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NidÈnakathÈ 
_____ 

 
 SirimatÈ amhÈkaÑ Buddhena BhagavatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena 
sakalalokapatthaÔamahÈkaruÓÈsinehasiniddhahadayena sabbattha 
appaÔihatasabbaÒÒutÈnÈvaraÓÈdiÒÈÓobhÈsasamujjalitena 
sanarÈmaralokagurunÈ sadevakassa lokassa atthÈya hitÈya sukhÈya dhammo 
ca vinayo ca desito paÒÒatto, so pariyattipaÔipattipaÔivedhavasena vibhattesu 
tÊsu saddhammesu pariyattisaddhammo nÈma, tadeva ca sÈsanaÔÔhitiyÈ 
pamÈÓaÑ, satiyeva hi tasmiÑ itare uppajjanti, nÈsati, vuttaÒhetaÑ 
A~guttaraÔÔhakathÈyaÑ– (AÑ-®Ôha 1. 72 piÔÔhe) 

  “Suttantesu asantesu, pamuÔÔhe vinayamhi ca. 
  Tamo bhavissati loko, s|riye attha~gate yathÈ. 

  Suttante rakkhite sante, paÔipatti hoti rakkhitÈ. 
  PaÔipattiyaÑ Ôhito dhÊro, yogakkhemÈ na dhaÑsatÊ”ti. 

 Teneva ca saddhammaciraÔÔhitikÈmino theravarÈ MahÈkassapÈdayo 
pariyattisaddhammasa~khÈtaÑ TepiÔakaÑ BuddhavacanaÑ 
sa~gÊtimÈropetvÈ BuddhasÈsanaÑ saÑrakkhiÑsu, taÑkÈlikÈ ca rÈjÈno 
saddhammÈbhivuddhikÈmÈ tesaÑ sa~gÊtikÈrÈnamanubalappadÈnena 
sahÈyattamupÈgamuÑ. 

 TathÈ hi cat|hÈdhikatimÈsaparinibbute Bhagavati 
MahÈkassapattherappamukhehi paÒcahi arahantasatehi RÈjagahe paÔhamÈ 
dhammasa~gÊti katÈ raÒÒo MÈgadhassa AjÈtasattuno visesÈnuggahamÈdÈya. 

 Vassasataparinibbute ca Bhagavati MahÈyasattherappamukhehi sattahi 
arahantasatehi VesÈliyaÑ dutiyÈ dhammasa~gÊti katÈ, tadÈ ca KÈlÈsoko 
mahÊpati tesaÑ sahÈyattamupÈgato. 

 TathÈgataparinibbÈnato pana dvinnaÑ vassasatÈnamupari 
paÒcattiÑsatime vasse MahÈmoggaliputtatissattherappamukhehi 
arahantasahassehi PÈÔaliputte tatiyÈ dhammasa~gÊti katÈ 
sakalalokapatthaÔayasassa DhammÈsokassa bh|patino niratisayÈnuggahaÑ 
laddhÈna.

 



ii NidÈnakathÈ 

 SammÈsambuddhaparinibbutito pana catunnaÑ vassasatÈnamupari 
paÓÓÈse vasse La~kÈdÊpe VaÔÔagÈmaÓirÈjino kÈle MÈtulajanapade 
ŒlokaleÓe catutthÊ dhammasa~gÊti katÈ paÒcahi arahantasatehi 
MahÈdhammarakkhitattherappamukhehi, yÈ loke “potthakÈropanasa~gÊtÊ”ti 
pÈkaÔÈ. 

 Buddhavasse pana catussatÈdhikadvisahassÈnamupari 
pannarasamasa~khyaÑ sampatte imasmimpi MarammaraÔÔhe 
MindonnÈmassa mahÈdhammarÈjino kÈle Mandalay itipÈkaÔe 
RatanÈpuÒjanagare paÒcamÊ dhammasa~gÊti katÈ 
catussatÈdhikadvisahassattherehi 
DakkhiÓÈrÈmavÈsÊtipiÔakadharabhadantajÈgarattherappamukhehi tasseva 
raÒÒo anavasesÈnuggahamÈdÈya, yÈ loke “selakkharÈropanasa~gÊtÊ”ti 
vuccati. 

 ItthaÑ sudaÑ Buddhassa Bhagavato sÈsanaÑ iddhaÒceva hoti phÊtaÒca 
vitthÈrikaÑ bÈhujaÒÒaÑ puthubh|taÑ yÈvajjatanÈ. 

 CirakÈlato panetaÑ BuddhavacanaÑ lekhaparamparÈya ceva 
muddaÓaparamparÈya ca anekakkhattuÑ parivattiyÈbhataÑ na sakkÈ dÈni 
vattuÑ “paÔhamadutiyatatiyÈdisa~gÊtimÈropitÈkÈreneva sabbaso 
parisuddhan”ti, aÒÒadatthu panÈdhunikapotthakesu saÑvijjamÈnehi kehici 
pamÈdalekhÈdisaÒjÈtakhalitÈdhikaparibhaÔÔhapÈÔhehi malÊnamevetaÑ, tathÈ 
hi nÈnÈdesiyapotthakesu aÒÒamaÒÒaÑ saÑsandiyamÈnesu anekÈ 
visadisapÈÔhÈ dissanti. 

 Tatoyeva ca Buddhavacanassa suparisuddhabhÈvakÈmino mahÈtherÈ 
sasatthantarapiÔakattayakovidÈ dhammavinayaÑ vÈcentÈyeva te 
khalitÈdhikaparibhaÔÔhapÈÔhe disvÈ evaÑ samacintesuÑ kathesuÑ ca– 

 “AdvayavÈdino suparisuddhavacanassa tassa Bhagavato pÈvacanaÑ 
advayaÑ suparisuddhaÑ nimmalamevassa, imesu pana pÈvacanapotthakesu 
aÒÒamaÒÒaÑ visadisÈ ceva aparisuddhÈ ca pÈÔhÈ dissanti, nissaÑsayaÑ kho 
ayameva m|lapÈÔho, yo nesaÑ yuttisampanno, tadaÒÒo pana 
pamÈdalekhapÈÔhoyeva, tÈdisÈ ca dissanti ÈdhunikapÈvacanapotthakesu 
kismiÒci kismiÒci ÔhÈne. 

 KÈmaÒcetedÈni na tÈva bahutarÈ, yÈva yathÈbh|taÑ PÈÄiyÈ atthaÑ 
paÔisedheyyuÑ, etarahi pana asodhiyamÈnÈ te gacchante gacchante 

 



 NidÈnakathÈ iii 

kÈle bahutarÈ bahutarÈ jÈyeyyuÑ, taÑkÈlikÈ ca pacchimÈ janÈ te sodhetuÑ 
asamatthÈ yathÈdhippetaÑ PÈÄiyÈ atthaÑ na sammÈ jÈneyyuÑ, evamete 
saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya saÑvatteyyuÑ. 

 VuttaÑ hetaÑ A~guttaranikÈye– (AÑ 1. 60 piÔÔhe) 

 ‘Dveme bhikkhave dhammÈ saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya 
saÑvattanti, katame dve, dunnikkhittaÑ ca padabyaÒjanaÑ attho ca 
dunnÊto, dunnikkhittassa bhikkhave padabyaÒjanassa atthopi dunnayo hoti, 
ime kho bhikkhave dve dhammÈ saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya 
saÑvattantÊ’ti. 

 YaÑn|na mayaÑ te sodhetvÈ nimmalaÑ parisuddhaÑ BuddhavacanaÑ 
sampatiÔÔhÈpeyyÈma, tadassa saddhammaciraÔÔhitiyÈ bahujanahitÈya 
bahujanasukhÈya ca, taÑ pana na sukaraÑ sampÈdetuÑ aÒÒatra 
dhammikarÈj|namanuggahenÈ”ti. 

 SÈ panÈyaÑ kathÈ patthaÔÈ sÈdhujanaparamparÈya, sutÈ ca U Nu 
nÈmadheyyaggamahÈmaccappamukhehi MarammaraÔÔhissarehi, sutvÈna te 
evaÑ samacintesuÑ sammantayiÑsu ca “na kho panetaÑ amhÈkaÑ 
patir|paÑ, ye mayaÑ pubbakehi dhammikehi dhammarÈj|hi 
samanuggahitassa BuddhasÈsanassa parihÈnikÈraÓaÑ passamÈnÈyeva 
ajjhupekkhitvÈ appossukkÈ vihareyyÈma, yaÑn|na mayaÑ 
sÈsanopakÈrupÈye sampÈdetvÈ visesato ca ÈdhunikapÈvacanapotthakesu 
dissamÈne saÑsayaÔÔhÈnÊye pamÈdalekhapÈÔhe saÑsodhetukÈmÈnaÑ 
mahÈtherÈnaÑ ajjhÈsayaÑ parip|retvÈ BuddhasÈsanaÑ anuggaÓheyyÈmÈ”ti, 
atha te sabbepi sÈsanÈnuggahÈya katasanniÔÔhÈnÈ ahesuÑ. 

 AnuggahitukÈmehipi ca tehi na sakkÈ ÈÓÈya kÈtuÑ vinÈ 
mahÈjanacchandasaÒjÈtopadesena, mahÈjanappatinidhibh|tÈ hi etarahi 
MarammikÈ rÈjÈno, upadeso ca santhÈgÈrasamitiyaÑ 
mahÈjanappatinidhibh|tÈnaÑ matisajÊvÈnaÑ chandeneva samuppajjati, 
tasmÈ BuddhasÈsanÈnuggahÈya santhÈgÈrasamitiyaÑ ekaÑ 
dhammupadesaÑ paÒÒÈpetvÈ BuddhasÈsanasamiti nÈma mahÈsamiti 
samuÔÔhÈpitÈ. TassÈ kho pana samitiyÈ sabhÈpati hoti 
ThadosirÊsudhammopÈdhidhÈrÊ Sir U Thwinvhayo mahÈseÔÔhi, upasabhÈpati 
pana ThadosirÊsudhammopÈdhidhÈrÊyeva U Thein Maungvhayo 
padhÈnaÉÉavinicchayamandiramhi mahÈkkhadassÈdhipati, 
sabbakammavidhÈyako pana 

 



iv NidÈnakathÈ 

hitadharo ThadomahÈsaresÊth|pÈdhiko U Chan Htunvhayo 
upadesikÈdhipatipadhÈnanÊtivedimahÈmantÊ. BhaÓÉuppÈdako pana 
raÔÔhissarÈnaÑ patinidhibh|to U Win nÈmadheyyo 
sÈsanaÔÔhÈnikamahÈmatto. 

 Atha te BuddhasÈsanasamitikÈ “yÈyeva kho panatthÈya 
samuÔÔhÈpitÈyaÑ samiti, tadatthamidÈni visesato kÈhÈmÈ”ti 
MarammaraÔÔhebhipÈkaÔaguÓasamudayasamudite tattha tattha 
padhÈnanÈyakabh|te paropaÓÓÈsamahÈthere dÊghadassino nimantiya 
evamÈrocesuÑ “ayaÑ bhante amhÈkaÑ BuddhasÈsanamahÈsamiti 
BuddhasÈsanÈnuggahatthÈyeva raÔÔhissarÈnaÑ dhammupadesena 
samuÔÔhÈpitÈ, sacedÈni bhante pubbe viya dhammasa~gÊtiÑ katvÈ sÈsanaÑ 
paggaÓhituÑ yujjeyya, mahÈtherÈ ca tathÈ kÈtumiccheyyuÑ, vissatthÈva 
bhante karontu, mayaÑ tattha kÈyaÒÈÓapaccayabalehi niravasesaÑ byÈvaÔÈ 
bhavissÈmÈ”ti. 

 Atha kho te mahÈtherÈ “dhammasa~gÊtiÑ karissÈmÈ”ti katasanniÔÔhÈnÈ 
evaÑ pativedesuÑ “kattabbÈyevesÈ dhammasa~gÊti, nesÈ na kattabbÈ, tasmÈ 
mayaÑ dÈni piÔakapotthakÈni paÒcamasa~gÊtisilÈlekhÈya samÈnetvÈ 
tÈniyeva sarÊraÑ katvÈ PÈÄisaÑsodhanapubba~gamaÑ dhammasa~gÊtiÑ 
kassÈma, yÈya Èdhunikapotthakesu paramparÈparivattanavasena saÒjÈtÈ 
pamÈdalekhapÈÔhÈ ca nirÈkarÊyissanti, visodhitaÒca suparisuddhaÑ 
pÈvacanam|laÑ labhitvÈ taÑ muddÈpetvÈ sakalaloke nÈnÈraÔÔhesu 
nÈnÈdesesu byÈpanavasena BuddhasÈsanassa ciraÔÔhiti ca sÈdhiyissati, sabbe 
ca TheravÈdikÈ raÔÔhÈ MarammaraÔÔhasahitÈ ekato hutvÈ BuddhasÈsanaÑ 
abh|tapubbapaggahena paggaÓhituÑ labhissanti, sÈ ca purimikÈ paÒca 
sa~gÊtiyo upanidhÈya chaÔÔhasa~gÊti nÈma bhavissati, taÒca sabbaÑ 
bhavissati bahujanahitÈya bahujanasukhÈya atthÈya hitÈya sukhÈya 
devamanussÈnaÑ, bah|ni panettha ÈvassakakiccÈni paÔikacceva 
samÈdapetabbÈni tumhÈkamÈyattÈni, tasmÈ sa~gÊtikÈlavavatthÈnÈdikiccaÑ 
tumhÈkaÑyeva bhÈro hot|”ti. 

 Atha te BuddhasÈsanasamitikÈ sÈsanapÈlakÈnaÑ mahÈtherÈnaÑ 
chandaÒca ruciÒca samÈdÈya ovÈdaÒca sirasÈ sampaÔicchitvÈ therÈnaÑ ceva 
attano ca kattabbakiccÈnaÑ pariniÔÔhÈnasamayaÑ sallakkhetvÈ “ayaÑ 
chaÔÔhasa~gÊti SammÈsambuddhaparinibbÈnato catussatÈdhikÈnaÑ dvinnaÑ 
vassasahassÈnamupari 

 



 NidÈnakathÈ v 

aÔÔhanavutime vasse vesÈkhapuÓÓamito paÔÔhÈya ÈrabhitabbÈ, dve ca 
vassÈni kattabbÈ, paÒcannaÑ ca sÈsanavassasahassÈnamupaÉÉhavasse 
vesÈkhapuÓÓamiyaÑyeva pariniÔÔhÈpetabbÈ”ti sa~gÊtikÈlaÑ vavatthapesuÑ. 

 Tato paÔÔhÈya ca te punappunaÑ sannipatitvÈ sammantayitvÈ sa~gÊtiyÈ 
pubbakiccesu nirantaraÑ byÈvaÔÈ honti, “mahantaÑ kho JinasÈsanaÑ 
mahatiyÈyevetaÑ p|jÈya p|janÊyan”ti mantvÈ tehi kÈrÈpitÈni 
mahantamahantÈni sÈsanamandirÈni, tattha sa~gÊtiÑ kurumÈnassa 
bhikkhusaÑghassa sukhasannisajjatthaÑ sannipÈtaÔÔhÈnabh|taÑ mahantaÑ 
sa~gÊtimandiraÑ Yangon nÈma rÈjadhÈniyaÑ SirÊma~galatthale Kaba Aye 
(LokasÈma) nÈmakassa cetiyassa Èsanne selapabbataguhÈvesena kÈrÈpitaÑ 
tibh|makaÑ pÈyaso silÈ-iÔÔhakÈyomayaÑ, evaÑ mahantampetaÑ 
ekasaÑvacchareneva pariniÔÔhÈpitaÑ iddhiyÈ maÒÒe nimmitaÑ, taÒca bahi 
ÔhatvÈ apekkhattaÑ sayaÑjÈtaselapabbato viya dissati, anto pavisitvÈ 
olokayataÑ pana olokitolokitaÔÔhÈnato dassanÊyaÑ pÈsÈdikaÑ ramaÓÊyaÑ 
atittikarameva hutvÈ devavimÈnamiva khÈyati. Tassa panÈvid|re 
aÉÉhateyyÈnaÑ sa~gÊtikÈrabhikkhusahassÈnaÑ nivÈsappahonakÈ cattÈro 
iÔÔhakamayÈ mahÈpÈsÈdÈ ceva iÔÔhakamayÈyeva bhojanamahÈsÈlÈ ca 
mahÈsÊmÈpÈsÈdÈdayo ca muddaÓayantasÈlÈ ca tatheva kÈrÈpitÈ. 

 MahÈtherÈpi ca “sa~gÊtikiccaÑ nÈma therÈdheyyaÑ, therÈnaÑ 
ovÈdeneva kattabbaÑ, na vinÈ tena, tasmÈ bhikkhusaÑghassa ceva 
upÈsakÈnaÒca sabbampi sa~gÊtipaÔibaddhamovÈdaÑ dÈtuÑ 
bhavitabbamettha ovÈdadÈyakasaÑghasabhÈyapÊ”ti 
MarammaraÔÔhadhaj|pame aggamahÈpaÓÉitopÈdhidhÈrino ca 
raÔÔhovÈdÈcariyasammate ca raÔÔhavinayadharasammate ca aÒÒe 
cÈbhipÈkaÔagarubhÈvanÊyÈdiguÓagaÓasama~ginoti parosataÑ 
nÈyakamahÈthere uccinitvÈ “chaÔÔhasa~gÊti-
ovÈdÈcariyasaÑghanÈyakasabhaÑ” nÈmekaÑ padhÈnamahÈsaÑghasabhaÑ 
patiÔÔhÈpesuÑ, te ca nÈyakamahÈtherÈ SambuddhavacanaratanÈkarapÈrage 
vividhasatthantaragahanÈsa~gacÈrine therÈnuthere paÒcavÊsatimatte 
samuccinitvÈ “chaÔÔhasa~gÊtidhurandharasabhÈ”ti ca sammannitvÈ tassÈ 
sabhÈya bhÈraÑ niyyÈtesuÑ sabbÈni sa~gÊtipaÔibaddhakiccÈni 
saÑvidahituÑ. Te ca sa~gÊtidhurandharasabhikÈ therÈ 
sakalamarammaraÔÔhe Nyaung Yan Sayadawti abhipÈkaÔaÑ 
“AggamahÈpaÓÉito” pÈdhinÈ ceva “AbhidhajamahÈraÔÔhagur|” pÈdhinÈ cÈti 

 



vi NidÈnakathÈ 

dvÊhi MarammaraÔÔhissarasamappitopÈdhÊhi virÈjitaÑ jÈtiyÈ ÈsÊtivassikaÑ 
upasampadÈya saÔÔhivassaÑ “BhadantarevataÑ” nÈma mahÈtheravaraÑ 
sabhÈpatiÑ katvÈ TepiÔake Buddhavacane ceva nÈnÈsatthesu ca kovide 
dhammÈcariyakavipadappatte bhikkh| uccinitvÈ aÔÔhadasÈdivaggavasena 
parosataÑ PÈÄivisodhakavagge ceva sambahule ca paÔivisodhakavagge 
bandhÈpetvÈ visodhanappaÔivisodhanehi BuddhavacanaÑ suparisuddhattaÑ 
paÔipÈpetvÈ dhammasa~gÊtimakaÑsu yathÈ taÑ porÈÓakasa~gÊtikÈrÈ. 

 EvaÑ sa~gÊtimÈropitassa TepiÔakassa Buddhavacanassa 
atthasaÑvaÓÓanÈbh|tÈ AÔÔhakathÈyo ca saÑvijjanti manoramÈya 
tantinayÈnucchavikÈya bhÈsÈya ŒcariyabuddhaghosÈdÊhi theravarehi katÈ. 

 TÈsampi AÔÔhakathÈnaÑ sadesÊyam|lehi ceva videsÊyam|lehi ca 
saÑsanditvÈ TepiÔakassa viya Buddhavacanassa 
visodhanapaÔivisodhanavasena mahÈtherÈ pÈvacanadassino 
saÑvaÓÓanÈkovidÈ pÈÔhasodhanamakaÑsu. 

 IccevamaÔÔhakathÈyo ca pamÈdakhalitÈdhika paribhaÔÔhapÈÔhÈnaÑ 
nirÈkaraÓavasena visodhitÈ ceva paÔivisodhitÈ ca hutvÈ 
BuddhasÈsanamuddaÓayantÈlaye samappitÈ suÔÔhu muddÈpaÓÈya. 

 MuddÈpaÓakÈle ca PiÔakattayamuddÈpaÓe viya mahÈtheravarÈ 
m|lasodheyyapattapÈÔhakehi gahaÔÔhapaÓÉitehi ceva 
dhammÈcariyabhikkhupaÓÉitehi ca anekavÈraÑ parisodhitaÑ 
osÈnasodheyyapattaÑ paÔivisodhitam|lapotthakena ceva aÒÒehi sadesa 
desantarika AÔÔhakathÈpotthakehi ca vividhabyÈkaraÓÈdisatthehi ca 
punappunaÑ saÑsandetvÈ suvisada paribyattakaÓÉavÈra vÈkyaccheda 
sa~ketataÒca sampÈpetvÈ mahatÈ parissamena osÈnasodhanamakaÑsu. 

 EvametÈsampi ca suvisodhitÈnaÑ AÔÔhakathÈnaÑ 
sa~gÊtibhÈranitthÈrakÈ mahÈtherÈ nikhilamarammaraÔÔhe Maso Yein 
Sayadawti abhipÈkaÔaÑ “AggamahÈpaÓÉito” pÈdhinÈ ceva 
“AbhidhajamahÈraÔÔhagur|” pÈdhinÈ cÈti dvÊhi 
MarammaraÔÔhissarasamappitopÈdhÊhi virÈjitaÑ jÈtiyÈ chasattativassikaÑ 
upasampadÈya chappaÒÒÈsavassaÑ “Bhadantas|riyÈbhivaÑsaÑ” nÈma 
mahÈtheravaraÑ sabhÈpatiÑ katvÈ chaÔÔhasa~gÊtikÈrakapariyÈpannehi 
therÈnutherehi sa~gamma paÔhanatthÈya samÈrabhiÑsu yathÈ taÑ 
chaÔÔhasa~gÊtidhammasa~gÈyanÈkÈle. 

 



 NidÈnakathÈ vii 

 EvametÈsaÑ AÔÔhakathÈnaÑ saÑsodhana-muddÈpaÓa-sampaÔhanesu 
karÊyamÈnesu raÔÔhissaragaÓe aggamahÈmacco U Nu nÈmadheyyo 
mahÈsayo ceva BuddhasÈsanasamitiyaÑ sampati bhaÓÉuppÈdako 
raÔÔhissarÈnaÑ patinidhibh|to U Basaw nÈmadheyyo 
sÈsanaÔÔhÈnikamahÈmatto cÈti-imepi taÑkiccasampÈdanÈya PÈÄisa~gÊtikÈle 
viya mahussÈhena byÈvaÔÈ honti. 

 IccevametÈpi AÔÔhakathÈyo theravÈdÊnekÈyikavibudhappamukhÈnaÑ 
satthÈgamaratanÈlayasÈragÈhÊnaÑ veyyÈkaraÓakesarÊnaÑ 
accantanimmalaÒÈÓavÈrinÈ paridhovitÈ sa~gamma ca paÔhitÈ, tÈ 
vibudhappavarekagocarÈ vimuttirasassÈdadÈyiniyo PiÔakattayassatthaÑ 
paribyattaÑ pakÈsentiyo ciraÑ vilasantiyo lokatthasiddhiÑ sÈdhayant|ti. 

 TenetaÑ vuccati– 

 1.  M|lakaÑ pariyattÊva, sÈsanassa Mahesino. 
 PariyattippamÈÓÈ hi, ciraÑ saddhammasaÓÔhiti. 

 2.  TasmÈ taÑ rakkhituÑ therÈ, dhammasa~gÈhakÈ purÈ. 
 RÈjÈno upanissÈya, akaÑsu dhammasa~gahe. 

 3.  PaÔhamaÑ dhammasa~gÊtiÑ, AjÈtasatturÈjino. 
 Anuggahena katvÈna, pÈlayuÑ JinasÈsanaÑ. 

 4.  DutiyaÑ tu tathÈ katvÈ, KÈlÈsokassa rÈjino. 
 KÈle tamupanissÈya, pÈlayuÑ JinasÈsanaÑ. 

 5.  TatiyaÑpica katvÈna, DhammÈsokassa rÈjino. 
 Anuggahena Buddhassa, sÈsanaÑ abhipÈlayuÑ. 

 6.  CatutthiÑ pana La~kÈyaÑ, VaÔÔagÈmaÓirÈjino. 
 KÈlamhi potthakÈruÄhaÑ, katvÈna pÈlayuÑ tathÈ. 

 7.  ImasmiÑ MarammaraÔÔhepi, MindonnÈma narÈdhipaÑ. 
 RajjaÑ samanusÈsantaÑ, ratanattayamÈmakaÑ. 

 8.  SannissÈya mahÈtherÈ, thirasÊlÈ guÓÈkarÈ. 
 PaÒcamiÑ dhammasa~gÊtiÑ, karontÈ sÈsanaÔÔhitiÑ. 

 



viii NidÈnakathÈ 

 9.  PatthayantÈ likhÈpetvÈ, silÈpaÔÔesu peÔakaÑ. 
 VÈyÈmena mahantena, pÈlayuÑ JinasÈsanaÑ. 

 10.  ItthaÑ purÈ mahÈtherÈ, rÈjÈno cÈpi dhammikÈ. 
 SÈsanaÑ paripÈlesuÑ, jÊvitaÑ viya attano. 

 11.  TathÈpi khalitÈdÈni, dissanti PiÔakattaye. 
 ParamparÈya lekhÈya, saÒjÈtÈ muddaÓena ca. 

 12.  DisvÈna te mahÈtherÈ, vÈcentÈva TipeÔakaÑ. 
 VuccamÈnanayenevaÑ, cintesuÑ mantayiÑsu ca. 

 13.  “KatvÈna sÈdhukaÑ gantha-suddhikaÑ sÈsanÈyukaÑ. 
 YaÑn|na dhammasa~gÊtiÑ, kareyyÈma mayaÑ” iti. 

 14.  EtamatthaÑ suÓitvÈna, U Nu nÈma mahÈsayo. 
 Marammavisaye agga-mahÈmaccadhurandharo. 

 15.  “SÈsanÈyattakiccÈni, sampÈdentÈ visesato. 
 Sa~gÊtiyaÒca therÈnaÑ, samp|rentÈ manorathaÑ. 

 16.  YathÈ rakkhiÑsu porÈÓÈ, surÈjÈno tathÈ mayaÑ. 
 SaÑrakkheyyÈma Sambuddha-sÈsanaÑ” iti cintiya. 

 17.  MahÈmaccehi aÒÒehi, sa~gamehi ca mantiya. 
 SuppatiÔÔhÈpayitvÈna, BuddhasÈsanasa~gamaÑ. 

 18.  MahÈtherÈnamÈdÈya, chandaÑ idha nivÈsinaÑ. 
 AÒÒesu SÊhaÄÈdÊsu, videsesu ca vÈsinaÑ. 

 19.  KÈretvÈ dhammasa~gÊtiÑ, sodhetvÈ SatthusÈsanaÑ. 
 SaddhammÈnuggahatthÈya, karaÑ daÄhaparakkamaÑ. 

 20.  SirÊma~galavikhyÈte, thalasmiÑ pavare subhe. 
 CetiyassÈvid|ramhi, Kaba Aye itisaÒÒino. 

 21.  GuhÈvesena kÈretvÈ, mahÈsa~gÊtimandiraÑ. 
 ŒvÈsÈdiÒca bhikkh|naÑ, kÈresi muddaÓÈlayaÑ. 

 22.  GanthasaÑsodhanaÑ dhamma-sa~gÊtiyÈ tu paÓÉitÈ. 
 MahÈtheravarÈkaÑsu, satimantÈ punappunaÑ. 

 



 NidÈnakathÈ ix 

 23.  MuddÈpente ca passitvÈ, mahÈtherehi paÒcahi. 
 SodheyyapattamosÈnaÑ, nimmalattaÑ supÈpitaÑ. 

 24.  KatvÈ suvisadaÑ Buddha-bhÈsitaÑ PiÔakattayaÑ. 
 YathÈ muddÈpitaÑ Èsi, sÈsanatthaÑ Mahesino. 

 25.  TathÈ AÔÔhakathÈyo ca, saÑsodhetvÈ punappunaÑ. 
 SuÔÔhu muddÈpitÈ honti, sabbalokatthasiddhiyÈti.
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EkakanipÈta 

A~guttaraÔÔhakathÈ 

_____ 
 

Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

GanthÈrambhakathÈ 

  KaruÓÈsÊtalahadayaÑ, paÒÒÈpajjotavihatamohatamaÑ.  
   SanarÈmaralokagaruÑ1, vande SugataÑ gativimuttaÑ. 

  Buddhopi BuddhabhÈvaÑ, bhÈvetvÈ ceva sacchikatvÈ ca. 
  YaÑ upagato gatamalaÑ, vande tamanuttaraÑ dhammaÑ. 

  Sugatassa orasÈnaÑ, puttÈnaÑ mÈrasenamathanÈnaÑ. 
  AÔÔhannampi sam|haÑ, sirasÈ vande ariyasaÑghaÑ. 

  Iti me pasannamatino, ratanattayavandanÈmayaÑ puÒÒaÑ. 
  YaÑ suvihatantarÈyo, hutvÈ tassÈnubhÈvena.  

  EkakadukÈdipaÔima, ÓÉitassa A~guttarÈgamavarassa. 
  Dhammakathikapu~gavÈnaÑ, vicittapaÔibhÈnajananassa. 

  AtthappakÈsanatthaÑ, AÔÔhakathÈ Èdito vasisatehi. 
  PaÒcahi yÈ sa~gÊtÈ, anusa~gÊtÈ ca pacchÈpi. 

  SÊhaÄadÊpaÑ pana È, bhatÈtha vasinÈ MahÈmahindena. 
  ®hapitÈ SÊhaÄabhÈsÈya, dÊpavÈsÊnamatthÈya. 
______________________________________________________________ 
 1. SanarÈmaralokaguruÑ (SÊ, SyÈ) 

 



 A~guttaranikÈya 2 

  ApanetvÈna tatohaÑ, SÊhaÄabhÈsaÑ manoramaÑ bhÈsaÑ.  
  TantinayÈnucchavikaÑ, Èropento vigatadosaÑ.  

  SamayaÑ avilomento, therÈnaÑ theravaÑsadÊpÈnaÑ1.  
  SunipuÓavinicchayÈnaÑ, MahÈvihÈre nivÈsÊnaÑ2.  

  HitvÈ punappunÈgata, matthaÑ atthaÑ pakÈsayissÈmi.  
  Sujanassa ca tuÔÔhatthaÑ, ciraÔÔhitatthaÒca dhammassa.  

  SÈvatthipabh|tÊnaÑ, nagarÈnaÑ vaÓÓanÈ katÈ heÔÔhÈ.  
  DÊghassa majjhimassa ca, yÈ me atthaÑ vadantena.  

  VitthÈravasena sudaÑ, vatth|ni ca tattha yÈni vuttÈni.  
  Tesampi na idha bhiyyo, vitthÈrakathaÑ karissÈmi.  

  SuttÈnaÑ pana atthÈ, na vinÈ vatth|hi ye pakÈsanti.  
  TesaÑ pakÈsanatthaÑ, vatth|nipi dassayissÈmi3.  

  SÊlakathÈ dhutadhammÈ, kammaÔÔhÈnÈni ceva sabbÈni.  
  CariyÈvidhÈnasahito, jhÈnasamÈpattivitthÈro.  

  SabbÈ ca abhiÒÒÈyo, paÒÒÈsa~kalananicchayo4 ceva.  
  KhandhÈdhÈtÈyatani, ndriyÈni ariyÈni ceva cattÈri.  

  SaccÈni paccayÈkÈ, radesanÈ suparisuddhanipuÓanayÈ.  
  AvimuttatantimaggÈ, vipassanÈbhÈvanÈ ceva.  

  Iti pana sabbaÑ yasmÈ, Visuddhimagge mayÈ suparisuddhaÑ.  
  VuttaÑ tasmÈ bhiyyo, na taÑ idha vicÈrayissÈmi.  

  “Majjhe Visuddhimaggo, esa catunnampi ÈgamÈnaÑ hi.  
  ®hatvÈ pakÈsayissati, tattha yathÈbhÈsitamatthaÑ”.  

  Icceva kato tasmÈ, tampi gahetvÈna saddhimetÈya.  
  AÔÔhakathÈya vijÈnatha, A~guttaranissitaÑ atthanti.  
______________________________________________________________ 
 1. TheravaÑsappadÊpÈnaÑ (SÊ, SyÈ) 
 2. MahÈvihÈrÈdhivÈsÊnaÑ (SÊ), MahÈvihÈravÈsÊnaÑ (SyÈ) 
 3. Vatth|nipi kathessÈmi (SyÈ), vatth|nipi idha kathessÈmi (Ka) 
 4. PaÒÒÈsakalavinicchayo (SyÈ) 
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1. R|pÈdivaggavaÓÓanÈ 

 Tattha A~guttarÈgamo nÈma EkakanipÈto DukanipÈto TikanipÈto 
CatukkanipÈto PaÒcakanipÈto ChakkanipÈto SattakanipÈto AÔÔhakanipÈto 
NavakanipÈto DasakanipÈto EkÈdasakanipÈtoti ekÈdasa nipÈtÈ honti. 
Suttato– 

   Nava suttasahassÈni, paÒca suttasatÈni ca. 
   SattapaÒÒÈsa suttÈni, honti A~guttarÈgame. 

 Tassa nipÈtesu EkakanipÈto Èdi, suttesu CittapariyÈdÈnasuttaÑ. TassÈpi 
“evaÑ me sutan”ti-ÈdikaÑ ÈyasmatÈ Œnandena PaÔhamamahÈsa~gÊtikÈle 
vuttaÑ nidÈnamÈdi. SÈ panesÈ paÔhamamahÈsa~gÊti Suma~galavilÈsiniyÈ 
DÊghanikÈyaÔÔhakathÈya Èdimhi vitthÈritÈ, tasmÈ sÈ tattha vitthÈritanayeneva 
veditabbÈ. 
 
 1. YaÑ panetaÑ “evaÑ me sutan”ti-ÈdikaÑ nidÈnaÑ, tattha evanti 
nipÈtapadaÑ, meti-ÈdÊni nÈmapadÈni. SÈvatthiyaÑ viharatÊti ettha vÊti 
upasaggapadaÑ, haratÊti ÈkhyÈtapadanti iminÈ tÈva nayena padavibhÈgo 
veditabbo. 

 Atthato pana evaÑsaddo tÈva upam|padesasampahaÑsanagarahaÓa-
vacanasampaÔiggahÈkÈranidassanÈvadhÈraÓÈdi-anekatthappabhedo. TathÈ 
hesa “evaÑ jÈtena maccena, kattabbaÑ kusalaÑ bahun”ti evamÈdÊsu1 
upamÈyaÑ Ègato. “EvaÑ te abhikkamitabbaÑ, evaÑ te paÔikkamitabban”ti-
ÈdÊsu2 upadese. “EvametaÑ BhagavÈ, evametaÑ SugatÈ”ti-ÈdÊsu3 
sampahaÑsane. “EvamevaÑ panÈyaÑ vasalÊ yasmiÑ vÈ tasmiÑ vÈ tassa 
muÓÉakassa samaÓakassa vaÓÓaÑ bhÈsatÊ”ti-ÈdÊsu4 garahaÓe. “EvaÑ 
bhanteti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosun”ti-ÈdÊsu5 
vacanasampaÔiggahe6. “EvaÑ byÈkho ahaÑ bhante BhagavatÈ dhammaÑ 
desitaÑ ÈjÈnÈmÊ”ti-ÈdÊsu7 ÈkÈre. “Ehi tvaÑ mÈÓavaka, yena samaÓo 
Œnando tenupasa~kama, upasa~kamitvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 21 piÔÔhe. 2. AÑ 1. 439 piÔÔhe. 3. AÑ 1. 193 piÔÔhe.   
 4. SaÑ 1. 162 piÔÔhe. 5. Ma 1. 1 piÔÔhe. 6. VacanasampaÔicchane (SÊ, SyÈ) 
 7. Ma 1. 325 piÔÔhe. 
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mama vacanena samaÓaÑ ŒnandaÑ appÈbÈdhaÑ appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ 
balaÑ phÈsuvihÈraÑ puccha ‘Subho mÈÓavo Todeyyaputto bhavantaÑ 
ŒnandaÑ appÈbÈdhaÑ -pa- phÈsuvihÈraÑ pucchatÊ’ti, evaÒca vadehi ‘sÈdhu 
kira bhavaÑ Œnando yena Subhassa mÈÓavassa Todeyyaputtassa nivesanaÑ, 
tenupasa~kamatu anukampaÑ upÈdÈyÈ”ti-ÈdÊsu1 nidassane. “TaÑ kiÑ 
maÒÒatha KÈlÈmÈ, ime dhammÈ kusalÈ vÈ akusalÈ vÈti. AkusalÈ bhante. 
SÈvajjÈ vÈ anavajjÈ vÈti. SÈvajjÈ bhante. ViÒÒugarahitÈ vÈ viÒÒuppasatthÈ 
vÈti. ViÒÒugarahitÈ bhante. SamattÈ samÈdinnÈ ahitÈya dukkhÈya 
saÑvattanti no vÈ, kathaÑ vo ettha hotÊti. SamattÈ bhante samÈdinnÈ ahitÈya 
dukkhÈya saÑvattanti, evaÑ no ettha hotÊ”ti-ÈdÊsu2 avadhÈraÓe. SvÈyamidha 
ÈkÈranidassanÈvadhÈraÓesu daÔÔhabbo. 

 Tattha ÈkÈratthena evaÑsaddena etamatthaÑ dÊpetinÈnÈnayanipuÓaÑ 
anekajjhÈsayasamuÔÔhÈnaÑ atthabyaÒjanasampannaÑ vividhapÈÔihÈriyaÑ 
dhammatthadesanÈpaÔivedhagambhÊraÑ sabbasattÈnaÑ sakasakabhÈsÈ-
nur|pato sotapathamÈgacchantaÑ tassa Bhagavato vacanaÑ sabbappakÈrena 
ko samattho viÒÒÈtuÑ, sabbathÈmena pana sotukÈmataÑ janetvÈpi evaÑ me 
sutaÑ, mayÈpi ekenÈkÈrena sutanti. 

 Nidassanatthena “nÈhaÑ sayambh|, na mayÈ idaÑ sacchikatan”ti 
attÈnaÑ parimocento “evaÑ me sutaÑ, mayÈpi evaÑ sutan”ti idÈni 
vattabbaÑ sakalaÑ suttaÑ nidasseti. 

 AvadhÈraÓatthena “etadaggaÑ bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ 
bhikkh|naÑ bahussutÈnaÑ yadidaÑ Œnando, satimantÈnaÑ, gatimantÈnaÑ, 
dhitimantÈnaÑ, upaÔÔhÈkÈnaÑ yadidaÑ Œnando”ti3 evaÑ BhagavatÈ, 
“ÈyasmÈ Œnando atthakusalo dhammakusalo byaÒjanakusalo niruttikusalo 
pubbÈparakusalo”ti4 evaÑ DhammasenÈpatinÈ ca pasattabhÈvÈnur|paÑ 
attano dhÈraÓabalaÑ dassento sattÈnaÑ sotukÈmataÑ janeti “evaÑ me 
sutaÑ, taÒca kho atthato vÈ byaÒjanato vÈ an|namanadhikaÑ, evameva, na 
aÒÒathÈ daÔÔhabban”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. DÊ 1. 188 piÔÔhe. 2. AÑ 1. 190 piÔÔhe. 
 3. AÑ 1. 25 piÔÔhe. 4. AÑ 2. 177 piÔÔhe. 
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 Mesaddo tÊsu atthesu dissati. TathÈ hissa “gÈthÈbhigÊtaÑ me 
abhojaneyyan”ti-ÈdÊsu1 mayÈti attho. “SÈdhu me bhante BhagavÈ 
saÑkhittena dhammaÑ deset|”ti-ÈdÊsu2 mayhanti attho. “DhammadÈyÈdÈ 
me bhikkhave bhavathÈ”ti-ÈdÊsu3 mamÈti attho. Idha pana “mayÈ sutan”ti 
ca, “mama sutan”ti ca atthadvaye yujjati. 

 Sutanti ayaÑ sutasaddo sa-upasaggo ca anupasaggo ca 
gamanavissutakilinna-upacitÈnuyoga sotaviÒÒeyya sotadvÈrÈnusÈra 
viÒÒÈtÈdi-anekatthappabhedo. TathÈ hissa “senÈya pasuto”ti-ÈdÊsu 
gacchantoti attho. “Sutadhammassa passato”ti-ÈdÊsu4 vissutadhammassÈti 
attho. “AvassutÈ avassutassÈ”ti-ÈdÊsu5 kilinnÈ kilinnassÈti attho. “Tumhehi 
puÒÒaÑ pasutaÑ anappakan”ti-ÈdÊsu6 upacitanti attho. “Ye jhÈnappasubhÈ 
dhÊrÈ”ti-ÈdÊsu7 jhÈnÈnuyuttÈti attho. “DiÔÔhaÑ sutaÑ mutan”ti-ÈdÊsu8 
sotaviÒÒeyyanti attho. “Sutadharo sutasannicayo”ti-ÈdÊsu9 
sotadvÈrÈnusÈraviÒÒÈtadharoti attho. Idha panassa sotadvÈrÈnusÈrena 
upadhÈritanti vÈ upadhÈraÓanti vÈti attho. Mesaddassa hi mayÈti atthe sati 
“evaÑ mayÈ sutaÑ sotadvÈrÈnusÈrena upadhÈritan”ti yujjati. MamÈti atthe 
sati “evaÑ mama sutaÑ sotadvÈrÈnusÈrena upadhÈraÓan”ti yujjati. 

 Evametesu tÊsu padesu evanti sotaviÒÒÈÓÈdiviÒÒÈÓakiccanidassanaÑ. 
Meti vuttaviÒÒÈÓasama~gipuggalanidassanaÑ. Sutanti 
assavanabhÈvapaÔikkhepato an|nÈdhikÈviparÊtaggahaÓanidassanaÑ. TathÈ 
evanti tassÈ sotadvÈrÈnusÈrena pavattÈya viÒÒÈÓavÊthiyÈ nÈnappakÈrena 
ÈrammaÓe pavattabhÈvappakÈsanaÑ. Meti attappakÈsanaÑ. Sutanti 
dhammappakÈsanaÑ. AyaÒhettha sa~khepo “nÈnappakÈrena ÈrammaÓe 
pavattÈya viÒÒÈÓavÊthiyÈ mayÈ na aÒÒaÑ kataÑ, idaÑ pana kataÑ, ayaÑ 
dhammo suto”ti. 

 TathÈ evanti niddisitabbappakÈsanaÑ. Meti puggalappakÈsanaÑ. 
Sutanti puggalakiccappakÈsanaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti–yaÑ suttaÑ 
niddisissÈmi, taÑ mayÈ evaÑ sutanti. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 292; SaÑ 1. 169 piÔÔhesu. 2. SaÑ 2. 285 piÔÔhe. 3. Ma 1. 15 piÔÔhe. 
 4. Khu 1. 88 piÔÔhe. 5. Vi 2. 276 piÔÔhe. 6. Khu 1. 9 piÔÔhe. 
 7. Khu 1. 40 Dhammapade. 8. Ma 1. 189 piÔÔhe. 9. Ma 1. 277 piÔÔhe. 
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 TathÈ evanti yassa cittasantÈnassa nÈnÈkÈrappavattiyÈ 
nÈnatthabyaÒjanaggahaÓaÑ hoti, tassa nÈnÈkÈraniddeso. Evanti hi ayaÑ 
ÈkÈrapaÒÒatti. Meti kattuniddeso. Sutanti visayaniddeso. EttÈvatÈ 
nÈnÈkÈrappavattena cittasantÈnena taÑsama~gino kattu visaye 
gahaÓasanniÔÔhÈnaÑ1 kataÑ hoti. 

 Atha vÈ evanti puggalakiccaniddeso. Sutanti viÒÒÈÓakiccaniddeso. Meti 
ubhayakiccayuttapuggalaniddeso. AyaÑ panettha sa~khepo–mayÈ 
savanakiccaviÒÒÈÓasama~ginÈ puggalena viÒÒÈÓavasena laddhasavanakicca-
vohÈrena sutanti. 

 Tattha evanti ca meti ca saccikaÔÔhaparamatthavasena 
avijjamÈnapaÒÒatti. KiÒhettha taÑ paramatthato atthi, yaÑ evanti vÈ meti vÈ 
niddesaÑ labhetha. Sutanti vijjamÈnapaÒÒatti. YaÒhi taÑ ettha sotena 
upaladdhaÑ, taÑ paramatthato vijjamÈnanti. TathÈ evanti ca meti ca taÑ 
taÑ upÈdÈya vattabbato upÈdÈpaÒÒatti. Sutanti diÔÔhÈdÊni upanidhÈya 
vattabbato upanidhÈpaÒÒatti. 

 Ettha ca evanti vacanena asammohaÑ dÊpeti. Na hi samm|Äho 
nÈnappakÈrapaÔivedhasamattho hoti. Sutanti vacanena sutassa asammosaÑ 
dÊpeti. Yassa hi sutaÑ sammuÔÔhaÑ hoti, na so kÈlantarena mayÈ sutanti 
paÔijÈnÈti. Iccassa asammohena paÒÒÈsiddhi, asammosena pana satisiddhi. 
Tattha paÒÒÈpubba~gamÈya satiyÈ byaÒjanÈvadhÈraÓasamatthatÈ, 
satipubba~gamÈya paÒÒÈya atthapaÔivedhasamatthatÈ. 
TadubhayasamatthatÈyogena atthabyaÒjanasampannassa dhammakosassa 
anupÈlanasamatthato dhammabhaÓÉÈgÈrikattasiddhi. 

 Aparo nayo–evanti vacanena yoniso manasikÈraÑ dÊpeti ayoniso 
manasikaroto hi nÈnappakÈrapaÔivedhÈbhÈvato. Sutanti vacanena 
avikkhepaÑ dÊpeti vikkhittacittassa savanÈbhÈvato. TathÈ hi vikkhittacitto 
puggalo sabbasampattiyÈ vuccamÈnopi “na mayÈ sutaÑ, puna bhaÓathÈ”ti 
bhaÓati. Yoniso manasikÈrena cettha attasammÈpaÓidhiÑ pubbe ca 
katapuÒÒataÑ sÈdheti sammÈ appaÓihitattassa pubbe akatapuÒÒassa vÈ 
tadabhÈvato. TathÈ avikkhepena saddhammassavanaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. KattuvisayaggahaÓasanniÔÔhÈnaÑ (SyÈ, Ka) 
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sappuris|panissayaÒca sÈdheti. Na hi vikkhittacitto sotuÑ sakkoti, na ca 
sappurise anupassayamÈnassa savanaÑ atthÊti. 

 Aparo nayo–yasmÈ “evanti yassa cittasantÈnassa nÈnÈkÈrappavattiyÈ 
nÈnatthabyaÒjanaggahaÓaÑ hoti, tassa nÈnÈkÈraniddeso”ti vuttaÑ, so ca 
evaÑ bhaddako ÈkÈro na sammÈ appaÓihitattano pubbe akatapuÒÒassa vÈ 
hoti, tasmÈ evanti iminÈ bhaddakenÈkÈrena pacchimacakkadvaya-
sampattimattano dÊpeti. Sutanti savanayogena purimacakkadvayasampattiÑ. 
Na hi appatir|padese vasato sappuris|panissayavirahitassa vÈ savanaÑ atthi. 
Iccassa pacchimacakkadvayasiddhiyÈ Èsayasuddhi siddhÈ hoti, 
purimacakkadvayasiddhiyÈ payogasuddhi. TÈya ca ÈsayasuddhiyÈ 
adhigamabyattisiddhi, payogasuddhiyÈ Ègamabyattisiddhi. Iti 
payogÈsayasuddhassa ÈgamÈdhigamasampannassa vacanaÑ aruÓuggaÑ1 
viya s|riyassa udayato, yoniso manasikÈro viya ca kusalakammassa, arahati 
Bhagavato vacanassa pubba~gamaÑ bhavitunti ÔhÈne nidÈnaÑ Ôhapento 
evaÑ me sutanti-ÈdimÈha. 

 Aparo nayo–evanti iminÈ nÈnappakÈrapaÔivedhadÊpakena vacanena 
attano atthapaÔibhÈnapaÔisambhidÈsampattisabbhÈvaÑ dÊpeti. Sutanti iminÈ 
sotabbabhedapaÔivedhadÊpakena vacanena dhammaniruttipaÔisambhidÈ-
sampattisabbhÈvaÑ. Evanti ca idaÑ yoniso manasikÈradÊpakavacanaÑ 
bhÈsamÈno “ete mayÈ dhammÈ manasÈ anupekkhitÈ diÔÔhiyÈ 
suppaÔividdhÈ”ti dÊpeti. Sutanti idaÑ savanayogadÊpakavacanaÑ bhÈsamÈno 
“bah| mayÈ dhammÈ sutÈ dhÈtÈ2 vacasÈ paricitÈ”ti dÊpeti. Tadubhayenapi 
atthabyaÒjanapÈrip|riÑ dÊpento savane ÈdaraÑ janeti. 
AtthabyaÒjanaparipuÓÓaÑ hi dhammaÑ Èdarena assuÓanto mahatÈ hitÈ 
paribÈhiro hotÊti ÈdaraÑ janetvÈ sakkaccaÑ dhammo sotabboti. 

 EvaÑ me sutanti iminÈ pana sakalena vacanena ÈyasmÈ Œnando 
TathÈgatappaveditaÑ dhammaÑ attano adahanto asappurisabh|miÑ 
atikkamati, sÈvakattaÑ paÔijÈnanto sappurisabh|miÑ okkamati. TathÈ 
asaddhammÈ cittaÑ vuÔÔhÈpeti, saddhamme cittaÑ patiÔÔhÈpeti. “KevalaÑ 
sutamevetaÑ mayÈ, tasseva pana Bhagavato vacanan”ti dÊpento attÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AruÓaggaÑ (SÊ) 2. DhatÈ (SÊ, SyÈ) 
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parimoceti, SatthÈraÑ apadisati, JinavacanaÑ appeti, dhammanettiÑ 
patiÔÔhÈpeti. 

 Apica “evaÑ me sutan”ti attanÈ uppÈditabhÈvaÑ appaÔijÈnanto 
purimavacanaÑ1 vivaranto “sammukhÈ paÔiggahitamidaÑ mayÈ tassa 
Bhagavato catuvesÈrajjavisÈradassa dasabaladharassa ÈsabhaÔÔhÈnaÔÔhÈyino 
sÊhanÈdanÈdino sabbasattuttamassa dhammissarassa dhammarÈjassa 
dhammÈdhipatino dhammadÊpassa dhammasaraÓassa 
saddhammavaracakkavattino SammÈsambuddhassa vacanaÑ, na ettha atthe 
vÈ dhamme vÈ pade vÈ byaÒjane vÈ ka~khÈ vÈ vimati vÈ kattabbÈ”ti 
sabbadevamanussÈnaÑ imasmiÑ dhamme assaddhiyaÑ vinÈseti, 
saddhÈsampadaÑ uppÈdeti. TenetaÑ vuccati– 

   “VinÈsayati assaddhaÑ, saddhaÑ vaÉÉheti sÈsane. 
   EvaÑ me sutamiccevaÑ, vadaÑ GotamasÈvako”ti. 

 Ekanti gaÓanaparicchedaniddeso. Samayanti paricchinnaniddeso. EkaÑ 
samayanti aniyamitaparidÊpanaÑ. Tattha samayasaddo– 

   SamavÈye khaÓe kÈle, sam|he hetudiÔÔhisu. 
   PaÔilÈbhe pahÈne ca, paÔivedhe ca dissati. 

 TathÈ hissa “appeva nÈma svepi upasa~kameyyÈma kÈlaÒca samayaÒca 
upÈdÈyÈ”ti evamÈdÊsu2 samavÈyo attho. “Ekova kho bhikkhave khaÓo ca 
samayo ca brahmacariyavÈsÈyÈ”ti-ÈdÊsu3 khaÓo. “UÓhasamayo 
pariÄÈhasamayo”ti-ÈdÊsu4 kÈlo. “MahÈsamayo pavanasmin”ti-ÈdÊsu5 
sam|ho. “Samayopi kho te BhaddÈli appaÔividdho ahosi, BhagavÈ kho 
SÈvatthiyaÑ viharati, BhagavÈpi maÑ jÈnissati ‘BhaddÈli nÈma bhikkhu 
Satthu sÈsane sikkhÈya aparip|rakÈrÊ’ti, ayampi kho te BhaddÈli samayo 
appaÔividdho ahosÊ”ti-ÈdÊsu6 hetu. “Tena kho pana samayena UggÈhamÈno 
paribbÈjako SamaÓamuÓÉikÈputto7 samayappavÈdake tindukÈcÊre ekasÈlake 
MallikÈya ÈrÈme paÔivasatÊ”ti-ÈdÊsu8 diÔÔhi. 
______________________________________________________________ 
 1. PurimasavanaÑ (SÊ) 2. DÊ 1. 188 piÔÔhe. 3. AÑ 3. 61 piÔÔhe. 
 4. Vi 2. 155 piÔÔhe. 5. DÊ 2. 203 piÔÔhe. 6. Ma 2. 102 piÔÔhe. 
 7. SamaÓamaÓÉikÈputto (SÊ) 8. Ma 2. 214 piÔÔhe. 
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   “DiÔÔhe dhamme ca yo attho, yo cattho samparÈyiko. 
   AtthÈbhisamayÈ dhÊro, paÓÉitoti pavuccatÊ”ti– 

ÈdÊsu1 paÔilÈbho. “SammÈ mÈnÈbhisamayÈ antamakÈsi dukkhassÈ”ti-ÈdÊsu2 
pahÈnaÑ. “Dukkhassa pÊÄanaÔÔho sa~khataÔÔho santÈpaÔÔho vipariÓÈmaÔÔho 
abhisamayaÔÔho”ti-ÈdÊsu3 paÔivedho. Idha panassa kÈlo attho. Tena 
saÑvacchara-utumÈsa-
aÉÉhamÈsarattidivapubbaÓhamajjhanhikasÈyanhapaÔhamamajjhimapacchima
yÈmamuhuttÈdÊsu kÈlappabhedabh|tesu samayesu ekaÑ samayanti dÊpeti. 

 Tattha kiÒcÈpi etesu saÑvaccharÈdÊsu yaÑ yaÑ suttaÑ yamhi yamhi 
saÑvacchare utumhi mÈse pakkhe rattibhÈge divasabhÈge vÈ vuttaÑ, 
sabbaÑ taÑ therassa suviditaÑ suvavatthÈpitaÑ paÒÒÈya. YasmÈ pana 
“evaÑ me sutaÑ asukasaÑvacchare asuka-utumhi asukamÈse asukapakkhe 
asukarattibhÈge asukadivasabhÈge vÈ”ti evaÑ vutte na sakkÈ sukhena 
dhÈretuÑ vÈ uddisituÑ vÈ uddisÈpetuÑ vÈ, bahu ca vattabbaÑ hoti, tasmÈ 
ekeneva padena tamatthaÑ4 samodhÈnetvÈ “ekaÑ samayan”ti Èha. 

 Ye vÈ ime gabbhokkantisamayo5 jÈtisamayo saÑvegasamayo 
abhinikkhamanasamayo dukkarakÈrikasamayo mÈravijayasamayo 
abhisambodhisamayo diÔÔhadhammasukhavihÈrasamayo desanÈsamayo 
parinibbÈnasamayoti evamÈdayo Bhagavato devamanussesu ativiya 
suppakÈsÈ anekakÈlappabhedÈ eva samayÈ, tesu samayesu 
desanÈsamayasa~khÈtaÑ ekaÑ samayanti dÊpeti. Yo cÈyaÑ 
ÒÈÓakaruÓÈkiccasamayesu karuÓÈkiccasamayo, 
attahitaparahitapaÔipattisamayesu parahitapaÔipattisamayo, sannipatitÈnaÑ 
karaÓÊyadvayasamayesu dhammikathÈsamayo, desanÈpaÔipattisamayesu 
desanÈsamayo, tesupi samayesu aÒÒataraÑ sandhÈya “ekaÑ samayan”ti Èha. 

 KasmÈ panettha yathÈ abhidhamme “yasmiÑ samaye kÈmÈvacaran”ti 
ca, ito aÒÒesu ca suttapadesu “yasmiÑ samaye bhikkhave bhikkhu vivicceva 
kÈmehÊ”ti ca bhummavacanena niddeso kato, vinaye ca “tena samayena 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 1. 90 piÔÔhe. 2. Ma 1. 15 piÔÔhe. 3. Khu 9. 293 piÔÔhe. 
 4. Sabbamettha (SÊ) 5. Gabbhavokkantisamayo (Ka) 
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Buddho BhagavÈ”ti karaÓavacanena niddeso kato, tathÈ akatvÈ “ekaÑ 
samayan”ti upayogavacanena niddeso katoti. Tattha tathÈ, idha ca aÒÒathÈ 
atthasambhavato. Tattha hi abhidhamme ito aÒÒesu suttapadesu ca 
adhikaraÓattho bhÈvenabhÈvalakkhaÓattho ca sambhavati. AdhikaraÓaÑ hi 
kÈlattho sam|hattho ca samayo, tattha vuttÈnaÑ phassÈdidhammÈnaÑ 
khaÓasamavÈyahetusa~khÈtassa ca samayassa bhÈvena tesaÑ bhÈvo 
lakkhÊyati, tasmÈ tadatthajotanatthaÑ tattha bhummavacanena niddeso kato. 

 Vinaye ca hetu-attho karaÓattho ca sambhavati. Yo hi so 
sikkhÈpadapaÒÒattisamayo SÈriputtÈdÊhipi dubbiÒÒeyyo, tena samayena 
hetubh|tena karaÓabh|tena ca sikkhÈpadÈni paÒÒÈpayanto 
sikkhÈpadapaÒÒattihetuÒca apekkhamÈno BhagavÈ tattha tattha vihÈsi. 
TasmÈ tadatthajotanatthaÑ tattha karaÓavacanena niddeso kato. 

 Idha pana aÒÒasmiÑ ca evaÑjÈtike accantasaÑyogattho sambhavati. 
YaÑ hi samayaÑ BhagavÈ imaÑ aÒÒaÑ vÈ suttantaÑ desesi, accantameva 
taÑ samayaÑ karuÓÈvihÈrena vihÈsi. TasmÈ tadatthajotanatthaÑ idha 
upayogavacananiddeso katoti. TenetaÑ vuccati– 

   “TaÑ taÑ atthamapekkhitvÈ, bhummena karaÓena ca. 
   AÒÒatra samayo vutto, upayogena so idhÈ”ti. 

 PorÈÓÈ pana vaÓÓayanti–“tasmiÑ samaye”ti vÈ “tena samayenÈ”ti vÈ 
“ekaÑ samayan”ti1 vÈ abhilÈpamattabhedo esa, sabbattha 
bhummamevatthoti. TasmÈ “ekaÑ samayan”ti vuttepi “ekasmiÑ samaye”ti 
attho veditabbo. 

 BhagavÈti garu. GaruÑ hi loke “BhagavÈ”ti vadanti. AyaÒca 
sabbaguÓavisiÔÔhatÈya sabbasattÈnaÑ garu, tasmÈ “BhagavÈ”ti veditabbo. 
PorÈÓehipi vuttaÑ– 

   “BhagavÈti vacanaÑ seÔÔhaÑ, BhagavÈti vacanamuttamaÑ. 
   Garu gÈravayutto so, BhagavÈ tena vuccatÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. TaÑ samayanti (SÊ, SyÈ) 
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 Apica– 

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

imissÈpi gÈthÈya vasenassa padassa vitthÈrato attho veditabbo. So ca 
Visuddhimagge1 BuddhÈnussatiniddese vuttoyeva. 

 EttÈvatÈ cettha evaÑ me sutanti vacanena yathÈsutaÑ dhammaÑ 
dassento2 Bhagavato dhammasarÊraÑ paccakkhaÑ karoti. Tena “na idaÑ 
atikkantasatthukaÑ pÈvacanaÑ, ayaÑ vo SatthÈ”ti Satthu adassanena 
ukkaÓÔhitaÑ janaÑ samassÈseti. EkaÑ samayaÑ BhagavÈti vacanena 
tasmiÑ samaye Bhagavato avijjamÈnabhÈvaÑ dassento 
r|pakÈyaparinibbÈnaÑ sÈdheti3. Tena “evaÑvidhassa nÈma ariyadhammassa 
desako4 dasabaladharo vajirasa~ghÈtasamÈnakÈyo sopi BhagavÈ 
parinibbuto, kena aÒÒena jÊvite ÈsÈ janetabbÈ”ti jÊvitamadamattaÑ janaÑ 
saÑvejeti, saddhamme cassa ussÈhaÑ janeti. Evanti ca bhaÓanto 
desanÈsampattiÑ niddisati. Me sutanti sÈvakasampattiÑ. EkaÑ samayanti 
kÈlasampattiÑ. BhagavÈti desakasampattiÑ. 

 SÈvatthiyanti evaÑnÈmake nagare. SamÊpatthe cetaÑ bhummavacanaÑ. 
ViharatÊti avisesena iriyÈpathadibbabrahma-ariyavihÈresu 
aÒÒataravihÈrasama~giparidÊpanametaÑ5. Idha pana 
ÔhÈnagamananisajjÈsayanappabhedesu iriyÈpathesu aÒÒatara-
iriyÈpathasamÈyogaparidÊpanaÑ, tena Ôhitopi gacchantopi nisinnopi 
sayÈnopi BhagavÈ viharaticceva veditabbo. So hi ekaÑ iriyÈpathabÈdhanaÑ 
aÒÒena iriyÈpathena vicchinditvÈ aparipatantaÑ attabhÈvaÑ harati pavatteti, 
tasmÈ “viharatÊ”ti vuccati. 

 Jetavaneti Jetassa rÈjakumÈrassa vane. TaÒhi tena ropitaÑ 
saÑvaÉÉhitaÑ paripÈlitaÑ, so cassa sÈmÊ ahosi6, tasmÈ Jetavananti sa~khaÑ 
gataÑ, tasmiÑ Jetavane. AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈmeti AnÈthapiÓÉikena 
gahapatinÈ catupaÒÒÈsahiraÒÒakoÔipariccÈgena Buddhappamukhassa 
bhikkhusaÑghassa niyyÈtitattÈ AnÈthapiÓÉikassÈti7 sa~khaÑ gate 
______________________________________________________________ 
 1. Visuddhi 1. 203 piÔÔhe. 2. Desento (SÊ, SyÈ, Ka) 3. SÈreti (SÊ) 
 4. DesetÈ (SÊ) 5. AÒÒataravihÈrasamÈyogaparidÊpanametaÑ (Ka) 
 6. ParipÈlitaÑ ahosi (SÊ) 7. AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈmoti (SaÑ-®Ôha 1. 12 piÔÔhe) 
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ÈrÈme, ayamettha sa~khepo, vitthÈro pana PapaÒcas|daniyÈ 
MajjhimaÔÔhakathÈya SabbÈsavasuttavaÓÓanÈyaÑ1 vutto. 

 Tattha siyÈ–yadi tÈva BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati, “Jetavane”ti na 
vattabbaÑ. Atha tattha viharati, “SÈvatthiyan”ti na vattabbaÑ. Na hi sakkÈ 
ubhayattha ekaÑ samayaÑ viharitunti. Na kho panetaÑ evaÑ daÔÔhabbaÑ. 
Nanu avocumha “samÊpatthe bhummavacanan”ti. TasmÈ yathÈ 
Ga~gÈyamunÈdÊnaÑ samÊpe goy|thÈni carantÈni “Ga~gÈya caranti, 
YamunÈya carantÊ”ti vuccanti, evamidhÈpi yadidaÑ SÈvatthiyÈ samÊpe 
JetavanaÑ, tattha viharanto vuccati “SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane”ti. 
GocaragÈmanidassanatthaÑ hissa SÈvatthivacanaÑ, 
pabbajitÈnur|panivÈsanaÔÔhÈnanidassanatthaÑ sesavacanaÑ. 

 Tattha SÈvatthivacanena ÈyasmÈ Œnando Bhagavato 
gahaÔÔhÈnuggahakaraÓaÑ dasseti, JetavanÈdikittanena 
pabbajitÈnuggahakaraÓaÑ. TathÈ purimena paccayaggahaÓato 
attakilamathÈnuyogavivajjanaÑ, pacchimena vatthukÈmappahÈnato 
kÈmasukhallikÈnuyogavivajjan|pÈyadassanaÑ. Purimena ca 
dhammadesanÈbhiyogaÑ, pacchimena vivekÈdhimuttiÑ. Purimena karuÓÈya 
upagamanaÑ, pacchimena paÒÒÈya apagamanaÑ. Purimena sattÈnaÑ 
hitasukhanipphÈdanÈdhimuttitaÑ, pacchimena parahitasukhakaraÓe 
nirupalepataÑ. Purimena dhammikasukhÈpariccÈganimittaphÈsuvihÈraÑ, 
pacchimena uttarimanussadhammÈnuyoganimittaÑ. Purimena manussÈnaÑ 
upakÈrabahulataÑ, pacchimena devatÈnaÑ. Purimena loke jÈtassa loke 
saÑvaÉÉhabhÈvaÑ, pacchimena lokena anupalittataÑ. Purimena 
“ekapuggalo bhikkhave loke uppajjamÈno uppajjati bahujanahitÈya 
bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ. 
Katamo ekapuggalo, TathÈgato ArahaÑ SammÈsambuddho”ti2 vacanato 
yadatthaÑ BhagavÈ uppanno, tadatthaparinipphÈdanaÑ, pacchimena yattha 
uppanno, tadanur|pavihÈraÑ. BhagavÈ hi paÔhamaÑ Lumbinivane, dutiyaÑ 
BodhimaÓÉeti lokiyalokuttarÈya uppattiyÈ vaneyeva uppanno, tenassa 
vaneyeva vihÈraÑ dassetÊti evamÈdinÈ nayenettha atthayojanÈ veditabbÈ. 

 TatrÈti desakÈlaparidÊpanaÑ. TaÒhi yaÑ samayaÑ viharati, tatra 
samaye. YasmiÑ ca ÈrÈme viharati, tatra ÈrÈmeti dÊpeti. 
______________________________________________________________ 
 1. Ma-®Ôha 1. 62 piÔÔhe. 2. AÑ 1. 21 piÔÔhe. 
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BhÈsitabbayutte vÈ desakÈle dÊpeti. Na hi BhagavÈ ayutte dese vÈ kÈle vÈ 
dhammaÑ bhÈsati. “AkÈlo kho tÈva bÈhiyÈ”ti-Èdi1 cettha sÈdhakaÑ. Khoti 
padap|raÓamatte avadhÈraÓe ÈdikÈlatthe vÈ nipÈto. BhagavÈti 
lokagarudÊpanaÑ. Bhikkh|ti kathÈsavanayuttapuggalavacanaÑ. Api cettha 
“bhikkhakoti bhikkhu, bhikkhÈcariyaÑ ajjhupagatoti bhikkh|”ti-ÈdinÈ2 
nayena vacanattho veditabbo. ŒmantesÊti Èlapi abhÈsi sambodhesÊti 
ayamettha attho. AÒÒatra pana ÒÈpanepi hoti. YathÈha “ÈmantayÈmi vo 
bhikkhave paÔivedayÈmi vo bhikkhave”ti. Pakkosanepi. YathÈha “ehi tvaÑ 
bhikkhu mama vacanena SÈriputtaÑ ÈmantehÊ”ti3. 

 Bhikkhavoti ÈmantanÈkÈraparidÊpanaÑ. TaÒca bhikkhanasÊlatÈdiguÓa-
yogasiddhattÈ vuttaÑ. BhikkhanasÊlatÈguÓayuttopi hi bhikkhu, 
bhikkhanadhammatÈguÓayuttopi bhikkhu, bhikkhane 
sÈdhukÈritÈguÓayuttopÊti saddavid| maÒÒanti. Tena ca nesaÑ 
bhikkhanasÊlatÈdiguÓayogasiddhena vacanena hÊnÈdhikajanasevitaÑ vuttiÑ 
pakÈsento uddhatadÊnabhÈvaniggahaÑ karoti. Bhikkhavoti iminÈ 
karuÓÈvipphÈrasommahadayanayananipÈtapubba~gamena vacanena te attano 
mukhÈbhimukhe4 karoti. Tenava ca kathetukamyatÈdÊpakena vacanena 
tesaÑ sotukamyataÑ janeti. Teneva ca sambodhanatthena sÈdhukaÑ 
savanamanasikÈrepi te niyojeti. SÈdhukaÑ savanamanasikÈrÈyattÈ hi 
sÈsanasampatti. 

 Aparesupi devamanussesu vijjamÈnesu kasmÈ bhikkh|yeva ÈmantesÊti 
ce. JeÔÔhaseÔÔhÈsannasadÈsannihitabhÈvato. SabbaparisasÈdhÈraÓÈ hi 
Bhagavato dhammadesanÈ. ParisÈya ca jeÔÔhÈ bhikkh| paÔhamuppannattÈ, 
seÔÔhÈ anagÈriyabhÈvaÑ ÈdiÑ katvÈ SatthucariyÈnuvidhÈyakattÈ 
sakalasÈsanapaÔiggÈhakattÈ ca5. ŒsannÈ te tattha nisinnesu SatthusantikattÈ. 
SadÈsannihitÈ SatthusantikÈvacarattÈti. Apica te dhammadesanÈya bhÈjanaÑ 
yathÈnusiÔÔhaÑ paÔipattisabbhÈvatotipi te eva Èmantesi. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 85 piÔÔhe. 2. Vi 1. 28; Abhi 2. 254 piÔÔhesu. 
 3. AÑ 3. 181; SaÑ 1. 283 piÔÔhesu. 4. MukhÈbhimukhaÑ (Ka) 
 5. PatiÔÔhÈpakattÈ ca (Ka) 
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 KimatthaÑ pana BhagavÈ dhammaÑ desento paÔhamaÑ bhikkh| 
Èmantesi, na dhammameva desesÊti. SatijananatthaÑ. Bhikkh| hi aÒÒaÑ 
cintentÈpi vikkhittacittÈpi dhammaÑ paccavekkhantÈpi kammaÔÔhÈnaÑ 
manasikarontÈpi nisinnÈ honti, te anÈmantetvÈ dhamme desiyamÈne “ayaÑ 
desanÈ kiÑnidÈnÈ kiÑpaccayÈ katamÈya aÔÔhuppattiyÈ desitÈ”ti 
sallakkhetuÑ asakkontÈ duggahitaÑ vÈ gaÓheyyuÑ, na vÈ gaÓheyyuÑ. Tena 
nesaÑ satijananatthaÑ BhagavÈ paÔhamaÑ ÈmantetvÈ pacchÈ dhammaÑ 
deseti. 

 Bhadanteti gÈravavacanametaÑ1, Satthu paÔivacanadÈnaÑ vÈ. Api 
cettha “bhikkhavo”ti vadamÈno BhagavÈ te bhikkh| Èlapati. “Bhadante”ti 
vadamÈnÈ te BhagavantaÑ paccÈlapanti. TathÈ “bhikkhavo”ti BhagavÈ 
Èdimhi bhÈsati, “bhadante”ti te paccÈbhÈsanti. “Bhikkhavo”ti paÔivacanaÑ 
dÈpeti, “bhadante”ti paÔivacanaÑ denti. Te bhikkh|ti ye BhagavÈ Èmantesi, 
te. Bhagavato paccassosunti Bhagavato ÈmantanaÑ paÔi-assosuÑ, 
abhimukhÈ hutvÈ suÓiÑsu sampaÔicchiÑsu paÔiggahesunti attho. BhagavÈ 
etadavocÈti BhagavÈ etaÑ idÈni vattabbaÑ sakalaÑ suttaÑ avoca. EttÈvatÈ 
ca yaÑ ÈyasmatÈ Œnandena imassa suttassa sukhÈvagÈhaÓatthaÑ 
kÈladesadesakaparisÈpadesapaÔimaÓÉitaÑ2 nidÈnaÑ bhÈsitaÑ, tassa 
atthavaÓÓanÈ samattÈti. 

 IdÈni nÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekar|pampi samanupassÈmÊti-ÈdinÈ 
nayena BhagavatÈ nikkhittassa suttassa vaÓÓanÈya okÈso anuppatto, sÈ 
panesÈ suttavaÓÓanÈ yasmÈ suttanikkhepaÑ vicÈretvÈva vuccamÈnÈ pÈkaÔÈ 
hoti, tasmÈ suttanikkhepavicÈraÓÈ tÈva veditabbÈ. CattÈro hi suttanikkhepÈ 
attajjhÈsayo parajjhÈsayo pucchÈvasiko aÔÔhuppattikoti. Tattha yÈni suttÈni 
BhagavÈ parehi anajjhiÔÔho kevalaÑ attano ajjhÈsayeneva kathesi, 
seyyathidaÑ? Œka~kheyyasuttaÑ Vatthasuttanti evamÈdÊni, tesaÑ 
attajjhÈsayo nikkhepo. YÈni pana “paripakkÈ kho RÈhulassa 
vimuttiparipÈcanÊyÈ dhammÈ, yaÑn|nÈhaÑ RÈhulaÑ uttari ÈsavÈnaÑ khaye 
vineyyan”ti3 evaÑ paresaÑ ajjhÈsayaÑ khantiÑ manaÑ abhinÊhÈraÑ 
bujjhanabhÈvaÒca oloketvÈ parajjhÈsayavasena kathitÈni, seyyathidaÑ? 
______________________________________________________________ 
 1. GaruvacanametaÑ (Ka) 2. KÈladesadesakapaÔimaÓÉitaÑ (Ka) 
 3. SaÑ 2. 324; Ma 3. 324 piÔÔhesu. 
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RÈhulovÈdasuttaÑ dhammacakkappavattananti evamÈdÊni, tesaÑ 
parajjhÈsayo nikkhepo. BhagavantaÑ pana upasa~kamitvÈ te te 
devamanussÈ tathÈ tathÈ paÒhaÑ pucchanti. EvaÑ puÔÔhena BhagavatÈ yÈni 
kathitÈni DevatÈsaÑyuttabojjha~gasaÑyuttÈdÊni, tesaÑ pucchÈvasiko 
nikkhepo. YÈni pana uppannaÑ kÈraÓaÑ paÔicca kathitÈni 
DhammadÈyÈdasuttaputtamaÑs|pamÈdÊni, tesaÑ aÔÔhuppattiko nikkhepo. 
Evamimesu cat|su nikkhepesu imassa suttassa parajjhÈsayo nikkhepo. 
ParajjhÈsayavasena hetaÑ nikkhittaÑ. KesaÑ ajjhÈsayenÈti? 
R|pagarukÈnaÑ purisÈnaÑ. 

 Tattha nÈhaÑ bhikkhaveti-ÈdÊsu nakÈro paÔisedhattho. Ahanti attÈnaÑ 
niddisati. Bhikkhaveti te bhikkh| Èlapati. AÒÒanti idÈni vattabbÈ itthir|pato 
aÒÒaÑ. Ekar|pampÊti ekampi r|paÑ. SamanupassÈmÊti dve samanupassanÈ 
ÒÈÓasamanupassanÈ ca diÔÔhisamanupassanÈ ca. Tattha “aniccato 
samanupassati, no niccato”ti1 ayaÑ ÒÈÓasamanupassanÈ nÈma. “R|paÑ 
attato samanupassatÊ”ti-ÈdikÈ2 pana diÔÔhisamanupassanÈ nÈma. TÈsu idha 
ÒÈÓasamanupassanÈ adhippetÈ. Imassa pana padassa nakÈrena sambandho 
veditabbo. IdaÑ hi vuttaÑ hoti–ahaÑ bhikkhave sabbaÒÒutaÒÒÈÓena 
olokentopi aÒÒaÑ ekar|pampi na samanupassÈmÊti. YaÑ evaÑ purisassa 
cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhatÊti yaÑ r|paÑ r|pagarukassa purisassa 
catubh|makakusalacittaÑ pariyÈdiyitvÈ gaÓhitvÈ khepetvÈ tiÔÔhati. “SabbaÑ 
hatthikÈyaÑ pariyÈdiyitvÈ”ti-ÈdÊsu3 hi gahaÓaÑ pariyÈdÈnaÑ nÈma. 
“AniccasaÒÒÈ bhikkhave bhÈvitÈ bahulÊkatÈ sabbaÑ kÈmarÈgaÑ 
pariyÈdiyatÊ”ti-ÈdÊsu4 khepanaÑ. Idha ubhayampi vaÔÔati. Tattha idaÑ 
r|paÑ catubh|makakusalacittaÑ gaÓhantaÑ na nÊluppalakalÈpaÑ puriso 
viya hatthena gaÓhÈti, nÈpi khepayamÈnaÑ aggi viya uddhane udakaÑ 
santÈpetvÈ khepeti. UppattiÒcassa nivÈrayamÈnameva catubh|makampi 
kusalacittaÑ gaÓhÈti ceva khepeti cÈti veditabbaÑ. Tena vuttaÑ “purisassa 
cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhatÊ”ti. 

 Yathayidanti yathÈ idaÑ. Itthir|panti itthiyÈ r|paÑ. Tattha “kiÒca 
bhikkhave r|paÑ vadetha. RuppatÊti kho bhikkhave tasmÈ r|panti vuccati. 
Kena ruppati. SÊtenapi ruppati uÓhenapi ruppatÊ”ti5  suttÈnusÈrena r|passa 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 9. 406 piÔÔhe PaÔisambhidÈmagge. 2. Khu 9. 137 piÔÔhe. 
 3. SaÑ 1. 85 piÔÔhe. 4. SaÑ 2. 126 piÔÔhe. 5. SaÑ 2. 71 piÔÔhe. 
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vacanattho ceva sÈmaÒÒalakkhaÓaÒca veditabbaÑ. AyaÑ pana r|pasaddo 
khandhabhavanimittapaccayasarÊravaÓÓasaÓÔhÈnÈdÊsu anekesu atthesu 
vattati. AyaÒhi “yaÑ kiÒci r|paÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannan”ti1 ettha 
r|pakkhandhe vattati. “R|p|papattiyÈ maggaÑ bhÈvetÊ”ti2 ettha r|pabhave. 
“AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passatÊ”ti3 ettha kasiÓanimitte. 
“Sar|pÈ bhikkhave uppajjanti pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ no ar|pÈ”ti4 ettha 
paccaye. “ŒkÈso parivÈrito r|pantveva sa~khaÑ gacchatÊ”ti5 ettha sarÊre. 
“CakkhuÒca paÔicca r|pe ca uppajjati cakkhuviÒÒÈÓan”ti6 ettha vaÓÓe. 
“R|pappamÈÓo r|pappasanno”ti7 ettha saÓÔhÈne. Œdisaddena “piyar|paÑ 
sÈtar|paÑ, arasar|po”ti-ÈdÊnipi sa~gaÓhitabbÈni. Idha panesa itthiyÈ 
catusamuÔÔhÈne r|pÈyatanasa~khÈte vaÓÓe vattati. Apica yo koci itthiyÈ 
nivatthanivÈsanassa vÈ ala~kÈrassa vÈ gandhavaÓÓakÈdÊnaÑ vÈ 
piÄandhanamÈlÈdÊnaÑ vÈti kÈyappaÔibaddho ca vaÓÓo purisassa 
cakkhuviÒÒÈÓassa ÈrammaÓaÑ hutvÈ upakappati, sabbametaÑ 
itthir|panteva veditabbaÑ. Itthir|paÑ bhikkhave purisassa cittaÑ 
pariyÈdÈya tiÔÔhatÊti idaÑ purimasseva daÄhÊkaraÓatthaÑ vuttaÑ. PurimaÑ 
vÈ “yathayidaÑ bhikkhave itthir|pan”ti evaÑ opammavasena vuttaÑ, idaÑ 
pariyÈdÈnÈnubhÈvadassanavasena8. 

 TatridaÑ itthir|passa pariyÈdÈnÈnubhÈve vatthu–MahÈdÈÔhikanÈgarÈjÈ 
kira Cetiyagirimhi Ambatthale9 mahÈth|paÑ kÈrÈpetvÈ giribhaÓÉap|jaÑ10 
nÈma katvÈ kÈlena kÈlaÑ orodhagaÓaparivuto CetiyagiriÑ gantvÈ 
bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ deti. Bah|naÑ sannipÈtaÔÔhÈne nÈma na 
sabbesaÑ sati s|paÔÔhitÈ hoti, raÒÒo ca DamiÄadevÊ nÈma mahesÊ 
paÔhamavaye ÔhitÈ dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ. Atheko Cittatthero nÈma 
vuÉÉhapabbajito asaÑvaraniyÈmena olokento tassÈ r|pÈrammaÓe nimittaÑ 
gahetvÈ ummÈdappatto viya ÔhitanisinnaÔÔhÈnesu “handa DamiÄadevÊ handa 
DamiÄadevÊ”ti11 
______________________________________________________________ 
 1. Abhi 2. 1; Vi 3. 20 piÔÔhÈdÊsu. 2. Abhi 1. 44; Abhi 2. 274 piÔÔhÈdÊsu. 
 3. Abhi 1. 55 piÔÔhÈdÊsu. 4. AÑ 1. 81 piÔÔhe. 
 5. Ma 1. 248 piÔÔhe. 6. Ma 1. 326; Ma 3. 328 piÔÔhesu. 
 7. AÑ 1. 382 piÔÔhe. 8. PariyÈdÈnabhÈvadassanavasena (SyÈ, Ka) 
 9. AmbaÔÔhaleÓe (SyÈ, Ka) 10. GiribhaÓÉavÈhanap|jaÑ (SÊ, SyÈ) 
 11. SubhaÑ DamiÄadevÊ subhaÑ DamiÄadevÊti (SÊ) 
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vadanto vicarati. Tato paÔÔhÈya cassa daharasÈmaÓerÈ 
Ummattakacittattherotveva nÈmaÑ katvÈ vohariÑsu. Atha sÈ devÊ 
nacirasseva kÈlamakÈsi. BhikkhusaÑghe sivathikadassanaÑ1 gantvÈ Ègate 
daharasÈmaÓerÈ tassa santikaÑ gantvÈ evamÈhaÑsu “bhante Cittatthera 
yassatthÈya tvaÑ vilapasi, mayaÑ tassÈ deviyÈ sivathikadassanaÑ gantvÈ 
ÈgatÈ”ti. EvaÑ vuttepi assaddahanto “yassÈ vÈ tassÈ vÈ tumhe2 
sivathikadassanatthÈya gatÈ, mukhaÑ tumhÈkaÑ dh|mavaÓÓan”ti 
ummattakavacanameva avoca. EvaÑ Ummattakacittattherassa cittaÑ 
pariyÈdÈya aÔÔhÈsi idaÑ itthir|paÑ. 

 Aparampi vatthu–SaddhÈtissamahÈrÈjÈ kira ekadivasaÑ 
orodhagaÓaparivuto vihÈraÑ Ègato. Eko daharo lohapÈsÈdadvÈrakoÔÔhake 
ÔhatvÈ asaÑvare Ôhito ekaÑ itthiÑ olokesi, sÈpi gamanaÑ pacchinditvÈ taÑ 
olokesi, ubhopi abbhantare uÔÔhitena rÈgagginÈ ÉayhitvÈ kÈlamakaÑsu. 
EvaÑ itthir|paÑ daharassa cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati. 

 Aparampi vatthu–KalyÈÓayamahÈvihÈrato kireko daharo uddesatthÈya 
KÈÄadÊghavÈpigÈmadvÈravihÈraÑ gantvÈ niÔÔhituddesakicco atthakÈmÈnaÑ 
vacanaÑ aggahetvÈ “gataÔÔhÈne daharasÈmaÓerehi puÔÔhena gÈmassa 
niviÔÔhÈkÈro kathetabbo bhavissatÊ”ti gÈme piÓÉÈya caranto 
visabhÈgÈrammaÓe nimittaÑ gahetvÈ attano vasanaÔÔhÈnaÑ gato tÈya 
nivatthavatthaÑ saÒjÈnitvÈ “kahaÑ bhante idaÑ laddhan”ti pucchanto tassÈ 
matabhÈvaÑ ÒatvÈ “evar|pÈ nÈma itthÊ maÑ nissÈya matÈ”ti cintento anto-
uÔÔhitena rÈgagginÈ ÉayhitvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓi. Evampi idaÑ itthir|paÑ 
purisassa cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhatÊti veditabbaÑ. 
 
 2. DutiyÈdÊni saddagarukÈdÊnaÑ Èsayavasena vuttÈni. Tesu itthisaddoti 
itthiyÈ cittasamuÔÔhÈno kathitagÊtavÈditasaddo. Apica itthiyÈ 
nivatthanivÈsanassÈpi ala~katÈla~kÈrassÈpi itthipayoganipphÈdito 
vÊÓÈsa~khapaÓavÈdisaddopi itthisaddotveva veditabbo. Sabbopi heso 
purisassa cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati. 
______________________________________________________________ 
 1. SÊvathikÈya dassanaÑ (SÊ, SyÈ) 2. YassatthÈya vÈ tumhepi (Ka) 
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 Tattha suvaÓÓakakkaÔakasuvaÓÓamoradaharabhikkhu-ÈdÊnaÑ vatth|ni 
veditabbÈni. PabbatantaraÑ kira nissÈya mahantaÑ hatthinÈgakulaÑ vasati. 
Avid|raÔÔhÈne cassa mahÈparibhogasaro atthi, tasmiÑ kÈy|papanno 
suvaÓÓakakkaÔako atthi. So taÑ saraÑ otiÓÓotiÓÓe saÓÉÈsena viya aÄehi pÈde 
gahetvÈ attano vasaÑ1 netvÈ mÈreti. Tassa otÈrÈpekkhÈ2 hatthinÈgÈ ekaÑ 
mahÈhatthiÑ jeÔÔhakaÑ katvÈ vicaranti. So ekadivasaÑ taÑ hatthinÈgaÑ 
gaÓhi. ThÈmasatisampanno hatthinÈgo cintesi “sacÈhaÑ bhÊtaravaÑ 
ravissÈmi, sabbe yathÈruciyÈ akÊÄitvÈ palÈyissantÊ”ti niccalova aÔÔhÈsi. Atha 
sabbesaÑ uttiÓÓabhÈvaÑ ÒatvÈ tena gahitabhÈvaÑ attano bhariyaÑ 
jÈnÈpetuÑ viravitvÈ evamÈha– 

   “Si~gÊmigo Èyatacakkhunetto, 
   AÔÔhittaco vÈrisayo alomo. 
    TenÈ’bhibh|to kapaÓaÑ3 rudÈmi, 
    MÈ heva maÑ pÈÓasamaÑ jaheyyÈ”ti4. 

 SÈ taÑ sutvÈ sÈmikassa gahitabhÈvaÑ ÒatvÈ taÑ tamhÈ bhayÈ mocetuÑ 
hatthinÈ ca kuÄÊrena ca saddhiÑ sallapantÊ evamÈha– 

   “Ayya na taÑ jahissÈmi, kuÒjaraÑ saÔÔhihÈyanaÑ5. 
   PathabyÈ cÈturantÈya, Suppiyo hosi me tuvaÑ. 

   Ye kuÄÊrÈ samuddasmiÑ, Ga~gÈya YamunÈya ca6. 
   TesaÑ tvaÑ vÈrijo seÔÔho, muÒca rodantiyÈ patin”ti4. 

 KuÄÊro saha itthisaddassavanena gahaÓaÑ sithilamakÈsi. Atha 
hatthinÈgo “ayamevetassa okÈso”ti ekaÑ pÈdaÑ gahitÈkÈreneva ÔhapetvÈ 
dutiyaÑ ukkhipitvÈ taÑ piÔÔhikapÈle akkamitvÈ vicuÓÓikaÑ katvÈ thokaÑ 
ÈkaÉÉhitvÈ tÊre khipi. Atha naÑ sabbahatthino sannipatitvÈ “amhÈkaÑ 
verÊ”ti vicuÓÓayiÑsu. EvaÑ tÈva itthisaddo suvaÓÓakakkaÔakassa cittaÑ 
pariyÈdiyitvÈ tiÔÔhati7. 
______________________________________________________________ 
 1. VasanaÔÔhÈnaÑ (Ka) 2. TasmiÑ otarÈpentÈ (Ka)  
 3. KaruÓaÑ (SyÈ, ®ÊkÈ) 4. Khu 5. 78 piÔÔhe JÈtake.  
 5. KuÒjara saÔÔhihÈyana (SÊ) 6. NammadÈya ca (SÊ) 
 7. CittaÑ pariyÈdiyÊti (SÊ, SyÈ) 
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 SuvaÓÓamoropi HimavantaÑ anupavisitvÈ mahantaÑ pabbatagahanaÑ 
nissÈya vasanto niccakÈlaÑ s|riyassa udayakÈle s|riyamaÓÉalaÑ ulloketvÈ 
attano rakkhaÑ karonto evaÑ vadati– 

   “UdetayaÑ cakkhumÈ ekarÈjÈ, 
   HarissavaÓÓo pathavippabhÈso. 
   TaÑ taÑ namassÈmi harissavaÓÓaÑ pathavippabhÈsaÑ, 
   TayÈjja guttÈ viharemu divasaÑ. 

   Ye brÈhmaÓÈ vedag| sabbadhamme, 
   Te me namo te ca maÑ pÈlayantu. 
   Namatthu BuddhÈnaÑ namatthu bodhiyÈ, 
   Namo vimuttÈnaÑ namo vimuttiyÈ. 
   ImaÑ so parittaÑ katvÈ, moro carati esanÈ”ti1. 

 So divasaÑ gocaraÑ gahetvÈ sÈyanhasamaye vasanaÔÔhÈnaÑ pavisanto 
attha~gataÑ s|riyamaÓÉalaÑ oloketvÈpi imaÑ gÈthaÑ2 vadati– 

   “ApetayaÑ cakkhumÈ ekarÈjÈ, 
   HarissavaÓÓo pathavippabhÈso. 
   TaÑ taÑ namassÈmi harissavaÓÓaÑ pathavippabhÈsaÑ, 
   TayÈjja guttÈ viharemu rattiÑ. 

   Ye brÈhmaÓÈ vedag| sabbadhamme, 
   Te me namo te ca maÑ pÈlayantu. 
   Namatthu BuddhÈnaÑ namatthu bodhiyÈ, 
   Namo vimuttÈnaÑ namo vimuttiyÈ. 
   ImaÑ so parittaÑ katvÈ, moro vÈsamakappayÊ”ti1. 

 IminÈ niyÈmena satta vassasatÈni vÊtinÈmetvÈ ekadivasaÑ 
parittakammato puretarameva morakukkuÔikÈya saddaÑ sutvÈ 
parittakammaÑ asaritvÈ raÒÒÈ pesitassa luddakassa vasaÑ upagato. EvaÑ 
itthisaddo suvaÓÓamorassa cittaÑ pariyÈdiyitvÈ tiÔÔhatÊti. ChÈtapabbatavÈsÊ 
daharo pana sudhÈmuÓÉakavÈsÊ3 daharo ca itthisaddaÑ sutvÈ 
anayabyasanaÑ pattÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 38 piÔÔhe. 2. ThutiÑ (SÊ, SyÈ) 3. PaÓamugÈmaÓÉitavÈsÊ (Ka) 
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 3. Tatiye itthigandhoti itthiyÈ catusamuÔÔhÈnikaÑ gandhÈyatanaÑ. 
SvÈyaÑ itthiyÈ sarÊragandho duggandho hoti, kÈyÈruÄho pana Ègantuka-
anulepanÈdigandho idha adhippeto. EkaccÈ hi itthÊ assagandhinÊ hoti, ekaccÈ 
meÓÉakagandhinÊ, ekaccÈ sedagandhinÊ, ekaccÈ soÓitagandhinÊ. Ekacco 
andhabÈlo evar|pÈyapi itthiyÈ rajjateva. Cakkavattino pana itthiratanassa 
kÈyato candanagandho vÈyati, mukhato ca uppalagandho. AyaÑ na 
sabbÈsaÑ hoti, Ègantuka-anulepanÈdigandhova idha adhippeto. 
TiracchÈnagatÈ pana hatthi-assagoÓÈdayo tiracchÈnagatÈnaÑ sajÈti-itthÊnaÑ 
utugandhena yojanadviyojanatiyojanacatuyojanampi gacchanti. ItthikÈye 
gandho vÈ1 hotu itthiyÈ nivatthanivÈsana-anulittÈlepanapiÄandha-
mÈlÈdigandho vÈ, sabbopi itthigandhotveva veditabbo. 
 
 4. Catutthe itthirasoti itthiyÈ catusamuÔÔhÈnikaÑ rasÈyatanaÑ. 
TipiÔakac|ÄanÈgac|ÄÈbhayattherÈ pana “yvÈyaÑ itthiyÈ 
kiÑkÈrapaÔissÈvitÈdivasena savanaraso2 ceva paribhogaraso ca, ayaÑ 
itthiraso”ti vadanti. KiÑ tena, yo panÈyaÑ itthiyÈ 
oÔÔhamaÑsasammakkhanakheÄÈdirasopi, sÈmikassa dinnayÈgubhattÈdÊnaÑ 
rasopi, sabbo so itthirasotveva veditabbo. Aneke hi sattÈ attano mÈtugÈmena 
yaÑkiÒci sahatthÈ dinnameva madhuranti gahetvÈ anayabyasanaÑ pattÈti. 
 
 5. PaÒcame itthiphoÔÔhabboti itthiyÈ kÈyasamphasso, 
itthisarÊrÈruÄhÈnaÑ vatthÈla~kÈramÈlÈdÊnampi phasso itthiphoÔÔhabbotveva 
veditabbo. Sabbopesa purisassa cittaÑ pariyÈdiyati mahÈcetiya~gaÓe 
gaÓasajjhÈyaÑ gaÓhantassa daharabhikkhuno visabhÈgÈrammaÓaphasso 
viyÈti. 

 Iti SatthÈ sattÈnaÑ ÈsayÈnusayavasena r|pÈdÊsu ekekaÑ gahetvÈ aÒÒaÑ 
ÊdisaÑ na passÈmÊti Èha. YathÈ hi r|pagarukassa purisassa itthir|paÑ 
cittuppÈdaÑ gameti palibundhati bajjhÈpeti baddhÈpeti moheti saÑmoheti3, 
na tathÈ sesÈ saddÈdayo. YathÈ ca saddÈdigarukÈnaÑ saddÈdayo, na tathÈ 
r|pÈdÊni ÈrammaÓÈni. Ekaccassa ca r|pÈdÊsu ekamevÈrammaÓaÑ cittaÑ 
pariyÈdiyati, ekaccassa dvepi tÊÓipi cattÈripi paÒcapi. Iti 
______________________________________________________________ 
 1. Iti kÈyagandhovÈ (SÊ), itthikÈyagandho vÈ (SyÈ) 2. Assavaraso (SÊ) 
 3. Palibujjhati majjÈpeti pamajjÈpeti pamoheti (SÊ) 
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ime paÒca suttantÈ paÒcagarukavasena kathitÈ, na paÒcagarukajÈtakavasena. 
PaÒcagarukajÈtakaÑ1 pana sakkhibhÈvatthÈya ÈharitvÈ kathetabbaÑ. Tatra 
hi amanussehi kantÈramajjhe katÈya ÈpaÓÈdivicÈraÓÈya2 mahÈpurisassa 
paÒcasu sahÈyesu r|pagaruko r|pÈrammaÓe bajjhitvÈ3 anayabyasanaÑ 
patto, saddÈdigarukÈ saddÈrammaÓÈdÊsu. Iti taÑ sakkhibhÈvatthÈya ÈharitvÈ 
kathetabbaÑ. Ime pana paÒca suttantÈ paÒcagarukavaseneva kathitÈ. 
 
 6. YasmÈ ca na kevalaÑ purisÈyeva paÒcagarukÈ honti, itthiyopi 
hontiyeva, tasmÈ tÈsampi vasena puna paÒca suttante kathesi. Tesampi attho 
vuttanayeneva veditabbo. Vatth|supi paÔhamasutte lohapÈsÈdadvÈre ÔhitaÑ 
daharaÑ oloketvÈ matÈya RÈjorodhÈya vatthu veditabbaÑ. TaÑ heÔÔhÈ 
vitthÈritameva. 
 
 7. Dutiyasutte BÈrÈÓasiyaÑ r|p|pajÊvino mÈtugÈmassa vatthu 
veditabbaÑ. GuttilavÊÓÈvÈdako kirekissÈ itthiyÈ sahassaÑ pahiÓi, sÈ taÑ 
uppaÓÉetvÈ gaÓhituÑ na icchi. So “karissÈmettha kattabban”ti 
sÈyanhakÈlasamanantare ala~katapaÔiyatto tassÈ gehassa abhimukhaÔÔhÈne 
aÒÒasmiÑ gehadvÈre nisinno vÊÓÈya tantiyo same guÓe patiÔÔhÈpetvÈ 
tantissarena gÊtassaraÑ anatikkamanto gÈyi. SÈ itthÊ tassa gÊtasaddaÑ sutvÈ 
dvÈranti saÒÒÈya “vivaÔavÈtapÈnena tassa santikaÑ gamissÈmÊ”ti ÈkÈseyeva 
jÊvitakkhayaÑ pattÈ. 
 
 8. Tatiyasutte cakkavattiraÒÒo kÈyato candanagandho vÈyati, mukhato 
ca uppalagandhoti idaÑ ÈharitabbaÑ. IdaÑ cettha vatthu veditabbaÑ. 
SÈvatthiyaÑ kirekissÈ kuÔumbikadhÊtÈya sÈmiko Satthu dhammadesanaÑ 
sutvÈ “na sakkÈ mayÈ ayaÑ dhammo gihibh|tena p|retun”ti aÒÒatarassa 
piÓÉapÈtikattherassa santike pabbaji. Athassa bhariyaÑ “assÈmikÈ ayan”ti 
ÒatvÈ rÈjÈ Pasenadikosalo antepuraÑ ÈharÈpetvÈ4 ekadivasaÑ ekaÑ 
nÊluppalakalÈpaÑ ÈdÈya antepuraÑ paviÔÔho ekekissÈ ekekaÑ nÊluppalaÑ 
dÈpesi. Pupphesu bhÈjiyamÈnesu tassÈ itthiyÈ dve 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 31 piÔÔhe. 2. ŒpaÓaracanÈya (SÊ)  
 3. RajjitvÈ (Ka) 4. AtiharÈpetvÈ (SÊ, SyÈ) 
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hatthaÑ pattÈni. SÈ pahaÔÔhÈkÈraÑ dassetvÈ upasi~ghitvÈ parodi. RÈjÈ tassÈ 
ubhayÈkÈraÑ disvÈ taÑ pakkosÈpetvÈ pucchi. SÈ attano pahaÔÔhakÈraÓaÒca 
rodanakÈraÓaÒca kathesi. YÈvatatiyaÑ kathitepi rÈjÈ assaddahanto 
punadivase sakalarÈjanivesane sabbamÈlÈvilepanÈdisugandhagandhaÑ 
harÈpetvÈ Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa ÈsanÈni paÒÒÈpetvÈ 
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ datvÈ 
bhattakiccapariyosÈne taÑ itthiÑ “kataro te thero”ti pucchitvÈ “ayan”ti 
vutte ÒatvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ “bhante tumhehi saddhiÑ bhikkhusaÑgho 
gacchatu, amhÈkaÑ asukatthero anumodanaÑ karissatÊ”ti Èha. SatthÈ taÑ 
bhikkhuÑ ÔhapetvÈ vihÈraÑ gato. There anumodanaÑ vattuÑ Èraddhamatte 
sakalaÑ rÈjanivesanaÑ gandhap|raÑ viya jÈtaÑ. RÈjÈ “saccamevesÈ ÈhÈ”ti 
pasÊditvÈ punadivase SatthÈraÑ taÑ kÈraÓaÑ pucchi. SatthÈ “ayaÑ atÊte 
dhammakathaÑ suÓanto ‘sÈdhu sÈdh|’ti sÈdhukÈraÑ pavattento sakkaccaÑ 
assosi, tamm|lako tena1 mahÈrÈja ayamÈnisaÑso laddho”ti Ècikkhi. 

   SaddhammadesanÈkÈle, sÈdhu sÈdh|ti bhÈsato. 
   Mukhato jÈyate2 gandho, uppalaÑva yathodaketi3. 

 SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti. ImasmiÑ vagge vaÔÔameva kathitaÑ. 
 

R|pÈdivaggavaÓÓanÈ 
_____ 

 
2. NÊvaraÓappahÈnavaggavaÓÓanÈ 

 11. Dutiyassa paÔhame ekadhammampÊti ettha “tasmiÑ kho pana 
samaye dhammÈ hontÊ”ti-ÈdÊsu4 viya nissattaÔÔhena dhammo veditabbo. 
TasmÈ ekadhammampÊti nissattaÑ ekasabhÈvampÊti ayamettha attho. 
AnuppannovÈti ettha pana “bh|tÈnaÑ vÈ sattÈnaÑ ÔhitiyÈ sambhavesÊnaÑ 
vÈ anuggahÈya5 yÈvatÈ bhikkhave sattÈ apadÈ vÈ dvipadÈ vÈ”ti6 evamÈdÊsu 
______________________________________________________________ 
 1. TaÑm|lakena (Ka) 2. NibbattatÊ (SÊ) 3. UppalaÑ viya vÈyatÊti (SyÈ) 
 4. Abhi 1. 35 piÔÔhe. 5. Ma 1. 327; SaÑ 1. 253 piÔÔhesu. 
 6. AÑ 1. 343; Khu 1. 254 piÔÔhesu. 
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viya samuccayattho vÈsaddo daÔÔhabbo, na vikappattho. AyaÒhettha attho–
yena dhammena anuppanno ca kÈmacchando uppajjati, uppano ca 
kÈmacchando bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattati, tamahaÑ yathÈ 
subhanimittaÑ, evaÑ aÒÒaÑ na passÈmÊti. Tattha anuppannoti ajÈto asaÒjÈto 
apÈtubh|to asamudÈgato. KÈmacchandoti “yo kÈmesu kÈmacchando 
kÈmarÈgo kÈmanandÊ kÈmataÓhÈ”ti-ÈdinÈ1 nayena vitthÈritaÑ 
kÈmacchandanÊvaraÓaÑ. UppajjatÊti nibbattati pÈtubhavati. So panesa 
asamudÈcÈravasena vÈ ananubh|tÈrammaÓavasena vÈ anuppanno uppajjatÊti 
veditabbo. AÒÒathÈ hi anamatagge saÑsÈre anuppanno nÈma natthi. 

 Tattha ekaccassa vattavasena kileso na samudÈcarati, ekaccassa 
ganthadhuta~gasamÈdhivipassanÈnavakammÈdÊnaÑ aÒÒataravasena. 
KathaÑ? Ekacco hi vattasampanno hoti, tassa dve-asÊti khuddakavattÈni 
cuddasa mahÈvattÈni cetiya~gaÓabodhiya~gaÓapÈnÊyamÈÄaka-uposathÈgÈra-
ÈgantukagamikavattÈni ca karontasseva kileso okÈsaÑ na labhati. 
AparabhÈge panassa vattaÑ vissajjetvÈ bhinnavattassa carato 
ayonisomanasikÈraÒceva sativossaggaÒca Ègamma uppajjati. Evampi 
asamudÈcÈravasena anuppanno uppajjati nÈma. 

 Ekacco ganthayutto hoti, ekampi nikÈyaÑ gaÓhÈti2 dvepi tayopi 
cattÈropi paÒcapi. Tassa tepiÔakaÑ BuddhavacanaÑ atthavasena PÈÄivasena 
anusandhivasena pubbÈparavasena gaÓhantassa sajjhÈyantassa vÈcentassa 
desentassa pakÈsentassa kileso okÈsaÑ na labhati. AparabhÈge panassa 
ganthakammaÑ pahÈya kusÊtassa carato ayonisomanasikÈrasativossagge 
Ègamma uppajjati. Evampi asamudÈcÈravasena anuppanno uppajjati nÈma. 

 Ekacco pana dhuta~gadharo hoti, terasa dhuta~gaguÓe samÈdÈya vattati. 
Tassa pana dhuta~gaguÓe pariharantassa kileso okÈsaÑ na labhati. 
AparabhÈge panassa dhuta~gÈni vissajjetvÈ bÈhullÈya Èvattassa carato 
ayonisomanasikÈrasativossagge Ègamma uppajjati. Evampi 
asamudÈcÈravasena anuppanno uppajjati nÈma. 
______________________________________________________________ 
 1. Abhi 1. 232 piÔÔhe. 2. GaÓhanto (SyÈ, Ka) 
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 Ekacco aÔÔhasu samÈpattÊsu ciÓÓavasÊ hoti, tassa paÔhamajjhÈnÈdÊsu 

Èvajjanavasi-ÈdÊnaÑ vasena viharantassa kileso okÈsaÑ na labhati. 

AparabhÈge panassa parihÊnajjhÈnassa vÈ vissaÔÔhajjhÈnassa vÈ bhassÈdÊsu 

anuyuttassa viharato ayonisomanasikÈrasativossagge Ègamma uppajjati. 

Evampi asamudÈcÈravasena anuppanno uppajjati nÈma. 

 Ekacco pana vipassako hoti, sattasu vÈ anupassanÈsu aÔÔhÈrasasu vÈ 

mahÈvipassanÈsu kammaÑ karonto viharati. TassevaÑ viharato kileso 

okÈsaÑ na labhati. AparabhÈge panassa vipassanÈkammaÑ pahÈya 

kÈyadaÄhÊbahulassa viharato ayonisomanasikÈrasativossagge Ègamma 

uppajjati. Evampi asamudÈcÈravasena anuppanno uppajjati nÈma. 

 Ekacco navakammiko hoti, uposathÈgÈrabhojanasÈlÈdÊni kÈreti. Tassa 

tesaÑ upakaraÓÈni cintentassa kileso okÈsaÑ na labhati. AparabhÈge 

panassa navakamme niÔÔhite vÈ vissaÔÔhe vÈ ayonisomanasikÈrasativossagge 

Ègamma uppajjati. Evampi asamudÈcÈravasena anuppanno uppajjati nÈma. 

 Ekacco pana brahmalokÈ Ègato suddhasatto hoti tassa anÈsevanatÈya 

kileso okÈsaÑ na labhati. AparabhÈge panassa laddhÈsevanassa 

ayonisomanasikÈrasativossagge Ègamma uppajjati. Evampi 

asamudÈcÈravasena anuppanno uppajjati nÈma. EvaÑ tÈva 

asamudÈcÈravasena anuppannassa uppannatÈ veditabbÈ. 

 KathaÑ ananubh|tÈrammaÓavasena? Idhekacco ananubh|tapubbaÑ 

manÈpiyaÑ r|pÈdi-ÈrammaÓaÑ labhati, tassa tattha 

ayonisomanasikÈrasativossagge Ègamma rÈgo uppajjati. EvaÑ 

ananubh|tÈrammaÓavasena anuppanno uppajjati nÈma. 

 Uppannoti jÈto saÒjÈto nibbatto abhinibbatto pÈtubh|to. 

BhiyyobhÈvÈyÈti punappunabhÈvÈya. VepullÈyÈti vipulabhÈvÈya 

rÈsibhÈvÈya. Tattha sakiÑ uppanno kÈmacchando na nirujjhissati, sakiÑ 
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niruddho vÈ sveva puna1 uppajjissatÊti aÔÔhÈnametaÑ. EkasmiÑ pana 
niruddhe tasmiÑ vÈ ÈrammaÓe aÒÒasmiÑ vÈ ÈrammaÓe aparÈparaÑ 
uppajjamÈno bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattati nÈma. 

 Subhanimittanti rÈgaÔÔhÈniyaÑ ÈrammaÓaÑ. “SanimittÈ2 bhikkhave 
uppajjanti pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ, no animittÈ”ti3 ettha nimittanti 
paccayassa nÈmaÑ. “Adhicittamanuyuttena bhikkhave bhikkhunÈ paÒca 
nimittÈni kÈlena kÈlaÑ manasikÈtabbÈnÊ”ti4 ettha kÈraÓassa. “So taÑ 
nimittaÑ Èsevati bhÈvetÊ”ti5 ettha samÈdhissa. “YaÑ nimittaÑ Ègamma yaÑ 
nimittaÑ manasikaroto anantarÈ ÈsavÈnaÑ khayo hotÊ”ti6 ettha vipassanÈya. 
Idha pana rÈgaÔÔhÈniyo iÔÔhÈrammaÓadhammo “subhanimittan”ti adhippeto. 
Ayonisomanasikarototi “tattha katamo ayonisomanasikÈro. Anicce niccanti 
dukkhe sukhanti anattani attÈti asubhe subhanti ayonisomanasikÈro 
uppathamanasikÈro, saccavippaÔik|lena vÈ cittassa ÈvajjanÈ anvÈvajjanÈ7 
Èbhogo samannÈhÈro manasikÈro. AyaÑ vuccati ayonisomanasikÈro”ti8 
imassa manasikÈrassa vasena anupÈyena manasikarontassÈti. 
 
 12. Dutiye byÈpÈdoti bhattabyÈpatti viya cittassa byÈpajjanaÑ 
pakativijahanabhÈvo. “Tattha katamaÑ byÈpÈdanÊvaraÓaÑ. AnatthaÑ me 
acarÊti ÈghÈto jÈyatÊ”ti9 evaÑ vitthÈritassa byÈpÈdanÊvaraÓassetaÑ 
adhivacanaÑ. PaÔighanimittanti aniÔÔhaÑ nimittaÑ. PaÔighassapi 
paÔighÈrammaÓassapi etaÑ adhivacanaÑ. Vuttampi cetaÑ AÔÔhakathÈyaÑ 
“paÔighampi paÔighanimittaÑ, paÔighÈrammaÓopi dhammo 
paÔighanimittan”ti. Sesamettha kÈmacchande vuttanayeneva veditabbaÑ. 
YathÈ cettha, evaÑ ito paresupi. Tattha tattha hi visesamattameva 
vakkhÈmÈti. 
 
 13. Tatiye thinamiddhanti thinaÒceva middhaÒca. Tesu cittassa 
akammaÒÒatÈ thinaÑ10, ÈlasiyabhÈvassetaÑ adhivacanaÑ. TiÓÓaÑ 
khandhÈnaÑ akammaÒÒatÈ middhaÑ, 
______________________________________________________________ 
 1. Niruddho pana puna (Ka) 2. SubhanimittÈ (SyÈ, Ka)  
 3. AsubhanimittÈti (SyÈ, Ka), AÑ 1. 80 piÔÔhe pana passitabbaÑ. 
 4. Ma 1. 167 piÔÔhe. 5. AÑ 3. 217 piÔÔhe. 6. AÑ 2. 281 piÔÔhe. 
 7. ŒvaÔÔanÈ anvÈvaÔÔanÈ (SÊ) 8. Abhi 2. 387 piÔÔhe. 9. Abhi 1. 232 piÔÔhe. 
 10. ThÊnaÑ (SÊ, SyÈ) 
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kapimiddhassa pacalÈyikabhÈvassetaÑ adhivacanaÑ. Ubhinnampi “tattha 
katamaÑ thinaÑ. YÈ cittassa akalyatÈ akammaÒÒatÈ olÊyanÈ sallÊyanÈ. 
Tattha katamaÑ middhaÑ. YÈ kÈyassa akalyatÈ akammaÒÒatÈ onÈho 
pariyonÈho”ti-ÈdinÈ1 nayena vitthÈro veditabbo. AratÊti-ÈdÊni Vibha~ge 
vibhattanayeneva veditabbÈni. VuttaÒhetaÑ– 

“Tattha katamÈ arati, pantesu vÈ senÈsanesu aÒÒataraÒÒataresu vÈ 
adhikusalesu dhammesu arati aratitÈ anabhirati anabhiramanÈ 
ukkaÓÔhitÈ paritassitÈ, ayaÑ vuccati arati. Tattha katamÈ tandÊ, yÈ tandÊ 
tandiyanÈ tandimanatÈ ÈlassaÑ ÈlassÈyanÈ ÈlassÈyitattaÑ, ayaÑ vuccati 
tandÊ. Tattha katamÈ vijambhitÈ, yÈ kÈyassa jambhanÈ vijambhanÈ 
ÈnamanÈ vinamanÈ sannamanÈ paÓamanÈ byÈdhiyakaÑ, ayaÑ vuccati 
vijambhitÈ. Tattha katamo bhattasammado, yÈ bhuttÈvissa 
bhattamucchÈ bhattakilamatho bhattapariÄÈho kÈyaduÔÔhullaÑ2, ayaÑ 
vuccati bhattasammado. Tattha katamaÑ cetaso ca lÊnattaÑ, yÈ cittassa 
akalyatÈ akammaÒÒatÈ olÊyanÈ sallÊyanÈ lÊnaÑ lÊyanÈ lÊyitattaÑ thinaÑ 
thiyanÈ thiyitattaÑ cittassa, idaÑ vuccati cetaso ca lÊnattan”ti3. 

 Ettha ca purimÈ cattÈro dhammÈ thinamiddhanÊvaraÓassa 
sahajÈtavasenÈpi upanissayavasenÈpi paccayÈ honti, cetaso ca lÊnattaÑ 
attanova attanÈ sahajÈtaÑ na hoti, upanissayakoÔiyÈ pana hotÊti. 
 
 14. Catutthe uddhaccakukkuccanti uddhaccaÒceva kukkuccaÒca. Tattha 
uddhaccaÑ nÈma cittassa uddhatÈkÈro. KukkuccaÑ nÈma akatakalyÈÓassa 
katapÈpassa tappaccayÈ vippaÔisÈro. Cetaso av|pasamoti 
uddhaccakukkuccassevetaÑ nÈmaÑ. Av|pasantacittassÈti jhÈnena vÈ 
vipassanÈya vÈ av|pasamitacittassa. AyaÑ pana av|pasamo 
uddhaccakukkuccassa upanissayakoÔiyÈ paccayo hotÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. Abhi 1. 233 piÔÔhe. 2. KÈyadubbalyaÑ (Ka) 3. Abhi 2. 365 piÔÔhe. 
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 15. PaÒcame vicikicchÈti “Satthari ka~khatÊ”ti-ÈdinÈ1 nayena 
vitthÈritaÑ vicikicchÈnÊvaraÓaÑ. AyonisomanasikÈro vuttalakkhaÓoyevÈti. 
 
 16. ChaÔÔhe anuppanno vÈ kÈmacchando nuppajjatÊti 
asamudÈcÈravasena vÈ ananubh|tÈrammaÓavasena vÈti dvÊheva kÈraÓehi 
anuppanno na uppajjati, tathÈ vikkhambhitova hoti, puna hetuÑ vÈ 
paccayaÑ vÈ na labhati. IdhÈpi vattÈdÊnaÑyeva vasena asamudÈcÈro 
veditabbo. Ekaccassa hi vuttanayeneva vatte yuttassa vattaÑ karontasseva 
kileso okÈsaÑ na labhati, vattavasena vikkhambhito hoti. So taÑ 
tathÈvikkhambhitameva katvÈ vivaÔÔetvÈ arahattaÑ gaÓhÈti 
Milakkhatissatthero2 viya. 

 So kirÈyasmÈ RohaÓajanapade GÈmeÓÉavÈlamahÈvihÈrassa3 
bhikkhÈcÈre nesÈdakule nibbatto. VayaÑ Ègamma katagharÈvÈso 
“puttadÈraÑ posessÈmÊ”ti ad|halasataÑ saÓÔhapetvÈ pÈsasataÑ yojetvÈ 
s|lasataÑ ropetvÈ bahuÑ pÈpaÑ Èy|hanto ekadivasaÑ gehato aggiÒca 
loÓaÒca gahetvÈ araÒÒaÑ gato pÈse baddhamigaÑ vadhitvÈ 
a~gÈrapakkamaÑsaÑ khÈditvÈ pipÈsito hutvÈ GÈmeÓÉavÈlamahÈvihÈraÑ 
paviÔÔho pÈnÊyamÈÄake dasamattesu pÈnÊyaghaÔesu pipÈsÈvinodanamattampi 
pÈnÊyaÑ alabhanto “kiÑ nÈmetaÑ ettakÈnaÑ bhikkh|naÑ vasanaÔÔhÈne 
pipÈsÈya ÈgatÈnaÑ pipÈsÈvinodanamattaÑ pÈnÊyaÑ natthÊ”ti ujjhÈyituÑ 
Èraddho. C|ÄapiÓÉapÈtikatissatthero tassa kathaÑ sutvÈ tassa santikaÑ 
gacchanto pÈnÊyamÈÄake dasamatte pÈnÊyaghaÔe p|re disvÈ 
“jÊvamÈnapetakasatto ayaÑ bhavissatÊ”ti cintetvÈ “upÈsaka sace pipÈsitosi, 
piva pÈnÊyan”ti vatvÈ kuÔaÑ ukkhipitvÈ tassa hatthesu ÈsiÒci. Tassa 
kammaÑ paÔicca pÊtapÊtaÑ pÈnÊyaÑ tattakapÈle4 pakkhittamiva nassati, 
sakalepi ghaÔe pivato pipÈsÈ na pacchijji. Atha naÑ thero Èha “yÈva 
dÈruÓaÒca te upÈsaka kammaÑ kataÑ, idÈneva peto jÈto, vipÈko kÊdiso 
bhavissatÊ”ti. 

 So tassa kathaÑ sutvÈ laddhasaÑvego theraÑ vanditvÈ tÈni ad|halÈdÊni 
visa~kharitvÈ vegena gharaÑ gantvÈ puttadÈraÑ oloketvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Abhi 1. 233 piÔÔhe. 2. MÈlakatissatthero (SyÈ, Ka) 
 3. MaÓÉalavÈsimahÈvihÈrassa (SyÈ, Ka) 4. TattakaÔÈhe (SÊ) 

 



 A~guttaranikÈya 28 

satthÈni1 bhinditvÈ dÊpakamigapakkhino araÒÒe vissajjetvÈ theraÑ 
paccupasa~kamitvÈ pabbajjaÑ yÈci. DukkarÈ Èvuso pabbajjÈ, kathaÑ tvaÑ 
pabbajissasÊti. Bhante evar|paÑ paccakkhakÈraÓaÑ disvÈ kathaÑ na 
pabbajissÈmÊti. Thero tacapaÒcakakammaÔÔhÈnaÑ datvÈ pabbÈjesi. So 
vattÈrabhito hutvÈ BuddhavacanaÑ uggaÓhanto ekadivasaÑ Devad|tasutte 
“tamenaÑ bhikkhave nirayapÈlÈ puna mahÈniraye pakkhipantÊ”ti2 imaÑ 
ÔhÈnaÑ sutvÈ “ettakaÑ dukkharÈsiÑ anubhavitasattaÑ puna mahÈniraye 
pakkhipanti, aho bhÈriyo bhante mahÈnirayo”ti Èha. ŒmÈvuso bhÈriyoti. 
SakkÈ bhante passitunti. “Na sakkÈ passituÑ, diÔÔhasadisaÑ kÈtuÑ ekaÑ 
kÈraÓaÑ dassessÈmÊ”ti sÈmaÓere samÈdapetvÈ pÈsÈÓapiÔÔhe alladÈrurÈsiÑ 
kÈrehÊti. So tathÈ kÈresi. Thero yathÈnisinnova iddhiyÈ abhisa~kharitvÈ 
mahÈnirayato khajjopanakamattaÑ aggipapaÔikaÑ nÊharitvÈ passantasseva 
tassa therassa dÈrurÈsimhi pakkhipi. Tassa tattha nipÈto ca dÈrurÈsino 
jhÈyitvÈ chÈrikabhÈv|pagamanaÒca apacchÈ apurimaÑ ahosi. 

 So taÑ disvÈ “bhante imasmiÑ sÈsane kati dhurÈni nÈmÈ”ti pucchi. 
Œvuso vipassanÈdhuraÑ3 ganthadhuranti. “Bhante gantho nÈma paÔibalassa 
bhÈro, mayhaÑ pana dukkh|panisÈ saddhÈ, vipassanÈdhuraÑ p|ressÈmi 
kammaÔÔhÈnaÑ me dethÈ”ti vanditvÈ nisÊdi. Thero “vattasampanno 
bhikkh|”ti vattasÊse ÔhatvÈ tassa kammaÔÔhÈnaÑ kathesi. So kammaÔÔhÈnaÑ 
gahetvÈ vipassanÈya ca kammaÑ karoti, vattaÒca p|reti. EkadivasaÑ 
CittalapabbatamahÈvihÈre vattaÑ karoti, ekadivasaÑ 
GÈmeÓÉavÈlamahÈvihÈre, ekadivasaÑ GocaragÈmamahÈvihÈre4. 
Thinamiddhe okkantamatte vattaparihÈnibhayena palÈlavaraÓakaÑ5 temetvÈ 
sÊse ÔhapetvÈ pÈde udake otÈretvÈ nisÊdati. So ekadivasaÑ 
CittalapabbatamahÈvihÈre dve yÈme vattaÑ katvÈ balavapacc|sakÈle 
niddÈya okkamituÑ ÈraddhÈya allapalÈlaÑ sÊse ÔhapetvÈ nisinno 
pÈcÊnapabbatapasse sÈmaÓerassa AruÓavatiyasuttantaÑ sajjhÈyantassa– 

   “Œrambhatha nikkamatha, yuÒjatha BuddhasÈsane. 
   DhunÈtha maccuno senaÑ, naÄÈgÈraÑva kuÒjaro. 
______________________________________________________________ 
 1. SattiÑ (SÊ, SyÈ) 2. Ma 3. 224; AÑ 1. 140 piÔÔhesu. 3. VÈsadhuraÒca (SÊ, SyÈ) 
 4. KÈjaragÈmamahÈvihÈre (SÊ) 5. PalÈlÈvaraÓakaÑ (SÊ) 
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   Yo imasmiÑ dhammavinaye, appamatto vihassati. 
   PahÈya jÈtisaÑsÈraÑ, dukkhassantaÑ karissatÊ”ti1– 

idaÑ ÔhÈnaÑ sutvÈ “mÈdisassa ÈraddhavÊriyassa bhikkhuno 
SammÈsambuddhena idaÑ kathitaÑ bhavissatÊ”ti pÊtiÑ uppÈdetvÈ jhÈnaÑ 
nibbattetvÈ tadeva pÈdakaÑ katvÈ anÈgÈmiphale patiÔÔhÈya aparÈparaÑ 
vÈyamanto saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. ParinibbÈnakÈle ca 
tadeva kÈraÓaÑ dassento evamÈha– 

   “AllaÑ palÈlapuÒjÈhaÑ, sÊsenÈdÈya ca~kamiÑ. 
   Pattosmi tatiyaÑ ÔhÈnaÑ, ettha me natthi saÑsayo”ti. 

 Evar|passa vattavasena vikkhambhitakileso tathÈ vikkhambhitova hoti. 

 Ekaccassa vuttanayeneva ganthe yuttassa ganthaÑ uggaÓhantassa 
sajjhÈyantassa vÈcentassa desentassa pakÈsentassa ca kileso okÈsaÑ na 
labhati, ganthavasena vikkhambhitova hoti. So taÑ tathÈ vikkhambhitameva 
katvÈ vivaÔÔetvÈ arahattaÑ gaÓhÈti Maliyadevatthero viya. So kirÈyasmÈ 
tivassabhikkhukÈle KallagÈmake2 MaÓÉalÈrÈmamahÈvihÈre uddesaÒca 
gaÓhÈti, vipassanÈya ca kammaÑ karoti. TassekadivasaÑ kallagÈme 
bhikkhÈya carato ekÈ upÈsikÈ yÈgu-uÄu~kaÑ datvÈ puttasinehaÑ uppÈdetvÈ 
theraÑ antonivesane nisÊdÈpetvÈ paÓÊtabhojanaÑ bhojetvÈ 
“kataragÈmavÈsikosi tÈtÈ”ti pucchi. MaÓÉalÈrÈmamahÈvihÈre 
ganthakammaÑ karomi upÈsiketi. Tena hi tÈta yÈva ganthakammaÑ karosi3, 
idheva nibaddhaÑ bhikkhaÑ gaÓhÈti. So taÑ adhivÈsetvÈ tattha nibaddhaÑ 
bhikkhaÑ gaÓhÈti, bhattakiccÈvasÈne anumodanaÑ karonto “sukhaÑ hotu, 
dukkhÈ muccat|”ti4 padadvayameva kathetvÈ gacchati. Antovasse temÈsaÑ 
tassÈyeva sa~gahaÑ karonto piÓÉÈpacitiÑ katvÈ mahÈpavÈraÓÈya saha 
paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. NevÈsikamahÈthero Èha “Èvuso mahÈdeva 
ajja vihÈre mahÈjano sannipatissati, tassa dhammadÈnaÑ dadeyyÈsÊ”ti. 
Thero adhivÈsesi. 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 1. 159 piÔÔhe. 2. KallagÈmato (Ka) 
 3. GanthakammakaraÓÈ (SÊ, SyÈ) 4. MuccÈti (SÊ) 
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 DaharasÈmaÓerÈ upÈsikÈya saÒÒaÑ adaÑsu “ajja te putto dhammaÑ 
kathessati, vihÈraÑ gantvÈ suÓeyyÈsÊ”ti. TÈtÈ na sabbeva dhammakathaÑ 
jÈnanti, mama putto ettakaÑ kÈlaÑ mayhaÑ kathento “sukhaÑ hotu, 
dukkhÈ muccat|”ti1 padadvayameva kathesi, mÈ keÄiÑ karothÈti. MÈ tvaÑ 
upÈsike jÈnanaÑ vÈ ajÈnanaÑ vÈ upaÔÔhahassu2, vihÈraÑ gantvÈ 
dhammameva suÓÈhÊti. UpÈsikÈ gandhamÈlÈdÊni gahetvÈ gantvÈ p|jetvÈ 
parisante dhammaÑ suÓamÈnÈ nisÊdi. DivÈdhammakathiko ca sarabhÈÓako 
ca attano pamÈÓaÑ ÒatvÈ uÔÔhahiÑsu. Tato Maliyadevatthero dhammÈsane 
nisÊditvÈ cittabÊjaniÑ gahetvÈ anupubbiÑ kathaÑ3 vatvÈ “mayÈ mahÈ-
upÈsikÈya tayo mÈse dvÊheva padehi anumodanÈ katÈ, ajja sabbarattiÑ tÊhi 
piÔakehi sammasitvÈ tasseva padadvayassa atthaÑ kathessÈmÊ”ti 
dhammadesanaÑ ÈrabhitvÈ sabbarattiÑ kathesi. AruÓuggamane 
desanÈpariyosÈne mahÈ-upÈsikÈ sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi. 

 Aparopi tasmiÑyeva mahÈvihÈre Tissabh|titthero nÈma vinayaÑ 
gaÓhanto bhikkhÈcÈravelÈyaÑ antogÈmaÑ paviÔÔho visabhÈgÈrammaÓaÑ 
olokesi, tassa lobho uppajji, so patiÔÔhitapÈdaÑ acÈletvÈ attano patte yÈguÑ 
upaÔÔhÈkadaharassa patte ÈkiritvÈ “ayaÑ vitakko vaÉÉhamÈno maÑ cat|su 
apÈyesu saÑsÊdÈpessatÊ”ti4 tatova nivattitvÈ Ècariyassa santikaÑ gantvÈ 
vanditvÈ ekamantaÑ Ôhito Èha “eko me byÈdhi uppanno, ahaÑ etaÑ 
tikicchituÑ sakkonto ÈgamissÈmi, itarathÈ nÈgamissÈmi. Tumhe divÈ 
uddesaÒca sÈyaÑ uddesaÒca maÑ oloketvÈ Ôhapetha, pacc|sakÈle uddesaÑ 
pana mÈ ÔhapayitthÈ”ti evaÑ vatvÈ MalayavÈsimahÈsaÑgharakkhitattherassa 
santikaÑ agamÈsi. Thero attano paÓÓasÈlÈya paribhaÓÉaÑ karonto taÑ 
anoloketvÈva “paÔisÈmehi Èvuso tava pattacÊvaran”ti Èha. Bhante eko me 
byÈdhi atthi, sace tumhe taÑ tikicchituÑ sakkotha, paÔisÈmessÈmÊti. Œvuso 
uppannaÑ rogaÑ tikicchituÑ samatthassa santikaÑ Ègatosi, paÔisÈmehÊti. 
Subbaco bhikkhu “amhÈkaÑ Ècariyo ajÈnitvÈ evaÑ na vakkhatÊ”ti 
pattacÊvaraÑ ÔhapetvÈ therassa vattaÑ dassetvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. 
______________________________________________________________ 
 1. MuccÈti (SÊ) 2. UpaÔÔhapayassu (SÊ), upaÔÔhayassu (SyÈ) 
 3. PubbagÈthÈ (SÊ), pubbakathaÑ (SyÈ) 4. SaÑsumbhissatÊti (Ka) 
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 Thero “rÈgacarito ayan”ti ÒatvÈ asubhakammaÔÔhÈnaÑ kathesi. So 
uÔÔhÈya pattacÊvaraÑ aÑse laggetvÈ theraÑ punappunaÑ vandi. KiÑ Èvuso 
mahÈbh|ti atirekanipaccakÈraÑ dassesÊti. Bhante sace attano kiccaÑ kÈtuÑ 
sakkhissÈmi, iccetaÑ kusalaÑ. No ce, idaÑ me pacchimadassananti. 
GacchÈvuso mahÈbh|ti tÈdisassa yuttayogassa kulaputtassa na jhÈnaÑ vÈ 
vipassanÈ vÈ maggo vÈ phalaÑ vÈ dullabhanti. So therassa kathaÑ sutvÈ 
nipaccakÈraÑ dassetvÈ ÈgamanakÈle vavatthÈpitaÑ channaÑ 
sepaÓÓigaccham|laÑ gantvÈ palla~kena nisinno asubhakammaÔÔhÈnaÑ 
pÈdakaÑ katvÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ arahatte patiÔÔhÈya pacc|sakÈle 
uddesaÑ sampÈpuÓi. Evar|pÈnaÑ ganthavasena vikkhambhitÈ kilesÈ tathÈ 
vikkhambhitÈva honti. 

 Ekaccassa pana vuttanayeneva dhuta~gÈni pariharato kileso okÈsaÑ na 
labhati, dhuta~gavasena vikkhambhitova hoti. So taÑ tathÈ 
vikkhambhitameva katvÈ vivaÔÔetvÈ arahattaÑ gaÓhÈti 
GÈmantapabbhÈravÈsÊ MahÈsÊvatthero viya. Thero kira mahÈgÈme 
TissamahÈvihÈre vasanto tepiÔakaÑ atthavasena ca PÈÄivasena ca aÔÔhÈrasa 
mahÈgaÓe vÈceti. Therassa ovÈde ÔhatvÈ saÔÔhisahassa1 bhikkh| arahattaÑ 
pÈpuÓiÑsu. Tesu eko bhikkhu attanÈ paÔividdhadhammaÑ Èrabbha 
uppannasomanasso cintesi “atthi nu kho idaÑ sukhaÑ amhÈkaÑ 
ÈcariyassÈ”ti. So Èvajjento therassa puthujjanabhÈvaÑ ÒatvÈ “ekenupÈyena 
therassa saÑvegaÑ uppÈdessÈmÊ”ti attano vasanaÔÔhÈnato therassa santikaÑ 
gantvÈ vanditvÈ vattaÑ dassetvÈ nisÊdi. Atha naÑ thero “kiÑ Ègatosi Èvuso 
piÓÉapÈtikÈ”ti Èha. “Sace me okÈsaÑ karissatha, ekaÑ dhammapadaÑ 
gaÓhissÈmÊ”ti Ègatosmi bhanteti. Bah| Èvuso gaÓhanti, tuyhaÑ okÈso na 
bhavissatÊti. So sabbesu rattidivasabhÈgesu okÈsaÑ alabhanto “bhante evaÑ 
okÈse asati maraÓassa kathaÑ okÈsaÑ labhissathÈ”ti Èha. TadÈ thero cintesi 
“nÈyaÑ uddesatthÈya Ègato, mayhaÑ panesa saÑvegajananatthÈya Ègato”ti. 
Sopi thero “bhikkhunÈ nÈma bhante mÈdisena bhavitabban”ti vatvÈ theraÑ 
vanditvÈ maÓivaÓÓe ÈkÈse uppatitvÈ agamÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. TiÑsasahassÈ (SÊ) 
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 Thero tassa gatakÈlato paÔÔhÈya jÈtasaÑvego divÈ uddesaÒca sÈyaÑ 
uddesaÒca vÈcetvÈ pattacÊvaraÑ hatthapÈse ÔhapetvÈ pacc|sakÈle uddesaÑ 
gahetvÈ otarantena bhikkhunÈ saddhiÑ pattacÊvaramÈdÈya otiÓÓo terasa 
dhutaguÓe paripuÓÓe adhiÔÔhÈya gÈmantapabbhÈrasenÈsanaÑ gantvÈ 
pabbhÈraÑ paÔijaggitvÈ maÒcapÊÔhaÑ ussÈpetvÈ “arahattaÑ apatvÈ maÒce 
piÔÔhiÑ na pasÈressÈmÊ”ti mÈnasaÑ bandhitvÈ ca~kamaÑ otari. Tassa “ajja 
arahattaÑ gaÓhissÈmi ajja arahattaÑ gaÓhissÈmÊ”ti ghaÔentasseva pavÈraÓÈ 
sampattÈ. So pavÈraÓÈya upakaÔÔhÈya “puthujjanabhÈvaÑ pahÈya 
visuddhipavÈraÓaÑ pavÈressÈmÊ”ti cintento ativiya kilamati. So tÈya 
pavÈraÓÈya maggaÑ vÈ phalaÑ vÈ uppÈdetuÑ asakkonto “mÈdisopi nÈma 
Èraddhavipassako na labhati, yÈva dullabhaÒca vatidaÑ1 arahattan”ti vatvÈ 
teneva niyÈmena ÔhÈnaca~kamabahulo hutvÈ tiÑsa vassÈni 
samaÓadhammaÑ katvÈ mahÈpavÈraÓÈya majjhe ÔhitaÑ puÓÓacandaÑ disvÈ 
“kiÑ nu kho candamaÓÉalaÑ visuddhaÑ, udÈhu mayhaÑ sÊlan”ti cintento 
“candamaÓÉale sasalakkhaÓaÑ paÒÒÈyati, mayhaÑ pana upasampadato 
paÔÔhÈya yÈvajjadivasÈ sÊlasmiÑ kÈÄakaÑ vÈ tilako vÈ natthÊ”ti ÈvajjetvÈ 
saÒjÈtapÊtisomanasso paripakkaÒÈÓattÈ pÊtiÑ vikkhambhetvÈ saha 
paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. Evar|passa dhuta~gavasena vikkhambhito 
kileso tathÈ vikkhambhitova hoti. 

 Ekaccassa vuttanayeneva paÔhamajjhÈnÈdisamÈpajjanabahulatÈya kileso 
okÈsaÑ na labhati, samÈpattivasena vikkhambhitova hoti. So taÑ tathÈ 
vikkhambhitameva katvÈ vivaÔÔetvÈ arahattaÑ gaÓhÈti MahÈtissatthero viya. 
Thero kira avassikakÈlato2 paÔÔhÈya aÔÔhasamÈpattilÈbhÊ. So 
samÈpattivikkhambhitÈnaÑ kilesÈnaÑ asamudÈcÈrena 
uggahaparipucchÈvaseneva ariyamaggasÈmantaÑ katheti, saÔÔhivassakÈlepi 
attano puthujjanabhÈvaÑ na jÈnÈti. AthekadivasaÑ mahÈgÈme 
tissamahÈvihÈrato bhikkhusaÑgho tala~gara3 VÈsidhammadinnattherassa 
sÈsanaÑ pesesi “thero ÈgantvÈ amhÈkaÑ dhammakathaÑ kathet|”ti. Thero 
adhivÈsetvÈ “mama santike mahallakataro bhikkhu natthi, MahÈtissatthero 
kho pana me kammaÔÔhÈnÈcariyo, taÑ saÑghattheraÑ katvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. DullabhataraÑ (Ka) 2. AÔÔhavassikakÈlato (Ka) 3. VÈla~kara (Ka) 
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gamissÈmÊ”ti cintento bhikkhusaÑghaparivuto therassa vihÈraÑ gantvÈ 
divÈÔÔhÈne therassa vattaÑ dassetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. 

 Thero Èha “kiÑ dhammadinna cirassaÑ ÈgatosÊ”ti. “Œma bhante 
TissamahÈvihÈrato me bhikkhusaÑgho sÈsanaÑ pesesi, ahaÑ ekako na 
gamissÈmi, tumhehi pana saddhiÑ gantukÈmo hutvÈ ÈgatomhÊ”ti 
sÈraÓÊyakathaÑ kathentova papaÒcetvÈ1 “kadÈ bhante tumhehi ayaÑ 
dhammo adhigato”ti pucchi. SaÔÔhimattÈni Èvuso Dhammadinna vassÈni 
hontÊti. SamÈpattiÑ pana bhante vaÄaÒjethÈti. Œma Èvusoti. EkaÑ 
pokkharaÓiÑ mÈpetuÑ sakkuÓeyyÈtha bhanteti. “Na Èvuso etaÑ bhÈriyan”ti 
vatvÈ sammukhaÔÔhÈne pokkharaÓiÑ mÈpesi. “Ettha bhante ekaÑ 
padumagacchaÑ mÈpethÈ”ti ca vutto tampi mÈpesi. IdÈnettha mahantaÑ 
pupphaÑ dassethÈti. Thero tampi dassesi. Ettha soÄasavassuddesikaÑ 
itthir|paÑ dassethÈti. Thero soÄasavassuddesikaÑ itthir|paÑ dassesi. Tato 
naÑ Èha “idaÑ bhante punappunaÑ subhato manasi karothÈ”ti. Thero 
attanÈva mÈpitaÑ itthir|paÑ olokento lobhaÑ uppÈdesi. TadÈ attano 
puthujjanabhÈvaÑ ÒatvÈ “avassayo me sappurisa hohÊ”ti antevÈsikassa 
santike ukkuÔikaÑ nisÊdi. “EtadatthamevÈhaÑ bhante Ègato”ti therassa 
asubhavasena sallahukaÑ katvÈ kammaÔÔhÈnaÑ kathetvÈ therassa okÈsaÑ 
kÈtuÑ bahi nikkhanto. Suparimadditasa~khÈro thero tasmiÑ divÈÔÔhÈnato 
nikkhantamatteyeva saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. Atha naÑ 
saÑghattheraÑ katvÈ Dhammadinnatthero TissamahÈvihÈraÑ gantvÈ 
saÑghassa dhammakathaÑ kathesi. Evar|passa samÈpattivasena 
vikkhambhito kileso tathÈ vikkhambhitova hoti. 

 Ekaccassa pana vuttanayeneva vipassanÈya kammaÑ karontassa kileso 
okÈsaÑ na labhati, vipassanÈvasena vikkhambhitova hoti. So taÑ tathÈ 
vikkhambhitameva katvÈ vivaÔÔetvÈ arahattaÑ gaÓhÈti BuddhakÈle 
saÔÔhimattÈ ÈraddhavipassakÈ bhikkh| viya. Te kira Satthu santike 
kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ vivittaÑ araÒÒaÑ pavisitvÈ vipassanÈya kammaÑ 
karontÈ kilesÈnaÑ asamudÈcÈravasena “paÔividdhamaggaphalÈ mayan”ti 
saÒÒÈya 
______________________________________________________________ 
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maggaphalatthÈya vÈyÈmaÑ akatvÈ “amhehi paÔividdhadhammaÑ 
Dasabalassa ÈrocessÈmÈ”ti Satthu santikaÑ Ègacchanti. 

 SatthÈ tesaÑ pure Ègamanatova ŒnandattheraÑ Èha “Œnanda 
padhÈnakammikÈ bhikkh| ajja maÑ passituÑ Ègamissanti, tesaÑ mama 
dassanÈya okÈsaÑ akatvÈ ‘ÈmakasusÈnaÑ gantvÈ alla-asubhabhÈvanaÑ 
karothÈ’ti pahiÓeyyÈsÊ”ti. Thero tesaÑ ÈgatÈnaÑ SatthÈrÈ kathitasÈsanaÑ 
Èrocesi. Te “TathÈgato ajÈnitvÈ na kathessati, addhÈ ettha kÈraÓaÑ 
bhavissatÊ”ti ÈmakasusÈnaÑ gantvÈ alla-asubhaÑ olokentÈ lobhaÑ 
uppÈdetvÈ “idaÑ n|na SammÈsambuddhena diÔÔhaÑ bhavissatÊ”ti 
jÈtasaÑvegÈ laddhamaggaÑ kammaÔÔhÈnaÑ Èdito paÔÔhÈya ÈrabhiÑsu. 
SatthÈ tesaÑ vipassanÈya ÈraddhabhÈvaÑ ÒatvÈ GandhakuÔiyaÑ nisinnova 
imaÑ obhÈsagÈthamÈha– 

   “YÈnimÈni apattÈni1, alÈb|neva2 sÈrade. 
   KÈpotakÈni aÔÔhÊni, tÈni disvÈna kÈ ratÊ”ti3. 

 GÈthÈpariyosÈne arahattaphale patiÔÔhahiÑsu. Evar|pÈnaÑ 
vipassanÈvasena vikkhambhitÈ kilesÈ tathÈ vikkhambhitÈva honti. 

 Ekaccassa vuttanayeneva navakammaÑ karontassa kileso okÈsaÑ na 
labhati, navakammavasena vikkhambhitova hoti. So taÑ tathÈ 
vikkhambhitameva katvÈ vivaÔÔetvÈ arahattaÑ gaÓhÈti Cittalapabbate 
Tissatthero viya. Tassa kira aÔÔhavassikakÈle4 anabhirati uppajji, so taÑ 
vinodetuÑ asakkonto attano cÊvaraÑ dhovitvÈ rajitvÈ pattaÑ pacitvÈ kese 
ohÈretvÈ upajjhÈyaÑ vanditvÈ aÔÔhÈsi. Atha naÑ thero Èha “kiÑ Èvuso 
MahÈtissa atuÔÔhassa viya te ÈkÈro”ti. Œma bhante anabhirati me uppannÈ, 
taÑ vinodetuÑ na sakkomÊti. Thero tassÈsayaÑ5 olokento arahattassa 
upanissayaÑ disvÈ anukampÈvasena Èha “Èvuso Tissa mayaÑ mahallakÈ, 
ekaÑ no vasanaÔÔhÈnaÑ karohÊ”ti. DutiyakathaÑ akathitapubbo bhikkhu 
“sÈdhu bhante”ti sampaÔicchi. 
______________________________________________________________ 
 1. ApatthÈni (SÊ, SyÈ) 2. AlÈp|neva (SÊ) 3. Khu 1. 36 piÔÔhe Dhammapade. 
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 Atha naÑ thero Èha “Èvuso navakammaÑ karonto uddesamaggaÒca mÈ 
vissajji, kammaÔÔhÈnaÒca manasi karohi, kÈlena ca kÈlaÑ 
kasiÓaparikammaÑ karohÊ”ti. “EvaÑ karissÈmi bhante”ti theraÑ vanditvÈ 
tathÈr|paÑ sappÈyaÔÔhÈnaÑ1 oloketvÈ “ettha kÈtuÑ sakkÈ”ti dÈr|hi2 p|retvÈ 
jhÈpetvÈ sodhetvÈ iÔÔhakÈhi parikkhipitvÈ dvÈravÈtapÈnÈdÊni yojetvÈ 
saddhiÑ ca~kamanabh|mibhittiparikammÈdÊhi leÓaÑ niÔÔhÈpetvÈ 
maÒcapÊÔhaÑ santharitvÈ therassa santikaÑ gantvÈ vanditvÈ “bhante 
niÔÔhitaÑ leÓe parikammaÑ, vasathÈ”ti Èha. Œvuso dukkhena tayÈ etaÑ 
kammaÑ kataÑ, ajja ekadivasaÑ tvaÒÒevettha vasÈhÊti. So “sÈdhu bhante”ti 
vanditvÈ3 pÈde dhovitvÈ leÓaÑ pavisitvÈ palla~kaÑ ÈbhujitvÈ nisinno attanÈ 
katakammaÑ Èvajji. Tassa “manÈpaÑ mayÈ upajjhÈyassa kÈyaveyyÈvaccaÑ 
katan”ti cintentassa abbhantare pÊti uppannÈ. So taÑ vikkhambhetvÈ 
vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ4 aggaphalaÑ arahattaÑ pÈpuÓi. Evar|passa 
navakammavasena vikkhambhito kileso tathÈ vikkhambhitova hoti. 

 Ekacco pana brahmalokato Ègato suddhasatto hoti. Tassa anÈsevanatÈya 
kileso na samudÈcarati, bhavavasena vikkhambhito hoti. So taÑ tathÈ 
vikkhambhitameva katvÈ vivaÔÔetvÈ arahattaÑ gaÓhÈti ÈyasmÈ MahÈkassapo 
viya. So hi ÈyasmÈ agÈramajjhepi kÈme aparibhuÒjitvÈ mahÈsampattiÑ 
pahÈya pabbajitvÈ nikkhanto antarÈmagge paccuggamanatthÈya ÈgataÑ 
SatthÈraÑ disvÈ vanditvÈ tÊhi ovÈdehi upasampadaÑ labhitvÈ aÔÔhame aruÓe 
saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. Evar|passa bhavavasena 
vikkhambhito kileso tathÈ vikkhambhitova hoti. 

 Yo pana ananubh|tapubbaÑ r|pÈdi-ÈrammaÓaÑ labhitvÈ tattheva 
vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ vivaÔÔetvÈ arahattaÑ gaÓhÈti, evar|passa 
ananubh|tÈrammaÓavasena kÈmacchando anuppannova nuppajjati nÈma. 

 Uppanno vÈ kÈmacchando pahÊyatÊti ettha uppannoti jÈto bh|to 
samudÈgato. PahÊyatÊti tada~gappahÈnaÑ vikkhambhanappahÈnaÑ 
samucchedappahÈnaÑ paÔipassaddhippahÈnaÑ nissaraÓappahÈnanti imehi 
paÒcahi pahÈnehi pahÊyati, 
______________________________________________________________ 
 1. PabbhÈraÔÔhÈnaÑ (SÊ, SyÈ) 2. DÈr|ni (SyÈ, Ka) 
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na puna uppajjatÊti attho. Tattha vipassanÈya kilesÈ tada~gavasena 
pahÊyantÊti vipassanÈ tada~gappahÈnanti veditabbÈ. SamÈpatti pana kilese 
vikkhambhetÊti sÈ vikkhambhanappahÈnanti veditabbÈ. Maggo 
samucchindanto uppajjati, phalaÑ paÔippassambhayamÈnaÑ, nibbÈnaÑ 
sabbakilesehi nissaÔanti imÈni tÊÓi samucchedapaÔipassaddhi-
nissaraÓappahÈnÈnÊti vuccanti. Imehi lokiyalokuttarehi paÒcahi pahÈnehi 
pahÊyatÊti attho. 

 Asubhanimittanti dasasu asubhesu uppannaÑ sÈrammaÓaÑ 
paÔhamajjhÈnaÑ. TenÈhu porÈÓÈ “asubhampi asubhanimittaÑ, 
asubhÈrammaÓÈ dhammÈpi asubhanimittan”ti. Yoniso manasikarototi 
“tattha katamo yonisomanasikÈro, anicce aniccan”ti-ÈdinÈ nayena vuttassa 
upÈyamanasikÈrassa vasena manasikaroto. Anuppanno ceva kÈmacchando 
nuppajjatÊti asamudÈgato na samudÈgacchati. Uppanno ca kÈmacchando 
pahÊyatÊti samudÈgato ca kÈmacchando paÒcavidhena pahÈnena pahÊyati. 

 Apica cha dhammÈ kÈmacchandassa pahÈnÈya saÑvattanti–
asubhanimittassa uggaho asubhabhÈvanÈnuyogo indriyesu guttadvÈratÈ 
bhojane mattaÒÒutÈ kalyÈÓamittatÈ sappÈyakathÈti. DasavidhaÒhi 
asubhanimittaÑ uggaÓhantassÈpi kÈmacchando pahÊyati, bhÈventassÈpi, 
indriyesu pihitadvÈrassÈpi, catunnaÑ paÒcannaÑ ÈlopÈnaÑ okÈse sati 
udakaÑ pivitvÈ yÈpanasÊlatÈya bhojane mattaÒÒunopi. TenetaÑ vuttaÑ– 

   “CattÈro paÒca Èlope, abhutvÈ udakaÑ pive. 
   AlaÑ phÈsuvihÈrÈya, pahitattassa bhikkhuno”ti1. 

Asubhakammikatissattherasadise asubhabhÈvanÈrate kalyÈÓamitte 
sevantassÈpi kavamacchando pahÊyati, ÔhÈnanisajjÈdÊsu dasa-
asubhanissitasappÈyakathÈyapi pahÊyati. Tena vuttaÑ “cha dhammÈ 
kÈmacchandassa pahÈnÈya saÑvattantÊ”ti. 

 17. Sattame mettÈ cetovimuttÊti sabbasattesu hitapharaÓakÈ mettÈ. 
YasmÈ pana taÑsampayuttacittaÑ nÊvaraÓÈdÊhi paccanÊkadhammehi 
vimuccati, tasmÈ sÈ “cetovimuttÊ”ti vuccati. Visesato vÈ 
sabbabyÈpÈdapariyuÔÔhÈnena vimuttattÈ sÈ2 cetovimuttÊti veditabbÈ. Tattha 
“mettÈ”ti 
______________________________________________________________ 
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ettÈvatÈ pubbabhÈgopi1 vaÔÔati, “cetovimuttÊ”ti vuttattÈ pana idha 
tikacatukkajjhÈnavasena appanÈva adhippetÈ. Yoniso manasikarototi taÑ 
mettaÑ cetovimuttiÑ vuttalakkhaÓena upÈyamanasikÈrena 
manasikarontassa. 

 Apica cha dhammÈ byÈpÈdassa pahÈnÈya saÑvattanti–mettÈnimittassa 
uggaho mettÈbhÈvanÈnuyogo kammassakatÈpaccavekkhaÓÈ 
paÔisa~khÈnabahulatÈ kalyÈÓamittatÈ sappÈyakathÈti. Odissaka-
anodissakadisÈpharaÓÈnaÑ hi aÒÒataravasena mettaÑ uggaÓhantassÈpi 
byÈpÈdo pahÊyati, odhiso anodhiso disÈpharaÓavasena mettaÑ 
bhÈventassÈpi. “TvaÑ etassa kuddho kiÑ karissasi, kimassa sÊlÈdÊni 
nÈsetuÑ sakkhissasi, nanu tvaÑ attano kammena ÈgantvÈ attano kammeneva 
gamissasi, parassa kujjhanaÑ nÈma vÊtaccita~gÈratatta-ayasalÈkag|thÈdÊni2 
gahetvÈ paraÑ paharitukÈmatÈsadisaÑ hoti. Esopi tava kuddho kiÑ 
karissati, kiÑ te sÊlÈdÊni nÈsetuÑ sakkhissati, esa attano kammena ÈgantvÈ 
attano kammeneva gamissati, appaÔicchitapaheÓakaÑ viya paÔivÈtaÑ 
khittarajomuÔÔhi viya ca etassevesa kodho matthake patissatÊ”ti evaÑ attano 
ca parassa ca kammassakataÑ paccavekkhatopi, ubhayakammassakataÑ 
paccavekkhitvÈ paÔisa~khÈne ÔhitassÈpi, Assaguttattherasadise 
mettÈbhÈvanÈrate kalyÈÓamitte sevantassÈpi byÈpÈdo pahÊyati, 
ÔhÈnanisajjÈdÊsu mettÈnissitasappÈyakathÈyapi pahÊyati. Tena vuttaÑ “cha 
dhammÈ byÈpÈdassa pahÈnÈya saÑvattantÊ”ti. Sesamidha ito paresu ca 
vuttanayeneva veditabbaÑ, visesamattameva pana vakkhÈmÈti. 
 
 18. AÔÔhame ÈrambhadhÈt|ti-ÈdÊsu ÈrambhadhÈtu nÈma 
paÔhamÈrambhavÊriyaÑ. NikkamadhÈtu nÈma kosajjato nikkhantattÈ tato 
balavataraÑ. ParakkamadhÈtu nÈma paraÑ paraÑ ÔhÈnaÑ akkamanato 
tatopi balavataraÑ. AÔÔhakathÈyaÑ pana “Èrambho cetaso kÈmÈnaÑ 
pan|danÈya, nikkamo cetaso palighugghÈÔanÈya, parakkamo cetaso 
bandhanacchedanÈyÈ”ti vatvÈ “tÊhi petehi adhimattavÊriyameva kathitan”ti 
vuttaÑ. 
______________________________________________________________ 
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 ŒraddhavÊriyassÈti paripuÓÓavÊriyassa ceva paggahitavÊriyassa ca. 
Tattha catudosÈpagataÑ vÊriyaÑ Èraddhanti veditabbaÑ. Na ca atilÊnaÑ1 
hoti, na ca atipaggahitaÑ, na ca ajjhattaÑ saÑkhittaÑ, na ca bahiddhÈ 
vikkhittaÑ. TadetaÑ duvidhaÑ hoti kÈyikaÑ cetasikaÒca. Tattha “idha 
bhikkhu divasaÑ ca~kamena nisajjÈya ÈvaraÓÊyehi dhammehi cittaÑ 
parisodhetÊ”ti2 evaÑ rattidivassa paÒca koÔÔhÈse kÈyena ghaÔentassa 
vÈyamantassa kÈyikavÊriyaÑ veditabbaÑ. “Na tÈvÈhaÑ ito leÓÈ 
nikkhamissÈmi, yÈva me na anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ vimuccatÊ”ti evaÑ 
okÈsaparicchedena vÈ, “na tÈvÈhaÑ imaÑ palla~kaÑ bhindissÈmÊ”ti evaÑ 
nisajjÈdiparicchedena vÈ mÈnasaÑ bandhitvÈ ghaÔentassa vÈyamantassa 
cetasikavÊriyaÑ veditabbaÑ. Tadubhayampi idha vaÔÔati. DuvidhenÈpi hi 
iminÈ vÊriyena ÈraddhavÊriyassa anuppannaÒceva thinamiddhaÑ nuppajjati, 
uppannaÒca thinamiddhaÑ pahÊyati Milakkhatissattherassa viya, 
GÈmantapabbhÈravÈsimahÈsÊvattherassa viya, PÊtimallakattherassa viya, 
KuÔumbiyaputtatissattherassa viya ca. Etesu hi purimÈ tayo aÒÒe ca evar|pÈ 
kÈyikavÊriyena ÈraddhavÊriyÈ, KuÔumbiyaputtatissatthero aÒÒe ca evar|pÈ 
cetasikavÊriyena ÈraddhavÊriyÈ, UccÈvÈlukavÈsÊ MahÈnÈgatthero pana 
dvÊhipi vÊriyehi ÈraddhavÊriyova. Thero kira ekaÑ sattÈhaÑ ca~kamati, 
ekaÑ tiÔÔhati, ekaÑ nisÊdati, ekaÑ nipajjati. MahÈtherassa eka-iriyÈpathopi 
asappÈyo nÈma natthi, catutthe sattÈhe vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahatte 
patiÔÔhÈsi. 

 Apica cha dhammÈ thinamiddhassa pahÈnÈya saÑvattanti–atibhojane 
nimittaggÈho iriyÈpathasamparivattanatÈ ÈlokasaÒÒÈmanasikÈro 
abbhokÈsavÈso kalyÈÓamittatÈ sappÈyakathÈti. Œharahatthakabhutta-
vamitakatatravaÔÔaka-alaÑsÈÔakakÈkamÈsakabrÈhmaÓÈdayo viya bhojanaÑ 
bhuÒjitvÈ rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈne nisinnassa hi samaÓadhammaÑ karoto 
thinamiddhaÑ mahÈhatthÊ viya ottharantaÑ Ègacchati, catupaÒca-Èlopa-
okÈsaÑ pana ÔhapetvÈ pÈnÊyaÑ pivitvÈ yÈpanasÊlassa bhikkhuno taÑ na 
hotÊti evaÑ atibhojane nimittaÑ gaÓhantassÈpi thinamiddhaÑ pahÊyati. 
YasmiÑ iriyÈpathe thinamiddhaÑ okkamati, tato aÒÒaÑ parivattentassÈpi, 
rattiÑ candÈlokadÊpÈloka-ukkÈloke divÈ s|riyÈlokaÑ 
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manasikarontassÈpi, abbhokÈse vasantassÈpi, MahÈkassapattherasadise 
pahÊnathinamiddhe kalyÈÓamitte sevantassÈpi thinamiddhaÑ pahÊyati, 
ÔhÈnanisajjÈdÊsu dhuta~ganissitasappÈyakathÈyapi pahÊyati. Tena vuttaÑ 
“cha dhammÈ thinamiddhassa pahÈnÈya saÑvattantÊ”ti. 
 
 19. Navame v|pasantacittassÈti jhÈnena vÈ vipassanÈya vÈ 
v|pasamitacittassa. 

 Apica cha dhammÈ uddhaccakukkuccassa pahÈnÈya saÑvattanti–
bahussutatÈ paripucchakatÈ vinaye pakataÒÒutÈ vuddhasevitÈ kalyÈÓamittatÈ 
sappÈyakathÈti. BÈhusaccenÈpi hi ekaÑ vÈ dve vÈ tayo vÈ cattÈro vÈ paÒca 
vÈ nikÈye PÈÄivasena ca atthavasena ca uggaÓhantassÈpi 
uddhaccakukkuccaÑ pahÊyati, kappiyÈkappiyaparipucchÈbahulassÈpi, 
vinayapaÒÒattiyaÑ ciÓÓavasÊbhÈvatÈya pakataÒÒunopi, vuÉÉhe 
mahallakatthere upasa~kamantassÈpi, UpÈlittherasadise vinayadhare 
kalyÈÓamitte sevantassÈpi uddhaccakukkuccaÑ pahÊyati, ÔhÈnanisajjÈdÊsu 
kappiyÈkappiyanissitasappÈyakathÈyapi pahÊyati. Tena vuttaÑ “cha dhammÈ 
uddhaccakukkuccassa pahÈnÈya saÑvattantÊ”ti. 
 
 20. Dasame yoniso bhikkhave manasikarototi vuttanayeneva upÈyato 
manasikarontassa. 

 Apica cha dhammÈ vicikicchÈya pahÈnÈya saÑvattanti–bahussutatÈ 
paripucchakatÈ vinaye pakataÒÒutÈ adhimokkhabahulatÈ kalyÈÓamittatÈ 
sappÈyakathÈti. BÈhusaccenÈpi hi ekaÑ vÈ -pa- paÒca vÈ nikÈye PÈÄivasena 
ca atthavasena ca uggaÓhantassÈpi vicikicchÈ pahÊyati, tÊÓi ratanÈni Èrabbha 
paripucchÈbahulassÈpi, vinaye ciÓÓavasÊbhÈvassÈpi, tÊsu ratanesu 
okappaniyasaddhÈsa~khÈta-adhimokkhabahulassÈpi, saddhÈdhimutte 
Vakkalittherasadise kalyÈÓamitte sevantassÈpi vicikicchÈ pahÊyati, 
ÔhÈnanisajjÈdÊsu tiÓÓaÑ ratanÈnaÑ guÓanissitasappÈyakathÈyapi pahÊyati, 
tena vuttaÑ “cha dhammÈ vicikicchÈya pahÈnÈya saÑvattantÊ”ti. ImasmiÑ 
NÊvaraÓappahÈnavagge vaÔÔavivaÔÔaÑ kathitanti. 
 

NÊvaraÓappahÈnavaggavaÓÓanÈ. 
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3. AkammaniyavaggavaÓÓanÈ 

 21-22. Tatiyassa paÔhame abhÈvitanti avaÉÉhitaÑ bhÈvanÈvasena 
appavattitaÑ. AkammaniyaÑ hotÊti kammakkhamaÑ kammayoggaÑ na 
hoti. Dutiye vuttavipariyÈyena attho veditabbo. Ettha ca paÔhame cittanti 
vaÔÔavasena uppannacittaÑ, dutiye vivaÔÔavasena uppannacittaÑ. Tattha ca 
vaÔÔaÑ vaÔÔapÈdaÑ, vivaÔÔaÑ vivaÔÔapÈdanti ayaÑ pabhedo veditabbo. 
VaÔÔaÑ nÈma tebh|makavaÔÔaÑ, vaÔÔapÈdaÑ nÈma vaÔÔapaÔilÈbhÈya 
kammaÑ, vivaÔÔaÑ nÈma nava lokuttaradhammÈ, vivaÔÔapÈdaÑ nÈma 
vivaÔÔapaÔilÈbhÈya kammaÑ. Iti imesu suttesu vaÔÔavivaÔÔameva kathitanti. 
 
 23-24. Tatiye vaÔÔavaseneva uppannacittaÑ veditabbaÑ. Mahato 
anatthÈya saÑvattatÊti devamanussasampattiyo mÈrabrahma-issariyÈni ca 
dadamÈnampi punappunaÑ jÈtijarÈbyÈdhimaraÓasokaparidevadukkha-
domanassupÈyÈse khandhadhÈtu-ÈyatanapaÔiccasamuppÈdavaÔÔÈni ca 
dadamÈnaÑ kevalaÑ dukkhakkhandhameva detÊti mahato anatthÈya 
saÑvattati nÈmÈti. Catutthe cittanti vivaÔÔavaseneva uppannacittaÑ. 
 
 25-26. PaÒcamachaÔÔhesu abhÈvitaÑ apÈtubh|tanti ayaÑ viseso. 
TatrÈyamadhippÈyo–vaÔÔavasena uppannacittaÑ nÈma uppannampi 
abhÈvitaÑ apÈtubh|tameva hoti. KasmÈ? 
LokuttarapÈdakajjhÈnavipassanÈmaggaphalanibbÈnesu pakkhandituÑ 
asamatthattÈ. VivaÔÔavasena uppannaÑ pana bhÈvitaÑ pÈtubh|taÑ nÈma 
hoti. KasmÈ? Tesu dhammesu pakkhindituÑ samatthattÈ. KurundakavÈsÊ 
Phussamittatthero1 panÈha “maggacittameva Èvuso bhÈvitaÑ pÈtubh|taÑ 
nÈma hotÊ”ti. 
 
 27-28. SattamaÔÔhamesu abahulÊkatanti punappunaÑ akataÑ. ImÈnipi 
dve vaÔÔavivaÔÔavasena uppannacittÈneva veditabbÈnÊti. 
 
 29. Navame “jÈtipi dukkhÈ”ti-ÈdinÈ nayena vuttaÑ dukkhaÑ adhivahati 
ÈharatÊti dukkhÈdhivahaÑ2. DukkhÈdhivÈhantipi pÈÔho. Tassattho– 
______________________________________________________________ 
 1. KurundakavÈsÊ Sumittatthero (Ka), KurundakavÈsÊ Pussamittatthero (SyÈ) 
 2. DukkhaÑ Èvahati ÈharatÊti dukkhÈvahaÑ (SÊ) 
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lokuttarapÈdakajjhÈnÈdi1 ariyadhammÈbhimukhaÑ dukkhena adhivÈhÊyati 
pesÊyatÊti dukkhÈdhivÈhaÑ. Idampi vaÔÔavasena uppannacittameva. TaÒhi 
vuttappakÈrÈ devamanussÈdisampattiyo dadamÈnampi jÈti-ÈdÊnaÑ 
adhivahanato dukkhÈdhivahaÑ2, ariyadhammÈdhigamÈya duppesanato 
dukkhÈdhivÈhaÒca nÈma hotÊti. 
 
 30. Dasame vivaÔÔavasena uppannacittameva cittaÑ. TaÒhi 
mÈnusakasukhato dibbasukhaÑ, dibbasukhato jhÈnasukhaÑ, jhÈnasukhato 
vipassanÈsukhaÑ, vipassanÈsukhato maggasukhaÑ, maggasukhato 
phalasukhaÑ, phalasukhato nibbÈnasukhaÑ adhivahati ÈharatÊti 
sukhÈdhivahaÑ nÈma hoti, sukhÈdhivÈhaÑ vÈ. TaÒhi 
lokuttarapÈdakajjhÈnÈdi-ariyadhammÈbhimukhaÑ supesayaÑ vissaÔÔha-
indavajirasadisaÑ hotÊti sukhÈdhivÈhantipi vuccati. Imasmimpi vagge 
vaÔÔavivaÔÔameva kathitanti. 
 

AkammaniyavaggavaÓÓanÈ 
_____ 

 
4. AdantavaggavaÓÓanÈ 

 31. Catutthassa paÔhame adantanti savisevanaÑ adantahatthi-
assÈdisadisaÑ. Cittanti vaÔÔavasena uppannacittameva. 
 
 32. Dutiye dantanti nibbisevanaÑ dantahatthi-assÈdisadisaÑ. 
Imasmimpi suttadvaye vaÔÔavivaÔÔavasena uppannacittameva kathitaÑ. YathÈ 
cettha, evaÑ ito paresupÊti. 
 
 33. Tatiye aguttanti agopitaÑ satisaÑvararahitaÑ aguttahatthi-assÈdi-
sadisaÑ. 
 
 34. Catutthe guttanti gopitaÑ avissaÔÔhasatisaÑvaraÑ guttahatthi-
assÈdi-sadisaÑ. 
 
 35-36. PaÒcamachaÔÔhÈni arakkhitaÑ rakkhitanti padavasena 
bujjhanakÈnaÑ ajjhÈsayena vuttÈni. Attho panettha purimasadisoyeva. 
______________________________________________________________ 
 1. LokuttarapÈdakajjhÈnÈdÊsu (SÊ) 2. Œvahanato dukkhÈvahaÑ (SÊ) 

 



 A~guttaranikÈya 42 

  37-38. SattamaÔÔhamesupi eseva nayo. UpamÈ panettha asaÑvutaghara-
dvÈrÈdivasena veditabbÈ. 
 
 39-40. NavamadasamÈni cat|hipi padehi yojetvÈ vuttÈni. Imasmimpi 
vagge vaÔÔavivaÔÔameva kathitanti. 
 

AdantavaggavaÓÓanÈ. 
_____ 

 
5. PaÓihita-acchavaggavaÓÓanÈ 

 41. PaÒcamassa paÔhame seyyathÈpÊti opammatthe nipÈto. Tatra 
BhagavÈ katthaci atthena upamaÑ parivÈretvÈ dasseti Vatthasutte1 viya, 
PÈricchattakopama2 AggikkhandhopamÈdisuttesu3 viya ca, katthaci 
upamÈya atthaÑ parivÈretvÈ dasseti LoÓambilasutte4 viya, 
SuvaÓÓakÈrasuttas|riyopamÈdisuttesu5 viya ca. ImasmiÑ pana 
sÈlis|kopame upamÈya atthaÑ parivÈretvÈ dassento seyyathÈpi bhikkhaveti-
ÈdimÈha. Tattha sÈlis|kanti sÈliphalassa6 s|kaÑ. Yavas|kepi eseva nayo. 
VÈ-saddo vikappattho. MicchÈpaÓihitanti micchÈÔhapitaÑ. YathÈ vijjhituÑ 
sakkoti, na evaÑ uddhaggaÑ katvÈ Ôhapitanti attho. BhecchatÊti7 bhindissati, 
chaviÑ chindissatÊti attho. MicchÈpaÓihitena cittenÈti micchÈÔhapitena 
cittena. VaÔÔavasena uppannacittaÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ. Avijjanti aÔÔhasu 
ÔhÈnesu aÒÒÈÓabh|taÑ ghanabahalaÑ mahÈ-avijjaÑ. VijjaÑ uppÈdessatÊti 
ettha vijjanti arahattamaggaÒÈÓaÑ. NibbÈnanti taÓhÈvÈnato 
nikkhantabhÈvena evaÑ vuttaÑ amataÑ. SacchikarissatÊti paccakkhaÑ 
karissati. 
 
 42. Dutiye sammÈpaÓihitanti yathÈ bhindituÑ sakkoti, evaÑ 
uddhaggaÑ katvÈ suÔÔhu ÔhapitaÑ. Akkantanti ettha pÈdeneva akkantaÑ 
nÈma hoti, hatthena uppÊÄitaÑ. RuÄhisaddavasena pana akkantanteva vuttaÑ. 
AyaÒhettha ariyavohÈro. KasmÈ pana aÒÒe 
sepaÓÓikaÓÔakamadanakaÓÔakÈdayo mahante aggahetvÈ sukhumaÑ 
dubbalaÑ sÈlis|kayavas|kameva gahitanti? 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 1. 43 piÔÔhe. 2. AÑ 2. 486 piÔÔhe. 3. AÑ 2. 495 piÔÔhe. 
 4. AÑ 1. 250 piÔÔhe. 5. AÑ 2. 473 piÔÔhe. 
 6. SÈliphale (Ka) 7. BhijjissatÊti (SyÈ, Ka) 
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AppamattakassÈpi kusalakammassa vivaÔÔÈya samatthabhÈvadassanatthaÑ. 
YathÈ hi sukhumaÑ dubbalaÑ sÈlis|kaÑ vÈ yavas|kaÑ vÈ hotu, 
mahantamahantÈ sepaÓÓikaÓÔakamadanakaÓÔakÈdayo vÈ, etesu yaÑkiÒci 
micchÈ ÔhapitaÑ hatthaÑ vÈ pÈdaÑ vÈ bhindituÑ lohitaÑ vÈ uppÈdetuÑ na 
sakkoti, sammÈ ÔhapitaÑ pana sakkoti, evameva appamattakaÑ tiÓamuÔÔhi1 
mattadÈnakusalaÑ vÈ hotu, mahantaÑ velÈmadÈnÈdikusalaÑ vÈ, sace 
vaÔÔasampattiÑ patthetvÈ vaÔÔasannissitavasena micchÈ ÔhapitaÑ hoti, 
vaÔÔameva ÈharituÑ sakkoti, no vivaÔÔaÑ. “IdaÑ me dÈnaÑ 
ÈsavakkhayÈvahaÑ hot|”ti evaÑ pana vivaÔÔaÑ patthentena vivaÔÔavasena 
sammÈ ÔhapitaÑ arahattampi paccekabodhiÒÈÓampi sabbaÒÒutaÒÒÈÓampi 
dÈtuÑ sakkotiyeva. VuttaÒhetaÑ– 

   “PaÔisambhidÈ vimokkhÈ ca, yÈ ca sÈvakapÈramÊ. 
   Paccekabodhi Buddhabh|mi, sabbametena labbhatÊ”ti2. 

ImasmiÑ suttadvaye ca vaÔÔavivaÔÔaÑ kathitaÑ. 
 
 43. Tatiye paduÔÔhacittanti dosena paduÔÔhacittaÑ. CetasÈ cetopariccÈti 
attano cittena tassa cittaÑ paricchinditvÈ. YathÈbhataÑ nikkhittoti yathÈ 
ÈharitvÈ Ôhapito. EvaÑ nirayeti evaÑ niraye ÔhitoyevÈti vattabbo. ApÈyanti-
Èdi sabbaÑ nirayavevacanameva. Nirayo hi ayasa~khÈtÈ sukhÈ apetoti 
apÈyo, dukkhassa gati paÔisaraÓanti duggati, dukkaÔakÈrino ettha vivasÈ 
nipatantÊti vinipÈto, nirassÈdatthena nirayo. 
 
 44. Catutthe pasannanti saddhÈpasÈdena pasannaÑ. Sugatinti sukhassa 
gatiÑ. SaggaÑ lokanti r|pÈdisampattÊti suÔÔhu aggaÑ lokaÑ. 
 
 45. PaÒcame udakarahadoti udakadaho. Œviloti avippasanno. LuÄitoti 
aparisaÓÔhito. KalalÊbh|toti kaddamÊbh|to. Sippisambukanti-ÈdÊsu sippiyo 
ca sambukÈ ca sippisambukaÑ. SakkharÈ ca kaÔhalÈni ca sakkharakaÔhalaÑ. 
MacchÈnaÑ gumbaÑ ghaÔÈti macchagumbaÑ. Carantampi tiÔÔhantampÊti 
ettha sakkharakaÔhalaÑ tiÔÔhatiyeva, itarÈni carantipi tiÔÔhantipi. YathÈ pana 
antarantarÈ ÔhitÈsupi nisinnÈsupi nipajjamÈnÈsupi “etÈ 
______________________________________________________________ 
 1. PaÓÓamuÔÔhi (SÊ, SyÈ) 2. Khu 1. 10 piÔÔhe. 
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gÈviyo carantÊ”ti carantiyo upÈdÈya itarÈpi “carantÊ”ti vuccanti, evaÑ 
tiÔÔhantameva sakkharakaÔhalaÑ upÈdÈya itarampi dvayaÑ “tiÔÔhantan”ti 
vuttaÑ, itaraÑ dvayaÑ carantaÑ upÈdÈya sakkharakaÔhalampi “carantan”ti 
vuttaÑ. 

 ŒvilenÈti paÒcahi nÊvaraÓehi pariyonaddhena. AttatthaÑ vÈti-ÈdÊsu 
attano diÔÔhadhammiko lokiyalokuttaramissako attho attattho nÈma. 
Attanova samparÈye lokiyalokuttaramissako attho parattho nÈma hoti. So hi 
parattha atthoti parattho. TadubhayaÑ ubhayattho nÈma. Apica attano 
diÔÔhadhammikasamparÈyikopi lokiyalokuttaro attho attattho nÈma, parassa 
tÈdisova attho parattho nÈma, tadubhayampi ubhayattho nÈma. UttariÑ vÈ 
manussadhammÈti dasakusalakammapathasa~khÈtÈ manussadhammÈ 
uttariÑ. AyaÒhi dasavidho dhammo vinÈpi aÒÒaÑ samÈdÈpakaÑ 
satthantarakappÈvasÈne jÈtasaÑvegehi manussehi sayameva samÈdinnattÈ 
manussadhammoti vuccati, tato uttariÑ pana jhÈnavipassanÈmaggaphalÈni 
veditabbÈni. AlamariyaÒÈÓadassanavisesanti ariyÈnaÑ yuttaÑ, ariyabhÈvaÑ 
vÈ kÈtuÑ samatthaÑ ÒÈÓadassanasa~khÈtaÑ visesaÑ. ©ÈÓameva hi 
jÈnanaÔÔhena ÒÈÓaÑ, dassanaÔÔhena dassananti veditabbaÑ, 
dibbacakkhuÒÈÓavipassanÈÒÈÓamaggaÒÈÓaphalaÒÈÓa 
paccavekkhaÓaÒÈÓÈnametaÑ adhivacanaÑ. 
 
 46. ChaÔÔhe acchoti abahalo, pasannotipi vaÔÔati. Vippasannoti suÔÔhu 
pasanno. AnÈviloti na Èvilo, parisuddhoti attho, pheÓapubbuÄasa~khasevÈla-
paÓakavirahitoti vuttaÑ hoti. AnÈvilenÈti paÒcanÊvaraÓavimuttena1. SesaÑ 
catutthe vuttanayameva. Imasmimpi suttadvaye vaÔÔavivaÔÔameva kathitaÑ. 
 
 47. Sattame rukkhajÈtÈnanti paccatte sÈmivacanaÑ, rukkhajÈtÈnÊti attho. 
RukkhÈnametaÑ adhivacanaÑ. Yadidanti nipÈtamattaÑ. MudutÈyÈti 
mudubhÈvena. Koci hi rukkho vaÓÓena aggo hoti, koci gandhena, koci 
rasena, koci thaddhatÈya2. Phandano pana mudutÈya ceva kammaÒÒatÈya ca 
aggo seÔÔhoti dasseti. CittaÑ bhikkhave bhÈvitaÑ bahulÊkatanti ettha 
samathavipassanÈvasena bhÈvitaÒceva punappunakataÒca 
______________________________________________________________ 
 1. PaÒcanÊvaraÓavippayuttena (SÊ, SyÈ) 2. PhuÔÔhatÈya (Ka) 
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cittaÑ adhippetaÑ. KurundakavÈsÊ Phussamittatthero panÈha “ekantaÑ 
mudu ceva kammaniyaÒca cittaÑ nÈma 
abhiÒÒÈpÈdakacatutthajjhÈnacittameva Èvuso”ti. 
 
 48. AÔÔhame evaÑ lahuparivattanti evaÑ lahuÑ uppajjitvÈ lahuÑ 
nirujjhanakaÑ. YÈvaÒcÈti adhimattapamÈÓatthe nipÈto, ativiya na sukarÈti 
attho. Idanti nipÈtamattaÑ. Cittanti ekacce tÈva ÈcariyÈ “bhava~gacittan”ti 
vadanti, taÑ pana paÔikkhipitvÈ “idha cittanti yaÑkiÒci antamaso 
cakkhuviÒÒÈÓampi adhippetamevÈ”ti vuttaÑ. ImasmiÑ panatthe MilindarÈjÈ 
dhammakathikaÑ NÈgasenattheraÑ pucchi “bhante NÈgasena ekasmiÑ 
accharÈkkhaÓe pavattitacittasa~khÈrÈ sace r|pino assu1, kÊva mahÈrÈsi 
bhaveyyÈ”ti. VÈhasatÈnaÑ kho mahÈrÈja vÊhÊnaÑ aÉÉhac|ÄaÒca vÈhÈ 
vÊhisattambaÓÈni dve ca tumbÈ ekaccharÈkkhaÓe pavattitassa cittassa 
sa~khampi na upenti, kalampi na upenti, kalabhÈgampi na upentÊ”ti2. Atha 
kasmÈ SammÈsambuddhena “upamÈpi na sukarÈ”ti vuttaÑ. Yatheva hi 
upamaÑ paÔikkhipitvÈpi kappadÊghabhÈvassa yojanikapabbatena 
yojanikasÈsapapuÓÓanagarena, nirayadukkhassa sattisatÈhatopamena, 
saggasukhassa ca cakkavattisampattiyÈ upamÈ katÈ, evamidhÈpi kÈtabbÈti? 
Tattha “sakkÈ pana bhante upamÈ kÈtun”ti evaÑ pucchÈvasena upamÈ katÈ, 
imasmiÑ sutte pucchÈya abhÈvena na katÈ. IdaÒhi suttaÑ 
dhammadesanÈpariyosÈne vuttaÑ. Iti imasmiÑ sutte cittarÈsi nÈma kathitoti. 
 
 49. Navame pabhassaranti paÓÉaraÑ parisuddhaÑ. Cittanti 
bhava~gacittaÑ. KiÑ pana cittassa vaÓÓo nÈma atthÊ? Natthi. NÊlÈdÊnaÒhi 
aÒÒataravaÓÓaÑ vÈ hotu avaÓÓaÑ vÈ3 yaÑkiÒci parisuddhatÈya 
“pabhassaran”ti vuccati. Idampi nirupakkilesatÈya parisuddhanti 
pabhassaraÑ. TaÒca khoti taÑ bhava~gacittaÑ. ŒgantukehÊti asahajÈtehi 
pacchÈ javanakkhaÓe uppajjanakehi. UpakkilesehÊti rÈgÈdÊhi upakkiliÔÔhattÈ 
upakkiliÔÔhaÑ nÈmÈti vuccati. KathaÑ? YathÈ hi sÊlavantÈ ÈcÈrasampannÈ 
mÈtÈpitaro vÈ ÈcariyupajjhÈyÈ vÈ dussÊlÈnaÑ durÈcÈrÈnaÑ 
avattasampannÈnaÑ puttÈnaÒceva antevÈsikasaddhivihÈrikÈnaÒca vasena 
“attano putte vÈ antevÈsikasaddhivihÈrike vÈ na tajjenti na sikkhÈpenti na 
ovadanti 
______________________________________________________________ 
 1. PiÓÉo assa (Ka) 2. Khu 11. 109 piÔÔhe. 3. SuvaÓÓaÑ vÈ (Ka) 
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nÈnusÈsantÊ”ti avaÓÓaÑ akittiÑ labhanti, evaÑsampadamidaÑ veditabbaÑ. 
ŒcÈrasampannÈ mÈtÈpitaro viya ca ÈcariyupajjhÈyÈ viya ca bhava~gacittaÑ 
daÔÔhabbaÑ, puttÈdÊnaÑ vasena tesaÑ akittilÈbho viya javanakkhaÓe 
rajjanadussanamuyhanasabhÈvÈnaÑ lobhasahagatÈdÊnaÑ cittÈnaÑ vasena 
uppannehi Ègantukehi upakkilesehi pakatiparisuddhampi bhava~gacittaÑ 
upakkiliÔÔhaÑ nÈma hotÊti. 
 
 50. Dasamepi bhava~gacittameva cittaÑ. Vippamuttanti javanakkhaÓe 
arajjamÈnaÑ adussamÈnaÑ amuyhamÈnaÑ tihetukaÒÈÓasampayuttÈdi-
kusalavasena uppajjamÈnaÑ Ègantukehi upakkilesehi vippamuttaÑ nÈma 
hoti. IdhÈpi yathÈ sÊlavantÈnaÑ ÈcÈrasampannÈnaÑ puttÈdÊnaÑ vasena 
mÈtÈdayo “sobhanÈ eteyeva attano puttakÈdayo sikkhÈpenti ovadanti 
anusÈsantÊ”ti vaÓÓakittilÈbhino honti, evaÑ javanakkhaÓe 
uppannakusalacittavasena idaÑ bhava~gacittaÑ Ègantukehi upakkilesehi 
vippamuttanti vuccatÊti. 
 

PaÓihita-acchavaggavaÓÓanÈ. 
_____ 

 
6. AccharÈsa~ghÈtavaggavaÓÓanÈ 

 51. ChaÔÔhassa paÔhame taÑ assutavÈ puthujjanoti taÑ bhava~gacittaÑ 
sutavirahito puthujjano. Tattha ÈgamÈdhigamÈbhÈvÈ Òeyyo assutavÈ iti. Yo 
hi idaÑ suttaÑ Èdito paÔÔhÈya atthavasena upaparikkhanto “idaÑ 
bhava~gacittaÑ nÈma pakatiparisuddhampi javanakkhaÓe uppannehi 
lobhÈdÊhi upakkilesehi upakkiliÔÔhan”ti neva Ègamavasena na 
adhigamavasena jÈnÈti, yassa ca khandhadhÈtu-ÈyatanapaccayÈkÈra-
satipaÔÔhÈnÈdÊsu uggahaparipucchÈvinicchayavirahitattÈ 
yathÈbh|taÒÈÓapaÔivedhasÈdhako neva Ègamo, paÔipattiyÈ adhigantabbassa 
anadhigatattÈ na adhigamo atthi, so ÈgamÈdhigamÈbhÈvÈ Òeyyo assutavÈ iti. 
SvÈyaÑ– 

   Puth|naÑ jananÈdÊhi, kÈraÓehi puthujjano. 
   PuthujjanantogadhattÈ, puthuvÈyaÑ jano iti. 
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 So hi puth|naÑ nÈnappakÈrÈnaÑ kilesÈdÊnaÑ jananÈdÊhi kÈraÓehi 
puthujjano. YathÈha– 

“Puthu1 kilese janentÊti puthujjanÈ, puthu avihatasakkÈyadiÔÔhikÈti 
puthujjanÈ, puthu SatthÈrÈnaÑ mukhullokikÈti2 puthujjanÈ, puthu 
sabbagatÊhi avuÔÔhitÈti puthujjanÈ, puthu nÈnÈbhisa~khÈre 
abhisa~kharontÊti puthujjanÈ, puthu nÈnÈ-oghehi vuyhantÊti puthujjanÈ, 
puthu nÈnÈsantÈpehi santappantÊti puthujjanÈ, puthu nÈnÈpariÄÈhehi 
pariÉayhantÊti puthujjanÈ, puthu paÒcasu kÈmaguÓesu rattÈ giddhÈ 
gadhitÈ3 mucchitÈ ajjhopannÈ4 laggÈ laggitÈ palibuddhÈti puthujjanÈ, 
puthu paÒcahi nÊvaraÓehi ÈvutÈ nivutÈ ovutÈ pihitÈ paÔicchannÈ 
paÔikujjitÈti puthujjanÈ”ti5. 

 Puth|naÑ vÈ gaÓanapathamatÊtÈnaÑ ariyadhammaparammukhÈnaÑ 
nÊcadhammasamÈcÈrÈnaÑ janÈnaÑ antogadhattÈpi puthujjano, puthu vÈ 
ayaÑ visuÑyeva sa~khaÑ gato, visaÑsaÔÔho, sÊlasutÈdiguÓayuttehi ariyehi 
janoti puthujjano. Evametehi “assutavÈ puthujjano”ti dvÊhi padehi ye te– 

   Duve puthujjanÈ vuttÈ, BuddhenÈdiccabandhunÈ. 
   Andho puthujjano eko, kalyÈÓeko puthujjanoti– 

Dve puthujjanÈ vuttÈ, tesu andhaputhujjano vutto hotÊti veditabbo. 

 YathÈbh|taÑ nappajÈnÈtÊti “idaÒca bhava~gacittaÑ evaÑ Ègantukehi 
upakkilesehi upakkiliÔÔhaÑ nÈma hoti, evaÑ vippamuttaÑ nÈmÈ”ti 
yathÈsabhÈvato na jÈnÈti. TasmÈti yasmÈ na jÈnÈti, tasmÈ. CittabhÈvanÈ 
natthÊti cittaÔÔhiti cittapariggaho natthi, natthibhÈveneva “natthÊ”ti vadÈmÊti 
dasseti. 
______________________________________________________________ 
 1. Puth| (SyÈ) 2. MukhullokakÈti (SÊ), mukholokakÈti (SyÈ)  
 3. GathitÈ (Ka) 4. AjjhÈpannÈ (SÊ, SyÈ), ajjhosannÈ (Ka) 
 5. Khu 7. 113, 192 piÔÔhesu. 
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 52. Dutiye sutavÈti sutasampanno. VitthÈrato panettha assutavÈti 
padassa paÔipakkhavasena attho veditabbo. AriyasÈvakoti atthi ariyo na 
sÈvako seyyathÈpi BuddhÈ ceva PaccekabuddhÈ ca, atthi sÈvako na ariyo 
seyyathÈpi gihÊ anÈgataphalo, atthi neva ariyo na sÈvako seyyathÈpi 
puthutitthiyÈ. Atthi ariyoceva sÈvako ca seyyathÈpi samaÓÈ SakyaputtiyÈ 
ÈgataphalÈ viÒÒÈtasÈsanÈ. Idha pana gihÊ vÈ hotu pabbajito vÈ, yo koci 
sutavÈti ettha vuttassa atthassa vasena sutasampanno, ayaÑ ariyasÈvakoti 
veditabbo. YathÈbh|taÑ pajÈnÈtÊti “evamidaÑ bhava~gacittaÑ Ègantukehi 
upakkilesehi vippamuttaÑ hoti, evaÑ upakkiliÔÔhan”ti yathÈsabhÈvato jÈnÈti. 
CittabhÈvanÈ atthÊti cittaÔÔhiti cittapariggaho atthi, atthibhÈveneva “atthÊ”ti 
vadÈmÊti dasseti. ImasmiÑ sutte balavavipassanÈ kathitÈ. Keci 
taruÓavipassanÈti vadanti. 
 
 53. TatiyaÑ aÔÔhuppattiyaÑ kathitaÑ. KatarÈyaÑ pana aÔÔhuppattiyaÑ? 
Aggikkhandhopamasuttanta-aÔÔhuppattiyaÑ. BhagavÈ kira ekasmiÑ samaye 
SÈvatthiÑ upanissÈya JetavanamahÈvihÈre paÔivasati. BuddhÈnaÒca yattha 
katthaci paÔivasantÈnaÑ paÒcavidhaÑ kiccaÑ avijahitameva hoti. PaÒca hi 
BuddhakiccÈni1 purebhattakiccaÑ pacchÈbhattakiccaÑ purimayÈmakiccaÑ 
majjhimayÈmakiccaÑ pacchimayÈmakiccanti. 

 TatridaÑ purebhattakiccaÑ–BhagavÈ hi pÈtova vuÔÔhÈya 
upaÔÔhÈkÈnuggahatthaÑ sarÊraphÈsukatthaÒca mukhadhovanÈdisarÊra-
parikammaÑ katvÈ yÈva bhikkhÈcÈravelÈ, tÈva vivittÈsane vÊtinÈmetvÈ 
bhikkhÈcÈravelÈya nivÈsetvÈ kÈyabandhanaÑ bandhitvÈ cÊvaraÑ pÈrupitvÈ 
pattamÈdÈya kadÈci ekakova, kadÈci bhikkhusaÑghaparivuto gÈmaÑ vÈ 
nigamaÑ vÈ piÓÉÈya pavisati kadÈci pakatiyÈ, kadÈci anekehi pÈÔihÈriyehi 
vattamÈnehi. SeyyathidaÑ? PiÓÉÈya pavisato lokanÈthassa purato purato 
gantvÈ mudugatavÈtÈ pathaviÑ sodhenti, valÈhakÈ udakaphusitÈni muÒcantÈ 
magge reÓuÑ v|pasametvÈ upari vitÈnaÑ hutvÈ tiÔÔhanti, apare vÈtÈ 
pupphÈni2 upasaÑharitvÈ magge okiranti, 
______________________________________________________________ 
 1. PaÒca BuddhakiccaÑ nÈma (Ka) 2. VÈlukÈni pupphÈni ca (Ka) 
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unnatÈ bh|mippadesÈ onamanti, onatÈ unnamanti, pÈdanikkhepasamaye 
samÈva bh|mi hoti, sukhasamphassÈni padumapupphÈni vÈ pÈde 
sampaÔicchanti. IndakhÊlassa anto Ôhapitamatte dakkhiÓapÈde sarÊrato 
chabbaÓÓarasmiyo nikkhamitvÈ suvaÓÓarasapiÒjarÈni viya 
citrapaÔaparikkhittÈni1 viya ca pÈsÈdak|ÔÈgÈrÈdÊni ala~karontiyo ito cito ca 
dhÈvanti2, hatthi-assaviha~gÈdayo3 sakasakaÔÔhÈnesu ÔhitÈyeva 
madhurenÈkÈrena saddaÑ karonti, tathÈ bherivÊÓÈdÊni t|riyÈni 
manussÈnaÒca kÈy|pagÈni ÈbharaÓÈni. Tena saÒÒÈÓena manussÈ jÈnanti 
“ajja BhagavÈ idha piÓÉÈya paviÔÔho”ti. Te sunivatthÈ supÈrutÈ 
gandhapupphÈdÊni ÈdÈya gharÈ nikkhamitvÈ antaravÊthiÑ paÔipajjitvÈ 
BhagavantaÑ gandhapupphÈdÊhi sakkaccaÑ p|jetvÈ vanditvÈ “amhÈkaÑ 
bhante dasa bhikkh|, amhÈkaÑ vÊsati, paÒÒÈsaÑ -pa- sataÑ dethÈ”ti yÈcitvÈ 
Bhagavatopi pattaÑ gahetvÈ ÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ sakkaccaÑ piÓÉapÈtena 
paÔimÈnenti. BhagavÈ katabhattakicco tesaÑ upanissayacittasantÈnÈni 
oloketvÈ tathÈ dhammaÑ deseti, yathÈ keci saraÓagamanesu patiÔÔhahanti, 
keci paÒcasu sÊlesu, keci sotÈpattisakadÈgÈmi-anÈgÈmiphalÈnaÑ 
aÒÒatarasmiÑ, keci pabbajitvÈ aggaphale arahatteti. EvaÑ mahÈjanaÑ 
anuggahetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ gacchati. Tattha gantvÈ 
gandhamaÓÉalamÈÄe paÒÒattavarabuddhÈsane nisÊdati bhikkh|naÑ 
bhattakiccapariyosÈnaÑ ÈgamayamÈno. Tato bhikkh|naÑ 
bhattakiccapariyosÈne upaÔÔhÈko Bhagavato nivedeti. Atha BhagavÈ 
GandhakuÔiÑ pavisati. IdaÑ tÈva purebhattakiccaÑ. 

 Atha BhagavÈ evaÑ katapurebhattakicco GandhakuÔiyÈ upaÔÔhÈne 
nisÊditvÈ pÈde pakkhÈletvÈ pÈdapÊÔhe ÔhatvÈ bhikkhusaÑghaÑ ovadati 
“bhikkhave appamÈdena sampÈdetha, dullabho BuddhuppÈdo lokasmiÑ, 
dullabho manussattapaÔilÈbho, dullabhÈ khaÓasampatti4, dullabhÈ pabbajjÈ, 
dullabhaÑ saddhammassavanan”ti. Tattha keci BhagavantaÑ 
kammaÔÔhÈnaÑ pucchanti. BhagavÈ tesaÑ cariyÈnur|paÑ kammaÔÔhÈnaÑ 
deti. Tato sabbepi BhagavantaÑ vanditvÈ attano attano 
rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnÈni gacchanti. Keci araÒÒaÑ, keci rukkham|laÑ, keci 
pabbatÈdÊnaÑ aÒÒataraÑ, keci CÈtumahÈrÈjikabhavanaÑ -pa- keci 
______________________________________________________________ 
 1. CitrapaÔÔaparikkhittÈni (SÊ) 2. VidhÈvanti (SÊ) 
 3. Hatthi-assamahiÑsÈdayo (Ka) 4. SaddhÈsampatti (SyÈ, Ka) ®ÊkÈ oloketabbÈ. 
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vasavattibhavananti. Tato BhagavÈ GandhakuÔiÑ pavisitvÈ sace Èka~khati, 
dakkhiÓena passena sato sampajÈno muhuttaÑ sÊhaseyyaÑ kappeti. Atha 
samassÈsitakÈyo uÔÔhahitvÈ dutiyabhÈge lokaÑ voloketi. TatiyabhÈge yaÑ 
gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ upanissÈya viharati, tattha mahÈjano purebhattaÑ 
dÈnaÑ datvÈ pacchÈbhattaÑ sunivattho supÈruto gandhapupphÈdÊni ÈdÈya 
vihÈre sannipatati. Tato BhagavÈ sampattaparisÈya anur|pena pÈÔihÈriyena 
gantvÈ dhammasabhÈyaÑ paÒÒattavarabuddhÈsane nisajja dhammaÑ deseti 
kÈlayuttaÑ samayayuttaÑ, atha kÈlaÑ viditvÈ parisaÑ uyyojeti, manussÈ 
BhagavantaÑ vanditvÈ pakkamanti. IdaÑ pacchÈbhattakiccaÑ. 

 So evaÑ niÔÔhitapacchÈbhattakicco sace gattÈni osiÒcitukÈmo hoti, 
BuddhÈsanÈ uÔÔhÈya nhÈna kÈÔÔhakaÑ pavisitvÈ upaÔÔhÈkena paÔiyÈdita-
udakena gattÈni utuÑ gaÓhÈpeti. UpaÔÔhÈkopi BuddhÈsanaÑ ÈnetvÈ 
GandhakuÔipariveÓe paÒÒapeti. BhagavÈ surattadupaÔÔaÑ1 nivÈsetvÈ 
kÈyabandhanaÑ bandhitvÈ uttarÈsa~gaÑ ekaÑsaÑ katvÈ tattha ÈgantvÈ 
nisÊdati ekakova muhuttaÑ paÔisallÊno, atha bhikkh| tato tato Ègamma 
Bhagavato upaÔÔhÈnaÑ Ègacchanti. Tattha ekacce paÒhaÑ pucchanti, ekacce 
kammaÔÔhÈnaÑ, ekacce dhammassavanaÑ yÈcanti. BhagavÈ tesaÑ 
adhippÈyaÑ sampÈdento purimayÈmaÑ vÊtinÈmeti. IdaÑ 
purimayÈmakiccaÑ. 

 PurimayÈmakiccapariyosÈne pana bhikkh|su BhagavantaÑ vanditvÈ 
pakkantesu sakaladasasahassilokadhÈtudevatÈyo okÈsaÑ labhamÈnÈ 
BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ paÒhaÑ pucchanti yathÈbhisa~khataÑ 
antamaso caturakkharampi. BhagavÈ tÈsaÑ devatÈnaÑ paÒhaÑ vissajjento 
majjhimayÈmaÑ vÊtinÈmeti. IdaÑ majjhimayÈmakiccaÑ. 

 PacchimayÈmaÑ pana tayo koÔÔhÈse katvÈ purebhattato paÔÔhÈya 
nisajjÈpÊÄitassa sarÊrassa kilÈsubhÈvamocanatthaÑ ekaÑ koÔÔhÈsaÑ 
ca~kamena vÊtinÈmeti, dutiyakoÔÔhÈse GandhakuÔiÑ pavisitvÈ dakkhiÓena 
passena sato sampajÈno sÊhaseyyaÑ kappeti. TatiyakoÔÔhÈse paccuÔÔhÈya 
nisÊditvÈ purimabuddhÈnaÑ santike dÈnasÊlÈdivasena 
katÈdhikÈrapuggaladassanatthaÑ BuddhacakkhunÈ lokaÑ voloketi. IdaÑ 
pacchimayÈmakiccaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. RattadupaÔÔaÑ (SÊ) 
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 Tampi divasaÑ BhagavÈ imasmiÑyeva kicce Ôhito lokaÑ olokento idaÑ 
addasa–mayÈ KosalaraÔÔhe cÈrikaÑ carantena aggikkhandhena upametvÈ 
ekasmiÑ sutte desite saÔÔhi bhikkh| arahattaÑ pÈpuÓissanti, saÔÔhimattÈnaÑ 
uÓhaÑ lohitaÑ mukhato uggacchissati, saÔÔhimattÈ gihibhÈvaÑ gamissanti. 
Tattha ye arahattaÑ pÈpuÓissanti, te yaÑkiÒci dhammadesanaÑ sutvÈ 
pÈpuÓissanteva. ItaresaÑ pana bhikkh|naÑ sa~gahatthÈya cÈrikaÑ 
caritukÈmo hutvÈ “Œnanda bhikkh|naÑ ÈrocehÊ”ti Èha. 

 Thero anupariveÓaÑ gantvÈ “Èvuso SatthÈ mahÈjanassa sa~gahatthÈya 
cÈrikaÑ caritukÈmo, gantukÈmÈ ÈgacchathÈ”ti Èha. Bhikkh| mahÈlÈbhaÑ 
labhitvÈ viya tuÔÔhamÈnasÈ “labhissÈma vata mahÈjanassa dhammaÑ 
desentassa Bhagavato suvaÓÓavaÓÓaÑ sarÊraÑ oloketuÑ madhuraÒca 
dhammakathaÑ sotun”ti paruÄhakesÈ kese ohÈretvÈ malaggahitapattÈ patte 
pacitvÈ kiliÔÔhacÊvarÈ cÊvarÈni dhovitvÈ gamanasajjÈ ahesuÑ. SatthÈ 
aparicchinnena bhikkhusaÑghena parivuto KosalaraÔÔhaÑ cÈrikÈya 
nikkhanto gÈmanigamapaÔipÈÔiyÈ ekadivasaÑ gÈvuta-
aÉÉhayojanatigÈvutayojanaparamaÑ cÈrikaÑ caranto ekasmiÑ padese 
mahantaÑ susirarukkhaÑ agginÈ sampajjalitaÑ disvÈ “imameva vatthuÑ 
katvÈ sattahi a~gehi paÔimaÓÉetvÈ dhammadesanaÑ kathessÈmÊ”ti gamanaÑ 
pacchinditvÈ aÒÒataraÑ rukkham|laÑ upasa~kamitvÈ nisajjÈkÈraÑ dassesi. 
Œnandatthero Satthu adhippÈyaÑ ÒatvÈ “addhÈ kÈraÓaÑ bhavissati, na 
akÈraÓena TathÈgatÈ gamanaÑ pacchinditvÈ nisÊdantÊ”ti catugguÓaÑ 
saÑghÈÔiÑ paÒÒÈpesi. SatthÈ nisÊditvÈ bhikkh| ÈmantetvÈ “passatha no 
tumhe bhikkhave amuÑ mahantaÑ aggikkhandhan”ti 
AggikkhandhopamasuttantaÑ1 deseti. 

 ImasmiÑ ca pana veyyÈkaraÓe bhaÒÒamÈne saÔÔhimattÈnaÑ 
bhikkh|naÑ uÓhaÑ lohitaÑ mukhato uggaÒchi, saÔÔhimattÈ bhikkh| 
sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattiÑsu, saÔÔhimattÈnaÑ bhikkh|naÑ 
anupÈdÈya Èsavehi cittÈni vimucciÑsu. TaÒhi veyyÈkaraÓaÑ sutvÈ 
saÔÔhimattÈnaÑ bhikkh|naÑ nÈmakÈyo santatto, nÈmakÈye santatte 
karajakÈyo santatto, karajakÈye santatte nidhÈnagataÑ uÓhaÑ lohitaÑ 
mukhato uggaÒchi. SaÔÔhimattÈ bhikkh| “dukkaraÑ vata BuddhasÈsane 
yÈvajÊvaÑ paripuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ caritun”ti sikkhaÑ 
paccakkhÈya hÊnÈyÈvattÈ, 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 2. 495 piÔÔhe. 
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saÔÔhimattÈ bhikkh| Satthu desanÈbhimukhaÑ ÒÈÓaÑ pesetvÈ saha 
paÔisambhidÈhi arahattaÑ pattÈ. 

 Tattha yesaÑ uÓhaÑ lohitaÑ mukhato uggaÒchi, te pÈrÈjikaÑ 
ÈpajjiÑsu. Ye gihibhÈvaÑ pattÈ, te khuddÈnukhuddakÈni sikkhÈpadÈni 
maddantÈ vicariÑsu. Ye arahattaÑ pattÈ, te parisuddhasÊlÈva ahesuÑ. Satthu 
dhammadesanÈ imesaÑ tiÓÓampi saphalÈva jÈtÈti. ArahattaÑ pattÈnaÑ tÈva 
saphalÈ hotu, itaresaÑ kathaÑ saphalÈ jÈtÈti? Tepi hi sace imaÑ 
dhammadesanaÑ na suÓeyyuÑ, pamattÈva hutvÈ ÔhÈnaÑ jahituÑ na 
sakkuÓeyyuÑ. Tato nesaÑ taÑ pÈpaÑ vaÉÉhamÈnaÑ apÈyesuyeva 
saÑsÊdÈpeyya. ImaÑ pana desanaÑ sutvÈ jÈtasaÑvegÈ ÔhÈnaÑ jahitvÈ 
sÈmaÓerabh|miyaÑ ÔhitÈ dasa sÊlÈni p|retvÈ yoniso manasikÈre 
yuttappayuttÈ keci sotÈpannÈ keci sakadÈgÈmino keci anÈgÈmino ahesuÑ, 
keci devaloke nibbattiÑsu, evaÑ pÈrÈjikÈpannÈnampi saphalÈ ahosi. Itare 
pana sace imaÑ dhammadesanaÑ na suÓeyyuÑ, gacchante gacchante kÈle 
anupubbena saÑghÈdisesampi pÈrÈjikampi pÈpuÓitvÈ apÈyesuyeva 
uppajjitvÈ mahÈdukkhaÑ anubhaveyyuÑ. ImaÑ pana desanaÑ sutvÈ “aho 
sallekhitaÑ BuddhasÈsanaÑ, na sakkÈ amhehi yÈvajÊvaÑ imaÑ paÔipattiÑ 
p|retuÑ, sikkhaÑ paccakkhÈya upÈsakadhammaÑ p|retvÈ dukkhÈ 
muccissÈmÈ”ti gihibhÈvaÑ upagamiÑsu. Te tÊsu saraÓesu patiÔÔhÈya paÒca 
sÊlÈni rakkhitvÈ upÈsakadhammaÑ p|retvÈ keci sotÈpannÈ keci 
sakadÈgÈmino keci anÈgÈmino jÈtÈ, keci devaloke nibbattÈti evaÑ tesampi 
saphalÈva ahosi. 

 ImaÑ pana Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ devasaÑghÈ yehipi sutÈ, 
yehipi na sutÈ, sabbesaÑyeva ÈrocentÈ vicariÑsu. Bhikkh| sutvÈ sutvÈ 
“dukkaraÑ bho BuddhÈnaÑ sÈsane yÈvajÊvaÑ paripuÓÓaÑ parisuddhaÑ 
brahmacariyaÑ caritun”ti ekakkhaÓeneva dasapi bhikkh| vÊsatipi saÔÔhipi 
satampi sahassampi bhikkh| gihÊ honti. SatthÈ yathÈruciyÈ cÈrikaÑ caritvÈ 
puna Jetavanameva ÈgantvÈ bhikkh| Èmantesi “bhikkhave TathÈgato 
cÈrikaÑ caramÈno ciraÑ ÈkiÓÓo vihÈsi, icchÈmahaÑ bhikkhave 
aÉÉhamÈsaÑ paÔisallÊyituÑ, nÈmhi kenaci upasa~kamitabbo aÒÒatra ekena 
piÓÉapÈtanÊhÈrakenÈ”ti. 
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AÉÉhamÈsaÑ ekÊbhÈvena vÊtinÈmetvÈ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito Œnandattherena 
saddhiÑ vihÈracÈrikaÑ caramÈno olokitolokitaÔÔhÈne tanubh|taÑ 
bhikkhusaÑghaÑ disvÈ jÈnantoyeva theraÑ pucchi “Œnanda aÒÒasmiÑ kÈle 
TathÈgate cÈrikaÑ caritvÈ JetavanaÑ Ègate sakalavihÈro kÈsÈvapajjoto 
isivÈtappaÔivÈto1 hoti, idÈni pana tanubh|to bhikkhusaÑgho dissati, 
yebhuyyena ca uppaÓÉupaÓÉukajÈtÈ bhikkh|, kiÑ nu kho etan”ti. Etarahi 
BhagavÈ tumhÈkaÑ aggikkhandhopamadhammadesanaÑ kathitakÈlato 
paÔÔhÈya bhikkh| saÑvegappattÈ hutvÈ “mayaÑ etaÑ dhammaÑ 
sabbappakÈrena parip|retuÑ na sakkhissÈma, asammÈvattantÈnaÒca janassa 
saddhÈdeyyaÑ paribhuÒjituÑ ayuttan”ti gihibhÈvaÑ sa~kamantÊti. 

 TasmiÑ khaÓe Bhagavato dhammasaÑvego uppajji. Tato theraÑ Èha 
“mayi paÔisallÈne vÊtinÈmente na koci mama puttÈnaÑ ekaÑ assÈsaÔÔhÈnaÑ 
kathesi. SÈgarassa hi otaraÓatitthÈni viya bah|ni imasmiÑ sÈsane 
assÈsakÈraÓÈni. GacchÈnanda GandhakuÔipariveÓe BuddhÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ 
bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtehÊ”ti. Thero tathÈ akÈsi. SatthÈ 
BuddhÈsanavaragato bhikkh| ÈmantetvÈ “bhikkhave mettÈya 
sabbapubbabhÈgo nÈma neva appanÈ, na upacÈro, sattÈnaÑ 
hitapharaÓamattamevÈ”ti vatvÈ imissÈ aÔÔhuppattiyÈ imaÑ 
C|ÄaccharÈsa~ghÈtasuttaÑ desesi. 

 Tattha accharÈsa~ghÈtamattanti accharÈpaharaÓamattaÑ, dve a~guliyo 
paharitvÈ saddakaraÓamattanti attho. MettÈcittanti2 sabbasattÈnaÑ 
hitapharaÓacittaÑ. ŒsevatÊti kathaÑ Èsevati? Œvajjento Èsevati, jÈnanto 
Èsevati, passanto Èsevati, paccavekkhanto Èsevati, cittaÑ adhiÔÔhahanto 
Èsevati, saddhÈya adhimuccanto Èsevati, vÊriyaÑ paggaÓhanto Èsevati, satiÑ 
upaÔÔhÈpento Èsevati, cittaÑ samÈdahanto Èsevati, paÒÒÈya pajÈnanto 
Èsevati, abhiÒÒeyyaÑ abhijÈnanto Èsevati, pariÒÒeyyaÑ parijÈnanto Èsevati, 
pahÈtabbaÑ pajahanto Èsevati, bhÈvetabbaÑ bhÈvento Èsevati, 
sacchikÈtabbaÑ sacchikaronto ÈsevatÊti3. Idha pana mettÈpubbabhÈgena 
hitapharaÓappavattanamatteneva ÈsevatÊti veditabbo. 
______________________________________________________________ 
 1. IsivÈtaparivÈto (SÊ, ®ÊkÈyaÑ ca) 2. MettaÑ cittanti (SÊ), mettacittanti (SyÈ) 
 3. Khu 9. 284 piÔÔhe PaÔisambhidÈmagge. 
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 ArittajjhÈnoti atucchajjhÈno apariccattajjhÈno vÈ. ViharatÊti iriyati 
pavattati pÈleti yapeti yÈpeti carati viharati. Tena vuccati viharatÊti. IminÈ 
padena mettaÑ Èsevantassa bhikkhuno iriyÈpathavihÈro kathito. 
SatthusÈsanakaroti Satthu anusÈsanikaro. OvÈdapatikaroti ovÈdakÈrako. 
Ettha ca sakiÑvacanaÑ ovÈdo, punappunavacanaÑ anusÈsanÊ. 
SammukhÈvacanampi ovÈdo, pesetvÈ parammukhÈvacanaÑ anusÈsanÊ. 
OtiÓÓe vatthusmiÑ vacanaÑ ovÈdo, otiÓÓe vÈ anotiÓÓe vÈ vatthusmiÑ 
tantiÔhapanavasena vacanaÑ anusÈsanÊ. EvaÑ viseso veditabbo. 
Paramatthato pana ovÈdoti vÈ anusÈsanÊti vÈ ese eke ekaÔÔhe same 
samabhÈge tajjÈte taÒÒevÈti. Ettha ca “accharÈsa~ghÈtamattampi ce 
bhikkhave bhikkhu mettÈcittaÑ ÈsevatÊ”ti idameva SatthusÈsanaÒceva ovÈdo 
ca, tassa karaÓato esa sÈsanakaro ovÈdapatikaroti veditabbo. 

 Amoghanti atucchaÑ. RaÔÔhapiÓÉanti ÒÈtiparivaÔÔaÑ pahÈya raÔÔhaÑ 
nissÈya pabbajitena paresaÑ gehato paÔiladdhattÈ piÓÉapÈto raÔÔhapiÓÉo 
nÈma vuccati. ParibhuÒjatÊti cattÈro paribhogÈ theyyaparibhogo 
iÓaparibhogo dÈyajjaparibhogo sÈmiparibhogoti. Tattha dussÊlassa 
paribhogo theyyaparibhogo nÈma. SÊlavato apaccavekkhitaparibhogo 
iÓaparibhogo nÈma. SattannaÑ sekkhÈnaÑ paribhogo dÈyajjaparibhogÈ 
nÈma. KhÊÓÈsavassa paribhogo sÈmiparibhogo nÈma. Tattha imassa 
bhikkhuno ayaÑ raÔÔhapiÓÉaparibhogo dvÊhi kÈraÓehi amogho hoti. 
AccharÈsa~ghÈtamattampi mettÈcittaÑ Èsevanto bhikkhu raÔÔhapiÓÉassa 
sÈmiko hutvÈ aÓaÓo hutvÈ dÈyÈdo hutvÈ paribhuÒjatÊtipissa amogho 
raÔÔhapiÓÉaparibhogo. AccharÈsa~ghÈtamattampi mettaÑ Èsevantassa 
bhikkhuno dinnadÈnaÑ mahaÔÔhiyaÑ hoti mahapphalaÑ mahÈnisaÑsaÑ 
mahÈjutikaÑ mahÈvipphÈrantipissa amogho raÔÔhapiÓÉaparibhogo. Ko pana 
vÈdo ye naÑ bahulÊkarontÊti ye pana imaÑ mettÈcittaÑ bahulaÑ Èsevanti 
bhÈventi punappunaÑ karonti, te amoghaÑ raÔÔhapiÓÉaÑ paribhuÒjantÊti 
ettha vattabbameva kiÑ1. Evar|pÈ hi bhikkh| raÔÔhapiÓÉassa sÈmino aÓaÓÈ 
dÈyÈdÈ hutvÈ paribhuÒjantÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. Natthi (Ka) 
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 54-55. Catutthe bhÈvetÊti uppÈdeti vaÉÉheti. PaÒcame manasi karotÊti 
manasmiÑ karoti. SesaÑ imesu dvÊsupi tatiye vuttanayeneva veditabbaÑ. 
Yo hi Èsevati, ayameva bhÈveti, ayaÑ manasi karoti. Yena cittena Èsevati, 
teneva bhÈveti, tena manasi karoti. SammÈsambuddho pana yÈya 
dhammadhÈtuyÈ suppaÔividdhattÈ desanÈvilÈsappatto1 nÈma hoti, tassÈ 
suppaÔividdhattÈ attano desanÈvilÈsaÑ dhammassariyataÑ 
paÔisambhidÈpabhedakusalataÑ appaÔihatasabbaÒÒutaÒÒÈÓaÒca nissÈya 
ekakkhaÓe uppannaÑ ekacittameva tÊhi koÔÔhÈsehi vibhajitvÈ dassesÊti. 
 
 56. ChaÔÔhe ye kecÊti aniyÈmitavacanaÑ. AkusalÈti tesaÑ 
niyÈmitavacanaÑ. EttÈvatÈ sabbÈkusalÈ asesato pariyÈdinnÈ honti. 
AkusalabhÈgiyÈ akusalapakkhikÈti akusalÈnamevetaÑ nÈmaÑ. AkusalÈyeva 
hi ekacce akusalaÑ sahajÈtavasena, ekacce upanissayavasena bhajanti ceva, 
tesaÒca pakkhÈ bhavantÊti “akusalabhÈgiyÈ akusalapakkhikÈ”ti vuccanti. 
Sabbete manopubba~gamÈti mano pubbaÑ paÔhamataraÑ gacchati etesanti 
manopubba~gamÈ. Ete hi kiÒcÈpi manena saddhiÑ ekuppÈdÈ ekavatthukÈ 
ekanirodhÈ ekÈrammaÓÈ ca honti, yasmÈ pana tesaÑ mano uppÈdako kÈrako 
janako samuÔÔhÈpako nibbattako, tasmÈ manopubba~gamÈ nÈma honti. 

 PaÔhamaÑ uppajjatÊti yathÈ nÈma “rÈjÈ nikkhanto”ti vutte “rÈjÈyeva 
nikkhanto, sesÈ rÈjasenÈ2 nikkhantÈ anikkhantÈ”ti pucchitabbakÈraÓaÑ 
natthi, sabbÈ nikkhantÈteva paÒÒÈyanti, evameva mano uppannoti 
vuttakÈlato3 paÔÔhÈya avasesÈ sahajÈtasaÑsaÔÔhasampayuttÈ uppannÈ na 
uppannÈti pucchitabbakÈraÓaÑ natthi, sabbe te uppannÈteva paÒÒÈyanti. 
EtamatthavasaÑ paÔicca4 tehi saÑsaÔÔhasampayutto ekuppÈdekanirodhopi 
samÈno mano tesaÑ dhammÈnaÑ paÔhamaÑ uppajjatÊti vutto. AnvadevÈti 
anudeva, saheva ekatoyevÈti attho. ByaÒjanacchÈyaÑ pana gahetvÈ 
paÔhamaÑ cittaÑ uppajjati, pacchÈ cetasikÈti na gahetabbaÑ. Attho hi 
______________________________________________________________ 
 1. DesanÈvilÈsasampanno (SÊ, SyÈ) 2. RÈjaparisÈ (Ka) 
 3. Tassa uppÈdakÈlato (Ka) 4. EtamatthaÑ sampaÔiccha (Ka) 
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paÔisaraÓaÑ, na byaÒjanaÑ. “Manopubba~gamÈ dhammÈ, manoseÔÔhÈ 
manomayÈ”ti gÈthÈyapi eseva nayo. 
 
 57. Sattame kusalÈti catubh|makÈpi kusalÈ dhammÈ kathitÈ. SesaÑ 
chaÔÔhe vuttanayeneva veditabbaÑ. 
 
 58. AÔÔhame yathayidaÑ bhikkhave pamÈdoti ettha bhikkhaveti 
ÈlapanaÑ, yathÈ ayaÑ pamÈdoti attho. PamÈdoti pamajjanÈkÈro. 
VuttaÒhetaÑ– 

“Tattha katamo pamÈdo, kÈyaduccarite vÈ vacÊduccarite vÈ 
manoduccarite vÈ paÒcasu vÈ kÈmaguÓesu cittassa vossaggo 
vossaggÈnuppadÈnaÑ kusalÈnaÑ vÈ dhammÈnaÑ bhÈvanÈya 
asakkaccakiriyatÈ asÈtaccakiriyatÈ anaÔÔhitakiriyatÈ olÊnavuttitÈ 
ikkhittachandatÈ nikkhittadhuratÈ anadhiÔÔhÈnaÑ ananuyogo anÈsevanÈ 
bhÈvanÈ abahulÊkammaÑ. Yo evar|po pamÈdo pamajjanÈ 
pamajjitattaÑ, ayaÑ vuccati pamÈdo”ti1. 

 UppannÈ ca kusalÈ dhammÈ parihÈyantÊti idaÑ jhÈnavipassanÈnaÑ 
vasena vuttaÑ. MaggaphalÈnaÑ pana sakiÑ uppannÈnaÑ puna parihÈnaÑ 
nÈma natthi. 
 
 59. Navame appamÈdo pamÈdassa paÔipakkhavasena vitthÈrato 
veditabbo. 
 
 60. Dasame kosajjanti kusÊtabhÈvo. SesaÑ vuttanayamevÈti. 
 

AccharÈsa~ghÈtavaggavaÓÓanÈ 
_____ 

 
7. VÊriyÈrambhÈdivaggavaÓÓanÈ 

 61. Sattamassa paÔhame vÊriyÈrambhoti catukiccassa 
sammappadhÈnavÊriyassa Èrambho, ÈraddhapaggahitaparipuÓÓavÊriyatÈti2 
attho. 
______________________________________________________________ 
 1. Abhi 2. 363 piÔÔhe. 2. PaggahitaparipuÓÓavÊriyatÈti (SÊ, SyÈ) 
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 62. Dutiye mahicchatÈti mahÈlobho. YaÑ sandhÈya vuttaÑ– 

“Tattha katamÈ mahicchatÈ, 
itarÊtaracÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnapaccayabhesajjaparikkhÈrehi 
paÒcahi vÈ kÈmaguÓehi asantuÔÔhassa bhiyyokamyatÈ, yÈ evar|pÈ icchÈ 
icchÈgatÈ1 mahicchatÈ rÈgo sÈrÈgo cittassa sÈrÈgo. AyaÑ vuccati 
mahicchatÈ”ti2. 

 
 63. Tatiye appicchatÈti alobho. AppicchassÈti anicchassa. Ettha hi 
byaÒjanaÑ sÈvasesaÑ viya, attho pana niravaseso. Na hi appamattikÈya 
icchÈya atthibhÈvena so appicchoti vutto, icchÈya pana abhÈvena 
punappunaÑ Èsevitassa alobhasseva bhÈvena appicchoti vutto. 

 Apicettha atricchatÈ pÈpicchatÈ mahicchatÈ appicchatÈti ayaÑ bhedo 
veditabbo. Tattha sakalÈbhe atittassa paralÈbhe patthanÈ atricchatÈ nÈma, 
tÈya samannÈgatassa ekabhÈjane pakkap|vepi attano patte patite na supakko 
viya khuddako viya ca khÈyati, sveva pana parassa patte pakkhitto supakko 
viya mahanto viya ca khÈyati. AsantaguÓasambhÈvanatÈ3 pana paÔiggahaÓe 
ca amattaÒÒutÈ pÈpicchatÈ nÈma, sÈ “idhekacco assaddho samÈno saddhoti 
maÑ jano jÈnÈt|”ti-ÈdinÈ2 nayena abhidhamme ÈgatÈyeva, tÈya 
samannÈgato puggalo kohaÒÒe patiÔÔhÈti. SantaguÓasambhÈvanatÈ pana 
paÔiggahaÓe ca amattaÒÒutÈ mahicchatÈ nÈma, sÈpi “idhekacco saddho 
samÈno saddhoti maÑ jano jÈnÈt|ti icchati, sÊlavÈ samÈno sÊlavÈti maÑ jano 
jÈnÈt|”ti2 iminÈ nayena ÈgatÈyeva. TÈya samannÈgato puggalo 
dussantappayo hoti, vijÈtamÈtÈpissa cittaÑ gahetuÑ na sakkoti. TenetaÑ 
vuccati– 

   “Aggikkhandho samuddo ca, mahiccho cÈpi puggalo. 
   SakaÔena paccaye dentu, tayopete atappayÈ”ti4. 
______________________________________________________________ 
 1. IcchÈgataÑ (SÊ, SyÈ) 2. Abhi 2. 364 piÔÔhe. 3. AsantaguÓapakÈsanatÈ (SyÈ, Ka) 
 4. AtappiyÈti (SyÈ, Ka) Abhi-®Ôha 2. 455; Ma-®Ôha 2. 45 piÔÔhesupi passitabbaÑ. 
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 SantaguÓanig|hanatÈ pana paÔiggahaÓe ca mattaÒÒutÈ appicchatÈ nÈma, 
tÈya samannÈgato puggalo attani vijjamÈnampi guÓaÑ 
paÔicchÈdetukÈmatÈya saddho samÈno “saddhoti maÑ jano jÈnÈt|”ti na 
icchati. SÊlavÈ, pavivitto, bahussuto, ÈraddhavÊriyo, samÈdhisampanno, 
paÒÒavÈ, khÊÓÈsavo samÈno “khÊÓÈsavoti maÑ jano jÈnÈt|”ti na icchati 
seyyathÈpi Majjhantikatthero. 

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

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

 Dhuta~gasamÈdÈnassa attani atthibhÈvaÑ najÈnÈpetukÈmo dhuta~ga-
appiccho nÈma. Tassa vibhÈvanatthaÑ imÈni vatth|ni–
SosÈnikamahÈkumÈratthero1 kira saÔÔhi vassÈni susÈne vasi, aÒÒo 
ekabhikkhupi na aÒÒÈsi. TenevÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. SosÈnikamahÈsumatthero (Ma-®Ôha 2. 46 piÔÔhe.) 
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   “SusÈne saÔÔhi vassÈni, abbokiÓÓaÑ vasÈmahaÑ. 
   Dutiyo maÑ na jÈneyya, aho sosÈnikuttamo”ti. 

 Cetiyapabbate dve bhÈtikattherÈ vasiÑsu. KaniÔÔho upaÔÔhÈkena pesitaÑ 
ucchukhaÓÉikaÑ1 gahetvÈ jeÔÔhassa santikaÑ agamÈsi “paribhogaÑ bhante 
karothÈ”ti. Therassa ca bhattakiccaÑ katvÈ mukhavikkhÈlanakÈlo ahosi. So 
“alaÑ Èvuso”ti Èha. Kacci bhante ekÈsanikatthÈti. ŒharÈvuso 
ucchukhaÓÉikanti paÒÒÈsa vassÈni ekÈsaniko samÈnopi dhuta~gaÑ 
nig|hamÈno paribhogaÑ katvÈ mukhaÑ vikkhÈletvÈ puna dhuta~gaÑ 
adhiÔÔhÈya gato. 

 Yo pana SÈketatissatthero viya bahussutabhÈvaÑ jÈnÈpetuÑ na icchati, 
ayaÑ pariyatti-appiccho nÈma. Thero kira “khaÓo natthÊti 
uddesaparipucchÈsu okÈsaÑ akaronto kadÈ maraÓakkhaÓaÑ bhante 
labhissathÈ”ti codito gaÓaÑ vissajjetvÈ kaÓikÈravÈlikasamuddavihÈraÑ gato. 
Tattha antovassaÑ theranavamajjhimÈnaÑ upakÈro hutvÈ mahÈpavÈraÓÈya 
uposathadivase dhammakathÈya janapadaÑ khobhetvÈ gato. 

 Yo pana sotÈpannÈdÊsu aÒÒataro hutvÈ sotÈpannÈdibhÈvaÑ jÈnÈpetuÑ 
na icchati, ayaÑ adhigama-appiccho nÈma tayo kulaputtÈ2 viya 
ghaÔÊkÈrakumbhakÈro3 viya ca. ImasmiÑ panatthe laddhÈsevanena balava-
alobhena samannÈgato sekkhopi puthujjanopi appicchoti veditabbo. 
 
 64. Catutthe asantuÔÔhitÈti asantuÔÔhe puggale sevantassa bhajantassa 
payirupÈsantassa uppanno asantosasa~khÈto lobho. 
 
 65. PaÒcame santuÔÔhitÈti santuÔÔhe puggale sevantassa bhajantassa 
payirupÈsantassa uppanno alobhasa~khÈto santoso. SantuÔÔhassÈti 
itarÊtarapaccayasantosena samannÈgatassa. So panesa 
______________________________________________________________ 
 1. UcchubhaÓÉikaÑ (SÊ), ucchukhaÓÉike (SyÈ) 2. Ma 1. 266 piÔÔhe. 
 3. Ma 2. 236 piÔÔhe. 
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santoso dvÈdasavidho hoti. SeyyathidaÑ? CÊvare yathÈlÈbhasantoso 
yathÈbalasantoso yathÈsÈruppasantosoti tividho. EvaÑ piÓÉapÈtÈdÊsu. 

 TassÈyaÑ pabhedasaÑvaÓÓanÈ–idha bhikkhu cÊvaraÑ labhati 
sundaraÑ vÈ asundaraÑ vÈ. So teneva yÈpeti aÒÒaÑ na pattheti, labhantopi 
na gaÓhÈti. Ayamassa cÊvare yathÈlÈbhasantoso. Atha1 pana pakatidubbalo 
vÈ hoti ÈbÈdhajarÈbhibh|to vÈ, garuÑ cÊvaraÑ pÈrupanto2 kilamati. So 
sabhÈgena bhikkhunÈ saddhiÑ taÑ parivattetvÈ lahukena yÈpentopi 
santuÔÔhova hoti. Ayamassa cÊvare yathÈbalasantoso. Aparo 
paÓÊtapaccayalÈbhÊ hoti. So paÔÔacÊvarÈdÊnaÑ aÒÒataraÑ mahagghacÊvaraÑ 
bah|ni vÈ pana cÊvarÈni labhitvÈ “idaÑ therÈnaÑ cirapabbajitÈnaÑ, idaÑ 
bahussutÈnaÑ anur|paÑ, idaÑ gilÈnÈnaÑ, idaÑ appalÈbhÈnaÑ hot|”ti datvÈ 
tesaÑ purÈÓacÊvaraÑ vÈ sa~kÈrak|ÔÈdito vÈ nantakÈni uccinitvÈ tehi 
sa~ghÈÔiÑ katvÈ dhÈrentopi santuÔÔhova hoti. Ayamassa cÊvare 
yathÈsÈruppasantoso. 

 Idha pana bhikkhu piÓÉapÈtaÑ labhati l|khaÑ vÈ paÓÊtaÑ vÈ, so teneva 
yÈpeti, aÒÒaÑ na pattheti, labhantopi na gaÓhÈti. Ayamassa piÓÉapÈte 
yathÈlÈbhasantoso. Yo pana attano pakativiruddhaÑ vÈ byÈdhiviruddhaÑ vÈ 
piÓÉapÈtaÑ labhati, yenassa paribhuttena aphÈsu hoti, so sabhÈgassa 
bhikkhuno taÑ datvÈ tassa hatthato sappÈyabhojanaÑ bhuÒjitvÈ 
samaÓadhammaÑ karontopi santuÔÔhova hoti. Ayamassa piÓÉapÈte 
yathÈbalasantoso. Aparo bahuÑ paÓÊtaÑ piÓÉapÈtaÑ labhati. So taÑ 
cÊvaraÑ viya theracirapabbajitabahussuta-appalÈbhagilÈnÈnaÑ datvÈ tesaÑ 
vÈ sesakaÑ3 piÓÉÈya vÈ caritvÈ missakÈhÈraÑ bhuÒjantopi santuÔÔhova hoti. 
Ayamassa piÓÉapÈte yathÈsÈruppasantoso. 

 Idha pana bhikkhu senÈsanaÑ labhati manÈpaÑ vÈ amanÈpaÑ vÈ, so 
tena neva somanassaÑ na domanassaÑ4 uppÈdeti, antamaso 
tiÓasanthÈrakenÈpi 
______________________________________________________________ 
 1. Aparo (SÊ, SyÈ) 2. DhÈrento (Ka) 3. SantakaÑ (SÊ) 4. PaÔighaÑ (SÊ, SyÈ) 
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yathÈladdheneva tussati. Ayamassa senÈsane yathÈlÈbhasantoso. Yo pana 
attano pakativiruddhaÑ vÈ byÈdhiviruddhaÑ vÈ senÈsanaÑ labhati, 
yatthassa vasato aphÈsu hoti, so taÑ sabhÈgassa bhikkhuno datvÈ tassa 
santake sappÈyasenÈsane vasantopi santuÔÔhova hoti. Ayamassa senÈsane 
yathÈbalasantoso. 

 Aparo mahÈpuÒÒo leÓamaÓÉapak|ÔÈgÈrÈdÊni bah|ni paÓÊtasenÈsanÈni 
labhati. So tÈni cÊvarÈdÊni viya theracirapabbajitabahussuta-
appalÈbhagilÈnÈnaÑ datvÈ yattha katthaci vasantopi santuÔÔhova hoti. 
Ayamassa senÈsane yathÈsÈruppasantoso. Yopi “uttamasenÈsanaÑ nÈma 
pamÈdaÔÔhÈnaÑ, tattha nisinnassa thinamiddhaÑ okkamati, niddÈbhibh|tassa 
puna paÔibujjhato pÈpavitakkÈ pÈtubhavantÊ”ti paÔisaÒcikkhitvÈ tÈdisaÑ 
senÈsanaÑ pattampi na sampaÔicchati, so taÑ paÔikkhipitvÈ 
abbhokÈsarukkham|lÈdÊsu vasantopi santuÔÔhova hoti. Ayampissa senÈsane 
yathÈsÈruppasantoso. 

 Idha pana bhikkhu bhesajjaÑ labhati l|khaÑ vÈ paÓÊtaÑ vÈ, so yaÑ 
labhati, teneva tussati, aÒÒaÑ na pattheti, labhantopi na gaÓhÈti. Ayamassa 
gilÈnapaccaye yathÈlÈbhasantoso. Yo pana telena atthiko phÈÓitaÑ labhati, 
so taÑ sabhÈgassa bhikkhuno datvÈ tassa hatthato telaÑ gahetvÈ aÒÒadeva 
vÈ pariyesitvÈ bhesajjaÑ karontopi santuÔÔhova hoti. Ayamassa 
gilÈnapaccaye yathÈbalasantoso. 

 Aparo mahÈpuÒÒo bahuÑ telamadhuphÈÓitÈdipaÓÊtabhesajjaÑ labhati. 
So taÑ cÊvaraÑ viya theracirapabbajitabahussuta-appalÈbhagilÈnÈnaÑ datvÈ 
tesaÑ Èbhatena yena kenaci yÈpentopi santuÔÔhova hoti. Yo pana ekasmiÑ 
bhÈjane muttaharÊtakaÑ ÔhapetvÈ ekasmiÑ catumadhuraÑ “gaÓhatha bhante 
yadicchakan”ti vuccamÈno “sacassa tesu aÒÒatarenapi rogo v|pasammati, 
atha muttaharÊtakaÑ nÈma BuddhÈdÊhi vaÓÓitan”ti catumadhuraÑ 
paÔikkhipitvÈ muttaharÊtakena bhesajjaÑ karontopi paramasantuÔÔhova hoti. 
Ayamassa gilÈnapaccaye yathÈsÈruppasantoso. ImesaÑ pana 
paccekapaccayesu1 tiÓÓaÑ tiÓÓaÑ santosÈnaÑ yathÈsÈruppasantosova aggo. 
______________________________________________________________ 
 1. Imesu pana cat|su paccayesu (Ka) 
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 66-67. ChaÔÔhasattamesu ayonisomanasikÈrayonisomanasikÈrÈ heÔÔhÈ 
vuttalakkhaÓÈva. Sesamettha uttÈnatthamevÈti. 
 
 68. AÔÔhame asampajaÒÒanti asampajÈnabhÈvo, mohassetaÑ 
adhivacanaÑ. AsampajÈnassÈti ajÈnantassa sammuÄhassa1. 
 
 69. Navame sampajaÒÒanti sampajÈnabhÈvo, paÒÒÈyetaÑ nÈmaÑ. 
SampajÈnassÈti sampajÈnantassa. 
 
 70. Dasame pÈpamittatÈti yassa pÈpÈ lÈmakÈ mittÈ, so pÈpamitto. 
PÈpamittassa bhÈvo pÈpamittatÈ, tenÈkÈrena pavattÈnaÑ catunnaÑ 
khandhÈnamevetaÑ nÈmaÑ. Vuttampi cetaÑ– 

“Tattha katamÈ pÈpamittatÈ. Ye te puggalÈ assaddhÈ dussÊlÈ 
appassutÈ maccharino duppaÒÒÈ. YÈ tesaÑ sevanÈ nisevanÈ saÑsevanÈ 
bhajanÈ sambhajanÈ bhatti sambhatti sampava~katÈ. AyaÑ vuccati 
pÈpamittatÈ”ti2. 

 
VÊriyÈrambhÈdivaggavaÓÓanÈ 

_____ 
 

8. KalyÈÓamittatÈdivaggavaÓÓanÈ 

 71. AÔÔhamassa paÔhame kalyÈÓamittatÈti kalyÈÓÈ mittÈ assÈti 
kalyÈÓamitto, tassa bhÈvo kalyÈÓamittatÈ. SesaÑ vuttapaÔipakkhanayena 
veditabbaÑ. 
 
 72-73. Dutiye anuyogoti yogo payogo. Ananuyogoti ayogo appayogo. 
AnuyogÈti anuyogena. AnanuyogÈti ananuyogena. KusalÈnaÑ dhammÈnanti 
catubh|makakusaladhammÈnaÑ. TatiyaÑ uttÈnatthameva. 
 
 74. Catutthe bojjha~gÈti bujjhanakasattassa a~gabh|tÈ satta dhammÈ. 
YÈya vÈ dhammasÈmaggiyÈ so bujjhati, sammohaniddÈto3 vÈ vuÔÔhÈti, 
______________________________________________________________ 
 1. PamuÔÔhassa (Ka) 2. Abhi 2. 374 piÔÔhe. 3. VaÔÔato (SÊ, SyÈ) 
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catusaccadhammaÑ vÈ sacchikaroti. TassÈ bodhiyÈ a~gabh|tÈtipi bojjha~gÈ. 
“Bojjha~gÈti kenaÔÔhena bojjha~gÈ, bujjhantÊti bojjha~gÈ, anubujjhantÊti 
bojjha~gÈ, paÔibujjhantÊti bojjha~gÈ, sambujjhantÊti bojjha~gÈ, bodhÈya 
saÑvattantÊti bojjha~gÈ”ti1 evaÑ panetaÑ padaÑ vibhattameva. 
 
 75. PaÒcame bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchantÊti iminÈ padena bojjha~gÈnaÑ 
yÈthÈvasarasabh|mi nÈma kathitÈ. SÈ panesÈ catubbidhÈ hoti vipassanÈ 
vipassanÈpÈdakajjhÈnaÑ maggo phalanti. Tattha vipassanÈya uppajjanakÈle 
bojjha~gÈ kÈmÈvacarÈ honti, vipassanÈpÈdakajjhÈnamhi uppajjanakÈle 
r|pÈvacara-ar|pÈvacarÈ, maggaphalesu uppajjanakÈle lokuttarÈ. Iti imasmiÑ 
sutte bojjha~gÈ catubh|makÈ kathitÈ. 
 
 76. ChaÔÔhassa aÔÔhuppattiko nikkhepo. AÔÔhuppattiyaÑ hetaÑ 
nikkhittaÑ. SambahulÈ kira bhikkh| dhammasabhÈyaÑ sannisinnÈ. TesaÑ 
antare BandhulamallasenÈpatiÑ Èrabbha ayaÑ kathÈ udapÈdi “Èvuso asukaÑ 
nÈma kulaÑ pubbe bahuÒÈtikaÑ ahosi bahupakkhaÑ, idÈni appaÒÈtikaÑ 
appapakkhaÑ jÈtan”ti. Atha BhagavÈ tesaÑ cittÈcÈraÑ ÒatvÈ “mayi gate 
mahatÊ desanÈ bhavissatÊ”ti ÒatvÈ GandhakuÔito nikkhamma 
dhammasabhÈyaÑ paÒÒattavarabuddhÈsane nisÊditvÈ “kÈya nuttha 
bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti Èha. BhagavÈ aÒÒÈ 
gÈmanigamÈdikathÈ natthi, asukaÑ nÈma kulaÑ pubbe bahuÒÈtikaÑ ahosi 
bahupakkhaÑ, idÈni appaÒÈtikaÑ appapakkhaÑ jÈtanti vadantÈ 
nisinnamhÈti. SatthÈ imissÈ aÔÔhuppattiyÈ appamattikÈ esÈ bhikkhave 
parihÈnÊti idaÑ suttaÑ Èrabhi. 

 Tattha appamattikÈti parittÈ parittappamÈÓÈ. EtÈya hi parihÈniyÈ 
saggato vÈ maggato vÈ parihÈni nÈma natthi, 
diÔÔhadhammikaparihÈnimattameva etanti Èha. EtaÑ patikiÔÔhanti etaÑ 
pacchimaÑ etaÑ lÈmakaÑ. YadidaÑ paÒÒÈparihÈnÊti yÈ esÈ mama sÈsane 
kammassakatapaÒÒÈya jhÈnapaÒÒÈya vipassanÈpaÒÒÈya maggapaÒÒÈya 
phalapaÒÒÈya ca parihÈni, esÈ pacchimÈ esÈ lÈmakÈ esÈ chaÉÉanÊyÈti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 9. 302 piÔÔhe. 
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 77. Sattamampi aÔÔhuppattiyameva kathitaÑ. DhammasabhÈyaÑ kira 
nisinnesu bhikkh|su ekacce evaÑ ÈhaÑsu “asukaÑ nÈma kulaÑ pubbe 
appaÒÈtikaÑ appapakkhaÑ ahosi, idÈni taÑ bahuÒÈtikaÑ bahupakkhaÑ 
jÈtan”ti. KaÑ sandhÈya evamÈhaÑs|ti. VisÈkhaÑ upÈsikaÑ VesÈlike ca 
LicchavÊ. SatthÈ tesaÑ cittÈcÈraÑ ÒatvÈ purimanayeneva ÈgantvÈ 
dhammÈsane nisinno “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti 
pucchi. Te yathÈbh|taÑ kathayiÑsu. SatthÈ imissÈ aÔÔhuppattiyÈ imaÑ 
suttaÑ Èrabhi. Tattha appamattikÈti taÑ sampattiÑ nissÈya saggaÑ vÈ 
maggaÑ vÈ sampattÈnaÑ abhÈvato parittÈ. YadidaÑ paÒÒÈvuddhÊti 
kammassakatapaÒÒÈdÊnaÑ vuddhi. TasmÈti yasmÈ ÒÈtÊnaÑ vuddhi nÈma 
diÔÔhadhammikamattÈ appÈ parittÈ, sÈ saggaÑ vÈ maggaÑ vÈ pÈpetuÑ 
asamatthÈ. TasmÈ. PaÒÒÈvuddhiyÈti kammassakatÈdipaÒÒÈya vuddhiyÈ. 
 
 78. AÔÔhamampi aÔÔhuppattiyameva kathitaÑ. SambahulÈ kira bhikkh| 
dhammasabhÈyaÑ sannisinnÈ MahÈdhanaseÔÔhiputtaÑ Èrabbha “asukaÑ 
nÈma kulaÑ pubbe mahÈbhogaÑ mahÈhiraÒÒasuvaÓÓaÑ ahosi, taÑ idÈni 
appabhogaÑ jÈtan”ti kathayiÑsu. SatthÈ purimanayeneva ÈgantvÈ tesaÑ 
vacanaÑ sutvÈ imaÑ suttaÑ Èrabhi. 
 
 79. Navamampi aÔÔhuppattiyameva vuttaÑ. DhammasabhÈyaÑ kira 
sannisinnÈ bhikkh| KÈkavaliyaseÔÔhiÒca PuÓÓaseÔÔhiÒca Èrabbha “asukaÑ 
nÈma kulaÑ pubbe appabhogaÑ ahosi, taÑ idÈni mahÈbhogaÑ jÈtan”ti 
kathayiÑsu. SatthÈ purimanayeneva ÈgantvÈ tesaÑ vacanaÑ sutvÈ imaÑ 
suttaÑ Èrabhi. SesaÑ imesu dvÊsupi heÔÔhÈ vuttanayeneva veditabbaÑ. 
 
 80. Dasamampi aÔÔhuppattiyaÑ vuttaÑ. DhammasabhÈyaÑ kira 
bhikkh| KosalamahÈrÈjÈnaÑ Èrabbha “asukaÑ nÈma kulaÑ pubbe 
mahÈyasaÑ mahÈparivÈraÑ ahosi, idÈni appayasaÑ appaparivÈraÑ jÈtan”ti 
kathayiÑsu. BhagavÈ purimanayeneva ÈgantvÈ tesaÑ vacanaÑ sutvÈ imaÑ 
dhammadesanaÑ Èrabhi. SesaÑ vuttanayeneva veditabbanti. 
 

KalyÈÓamittatÈdivaggavaÓÓanÈ. 
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9. PamÈdÈdivaggavaÓÓanÈ 

 81. NavamassÈpi paÔhamaÑ aÔÔhuppattiyameva kathitaÑ. SambahulÈ 
kira bhikkh| dhammasabhÈyaÑ nisinnÈ KumbhaghosakaÑ Èrabbha “asukaÑ 
nÈma kulaÑ pubbe appayasaÑ appaparivÈraÑ ahosi, idÈni mahÈyasaÑ 
mahÈparivÈraÑ jÈtan”ti kathayiÑsu. SatthÈ purimanayeneva ÈgantvÈ tesaÑ 
vacanaÑ sutvÈ imaÑ suttaÑ Èrabhi. Tassattho heÔÔhÈ vuttanayeneva 
veditabbo. 

 82. DutiyÈdÊsu mahato anatthÈyÈti mahantassa anatthassa atthÈya. 
Sesamettha uttÈnamevÈti. 
 

PamÈdÈdivaggavaÓÓanÈ. 
_____ 

 
10. DutiyapamÈdÈdivaggavaÓÓanÈ 

 98. Dasame ajjhattikanti niyakajjhattavasena ajjhattikaÑ. A~ganti 
kÈraÓaÑ. Iti karitvÈti evaÑ katvÈ. IdaÑ vuttaÑ hoti–bhikkhave ajjhattaÑ 
paccattaÑ attano santÈne samuÔÔhitaÑ kÈraÓanti katvÈ na aÒÒaÑ ekaÑ 
kÈraÓampi samanupassÈmÊti. 

 110-114. BÈhiranti ajjhattasantÈnato bahi bhavaÑ. SaddhammassÈti 
sudhammassa, sÈsanassÈti attho. SammosÈyÈti vinÈsÈya. AntaradhÈnÈyÈti 
apaÒÒÈÓatthÈya1. 

 115. ®hitiyÈti ciraÔÔhitatthaÑ. AsammosÈya anantaradhÈnÈyÈti 
vuttapaÔipakkhanayeneva veditabbaÑ. Sesamettha catukkoÔike 
vuttanayameva. 

 130. Ito paresu adhammaÑ dhammoti dÊpentÊti-ÈdÊsu 
suttantapariyÈyena tÈva dasa kusalakammapathÈ dhammo, dasa 
akusalakammapathÈ adhammo. TathÈ cattÈro satipaÔÔhÈnÈ cattÈro 
sammappadhÈnÈ cattÈro iddhipÈdÈ paÒcandriyÈni paÒca balÈni satta 
bojjha~gÈ ariyo aÔÔha~giko maggoti sattatiÑsa bodhipakkhiyadhammÈ 
dhammo nÈma, tayo satipaÔÔhÈnÈ 
______________________________________________________________ 
 1. ApaÒÒÈpanatthÈya (SyÈ), apaÒÒÈyanatthÈya (Ka) 
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tayo sammappadhÈnÈ tayo iddhipÈdÈ cha indriyÈni cha balÈni aÔÔha 
bojjha~gÈ nava~giko maggoti ca cattÈro upÈdÈnÈ paÒca nÊvaraÓÈni satta 
anusayÈ aÔÔha micchattÈti ca ayaÑ adhammo. 

 Tattha yaÑkiÒci ekaÑ adhammakoÔÔhÈsaÑ gahetvÈ “imaÑ adhammaÑ 
dhammoti karissÈma, evaÑ amhÈkaÑ ÈcariyakulaÑ niyyÈnikaÑ bhavissati, 
mayaÑ ca loke pÈkaÔÈ bhavissÈmÈ”ti taÑ adhammaÑ “dhammo ayan”ti 
kathayantÈ adhammaÑ dhammoti dÊpenti nÈma. Tatheva dhammakoÔÔhÈsetu 
ekaÑ gahetvÈ “ayaÑ adhammo”ti kathentÈ dhammaÑ adhammoti dÊpenti 
nÈma. VinayapariyÈyena pana bh|tena vatthunÈ codetvÈ sÈretvÈ 
yathÈpaÔiÒÒÈya kattabbaÑ kammaÑ dhammo nÈma, abh|tena vatthunÈ 
acodetvÈ asÈretvÈ apaÔiÒÒÈya kattabbaÑ kammaÑ adhammo nÈma. 

 SuttantapariyÈyena rÈgavinayo dosavinayo mohavinayo saÑvaro 
pahÈnaÑ paÔisa~khÈti ayaÑ vinayo nÈma, rÈgÈdÊnaÑ avinayo asaÑvaro 
appahÈnaÑ apaÔisa~khÈti ayaÑ avinayo nÈma. VinayapariyÈyena 
vatthusampatti Òattisampatti anussÈvanasampatti sÊmÈsampatti 
parisasampattÊti ayaÑ vinayo nÈma. Vatthuvipatti Òattivipatti 
anussÈvanavipatti sÊmÈvipatti parisavipattÊti ayaÑ avinayo nÈma. 

 SuttantapariyÈyena cattÈro satipaÔÔhÈnÈ cattÈro sammappadhÈnÈ -pa- 
ariyo aÔÔha~giko maggoti idaÑ bhÈsitaÑ lapitaÑ TathÈgatena, tayo 
satipaÔÔhÈnÈ tayo sammappadhÈnÈ tayo iddhipÈdÈ cha indriyÈni cha balÈni 
aÔÔha bojjha~gÈ nava~giko maggoti idaÑ abhÈsitaÑ alapitaÑ TathÈgatena. 
VinayapariyÈyena cattÈro pÈrÈjikÈ terasa saÑghÈdisesÈ dve aniyatÈ tiÑsa 
nissaggiyÈ pÈcittiyÈti idaÑ bhÈsitaÑ lapitaÑ TathÈgatena, tayo pÈrÈjikÈ 
cuddasa saÑghÈdisesÈ tayo aniyatÈ ekatiÑsa nissaggiyÈ pÈcittiyÈti idaÑ 
abhÈsitaÑ alapitaÑ TathÈgatena. 

 SuttantapariyÈyena devasikaÑ phalasamÈpattisamÈpajjanaÑ 
mahÈkaruÓÈsamÈpattisamÈpajjanaÑ BuddhacakkhunÈ lokavolokanaÑ 
aÔÔhuppattivasena suttantadesanÈ JÈtakakathÈti idaÑ ÈciÓÓaÑ, na devasikaÑ 
phalasamÈpattisamÈpajjanaÑ -pa- na JÈtakakathÈti idaÑ anÈciÓÓaÑ. 
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VinayapariyÈyena nimantitassa vassÈvÈsaÑ vasitvÈ apaloketvÈ 
cÈrikÈpakkamanaÑ pavÈretvÈ cÈrikÈpakkamanaÑ, Ègantukehi saddhiÑ 
paÔhamaÑ paÔisanthÈrakaraÓanti idaÑ ÈciÓÓaÑ, tasseva ÈciÓÓassa akaraÓaÑ 
anÈciÓÓaÑ nÈma. 

 SuttantapariyÈyena cattÈro satipaÔÔhÈnÈ -pa- aÔÔha~giko maggoti idaÑ 
paÒÒattaÑ nÈma, tayo satipaÔÔhÈnÈ -pa- nava~giko maggoti idaÑ 
apaÒÒattaÑ nÈma. VinayapariyÈyena cattÈro pÈrÈjikÈ -pa- tiÑsanissaggiyÈ 
pÈcittiyÈti idaÑ paÒÒattaÑ nÈma, tayo pÈrÈjikÈ -pa- ekatiÑsa nissaggiyÈ 
pÈcittiyÈti idaÑ apaÒÒattaÑ nÈma. 

 YaÑ panetaÑ sabbasuttÈnaÑ pariyosÈne tecimaÑ saddhammaÑ 
antaradhÈpentÊti vuttaÑ, tattha paÒca antaradhÈnÈni nÈma adhigama-
antaradhÈnaÑ paÔipatti-antaradhÈnaÑ pariyatti-antaradhÈnaÑ li~ga-
antaradhÈnaÑ dhÈtu-antaradhÈnanti. Tattha adhigamoti cattÈro maggÈ 
cattÈri phalÈni catasso paÔisambhidÈ tisso vijjÈ cha abhiÒÒÈti. So 
parihÈyamÈno paÔisambhidÈto paÔÔhÈya parihÈyati. BuddhÈnaÑ hi 
parinibbÈnato vassasahassameva paÔisambhidÈ nibbattetuÑ sakkonti, tato 
paraÑ cha abhiÒÒÈ, tato tÈpi nibbattetuÑ asakkontÈ tisso vijjÈ nibbattenti. 
Gacchante gacchante kÈle tÈpi nibbattetuÑ asakkontÈ sukkhavipassakÈ 
honti. Eteneva upÈyena anÈgÈmino sakadÈgÈmino sotÈpannÈti. Tesu 
dharantesu adhigamo antarahito nÈma na hoti. Pacchimakassa pana 
sotÈpannassa jÊvitakkhayena adhigamo antarahito nÈma hoti. IdaÑ 
adhigama-antaradhÈnaÑ nÈma. 

 PaÔipatti-antaradhÈnaÑ nÈma jhÈnavipassanÈmaggaphalÈni nibbattetuÑ 
asakkontÈ catupÈrisuddhisÊlamattaÑ rakkhanti. Gacchante gacchante kÈle 
“sÊlaÑ paripuÓÓaÑ katvÈ rakkhÈma, padhÈnaÒca anuyuÒjÈma, na ca 
maggaÑ vÈ phalaÑ vÈ sacchikÈtuÑ sakkoma, natthi idÈni 
ariyadhammapaÔivedho”ti vosÈnaÑ ÈpajjitvÈ kosajjabahulÈ aÒÒamaÒÒaÑ na 
codenti na sÈrenti akukkuccakÈ honti, tato paÔÔhÈya khuddÈnukhuddakÈni 
maddanti. Gacchante gacchante kÈle pÈcittiyathullaccayÈni Èpajjanti, tato 
garukÈpattiÑ. PÈrÈjikamattameva tiÔÔhati. CattÈri pÈrÈjikÈni rakkhantÈnaÑ 
bhikkh|naÑ satepi sahassepi dharamÈne paÔipatti antarahitÈ nÈma na hoti. 
Pacchimakassa pana bhikkhuno 
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sÊlabhedena vÈ jÊvitakkhayena vÈ antarahitÈ hotÊti idaÑ paÔipatti-
antaradhÈnaÑ nÈma. 

 PariyattÊti tepiÔakaÑ BuddhavacanaÑ sÈÔÔhakathÈ PÈÄi. YÈva sÈ tiÔÔhati, 
tÈva pariyatti paripuÓÓÈ nÈma hoti. Gacchante gacchante kÈle 
rÈjayuvarÈjÈno1 adhammikÈ honti, tesu adhammikesu rÈjÈmaccÈdayo 
adhammikÈ honti, tato raÔÔhajanapadavÈsinoti. EtesaÑ adhammikatÈya devo 
na sammÈ vassati, tato sassÈni na sampajjanti. Tesu asampajjantesu 
paccayadÈyakÈ bhikkhusaÑghassa paccaye dÈtuÑ na sakkonti, bhikkh| 
paccayehi kilamantÈ antevÈsike sa~gahetuÑ na sakkonti. Gacchante 
gacchante kÈle pariyatti parihÈyati, atthavasena dhÈretuÑ na sakkonti, 
PÈÄivaseneva dhÈrenti. Tato gacchante gacchante kÈle PÈÄimpi sakalaÑ 
dhÈretuÑ na sakkonti, paÔhamaÑ AbhidhammapiÔakaÑ parihÈyati. 
ParihÈyamÈnaÑ matthakato paÔÔhÈya parihÈyati. PaÔhamameva hi 
PaÔÔhÈnamahÈpakaraÓaÑ parihÈyati, tasmiÑ parihÊne YamakaÑ, 
KathÈvatthu, PuggalapaÒÒatti, DhÈtukathÈ, Vibha~go, Dhammasa~gahoti. 

 EvaÑ AbhidhammapiÔake parihÊne matthakato paÔÔhÈya SuttantapiÔakaÑ 
parihÈyati. PaÔhamaÑ hi A~guttaranikÈyo parihÈyati, tasmimpi paÔhamaÑ 
EkÈdasakanipÈto, tato DasakanipÈto -pa- tato EkakanipÈtoti. EvaÑ 
A~guttare parihÊne matthakato paÔÔhÈya SaÑyuttanikÈyo parihÈyati. 
PaÔhamaÑ hi MahÈvaggo parihÈyati, tato SaÄÈyatanavaggo. Khandhavaggo, 
NidÈnavaggo SagÈthÈvaggoti. EvaÑ SaÑyuttanikÈye parihÊne matthakato 
paÔÔhÈya MajjhimanikÈyo parihÈyati. PaÔhamaÑ hi UparipaÓÓÈsako 
parihÈyati, tato MajjhimapaÓÓÈsako, tato M|lapaÓÓÈsakoti. EvaÑ 
MajjhimanikÈye parihÊne Matthakato paÔÔhÈya DÊghanikÈyo parihÈyati. 
PaÔhamaÑ hi PÈthikavaggo parihÈyati. Tato MahÈvaggo, tato 
SÊlakkhandhavaggoti. EvaÑ DÊghanikÈye parihÊne SuttantapiÔakaÑ 
parihÊnaÑ nÈma hoti. VinayapiÔakena saddhiÑ JÈtakameva dhÈrenti. 
VinayapiÔakaÑ lajjinova dhÈrenti, lÈbhakÈmÈ pana “suttante kathitepi 
sallakkhentÈ natthÊ”ti jÈtakameva dhÈrenti. Gacchante gacchante 
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kÈle JÈtakampi dhÈretuÑ na sakkonti. Atha nesaÑ paÔhamaÑ 
VessantarajÈtakaÑ parihÈyati, tato paÔilomakkamena PuÓÓakajÈtakaÑ, 
MahÈnÈradajÈtakanti pariyosÈne ApaÓÓakajÈtakaÑ parihÈyati. EvaÑ jÈtake 
parihÊne VinayapiÔakameva dhÈrenti. 

 Gacchante gacchante kÈle VinayapiÔakampi matthakato paÔÔhÈya 
parihÈyati. PaÔhamaÑ hi ParivÈro parihÈyati, tato Khandhako, 
BhikkhunÊvibha~go, MahÈvibha~goti anukkamena 
Uposathakkhandhakamattameva dhÈrenti. TadÈpi pariyatti antarahitÈ na 
hoti. YÈva pana manussesu cÈtuppadikagÈthÈpi pavattati, tÈva pariyatti 
anantarahitÈva hoti. YadÈ saddho pasanno rÈjÈ hatthikkhandhe 
suvaÓÓaca~koÔakamhi sahassatthavikaÑ ÔhapÈpetvÈ “Buddhehi kathitaÑ 
cÈtuppadikagÈthaÑ jÈnanto imaÑ sahassaÑ gaÓhat|”ti nagare bheriÑ 
carÈpetvÈ gaÓhanakaÑ alabhitvÈ “ekavÈraÑ carÈpite nÈma suÓantÈpi honti 
assuÓantÈpÊ”ti yÈvatatiyaÑ carÈpetvÈ gaÓhanakaÑ alabhitvÈ rÈjapurisÈ taÑ 
sahassatthavikaÑ puna rÈjakulaÑ pavesenti, tadÈ pariyatti antarahitÈ nÈma 
hoti. IdaÑ pariyatti-antaradhÈnaÑ nÈma. 

 Gacchante gacchante kÈle cÊvaraggahaÓaÑ pattaggahaÓaÑ 
samiÒjanapasÈraÓaÑ ÈlokitavilokitaÑ na pÈsÈdikaÑ hoti, NigaÓÔhasamaÓÈ 
viya alÈbupattaÑ bhikkh| pattaÑ aggabÈhÈya pakkhipitvÈ ÈdÈya vicaranti, 
ettÈvatÈpi li~gaÑ anantarahitameva hoti. Gacchante gacchante pana kÈle 
aggabÈhato otÈretvÈ hatthena vÈ sikkÈya vÈ olambitvÈ1 vicaranti, cÊvarampi 
rajanasÈruppaÑ akatvÈ oÔÔhaÔÔhivaÓÓaÑ katvÈ vicaranti. Gacchante 
gacchante kÈle rajanampi na hoti dasacchindanampi ovaÔÔikavijjhanampi, 
kappamattaÑ katvÈ vaÄaÒjenti. Puna ovaÔÔikaÑ vijjhitvÈ kappaÑ na karonti. 
Tato ubhayampi akatvÈ dasÈ chetvÈ paribbÈjakÈ viya caranti. Gacchante 
gacchante kÈle “ko iminÈ amhÈkaÑ attho”ti khuddakaÑ kÈsÈvakhaÓÉaÑ 
hatthe vÈ gÊvÈya vÈ bandhanti, kesesu vÈ allÊyÈpenti, dÈrabharaÓaÑ vÈ 
karontÈ kasitvÈ vapitvÈ jÊvikaÑ kappentÈ vicaranti. TadÈ dakkhiÓaÑ dentÈ 
saÑghaÑ uddissa etesaÑ denti. IdaÑ sandhÈya BhagavatÈ vuttaÑ 
“bhavissanti kho panÈnanda anÈgatamaddhÈnaÑ gotrabhuno kÈsÈvakaÓÔhÈ 
dussÊlÈ pÈpadhammÈ, tesu dussÊlesu saÑghaÑ uddissa dÈnaÑ dassanti, 
tadÈpÈhaÑ Œnanda saÑghagataÑ dakkhiÓaÑ 
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asa~kheyyaÑ appameyyaÑ vadÈmÊ”ti1. Tato gacchante kÈle nÈnÈvidhÈni 
kammÈni karontÈ “papaÒco esa, kiÑ iminÈ amhÈkan”ti kÈsÈvakhaÓÉaÑ 
chinditvÈ araÒÒe khipanti. EtasmiÑ kÈle li~gaÑ antarahitaÑ nÈma hoti. 
Kassapadasabalassa kira kÈlato paÔÔhÈya yonakÈnaÑ setavatthaÑ2 pÈrupitvÈ 
caraÓaÑ cÈrittaÑ jÈtanti. IdaÑ li~ga-antaradhÈnaÑ nÈma. 

 (DhÈtu-antaradhÈnaÑ pana evaÑ veditabbaÑ–tÊÓi parinibbÈnÈni 
kilesaparinibbÈnaÑ khandhaparinibbÈnaÑ dhÈtuparinibbÈnanti. Tattha 
kilesaparinibbÈnaÑ Bodhipalla~ke ahosi, khandhaparinibbÈnaÑ 
KusinÈrÈyaÑ, dhÈtuparinibbÈnaÑ anÈgate bhavissati. KathaÑ?)3 Tato tattha 
tattha sakkÈrasammÈnaÑ alabhamÈnÈ dhÈtuyo BuddhÈnaÑ adhiÔÔhÈnabalena 
sakkÈrasammÈnalabhanakaÔÔhÈnaÑ gacchanti. Gacchante gacchante kÈle 
sabbaÔÔhÈnesu sakkÈrasammÈno na hoti. (SÈsanassa hi osakkanakÈle 
imasmiÑ TambapaÓÓidÊpe sabbÈ dhÈtuyo sannipatitvÈ MahÈcetiyaÑ, tato 
NÈgadÊpe RÈjÈyatanacetiyaÑ, tato Bodhipalla~kaÑ gamissanti. 
NÈgabhavanatopi devalokatopi brahmalokatopi dhÈtuyo 
MahÈbodhipalla~kameva gamissanti. SÈsapamattÈpi dhÈtu antarÈ na 
nassissati)3. SabbÈ dhÈtuyo MahÈbodhimaÓÉe sannipatitvÈ Buddhar|paÑ 
gahetvÈ BodhimaÓÉe palla~kena nisinnabuddhasarÊrasiriÑ4 dassenti5. 
DvattiÑsa mahÈpurisalakkhaÓÈni asÊti anubyaÒjanÈni byÈmappabhÈti 
sabbaÑ paripuÓÓameva hoti. Tato yamakapÈÔihÈriyadivase viya pÈÔihÈriyaÑ 
katvÈ dassenti5. TadÈ6 manussabh|tasatto nÈma tattha gato7 natthi, 
dasasahassacakkavÈÄe pana devatÈ sabbÈva sannipatitvÈ “ajja Dasabalo 
parinibbÈyati, itodÈni paÔÔhÈya andhakÈraÑ bhavissatÊ’ti paridevanti. Atha 
dhÈtusarÊrato tejo samuÔÔhÈya taÑ sarÊraÑ apaÓÓattikabhÈvaÑ8 gameti. 
(DhÈtusarÊrato samuÔÔhitÈ jÈlÈ yÈva brahmalokÈ uggacchissati, 
sÈsapamattÈya sesÈyapi dhÈtuyÈ sati ekajÈlÈva bhavissati. DhÈt|su 
pariyÈdÈnaÑ gatÈsu pacchijjissati. EvaÑ mahantaÑ ÈnubhÈvaÑ dassetvÈ 
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dhÈtuyo antaradhÈyanti.)1 TadÈ sannipatitÈ devasaÑghÈ2 BuddhÈnaÑ 
parinibbutadivase viya dibbagandhamÈlÈt|riyÈdÊhi sakkÈraÑ katvÈ 
tikkhattuÑ padakkhiÓaÑ katvÈ vanditvÈ “anÈgate uppajjanakaÑ BuddhaÑ 
passituÑ labhissÈma BhagavÈ”ti vatvÈ sakasakaÔÔhÈnameva gacchanti. IdaÑ 
dhÈtu-antaradhÈnaÑ nÈma. 

 Imassa paÒcavidhassa antaradhÈnassa pariyatti-antaradhÈnameva 
m|laÑ. PariyattiyÈ hi antarahitÈya paÔipatti antaradhÈyati, pariyattiyÈ ÔhitÈya 
paÔipatti patiÔÔhÈti. Teneva imasmiÑ dÊpe CaÓÉÈlatissamahÈbhaye Sakko 
devarÈjÈ mahÈ-uÄumpaÑ mÈpetvÈ bhikkh|naÑ ÈrocÈpesi “mahantaÑ 
bhayaÑ bhavissati, na sammÈ devo vassissati, bhikkh| paccayehi kilamantÈ 
pariyattiÑ sandhÈretuÑ na sakkhissanti, paratÊraÑ gantvÈ ayyehi jÊvitaÑ 
rakkhituÑ vaÔÔati. ImaÑ mahÈ-uÄumpaÑ Èruyha gacchatha bhante. YesaÑ 
etha nisajjaÔÔhÈnaÑ nappahoti, te kaÔÔhakhaÓÉepi uraÑ ÔhapetvÈ gacchantu, 
sabbesampi bhayaÑ na bhavissatÊ”ti. TadÈ samuddatÊraÑ patvÈ saÔÔhi 
bhikkh| katikaÑ katvÈ “amhÈkaÑ ettha gamanakiccaÑ natthi, mayaÑ 
idheva hutvÈ tepiÔakaÑ rakkhissÈmÈ”ti tato nivattitvÈ 
DakkhiÓamalayajanapadaÑ gantvÈ kandam|lapaÓÓehi jÊvikaÑ kappentÈ 
vasiÑsu. KÈye vahante nisÊditvÈ sajjhÈyaÑ karonti, avahante vÈlikaÑ 
ussÈretvÈ3 parivÈretvÈ sÊsÈni ekaÔÔhÈne katvÈ pariyattiÑ sammasanti. IminÈ 
niyÈmena dvÈdasa saÑvaccharÈni sÈÔÔhakathaÑ tepiÔakaÑ paripuÓÓaÑ katvÈ 
dhÈrayiÑsu. 

 Bhaye v|pasante sattasatÈ bhikkh| attano gataÔÔhÈne sÈÔÔhakathe 
tepiÔake ekakkharampi ekabyaÒjanampi anÈsetvÈ imameva dÊpamÈgamma 
KallagÈmajanapade MaÓÉalÈrÈmavihÈraÑ pavisiÑsu. TherÈnaÑ 
ÈgamanappavattiÑ4 sutvÈ imasmiÑ dÊpe ohÊnÈ saÔÔhi bhikkh| “there 
passissÈmÈ”ti gantvÈ therehi saddhiÑ tepiÔakaÑ sodhentÈ ekakkharampi 
ekabyaÒjanampi asamentaÑ nÈma na passiÑsu. TasmiÑ ÔhÈne therÈnaÑ 
ayaÑ kathÈ udapÈdi “pariyatti nu kho sÈsanassa m|laÑ, udÈhu paÔipattÊ”ti. 
PaÑsuk|likattherÈ “paÔipattim|lan”ti-ÈhaÑsu, dhammakathikÈ “pariyattÊ”ti. 
Atha ne therÈ “tumhÈkaÑ dvinnampi janÈnaÑ vacanamatteneva na karoma, 
jinabhÈsitaÑ suttaÑ ÈharathÈ”ti ÈhaÑsu. SuttaÑ ÈharituÑ na bhÈroti5 “ime 
ca 
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Subhadda bhikkh| sammÈ vihareyyuÑ, asuÒÒo loko arahantehi assÈti1. 
PaÔipattim|lakaÑ mahÈrÈja SatthusÈsanaÑ paÔipattisÈrakaÑ. PaÔipattiyÈ 
dharantÈya2 tiÔÔhatÊ”ti3 suttaÑ ÈhariÑsu. ImaÑ suttaÑ sutvÈ dhammakathikÈ 
attano vÈdaÔhapanatthÈya imaÑ suttaÑ ÈhariÑsu– 

   “YÈva tiÔÔhanti suttantÈ, vinayo yÈva dippati.4 
   TÈva dakkhanti5 ÈlokaÑ, s|riye abbhuÔÔhite yathÈ. 

   Suttantesu asantesu, pamuÔÔhe vinayamhi ca. 
   Tamo bhavissati loke, s|riye attha~gate yathÈ. 

   Suttante rakkhite sante, paÔipatti hoti rakkhitÈ. 
   PaÔipattiyaÑ Ôhito dhÊro, yogakkhemÈ na dhaÑsatÊ”ti. 

 ImasmiÑ sutte ÈhaÔe paÑsuk|likattherÈ tuÓhÊ ahesuÑ, 
dhammakathikattherÈnaÑyeva vacanaÑ purato ahosi. YathÈ hi gavasatassa 
vÈ gavasahassassa vÈ antare paveÓipÈlikÈya dhenuyÈ asati so vaÑso sÈ 
paveÓi na ghaÔÊyati, evamevaÑ ÈraddhavipassakÈnaÑ bhikkh|naÑ satepi 
sahassepi saÑvijjamÈne pariyattiyÈ asati ariyamaggapaÔivedho nÈma na hoti. 
YathÈ ca nidhikumbhiyÈ jÈnanatthÈya pÈsÈÓapiÔÔhe akkharesu Ôhapitesu6 
yÈva akkharÈni dharanti, tÈva nidhikumbhi naÔÔhÈnÈma na hoti7. EvamevaÑ 
pariyattiyÈ dharamÈnÈya sÈsanaÑ antarahitaÑ nÈma na hotÊti. 
 

DutiyapamÈdÈdivaggavaÓÓanÈ 
_____ 

 
11. AdhammavaggavaÓÓanÈ 

 140. EkÈdasame vagge adhammaÑ adhammoti-ÈdÊni vuttanayeneva 
veditabbÈni. Sesamettha uttÈnamevÈti. 
 

AdhammavaggavaÓÓanÈ. 
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12. AnÈpattivaggavaÓÓanÈ 

 150. DvÈdasame pana anÈpattiÑ ÈpattÊti-ÈdÊsu “anÈpatti ajÈnantassa 
atheyyacittassa namaraÓÈdhippÈyassa anullapanÈdhippÈyassa 
namocanÈdhippÈyassÈ”ti tattha tattha vuttÈ anÈpatti anÈpatti nÈma, 
“jÈnantassa theyyacittassÈ”ti-ÈdinÈ nayena vuttÈ Èpatti Èpatti nÈma, 
paÒcÈpattikkhandhÈ lahukÈpatti nÈma, dve ÈpattikkhandhÈ garukÈpatti 
nÈma. Dve ÈpattikkhandhÈ duÔÔhullÈpatti nÈma, paÒcÈpattikkhandhÈ 
aduÔÔhullÈpatti nÈma. Cha ÈpattikkhandhÈ sÈvasesÈpatti nÈma, eko 
pÈrÈjikÈpattikkhandho anavasesÈpatti nÈma. SappaÔikammÈpatti nÈma 
sÈvasesÈpattiyeva, appaÔikammÈpatti nÈma anavasesÈpattiyeva. SesaÑ 
sabbattha uttÈnamevÈti. 
 

AnÈpattivaggavaÓÓanÈ. 
_____ 

 
13. EkapuggalavaggavaÓÓanÈ 

 170. Ekapuggalavaggassa paÔhame ekapuggaloti eko puggalo. Ettha 
ekoti dutiyÈdipaÔikkhepattho1 gaÓanaparicchedo. Puggaloti sammutikathÈ, 
na paramatthakathÈ. Buddhassa hi Bhagavato duvidhÈ desanÈ 
sammutidesanÈ paramatthadesanÈ cÈti. Tattha “puggalo satto itthÊ puriso 
khattiyo brÈhmaÓo devo mÈro”ti evar|pÈ sammutidesanÈ, “aniccaÑ 
dukkhaÑ anattÈ khandhÈ dhÈt| ÈyatanÈni satipaÔÔhÈnÈ”ti evar|pÈ 
paramatthadesanÈ. Tattha BhagavÈ ye sammutivasena desanaÑ sutvÈ atthaÑ 
paÔivijjhitvÈ mohaÑ pahÈya visesaÑ adhigantuÑ samatthÈ, tesaÑ 
sammutidesanaÑ deseti. Ye pana paramatthavasena desanaÑ sutvÈ atthaÑ 
paÔivijjhitvÈ mohaÑ pahÈya visesamadhigantuÑ samatthÈ, tesaÑ 
paramatthadesanaÑ deseti. 

 TatrÈyaÑ upamÈ–yathÈ hi desabhÈsÈkusalo tiÓÓaÑ vedÈnaÑ 
atthasaÑvaÓÓanako Ècariyo ye DamiÄabhÈsÈya vutte atthaÑ jÈnanti, tesaÑ 
DamiÄabhÈsÈya Ècikkhati. Ye andhabhÈsÈdÊsu aÒÒatarÈya 
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bhÈsÈya, tesaÑ tÈya tÈya bhÈsÈya. EvaÑ te mÈÓavakÈ chekaÑ byattaÑ 
ÈcariyamÈgamma khippameva sippaÑ uggaÓhanti. Tattha Ècariyo viya 
Buddho BhagavÈ, tayo vedÈ viya kathetabbabhÈve ÔhitÈni tÊÓi piÔakÈni, 
desabhÈsÈkosallamiva sammutiparamatthakosallaÑ, nÈnÈdesabhÈsÈ 
mÈÓavakÈ viya sammutiparamatthavasena paÔivijjhanasamatthÈ 
veneyyasattÈ, Ècariyassa DamiÄabhÈsÈdi-ÈcikkhanaÑ viya Bhagavato 
sammutiparamatthavasena desanÈ veditabbÈ. Œha1 cettha– 

   “Duve saccÈni akkhÈsi, Sambuddho vadataÑ varo. 
   SammutiÑ paramatthaÒca, tatiyaÑ nupalabbhati. 

   Sa~ketavacanaÑ saccaÑ, lokasammutikÈraÓÈ. 
   ParamatthavacanaÑ saccaÑ, dhammÈnaÑ bh|takÈraÓÈ2. 

   TasmÈ vohÈrakusalassa, LokanÈthassa Satthuno.  
   SammutiÑ voharantassa, musÈvÈdo na jÈyatÊ”ti. 

 Apica aÔÔhahi kÈraÓehi BhagavÈ puggalakathaÑ katheti–
hirottappadÊpanatthaÑ kammassakatÈdÊpanatthaÑ 
paccattapurisakÈradÊpanatthaÑ ÈnantariyadÊpanatthaÑ 
brahmavihÈradÊpanatthaÑ pubbenivÈsadÊpanatthaÑ 
dakkhiÓÈvisuddhidÊpanatthaÑ lokasammutiyÈ appahÈnatthaÒcÈti. 
“KhandhadhÈtu-ÈyatanÈni hiriyanti ottappantÊ”ti hi vutte mahÈjano na jÈnÈti, 
sammohamÈpajjati, paÔisattu hoti “kimidaÑ khandhadhÈtu-ÈyatanÈni 
hiriyanti ottappanti nÈmÈ”ti. “ItthÊ hiriyati ottappati, puriso khattiyo 
brahmaÓo devo mÈro”ti vutte pana jÈnÈti, na sammohamÈpajjati, na 
paÔisattu hoti. TasmÈ BhagavÈ hirottappadÊpanatthaÑ puggalakathaÑ 
katheti. 

 “KhandhÈ kammassakÈ, dhÈtuyo ÈyatanÈnÊ”ti vuttepi eseva nayo. 
TasmÈ BhagavÈ kammassakatÈdÊpanatthaÑ puggalakathaÑ katheti. 

 “VeÄuvanÈdayo mahÈvihÈrÈ khandhehi kÈrÈpitÈ, dhÈt|hi ÈyatanehÊ”ti 
vuttepi eseva nayo. TasmÈ BhagavÈ paccattapurisakÈradÊpanatthaÑ 
puggalakathaÑ katheti. 
______________________________________________________________ 
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 “KhandhÈ mÈtaraÑ jÊvitÈ voropenti pitaraÑ arahantaÑ, 
ruhiruppÈdakammaÑ saÑghabhedakammaÑ karonti dhÈtuyo ÈyatanÈnÊ”ti 
vuttepi eseva nayo. TasmÈ BhagavÈ ÈnantariyadÊpanatthaÑ puggalakathaÑ 
katheti. 

 “KhandhÈ mettÈyanti, dhÈtuyo ÈyatanÈnÊ”ti vuttepi eseva nayo. TasmÈ 
BhagavÈ brahmavihÈradÊpanatthaÑ puggalakathaÑ katheti. 

 “KhandhÈ pubbenivÈsamanussaranti, dhÈtuyo ÈyatanÈnÊ”ti vuttepi eseva 
nayo. TasmÈ BhagavÈ pubbenivÈsadÊpanatthaÑ puggalakathaÑ katheti. 

 “KhandhÈ dÈnaÑ paÔiggaÓhanti, dhÈtuyo ÈyatanÈnÊ”ti vuttepi mahÈjano 
na jÈnÈti, sammohaÑ Èpajjati, paÔisattu hoti “kimidaÑ khandhadhÈtu-
ÈyatanÈni paÔiggaÓhanti nÈmÈ”ti. “PuggalÈ paÔiggaÓhanti sÊlavanto 
kalyÈÓadhammÈ”ti vutte pana jÈnÈti, na sammohaÑ Èpajjati, na paÔisattu 
hoti. TasmÈ BhagavÈ dakkhiÓÈvisuddhidÊpanatthaÑ puggalakathaÑ katheti. 

 LokasammutiÑ ca BuddhÈ Bhagavanto nappajahanti, lokasamaÒÒÈya 
lokaniruttiyÈ lokÈbhilÈpe ÔhitÈyeva dhammaÑ desenti. TasmÈ BhagavÈ 
lokasammutiyÈ appahÈnatthampi puggalakathaÑ katheti. 

 Iti eko ca so puggalo cÈti ekapuggalo. KenaÔÔhena ekapuggalo? 
AsadisaÔÔhena guÓavisiÔÔhaÔÔhena asamasamaÔÔhenÈti. So hi dasannaÑ 
pÈramÊnaÑ paÔipÈÔiyÈ ÈvajjanaÑ1 ÈdiÑ katvÈ bodhisambhÈraguÓehi ceva 
BuddhaguÓehi ca sesamahÈjanena asadisoti asadisaÔÔhenapi ekapuggalo. Ye 
cassa te guÓÈ, te sesasattÈnaÑ guÓehi visiÔÔhÈti guÓavisiÔÔhaÔÔhenapi 
ekapuggalo. PurimakÈ SammÈsambuddhÈ sabbasattehi asamÈ, tehi saddhiÑ 
ayameva eko r|pakÈyaguÓehi ceva nÈmakÈyaguÓehi ca samoti 
asamasamaÔÔhenapi ekapuggalo. 

 Loketi tayo lokÈ sattaloko okÈsaloko sa~khÈralokoti. TesaÑ 
vitthÈrakathÈ Visuddhimagge2 vuttÈ. Tesu idha sattaloko adhippeto. 
Sattaloke uppajjamÈnopi cesa na devaloke, na brahmaloke, 
manussalokeyeva uppajjati. 
______________________________________________________________ 
 1. ŒvajjanapaÔipajjanaÑ (Ka) 2. Visuddhi 1. 198 piÔÔhe. 
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Manussalokepi na aÒÒasmiÑ cakkavÈÄe, imasmiÑyeva cakkavÈÄe uppajjati. 
TatrÈpi na sabbaÔÔhÈnesu. 

 “PuratthimÈya disÈya Gaja~galaÑ1 nÈma nigamo, tassa parena 
mahÈsÈlÈ, tato parÈ pacchantimÈ janapadÈ, orato majjhe. 
PuratthimadakkhiÓÈya disÈya SallavatÊ nÈma nadÊ, tato parÈ paccantimÈ 
janapadÈ, orato majjhe. DakkhiÓÈya disÈya SetakaÓÓikaÑ nÈma nigamo, tato 
parÈ paccantimÈ janapadÈ, orato majjhe. PacchimÈya disÈya Th|ÓaÑ nÈma 
brÈhmaÓagÈmo, tato parÈ paccantimÈ janapadÈ, orato majjhe. UttarÈya 
disÈya UsÊraddhajo nÈma pabbato, tato parÈ paccantimÈ janapadÈ, orato 
majjhe”ti2 evaÑ paricchinne ÈyÈmato tiyojanasate vitthÈrato 
aÉÉhateyyayojanasate parikkhepato navayojanasate Majjhimadese uppajjati. 
Na kevalaÒca TathÈgatova, PaccekabuddhÈ aggasÈvakÈ asÊti mahÈtherÈ 
BuddhamÈtÈ BuddhapitÈ cakkavattÊ rÈjÈ aÒÒe ca sÈrappattÈ 
brÈhmaÓagahapatikÈ ettheva uppajjanti. 

 UppajjamÈno uppajjatÊti idaÑ pana ubhayampi vippakatavacanameva. 
UppajjamÈno bahujanahitÈya3 uppajjati, na aÒÒena kÈraÓenÈti evaÑ 
panettha attho veditabbo. Evar|paÒcettha lakkhaÓaÑ na sakkÈ etaÑ aÒÒena 
saddalakkhaÓena paÔibÈhituÑ. 

 Apica uppajjamÈno nÈma, uppajjati nÈma, uppanno nÈmÈti ayamettha 
bhedo veditabbo. Esa hi DÊpa~karapÈdam|lato paÔÔhÈya laddhabyÈkaraÓo 
BuddhakÈrake dhamme pariyesanto dasa pÈramiyo disvÈ “ime dhammÈ 
mayÈ p|retabbÈ”ti katasanniÔÔhÈno dÈnapÈramiÑ p|rentopi uppajjamÈno 
nÈma. SÊlapÈramÊ -pa- upekkhÈpÈramÊti imÈ dasa pÈramiyo p|rentopi, dasa 
upapÈramiyo p|rentopi uppajjamÈno nÈma. Dasa paramatthapÈramiyo 
p|rentopi uppajjamÈnova nÈma. PaÒca mahÈpariccÈge pariccajantopi 
uppajjamÈno nÈma. AttatthacariyaÑ ÒÈtatthacariyaÑ lokatthacariyaÑ4 
p|rayamÈnopi uppajjamÈno nÈma. KappasatasahassÈdhikÈni cattÈri 
asa~khyeyyÈni BuddhakÈrake dhamme matthakaÑ pÈpentopi uppajjamÈno 
nÈma. VessantarattabhÈvaÑ 
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 1. Kaja~galaÑ (SÊ, SyÈ) 2. Vi 3. 287 piÔÔhe. 
 3. Uppajjanto bahujanahitatthÈya (SÊ, SyÈ) 
 4. ©ÈtatthacariyaÑlokatthacariyaÑ buddhicariyaÑ (SÊ), 
 ÒÈtatthacariyaÑ lokatthacariyaÑ BuddhatthacariyaÑ (SyÈ) 
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pahÈya Tusitapure paÔisandhiÑ gahetvÈ saÔÔhivassasatasahassÈdhikÈ 
sattapaÓÓÈsavassakoÔiyo tiÔÔhantopi uppajjamÈno nÈma. DevatÈhi yÈcito 
paÒcamahÈvilokitaÑ viloketvÈ MahÈmÈyÈdeviyÈ kucchimhi paÔisandhiÑ 
gaÓhantopi, an|nÈdhike dasa mÈse gabbhavÈsaÑ vasantopi uppajjamÈno 
nÈma. Ek|natiÑsavassÈni agÈramajjhe tiÔÔhantopi uppajjamÈno nÈma. 
KÈmesu ÈdÊnavaÑ nekkhamme ca ÈnisaÑsaÑ disvÈ RÈhulabhaddassa 
jÈtadivase ChannasahÈyo KaÓÉakaÑ vÈhanavaraÑ1 Èruyha nikkhamantopi 
uppajjamÈnova nÈma. TÊÓi rajjÈni atikkamantopi AnomÈnadÊtÊre 
pabbajantopi uppajjamÈno nÈma. ChabbassÈni mahÈpadhÈnaÑ karontopi 
uppajjamÈno nÈma. Paripakkagate ÒÈÓe oÄÈrikÈhÈraÑ Èharantopi 
uppajjamÈnova nÈma. SÈyanhasamaye VisÈkhapuÓÓamÈya 
MahÈbodhimaÓÉaÑ Èruyha mÈrabalaÑ vidhametvÈ paÔhamayÈme 
pubbenivÈsaÑ anussaritvÈ majjhimayÈme dibbacakkhuÑ parisodhetvÈ 
pacchimayÈmasamanantare dvÈdasa~gaÑ paÔiccasamuppÈdaÑ 
anulomapaÔilomato sammasitvÈ sotÈpattimaggaÑ paÔivijjhantopi 
uppajjamÈnova nÈma. sotÈpattiphalakkhaÓepi sakadÈgÈmimaggakkhaÓepi 
sakadÈgÈmiphalakkhaÓepi anÈgÈmimaggakkhaÓepi anÈgÈmiphalakkhaÓepi 
uppajjamÈnova nÈma. arahattamaggakkhaÓe pana uppajjati nÈma. 
ArahattaphalakkhaÓe uppanno nÈma. BuddhÈnaÑ hi sÈvakÈnaÑ viya na 
paÔipÈÔiyÈ iddhividhaÒÈÓÈdÊni uppajjanti, saheva pana arahattamaggena 
sakalopi sabbaÒÒutaÒÒÈÓÈdi guÓarÈsi Ègatova nÈma hoti. TasmÈ te 
nipphattasabbakiccattÈ2 arahattaphalakkhaÓe uppannÈ nÈma honti. 
Imasmimpi sutte arahattaphalakkhaÓaÑyeva sandhÈya “uppajjatÊ”ti 
veditabbo, uppanno hotÊti ayaÒhettha attho. 

 BahujanahitÈyÈti mahÈjanassa hitatthÈya uppajjati. BahujanasukhÈyÈti 
mahÈjanassa sukhatthÈya uppajjati. LokÈnukampÈyÈti sattalokassa 
anukampaÑ paÔicca uppajjati. KatarasattalokassÈti? Yo TathÈgatassa 
dhammadesanaÑ sutvÈ amatapÈnaÑ pivitvÈ3 dhammaÑ paÔivijjhi, tassa4. 
BhagavatÈ hi MahÈbodhimaÓÉe sattasattÈhaÑ vÊtinÈmetvÈ BodhimaÓÉÈ 
IsipatanaÑ Ègamma “dveme bhikkhave antÈ pabbajitena na 
______________________________________________________________ 
 1. KanthakaÑ hayavaraÑ (SÊ), KanthakaÑ assavaraÑ (SyÈ) 
 2. NibbattasabbakiccattÈ (SÊ) 3. Pivi (SÊ) 4. TassatthÈya (Ka) 
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sevitabbÈ”ti Dhammacakkappavattanasutte1 desite ÈyasmatÈ 
AÒÒÈsikoÓÉaÒÒattherena saddhiÑ aÔÔhÈrasakoÔisa~khÈ brahmÈno 
amatapÈnaÑ piviÑsu, etassa sattalokassa anukampÈya uppanno. 
PaÒcamadivase AnattalakkhaÓasuttantapariyosÈne2 paÒcavaggiyÈ therÈ 
arahatte patiÔÔhahiÑsu, etassapi sattalokassa anukampÈya uppanno. Tato 
YasadÈrakappamukhe paÒcapaÓÓÈsa purise arahatte patiÔÔhÈpesi, tato 
KappÈsikavanasaÓÉe tiÑsa Bhaddavaggiye tayo magge ca tÊÓi phalÈni ca 
sampÈpesi, etassapi sattalokassa anukampÈya uppanno. GayÈsÊse 
ŒdittapariyÈyasuttapariyosÈne3 jaÔilasahassaÑ arahatte patiÔÔhÈpesi, 
TÈlaÔÔhivane BimbisÈrappamukhÈ ekÈdasa nahutÈ brÈhmaÓagahapatikÈ 
Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ sotÈpattiphale patiÔÔhahiÑsu, ekaÑ nahutaÑ 
saraÓesu patiÔÔhitaÑ. TirokuÔÔa-anumodanÈvasÈne caturÈsÊtiyÈ pÈÓasahassehi 
amatapÈnaÑ pÊtaÑ. SumanamÈlÈkÈrasamÈgame caturÈsÊtiyÈ ca. 
DhanapÈlakasamÈgame dasahi pÈÓasahassehi, Khadira~gÈrajÈtakasamÈgame 
caturÈsÊtiyÈ pÈÓasahassehi, Jambuka-ÈjÊvakasamÈgame caturÈsÊtiyÈ ca. 
ŒnandaseÔÔhisamÈgame caturÈsÊtiyÈ ca pÈÓasahassehi amatapÈnaÑ pÊtaÑ. 
PÈsÈÓakacetiye PÈrÈyanasuttantakathÈdivase cuddasa koÔiyo amatapÈnaÑ 
paviÑsu. YamakapÈÔihÈriyadivase vÊsati pÈÓakoÔiyo, TÈvatiÑsabhavane 
PaÓÉukambalasilÈya nisÊditvÈ mÈtaraÑ kÈyasakkhiÑ katvÈ sattappakaraÓaÑ 
abhidhammaÑ desentassa asÊti pÈÓakoÔiyo, devorohane tiÑsa pÈÓakoÔiyo, 
SakkapaÒhasuttante asÊti devatÈsahassÈni amatapÈnaÑ piviÑsu. 
MahÈsamayasuttante Ma~galasuttante C|ÄarÈhulovÈde samacittapaÔipadÈyÈti 
imesu cat|su ÔhÈnesu abhisamayaÑ pattasattÈnaÑ paricchedo natthi. 
Etassapi sattalokassa anukampÈya uppannoti. YÈvajjadivasÈ ito paraÑ 
anÈgate ca sÈsanaÑ nissÈya saggamokkhamagge patiÔÔhahantÈnaÑ vasenÈpi 
ayamattho veditabbo. 

 DevamanussÈnanti na kevalaÑ devamanussÈnaÑyeva, avasesÈnaÑ 
nÈgasupaÓÓÈdÊnampi-atthÈya hitÈya sukhÈyeva uppanno. 
SahetukapaÔisandhike4 

______________________________________________________________ 
 1. Vi 3. 14; SaÑ 3. 368 piÔÔhesu. 2. Vi 3. 18; SaÑ 2. 55 piÔÔhesu. 
 3. Vi 3. 44 piÔÔhe. 4. SahetukapaÔisandhivasena (Ka) 
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pana maggaphalasacchikiriyÈya bhabbe puggale dassetuÑ evaÑ vuttaÑ. 
TasmÈ etesampi atthÈya hitÈya sukhÈyeva uppannoti veditabbo. 

 Katamo ekapuggaloti ayaÑ pucchÈ. PucchÈ ca nÈmesÈ paÒcavidhÈ hoti 
adiÔÔhajotanÈ pucchÈ diÔÔhasaÑsandanÈ pucchÈ vimaticchedanÈ pucchÈ 
anumatipucchÈ kathetukamyatÈpucchÈti. 

 TÈsaÑ idaÑ nÈnattaÑ–katamÈ adiÔÔhajotanÈ pucchÈ. PakatiyÈ 
lakkhaÓaÑ aÒÒÈtaÑ hoti adiÔÔhaÑ atulitaÑ atÊritaÑ avibh|taÑ abhÈvitaÑ, 
tassa ÒÈÓÈya dassanÈya tulanÈya tÊraÓÈya vibh|tatthÈya vibhÈvanatthÈya 
paÒhaÑ pucchati, ayaÑ adiÔÔhajotanÈ pucchÈ. 

 KatamÈ diÔÔhasaÑsandanÈ pucchÈ. PakatiyÈ lakkhaÓaÑ ÒÈtaÑ hoti 
diÔÔhaÑ tulitaÑ tÊritaÑ vibh|taÑ vibhÈvitaÑ, so aÒÒehi paÓÉitehi saddhiÑ 
saÑsandanatthÈya paÒhaÑ pucchati, ayaÑ diÔÔhasaÑsandanÈ pucchÈ. 

 KatamÈ vimaticchedanÈ pucchÈ. PakatiyÈ saÑsayapakkhando hoti 
vimatipakkhando dveÄhakajÈto “evaÑ nu kho, na nu kho, kiÑ nu kho, 
kathaÑ nu kho”ti, so vimaticchedanatthÈya paÒhaÑ pucchati, ayaÑ 
vimaticchedanÈ pucchÈ. 

 KatamÈ anumatipucchÈ. BhagavÈ hi bhikkh|naÑ anumatiyÈ paÒhaÑ 
pucchati “taÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈ”ti, 
aniccaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ 
bhante. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, kallaÑ nu kho 
taÑ samanupassituÑ etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈti, no hetaÑ 
bhanteti, ayaÑ anumatipucchÈ. 

 KatamÈ kathetukamyatÈ pucchÈ. BhagavÈ bhikkh|naÑ 
kathetukamyatÈya paÒhaÑ pucchati “cattÈrome bhikkhave satipaÔÔhÈnÈ. 
Katame cattÈro”ti. AyaÑ kathetukamyatÈpucchÈti1. 

 Tattha BuddhÈnaÑ purimÈ tisso pucchÈ natthi. KasmÈ? BuddhÈnaÑ hi 
tÊsu addhÈsu kiÒci sa~khataÑ addhÈvimuttaÑ vÈ asa~khataÑ adiÔÔhaÑ 
ajÈnitaÑ atulitaÑ atÊritaÑ avibh|taÑ avibhÈvitaÑ nÈma natthi, tasmÈ tesaÑ 
adiÔÔhajotanÈpucchÈ natthi. YaÑ pana BhagavatÈ attano ÒÈÓena paÔividdhaÑ, 
tassa aÒÒena samaÓena vÈ brÈhmaÓena vÈ devena vÈ mÈrena vÈ brahmunÈ 
vÈ saddhiÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 7. 263; Khu 8. 50 piÔÔhesu. 
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saÑsandanakiccaÑ natthi. Tenassa diÔÔhasaÑsandanÈpucchÈ natthi. YasmÈ 
panesa akathaÑkathÊ tiÓÓavicikiccho sabbadhammesu vihatasaÑsayo, 
tenassa vimaticchedanÈpucchÈ natthi. ItarÈ pana dve pucchÈ Bhagavato 
atthi, tÈsu ayaÑ kathetukamyatÈpucchÈti veditabbÈ. 

 IdÈni tÈya pucchÈya puÔÔhaÑ ekapuggalaÑ vibhÈvento TathÈgato 
ArahaÑ SammÈsambuddhoti Èha. Tattha TathÈgatoti aÔÔhahi kÈraÓehi 
BhagavÈ TathÈgato–tathÈ Ègatoti TathÈgato, tathÈ gatoti TathÈgato, 
tathalakkhaÓaÑ Ègatoti TathÈgato, tathadhamme yÈthÈvato abhisambuddhoti 
TathÈgato, tathadassitÈya TathÈgato, tathavÈditÈya TathÈgato, tathÈkÈritÈya 
TathÈgato, abhibhavanaÔÔhena TathÈgatoti. 

 KathaÑ BhagavÈ tathÈ Ègatoti TathÈgato? YathÈ sabbalokahitÈya 
ussukkamÈpannÈ purimakÈ SammÈsambuddhÈ ÈgatÈ, yathÈ VipassÊ BhagavÈ 
Ègato, yathÈ SikhÊ BhagavÈ, yathÈ Vessabh| BhagavÈ, yathÈ Kakusandho 
BhagavÈ, yathÈ KoÓÈgamano BhagavÈ, yathÈ Kassapo BhagavÈ Ègatoti. KiÑ 
vuttaÑ hoti–yena abhinÊhÈrena ete Bhagavanto ÈgatÈ, teneva amhÈkampi 
BhagavÈ Ègato. Atha vÈ yathÈ VipassÊ BhagavÈ -pa- yathÈ Kassapo BhagavÈ 
dÈnapÈramiÑ p|retvÈ, 
sÊlanekkhammapaÒÒÈvÊriyakhantisaccÈdhiÔÔhÈnamettÈ-upekkhÈpÈramiÑ 
p|retvÈ imÈ dasa pÈramiyo dasa upapÈramiyo dasa paramatthapÈramiyoti 
samatiÑsa pÈramiyo p|retvÈ, a~gapariccÈgaÑ 
nayanadhanarajjaputtadÈrapariccÈganti ime paÒca mahÈpariccÈge 
pariccajitvÈ, pubbayogapubbacariyadhammakkhÈnaÒÈtatthacariyÈdayo 
p|retvÈ buddhicariyÈya1 koÔiÑ patvÈ Ègato, tathÈ amhÈkampi BhagavÈ 
Ègato. YathÈ ca VipassÊ BhagavÈ -pa- Kassapo BhagavÈ cattÈro satipaÔÔhÈne 
cattÈro sammappadhÈne cattÈro iddhipÈde paÒcindriyÈni paÒca balÈni satta 
bojjha~ge ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvetvÈ br|hetvÈ Ègato, tathÈ 
amhÈkampi BhagavÈ Ègatoti TathÈgato. 
______________________________________________________________ 
 1. BuddhacariyÈya (Ka) 
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    Yatheva lokamhi Vipassi-Èdayo, 
    SabbaÒÒubhÈvaÑ Munayo idhÈgatÈ. 
    TathÈ ayaÑ SakyamunÊpi Ègato, 
    TathÈgato vuccati tena cakkhumÈti. 

 EvaÑ tathÈ Ègatoti TathÈgato. (1) 

 KathaÑ tathÈ gatoti TathÈgato? YathÈ sampatijÈto VipassÊ BhagavÈ 
gato -pa- Kassapo BhagavÈ gato, kathaÒca so gatoti?1 So hi sampatijÈtova 
samehi pÈdehi pathaviyaÑ patiÔÔhÈya uttarÈbhimukho sattapadavÊtihÈrena 
gato. YathÈha “sampatijÈto Œnanda bodhisatto samehi pÈdehi pathaviyaÑ 
patiÔÔhahitvÈ uttarÈbhimukho sattapadavÊtihÈrena gacchati setamhi chatte 
anudhÈriyamÈne, sabbÈ ca disÈ anuviloketi, ÈsabhiÒca vÈcaÑ bhÈsati 
‘aggohamasmi lokassa, jeÔÔhohamasmi lokassa, seÔÔhohamasmi lokassa, 
ayamantimÈ jÈti, natthi dÈni punabbhavo’ti”2. TaÒcassa gamanaÑ tathaÑ 
ahosi avitathaÑ anekesaÑ visesÈdhigamÈnaÑ pubbanimittabhÈvena. YaÒhi 
so sampatijÈtova samehi pÈdehi patiÔÔhahi, idamassa 
caturiddhipÈdapaÔilÈbhassa pubbanimittaÑ, uttarÈbhimukhabhÈvo pana 
sabbalokuttarabhÈvassa3 pubbanimittaÑ, sattapadavÊtihÈro 
sattabojjha~garatanapaÔilÈbhassa, “suvaÓÓadaÓÉÈ vÊtipatanti cÈmarÈ”ti4 ettha 
vuttacÈmarukkhepo pana sabbatitthiyanimmathanassa pubbanimittaÑ, 
setacchattadhÈraÓaÑ arahattaphalavimuttivaravimalasetacchattapaÔilÈbhassa 
pubbanimittaÑ, sabbadisÈnuvilokanaÑ sabbaÒÒutÈnÈvaraÓaÒÈÓapaÔilÈbhassa 
pubbanimittaÑ, ÈsabhivÈcÈbhÈsanaÑ 
appaÔivattiyavaradhammacakkappavattanassa pubbanimittaÑ. TathÈ ayaÑ 
BhagavÈpi gato. TaÒcassa gamanaÑ tathaÑ ahosi avitathaÑ tesaÑyeva 
visesÈdhigamÈnaÑ pubbanimittabhÈvena. TenÈhu porÈÓÈ– 

    “MuhuttajÈtova GavampatÊ yathÈ, 
    Samehi pÈdehi phusÊ vasundharaÑ. 
    So vikkamÊ satta padÈni Gotamo, 
    SetaÒca chattaÑ anudhÈrayuÑ mar|. 
______________________________________________________________ 
 1. TathÈ ca amhÈkampi BhagavÈ gatoti TathÈgato (Ka) 2. Ma 3. 164 piÔÔhe. 
 3. SabbalokuttarapaÔilÈbhassa (Ka) 4. Khu 1. 386 piÔÔhe. 
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    GantvÈna so satta padÈni Gotamo, 
    DisÈ vilokesi samÈ samantato. 
    AÔÔha~gupetaÑ giramabbhudÊrayi, 
    SÊho yathÈ pabbatamuddhaniÔÔhito”ti. 

 EvaÑ tathÈ gatoti TathÈgato. 

 Atha vÈ yathÈ VipassÊ BhagavÈ -pa- yathÈ Kassapo BhagavÈ, ayampi 
BhagavÈ tatheva nekkhammena kÈmacchandaÑ pahÈya gato, abyÈpÈdena 
byÈpÈdaÑ, ÈlokasaÒÒÈya thinamiddhaÑ, avikkhepena uddhaccakukkuccaÑ, 
dhammavavatthÈnena vicikicchaÑ pahÈya gato, ÒÈÓena avijjaÑ padÈletvÈ 
gato, pÈmojjena aratiÑ vinodetvÈ, paÔhamajjhÈnena nÊvaraÓakavÈÔaÑ 
ugghÈÔetvÈ, dutiyajjhÈnena vitakkavicÈraÑ1 v|pasametvÈ, tatiyajjhÈnena 
pÊtiÑ virÈjetvÈ, catutthajjhÈnena sukhadukkhaÑ pahÈya, 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasamÈpattiyÈ r|pasaÒÒÈpaÔighasaÒÒÈnÈnattasaÒÒÈyo 
samatikkamitvÈ, viÒÒÈÓaÒcÈyatanasamÈpattiyÈ ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒaÑ, 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanasamÈpattiyÈ viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒaÑ, 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasamÈpattiyÈ ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒaÑ 
samatikkamitvÈ gato. 

 AniccÈnupassanÈya niccasaÒÒaÑ pahÈya, dukkhÈnupassanÈya 
sukhasaÒÒaÑ, anattÈnupassanÈya attasaÒÒaÑ, nibbidÈnupassanÈya nandiÑ, 
virÈgÈnupassanÈya rÈgaÑ, nirodhÈnupassanÈya samudayaÑ, 
paÔinissaggÈnupassanÈya2 ÈdÈnaÑ khayÈnupassanÈya ghanasaÒÒaÑ, 
vayÈnupassanÈya Èy|hanaÑ, vipariÓÈmÈnupassanÈya dhuvasaÒÒaÑ, 
animittÈnupassanÈya nimittasaÒÒaÑ, appaÓihitÈnupassanÈya paÓidhiÑ, 
suÒÒatÈnupassanÈya abhinivesaÑ, adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya 
sÈrÈdÈnÈbhinivesaÑ, yathÈbh|taÒÈÓadassanena sammohÈbhinivesaÑ, 
ÈdÊnavÈnupassanÈya ÈlayÈbhinivesaÑ, paÔisa~khÈnupassanÈya 
appaÔisa~khaÑ, vivaÔÔÈnupassanÈya saÑyogÈbhinivesaÑ, sotÈpattimaggena 
diÔÔhekaÔÔhe kilese bhaÒjitvÈ, sakadÈgÈmimaggena oÄÈrike kilese pahÈya, 
anÈgÈmimaggena aÓusahagate kilese samugghÈtetvÈ, arahattamaggena 
sabbakilese samucchinditvÈ gato. Evampi tathÈ gatoti TathÈgato. (2) 
______________________________________________________________ 
 1. VitakkavicÈradh|maÑ (SÊ) 2. UpasamÈnupassanÈya (SÊ, SyÈ) 
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 KathaÑ tathalakkhaÓaÑ Ègatoti TathÈgato? PathavÊdhÈtuyÈ 
kakkhaÄattalakkhaÓaÑ tathaÑ avitathaÑ, ÈpodhÈtuyÈ paggharaÓalakkhaÓaÑ, 
tejodhÈtuyÈ uÓhattalakkhaÓaÑ, vÈyodhÈtuyÈ vitthambhanalakkhaÓaÑ, 
ÈkÈsadhÈtuyÈ asamphuÔÔhalakkhaÓaÑ, viÒÒÈÓadhÈtuyÈ vijÈnanalakkhaÓaÑ. 

 R|passa ruppanalakkhaÓaÑ, vedanÈya vedayitalakkhaÓaÑ, saÒÒÈya 
saÒjÈnanalakkhaÓaÑ, sa~khÈrÈnaÑ abhisa~kharaÓalakkhaÓaÑ, viÒÒÈÓassa 
vijÈnanalakkhaÓaÑ. 

 Vitakkassa abhiniropanalakkhaÓaÑ, vicÈrassa anumajjanalakkhaÓaÑ, 
pÊtiyÈ pharaÓalakkhaÓaÑ, sukhassa sÈtalakkhaÓaÑ, cittekaggatÈya 
avikkhepalakkhaÓaÑ, phassassa phusanalakkhaÓaÑ. 

 Saddhindriyassa adhimokkhalakkhaÓaÑ, vÊriyindriyassa 
paggahalakkhaÓaÑ, satindriyassa upaÔÔhÈnalakkhaÓaÑ, samÈdhindriyassa 
avikkhepalakkhaÓaÑ, paÒÒindriyassa pajÈnanalakkhaÓaÑ. 

 SaddhÈbalassa assaddhiye akampiyalakkhaÓaÑ, vÊriyabalassa kosajje, 
satibalassa muÔÔhassacce, samÈdhibalassa uddhacce, paÒÒÈbalassa avijjÈya 
akampiyalakkhaÓaÑ. 

 Satisambojjha~gassa upaÔÔhÈnalakkhaÓaÑ, 
dhammavicayasambojjha~gassa pavicayalakkhaÓaÑ, vÊriyasambojjha~gassa 
paggahalakkhaÓaÑ, pÊtisambojjha~gassa pharaÓalakkhaÓaÑ, 
passaddhisambojjha~gassa v|pasamalakkhaÓaÑ, samÈdhisambojjha~gassa 
avikkhepalakkhaÓaÑ, upekkhÈsambojjha~gassa paÔisa~khÈnalakkhaÓaÑ. 

 SammÈdiÔÔhiyÈ dassanalakkhaÓaÑ, sammÈsa~kappassa 
abhiniropanalakkhaÓaÑ, sammÈvÈcÈya pariggahalakkhaÓaÑ, 
sammÈkammantassa samuÔÔhÈnalakkhaÓaÑ, sammÈ-ÈjÊvassa 
vodÈnalakkhaÓaÑ, sammÈvÈyÈmassa paggahalakkhaÓaÑ, sammÈsatiyÈ 
upaÔÔhÈnalakkhaÓaÑ, sammÈsamÈdhissa avikkhepalakkhaÓaÑ. 

 AvijjÈya aÒÒÈÓalakkhaÓaÑ, sa~khÈrÈnaÑ cetanÈlakkhaÓaÑ, viÒÒÈÓassa 
vijÈnanalakkhaÓaÑ, nÈmassa namanalakkhaÓaÑ, r|passa 
ruppanalakkhaÓaÑ, saÄÈyatanassa ÈyatanalakkhaÓaÑ, phassassa 
phusanalakkhaÓaÑ, vedanÈya vedayitalakkhaÓaÑ, taÓhÈya hetulakkhaÓaÑ, 
upÈdÈnassa gahaÓalakkhaÓaÑ, bhavassa Èy|hanalakkhaÓaÑ, jÈtiyÈ 
nibbattilakkhaÓaÑ, jarÈya jÊraÓalakkhaÓaÑ, maraÓassa cutilakkhaÓaÑ. 
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 DhÈt|naÑ suÒÒatÈlakkhaÓaÑ, ÈyatanÈnaÑ ÈyatanalakkhaÓaÑ, 
satipaÔÔhÈnÈnaÑ upaÔÔhÈnalakkhaÓaÑ, sammappadhÈnÈnaÑ 
padahanalakkhaÓaÑ, iddhipÈdÈnaÑ ijjhanalakkhaÓaÑ, indriyÈnaÑ 
adhipatilakkhaÓaÑ, balÈnaÑ akampiyalakkhaÓaÑ, bojjha~gÈnaÑ 
niyyÈnalakkhaÓaÑ, maggassa hetulakkhaÓaÑ. 

 SaccÈnaÑ tathalakkhaÓaÑ, samathassa avikkhepalakkhaÓaÑ, 
vipassanÈya anupassanÈlakkhaÓaÑ, samathavipassanÈnaÑ 
ekarasalakkhaÓaÑ, yuganaddhÈnaÑ anativattanalakkhaÓaÑ. 

 SÊlavisuddhiyÈ saÑvaraÓalakkhaÓaÑ, cittavisuddhiyÈ 
avikkhepalakkhaÓaÑ, diÔÔhivisuddhiyÈ dassanalakkhaÓaÑ. 

 Khaye ÒÈÓassa samucchedalakkhaÓaÑ, anuppÈde ÒÈÓassa 
passaddhilakkhaÓaÑ. 

 Chandassa m|lalakkhaÓaÑ, manasikÈrassa samuÔÔhÈnalakkhaÓaÑ, 
phassassa samodhÈnalakkhaÓaÑ, vedanÈya samosaraÓalakkhaÓaÑ, 
samÈdhissa pamukhalakkhaÓaÑ, satiyÈ ÈdhipateyyalakkhaÓaÑ, paÒÒÈya 
tatuttariyalakkhaÓaÑ, vimuttiyÈ sÈralakkhaÓaÑ, amatogadhassa nibbÈnassa 
pariyosÈnalakkhaÓaÑ tathaÑ avitathaÑ. EvaÑ tathalakkhaÓaÑ ÒÈÓagatiyÈ 
Ègato avirajjhitvÈ patto anuppattoti TathÈgato. EvaÑ tathalakkhaÓaÑ Ègatoti 
TathÈgato. (3) 

 KathaÑ tathadhamme yÈthÈvato abhisambuddhoti TathÈgato? 
TathadhammÈ nÈma cattÈri ariyasaccÈni. YathÈha “cattÈrimÈni bhikkhave 
tathÈni avitathÈni anaÒÒathÈni. KatamÈni cattÈri, ‘idaÑ dukkhan’ti 
bhikkhave tathametaÑ avitathametaÑ anaÒÒathametan”ti1 vitthÈro. TÈni ca 
BhagavÈ abhisambuddho, tasmÈ tathÈnaÑ abhisambuddhattÈ TathÈgatoti 
vuccati. Abhisambodhattho hi ettha gatasaddo. 

 Apica jarÈmaraÓassa jÈtipaccayasambh|tasamudÈgataÔÔho tatho avitatho 
anaÒÒatho -pa-. Sa~khÈrÈnaÑ avijjÈpaccayasambh|tasamudÈgataÔÔho tatho 
avitatho anaÒÒatho. TathÈ avijjÈya sa~khÈrÈnaÑ paccayaÔÔho, sa~khÈrÈnaÑ 
viÒÒÈÓassa paccayaÔÔho -pa-. JÈtiyÈ jarÈmaraÓassa paccayaÔÔho tatho 
avitatho anaÒÒatho. TaÑ sabbaÑ BhagavÈ abhisambuddho. 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 3. 377 piÔÔhe. 
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TasmÈpi tathÈnaÑ dhammÈnaÑ abhisambuddhattÈ TathÈgatoti vuccati. 
EvaÑ tathadhamme yÈthÈvato abhisambuddhoti TathÈgato. (4) 

 KathaÑ tathadassitÈya TathÈgato? BhagavÈ yaÑ sadevake loke -pa- 
sadevamanussÈya aparimÈÓÈsu lokadhÈt|su aparimÈÓÈnaÑ sattÈnaÑ 
cakkhudvÈre ÈpÈthaÑ ÈgacchantaÑ r|pÈrammaÓaÑ nÈma atthi, taÑ 
sabbÈkÈrato jÈnÈti passati. EvaÑ jÈnatÈ passatÈ ca tena taÑ 
iÔÔhÈniÔÔhÈdivasena vÈ diÔÔhasutamutaviÒÒÈtesu labbhamÈnakapadavasena vÈ 
“katamaÑ taÑ r|paÑ r|pÈyatanaÑ, yaÑ r|paÑ catunnaÑ mahÈbh|tÈnaÑ 
upÈdÈya vaÓÓanibhÈ sanidassanaÑ sappaÔighaÑ nÊlaÑ pÊtakan”ti-ÈdinÈ1 
nayena anekehi nÈmehi terasahi vÈrehi dvepaÒÒÈsÈya nayehi vibhajjamÈnaÑ 
tathameva hoti, vitathaÑ natthi. Esa nayo sotadvÈrÈdÊsupi 
ÈpÈthamÈgacchantesu saddÈdÊsu. VuttaÒhetaÑ BhagavatÈ “yaÑ bhikkhave 
sadevakassa lokassa -pa- sadevamanussÈya diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ 
pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, tamahaÑ jÈnÈmi, tamahaÑ 
abbhaÒÒÈsiÑ, taÑ TathÈgatassa viditaÑ, taÑ TathÈgato na upaÔÔhÈsÊ”ti2. 
EvaÑ tathadassitÈya TathÈgato. Tattha tathadassÊ-atthe TathÈgatoti 
padasambhavo veditabbo. (5) 

 KathaÑ tathavÈditÈya TathÈgato? YaÑ rattiÑ BhagavÈ BodhimaÓÉe 
AparÈjitapalla~ke nisinno tiÓÓaÑ mÈrÈnaÑ matthakaÑ madditvÈ anuttaraÑ 
sammÈsambodhiÑ abhisambuddho, yaÒca rattiÑ yamakasÈlÈnaÑ antare 
anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ parinibbÈyi, etthantare 
paÒcacattÈlÊsavassaparimÈÓe kÈle paÔhamabodhiyÈpi majjhimabodhiyÈpi 
pacchimabodhiyÈpi yaÑ BhagavatÈ bhÈsitaÑ SuttaÑ GeyyaÑ -pa- 
VedallaÑ, sabbaÑ taÑ atthato ca byaÒjanato ca anupavajjaÑ an|naÑ 
anadhikaÑ sabbÈkÈraparipuÓÓaÑ rÈgamadanimmadanaÑ 
dosamohamadanimmadanaÑ, natthi tattha vÈlaggamattampi avakkhalitaÑ3, 
sabbaÑ taÑ ekamuddikÈya laÒchitaÑ viya ekanÈÄikÈya mitaÑ viya 
ekatulÈya tulitaÑ viya ca tathameva hoti avitathaÑ. TenÈha “yaÒca Cunda 
rattiÑ TathÈgato anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ abhisambujjhati, yaÒca rattiÑ 
anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ parinibbÈyati, yaÑ etasmiÑ antare 
______________________________________________________________ 
 1. Abhi 1. 162 piÔÔhe. 2. AÑ 1. 333 piÔÔhe. 3. PakkhalitaÑ (Ka) 
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bhÈsati lapati niddisati, sabbaÑ taÑ tatheva hoti no aÒÒathÈ. TasmÈ 
TathÈgatoti vuccatÊ”ti1. Gadattho hi ettha gatasaddo. EvaÑ tathavÈditÈya 
TathÈgato. 

 Apica ÈgadanaÑ Ègado, vacananti attho. Tatho aviparÊto Ègado assÈti 
dakÈrassa takÈraÑ katvÈ TathÈgatoti evampetasmiÑ atthe padasiddhi 
veditabbÈ. (6) 

 KathaÑ tathÈkÈritÈya TathÈgato? (  )2 Bhagavato hi vÈcÈya kÈyo 
anulometi kÈyassapi vÈcÈ, tasmÈ yathÈvÈdÊ tathÈkÈrÊ yathÈkÈrÊ tathÈvÈdÊ ca 
hoti. EvaÑ bh|tassa cassa yathÈ vÈcÈ, kÈyopi tathÈ gato, pavattoti attho. 
YathÈ ca kÈyo, vÈcÈpi tathÈ gatÈti TathÈgato. TenevÈha “yathÈvÈdÊ 
bhikkhave TathÈgato tathÈkÈrÊ, yathÈkÈrÊ tathÈvÈdÊ. Iti yathÈvÈdÊ tathÈkÈrÊ, 
yathÈkÈrÊ tathÈvÈdÊ. TasmÈ ‘TathÈgato’ti vuccatÊ”ti3. EvaÑ tathÈkÈritÈya 
TathÈgato. (7) 

 KathaÑ abhibhavanaÔÔhena TathÈgato? Upari BhavaggaÑ heÔÔhÈ 
AvÊciÑ pariyantaÑ katvÈ tiriyaÑ aparimÈÓÈsu lokadhÈt|su sabbasatte 
abhibhavati sÊlenapi samÈdhinÈpi paÒÒÈyapi vimuttiyÈpi, na tassa tulÈ vÈ 
pamÈÓaÑ vÈ atthi, atulo appameyyo anuttaro rÈjarÈjo4 devadevo 
sakkÈnamatisakko brahmÈnamatibrahmÈ. TenÈha “sadevake loke bhikkhave 
-pa- sadevamanussÈya TathÈgato abhibh| anabhibh|to aÒÒadatthu daso 
vasavattÊ. TasmÈ ‘TathÈgato’ti vuccatÊ”ti3. 

 TatrevaÑ padasiddhi veditabbÈ–agado viya agado. Ko panesa? 
DesanÈvilÈso ceva puÒÒussayo ca. Tena hesa mahÈnubhÈvo bhisakkÈ 
dibbÈgadena sappe viya sabbaparappavÈdino sadevakaÒca lokaÑ 
abhibhavati. Iti sabbalokÈbhibhavane tatho aviparÊto desanÈvilÈso ceva 
puÒÒussayo ca agado assÈti dakÈrassa takÈraÑ katvÈ TathÈgatoti veditabbo. 
EvaÑ abhibhavanaÔÔhena TathÈgato. (8) 
______________________________________________________________ 
 1. DÊ 3. 111 piÔÔhe. 2. (BhagavÈ hi yaÑ vÈcaÑ bhÈsati, tatheva kÈyena karoti) (Ka) 
 3. AÑ 1. 332 piÔÔhe. 4. RÈjÈtirÈjÈ (Ka) 
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 Apica tathÈya gatotipi TathÈgato, tathaÑ gatotipi TathÈgato, gatoti 
avagato atÊto patto paÔipannoti attho. Tattha sakalalokaÑ tÊraÓapariÒÒÈya 
tathÈya gato avagatoti TathÈgato. LokasamudayaÑ pahÈnapariÒÒÈya tathÈya 
gato atÊtoti TathÈgato, lokanirodhaÑ sacchikiriyÈya tathÈya gato pattoti 
TathÈgato, lokanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ tathÈya gato paÔipannoti 
TathÈgato. Tena yaÑ vuttaÑ BhagavatÈ– 

“Loko bhikkhave TathÈgatena abhisambuddho, lokasmÈ TathÈgato 
visaÑyutto. Lokasamudayo bhikkhave TathÈgatena abhisambuddho, 
lokasamudayo TathÈgatassa pahÊno. Lokanirodho bhikkhave 
TathÈgatena abhisambuddho, lokanirodho TathÈgatassa sacchikato. 
LokanirodhagÈminÊ paÔipadÈ bhikkhave TathÈgatena abhisambuddhÈ, 
lokanirodhagÈminÊ paÔipadÈ TathÈgatassa bhÈvitÈ. YaÑ bhikkhave 
sadevakassa lokassa -pa- sabbaÑ taÑ TathÈgatena abhisambuddhaÑ. 
TasmÈ ‘TathÈgato’ti vuccatÊ”ti1. 

 Tassapi evaÑ attho veditabbo. Idampi ca TathÈgatassa 
TathÈgatabhÈvadÊpane mukhamattameva, sabbÈkÈrena pana TathÈgatova 
TathÈgatassa TathÈgatabhÈvaÑ vaÓÓeyya. 

 ArahaÑ SammÈsambuddhoti padadvaye pana ÈrakattÈ, arÊnaÑ arÈnaÒca 
hatattÈ, paccayÈdÊnaÑ arahattÈ, pÈpakaraÓe rahÈbhÈvÈti imehi tÈva kÈraÓehi 
Arahanti veditabbo. SammÈ sÈmaÒca sabbadhammÈnaÑ buddhattÈ pana 
SammÈsambuddhoti ayamettha sa~khepo, vitthÈrato panetaÑ padadvayaÑ 
Visuddhimagge2 BuddhÈnussativaÓÓanÈyaÑ pakÈsitanti. 
 
 171. Dutiye pÈtubhÈvoti uppatti nipphatti. Dullabho lokasminti 
imasmiÑ sattaloke dullabho sudullabho paramadullabho. KasmÈ dullabhoti? 
EkavÈraÑ dÈnapÈramiÑ p|retvÈ Buddhena bhavituÑ na sakkÈ, dve vÈre 
dasa vÈre vÊsati vÈre paÒÒÈsa vÈre vÈrasataÑ vÈrasahassaÑ 
vÈrasatasahassaÑ vÈrakoÔisatasahassampi dÈnapÈramiÑ p|retvÈ Buddhena 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 1. 331 piÔÔhe. 2. Visuddhi 1. 191 piÔÔhe. 
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bhavituÑ na sakkÈ. TathÈ ekadivasaÑ dve divase dasa divase vÊsati divase 
paÒÒÈsa divase divasasataÑ divasasahassaÑ divasasatasahassaÑ 
divasakoÔisatasahassaÑ. EkamÈsaÑ dve mÈse -pa- mÈsakoÔisatasahassaÑ. 
EkasaÑvaccharaÑ dve saÑvacchare -pa- saÑvaccharakoÔisatasahassaÑ. 
EkakappaÑ dve kappe -pa- kappakoÔisatasahassaÑ. KappÈnaÑ ekaÑ 
asa~khyeyyaÑ dve asa~khyeyyÈni tÊÓi asa~khyeyyÈni dÈnapÈramiÑ p|retvÈ 
Buddhena bhavituÑ na sakkÈ. SÊlapÈramÊnekkhammapÈramÊ -pa- 
upekkhÈpÈramÊsupi eseva nayo. PacchimakoÔiyÈ pana 
kappasatasahassÈdhikÈni cattÈri asa~khyeyyÈni dasa pÈramiyo p|retvÈ 
Buddhena bhavituÑ sakkÈti iminÈ kÈraÓena dullabho. 
 
 172. Tatiye acchariyamanussoti acchariyo manusso. Acchariyoti 
andhassa pabbatÈrohaÓaÑ viya niccaÑ na hotÊti attho. AyaÑ tÈva 
saddanayo. AyaÑ pana AÔÔhakathÈnayo–accharÈyoggoti acchariyo, 
accharaÑ paharitvÈ passitabboti attho. Apica “TathÈgatassa bhikkhave 
Arahato SammÈsambuddhassa pÈtubhÈvÈ cattÈro acchariyÈ abbhutÈ dhammÈ 
pÈtubhavantÊ”ti1 evamÈdÊhi anekehi acchariyabbhutadhammehi 
samannÈgatattÈpi acchariyamanusso. ŒciÓÓamanussotipi acchariyamanusso. 

 AbhinÊhÈrassa hi sampÈdake aÔÔha dhamme samodhÈnetvÈ 
Ekabuddhassa sammukhe MahÈbodhimaÓÉe mÈnasaÑ bandhitvÈ nisajjanaÑ 
nÈma2 na aÒÒassa kassaci ÈciÓÓaÑ, sabbaÒÒubodhisattasseva ÈciÓÓaÑ. 
TathÈ BuddhÈnaÑ santike byÈkaraÓaÑ labhitvÈ anivattakena hutvÈ 
vÊriyÈdhiÔÔhÈnaÑ adhiÔÔhÈya BuddhakÈrakadhammÈnaÑ p|raÓampi na 
aÒÒassa kassaci ÈciÓÓaÑ, sabbaÒÒubodhisattasseva ÈciÓÓaÑ. TathÈ 
pÈramiyo gabbhaÑ gaÓhÈpetvÈ VessantarattabhÈvasadise attabhÈve ÔhatvÈ 
sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitÈnaÑ hatthÊnaÑ sattasatÈni assÈnaÑ sattasatÈnÊti 
evaÑ sattasatakamahÈdÈnaÑ datvÈ JÈlikumÈrasadisaÑ puttaÑ 
KaÓhÈjinÈsadisaÑ dhÊtaraÑ MaddÊdevisadisaÑ bhariyaÒca dÈnamukhe 
niyyÈtetvÈ yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ dutiye attabhÈve Tusitabhavane 
paÔisandhiggahaÓampi na aÒÒassa kassaci ÈciÓÓaÑ, sabbaÒÒubodhisattasseva 
ÈciÓÓaÑ. Tusitapure yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ devatÈnaÑ ÈyÈcanaÑ 
sampaÔicchitvÈ paÒcamahÈvilokanaÑ viloketvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 1. 446 piÔÔhe. 2. NipajjanaÑ nÈma (SÊ, Ka) 
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satassa sampajÈnassa TusitapurÈ cavitvÈ mahÈbhogakule 
paÔisandhiggahaÓampi na aÒÒassa kassaci ÈciÓÓaÑ, sabbaÒÒubodhisattasseva 
ÈciÓÓaÑ. TathÈ paÔisandhiggahaÓadivase dasasahassilokadhÈtukampanampi, 
satassa sampajÈnassa mÈtukucchiyaÑ nivÈsopi, satassa sampajÈnassa 
mÈtukucchito nikkhamanadivase dasasahassilokadhÈtukampanampi, 
sampatijÈtassa sattapadavÊtihÈragamanampi, dibbasetacchattadhÈraÓampi, 
dibbavÈÄabÊjanukkhepopi, sabbadisÈsu sÊhavilokanaÑ viloketvÈ attanÈ 
paÔisamaÑ kaÒci sattaÑ adisvÈ ‘aggohamasmi lokassÈ”ti evaÑ 
sÊhanÈdanadanampi, paripÈkagate ÒÈÓe mahÈsampattiÑ pahÈya 
mahÈbhinikkhamanampi, MahÈbodhimaÓÉe palla~kena nisinnassa 
mÈravijayaÑ ÈdiÑ katvÈ pubbenivÈsÈnussatidibbacakkhuvisodhanÈni katvÈ 
pacc|sasamaye sabbaÒÒutaÒÒÈÓaguÓarÈsipaÔividdhakkhaÓe 
dasasahassilokadhÈtukampanampi, paÔhamadhammadesanÈya anuttaraÑ 
tiparivaÔÔaÑ dhammacakkappavattanampÊti evamÈdi sabbaÑ na aÒÒassa 
kassaci ÈciÓÓaÑ, SabbaÒÒubuddhasseva ÈciÓÓaÑ. EvaÑ ÈciÓÓamanussotipi 
acchariyamanusso. 
 
 173. Catutthe kÈlakiriyÈti ekasmiÑ kÈle pÈkaÔÈ kiriyÈti kÈlakiriyÈ. 
TathÈgato hi paÒcacattÈlÊsa vassÈni ÔhatvÈ tÊÓi piÔakÈni paÒca nikÈye 
nava~gaÑ SatthusÈsanaÑ caturÈsÊti dhammakkhandhasahassÈni pakÈsetvÈ 
mahÈjanaÑ nibbÈnaninnaÑ nibbÈnapoÓaÑ katvÈ yamakasÈlÈnamantare 
nipanno bhikkhusaÑghaÑ ÈmantetvÈ appamÈdena ovaditvÈ sato sampajÈno 
anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ parinibbÈyi. Ayamassa kiriyÈ1 yÈvajjatanÈ 
pÈkaÔÈti ekasmiÑ kÈle pÈkaÔÈ kiriyÈti kÈlakiriyÈ. AnutappÈ2 hotÊti 
anutÈpakarÈ hoti. Tattha cakkavattiraÒÒo kÈlakiriyÈ ekacakkavÈÄe 
devamanussÈnaÑ anutÈpakarÈ hoti. BuddhÈnaÑ kÈlakiriyÈ 
dasasahassacakkavÈÄesu devamanussÈnaÑ anutÈpakarÈ hoti. Tena vuttaÑ 
“bahuno janassa anutappÈ hotÊ”ti. 
 
 174. PaÒcame adutiyoti dutiyassa Buddhassa abhÈvo adutiyo. CattÈro hi 
buddhÈ sutabuddho catusaccabuddho Paccekabuddho SabbaÒÒubuddhoti. 
Tattha bahussuto bhikkhu sutabuddho nÈma. KhÊÓÈsavo catusaccabuddho 
_____________________________________________________________ 
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nÈma. KappasatasahassÈdhikÈni dve asa~khyeyyÈni pÈramiyo p|retvÈ 
sÈmaÑ paÔividdhapaccekabodhiÒÈÓo Paccekabuddho nÈma. 
KappasatasahassÈdhikÈni cattÈri vÈ aÔÔha vÈ soÄasa vÈ asa~khyeyyÈni 
pÈramiyo p|retvÈ tiÓÓaÑ mÈrÈnaÑ matthakaÑ madditvÈ 
paÔividdhasabbaÒÒutaÒÒÈÓo SabbaÒÒubuddho nÈma. Imesu cat|su buddhesu 
SabbaÒÒubuddhova adutiyo nÈma. Na hi tena saddhiÑ aÒÒo 
SabbaÒÒubuddho nÈma uppajjati. 

 AsahÈyoti attabhÈvena vÈ paÔividdhadhammehi vÈ sadiso sahÈyo nÈma 
assa natthÊti asahÈyo. “LaddhasahÈyo kho pana so BhagavÈ sekhÈnaÒceva 
paÔipadÈnan”ti iminÈ pana pariyÈyena sekhÈsekhÈ BuddhÈnaÑ sahÈyÈ nÈma 
honti. AppaÔimoti paÔimÈ vuccati attabhÈvo, tassa attabhÈvasadisÈ aÒÒÈ 
paÔimÈ natthÊti appaÔimo. YÈpi ca manussÈ suvaÓÓarajatÈdimayÈ paÔimÈ 
karonti, tÈsu vÈlaggamattampi okÈsaÑ TathÈgatassa attabhÈvasadisaÑ 
kÈtuÑ samattho nÈma natthÊti sabbathÈpi appaÔimo. 

 AppaÔisamoti attabhÈvenevassa paÔisamo nÈma koci natthÊti appaÔisamo. 
AppaÔibhÈgoti ye TathÈgatena “cattÈro satipaÔÔhÈnÈ”ti-ÈdinÈ nayena dhammÈ 
desitÈ, tesu “na cattÈro satipaÔÔhÈnÈ, tayo vÈ paÒca vÈ”ti-ÈdinÈ nayena 
paÔibhÈgaÑ kÈtuÑ samattho nÈma natthÊti appaÔibhÈgo. AppaÔipuggaloti 
aÒÒo koci “ahaÑ Buddho”ti evaÑ paÔiÒÒaÑ kÈtuÑ1 samattho puggalo 
natthÊti appaÔipuggalo. Asamoti appaÔipuggalattÈva sabbasattehi asamo. 
Asamasamoti asamÈ vuccanti atÊtÈnÈgatÈ SabbaÒÒubuddhÈ, tehi asamehi 
samoti asamasamo. 

 DvipadÈnaÑ aggoti SammÈsambuddho apadÈnaÑ dvipadÈnaÑ 
catuppadÈnaÑ bahuppadÈnaÑ r|pÊnaÑ ar|pÊnaÑ saÒÒÊnaÑ asaÒÒÊnaÑ 
nevasaÒÒÊnÈsaÒÒÊnaÑ sattÈnaÑ aggova, kasmÈ idha dvipadÈnaÑ aggoti 
vutto? SeÔÔhataravasena. ImasmiÑ hi loke seÔÔho nÈma uppajjamÈno 
apadacatuppadabahuppadesu na uppajjati, dvipadesuyeva uppajjati. 
Kataradvipadves|ti? Manussesu ceva devesu ca. Manussesu uppajjamÈno 
tisahassimahÈsahassilokadhÈtuÑ vase vattetuÑ 
______________________________________________________________ 
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samattho Buddho hutvÈ uppajjati. Devesu uppajjamÈno 
dasasahassilokadhÈtuÑ VasavattÊ mahÈbrÈhmÈ hutvÈ uppajjati. So tassa 
kappiyakÈrako vÈ ÈrÈmiko vÈ sampajjati. Iti tatopi seÔÔhataravasenesa 
dvipadÈnaÑ aggoti vutto. 
 
 175-186. ChaÔÔhÈdÊsu ekapuggalassa bhikkhave pÈtubhÈvÈ mahato 
cakkhussa pÈtubhÈvo hotÊti bhikkhave ekapuggalassa TathÈgatassa Arahato 
SammÈsambuddhassa pÈtubhÈvena mahantassa cakkhussa pÈtubhÈvo hoti. 
TasmiÑ puggale pÈtubh|te taÑ pÈtubh|tameva hoti, na vinÈ tassa 
pÈtubhÈvena pÈtubhavati. PÈtubhÈvoti uppatti nipphatti. Katamassa 
cakkhussÈti? PaÒÒÈcakkhussa. KÊvar|passÈti? SÈriputtattherassa 
vipassanÈpaÒÒÈsadisassa MahÈmoggallÈnattherassa 
samÈdhipaÒÒÈsadisassÈti. ŒlokÈdÊsupi eseva nayo. UbhinnaÑ 
aggasÈvakÈnaÑ paÒÒÈ-Èlokasadisoyeva hi ettha Èloko, paÒÒÈ-
obhÈsasadisoyeva obhÈso adhippeto. “Mahato cakkhussa, mahato Èlokassa, 
mahato obhÈsassÈ”ti imÈni ca pana tÊÓipi lokiyalokuttaramissakÈni 
kathitÈnÊti veditabbÈni. 

 ChannaÑ anuttariyÈnanti uttaritaravirahitÈnaÑ channaÑ 
uttamadhammÈnaÑ. Tattha dassanÈnuttariyaÑ savanÈnuttariyaÑ 
lÈbhÈnuttariyaÑ sikkhÈnuttariyaÑ pÈricariyÈnuttariyaÑ anussatÈnuttariyanti 
imÈni cha anuttariyÈni. ImesaÑ pÈtubhÈvo hotÊti attho. ŒyasmÈ hi 
Œnandatthero sÈyaÑpÈtaÑ TathÈgataÑ cakkhuviÒÒÈÓena daÔÔhuÑ labhati, 
idaÑ dassanÈnuttariyaÑ. AÒÒopi sotÈpanno vÈ sakadÈgÈmÊ vÈ anÈgÈmÊ vÈ 
Œnandatthero viya TathÈgataÑ dassanÈya labhati, idampi 
dassanÈnuttariyaÑ. Aparo pana puthujjanakalyÈÓako Œnandatthero viya 
DasabalaÑ dassanÈya labhitvÈ taÑ dassanaÑ vaÉÉhetvÈ sotÈpattimaggaÑ 
pÈpeti, idaÑ dassanameva nÈma, m|ladassanaÑ pana dassanÈnuttariyaÑ 
nÈma. 

 Œnandattheroyeva ca abhikkhaÓaÑ Dasabalassa vacanaÑ sotaviÒÒÈÓena 
sotuÑ labhati, idaÑ savanÈnuttariyaÑ. AÒÒepi sotÈpannÈdayo Œnandatthero 
viya TathÈgatassa vacanaÑ savanÈya labhanti, idampi savanÈnuttariyaÑ. 
Aparo pana puthujjanakalyÈÓako Œnandatthero viya 
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TathÈgatassa vacanaÑ sotuÑ labhitvÈ taÑ savanaÑ vaÉÉhetvÈ 
sotÈpattimaggaÑ pÈpeti, idaÑ savanameva nÈma, m|lasavanaÑ pana 
savanÈnuttariyaÑ nÈma. 

 Œnandattheroyeva ca Dasabale saddhaÑ paÔilabhati, idaÑ 
lÈbhÈnuttariyaÑ. AÒÒepi sotÈpannÈdayo Œnandatthero viya Dasabale 
saddhÈpaÔilÈbhaÑ labhanti, idampi lÈbhÈnuttariyaÑ. Aparo pana 
puthujjanakalyÈÓako Œnandatthero viya Dasabale saddhÈpaÔilÈbhaÑ labhitvÈ 
taÑ lÈbhaÑ vaÉÉhetvÈ sotÈpattimaggaÑ pÈpeti, ayaÑ lÈbhoyeva nÈma, 
m|lalÈbho pana lÈbhÈnuttariyaÑ nÈma. 

 Œnandattheroyeva ca Dasabalassa sÈsane tisso sikkhÈ sikkhati, idaÑ 
sikkhÈnuttariyaÑ. AÒÒepi sotÈpannÈdayo Œnandatthero viya Dasabalassa 
sÈsane tisso sikkhÈ sikkhanti, idampi sikkhÈnuttariyaÑ. Aparo pana 
puthujjanakalyÈÓako Œnandatthero viya Dasabalassa sÈsane tisso sikkhÈ 
sikkhitvÈ tÈ sikkhÈ vaÉÉhetvÈ sotÈpattimaggaÑ pÈpeti, ayaÑ sikkhÈyeva 
nÈma, m|lasikkhÈ pana sikkhÈnuttariyaÑ nÈma. 

 Œnandattheroyeva ca abhiÓhaÑ DasabalaÑ paricarati, idaÑ 
pÈricariyÈnuttariyaÑ. AÒÒepi sotÈpannÈdayo Œnandatthero viya abhiÓhaÑ 
DasabalaÑ paricaranti, idampi pÈricariyÈnuttariyaÑ. Aparo pana 
puthujjanakalyÈÓako Œnandatthero viya DasabalaÑ paricaritvÈ taÑ 
pÈricariyaÑ vaÉÉhetvÈ sotÈpattimaggaÑ pÈpeti, ayaÑ pÈricariyÈyeva nÈma, 
m|lapÈricariyÈ pana pÈricariyÈnuttariyaÑ nÈma. 

 Œnandattheroyeva ca Dasabalassa lokiyalokuttare guÓe anussarati, idaÑ 
anussatÈnuttariyaÑ. AÒÒepi sotÈpannÈdayo Œnandatthero viya Dasabalassa 
lokiyalokuttare guÓe anussaranti, idampi anussatÈnuttariyaÑ. Aparo pana 
puthujjanakalyÈÓako Œnandatthero viya Dasabalassa lokiyalokuttare guÓe 
anussaritvÈ taÑ anussatiÑ vaÉÉhetvÈ sotÈpattimaggaÑ pÈpeti, ayaÑ 
anussatiyeva nÈma, m|lÈnussati pana anussatÈnuttariyaÑ nÈma. ImÈni cha 
anuttariyÈni, imesaÑ pÈtubhÈvo hoti. ImÈni ca pana cha anuttariyÈni 
lokiyalokuttaramissakÈni kathitÈnÊti veditabbÈni. 
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 CatunnaÑ paÔisambhidÈnaÑ sacchikiriyÈ hotÊti catasso hi 
paÔisambhidÈyo atthapaÔisambhidÈ dhammapaÔisambhidÈ niruttipaÔisambhidÈ 
paÔibhÈnapaÔisambhidÈti. Tattha atthesu ÒÈÓaÑ atthapaÔisambhidÈ, 
dhammesu ÒÈÓaÑ dhammapaÔisambhidÈ, atthadhammaniruttÈbhilÈpe ÒÈÓaÑ 
niruttipaÔisambhidÈ, ÒÈÓesu ÒÈÓaÑ paÔibhÈnapaÔisambhidÈ. Ayamettha 
sa~khepo, vitthÈro panetÈsaÑ abhidhamme1 Ègatoyeva. ImÈsaÑ 
catassannaÑ paÔisambhidÈnaÑ BuddhuppÈde paccakkhakiriyÈ hoti, na vinÈ 
BuddhuppÈdÈ. EtÈsaÑ sacchikiriyÈti attho. ImÈpi lokiyalokuttarÈva kathitÈti 
veditabbÈ. 

 AnekadhÈtupaÔivedhoti “cakkhudhÈtu r|padhÈt|”ti-ÈdÊnaÑ 
aÔÔhÈrasannaÑ dhÈt|naÑ BuddhuppÈdeyeva paÔivedho hoti, na vinÈ 
BuddhuppÈdenÈti attho. NÈnÈdhÈtupaÔivedhoti ettha imÈva aÔÔhÈrasa 
dhÈtuyo nÈnÈsabhÈvato nÈnÈdhÈtuyoti veditabbÈ. Yo panetÈsaÑ 
“nÈnÈsabhÈvÈ etÈ”ti evaÑ nÈnÈkaraÓato paÔivedho, ayaÑ 
nÈnÈdhÈtupaÔivedho nÈma. VijjÈvimuttiphalasacchikiriyÈti ettha vijjÈti phale 
ÒÈÓaÑ, vimuttÊti tadavasesÈ phalasampayuttÈ dhammÈ. 
SotÈpattiphalasacchikiriyÈti sototi paÔhamamaggo, tena sotena pattabbaÑ 
phalanti2 sotÈpattiphalaÑ. SakadÈgÈmiphalÈdÊni pÈkaÔÈneva. 
 
 187. Anuttaranti niruttaraÑ3. Dhammacakkanti seÔÔhacakkaÑ. 
Cakkasaddo hesa– 

   “Catubbhi aÔÔhajjhagamÈ, aÔÔhÈhipi ca soÄasa. 
   SoÄasÈhi ca bÈttiÑsa, atricchaÑ cakkamÈsado. 
   IcchÈhatassa posassa, cakkaÑ bhamati matthake”ti4– 

ettha uracakke5 Ègato. “CakkasamÈruÄhÈ jÈnapadÈ pariyÈyantÊ”ti6 ettha 
iriyÈpathacakke. “Atha kho so bhikkhave rathakÈro yaÑ taÑ cakkaÑ chahi 
mÈsehi niÔÔhitaÑ, taÑ pavattesÊ”ti7 ettha dÈrucakke. “AddasÈ kho DoÓo 
brÈhmaÓo Bhagavato pÈdesu cakkÈni sahassÈrÈnÊ”ti8 ettha lakkhaÓacakke. 
“CattÈrimÈni bhikkhave cakkÈni, yehi samannÈgatÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Abhi 2. 307 piÔÔhÈdÊsu. 2. Pavattaphalanti (SÊ) 3. AnuttariyaÑ (Ka) 
 4. Khu 5. 24, 132 piÔÔhesu. 5. Khuracakke (Ka) 6. AÑ 1. 179; AÑ 2. 58 piÔÔhesu. 
 7. AÑ 1. 110 piÔÔhe. 8. AÑ 1. 346 piÔÔhe. 
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devamanussÈnaÑ catucakkaÑ vattatÊ”ti1 ettha sampatticakke. “DibbaÑ 
cakkaratanaÑ pÈtubhavatÊ”ti2 ettha ratanacakke. Idha pana dhammacakke 
Ègato. 

 Pavattitanti ettha ca dhammacakkaÑ abhinÊharati nÈma, abhinÊhaÔaÑ 
nÈma, uppÈdeti nÈma, uppÈditaÑ nÈma, pavatteti nÈma, pavattitaÑ nÈmÈti 
ayaÑ pabhedo veditabbo. Kuto paÔÔhÈya dhammacakkaÑ abhinÊharati 
nÈmÈti? YadÈ SumedhabrÈhmaÓo hutvÈ kÈmesu ÈdÊnavaÑ nekkhamme ca 
ÈnisaÑsaÑ disvÈ sattasatakamahÈdÈnaÑ3 datvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ 
paÒca abhiÒÒÈ aÔÔha samÈpattiyo nibbattesi, tato paÔÔhÈya dhammacakkaÑ 
abhinÊharati nÈma. 

 Kuto paÔÔhÈya abhinÊhaÔaÑ nÈmÈti? YadÈ aÔÔha dhamme samodhÈnetvÈ 
DÊpa~karapÈdam|le MahÈbodhimaÓÉatthÈya mÈnasaÑ bandhitvÈ 
“byÈkaraÓaÑ aladdhÈ na vuÔÔhahissÈmÊ”ti vÊriyÈdhiÔÔhÈnaÑ adhiÔÔhÈya 
nipanno Dasabalassa santikÈ byÈkaraÓaÑ labhi, tato paÔÔhÈya 
dhammacakkaÑ abhinÊhaÔaÑ nÈma. 

 Kuto paÔÔhÈya uppÈdeti nÈmÈti? Tato paÔÔhÈya dÈnapÈramiÑ p|rentopi 
dhammacakkaÑ uppÈdeti nÈma. SÊlapÈramiÑ p|rentopi -pa- 
upekkhÈpÈramiÑ p|rentopi dhammacakkaÑ uppÈdeti nÈma. Dasa pÈramiyo 
dasa upapÈramiyo dasa paramatthapÈramiyo p|rentopi, paÒca 
mahÈpariccÈge pariccajantopi, ÒÈtatthacariyaÑ p|rentopi dhammacakkaÑ 
uppÈdeti nÈma. VessantarattabhÈve ÔhatvÈ sattasatakamahÈdÈnaÑ datvÈ 
puttadÈraÑ dÈnamukhe niyyÈtetvÈ pÈramik|ÔaÑ gahetvÈ Tusitapure 
nibbattitvÈ tattha yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ devatÈhi ÈyÈcito paÔiÒÒaÑ datvÈ 
paÒcamahÈvilokanaÑ vilokentopi dhammacakkaÑ uppÈdetiyeva nÈma. 
MÈtukucchiyaÑ paÔisandhiÑ gaÓhantopi, paÔisandhikkhaÓe 
dasasahassacakkavÈÄaÑ kampentopi, mÈtukucchito nikkhantadivase tatheva 
lokaÑ kampentopi, sampatijÈto satta padÈni gantvÈ “aggohamasmÊ”ti 
sÊhanÈdaÑ nadantopi, ek|natiÑsa saÑvaccharÈni agÈramajjhe vasantopi, 
mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhamantopi, AnomÈnadÊtÊre pabbajantopi 
mahÈpadhÈne chabbassÈni vÊriyaÑ karontopi, SujÈtÈya dinnaÑ 
madhupÈyÈsaÑ bhuÒjitvÈ suvaÓÓapÈtiÑ nadiyÈ pavÈhetvÈ sÈyanhasamaye 
BodhimaÓÉavaragato puratthimaÑ lokadhÈtuÑ olokento nisÊditvÈ s|riye 
dharamÈneyeva mÈrabalaÑ vidhametvÈ 
______________________________________________________________ 
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paÔhamayÈme pubbenivÈsaÑ anussarantopi, majjhimayÈme dibbacakkhuÑ 
visodhentopi, pacc|sakÈlasamanantare paccayÈkÈraÑ sammasitvÈ 
sotÈpattimaggaÑ paÔivijjhantopi, sotÈpattiphalaÑ sacchikarontopi, 
sakadÈgÈmimaggaÑ sakadÈgÈmiphalaÑ anÈgÈmimaggaÑ anÈgÈmiphalaÑ 
sacchikarontopi, arahattamaggaÑ paÔivijjhantopi dhammacakkaÑ 
uppÈdetiyeva nÈma. 

 ArahattaphalakkhaÓe pana tena dhammacakkaÑ uppÈditaÑ nÈma. 
BuddhÈnaÑ hi sakalalokiyalokuttaraguÓarÈsi arahattaphaleneva saddhiÑ 
ijjhati. TasmÈ tena tasmiÑ khaÓe dhammacakkaÑ uppÈditaÑ nÈma hoti. 

 KadÈ pavatteti nÈma? BodhimaÓÉe sattasattÈhaÑ vÊtinÈmetvÈ Isipatane 
migadÈye AÒÒÈkoÓÉaÒÒattheraÑ kÈyasakkhiÑ katvÈ 
DhammacakkappavattanasuttantaÑ desento dhammacakkaÑ pavatteti nÈma. 

 YadÈ pana AÒÒÈkoÓÉaÒÒattherena Dasabalassa desanÈÒÈÓÈnubhÈva-
nibbattaÑ savanaÑ labhitvÈ sabbapaÔhamaÑ dhammo adhigato, tato 
paÔÔhÈya dhammacakkaÑ pavattitaÑ nÈma hotÊti veditabbaÑ. 
Dhammacakkanti cetaÑ desanÈÒÈÓassapi nÈmaÑ paÔivedhaÒÈÓassapi. Tesu 
desanÈÒÈÓaÑ lokiyaÑ, paÔivedhaÒÈÓaÑ lokuttaraÑ. Kassa 
desanÈpaÔivedhaÒÈÓanti? Na aÒÒassa kassaci SammÈsambuddhasseva 
desanÈÒÈÓaÒca paÔivedhaÒÈÓaÒcÈti veditabbaÑ. 

 SammadevÈti hetunÈ nayena kÈraÓeneva. AnuppavattetÊti yathÈ purato 
gacchantassa pacchato gacchanto taÑ anugacchati nÈma, evaÑ 
paÔhamataraÑ SatthÈrÈ pavattitaÑ thero anuppavatteti nÈma. KathaÑ? 
SatthÈ hi “cattÈrome bhikkhave satipaÔÔhÈnÈ. Katame cattÈro”ti kathento 
dhammacakkaÑ pavatteti nÈma, dhammasenÈpati SÈriputtattheropi 
“cattÈrome Èvuso satipaÔÔhÈnÈ”ti kathento dhammacakkaÑ anuppavatteti 
nÈma. SammappadhÈnÈdÊsupi eseva nayo. Na kevalaÒca 
bodhipakkhiyadhammesu, “cattÈrimÈni bhikkhave ariyasaccÈni. CattÈrome 
bhikkhave ariyavaÑsÈ”ti-ÈdÊsupi ayaÑ nayo netabbova. EvaÑ 
SammÈsambuddho dhammacakkaÑ pavatteti nÈma, thero Dasabalena 
pavattitaÑ dhammacakkaÑ anuppavatteti nÈma. 

 EvaÑ dhammacakkaÑ anuppavattentena pana therena dhammo desitopi 
pakÈsitopi SatthÈrÈva desito pakÈsito hoti. Yo hi koci bhikkhu vÈ bhikkhunÊ 
vÈ upÈsako vÈ upÈsikÈ vÈ devo vÈ Sakko vÈ 
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mÈro vÈ brahmÈ vÈ dhammaÑ desetu pakÈsetu, sabbo so SatthÈrÈ desito 
pakÈsitova nÈma hoti, sesajano pana lekhahÈrakapakkhe1 Ôhitova nÈma hoti. 
KathaÑ? YathÈ hi raÒÒÈ dinnaÑ paÓÓaÑ vÈcetvÈ yaÑ yaÑ kammaÑ 
karonti, taÑ taÑ kammaÑ yena kenaci katampi kÈritampi raÒÒÈ kÈritanteva 
vuccati. MahÈrÈjÈ viya hi SammÈsambuddho. RÈjapaÓÓaÑ viya tepiÔakaÑ 
BuddhavacanaÑ. PaÓÓadÈnaÑ viya tepiÔake nayamukhadÈnaÑ paÓÓaÑ 
vÈcetvÈ taÑtaÑkammÈnaÑ karaÓaÑ viya catunnaÑ parisÈnaÑ attano balena 
BuddhavacanaÑ uggaÓhitvÈ paresaÑ desanÈ pakÈsanÈ. Tattha yathÈ paÓÓaÑ 
vÈcetvÈ yena kenaci katampi kÈritampi taÑ kammaÑ raÒÒÈ kÈritameva hoti, 
evameva yena kenaci desitopi pakÈsitopi dhammo SatthÈrÈ desito pakÈsitova 
nÈma hotÊti veditabbo. SesaÑ sabbattha uttÈnatthamevÈti. 
 

EkapuggalavaggavaÓÓanÈ. 
_____ 

 
14. Etadaggavagga    1. PaÔhamavagga 

 
EtadaggapadavaÓÓanÈ 

 188. Etadaggesu paÔhamavaggassa paÔhame etadagganti etaÑ aggaÑ. 
Ettha ca ayaÑ aggasaddo ÈdikoÔikoÔÔhÈsaseÔÔhesu dissati. “Ajjatagge 
sammadovÈrika ÈvarÈmi dvÈraÑ NigaÓÔhÈnaÑ NigaÓÔhÊnan”ti-ÈdÊsu2 hi 
Èdimhi dissati. “Teneva a~gulaggena taÑ a~gulaggaÑ parÈmaseyya3, 
ucchaggaÑ veÄaggan”ti-ÈdÊsu koÔiyaÑ. “AmbilaggaÑ vÈ madhuraggaÑ vÈ 
tittakaggaÑ vÈ4, anujÈnÈmi bhikkhave vihÈraggena vÈ pariveÓaggena vÈ 
bhÈjetun”ti-ÈdÊsu5 koÔÔhÈse. “YÈvatÈ bhikkhave sattÈ apadÈ vÈ -pa- 
TathÈgato tesaÑ aggamakkhÈyatÊ”ti6 ÈdÊsu seÔÔhe. SvÈyamidha koÔiyampi 
vaÔÔati seÔÔhepi. Te hi therÈ attano attano ÔhÈne koÔibh|tÈtipi aggÈ, 
seÔÔhabh|tÈtipi. TasmÈ etadagganti esÈ koÔi eso seÔÔhoti ayamettha attho. 
Eseva nayo sabbasuttesu. 
______________________________________________________________ 
 1. LekhahÈrakapakkhe nayamukhadÈne (SÊ) 2. Ma 2. 43 piÔÔhe. 
 3. Abhi 4. 237 piÔÔhe. 4. SaÑ 3. 130 piÔÔhe. 
 5. Vi 4. 317 piÔÔhe. 6. AÑ 1. 343; Khu 1. 254 piÔÔhesu. 
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 AyaÒca etadaggasannikkhepo nÈma cat|hi kÈraÓehi labbhati 
aÔÔhuppattito Ègamanato ciÓÓavasito guÓÈtirekatoti. Tattha koci thero ekena 
kÈraÓena etadaggaÔÔhÈnaÑ labhati, koci dvÊhi, koci tÊhi, koci sabbeheva 
cat|hipi ÈyasmÈ SÈriputtatthero viya. So hi aÔÔhuppattitopi mahÈpaÒÒatÈya 
etadaggaÔÔhÈnaÑ labhi ÈgamanÈdÊhipi. KathaÑ? EkasmiÑ hi samaye SatthÈ 
JetavanamahÈvihÈre viharanto KaÓÉambarukkham|le titthiyamaddanaÑ1 
yamakapÈÔihÈriyaÑ dassetvÈ “kahaÑ nu kho purimabuddhÈ 
yamakapÈÔihÈriyaÑ katvÈ vassaÑ upagacchantÊ”ti Èvajjento 
“TÈvatiÑsabhavane”ti ÒatvÈ dve padantarÈni dassetvÈ tatiyena padena 
TÈvatiÑsabhavane paccuÔÔhÈsi. Sakko devarÈjÈ BhagavantaÑ disvÈ 
PaÓÉukambalasilÈto uÔÔhÈya saddhiÑ devagaÓena paccuggamanaÑ agamÈsi. 
DevÈ cintayiÑsu “Sakko devarÈjÈ devagaÓaparivuto saÔÔhiyojanÈyÈmÈya 
PaÓÉukambalasilÈya nisÊditvÈsampattiÑ anubhavati, BuddhÈnaÑ nÈma 
nisinnakÈlato paÔÔhÈya na sakkÈ aÒÒena ettha hatthampi Ôhapetun”ti. SatthÈpi 
tattha nisinno2 tesaÑ cittÈcÈraÑ ÒatvÈ mahÈpaÑsuk|liko viya 
muÓÉapÊÔhakaÑ3 sabbameva PaÓÉukambalasilaÑ avattharitvÈ nisÊdi. EvaÑ 
nisÊdanto pana attano vÈ sarÊraÑ mahantaÑ katvÈ mÈpesi, 
PaÓÉukambalasilaÑ vÈ khuddakaÑ akÈsÊti na sallakkhetabbaÑ. Acinteyyo 
hi Buddhavisayo. EvaÑ nisinno pana mÈtaraÑ kÈyasakkhiÑ katvÈ 
dasasahassacakkavÈÄadevatÈnaÑ “kusalÈ dhammÈ akusalÈ dhammÈ abyÈkatÈ 
dhammÈ”ti AbhidhammapiÔakaÑ desesi. 

 PÈÔihÈriyaÔÔhÈnepi sabbÈpi dvÈdasayojanikÈ parisÈ AnuruddhattheraÑ 
upasa~kamitvÈ “kahaÑ bhante Dasabalo gato”ti pucchi. TÈvatiÑsabhavane 
PaÓÉukambalasilÈyaÑ passaÑ upagantvÈ abhidhammakathaÑ4 desetuÑ 
gatoti. Bhante na mayaÑ SatthÈraÑ adisvÈ gamissÈma, kadÈ SatthÈ 
ÈgamissatÊti Satthu ÈgamanakÈlaÑ jÈnÈthÈti. MahÈmoggallÈnattherassa 
bhÈraÑ karotha, so BuddhÈnaÑ santikaÑ gantvÈ sÈsanaÑ ÈharissatÊti. KiÑ 
pana therassa tattha gantuÑ balaÑ natthÊti? Atthi, visesavantÈnaÑ pana 
visesaÑ passant|ti evamÈha. MahÈjano MahÈmoggallÈnattheraÑ 
upasa~kamitvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. TitthiyamathanaÑ (SÊ) 2. NisÊdantova (SÊ) 
 3. KhuddapÊÔhakaÑ (SÊ, Ka) 4. AbhidhammapiÔakaÑ (SÊ) 

 



 A~guttaranikÈya 98 

Satthu sÈsanaÑ gahetvÈ ÈgamanatthÈya yÈci. Thero passanteyeva mahÈjane1 
pathaviyaÑ nimujjitvÈ antosinerunÈ gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ Èha “bhante 
mahÈjano tumhÈkaÑ dassanakÈmo, ÈgamanadivasaÑ vo jÈnituÑ icchatÊ”ti. 
Tena hi “ito temÈsaccayena Sa~kassanagaradvÈre passathÈ”tissa vadehÊti. 
Thero Bhagavato sÈsanaÑ ÈharitvÈ mahÈjanassa kathesi. MahÈjano tattheva 
temÈsaÑ khandhÈvÈraÑ bandhitvÈ vasi. C|Äa-anÈthapiÓÉiko 
dvÈdasayojanÈya parisÈya temÈsaÑ yÈgubhattaÑ ÈdÈsi. 

 SatthÈpi sattappakaraÓÈni desetvÈ manussalokaÑ ÈgamanatthÈya 
ÈkappaÑ dassesi. Sakko devarÈjÈ VissakammaÑ2 ÈmantetvÈ TathÈgatassa 
otaraÓatthÈya sopÈnaÑ mÈpetuÑ ÈÓÈpesi. So ekato sovaÓÓamayaÑ ekato 
rajatamayaÑ sopÈnaÑ mÈpetvÈ majjhe maÓimayaÑ mÈpesi. SatthÈ 
maÓimaye sopÈne ÔhatvÈ “mahÈjano maÑ passat|”ti adhiÔÔhÈsi. Attano 
ÈnubhÈveneva “mahÈjano AvÊcimahÈnirayaÑ passat|”tipi adhiÔÔhÈsi. 
Nirayadassanena cassa uppannasaÑvegataÑ ÒatvÈ devalokaÑ dassesi. 
Athassa otarantassa mahÈbrahmÈ chattaÑ dhÈresi, Sakko devarÈjÈ pattaÑ3 
gaÓhi, SuyÈmo devarÈjÈ dibbaÑ vÈÄabÊjaniÑ bÊji, PaÒcasikho 
Gandhabbadevaputto BeluvapaÓÉuvÊÓaÑ samapaÒÒÈsÈya mucchanÈhi 
mucchitvÈ4 vÈdento purato otari. BuddhÈnaÑ pathaviyaÑ patiÔÔhitakÈle 
“ahaÑ paÔhamaÑ vandissÈmi, ahaÑ paÔhamaÑ vandissÈmÊ”ti mahÈjano 
aÔÔhÈsi. Saha mahÈpathavÊ-akkamanena pana Bhagavato neva mahÈjano na 
asÊtimahÈsÈvakÈ paÔhamakavandanaÑ sampÈpuÓiÑsu, DhammasenÈpati 
SÈriputtattheroyeva pana sampÈpuÓi. 

 Atha SatthÈ dvÈdasayojanÈya parisÈya antare “therassa paÒÒÈnubhÈvaÑ 
jÈnant|”ti puthujjanapaÒcakaÑ paÒhaÑ Èrabhi. PaÔhamaÑ lokiyamahÈjano 
sallakkhessatÊti puthujjanapaÒhaÑ pucchi. Ye ye sallakkhiÑsu, te te 
kathayiÑsu. DutiyaÑ puthujjanavisayaÑ atikkamitvÈ sotÈpattimagge 
paÒhaÑ pucchi. PuthujjanÈ tuÓhÊ ahesuÑ, sotÈpannÈva kathayiÑsu. Tato 
______________________________________________________________ 
 1. Passantasseva mahÈjanassa (SÊ) 2. VissukammaÑ (SyÈ), VisukammaÑ (Ka) 
 3. PattacÊvaraÑ (SÊ) 4. MucchetvÈ (SÊ) 
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sotÈpannÈnaÑ visayaÑ atikkamitvÈ sakadÈgÈmimagge paÒhaÑ pucchi. 
SotÈpannÈ tuÓhÊ ahesuÑ, sakadÈgÈminova kathayiÑsu. Tesampi visayaÑ 
atikkamitvÈ anÈgÈmimagge paÒhaÑ pucchi. SakadÈgÈmino tuÓhÊ ahesuÑ, 
anÈgÈminova kathayiÑsu. Tesampi visayaÑ atikkamitvÈ arahattamagge 
paÒhaÑ pucchi. AnÈgÈmino tuÓhÊ ahesuÑ, arahantÈva kathayiÑsu. Tato 
heÔÔhimakoÔito paÔÔhÈya abhiÒÒÈte abhiÒÒÈte sÈvake pucchi, te attano attano 
paÔisambhidÈvisaye ÔhatvÈ kathayiÑsu. Atha MahÈmoggallÈnaÑ pucchi, 
sesasÈvakÈ tuÓhÊ ahesuÑ, therova kathesi. TassÈpi visayaÑ atikkamitvÈ 
SÈriputtattherassa visaye paÒhaÑ pucchi. MahÈmoggallÈno tuÓhÊ ahosi, 
SÈriputtattherova kathesi. TherassÈpi visayaÑ atikkamitvÈ Buddhavisaye 
paÒhaÑ pucchi. DhammasenÈpati Èvajjentopi passituÑ na sakkoti, 
puratthimapacchimuttaradakkhiÓÈ catasso disÈ catasso anudisÈti ito cito ca 
olokento paÒhuppattiÔÔhÈnaÑ sallakkhetuÑ nÈsakkhi. 

 SatthÈ therassa kilamanabhÈvaÑ jÈnitvÈ “SÈriputto kilamati, 
nayamukhamassa dassessÈmÊ”ti “Ègamehi tvaÑ SÈriputtÈ”ti vatvÈ “nÈyaÑ 
tuyhaÑ visayo paÒho, BuddhÈnaÑ esa visayo SabbaÒÒ|naÑ yasassÊnan”ti 
BuddhavisayabhÈvaÑ ÈcikkhitvÈ “Bh|tamidanti SÈriputta samanupassasÊ”ti1 
Èha. Thero “catumahÈbh|tikakÈyapariggahaÑ me BhagavÈ ÈcikkhatÊ”ti 
ÒatvÈ “aÒÒÈtaÑ BhagavÈ, aÒÒÈtaÑ SugatÈ”ti Èha. EtasmiÑ ÔhÈne ayaÑ kathÈ 
udapÈdi–mahÈpaÒÒo vata bho SÈriputtatthero, yatra hi nÈma sabbehi 
anaÒÒÈtaÑ paÒhaÑ kathesi, Buddhehi ca dinnanaye ÔhatvÈ Buddhavisaye 
paÒhaÑ kathesi, iti therassa paÒÒÈnubhÈvo yattakaÑ ÔhÈnaÑ BuddhÈnaÑ 
kittisaddena otthaÔaÑ, sabbaÑ ajjhottharitvÈ gatoti evaÑ tÈva thero 
aÔÔhuppattito mahÈpaÒÒatÈya etadaggaÔÔhÈnaÑ labhi. 

 KathaÑ Ègamanato? ImissÈyeva hi aÔÔhuppattiyÈ SatthÈ Èha–SÈriputto 
na idÈneva paÒÒavÈ, atÊte paÒca jÈtisatÈni isipabbajjaÑ pabbajitvÈpi 
mahÈpaÒÒova ahosi– 
______________________________________________________________ 
 1. PassasÊti (SÊ, SyÈ) 
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    “Yo pabbajÊ jÈtisatÈni paÒca,  
    PahÈya kÈmÈni manoramÈni. 
    TaÑ vÊtarÈgaÑ susamÈhitindriyaÑ,  
    ParinibbutaÑ vandatha SÈriputtan”ti. 

 EvaÑ pabbajjaÑ upabr|hayamÈno ekasmiÑ samaye BÈrÈÓasiyaÑ 
brÈhmaÓakule nibbatto. Tayo vede uggaÓhitvÈ tattha sÈraÑ apassanto 
“pabbajitvÈ ekaÑ mokkhadhammaÑ gavesituÑ vaÔÔatÊ”ti cittaÑ uppÈdesi. 
TasmiÑ kÈle bodhisattopi KÈsiraÔÔhe udiccabrÈhmaÓamahÈsÈlakule nibbatto 
vuddhimanvÈya uggahitasippo kÈmesu ÈdÊnavaÑ nekkhamme ca ÈnisaÑsaÑ 
disvÈ gharÈvÈsaÑ pahÈya HimavantaÑ pavisitvÈ kasiÓaparikammaÑ katvÈ 
paÒca abhiÒÒÈ aÔÔha samÈpattiyo nibbattetvÈ vanam|laphalÈhÈro 
Himavantappadese1 vasati. Sopi mÈÓavo nikkhamitvÈ tasseva santike 
pabbaji. ParivÈro mahÈ ahosi paÒcasatamattÈ isayo. 

 Athassa so jeÔÔhantevÈsiko ekadesaÑ parisaÑ gahetvÈ 
loÓambilasevanatthaÑ manussapathaÑ agamÈsi. TasmiÑ samaye bodhisatto 
tasmiÑyeva Himavantappadese kÈlaÑ akÈsi. KÈlakiriyasamayeva naÑ 
antevÈsikÈ sannipatitvÈ pucchiÑsu “atthi tumhehi koci viseso adhigato”ti. 
Bodhisatto “natthi kiÒcÊ”ti vatvÈ aparihÊnajjhÈno Œbhassarabrahmaloke 
nibbatto. So kiÒcÈpi ÈkiÒcaÒÒÈyatanassa lÈbhÊ, bodhisattÈnaÑ pana 
ar|pÈvacare paÔisandhi nÈma na hoti. KasmÈ? AbhabbaÔÔhÈnattÈ. Iti so 
ar|pasamÈpattilÈbhÊ samÈnopi r|pÈvacare nibbatti. AntevÈsikÈpissa “Ècariyo 
‘natthi kiÒcÊ’ti Èha, moghÈ tassa kÈlakiriyÈ”ti na kiÒci sakkÈrasammÈnaÑ 
akaÑsu. Atha so jeÔÔhantevÈsiko atikkante vassÈvÈse ÈgantvÈ “kahaÑ 
Ècariyo”ti pucchi. KÈlaÑ katoti. Api nu Ècariyena laddhaguÓaÑ 
pucchitthÈti. Œma pucchimhÈti. KiÑ vadetÊti. Natthi kiÒcÊti. Mayampi 
“Ècariyena laddhaguÓo nÈma natthÊ”ti nÈssa sakkÈrasammÈnaÑ karimhÈti. 
Tumhe bhÈsitassa atthaÑ na jÈnittha, Ècariyo ÈkiÒcaÒÒÈyatanassa lÈbhÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. Himavantapasse (SÊ) 
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 Atha te1 jeÔÔhantevÈsikassa kathaÑ na saddahiÑsu. So punappunaÑ 
kathentopi saddahÈpetuÑ nÈsakkhi. Atha bodhisatto ÈvajjamÈno “andhabÈlo 
mahÈjano mayhaÑ jeÔÔhantevÈsikassa kathaÑ na gaÓhÈti, imaÑ kÈraÓaÑ 
pÈkaÔaÑ karissÈmÊ”ti brahmalokato otaritvÈ assamapadamatthake Ôhito 
ÈkÈsagatova jeÔÔhantevÈsikassa paÒÒÈnubhÈvaÑ vaÓÓetvÈ imaÑ gÈthaÑ 
abhÈsi– 

    “Parosahassampi samÈgatÈnaÑ, 
    KandeyyuÑ te vassasataÑ apaÒÒÈ. 
    Ekova seyyo puriso sapaÒÒo, 
    Yo bhÈsitassa vijÈnÈti atthan”ti2. 

 EvaÑ isigaÓaÑ saÒÒÈpetvÈ bodhisatto brahmalokameva gato sesa-
isigaÓopi aparihÊnajjhÈno hutvÈ kÈlaÑ katvÈ brahmalokaparÈyaÓo jÈto. 
Tattha bodhisatto sabbaÒÒutaÑ patto, jeÔÔhantevÈsiko SÈriputtatthero jÈto, 
sesÈ isayo BuddhaparisÈ jÈtÈti evaÑ atÊtepi SÈriputto mahÈpaÒÒova 
saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ jÈnituÑ samatthoti veditabbo. 

 Idameva ca puthujjanapaÒcakaÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ– 

    “ParosataÒcepi samÈgatÈnaÑ, 
    JhÈyeyyuÑ te vassasataÑ apaÒÒÈ. 
    Ekova seyyo puriso sapaÒÒo, 
    So bhÈsitassa vijÈnÈti atthan”ti3– 

imampi jÈtakaÑ kathesi. Tassa purimajÈtake vuttanayeneva attho veditabbo. 

 Aparampi idameva puthujjanapaÒcakaÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ– 

  “Ye saÒÒino tepi duggatÈ, yepi asaÒÒino tepi duggatÈ. 
  EtaÑ ubhayaÑ vivajjaya, taÑ samÈpattisukhaÑ ana~gaÓan”ti4– 
______________________________________________________________ 

 1. AvasesÈ (SÊ) 2. Khu 5. 23 piÔÔhe JÈtake. 
 3. Khu 5. 24 piÔÔhe JÈtake. 4. Khu 5. 31 piÔÔhe. 
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imaÑ Ana~gaÓajÈtakaÑ kathesi. Ettha ca Ècariyo kÈlaÑ karonto 
antevÈsikehi pucchito “nevasaÒÒÊ nÈsaÒÒÊ”ti Èha. SesaÑ vuttanayeneva 
veditabbaÑ. 

 Aparampi idameva puthujjanapaÒcakaÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ– 

   “CandÈbhaÑ s|riyÈbhaÒca, yodha paÒÒÈya gÈdhati. 
   Avitakkena jhÈnena, hoti Èbhassar|pago”ti1– 

idaÑ CandÈbhajÈtakaÑ kathesi. EtthÈpi Ècariyo kÈlaÑ karonto antevÈsikehi 
pucchito “odÈtakasiÓaÑ candÈbhaÑ nÈma, pÊtakasiÓaÑ s|riyÈbhaÑ nÈmÈti 
taÑ ubhayaÑ yo paÒÒÈya gÈdhati pavisati pakkhandati, so avitakkena 
dutiyajjhÈnena Èbhassar|pago hoti, tÈdiso ahan”ti sandhÈya “candÈbhaÑ 
s|riyÈbhan”ti Èha. SesaÑ purimanayeneva veditabbaÑ. 

 Idameva ca puthujjanapaÒcakaÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ– 

   “ŒsÊsetheva puriso, na nibbindeyya paÓÉito. 
   PassÈmi vohaÑ attÈnaÑ, yathÈ icchiÑ tathÈ ahu. 

   ŒsÊsetheva puriso, na nibbindeyya paÓÉito. 
   PassÈmi vohaÑ attÈnaÑ, udakÈ thalamubbhataÑ. 

   VÈyametheva puriso, na nibbindeyya paÓÉito. 
   PassÈmi vohaÑ attÈnaÑ, yathÈ icchiÑ tathÈ ahu. 

   VÈyametheva puriso, na nibbindeyya paÓÉito. 
   PassÈmi vohaÑ attÈnaÑ, udakÈ thalamubbhataÑ. 

   Dukkh|panÊtopi naro sapaÒÒo, 
   ŒsaÑ na chindeyya sukhÈgamÈya. 
   Bah| hi phassÈ ahitÈ hitÈ ca, 
   AvitakkitÈ maccamupabbajanti2. 

   Acintitampi bhavati, cintitampi vinassati. 
   Na hi cintÈmayÈ bhogÈ, itthiyÈ purisassa vÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 31 piÔÔhe. 2. MaccumukhaÑ vajanti (SyÈ) 
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   SarabhaÑ giriduggasmiÑ, yaÑ tvaÑ anusarÊ pure. 
   AlÊnacittassa tuvaÑ1, vikkanta’manujÊvasi. 

   Yo taÑ viduggÈ narakÈ samuddhari, 
   SilÈya yoggaÑ sarabho karitvÈ. 
   Dukkh|panÊtaÑ maccumukhÈ pamocayi, 
   AlÊnacittaÑ ta migaÑ vadesi. 

   KiÑ tvaÑ nu2 tattheva tadÈ ahosi, 
   UdÈhu te koci naÑ etadakkhÈ. 
   VivaÔÔacchaddo nu’si sabbadassÊ, 
   ©ÈÓaÑ nu te brÈhmaÓa bhiÑsar|paÑ. 

   Na cevahaÑ tattha tadÈ ahosiÑ, 
   Na cÈpi me koci naÑ etadakkhÈ. 
   GÈthÈpadÈnaÒca subhÈsitÈnaÑ, 
   AtthaÑ ta’dÈnenti janinda dhÊrÈ”ti3– 

imaÑ TerasanipÈte SarabhajÈtakaÒca kathesi. ImÈni pana paÒcapi jÈtakÈni 
atÊtepi saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ mayhaÑ putto jÈnÈtÊti 
SatthÈrÈ DhammasenÈpatisÈriputtattherassa 
paÒÒÈnubhÈvappakÈsanatthameva kathitÈnÊti evaÑ Ègamanatopi thero 
mahÈpaÒÒatÈya etadaggaÔÔhÈnaÑ labhi. 

 KathaÑ ciÓÓavasitoti? CiÓÓaÑ kiretaÑ therassa catuparisamajjhe 
dhammaÑ kathento cattÈri saccÈni amuÒcitvÈ kathetÊti evaÑ ciÓÓavasitopi 
thero mahÈpaÒÒatÈya etadaggaÔÔhÈnaÑ labhi. 

 KathaÑ guÓÈtirekatoti? ®hapetvÈ hi DasabalaÑ aÒÒo koci ekasÈvakopi 
mahÈpaÒÒatÈya DhammasenÈpatinÈ sadiso nÈma natthÊti evaÑ 
guÓÈtirekatopi thero mahÈpaÒÒatÈya etadaggaÔÔhÈnaÑ labhi. 

 YathÈ ca SÈriputtatthero, evaÑ MahÈmoggallÈnattheropi sabbeheva 
cat|hipi imehi kÈraÓehi etadaggaÔÔhÈnaÑ labhi. KathaÑ? Thero hi 
mahiddhiko mahÈnubhÈvo Nandopanandasadisampi nÈgarÈjÈnaÑ damesÊti 
evaÑ 
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tÈva aÔÔhuppattito labhi. Na panesa idÈneva mahiddhiko mahÈnubhÈvo. AtÊte 
paÒca jÈtisatÈni isipabbajjaÑ pabbajitopi mahiddhiko mahÈnubhÈvo ahosÊti. 

    Yo pabbajÊ jÈtisatÈni paÒca, 
    PahÈya kÈmÈni manoramÈni. 
    TaÑ vÊtarÈgaÑ susamÈhitindriyaÑ, 
    ParinibbutaÑ vandatha MoggallÈ nanti. 

EvaÑ Ègamanatopi labhi. CiÓÓaÑ cetaÑ therassa nirayaÑ gantvÈ attano 
iddhibalena nirayasattÈnaÑ assÈsajananatthaÑ sÊtaÑ adhiÔÔhÈya 
cakkamattaÑ padumaÑ mÈpetvÈ padumakaÓÓikÈyaÑ nisÊditvÈ 
dhammakathaÑ katheti, devalokaÑ gantvÈ devasaÑghaÑ kammagatiÑ 
jÈnÈpetvÈ saccakathaÑ kathetÊti evaÑ ciÓÓavasito labhi. ®hapetvÈ ca 
SammÈsambuddhaÑ aÒÒo sÈvako MahÈmoggallÈno viya mahiddhiko 
mahÈnubhÈvo natthÊti evaÑ guÓÈtirekato labhi. 

 YathÈ cesa, evaÑ MahÈkassapattheropi sabbehevimehi kÈraÓehi 
etadaggaÔÔhÈnaÑ labhi. KathaÑ? SammÈsambuddho hi therassa tigÈvutaÑ 
maggaÑ paccuggamanaÑ katvÈ tÊhi ovÈdehi upasampÈdetvÈ cÊvaraÑ 
parivattetvÈ adÈsi. TasmiÑ samaye mahÈpathavÊ udakapariyantaÑ katvÈ 
kampi, mahÈjanassa abbhantare therassa kittisaddo ajjhottharitvÈ gato. 
EvaÑ aÔÔhuppattito labhi. Na cesa idÈneva dhutadharo1, atÊte paÒca 
jÈtisatÈni isipabbajjaÑ pabbajitopi dhutadharova ahosi. 

    Yo pabbajÊ jÈtisatÈni paÒca, 
    PahÈya kÈmÈni manoramÈni. 
    TaÑ vÊtarÈgaÑ susamÈhitindriyaÑ, 
    ParinibbutaÑ vandatha MahÈkassapanti. 

EvaÑ Ègamanatopi labhi. CiÓÓaÑ cetaÑ therassa catuparisamajjhagato 
dhammaÑ kathento dasa kathÈvatth|ni avijahitvÈva kathetÊti evaÑ 
ciÓÓavasito labhi. ®hapetvÈ ca SammÈsambuddhaÑ aÒÒo sÈvako terasahi 
dhutaguÓehi MahÈkassapasadiso natthÊti evaÑ guÓÈtirekato 
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labhi. IminÈva niyÈmena tesaÑ tesaÑ therÈnaÑ yathÈlÈbhato guÓe kittetuÑ 
vaÔÔati. 

 GuÓavaseneva hi SammÈsambuddho yathÈ nÈma rÈjÈ cakkavattÊ 
cakkaratanÈnubhÈvena cakkavÈÄagabbhe rajjasiriÑ1 patvÈ “pattabbaÑ me 
pattaÑ, kiÑ me idÈni mahÈjanena olokitenÈ”ti na appossukko hutvÈ 
rajjasiriÑyeva anubhoti, kÈlena pana kÈlaÑ vinicchayaÔÔhÈne nisÊditvÈ 
niggahetabbe niggaÓhÈti, paggahetabbe paggaÓhÈti, ÔhÈnantaresu ca 
Ôhapetabbayuttake ÔhÈnantaresu Ôhapeti, evamevaÑ MahÈbodhimaÓÉe 
adhigatassa sabbaÒÒutaÒÒÈÓassa ÈnubhÈvena anuppattadhammarajjo 
DhammarÈjÈpi “kiÑ me idÈni lokena olokitena, anuttaraÑ 
phalasamÈpattisukhaÑ anubhavissÈmÊ”ti appossukkataÑ anÈpajjitvÈ 
catuparisamajjhe paÒÒattavarabuddhÈsane nisinno aÔÔha~gasamannÈgataÑ 
brahmassaraÑ nicchÈretvÈ dhammaÑ desayamÈno niggahetabbayutte 
kaÓhadhamme puggale SinerupÈde2 pakkhipanto viya 
apÈyabhayasantajjanena niggahetvÈ paggahetabbayutte kalyÈÓadhamme 
puggale ukkhipitvÈ bhavagge nisÊdÈpento viya paggaÓhitvÈ ÔhÈnantaresu 
Ôhapetabbayuttake AÒÒÈsikoÓÉaÒÒattherÈdayo sÈvake 
yÈthÈvasarasaguÓavaseneva ÔhÈnantaresu Ôhapento etadaggaÑ bhikkhave 
mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ rattaÒÒ|naÑ, yadidaÑ AÒÒÈsikoÓÉaÒÒoti-
ÈdimÈha. 
 

AÒÒÈsikoÓÉaÒÒattheravatthu 

 Tattha etadagganti padaÑ vuttatthameva. RattaÒÒ|nanti rattiyo 
jÈnantÈnaÑ. ®hapetvÈ hi SammÈsambuddhaÑ aÒÒo sÈvako 
AÒÒÈsikoÓÉaÒÒattherato paÔhamataraÑ pabbajito nÈma natthÊti 
pabbajitakÈlato paÔÔhÈya thero cirakÈlaÑ rattiyo jÈnÈtÊti rattaÒÒ|. 
SabbapaÔhamaÑ dhammassa paÔividdhattÈ yadÈ tena dhammo paÔividdho, 
cirakÈlato paÔÔhÈya taÑ rattiÑ jÈnÈtÊtipi rattaÒÒ|. Apica khÊÓÈsavÈnaÑ 
rattidivasaparicchedo pÈkaÔova hoti, ayaÒca paÔhamakhÊÓÈsavoti evampi 
rattaÒÒ|naÑ sÈvakÈnaÑ ayameva aggo purimakoÔibh|to seÔÔho. Tena 
vuttaÑ “rattaÒÒ|naÑ yadidaÑ AÒÒÈsikoÓÉaÒÒo”ti. 
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 Ettha ca yadidanti nipÈto, tassa theraÑ avekkhitvÈ yo esoti, 
aggasaddaÑ avekkhitvÈ yaÑ etanti attho. AÒÒÈsikoÓÉaÒÒoti ©ÈtakoÓÉaÒÒo 
PaÔividdhakoÓÉaÒÒo. TenevÈha “aÒÒÈsi vata bho KoÓÉaÒÒo, aÒÒÈsi vata bho 
KoÓÉaÒÒoti. Iti hidaÑ Èyasmato KoÓÉaÒÒassa AÒÒÈsikoÓÉaÒÒotveva 
nÈmaÑ ahosÊ”ti1. 

 AyaÑ pana thero KatarabuddhakÈle pubbapatthanaÑ abhinÊhÈraÑ 
akÈsi, kadÈ pabbajito, kadÈnena paÔhamaÑ dhammo adhigato, kadÈ 
ÔhÈnantare Ôhapitoti iminÈ nayena sabbesupi etadaggesu paÒhakammaÑ 
veditabbaÑ. 

 Tattha imassa tÈva therassa paÒhakamme ayamanupubbikathÈ–ito 
kappasatasahassamatthake Padumuttaro nÈma Buddho loke udapÈdi, tassa 
paÔividdhasabbaÒÒutaÒÒÈÓassa MahÈbodhipalla~kato uÔÔhahantassa 
mahÈpathaviyaÑ ÔhapetuÑ pÈde ukkhittamatte pÈdasampaÔicchanatthaÑ 
mahantaÑ padumapupphaÑ uggaÒchi, tassa dhurapattÈni navutihatthÈni 
honti, kesaraÑ tiÑsahatthaÑ, kaÓÓikÈ dvÈdasahatthÈ, pÈdena 
patiÔÔhitaÔÔhÈnaÑ ekÈdasahatthaÑ. Tassa pana Bhagavato sarÊraÑ 
aÔÔhapaÓÓÈsahatthubbedhaÑ ahosi. Tassa padumakaÓÓikÈya dakkhiÓapÈde 
patiÔÔhahante mahÈtumbamattÈ reÓu uggantvÈ sarÊraÑ okiramÈnÈ otari, 
vÈmapÈdassa ÔhapanakÈlepi tathÈr|paÑyeva padumaÑ uggantvÈ pÈdaÑ 
sampaÔicchi. Tatopi uggantvÈ vuttappamÈÓÈva reÓu sarÊraÑ okiri. TaÑ pana 
reÓuÑ abhibhavamÈnÈ tassa Bhagavato sarÊrappabhÈ nikkhamitvÈ 
yantanÈÄikÈya vissaÔÔhasuvaÓÓarasadhÈrÈ viya samantÈ 
dvÈdasayojanaÔÔhÈnaÑ ekobhÈsaÑ akÈsi. TatiyapÈduddharaÓakÈle 
pathamuggataÑ padumaÑ antaradhÈyi, pÈdasampaÔicchanatthaÑ aÒÒaÑ 
navaÑ padumaÑ uggaÒchi. IminÈva niyÈmena yattha yattha gantukÈmo 
hoti, tattha tatthapi2 mahÈpadumaÑ uggacchati. Tenevassa 
“PadumuttarasammÈsambuddho”ti nÈmaÑ ahosi. 

 EvaÑ so BhagavÈ loke uppajjitvÈ bhikkhusatasahassaparivÈro 
mahÈjanassa sa~gahatthÈya gÈmanigamarÈjadhÈnÊsu bhikkhÈya caranto 
HaÑsavatÊnagaraÑ sampÈpuÓi. Tassa ÈgatabhÈvaÑ sutvÈ pitÈ mahÈrÈjÈ 
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paccuggamanaÑ akÈsi. SatthÈ tassa dhammakathaÑ kathesi. 
DesanÈpariyosÈne keci sotÈpannÈ keci sakadÈgÈmÊ keci anÈgÈmÊ keci 
arahattaÑ pÈpuÓiÑsu. RÈjÈ svÈtanÈya DasabalaÑ nimantetvÈ punadivase 
kÈlaÑ ÈrocÈpetvÈ bhikkhusatasahassaparivÈrassa Bhagavato sakanivesane 
mahÈdÈnaÑ adÈsi. SatthÈ bhattÈnumodanaÑ katvÈ vihÈrameva gato. Teneva 
niyÈmena punadivase nÈgarÈ, punadivase rÈjÈti dÊghamaddhÈnaÑ dÈnaÑ 
adaÑsu. 

 TasmiÑ kÈle ayaÑ thero HaÑsavatÊnagare gahapatimahÈsÈlakule 
nibbatto. EkadivasaÑ BuddhÈnaÑ dhammadesanÈkÈle 
HaÑsavatÊnagaravÈsino gandhamÈlÈdihatthe yena Buddho, yena dhammo, 
yena saÑgho, tanninne tappoÓe tappabbhÈre gacchante disvÈ tena 
mahÈjanena saddhiÑ dhammadesanaÔÔhÈnaÑ agamÈsi. TasmiÑ ca samaye 
Padumuttaro BhagavÈ attano sÈsane paÔhamaÑ paÔividdhadhammaÑ ekaÑ 
bhikkhuÑ etadaggaÔÔhÈne Ôhapesi. So kulaputto taÑ kÈraÓaÑ sutvÈ “mahÈ 
vatÈyaÑ bhikkhu, ÔhapetvÈ kira BuddhaÑ aÒÒo iminÈ paÔhamataraÑ 
paÔividdhadhammo nÈma natthi. Aho vatÈhampi anÈgate ekassa Buddhassa 
sÈsane paÔhamaÑ dhammaÑ paÔivijjhanasamattho bhaveyyan”ti cintetvÈ 
desanÈpariyosÈne BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ “sve mayhaÑ bhikkhaÑ 
gaÓhathÈ”ti nimantesi. SatthÈ adhivÈsesi. 

 So BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ sakanivesanaÑ gantvÈ 
sabbarattiÑ BuddhÈnaÑ nisajjanaÔÔhÈnaÑ gandhadÈmamÈlÈdÈmÈdÊhi1 
ala~karitvÈ paÓÊtaÑ khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ paÔiyÈdÈpetvÈ tassÈ rattiyÈ 
accayena sakanivesane bhikkhusatasahassaparivÈrassa Bhagavato 
vicitrayÈgukhajjakaparivÈraÑ nÈnÈrasas|pabyaÒjanaÑ gandhasÈlibhojanaÑ 
datvÈ bhattakiccapariyosÈne ticÊvarapahonake va~gapaÔÔe2 TathÈgatassa 
pÈdam|le ÔhapetvÈ cintesi “nÈhaÑ parittakassa ÔhÈnassatthÈya carÈmi, 
mahantaÑ ÔhÈnaÑ patthento carÈmi, na kho pana sakkÈ ekameva divasaÑ 
dÈnaÑ datvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthetun”ti “anupaÔipÈÔiyÈ satta divasÈni 
mahÈdÈnaÑ datvÈ patthessÈmÊ”ti. So teneva niyÈmena satta divasÈni 
mahÈdÈnaÑ datvÈ bhattakiccapariyosÈne dussakoÔÔhÈgÈraÑ vivarÈpetvÈ 
uttamasukhumavatthaÑ BuddhÈnaÑ pÈdam|le ÔhapetvÈ 
bhikkhusatasahassaÑ ticÊvarena acchÈdetvÈ 
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TathÈgataÑ upasa~kamitvÈ “bhante yo tumhehi ito sattadivasamatthake 
bhikkhu etadagge Ôhapito, ahampi so bhikkhu viya anÈgate uppajjanaka 
Buddhassa sÈsane pabbajitvÈ paÔhamaÑ dhammaÑ paÔivijjhituÑ samattho 
bhaveyyan”ti vatvÈ Satthu pÈdam|le sÊsaÑ katvÈ nipajji. 

 SatthÈ tassa vacanaÑ sutvÈ “iminÈ kulaputtena mahÈ-adhikÈro kato, 
samijjhissati nu kho etassa ayaÑ patthanÈ no”ti anÈgataÑsaÒÈÓaÑ pesetvÈ 
Èvajjento “samijjhissatÊ”ti passi. BuddhÈnaÑ hi atÊtaÑ vÈ anÈgataÑ vÈ 
paccuppannaÑ vÈ Èrabbha ÈvajjentÈnaÑ ÈvaraÓaÑ nÈma natthi, 
anekakappakoÔisatasahassantarampi1 ca atÊtaÑ vÈ anÈgataÑ vÈ 
cakkavÈÄasahassantarampi2 ca paccuppannaÑ vÈ ÈvajjanapaÔibaddhameva 
manasikÈrapaÔibaddhameva hoti. EvaÑ appaÔivattiyena3 ÒÈÓena so BhagavÈ 
idaÑ addasa “anÈgate satasahassakappapariyosÈne Gotamo nÈma Buddho 
loke uppajjissati, tadÈ imassa patthanÈ samijjhissatÊ”ti. Atha naÑ evamÈha 
“ambho kulaputta anÈgate satasahassakappapariyosÈne Gotamo nÈma 
Buddho loke uppajjissati, tvaÑ tassa paÔhamakadhammadesanÈya 
teparivaÔÔadhammacakkappavattanasuttantapariyosÈne aÔÔhÈrasahi 
brahmakoÔÊhi saddhiÑ sahassanayasampanne sotÈpattiphale 
patiÔÔhahissasÊ”ti. 

 Iti SatthÈ taÑ kulaputtaÑ byÈkaritvÈ caturÈsÊti 
dhammakkhandhasahassÈni desetvÈ anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ 
parinibbÈyi. Tassa parinibbutassa sarÊraÑ suvaÓÓakkhandho viya 
ekagghanaÑ ahosi, sarÊracetiyaÑ panassubbedhena sattayojanikaÑ akaÑsu. 
IÔÔhakÈ suvaÓÓamayÈ ahesuÑ, haritÈlamanosilÈya mattikÈkiccaÑ, telena 
udakakiccaÑ sÈdhayiÑsu. BuddhÈnaÑ dharamÈnakÈle sarÊrappabhÈ 
dvÈdasayojanikaÑ phari, parinibbutÈnaÑ pana tesaÑ rasmi nikkhamitvÈ 
samantÈ yojanasataÑ avatthari. 

 AyaÑ seÔÔhi BuddhÈnaÑ sarÊracetiyaÑ parivÈretvÈ 
sahassaratanagghiyÈni kÈresi. CetiyapatiÔÔhÈpanadivase antocetiye 
ratanagharaÑ kÈresi. So vassasatasahassaÑ mahantaÑ dÈnÈdimayaÑ 
kalyÈÓakammaÑ katvÈ tato cuto devapure nibbatti. Tassa devesu ca 
manussesu ca saÑsarantasseva 
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navanavuti kappasahassÈni nava kappasatÈni nava ca kappÈ samatikkantÈ. 
Ettakassa kÈlassa accayena ito ekanavutikappamatthake ayaÑ kulaputto 
BandhumatÊnagarassa dvÈrasamÊpe gÈme1 kuÔumbiyagehe nibbatto. Tassa 
MahÈkÈloti2 nÈmaÑ ahosi, kaniÔÔhabhÈtÈ panassa C|ÄakÈlo nÈma. 

 TasmiÑ samaye VipassÊ bodhisatto TusitapurÈ cavitvÈ 
BandhumatÊnagare Bandhumassa raÒÒo aggamahesiyÈ kucchismiÑ nibbatto. 
Anukkamena sabbaÒÒutaÑ patvÈ dhammadesanatthÈya MahÈbrahmunÈ 
ÈyÈcito “kassa nu kho paÔhamaÑ dhammaÑ desessÈmÊ”ti cintetvÈ attano 
kaniÔÔhaÑ KhaÓÉaÑ nÈma rÈjakumÈraÑ TissaÒca purohitaputtaÑ 
“paÔhamaÑ dhammaÑ paÔivijjhituÑ samatthÈ”ti disvÈ “tesaÒca dhammaÑ 
desessÈmi, pitu ca sa~gahaÑ karissÈmÊ”ti BodhimaÓÉato ÈkÈseneva ÈgantvÈ 
kheme migadÈye otiÓÓo te pakkosÈpetvÈ dhammaÑ desesi. 
DesanÈpariyosÈne te dvepi janÈ caturÈsÊtiyÈ pÈÓasahassehi saddhiÑ 
arahattaphale patiÔÔhahiÑsu. 

 AthÈparepi bodhisattakÈle anupabbajitÈ caturÈsÊtisahassÈ kulaputtÈ taÑ 
pavattiÑ sutvÈ Satthu santikaÑ ÈgantvÈ dhammadesanaÑ sutvÈ 
arahattaphale patiÔÔhahiÑsu. SatthÈ naÑ tattheva KhaÓÉattheraÑ 
aggasÈvakaÔÔhÈne, TissattheraÑ dutiyasÈvakaÔÔhÈne Ôhapesi. RÈjÈpi taÑ 
pavattiÑ sutvÈ “puttaÑ passissÈmÊ”ti uyyÈnaÑ gantvÈ dhammadesanaÑ 
sutvÈ tÊsu saraÓesu patiÔÔhÈya SatthÈraÑ svÈtanÈya nimantetvÈ abhivÈdetvÈ 
padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. 

 So pÈsÈdavaragato nisÊditvÈ cintesi “mayhaÑ jeÔÔhaputto nikkhamitvÈ 
Buddho jÈto, dutiyaputto me aggasÈvako, purohitaputto dutiyasÈvako. Ime 
ca avasesabhikkh| gihikÈlepi mayhaÑ puttameva parivÈretvÈ vicariÑsu, 
ime pubbepi dÈnipi mayhameva bhÈrÈ, ahameva te cat|hi paccayehi 
upaÔÔhahissÈmi, aÒÒesaÑ okÈsaÑ na dassÈmÊ”ti vihÈradvÈrakoÔÔhakato 
paÔÔhÈya yÈva rÈjagehadvÈrÈ ubhosu passesu khadirapÈkÈraÑ kÈretvÈ 
vatthehi paÔicchÈdÈpetvÈ upari suvaÓÓatÈrakavicittaÑ 
samolambitatÈlakkhandhamattavividhapupphadÈmavitÈnaÑ kÈretvÈ 
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heÔÔhÈbh|miÑ vicittattharaÓehi santharÈpetvÈ anto ubhosu passesu 
mÈlÈgacchakesu puÓÓaghaÔe1 sakalamaggavÈsatthÈya ca gandhantaresu2 
pupphÈni pupphantaresu3 gandhe ca ÔhapÈpetvÈ Bhagavato kÈlaÑ ÈrocÈpesi. 
BhagavÈ bhikkhusaÑghaparivuto antosÈÓiyÈva rÈjagehaÑ gantvÈ 
bhattakiccaÑ katvÈ vihÈraÑ paccÈgacchati. AÒÒo koci daÔÔhumpi na labhati, 
kuto pana bhikkhaÑ vÈ dÈtuÑ p|jaÑ vÈ kÈtuÑ. 

 NÈgarÈ cintesuÑ “ajja Satthu loke uppannassa sattamÈsÈdhikÈni satta 
saÑvaccharÈni, mayaÒca daÔÔhumpi na labhÈma, pageva bhikkhaÑ vÈ dÈtuÑ 
p|jaÑ vÈ kÈtuÑ dhammaÑ vÈ sotuÑ. RÈjÈ ‘mayhaÑ eva Buddho, 
mayhaÑdhammo, mayhaÑ saÑgho’ti mamÈyitvÈ sayameva upaÔÔhahati. 
SatthÈ ca uppajjamÈno sadevakassa lokassa atthÈya uppanno, na raÒÒoyeva 
atthÈya. Na hi raÒÒoyeva nirayo4 uÓho, aÒÒesaÑ nÊluppalavanasadiso. 
TasmÈ rÈjÈnaÑ evaÑ vadÈma ‘sace no SatthÈraÑ deti, iccetaÑ kusalaÑ. No 
ce deti, raÒÒÈ saddhiÑ yujjhitvÈ saÑghaÑ gahetvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni 
karoma. Na sakkÈ kho pana suddhanÈgareheva evaÑ kÈtuÑ, ekaÑ 
jeÔÔhakapurisampi gaÓhÈmÈ’ti” senÈpatiÑ upasa~kamitvÈ tassa tamatthaÑ 
ÈrocetvÈ “sÈmi kiÑ amhÈkaÑ pakkho hohisi, udÈhu raÒÒo”ti ÈhaÑsu. So 
Èha “tumhÈkaÑ pakkho homi, apica kho pana paÔhamadivaso mayhaÑ 
dÈtabbo”ti. Te sampaÔicchiÑsu. 

 So rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ “nÈgarÈ deva tumhÈkaÑ kupitÈ”ti Èha. 
KimatthaÑ tÈtÈti. SatthÈraÑ kira tumheva upaÔÔhahatha, amhe na labhÈmÈti. 
Sace idÈnipi labhanti5, na kuppanti. AlabhantÈ tumhehi saddhiÑ 
yujjhitukÈmÈ devÈti. YujjhÈmi tÈta, na bhikkhusaÑghaÑ demÊti. Deva 
tumhÈkaÑ dÈsÈ tumhehi saddhiÑ yujjhÈmÈti vadanti, tumhe kaÑ gaÓhitvÈ 
yujjhissathÈti. Nanu tvaÑ senÈpatÊti. NÈgarehi vinÈ asamattho ahaÑ devÈti. 
Tato rÈjÈ “balavanto nÈgarÈ, senÈpatipi tesaÑyeva pakkho”ti ÒatvÈ “aÒÒÈni 
sattamÈsÈdhikÈni satta saÑvaccharÈni mayhaÑ bhikkhusaÑghaÑ dent|”ti 
Èha. NÈgarÈ na sampaÔicchiÑsu. RÈjÈ “chabbassÈni paÒcavassÈnÊ”ti evaÑ 
hÈpetvÈ aÒÒe satta divase 
______________________________________________________________ 
 1. MÈlÈgacchake suvaÓÓaghaÔe (Ka) 2. Gandhantare (SÊ) 3. Pupphantare (SÊ) 
 4. Narako (SÊ) 5. Sace te aÒÒepi patilabhanti (Ka) 
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yÈci. NÈgarÈ “atikakkhaÄaÑ dÈni raÒÒÈ saddhiÑ kÈtuÑ na vaÔÔatÊ”ti 
anujÈniÑsu. RÈjÈ sattamÈsÈdhikÈnaÑ sattannaÑ saÑvaccharÈnaÑ sajjitaÑ 
dÈnamukhaÑ sattannameva divasÈnaÑ sajjetvÈ cha divase kesaÒci 
apassantÈnaÑyeva dÈnaÑ datvÈ sattame divase nÈgare pakkosÈpetvÈ 
“sakkhissatha tÈtÈ evar|paÑ dÈnaÑ dÈtun”ti Èha. Tepi “nanu amheyeva 
nissÈyetaÑ devassa uppannan”ti vatvÈ “sakkhissÈmÈ”ti ÈhaÑsu. RÈjÈ 
piÔÔhihatthena ass|ni puÒchamÈno BhagavantaÑ vanditvÈ “bhante 
aÔÔhasaÔÔhibhikkhusatasahassaÑ aÒÒassu bhÈraÑ akatvÈ yÈvajÊvaÑ cat|hi 
paccayehi upaÔÔhahissÈmÊti cintesiÑ, nÈgarÈnaÑ dÈni me anuÒÒÈtaÑ, nÈgarÈ 
hi ‘mayaÑ dÈnaÑ dÈtuÑ na labhÈmÈ’ti BhagavÈ kuppanti. Sveva paÔÔhÈya 
tesaÑ anuggahaÑ karothÈ”ti Èha. 

 Atha dutiyadivase senÈpati mahÈdÈnaÑ adÈsi. Tato nÈgarÈ raÒÒÈ 
katasakkÈrato uttaritaraÑ sakkÈrasammÈnaÑ katvÈ dÈnaÑ adaÑsu. Eteneva 
niyÈmena sakalanagarassa paÔipÈÔiyÈ gatÈya dvÈragÈmavÈsino 
sakkÈrasammÈnaÑ sajjayiÑsu. MahÈkÈlakuÔumbiko C|ÄakÈlaÑ Èha 
“Dasabalassa sakkÈrasammÈnaÑ sveva amhÈkaÑ pÈpuÓÈti, kiÑ sakkÈraÑ 
karissÈmÈ”ti. Tvameva bhÈtika jÈnÈhÊti. Sace mayhaÑ ruciyÈ karosi, 
amhÈkaÑ soÄasakarÊsamattesu khettesu gahitagabbhÈ sÈliyo atthi. 
SÈligabbhaÑ phÈletvÈ ÈdÈya BuddhÈnaÑ anucchavikaÑ pacÈpemÈti. EvaÑ 
kayiramÈne kassaci upakÈro na hoti, tasmÈ netaÑ mayhaÑ ruccatÊti. Sace 
tvaÑ evaÑ na karosi1 ahaÑ mayhaÑ santakaÑ mamÈyituÑ labhÈmÊti 
soÄasakarÊsamattaÑ khettaÑ majjhe bhinditvÈ aÔÔhakarÊsaÔÔhÈne sÊmaÑ 
ÔhapetvÈ sÈligabbhaÑ phÈletvÈ ÈdÈya asambhinne khÊre pacÈpetvÈ 
catumadhuraÑ pakkhipitvÈ Buddhappamukhassa saÑghassa adÈsi. 
KuÔumbikassa kho gabbhaÑ2 phÈletvÈ gahitagahitaÔÔhÈnaÑ puna p|rati. 
PuthukakÈle puthukaggaÑ nÈma adÈsi, gÈmavÈsÊhi saddhiÑ aggasassaÑ 
nÈma adÈsi, lÈyane lÈyanaggaÑ, veÓikaraÓe veÓaggaÑ, kalÈpÈdÊsu 
kalÈpaggaÑ khalaggaÑ khalabhaÓÉaggaÑ koÔÔhagganti. EvaÑ so ekasasseva 
nava vÈre aggadÈnaÑ adÈsi. Tampi sassaÑ atirekaÑ uÔÔhÈnasampannaÑ 
ahosi. 

 YÈva Buddho dharati, yÈva ca saÑgho3 dharati, eteneva niyÈmena 
kalyÈÓakammaÑ katvÈ tato cuto devaloke nibbattitvÈ devesu 
______________________________________________________________ 
 1. EvaÑ vadesi (SÊ) 2. Tampi kho sÈligabbhaÑ (SyÈ) 3. SayaÑ (SÊ) 
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ceva manussesu ca saÑsaranto ekanavutikappe sampattiÑ anubhavitvÈ 
amhÈkaÑ Satthu loke uppannakÈle Kapilavatthunagarassa avid|re 
DoÓavatthubrÈhmaÓagÈme brÈhmaÓamahÈsÈlakule nibbatti. Tassa 
nÈmaggahaÓadivase KoÓÉaÒÒamÈÓavoti nÈmaÑ akaÑsu. So vuÉÉhimanvÈya 
tayo vede uggahetvÈ lakkhaÓamantÈnaÑ pÈraÑ agamÈsi. Tena samayena 
amhÈkaÑ bodhisatto TusitapurÈ cavitvÈ Kapilavatthupure nibbatti. Tassa 
nÈmaggahaÓadivase aÔÔhuttaraÑ brÈhmaÓasataÑ ahatavatthehi acchÈdetvÈ 
appodakaÑ madhupÈyÈsaÑ pÈyetvÈ tesaÑ antare aÔÔha jane uccinitvÈ 
mahÈtale nisÊdÈpetvÈ ala~katapaÔiyattaÑ jodhisattaÑ duk|lacumbaÔake 
nipajjÈpetvÈ lakkhaÓapariggahaÓatthaÑ tesaÑ santikaÑ ÈnayiÑsu. 
DhurÈsane nisinnabrÈhmaÓo mahÈpurisassa sarÊrasampattiÑ oloketvÈ dve 
a~guliyo ukkhipi. EvaÑ paÔipÈÔiyÈ satta janÈ ukkhipiÑsu. TesaÑ pana 
sabbanavako KoÓÉaÒÒamÈÓavo, so bodhisattassa lakkhaÓavaranipphattiÑ 
oloketvÈ “agÈramajjhe ÔhÈnakÈraÓaÑ natthi, ekantenesa vivaÔÔacchado 
Buddho bhavissatÊ”ti ekameva a~guliÑ ukkhipi. Itare pana satta janÈ “sace 
agÈraÑ ajjhÈvasissati, rÈjÈ bhavissati cakkavattÊ. Sace pabbajissati, Buddho 
bhavissatÊ”ti dve gatiyo disvÈ dve a~guliyo ukkhipiÑsu. AyaÑ pana 
KoÓÉaÒÒo katÈdhikÈro pacchimabhavikasatto paÒÒÈya itare satta jane 
abhibhavitvÈ “imehi lakkhaÓehi samannÈgatassa agÈramajjhe ÔhÈnakÈraÓaÑ 
nÈma natthi, nissaÑsayaÑ Buddho bhavissatÊ”ti ekameva gatiÑ addasa, 
tasmÈ ekaÑ a~guliÑ ukkhipi. Tato brÈhmaÓÈ attano gharÈni gantvÈ putte 
ÈmantayiÑsu “tÈtÈ amhe mahallakÈ, SuddhodanamahÈrÈjassa puttaÑ 
sabbaÒÒutappattaÑ mayaÑ sambhÈveyyÈma vÈ no vÈ. Tumhe tasmiÑ 
kumÈre sabbaÒÒutaÑ patte tassa sÈsane pabbajeyyÈthÈ”ti. 

 SuddhodanamahÈrÈjÈpi bodhisattassa dhÈtiyo ÈdiÑ katvÈ parihÈraÑ 
upaÔÔhapento bodhisattaÑ vuddhiÑ ÈpÈdesi. MahÈsattopi vuddhippatto devo 
viya sampattiÑ anubhavitvÈ paripakke ÒÈÓe kÈmesu ÈdÊnavaÑ nekkhamme 
ca ÈnisaÑsaÑ disvÈ RÈhulakumÈrassa jÈtadivase ChannasahÈyo KaÓÉakaÑ 
Èruyha devatÈhi vivaÔena dvÈrena mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhamitvÈ 
teneva rattibhÈgena tÊÓi rajjÈni atikkamitvÈ AnomÈnadÊtÊre pabbajitvÈ 
GhaÔikÈramahÈbrahmunÈ Èbhate arahaddhaje 
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gahitamattayeva vassasaÔÔhikatthero viya1 pÈsÈdikena iriyÈpathena 
RÈjagahaÑ patvÈ tattha piÓÉÈya caritvÈ PaÓÉavapabbatacchÈyÈya 
piÓÉapÈtaÑ paribhuÒjitvÈ raÒÒÈ MÈgadhena rajjasiriyÈ nimantiyamÈnopi 
taÑ paÔikkhipitvÈ anukkamena UruvelaÑ gantvÈ “ramaÓÊyo vata ayaÑ 
bh|mibhÈgo, alaÑ vatidaÑ kulaputtassa padhÈnatthikassa padhÈnÈyÈ”ti 
padhÈnÈbhimukhaÑ cittaÑ uppÈdetvÈ tattha vÈsaÑ upagato. 

 Tena samayena itare satta brÈhmaÓÈ yathÈkammaÑ gatÈ, sabbadaharo 
pana lakkhaÓapariggÈhako KoÓÉaÒÒamÈÓavo arogo. So “mahÈpuriso 
pabbajito”ti sutvÈ tesaÑ brÈhmaÓÈnaÑ putte upasa~kamitvÈ evamÈha 
“SiddhatthakumÈro kira pabbajito. So hi nissaÑsayaÑ Buddho bhavissati. 
Sace tumhÈkaÑ pitaro arogÈ assu, ajja nikkhamitvÈ pabbajeyyuÑ. Sace 
tumhepi icchatha, etha mayaÑ taÑ mahÈpurisamanupabbajissÈmÈ”ti. Te 
sabbe ekacchandÈ bhavituÑ nÈsakkhiÑsu. Tayo janÈ na pabbajiÑsu, 
KoÓÉaÒÒabrÈhmaÓaÑ jeÔÔhakaÑ katvÈ itare cattÈro pabbajiÑsu. Ime paÒca 
pabbajitvÈ gÈmanigamarÈjadhÈnÊsu bhikkhÈya carantÈ bodhisattassa 
santikaÑ agamiÑsu. Te chabbassÈni bodhisatte mahÈpadhÈnaÑ padahante 
“idÈni Buddho bhavissati idÈni Buddho bhavissatÊ”ti mahÈsattaÑ 
upaÔÔhahamÈnÈ santikÈvacarÈvassa ahesuÑ. YadÈ pana bodhisatto 
ekatilataÓÉulÈdÊhi vÊtinÈmentopi dukkarakÈrikÈya ariyadhammapaÔivedhassa 
abhÈvaÑ ÒatvÈ oÄÈrikaÑ ÈhÈraÑ Èhari, tadÈ te pakkamitvÈ IsipatanaÑ 
agamaÑsu. 

 Atha bodhisatto oÄÈrikÈhÈraparibhogena chavimaÑsalohitapÈrip|riÑ 
katvÈ VisÈkhapuÓÓamadivase SujÈtÈya dinnaÑ varabhojanaÑ bhuÒjitvÈ 
suvaÓÓapÈtiÑ nadiyÈ paÔisotaÑ khipitvÈ “ajja Buddho bhavissÈmÊ”ti 
katasanniÔÔhÈno sÈyanhasamaye kÈlena2 nÈgarÈjena anekehi thutisatehi 
abhitthaviyamÈno MahÈbodhimaÓÉaÑ Èruyha acalaÔÔhÈne pÈcÊnalokadhÈtu-
abhimukho palla~kena nisÊditvÈ catura~gasamannÈgataÑ vÊriyaÑ adhiÔÔhÈya 
s|riye dharamÈneyeva mÈrabalaÑ vidhamitvÈ paÔhamayÈme pubbenivÈsaÑ 
anussaritvÈ majjhimayÈme dibbacakkhuÑ visodhetvÈ 
pacc|sakÈlasamanantare paÔiccasamuppÈde ÒÈÓaÑ otÈretvÈ 
anulomapaÔilomaÑ 
______________________________________________________________ 
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paccayÈkÈravaÔÔaÑ1 sammasanto sabbabuddhehi paÔividdhaÑ asÈdhÈraÓaÑ 
sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ paÔivijjhitvÈ nibbÈnÈrammaÓÈya phalasamÈpattiyÈ 
tattheva sattÈhaÑ vÊtinÈmesi. 

 Eteneva upÈyena sattasattÈhaÑ BodhimaÓÉe viharitvÈ RÈjÈyatanam|le 
madhupiÓÉikabhojanaÑ paribhuÒjitvÈ puna AjapÈlanigrodham|laÑ ÈgantvÈ 
tattha nisinno dhammagambhÊrataÑ paccavekkhitvÈ appossukkatÈya citte 
namante2 mahÈbrahmunÈ yÈcito BuddhacakkhunÈ lokaÑ volokento 
tikkhindriyÈdibhede satte disvÈ mahÈbrahmuno dhammadesanÈya paÔiÒÒaÑ 
datvÈ “kassa nu kho ahaÑ paÔhamaÑ dhammaÑ desessÈmÊ”ti ŒÄÈrudakÈnaÑ 
kÈlakatabhÈvaÑ ÒatvÈ puna cintento “bah|pakÈrÈ kho pana me 
paÒcavaggiyÈ bhikkh|, ye maÑ padhÈnapahitattaÑ upaÔÔhahiÑsu. 
Yann|nÈhaÑ paÒcavaggiyÈnaÑ bhikkh|naÑ paÔhamaÑ dhammaÑ 
deseyyan”ti cittaÑ uppÈdesi. IdaÑ pana sabbameva BuddhÈnaÑ 
parivitakkamattameva3, ÔhapetvÈ pana KoÓÉaÒÒabrÈhmaÓaÑ aÒÒo koci 
paÔhamaÑ dhammaÑ paÔivijjhituÑ samattho nÈma natthi. Sopi 
etadatthameva kappasatasahassaÑ adhikÈrakammaÑ akÈsi, 
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa nava vÈre aggasassadÈnaÑ adÈsi. 

 Atha SatthÈ pattacÊvaramÈdÈya anupubbena IsipatanaÑ gantvÈ yena 
PaÒcavaggiyÈ bhikkh| tenupasa~kami. Te TathÈgataÑ ÈgacchantaÑ disvÈva 
attano katikÈya saÓÔhÈtuÑ nÈsakkhiÑsu. Eko pattacÊvaraÑ paÔiggahesi, eko 
ÈsanaÑ paÒÒÈpesi, eko pÈdodakaÑ paccupaÔÔhÈpesi, eko pÈde dhovi, eko 
tÈlavaÓÔaÑ gahetvÈ bÊjamÈno Ôhito. EvaÑ tesu vattaÑ dassetvÈ santike 
nisinnesu KoÓÉaÒÒattheraÑ kÈyasakkhiÑ katvÈ SatthÈ anuttaraÑ 
teparivaÔÔaÑ DhammacakkappavattanasuttantaÑ Èrabhi. ManussaparisÈ 
paÒca janÈva ahesuÑ, devaparisÈ aparicchinnÈ. DesanÈpariyosÈne 
KoÓÉaÒÒatthero aÔÔhÈrasahi mahÈbrahmakoÔÊhi saddhiÑ sotÈpattiphale 
patiÔÔhito. Atha SatthÈ “mayÈ dukkarasatÈbhataÑ dhammaÑ paÔhamameva 
aÒÒÈsÊti AÒÒÈsikoÓÉaÒÒo nÈma ayan”ti theraÑ Èlapanto “aÒÒÈsi vata bho 
KoÓÉaÒÒo, aÒÒÈsi vata bho KoÓÉaÒÒo”ti Èha. Tassa tadeva nÈmaÑ jÈtaÑ. 
Tena vuttaÑ “iti 
______________________________________________________________ 
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hidaÑ Èyasmato KoÓÉaÒÒassa AÒÒÈsikoÓÉaÒÒotveva nÈmaÑ ahosÊ”ti. 

 Iti thero ŒsÈÄhipuÓÓamÈyaÑ sotÈpattiphale patiÔÔhito, pÈÔipadadivase 
Bhaddiyatthero, dutiyapakkhadivase Vappatthero, tatiyapakkhadivase 
MahÈnÈmatthero, pakkhassa catutthiyaÑ Assajitthero sotÈpattiphale 
patiÔÔhito. PaÒcamiyÈ pana pakkhassa AnattalakkhaÓasuttantadesanÈ-
pariyosÈne sabbepi arahatte patiÔÔhitÈ. 

 Tena kho pana samayena cha loke arahanto honti. Tato paÔÔhÈya SatthÈ 
YasadÈrakappamukhe paÒcapaÒÒÈsa purise, KappÈsiyavanasaÓÉe tiÑsamatte 
Bhaddavaggiye GayÈsÊse piÔÔhipÈsÈÓe sahassamatte purÈÓajaÔileti evaÑ 
mahÈjanaÑ ariyabh|miÑ otÈretvÈ BimbisÈrappamukhÈni ekÈdasanahutÈni 
sotÈpattiphale, ekaÑ nahutaÑ saraÓattaye patiÔÔhÈpetvÈ JambudÊpatale 
sÈsanaÑ pupphitaphalitaÑ katvÈ sakalajambudÊpamaÓÉalaÑ kÈsÈvapajjotaÑ 
isivÈtapaÔivÈtaÑ1 karonto ekasmiÑ samaye JetavanamahÈvihÈraÑ patvÈ 
tattha vasanto bhikkhusaÑghamajjhe paÒÒattavarabuddhÈsanagato 
dhammaÑ desento “paÔhamaÑ dhammaÑ paÔividdhabhikkh|naÑ antare 
mama putto KoÓÉaÒÒo aggo”ti dassetuÑ etadaggaÔÔhÈne Ôhapesi. 

 Theropi dve aggasÈvake attano nipaccakÈraÑ karonte disvÈ BuddhÈnaÑ 
santikÈ apakkamitukÈmo hutvÈ “PuÓÓamÈÓavo pabbajitvÈ sÈsane 
aggadhammakathiko bhavissatÊ”ti disvÈ DoÓavatthubrÈhmaÓagÈmaÑ gantvÈ 
attano bhÈgineyyaÑ PuÓÓamÈÓavaÑ pabbÈjetvÈ “ayaÑ BuddhÈnaÑ santike 
vasissatÊ”ti tassa BuddhÈnaÑ antevÈsikabhÈvaÑ katvÈ sayaÑ DasabalaÑ 
upasa~kamitvÈ “BhagavÈ mayhaÑ gÈmantasenÈsanaÑ asappÈyaÑ, ÈkiÓÓo 
viharituÑ na sakkomi, ChaddantadahaÑ gantvÈ vasissÈmÊ”ti BhagavantaÑ 
anujÈnÈpetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ SatthÈraÑ vanditvÈ ChaddantadahaÑ gantvÈ 
ChaddantahatthikulaÑ nissÈya dvÈdasa vassÈni vÊtinÈmetvÈ tattheva 
anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ parinibbÈyi. 
______________________________________________________________ 
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SÈriputta-moggallÈnattheravatthu 

 189-190. Dutiyatatiyesu mahÈpaÒÒÈnanti mahatiyÈ paÒÒÈya 
samannÈgatÈnaÑ. IddhimantÈnanti iddhiyÈ sampannÈnaÑ. SÈriputto 
MoggallÈ noti tesaÑ therÈnaÑ nÈmaÑ. 

 Imesampi paÒhakamme ayamanupubbikathÈ–ito 
satasahassakappÈdhike asa~khyeyyakappamatthake SÈriputto 
brÈhmaÓamahÈsÈlakule nibbatti, nÈmena SaradamÈÓavo nÈma ahosi. 
MoggallÈno gahapatimahÈsÈlakule nibbatti, nÈmena SirivaÉÉhanakuÔumbiyo 
nÈma ahosi. Te ubhopi sahapaÑsukÊÄitÈva sahÈyakÈ ahesuÑ. SaradamÈÓavo 
pitu accayena kulasantakaÑ mahÈdhanaÑ paÔipajjitvÈ ekadivasaÑ rahogato 
cintesi “ahaÑ idhalokattabhÈvameva jÈnÈmi, no paralokattabhÈvaÑ, 
jÈtasattÈnaÒca maraÓaÑ nÈma dhuvaÑ, mayÈ ekaÑ pabbajjaÑ pabbajitvÈ 
mokkhadhammagavesanaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti. So sahÈyakaÑ upasa~kamitvÈ 
Èha “samma SirivaÉÉhana ahaÑ pabbajitvÈ mokkhadhammaÑ gavesissÈmi, 
tvaÑ mayÈ saddhiÑ pabbajituÑ sakkhissasÊ”ti. Na sakkhissÈmi samma, 
tvaÑyeva pabbajÈhÊti. So cintesi “paralokaÑ gacchantÈ sahÈye vÈ ÒÈtimitte 
vÈ gahetvÈ gatÈ nÈma natthi, attanÈ kataÑ attanova hotÊ”ti. Tato 
ratanakoÔÔhÈgÈraÑ vivarÈpetvÈ kapaÓaddhikavaÓibbakayÈcakÈnaÑ 
mahÈdÈnaÑ datvÈ pabbatapÈdaÑ pavisitvÈ isipabbajjaÑ pabbaji. Tassa eko 
dve tayoti evaÑ anupabbajjaÑ pabbajitÈ catusattatisahassamattÈ jaÔilÈ 
ahesuÑ. So paÒcÈbhiÒÒÈ aÔÔha ca samÈpattiyo nibbattetvÈ tesampi jaÔilÈnaÑ 
kasiÓaparikammaÑ Ècikkhi. Tepi sabbe paÒca abhiÒÒÈ aÔÔha ca samÈpattiyo 
nibbattesuÑ. 

 Tena samayena AnomadassÊ nÈma Buddho loke udapÈdi. NagaraÑ 
CandavatÊ nÈma ahosi, pitÈ Yasavanto nÈma khattiyo, mÈtÈ YasodharÈ nÈma 
devÊ, bodhi Ajjunarukkho, Nisabhatthero ca Anomatthero cÈti dve 
aggasÈvakÈ, VaruÓatthero nÈma upaÔÔhÈko, SundarÈ ca SumanÈ cÈti dve 
aggasÈvikÈ, Èyu vassasatasahassaÑ ahosi, sarÊraÑ 
aÔÔhapaÒÒÈsahatthubbedhaÑ, sarÊrappabhÈ dvÈdasayojanaÑ phari, 
bhikkhusatasahassaparivÈro ahosi. 
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 AthekadivasaÑ pacc|sakÈle mahÈkaruÓÈsamÈpattito vuÔÔhÈya lokaÑ 
volokento SaradatÈpasaÑ disvÈ “ajja mayhaÑ SaradatÈpasassa santikaÑ 
gatapaccayena dhammadesanÈ ca mahatÊ bhavissati, so ca 
aggasÈvakaÔÔhÈnaÑ patthessati, tassa sahÈyako SirivaÉÉhanakuÔumbiyo 
dutiyasÈvakaÔÔhÈnaÑ, desanÈpariyosÈne cassa parivÈrÈ 
catusattatisahassajaÔilÈ arahattaÑ pÈpuÓissanti, mayÈ tattha gantuÑ vaÔÔatÊ”ti 
attano pattacÊvaramÈdÈya aÒÒaÑ kaÒci anÈmantetvÈ sÊho viya ekacaro hutvÈ 
SaradatÈpasassa antevÈsikesu phalÈphalatthÈya gatesu “BuddhabhÈvaÑ me 
jÈnÈt|”ti tassa passantasseva SaradatÈpasassa ÈkÈsato otaritvÈ pathaviyaÑ 
patiÔÔhÈsi. SaradatÈpaso BuddhÈnubhÈvaÑ ceva sarÊrasampattiÑ1 cassa disvÈ 
lakkhaÓamante sammasitvÈ “imehi lakkhaÓehi samannÈgato nÈma 
agÈramajjhe vasanto rÈjÈ hoti cakkavattÊ, pabbajanto loke vivaÔÔacchado 
SabbaÒÒubuddho hoti, ayaÑ puriso nissaÑsayaÑ Buddho”ti jÈnitvÈ 
paccuggamanaÑ katvÈ paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ ÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ adÈsi. 
NisÊdi BhagavÈ paÒÒattÈsane. SaradatÈpasopi attano anucchavikaÑ ÈsanaÑ 
gahetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. 

 TasmiÑ samaye catusattatisahassajaÔilÈ paÓÊtapaÓÊtÈni ojavantÈni 
phalÈphalÈni gahetvÈ Ècariyassa santidddddkaÑ sampattÈ BuddhÈnaÒceva 
Ècariyassa ca nisinnÈsanaÑ oloketvÈ ÈhaÑsu “Ècariya mayaÑ ‘imasmiÑ 
loke tumhehi mahantataro natthÊ’ti vicarÈma, ayaÑ pana puriso tumhehi 
mahantataro maÒÒe”ti. TÈtÈ kiÑ vadatha, sÈsapena saddhiÑ 
aÔÔhasaÔÔhiyojanasatasahassubbedhaÑ SineruÑ samaÑ kÈtuÑ icchatha, 
SabbaÒÒubuddhena saddhiÑ mayhaÑ upamaÑ mÈ karittha puttakÈti. Atha te 
tÈpasÈ “sace ayaÑ ittarasatto abhavissa, na amhÈkaÑ Ècariyo evar|paÑ 
upamaÑ Èhareyya, yÈva mahÈ vatÈyaÑ puriso”ti sabbeva pÈdesu nipatitvÈ 
sirasÈ vandiÑsu. 

 Atha ne Ècariyo Èha “tÈtÈ amhÈkaÑ BuddhÈnaÑ anucchaviko 
deyyadhammo natthi, SatthÈ ca bhikkhÈcÈravelÈya idhÈgato, mayaÑ 
yathÈbalaÑ deyyadhammaÑ dassÈma. Tumhe yaÑ yaÑ paÓÊtaÑ 
phalÈphalaÑ, taÑ taÑ ÈharathÈ”ti ÈharÈpetvÈ hatthe dhovitvÈ sayaÑ 
TathÈgatassa patte 
______________________________________________________________ 
 1. SarÊranipphattiÑ (SÊ) 
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patiÔÔhÈpesi. SatthÈrÈ ca phalÈphale paÔiggahitamatte devatÈ dibbojaÑ 
pakkhipiÑsu. TÈpaso udakampi sayameva parissÈvetvÈ adÈsi. Tato 
bhattakiccaÑ niÔÔhÈpetvÈ hatthaÑ dhovitvÈ nisinne Satthari sabbe antevÈsike 
pakkositvÈ Satthu santike sÈraÓÊyaÑ kathaÑ kathento nisÊdi. SatthÈ “dve 
aggasÈvakÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ Ègacchant|”ti cintesi. Te Satthu 
cittaÑ ÒatvÈ satasahassakhÊÓÈsavaparivÈrÈ ÈgantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ 
ekamantaÑ aÔÔhaÑsu. 

 Tato SaradatÈpaso antevÈsike Èmantesi “tÈtÈ BuddhÈnaÑ 
nisinnÈsanampi nÊcaÑ, samaÓasatasahassÈnampi ÈsanaÑ natthi, tumhehi ajja 
uÄÈraÑ BuddhasakkÈraÑ kÈtuÑ vaÔÔati, pabbatapÈdato 
vaÓÓagandhasampannÈni pupphÈni ÈharathÈ”ti. KathanakÈlo papaÒco viya 
hoti, iddhimantÈnaÑ pana visayo acinteyyoti muhuttamatteneva te tÈpasÈ 
vaÓÓagandhasampannÈni pupphÈni ÈharitvÈ BuddhÈnaÑ yojanappamÈÓaÑ 
pupphÈsanaÑ paÒÒÈpesuÑ, ubhinnaÑ aggasÈvakÈnaÑ tigÈvutaÑ, 
sesabhikkh|naÑ aÉÉhayojanikÈdibhedaÑ, saÑghanavakassa usabhamattaÑ 
ahosi. EvaÑ paÒÒattesu Èsanesu SaradatÈpaso TathÈgatassa purato aÒjaliÑ 
paggahetvÈ Ôhito “bhante mayhaÑ dÊgharattaÑ hitasukhatthÈya imaÑ 
pupphÈsanaÑ abhiruhathÈ”ti Èha. 

   NÈnÈpupphaÒca gandhaÒca, sampÈdetvÈna ekato. 
   PupphÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ, idaÑ vacanamabraviÑ. 

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

   SattarattidivaÑ Buddho, nisÊdi pupphamÈsane. 
   Mama cittaÑ pasÈdetvÈ, hÈsayitvÈ sadevaketi. 

 EvaÑ nisinne Satthari dve aggasÈvakÈ ca sesabhikkh| ca attano attano 
pattÈsanesu nisÊdiÑsu. SaradatÈpaso mahantaÑ pupphacchattaÑ gahetvÈ 
TathÈgatassa matthake dhÈrayanto aÔÔhÈsi. SatthÈ “jaÔilÈnaÑ ayaÑ sakkÈro 
mahapphalo hot|”ti nirodhasamÈpattiÑ samÈpajji. Satthu samÈpannabhÈvaÑ 
ÒatvÈ dve aggasÈvakÈpi sesabhikkh|pi 
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samÈpattiÑ samÈpajjiÑsu. TathÈgate sattÈhaÑ nirodhasamÈpattiÑ 
samÈpajjitvÈ nisinne antevÈsikÈ bhikkhÈcÈrakÈle sampatte 
vanam|laphalÈphalaÑ paribhuÒjitvÈ sesakÈle BuddhÈnaÑ aÒjaliÑ paggayha 
tiÔÔhanti. SaradatÈpaso pana bhikkhÈcÈrampi agantvÈ pupphacchattaÑ 
gahitaniyÈmeneva sattÈhaÑ pÊtisukhena vÊtinÈmesi. 

 SatthÈ nirodhato vuÔÔhÈya dakkhiÓapasse nisinnaÑ aggasÈvakaÑ 
NisabhattheraÑ Èmantesi “Nisabha sakkÈrakÈrakÈnaÑ tÈpasÈnaÑ 
pupphÈsanÈnumodanaÑ karohÊ”ti. Thero cakkavattiraÒÒo santikÈ 
paÔiladdhamahÈlÈbho mahÈyodho viya tuÔÔhamÈnaso sÈvakapÈramiÒÈÓe 
ÔhatvÈ pupphÈsanÈnumodanaÑ Èrabhi. TassadesanÈvasÈne dutiyasÈvakaÑ 
Èmantesi “tvampi dhammaÑ desehÊ”ti. Anomatthero tepiÔakaÑ 
BuddhavacanaÑ sammasitvÈ dhammaÑ kathesi. DvinnaÑ sÈvakÈnaÑ 
desanÈya ekassapi abhisamayo nÈhosi. Atha SatthÈ aparimÈÓe Buddhavisaye 
ÔhatvÈ dhammadesanaÑ Èrabhi. DesanÈpariyosÈne ÔhapetvÈ SaradatÈpasaÑ 
sabbepi catusattatisahassajaÔilÈ arahattaÑ pÈpuÓiÑsu. SatthÈ “etha 
bhikkhavo”ti hatthaÑ pasÈresi. TesaÑ tÈvadeva kesamassu antaradhÈyi, 
aÔÔha parikkhÈrÈ kÈye paÔimukkÈva ahesuÑ. 

 SaradatÈpaso kasmÈ arahattaÑ na pattoti? VikkhittacittattÈ. Tassa kira 
BuddhÈnaÑ dutiyÈsane nisÊditvÈ sÈvakapÈramiÒÈÓe ÔhatvÈ dhammaÑ 
desayato aggasÈvakassa desanaÑ sotuÑ ÈraddhakÈlato paÔÔhÈya “aho 
vatÈhampi anÈgate uppajjanakassa Buddhassa sÈsane iminÈva sÈvakena 
laddhadhuraÑ labheyyan”ti cittaÑ udapÈdi. So tena parivitakkena 
maggaphalapaÔivedhaÑ kÈtuÑ nÈsakkhi. TathÈgataÑ pana vanditvÈ 
sammukhe ÔhatvÈ Èha “bhante tumhÈkaÑ anantarÈsane nisinno bhikkhu 
tumhÈkaÑ sÈsane ko nÈma hotÊ”ti. MayÈ pavattitaÑ dhammacakkaÑ 
anuppavattetÈ sÈvakapÈramiÒÈÓassa koÔippatto soÄasa paÒÒÈ paÔivijjhitvÈ 
Ôhito mayhaÑ sÈsane aggasÈvako Nisabhatthero nÈma esoti. “Bhante 
yvÈyaÑ mayÈ sattÈhaÑ pupphacchattaÑ dhÈrentena sakkÈro kato, ahaÑ 
imassa phalena aÒÒaÑ sakkattaÑ vÈ brahmattaÑ vÈ na patthemi, anÈgate 
pana ayaÑ Nisabhatthero viya ekassa Buddhassa aggasÈvako bhaveyyan”ti 
patthanaÑ akÈsi. 
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 SatthÈ “samijjhissati nu kho imassa purisassa patthanÈ”ti 
anÈgataÑsaÒÈÓaÑ pesetvÈ olokento kappasatasahassÈmikaÑ asa~khyeyyaÑ 
atikkamitvÈ samijjhanabhÈvaÑ addasa. DisvÈ SaradatÈpasaÑ Èha “na te 
ayaÑ patthanÈ moghÈ bhavissati, anÈgate pana kappasatasahassÈdhikaÑ 
asa~khyeyyaÑ atikkamitvÈ Gotamo nÈma Buddho loke uppajjissati. Tassa 
mÈtÈ MahÈmÈyÈ nÈma devÊ bhavissati, pitÈ Suddhodano nÈma rÈjÈ1, putto 
RÈhulo nÈma, upaÔÔhÈko Œnando nÈma, dutiyasÈvako MoggallÈno nÈma, 
tvaÑ pana tassa aggasÈvako DhammasenÈpati SÈriputto nÈma bhavissasÊ”ti. 
EvaÑ tÈpasaÑ byÈkaritvÈddhammakathaÑ kathetvÈ bhikkhusaÑghaparivÈro 
ÈkÈsaÑ pakkhandi. 

 SaradatÈpasopi antevÈsikattherÈnaÑ santikaÑ gantvÈ sahÈyakassa 
SirivaÉÉhanakuÔumbikassa sÈsanaÑ pesesi “bhante mama sahÈyakassa 
vadetha ‘sahÈyakena te SaradatÈpasena Anomadassibuddhassa pÈdam|le 
anÈgate uppajjanakassa Gotamabuddhassa sÈsane aggasÈvakaÔÔhÈnaÑ 
patthitaÑ, tvaÑ dutiyasÈvakaÔÔhÈnaÑ patthehÊ’ti”. EvaÒca pana vatvÈ therehi 
puretarameva ekapassena gantvÈ SirivaÉÉhanassa nivesanadvÈre aÔÔhÈsi. 

 SirivaÉÉhano “cirassaÑ vata me ayyo Ègato”ti Èsane nisÊdÈpetvÈ attanÈ 
nÊcÈsane2 nisinno “antevÈsikaparisÈ pana vo bhante na paÒÒÈyatÊ”ti pucchi. 
Œma samma amhÈkaÑ assamaÑ AnomadassÊ nÈma Buddho Ègato, mayaÑ 
tassa attano balena sakkÈraÑ akarimha. SatthÈ sabbesaÑ dhammaÑ desesi, 
desanÈpariyosÈne ÔhapetvÈ maÑ sesÈ arahattaÑ patvÈ pabbajiÑs|ti. Tumhe 
kasmÈ na pabbajitÈti. AhaÑ Satthu aggasÈvakaÑ NisabhattheraÑ disvÈ 
anÈgate uppajjanakassa Gotamassa nÈma Buddhassa sÈsane 
aggasÈvakaÔÔhÈnaÑ patthesiÑ, tvampi tassa sÈsane dutiyasÈvakaÔÔhÈnaÑ 
patthehÊti. MayhaÑ Buddhehi saddhiÑ paricayo natthi bhanteti. Buddhehi 
saddhiÑ kathanaÑ mayhaÑ bhÈro hotu, tvaÑ mahantaÑ adhikÈraÑ 
sajjehÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. SuddhodanamahÈrÈjÈ nÈma (SÊ, SyÈ) 2. NÊcatare Èsane (SÊ, SyÈ) 
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 SirivaÉÉhano SaradatÈpasassa vacanaÑ sutvÈ attano nivesanadvÈre 
rÈjamÈnena aÔÔhakarÊsamattaÑ ÔhÈnaÑ samatalaÑ kÈretvÈ vÈlukaÑ 
okirÈpetvÈ lÈjapaÒcamÈni pupphÈni vikiritvÈ nÊluppalacchadanaÑ 
maÓÉapaÑ kÈretvÈ BuddhÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ sesabhikkh|nampi ÈsanÈni 
paÔiyÈdÈpetvÈ mahantaÑ sakkÈrasammÈnaÑ sajjetvÈ BuddhÈnaÑ 
nimantanatthÈya SaradatÈpasassa saÒÒaÑ adÈsi. TÈpaso tassa vacanaÑ sutvÈ 
BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ gahetvÈ tassa nivesanaÑ agamÈsi. 
SirivaÉÉhano paccuggamanaÑ katvÈ TathÈgatassa hatthato pattaÑ gahetvÈ 
maÓÉapaÑ pavesetvÈ paÒÒattÈsanesu nisinnassa Buddhappamukhassa 
bhikkhusaÑghassa dakkhiÓodakaÑ datvÈ paÓÊtena bhojanena parivisitvÈ 
bhattakiccapariyosÈne BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ mahÈrahehi 
vatthehi acchÈdetvÈ “bhante nÈyaÑ Èrambho appamattakaÔÔhÈnatthÈya, 
iminÈva niyÈmena sattÈhaÑ anukampaÑ karothÈ”ti Èha. SatthÈ adhivÈsesi. 
So teneva niyÈmena sattÈhaÑ mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ BhagavantaÑ vanditvÈ 
aÒjaliÑ paggahetvÈ Ôhito Èha “bhante mama sahÈyo SaradatÈpaso yassa 
Satthu aggasÈvako homÊti patthesi, ahampi tasseva dutiyasÈvako bhavÈmÊ”ti. 

 SatthÈ anÈgataÑ oloketvÈ tassa patthanÈya samijjhanabhÈvaÑ disvÈ 
byÈkÈsi “tvaÑ ito kappasatasahassÈdhikaÑ asa~khyeyyaÑ atikkamitvÈ 
Gotamabuddhassa dutiyasÈvako bhavissasÊ”ti. BuddhÈnaÑ byÈkaraÓaÑ 
sutvÈ SirivaÉÉhano haÔÔhapahaÔÔho ahosi. SatthÈpi bhattÈnumodanaÑ katvÈ 
saparivÈro vihÈrameva gato. SirivaÉÉhano tato paÔÔhÈya yÈvajÊvaÑ 
kalyÈÓakammaÑ katvÈ dutiyattavÈre1 kÈmÈvacaradevaloke nibbatto. 
SaradatÈpaso cattÈro brahmavihÈre bhÈvetvÈ brahmaloke nibbatto. 

 Tato paÔÔhÈya imesaÑ ubhinnampi antarÈkammaÑ na kathitaÑ. 
AmhÈkaÑ pana Buddhassa nibbattito puretarameva SaradatÈpaso 
RÈjagahanagarassa avid|re UpatissagÈme SÈribrÈhmaÓiyÈ kucchismiÑ 
paÔisandhiÑ gaÓhi. TaÑdivasameva cassa sahÈyopi RÈjagahasseva avid|re 
KolitagÈme MoggalibrÈhmaÓiyÈ kucchiyaÑ paÔisandhiÑ gaÓhi. TÈni kira 
dvepi kulÈni 
______________________________________________________________ 
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yÈva sattamÈ kulaparivaÔÔÈ ÈbaddhapaÔibaddhasahÈyakÈneva. TesaÑ 
dvinnampi ekadivasameva gabbhaparihÈraÑ adaÑsu. DasamÈsaccayena 
jÈtÈnampi tesaÑ chasaÔÔhi dhÈtiyo upaÔÔhahiÑsu1. NÈmaggahaÓadivase 
SÈribrÈhmaÓiyÈ puttassa UpatissagÈme jeÔÔhakulassa puttattÈ Upatissoti 
nÈmaÑ akaÑsu, itarassa KolitagÈme jeÔÔhakulassa puttattÈ Kolitoti nÈmaÑ 
akaÑsu. Te ubhopi vuddhimanvÈya sabbasippÈnaÑ pÈraÑ agamaÑsu. 

 UpatissamÈÓavassa kÊÄanatthÈya nadiÑ vÈ uyyÈnaÑ vÈ pabbataÑ vÈ 
gamanakÈle paÒca suvaÓÓasivikÈsatÈni parivÈrÈ honti, KolitamÈÓavassa 
paÒca ÈjaÒÒarathasatÈni. Dvepi janÈ paÒcapaÒcamÈÓavakasataparivÈrÈ honti. 
RÈjagahe ca anusaÑvaccharaÑ giraggasamajjaÑ nÈma hoti, tesaÑ 
dvinnampi ekaÔÔhÈneyeva paÒcaÑ bandhanti. Dvepi janÈ ekatova nisÊditvÈ 
samajjaÑ passantÈ hasitabbaÔÔhÈne hasanti, saÑvegaÔÔhÈne saÑvijjanti, 
dÈyaÑ dÈtuÑ yuttaÔÔhÈne dÈyaÑ denti. TesaÑ iminÈva niyÈmena 
ekadivasaÑ samajjaÑ passantÈnaÑ paripÈkagatattÈ ÒÈÓassa purimadivasesu 
viya hasitabbaÔÔhÈne hÈso vÈ saÑvegaÔÔhÈne saÑvejanaÑ vÈ dÈyaÑ dÈtuÑ 
yuttaÔÔhÈne dÈyadÈnaÑ vÈ nÈhosi. Dvepi pana janÈ evaÑ cintayiÑsu “kiÑ 
ettha oloketabbaÑ atthi, sabbepime appatte vassasate apaÓÓattikabhÈvaÑ 
gamissanti. Amhehi pana ekaÑ mokkhadhammaÑ gavesituÑ vaÔÔatÊ”ti 
ÈrammaÓaÑ gahetvÈ nisÊdiÑsu. 

 Tato Kolito UpatissaÑ Èha “samma Upatissa na tvaÑ aÒÒesu divasesu 
viya haÔÔhapahaÔÔho, anattamanadhÈtukosi, kiÑ te sallakkhitan”ti. Samma 
Kolita “etesaÑ olokane sÈro natthi, niratthakametaÑ, attano 
mokkhadhammaÑ gavesituÑ vaÔÔatÊ”ti idaÑ cintayanto nisinnomhÊti, tvaÑ 
pana kasmÈ anattamanosÊti. Sopi tatheva Èha. Athassa attanÈ saddhiÑ 
ekajjhÈsayataÑ ÒatvÈ Upatisso taÑ evamÈha “amhÈkaÑ ubhinnampi 
sucintitaÑ, mokkhadhammaÑ gavesantehi pana ekÈ pabbajjÈ laddhuÑ 
vaÔÔati, kassa santike pabbajÈmÈ”ti. 

 Tena kho pana samayena SaÒcayo2 paribbÈjako RÈjagahe paÔivasati 
mahatiyÈ paribbÈjakaparisÈya saddhiÑ. Te “tassa santike pabbajissÈmÈ”ti 
______________________________________________________________ 
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paÒcahi mÈÓavakasatehi saddhiÑ SaÒcayassa santike pabbajiÑsu. TesaÑ 
pabbajitakÈlato paÔÔhÈya SaÒcayo1 atirekalÈbhaggayasaggappatto ahosi. Te 
katipÈheneva sabbaÑ SaÒcayassa samayaÑ pariggaÓhitvÈ “Ècariya 
tumhÈkaÑ jÈnanasamayo ettakova, udÈhu uttaripi atthÊ”ti pucchiÑsu. 
SaÒcayo “ettakova, sabbaÑ tumhehi ÒÈtan”ti Èha. Te tassa kathaÑ sutvÈ 
cintayiÑsu ‘evaÑ sati imassa santike brahmacariyavÈso niratthako, mayaÑ 
mokkhadhamma gavesituÑ nikkhantÈ, so imassa santike uppÈdetuÑ na 
sakkÈ. MahÈ kho pana JambudÊpo, gÈmanigamarÈjadhÈniyo carantÈ mayaÑ 
avassaÑ mokkhadhammadesakaÑ ekaÑ ÈcariyaÑ labhissÈmÈ”ti. Te tato 
paÔÔhÈya yattha yattha paÓÉitÈ samaÓabrÈhmaÓÈ atthÊti suÓanti, tattha tattha 
gantvÈ paÒhasÈkacchaÑ karonti. Tehi puÔÔhaÑ paÒhaÑ aÒÒe kathetuÑ 
samatthÈ natthi, te pana tesaÑ paÒhaÑ vissajjenti. EvaÑ sakalajambudÊpaÑ 
pariggaÓhitvÈ nivattitvÈ sakaÔÔhÈnameva ÈgantvÈ “samma Kolitayo 
paÔhamaÑ amataÑ adhigacchati, so Èrocet|”ti katikaÑ akaÑsu. 

 Tena samayena amhÈkaÑ SatthÈ paÔhamÈbhisambodhiÑ patvÈ 
pavattitavaradhammacakko anupubbena RÈjagahaÑ sampatto hoti. Atha 
“ekasaÔÔhi arahanto loke uppannÈ hontÊ”ti vuttakÈle “caratha bhikkhave 
cÈrikaÑ bahujanahitÈyÈ”ti ratanattayaguÓappakÈsanatthaÑ uyyojitÈnaÑ 
bhikkh|naÑ antare paÒcavaggiyabbhantaro Assajitthero paÔinivattitvÈ 
RÈjagahameva Ègato. Punadivase pÈtova pattacÊvaraÑ ÈdÈya RÈjagahaÑ 
piÓÉÈya pÈvisi. 

 TasmiÑ samaye UpatissaparibbÈjako pÈtova bhattakiccaÑ katvÈ 
paribbÈjakÈrÈmaÑ gacchanto theraÑ disvÈ cintesi “mayÈ evar|po pabbajito 
nÈma nadiÔÔhapubbo. Ye vata loke arahanto vÈ arahattamaggaÑ vÈ 
samÈpannÈ, ayaÑ tesaÑ bhikkh|naÑ aÒÒataro, yann|nÈhaÑ imaÑ 
bhikkhuÑ upasa~kamitvÈ paÒhaÑ puccheyyaÑ ‘kaÑsi tvaÑ Èvuso uddissa 
pabbajito, ko vÈ te SatthÈ, kassa vÈ tvaÑ dhammaÑ rocesÊ’ti”. Athassa 
etadahosi ‘akÈlo kho imaÑ bhikkhuÑ paÒhaÑ pucchituÑ, antaragharaÑ 
paviÔÔho piÓÉÈya carati, yann|nÈhaÑ imaÑ bhikkhuÑ piÔÔhito piÔÔhito 
anubandheyyaÑ atthikehi upaÒÒÈtaÑ maggan”ti. So theraÑ 
laddhapiÓÉapÈtaÑ 
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aÒÒataraÑ okÈsaÑ gacchantaÑ disvÈ nisÊditukÈmataÒcassa ÒatvÈ attano 
paribbÈjakapÊÔhakaÑ paÒÒÈpetvÈ adÈsi. BhattakiccapariyosÈnepissa attano 
kuÓÉikÈya udakaÑ adÈsi. 

 EvaÑ ÈcariyavattaÑ katvÈ katabhattakiccena therena saddhiÑ 
madhurapaÔisanthÈraÑ katvÈ “vippasannÈni kho te Èvuso indriyÈni, 
parisuddho chavivaÓÓo pariyodÈto, kaÑsi tvaÑ Èvuso uddissa pabbajito, ko 
vÈ te satthÈ, kassa vÈ tvaÑ dhammaÑ rocesÊ”ti pucchi. Thero “atthÈvuso 
mahÈsamaÓo Sakyaputto SakyakulÈ pabbajito, tÈhaÑ BhagavantaÑ uddissa 
pabbajito, so ca me BhagavÈ SatthÈ, tassevÈhaÑ Bhagavato dhammaÑ 
rocemÊ”ti Èha. Atha naÑ “kiÑ vÈdÊ panÈyasmato SatthÈ, kimakkhÈyÊ”ti 
pucchi. Thero cintesi “ime paribbÈjakÈ nÈma sÈsanassa paÔipakkhabh|tÈ, 
imassa sÈsanassa1 gambhÊrataÑ dassessÈmÊ”ti. Attano navakabhÈvaÑ 
dassento Èha “ahaÑ kho Èvuso navo acirapabbajito, adhunÈgato imaÑ 
dhammavinayaÑ, na tÈvÈhaÑ sakkomi vitthÈrena dhammaÑ desetun”ti. 
ParibbÈjako “ahaÑ Upatisso nÈma, tvaÑ yathÈsattiyÈ appaÑ vÈ bahuÑ vÈ 
vada, etaÑ nayasatena nayasahassena paÔivijjhituÑ mayhaÑ bhÈro”ti 
cintetvÈ Èha– 

   “AppaÑ vÈ bahuÑ vÈ bhÈsassu, atthaÑyeva me br|hi. 
   Attheneva me attho, kiÑ kÈhasi byaÒjanaÑ bahun”ti2. 

 EvaÑ vutte thero “ye dhammÈ hetuppabhavÈ”ti3 gÈthaÑ Èha. 
ParibbÈjako paÔhamapadadvayameva sutvÈ sahassanayasampanne 
sotÈpattimagge patiÔÔhahi, itaraÑ padadvayaÑ sotÈpannakÈle niÔÔhÈsi. 

 So sotÈpanno hutvÈ uparivisese appavattente “bhavissati ettha 
kÈraÓan”ti sallakkhetvÈ theraÑ Èha “bhante mÈ upari dhammadesanaÑ 
vaÉÉhayittha, ettakameva hotu, kahaÑ amhÈkaÑ SatthÈ vasatÊ”ti. VeÄuvane 
paribbÈjakÈti. Bhante tumhe purato yÈtha, mayhaÑ eko sahÈyako atthi. 
Amhehi ca aÒÒamaÒÒaÑ katikÈ katÈ “yo paÔhamaÑ amataÑ adhigacchati, 
so Èrocet|”ti. AhaÑ taÑ paÔiÒÒaÑ mocetvÈ 
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sahÈyakaÑ gahetvÈ tumhÈkaÑ gatamaggeneva Satthu santikaÑ 
ÈgamissÈmÊti paÒcapatiÔÔhitena therassa pÈdesu nipatitvÈ tikkhattuÑ 
padakkhiÓaÑ katvÈ theraÑ uyyojetvÈ paribbÈjakÈrÈmÈbhimukho agamÈsi. 

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

 Tato dvepi janÈ SaÒcayassa santikaÑ gantvÈ “Ècariya tvaÑ kiÑ karosi, 
Buddho loke uppanno, svÈkkhÈto dhammo, suppaÔipanno saÑgho. ŒyÈma 
DasabalaÑ passissÈmÈ”ti. So “kiÑ vadetha tÈtÈ”ti tepi vÈretvÈ 
lÈbhaggayasaggappattimeva tesaÑ dÊpesi. Te “amhÈkaÑ evar|po 
antevÈsikavÈso niccameva hotu, tumhÈkaÑ pana gamanaÑ vÈ agamanaÑ vÈ 
jÈnÈthÈ”ti ÈhaÑsu. SaÒcayo “ime ettakaÑ jÈnantÈ mama vacanaÑ na 
karissantÊ”ti ÒatvÈ “gacchatha tumhe tÈtÈ, ahaÑ mahallakakÈle 
antevÈsikavÈsaÑ vasituÑ na sakkomÊ”ti Èha. Te anekehipi kÈraÓehi taÑ 
bodhetuÑ asakkontÈ attano ovÈde vattamÈnaÑ janaÑ ÈdÈya VeÄuvanaÑ 
agamaÑsu. Atha tesaÑ paÒcasu antevÈsikasatesu aÉÉhateyyasatÈ nivattiÑsu, 
aÉÉhateyyasatÈ tehi saddhiÑ agamaÑsu. 

 SatthÈ catuparisamajjhe dhammaÑ desento te d|ratova disvÈ bhikkh| 
Èmantesi “ete bhikkhave dve sahÈyÈ Ègacchanti Kolito ca Upatisso ca, etaÑ 
me sÈvakayugaÑ bhavissati aggaÑ bhaddayugan”ti. Atha tesaÑ parisÈya 
cariyavasena dhammadesanaÑ vaÉÉhesi. ®hapetvÈ dve aggasÈvake sabbepi 
te aÉÉhateyyasatÈ paribbÈjakÈ arahattaÑ 
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pÈpuÓiÑsu. SatthÈ “ettha bhikkhavo”ti hatthaÑ pasÈresi. SabbesaÑ 
kesamassu antaradhÈyi, iddhimayaÑ pattacÊvaraÑ kÈyappaÔibaddhaÑ ahosi. 
DvinnaÑ aggasÈvakÈnampi iddhimayapattacÊvaraÑ ÈgataÑ, 
uparimaggattayakiccaÑ pana na niÔÔhÈsi. KasmÈ? SÈvakapÈramiÒÈÓassa 
mahantatÈya. 

 AthÈyasmÈ MahÈmoggallÈno pabbajitadivasato sattame divase 
MagadharaÔÔhe KallavÈlagÈmakaÑ1 upanissÈya samaÓadhammaÑ karonto 
thinamiddhe okkante SatthÈrÈ saÑvejito thinamiddhaÑ vinodetvÈ 
TathÈgatena dinnaÑ dhÈtukammaÔÔhÈnaÑ suÓantova uparimaggattayakiccaÑ 
niÔÔhÈpetvÈ sÈvakapÈramiÒÈÓassa matthakaÑ patto. SÈriputtattheropi 
pabbajitadivasato addhamÈsaÑ atikkamitvÈ SatthÈrÈ saddhiÑ tameva 
RÈjagahaÑ upanissÈya S|karakhataleÓe viharanto attano bhÈgineyyassa 
DÊghanakhaparibbÈjakassa VedanÈpariggahasuttante2 desiyamÈne 
suttÈnusÈrena ÒÈÓaÑ pesetvÈ parassa vaÉÉhitabhattaÑ bhuÒjanto viya 
sÈvakapÈramiÒÈÓassa matthakaÑ patto. BhÈgineyyo panassa 
desanÈpariyosÈne sotÈpattiphale patiÔÔhito. Iti dvinnampi mahÈsÈvakÈnaÑ 
TathÈgate RÈjagahe viharanteyeva sÈvakapÈramiÒÈÓakiccaÑ matthakaÑ 
pattaÑ. AparabhÈge pana SatthÈ Jetavane viharanto “mahÈpaÒÒÈnaÑ 
yadidaÑ SÈriputto, iddhimantÈnaÑ yadidaÑ MahÈmoggallÈno”ti dvepi 
mahÈsÈvake ÔhÈnantare ÔhapesÊti. 
 

MahÈkassapattheravatthu 

 191. Catutthe dhutavÈdÈnanti ettha dhuto veditabbo, dhutavÈdo 
veditabbo, dhutadhammÈ veditabbÈ, dhuta~gÈni veditabbÈni. Tattha dhutoti 
dhutakileso vÈ puggalo kilesadhunano vÈ3 dhammo. 

 DhutavÈdoti ettha pana atthi dhuto na dhutavÈdo, atthi na dhuto 
dhutavÈdo, atthi neva dhuto na dhutavÈdo, atthi dhuto ceva dhutavÈdo ca. 
Tattha yo dhuta~gena attano kilese dhuni, paraÑ pana dhuta~gena na 
ovadati nÈnusÈsati BÈkulatthero viya, ayaÑ dhuto na dhutavÈdo. YathÈha 
“tayidaÑ4 ÈyasmÈ BÈkulo5 dhuto na dhutavÈdo”ti. Yo 
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pana dhuta~gena attano kilese na dhuni, kevalaÑ aÒÒe dhuta~gena ovadati 
anusÈsati Upanandatthero viya, ayaÑ na dhuto dhutavÈdo. YathÈha 
“tayidaÑ ÈyasmÈ Upanando na dhuto dhutavÈdo”ti. Yo pana ubhayavipanno 
LÈÄudÈyÊ viya, ayaÑ neva dhuto na dhutavÈdo. YathÈha “tayidaÑ ÈyasmÈ 
LÈÄudÈyÊ neva dhuto na dhutavÈdo”ti. Yo pana ubhayasampanno ÈyasmÈ 
MahÈkassapatthero viya, ayaÑ dhuto ceva dhutavÈdo ca. YathÈha “tayidaÑ 
ÈyasmÈ MahÈkassapo dhuto ceva dhutavÈdo cÈ”ti. 

 DhutadhammÈ veditabbÈti appicchatÈ santuÔÔhitÈ sallekhatÈ pavivekatÈ 
idamaÔÔhitÈti ime dhuta~gacetanÈya parivÈrÈ paÒca dhammÈ 
“appicchaÑyeva nissÈyÈ”ti-Èdivacanato1 dhutadhammÈ nÈma. Tattha 
appicchatÈ ca santuÔÔhitÈ ca alobho, sallekhatÈ ca pavivekatÈ ca dvÊsu 
dhammesu anupatanti alobhe ceva amohe ca, idamaÔÔhitÈ ÒÈÓameva. Tattha 
alobhena paÔikkhepavatth|su lobhaÑ, amohena tesveva 
ÈdÊnavappaÔicchÈdakaÑ mohaÑ dhunÈti. Œlobhena ca anuÒÒÈtÈnaÑ 
paÔisevanamukhena pavattaÑ kÈmasukhallikÈnuyogaÑ, amohena 
dhuta~gesu atisallekhamukhena pavattaÑ attakilamathÈnuyogaÑ dhunÈti. 
TasmÈ ime dhammÈ dhutadhammÈti veditabbÈ. 

 Dhuta~gÈni veditabbÈnÊti terasa dhuta~gÈni veditabbÈni 
paÑsuk|lika~gaÑ -pa- nesajjika~ganti. 

 DhutavÈdÈnaÑ yadidaÑ MahÈkassapoti yattakÈ dhutavÈdaÑ vadanti, 
tesaÑ sabbesampi antare ayaÑ MahÈkassapatthero aggoti aggaÔÔhÈne 
Ôhapesi. MahÈkassapoti UruveÄakassapo NadÊkassapo GayÈkassapo 
KumÈrakassapoti ime khuddÈnukhuddake there upÈdÈya ayaÑ mahÈ, tasmÈ 
MahÈkassapoti vutto. 

 ImassÈpi paÒhakamme ayamanupubbikathÈ–atÊte kira 
kappasatasahassamatthake Padumuttaro nÈma SatthÈ loke udapÈdi, tasmiÑ 
HaÑsavatÊnagaraÑ upanissÈya kheme migadÈye viharante Vedeho nÈma 
kuÔumbiko asÊtikoÔidhanavibhavo pÈtova subhojanaÑ bhuÒjitvÈ 
uposatha~gÈni2 
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adhiÔÔhÈya gandhapupphÈdÊni gahetvÈ vihÈraÑ gantvÈ SatthÈraÑ p|jetvÈ 
vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. TasmiÑ ca khaÓe SatthÈ MahÈnisabhattheraÑ 
nÈma tatiyasÈvakaÑ “etadaggaÑ bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ 
dhutavÈdÈnaÑ, yadidaÑ Nisabho”ti etadagge Ôhapesi. UpÈsako taÑ sutvÈ 
pasanno dhammakathÈvasÈne mahÈjane uÔÔhