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Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.

1. Devadahavagga
1. DevadahasuttavaÓÓanÈ
1. EvaÑ me sutanti DevadahasuttaÑ. Tattha DevadahaÑ nÈmÈti devÈ
vuccanti rÈjÈno, tattha ca SakyarÈj|naÑ ma~galapokkharaÓÊ ahosi pÈsÈdikÈ
ÈrakkhasampannÈ, sÈ devÈnaÑ dahattÈ “Devadahan”ti paÒÒÈyittha,
tadupÈdÈya sopi nigamo Devadahantveva sa~khaÑ gato. BhagavÈ taÑ
nigamaÑ nissÈya Lumbinivane viharati. SabbaÑ taÑ pubbekatahet|ti pubbe
katakammapaccayÈ. IminÈ kammavedanaÒca kiriyavedanaÒca paÔikkhipitvÈ
ekaÑ vipÈkavedanameva sampaÔicchantÊti dasseti. EvaÑvÈdino bhikkhave
nigaÓÔhÈti iminÈ pubbe aniyametvÈ vuttaÑ niyametvÈ dasseti.
Ahuvamheva mayanti idaÑ BhagavÈ tesaÑ ajÈnanabhÈvaÑ jÈnantova
kevalaÑ kalisÈsanaÑ ÈropetukÈmo pucchati. Ye hi “mayaÑ ahuvamhÈ”tipi
na jÈnanti, te kathaÑ kammassa katabhÈvaÑ vÈ akatabhÈvaÑ vÈ jÈnissanti.
UttaripucchÈyapi es’eva nayo.
2. EvaÑ santeti C|Äadukkhakkhandhe1 MahÈnigaÓÔhassa vacane sacce2
santeti attho, idha pana ettakassa ÔhÈnassa tumhÈkaÑ ajÈnanabhÈve santeti
attho. Na kallanti na yuttaÑ.
______________________________________________________________
1. Ma 1. 130 piÔÔhe.
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3. GÈÄh|palepanenÈti1 bahal|palepanena, punappunaÑ visaraÒjitena, na
pana khaliyÈ littena viya. EsaniyÈti esanisalÈkÈya antamaso
nantakavaÔÔiyÈpi. EseyyÈti gambhÊraÑ vÈ uttÈnaÑ vÈti vÊmaÑseyya.
Agada~gÈranti jhÈmaharitakassa vÈ Èmalakassa vÈ cuÓÓaÑ. OdaheyyÈti
pakkhipeyya. Arogoti-Èdi MÈgaÓÉiyasutte2 vuttameva.
Evameva khoti ettha idaÑ opammasaÑsandanaÑ, sallena viddhassa hi
viddhakÈle vedanÈya pÈkaÔakÈlo viya imesaÑ “mayaÑ pubbe ahuvamhÈ vÈ3
no vÈ, pÈpakammaÑ akaramhÈ4 vÈ no vÈ, evar|paÑ vÈ pÈpaÑ karamhÈ”ti
jÈnanakÈlo siyÈ. VaÓamukhassa parikantanÈdÊsu cat|su kÈlesu vedanÈya
pÈkaÔakÈlo viya “ettakaÑ vÈ no dukkhaÑ nijjiÓÓaÑ, ettake vÈ nijjiÓÓe
sabbameva dukkhaÑ nijjiÓÓaÑ bhavissati, suddhante patiÔÔhitÈ nÈma
bhavissÈmÈ”ti jÈnanakÈlo siyÈ. AparabhÈge phÈsubhÈvajÈnanakÈlo viya
diÔÔheva dhamme akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya kusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ upasampadÈya jÈnanakÈlo siyÈ. Evamettha ekÈya upamÈya
tayo atthÈ, cat|hi upamÈhi eko attho paridÊpito.
4. Ime pana tato ekampi na jÈnanti, virajjhitvÈ gate salle aviddhova
“viddhosi mayÈ”ti paccatthikassa vacanappamÈÓen’eva “viddhosmÊ”ti
saÒÒaÑ uppÈdetvÈ dukkhappattapuriso viya kevalaÑ MahÈnigaÓÔhassa
vacanappamÈÓena sabbametaÑ saddahantÈ evaÑ sallopamÈya5 BhagavatÈ
niggahitÈ paccÈharituÑ asakkontÈ yathÈ nÈma dubbalo sunakho migaÑ
uÔÔhÈpetvÈ sÈmikassa abhimukhaÑ karitvÈ attanÈ osakkati, evaÑ
MahÈnigaÓÔhassa matthake vÈdaÑ pakkhipantÈ NigaÓÔho ÈvusotiÈdimÈhaÑsu.
5. Atha ne BhagavÈ sÈcariyake niggaÓhanto paÒca kho imeti-ÈdimÈha.
TatrÈyasmantÈnanti tesu paÒcasu dhammesu ÈyasmantÈnaÑ. KÈ atÊtaÑse
Satthari saddhÈti atÊtaÑsavÈdimhi Satthari kÈ saddhÈ. YÈ atÊtavÈdaÑ
saddahantÈnaÑ tumhÈkaÑ MahÈnigaÓÔhassa saddhÈ, sÈ katamÈ.
______________________________________________________________
1. GÈÄhapalepanenÈti (Ka)
4. AkarimhÈ (SyÈ)

2. Ma 2. 173 piÔÔhe.
3. AhumhÈ vÈ (SÊ, SyÈ)
5. EvamÈgantukasallupamÈya (SyÈ, Ka)
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KiÑ bh|tatthÈ abh|tatthÈ, bh|tavipÈkÈ abh|tavipÈkÈti1 pucchati.
Sesapadesupi es’eva nayo. Sahadhammikanti sahetukaÑ sakÈraÓaÑ.
VÈdapaÔihÈranti paccÈgamanakavÈdaÑ. EttÈvatÈ tesaÑ “apanetha saddhaÑ,
sabbadubbalÈ esÈ”ti saddhÈchedakavÈdaÑ nÈma dasseti.
6. AvijjÈ aÒÒÈÓÈti avijjÈya aÒÒÈÓena. SammohÈti sammohena.
VipaccethÈti viparÊtato saddahatha, vipallÈsaggÈhaÑ vÈ gaÓhathÈti attho.
7. DiÔÔhadhammavedanÊyanti imasmiÑ yeva attabhÈve vipÈkadÈyakaÑ.
UpakkamenÈti payogena. PadhÈnenÈti vÊriyena. SamparÈyavedanÊyanti
dutiye vÈ tatiye vÈ attabhÈve vipÈkadÈyakaÑ. SukhavedanÊyanti
iÔÔhÈrammaÓavipÈkadÈyakaÑ kusalakammaÑ. ViparÊtaÑ dukkhavedanÊyaÑ.
ParipakkavedanÊyanti paripakke nipphanne attabhÈve vedanÊyaÑ,
diÔÔhadhammavedanÊyassevetaÑ adhivacanaÑ. AparipakkavedanÊyanti
aparipakke attabhÈve vedanÊyaÑ, samparÈyavedanÊyassevetaÑ
adhivacanaÑ. EvaÑ santepi ayamettha viseso–yaÑ paÔhamavaye kataÑ
paÔhamavaye vÈ majjhimavaye vÈ pacchimavaye vÈ vipÈkaÑ deti,
majjhimavaye kataÑ majjhimavaye vÈ pacchimavaye vÈ vipÈkaÑ deti,
pacchimavaye kataÑ tattheva vipÈkaÑ deti, taÑ diÔÔhadhammavedanÊyaÑ
nÈma. YaÑ pana sattadivasabbhantare vipÈkaÑ deti, taÑ
paripakkavedanÊyaÑ nÈma. TaÑ kusalampi hoti akusalampi.
TatrimÈni vatth|ni–PuÓÓo nÈma kira duggatamanusso RÈjagahe
SumanaseÔÔhiÑ nissÈya vasati. TamenaÑ ekadivasaÑ nagaramhi nakkhatte
saÑghuÔÔhe seÔÔhi Èha “sace ajja kasissasi, dve ca goÓe na~galaÒca2
labhissasi. KiÑ nakkhattaÑ kÊÄissasi, kasissasÊ”ti. KiÑ me nakkhattena,
kasissÈmÊti. Tena hi ye goÓe icchasi, te gahetvÈ kasÈhÊti. So kasituÑ gato.
TaÑ divasaÑ SÈriputtatthero nirodhÈ vuÔÔhÈya “kassa sa~gahaÑ karomÊ”ti
Èvajjanto PuÓÓaÑ disvÈ pattacÊvaraÑ ÈdÈya tassa kasanaÔÔhÈnaÑ gato.
PuÓÓo kasiÑ ÔhapetvÈ therassa dantakaÔÔhaÑ datvÈ mukhodakaÑ adÈsi.
Thero sarÊraÑ paÔijaggitvÈ kammantassa3
______________________________________________________________
1. KiÑ bh|tatthÈ abh|tavipÈkÈ, abh|tatthÈ bh|tavipÈkÈti (SÊ)
2. Navana~galaÒca (Ka)

3. Kasantassa (Ka)
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avid|re nisÊdi bhattÈbhihÈraÑ olokento. Athassa bhariyaÑ bhattaÑ
ÈharantiÑ disvÈ antarÈmagge yeva attÈnaÑ dassesi.
SÈ sÈmikassa ÈhaÔabhattaÑ therassa patte pakkhipitvÈ puna gantvÈ
aÒÒaÑ bhattaÑ sampÈdetvÈ divÈ agamÈsi. PuÓÓo ekavÈraÑ kasitvÈ nisÊdi.
SÈpi bhattaÑ gahetvÈ ÈgacchantÊ Èha “sÈmi pÈtova te bhattaÑ Èhariyittha,
antarÈmagge pana SÈriputtattheraÑ disvÈ taÑ tassa datvÈ aÒÒaÑ pacitvÈ
ÈharantiyÈ me uss|ro jÈto, mÈ kujjhi sÈmÊ”ti. BhaddakaÑ te bhadde kataÑ,
mayÈ therassa pÈtova dantakaÔÔhaÒca mukhodakaÒca dinnaÑ,
amhÈkaÑyevÈnena1 piÓÉapÈtopi paribhutto, ajja therena
katasamaÓadhammassa mayaÑ bhÈgino jÈtÈti cittaÑ pasÈdesi2. EkavÈraÑ
kasitaÔÔhÈnaÑ suvaÓÓameva ahosi. So bhuÒjitvÈ kasitaÔÔhÈnaÑ olokento
vijjotamÈnaÑ disvÈ uÔÔhÈya yaÔÔhiyÈ paharitvÈ rattasuvaÓÓabhÈvaÑ jÈnitvÈ
“raÒÒo akathetvÈ paribhuÒjituÑ na sakkÈ”ti gantvÈ raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ taÑ
sabbaÑ sakaÔehi ÈharÈpetvÈ rÈja~gaÓe rÈsiÑ kÈretvÈ “kassimasmiÑ nagare
ettakaÑ suvaÓÓaÑ atthÊ”ti pucchi. Kassaci natthÊti ca vutte
seÔÔhiÔÔhÈnamassa adÈsi. So PuÓÓaseÔÔhi nÈma jÈto.
Aparampi vatthu–tasmiÑ yeva RÈjagahe KÈÄavaÄiyo3 nÈma duggato
atthi. Tassa bhariyÈ paÓÓambilayÈguÑ paci. MahÈkassapatthero nirodhÈ
vuÔÔhÈya “kassa sa~gahaÑ karomÊ”ti Èvajjanto taÑ disvÈ gantvÈ gehadvÈre
aÔÔhÈsi. SÈ pattaÑ gahetvÈ sabbaÑ tattha pakkhipitvÈ therassa adÈsi, thero
vihÈraÑ gantvÈ Satthu upanÈmesi. SatthÈ attano yÈpanamattaÑ gaÓhi, sesaÑ
paÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ pahosi. KÈÄavaÄiyopi taÑ ÔhÈnaÑ patto c|ÄakaÑ
labhi. MahÈkassapo SatthÈraÑ KÈÄavaÄiyassa vipÈkaÑ pucchi. SatthÈ “ito
sattame divase seÔÔhicchattaÑ labhissatÊ”ti Èha. KÈÄavaÄiyo taÑ kathaÑ sutvÈ
gantvÈ bhariyÈya Èrocesi.
TadÈ ca rÈjÈ nagaraÑ anusaÒcaranto bahinagare jÊvas|le nisinnaÑ
purisaÑ addasa. Puriso rÈjÈnaÑ disvÈ uccÈsaddaÑ akÈsi “tumhÈkaÑ
______________________________________________________________
1. AmhÈkaÑ yeva dÈnena (SyÈ), amhÈkaÑ yeva therena (Ka)
2. JÈtÈ cittaÑ pasÈdehÊti (Ka)
3. KÈÄaviÄa~giko (SÊ)
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me bhuÒjanabhattaÑ pahiÓatha devÈ”ti. RÈjÈ “pesessÈmÊ”ti vatvÈ
sÈyamÈsabhatte upanÊte saritvÈ “imaÑ harituÑ samatthaÑ jÈnÈthÈ”ti Èha,
nagare sahassabhaÓÉikaÑ cÈresuÑ. TatiyavÈre KÈÄavaÄiyassa bhariyÈ
aggahesi. Atha naÑ raÒÒo dassesuÑ, sÈ purisavesaÑ gahetvÈ
paÒcÈvudhasannaddhÈ bhattapÈtiÑ gahetvÈ nagarÈ nikkhami. Bahinagare
tÈle adhivattho DÊghatÈlo nÈma yakkho taÑ rukkham|lena gacchantiÑ disvÈ
“tiÔÔha tiÔÔha bhakkhosi me”ti Èha. NÈhaÑ tava bhakkho, rÈjad|to ahanti.
Kattha gacchasÊti. JÊvas|le nisinnassa purisassa santikanti. Mamapi ekaÑ
sÈsanaÑ harituÑ sakkhissasÊti. Œma sakkhissÈmÊti. “DÊghatÈlassa bhariyÈ
SumanadevarÈjadhÊtÈ kÈÄÊ puttaÑ vijÈtÈ”ti ÈroceyyÈsi. ImasmiÑ tÈlam|le
satta nidhikumbhiyo1 atthi, tÈ tvaÑ gaÓheyyÈsÊti. SÈ “DÊghatÈlassa bhariyÈ
SumanadevarÈjadhÊtÈ KÈÄÊ puttaÑ vijÈtÈ”ti ugghosentÊ agamÈsi.
Sumanadevo yakkhasamÈgame nisinno sutvÈ “eko manusso amhÈkaÑ
piyapavattiÑ Èharati, pakkosatha nan”ti sÈsanaÑ sutvÈ pasanno “imassa
rukkhassa parimaÓÉalacchÈyÈya pharaÓaÔÔhÈne nidhikumbhiyo tuyhaÑ
dammÊ”ti Èha. JÊvas|le nisinnapuriso bhattaÑ bhuÒjitvÈ mukhapuÒchanakÈle
itthiphassoti ÒatvÈ c|ÄÈya ÉaÑsi, sÈ asinÈ attano c|ÄaÑ chinditvÈ raÒÒo
santikaÑ yeva gatÈ. RÈjÈ bhattabhojitabhÈvo kathaÑ jÈnitabboti.
C|ÄasaÒÒÈyÈti vatvÈ raÒÒo ÈcikkhitvÈ taÑ dhanaÑ ÈharÈpesi. RÈjÈ aÒÒassa
ettakaÑ dhanaÑ nÈma atthÊti. N’atthi devÈti. RÈjÈ tassÈ patiÑ tasmiÑ
nagare dhanaseÔÔhiÑ akÈsi. MallikÈyapi deviyÈ vatthu kathetabbaÑ. ImÈni
tÈva kusalakamme vatth|ni.
NandamÈÓavako pana UppalavaÓÓÈya theriyÈ vippaÔipajji, tassa
maÒcato uÔÔhÈya nikkhamitvÈ gacchantassa mahÈpathavÊ bhijjitvÈ
okÈsamadÈsi, tattheva mahÈnarakaÑ paviÔÔho. Nandopi goghÈtako paÓÓÈsa
vassÈni goghÈtakakammaÑ katvÈ ekadivasaÑ bhojanakÈle maÑsaÑ
alabhanto ekassa jÊvamÈnakagoÓassa jivhaÑ chinditvÈ a~gÈresu pacÈpetvÈ
khÈdituÑ Èraddho. Athassa jivhÈ m|le chijjitvÈ bhattapÈtiyaÑ yeva patitÈ,
so viravanto kÈlaÑ katvÈ niraye nibbatti. Nandopi yakkho aÒÒena
______________________________________________________________
1. Dhanakumbhiyo (SÊ)
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yakkhena saddhiÑ ÈkÈsena gacchanto SÈriputtattheraÑ navoropitehi kesehi
rattibhÈge abbhokÈse nisinnaÑ disvÈ sÊse paharitukÈmo itarassa yakkhassa
ÈrocetvÈ tena vÈriyamÈnopi pahÈraÑ datvÈ ÉayhÈmi ÉayhÈmÊti viravanto
tasmiÑ yeva ÔhÈne bh|miÑ pavisitvÈ mahÈniraye nibbattoti imÈni
akusalakamme vatth|ni.
YaÑ pana antamaso maraÓasantikepi kataÑ kammaÑ bhavantare
vipÈkaÑ deti, taÑ sabbaÑ samparÈyavedanÊyaÑ nÈma. Tattha yo
aparihÊnassa jhÈnassa vipÈko nibbattissati1, so idha nibbattitavipÈkoti vutto.
Tassa m|labh|taÑ kammaÑ n’eva diÔÔhadhammavedanÊyaÑ na
samparÈyavedanÊyanti na vicÈritaÑ, kiÒcÈpi na vicÈritaÑ,
samparÈyavedanÊyameva panetanti veditabbaÑ. Yo paÔhamamaggÈdÊnaÑ
bhavantare phalasamÈpattivipÈko, so idha nibbattitaguÓotveva vutto.
KiÒcÈpi evaÑ vutto, maggakammaÑ pana paripakkavedanÊyanti
veditabbaÑ. MaggacetanÈ yeva hi sabbalahuÑ phaladÈyikÈ
anantaraphalattÈti.
8. BahuvedanÊyanti saÒÒÈbhav|pagaÑ. AppavedanÊyanti
asaÒÒÈbhav|pagaÑ. SavedanÊyanti savipÈkaÑ kammaÑ. AvedanÊyanti
avipÈkaÑ kammaÑ. EvaÑ santeti imesaÑ diÔÔhadhammavedanÊyÈdÊnaÑ
kammÈnaÑ upakkamena samparÈyavedanÊyÈdibhÈvakÈraÓassa alÈbhe sati.
Aphaloti nipphalo niratthakoti. EttÈvatÈ aniyyÈnikasÈsane payogassa
aphalataÑ dassetvÈ padhÈnacchedakavÈdo nÈma dassitoti veditabbo.
SahadhammikÈ vÈdÈnuvÈdÈti parehi vuttakÈraÓena sakÈraÓÈ hutvÈ
NigaÓÔhÈnaÑ vÈdÈ ca anuvÈdÈ ca. GÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ ÈgacchantÊti viÒÒ|hi
garahitabbaÑ kÈraÓaÑ Ègacchanti. “VÈdÈnuppattÈ gÈrayhaÔÔhÈnÈ”tipi pÈÔho.
Tassattho–parehi vuttena kÈraÓena 2sakÈraÓÈ NigaÓÔhÈnaÑ vÈdaÑ
anuppattÈ2 taÑ vÈdaÑ sosentÈ milÈpentÈ dukkaÔakammakÈrinoti-Èdayo dasa
gÈrayhaÔÔhÈnÈ Ègacchanti.
9. Sa~gatibhÈvahet|ti niyatibhÈvakÈraÓÈ. PÈpasa~gatikÈti pÈpaniyatino.
AbhijÈtihet|ti chaÄabhijÈtihetu.
______________________________________________________________
1. Nibbattati (SyÈ)

2-2. SakÈraÓÈ hutvÈ NigaÓÔhÈnaÑ vÈdÈ ca anuvÈdÈ ca (Ka)
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10. EvaÑ NigaÓÔhÈnaÑ upakkamassa aphalataÑ dassetvÈ idÈni
niyyÈnikasÈsane upakkamassa vÊriyassa ca saphalataÑ dassetuÑ kathaÒca
bhikkhaveti-ÈdimÈha. Tattha anaddhabh|tanti anadhibh|taÑ. Dukkhena
anadhibh|to nÈma manussattabhÈvo vuccati, na taÑ addhabhÈveti
nÈbhibhavatÊti attho. Tampi nÈnappakÈrÈya dukkarakÈrikÈya payojento
dukkhena addhabhÈveti nÈma. Ye pana sÈsane pabbajitvÈ ÈraÒÒakÈ vÈ honti
rukkham|likÈdayo vÈ, te dukkhena na addhabhÈventi nÈma.
NiyyÈnikasÈsanasmiÑ hi vÊriyaÑ sammÈvÈyÈmo nÈma hoti.
Thero panÈha–yo issarakule nibbatto sattavassiko hutvÈ
ala~katappaÔiyatto pitu-a~ke nisinno ghare bhattakiccaÑ katvÈ nisinnena
bhikkhusaÑghena anumodanÈya kariyamÈnÈya tisso sampattiyo dassetvÈ
saccesu pakÈsitesu srahattaÑ pÈpuÓÈti, mÈtÈpit|hi vÈ “pabbajissasi tÈtÈ”ti
vutto “Èma pabbajissÈmÊ”ti vatvÈ nhÈpetvÈ ala~karitvÈ vihÈraÑ nÊto
tacapaÒcakaÑ uggaÓhitvÈ nisinno kesesu ohÈriyamÈnesu khuragge yeva
arahattaÑ pÈpuÓÈti, navapabbajito vÈ pana manosilÈtelamakkhitena1 sÊsena
punadivase mÈtÈpit|hi pesitaÑ kÈjabhattaÑ bhuÒjitvÈ vihÈre nisinnova
arahattaÑ pÈpuÓÈti, ayaÑ na dukkhena attÈnaÑ addhabhÈveti nÈma. AyaÑ
pana ukkaÔÔhasakkÈro. Yo dÈsikucchiyaÑ nibbatto antamaso
rajatamuddikampi piÄandhitvÈ goraka2 piya~gumattenÈpi sarÊraÑ vilimpetvÈ
“pabbÈjetha nan”ti nÊto khuragge vÈ punadivase vÈ arahattaÑ pÈpuÓÈti,
ayampi na3 anaddhabh|taÑ4 attÈnaÑ dukkhena addhabhÈveti nÈma.
DhammikaÑ sukhaÑ nÈma saÑghato vÈ gaÓato vÈ uppannaÑ
catupaccayasukhaÑ. Anadhimucchitoti taÓhÈmucchanÈya amucchito.
DhammikaÑ hi sukhaÑ na pariccajÈmÊti na tattha gedho kÈtabbo. SaÑghato
hi uppannaÑ salÈkabhattaÑ vÈ vassÈvÈsikaÑ vÈ “idamatthaÑ etan”ti
paricchinditvÈ saÑghamajjhe bhikkh|naÑ antare paribhuÒjanto pattantare
padumaÑ viya sÊlasamÈdhivipassanÈmaggaphalehi vaÉÉhati. ImassÈti
paccupannÈnaÑ paÒcannaÑ khandhÈnaÑ m|labh|tassa. DukkhanidÈnassÈti
taÓhÈya. SÈ hi paÒcakkhandhadukkhassa nidÈnaÑ. Sa~khÈraÑ padahatoti
sampayoga______________________________________________________________
1. SamÈno telamakkhitena (SyÈ)
3. Ayampana (SÊ), ayaÑ na (Ka)

2. Coraka (SÊ, SyÈ)
4. Addhabh|taÑ (SÊ)
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vÊriyaÑ karontassa. VirÈgo hotÊti maggena virÈgo hoti. IdaÑ vuttaÑ hoti
“sa~khÈrapadhÈnena me imassa dukkhanidÈnassa virÈgo hotÊ”ti. EvaÑ
pajÈnÈtÊti iminÈ sukhÈpaÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ kathitÈ. DutiyavÈrena tassa
sampayogavÊriyassa majjhattatÈkÈro kathito. So yassa hi khvÈssÈti ettha
ayaÑ sa~khepattho–so puggalo yassa dukkhanidÈnassa sa~khÈrapadhÈnena
virÈgo hoti, sa~khÈraÑ tattha padahati, maggapadhÈnena padahati. Yassa
pana dukkhanidÈnassa ajjhupekkhato upekkhaÑ bhÈventassa virÈgo hoti,
upekkhaÑ tattha bhÈveti, maggabhÈvanÈya bhÈveti. TassÈti tassa
puggalassa.
11. PaÔibaddhacittoti chandarÈgena baddhacitto. Tibbacchandoti
bahalacchando. TibbÈpekkhoti bahalapatthano. SantiÔÔhantinti ekato
tiÔÔhantiÑ. SaÒjagghantinti mahÈhasitaÑ hasamÈnaÑ. SaÑhasantinti sitaÑ
kurumÈnaÑ.
Evameva kho bhikkhaveti ettha idaÑ opammavibhÈvanaÑ–eko hi
puriso ekissÈ itthiyÈ sÈratto ghÈsacchÈdanamÈlÈla~kÈrÈdÊni datvÈ ghare
vÈseti. SÈ taÑ aticaritvÈ aÒÒaÑ sevati. So “n|na ahaÑ assÈ anur|paÑ
sakkÈraÑ na karomÊ”ti sakkÈraÑ vaÉÉhesi. SÈ bhiyyoso mattÈya aticarati
yeva1. So “ayaÑ sakkariyamÈnÈpi aticarateva, ghare me vasamÈnÈ
anatthampi kareyya, nÊharÈmi nan”ti parisamajjhe alaÑvacanÊyaÑ katvÈ
“mÈ puna gehaÑ pÈvisÊ”ti vissajjesi. SÈ kenaci upÈyena tena saddhiÑ
santhavaÑ kÈtuÑ asakkontÊ naÔanaccakÈdÊhi saddhiÑ vicarati. Tassa
purisassa taÑ disvÈ n’eva uppajjati domanassaÑ, somanassaÑ pana
uppajjati.
Tattha purisassa itthiyÈ sÈrattakÈlo viya imassa bhikkhuno attabhÈve
Èlayo. GhÈsacchÈdanÈdÊni datvÈ ghare vasÈpanakÈlo viya attabhÈvassa
paÔijagganakÈlo. TassÈ aticaraÓakÈlo viya jaggiyamÈnasseva2 attabhÈvassa
pittapakopÈdÊnaÑ vasena sÈbÈdhatÈ3. “Attano anur|paÑ sakkÈraÑ alabhantÊ
aticaratÊ”ti sallakkhetvÈ sakkÈravaÉÉhanaÑ viya “bhesajjaÑ alabhanto evaÑ
hotÊ”ti
______________________________________________________________
1. Aticari yeva (SÊ)
2. PaÔijaggamÈnasseva (Ka), rakkhiyamÈnasseva (SyÈ)
3. SambÈdhatÈ (SÊ), ÈbÈdhatÈ (Ka)
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sallakkhetvÈ bhesajjakaraÓakÈlo. SakkÈre vaÉÉhitepi puna aticaraÓaÑ viya
pittÈdÊsu ekassa bhesajje kariyamÈne sesÈnaÑ pakopavasena puna
sÈbÈdhatÈ. Parisamajjhe alaÑvacanÊyaÑ katvÈ gehÈ nikkaÉÉhanaÑ viya
“idÈni te nÈhaÑ dÈso na kammakaro, anamatagge saÑsÈre taÑ yeva
upaÔÔhahanto vicariÑ, ko me tayÈ attho, chijja vÈ bhijja vÈ”ti tasmiÑ
anapekkhataÑ ÈpajjitvÈ vÊriyaÑ thiraÑ katvÈ maggena
kilesasamugghÈtanaÑ. NaÔanaccakÈdÊhi naccamÈnaÑ vicarantiÑ disvÈ yathÈ
tassa purisassa domanassaÑ na uppajjati, somanassameva uppajjati,
evameva imassa bhikkhuno arahattaÑ pattassa pittapakopÈdÊnaÑ vasena
ÈbÈdhikaÑ attabhÈvaÑ disvÈ domanassaÑ na uppajjati, “muccissÈmi vata
khandhaparihÈradukkhato”ti somanassameva uppajjatÊti. AyaÑ pana upamÈ
“paÔibaddhacittassa domanassaÑ uppajjati, appaÔibaddhacittassa natthetanti
ÒatvÈ itthiyÈ chandarÈgaÑ pajahati, evamayaÑ bhikkhu1 sa~khÈraÑ vÈ
padahantassa upekkhaÑ vÈ bhÈventassa dukkhanidÈnaÑ pahÊyati, no
aÒÒathÈti ÒatvÈ tadubhayaÑ sampÈdento dukkhanidÈnaÑ pajahatÊ”ti
etamatthaÑ vibhÈvetuÑ ÈgatÈti veditabbÈ.
12. YathÈ sukhaÑ kho me viharatoti yena sukhena viharituÑ icchÈmi,
tena me viharato. Padahatoti pesentassa. Ettha ca yassa sukhÈ paÔipadÈ
asappÈyÈ, sukhumacÊvarÈni dhÈrentassa pÈsÈdike senÈsane vasantassa cittaÑ
vikkhipati, dukkhÈ paÔipadÈ sappÈyÈ, chinnabhinnÈni th|lacÊvarÈni
dhÈrentassa susÈnarukkham|lÈdÊsu vasantassa cittaÑ ekaggaÑ hoti, taÑ
sandhÈyetaÑ vuttaÑ.
Evameva khoti ettha idaÑ opammasaÑsandanaÑ, usukÈro viya hi
jÈtijarÈmaraÓabhÊto yogÊ daÔÔhabbo, va~kakuÔilajimhatejanaÑ viya
va~kakuÔilajimhacittaÑ, dve alÈtÈ viya kÈyikacetasikavÊriyaÑ, tejanaÑ ujuÑ
karontassa kaÒjikatelaÑ viya saddhÈ, namanadaÓÉako viya lokuttaramaggo,
ussukÈrassa va~kakuÔilajimhatejanaÑ kaÒjikatelena sinehetvÈ alÈtesu tÈpetvÈ
namanadaÓÉakena ujukaraÓaÑ viya imassa bhikkhuno
va~kakuÔilajimhacittaÑ saddhÈya sinehetvÈ kÈyikacetasikavÊriyena
______________________________________________________________
1. Evamassa bhikkhuno (Ka)
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tÈpetvÈ lokuttaramaggena ujukaraÓaÑ, usukÈrasseva evaÑ ujukatena
tejanena sapattaÑ vijjhitvÈ sampatti-anubhavanaÑ viya imassa yogino tathÈ
ujukatena cittena kilesagaÓaÑ vijjhitvÈ pÈsÈdike senÈsane
nirodhavaratalagatassa1 phalasamÈpattisukhÈnubhavanaÑ daÔÔhabbaÑ. Idha
TathÈgato sukhÈpaÔipadÈkhippÈbhiÒÒabhikkhuno,
dukkhÈpaÔipadÈdandhÈbhiÒÒabhikkhuno ca paÔipattiyo kathitÈ, itaresaÑ
dvinnaÑ na kathitÈ, tÈ kathetuÑ imaÑ desanaÑ Èrabhi. ImÈsu vÈ dvÊsu
kathitÈsu itarÈpi kathitÈva honti, ÈgamanÊyapaÔipadÈ pana na kathitÈ, taÑ
kathetuÑ imaÑ desanaÑ Èrabhi. SahÈgamanÊyÈpi vÈ paÔipadÈ kathitÈva,
adassitaÑ pana ekaÑ BuddhuppÈdaÑ dassetvÈ ekassa kulaputtassa
nikkhamanadesanaÑ arahattena vinivaÔÔessÈmÊti dassetuÑ imaÑ desanaÑ
Èrabhi. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
DevadahasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
2. PaÒcattayasuttavaÓÓanÈ
21. EvaÑ me sutanti PaÒcattayasuttaÑ. Tattha eketi ekacce.
SamaÓabrÈhmaÓÈti paribbajupagatabhÈvena samaÓÈ, jÈtiyÈ brÈhmaÓÈ,
lokena vÈ samaÓÈti ca brÈhmaÓÈti ca evaÑ sammatÈ. AparantaÑ kappetvÈ
vikappetvÈ gaÓhantÊti aparantakappikÈ. Aparantakappo vÈ etesaÑ atthÊtipi
aparantakappikÈ. Ettha ca antoti “sakkÈyo kho Èvuso eko anto”ti-ÈdÊsu2 viya
idha koÔÔhÈso adhippeto. Kappoti taÓhÈdiÔÔhiyo. Vuttampi cetaÑ “kappoti
uddÈnato dve kappÈ taÓhÈkappo ca diÔÔhikappo cÈ”ti3. TasmÈ
taÓhÈdiÔÔhivasena anÈgataÑ khandhakoÔÔhÈsaÑ kappetvÈ ÔhitÈti
aparantakappikÈti evamettha attho daÔÔhabbo. TesaÑ evaÑ aparantaÑ
kappetvÈ ÔhitÈnaÑ punappunaÑ uppajjanavasena aparantameva anugatÈ
diÔÔhÊti aparantÈnudiÔÔhino. Te evaÑdiÔÔhino taÑ aparantaÑ Èrabbha
Ègamma paÔicca aÒÒampi janaÑ diÔÔhigatikaÑ
______________________________________________________________
1. Nirodhathalagatassa (Ka), nirodhaparamabalavantassa (SyÈ)
2. AÑ 2. 351 piÔÔhe.
3. KappÈti dve kappÈ taÓhÈkappo ca diÔÔhikappo ca (Khu 7. 74 piÔÔhe)
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karontÈ anekavihitÈni adhivuttipadÈni1 abhivadanti. AnekavihitÈnÊti
anekavidhÈni. AdhivuttipadÈnÊti adhivacanapadÈni. Atha vÈ bh|tamatthaÑ
adhibhavitvÈ yathÈsabhÈvato aggahetvÈ vattanato adhivuttiyoti diÔÔhiyo
vuccanti, adhivuttÊnaÑ padÈni adhivuttipadÈni, diÔÔhidÊpakÈni vacanÈnÊti
attho.
SaÒÒÊti saÒÒÈsama~gÊ. Arogoti nicco. Ittheketi itthaÑ eke, evameketi
attho. IminÈ soÄasa saÒÒÊvÈdÈ kathitÈ, asaÒÒÊti iminÈ aÔÔha asaÒÒÊvÈdÈ,
n’evasaÒÒÊnÈsaÒÒÊti iminÈ aÔÔha n’evasaÒÒÊnÈsaÒÒÊvÈdÈ, sato vÈ pana
sattassÈti iminÈ satta ucchedavÈdÈ. Tattha satoti vijjamÈnassa. Ucchedanti
upacchedaÑ. VinÈsanti adassanaÑ. Vibhavanti bhavavigamaÑ. SabbÈnetÈni
aÒÒamaÒÒavevacanÈn’eva. DiÔÔhadhammanibbÈnaÑ vÈti iminÈ paÒca
diÔÔhadhammanibbÈnavÈdÈ kathitÈ. Tattha diÔÔhadhammoti
paccakkhadhammo vuccati, tattha tattha paÔiladdha-attabhÈvassetaÑ
adhivacanaÑ. DiÔÔhadhamme nibbÈnaÑ diÔÔhadhammanibbÈnaÑ, imasmiÑ
yeva attabhÈve dukkhav|pasamanti attho. SantaÑ vÈti saÒÒÊti-Èdivasena
tÊhÈkÈrehi santaÑ. TÊÓi hontÊti saÒÒÊ attÈti-ÈdÊni santa-attavasena ekaÑ,
itarÈni dveti evaÑ tÊÓi.
22. R|piÑ vÈti karajar|pena vÈ kasiÓar|pena vÈ r|piÑ. Tattha lÈbhÊ
kasiÓar|paÑ attÈti gaÓhÈti, takkÊ ubhopi r|pÈni gaÓhÈti yeva. Ar|pinti
ar|pasamÈpattinimittaÑ vÈ, ÔhapetvÈ saÒÒÈkkhandhaÑ sesa-ar|padhamme
vÈ attÈti paÒÒapentÈ lÈbhinopi takkikÈpi evaÑ paÒÒapenti. TatiyadiÔÔhi pana
missakagÈhavasena pavattÈ, catutthÈ takkagÈhen’eva. Dutiyacatukke
paÔhamadiÔÔhi samÈpannakavÈrena2 kathitÈ, dutiyadiÔÔhi
asamÈpannakavÈrena, tatiyadiÔÔhi suppamattena vÈ sarÈvamattena vÈ3
kasiÓaparikammavasena, catutthadiÔÔhi vipulakasiÓavasena kathitÈti
veditabbÈ.
EtaÑ vÈ panekesaÑ upÈtivattatanti saÒÒÊtipadena sa~khepato vuttaÑ
saÒÒÈsattakaÑ atikkantÈnanti attho. Apare aÔÔhakanti vadanti. TadubhayaÑ
parato Èvibhavissati. AyaÑ panettha sa~khepattho–keci hi etÈ4
______________________________________________________________
1. AdhimuttipadÈni (SyÈ, Ka)
2. SamÈpannakavÈdena (SyÈ, Ka), samÈpannakavasena (DÊ-®Ôha 1. 110)
3. SuppamattaÑ vÈ sarÈvamattaÑ vÈ (SÊ)
4. Ettha (SyÈ, Ka)
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satta vÈ aÔÔha vÈ saÒÒÈ samatikkamituÑ sakkonti, keci pana na sakkonti.
Tattha ye sakkonti, teva gahitÈ. TesaÑ pana ekesaÑ upÈtivattataÑ
atikkamituÑ sakkontÈnaÑ yathÈpi nÈma Ga~gaÑ uttiÓÓesu manussesu eko
DÊghavÈpiÑ gantvÈ tiÔÔheyya, eko tato paraÑ MahÈgÈmaÑ, evameva eke
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ appamÈÓaÑ ÈneÒjanti vatvÈ tiÔÔhanti, eke
ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ. Tattha viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ tÈva dassetuÑ
viÒÒÈÓakasiÓameketi vuttaÑ. Parato “ÈkiÒcaÒÒÈyatanameke”ti vakkhati.
Tayidanti taÑ idaÑ diÔÔhigataÒca diÔÔhipaccayaÒca diÔÔhÈrammaÓaÒca.
TathÈgato abhijÈnÈtÊti iminÈ paccayena idaÑ nÈma dassanaÑ gahitanti
abhivisiÔÔhena ÒÈÓena jÈnÈti.
IdÈni tadeva vitthÈrento ye kho te bhontoti-ÈdimÈha. YÈ vÈ pana
etÈsaÑ1 saÒÒÈnanti yÈ vÈ pana etÈsaÑ “yadi r|pasaÒÒÈnan”ti evaÑ1
vuttasaÒÒÈnaÑ. ParisuddhÈti nirupakkilesÈ. ParamÈti uttamÈ. AggÈti seÔÔhÈ.
AnuttariyÈ akkhÈyatÊti asadisÈ kathÊyati. Yadi r|pasaÒÒÈnanti iminÈ catasso
r|pÈvacarasaÒÒÈ kathitÈ. Yadi ar|pasaÒÒÈnanti iminÈ
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaviÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÈ. Itarehi pana dvÊhi padehi
samÈpannakavÈro ca asamÈpannakavÈro ca kathitoti evametÈ koÔÔhÈsato
aÔÔha, atthato pana satta saÒÒÈ honti. SamÈpannakavÈro hi purimÈhi chahi
sa~gahito yeva2. TayidaÑ sa~khatanti taÑ idaÑ sabbampi saÒÒÈgataÑ
saddhiÑ diÔÔhigatena sa~khataÑ paccayehi samÈgantvÈ kataÑ. OÄÈrikanti
sa~khatattÈva oÄÈrikaÑ. Atthi kho pana sa~khÈrÈnaÑ nirodhoti etesaÑ pana
sa~khatanti vuttÈnaÑ sa~khÈrÈnaÑ nirodhasa~khÈtaÑ nibbÈnaÑ nÈma atthi.
Atthetanti iti viditvÈti taÑ kho pana nibbÈnaÑ “atthi etan”ti evaÑ jÈnitvÈ.
Tassa nissaraÓadassÈvÊti tassa sa~khatassa nissaraÓadassÊ nibbÈnadassÊ.
TathÈgato tadupÈtivattoti taÑ sa~khataÑ atikkanto3 samatikkantoti attho.
23. TatrÈti tesu aÔÔhasu asaÒÒÊvÈdesu. R|piÑ vÈti-ÈdÊni saÒÒÊvÈde
vuttanayen’eva veditabbÈni. AyaÒca yasmÈ asaÒÒÊvÈdo, tasmÈ idha
dutiyacatukkaÑ na vuttaÑ. PaÔikkosantÊti paÔibÈhanti paÔisedhenti.
______________________________________________________________
1-1. SaÒÒÈnanti evaÑ (SÊ), saÒÒÈnanti etÈsaÑ yadi r|pasaÒÒÈnanti evaÑ (Ka)
2. PurimÈbhijÈtisa~gahito yeva (SÊ)
3. Atikkamatthe (Ka)
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SaÒÒÈ rogoti-ÈdÊsu ÈbÈdhaÔÔhena rogo, sadosaÔÔhena gaÓÉo,
anupaviÔÔhaÔÔhena sallaÑ. ŒgatiÑ vÈ gatiÑ vÈti-ÈdÊsu paÔisandhivasena
ÈgatiÑ, cutivasena gatiÑ, cavanavasena cutiÑ, upapajjanavasena upapattiÑ,
punappunaÑ uppajjitvÈ aparÈparaÑ vaÉÉhanavasena vuÉÉhiÑ vir|ÄiÑ
vepullaÑ. KÈmaÒca catuvokÈrabhave r|paÑ vinÈpi viÒÒÈÓassa pavatti atthi,
sese pana tayo khandhe vinÈ n’atthi. AyaÑ pana paÒho
paÒcavokÈrabhavavasena kathito. PaÒcavokÈre hi ettake khandhe vinÈ
viÒÒÈÓassa pavatti nÈma n’atthi. VitaÓÉavÈdÊ panettha “aÒÒatra r|pÈtiÈdivacanato ar|pabhavepi r|paÑ, asaÒÒÈbhave ca viÒÒÈÓaÑ atthi, tathÈ
nirodhasamÈpannassÈ”ti vadati. So vattabbo–byaÒjanacchÈyÈya ce atthaÑ
paÔibÈhasi, ÈgatiÑ vÈti-Èdivacanato taÑ viÒÒÈÓaÑ1 pakkhidvipadacatuppadÈ
viya uppatitvÈpi gacchati, padasÈpi gacchati, govisÈÓavalli-ÈdÊni2 viya ca
vaÉÉhatÊti Èpajjati. Ye ca BhagavatÈ anekasatesu suttesu tayo bhavÈ vuttÈ, te
ar|pabhavassa abhÈvÈ dveva Èpajjanti. TasmÈ mÈ evaÑ avaca, yathÈ
vuttamatthaÑ dhÈrehÊti.
24. TatrÈti aÔÔhasu n’evasaÒÒÊnÈsaÒÒÊvÈdesu bhummaÑ. IdhÈpi r|piÑ
vÈti-ÈdÊni vuttanayen’eva veditabbÈni. AsaÒÒÈ sammohoti nissaÒÒabhÈvo
nÈmesa sammohaÔÔhÈnaÑ. Yo hi kiÒci na jÈnÈti, taÑ asaÒÒÊ esoti vadanti.
DiÔÔhasutamutaviÒÒÈtabbasa~khÈramattenÈti diÔÔhaviÒÒÈtabbamattena
sutaviÒÒÈtabbamattena mutaviÒÒÈtabbamattena. Ettha ca vijÈnÈtÊti
viÒÒÈtabbaÑ, diÔÔhasutamutaviÒÒÈtabbamattena
paÒcadvÈrikasaÒÒÈpavattimattenÈti ayaÑ hi ettha attho. Sa~khÈramattenÈti
oÄÈrikasa~khÈrapavattimattenÈti attho. Etassa ÈyatanassÈti etassa
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanassa. Upasampadanti paÔilÈbhaÑ. ByasanaÑ hetanti
vinÈso hesa, vuÔÔhÈnaÑ hetanti attho. PaÒcadvÈrikasaÒÒÈpavattaÑ, hi
oÄÈrikasa~khÈrapavattaÑ vÈ appavattaÑ katvÈ taÑ samÈpajjitabbaÑ. Tassa
pana pavattena tato vuÔÔhÈnaÑ hotÊti dasseti.
Sa~khÈrasamÈpattipattabbamakkhÈyatÊti oÄÈrikasa~khÈrapavattiyÈ
pattabbanti na akkhÈyati. Sa~khÈrÈvasesamÈpattipattabbanti sa~khÈrÈnaÑ
yeva avasesÈ bhÈvanÈvasena sabbasukhumabhÈvaÑ pattÈ sa~khÈrÈ, tesaÑ
pavattiyÈ etaÑ pattabbanti attho. Evar|pesu hi sa~khÈresu pavattesu
______________________________________________________________
1. Tava viÒÒÈÓaÑ (SÊ)

2. GovisÈlavallikÈdÊni (Ka)
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etaÑ pattabbaÑ nÈma hoti. Tayidanti taÑ idaÑ etaÑ sukhumampi samÈnaÑ
sa~khataÑ sa~khatattÈ ca oÄÈrikaÑ.
25. TatrÈti sattasu ucchedavÈdesu bhummaÑ. UddhaÑ saranti1 uddhaÑ
vuccati anÈgatasaÑsÈravÈdo, anÈgataÑ saÑsÈravÈdaÑ sarantÊti attho.
ŒsattiÑ yeva abhivadanti lagganakaÑ yeva vadanti. “Œsattan”tipi pÈÔho,
taÓhaÑ yeva vadantÊti attho. Iti pecca bhavissÈmÈti evaÑ pecca bhavissÈma.
KhattiyÈ bhavissÈma, brÈhmaÓÈ bhavissÈmÈti evamettha nayo netabbo.
VÈÓij|pamÈ maÒÒeti vÈÓij|pamÈ viya vÈÓijapaÔibhÈgÈ vÈÓijasadisÈ mayhaÑ
upaÔÔhahanti. SakkÈyabhayÈti sakkÈyassa bhayÈ. Te hi yatheva “cattÈro kho
mahÈrÈja abhayassa bhÈyanti. Katame cattÈro. GaÓÉuppÈdo kho mahÈrÈja
bhayÈ pathaviÑ na khÈdati ‘mÈ pathavÊ khiyÊ’ti, konto kho mahÈrÈja
ekapÈdena tiÔÔhati ‘mÈ pathavÊ osÊdÊ’ti, kikÊ kho mahÈrÈja uttÈnÈ seti ‘mÈ
ambhÈ undriyÊ’ti, brÈhmaÓadhammiko kho mahÈrÈja brahmacariyaÑ na
carati ‘mÈ loko ucchijjÊ’ti” ime cattÈro abhayassa bhÈyanti, evaÑ
sakkÈyassa bhÈyanti. SakkÈyaparijegucchÈti tameva tebh|makasa~khÈtaÑ
sakkÈyaÑ parijigucchamÈnÈ. SÈ gaddulabaddhoti daÓÉake rajjuÑ pavesetvÈ
baddhasunakho. Evamevimeti ettha daÄhatthambho viya khÊlo viya ca
tebh|makadhammasa~khÈto sakkÈyo daÔÔhabbo, sÈ viya diÔÔhigatiko,
daÓÉako viya diÔÔhi, rajju viya taÓhÈ, gaddulena bandhitvÈ thambhe vÈ khÊle
vÈ upanibaddhasunakhassa attano dhammatÈya chinditvÈ gantuÑ
asamatthassa anuparidhÈvanaÑ viya diÔÔhigatikassa diÔÔhidaÓÉake pavesitÈya
taÓhÈrajjuyÈ bandhitvÈ sakkÈye upanibaddhassa anuparidhÈvanaÑ
veditabbaÑ.
26. ImÈn’eva paÒcÈyatanÈnÊti imÈn’eva paÒca kÈraÓÈni. Iti mÈtikaÑ
Ôhapentenapi paÒceva ÔhapitÈni, nigamentenapi paÒceva nigamitÈni
bhÈjentena pana cattÈri bhÈjitÈni. DiÔÔhadhammanibbÈnaÑ kuhiÑ
paviÔÔhanti. EkattanÈnattavasena dvÊsu padesu paviÔÔhanti veditabbaÑ.
27. EvaÒca catucattÈlÊsa aparantakappike dassetvÈ idÈni aÔÔhÈrasa
pubbantakappike dassetuÑ santi bhikkhaveti-ÈdimÈha. Tattha
atÊtakoÔÔhÈsasa~khÈtaÑ pubbantaÑ kappetvÈ vikappetvÈ gaÓhantÊti
pubbantakappikÈ.
_____________________________________________________________
1. UddhaÑ sarÈti (SÊ), uddhaÑ parÈmasanti (SyÈ)
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Pubbantakappo vÈ etesaÑ atthÊti pubbantakappikÈ. EvaÑ sesampi pubbe
vuttappakÈraÑ vuttanayen’eva veditabbaÑ. Sassato attÈ ca loko cÈti
r|pÈdÊsu aÒÒataraÑ attÈti ca lokoti ca gahetvÈ sassato amaro nicco dhuvoti
abhivadanti. YathÈha “r|paÑ attÈ ceva loko ca sassato cÈti attÈnaÒca
lokaÒca paÒÒapentÊ”ti vitthÈro. AsassatÈdÊsupi es’eva nayo. Ettha ca
paÔhamavÈdena cattÈro sassatavÈdÈ vuttÈ, dutiyavÈdena satta ucchedavÈdÈ.
Nanu cete heÔÔhÈ ÈgatÈ, idha kasmÈ puna gahitÈti. HeÔÔhÈ tattha tattha
mato tattha tattheva ucchijjatÊti dassanatthaÑ ÈgatÈ. Idha pana
pubbenivÈsalÈbhÊ diÔÔhigatiko atÊtaÑ passati, na anÈgataÑ, tassa evaÑ hoti
“pubbantato Ègato attÈ idheva ucchijjati, ito paraÑ na gacchatÊ”ti.
Imassatthassa dassanatthaÑ gahitÈ. TatiyavÈdena cattÈro ekaccasassatavÈdÈ
vuttÈ, catutthavÈdena cattÈro amarÈvikkhepikÈ vuttÈ. AntavÈti sapariyanto
paricchinno parivaÔumo. AvaÉÉhitakasiÓassa taÑ kasiÓaÑ attÈti ca lokoti ca
gahetvÈ evaÑ hoti. DutiyavÈdo1 vaÉÉhitakasiÓassa vasena vutto, tatiyavÈdo
tiriyaÑ vaÉÉhetvÈ uddhamadho avaÉÉhitakasiÓassa, catutthavÈdo
takkivasena vutto. AnantaracatukkaÑ heÔÔhÈ vuttanayameva.
EkantasukhÊti nirantarasukhÊ. AyaÑ diÔÔhi lÈbhÊjÈtissaratakkÊnaÑ
vasena uppajjati. LÈbhino hi pubbenivÈsaÒÈÓena khattiyÈdikule
ekantasukhameva attano jÈtiÑ anussarantassa evaÑ diÔÔhi uppajjati. TathÈ
jÈtissarassa paccuppanaÑ sukhamanubhavato atÊtÈsu sattasu jÈtÊsu
tÈdisameva attabhÈvaÑ anussarantassa. Takkissa pana idha sukhasama~gino
“atÊtepÈhaÑ evameva ahosin”ti takken’eva uppajjati.
EkantadukkhÊti ayaÑ diÔÔhi lÈbhino nuppajjati. So hi ekanten’eva idha
jhÈnasukhena sukhÊ hoti. Idha dukkhena phuÔÔhassa pana jÈtissarassa
takkisseva ca sÈ uppajjati. TatiyÈ idha vokiÓÓasukhadukkhÈnaÑ sabbesampi
tesaÑ uppajjati, tathÈ catutthÈ diÔÔhi. LÈbhino hi idÈni catutthajjhÈnavasena
adukkhamasukhassa, pubbe catutthajjhÈnikameva brahmalokaÑ
______________________________________________________________
1. DutiyavÈro (SÊ)
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anussarantassa. JÈtissarassÈpi paccuppanne majjhattassa, anussarantassÈpi1
majjhattabh|taÔÔhÈnameva anussarantassa, takkinopi paccuppanne
majjhattassa, atÊtepi evaÑ bhavissatÊti takken’eva gaÓhantassa esÈ diÔÔhi
uppajjati. EttÈvatÈ cattÈro sassatavÈdÈ, cattÈro ekaccasassatikÈ, cattÈro
antÈnantikÈ, cattÈro amarÈvikkhepikÈ, dve adhiccasamuppannikÈti
aÔÔhÈrasapi pubbantakappikÈ kathitÈ honti.
28. IdÈni diÔÔhuddhÈraÑ uddharanto tatra bhikkhaveti-ÈdimÈha. Tattha
paccattaÑ yeva ÒÈÓanti paccakkhaÒÈÓaÑ. Parisuddhanti nirupakkilesaÑ.
PariyodÈtanti pabhassaraÑ. Sabbapadehi vipassanÈÒÈÓaÑ yeva kathitaÑ.
SaddhÈdayo hi paÒca dhammÈ bÈhirasamayasmimpi honti, vipassanÈÒÈÓaÑ
sÈsanasmiÑ yeva. Tattha ÒÈÓabhÈgamattameva pariyodapentÊti mayamidaÑ
jÈnÈmÈti evaÑ tattha ÒÈÓakoÔÔhÈsaÑ otÈrenti yeva. UpÈdÈnamakkhÈyatÊti na
taÑ ÒÈÓaÑ, micchÈdassanaÑ nÈmetaÑ, tasmÈ tadapi tesaÑ bhavantÈnaÑ
diÔÔhupÈdÈnaÑ akkhÈyatÊti attho. AthÈpi taÑ jÈnanamattalakkhaÓattÈ
ÒÈÓabhÈgamattameva, tathÈpi tassa dassanassa anupÈtivattanato
upÈdÈnapaccayato ca upÈdÈnameva. TadupÈtivattoti taÑ diÔÔhiÑ atikkanto.
EttÈvatÈ cattÈro sassatavÈdÈ, cattÈro ekaccasassatikÈ, cattÈro antÈnantikÈ,
cattÈro amarÈvikkhepikÈ, dve adhiccasamuppannikÈ, soÄasa saÒÒÊvÈdÈ, aÔÔha
asaÒÒÊvÈdÈ, aÔÔha n’evasaÒÒÊnÈsaÒÒÊvÈdÈ, satta ucchedavÈdÈ, paÒca
diÔÔhadhammanibbÈnavÈdÈti BrahmajÈle ÈgatÈ dvÈsaÔÔhipi diÔÔhiyo kathitÈ
honti. BrahmajÈle pana kathite idaÑ suttaÑ akathitameva hoti. KasmÈ? Idha
tato atirekÈya sakkÈyadiÔÔhiyÈ ÈgatattÈ. ImasmiÑ pana kathite BrahmajÈlaÑ
kathitameva hoti.
30. IdÈni imÈ dvÈsaÔÔhi diÔÔhiyo uppajjamÈnÈ
sakkÈyadiÔÔhipamukhen’eva uppajjantÊti dassetuÑ idha bhikkhave ekaccotiÈdimÈha. Tattha paÔinissaggÈti pariccÈgena. KÈmasaÑyojanÈnaÑ
anadhiÔÔhÈnÈti paÒcakÈmaguÓataÓhÈnaÑ nissaÔÔhattÈ. PavivekaÑ pÊtinti
sappÊtikajjhÈnadvayapÊtiÑ. NirujjhatÊti jhÈnanirodhena nirujjhati.
SamÈpattito pana vuÔÔhitassa niruddhÈ nÈma hoti.
______________________________________________________________
1. AnussatiyÈpi (SÊ)
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Yatheva hi “adukkhamasukhÈya vedanÈya nirodhÈ uppajjati nirÈmisaÑ
sukhaÑ, nirÈmisasukhassa nirodhÈ uppajjati adukkhamasukhÈ vedanÈ”ti
ettha na ayamattho hoti–catutthajjhÈnanirodhÈ tatiyajjhÈnaÑ upasampajja
viharatÊti. AyaÑ panettha attho–catutthajjhÈnÈ vuÔÔhÈya tatiyaÑ jhÈnaÑ
samÈpajjati, tatiyajjhÈnÈ vuÔÔhÈya catutthaÑ jhÈnaÑ samÈpajjatÊti,
evaÑsampadamidaÑ veditabbaÑ. Uppajjati domanassanti
hÊnajjhÈnapariyÈdÈnakadomanassaÑ. SamÈpattito vuÔÔhitacittassa pana
kammanÊyabhÈvo kathito.
PavivekÈ pÊtÊti sÈ eva jhÈnadvayapÊti. YaÑ chÈyÈ jahatÊti yaÑ ÔhÈnaÑ
chÈyÈ jahati. KiÑ vuttaÑ hoti1? YasmiÑ ÔhÈne chÈyÈ atthi, tasmiÑ Ètapo
n’atthi. YasmiÑ Ètapo atthi, tasmiÑ chÈyÈ natthÊti.
31. NirÈmisaÑ sukhanti tatiyajjhÈnasukhaÑ.
32. Adukkhamasukhanti catutthajjhÈnavedanaÑ.
33. AnupÈdÈnohamasmÊti niggahaÓo2 ahamasmi. NibbÈnasappÈyanti
nibbÈnassa sappÈyaÑ upakÈrabh|taÑ. Nanu ca maggadassanaÑ nÈma
sabbattha nikantiyÈ sukkhÈpitÈya uppajjati, kathametaÑ nibbÈnassa
upakÈrapaÔipadÈ nÈma jÈtanti, sabbattha anupÈdiyanavasena
aggaÓhanavasena upakÈrapaÔipadÈ nÈma jÈtaÑ. AbhivadatÊti abhimÈnena
upavadati. PubbantÈnudiÔÔhinti aÔÔhÈrasavidhampi pubbantÈnudiÔÔhiÑ.
AparantÈnudiÔÔhinti catucattÈrÊsavidhampi aparantÈnudiÔÔhiÑ.
UpÈdÈnamakkhÈyatÊti ahamasmÊti gahaÓassa sakkÈyadiÔÔhipariyÈpannattÈ
diÔÔhupÈdÈnaÑ akkhÈyati.
Santivarapadanti v|pasantakilesattÈ santaÑ uttamapadaÑ. ChannaÑ
phassÈyatanÈnanti BhagavatÈ “yattha cakkhu ca nirujjhati r|pasaÒÒÈ ca
nirujjhati se Èyatane veditabbe”ti3 ettha dvinnaÑ ÈyatanÈnaÑ paÔikkhepena
nibbÈnaÑ dassitaÑ.
“Yattha Èpo ca pathavÊ, tejo vÈyo na gÈdhati.
Ato sarÈ nivattanti, ettha vaÔÔaÑ na vattati.
Ettha nÈmaÒca r|paÒca, asesaÑ uparujjhatÊ”ti4–
Ettha pana sankhÈra5 paÔikkhepena nibbÈnaÑ dassitaÑ.
______________________________________________________________
1. IdaÑ vuttaÑ hoti (SyÈ)
2. NiggÈhamÈno (Ka)
3. Yo Èyatane veditabboti (SÊ), so Èyatanena veditabboti (SyÈ),
SaÑ 2. 317 piÔÔhe pana passitabbaÑ.
4. SaÑ 1. 15 piÔÔhe.
5. Padesasa~khÈra (SÊ, SyÈ)
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“Kattha Èpo ca pathavÊ, tejo vÈyo na gÈdhati.
Kattha dÊghaÒca rassaÒca, aÓuÑ th|laÑ subhÈsubhaÑ.
Kattha nÈmaÒca r|paÒca, asesaÑ uparujjhatÊti1.
Tatra veyyÈkaraÓaÑ bhavati–
ViÒÒÈÓaÑ anidassanaÑ, anantaÑ sabbato pabhan”ti–
Ettha sa~khÈrapaÔikkhepena nibbÈnaÑ dassitaÑ. ImasmiÑ pana sutte
cha-ÈyatanapaÔikkhepena dassitaÑ. AÒÒattha ca anupÈdÈvimokkhoti
nibbÈnameva dassitaÑ, idha pana arahattaphalasamÈpatti. SesaÑ sabbattha
uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
PaÒcattayasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
3. KintisuttavaÓÓanÈ
34. EvaÑ me sutanti KintisuttaÑ. Tattha pisinÈrÈyanti2 evaÑnÈmake
maÓÉalapadese. BaliharaÓeti tasmiÑ vanasaÓÉe bh|tÈnaÑ baliÑ Èharanti,
tasmÈ so baliharaÓanti vutto. CÊvarahet|ti cÊvarakÈraÓÈ, cÊvaraÑ
paccÈsÊsamÈnoti attho. ItibhavÈbhavahet|ti evaÑ imaÑ desanÈmayaÑ
puÒÒakiriyavatthuÑ nissÈya tasmiÑ tasmiÑ bhave sukhaÑ vedissÈmÊti
dhammaÑ desetÊti kiÑ tumhÈkaÑ evaÑ hotÊti attho.
35. CattÈro satipaÔÔhÈnÈti-Èdayo sattatiÑsa bodhipakkhiyadhammÈ
lokiyalokuttarÈva kathitÈ. TatthÈti tesu sattatiÑsÈya dhammesu. SiyaÑs|ti
bhaveyyuÑ. Abhidhammeti visiÔÔhe dhamme, imesu
sattatiÑsabodhipakkhiyadhammes|ti attho. Tatra ceti idampi
bodhipakkhiyadhammesveva bhummaÑ. Atthato ceva nÈnaÑ byaÒjanato
cÈti ettha “kÈyova3 satipaÔÔhÈnaÑ vedanÈva4 satipaÔÔhÈnan”ti vutte atthato
nÈnaÑ hoti,
______________________________________________________________
1. DÊ 1. 213 piÔÔhe.
3. KÈyo ca (SyÈ, Ka)

2. KusinÈrÈyanti (SÊ, SyÈ)
4. VedanÈ ca (SyÈ, Ka)
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“satipaÔÔhÈnÈ”ti vutte pana byaÒjanato nÈnaÑ nÈma hoti. TadaminÈpÊti taÑ
tumhe iminÈpi kÈraÓena jÈnÈthÈti atthaÒca byaÒjanaÒca samÈnetvÈ atthassa
ca aÒÒathÈ gahitabhÈvo byaÒjanassa ca micchÈ ropitabhÈvo dassetabbo. Yo
dhammo yo vinayoti ettha atthaÒca byaÒjanaÒca viÒÒÈpanakÈraÓameva
dhammo ca vinayo ca.
37. Atthato hi kho sametÊti sati yeva satipaÔÔhÈnanti gahitÈ. ByaÒjanato
nÈnanti kevalaÑ byaÒjanameva satipaÔÔhÈnoti vÈ satipaÔÔhÈnÈti vÈ micchÈ
ropetha1. AppamattakaÑ khoti suttantaÑ patvÈ byaÒjanaÑ appamattakaÑ
nÈma hoti. ParittamattaÑ2 dhanitaÑ katvÈ ropitepi hi nibbutiÑ pattuÑ
sakkÈ hoti.
TatridaÑ vatthu–VijayÈrÈmavihÈravÈsÊ kireko khÊÓÈsavatthero
dvinnaÑ bhikkh|naÑ suttaÑ ÈharitvÈ kammaÔÔhÈnaÑ kathento “samuddho
samuddhoti bhikkhave assutavÈ puthujjano bhÈsatÊ”ti dhanitaÑ katvÈ Èha.
Eko bhikkhu “samuddho3 nÈma bhante”ti Èha. Œvuso samuddhoti vuttepi
samuddoti vuttepi mayaÑ loÓasÈgarameva jÈnÈma, tumhe pana no
atthagavesakÈ, byaÒjanagavesakÈ, gacchatha MahÈvihÈre
paguÓabyaÒjanÈnaÑ bhikkh|naÑ santike byaÒjanaÑ sodhÈpethÈti
kammaÔÔhÈnaÑ akathetvÈva uÔÔhÈpesi. So aparabhÈge MahÈvihÈre bheriÑ
paharÈpetvÈ bhikkhusaÑghassa cat|su maggesu paÒhaÑ kathetvÈva
parinibbuto. EvaÑ suttantaÑ patvÈ byaÒjanaÑ appamattakaÑ nÈma hoti.
VinayaÑ pana patvÈ no appamattakaÑ. SÈmaÓerapabbajjÈpi hi
ubhatosuddhito4 vaÔÔati, upasampadÈdikammÈnipi sithilÈdÊnaÑ
dhanitÈdikaraÓamatten’eva kuppanti. Idha pana suttantabyaÒjanaÑ
sandhÈyetaÑ vuttaÑ.
38. Atha catutthavÈre5 vivÈdo kasmÈ? SaÒÒÈya6 vivÈdo. “AhaÑ
satimeva satipaÔÔhÈnaÑ vadÈmi, ayaÑ ‘kÈyo satipaÔÔhÈnan’ti vadatÊ”ti hi
nesaÑ saÒÒÈ7 hoti. ByaÒjanepi es’eva nayo.
______________________________________________________________
1. MicchÈropitaÑ (SyÈ)
3. Ko samuddho (SyÈ)
5. CatutthavÈde (Ka)

6. PaÒÒÈya (Ka)

2. ParittamattakaÑ (SÊ, SyÈ)
4. UbhatosuddhikÈ (SÊ, SyÈ)
7. PaÒÒÈ (Ka)
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39. Na codanÈya taritabbanti na codanatthÈya vegÈyitabbaÑ1. Ekacco
hi puggalo “nalÈÔe te sÈsapamattÈ piÄakÈ”ti vutto “mayhaÑ nalÈÔe
sÈsapamattaÑ piÄakaÑ passasi, attano nalÈÔe tÈlapakkamattaÑ mahÈgaÓÉaÑ
na passasÊ”ti vadati. TasmÈ puggalo upaparikkhitabbo. AdaÄhadiÔÔhÊti
anÈdÈnadiÔÔhÊ saÑsumÈraÑ hadaye2 pakkhipanto viya daÄhaÑ na gaÓhÈti.
UpaghÈtoti caÓÉabhÈvena vaÓaghaÔÔitassa viya dukkhuppatti.
SuppaÔinissaggÊti “kiÑ nÈma ahaÑ Èpanno, kadÈ Èpanno”ti vÈ “tvaÑ
Èpanno, tava upajjhÈyo Èpanno”ti vÈ ekaÑ dve vÈre vatvÈpi “asukaÑ nÈma
asukadivase nÈma bhante Èpannattha, saÓikaÑ anussarathÈ”ti saritvÈ
tÈvadeva vissajjeti. VihesÈti bahuÑ atthaÒca kÈraÓaÒca Èharantassa
kÈyacittakilamatho. SakkomÊti evar|po hi puggalo okÈsaÑ kÈretvÈ “ÈpattiÑ
Èpannattha bhante”ti vutto “kadÈ kismiÑ vatthusmin”ti vatvÈ “asukadivase
asukasmiÑ vatthusmin”ti vutte “na sarÈmi Èvuso”ti vadati, tato “saÓikaÑ
bhante sarathÈ”ti bahuÑ vatvÈ sÈrito saritvÈ vissajjeti. TenÈha “sakkomÊ”ti.
IminÈ nayena sabbattha attho veditabbo.
UpekkhÈ nÈtimaÒÒitabbÈti upekkhÈ na atikkamitabbÈ, kattabbÈ
janetabbÈti attho. Yo hi evar|paÑ puggalaÑ ÔhitakaÑ yeva passÈvaÑ
karontaÑ disvÈpi “nanu Èvuso nisÊditabban”ti vadati, so upekkhaÑ
atimaÒÒati nÈma.
40. VacÊsaÑhÈroti vacanasaÒcÈro. Imehi kathitaÑ am|saÑ antaraÑ
paveseyya, tumhe imehi idaÒcidaÒca vuttÈti am|hi kathitaÑ imesaÑ
antaraÑ paveseyyÈti attho. DiÔÔhipaÄÈsoti-ÈdÊhi cittassa anÈrÈdhaniyabhÈvo
kathito. TaÑ jÈnamÈno samÈno garaheyyÈti taÑ SatthÈ jÈnamÈno samÈno
nindeyya amheti. EtaÑ panÈvuso dhammanti etaÑ
kalahabhaÓÉanadhammaÑ.
______________________________________________________________
1. GantabbaÑ (SÊ)

2. SuÑsumÈrahadaye (SÊ), suÑsumÈraÑ hadaye (SyÈ)
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TaÒceti taÑ saÒÒattikÈrakaÑ1 bhikkhuÑ. EvaÑ byÈkareyyÈti mayÈ ete
suddhante patiÔÔhÈpitÈti avatvÈ yena kÈraÓena saÒÒatti2 katÈ, tadeva dassento
evaÑ byÈkareyya. TÈhaÑ dhammaÑ sutvÈti ettha dhammoti
sÈraÓÊyadhammo adhippeto. Na ceva attÈnanti-ÈdÊsu “brahmalokappamÈÓo
hesa aggi uÔÔhÈsi, ko etamaÒÒatra mayÈ nibbÈpetuÑ samattho”ti hi vadanto
attÈnaÑ ukkaÑseti nÈma. “EttakÈ janÈ vicaranti, okÈso laddhuÑ na sakkÈ,
ekopi ettakamattaÑ nibbÈpetuÑ samattho nÈma natthÊ”ti vadamÈno paraÑ
vambheti nÈma. Tadubhayampesa na karoti. Dhammo panettha
SammÈsambuddhassa byÈkaraÓaÑ, tesaÑ bhikkh|naÑ saÒÒattikaraÓaÑ
anudhammo, tadeva byÈkaroti nÈma. Na ca koci sahadhammikoti aÒÒo
cassa koci sahetuko parehi vutto vÈdo vÈ anuvÈdo vÈ garahitabbabhÈvaÑ
Ègacchanto nÈma n’atthi. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
KintisuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
4. SÈmagÈmasuttavaÓÓanÈ
41. EvaÑ me sutanti SÈmagÈmasuttaÑ. Tattha SÈmagÈmeti sÈmÈkÈnaÑ
ussannattÈ evaÑladdhanÈme gÈme. AdhunÈ kÈla~katoti3 sampati kÈlaÑ
kato. DvedhikajÈtÈti dvejjhajÈtÈ dvebhÈgajÈtÈ. BhaÓÉanÈdÊsu bhaÓÉanaÑ
pubbabhÈgakalaho, taÑ daÓÉÈdÈnÈdivasena paÓÓattivÊtikkamavasena ca
vaddhitaÑ kalaho, “na tvaÑ imaÑ dhammavinayaÑ ÈjÈnÈsÊ”ti-ÈdikaÑ
viruddhavacanaÑ vivÈdo. VitudantÈti vitujjantÈ. SahitaÑ meti mama
vacanaÑ atthasaÑhitaÑ. AdhiciÓÓaÑ te viparÈvattanti yaÑ tava adhiciÓÓaÑ
cirakÈlasevanavasena paguÓaÑ4, taÑ mama vÈdaÑ Ègamma nivattaÑ.
Œropito te vÈdoti tuyhaÑ upari mayÈ doso Èropito. Cara
vÈdappamokkhÈyÈti bhattapuÔaÑ ÈdÈya taÑ taÑ upasa~kamitvÈ
vÈdappamokkhatthÈya
______________________________________________________________
1. PaÒÒattakÈrakaÑ (Ka)
3. KÈlakatoti (SÊ, SyÈ)

2. PaÒÒatti (Ka)
4. PaguÓaÑ vÈ (Ka)
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uttari pariyesamÈno cara. NibbeÔhehi vÈti atha mayÈ ÈropitavÈdato attÈnaÑ
mocehi. Sace pahosÊti sace sakkosi. VadhoyevÈti maraÓameva.
NÈÔaputtiyes|ti NÈÔaputtassa antevÈsikesu. Nibbinnar|pÈti
ukkaÓÔhitasabhÈvÈ, abhivÈdanÈdÊni na karonti. Virattar|pÈti vigatapemÈ.
PaÔivÈnar|pÈti tesaÑ nipaccakiriyato nivattasabhÈvÈ. YathÈ tanti yathÈ ca
durakkhÈtÈdisabhÈve dhammavinaye nibbinnavirattapaÔivÈnar|pehi
bhavitabbaÑ, tath’eva jÈtÈti attho. DurakkhÈteti dukkathite. Duppavediteti
duviÒÒÈpite. AnupasamasaÑvattaniketi rÈgÈdÊnaÑ upasamaÑ kÈtuÑ
asamatthe. Bhinnath|peti bhinnapatiÔÔhe. Ettha hi NÈÔaputtova nesaÑ
patiÔÔhaÔÔhena th|po, so pana bhinno mato. Tena vuttaÑ “bhinnath|pe”ti.
AppaÔisaraÓeti tasseva abhÈvena paÔisaraÓavirahite.
Nanu cÈyaÑ NÈÔaputto NÈÄandavÈsiko, so kasmÈ PÈvÈyaÑ kÈlaÑkatoti.
So kira UpÈlinÈ gahapatinÈ paÔividdhasaccena dasahi gÈthÈhi bhÈsite
BuddhaguÓe sutvÈ uÓhaÑ lohitaÑ chaÉÉesi. Atha naÑ aphÈsukaÑ gahetvÈ
pÈvaÑ agamaÑsu, so tattha kÈlamakÈsi. KÈlaÑ kurumÈno ca “mama laddhi
aniyyÈnikÈ sÈrarahitÈ, mayaÑ tÈva naÔÔhÈ, avasesajano mÈ apÈyap|rako
ahosi. Sace panÈhaÑ ‘mama sÈsanaÑ aniyyÈnikan’ti vakkhÈmi, na
saddahissanti. YaÑn|nÈhaÑ dvepi jane na ekanÊhÈrena uggaÓhÈpeyyaÑ, te
mamaccayena aÒÒamaÒÒaÑ vivadissanti. SatthÈ taÑ vivÈdaÑ paÔicca ekaÑ
dhammakathaÑ kathessati, tato te sÈsanassa mahantabhÈvaÑ jÈnissantÊ”ti.
Atha naÑ eko antevÈsiko upasa~kamitvÈ Èha “bhante tumhe dubbalÈ,
mayhaÑ imasmiÑ dhamme sÈraÑ Ècikkhatha ÈcariyappamÈÓan”ti. Œvuso
tvaÑ mamaccayena sassatanti gaÓheyyÈsÊti. Aparopi taÑ upasa~kami, taÑ
ucchedaÑ gaÓhÈpesi. EvaÑ dvepi jane ekaladdhike akatvÈ bah|
nÈnÈnÊhÈrena uggaÓhÈpetvÈ kÈlamakÈsi. Te tassa sarÊrakiccaÑ katvÈ
sannipatitvÈ aÒÒamaÒÒaÑ pucchiÑsu “kassÈvuso Ècariyo sÈramÈcikkhÊ”ti.
Eko uÔÔhahitvÈ mayhanti Èha. KiÑ ÈcikkhÊti. Sassatanti. Aparo taÑ
paÔibÈhitvÈ mayhaÑ sÈraÑ ÈcikkhÊti Èha. EvaÑ sabbe “mayhaÑ sÈraÑ
Ècikkhi, ahaÑ jeÔÔhako”ti aÒÒamaÒÒaÑ vivÈdaÑ vaÉÉhetvÈ
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akkose ceva paribhÈse ca hatthapÈdapahÈrÈdÊni ca pavattetvÈ ekamaggena
dve agacchantÈ nÈnÈdisÈsu pakkamiÑsu, ekacce gihÊ ahesuÑ.
Bhagavato pana dharamÈnakÈlepi bhikkhusaÑghe vivÈdo na uppajji.
SatthÈ hi tesaÑ vivÈdakÈraÓe uppannamatte yeva sayaÑ vÈ gantvÈ te vÈ
bhikkh| pakkosÈpetvÈ khanti mettÈ paÔisa~khÈ avihiÑsÈ sÈraÓÊyadhammesu
ekaÑ kÈraÓaÑ kathetvÈ vivÈdaÑ v|pasameti. EvaÑ dharamÈnopi
saÑghassa patiÔÔhÈva ahosi. ParinibbÈyamÈnopi avivÈdakÈraÓaÑ katvÈva
parinibbÈyi. BhagavatÈ hi sutte desitÈ cattÈro MahÈpadesÈ1 yÈvajjadivasÈ
bhikkh|naÑ patiÔÔhÈ ca avassayo ca. TathÈ Khandhake desitÈ cattÈro
MahÈpadesÈ2 sutte vuttÈni cattÈri paÒhabyÈkaraÓÈni3 ca. TenevÈha “yo vo
mayÈ Œnanda dhammo ca vinayo ca desito paÒÒatto, so vo mamaccayena
SatthÈ”ti4.
42. Atha kho Cundo samaÓuddesoti ayaÑ thero DhammsenÈpatissa
kaniÔÔhabhÈtiko. TaÑ bhikkh| anupasampannakÈle Cundo samaÓuddesoti
samudÈcaritvÈ therakÈlepi tath’eva samudÈcariÑsu. Tena vuttaÑ “Cundo
samaÓuddeso”ti. Upasa~kamÊti kasmÈ upasa~kami? NÈÔaputte kira
kÈlaÑkate JambudÊpe manussÈ tattha tattha kathaÑ pavattayiÑsu “NigaÓÔho
NÈÔaputto eko satthÈti paÒÒÈyittha, tassa kÈlakiriyÈya sÈvakÈnaÑ evar|po
vivÈdo jÈto, samaÓo pana Gotamo JambudÊpe cando viya s|riyo viya ca
pÈkaÔo yeva, kÊdiso nu kho samaÓe Gotame parinibbute sÈvakÈnaÑ vivÈdo
bhavissatÊ”ti. Thero taÑ kathaÑ sutvÈ cintesi “imaÑ kathaÑ gahetvÈ
Dasabalassa ÈrocessÈmi, SatthÈ ca etaÑ atthuppattiÑ katvÈ ekaÑ desanaÑ
kathessatÊ”ti. So nikkhamitvÈ yena SÈmagÈmo, yenÈyasmÈ Œnando
tenupasa~kami. Ujumeva Bhagavato santikaÑ agantvÈ yenassa upajjhÈyo
ÈyasmÈ Œnando tenupasa~kamÊti attho. EvaÑ kirassa ahosi “upajjhÈyo me
mahÈpaÒÒo, so imaÑ
______________________________________________________________
1. AÑ 1. 486; DÊ 2. 102 piÔÔhesu.
3. AÑ 1. 355 piÔÔhe.

2. Vi 3. 348 piÔÔhe.
4. DÊ 2. 126 piÔÔhe.
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sÈsanaÑ Satthu Èrocessati, atha SatthÈ tadanur|paÑ dhammaÑ desessatÊ”ti.
KathÈpÈbhatanti kathÈm|laÑ, m|laÑ hi pÈbhatanti vuccati. YathÈha–
“Appakenapi medhÈvÊ, pÈbhatena vicakkhaÓo.
SamuÔÔhÈpeti attÈnaÑ, aÓuÑ aggiÑva sandhaman”ti1.
DassanÈyÈti dassanatthÈya. KiÑ paniminÈ BhagavÈ na diÔÔhapubboti.
No na diÔÔhapubbo, ayaÒhi ÈyasmÈ divÈ nava vÈre rattiÑ nava vÈreti
ekÈhaÑ aÔÔhÈrasa vÈre upaÔÔhÈnameva gacchati. Divasassa pana
satakkhattuÑ vÈ sahassakkhattuÑ vÈ gantukÈmo samÈnopi na akÈraÓÈ
gacchati, ekaÑ paÒhuddhÈraÑ gahetvÈva gacchati. So taÑdivasaÑ tena
gantukÈmo evamÈha.
AhitÈya dukkhÈya devamanussÈnanti ekasmiÑ vihÈre saÑghamajjhe
uppanno vivÈdo kathaÑ devamanussÈnaÑ ahitÈya dukkhÈya saÑvattati?
Kosambakakkhandhake2 viya hi dvÊsu bhikkh|su vivÈdaÑ Èpannesu tasmiÑ
vihÈre tesaÑ antevÈsikÈ vivadanti, tesaÑ ovÈdaÑ gaÓhanto
bhikkhunisaÑgho vivadati, tato tesaÑ upaÔÔhÈkÈ vivadanti, atha
manussÈnaÑ ÈrakkhadevatÈ dve koÔÔhÈsÈ honti. Tattha dhammavÈdÊnaÑ
ÈrakkhadevatÈ dhammavÈdiniyo honti, adhammavÈdÊnaÑ adhammavÈdiniyo
honti. Tato tÈsaÑ ÈrakkhadevatÈnaÑ mittÈ bhummadevatÈ bhijjanti. EvaÑ
paramparÈya yÈva brahmalokÈ ÔhapetvÈ ariyasÈvake sabbe devamanussÈ dve
koÔÔhÈsÈ honti. DhammavÈdÊhi pana adhammavÈdinova bahutarÈ honti, tato
yaÑ bah|hi gahitaÑ, taÑ gaÓhanti. DhammaÑ vissajjetvÈ bahutarÈva
adhammaÑ gaÓhanti. Te adhammaÑ p|retvÈ viharantÈ apÈye nibbattanti.
EvaÑ ekasmiÑ vihÈre saÑghamajjhe uppanno vivÈdo bah|naÑ ahitÈya
dukkhÈya hoti.
43. AbhiÒÒÈ desitÈti mahÈbodhim|le nisinnena paccakkhaÑ katvÈ
paveditÈ. PatissayamÈnar|pÈ viharantÊti upanissÈya viharanti. Bhagavato
accayenÈti etarahi BhagavantaÑ jeÔÔhakaÑ katvÈ sagÈravÈ viharanti,
tumhÈkaÑ bhante uggatejatÈya durÈsadatÈya vivÈdaÑ janetuÑ
______________________________________________________________
1. Khu 5. 2 piÔÔhe.

2. Vi 3. 480 piÔÔhe.
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na sakkonti, Bhagavato pana accayena vivÈdaÑ janeyyunti vadati. Yattha
pana taÑ vivÈdaÑ janeyyuÑ, taÑ dassento ajjhÈjÊve vÈ adhipÈtimokkhe vÈti
Èha. Tattha ajjhÈjÊveti ÈjÊvahetu ÈjÊvakÈraÓÈ “bhikkhu
uttarimanussadhammaÑ ullapati Èpatti pÈrÈjikassÈ”ti-ÈdinÈ1 nayena ParivÈre
paÒÒattÈni cha sikkhÈpadÈni, tÈni ÔhapetvÈ sesÈni sabbasikkhÈpadÈni
adhipÈtimokkhaÑ nÈma. Appamattako so ŒnandÈti ajjhÈjÊvaÑ
adhipÈtimokkhaÒca Èrabbha uppannavivÈdo nÈma yasmÈ parassa kathÈyapi
attano dhammatÈyapi salakkhetvÈ suppajaho hoti, tasmÈ “appamattako”ti
vutto.
TatrÈyaÑ nayo–idhekacco “na sakkÈ uttarimanussadhammaÑ
anullapantena kiÒci laddhun”ti-ÈdÊni cintetvÈ ÈjÊvahetu
uttarimanussadhammaÑ vÈ ullapati saÒcarittaÑ vÈ Èpajjati, yo te vihÈre
vasati, so bhikkhu arahÈti-ÈdinÈ nayena sÈmantajappanaÑ vÈ karoti, agilÈno
vÈ attano atthÈya paÓÊtabhojanÈni viÒÒÈpetvÈ bhuÒjati, bhikkhunÊ vÈ pana
tÈni viÒÒÈpetvÈ pÈÔidesanÊyaÑ Èpajjati, yo koci dukkaÔavatthukaÑ yaÑkiÒci
s|podanaviÒÒattimeva vÈ karoti, aÒÒataraÑ vÈ pana paÓÓattivÊtikkamaÑ
karonto viharati, tamenaÑ sabrahmacÈrÊ evaÑ saÒjÈnanti “kiÑ imassa iminÈ
lÈbhena laddhena, yo sÈsane pabbajitvÈ micchÈjÊvena jÊvikaÑ kappeti,
paÓÓattivÊtikkamaÑ karotÊ”ti. Attano dhammatÈyapissa evaÑ hoti “kissa
mayhaÑ iminÈ lÈbhena, yvÈhaÑ evaÑ svÈkkhÈte dhammavinaye pabbajitvÈ
micchÈjÊvena jÊvikaÑ kappemi, paÓÓattivÊtikkamaÑ karomÊ”ti sallakkhetvÈ
tato oramati. EvaÑ parassa kathÈyapi attano dhammatÈyapi sallakkhetvÈ
suppajaho hoti. Tena BhagavÈ “appamattako”ti Èha.
Magge vÈ hi Œnanda paÔipadÈya vÈti lokuttaramaggaÑ patvÈ vivÈdo
nÈma sabbaso v|pasammati, n’atthi adhigatamaggÈnaÑ vivÈdo.
PubbabhÈgamaggaÑ pana pubbabhÈgapaÔipadaÒca sandhÈyetaÑ vuttaÑ.
TatrÈyaÑ nayo–ekaÑ bhikkhuÑ manussÈ lokuttaradhamme
sambhÈventi. So saddhivihÈrikÈdayo ÈgantvÈ vanditvÈ Ôhite pucchati “kiÑ
ÈgatatthÈ”ti. ManasikÈtabbakammaÔÔhÈnaÑ pucchituÑ bhanteti. NisÊdatha,
______________________________________________________________
1. Vi 5. 178 piÔÔhe.
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khaÓen’eva arahattaÑ pÈpetuÑ samatthakammaÔÔhÈnakathaÑ ÈcikkhissÈmÊti
vatvÈ vadati–“idha bhikkhu attano vasanaÔÔhÈnaÑ pavisitvÈ nisinno
m|lakammaÔÔhÈnaÑ manasikaroti, tassa taÑ manasikaroto obhÈso uppajjati.
AyaÑ paÔhamamaggo nÈma. So dutiyaÑ obhÈsaÒÈÓaÑ nibbatteti,
dutiyamaggo adhigato hoti, evaÑ tatiyaÒca catutthaÒca. EttÈvatÈ
maggappatto ceva phalappatto ca hotÊ”ti. Atha te bhikkh| “akhÊÓÈsavo nÈma
evaÑ kammaÔÔhÈnaÑ kathetuÑ na sakkoti, addhÈyaÑ khÊÓÈsavo”ti niÔÔhaÑ
gacchanti.
So aparena samayena kÈlaÑ karoti. SamantÈ bhikkhÈcÈragÈmehi
manussÈ ÈgantvÈ pucchanti “kenaci bhante thero paÒhaÑ pucchito”ti.
UpÈsakÈ pubbeva therena paÒho kathito amhÈkanti. Te pupphamaÓÉapaÑ
pupphak|ÔÈgÈraÑ sajjetvÈ suvaÓÓena akkhipidhÈnamukhapidhÈnÈdiÑ
karitvÈ gandhamÈlÈdÊhi p|jetvÈ sattÈhaÑ sÈdhukÊÄikaÑ kiÄetvÈ jhÈpetvÈ
aÔÔhÊni ÈdÈya cetiyaÑ karonti. AÒÒe ÈgantukÈ vihÈraÑ1 ÈgantvÈ pÈde
dhovitvÈ “mahÈtheraÑ passissÈma1, kahaÑ Èvuso mahÈthero”ti pucchanti.
Parinibbuto bhanteti. DukkaraÑ Èvuso therena kataÑ maggaphalÈni
nibbattentena, paÒhaÑ pucchittha Èvusoti. Bhikkh|naÑ kammaÔÔhÈnaÑ
kathento iminÈ niyÈmena kathesi bhanteti. Na eso Èvuso maggo,
vipassanupakkileso nÈmesa, na tumhe jÈnittha, puthujjano Èvuso theroti. Te
kalahaÑ karontÈ uÔÔhahitvÈ “sakalavihÈre bhikkh| ca bhikkhÈcÈragÈmesu
manussÈ ca na jÈnanti, tumhe yeva jÈnÈtha. Kataramaggena tumhe ÈgatÈ,
kiÑ vo vihÈradvÈre cetiyaÑ na diÔÔhan”ti. EvaÑvÈdÊnaÑ pana bhikkh|naÑ
sataÑ vÈ, hotu sahassaÑ vÈ, yÈva taÑ laddhiÑ nappajahanti, saggopi
maggopi vÈrito yeva.
Aparopi tÈdisova kammaÔÔhÈnaÑ kathento evaÑ katheti–citten’eva tÊsu
uddhanesu tÊÓi kapallÈni ÈropetvÈ heÔÔhÈ aggiÑ katvÈ citten’eva attano
dvattiÑsÈkÈraÑ uppÈÔetvÈ kapallesu pakkhipitvÈ citten’eva daÓÉakena
parivattetvÈ parivattetvÈ bhajjitabbaÑ, yÈ jhÈyamÈne chÈrikÈ hoti, sÈ
mukhavÈtena palÈsetabbÈ. Ettakena dhutapÈpo nÈmesa samaÓo hoti. SesaÑ
purimanayen’eva vitthÈretabbaÑ.
______________________________________________________________
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Aparo evaÑ katheti–citten’eva mahÈcÈÔiÑ ÔhapetvÈ matthuÑ yojetvÈ
citten’eva attano dvattiÑsÈkÈraÑ uppÈÔetvÈ tattha pakkhipitvÈ matthuÑ
otÈretvÈ manthitabbaÑ. MathiyamÈnaÑ vilÊyati, vilÊne upari pheÓo
uggacchati. So pheÓo paribhuÒjitabbo. EttÈvatÈ vo amataÑ paribhuttaÑ
nÈma bhavissati. Ito paraÑ “atha te bhikkh|”ti-Èdi sabbaÑ purimanayen’eva
vitthÈretabbaÑ.
44. IdÈni yo evaÑ vivÈdo uppajjeyya, tassa m|laÑ dassento
chayimÈnÊti-ÈdimÈha. Tattha agÈravoti gÈravavirahito. Appatissoti
appatissayo anÊcavutti. Ettha pana yo bhikkhu Satthari dharamÈne tÊsu
kÈlesu upaÔÔhÈnaÑ na yÈti, Satthari anupÈhane ca~kamante sa-upÈhano
ca~kamati, nÊce ca~kame ca~kamante ucce ca~kame ca~kamati, heÔÔhÈ
vasante upari vasati, Satthu dassanaÔÔhÈne ubho aÑse pÈrupati, chattaÑ
dhÈreti, upÈhanaÑ dhÈreti, nhÈnatitthe uccÈraÑ vÈ passÈvaÑ vÈ karoti,
parinibbute vÈ pana cetiyaÑ vandituÑ na gacchati, cetiyassa
paÒÒÈyanaÔÔhÈne SatthudassanaÔÔhÈne vuttaÑ sabbaÑ karoti, aÒÒehi ca
bhikkh|hi “kasmÈ evaÑ karosi, na idaÑ vaÔÔati, SammÈsambuddhassa nÈma
lajjituÑ vaÔÔatÊ”ti vutte “tuÓhÊ hohi1, kiÑ Buddho Buddhoti vadasÊ”ti
bhaÓati, ayaÑ Satthari agÈravo nÈma.
Yo pana dhammassavane saÑghuÔÔhe sakkaccaÑ na gacchati,
sakkaccaÑ dhammaÑ na suÓÈti, niddÈyati vÈ sallapento vÈ nisÊdati,
sakkaccaÑ na gaÓhÈti na dhÈreti, “kiÑ dhamme agÈravaÑ karosÊ”ti vutte
“tuÓhÊ hohi, dhammo dhammoti vadasi2, kiÑ dhammo nÈmÈ”ti vadati, ayaÑ
dhamme agÈravo nÈma.
Yo pana therena bhikkhunÈ anajjhiÔÔho dhammaÑ deseti, nisÊdati
paÒhaÑ katheti, vuÉÉhe bhikkh| ghaÔÔento gacchati, tiÔÔhati nisÊdati,
dussapallatthikaÑ vÈ hatthapallatthikaÑ vÈ karoti, saÑghamajjhe ubho aÑse
pÈrupati, chattupÈhanaÑ dhÈreti, “bhikkhusaÑghassa lajjituÑ vaÔÔatÊ”ti
vuttepi “tuÓhÊ hohi, saÑgho saÑghoti vadasi2, kiÑ saÑgho, migasaÑgho
ajasaÑgho”ti-ÈdÊni vadati, ayaÑ saÑghe agÈravo nÈma. Ekabhikkhusmimpi
hi agÈrave kate
______________________________________________________________
1. Hoti (Ka)

2. Viravasi (SÊ, SyÈ)

28

MajjhimanikÈya

saÑghe kato yeva hoti. Tisso sikkhÈ pana aparip|rayamÈnova sikkhÈya na
parip|rakÈrÊ nÈma1.
AjjhattaÑ vÈti attani vÈ attano parisÈya vÈ. BahiddhÈti parasmiÑ vÈ
parassa parisÈya vÈ.
46. IdÈni ayaÑ cha ÔhÈnÈni nissÈya uppannavivÈdo vaÉÉhanto yÈni
adhikaraÓÈni pÈpuÓÈti, tÈni dassetuÑ cattÈrimÈnÊti-ÈdimÈha. Tattha
v|pasamanatthÈya pavattamÈnehi samathehi adhikÈtabbÈnÊti adhikaraÓÈni.
VivÈdova adhikaraÓaÑ vivÈdÈdhikaraÓaÑ. Itaresupi es’eva nayo.
IdÈni imÈnipi cattÈri adhikaraÓÈni patvÈ upari vaÉÉhanto so vivÈdo yehi
samathehi v|pasammati, tesaÑ dassanatthaÑ satta kho panimeti-ÈdimÈha.
Tattha adhikaraÓÈni samenti v|pasamentÊti adhikaraÓasamathÈ.
UppannuppannÈnanti uppannÈnaÑ uppannÈnaÑ. AdhikaraÓÈnanti etesaÑ
vivÈdÈdhikaraÓÈdÊnaÑ catunnaÑ. SamathÈya v|pasamÈyÈti
samanatthaÒceva v|pasamanatthaÒca. SammukhÈvinayo dÈtabbo -patiÓavatthÈrakoti ime satta samathÈ dÈtabbÈ.
TatrÈyaÑ vinicchayakathÈ–adhikaraÓesu tÈva dhammoti vÈ adhammoti
vÈti aÔÔhÈrasahi vatth|hi vivadantÈnaÑ bhikkh|naÑ yo vivÈdo, idaÑ
vivÈdÈdhikaraÓaÑ nÈma. SÊlavipattiyÈ vÈ ÈcÈradiÔÔhi-ÈjÊvavipattiyÈ vÈ
anuvadantÈnaÑ yo anuvÈdo upavadanÈ ceva codanÈ ca, idaÑ
anuvÈdÈdhikaraÓaÑ nÈma. MÈtikÈyaÑ ÈgatÈ paÒca vibha~ge dveti satta
ÈpattikkhandhÈ ÈpattÈdhikaraÓaÑ nÈma. YaÑ saÑghassa apalokanÈdÊnaÑ
catunnaÑ kammÈnaÑ karaÓaÑ, idaÑ kiccÈdhikaraÓaÑ nÈma.
Tattha vivÈdÈdhikaraÓaÑ dvÊhi samathehi sammati sammukhÈvinayena
ca yebhuyyasikÈya ca. SammukhÈvinayen’eva sammamÈnaÑ yasmiÑ vihÈre
uppannaÑ, tasmiÑ yeva vÈ, aÒÒattha v|pasametuÑ gacchantÈnaÑ
antarÈmagge vÈ, yattha gantvÈ saÑghassa niyyÈtitaÑ, tattha saÑghena vÈ
gaÓena vÈ v|pasametuÑ asakkonte tattheva ubbÈhikÈya sammatapuggalehi
vÈ vinicchitaÑ sammati. EvaÑ sammamÈne
______________________________________________________________
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pana tasmiÑ yÈ saÑghasammukhatÈ, dhammasammukhatÈ,
vinayasammukhatÈ, puggalasammukhatÈ, ayaÑ sammukhÈvinayo nÈma.
Tattha ca kÈrakasaÑghassa sÈmaggivasena sammukhÊbhÈvo
saÑghasammukhatÈ. Sametabbassa vatthuno bh|tatÈ dhammasammukhatÈ.
YathÈ taÑ sametabbaÑ, tath’eva samanaÑ vinayasammukhatÈ. Yo ca
vivadati, yena ca vivadati, tesaÑ ubhinnaÑ attapaccatthikÈnaÑ
sammukhÊbhÈvo puggalasammukhatÈ. UbbÈhikÈya v|pasame panettha
saÑghasammukhatÈ parihÈyati. EvaÑ tÈva sammukhÈvinayen’eva sammati.
Sace pan’evampi na sammati, atha naÑ ubbÈhikÈya sammatÈ bhikkh|
“na mayaÑ sakkoma v|pasametun”ti saÑghasseva niyyÈtenti. Tato saÑgho
paÒca~gasamannÈgataÑ bhikkhuÑ salÈkaggÈhakaÑ sammannitvÈ tena
g|ÄhakavivaÔÔakasakaÓÓajappakesu tÊsu salÈkaggÈhesu aÒÒataravasena
salÈkaÑ gÈhetvÈ sannipatitaparisÈya dhammavÈdÊnaÑ yebhuyyatÈya yathÈ
te dhammavÈdino vadanti, evaÑ v|pasantaÑ adhikaraÓaÑ
sammukhÈvinayena ca yebhuyyasikÈya ca v|pasantaÑ hoti. Tattha
sammukhÈvinayo vuttanayo eva. YaÑ pana yebhuyyasikÈya kammassa
karaÓaÑ, ayaÑ yebhuyyasikÈ nÈma. EvaÑ vivÈdÈdhikaraÓaÑ dvÊhi
samathehi sammati.
AnuvÈdÈdhikaraÓaÑ cat|hi samathehi sammati sammukhÈvinayena ca
sativinayena ca am|Ähavinayena ca tassapÈpiyasikÈya ca.
SammukhÈvinayen’eva sammamÈnaÑ yo ca anuvadati, yaÒca anuvadati,
tesaÑ vacanaÑ sutvÈ sace kÈci Èpatti n’atthi, ubho khamÈpetvÈ, sace atthi,
ayaÑ nÈmettha ÈpattÊti evaÑ vinicchitaÑ v|pasammati. Tattha
sammukhÈvinayalakkhaÓaÑ vuttanayameva.
YadÈ pana khÊÓÈsavassa bhikkhuno am|likÈya sÊlavipattiyÈ
anuddhaÑsitassa sativinayaÑ yÈcamÈnassa saÑgho Òatticatutthena
kammena sativinayaÑ deti, tadÈ sammukhÈvinayena ca sativinayena ca
v|pasantaÑ hoti. Dinne pana sativinaye puna tasmiÑ puggale kassaci
anuvÈdo na ruhati.
YadÈ ummattako bhikkhu ummÈdavasena kate assÈmaÓake ajjhÈcÈre
“saratÈyasmÈ evar|piÑ Èpattin”ti bhikkh|hi vuccamÈno “ummattakena me
Èvuso etaÑ kataÑ, nÈhaÑ taÑ sarÈmÊ”ti bhaÓantopi
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bhikkh|hi codiyamÈnova puna acodanatthÈya am|ÄhavinayaÑ yÈcati,
saÑgho cassa Òatticatutthena kammena am|ÄhavinayaÑ deti, tadÈ
sammukhÈvinayena ca am|Ähavinayena ca v|pasantaÑ hoti. Dinne pana
am|Ähavinaye puna tasmiÑ puggale kassaci tappaccayÈ anuvÈdo na ruhati.
YadÈ pana pÈrÈjikena vÈ pÈrÈjikasÈmantena vÈ codiyamÈnassa
aÒÒenÈÒÒaÑ paÔicarato pÈpussannatÈya pÈpiyassa puggalassa “sacÈyaÑ
acchinnam|lo bhavissati, sammÈ vattitvÈ osÈraÓaÑ labhissati, sace
chinnam|lo, ayamevassa nÈsanÈ bhavissatÊ”ti maÒÒamÈno saÑgho
Òatticatutthena kammena tassapÈpiyasikaÑ karoti, tadÈ sammukhÈvinayena
ca tassa pÈpiyasikÈya ca v|pasantaÑ hoti. EvaÑ anuvÈdÈdhikaraÓaÑ cat|hi
samathehi sammati.
ŒpattÈdhikaraÓaÑ tÊhi samathehi sammati sammukhÈvinayena ca
paÔiÒÒÈtakaraÓena ca tiÓavatthÈrakena ca. Tassa sammukhÈvinayen’eva
v|pasamo n’atthi. YadÈ pana ekassa vÈ bhikkhuno santike
saÑghagaÓamajjhesu vÈ bhikkhu lahukaÑ ÈpattiÑ deseti, tadÈ
ÈpattÈdhikaraÓaÑ sammukhÈvinayena ca paÔiÒÒÈtakaraÓena ca
v|pasammati. Tattha sammukhÈvinayo tÈva yo ca deseti, yassa ca deseti,
tesaÑ sammukhatÈ. SesaÑ vuttanayameva. Puggalassa ca gaÓassa ca
desanÈkÈle saÑghasammukhatÈ parihÈyati. YaÑ1 panettha “ahaÑ bhante
itthannÈmaÑ ÈpattiÑ Èpanno”ti ca, “Èma passÈmÊ”ti ca paÔiÒÒÈtÈya “ÈyatiÑ
saÑvareyyÈsÊ”ti karaÓaÑ, taÑ paÔiÒÒÈtakaraÓaÑ nÈma. SaÑghÈdisese
parivÈsÈdiyÈcanÈ paÔiÒÒÈ, parivÈsÈdÊnaÑ dÈnaÑ paÔiÒÒÈtakaraÓaÑ nÈma.
DvepakkhajÈtÈ pana bhaÓÉanakÈrakÈ bhikkh| bahuÑ assÈmaÓakaÑ
ajjhÈcÈraÑ caritvÈ puna lajjidhamme uppanne “sace mayaÑ imÈhi ÈpattÊhi
aÒÒamaÒÒaÑ kÈressÈma, siyÈpi taÑ adhikaraÓaÑ kakkhaÄattÈya
saÑvatteyyÈ”ti aÒÒamaÒÒaÑ ÈpattiyÈ kÈrÈpane dosaÑ disvÈ yadÈ
tiÓavatthÈrakakammaÑ karonti, tadÈ ÈpattÈdhikaraÓaÑ sammukhÈvinayena
ca tiÓavatthÈrakena ca sammati. Tatra hi yattakÈ hatthapÈsupagatÈ “na me
taÑ khamatÊ”ti evaÑ diÔÔhÈvikammaÑ akatvÈ “dukkaÔaÑ kammaÑ puna
kÈtabbaÑ kamman”ti na ukkoÔenti,
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niddampi okkantÈ honti, sabbesampi ÔhapetvÈ thullavajjaÒca
gihipaÔisaÑyuttaÒca sabbÈpattiyo vuÔÔhahanti. EvaÑ ÈpattÈdhikaraÓaÑ tÊhi
samathehi sammati. KiccÈdhikaraÓaÑ ekena samathena sammati
sammukhÈvinayen’eva.
ImÈni cattÈri adhikaraÓÈni yathÈnur|paÑ imehi sattahi samathehi
sammanti. Tena vuttaÑ “uppannuppannÈnaÑ adhikaraÓÈnaÑ samathÈya
v|pasamÈya sammukhÈvinayo dÈtabbo -pa- tiÓavatthÈrako”ti. Ayamettha
vinicchayanayo, vitthÈro pana samathakkhandhake1 Ègato yeva.
Vinicchayopissa SamantapÈsÈdikÈya vutto.
47. Yo panÈyaÑ imasmiÑ sutte “idhÈnanda bhikkh| vivadantÊ”ti-Èdiko
vitthÈro vutto, so etena nayena sa~khepatova vuttoti veditabbo. Tattha
dhammoti-ÈdÊsu suttantapariyÈyena tÈva dasa kusalakammapathÈ dhammo,
akusalakammapathÈ adhammo. TathÈ “cattÈro satipaÔÔhÈnÈ”ti heÔÔhÈ ÈgatÈ
sattatiÑsa bodhipakkhiyadhammÈ, tayo satipaÔÔhÈnÈ tayo sammappadhÈnÈ
tayo iddhipÈdÈ cha indriyÈni cha balÈni aÔÔha bojjha~gÈ nava~giko maggo
cÈti, cattÈro upÈdÈnÈ paÒca nÊvaraÓÈnÊti-Èdayo saÑkiliÔÔhadhammÈ cÈti
ayaÑ adhammo.
Tattha yaÑkiÒci ekaÑ adhammakoÔÔhÈsaÑ gahetvÈ “imaÑ adhammaÑ
dhammoti karissÈma, evaÑ amhÈkaÑ ÈcariyakulaÑ niyyÈnikaÑ bhavissati,
mayaÒca loke pÈkaÔÈ bhavissÈmÈ”ti taÑ adhammaÑ “dhammo ayan”ti
kathentÈ dhammoti vivadanti. Tath’eva dhammakoÔÔhÈsesu ekaÑ gahetvÈ
“adhammo ayan”ti kathentÈ adhammoti vivadanti.
VinayapariyÈyena pana bh|tena vatthunÈ codetvÈ sÈretvÈ
yathÈpaÔiÒÒÈya kÈtabbakammaÑ dhammo nÈma, abh|tena pana vatthunÈ
acodetvÈ asÈretvÈ apaÔiÒÒÈya kattabbakammaÑ adhammo nÈma. Tesupi
adhammaÑ “dhammo ayan”ti kathentÈ dhammoti vivadanti, dhammaÑ
“adhammo ayan”ti kathentÈ adhammoti vivadanti.
SuttantapariyÈyena pana rÈgavinayo dosavinayo mohavinayo saÑvaro
pahÈnaÑ paÔisa~khÈti ayaÑ vinayo nÈma, rÈgÈdÊnaÑ avinayo
______________________________________________________________
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asaÑvaro appahÈnaÑ appaÔisa~khÈti ayaÑ avinayo nÈma. VinayapariyÈ
yena vatthusampatti Òattisampatti anusÈvanasampatti sÊmasampatti
parisasampattÊti ayaÑ vinayo nÈma, vatthuvipatti -pa- parisavipattÊti ayaÑ
avinayo nÈma. Tesupi yaÑkiÒci avinayaÑ “vinayo ayan”ti kathentÈ vinayoti
vivadanti, vinayaÑ avinayoti kathentÈ avinayoti vivadanti.
Dhammanetti samanumajjitabbÈti dhammarajju anumajjitabbÈ ÒÈÓena
ghaÑsitabbÈ upaparikkhitabbÈ. SÈ panesÈ dhammanetti “iti kho Vaccha ime
dasa dhammÈ akusalÈ dasa dhammÈ kusalÈ”ti evaÑ MahÈvacchagottasutte1
ÈgatÈti vuttÈ. SÈ eva vÈ hotu, yo vÈ idha dhammo ca vinayo ca vutto. YathÈ
tattha sametÊti yathÈ tÈya dhammanettiyÈ sameti, dhammo dhammova hoti,
adhammo adhammova, vinayo vinayova hoti, avinayo avinayova. TathÈ
tanti evaÑ taÑ adhikaraÓaÑ v|pasametabbaÑ. EkaccÈnaÑ adhikaraÓÈnanti
idha vivÈdÈdhikaraÓameva dassitaÑ, sammukhÈvinayo pana na kismiÒci
adhikaraÓe na labbhati.
48. TaÑ panetaÑ yasmÈ dvÊhi samathehi sammati sammukhÈvinayena
ca yebhuyyasikÈya ca, tasmÈ heÔÔhÈ mÈtikÈya ÔhapitÈnukkamena idÈni
sativinayassa vÈre pattepi taÑ avatvÈ vivÈdÈdhikaraÓe yeva tÈva
dutiyasamathaÑ dassento kathaÒcÈnanda yebhuyyasikÈti-ÈdimÈha. Tattha
bahutarÈti antamaso dvÊhi tÊhipi atirekatarÈ. Sesamettha heÔÔhÈ
vuttanayen’eva veditabbaÑ.
49. IdÈni heÔÔhÈ avitthÈritaÑ sativinayaÑ ÈdiÑ katvÈ
vitthÈritÈvasesasamathe paÔipÈÔiyÈ vitthÈretuÑ kathaÒcÈnanda sativinayotiÈdimÈha. Tattha pÈrÈjikasÈmantena vÈti dve sÈmantÈni khandhasÈmantaÒca
ÈpattisÈmantaÒca. Tattha pÈrÈjikÈpattikkhandho saÑghÈdisesÈpattikkhandho
thullaccaya, pÈcittiya, pÈÔidesanÊya, dukkaÔa, dubbhÈsitÈpattikkhandhoti
evaÑ purimassa pacchimakhandhaÑ khandhasÈmantaÑ nÈma hoti.
PaÔhamapÈrÈjikassa pana pubbabhÈge dukkaÔaÑ, sesÈnaÑ thullaccayanti
idaÑ ÈpattisÈmantaÑ nÈma.
______________________________________________________________
1. Ma 2. 157 piÔÔhe.

UparipaÓÓÈsaÔÔhakathÈ

33

Tattha khandhasÈmante pÈrÈjikasÈmantaÑ garukÈpatti nÈma hoti.
SaratÈyasmÈti saratu ÈyasmÈ. EkaccÈnaÑ adhikaraÓÈnanti idha
anuvÈdÈdhikaraÓameva dassitaÑ.
50. BhÈsitaparikkantanti vÈcÈya bhÈsitaÑ kÈyena ca parikkantaÑ,
parakkamitvÈ katanti attho. EkaccÈnanti idhÈpi anuvÈdÈdhikaraÓameva
adhippetaÑ. PaÔiÒÒÈtakaraÓe “ekaccÈnan”ti ÈpattÈdhikaraÓaÑ dassitaÑ.
52. DavÈti sahasÈ. RavÈti aÒÒaÑ bhaÓitukÈmena aÒÒaÑ vuttaÑ. EvaÑ
kho Œnanda tassapÈpiyasikÈ hotÊti tassa puggalassa pÈpussannatÈ pÈpiyasikÈ
hoti. IminÈ kammassa vatthu dassitaÑ. Evar|passa hi puggalassa kammaÑ
kÈtabbaÑ. Kammena hi adhikaraÓassa v|pasamo hoti, na puggalassa
pÈpussannatÈya. IdhÈpi anuvÈdÈdhikaraÓameva adhikaraÓanti veditabbaÑ.
53. KathaÒcÈnanda tiÓavatthÈrakoti ettha idaÑ kammaÑ
tiÓavatthÈrakasadisattÈ tiÓavatthÈrakoti vuttaÑ. YathÈ hi g|thaÑ vÈ muttaÑ
vÈ ghaÔÔiyamÈnaÑ duggandhatÈya bÈdhati, tiÓehi avattharitvÈ
suppaÔicchÈditassa panassa so gandho na bÈdhati, evameva yaÑ
adhikaraÓaÑ1 m|lÈnum|laÑ gantvÈ v|pasamiyamÈnaÑ kakkhaÄattÈya
vÈÄattÈya bhedÈya saÑvattati, taÑ iminÈ kammena v|pasantaÑ g|thaÑ viya
tiÓavatthÈrakena paÔicchannaÑ v|pasantaÑ hotÊti idaÑ kammaÑ
tiÓavatthÈrakasadisattÈ tiÓavatthÈrakoti vuttaÑ. Tassa idhÈnanda
bhikkh|naÑ bhaÓÉanajÈtÈnanti-Èdivacanena ÈkÈramattameva dassitaÑ,
khandhake ÈgatÈ yeva panettha kammavÈcÈ pamÈÓaÑ. ®hapetvÈ
thullavajjaÑ ÔhapetvÈ gihipaÔisaÑyuttanti ettha pana thullavajjanti
th|lavajjaÑ pÈrÈjikaÒceva saÑghÈdisesaÒca. GihipaÔisaÑyuttanti gihÊnaÑ
hÊnena khuÑsanavambhanadhammikapaÔissavesu ÈpannÈ Èpatti.
AdhikaraÓÈnanti idha ÈpattÈdhikaraÓameva veditabbaÑ. KiccÈdhikaraÓassa
pana vasena idha na kiÒci vuttaÑ. KiÒcÈpi na vuttaÑ,
sammukhÈvinayen’eva panassa v|pasamo hotÊti veditabbo.
______________________________________________________________
1. AdhikaraÓaÑ th|laÑ (SyÈ)
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54. Chayime Œnanda dhammÈ sÈraÓÊyÈti heÔÔhÈ kalahavasena suttaÑ
ÈraddhaÑ, upari sÈraÓÊyadhammÈ ÈgatÈ. Iti yathÈnusandhinÈva desanÈ gatÈ
hoti. HeÔÔhÈ Kosambiyasutte1 pana sotÈpattimaggasammÈdiÔÔhi kathitÈ,
imasmiÑ sutte sotÈpattiphalasammÈdiÔÔhi vuttÈti veditabbÈ. AÓunti
appasÈvajjaÑ. Th|lanti mahÈsÈvajjaÑ. Sesamettha uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ KajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
SÈmagÈmasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
5. SunakkhattasuttavaÓÓanÈ
55. EvaÑ me sutanti SunakkhattasuttaÑ. Tattha aÒÒÈti arahattaÑ.
ByÈkatÈti khÊÓÈ jÈtÊti-ÈdÊhi cat|hi padehi kathitÈ. AdhimÈnenÈti appatte
pattasaÒÒino, anadhigate adhigatasaÒÒino hutvÈ adhigataÑ amhehÊti mÈnena
byÈkariÑsu.
56. EvaÒc’ettha Sunakkhatta TathÈgatassa hotÊti Sunakkhatta ettha
etesaÑ bhikkh|naÑ paÒhabyÈkaraÓe “idaÑ ÔhÈnaÑ etesaÑ avibh|taÑ
andhakÈraÑ, tenime anadhigate adhigatasaÒÒino, handa nesaÑ visodhetvÈ
pÈkaÔaÑ katvÈ dhammaÑ desemÊ”ti evaÒca TathÈgatassa hoti. Atha ca
panidhekacce -pa- tassapi hoti aÒÒathattanti BhagavÈ paÔipannakÈnaÑ
dhammaÑ deseti. Yattha pana icchÈcÈre ÔhitÈ ekacce moghapurisÈ honti,
tatra BhagavÈ passati “ime imaÑ paÒhaÑ uggahetvÈ ajÈnitvÈva jÈnantÈ viya
appatte pattasaÒÒino hutvÈ gÈmanigamÈdÊsu visevamÈnÈ2 vicarissanti, taÑ
nesaÑ bhavissati dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈyÈ”ti, evamassÈyaÑ icchÈcÈre
ÔhitÈnaÑ kÈraÓÈ paÔipannakÈnampi atthÈya “dhammaÑ desessÈmÊ”ti
uppannassa cittassa aÒÒathÈbhÈvo hoti. TaÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ.
58. LokÈmisÈdhimuttoti vaÔÔÈmisakÈmÈmisalokÈmisabh|tesu paÒcasu
kÈmaguÓesu adhimutto tanninno taggaruko tappabbhÈro.
______________________________________________________________
1. Ma 1. 400 piÔÔhe.

2. VisesaÑ vadamÈnÈ (SÊ, SyÈ, Ka)
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Tappatir|pÊti kÈmaguÓasabhÈgÈ. ŒneÒjapaÔisaÑyuttÈyÈti
ÈneÒjasamÈpattipaÔisaÑyuttÈya. SaÑseyyÈti katheyya. ŒneÒjasaÑyojanena
hi kho visaÑyuttoti ÈneÒjasamÈpattisaÑyojanena visaÑsaÔÔho.
LokÈmisÈdhimuttoti evar|po hi l|khacÊvaradharo mattikÈpattaÑ ÈdÈya
attano sadisehi1 katipayehi saddhiÑ paccantajanapadaÑ gacchati, gÈmaÑ
piÓÉÈya paviÔÔhakÈle manussÈ disvÈ “mahÈpaÑsuk|likÈ ÈgatÈ”ti
yÈgubhattÈdÊni sampÈdetvÈ sakkaccaÑ dÈnaÑ denti, bhattakicce niÔÔhite
anumodanaÑ sutvÈ “svepi bhante idheva piÓÉÈya pavisathÈ”ti vadanti. AlaÑ
upÈsakÈ, ajjÈpi vo bah|naÑ dinnanti. Tena hi bhante antovassaÑ idha
vaseyyÈthÈti adhivÈsetvÈ vihÈramaggaÑ pucchitvÈ vihÈraÑ gacchanti.
Tattha senÈsanaÑ gahetvÈ pattacÊvaraÑ paÔisÈmenti. SÈyaÑ eko ÈvÈsiko te
bhikkh| pucchati “kattha piÓÉÈya caritthÈ”ti? AsukagÈmeti.
BhikkhÈsampannÈti? Œma evar|pÈ nÈma manussÈnaÑ saddhÈ hoti. “Ajjeva
nu kho ete edisÈ, niccampi edisÈ”ti? SaddhÈ te manussÈ niccampi edisÈ, te
nissÈ yeva ayaÑ vihÈro vaÉÉhatÊti. Tato te paÑsuk|likÈ punappunaÑ tesaÑ
vaÓÓaÑ kathenti, divasÈvasesaÑ kathetvÈ rattimpi kathenti. EttÈvatÈ
icchÈcÈre Ôhitassa sÊsaÑ nikkhantaÑ hoti udaraÑ phÈlitaÑ2. EvaÑ
lokÈmisÈdhimutto veditabbo.
59. IdÈni ÈneÒjasamÈpattilÈbhiÑ adhimÈnikaÑ dassento ÔhÈnaÑ kho
panetanti-ÈdimÈha. ŒneÒjÈdhimuttassÈti kilesasiÒcanavirahitÈsu heÔÔhimÈsu
chasu samÈpattÊsu adhimuttassa tanninnassa taggaruno tappabbhÈrassa. Se
pavutteti taÑ pavuttaÑ. ChasamÈpattilÈbhino hi adhimÈnikassa
paÒcakÈmaguÓÈmisabandhanÈ patitapaÓÉupalÈso viya upaÔÔhÈti. TenetaÑ
vuttaÑ.
60. IdÈni ÈkiÒcaÒÒÈyatanasamÈpattilÈbhino adhimÈnikassa nighaÑsaÑ
dassetuÑ ÔhÈnaÑ kho panÈti-ÈdimÈha. Tattha dvedhÈbhinnÈti majjhe
bhinnÈ. AppaÔisandhikÈti khuddakÈ muÔÔhipÈsÈÓamattÈ jatunÈ vÈ silesena vÈ
allÊyÈpetvÈ paÔisandhÈtuÑ sakkÈ. MahantaÑ pana kuÔÈgÈrappamÈÓaÑ
sandhÈyetaÑ vuttaÑ. Se bhinneti taÑ bhinnaÑ.
______________________________________________________________
1. Parisehi (Ka)

2. PhalitaÑ (®ÊkÈ)
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UparisamÈpattilÈbhino hi heÔÔhÈsamÈpatti dvedhÈbhinnÈ selÈ viya hoti, taÑ
samÈpajjissÈmÊti cittaÑ na uppajjati. TenetaÑ vuttaÑ.
61. IdÈni nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanalÈbhino adhimÈnikassa ca nighaÑsaÑ
dassento ÔhÈnaÑ kho panÈti-ÈdimÈha. Tattha se vanteti taÑ vantaÑ.
AÔÔhasamÈpattilÈbhino hi heÔÔhÈsamÈpattiyo vantasadisÈ hutvÈ upaÔÔhahanti,
puna samÈpajjissÈmÊti cittaÑ na uppajjati. TenetaÑ vuttaÑ.
62. IdÈni khÊÓÈsavassa nighaÑsaÑ dassento ÔhÈnaÑ kho panÈtiÈdimÈha. Tattha se ucchinnam|leti so ucchinnam|lo1.
UparisamÈpattilÈbhino hi heÔÔhÈsamÈpatti m|lacchinnatÈlo viya upaÔÔhÈti,
taÑ samÈpajjissÈmÊti cittaÑ na uppajjati. TenetaÑ vuttaÑ.
63. ®hÈnaÑ kho panÈti pÈÔiyekko anusandhi. HeÔÔhÈ hi
samÈpattilÈbhino adhimÈnikassapi khÊÓÈsavassapi nighaÑso kathito,
sukkhavipassakassa pana adhimÈnikassapi khÊÓÈsavassapi na kathito. TesaÑ
dvinnampi nighaÑsaÑ dassetuÑ imaÑ desanaÑ Èrabhi. TaÑ pana
paÔikkhittaÑ. SamÈpattilÈbhino hi adhimÈnikassa nighaÑse kathite
sukkhavipassakassapi adhimÈnikassa kathitova hoti, samÈpattilÈbhino ca
khÊÓÈsavassa kathite sukkhavipassakakhÊÓÈsavassa kathitova hoti. EtesaÑ
pana dvinnaÑ bhikkh|naÑ sappÈyÈsappÈyaÑ kathetuÑ imaÑ desanaÑ
Èrabhi.
Tattha siyÈ–puthujjanassa tÈva ÈrammaÓaÑ asappÈyaÑ hotu,
khÊÓÈsavassa kathaÑ asappÈyanti. Yadaggena puthujjanassa asappÈyaÑ,
tadaggena khÊÓÈsavassÈpi asappÈyameva. VisaÑ nÈma jÈnitvÈ khÈditampi
ajÈnitvÈ khÈditampi visameva. Na hi khÊÓÈsavenapi “ahaÑ khÊÓÈsavo”ti
asaÑvutena bhavitabbaÑ2. KhÊÓÈsavenapi yuttapayutten’eva3 bhavituÑ
vaÔÔati.
64. Tattha samaÓenÈti BuddhasamaÓena. ChandarÈgabyÈpÈdenÈti so
avijjÈsa~khÈto visadoso chandarÈgena ca byÈpÈdena ca ruppati kuppati.
AsappÈyÈnÊti avaÉÉhikarÈni ÈrammaÓÈni. AnuddhaÑseyyÈti
______________________________________________________________
1. Se ucchinneti taÑ ucchinnaÑ (SÊ, SyÈ)
3. YuttapaÔivatten’eva (SÊ), yuttapaÔiyutten’eva (SyÈ)

2. CaritabbaÑ (SÊ, SyÈ)
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soseyya milÈpeyya. Sa-upÈdisesanti sagahaÓasesaÑ, upÈditabbaÑ
gaÓhitabbaÑ idha1 upÈdÊti vuttaÑ. AnalaÒca te antarÈyÈyÈti jÊvitantarÈyaÑ
te kÈtuÑ asamatthaÑ. Rajos|kanti rajo ca vÊhisukÈdi ca s|kaÑ. Asu ca
visadosoti2 so ca visadoso. TadubhayenÈti yÈ sÈ asappÈyakiriyÈ ca yo
visadoso ca, tena ubhayena. Puthuttanti mahantabhÈvaÑ.
Evameva khoti ettha sa-upÈdÈnasalluddhÈro viya appahÊno
avijjÈvisadoso daÔÔhabbo, asappÈyakiriyÈya ÔhitabhÈvo viya chasu dvÈresu
asaÑvutakÈlo, tadubhayena vaÓe puthuttaÑ gate maraÓaÑ viya sikkhaÑ
paccakkhÈya hÊnÈyÈvattanaÑ, maraÓamattaÑ dukkhaÑ viya aÒÒatarÈya
garukÈya saÑkiliÔÔhÈya ÈpattiyÈ ÈpajjanaÑ daÔÔhabbaÑ. Sukkapakkhepi
iminÈva nayena opammasaÑsandanaÑ veditabbaÑ.
65. SatiyÈyetaÑ adhivacananti ettha sati paÒÒÈgatikÈ. LokikÈya
paÒÒÈya lokikÈ hoti, lokuttarÈya lokuttarÈ. AriyÈyetaÑ paÒÒÈyÈti
parisuddhÈya vipassanÈpaÒÒÈya.
IdÈni khÊÓÈsavassa balaÑ dassento so vatÈti-ÈdimÈha. Tattha
saÑvutakÈrÊti pihitakÈrÊ. Iti viditvÈ nirupadhÊti evaÑ jÈnitvÈ
kilesupadhipahÈnÈ nirupadhi hoti, nirupÈdÈnoti attho. Upadhisa~khaye
vimuttoti upadhÊnaÑ sa~khayabh|te nibbÈne ÈrammaÓato vimutto.
Upadhisminti kÈmupadhismiÑ. KÈyaÑ upasaÑharissatÊti kÈyaÑ
allÊyÈpessati. IdaÑ vuttaÑ hoti–taÓhakkhaye nibbÈne ÈrammaÓato vimutto
khÊÓÈsavo paÒca kÈmaguÓe sevituÑ, kÈyaÑ vÈ upasaÑharissati cittaÑ vÈ
uppÈdessatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. SesaÑ sabbattha uttÈnatthamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
SunakkhattasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
______________________________________________________________
1. IdaÑ (SyÈ)

2. Asucivisadosoti (sabbattha)
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6. ŒneÒjasappÈyasuttavaÓÓanÈ

66. EvaÑ me sutanti ŒneÒjasappÈyasuttaÑ. Tattha aniccÈti hutvÈ
abhÈvaÔÔhena aniccÈ. KÈmÈti vatthukÈmÈpi kilesakÈmÈpi. TucchÈti
niccasÈradhuvasÈra-attasÈravirahitattÈ rittÈ, na pana natthÊti gahetabbÈ. Na
hi tucchamuÔÔhÊti vutte muÔÔhi nÈma natthÊti vuttaÑ hoti. Yassa pana
abbhantare kiÒci n’atthi, so vuccati tuccho. MusÈti nÈsanakÈ.
MosadhammÈti nassanasabhÈvÈ, khettaÑ viya vatthu viya hiraÒÒasuvaÓÓaÑ
viya ca na paÒÒÈyittha, katipÈhen’eva supinake diÔÔhÈ viya nassanti na
paÒÒÈyanti. Tena vuttaÑ “mosadhammÈ”ti, mÈyÈkatametanti yathÈ mÈyÈya
udakaÑ maÓÊti katvÈ dassitaÑ, badaripaÓÓaÑ kahÈpaÓoti katvÈ dassitaÑ,
aÒÒaÑ vÈ pana evar|paÑ dassan|pacÈre Ôhitasseva tathÈ paÒÒÈyati,
upacÈrÈtikkamato paÔÔhÈya pÈkatikameva paÒÒÈyati. EvaÑ kÈmÈpi
ittarapaccupaÔÔhÈnaÔÔhena “mÈyÈkatan”ti vuttÈ. YathÈ ca mÈyÈkÈro
udakÈdÊni maÓi-ÈdÊnaÑ vasena dassento vaÒceti, evaÑ kÈmÈpi aniccÈdÊni
niccÈdisabhÈvaÑ dassentÈ vaÒcentÊti vaÒcanakaÔÔhenapi “mÈyÈkatan”ti
vuttÈ. BÈlalÈpananti mayhaÑ putto, mayhaÑ dhÊtÈ, mayhaÑ hiraÒÒaÑ,
mayhaÑ suvaÓÓanti evaÑ bÈlÈnaÑ lÈpanato bÈlalÈpanaÑ. DiÔÔhadhammikÈ
kÈmÈti mÈnusakÈ paÒca kÈmaguÓÈ. SamparÈyikÈti te ÔhapetvÈ avasesÈ.
DiÔÔhadhammikÈ kÈmasaÒÒÈti mÈnusake kÈme Èrabbha uppannasaÒÒÈ.
UbhayametaÑ mÈradheyyanti ete kÈmÈ ca kÈmasaÒÒÈ ca ubhayampi
mÈradheyyaÑ. Yehi ubhayametaÑ gahitaÑ, tesaÑ hi upari mÈro vasaÑ
vatteti. TaÑ sandhÈya “ubhayametaÑ mÈradheyyan”ti vuttaÑ.
MÈrassesa visayoti-ÈdÊsupi yathÈ coÄassa visayo coÄavisayo, paÓÉassa
visayo paÓÉavisayo, saÑvarÈnaÑ visayo saÑvaravisayoti pavattanaÔÔhÈnaÑ
visayoti vuccati, evaÑ yehi ete kÈmÈ gahitÈ, tesaÑ upari mÈro vasaÑ
vatteti. TaÑ sandhÈya mÈrassesa visayoti vuttaÑ. PaÒca pana kÈmaguÓe
nivÈpabÊjaÑ viya vippakiranto mÈro gacchati. Yehi pana te gahitÈ, tesaÑ
upari mÈro vasaÑ vatteti. TaÑ sandhÈya mÈrassesa nivÈpoti vuttaÑ. YathÈ
ca yattha hatthi-Èdayo vasaÑ vattenti, so hatthigocaro assagocaro
ajagocaroti vuccati,
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evaÑ yehi ete kÈmÈ gahitÈ, tesu mÈro vasaÑ vatteti. TaÑ sandhÈya
mÈrassesa gocaroti vuttaÑ.
EtthÈti etesu kÈmesu. MÈnasÈti cittasambh|tÈ. Tattha siyÈ–duvidhe
tÈva kÈme Èrabbha abhijjhÈnalakkhaÓÈ abhijjhÈ, karaÓuttariyalakkhaÓo
sÈrambho ca uppajjatu, byÈpÈdo kathaÑ uppajjatÊti. MamÈyite vatthusmiÑ
acchinnepi socanti, acchijjantepi socanti, acchinnasa~kino socanti, yo
evar|po cittassa ÈghÈtoti1 evaÑ uppajjati. Teva ariyasÈvakassÈti te
ariyasÈvakassa. VakÈro ÈgamasandhimattaÑ hoti. Idha manusikkhatoti
imasmiÑ sÈsane sikkhantassa te tayopi kilesÈ antarÈyakarÈ honti.
Abhibhuyya lokanti kÈmalokaÑ abhibhavitvÈ. AdhiÔÔhÈya manasÈti
jhÈnÈrammaÓacittena adhiÔÔhahitvÈ. Aparittanti kÈmÈvacaracittaÑ parittaÑ
nÈma, tassa paÔikkhepena mahaggataÑ aparittaÑ nÈma. PamÈÓantipi
kÈmÈvacarameva, r|pÈvacaraÑ ar|pÈvacaraÑ appamÈÓaÑ. SubhÈvitanti
pana etaÑ kÈmÈvacarÈdÊnaÑ nÈmaÑ na hoti, lokuttarassevetaÑ nÈmaÑ.
TasmÈ etassa vasena aparittaÑ appamÈÓaÑ subhÈvitanti sabbaÑ
lokuttarameva vaÔÔati.
TabbahulavihÈrinoti kÈmapaÔibÈhanena tameva paÔipadaÑ bahulaÑ
katvÈ viharantassa. Œyatane cittaÑ pasÊdatÊti kÈraÓe cittaÑ pasÊdati. KiÑ
panettha kÈraÓaÑ? ArahattaÑ vÈ, arahattassa vipassanaÑ vÈ,
catutthajjhÈnaÑ vÈ, catutthajjhÈnassa upacÈraÑ vÈ. SampasÈde satÊti ettha
duvidho sampasÈdo adhimokkhasampasÈdo ca paÔilÈbhasampasÈdo ca.
Arahattassa hi vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ viharato mahÈbh|tÈdÊsu
upaÔÔhahantesu yenime nÊhÈrena mahÈbh|tÈ upaÔÔhahanti, upÈdÈr|pÈ
upaÔÔhahanti, nÈmar|pÈ upaÔÔhahanti, paccayÈ sabbathÈ upaÔÔhahanti,
lakkhaÓÈrammaÓÈ vipassanÈ upaÔÔhahati, ajjeva arahattaÑ gaÓhissÈmÊti
appaÔiladdhe yeva ÈsÈ santiÔÔhati, adhimokkhaÑ paÔilabhati. TatiyajjhÈnaÑ
vÈ pÈdakaÑ katvÈ catutthajjhÈnatthÈya kasiÓaparikammaÑ karontassa
nÊvaraÓavikkhambhanÈdÊni samanupassato yenime nÊhÈrena nÊvaraÓÈ
vikkhambhanti, kilesÈ sannisÊdanti, sati santiÔÔhati, sa~khÈragataÑ vÈ
vibh|taÑ pÈkaÔaÑ hutvÈ dibbacakkhukassa paraloko viya
______________________________________________________________
1. ŒghÈto paÔighÈtoti (SÊ, SyÈ)
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upaÔÔhÈti, cittuppÈdo lepapiÓÉe laggamÈno viya upacÈrena samÈdhiyati,
ajjeva catutthajjhÈnaÑ nibbattessÈmÊti apaÔiladdheyeva ÈsÈ santiÔÔhati,
adhimokkhaÑ paÔilabhati. AyaÑ adhimokkhasampasÈdo nÈma. TasmiÑ
sampasÈde sati. Yo pana arahattaÑ vÈ paÔilabhati catutthajjhÈnaÑ vÈ, tassa
cittaÑ vippasannaÑ hoti yeva. Idha pana “Èyatane cittaÑ pasÊdatÊ”ti
vacanato arahattavipassanÈya ceva1 catutthajjhÈnupacÈrassa ca paÔilÈbho
paÔilÈbhasampasÈdoti veditabbo. VipassanÈ hi paÒÒÈya adhimuccanassa
kÈraÓaÑ, upacÈraÑ ÈneÒjasamÈpattiyÈ.
Etarahi vÈ ÈneÒjaÑ samÈpajjati. PaÒÒÈya vÈ adhimuccatÊti ettha etarahi
vÈ paÒÒÈya adhimuccati, ÈneÒjaÑ vÈ samÈpajjatÊti evaÑ padaparivattanaÑ
katvÈ attho veditabbo. IdaÑ hi vuttaÑ hoti–tasmiÑ sampasÈde sati etarahi
vÈ paÒÒÈya adhimuccati, arahattaÑ sacchikarotÊti attho. TaÑ
anabhisambhuÓanto ÈneÒjaÑ vÈ samÈpajjati, atha vÈ paÒÒÈya vÈ
adhimuccatÊti arahattamaggaÑ bhÈveti, taÑ anabhisambhuÓanto ÈneÒjaÑ vÈ
samÈpajjati. ArahattamaggaÑ bhÈvetuÑ asakkonto etarahi catusaccaÑ vÈ
sacchikaroti. TaÑ anabhisambhuÓanto ÈneÒjaÑ vÈ samÈpajjatÊti.
TatrÈyaÑ nayo–idha bhikkhu tatiyajjhÈnaÑ pÈdakaÑ katvÈ
catutthajjhÈnassa kasiÓaparikammaÑ karoti. Tassa nÊvaraÓÈ vikkhambhanti,
sati santiÔÔhati, upacÈrena cittaÑ samÈdhiyati. So r|pÈr|paÑ pariggaÓhÈti,
paccayaÑ pariggaÓhÈti, lakkhaÓÈrammaÓikaÑ vipassanaÑ2 vavatthapeti3,
tassa evaÑ hoti “upacÈrena me jhÈnaÑ visesabhÈgiyaÑ bhaveyya, tiÔÔhatu
visesabhÈgiyatÈ, nibbedhabhÈgiyaÑ naÑ karissÈmÊ”ti vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ
arahattaÑ sacchikaroti. Ettakenassa kiccaÑ kataÑ nÈma hoti. ArahattaÑ
sacchikÈtuÑ asakkonto pana tato osakkitamÈnaso antarÈ na tiÔÔhati,
catutthajjhÈnaÑ samÈpajjati yeva. YathÈ kiÑ? YathÈ puriso4
“vanamahiÑsaÑ ghÈtessÈmÊ”ti sattiÑ gahetvÈ anubandhanto sace taÑ
ghÈteti, sakalagÈmavÈsino tosessati5, asakkonto pana antarÈmagge
sasagodhÈdayo khuddakamige ghÈtetvÈ kÈjaÑ p|retvÈ eti yeva.
______________________________________________________________
1. Arahattassa vipassanÈ yeva (Ka)
3. PaÔÔhapeti (?)
5. Tosayati (SyÈ)

2. SaÑlakkhaÓÈrammaÓikavipassanaÑ (Ka)
4. YathÈ kiÑ puriso (SÊ)
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Tattha purisassa sattiÑ gahetvÈ vanamahiÑsÈnubandhanaÑ viya imassa
bhikkhuno tatiyajjhÈnaÑ pÈdakaÑ katvÈ catutthajjhÈnassa
parikammakaraÓaÑ, vanamahiÑsaghÈtanaÑ viya
“nÊvaraÓavikkhambhanÈdÊni samanupassato visesabhÈgiyaÑ bhaveyya,
tiÔÔhatu visesabhÈgiyatÈ, nibbedhabhÈgiyaÑ naÑ karissÈmÊ”ti vipassanaÑ
vaÉÉhetvÈ arahattassa sacchikaraÓaÑ, mahiÑsaÑ ghÈtetuÑ asakkontassa
antarÈmagge sasagodhÈdayo khuddakamige ghÈtetvÈ kÈjaÑ p|retvÈ
gamanaÑ viya arahattaÑ sacchikÈtuÑ asakkontassa tato osakkitvÈ
catutthajjhÈnasamÈpajjanaÑ veditabbaÑ.
MaggabhÈvanÈcatusaccasacchikiriyÈyojanÈsupi es’eva nayo.
IdÈni arahattaÑ sacchikÈtuÑ asakkontassa nibbattaÔÔhÈnaÑ dassento
kÈyassa bhedÈti-ÈdimÈha. Tattha yanti yena kÈraÓena taÑ saÑvattanikaÑ
viÒÒÈÓaÑ assa ÈneÒj|pagaÑ, taÑ kÈraÓaÑ vijjatÊti attho. Ettha ca
taÑsaÑvattanikanti tassa bhikkhuno saÑvattanikaÑ. Yena vipÈkaviÒÒÈÓena
so bhikkhu saÑvattati nibbattati, taÑ viÒÒÈÓaÑ1. ŒneÒj|paganti
kusalÈneÒjasabhÈv|pagataÑ assa, tÈdisameva bhaveyyÈti attho. Keci
kusalaviÒÒÈÓaÑ vadanti. YaÑ tassa bhikkhuno saÑvattanikaÑ
upapattihetubh|taÑ kusalaviÒÒÈÓaÑ ÈneÒj|pagataÑ assa, vipÈkakÈlepi
tannÈmakameva assÈti attho. So panÈyamattho “puÒÒaÑ ce sa~khÈraÑ
abhisa~kharoti, puÒÒ|pagaÑ hoti viÒÒÈÓaÑ. ApuÒÒaÑ ce sa~khÈraÑ.
ŒneÒjaÑ ce sa~khÈraÑ abhisa~kharoti, ÈneÒj|pagaÑ hoti viÒÒÈÓan”ti2
iminÈ nayena veditabbo. ŒneÒjasappÈyÈti ÈneÒjassa catutthajjhÈnassa
sappÈyÈ. Na kevalaÒca sÈ ÈneÒjasseva, upari3 arahattassÈpi sappÈyÈva
upakÈrabh|tÈyevÈti veditabbÈ. Iti imasmiÑ paÔhamaka-ÈneÒje
samÈdhivasena osakkanÈ kathitÈ.
67. Iti paÔisaÒcikkhatÊti catutthajjhÈnaÑ patvÈ evaÑ paÔisaÒcikkhati.
AyaÑ hi bhikkhu heÔÔhimena bhikkhunÈ paÒÒavantataro tassa ca bhikkhuno
attano cÈti dvinnampi kammaÔÔhÈnaÑ ekato katvÈ sammasati.
TabbahulavihÈrinoti r|papaÔibÈhanena tameva paÔipadaÑ bahulaÑ katvÈ
viharantassa. ŒneÒjaÑ
_____________________________________________________________
1. So bhikkhu taÑ saÑvattanikaviÒÒÈÓaÑ assa (Ka)
2. SaÑ 1. 310 piÔÔhe.

3. Upar|pari (Ka)
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samÈpajjatÊti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanÈneÒjaÑ samÈpajjati. SesaÑ
purimasadisameva. YathÈ ca idha, evaÑ sabbattha visesamattameva pana
vakkhÈma. Iti imasmiÑ dutiya-ÈneÒje vipassanÈvasena osakkanÈ kathitÈ,
“yaÑkiÒcir|pan”ti evaÑ vipassanÈmaggaÑ dassentena1 kathitÈti attho.
Iti paÔisaÒcikkhatÊti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ patvÈ evaÑ paÔisaÒcikkhati.
AyaÑ hi heÔÔhÈ dvÊhi bhikkh|hi paÒÒavantataro tesaÒca bhikkh|naÑ attano
cÈti tiÓÓampi kammaÔÔhÈnaÑ ekato katvÈ sammasati. UbhayametaÑ
aniccanti ettha aÔÔha2 ekekakoÔÔhÈsÈ diÔÔhadhammikasamparÈyikavasena
pana sa~khipitvÈ ubhayanti vuttaÑ. NÈlaÑ abhinanditunti taÓhÈdiÔÔhivasena
abhinandituÑ na yuttaÑ. Sesapadadvayepi es’eva nayo. TabbahulavihÈrinoti
kÈmapaÔibÈhanena ca r|papaÔibÈhanena ca tameva paÔipadaÑ bahulaÑ katvÈ
viharantassa. ŒneÒjaÑ samÈpajjatÊti viÒÒÈÓaÒcÈyatanÈneÒjaÑ samÈpajjati.
ImasmiÑ tatiya-ÈneÒje vipassanÈvasena osakkanÈ kathitÈ.
68. Iti paÔisaÒcikkhatÊti viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ patvÈ evaÑ paÔisaÒcikkhati.
AyaÑ hi heÔÔhÈ tÊhi bhikkh|hi paÒÒavantataro tesaÒca bhikkh|naÑ attano
cÈti catunnampi kammaÔÔhÈnaÑ ekato katvÈ sammasati. YatthetÈ aparisesÈ
nirujjhantÊti yaÑ ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ patvÈ etÈ heÔÔhÈ vuttÈ sabbasaÒÒÈ
nirujjhanti. EtaÑ santaÑ etaÑ paÓÊtanti etaÑ a~gasantatÈya
ÈrammaÓasantatÈya ca santaÑ, atappakaÔÔhena paÓÊtaÑ.
TabbahulavihÈrinoti tÈsaÑ saÒÒÈnaÑ paÔibÈhanena tameva paÔipadaÑ
bahulaÑ katvÈ viharantassa. ImasmiÑ paÔhamÈkiÒcaÒÒÈyatane
samÈdhivasena osakkanÈ kathitÈ.
Iti paÔisaÒcikkhatÊti taÑ viÒÒÈÓaÒcÈyatanameva patvÈ evaÑ
paÔisaÒcikkhati. AyaÑ hi heÔÔhÈ cat|hi bhikkh|hi paÒÒavantataro tesaÒca
bhikkh|naÑ attano cÈti paÒcannampi kammaÔÔhÈnaÑ ekato katvÈ
sammasati. Attena vÈ attaniyena vÈti ahaÑ mamÈti gahetabbena suÒÒaÑ
tucchaÑ rittaÑ. Evamettha dvikoÔikÈ suÒÒatÈ dassitÈ. TabbahulavihÈrinoti
heÔÔhÈ vuttapaÔipadaÒca imaÒca suÒÒatapaÔipadaÑ bahulaÑ katvÈ
viharantassa. ImasmiÑ dutiyÈkiÒcaÒÒÈyatane vipassanÈvasena osakkanÈ
kathitÈ.
______________________________________________________________
1. DassetvÈ (SÊ)

2. SuÔÔhu (sabbattha)
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70. Iti paÔisaÒcikkhatÊti viÒÒÈÓaÒcÈyatanameva patvÈ evaÑ
paÔisaÒcikkhati. AyaÑ hi heÔÔhÈ paÒcahi bhikkh|hi paÒÒavantataro tesaÒca
bhikkh|naÑ attano cÈti channampi kammaÔÔhÈnaÑ ekato katvÈ sammasati.
NÈhaÑ kvacani kassaci kiÒcanatasmiÑ, na ca mama kvacani kismiÒci
kiÒcanaÑ natthÊti1 ettha pana catukoÔikÈ suÒÒatÈ kathitÈ. KathaÑ? AyaÑ hi
nÈhaÑ kvacanÊti kvaci attÈnaÑ na passati, kassaci kiÒcanatasminti attano
attÈnaÑ kassaci parassa kiÒcanabhÈve upanetabbaÑ na passati, attano
bhÈtiÔÔhÈne bhÈtaraÑ sahÈyaÔÔhÈne sahÈyaÑ parikkhÈraÔÔhÈne vÈ
parikkhÈraÑ maÒÒitvÈ upagantvÈ upanetabbaÑ na passatÊti attho. Na ca
mama kvacanÊti ettha mamasaddaÑ tÈva ÔhapetvÈ na ca kvacani parassa ca
attÈnaÑ kvaci na passatÊti ayamattho. IdÈni mamasaddaÑ ÈharitvÈ mama
kismiÒci kiÒcanaÑ natthÊti1 so parassa attÈ mama kismiÒci kiÒcanabhÈve
atthÊti na passati. Attano bhÈtiÔÔhÈne bhÈtaraÑ sahÈyaÔÔhÈne sahÈyaÑ
parikkhÈraÔÔhÈne vÈ parikkhÈranti kismiÒci ÔhÈne parassa attÈnaÑ iminÈ
kiÒcanabhÈvena upanetabbaÑ na passatÊti attho. EvamayaÑ yasmÈ n’eva
katthaci attÈnaÑ passati, na taÑ parassa kiÒcanabhÈve upanetabbaÑ passati,
na parassa attÈnaÑ passati, na parassa attÈnaÑ attano kiÒcanabhÈve
upanetabbaÑ passati, tasmÈ ayaÑ suÒÒatÈ catukoÔikÈti veditabbÈ.
TabbahulavihÈrinoti heÔÔhÈ vuttappaÔipadaÑ imaÑ catukoÔisuÒÒataÒca
bahulaÑ katvÈ viharantassa. ImasmiÑ tatiyÈkiÒcaÒÒÈyatanepi
vipassanÈvasen’eva osakkanÈ kathitÈ.
Iti paÔisaÒcikkhatÊti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ patvÈ evaÑ paÔisaÒcikkhati.
AyaÒhi heÔÔhÈ chahi bhikkh|hi paÒÒavantataro tesaÒca bhikkh|naÑ attano
cÈti sattannampi kammaÔÔhÈnaÑ ekato katvÈ sammasati. YatthetÈ aparisesÈ
nirujjhantÊti yaÑ nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ patvÈ ettha etÈ heÔÔhÈ vuttÈ
sabbasaÒÒÈ nirujjhanti. TabbahulavihÈrinoti tÈsaÑ saÒÒÈnaÑ paÔibÈhanena
tameva paÔipadaÑ bahulaÑ katvÈ viharantassa. ImasmiÑ
n’evasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatane samÈdhivasena osakkanÈ kathitÈ.
71. No cassa no ca me siyÈti sace mayhaÑ pubbe paÒcavidhaÑ
kammavaÔÔaÑ na Èy|hitaÑ assa, yaÑ me idaÑ etarahi evaÑ paÒcavidhaÑ
vipÈkavaÔÔaÑ, etaÑ me
______________________________________________________________
1. KiÒcanatatthÊti (?)
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na siyÈ nappavatteyyÈti attho. Na bhavissatÊti sace etarahi paÒcavidhaÑ
kammavaÔÔaÑ Èy|hitaÑ na bhavissati. Na me bhavissatÊti tasmiÑ asati
anÈgate me paÒcavidhaÑ vipÈkavaÔÔaÑ na bhavissati. Yadatthi yaÑ bh|taÑ
taÑ pajahÈmÊti yaÑ atthi yaÑ bh|taÑ etarahi khandhapaÒcakaÑ, taÑ
pajahÈmi. EvaÑ upekkhaÑ paÔilabhatÊti so bhikkhu evaÑ
vipassanupekkhaÑ labhatÊti attho.
ParinibbÈyeyya nu kho so bhante bhikkhu na vÈ parinibbÈyeyyÈti kiÑ
pucchÈmÊti pucchati, tatiyajjhÈnaÑ pÈdakaÑ katvÈ Ôhitassa arahattampi
osakkanÈpi paÔipadÈpi paÔisandhipi kathitÈ, tathÈ catutthajjhÈnÈdÊni pÈdakÈni
katvÈ ÔhitÈnaÑ, nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ pÈdakaÑ katvÈ Ôhitassa na kiÒci
kathitaÑ, taÑ pucchÈmÊti pucchati. ApetthÈti api ettha. So taÑ upekkhaÑ
abhinandatÊti so taÑ vipassanupekkhaÑ taÓhÈdiÔÔhi-abhinandanÈhi
abhinandati. Sesapadadvayepi es’eva nayo. TannissitaÑ hoti viÒÒÈÓanti
viÒÒÈÓaÑ vipassanÈnissitaÑ hoti. TadupÈdÈnanti yaÑ nikantiviÒÒÈÓaÑ, taÑ
tassa upÈdÈnaÑ nÈma gahaÓaÑ nÈma hoti. Sa-upÈdÈnoti sagahaÓo. Na
parinibbÈyatÊti vipassanÈya sÈlayo bhikkhu mama sÈsane na parinibbÈyati.
Yo pana vihÈrapariveÓa-upaÔÔhÈkÈdÊsu sÈlayo, tasmiÑ vattabbameva natthÊti
dasseti. KahaÑ panÈti kattha pana. UpÈdiyamÈno upÈdiyatÊti paÔisandhiÑ
gaÓhamÈno gaÓhÈti. UpÈdÈnaseÔÔhaÑ kira so bhanteti bhante so kira
bhikkhu gahetabbaÔÔhÈnaÑ seÔÔhaÑ uttamaÑ bhavaÑ1 upÈdiyati,
seÔÔhabhave paÔisandhiÑ gaÓhÈtÊti attho. IminÈ tassa bhikkhuno paÔisandhi
kathitÈ. IdÈnissa arahattaÑ kathetuÑ idhÈnandÈti-ÈdimÈha.
73. NissÈya nissÈyÈti taÑ taÑ samÈpattiÑ nissÈya. Oghassa nittharaÓÈ
akkhÈtÈti oghataraÓaÑ kathitaÑ, tatiyajjhÈnaÑ pÈdakaÑ katvÈ
Ôhitabhikkhuno oghanittharaÓÈ kathitÈ -pa- nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ
pÈdakaÑ katvÈ Ôhitabhikkhuno oghanittharaÓÈ kathitÈti vadati.
Katamo pana bhante ariyo vimokkhoti idha kiÑ pucchati? SamÈpattiÑ
tÈva padaÔÔhÈnaÑ katvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ gaÓhanto bhikkhu
nÈvaÑ vÈ uÄumpÈdÊni vÈ nissÈya mahoghaÑ taritvÈ pÈraÑ gacchanto
______________________________________________________________
1. UttamabhavaÑ (SyÈ), uttamaÑ uttamabhavaÑ (Ka)
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viya na kilamati. Sukkhavipassako pana pakiÓÓakasa~khÈre sammasitvÈ
arahattaÑ gaÓhanto bÈhubalena sotaÑ chinditvÈ pÈraÑ gacchanto viya
kilamati. Iti imassa sukhavipassakassa arahattaÑ pucchÈmÊti pucchati.
AriyasÈvakoti sukkhavipassako ariyasÈvako. AyaÒhi heÔÔhÈ aÔÔhahi
bhikkh|hi paÒÒavantataro tesaÒca bhikkh|naÑ attano cÈti navannampi
kammaÔÔhÈnaÑ ekato katvÈ sammasati. Esa sakkÈyo yÈvatÈ sakkÈyoti
yattako tebh|makavaÔÔasa~khÈto sakkÈyo nÈma atthi, sabbopi so esa
sakkÈyo, na ito paraÑ sakkÈyo atthÊti paÔisaÒcikkhati.
EtaÑ amataÑ yadidaÑ anupÈdÈ cittassa vimokkhoti yo panesa cittassa
anupÈdÈvimokkho nÈma, etaÑ amataÑ etaÑ santaÑ etaÑ paÓÊtanti
paÔisaÒcikkhati. AÒÒattha ca “anupÈdÈ cittassa vimokkho”ti nibbÈnaÑ
vuccati, imasmiÑ pana sutte sukkhavipassakassa arahattaÑ kathitaÑ. SesaÑ
sabbattha uttÈnameva.
KevalaÑ pana imasmiÑ sutte sattasu ÔhÈnesu osakkanÈ kathitÈ, aÔÔhasu
ÔhÈnesu paÔisandhi, navasu ÔhÈnesu arahattaÑ kathitanti veditabbaÑ.
KathaÑ? TatiyaÑ jhÈnaÑ tÈva pÈdakaÑ katvÈ Ôhitassa bhikkhuno osakkanÈ
kathitÈ, paÔisandhi kathitÈ, arahattaÑ kathitaÑ, tathÈ catutthajjhÈnaÑ tathÈ
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ. ViÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ pana padaÔÔhÈnaÑ katvÈ ÔhitÈnaÑ
tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ osakkanÈ kathitÈ, paÔisandhi kathitÈ, arahattaÑ
kathitaÑ. TathÈ ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ pÈdakaÑ katvÈ Ôhitassa bhikkhuno.
NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ pÈdakaÑ katvÈ Ôhitassa pana osakkanÈ n’atthi,
paÔisandhi pana arahattaÒca kathitaÑ. Sukkhavipassakassa arahattameva
kathitanti. EvaÑ sattasu ÔhÈnesu osakkanÈ kathitÈ, aÔÔhasu ÔhÈnesu
paÔisandhi, navasu ÔhÈnesu arahattaÑ kathitanti veditabbaÑ. ImaÒca pana
sattasu ÔhÈnesu osakkanaÑ aÔÔhasu paÔisandhiÑ navasu arahattaÑ
samodhÈnetvÈ kathentena imaÑ ŒneÒjasappÈyasuttaÑ sukathitaÑ nÈma
hotÊti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
ŒneÒjasappÈyasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

MajjhimanikÈya

46

7. GaÓakamoggallÈnasuttavaÓÓanÈ
74. EvaÑ me sutanti GaÓakamoggallÈnasuttaÑ. Tattha yÈva
pacchimasopÈnakaÄevarÈti yÈva paÔhamasopÈnaphalakÈ ekadivasen’eva
sattabh|miko pÈsÈdo na sakkÈ kÈtuÑ, vatthuÑ sodhetvÈ thambhussÈpanato
paÔÔhÈya pana yÈva cittakammakaraÓÈ anupubbakiriyÈ c’ettha paÒÒÈyatÊti
dasseti1. YadidaÑ ajjheneti tayopi vedÈ na sakkÈ ekadivasen’eva adhÊyituÑ,
etesaÑ ajjhenepi pana anupubbakiriyÈva paÒÒÈyatÊti dasseti. Issattheti
ÈvudhavijjÈyapi ekadivasen’eva vÈlavedhi nÈma na sakkÈ kÈtuÑ,
ÔhÈnasampÈdanamuÔÔhikaraÓÈdÊhi pana etthÈpi anupubbakiriyÈ paÒÒÈyatÊti
dasseti. Sa~khÈneti gaÓanÈya. Tattha2 anupubbakiriyaÑ attanÈva dassento
evaÑ gaÓÈpemÈti3 ÈdimÈha.
75. SeyyathÈpi brÈhmaÓÈti idha BhagavÈ yasmÈ bÈhirasamaye yathÈ
yathÈ sippaÑ uggaÓhanti, tathÈ tathÈ kerÈÔikÈ honti, tasmÈ attano sÈsanaÑ
bÈhirasamayena anupametvÈ bhadra-assÈjÈnÊyena upamento seyyathÈpÊtiÈdimÈha. Bhadro hi assÈjÈnÊyo yasmiÑ kÈraÓe damito hoti, taÑ jÊvitahetupi
nÈtikkamati. Evameva sÈsane sammÈpaÔipanno kulaputto sÊlavelaÑ
nÈtikkamati. MukhÈdhÈneti mukhaÔÔhapane.
76. SatisampajaÒÒÈya cÈti satisampajaÒÒÈhi sama~gibhÈvatthÈya. Dve
hi khÊÓÈsavÈ satatavihÈrÊ ca nosatatavihÈrÊ ca. Tattha satatavihÈrÊ yaÑkiÒci
kammaÑ katvÈpi phalasamÈpattiÑ samÈpajjituÑ sakkoti, nosatatavihÈrÊ
pana appamattakepi kicce kiccappasuto hutvÈ phalasamÈpattiÑ appetuÑ na
sakkoti.
TatridaÑ vatthu–eko kira khÊÓÈsavatthero khÊÓÈsavasÈmaÓeraÑ
gahetvÈ araÒÒavÈsaÑ gato, tattha mahÈtherassa senÈsanaÑ pattaÑ,
sÈmaÓerassa na pÈpuÓÈti, taÑ vitakkento thero ekadivasampi
phalasamÈpattiÑ appetuÑ nÈsakkhi. SÈmaÓero pana temÈsaÑ
phalasamÈpattiratiyÈ vÊtinÈmetvÈ “sappÈyo bhante araÒÒavÈso
______________________________________________________________
1. PaÒÒÈyatÊti (Ka)

2. Atta (Ka)

3. GaÓhÈpemÈti (SÊ, SyÈ, Ka)
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jÈto”ti theraÑ pucchi. Thero “na jÈto Èvuso”ti Èha. Iti yo evar|po
khÊÓÈsavo, so ime dhamme Èdito paÔÔhÈya ÈvajjitvÈva samÈpajjituÑ
sakkhissatÊti dassento “satisampajaÒÒÈya cÈ”ti Èha.
78. Yeme bho GotamÈti TathÈgate kira kathayanteva brÈhmaÓassa “ime
puggalÈ na ÈrÈdhenti, ime ÈrÈdhentÊ”ti nayo udapÈdi, taÑ dassento evaÑ
vattumÈraddho.
Paramajjadhammes|ti ajjadhammÈ nÈma chasatthÈradhammÈ, tesu
GotamavÈdova paramo uttamoti attho. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
GaÓakamoggallÈnasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
8. GopakamoggallÈnasuttavaÓÓanÈ
79. EvaÑ me sutanti GopakamoggallÈnasuttaÑ. Tattha aciraparinibbute
BhagavatÊti Bhagavati aciraparinibbute, dhÈtubhÈjanÊyaÑ katvÈ
dhammsa~gÊtiÑ kÈtuÑ RÈjagahaÑ ÈgatakÈle. RaÒÒo Pajjotassa
Èsa~kamÈnoti CaÓÉapajjoto nÈmesa rÈjÈ BimbisÈramahÈrÈjassa sahÈyo
ahosi, JÊvakaÑ pesetvÈ bhesajjakÈritakÈlato paÔÔhÈya pana daÄhamittova jÈto,
so “AjÈtasattunÈ Devadattassa vacanaÑ gahetvÈ pitÈ ghÈtito”ti sutvÈ “mama
piyamittaÑ ghÈtetvÈ esa rajjaÑ karissÈmÊti maÒÒati, mayhaÑ sahÈyassa
sahÈyÈnaÑ atthikabhÈvaÑ jÈnÈpessÈmÊ”ti parisati vÈcaÑ abhÈsi. TaÑ sutvÈ
tassa Èsa~kÈ uppannÈ. Tena vuttaÑ “raÒÒo Pajjotassa Èsa~kamÈno”ti.
Kammantoti bahinagare nagarapaÔisa~khÈrÈpanatthÈya kammantaÔÔhÈnaÑ.
Upasa~kamÊti mayaÑ dhammavinayasa~gÊtiÑ kÈressÈmÈti vicarÈma,
ayaÑ ca mahesakkho rÈjavallabho sa~gahe kate VeÄuvanassa ÈrakkhaÑ
kareyyÈti maÒÒamÈno upasa~kami. Tehi dhammehÊti tehi
nabbaÒÒutaÒÒÈÓadhammehi. Sabbena sabbanti sabbÈkÈrena sabbaÑ.
SabbathÈ sabbanti
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sabbakoÔÔhÈsehi sabbaÑ. KiÑ pucchÈmÊti pucchati? Cha hi SatthÈro
paÔhamataraÑ appaÒÒÈtakulehi nikkhamitvÈ pabbajitÈ, te TathÈgate
dharamÈne yeva kÈlaÑkatÈ, sÈvakÈpi nesaÑ appaÒÒÈtakuleheva pabbajitÈ, te
tesaÑ accayena mahÈvivÈdaÑ akaÑsu. SamaÓo pana Gotamo mahÈkulÈ
pabbajito, tassa accayena sÈvakÈnaÑ mahÈvivÈdo bhavissatÊti ayaÑ kathÈ
SakalajambudÊpaÑ pattharamÈnÈ udapÈdi. SammÈsambuddhe ca1 dharante
bhikkh|naÑ vivÈdo nÈhosi. Yopi ahosi, sopi tattheva v|pasamito.
ParinibbutakÈle panassa “aÔÔhasaÔÔhiyojanasatasahassubbedhaÑ2 SineruÑ
apavÈhituÑ3 samatthassa vÈtassa purato purÈÓapaÓÓaÑ kiÑ Ôhassati, dasa
pÈramiyo p|retvÈ sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ pattassa Satthu alajjamÈno maccurÈjÈ
kassa lajjissatÊ”ti mahÈsaÑvegaÑ janetvÈ bhiyyoso mattÈya bhikkh|
samaggÈ jÈtÈ ativiya upasantupasantÈ, kiÑ nu kho etanti idaÑ pucchÈmÊti
pucchati. AnusaÒÒÈyamÈnoti anusaÒjÈyamÈno, katÈkataÑ jÈnantoti attho.
AnuvicaramÈno vÈ.
80. Atthi nu khoti ayampi heÔÔhimapucchameva pucchati.
AppaÔisaraÓeti appaÔisaraÓe dhammavinaye. Ko hetu sÈmaggiyÈti
tumhÈkaÑ samaggabhÈvassa ko hetu ko paccayo. DhammappaÔisaraÓÈti
dhammo amhÈkaÑ paÔisaraÓaÑ, dhammo avassayoti dÊpeti.
81. PavattatÊti paguÓaÑ hutvÈ Ègacchati. Œpatti hoti vÊtikkamoti
ubhayametaÑ Buddhassa ÈÓÈtikkamanameva. YathÈdhammaÑ
yathÈnusiÔÔhaÑ4 kÈremÈti yathÈ dhammo ca anusiÔÔhi ca ÔhitÈ, evaÑ
kÈremÈti attho.
Na kira no bhavanto kÈrenti, dhammo no kÈretÊti padadvayepi nokÈro
nipÈtamattaÑ. EvaÑ sante na kira bhavanto kÈrenti, dhammova kÈretÊti
ayamettha attho.
83. TagghÈti ekaÑse nipÈto. KahaÑ pana bhavaÑ Œnandoti kiÑ
therassa VeÄuvane vasanabhÈvaÑ na jÈnÈtÊti. JÈnÈti. VeÄuvanassa
______________________________________________________________
1. NÈma (Ka)
3. AsaÓÔhahituÑ (Ka)

2. AÔÔhasaÔÔhiyojanasahassubbedhaÑ (Ka)
4. YathÈsatthaÑ (SÊ)
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pana anena ÈrakkhÈ dinnÈ, tasmÈ attÈnaÑ ukkaÑsÈpetukÈmo pucchati.
KasmÈ pana tena tattha ÈrakkhÈ dinnÈ? So kira ekadivasaÑ
MahÈkaccÈyanattheraÑ Gijjhak|ÔÈ otarantaÑ disvÈ “makkaÔo viya eso”ti
Èha. BhagavÈ taÑ kathaÑ sutvÈ “sace khamÈpeti, iccetaÑ kusalaÑ. No ce
khamÈpeti, imasmiÑ VeÄuvane Gona~galamakkaÔo1 bhavissatÊ”ti Èha. So
taÑ kathaÑ sutvÈ “samaÓassa Gotamassa kathÈya dvedhÈbhÈvo nÈma
n’atthi, pacchÈ me makkaÔabh|takÈle gocaraÔÔhÈnaÑ bhavissatÊ”ti VeÄuvane
nÈnÈvidhe rukkhe ropetvÈ ÈrakkhaÑ adÈsi. AparabhÈge kÈlaÑ katvÈ
makkaÔo hutvÈ nibbatti. “VassakÈrÈ”ti vutte ÈgantvÈ samÊpe aÔÔhÈsi.
TagghÈti sabbavÈresu ekaÑsavacane yeva nipÈto. Taggha bho ŒnandÈti
evaÑ therena parisamajjhe attano ukkaÑsitabhÈvaÑ ÒatvÈ ahampi theraÑ
ukkaÑsissÈmÊti evamÈha.
84. Na ca kho brÈhmaÓÈti thero kÊra cintesi “SammÈsambuddhena
vaÓÓitajjhÈnampi atthi, avaÓÓitajjhÈnampi atthi, ayaÑ pana brÈhmaÓo
sabbameva vaÓÓetÊti paÒhaÑ2 visaÑvÈdeti, na kho pana sakkÈ imassa
mukhaÑ ulloketuÑ na piÓÉapÈtaÑ3 rakkhituÑ, paÒhaÑ ujuÑ katvÈ
kathessÈmÊ”ti idaÑ vattuÑ ÈraddhaÑ. AntaraÑ karitvÈti abbhantaraÑ
karitvÈ. Evar|paÑ kho brÈhmaÓa so BhagavÈ jhÈnaÑ vaÓÓesÊti idha
sabbasa~gÈhakajjhÈnaÑ nÈma kathitaÑ.
YaÑ no mayanti ayaÑ kira brÈhmaÓo VassakÈrabrÈhmaÓaÑ us|yati,
tena pucchitapaÒhassa akathanaÑ paccÈsÊsamÈno kathitabhÈvaÑ ÒatvÈ
“VassakÈrena pucchitaÑ paÒhaÑ punappunaÑ tassa nÈmaÑ gaÓhanto
vitthÈretvÈ kathesi, mayÈ pucchitapaÒhaÑ pana yaÔÔhikoÔiyÈ uppÊÄento viya
ekadesameva kathesÊ”ti anattamano ahosi, tasmÈ evamÈha. SesaÑ sabbattha
uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
GopakamoggallÈnasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
______________________________________________________________
1. Gona~guÔÔhamakkaÔo (SÊ, SyÈ)
3. OloketuÑ piÓÉapÈtaÑ (Ka)

2. SaÒÒaÑ (Ka), paÒhe (SyÈ)
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9. MahÈpuÓÓamasuttavaÓÓanÈ
85. EvaÑ me sutanti MahÈpuÓÓamasuttaÑ. Tattha tadah|ti tasmiÑ ahu,
tasmiÑ divaseti attho. Upavasanti etthÈti uposatho. UpavasantÊti sÊlena vÈ
anasanena vÈ upetÈ hutvÈ vasantÊti attho. AyaÑ panettha atthuddhÈro–
“ÈyÈma Èvuso Kappina uposathaÑ gamissÈmÈ”ti-ÈdÊsu hi pÈtimokkhuddeso
uposatho. “AÔÔha~gasamannÈgato kho visÈkhe uposatho upavuttho”ti-ÈdÊsu1
sÊlaÑ. “Suddhassa ve sadÈ phaggu, suddhassuposatho sadÈ”ti-ÈdÊsu2
upavÈso. “Uposatho nÈma nÈgarÈjÈ”ti-ÈdÊsu3 paÒÒatti. “Na bhikkhave
tadahuposathe sabhikkhukÈ ÈvÈsÈ”ti-ÈdÊsu4 upavasitabbadivaso. IdhÈpi so
yeva adhippeto. So panesa aÔÔhamÊcÈtuddasÊpannarasÊbhedena tividho.
TasmÈ sesadvayanivÈraÓatthaÑ pannaraseti vuttaÑ. Tena vuttaÑ
“upavasanti etthÈti uposatho”ti. MÈsapuÓÓatÈya puÓÓÈ saÑpuÓÓÈti puÓÓÈ.
MÈ-iti cando vuccati, so ettha puÓÓoti puÓÓamÈ. EvaÑ puÓÓÈya
puÓÓamÈyÈti imasmiÑ padadvaye atto veditabbo.
Desanti kÈraÓaÑ. Tena hi tvaÑ bhikkhu sake Èsane nisÊditvÈ pucchÈti
kasmÈ BhagavÈ Ôhitassa akathetvÈ nisÊdÈpesÊti. AyaÑ kira bhikkhu
saÔÔhimattÈnaÑ padhÈniyabhikkh|naÑ saÑghatthero saÔÔhi bhikkh| gahetvÈ
araÒÒe vasati, te tassa santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ ghaÔenti vÈyamanti.
MahÈbh|tÈni pariggaÓhanti upÈdÈr|pÈni,
nÈmar|papaccayalakkhaÓÈrammaÓikavipassanaÑ pariggaÓhanti. Atha ne
ÈcariyupaÔÔhÈnaÑ ÈgantvÈ vanditvÈ nisinne thero mahÈbh|tapariggahÈdÊni
pucchati. Te sabbaÑ kathenti, maggaphalapaÒhaÑ pucchitÈ pana kathetuÑ
na sakkonti. Atha thero cintesi “mama santike etesaÑ ovÈdassa parihÈni
n’atthi, ime ca ÈraddhavÊriyÈ viharanti. KukkuÔassa
pÈnÊyapivanakÈlamattampi nesaÑ pamÈdakiriyÈ n’atthi. EvaÑ santepi
maggaphalÈni nibbattetuÑ na sakkonti. AhaÑ imesaÑ ajjhÈsayaÑ na
jÈnÈmi, BuddhaveneyyÈ ete bhavissanti, gahetvÈ ne Satthu santikaÑ
gacchÈmi, atha nesaÑ SatthÈ cariyavasena dhammaÑ desessatÊ”ti te bhikkh|
gahetvÈ Satthu santikaÑ Ègato.
______________________________________________________________
1. AÑ 3. 84piÔÔhe.

2. Ma 1. 48piÔÔhe.

3. DÊ 2. 142piÔÔhe.

4. Vi 3. 187piÔÔhe.
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SatthÈpi sÈyanhasamaye Œnandattherena upanÊtaÑ udakaÑ ÈdÈya
sarÊraÑ utuÑ gaÓhÈpetvÈ MigÈramÈtupÈsÈdapariveÓe
paÒÒattavarabuddhÈsane nisÊdi, bhikkhusaÑghopi naÑ parivÈretvÈ nisÊdi.
TasmiÑ samaye s|riyo attha~gameti, cando uggacchati, majjhaÔÔhÈne
BhagavÈ nisinno. Candassa pabhÈ n’atthi, s|riyassa pabhÈ n’atthi,
candimas|riyÈnaÑ pabhaÑ makkhetvÈ chabbaÓÓÈ yamakabuddharasmiyo
vijjotamÈnÈ puÒjÈ puÒjÈ1 hutvÈ disÈvidisÈsu dhÈvantÊti sabbaÑ heÔÔhÈ
vuttanayena vitthÈretabbaÑ. VaÓÓabh|mi2 nÈmesÈ,
dhammakathikassevettha thÈmo pamÈÓaÑ, yattakaÑ sakkoti, tattakaÑ
kathetabbaÑ. Dukkathitanti na vattabbaÑ. EvaÑ sannisinnÈya parisÈya
thero uÔÔhahitvÈ SatthÈraÑ paÒhassa okÈsaÑ kÈresi. Tato BhagavÈ “sace
imasmiÑ Ôhitake pucchante ‘Ècariyo no uÔÔhito’ti sesabhikkh| uÔÔhahissanti,
evaÑ TathÈgate agÈravo kato bhavissati. Atha nisinnÈva (pucchissanti)3,
Ècariye agÈravo kato bhavissati, ekaggÈ hutvÈ dhammadesanaÑ paÔicchituÑ
na sakkuÓissanti. Œcariye pana nisinne tepi nisÊdissanti. Tato ekaggÈ
dhammadesanaÑ paÔicchituÑ sakkuÓissantÊ”ti iminÈ kÈraÓena BhagavÈ
Ôhitassa akathetvÈ nisÊdÈpetÊti.
Ime nu kho bhanteti vimatipucchÈ viya kathitÈ. Thero pana
paÒcakkhandhÈnaÑ udayabbayaÑ pariggaÓhitvÈ arahattaÑ patto
mahÈkhÊÓÈsavo, n’atthi etassa vimati. JÈnantenapi pana ajÈnantena viya
hutvÈ pucchituÑ vaÔÔati. Sace hi jÈnanto viya pucchati, “jÈnÈti ayan”ti tassa
tassa vissajjento ekadesameva katheti. AjÈnantena viya pucchite pana
kathento ito ca etto ca kÈraÓaÑ ÈharitvÈ pÈkaÔaÑ katvÈ katheti. Koci pana
ajÈnantopi jÈnanto viya pucchati. Thero evar|paÑ vacanaÑ kiÑ karissati,
jÈnanto yeva pana ajÈnanto viya pucchatÊti veditabbo.
Chandam|lakÈti taÓhÈm|lakÈ. EvaÑr|po siyanti sace odÈto hotukÈmo,
haritÈlavaÓÓo vÈ manosilÈvaÓÓo vÈ siyanti
______________________________________________________________
1. PuÒjapuÒjÈ (SÊ, SyÈ)

2. VaÓÓabhaÓanabh|mi (SÊ)

3. (Acchissanti) (?)
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pattheti. Sace kÈÄo hotukÈmo, nÊluppalavaÓÓo vÈ aÒjanavaÓÓo vÈ
atasÊpupphavaÓÓo1 vÈ siyanti pattheti. EvaÑvedanoti kusalavedano vÈ
sukhavedano vÈ siyanti pattheti. SaÒÒÈdÊsupi es’eva nayo. YasmÈ pana atÊte
patthanÈ nÈma n’atthi, patthentenÈpi ca na sakkÈ taÑ laddhuÑ,
paccuppannepi na hoti, na hi odÈto kÈÄabhÈvaÑ patthetvÈ paccuppanne kÈÄo
hoti, na kÈÄo vÈ odÈto, dÊgho vÈ rasso, rasso vÈ dÊgho, dÈnaÑ pana datvÈ
sÊlaÑ vÈ samÈdiyitvÈ “anÈgate khattiyo vÈ homi brÈmaÓo vÈ”ti patthentassa
patthanÈ samijjhati. TasmÈ anÈgatameva gahitaÑ.
KhandhÈdhivacananti khandhÈnaÑ khandhapaÓÓatti kittakena hotÊti
pucchati.
MahÈbh|tÈ het|ti “tayo kusalahet|”ti-ÈdÊsu2 hi hetuhetu vutto. AvijjÈ
puÒÒÈbhisa~khÈrÈdÊnaÑ sÈdhÈraÓattÈ sÈdhÈraÓahetu. KusalÈkusalaÑ attano
attano vipÈkadÈne uttamahetu. Idha paccayahetu adhippeto. Tattha
pathavÊdhÈtu mahÈbh|taÑ itaresaÑ tiÓÓaÑ bh|tÈnaÑ upÈdÈr|passa ca
paÒÒÈpanÈya dassanatthÈya hetu ceva paccayo ca. EvaÑ sesesupi yojanÈ
veditabbÈ.
Phassoti “phuÔÔho bhikkhave vedeti, phuÔÔho saÒjÈnÈti, phuÔÔho cetetÊ”ti3
vacanato phasso tiÓÓaÑ khandhÈnaÑ paÒÒÈpanÈya hetu ceva paccayo ca.
ViÒÒÈÓakkhandhassÈti ettha paÔisandhiviÒÒÈÓena tÈva saddhiÑ
gabbhaseyyakÈnaÑ uparimaparicchedena samatiÑsa r|pÈni sampayuttÈ ca
tayo khandhÈ uppajjanti, taÑ nÈmar|paÑ paÔisandhiviÒÒÈÓassa paÒÒÈpanÈya
hetu ceva paccayo ca. CakkhudvÈre cakkhupasÈdo ceva r|pÈrammaÓaÒca
r|paÑ, sampayuttÈ tayo khandhÈ nÈmaÑ. TaÑ nÈmar|paÑ
cakkhuviÒÒÈÓassa paÒÒÈpanÈya hetu ceva paccayo ca. Es’eva nayo
sesaviÒÒÈÓesu.
87. KathaÑ pana bhanteti idaÑ kittakena nu khoti vaÔÔaÑ pucchanto
evamÈha. SakkÈyadiÔÔhi na hotÊti idaÑ vivaÔÔaÑ pucchanto evamÈha.
______________________________________________________________
1. AnasipupphavaÓÓo (SÊ), apÊtapupphavaÓÓo (Ka)
2. Abhi 1. 274piÔÔhe.

3. SaÑ 2. 291 piÔÔhe.
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88. AyaÑ r|pe assÈdoti iminÈ pariÒÒÈpaÔivedho ceva dukkhasaccaÑ ca
kathitaÑ. AyaÑ r|pe ÈdÊnavoti iminÈ pahÈnapaÔivedho ceva
samudayasaccaÑ ca. IdaÑ r|pe nissaraÓanti iminÈ sacchikiriyÈpaÔivedho
ceva nirodhasaccaÑ ca. Ye imesu tÊsu ÔhÈnesu sammÈdiÔÔhi-Èdayo dammÈ,
ayaÑ bhÈvanÈpaÔivedho maggasaccaÑ. Sesapadesupi es’eva nayo.
89. BahiddhÈti parassa saviÒÒÈÓake kÈye. Sabbanimittes|ti iminÈ pana
anindriyabaddhampi sa~gaÓhÈti. “SaviÒÒÈÓake kÈye”ti vacanena vÈ attano
ca parassa ca kÈyo gahitova, bahiddhÈ ca sabbanimittaggahaÓena
anindriyabaddhaÑ gaÓhÈti.
90. AnattakatÈnÊti anattani ÔhatvÈ katÈni. KamattÈnaÑ phusissantÊti
katarasmiÑ attani ÔhatvÈ vipÈkaÑ dassentÊti sassatadassanaÑ okkamanto
evamÈha. TaÓhÈdhipateyyenÈti taÓhÈjeÔÔhakena. Tatra tatrÈti tesu tesu
dhammesu. SaÔÔhimattÈnanti ime bhikkh| pakatikammaÔÔhÈnaÑ jahitvÈ
aÒÒaÑ navakammaÔÔhÈnaÑ sammasantÈ palla~kaÑ abhinditvÈ tasmiÑ yeva
Èsane arahattaÑ pÈpuÓiÑsu. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
MahÈpuÓÓamasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
10. C|ÄapuÓÓamasuttavaÓÓanÈ
91. EvaÑ me sutanti C|ÄapuÓÓamasuttaÑ. Tattha tuÓhÊbh|taÑ
tuÓhÊbh|tanti yaÑ yaÑ disaÑ anuviloketi, tattha tattha tuÓhÊbh|tameva.
AnuviloketvÈti paÒcapasÈdapaÔimaÓÉitÈni akkhÊni ummÊletvÈ tato tato
viloketvÈ antamaso hatthakukkuccapÈdakukkuccÈnampi abhÈvaÑ disvÈ.
Asappurisoti pÈpapuriso. No hetaÑ bhanteti yasmÈ andho andhaÑ viya so
taÑ jÈnituÑ na sakkoti, tasmÈ evamÈhaÑsu. Eten’eva nayena ito paresupi
vÈresu1 attho veditabbo. AssaddhasamannÈgatoti pÈpadhammasamannÈgato.
AsappurisabhattÊti asappurisasevano.
______________________________________________________________
1. Paresupi tÊsu ÔhÈnesu (SyÈ)
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AsappurisacintÊti asappurisacintÈya cintako1. AsappurisamantÊti
asappurisamantanaÑ mantetÈ. AsappurisavÈcoti asappurisavÈcaÑ bhÈsitÈ.
Asappurisakammantoti asappurisakammÈnaÑ kattÈ. AsappurisadiÔÔhÊti
asappurisadiÔÔhiyÈ samannÈgato. AsappurisadÈnanti asappurisehi dÈtabbaÑ
dÈnaÑ. TyÈssa mittÈti te assa mittÈ. AttabyÈbÈdhÈyapi cetetÊti pÈÓaÑ
hanissÈmi, adinnaÑ ÈdiyissÈmi, micchÈ carissÈmi, dasa akusalakammapathe
samÈdÈya vattissÈmÊti evaÑ attano dukkhatthÈya cinteti. ParabyÈbÈdhÈyÈti
yathÈ asuko asukaÑ pÈÓaÑ hanati, asukassa santakaÑ adinnaÑ Èdiyati, dasa
akusalakammapathe samÈdÈya vattati, evaÑ naÑ ÈÓÈpessÈmÊti evaÑ parassa
dukkhatthÈya cinteti. UbhayabyÈbÈdhÈyÈti ahaÑ asukaÒca asukaÒca gahetvÈ
dasa akusalakammapathe samÈdÈya vattissÈmÊti evaÑ ubhayadukkhatthÈya
cintetÊti.
AttabyÈbÈdhÈyapi mantetÊti-ÈdÊsu ahaÑ dasa akusalakammapathe
samÈdÈya vattissÈmÊti mantento attabyÈbÈdhÈya manteti nÈma. AsukaÑ dasa
akusalakammapathe samÈdapessÈmÊti mantento parabyÈbÈdhÈya manteti
nÈma. AÒÒena saddhiÑ “mayaÑ ubhopi ekato hutvÈ dasa
akusalakammapathe samÈdÈya vattissÈmÈ”ti mantento ubhayabyÈbÈdhÈya
manteti nÈma.
AsakkaccaÑ dÈnaÑ detÊti deyyadhammampi puggalampi na sakkaroti.
DeyyadhammaÑ na sakkaroti nÈma uttaÓÉulÈdidosasamannÈgataÑ ÈhÈraÑ
deti, na pasannaÑ karoti. PuggalaÑ na sakkaroti nÈma nisÊdanaÔÔhÈnaÑ
asammajjitvÈ yattha vÈ tattha vÈ nisÊdÈpetvÈ yaÑ vÈ taÑ vÈ ÈdhÈrakaÑ
ÔhapetvÈ dÈnaÑ deti. AsahatthÈti attano hatthena na deti,
dÈsakammakÈrÈdÊhi dÈpeti. AcittÊkatvÈti heÔÔhÈ vuttanayena
deyyadhammepi puggalepi na cittÊkÈraÑ katvÈ deti. Apaviddhanti
chaÉÉetukÈmo hutvÈ vammike uragaÑ2 pakkhipanto viya deti.
AnÈgamanadiÔÔhikoti no phalapÈÔika~khÊ hutvÈ deti.
______________________________________________________________
1. CintitÈ (SyÈ), cintiko (Ka)

2. Vammike rogaÑ (Ka), vammike godhaÑ (SyÈ)
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Tattha upapajjatÊti na dÈnaÑ datvÈ niraye upapajjati. YaÑ pana tena
pÈpaladdhikÈya micchÈdassanaÑ gahitaÑ, tÈya micchÈdiÔÔhiyÈ niraye
upapajjati. Sukkapakkho vuttapaÔipakkhanayena veditabbo. DevamahattatÈti
chakÈmÈvacaradevÈ. ManussamahattatÈti tiÓÓaÑ kulÈnaÑ sampatti. SesaÑ
sabbattha uttÈnameva. IdaÑ pana suttaÑ suddhavaÔÔavasen’eva kathitanti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
C|ÄapuÓÓamasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

PaÔhamavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

2. Anupadavagga
1. AnupadasuttavaÓÓanÈ
93. EvaÑ me sutanti AnupadasuttaÑ. Tattha etadavocÈti etaÑ1
“paÓÉito”ti-ÈdinÈ nayena DhammasenÈpatisÈriputtattherassa guÓakathaÑ
avoca. KasmÈ? Avasesattheresu hi MahÈmoggallÈnattherassa iddhimÈti
guÓo pÈkaÔo, MahÈkassapassa dhutavÈdoti, Anuruddhattherassa
dibbacakkhukoti, UpÈlittherassa vinayadharoti, Revatattherassa jhÈyÊ
jhÈnÈbhiratoti, Œnandattherassa bahussutoti. EvaÑ tesaÑ tesaÑ therÈnaÑ te
te guÓÈ pÈkaÔÈ, SÈriputtattherassa pana apÈkaÔÈ. KasmÈ? PaÒÒavato hi guÓÈ
na sakkÈ akathitÈ jÈnituÑ. Iti BhagavÈ “SÈriputtassa guÓe kathessÈmÊ”ti
sabhÈgaparisÈya sannipÈtaÑ Ègamesi. VisabhÈgapuggalÈnaÑ hi santike
vaÓÓaÑ kathetuÑ na vaÔÔati, te vaÓÓe kathiyamÈne avaÓÓameva kathenti.
ImasmiÑ pana divase therassa sabhÈgaparisÈ sannipati, tassÈ
sannipatitabhÈvaÑ disvÈ SatthÈ vaÓÓaÑ kathento imaÑ desanaÑ Èrabhi.
Tattha paÓÉitoti dhÈtukusalatÈ ÈyatanakusalatÈ
paÔiccasamuppÈdakusalatÈ ÔhÈnÈÔÔhÈnakusalatÈti imehi cat|hi kÈraÓehi
paÓÉito. MahÈpaÒÒoti-ÈdÊsu mahÈpaÒÒÈdÊhi samannÈgatoti attho.
TatridaÑ mahÈpaÒÒÈdÊnaÑ nÈnattaÑ2–tattha katamÈ mahÈpaÒÒÈ,
mahante sÊlakkhandhe pariggaÓhÈtÊti mahÈpaÒÒÈ, mahante
samÈdhikkhandhe, paÒÒÈkkhandhe, vimuttikkhandhe,
vimuttiÒÈÓadassanakkhandhe pariggaÓhÈtÊti mahÈpaÒÒÈ, mahantÈni
ÔhÈnÈÔÔhÈnÈni, mahantÈ vihÈrasamÈpattiyo, mahantÈni ariyasaccÈni, mahante
satipaÔÔhÈne, sammappadhÈne, iddhipÈde, mahantÈni indriyÈni, balÈni,
bojjha~gÈni, mahante ariyamagge, mahantÈni sÈmaÒÒaphalÈni, mahantÈ
abhiÒÒÈyo, mahantaÑ paramatthaÑ nibbÈnaÑ pariggaÓhÈtÊti mahÈpaÒÒÈ.
______________________________________________________________
1. EvaÑ (Ka)

2. Khu 9. 371 piÔÔhÈdÊsu.
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KatamÈ puthupaÒÒÈ, puthu nÈnÈkhandhesu ÒÈÓaÑ pavattatÊti
puthupaÒÒÈ, puthu nÈnÈdhÈt|su, puthu nÈnÈ-Èyatanesu, puthu nÈnÈ-atthesu,
puthu nÈnÈpaÔiccasamuppÈdesu, puthu nÈnÈsuÒÒatamanupalabbhesu, puthu
nÈnÈ-atthesu, dhammesu, niruttÊsu, paÔibhÈnesu, puthu nÈnÈsÊlakkhandhesu,
puthu nÈnÈsamÈdhi, paÒÒÈ, vimutti, vimuttiÒÈÓadassanakkhandhesu, puthu
nÈnÈÔhÈnÈÔÔhÈnesu, puthu nÈnÈvihÈrasamÈpattÊsu, puthu nÈnÈ-ariyasaccesu,
puthu nÈnÈsatipaÔÔhÈnesu, sammappadhÈnesu, iddhipÈdesu, indriyesu,
balesu, bojjha~gesu, puthu nÈnÈ-ariyamaggesu, sÈmaÒÒaphalesu, abhiÒÒÈsu,
puthu nÈnÈjanasÈdhÈraÓe dhamme samatikkamma paramatthe nibbÈne
ÒÈÓaÑ pavattatÊti puthupaÒÒÈ.
KatamÈ hÈsapaÒÒÈ1, idhekacco hÈsabahulo vedabahulo tuÔÔhibahulo
pÈmojjabahulo sÊlaÑ parip|reti, indriyasaÑvaraÑ parip|reti, bhojane
mattaÒÒutaÑ, jÈgariyÈnuyogaÑ, sÊlakkhandhaÑ, samÈdhikkhandhaÑ,
paÒÒÈkkhandhaÑ vimuttikkhandhaÑ, vimuttiÒÈÓadassanakkhandhaÑ
parip|retÊti hÈsapaÒÒÈ. HÈsabahulo pÈmojjabahulo ÔhÈnÈÔÔhÈnaÑ paÔivijjhati,
hÈsabahulo vihÈrasamÈpattiyo parip|retÊti hÈsapaÒÒÈ, hÈsabahulo
ariyasaccÈni paÔivijjhati. SatipaÔÔhÈne, sammappadhÈne, iddhipÈde,
indriyÈni, balÈni, bojjha~gÈni, ariyamaggaÑ bhÈvetÊti hÈsapaÒÒÈ,
hÈsabahulo sÈmaÒÒaphalÈni sacchikaroti, abhiÒÒÈyo paÔivijjhatÊti hÈsapaÒÒÈ,
hÈsabahulo vedatuÔÔhipÈmojjabahulo paramatthaÑ nibbÈnaÑ sacchikarotÊti
hÈsapaÒÒÈ.
KatamÈ javanapaÒÒÈ, yaÑkiÒci r|paÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ -pa-.
YaÑ d|re santike vÈ, sabbaÑ r|paÑ aniccato khippaÑ javatÊti javanapaÒÒÈ.
Dukkhato khippaÑ, anattato khippaÑ javatÊti javanapaÒÒÈ. YÈ kÈci vedanÈ
-pa-. YaÑkiÒci viÒÒÈÓaÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ -pa-. SabbaÑ viÒÒÈÓaÑ
aniccato dukkhato anattato khippaÑ javatÊti javanapaÒÒÈ. Cakkhu -pajarÈmaraÓaÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ aniccato dukkhato anattato khippaÑ
javatÊti javanapaÒÒÈ. R|paÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ aniccaÑ khayaÔÔhena,
dukkhaÑ bhayaÔÔhena, anattÈ asÈrakaÔÔhenÈti tulayitvÈ tÊrayitvÈ vibhÈvayitvÈ
vibh|taÑ katvÈ r|panirodhe nibbÈne khippaÑ javatÊti javanapaÒÒÈ. VedanÈ,
saÒÒÈ, sa~khÈrÈ,
______________________________________________________________
1. HÈsupaÒÒÈ (SÊ)
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viÒÒÈÓaÑ, cakkhu -pa- jarÈmaraÓaÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ aniccaÑ
khayaÔÔhena -pa- vibh|taÑ katvÈ jarÈmaraÓanirodhe nibbÈne khippaÑ
javatÊti javanapaÒÒÈ. R|paÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ -pa-. ViÒÒÈÓaÑ.
Cakkhu -pa- jarÈmaraÓaÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ aniccaÑ sa~khataÑ
paÔiccasamuppannaÑ khayadhammaÑ vayadhammaÑ virÈgadhammaÑ
nirodhadhammanti tulayitvÈ tÊrayitvÈ vibhÈvayitvÈ vibh|taÑ katvÈ
jarÈmaraÓanirodhe nibbÈne khippaÑ javatÊti javanapaÒÒÈ.
KatamÈ tikkhapaÒÒÈ, khippaÑ kilese chindatÊti tikkhapaÒÒÈ. UppannaÑ
kÈmavitakkaÑ nÈdhivÈseti, uppannaÑ byÈpÈdavitakkaÑ, uppannaÑ
vihiÑsÈvitakkaÑ, uppannuppanne pÈpake akusale dhamme, uppannaÑ
rÈgaÑ, dosaÑ, mohaÑ, kodhaÑ, upanÈhaÑ, makkhaÑ, paÄÈsaÑ, issaÑ,
macchariyaÑ, mÈyaÑ, sÈÔheyyaÑ, thambhaÑ, sÈrambhaÑ, mÈnaÑ,
atimÈnaÑ, madaÑ, pamÈdaÑ, sabbe kilese, sabbe duccarite, sabbe
abhisa~khÈre, sabbe bhavagÈmikamme nÈdhivÈseti pajahati vinodeti
byantÊkaroti anabhÈvaÑ gametÊti tikkhapaÒÒÈ, ekasmiÑ Èsane cattÈro
ariyamaggÈ, cattÈri sÈmaÒÒaphalÈni, catasso paÔisambhidÈyo, cha ca
abhiÒÒÈyo adhigatÈ honti sacchikatÈ passitÈ paÒÒÈyÈti tikkhapaÒÒÈ.
KatamÈ nibbedhikapaÒÒÈ, idhekacco sabbasa~khÈresu ubbegabahulo
hoti uttÈsabahulo ukkaÓÔhanabahulo aratibahulo anabhiratibahulo
bahimukho na ramati sabbasa~khÈresu, anibbiddhapubbaÑ
appadÈlitapubbaÑ lobhakkhandhaÑ nibbijjhati padÈletÊti nibbedhikapaÒÒÈ.
AnibbiddhapubbaÑ appadÈlitapubbaÑ dosakkhandhaÑ, mohakkhandhaÑ,
kodhaÑ, upanÈhaÑ -pa- sabbe bhavagÈmi kamme nibbijjhati padÈletÊti
nibbedhikapaÒÒÈ.
Anupadadhammavipassananti samÈpattivasena vÈ jhÈna~gavasena vÈ
anupaÔipÈÔiyÈ dhammavipassanaÑ vipassati, evaÑ vipassanto addhamÈsena
arahattaÑ patto. MahÈmoggallÈnatthero pana sattahi divasehi. EvaÑ santepi
SÈriputtatthero mahÈpaÒÒavantataro. MahÈmoggallÈnatthero hi sÈvakÈnaÑ
sammasanacÈraÑ yaÔÔhikoÔiyÈ uppÊÄento viya ekadesameva sammasanto
satta divase vÈyamitvÈ arahattaÑ patto. SÈriputtatthero ÔhapetvÈ BuddhÈnaÑ
PaccekabuddhÈnaÒca sammasanacÈraÑ sÈvakÈnaÑ sammasanacÈraÑ
nippadesaÑ sammasi. EvaÑ sammasanto addhamÈsaÑ vÈyami. ArahattaÒca
kira patvÈ aÒÒÈsi “thapetvÈ Buddhe ca Paccekabuddhe ca aÒÒo sÈvako nÈma
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paÒÒÈya mayÈ pattabbaÑ pattuÑ samattho nÈma na bhavissatÊ”ti. YathÈ hi
puriso veÄuyaÔÔhiÑ gaÓhissÈmÊti mahÈjaÔaÑ veÄuÑ disvÈ jaÔaÑ chindantassa
papaÒco bhavissatÊti antarena hatthaÑ pavesetvÈ sampattameva yaÔÔhiÑ
m|le ca agge ca chinditvÈ ÈdÈya pakkameyya, so kiÒcÈpi paÔhamataraÑ
gacchati, yaÔÔhiÑ pana sÈraÑ vÈ ujuÑ vÈ na labhati. Aparo ca
tathÈr|pameva veÓuÑ disvÈ “sace sampattaÑ yaÔÔhiÑ gaÓhissÈmi, sÈraÑ vÈ
ujuÑ vÈ na labhissÈmÊ”ti kacchaÑ bandhitvÈ mahantena Satthena veÓujaÔaÑ
chinditvÈ sÈrÈ ceva uj| ca yaÔÔhiyo uccinitvÈ ÈdÈya pakkameyya. AyaÑ
kiÒcÈpi pacchÈ gacchati, yaÔÔhiyo pana sÈrÈ ceva uj| ca labhati.
EvaÑsampadamidaÑ veditabbaÑ imesaÑ dvinnaÑ therÈnaÑ padhÈnaÑ1.
EvaÑ pana addhamÈsaÑ vÈyamitvÈ DhammasenÈpati SÈriputtatthero
s|karakhataleÓadvÈre bhÈgineyyassa DÊghanakhaparibbÈjakassa
VedanÈpariggahasuttante desiyamÈne DasabalaÑ bÊjayamÈno Ôhito
desanÈnusÈrena ÒÈÓaÑ pesetvÈ pabbajitadivasato pannarasame divase
sÈvakapÈramiÒÈÓassa matthakaÑ patvÈ sattasaÔÔhi ÒÈÓÈni paÔivijjhitvÈ
soÄasavidhaÑ paÒÒaÑ anuppatto.
TatridaÑ bhikkhave SÈriputtassa anupadadhammavipassanÈyÈti yÈ
anupadadhammavipassanaÑ vipassatÊti anupadadhammavipassanÈ vuttÈ,
tatra anupadadhammavipassanÈya SÈriputtassa idaÑ hoti. IdÈni vattabbaÑ
taÑ taÑ vipassanÈkoÔÔhÈsaÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ.
94. PaÔhame jhÈneti ye paÔhame jhÈne antosamÈpattiya Ñ dhammÈ.
TyÈssÈti te assa. AnupadavavatthitÈ hontÊti anupaÔipÈÔiyÈ vavatthitÈ
paricchinnÈ ÒÈtÈ viditÈ honti. KathaÑ? Thero hi te dhamme olokento
abhiniropanalakkhaÓo vitakko vattatÊti jÈnÈti. TathÈ anumajjanalakkhaÓo
vicÈro, pharaÓalakkhaÓÈ pÊti, sÈtalakkhaÓaÑ sukhaÑ, avikkhepalakkhaÓÈ
cittekaggatÈ, phusanalakkhaÓo phasso, vedayitalakkhaÓÈ vedanÈ,
saÒjÈnanalakkhaÓÈ saÒÒÈ, cetayitalakkhaÓÈ cetanÈ, vijÈnanalakkhaÓaÑ
viÒÒÈÓaÑ, kattukamyatÈlakkhaÓo chando, adhimokkhalakkhaÓo
adhimokkho, paggÈhalakkhaÓaÑ
______________________________________________________________
1. SammasanacÈrÈnaÑ (SyÈ, Ka)
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vÊriyaÑ, upaÔÔhÈnalakkhaÓÈ sati, majjhattalakkhaÓÈ upekkhÈ,
anunayamanasikÈralakkhaÓo manasikÈro vattatÊti jÈnÈti. EvaÑ jÈnaÑ
abhiniropanaÔÔhena vitakkaÑ sabhÈvato vavatthapeti -paanunayamanasikÈraÔÔhena manasikÈraÑ sabhÈvabhÈvato vavatthapeti. Tena
vuttaÑ “tyÈssa dhammÈ anupadavavatthitÈ hontÊ”ti.
ViditÈ uppajjantÊti uppajjamÈnÈ viditÈ pÈkaÔÈva hutvÈ uppajjanti. ViditÈ
upaÔÔhahantÊti tiÔÔhamÈnÈpi viditÈ pÈkaÔÈva hutvÈ tiÔÔhanti. ViditÈ
abbhatthaÑ gacchantÊti nirujjhamÈnÈpi viditÈ pÈkaÔÈva hutvÈ nirujjhanti.
Ettha pana taÑÒÈÓatÈ ceva ÒÈÓabahutÈ1 ca mocetabbÈ. YathÈ hi ten’eva
a~gulaggena taÑ a~gulaggaÑ na sakkÈ phusituÑ, evameva ten’eva cittena
tassa cittassa uppÈdo vÈ Ôhiti vÈ bha~go vÈ na sakkÈ jÈnitunti. EvaÑ tÈva
taÑÒÈÓatÈ mocetabbÈ. Yadi pana dve cittÈni ekato uppajjeyyuÑ, ekena
cittena ekassa uppÈdo vÈ Ôhiti vÈ bha~go vÈ sakkÈ bhaveyya jÈnituÑ. Dve
pana phassÈ vÈ vedanÈ vÈ saÒÒÈ vÈ cetanÈ vÈ cittÈni vÈ ekato uppajjanakÈni
nÈma n’atthi, ekekameva uppajjati. EvaÑ ÒÈÓabahutÈ2 mocetabbÈ. EvaÑ
sante kathaÑ mahÈtherassa antosamÈpattiyaÑ soÄasa dhammÈ viditÈ pÈkaÔÈ
hontÊti. VatthÈrammaÓÈnaÑ pariggahitatÈya. Therena hi vatthu ceva
ÈrammaÓaÒca pariggahitaÑ, tenassa tesaÑ dhammÈnaÑ uppÈdaÑ
Èvajjantassa uppÈdo pÈkaÔo hoti, ÔhÈnaÑ Èvajjantassa ÔhÈnaÑ pÈkaÔaÑ hoti,
bhedaÑ Èvajjantassa bhedo pÈkaÔo hoti. Tena vuttaÑ “viditÈ uppajjanti
viditÈ upaÔÔhahanti viditÈ abbhatthaÑ gacchantÊ”ti. AhutvÈ sambhontÊti
iminÈ udayaÑ passati. HutvÈ paÔiventÊti iminÈ vayaÑ passati.
AnupÈyoti rÈgavasena anupagamano hutvÈ. AnapÈyoti paÔighavasena
anapagato. Anissitoti taÓhÈdiÔÔhinissayehi anissito. AppaÔibaddhoti
chandarÈgena abaddho. Vippamuttoti kÈmarÈgato vippamutto. VisaÑyuttoti
cat|hi yogehi sabbakilesehi vÈ visaÑyutto. VimariyÈdÊkatenÈti
nimmariyÈdÊkatena. CetasÈti evaÑvidhena cittena viharati.
______________________________________________________________
1. ©ÈÓabahucittatÈ (SÊ, Ka), ÒÈÓabahulatÈ (SyÈ, I)

2. BahucittatÈ (SÊ)
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Tattha dve mariyÈdÈ kilesamariyÈdÈ ca ÈrammaÓamariyÈdÈ ca. Sace
hissa antosamÈpattiyaÑ pavatte soÄasa dhamme Èrabbha rÈgÈdayo
uppajjeyyuÑ, kilesamariyÈdÈ tena1 katÈ2 bhaveyya, tesu panassa ekopi na
uppannoti kilesamariyÈdÈ n’atthi. Sace panassa antosamÈpattiyaÑ pavatte
soÄasa dhamme Èvajjantassa ekacce ÈpÈthaÑ nÈgaccheyyuÑ3. Evamassa
ÈrammaÓamariyÈdÈ bhaveyyuÑ4. Te panassa soÄasa dhamme Èvajjantassa
ÈpÈthaÑ anÈgatadhammo nÈma natthÊti ÈrammaÓamariyÈdÈpi n’atthi.
AparÈpi dve mariyÈdÈ vikkhambhanamariyÈdÈ ca samucchedamariyÈdÈ
ca. TÈsu samucchedamariyÈdÈ upari Ègamissati, imasmiÑ pana ÔhÈne
vikkhambhanamariyÈdÈ adhippetÈ. Tassa vikkhambhi tapaccanÊkattÈ natthÊti
vimariyÈdikatena cetasÈ viharati.
Uttari nissaraÓanti ito uttari nissaraÓaÑ. AÒÒesu ca suttesu “uttari
nissaraÓan”ti nibbÈnaÑ vuttaÑ, idha pana anantaro viseso adhippetoti
veditabbo. TabbahulÊkÈrÈti tassa pajÈnanassa bahulÊkaraÓena. Atthitvevassa
hotÊti tassa therassa atthÊti yeva daÄhataraÑ hoti. IminÈ nayena sesavÈresupi
attho veditabbo.
DutiyavÈre pana sampasÈdanaÔÔhena sampasÈdo. SabhÈvato
vavatthapeti.
CatutthavÈre upekkhÈti sukhaÔÔhÈne vedanupekkhÈva. PassaddhattÈ
cetaso anÈbhogoti yo so “yadeva tattha sukhan”ti cetaso Èbhogo, etenetaÑ
oÄÈrikamakkhÈyatÊti evaÑ passaddhattÈ cetaso anÈbhogo vutto, tassa
abhÈvÈti attho. SatipÈrisuddhÊti parisuddhÈsati yeva. UpekkhÈpi pÈrisuddhiupekkhÈ.
95. Sato vuÔÔhahatÊti satiyÈ samannÈgato ÒÈÓena sampajÈno hutvÈ
vuÔÔhÈti. Te dhamme samanupassatÊti yasmÈ n’evasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatane
BuddhÈnaÑ yeva anupadadhammavipassanÈ hoti, na sÈvakÈnaÑ, tasmÈ ettha
kalÈpavipassanaÑ dassento evamÈha.
______________________________________________________________
1. KilesamariyÈdena (SÊ, SyÈ, Ka)
3. ŒgaccheyyuÑ (SyÈ, Ka)

2. EtaÑ (SyÈ, Ka)
4. Bhaveyya (?)

62

MajjhimanikÈya

PaÒÒÈya cassa disvÈ ÈsavÈ parikkhÊÓÈ hontÊti maggapaÒÒÈya cattÈri
saccÈni disvÈ cattÈro ÈsavÈ khÊÓÈ honti. SÈriputtattherassa
samathavipassanaÑ yuganaddhaÑ ÈharitvÈ arahattaÑ pattavÈropi atthi,
nirodhasamÈpattisamÈpannavÈropi. ArahattaÑ pattavÈro idha gahito,
nirodhaÑ pana ciÓÓavasitÈya aparÈparaÑ samÈpajjissatÊti vadanti.
Tatthassa yasmiÑ kÈle nirodhasamÈpatti sÊsaÑ hoti, nirodhassa vÈro
Ègacchati, phalasamÈpatti g|ÄhÈ hoti. YasmiÑ kÈle phalasamÈpatti sÊsaÑ
hoti, phalasamÈpattiyÈ vÈro Ègacchati, nirodhasamÈpatti g|ÄhÈ hoti.
JambudÊpavÈsino therÈ pana vadanti “SÈriputtatthero samathavipassanaÑ
yuganaddhaÑ ÈharitvÈ anÈgÈmiphalaÑ sacchikatvÈ nirodhaÑ samÈpajji,
nirodhÈ vuÔÔhÈya arahattaÑ patto”ti. Te dhammeti antosamÈpattiyaÑ pavatte
tisamuÔÔhÈnikar|padhamme, heÔÔhÈ nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasamÈpattiyaÑ
pavattadhamme vÈ. Tepi hi imasmiÑ vÈre vipassitabbadhammÈva, tasmÈ te
vÈ vipassatÊti dassetuÑ idaÑ vuttanti veditabbaÑ.
97. Vasippattoti ciÓÓavasitaÑ patto. PÈramippattoti nipphattiÑ patto.
Orasoti-ÈdÊsu thero Bhagavato ure nibbattasaddaÑ sutvÈ jÈtoti oraso,
mukhena pabhÈvitaÑ saddaÑ sutvÈ jÈtoti mukhato jÈto, dhammena pana
jÈtattÈ nimmitattÈ dhammajo dhammanimmito, dhammadÈyassa Èdiyanato
dhammadÈyÈdo, ÈmisadÈyassa anÈdiyanato no ÈmisadÈyÈdoti veditabbo.
SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
AnupadasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
2. ChabbisodhanasuttavaÓÓanÈ
98. EvaÑ me sutanti ChabbisodhanasuttaÑ. Tattha khÊÓÈ jÈtÊti-ÈdÊsu
ekenÈpi padena aÒÒÈ byÈkatÈva hoti, dvÊhipi. Idha pana cat|hi padehi
aÒÒabyÈkaraÓaÑ ÈgataÑ. DiÔÔhe diÔÔhavÈditÈti-ÈdÊsu
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yÈya cetanÈya diÔÔhe diÔÔhaÑ meti vadati, sÈ diÔÔhe diÔÔhavÈditÈ nÈma.
Sesapadesupi es’eva nayo. Ayamanudhammoti ayaÑ sabhÈvo.
Abhinanditabbanti na kevalaÑ abhinanditabbaÑ, parinibbutassa panassa
sabbopi khÊÓÈsavassa sakkÈro kÈtabbo. UttariÑ paÒhoti sace panassa
veyyÈkaraÓena asantuÔÔhÈ hotha, uttarimpi ayaÑ paÒho pucchitabboti
dasseti. Ito paresupi tÊsu vÈresu ayameva nayo.
99. Abalanti dubbalaÑ. VirÈgunanti vigacchanasabhÈvaÑ.
AnassÈsikanti assÈsavirahitaÑ. UpÈy|pÈdÈnÈti taÓhÈdiÔÔhÊnametaÑ
adhivacanaÑ. TaÓhÈdiÔÔhiyo hi tebh|makadhamme upentÊti upÈyÈ1,
upÈdiyantÊti upÈdÈnÈ. Cetaso adhiÔÔhÈnÈbhinivesÈnusayÈtipi tÈsaÑ yeva
nÈmaÑ. CittaÑ hi taÓhÈdiÔÔhÊhi sakkÈyadhammesu tiÔÔhati adhitiÔÔhatÊti2
taÓhÈdiÔÔhiyo cetaso adhiÔÔhÈnÈ, tÈhi taÑ abhinivisatÊti abhinivesÈ, tÈhi yeva
taÑ anusetÊti anusayÈti vuccanti. KhayÈ virÈgÈti-ÈdÊsu khayena virÈgenÈti
attho. SabbÈni cetÈni aÒÒamaÒÒavevacanÈn’eva.
100. PathavÊdhÈt|ti patiÔÔhÈnadhÈtu. ŒpodhÈt|ti ÈbandhanadhÈtu.
TejodhÈt|ti paripÈcanadhÈtu. VÈyodhÈt|ti vitthambhanadhÈtu. ŒkÈsadhÈt|ti
asamphuÔÔhadhÈtu. ViÒÒÈÓadhÈt|ti vijÈnanadhÈtu. Na attato3 upagacchinti
ahaÑ attÈti attakoÔÔhÈsena na upagamiÑ. Na ca pathavÊdhÈtunissitanti
pathavÊdhÈtunissitÈ sesadhÈtuyo ca upÈdÈr|paÒca ar|pakkhandhÈ ca. Tepi hi
nissitavatthur|pÈnaÑ pathavÊdhÈtunissitattÈ ekena pariyÈyena
pathavÊdhÈtunissitÈva. TasmÈ “na ca pathavÊ dhÈtunissitan”ti vadanto
sesar|pÈr|padhammepi attato na upagacchinti vadati. ŒkÈsadhÈtunissitapade
pana avinibbhogavasena sabbampi bh|tupÈdÈr|paÑ ÈkÈsadhÈtunissitaÑ
nÈma, tathÈ taÑnissitar|pavatthukÈ ar|pakkhandhÈ. EvaÑ idhÈpi r|pÈr|paÑ
gahitameva hoti. ViÒÒÈÓadhÈtunissitapade pana sahajÈtÈ tayo khandhÈ
cittasamuÔÔhÈnar|paÒca viÒÒÈÓadhÈtunissitanti r|pÈr|paÑ gahitameva hoti.
101. R|pe cakkhuviÒÒÈÓe cakkhuviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbesu dhammes|ti
ettha yaÑ atÊte cakkhudvÈrassa ÈpÈthaÑ ÈgantvÈ niruddhaÑ, yaÑ ca anÈgate
______________________________________________________________
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ÈpÈthaÑ ÈgantvÈ nirujjhissati, yampi etarahi ÈgantvÈ niruddhaÑ, taÑ
sabbaÑ r|paÑ nÈma. YaÑ pana atÊtepi ÈpÈthaÑ anÈgantvÈ niruddhaÑ,
anÈgatepi anÈgantvÈ nirujjhissati, etarahipi anÈgantvÈ niruddhaÑ, taÑ
cakkhuviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbadhammesu sa~gahitanti vutte
TipiÔakac|ÄÈbhayatthero Èha “imasmiÑ ÔhÈne dvidhÈ karotha, upari
chandovÈre kinti karissatha, nayidaÑ labbhatÊ”ti. TasmÈ tÊsu kÈlesu ÈpÈthaÑ
ÈgataÑ vÈ anÈgataÑ vÈ sabbampi taÑ r|pameva, cakkhuviÒÒÈÓasampayuttÈ
pana tayo khandhÈ cakkhuviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbadhammÈti veditabbÈ. AyaÑ
hettha attho “cakkhuviÒÒÈÓena saddhiÑ viÒÒÈtabbesu dhammes|”ti.
Chandoti taÓhÈchando. RÈgoti sveva rajjanavasena rÈgo. NandÊti sveva
abhinandanavasena nandÊ. TaÓhÈti sveva taÓhÈyanavasena taÓhÈ.
SesadvÈresupi es’eva nayo.
102. Aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈti ettha aha~kÈro mÈno,
mama~kÈro taÓhÈ, sveva mÈnÈnusayo. ŒsavÈnaÑ khayaÒÈÓÈyÈti idaÑ
pubbenivÈsaÑ dibbacakkhuÒca avatvÈ kasmÈ vuttaÑ? Bhikkh|
lokiyadhammaÑ na pucchanti, lokuttarameva pucchanti, tasmÈ
pucchitapaÒhaÑ yeva kathento evamÈha. EkavissajjitasuttaÑ nÈmetaÑ,
chabbisodhanantipissa nÈmaÑ. Ettha hi cattÈro vohÈrÈ paÒca khandhÈ cha
dhÈtuyo cha ajjhattikabÈhirÈni ÈyatanÈni attano saviÒÒÈÓakakÈyo paresaÑ
saviÒÒÈÓakakÈyoti ime cha koÔÔhÈsÈ visuddhÈ, tasmÈ “Chabbisodhaniyan”ti
vuttaÑ. ParasamuddavÈsittherÈ pana attano ca parassa ca viÒÒÈÓakakÈyaÑ
ekameva katvÈ cat|hi ÈhÈrehi saddhinti cha koÔÔhÈse vadanti.
Ime pana cha koÔÔhÈsÈ “kiÑ te adhigataÑ, kinti te adhigataÑ, kadÈ te
adhigataÑ, kattha te adhigataÑ, katame te kilesÈ pahÊnÈ, katamesaÑ tvaÑ
dhammÈnaÑ lÈbhÊ”ti1 evaÑ vinayaniddesapariyÈyena sodhetabbÈ.
Ettha hi kiÑ te adhigatanti adhigamapucchÈ, jhÈnavimokkhÈdÊsu
sotÈpattimaggÈdÊsu vÈ kiÑ tayÈ adhigataÑ. Kinti te adhigatanti
upÈyapucchÈ. AyaÒhi etthÈdhippÈyo–kiÑ tayÈ aniccalakkhaÓaÑ dhuraÑ
katvÈ adhigataÑ, dukkhÈnattalakkhaÓesu aÒÒataraÑ vÈ, kiÑ vÈ
samÈdhivasena
______________________________________________________________
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abhinivisitvÈ, udÈhu vipassanÈvasena, tathÈ kiÑ r|pe abhinivisitvÈ, udÈhu
ar|pe, kiÑ vÈ ajjhattaÑ abhinivisitvÈ, udÈhu bahiddhÈti. KadÈ te adhigatanti
kÈlapucchÈ, pubbaÓhamajjhanhikÈdÊsu katarasmiÑ kÈleti vuttaÑ hoti.
Kattha te adhigatanti okÈsapucchÈ, kismiÑ okÈse, kiÑ rattiÔÔhÈne
divÈÔÔhÈne rukkham|le maÓÉape katarasmiÑ vÈ vihÈreti vuttaÑ hoti.
Katame te kilesÈ pahÊnÈti pahÊnakilese pucchati, kataramaggavajjhÈ tava
kilesÈ pahÊnÈti vuttaÑ hoti.
KatamesaÑ tvaÑ dhammÈnaÑ lÈbhÊti paÔiladdhadhammapucchÈ,
paÔhamamaggÈdÊsu katamesaÑ tvaÑ dhammÈnaÑ lÈbhÊti vuttaÑ hoti.
TasmÈ idÈni cepi koci bhikkhu uttarimanussadhammÈdhigamaÑ
byÈkareyya, na so ettÈvatÈva sakkÈtabbo. Imesu pana chasu ÔhÈnesu
sodhanatthaÑ vattabbo “kiÑ te adhigataÑ, kiÑ jhÈnaÑ udÈhu vimokkhÈdÊsu
aÒÒataran”ti. Yo hi yena adhigato dhammo, so tassa pÈkaÔo hoti. Sace “idaÑ
nÈma me adhigatan”ti vadati, tato “kinti te adhigatan”ti pucchitabbo.
AniccalakkhaÓÈdÊsu kiÑ dhuraÑ katvÈ, aÔÔhatiÑsÈya vÈ ÈrammaÓesu
r|pÈr|pa-ajjhattabahiddhÈdibhedesu vÈ dhammesu kena mukhena
abhinivisitvÈti. Yo hi yassÈbhiniveso, so tassa pÈkaÔo hoti.
Sace pana “ayaÑ nÈma me abhiniveso, evaÑ mayÈ adhigatan”ti vadati,
tato “kadÈ te adhigatan”ti pucchitabbo, “kiÑ pubbaÓhe, udÈhu
majjhanhikÈdÊsu aÒÒatarasmiÑ kÈle”ti. SabbesaÑ hi attanÈ adhigatakÈlo
pÈkaÔo hoti. Sace “amukasmiÑ nÈma me kÈle adhigatan”ti vadati, tato
“kattha te adhigatan”ti pucchitabbo, “kiÑ divÈÔÔhÈne, udÈhu rattiÔÔhÈnÈdÊsu
aÒÒatarasmiÑ okÈse”ti. SabbesaÑ hi attanÈ adhigatokÈso pÈkaÔo hoti. Sace
“amukasmiÑ nÈma me okÈse adhigatan”ti vadati, tato “katame te kilesÈ
pahÊnÈ”ti pucchitabbo, “kiÑ paÔhamamaggavajjhÈ, udÈhu
dutiyÈdimaggavajjhÈ”ti. SabbesaÑ hi attanÈ adhigatamaggena pahÊnakilesÈ
pÈkaÔÈ honti.

