaÑ 100 
NaÄakapÈnanteva 125 
NaÄakapÈnÈ 125 
NaÄakapÈne 124 
NÈgassa 69 
NÈgÈvÈsasate 161 
NÈccÈsanne 266 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
NÈtithokaÑ 268 
NÈtid|re 266 
NÈtid|re pÈdaÑ uddharati 265 
NÈtisaÓikaÑ 265 
NÈtisÊghaÑ 265 
NÈtisÊtÈya naccuÓhÈya 211, 225 
NÈdhimuccati 253 
NÈnattakathÈ 156 
NÈnÈverajjakÈnaÑ 278 
NÈnupakhajjÈ 128 
NÈmakaÑyeva 304 
NÈmakaÑyeva sampajjati 191 
NÈrÊsamÈnasavhayÈ 271 
NÈlamettha 291 
NÈlaÑ 159 
NÈsadÈ 209 
NÈhaÑ tassa kiÒci pÈpaÑ 90 
NÈhaÑ bhante etaÑ 72 
NÈhaÑ bhikkhave Èdikeneva 134 
NÈhaÑ bhikkhave 
   sabbesaÑyeva 131 
NÈÄandÈya 36 
NÈÄikiraraÒÒe 46 
NhÈtakassa 69 
NikÈmalÈbhÊ 22 
NikkujjitvÈ 89 
NikkhaÓÈnaÑ 118 
NigaÓÔhigabbhÈ 161 
NigamanagarajanapadakathÈ 156 
NigrodhaparimaÓÉalo 261 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
NighaÓÉu 249 
NicchÈto 7 
NijjhÈnaÑ khamanti 291 
NindÈmayetaÑ 271 
NinnÈdi 270 
NinnÈmetvÈ 254 
NidhimukhaÑ gavesanto 10 
NindÈroso 27 
NipakÈ 3 
Nipakavuttino 3 
Nippurisehi 150 
Nibbuto 7 
NibbutaÑ 299 
NibbedhikÈya 22, 225 
NimittÈ 27 
NimittaÑ aggahesi 205 
Niyati 84 
NiyyÈtaÑ 27 
NirÈsÈsaÑ 299 
NillopaÑ 83 
NivÈpaÑ 209 
Nivuto 304 
Nisabhassa 68 
NissaraÓapaÒÒo paribhuÒjati 35 
NissaraÓaÑ 101 
Nisinno hoti 216 
NisÊdÈpeti 66 
NÊlanidassanÈni 178 
NÊlanibhÈsÈni 179 
NÊlavaÓÓÈni 178 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
NÊlavanarÈji 274 
NÊlÈni 178 
NÊlaÑ 180 
NekkhammasukhaÑ 119 
Nekkhamme ÈnisaÑsaÑ 82 
NettikÈ 236 
Nerayiko 76 
Neva abhinandi 184 
Neva kammantÈ paÔibhanti 237 
Neva dÈnaÑ 206 
NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈya- 
   tanassÈpi 120 
Neva hoti na na hoti 137 
NesÈ bhoto 158 
No anuyogakkhamo 67 
No apanatassa 69 
No ÈkoÔÔanakkhamo 67 
No ca kho naÑ jÈnÈmi 274 
No ca sÊlamayo 185 
No vimajjanakkhamo 67 

[ Pa ] 
PakkÈmi 244 
PakkhÈletvÈ 269 
Pakkhipati 266 
PakhumaÑ 264 
PaccanÊkaÑ kattabbaÑ 63 
PaccapÈdi 272 
PaccÈbhÈsi 271 
PaccavekkhaÓattho 90 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PaccavekkhitvÈ paccavekkhitvÈ 90 
PaccÈsÊsamÈnar|po 165 
Paccekadussayugena acchÈdesi 11 
PaccekaÑ pÈdesu gahetvÈ 208 
PacchÈ 300 
PacchÈsamaÓena 231 
Pacchimena vÈ purimaÑ 40 
Pacchimopi 290 
PaÒca 80 
PaÒcaka~go thapati 80 
PaÒca kammÈni 160 
PaÒcakÈmaguÓÈmisÈ 31 
PaÒca kho ime 191 
PaÒca kho ime Œnanda 
   kÈmaguÓÈ 80 
PaÒca ca kammuno satÈnÊ 160 
PaÒcannetaÑ kÈmaguÓÈnaÑ 
   adhivacanaÑ 123 
PaÒcamattÈni bhikkhusatÈni 120 
PaÒcamattehi assasatehi 231 
PaÒcamattehi bhikkhusatehi 249 
PaÒcasatavihÈraÑ 11 
PaÒcimÈni 246 
PaÒÒapeti 36 
PaÒÒapemi 183 
PaÒÒavatÈ bhavitabbaÑ 129 
PaÒÒÈya vo diÔÔhÈ honti 133 
PaÒÒÈvimutto 131 
PaÒÒÈya cassa disvÈ 133 
PaÒÒÈya samannÈgato 22 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PaÒhapaÔibhÈnÈni 63 
PaÔaliyo 281 
PaÔÈkaÑ parihareyyuÑ 63 
PaÔigho 99 
PaÔiccakammaÑ 32 
PaÔiccasamuppÈdadassÈ 301 
PaÔipanno hoti 86 
PaÔipÈdito 2 
PaÔimantakassa 69 
PaÔimukko 66 
PaÔisa~khÈya 304 
PaÔisaÒcikkhato 145 
PaÔisammodamÈnÈ 120 
PaÔisallÈnasÈruppÈni 241 
PaÔisallÈnÈ vuÔÔhito 88, 114,  
 148 
PaÔisallÊno 183 
PaÔivasati 183 
PaÔisevati 127 
PaÔisaÑhareyyÈsi 90 
PaÔhamavÈcÈ 77 
PaÔhamÈbhinibbhidÈ 23 
PaÔhamaÑ jhÈnaÑ 186 
PaÓÉito 7 
PaÓÉukambale nikkhitto 188 
PaÓÉupuÔakassa sÈlino 196 
PaÓÈmemi 121 
PaÓÊtatarÈ 151 
PaÓÊtataraÑ 80 
PaÓÊtena piÓÉapÈtena 35 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PaÓÊtaÑ khÈdanÊyaÑ -pa-  
   kÈlaÑ ÈrocÈpesi 196 
PaÓopaÓaviyÈ 134 
PattacÊvarÈni paÔisÈmayamÈno 120 
Pattipattassa 69 
PatthaÓÉila 281 
PatÈpavÈ 275 
PathavÊ pathavÊkÈyaÑ 158 
Padakassa 69 
Padako veyyÈkaraÓo 249 
PadasamÈcÈro 127 
Padahati 291 
PadÈni 158 
PadhÈnavemattataÑ 246 
PadhÈniya~gÈni 225 
PadhÈnaÑ 291 
Pantasenassa 69 
PannabhÈraÑ 298 
PannalomÈ 116 
PapÈtasatÈni 161 
Pappuyya paramaÑ santi 236 
PapÈte 230 
Pabbajati 210 
PabbajjaÑ 74 
PabbÈjetÈyaÑ vÈ pabbÈjetuÑ 243 
PabhÈsakassa 68 
PabhinnakhÊlassa 68 
PayirupÈsati 134, 291 
Paye pÊyataÑ 293 
ParadattavuttÈ 116 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
Parantapo 7 
ParaparitÈpanÈnuyogaÑ 
   diÔÔheva dhamme 7 
Parapessena 297 
ParamakusalaÑ 183 
ParamÈya vaÓÓapokkharatÈya 285 
Paramena 21 
Parabh|tÈva 308 
ParamparÈsaÑsattÈ 290 
ParasenappamaddanÈ 252 
PariggahetvÈ 66 
PariccattaÑ 90 
ParicÈritapubbo 149 
ParicÈrehi 202 
PariciÓÓo me BhagavÈ 141 
ParittÈni 177 
ParittaÑ 89 
ParinibbÈyati 111 
Paripanthe tiÔÔhato 83 
ParipuÓÓakÈyo 275 
ParipuÓÓaÑ 71 
ParibbÈjakasate 161 
ParibbÈjakaÑ 279 
Paribbaje 300 
ParibhuÒja 197 
Pariyantakate 161 
PariyÈpuÓÈmi 289 
PariyÈyena 80 
PariyÈyaÑ 80 
PariyogÈ 197 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PariyogÈhiya vattato 135 
PariyodhÈya vattissanti 211 
Pariyonaddho 304 
Parisa~kitaÑ 33 
ParosahassaÑ 252 
ParaÑ vambheti 82 
PalÈsavane 125 
Palipatho 299 
PavattÈro 290 
PavaramaÓikuÓÉalaÑ 31 
PavivekasukhaÑ 119 
PavuÔÈ 161 
Pasayha pasayha kÈraÓaÑ 
   karonti 107 
PasayhÈ 212 
Passa 208 
PassatÈ 9 
Passasi no 89 
PasÈdanÊyÈni 241 
PasÈdasaddhÈ 225 
Pasannanetto 275 
PasÈdito BhagavÈ 122 
PahÈtabbassa 116 
PahÈtabbaÑ 276 
PahÈnÈya 21 
PahÈnÈya samucchedÈya 
   paÔipanno 28 
PahÈya pÈpaÑ 230 
Pahitatto 75, 134 
Pah|tajivho 271 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PahÊnajÈtimaraÓo 271 
Pahoti 153, 248 
Pahomi 5 
PÈÔihÈrikapakkhÈ 214 
PÈÓamatipÈtayato 83 
PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ 
   kusalaÑ 139 
PÈÓÈ 41 
PÈÓinÈ 266 
PÈtamanusiÔÔho sÈyaÑ 226 
PÈtukarissati 5 
PÈdakukkuccaÑ 267 
PÈdamaÓÉanÈnuyogaÑ 269 
PÈdÈnaÑ 205 
PÈpito 191 
PÈpiyo assa 292 
PÈpiyaÑso 292 
PÈyamÈnÈ 279 
PÈrag| 249, 271 
PÈrag|sabbadhammÈnaÑ 271 
PÈra~gato 299 
PÈrijuÒÒÈni 210 
PÈvÈrikambavane 36 
PÈsÈdikÈni 241 
PÈsÈdiko 285 
PÈsaÑ 209 
PiÔakasampadÈya 162 
PiÔÔhito piÔÔhito anubandhi 91 
PiÔÔhi me ÈgilÈyati 20 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PiÓÉapÈtapaÔikkanto 36 
PiÓÉÈya pÈvisi 204, 232 
PiyappabhÈvikÈ 237 
PiyÈ te ahaÑ 238 
Piyo 201 
PilakkhaguhÈyaÑ 154 
PisÈco vata maÑ 115 
PÊtisukhaÑ na vijahati 198 
PuggalavemattatÈ 75 
PuÒjaÑ 83 
PuÒÒÈni karonto 202 
PuttapaputtakÈ 215 
PuttamatÈya puttÈ 163 
Puthusippena 297 
PubbakehesÈ 153 
PubbapetakathÈ 156 
PubbenÈparaÑ 243 
Pubbeva kho pana 82 
Puratthimena nagarassa 8 
PurÈÓadutiyikÈ 208 
Purindadassa 69 
Purimena vÈ pacchimaÑ 40 
Purimopi 290 
Purisayuge 215 
Pure 300 
PeccÈ 295 
Pessa 6 
PokkharasÈti 304 
PokkharaÑ 285 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
Potaliyopi kho gahapati 27 
PoriyÈ 286 
PorÊ 286 
Porohiccena 297 
PaÑsuk|likÈ 166 
PaÑsupisÈcakaÑ 187 

[ Pha ] 
Phandato phandÈpayato 83 
PhassÈ phusanti 73 
PhÈsuvihÈro hoti 127 
PhÊtÈ 41 
PhuÔÔho kammavipÈkena 236 
Phusanti phassaÑ 212 

[ Ba ] 
BandhanÈgÈriko 8 
Bandhukarogo no 243 
BarihisatthÈya 8 
BalavÈ 306 
BalÈnÊkaÑ 298 
BalaÑ gahetvÈ 203 
BahvÈbÈdhÈ nÈma 246 
BahiddhÈ 270 
BahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ 30 
Bahusa~kappaÑ 208 
Bah|naÑ ÈcariyapÈcariyo 288 
Bah|hi bahutarÈ 142 
BÈrÈÓaseyyakaÑ 179 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ba ] 
BÈlakiniyÈ 38 
BÈle ca paÓÉite ca 159 
Bindu 270 
BimbaÑ 208 
BilaÑ olaggeyyuÑ 292 
BÊjÈnaÑ taruÓÈnaÑ 122 
BuddhamantÈ 249 
Buddho tÈdÊ pavuccati 271 
BuddhaÑ 298 
BeluvagÈmake 8 
ByakkhissaÑ 295 
ByaÒjanamattÈya 268 
BrahmacariyapariyosÈnaÑ 75 
Brahmacariyassa kevalÊ 271 
Brahmacariyena 301 
BrahmacariyaÑ 303 
BrahmajÈ 221 
BrahmadÈyÈdÈ 221 
BrahmanimmitÈ 221 
Brahmapattassa 69 
Brahmabh|to 277 
Brahmabh|tena attanÈ 7 
Brahmassaro 262 
BrahmÈ Sakko 302 
Brahmujugatto 260 
Brahmuno puttÈ 221 
BrahmadeyyaÑ 283 
BrahmaÒÒÈya pajÈya 288 
Brahmavacchasi 285 
BrahmavaÓÓÊ 285 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ba ] 
BrahÈ 275 
BrÈhmaÓagahapatikesu 214 
BrÈhmaÓa bho KaccÈna 221 
BrÈhmaÓiyo 279 

[ Bha ] 
BhagavantaÑ etadavoca 27 
BhagavantaÑyeva purakkhatvÈ 17 
BhaginÊ 204 
BhattÈbhihÈre 245 
BhaddikÈ bhante ÈvaÔÔanÊ 67 
Bhabbo abhinibbhidÈya 22 
Bhamukantare 264 
BhayaÔÔo 126 
Bhavanirodho 86 
BhavÈbhavesu 212 
BhassantÈ 159 
BhÈyitabbaÑ 119 
BhÈvanÈya pÈrip|riyÈ 168 
BhÈvayato 99 
BhÈvetabbaÑ 276 
BhÈveti 71 
BhÈvo 84 
BhÈsitamanubhÈsanti 290 
BhikkhÈcariyaÑ 292 
BhikkhusaÑghena 249 
Bhinnena sÊsena 234 
BhisakkaÑ 100 
BhutÈvigatuppannanti 173 
Bh|tapubbaÑ 115, 280 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Bha ] 
Bh|tÈ 73 
Bh|nahuno 147 
Bh|migataÒca vehÈsaÔÔhaÒca 287 
Bh|miladdhuppannaÑ 174 
Bh|ripaÒÒassa 69 
BhesajjaÑ kareyya 153 
BhogÊ 275 

[ Ma ] 
MakkaÔacchÈpakaÑ 67 
Maghadeva-ambavane 213 
MacchaghÈtako 8 
MajjhimÈya 204 
MajjhimÈya dvÈrasÈlÈya 66 
Majjhimopi 290 
Majjhe 300 
MaÓÉanakajÈtiko 182 
MaÓÉabyo 55 
MaÓÉalamÈÄaÑ 274 
Mattaso nijjhÈnaÑ khamanti 133 
MattikaÑ 207 
MathitÈnaÑ 137 
MadhurÈya 220 
MantapadaÑ 289 
MantÈ 304 
Mantesu 250 
Mando 162 
ManasÈkÈsi 204 
ManÈpo 201 
Manujassa 68 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 339 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
Manujindo 275 
ManussagahaÓe 5 
ManussarÈhasseyyakÈni 241 
ManopaÔibaddho 40 
ManodaÓÉasmiÑ 41 
ManobhÈvanÊyÈnaÑ 183 
ManomayÈ 85 
ManomayaÑ 181 
Manosa~khÈro 73 
ManosattÈ nÈma devÈ 40 
Mama bhattÈ 243 
Mama yÈnÈ 244 
Mayampi dÈni 122 
Mayampi hi bhante 4 
MayÈ cetaÑ bhikkhave 130 
MaraÓenapi te -pa-  
   bhavissÈma 202 
MallikÈya ÈrÈmo 183 
MahaccÈ rÈjÈnubhÈvena 241 
MahaÔÔhaÑ 302 
MahatÈ 249 
MahatÈ atthena 7 
MahatÈ bhikkhusaÑghena  
   saddhiÑ 1 
Mahato 69 
Mahaddhano 285 
MahapphalÈ hoti 96 
Mahallako 210 
MahÈkappino 161 
MahÈkiccaÑ 302 
MahÈdhikaraÓaÑ 302 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MahÈnÈmaÑ sakkaÑ Èmantesi 20 
MahÈnisaÑsÈ 96 
MahÈpaÒÒassa 69 
MahÈpaÒÒo 7 
MahÈpurisalakkhaÓaÑ 249 
MahÈpurisassa 250 
MahÈbhogo 285 
MahÈsamÈrambhaÑ 302 
Mahito 230 
MahesiÑ 300 
MÈÓavehi 115 
MÈta~gÈraÒÒaÑ 63 
MÈtito ca pitito ca 284 
MÈtu 115 
MÈtugÈmassetaÑ 
   adhivacanaÑ 123 
MÈnusakaÑ yogaÑ 300 
MÈ no viheÔhetha 208 
MÈ me bhonto 274 
MÈyÈvÊ 39 
MÈrasenappamaddano 277 
MigacÊre 204 
Migabh|tena cetasÈ viharanti 116 
Migavo 210 
MicchÈdiÔÔhi 71 
MicchÈpaÔipatti 302 
MiÄhasukhaÑ 119 
MukhÈdhÈne kÈraÓaÑ kÈreti 111 
Mukhe Èhareyya 77 
MuÒjamhÈ ÊsikaÑ 181 
MuÓÉakena samaÓakena 194 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MuttaÑ rÈgehi 271 
Muditassa 68 
MuddhÈvasitto 8 
Mudu 264 
MudutalunahatthapÈdo 258 
Muni 271 
MedhÈviÑ 298 
Monapattassa 68 
Monassa 69 
Mom|ho 162 
MoranivÈpo 163 
Moho 299 

[ Ya ] 
Yakkhassa 69 
Yagghe 205 
YaÒca loke vuttaÑ 145 
Yajanto 83 
YaÒÒe 280 
YaÒhi mayaÑ bhante 239 
Yato 109 
Yatra hi nÈma 226 
YathÈ 250 
YathÈ uggÈhamÈnassa 184 
YathÈ taÑ 105 
YathÈ taÑ gahapatissa 27 
YathÈdhammaÑ paÔikarosi 106 
YathÈparisaÑ 270 
YathÈ BhagavÈ aÒÒÈsi -pa-  
   kÈlaÑ maÒÒasi 204 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ya ] 
YathÈ maÑ paÔibhÈseyya 186 
YathÈ yathÈ kho 201 
Yattha amoghÈ 277 
Yattha yattha 81 
Yattha sabbaso -pa- nirujjhanti 31 
Yatthassa te 185 
Yattha sudaÑ mayaÑ 241 
YadakkhÈtaÑ 294 
YadÈ pana bhante BhagavÈ 186 
YadidaÑ pasavo 5 
Yadeva tattha hoti 
   vedanÈgataÑ 103 
YasmiÑ aggivessana samaye 144 
Yassa kho tvaÑ brÈhmaÓa 
   kammassa vipÈkena 234 
YassatthÈya 75 
Yassa natthi dhuvaÑ Ôhiti 209 
Yassassino 164 
YassuddiÔÔhassa 134 
YÈnaÑ vÈ poriseyyaÑ 31 
YÈpi kho te 142 
YÈya nÈbhisajje 299 
YÈyaÑ upekkhÈ nÈnattÈ 
   nÈnattasitÈ 30 
YÈvatakena antarena 5 
YÈvatakvassa 261 
YÈvatÈ 183 
YÈvatÈdohipi 195 
YÈvaÒcidaÑ 2 
YÈva supaÒÒattÈ 4 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ya ] 
YÈvÈÄÈhanÈ 158 
YugaÑ 285 
YugamattaÑ 266 
YugÈdhÈne 111 
YuÒjati BuddhasÈsane 235 
YuvÈ 182 
Ye evamÈhaÑsu 142 
Ye gottapaÔisÈrino 24 
Ye dhammamevÈdapayanti 235 
Yena ÈrÈmo 231 
Yena kÈmaÑgamo 151 
YenaÒÒataro vanasaÓÉo 
   tenupasa~kami 26 
Yena BhagavÈ 12 
Yena r|pena 138 
Yena rÈjÈ Korabyo 
   tenupasa~kami 210 
Yena santhÈgÈraÑ 12 
Yena so vanasaÓÉo 114 
Yebhuyyena 253 
YesaÑ 281 
YesaÑ kho ahaÑ 28 
Yo imesaÑ 186 
Yo kÈyasmiÑ 
   kÈyachando 144 
Yo kho JÊvaka 35 
Yo janako 281 
YonijÈva samÈnÈ 279 
YojetvÈ 217 
YonipamukhasatasahassÈni 160 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ya ] 
Yopi so bhikkhave satthÈ 134 
Yo byÈpÈdo 99 
Yo me ayaÑ bhante 
   kucchigato 226 
Yo vedi 271 
YaÑ icchati taÑ haratu 197 
YaÑn|nÈhaÑ 254 
YaÑ BhagavÈ 115 
YaÑ sudaÑ 66 
YaÑ hi mayaÑ bhante 232 

[ Ra ] 
Rakkhateva soÓÉaÑ 90 
RakkhÈvaraÓaguttiÑ 221 
RakkhitaÑ 149 
Ra~gakkhamo ceva paÓÉitÈnaÑ 67 
Ra~gakkhamo hi kho 67 
RajojallaÑ 259 
RajodhÈtuyo 161 
RajitaÑ 67 
RaÒÒo a~ganteva sa~khaÑ  
   gacchati 114 
RaÔÔhapÈlassa mÈtaraÑ  
   etadavoca 205 
RaÔÔhapÈlo 199 
RatiÑ 300 
Rathesabho 275 
RasaggasaggÊ 261 
RasapaÔisaÑvedÊ 268 
RassaÑ 299 
RÈgÈnuddhaÑseti 123 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ra ] 
RÈgo 99 
RÈjakathÈ 155 
RÈjakumÈro 76 
RÈjabhoggo 114 
RÈjabhoggaÑ 283 
RÈjÈ 251 
RÈjÈno 275 
RÈjÈnaÑ nissÈya 293 
RÈjÈbhinÊto 126 
RÈjÈbhirÈjÈ 275 
RiÒcati 82 
RittakaÑ 304 
Ritto tuccho 106 
Rukkham|likÈ 166 
Ruciradhammassa 68 
RuÄhanÊyaÑ 135 
R|papariÄÈhaÑ 149 
R|pameva nu kho BhagavÈ 94 
R|parataÑ 149 
R|pÈrÈmaÑ 149 
R|pÈnaÑyeva nibbidÈya 
   virÈgÈya nirodhÈya 
   paÔipanno hoti 85 
R|pÊ 176 
Rogato 102 
Rogabh|to 153 
RoditamattÈ 184 

[ La ] 
LaÔukikÈ sakuÓikÈ 116 
LabheyyÈhaÑ bhante 74 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ La ] 
Li~gaÑ jÈtimayaÑ 295 
Luddho 8 
L|khacÊvaradharÈ 166 
LokakkhÈyikÈ 156 
LokÈyataÑ 249 
LobhanÊyesu dhammesu 291 

[ Va ] 
Va~keyyÈni 5 
VacÊsa~khÈro 73 
VacchatarÈ 8 
VacchatarÊ 8 
VaÒjhÈ 159 
VaÓÓapokkharatÈya 285 
VatavantaÑ 298 
Vattasampanno 294 
Vatena 161 
Vatthaguyhe 253 
VatthaguyhaÑ 259 
VantalokÈmisassa 68 
Vayo anuppatto 210 
VarattaÑ 298 
Varadharo 163 
Vasanto ca nÈrÈdheyya 158 
VasÊkatvÈ 277 
Vassiko 149 
VÈcÈtipi na hoti 184 
VÈcÈvikkhepaÑ Èpajjati 162 
VÈcitamanuvÈcenti 290 
VÈcaÑ nicchÈreyya 153 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VÈdaÑ Èropehi 76 
Vik|jitamattÈ 184 
VigatakathaÑkatho. 
   VesÈrajjapatto 66 
VigatacÈpallo 288 
VigatavalÈhake 188 
VigatuppannaÑ 173 
Viggaho 144 
VighÈtapariÄÈhÈ 28 
Vicikicchati 253 
VicittaÑ mÈlaÑ gantheyya 70 
VicchaÉÉayamÈno 267 
VijanavÈtÈni 241 
VijjantarikÈya 115 
VijÈyamÈnÈ 279 
VijjÈsampanno itipi 23 
Vijitavijayassa 68 
VijitÈvinaÑ 300 
VijitÈvÊ 251 
ViÒÒÈÓakasiÓaÑ 179 
ViÒÒÈpaniÑ 299 
ViÒÒÈpeyya 182 
ViÒÒeyyo 270 
VitaccheyyuÑ 31 
Viditavedassa 69 
Viddhe 188 
Viddho assa 100 
VipajjamÈnaÑ 302 
VipariÓÈmo 122 
Vippasanno 180 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
Vipassissa 69 
Vimalassa 68 
Vimutti 114 
VirajaÑ vÊtamalaÑ 65 
Vir|par|pena 213 
VivaÔÔacchado 252 
Vivari BhagavÈ dvÈraÑ 242 
VivÈho 274 
Vivicca akulehi 102 
Vivicceva kÈmehi 102 
VivekavaÔÔo 267 
VivekaÑ 126 
VissajjethÈti vatvÈ 210 
VissajjeyyuÑ 31 
VissaÔÔhÈya 286 
VissaÔÔho 270 
VissaramakÈsi 115 
VisÈkhÈkathÈ 156 
VisuddhaÑ 271 
VisaÑyuttaÑ 298 
VihÈro 241 
VihÈraÑ pavisitvÈ 242 
VihesÈ 99 
VÊmaÑsamÈno 244 
VÊra~gar|pÈ 252 
VÊrassa 68 
VÊrÈ 252 
VÊriyaÑ Èrabhati 168 
VÊraÑ 300 
VÊsavassasatiko 249 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VÊse indriyasate 161 
VuÉÉhÈ 213 
VuÉÉhihesÈ BhaddÈli 
   ariyassa vinaye 106 
VuÉÉho 210 
Vuttasiro 278 
Vuttova naÑ vadeyya 148 
VuddhasÊlassa 68 
VuddhasÊlÊ 286 
VuddhasÊlena 286 
V|pakaÔÔho 75 
Vekhanaso 191 
Vedassa 68 
Venayikassa 68 
VeyyÈkaraÓassa 69 
Vesamantarassa 68 
VokÈraÑ 297 
VocaritÈ 133 
VohÈrasamucchedÈya 27 
VohÈraÑ 297 
VohÈro 27 

[ Sa ] 
Sa-upÈyÈsaÑ 137 
SakaÓikaÑ 182 
Sa~kappo 184 
SakammunÈ haÒÒati 213 
Sakkassa 69 
SakkÈ tÈta RaÔÔhapÈla 207 
SakkÈyadiÔÔhipariyuÔÔhitena 101 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Sakideva 10 
Sa~karitvÈ sa~karitvÈ 229 
SakkharappabhedÈnaÑ 249 
Sa~khatiyo 115 
Sa~khadhamo 182 
Sa~khÈya 127 
SaggakathaÑ 65 
SaggÈpÈyaÒca 271 
Sa~gÈtigaÑ 298 
Sa~gÈmÈvacaro 90 
Sa~ghÈÔiÑ paÒÒÈpetvÈ 20 
Sa~ghino 164 
Sa~ghÊ 284 
Saccavajjena 83 
SaccÈnubodho 291 
SaccÈnuppatti 291 
Sace agÈraÑ ajjhÈvasati 251 
Sace kho te JÊvaka idaÑ 
   sandhÈya bhÈsitaÑ 35 
Sace je saccaÑ 205 
Sace taÑ 204 
SaccaÑ 299 
Sacce patiÔÔhÈya 39 
SaÒÒÈto 79 
SaÒÒÈmayÈ 85 
SaÓÔhapesi 157 
SaÓhassa 100 
Satta devÈ 161 
Satta pisÈcÈ 161 
Satta saÒÒÊgabbhÈ 161 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SattannaÑtveva kÈyÈnaÑ 160 
SattÈnaÑ hitÈhitaÑ 5 
SatiÓakaÔÔhodakaÑ 283 
Satinepakkena 21 
SatisammosÈ 119 
Sati sati-Èyatane 141 
Sattime bhikkhave puggalÈ 131 
Sattussado 260 
SattussadaÑ 283 
Sattesu hÈyamÈnesu 108 
SadhaÒÒaÑ 283 
SaddhammasaÒÒatti 82 
Saddhamme antaradhÈyamÈne 108 
Saddhammehi 21 
SaddhÈjÈto 134 
SaddhÈmattakena vahati  
   pemamattakena 108 
SaddhÈvimutto 132 
SaddhÈniviÔÔhÈ 133 
SaddhÈnusÈrimhi 132 
SaddhÈmattaÑ 133 
Saddhe 280 
Saddho 225 
SaddhaÑ niveseti 291 
Santaggivessana 143 
Santatavuttino 3 
SantatasÊlÈ 3 
SantiÔÔhati 98 
Santi hi Kandaraka 3 
Santo 302 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SanthÈgÈraÑ 8 
SadukkhaÑ 137 
SadosaÑ 185 
SandÈnaÑ 298 
SandiÔÔhikaÑ 277 
SandhiÑ 83 
Sana~kumÈrena 24 
SanighaÓÉukeÔubhÈnaÑ 249 
SanidÈnaÑ 167 
SannidhikÈrakaÑ kÈme  
   paribhuÒjituÑ 162 
SapadÈnacÈrino 166 
SapariÄÈhaÑ 137 
Sappatissena 128 
SappÈÔihÈriyaÑ 167 
Sappitelena 8 
SampajjamÈnaÑ 72 
SampannakusalaÑ 183 
SampannanivÈraÓapÈvuraÓo 27 
SampannaphalaÑ 31 
SampayojetvÈ 165 
SamparÈyikÈhaÑ bhante 246 
SammappadhÈnÈ 247 
SambodhagÈmÊ 176 
SambodhasukhaÑ 119 
SambodhÈya 22 
Sabba-ahaÑkÈramamaÑkÈra- 
   mÈnÈnusayÈnaÑ 137 
SabbakÈyeneva 266 
Sabba~gapacca~giÑ 181 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SabbamaÒÒitÈnaÑ 137 
SabbayogavisaÑyuttaÑ 300 
SabbavÈridhuto 41 
SabbavÈriphuÔo 41 
SabbavÈriyutto 41 
SabbavÈrivÈrito 41 
SabbasanthariÑ santhÈgÈraÑ 
   santharitvÈ 12 
SabbasaÑyojanaÑ 298 
SabbÈkÈrasampanno 180 
SabbÈ tÈ rattiÑ 115 
SabbÈmitte 277 
Sabbe jÊvÈ 84 
Sabbe pÈÓÈ 84 
Sabbe bh|tÈ 84 
Sabbe sattÈ 84 
SabbaÑ me nakkhamati 142 
SabbaÑ pahÈya gamanÊyaÑ 211 
SabyÈbajjhakÈyasa~khÈro 73 
SabyÈbajjhÈ phassÈ phussanti 73 
SabyÈbajjho 239 
SabyÈbajjhaÑ 73 
SabyÈbajjhaÑ lokaÑ 73 
SamaggÈ bhuÒjissÈma 115 
SamaÓaseyyÈnur|paÑ maÒÒe 147 
SamaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ 91 
SamaÓayakkho 4 
SamaÓe Gotame 163 
SamaÓena vÈ 12 
SamatittikaÑ 165 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SamattaÑ samÈdinnaÑ 71 
Samadhigayha tiÔÔhati 184 
SamannÈgato 286 
Samannesi 252 
SamayappavÈdakaÑ 183 
Samayopi kho te BhaddÈli 106 
SamavaÔÔakkhandho 261 
SamavÈpakaÑ 117 
SamavepÈkiniyÈ 225 
SamasamÈ 159 
Sammadeva 75 
SammÈÒÈÓaÑ 114 
SammÈ dukkhakkhaya- 
   gÈminiyÈ 225 
SammÈpaÔipattiÑ 302 
SammÈsambuddhena 9 
SamihitaÑ 290 
SammuccÈ 304 
SamudÈcarati 208 
SamudÈcaranti 118 
SamudÈcÈruppannaÑ 174 
SamuddakkhÈyikÈ 156 
SamussitaÑ 208 
Sameti 153 
SamohaÑ 185 
SayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 75 
SayaÑvasÊ 151 
Sarasa~kappÈ 118 
Sarassa 205 
SarÈgaÑ 185 
SaritÈ anussaritÈ 21 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Sar|pavacchÈya 8 
Sallakatto 277 
SavanÊyo 270 
SavighÈtaÑ 137 
SasakkaÑ 158 
SasakkaÑ na karaÓÊyaÑ 90 
SasÈgarantaÑ 212 
SahakathÊ 139 
SahanukkamaÑ 298 
Sahadhammiko vÈdÈnuvÈdo 33 
Sahavatthebhi sobhati 209 
SahitaÑ me 164 
Sahetur|paÑ 246 
SÈÔheyyatÈ 5 
SÈÔheyyÈni 5 
SÈdÈnesu 299 
SÈdhupaÒÒassa 68 
SÈdhu me bhavaÑ Gotamo 139 
SÈdhusammatÈ 164 
SÈdhu sÈdhu Œnanda 24 
SÈdhu hoti 63 
SÈnuggahÈ 282 
SÈni haranti 31 
SÈ pana doÓiyÈ 280 
SÈpi nÈma bhikkhave  
   saddhÈ nÈhosi 134 
SÈmaÒÒaÑ 117 
SÈmaÒÒaÑ pattÈ 159 
SÈmukkaÑsikÈ 65 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SÈyamanusiÔÔho pÈto 
   visesaÑ adhigamissati 226 
SÈrattarattÈ 282 
SÈrÈgÈya santike 86 
SÈre patiÔÔhitaÑ 138 
SÈhuÄicÊrena 153 
SvÈgataÑ bhoto 
   Œnandassa 157 
SikkhÈkÈmÈ 116 
SikkhaÑ paccakkhÈya 99 
SitaÑ pÈtvÈkÈsi 193 
Sithilahanuno 100 
SiyÈ aÒÒathattaÑ 122 
SiyÈ no 39 
SiyÈ kukkuccaÑ  
   siyÈvippaÔisÈro 104 
SirivaÉÉhaÑ mahÈmattaÑ 239 
SÊlakathaÑ 64 
SÊtibh|to 7 
SÊtodakapaÔikkhitto 40 
SÊlavÈ 286 
SÊlavÈ hoti 185 
SÊlasampanno 21 
SÊlena 161 
SÊhapubbaddhakÈyo 260 
SÊhahanu 262 
SÊhÈva ekacarÈ 274 
SukkavipÈkaÑ 72 
Sukko 221 
SukkaÑ 72 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Sukhadukkhe 161 
SukhapaÔisaÑvedÊ 7 
Sukhaparibhato 202 
SukhÊ 151 
Sukhedhito 202 
SukhaÑ upalabbhati 81 
SugataÑ 300 
SujÈto 275 
SuÓohi yassÈhaÑ 
   sÈvako 68 
SuÓantu dhammaÑ kÈlena 235 
Sutaparisa~kitaÑ 33 
SutametaÑ 35 
SutametaÑ bhante 63 
SutaÑ 33 
SuttaguÄe 162 
Suttabandhanehi 191 
Suparikammakato 180 
SuppatiÔÔhitacittÈ 4 
SuppatiÔÔhitapÈdo 257 
SupinasatÈni 161 
Subhagavaniko 304 
SubhÈsubhaÑ 299 
Subho 180 
Subhanteva adhimutto 
   hoti 176 
Sumano 183 
Sumukho 275 
Suruci 275 
SuvaÓÓadubbaÓÓÈni 177 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SuvaÓÓavaÓÓo 259 
Susamacittassa 68 
Susamatto samÈdinno 82 
SusukkadÈÔho 275 
SusukÈbhayaÑ 123 
S|karakhatÈyaÑ 141 
S|peyyaÑ 115 
S|rakathÈ 156 
S|rÈ 252 
SekhÈya vijjÈya pattabbaÑ 140 
Sekho pÈÔipado 19 
Seho 144 
SenÈsanÈni paÒÒÈpaya- 
   mÈnÈ 120 
Seniyo 71 
SemhÈrassa 100 
SeyyathÈpi manussÈ 74 
SeyyathÈpi RÈhula raÒÒo  
   nÈgo 89 
SeyyathÈpi mahÈsamuddo 138 
SeyyathidaÑ 251 
Seyyo 292 
SeyyaÑso 292 
SerivihÈrena 128 
SerÊ 151 
So kho panassa ÈyasmÈ 127 
Socayato 83 
SoÓÉÈyapi kammaÑ karoti 90 
So tattha Ôhito 103 
So tehi dhammehi 102 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SotaÑ 291 
So tattha Ôhito 103 
SottisinÈniÑ 194 
So dÈni 76 
Sodhento 210 
So na sakkuÓeyya 117 
SopÈsi kammavÈdÊ 137 
Sobbhe 230 
SomÈ ca bhaginÊ sakulÈ 
   ca bhaginÊ 245 
So vatassaÑ 117 
So vÈ maÑ aparantaÑ 187 
So vivicceva kÈmehi 107 
SaÑkileso 65 
SaÑghÈÔiÑ paÒÒÈpetvÈ 20 
SaÑpucchituÑ Ègacchanti 289 
SaÑpurekkharonti 289 
SaÑyamena 83 
SaÑyogÈya 86 
SaÑyojanÈni 101 
SaÑyutto 118 
SaÑvarÈya 149 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SaÑvutaÑ 149 
SaÑviggo 148 
SaÑvibhattesu dhammesu 237 
SaÑvutattassa 68 
SaÑsÈro 299 
SaÑsuddhagahaÓiko 285 

[ Ha ] 
HatthakukkuccaÑ 267 
HatthÈnaÑ 205 
HatthatthaÑ gacchanti 229 
HatthÈrohaputto 1 
HatthismiÑ 211 
Hatthesu dhotesu 268 
Handa 121 
Haratha bhante haratha  
   bhadramukhÈ 198 
HarÈyitabbaÑ 90 
HaliddavasanaÑ 70 
HassakaÑyeva 304 
HÊne 293 
Hetur|paÑ 246 
Hoti ca na ca hoti 137

 



  

 



  

MajjhimapaÓÓÈsaÔÔhakathÈya 
 

NÈnÈpÈÔhÈ 

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

MajjhimapaÓÓÈsaÔÔhakathÈya 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
Agathitoti taÓhÈya agathito = Agadhitoti taÓhÈya agadhito (SyÈ, Ka) 35 
AggihomasÈlÈyaÑ = AggihottasÈlÈyaÑ (SÊ, SyÈ) 146 
A~gulimattampi = A~gulimattampi aÉÉha~gulimattampi (SÊ) 270 
AcelakapÈÄiÑ = AcelakaladdhiÑ (SÊ, SyÈ) 189 
Acalo anobaddho = AcalÈsanabandho (SÊ, SyÈ) 96 
Acchindananti = AcchaÉÉhananti (SÊ), AviÒchananti (®ÊkÈ) 246 
AjÈnÈpetvÈ = AnÈÓÈpetvÈ (SÊ) 62 
AÒÒajÈtiko = AÒÒÈ jÈtÊti (SyÈ, Ka) 296 
AÒÒatrayogenÈti = AÒÒatthayogenÈti (SÊ, SyÈ) 138 
AÒÒÈrÈdhanaÑ = AÒÒÈyÈrÈdhanaÑ (Ka) 134 
AÒÒe”ti = AÒÒoti (SÊ, SyÈ) 58 
AÒÒaÑ = AÒÒena (SyÈ) 184 
AÔÔhÈrasa = SattarasÈÔÔhÈrasa (Ka) 89 
AtappakataraÑ = AnukappataraÑ (SyÈ) 80 
AtthatthitaÑ = AttatthiyÈ (SÊ, SyÈ), AttatthÈya (PÈÄiyaÑ) 56 
Attani = AttanÈ (SyÈ) 44 
Attano attano = Attano (SÊ, SyÈ) 120 
AtthaviÒÒÈpanikaÑ = AtthaviÒÒÈpanikaÑ apisuÓaÑ (SÊ, SyÈ) 299 
AttÈ kilamito = Attakilamatho (SyÈ, Ka) 74 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
Atid|re = Avid|re (Ka) 265 
AticÈriyamÈno = AbhittharayamÈno (SÊ), AbhitÈrayamÈno (SyÈ) 277 
Atisugandho = Atisugandhagandho (SÊ, SyÈ) 150 
AtthidevÈti = AdhidevÈti (Ka) 309 
AduÔÔhassa = AnuÔÔhassa (Ka) 69 
AdaÑsu = PaÔÔhapesuÑ (SÊ) 163 
AdhidevÈ nÈma = AtidevÈ nÈma (SÊ, SyÈ) 309 
AdhimÈnamattampi = AtimÈnamattampi (Ka) 29 
Anajjhopannoti na adhi-opanno = AnajjhÈpannoti na adhi-Èpanno (SyÈ) 35 
AnappÈhÈroti = AppÈhÈroti (SÊ, SyÈ) 165 
AnavajjaÔÔhena = Œrogya-anavajjaÔÔhena (SÊ) 158 
AniyataÑ = AdassitaÑ (Ka) 240 
AnuÒÒÈtÈ = AnumatÈ (Ka) 24 
AnicchakÈ = AnicchamÈnakÈ (SÊ), AnicchantÈ (Ka) 202 
Anussukko = Anuyutto (DÊ-®Ôha 1. 222 piÔÔhe.) 251 
AntarÈvÈro = AnantaravÈro (SÊ) 180 
AntosamÈpattikkhaÓeyeva = AntosamÈpattiyaÑ  
 samÈpattikkhaÓe ceva (SÊ, SyÈ) 102 
ApariyattaÑ = ApariyantaÑ (SÊ, SyÈ) 120 
AparihÈnadhammo = AppahÈnadhammo (SÊ, SyÈ, Ka) 140 
ApassitvÈ = AsahitvÈ (Ka) 207 
ApicÈpi so = AthÈpi so (SyÈ, Ka) 58 
AppiyaÑ = AsaddhiyaÑ (Ka) 71 
ApphoÔentÈ = Na appoÔhentÈ (SyÈ, Ka) 263 
AbbhussakkamÈnaÑ = AbbhussukkamÈnaÑ (SyÈ) 54 
AbyositattÈti = AsositattÈti (SÊ) 212 
Abhido = AbhidosaÑ (Ka) 188
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
Abhisa~khÈsÊti = Sa~khÈsÊti (SÊ, SyÈ) 229 
AyaÑ kÈraÓÈ kariyati = IdaÑ kÈraÓaÑ kariyati (SyÈ) 111 
AraÔÔhaÑ karissantÊti = RaÔÔhaÑ pÊÄaÑ karissantÊti (SÊ, SyÈ) 44 
AriyiddhiyaÑ = AriyasiddhiyaÑ (SÊ) 206 
AvaÒcayi = AheÔhayi (JÈtakapÈÄiyaÑ) 48 
Avabh|tÈ vÈti = Avabh|tÈ cÈti (SÊ, SyÈ) 308 
Avassayena mayÈ = Avassayo (Ka) 52 
AvassikabhikkhukÈle = AÉÉhavassikabhikkhukÈle (SyÈ) 89 
AvirodhappasaÑsÊnanti = AvirodhappasaÑsananti (SyÈ, Ka) 235 
AsaÓÔhahanikaÑ = AsaÓÔhahanakaÑ (SÊ, SyÈ) 45 
Asati = AntaradhÈnesu (Ka) 108 
Assa bhikkhuno = SÊlavantassa bhikkhuno (SÊ, SyÈ) 23 
AssÈtipÈpaÑ = AtipÈpaÑ (SyÈ, Ka) 292 
AsuddhabrÈhmaÓÈ = SuddÈ brÈhmaÓÈ (SÊ, SyÈ) 59 
Asuvisuddhameva = Avisuddhameva (SÊ, SyÈ) 177 
AhesuÑ = AkaÑsu (SÊ) 215 
AÑsiyo = RÈsiyo (Ka) 79 
AÑsÊsu = RÈsÊsu (Ka) 79 

  [ Œ ] 
ŒgatamhÈ = Œgamma (SÊ) 278 
Œcariyassa = ŒcariyiniÑ (SÊ) 227 
ŒjÊvitapariyantanti = “ŒpanakoÔikan”tipi pÈÔho, 
 ÈjÊvapariyantanti (SyÈ) 243 
ŒtumÈrÊ mÈtumÈrÊti = Œtu mÈtumÈrÊti (Ka) 115 
ŒdaraÑ = ŒgataÑ (SyÈ, Ka) 219 
ŒdÈnagahaÓamuÒcana = ...puÒchana (Ka) 37 
ŒnetÊti = AnatÊti (SÊ) 301 
ŒnesiÑ = ŒnayiÑ (SÊ), Œnemi (Ka) 207 
ŒmantetvÈ = Œmantesi (SÊ, SyÈ) 88 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Œ ] 
ŒvaÔÔito = ŒvaÒcito (Ka) 284 
ŒvijjhitvÈ = ŒvijjitvÈ (®ÊkÈ) 283 
Œvuso = ŒmÈvuso (SÊ) 121 
ŒvedhitaÑ = ŒvellitaÑ (PÈÄiyaÑ), ŒveÔhitaÑ (SÊ, SyÈ) 57 

  [ I ] 
ItvevÈti = Icceva (SyÈ) 230 
Idha = IdaÑ (Ka) 118 
IminÈva = IminÈ ca (SÊ) 272 
Imehi paÒcahi = PaÒcahi k|Ôeti (SÊ) 25 
IsidattapurÈÓÈti = IsidantapurÈÓÈti (SyÈ, Ka) 243 

  [ U ] 
UkkaÓÔhitatÈ = UkkaÓÔhitÈ (SÊ, Ka) 99 
Uggatuggatameva = Uggatabh|taÑ tameva (Ka) 210 
UccakulÈti = UccakulÈnÊti (SyÈ), Uccakuleti (Ka) 171 
UccinitvÈti = UcchinditvÈti (Ka) 166 
UcchindantÈ = OcinantÈ (SÊ, SyÈ) 51 
UÉÉÊyeyyÈti = UÉÉeyyÈti (SÊ), Uyyayeyya (SyÈ) 31 
UÓhameva = UÓhuÓhameva (SÊ) 104 
UÓhavÊriyÈni = UÓhavirissÈni (SyÈ) 149 
UÓhÊsaÑ patto = UÓhÊsapaÔÔo (SÊ) 258 
UdakadÈnaÑ Èharanto viya = UdaraÑ Èhananto viya (SÊ),  
 UdakÈdÈnaÑ Èharanto viya (SyÈ) 267 
Udenoti = Utenoti (Ka) 224 
UpakÈrÈya = UpakÈrÈvahaÑ (DÊ-®Ôha 1. 220 piÔÔhe.) 249 
Upapannaphalanti = Uppannaphalanti (SÊ, SyÈ) 31 
Upabhogo = Sambhogo (Ka) 114 
Upasa~kamanto = Upasa~kamito (?) 114 
UpasumbheyyÈti = UpacchumbheyyÈti (SÊ), UpaccambheyyÈti (SyÈ) 30 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ U ] 
UppÈditaÑ r|pajjhÈnaÑ r|paÑ = UppÈditaÑ r|paÑ (SÊ) 176 
UpphÈlesÊti = OpÈdesÊti (SÊ), UppÈlesÊti (SyÈ) 238 
Uposathakammena = Uposathakammena va (DÊ-®Ôha 1. 145 piÔÔhe.) 83 
UmÈpupphanti = UmmÈpupphanti (SÊ, Ka) 179 
UraÑ = Udare (SÊ), UdaraÑ (SyÈ) 193 
UlloketvÈ = OloketvÈ (Ka) 169 
UÄurÈjÈva = UsabharÈjÈva (SÊ, SyÈ) 17 

  [ E ] 
EkavimÈnasmiÑyeva = EkavimÈnasmiÑ ye (SÊ) 248 
EkasmiÑyeva = EkekasmiÑyeva (SÊ, SyÈ) 167 
EkÈvajjanena ekacittena = Ekacittena ekajavanena (SÊ, SyÈ) 246 
EkÈhampi = EttakaÑ kÈlampi (Ka), Ekampi (SyÈ) 307 
Ek|navÊsati = Ek|navÊsatipucchÈ (SyÈ) 10 
EkekissÈ disÈya = Na ekikÈyÈdinnÈ viya (Ka) 284 
EtesaÑ = Ete sabbe (SyÈ, Ka) 63 
EthÈvuso = EvaÑ Èvuso (Ka) 105 
Evamanena = EvaÑ gamanena (Ka) 265 
EvamevaÑ tampi = Evametampi (SÊ, SyÈ) 142 
Evamassa hi = Etassa hi (SÊ, SyÈ) 112 
Evamesa = Evameva (SÊ, SyÈ, Ka) 304 
Evar|piÑ = Evar|paÑ (SyÈ) 156 

  [ O ] 
OgÈhissati = OgÈhÊyati (SÊ, SyÈ) 68 
OtaritvÈ = OttharitvÈ (SÊ) 139 
Otallako = Okallako (®ÊkÈ), Ogallako (SyÈ, Ka) 56 
OtÈraÑ = OkÈsaÑ (Ka) 256 
Odhisaka-anodhisaka = Odissaka-anodissaka (SÊ, SyÈ) 306 
OpÈrambhoti = OpÈrabbhoti (®ÊkÈ) 239 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ O ] 
ObaddhÈnÈbaddhaÔÔhÈnehi = OvaÔÔaÔÔhÈneva hi (SÊ),  
 OvaddhaÔÔhÈnehi (SyÈ) 266 
Oramiya = Atha naÑ (SÊ), Oramattha (SyÈ) 271 
OrimatÊratoparatÊraÑ viya ca = OratÊrato pÈratÊraÑ viya ca (SÊ) 31 
OlokanakapadumaÑ = OlambakapadumaÑ (SÊ) 222 
Osaranti = Na osaranti (SÊ) 293 

  [ Ka ] 
KakkhaÄatarÈ = KakkhaÄakarÈ (SÊ) 97 
KaÓhaga~gÈti = KaÓÓaga~gÈti (SyÈ, Ka) 26 
KatvÈvÈyaÑ = KatvÈ etassa (Ka) 234 
Kanakay|po = Kanakar|po (Ka) 93 
Kappasahassehipi = Kappasatasahassehipi (SÊ) 274 
KapilavatthugamanamaggaÑ = KapilavatthugÈminaÑ maggaÑ (SÊ) 15 
KampetvÈ = KappetvÈ (Ka) 49 
KabaramissakaÑ = KacavaramissakaÑ (SÊ, SyÈ) 166 
KammadÈyajjÈ = KammadÈyajjaÑ (Ka) 73 
KammasatÈni ca = SatÈni cÈti (SÊ, SyÈ) 160 
KammubinduvihÈraÑ = KupuveÓavihÈraÑ (SÊ), 
 KambabindavihÈraÑ (SyÈ) 170 
KayavikkayakÈle = KayavikkayakÈlo (SÊ, SyÈ) 134 
KalambanadÊtÊraÑ = KadambanadÊtÊraÑ (SyÈ), KoÄumbanadÊtÊraÑ (Ka) 112 
Kali~garaÔÔhe pana = ...kira (Ka) 46 
KahÈpaÓatthaÑ na nikkhameyyanti = GahanatthaÑ nikkhameyyÈti (Ka) 45 
KÈkÈ setÈ = KÈko seto (Ka) 156 
KÈsÈvaÑ = SÈÔakaÑ (Ka) 172 
KÈÄatilakava~ka = KÈÄatilakava~ga (SÊ) 182 
KiÑ na = KiÑ nu kho (Ka) 33 
KimirakuÔÔhena = CirakuÔÔhena (SÊ), TimirakuÔÔhena (SyÈ, Ka) 152 
KÊvamahapphalÈ = KiÑ mahapphalÈ (SyÈ) 96 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ka ] 
KuÔeÄitissamahÈvihÈraÑ = KuÄetissamahÈvihÈraÑ (SÊ) 170 
KuÔÔhikÈlo = KuÔÔhakÈlo (SÊ, SyÈ) 152 
KuÓÉalaÒca = KuÓÉale ca (SÊ) 31 
KumÈrakÊÄitaÑ = KumÈrakÊÄakaÑ (SÊ), KumÈrakÊÄikaÑ (SyÈ) 215 
KusaggenudakamÈdÈya = Kusagge udakamÈdÈya (SÊ),  
 Kusagge dakamÈdÈya (SyÈ, Ka) 151 
KuhaÑ kuhanti = KahaÑ kahanti (SÊ) 193 
Kenaci = Tena tena (SÊ, SyÈ) 42 
KelanÈ paÔikelanÈti = KelÈyanÈ paÔikelÈyanÈ (SÊ, Ka), 
 Abhi 2. 365 piÔÔhe pana passitabbaÑ. 288 
KevalaÑ vÊthiyaÑ = KevaÔÔavithiyaÑ (SÊ) 187 
KoÔisahassamattaÑ = KoÔisatasahassamattaÑ (SyÈ) 55 
KoÔisahassaÑ = KoÔisatasahassaÑ (SÊ) 55 
KoÓÉito = KoÔÔhito sukoÔÔhito (SÊ) 281 
KoÄumbe = Kolambe (SÊ) 47 

  [ Kha ] 
Khandhe = Matthake (SÊ) 18 
KhuddakasarÈvÈ honti = KhuddakasarÈvakaÑ hoti (SyÈ) 165 

  [ Ga ] 
GaÓÈ sampannÈti = GaÓÈ saÑhatÈti (Ka), GaÓasampannÈti (SyÈ),  
 GaÓasampattÈti (DÊ-®Ôha 1. 249 piÔÔhe) 284 
GaÓhantena = GaÓhantena setacchattaÑ paÔiggaÓhantena (SÊ) 284 
Gatamattoyeva = Gatamatteyeva (SÊ) 44 
Gayheyya = GaÓheyya (SÊ, SyÈ, Ka) 296 
Garaha-acchariyaÑ = GarahaÓacchariyaÑ (SÊ) 2 
GarubhÈrÈ = GarugabbhÈ (SyÈ) 223 
Gahapati = Gamissati (SÊ, SyÈ) 66 
GahetvÈ = GaÓetvÈ (SÊ) 228 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ga ] 

GÈÄhapalepanenÈti = GÈÄhalepanenÈti (SyÈ) 100 

GilitukÈmo kÈko viya = GilitukÈmo viya (SÊ) 35 

GehayaÔÔhiyo = Gehasandhiyo (SyÈ) 117 

GoliyÈnisuttaÑ = GulissÈnisuttaÑ (SÊ), GolissÈnisuttaÑ (SyÈ) 127 

  [ Gha ] 

GhaÓÉaÑ = GhaÓÔaÑ (SÊ), GhaÓÔhaÑ (SyÈ) 49 

GhÈteti = GhÈtesi (SÊ) 228 

GhÈtetabboti = Jotetabboti (SÊ) 282 

  [ Ca ] 

CaÒcalikappeti = MaÓÉalakappeti (SÊ), Paccalakappeti (SyÈ) 307 

Candattharaka = KaÒcanattharaka (SÊ) 13 

Candena = Navacandena (SÊ) 217 

CÈÔukamyaÑ = PÈtukamyaÑ (SyÈ) 4 

CÈtakasakuÓikÈ = VÈtasakuÓikÈ (SÊ), VÈtakasakuÓikÈ (SyÈ) 116 

CÈtisaÓikaÑ = CÈpi saÓikaÑ 17 

Cinteyya = CinteyyuÑ (Ka) 245 

CuÓÓamattikadÈnaÑ = CuÓÓadÈnaÑ mattikadÈnaÑ (SÊ) 4 

CelappaÔikaÑ = CelapattikaÑ (SÊ) 222 

Ceso = Heso (SÊ, SyÈ) 112 

CorÈ kira = Te kira (SÊ, SyÈ) 115 

  [ Cha ] 

ChattupÈhanÈhÊti = ChattupÈhanoti (Ka) 27 

ChÈtajjhattesu = ChÈtamattesu (SyÈ, Ka) 268 

Chindanti = Chindati (SÊ) 111 

Chekanti sampannaÑ = Chakanti pasannaÑ (SÊ, SyÈ) 153 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 359 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ja ] 
Javeti sÊghavÈhane.  “DhÈve”tipi pÈÔho = DhÈveti  
 sÊghajavane, “dhavane”tipi 
 pÈÔho (SÊ) 111 
JÈtadÈrako pana = JÈtadÈrakena pana (Ka) 279 
JÈnÈti = Na jÈnÈti (SÊ, SyÈ) 144 
JÈlavÈgurÈdihatthe = JÈlavÈkarÈdihatthe (SÊ) 33 
JÈlaÑ baddhaÑ = JÈlabandhanaÑ (SÊ) 150 
JighacchitaÑ = JighacchitÈya (SyÈ), JighacchitÈ taÑ (Ka) 187 
JÊvasattamesu = ...sattasu (SÊ) 160 
JÊvikÈya dÈtÈti = JÊvitaÑ dÈtÈti (Ka) 244 

  [ ©a ] 
©ÈÓacakkhunÈ = ViÒÒÈÓacakkhunÈ (Ka) 248 

  [ ®ha ] 
®hapetvÈ = ®hatvÈ (SÊ, SyÈ) 167 
®hapetvÈ = GahetvÈ (Ka) 169 
®hÈnesu = VÈdesu (Ka) 294 
®hÈne = ®hÈnaÑ 13 
®hitaveÄuÑ ghaÔetvÈ = ®hitaveÄuÑ gahetvÈ ghaÔetvÈ (SÊ),  
 ®hitaveÄ| ghaÔetvÈ (SyÈ) 287 

  [ Ta ] 
Tatiye = Tatiye tatiye (SÊ, SyÈ) 196 
Tato = SaÑkhubbhito (Ka) 55 
Tattha = Hattha (SyÈ, Ka) 20 
Tattha = Tattha kathaÑ (Ka) 7 
Tattha tattha = Tattha (SÊ, SyÈ) 164 
TathÈgataÑ hetuÑ = TathÈgatahetu (SÊ) 276 
Tameva = Evameva (SyÈ, Ka) 94 
Tameva = KaÒÒameva (SÊ, SyÈ) 50 

 



360 MajjhimapaÓÓÈsaÔÔhakathÈya 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ta ] 
TavedaÑ = TavayidaÑ (SyÈ, Ka) 56 
TaraÓaÑ vÈ hotu ataraÓaÑ vÈ = Hotu caraÓaÑ vÈ hotu maraÓaÑ  
 vÈ (SyÈ), KaraÓaÑ vÈ hotu akaraÓaÑ 
 vÈ (Ka) 139 
TaruÓadÈrakÈvacÈpalyena = TaruÓadÈrakacÈpalyena (SÊ, SyÈ) 129 
TasmÈ attanÈ = Sattarattena (SÊ) 278 
TalapaÓÓÈdÊni = TÈlavaÓÔÈdÊni (SÊ) 37 
TÈsaÑ = Tassa (SyÈ) 24 
TikhiÓacakkhunÈ = KhÊÓÈsavabhikkhunÈ (Ka) 230 
Tissopi = Tepi (Ka) 186 
Te = Tena (SÊ, SyÈ) 12 
Tena nimantitÈ = Tato nimantitÈ 274 
Temati = Temeti (SÊ), Dhovati (SyÈ) 267 
Tesu = Tesu tesu (SÊ) 278 
Tehi pubbe gÊtaÑ = Tehi sabbehi gÊtaÑ (SÊ) 290 
TaÑ = Tena (SÊ) 3 
TaÑ mariyÈdaÑ = PÈÓakoÔiÑ jÊvitamariyÈdaÑ (SÊ, SyÈ) 243 

  [ Tha ] 
ThaddhÈ = BaddhÈ (SyÈ, Ka) 258 
ThomayatÈ = Thomayato (SÊ), Thomayanto (Ka) 275 

  [ Da ] 
DakkhiÓapÈdena = DakkhiÓapÈde (SyÈ) 265 
DatvÈ = KatvÈ (SÊ) 273 
Dantebhi = Dantena (SÊ) 57 
Davatteti davattÈya = Ravattheti ravatthÈya (SÊ, SyÈ) 111 
Dassessati = Dasseti (SÊ, SyÈ) 76 
DÈyakÈ pesanakÈrakÈpi = DÈsapesanakÈrakÈpi (SyÈ),  
 DÈsakapesanakÈpi (Ka) 172 
DÈnapatÊnaÑ = PiÓÉadÈnagahapatÊnaÑ (Ka) 165 
DÈyajjaÑ santakanti = DÈyajjabhaÓÉakanti (SÊ) 73 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 361 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Da ] 
DÈliddiyena = Daliddiyena (SÊ) 117 
DvÈdasahatthaÔÔhÈne = ...ÔÔhÈnaÑ (SÊ) 13 
DisaÑ = ParisaÑ (SÊ, SyÈ) 209 
DisvÈpi = DisvÈ (SÊ), AdisvÈ (Ka) 44 
DviveÄumattameva = VeÄumattameva (SÊ) 287 
DÊghattÈ = DÊghatapattÈ (SyÈ) 36 
DÊpidÈÔhÈya = NisadÈya (Ka) 259 
DubbhatÊti = DubbatÊti (Ka) 227 
DummavÈsÊ = DuppavÈsÊ (®ÊkÈ), RummavÈsÊ (SÊ) 56 
Dese = Janapade (SyÈ, Ka) 205 
DesessÈmÊ”ti = DesÈpemÊti (SyÈ) 101 
DomanassaÑ uppajji = DomanassaÑ uppÈdetvÈ (Ka) 42 

  [ Dha ] 
DhÊraÑ = DhÊ (Ka) 68 
Dhurassa = DhurÈya (SyÈ, Ka) 246 

  [ Na ] 
“NagaraÑ haÑsavatÊ nÈma = Nagare HaÑsavatiyÈ (SÊ, SyÈ, Ka) 200 
Na paÒÒÈyati = PaÒÒÈyati (SÊ) 13 
NayaggÈhe pana ÔhatvÈ = NayaggÈhena pana vatvÈ (Ka) 3 
“Nava-uposathÈgÈre = Na uposathÈgÈre (Ka) 282 
Navabh|mikapÈsÈdassa = Navabh|makapÈsÈdassa (SÊ) 150 
Na sakkÈti = Na sakkoti (SyÈ, Ka) 162 
NÈgarikajÈtiyo = NÈgarakulajÈtiyo (SÊ, Ka) 203 
NÈmanighaÓÔurukkhÈdÊnaÑ = NighaÓÉurukkhÈdÊnaÑ 
 (DÊ-®Ôha 1. 220 piÔÔhe) 249 
NÈÄikiraraÒÒe = NÈÄikÊre (SÊ) 46 
NikkhipaÑ = Nikkhipi (Ka) 17 
Nighosantesu = NigghÈtentesu (SÊ), NighÈtentesu (SyÈ) 111 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Na ] 
Niccelo = NicoÄo (Ka) 71 
NiÔÔhanti = TiÔÔhanti (SÊ), PatiÔÔhÈpeti (SyÈ) 268 
NiÔÔhÈpitÈti = NiÔÔhitÈti (SÊ, SyÈ) 124 
NiÔÔhÈpesi = ®hapesi (SÊ, SyÈ) 256 
NidahanaÔÔhena = Niddahanatthena (SÊ, SyÈ, Ka) 64 
NindÈrosaÑ = NindÈrosamattaÑ vÈ (SÊ) 29 
NipacchÈbandhamahÈnÈvÈ = NippaccÈbandhamahÈnÈvÈ (SÊ) 4 
Nibbakosassa = Nimbakosassa (SÊ, SyÈ) 198 
NibbindanatthÈya vÈ = NibbidatthÈya vÈ (Ka) 100 
NibbinnÈ = Nibbindanto (Ka), NibbiÓÓÈ (SÊ) 100 
Nissako = Nisako (Ka), Niyasako (SyÈ) 117 
NissandavipÈko kathito = NissandavipÈko vipÈkoti kathito (SyÈ) 239 
NihitaÒca = NidahitaÒca (Ka) 207 
NihataÑ = NihitaÑ (SÊ, SyÈ) 215 
NÊlavilepanÈni = NÊlapaÔÈni (Ka) 150 
NÊluppalagacchake = NÊluppalagavacchite (SÊ), 
 NÊluppalagacchakaÑ (SyÈ, Ka) 150 
NemÊ dissanti = Nemi dissati (Ka) 257 

  [ Pa ] 
Paccati = Pacati (SÊ) 269 
PaccanÊkaÑ kattabbanti = PaccanÊkÈtabbanti (SÊ, SyÈ) 63 
PaccayabhÈvaÑ cassa = PaccayabhÈvamassa (SÊ, SyÈ) 190 
PaccupÈdÊti = SaccavÈdÊhi (Ka) 230 
PaÒcahi pabbatehi = PaÒcahi k|Ôehi (SÊ) 25 
PaÔaparissÈvanamattaÒca = ParissÈvanamattaÑ (SÊ) 98 
PaÔiggÈhako = PaÔiggahetvÈ gÈhako (SyÈ, Ka) 267 
PaÔibÈhitaÑ = PaÔibÈhittha (SÊ), PaÔibÈhituÑ (SyÈ) 105 
PaÔimÈnentu = AdhivÈsentu (Ka) 284 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
PaÔaliyoti = AÔaliyoti (SÊ), Œgaliyo (SyÈ) 281 
PaÔisammodamÈnÈti = SammodamÈnÈti (SÊ, SyÈ, Ka) 120 
PaÔhamavohÈravasena = PurimavohÈravasena (SÊ) 213 
PaÓÉupuÔakassa = PaÓÉumuÔikassa (SÊ), PaÓÉumudikassa (SyÈ) 196 
PatitÈ = PatitvÈ (SÊ) 26 
Patito = Pahito (Ka), PÈtito (SyÈ) 299 
PattakÈle = PattakÈlaÑ (SÊ, SyÈ) 219 
PatthamattaÑ = PattamattaÑ (SyÈ, Ka) 94 
Patthodaneneva = PiÔÔhodakeneva (SÊ), Patthodakeneva (SyÈ) 165 
PathavÊkamane = PathavÊkasane (SÊ, SyÈ) 111 
Padasampattivasena = Sarasampattivasena (SÊ, SyÈ) 290 
PadÈpadaÑ = PadÈnupadaÑ (Ka) 256 
PabbÈjento = PabbÈjayato (?) 231 
ParavÈdamaddano = ParavÈdamathano (SÊ, Ka) 77 
ParasenÈya hi = ParasenÈ yahiÑ (SÊ) 111 
PaveÓiyÈ ghaÔako = PaveÓiyÈ ghaÔanakÈ (SyÈ) 50 
PasÈdajanakÈni = DassanÊyÈni (SÊ, SyÈ) 241 
PahaÔaÔÔhÈnaÑ = PahÈraÔÔhÈnaÑ (SyÈ, Ka) 117 
PaharitvÈ = PariharitvÈ (Ka) 90 
PahiÓÈti = PahiÓati (SyÈ), Pahiyyati (Ka) 49 
PÈÓakoÔikaÑ = Na pÈnakoÔikaÑ (SÊ, SyÈ) 243 
PÈÓÈtipÈtÈnaÑ = PÈÓÈnaÑ (Ka) 28 
PÈdasikavaÓÓopi = PÈrasakavaÓÓopi (SÊ, SyÈ) 280 
PÈpayiÑsu = PavÈhayiÑsu (SÊ, SyÈ) 43 
PÈpetvÈ = PÈtetvÈ (SÊ) 49 
Pittajararogo = Cittajarogo (SyÈ), Pittajarogo (Ka) 40 
PittasemhÈdipaliveÔhena = PittasemhÈdipalibodhena (SÊ) 153 
PidhÊyatÊti = PithÊyatÊti (SÊ), PithiyyatÊti (SyÈ) 235 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
Pisanto viya = Pivanto viya (SyÈ) 116 
PissÈma = PivissÈma (SÊ, SyÈ), PÈyÈmi (Ka) 125 
PÊtabhesajjehi = VÊtarogabhesajjehi (Ka) 175 
PÊtaÔÔhÈne ÔhatvÈ = PÊtiÔÔhÈne ÔhapetvÈ (SÊ) 78 
PuÔake = Mudike (SyÈ), MuÔake (SÊ) 196 
PuthujjanagÈthÈti = PuthujjanagatÈti (SÊ) 153 
PupphaphalÈnaÑ = PupphaphalÈphalÈnaÑ (SÊ) 134 
Pubbe = Pubbena (Ka) 243 
PurimaÑ purimassa pacchimaÑ 
   pacchimassa = PurimapurimaÑ pacchimassa pacchimassa (SÊ), 
 PurimaÑ pacchimassa (SyÈ), PurimaÑ 
    pacchimassa pacchimaÑ purimassa (?) 168 
P|rayiÑsu = PuppharÈsÊ p|rayiÑsu (Ka) 170 
Pesitacitto = Pesitatto (SÊ, SyÈ) 134 
PokkharasÈyÊ”tipi = PokkharasÈdÊtipi (SÊ) 304 

  [ Pha ] 
PhalamÈsamÈnÈ = MÈsasÈnÈ (SÊ) 56 
PheÓapiÓÉa = PheÓupiÓÉa (SyÈ, Ka) 209 

  [ Ba ] 
Bandhukarogo noti kularogo = Bandhukaroginoti kularogÈ (Ka) 
 ... kularogo amhÈkaÑ (?) 243 
BÈlo ca = BÈlo hi (SÊ, SyÈ) 212 
BÈhitikasuttaÑ = BÈhitiyasuttaÑ (SÊ, SyÈ) 238 
BÈhuÑ = BÈhaÑ (SÊ, SyÈ) 57 
BÊbhacchÈ = VigacchÈ (Ka) 117 
BuddhÈnaÑ = BuddhÈdÊnaÑ (SÊ) 265 
BeluvagÈmaketi = VeluvagÈmaketi (SyÈ, KaÑ, Ka) 8 
ByÈdhitamatapabbajite = ByÈdhimatapabbajite (SÊ, SyÈ) 214 
BrahÈ = BrahmÈ (SyÈ, Ka) 275 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 365 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Bha ] 
Bhajati = Bhajanti (SÊ) 168 
BhaÓati = GaÓati (SÊ) 160 
BhattavaÉÉhitakaÑ = BhattavaÉÉhitikaÑ (SÊ) 178 
BhabbaÑ = BhabbamattaÑ (SÊ, SyÈ) 223 
BhÈyeyyÈma = BhÈseyyÈma (SyÈ, Ka) 148 
BhÈratarÈmasÊtÈharaÓÈdi = BhÈratarÈmÈyanÈdi (SÊ, SyÈ) 67 
Bhinnadoso = Cittadoso (SÊ) 241 
Bhinna-udakapupphuÄÈ = Bhinna-udakabubbulÈ (SÊ, SyÈ) 145 
Bhisam|ÄÈleheva = Bhisam|leheva (Ka) 165 
Bh|te = Bh|te sambh|te (SÊ) 84 
Bh|nahunoti = Bh|nahanassÈti (SyÈ) 147 
Bh|nahuno”ti = Bh|nahanoti (SyÈ) 148 

  [ Ma ] 
Ma~galasakuntopi = Ma~galaÑ karonto (Ka) 226 
Ma~guladaÔÔhena = Ma~guÓadaÔÔhena (SyÈ) 184 
MaghadevasuttaÑ = MakhÈdevasuttaÑ (SÊ) 
 MaghadevambasuttaÑ (SyÈ) 213 
MajjharaÔÔhaÑ = MejjharaÔÔhaÑ (SÊ, SyÈ) 59 
MaÒjussarena = Mandassarena (Ka) 263 
MaÓipÈsÈÓena = VeÓumaÓipÈsÈÓena (Ka) 67 
ManavaÉÉhanakÈnaÑ, ye = ManavaÉÉhanakÈnaÑyeva (SyÈ) 
 ManavaÉÉhanakÈnaÑ, ye ca (Ka) 183 
Mantameva = Mantapadameva (SÊ) 290 
MandabuddhÊnaÑ = DubbuddhÊnaÑ (SÊ, SyÈ) 67 
MandÈkinÊdaho = MandÈkinÊ (SÊ), HaÑsapapÈtadaho  
 mandÈkinÊ (SyÈ), HaÑsapÈtadaho (Ka) 25 
MamedaÑ = MamayidaÑ (SyÈ, Ka) 56 
MayhaÑ = MayÈ (SÊ, SyÈ) 64 
MahÈjanagataÑ = MahÈjanaÑ kathaÑ (Ka) 240 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ma ] 
MahÈpuÒÒo = MahÈpaÒÒo (SÊ, SyÈ) 124 
MahÈrahaÑ -pa- celavitÈnaÑ = HaritapattaÑ -pa- parikkhipitvÈ (SÊ) 53 
MÈlukyasuttaÑ = MÈlu~kyasuttaÑ (SÊ, SyÈ) 99 
MukhavikkhÈlita = VikkhÈlana (SÊ) 43 
MukhasÈsanaÑ = SukhasÈsanaÑ (Ka) 240 
MuddhÈvasittoti = MuddhÈbhisittoti (SÊ) 8 
MukhÈruÄhicchÈmattaÑ = MukhÈruÄhamattaÑ (SÊ) 148 
MuÒcana = PuÒchana (Ka) 37 
MettÈpasaÑsakÈnanti = MettÈpasaÑsananti (SyÈ),  
 TappasaÑsapakÈranti (Ka, ®ÊkÈyaÑ ca) 235 
MedÈÄupanti = MedaÄupanti (SÊ) 240 

  [ Ya ] 
Yattha yattha = Yattha (SÊ, SyÈ) 164 
Yadettha = YaÑ panettha (SyÈ, Ka) 30 
YÈcasi = Vadesi (Ka) 275 
YÈti vibh|tataÑ = YÈva vibh|sitaÑ (Ka) 97 
YÈya tumhe janitÈ = YÈ sÈ tumhe janikÈ (SÊ, SyÈ) 281 
YÈvatÈdohipÊti = YÈvetadohipÊti (SÊ), YÈvatadohipÊti (SyÈ) 195 
YÈvatuparimanti = YÈvetaparamanti (SÊ), YÈvataparamanti (SyÈ) 195 
YÈ = So (SyÈ) 24 
Yugamattamhi = YugamattaÑ hi (SÊ, SyÈ) 17 
YuttamimaÑ brÈhmaÓaÑ = Yutto brÈhmaÓo (Ka) 304 
Yonakar|pakirÈtar|pakÈdÊnaÑ = ...khacitar|pakÈdÊnaÑ (SÊ),  
 ...kinnarar|pakÈdÊnaÑ (SyÈ) 13 
Yonisiddhameva = YonÊnaÑ seÔÔhameva (Ka) 297 
YonisiddhÈ = YonipaÔisandhiyÈ (Ka) 295 
Yonena = Yo so (SÊ, SyÈ) 74 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ra ] 
Rakkhi = Dakkhi (Ka) 89 
RajjituÑ = RaÒjituÑ (SÊ) 286 
RaÒjanakÈni = PasÈdajanakÈni (SÊ, SyÈ) 241 
RasaÑ = RajaÑ (SÊ) 150 
RaÔÔhampi araÔÔhaÑ karissantÊti = RaÔÔhaÑ pÊÄaÑ karissantÊti (SÊ, SyÈ) 44 
RittakattÈ ca = RittakattÈva (SÊ) 304 

  [ La ] 
LajjÈyamÈno = LajjiyamÈno (SyÈ, Ka) 273 
LabhitvÈ = LabhitaÑ (Ka) 43 
LimpÈpetvÈ = LimpitvÈ (SÊ) 13 
LÊno = SallÊno (SyÈ) 183 
Lohak|ÔavassaÑ = LohÈkiÓÓavassaÑ (SÊ) 62 

  [ Va ] 
Va~kaÑ antaÑ nÈma = EkaÑ antaÑ nÈma (SyÈ), 
 ®hitaÑ antaÑ nÈma (Ka) 98 
Va~kaÒca pahÈya = ChinditvÈ pahÈya (SÊ, SyÈ) 118 
VacasÈyatthe = VacasÈnatthe (SÊ), VacasÈyatte (Ka) 38 
VaÔÔe arajjanassa = VivaÔÔe rajjanassa (SyÈ, Ka) 143 
VaÉÉheti = VaÔÔati (SyÈ, Ka) 292 
VaÓÓagandhasampannacampakapupphÈni = VaÓÓagandhasampannaÑ 
 campakapuppha- 
 piÄandhanaÑ (Ka) 1 
Vadantassa = Vadantassa ca parassa tasmiÑ (Ka) 188 
Vavassaggatthe = VacasÈyatthe (SyÈ) 121 
VasanaÔÔhÈnaÑ na niyÈmitanti = VasanaÔÔhÈnaÑ niyÈmitanti (SyÈ, Ka) 26 
Vassanti = ®hassanti (Ka), Vasanti (SyÈ) 25 
VassapatanasalilaÑ viya = VassaÑ pattakÈlo viya (SÊ) 150 
Vassodakeneva = Udakeneva (Ka) 154 
VÈkarÈjÈlaÑ = VÈgurajÈlaÑ (SyÈ) 209 
VÈcaÑ = VÈdaÑ (Ka) 148 
VÈtap|ritaÑ viya kammÈrabhastaÑ = VÈtap|ritÈ viya 
 kammÈrabhastÈ (SÊ) 257 
VicaritÈ = VirocitÈ (SÊ) 133 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Va ] 
ViÒchaÑ = VijjhaÑ (SyÈ, Ka) 26 
ViÔaÔ|bhaÑ = ViÉ|ÉabhaÑ (SÊ, SyÈ) 242 
VattanisenÈsane = VattaniyasenÈsane (SÊ) 190 
Vidati = Vedeti (SyÈ, Ka) 271 
VinatunnatÈdivasena = VinatuggatÈdivasena (SÊ, SyÈ) 260 
VinivattitvÈ = NivaÔÔitvÈ (SÊ) 268 
VipphÈriko = VitthÈriko (SÊ) 306 
VirÈjetvÈ = VijahitvÈ (SÊ), VibhajitvÈ (SyÈ) 97 
VilomabhÈgaÑ = VilomagÈhaÑ (SyÈ), LÈmakaggÈhaÑ (Ka) 63 
VisaÔabhÈve = VisajjabhÈve (SyÈ), VisaddabhÈve (Ka) 251 
Vissajjeyyunti = VirÈjeyyunti (SÊ, SyÈ) 31 
VihÈrapariveÓaÑ = CÊvarapariveÓaÑ (SyÈ, Ka) 169 
Vucciyanti = Vuccissanti (SÊ), Pucchissanti (SyÈ) 142 
VuttametaÑ = VattametaÑ (SÊ) 259 
VegaÄi~gaÑ = Vehali~gaÑ (SÊ), VebhalligaÑ (SyÈ) 193 
VesamantarassÈti rÈgÈdivisamaÑ = VesantarassÈti rÈgÈdivisaÑ  
 (®ÊkÈyaÑ) 68 

  [ Sa ] 
SakakÈyo = SakkÈyotipi (SÊ) 184 
Sakammanirato = Sakammaniyato (Ka) 251 
SakkasuyÈmÈdÊsu = SakkasuyÈmÈdÊnaÑ (SÊ, SyÈ) 71 
SakuÓapotake = CakorakasakuÓapotake (SÊ) 222 
Sa~gharitvÈ = SaÑharitvÈ (SÊ), Sa~kharitvÈ (SyÈ) 147 
SacÈhaÑ = SvÈhaÑ (SyÈ) 50 
SajitÈti = SaÒjitÈti (SÊ) 301 
Sattabh|mikapÈsÈde Ôhitopi = Sattabh|makapÈsÈdapiÔÔhitopi (SÊ),  
 Sattabh|mikapÈsÈdaÑ piÔÔhitopi (SyÈ) 45 
SattamÈsÈni = SattavassÈni (SÊ), AÔÔhamÈsaÑ  
 (BuddhavaÑsa-aÔÔhakathÈyaÑ) 274 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SatthÈ ekantarikaÑ = Na ekantarikaÑ (Ka) 268 
Sattehi ussadaÑ ussannaÑ = Sattehi ussannaÑ (Ka) 283 
Saddanayo = Tantinayo (SyÈ, Ka) 2 
SaddhÈ pasannÈ = SaddhÈsampannÈ (SÊ) 200 
SanthatapariveÓaÑ = SantharitapariveÓaÑ (SÊ, SyÈ) 141 
SanthÈgÈranti = SandhÈgÈranti (®ÊkÈ) 8 
SandassesÊti = SandassetvÈti (PÈÄiyaÑ) 19 
SandiÔÔha = Sandiddha (SÊ) 286 
SannidahituÑ = SannisÊdetuÑ (SÊ) SannisÊdituÑ (SyÈ) 2 
SapattagaÓaÑ = SampattigaÓaÑ (SyÈ, Ka) 212 
SabbaÒÒutagavesanadhÊro = SabbaÒÒutaÑ gavesaÑ dhÊro (SÊ, SyÈ) 52 
SabbaÒÒutaÑ = SabbantaÑ (SÊ) 103 
Sabba-abbhantarato vÈ = Sabba-abbhantarimato vÈ (SÊ, SyÈ) 66 
Sabbo = Pabbo (Ka) 125 
Sabbo so = So sabbaso (Ka) 267 
SabhÈvadhammoyeva = Sarasadhammoyeva (SÊ)  
 Purisadhammoyeva (SyÈ) 103 
SamavipÈcaniyÈ = SamavipÈkiniyÈ (SÊ, SyÈ) 211, 225 
SamÈdapemi = SamÈdapesiÑ (Ka) 217 
SamÈdhipÈripanthikadhamme = SamÈdhipÈribandhikadhamme (SyÈ, Ka) 22 
Sama~gibhÈvaÑ = MayhaÑ sama~gibhÈvaÑ (SyÈ, Ka) 238 
SamajjaÑ vÈ = Samajjo vÈ (SÊ) 46 
SamaÒÒaÑ = SamaÒÒÈ (Ka) 145 
SamantÈ gÈmamaggÈ = SamantagÈme maggÈ (Ka) 305 
SampannanivÈsanapÈvuraÓoti = ...pÈpuraÓoti (SÊ) 
 ...pÈrupanoti (SyÈ) 27 
Samupaby|ÄhaÑ = SamupabbuÄhaÑ (SÊ) 290 
SambhogaÑ = SamabhÈgaÑ (SyÈ) SamabhÈvaÑ (Ka) 59 
Sarakkhepamatte ÔhÈne = Parikkhepamatte ÔhÈne (SyÈ) 234 
SallakantiyasuttavÈcakaÑ = SallakantiyasuttapÈÔhakaÑ (SÊ, SyÈ) 100 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SÈsane ekacce ÈsavaÔÔhÈnÊyÈ = SenÈsane paÔicca ÈsavaÔÔhÈnÊyÈ (SÊ) 109 
SÈhuÄicÊrenÈti = BÈhuÄicÊvarenÈti (SyÈ) 153 
Siniddho = AsandiÔÔho (SÊ) AsaÑsaÔÔho (SyÈ) 270 
Sirisayane = SakaÔÔhÈne (SÊ) 226 
SilesikÈya = SakkaralasikÈya (Abhi-®Ôha 2 sammappadhÈne 
 Vibha~gavaÓÓanÈyaÑ) 171 
SÊsakampamattameva = So kampamattameva (SÊ)  
 So kammamattameva (SyÈ) 187 
SÊsokkamanaÑ = SÊsokampanaÑ (SÊ, SyÈ) 255 
Sukhaparibhatoti sukhena paribhato = SukhaparihaÔoti  
 sukhena parihaÔo (SÊ, SyÈ) 202 
SutaÒcÈnena = Sutavanto (SÊ), Puttapatthanena (SyÈ) 222 
SuttakabaddhaÑ = MuÔakabaddhaÑ (SÊ) 270 
Suddhante = Suddhatte (SÊ) 108 
SunikkantaÑ nikkantanti = SunikantaÑ nikantanti (SÊ) 30 
Suparisuddha-ÈkarasamuÔÔhito = Suparisuddha-ÈkÈra- 
 samuÔÔhito (SÊ, SyÈ, Ka) 180 
SuyyatÊti = SuyyÈmÈti (SyÈ, Ka) 227 
SuvaÓÓarasadhÈrÈparisekamaÒjaripatta = ...piÒcharapatta (SÊ, SyÈ) 14 
SuvaÓÓasadisavaÓÓo = SuvaÓÓavaÓÓasadiso (SÊ) 275 
Suvaye = TÊsu vayesu (SyÈ, Ka) 207 
Susa~khatabadarapÈnaÑ = Susa~khataÑ paramapÈnaÑ (Ka) 273 
Seyyo, pÈsaÑsataroti attho = SeyyaÑsÈ varatarÈti attho (SÊ) 304 
SottisinÈninti = SottisinÈnanti (SyÈ, ®ÊkÈyaÑ ca) SottiÑ sinÈniÑ (SÊ) 194 
So dÈnÊti = Sve dÈnÈhanti (PÈÄiyaÑ) 76 
Sopi = Tampi (Ka) 296 
Sobhati = SobhitÈya (Ka) 42 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SovaÓÓamayaÑ tÈlaphalaÑ = SovaÓÓiyaphalaÑ (SÊ) 273 
SaÑghÈ gaÓÈ gaÓÊbh|tÈ = SaÑghasaÑghÊ gaÓagaÓÊbh|tÈ (SyÈ, Ka) 46 
SaÑghÈ = SaÑgho (SÊ) 284 
SaÑvarappahÈnapaÔisa~khÈ = SaÑvarapahÈnapaÔisa~khaÑ (Ka) 184 
SaÑvibhattesu = Savibhattesu (SÊ) Suvibhattesu (SyÈ, Ka) 237 
SaÑhatÈti = SaÑghÈtÈti (SÊ, SyÈ, Ka) 284 

  [ Ha ] 
Harit|palittaÑ ahatavatthehi parikkhipitvÈ mahÈrahaÑ palla~kaÑ  
   attharitvÈ upari celavitÈnaÑ = HaritapattaÑ katvÈ mahÈrahaÑ  
 palla~kaÑ attharitvÈ ahatavatthehi 
 parikkhipitvÈ (SÊ) 53 
HitapaÔicchÈdanaÔÔhena = TaÑ paÔicchÈdanaÔÔhena (Ka) 28 
 

MajjhimapaÓÓÈsapÈÄiyaÑ dassitÈni pÈÔhantarÈni idha puna na dassitÈni. 
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