66

MajjhimanikÈya

Sace “ime nÈma me kilesÈ pahÊnÈ”ti vadati, tato “katamesaÑ tvaÑ
dhammÈnaÑ lÈbhÊ”ti pucchitabbo, “kiÑ sotÈpattimaggassa, udÈhu
sakadÈgÈmimaggÈdÊsu aÒÒatarassÈ”ti. SabbesaÑ hi attanÈ adhigatadhammo
pÈkaÔo hoti. Sace “imesaÑ nÈmÈhaÑ dhammÈnaÑ lÈbhÊ”ti vadati,
ettÈvatÈpissa vacanaÑ na saddhÈtabbaÑ. BahussutÈ hi
uggahaparipucchÈkusalÈ bhikkh| imÈni cha ÔhÈnÈni sodhetuÑ sakkonti.
Imassa bhikkhuno ÈgamanapaÔipadÈ sodhetabbÈ, yadi ÈgamanapaÔipadÈ na
sujjhati, “imÈya paÔipadÈya lokuttaradhammÈ nÈma na labbhantÊ”ti
apanetabbo.
Yadi panassa ÈgamanapaÔipadÈ sujjhati, “dÊgharattaÑ tÊsu sikkhÈsu
appamatto jÈgariyamanuyutto cat|su paccayesu alaggo ÈkÈse pÈÓisamena
cetasÈ viharatÊ”ti paÒÒÈyati, tassa bhikkhuno byÈkaraÓaÑ paÔipadÈya
saddhiÑ saÑsandati sameti. “SeyyathÈpi nÈma Ga~godakaÑ Yamunodakena
saddhiÑ saÑsandati sameti, evameva supaÒÒattÈ tena BhagavatÈ sÈvakÈnaÑ
nibbÈnagÈminÊ paÔipadÈ saÑsandati sameti nibbÈnaÑ ca paÔipadÈ cÈ”ti1
vuttasadisaÑ hoti.
Api ca kho ettakenÈpi sakkÈro na kÈtabbo. KasmÈ? Ekaccassa hi
puthujjanassÈpi sato khÊÓÈsavapaÔipattisadisÈ paÔipadÈ hoti. TasmÈ so
bhikkhu tehi tehi upÈyehi uttÈsetabbo. KhÊÓÈsavassa nÈma asaniyÈpi
matthake patamÈnÈya bhayaÑ vÈ chambhitattaÑ vÈ lomahaÑso vÈ na hoti,
puthujjanassa appamattakenÈpi hoti.
TatrimÈni vatth|ni–DÊghabhÈÓaka-abhayatthero kira ekaÑ
piÓÉapÈtikaÑ pariggahetuÑ asakkonto daharassa saÒÒaÑ adÈsi, so taÑ
nhÈyamÈnaÑ kalyÈÓÊnadÊmukhadvÈre nimujjitvÈ pÈde aggahesi, piÓÉapÈtiko
kumbhÊloti saÒÒÈya mahÈsaddamakÈsi, tadÈ naÑ puthujjanoti saÒjÈniÑsu.
CandamukhatissarÈjakÈle pana MahÈvihÈre saÑghatthero khÊÓÈsavo
dubbalacakkhuko vihÈre yeva acchi, rÈjÈ theraÑ pariggaÓhissÈmÊti
bhikkh|su bhikkhÈcÈraÑ gatesu appasaddo upasa~kamitvÈ sappo viya pÈde
aggahesi, thero silÈthambho viya niccalo hutvÈ ko etthÈti
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Èha. AhaÑ bhante tissoti. SugandhaÑ vÈyasi no tissÈti. EvaÑ khÊÓÈsavassa
bhayaÑ nÈma natthÊti.
Ekacco pana puthujjanopi atis|ro hoti nibbhayo. So rajanÊyena
ÈrammaÓena pariggaÓhitabbo. VasabharÈjÈpi hi ekaÑ theraÑ
pariggaÓhamÈno ghare nisÊdÈpetvÈ tassa santike badarasÈÄavaÑ maddamÈno
nisÊdi1, mahÈtherassa kheÄo cali, tato therassa puthujjanabhÈvo Èvibh|to.
KhÊÓÈsavassa hi rasataÓhÈ nÈma suppahÊnÈ, dibbesupi rasesu nikanti nÈma
na hoti. TasmÈ imehi upÈyehi pariggahetvÈ sacassa bhayaÑ vÈ
chambhitattaÑ vÈ lomahaÑso vÈ rasataÓhÈ vÈ uppajjati, na tvaÑ arahÈti
apanetabbo. Sace pana abhÊr| acchambhÊ anutrÈsÊ hutvÈ sÊho viya nisÊdati,
dibbÈrammaÓepi nikantiÑ na janeti, ayaÑ bhikkhu sampannaveyyÈkaraÓo
samantÈ rÈjarÈjamahÈmattÈdÊhi pesitaÑ sakkÈraÑ arahatÊti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
ChabbisodhanasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
3. SappurisadhammasuttavaÓÓanÈ
105. EvaÑ me sutanti SappurisadhammasuttaÑ. Tattha
sappurisadhammanti sappurisÈnaÑ dhammaÑ. Asappurisadhammanti
pÈpapurisÈnaÑ dhammaÑ. EvaÑ mÈtikaÑ ÔhapetvÈpi puna yathÈ nÈma
maggakusalo puriso vÈmaÑ muÒcitvÈ dakkhiÓaÑ gaÓhÈti. PaÔhamaÑ
muÒcitabbaÑ katheti, evaÑ pahÈtabbaÑ dhammaÑ paÔhamaÑ desento
katamo ca bhikkhave asappurisadhammoti-ÈdimÈha. Tattha uccÈkulÈti
khattiyakulÈ vÈ brÈhmaÓakulÈ vÈ. Etadeva hi kuladvayaÑ “uccÈkulan”ti
vuccati. So tattha pujjoti so bhikkhu tesu bhikkh|su p|jÈraho. AntaraÑ
karitvÈti abbhantaraÑ katvÈ.
MahÈkulÈti khattiyakulÈ vÈ brÈhmaÓakulÈ vÈ vessakulÈ vÈ. Idameva hi
kulattayaÑ “mahÈkulan”ti vuccati. MahÈbhogakulÈti
______________________________________________________________
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mahantehi bhogehi samannÈgatÈ kulÈ. UÄÈrabhogakulÈti uÄÈrehi paÓÊtehi
bhogehi sampannakulÈ. ImasmiÑ padadvaye cattÈripi kulÈni labbhanti.
Yattha katthaci kule jÈto hi puÒÒabalehi mahÈbhogopi uÄÈrabhogopi hoti
yeva.
106. YasassÊti parivÈrasampanno. AppaÒÒÈtÈti rattiÑ khittasarÈ viya
saÑghamajjhÈdÊsu na paÒÒÈyanti. AppesakkhÈti appaparivÈrÈ.
107. ŒraÒÒikoti samÈdinna-ÈraÒÒikadhuta~go. Sesadhuta~gesupi es’eva
nayo. ImasmiÒca sutte PÈÄiyaÑ naveva dhuta~gÈni ÈgatÈni, vitthÈrena
panetÈni terasa honti. Tesu yaÑ vattabbaÑ, taÑ sabbaÑ sabbÈkÈrena
Visuddhimagge dhuta~ganiddese vuttameva.
108. AtammayatÈti tammayatÈ vuccati taÓhÈ, nittaÓhÈti1 attho.
AtammayataÒÒeva antaraÑ karitvÈti nittaÓhataÑ yeva kÈraÓaÑ katvÈ
abbhantaraÑ vÈ katvÈ, citte uppÈdetvÈti attho.
NirodhavÈre yasmÈ anÈgÈmikhÊÓÈsavÈva taÑ samÈpattiÑ samÈpajjanti,
puthujjanassa sÈ n’atthi, tasmÈ asappurisavÈro parihÊno. Na kaÒci maÒÒatÊti
kaÒci puggalaÑ tÊhi maÒÒanÈhi na maÒÒati. Na kuhiÒci maÒÒatÊti kismiÒci
okÈse na maÒÒati. Na kenaci maÒÒatÊti kenaci vatthunÈpi taÑ puggalaÑ na
maÒÒati. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
SappurisadhammasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
4. SevitabbÈsevitabbasuttavaÓÓanÈ
109. EvaÑ me sutanti SevitabbÈsevitabbasuttaÑ. Tattha taÒca
aÒÒamaÒÒaÑ kÈyasamÈcÈranti aÒÒaÑ sevitabbaÑ kÈyasamÈcÈraÑ, aÒÒaÑ
asevitabbaÑ vadÈmi, sevitabbameva kenaci pariyÈyena asevitabbanti,
asevitabbaÑ vÈ sevitabbanti ca na vadÈmÊti attho. VacÊsamÈcÈrÈdÊsu es’eva
nayo.
______________________________________________________________
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Iti BhagavÈ sattahi padehi mÈtikaÑ ÔhapetvÈ vitthÈrato avibhajitvÈva
desanaÑ niÔÔhÈpesi. KasmÈ? SÈriputtattherassa okÈsakaraÓatthaÑ.
113. ManosamÈcÈre micchÈdiÔÔhisammÈdiÔÔhiyo diÔÔhipaÔilÈbhavasena
visuÑ a~gaÑ hutvÈ ÔhitÈti na gahitÈ.
114. CittuppÈde akammapathappattÈ1 abhijjhÈdayo veditabbÈ.
115. SaÒÒÈpaÔilÈbhavÈre abhijjhÈsahagatÈya saÒÒÈyÈti-ÈdÊni
kÈmasaÒÒÈdÊnaÑ dassanatthaÑ vuttÈni.
117. SabyÈbajjhanti sadukkhaÑ. ApariniÔÔhitabhÈvÈyÈti bhavÈnaÑ
apariniÔÔhitabhÈvÈya. Ettha ca sabyÈbajjhattabhÈvÈ nÈma cattÈro honti.
Puthujjanopi hi yo tenattabhÈvena bhavaÑ pariniÔÔhÈpetuÑ na sakkoti, tassa
paÔisandhito paÔÔhÈya akusalÈ dhammÈ vaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ ca
parihÈyanti, sadukkhameva attabhÈvaÑ abhinibbatteti nÈma. TathÈ
sotÈpannasakadÈgÈmi-anÈgÈmino. PuthujjanÈdayo tÈva hontu, anÈgÈmÊ
kathaÑ sabyÈbajjhaÑ attabhÈvaÑ abhinibbatteti, kathaÒcassa akusalÈ
dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyantÊti. AnÈgÈmÊpi hi
SuddhÈvÈse nibbatto uyyÈnavimÈnakapparukkhe oloketvÈ “aho sukhaÑ aho
sukhan”ti udÈnaÑ udÈneti, anÈgÈmino bhavalobho bhavataÓhÈ appahÊnÈva
honti, tassa appahÊnataÓhatÈya akusalÈ vaÉÉhanti nÈma, kusalÈ parihÈyanti
nÈma, sadukkhameva attabhÈvaÑ abhinibbatteti, apariniÔÔhitabhavo yeva
hotÊti veditabbo.
AbyÈbajjhanti adukkhaÑ. Ayampi catunnaÑ janÈnaÑ vasena veditabbo.
Yo hi puthujjanopi tenattabhÈvena bhavaÑ pariniÔÔhÈpetuÑ sakkoti, puna
paÔisandhiÑ na gaÓhÈti, tassa paÔisandhiggahaÓato paÔÔhÈya akusalÈ
parihÈyanti, kusalÈ yeva vaÉÉhanti, adukkhameva attabhÈvaÑ nibbatteti,
pariniÔÔhitabhavo yeva nÈma hoti. TathÈ sotÈpannasakadÈgÈmi-anÈgÈmino.
SotÈpannÈdayo tÈva hontu, puthujjano kathaÑ abyÈbajjha-attabhÈvaÑ
nibbatteti, kathaÒcassa akusalaparihÈni-ÈdÊni hontÊti. Puthujjanopi
pacchimabhaviko tenattabhÈvena bhavaÑ pariniÔÔhÈpetuÑ samattho hoti.
______________________________________________________________
1. KammapathapattÈ (Ka)
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Tassa A~gulimÈlassa viya eken|napÈÓasahassaÑ ghÈtentassÈpi attabhÈvo
abyÈbajjho yeva nÈma, bhavaÑ pariniÔÔhÈpeti yeva nÈma. Akusalameva
hÈyati, vipassanameva gabbhaÑ gaÓhÈpeti nÈma.
119. CakkhuviÒÒeyyanti-ÈdÊsu yasmÈ ekaccassa tasmiÑ yeva r|pe
rÈgÈdayo uppajjanti, abhinandati assÈdeti, abhinandanto assÈdento
anayabyasanaÑ pÈpuÓÈti, ekaccassa nuppajjanti, nibbindati virajjati,
nibbindanto virajjanto nibbutiÑ pÈpuÓÈti, tasmÈ “taÒca aÒÒamaÒÒan”ti na
vuttaÑ. Esa nayo sabbattha.
EvaÑ vitthÈrena atthaÑ ÈjÈneyyunti ettha ke Bhagavato imassa
bhÈsitassa atthaÑ ÈjÈnanti, ke na ÈjÈnantÊti. Ye tÈva imassa suttassa PÈÄiÒca
aÔÔhakathaÒca uggaÓhitvÈ takkarÈ na honti, yathÈvuttaÑ anulomapaÔipadaÑ
na paÔipajjanti, te na ÈjÈnanti nÈma. Ye pana takkarÈ honti, yathÈvuttaÑ
anulomapaÔipadaÑ paÔipajjanti, te ÈjÈnanti nÈma. EvaÑ santepi
sapaÔisandhikÈnaÑ tÈva dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya hotu,
appaÔisandhikÈnaÑ kathaÑ hotÊti. AppaÔisandhikÈ anupÈdÈnÈ viya jÈtavedÈ
parinibbÈyanti, kappasatasahassÈnampi1 accayena tesaÑ puna dukkhaÑ
nÈma n’atthi. Iti ekaÑsena tesaÑ yeva dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya hoti.
SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
SevitabbÈsevitabbasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
5. BahudhÈtukasuttavaÓÓanÈ
124. EvaÑ me sutanti BahudhÈtukasuttaÑ. Tattha bhayÈnÊti-ÈdÊsu
bhayanti cittutrÈso. Upaddavoti anekaggatÈkÈro. Upasaggoti upasaÔÔhÈkÈro2
tattha tattha lagganÈkÈro. TesaÑ evaÑ nÈnattaÑ veditabbaÑ–
pabbatÈdivisamanissitÈ corÈ janapadavÈsÊnaÑ pesenti “mayaÑ asukadivase
nÈma tumhÈkaÑ gÈmaÑ paharissÈmÈ”ti. TaÑ pavattiÑ
______________________________________________________________
1. Kappasahassampi (Ka)

2. UpasattÈkÈro (Ka)
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sutakÈlato paÔÔhÈya bhayaÑ santÈsaÑ Èpajjanti. AyaÑ cittutrÈso nÈma.
“Idha no corÈ kupitÈ anatthampi Èvaheyyun”ti hatthasÈraÑ gahetvÈ
dvipadacatuppadehi saddhiÑ araÒÒaÑ pavisitvÈ tattha tattha bh|miyaÑ
nipajjanti, ÉaÑsamakasÈdÊhi khajjamÈnÈ gumbantarÈni pavisanti,
khÈÓukaÓÔake maddanti. TesaÑ evaÑ vicarantÈnaÑ vikkhittabhÈvo
anekaggatÈkÈro nÈma. Tato coresu yathÈvutte divase anÈgacchantesu
“tucchakasÈsanaÑ1 taÑ bhavissati, gÈmaÑ pavisissÈmÈ”ti saparikkhÈrÈ
gÈmaÑ pavisanti, atha tesaÑ paviÔÔhabhÈvaÑ ÒatvÈ gÈmaÑ parivÈretvÈ
dvÈre aggiÑ datvÈ manusse ghÈtetvÈ corÈ sabbaÑ vibhavaÑ vilumpetvÈ
gacchanti. Tesu ghÈtitÈvasesÈ aggiÑ nibbÈpetvÈ
koÔÔhacchÈyabhitticchÈyÈdÊsu tattha tattha laggitvÈ nisÊdanti naÔÔhaÑ
anusocamÈnÈ, ayaÑ upasaÔÔhÈkÈro lagganÈkÈro nÈma.
NaÄÈgÈrÈti naÄehi paricchannÈ agÈrÈ, sesasambhÈrÈ panettha
rukkhamayÈ honti. TiÓÈgÈrepi es’eva nayo. BÈlato uppajjantÊti bÈlameva
nissÈya uppajjanti. BÈlo hi apaÓÉitapuriso rajjaÑ vÈ uparajjaÑ vÈ aÒÒaÑ vÈ
pana mahantaÑ ÔhÈnaÑ patthento katipaye attanÈ sadise vidhavÈputte
mahÈdhutte gahetvÈ “etha ahaÑ tumhe issare karissÈmÊ”ti
pabbatagahanÈdÊni nissÈya antante gÈme paharanto dÈmarikabhÈvaÑ
jÈnÈpetvÈ anupubbena nigamepi janapadepi paharati, manussÈ gehÈni
chaÉÉetvÈ khemantaÔÔhÈnaÑ patthayamÈnÈ pakkamanti, te nissÈya vasantÈ
bhikkh|pi bhikkhuniyopi attano attano vasanaÔÔhÈnÈni pahÈya pakkamanti.
GatagataÔÔhÈne bhikkhÈpi senÈsanampi dullabhaÑ hoti. EvaÑ catunnaÑ
parisÈnaÑ bhayaÑ Ègatameva hoti. Pabbajitesupi dve bÈlÈ bhikkh|
aÒÒamaÒÒaÑ vivÈdaÑ paÔÔhapetvÈ codanaÑ Èrabhanti. Iti
KosambivÈsikÈnaÑ viya mahÈkalaho uppajjati, catunnaÑ parisÈnaÑ
bhayaÑ Ègatameva hotÊti evaÑ yÈni kÈnici bhayÈni uppajjanti, sabbÈni tÈni
bÈlato uppajjantÊti veditabbÈni.
EtadavocÈti BhagavatÈ dhammadesanÈ matthakaÑ apÈpetvÈva
niÔÔhÈpitÈ, yaÑn|nÈhaÑ DasabalaÑ pucchitvÈ sabbaÒÒutaÒÒÈÓen’evassa
desanÈya pÈrip|riÑ
______________________________________________________________
1. TucchasÈsanaÑ (SÊ)
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kareyyanti cintetvÈ etaÑ “kittÈvatÈ nu kho bhante”ti-ÈdivacanaÑ avoca.
125. AÔÔhÈrasasu dhÈt|su aÉÉhekÈdasadhÈtuyo r|papariggaho,
aÉÉhaÔÔhamakadhÈtuyo ar|papariggahoti r|pÈr|papariggahova kathito.
SabbÈpi khandhavasena paÒcakkhandhÈ honti. PaÒcapi khandhÈ
dukkhasaccaÑ, tesaÑ samuÔÔhÈpitÈ taÓhÈ samudayasaccaÑ, ubhinnaÑ
appavatti nirodhasaccaÑ, nirodhapajÈnanÈ paÔipadÈ maggasaccaÑ. Iti
catusaccakammaÔÔhÈnaÑ ekassa bhikkhuno niggamanaÑ matthakaÑ pÈpetvÈ
kathitaÑ hoti. Ayamettha sa~khepo, vitthÈrato panetÈ dhÈtuyo
Visuddhimagge kathitÈva. JÈnÈti passatÊti saha vipassanÈya maggo vutto.
PathavÊdhÈtu-Èdayo saviÒÒÈÓakakÈyaÑ suÒÒato nissattato dassetuÑ
vuttÈ. TÈpi purimÈhi aÔÔhÈrasahi dhÈt|hi p|retabbÈ. P|rentena
viÒÒÈÓadhÈtuto nÊharitvÈ p|retabbÈ. ViÒÒÈÓadhÈtu hesÈ1
cakkhuviÒÒÈÓÈdivasena chabbidhÈ hoti. Tattha cakkhuviÒÒÈÓadhÈtuyÈ
pariggahitÈya tassÈ vatthu cakkhudhÈtu, ÈrammaÓaÑ r|padhÈt|ti dve
dhÈtuyo pariggahitÈva honti. Esa nayo sabbattha. ManoviÒÒÈÓadhÈtuyÈ pana
pariggahitÈya tassÈ purimapacchimavasena manodhÈtu, ÈrammaÓavasena
dhammadhÈt|ti dve dhÈtuyo pariggahitÈva honti. Iti imÈsu aÔÔhÈrasasu
dhÈt|su aÉÉhekÈdasadhÈtuyo r|papariggahoti purimanayen’eva idampi
ekassa bhikkhuno niggamanaÑ matthakaÑ pÈpetvÈ kathitaÑ hoti.
SukhadhÈt|ti-ÈdÊsu sukhaÒca taÑ nissattasuÒÒataÔÔhena dhÈtu cÈti
sukhadhÈtu. Esa nayo sabbattha. Ettha ca purimÈ catasso dhÈtuyo
sappaÔipakkhavasena gahitÈ, pacchimÈ dve sarikkhakavasena.
Avibh|tabhÈvena hi upekkhÈdhÈtu avijjÈdhÈtuyÈ sarikkhÈ. Ettha ca
sukhadukkhadhÈt|su pariggahitÈsu kÈyaviÒÒÈÓadhÈtu pariggahitÈva hoti,
sesÈsu pariggahitÈsu manoviÒÒÈÓadhÈtu pariggahitÈva hoti. ImÈpi cha
dhÈtuyo heÔÔhÈ aÔÔhÈrasahi yeva p|retabbÈ. P|rentena upekkhÈdhÈtuto
nÊharitvÈ p|retabbÈ. Iti imÈsu aÔÔhÈrasasu dhÈt|su aÉÉhekÈdasadhÈtuyo
______________________________________________________________
1. SesÈ (SÊ, SyÈ)
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r|papariggahoti purimanayen’eva idampi ekassa bhikkhuno niggamanaÑ
matthakaÑ pÈpetvÈ kathitaÑ hoti.
KÈmadhÈtu-ÈdÊnaÑ dvedhÈvitakke1 kÈmavitakkÈdÊsu vuttanayen’eva
attho veditabbo. Abhidhammepi “tattha katamÈ kÈmadhÈtu,
kÈmapaÔisaÑyutto takko vitakko”ti-ÈdinÈ2 nayen’eva etÈsaÑ vitthÈro Ègato
yeva. ImÈpi cha dhÈtuyo heÔÔhÈ aÔÔhÈrasahi yeva p|retabbÈ. P|rentena
kÈmadhÈtuto nÊharitvÈ p|retabbÈ. Iti imÈsu aÔÔhÈrasasu dhÈt|su
aÉÉhekÈdasadhÈtuyo r|papariggahoti purimanayen’eva idampi ekassa
bhikkhuno niggamanaÑ matthakaÑ pÈpetvÈ kathitaÑ hoti.
KÈmadhÈtu-ÈdÊsu paÒca kÈmÈvacarakkhandhÈ kÈmadhÈtu nÈma, paÒca
r|pÈvacarakkhandhÈ r|padhÈtu nÈma, cattÈro ar|pÈvacarakkhandhÈ
ar|padhÈtu nÈma. Abhidhamme pana “tattha katamÈ kÈmadhÈtu, heÔÔhato
AvÊcinirayaÑ pariyantaÑ karitvÈ”ti-ÈdinÈ2 nayena etÈsaÑ vitthÈro Ègato
yeva. ImÈpi tisso dhÈtuyo heÔÔhÈ aÔÔhÈrasahi yeva p|retabbÈ. P|rentena
kÈmadhÈtuto nÊharitvÈ p|retabbÈ. Iti imÈsu aÔÔhÈrasasu dhÈt|su
aÉÉhekÈdasadhÈtuyo r|papariggahoti purimanayen’eva idampi ekassa
bhikkhuno niggamanaÑ matthakaÑ pÈpetvÈ kathitaÑ hoti.
Sa~khatÈti paccayehi samÈgantvÈ katÈ, paÒcannaÑ khandhÈnametaÑ
adhivacanaÑ. Na sa~khatÈ asa~khatÈ. NibbÈnassetaÑ adhivacanaÑ. ImÈpi
dve dhÈtuyo heÔÔhÈ aÔÔhÈrasahi yeva p|retabbÈ. P|rentena sa~khatadhÈtuto
nÊharitvÈ p|retabbÈ. Iti imÈsu aÔÔhÈrasasu dhÈt|su aÉÉhekÈdasadhÈtuyo
r|papariggahoti purimanayen’eva idampi ekassa bhikkhuno niggamanaÑ
matthakaÑ pÈpetvÈ kathitaÑ hoti.
126. AjjhattikabÈhirÈnÊti ajjhattikÈni ca bÈhirÈni ca. Ettha hi cakkhuÈdÊni ajjhattikÈni cha, r|pÈdÊni bÈhirÈni cha. IdhÈpi jÈnÈti passatÊti saha
vipassanÈya maggo kathito.
ImasmiÑ sati idanti-Èdi MahÈtaÓhÈsa~khaye3 vitthÈritameva.
______________________________________________________________
1. Ma 1. 161 piÔÔhe.

2. Abhi 2. 88 piÔÔhe.

3. Ma 1. 319 piÔÔhe.
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127. AÔÔhÈnanti hetupaÔikkhepo. AnavakÈsoti paccayapaÔikkhepo.
UbhayenÈpi kÈraÓameva paÔikkhipati. KÈraÓaÒhi tadÈyattavuttitÈya attano
phalassa ÔhÈnanti ca avakÈsoti ca vuccati. Yanti yena kÈraÓena.
DiÔÔhisampannoti maggadiÔÔhiyÈ sampanno sotÈpanno ariyasÈvako. KaÒci
sa~khÈranti catubh|makesu sa~khatasa~khÈresu1 kaÒci ekasa~khÈrampi.
Niccato upagaccheyyÈti niccoti gaÓheyya. NetaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊti etaÑ
kÈraÓaÑ n’atthi na upalabbhati. YaÑ puthujjanoti yena kÈraÓena
puthujjano. ®hÈnametaÑ vijjatÊti etaÑ kÈraÓaÑ atthi. SassatadiÔÔhiyÈ hi so
tebh|makesu sa~khatasa~khÈresu1 kaÒci sa~khÈraÑ niccato gaÓheyyÈti
attho. Catutthabh|makasa~khÈrÈ pana tejussadattÈ divasaÑ santatto ayoguÄo
viya makkhikÈnaÑ, diÔÔhiyÈ vÈ aÒÒesaÑ vÈ akusalÈnaÑ ÈrammaÓaÑ na
honti. IminÈ nayena kaÒci sa~khÈraÑ sukhatoti-ÈdÊsupi attho veditabbo.
Sukhato upagaccheyyÈti “ekantasukhÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈ”ti2
evaÑ attadiÔÔhivasena sukhato gÈhaÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ.
DiÔÔhivippayuttacittena pana ariyasÈvako pariÄÈhÈbhibh|to
pariÄÈhav|pasamatthaÑ mattahatthiÑ parittÈsito viya3, CokkhabrÈhmaÓo
viya ca4 g|thaÑ kaÒci sa~khÈraÑ sukhato upagacchati. AttavÈre
kasiÓÈdipaÓÓattisa~gahatthaÑ sa~khÈranti avatvÈ kaÒci dhammanti vuttaÑ.
IdhÈpi ariyasÈvakassa catubh|makavasena veditabbo, puthujjanassa
tebh|makavasena. SabbavÈresu ariyasÈvakassÈpi tebh|makavasen’eva
paricchedo vaÔÔati. YaÑ yaÒhi5 puthujjano gaÓhÈti, tato tato ariyasÈvako
gÈhaÑ viniveÔheti6. Puthujjano hi yaÑ yaÑ niccaÑ sukhaÑ attÈti gaÓhÈti,
taÑ taÑ ariyasÈvako aniccaÑ dukkhaÑ anattÈti gaÓhanto taÑ gÈhaÑ
viniveÔheti.
128. MÈtaranti-ÈdÊsu janikÈva mÈtÈ, janako pitÈ, manussabh|tova
khÊÓÈsavo arahÈti adhippeto. KiÑ pana ariyasÈvako aÒÒaÑ jÊvitÈ
voropeyyÈti. Etampi aÔÔhÈnaÑ. Sacepi hi bhavantaragataÑ
______________________________________________________________
1. Sa~khÈresu (SÊ), sattasa~khÈresu (I)
2. Ma 3. 18, 22 piÔÔhÈdÊsu.
3. MattahatthiparittÈsito viya (SÊ), mattahatthÊparittasito viya (SyÈ)
4. CokkhabrÈhmaÓo (SÊ), PokkharabrÈhmaÓo viya ca (SyÈ)
5. YaÒhi yaÑ (SÊ, SyÈ)
6. VinivaÔÔeti (SÊ)
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ariyasÈvakaÑ attano ariyabhÈvaÑ ajÈnantampi koci evaÑ vadeyya “imaÑ
kunthakipillikaÑ jÊvitÈ voropetvÈ sakalacakkavÈÄagabbhe cakkavattirajjaÑ
paÔipajjÈhÊ”ti, n’eva so taÑ jÊvitÈ voropeyya. AthÈpi naÑ evaÑ vadeyya
“sace imaÑ na ghÈtessasi, sÊsaÑ te chindissÈmÈ”ti. SÊsamevassa chindeyya,
na ca so taÑ ghÈteyya. PuthujjanabhÈvassa pana
mahÈsÈvajjabhÈvadassanatthaÑ ariyasÈvakassa ca baladÊpanatthametaÑ
vuttaÑ. AyaÒhettha adhippÈyo–sÈvajjo puthujjanabhÈvo, yatra hi nÈma
puthujjano mÈtughÈtÈdÊnipi ÈnantariyÈni karissati. MahÈbalo ca ariyasÈvako,
yo etÈni kammÈni na karotÊti.
DuÔÔhacittoti vadhakacittena paduÔÔhacitto. LohitaÑ uppÈdeyyÈti
jÊvamÈnakasarÊre khuddakamakkhikÈya pivanamattampi lohitaÑ uppÈdeyya.
SaÑghaÑ bhindeyyÈti samÈnasaÑvÈsakaÑ samÈnasÊmÈya ÔhitaÑ paÒcahi
kÈraÓehi saÑghaÑ bhindeyya. VuttaÑ hetaÑ “paÒcahupÈli ÈkÈrehi saÑgho
bhijjati. Kammena uddesena voharanto anussÈvanena salÈkaggÈhenÈ”ti1.
Tattha kammenÈti apalokanÈdÊsu cat|su kammesu aÒÒatarena
kammena. UddesenÈti paÒcasu pÈtimokkhuddesesu aÒÒatarena uddesena.
Voharantoti kathayanto, tÈhi tÈhi uppattÊhi adhammaÑ dhammoti-ÈdÊni
aÔÔhÈrasa bhedakaravatth|ni dÊpento. AnussÈvanenÈti nanu tumhe jÈnÈtha
mayhaÑ uccÈkulÈ pabbajitabhÈvaÑ bahussutabhÈvaÑ ca, mÈdiso nÈma
uddhammaÑ ubbinayaÑ SatthusÈsanaÑ gÈheyyÈti cittampi uppÈdetuÑ
tumhÈkaÑ yuttaÑ, kiÑ mayhaÑ AvÊci nÊluppalavanaÑ viya sÊtalo, kiÑ
ahaÑ apÈyato na bhÈyÈmÊti-ÈdinÈ nayena kaÓÓam|le vacÊbhedaÑ katvÈ
anussÈvanena. SalÈkaggÈhenÈti evaÑ anussÈvetvÈ tesaÑ cittaÑ
upatthambhetvÈ anivattidhamme katvÈ “gaÓhatha imaÑ salÈkan”ti
salÈkaggÈhena.
Ettha ca kammameva uddeso vÈ pamÈÓaÑ,
vohÈrÈnussÈvanasalÈkaggÈhÈ pana pubbabhÈgÈ.
AÔÔhÈrasavatthudÊpanavasena hi voharantena tattha rucijananatthaÑ
anussÈvetvÈ salÈkÈya gÈhitÈyapi abhinnova hoti saÑgho. YadÈ pana evaÑ
cattÈro vÈ atirekÈ vÈ salÈkaÑ gÈhetvÈ
______________________________________________________________
1. Vi 5. 349 piÔthe.
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ÈveÓikaÑ kammaÑ vÈ uddesaÑ vÈ karonti, tadÈ saÑgho bhinno nÈma hoti.
EvaÑ diÔÔhisampanno puggalo saÑghaÑ bhindeyyÈti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.
EttÈvatÈ mÈtughÈtÈdÊni paÒca ÈnantariyakammÈni dassitÈni honti, yÈni
puthujjano karoti, na ariyasÈvako, tesaÑ ÈvibhÈvatthaÑ–
Kammato dvÈrato ceva, kappaÔÔhitiyato tathÈ.
PÈkasÈdhÈraÓÈdÊhi, viÒÒÈtabbo vinicchayo.
Tattha kammato tÈva–ettha hi manussabh|tasseva manussabh|taÑ
mÈtaraÑ vÈ pitaraÑ vÈ api parivattali~gaÑ jÊvitÈ voropentassa kammaÑ
ÈnantariyaÑ hoti, tassa vipÈkaÑ paÔibÈhissÈmÊti sakalacakkavÈÄaÑ
mahÈcetiyappamÈÓehi kaÒcanath|pehi p|retvÈpi sakalacakkavÈÄaÑ p|retvÈ
nisinnabhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ datvÈpi Buddhassa Bhagavato
saÑghÈÔikaÓÓaÑ amuÒcanto vicaritvÈpi kÈyassa bhedÈ nirayameva
upapajjati. Yo pana sayaÑ manussabh|to tiracchÈnabh|taÑ mÈtaraÑ vÈ
pitaraÑ vÈ, sayaÑ vÈ tiracchÈnabh|to manussabh|taÑ, tiracchÈno yeva vÈ
tiracchÈnabh|taÑ jÊvitÈ voropeti, tassa kammaÑ ÈnantariyaÑ na hoti,
bhÈriyaÑ pana hoti, ÈnantariyaÑ Èhacceva tiÔÔhati. ManussajÈtikÈnaÑ pana
vasena ayaÑ paÒho kathito.
Tattha eÄakacatukkaÑ sa~gÈmacatukkaÑ coracatukkaÒca kathetabbaÑ.
EÄakaÑ mÈremÊti abhisandhinÈpi hi eÄakaÔÔhÈne ÔhitaÑ manusso
manussabh|taÑ mÈtaraÑ vÈ pitaraÑ vÈ mÈrento ÈnantariyaÑ phusati.
EÄakÈbhisandhinÈ pana mÈtÈpiti-abhisandhinÈ vÈ eÄakaÑ mÈrento
ÈnantariyaÑ na phusati. MÈtÈpitÈ-abhisandhinÈ mÈtÈpitaro mÈrento
phusateva. Es’eva nayo itarasmimpi catukkadvaye. YathÈ ca mÈtÈpit|su,
evaÑ arahantepi etÈni catukkÈni veditabbÈni.
Manussa-arahantameva mÈretvÈ ÈnantariyaÑ phusati, na
yakkhabh|taÑ. KammaÑ pana bhÈriyaÑ, Ènantariyasadisameva. Manussaarahantassa ca puthujjanakÈle yeva satthappahÈre vÈ vise vÈ dinnepi yadi so
arahattaÑ patvÈ ten’eva marati, arahantaghÈto hoti yeva. YaÑ pana
puthujjanakÈle dinnaÑ dÈnaÑ arahattaÑ patvÈ paribhuÒjati, puthujjanasseva
dinnaÑ hoti.
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Sesa-ariyapuggale mÈrentassa ÈnantariyaÑ n’atthi. KammaÑ pana
bhÈriyaÑ, Ènantariyasadisameva.
LohituppÈde TathÈgatassa abhejjakÈyatÈya1 par|pakkamena
cammacchedaÑ katvÈ lohitapaggharaÓaÑ nÈma n’atthi. SarÊrassa pana anto
yeva ekasmiÑ yeva ÔhÈne lohitaÑ samosarati. Devadattena paviddhasilato
bhijjitvÈ gatÈ sakalikÈpi2 TathÈgatassa pÈdantaÑ pahari, pharasunÈ pahaÔo
viya pÈdo antolohito yeva ahosi. TathÈ karontassa ÈnantariyaÑ hoti. JÊvako
pana TathÈgatassa ruciyÈ satthakena cammaÑ chinditvÈ tamhÈ ÔhÈnÈ
duÔÔhalohitaÑ nÊharitvÈ phÈsumakÈsi, tathÈ karontassa puÒÒakammameva
hoti.
Atha ye ca parinibbute TathÈgate cetiyaÑ bhindanti, bodhiÑ chindanti
dhÈtumhi upakkamanti, tesaÑ kiÑ hotÊti. BhÈriyaÑ kammaÑ hoti
ÈnantariyasadisaÑ. SadhÈtukaÑ pana th|paÑ vÈ paÔimaÑ vÈ bÈdhamÈnaÑ
bodhisÈkhaÑ chindituÑ vaÔÔati. Sacepi tattha nilÊnÈ sakuÓÈ cetiye vaccaÑ
pÈtenti, chindituÑ vaÔÔati yeva. Paribhogacetiyato hi sarÊracetiyaÑ
mahantataraÑ. CetiyavatthuÑ bhinditvÈ gacchantaÑ bodhim|lampi
chinditvÈ harituÑ vaÔÔati. YÈ pana bodhisÈkhÈ bodhigharaÑ bÈdhati, taÑ
geharakkhaÓatthaÑ chindituÑ na labhati, bodhi-atthaÑ hi gehaÑ, na
gehatthÈya bodhi3. Œsanagharepi es’eva nayo. YasmiÑ pana Èsanaghare
dhÈtu nihitÈ hoti, tassa rukkhaÓatthÈya bodhisÈkhaÑ chindituÑ vaÔÔati.
BodhijagganatthaÑ ojoharaÓasÈkhaÑ vÈ p|tiÔÔhÈnaÑ vÈ chindituÑ vaÔÔati
yeva, Bhagavato sarÊrapaÔijaggane viya puÒÒampi hoti.
SaÑghabhede sÊmaÔÔhakasaÑghe asannipatite visuÑ parisaÑ gahetvÈ
katavohÈrÈnussÈvanasalÈkaggÈhassa kammaÑ vÈ karontassa, uddesaÑ vÈ
uddisantassa bhedo ca hoti ÈnantariyakammaÒca. SamaggasaÒÒÈya pana
vaÔÔatÊti kammaÑ karontassa bhedova hoti, na ÈnantariyakammaÑ, tathÈ
navato |naparisÈyaÑ. Sabbantimena paricchedena navannaÑ janÈnaÑ yo
saÑghaÑ
______________________________________________________________
1. AbhejjakÈyaÑ tÈva (Ka)
2. SakkhalikÈpi (Ka), pappaÔikÈpi (SyÈ)
3. Bodhi-atthaÑ hi gehaÑ, na gehatthaÑ bodhi (SyÈ)
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bhindati, tassa ÈnantariyakammaÑ hoti. AnuvattakÈnaÑ1 adhammavÈdÊnaÑ
mahÈsÈvajjakammaÑ. DhammavÈdino pana anavajjÈ.
Tattha navannameva saÑghabhede idaÑ suttaÑ “ekato UpÈli cattÈro
honti, ekato cattÈro, navamo anussÈveti, salÈkaÑ gÈheti ‘ayaÑ dhammo
ayaÑ vinayo idaÑ SatthusÈsanaÑ, imaÑ gaÓhatha, imaÑ rocethÈ’ti, evaÑ
kho UpÈli saÑgharÈji ceva hoti saÑghabhedo ca. NavannaÑ vÈ UpÈli
atirekanavannaÑ vÈ saÑgharÈjÈ ceva hoti saÑghabhedo cÈ”ti2. Etesu pana
paÒcasu saÑghabhedo vacÊkammaÑ, sesÈni kÈyakammÈnÊti evaÑ kammato
viÒÒÈtabbo vinicchayo.
DvÈratoti sabbÈn’eva cetÈni kÈyadvÈratopi vacÊdvÈratopi samuÔÔhahanti.
PurimÈni panettha cattÈri ÈÓattikavijjÈmayapayogavasena vacÊdvÈrato
samuÔÔhahitvÈpi kÈyadvÈrameva p|renti, saÑghabhedo hatthamuddÈya
bhedaÑ karontassa kÈyadvÈrato samuÔÔhahitvÈpi vacÊdvÈrameva p|retÊti
evamettha dvÈratopi viÒÒÈtabbo vinicchayo.
KappaÔÔhitiyatoti saÑghabhedoyeva c’ettha kappaÔÔhitiyo. SaÓÔhahante
hi3 kappe kappavemajjhe vÈ saÑghabhedaÑ katvÈ kappavinÈse yeva
muccati. Sacepi hi sveva kappo vinassissatÊti ajja saÑghabhedaÑ karoti,
sveva muccati, ekadivasameva niraye paccati. EvaÑ karaÓaÑ4 pana n’atthi.
SesÈni cattÈri kammÈni ÈnantariyÈn’eva honti, na kappaÔÔhitiyÈnÊti
evamettha kappaÔÔhitiyatopi viÒÒÈtabbo vinicchayo.
PÈkatoti yena ca paÒcape’tÈni kammÈni katÈni honti, tassa
saÑghabhedo yeva paÔisandhivasena vipaccati, sesÈni “ahosikammaÑ,
nÈhosi kammavipÈko”ti evamÈdÊsu sa~khyaÑ gacchanti. SaÑghassa
bhedÈbhÈve lohituppÈdo, tadabhÈve arahantaghÈto, tadabhÈve ca sace pitÈ
sÊlavÈ hoti mÈtÈ dussÊlÈ, no vÈ tathÈ sÊlavatÊ, pitughÈto paÔisandhivasena
vipaccati. Sace mÈtÈpitughÈto, dvÊsupi sÊlena vÈ dussÊlena vÈ samÈnesu
mÈtughÈtova paÔisandhivasena
______________________________________________________________
1. Tassa anuvattakÈnaÑ (Ka)
3. SaÑvaÔÔe hi (Ka)

2. Vi 4. 367 piÔÔhe.
4. KÈraÓaÑ (SÊ, SyÈ)
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vipaccati. MÈtÈ hi dukkarakÈrinÊ bah|pakÈrÈ ca puttÈnanti evamettha
pÈkatopi viÒÒÈtabbo vinicchayo.
SÈdhÈraÓÈdÊhÊti purimÈni cattÈri sabbesampi gahaÔÔhapabbajitÈnaÑ
sÈdhÈraÓÈni. SaÑghabhedo pana “na kho UpÈli bhikkhunÊ saÑghaÑ
bhindati, na sikkhamÈnÈ, na sÈmaÓero, na sÈmaÓerÊ, na upÈsako, na upÈsikÈ
saÑghaÑ bhindati, bhikkhu kho UpÈli pakatatto samÈnasaÑvÈsako
samÈnasÊmÈyaÑ Ôhito saÑghaÑ bhindatÊ”ti1 vacanato vuttappakÈrassa
bhikkhunova hoti, na aÒÒassa, tasmÈ asÈdhÈraÓo. Œdisaddena sabbepi te
dukkhavedanÈsahagatÈ dosamohasampayuttÈ cÈti evamettha sÈdhÈraÓÈdÊhipi
viÒÒÈtabbo vinicchayo.
AÒÒaÑ SatthÈranti “ayaÑ me SatthÈ SatthukiccaÑ kÈtuÑ asamattho”ti
bhavantarepi aÒÒaÑ titthakaraÑ “ayaÑ me SatthÈ”ti evaÑ gaÓheyya, netaÑ
ÔhÈnaÑ vijjatÊti attho.
129. EkissÈ lokadhÈtuyÈti dasasahassilokadhÈtuyÈ. TÊÓi hi khettÈni
jÈtikhettaÑ ÈÓÈkhettaÑ visayakhettaÑ. Tattha jÈtikhettaÑ nÈma dasasahassÊ
lokadhÈtu. SÈ hi TathÈgatassa mÈtukucchi-okkamanakÈle nikkhamanakÈle
sambodhikÈle dhammacakkappavattane Èyusa~khÈrossajjane parinibbÈne ca
kampati. KoÔisatasahassacakkavÈÄaÑ pana ÈÓÈkhettaÑ nÈma.
ŒÔÈnÈÔiyamoraparittadhajaggaparittaratanaparittÈdÊnaÒhi ettha ÈÓÈ vattati.
Visayakhettassa pana parimÈÓaÑ n’atthi. BuddhÈnaÒhi “yÈvatakaÑ ÒÈÓaÑ
tÈvatakaÑ neyyaÑ, yÈvatakaÑ neyyaÑ tÈvatakaÑ ÒÈÓaÑ, ÒÈÓapariyantikaÑ
neyyaÑ neyyapariyantikaÑ ÒÈÓan”ti2 vacanato avisayo nÈma n’atthi.
Imesu pana tÊsu khettesu ÔhapetvÈ imaÑ cakkavÈÄaÑ aÒÒasmiÑ
cakkavÈÄe BuddhÈ uppajjantÊti suttaÑ n’atthi, na uppajjantÊti pana atthi. TÊÓi
piÔakÈni VinayapiÔakaÑ SuttantapiÔakaÑ AbhidhammapiÔakaÑ, tisso
sa~gÊtiyo MahÈkassapattherassa sa~gÊti, Yasattherassa sa~gÊti,
Moggaliputtatissattherassa sa~gÊtÊti. ImÈ tisso sa~gÊtiyo ÈruÄhe TepiÔake
Buddhavacane
______________________________________________________________
1. Vi 4. 368 piÔÔhe.

2. Khu 9. 376 piÔÔhe PaÔisambhidÈmagge.
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imaÑ cakkavÈÄaÑ muÒcitvÈ aÒÒattha BuddhÈ uppajjantÊti suttaÑ n’atthi, na
uppajjantÊti pana atthi.
ApubbaÑ acarimanti apure apacchÈ. Ekato na uppajjanti, pure vÈ
pacchÈ vÈ uppajjantÊti vuttaÑ hoti. Tattha hi Bodhipalla~ke bodhiÑ appatvÈ
na uÔÔhahissÈmÊti nisinnakÈlato paÔÔhÈya yÈva mÈtukucchismiÑ
paÔisandhiggahaÓaÑ, tÈva pubbeti na veditabbaÑ. Bodhisattassa hi
paÔisandhiggahaÓena dasasahassacakkavÈÄakampanen’eva khettapariggaho
kato, aÒÒassa Buddhassa uppatti nivÈritÈva hoti. ParinibbÈnakÈlato paÔÔhÈya
yÈva sÈsapamattÈ dhÈtu tiÔÔhati, tÈva pacchÈti na veditabbaÑ. DhÈt|su hi
ÔhitÈsu BuddhÈ ÔhitÈva honti. TasmÈ etthantare aÒÒassa Buddhassa uppatti
nivÈritÈva hoti. DhÈtuparinibbÈne pana jÈte aÒÒassa Buddhassa uppatti na
nivÈritÈ.
TÊÓi hi antaradhÈnÈni nÈma pariyatti-antaradhÈnaÑ paÔivedhaantaradhÈnaÑ paÔipatti-antaradhÈnanti. Tattha pariyattÊti tÊÓi piÔakÈni.
PaÔivedhoti saccapaÔivedho. PaÔipattÊti paÔipadÈ. Tattha paÔivedho ca
paÔipatti ca hotipi na hotipi. EkasmiÑ hi kÈle paÔivedhadharÈ1 bhikkh| bah|
honti, eso bhikkhu puthujjanoti a~guliÑ pasÈretvÈ dassetabbo hoti.
ImasmiÑ yeva dÊpe ekavÈre puthujjanabhikkhu nÈma nÈhosi.
PaÔipattip|rikÈpi kadÈci bah| honti kadÈci appÈ. Iti paÔivedho ca paÔipatti ca
hotipi na hotipi, sÈsanaÔÔhitiyÈ pana pariyatti pamÈÓaÑ.
PaÓÉito hi tepiÔakaÑ sutvÈ dvepi p|reti. YathÈ amhÈkaÑ Bodhisatto
ŒÄÈrassa santike paÒcÈbhiÒÒÈ satta ca samÈpattiyo nibbattetvÈ
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasamÈpattiyÈ parikammaÑ pucchi, so na jÈnÈmÊti
Èha. Tato Udakassa santikaÑ gantvÈ adhigataÑ visesaÑ saÑsandetvÈ
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanassa parikammaÑ pucchi, so Ècikkhi, tassa
vacanasamanantarameva mahÈsatto taÑ sampÈdesi, evameva paÒÒavÈ
bhikkhu pariyattiÑ sutvÈ dvepi p|reti. TasmÈ pariyattiyÈ ÔhitÈya sÈsanaÑ
ÔhitaÑ hoti.
______________________________________________________________
1. PaÔivedhakarÈ (SÊ)
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YadÈ pana sÈ antaradhÈyati, tadÈ paÔhamaÑ AbhidhammapiÔakaÑ
nassati, tattha PaÔÔhÈnaÑ sabbapaÔhamaÑ antaradhÈyati, anukkamena pacchÈ
dhammasa~gaho, tasmiÑ antarahite itaresu dvÊsu piÔakesu Ôhitesu sÈsanaÑ
Ôhitameva hoti. Tattha SuttantapiÔake antaradhÈyamÈne paÔhamaÑ
A~guttaranikÈyo ekÈdasakato paÔÔhÈya yÈva ekakÈ antaradhÈyati,
tadanantaraÑ SaÑyuttanikÈyo cakkapeyyÈlato paÔÔhÈya yÈva oghataraÓÈ
antaradhÈyati, tadanantaraÑ MajjhimanikÈyo indriyabhÈvanato paÔÔhÈya
yÈva m|lapariyÈyÈ antaradhÈyati, tadanantaraÑ DÊghanikÈyo dasuttarato
paÔÔhÈya yÈva brahmajÈlÈ antaradhÈyati. EkissÈpi dvinnampi gÈthÈnaÑ
pucchÈ addhÈnaÑ gacchati, sÈsanaÑ dhÈretuÑ na sakkoti SabhiyapucchÈ1
viya ŒÄavakapucchÈ2 viya ca. EtÈ kira KassapabuddhakÈlikÈ antarÈ sÈsanaÑ
dhÈretuÑ nÈsakkhiÑsu.
DvÊsu pana piÔakesu antarahitesupi VinayapiÔake Ôhite sÈsanaÑ tiÔÔhati,
ParivÈrakhandhakesu antarahitesu Ubhatovibha~ge Ôhite Ôhitameva hoti.
Ubhatovibha~ge antarahite mÈtikÈya ÔhitÈyapi Ôhitameva hoti. MÈtikÈya
antarahitÈya PÈtimokkhapabbajja-upasampadÈsu ÔhitÈsu sÈsanaÑ tiÔÔhati.
Li~gamaddhÈnaÑ gacchati, setavatthasamaÓavaÑso pana
KassapabuddhakÈlato paÔÔhÈya sÈsanaÑ dhÈretuÑ nÈsakkhi. Pacchimakassa
pana saccapaÔivedhato pacchimakassa sÊlabhedato ca paÔÔhÈya sÈsanaÑ
osakkitaÑ nÈma hoti. Tato paÔÔhÈya aÒÒassa Buddhassa uppatti na vÈritÈti.
TÊÓi parinibbÈnÈni nÈma kilesaparinibbÈnaÑ khandhaparinibbÈnaÑ
dhÈtuparinibbÈnanti. Tattha kilesaparinibbÈnaÑ Bodhipalla~ke ahosi,
khandhaparinibbÈnaÑ KusinÈrÈyaÑ, dhÈtuparinibbÈnaÑ anÈgate bhavissati.
SÈsanassa kira osakkanakÈle imasmiÑ TambapaÓÓidÊpe dhÈtuyo
sannipatitvÈ MahÈcetiyaÑ gamissanti, MahÈcetiyato NÈgadÊpe
RÈjÈyatanacetiyaÑ tato MahÈbodhipalla~kaÑ gamissanti, nÈgabhavanatopi
devalokatopi brahmalokatopi dhÈtuyo MahÈbodhipalla~kameva gamissanti.
SÈsapamattÈpi dhÈtu antarÈ na nassissati. SabbÈ dhÈtuyo MahÈbodhipalla~ke
rÈsibh|tÈ suvaÓÓakkhandho viya ekagghanÈ hutvÈ chabbaÓÓarasmiyo
vissajjessanti, tÈ dasasahassilokadhÈtuÑ pharissanti.
______________________________________________________________
1. Khu 1. 357 piÔÔhÈdÊsu.

2. Khu 1. 306; SaÑ 1. 216 piÔÔhesu.
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Tato dasasahassacakkavÈÄe devatÈyo sannipatitvÈ “ajja SatthÈ
parinibbÈyati, ajja sÈsanaÑ osakkati, pacchimadassanaÑ dÈni idaÑ
amhÈkan”ti Dasabalassa parinibbutadivasato mahantataraÑ kÈruÒÒaÑ
karissanti. ®hapetvÈ anÈgÈmikhÊÓÈsave avasesÈ sakabhÈvena saÓÔhÈtuÑ na
sakkhissanti. DhÈt|su tejodhÈtu uÔÔhahitvÈ yÈva brahmalokÈ uggacchissati,
sÈsapamattÈyapi dhÈtuyÈ sati ekajÈlÈva bhavissati, dhÈt|su pariyÈdÈnaÑ
gatÈsu pacchijjissati. EvaÑ mahantaÑ ÈnubhÈvaÑ dassetvÈ dhÈt|su
antarahitÈsu sÈsanaÑ antarahitaÑ nÈma hoti. YÈva evaÑ na anantaradhÈyati,
tÈva acarimaÑ nÈma hoti. EvaÑ apubbaÑ acarimaÑ uppajjeyyunti netaÑ
ÔhÈnaÑ vijjati.
KasmÈ pana apubbaÑ acarimaÑ na uppajjantÊti. AnacchariyattÈ.
BuddhÈ hi acchariyamanussÈ. YathÈha “ekapuggalo bhikkhave loke
uppajjamÈno uppajjati acchariyamanusso, katamo ekapuggalo, TathÈgato
ArahaÑ SammÈsambuddho”ti1.
Yadi ca dve vÈ cattÈro vÈ aÔÔha vÈ soÄasa vÈ ekato uppajjeyyuÑ, na
acchariyÈ bhaveyyuÑ. EkasmiÑ hi vihÈre dvinnaÑ cetiyÈnampi
lÈbhasakkÈro uÄÈro na hoti, bhikkh|pi bahutÈya na acchariyÈ jÈtÈ, evaÑ
BuddhÈpi bhaveyyuÑ. TasmÈ na uppajjanti.
DesanÈya ca visesÈbhÈvato. YaÑ hi satipaÔÔhÈnÈdibhedaÑ dhammaÑ
eko deseti, aÒÒena uppajjitvÈpi sova desetabbo siyÈ. Tato na acchariyo siyÈ,
ekasmiÑ pana dhammaÑ desente desanÈpi acchariyÈ hoti.
VivÈdÈbhÈvato ca. Bah|su ca Buddhesu uppajjantesu bah|naÑ
ÈcariyÈnaÑ antevÈsikÈ viya “amhÈkaÑ Buddho pÈsÈdiko, amhÈkaÑ Buddho
madhurassaro lÈbhÊ puÒÒavÈ”ti vivadeyyuÑ, tasmÈpi evaÑ na uppajjanti.
ApicetaÑ kÈraÓaÑ MilindaraÒÒÈ puÔÔhena NÈgasenattherena vitthÈritameva.
VuttaÑ hi2–
“Tattha bhante NÈgasena bhÈsitampetaÑ BhagavatÈ ‘aÔÔhÈnametaÑ
bhikkhave anavakÈso, yaÑ ekissÈ lokadhÈtuyÈ dve Arahanto
______________________________________________________________
1. AÑ 1. 22 piÔÔhe.

2. Khu 11. 231 piÔÔhÈdÊsu.
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SammÈsambuddhÈ apubbaÑ acarimaÑ uppajjeyyuÑ, netaÑ ÔhÈnaÑ
vijjatÊ’ti. DesentÈ ca bhante NÈgasena sabbepi TathÈgatÈ sattatiÑsa
bodhipakkhiyadhamme desenti, kathayamÈnÈ ca cattÈri ariyasaccÈni
kathenti, sikkhÈpentÈ ca tÊsu sikkhÈsu sikkhÈpenti, anusÈsamÈnÈ ca
appamÈdapaÔipattiyaÑ anusÈsanti. Yadi bhante NÈgasena sabbesampi
TathÈgatÈnaÑ ekÈ desanÈ1 ekÈ kathÈ ekÈ sikkhÈ ekÈ anusiÔÔhi, kena
kÈraÓena dve TathÈgatÈ ekakkhaÓe nuppajjanti. Ekenapi tÈva
BuddhuppÈdena ayaÑ loko obhÈsajÈto, yadi dutiyo Buddho bhaveyya,
dvinnaÑ pabhÈya ayaÑ loko bhiyyoso mattÈya obhÈsajÈto bhaveyya.
OvadamÈnÈ ca2 dve TathÈgatÈ sukhaÑ ovadeyyuÑ, anusÈsamÈnÈ ca sukhaÑ
anusÈseyyuÑ, tattha me kÈraÓaÑ br|hi, yathÈhaÑ nissaÑsayo bhaveyyanti.
AyaÑ mahÈrÈja dasasahassÊ lokadhÈtu ekabuddhadhÈraÓÊ, ekasseva
TathÈgatassa guÓaÑ dhÈreti, yadi dutiyo Buddho uppajjeyya, nÈyaÑ
dasasahassÊ lokadhÈtu dhÈreyya, caleyya kampeyya nameyya onameyya
vinameyya vikireyya vidhameyya viddhaÑseyya, na ÔhÈnamupagaccheyya.
YathÈ mahÈrÈja nÈva ekapurisasandhÈraÓÊ bhaveyya, ekasmiÑ purise
abhir|Ähe sÈ nÈva samupÈdikÈ bhaveyya, atha dutiyo puriso Ègaccheyya
tÈdiso ÈyunÈ vaÓÓena vayena pamÈÓena kisath|lena sabba~gapacca~gena, so
taÑ nÈvaÑ abhir|heyya, apinu sÈ mahÈrÈja nÈvÈ dvinnampi dhÈreyyÈti. Na
hi bhante, caleyya kampeyya nameyya onameyya vinameyya vikireyya
vidhameyya viddhaÑseyya, na ÔhÈnamupagaccheyya, osÊdeyya udaketi.
Evameva kho mahÈrÈja ayaÑ dasasahassi lokadhÈtu ekabuddhadhÈraÓÊ,
ekasseva TathÈgatassa guÓaÑ dhÈreti, yadi dutiyo Buddho uppajjeyya,
nÈyaÑ dasasahassÊ lokadhÈtu dhÈreyya, caleyya -pa- na
ÔhÈnamupagaccheyya.
YathÈ vÈ pana mahÈrÈja puriso yÈvadatthaÑ bhojanaÑ bhuÒjeyya
chÈdentaÑ yÈvakaÓÔhamabhip|rayitvÈ, so dhÈto pÊÓito paripuÓÓo nirantaro
tandikato anonamikadaÓÉajÈto punadeva tattakaÑ
______________________________________________________________
1. Ekuddeso (SÊ, SyÈ)

2. OvadantÈ ca (SÊ)

84

MajjhimanikÈya

bhojanaÑ bhuÒjeyya, apinu kho so mahÈrÈja puriso sukhito bhaveyyÈti. Na
hi bhante, sakiÑ bhuttova mareyyÈti. Evameva kho mahÈrÈja ayaÑ
dasasahassÊ lokadhÈtu ekabuddhadhÈraÓÊ -pa- na ÔhÈnamupagaccheyyÈti.
KiÑ nu kho bhante NÈgasena atidhammabhÈrena pathavÊ calatÊti. Idha
mahÈrÈja dve sakaÔÈ ratanaparip|ritÈ bhaveyyuÑ yÈva mukhasamÈ, ekasmÈ
sakaÔato ratanaÑ gahetvÈ ekasmiÑ sakaÔe ÈkireyyuÑ, apinu kho taÑ
mahÈrÈja sakaÔaÑ dvinnampi sakaÔÈnaÑ ratanaÑ dhÈreyyÈti. Na hi bhante,
nÈbhipi tassa phaleyya, arÈpi tassa bhijjeyyuÑ, nemipi tassa opateyya,
akkhopi tassa bhijjeyyÈti. KiÑ nu kho mahÈrÈja atiratabhÈrena sakaÔaÑ
bhijjatÊti. Œma bhanteti. Evameva kho mahÈrÈja atidhammabhÈrena pathavÊ
calatÊti.
Api ca mahÈrÈja imaÑ kÈraÓaÑ BuddhabalaparidÊpanÈya osÈritaÑ,
aÒÒampi tattha abhir|paÑ kÈraÓaÑ suÓohi, yena kÈraÓena dve
SammÈsambuddhÈ ekakkhaÓe nuppajjanti. Yadi mahÈrÈja dve
SammÈsambuddhÈ ekakkhaÓe uppajjeyyuÑ, tesaÑ parisÈya vivÈdo
uppajjeyya “tumhÈkaÑ Buddho amhÈkaÑ Buddho”ti ubhatopakkhajÈtÈ
bhaveyyuÑ. YathÈ mahÈrÈja dvinnaÑ balavÈmaccÈnaÑ parisÈya vivÈdo
uppajjeyya ‘tumhÈkaÑ amacco amhÈkaÑ amacco’ti ubhatopakkhajÈtÈ honti,
evameva kho mahÈrÈja yadi dve SammÈsambuddhÈ ekakkhaÓe
uppajjeyyuÑ, tesaÑ parisÈya vivÈdo uppajjeyya ‘tumhÈkaÑ Buddho
amhÈkaÑ Buddho’ti ubhatopakkhajÈtÈ bhaveyyuÑ. IdaÑ tÈva mahÈrÈja
ekaÑ kÈraÓaÑ, yena kÈraÓena dve SammÈsambuddhÈ ekakkhaÓe
nuppajjanti.
Aparampi mahÈrÈja uttariÑ kÈraÓaÑ suÓohi, yena kÈraÓena dve
SammÈsambuddhÈ ekakkhaÓe nuppajjanti. Yadi mahÈrÈja dve
SammÈsambuddhÈ ekakkhaÓe uppajjeyyuÑ, aggo Buddhoti yaÑ vacanaÑ,
taÑ micchÈ bhaveyya. JeÔÔho Buddhoti yaÑ vacanaÑ, taÑ micchÈ
bhaveyya. SeÔÔho Buddhoti, visiÔÔho Buddhoti, uttamo Buddhoti, pavaro
Buddhoti, asamo Buddhoti, asamasamo Buddhoti, appaÔisamo Buddhoti,
appaÔibhÈgo Buddhoti, appaÔipuggalo Buddhoti yaÑ vacanaÑ, taÑ micchÈ
bhaveyya. Idampi kho tvaÑ
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mahÈrÈja kÈraÓaÑ atthato sampaÔiccha, yena kÈraÓena dve
SammÈsambuddhÈ ekakkhaÓe nuppajjanti.
Api ca kho mahÈrÈja BuddhÈnaÑ BhagavantÈnaÑ sabhÈvapakati esÈ,
yaÑ eko yeva Buddho loke uppajjati. KasmÈ kÈraÓÈ? MahantatÈya
SabbaÒÒubuddhaguÓÈnaÑ. AÒÒampi mahÈrÈja yaÑ loke mahantaÑ, taÑ
ekaÑyeva hoti. PathavÊ mahÈrÈja mahantÊ, sÈ ekÈyeva. SÈgaro mahanto, so
ekoyeva. Sineru girirÈjÈ mahanto, so ekoyeva. ŒkÈso mahanto, so ekoyeva.
Sakko mahanto, so ekoyeva. MÈro mahanto, so ekoyeva. MahÈbrahmÈ
mahanto, so ekoyeva. TathÈgato ArahaÑ SammÈsambuddho mahanto, so
ekoyeva lokasmiÑ. Yattha te uppajjanti, tattha aÒÒassa okÈso na hoti.
TasmÈ mahÈrÈja TathÈgato ArahaÑ SammÈsambuddho ekoyeva lokasmiÑ
uppajjatÊti. Sukathito bhante NÈgasena paÒho opammehi kÈraÓehÊ”ti.
EkissÈ lokadhÈtuyÈti ekasmiÑ cakkavÈÄe. HeÔÔhÈ iminÈva padena
dasacakkavÈÄasahassÈni gahitÈni tÈnipi1, ekacakkavÈÄen’eva paricchindituÑ
vaÔÔanti. BuddhÈ hi uppajjamÈnÈ imasmiÑ yeva cakkavÈÄe uppajjanti,
uppajjanaÔÔhÈne pana vÈrite ito aÒÒesu cakkavÈÄesu nuppajjantÊti vÈritameva
hoti.
ApubbaÑ acarimanti ettha cakkaratanapÈtubhÈvato pubbe pubbaÑ,
tasseva antaradhÈnato pacchÈ carimaÑ. Tattha dvidhÈ cakkaratanassa
antaradhÈnaÑ hoti, cakkavattino kÈlaÑkiriyÈya vÈ pabbajjÈya vÈ.
AntaradhÈyamÈnaÒca pana taÑ kÈlaÑkiriyato vÈ pabbajjato vÈ sattame
divase antaradhÈyati, tato paraÑ cakkavattino pÈtubhÈvo avÈrito.
KasmÈ pana ekacakkavÈÄe dve cakkavattino nuppajjantÊti.
VivÈdupacchedato acchariyabhÈvato cakkaratanassa mahÈnubhÈvato ca.
DvÊsu hi uppajjantesu “amhÈkaÑ rÈjÈ mahanto amhÈkaÑ rÈjÈ mahanto”ti
vivÈdo uppajjeyya. EkasmiÑ dÊpe cakkavattÊti ca ekasmiÑ dÊpe cakkavattÊti
ca anacchariyÈ
______________________________________________________________
1. GahitÈni (SÊ, SyÈ)
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bhaveyyuÑ1. Yo cÈyaÑ cakkaratanassa dvisahassadÊpaparivÈresu cat|su
mahÈdÊpesu issariyÈnuppadÈnasamattho mahÈnubhÈvo, so parihÈyetha. Iti
vivÈdupacchedato acchariyabhÈvato cakkaratanassa mahÈnubhÈvato ca na
ekacakkavÈÄe dve uppajjanti.
130. YaÑ itthÊ assa ArahaÑ SammÈsambuddhoti ettha tiÔÔhatu tÈva
SabbaÒÒuguÓe nibbattetvÈ lokuttÈraÓasamattho2 BuddhabhÈvo,
paÓidhÈnamattampi itthiyÈ na sampajjati.
ManussattaÑ li~gasampatti, hetu SatthÈradassanaÑ.
PabbajjÈ guÓasampatti, adhikÈro ca chandatÈ.
AÔÔhadhammasamodhÈnÈ, abhinÊhÈro samijjhatÊti3–
ImÈni hi paÓidhÈnasampattikÈraÓÈni. Iti paÓidhÈnampi sampÈdetuÑ
asamatthÈya itthiyÈ kuto BuddhabhÈvoti “aÔÔhÈnametaÑ anavakÈso yaÑ itthÊ
assa ArahaÑ SammÈsambuddho”ti vuttaÑ. SabbÈkÈraparip|ro ca
puÒÒussayo sabbÈkÈraparip|rameva attabhÈvaÑ nibbattetÊti purisova
ArahaÑ hoti SammÈsambuddho.
YaÑ itthÊ rÈjÈ assa cakkavattÊti-ÈdÊsupi yasmÈ itthiyÈ
kosohitavatthaguyhatÈdÊnaÑ abhÈvena lakkhaÓÈni na parip|renti,
itthiratanÈbhÈvena sattaratanasama~gitÈ na sampajjati, sabbamanussehi ca
adhiko attabhÈvo na hoti, tasmÈ “aÔÔhÈnametaÑ anavakÈso yaÑ itthÊ rÈjÈ
assa cakkavattÊ”ti vuttaÑ. YasmÈ ca sakkattÈdÊni tÊÓi ÔhÈnÈni uttamÈni,
itthili~gaÒca hÊnaÑ, tasmÈ tassÈ sakkattÈdÊnipi paÔisiddhÈni.
Nanu ca yathÈ itthili~gaÑ, evaÑ purisali~gampi brahmaloke n’atthi.
TasmÈ “yaÑ puriso brahmattaÑ kareyya, ÔhÈnametaÑ vijjatÊ”tipi na
vattabbaÑ siyÈti. No na vattabbaÑ, kasmÈ? Idha purissassa tattha
nibbattanato. Brahmattanti hi mahÈbrahmattaÑ adhippetaÑ. ItthÊ ca idha
jhÈnaÑ bhÈvetvÈ kÈlaÑ katvÈ brahmapÈrisajjÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati,
na mahÈbrahmÈnaÑ, puriso pana tattha na uppajjatÊti na vattabbo. SamÈnepi
c’ettha ubhayali~gÈbhÈve purisasaÓÔhÈnÈva brahmÈno, na itthisaÓÔhÈnÈ,
tasmÈ suvuttamevetaÑ.
______________________________________________________________
1. Anacchariyo bhaveyya (SÊ, SyÈ)
3. Khu 4. 311 piÔÔhe BuddhavaÑse.

2. LokuttaralÈbhasamattho (SyÈ)
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131. KÈyaduccaritassÈti-ÈdÊsu yathÈ nimbabÊjakosÈtakÊbÊjÈdÊni
madhuraphalaÑ na nibbattenti, asÈtaÑ amadhurameva nibbattenti, evaÑ
kÈyaduccaritÈdÊni madhuravipÈkaÑ na nibbattenti, amadhurameva vipÈkaÑ
nibbattenti. YathÈ ca ucchubÊjasÈlibÊjÈdÊni madhuraÑ sÈdurasameva phalaÑ
nibbattenti, na asÈtaÑ kaÔukaÑ, evaÑ kÈyasucaritÈdÊni madhurameva
vipÈkaÑ nibbattenti, na amadhuraÑ. Vuttampi cetaÑ–
“YÈdisaÑ vapate bÊjaÑ, tÈdisaÑ harate phalaÑ.
KalyÈÓakÈrÊ kalyÈÓaÑ, pÈpakÈrÊ ca pÈpakan”ti1.
TasmÈ “aÔÔhÈnametaÑ anavakÈso yaÑ kÈyaduccaritassÈ”ti-Èdi vuttaÑ.
KÈyaduccaritasama~gÊti-ÈdÊsu sama~gÊti paÒcavidhÈ sama~gitÈ
Èy|hanasama~gitÈ cetanÈsama~gitÈ kammasama~gitÈ vipÈkasama~gitÈ
upaÔÔhÈnasama~gitÈti. Tattha kusalÈkusalakammÈy|hanakkhaÓe
Èy|hanasama~gitÈti vuccati. TathÈ cetanÈsama~gitÈ. YÈva pana arahattaÑ
na pÈpuÓanti, tÈva sabbepi sattÈ pubbe upacitaÑ vipÈkÈrahaÑ kammaÑ
sandhÈya “kammasama~gino”ti vuccanti, esÈ kammasama~gitÈ.
VipÈkasama~gitÈ vipÈkakkhaÓe yeva veditabbÈ. YÈva pana sattÈ arahattaÑ
na pÈpuÓanti, tÈva nesaÑ tato tato cavitvÈ niraye tÈva uppajjamÈnÈnaÑ
aggijÈlalohakumbhi-ÈdÊhi upaÔÔhÈnÈkÈrehi nirayo, gabbhaseyyakattaÑ
ÈpajjamÈnÈnaÑ mÈtukucchi, devesu uppajjamÈnÈnaÑ
kapparukkhavimÈnÈdÊhi upaÔÔhÈnÈkÈrehi devalokoti evaÑ uppattinimittaÑ
upaÔÔhÈti, iti nesaÑ iminÈ uppattinimitta-upaÔÔhÈnena aparimuttatÈ
upaÔÔhÈnasama~gitÈ nÈma. SÈ calati sesÈ niccalÈ. Niraye hi upaÔÔhitepi
devaloko upaÔÔhÈti, devaloke upaÔÔhitepi nirayo upaÔÔhÈti, manussaloke
upaÔÔhitepi tiracchÈnayoni upaÔÔhÈti, tiracchÈnayoniyÈ ca upaÔÔhitÈyapi
manussaloko upaÔÔhÈti yeva.
TatridaÑ vatthu–SoÓagiripÈde kira AcelavihÈre2 SoÓatthero nÈma eko
dhammakathiko, tassa pitÈ sunakhajÊviko ahosi, thero taÑ paÔibÈhantopi
saÑvare ÔhapetuÑ asakkonto “mÈ nassi
______________________________________________________________
1. SaÑ 1. 229 piÔÔhe.

2. PacelivihÈre (SÊ)
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jarako”ti1 mahallakakÈle akÈmakaÑ pabbÈjesi. Tassa gilÈnaseyyÈya
nipannassa nirayo upaÔÔhÈti, SoÓagiripÈdato mahantÈ mahantÈ sunakhÈ
ÈgantvÈ khÈditukÈmÈ viya samparivÈresuÑ. So mahÈbhayabhÊto “vÈrehi tÈta
SoÓa, vÈrehi tÈta SoÓÈ”ti Èha. KiÑ mahÈtherÈti. Na passasi tÈtÈti taÑ
pavattiÑ Ècikkhi. SoÓatthero “kathaÑ hi nÈma mÈdisassa pitÈ niraye
nibbattissati, patiÔÔhÈ’ssa2 bhavissÈmÊ”ti sÈmaÓerehi nÈnÈpupphÈni
ÈharÈpetvÈ cetiya~gaÓabodhiya~gaÓesu talasantharaÓap|jaÑ3 Èsanap|jaÒca
kÈretvÈ pitaraÑ maÒcena cetiya~gaÓaÑ ÈharitvÈ maÒce nisÊdÈpetvÈ “ayaÑ
mahÈthera p|jÈ tumhÈkaÑ atthÈya katÈ, ‘ayaÑ me BhagavÈ
duggatapaÓÓÈkÈro’ti vatvÈ BhagavantaÑ vanditvÈ cittaÑ pasÈdehÊ”ti Èha. So
mahÈthero p|jaÑ disvÈ tathÈ karonto cittaÑ pasÈdesi, tÈvadevassa devaloko
upaÔÔhÈsi, NandanavanacittalatÈvanamissakavanaphÈrusakavanavimÈnÈni
ceva nÈÔakÈni ca parivÈretvÈ ÔhitÈni viya ahesuÑ. So “apetha apetha SoÓÈ”ti
Èha. KimidaÑ therÈti. EtÈ te tÈta mÈtaro ÈgacchantÊti. Thero “saggo
upaÔÔhito mahÈtherassÈ”ti cintesi. EvaÑ upaÔÔhÈnasama~gitÈ calatÊti
veditabbÈ. EtÈsu sama~gitÈsu idha Èy|hanacetanÈkammasama~gitÈvasena
kÈyaduccaritasama~gÊti-Èdi vuttaÑ.
132. EvaÑ vutte ÈyasmÈ Œnandoti “evaÑ BhagavatÈ imasmiÑ sutte
vutte thero Èdito paÔÔhÈya sabbasuttaÑ samannÈharitvÈ evaÑ sassirikaÑ
katvÈ desitasuttassa nÈma BhagavatÈ nÈmaÑ na gahitaÑ, handassa nÈmaÑ
gaÓhÈpessÈmÊ”ti cintetvÈ BhagavantaÑ etadavoca.
TasmÈtihatvanti-ÈdÊsu ayaÑ atthayojanÈ–
Œnanda yasmÈ imasmiÑ dhammapariyÈye “aÔÔhÈrasa kho imÈ Œnanda
dhÈtuyo, cha imÈ Œnanda dhÈtuyo”ti evaÑ bahudhÈtuyo vibhattÈ, tasmÈtiha
tvaÑ imaÑ dhammapariyÈyaÑ bahudhÈtukotipi naÑ dhÈrehi. YasmÈ
panettha dhÈtu-ÈyatanapaÔiccasamuppÈdaÔÔhÈnÈÔÔhÈnavasena cattÈro parivaÔÔÈ
______________________________________________________________
1. VarÈkotipi (SÊ, SyÈ)
3. MÈlÈsantharap|jaÒca (SyÈ)

2. PatiÔÔhamassa (Ka), patiÔÔhÈnassa (SyÈ)
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kathitÈ, tasmÈ catuparivaÔÔotipi naÑ dhÈrehi. YasmÈ ca ÈdÈsaÑ olokentassa
mukhanimittaÑ viya imaÑ dhammapariyÈyaÑ olokentassa ete dhÈtu-Èdayo
atthÈ pÈkaÔÈ honti, tasmÈ dhammÈdÈsotipi naÑ dhÈrehi. YasmÈ ca yathÈ
nÈma parasenamaddanÈ yodhÈ sa~gÈmat|riyaÑ paggahetvÈ parasenaÑ
pavisitvÈ sapatte madditvÈ attano jayaÑ gaÓhanti, evameva
kilesasenamaddanÈ1 yogino idha vuttavasena vipassanaÑ paggahetvÈ kilese
madditvÈ attano arahattajayaÑ gaÓhanti, tasmÈ amatadundubhÊtipi naÑ
dhÈrehi. YasmÈ ca yathÈ sa~gÈmayodhÈ paÒcÈvudhaÑ gahetvÈ parasenaÑ
viddhaÑsetvÈ jayaÑ gaÓhanti, evaÑ yoginopi idha vuttaÑ vipassanÈvudhaÑ
gahetvÈ kilesasenaÑ viddhaÑsetvÈ arahattajayaÑ gaÓhanti, tasmÈ anuttaro
sa~gÈmavijayotipi naÑ dhÈrehÊti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
BahudhÈtukasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
6. IsigilisuttavaÓÓanÈ
133. EvaÑ me sutanti IsigilisuttaÑ. Tattha aÒÒÈva samaÒÒÈ ahosÊti
Isigilissa IsigilÊti samaÒÒÈya uppannakÈle VebhÈro na VebhÈroti
paÒÒÈyittha, aÒÒÈ yevassa samaÒÒÈ ahosi. AÒÒÈ paÒÒattÊti idaÑ
purimapadasseva vevacanaÑ. Sesesupi es’eva nayo.
TadÈ kira BhagavÈ sÈyanhasamaye samÈpattito vuÔÔhÈya GandhakuÔito
nikkhamitvÈ yasmiÑ ÔhÈne nisinnÈnaÑ paÒca pabbatÈ paÒÒÈyanti, tattha
bhikkhusaÑghaparivuto nisÊditvÈ ime paÒca pabbate paÔipÈÔiyÈ Ècikkhi.
Tattha na Bhagavato pabbatehi attho atthi, iti imesu pana pabbatesu
paÔipÈÔiyÈ kathiyamÈnesu Isigilissa IsigilibhÈvo kathetabbo hoti, tasmiÑ
kathiyamÈne PadumavatiyÈ puttÈnaÑ paÒcasatÈnaÑ PaccekabuddhÈnaÑ
nÈmÈni ceva PadumavatiyÈ ca patthanÈ kathetabbÈ bhavissatÊti BhagavÈ
imaÑ paÒcapabbatapaÔipÈÔiÑ2 Ècikkhi.
______________________________________________________________
1. KilesamaddanÈ (SÊ)

2. PabbatapaÔipÈÔiÑ (SÊ, SyÈ)
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PavisantÈ dissanti paviÔÔhÈ na dissantÊti yathÈphÈsukaÔÔhÈne piÓÉÈya
caritvÈ katabhattakiccÈ ÈgantvÈ cetiyagabbhe yamakamahÈdvÈraÑ vivarantÈ
viya taÑ pabbataÑ dvedhÈ katvÈ anto pavisitvÈ rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnÈni
mÈpetvÈ tattha vasiÑsu, tasmÈ evamÈha. Ime isÊti ime Paccekabuddha-isÊ.
KadÈ pana te tattha vasiÑsu? AtÊte kira anuppanne TathÈgate
BÈrÈÓasiÑ upanissÈya ekasmiÑ gÈmake ekÈ kuladhÊtÈ khettaÑ rakkhamÈnÈ
ekassa Paccekabuddhassa paÒcahi lÈjÈsatehi saddhiÑ ekaÑ
padumapupphaÑ datvÈ paÒca puttasatÈni patthesi, tasmiÑ yeva ca khaÓe
paÒcasatÈ migaluddakÈ madhuramaÑsaÑ datvÈ “etissÈ puttÈ bhaveyyÈmÈ”ti
patthayiÑsu. SÈ yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ devaloke nibbattÈ, tato cutÈ JÈtassare
padumagabbhe nibbatti. Tameko tÈpaso disvÈ paÔijaggi, tassÈ vicarantiyÈva
pÈduddhÈre pÈduddhÈre bh|mito1 padumÈni uÔÔhahanti. Eko vanacarako
disvÈ BÈrÈÓasiraÒÒo Èrocesi, rÈjÈ naÑ ÈharÈpetvÈ2 aggamahesiÑ akÈsi, tassÈ
gabbho saÓÔhÈsi, MahÈpadumakumÈro mÈtukucchiyaÑ vasi, sesÈ
gabbhamalaÑ nissÈya nibbattÈ. VayappattÈ uyyÈne padumassare kÊÄantÈ
ekekasmiÑ padume nisÊditvÈ khayavayaÑ paÔÔhapetvÈ paccekabodhiÒÈÓaÑ
nibbattayiÑsu. AyaÑ tesaÑ byÈkaraÓagÈthÈ ahosi–
“SaroruhaÑ padumapalÈsapattajaÑ,
SupupphitaÑ bhamaragaÓÈnuciÓÓaÑ.
AniccatÈyupagataÑ3 viditvÈ,
Eko care khaggavisÈÓakappo”ti.
TasmiÑ kÈle te tattha vasiÑsu, tadÈ cassa pabbatassa IsigilÊti samaÒÒÈ
udapÈdi.
135. Ye sattasÈrÈti AriÔÔho UpariÔÔho TagarasikhÊ YasassÊ Sudassano
PiyadassÊ GandhÈro PiÓÉolo UpÈsabho NÊto Tatho SutavÈ BhÈvitattoti
terasannaÑ PaccekabuddhÈnaÑ nÈmÈni vatvÈ idÈni tesaÒca aÒÒesaÒca
gÈthÈbandhena nÈmÈni Ècikkhanto ye
______________________________________________________________
1. PaduddhÈre paduddhÈrabh|mito (SÊ)
3. AniccatÈkhayavayataÑ (SÊ), aniccatÈyupetaÑ (SyÈ)

2. ŒnetvÈ (SÊ, SyÈ)
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sattasÈrÈti-ÈdimÈha. Tattha sattasÈrÈti sattÈnaÑ sÈrabh|tÈ. AnÊghÈti
niddukkhÈ. NirÈsÈti nittaÓhÈ.
Dve JÈlinoti C|ÄajÈli MahÈjÈlÊti dve JÈlinÈmakÈ. Santacittoti idampi
ekassa nÈmameva, Passi jahi upadhidukkham|lanti ettha PassinÈma so
Paccekabuddho, dukkhassa pana m|laÑ upadhiÑ jahÊti ayamassa thuti.
AparÈjitotipi ekassa nÈmameva.
SatthÈ PavattÈ Sarabha~go LomahaÑso Ucca~gamÈyoti ime paÒca
janÈ. Asito AnÈsavo Manomayoti imepi tayo janÈ. MÈnacchido ca
BandhumÈti BandhumÈ nÈma eko, mÈnassa pana chinnattÈ mÈnacchidoti
vutto. TadÈdhimuttotipi nÈmameva.
KetumbharÈgo ca MÈta~go Ariyoti ime tayo janÈ. Athaccutoti atha
Accuto. AccutagÈmabyÈma~koti ime dve janÈ. KhemÈbhirato ca Soratoti
ime dve yeva.
Sayho anomanikkamoti Sayho nÈma so Buddho, anomavÊriyattÈ pana
anomanikkamoti vutto. Œnando Nando Upanando dvÈdasÈti cattÈro ŒnandÈ,
cattÈro NandÈ cattÈro UpanandÈti evaÑ dvÈdasa. BhÈradvÈjo
antimadehadhÈrÊti BhÈradvÈjo nÈma so Buddho, antimadehadhÈrÊti thuti.
TaÓhacchidoti sikharissÈyaÑ thuti1. VÊtarÈgoti Ma~galassa thuti.
UsabhacchidÈ jÈliniÑ dukkham|lanti Usabho nÈma so Buddho
dukkham|labh|taÑ jÈliniÑ acchidÈti attho. SantaÑ padaÑ
ajjhagamopanÊtoti UpanÊto nÈma so Buddho santaÑ padaÑ ajjhagamÈ.
VÊtarÈgotipi ekassa nÈmameva. Suvimuttacittoti ayaÑ KaÓhassa thuti.
Ete ca aÒÒe cÈti ete PÈÄiyaÑ ÈgatÈ ca PÈÄiyaÑ anÈgatÈ aÒÒe ca etesaÑ
ekanÈmakÈ yeva. Imesu hi paÒcasu Paccekabuddhasatesu dvepi tayopi
dasapi dvÈdasapi ŒnandÈdayo viya ekanÈmakÈ ahesuÑ. Iti PÈÄiyaÑ
ÈgatanÈmeheva sabbesaÑ nÈmÈni
______________________________________________________________
1. SÊdarissÈyaÑ thuti (SÊ), pasÊdarissÈyaÑ thuti (SyÈ)
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vuttÈni hontÊti ito paraÑ visuÑ visuÑ avatvÈ “ete ca aÒÒe cÈ”ti Èha. SesaÑ
sabbattha uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
IsigilisuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
7. MahÈcattÈrÊsakasuttavaÓÓanÈ
136. EvaÑ me sutanti MahÈcattÈrÊsakasuttaÑ. Tattha ariyanti niddosaÑ
lokuttaraÑ, niddosaÑ hi “ariyan”ti vuccati. SammÈsamÈdhinti
maggasamÈdhiÑ. Sa-upanisanti sapaccayaÑ. SaparikkhÈranti saparivÈraÑ.
ParikkhatÈti parivÈritÈ. SammÈdiÔÔhi pubba~gamÈ hotÊti dvidhÈ
sammÈdiÔÔhi pubba~gamÈ hoti purecÈrikÈ vipassanÈsammÈdiÔÔhi ca
maggasammÈdiÔÔhi ca. VipassanÈsammÈdiÔÔhi tebh|makasa~khÈre
aniccÈdivasena parivÊmaÑsati, maggasammÈdiÔÔhi pana
parivÊmaÑsanapariyosÈne bh|miladdhaÑ vaÔÔaÑ samugghÈÔayamÈnÈ
v|pasamayamÈnÈ sÊtudakaghaÔasahassaÑ matthake ÈsiÒcamÈnÈ viya
uppajjati. YathÈ hi khettaÑ kurumÈno kassako paÔhamaÑ araÒÒe rukkhe
chindati, pacchÈ aggiÑ deti, so aggi paÔhamaÑ chinne rukkhe anavasese
jhÈpeti, evameva vipassanÈsammÈdiÔÔhi paÔhamaÑ aniccÈdivasena sa~khÈre
vÊmaÑsati, maggasammÈdiÔÔhi tÈya vÊmaÑsanatthaÑ sa~khÈre puna
appavattivasena samugghÈÔayamÈnÈ uppajjati, sÈ duvidhÈpi idha adhippetÈ.
MicchÈdiÔÔhÊti pajÈnÈtÊti micchÈdiÔÔhiÑ aniccaÑ dukkhaÑ anattÈti
lakkhaÓapaÔivedhena ÈrammaÓato pajÈnÈti, sammÈdiÔÔhiÑ kiccato
asammohato pajÈnÈti. SÈssa hoti sammÈdiÔÔhÊti sÈ evaÑ pajÈnanÈ assa
sammÈdiÔÔhi nÈma hoti.
DvÈyaÑ vadÈmÊti dvayaÑ vadÈmi, duvidhakoÔÔhÈsaÑ vadÈmÊti attho.
PuÒÒabhÈgiyÈti puÒÒakoÔÔhÈsabh|tÈ. UpadhivepakkÈti upadhisa~khÈtassa
vipÈkassa dÈyikÈ.
PaÒÒÈ paÒÒindriyanti-ÈdÊsu vibhajitvÈ vibhajitvÈ amatadvÈraÑ
paÒÒapeti dassetÊti paÒÒÈ. TasmiÑ atthe indattaÑ1 karotÊti paÒÒindriyaÑ.
AvijjÈya
______________________________________________________________
1. IndaÔÔhaÑ (SÊ, SyÈ)
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na kampatÊti paÒÒÈbalaÑ. Bojjha~gappattÈ hutvÈ catusaccadhamme
vicinÈtÊti dhammavicayasambojjha~go. MaggasampattiyÈ pasaÔÔhÈ sobhanÈ
diÔÔhÊti sammÈdiÔÔhi. Ariyamaggassa a~ganti magga~gaÑ. Soti so bhikkhu.
PahÈnÈyÈti pajahanatthÈya. UpasampadÈyÈti paÔilÈbhatthÈya.
SammÈvÈyÈmoti niyyÈniko kusalavÈyÈmo. Satoti satiyÈ samannÈgato hutvÈ.
AnuparidhÈvanti anuparivattantÊti sahajÈtÈ ca purejÈtÈ ca hutvÈ parivÈrenti.
Ettha hi sammÈvÈyÈmo ca sammÈsati ca lokuttarasammÈdiÔÔhiÑ sahajÈtÈ
parivÈrenti rÈjÈnaÑ viya ekarathe ÔhitÈ asiggÈhachattaggÈhÈ.
VipassanÈsammÈdiÔÔhi pana purejÈtÈ hutvÈ parivÈreti rathassa purato
pattikÈdayo viya. Dutiyapabbato paÔÔhÈya pana sammÈsa~kappÈdÊnaÑ
tayopi sahajÈtaparivÈrÈva hontÊti veditabbÈ.
137. MicchÈsa~kappoti pajÈnÈtÊti micchÈsa~kappaÑ aniccaÑ dukkhaÑ
anattÈti lakkhaÓapaÔivedhena ÈrammaÓato pajÈnÈti, sammÈsa~kappaÑ
kiccato asammohato pajÈnÈti. Ito aparesu sammÈvÈcÈdÊsupi evameva yojanÈ
veditabbÈ. KÈmasa~kappÈdayo DvedhÈvitakkasutte1 vuttÈ yeva.
Takkoti-ÈdÊsu takkanavasena takko. Sveva ca upasaggena padaÑ
vaÉÉhetvÈ vitakkoti vutto, sveva sa~kappanavasena sa~kappo. Ekaggo hutvÈ
ÈrammaÓe appetÊti appanÈ. Upasaggena pana padaÑ vaÉÉhetvÈ byappanÈti
vuttaÑ. Cetaso abhiniropanÈti cittassa abhiniropanÈ. VitakkasmiÑ hi sati
vitakko ÈrammaÓe cittaÑ abhiniropeti, vitakke pana asati attano yeva
dhammatÈya cittaÑ ÈrammaÓaÑ abhiruhati jÈtisampanno abhiÒÒÈtapuriso
viya rÈjagehaÑ. AnabhiÒÒÈtassa hi paÔihÈrena vÈ dovÈrikena vÈ attho hoti,
abhiÒÒÈtaÑ jÈtisampannaÑ sabbe rÈjarÈjamahÈmattÈ jÈnantÊti attanova
dhammatÈya nikkhamati ceva pavisati ca, evaÑsampadamidaÑ veditabbaÑ.
VÈcaÑ sa~kharotÊti vacÊsa~khÈro. Ettha ca lokiyavitakko vÈcaÑ sa~kharoti,
na lokuttaro. KiÒcÈpi na sa~kharoti, vacÊsa~khÈrotveva ca panassa nÈmaÑ
hoti. SammÈsa~kappaÑ anuparidhÈvantÊti lokuttarasammÈsa~kappaÑ
parivÈrenti. Ettha ca tayopi
______________________________________________________________
1. Ma 1. 161 piÔÔhe.
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nekkhammasa~kappÈdayo pubbabhÈge nÈnÈcittesu labbhanti, maggakkhaÓe
pana, tiÓÓampi kÈmasa~kappÈdÊnaÒca padacchedaÑ samugghÈtaÑ karonto
magga~gaÑ p|rayamÈno ekova sammÈsa~kappo uppajjitvÈ
nekkhammasa~kappÈdivasena tÊÓi nÈmÈni labhati. Parato sammÈvÈcÈdÊsupi
es’eva nayo.
138. MusÈvÈdÈ veramaÓÊti-ÈdÊsu viratipi cetanÈpi vaÔÔati. ŒratÊti-ÈdÊsu
vacÊduccaritehi ÈrakÈ ramatÊti Èrati. VinÈ tehi ramatÊti virati. Tato tato
paÔinivattÈva hutvÈ tehi vinÈ ramatÊti paÔivirati. Upasaggavasena vÈ padaÑ
vaÉÉhitaÑ, sabbamidaÑ oramanabhÈvasseva adhivacanaÑ. VeraÑ maÓati
vinÈsetÊti veramaÓi. Idampi oramanasseva vevacanaÑ.
139. PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊti-ÈdÊsupi cetanÈ viratÊti ubhayampi vaÔÔati
yeva.
140. KuhanÈti-ÈdÊsu tividhena kuhanavatthunÈ lokaÑ etÈya kuhayanti
vimhÈpayantÊti kuhanÈ. LÈbhasakkÈratthikÈ hutvÈ etÈya lapantÊti lapanÈ.
NimittaÑ sÊlametesanti nemittikÈ, tesaÑ bhÈvo nemittikatÈ. Nippeso
sÊlametesanti nippesikÈ, tesaÑ bhÈvo nippesikatÈ. LÈbhena lÈbhaÑ
nijigÊsanti magganti pariyesantÊti lÈbhena lÈbhaÑ nijigÊsanÈ1, tesaÑ bhÈvo
lÈbhena lÈbhaÑ nijigÊsanatÈ. Ayamettha sa~khepo, vitthÈrena panetÈ
kuhanÈdikÈ Visuddhimagge sÊlaniddese yeva PÈÄiÒca aÔÔhakathaÒca ÈharitvÈ
pakÈsitÈ. MicchÈ-ÈjÊvassa pahÈnÈyÈti ettha na kevalaÑ PÈÄiyaÑ Ègatova
micchÈ-ÈjÊvo, ÈjÊvahetu pana pavattitÈ pÈÓÈtipÈtÈdayo
sattakammapathacetanÈpi micchÈ-ÈjÊvova. TÈsaÑ yeva sattannaÑ cetanÈnaÑ
padapacchedaÑ samugghÈtaÑ kurumÈnaÑ magga~gaÑ p|rayamÈnÈ
uppannÈ virati sammÈ-ÈjÊvo nÈma.
141. SammÈdiÔÔhissÈti maggasammÈdiÔÔhiyaÑ Ôhitassa puggalassa.
SammÈsa~kappo pahotÊti maggasammÈsa~kappo pahoti,
phalasammÈdiÔÔhissapi phalasammÈsa~kappo pahotÊti evaÑ sabbapadesu
attho veditabbo.
______________________________________________________________
1. NijigiÑsanÈ (SÊ, SyÈ)
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SammÈÒÈÓassa1 sammÈvimuttÊti ettha pana maggasammÈsamÈdhimhi
Ôhitassa maggapaccavekkhaÓaÑ sammÈÒÈÓaÑ pahoti,
phalasammÈsamÈdhimhi Ôhitassa phalapaccavekkhaÓaÑ sammÈÒÈÓaÑ
pahoti. MaggapaccavekkhaÓasammÈÒÈÓe2 ca Ôhitassa maggasammÈvimutti
pahoti, phalapaccavekkhaÓasammÈÒÈÓe3 Ôhitassa phalasammÈvimutti
pahotÊti attho. Ettha ca ÔhapetvÈ aÔÔha phala~gÈni sammÈÒÈÓaÑ
paccavekkhaÓaÑ katvÈ sammÈvimuttiÑ phalaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊti vuttaÑ.
142. SammÈdiÔÔhissa bhikkhave micchÈdiÔÔhi nijjiÓÓÈ hotÊti-ÈdÊsu
avasesanikÈyabhÈÓakÈ phalaÑ kathitanti vadanti, majjhimabhÈÓakÈ pana
dasannaÑ nijjaravatth|naÑ ÈgataÔÔhÈne maggo kathitoti vadanti. Tattha4
dassanaÔÔhena sammÈdiÔÔhi veditabbÈ, viditakaraÓaÔÔhena sammÈÒÈÓaÑ,
tadadhimuttaÔÔhena5 sammÈvimutti.
VÊsati kusalapakkhÈti sammÈdiÔÔhi-Èdayo dasa, “sammÈdiÔÔhipaccayÈ ca
aneke kusalÈ dhammÈ”ti-ÈdinÈ nayena vuttÈ dasÈti evaÑ vÊsati kusalapakkhÈ
honti. VÊsati akusalapakkhÈti “micchÈdiÔÔhi nijjiÓÓÈ hotÊ”ti-ÈdinÈ nayena
vuttÈ micchÈdiÔÔhi-Èdayo dasa, “ye ca micchÈdiÔÔhipaccayÈ aneke pÈpakÈ”tiÈdinÈ vuttÈ dasa cÈti evaÑ vÊsati akusalapakkhÈ veditabbÈ.
MahÈcattÈrÊsakoti mahÈvipÈkadÈnena mahantÈnaÑ kusalapakkhikÈnaÒceva
akusalapakkhikÈnaÒca cattÈrÊsÈya dhammÈnaÑ pakÈsitattÈ
mahÈcattÈrÊsakoti.
ImasmiÒca pana sutte paÒca sammÈdiÔÔhiyo kathitÈ
vipassanÈsammÈdiÔÔhi kammassakatÈsammÈdiÔÔhi maggasammÈdiÔÔhi
phalasammÈdiÔÔhi paccavekkhaÓÈsammÈdiÔÔhÊti. Tattha “micchÈdiÔÔhiÑ
micchÈdiÔÔhÊti pajÈnÈtÊ”ti-ÈdinÈ nayena vuttÈ vipassanÈsammÈdiÔÔhi nÈma.
“Atthi dinnan”ti-ÈdinÈ nayena vuttÈ kammassakatÈsammÈdiÔÔhi nÈma.
“SammÈdiÔÔhissa bhikkhave sammÈsa~kappo pahotÊ”ti ettha pana
maggasammÈdiÔÔhi phalasammÈdiÔÔhÊti dvepi kathitÈ. “SammÈÒÈÓaÑ
pahotÊ”ti ettha pana paccavekkhaÓÈsammÈdiÔÔhi kathitÈti veditabbÈ.
______________________________________________________________
1. SammÈÒÈÓaÑ (SÊ, SyÈ)
2. MaggapaccavekkhaÓaÒÈÓe (SÊ, SyÈ)
3. PhalapaccavekkhaÓÈÒÈÓe (SÊ, SyÈ)
4. Tassa (Ka)
5. TadadhimokkhaÔÔhena (SÊ), tadavimuttaÔÔhena (Ka)

96

MajjhimanikÈya

143. SammÈdiÔÔhiÑ ce bhavaÑ garahatÊti micchÈdiÔÔhi nÈmÈyaÑ
sobhanÈti vadantopi sammÈdiÔÔhi nÈmÈyaÑ na sobhanÈti vadantopi
sammÈdiÔÔhiÑ garahati nÈma. OkkalÈti okkalajanapadavÈsino.
VassabhaÒÒÈti vasso ca bhaÒÒo cÈti1 dve janÈ. AhetuvÈdÈti n’atthi hetu
n’atthi paccayo sattÈnaÑ visuddhiyÈti evamÈdivÈdino. AkiriyavÈdÈti karoto
na karÊyati pÈpanti evaÑ kiriyapaÔikkhepavÈdino. N’atthikavÈdÈti n’atthi
dinnanti-ÈdivÈdino. Te imesu tÊsupi dassanesu okkantaniyÈmÈ ahesuÑ.
KathaÑ panetesu niyÈmo hotÊti. Yo hi evar|paÑ laddhiÑ gahetvÈ
rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈne nisinno sajjhÈyati vÊmaÑsati, tassa “n’atthi hetu n’atthi
paccayo, karoto na karÊyati pÈpaÑ, n’atthi dinnaÑ, kÈyassa bhedÈ
ucchijjatÊ”ti tasmiÑ ÈrammaÓe micchÈsati santiÔÔhati, cittaÑ ekaggaÑ hoti,
javanÈni javanti. PaÔhamajavane satekiccho hoti, tathÈ dutiyÈdÊsu. Sattame
buddhÈnampi atekiccho anivattÊ ariÔÔhakaÓÉakasadiso hoti.
Tattha koci ekaÑ dassanaÑ okkamati, koci dve, koci tÊÓipi,
niyatamicchÈdiÔÔhikova hoti, patto saggamaggÈvaraÓaÒceva
mokkhamaggÈvaraÓaÒca. Abhabbo tassa attabhÈvassa anantaraÑ saggampi
gantuÑ, pageva mokkhaÑ, vaÔÔakhÈÓu nÈmesa satto pathavÊgopako,
yebhuyyena evar|passa bhavato vuÔÔhÈnaÑ n’atthi. VassabhaÒÒÈpi edisÈ
ahesuÑ. NindÈbyÈrosa-upÈrambhabhayÈti attano nindÈbhayena
ghaÔÔanabhayena upavÈdabhayena cÈti attho. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
MahÈcattÈrÊsakasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
8. ŒnÈpÈnassatisuttavaÓÓanÈ
144. EvaÑ me sutanti ŒnÈpÈnassatisuttaÑ. Tattha aÒÒehi cÈti ÔhapetvÈ
PÈÄiyaÑ Ègate dasa there aÒÒehipi abhiÒÒÈtehi
______________________________________________________________
1. VayabhiÒÒÈti vayo ca bhiÒÒÈ cÈti (Ka)
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bah|hi sÈvakehi saddhiÑ. TadÈ kira mahÈ bhikkhusaÑgho ahosi
aparicchinnagaÓano.
Ovadanti anusÈsantÊti Èmisasa~gahena dhammasa~gahena cÈti dvÊhi
sa~gahehi sa~gaÓhitvÈ kammaÔÔhÈnovÈdÈnusÈsanÊhi ovadanti ca anusÈsanti
ca. Te cÈti cakÈro ÈgamasandhimattaÑ. UÄÈraÑ pubbenÈparaÑ visesaÑ
jÈnantÊti1 sÊlaparip|raÓÈdito pubbavisesato uÄÈrataraÑ aparaÑ
kasiÓaparikammÈdivisesaÑ jÈnantÊti attho.
145. Œraddhoti tuÔÔho. Appattassa pattiyÈti appattassa arahattassa
pÈpuÓanatthaÑ. Sesapadadvayepi ayameva attho. KomudiÑ cÈtumÈsininti2
pacchimakattikacÈtumÈsapuÓÓamaÑ3. SÈ hi kumudÈnaÑ atthitÈya komudÊ,
catunnaÑ vassikÈnaÑ mÈsÈnaÑ pariyosÈnattÈ cÈtumÈsinÊti vuccati.
ŒgamessÈmÊti udikkhissÈmi, ajja apavÈretvÈ yÈva sÈ Ègacchati, tÈva katthaci
agantvÈ idheva vasissÈmÊti attho. Iti bhikkh|naÑ pavÈraÓasa~gahaÑ
anujÈnanto evamÈha.
PavÈraÓasa~gaho nÈma Òattidutiyena kammena diyyati. Yassa panesa
diyyati, kassa na diyyatÊti. AkÈrakassa tÈva bÈlaputhujjanassa na diyyati,
tathÈ Èraddhavipassakassa ceva ariyasÈvakassa ca. Yassa pana samatho vÈ
taruÓo hoti vipassanÈ vÈ, tassa diyyati. BhagavÈpi tadÈ bhikkh|naÑ
cittÈcÈraÑ parivÊmaÑsanto samathavipassanÈnaÑ taruÓabhÈvaÑ ÒatvÈ
“mayi ajja pavÈrente disÈsu vassaÑvuÔÔhÈ bhikkh| idha osarissanti. Tato
ime bhikkh| vuÉÉhatarehi bhikkh|hi senÈsane gahite visesaÑ nibbattetuÑ
na sakkhissanti. Sacepi cÈrikaÑ pakkamissÈmi, imesaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ
dullabhameva bhavissati. Mayi pana apavÈrente bhikkh|pi imaÑ SÈvatthiÑ
na osarissanti, ahampi cÈrikaÑ na pakkamissÈmi, evaÑ imesaÑ
bhikkh|naÑ vasanaÔÔhÈnaÑ apalibuddhaÑ bhavissati. Te attano attano
vasanaÔÔhÈne phÈsu viharantÈ samathavipassanÈ thÈmajÈtÈ katvÈ visesaÑ
nibbattetuÑ sakkhissantÊ”ti so taÑdivasaÑ apavÈretvÈ kattikapuÓÓamÈyaÑ
pavÈressÈmÊti bhikkh|naÑ
______________________________________________________________
1. LaÒjÈnantÊti (SyÈ, Ka)

2. KomudÊ cÈtumÈsinÊti (SÊ, SyÈ)

3. ...puÓÓamÈ (SÊ, SyÈ)
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pavÈraÓasa~gahaÑ anujÈni1. PavÈraÓasa~gahasmiÒhi laddhe yassa
nissayapaÔipannassa ÈcariyupajjhÈyÈ pakkamanti, sopi “sace patir|po
nissayadÈyako Ègamissati, tassa santike nissayaÑ gaÓhissÈmÊ”ti yÈva
gimhÈnaÑ pacchimamÈsÈ vasituÑ labhati. Sacepi saÔÔhivassÈ bhikkh|
Ègacchanti, tassa senÈsanaÑ gahetuÑ na labhanti. AyaÒca pana
pavÈraÓasa~gaho ekassa dinnopi sabbesaÑ dinno yeva hoti.
SÈvatthiÑ osarantÊti BhagavatÈ pavÈraÓasa~gaho dinnoti sutasutaÔÔhÈne
yeva yathÈsabhÈvena ekaÑ mÈsaÑ vasitvÈ kattikapuÓÓamÈya uposathaÑ
katvÈ osarante sandhÈya idaÑ vuttaÑ. PubbenÈparanti idha
taruÓasamathavipassanÈsu kammaÑ katvÈ samathavipassanÈ thÈmajÈtÈ
akaÑsu, ayaÑ pubbe viseso2 nÈma. Tato samÈhitena cittena sa~khÈre
sammasitvÈ keci sotÈpattiphalaÑ -pa- keci arahattaÑ sacchikariÑsu, ayaÑ
aparo uÄÈro viseso nÈma.
146. Alanti yuttaÑ. YojanagaÓanÈnÊti ekaÑ yojanaÑ yojanameva,
dasapi yojanÈni yojanÈn’eva, tato uddhaÑ yojanagaÓanÈnÊti vuccanti. Idha
pana yojanasatampi yojanasahassampi adhippetaÑ. PuÔosenÈpÊti puÔosaÑ
vuccati pÈtheyyaÑ, taÑ pÈtheyyaÑ gahetvÈpi upasa~kamituÑ yuttamevÈti
attho. “PuÔaÑsenÈ”tipi pÈÔho, tassattho–puÔo aÑse assÈti puÔaÑso, tena
puÔaÑsena, aÑse pÈtheyyapuÔaÑ vahantenÈpÊti vuttaÑ hoti.
147. IdÈni evar|pehi caraÓehi samannÈgatÈ ettha bhikkh| atthÊti
dassetuÑ santi bhikkhaveti-ÈdimÈha. Tattha catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnantiÈdÊni tesaÑ bhikkh|naÑ abhiniviÔÔhakammaÔÔhÈnadassanatthaÑ vuttÈni.
Tattha sattatiÑsabodhipakkhiyadhammÈ lokiyalokuttarÈ kathitÈ. Tatra hi ye
bhikkh| tasmiÑ khaÓe maggaÑ bhÈventi, tesaÑ lokuttarÈ honti.
ŒraddhavipassakÈnaÑ lokiyÈ. AniccasaÒÒÈbhÈvanÈnuyoganti ettha
saÒÒÈsÊsena vipassanÈ kathitÈ. YasmÈ panettha ÈnÈpÈnakammaÔÔhÈnavasena
______________________________________________________________
1. AnujÈnÈti (Ka)

2. Pubbaviseso (SÊ)
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abhiniviÔÔhÈva1 bah| bhikkh|, tasmÈ sesakammaÔÔhÈnÈni sa~khepena kathetÈ
ÈnÈpÈnakammaÔÔhÈnaÑ vitthÈrena kathento ÈnÈpÈnassati bhikkhavetiÈdimÈha. IdaÑ pana ÈnÈpÈnakammaÔÔhÈnaÑ sabbÈkÈrena Visuddhimagge
vitthÈritaÑ, tasmÈ tattha vuttanayen’evassa PÈÄi-attho ca bhÈvanÈnayo ca
veditabbo.
149. KÈyaÒÒataranti pathavÊkÈyÈdÊsu cat|su kÈyesu aÒÒataraÑ vadÈmi,
vÈyo kÈyaÑ vadÈmÊti attho. Atha vÈ r|pÈyatanaÑ -pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈroti
paÒcavÊsati r|pakoÔÔhÈsÈ r|pakÈyo nÈma. Tesu ÈnÈpÈnaÑ phoÔÔhabbÈyatane
sa~gahitattÈ kÈyaÒÒataraÑ hoti, tasmÈpi evamÈha. TasmÈtihÈti yasmÈ cat|su
kÈyesu aÒÒataraÑ vÈyokÈyaÑ, paÒcavÊsatir|pakoÔÔhÈse vÈ2 r|pakÈye
aÒÒataraÑ ÈnÈpÈnaÑ anupassati, tasmÈ kÈye kÈyÈnupassÊti attho. EvaÑ
sabbattha attho veditabbo. VedanÈÒÒataranti tÊsu vedanÈsu aÒÒataraÑ,
sukhavedanaÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ. SÈdhukaÑ manasikÈranti
pÊtipaÔisaÑveditÈdivasena uppannaÑ sundaramanasikÈraÑ. KiÑ pana
manasikÈro sukhavedanÈ hotÊti. Na hoti, desanÈsÊsaÑ panetaÑ. Yatheva hi
“aniccasaÒÒÈbhÈvanÈnuyogamanuyuttÈ”ti ettha saÒÒÈnÈmena paÒÒÈ vuttÈ,
evamidhÈpi manasikÈranÈmena vedanÈ vuttÈti veditabbÈ. EtasmiÑ catukke3
paÔhamapade pÊtisÊsena vedanÈ vuttÈ, dutiyapade sukhanti sar|pen’eva vuttÈ.
Cittasa~khÈrapadadvaye “saÒÒÈ ca vedanÈ ca cetasikÈ, ete dhammÈ
cittapaÔibaddhÈ cittasa~khÈrÈ”ti4 vacanato “vitakkavicÈre ÔhapetvÈ sabbepi
cittasampayuttakÈ dhammÈ cittasa~khÈre sa~gahitÈ”ti vacanato
cittasa~khÈranÈmena vedanÈ vuttÈ. TaÑ sabbaÑ manasikÈranÈmena
sa~gahetvÈ idha “sÈdhukaÑ manasikÈran”ti Èha.
EvaÑ santepi yasmÈ esÈ vedanÈ ÈrammaÓaÑ na hoti, tasmÈ
vedanÈnupassanÈ na yujjatÊti. No na yujjati, satipaÔÔhÈnavaÓÓanÈyampi hi
“taÑtaÑsukhÈdÊnaÑ vatthuÑ ÈrammaÓaÑ katvÈ vedanÈva vedayati, taÑ
pana vedanÈpavattiÑ upÈdÈya ‘ahaÑ vedayÈmÊ’ti vohÈramattaÑ hotÊ”ti
______________________________________________________________
1. AbhiniviÔÔhÈ (SÊ), abhiniviÔÔhÈ ca (Ka)
3. EkasmiÑ hi catukke (SÊ)

2. PaÒcavÊsati koÔÔhÈse (Ka)
4. Khu 9. 187 piÔÔhe.

100

MajjhimanikÈya

vuttaÑ. Api ca pÊtipaÔisaÑvedÊti-ÈdÊnaÑ atthavaÓÓanÈyametassa parihÈro
vutto yeva. VuttaÒhetaÑ Visuddhimagge–
“DvÊhÈkÈrehi pÊti paÔisaÑviditÈ hoti ÈrammaÓato ca asammohato ca.
KathaÑ ÈrammaÓato pÊti paÔisaÑviditÈ hoti? SappÊtike dve jhÈne
samÈpajjati, tassa samÈpattikkhaÓe jhÈnapaÔilÈbhena ÈrammaÓato pÊti
paÔisaÑviditÈ hoti ÈrammaÓassa paÔisaÑviditattÈ. KathaÑ asammohato (pÊti
paÔisaÑviditÈ hoti)1 ? SappÊtike dve jhÈne samÈpajjitvÈ vuÔÔhÈya
jhÈnasampayuttaÑ pÊtiÑ khayato vayato sammasati, tassa vipassanÈkkhaÓe
lakkhaÓapaÔivedhÈ asammohato pÊti paÔisaÑviditÈ hoti. Vuttampi cetaÑ
paÔisambhidÈyaÑ dÊghaÑ assÈsavasena cittassa ekaggataÑ avikkhepaÑ
pajÈnato sati upaÔÔhitÈ hoti, tÈya satiyÈ tena ÒÈÓena sÈ pÊti paÔisaÑviditÈ
hotÊ’ti2 . Eten’eva nayena avasesapadÈnipi atthato veditabbÈnÊ”ti.
Iti yatheva jhÈnapaÔilÈbhena ÈrammaÓato pÊtisukhacittasa~khÈrÈ
paÔisaÑviditÈ honti, evaÑ iminÈpi jhÈnasampayuttena
vedanÈsa~khÈtamanasikÈrapaÔilÈbhena ÈrammaÓato vedanÈ paÔisaÑviditÈ
hoti. TasmÈ suvuttametaÑ hoti “vedanÈsu vedanÈnupassÊ tasmiÑ samaye
bhikkhu viharatÊ”ti.
NÈhaÑ bhikkhave muÔÔhassatissa asampajÈnassÈti ettha
ayamadhippÈyo–yasmÈ cittapaÔisaÑvedÊ assasissÈmÊti-ÈdinÈ nayena pavatto
bhikkhu kiÒcÈpi assÈsapassÈsanimittaÑ ÈrammaÓaÑ karoti, tassa pana
cittassa ÈrammaÓe satiÒca sampajaÒÒaÒca upaÔÔhapetvÈ pavattanato citte
cittÈnupassÊ yeva nÈmesa hoti. Na hi muÔÔhassatissa asampajÈnassa
ÈnÈpÈnassatibhÈvanÈ atthi. TasmÈ ÈrammaÓato cittapaÔisaÑviditÈdivasena
citte cittÈnupassÊ tasmiÑ samaye bhikkhu viharatÊti. So yaÑ taÑ
abhijjhÈdomanassÈnaÑ pahÈnaÑ, taÑ paÒÒÈya disvÈ sÈdhukaÑ
ajjhupekkhitÈ hotÊti ettha abhijjhÈya kÈmacchandanÊvaraÓaÑ,
domanassavasena
______________________________________________________________
1. ( ) natthi Visuddhimagge.
2. Hoti (SÊ, SyÈ), hoti -pa- evaÑ sÈ pÊti paÔisaÑviditÈ hotÊti (?)
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byÈpÈdanÊvaraÓaÑ dassitaÑ. IdaÑ hi catukkaÑ vipassanÈvasen’eva vuttaÑ,
dhammÈnupssanÈ ca nÊvaraÓapabbÈdivasena chabbidhÈ hoti, tassÈ
nÊvaraÓapabbaÑ Èdi, tassapi idaÑ nÊvaraÓadvayaÑ Èdi, iti
dhammÈnupassanÈya ÈdiÑ dassetuÑ “abhijjhÈdomanassÈnan”ti Èha.
PahÈnanti aniccÈnupassanÈya niccasaÒÒaÑ pajahatÊti evaÑ
pahÈrakaraÒÈÓaÑ adhippetaÑ. TaÑ paÒÒÈya disvÈti taÑ
aniccavirÈganirodhapaÔinissaggÈÒÈÓasa~khÈtaÑ pahÈnaÒÈÓaÑ aparÈya
vipassanÈpaÒÒÈya, tampi aparÈyÈti evaÑ vipassanÈparamparaÑ dasseti.
AjjhupekkhitÈ hotÊti yaÒca samathapaÔipannaÑ ajjhupekkhati, yaÒca ekato
upaÔÔhÈnaÑ ajjhupekkhatÊti dvidhÈ ajjhupekkhati nÈma. Tattha
sahajÈtÈnampi ajjhupekkhanÈ hoti ÈrammaÓassapi ajjhupekkhanÈ, idha
ÈrammaÓa-ajjhupekkhanÈ adhippetÈ. TasmÈtiha bhikkhaveti yasmÈ
aniccÈnupassÊ assasissÈmÊti-ÈdinÈ nayena pavatto na kevalaÑ
nÊvaraÓÈdidhamme, abhijjhÈdomanassasÊsena pana vuttÈnaÑ dhammÈnaÑ
pahÈnaÒÈÓampi paÒÒÈya disvÈ ajjhupekkhitÈ hoti, tasmÈ “dhammesu
dhammÈnupassÊ tasmiÑ samaye bhikkhu viharatÊ”ti veditabbo.
150. PavicinatÊti aniccÈdivasena pavicinati. ItaraÑ padadvayaÑ
etasseva vevacanaÑ. NirÈmisÈti nikkilesÈ. PassambhatÊti
kÈyikacetasikadarathapaÔippassaddhiyÈ kÈyopi cittampi passambhati.
SamÈdhiyatÊti sammÈ Ôhapiyati, appanÈpattaÑ viya hoti. AjjhupekkhitÈ
hotÊti sahajÈta-ajjhupekkhanÈya ajjhupekkhitÈ hoti.
EvaÑ cuddasavidhena kÈyapariggÈhakassa bhikkhuno tasmiÑ kÈye sati
satisambojjha~go, satiyÈ sampayuttaÑ ÒÈÓaÑ dhammavicayasambojjha~go,
taÑsampayuttameva kÈyikacetasikavÊriyaÑ vÊriyasambojjha~go, pÊti,
passaddhi, cittekaggatÈ samÈdhisambojjha~go, imesaÑ channaÑ
sambojjha~gÈnaÑ, anosakkana-anativattanasa~khÈto majjhattÈkÈro
upekkhÈsambojjha~go. Yatheva hi samappavattesu assesu sÈrathino “ayaÑ
olÊyatÊ”ti tudanaÑ vÈ, “ayaÑ atidhÈvatÊ”ti ÈkaÉÉhanaÑ vÈ n’atthi, kevalaÑ
evaÑ passamÈnassa ÔhitÈkÈrova hoti, evameva imesaÑ channaÑ
sambojjha~gÈnaÑ anosakkana-anativattanasa~khÈto majjhattÈkÈro
upekkhÈsambojjha~go nÈma hoti. EttÈvatÈ kiÑ kathitaÑ? EkacittakkhaÓikÈ
nÈnÈrasalakkhaÓÈ vipassanÈsambojjha~gÈ nÈma kathitÈ.
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152. Vivekanissitanti-ÈdÊni vuttatthÈn’eva. Ettha pana
ÈnÈpÈnapariggÈhikÈ sati lokiyÈ hoti, lokiyÈ ÈnÈpÈnÈ1 lokiyasatipaÔÔhÈnaÑ
parip|renti2 , lokiyÈ satipaÔÔhÈnÈ lokuttarabojjha~ge parip|renti, lokuttarÈ
bojjha~gÈ vijjÈvimuttiphalanibbÈnaÑ parip|renti. Iti lokiyassa ÈgataÔÔhÈne
lokiyaÑ kathitaÑ, lokuttarassa ÈgataÔÔhÈne lokuttaraÑ kathitanti. Thero
panÈha “aÒÒattha evaÑ hoti, imasmiÑ pana sutte lokuttaraÑ upari ÈgataÑ,
lokiyÈ ÈnÈpÈnÈ3 lokiyasatipaÔÔhÈne parip|renti2 , lokiyÈ satipaÔÔhÈnÈ lokiye
bojjha~ge parip|renti, lokiyÈ bojjha~gÈ lokuttaraÑ
vijjÈvimuttiphalanibbÈnaÑ parip|renti, vijjÈvimuttipadena hi idha
vijjÈvimuttiphalanibbÈnaÑ adhippetan”ti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
ŒnÈpÈnassatisuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
9. KÈyagatÈsatisuttavaÓÓanÈ
153-4. EvaÑ me sutanti KÈyagatÈsatisuttaÑ. Tattha gehasitÈti
paÒcakÈmaguÓanissitÈ. Sarasa~kappÈti dhÈvanasa~kappÈ. SarantÊti hi sarÈ,
dhÈvantÊti attho. AjjhattamevÈti gocarajjhattasmiÑ yeva. KÈyagatÈsatinti
kÈyapariggÈhikampi kÈyÈrammaÓampi satiÑ. KÈyapariggÈhikanti vutte
samatho kathito hoti, kÈyÈrammaÓanti vutte vipassanÈ. Ubhayena
samathavipassanÈ kathitÈ honti.
Puna caparaÑ -pa-. Evampi bhikkhave bhikkhu kÈyagatÈsatiÑ
bhÈvetÊti satipaÔÔhÈne cuddasavidhena kÈyÈnupassanÈ kathitÈ.
156. AntogadhÈvÈssÈti tassa bhikkhuno bhÈvanÈya abbhantaragatÈva
honti. VijjÈbhÈgiyÈti ettha sampayogavasena vijjaÑ bhajantÊti vijjÈbhÈgiyÈ.
VijjÈbhÈge vijjÈkoÔÔhÈse vattantÊtipi vijjÈbhÈgiyÈ.
______________________________________________________________
1. ŒnÈpÈnaÑ (SÊ), ÈnÈpÈnasati (?)

2. Parip|reti (SÊ)

3. ŒnÈpÈnasati (SÊ)
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Tattha vipassanÈÒÈÓaÑ, manomayiddhi, cha abhiÒÒÈti aÔÔha vijjÈ. Purimena
atthena tÈhi1 sampayuttadhammÈpi vijjÈbhÈgiyÈ. Pacchimena atthena tÈsu
yÈ kÈci ekÈ vijjÈ vijjÈ2 , sesÈ vijjÈbhÈgiyÈti evaÑ vijjÈpi vijjÈya sampayuttÈ
dhammÈpi vijjÈbhÈgiyÈteva veditabbÈ. CetasÈ phuÔoti ettha duvidhaÑ
pharaÓaÑ ÈpopharaÓaÒca dibbacakkhupharaÓaÒca, tattha ÈpokasiÓaÑ
samÈpajjitvÈ Èpena pharaÓaÑ ÈpopharaÓaÑ nÈma. EvaÑ phuÔepi
mahÈsamudde sabbÈ samudda~gamÈ kunnadiyo antogadhÈva honti, ÈlokaÑ
pana vaÉÉhetvÈ dibbacakkhunÈ sakalasamuddassa dassanaÑ
dibbacakkhupharaÓaÑ nÈma. EvaÑ pharaÓepi3 mahÈsamudde sabbÈ
samudda~gamÈ kunnadiyo antogadhÈva honti.
OtÈranti vivaraÑ chiddaÑ. ŒrammaÓanti kilesuppattipaccayaÑ.
Labhetha otÈranti labheyya pavesanaÑ, vinivijjhitvÈ yÈva pariyosÈnÈ
gaccheyyÈti attho. Nikkhepananti nikkhipanaÔÔhÈnaÑ.
157. EvaÑ abhÈvitakÈyagatÈsatiÑ puggalaÑ allamattikapuÒjÈdÊhi
upametvÈ idÈni bhÈvitakÈyagatÈsatiÑ sÈraphalakÈdÊhi upametuÑ
seyyathÈpÊti-ÈdimÈha. Tattha aggaÄaphalakanti kavÈÔaÑ.
158. KÈkapeyyoti mukhavaÔÔiyaÑ nisÊditvÈ kÈkena gÊvaÑ anÈmetvÈva
pÈtabbo. AbhiÒÒÈsacchikaraÓÊyassÈti abhiÒÒÈya sacchikÈtabbassa.
SakkhibhabbataÑ pÈpuÓÈtÊti paccakkhabhÈvaÑ pÈpuÓÈti. Sati sati-Èyataneti
sati satikÈraÓe. KiÑ panettha kÈraÓanti. AbhiÒÒÈva kÈraÓaÑ. ŒÄibandhÈti4
mariyÈdabaddhÈ.
YÈnÊkatÈyÈti yuttayÈnaÑ viya katÈya. VatthukatÈyÈti patiÔÔhÈkatÈya.
AnuÔÔhitÈyÈti anuppavattitÈya. ParicitÈyÈti paricayakatÈya.
SusamÈraddhÈyÈti suÔÔhu samÈraddhÈya susampaggahitÈya. SesaÑ sabbattha
uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
KÈyagatÈsatisuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
______________________________________________________________
1. TÈva (Ka)

2. EkÈ vijjÈ (Ka)

3. PhuÔepi (SÊ, SyÈ)

4. ŒÄibaddhÈti (SÊ, SyÈ)
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10. Sa~khÈrupapattisuttavaÓÓanÈ

160. EvaÑ me sutanti Sa~khÈrupapattisuttaÑ. Tattha
sa~khÈrupapattinti1 sa~khÈrÈnaÑ yeva upapattiÑ2 , na sattassa, na posassa,
puÒÒÈbhisa~khÈrena vÈ bhav|pagakkhandhÈnaÑ upapattiÑ2 .
161. SaddhÈya samannÈgatoti saddhÈdayo paÒca dhammÈ lokikÈ
vaÔÔanti. DahatÊti Ôhapeti. AdhiÔÔhÈtÊti patiÔÔhÈpeti. Sa~khÈrÈ ca vihÈrÈ3 cÈti
saha patthanÈya saddhÈdayova paÒca dhammÈ. TatrupapattiyÈti tasmiÑ
ÔhÈne nibbattanatthÈya. AyaÑ maggo ayaÑ paÔipadÈti saha patthanÈya
paÒca dhammÈva. Yassa hi paÒcadhammÈ atthi, na patthanÈ, tassa gati
anibaddhÈ. Yassa patthanÈ atthi, na paÒca dhammÈ, tassapi anibaddhÈ.
YesaÑ ubhayaÑ atthi, tesaÑ gatinibaddhÈ. YathÈ hi ÈkÈse khittadaÓÉo
aggena vÈ majjhena vÈ m|lena vÈ nipatissatÊti niyamo n’atthi, evaÑ
sattÈnaÑ paÔisandhiggahaÓaÑ aniyataÑ. TasmÈ kusalaÑ kammaÑ katvÈ
ekasmiÑ ÔhÈne patthanaÑ kÈtuÑ vaÔÔati.
165. ŒmaÓÉanti ÈmalakaÑ. YathÈ taÑ parisuddhacakkhussa purisassa
sabbasova pÈkaÔaÑ hoti, evaÑ tassa brahmuno saddhiÑ tattha
nibbattasattehi sahassÊ lokadhÈtu. Esa nayo sabbattha.
167. Subhoti sundaro. JÈtimÈti Èkarasampanno. Suparikammakatoti
dhovanÈdÊhi suÔÔhukataparikammo. PaÓÉukambale nikkhittoti rattakambale
Ôhapito.
168. Satasahassoti lokadhÈtusatasahassamhi ÈlokapharaÓabrahmÈ.
Nikkhanti4 nikkhena kataÑ piÄandhanaÑ, nikkhaÑ nÈma paÒcasuvaÓÓaÑ,
|nakanikkhena kataÑ pasÈdhanaÑ hi ghaÔÔanamajjanakkhamaÑ na hoti,
atirekena kataÑ ghaÔÔanamajjanaÑ khamati, vaÓÓavantaÑ pana na hoti,
pharusadhÈtukaÑ khÈyati. Nikkhena kataÑ ghaÔÔanamajjanaÒceva khamati,
vaÓÓavantaÑ ca hoti. Jambonadanti jambunadiyaÑ nibbattaÑ.
MahÈjamburukkhassa hi ekekÈ sÈkhÈ paÓÓÈsa paÓÓÈsa yojanÈni vaÉÉhitÈ,
tÈsu mahantÈ5 nadiyo sandanti, tÈsaÑ nadÊnaÑ ubhayatÊresu
jambupakkÈnaÑ6 patitaÔÔhÈne suvaÓÓa~kurÈ uÔÔhahanti, te nadÊjalena
______________________________________________________________
1. Sa~khÈruppattinti (SÊ)
4. Nekkhanti (SÊ)

2. UppattiÑ (SÊ)
5. MahantÈ mahantÈ (SÊ)

3. VihÈro (SÊ)
6. JambupaÓÓÈnaÑ (Ka)

UparipaÓÓÈsaÔÔhakathÈ

105

vuyhamÈnÈ anupubbena mahÈsamuddaÑ pavisanti. TaÑ sandhÈya
jambonadanti vuttaÑ. DakkhakammÈra puttaukkÈmukhasukusalasampahaÔÔhanti dakkhena sukusalena kammÈraputtena
ukkÈmukhe pacitvÈ sampahaÔÔhaÑ. UkkÈmukheti uddhane. SampahaÔÔhanti
dhotaghaÔÔitamajjitaÑ. Vatthopame1 ca DhÈtuvibha~ge2 ca piÓÉasodhanaÑ3
vuttaÑ, imasmiÑ sutte katabhaÓÉasodhanaÑ3 vuttaÑ.
YaÑ pana sabbavÈresu pharitvÈ adhimuccitvÈti vuttaÑ, tattha
paÒcavidhaÑ pharaÓaÑ cetopharaÓaÑ kasiÓapharaÓaÑ
dibbacakkhupharaÓaÑ ÈlokapharaÓaÑ sarÊrapharaÓanti. Tattha
cetopharaÓaÑ nÈma lokadhÈtusahasse sattÈnaÑ cittajÈnanaÑ.
KasiÓapharaÓaÑ nÈma lokadhÈtusahasse kasiÓapattharaÓaÑ.
DibbacakkhupharaÓaÑ nÈma ÈlokaÑ vaÉÉhetvÈ dibbena cakkhunÈ
sahassalokadhÈtudassanaÑ. ŒlokapharaÓampi etadeva. SarÊrapharaÓaÑ
nÈma lokadhÈtusahasse sarÊrapabhÈya pattharaÓaÑ. Sabbattha imÈni paÒca
pharaÓÈni avinÈsentena kathetabbanti.
TipiÔakac|ÄÈbhayatthero panÈha “maÓi-opamme kasiÓapharaÓaÑ viya
nikkhopamme sarÊrapharaÓaÑ viya dissatÊ”ti. Tassa vÈdaÑ viya AÔÔhakathÈ
nÈma natthÊti paÔikkhitvÈ sarÊrapharaÓaÑ na sabbakÈlikaÑ, cattÈrimÈni
pharaÓÈni avinÈsetvÈva kathetabbanti vuttaÑ. AdhimuccatÊti padaÑ
pharaÓapadasseva vevacanaÑ, atha vÈ pharatÊti pattharati. AdhimuccatÊti
jÈnÈti.
169. ŒbhÈti-ÈdÊsu ÈbhÈdayo nÈma pÈÔiyekkÈ devÈ n’atthi, tayo
ParittÈbhÈdayo devÈ ÈbhÈ nÈma, ParittÈsubhÈdayo ca. SubhakiÓhÈdayo ca
subhÈ nÈma. VehapphalÈdivÈrÈ pÈkaÔÈ yeva.
Ime tÈva paÒca dhamme bhÈvetvÈ kÈmÈvacaresu nibbattatu,
brahmaloke nibbattaÑ pana ÈsavakkhayaÒca kathaÑ pÈpuÓÈtÊti. Ime paÒca
dhammÈ sÊlaÑ, so imasmiÑ sÊle patiÔÔhÈya kasiÓaparikammaÑ katvÈ tÈ tÈ4
samÈpattiyo bhÈvetvÈ r|pÊbrahmaloke nibbattati, ar|pajjhÈnÈni
______________________________________________________________
1. Ma 1. 46 piÔÔhe.

2. Ma 3. 286 piÔÔhe. 3. ...pasÈdhanaÑ (Ka)

4. TadÈ tÈ (SyÈ, Ka)
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nibbattetvÈ ar|pÊbrahmaloke, samÈpattipadaÔÔhÈnaÑ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ
anÈgÈmiphalaÑ sacchikatvÈ paÒcasu SuddhÈvÈsesu nibbattati. UparimaggaÑ
bhÈvetvÈ ÈsavakkhayaÑ pÈpuÓÈtÊti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
Sa~khÈrupapattisuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

DutiyavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

3. SuÒÒatavagga
1. C|ÄasuÒÒatasuttavaÓÓanÈ
176. EvaÑ me sutanti C|ÄasuÒÒatasuttaÑ. Tattha ekamidanti thero kira
Bhagavato vattaÑ katvÈ attano divÈÔÔhÈnaÑ gantvÈ kÈlaparicchedaÑ katvÈ
nibbÈnÈrammaÓaÑ suÒÒatÈphalasamÈpattiÑ appetvÈ nisinno
yathÈparicchedena vuÔÔhÈsi. Athassa sa~khÈrÈ suÒÒato upaÔÔhahiÑsu. So
suÒÒatÈkathaÑ sotukÈmo jÈto. Athassa etadahosi “na kho pana sakkÈ
dhurena dhuraÑ paharantena viya gantvÈ ‘suÒÒatÈkathaÑ me bhante
kathethÈ’ti BhagavantaÑ vattuÑ, handÈhaÑ yaÑ me BhagavÈ nagarakaÑ
upanissÈya viharanto ekaÑ kathaÑ kathesi, taÑ sÈremi, evaÑ me BhagavÈ
suÒÒatÈkathaÑ kathessatÊ”ti DasabalaÑ sÈrento ekamidanti-ÈdimÈha.
Tattha idanti nipÈtamattameva. KaccimetaÑ bhanteti thero ekapade
ÔhatvÈ saÔÔhipadasahassÈni uggahetvÈ dhÈretuÑ samattho, kiÑ so
“suÒÒatÈvihÈrenÈ”ti ekaÑ padaÑ dhÈretuÑ na sakkhissati, sotukÈmena pana
jÈnantena viya pucchituÑ na vaÔÔati, pÈkaÔaÑ katvÈ vitthÈriyamÈnaÑ
suÒÒatÈkathaÑ sotukÈmo ajÈnanto viya evamÈha. Eko ajÈnantopi jÈnanto
viya hoti, thero evar|paÑ kohaÒÒaÑ kiÑ karissati, attano jÈnanaÔÔhÈnepi
Bhagavato apacitiÑ dassetvÈ “kaccimetan”ti-ÈdimÈha.
PubbepÊti paÔhamabodhiyaÑ nagarakaÑ upanissÈya viharaÓakÈlepi.
EtarahipÊti idÈnipi. EvaÑ pana vatvÈ cintesi “Œnando suÒÒatÈkathaÑ
sotukÈmo, eko pana sotuÑ sakkoti, na uggahetuÑ, eko sotumpi
uggahetumpi sakkoti, na kathetuÑ, Œnando pana sotumpi sakkoti
uggahetumpi kathetumpi, (kathemissa) suÒÒatÈkathan”ti. Iti taÑ kathento
seyyathÈpÊti-ÈdimÈha. Tattha suÒÒo hatthigavÈssavaÄavenÈti tattha
kaÔÔhar|papotthakar|pacittar|pavasena katÈ hatthi-Èdayo atthi,
VessavaÓamandhÈtÈdÊnaÑ ÔhitaÔÔhÈne cittakammavasena katampi,
ratanaparikkhatÈnaÑ1 vÈtapÈnadvÈrabandhamaÒcapÊÔhÈdÊnaÑ vasena
saÓÔhitampi,
______________________________________________________________
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jiÓÓapaÔisa~kharaÓatthaÑ Ôhapitampi jÈtar|parajataÑ atthi,
kaÔÔhar|pÈdivasena katÈ dhammasavanapaÒhapucchanÈdivasena ÈgacchantÈ
ca itthipurisÈpi atthi, tasmÈ na so tehi suÒÒo. IndriyabaddhÈnaÑ
saviÒÒÈÓakÈnaÑ hatthi-ÈdÊnaÑ, icchiticchitakkhaÓe paribhuÒjitabbassa
jÈtar|parajatassa, nibaddhavÈsaÑ vasantÈnaÑ itthipurisÈnaÒca abhÈvaÑ
sandhÈyetaÑ vuttaÑ.
BhikkhusaÑghaÑ paÔiccÈti bhikkh|su hi piÓÉÈya paviÔÔhesupi
vihÈrabhattaÑ sÈdiyantehi bhikkh|hi ceva gilÈnagilÈnupaÔÔhÈkauddesacÊvarakammapasutÈdÊhi ca bhikkh|hi so asuÒÒova hoti, iti1 niccampi
bhikkh|naÑ atthitÈya evamÈha. Ekattanti ekabhÈvaÑ, ekaÑ asuÒÒataÑ
atthÊti attho. Eko asuÒÒabhÈvo atthÊti vuttaÑ hoti. AmanasikaritvÈti citte
akatvÈ anÈvajjitvÈ apaccavekkhitvÈ. GÈmasaÒÒanti gÈmoti pavattavasena vÈ
kilesavasena vÈ uppannaÑ gÈmasaÒÒaÑ. ManussaÒÒÈyapi es’eva nayo.
AraÒÒasaÒÒaÑ paÔicca manasi karoti ekattanti idaÑ araÒÒaÑ, ayaÑ rukkho,
ayaÑ pabbato, ayaÑ nÊlobhÈso vanasaÓÉoti evaÑ ekaÑ araÒÒaÑ yeva
paÔicca araÒÒasaÒÒaÑ manasi karoti. PakkhandatÊti otarati. AdhimuccatÊti
evanti adhimuccati. Ye assu darathÈti ye pavattadarathÈ vÈ kilesadarathÈ vÈ
gÈmasaÒÒaÑ paÔicca bhaveyyuÑ, te idha araÒÒasaÒÒÈya na santi.
Dutiyapadepi es’eva nayo. Atthi cevÈyanti ayaÑ pana ekaÑ araÒÒasaÒÒaÑ
paÔicca uppajjamÈnÈ pavattadarathamattÈ atthi.
YaÑ hi kho tattha na hotÊti yaÑ MigÈramÈtupÈsÈde hatthi-Èdayo viya
imissÈ araÒÒasaÒÒÈya gÈmasaÒÒÈmanussasaÒÒÈvasena uppajjamÈnaÑ
pavattadarathakilesadarathajÈtaÑ, taÑ na hoti. YaÑ pana tattha avasiÔÔhanti
yaÑ MigÈramÈtupÈsÈde bhikkhusaÑgho viya tattha araÒÒasaÒÒÈya
pavattadarathamattaÑ avasiÔÔhaÑ hoti. TaÑ santamidaÑ atthÊti pajÈnÈtÊti
taÑ vijjamÈnameva “atthi idan”ti pajÈnÈti, suÒÒatÈvakkantÊti
suÒÒatÈnibbatti.
177. AmanasikaritvÈ manussasaÒÒanti idha gÈmasaÒÒaÑ na gaÓhÈti.
KasmÈ? EvaÑ kirassa ahosi “manussasaÒÒÈya gÈmasaÒÒaÑ nivattetvÈ,
araÒÒasaÒÒÈya manussasaÒÒaÑ, pathavÊsaÒÒÈya araÒÒasaÒÒaÑ,
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒÈya pathavÊsaÒÒaÑ -panevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒÈya
______________________________________________________________
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ÈkhiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒaÑ, vipassanÈya nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒaÑ,
maggena vipassanaÑ nivattetvÈ anupubbena accantasuÒÒataÑ nÈma
dassessÈmÊ”ti. TasmÈ evaÑ desanaÑ Èrabhi. Tattha pathavÊsaÒÒanti kasmÈ
araÒÒasaÒÒaÑ pahÈya pathavÊsaÒÒaÑ manasi karoti? AraÒÒasaÒÒÈya
visesÈnadhigamanato. YathÈ hi purisassa ramaÓÊyaÑ khettaÔÔhÈnaÑ disvÈ
“idha vuttÈ sÈli-Èdayo suÔÔhu sampajjissanti, mahÈlÈbhaÑ labhissÈmÊ”ti
sattakkhattumpi1 khettaÔÔhÈnaÑ olokentassa sÈli-Èdayo na sampajjanteva,
sace pana taÑ ÔhÈnaÑ vihatakhÈÓukakaÓÔakaÑ katvÈ kasitvÈ vapati, evaÑ
sante sampajjanti, evameva “idaÑ araÒÒaÑ, ayaÑ rukkho, ayaÑ pabbato,
ayaÑ nÊlobhÈso vanasaÓÉo”ti sacepi sattakkhattuÑ2 araÒÒasaÒÒaÑ
manasikaroti, nev|pacÈraÑ na samÈdhiÑ pÈpuÓÈti, pathavÊsaÒÒÈya panassa
dhuvasevanaÑ kammaÔÔhÈnaÑ pathavÊkasiÓaÑ parikammaÑ katvÈ jhÈnÈni
nibbattetvÈ jhÈnapadaÔÔhÈnampi vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ sakkÈ arahattaÑ
pÈpuÓituÑ. TasmÈ araÒÒasaÒÒaÑ pahÈya pathavÊsaÒÒaÑ manasi karoti.
PaÔiccÈti paÔicca sambh|taÑ.
IdÈni yasmiÑ pathavÊkasiÓe so pathavÊsaÒÒÊ hoti, tassa
opammadassanatthaÑ seyyathÈpÊti-ÈdimÈha. Tattha usabhassa etanti
ÈsabhaÑ. AÒÒesaÑ pana gunnaÑ gaÓÉÈpi honti pahÈrÈpi. TesaÑ hi
cammaÑ pasÈriyamÈnaÑ nibbalikaÑ na hoti, usabhassa
lakkhaÓasampannatÈya te dosÈ n’atthi. TasmÈ tassa cammaÑ gahitaÑ.
Sa~kusatenÈti khilasatena. Suvihatanti pasÈretvÈ suÔÔhu vihataÑ.
nakasatasa~kuvihataÑ hi nibbalikaÑ na hoti, sa~kusatena vihataÑ
bheritalaÑ viya nibbalikaÑ hoti. TasmÈ evamÈha. Ukk|lavikk|lanti
uccanÊcaÑ thalaÔÔhÈnaÑ ninnaÔÔhÈnaÑ. NadÊvidugganti nadiyo ceva
duggamaÔÔhÈnaÒca3 . PathavÊsaÒÒaÑ paÔicca manasi karoti ekattanti
kasiÓapathaviyaÑ yeva paÔicca sambh|taÑ ekaÑ saÒÒaÑ manasi karoti.
DarathamattÈti ito paÔÔhÈya sabbavÈresu pavattadarathavasena darathamattÈ
veditabbÈ.
182. AnimittaÑ cetosamÈdhinti vipassanÈcittasamÈdhiÑ. So hi
niccanimittÈdivirahito animittoti vuccati. Imameva kÈyanti vipassanÈya
vatthuÑ dasseti. Tattha imamevÈti imaÑ eva catumahÈbh|tikaÑ.
______________________________________________________________
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SaÄÈyatanikanti saÄÈyatanapaÔisaÑyuttaÑ. JÊvitapaccayÈti yÈva
jÊvitindriyÈnaÑ pavatti, tÈva jÊvitapaccayÈ pavattadarathamattÈ atthÊti vuttaÑ
hoti.
183. Puna animittanti vipassanÈya paÔivipassanaÑ dassetuÑ vuttaÑ.
KÈmÈsavaÑ paÔiccÈti kÈmÈsavaÑ paÔicca uppajjanapavattadarathÈ idha na
santi, ariyamagge ceva ariyaphale ca natthÊti vuttaÑ hoti. Imameva kÈyanti
idaÑ upÈdisesadarathadassanatthaÑ vuttaÑ. Iti manussasaÒÒÈya
gÈmasaÒÒaÑ nivattetvÈ -pa- maggena vipassanaÑ nivattetvÈ anupubbena
accantasuÒÒatÈ nÈma dassitÈ hoti.
184. Parisuddhanti nirupakkilesaÑ. Anuttaranti uttaravirahitaÑ
sabbaseÔÔhaÑ. SuÒÒatanti suÒÒataphalasamÈpattiÑ. TasmÈti yasmÈ atÊtepi,
BuddhapaccekabuddhabuddhasÈvakasa~khÈtÈ samaÓabrÈhmaÓÈ, anÈgatepi,
etarahipi BuddhabuddhasÈvakasa~khÈtÈ samaÓabrÈhmaÓÈ imaÑ yeva
parisuddhaÑ paramaÑ anuttaraÑ suÒÒataÑ upasampajja vihariÑsu
viharissanti viharanti ca, tasmÈ. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
C|ÄasuÒÒatasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
2. MahÈsuÒÒatasuttavaÓÓanÈ
185. EvaÑ me sutanti MahÈsuÒÒatasuttaÑ. Tattha kÈÄakhemakassÈti
chavivaÓÓena so kÈÄo, Khemakoti panassa nÈmaÑ. VihÈroti tasmiÑ yeva
NigrodhÈrÈme ekasmiÑ padese pÈkÈrena parikkhipitvÈ dvÈrakoÔÔhakaÑ
mÈpetvÈ haÑsavaÔÔakÈdisenÈsanÈni ceva maÓÉalamÈÄabhojanasÈlÈdÊni ca
patiÔÔhapetvÈ kato vihÈro. SambahulÈni senÈsanÈnÊti maÒco pÊÔhaÑ bhisi
bimbohanaÑ taÔÔikÈ cammakhaÓÉo tiÓasanthÈro paÓÓasanthÈro
palÈlasanthÈroti-ÈdÊni paÒÒattÈni honti, maÒcena maÒcaÑ -papalÈlasanthÈreneva palÈlasanthÈraÑ Èhacca ÔhapitÈni, gaÓabhikkh|naÑ
vasanaÔÔhÈnasadisaÑ ahosi.
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SambahulÈ nu khoti Bhagavato Bodhipalla~ke yeva sabbakilesÈnaÑ
samugghÈÔitattÈ saÑsayo nÈma n’atthi, vitakkapubbabhÈgÈ pucchÈ,
vitakkapubbabhÈge1 cÈyaÑ nukÈro nipÈtamatto. PÈÔimatthakaÑ2 gacchante
avinicchito nÈma na hoti. Ito kira pubbe BhagavatÈ dasa dvÈdasa bhikkh|
ekaÔÔhÈne vasantÈ na diÔÔhapubbÈ.
Athassa etadahosi–gaÓavÈso nÈmÈyaÑ vaÔÔe ÈciÓÓasamÈciÓÓo nadÊotiÓÓa-udakasadiso, nirayatiracchÈnayonipettivisayÈsurakÈyesupi,
manussalokadevalokabrahmalokesupi gaÓavÈsova ÈciÓÓo.
Dasayojanasahasso hi nirayo tipucuÓÓabharitÈ nÈÄi viya sattehi nirantaro,
paÒcavidhabandhanakammakÈraÓakaraÓaÔÔhÈne sattÈnaÑ pamÈÓaÑ vÈ
paricchedo vÈ n’atthi, tathÈ vÈsÊhi tacchanÈdiÔhÈnesu, iti gaÓabh|tÈva
paccanti. TiracchÈnayoniyaÑ ekasmiÑ vammike upacikÈnaÑ pamÈÓaÑ vÈ
paricchedo vÈ n’atthi, tathÈ ekekabilÈdÊsupi kipillikÈdÊnaÑ.
TiracchÈnayoniyampi3 gaÓavÈsova. PetanagarÈni ca gÈvutikÈni
aÉÉhayojanikÈnipi petabharitÈni honti. EvaÑ pettivisayepi gaÓavÈsova.
AsurabhavanaÑ dasayojanasahassaÑ kaÓÓe pakkhittas|ciyÈ kaÓÓabilaÑ
viya hoti, iti asurakÈyepi gaÓavÈsova. Manussaloke SÈvatthiyaÑ
sattapaÓÓÈya kulasatasahassÈni, RÈjagahe anto ca bahi ca aÔÔhÈrasa
manussakoÔiyo vasiÑsu. EvaÑ aÒÒesupi ÔhÈnes|ti manussalokepi
gaÓavÈsova. Bh|madevatÈ ÈdiÑ katvÈ devalokabrahmalokesupi gaÓavÈsova.
Ekekassa hi devaputtassa aÉÉhatiyÈ nÈÔakakoÔiyo honti, navapi koÔiyo honti,
ekaÔÔhÈne dasasahassÈpi brahmÈno vasanti.
Tato cintesi “mayÈ satasahassakappÈdhikÈni cattÈri asa~khyeyyÈni
gaÓavÈsaviddhaÑsanatthaÑ dasa pÈramiyo p|ritÈ, ime ca bhikkh| ito paÔÔhÈ
yeva gaÓaÑ bandhitvÈ gaÓÈbhiratÈ jÈtÈ ananucchavikaÑ karontÊ”ti. So
dhammasaÑvegaÑ uppÈdetvÈ puna cintesi “sace ‘ekaÔÔhÈne dvÊhi bhikkh|hi
na vasitabban’ti sakkÈ bhaveyya sikkhÈpadaÑ paÒÒÈpetuÑ, sikkhÈpadaÑ
paÒÒÈpeyyaÑ, na kho panetaÑ sakkÈ. HandÈhaÑ mahÈsuÒÒatÈpaÔipattiÑ
nÈma
______________________________________________________________
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suttantaÑ desemi, yaÑ sikkhÈkÈmÈnaÑ kulaputtÈnaÑ sikkhÈpadapaÒÒatti
viya nagaradvÈre nikkhittasabbakÈyika-ÈdÈso viya ca bhavissati. Tato yathÈ
nÈmekasmiÑ ÈdÈse khattiyÈdayo attano vajjaÑ disvÈ taÑ pahÈya anavajjÈ
honti, evamevaÑ mayi parinibbutepi paÒcavassasahassÈni imaÑ suttaÑ
ÈvajjitvÈ gaÓaÑ vinodetvÈ ekÊbhÈvÈbhiratÈ kulaputtÈ vaÔÔadukkhassa antaÑ
karissantÊ”ti. Bhagavato ca manorathaÑ p|rentÈ viya imaÑ suttaÑ ÈvajjitvÈ
gaÓaÑ vinodetvÈ vaÔÔadukkhaÑ khepetvÈ parinibbutÈ kulaputtÈ
gaÓanapathaÑ vÊtivattÈ. VÈlikapiÔÔhivihÈrepi hi Œbhidhammika-abhayatthero
nÈma vass|panÈyikasamaye sambahulehi bhikkh|hi saddhiÑ imaÑ suttaÑ
sajjhÈyitvÈ “SammÈsambuddho evaÑ kÈreti, mayaÑ kiÑ karomÈ”ti Èha. Te
sabbepi antovasse gaÓaÑ vinodetvÈ ekÊbhÈvÈbhiratÈ arahattaÑ pÈpuÓiÑsu.
GaÓabhedanaÑ nÈma idaÑ suttanti.
186. GhaÔÈyÈti evaÑnÈmakassa Sakkassa. VihÈreti ayampi vihÈro
NigrodhÈrÈmasseva ekadese KÈÄakhemakassa vihÈro viya katoti veditabbo.
CÊvarakammanti jiÓÓamalinÈnaÑ aggaÄaÔÔhÈnuppÈdanadhovanÈdÊhi
kataparibhaÓÉampi, cÊvaratthÈya uppannavatthÈnaÑ vicÈraÓasibbanÈdÊhi
akataÑ saÑvidhÈnampi vaÔÔati, idha pana akataÑ saÑvidhÈnaÑ adhippetaÑ.
ManussÈ hi Œnandattherassa cÊvarasÈÔake adaÑsu. TasmÈ thero sambahule
bhikkh| gahetvÈ tattha cÊvarakammaÑ akÈsi. Tepi bhikkh| pÈtova
s|cipÈsakassa paÒÒÈyanakÈlato paÔÔhÈya nisinnÈ apaÒÒÈyanakÈle uÔÔhahanti.
S|cikamme niÔÔhite yeva senÈsanÈni saÑvidahissÈmÈti na saÑvidahiÑsu.
CÊvarakÈrasamayo noti thero kira cintesi “addhÈ etehi bhikkh|hi na
paÔisÈmitÈni senÈsanÈni, BhagavatÈ ca diÔÔhÈni bhavissanti. Iti anattamano
SatthÈ suÔÔhu niggahetukÈmo, imesaÑ bhikkh|naÑ upatthambho
bhavissÈmÊ”ti. TasmÈ evamÈha. AyaÑ panettha adhippÈyo “na bhante ime
bhikkh| kammÈrÈmÈ eva, cÊvarakiccavasena pana evaÑ vasantÊ”ti.
Na kho ŒnandÈti Œnanda kammasamayo vÈ hotu akammasamayo vÈ,
cÊvarakÈrasamayo vÈ hotu acÊvarakÈrasamayo vÈ, atha kho sa~gaÓikÈrÈmo
bhikkhu na sobhati yeva. MÈ tvaÑ anupatthambhaÔÔhÈne upatthambho
ahosÊti. Tattha sa~gaÓikÈti sakaparisasamodhÈnaÑ. GaÓoti
nÈnÈjanasamodhÈnaÑ. Iti sa~gaÓikÈrÈmo vÈ hotu
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gaÓÈrÈmo vÈ, sabbathÈpi gaÓabÈhullÈbhirato gaÓabandhanabaddho bhikkhu
na sobhati, pacchÈbhatte pana divÈÔÔhÈnaÑ sammajjitvÈ sudhotahatthapÈdo
m|lakammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ ekÈrÈmatamanuyutto bhikkhu BuddhasÈsane
sobhati. Nekkhammasukhanti kÈmato nikkhantassa1 sukhaÑ.
Pavivekasukhampi kÈmapavivekasukhameva. RÈgÈdÊnaÑ pana
v|pasamatthÈya saÑvattatÊti upasamasukhaÑ. MaggasambodhatthÈya
saÑvattatÊti sambodhisukhaÑ2 . NikÈmalÈbhÊti kÈmalÈbhÊ icchitalÈbhÊ.
AkicchalÈbhÊti adukkhalÈbhÊ. AkasiralÈbhÊti vipulalÈbhÊ.
SÈmÈyikanti appitappitasamaye kilesehi vimuttaÑ. Kantanti manÈpaÑ.
Cetovimuttinti r|pÈr|pÈvacaracittavimuttiÑ. VuttaÒhetaÑ “cattÈri ca
jhÈnÈni catasso ca ar|pasamÈpattiyo, ayaÑ sÈmÈyiko vimokkho”ti3 .
AsÈmÈyikanti na samayavasena kilesehi vimuttaÑ, atha kho
accantavimuttaÑ lokuttaraÑ vuttaÑ. VuttaÑ hetaÑ “cattÈro ca ariyamaggÈ
cattÈri ca sÈmaÒÒaphalÈni, ayaÑ asÈmÈyiko vimokkho”ti3 . Akuppanti
kilesehi akopetabbaÑ.
EttÈvatÈ kiÑ kathitaÑ hoti? Sa~gaÓikÈrÈmo bhikkhu
gaÓabandhanabaddho n’eva lokiyaguÓaÑ, na ca lokuttaraguÓaÑ nibbattetuÑ
sakkoti, gaÓaÑ vinodetvÈ pana ekÈbhirato sakkoti. TathÈ hi VipassÊ
bodhisatto caturÈsÊtiyÈ pabbajitasahassehi parivuto satta vassÈni vicaranto
SabbaÒÒuguÓaÑ nibbattetuÑ nÈsakkhi, gaÓaÑ vinodetvÈ satta divase
ekÊbhÈvÈbhirato BodhimaÓÉaÑ Èruyha SabbaÒÒuguÓaÑ nibbattesi.
AmhÈkaÑ bodhisatto paÒcavaggiyehi saddhiÑ chabbassÈni vicaranto
SabbaÒÒuguÓaÑ nibbattetuÑ nÈsakkhi, tesu pakkantesu ekÊbhÈvÈbhirato
BodhimaÓÉaÑ Èruyha SabbaÒÒuguÓaÑ nibbattesi.
EvaÑ sa~gaÓikÈrÈmassa guÓÈdhigamÈbhÈvaÑ dassetvÈ idÈni
dosuppattiÑ dassento nÈhaÑ ŒnandÈti-ÈdimÈha. Tattha r|panti sarÊraÑ.
Yattha rattassÈti yasmiÑ r|pe rÈgavasena rattassa. Na uppajjeyyunti
yasmiÑ r|pe rattassa na uppajjeyyuÑ, taÑ r|paÑ na samanupassÈmi, atha
kho SÈriputtamoggallÈnÈnaÑ DasabalasÈvakattupagamanasa~khÈtena
aÒÒathÈbhÈvena
______________________________________________________________
1. Nekkhamassa (Ka)

2. SambodhasukhaÑ (SÊ)

3. Khu 9. 236 PaÔisambhidÈmagge.
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SaÒcayassa viya, UpÈligahapatino aÒÒathÈbhÈvena NÈÔaputtassa viya,
PiyajÈtikasutte1 seÔÔhi-ÈdÊnaÑ viya ca uppajjanti yeva.
187. AyaÑ kho panÈnandÈti ko anusandhi? Sace hi koci dubbuddhÊ
navapabbajito vadeyya “SammÈsambuddho khettaÑ paviÔÔhÈ gÈviyo viya
amhe yeva gaÓato nÊharati, ekÊbhÈve niyojeti, sayaÑ pana
rÈjarÈjamahÈmattÈdÊhi parivuto viharatÊ”ti, tassa
vacanokÈsupacchedanatthaÑ “cakkavÈÄapariyantÈya parisÈya majjhe
nisinnopi TathÈgato ekakovÈ”ti dassetuÑ imaÑ desanaÑ Èrabhi. Tattha
sabbanimittÈnanti r|pÈdÊnaÑ sa~khatanimittÈnaÑ. Ajjhattanti
visayajjhattaÑ2. SuÒÒatanti suÒÒataphalasamÈpattiÑ. Tatra ceti upayogatthe
bhummaÑ, taÑ ceti vuttaÑ hoti. Puna tatrÈti tasmiÑ parisamajjhe Ôhito.
VivekaninnenÈti nibbÈnaninnena. ByantÊbh|tenÈti ÈsavaÔÔhÈnÊyadhammehi
vigatantena nissaÔena visaÑyuttena. UyyojanikapaÔisaÑyuttanti gacchatha
tumheti evaÑ uyyojanikena vacanena paÔisaÑyuttaÑ.
KÈya pana velÈya BhagavÈ evaÑ katheti? PacchÈbhattakiccavelÈya vÈ,
purimayÈmakiccavelÈya vÈ. BhagavÈ hi pacchÈbhatte GandhakuÔiyaÑ
sÊhaseyyaÑ kappetvÈ vuÔÔhÈya phalasamÈpattiÑ appetvÈ nisÊdati, tasmiÑ
samaye dhammassavanatthÈya parisÈ sannipatanti, atha BhagavÈ kÈlaÑ
viditvÈ GandhakuÔito nikkhamitvÈ BuddhÈsanavaragato dhammaÑ desetvÈ
bhesajjatelapÈkaÑ gaÓhanto viya kÈlaÑ anatikkamitvÈ vivekaninnena
cittena parisaÑ uyyojeti. PurimayÈmepi3 “abhikkantÈ kho vÈseÔÔhÈ ratti,
yassa dÈni kÈlaÑ maÒÒathÈ”ti4 evaÑ uyyojeti. BuddhÈnaÑ hi bodhipattito
paÔÔhÈya dve paÒcaviÒÒÈÓÈnipi ninbbÈnaninnÈneva. TasmÈtihÈnandÈti yasmÈ
suÒÒatÈvihÈro santo paÓÊto, tasmÈ.
188. AjjhattamevÈti gocarajjhattameva. AjjhattaÑ suÒÒatanti idha
niyakajjhattaÑ, attano paÒcasu khandhesu nissitanti attho. SampajÈno hotÊti
kammaÔÔhÈnassa asampajjanabhÈvajÈnanena sampajÈno. BahiddhÈti parassa
paÒcasu khandhesu. AjjhattabahiddhÈti kÈlena ajjhattaÑ kÈlena
______________________________________________________________
1. JÈtikasutte (Ka) Ma 2. 309 piÔÔhe.
3. PurimayÈme (Ka)

2. NiyakajjhattaÑ (SÊ, SyÈ)
4. DÊ 3. 176 piÔÔhe.
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bahiddhÈ. ŒneÒjanti ubhatobhÈgavimuttÈ bhavissÈmÈti ÈneÒjaÑ
ar|pasamÈpattiÑ manasikaroti.
TasmiÑ yeva purimasminti pÈdakajjhÈnaÑ sandhÈya vuttaÑ.
ApaguÓapÈdakajjhÈnato vuÔÔhitassa hi ajjhattaÑ suÒÒataÑ manasikaroto
tattha cittaÑ na pakkhandati. Tato “parassa santÈne nu kho kathan”ti
bahiddhÈ manasi karoti, tatthapi na pakkhandati. Tato “kÈlena attano
santÈne, kÈlena parassa santÈne nu kho kathan”ti ajjhattabahiddhÈ manasi
karoti, tatthapi na pakkhandati. Tato ubhatobhÈgavimutto hotukÈmo
“ar|pasamÈpattiyaÑ nu kho kathan”ti ÈneÒjaÑ manasi karoti, tatthapi na
pakkhandati. IdÈni “na me cittaÑ pakkhandatÊti vissaÔÔhavÊriyena
upaÔÔhÈkÈdÊnaÑ pacchato na caritabbaÑ, pÈdakajjhÈnameva pana sÈdhukaÑ
punappunaÑ manasikÈtabbaÑ. Evamassa rukkhe chindato pharasumhi
avahante puna nisitaÑ kÈretvÈ chindantassa chijjesu pharasu viya
kammaÔÔhÈne manasikÈro vahatÊ”ti dassetuÑ tasmiÑyevÈti-ÈdimÈha.
IdÈnissa evaÑ paÔipannassa yaÑ yaÑ manasikaroti, tattha tattha manasikÈro
sampajjatÊti dassento pakkhandatÊti Èha.
189. IminÈ vihÈrenÈti iminÈ samathavipassanÈvihÈrena. Itiha tattha
sampajÈnoti iti ca~kamantopi tasmiÑ kammaÔÔhÈne sampajjamÈne
“sampajjati me kammaÔÔhÈnan”ti jÈnanena sampajÈno hoti. SayatÊti nipajjati.
Ettha kaÒci kÈlaÑ ca~kamitvÈ “idÈni ettakaÑ kÈlaÑ ca~kamituÑ
sakkhissÈmÊ”ti ÒatvÈ iriyÈpathaÑ ahÈpetvÈ ÔhÈtabbaÑ. Esa nayo
sabbavÈresu. Na kathessÈmÊti, itiha tatthÈti evaÑ na kathessÈmÊti jÈnanena
tattha sampajÈnakÈrÊ hoti.
Puna dutiyavÈre evar|piÑ kathaÑ kathessÈmÊti jÈnanena sampajÈnakÈrÊ
hoti, imassa bhikkhuno samathavipassanÈ taruÓÈva, tÈsaÑ
anurakkhaÓatthaÑ–
“ŒvÈso gocaro bhassaÑ, puggalo atha bhojanaÑ.
Utu iriyÈpatho ceva, sappÈyo sevitabbako”ti–
Satta sappÈyÈni icchitabbÈni. TesaÑ dassanatthamidaÑ vuttaÑ.
VitakkavÈresu avitakkanassa ca vitakkanassa ca jÈnanena sampajÈnatÈ
veditabbÈ.
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190. Iti vitakkapahÈnena dve magge kathetvÈ idÈni tatiyamaggassa
vipassanaÑ Ècikkhanto paÒca kho ime Œnanda kÈmaguÓÈti-ÈdimÈha.
Œyataneti tesu yeva kÈmaguÓesu kismiÒcideva kilesuppattikÈraÓe.
SamudÈcÈroti samudÈcaraÓato appahÊnakileso. EvaÑ santanti evaÑ
vijjamÈnameva. SampajÈnoti kammaÔÔhÈnassa asampattijÈnanena sampajÈno.
DutiyavÈre evaÑ santametanti evaÑ sante etaÑ1. SampajÈnoti
kammaÔÔhÈnasampattijÈnanena sampajÈno. AyaÑ hi “pahÊno nu kho me
paÒcasu kÈmaguÓesu chandarÈgo, no”ti paccavekkhamÈno apahÊnabhÈvaÑ
ÒatvÈ vÊriyaÑ paggahetvÈ taÑ anÈgÈmimaggena samugghÈÔeti, tato
maggÈnantaraÑ phalaÑ, phalato vuÔÔhÈya paccavekkhamÈno pahÊnabhÈvaÑ
jÈnÈti, tassa jÈnanena “sampajÈno hotÊ”ti vuttaÑ.
191. IdÈni arahattamaggassa vipassanaÑ Ècikkhanto paÒca kho ime
Œnanda upÈdÈnakkhandhÈti-ÈdimÈha. Tattha so pahÊyatÊti r|pe asmÊti mÈno
asmÊti chando asmÊti anusayo pahÊyati. TathÈ vedanÈdÊsu sampajÈnatÈ
vuttanayen’eva veditabbÈ.
Ime kho te Œnanda dhammÈti heÔÔhÈ kathite
samathavipassanÈmaggaphaladhamme sandhÈyÈha. KusalÈyatikÈti kusalato
ÈgatÈ. KusalÈ hi kusalÈpi honti kusalÈyatikÈpi, seyyathidaÑ2,
paÔhamajjhÈnaÑ kusalaÑ, dutiyajjhÈnaÑ kusalaÑ ceva kusalÈyatikaÑ ca
-pa- ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ kusalaÑ, nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ kusalaÑ ceva
kusalÈyatikaÑ ca, nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ kusalaÑ, sotÈpattimaggo
kusalo ceva kusalÈyatiko ca -pa- anÈgÈmimaggo kusalo, arahattamaggo
kusalo ceva kusalÈyatiko ca. TathÈ paÔhamajjhÈnaÑ kusalaÑ,
taÑsampayuttakÈ dhammÈ kusalÈ ceva kusalÈyatikÈ ca -pa- arahattamaggo
kusalo, taÑsampayuttakÈ dhammÈ kusalÈ ceva kusalÈyatikÈ ca.
AriyÈti nikkilesÈ visuddhÈ. LokuttarÈti loke uttarÈ visiÔÔhÈ.
AnavakkantÈ pÈpimatÈti pÈpimantena mÈrena anokkantÈ.
______________________________________________________________
1. EvaÑ santanti evaÑ sante (SyÈ)

2. KathaÑ? (?)
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VipassanÈpÈdakÈ aÔÔha samÈpattiyo appetvÈ nisinnassa hi bhikkhuno cittaÑ
mÈro na passati, “idaÑ nÈma ÈrammaÓaÑ nissÈya saÑvattatÊ”ti jÈnituÑ na
sakkoti. TasmÈ “anavakkantÈ”ti vuttaÑ.
TaÑ kiÑ maÒÒasÊti idaÑ kasmÈ Èha? GaÓepi1 eko ÈnisaÑso atthi, taÑ
dassetuÑ idamÈha. Anubandhitunti anugacchituÑ paricarituÑ2.
Na kho ŒnandÈti ettha kiÒcÈpi BhagavatÈ “sutÈvudho3 bhikkhave
ariyasÈvako akusalaÑ pajahati, kusalaÑ bhÈveti, sÈvajjaÑ pajahati,
anavajjaÑ bhÈveti, suddhaÑ attÈnaÑ pariharatÊ”ti4 bahussuto
paÒcÈvudhasampanno yodho viya vutto, yasmÈ pana yo sutapariyattiÑ
uggahetvÈpi tadanucchavikaÑ anulomapaÔipadaÑ na paÔipajjati, na tassa
taÑ ÈvudhaÑ hoti. Yo paÔipajjati, tasseva hoti. TasmÈ etadatthaÑ
anubandhituÑ nÈrahatÊti dassento na kho ŒnandÈti Èha.
IdÈni yadatthaÑ anubandhitabbo, taÑ dassetuÑ yÈ ca khoti-ÈdimÈha. Iti
imasmiÑ sutte tÊsu ÔhÈnesu dasa kathÈvatth|ni ÈgatÈni. “Iti evar|paÑ
kathaÑ kathessÈmÊ”ti sappÈyÈsappÈyavasena ÈgatÈni, “yadidaÑ suttaÑ
geyyan”ti ettha sutapariyattivasena ÈgatÈni, imasmiÑ ÔhÈne
parip|raÓavasena ÈgatÈni. TasmÈ imasmiÑ sutte dasa kathÈvatth|ni
kathentena imasmiÑ ÔhÈne ÔhatvÈ kathetabbÈni.
IdÈni yasmÈ ekaccassa ekakassa viharatopi attho na sampajjati, tasmÈ
taÑ sandhÈya ekÊbhÈve ÈdÊnavaÑ dassento evaÑ sante kho ŒnandÈtiÈdimÈha. Tattha evaÑ santeti evaÑ ekÊbhÈve sante.
193. SatthÈti bÈhirako titthakaraSatthÈ. AnvÈvattantÊti anu-Èvattanti
upasa~kamanti. MucchaÑ kÈmayatÊti mucchanataÓhaÑ pattheti, pavattetÊti
attho. Œcariy|paddavenÈti abbhantare uppannena kiles|paddavena
Ècariyassupaddavo. Sesupaddavesupi es’eva nayo. AvadhiÑsu nanti
mÈrayiÑsu naÑ. Etena hi5 guÓamaraÓaÑ kathitaÑ.
______________________________________________________________
1. GaÓe hi (SyÈ, Ka)
3. SutavÈ (sabbattha)

2. ParivattituÑ (Ka), parivÈrituÑ (SyÈ)
4. AÑ 2. 480 piÔÔhe.
5. Etenassa (SÊ)
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VinipÈtÈyÈti suÔÔhu nipatanÈya. KasmÈ pana brahmacÈrupaddavova
“dukkhavipÈkataro ca kaÔukavipÈkataro ca vinipÈtÈya ca saÑvattatÊ”ti
vuttoti. BÈhirapabbajjÈ hi appalÈbhÈ, tattha mahanto nibbattetabbaguÓo
n’atthi, aÔÔhasamÈpattipaÒcÈbhiÒÒÈmattakameva hoti. Iti yathÈ
gadrabhapiÔÔhito patitassa mahantaÑ dukkhaÑ na hoti, sarÊrassa
paÑsumakkhanamattameva hoti, evaÑ bÈhirasamaye lokiyaguÓamattatova
parihÈyati, tena purimaÑ upaddavadvayaÑ na evaÑ vuttaÑ. SÈsane pana
pabbajjÈ mahÈlÈbhÈ, tattha cattÈro maggÈ cattÈri phalÈni nibbÈnanti mahantÈ
adhigantabbaguÓÈ. Iti yathÈ ubhato sujÈto khattiyakumÈro
hatthikkhandhavaragato nagaraÑ anusaÒcaranto hatthikkhandhato patito
mahÈdukkhaÑ nigacchati, evaÑ sÈsanato parihÈyamÈno navahi
lokuttaraguÓehi parihÈyati. TenÈyaÑ brahmacÈrupaddavo evaÑ vutto.
196. TasmÈti yasmÈ sesupaddavehi brahmacÈrupaddavo
dukkhavipÈkataro, yasmÈ vÈ sapattapaÔipattiÑvÊtikkamanto dÊgharattaÑ
ahitÈya dukkhÈya saÑvattati, mittapaÔipattiÑ hitÈya, tasmÈ. EvaÑ
uparimenapi heÔÔhimenapi atthena yojetabbaÑ. MittavatÈyÈti
mittapaÔipattiyÈ. SapattavatÈyÈti verapaÔipattiyÈ.
Vokkamma ca SatthusÈsanÈti dukkaÔadubbhÈsitamattampi hi saÒcicca
vÊtikkamanto vokkamma vattati nÈma. Tadeva avÊtikkamanto na vokkamma
vattati nÈma.
Na vo ahaÑ Œnanda tathÈ parakkamissÈmÊti ahaÑ tumhesu tathÈ na
paÔipajjissÈmi. Œmaketi apakke. Œmakamatteti Èmake nÈtisukkhe bhÈjane.
KumbhakÈro hi ÈmakaÑ nÈtisukkhaÑ apakkaÑ ubhohi hatthehi saÓhikaÑ
gaÓhÈti “mÈ bhijjat|”ti1. Iti yathÈ kumbhakÈro tattha paÔipajjati, nÈhaÑ
tumhesu tathÈ paÔipajjissÈmi. Niggayha niggayhÈti sakiÑ ovaditvÈ tuÓhÊ na
bhavissÈmi, niggaÓhitvÈ niggaÓhitvÈ punappunaÑ ovadissÈmi anusÈsissÈmi.
Pavayha pavayhÈti2 dose pavÈhetvÈ pavÈhetvÈ. YathÈ pakkabhÈjanesu
kumbhakÈro bhinnachinnajajjarÈni
______________________________________________________________
1. MÈ bhijjÊti (SyÈ), mÈ bhijjÈti (SÊ)

2. Paggayha paggayhÈti (Ka)
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pavÈhetvÈ ekato katvÈ supakkÈn’eva ÈkoÔetvÈ ÈkoÔetvÈ gaÓhÈti, evameva
ahampi pavÈhetvÈ pavÈhetvÈ punappunaÑ ovadissÈmi anusÈsissÈmi. Yo
sÈro so ÔhassatÊti evaÑ vo mayÈ ovadiyamÈnÈnaÑ yo maggaphalasÈro, so
Ôhassati. Api ca lokiyaguÓÈpi idha sÈrotveva adhippetÈ. SesaÑ sabbattha
uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
MahÈsuÒÒatasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
3. Acchariya-abbhutasuttavaÓÓanÈ
197. EvaÑ me sutanti Acchariya-abbhutasuttaÑ. Tattha yatra hi nÈmÈti
acchariyatthe nipÈto, yo nÈma TathÈgatoti attho. ChinnapapaÒceti ettha
papaÒcÈ nÈma taÓhÈ mÈno diÔÔhÊti ime tayo kilesÈ. ChinnavaÔumeti ettha
vaÔumanti kusalÈkusalakammavaÔÔaÑ vuccati. PariyÈdinnavaÔÔeti tasseva
vevacanaÑ. SabbadukkhavÊtivatteti sabbaÑ vipÈkavaÔÔasa~khÈtaÑ dukkhaÑ
vÊtivatte. AnussarissatÊti1 idaÑ yatrÈti nipÈtavasena anÈgatavacanaÑ, attho
panettha atÊtavasena veditabbo. BhagavÈ hi te Buddhe anussari, na idÈni
anussarissati. EvaÑjaccÈti VipassÊ-Èdayo khattiyajaccÈ, KakusandhÈdayo
brÈmaÓajaccÈti. EvaÑgottÈti vipassÊ-Èdayo koÓÉaÒÒagottÈ, kakusandhÈdayo
kassapagottÈti. EvaÑsÊlÈti lokiyalokuttarasÊlena evaÑsÊlÈ. EvaÑdhammÈti
ettha samÈdhipakkhÈ dhammÈ adhippetÈ. Lokiyalokuttarena samÈdhinÈ
evaÑsamÈdhinoti attho. EvaÑpaÒÒÈti lokiyalokuttarapaÒÒÈya evaÑpaÒÒÈ.
EvaÑvihÈrÊti ettha pana heÔÔhÈ samÈdhipakkhÈnaÑ dhammÈnaÑ gahitattÈ
vihÈro gahitova, puna kasmÈ gahitameva gaÓhÈtÊti ce, na idaÑ gahitameva.
IdaÑ hi nirodhasamÈpattidÊpanatthaÑ, tasmÈ evaÑnirodhasamÈpattivihÈrÊti
ayamettha attho.
______________________________________________________________
1. JÈnissatÊti (SÊ)

120

MajjhimanikÈya

EvaÑvimuttÈti ettha vikkhambhanavimutti tada~gavimutti
samucchedavimutti paÔippassaddhivimutti nissaraÓavimuttÊti paÒcavidhÈ
vimuttiyo. Tattha aÔÔha samÈpattiyo sayaÑ vikkhambhitehi nÊvaraÓÈdÊhi
vimuttattÈ vikkhambhanavimuttÊti sa~khaÑ gacchanti. AniccÈnupassanÈdikÈ
satta anupassanÈ sayaÑ tassa tassa paccanÊka~gavasena paricattÈhi
niccasaÒÒÈdÊhi vimuttattÈ tada~gavimuttÊti sa~khaÑ gacchanti. CattÈro
ariyamaggÈ sayaÑ samucchinnehi kilesehi vimuttattÈ samucchedavimuttÊti
sa~khaÑ gacchanti. CattÈri sÈmaÒÒaphalÈni maggÈnubhÈvena kilesÈnaÑ
paÔippassaddhante uppannattÈ paÔippassaddhivimuttÊti sa~khaÑ gacchanti.
NibbÈnaÑ sabbakilesehi nissaÔattÈ apagatattÈ d|re ÔhitattÈ nissaraÓavimuttÊti
sa~khaÑ gataÑ. Iti imÈsaÑ paÒcannaÑ vimuttÊnaÑ vasena evaÑvimuttÈti
evamettha attho veditabbo.
199. TasmÈtihÈti yasmÈ tvaÑ “TathÈgatÈ acchariyÈ”ti vadasi, tasmÈ taÑ
bhiyyoso mattÈya paÔibhantu TathÈgatassa acchariyÈ abbhutadhammÈti1.
Sato sampajÈnoti ettha dvesampajaÒÒÈni manussaloke devaloke ca. Tattha
VessantarajÈtake brÈhmaÓassa dve putte datvÈ punadivase Sakkasa deviÑ
datvÈ Sakkena pasÊditvÈ dinne aÔÔha vare gaÓhanto–
“Ito vimuccamÈnÈhaÑ, saggagÈmÊ visesag|.
AnivattÊ tato assaÑ, aÔÔhametaÑ varaÑ vare”ti2–
EvaÑ Tusitabhavane me paÔisandhi hot|ti varaÑ aggahesi, tato
paÔÔhÈya Tusitabhavane uppajjissÈmÊti jÈnÈti, idaÑ manussaloke
sampajaÒÒaÑ. VessantarattabhÈvato pana cuto puna Tusitabhavane
nibbattitvÈ nibbattosmÊti aÒÒÈsi, idaÑ devaloke sampajaÒÒaÑ.
KiÑ pana sesadevatÈ na jÈnantÊti. No na jÈnanti, tÈ pana
uyyÈnavimÈnakapparukkhe oloketvÈ devanÈÔakehi t|riyasaddena pabodhitÈ
“mÈrisa ayaÑ devaloko tumhe idha nibbattÈ”ti sÈritÈ jÈnanti. Bodhisatto
paÔhamajavanavÈre na jÈnÈti, dutiyajavanato paÔÔhÈya jÈnÈti. Iccassa aÒÒehi
asÈdhÈraÓajÈnanaÑ hoti.
______________________________________________________________
1. AcchariyabbhutadhammÈti (SÊ)

2. Khu 6. 366 piÔÔhe.
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AÔÔhÈsÊti ettha kiÒcÈpi aÒÒepi devÈ tattha ÔhitÈ ÔhitamhÈti jÈnanti, te
pana chasu dvÈresu balavatÈ iÔÔhÈrammaÓena abhibhuyyamÈnÈ satiÑ
vissajjetvÈ attano bhuttapÊtabhÈvampi ajÈnantÈ1 ÈhÈr|pacchedena kÈlaÑ
karonti. Bodhisattassa kiÑ tathÈr|paÑ ÈrammaÓaÑ natthÊti, no n’atthi. So hi
sesadeve dasahi ÔhÈnehi adhiggaÓhÈti, ÈrammaÓena pana attÈnaÑ maddituÑ
na deti, taÑ ÈrammaÓaÑ abhibhavitvÈ2 tiÔÔhati. Tena vuttaÑ “sato
sampajÈno Œnanda bodhisatto Tusite kÈye aÔÔhÈsÊ”ti.
200. YÈvatÈyukanti sesattabhÈvesu kiÑ yÈvatÈyukaÑ na tiÔÔhatÊti. Œma
na tiÔÔhati, aÒÒadÈ hi dÊghÈyukadevaloke nibbatto tattha pÈramiyo na sakkÈ
p|retunti akkhÊni nimÊletvÈ adhimuttikÈlaÑkiriyaÑ nÈma katvÈ manussaloke
nibbattati. AyaÑ kÈlaÑkiriyÈ aÒÒesaÑ na hoti. TadÈ pana adinnadÈnaÑ
nÈma n’atthi, arakkhitasÊlaÑ nÈma n’atthi, sabbapÈramÊnaÑ p|ritattÈ
yÈvatÈyukaÑ aÔÔhÈsi.
Sato sampajÈno TusitÈ kÈyÈ cavitvÈ mÈtukucchiÑ okkamatÊti evaÑ
tÈva sabbapÈramiyo p|retvÈ tadÈ bodhisatto yÈvatÈyukaÑ aÔÔhÈsi.
DevatÈnaÑ pana “manussagaÓanÈvasena idÈni sattahi divasehi cuti
bhavissatÊ”ti paÒca pubbanimittÈni uppajjanti–mÈlÈ milÈyanti, vatthÈni
kilissanti, kacchehi sedÈ muccanti, kÈye dubbaÓÓiyaÑ okkamati, devo
devÈsane na saÓÔhÈti3.
Tattha mÈlÈti paÔisandhiggahaÓadivase piÄandhanamÈlÈ, tÈ kira
saÔÔhisatasahassÈdhikÈ sattapaÓÓÈsa vassakoÔiyo amilÈyitvÈ tadÈ milÈyanti.
Vatthesupi es’eva nayo. EttakaÑ pana kÈlaÑ devÈnaÑ n’eva sÊtaÑ na
uÓhaÑ hoti, tasmiÑ kÈle sarÊrato bindubinduvasena sedÈ muccanti.
EttakaÒca kÈlaÑ tesaÑ sarÊre khaÓÉiccapÈliccÈdivasena vivaÓÓatÈ na
paÒÒÈyati, devadhÊtÈ soÄasavassuddesikÈ viya, devaputtÈ vÊsativassuddesikÈ
viya khÈyanti. MaraÓakÈle pana nesaÑ kilantar|po attabhÈvo hoti.
EttakaÒca nesaÑ kÈlaÑ devaloke
______________________________________________________________
1. Na jÈnanti (Ka)

2. AdhibhavitvÈ (Ka)

3. NÈbhiramati (Khu 1. 247 piÔÔhe)
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ukkaÓÔhitÈ nÈma n’atthi, maraÓakÈle pana nissasanti vijambhanti, sake Èsane
nÈbhiramanti.
ImÈni pana1 pubbanimittÈni yathÈ loke mahÈpuÒÒÈnaÑ
rÈjarÈjamahÈmattÈdÊnaÑ yeva ukkÈpÈtabh|micÈlacandaggÈhÈdÊni nimittÈni
paÒÒÈyanti, na sabbesaÑ, evameva mahesakkhÈnaÑ devatÈnaÑ yeva
paÒÒÈyanti, na sabbesaÑ. YathÈ ca manussesu pubbanimittÈni
nakkhattapÈÔhakÈdayova jÈnanti, na sabbe, evameva tÈnipi sabbe devÈ na
jÈnanti, paÓÉitÈ eva pana jÈnanti. Tattha ye ca mandena kusalakammena
nibbattÈ devaputtÈ, te tesu uppannesu “idÈni ko jÈnÈti2, kuhiÑ
nibbattissÈmÈ”ti bhÈyanti. Ye mahÈpuÒÒÈ, te “amhehi dinnaÑ dÈnaÑ
rakkhitaÑ sÊlaÑ bhÈvitaÑ bhÈvanaÑ Ègamma uparidevalokesu sampattiÑ
anubhavissÈmÈ”ti na bhÈyanti. Bodhisattopi tÈni pubbanimittÈni disvÈ “idÈni
anantare attabhÈve Buddho bhavissÈmÊ”ti na bhÈyi. Athassa tesu nimittesu
pÈtubh|tesu dasasahassacakkavÈÄadevatÈ sannipatitvÈ “mÈrisa tumhehi dasa
pÈramiyo p|rentehi na SakkasampattiÑ na MÈrabrahmacakkavattisampattiÑ
patthentehi p|ritÈ, lokanittharaÓatthÈya pana BuddhattaÑ patthayamÈnehi
p|ritÈ, so vo idÈni kÈlo mÈrisa BuddhattÈya, samayo mÈrisa BuddhattÈyÈ”ti
yÈcanti.
Atha mahÈsatto devatÈnaÑ paÔiÒÒaÑ adatvÈva kÈladÊpadesakulajanettiÈyuparicchedavasena paÒcamahÈvilokanaÑ nÈma vilokesi. Tattha “kÈlo nu
kho, na kÈlo”ti paÔhamaÑ kÈlaÑ vilokesi. Tattha vassasatasahassato uddhaÑ
vaÉÉhita-ÈyukÈlo kÈlo nÈma na hoti. KasmÈ? TadÈ hi sattÈnaÑ
jÈtijarÈmaraÓÈni na paÒÒÈyanti, BuddhÈnaÒca dhammadesanÈ nÈma
tilakkhaÓamuttÈ n’atthi, tesaÑ aniccaÑ dukkhaÑ anattÈti kathentÈnaÑ “kiÑ
nÈmetaÑ kathentÊ”ti n’eva sotuÑ na saddhÈtuÑ maÒÒanti, tato abhisamayo
na hoti, tasmiÑ asati aniyyÈnikaÑ sÈsanaÑ hoti. TasmÈ so akÈlo.
Vassasatato |na-ÈyukÈlopi kÈlo nÈma na hoti. KasmÈ? TadÈ hi sattÈ
ussannakilesÈ honti, ussannakilesÈnaÑ ca dinnovÈdo ovÈdaÔÔhÈne na tiÔÔhati.
Udake daÓÉarÈji viya khippaÑ vigacchati. TasmÈ sopi akÈlo.
______________________________________________________________
1. ImÈni paÒca (SyÈ)

2. KiÑ jÈnÈma (Ka)
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Satasahassato pana paÔÔhÈya heÔÔhÈ vassasatato paÔÔhÈya uddhaÑ ÈyukÈlo
kÈlo nÈma, tadÈ ca vassasatakÈlo hoti. Atha mahÈsatto “nibbattitabbakÈlo”ti
kÈlaÑ passi.
Tato dÊpaÑ vilokento saparivÈre cattÈro dÊpe oloketvÈ “tÊsu dÊpesu
BuddhÈ na nibbattanti, JambudÊpe yeva nibbattantÊ”ti dÊpaÑ passi.
Tato “JambudÊpo nÈma mahÈ, dasayojanasahassaparimÈÓo, katarasmiÑ
nu kho padese BuddhÈ nibbattantÊ”ti desaÑ vilokento MajjhimadesaÑ1
passi. Majjhimadeso nÈma “puratthimÈya disÈya Gaja~galaÑ2 nÈma
nigamo”ti-ÈdinÈ nayena vinaye3 vuttova. So pana ÈyÈmato tÊÓi yojanasatÈni.
VitthÈrato aÉÉhatiyÈni, parikkhepato navayojanasatÈnÊti. EtasmiÑ hi padese
cattÈri aÔÔha soÄasa vÈ asa~khyeyyÈni, kappasatasahassaÒca pÈramiyo
p|retvÈ SammÈsambuddhÈ uppajjanti. Dve asa~khyeyyÈni,
kappasatasahassaÒca pÈramiyo p|retvÈ PaccekabuddhÈ uppajjanti, ekaÑ
asa~khyeyyaÑ, kappasatasahassaÒca pÈramiyo p|retvÈ
SÈriputtamoggallÈnÈdayo mahÈsÈvakÈ uppajjanti, catunnaÑ mahÈdÊpÈnaÑ
dvisahassÈni parittadÊpÈnaÒca issariyÈdhipaccakÈrakacakkavattirÈjÈno
uppajjanti, aÒÒe ca mahesakkhÈ khattiyabramaÓagahapatimahÈsÈlÈ
uppajjanti. IdaÒc’ettha Kapilavatthu nÈma nagaraÑ, tattha mayÈ
nibbattitabbanti niÔÔhamagamÈsi.
Tato kulaÑ vilokento “BuddhÈ nÈma lokasammate kule nibbattanti,
idÈni ca khattiyakulaÑ lokasammataÑ, tattha nibbattissÈmi, Suddhodano
nÈma rÈjÈ me pitÈ bhavissatÊ”ti kulaÑ passi.
Tato mÈtaraÑ vilokento “BuddhamÈtÈ nÈma lolÈ surÈdhuttÈ na hoti,
kappasatasahassaÑ p|ritapÈramÊ jÈtito paÔÔhÈya akhaÓÉapaÒcasÊlÈ hoti,
ayaÑ ca MahÈmÈyÈ nÈma devÊ edisÈ, ayaÑ me mÈtÈ bhavissati, kittakaÑ
panassÈ Èy|”ti Èvajjanto “dasannaÑ mÈsÈnaÑ upari satta divasÈnÊ”ti passi.
______________________________________________________________
1. MajjhimapadesaÑ (SÊ)

2. Kaja~galaÑ (SÊ)

3. Vi 3. 287 piÔÔhe.
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Iti imaÑ paÒcamahÈvilokanaÑ viloketvÈ “kÈlo me mÈrisÈ
BuddhabhÈvÈyÈ”ti devatÈnaÑ sa~gahaÑ karonto paÔiÒÒaÑ datvÈ “gacchatha
tumhe”ti tÈ devatÈ uyyojetvÈ TusitadevatÈhi parivuto Tusitapure
NandanavanaÑ pÈvisi. Sabbadevalokesu hi NandanavanaÑ atthi yeva.
Tattha naÑ devatÈ “ito cuto sugatiÑ gaccha, ito cuto sugatiÑ gacchÈ”ti
pubbekatakusalakammokÈsaÑ sÈrayamÈnÈ vicaranti. So evaÑ devatÈhi
kusalaÑ sÈrayamÈnÈhi parivuto tattha vicarantova cavi.
EvaÑ cuto cavÈmÊti pajÈnÈti, cuticittaÑ na jÈnÈti. PaÔisandhiÑ
gahetvÈpi paÔisandhicittaÑ na jÈnÈti, imasmiÑ me ÔhÈne paÔisandhi gahitÈti
evaÑ pana jÈnÈti. Keci pana therÈ “ÈvajjanapariyÈyo nama laddhuÑ vaÔÔati,
dutiyatatiyacittavÈre yeva jÈnissatÊ”ti vadanti. TipiÔakamahÈsÊvatthero
panÈha “mahÈsattÈnaÑ paÔisandhi na aÒÒesaÑ paÔisandhisadisÈ,
koÔippattaÑ, tesaÑ satisampajaÒÒaÑ. YasmÈ pana ten’eva cittena taÑ cittaÑ
ÒÈtuÑ na sakkÈ, tasmÈ cuticittaÑ na jÈnÈti. CutikkhaÓepi cavÈmÊti pajÈnÈti,
paÔisandhiÑ gahetvÈpi paÔisandhicittaÑ na jÈnÈti, asukasmiÑ ÔhÈne
paÔisandhi gahitÈti pajÈnÈti, tasmiÑ kÈle dasasahassÊ kampatÊ”ti. EvaÑ sato
sampajÈno mÈtukucchiÑ okkamanto pana ek|navÊsatiyÈ paÔisandhicittesu
mettÈpubbabhÈgassa somanassasahagataÒÈÓasampayuttaasa~khÈrikakusalacittassa sadisamahÈvipÈkacittena paÔisandhiÑ gaÓhi.
MahÈsÊvatthero pana “upekkhÈsahagatenÈ”ti Èha.
PaÔisandhiÑ gaÓhanto pana ÈsÈÄhÊpuÓÓamÈyaÑ uttarÈsaÄhanakkhattena
aggahesi. TadÈ kira MahÈmÈyÈ pure puÓÓamÈya sattamadivasato paÔÔhÈya
vigatasurÈpÈnaÑ mÈlÈgandhavibh|sanasampannaÑ nakkhattakÊÄaÑ
anubhavamÈnÈ sattame divase pÈto vuÔÔhÈya gandhodakena nhÈyitvÈ
sabbÈla~kÈravibh|sitÈ varabhojanaÑ bhuÒjitvÈ uposatha~gÈni adhiÔÔhÈya
sirÊgabbhaÑ pavisitvÈ sirÊsayena nipannÈ niddaÑ okkamamÈnÈ idaÑ
supinaÑ addasa–“cattÈro kira naÑ mahÈrÈjÈno sayanen’eva saddhiÑ
ukkhipitvÈ AnotattadahaÑ netvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu. Atha nesaÑ deviyo
ÈgantvÈ manussamalaharaÓatthaÑ nhÈpetvÈ dibbavatthaÑ nivÈsetvÈ
gandhehi vilimpetvÈ dibbapupphÈni piÄandhitvÈ tato avid|re rajatapabbato,
tassa anto kanakavimÈnaÑ atthi, tasmiÑ
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pÈcÊnato sÊsaÑ katvÈ nipajjÈpesuÑ. Atha bodhisatto setavaravÈraÓo hutvÈ
tato avid|re eko suvaÓÓapabbato, tattha caritvÈ tato oruyha rajatapabbataÑ
abhiruhitvÈ uttaradisato Ègamma kanakavimÈnaÑ pavisitvÈ mÈtaraÑ
padakkhiÓaÑ katvÈ dakkhiÓapassaÑ phÈletvÈ kucchiÑ paviÔÔhasadiso ahosi.
Atha pabuddhÈ devÊ taÑ supinaÑ raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ pabhÈtÈya rattiyÈ
catusaÔÔhimatte brÈman−pÈmokkhe pakkosÈpetvÈ harit|palittÈya lÈjÈdÊhi
katama~galasakkÈrÈya bh|miyÈ mahÈrahÈni ÈsanÈni paÒÒÈpetvÈ tattha
nisinnÈnaÑ brÈmaÓÈnaÑ sappimadhusakkarÈbhisa~khÈrassa varapÈyÈsassa
suvaÓÓarajatapÈtiyo p|retvÈ suvaÓÓarajatapÈtÊheva paÔikujjitvÈ adÈsi, aÒÒehi
ca ahatavatthakapilagÈvÊdÈnÈdÊhi te santappesi. Atha nesaÑ
sabbakÈmasantappitÈnaÑ supinaÑ ÈrocÈpetvÈ “kiÑ bhavissatÊ”ti pucchi.
BrÈhmaÓÈ ÈhaÑsu “mÈ cintayi mahÈrÈja, deviyÈ te kucchimhi gabbho
patiÔÔhito, so ca kho purisagabbho, na itthigabbho, putto te bhavissati. So
sace agÈraÑ ajjhÈvasissati, rÈjÈ bhavissati cakkavattÊ. Sace agÈrÈ
nikkhamma pabbajissati, Buddho bhavissati loke vivaÔÔacchado”ti. EvaÑ
sato sampajÈno bodhisatto TusitakÈyÈ cavitvÈ mÈtukucchiÑ okkamati.
Tattha sato sampajÈnoti iminÈ catutthÈya gabbhÈvakkantiyÈ okkamatÊti
dasseti. Catasso hi gabbhÈvakkantiyo.
“Catasso imÈ bhante gabbhÈvakkantiyo, idha bhante ekacco asampajÈno
mÈtukucchiÑ okkamati, asampajÈno mÈtukucchismiÑ ÔhÈti, asampajÈno
mÈtukucchimhÈ nikkhamati, ayaÑ paÔhamÈ gabbhÈvakkanti.
Puna caparaÑ bhante idhekacco sampajÈno mÈtukucchiÑ okkamati,
asampajÈno mÈtukucchismiÑ ÔhÈti, asampajÈno mÈtukucchimhÈ nikkhamati,
ayaÑ dutiyÈ gabbhÈvakkanti.
Puna caparaÑ bhante idhekacco sampajÈno mÈtukucchiÑ okkamati,
sampajÈno mÈtukucchismiÑ ÔhÈti, asampajÈno mÈtukucchimhÈ nikkhamati,
ayaÑ tatiyÈ gabbhÈvakkanti.
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Puna caparaÑ bhante idhekacco sampajÈno mÈtukucchiÑ okkamati,
sampajÈno mÈtukucchismiÑ ÔhÈti, sampajÈno mÈtukucchimhÈ nikkhamati,
ayaÑ catutthÈ gabbhÈvakkantÊ”ti1.
EtÈsu paÔhamÈ lokiyamanussÈnaÑ hoti, dutiyÈ asÊtimahÈsÈvakÈnaÑ,
tatiyÈ dvinnaÑ aggasÈvakÈnaÑ paccekabodhisattÈnaÒca. Te kira
kammajavÈtehi uddhaÑpÈdÈ adhosirÈ anekasataporise papÈte viya
yonimukhe tÈÄacchiggalena hatthÊ viya ativiya sambÈdhena yonimukhena
nikkhamamÈnÈ anantaÑ dukkhaÑ pÈpuÓanti. Tena nesaÑ “mayaÑ
nikkhamÈmÈ”ti sampajÈnatÈ na hoti. CatutthÈ sabbaÒÒubodhisattÈnaÑ. Te hi
mÈtukucchismiÑ paÔisandhiÑ gaÓhantÈpi jÈnanti, tattha vasantÈpi jÈnanti.
NikkhamanakÈlepi nesaÑ kammajavÈtÈ uddhaÑpÈde adhosire katvÈ
khipituÑ na sakkonti, dve hatthe pasÈretvÈ akkhÊni ummÊletvÈ ÔhitakÈva
nikkhamanti.
201. MÈtukucchiÑ okkamatÊti ettha mÈtukucchiÑ okkanto hotÊti attho.
Okkante hi tasmiÑ evaÑ hoti, na okkamamÈne. AppamÈÓoti
vuddhappamÈÓo, vipuloti attho. UÄÈroti tasseva vevacanaÑ.
DevÈnubhÈvanti ettha devÈnaÑ ayamÈnubhÈvo–nivatthavatthassa pabhÈ
dvÈdasa yojanÈni pharati, tathÈ sarÊrassa, tathÈ ala~kÈrassa, tathÈ vimÈnassa,
taÑ atikkamitvÈti attho.
LokantarikÈti tiÓÓaÑ tiÓÓaÑ cakkavÈÄÈnaÑ antarÈ ekeko lokantariko2
hoti tiÓÓaÑ sakaÔacakkÈnaÑ pattÈnaÑ vÈ aÒÒamaÒÒaÑ Èhacca ÔhapitÈnaÑ
majjhe okÈso viya. So pana Lokantarikanirayo parimÈÓato
aÔÔhayojanasahasso hoti. AghÈti niccavivaÔÈ. AsaÑvutÈti heÔÔhÈpi appatiÔÔhÈ.
AndhakÈrÈti tamabh|tÈ. AndhakÈratimisÈti cakkhuviÒÒÈÓuppattinivÈraÓato
andhabhÈvakaraÓatimisena samannÈgatÈ. Tattha kira cakkhuviÒÒÈÓaÑ na
jÈyati. EvaÑmahiddhikÈti candimas|riyÈ kira ekappahÈren’eva tÊsu dÊpesu
paÒÒÈyanti, evaÑmahiddhikÈ. EkekÈya disÈya navanavayojanasatasahassÈni
andhakÈraÑ vidhamitvÈ ÈlokaÑ dassenti, evaÑ mahÈnubhÈvÈ. ŒbhÈya
nÈnubhontÊti
______________________________________________________________
1. DÊ 3. 85 piÔÔhe.

2. EkÈ lokantarikÈ (SÊ)
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attano pabhÈya nappahonti. Te kira cakkavÈÄapabbatassa vemajjhena caranti,
cakkavÈÄapabbataÒca atikkamma Lokantarikanirayo, tasmÈ te tattha ÈbhÈya
nappahonti.
Yepi tattha sattÈti yepi tasmiÑ LokantaramahÈniraye sattÈ upapannÈ.
KiÑ pana kammaÑ katvÈ te tattha uppajjantÊti. BhÈriyaÑ dÈruÓaÑ
mÈtÈpit|naÑ dhammikasamaÓabrÈhmaÓÈnaÑ ca upari aparÈdhaÑ aÒÒaÒca
divase divase1 pÈÓavadhÈdisÈhasikakammaÑ2 katvÈ uppajjanti
TambapaÓÓidÊpe AbhayacoranÈgacorÈdayo viya. TesaÑ attabhÈvoti
gÈvutiko hoti, vaggulÊnaÑ viya dÊghanakhÈ honti, te rukkhe vagguliyo viya
nakhehi cakkavÈÄapÈde lagganti. YadÈ pana saÑsappantÈ aÒÒamaÒÒassa
hatthapÈsaÑ gatÈ honti, atha “bhakkho no laddho”ti maÒÒamÈnÈ tattha
vÈvaÔÈ viparivattitvÈ lokasandhÈraka-udake patanti. VÈte paharante
madhukaphalÈni viya chijjitvÈ udake patanti. PatitamattÈ ca accantakhÈre
udake piÔÔhapiÓÉi viya vilÊyanti.
AÒÒepi kira bho santi sattÈti “yathÈ mayaÑ mahÈdukkhaÑ
anubhavÈma, evaÑ aÒÒepi kira sattÈ idaÑ dukkhaÑ anubhavantÈ
idh|papannÈ”ti taÑ divasaÑ passanti. AyaÑ pana obhÈso
ekayÈgupÈnamattampi na tiÔÔhati, yÈvatÈ niddÈyitvÈ pabuddho ÈrammaÓaÑ
vibhÈveti, tattakaÑ kÈlaÑ hoti. DÊghabhÈÓakÈ pana
“accharÈsa~ghÈÔamattameva3 vijjubhÈso viya niccharitvÈ kiÑ idanti
bhaÓantÈnaÑ yeva antaradhÈyatÊ”ti vadanti. Sa~kampatÊti samantato
kampati. ItaradvayaÑ purimasseva vevacanaÑ. Puna appamÈÓo cÈti-Èdi
nigamanatthaÑ vuttaÑ.
202. CattÈro4 devaputtÈ catuddisaÑ ÈrakkhÈya upagacchantÊti ettha
cattÈroti catunnaÑ mahÈrÈj|naÑ vasena vuttaÑ, dasasahassacakkavÈÄe pana
cattÈro cattÈro katvÈ cattÈlÊsadasasahassÈ honti. Tattha imasmiÑ cakkavÈÄe
mahÈrÈjÈno khaggahatthÈ ÈgantvÈ bohdhisattassa ÈrakkhaÓatthÈya
upagantvÈ sirÊgabbhaÑ paviÔÔhÈ itare gabbhadvÈrato paÔÔhÈya
______________________________________________________________
1. AÒÒe ca tÈdise (Ka)
3. AccharÈsa~ghÈÔasamaye (Ka)

2. ...kamme (Ka)
4. CattÈro naÑ (SÊ, SyÈ)
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avaruddhapaÑsupisÈcakÈdiyakkhagaÓe paÔikkamÈpetvÈ yÈva cakkavÈÄÈ
ÈrakkhaÑ gaÓhiÑsu.
KimatthaÑ panÈyaÑ rakkhÈ ÈgatÈ, nanu paÔisandhikkhaÓe kalalakÈlato
paÔÔhÈya sacepi koÔisatasahassÈ mÈrÈ koÔisatasahassaÑ SineruÑ ukkhipitvÈ
bodhisattassa vÈ bodhisattamÈtuyÈ vÈ antarÈyakaraÓatthaÑ ÈgaccheyyuÑ,
sabbe antarÈva antaradhÈyeyyuÑ1. Vuttampi cetaÑ BhagavatÈ
ruhiruppÈdavatthusmiÑ “aÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso, yaÑ
par|pakkamena TathÈgataÑ jÊvitÈ voropeyya. Anupakkamena bhikkhave
TathÈgatÈ parinibbÈyanti. Gacchatha tumhe bhikkhave yathÈvihÈraÑ,
arakkhiyÈ bhikkhave TathÈgatÈ”ti2. EvametaÑ, na3 par|pakkamena tesaÑ
jÊvitantarÈyo atthi. Santi kho pana amanussÈ vir|pÈ duddasikÈ, bheravarutÈ4
pakkhino, yesaÑ r|paÑ disvÈ saddaÑ vÈ sutvÈ bodhisattamÈtu bhayaÑ vÈ
santÈso vÈ uppajjeyya, tesaÑ nivÈraÓatthÈya rakkhaÑ aggahesuÑ. Api ca
kho bodhisattassa puÒÒatejena saÒjÈtagÈravÈ attano gÈravacoditÈpi te
evamakaÑsu.
KiÑ pana te antogabbhaÑ pavisitvÈ ÔhitÈ cattÈro mahÈrÈjÈno
bodhisattamÈtuyÈ attÈnaÑ dassenti na dassentÊti.
NahÈnamaÓÉanabhojanÈdisarÊrakiccakÈle na dassenti, sirÊgabbhaÑ pavisitvÈ
varasayane nipannakÈle pana dassenti. Tattha kiÒcÈpi amanussadassanaÑ
nÈma manussÈnaÑ sappaÔibhayaÑ hoti, bodhisattamÈtÈ pana attano ceva
puttassa ca puÒÒÈnubhÈvena te disvÈ na bhÈyati, pakati-antepurapÈlakesu
viya assÈ tesu cittaÑ uppajjati.
203. PakatiyÈ sÊlavatÊti sabhÈven’eva sÊlasampannÈ. Anuppanne kira
Buddhe manussÈ tÈpasaparibbÈjakÈnaÑ santike vanditvÈ ukkuÔikaÑ
nisÊditvÈ sÊlaÑ gaÓhanti, bodhisattamÈtÈpi KÈladevilassa isino santike
gaÓhÈti. Bodhisatte pana kucchigate aÒÒassa pÈdam|le nisÊdituÑ nÈma na
sakkÈ, samÈsane nisÊditvÈ gahitasÊlampi avaÒÒÈ kÈraÓamattaÑ5 hoti. TasmÈ
sayameva sÊlaÑ aggahesÊti vuttaÑ hoti.
______________________________________________________________
1. AntaradhÈpeyyuÑ (SÊ, Ka)
4. Bheravar|pÈ (Ka)

2. Vi 4. 355 piÔÔhe.

3. Evamete (Ka)
5. ŒvajjanakaraÓamattaÑ (Ka)
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Purises|ti bodhisattassa pitaraÑ ÈdiÑ katvÈ kesuci manussesu
purisÈdhippÈyacittaÑ nuppajjati. TaÒca kho bodhisatte gÈravena na
pahÊnakilesatÈya. BodhisattamÈtu r|paÑ pana sukusalÈpi sippikÈ
potthakammÈdÊsupi kÈtuÑ na sakkonti, taÑ disvÈ purisassa rÈgo nuppajjatÊti
na sakkÈ vattuÑ. Sace pana taÑ rattacitto upasa~kamitukÈmo hoti, pÈdÈ na
vahanti, dibbasa~khalikÈ viya bajjhanti. TasmÈ “anatikkamanÊyÈ”ti-Èdi
vuttaÑ.
PaÒcannaÑ kÈmaguÓÈnanti pubbe “kÈmaguÓ|pasaÑhitan”ti
purisÈdhippÈyavasena vatthupaÔikkhepo kathito, idha ÈrammaÓappaÔilÈbho
dassito. TadÈ kira “deviyÈ evar|po putto kucchismiÑ uppanno”ti sutvÈ
samantato rÈjÈno mahaggha-ÈbharaÓat|riyÈdivasena
paÒcadvÈrÈrammaÓavatthubh|taÑ paÓÓÈkÈraÑ pesenti, bodhisattassa ca
bodhisattamÈtuyÈ ca katakammassa ussannattÈ lÈbhasakkÈrassa
pamÈÓaparicchedo nÈma n’atthi.
204. AkilantakÈyÈti yathÈ aÒÒÈ itthiyo gabbhabhÈrena kilamanti,
hatthapÈdÈ uddhumÈtakÈdÊni pÈpuÓanti, na evaÑ tassÈ koci kilamatho ahosi.
Tirokucchigatanti antokucchigataÑ. KalalÈdikÈlaÑ atikkamitvÈ saÒjÈtaa~gapacca~gaÑ ahÊnindriyabhÈvaÑ upagataÑ yeva passati. KimatthaÑ
passati? SukhavÈsatthaÑ. Yatheva hi mÈtÈ puttena saddhiÑ nisinnÈ vÈ
nipannÈ vÈ “hatthaÑ vÈ pÈdaÑ vÈ olambantaÑ ukkhipitvÈ saÓÔhapessÈmÊ”ti
sukhavÈsatthaÑ puttaÑ oloketi, evaÑ bodhisattamÈtÈpi yaÑ taÑ mÈtu
uÔÔhÈnagamanaparivattananisajjÈdÊsu uÓhasÊtaloÓikatittakakaÔukÈhÈraajjhoharaÓakÈlesu ca gabbhassa dukkhaÑ uppajjati, atthi nu kho me taÑ
puttassÈti sukhavÈsatthaÑ bodhisattaÑ olokayamÈnÈ palla~kaÑ ÈbhujitvÈ
nisinnaÑ bodhisattaÑ passati. YathÈ hi aÒÒe antokucchigatÈ pakkÈsayaÑ
ajjhottharitvÈ ÈmÈsayaÑ ukkhipitvÈ udarapaÔalaÑ piÔÔhito katvÈ
piÔÔhikaÓÔakaÑ nissÈya ukkuÔikÈ dvÊsu muÔÔhÊsu hanukaÑ ÔhapetvÈ deve
vassante rukkhasusire makkaÔÈ viya nisÊdanti, na evaÑ bodhisatto.
Bodhisatto pana piÔÔhikaÓÔakaÑ piÔÔhito katvÈ dhammÈsane dhammakathiko
viya palla~kaÑ ÈbhujitvÈ puratthÈbhimukho nisÊdati. Pubbe katakammaÑ
panassÈ vatthuÑ sodheti, suddhe vatthumhi sukhumacchavilakkhaÓaÑ
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nibbattati. Atha naÑ kucchigataÑ taco paÔicchÈdetuÑ na sakkoti, olokentiyÈ
bahi Ôhito viya paÒÒÈyati. TamatthaÑ upamÈya vibhÈvento seyyathÈpÊtiÈdimÈha. Bodhisatto pana antokucchigato mÈtaraÑ na passati. Na hi
antokucchiyaÑ cakkhuviÒÒÈÓaÑ uppajjati.
205. KÈlaÑ karotÊti na vijÈtabhÈvapaccayÈ, Èyuparikkhayen’eva.
Bodhisattena vasitaÔÔhÈnaÑ hi cetiyakuÔisadisaÑ hoti aÒÒesaÑ aparibhogaÑ,
na ca sakkÈ bodhisattamÈtaraÑ apanetvÈ aÒÒaÑ aggamahesiÔÔhÈne
Ôhapetunti tattakaÑ yeva bodhisattamÈtu ÈyuppamÈÓaÑ hoti, tasmÈ tadÈ
kÈlaÑ karoti. KatarasmiÑ pana vaye kÈlaÑ karotÊti. Majjhimavaye.
PaÔhamavayasmiÑ hi sattÈnaÑ attabhÈve chandarÈgo balavÈ hoti, tena tadÈ
saÒjÈtagabbhÈ itthÊ taÑ gabbhaÑ anurakkhituÑ na sakkoti, gabbho
bahvÈbÈdho hoti. Majjhimavayassa pana dve koÔÔhÈse atikkamma
tatiyakoÔÔhÈse vatthu visadaÑ1 hoti, visade vatthumhi nibbattÈ dÈrakÈ arogÈ
honti. TasmÈ bodhisattamÈtÈpi paÔhamavaye sampattiÑ anubhavitvÈ
majjhimavayassa tatiyakoÔÔhÈse vijÈyitvÈ kÈlaÑ karoti.
Nava vÈ dasa vÈti ettha vÈsaddena2 vikappanavasena satta vÈ aÔÔha vÈ
ekÈdasa vÈ dvÈdasa vÈti evamÈdÊnampi sa~gaho veditabbo. Tattha
sattamÈsajÈto jÊvati, sÊtuÓhakkhamo pana na hoti. AÔÔhamÈsajÈto na jÊvati,
sesÈ jÊvanti.
®hitÈvÈti ÔhitÈva hutvÈ. MahÈmÈyÈpi devÊ upavijaÒÒÈ3 ÒÈtikulagharaÑ
gamissÈmÊti raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ Kapilavatthuto
DevadahanagaragÈmimaggaÑ ala~kÈrÈpetvÈ deviÑ suvaÓÓasivikÈya
nisÊdÈpesi, sakalanagaravÈsino SakyÈ parivÈretvÈ gandhamÈlÈdÊhi
p|jayamÈnÈ deviÑ gahetvÈ pÈyiÑsu4. SÈ Devadahanagarassa avid|re
LumbinisÈlavanuyyÈnaÑ disvÈ uyyÈnavicaraÓatthÈya cittaÑ uppÈdetvÈ
raÒÒo saÒÒaÑ adÈsi, rÈjÈ uyyÈnaÑ paÔijaggÈpetvÈ ÈrakkhaÑ saÑvidahÈpesi.
DeviyÈ uyyÈnaÑ paviÔÔhamattÈya kÈyadubbalyaÑ ahosi, athassÈ
ma~galasÈlam|le sirÊsayanaÑ paÒÒÈpetvÈ sÈÓiyÈ parikkhipiÑsu.
______________________________________________________________
1. VisuddhaÑ (SyÈ)
3. Attano (Ka)

2. VÈsaddo (SÊ, SyÈ, Ka), vÈsaddassa (DÊ-®Ôha 2. 29 piÔÔhe)
4. VÈyaÑsu (SÊ)
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SÈ antosÈÓiÑ pavisitvÈ sÈlasÈkhaÑ hatthena gahetvÈ aÔÔhÈsi. AthassÈ
tÈvadeva gabbhavuÔÔhÈnaÑ ahosi.
DevÈ naÑ paÔhamaÑ paÔiggaÓhantÊti khÊÓÈsavÈ SuddhÈvÈsabrahmÈno
paÔiggaÓhanti. KathaÑ? S|tivesaÑ gaÓhitvÈti eke. TaÑ pana paÔikkhipitvÈ
idaÑ vuttaÑ–tadÈ bodhisattÈnaÑ suvaÓÓakhacitaÑ vatthaÑ nivÈsetvÈ
macchakkhisadisaÑ duk|lapaÔaÑ yÈva pÈdantÈva pÈrupitvÈ aÔÔhÈsi. AthassÈ
sallahukaÑ gabbhavuÔÔhÈnaÑ ahosi dhamakaraÓato
udakanikkhamanasadisaÑ. Atha te pakatibrahmavesen’eva upasa~kamitvÈ
paÔhamaÑ suvaÓÓajÈlena paÔiggahesuÑ. TesaÑ hatthato manussÈ
duk|lacumbaÔakena paÔiggahesuÑ. Tena vuttaÑ “devÈ naÑ paÔhamaÑ
paÔiggaÓhanti pacchÈ manussÈ”ti.
206. CattÈro naÑ devaputtÈti cattÈro mahÈrÈjÈno. PaÔiggahetvÈti
ajinappaveÓiyÈ paÔiggahetvÈ. Mahesakkhoti mahÈtejo mahÈyaso
lakkhaÓasampannoti attho.
Visadova nikkhamatÊti yathÈ aÒÒe sattÈ yonimagge laggantÈ
bhaggavibhaggÈ nikkhamanti, na evaÑ nikkhamati, alaggo hutvÈ
nikkhamatÊti attho. UdenÈti udakena. Kenaci asucinÈti yathÈ aÒÒe sattÈ
kammajavÈteti uddhaÑpÈdÈ adhosirÈ yonimagge pakkhittÈ
sataporisanarakapapÈtaÑ patantÈ viya tÈÄacchiddena nikkaÉÉhiyamÈnÈ hatthÊ
viya mahÈdukkhaÑ anubhavantÈ nÈnÈ-asucimakkhitÈva nikkhamanti, na
evaÑ bodhisatto. BodhisattaÑ hi kammajavÈtÈ uddhaÑpÈdaÑ adhosiraÑ
kÈtuÑ na sakkonti. So dhammÈsanato otaranto dhammakathiko viya
nisseÓito otaranto puriso viya ca dve hatthe ca pÈde ca pasÈretvÈ Ôhitakova
mÈtukucchisambhavena kenaci asucinÈ amakkhitova nikkhamati.
Udakassa dhÈrÈti udakavaÔÔiyo. TÈsu sÊtÈ suvaÓÓakaÔÈhe patati, uÓhÈ
rajatakaÔÈhe. IdaÒca pathavÊtale kenaci asucinÈ asammissaÑ tesaÑ
pÈnÊyaparibhojanÊya-udakaÑ ceva aÒÒehi asÈdhÈranaÑ kÊÄana-udakaÑ ca
dassetuÑ vuttaÑ, aÒÒassa pana suvaÓÓarajataghaÔehi ÈhariyamÈna-udakassa
ceva haÑsavaÔÔakÈdipokkharaÓigatassa ca udakassa paricchedo n’atthi.

132

MajjhimanikÈya

207. SampatijÈtoti muhuttajÈto. PÈÄiyaÑ pana mÈtukucchito
nikkhantamatto viya dassito, na pana evaÑ daÔÔhabbaÑ. NikkhantamattaÑ
hi taÑ paÔhamaÑ brahmÈno suvaÓÓajÈlena paÔiggaÓhiÑsu, tesaÑ hatthato
cattÈro mahÈrÈjÈno ma~galasammatÈya sukhasamphassÈya ajinappaveÓiyÈ,
tesaÑ hatthato manussÈ duk|lacumbaÔakena, manussÈnaÑ hatthato muccitvÈ
pathaviyaÑ patiÔÔhito.
Setamhi chatte anudhÈriyamÈneti dibbasetacchatte anudhÈriyamÈne.
Ettha ca chattassa parivÈrÈni khaggÈdÊni paÒca rÈjakakudhabhaÓÉÈnipi
ÈgatÈn’eva. PÈÄiyaÑ pana rÈjagamane rÈjÈ viya chattameva vuttaÑ. Tesu
chattameva paÒÒÈyati, na chattaggÈhakÈ. TathÈ khagga tÈlavaÓÔa
morahatthaka vÈÄabÊjani uÓhÊsamattÈ yeva1 paÒÒÈyanti, na tesaÑ gÈhakÈ.
SabbÈni kira tÈni adissamÈnar|pÈ devatÈ gaÓhiÑsu. Vuttampi cetaÑ–
“AnekasÈkhaÒca sahassamaÓÉalaÑ,
ChattaÑ mar| dhÈrayumantalikkhe.
SuvaÓÓadaÓÉÈ vipatanti2 cÈmarÈ,
Na dissare cÈmarachattagÈhakÈ”ti3.
SabbÈ ca disÈti idaÑ sattapadavÊtihÈr|pari Ôhitassa viya
sabbadisÈnuvilokanaÑ vuttaÑ, na kho pan’evaÑ4 daÔÔhabbaÑ. MahÈsatto hi
manussÈnaÑ hatthato muccitvÈ puratthimadisaÑ olokesi,
anekacakkavÈÄasahassÈni eka~gaÓÈni ahesuÑ. Tattha devamanussÈ
gandhamÈlÈdÊhi p|jayamÈnÈ “mahÈpurisa idha tumhehi sadisopi n’atthi,
kuto uttaritaro”ti ÈhaÑsu. EvaÑ catasso disÈ, catasso anudisÈ, heÔÔhÈ, uparÊti
dasapi disÈ anuviloketvÈ attanÈ sadisaÑ adisvÈ ayaÑ uttarÈ disÈti
sattapadavÊtihÈrena agamÈsÊti evamettha attho daÔÔhabbo. Œsabhinti
uttamaÑ. Aggoti guÓehi sabbapaÔhamo. ItarÈni dve padÈni etasseva
vevacanÈni. AyamantimÈ jÈti, n’atthi dÈni punabbhavoti padadvayena
imasmiÑ attabhÈve pattabbaÑ arahattaÑbyÈkÈsi.
______________________________________________________________
1. ...uÓhÊsabaddhÈ yeva (SÊ)
3. Khu 1. 386 piÔÔhe.

2. VÊtipatanti (SÊ)
4. Na kho panetaÑ (SÊ, Ka)
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Ettha ca samehi pÈdehi pathaviyaÑ patiÔÔhÈnaÑ catuiddhipÈdapaÔilÈbhassa pubbanimittaÑ, uttarÈbhimukhabhÈvo mahÈjanaÑ
ajjhottharitvÈ abhibhavitvÈ gamanassa pubbanimittaÑ, sattapadagamanaÑ
sattabojjha~garatanapaÔilÈbhassa pubbanimittaÑ, dibbasetacchattadhÈraÓaÑ
vimutticchattapaÔilÈbhassa pubbanimittaÑ, paÒcarÈjakakudhabhaÓÉÈni
paÒcahi vimuttÊhi vimuccanassa pubbanimittaÑ, disÈnuvilokanaÑ
anÈvaraÓaÒÈÓapaÔilÈbhassa pubbanimittaÑ, ÈsabhÊvÈcÈbhÈsanaÑ
appaÔivattiyadhammacakkappavattanassa pubbanimittaÑ. “AyamantimÈ
jÈtÊ”ti sÊhanÈdo anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ parinibbÈnassa
pubbanimittanti veditabbaÑ. Ime vÈrÈ PÈÄiyaÑ ÈgatÈ, sambahulavÈro pana
na Ègato, ÈharitvÈ dÊpetabbo.
MahÈpurisassa hi jÈtadivase dasasahassilokadhÈtu kampi.
DasasahassilokadhÈtumhi devatÈ ekacakkavÈÄe sannipatiÑsu. PaÔhamaÑ
devÈ paÔiggaÓhiÑsu, pacchÈ manussÈ. TantibaddhÈ vÊÓÈ cammabaddhÈ
bheriyo ca kenaci avÈditÈ sayameva vajjiÑsu, manussÈnaÑ
andubandhanÈdÊni1 khaÓÉÈkhaÓÉaÑ bhijjiÑsu. SabbarogÈ ambilena
dhotatambamalaÑ viya vigacchiÑsu, jaccandhÈ r|pÈni passiÑsu.
JaccabadhirÈ saddaÑ suÓiÑsu, pÊÔhasappÊ javanasampannÈ ahesuÑ,
jÈtijaÄÈnampi eÄam|gÈnaÑ sati patiÔÔhÈsi, videse pakkhandanÈvÈ supaÔÔanaÑ
pÈpuÓiÑsu, ÈkÈsaÔÔhakabh|maÔÔhakaratanÈni sakatejobhÈsitÈni ahesuÑ,
verino mettacittaÑ paÔilabhiÑsu, AvÊcimhi aggi nibbÈyi. Lokantare Èloko
udapÈdi, nadÊsu jalaÑ na pavatti, mahÈsamuddesu madhusadisaÑ udakaÑ
ahosi, vÈto na vÈyi, ÈkÈsapabbatarukkhagatÈ sakuÓÈ bhassitvÈ pathavÊgatÈ
ahesuÑ, cando atiroci, s|riyo na uÓho na sÊtalo nimmalo utusampanno
ahosi, devatÈ attano attano vimÈnadvÈre ÔhatvÈ
apphoÔanaseÄanacelukkhepÈdÊhi mahÈkÊÄaÑ2 kÊÄiÑsu,
cÈtuddÊpikamahÈmegho vassi, mahÈjanaÑ n’eva khudÈ na pipÈsÈ pÊÄesi,
dvÈrakavÈÔÈni sayameva vivariÑsu, pupph|pagaphal|pagÈ rukkhÈ
pupphaphalÈni gaÓhiÑsu, dasasahassilokadhÈtu ekaddhajamÈlÈ ahosÊti.
TatrÈpissa dasasahassilokadhÈtukampo sabban|taÑ pubbanimittaÑ,
devatÈnaÑ ekacakkavÈÄe sannipÈto dhammacakkapavattanakÈle
ekappahÈrena sannipatitvÈ dhammapaÔiggahantassa pubbanimittaÑ,
paÔhamaÑ
______________________________________________________________
1. AddhubandhanÈdÊni (Ka)

2. MahÈkÊÄikaÑ (Ka)
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devatÈnaÑ paÔiggahaÓaÑ catunnaÑ r|pÈvacarajjhÈnÈnaÑ paÔilÈbhassa
pubbanimittaÑ. PacchÈ manussÈnaÑ paÔiggahaÓaÑ catunnaÑ
ar|pajjhÈnÈnaÑ paÔilÈbhassa pubbanimittaÑ, tantibaddhavÊÓÈnaÑ sayaÑ
vajjanaÑ anupubbavihÈrapaÔilÈbhassa pubbanimittaÑ,
cammabaddhabherÊnaÑ vajjanaÑ mahatiyÈ dhammabheriyÈ anussÈvanassa1
pubbanimittaÑ, andubandhanÈdÊnaÑ chedo asmimÈnasamucchedassa
pubbanimittaÑ, sabbarogavigamo sabbakilesavigamassa pubbanimittaÑ,
jaccandhÈnaÑ r|padassanaÑ dibbacakkhupaÔilÈbhassa pubbanimittaÑ,
jaccabadhirÈnaÑ saddassavanaÑ dibbasotadhÈtupaÔilÈbhassa pubbanimittaÑ,
pÊÔhasappÊnaÑ javanasampadÈ catu-iddhipÈdÈdhigamassa pubbanimittaÑ,
jaÄÈnaÑ satipatiÔÔhÈnaÑ catusatipaÔÔhÈnapaÔilÈbhassa pubbanimittaÑ,
videsapakkhandanÈvÈnaÑ supaÔÔanasampÈpuÓanaÑ
catupaÔisambhidÈdhigamassa pubbanimittaÑ, ratanÈnaÑ sakatejobhÈsitattaÑ
yaÑ lokassa dhammobhÈsaÑ dassessati tassa pubbanimittaÑ.
VerÊnaÑ mettacittapaÔilÈbho catubrahmavihÈrapaÔilÈbhassa
pubbanimittaÑ, AvÊcimhi agginibbÈnaÑ ekÈdasa-agginibbÈnassa
pubbanimittaÑ, lokantarÈloko avijjandhakÈraÑ vidhamitvÈ
ÒÈÓÈlokadassanassa pubbanimittaÑ, mahÈsamuddassa madhuratÈ
nibbÈnarasena ekarasabhÈvassa pubbanimittaÑ, vÈtassa avÈyanaÑ
dvÈsaÔÔhidiÔÔhigatabhindanassa pubbanimittaÑ, sakuÓÈnaÑ pathavÊgamanaÑ
mahÈjanassa ovÈdaÑ sutvÈ pÈÓehi saraÓagamanassa pubbanimittaÑ,
candassa ativirocanaÑ bahujanakantatÈya pubbanimittaÑ, s|riyassa
uÓhasÊtavivajjana-utusukhatÈ kÈyikacetasikasukhuppattiyÈ pubbanimittaÑ,
devatÈnaÑ vimÈnadvÈresu apphoÔanÈdÊhi kÊÄanaÑ BuddhabhÈvaÑ patvÈ
udÈnaÑ udÈnassa pubbanimittaÑ, cÈtuddÊpikamahÈmeghavassanaÑ mahato
dhammameghavassanassa pubbanimittaÑ, khudÈpÊÄanassa abhÈvo
kÈyagatÈsati-amatapaÔilÈbhassa pubbanimittaÑ, pipÈsÈpÊÄanassa abhÈvo
vimuttisukhena sukhitabhÈvassa pubbanimittaÑ, dvÈrakavÈÔÈnaÑ sayameva
vivaraÓaÑ aÔÔha~gikamaggadvÈravivaraÓassa pubbanimittaÑ, rukkhÈnaÑ
pupphaphalagahaÓaÑ vimuttipupphehi pupphitassa ca
sÈmaÒÒaphalabhÈrabharitabhÈvassa ca pubbanimittaÑ,
dasasahassilokadhÈtuyÈ ekaddhajamÈlatÈ ariyaddhajamÈlÈmÈlitÈya
pubbanimittanti veditabbaÑ. AyaÑ sambahulavÈro nÈma.
Ettha paÒhaÑ2 pucchanti–“yadÈ mahÈpuriso pathaviyaÑ patiÔÔhahitvÈ
uttarÈbhimukho gantvÈ ÈsabhiÑ vÈcaÑ bhÈsati, tadÈ kiÑ pathaviyÈ
______________________________________________________________
1. AnusÈsanassa (SÊ, SyÈ)

2. PaÒhe (SÊ)
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gato, udÈhu ÈkÈsena. DissamÈno gato, udÈhu adissamÈno. Acelako gato,
udÈhu ala~katappaÔiyatto. Daharo hutvÈ gato, udÈhu mahallako. PacchÈpi
kiÑ tÈdisova ahosi, udÈhu puna bÈladÈrako”ti. AyaÑ pana paÒho
heÔÔhÈlohapÈsÈde saÑghasannipÈte TipiÔakac|ÄÈbhayattherena vissajjitova.
Thero kirettha niyati pubbekatakamma issaranimmÈnavÈdavasena taÑ taÑ
bahuÑ vatvÈ avasÈne evaÑ byÈkÈsi “mahÈpuriso pathaviyaÑ gato,
mahÈjanassa pana ÈkÈse gacchanto viya ahosi. DissamÈno gato,
mahÈjanassa pana adissamÈno viya ahosi. Acelako gato, mahÈjanassa pana
ala~katappaÔiyattova upaÔÔhÈsi. Daharova gato, mahÈjanassa pana
soÄasavassuddesiko viya ahosi. PacchÈ pana bÈladÈrakova ahosi, na
tÈdiso”ti. EvaÑ vutte parisÈ cassa “Buddhena viya hutvÈ bho therena paÒho
kathito”ti attamanÈ ahosi. LokantarikavÈro vuttanayo eva.
ViditÈti pÈkaÔÈ hutvÈ. YathÈ hi sÈvakÈ
nahÈnamukhadhovanakhÈdanapivanÈdikÈle anokÈsagate atÊtasa~khÈre
nippadese sammasituÑ na sakkonti, okÈsapatte yeva sammasanti, na evaÑ
BuddhÈ. BuddhÈ hi sattadivasabbhantare vavatthitasa~khÈre Èdito paÔÔhÈya
sammasitvÈ tilakkhaÓaÑ ÈropetvÈva vissajjenti, tesaÑ avipassitadhammo1
nÈma n’atthi, tasmÈ “viditÈ”ti Èha. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
Acchariya-abbhutasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
4. BÈkulasuttavaÓÓanÈ
209. EvaÑ me sutanti BÈkulasuttaÑ2. Tattha BÈkuloti yathÈ dvÈvÊsati
dvattiÑsÈti-Èdimhi vattabbe bÈvÊsati bÈttiÑsÈti-ÈdÊni vuccanti, evameva
dvikuloti vattabbe BÈkuloti vuttaÑ. Tassa hi therassa dve kulÈni ahesuÑ. So
kira devalokÈ cavitvÈ Kosambinagare
______________________________________________________________
1. Avisayitadhammo (Ka)

2. BakkulasuttaÑ (SÊ, SyÈ)
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nÈma mahÈseÔÔhikule nibbatto, tamenaÑ paÒcame divase sÊsaÑ nhÈpetvÈ
GaÓgÈkÊÄaÑ akaÑsu. DhÈtiyÈ1 dÈrakaÑ udake nimujjanummujjanavasena
kÊÄÈpentiyÈ eko maccho dÈrakaÑ disvÈ “bhakkho me ayan”ti maÒÒamÈno
mukhaÑ vivaritvÈ upagato, dhÈtÊ2 dÈrakaÑ chaÉÉetvÈ palÈtÈ, maccho taÑ
gili, puÒÒavÈ satto dukkhaÑ na pÈpuÓi, sayanagabbhaÑ pavisitvÈ nipanno
viya ahosi. Maccho dÈrakassa tejena tattakapallaÑ3 gilitvÈ dayhamÈno viya
vegena tiÑsayojanamaggaÑ4 gantvÈ BÈrÈÓasinagaravÈsino
macchabandhassa jÈlaÑ pÈvisi, mahÈmacchÈ nÈma jÈlabaddhÈ
pahariyamÈnÈ5 maranti. AyaÑ pana dÈrakassa tejena jÈlato jÊhaÔamattova
mato. MacchabandhÈ ca mahantaÑ macchaÑ labhitvÈ phÈletvÈ vikkiÓanti,
taÑ pana dÈrakassa ÈnubhÈvena aphÈletvÈ sakalameva kÈjena haritvÈ
sahassena demÈti vadantÈ nagare vicariÑsu. Koci na gaÓhÈti.
TasmiÑ pana nagare aputtakaÑ asÊtikoÔivibhavaÑ seÔÔhikulaÑ atthi,
tassa dvÈram|laÑ patvÈ “kiÑ gahetvÈ dethÈ”ti vuttÈ kahÈpaÓanti ÈhaÑsu.
Tehi kahÈpaÓaÑ datvÈ gahito, seÔÔhibhariyÈpi aÒÒesu divasesu macche na
kelÈyati, taÑ divasaÑ pana macchaÑ phalake ÔhapetvÈ sayameva phÈlesi,
macchaÒca nÈma kucchito phÈlenti, sÈ pana piÔÔhito phÈlentÊ
macchakucchiyaÑ suvaÓÓavaÓÓaÑ dÈrakaÑ disvÈ “macchakucchiyaÑ me
putto laddho”ti nÈdaÑ naditvÈ dÈrakamÈdÈya sÈmikassa santikaÑ agamÈsi.
SeÔÔhi tÈvadeva bheriÑ carÈpetvÈ dÈrakaÑ ÈdÈya raÒÒo santikaÑ gantvÈ
“macchakucchiyaÑ me deva dÈrako laddho, kiÑ karomÊ”ti Èha. PuÒÒavÈ
esa, yo macchakucchiyaÑ arogo vasi, posehi nanti.
Assosi kho itaraÑ kulaÑ “BÈrÈÓasiyaÑ kira ekaÑ seÔÔhikulaÑ
macchakucchiyaÑ dÈrakaÑ labhatÊ”ti, te tattha agamaÑsu. Athassa mÈtÈ
dÈrakaÑ ala~karitvÈ kÊÄÈpiyamÈnaÑ disvÈva “manÈpo vatÈyaÑ dÈrako”ti
gantvÈ pavattiÑ Ècikkhi. ItarÈ mayhaÑ puttoti-ÈdimÈha. KahaÑ te laddhoti.
Macchakucchiyanti. No tuyhaÑ putto, mayhaÑ puttoti. KahaÑ te laddhoti.
MayÈ dasamÈse kucchiyÈ dhÈrito, atha naÑ nadiyÈ
______________________________________________________________
1. DhÈtÊsu (Ka)
2. DhÈtiyo (Ka)
4. Tiyojanamattampi (Ka)

3. TattakapÈlaÑ (SyÈ), tattaphÈlaÑ (SÊ)
5. MÈriyamÈnÈ (SÊ), pahariyamÈnÈva (?)
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kÊÄÈpiyamÈnaÑ maccho gilÊti. TuyhaÑ putto aÒÒena macchena gilito
bhavissati, ayaÑ pana mayÈ macchakucchiyaÑ laddhoti ubhopi rÈjakulaÑ
agamaÑsu. RÈjÈ Èha “ayaÑ dasa mÈse kucchiyÈ dhÈritattÈ amÈtÈ kÈtuÑ na
sakkÈ, macchaÑ gaÓhantÈpi vakkayakanÈdÊni1 bahi katvÈ gaÓhantÈ nÈma
natthÊti macchakucchiyaÑ laddhattÈ ayampi amÈtÈ kÈtuÑ na sakkÈ, dÈrako
ubhinnampi kulÈnaÑ dÈyÈdo hotu, ubhopi naÑ jaggathÈ”ti ubhopi jaggiÑsu.
ViÒÒutaÑ pattassa dvÊsupi nagaresu pÈsÈdaÑ kÈretvÈ nÈÔakÈni
paccupaÔÔhÈpesuÑ. EkekasmiÑ nagare cattÈro cattÈro mÈse vasati, ekasmiÑ
nagare cattÈro mÈse vuÔÔhassa sa~ghÈÔanÈvÈya maÓÉapaÑ kÈretvÈ tattha
naÑ saddhiÑ nÈÔakÈhi Èropenti. So sampattiÑ anubhavamÈno itaraÑ
nagaraÑ gacchati. TaÑnagaravÈsino nÈÔakÈni upaÉÉhamaggaÑ agamaÑsu.
Te paccuggantvÈ taÑ parivÈretvÈ attano pÈsÈdaÑ nayanti. ItarÈni nÈÔakÈni
nivattitvÈ attano nagarameva gacchanti. Tattha cattÈro mÈse vasitvÈ ten’eva
niyÈmena puna itaraÑ nagaraÑ gacchati. Evamassa sampattiÑ
anubhavantassa asÊti vassÈni paripuÓÓÈni.
Atha BhagavÈ cÈrikaÑ caramÈno BÈrÈÓasiÑ patto, so Bhagavato
santike dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajito. PabbajitvÈ sattÈhameva
puthujjano ahosi, aÔÔhame pana so2 saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓÊti
evamassa dve kulÈni ahesuÑ. TasmÈ BÈkuloti sa~khaÑ agamÈsÊti.
PurÈÓagihisahÈyoti pubbe gihikÈle sahÈyo. Ayampi dÊghÈyukova
theraÑ pabbajitaÑ passituÑ gacchanto asÊtime vasse gato. Methuno
dhammoti bÈlo naggasamaÓako bÈlapucchaÑ pucchati, na sÈsanavacanaÑ,
idÈni therena dinnanaye Ôhito imehi pana teti pucchi.
210. YaÑpÈyasmÈti-ÈdÊni padÈni sabbavÈresu
dhammasa~gÈhakattherehi niyametvÈ ÔhapitÈni. Tattha saÒÒÈ
uppannamattÈva, vitakko kammapathabheda
______________________________________________________________
1. VikkayakÊÓÈdÊni (Ka)

2. AnulomaphalaÑ (Ka)
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koti. Thero panÈha “kasmÈ visuÑ karotha, ubhayampetaÑ
kammapathabhedakamevÈ”ti.
211. GahapaticÊvaranti vassÈvÈsikaÑ cÊvaraÑ. SatthenÈti
pipphalakena1. S|ciyÈti s|ciÑ gahetvÈ sibbitabhÈvaÑ na sarÈmÊti attho.
Kathine cÊvaranti kathinacÊvaraÑ, kathinacÊvarampi hi
vassÈvÈsikagatikameva. TasmÈ tattha “sibbitÈ nÈbhijÈnÈmÊ”ti Èha.
EttakaÑ panassa kÈlaÑ gahapaticÊvaraÑ asÈdiyantassa
chindanasibbanÈdÊni akarontassa kuto cÊvaraÑ uppajjatÊti. DvÊhi nagarehi.
Thero hi mahÈyasassÊ, tassa puttadhÊtaro nattapanattakÈ sukhumasÈÔakehi
cÊvarÈni kÈretvÈ rajÈpetvÈ samugge pakkhipitvÈ pahiÓanti. Therassa
nhÈnakÈle nhÈnakoÔÔhake Ôhapenti. Thero tÈni nivÈseti ceva pÈrupati ca,
purÈÓacÊvarÈni sampattapabbajitÈnaÑ deti. Thero tÈni nivÈsetvÈ ca pÈrupitvÈ
ca navakammaÑ na karoti, kiÒci Èy|hanakammaÑ n’atthi. PhalasamÈpattiÑ
appetvÈ appetvÈ nisÊdati. Cat|su mÈsesu pattesu lomakiliÔÔhÈni honti, athassa
puna ten’eva niyÈmena pahiÓitvÈ denti. AÉÉhamÈse aÉÉhamÈse
parivattatÊtipi vadanti yeva.
AnacchariyaÒcetaÑ therassa mahÈpuÒÒassa mahÈbhiÒÒassa2
satasahassakappe p|ritapÈramissa, AsokadhammaraÒÒo kul|pako
Nigrodhatthero divasassa tikkhattuÑ cÊvaraÑ parivattesi. Tattha hi
ticÊvaraÑ hatthikkhandhe ÔhapetvÈ paÒcahi ca gandhasamuggasatehi paÒcahi
ca mÈlÈsamuggasatehi saddhiÑ pÈtova Èhariyittha, tathÈ divÈ ceva sÈyaÒca.
RÈjÈ kira divasassa tikkhattuÑ sÈÔake parivattento “therassa cÊvaraÑ nÊtan”ti
pucchitvÈ “Èma nÊtan”ti sutvÈva parivattesi. Theropi na bhaÓÉikaÑ
bandhitvÈ Ôhapesi, sampattasabrahmacÈrÊnaÑ adÈsi. TadÈ kira JambudÊpe
bhikkhusaÑghassa yebhuyyena Nigrodhasseva santakaÑ cÊvaraÑ ahosi.
Aho vata maÑ koci nimanteyyÈti kiÑ pana cittassa anuppÈdanaÑ
bhÈriyaÑ, uppannassa pahÈnanti. CittaÑ nÈma lahukaparivattaÑ, tasmÈ
anuppÈdanaÑ
______________________________________________________________
1. Pipphalikena (SÊ, SyÈ)

2. MahÈvÊriyassa (Ka)
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bhÈriyaÑ, uppannassa pahÈnampi1 bhÈriyameva. Antaraghareti
MahÈsakuludÈyisutte2 indakhÊlato paÔÔhÈya antaragharaÑ nÈma, idha
nimbodakapatanaÔÔhÈnaÑ adhippetaÑ. Kuto panassa bhikkhÈ uppajjitthÈti.
Thero dvÊsu nagaresu abhiÒÒÈto, gehadvÈraÑ Ègatassevassa pattaÑ gahetvÈ
nÈnÈrasabhojanassa p|retvÈ denti. So laddhaÔÔhÈnato nivattati,
bhattakiccakaraÓaÔÔhÈnaÑ panassa nibaddhameva ahosi. AnubyaÒjanasoti
therena kira r|pe nimittaÑ gahetvÈ mÈtugÈmo na olokitapubbo.
MÈtugÈmassa Dhammanti mÈtugÈmassa chappaÒcavÈcÈti dhammaÑ
desetuÑ vaÔÔati, paÒhaÑ puÔÔhena gÈthÈsahassampi vattuÑ vaÔÔati yeva.
Thero pana kappiyameva na akÈsi. Yebhuyyena hi kul|pakatherÈnametaÑ
kammaÑ hoti. Bhikkhunupassayanti bhikkhuni-upassayaÑ. TaÑ pana
gilÈnapucchakena gantuÑ vaÔÔati, thero pana kappiyameva na akÈsi. Esa
nayo sabbattha. CuÓÓenÈti KosambacuÓÓÈdinÈ. Gattaparikammeti
sarÊrasambÈhanakamme. VicÈritÈti payojayitÈ. Gadd|hanamattanti gÈviÑ
thane gahetvÈ ekaÑ khÊrabinduÑ d|hanakÈlamattampi.
Kena pana kÈraÓena thero nirÈbÈdho ahosi. Padumuttare kira Bhagavati
satasahassabhikkhuparivÈre cÈrikaÑ caramÈne Himavati visarukkhÈ
pupphiÑsu. BhikkhusatasahassÈnampi tiÓapupphakarogo uppajjati, thero
tasmiÑ samaye iddhimÈ tÈpaso hoti, so ÈkÈsena gacchanto
bhikkhusaÑghaÑ disvÈ otaritvÈ rogaÑ pucchitvÈ Himavantato osadhaÑ
ÈharitvÈ adÈsi. Upasi~ghanamatten’eva rogo v|pasami.
KassapasammÈsambuddhakÈlepi paÔhamavappadivase vappaÑ ÔhapetvÈ
bhikkhusaÑghassa paribhogaÑ aggisÈlaÑ ceva vaccakuÔiÒca kÈretvÈ
bhikkhusaÑghassa bhesajjavattaÑ nibandhi3, iminÈ kammena nirÈbÈdho
ahosi. UkkaÔÔhanesajjiko panesa ukkaÔÔhÈraÒÒako ca, tasmÈ “nÈbhijÈnÈmi
apassenakaÑ apassayitÈ”ti-ÈdimÈha.
SaraÓoti sakileso. AÒÒÈ udapÈdÊti anupasampannassa aÒÒaÑ byÈkÈtuÑ
na vaÔÔati, thero kasmÈ byÈkÈsi? Na thero ahaÑ arahÈti Èha, aÒÒÈ udapÈdÊti
panÈha. Api ca thero arahÈti pÈkaÔo, tasmÈ evamÈha.
______________________________________________________________
1. UppannappahÈnampi (SÊ, SyÈ)

2. Ma 2. 194 piÔÔhe.

3. NibaddhaÑ (SyÈ, Ka)
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212. Pabbajjanti thero sayaÑ n’eva pabbÈjesi, na upasampÈdesi aÒÒehi
pana bhikkh|hi evaÑ kÈrÈpesi. AvÈpuraÓaÑ ÈdÈyÈti kuÒcikaÑ gahetvÈ.
Nisinnakova parinibbÈyÊti ahaÑ1 dharamÈnopi na aÒÒassa bhikkhussa
bhÈro ahosiÑ, parinibbutassÈpi me sarÊraÑ bhikkhusaÑghassa palibodho
mÈ ahosÊti tejodhÈtuÑ samÈpajjitvÈ parinibbÈyi. SarÊrato jÈlÈ uÔÔhahi,
chavimaÑsalohitaÑ sappi viya jhÈyamÈnaÑ parikkhayaÑ gataÑ,
sumanamakulasadisÈ dhÈtuyova avasesiÑsu2. SesaÑ sabbattha pÈkaÔameva.
IdaÑ pana suttaÑ dutiyasa~gahe sa~gÊtanti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
BÈkulasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
5. Dantabh|misuttavaÓÓanÈ
213. EvaÑ me sutanti Dantabh|misuttaÑ. Tattha araÒÒakuÔikÈyanti
tasseva VeÄuvanassa ekasmiÑ vivittaÔÔhÈne padhÈnakammikÈnaÑ
bhikkh|naÑ atthÈya katasenÈsane. RÈjakumÈroti BimbisÈrassa putto
orasako.
PhuseyyÈti labheyya. Ekaggatanti evaÑ paÔipanno samÈpattiÑ nÈma
labhati, jhÈnaÑ nÈma labhatÊti idaÑ mayÈ sutanti vadati. Kilamathoti
kÈyakilamatho. VihesÈti sveva kilamatho vutto. YathÈsake tiÔÔheyyÈsÊti
attano ajÈnanakoÔÔhÈse yeva tiÔÔheyyÈsÊti.
214. DesesÊti cittekaggataÑ nÈma evaÑ labhati, samÈpattiÑ evaÑ
nibbattetÊti appanÈ-upacÈraÑ pÈpetvÈ ekakasiÓaparikammaÑ kathesi.
PavedetvÈti pakÈsetvÈ.
Nekkhammena ÒÈtabbanti kÈmato nissaÔaguÓena ÒÈtabbaÑ. KÈmato
nissaÔaguÓe Ôhitena puggalena ekaggaÑ nÈma jÈnitabbanti adhippÈyenetaÑ
______________________________________________________________
1. AyaÑ (Ka)

2. AvasissiÑsu (SÊ)
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vuttaÑ. SesÈni tasseva vevacanÈni. KÈme paribhuÒjantoti duvidhepi kÈme
bhuÒjamÈno.
215. HatthidammÈ vÈ assadammÈ vÈ godammÈ vÈti ettha
adantahatthidammÈdayo viya cittekaggarahitÈ puggalÈ daÔÔhabbÈ.
Dantahatthi-Èdayo viya cittekaggasampannÈ. YathÈ adantahatthidammÈdayo
k|ÔÈkÈraÑ akatvÈ dhuraÑ achaÉÉetvÈ dantagamanaÑ vÈ gantuÑ, dantehi vÈ
pattabbaÑ bh|miÑ pÈpuÓituÑ na sakkonti, evameva cittekaggarahitÈ
sampannacittekaggehi nibbattitaguÓaÑ vÈ nibbattetuÑ pattabh|miÑ vÈ
pÈpuÓituÑ na sakkonti.
216. Hatthavila~ghakenÈti hatthena hatthaÑ gahetvÈ.
DaÔÔheyyanti1 passitabbayuttakaÑ. Œvutoti2 Èvarito. Nivutoti3 nivÈrito.
OphuÔoti onaddho.
217. NÈgavanikanti Hatthipadopame4 nÈgavanacarako puriso
“nÈgavaniko”ti vutto, idha hatthisikkhÈya kusalo hatthiÑ gahetuÑ samattho.
AtipassitvÈti disvÈ. EtthagedhÈti etasmiÑ pavattagedhÈ. Sarasa~kappÈnanti
dhÈvanasa~kappÈnaÑ5. Manussakantesu sÊlesu samÈdapanÈyÈti ettha yadÈ
nÈgo itthipurisehi kumÈrakumÈrikÈhi soÓÉÈdÊsu gahetvÈ upakeÄayamÈno
vikÈraÑ na karoti sukhÈyati, tadÈnena manussakantÈni sÊlÈni samÈdinnÈni
nÈma honti.
PemanÊyÈti tÈta rÈjÈ te pasanno ma~galahatthiÔÔhÈn’eva Ôhapessati,
rÈjÈrahÈni bhojanÈdÊni labhissasÊti evar|pÊ nÈgehi piyÈpitabbÈ kathÈ.
Suss|satÊti taÑ pemanÊyakathaÑ sotukÈmo hoti. TiÓaghÈsodakanti
tiÓaghÈsaÑ ceva udakaÑ ca, tiÓaghÈsanti ghÈsitabbaÑ tiÓaÑ, khÈditabbanti
attho.
PaÓavoti ÉiÓÉimo6. Sabbava~kadosanihitaninnÊtakasÈvoti
nihitasabbava~kadoso ceva apanÊtakasÈvo ca. A~ganteva sa~khaÑ
gacchatÊti a~gasamo hoti.
______________________________________________________________
1. DiÔÔheyyanti (SyÈ, Ka)
3. NivuÔoti (SyÈ, Ka)
5. Vacanasa~kappÈnaÑ (SÊ), bÈdhanasa~kappÈnaÑ (Ka)
6. DeÓÉimo (SÊ,SyÈ), diÓÉimo (Ka)

2. ŒvuÔoti (SyÈ, Ka)
4. Ma 1. 232 piÔÔhe.
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219. GehasitasÊlÈnanti paÒcakÈmaguÓanissitasÊlÈnaÑ. ©ÈyassÈti
aÔÔha~gikamaggassa.
222. AdantamaraÓaÑ mahallako raÒÒo nÈgo kÈla~katoti raÒÒo
mahallako nÈgo adantamaraÓaÑ mato kÈlaÑ kato hoti, adantamaraÓaÑ
kÈlaÑkiriyaÑ nÈma kariyatÊti ayamettha attho. Esa nayo sabbattha. SesaÑ
uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
Dantabh|misuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
6. Bh|mijasuttavaÓÓanÈ
223. EvaÑ me sutanti Bh|mijasuttaÑ. Tattha Bh|mijoti ayaÑ thero
JayasenarÈjakumÈrassa mÈtulo. ŒsaÒca anÈsaÒcÈti kÈlena ÈsaÑ kÈlena
anÈsaÑ. Sakena thÈlipÈkenÈti pakatipavattÈya bhikkhÈya1 attano
niÔÔhitabhattatopi bhattena parivisi. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
Bh|mijasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
7. AnuruddhasuttavaÓÓanÈ
230. EvaÑ me sutanti AnuruddhasuttaÑ. Tattha evamÈhaÑs|ti tassa
upÈsakassa aphÈsukakÈlo ahosi, tadÈ upasa~kamitvÈ evamÈhaÑsu.
ApaÓÓakanti avirÈdhitaÑ. EkatthÈti appamÈÓÈti vÈ mahaggatÈti vÈ
jhÈnameva cittekaggatÈ yeva evaÑ vuccatÊti imaÑ sandhÈya evamÈha.
______________________________________________________________
1. PakatipavattÈ bhikkhÈ pavattÈ ca (Ka)
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231. YÈvatÈ ekaÑ rukkham|laÑ mahaggatanti pharitvÈ adhimuccitvÈ
viharatÊti ekarukkham|lapamÈÓaÔÔhÈnaÑ kasiÓanimittena ottharitvÈ tasmiÑ
kasiÓanimitte mahaggatajjhÈnaÑ pharitvÈ adhimuccitvÈ viharati.
Mahaggatanti panassa Èbhogo n’atthi, kevalaÑ
mahaggatajjhÈnapavattivasena panetaÑ vuttaÑ. Esa nayo sabbattha. IminÈ
kho etaÑ gahapati pariyÈyenÈti iminÈ kÈraÓena. Ettha hi appamÈÓÈti
vuttÈnaÑ brahmavihÈrÈnaÑ nimittaÑ na vaÉÉhati, ugghÈÔanaÑ na jÈyati,
tÈni jhÈnÈni abhiÒÒÈnaÑ vÈ nirodhassa vÈ pÈdakÈni na honti,
vipassanÈpÈdakÈni pana vaÔÔapÈdakÈni bhavokkamanÈni ca honti.
“MahaggatÈ”ti vuttÈnaÑ pana kasiÓajjhÈnÈnaÑ nimittaÑ vaÉÉhati,
ugghÈÔanaÑ jÈyati, samatikkamÈ honti, abhiÒÒÈpÈdakÈni nirodhapÈdakÈni
vaÔÔapÈdakÈni bhavokkamanÈni ca honti. Evamime dhammÈ nÈnatthÈ,
appamÈÓÈ mahaggatÈti evaÑ nÈnÈbyaÒjanÈ ca.
232. IdÈni mahaggatasamÈpattito nÊharitvÈ bhav|papattikÈraÓaÑ
dassento catasso kho imÈti-ÈdimÈha. ParittÈbhÈti pharitvÈ jÈnantassa
ayamÈbhogo atthi, ParittÈbhesu pana devesu nibbattikÈraÓaÑ jhÈnaÑ
bhÈvento evaÑ vutto. Esa nayo sabbattha. ParittÈbhÈ siyÈ saÑkiliÔÔhÈbhÈ
honti siyÈ parisuddhÈbhÈ, appamÈÓÈbhÈ siyÈ saÑkiliÔÔhÈbhÈ honti siyÈ
parisuddhÈbhÈ. KathaÑ? Suppamatte vÈ sarÈvamatte vÈ kasiÓaparikammaÑ
katvÈ samÈpattiÑ nibbattetvÈ paÒcahÈkÈrehi ÈciÓÓavasibhÈvo
paccanÊkadhammÈnaÑ suÔÔhu aparisodhitattÈ dubbalameva samÈpattiÑ
vaÄaÒjitvÈ appaguÓajjhÈne Ôhito kÈlaÑ katvÈ ParittÈbhesu nibbattati, vaÓÓo
panassa paritto ceva hoti saÑkiliÔÔho ca. PaÒcahi panÈkÈrehi
ÈciÓÓavasibhÈvo paccanÊkadhammÈnaÑ suÔÔhu parisodhitattÈ suvisuddhaÑ
samÈpattiÑ vaÄaÒjitvÈ paguÓajjhÈne Ôhito kÈlaÑ katvÈ ParittÈbhesu
nibbattati, vaÓÓo panassa paritto ceva hoti parisuddho ca. EvaÑ parittÈbhÈ
siyÈ saÑkiliÔÔhÈbhÈ honti siyÈ parisuddhÈbhÈ. KasiÓe pana
vipulaparikammaÑ katvÈ samÈpattiÑ nibbattetvÈ paÒcahÈkÈrehi
ÈciÓÓavasibhÈvoti sabbaÑ purimasadisameva veditabbaÑ. EvaÑ
appamÈÓÈbhÈ siyÈ saÑkiliÔÔhÈbhÈ honti siyÈ parisuddhÈbhÈti.
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VaÓÓanÈnattanti sarÊravaÓÓassa nÈnattaÑ. No ca ÈbhÈnÈnattanti Èloke
nÈnattaÑ na paÒÒÈyati. AccinÈnattanti dÊgharassa-aÓuth|lavasena acciyÈ
nÈnattaÑ.
Yattha yatthÈti uyyÈnavimÈnakapparukkhanadÊtÊrapokkharaÓÊtÊresu
yattha yattha. AbhinivisantÊti vasanti. AbhiramantÊti ramanti na ukkaÓÔhanti.
KÈjenÈti yÈgubhattatelaphÈÓitamacchamaÑsakÈjesu yena kenaci kÈjena.
“KÈcenÈti”Pi pÈÔho, ayameva attho. PiÔakenÈti pacchiyÈ. Tattha tatthevÈti
sappimadhuphÈÓitÈdÊnaÑ sulabhaÔÔhÈnato loÓap|timacchÈdÊnaÑ
ussannaÔÔhÈnaÑ nÊtÈ “pubbe amhÈkaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ phÈsukaÑ, tattha
sukhaÑ vasimhÈ, idha loÓaÑ vÈ no1 bÈdhati, p|timacchagandho vÈ
sÊsarogaÑ uppÈdetÊ”ti evaÑ cittaÑ anuppÈdetvÈ tattha tattheva ramanti.
234. ŒbhÈti ÈbhÈsampannÈ. Tada~genÈti tassÈ bhav|papattiyÈ a~gena,
bhav|papattikÈraÓenÈti attho. IdÈni taÑ kÈraÓaÑ pucchanto ko nu kho
bhanteti-ÈdimÈha.
KÈyaduÔÔhullanti kÈyÈlasiyabhÈvo. JhÈyatoti jalato.
235. DÊgharattaÑ kho meti thero kira pÈramiyo p|rento isipabbajjaÑ
pabbajitvÈ samÈpattiÑ nibbattetvÈ nirantaraÑ tÊÓi attabhÈvasatÈni
brahmaloke paÔilabhi, taÑ sandhÈyetaÑ Èha. Vuttampi cetaÑ–
“AvokiÓÓaÑ2 tÊÓi sataÑ, yaÑ pabbajiÑ isipabbajjaÑ.
Asa~khataÑ gavesanto, pubbe saÒcaritaÑ maman”ti.
SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
AnuruddhasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
8. UpakkilesasuttavaÓÓanÈ
236. EvaÑ me sutanti UpakkilesasuttaÑ. Tattha etadavocÈti n’eva
bhedÈdhippÈyena na piyakamyatÈya, atha khvÈssa etadahosi “ime
______________________________________________________________
1. LoÓavÈto (SÊ), loÓo vÈ no (SyÈ, Ka)

2. AbbokiÓÓaÑ (SÊ, SyÈ)
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bhikkh| mama vacanaÑ gahetvÈ na oramissanti, BuddhÈ ca nÈma
hitÈnukampakÈ, addhÈ nesaÑ1 BhagavÈ ekaÑ kÈraÓaÑ kathessati, taÑ sutvÈ
ete oramissanti, tato tesaÑ phÈsuvihÈro bhavissatÊ”ti. TasmÈ etaÑ “idha
bhante”ti-Èdivacanamavoca. MÈ bhaÓÉananti-ÈdÊsu “akatthÈ”ti pÈÔhasesaÑ
gahetvÈ “mÈ bhaÓÉanaÑ akatthÈ”ti evaÑ attho daÔÔhabbo. AÒÒataroti so kira
bhikkhu Bhagavato atthakÈmo, ayaÑ kirassa adhippÈyo “ime bhikkh|
kodhÈbhibh|tÈ Satthu vacanaÑ na gaÓhanti, mÈ BhagavÈ ete ovadanto
kilamÊ”ti, tasmÈ evamÈha.
PiÓÉÈya pÈvisÊti na kevalaÑ pÈvisi, yenapi janena na diÔÔho so maÑ
passat|tipi adhiÔÔhÈsi. KimatthaÑ adhiÔÔhÈsÊti? TesaÑ bhikkh|naÑ
damanatthaÑ. BhagavÈ hi tadÈ piÓÉapÈtappaÔikkanto “puthusaddo
samajano”ti-ÈdigÈthÈ bhÈsitvÈ Kosambito BÈlakaloÓakÈragÈmaÑ gato. Tato
PÈcÊnavaÑsadÈyaÑ, tato PÈlileyyakavanasaÓÉaÑ gantvÈ
PÈlileyyahatthinÈgena upaÔÔhahiyamÈno temÈsaÑ vasi. NagaravÈsinopi
“satthÈ vihÈraÑ gato, gacchÈma dhammassavanÈyÈ”ti gandhapupphahatthÈ
vihÈraÑ gantvÈ “kahaÑ bhante SatthÈ”ti pucchiÑsu. “KahaÑ tumhe
SatthÈraÑ dakkhatha, SatthÈ ‘ime bhikkh| samagge karissÈmÊ’ti Ègato,
samagge kÈtuÑ asakkonto nikkhamitvÈ gato”ti. “MayaÑ satampi
sahassampi datvÈ SatthÈraÑ ÈnetuÑ na sakkoma, so no ayÈcito sayameva
Ègato, mayaÑ ime bhikkh| nissÈya Satthu sammukhÈ dhammakathaÑ sotuÑ
na labhimhÈ. Ime SatthÈraÑ uddissa pabbajitÈ, tasmimpi sÈmaggiÑ karonte
samaggÈ na jÈtÈ, kassÈÒÒassa vacanaÑ karissanti. AlaÑ na imesaÑ bhikkhÈ
dÈtabbÈ”ti sakalanagare daÓÉaÑ ÔhapayiÑsu. Te punadivase sakalanagaraÑ
piÓÉÈya caritvÈ kaÔacchumattampi bhikkhaÑ alabhitvÈ vihÈraÑ ÈgamaÑsu.
UpÈsakÈpi te puna ÈhaÑsu “yÈva SatthÈraÑ na khamÈpetha, tÈva vo tameva
daÓÉakamman”ti. Te “SatthÈraÑ khamÈpessÈmÈ”ti Bhagavati SÈvatthiyaÑ
anuppatte tattha agamaÑsu. SatthÈ tesaÑ aÔÔhÈrasa bhedakaravatth|ni
desesÊti ayamettha PÈÄimuttakakathÈ.
237. IdÈni puthusaddoti-ÈdigÈthÈsu puthu mahÈsaddo assÈti puthusaddo.
Samajanoti samÈno ekasadiso jano, sabbovÈyaÑ
______________________________________________________________
1. AÔÔhÈne maÑ (Ka)
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bhaÓÉanakÈrakajano samantato saddaniccharaÓena puthusaddo ceva sadiso
cÈti vuttaÑ hoti. Na bÈlo koci maÒÒathÈti tatra koci ekopi ahaÑ bÈloti na
maÒÒati, sabbepi paÓÉitamÈnino yeva. NÈÒÒaÑ bhiyyo amaÒÒarunti koci
ekopi ahaÑ bÈloti na ca maÒÒi, bhiyyo ca1 saÑghasmiÑ bhijjamÈne
aÒÒasmiÑ ekaÑ “mayhaÑ kÈraÓÈ saÑgho bhijjatÊ”ti idaÑ kÈraÓaÑ na
maÒÒÊti attho.
ParimuÔÔhÈti muÔÔhassatino. VÈcÈgocarabhÈÓinoti rÈkÈrassa rassÈdeso
kato, vÈcÈgocarÈva, na satipaÔÔhÈnagocarÈ, bhÈÓino ca2, kathaÑ bhÈÓino?
YÈvicchanti mukhÈyÈmaÑ, yÈva mukhaÑ pasÈretuÑ icchanti, tÈva
pasÈretvÈ bhÈÓino, ekopi saÑghagÈravena mukhasa~kocanaÑ na karotÊti
attho. Yena nÊtÈti yena kalahena imaÑ nillajjabhÈvaÑ nÊtÈ. Na taÑ vid|ti na
taÑ jÈnanti “evaÑ sÈdÊnavo ayan”ti.
Ye ca taÑ upanayhantÊti taÑ akkocchi manti-ÈdikaÑ ÈkÈraÑ ye
upanayhanti. Sanantanoti porÈÓo.
Pareti paÓÉite ÔhapetvÈ tato aÒÒe bhaÓÉanakÈrakÈ pare nÈma. Te ettha
saÑghamajje kalahaÑ karontÈ “mayaÑ yamÈmase upayamÈma3 nassÈma
satataÑ samitaÑ maccusantikaÑ gacchÈmÈ”ti na jÈnanti. Ye ca tattha
vijÈnantÊti ye ca tattha paÓÉitÈ “mayaÑ maccuno samÊpaÑ gacchÈmÈ”ti
vijÈnanti. Tato sammanti medhagÈti evaÒhi te jÈnantÈ yonisomanasikÈraÑ
uppÈdetvÈ medhagÈnaÑ kalahÈnaÑ v|pasamÈya paÔipajjanti.
AÔÔhicchinnÈti ayaÑ gÈthÈ JÈtake4 ÈgatÈ, BrahmadattaÑ ca
DÊghÈvukumÈraÒca sandhÈya vuttÈ. AyaÑ hettha attho–tesampi tathÈ
pavattaverÈnaÑ hoti sa~gati, kasmÈ tumhÈkaÑ na hoti, yesaÑ vo n’eva
mÈtÈpit|naÑ aÔÔhÊni chinnÈni, na pÈÓÈ haÔÈ na gavÈssadhanÈni haÔÈnÊti.
______________________________________________________________
1. Bhiyyova (SÊ, SyÈ, Ka)

2. BhÈÓinoti (SÊ)

3. UparamÈma (SÊ, SyÈ)

4. Khu 5. 188 piÔÔhe.
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Sace labhethÈti-ÈdigÈthÈ paÓÉitasahÈyassa ca bÈlasahÈyassa ca
vaÓÓÈvaÓÓadÊpanatthaÑ vuttÈ. Abhibhuyya sabbÈni parissayÈnÊti
pÈkaÔaparissaye ca paÔicchannaparissaye ca abhibhavitvÈ tena saddhiÑ
attamano satimÈ careyyÈti.
RÈjÈva raÔÔhaÑ Vijitanti yathÈ attano VijitaraÔÔhaÑ MahÈjanakarÈjÈ ca
ArindamamahÈrÈjÈ ca pahÈya ekakÈ vicariÑsu, evaÑ vicareyyÈti attho.
MÈta~garaÒÒeva nÈgoti mÈta~go araÒÒe nÈgova. MÈta~goti hatthi vuccati.
NÈgoti mahantÈdhivacanametaÑ. YathÈ hi mÈtuposako mÈta~ganÈgo araÒÒe
eko cari, na ca pÈpÈni akÈsi, yathÈ ca PÈlileyyako, evaÑ eko care, na ca
pÈpÈni kayirÈti vuttaÑ hoti.
238. BÈlakaloÓakÈragÈmoti UpÈligahapatissa bhogagÈmo1.
Tenupasa~kamÊti kasmÈ upasa~kami? GaÓe kirassa ÈdÊnavaÑ disvÈ
ekavihÈriÑ bhikkhuÑ passitukÈmatÈ udapÈdi, tasmÈ sÊtÈdÊhi pÊÄito uÓhÈdÊni
patthayamÈno viya upasa~kami. DhammiyÈ kathÈyÈti ekÊbhÈve
ÈnisaÑsappaÔisaÑyuttÈya. Yena PÈcÊnavaÑsadÈyo, tattha kasmÈ
upasa~kami? KalahakÈrake kirassa diÔÔhÈdÊnavattÈ samaggavÈsino bhikkh|
passitukÈmatÈ udapÈdi, tasmÈ sÊtÈdÊhi pÊÄito uÓhÈdÊni patthayamÈno viya
tattha upasa~kami. ŒyasmÈ ca Anuruddhoti-Èdi vuttanayameva.
241. Atthi pana voti pacchimapucchÈya lokuttaradhammaÑ puccheyya.
So pana therÈnaÑ n’atthi, tasmÈ taÑ pucchituÑ na yuttanti
parikammobhÈsaÑ pucchati. ObhÈsaÒceva saÒjÈnÈmÈti parikammobhÈsaÑ
saÒjÈnÈma. DassanaÒca r|pÈnanti dibbacakkhunÈ r|padassanaÒca
saÒjÈnÈma. TaÒca nimittaÑ nappaÔivijjhÈmÈti taÒca kÈraÓaÑ na jÈnÈma,
yena no obhÈso ca r|padassanaÒca antaradhÈyati.
TaÑ kho pana vo AnuruddhÈ nimittaÑ paÔivijjhitabbanti taÑ vo
kÈraÓaÑ jÈnitabbaÑ. Ahampi sudanti AnuruddhÈ tumhe kiÑ na ÈÄulessanti,
ahampi imehi ekÈdasahi upakkilesehi ÈÄulitapubboti dassetuÑ imaÑ
______________________________________________________________
1. LoÓakÈragÈmo (Ka)
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desanaÑ Èrabhi. VicikicchÈ kho meti-ÈdÊsu mahÈsattassa ÈlokaÑ vaÉÉhetvÈ
dibbacakkhunÈ nÈnÈvidhÈni r|pÈni disvÈ “idaÑ kho kin”ti vicikicchÈ
udapÈdi. SamÈdhi cavÊti parikammasamÈdhi cavi. ObhÈsoti
parikammobhÈsopi antaradhÈyi, dibbacakkhunÈ r|paÑ na passi.
AmanasikÈroti r|pÈni passato vicikicchÈ uppajjati, idÈni kiÒci na
manasikarissÈmÊti amanasikÈro udapÈdi.
Thinamiddhanti kiÒci amanasikarontassa thinamiddhaÑ udapÈdi.
Chambhitattanti HimavantÈbhimukhaÑ ÈlokaÑ vaÉÉhetvÈ
dÈnavarakkhasa-ajagarÈdayo addasa, athassa chambhitattaÑ udapÈdi.
Uppilanti1 “mayÈ diÔÔhabhayaÑ2 pakatiyÈ olokiyamÈnaÑ n’atthi,
adiÔÔhe kiÑ nÈma bhayan”ticintayato uppilÈvitattaÑ3 udapÈdi. SakidevÈti
ekapayogen’eva paÒca nidhikumbhiyopi passeyya.
DuÔÔhullanti mayÈ vÊriyaÑ gÈÄhaÑ paggahitaÑ, tena me uppilaÑ
uppannanti vÊriyaÑ sithilamakÈsi, tato kÈyadaratho kÈyaduÔÔhullaÑ
kÈyÈlasiyaÑ udapÈdi.
AccÈraddhavÊriyanti mama vÊriyaÑ sÊthilaÑ karoto duÔÔhullaÑ
uppannanti puna vÊriyaÑ paggaÓhato accÈraddhavÊriyaÑ udapÈdi.
PatameyyÈti mareyya.
AtilÊnavÊriyanti mama vÊriyaÑ paggaÓhato evaÑ jÈtanti puna vÊriyaÑ
sÊthilaÑ karoto atilÊnavÊriyaÑ udapÈdi.
AbhijappÈti devalokÈbhimukhaÑ ÈlokaÑ vaÉÉhetvÈ devasaÑghaÑ
passato taÓhÈ udapÈdi.
NÈnattasaÒÒÈti mayhaÑ ekajÈtikaÑ r|paÑ manasikarontassa abhijappÈ
uppannÈ, nÈnÈvidhar|paÑ manasi karissÈmÊti kÈlena devalokÈbhimukhaÑ
kÈlena manussalokÈbhimukhaÑ vaÉÉhetvÈ nÈnÈvidhÈni r|pÈni manasikaroto
nÈnattasaÒÒÈ udapÈdi.
AtinijjhÈyitattanti mayhaÑ nÈnÈvidhÈni r|pÈni manasikarontassa
nÈnattasaÒÒÈ udapÈdi, iÔÔhaÑ vÈ aniÔÔhaÑ vÈ ekajÈtikameva manasi
karissÈmÊti tathÈ manasikaroto atinijjhÈyitattaÑ r|pÈnaÑ udapÈdi.
______________________________________________________________
1. Ubbilanti (SÊ, SyÈ)

2. MahatibhayaÑ (Ka)

3. UbbilÈvitattaÑ (SÊ, SyÈ)
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243. ObhÈsanimittaÑ manasi karomÊti parikammobhÈsameva manasi
karomi. Na ca r|pÈni passÈmÊti dibbacakkhunÈ r|pÈni na passÈmi.
R|panimittaÑ manasi karomÊti dibbacakkhunÈ visayar|pameva manasi
karomi.
ParittaÒceva obhÈsanti parittakaÔÔhÈne obhÈsaÑ. ParittÈni ca r|pÈnÊti
parittakaÔÔhÈne r|pÈni. VipariyÈyena dutiyavÈro veditabbo. Paritto
samÈdhÊti parittako parikammobhÈso, obhÈsaparittataÑ1 hi sandhÈya idha
parikammasamÈdhi “paritto”ti vutto. ParittaÑ me tasmiÑ samayeti tasmiÑ
samaye dibbacakkhupi parittakaÑ hoti. AppamÈÓavÈrepi es’eva nayo.
245. Avitakkampi vicÈramattanti paÒcakanaye dutiyajjhÈnasamÈdhiÑ.
Avitakkampi avicÈranti catukkanayena paÒcakanayepi jhÈnattayasamÈdhiÑ.
SappÊtikanti dukatikajjhÈnasamÈdhiÑ. NippÊtikanti dukajjhÈnasamÈdhiÑ.
SÈtasahagatanti tikacatukkajjhÈnasamÈdhiÑ. UpekkhÈsahagatanti
catukkanaye catutthajjhÈnasamÈdhiÑ paÒcakanaye
paÒcamajjhÈnasamÈdhiÑ.
KadÈ pana BhagavÈ imaÑ tividhaÑ samÈdhiÑ bhÈveti?
MahÈbodhim|le nisinno pacchimayÈme. Bhagavato hi paÔhamamaggo
paÔhamajjhÈniko ahosi, dutiyÈdayo dutiyatatiyacatutthajjhÈnikÈ.
PaÒcakanaye paÒcamajjhÈnassa maggo natthÊti so lokiyo ahosÊti
lokiyalokuttaramissakaÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ. SesaÑ sabbattha
uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
UpakkilesasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
9. BÈlapaÓÉitasuttavaÓÓanÈ
246. EvaÑ me sutanti BÈlapaÓÉitasuttaÑ. Tattha bÈlalakkhaÓÈnÊti bÈlo
ayanti etehi lakkhiyati ÒÈyatÊti bÈlalakkhaÓÈni. TÈn’eva tassa
saÒjÈnanakÈraÓÈnÊti bÈlanimittÈni. BÈlassa apadÈnÈnÊti2
______________________________________________________________
1. ObhÈsaÑ parittaÑ, taÑ (Ka)

2. CaritÈpadÈnÈnÊti (SÊ, SyÈ)
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bÈlÈpadÈnÈni. DuccintitacintÊti cintayanto
abhijjhÈbyÈpÈdamicchÈdassanavasena duccintitameva cinteti.
DubbhÈsitabhÈsÊti bhÈsamÈnopi musÈvÈdÈdibhedaÑ dubbhÈsitameva
bhÈsati. DukkaÔakammakÈrÊti karontopi pÈÓÈtipÈtÈdivasena
dukkaÔakammameva karoti. Tatra ceti yattha nisinno, tassaÑ parisati.
TajjaÑ tassÈruppanti tajjÈtikaÑ tadanucchavikaÑ, paÒcannaÑ verÈnaÑ
diÔÔhadhammasamparÈyika-ÈdÊnavappaÔisaÑyuttanti adhippÈyo. TatrÈti tÈya
kathÈya kacchamÈnÈya. BÈlanti-ÈdÊni sÈmi-atthe upayogavacanaÑ.
248. OlambantÊti upaÔÔhahanti. SesapadadvayaÑ tasseva vevacanaÑ,
olambanÈdi-ÈkÈrena hi tÈni upaÔÔhahanti, tasmÈ evaÑ vuttaÑ. PathaviyÈ
olambantÊti pathavitale pattharanti. SesapadadvayaÑ tasseva vevacanaÑ.
PattharaÓÈkÈro yeva hesa. Tatra bhikkhave bÈlassÈti tasmiÑ upaÔÔhÈnÈkÈre
ÈpÈthagate balassa evaÑ hoti.
249. EtadavocÈti anusandhikusalo bhikkhu “nirayassa upamÈ kÈtuÑ na
sakkÈ”ti na BhagavÈ vadati, “nasukarÈ”ti pana vadati, na sukaraÑ pana
sakkÈ hoti kÈtuÑ, handÈhaÑ DasabalaÑ upamaÑ kÈrÈpemÊti cintetvÈ etaÑ
“sakkÈ bhante”ti vacanaÑ avoca. Haneyyunti vinivijjhitvÈ gamanavasena
yathÈ ekasmiÑ ÔhÈne dve pahÈrÈ nipatanti, evaÑ haneyyuÑ. Tenassa dve
vaÓamukhasatÈni honti. Ito uttaripi es’eva nayo.
250. PÈÓimattanti antomuÔÔhiyaÑ ÔhapanamattaÑ. Sa~khampi na upetÊti
gaÓanamattampi na gacchati. KalabhÈgampÊti satimaÑ kalaÑ sahassimaÑ
kalaÑ satasahassimaÑ vÈ kalaÑ upagacchatÊtipi vattabbataÑ na upeti.
UpanidhampÊti upanikkhepanamattampi na upeti, olokentassa
olokitamattampi n’atthi. TattaÑ ayokhilanti tigÈvutaÑ attabhÈvaÑ
saÑpajjalitÈya lohapathaviyÈ uttÈnakaÑ nipajjÈpetvÈ tassa dakkhiÓahatthe
tÈlappamÈÓaÑ ayas|laÑ pavesenti, tathÈ vÈmahatthÈdÊsu. YathÈ ca
uttÈnakaÑ nipajjÈpetvÈ, evaÑ urenapi dakkhiÓapassenapi vÈmapassenapi
nipajjÈpetvÈ taÑ kammakÈraÓaÑ karontiyeva. SaÑvesetvÈti sampajjalitÈya
lohapathaviyÈ tigÈvutaÑ attabhÈvaÑ nipajjÈpetvÈ. KuÔhÈrÊhÊti mahatÊhi
gehassa ekapakkhachadanamattÈhi kuÔhÈrÊhi tacchanti. LohitaÑ nadÊ hutvÈ
sandati, lohapathavito jÈlÈ uÔÔhahitvÈ tacchitaÔÔhÈnaÑ gaÓhanti.
MahÈdukkhaÑ uppajjati,
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tacchantÈ pana suttÈhataÑ karitvÈ dÈr| viya aÔÔhaÑsampi chaÄaÑsampi
karonti. VÈsÊhÊti mahÈsuppapamÈÓÈhi vÈsÊhi. TÈhi tacchantÈ tacato yÈva
aÔÔhÊni saÓikaÑ tacchanti, tacchitaÑ tacchitaÑ paÔipÈkatikaÑ hoti. Rathe
yojetvÈti saddhiÑ yugayottapaÒcaracakkakubbarapÈcanehi sabbato
sampajjalite rathe yojetvÈ. Mahantanti MahÈk|ÔÈgÈrappamÈÓaÑ. ŒropentÊti
sampajjalitehi ayamuggarehi pothentÈ Èropenti. Sakimpi uddhanti
supakkuthitÈya ukkhaliyÈ pakkhittataÓÉulÈ viya uddhaÑ adho tiriyaÒca
gacchati.
BhÈgaso mitoti bhÈge ÔhapetvÈ ÔhapetvÈ vibhatto. Pariyantoti
parikkhitto. AyasÈti upari ayapaÔÔena chÈdito.
SamantÈ yojanasataÑ pharitvÈ tiÔÔhatÊti evaÑ pharitvÈ tiÔÔhati, yathÈ
samantÈ yojanasate ÔhÈne ÔhatvÈ olokentassa akkhÊni yamakagoÄakÈ viya
nikkhamanti.
Na sukarÈ akkhÈnena pÈpuÓitunti nirayo nÈma evampi dukkho evampi
dukkhoti vassasataÑ vassasahassaÑ kathentenÈpi matthakaÑ pÈpetvÈ
kathetuÑ na sukarÈti attho.
251. Dantullehakanti dantehi ullehitvÈ1, luÒcitvÈti vuttaÑ hoti. RasÈdoti
rasagedhena paribhuttaraso.
252. AÒÒamaÒÒakhÈdikÈti aÒÒamaÒÒakhÈdanaÑ.
DubbaÓÓoti dur|po. Duddasikoti dÈrakÈnaÑ bhayÈpanatthaÑ
katayakkho viya duddaso. OkoÔimakoti lakuÓÉako paviÔÔhagÊvo mahodaro.
KÈÓoti ekakkhikÈÓo vÈ ubhayakkhikÈÓo vÈ. KuÓÊti ekahatthakuÓÊ vÈ
ubhayahatthakuÓÊ vÈ. Pakkhahatoti2 pÊÔhasappÊ. So kÈyenÈti idamassa
dukkhÈnupabandhadassanatthaÑ ÈraddhaÑ.
KaliggahenÈti parÈjayena. AdhibandhaÑ nigaccheyyÈti yasmÈ bahuÑ
jito sabbasÈpateyyampissa nappahoti, tasmÈ attanÈpi bandhaÑ
nigaccheyya3. KevalÈ parip|rÈ bÈlabh|mÊti bÈlo tÊÓi duccaritÈni
______________________________________________________________
1. UllihitvÈ (Ka)

2. PakkhapÈdoti (Ka)

3. Attanopi bandhanaÑ gaccheyya (Ka)
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p|retvÈ niraye nibbattati, tattha pakkÈvasesena manussattaÑ Ègato paÒcasu
nÊcakulesu nibbattitvÈ puna tÊÓi duccaritÈni p|retvÈ niraye nibbattatÊti ayaÑ
sakalÈ paripuÓÓÈ bÈlabh|mi.
253. PaÓÉitalakkhaÓÈnÊti-Èdi vuttÈnusÈren’eva veditabbaÑ.
SucintitacintÊti-ÈdÊni c’ettha manusucaritÈdÊnaÑ vasena yojetabbÈni.
CakkaratanavaÓÓanÈ
256. SÊsaÑ nhÈtassÈti sÊsena saddhiÑ gandhodakena nhÈtassa.
UposathikassÈti samÈdinna-uposatha~gassa. UparipÈsÈdavaragatassÈti
pÈsÈdavarassa upari gatassa subhojanaÑ bhuÒjitvÈ pÈsÈdavarassa upari
mahÈtale sirÊgabbhaÑ pavisitvÈ sÊlÈni Èvajjantassa. TadÈ kira pÈtova
satasahassaÑ vissajjetvÈ mahÈdÈnaÑ datvÈ punapi soÄasahi
gandhodakaghaÔehi sÊsaÑ nhÈyitvÈ katapÈtarÈso suddhaÑ uttarÈsa~gaÑ
ekaÑsaÑ katvÈ uparipÈsÈdassa sirÊsayane palla~kaÑ ÈbhujitvÈ nisinno
attano dÈnamayapuÒÒasamudayaÑ ÈvajjetvÈ nisÊdati, ayaÑ
sabbacakkavattÊnaÑ dhammatÈ.
TesaÑ taÑ ÈvajjantÈnaÑ yeva vuttappakÈrapuÒÒakammapaccayaÑ
utusamuÔÔhÈnaÑ nÊlamaÓisa~ghÈÔasadisaÑ PÈcÊnasamuddajalatalaÑ
chindamÈnaÑ viya ÈkÈsaÑ ala~kurumÈnaÑ1 viya dibbaÑ cakkaratanaÑ
pÈtubhavati. TayidaÑ dibbÈnubhÈvayuttattÈ dibbanti vuttaÑ. SahassaÑ assa
arÈnanti sahassÈraÑ. Saha nemiyÈ saha nÈbhiyÈ cÈti sanemikaÑ
sanÈbhikaÑ. Sabbehi ÈkÈrehi parip|ranti sabbÈkÈraparip|raÑ.
Tattha cakkaÒca taÑ ratijananaÔÔhena ratanaÒcÈti cakkaratanaÑ. YÈya
pana taÑ nÈbhiyÈ “sanÈbhikan”ti vuttaÑ, sÈ indanÊlamaÓimayÈ hoti. Majjhe
panassÈ rajatamayÈ panÈÄi, yÈya suddhasiniddhadantapantiyÈ hasamÈnaÑ
viya virocati. Majjhe chiddena viya candamaÓÉalena ubhosupi bÈhirantesu
rajatapaÔÔena kataparikkhepo hoti. Tesu panassÈ
nÈbhipanÈÄiparikkhepapaÔÔesu yuttaÔÔhÈne paricchedalekhÈ suvibhattÈva
hutvÈ paÒÒÈyanti. AyaÑ tÈvassa nÈbhiyÈ sabbÈkÈraparip|ratÈ.
______________________________________________________________
1. Ala~karamÈnaÑ (Ka)
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Yehi pana taÑ arehi “sahassÈran”ti vuttaÑ, te sattaratanamayÈ
s|riyarasmiyo viya pabhÈsampannÈ honti. Tesampi
ghaÔamaÓikaparicchedalekhÈdÊni suvibhattÈn’eva paÒÒÈyanti. Ayamassa
arÈnaÑ sabbÈkÈraparip|ratÈ.
YÈya pana taÑ nemiyÈ saha “sanemikan”ti vuttaÑ, sÈ
bÈlas|riyarasmikalÈpasiriÑ avahasamÈnÈ viya
surattasuddhasiniddhapavÈÄamayÈ hoti. SandhÊsu panassÈ
suÒjhÈrÈgasassirikarattajambonadapaÔÔÈ vaÔÔaparicchedalekhÈ ca suvibhattÈ
paÒÒÈyanti. Ayamassa nemiyÈ sabbÈkÈraparip|ratÈ.
NemimaÓÉalapiÔÔhiyaÑ panassa dasannaÑ dasannaÑ arÈnamantare
dhamanavaÑso viya antosusiro chiddamaÓÉalacitto vÈtagÈhÊ pavÈÄadaÓÉo
hoti, yassa vÈtena paharitassa sukusalasamannÈhatassa paÒca~gikat|riyassa1
viya saddo vaggu ca rajanÊyo ca kamanÊyo ca hoti. Tassa kho pana
pavÈÄadaÓÉassa upari setacchattaÑ, ubhosu passesu
samosaritakusumadÈmapantiyoti evaÑ
samosaritakusumadÈmapantisatadvayaparivÈrena setacchattasatadhÈrinÈ
pavÈÄadaÓÉasatena samupasobhitanemiparikkhepassa dvinnampi
nÈbhipanÈÄÊnaÑ anto dve sÊhamukhÈni honti, yehi tÈlakkhandhappamÈÓÈ
puÓÓacandakiraÓakalÈpasassirikÈ
taruÓaravisamÈnarattakambalageÓÉukapariyantÈ ÈkÈsaga~gÈgatisobhaÑ
abhibhavamÈnÈ viya dve muttakalÈpÈ olambanti, yehi cakkaratanena
saddhiÑ ÈkÈse samparivattamÈnehi tÊÓi cakkÈni ekato parivattantÈni viya
khÈyanti. Ayamassa sabbaso sabbÈkÈraparip|ratÈ.
TaÑ panetaÑ evaÑ sabbÈkÈraparip|raÑ pakatiyÈ sÈyamÈsabhattaÑ
bhuÒjitvÈ attano attano gharadvÈre paÒÒattÈsanesu nisÊditvÈ
pavattakathÈsallÈpesu manussesu vÊthicatukkÈdÊsu kÊÄamÈne dÈrakajane nÈtiuccena nÈtinÊcena vanasaÓÉamatthakÈsannena ÈkÈsappadesena
upasobhayamÈnaÑ viya rukkhasÈkhaggÈni, dvÈdasayojanato paÔÔhÈya
suyyamÈnena madhurassarena sattÈnaÑ sotÈni odhÈpayamÈnaÑ yojanato
paÔÔhÈya nÈnappabhÈsamudayasamujjalena vaÓÓena nayanÈni
______________________________________________________________
1. PaÒca~gikassa t|riyassa (SÊ, SyÈ)
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samÈkaÉÉhantaÑ raÒÒo cakkavattissa puÒÒÈnubhÈvaÑ ugghosayantaÑ viya
rÈjadhÈni-abhimukhaÑ Ègacchati.
Atha tassa cakkaratanassa saddassavanen’eva “kuto nu kho, kassa nu
kho ayaÑ saddo”ti ÈvajjitahadayÈnaÑ puratthimadisaÑ olokayamÈnÈnaÑ
tesaÑ manussÈnaÑ aÒÒataro aÒÒataraÑ evamÈha “passa bho acchariyaÑ,
ayaÑ puÓÓacando pubbe eko uggacchati, ajja pana attadutiyo uggato, etaÑ
hi rÈjahaÑsamithunaÑ viya puÓÓacandamithunaÑ pubbÈpariyena
gaganatalaÑ abhila~ghatÊ”ti. TamaÒÒo Èha “kiÑ kathesi samma kahaÑ
nÈma tayÈ dve puÓÓacandÈ ekato uggacchantÈ diÔÔhapubbÈ, nanu esa
tapanÊyaraÑsidhÈro piÒcharakiraÓo divÈkaro uggato”ti. TamaÒÒo sitaÑ
katvÈ evamÈha “kiÑ ummattosi, nanu kho idÈnimeva divÈkaro attha~gato,
so kathaÑ imaÑ puÓÓacandaÑ anubandhamÈno uggacchissati, addhÈ
panetaÑ anekaratanappabhÈsamujjalaÑ ekassa puÒÒavato vimÈnaÑ
bhavissatÊ”ti. Te sabbepi apasÈdayantÈ1 aÒÒe evamÈhaÑsu “kiÑ bahuÑ
vippalapatha, nes’eva puÓÓacando, na s|riyo na devavimÈnaÑ. Na hetesaÑ
evar|pÈ sirisampatti atthi, cakkaratanena panetena bhavitabban”ti.
EvaÑ pavattasallÈpasseva tassa janassa candamaÓÉalaÑ ohÈya taÑ
cakkaratanaÑ abhimukhaÑ hoti. Tato tehi “kassa nu kho idaÑ nibbattan”ti
vutte bhavanti vattÈro “na kassaci aÒÒassa2, nanu amhÈkaÑ rÈjÈ
p|ritacakkavattivatto, tassetaÑ nibbattan”ti. Atha so ca mahÈjano, yo ca
aÒÒo passati, sabbo cakkaratanameva anugacchati. Tampi cakkaratanaÑ
raÒÒo yeva atthÈya attano ÈgatabhÈvaÑ ÒÈpetukÈmaÑ viya sattakkhattuÑ
pÈkÈramatthaken’eva nagaraÑ anusaÑyÈyitvÈ raÒÒo antepuraÑ
padakkhiÓaÑ katvÈ antepurassa uttarasÊhapaÒjara-Èsanne ÔhÈne yathÈ
gandhapupphÈdÊhi sukhena sakkÈ hoti p|jetuÑ, evaÑ akkhÈhataÑ viya
tiÔÔhati.
EvaÑ Ôhitassa panassa vÈtapÈnacchiddÈdÊhi pavisitvÈ
nÈnÈvirÈgaratanappabhÈsamujjalaÑ antopÈsÈdaÑ ala~kurumÈnaÑ
pabhÈsam|haÑ disvÈ dassanatthÈya saÒjÈtÈbhilÈso rÈjÈ hoti. Parijanopissa
piyavacanapÈbhatena ÈgantvÈ tamatthaÑ nivedeti. Atha rÈjÈ
balavapÊtipÈmojjaphuÔasarÊro
______________________________________________________________
1. AvahasantÈ (Ka)

2. KassaÒÒassa (SÊ, Ka)
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palla~kaÑ mocetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ sÊhapaÒjarasamÊpaÑ gantvÈ taÑ
cakkaratanaÑ disvÈ “sutaÑ kho pana metan”ti-ÈdikaÑ cintanaÑ cintesi.
Tena vuttaÑ “disvÈna raÒÒo khattiyassa -pa- assaÑ nu kho ahaÑ rÈjÈ
cakkavattÊ”ti. Tattha so hoti rÈjÈ cakkavattÊti kittÈvatÈ cakkavattÊ hoti?
Eka~guladva~gulamattampi cakkaratane ÈkÈsaÑ abbhuggantvÈ pavatte1.
IdÈni tassa pavattÈpanatthaÑ yaÑ kÈtabbaÑ taÑ2 dassento atha kho
bhikkhaveti-ÈdimÈha. Tattha uÔÔhÈyÈsanÈti nisinnÈsanato uÔÔhahitvÈ
cakkaratanasamÊpaÑ ÈgantvÈ. Bhi~kÈraÑ gahetvÈti
hatthisoÓÉasadisapanÈÄiÑ suvaÓÓabhi~kÈraÑ ukkhipitvÈ vÈmahatthena
udakaÑ gahetvÈ. Pavattatu bhavaÑ cakkaratanaÑ, abhivijinÈtu bhavaÑ
cakkaratananti. Anvadeva rÈjÈ cakkavattÊ saddhiÑ catura~giniyÈ senÈyÈti
sabbacakkavattÊnaÑ hi udakena abhisiÒcitvÈ “abhivijÈnÈtu bhavaÑ
cakkaratanan”ti vacanasamanantarameva vehÈsaÑ abbhuggantvÈ
cakkaratanaÑ pavattati, yassa pavattisamakÈlameva so rÈjÈ cakkavattÊ nÈma
hoti.
Pavatte pana cakkaratane taÑ anubandhamÈnova rÈjÈ cakkavattÊ
yÈnavaraÑ Èruyha vehÈsaÑ abbhuggacchati, athassa chattacÈmarÈdihattho3
parijano ceva antepurajano ca. Tato
nÈnappakÈrakaÒcukakavacÈdisannÈhavibh|sitena vividhÈbharaÓa4
ppabhÈsamujjalitena samussitaddhajapaÔÈkapaÔimaÓÉitena attano attano
balakÈyena5 saddhiÑ uparÈjasenÈpatipabh|tayopi vehÈsaÑ abbhuggantvÈ
rÈjÈnameva parivÈrenti. RÈjayuttÈ pana janasa~gahatthaÑ nagaravÊthÊsu
bheriyo carÈpenti “tÈtÈ amhÈkaÑ raÒÒo cakkaratanaÑ nibbattaÑ, attano
attano vibhavÈnur|pena maÓÉitappasÈdhitÈ sannipatathÈ”ti. MahÈjano pana
pakatiyÈ cakkaratanasadden’eva sabbakiccÈni pahÈya gandhapupphÈdÊni
ÈdÈya sannipatitova, sopi sabbo vehÈsaÑ abbhuggantvÈ rÈjÈnameva
parivÈreti. Yassa yassa hi raÒÒÈ saddhiÑ gantukÈmatÈ uppajjati, so so
ÈkÈsagatova hoti. EvaÑ dvÈdasayojanÈyÈmavitthÈrÈ parisÈ hoti. Tattha
ekapurisopi chinnabhinnasarÊro vÈ kiliÔÔhavattho vÈ n’atthi. SuciparivÈro hi
rÈjÈ cakkavattÊ. CakkavattiparisÈ nama vijjÈdharaparisÈ6 viya ÈkÈse
gacchamÈnÈ
______________________________________________________________
1. Pavatteti (SyÈ)
3. ChattacÈmarihattho (Ka)
5. KÈyÈla~kÈrena (Ka)

2. PavattividhÈne kÈtabbaÑ (Ka)
4. VividhasaÑhÈra (Ka)
6. VijjÈdharapurisÈ (DÊ-®Ôha 2. 213 piÔÔhe)
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indanÊlamaÓitale vippakiÓÓaratanasadisÈ hoti. Tena vuttaÑ “anvadeva rÈjÈ
cakkavattÊ saddhiÑ catura~giniyÈ senÈyÈ”ti.
Tampi cakkaratanaÑ rukkhaggÈnaÑ upar|pari nÈti-uccena
gaganapadesena pavattati, yathÈ rukkhÈnaÑ pupphaphalapallavehi atthikÈ
tÈni sukhena gahetuÑ sakkonti, bh|miyaÑ ÔhitÈ “esa rÈjÈ, esa uparÈjÈ, esa
senÈpatÊ”ti sallakkhetuÑ sakkonti. ®hÈnÈdÊsupi iriyÈpathesu yo yena icchati,
so tenava gacchati. CittakammÈdisippapasutÈ c’ettha attano attano kiccaÑ
karontÈ yeva gacchanti. Yatheva hi bh|miyaÑ, tathÈ nesaÑ sabbakiccÈni
ÈkÈse ijjhanti. EvaÑ cakkavattiparisaÑ gahetvÈ taÑ cakkaratanaÑ
vÈmapassena SineruÑ pahÈya samuddassa uparibhÈgena
aÔÔhayojanasahassappamÈÓaÑ pubbavidehaÑ gacchati.
Tattha yo vinibbedhena dvÈdasayojanÈya parikkhepato
chattiÑsayojanaparisÈya sannivesakkhamo sulabhÈhÈr|pakaraÓo
chÈy|dakasampanno sucisamatalo ramaÓÊyo bh|mibhÈgo, tassa uparibhÈge
taÑ cakkaratanaÑ ÈkÈse akkhÈhataÑ viya tiÔÔhati. Atha tena saÒÒÈÓena so
mahÈjano otaritvÈ yathÈruci nhÈnabhojanÈdÊni sabbakiccÈni karonto vÈsaÑ
kappeti, tena vuttaÑ “yasmiÑ kho pana bhikkhave padese taÑ
cakkaratanaÑ patiÔÔhÈti, tattha rÈjÈ cakkavattÊ vÈsaÑ upeti saddhiÑ
catura~giniyÈ senÈyÈ”ti.
EvaÑ vÈsaÑ upagate cakkavattimhi ye tattha rÈjÈno, te “paracakkaÑ
Ègatan”ti sutvÈpi na balakÈyaÑ sannipÈtetvÈ yuddhasajjÈ honti.
Cakkaratanassa hi uppattisamanantarameva n’atthi so satto nÈma, yo
paccatthikasaÒÒÈya rÈjÈnaÑ Èrabbha ÈvudhaÑ ukkhipituÑ visaheyya.
AyamanubhÈvo cakkaratanassa.
CakkÈnubhÈvena hi tassa raÒÒo,
ArÊ asesÈ damathaÑ upenti.
ArindamaÑ nÈma narÈdhipassa,
Ten’eva taÑ vuccati tassa cakkaÑ.
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TasmÈ sabbepi te rÈjÈno attano attano rajjasirivibhavÈnur|paÑ
pÈbhataÑ gahetvÈ taÑ rÈjÈnaÑ upagamma onatasirÈ1 attano
moÄiyamaÓippabhÈbhisekenassa pÈdap|jaÑ karontÈ “ehi kho mahÈrÈjÈ”tiÈdÊhi vacanehi tassa ki~kÈrappaÔissÈvitaÑ Èpajjanti. Tena vuttaÑ ye kho
pana bhikkhave puratthimÈya -pa- anusÈsa mahÈrÈjÈti.
Tattha svÈgatanti su-ÈgamanaÑ. EkasmiÑ hi Ègate socanti, gate
nandanti. EkasmiÑ Ègate nandanti, gate socanti. TÈdiso tvaÑ Ègatanandano
gamanasocano, tasmÈ tava ÈgamanaÑ su-Ègamananti vuttaÑ hoti. EvaÑ
vutte pana cakkavattÊ nÈpi “ettakaÑ nÈma me anuvassaÑ baliÑ
upakappethÈ”ti vadati, nÈpi aÒÒassa bhogaÑ acchinditvÈ aÒÒassa deti.
Attano pana dhammarÈjabhÈvassa anur|pÈya paÒÒÈya pÈÓÈtipÈtÈdÊni
upaparikkhitvÈ pemanÊyena maÒjunÈ sarena “passatha tÈtÈ, pÈÓÈtipÈto
nÈmesa Èsevito bhÈvito bahulÊkato nirayasaÑvattaniko hotÊ”ti-ÈdinÈ nayena
dhammaÑ desetvÈ “pÈÓo na hantabbo”ti-ÈdikaÑ ovÈdaÑ deti. Tena vuttaÑ
rÈjÈ cakkavattÊ evamÈha pÈÓo na hantabbo -pa- yathÈbhuttaÒca bhuÒjathÈti.
KiÑ pana sabbepi raÒÒo imaÑ ovÈdaÑ gaÓhantÊti. Buddhassapi tÈva
sabbe na gaÓhanti, raÒÒo kiÑ gaÓhissanti. TasmÈ ye paÓÉitÈ vibhÈvino, te
gaÓhanti. Sabbe pana anuyantÈ bhavanti. TasmÈ “ye kho pana bhikkhave”tiÈdimÈha.
Atha taÑ cakkaratanaÑ evaÑ PubbavidehavÈsÊnaÑ ovÈde dinne
katapÈtarÈse2 cakkavattibalena vehÈnaÑ abbhuggantvÈ puratthimaÑ
samuddaÑ ajjhogÈhati. YathÈ yathÈ ca taÑ ajjhogÈhati, tathÈ tathÈ
agadagandhaÑ ghÈyitvÈ saÑkhittaphaÓo nÈgarÈjÈ viya saÑkhitta|mivipphÈraÑ hutvÈ ogacchamÈnaÑ mahÈsamuddasalilaÑ yojanamattaÑ
ogantvÈ antosamudde veÄuriyabhitti viya tiÔÔhati. Ta~khaÓaÒÒeva ca tassa
raÒÒo puÒÒasiriÑ daÔÔhukÈmÈni viya mahÈsamuddatale vippakiÓÓÈni
nÈnÈratanÈni tato tato ÈgantvÈ taÑ padesaÑ p|rayanti. Atha sÈ rÈjaparisÈ
taÑ nÈnÈratanaparip|raÑ mahÈsamuddatalaÑ disvÈ yathÈruci uccha~gÈdÊhi
Èdiyati, yathÈruci
______________________________________________________________
1. PaÓatasirÈ (SÊ)

2. KatapÈtarÈso (SÊ, Ka)

158

MajjhimanikÈya

ÈdinnaratanÈya pana parisÈya taÑ cakkaratanaÑ paÔinivattati.
PaÔinivattamÈne ca tasmiÑ parisÈ aggato1 hoti, majjhe rÈjÈ, ante
cakkaratanaÑ. Tampi jalanidhijalaÑ2 palobhiyamÈnamiva
cakkaratanasiriyÈ, asahamÈnamiva ca tena viyogaÑ,
nemimaÓÉalapariyantaÑ abhihanantaÑ nirantarameva upagacchati.
257. EvaÑ rÈjÈ cakkavattÊ puratthimasamuddapariyantaÑ
PubbavidehaÑ abhivijinitvÈ dakkhiÓasamuddapariyantaÑ JambudÊpaÑ
vijetukÈmo cakkaratanadesitena maggena dakkhiÓasamuddÈbhimukho
gacchati. Tena vuttaÑ atha kho taÑ bhikkhave cakkaratanaÑ
puratthimasamuddaÑ ajjhogÈhetvÈ paccuttaritvÈ dakkhiÓaÑ disaÑ
pavattatÊti. EvaÑ pavattamÈnassa pana tassa pavattanavidhÈnaÑ
senÈsanniveso paÔirÈjagamanaÑ3 tesaÑ anusÈsanippadÈnaÑ
dakkhiÓasamuddaÑ ajjhogÈhanaÑ samuddasalilassa ogacchanaÑ
ratanÈdÈnanti sabbaÑ purimanayen’eva veditabbaÑ.
VijinitvÈ pana taÑ dasasahassayojanappamÈÓaÑ JambudÊpaÑ
dakkhiÓasamuddatopi paccuttaritvÈ sattayojanasahassappamÈÓaÑ
AparagoyÈnaÑ vijetuÑ pubbe vuttanayen’eva gantvÈ tampi
samuddapariyantaÑ tath’eva abhivijinitvÈ pacchimasamuddatopi
paccuttaritvÈ aÔÔhayojanasahassappamÈnaÑ UttarakuruÑ vijetuÑ tath’eva
gantvÈ tampi samuddapariyantaÑ tath’eva abhivijiya uttarasamuddatopi
paccuttarati.
EttÈvatÈ raÒÒÈ cakkavattinÈ cÈturantÈya pathaviyÈ ÈdhipaccaÑ
adhigataÑ hoti. So evaÑ vijitavijayo attano rajjasirisampattidassanatthaÑ
sapariso uddhaÑ gaganatalaÑ abhila~ghitvÈ
suvikasitapadumuppalapuÓÉarÊkavanavicitte cattÈro JÈtassare viya
paÒcasatapaÒcasataparittadÊpaparivÈre cattÈro mahÈdÊpe oloketvÈ
cakkaratanadesiten’eva maggena yathÈnukkamaÑ attano rÈjadhÈnimeva
paccÈgacchati. Atha taÑ cakkaratanaÑ antepuradvÈraÑ sobhayamÈnaÑ viya
hutvÈ tiÔÔhati.
EvaÑ patiÔÔhite pana tasmiÑ cakkaratane rÈjantepure ukkÈhi vÈ
dÊpikÈhi vÈ kiÒci karaÓÊyaÑ na hoti, cakkaratanobhÈso yeva rattiÑ
andhakÈraÑ vidhamati. Ye ca pana rattiÑ andhakÈratthikÈ honti, tesaÑ
andhakÈrameva hoti. Tena vuttaÑ dakkhiÓasamuddaÑ ajjhogÈhetvÈ -paevar|paÑ cakkaratanaÑ pÈtubhavatÊti.
______________________________________________________________
1. Purato (SyÈ)

2. JalaÑ (SyÈ, Ka)

3. PaÔirÈjÈgamanaÑ (DÊ-®Ôha 2. 215 piÔÔhe)
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HatthiratanavaÓÓanÈ
258. EvaÑ pÈtubh|tacakkaratanassa panassa cakkavattino amaccÈ
pakatima~galahatthiÔÔhÈnaÑ sucibh|mibhÈgaÑ kÈretvÈ haricandanÈdÊhi
surabhigandhehi upalimpÈpetvÈ heÔÔhÈ
vicittavaÓÓasurabhikusumasamÈkiÓÓaÑ upari suvaÓÓatÈrakÈnaÑ antarantarÈ
samosaritamanuÒÒakusumadÈmappaÔimaÓÉitavitÈnaÑ devavimÈnaÑ viya
abhisa~kharitvÈ “evar|passa nÈma deva hatthiratanassa ÈgamanaÑ
cintethÈ”ti vadanti. So pubbe vuttanayen’eva mahÈdÈnaÑ datvÈ sÊlÈni
samÈdÈya taÑ puÒÒasampattiÑ Èvajjanto nisÊdati, athassa
puÒÒÈnubhÈvacodito ChaddantakulÈ vÈ UposathakulÈ vÈ taÑ
sakkÈravisesaÑ anubhavitukÈmo
taruÓaravimaÓÉalÈbhirattacaraÓagÊvamukhappaÔimaÓÉitavisuddhasetasarÊro
sattappatiÔÔho susaÓÔhita~gapacca~gasanniveso
vikasitarattapadumacÈrupokkharo iddhimÈ yogÊ viya vehÈsaÑ
gamanasamattho manosilÈcuÓÓaraÒjitapariyanto viya rajatapabbato
hatthiseÔÔho tasmiÑ padese patiÔÔhÈti. So ChaddantakulÈ Ègacchanto
sabbakaniÔÔho Ègacchati, UposathakulÈ sabbajeÔÔho. PÈÄiyaÑ pana
“Uposatho nÈgarÈjÈ” icceva Ègacchati. SvÈyaÑ p|ritacakkavattivattÈnaÑ
cakkavattÊnaÑ sutte1 vuttanayen’eva cintayantÈnaÑ Ègacchati, na itaresaÑ.
Sayameva pakatima~galahatthiÔÔhÈnaÑ ÈgantvÈ ma~galahatthiÑ apanetvÈ
tattha tiÔÔhati. Tena vuttaÑ puna caparaÑ bhikkhave -pa- nÈgarÈjÈti.
EvaÑ pÈtubh|taÑ pana taÑ hatthiratanaÑ disvÈ hatthigopakÈdayo
haÔÔhatuÔÔhÈ vegena gantvÈ raÒÒo Èrocenti, rÈjÈ turitaturitaÑ ÈgantvÈ taÑ
disvÈ pasannacitto “bhaddakaÑ vata bho hatthiyÈnaÑ, sace damathaÑ
upeyyÈ”ti cintayanto hatthaÑ pasÈreti. Atha so gharadhenuvacchako viya
kaÓÓe olambetvÈ s|ratabhÈvaÑ2 dassento rÈjÈnaÑ upasa~kamati, rÈjÈ taÑ
abhiruhitukÈmo hoti. Athassa parijanÈ adhippÈyaÑ ÒatvÈ taÑ hatthiratanaÑ
sovaÓÓaddhajaÑ sovaÓÓÈla~kÈraÑ hemajÈlapaÔicchannaÑ katvÈ upanenti.
RÈjÈ taÑ anisÊdÈpetvÈva3 sattaratanamayÈya nisseÓiyÈ abhiruyha ÈkÈsaÑ
gamananinnacitto hoti, tassa saha cittuppÈden’eva so hatthirÈjÈ rÈjahaÑso
viya indanÊlamaÓippabhÈjÈlanÊlagaganatalaÑ abhila~ghati, tato
cakkacÈrikÈya
______________________________________________________________
1. Cakkavattisutte (Ka)
3. SannisÊdÈpetvÈva (SyÈ), asannisÊdÈpetvÈva (Ka)

2. MudutabhÈvaÑ (Ka)
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vuttanayen’eva sakalarÈjaparisÈ. Iti sapariso rÈjÈ antopÈtarÈse yeva
sakalapathaviÑ anusaÑyÈyitvÈ rÈjadhÈniÑ paccÈgacchati, evaÑ
mahiddhikaÑ cakkavattino hatthiratanaÑ hoti. Tena vuttaÑ disvÈna raÒÒo
cakkavattissa -pa- evar|paÑ hatthiratanaÑ pÈtubhavatÊti.
AssaratanavaÓÓanÈ
EvaÑ pÈtubh|tahatthiratanassa pana cakkavattino parisÈ pakatima~galaassaÔÔhÈnaÑ sucisamatalaÑ kÈretvÈ ala~karitvÈ ca purimanayen’eva raÒÒo
tassa ÈgamanacintanatthaÑ ussÈhaÑ janenti. So purimanayen’eva
katadÈnasakkÈro samÈdinnasÊlova pÈsÈdatale nisinno puÒÒasampattiÑ
samanussarati, athassa puÒÒÈnubhÈvacodito Sindhavakulato
vijjullatÈvinaddhasaradakÈla1 setavalÈhakarÈsisassiriko rattapÈdo rattatuÓÉo
candappabhÈpuÒjasadisasuddhasiniddhaghanasa~ghÈtasarÊro kÈkagÊvÈ viya
indanÊlamaÓi viya ca kÈÄavaÓÓena sÊsena samannÈgatattÈ kÈÄasÊso suÔÔhu
kappetvÈ Ôhapitehi viya muÒjasadisehi saÓhavaÔÔa-ujugatigatehi kesehi
samannÈgatattÈ muÒjakeso vehÈsa~gamo ValÈhako nÈma assarÈjÈ ÈgantvÈ
tasmiÑ ÔhÈne patiÔÔhÈti. SesaÑ sabbaÑ hatthiratane vuttanayen’eva
veditabbaÑ. Evar|paÑ assaratanaÑ sandhÈya BhagavÈ puna caparantiÈdimÈha.
MaÓiratanavaÓÓanÈ
EvaÑ pÈtubh|ta-assaratanassa pana raÒÒo cakkavattissa
catuhatthÈyÈmaÑ sakaÔanÈbhisamappamÈÓaÑ ubhosu antesu
kaÓÓikapariyantato viniggatasuparisuddhamuttÈkalÈpehi dvÊhi
kaÒcanapadumehi ala~kataÑ caturÈsÊtimaÓisahassaparivÈraÑ
tÈrÈgaÓaparivutassa puÓÓacandassa siriÑ paÔippharamÈnaÑ viya
Vepullapabbatato maÓiratanaÑ Ègacchati. TassevaÑ Ègatassa muttÈjÈlake
ÔhapetvÈ veÄuparamparÈya saÔÔhihatthappamÈÓaÑ ÈkÈsaÑ Èropitassa
rattibhÈge samantÈ yojanappamÈÓaÑ okÈsaÑ ÈbhÈ pharati, yÈya sabbo so
okÈso aruÓuggamanavelÈ viya aÒjÈtÈloko hoti. Tato kassakÈ kasikammaÑ,
vÈÓijÈ
______________________________________________________________
1. ...saradakÈle (SÊ, Ka)
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ÈpaÓugghÈÔanaÑ, te te ca sippino taÑ taÑ kammantaÑ payojenti divÈti
maÒÒamÈnÈ. Tena vuttaÑ puna caparaÑ bhikkhave -pa- maÓiratanaÑ
pÈtubhavatÊti.
ItthiratanavaÓÓanÈ
EvaÑ pÈtubh|tamaÓiratanassa pana cakkavattissa
visayasukhavisesakÈraÓaÑ itthiratanaÑ pÈtubhavati. MaddarÈjakulato vÈ
hissa aggamahesiÑ Ènenti, Uttarakuruto vÈ puÒÒÈnubhÈvena sayaÑ
Ègacchati. AvasesÈ panassÈ sampatti “puna caparaÑ bhikkhave raÒÒo
cakkavattissa itthiratanaÑ pÈtubhavati abhir|pÈ dassanÊyÈ”ti-ÈdinÈ nayena
PÈÄiyaÑ yeva ÈgatÈ.
Tattha saÓÔhÈnapÈrip|riyÈ adhikaÑ r|paÑ assÈti abhir|pÈ. DissamÈnÈ
ca kkh|ni pÊÓayati, tasmÈ aÒÒaÑ kiccavikkhepaÑ hitvÈpi daÔÔhabbÈti
dassanÊyÈ. DissamÈnÈ ca somanassavasena cittaÑ pasÈdetÊti pÈsÈdikÈ.
ParamÈyÈti evaÑ pasÈdÈvahattÈ uttamÈya. VaÓÓapokkharatÈyÈti
vaÓÓasundaratÈya. SamannÈgatÈti upetÈ. Abhir|pÈ vÈ yasmÈ nÈtidÊghÈ
nÈtirassÈ, dassanÊyÈ yasmÈ nÈtikisÈ nÈtith|lÈ, pÈsÈdikÈ yasmÈ nÈtikÈÄikÈ
naccodÈtÈ, paramÈya vaÓÓapokkharatÈya samannÈgatÈ yasmÈ atikkantÈ
mÈnusaÑ vaÓÓaÑ appattÈ dibbavaÓÓaÑ. ManussÈnaÑ hi vaÓÓÈbhÈ bahi na
niccharati, devÈnaÑ atid|raÑ niccharati, tassÈ pana
dvÈdasahatthappamÈÓaÑ padesaÑ sarÊrÈbhÈ obhÈseti.
NÈtidÊghÈdÊsu cassÈ paÔhamayugaÄena Èrohasampatti, dutiyayugaÄena
pariÓÈhasampatti, tatiyayugaÄena vaÓÓasampatti vuttÈ. Chahi vÈpi etehi
kÈyavipattiyÈ abhÈvo, atikkantÈ mÈnusaÑ vaÓÓanti iminÈ kÈyasampatti
vuttÈ.
T|lapicuno vÈ kappÈsapicuno vÈti sappimaÓÉe pakkhipitvÈ Ôhapitassa
satavihatassa t|lapicuno vÈ satavihatassa kappÈsapicuno vÈ kÈyasamphasso
hoti. SÊteti raÒÒo sÊtakÈle. UÓheti raÒÒo uÓhakÈle. Candanagandhoti
niccakÈlameva supisitassa abhinavassa catujjÈtisamÈyojitassa haricandanassa
gandho kÈyato vÈyati. Uppalagandhoti hasitakathitakÈlesu mukhato
nikkhanto ta~khaÓaÑ vikasitasseva nÊluppalassa atisurabhigandho vÈyati.
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EvaÑ r|pasamphassagandhasampattiyuttÈya1 panassÈ sarÊrasampattiyÈ
anur|paÑ ÈcÈraÑ dassetuÑ taÑ kho panÈti-Èdi vuttaÑ. Tattha rÈjÈnaÑ
disvÈ nisinnÈsanato aggidaÉÉhÈ viya paÔhamameva uÔÔhÈtÊti pubbuÔÔhÈyinÊ.
TasmiÑnisinne tassa raÒÒo tÈlavaÓÔena bÊjanÈdikiccaÑ katvÈ pacchÈ nipatati
nisÊdatÊti pacchÈnipÈtinÊ. KiÑ karomi devÈti tassa kiÑkÈraÑ paÔissÈvetÊti
kiÑkÈrapaÔissÈvinÊ. RaÒÒo manÈpameva carati karotÊti manÈpacÈrinÊ. YaÑ
raÒÒo piyaÑ, tadeva vadatÊti piyavÈdinÊ.
IdÈni svÈssÈ ÈcÈro bhÈvasuddhiyÈ eva, na sÈÔheyyenÈti dassetuÑ taÑ
kho panÈti-ÈdimÈha. Tattha no aticaratÊti na atikkamitvÈ carati, aÒÒaÑ
purisaÑ cittenapi na patthetÊti vuttaÑ hoti. Tattha ye tassÈ Èdimhi
“abhir|pÈ”ti-Èdayo ante “pubbuÔÔhÈyinÊ”ti-Èdayo guÓÈ vuttÈ, te pakatiguÓÈ
eva. “AtikkantÈ mÈnusaÑ vaÓÓan”ti-Èdayo pana cakkavattino puÒÒaÑ
upanissÈya cakkaratanapÈtubhÈvato paÔÔhÈya purimakammÈnubhÈvena
nibbattantÊti veditabbÈ. Abhir|patÈdikÈpi vÈ cakkaratanapÈtubhÈvato
paÔÔhÈya sabbÈkÈrapÈrip|rÈ jÈtÈ. TenÈha evar|paÑ itthiratanaÑ
pÈtubhavatÊti.
GahapatiratanavaÓÓanÈ
EvaÑ pÈtubh|ta-itthiratanassa pana raÒÒo cakkavattissa
dhanakaraÓÊyÈnaÑ kiccÈnaÑ yathÈsukhappavattanatthaÑ gahapatiratanaÑ
pÈtubhavati. So pakatiyÈva mahÈbhogo mahÈbhogakule jÈto raÒÒo
dhanarÈsivaÉÉhako seÔÔhi gahapati hoti, cakkaratanÈnubhÈvasahitaÑ panassa
kammavipÈkajaÑ dibbacakkhu pÈtubhavati, yena antopathaviyaÑ
yojanabbhantare nidhiÑ passati. So taÑ sampattiÑ disvÈ tuÔÔhahadayo2
gantvÈ rÈjÈnaÑ dhanena pavÈretvÈ sabbÈni dhanakaraÓÊyÈni sampÈdeti.
Tena vuttaÑ puna caparaÑ bhikkhave -pa- evar|paÑ gahapatiratanaÑ
pÈtubhavatÊti.
PariÓÈyakaratanavaÓÓanÈ
EvaÑ pÈtubh|tagahapatiratanassa pana raÒÒo cakkavattissa
sabbakiccasaÑvidhÈnasamatthaÑ pariÓÈyakaratanaÑ pÈtubhavati. So raÒÒo
jeÔÔhaputtova
______________________________________________________________
1. Evar|pa... (SÊ)

2. TuÔÔhamÈnaso (Ka)
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hoti. PakatiyÈ eva paÓÉito byatto medhÈvÊ, raÒÒo puÒÒÈnubhÈvaÑ nissÈya
panassa attano kammÈnubhÈvena paracittaÒÈÓaÑ uppajjati. Yena
dvÈdasayojanÈya rÈjaparisÈya cittÈcÈraÑ ÒatvÈ raÒÒo ahite hite ca
vavatthapetuÑ samattho hoti. Sopi taÑ attano ÈnubhÈvaÑ disvÈ
tuÔÔhahadayo rÈjÈnaÑ sabbakiccÈnusÈsanena1 pavÈreti. Tena vuttaÑ puna
caparaÑ -pa- pariÓÈyakaratanaÑ pÈtubhavatÊti. Tattha ÔhapetabbaÑ
Ôhapetunti tasmiÑ tasmiÑ ÔhÈnantare ÔhapetabbaÑ ÔhapetuÑ.
259. SamavepÈkiniyÈti-Èdi heÔÔhÈ vuttameva.
260. KaÔaggahenÈti jayaggÈhena. MahantaÑ bhogakkhandhanti
ekappahÈren’eva dve vÈ tÊÓi vÈ satasahassÈni. KevalÈ parip|rÈ
paÓÉitabh|mÊti paÓÉito tÊÓi sucaritÈni p|retvÈ sagge nibbattati, tato
manussalokaÑ Ègacchanto kular|pabhogasampattiyaÑ nibbattati, tattha Ôhito
tÊÓi ca sucaritÈni p|retvÈ puna sagge nibbattatÊti ayaÑ sakalÈ paripuÓÓÈ
paÓÉitabh|mi. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
BÈlapaÓÉitasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
10. Devad|tasuttavaÓÓanÈ
261. EvaÑ me sutanti Devad|tasuttaÑ. Tattha dve agÈrÈti-Èdi
Assapurasutte vitthÈritameva.
262. NirayaÑ upapannÈti BhagavÈ katthaci nirayato paÔÔhÈya desanaÑ
devalokena osÈpeti, katthaci devalokato paÔÔhÈya nirayena osÈpeti. Sace
saggasampattiÑ vitthÈretvÈ kathetukÈmo hoti, nirayadukkhaÑ ekadesato
katheti, tiracchÈnayonidukkhaÑ pettivisayadukkhaÑ manussalokasampattiÑ
ekadesato katheti, saggasampattimeva vitthÈreti. Sace nirayadukkhaÑ
vitthÈretvÈ kathetukÈmo hoti,
______________________________________________________________
1. SabbakiccÈnusÈrena (SyÈ, Ka)
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devalokamanussalokesu sampattiÑ tiracchÈnayonipettivisayesu ca dukkhaÑ
ekadesato katheti, nirayadukkhameva vitthÈreti. So imasmiÑ sutte
nirayadukkhaÑ vitthÈritukÈmo, tasmÈ devalokato paÔÔhÈya desanaÑ
nirayena osÈpeti. Devalokamanussalokasampattiyo
tiracchÈnayonipettivisayadukkhÈni ca ekadesato kathetvÈ nirayadukkhameva
vitthÈrena kathetuÑ tamenaÑ bhikkhave nirayapÈlÈti-ÈdimÈha.
Tattha ekacce therÈ “nirayapÈlÈ nÈma n’atthi, yantar|paÑ viya
kammameva kÈraÓaÑ kÈretÊ”ti vadanti. TesaÑ taÑ “atthi niraye
nirayapÈlÈti, ÈmantÈ, atthi ca kÈraÓikÈ”ti-ÈdinÈ nayena abhidhamme1
paÔisedhitameva. YathÈ hi manussaloke kammakÈraÓakÈrakÈ2 atthi,
evameva niraye nirayapÈlÈ atthÊti. Yamassa raÒÒoti YamarÈjÈ nÈma
VemÈnikapetarÈjÈ, ekasmiÑkÈle dibbavimÈne dibbakapparukkhadibbauyyÈnadibbanÈÔakÈdisampattiÑ anubhavati, ekasmiÑ kÈle kammavipÈkaÑ,
dhammiko rÈjÈ. Na cesa ekova hoti, cat|su pana dvÈresu cattÈro janÈ honti.
NÈddasanti attano santike pesitassa kassaci devad|tassa abhÈvaÑ sandhÈya
evaÑ vadati. Atha naÑ Yamo “nÈyaÑ bhÈsitassa atthaÑ sallakkhetÊ”ti ÒatvÈ
sallakkhÈpetukÈmo ambhoti-ÈdimÈha.
JÈtidhammoti jÈtisabhÈvo, aparimutto jÈtiyÈ, jÈti nÈma mayhaÑ
abbhantare yeva atthÊti. Parato jarÈdhammoti-ÈdÊsupi es’eva nayo.
263. PaÔhamaÑ devad|taÑ samanuyuÒjitvÈti ettha daharakumÈro
atthato evaÑ vadati nÈma “passatha bho mayhampi tumhÈkaÑ viya
hatthapÈdÈ atthi, sake panamhi muttakarÊse palipanno, attano dhammatÈya
uÔÔhahitvÈ nhÈyituÑ na sakkomi, ahaÑ kiliÔÔhagattomhi, nhÈpetha manti
vatthumpi na sakkomi, jÈtitomhi aparimuttatÈya ediso jÈto. Na kho
panÈhameva, tumhepi jÈtito aparimuttÈva. Yatheva hi mayhaÑ, evaÑ
tumhÈkampi jÈti Ègamissati, iti tassÈ pure ÈgamanÈva kalyÈÓaÑ karothÈ”ti.
Tenesa devad|to nÈma jÈto, vacanattho pana Maghadevasutte vuttova.
______________________________________________________________
1. Abhi 4. 430 piÔÔhe.

2. KammakaraÓakammakaraÓikÈ (SyÈ)
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DutiyaÑ devad|tanti etthÈpi jarÈjiÓÓasatto atthato evaÑ vadati nÈma
“passatha bho ahampi tumhe viya taruÓo ahosiÑ
|rubalabÈhubalajavanasampanno, tassa me tÈ balajavanasampattiyo
antarahitÈ, vijjamÈnÈpi me hatthapÈdÈ hatthapÈdakiccaÑ na karonti,
jarÈyamhi1 aparimuttatÈya ediso jÈto. Na kho panÈhameva, tumhepi jarÈya
aparimuttÈva. Yatheva hi mayhaÑ, evaÑ tumhÈkampi jarÈ Ègamissati, iti
tassÈ pure ÈgamanÈva kalyÈÓaÑ karothÈ”ti. Tenesa devad|to nÈma jÈto.
TatiyaÑ devad|tanti etthÈpi gilÈnasatto2 atthato eva vadati nÈma
“passatha bho ahampi tumhe viya nirogo ahosiÑ, somhi etarahi byÈdhinÈ
abhihato3 sake muttakarÊse palipanno, uÔÔhÈtumpi na sakkomi, vijjamÈnÈpi
me hatthapÈdÈ hatthapÈdakiccaÑ na karonti, byÈdhitomhi aparimuttatÈya
ediso jÈto. Na kho panÈhameva, tumhepi byÈdhito aparimuttÈva. Yatheva hi
mayhaÑ, evaÑ tumhÈkaÑ byÈdhi Ègamissati, iti tassa pure ÈgamanÈva
kalyÈÓaÑ karothÈ”ti. Tenesa devad|to nÈma jÈto.
265. CatutthaÑ devad|tanti ettha pana kammakÈraÓÈ vÈ devad|tÈti
kÈtabbÈ kammakÈraÓikÈ vÈ. Tattha pana kammakÈraÓapakkhe bÈttiÑsa tÈva
kammakÈraÓÈ atthato evaÑ vadanti nÈma “mayaÑ nibbattamÈnÈ na rukkhe
vÈ pÈsÈÓe vÈ nibbattÈma, tumhÈdisÈnaÑ sarÊre nibbattÈma, iti amhÈkaÑ
pure nibbattitova kalyÈÓaÑ karothÈ”ti. Tenete devad|tÈ nÈma jÈtÈ.
KammakÈraÓikÈpi atthato evaÑ vadanti nÈma “mayaÑ dvattiÑsa
kammakÈraÓÈ karontÈ na rukkhÈdÊsu karoma, tumhÈdisesu sattesu yeva
karoma, iti amhÈkaÑ tumhesu pure kammakÈraÓÈkaraÓatova4 kalyÈÓaÑ
karothÈ”ti. Tenetepi devad|tÈ nÈma jÈtÈ.
266. PaÒcamaÑ devad|tanti ettha matakasatto atthato evaÑ vadati,
nÈma “passatha bho maÑ ÈmakasusÈne chaÉÉitaÑ uddhumÈtakÈdibhÈvaÑ
pattaÑ, maraÓatomhi aparimuttatÈya ediso jÈto. Na kho panÈhameva,
______________________________________________________________
1. JarÈya (Ka)

2. GilÈnappatto (Ka)

3. Abhibh|to (SÊ)

4. KammakÈraÓatova (Ka)
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tumhepi maraÓato aparimuttÈva. Yatheva hi mayhaÑ, evaÑ tumhÈkampi
maraÓaÑ Ègamissati, iti tassa pure ÈgamanÈva kalyÈÓaÑ karothÈ”ti. Tenesa
devad|to nÈma jÈto.
ImaÑ pana d|vad|tÈnuyogaÑ ko labhati, ko na labhatÊti? Yena tÈva
bahuÑ pÈpaÑ kataÑ, so gantvÈ niraye nibbattati yeva. Yena pana parittaÑ
pÈpakammaÑ kataÑ, so labhati. YathÈ hi sabhaÓÉaÑ coraÑ gahetvÈ
kattabbameva karonti, na vinicchinanti. AnuvijjitvÈ gahitaÑ pana
vinicchayaÔÔhÈnaÑ nayanti, so vinicchayaÑ labhati. EvaÑsampadametaÑ.
ParittapÈpakammÈ hi attano dhammatÈyapi saranti, sÈriyamÈnÈpi saranti.
Tattha DÊghajayantadamiÄo nÈma attano dhammatÈya sari. So kira
damiÄo SumanagirivihÈre ÈkÈsacetiyaÑ rattapaÔena p|jesi, atha niraye
UssadasÈmante nibbatto aggijÈlasaddaÑ sutvÈva attano p|jitapaÔaÑ
anussari, so gantvÈ sagge nibbatto. Aparopi puttassa daharabhikkhuno
khalisÈÔakaÑ dento pÈdam|le Ôhapesi, maraÓakÈlamhi paÔapaÔÈti sadde
nimittaÑ gaÓhi, sopi UssadasÈmante nibbatto jÈlasaddena taÑ sÈÔakaÑ
anussaritvÈ sagge nibbatto. EvaÑ tÈva attano dhammatÈya kusalaÑ
kammaÑ saritvÈ sagge nibbattatÊti.
Attano dhammatÈya asarante pana paÒca devad|te pucchati. Tattha koci
paÔhamena devad|tena sarati, koci dutiyÈdÊhi. Yo pana paÒcahipi na sarati,
taÑ Yamo rÈjÈ sayaÑ sÈreti. Eko kira amacco sumanapupphakumbhena
mahÈcetiyaÑ p|jetvÈ Yamassa pattiÑ adÈsi, taÑ akusalakammena niraye
nibbattaÑ yamassa santikaÑ nayiÑsu. TasmiÑ paÒcahipi devad|tehi kusale
asarante Yamo sayaÑ olokento disvÈ “nanu tvaÑ mahÈcetiyaÑ
sumanapupphakumbhena p|jetvÈ mayhaÑ pattiÑ adÈsÊ”ti sÈresi, so tasmiÑ
kÈle saritvÈ devalokaÑ gato. Yamo pana sayaÑ oloketvÈpi apassanto
“mahÈdukkhaÑ nÈma anubhavissati ayaÑ satto”ti tuÓhÊ hoti.
267. MahÈnirayeti AvÊcimahÈnirayamhi. KiÑ panassa pamÈÓaÑ?
AbbhantaraÑ ÈyÈmena ca vitthÈrena ca yojanasataÑ hoti. LohapathavÊ
lohachadanaÑ ekekÈ ca bhitti navanavayojanikÈ hoti. PuratthimÈya
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bhittiyÈ acci uÔÔhitÈ1 pacchimaÑ bhittiÑ gahetvÈ taÑ vinivijjhitvÈ parato
yojanasataÑ gacchati. SesadisÈsupi es’eva nayo. Iti jÈlapariyantavasena
ÈyÈmavitthÈrato aÔÔhÈrasayojanÈdhikÈni tÊÓi yojanasatÈni, parikkhepato pana
navayojanasatÈni catupaÓÓÈsayojanÈni, samantÈ pana ussadehi saddhiÑ
dasayojanasahassaÑ hoti.
268. UbbhataÑ tÈdisameva hotÊti ettha akkantapadaÑ yÈva aÔÔhito
daÉÉhaÑ2 uddharitumeva na sakkÈ. AyaÑ panettha attho–heÔÔhato paÔÔhÈya
Éayhati, uparito paÔÔhÈya jhÈyati3, iti akkamanakÈle ÉayhamÈnaÑ paÒÒÈyati,
uddharaÓakÈle tÈdisameva, tasmÈ evaÑ vuttaÑ. Bahusampattoti bah|ni
vassasatavassasahassÈni sampatto.
KasmÈ panesa narako AvÊcÊti sa~khaÑ gatoti. VÊci nÈma antaraÑ
vuccati, tattha ca aggijÈlÈnaÑ vÈ sattÈnaÑ vÈ dukkhassa vÈ antaraÑ n’atthi.
TasmÈ so AvÊcÊti sa~khaÑ gatoti. Tassa hi puratthimabhittito jÈlÈ uÔÔhitÈ
saÑsibbamÈnÈ yojanasataÑ gantvÈ pacchimabhittiÑ vinivijjhitvÈ parato
yojanasataÑ gacchati. SesadisÈsupi es’eva nayo.
ImesaÑ channaÑ jÈlÈnaÑ majjhe nibbatto Devadatto, tassa
yojanasatappamÈno attabhÈvo, dve pÈdÈ yÈva gopphakÈ lohapathaviÑ
paviÔÔhÈ, dve hatthÈ yÈva maÓibandhÈ lohabhittiyo paviÔÔhÈ, sÊsaÑ yÈva
bhamukaÔÔhito lohachadane paviÔÔhaÑ, adhobhÈgena ekaÑ lohas|laÑ
pavisitvÈ kÈyaÑ vinivijjhantaÑ chadane paviÔÔhaÑ, pÈcÊnabhittito
nikkhantas|laÑ hadayaÑ vinivijjhitvÈ pacchimabhittiÑ paviÔÔhaÑ,
uttarabhittito nikkhantas|laÑ phÈsukÈ vinivijjhitvÈ dakkhiÓabhittiÑ
paviÔÔhaÑ. Niccale TathÈgatamhi aparaddhattÈ niccalova hutvÈ paccatÊti
kammasarikkhatÈya ediso jÈto. EvaÑ jÈlÈnaÑ nirantaratÈya AvÊci nÈma.
Abbhantare panassa yojanasatike ÔhÈne nÈÄiyaÑ koÔÔetvÈ p|ritapiÔÔhaÑ
viya sattÈ nirantarÈ, “imasmiÑ ÔhÈne satto atthi, imasmiÑ natthÊ”ti na
vattabbaÑ, gacchantÈnaÑ ÔhitÈnaÑ nisinnÈnaÑ nipannÈnaÑ anto n’atthi,
gacchante vÈ Ôhite vÈ nisinne vÈ nipanne vÈ aÒÒamaÒÒaÑ na bÈdhanti. EvaÑ
sattÈnaÑ nirantaratÈya AvÊci.
______________________________________________________________
1. UÔÔhahitvÈ (Ka)

2. DaÄhaÑ (SyÈ, Ka)

3. Jalati (Ka)
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KÈyadvÈre pana cha upekkhÈsahagatÈni cittÈni uppajjanti, ekaÑ

dukkhasahagataÑ. EvaÑ santepi yathÈ jivhagge cha madhubind|ni ÔhapetvÈ
ekasmiÑ tambalohabindumhi Ôhapite anudahanabalavatÈya tadeva paÒÒÈyati,
itarÈni abbohÈrikÈni honti, evaÑ anudahanabalavatÈya dukkhamevettha
nirantaraÑ, itarÈni abbohÈrikÈnÊti. EvaÑ dukkhassa nirantaratÈya AvÊci.
269. Mahantoti yojanasatiko. So tattha patatÊti eko pÈdo mahÈniraye
hoti, eko g|thaniraye nipatati. S|cimukhÈti s|cisadisamukhÈ, te
hatthigÊvappamÈÓÈ ekadoÓikanÈvÈppamÈÓÈ vÈ honti.
Kukkulanirayoti yojanasatappamÈÓova anto k|ÔÈgÈramattavitaccitaa~gÈrapuÓÓo ÈdittachÈrikanirayo, yattha patitapatitÈ kudr|sakarÈsimhi
khittaphÈlavÈsisilÈdÊni1 viya heÔÔhimatalameva gaÓhanti.
ŒropentÊti ayadaÓÉehi pothentÈ Èropenti. TesaÑ ÈrohanakÈle te kaÓÔakÈ
adhomukhÈ honti, orohanakÈle uddhaÑmukhÈ.
VÈteritÈnÊti kammamayena vÈtena calitÈni. Hatthampi chindantÊti
phalake maÑsaÑ viya koÔÔayamÈnÈni chindanti. Sace uÔÔhÈya palÈyati,
ayopÈkÈro samuÔÔhahitvÈ parikkhipati, heÔÔhÈ khuradhÈrÈ samuÔÔhÈti.
KhÈrodakÈ nadÊti VetaraÓÊ nÈma tambalohanadÊ. Tattha ayomayÈni
kharavÈlika2 pokkharapattÈni, heÔÔhÈ khuradhÈrÈ ubhosu tÊresu vettalatÈ ca
kusatiÓÈni ca. So tattha dukkhÈ tibbÈ kharÈti so tattha uddhaÒca adho ca
vuyhamÈno pokkharapattesu chijjati. Si~ghÈÔakasaÓÔhÈnÈya kharavÈlikÈya3
kaÓÔakehi vijjhiyati, khuradhÈrÈhi phÈliyati, ubhosu tÊresu kusatiÓehi
vilekhati, vettalatÈhi ÈkaÉÉhiyati, tikkhasattÊhi phÈliyati.
______________________________________________________________
1. Yattha patitÈ kukkularÈsisamasittaphalÈdÊni (Ka)
2. AyomayÈ khÈravalliyÈ (SÊ), ayomayÈni khuravallika (Ka)
3. KhÈravallikÈya (SÊ), kharavÈlukÈya (Ka)
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270. Tattena ayosa~kunÈti tena1 jigacchitomhÊti vutte mahantaÑ
lohapacchiÑ lohaguÄÈnaÑ p|retvÈ taÑ upagacchanti, so lohaguÄabhÈvaÑ
ÒatvÈ dante samphuseti, athassa te tattena ayosa~kunÈ mukhaÑ vivaranti,
tambalohadhÈrehi mahantena lohakaÔÈhena tambalohaÑ upanetvÈ
evamevaÑ karonti. Puna mahÈnirayeti evaÑ paÒcavidhabandhanato
paÔÔhÈya yÈva tambalohapÈnÈ tambalohapÈnato paÔÔhÈya puna
paÒcavidhabandhanÈdÊni kÈretvÈ mahÈniraye pakkhipanti. Tattha koci
paÒcavidhabandhanen’eva muccati, koci dutiyena, koci tatiyena, koci
tambalohapÈnena muccati, kamme pana aparikkhÊÓe puna mahÈniraye
pakkhipanti.
IdaÑ pana suttaÑ gaÓhanto eko daharabhikkhu “bhante ettakaÑ
dukkhamanubhavitasattaÑ2 punapi mahÈniraye pakkhipantÊ”ti Èha. Œma
Èvuso kamme aparikkhÊÓe punappunaÑ evaÑ karontÊti. TiÔÔhatu bhante
uddeso, kammaÔÔhÈnameva kathethÈti kammaÔÔhÈnaÑ kathÈpetvÈ sotÈpanno
hutvÈ Ègamma uddesaÑ aggahesi. AÒÒesampi imasmiÑ padese uddesaÑ
ÔhapetvÈ arahattaÑ pattÈnaÑ gaÓanÈ n’atthi. SabbabuddhÈnaÑ cetaÑ suttaÑ
avijahitameva hoti.
271. HÊnakÈy|pagÈti hÊnakÈyaÑ upagatÈ hutvÈ. UpÈdÈneti
taÓhÈdiÔÔhigahaÓe. JÈtimaraÓasambhaveti jÈtiyÈ ca maraÓassa ca
kÈraÓabh|te. AnupÈdÈti cat|hi upÈdÈnehi anupÈdiyitvÈ.
JÈtimaraÓasa~khayeti jÈtimaraÓasa~khayasa~khÈte3 nibbÈne vimuccanti.
DiÔÔhadhammÈbhinibbutÈti diÔÔhadhamme imasmiÑ yeva attabhÈve
sabbakilesanibbÈnena nibbutÈ. SabbadukkhaÑ upaccagunti
sabbadukkhÈtikkantÈ nÈma honti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
Devad|tasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

TatiyavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

______________________________________________________________
1. Tena hi (SÊ), te (SyÈ)
3. JÈtiyÈ maraÓassa khayasa~khÈte (Ka)

2. AnubhavitabbaÑ (Ka)

4. Vibha~gavagga
1. BhaddekarattasuttavaÓÓanÈ
272. EvaÑ me sutanti BhaddekarattasuttaÑ. Tattha bhaddekarattassÈti
vipassanÈnuyogasamannÈgatattÈ bhaddakassa ekarattassa. Uddesanti
mÈtikaÑ. Vibha~ganti vitthÈrabhÈjanÊyaÑ.
AtÊtanti atÊte paÒcakkhandhe. NÈnvÈgameyyÈti taÓhÈdiÔÔhÊhi
nÈnugaccheyya. NappaÔika~kheti taÓhÈdiÔÔhÊhi na pattheyya. YadatÊtanti
idamettha kÈraÓavacanaÑ. YasmÈ yaÑ atÊtaÑ, taÑ pahÊnaÑ niruddhaÑ
attha~gataÑ, tasmÈ taÑ puna nÈnugaccheyya. YasmÈ ca yaÑ anÈgataÑ, taÑ
appattaÑ ajÈtaÑ anibbattaÑ, tasmÈ tampi na pattheyya.
Tattha tatthÈti paccuppannampi dhammaÑ yattha yattheva uppanno,
tattha tattheva ca naÑ aniccÈnupassanÈdÊhi sattahi anupassanÈhi yo
vipassati, araÒÒÈdÊsu vÈ tattha tattheva vipassati. AsaÑhÊraÑ asaÑkuppanti
idaÑ vipassanÈpaÔivipassanÈdassanatthaÑ vuttaÑ. VipassanÈ hi rÈgÈdÊhi na
saÑhÊrati na saÑkuppatÊti asaÑhÊraÑ asaÑkuppaÑ, taÑ anubr|haye
vaÉÉheyya, paÔivipasseyyÈti vuttaÑ hoti. Atha vÈ nibbÈnaÑ rÈgÈdÊhi na
saÑhÊrati na saÑkuppatÊti asaÑhÊraÑ asaÑkuppaÑ. TaÑ vidvÈ paÓÉito
bhikkhu anubr|haye, punappunaÑ tadÈrammaÓaÑ taÑ taÑ phalasamÈpattiÑ
appento vaÉÉheyyÈti attho.
Tassa pana anubr|hantassa atthÈya–ajjeva kiccamÈtappanti kilesÈnaÑ
ÈtÈpanaparitÈpanena Ètappanti laddhanÈmaÑ vÊriyaÑ ajjeva kÈtabbaÑ. Ko
jaÒÒÈ maraÓaÑ suveti sve jÊvitaÑ vÈ maraÓaÑ vÈ ko jÈnÈti. Ajjeva dÈnaÑ
vÈ dassÈmi, sÊlaÑ vÈ rakkhissÈmi, aÒÒataraÑ vÈ pana kusalaÑ karissÈmÊti hi
“ajja tÈva papaÒco atthi, sve vÈ punadivase vÈ karissÈmÊ”ti1 cittaÑ
anuppÈdetvÈ ajjeva karissÈmÊti evaÑ vÊriyaÑ kÈtabbanti dasseti.
MahÈsenenÈti aggivisaSatthÈdÊni anekÈni maraÓakÈraÓÈni tassa senÈ, tÈya
mahatiyÈ senÈya vasena mahÈsenena evar|pena maccunÈ saddhiÑ
“katipÈhaÑ tÈva Ègamehi, yÈvÈhaÑ Buddhap|jÈdiÑ attano
avassayakammaÑ
______________________________________________________________
1. JÈnissÈmÊti (SÊ, SyÈ)
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kÈromÊ”ti evaÑ mittasanthavÈkÈra1 sa~khÈto vÈ, “idaÑ sataÑ vÈ sahassaÑ
vÈ gahetvÈ katipÈhaÑ ÈgamehÊ”ti evaÑ laÒjÈnuppadÈnasa~khÈto vÈ,
“iminÈhaÑ balarÈsinÈ paÔibÈhissÈmÊ”ti evaÑ balarÈsisa~khÈto vÈ sa~garo
n’atthi. Sa~garoti hi mittasanthavÈkÈra1 laÒjÈnuppadÈnabalarÈsÊnaÑ nÈmaÑ,
tasmÈ ayamattho vutto.
Atanditanti analasaÑ uÔÔhÈhakaÑ. EvaÑ paÔipannattÈ bhaddo ekaratto
assÈti bhaddekaratto. Iti taÑ evaÑ paÔipannapuggalaÑ “Bhaddekaratto
ayan”ti rÈgÈdÊnaÑ santatÈya santo Buddhamuni Ècikkhati.
273. EvaÑr|poti-ÈdÊsu kÈÄopi samÈno indanÊlamaÓivaÓÓo ahosinti
evaÑ manuÒÒar|pavasen’eva evaÑr|po ahosiÑ.
KusalasukhasomanassavedanÈvasen’eva evaÑvedano. TaÑsampayuttÈnaÑ
yeva saÒÒÈdÊnaÑ vasena evaÑsaÒÒo evaÑsa~khÈro evaÑviÒÒÈÓo ahosiÑ
atÊtamaddhÈnanti.
Tattha nandiÑ samanvÈnetÊti tesu r|pÈdÊsu taÓhaÑ samanvÈneti
anupavatteti. HÊnar|pÈdivasena pana evaÑr|po ahosiÑ -pa- evaÑviÒÒÈÓo
ahosinti na maÒÒati.
NandiÑ na samanvÈnetÊti taÓhaÑ vÈ taÓhÈsampayuttadiÔÔhiÑ vÈ
nÈnupavattayati.
274. EvaÑr|po siyanti-ÈdÊsupi taÑmanuÒÒar|pÈdivasen’eva
taÓhÈdiÔÔhipavattasa~khÈtÈ nandisamanvÈnayanÈva veditabbÈ.
275. KathaÒca bhikkhave paccuppannesu dhammesu saÑhÊratÊti idaÑ
“paccuppannaÒca yo dhammaÑ, tattha tattha vipassati. AsaÑhÊraÑ
asaÑkuppan”ti uddesassa niddesatthaÑ vuttaÑ. KÈmaÒc’ettha “kathaÒca
bhikkhave paccuppannaÑ dhammaÑ na vipassatÊ”ti-Èdi vattabbaÑ siyÈ,
yasmÈ pana asaÑhÊrÈti ca asaÑkuppÈti ca vipassanÈ vuttÈ, tasmÈ tassÈ eva
abhÈvaÒca bhÈvaÒca dassetuÑ saÑhÊratÊti mÈtikaÑ uddharitvÈ vitthÈro
vutto. Tattha saÑhÊratÊti vipassanÈya abhÈvato
______________________________________________________________
1. MittasanthavakaraÓa (Ka)
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taÓhÈdiÔÔhÊhi ÈkaÉÉhiyati. Na saÑhÊratÊti vipassanÈya bhÈvena taÓhÈdiÔÔhÊhi
nÈkaÉÉhiyati. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
BhaddekarattasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
2. ŒnandabhaddekarattasuttavaÓÓanÈ
276. EvaÑ me sutanti ŒnandabhaddekarattasuttaÑ. Tattha paÔisallÈnÈ
vuÔÔhitoti phalasamÈpattito vuÔÔhito. Ku nu kho bhikkhaveti jÈnantova
kathÈsamuÔÔhÈpanatthaÑ pucchi.
278. SÈdhu sÈdh|ti therassa sÈdhukÈramadÈsi. SÈdhu kho tvanti
parimaÓÉalehi padabyaÒjanehi parisuddhehi kathitattÈ desanaÑ pasaÑsanto
Èha. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
ŒnandabhaddekarattasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
3. MahÈkaccÈnabhaddekarattasuttavaÓÓanÈ
279. EvaÑ me sutanti MahÈkaccÈnabhaddekarattasuttaÑ. Tattha
TapodÈrÈmeti tattodakassa rahadassa vasena evaÑladdhanÈme ÈrÈme.
VebhÈrapabbatassa kira heÔÔhÈ bh|maÔÔhakanÈgÈnaÑ paÒcayojanasatikaÑ
nÈgabhavanaÑ devalokasadisaÑ maÓimayena talena ÈrÈma-uyyÈnehi ca
samannÈgataÑ, tattha nÈgÈnaÑ kÊÄanaÔÔhÈne mahÈ-udakarahado, tato tapodÈ
nÈma nadÊ sandati kuthitÈ uÓhodakÈ. KasmÈ panesÈ edisÈ jÈtÈ? RÈjagahaÑ
kira parivÈretvÈ mahÈ petaloko, tattha dvinnaÑ MahÈlohakumbhinirayÈnaÑ
antarena ayaÑ TapodÈ Ègacchati, tasmÈ sÈ kuthitÈ sandati. Vuttampi cetaÑ
“yatÈyaÑ bhikkhave TapodÈ sandati, so daho acchodako sÊtodako sÈtodako
setodako suppatittho ramaÓÊyo pah|tamacchakacchapo, cakkamattÈni ca
padumÈni
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pupphanti. ApicÈyaÑ bhikkhave TapodÈ dvinnaÑ mahÈnirayÈnaÑ
antarikÈya Ègacchati, tenÈyaÑ TapodÈ kuthitÈ sandatÊ”ti1. Imassa pana
ÈrÈmassa abhisammukhaÔÔhÈne tato mahÈ-udakarahado jÈto, tassa
nÈmavasenÈyaÑ vihÈro TapodÈrÈmoti vuccati.
280. SamiddhÊti tassa kira therassa attabhÈvo samiddho abhir|po
pÈsÈdiko, tasmÈ samiddhitveva sa~khaÑ gato. Œdibrahmacariyakoti
maggabrahmacariyassa Èdi pubbabhÈgappaÔipattibh|to. IdaÑ vatvÈna
Sugato uÔÔhÈyÈsanÈti MadhupiÓÉikasutte2 vuttanayen’eva vitthÈretabbaÑ.
282. Iti me cakkhunti imasmiÑ kira sutte BhagavÈ
dvÈdasÈyatanavasen’eva mÈtikaÑ Ôhapesi. Theropi “BhagavatÈ heÔÔhÈ dvÊsu,
upari catutthe cÈti imesu tÊsu suttesu paÒcakkhandhavasena mÈtikÈ ca
vibha~go ca kato, idha pana dvÈdasÈyatanavasen’eva vibhajanatthaÑ mÈtikÈ
ÔhapitÈ”ti nayaÑ paÔilabhitvÈ evamÈha. ImaÑ pana nayaÑ labhantena
therena bhÈriyaÑ kataÑ, apade padaÑ dassitaÑ, ÈkÈse padaÑ kataÑ, tena
naÑ BhagavÈ imameva suttaÑ sandhÈya “etadaggaÑ bhikkhave mama
sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ
vibhajantÈnaÑ yadidaÑ MahÈkaccÈno”ti3 etadagge Ôhapesi. Ettha pana
cakkh|ti cakkhupasÈdo. R|pÈti catusamuÔÔhÈnikar|pÈ. IminÈ nayena
sesÈyatanÈnipi veditabbÈni. ViÒÒÈÓanti nikantiviÒÒÈÓaÑ. TadabhinandatÊti
taÑ cakkhuÒceva r|paÒca taÓhÈdiÔÔhivasena abhinandati. AnvÈgametÊti
taÓhÈdiÔÔhÊhi anugacchati.
Iti me mano ahosi atÊtamaddhÈnaÑ iti dhammÈti ettha pana manoti
bhava~gacittaÑ. DhammÈti tebh|makadhammÈrammaÓaÑ.
283. PaÓidahatÊti patthanÈvasena Ôhapesi. PaÓidhÈnapaccayÈti
patthanÈÔÔhapanakÈraÓÈ. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
MahÈkaccÈnabhaddekarattasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
______________________________________________________________
1. Vi 1. 149 piÔÔhe.

2. Ma 1. 154 piÔÔhe.

3. AÑ 1. 24 piÔÔhe.
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4. Lomasaka~giyabhaddekarattasuttavaÓÓanÈ
286. EvaÑ me sutanti Lomasaka~giyabhaddekarattasuttaÑ. Tattha

Lomasaka~giyoti a~gathero kira nÈmesa, kÈyassa pana ÊsakalomasÈkÈratÈya
Lomasaka~giyoti pÈkaÔo jÈto. Candano devaputtoti
KassapasammÈsambuddhakÈle kiresa Candano nÈma upÈsako aÉÉho
mahaddhano tÊÓi ratanÈni cat|hi paccayehi p|jetvÈ devaloke nibbatto,
purimanÈmena Candano devaputtotveva sa~khaÑ gato.
PaÓÉukambalasilÈyanti rattakambalasilÈyaÑ. TassÈ kira rattakambalasseva
jayasumanapuppharÈsi viya vaÓÓo, tasmÈ “PaÓÉukambalasilÈ”ti vuccati.
KadÈ pana tattha BhagavÈ vihÈsÊti? Bodhipattito sattame saÑvacchare
SÈvatthiyaÑ ÈsÈÄhÊmÈsapuÓÓamÈya dvÈdasayojanÈya parisÈya majjhe
yamakapÈÔihÈriyaÑ katvÈ oruyha kaÓÉambam|le paÒÒattavarabuddhÈsane
nisÊditvÈ dhammadesanÈya mahÈjanaÑ mahÈviduggato uddharitvÈ BuddhÈ
nÈma yasmÈ pÈÔihÈriyaÑ katvÈ manussapathe na vasanti, tasmÈ
passamÈnasseva tassa janassa padavÊtikkamaÑ katvÈ TÈvatiÑsabhavane
PÈricchattakam|le PaÓÉukambalasilÈyaÑ vassaÑ upagato, tasmiÑ samaye
vihÈsi.
Tatra BhagavÈti tatra viharanto BhagavÈ yebhuyyena dasahi
cakkavÈÄasahassehi sannipatitÈhi devatÈhi parivuto mÈtaraÑ kÈyasakkhiÑ
katvÈ AbhidhammapiÔakaÑ kathento gambhÊraÑ nipuÓaÑ tilakkhaÓÈhataÑ
r|pÈr|paparicchedakathaÑ paÔivijjhituÑ asakkontÈnaÑ devÈnaÑ
saÑvegajananatthaÑ antarantarÈ bhaddekarattassa uddesaÒca vibha~gaÒca
abhÈsi. TatrÈyaÑ devaputto uggaÓhanto imÈ gÈthÈ saddhiÑ vibha~gena
uggaÓhi, devattassa1 pana pamÈdÈdhiÔÔhÈnattÈ dibbehi ÈrammaÓehi
nippÊÄiyamÈno anupubbena suttaÑ sammuÔÔho gÈthÈmattameva dhÈresi.
TenÈha “evaÑ kho ahaÑ bhikkhu dhÈremi bhaddekarattiyo gÈthÈ”ti.
______________________________________________________________
1. Devaputtassa (SÊ, SyÈ)
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UggaÓhÈhi tvanti-ÈdÊsu tuÓhÊbh|to nisÊditvÈ suÓanto uggaÓhÈti nÈma,
vÈcÈya sajjhÈyaÑ karonto pariyÈpuÓÈti nÈma, aÒÒesaÑ vÈcento dhÈreti
nÈma. Sesamettha uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
Lomasaka~giyabhaddekarasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
5. C|Äakammavibha~gasuttavaÓÓanÈ
289. EvaÑ me sutanti C|Äakammavibha~gasuttaÑ. Tattha Subhoti so
kira dassanÊyo ahosi pÈsÈdiko, tenassa a~gasubhatÈya Subhotveva nÈmaÑ
akaÑsu. MÈÓavoti pana taÑ taruÓakÈle vohariÑsu, so mahallakakÈlepi
ten’eva vohÈrena vohariyati. Todeyyaputtoti Todeyyassa nÈma
PasenadiraÒÒo purohitabrÈhmaÓassa putto. So kira SÈvatthiyÈ avid|re
TudigÈmo nÈma atthi, tassa adhipatittÈ Todeyyoti sa~khaÑ gato.
MahÈdhano pana hoti sattÈsÊtikoÔivibhavo paramamaccharÊ, “dadato
bhogÈnaÑ aparikkhayo nÈma natthÊ”ti cintetvÈ kassaci kiÒci na deti.
Vuttampi cetaÑ–
“AÒjanÈnaÑ khayaÑ disvÈ, vammikÈnaÒca saÒcayaÑ.
Madh|naÒca samÈhÈraÑ, paÓÉito gharamÈvase”ti.
EvaÑ adÈnameva sikkhÈpesi. DhuravihÈre vasato SammÈsambuddhassa
yÈgu-uÄu~gamattaÑ vÈ bhattakaÔacchumattaÑ vÈ adatvÈ dhanalobhena
kÈlaÑ katvÈ tasmiÑ yeva ghare sunakho hutvÈ nibbatto. Subho taÑ
sunakhaÑ ativiya piyÈyati, attano bhuÒjanakabhattaÑ yeva bhojeti,
ukkhipitvÈ varasayane sayÈpeti. Atha BhagavÈ ekadivasaÑ pacc|sasamaye
lokaÑ volokento taÑ sunakhaÑ disvÈ “TodeyyabrÈhmaÓo dhanalobhena
attanova ghare sunakho hutvÈ nibbatto, ajja mayi Subhassa gharaÑ gate
maÑ disvÈ sunakho bhukkÈraÑ karissati, athassÈhaÑ ekaÑ vacanaÑ
vakkhÈmi, so ‘jÈnÈti maÑ samaÓo Gotamo’ti gantvÈ
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uddhanaÔÔhÈne1 nipajjissati. TatonidÈnaÑ Subhassa mayÈ saddhiÑ eko
kathÈsallÈpo bhavissati, so dhammaÑ sutvÈ saraÓesu patiÔÔhahissati,
sunakho pana kÈlaÑ katvÈ niraye nibbattissatÊ”ti imaÑ mÈÓavassa saraÓesu
patiÔÔhÈnabhÈvaÑ ÒatvÈ BhagavÈ taÑ divasaÑ sarÊrapaÔijagganaÑ katvÈ
ekakova gÈmaÑ pavisitvÈ nikkhante mÈÓave taÑ gharaÑ piÓÉÈya pÈvisi.
Sunakho BhagavantaÑ disvÈ bhukkÈraÑ karonto Bhagavato samÊpaÑ
gato, tato naÑ BhagavÈ etadavoca “Todeyya tvaÑ pubbepi maÑ bho bhoti
paribhavitvÈ sunakho jÈto, idÈnipi bhukkÈraÑ katvÈ AvÊciÑgamissasÊ”ti.
Sunakho taÑ sutvÈ “jÈnÈti maÑ samaÓo Gotamo”ti vippaÔisÈrÊ hutvÈ gÊvaÑ
onÈmetvÈ uddhanantare2 chÈrikÈyaÑ nipanno. ManussÈ ukkhipitvÈ sayane
sayÈpetuÑ nÈsakkhiÑsu. Subho ÈgantvÈ “kenÈyaÑ sunakho sayanÈ
oropito”ti Èha. ManussÈ na kenacÊti vatvÈ taÑ pavattiÑ ÈrocesuÑ. MÈÓavo
sutvÈ “mama pitÈ brahmaloke nibbatto, Todeyyo nÈma sunakho n’atthi.
SamaÓo pana Gotamo pitaraÑ sunakhaÑ karoti, yaÑkiÒci esa mukhÈruÄhaÑ
bhÈsatÊ”ti kujjhitvÈ BhagavantaÑ musÈvÈdena niggahetukÈmo vihÈraÑ
gantvÈ taÑ pavattiÑ pucchi.
BhagavÈpi tassa tath’eva vatvÈ avisaÑvÈdanatthaÑ Èha “atthi pana te
mÈÓava pitarÈ anakkhÈtaÑ dhanan”ti. Atthi bho Gotama
satasahassagghanikÈ suvaÓÓamÈlÈ satasahassagghanikÈ suvaÓÓapÈdukÈ
satasahassagghanikÈ suvaÓÓapÈti satasahassaÒca kahÈpaÓanti. Gaccha taÑ3
sunakhaÑ appodakapÈyÈsaÑ bhojÈpetvÈ sayane ÈropetvÈ ÊsakaÑ niddaÑ
okkantakÈle puccha, sabbaÑ te Ècikkhissati. Atha naÑ jÈneyyÈsi “pitÈ me
eso”ti. MÈÓavo “sace saccaÑ bhavissati, dhanaÑ lacchÈmi, no ce, samaÓaÑ
GotamaÑ musÈvÈdena niggaÓhissÈmÊ”ti dvÊhipi kÈraÓehi4 tuÔÔho gantvÈ
tathÈ akÈsi. Sunakho “ÒÈtomhi iminÈ”ti roditvÈ5 huÑ hunti karonto
dhananidhÈnaÔÔhÈnaÑ gantvÈ pÈdena pathaviÑ khaÓitvÈ saÒÒaÑ adÈsi,
mÈÓavo dhanaÑ gahetvÈ “bhavapaÔicchannaÑ nÈma evaÑ sukhumaÑ
paÔisandhi-antaraÑ pÈkaÔaÑ samaÓassa Gotamassa, addhÈ esa SabbaÒÒ|”ti
Bhagavati pasannacitto cuddasa paÒhe abhisa~khari. A~gavijjÈpÈÔhako
kiresa,
______________________________________________________________
1. UddhanadvÈre (SÊ)
4. DvÊhÈkÈrehi (Ka)

2. UddhanaÔÔhÈne (Ka)

3. TvaÑ (Ka)
5. ©atvÈ (SÊ, SyÈ)
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tenassa etadahosi “idaÑ dhammapaÓÓÈkÈraÑ gahetvÈ samaÓaÑ GotamaÑ
paÒhe pucchissÈmÊ”ti dutiyagamanena yena BhagavÈ tenupasa~kami, tena
puÔÔhapaÒhe pana BhagavÈ ekappahÈren’eva vissajjento kammassakÈtiÈdimÈha.
Tattha kammaÑ etesaÑ sakaÑ attano bhaÓÉakanti kammassakÈ.
Kammassa dÈyÈdÈti kammadÈyÈdÈ, kammaÑ etesaÑ dÈyajjaÑ bhaÓÉakanti
attho. KammaÑ etesaÑ yoni kÈraÓanti kammayonÊ. KammaÑ etesaÑ
bandh|ti kammabandh|, kammaÒÈtakÈti attho. KammaÑ etesaÑ
paÔisaraÓaÑ patiÔÔhÈti kammapaÔisaraÓÈ. YadidaÑ hÊnappaÓÊtatÈyÈti yaÑ
idaÑ “tvaÑ hÊno bhava, tvaÑ paÓÊto, tvaÑ appÈyuko, tvaÑ dÊghÈyuko -patvaÑ duppaÒÒo bhava, tvaÑ paÒÒavÈ”ti evaÑ hÊnappaÓÊtatÈya vibhajanaÑ,
taÑ na aÒÒo koci karoti, kammameva evaÑ satte vibhajatÊti attho. Na
mÈÓavo kathitassa atthaÑ saÒjÈnÈsi, ghanadussapaÔÔenassa mukhaÑ
bandhitvÈ madhuraÑ purato ÔhapitaÑ viya ahosi. MÈnanissito kiresa
paÓÉitamÈnÊ, attanÈ samaÑ na passati1. Athassa2 “kiÑ samaÓo Gotamo
katheti, yamahaÑ jÈnÈmi, tadeva kathetÊti ayaÑ mÈno mÈ ahosÊ”ti
mÈnabhaÒjanatthaÑ BhagavÈ “Èditova duppaÔivijjhaÑ katvÈ kathessÈmi, tato
‘nÈhaÑ bho Gotama jÈnÈmi, vitthÈrena me pÈkaÔaÑ katvÈ kathethÈ’ti maÑ
yÈcissati, athassÈhaÑ yÈcitakÈle kathessÈmi, evaÑ cassa sÈtthakaÑ
bhavissatÊ”ti duppaÔivijjhaÑ katvÈ kathesi.
IdÈni so attano appaÔividdhabhÈvaÑ pakÈsento na kho ahanti-ÈdimÈha.
290. SamattenÈti paripuÓÓena. SamÈdinnenÈti gahitena parÈmaÔÔhena.
AppÈyukasaÑvattanikÈ esÈ mÈÓava paÔipadÈ yadidaÑ pÈÓÈtipÈtÊti3 yaÑ
idaÑ pÈÓÈtipÈtakammaÑ, esÈ appÈyukasaÑvattanikÈ paÔipadÈti.
KathaÑ panesÈ appÈyukataÑ karoti? CattÈri hi kammÈni upapÊÄakaÑ
upacchedakaÑ janakaÑ upatthambhakanti. Balavakammena hi nibbattaÑ
pavatte upapÊÄakaÑ
______________________________________________________________
1. AttanÈ samanupassati (SÊ), attÈnaÑ samanupassati (SyÈ)
2. Tenassa (?)

3. PÈÓÈtipÈtoti (SÊ)
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ÈgantvÈ atthato evaÑ vadati nÈma “sacÈhaÑ paÔhamataraÑ jÈneyyaÑ, na te
idha nibbattituÑ dadeyyaÑ, cat|su yeva taÑ apÈyesu nibbattÈpeyyaÑ. Hotu,
tvaÑ yattha katthaci nibbatta1, ahaÑ upapÊÄakakammaÑ nÈma taÑ pÊÄetvÈ
nirojaÑ niy|saÑ kasaÔaÑ karissÈmÊ”ti. Tato paÔÔhÈya taÑ tÈdisaÑ karoti.
KiÑ karoti? ParissayaÑ upaneti, bhoge vinÈseti.
Tattha dÈrakassa mÈtukucchiyaÑ nibbattakÈlato paÔÔhÈya mÈtu assÈdo
vÈ2 sukhaÑ vÈ na hoti, mÈtÈpit|naÑ pÊÄÈva uppajjati. EvaÑ parissayaÑ
upaneti. DÈrakassa pana mÈtukucchimhi nibbattakÈlato paÔÔhÈya gehe bhogÈ
udakaÑ patvÈ loÓaÑ viya rÈjÈdÊnaÑ vasena nassanti,
kumbhadohanadhenuyo khÊraÑ na denti, s|ratÈ goÓÈ3 caÓÉÈ honti, kÈÓÈ
honti, khujjÈ honti, gomaÓÉale rogo patati, dÈsÈdayo vacanaÑ na karonti,
vÈpitaÑ sassaÑ na jÈyati, gehagataÑ gehe, araÒÒagataÑ araÒÒe nassati,
anupubbena ghÈsacchÈdanamattaÑ dullabhaÑ hoti, gabbhaparihÈro na hoti,
vijÈtakÈle mÈtuthaÒÒaÑ chijjati, dÈrako parihÈraÑ alabhanto pÊÄito nirojo
niy|so kasaÔo hoti, idaÑ upapÊÄakakammaÑ nÈma.
DÊghÈyukakammena pana nibbattassa upacchedakakammaÑ ÈgantvÈ
ÈyuÑ chindati. YathÈ hi puriso aÔÔhusabhagamanaÑ katvÈ saraÑ khipeyya,
tamaÒÒo dhanuto vimuttamattaÑ muggarena paharitvÈ tattheva pÈteyya,
evaÑ dÊghÈyukakammena nibbattassa upacchedakakammaÑ ÈyuÑ chindati.
KiÑ karoti? CorÈnaÑ aÔaviÑ4 paveseti, vÈÄamacchodakaÑ otÈreti,
aÒÒataraÑ vÈ pana saparissayaÔÔhÈnaÑ upaneti, idaÑ upacchedakakammaÑ
nÈma, “upaghÈtakan”tipi etasseva nÈmaÑ.
PaÔisandhinibbattakaÑ pana kammaÑ janakakammaÑ nÈma.
AppabhogakulÈdÊsu nibbattassa bhogasampadÈdikaraÓena
upatthambhakakammaÑ upatthambhakakammaÑ nÈma.
Imesu cat|su purimÈni dve akusalÈn’eva, janakaÑ kusalampi
akusalampi, upatthambhakaÑ kusalameva. Tattha pÈÓÈtipÈtakammaÑ
upacchedakakammena appÈyukasaÑvattanikaÑ hoti. PÈÓÈtipÈtinÈ vÈ kataÑ
______________________________________________________________
1. Nibbatto (SÊ, SyÈ), nibbattaÑ (Ka)
3. SudantagoÓÈ (Ka)

2. AssÈso vÈ (SÊ)
4. CorÈÔaviÑ (SÊ), coro naÑ aÔaviÑ (SyÈ)
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kusalakammaÑ uÄÈraÑ na hoti, dÊghÈyukapaÔisandhiÑ janetuÑ na sakkoti.
EvaÑ pÈÓÈtipÈto appÈyukasaÑvattaniko hoti. PaÔisandhimeva vÈ niyÈmetvÈ
appÈyukaÑ karoti, sanniÔÔhÈnacetanÈya vÈ niraye nibbattati,
pubbÈparacetanÈhi vuttanayena appÈyuko hoti.
DÊghÈyukasaÑvattanikÈ esÈ mÈÓava paÔipadÈti ettha parittakammenapi
nibbattaÑ pavatte etaÑ pÈÓÈtipÈtÈ viratikammaÑ ÈgantvÈ atthato evaÑ
vadati nÈma “sacÈhaÑ paÔhamataraÑ jÈneyyaÑ, na te idha nibbattituÑ
dadeyyaÑ, devaloke yeva taÑ nibbattÈpeyyaÑ. Hotu, tvaÑ yattha katthaci
nibbatta1, ahaÑ upatthambhakakammaÑ nÈma thambhaÑ te karissÈmÊ”ti
upatthambhaÑ karoti, kiÑ karoti? ParissayaÑ nÈseti, bhoge uppÈdeti.
Tattha dÈrakassa mÈtukucchiyaÑ nibbattakÈlato paÔÔhÈya mÈtÈpit|naÑ
sukhameva sÈtameva hoti. Yepi pakatiyÈ, manussÈmanussaparissayÈ2 honti,
te sabbe apagacchanti. EvaÑ parissayaÑ nÈseti. DÈrakassa pana
mÈtukucchimhi nibbattakÈlato paÔÔhÈya gehe bhogÈnaÑ pamÈÓaÑ na hoti,
nidhikumbhiyo puratopi pacchatopi gehaÑ pavaÔÔamÈnÈ pavisanti.
MÈtÈpitaro parehi ÔhapitadhanassÈpi sammukhÊbhÈvaÑ gacchanti. Dhenuyo
bahukhÊrÈ honti, goÓÈ sukhasÊlÈ honti, vappaÔÔhÈne sassÈni sampajjanti,
vaÉÉhiyÈ vÈ sampayuttaÑ, tÈvakÈlikaÑ vÈ dinnaÑ dhanaÑ acoditÈ
sayameva ÈharitvÈ denti, dÈsÈdayo suvacÈ honti, kammantÈ na parihÈyanti,
dÈrako gabbhato paÔÔhÈya parihÈraÑ labhati, komÈrikavejjÈ sannihitÈva
honti. Gahapatikule jÈto seÔÔhiÔÔhÈnaÑ, amaccakulÈdÊsu jÈto
senÈpatiÔÔhÈnÈdÊni labhati. EvaÑ bhoge uppÈdeti. So aparissayo sabhogo
ciraÑ jÊvatÊti. EvaÑ apÈÓÈtipÈtakammaÑ dÊghÈyukasaÑvattanikaÑ hoti.
ApÈÓÈtipÈtinÈ vÈ kataÑ aÒÒampi kusalaÑ uÄÈraÑ hoti,
dÊghÈyukapaÔisandhiÑ janetuÑ sakkoti, evampi dÊghÈyukasaÑvattanikaÑ
hoti. PaÔisandhimeva vÈ niyÈmetvÈ dÊghÈyukaÑ karoti. SanniÔÔhÈnacetanÈya
vÈ devaloke nibbattati, pubbÈparacetanÈhi vuttanayena dÊghÈyuko hoti.
IminÈ nayena sabbapaÒhavissajjanesu attho veditabbo.
______________________________________________________________
1. Nibbatto (SÊ, SyÈ)
2. ManussÈnaÑ parissayÈ (SÊ), manussÈnaÑ manussaparissayÈ (Ka)
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ViheÔhanakammÈdÊnipi hi pavatte ÈgantvÈ atthato tath’eva vadamÈnÈni
viya upapÊÄanena nibbhogataÑ ÈpÈdetvÈ paÔijagganaÑ alabhantassa
roguppÈdanÈdÊhi vÈ, viheÔhakÈdÊhi katassa kusalassa anuÄÈratÈya vÈ, Èditova
paÔisandhiniyÈmanena vÈ, vuttanayen’eva pubbÈparacetanÈvasena vÈ
bahvÈbÈdhatÈdÊni karonti, apÈÓÈtipÈto viya ca aviheÔhanÈdÊnipi
appÈbÈdhatÈdÊnÊti.
293. Ettha pana issÈmanakoti issÈsampayuttacitto. UpadussatÊti
issÈvasen’eva upakkosanto dussati. IssaÑ bandhatÊti yavakalÈpaÑ
bandhanto viya yathÈ na nassati, evaÑ bandhitvÈ viya Ôhapeti. Appesakkhoti
appaparivÈro, rattiÑ khitto viya saro na paÒÒÈyati, ucchiÔÔhahattho nisÊditvÈ
udakadÈyakampi na labhati.
294. Na dÈtÈ hotÊti macchariyavasena na dÈtÈ hoti. Tena kammenÈti
tena macchariyakammena.
295. AbhivÈdetabbanti abhivÈdanÈrahaÑ BuddhaÑ vÈ PaccekabuddhaÑ
vÈ ariyasÈvakaÑ vÈ. PaccuÔÔhÈtabbÈdÊsupi es’eva nayo. ImasmiÑ pana
paÒhavissajjane upapÊÄaka-upatthambhakakammÈni na gahetabbÈni. Na hi
pavatte nÊcakulinaÑ vÈ uccÈkulinaÑ vÈ sakkÈ kÈtuÑ, paÔisandhimeva pana
niyÈmetvÈ nÊcakuliyaÑ kammaÑ nÊcakule nibbatteti, uccÈkuliyaÑ kammaÑ
uccÈkule.
296. Na paripucchitÈ hotÊti ettha pana aparipucchanena niraye na
nibbattati. Aparipucchako pana “idaÑ kÈtabbaÑ, idaÑ na kÈtabban”ti na
jÈnÈti, ajÈnanto kÈtabbaÑ na karoti, akÈtabbaÑ karoti. Tena niraye
nibbattati, itaro sagge. Iti kho mÈÓava -pa- yadidaÑ hÊnappaÓÊtatÈyÈti
SatthÈ desanaÑ yathÈnusandhiÑ pÈpesi. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
C|Äakammavibha~gasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
Subhasuttantipi vuccati.
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6. MahÈkammavibha~gasuttavaÓÓanÈ
298. EvaÑ me sutanti MahÈkammavibha~gasuttaÑ. Tattha moghanti
tucchaÑ aphalaÑ. Saccanti tathaÑ bh|taÑ. IdaÒca etena na sammukhÈ
sutaÑ, UpÈlisutte1 pana “manokammaÑ mahÈsÈvajjataraÑ paÒÒapemi
pÈpassa kammassa kiriyÈya pÈpassa kammassa pavattiyÈ, no tathÈ
kÈyakammaÑ no tathÈ vacÊkamman”ti BhagavatÈ vuttaÑ atthi, sÈ kathÈ
titthiyÈnaÑ antare pÈkaÔÈ jÈtÈ, taÑ gahetvÈ esa vadati. Atthi ca sÈ
samÈpattÊti idaÑ “kathaÑ nu kho bho abhisaÒÒÈnirodho hotÊ”ti
PoÔÔhapÈdasutte2 uppannaÑ abhisaÒÒÈnirodhakathaÑ sandhÈya vadati. Na
kiÒci vediyatÊti ekavedanampi na vediyati. Atthi ca khoti thero
nirodhasamÈpattiÑ sandhÈya anujÈnÈti. Parirakkhitabbanti garahato
mocanena rakkhitabbaÑ. SaÒcetanÈ assa atthÊti saÒcetanikaÑ,
sÈbhisandhikaÑ saÒcetanikakammaÑ katvÈti attho. DukkhaÑ soti thero
“akusalameva sandhÈya paribbÈjako pucchatÊ”ti saÒÒÈya evaÑ vadati.
Dassanampi kho ahanti BhagavÈ catura~gepi andhakÈre samantÈ
yojanaÔÔhÈne tilamattampi sa~khÈraÑ maÑsacakkhunÈva passati, ayaÒca
paribbÈjako na d|re gÈvutamattabbhantare vasati, kasmÈ BhagavÈ
evamÈhÈti? SamÈgamadassanaÑ sandhÈ yevamÈha.
299. UdÈyÊti LÈludÈyÊ3. TaÑ dukkhasminti sabbaÑ taÑ dukkhameva.
Iti imaÑ vaÔÔadukkhaÑ kilesadukkhaÑ sa~khÈradukkhaÑ sandhÈya “sace
bhÈsitaÑ bhaveyya BhagavÈ”ti pucchati.
300. Umma~ganti paÒhÈ-umma~gaÑ4. UmmujjamÈnoti sÊsaÑ
nÊharamÈno. Ayoniso ummujjissatÊti anupÈyena sÊsaÑ nÊharissati. IdaÒca
pana BhagavÈ jÈnanto n’eva dibbacakkhunÈ na cetopariyaÒÈÓena na
sabbaÒÒutaÒÒÈÓena jÈni, adhippÈyen’eva pana aÒÒÈsi. Kathentassa hi
adhippÈyo nÈma suvijÈno hoti, kathetukÈmo gÊvaÑ paggaÓhÈti, hanukaÑ
cÈleti, mukhamassa phandati, sannisÊdituÑ na sakkoti. BhagavÈ tassa taÑ
______________________________________________________________
1. Ma 2. 35 piÔÔhe.
3. LoludÈyÊ (SyÈ)

2. DÊ 1. 167 piÔÔhe.
4. Ummagganti paÒhÈ-ummaggaÑ (SÊ)
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ÈkÈraÑ disvÈ “ayaÑ UdÈyÊ sannisÊdituÑ na sakkoti, yaÑ abh|taÑ, tadeva
kathessatÊ”ti oloketvÈva aÒÒÈsi. ŒdiÑyevÈti Èdimhi yeva. Tisso vedanÈti
“kiÑ so vediyatÊ”ti pucchantena “tisso vedanÈ pucchÈmÊ”ti evaÑ
vavatthapetvÈva tisso vedanÈ pucchitÈ. Sukhavedaniyanti sukhavedanÈya
paccayabh|taÑ. Sesesupi es’eva nayo.
Ettha ca kÈmÈvacarakusalato somanassasahagatacittasampayuttÈ catasso
cetanÈ, heÔÔhÈ tikajjhÈnacetanÈti evaÑ paÔisandhipavattesu sukhavedanÈya
jananato sukhavedaniyaÑ kammaÑ nÈma. KÈmÈvacaraÑ c’ettha
paÔisandhiyaÑ yeva ekantena sukhaÑ janeti, pavatte iÔÔhamajjhattÈrammaÓe
adukkhamasukhampi.
AkusalacetanÈ paÔisandhipavattesu dukkhasseva jananato
dukkhavedaniyaÑ kammaÑ nÈma. KÈyadvÈre pavatte yeva cetaÑ ekantena
dukkhaÑ janeti, aÒÒattha adukkhamasukhampi, sÈ pana vedanÈ
aniÔÔhÈniÔÔhamajjhattesu yeva ÈrammaÓesu uppajjanato dukkhÈtveva
sa~khaÑ gatÈ.
KÈmÈvacarakusalato pana upekkhÈsahagatacittasampayuttÈ catasso
cetanÈ, r|pÈvacarakusalato catutthajjhÈnacetanÈti evaÑ paÔisandhipavattesu
tatiyavedanÈya jananato adukkhamasukhavedaniyaÑ kammaÑ nÈma. Ettha
ca kÈmÈvacaraÑ paÔisandhiyaÑ yeva ekantena adukkhamasukhaÑ janeti,
pavatte iÔÔhÈrammaÓe sukhampi. Api ca sukhavedaniyakammaÑ
paÔisandhipavattivasena vaÔÔati, tathÈ adukkhamasukhavedaniyaÑ,
dukkhavedaniyaÑ pavattivasen’eva vaÔÔati. Etassa pana vasena sabbaÑ
pavattivasen’eva vaÔÔati.
Etassa BhagavÈti thero TathÈgatena mahÈkammavibha~gakathanatthaÑ
Èlayo dassito, TathÈgataÑ yÈcitvÈ mahÈkammavibha~gaÒÈÓaÑ
bhikkhusaÑghassa pÈkaÔaÑ karissÈmÊti cintetvÈ anusandhikusalatÈya
evamÈha. Tattha mahÈkammavibha~ganti mahÈkammavibhajanaÑ1. Katame
cattÈro -pa- idhÈnanda ekacco puggalo -pa- nirayaÑ upapajjatÊti idaÑ na
mahÈkammavibha~gaÒÈÓabhÈjanaÑ,
mahÈkammavibha~gaÒÈÓabhÈjanatthÈya pana mÈtikÈÔÔhapanaÑ.
______________________________________________________________
1. MahÈkammavibhattaÑ (SÊ)
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301. IdhÈnanda ekacco samaÓo vÈti pÈÔiyekko anusandhi. IdaÑ hi
BhagavÈ “dibbacakkhukÈ samaÓabrÈhmaÓÈ idaÑ arammaÓaÑ katvÈ imaÑ
paccayaÑ labhitvÈ idaÑ dassanaÑ gaÓhantÊ”ti pakÈsanatthaÑ Èrabhi. Tattha
Ètappanti-ÈdÊni paÒcapi vÊriyasseva nÈmÈni. CetosamÈdhinti
dibbacakkhusamÈdhiÑ. PassatÊti “so satto kuhiÑ nibbatto”ti olokento
passati. Ye aÒÒathÈti ye “dasannaÑ kusalÈnaÑ kammapathÈnaÑ p|ritattÈ
nirayaÑ upapajjatÊ”ti jÈnanti, micchÈ tesaÑ ÒÈÓanti vadati. IminÈ nayena
sabbavÈresu attho veditabbo. Viditanti pÈkaÔaÑ. ThÈmasÈti diÔÔhithÈmena.
ParÈmÈsÈti diÔÔhiparÈmÈsena. Abhinivissa voharatÊti adhiÔÔhahitvÈ ÈdiyitvÈ
voharati.
302. TatrÈnandÈti idampi na mahÈkammavibha~gaÒÈÓassa bhÈjanaÑ,
atha khvÈssa mÈtikÈÔÔhapanameva. Ettha pana etesaÑ dibbacakkhukÈnaÑ
vacane1 ettakÈ anuÒÒÈtÈ, ettakÈ ananuÒÒÈtÈti idaÑ dassitaÑ. Tattha tatrÈti
tesu cat|su samaÓabrÈhmaÓesu. IdamassÈti idaÑ vacanaÑ assa. AÒÒathÈti
aÒÒenÈkÈrena. Iti imesaÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ vÈde dvÊsu ÔhÈnesu
anuÒÒÈtÈ, tÊsu ananuÒÒÈtÈti evaÑ sabbattha anuÒÒÈ nÈnuÒÒÈ2 veditabbÈ.
303. EvaÑ dibbacakkhukÈnaÑ vacane anuÒÒÈ ca ananuÒÒÈ ca dassetvÈ
idÈni mahÈkammavibha~gaÒÈÓaÑ vibhajanto tatrÈnanda yvÈyaÑ puggalotiÈdimÈha.
Pubbe vÈssa taÑ kataÑ hotÊti yaÑ iminÈ dibbacakkhukena kammaÑ
karonto diÔÔho, tato pubbe kataÑ. Pubbe katenapi hi niraye nibbattati,
pacchÈ katenapi nibbattati, maraÓakÈle vÈ pana “khando seÔÔho sivo seÔÔho,
pitÈmaho seÔÔho, issarÈdÊhi vÈ loko visaÔÔho”ti-ÈdinÈ micchÈdassanenapi
nibbattateva. DiÔÔheva dhammeti yaÑ tattha diÔÔhadhammavedanÊyaÑ hoti,
tassa diÔÔheva dhamme, yaÑ upapajjavedanÊyaÑ, tassa upapajjitvÈ, yaÑ
aparÈpariyavedanÊyaÑ, tassa aparasmiÑ pariyÈye vipÈkaÑ paÔisaÑvedeti.
______________________________________________________________
1. Vacanena (SyÈ)

2. AnuÒÒÈtÈ ananuÒÒÈtÈ (SyÈ, Ka)
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Iti ayaÑ samaÓo vÈ brÈmaÓo vÈ ekaÑ kammarÈsiÑ ekaÒca vipÈkarÈsiÑ
addasa, SammÈsambuddho iminÈ adiÔÔhe tayo kammarÈsÊ, dve ca vipÈkarÈsÊ
addasa. IminÈ pana diÔÔhe adiÔÔhe ca cattÈro kammarÈsÊ tayo ca vipÈkarÈsÊ
addasa. ImÈni satta ÔhÈnÈni jÈnanaÒÈÓaÑ TathÈgatassa
mahÈkammavibha~gaÒÈÓaÑ nÈma. DutiyavÈre dibbacakkhukena kiÒci na
diÔÔhaÑ, TathÈgatena pana tayo kammarÈsÊ, dve ca vipÈkarÈsÊ diÔÔhÈti.
ImÈnipi paÒca paccattaÔÔhÈnÈni1 jÈnanaÒÈÓaÑ TathÈgatassa
mahÈkammavibha~gaÒÈÓaÑ nÈma. SesavÈradvayepi es’eva nayo.
Abhabbanti bh|tavirahitaÑ akusalaÑ. AbhabbÈbhÈsanti abhabbaÑ
ÈbhÈsati abhibhavati paÔibÈhatÊti attho. BahukasmiÑ hi akusalakamme
Èy|hite balavakammaÑ dubbalakammassa vipÈkaÑ paÔibÈhitvÈ attano
vipÈkassa okÈsaÑ karoti idaÑ abhabbaÒceva abhabbÈbhÈsaÒca2. KusalaÑ3
pana Èy|hitvÈ Èsanne akusalaÑ4 kataÑ hoti, taÑ kusalassa5 vipÈkaÑ
paÔibÈhitvÈ attano vipÈkassa okÈsaÑ karoti, idaÑ abhabbaÑ bhabbÈbhÈsaÑ.
Bahumhi kusale Èy|hitepi balavakammaÑ dubbalakammassa vipÈkaÑ
paÔibÈhitvÈ attano vipÈkassa okÈsaÑ karoti, idaÑ bhabbaÒceva
bhabbÈbhÈsaÒca. AkusalaÑ7 pana Èy|hitvÈ Èsanne kusalaÑ7 kataÑ hoti,
taÑ akusalassa vipÈkaÑ paÔibÈhitvÈ attano vipÈkassa okÈsaÑ karoti, idaÑ
bhabbaÑ abhabbÈbhÈsaÑ.
Api ca upaÔÔhÈnÈkÈrenapettha attho veditabbo. IdaÑ hi vuttaÑ hoti,
abhabbato ÈbhÈsati upaÔÔhÈtÊti abhabbÈbhÈsaÑ. Tattha “yvÈyaÑ puggalo
idha pÈÓÈtipÈtÊ”ti-ÈdinÈ nayena cattÈro8 puggalÈ vuttÈ, tesu paÔhamassa
kammaÑ abhabbaÑ abhabbÈbhÈsaÑ, taÑ hi akusalattÈ abhabbaÑ, tassa ca
niraye nibbattattÈ tattha nibbattikÈraÓabh|taÑ akusalaÑ hutvÈ upaÔÔhÈti.
Dutiyassa kammaÑ abhabbaÑ bhabbÈbhÈsaÑ, taÑ hi akusalattÈ abhabbaÑ.
Tassa pana sagge nibbattattÈ aÒÒatitthiyÈnaÑ sagge
______________________________________________________________
1. PaÒcaÔÔhÈnÈni (SyÈ, Ka)
3. AkusalaÑ (SÊ, Ka)
5. Akusalassa (SÊ, Ka)
7. AkusalaÑ (SÊ)

2. IdaÑ abhabbaÑ abhabbÈbhÈsaÑ nÈma (SÊ, SyÈ)
4. KusalaÑ (SÊ, Ka)
6. KusalaÑ (SÊ)
8. AbhabbatÈ (Ka)
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nibbattikÈraÓabh|taÑ kusalaÑ hutvÈ upaÔÔhÈti. Itarasmimpi kammadvaye
es’eva nayo. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
MahÈkammavibha~gasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
7. SaÄÈyatanavibha~gasuttavaÓÓanÈ
304. EvaÑ me sutanti SaÄÈyatanavibha~gasuttaÑ. Tattha veditabbÈnÊti
sahavipassanena maggena jÈnitabbÈni. ManopavicÈrÈti vitakkavicÈrÈ.
VitakkuppÈdakaÑ hi mano idha manoti adhippetaÑ, manassa upavicÈrÈti
manopavicÈrÈ. SattapadÈti vaÔÔavivaÔÔanissitÈnaÑ sattÈnaÑ padÈ. Ettha hi
aÔÔhÈrasa vaÔÔapadÈ nÈma, aÔÔhÈrasa vivaÔÔapadÈ nÈma, tepi sahavipassanena
maggen’eva veditabbÈ. YoggÈcariyÈnanti hatthiyoggÈdiÈcÈrasikkhÈpakÈnaÑ, dametabbadamakÈnanti attho. SesaÑ vibha~ge yeva
Èvibhavissati. Ayamuddesoti idaÑ mÈtikÈÔÔhapanaÑ.
305. CakkhÈyatanÈdÊni Visuddhimagge vitthÈritÈni. CakkhuviÒÒÈÓanti
kusalÈkusalavipÈkato dve cakkhuviÒÒÈÓÈni. SesapasÈdaviÒÒÈÓesupi es’eva
nayo. ImÈni pana dasa ÔhapetvÈ sesaÑ idha manoviÒÒÈÓaÑ nÈma.
Cakkhusamphassoti cakkhumhi samphasso.
CakkhuviÒÒÈÓasampayuttasamphassassetaÑ adhivacanaÑ. Sesesupi es’eva
nayo.
CakkhunÈ r|paÑ disvÈti cakkhuviÒÒÈÓena r|paÑ disvÈ. Es’eva nayo
sabbattha. SomanassaÔÔhÈniyanti somanassassa ÈrammaÓavasena
kÈraÓabh|taÑ. UpavicaratÊti tattha vicÈrapavattanena upavicarati, vitakko
taÑsampayutto cÈti iminÈ nayena aÔÔhÈrasa vitakkavicÈrasa~khÈtÈ
manopavicÈrÈ veditabbÈ. Cha somanass|pavicÈrÈti ettha pana so manassena
saddhiÑ upavicarantÊti somanass|pavicÈrÈ. Sesapadadvayepi es’eva nayo.
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306. GehasitÈnÊti kÈmaguÓanissitÈni. NekkhammasitÈnÊti
vipassanÈnissitÈni. IÔÔhÈnanti pariyesitÈnaÑ. KantÈnanti kÈmitÈnaÑ.
ManoramÈnanti mano etesu ramatÊti manoramÈni, tesaÑ manoramÈnaÑ.
LokÈmisapaÔisaÑyuttÈnanti taÓhÈpaÔisaÑyuttÈnaÑ. AtÊtanti paÔiladdhaÑ.
PaccuppannaÑ tÈva Èrabbha somanassaÑ uppajjatu, atÊte kathaÑ uppajjatÊti.
AtÊtepi “yathÈhaÑ etarahi iÔÔhÈrammaÓaÑ anubhavÈmi, evaÑ pubbepi
anubhavin”ti anussarantassa balavasomanassaÑ uppajjati.
Aniccatanti aniccÈkÈraÑ. VipariÓÈmavirÈganirodhanti pakativijahanena
vipariÓÈmaÑ vigacchanena virÈgaÑ nirujjhanena nirodhaÑ.
SammapaÒÒÈyÈti vipassanÈpaÒÒÈya. IdaÑ vuccati nekkhammasitaÑ
somanassanti idaÑ raÒÒo viya attano sirisampattiÑ olokentassa vipassanaÑ
paÔÔhapetvÈ nisinnassa sa~khÈrÈnaÑ bhedaÑ passato sa~khÈragatamhi
tikkhe s|re vipassanÈÒÈÓe vahante uppannasomanassaÑ “nekkhammasitaÑ
somanassan”ti vuccati. Vuttampi cetaÑ–
“SuÒÒÈgÈraÑ paviÔÔhassa, santacittassa bhikkhuno.
AmÈnusÊ ratÊ hoti, sammÈ dhammaÑ vipassato.
Yato yato sammasati, khandhÈnaÑ udayabbayaÑ.
LabhatÊ pÊtipÈmojjaÑ, amatantaÑ vijÈnatan”ti1.
ImÈnÊti imÈni chasu dvÈresu iÔÔhÈrammaÓe ÈpÈthagate aniccÈdivasena
vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ nisinnassa uppannÈni cha nekkhammasitÈni so
manassÈni.
307. AtÊtanti paccuppannaÑ tÈva patthetvÈ alabhantassa domanassaÑ
uppajjatu, atÊte kathaÑ uppajjatÊti. AtÊtepi “yathÈhaÑ etarahi
iÔÔhÈrammaÓaÑ patthetvÈ na labhÈmi, evaÑ pubbepi patthetvÈ na labhin”ti
anussarantassa balavadomanassaÑ uppajjati.
Anuttaresu vimokkhes|ti anuttaravimokkho nÈma arahattaÑ, arahatte
patthanaÑ paÔÔhapentassÈti attho. Œyatananti arahattÈyatanaÑ. PihaÑ
upaÔÔhÈpayatoti patthanaÑ paÔÔhapentassa. TaÑ panetaÑ patthanaÑ
______________________________________________________________
1. Khu 1. 67 piÔÔhe Dhammapade.
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paÔÔhapentassa uppajjati, iti patthanÈm|lakattÈ “pihaÑ upaÔÔhÈpayato”ti
vuttaÑ. ImÈni cha nekkhammasitÈni domanassÈnÊti imÈni evaÑ chasu
dvÈresu iÔÔhÈrammaÓe ÈpÈthagate arahatte pihaÑ paÔÔhapetvÈ tadadhigamÈya
aniccÈdivasena vipassanaÑ upaÔÔhapetvÈ ussukkÈpetuÑ asakkontassa
“imampi pakkhaÑ imampi mÈsaÑ imampi saÑvaccharaÑ arahattaÑ
pÈpuÓituÑ nÈsakkhin”ti anusocato GÈmantapabbhÈravÈsimahÈsÊvattherassa
viya assudhÈrÈpavattanavasena uppannadomanassÈni cha
nekkhammasitadomanassÈnÊti veditabbÈni. Vatthu pana Suma~galavilÈsiniyÈ
DÊghanikÈyaÔÔhakathÈya SakkapaÒhavaÓÓanÈyaÑ1 vitthÈritaÑ, icchantena
tato gahetabbaÑ.
308. Uppajjati upekkhÈti ettha upekkhÈ nÈma aÒÒÈÓupekkhÈ.
AnodhijinassÈti kilesodhiÑ jinitvÈ ÔhitattÈ khÊÓÈsavo odhijino nÈma, tasmÈ
akhÊÓÈsavassÈti attho. AvipÈkajinassÈti etthapi ÈyatiÑ vipÈkaÑ jinitvÈ
ÔhitattÈ khÊÓÈsavova vipÈkajino nÈma, tasmÈ akhÊÓÈsavassevÈti attho.
AnÈdÊnavadassÈvinoti ÈdÊnavato upaddavato apassantassa. ImÈ cha gehasitÈ
upekkhÈti imÈ evaÑ chasu dvÈresu iÔÔhÈrammaÓe ÈpÈthagate guÄapiÓÉake
nilÊnamakkhikÈ viya r|pÈdÊni anativattamÈnÈ tattha laggÈ laggitÈ hutvÈ
uppannÈ upekkhÈ cha gehasitÈ upekkhÈti veditabbÈ.
R|paÑ sÈ ativattatÊti2 r|paÑ sÈ anatikkamati3, tattha nikantivasena na
tiÔÔhati. ImÈ cha nekkhammasitÈ upekkhÈti imÈ evaÑ chasu dvÈresu iÔÔhÈdiÈrammaÓe ÈpÈthagate iÔÔhe arajjantassa aniÔÔhe adussantassa asamapekkhane
asammuyhantassa uppannavipassanÈÒÈÓasampayuttÈ cha nekkhammasitÈ
upekkhÈti veditabbÈ.
309. Tatra idaÑ nissÈya idaÑ pajahathÈti tesu chattiÑsasattapadesu
aÔÔhÈrasa nissÈya aÔÔhÈrasa pajahathÈti attho. Ten’eva “tatra bhikkhave yÈni
cha nekkhammasitÈnÊ”ti-ÈdimÈha. NissÈya ÈgammÈti pavattanavasena
nissÈya ceva Ègamma ca. EvametesaÑ
______________________________________________________________
1. DÊ-®Ôha 2. 319 piÔÔhe.
3. Na atikkamati (SyÈ), anatikkamati (Ka)

2. NÈtivattatÊti (SyÈ, Ka)
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samatikkamo hotÊti evaÑ nekkhammasitÈnaÑ pavattanena gehasitÈni
atikkantÈni nÈma honti.
EvaÑ sarikkhaken’eva sarikkhakaÑ jahÈpetvÈ idÈni balavatÈ dubbalaÑ
jahÈpento “tatra bhikkhave yÈni cha nekkhammasitÈni somanassÈnÊ”tiÈdimÈha. EvaÑ nekkhammasitasomanassehi nekkhammasitadomanassÈni,
nekkhammasita-upekkhÈhi ca nekkhammasitasomanassÈni jahÈpentena
balavatÈ dubbalappahÈnaÑ kathitaÑ.
Ettha pana ÔhatvÈ upekkhÈkathÈ veditabbÈ–aÔÔhasu hi samÈpattÊsu
paÔhamÈdÊni ca tÊÓi jhÈnÈni, suddhasa~khÈre ca pÈdake katvÈ vipassanaÑ
ÈraddhÈnaÑ catunnaÑ bhikkh|naÑ pubbabhÈgavipassanÈ
somanassasahagatÈ vÈ hoti upekkhÈsahagatÈ vÈ, vuÔÔhÈnagÈminÊ pana
somanassasahagatÈva. CatutthajjhÈnÈdÊni pÈdakÈni katvÈ vipassanaÑ
ÈraddhÈnaÑ paÒcannaÑ pubbabhÈgavipassanÈ purimasadisÈva,
vuÔÔhÈnagÈminÊ pana upekkhÈsahagatÈ hoti. IdaÑ sandhÈya “yÈ cha
nekkhammasitÈ upekkhÈ, tÈ nissÈya tÈ Ègamma, yÈni cha nekkhammasitÈni
somanassÈni, tÈni pajahathÈ”ti vuttaÑ. Na kevalaÒca evaÑpaÔipannassa
bhikkhuno ayaÑ vipassanÈya vedanÈvisesova hoti, ariyamaggepi pana
jhÈna~gabojjha~gamagga~gÈnampi viseso hoti.
Ko panetaÑ visesaÑ niyameti? Keci tÈva therÈ
vipassanÈpÈdakajjhÈnaÑ niyametÊti vadanti, keci vipassanÈya
ÈrammaÓabh|tÈ khandhÈ niyamentÊti vadanti, keci puggalajjhÈsayo
niyametÊti vadanti. Tesampi vÈde ayameva pubbabhÈge
vuÔÔhÈnagÈminÊvipassanÈ niyametÊti veditabbÈ. VinicchayakathÈ panettha
Visuddhimagge sa~khÈrupekkhÈniddese vuttÈva.
310. NÈnattÈti nÈnÈ bah| anekappakÈrÈ. NÈnattasitÈti
nÈnÈrammaÓanissitÈ. EkattÈti ekÈ. EkattasitÈti ekÈrammaÓanissitÈ. KatamÈ
panÈyaÑ upekkhÈti? HeÔÔhÈ tÈva aÒÒÈÓupekkhÈ vuttÈ, upari chaÄa~gupekkhÈ
vakkhati, idha samatha-upekkhÈ, vipassanupekkhÈti dve upekkhÈ gahitÈ.
Tattha yasmÈ aÒÒÈva r|pesu upekkhÈ, aÒÒÈva1 saddÈdÊsu, na hi yÈ r|pe
upekkhÈ, sÈ saddÈdÊsu hoti. R|pe upekkhÈ ca r|pameva ÈrammaÓaÑ
______________________________________________________________
1. YasmÈ aÒÒÈÓupekkhÈ aÒÒÈ (Ka)
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karoti, na saddÈdayo. 1R|pe upekkhÈbhÈvaÒca aÒÒÈ samatha-upekkhÈ1
pathavÊkasiÓaÑ ÈrammaÓaÑ katvÈ uppajjati, aÒÒÈ ÈpokasiÓÈdÊni. TasmÈ
nÈnattaÑ2 nÈnattasitaÑ3 vibhajanto atthi bhikkhave upekkhÈ r|pes|tiÈdimÈha. YasmÈ pana dve vÈ tÊÓi vÈ ÈkÈsÈnaÒcÈyatanÈni vÈ
viÒÒÈÓaÒcÈyatanÈdÊni vÈ n’atthi, tasmÈ ekattaÑ ekattasitaÑ vibhajanto atthi
bhikkhave upekkhÈ ÈkÈsÈnaÒcÈyatananissitÈti-ÈdimÈha.
Tattha ÈkÈsÈnaÒcÈyatanupekkhÈ sampayuttavasena
ÈkÈsÈnaÒcÈyatananissitÈ, ÈkÈsÈnaÒcÈyatanakhandhe vipassantassa
vipassanupekkhÈ ÈrammaÓavasena ÈkÈsÈnaÒcÈyatananissitÈ. SesÈsupi es’eva
nayo.
TaÑ pajahathÈti ettha ar|pÈvacarasamÈpatti-upekkhÈya
r|pÈvacarasamÈpatti-upekkhaÑ pajahÈpeti, ar|pÈvacaravipassanupekkhÈya
r|pÈvacaravipassanupekkhaÑ.
Atammayatanti ettha tammayatÈ nÈma taÓhÈ, tassÈ pariyÈdÈnato
vuÔÔhÈnagÈminÊvipassanÈ atammayatÈti vuccati. TaÑ pajahathÈti idha
vuÔÔhÈnagÈminÊvipassanÈya ar|pÈvacarasamÈpatti-upekkhaÒca
vipassanupekkhaÒca pajahÈpeti.
311. Yadariyoti ye satipaÔÔhÈne ariyo SammÈsambuddho sevati. Tattha
tÊsu ÔhÈnesu satiÑ paÔÔhapento satipaÔÔhÈne sevatÊti veditabbo. Na
suss|santÊti saddahitvÈ sotuÑ na icchanti. Na aÒÒÈti jÈnanatthÈya cittaÑ na
upaÔÔhapenti. VokkammÈti atikkamitvÈ. Satthu sÈsanÈti Satthu ovÈdaÑ
gahetabbaÑ p|retabbaÑ na maÒÒantÊti attho. Na ca attamanoti4 na
sakamano. Ettha ca gehasitadomanassavasena appatÊto hotÊti na evamattho
daÔÔhabbo, appaÔipannakesu pana attamanatÈkÈraÓassa5 abhÈvenetaÑ
vuttaÑ. Anavassutoti paÔigha-avassavena anavassuto. Sato sampajÈnoti
satiyÈ ca ÒÈÓena ca
______________________________________________________________
1-1. R|pe upekhÈ evaÒca aÒÒaÒca(SÊ), r|pe upekkhÈ eva ca aÒÒÈ (?)
2. NÈnattÈ ca (SÊ), nÈnattabhÈvaÑ (Ka)
3. NÈnattasitaÒca (SyÈ, Ka)
4. N’eva attamanoti (SyÈ), na ceva anattamanoti (Ka) 5. AnattamanatÈkÈraÓassa (Ka)
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samannÈgato. Upekkhakoti chaÄa~gupekkhÈya upekkhako. Attamanoti
idhÈpi gehasitasomanassavasena uppilÈvitoti na evamattho daÔÔhabbo,
paÔipannakesu pana anattamanatÈkÈraÓassa1 abhÈvenetaÑ vuttaÑ.
Anavassutoti rÈgÈvassavena anavassuto.
312. SÈritoti damito. Ekameva disaÑ dhÈvatÊti anivattitvÈ dhÈvanto
ekaÑ yeva disaÑ dhÈvati, nivattitvÈ pana aparaÑ dhÈvituÑ sakkoti. AÔÔha
disÈ vidhÈvatÊti ekapalla~kena nisinno kÈyena anivattitvÈva vimokkhavasena
ekappahÈren’eva aÔÔha disÈ vidhÈvati, puratthÈbhimukho vÈ dakkhiÓÈdÊsu
aÒÒataradisÈbhimukho vÈ nisÊditvÈ aÔÔha samÈpattiyo samÈpajjatiyevÈti
attho. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
SaÄÈyatanavibha~gasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
8. Uddesavibha~gasuttavaÓÓanÈ
313. EvaÑ me sutanti Uddesavibha~gasuttaÑ. Tattha
uddesavibha~ganti uddesaÒca vibha~gaÒca, mÈtikaÒca vibhajanaÒcÈti attho.
UpaparikkheyyÈti tuleyya tÊreyya pariggaÓheyya paricchindeyya.
BahiddhÈti bahiddhÈ-ÈrammaÓesu. AvikkhittaÑ avisaÔanti nikantivasena
ÈrammaÓe tiÔÔhamÈnaÑ vikkhittaÑ visaÔaÑ nÈma hoti, taÑ paÔisedhento
evamÈha. AjjhattaÑ asaÓÔhitanti gocarajjhatte nikantivasena asaÓÔhitaÑ.
AnupÈdÈya na paritasseyyÈti anupÈdiyitvÈ aggahetvÈ taÑ viÒÒÈÓaÑ na
paritasseyya. YathÈ viÒÒÈÓaÑ bahiddhÈ avikkhittaÑ avisaÔaÑ, ajjhattaÑ
asaÓÔhitaÑ anupÈdÈya na paritasseyya, evaÑ bhikkhu upaparikkheyyÈti
vuttaÑ hoti. JÈtijarÈmaraÓadukkhasamudayasambhavoti jÈtijarÈmaraÓassa
ceva avasesassa ca dukkhassa nibbatti na hotÊti attho.
______________________________________________________________
1. AttamanatÈkÈraÓassa (Ka)
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316. R|panimittÈnusÈrÊti r|panimittaÑ anussarati anudhÈvatÊti
r|panimittÈnusÈrÊ.
318. EvaÑ kho Èvuso ajjhattaÑ1 asaÓÔhitanti nikantivasena asaÓÔhitaÑ.
Nikantivasena hi atiÔÔhamÈnaÑ hÈnabhÈgiyaÑ na hoti, visesabhÈgiyameva
hoti.
320. AnupÈdÈ paritassanÈti SatthÈrÈ khandhiyavagge
“upÈdÈparitassanaÒca vo bhikkhave desessÈmi anupÈdÈ-aparitassanaÒcÈ”ti2
evaÑ gahetvÈ paritassanÈ, aggahetvÈva aparitassanÈ ca kathitÈ, taÑ
mahÈthero upÈdÈparitassanameva anupÈdÈparitassananti katvÈ dassento
evamÈha. KathaÑ panesÈ anupÈdÈparitassanÈ hotÊti. UpÈdÈtabbassa
abhÈvato. Yadi hi koci sa~khÈro nicco vÈ dhuvo vÈ attÈ vÈ attaniyo vÈti
gahetabbayuttako abhavissa, ayaÑ paritassanÈ upÈdÈparitassanÈva assa.
YasmÈ pana evaÑ upÈdÈtabbo sa~khÈro nÈma n’atthi, tasmÈ r|paÑ attÈtiÈdinÈ nayena r|pÈdayo upÈdinnÈpi anupÈdinnÈva honti. EvamesÈ
diÔÔhivasena upÈdÈparitassanÈpi samÈnÈ atthato anupÈdÈparitassanÈyeva
nÈma hotÊti veditabbÈ.
AÒÒathÈ hotÊti parivattati pakatijahanena nassati,
r|pavipariÓÈmÈnuparivattÊti “mama r|paÑ vipariÓatan”ti vÈ, “yaÑ ahu, taÑ
vata me natthÊ”ti vÈ ÈdinÈ3 nayena kammaviÒÒÈÓaÑ r|passa
bhedÈnuparivatti hoti. VipariÓÈmÈnuparivattajÈti vipariÓÈmassa
anuparivattanato vipariÓÈmÈrammaÓacittato jÈtÈ. ParitassanÈ
dhammasamuppÈdÈti taÓhÈparitassanÈ ca akusaladhammasamuppÈdÈ ca.
CittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhantÊti kusalacittaÑ pariyÈdiyitvÈ gahetvÈ khepetvÈ
tiÔÔhanti. UttÈsavÈti bhayatÈsenapi sa-uttÈso taÓhÈtÈsenapi sa-uttÈso.
VighÈtavÈti savighÈto sadukkho. ApekkhavÈti sÈlayo sasineho. EvaÑ kho
Èvuso anupÈdÈ paritassanÈ hotÊti evaÑ maÓikaraÓÉakasaÒÒÈya
tucchakaraÓÉakaÑ gahetvÈ tasmiÑ naÔÔhe pacchÈ vighÈtaÑ Èpajjantassa viya
pacchÈ aggahetvÈ paritassanÈ hoti.
______________________________________________________________
1. AjjhattaÑ cittaÑ (SyÈ)

2. SaÑ 2. 14 piÔÔhe.

3. Ma 1. 189 piÔÔhe.
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321. Na ca r|pavipariÓÈmÈnuparivattÊti khÊÓÈsavassa
kammaviÒÒÈÓameva n’atthi, tasmÈ r|pabhedÈnuparivatti na hoti. SesaÑ
sabbattha uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
Uddesavibha~gasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
9. AraÓavibha~gasuttavaÓÓanÈ
323. EvaÑ me sutanti AraÓavibha~gasuttaÑ. Tattha nevussÈdeyya na
apasÈdeyyÈti gehasitavasena kaÒci puggalaÑ n’eva ukkhipeyya na
avakkhipeyya. Dhammameva deseyyÈti sabhÈvameva katheyya.
Sukhavinicchayanti vinicchitasukhaÑ. Raho vÈdanti parammukhÈ avaÓÓaÑ
pisuÓavÈcanti attho. SammukhÈ na khÊÓanti sammukhÈpi khÊÓaÑ ÈkiÓÓaÑ
saÑkiliÔÔhaÑ vÈcaÑ na bhaÓeyya. NÈbhiniveseyyÈti na adhiÔÔhahitvÈ ÈdÈya
vohareyya. SamaÒÒanti lokasamaÒÒaÑ lokapaÓÓattiÑ. NÈtidhÈveyyÈti
nÈtikkameyya.
324. KÈmapaÔisandhisukhinoti kÈmapaÔisandhinÈ kÈm|pasaÑhitena
sukhena sukhitassa. Sadukkhoti vipÈkadukkhena saÑkilesadukkhenapi
sadukkho. Sa-upaghÈtoti vipÈk|paghÈtakiles|paghÈteheva sa-upaghÈto.
TathÈ sapariÄÈho. MicchÈpaÔipadÈti ayÈthÈvapaÔipadÈ akusalapaÔipadÈ.
326. Ittheke apasÈdetÊti evaÑ gehasitavasena ekacce puggale apasÈdeti.
UssÈdanepi es’eva nayo. BhavasaÑyojananti bhavabandhanaÑ, taÓhÈyetaÑ
nÈmaÑ.
Subh|titthero kira imaÑ catukkaÑ nissÈya etadagge Ôhapito. Bhagavato
hi dhammaÑ desentassa puggalÈnaÑ ussÈdanÈ-apasÈdanÈ paÒÒÈyanti, tathÈ
SÈriputtattherÈdÊnaÑ. Subh|tittherassa pana dhammadesanÈya “ayaÑ
puggalo appaÔipannako anÈrÈdhako”ti vÈ, “ayaÑ sÊlavÈ guÓavÈ lajjipesalo
ÈcÈrasampanno”ti vÈ n’atthi, dhammadesanÈya panassa “ayaÑ
micchÈpaÔipadÈ,
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ayaÑ sammÈpaÔipadÈ”tveva paÒÒÈyati. TasmÈ BhagavÈ “etadaggaÑ
bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ araÓavihÈrÊnaÑ yadidaÑ
subh|tÊ”ti1 Èha.
329. KÈlaÒÒ| assÈti asampatte ca atikkante ca kÈle akathetvÈ “idÈni
vuccamÈnaÑ mahÈjano gaÓhissatÊ”ti yuttapattakÈlaÑ ÒatvÈva parammukhÈ
avaÓÓaÑ bhÈseyya. KhÊÓavÈdepi es’eva nayo.
330. UpahaÒÒatÊti ghÈtiyati. Saropi upahaÒÒatÊti saddopi bhijjati.
ŒturÊyatÊti Èturo hoti gelaÒÒappatto sÈbÈdho. AvissaÔÔhanti vissaÔÔhaÑ
apalibuddhaÑ na hoti.
331. TadevÈti taÑ yeva bhÈjanaÑ. Abhinivissa voharatÊti pattanti
saÒjÈnanajanapadaÑ gantvÈ “pattaÑ Èharatha dhovathÈ”ti sutvÈ
“andhabÈlaputhujjano, nayidaÑ pattaÑ, pÈti nÈmesÈ, evaÑ vadÈhÊ”ti
abhinivissa voharati. EvaÑ sabbapadehi yojetabbaÑ. AtisÈroti atidhÈvanaÑ.
332. TathÈ tathÈ voharati aparÈmasanti amhÈkaÑ janapade bhÈjanaÑ
pÈtÊti vuccati, ime pana naÑ pattanti vadantÊti tato paÔÔhÈya
janapadavohÈraÑ muÒcitvÈ pattaÑ pattanteva aparÈmasanto voharati.
Sesapadesupi es’eva nayo.
333. IdÈni mariyÈdabhÈjanÊyaÑ karonto tatra bhikkhaveti-ÈdimÈha.
Tattha saraÓoti sarajo sakileso. AraÓoti arajo nikkileso. Subh|ti ca pana
bhikkhaveti ayaÑ thero dvÊsu ÔhÈnesu etadaggaÑ ÈruÄho “araÓavihÈrÊnaÑ
yadidaÑ subh|ti, dakkhiÓeyyÈnaÑ yadidaÑ subh|tÊ”ti1.
DhammasenÈpati kira vatthuÑ sodheti, Subh|titthero dakkhiÓaÑ
sodheti. TathÈ hi DhammasenÈpati piÓÉÈya caranto gehadvÈre Ôhito yÈva
bhikkhaÑ Èharanti, tÈva pubbabhÈge paricchinditvÈ nirodhaÑ samÈpajjati,
nirodhÈ vuÔÔhÈya deyyadhammaÑ paÔiggaÓhÈti. Subh|titthero ca tath’eva
mettÈjhÈnaÑ samÈpajjati, mettÈjhÈnÈ vuÔÔhÈya deyyadhammaÑ paÔiggaÓhÈti.
EvaÑ pana kÈtuÑ sakkÈti. Œma sakkÈ, n’eva acchariyaÒcetaÑ,
______________________________________________________________
1. AÑ 1. 24 piÔÔhe.
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yaÑ mahÈbhiÒÒappattÈ sÈvakÈ evaÑ kareyyuÑ. Imasmimpi hi
TambapaÓÓidÊpe PorÈÓakarÈjakÈle Pi~galabuddharakkhitatthero nÈma
UttaragÈmaÑ nissÈya vihÈsi. Tattha satta kulasatÈni honti, ekampi taÑ
kuladvÈraÑ n’atthi, yattha thero samÈpattiÑ na samÈpajji. SesaÑ sabbattha
uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
AraÓavibha~gasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
10. DhÈtuvibha~gasuttavaÓÓanÈ
342. EvaÑ me sutanti DhÈtuvibha~gasuttaÑ. Tattha cÈrikanti
turitagamanacÈrikaÑ. Sace te Bhaggava agar|ti sace tuyhaÑ bhÈriyaÑ
aphÈsukaÑ kiÒci n’atthi. Sace so anujÈnÈtÊti Bhaggavassa kira etadahosi
“pabbajitÈ nÈma nÈnÈ-ajjhÈsayÈ, eko gaÓÈbhirato1 hoti, eko ekÈbhirato. Sace
so ekÈbhirato bhavissati, ‘Èvuso mÈ pÈvisi, mayÈ sÈlÈ laddhÈ’ti vakkhati.
Sace ayaÑ ekÈbhirato bhavissati, ‘Èvuso nikkhama, mayÈ sÈlÈ laddhÈ’ti
vakkhati. EvaÑ sante ahaÑ ubhinnaÑ vivÈdakÈretÈ nÈma bhavissÈmi,
dinnaÑ nÈma dinnameva vaÔÔati, kataÑ katamevÈ”ti. TasmÈ evamÈha.
Kulaputtoti jÈtikulaputtopi ÈcÈrakulaputtopi. VÈs|pagatoti vÈsaÑ
upagato. Kuto ÈgantvÈti? TakkasÊlanagarato.
TatrÈyaÑ anupubbikathÈ–Majjhimappadese kira RÈjagahanagare
BimbisÈre rajjaÑ kÈrente paccante TakkasÊlanagare PukkusÈti rÈjÈ rajjaÑ
kÈresi. Atha TakkasÊlato bhaÓÉaÑ gahetvÈ vÈÓijÈ RÈjagahaÑ ÈgatÈ
paÓÓÈkÈraÑ gahetvÈ rÈjÈnaÑ addasaÑsu. RÈjÈ te vanditvÈ Ôhite
“katthavÈsino tumhe”ti pucchi. TakkasÊlavÈsino devÈti. Atha ne rÈjÈ
janapadassa khemasubhikkhatÈdÊni nagarassa ca pavattiÑ pucchitvÈ “ko
nÈma tumhÈkaÑ rÈjÈ”ti pucchi. PukkusÈti nÈma devÈti. Dhammikoti? Œma
deva dhammiko, cat|hi sa~gahavatth|hi janaÑ sa~gaÓhÈti, lokassa
______________________________________________________________
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mÈtÈpitiÔÔhÈne Ôhito, a~ge nipannadÈrakaÑ viya janaÑ tosetÊti. KatarasmiÑ
vaye vattatÊti. Athassa vayaÑ ÈcikkhiÑsu. Vayesupi BimbisÈrena samavayo
jÈto. Atha te rÈjÈ Èha “tÈtÈ tumhÈkaÑ rÈjÈ dhammiko, vayena ca me
samÈno, sakkuÓeyyÈtha tumhÈkaÑ rÈjÈnaÑ mama mittaÑ kÈtun”ti.
Sakkoma devÈti. RÈjÈ tesaÑ su~kaÑ vissajjetvÈ gehaÑ ca dÈpetvÈ
“gacchatha bhaÓÉaÑ vikkiÓitvÈ gamanakÈle maÑ disvÈ gaccheyyÈthÈ”ti
Èha. Te tathÈ katvÈ gamanakÈle rÈjÈnaÑ addasaÑsu. “Gacchatha tumhÈkaÑ
rÈjÈnaÑ mama vacanena punappunaÑ ÈrogyaÑ pucchitvÈ ‘rÈjÈ tumhehi
saddhiÑ mittabhÈvaÑ icchatÊ’ti vadathÈ”ti Èha.
Te sÈdh|ti paÔissuÓitvÈ gantvÈ bhaÓÉaÑ paÔisÈmetvÈ bhuttapÈtarÈsÈ
rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ vandiÑsu. RÈjÈ “kahaÑ bhaÓe tumhe ettake ime
divase na dissathÈ”ti pucchi. Te sabbaÑ pavattiÑ ÈrocesuÑ. RÈjÈ “sÈdhu
tÈtÈ tumhe nissÈya mayÈ Majjhimappadese rÈjÈ mitto laddho”ti attamano
ahosi. AparabhÈge RÈjagahavÈsinopi vÈÓijÈ TakkasÊlaÑ agamaÑsu. Te
paÓÓÈkÈraÑ gahetvÈ Ègate pukkusÈti rÈjÈ “kuto ÈgatatthÈ”ti pucchitvÈ
“RÈjagahato”ti sutvÈ “mayhaÑ sahÈyassa nagarato ÈgatÈ tumhe”ti. Œma
devÈti. ŒrogyaÑ me sahÈyassÈti ÈrogyaÑ pucchitvÈ “ajja paÔÔhÈya ye
mayhaÑ sahÈyassa nagarato ja~ghasatthena vÈ sakaÔasatthena vÈ vÈÓijÈ
Ègacchanti, sabbesaÑ mama visayaÑ paviÔÔhakÈlato paÔÔhÈya vasanagehÈni,
rÈjakoÔÔhÈgÈrato nivÈpaÑ ca dentu, su~kaÑ vissajjentu, kiÒci upaddavaÑ
mÈ karont|”ti bheriÑ carÈpesi. BimbisÈropi attano nagare tath’eva bheriÑ
carÈpesi.
Atha BimbisÈro PukkusÈtissa paÓÓaÑ pahiÓi “Paccantadese nÈma
maÓimuttÈdÊni ratanÈni uppajjanti, yaÑ mayhaÑ sahÈyassa rajje dassanÊyaÑ
vÈ savanÊyaÑ vÈ ratanaÑ uppajjati, tattha me mÈ maccharÈyat|”ti.
PukkusÈtipi “Majjhimadeso nÈma mahÈjanapado, yaÑ tattha evar|paÑ
ratanaÑ uppajjati, tattha me sahÈyo mÈ maccharÈyat|”ti paÔipaÓÓaÑ pahiÓi.
EvaÑ te gacchante gacchante kÈle aÒÒamaÒÒaÑ adisvÈpi daÄhamittÈ
ahesuÑ.
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EvaÑ tesaÑ katikaÑ katvÈ vasantÈnaÑ paÔhamataraÑ PukkusÈtissa
paÓÓÈ kÈro uppajji. RÈjÈ kira aÔÔha paÒcavaÓÓe anagghakambale labhi, so
“atisundarÈ ime kambalÈ, ahaÑ sahÈyassa pesissÈmÊ”ti lÈkhÈguÄamatte aÔÔha
sÈrakaraÓÉake likhÈpetvÈ tesu te kambale pakkhipitvÈ lÈkhÈya vaÔÔÈpetvÈ
setavatthena veÔhetvÈ samugge pakkhipitvÈ vatthena veÔhetvÈ rÈjamuddikÈya
laÒchetvÈ “mayhaÑ sahÈyassa dethÈ”ti amacce pesesi. SÈsanaÒca adÈsi
“ayaÑ paÓÓÈkÈro nagaramajjhe amaccÈdiparivutena daÔÔhabbo”ti. Te gantvÈ
BimbisÈrassa adaÑsu.
So sÈsanaÑ sutvÈ amaccÈdayo sannipatant|ti bheriÑ carÈpetvÈ
nagaramajjhe amaccÈdiparivuto setacchattena dhÈriyamÈnena palla~kavare
nisinno laÒchanaÑ bhinditvÈ vatthaÑ apanetvÈ samuggaÑ vivaritvÈ anto
bhaÓÉikaÑ muÒcitvÈ lÈkhÈguÄe disvÈ “mayhaÑ sahÈyo PukkusÈti
‘jutavittako1 me sahÈyo’ti maÒÒamÈno maÒÒe imaÑ paÓÓÈkÈraÑ pahiÓÊ”ti
ekaÑ guÄaÑ gahetvÈ hatthena vaÔÔetvÈ tulayantova anto dussabhaÓÉikaÑ
atthÊti aÒÒÈsi. Atha naÑ palla~kapÈde paharitvÈ tÈvadeva lÈkhÈ paripati, so
nakhena karaÓÉakaÑ vivaritvÈ anto kambalaratanaÑ disvÈ itarepi
vivarÈpesi, sabbepi kambalÈ ahesuÑ. Atha ne pattharÈpesi, te
vaÓÓasampannÈ phassasampannÈ dÊghato soÄasahatthÈ tiriyaÑ aÔÔhahatthÈ
ahesuÑ. MahÈjano disvÈ a~guliyo poÔhesi, celukkhepaÑ akÈsi, “amhÈkaÑ
raÒÒo adiÔÔhasahÈyo PukkusÈti adisvÈva evar|paÑ paÓÓÈkÈraÑ pesesi,
yuttaÑ evar|paÑ mittaÑ kÈtun”ti attamano ahosi. RÈjÈ ekamekaÑ
kambalaÑ agghÈpesi, sabbe anagghÈ ahesuÑ. Tesu cattÈro
SammÈsambuddhassa pesesi, cattÈro attano ghare akÈsi. Tato cintesi
“pacchÈ pesentena paÔhamaÑ pesitapaÓÓÈkÈrato atirekaÑ pesetuÑ vaÔÔati,
sahÈyena ca me anaggho paÓÓÈkÈro pesito, kiÑ nu kho pesemÊ”ti.
KiÑ pana RÈjagahe tato adhikaÑ ratanaÑ natthÊti? No n’atthi,
mahÈpuÒÒo rÈjÈ, Api ca kho panassa sotÈpannakÈlato paÔÔhÈya ÔhapetvÈ tÊÓi
ratanÈni aÒÒaÑ ratanaÑ somanassaÑ janetuÑ samatthaÑ nÈma
______________________________________________________________
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n’atthi. So ratanaÑ vicinituÑ Èraddho–ratanaÑ nÈma saviÒÒÈÓakaÑ
aviÒÒÈÓakanti duvidhaÑ, tattha aviÒÒÈÓakaÑ suvaÓÓarajatÈdi,
saviÒÒÈÓakaÑ indriyabaddhaÑ, aviÒÒÈÓakaÑ saviÒÒÈÓakasseva
ala~kÈrÈdivasena paribhogaÑ hoti, iti imesu dvÊsu ratanesu saviÒÒÈÓakaÑ
seÔÔhaÑ. SaviÒÒÈÓakampi duvidhaÑ tiracchÈnaratanaÑ manussaratananti.
Tattha tiracchÈnaratanaÑ hatthi-assaratanaÑ, tampi manussÈnaÑ
upabhogatthameva nibbattati, iti imesupi dvÊsu manussaratanaÑ seÔÔhaÑ.
Manussaratanampi duvidhaÑ itthiratanaÑ purisaratananti. Tattha
cakkavattino raÒÒo uppannaÑ itthiratanampi purisasseva upabhogaÑ, iti
imesupi dvÊsu purisaratanameva seÔÔhaÑ.
Purisaratanampi duvidhaÑ agÈriyaratanaÑ anagÈriyaratanaÒca. Tattha
agÈriyaratanesupi cakkavattirÈjÈ1 ajja pabbajitasÈmaÓeraÑ paÒcapatiÔÔhitena
vandati, iti imesupi dvÊsu anagÈriyaratanameva seÔÔhaÑ.
AnagÈriyaratanampi duvidhaÑ sekkharatanaÒca asekkharatanaÒca. Tattha
satasahassampi sekkhÈnaÑ asekkhassa padesaÑ na pÈpuÓÈti, iti imesupi
dvÊsu asekkharatanameva seÔÔhaÑ. Tampi duvidhaÑ BuddharatanaÑ
sÈvakaratananti. Tattha satasahassampi sÈvakaratanÈnaÑ Buddharatanassa
padesaÑ na pÈpuÓÈti, iti imesupi dvÊsu Buddharatanameva seÔÔhaÑ.
Buddharatanampi duvidhaÑ PaccekabuddharatanaÑ
SabbaÒÒubuddharatananti. Tattha satasahassampi PaccekabuddhÈnaÑ
SabbaÒÒubuddhassa padesaÑ na pÈpuÓÈti, iti imesupi dvÊsu
SabbaÒÒubuddharatanaÑ yeva seÔÔhaÑ. SadevakasmiÑ hi loke
BuddharatanasamaÑ ratanaÑ nÈma n’atthi. TasmÈ asadisameva ratanaÑ
mayhaÑ sahÈyassa pesessÈmÊti cintetvÈ TakkasÊlavÈsino pucchi “tÈtÈ
tumhÈkaÑ janapade Buddho dhammo saÑghoti imÈni tÊÓi ratanÈni
dissantÊ”ti2. Ghosopi so mahÈrÈja tÈva tattha n’atthi, dassanaÑ pana kutoti.
“SundaraÑ tÈtÈ”ti rÈjÈ tuÔÔho cintesi “sakkÈ bhaveyya janasa~gahatthÈya
mayhaÑ sahÈyassa vasanaÔÔhÈnaÑ SammÈsambuddhaÑ pesetuÑ, BuddhÈ
pana paccantimesu janapadesu na aruÓaÑ uÔÔhapenti. TasmÈ SatthÈrÈ
gantuÑ na sakkÈ. SÈriputtamoggallÈnÈdayo mahÈsÈvake pesetuÑ sakkÈ
bhaveyya3.
______________________________________________________________
1. AgÈriyaratanesu api cakkavattirÈjÈ (?)

2. NibbattantÊti (Ka)

3. BhaveyyuÑ (Ka)
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MayÈ pana ‘therÈ paccante vasantÊ’ti sutvÈpi manusse pesetvÈ te attano
samÊpaÑ ÈÓÈpetvÈ upaÔÔhÈtumeva yuttaÑ. TasmÈ na therehipi sakkÈ gantuÑ.
Yena panÈkÈrena sÈsane pesite SatthÈ ca mahÈsÈvakÈ ca gatÈ viya honti,
tenÈkÈrena sÈsanaÑ pahiÓissÈmÊ”ti. CintetvÈ caturatanÈyÈmaÑ
vidatthimattaputhulaÑ nÈtitanuÑ nÈtibahalaÑ suvaÓÓapaÔÔaÑ kÈrÈpetvÈ
“tattha ajja akkharÈni likhissÈmÊ”ti pÈtova sÊsaÑ nhÈyitvÈ uposatha~gÈni
adhiÔÔhÈya bhuttapÈtarÈso apanÊtagandhamÈlÈbharaÓo suvaÓÓsarakena
jÈtihi~gulikaÑ ÈdÈya heÔÔhato paÔÔhÈya dvÈrÈni pidahanto pÈsÈdamÈruyha
pubbadisÈmukhaÑ sÊhapaÒjaraÑ vivaritvÈ ÈkÈsatale nisÊditvÈ suvaÓÓapaÔÔe
akkharÈni likhanto “idha TathÈgato loke uppanno ArahaÑ
SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro
purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti
BuddhaguÓe tÈva ekadesena likhi.
Tato “evaÑ dasa pÈramiyo p|retvÈ Tusitabhavanato cavitvÈ
mÈtukucchimhi paÔisandhiÑ gaÓhi, evaÑ lokavivaraÓaÑ ahosi,
mÈtukucchiyaÑ vasamÈne idaÑ nÈma ahosi, agÈramajjhe vasamÈne idaÑ
nÈma ahosi, evaÑ mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhanto evaÑ mahÈpadhÈnaÑ
padahi, evaÑ dukkarakÈrikaÑ katvÈ MahÈbodhimaÓÉaÑ Èruyha
aparÈjitapalla~ke nisinno sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ paÔivijjhi, sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ
paÔivijjhantassa evaÑ lokavivaraÓaÑ ahosi. Sadevake loke aÒÒaÑ evar|paÑ
ratanaÑ nÈma natthÊti.
YaÑkiÒci vittaÑ idha vÈ huraÑ vÈ,
Saggesu vÈ yaÑ ratanaÑ paÓÊtaÑ.
Na no samaÑ atthi TathÈgatena,
Idampi Buddhe ratanaÑ paÓÊtaÑ.
Etena saccena suvatthi hot|”ti1–
EvaÑ ekadesena BuddhaguÓepi likhitvÈ dutiyaÑ dhammaratanaÑ
thomento “svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo -pa- paccattaÑ veditabbo
viÒÒ|hÊ”ti. “CattÈro satipaÔÔhÈnÈ -pa- ariyo aÔÔha~giko maggo”ti. “SatthÈrÈ
desitadhammo nÈma evar|po ca evar|po cÈ”ti sattatiÑsabodhipakkhiye
ekadesena likhitvÈ–
______________________________________________________________
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“YaÑ BuddhaseÔÔho parivaÓÓayÊ suciÑ,
SamÈdhimÈnantarikaÒÒamÈhu.
SamÈdhinÈ tena samo na vijjati,
Idampi dhamme ratanaÑ paÓÊtaÑ.
Etena saccena suvatthi hot|”ti1–
EvaÑ ekadesena dhammaguÓe likhitvÈ tatiyaÑ saÑgharatanaÑ
thomento “suppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho -pa- puÒÒakkhettaÑ
lokassÈ”ti. “KulaputtÈ nÈma Satthu dhammakathaÑ sutvÈ evaÑ nikkhamitvÈ
pabbajanti, keci setacchattaÑ pahÈya pabbajanti, keci uparajjaÑ, keci
senÈpatiÔÔhÈnÈdÊni pahÈya pabbajanti. PabbajitvÈ ca pana imaÒca paÔipattiÑ
p|rentÊ”ti c|ÄasÊlamajjhimasÊlamahÈsÊlÈdÊni ekadesena likhitvÈ
chadvÈrasaÑvaraÑ satisampajaÒÒaÑ catupaccayasantosaÑ navavidhaÑ
senÈsanaÑ, nÊvaraÓappahÈnaÑ parikammaÑ jhÈnÈbhiÒÒÈ aÔÔhatiÑsa
kammaÔÔhÈnÈni yÈva ÈsavakkhayÈ ekadesena likhi, soÄasavidhaÑ
ÈnÈpÈnassatikammaÔÔhÈnaÑ vitthÈren’eva likhitvÈ “Satthu sÈvakasaÑgho
nÈma evar|pehi ca guÓehi samannÈgato.
Ye puggalÈ aÔÔhasataÑ pasaÔÔhÈ,
CattÈri etÈni yugÈni honti.
Te dakkhiÓeyyÈ Sugatassa sÈvakÈ,
Etesu dinnÈni mahapphalÈni.
Idampi saÑghe ratanaÑ paÓÊtaÑ,
Etena saccena suvatthi hot|”ti2–
EvaÑ ekadesena saÑghaguÓe likhitvÈ “Bhagavato sÈsanaÑ svÈkkhÈtaÑ
niyyÈnikaÑ, sace mayhaÑ sahÈyo sakkoti, nikkhamitvÈ pabbajat|”ti likhitvÈ
suvaÓÓapaÔÔaÑ saÑharitvÈ sukhumakambalena veÔhetvÈ sÈrasamugge
pakkhipitvÈ taÑ samuggaÑ suvaÓÓamaye, suvaÓÓamayaÑ rajatamaye,
rajatamayaÑ maÓimaye, maÓimayaÑ pavÈÄamaye, pavÈÄamayaÑ
lohita~kamaye, lohita~kamayaÑ masÈragallamaye, masÈragallamayaÑ
phalikamaye, phalikamayaÑ dantamaye, dantamayaÑ sabbaratanamaye,
sabbaratanamayaÑ kilaÒjamaye, kilaÒjamayaÑ sadhuggaÑ sÈrakaraÓÉake
Ôhapesi.
______________________________________________________________
1. Khu 1. 5, 312 piÔÔhesu.

2. Khu 1. 5, 313 piÔÔhesu.
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Puna sÈrakaraÓÉakaÑ suvaÓÓakaraÓÉaketi purimanayen’eva haritvÈ
sabbaratanamayaÑ karaÓÉakaÑ kilaÒjamaye karaÓÉake Ôhapesi. Tato
kilaÒjamayaÑ karaÓÉakaÑ sÈramayapeÄÈyÈti puna vuttanayen’eva haritvÈ
sabbaratanamayaÑ peÄaÑ kilaÒjamayapeÄÈya ÔhapetvÈ bahi vatthena
veÔhetvÈ rÈjamuddikÈya laÒchetvÈ amacce ÈÓÈpesi “mama ÈÓÈpavattiÔÔhÈne
maggaÑ ala~kÈrÈpetha, maggo aÔÔhusabhavitthato hotu, catu-usabhaÔÔhÈnaÑ
sodhitamattakameva hotu, majjhe catu-usabhaÑ rÈjÈnubhÈvena
paÔiyÈdethÈ”ti. Tato ma~galahatthiÑ ala~kÈrÈpetvÈ tassa upari palla~kaÑ
paÒÒapetvÈ setacchattaÑ ussÈpetvÈ nagaravÊthiyo sittasammaÔÔhÈ1
samussitaddhajapaÔÈkÈ kadalipuÓÓaghaÔagandhadh|mapupphÈdÊhi
suppaÔimaÓÉitÈ kÈretvÈ “attano attano visayappadese evar|paÑ p|jaÑ
kÈrent|”ti antarabhogikÈnaÑ javanad|te pesetvÈ sayaÑ sabbÈla~kÈrena
ala~karitvÈ “sabbatÈÄÈvacarasammissabalakÈyaparivuto paÓÓÈkÈraÑ
pesemÊ”ti attano visayapariyantaÑ gantvÈ amaccassa mukhasÈsanaÑ adÈsi
“tÈta mayhaÑ sahÈyo pukkusÈti imaÑ paÓÓÈkÈraÑ paÔicchanto
orodhamajjhe apaÔicchitvÈ pÈsÈdaÑ Èruyha paÔicchat|”ti. EvaÑ sÈsanaÑ
datvÈ paccantadesaÑ SatthÈ gacchatÊti paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ nivatti.
AntarabhogikÈ ten’eva niyÈmena maggaÑ paÔiyÈdetvÈ paÓÓÈkÈraÑ
nayiÑsu.
PukkusÈtipi attano rajjasÊmato paÔÔhÈya ten’eva niyÈmena maggaÑ
paÔiyÈdetvÈ nagaraÑ ala~kÈrÈpetvÈ paÓÓÈkÈrassa paccuggamanaÑ akÈsi.
PaÓÓÈkÈro TakkasÊlaÑ pÈpuÓanto uposathadivase pÈpuÓi, paÓÓÈkÈraÑ
gahetvÈ gata-amaccopi raÒÒo vuttasÈsanaÑ Èrocesi. RÈjÈ taÑ sutvÈ
paÓÓÈkÈrena saddhiÑ ÈgatÈnaÑ kattabbakiccaÑ vicÈretvÈ paÓÓÈkÈraÑ
ÈdÈya pÈsÈdaÑ Èruyha “mÈ idha koci pavisat|”ti dvÈre ÈrakkhaÑ kÈretvÈ
sÊhapaÒjaraÑ vivaritvÈ paÓÓÈkÈraÑ uccÈsane ÔhapetvÈ sayaÑ nÊcÈsane
nisinno laÒchanaÑ bhinditvÈ nivÈsanaÑ apanetvÈ kilaÒjapeÄato paÔÔhÈya
anupubbena vivaranto sÈramayaÑ samuggaÑ disvÈ cintesi “mahÈparihÈro
nÈyaÑ2 aÒÒassa ratanassa bhavissati, addhÈ Majjhimadese sotabbayuttakaÑ
ratanaÑ uppannan”ti. Atha taÑ samuggaÑ vivaritvÈ rÈjalaÒchanaÑ
bhinditvÈ sukhumakambalaÑ ubhato viy|hitvÈ suvaÓÓapaÔÔaÑ addasa.
______________________________________________________________
1. VicittasamuÔÔhÈ (SyÈ)

2. MahÈparivÈro nÈmÈyaÑ (Ka)
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So taÑ pasÈretvÈ1 “manÈpÈni vata2 akkharÈni samasÊsÈni samapantÊni
caturassÈnÊ”ti Èdito paÔÔhÈya vÈcetuÑ Èrabhi. Tassa “idha TathÈgato loke
uppanno”ti BuddhaguÓe vÈcentassa balavasomanassaÑ uppajji,
navanavutilomak|pasahassÈni uddhaggalomÈni ahesuÑ. Attano ÔhitabhÈvaÑ
vÈ nisinnabhÈvaÑ vÈ na jÈnÈti. Athassa “kappakoÔisatasahassehipi etaÑ
dullabhasÈsanaÑ sahÈyaÑ nissÈya sotuÑ labhÈmÊ”ti3 bhiyyo balavapÊti
udapÈdi. So hi upari vÈcetuÑ asakkonto yÈva pÊtivegapassaddhiyÈ nisÊditvÈ
parato4 “svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo”ti dhammaguÓe Èrabhi. TatrÈpissa
tath’eva ahosi. So puna yÈva pÊtivegapassaddhiyÈ nisÊditvÈ parato
“suppaÔipanno”ti saÑghaguÓe Èrabhi. TatrÈpissa tath’eva ahosi. Atha
sabbapariyante ÈnÈpÈnassatikammaÔÔhÈnaÑ vÈcetvÈ catukkapaÒcakajjhÈnÈni
nibbattesi, so jhÈnasukhen’eva vÊtinÈmesi, aÒÒo koci daÔÔhuÑ na labhati,
ekova c|ÄupaÔÔhÈko pavisati. EvaÑ addhamÈsamattaÑ vÊtinÈmesi.
NÈgarÈ rÈja~gaÓe sannipatitvÈ ukkuÔÔhiÑ akaÑsu “paÓÓÈkÈraÑ
paÔicchitadivasato paÔÔhÈya baladassanaÑ vÈ nÈÔakadassanaÑ vÈ n’atthi,
vinicchayadÈnaÑ n’atthi, rÈjÈ sahÈyena pahitaÑ paÓÓÈkÈraÑ yassicchati5,
tassa dassetu6, rÈjÈno nÈma ekaccassa paÓÓÈkÈravasenapi vaÒcetvÈ rajjaÑ
attano kÈtuÑ vÈyamanti. KiÑ nÈma amhÈkaÑ rÈjÈ karotÊ”ti. RÈjÈ
ukkuÔÔhisaddaÑ sutvÈ “rajjaÑ nu kho dhÈremi, udÈhu SatthÈran”ti cintesi.
Athassa etadahosi “rajjakÈrita-attabhÈvo nÈma n’eva gaÓakena, na
gaÓakamahÈmattena gaÓetuÑ sakkÈ. SatthusÈsanaÑ dhÈressÈmÊ”ti sayane
ÔhapitaÑ asiÑ gahetvÈ kese chinditvÈ sÊhapaÒjaraÑ vivaritvÈ “EtaÑ gahetvÈ
rajjaÑ kÈrethÈ”ti saddhiÑ c|ÄÈmaÓinÈ kesakalÈpaÑ parisamajjhe pÈtesi,
mahÈjano taÑ ukkhipitvÈ “sahÈyakasantikÈ laddhapaÓÓÈkÈrÈ nÈma rÈjÈno
tumhÈdisÈ honti devÈ”ti ekappahÈren’eva viravi. RaÒÒopi dva~gulamattaÑ
kesamassu ahosi. Bodhisattassa pabbajjÈsadisameva kira jÈtaÑ.
______________________________________________________________
1. PaharitvÈ (Ka)

2. Tattha (Ka)

3. Labhinti (SÊ, SyÈ)

4. Purato (SyÈ, Ka)

5. Yampicchati (Ka), yaÑ paÔicchati (SyÈ)

6. Detu (SyÈ, Ka)
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Tato c|ÄupaÔÔhÈkaÑ pesetvÈ antarÈpaÓÈ dve kÈsÈyavatthÈni
mattikÈpattaÒca ÈharÈpetvÈ “ye loke arahanto, te uddissa mayhaÑ
pabbajjÈ”ti SatthÈraÑ uddissa ekaÑ kÈsÈvaÑ nivÈsetvÈ ekaÑ pÈrupitvÈ
pattaÑ vÈma-aÑsak|Ôe katvÈ kattaradaÓÉaÑ gahetvÈ “sobhati nu kho me
pabbajjÈ no vÈ”ti mahÈtale katipayavÈre aparÈparaÑ ca~kamitvÈ “sobhati
me pabbajjÈ”ti dvÈraÑ vivaritvÈ pÈsÈdÈ otari. OtarantaÑ pana naÑ tÊsu
dvÈresu1 ÔhitanÈÔakÈdÊni disvÈpi na saÒjÈniÑsu. “Eko Paccekabuddho
amhÈkaÑ raÒÒo dhammakathaÑ kathetuÑ Ègato”ti kira cintayiÑsu.
UparipÈsÈdaÑ pana Èruyha raÒÒo ÔhitanisinnaÔÔhÈnÈni disvÈ rÈjÈ gatoti ÒatvÈ
samuddamajjhe osÊdamÈnÈya nÈvÈya jano viya ekappahÈren’eva viraviÑsu.
KulaputtaÑ bh|mitalaÑ otiÓÓamattaÑ aÔÔhÈrasaseniyo sabbe nÈgarÈ
balakÈyÈ ca parivÈretvÈ mahÈviravaÑ viraviÑsu. AmaccÈpi taÑ
etadavocuÑ “deva MajjhimadesarÈjÈno nÈma bahumÈyÈ, sÈsanaÑ pesetvÈ
BuddharatanaÑ nÈma loke uppannaÑ vÈ no vÈti ÒatvÈ gamissatha,
nivattatha devÈ”ti. SaddahÈmahaÑ mayhaÑ sahÈyakassa, tassa mayÈ
saddhiÑ dvejjhavacanaÑ nÈma n’atthi, tiÔÔhatha tumheti. Te anugacchanti
yeva.
Kulaputto kattaradaÓÉena lekhaÑ katvÈ “idaÑ rajjaÑ kassÈ”ti Èha.
TumhÈkaÑ devÈti. Yo imaÑ lekhaÑ antaraÑ karoti, rÈjÈÓÈya kÈretabboti.
MahÈjanakajÈtake bodhisattena katalekhaÑ SÊvalidevÊ antaraÑ kÈtuÑ
avisahantÊ vivattamÈnÈ agamÈsi. TassÈ gatamaggena mahÈjano agamÈsi.
TaÑ pana lekhaÑ mahÈjano antaraÑ kÈtuÑ na visahi, lekhaÑ ussÊsakaÑ
katvÈ vivattamÈnÈ viraviÑsu. Kulaputto “ayaÑ me gataÔÔhÈne dantakaÔÔhaÑ
vÈ mukhodakaÑ vÈ dassatÊ”ti antamaso ekaceÔakampi aggahetvÈ pakkÈmi.
EvaÑ kirassa ahosi “mama SatthÈ ca mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhamitvÈ
ekakova pabbajito”ti ekakova agamÈsi. “Satthu lajjÈmÊ”ti ca “SatthÈ kira me
pabbajitvÈ yÈnaÑ nÈruÄho”ti ca antamaso ekapaÔalikampi upÈhanaÑ nÈruhi,
paÓÓacchattakampi na dhÈresi. MahÈjano rukkhapÈkÈraÔÔÈlakÈdÊni Èruyha
esa amhÈkaÑ rÈjÈ gacchatÊti olokesi. Kulaputto “d|raÑ gantabbaÑ, na
sakkÈ ekena maggo nittharitun”ti ekaÑ satthavÈhaÑ anubandhi.
SukhumÈlassa kulaputtassa
______________________________________________________________
1. Vayesu (SÊ)
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kaÔhinatattÈya pathaviyÈ gacchantassa pÈdatalesu phoÔÈ uÔÔhahitvÈ bhijjanti,
dukkhÈ vedanÈ uppajjanti. SatthavÈhe khandhÈvÈraÑ bandhitvÈ nisinne
kulaputto maggÈ okkamma ekasmiÑ rukkham|le nisÊdati. NisinnaÔÔhÈne
pÈdaparikammaÑ vÈ piÔÔhiparikammaÑ vÈ kattÈ nÈma n’atthi, kulaputto
ÈnÈpÈnacatutthajjhÈnaÑ samÈpajjitvÈ maggadarathakilamathapariÄÈhaÑ
vikkhambhetvÈ jhÈnaratiyÈ vÊtinÈmeti.
Punadivase uÔÔhite aruÓe sarÊrapaÔijagganaÑ katvÈ puna satthavÈhaÑ
anubandhati, pÈtarÈsakÈle kulaputtassa pattaÑ gahetvÈ khÈdanÊyaÑ
bhojanÊyaÑ patte pakkhipitvÈ denti. TaÑ uttaÓÉulampi hoti kilinnampi
samasakkharampi aloÓÈtiloÓampi, kulaputto pavisanaÔÔhÈnaÑ
paccavekkhitvÈ amataÑ viya paribhuÒjitvÈ etena niyÈmena aÔÔhahi |nakÈni
dve yojanasatÈni gato. JetavanadvÈrakoÔÔhakassa pana samÊpena gacchantopi
“kahaÑ SatthÈ vasatÊ”ti nÈpucchi, kasmÈ? SatthugÈravena ceva raÒÒo
pesitasÈsanavasena ca. RaÒÒÈ hi “idha TathÈgato loke uppajjatÊ”ti SatthÈraÑ
RÈjagahe uppannaÑ viya katvÈ sÈsanaÑ pesitaÑ, tasmÈ naÑ apucchitvÈva
paÒcacattÈlÊsayojanamattaÑ maggaÑ atikkanto. So s|riyattha~gamanavelÈya
RÈjagahaÑ patvÈ SatthÈ kahaÑ vasatÊti pucchi. Kuto nu bhante Ègatoti. Ito
uttaratoti. SatthÈ tuyhaÑ Ègatamagge ito paÒcacattÈlÊsayojanamatte SÈvatthi
nÈma atthi, tattha vasatÊti. Kulaputto cintesi “idÈni akÈlo na sakkÈ gantuÑ,
ajja idheva vasitvÈ sve Satthu santikaÑ gamissÈmÊ”ti. Tato “vikÈle
sampattapabbajitÈ kahaÑ vasantÊ”ti pucchi. ImÈya kumbhakÈrasÈlÈya
bhanteti. Atha so taÑ kumbakÈraÑ yÈcitvÈ tattha vÈSatthÈya pavisitvÈ
nisÊdi.
BhagavÈpi taÑdivasaÑ pacc|sakÈle lokaÑ volokento PukkusÈtiÑ disvÈ
cintesi “ayaÑ kulaputto sahÈyena pesitaÑ sÈsanamattakaÑ vÈcetvÈ
atirekatiyojanasatikaÑ1 mahÈrajjaÑ pahÈya maÑ uddissa pabbajitvÈ aÔÔhahi
|nakÈni dve yojanasatÈni atikkamma RÈjagahaÑ pÈpuÓissati, mayi
agacchante pana tÊÓi sÈmaÒÒaphalÈni appaÔivijjhitvÈ ekarattivÈsena
anÈthakÈlakiriyaÑ karissati, mayi pana
______________________________________________________________
1. AtirekayojanasatikaÑ (SÊ, SyÈ)
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gate tÊÓi sÈmaÒÒaphalÈni paÔivijjhissati. Janasa~gahatthÈ yeva pana mayÈ
satasahassakappÈdhikÈni cattÈri asa~khyeyyÈni pÈramiyo p|ritÈ, karissÈmi
tassa sa~gahan”ti pÈtova sarÊrapaÔijagganaÑ katvÈ bhikkhusaÑghaparivuto
SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtappaÔikkanto
gandhakuÔiÑ pavisitvÈ muhuttaÑ attadarathakilamathaÑ paÔipassambhetvÈ
“kulaputto mayi gÈravena dukkaraÑ akÈsi, atirekatiyojanasataÑ rajjaÑ
pahÈya antamaso mukhadhovanadÈyakampi ceÔakaÑ aggahetvÈ ekakova
nikkhanto”ti SÈriputtamahÈmoggallÈnÈdÊsu kaÒci anÈmantetvÈ sayameva
attano pattacÊvaraÑ gahetvÈ ekakova nikkhanto. Gacchanto ca n’eva ÈkÈse
uppati, na pathaviÑ saÑkhipi, “kulaputto mama lajjamÈno hatthiassarathasuvaÓÓasivikÈdÊsu ekayÈnepi anisÊditvÈ antamaso ekapaÔalikaÑ
upÈhanampi anÈruyha paÓÓacchattakampi aggahetvÈ nikkhanto, mayÈpi
padasÈva gantuÑ vaÔÔatÊ”ti pana cintetvÈ padasÈva agamÈsi.
So asÊti anubyaÒjanÈni byÈmappabhÈ bÈttiÑsa mahÈpurisalakkhaÓÈnÊti
imaÑ BuddhasiriÑ paÔicchÈdetvÈ valÈhakapaÔicchanno puÓÓacando viya
aÒÒatarabhikkhuvesena gacchanto ekapacchÈbhatten’eva paÒcacattÈlÊsa
yojanÈni atikkamma s|riyattha~gamavelÈya kulaputte paviÔÔhamatte yeva
taÑ KumbhakÈrasÈlaÑ pÈpuÓi. TaÑ sandhÈya vuttaÑ “tena kho pana
samayena PukkusÈti nÈma kulaputto BhagavantaÑ uddissa saddhÈya
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito, so tasmiÑ KumbhakÈrÈvesane paÔhamaÑ
vÈs|pagato hotÊ”ti.
EvaÑ gantvÈpi pana BhagavÈ “ahaÑ SammÈsambuddho”ti pasayha
KumbhakÈrasÈlaÑ apavisitvÈ dvÈre Ôhitova kulaputtaÑ okÈsaÑ kÈrento sace
te bhikkh|ti-ÈdimÈha. Urundanti1 vivittaÑ asambÈdhaÑ. ViharatÈyasmÈ
yathÈsukhanti yena yena iriyÈpathena phÈsu hoti, tena tena yathÈsukhaÑ
ÈyasmÈ viharat|ti okÈsaÑ akÈsi. AtirekatiyojanasataÑ hi rajjaÑ pahÈya
pabbajito kulaputto parassa
______________________________________________________________
1. Uruddhanti (Ka)
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chaÉÉitapatitaÑ kumbhakÈrasÈlaÑ kiÑ aÒÒassa sabrahmacÈrino
maccharÈyissati1. Ekacce pana moghapurisÈ sÈsane pabbajitvÈ
ÈvÈsamacchariyÈdÊhi abhibh|tÈ attano vasanaÔÔhÈne mayhaÑ kuÔi mayhaÑ
pariveÓanti aÒÒesaÑ avÈsÈya parakkamanti. NisÊdÊti accantasukhumÈlo
lokanÈtho devavimÈnasadisaÑ gandhakuÔiÑ pahÈya tattha tattha
vippakiÓÓachÈrikÈya
bhinnabhÈjanatiÓapalÈsakukkuÔas|karavaccÈdisaÑkiliÔÔhÈya
sa~kÈraÔÔhÈnasadisÈya kubhakÈrasÈlÈya tiÓasanthÈraÑ santharitvÈ
paÑsuk|lacÊvaraÑ paÒÒapetvÈ devavimÈnasadisaÑ dibbagandhasugandhaÑ
gandhakuÔiÑ pavisitvÈ nisÊdanto viya nisÊdi.
Iti BhagavÈpi AsambhinnamahÈsammatavaÑse uppanno, kulaputtopi
khattiyagabbhe vaÉÉhito. BhagavÈpi abhinÊhÈrasampanno, kulaputtopi
abhinÊhÈrasampanno. BhagavÈpi rajjaÑ pahÈya pabbajito, kulaputtopi.
BhagavÈpi suvaÓÓavaÓÓo, kulaputtopi. BhagavÈpi samÈpattilÈbhÊ,
kulaputtopi. Iti dvepi khattiyÈ dvepi abhinÊhÈrasampannÈ dvepi rÈjapabbajitÈ
dvepi suvaÓÓavaÓÓÈ dvepi samÈpattilÈbhino kumbhakÈrasÈlaÑ pavisitvÈ
nisinnÈti tehi kubhakÈrasÈlÈ ativiya sobhati, dvÊhi sÊhÈdÊhi paviÔÔhaguhÈdÊhi
ÈharitvÈ dÊpetabbaÑ. Tesu pana dvÊsu BhagavÈ “sukhumÈlo ahaÑ
paramasukhumÈlo ekapacchÈbhattena paÒcacattÈlÊsa yojanÈni Ègato,
muhuttaÑ tÈva sÊhaseyyaÑ kappetvÈ maggadarathaÑ paÔipassambhemÊ”ti
cittampi anuppÈdetvÈ nisÊdantova phalasamÈpattiÑ samÈpajji. Kulaputtopi
“dvÈnavutiyojanasataÑ Ègatomhi, muhuttaÑ tÈva nipajjitvÈ maggadarathaÑ
vinodemÊ”ti cittaÑ anuppÈdetvÈ nisÊdamÈnova ÈnÈpÈnacatutthajjhÈnaÑ
samÈpajji. IdaÑ sandhÈya atha kho BhagavÈ bahudeva rattinti-Èdi vuttaÑ.
Nanu ca BhagavÈ kulaputtassa dhammaÑ desessÈmÊti Ègato, kasmÈ na
desesÊti. Kulaputtassa maggadaratho appaÔipassaddho, na sakkhissati
dhammadesanaÑ sampaÔicchituÑ, so tÈvassa paÔipassambhat|ti na desesi.
Apare “rÈjagahaÑ nÈma ÈkiÓÓamanussaÑ avivittaÑ dasahi saddehi, so
saddo diyaÉÉhayÈmamattena sannisÊdati, taÑ Ègamento na desesÊ”ti vadanti.
TaÑ akÈraÓaÑ, brahmalokappamÈÓampi hi saddaÑ BhagavÈ attano
______________________________________________________________
1. MacchariyÈyati (Ka)
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ÈnubhÈvena v|pasametuÑ sakkoti, maggadarathav|pasamaÑ Ègamento
yeva pana na desesi.
Tattha bahudeva rattinti diyaÉÉhayÈmamattaÑ. EtadahosÊti BhagavÈ
phalasamÈpattito vuÔÔhÈya suvaÓÓavimÈne maÓisÊhapaÒjaraÑ vivaranto viya
paÒcapasÈdappaÔimaÓÉitÈni akkhÊni ummÊletvÈ olokesi, athassa
hatthakukkuccapÈdakukkuccasÊsakampanavirahitaÑ sunikhÈta-indakhÊlaÑ
viya niccalaÑ avibbhantaÑ suvaÓÓapaÔimaÑ viya nisinnaÑ kulaputtaÑ
disvÈ etaÑ “pÈsÈdikaÑ kho”ti-Èdi ahosi1. Tattha pÈsÈdikanti pasÈdÈvahaÑ.
BhÈvanapuÑsakaÑ panetaÑ, pÈsÈdikena iriyÈpathena iriyati. YathÈ iriyato
iriyÈpatho pÈsÈdiko hoti, evaÑ iriyatÊti ayamettha attho. Cat|su hi
iriyÈpathesu tayo iriyÈpathÈ na sobhanti. Gacchantassa hi bhikkhuno hatthÈ
calanti, pÈdÈ calanti, sÊsaÑ calati, Ôhitassa kÈyo thaddho2 hoti, nipannassÈpi
iriyÈpatho amanÈpo hoti, pacchÈbhatte pana divÈÔÔhÈnaÑ sammajjitvÈ
cammakhaÓÉaÑ paÒÒapetvÈ sudhotahatthapÈdassa catusandhikapalla~kaÑ
ÈbhujitvÈ nisinnasseva iriyÈpatho sobhati. AyaÒca kulaputto palla~kaÑ
ÈbhujitvÈ ÈnÈpÈnacatutthajjhÈnaÑ appetvÈ nisÊdi. Itissa iriyÈpathen’eva
pasanno BhagavÈ “pÈsÈdikaÑ kho”ti parivitakkesi. YaÑ n|nÈhaÑ
puccheyyanti kasmÈ pucchati? KiÑ BhagavÈ attÈnaÑ uddissa
pabbajitabhÈvaÑ na jÈnÈtÊti. No na jÈnÈti, apucchite pana kathÈ na patiÔÔhÈti,
apatiÔÔhitÈya kathÈya kathÈ na saÒjÈyatÊti kathÈpatiÔÔhÈpanatthaÑ pucchi.
DisvÈ ca pana jÈneyyÈsÊti TathÈgataÑ BuddhasiriyÈ virocantaÑ ayaÑ
Buddhoti sabbe jÈnanti. AnacchariyametaÑ jÈnanaÑ, BuddhasiriÑ pana
paÔicchÈdetvÈ aÒÒatarapiÓÉapÈtikavesena caranto dujjÈno hoti. IccÈyasmÈ
PukkusÈti “na jÈneyyan”ti sabhÈvameva katheti. TathÈ hi naÑ
ekakumbhakÈrasÈlÈya nisinnampi na jÈnÈti.
EtadahosÊti maggadarathassa v|pasamabhÈvaÑ ÒatvÈ ahosi.
EvamÈvusoti kulaputto sahÈyena pesitaÑ sÈsanamattaÑ3 vÈcetvÈ
______________________________________________________________
1. MÈha (sabbattha)

2. Baddho (Ka)

3. SÈsanapattaÑ (SÊ)
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rajjaÑ pahÈya pabbajamÈno “Dasabalassa madhuradhammadesanaÑ sotuÑ
labhissÈmÊ”ti pabbajito, pabbajitvÈ ettakaÑ addhÈnaÑ Ègacchanto
“dhammaÑ te bhikkhu desessÈmÊ”ti padamattassa vattÈraÑ nÈlattha, so
“dhammaÑ te bhikkhu desessÈmÊ”ti vuttaÑ kiÑ1 sakkaccaÑ na suÓissati.
PipÈsitasoÓÉo viya hi pipÈsitahatthÊ viya cÈyaÑ, tasmÈ sakkaccaÑ savanaÑ
paÔijÈnanto “evamÈvuso”ti Èha.
343. ChadhÈturo ayanti BhagavÈ kulaputtassa pubbabhÈgapaÔipadaÑ
akathetvÈ Èditova arahattassa padaÔÔhÈnabh|taÑ accantasuÒÒataÑ
vipassanÈlakkhaÓameva ÈcikkhituÑ Èraddho. Yassa hi pubbabhÈgapaÔipadÈ
aparisuddhÈ hoti, tassa paÔhamameva sÊlasaÑvaraÑ indriyesu guttadvÈrataÑ
bhojane mattaÒÒutaÑ jÈgariyÈnuyogaÑ satta saddhamme cattÈri jhÈnÈnÊti
imaÑ pubbabhÈgapaÔipadaÑ Ècikkhati. Yassa panesÈ parisuddhÈ, tassa taÑ2
akathetvÈ arahattassa padaÔÔhÈnabh|taÑ vipassanameva Ècikkhati.
Kulaputtassa ca pubbabhÈgapaÔipadÈ parisuddhÈ. TathÈ hi anena sÈsanaÑ
vÈcetvÈ pÈsÈdavaragaten’eva ÈnÈpÈnacatutthajjhÈnaÑ nibbattitaÑ, yadassa3
dvÈnavutiyojanasataÑ Ègacchantassa yÈnakiccaÑ sÈdhesi,
sÈmaÓerasÊlampissa paripuÓÓaÑ. TasmÈ pubbabhÈgapaÔipadaÑ akathetvÈ
arahattassa padaÔÔhÈnabh|taÑ accantasuÒÒataÑ vipassanÈlakkhaÓamevassa
ÈcikkhituÑ Èraddho.
Tattha chadhÈturoti dhÈtuyo vijjamÈnÈ, puriso avijjamÈno. BhagavÈ hi
katthaci vijjamÈnena avijjamÈnaÑ dasseti, katthaci avijjamÈnena
vijjamÈnaÑ, katthaci vijjamÈnena vijjamÈnaÑ, katthaci avijjamÈnena
avijjamÈnanti sabbÈsave vuttanayen’eva vitthÈretabbaÑ. Idha pana
vijjamÈnena avijjamÈnaÑ dassento evamÈha. Sace hi BhagavÈ purisoti
paÓÓattiÑ vissajjetvÈ dhÈtuyo-icceva vatvÈ cittaÑ upaÔÔhÈpeyya4, kulaputto
sandehaÑ kareyya, sammohaÑ Èpajjeyya, desanaÑ sampaÔicchituÑ na
sakkuÓeyya. TasmÈ TathÈgato anupubbena purisoti paÓÓattiÑ pahÈya
“sattoti vÈ purisoti vÈ puggaloti vÈ paÓÓattimattameva, paramatthato satto
nÈma n’atthi, dhÈtumatte yeva cittaÑ ÔhapÈpetvÈ tÊÓi phalÈni
______________________________________________________________
1. Vutte taÑ (Ka)
3. Yassa (SyÈ), taÒca tassa (Ka)

2. TaÑ kathaÑ (SÊ)
4. ®hapÈpeyya (SÊ, SyÈ)
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paÔivijjhÈpessÈmÊ”ti Ana~gaÓasutte1 vuttabhÈsantarakusalo tÈya tÈya
bhÈsÈya2 sippaÑ uggaÓhÈpento Ècariyo viya evamÈha.
Tattha cha dhÈtuyo assÈti chadhÈturo. IdaÑ vuttaÑ hoti–yaÑ tvaÑ
purisoti saÒjÈnÈsi, so chadhÈtuko3, na c’ettha paramatthato puriso atthi,
purisoti pana paÓÓattimattamevÈti. Sesapadesupi es’eva nayo.
CaturÈdhiÔÔhÈnoti ettha adhiÔÔhÈnaÑ vuccati patiÔÔhÈ, catupatiÔÔhÈnoti attho.
IdaÑ vuttaÑ hoti–svÈyaÑ bhikkhu puriso chadhÈturo chaphassÈyatano
aÔÔhÈrasamanopavicÈro, so ettova vivaÔÔitvÈ uttamasiddhibh|taÑ arahattaÑ
gaÓhamÈno imesu cat|su ÔhÈnesu patiÔÔhÈya gaÓhÈtÊti caturÈdhiÔÔhÈnoti.
Yattha Ôhitanti yesu adhiÔÔhÈnesu patiÔÔhitaÑ. MaÒÒassa vÈ nappavattantÊti
maÒÒassa vÈ mÈnassa vÈ nappavattanti. Muni santoti vuccatÊti
khÊnÈsavamuni upasanto nibbutoti vuccati. PaÒÒaÑ nappamajjeyyÈti
arahattaphalapaÒÒÈya paÔivijjhanatthaÑ Èditova samÈdhivipassanÈpaÒÒaÑ
nappamajjeyya. SaccamanurakkheyyÈti paramatthasaccassa nibbÈnassa
sacchikiriyatthaÑ Èditova vacÊsaccaÑ rakkheyya. CÈgamanubr|heyyÈti
arahattamaggena sabbakilesapariccÈgakaraÓatthaÑ Èditova kilesapariccÈgaÑ
br|heyya. Santimeva so sikkheyyÈti arahattamaggena
sabbakilesav|pasamanatthaÑ Èditova kilesav|pasamanaÑ sikkheyya. Iti
paÒÒÈdhiÔÔhÈnÈdÊnaÑ adhigamatthÈya imÈni samathavipassanÈpaÒÒÈdÊni
pubbabhÈgÈdhiÔÔhÈnÈni vuttÈni.
345. PhassÈyatananti phassassa ÈyatanaÑ, Èkaroti attho.
PaÒÒÈdhiÔÔhÈnanti-ÈdÊni pubbe vuttÈnaÑ arahattaphalapaÒÒÈdÊnaÑ vasena
veditabbÈni.
348. IdÈni nikkhittamÈtikÈvasena “yattha ÔhitaÑ maÒÒassa vÈ
nappavattantÊ”ti vattabbaÑ bhaveyya, arahatte pana patte puna “paÒÒaÑ
nappamajjeyyÈ”ti-ÈdÊhi kiccaÑ n’atthi. Iti BhagavÈ mÈtikaÑ
uppaÔipÈÔidhÈtukaÑ ÔhapetvÈpi yathÈdhammavasen’eva4 vibha~gaÑ
vibhajanto paÒÒaÑ nappamajjeyyÈti-ÈdimÈha. Tattha ko paÒÒaÑ pamajjati,
ko nappamajjati? Yo tÈva imasmiÑ sÈsane pabbajitvÈ vejjakammÈdivasena
ekavÊsatividhÈya
______________________________________________________________
1. Ma 1. 29 piÔÔhe.
3. So ca chadhÈtumattameva (Ka)

2. VuttabhÈsantarakusalatÈya bhÈsÈya (SyÈ, Ka)
4. YathÈdhammarasen’eva (SÊ)
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anesanÈya jÊvikaÑ kappento pabbajjÈnur|pena cittuppÈdaÑ ÔhapetuÑ na
sakkoti, ayaÑ paÒÒaÑ pamajjati nÈma. Yo pana sÈsane pabbajitvÈ sÊle
patiÔÔhÈya BuddhavacanaÑ uggaÓhitvÈ sappÈyaÑ dhuta~gaÑ samÈdÈya
cittarucitaÑ kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ vivittaÑ senÈsanaÑ nissÈya
kasiÓaparikammaÑ katvÈ samÈpattiÑ patvÈ ajjeva arahattanti vipassanaÑ
vaÉÉhetvÈ vicarati, ayaÑ paÒÒaÑ nappamajjati nÈma. ImasmiÑ pana sutte
dhÈtukammaÔÔhÈnavasena esa paÒÒÈya appamÈdo vutto. DhÈtukammaÔÔhÈne
panettha yaÑ vattabbaÑ, taÑ heÔÔhÈ HatthipadopamasuttÈdÊsu vuttameva.
354. AthÈparaÑ viÒÒÈÓaÑ yeva avasissatÊti ayampettha pÈÔiyekko
anusandhi. HeÔÔhato hi r|pakammaÔÔhÈnaÑ kathitaÑ, idÈni
ar|pakammaÔÔhÈnaÑ vedanÈvasena nibbattetvÈ1 dassetuÑ ayaÑ desanÈ
ÈraddhÈ. YaÑ vÈ panetaÑ imassa bhikkhuno pathavÊdhÈtu-ÈdÊsu
ÈgamaniyavipassanÈvasena kammakÈrakaviÒÒÈÓaÑ, taÑ
viÒÒÈÓadhÈtuvasena bhÈjetvÈ dassentopi imaÑ desanaÑ Èrabhi. Tattha
avasissatÊti kimatthÈya avasissati? Satthu kathanatthÈya kulaputtassa ca
paÔivijjhanatthÈya avasissati. Parisuddhanti nirupakkilesaÑ. PariyodÈtanti
pabhassaraÑ. Sukhantipi vijÈnÈtÊti sukhavedanaÑ vedayamÈno
sukhavedanaÑ vedayÈmÊti pajÈnÈti. Sesapadadvayesupi es’eva nayo. Sace
panÈyaÑ vedanÈkathÈ heÔÔhÈ na kathitÈ bhaveyya, idha ÔhatvÈ kathetuÑ
vaÔÔeyya. SatipaÔÔhÈne panesÈ kathitÈvÈti tattha kathitanayen’eva veditabbÈ.
Sukhavedaniyanti evamÈdi paccayavasena udayattha~gamanadassanatthaÑ
vuttaÑ. Tattha sukhavedaniyanti sukhavedanÈya paccayabh|taÑ.
Sesapadesupi es’eva nayo.
360. UpekkhÈ yeva avasissatÊti ettÈvatÈ hi yathÈ nÈma chekena
maÓikÈrÈcariyena vajiras|ciyÈ vijjitvÈ cammakhaÓÉe pÈtetvÈ pÈtetvÈ
dinnamuttaÑ antevÈsiko gahetvÈ gahetvÈ suttagataÑ karonto
muttolambakamuttajÈlÈdÊni karoti, evameva BhagavatÈ kathetvÈ kathetvÈ
dinnaÑ kammaÔÔhÈnaÑ ayaÑ kulaputto manasi karonto manasi karonto
paguÓaÑ akÈsÊti r|pakammaÔÔhÈnampissa ar|pakammaÔÔhÈnampi
______________________________________________________________
1. NibbeÔhetvÈ (SÊ), nivattetvÈ (SyÈ)
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paguÓaÑ jÈtaÑ, atha BhagavÈ “athÈparaÑ upekkhÈ yeva avasissatÊ”ti Èha.
KimatthaÑ pana avasissatÊti. Satthu kathanatthaÑ. Kulaputtassa
paÔivijjhanatthantipi vadanti, taÑ na gahetabbaÑ. Kulaputtena hi sahÈyassa
sÈsanaÑ vÈcetvÈ pÈsÈdatale Ôhiten’eva ÈnÈpÈnacatutthajjhÈnaÑ nibbattitaÑ,
yadassa1 ettakaÑ maggaÑ Ègacchantassa yÈnakiccaÑ sÈdheti. Satthu
kathanatthaÑ yeva avasissati. ImasmiÑ hi ÔhÈne SatthÈ kulaputtassa
r|pÈvacarajjhÈne vaÓÓaÑ kathesi. IdaÒhi vuttaÑ hoti “bhikkhu paguÓaÑ
tava idaÑ r|pÈvacaracatutthajjhÈnan”ti. ParisuddhÈti-Èdi tassÈ yeva
upekkhÈya vaÓÓabhaÓanaÑ. UkkaÑ bandheyyÈti a~gÈrakapallaÑ sajjeyya.
ŒlimpeyyÈti tattha a~gÈre pakkhipitvÈ aggiÑ datvÈ nÈÄikÈya dhamento
aggiÑ jÈleyya. UkkÈmukhe pakkhipeyyÈti a~gÈre viy|hitvÈ a~gÈramatthake
vÈ Ôhapeyya, tattake vÈ pakkhipeyya. NÊhaÔanti2 nÊhaÔadosaÑ.
NinnÊtakasÈvanti apanÊtakasÈvaÑ. Evameva khoti yathÈ taÑ suvaÓÓaÑ
icchiticchitÈya piÄandhanavikatiyÈ saÑvattati, evameva ayaÑ tÈva
catutthajjhÈnupekkhÈ vipassanÈ abhiÒÒÈ nirodho bhavokkantÊti imesu yaÑ
icchati, tassatthÈya3 hotÊti vaÓÓaÑ kathesi.
KasmÈ pana BhagavÈ imasmiÑ r|pÈvacaracatutthajjhÈne
nikantipariyÈdÈnatthaÑ avaÓÓaÑ akathetvÈ vaÓÓaÑ kathesÊti. Kulaputtassa
hi catutthajjhÈne nikantipariyuÔÔhÈnaÑ balavaÑ. Sace avaÓÓaÑ katheyya,
“mayhaÑ pabbajitvÈ dvÈnavutiyojanasataÑ Ègacchantassa idaÑ
catutthajjhÈnaÑ yÈnakiccaÑ sÈdheti, ahaÑ ettakaÑ maggaÑ Ègacchanto
jhÈnasukhena jhÈnaratiyÈ Ègato, evar|passa nÈma paÓÊtadhammassa
avaÓÓaÑ katheti, jÈnaÑ nu kho katheti ajÈnan”ti kulaputto saÑsayaÑ
sammohaÑ Èpajjeyya, tasmÈ BhagavÈ vaÓÓaÑ kathesi.
361. Tadanudhammanti ettha ar|pÈvacarajjhÈnaÑ dhammo nÈma, taÑ
anugatattÈ r|pÈvacarajjhÈnaÑ anudhammoti vuttaÑ. VipÈkajjhÈnaÑ vÈ
dhammo, kusalajjhÈnaÑ anudhammo. TadupÈdÈnÈti taggahaÓÈ. CiraÑ
dÊghamaddhÈnanti vÊsatikappasahassÈni. VipÈkavasena hetaÑ vuttaÑ. Ito
uttarimpi es’eva nayo.
______________________________________________________________
1. TaÑ panassa (SyÈ, Ka)

2. Nihatanti (®ÊkÈ)

3. TadatthÈya (Ka)
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362. EvaÑ cat|hi vÈrehi ar|pÈvacarajjhÈnassa vaÓÓaÑ kathetvÈ idÈni
tasseva ÈdÊnavaÑ dassento so evaÑ pajÈnÈtÊti-ÈdimÈha. Tattha
sa~khatametanti kiÒcÈpi ettha vÊsatikappasahassÈni Èyu atthi, etaÑ pana
sa~khataÑ pakappitaÑ Èy|hitaÑ, karontena karÊyati, aniccaÑ adhuvaÑ
asassataÑ tÈvakÈlikaÑ, cavanaparibhedana1 viddhaÑsanadhammaÑ, jÈtiyÈ
anugataÑ, jarÈya anusaÔaÑ, maraÓena abbhÈhataÑ, dukkhe patiÔÔhitaÑ,
atÈÓaÑ aleÓaÑ asaraÓaÑ asaraÓÊbh|tanti. ViÒÒÈÓaÒcÈyatanÈdÊsupi es’eva
nayo.
IdÈni arahattanik|Ôena desanaÑ gaÓhanto so n’eva taÑ
abhisa~kharotÊti-ÈdimÈha. YathÈ hi cheko bhisakko visavikÈraÑ disvÈ
vamanaÑ kÈretvÈ visaÑ ÔhÈnato cÈvetvÈ upari ÈropetvÈ khandhaÑ vÈ sÊsaÑ
vÈ gahetuÑ adatvÈ visaÑ otÈretvÈ pathaviyaÑ pÈteyya, evameva BhagavÈ
kulaputtassa ar|pÈvacarajjhÈne vaÓÓaÑ kathesi. TaÑ sutvÈ kulaputto
r|pÈvacarajjhÈne nikantiÑ pariyÈdÈya ar|pÈvacarajjhÈne patthanaÑ Ôhapesi.
BhagavÈ taÑ ÒatvÈ taÑ asampattassa appaÔiladdhasseva bhikkhuno
“atthesÈ ÈkÈsÈnaÒcÈyatanÈdÊsu sampatti nÈma. TesaÑ hi
paÔhamabrahmaloke vÊsatikappasahassÈni Èyu, dutiye cattÈlÊsaÑ, tatiye
saÔÔhi, catutthe caturÈsÊti kappasahassÈni Èyu. TaÑ pana aniccaÑ adhuvaÑ
asassataÑ tÈvakÈlikaÑ, cavanaparibhedanaviddhaÑsanadhammaÑ, jÈtiyÈ
anugataÑ, jarÈya anusaÔaÑ, maraÓena abbhÈhataÑ, dukkhe patiÔÔhitaÑ,
atÈÓaÑ aleÓaÑ asaraÓaÑ asaraÓÊbh|taÑ, ettakaÑ kÈlaÑ tattha sampattiÑ
anubhavitvÈpi puthujjanakÈlakiriyaÑ katvÈ puna cat|su apÈyesu
patitabban”ti sabbametaÑ ÈdÊnavaÑ ekapaden’eva “sa~khatametan”ti
kathesi. Kulaputto taÑ sutvÈ ar|pÈvacarajjhÈne nikantiÑ pariyÈdiyi,
BhagavÈ tassa r|pÈvacarÈr|pÈvacaresu nikantiyÈ pariyÈdinnabhÈvaÑ ÒatvÈ
arahattanik|taÑ gaÓhanto “so n’eva taÑ abhisa~kharotÊ”ti-ÈdimÈha.
YathÈ vÈ paneko mahÈyodho ekaÑ rÈjÈnaÑ ÈrÈdhetvÈ
satasahassuÔÔhÈnakaÑ gÈmavaraÑ labheyya, puna rÈjÈ tassÈnubhÈvaÑ
saritvÈ “mahÈnubhÈvo yodho, appakaÑ tena laddhan”ti “nÈyaÑ tÈta
______________________________________________________________
1. Cavanapatana (SÊ)
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gÈmo tuyhaÑ anucchaviko, aÒÒaÑ catusatasahassuÔÔhÈnakaÑ gaÓhÈhÊ”ti
dadeyya, so sÈdhu devÈti taÑ vissajjetvÈ itaraÑ gÈmaÑ gaÓheyya. RÈjÈ
asampattameva ca naÑ pakkosÈpetvÈ “kiÑ te tena, ahivÈtarogo ettha
uppajjati, asukasmiÑ pana ÔhÈne mahantaÑ nagaraÑ atthi, tattha chattaÑ
ussÈpetvÈ rajjaÑ kÈrehÊ”ti pahiÓeyya, so tathÈ kareyya.
Tattha rÈjÈ viya SammÈsambuddho daÔÔhabbo, mahÈyodho viya
pukkusÈti kulaputto, paÔhamaladdhagÈmo viya ÈnÈpÈnacatutthajjhÈnaÑ, taÑ
vissajjetvÈ itaraÑ gÈmaÑ gaÓhÈhÊti vuttakÈlo viya ÈnÈpÈnacatutthajjhÈne
nikantipariyÈdÈnaÑ katvÈ ÈruppakathanaÑ, taÑ gÈmaÑ asampattameva
pakkosÈpetvÈ “kiÑ te tena, ahivÈtarogo ettha uppajjati, asukasmiÑ ÔhÈne
nagaraÑ atthi, tattha chattaÑ ussÈpetvÈ rajjaÑ kÈrehÊ”ti vuttakÈlo viya
ar|pe sa~khatametanti ÈdÊnavakathanena appattÈsu yeva tÈsu samÈpattÊsu
patthanaÑ nivattÈpetvÈ upari arahattanik|Ôena desanÈgahaÓaÑ.
Tattha n’eva abhisa~kharotÊti nÈy|hati na rÈsiÑ karoti. Na
abhisaÒcetayatÊti na kappeti. BhavÈya vÈ vibhavÈya vÈti vuddhiyÈ vÈ
parihÈniyÈ vÈ, sassatucchedavasenapi yojetabbaÑ. Na kiÒci loke upÈdiyatÊti
loke r|pÈdÊsu kiÒci ekadhammampi taÓhÈya na gaÓhÈti, na parÈmasati.
NÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti BhagavÈ attano Buddhavisaye ÔhatvÈ
desanÈya arahattanik|taÑ gaÓhi. Kulaputto pana attano yathopanissayena
tÊÓi sÈmaÒÒaphalÈni paÔivijjhi. YathÈ nÈma rÈjÈ suvaÓÓabhÈjanena
nÈnÈrasabhojanaÑ bhuÒjanto attano pamÈÓena piÓÉaÑ vaÔÔetvÈ a~ke
nisinnena rÈjakumÈrena piÓÉamhi Èlaye dassite taÑ piÓÉaÑ upanÈmeyya,
kumÈro attano mukhappamÈÓen’eva kabaÄaÑ kareyya, sesaÑ rÈjÈ sayaÑ vÈ
bhuÒjeyya, pÈtiyaÑ vÈ pakkhipeyya, evaÑ DhammarÈjÈ TathÈgato attano
pamÈÓena arahattanik|ÔaÑ gaÓhanto desanaÑ desesi, kulaputto attano
yathopanissayena tÊÓi sÈmaÒÒaphalÈni paÔivijjhi.
Ito pubbe panassa khandhÈ dhÈtuyo ÈyatanÈnÊti evar|paÑ
accantasuÒÒataÑ tilakkhaÓÈhataÑ kathaÑ kathentassa n’eva ka~khÈ, na
vimati, nÈpi “evaÑ kira taÑ, evaÑ me Ècariyena vuttan”ti iti kira na
dandhÈyitattaÑ na vitthÈyitattaÑ
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atthi. Ekaccesu ca kira ÔhÈnesu BuddhÈ aÒÒÈtakavesena vicaranti,
SammÈsambuddho nu kho esoti ahudeva saÑsayo, ahu vimati. Yato anena
anÈgÈmiphalaÑ paÔividdhaÑ, atha ayaÑ me SatthÈti niÔÔhaÑ gato. Yadi
evaÑ kasmÈ accayaÑ na desesÊti. OkÈsÈbhÈvato. BhagavÈ hi
yathÈnikkhittÈya mÈtikÈya acchinnadhÈraÑ katvÈ ÈkÈsaga~gaÑ otÈrento
viya desanaÑ desesi yeva.
363. Soti arahÈ. AnajjhositÈti gilitvÈ pariniÔÔhÈpetvÈ gahetuÑ na yuttÈti
pajÈnÈti. AnabhinanditÈti taÓhÈdiÔÔhivasena abhinandituÑ na yuttÈti pajÈnÈti.
364. VisaÑyutto naÑ vedetÊti sace hissa sukhavedanaÑ Èrabbha
rÈgÈnusayo, dukkhavedanaÑ Èrabbha paÔighÈnusayo, itaraÑ Èrabbha
avijjÈnusayo uppajjeyya, saÑyutto vediyeyya nÈma. Anuppajjanato pana
visaÑyutto naÑ vedeti nissaÔo1 vippamutto. KÈyapariyantikanti
kÈyakoÔikaÑ. YÈva kÈyapavattÈ uppajjitvÈ tato paraÑ anuppajjanavedananti
attho. Dutiyapadepi es’eva nayo. AnabhinanditÈni sÊtÊbhavissantÊti
dvÈdasasu Èyatanesu kilesÈnaÑ visevanassa2 n’atthitÈya anabhinanditÈni
hutvÈ idha dvÈdasasu yeva Èyatanesu nirujjhissanti. KilesÈ hi nibbÈnaÑ
Ègamma niruddhÈpi yattha n’atthi, tattha niruddhÈti vuccanti. SvÈyamattho
“etthesÈ taÓhÈ nirujjhamÈnÈ nirujjhatÊ”ti samudayapaÒhena dÊpetabbo.
TasmÈ BhagavÈ nibbÈnaÑ Ègamma sÊtibh|tÈnipi idheva sÊtÊbhavissantÊti Èha.
Nanu ca idha vedayitÈni vuttÈni, na kilesÈti. VedayitÈnipi kilesÈbhÈven’eva
sÊtÊbhavanti. ItarathÈ nesaÑ sÊtibhÈvo nÈma natthÊti suvuttametaÑ.
365. Evameva khoti ettha idaÑ opammasaÑsandanaÑ–yathÈ hi eko
puriso telapadÊpasÈ jhÈyato tele khÊÓe telaÑ ÈsiÒcati, vaÔÔiyÈ khÊÓÈya vaÔÔiÑ
pakkhipati, evaÑ dÊpasikhÈya anupacchedova hoti, evameva puthujjano
ekasmiÑ bhave Ôhito kusalÈkusalaÑ karoti, so tena sugatiyaÒca apÈyesu ca
nibbattati yeva, evaÑ vedanÈnaÑ
______________________________________________________________
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2. Visesanassa (Ka)
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anupacchedova hoti. YathÈ paneko dÊpasikhÈya ukkaÓÔhito “imaÑ purisaÑ
Ègamma dÊpasikhÈ na upacchijjattÊ”ti nilÊno tassa purisassa sÊsaÑ chindeyya,
evaÑ vaÔÔiyÈ ca telassa ca anupahÈrÈ dÊpasikhÈ anÈhÈrÈ nibbÈyati, evameva
vaÔÔe ukkaÓÔhito yogÈvacaro arahattamaggena kusalÈkusalaÑ samucchindati,
tassa samucchinnattÈ khÊÓÈsavassa bhikkhuno kÈyassa bhedÈ puna
vedayitÈni na uppajjantÊti.
TasmÈti yasmÈ Èdimhi samÈdhivipassanÈpaÒÒÈhi arahattaphalapaÒÒÈ
uttaritarÈ, tasmÈ. EvaÑ samannÈgatoti iminÈ uttamena
arahattaphalapaÒÒÈdhiÔÔhÈnena samannÈgato. Sabbadukkhakkhaye ÒÈÓaÑ
nÈma arahattamagge ÒÈÓaÑ imasmiÑ pana sutte arahattaphale ÒÈÓaÑ
adhippetaÑ. TenevÈha tassa sÈ vimutti sacce ÔhitÈ akuppÈ hotÊti.
366. Ettha hi vimuttÊti arahattaphalavimutti, saccanti paramatthasaccaÑ
nibbÈnaÑ. Iti akuppÈrammaÓakaraÓena akuppÈti vuttÈ. MusÈti vitathaÑ.
Mosadhammanti nassanasabhÈvaÑ. TaÑ saccanti taÑ avitathaÑ sabhÈvo.
Amosadhammanti anassanasabhÈvaÑ. TasmÈti yasmÈ Èdito
samathavipassanÈvasena vacÊsaccato dukkhasaccasamudayasaccehi ca
paramatthasaccaÑ nibbÈnameva uttaritaraÑ, tasmÈ. EvaÑ samannÈgatoti
iminÈ uttamena paramatthasaccÈdhiÔÔhÈnena samannÈgato.
367. Pubbeti puthujjanakÈle. UpadhÊ hontÊti khandh|padhi kiles|padhi
abhisa~khÈr|padhi paÒcakÈmaguÓ|padhÊti ime upadhayo honti. SamattÈ
samÈdinnÈti parip|rÈ gahitÈ parÈmaÔÔhÈ. TasmÈti yasmÈ Èdito
samathavipassanÈvasena kilesapariccÈgato, sotÈpattimaggÈdÊhi ca
kilesapariccÈgato arahattamaggen’eva kilesapariccÈgo uttaritaro, tasmÈ.
EvaÑ samannÈgatoti iminÈ uttamena cÈgÈdhiÔÔhÈnena samannÈgato.
368. ŒghÈtoti-ÈdÊsu ÈghÈtakaraÓavasena ÈghÈto, byÈpajjanavasena
byÈpÈdo, sampadussanavasena sampadosoti tÊhi padehi1
dosÈkusalam|lameva vuttaÑ. TasmÈti yasmÈ Èdito
______________________________________________________________
1. Tividhampi (Ka)
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samathavipassanÈvasena kilesav|pasamato, sotÈpattimaggÈdÊhi
kilesav|pasamato ca arahattamaggeneva kilesav|pasamo uttaritaro, tasmÈ.
EvaÑ samannÈgatoti iminÈ uttamena upasamÈdhiÔÔhÈnena samannÈgato.
369. MaÒÒitametanti taÓhÈmaÒÒitaÑ mÈnamaÒÒitaÑ diÔÔhimaÒÒitanti
tividhampi vaÔÔati. AyamahamasmÊti ettha pana ayamahanti ekaÑ
taÓhÈmaÒÒitameva vaÔÔati. Rogoti-ÈdÊsu ÈbÈdhaÔÔhena rogo, antodosaÔÔhena
gaÓÉo, anupaviÔÔhaÔÔhena sallaÑ. Muni santoti vuccatÊti KhÊÓÈsavamuni
santo nibbutoti vuccati. Yattha Ôhitanti yasmiÑ ÔhÈne ÔhitaÑ. SaÑkhittenÈti
BuddhÈnaÑ kira sabbÈpi dhammadesanÈ saÑkhittÈva, vitthÈradesanÈ nÈma
n’atthi, samantapaÔÔhÈnakathÈpi saÑkhittÈ yeva. Iti BhagavÈ desanaÑ
yathÈnusandhiÑ pÈpesi. UgghaÔitaÒÒ|ti-ÈdÊsu pana cat|su puggalesu
pukkusÈti kulaputto vipaÒcitaÒÒ|, iti vipaÒcitaÒÒuvasena BhagavÈ imaÑ
dhÈtuvibha~gasuttaÑ kathesi.
370. Na kho me bhante paripuÓÓaÑ pattacÊvaranti kasmÈ kulaputtassa
iddhimayapattacÊvaraÑ na nibbattanti. Pubbe aÔÔhannaÑ parikkhÈrÈnaÑ
adinnattÈ. Kulaputto hi dinnadÈno katÈbhinÊhÈro, na dinnattÈti na vattabbaÑ.
IddhimayapattacÊvaraÑ pana pacchimabhavikÈnaÑ yeva nibbattati, ayaÒca
punapaÔisandhiko, tasmÈ na nibbattanti. Atha BhagavÈ sayaÑ pariyesitvÈ
kasmÈ na upasampÈdesÊti. OkÈsÈbhÈvato. Kulaputtassa Èyu parikkhÊÓaÑ,
suddhÈvÈsiko anÈgÈmÊ mahÈbrahmÈ kumbhakÈrasÈlÈyaÑ ÈgantvÈ nisinno
viya ahosi. TasmÈ sayaÑ na pariyesi.
PattacÊvarapariyesanaÑ pakkÈmÊti kÈya velÈya pakkÈmi? UÔÔhite aruÓe.
Bhagavato kira DhammadesanÈpariniÔÔhÈnaÒca aruÓuÔÔhÈnaÒca
rasmivissajjanaÒca ekakkhaÓe ahosi. BhagavÈ kira desanaÑ niÔÔhapetvÈva
chabbaÓÓarasmiyo vissajji, sakalakumbhakÈranivesanaÑ ekapajjotaÑ ahosi,
chabbaÓÓarasmiyo jÈlajÈlÈ puÒjapuÒjÈ hutvÈ vidhÈvantiyo sabbadisÈbhÈge
suvaÓÓapaÔapariyonaddhe viya ca nÈnÈvaÓÓakusumaratanavisarasamujjale
viya ca akaÑsu. BhagavÈ “nagaravÈsino maÑ passant|”ti adhiÔÔhÈsi.
NagaravÈsino BhagavantaÑ disvÈva “satthÈ kira Ègato, kumbhakÈrasÈlÈya
kira nisinno”ti aÒÒamaÒÒassa ÈrocetvÈ raÒÒo ÈrocesuÑ.
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RÈjÈ ÈgantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ “bhante kÈya velÈya ÈgatatthÈ”ti
pucchi. Hiyyo s|riyattha~gamanavelÈya mahÈrÈjÈti. Kena kammena
BhagavÈti. TumhÈkaÑ sahÈyo PukkusÈti rÈjÈ tumhehi pahitaÑ sÈsanaÑ
sutvÈ nikkhamitvÈ pabbajitvÈ maÑ uddissa Ègacchanto SÈvatthiÑ
atikkamma paÒcacattÈlÊsa yojanÈni ÈgantvÈ imaÑ KumbhakÈrasÈlaÑ
pavisitvÈ nisÊdi, ahaÑ tassa1 sa~gahatthaÑ ÈgantvÈ dhammakatha kathesiÑ,
kulaputto tÊÓi phalÈni paÔivijjhi mahÈrÈjÈti. IdÈni kahaÑ bhanteti.
UpasampadaÑ yÈcitvÈ aparipuÓÓapattacÊvaratÈya
pattacÊvarapariyesanatthaÑ gato mahÈrÈjÈti. RÈjÈ kulaputtassa
gatadisÈbhÈgena agamÈsi. BhagavÈpi ÈkÈsenÈgantvÈ JetavanagandhakuÔimhi
yeva pÈturahosi.
Kulaputtopi pattacÊvaraÑ pariyesamÈno n’eva BimbisÈraraÒÒo na
TakkasÊlakÈnaÑ ja~ghavÈÓijÈnaÑ santikaÑ agamÈsi. EvaÑ kirassa ahosi
“na kho me kukkuÔassa viya tattha tattha manÈpÈmanÈpameva vicinitvÈ
pattacÊvaraÑ pariyesituÑ yuttaÑ, mahantaÑ nagaraÑ vajjitvÈ
udakatitthasusÈnasa~kÈraÔÔhÈna-antaravÊthÊsu pariyesissÈmÊ”ti
antaravÊthiyaÑ sa~kÈrak|Ôesu tÈva pilotitaÑ pariyesituÑ Èraddho.
JÊvitÈ voropesÊti ekasmiÑ sa~kÈrak|Ôe pilotikaÑ olokentaÑ vibbhantÈ
taruÓavacchÈ gÈvÊ upadhÈvitvÈ si~gena vijjhitvÈ ghÈtesi, chÈtakajjhatto
kulaputto ÈkÈse yeva ÈyukkhayaÑ patvÈ patito, sa~kÈraÔÔhÈne
adhomukhaÔÔhapitÈ suvaÓÓapaÔimÈ viya ahosi, kÈla~kato ca pana
AvihÈbrahmaloke nibbatti, nibbattamattova arahattaÑ pÈpuÓi.
AvihÈbrahmaloke kira nibbattamattÈva satta janÈ arahattaÑ pÈpuÓiÑsu.
VuttaÑ hetaÑ–
“AvihaÑ upapannÈse, vimuttÈ satta bhikkhavo.
RÈgadosaparikkhÊÓÈ, tiÓÓÈ loke visattikaÑ.
Ke ca te ataruÑ pa~kaÑ2, maccudheyyaÑ suduttaraÑ.
Ke hitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ3, dibbayogaÑ upaccaguÑ.
______________________________________________________________
1. Tava sahÈyassa (SyÈ)

2. Sa~gaÑ (SÊ, SyÈ)

3. YogaÑ (SyÈ, Ka, ®ÊkÈyaÑ ca)
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Upako PalagaÓÉo ca, PukkusÈti ca te tayo.
Bhaddiyo KhaÓÉadevo ca, BÈhuraggi ca Si~giyo.
Te hitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, dibbayogaÑ upaccagun”ti1.
BimbisÈropi “mayhaÑ sahÈyo mayÈ pesitasÈsanamattaÑ vÈcetvÈ
hatthagataÑ rajjaÑ pahÈya ettakaÑ addhÈnaÑ Ègato, dukkaraÑ kataÑ
kulaputtena, pabbajitasakkÈrena taÑ sakkarissÈmÊ”ti “pariyesatha me
sahÈyakan”ti tattha tattha pesesi. PesitÈ taÑ addasaÑsu sa~kÈraÔÔhÈne
patitaÑ, disvÈ Ègamma raÒÒo ÈrocesuÑ. RÈjÈ gantvÈ kulaputtaÑ disvÈ “na
vata bho labhimhÈ sahÈyakassa sakkÈraÑ kÈtuÑ, anÈtho me jÈto
sahÈyako”ti paridevitvÈ kulaputtaÑ maÒcakena gaÓhÈpetvÈ yuttokÈse
ÔhapetvÈ anupasampannassa sakkÈraÑ kÈtuÑ jÈnanÈbhÈvena
nhÈpakakappakÈdayo pakkosÈpetvÈ kulaputtaÑ sÊsaÑ nhÈpetvÈ
suddhavatthÈni nivÈsÈpetvÈ rÈjavesena ala~kÈrÈpetvÈ sovaÓÓasivikaÑ
ÈropetvÈ sabbatÈÄÈvacaragandhamÈlÈdÊhi p|jaÑ karonto nagarÈ nÊharitvÈ
bah|hi gandhakaÔÔhehi mahÈcitakaÑ kÈretvÈ kulaputtassa sarÊrakiccaÑ
katvÈ dhÈtuyo ÈdÈya cetiyaÑ patiÔÔhapesi. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
DhÈtuvibha~gasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
11. Saccavibha~gasuttavaÓÓanÈ
371. EvaÑ me sutanti Saccavibha~gasuttaÑ. Tattha ÈcikkhanÈti idaÑ
dukkhaÑ ariyasaccaÑ nÈma -pa- ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ
ariyasaccaÑ nÈmÈti. Sesapadesupi es’eva nayo. Apic’ettha paÒÒÈpanÈ nÈma
dukkhasaccÈdÊnaÑ ÔhapanÈ. ŒsanaÑ Ôhapento hi ÈsanaÑ paÒÒapetÊti vuccati.
PaÔÔhapanÈti paÒÒÈpanÈ. VivaraÓÈti vivaÔakaraÓÈ. VibhajanÈti
vibhÈgakiriyÈ. UttÈnÊkammanti pÈkaÔabhÈvakaraÓaÑ.
______________________________________________________________
1. SaÑ 1. 32, 59 piÔÔhesu.
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AnuggÈhakÈti Èmisasa~gahena dhammasa~gahenÈti dvÊhipi sa~gaheti
anuggÈhakÈ. JanetÈti1 janikÈ mÈtÈ. ŒpÈdetÈti posetÈ. PosikamÈtÈ viya
MoggallÈnoti dÊpeti. JanikamÈtÈ hi nava vÈ dasa vÈ mÈse loÓambilÈdÊni
pariharamÈnÈ kucchiyÈ dÈrakaÑ dhÈretvÈ kucchito nikkhantaÑ
posikamÈtaraÑ dhÈtiÑ paÔicchÈpeti, sÈ khÊranavanÊtÈdÊhi dÈrakaÑ posetvÈ2
vaÉÉheti, so vuddhimÈgamma yathÈsukhaÑ vicarati. Evameva SÈriputto
attano vÈ paresaÑ vÈ santike pabbajite dvÊhi sa~gahehi sa~gaÓhanto gilÈne
paÔijagganto kammaÔÔhÈne yojetvÈ sotÈpannabhÈvaÑ ÒatvÈ apÈyabhayehi
vuÔÔhitakÈlato paÔÔhÈya “idÈni paccattapurisakÈrena uparimagge
nibbattessantÊ”ti tesu anapekkho hutvÈ aÒÒe nave nave ovadati.
MahÈmoggallÈnopi attano vÈ paresaÑ vÈ santike pabbajite tath’eva
sa~gaÓhitvÈ kammaÔÔhÈne yojetvÈ heÔÔhÈ tÊÓi phalÈni pattesupi
anapekkhataÑ na Èpajjati. KasmÈ? EvaÑ kirassa hoti–vuttaÑ BhagavatÈ
“seyyathÈpi bhikkhave appamattakopi g|tho duggandho hoti -paappamattakampi muttaÑ, kheÄo, pubbo, lohitaÑ duggandhaÑ hoti, evameva
kho ahaÑ bhikkhave appamattakampi bhavaÑ na vaÓÓemi antamaso
accharÈsaÑghatamattampÊ”ti3. TasmÈ yÈva arahattaÑ na pÈpuÓanti, tÈva
tesu anapekkhataÑ anÈpajjitvÈ arahattaÑ pattesu yeva ÈpajjatÊti. TenÈha
BhagavÈ “seyyathÈpi bhikkhave janetÈ evaÑ SÈriputto. SeyyathÈpi jÈtassa
ÈpÈdetÈ, evaÑ MoggallÈno. SÈriputto bhikkhave sotÈpattiphale vineti,
MoggallÈno uttamatthe”ti. PahotÊti sakkoti.
Dukkhe ÒÈÓanti savanasammasanapaÔivedhaÒÈÓaÑ, tathÈ
dukkhasamudaye. Dukkhanirodhe savanapaÔivedhaÒÈÓanti vaÔÔati, tathÈ
dukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya. Nekkhammasa~kappÈdÊsu
kÈmapaccanÊkaÔÔhena, kÈmato nissaÔabhÈvena vÈ, kÈmaÑ sammasantassa
uppannoti vÈ, kÈmapadaghÈtaÑ kÈmav|pasamaÑ karonto uppannoti vÈ,
kÈmavivittante uppannoti vÈ nekkhammasa~kappo. Sesapadadvayepi es’eva
nayo. Sabbepi cete pubbabhÈge nÈnÈcittesu, maggakkhaÓe ekacitte
labbhanti. Tatra hi micchÈsa~kappacetanÈya samugghÈtako ekova sa~kappo
labbhati, na nÈnÈ
______________________________________________________________
1. JanettÊti (SÊ)

2. PÈyetvÈ (SÊ)

3. AÑ 1. 36 piÔÔhe.
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labbhati. SammÈvÈcÈdayopi pubbabhÈge nÈnÈcittesu, vuttanayen’eva
maggakkhaÓe ekacitte labbhanti. Ayamettha sa~khepo, vitthÈrena pana
saccakathÈ Visuddhimagge ca SammÈdiÔÔhisutte1 ca vuttÈyevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
Saccavibha~gasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
12. DakkhiÓÈvibha~gasuttavaÓÓanÈ
376. EvaÑ me sutanti DakkhiÓÈvibha~gasuttaÑ. Tattha
MahÈpajÈpatigotamÊti GotamÊti gottaÑ. NÈmakaraÓadivase pan’assÈ
laddhasakkÈrÈ brÈhmaÓÈ lakkhaÓasampattiÑ disvÈ “sace ayaÑ dhÊtaraÑ
labhissati, cakkavattiraÒÒo aggamahesÊ bhavissati. Sace puttaÑ labhissati,
cakkavattirÈjÈ bhavissatÊti ubhayathÈpi mahatÊ yev’assÈ pajÈ bhavissatÊ”ti
byÈkariÑsu. Ath’assÈ MahÈjapajÈpatÊti nÈmaÑ akaÑsu. Idha pana gottena
saddhiÑ saÑsanditvÈ MahÈpajÈpatigotamÊti vuttaÑ. Navanti ahataÑ.
SÈmaÑ vÈyitanti na sahatthen’eva vÈyitaÑ, ekadivasaÑ pana
dhÈtigaÓaparivutÈ sippikÈnaÑ vÈyanaÔÔhÈnaÑ ÈgantvÈ vemakoÔiÑ gahetvÈ
vÈyanÈkÈraÑ akÈsi. TaÑ sandhÈy’etaÑ vuttaÑ.
KadÈ pana GotamiyÈ Bhagavato dussayugaÑ dÈtuÑ cittaÑ uppannan?ti.
AbhisambodhiÑ patvÈ paÔhamagamanena KapilapuraÑ ÈgatakÈle. TadÈ hi
piÓÉÈya paviÔÔhaÑ SatthÈraÑ gahetvÈ SuddhodanamahÈrÈjÈ sakaÑ
nivesanaÑ pavesesi, atha Bhagavato r|pasobhaggaÑ disvÈ
MahÈpajÈpatigotamÊ cintesi “sobhati vata me puttassa attabhÈvo”ti. Ath’assÈ
balavasomanassaÑ uppajji. Tato cintesi “mama puttassa ek|natiÑsa vassÈni
agÈramajjhe vasantassa antamaso mocaphalamattampi2 mayÈ dinnakameva
ahosi, idÈni pi’ssa cÊvarasÈÔakaÑ dassÈmÊ”ti. “ImasmiÑ kho pana rÈjagehe
bah|ni mahagghÈni vatthÈni atthi, tÈni maÑ na tosenti, sahatthÈ katameva
maÑ toseti, sahatthÈ katvÈ dassÈmÊ”ti cittaÑ uppÈdesi.
______________________________________________________________
1. Ma 1. 57 piÔÔhe.

2. P|gaphalamattampi (SÊ)
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Ath’antarÈpaÓÈ kappÈsaÑ ÈharÈpetvÈ sahatthen’eva pisitvÈ pothetvÈ
sukhumasuttaÑ kantitvÈ antovatthusmiÑ yeva sÈlaÑ kÈrÈpetvÈ sippike
pakkosÈpetvÈ sippikÈnaÑ attano paribhogakhÈdanÊyabhojanÊyameva datvÈ
vÈyÈpesi, kÈlÈnukÈlaÒca dhÈtigaÓaparivutÈ gantvÈ vemakoÔiÑ aggahesi.
NiÔÔhitakÈle sippikÈnaÑ mahÈsakkÈraÑ katvÈ dussayugaÑ gandhasamugge
pakkhipitvÈ vÈsaÑ gÈhÈpetvÈ “mayhaÑ puttassa cÊvarasÈÔakaÑ gahetvÈ
gamissÈmÊ”ti raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ maggaÑ paÔiyÈdÈpesi, vÊthiyo sammajjitvÈ
puÓÓaghaÔe ÔhapetvÈ dhajapaÔÈkÈ ussÈpetvÈ rÈjagharadvÈrato paÔÔhÈya yÈva
NigrodhÈrÈmÈ maggaÑ paÔiyÈdÈpetvÈ pupphÈbhikiÓÓaÑ akaÑsu.
MahÈpajÈpatipi sabbÈla~kÈraÑ ala~karitvÈ dhÈtigaÓaparivutÈ samuggaÑ
sÊse ÔhapetvÈ Bhagavato santikaÑ gantvÈ IdaÑ me bhante navaÑ
dussayuganti-ÈdimÈha.
Dutiyampi khoti “saÑghe Gotami dehÊ”ti vutte “pahom’ahaÑ bhante
dussakoÔÔhÈgÈrato bhikkhusatass’Èpi bhikkhusahassass’Èpi
bhikkhusatasahassass’Èpi cÊvaradussÈni dÈtuÑ, idaÑ pana me BhagavantaÑ
uddissa sÈmaÑ kantaÑ sÈmaÑ vÈyitaÑ, taÑ me bhante BhagavÈ
paÔiggaÓhÈt|”ti nimantayamÈnÈ1 Èha. EvaÑ yÈvatatiyaÑ yÈci, BhagavÈpi
paÔikkhipi yeva.
KasmÈ pana BhagavÈ attano diyyamÈnaÑ bhikkhusaÑghassa dÈpetÊ?ti.
MÈtari anukampÈya. EvaÑ kir’assa ahosi “imissÈ maÑ Èrabbha pubbacetanÈ
muÒcacetanÈ paracetanÈti tisso cetanÈ uppannÈ, bhikkhusaÑghampi’ssÈ
Èrabbha uppajjantu, evamassÈ cha cetanÈ ekato hutvÈ dÊgharattaÑ hitÈya
sukhÈya pavattissantÊ”ti. VitaÓÉavÈdÊ pan’Èha “saÑghe dinnaÑ
mahapphalanti tasmÈ2 evaÑ vuttan”ti. So vattabbo “kiÑ tvaÑ Satthu dinnato
saÑghe dinnaÑ mahapphalataraÑ vadasÊ?”ti. “Œma vadÈmÊ”ti. “SuttaÑ
ÈharÈ”ti. SaÑghe Gotami dehi, saÑghe te dinne ahaÒceva p|jito bhavissÈmi
saÑgho cÈti. “KiÑ pan’assa Suttassa ayameva attho?”ti. “Œma ayamevÈ”ti.
Yadi evaÑ “tena h’Ènanda vighÈsÈdÈnaÑ p|vaÑ dehÊ”ti ca3 “tena hi tvaÑ
KaccÈna vighÈsÈdÈnaÑ guÄaÑ dehÊ”ti4 ca vacanato vighÈsÈdÈnaÑ dinnaÑ
mahapphalataraÑ bhaveyya. Evampi hi “SatthÈ attano
______________________________________________________________
1. NibandhamÈnÈ (SÊ, SyÈ)
3. Vi 2. 122 piÔÔhe.

2. KasmÈ (SyÈ, Ka)
4. Vi 3. 319 piÔÔhe.
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diyyamÈnaÑ dÈpetÊ”ti rÈjarÈjamahÈmattÈdayopi attano ÈgataÑ paÓÓÈkÈraÑ
hatthigopakÈdÊnaÑ dÈpenti, te rÈjÈdÊhi mahantatarÈ bhaveyyuÑ. TasmÈ mÈ
evaÑ gaÓha.
“NayimasmiÑ loke parasmiÑ vÈ pana,
Buddhena seÔÔho sadiso vÈ vijjati.
YamÈhuneyyÈnamaggataÑ gato,
PuÒÒatthikÈnaÑ vipulaphalesinan”ti–
vacanato hi SatthÈrÈ uttaritaro dakkhiÓeyyo nÈma n’atthi. EvamassÈ cha
cetanÈ ekato hutvÈ dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya bhavissantÊti sandhÈya1
yÈvatatiyaÑ paÔibÈhitvÈ saÑghassa dÈpesi.
PacchimÈya janatÈya saÑghe cittÊkÈrajananatthaÑ c’Èpi2 evamÈha.
EvaÑ kir’assa ahosi “ahaÑ na ciraÔÔhitiko, mayhaÑ pana sÈsanaÑ
bhikkhusaÑghe patiÔÔhahissati, pacchimÈ janatÈ saÑghe cittÊkÈraÑ janet|”ti
yÈvatatiyaÑ paÔibÈhitvÈ saÑghassa dÈpesi. EvaÑ hi sati “SatthÈ attano
diyyamÈnampi saÑghassa dÈpesi, saÑgho nÈma dakkhiÓeyyo”ti pacchimÈ
janatÈ saÑgho cittÊkÈraÑ uppÈdetvÈ cattÈro paccaye dÈtabbe maÒÒissati,
saÑgho cat|hi paccayehi akilamanto BuddhavacanaÑ uggahetvÈ
samaÓadhammaÑ karissati. EvaÑ mama sÈsanaÑ paÒca vassasahassÈni
ÔhassatÊti. “PaÔiggaÓhÈtu bhante BhagavÈ”ti vacanatopi c’etaÑ veditabbaÑ
“SatthÈrÈ uttaritaro dakkhiÓeyyo nÈma n’atthÊ”ti. Na hi Œnandattherassa
MahÈpajÈpatiyÈ ÈghÈto vÈ veraÑ vÈ atthi. Na Thero “tassÈ dakkhiÓÈ mÈ
mahapphalÈ ahosÊ”ti icchati. PaÓÉito hi Thero bahussuto
sekkhapaÔisambhidÈpatto, so Satthu dinnassa mahapphalabhÈve
sampassamÈno ‘va “paÔiggaÓhÈtu bhante BhagavÈ”ti gahaÓatthaÑ yÈci.
Puna vitaÓÉavÈdÊ Èha–“saÑghe te dinne ahaÒceva p|jito bhavissÈmi
saÑgho cÈ”ti vacanato SatthÈ saÑghapariyÈpanno vÈti. So vattabbo “jÈnÈsi
pana tvaÑ kati saraÓÈni, kati aveccappasÈdÈ?”ti. JÈnanto “tÊÓÊ”ti vakkhati,
tato vattabbo–tava laddhiyÈ Satthu saÑghapariyÈpannatÈ dve yeva honti.
EvaÑ sante ca “anujÈnÈmi bhikkhave
______________________________________________________________
1. KiÑ pana sandhÈya (SÊ, SyÈ)

2. CittÊkÈrajananatthaÑ vÈti (SÊ)
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imehi tÊhi saraÓagamanehi pabbajjaÑ upasampadan”ti1 evaÑ anuÒÒÈtÈ
pabbajjÈpi upasampadÈpi na ruhati. Tato tvaÑ n’eva pabbajito asi, na gihi.
SammÈsambuddhe ca GandhakuÔiyaÑ nisinne bhikkh| uposathampi
pavÈraÓampi saÑghakammÈnipi karonti, tÈni Satthu saÑghapariyÈpannatÈ
kuppÈni bhaveyyuÑ, na ca honti. TasmÈ na vattabbametaÑ “SatthÈ
saÑghapariyÈpanno”ti.
377. ŒpÈdikÈti saÑvaÉÉhikÈ, tumhÈkaÑ hatthapÈdesu
hatthapÈdakiccaÑ asÈdhentesu hatthe ca pÈde ca vaÉÉhetvÈ paÔijaggikÈti
attho. PosikÈti divasassa dve tayo vÈre nhÈpetvÈ bhojetvÈ pÈyetvÈ tumhe
posesi. ThaÒÒaÑ pÈyesÊti NandakumÈro kira bodhisatto katipÈhen’eva
daharo, tasmiÑ jÈte MahÈpajÈpati attano puttaÑ dhÈtÊnaÑ datvÈ sayaÑ
bodhisattassa dhÈtikiccaÑ sÈdhayamÈnÈ attano thaÒÒaÑ pÈyesi. TaÑ
sandhÈya thero evamÈha. Iti MahÈpajÈpatiyÈ bah|pakÈrataÑ kathetvÈ idÈni
TathÈgatassa bah|pakÈrataÑ dassento BhagavÈpi bhanteti-ÈdimÈha. Tattha
BhagavantaÑ bhante ÈgammÈti BhagavantaÑ paÔicca nissÈya sandhÈya.
378. Atha BhagavÈ dvÊsu upakÈresu atirekataraÑ anumodanto
evametanti-ÈdimÈha. Tattha yaÑ h’Ènanda puggalo puggalaÑ ÈgammÈti
yaÑ ÈcariyapuggalaÑ antevÈsikapuggalo Ègamma. Imass’Ènanda
puggalassa iminÈ puggalenÈti imassa Ècariyapuggalassa iminÈ
antevÈsikapuggalena. Na suppaÔikÈraÑ vadÈmÊti pacc|pakÈraÑ2 na sukaraÑ
vadÈmi, abhivÈdanÈdÊsu ÈcariyaÑ disvÈ abhivÈdanakaraÓaÑ abhivÈdanaÑ
nÈma. YasmiÑ vÈ disÈbhÈge Ècariyo vasati, iriyÈpathe vÈ kappento
tadabhimukho vanditvÈ gacchati, vanditvÈ nisÊdati, vanditvÈ nipajjati,
ÈcariyaÑ pana d|rato ‘va disvÈ paccuÔÔhÈya paccuggamanakaraÓaÑ
paccuÔÔhÈnaÑ nÈma. ŒcariyaÑ pana disvÈ aÒjaliÑ paggayha sÊse ÔhapetvÈ
ÈcariyaÑ namassati, yasmiÑ vÈ disÈbhÈge so vasati, tadabhimukhopi
tath’eva namassati, gacchantopi Ôhitopi nisinnopi aÒjaliÑ paggayha
namassati yevÈti idaÑ aÒjalikammaÑ nÈma. Anucchavikakammassa pana
karaÓaÑ sÈmÊcikammaÑ nÈma. CÊvarÈdÊsu cÊvaraÑ dento na yaÑ vÈ taÑ vÈ
deti, mahagghaÑ satam|likampi paÒcasatam|likampi sahassam|likampi
______________________________________________________________
1. Vi 3. 29 piÔÔhe.

2. PaccupaÔÔhÈkÈraÑ (Ka)
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detiyeva. PiÓÉapÈtÈdÊsupi es’eva nayo. KiÑ bahunÈ? Cat|hi paÓÊtapaccayehi
cakkavÈÄantaraÑ p|retvÈ Sinerupabbatena k|ÔaÑ gahetvÈ dentopi Ècariyassa
anucchavikaÑ kiriyaÑ kÈtuÑ na sakkoti yeva.
379. Cuddasa kho pan’imÈti kasmÈ Èrabhi? IdaÑ SuttaÑ
pÈÔipuggalikaÑ dakkhiÓaÑ Èrabbha samuÔÔhitaÑ, Œnandattheropi
“paÔiggaÓhÈtu bhante BhagavÈ”ti pÈÔipuggalikadakkhiÓaÑ yeva samÈdapeti,
cuddasasu ca ÔhÈnesu dinnadÈnaÑ pÈÔipuggalikaÑ nÈma hotÊti dassetuÑ
imaÑ desanaÑ Èrabhi. AyaÑ paÔhamÈti ayaÑ dakkhiÓÈ guÓavasenapi
paÔhamÈ jeÔÔhakavasenapi. AyaÑ hi paÔhamÈ aggÈ jeÔÔhikÈ, imissÈ
dakkhiÓÈya pamÈÓaÑ nÈma n’atthi. DutiyatatiyÈpi paramadakkhiÓÈ yeva,
sesÈ paramadakkhiÓabhÈvaÑ na pÈpuÓanti. BÈhirake kÈmesu vÊtarÈgeti
kammavÈdikiriyavÈdimhi lokiyapaÒcÈbhiÒÒe. PuthujjanasÊlavanteti
puthujjanasÊlavÈ nÈma gosÊladhÈtuko hoti, asaÔho amÈyÈvÊ paraÑ apÊÄetvÈ
dhammena samena kasiyÈ vÈ vaÓijjÈya vÈ jÊvikaÑ kappetÈ.
PuthujjanadussÊleti puthujjanadussÊlÈ nÈma kevaÔÔamacchabandhÈdayo
paraÑ pÊÄÈya jÊvikaÑ kappetÈ.
IdÈni pÈÔipuggalikadakkhiÓÈya vipÈkaÑ paricchindanto tatr’ÈnandÈtiÈdimÈha. Tattha tiracchÈnagateti yaÑ guÓavasena upakÈravasena
posanatthaÑ dinnaÑ, idaÑ na gahitaÑ. Yampi Èlopa-aÉÉha-ÈlopamattaÑ
dinnaÑ, tampi na gahitaÑ. YaÑ pana sunakhas|karakukkuÔakÈkÈdÊsu yassa
kassaci sampattassa phalaÑ paÔika~khitvÈ yÈvadatthaÑ dinnaÑ, idaÑ
sandhÈya vuttaÑ “tiracchÈnagate dÈnaÑ datvÈ”ti. SataguÓÈti satÈnisaÑsÈ.
PÈÔika~khitabbÈti icchitabbÈ. IdaÑ vuttaÑ hoti–ayaÑ dakkhiÓÈ ÈyusataÑ
vaÓÓasataÑ sukhasataÑ balasataÑ paÔibhÈnasatanti paÒca ÈnisaÑsasatÈni
deti, attabhÈvasate ÈyuÑ deti, vaÓÓaÑ, sukhaÑ, balaÑ, paÔibhÈnaÑ deti,
nipparitasaÑ1 karoti. Bhavasatepi vutte ayameva attho. IminÈ upÈyena
sabbattha nayo netabbo.
SotÈpattiphalasacchikiriyÈya paÔipanneti ettha heÔÔhimakoÔiyÈ tisaraÓaÑ
gato upÈsakopi sotÈpattiphalasacchikiriyÈya paÔipanno nÈma, tasmiÑ
dinnadÈnampi asa~khyeyyaÑ appameyyaÑ. PaÒcasÊle patiÔÔhitassa
______________________________________________________________
1. NipparitassaÑ (SÊ)
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tato uttari mahapphalaÑ, dasasÊle patiÔÔhitassa tato uttari, tadahupabbajitassa
sÈmaÓerassa tato uttari, upasampannabhikkhuno tato uttari,
upasampannass’eva vattasampannassa tato uttari, vipassakassa tato uttari,
Èraddhavipassakassa tato uttari, uttamakoÔiyÈ pana maggasama~gÊ
sotÈpattiphalasacchikiriyÈya paÔipanno nÈma. Etassa dinnadÈnaÑ tato uttari
mahapphalameva.
KiÑ pana maggasama~gissa sakkÈ dÈnaÑ dÈtun?ti. Œma sakkÈ.
Œraddhavipassako hi pattacÊvaramÈdÈya gÈmaÑ piÓÉÈya pavisati, tassa
gehadvÈre Ôhitassa hatthato pattaÑ gahetvÈ khÈdanÊyabhojanÊyaÑ
pakkhipanti, tasmiÑ khaÓe bhikkhuno maggavuÔÔhÈnaÑ hoti, idaÑ dÈnaÑ
maggasama~gino dinnaÑ nÈma hoti. Atha vÈ pan’esa ÈsanasÈlÈya nisinno
hoti, manussÈ gantvÈ patte khÈdanÊyabhojanÊyaÑ Ôhapenti, tasmiÑ khaÓe
tassa maggavuÔÔhÈnaÑ hoti, idampi dÈnaÑ maggasama~gino dinnaÑ nÈma.
Atha vÈ pan’assa vihÈre vÈ ÈsanasÈlÈya vÈ nisinnassa upÈsakÈ pattaÑ ÈdÈya
attano gharaÑ gantvÈ khÈdanÊyabhojanÊyaÑ pakkhipanti, tasmiÑ khaÓe
tassa maggavuÔÔhÈnaÑ hoti, idampi dÈnaÑ maggasama~gino dinnaÑ nÈma.
Tattha soÓÉiyaÑ1 udakassa viya sotÈpattiphalasacchikiriyÈya paÔipanne
dinnadÈnassa asa~khyeyyatÈ veditabbÈ. TÈsu tÈsu mahÈnadÊsu
mahÈsamudde ca udakassa viya sotÈpannÈdÊsu dinnadÈnassa uttaritaravasena
asa~khyeyyatÈ veditabbÈ. PathaviyÈ khayamaÓÉalamatte padese paÑsuÑ
ÈdiÑ katvÈ yÈva mahÈpathaviyÈ paÑsuno appameyyatÈyapi ayamattho
dÊpetabbo.
380. Satta kho panimÈti kasmÈ Èrabhi? “SaÑghe Gotami dehi, saÑghe
te dinne ahaÒceva p|jito bhavissÈmi saÑgho cÈ”ti hi vuttaÑ, tattha sattasu
ÔhÈnesu dinnadÈnaÑ saÑghe dinnaÑ nÈma hotÊti dassetuÑ imaÑ desanaÑ
Èrabhi. Tattha Buddhappamukhe ubhatosaÑgheti ekato bhikkhusaÑgho,
ekato bhikkhunisaÑgho, SatthÈ majjhe nisinno hotÊti ayaÑ
Buddhappamukho ubhatosaÑgho nÈma. AyaÑ paÔhamÈti imÈya dakkhiÓÈya
samappamÈÓÈ dakkhiÓÈ nÈma n’atthi. DutiyadakkhiÓÈdayo pana etaÑ
paramadakkhiÓaÑ na pÈpuÓanti.
______________________________________________________________
1. LoÓiyaÑ (SÊ), doÓiyaÑ (SyÈ)
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KiÑ pana TathÈgate parinibbute Buddhappamukhassa ubhatosaÑghassa
dÈnaÑ dÈtuÑ sakkÈ?ti. SakkÈ. KathaÑ? UbhatosaÑghassa hi pamukhe
sadhÈtukaÑ paÔimaÑ Èsane ÔhapetvÈ ÈdhÈrakaÑ ÔhapetvÈ dakkhiÓodakaÑ
ÈdiÑ katvÈ sabbaÑ Satthu paÔhamaÑ datvÈ ubhatosaÑghassa dÈtabbaÑ,
evaÑ Buddhappamukhassa ubhatosaÑghassa dÈnaÑ dinnaÑ nÈma hoti.
Tattha yaÑ Satthu dinnaÑ, taÑ kiÑ kÈtabban?ti. Yo SatthÈraÑ paÔijaggati
vattasampanno bhikkhu, tassa dÈtabbaÑ. PitusantakaÒhi puttassa pÈpuÓÈti,
bhikkhusaÑghassa dÈtumpi vaÔÔati, sappitelÈni pana gahetvÈ dÊpÈ jalitabbÈ,
sÈÔakaÑ gahetvÈ paÔÈkÈ ÈropetabbÈti. BhikkhusaÑgheti
aparicchinnakamahÈbhikkhusaÑghe. BhikkhunisaÑghepi es’eva nayo.
Gotrabhunoti gottamattakameva anubhavamÈnÈ, nÈmamattasamaÓÈti
attho. KÈsÈvakaÓÔhÈti kÈsÈvakaÓÔhanÈmakÈ. Te kira ekaÑ kÈsÈvakhaÓÉaÑ
hatthe vÈ gÊvÈya vÈ bandhitvÈ vicarissanti. GharadvÈraÑ pana tesaÑ
puttabhariyÈ kasivaÓijjÈdikammÈni ca pÈkatikÈn’eva bhavissanti. Tesu
dussÊlesu saÑghaÑ uddissa dÈnaÑ dassantÊti ettha dussÊlasaÑghanti na
vuttaÑ. SaÑgho hi dussÊlo nÈma n’atthi. DussÊlÈ pana upÈsakÈ tesu
dussÊlesu bhikkhusaÑghe uddissa “saÑghassa demÈ”ti dÈnaÑ dassanti. Iti
BhagavatÈ Buddhappamukhe saÑghe dinnadakkhiÓÈpi guÓasa~khÈya
asa~kheyyÈti vuttaÑ. KÈsÈvakaÓÔhasaÑghe dinnadakkhiÓÈpi guÓasa~khÈ
yeva asa~khyeyyÈti vuttÈ. SaÑghagatÈ dakkhiÓÈ hi saÑghe cittÊkÈraÑ kÈtuÑ
sakkontassa hoti, saÑghe pana cittÊkÈro dukkaro hoti.
Yo hi saÑghagataÑ dakkhiÓaÑ dassÈmÊti deyyadhammaÑ paÔiyÈdetvÈ
vihÈraÑ gantvÈ “bhante saÑghaÑ uddissa ekaÑ theraÑ dethÈ”ti vadati, atha
saÑghato sÈmaÓeraÑ labhitvÈ “sÈmaÓero me laddho”ti aÒÒathattaÑ Èpajjati,
tassa dakkhiÓÈ saÑghagatÈ na hoti. MahÈtheraÑ labhitvÈpi “mahÈthero me
laddho”ti somanassaÑ uppÈdentass’Èpi na hoti yeva. Yo pana sÈmaÓeraÑ
vÈ upasampannaÑ vÈ daharaÑ vÈ theraÑ vÈ bÈlaÑ vÈ paÓÉitaÑ vÈ
yaÑkiÒci saÑghato labhitvÈ nibbematiko hutvÈ “saÑghassa demÊ”ti saÑghe
cittÊkÈraÑ kÈtuÑ sakkoti, tassa dakkhiÓÈ saÑghagatÈ nÈma hoti.
ParasamuddavÈsino kira evaÑ karonti.
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Tattha hi eko vihÈrasÈmi kuÔumbiko “saÑghagataÑ dakkhiÓaÑ
dassÈmÊ”ti saÑghato uddisitvÈ “ekaÑ bhikkhuÑ dethÈ”ti yÈci, so ekaÑ
dussÊlabhikkhuÑ labhitvÈ nisinnaÔÔhÈnaÑ opuÒjÈpetvÈ ÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ
upari vitÈnaÑ bandhitvÈ gandhadh|mapupphehi p|jetvÈ pÈde dhovitvÈ
telena makkhetvÈ Buddhassa nipaccakÈraÑ karonto viya saÑghe cittÊkÈrena
deyyadhammaÑ adÈsi, so bhikkhu pacchÈbhattaÑ “vihÈrajagganatthÈya
kudÈlakaÑ dethÈ”ti gharadvÈraÑ Ègato, upÈsako nisinno ‘va kudÈlaÑ
pÈdena khipitvÈ “gaÓhÈ”ti adÈsi. TamenaÑ manussÈ ÈhaÑsu “tumhehi
pÈto’va etassa katasakkÈro vattuÑ na sakkÈ, idÈni upacÈramattakampi
n’atthi. KiÑ nÈm’etan?”ti. UpÈsako “saÑghassa so ayyÈ cittÊkÈro, na
etassÈ”ti Èha. KÈsÈvakaÓÔhasaÑghassa dinnadakkhiÓaÑ pana ko sodhetÊti?
SÈriputtamoggallÈnÈdayo asÊti mahÈtherÈ sodhentÊti. Api ca therÈ
ciraparinibbutÈ, there ÈdiÑ katvÈ yÈv’ajja dharamÈnÈ khÊÓÈsavÈ sodhenti
yeva.
Na tv’evÈhaÑ Œnanda kenaci pariyÈyena saÑghagatÈya dakkhiÓÈyÈti
ettha atthi Buddhappamukho saÑgho, atthi etarahi saÑgho, atthi anÈgate
kÈsÈvakaÓÔhasaÑgho. Buddhappamukho saÑgho etarahi saÑghena na
upanetabbo, etarahi saÑgho anÈgate kÈsÈvakaÓÔhasaÑghena saddhiÑ na
upanetabbo. Tena ten’eva samayena kathetabbaÑ. SaÑghato uddisitvÈ
gahitasamaÓaputhujjano hi pÈÔipuggaliko sotÈpanno, saÑghe cittÊkÈraÑ
kÈtuÑ sakkontassa puthujjanasamaÓe dinnaÑ mahapphalataraÑ. UddisitvÈ
gahito sotÈpanno pÈÔipuggaliko SakadÈgÈmÊti-ÈdÊsupi es’eva nayo. SaÑghe
cittÊkÈraÑ kÈtuÑ sakkontassa hi khÊÓÈsave dinnadÈnato uddisitvÈ gahite
dussÊlepi dinnaÑ mahapphalatarameva. YaÑ pana vuttaÑ “sÊlavato kho
mahÈrÈja dinnaÑ mahapphalaÑ, no tathÈ dussÊle”ti, taÑ imaÑ nayaÑ
pahÈya “catasso kho im’Ènanda dakkhiÓÈvisuddhiyo”ti imasmiÑ catukke
daÔÔhabbaÑ.
381. DÈyakato visujjhatÊti mahapphalabhÈvena visujjhati, mahapphalÈ
hotÊti attho. KalyÈÓadhammoti sucidhammo, na pÈpadhammo. DÈyakato
visujjhatÊti c’ettha VessantaramahÈrÈjÈ kathetabbo. So hi J|jakabrÈhmaÓassa
dÈrake datvÈ pathaviÑ kampesi.
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PaÔiggÈhakato visujjhatÊti ettha KalyÈÓÊnadÊmukhadvÈravÈsikevaÔÔo
kathetabbo. So kira DÊghasomattherassa tikkhattumpi piÓÉapÈtaÑ datvÈ
maraÓamaÒce nipanno “ayyassa maÑ DÊghasomattherassa dinnapiÓÉapÈto
uddharatÊ”ti Èha.
N’eva dÈyakatoti ettha VaÉÉhamÈnavÈsiluddako kathetabbo. So kira
petadakkhiÓaÑ dento ekassa dussÊlass’eva tayo vÈre adÈsi, tatiyavÈre
amanusso “dussÊlo maÑ vilumpatÊ”ti viravi, ekassa sÊlavantabhikkhuno
datvÈ pÈpitakÈle yev’assa pÈpuÓi.
DÈyakato ceva visujjhatÊti ettha asadisadÈnaÑ kathetabbaÑ.
SÈ dakkhiÓÈ dÈyakato visujjhatÊti ettha yathÈ nÈma cheko kassako
asÈrampi khettaÑ labhitvÈ samaye kasitvÈ paÑsuÑ apanetvÈ sÈrabÊjÈni
patiÔÔhapetvÈ rattindivaÑ Èrakkhe pamÈdaÑ anÈpajjanto aÒÒassa
sÈrakhettato adhikataraÑ dhaÒÒaÑ labhati, evaÑ sÊlavÈ dussÊlassa datvÈpi
phalaÑ mahantaÑ adhigacchatÊti. IminÈ upÈyena sabbapadesu visujjhanaÑ
veditabbaÑ.
VÊtarÈgo vÊtarÈges|ti ettha vÊtarÈgo nÈma anÈgÈmi, arahÈ pana
ekantavÊtarÈgo ‘va, tasmÈ arahatÈ arahato dinnadÈnameva aggaÑ. KasmÈ?
BhavÈlayassa bhavapatthanÈya abhÈvato. Nanu khÊÓÈsavo dÈnaphalaÑ na
saddahatÊ?ti. DÈnaphalaÑ saddahantÈ khÊÓÈsavasadisÈ na honti.
KhÊÓÈsavena katakammaÑ pana nicchandarÈgattÈ kusalaÑ vÈ akusalaÑ vÈ
na hoti, kiriyaÔÔhÈne tiÔÔhati, ten’ev’assa dÈnaÑ aggaÑ hotÊti vadanti.
KiÑ pana SammÈsambuddhena SÈriputtattherassa dinnaÑ
mahapphalaÑ, udÈhu SÈriputtattherena SammÈsambuddhassa dinnan?ti.
SammÈsambuddhena SÈriputtattherassa dinnaÑ mahapphalanti vadanti.
SammÈsambuddhaÑ hi ÔhapetvÈ aÒÒo dÈnassa vipÈkaÑ jÈnituÑ samattho
nÈma n’atthi. DÈnaÑ hi cat|hi sampadÈhi dÈtuÑ sakkontassa tasmiÑ yeva
attabhÈve vipÈkaÑ deti. Tatr’imÈ sampadÈ–deyyadhammassa
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dhammena samena paraÑ apÊÄetvÈ uppannatÈ, pubbacetanÈdivasena
cetanÈya mahattatÈ, khÊÓÈsavabhÈvena guÓÈtirekatÈ, taÑdivasaÑ nirodhato
vuÔÔhitabhÈvena vatthusampannatÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
DakkhiÓÈvibha~gasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

CatutthavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

5. SaÄÈyatanavagga
1. AnÈthapiÓÉikovÈdasuttavaÓÓanÈ
383. EvaÑ me sutanti AnÈthapiÓÉikovÈdasuttaÑ. Tattha bÈÄhagilÈnoti
adhimattagilÈno maraÓaseyyaÑ upagato. ŒmantesÊti gahapatissa kira yÈva
pÈdÈ vahiÑsu, tÈva divase sakiÑ vÈ dvikkhattuÑ vÈ tikkhattuÑ vÈ
BuddhupaÔÔhÈnaÑ akhaÓÉaÑ akÈsi. YattakaÑ cassa Satthu upaÔÔhÈnaÑ
ahosi, tattakaÑ yeva mahÈtherÈnaÑ. So ajja gamanapÈdassa pacchinnattÈ
anuÔÔhÈnaseyyaÑ upagato sÈsanaÑ pesetukÈmo aÒÒataraÑ purisaÑ
Èmantesi. Tenupasa~kamÊti BhagavantaÑ ÈpucchitvÈ
s|riyattha~gamanavelÈya upasa~kami.
384. PaÔikkamantÊti osakkanti, tanukÈ bhavanti. AbhikkamantÊti
abhivaÉÉhanti ottharanti, balavatiyo honti.
AbhikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no paÔikkamoti yasmiÑ hi samaye
mÈraÓantikÈ vedanÈ uppajjati, uparivÈte jalitaggi viya hoti, yÈva usmÈ na
pariyÈdiyati, tÈva mahatÈpi upakkamena na sakkÈ v|pasametuÑ, usmÈya
pana pariyÈdinnÈya v|pasammati.
385. AthÈyasmÈ SÈriputto cintesi “ayaÑ mahÈseÔÔhissa vedanÈ
mÈraÓantikÈ, na sakkÈ paÔibÈhituÑ, avasesÈ kathÈ niratthakÈ,
dhammakathamassa kathessÈmÊ”ti. Atha naÑ taÑ kathento tasmÈtihÈtiÈdimÈha. Tattha tasmÈti yasmÈ cakkhuÑ tÊhi gÈhehi gaÓhanto uppannaÑ
mÈraÓantikaÑ vedanaÑ paÔibÈhituÑ samattho nÈma n’atthi, tasmÈ. Na
cakkhuÑ upÈdiyissÈmÊti cakkhuÑ tÊhi gÈhehi na gaÓhissÈmi. Na ca me
cakkhunissitaÑ viÒÒÈÓanti viÒÒÈÓaÒcÈpi me cakkhunissitaÑ na bhavissati.
Na r|panti heÔÔhÈ Èyatanar|paÑ kathitaÑ, imasmiÑ ÔhÈne sabbampi
kÈmabhavar|paÑ kathento evamÈha.
386. Na idhalokanti vasanaÔÔhÈnaÑ vÈ ghÈsacchÈdanaÑ vÈ na
upÈdiyissÈmÊti attho. IdaÑ hi paccayesu aparitassanatthaÑ kathitaÑ. Na
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paralokanti ettha pana manussalokaÑ ÔhapetvÈ sesÈ paralokÈ nÈma. IdaÑ
“asukadevaloke nibbattitvÈ asukaÔÔhÈne bhavissÈmi, idaÑ nÈma khÈdissÈmi
bhuÒjissÈmi nivÈsessÈmi pÈrupissÈmÊ”ti evar|pÈya paritassanÈya
pahÈnatthaÑ vuttaÑ. Tampi na upÈdiyissÈmi, na ca me tannissitaÑ
viÒÒÈÓaÑ bhavissatÊti evaÑ tÊhi gÈhehi parimocetvÈ thero desanaÑ
arahattanik|Ôena niÔÔhapesi.
387. OlÊyasÊti attano sampattiÑ disvÈ ÈrammaÓesu bajjhasi allÊyasÊti. Iti
ÈyasmÈ Œnando “ayampi nÈma gahapati evaÑ saddho pasanno
maraÓabhayassa bhÈyati, aÒÒo ko na bhÈyissatÊ”ti maÒÒamÈno tassa gÈÄhaÑ
katvÈ ovÈdaÑ dento evamÈha. Na ca me evar|pÊ dhammÊkathÈ sutapubbÈti
ayaÑ upÈsako “Satthu santikÈpi me evar|pÊ dhammakatÈ na sutapubbÈ”ti
vadati, kiÑ SatthÈ evar|piÑ sukhumaÑ gambhÊrakathaÑ na kathetÊti. No na
katheti, evaÑ pana cha ajjhattikÈni ÈyatanÈni cha bÈhirÈni cha viÒÒÈÓakÈye
cha phassakÈye cha vedanÈkÈye cha dhÈtuyo paÒcakkhandhe cattÈro ar|pe
idhalokaÒca paralokaÒca dassetvÈ diÔÔhasutamutaviÒÒÈtavasena arahatte
pakkhipitvÈ kathitakathÈ etena na sutapubbÈ, tasmÈ evaÑ vadati.
ApicÈyaÑ upÈsako dÈnÈdhimutto dÈnÈbhirato BuddhÈnaÑ santikaÑ
gacchanto tucchahattho na gatapubbo. PurebhattaÑ gacchanto
yÈgukhajjakÈdÊni gÈhÈpetvÈ gacchati, pacchÈbhattaÑ
sappimadhuphÈÓitÈdÊni. TasmiÑ asati vÈlikaÑ gÈhÈpetvÈ
GandhakuÔipariveÓe okirÈpeti, dÈnaÑ datvÈ sÊlaÑ rakkhitvÈ gehaÑ gato.
Bodhisattagatiko kiresa upÈsako, tasmÈ BhagavÈ catuvÊsati saÑvaccharÈni
upÈsakassa yebhuyyena dÈnakathameva kathesi “upÈsaka idaÑ dÈnaÑ nÈma
bodhisattÈnaÑ gatamaggo, mayhampi gatamaggo, mayÈ
satasahassakappÈdhikÈni cattÈri asa~khyeyyÈni dÈnaÑ dinnaÑ, tvaÑ mayÈ
gatamaggameva anugacchasÊ”ti. DhammasenÈpati-Èdayo mahÈsÈvakÈpi
attano attano santikaÑ ÈgatakÈle dÈnakathamevassa kathenti. TenevÈha na
kho gahapati gihÊnaÑ odÈtavasanÈnaÑ evar|pÊ dhammÊkathÈ paÔibhÈtÊti.
IdaÑ vuttaÑ hoti–gahapati gihÊnaÑ nÈma
khettavatthuhiraÒÒasuvaÓÓadÈsÊdÈsaputtabhariyÈdÊsu tibbo Èlayo tibbaÑ
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nikantipariyuÔÔhÈnaÑ, tesaÑ “ettha Èlayo na kÈtabbo, nikanti na kÈtabbÈ”ti
kathÈ na paÔibhÈti na ruccatÊti.
Yena BhagavÈ tenupasa~kamÊti kasmÈ upasa~kami? Tusitabhavane
kirassa nibbattamattasseva tigÈvutappamÈÓaÑ suvaÓÓakkhandhaÑ viya
vijjotamÈnaÑ attabhÈvaÑ uyyÈnavimÈnÈdisampattiÑ ca disvÈ “mahatÊ ayaÑ
mayhaÑ sampatti, kiÑ nu kho me manussapathe kammaÑ katan”ti olokento
tÊsu ratanesu adhikÈraÑ disvÈ cintesi “pamÈdaÔÔhÈnamidaÑ devattaÑ nÈma,
imÈya hi me sampattiyÈ modamÈnassa satisammosopi siyÈ, handÈhaÑ
gantvÈ mama Jetavanassa ce’va bhikkhusaÑghassa ca TathÈgatassa ca
ariyamaggassa ca SÈriputtattherassa ca vaÓÓaÑ kathetvÈ tato ÈgantvÈ
sampattiÑ anubhavissÈmÊ”ti. So tathÈ akÈsi. TaÑ dassetuÑ atha kho
AnÈthapiÓÉikoti-Èdi vuttaÑ.
Tattha isisaÑghanisevitanti bhikkhusaÑghanivesati. EvaÑ
paÔhamagÈthÈya Jetavanassa vaÓÓaÑ kathetvÈ idÈni ariyamaggassa vaÓÓaÑ
kathento kammaÑ vijjÈ cÈti-ÈdimÈha. Tattha kammanti maggacetanÈ.
VijjÈti maggapaÒÒÈ. Dhammoti samÈdhipakkhiko dhammo. SÊlaÑ
jÊvitamuttamanti sÊle patiÔÔhitassa jÊvitaÑ uttamanti dasseti. Atha vÈ vijjÈti
diÔÔhisa~kappo1. Dhammoti vÈyÈmasatisamÈdhayo. SÊlanti
vÈcÈkammantÈjÊvÈ. JÊvitamuttamanti etasmiÑ sÊle patiÔÔhitassa jÊvitaÑ nÈma
uttamaÑ. Etena maccÈ sujjhantÊti etena aÔÔha~gikena maggena sattÈ
visujjhanti.
TasmÈti yasmÈ maggena sujjhanti, na gottadhanehi, tasmÈ. Yoniso
vicine dhammati upÈyena samÈdhipakkhiyaÑ dhammaÑ vicineyya. EvaÑ
tattha visujjhatÊti evaÑ tasmiÑ ariyamagge visujjhati. Atha vÈ yoniso vicine
dhammanti upÈyena paÒcakkhandhadhammaÑ vicineyya. EvaÑ tattha
visujjhatÊti evaÑ tesu cat|su saccesu visujjhati.
IdÈni SÈriputtattherassa vaÓÓaÑ kathento SÈriputtovÈti-ÈdimÈha. Tattha
SÈriputtovÈti avadhÈraÓavacanaÑ. Etehi paÒÒÈdÊhi SÈriputtova seyyoti
vadati. UpasamenÈti kilesa-upasamena.
______________________________________________________________
1. DiÔÔhisa~kappÈ (SÊ, SyÈ)
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PÈra~gatoti nibbÈnaÑ gato. Yo koci nibbÈnaÑ patto bhikkhu, so
etÈvaparamo siyÈ, na therena uttaritaro nÈma atthÊti vadati. SesaÑ sabbattha
uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
AnÈthapiÓÉikovÈdasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
2. ChannovÈdasuttavaÓÓanÈ
389. EvaÑ me sutanti ChannovÈdasuttaÑ. Tattha Channoti
evaÑnÈmako thero, na abhinikkhamanaÑ nikkhantatthero. PaÔisallÈnÈti
phalasamÈpattito. GilÈnapucchakÈti gilÈnupaÔÔhÈnaÑ nÈma
BuddhavaÓÓitaÑ, tasmÈ evamÈha. Satthanti jÊvitahÈrakasatthaÑ.
NÈvasa~khÈmÊti na icchÈmi.
390. Anupavajjanti anuppattikaÑ appaÔisandhikaÑ.
391. EtaÑ mamÈti-ÈdÊni taÓhÈmÈnadiÔÔhigÈhavasena vuttÈni. NirodhaÑ
disvÈti khayavayaÑ ÒatvÈ. NetaÑ mama nesohamasmi na meso attÈti
samanupassÈmÊti aniccaÑ dukkhaÑ anattÈti samanupassÈmi.
393. TasmÈti yasmÈ mÈraÓantikavedanaÑ adhivÈsetuÑ asakkonto
satthaÑ ÈharÈmÊti vadati, tasmÈ. Puthujjano ÈyasmÈ, tena idampi
manasikarohÊti dÊpeti. Niccakappanti niccakÈlaÑ. NissitassÈti taÓhÈdiÔÔhÊhi
nissitassa. Calitanti vipphanditaÑ hoti. PassaddhÊti kÈyacittapassaddhi,
kilesapassaddhi nÈma hotÊti attho. NatÊti taÓhÈnati1. NatiyÈ asatÊti
bhavatthÈya ÈlayanikantipariyuÔÔhÈnesu asati. Œgatigati na hotÊti
paÔisandhivasena Ègati nÈma na hoti, cutivasena gamanaÑ nÈma na hoti.
Cut|papÈtoti cavanavasena cuti, upapajjanavasena upapÈto. Nevidha na
huraÑ na ubhayamantarenÈti nayidha loke, na paraloke, na ubhayattha hoti.
Es’evanto dukkhassÈti vaÔÔadukkhakilesadukkhassa ayameva anto ayaÑ
______________________________________________________________
1. TaÓhÈ (SÊ, SyÈ)
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paricchedo parivaÔumabhÈvo1 hoti. Ayameva hi ettha attho. Ye pana “na
ubhayamantarenÈ”ti vacanaÑ gahetvÈ antarÈbhavaÑ icchanti, tesaÑ uttaraÑ
heÔÔhÈ vuttameva.
394. SatthaÑ ÈharesÊti jÊvitahÈrakaÑ satthaÑ Èhari, kaÓÔhanÈÄiÑ chindi.
Athassa tasmiÑ khaÓe maraÓabhayaÑ okkami, gatinimittaÑ upaÔÔhÈsi. So
attano puthujjanabhÈvaÑ ÒatvÈ saÑviggo vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ sa~khÈre
pariggaÓhanto arahattaÑ patvÈ samasÊsÊ hutvÈ parinibbÈyi. SammukhÈ yeva
anupavajjatÈ byÈkatÈti kiÒcÈpi idaÑ therassa puthujjanakÈle byÈkaraÓaÑ
hoti, etena pana byÈkaraÓena anantarÈyamassa parinibbÈnaÑ ahosi. TasmÈ
BhagavÈ tameva byÈkaraÓaÑ gahetvÈ kathesi. UpavajjakulÈnÊti
upasa~kamitabbakulÈni. IminÈ thero “bhante evaÑ upaÔÔhÈkesu ca
upaÔÔhÈyikÈsu ca vijjamÈnÈsu so bhikkhu tumhÈkaÑ sÈsane
parinibbÈyissatÊ”ti pucchati. Athassa BhagavÈ kulesu saÑsaggÈbhÈvaÑ
dÊpento honti hete SÈriputtÈti-ÈdimÈha. ImasmiÑ kira ÔhÈne therassa kulesu
asaÑsaÔÔhabhÈvo pÈkaÔo ahosi. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
ChannovÈdasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
3. PuÓÓovÈdasuttavaÓÓanÈ
395. EvaÑ me sutanti PuÓÓovÈdasuttaÑ. Tattha paÔisallÈnÈti ekÊbhÈvÈ.
TaÑ ceti taÑ cakkhuÑ ceva r|paÒca. NandÊsamudayÈ dukkhasamudayoti
nandiyÈ taÓhÈya samodhÈnena paÒcakkhandhadukkhassa samodhÈnaÑ hoti.
Iti chasu dvÈresu dukkhaÑ samudayoti dvinnaÑ saccÈnaÑ vasena vaÔÔaÑ
matthakaÑ pÈpetvÈ dasseti. Dutiyanaye nirodho maggoti dvinnaÑ saccÈnaÑ
vasena vivaÔÔaÑ matthakaÑ pÈpetvÈ dasseti. IminÈ ca tvaÑ puÓÓÈti
pÈÔiyekko anusandhi. EvaÑ tÈva vaÔÔavivaÔÔavasena desanaÑ arahatte
pakkhipitvÈ idÈni PuÓÓattheraÑ sattasu ÔhÈnesu sÊhanÈdaÑ nadÈpetuÑ iminÈ
ca tvanti-ÈdimÈha.
______________________________________________________________
1. PÈrimavaÔumabhÈvo (SyÈ)
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396. CaÓÉÈti duÔÔhÈ kibbisÈ. PharusÈti kakkhaÄÈ. AkkosissantÊti dasahi
akkosavatth|hi akkosissanti. ParibhÈsissantÊti kiÑ samaÓo nÈma tvaÑ,
idaÒca idaÒca te karissÈmÈti tajjessanti. EvametthÈti evaÑ mayhaÑ ettha
bhavissati.
DaÓÉenÈti catuhatthena daÓÉena vÈ ghaÔikamuggarena vÈ. SatthenÈti
ekatodhÈrÈdinÈ. SatthahÈrakaÑ pariyesantÊti jÊvitahÈrakaÑ satthaÑ
pariyesanti. IdaÑ thero tatiyapÈrÈjikavatthusmiÑ asubhakathaÑ sutvÈ
attabhÈvena jigucchantÈnaÑ bhikkh|naÑ satthahÈrakapariyesanaÑ
sandhÈyÈha. Dam|pasamenÈti ettha damoti indriyasaÑvarÈdÊnaÑ etaÑ
nÈma. “Saccena danto damasÈ upeto, vedantag| vusitabrahmacariyo”ti1
ettha hi indriyasaÑvaro damoti vutto. “Yadi saccÈ damÈ cÈgÈ, khantyÈ
bhiyyodha vijjatÊ”ti2 ettha paÒÒÈ damoti vutto. “DÈnena damena saÑyamena
saccavajjenÈ”ti3 ettha uposathakammaÑ damoti vuttaÑ. ImasmiÑ pana sutte
khanti damoti veditabbÈ. Upasamoti tasseva vevacanaÑ.
397. Atha kho ÈyasmÈ PuÓÓoti ko panesa PuÓÓo, kasmÈ panettha
gantukÈmo ahosÊti. SunÈparantavÈsiko eva eso, SÈvatthiyaÑ pana
asappÈyavihÈraÑ sallakkhetvÈ tattha gantukÈmo ahosi.
TatrÈyaÑ anupubbikathÈ–SunÈparantaraÔÔhe kira ekasmiÑ
vÈÓijakagÈme ete dve bhÈtaro. Tesu kadÈci jeÔÔho paÒca sakaÔasatÈni
gahetvÈ janapadaÑ gantvÈ bhaÓÉaÑ Èharati, kadÈci kaniÔÔho. ImasmiÑ pana
samaye kaniÔÔhaÑ ghare ÔhapetvÈ jeÔÔhabhÈtiko paÒca sakaÔasatÈni gahetvÈ
janapadacÈrikaÑ caranto anupubbena SÈvatthiÑ patvÈ Jetavanassa nÈtid|re
sakaÔasatthaÑ nivÈsetvÈ bhuttapÈtarÈso parijanaparivuto phÈsukaÔÔhÈne
nisÊdi.
Tena ca samayena SÈvatthivÈsino bhuttapÈtarÈsÈ uposatha~gÈni
adhiÔÔhÈya suddhuttarÈsa~gÈ gandhapupphÈdihatthÈ yena Buddho yena
dhammo yena saÑgho, tanninnÈ tappoÓÈ tappabbhÈrÈ hutvÈ
dakkhiÓadvÈrena nikkhamitvÈ
______________________________________________________________
1. SaÑ 1. 170; Khu 1. 347 piÔÔhesu.
3. DÊ 1. 49; Ma 2. 184 piÔÔhesu.

2. SaÑ 1. 217; Khu 1. 307 piÔÔhesu.
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JetavanaÑ gacchanti. So te disvÈ “kahaÑ ime gacchantÊ”ti ekamanussaÑ
pucchi. KiÑ tvaÑ ayyo na jÈnÈsi, loke BuddhadhammasaÑgharatanÈni
nÈma uppannÈni, iccesa mahÈjano Satthu santike dhammakathaÑ sotuÑ
gacchatÊti. Tassa Buddhoti vacanaÑ chavicammÈdÊni chinditvÈ aÔÔhimiÒjaÑ
Èhacca aÔÔhÈsi. Atha attano parijanaparivuto tÈya parisÈya saddhiÑ vihÈraÑ
gantvÈ Satthu madhurassarena dhammaÑ desentassa parisapariyante Ôhito
dhammaÑ sutvÈ pabbajjÈya cittaÑ uppÈdesi. Atha TathÈgatena kÈlaÑ
viditvÈ parisÈya uyyojitÈya SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ svÈtanÈya
nimantetvÈ dutiyadivase maÓÉapaÑ kÈretvÈ ÈsanÈni paÒÒapetvÈ
Buddhappamukhassa saÑghassa mahÈdÈnaÑ datvÈ bhuttapÈtarÈso
uposatha~gÈni adhiÔÔhÈya bhaÓÉÈgÈrikaÑ pakkosÈpetvÈ ettakaÑ bhaÓÉaÑ
vissajjitaÑ, ettakaÑ na vissajjitanti sabbaÑ ÈcikkhitvÈ “imaÑ sÈpateyyaÑ
mayhaÑ kaniÔÔhassa dehÊ”ti sabbaÑ niyyÈtetvÈ Satthu santike pabbajitvÈ
kammaÔÔhÈnaparÈyaÓo ahosi.
Athassa kammaÔÔhÈnaÑ manasikarontassa kammaÔÔhÈnaÑ na upaÔÔhÈti.
Tato cintesi “ayaÑ janapado mayhaÑ asappÈyo, yaÑn|nÈhaÑ Satthu
santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ sakaÔÔhÈnameva gaccheyyan”ti. Atha
pubbaÓhasamaye piÓÉÈya caritvÈ sÈyanhasamaye paÔisallÈnÈ vuÔÔhahitvÈ
BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ kammaÔÔhÈnaÑ kathÈpetvÈ satta sÊhanÈde
naditvÈ pakkÈmi. Tena vuttaÑ “atha kho ÈyasmÈ PuÓÓo -pa- viharatÊ”ti.
Kattha panÈyaÑ vihÈsÊti. Cat|su ÔhÈnesu vihÈsi, SunÈparantaraÔÔhaÑ
tÈva pavisitvÈ Ajjuhatthapabbate1 nÈma pavisitvÈ VÈÓijagÈmaÑ piÓÉÈya
pÈvisi. Atha naÑ kaniÔÔhabhÈtÈ saÒjÈnitvÈ bhikkhaÑ datvÈ “bhante aÒÒattha
agantvÈ idheva vasathÈ”ti paÔiÒÒaÑ kÈretvÈ tattheva vasÈpesi.
Tato SamuddagirivihÈraÑ nÈma agamÈsi. Tattha ayakantapÈsÈÓehi
paricchinditvÈ kataca~kamo atthi, taÑ koci ca~kamituÑ samattho nÈma
n’atthi. Tattha samuddavÊciyo ÈgantvÈ ayakantapÈsÈÓesu paharitvÈ
mahÈsaddaÑ karonti. Thero “kammaÔÔhÈnaÑ manasikarontÈnaÑ
phÈsuvihÈro hot|”ti samuddaÑ nissaddaÑ katvÈ adhiÔÔhÈsi.
______________________________________________________________
1. Ambahatthapabbate (SÊ, SyÈ), abbuhatthapabbataÑ
(SaÑ-®Ôha 3 SaÄÈyatanavaggavaÓÓanÈyaÑ)
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Tato MÈtulagiriÑ nÈma agamÈsi. Tattha sakuÓasaÑgho ussanno,
rattiÒca divÈ ca saddo ekÈbaddhova hoti, thero idaÑ ÔhÈnaÑ aphÈsukanti
tato MakulakÈrÈmavihÈraÑ nÈma gato. So VÈÓijagÈmassa nÈtid|ro
naccÈsanno gamanÈgamanasampanno vivitto appasaddo, thero idaÑ ÔhÈnaÑ
phÈsukanti tattha rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnaca~kamanÈdÊni kÈretvÈ vassaÑ
upagacchi. EvaÑ cat|su ÔhÈnesu vihÈsi.
AthekadivasaÑ tasmiÑ yeva antovasse paÒca vÈÓijasatÈni
parasamuddaÑ gacchÈmÈti nÈvÈya bhaÓÉaÑ pakkhipiÑsu.
NÈvÈrohanadivase therassa kaniÔÔhabhÈtÈ theraÑ bhojetvÈ therassa santike
sikkhÈpadÈni gahetvÈ vanditvÈ gacchanto “bhante mahÈsamuddo nÈma
appameyyo anekantarÈyo, amhe ÈvajjeyyÈthÈ”ti vatvÈ nÈvaÑ Èruhi. NÈvÈ
uttamajavena gacchamÈnÈ aÒÒataraÑ dÊpakaÑ pÈpuÓi. ManussÈ pÈtarÈsaÑ
karissÈmÈti dÊpake otiÓÓÈ. TasmiÑ dÊpe aÒÒaÑ kiÒci n’atthi,
candanavanameva ahosi.
Atheko vÈsiyÈ rukkhaÑ ÈkoÔetvÈ lohitacandanabhÈvaÑ ÒatvÈ Èha “bho
mayaÑ lÈbhatthÈya parasamuddaÑ gacchÈma, ito ca uttari lÈbho nÈma
n’atthi, catura~gulamattÈ ghaÔikÈ satasahassaÑ agghati, hÈretabbakayuttaÑ
bhaÓÉaÑ hÈretvÈ candanassa p|remÈ”ti. Te tathÈ kariÑsu. Candanavane
adhivatthÈ amanussÈ kujjhitvÈ “imehi amhÈkaÑ candanavanaÑ nÈsitaÑ,
ghÈtessÈma ne”ti cintetvÈ “idheva ghÈtitesu sabbaÑ vanaÑ ekaÑ kuÓapaÑ
bhavissati, samuddamajjhe nesaÑ nÈvaÑ osÊdessÈmÈ”ti ÈhaÑsu. Atha tesaÑ
nÈvaÑ Èruyha muhuttaÑ gatakÈle yeva uppÈdikaÑ1 uÔÔhapetvÈ sayampi te
amanussÈ bhayÈnakÈni r|pÈni dassayiÑsu. BhÊtÈ manussÈ attano attano
devatÈ namassanti. Therassa kaniÔÔho C|ÄapuÓÓakuÔumbiko “mayhaÑ bhÈtÈ
avassayo hot|”ti therassa namassamÈno aÔÔhÈsi.
Theropi kira tasmiÑ yeva khaÓe ÈvajjitvÈ tesaÑ byasanuppattiÑ ÒatvÈ
vehÈsaÑ uppatitvÈ sammukhe aÔÔhÈsi. AmanussÈ theraÑ disvÈ “ayyo
PuÓÓatthero etÊ”ti pakkamiÑsu, uppÈdikaÑ sannisÊdi. Thero mÈ bhÈyathÈti
______________________________________________________________
1. UppÈtikaÑ (SaÑ-®Ôha 3 SaÄÈyatanavaggavaÓÓanÈyaÑ)
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te assÈsetvÈ “kahaÑ gantukÈmatthÈ”ti pucchi. Bhante amhÈkaÑ
sakaÔÔhÈnameva gacchÈmÈti. Thero nÈvaÑ phale1 akkamitvÈ “etesaÑ
icchitaÔÔhÈnaÑ gacchat|”ti adhiÔÔhÈsi, vÈÓijÈ sakaÔÔhÈnaÑ gantvÈ taÑ
pavattiÑ puttadÈrassa ÈrocetvÈ “etha theraÑ saraÓaÑ gacchÈmÈ”ti paÒcasatÈ
attano paÒcamÈtugÈmasatehi saddhiÑ tÊsu saraÓesu patiÔÔhÈya upÈsakattaÑ
paÔivedesuÑ. Tato nÈvÈya bhaÓÉaÑ otÈretvÈ therassa ekaÑ koÔÔhÈsaÑ katvÈ
“ayaÑ bhante tumhÈkaÑ koÔÔhÈso”ti ÈhaÑsu. Thero “mayhaÑ visuÑ
koÔÔhÈsakiccaÑ n’atthi, SatthÈ pana tumhehi diÔÔhapubbo”ti. Na diÔÔhapubbo
bhanteti. Tena hi iminÈ Satthu maÓÉalamÈÄaÑ karotha, evaÑ SatthÈraÑ
passissathÈti. Te sÈdhu bhanteti tena ca koÔÔhÈsena attano ca koÔÔhÈsehi
maÓÉalamÈÄaÑ kÈtuÑ ÈrabhiÑsu.
SatthÈpi kira ÈraddhakÈlato paÔÔhÈya paribhogaÑ akÈsi.
ŒrakkhamanussÈ rattiÑ obhÈsaÑ disvÈ “mahesakkhÈ devatÈ atthÊ”ti saÒÒaÑ
kariÑsu. UpÈsakÈ maÓÉalamÈÄaÑ ca bhikkhusaÑghassa ca senÈsanÈni
niÔÔhapetvÈ dÈnasambhÈraÑ sajjetvÈ “kataÑ bhante amhehi attano kiccaÑ,
SatthÈraÑ pakkosathÈ”ti therassa ÈrocesuÑ. Thero sÈyanhasamaye iddhiyÈ
SÈvatthiÑ patvÈ “bhante VÈÓijagÈmavÈsino tumhe daÔÔhukÈmÈ, tesaÑ
anukampaÑ karothÈ”ti BhagavantaÑ yÈci. BhagavÈ adhivÈsesi. Thero
Bhagavato adhivÈsanaÑ viditvÈ sakaÔÔhÈnameva paccÈgato.
BhagavÈpi ŒnandattheraÑ Èmantesi “Œnanda sve SunÈparante
VÈÓijagÈme piÓÉÈya carissÈma, tvaÑ ek|napaÒcasatÈnaÑ bhikkh|naÑ
salÈkaÑ dehÊ”ti. Thero sÈdhu bhanteti bhikkhu tamatthaÑ ÈrocetvÈ
nabhacÈrikÈ2 bhikkh| salÈkaÑ gaÓhant|ti Èha. TaÑdivasaÑ
KuÓÉadhÈnatthero paÔhamaÑ salÈkaÑ aggahesi. VÈÓijagÈmavÈsinopi “sve
kira SatthÈ ÈgamissatÊ”ti gÈmamajjhe maÓÉapaÑ katvÈ dÈnaggaÑ
sajjayiÑsu. BhagavÈ pÈtova sarÊrapaÔijagganaÑ katvÈ gandhakuÔiÑ pavisitvÈ
phalasamÈpattiÑ appetvÈ nisÊdi. Sakkassa PaÓÉukambalasilÈsanaÑ uÓhaÑ
ahosi. So kiÑ idanti
______________________________________________________________
1. NÈvaÑ paÓe (SÊ), nÈvÈ thale (SyÈ), nÈva~gaÓe
(SaÑ-®Ôha 3 SaÄÈyatanavaggavaÓÓanÈyaÑ)
2. Na piÓÉacÈrikÈ (SyÈ, Ka)
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ÈvajjetvÈ Satthu SunÈparantagamanaÑ disvÈ VissakammaÑ1 Èmantesi “tÈta
ajja BhagavÈ timattÈni2 yojanasatÈni piÓÉÈcÈraÑ karissati, paÒca
k|ÔÈgÈrasatÈni mÈpetvÈ JetavanadvÈrakoÔÔhamatthake gamanasajjÈni katvÈ
ÔhapehÊ”ti. So tathÈ akÈsi. Bhagavato k|ÔÈgÈraÑ catumukhaÑ ahosi,
dvinnaÑ aggasÈvakÈnaÑ dvimukhÈni, sesÈni ekamukhÈni. SatthÈ
GandhakuÔito nikkhamma paÔipÈÔiyÈ Ôhapitak|ÔÈgÈresu dhurak|ÔÈgÈraÑ
pÈvisi. Dve aggasÈvake ÈdiÑ katvÈ ek|napaÒcabhikkhusatÈnipi k|ÔÈgÈraÑ
gantvÈ nisinnÈ ahesuÑ. EkaÑ tucchak|ÔÈgÈraÑ ahosi, paÒcapi
k|ÔÈgÈrasatÈni ÈkÈse uppatiÑsu.
SatthÈ SaccabandhapabbataÑ nÈma patvÈ k|ÔÈgÈraÑ ÈkÈse Ôhapesi3.
TasmiÑ pabbate Saccabandho nÈma micchÈdiÔÔhikatÈpaso mahÈjanaÑ
micchÈdiÔÔhiÑ uggaÓhÈpento lÈbhaggayasaggappatto hutvÈ vasati,
abbhantare cassa antocÈÔiyaÑ padÊpo viya arahattassa upanissayo jalati.
TaÑ disvÈ dhammassa kathessÈmÊti gantvÈ dhammaÑ desesi. TÈpaso
desanÈpariyosÈne arahattaÑ pÈpuÓi, maggenevÈssa abhiÒÒÈ ÈgatÈ,
ehibhikkhu hutvÈ iddhimayapattacÊvaradharo hutvÈ k|ÔÈgÈraÑ pÈvisi.
BhagavÈ k|ÔÈgÈragatehi paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ VÈÓijagÈmaÑ
gantvÈ k|ÔÈgÈrÈni adissamÈnÈni katvÈ VÈÓijagÈmaÑ pÈvisi. VÈÓijÈ
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ datvÈ SatthÈraÑ
MakulakÈrÈmaÑ nayiÑsu. SatthÈ maÓÉalamÈÄaÑ pÈvisi. MahÈjano yÈva
SatthÈ bhattadarathaÑ paÔipassambheti, tÈva pÈtarÈsaÑ katvÈ uposatha~gÈni
samÈdÈya bahuÑ gandhaÒca pupphaÒca ÈdÈya dhammassavanatthÈya
ÈrÈmaÑ paccÈgamÈsi. SatthÈ dhammaÑ desesi, mahÈjanassa
bandhanamokkho jÈto, mahantaÑ BuddhakolÈhalaÑ ahosi.
SatthÈ mahÈjanassa sa~gahatthaÑ katipÈhaÑ tattheva vasi, aruÓaÑ pana
MahÈgandhakuÔiyaÑ yeva uÔÔhapesi. Tattha katipÈhaÑ vasitvÈ VÈÓijagÈme
piÓÉÈya caritvÈ “tvaÑ idheva vasÈhÊ”ti PuÓÓattheraÑ nivattetvÈ antare
______________________________________________________________
1. VissukammaÑ (SyÈ), visukammaÑ (Ka)
2. TiÑsamattÈni (Ka)

3. ®hapetvÈ (SÊ, Ka)
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NammadÈnadÊ1 nÈma atthi, tassÈ tÊraÑ agamÈsi. NammadÈnÈgarÈjÈ Satthu
paccuggamanaÑ katvÈ nÈgabhavanaÑ pavesetvÈ tiÓÓaÑ ratanÈnaÑ
sakkÈraÑ akÈsi. SatthÈ tassa dhammaÑ kathetvÈ nÈgabhavanÈ nikkhami, so
“mayhaÑ bhante paricaritabbaÑ dethÈ”ti yÈci, BhagavÈ NammadÈnadÊtÊre
padacetiyaÑ dassesi. TaÑ vÊcÊsu ÈgatÈsu pidhÊyati, gatÈsu vivarÊyati2,
mahÈsakkÈrappattaÑ ahosi. SatthÈ tato nikkhamma SaccabandhapabbataÑ
gantvÈ SaccabandhaÑ Èha “tayÈ mahÈjano apÈyamagge otÈrito, tvaÑ idheva
vasitvÈ etesaÑ laddhiÑ vissajjÈpetvÈ nibbÈnamagge patiÔÔhÈpehÊ”ti. Sopi
paricaritabbaÑ yÈci. SatthÈ ghanapiÔÔhipÈsÈÓe allamattikapiÓÉamhi
laÒchanaÑ viya padacetiyaÑ dassesi, tato Jetavanameva gato. EtamatthaÑ
sandhÈya ten’evantaravassenÈti-Èdi vuttaÑ.
ParinibbÈyÊti anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ parinibbÈyi. MahÈjano
therassa satta divasÈni sarÊrap|jaÑ katvÈ bah|ni gandhakaÔÔhÈni
samodhÈnetvÈ sarÊraÑ jhÈpetvÈ dhÈtuyo ÈdÈya cetiyaÑ akÈsi. SambahulÈ
bhikkh|ti therassa ÈÄÈhane Ôhitabhikkh|. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
PuÓÓovÈdasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
4. NandakovÈdasuttavaÓÓanÈ
398. EvaÑ me sutanti NandakovÈdasuttaÑ. Tattha tena kho pana
samayenÈti BhagavÈ MahÈpajÈpatiyÈ yÈcito bhikkhunisaÑghaÑ uyyojetvÈ
bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtetvÈ “therÈ bhikkh| vÈrena bhikkhuniyo
ovadant|”ti saÑghassa bhÈraÑ akÈsi. TaÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ. Tattha
pariyÈyenÈti vÈrena. Na icchatÊti attano vÈre sampatte d|raÑ gÈmaÑ vÈ
gantvÈ s|cikammÈdÊni vÈ ÈrabhitvÈ “ayaÑ nÈmassa papaÒco”ti3 vadÈpesi.
ImaÑ pana pariyÈyena ovÈdaÑ BhagavÈ Nandakattherasseva kÈraÓÈ akÈsi.
KasmÈ? ImÈsaÑ hi bhikkhunÊnaÑ theraÑ disvÈ cittaÑ ekaggaÑ
______________________________________________________________
1. NimmadÈnadÊ (SyÈ)

2. Dissati (Ka)

3. Sampattoti (Ka)
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hoti pasÊdati, tena tÈ tassa ovÈdaÑ sampaÔicchitukÈmÈ, dhammakathaÑ
sotukÈmÈ. TasmÈ BhagavÈ “Nandako attano vÈre sampatte ovÈdaÑ dassati,
dhammakathaÑ kathessatÊ”ti vÈrena ovÈdaÑ akÈsi. Thero pana attano vÈraÑ
na karoti, kasmÈti ce. TÈ kira bhikkhuniyo pubbe therassa JambudÊpe rajjaÑ
kÈrentassa orodhÈ ahesuÑ. Thero pubbenivÈsaÒÈÓena taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ
cintesi “maÑ imassa bhikkhunisaÑghassa majjhe nisinnaÑ upamÈyo ca
kÈraÓÈni ca ÈharitvÈ dhammaÑ kathayamÈnaÑ disvÈ aÒÒo
pubbenivÈsaÒÈÓalÈbhÊ bhikkhu imaÑ kÈraÓaÑ oloketvÈ ‘ÈyasmÈ Nandako
yÈvajjadivasÈ orodhe na visajjeti, sobhatÈyamÈyasmÈ orodhaparivuto’ti
vattabbaÑ maÒÒeyyÈ”ti. EtamatthaÑ sampassamÈno thero attano vÈraÑ na
karoti. ImÈsaÒca kira bhikkhunÊnaÑ therasseva desanÈ sappÈyÈ bhavissatÊti
ÒatvÈ atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ NandakaÑ Èmantesi.
TÈsaÑ bhikkhunÊnaÑ pubbe tassa orodhabhÈvajÈnanatthaÑ idaÑ
vatthu–pubbe kira BÈrÈÓasiyaÑ paÒca dÈsasatÈni paÒca dÈsisatÈni cÈti
ja~ghasahassaÑ ekatova kammaÑ katvÈ ekasmiÑ Ôhane vasi. AyaÑ
Nandakatthero tasmiÑ kÈle jeÔÔhakadÈso hoti, GotamÊ jeÔÔhakadÈsÊ. SÈ
jeÔÔhakadÈsassa pÈdaparicÈrikÈ ahosi paÓÉitÈ byattÈ. Ja~ghasahassampi
puÒÒakammaÑ karontaÑ ekato karoti. Atha vass|panÈyikasamaye paÒca
PaccekabuddhÈ Nandam|lakapabbhÈrato Isipatane otaritvÈ nagare piÓÉÈya
caritvÈ Isipatanameva gantvÈ “vass|panÈyikakuÔiyÈ atthÈya hatthakammaÑ
yÈcissÈmÈ”ti cÊvaraÑ pÈrupitvÈ sÈyanhasamaye nagaraÑ pavisitvÈ seÔÔhissa
gharadvÈre aÔÔhaÑsu. JeÔÔhakadÈsÊ kuÔaÑ gahetvÈ udakatitthaÑ gacchantÊ
Paccekabuddhe nagaraÑ pavisante addasa. SeÔÔhi tesaÑ ÈgatakÈraÓaÑ sutvÈ
“amhÈkaÑ okÈso n’atthi, gacchant|”ti Èha.
Atha te nagarÈ nikkhamante jeÔÔhakadÈsÊ kuÔaÑ gahetvÈ pavisantÊ disvÈ
kuÔaÑ otÈretvÈ vanditvÈ onamitvÈ mukhaÑ pidhÈya “ayyÈ nagaraÑ
paviÔÔhamattÈva nikkhantÈ, kiÑ nu kho”ti pucchi. Vass|panÈyikakuÔiyÈ
hatthakammaÑ yÈcituÑ ÈgamimhÈti. LaddhaÑ bhanteti. Na laddhaÑ
upÈsiketi. KiÑ panesÈ kuÔi issareheva kÈtabbÈ, duggatehipi sakkÈ kÈtunti.
Yena kenaci sakkÈti. SÈdhu bhante mayaÑ karissÈma, sve mayhaÑ
bhikkhaÑ gaÓhathÈti
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nimantetvÈ udakaÑ netvÈ puna kuÔaÑ gahetvÈ Ègamma titthamagge ÔhatvÈ
ÈgatÈ avasesadÈsiyo “ettheva hothÈ”ti vatvÈ sabbÈsaÑ ÈgatakÈle Èha “amma
kiÑ niccameva parassa dÈsakammaÑ karissatha, udÈhu dasabhÈvato
muccituÑ icchathÈ”ti. Ajjeva muccitumicchÈma ayyeti. Yadi evaÑ mayÈ
paÒca PaccekabuddhÈ hatthakammaÑ alabhantÈ svÈtanÈya nimantitÈ,
tumhÈkaÑ sÈmikehi ekadivasaÑ hatthakammaÑ dÈpethÈti. TÈ sÈdh|ti
sampaÔicchitvÈ sÈyaÑ aÔavito ÈgatakÈle sÈmikÈnaÑ ÈrocesuÑ. Te sÈdh|ti
jeÔÔhakadÈsassa gehadvÈre sannipatiÑsu.
Atha ne jeÔÔhakadÈsÊ sve tÈtÈ1 PaccekabuddhÈnaÑ hatthakammaÑ
dethÈti ÈnisaÑsaÑ ÈcikkhitvÈ yepi na kÈtukÈmÈ, te gÈÄhena ovÈdena tajjetvÈ
paÔicchÈpesi. SÈ punadivase PaccekabuddhÈnaÑ bhattaÑ datvÈ sabbesaÑ
dÈsaputtÈnaÑ saÒÒaÑ adÈsi. Te tÈvadeva araÒÒaÑ pavisitvÈ dabbasambhÈre
samodhÈnetvÈ sataÑ sataÑ hutvÈ ekekakuÔiÑ ekekaca~kamanÈdiparivÈraÑ
katvÈ maÒcapÊÔhapÈnÊyaparibhojanÊyabhÈjanÈdÊni ÔhapetvÈ PaccekabuddhÈ
temÈsaÑ tattha vasanatthÈya paÔiÒÒaÑ kÈretvÈ vÈrabhikkhaÑ paÔÔhapesuÑ.
Yo attano vÈradivase na sakkoti. Tassa jeÔÔhakadÈsÊ sakagehato ÈharitvÈ
deti. EvaÑ temÈsaÑ jaggitvÈ jeÔÔhakadÈsÊ ekekaÑ dÈsaÑ ekekaÑ sÈÔakaÑ
vissajjÈpesi. PaÒca th|lasÈÔakasatÈni ahesuÑ. TÈni parivattÈpetvÈ
paÒcannaÑ PaccekabuddhÈnaÑ ticÊvarÈni katvÈ adÈsi. PaccekabuddhÈ
yathÈphÈsukaÑ agamaÑsu. Tampi ja~ghasahassaÑ2 ekato kusalaÑ katvÈ
kÈyassa bhedÈ devaloke nibbatti3. TÈni paÒca mÈtugÈmasatÈni kÈlena kÈlaÑ
tesaÑ paÒcannaÑ purisasatÈnaÑ gehe honti, kÈlena kÈlaÑ sabbÈpi
jeÔÔhakadÈsaputtasseva gehe honti. Atha ekasmiÑ kÈle jeÔÔhakadÈsaputto
devalokato cavitvÈ rÈjakule nibbatto, tÈpi paÒcasatÈ devakaÒÒÈ
mahÈbhogakulesu nibbattitvÈ tassa rajje Ôhitassa gehaÑ agamaÑsu. Etena
niyÈmena saÑsarantiyo amhÈkaÑ Bhagavato kÈle Koliyanagare
Devadahanagare ca khattiyakulesu nibbattÈ.
Nandakattheropi pabbajitvÈ arahattaÑ patto, jeÔÔhakadÈsidhÊtÈ vayaÑ
Ègamma SuddhodanamahÈrÈjassa aggamahesiÔÔhÈne ÔhitÈ, itarÈpi tesaÑ
______________________________________________________________
1. SvÈtanÈya (Ka)

2. Tepi ja~ghasahassÈ (SyÈ)

3. NibbattiÑsu (SyÈ)
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tesaÑ rÈjaputtÈnaÑ yeva gharaÑ gatÈ. TÈsaÑ sÈmikÈ paÒcasatÈ rÈjakumÈrÈ
udakacumbaÔakalahe1 Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ pabbajitÈ, rÈjadhÊtaro
tesaÑ ukkaÓÔhanatthaÑ sÈsanaÑ pesetuÑ. Te ukkaÓÔhite BhagavÈ
kuÓÈladahaÑ netvÈ sotÈpattiphale patiÔÔhapetvÈ mahÈsamayadivase arahatte
patiÔÔhÈpesi. TÈpi paÒcasatÈ rÈjadhÊtaro nikkhamitvÈ MahÈpajÈpatiyÈ santike
pabbajiÑsu. AyamÈyasmÈ Nandako etÈva tÈ bhikkhuniyoti evametaÑ vatthu
dÊpetabbaÑ.
RÈjakÈrÈmoti PasenadinÈ karito nagarassa dakkhiÓadisÈbhÈge
Th|pÈrÈmasadise ÔhÈne vihÈro.
399. SammappaÒÒÈya sudiÔÔhanti hetunÈ kÈraÓena vipassanÈpaÒÒÈya
yÈthÈvasarasato diÔÔhaÑ.
401. TajjaÑ tajjanti taÑsabhÈvaÑ taÑsabhÈvaÑ, atthato pana taÑ taÑ
paccayaÑ paÔicca tÈ tÈ vedanÈ uppajjantÊti vuttaÑ hoti.
412. Pagevassa chÈyÈti m|lÈdÊni nissÈya nibbattÈ chÈyÈ paÔhamataraÑ
yeva aniccÈ.
413. AnupahaccÈti anupahanitvÈ. Tattha maÑsaÑ piÓÉaÑ piÓÉaÑ katvÈ
cammaÑ alliyÈpento maÑsakÈyaÑ upahanati nÈma. CammaÑ baddhaÑ
baddhaÑ katvÈ2 maÑse alliyÈpento maÑsakÈyaÑ upahanati nÈma. EvaÑ
akatvÈ. VilimaÑsaÑ nhÈrubandhananti sabbacamme
laggavilÊpanamaÑsameva. AntarÈkilesasaÑyojanabandhananti sabbaÑ
antarakilesameva3 sandhÈya vuttaÑ.
414. Satta kho panimeti kasmÈ ÈhÈti. YÈ hi esÈ paÒÒÈ kilese chindatÊti
vuttÈ, sÈ na ekikÈva attano dhammatÈya chindituÑ sakkoti. YathÈ pana
kuÔhÈrÊ na attano dhammatÈya chejjaÑ chindati, purisassa tajjaÑ vÈyÈmaÑ
paÔicceva chindati, evaÑ na vinÈ chahi bojjha~gehi paÒÒÈ kilese chindituÑ
sakkoti. TasmÈ evamÈha. Tena hÊti yena kÈraÓena tayÈ cha ajjhattikÈni
ÈyatanÈni, cha
______________________________________________________________
1. UdakacumbiÔakalahe (SyÈ)
2. VaÔÔaÑ katvÈ (SÊ), baddhaÑ katvÈ (®ÊkÈ)
3. AntarÈkilesameva (SÊ), antaraÑ kilesameva (SyÈ, Ka)
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bÈhirÈni, cha viÒÒÈÓakÈye, dÊpopamaÑ, rukkhopamaÑ, gÈv|pamaÑ ca
dassetvÈ sattahi bojjha~gehi Èsavakkhayena desanÈ niÔÔhapitÈ, tena kÈraÓena
tvaÑ svepi tÈ bhikkhuniyo ten’eva ovÈdena ovadeyyÈsÊti.
415. SÈ sotÈpannoti yÈ sÈ guÓehi sabbapacchimikÈ, sÈ sotÈpannÈ. SesÈ
pana sakadÈgÈmi-anÈgÈminiyo ca khÊÓÈsavo ca. Yadi evaÑ kathaÑ
paripuÓÓasa~kappÈti. AjjhÈsayapÈrip|riyÈ. YassÈ hi bhikkhuniyÈ evamahosi
“kadÈ nu kho ahaÑ ayyassa Nandakassa dhammadesanaÑ suÓantÊ tasmiÑ
yeva Èsane sotÈpattiphalaÑ sacchikareyyan”ti, sÈ sotÈpattiphalaÑ
sacchÈkÈsi. YassÈ ahosi “sakadÈgÈmiphalaÑ anÈgÈmiphalaÑ arahattan”ti, sÈ
arahattaÑ sacchÈkÈsi. TenÈha BhagavÈ “attamanÈ ceva paripuÓÓasa~kappÈ
cÈ”ti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
NandakovÈdasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
5. RÈhulovÈdasuttavaÓÓanÈ
416. EvaÑ me sutanti RÈhulovÈdasuttaÑ1. Tattha vimuttiparipÈcanÊyÈti
vimuttiÑ paripÈcentÊti vimuttiparipÈcanÊyÈ. DhammÈti pannarasa dhammÈ.
Te saddhindriyÈdÊnaÑ visuddhikÈraÓavasena veditabbÈ. VuttaÑ hetaÑ–
“Assaddhe puggale parivajjayato saddhe puggale sevato bhajato
payirupÈsato pasÈdanÊye suttante paccavekkhato imehi tÊhÈkÈrehi
saddhindriyaÑ visujjhati. KusÊte puggale parivajjayato ÈraddhavÊriye
puggale sevato bhajato payirupÈsato sammappadhÈne paccavekkhato
imehi tÊhÈkÈrehi vÊriyindriyaÑ visujjhati. MuÔÔhassatÊ puggale
parivajjayato upaÔÔhitassatÊ puggale sevato bhajato payirupÈsato
satipaÔÔhÈne paccavekkhato imehi tÊhÈkÈrehi satindriyaÑ
______________________________________________________________
1. C|ÄarÈhulovÈdasuttaÑ (PÈÄi)
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visujjhati. AsamÈhite puggale parivajjayato samÈhite puggale sevato
bhajato payirupÈsato jhÈnavimokkhe paccavekkhato imehi tÊhÈkÈrehi
samÈdhindriyaÑ visujjhati. DuppaÒÒe puggale parivajjayato paÒÒavante
puggale sevato bhajato payirupÈsato gambhÊraÒÈÓacariyaÑ
paccavekkhato imehi tÊhÈkÈrehi paÒÒindriyaÑ visujjhati. Iti ime paÒca
puggale parivajjayato paÒca puggale sevato bhajato payirupÈsato paÒca
suttantakkhandhe paccavekkhato imehi pannarasahi ÈkÈrehi imÈni
paÒcindriyÈni visujjhantÊ”ti1.

Aparepi pannarasa dhammÈ vimuttiparipÈcanÊyÈ–saddhÈdÊni
paÒcimÈni indriyÈni, aniccasaÒÒÈ, anicce dukkhasaÒÒÈ, dukkhe anattasaÒÒÈ,
pahÈnasaÒÒÈ, virÈgasaÒÒÈti imÈ paÒca nibbedhabhÈgiyÈ saÒÒÈ,
meghiyattherassa kathitÈ kalyÈÓamittatÈdayo paÒcadhammÈti. KÈya pana
velÈya Bhagavato etadahosÊti. Pacc|sasamaye lokaÑ volokentassa.
419. AnekÈnaÑ devatÈsahassÈnanti2 ÈyasmatÈ RÈhulena
Padumuttarassa Bhagavato pÈdam|le PÈlitanÈgarÈjakÈle patthanaÑ
paÔÔhapentena saddhiÑ patthanaÑ paÔÔhapitadevatÈ yeva. TÈsu pana kÈci
bh|maÔÔhakÈ devatÈ, kÈci antalikkhakÈ, kÈci CÈtumahÈrÈjikÈ, kÈci devaloke,
kÈci brahmaloke nibbattÈ. ImasmiÑ pana divase sabbÈ ekaÔÔhÈne
andhavanasmiÑ yeva sannipatitÈ. Dhammacakkhunti UpÈli-ovÈda3
DÊghanakhasuttesu4 ( )5 paÔhamamaggo dhammacakkhunti vutto,
brahmÈyusutte6 tÊÓi phalÈni, imasmiÑ sutte cattÈro maggÈ cattÈri ca phalÈni
dhammacakkhunti veditabbÈni. Tattha hi kÈci devatÈ sotÈpannÈ ahesuÑ,
kÈci sakadÈgÈmÊ, anÈgÈmÊ, khÊÓÈsavÈ. TÈsaÒca pana devatÈnaÑ ettakÈti
gaÓanavasena paricchedo n’atthi. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
RÈhulovÈdasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
______________________________________________________________
1. Khu 9. 198 piÔÔhe PaÔisambhidÈmagge.
3. Ma 2. 43 piÔÔhe.
5. (Œsivis|pamasuttesu) (Ka)

2. AnekÈni devatÈsahassÈnÊti (SÊ, SyÈ)
4. Ma 2. 168 piÔÔhe.
6. Ma 2. 346 piÔÔhe.
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6. ChachakkasuttavaÓÓanÈ
420. EvaÑ me sutanti ChachakkasuttaÑ. Tattha ÈdikalyÈÓanti Èdimhi
kalyÈÓaÑ bhaddakaÑ niddosaÑ katvÈ desessÈmi. MajjhapariyosÈnesupi
es’eva nayo. Iti BhagavÈ ariyavaÑsaÑ navahi, mahÈsatipaÔÔhÈnaÑ sattahi,
mahÈ-assapuraÑ sattahi yeva padehi thomesi, idaÑ pana suttaÑ navahi
padehi thomesi.
VeditabbÈnÊti sahavipassanena maggena jÈnitabbÈni. ManÈyatanena
tebh|makacittameva kathitaÑ, dhammÈyatanena bahiddhÈ
tebh|makadhammÈ ca, manoviÒÒÈÓena ÔhapetvÈ dve paÒcaviÒÒÈÓÈni sesaÑ
bÈvÊsatividhaÑ lokiyavipÈkacittaÑ. PhassavedanÈ
yathÈvuttavipÈkaviÒÒÈÓasampayuttÈva. TaÓhÈti vipÈkavedanÈpaccayÈ
javanakkhaÓe uppannataÓhÈ.
422. Cakkhu attÈti pÈÔiyekko anusandhi. HeÔÔhÈ kathitÈnaÑ hi dvinnaÑ
saccÈnaÑ anattabhÈvadassanatthaÑ ayaÑ desanÈ ÈraddhÈ. Tattha na
upapajjatÊti na yujjati. VetÊti vigacchati nirujjhati.
424. AyaÑ kho pana bhikkhaveti ayampi pÈÔiyekko anusandhi. AyaÑ
hi desanÈ tiÓÓaÑ gÈhÈnaÑ vasena vaÔÔaÑ dassetuÑ ÈraddhÈ. DukkhaÑ
samudayoti dvinnaÑ saccÈnaÑ vasena vaÔÔaÑ dassetuntipi vadanti yeva.
EtaÑ mamÈti-ÈdÊsu taÓhÈ mÈna diÔÔhigÈhÈva veditabbÈ. SamanupassatÊti
gÈhattayavasena passati.
EvaÑ vaÔÔaÑ dassetvÈ idÈni tiÓÓaÑ gÈhÈnaÑ paÔipakkhavasena,
nirodho maggoti imesaÑ vÈ dvinnaÑ saccÈnaÑ vasena vivaÔÔaÑ dassetuÑ
ayaÑ kho panÈti-ÈdimÈha. NetaÑ mamÈti-ÈdÊni taÓhÈdÊnaÑ
paÔisedhavacanÈni. SamanupassatÊti aniccaÑ dukkhamanattÈti passati.
425. EvaÑ vivaÔÔaÑ dassetvÈ idÈni tiÓÓaÑ anusayÈnaÑ vasena puna
vaÔÔaÑ dassetuÑ cakkhuÒca bhikkhaveti-ÈdimÈha. Tattha abhinandatÊtiÈdÊni taÓhÈdiÔÔhivasen’eva vuttÈni. AnusetÊti appahÊno hoti. DukkhassÈti
vaÔÔadukkhakilesadukkhassa.
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426. EvaÑ tiÓÓaÑ anusayÈnaÑ vasena vaÔÔaÑ kathetvÈ idÈni tesaÑ
paÔikkhepavasena vivaÔÔaÑ dassento puna cakkhuÒcÈti-ÈdimÈha. AvijjaÑ
pahÈyÈti vaÔÔam|likaÑ avijjaÑ pajahitvÈ. Vijjanti arahattamaggavijjaÑ
uppÈdetvÈ.
427. ®hÈnametaÑ vijjatÊti ettaken’eva kathÈmaggena vaÔÔavivaÔÔavasena
desanaÑ matthakaÑ pÈpetvÈ puna tadeva sampiÓÉetvÈ dassento evaÑ
passaÑ bhikkhaveti-ÈdimÈha. SaÔÔhimattÈnaÑ bhikkh|nanti ettha
anacchariyametaÑ, yaÑ sayameva TathÈgate desente saÔÔhi bhikkh|
arahattaÑ pattÈ. ImaÑ hi suttaÑ DhammasenÈpatimhi kathentepi saÔÔhi
bhikkh| arahattaÑ pattÈ, MahÈmoggallÈne kathentepi, asÊtimahÈtheresu
kathentesupi pattÈ eva. Etampi anacchariyaÑ. MahÈbhiÒÒappattÈ hi te
sÈvakÈ.
AparabhÈge pana TambapaÓÓidÊpe MÈleyyadevatthero1 nÈma
heÔÔhÈlohapÈsÈde idaÑ suttaÑ kathesi. TadÈpi saÔÔhi bhikkh| arahattaÑ
pattÈ. YathÈ ca lohapÈsÈde, evaÑ thero MahÈmaÓÉapepi idaÑ suttaÑ
kathesi. MahÈvihÈrÈ nikkhamitvÈ CetiyapabbataÑ gato, tatthÈpi kathesi.
Tato SÈkiyavaÑsavihÈre2, K|ÔÈlivihÈre, Antarasobbhe, Mutta~gaÓe3,
VÈtakapabbate4, PÈcinagharake, DÊghavÈpiyaÑ, Lokandare, NomaÓÉalatale5
kathesi. Tesupi ÔhÈnesu saÔÔhi saÔÔhi bhikkh| arahattaÑ pattÈ. Tato
nikkhamitvÈ pana thero CittalapabbataÑ gato. TadÈ ca CittalapabbatavihÈre
atirekasaÔÔhivasso mahÈthero, pokkharaÓiyaÑ KuruvakatitthaÑ nÈma
paÔicchannaÔÔhÈnaÑ atthi, tattha thero nhÈyissÈmÊti otiÓÓo. Devatthero tassa
santikaÑ gantvÈ nhÈpemi bhanteti Èha. Thero paÔisanthÈren’eva
“MÈleyyadevo nÈma atthÊti vadanti, so ayaÑ bhavissatÊ”ti ÒatvÈ tvaÑ devoti
Èha. Œma bhanteti. SaÔÔhivassaddhÈnaÑ me Èvuso koci sarÊraÑ hatthena
phusituÑ nÈma na labhi, tvaÑ pana nhÈpehÊti uttaritvÈ tÊre nisÊdi.
Thero sabbampi hatthapÈdÈdiparikammaÑ katvÈ mahÈtheraÑ nhÈpesi.
TaÑdivasaÒca dhammassavanadivaso hoti. Atha mahÈthero “deva amhÈkaÑ
dhammadÈnaÑ dÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti Èha. Thero sÈdhu bhanteti sampaÔicchi.
Attha~gate
______________________________________________________________
1. Maliyadevatthero (SÊ)
3. Muti~gaÓe (SÊ)
5. GameÓÉavÈle (SÊ)

2. SÈkiyava~kavihÈre (SyÈ), sÈkiyaca~kavihÈre (Ka)
4. Hita~kapabbate (Ka)
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s|riye dhammassavanaÑ ghosesuÑ. AtikkantasaÔÔhivassÈva saÔÔhi mahÈtherÈ
dhammassavanatthaÑ agamaÑsu. Devatthero sarabhÈÓÈvasÈne imaÑ suttaÑ
Èrabhi, suttantapariyosÈne ca saÔÔhi mahÈtherÈ arahattaÑ pÈpuÓiÑsu. Tato
TissamahÈvihÈraÑ gantvÈ kathesi, tasmimpi saÔÔhi therÈ. Tato
NÈgamahÈvihÈre KÈÄakacchagÈme kathesi, tasmimpi saÔÔhi therÈ. Tato
kalyÈÓiÑ gantvÈ tattha cÈtuddase heÔÔhÈpÈsÈde kathesi, tasmimpi saÔÔhi
therÈ. Uposathadivase uparipÈsÈde kathesi, tasmimpi saÔÔhi therÈti evaÑ
Devatthereyeva idaÑ suttaÑ kathente saÔÔhiÔÔhÈnesu saÔÔhi saÔÔhi janÈ
arahattaÑ pattÈ.
AmbilakÈÄakavihÈre pana TipiÔakac|ÄanÈgatthere imaÑ suttaÑ kathente
manussaparisÈ gÈvutaÑ ahosi, devaparisÈ yojanikÈ. SuttapariyosÈne
sahassabhikkh| arahattaÑ pattÈ, devesu pana tato tato ekekova1 puthujjano
ahosÊti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
ChachakkasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
7. MahÈsaÄÈyatanikasuttavaÓÓanÈ
428. EvaÑ me sutanti MahÈsaÄÈyatanikasuttaÑ. Tattha
mahÈsaÄÈyatanikanti mahantÈnaÑ channaÑ ÈyatanÈnaÑ jotakaÑ
dhammapariyÈyaÑ.
429. AjÈnanti sahavipassanena maggena ajÈnanto. UpacayaÑ
gacchantÊti vuÉÉhiÑ gacchanti, vasibhÈvaÑ gacchantÊti attho. KÈyikÈti
paÒcadvÈrikadarathÈ. CetasikÈti manodvÈrikadarathÈ. SantÈpÈdÊsupi es’eva
nayo.
430. KÈyasukhanti paÒcadvÈrikasukhaÑ. Cetosukhanti
manodvÈrikasukhaÑ. Ettha ca paÒcadvÈrikajavanena samÈpajjanaÑ vÈ
vuÔÔhÈnaÑ vÈ n’atthi, uppannamattakameva hoti. ManodvÈrikena sabbaÑ
hoti. AyaÒca maggavuÔÔhÈnassa paccayabh|tÈ balavavipassanÈ, sÈpi
manodvÈriken’eva hoti.
______________________________________________________________
1. Ekova (®ÊkÈ)
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431. TathÈbh|tassÈti1 kusalacittasampayuttacetosukhasama~gÊbh|tassa.
Pubbeva kho panassÈti assa bhikkhuno vÈcÈkammantÈjÊvÈ pubbasuddhikÈ
nÈma Èdito paÔÔhÈya parisuddhÈva honti.
DiÔÔhisa~kappavÈyÈmasatisamÈdhisa~khÈtÈni pana paÒca~gÈni
sabbatthakakÈrÈpaka~gÈni nÈma. EvaÑ lokuttaramaggo aÔÔha~giko vÈ
satta~giko vÈ hoti.
VitaÓÉavÈdÊ pana “yÈ tathÈbh|tassa diÔÔhÊ”ti imameva suttapadesaÑ
gahetvÈ “lokuttaramaggo paÒca~giko”ti vadati. So “evamassÈyaÑ ariyo
aÔÔha~giko maggo bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchatÊ”ti iminÈ anantaravacanen’eva
paÔisedhitabbo. Uttari ca evaÑ saÒÒÈpetabbo–lokuttaramaggo paÒca~giko
nÈma n’atthi, imÈni pana paÒca sabbatthakakÈrÈpaka~gÈni maggakkhaÓe
virativasena p|renti. “YÈ cat|hi vacÊduccaritehi Èrati viratÊ”ti evaÑ
vuttaviratÊsu hi micchÈvÈcaÑ pajahati, sammÈvÈcaÑ bhÈveti, evaÑ
sammÈvÈcaÑ bhÈventassa imÈni paÒca~gikÈni na vinÈ, saheva viratiyÈ
p|renti. SammÈkammantÈjÊvesupi es’eva nayo. Iti vacÊkammÈdÊni Èdito
paÔÔhÈya parisuddhÈn’eva vaÔÔanti. ImÈni pana paÒca
sabbatthakakÈrÈpaka~gÈni virativasena parip|rentÊti paÒca~giko maggo
nÈma n’atthi. Subhaddasuttepi2 cetaÑ vuttaÑ “yasmiÑ kho Subhadda
dhammavinaye ariyo aÔÔha~giko maggo”ti. AÒÒesu ca anekesu suttasatesu
aÔÔha~gikova maggo Ègatoti.
433. CattÈropi satipaÔÔhÈnÈti maggasampayuttÈva cattÈro satipaÔÔhÈnÈ.
SammappadhÈnÈdÊsupi es’eva nayo. YuganandhÈti3
ekakkhaÓikayuganandhÈ. Etehi aÒÒasmiÑ khaÓe samÈpatti, aÒÒasmiÑ
vipassanÈti evaÑ nÈnÈkhaÓikÈpi honti, ariyamagge pana ekakkhaÓikÈ.
VijjÈ ca vimutti cÈti arahattamaggavijjÈ ca phalavimutti ca. SesaÑ
sabbattha uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
MahÈsaÄÈyatanikasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
______________________________________________________________
1. YathÈbh|tassÈti (SÊ)

2. DÊ 2. 124 piÔÔhe.

3. YuganaddhÈti (Ka)
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8. NagaravindeyyasuttavaÓÓanÈ
435. EvaÑ me sutanti NagaravindeyyasuttaÑ1. Tattha samavisamaÑ
carantÊti kÈlena samaÑ caranti, kÈlena visamaÑ. Samacariyampi hetanti
samacariyampi hi etaÑ.
437. Ke ÈkÈrÈti kÈni kÈraÓÈni. Ke anvayÈti kÈ anubuddhiyo. N’atthi
kho pana tatthÈti kasmÈ Èha, nanu araÒÒe haritatiÓacampakavanÈdivasena
atimanuÒÒÈ r|pÈdayo paÒca kÈmaguÓÈ atthÊti. No n’atthi, na panetaÑ
vanasaÓÉena kathitaÑ, itthir|pÈdÊni pana sandhÈyetaÑ kathitaÑ. TÈni hi
purisassa cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhanti. YathÈha “nÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ
ekar|pampi samanupassÈmi, yaÑ evaÑ purisassa cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati,
yathayidaÑ bhikkhave itthir|paÑ. Itthir|paÑ bhikkhave purisassa cittaÑ
pariyÈdÈya tiÔÔhatÊ”ti2 vitthÈretabbaÑ. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
NagaravindeyyasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
9. PiÓÉapÈtapÈrisuddhisuttavaÓÓanÈ
438. EvaÑ me sutanti PiÓÉapÈtapÈrisuddhisuttaÑ. Tattha paÔisallÈnÈti
phalasamÈpattito.
VippasannÈnÊti okÈsavasenetaÑ vuttaÑ. PhalasamÈpattito hi vuÔÔhitassa
paÒcahi pasÈdehi patiÔÔhitokÈso vippasanno hoti, chavivaÓÓo parisuddho.
TasmÈ evamÈha. SuÒÒatavihÈrenÈti suÒÒataphalasamÈpattivihÈrena.
MahÈpurisavihÈroti BuddhapaccekabuddhatathÈgatamahÈsÈvakÈnaÑ
mahÈpurisÈnaÑ vihÈro. Yena cÈhaÑ maggenÈti-ÈdÊsu vihÈrato paÔÔhÈya
yÈva gÈmassa indakhÊlÈ esa paviÔÔhamaggo nÈma, antogÈmaÑ pavisitvÈ
gehapaÔipÈÔiyÈ caritvÈ yÈva nagaradvÈrena nikkhamanÈ esa caritabbapadeso
nÈma, bahi indakhÊlato paÔÔhÈya yÈva vihÈrÈ esa paÔikkantamaggo nÈma.
PaÔighaÑ vÈpi cetasoti citte
______________________________________________________________
1. NagaravindisuttaÑ (Ka)

2. AÑ 1. 1 piÔÔhe.
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paÔihaÒÒanakilesajÈtaÑ kiÒci atthi natthÊti. AhorattÈnusikkhinÈti divasaÒca
rattiÒca anusikkhantena.
440. PahÊnÈ nu kho me paÒca kÈmaguÓÈti-ÈdÊsu ekabhikkhussa
paccavekkhaÓÈ nÈnÈ, nÈnÈbhikkh|naÑ paccavekkhaÓÈ nÈnÈti. KathaÑ? Eko
hi bhikkhu pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto pattacÊvaraÑ paÔisÈmetvÈ
vivittokÈse nisinno paccavekkhati “pahÊnÈ nu kho me paÒcakÈmaguÓÈ”ti. So
“appahÊnÈ”ti ÒatvÈ vÊriyaÑ paggayha anÈgÈmimaggena
paÒcakÈmaguÓikarÈgaÑ samugghÈÔetvÈ maggÈnantaraÑ phalaÑ
phalÈnantaraÑ maggaÑ tato vuÔÔhÈya paccavekkhanto “pahÊnÈ”ti pajÈnÈti.
NÊvaraÓÈdÊsupi es’eva nayo. EtesaÑ pana arahattamaggena pahÈnÈdÊni
honti, evaÑ ekabhikkhussa nÈnÈpaccavekkhaÓÈ hoti. EtÈsu pana
paccavekkhaÓÈsu aÒÒo bhikkhu ekaÑ paccavekkhaÓaÑ paccavekkhati, aÒÒo
ekanti evaÑ nÈnÈbhikkh|naÑ nÈnÈpaccavekkhaÓÈ hoti. SesaÑ sabbattha
uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
PiÓÉapÈtapÈrisuddhisuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
10. IndriyabhÈvanÈsuttavaÓÓanÈ
453. EvaÑ me sutanti IndriyabhÈvanÈsuttaÑ. Tattha Gaja~galÈyanti1
evaÑnÈmake nigame. SuveÄuvaneti SuveÄu nÈma ekÈ rukkhajÈti, tehi
saÒchanno MahÈvanasaÓÉo, tattha viharati. CakkhunÈ r|paÑ na passati,
sotena saddaÑ na suÓÈtÊti cakkhunÈ r|paÑ na passitabbaÑ, sotena saddo na
sotabboti evaÑ desetÊti adhippÈyena vadati.
AÒÒathÈ ariyassa vinayeti iminÈ BhagavÈ attano sÈsane asadisÈya
indriyabhÈvanÈya kathanatthaÑ ÈlayaÑ akÈsi. AthÈyasmÈ Œnando “SatthÈ
ÈlayaÑ dasseti, handÈhaÑ imissaÑ parisati bhikkhusaÑghassa
indriyabhÈvanÈkathaÑ kÈremÊ”ti SatthÈraÑ yÈcanto etassa
______________________________________________________________
1. Kaja~galÈyanti (SÊ)
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BhagavÈti-ÈdimÈha. Athassa BhagavÈ indriyabhÈvanaÑ kathento tena
hÈnandÈti-ÈdimÈha.
454. Tattha yadidaÑ upekkhÈti yÈ esÈ vipassanupekkhÈ nÈma, esÈ santÈ
esÈ paÓÊtÈ, atappikÈti attho. Iti ayaÑ bhikkhu cakkhudvÈre r|pÈrammaÓamhi
iÔÔhe ÈrammaÓe manÈpaÑ, aniÔÔhe amanÈpaÑ, majjhatte manÈpÈmanÈpaÒca
cittaÑ, tassa rajjituÑ vÈ dussituÑ vÈ muyhituÑ vÈ adatvÈva pariggahetvÈ
vipassanaÑ majjhatte Ôhapeti. CakkhumÈti sampannacakkhu visuddhanetto.
CakkhÈbÈdhikassa hi uddhaÑ ummÊlananimmÊlanaÑ na hoti, tasmÈ so na
gahito.
456. ¢sakaÑpoÓeti1 rathÊsÈ viya uÔÔhahitvÈ Ôhite.
461. PaÔik|le appaÔik|lasaÒÒÊti-ÈdÊsu paÔik|le mettÈpharaÓena vÈ
dhÈtuso upasaÑhÈrena vÈ appaÔik|lasaÒÒÊ viharati, appaÔik|le
asubhapharaÓena vÈ aniccato upasaÑhÈrena vÈ paÔik|lasaÒÒÊ viharati.
Sesapadesupi es’eva nayo. TadubhayaÑ abhinivajjetvÈ majjhatto hutvÈ
viharitukÈmo kiÑ karotÊti. IÔÔhÈniÔÔhesu ÈpÈthagatesu n’eva somanassiko na
domanassiko hoti. VuttaÑ hetaÑ–
KathaÑ paÔik|le appaÔik|lasaÒÒÊ viharati, aniÔÔhasmiÑ vatthusmiÑ
mettÈya vÈ pharati, dhÈtuto vÈ upasaÑharati, evaÑ paÔik|le
appaÔik|lasaÒÒÊ viharati. KathaÑ appaÔik|le paÔik|lasaÒÒÊ viharati,
iÔÔhasmiÑ vatthusmiÑ asubhÈya vÈ pharati, aniccato vÈ upasaÑharati,
evaÑ appaÔik|le paÔik|lasaÒÒÊ viharati. KathaÑ paÔik|le ca appaÔik|le
ca appaÔik|lasaÒÒÊ viharati, aniÔÔhasmiÒca iÔÔhasmiÒca vatthusmiÑ
mettÈya vÈ pharati, dhÈtuto vÈ upasaÑharati, evaÑ paÔik|le ca
appaÔik|le ca appaÔik|lasaÒÒÊ viharati. KathaÑ appaÔik|le ca paÔik|le ca
paÔik|lasaÒÒÊ viharati, iÔÔhasmiÒca aniÔÔhasmiÒca vatthusmiÑ asubhÈya
vÈ pharati, aniccato vÈ upasaÑharati, evaÑ appaÔik|le ca paÔik|le ca
paÔik|lasaÒÒÊ
______________________________________________________________
1. ¢sakapoÓeti (SÊ)
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viharati. KathaÑ paÔik|le ca appaÔik|le ca tadubhayaÑ abhinivajjetvÈ
upekkhako viharati sato sampajÈno, idha bhikkhu cakkhunÈ r|paÑ
disvÈ n’eva sumano hoti na dummano, upekkhako viharati sato
sampajÈno -pa- manasÈ dhammaÑ viÒÒÈya n’eva sumano hoti na
dummano, upekkhako viharati sato sampajÈno. EvaÑ paÔik|le ca
appaÔik|le ca tadubhayaÑ abhinivajjetvÈ upekkhako viharati sato
sampajÈnoti1.
Imesu ca tÊsu nayesu paÔhamanaye manÈpaÑ amanÈpaÑ

manÈpÈmanÈpanti saÑkilesaÑ vaÔÔati, nikkilesaÑ vaÔÔati. Dutiyanaye
saÑkilesaÑ, tatiyanaye saÑkilesanikkilesaÑ vaÔÔati. Puna vuttaÑ
“paÔhamaÑ saÑkilesaÑ vaÔÔati, dutiyaÑ saÑkilesampi nikkilesampi, tatiyaÑ
nikkilesameva vaÔÔatÊ”ti. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti.
PapaÒcas|daniyÈ MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈya
IndriyabhÈvanÈsuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
PaÒcamavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

UparipaÓÓÈsaÔÔhakathÈ niÔÔhitÈ.

Yo cÈyaÑ “sabbadhammam|lapariyÈyaÑ vo bhikkhave desessÈmÊ”ti
ÈraddhattÈ ÈdikalyÈÓo, majjhe “suttaÑ geyyaÑ veyyÈkaraÓaÑ gÈthÈ udÈnaÑ
itivuttakaÑ jÈtakaÑ abbhutadhammaÑ vedallan”ti vacanato majjhekalyÈÓo,
sanniÔÔhÈne “ariyo bhÈvitindriyo”ti vacanato pariyosÈnakalyÈÓoti
tividhakalyÈÓo MajjhimanikÈyo “mahÈvipassanÈ nÈmÈyan”ti vutto, so
vaÓÓanÈvasena samatto hoti.
______________________________________________________________
1. Khu 9. 390 piÔÔhe.
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NigamanakathÈ
EttÈvatÈ ca–
ŒyÈcito sumatinÈ therena Bhadantabuddhamittena1,
Pubbe may|rad|tapaÔÔanamhi saddhiÑ nivasantena.
ParavÈda2vidhaÑsanassa MajjhimanikÈyaseÔÔhassa,
YamahaÑ PapaÒcas|danimaÔÔhakathaÑ kÈtumÈrabhiÑ.
SÈ hi MahÈ-aÔÔhakathÈya sÈramÈdÈya niÔÔhitÈ esÈ,
SattuttarasatamattÈya PÈÄiyÈ bhÈÓavÈrehi.
Ek|nasaÔÔhimatto Visuddhimaggopi bhÈÓavÈrehi,
AtthappakÈsanatthÈya ÈgamÈnaÑ kato yasmÈ.
TasmÈ tena sahÈ’yaÑ gÈthÈgaÓanÈnayena AÔÔhakathÈ,
SamadhikachasaÔÔhisatamiti3 viÒÒeyyÈ bhÈÓavÈrÈnaÑ4.
SamadhikachasaÔÔhisatapamÈÓamiti bhÈÓavÈrato esÈ5,
SamayaÑ pakÈsayantÊ6 MahÈvihÈrÈdhivÈsÊnaÑ7.
M|laÔÔhakathÈsÈraÑ ÈdÈya mayÈ imaÑ karontena,
YaÑ puÒÒamupacitaÑ tena hotu loko sadÈ sukhitoti.
ParamavisuddhasaddhÈbuddhivÊriyappaÔimaÓÉitena
sÊlÈcÈrajjavamaddavÈdiguÓasamudayasamuditena
sakasamayasamayantaragahanajjhogÈhanasamatthena
paÒÒÈveyyattiyasamannÈgatena TipiÔakapariyattippabhede sÈÔÔhakathe Satthu
sÈsane appaÔihataÒÈÓappabhÈvena mahÈveyyÈkaraÓena
karaÓasampattijanitasukhaviniggatamadhurodÈravacanalÈvaÓÓayuttena
yuttamuttavÈdinÈ vÈdÊvarena mahÈkavinÈ pabhinnapaÔisambhidÈparivÈre
chaÄabhiÒÒÈdippabhedaguÓappaÔimaÓÉite uttarimanussadhamme
suppatiÔÔhitabuddhÊnaÑ theravaÑsappadÊpÈnaÑ therÈnaÑ
MahÈvihÈravÈsÊnaÑ vaÑsÈla~kÈrabh|tena vipulavisuddhabuddhinÈ
Buddhaghosoti gar|hi gahitanÈmadheyyena therena katÈ ayaÑ
PapaÒcas|danÊ nÈma MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈ–
______________________________________________________________
1. Bhadantabuddhaputtena (Ka)
4. BhÈÓavÈrehi (SyÈ, Ka)
7. MahÈvihÈravÈsÊnaÑ (SyÈ, Ka)

2. ParavÈdavÈdi (SÊ)
5. EvaÑ (SyÈ, Ka)

3. ...sataÑ (SyÈ, Ka)
6. PakÈsayantiÑ (SyÈ)
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TÈva tiÔÔhatu lokasmiÑ, lokanittharaÓesinaÑ.
DassentÊ kulaputtÈnaÑ, nayaÑ diÔÔhivisuddhiyÈ.
YÈva Buddhoti nÈmampi, suddhacittassa tÈdino.
Lokamhi lokajeÔÔhassa, pavattati Mahesinoti.

PapaÒcas|danÊ nÈma
MajjhimanikÈyaÔÔhakathÈ sabbÈkÈrena niÔÔhitÈ.
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SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

AkasiralÈbhÊ
113
AkicchalÈbhÊ
113
AkiriyavÈdÈ
96
AkilantakÈyÈ
129
AkuppaÑ
113
Akkosissanti
234
Agada~gÈraÑ
2
AggaÄaphalakaÑ
103
AgÈravo
27
AggÈ
12
Aggo
132
A~ganteva sa~khaÑ gacchati 141
AcittÊkatvÈ
54
Aciraparinibbute Bhagavati
47
AccÈraddhavÊriyaÑ
148
AccinÈnattaÑ
144
Ajjeva kiccamÈtappaÑ
170
AjjhattabahiddhÈ
114
Ajjhattameva
102, 114
AjjhattikabÈhirÈni
73
AjjhattaÑ
114
AjjhattaÑ vÈ
28
AjjhattaÑ asaÓÔhitaÑ
190
AjjhattaÑ suÒÒataÑ
114
AjjhÈjÊve vÈ
adhipÈtimokkhe vÈ
25

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[A]
AjjhupekkhitÈ hoti
101
AÒÒathÈ hoti
191
AÒÒamaÒÒakhÈdikÈ
151
AÒÒÈ
34
AÒÒÈ udapÈdi
139
AÒÒÈ paÒÒatti
89
AÒÒaÑ SatthÈraÑ
79
AÔÔha disÈ vidhÈvati
190
AÔÔhÈnaÑ
74
AÔÔhicchinnÈ
146
AÓuÑ
34
AtanditaÑ
171
AtammayataÑ
189
AtammayatÈ
68
AtinijjhÈyitattaÑ
148
AtipassitvÈ
141
AtilÊnavÊriyaÑ
148
AtisÈro
193
AtÊtaÑ
170, 186
AttabyÈbÈdhÈyapi manteti
54
Attamano
190
Attena vÈ attaniyena vÈ
42
Atthato ceva nÈnaÑ
byaÒjanato ca
18
Atthato hi kho sameti
19
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[A]
Atthi kho pana sa~khÈrÈnaÑ
nirodho
12
Atthi ca sÈ samÈpatti
181
Atthi bhikkhave upekkhÈ
ÈkÈsÈnaÒcÈyatananissitÈ
189
Atthi bhikkhave upekkhÈ
r|pesu
189
Atthetanti iti viditvÈ
12
AthÈparaÑ viÒÒÈÓaÑyeva
avasissati
209
AdaÄhadiÔÔhi
20
AdukkhamasukhavedaniyaÑ
kammaÑ
182
AdukkhamasukhaÑ
17
Adhammo
31
AdhikaraÓasamathÈ
28
AdhikaraÓÈni
28
AdhikaraÓÈnaÑ
28, 33
AdhiciÓÓaÑ te viparÈvattaÑ
21
AdhiÔÔhÈti
104
AdhiÔÔhÈya manasÈ
39
AdhibandhaÑ nigaccheyya
151
AdhimÈnena
34
Adhimuccati
105
AdhimokkhasampasÈdo
40
AdhivuttipadÈni
11
AdhunÈ kÈla~kato
21
AnajjhositÈ
213
AnattakatÈni
53
Anaddhabh|taÑ
7

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[A]
Anadhimucchito
7
AnabhinanditÈ
213
AnabhinanditÈni sÊtÊ
bhavissanti
213
AnalaÒca te antarÈyÈya
37
AnavakkantÈ pÈpimatÈ
116
AnavakÈso
74
Anavassuto
189, 190
AnassÈsikaÑ
63
AnÈgamanadiÔÔhiko
54
AnÈdÊnavadassÈvino
187
Anvadeva rÈjÈ cakkavattÊ
saddhiÑ catura~giniyÈ
senÈya
155
AnvÈgameti
173
AnvÈvattanti
117
AniccataÑ
186
AniccasaÒÒÈbhÈvanÈnuyogaÑ 98
AniccÈ
38
AnimittaÑ
109, 110
Anissito
60
AnÊghÈ
91
AnuggÈhakÈ
218
AnuÔÔhitÈya
103
AnuttariyÈ akkhÈyati
12
Anuttaresu vimokkhesu
186
AnuttaraÑ
110
AnuddhaÑseyya
36
Anudhammo
21, 210
AnupadadhammavipassanaÑ 58
AnupadavavatthitÈ honti
59

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[A]
AnuparidhÈvanti
anuparivattanti
AnupavajjaÑ
AnupasamasaÑvattanike
AnupÈdÈnohamasmi
AnupÈdÈya na paritasseyya
AnupÈdÈ paritassanÈ
AnupÈyo
AnubandhituÑ
AnubyaÒjanaso
AnuvÈdÈdhikaraÓaÑ
AnuviloketvÈ
AnusaÒÒÈyamÈno
AnusayÈ
Anussarissati
AnussÈvanena
AnekavihitÈni
Anodhijinassa
Antaraghare
Anto
AntogadhÈvÈssa
AndhakÈrÈ
AndhakÈratimisÈ
ApaÓÓakaÑ
AparantakappikÈ
AparantÈnudiÔÔhino
AparantÈnudiÔÔhiÑ
AparittaÑ
ApariniÔÔhitabhÈvÈya
AparipakkavedanÊyaÑ
ApaviddhaÑ

93
232
22
17
190
191
60
117
139
28
53
48
63
119
75
11
187
139
10
102
126
126
142
10
10
17
39
69
3
54

PadÈnukkamo
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PiÔÔha~ko

[A]
ApubbaÑ acarimaÑ
80, 85
ApekkhavÈ
191
Apettha
44
AppaÒÒÈtÈ
68
AppaÔibaddho
60
AppaÔisandhikÈ
35
AppaÔisaraÓe
22, 48
Appatisso
27
Appattassa pattiyÈ
97
AppanÈ
93
AppamattakaÑ kho
19
AppamÈÓo
126
AppamÈÓaÑ
39
AppavedanÊyaÑ
6
AppÈyukasaÑvattanikÈ -papÈÓÈtipÈtÊ
177
Appesakkho
180
Aphalo
6
AbalaÑ
63
AbyÈbajjhaÑ
69
AbhabbÈbhÈsaÑ
184
AbhabbaÑ
184
Abhikkamanti
229
AbhikkamosÈnaÑ -papaÔikkamo
229
AbhijappÈ
148
AbhijÈtihetu
6
AbhiÒÒÈ desitÈ
24
AbhiÒÒÈsacchikaraÓÊyassa
103
Abhidhamme
18
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[A]
AbhinanditabbaÑ
63
Abhinivisanti
144
Abhinivissa voharati
183, 193
AbhinivesÈ
63
Abhibhuyya lokaÑ
39
Abhibhuyya sabbÈni
parissayÈni
147
Abhiramanti
144
Abhir|pÈ
161
Abhivadati
17
AbhivÈdetabbaÑ
180
AmanasikaritvÈ
108
AmanasikÈro
148
Ambho
164
AmosadhammaÑ
214
AyamantimÈ jÈti
132
Ayamanudhammo
63
Ayamahamasmi
215
Ayamuddeso
185
Ayoniso ummujjissati
181
AyaÑ maggo ayaÑ paÔipadÈ 104
AyaÑ r|pe assÈdo
53
AyaÑ r|pe ÈdÊnavo
53
AraÒÒakuÔikÈyaÑ
140
AraÓo
193
AriyasÈvako
45
AriyÈ
116
AriyÈyetaÑ paÒÒÈya
37
AriyaÑ
92
Arogo
2, 11

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

AlaÑ
AvadhiÑsu naÑ
AvikkhittaÑ avisaÔaÑ
AvijjÈ aÒÒÈÓÈ
Avinayo
AvipÈkajinassa
AvissaÔÔhaÑ
AvedanÊyaÑ
AsakkaccaÑ dÈnaÑ deti
Asa~khatÈ
AsaÒÒÈ sammoho
AssaddhasamannÈgato
AsappÈyÈni
Asappurisakammanto
AsappurisacintÊ
AsappurisadÈnaÑ
AsappurisadiÔÔhi
AsappurisadhammaÑ
Asappurisabhatti
AsappurisamantÊ
AsappurisavÈco
Asappuriso
AssaratanaÑ
AsahatthÈ
AsÈmÈyikaÑ
Asu ca visadoso
AsaÑvutÈ
AsaÑhÊraÑ asaÑkuppaÑ
Aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈ

98
117
190
3
32
187
193
6
54
73
13
53
36
54
54
54
54
67
53
54
54
53
160
54
113
37
126
170
64

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo
[A]
AhitÈya dukkhÈya
devamanussÈnaÑ
AhutvÈ sambhonti
Ahuvamheva mayaÑ
AhetuvÈdÈ
Ahampi sudaÑ
[Œ]
ŒkÈsadhÈtunissitaÑ
Œgatigati na hoti
ŒgatiÑ vÈ gatiÑ vÈ
ŒgamessÈmi
ŒghÈto
Œcariy|paddavena
ŒcikkhanÈ
ŒturÊyati
Œdibrahmacariyako
ŒdiÑyeva
ŒnÈpÈnassati bhikkhave
ŒneÒjapaÔisaÑyuttÈya
ŒneÒjasappÈyÈ
ŒneÒjasaÑyojanena hi
kho visaÑyutto
ŒneÒjÈdhimuttassa
ŒneÒj|pagaÑ
ŒneÒjaÑ
ŒneÒjaÑ samÈpajjati
ŒpattÈdhikaraÓaÑ
Œpatti hoti vÊtikkamo
ŒpÈdikÈ

PiÔÔha~ko
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[Œ]

24
60
1
96
147
63
232
13
97
214
117
217
193
173
182
99
35
41
35
35
41
115
41
28, 30
48
222

ŒpÈdetÈ
218
ŒpodhÈtu
63
ŒbhÈ
105, 144
ŒbhÈya nÈnubhonti
126
Œmake
118
ŒmaÓÉaÑ
104
Œmantesi
229
Œyatane cittaÑ pasÊdati
39
ŒyatanaÑ
186
ŒraÒÒiko
68
Œrati
94
Œraddho
97
ŒrammaÓaÑ
103
Œropito te vÈdo
21
Œropenti
151, 168
Œlimpeyya
210
Œvuto
141
ŒsaÒca anÈsaÒca
142
ŒsattiÑyeva abhivadanti
14
ŒsabhiÑ
132
ŒsabhaÑ
109
ŒsavÈnaÑ khayaÒÈÓÈya
64
ŒÄibandhÈ
103
[I]
IÔÔhÈnaÑ
Iti pecca bhavissÈma
Iti viditvÈ nirupadhi
ItibhavÈbhavahetu
Iti me cakkhuÑ

186
14
37
18
173
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[I]
Itiha tattha sampajÈno
115
Ittheke apasÈdeti
192
IdaÑ r|pe nissaraÓaÑ
53
IdaÑ vatvÈna Sugato
uÔÔhÈyÈsanÈ
173
Idha manusikkhato
39
Idha bhikkhave ekacco
16
IdhÈnanda
33, 44, 183
Imameva kÈyaÑ
109, 110
ImasmiÑ sati idaÑ
73
IsisaÑghanisevitaÑ
231
Issatthe
46
IssÈmanako
180
IssaÑ bandhati
180
[U]
UkkÈmukhe
UkkÈmukhe pakkhipeyya
Ukk|lavikk|laÑ
UkkaÑ bandheyya
UccÈkulÈ
UcchedaÑ
Uttari nissaraÓaÑ
UttariÑ paÒho
UttÈnÊkammaÑ
UttÈsavÈ
Udakassa dhÈrÈ
UdÈyÊ
Udena
Uddesena

105
210
109
210
67
11
61
63
217
191
131
181
131
75

PadÈnukkamo
[U]
Uddesavibha~gaÑ
UddhaÑ saraÑ
Upakkamena
UpaghÈto
UpapattiÑ
Upaddavo
Upadussati
UpadhivepakkÈ
UpadhismiÑ
Upadhisa~khaye vimutto
UpadhÊ honti
Upanidhampi
UpÈyÈ
Upaparikkheyya
UparipÈsÈdavaragatassa
UpavajjakulÈni
Upavicarati
Upasa~kami
Upasaggo
UpasamasukhaÑ
Upasamena
UpasampadÈya
UpasampadaÑ
UpahaÒÒati
UpÈdÈnamakkhÈyati
UpÈdÈnÈ
UpÈdÈne
UpÈdÈnaseÔÔhaÑ kira so
bhante
UpÈdiyamÈno upÈdiyati

PiÔÔha~ko
190
14
3
20
13
70
180
92
37
37
214
250
63
190
152
233
185
23, 47
70
113
231
93
13
193
16, 17
63
169
44
44

PadÈnukkamo
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PiÔÔha~ko

[E]

[U]
Upekkhako
UpekkhÈ
UpekkhÈ nÈtimaÒÒitabbÈ
UpekkhÈyeva avasissati
UpekkhÈsahagataÑ
Uposathikassa
Uposatho
UppannuppannÈnaÑ
Uppalagandho
UppilaÑ
UbbhataÑ tÈdisameva hoti
UbhayabyÈbÈdhÈya
UbhayametaÑ aniccaÑ
UbhayametaÑ mÈradheyyaÑ
Uma~gaÑ
UmmujjamÈno
UyyojanikapaÔisaÑyuttaÑ
UrundaÑ
UÄÈrabhogakulÈ
UÄÈro
UÄÈraÑ pubbenÈparaÑ
visesaÑ jÈnanti

190
61
20
209
149
152
50
28
161
148
167
54
42
38
181
181
114
204
68
126
97

[E]
EkaggataÑ
140
EkaccÈnaÑ adhikaraÓÈnaÑ 32, 33
EkattasitÈ
188
EkattÈ
188
EkattaÑ
108
Ekattha
142

EkantadukkhÊ
15
EkantasukhÊ
15
EkamidaÑ
107
Ekameva disaÑ dhÈvati
190
EkissÈ lokadhÈtuyÈ
79, 85
Etadavoca
56, 71, 144, 150
Etadahosi
206
Etena maccÈ sujjhanti
231
EtaÑ mama
232
EtaÑ santaÑ etaÑ paÓÊtaÑ
42
EtaÑ amataÑ yadidaÑ
anupÈdÈ cittassa vimokkho 45
EvaÑgottÈ
119
EvaÑjaccÈ
119
EvaÑ tattha visujjhati
231
EvaÑdhammÈ
119
EvaÑpaÒÒÈ
119
EvaÑmahiddhikÈ
126
EvaÑr|po siyaÑ
51
EvaÑvÈdino bhikkhave
NigaÓÔhÈ
1
EvaÑvimuttÈ
120
EvaÑvihÈrÊ
119
EvaÑvedano
52
EvaÑ santametaÑ
116
EvaÑ sante
1, 6, 117
EvaÑ santaÑ
116
EvaÑsÊlÈ
119
EsaniyÈ
2
Eseyya
2
Esevanto dukkhassa
232
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PiÔÔha~ko
[ Ka ]

[O]
OkkalÈ
OkoÔimako
Oghassa nittharaÓÈ akkhÈtÈ
OtÈraÑ
Odaheyya
OphuÔo
ObhÈso
ObhÈsaÒceva saÒjÈnÈma
Oraso
Olambanti
OlÊyasi
Ovadanti anusÈsanti
OÄÈrikaÑ

96
151
44
103
2
141
148
147
62
150
230
97
12

[ Ka ]
KaccimetaÑ bhante
KaÒci sa~khÈraÑ
KaÔaggahena
KathÈpÈbhataÑ
Kathine cÊvaraÑ
KantÈnaÑ
KantaÑ
Kappo
KamattÈnaÑ phusissanti
Kammanto
KammadÈyÈdÈ
KammapaÔisaraÓÈ
Kammabandh|
KammayonÊ
KammassakÈ

107
74
163
24
138
186
113
10
53
47
177
177
177
177
177

Kammena
KammaÑ
KammaÑ vijjÈ ca
KalabhÈgampi
KalyÈÓadhammo
Kalaho
Kaliggahena
Kassaci kiÒcanatasmiÑ
KÈ atÊtaÑse Satthari saddhÈ
KÈkapeyyo
KÈjena
KÈÓo
KÈmapaÔisandhisukhino
KÈmasaÑyojanÈnaÑ
anadhiÔÔhÈnÈ
KÈmÈ
KÈmÈsavaÑ paÔicca
KÈme paribhuÒjanto
KÈyagatÈsatiÑ
KÈyaÒÒataraÑ
KÈyaduccaritasama~gÊ
KÈyaduccaritassa
KÈyaduÔÔhullaÑ
KÈyapariyantikaÑ
KÈyassa bhedÈ
KÈlaÑ karoti
KÈsÈvakaÓÔhÈ
KÈÄakhemakassa
KÈÄasÊso
KiÑkÈrapaÔissÈvinÊ

75
231
231
150
226
21
151
43
2
103
144
151
192
16
38
110
141
102
99
87
87
144
213
41
130
225
110
160
162
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PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ka ]
KiccÈdhikaraÓaÑ
28, 31
Kilamatho
140
Kukkulanirayo
168
KuÓÊ
151
KuÔhÈrÊhi
150
Kulaputto
194
KusalÈyatikÈ
116
KuhanÈ
94
Ke ÈkÈrÈ
249
KevalÈ parip|rÈ paÓÉitabh|mi 163
KevalÈ parip|rÈ bÈlabh|mi
151
Ko jaÒÒÈ maraÓaÑ suve
170
KomudiÑ cÈtumÈsiniÑ
97
[ Kha ]
KhandhÈdhivacanaÑ
KhayÈ virÈgÈ
KhÈrodakÈ nadÊ
KhÊÓÈ jÈti

52
63
168
62

[ Ga ]
GaÓo
112
GaÓÉo
13, 215
Gattaparikamme
139
GatiÑ
13
Gadd|hanamattaÑ
139
GahapaticÊvaraÑ
138
GÈmasaÒÒaÑ
108
GÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ Ègacchanti
6
GÈÄh|palepanena
2
GilÈnapucchakÈ
232

[ Ga ]
GihipaÔisaÑyuttaÑ
GehasitasÊlÈnaÑ
GehasitÈ
GehasitÈni
GotamÊ
Gotrabhuno

33
142
102
186
219
225

[ Gha ]
GhaÔÈya

112

[ Ca ]
CakkaratanaÑ
Cakkhu
CakkhunÈ r|paÑ disvÈ
CakkhuviÒÒÈÓaÑ
CakkhuviÒÒeyyaÑ
CaÓÉÈ
CattÈro satipaÔÔhÈnÈ
CatunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ
CaturÈdhiÔÔhÈno
Candanagandho
Candano devaputto
Cara vÈdappamokkhÈya
CalitaÑ
CÈgamanubr|heyya
CÈrikaÑ
CittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhanti
CiraÑ dÊghamaddhÈnaÑ
CÊvarakammaÑ
CÊvarahetu

152
173
185
185
70
234
18
98
208
161
174
21
232
208
194
191
210
112
18
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[ Ca ]
CuÓÓena
CutiÑ
Cut|papÈto
CetasÈ phuÔo
Cetaso adhiÔÔhÈnÈ
Cetaso abhiniropanÈ
CetovimuttiÑ
CetosamÈdhiÑ
CetosukhaÑ

[ Ja ]
139
13
232
103
63
93
113
183
247

[ Cha ]
ChadhÈturo
207, 208
Chandam|lakÈ
51
ChandarÈgabyÈpÈdena
36
Chando
64
Channo
232
ChannaÑ phassÈyatanÈnaÑ
17
ChambhitattaÑ
148
ChinnapapaÒce
119
ChinnavaÔume
119
[ Ja ]
JanetÈ
JambonadaÑ
JarÈdhammo
JÈtijarÈmaraÓadukkhasamudayasambhavo
JÈtidhammo
JÈtimaraÓasa~khaye
JÈtimaraÓasambhave

PiÔÔha~ko

218
104
164
190
164
169
169

JÈtimÈ
JÈnÈti passati
JÊvitapaccayÈ
JÊvitamuttamaÑ
JÊvitÈ voropesi

104
72, 73
110
231
216

[ Jha ]
JhÈyato

144
[ ©a ]

©Èyassa

142

[ ®ha ]
®hÈnametaÑ vijjati
®hÈnaÑ kho panetaÑ

74
35

[ Ta ]
Takko
Taggha
TajjaÑ tassÈruppaÑ
TaÓhÈ
TaÓhÈdhipateyyena
Tato sammanti medhagÈ
Tattena ayosa~kunÈ
TattaÑ ayokhilaÑ
TatridaÑ bhikkhave
SÈriputtassa anupadadhammavipassanÈya
TatrupapattiyÈ
TathÈgato abhijÈnÈti
TathÈ tathÈ voharati
aparÈmasaÑ
Tada~gena

93
49
150
64
53
146
169
150

59
104
12
193
144

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ta ]
TadanudhammaÑ
210
Tadabhinandati
173
Tadahu
50
TadaminÈpi
19
TadupÈtivatto
16
TadupÈdÈnÈ
210
TadupÈdÈnaÑ
44
TapodÈrÈme
172
TappaÔir|pÊ
35
TabbahulavihÈrino
39, 41
TabbahulÊkÈrÈ
61
TamenaÑ bhikkhave
nirayapÈlÈ
164
TyÈssa
54, 59
TayidaÑ
12, 14
TasmÈtiha
88, 99, 120
TasmiÑyeva purimasmiÑ
115
Tassa nissaraÓadassÈvÊ
12
TiÓaghÈsodakaÑ
141
Tibbacchando
8
TibbÈpekkho
8
TiracchÈnagate
223
TirokucchigataÑ
129
Tisso vedanÈ
182
TucchÈ
38
TuÓhÊbh|taÑ tuÓhÊbh|taÑ
53
T|lapicuno vÈ
kappÈsapicuno vÈ
161
TejodhÈtu
63
Te dhamme samanupassati
61

PadÈnukkamo
[ Ta ]
Tena kammena
Tena kho pana samayena
Tena hi
Tenupasa~kami
Tenevantaravassena
Teva ariyasÈvakassa
Tesu dussÊlesu saÑghaÑ
uddissa dÈnaÑ dassanti
Tehi dhammehi
Todeyyaputto
TaÑ kiÑ maÒÒasi
TaÑsaÑvattanikaÑ
[ Tha ]
ThaÒÒaÑ pÈyesi
ThÈmasÈ
ThinamiddhaÑ
ThullavajjaÑ
Th|laÑ

265
PiÔÔha~ko
180
239
50
229
239
39
225
47
175
117
41
222
183
148
33
34

[ Da ]
DakkhakammÈraputta-ukkÈmukhasukusalasampahaÔÔhaÑ 105
DaÔÔheyyaÑ
141
DaÓÉena
234
DantullehakaÑ
151
Dam|pasamena
234
Damo
234
DarathamattÈ
109
DavÈ
33
DassanaÒca r|pÈnaÑ
147
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[ Da ]

DassanÈya
DassanÊyÈ
Dassanampi kho ahaÑ
Dahati
DÈyakato visujjhati
DiÔÔhadhammanibbÈnaÑ vÈ
DiÔÔhadhammavedanÊyaÑ
DiÔÔhadhammÈbhinibbutÈ
DiÔÔhadhammikÈ kÈmÈ
DiÔÔhadhammo
DiÔÔhasutamutaviÒÒÈtabbasa~khÈra mattena
DiÔÔhipaÄÈso
DiÔÔhisampanno
DiÔÔhe diÔÔhavÈditÈ
DiÔÔheva dhamme
DibbaÑ
DÊgharattaÑ kho me
DÊghÈyukasaÑvattanikÈ
esÈ mÈÓava paÔipadÈ
DukkaÔakammakÈrÊ
DukkhanidÈnassa
DukkhavedaniyaÑ kammaÑ
DukkhavedanÊyaÑ
Dukkhe ÒÈÓaÑ
DuccintitacintÊ
DuÔÔhacitto
DuÔÔhullaÑ
Duppavedite
DubbaÓÓo

24
161
181
104
226
11
3
169
38
11
13
20
74
62
183
152
144
179
150
7
182
3
218
150
75
148
22
151

PadÈnukkamo
[ Da ]
DubbhÈsitabhÈsÊ
DurakkhÈte
DevamahattatÈ
DevadahaÑ nÈma
DevÈnubhÈvaÑ
DesaÑ
Desesi
DvÈyaÑ vadÈmi
DvedhÈ bhinnÈ
DvedhikajÈtÈ

PiÔÔha~ko
150
22
55
1
126
50
140
92
35
21

[ Dha ]
Dhammajo dhammanimmito
62
DhammadÈyÈdo
62
Dhammanetti
samanumajjitabbÈ
32
DhammappaÔisaraÓÈ
48
Dhammameva deseyya
192
Dhammavicayasambojjha~go 93
DhammÈ
173
DhammikaÑ sukhaÑ
7
DhammiyÈ kathÈya
147
Dhamme agÈravo
27
Dhammo
21, 31, 231
[ Na ]
Na atthato upagacchiÑ
Na kallaÑ
Na kaÒci maÒÒati
Na kiÒci loke upÈdiyati
Na kiÒci vediyati
Na kuhiÒci maÒÒati

63
1
68
212
180
68
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PiÔÔha~ko

[ Na ]
Na kho gahapati gihÊnaÑ
odÈtavasanÈnaÑ evar|pÊ
dhammÊkathÈ paÔibhÈti
Na kho me bhante paripuÓÓaÑ pattacÊvaraÑ
Na ca attamano
Na ca mama kvacani
Na ca me evar|pÊ
dhammÊkathÈ sutapubbÈ
Na codanÈya taritabbaÑ
Nati
NatiyÈ asati
Na tvevÈhaÑ Œnanda kenaci
pariyÈyena saÑghagatÈya dakkhiÓÈya
NatthikavÈdÈ
Natthi dÈni punabbhavo
NadÊviduggaÑ
NandisamudayÈ
dukkhasamudayo
NandÊ
NandiÑ na samanvÈneti
NappaÔika~khe
Na parinibbÈyati
Na paripucchitÈ hoti
Nava vÈ dasa vÈ
Na vo ahaÑ Œnanda tathÈ
parakkamissÈmi
NavaÑ
Na sukarÈ akkhÈnena
pÈpuÓituÑ

230
215
189
43
230
20
232
232

226
96
132
109
233
64
171
170
44
180
130
118
219
151

PadÈnukkamo
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[ Na ]
Na suppaÔikÈraÑ vadÈmi
222
Na suss|santi
109
Na saÑhÊrati
172
NaÄÈgÈrÈ
71
Na abhisaÒcetayati
212
NÈgavanikaÑ
141
NÈÔaputtiyesu
22
NÈtidhÈveyya
192
NÈddasaÑ
164
NÈnattasaÒÒÈ
148
NÈnattasitÈ
188
NÈnattÈ
188
NÈnvÈgameyya
170
NÈparaÑ itthattÈyÈti
pajÈnÈti
212
NÈbhiniveseyya
192
NÈlaÑ abhinandituÑ
42
NÈvaka~khÈmi
232
NÈhaÑ kvacani
43
NÈhaÑ bhikkhave muÔÔhassatissa asampajÈnassa
100
NikÈmalÈbhÊ
113
NikkhepanaÑ
103
NikkhaÑ
104
Niggayha niggayha
118
Niccato upagaccheyya
74
NindÈbyÈrosa-upÈrambhabhayÈ 96
NinnÊtakasÈvaÑ
210
NippÊtikaÑ
149
NippesikatÈ
94
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[ Na ]
NibbÈnasappÈyaÑ
Nibbinnar|pÈ
NibbeÔhehi vÈ
NirayaÑ upapannÈ
NirÈmisÈ
NirÈmisaÑ sukhaÑ
NirÈsÈ
NirodhaÑ disvÈ
NissÈya nissÈya
Nissitassa
Nivuto
Nisinnakova parinibbÈyi
NÊhaÔaÑ
NekkhammasitÈni
NekkhammasukhaÑ
Nekkhammena ÒÈtabbaÑ
NetaÑ ÔhÈnaÑ vijjati
NetaÑ mama nesohamasmi
na meso attÈti
samanupassÈmi
NemittikatÈ
NevasaÒÒÊnÈsaÒÒÊ
Neva abhisa~kharoti
Nevidha huraÑ na
ubhayamantarena
NevussÈdeyya na
apasÈdeyya
No aticarati
No ÈmisadÈyÈdo
No cassa no ca me siyÈ

17
22
22
163
101
17
91
232
44
232
141
140
210
186
113
140
74

232
94
11
212
232
192
162
62
43

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Pa ]
PakatiyÈ sÊlavatÊ
128
Pakkhandati
108, 115
Pakkhahato
151
Pavayha pavayha
118
PaccattaÑyeva ÒÈÓaÑ
16
PacchÈnipÈtinÊ
162
PaÒca kho ime Œnanda
kÈmaguÓÈ
116
PaÒcannaÑ kÈmaguÓÈnaÑ
129
PaÒÒÈ
92
PaÒÒÈdhiÔÔhÈnaÑ
208
PaÒÒÈ paÒÒindriyaÑ
92
PaÒÒÈpanÈ
217
PaÒÒÈbalaÑ
93
PaÒÒÈya vÈ adhimuccati
40
PaÒÒÈya cassa disvÈ ÈsavÈ
parikkhÊÓÈ honti
62
PaÒÒindriyaÑ
92
PaÒÒaÑ nappamajjeyya
208
PaÔikkamanti
229
PaÔikkosanti
12
PaÔiggahetvÈ
131
PaÔiggÈhakato visujjhati
227
PaÔicca
109
PaÔinissaggÈ
16
PaÔibaddhacitto
8
PaÔivÈnar|pÈ
22
PaÔivirati
94
PaÔivedho
80
PaÔisallÈnÈ
232, 233
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[ Pa ]
PaÔisallÈnÈ vuÔÔhito
PaÔÔhapanÈ
PaÓavo
PaÓÉitalakkhaÓÈni
PaÓÉito
PaÓÉukambalasilÈyaÑ
PaÓidahati
PaÓidhÈnapaccayÈ
PaÓÊtaÑ
PatissayamÈnar|pÈ viharanti
PathaviyÈ olambanti
PathavÊdhÈtu
PathavÊsaÒÒaÑ
PadhÈnena
PabbajjaÑ
PamÈÓaÑ
ParabyÈbÈdhÈya
Paramajjadhammesu
ParamÈ
ParamÈya
ParÈmÈsÈ
ParikkhatÈ
ParicitÈya
ParitassanÈ
dhammasamuppÈdÈ
ParittaÒceva obhÈsaÑ
ParittÈni ca r|pÈni
ParittÈbhÈ
Paritto samÈdhi
ParinibbÈyi

172
217
141
152
56
174
173
173
42
24
150
63
109
3
140
39
54
47
12
161
183
92
103
191
149
149
143
149
239

PadÈnukkamo
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[ Pa ]
ParinibbÈyeyya nu kho so
bhante bhikkhu na vÈ
parinibbÈyeyya
44
ParipakkavedanÊyaÑ
3
ParibhÈsissanti
234
ParimuÔÔhÈ
146
Pariyanto
151
PariyÈdinnavaÔÔe
119
PariyÈyena
239
PariyodÈtaÑ
16, 209
ParirakkhitabbaÑ
181
ParisuddhÈ
12, 210
ParisuddhaÑ
16, 110
Pare
146
Pavicinati
101
PavivekÈ pÊti
17
PavedetvÈ
140
Passati
183
Passaddhi
232
Passambhati
101
PahÈnÈya
93
PahÈnaÑ
101
PÈÔika~khitabbÈ
223
PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓi
94
PÈÓimattaÑ
150
PÈpasa~gatikÈ
6
PÈramippatto
62
PÈrÈjikasÈmantena vÈ
32
PÈsÈdikaÑ
206
PiÔakena
144

270

UparipaÓÓÈsaÔÔhakathÈya

PadÈnukkamo
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[ Pa ]
PiÓÉÈya pÈvisi
PiyavÈdinÊ
PisinÈrÈyaÑ
PihaÑ upaÔÔhÈpayato
PuÒÒabhÈgiyÈ
PuÔosenÈpi
PuÓÓamÈ
PuÓÓÈ
PuthujjanadussÊle
PuthujjanasÊlavante
PuthuttaÑ
Puthusaddo
PubbantakappikÈ
PubbantÈnudiÔÔhiÑ
PubbuÔÔhÈyinÊ
Pubbe vÈssa taÑ kataÑ hoti
PurÈÓagihisahÈyo
PemanÊyÈ
PosikÈ

145
162
18
186
92
98
50
50
223
223
37
145
14
17
162
183
137
141
222
105
105
234
208
52
140

[ Ba ]
BaliharaÓe
BahiddhÈ

PiÔÔha~ko
[ Ba ]

[ Pha ]
Pharati
PharitvÈ
PharusÈ
PhassÈyatanaÑ
Phasso
Phuseyya

PadÈnukkamo

18
28, 53, 190

BahutarÈ
Bahudeva rattiÑ
BahuvedanÊyaÑ
Bahusampatto
BÈkulo
BÈlakaloÓakÈragÈmo
BÈlato uppajjanti
BÈlanimittÈni
BÈlÈpadÈnÈni
BÈlalakkhaÓÈni
BÈlalÈpanaÑ
BÈlaÑ
BÈhirake kÈmesu
vÊtarÈge
Buddhappamukhe
ubhatosaÑghe
ByaÒjanato nÈnaÑ
ByantÊbh|tena
ByappanÈ
ByasanaÑ hetaÑ
ByÈkatÈ
ByÈpÈdo
[ Bha ]
Bhagavato accayena
BhaÓÉanaÑ
Bhaddekaratto
BhayÈni
BhavasaÑyojanaÑ
BhavÈya vÈ vibhavÈya vÈ
BhÈgaso mito

32
206
6
167
135
147
71
149
150
149
38
150
223
224
19
114
93
13
34
214
24
21
171
70
192
212
151
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[ Bha ]
BhÈsitaparikkantaÑ
Bhi~kÈraÑ gahetvÈ
BhikkhunupassayaÑ
BhikkhusaÑghe
Bhinnath|pe
Bh|mijo
[ Ma ]

PiÔÔha~ko
33
155
139
225
22
142

Magga~gaÑ
93
Magge vÈhi Œnanda
paÔipadÈya vÈ
25
MaÒÒassa vÈ nappavattanti
208
MaÒÒitametaÑ
215
ManÈpacÈrinÊ
162
Manussakantesu sÊlesu
samÈdapanÈya
141
ManussamahattatÈ
55
ManopavicÈrÈ
185
ManoramÈnaÑ
186
Mama kismiÒci kiÒcanaÑ
natthi
43
MahÈkulÈ
67
MahÈcattÈrÊsako
95
MahÈniraye
166, 169
MahÈpajÈpatigotamÊ
219
MahÈpaÒÒo
56
MahÈbh|tÈ hetu
52
MahÈbhogakulÈ
67
MahÈsenena
170
Mahesakkho
131
MahantaÑ bhogakkhandhaÑ 163
MÈta~garaÒÒeva nÈgo
147
MÈtukucchiÑ okkamati
126
MÈtugÈmassa dhammaÑ
139

[ Ma ]
MÈnasÈ
39
MÈ bhaÓÉanaÑ
145
MÈyÈkatametaÑ
38
MÈrassesa visayo
38
MicchÈdiÔÔhÊti pajÈnÈti
92
MittavatÈya
118
Mukhato jÈto
62
MukhÈdhÈne
46
MuÒjakeso vehÈsa~gamo
160
Muni santoti vuccati
208, 215
MusÈ
38, 214
MusÈvÈdÈ veramaÓi
94
Methuno dhammo
137
MoghaÑ
181
Mosadhammo
38
MosadhammaÑ
214
[ Ya ]
Yattha ÔhitaÑ
208, 215
Yattha rattassa
113
YatthetÈ aparisesÈ
nirujjhanti
42
Yatra hi nÈma
119
YathÈdhammaÑ yathÈnusiÔÔhaÑ kÈrema
48
YathÈsake tiÔÔheyyÈsi
140
YathÈsukhaÑ kho me viharato 9
Yadatthi yaÑ bh|taÑ taÑ
pajahÈmi
44
YadatÊtaÑ
170
Yadariyo
189
YadidaÑ ajjhena
46
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[ Ya ]
Yadi ar|pasaÒÒÈnaÑ
12
Yadi r|pasaÒÒÈnaÑ
12
Yamassa raÒÒo
164
YasassÊ
68
YÈnÊkatÈya
103
YÈvatÈyukaÑ
121
YÈva pacchimasopÈnakaÄevarÈ 46
YÈvicchanti mukhÈyÈmaÑ
146
Ye ca tattha vijÈnanti
146
Ye ca taÑ upanayhanti
146
Yena nÊtÈ
146
Yena BhagavÈ tenupasa~kami 231
YebhuyyasikÈ
29
YoggÈcariyÈnaÑ
185
YojanagaÓanÈni
98
Yo dhammo yo vinayo
19
Yoniso vicine dhammaÑ
231
Yo sÈro so Ôhassati
119
YaÑ
41, 74
YaÑ itthÊ rÈjÈ assa
cakkavattÊ
86
YaÑ chÈyÈ jahati
17
YaÑ n|nÈhaÑ puccheyyaÑ 206
YaÑ no mayaÑ
49
YaÑ pana tattha avasiÔÔhaÑ 108
YaÑpÈyasmÈ
137
YaÑ puthujjano
74
YaÑ hÈnanda puggalo
puggalaÑ Ègamma
222
YaÑ hi kho tattha na hoti
108

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Ra ]

Rajos|kaÑ
Rathe yojetvÈ
RasÈdo
Raho vÈdaÑ
RÈgo
RÈjakumÈro
RÈjÈva raÔÔhaÑ vijitaÑ
R|panimittÈnusÈrÊ
R|panimittaÑ manasi karomi
R|pavipariÓÈmÈnuparivatti
R|piÑ vÈ
R|paÑ sÈ ativattati
Rogo

37
151
151
192
64
140
147
191
149
191
11
187
215

[ La ]
LapanÈ
Labhetha otÈraÑ
LÈbhena lÈbhaÑ nijigÊsanatÈ
LokantarikÈ
LokÈmisapaÔisaÑyuttÈnaÑ
LokÈmisÈdhimutto
LokuttarÈ
Lomasaka~giyo
LohitaÑ uppÈdeyya

94
103
94
126
186
34
116
174
75

[ Va ]
VacÊsa~khÈro
VacÊsaÑhÈro
VaÔumaÑ
VaÓÓanÈnattaÑ
VaÓÓapokkharatÈya

93
20
119
144
161

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Va ]

VatthukatÈya
103
Vadhoyeva
22
VassabhaÒÒÈ
96
Vasippatto
62
VÈcÈgocarabhÈÓino
146
VÈteritÈni
168
VÈdapaÔihÈraÑ
3
VÈyodhÈtu
63
VÈsÊhi
151
VighÈtavÈ
191
VicÈritÈ
139
VicikicchÈ kho me
148
VijjÈ
231
VijjÈbhÈgiyÈ
102
ViÒÒÈÓakkhandhassa
52
ViÒÒÈÓadhÈtu
63
ViÒÒÈÓadhÈtunissitaÑ
63
ViÒÒÈÓaÑ
173
Vitakko
93
VitudantÈ
21
ViditÈ
135
ViditÈ abbhatthaÑ gacchanti
60
ViditÈ uppajjanti
60
ViditÈ upaÔÔhahanti
60
ViditaÑ
183
VidvÈ
170
Vinayo
31, 32
VinÈsaÑ
11
VinipÈtÈya
118
Vipaccetha
3

PadÈnukkamo
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PiÔÔha~ko

[ Va ]
VipariÓÈmÈnuparivattajÈ
191
VipariÓÈmavirÈganirodhaÑ
186
VimariyÈdÊkatena
60
Vippamutto
60
Vibha~gaÑ
170
VibhajanÈ
217
VibhavaÑ
11
Vimutti
214
Virattar|pÈ
22
Virati
94
VirÈgo hoti
8
VirÈgunaÑ
63
VivaraÓÈ
217
VivÈdÈdhikaraÓaÑ
28
VivÈdo
21
Vivekaninnena
114
VivekanissitaÑ
102
Visadova nikkhamati
131
VisaÑyutto
60
VisaÑyutto naÑ vedeti
213
VihÈre
112
VihÈro
110
VihesÈ
20, 140
VÊtarÈgo
91, 227
VÊsati kusalapakkhÈ
95
VÊsati akusalapakkhÈ
95
VuÉÉhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ
13
VedanÈÒÒataraÑ
99
VeditabbÈni
185
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Va ]

VeramaÓi
Vokkamma ca SatthusÈsanÈ
Voharanto

PiÔÔha~ko
[ Sa ]

94
118
75

[ Sa ]
Sa-upaghÈto
Sa-upanisaÑ
Sa-upÈdÈno
Sa-upÈdisesaÑ
Sakideva
Sakimpi uddhaÑ
SakkÈyadiÔÔhi na hoti
SakkÈyabhayÈ
SakkÈyaparijegucchÈ
SakkhibhabbataÑ pÈpuÓÈti
Sa~kappo
Sa~kusatena
Sakena thÈlipÈkena
Sa~khatametaÑ
Sa~khatÈ
Sa~khÈne
Sa~khÈramattena
Sa~khÈrasamÈpattipattabbamakkhÈyati
Sa~khÈrÈ ca vihÈrÈ ca
Sa~khÈrÈvasesasamÈpattipattabbaÑ
Sa~khÈrupapattiÑ
Sa~khÈraÑ padahato
Sa~khampi na upeti
Sa~gaÓikÈ
Sa~gatibhÈvahetu

PadÈnukkamo

192
92
44
37
148
151
52
14
14
103
93
109
142
211
73
46
13
13
104
13
104
7
150
112
6

Sa~garo
171
Sace pahosi
22
Sace labhetha
147
Saccamanurakkheyya
208
SaccaÑ
181, 214
SaÒcetanikaÑ
181
SaÒjagghantiÑ
8
SaÒÒÈ rogo
13
SaÒÒÊ
11
SaÔÔhimattÈnaÑ
53
SataguÓÈ
223
SatatavihÈrÊ
46
Satasahasso
104
Sati sati-Èyatane
103
SatipÈrisuddhi
61
SatiyÈyetaÑ adhivacanaÑ
37
SatisampajaÒÒÈya ca
46
Sato
93
Sato vÈ pana sattassa
11
Sato vuÔÔhahati
61
Sato sampajÈno
120, 125
SattapadÈ
185
Satthari agÈravo
27
SatthahÈrakaÑ pariyesanti
234
SatthÈ
91, 117
Satthena
138
SatthaÑ Èharesi
233
SaddhÈya samannÈgato
104
Sadukkho
192
Santacitto
91

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Sa ]

SantiÔÔhantiÑ
Santimeva so sikkheyya
SantivarapadaÑ
Santo Buddhamuni
SantaÑ vÈ
SanemikaÑ sanÈbhikaÑ
SapattavatÈya
SaparikkhÈraÑ
SapariÄÈho
SappÊtikaÑ
SabbathÈ sabbaÑ
SabbadukkhavÊtivatte
SabbadukkhaÑ upaccaguÑ
SabbanimittÈnaÑ
Sabbanimittesu
Sabbava~kadosanihitaninnÊtakasÈvo
SabbÈkÈraparip|raÑ
SabbÈ ca disÈ
Sabbena sabbaÑ
SabbaÑ taÑ pubbekatahetu
SabyÈbajjaÑ
SamaÒÒaÑ
SamaÓabrÈhmaÓÈ
SamaÓena
SamattÈ samÈdinnÈ
Samattena
SamantÈ yojanasataÑ
pharitvÈ tiÔÔhati

8
208
17
171
11
152
118
92
192
149
47
119
169
114
53
141
152
132
47
1
69
192
10
36
214
177
151

PadÈnukkamo
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PiÔÔha~ko

[ Sa ]
SamavepÈkiniyÈ
163
SamÈdinnena
177
SamÈdhi cavi
148
SamÈdhiyati
101
Samiddhi
173
SampajÈno
116
SampajÈno hoti
114
SampatijÈto
132
Sampadoso
214
SamparÈyavedanÊyaÑ
3
SamparÈyikÈ
38
SampasÈde sati
39
SampasÈdo
61
SambahulÈni senÈsanÈni
110
SambahulÈ nu kho
111
SambahulÈ bhikkh|
239
SambodhisukhaÑ
113
SammapaÒÒÈya
186
SammÈÒÈÓassa sammÈvimutti 95
SammÈÒÈÓaÑ
95
SammÈdiÔÔhi
93, 95
SammÈdiÔÔhipubba~gamÈ hoti 92
SammÈdiÔÔhissa
94
SammÈdiÔÔhissa bhikkhave
micchÈdiÔÔhi nijjiÓÓÈ hoti
95
SammÈdiÔÔhiÑ ce bhavaÑ
garahati
96
SammÈvÈyÈmo
93
SammÈvimutti
95
SammÈsa~kappo pahoti
94
SammÈsa~kappaÑ
anuparidhÈvanti
93
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Sa ]
SammÈsamÈdhiÑ
92
SammukhÈ na khÊÓaÑ
192
SammukhÈvinayo dÈtabbo
28
SammohÈ
3
SaraÓo
139, 193
Sarasa~kappÈ
102
Sarasa~kappÈnaÑ
141
SalÈkaggÈhena
75
SallaÑ
215
SavedanÊyaÑ
6
Sassato attÈ ca
loko ca
15
SahadhammikaÑ
3
SahadhammikÈ vÈdÈnuvÈdÈ
6
SahassÈraÑ
152
SahitaÑ me
21
SaÄÈyatanikaÑ
110
SÈ gaddulabaddho
14
SÈtasahagataÑ
149
SÈdhukaÑ manasikÈraÑ
99
SÈdhu kho tvaÑ
172
SÈmagÈme
21
SÈmÈyikaÑ
113
SÈmaÑ vÈyitaÑ
219
SÈrito
190
SÈvatthiÑ osaranti
98
SÈssa hoti sammÈdiÔÔhi
92
SikkhÈya na parip|rakÈrÊ
28
SiyaÑsu
18
SÊle
231

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Sa ]

SÊlaÑ
231
SÊlaÑ jÊvitamuttamaÑ
231
SÊsaÑ nhÈtassa
152
Sukhato upagaccheyya
74
SukhavinicchayaÑ
192
SukhavedanÊyaÑ
3, 182, 209
Sukhantipi vijÈnÈti
209
SucintitacintÊ
152
SuÒÒatÈvihÈrena
107
SuÒÒatÈvakkanti
108
SuÒÒataÑ
110, 114
SuÒÒo hatthigavÈssavaÄavena 107
SuppaÔinissaggÊ
20
Suparikammakato
104
SubhÈvitaÑ
39
Subho
104, 175
SuvihataÑ
109
SusamÈraddhÈya
103
Suss|sati
141
S|cimukhÈ
168
S|ciyÈ
138
Se ucchinnam|le
36
Setamhi chatte
anudhÈriyamÈne
132
Se pavutte
35
Se bhinne
35
SeyyathÈpi
46
Se vante
36
So evaÑ pajÈnÈti
211
So tattha pujjo
67

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Sa ]
SotÈpattiphalasacchikiriyÈya paÔipanne
So taÑ upekkhaÑ abhinandati
So neva taÑ
abhisa~kharoti
So pahÊyati
SomanassaÔÔhÈniyaÑ
Somanass|pavicÈrÈ
So vata
So hoti rÈjÈ cakkavattÊ
SaÑkhittena
SaÑghaÑ bhindeyya
SaÑghe agÈravo
SammukhÈ na khÊÓaÑ

223
44
211
116
185
185
37
155
215
75
27
192
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PadÈnukkamo
SaÑvutakÈrÊ
SaÑvesetvÈ
SaÑseyya
SaÑhasantiÑ
SaÑhÊrati

PiÔÔha~ko
[ Sa ]

[ Ha ]
Hatthavila~ghakena
HatthidammÈ vÈ assadammÈ
vÈ godammÈ vÈ
HatthiratanaÑ
Hatthampi chindanti
HaneyyuÑ
HÊnakÈy|pagÈ
HutvÈ paÔiventi

37
150
35
8
171
141
141
160
168
150
169
60

UparipaÓÓÈsaÔÔhakathÈya

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

PiÔÔha~kÈ

[A]
AkaramhÈ = AkarimhÈ (Ka)
2
Aggato = Purato (SyÈ)
158
AgÈriyaratanesupi cakkavattirÈjÈ = AgÈriyaratanesu api
cakkavattirÈjÈ (?)
197
AcelavihÈre = PacelivihÈre (SÊ)
87
Ajjuhatthapabbate = Ambahatthapabbate (SÊ, SyÈ) AbbuhatthapabbataÑ
(SaÑ-®Ôha 3 SaÄÈyatanavaggavaÓÓanÈyaÑ)
235
AÒÒaÒca divase divase = AÒÒe ca tÈdise (Ka)
127
AÔÔha = SuÔÔhu (sabbattha)
42
AÔÔhasaÔÔhiyojanasatasahassubbedhaÑ = AÔÔhasaÔÔhiyojanasahassubbedhaÑ (Ka)
48
AntaradhÈyeyyuÑ = AntaradhÈpeyyuÑ (SÊ, Ka)
128
AtasÊpupphavaÓÓo = AnasipupphavaÓÓo (SÊ) ApÊtapupphavaÓÓo (Ka)
52
Aticaratiyeva = Aticariyeva (SÊ)
8
AtirekatiyojanasatikaÑ = AtirekayojanasatikaÑ (SÊ, SyÈ)
203
AndubandhanÈdÊni = AddubandhanÈdÊni (Ka)
133
AdhivuttipadÈni = AdhimuttipadÈni (SyÈ, Ka)
11
Anatikkamati = Na atikkamati (SyÈ) Anatikkamati (Ka)
187
Anaddhabh|taÑ = Addhabh|taÑ (SÊ)
7
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NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ

[A]
AnisÊdÈpetvÈva = SannisÊdÈpetvÈva (SyÈ) AsannisÊdÈpetvÈva (Ka)
AnussarantassÈpi = AnussatiyÈpi (SÊ)
AnussarissatÊti = JÈnissatÊti (SÊ)

159
16
119

AnussÈvanassa = AnusÈsanassa (SÊ, SyÈ)
ApadÈnÈnÊti = CaritÈpadÈnÊti (SÊ, SyÈ)
Abhihato = Abhibh|to (SÊ)
Ala~kurumÈnaÑ = Ala~karamÈnaÑ (Ka)
AvaÒÒÈkÈraÓamattaÑ = ŒvajjanakaraÓamattaÑ (Ka)
AvasesiÑsu = AvasissiÑsu (SÊ)
Avipassikadhammo = Avisayitadhammo (Ka)
AvokiÓÓaÑ = AbbokiÓÓaÑ (SÊ, SyÈ)
AssÈdo vÈ = AssÈso vÈ (SÊ)
Asu ca visadosoti = Asuci visadosoti (sabbattha)
AhuvamhÈ vÈ = AhumhÈ vÈ (SÊ, SyÈ)
Ahosi = MÈha (sabbattha)

134
149
165
152
128
140
135
144
178
37
2
206

[Œ]
Œvutoti = ŒvuÔoti (SyÈ, Ka)
ŒharÈpetvÈ = ŒnetvÈ (SÊ, SyÈ)
ŒÄibandhÈti = ŒÄibaddhÈti (SÊ, SyÈ)

141
90
103

[I]
IndattaÑ = IndaÔÔhaÑ (SÊ, SyÈ)
[U]
UÓhÊsamattÈyeva = UÓhÊsabaddhÈyeva (SÊ)
UddhanaÔÔhÈne = UddhanadvÈre (SÊ)
Uddhanantare = UddhanaÔÔhÈne (Ka)
UddhaÑ saranti = UddhaÑ sarÈti (SÊ) UddhaÑ parÈmasanti (SyÈ)
UpapattiÑ = UppattiÑ (SÊ)

92
132
176
176
14
104

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ

281
PiÔÔha~kÈ

[U]
UpayamÈma = UparamÈma (SÊ, SyÈ)
Upari = Upar|pari (Ka)
UpasaÔÔhÈkÈro = UpasattÈkÈro (Ka)
UppÈdikaÑ = UppÈtikaÑ (SaÑ-®Ôha 3 SaÄÈyatanavaggavaÓÓanÈyaÑ)
UpÈyÈ = UpayÈ (Ka)
Uppilanti = Ubbilanti (SÊ, SyÈ)
UppilÈvitattaÑ = UbbilÈvitattaÑ (SÊ, SyÈ)
Ubhatosuddhito = UbhatosuddhikÈ (SÊ, SyÈ)
Umma~ganti paÒhÈ-umma~gaÑ = Ummagganti paÒhÈ-ummaggaÑ (SÊ)
Urundanti = Uruddhanti (Ka)
UllehitvÈ = UllihitvÈ (Ka)
UlloketuÑ na piÓÉapÈtaÑ = OloketuÑ piÓÉapÈtaÑ (Ka)

146
41
70
236
63
148
148
19
181
204
151
49

[E]
EkÈ desanÈ = Ekuddeso (SÊ, SyÈ)
Ekeko lokantariko = EkÈ lokantarikÈ (SÊ)
EvaÑ sante etaÑ = EvaÑ santanti evaÑ sante (SyÈ)

83
126
116

[O]
OnatasirÈ = PaÓatasirÈ (SÊ)

157

[ Ka ]
KammakÈraÓakÈrakÈ = KammakaraÓakammakaraÓikÈ (SyÈ)
KammakÈraÓÈkaraÓatova = KammakÈraÓatova (Ka)
Kassaci aÒÒassa = KassaÒÒassa (SÊ, Ka)
KÈla~katoti = KÈlakatoti (SÊ, SyÈ)
KÈÄavaÄiyo = KÈÄaviÄa~giko (SÊ)
KiÒcanaÑ natthÊti = KiÒcanatatthÊti (?)
KilesamariyÈdÈ tena = KilesamariyÈdena (SÊ, SyÈ, Ka)
KilesasenamaddanÈ = KilesamaddanÈ (SÊ)
KomudiÑ cÈtumÈsininti = KomudÊ cÈtumÈsinÊti (SÊ, SyÈ)

164
165
154
21
4
43
61
89
97
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NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Kha ]
KharavÈlikÈya = KhÈravallikÈya (SÊ) KharavÈlukÈya (Ka)

168

[ Ga ]
Gaja~galaÑ = Kaja~galaÑ (SÊ)
GÈÄh|palepanenÈti = GÈÄhapalepanenÈti (Ka)
GilÈnasatto = GilÈnappatto (Ka)
Gona~galamakkaÔo = Gona~guÔÔhamakkaÔo (SÊ, SyÈ)
Goraka = Coraka (SÊ, SyÈ)

123
2
165
49
7

[ Ca ]
CattÈro = CattÈro naÑ (SÊ, SyÈ)
CatutthavÈre = CatutthavÈde (Ka)
Capanaparisedana = Cavanapatana (SÊ)
Cintako = CintitÈ (SyÈ) Cintiko (Ka)
CokkhabrÈhmaÓo viya ca = CokkhabrÈhmaÓo (SÊ)
PokkharabrÈhmaÓo viya ca (SyÈ)
[ Ja ]
JaggiyamÈnasseva = PaÔijaggamÈnasseva (Ka)
RakkhiyamÈnasseva (SyÈ)
JanetÈti = JanettÊti (SÊ)
JambupakkÈnaÑ = JambupaÓÓÈnaÑ (Ka)
Jarakoti = VarÈkoti (SÊ, SyÈ)
JÈnantÊti = SaÒjÈnantÊti (SyÈ, Ka)
Jutavittako = Dutamittako (SÊ) Juticittako (SyÈ)
[ ©a ]
©ÈÓabahutÈ = ©ÈÓabahucittatÈ (SÊ, Ka) ©ÈÓabahulatÈ (SyÈ, I)
©ÈÓabahutÈ = BahucittatÈ (SÊ)
[ a ]
iÓÉimo = DeÓÉimo (SÊ, SyÈ) DiÓÉimo (Ka)

127
19
211
54
74

8
218
104
88
97
196
60
60
141

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ Ta ]
TaÓhÈnati = TaÓhÈ (SÊ, SyÈ)
TattakapallaÑ = TattakapÈlaÑ (SyÈ) TattaphÈlaÑ (SÊ)
TadadhimuttaÔÔhena = TadadhimokkhaÔÔhena (SÊ)
TadavimuttaÔÔhena (Ka)
TalasantharaÓap|jaÑ = MÈlÈsantharap|jaÒca (SyÈ)
TucchakasÈsanaÑ = TucchasÈsanaÑ (SÊ)
TuÔÔhahadayo = TuÔÔhamÈnaso (Ka)
Tosessati = Tosayati (SyÈ)

283
PiÔÔha~kÈ
232
136
95
88
71
162
40

[ Tha ]
Thaddho = Baddho (Ka)

206

[ Da ]
DaÔÔheyyanti = DiÔÔheyyanti (SyÈ, Ka)
DukkhamanubhavitasattaÑ = DukkhamanubhavitabbaÑ (Ka)
DuggamaÔÔhÈnaÒca = DuggamanaÔÔhÈnaÒca (SÊ, SyÈ)
Devattassa = Devaputtassa (SÊ, SyÈ)
DehaÑ = YogaÑ (SyÈ, Ka, ®ÊkÈyaÑ ca)

141
169
109
174
216

[ Dha ]
DhÈvanasa~kappÈnaÑ = Vacanasa~kappÈnaÑ (SÊ)
BÈdhanasa~kappÈnaÑ (Ka)

141

[ Na ]
Na kho panevaÑ = Na kho panetaÑ (SÊ, Ka)
NammadÈnadÊ = NimmadÈnadÊ (SyÈ)
NabhacÈrikÈ = Na piÓÉacÈrikÈ (SyÈ, Ka)
Na saÓÔhÈti = NÈbhiramati (Khu 1. 247 piÔÔhe)
NÈnattaÑ = NÈnattÈ ca (SÊ) NÈnattabhÈvaÑ (Ka)
NÈvaÑ phale = NÈvaÑ paÓe (SÊ) NÈvÈ thale (SyÈ)
NÈva~gaÓe (SaÑ-®Ôha 3 SaÄÈyatanavaggavaÓÓanÈyaÑ)
Nikkhanti = Nekkhanti (SÊ)
NijigÊsanÈ = NijigiÑsanÈ (SÊ, SyÈ)
NittaÓhÈti = NittaÓhatÈti (SÊ, SyÈ)

132
239
237
121
189
237
104
94
68
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NÈnÈpÈÔhÈ
[ Na ]
Nidhikumbhiyo = Dhanakumbhiyo (SÊ)
NipparitasaÑ = NipparitassaÑ (SÊ)
Nibbatta = Nibbatto (SÊ, SyÈ) NibbattaÑ (Ka)
NibbattetvÈ = NibbeÔhetvÈ (SÊ) NivattetvÈ (SyÈ)
NimantayamÈnÈ = NibandhamÈnÈ (SÊ, SyÈ)
Nivutoti = NivuÔoti (SyÈ, Ka)

PiÔÔha~kÈ
5
223
178
209
220
141

[ Pa ]
Pa~kaÑ = Sa~gaÑ (SÊ, SyÈ)
316
Pakkhahatoti = PakkhapÈdoti (Ka)
151
PaccattaÔÔhÈnÈni = PaÒcaÔÔhÈnÈni (SyÈ, Ka)
184
Pacc|pakÈraÑ = PaccupaÔÔhÈkÈraÑ (Ka)
222
PaÒhaÑ = PaÒhe (SÊ)
134
PaÒhaÑ = SaÒÒaÑ (Ka) PaÒhe (SyÈ)
49
PaÔirÈjagamanaÑ = PaÔirÈjÈgamanaÑ (DÊ-®Ôha 2. 215 piÔÔhe)
158
PaÔivedhadharÈ = PaÔivedhakarÈ (SÊ)
80
PatiÔÔhÈ’ssa = PatiÔÔhamassa (Ka) PatiÔÔhÈnassa (SyÈ)
88
PadhÈnaÑ = SammasanacÈrÈnaÑ (SyÈ, Ka)
59
Pana sa~khÈra = Padesasa~khÈra (SÊ, SyÈ)
17
Parato = Purato (SyÈ, Ka)
201
ParicarituÑ = ParivattituÑ (Ka) ParivÈrituÑ (SyÈ)
117
ParittamattaÑ = ParittamattakaÑ (SÊ, SyÈ)
19
Parip|renti = Parip|reti (SÊ)
102
ParipaÔumabhÈvo = PÈrimavaÔumabhÈvo (SyÈ)
233
Pavayha pavayhÈti = Paggayha paggayhÈti (Ka)
118
PÈÔimatthakaÑ = PattimatthakaÑ (SÊ) PÈlimatthakaÑ (SyÈ)
111
PÈÓÈtipÈtÊ = PÈÓÈtipÈtoti (SÊ)
177
PÈduddhÈre pÈduddhÈre bh|mito = PaduddhÈre paduddhÈrabh|mito (SÊ) 90
PÈyiÑsu = PÈyaÑsu (SÊ)
130
Pipphalakena = Pipphalikena (SÊ, SyÈ)
138

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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PiÔÔha~kÈ

[ Pa ]
PisinÈrÈyanti = KusinÈrÈyanti (SÊ, SyÈ)
PuÒjÈ puÒjÈ = PuÒjapuÒjÈ (SÊ, SyÈ)
PuÓÓamaÑ = PuÓÓamÈ (SÊ, SyÈ)
Pubbe viseso = Pubbaviseso (SÊ)
PurimÈhi chahi sa~gahitoyeva = PurimÈbhijÈtisa~gahitoyeva (SÊ)
PosetvÈ = PÈyetvÈ (SÊ)

18
51
97
98
12
218

[ Pha ]
PharaÓepi = PhuÔepi (SÊ, SyÈ)
PhalapaccavekkhaÓasammÈÒÈÓe = PhalapaccavekkhaÓaÒÈÓe (SÊ, SyÈ)
PhÈlitaÑ = PhalitaÑ (®ÊkÈ)

103
95
35

[ Ba ]
BalakÈyena = KÈyÈla~kÈrena (Ka)

155

[ Bha ]
BheravarutÈ = Bheravar|pÈ (Ka)
BhogagÈmo = LoÓakÈragÈmo (Ka)

128
147

[ Ma ]
MaggapaccavekkhaÓasammÈÒÈÓe = MaggapaccavekkhaÓaÒÈÓe (SÊ, SyÈ) 95
MajjhimadesaÑ = MajjhimapadesaÑ (SÊ)
123
MattahatthiÑ parittÈsito viya = MattahatthiparittÈsito viya (SÊ)
MattahatthÊparittasito viya (SyÈ)
74
MayÈ diÔÔhabhayaÑ = MahatibhayaÑ (Ka)
148
MahÈkammavibhajanaÑ = MahÈkammavibhattaÑ (SÊ)
182
MahÈkÊÄaÑ = MahÈkÊÄitaÑ (Ka)
133
MÈ bhijjat|ti = MÈ bhijjatÊti (SyÈ) MÈ bhijjÈti (SyÈ)
118
MicchÈropetha = MicchÈropitaÑ (SyÈ)
19
MittasanthavÈkÈra = MittasanthavakaraÓa (Ka)
171
Mocaphalamattampi = P|gaphalamattampi (SÊ)
219
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UparipaÓÓÈsaÔÔhakathÈya

NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ
[ Ya ]

YathÈnusiÔÔhaÑ = YathÈsatthaÑ (SÊ)

48

YathÈdhammavaseneva = YathÈdhammaraseneva (SÊ)

208

Yuttapayutteneva = YuttapaÔivatteneva (SÊ)
YuttapaÔiyutteneva (SyÈ)
YaÑ yaÒhi = YaÒhiyaÑ (SÊ, SyÈ)

36
74

[ Ra ]
RatanaparikkhatÈnaÑ = RatanaparisevitÈnaÑ (SÊ)

107

[ La ]
LÈludÈyÊ = LoludÈyÊ (SyÈ)

181

[ Va ]
VaÓÓabh|mi = VaÓÓabhaÓanabh|mi (SÊ)

51

Vadasi = Viravasi (SÊ, SyÈ)

27

Vammike uragaÑ = Vammike rogaÑ (Ka) Vammike godhaÑ (SyÈ)

54

VassabhaÒÒÈti vasso ca bhaÒÒo cÈti = VayabhiÒÒÈti
vayo ca bhiÒÒÈ cÈti (Ka)
Vavatthapeti = PaÔÔhapeti (?)

96
40

VijjÈdharaparisÈ = VijjÈdharapurisÈ (DÊ-®Ôha 2. 213 piÔÔhe)

155

VijjÈ vijjÈ = EkÈvijjÈ (Ka)

103

VitakkapubbabhÈge = VitakkapubbabhÈgo (bah|su)

111

ViniveÔheti = VinivaÔÔeti (SÊ)

74

Vipatanti = VÊtipatanti (SÊ)

132

VisadaÑ = VisuddhaÑ (SyÈ)

130

VisayajjhattaÑ = NiyakajjhattaÑ (SÊ, SyÈ)

114

VissakammaÑ = VissukammaÑ (SyÈ) VisukammaÑ (Ka)

238

VisevamÈnÈ = VisesaÑ vadamÈnÈ (SÊ, SyÈ, Ka)

34

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ

287
PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
SakalikÈpi = SakkhalikÈpi (Ka) PappaÔikÈpi (SyÈ)
77
Sa~khatasa~khÈresu = Sa~khÈresu (SÊ) Sattasa~khÈresu (I)
74
Sa~khÈrupapattinti = Sa~khÈruppattinti (SÊ)
104
SaÒÒatti = PaÒÒatti (Ka)
21
SaÒÒattikÈraÓaÑ = PaÒÒattakÈrakaÑ (Ka)
21
SaÒÒÈ = PaÒÒÈ (Ka)
19
SaÒÒÈya = PaÒÒÈya (Ka)
19
SaÓÔhahante hi = SaÑvaÔÔe hi (Ka)
78
SambodhisukhaÑ = SambodhasukhaÑ (SÊ)
113
SÈsanamattaÑ = SÈsanapattaÑ (SÊ)
206
SikkhÈya na parip|rakÈri nÈma = SikkhÈya agÈravo
nÈma (SÊ, SyÈ, Ka)
28
SittasammaÔÔhÈ = VicittasamuÔÔhÈ (SyÈ)
200
SutÈvudho = SutavÈ (sabbattha)
117
Suppamattena vÈ sarÈvamattena vÈ = SuppamattaÑ vÈ sarÈvamattaÑ
vÈ (SÊ)
11
S|ratÈ goÓÈ = SudantagoÓÈ (Ka)
178
Se Èyatane veditabbeti = Yo Èyatane
veditabboti (SÊ) So Èyatanena veditabboti (SyÈ) 17
Se ucchinnam|leti so ucchinnam|lo = Se ucchinneti taÑ
ucchinnaÑ (SÊ, SyÈ)
36
SoÓÉiyaÑ = LoÓiyaÑ (SÊ) DoÓiyaÑ (SyÈ)
224
SaÑsumÈraÑ hadaye = SuÑsumÈrahadaye (SÊ) SuÑsumÈraÑ
hadaye (SyÈ)
20
[ Ha ]
HÈsapaÒÒÈ = HÈsupaÒÒÈ (SÊ)
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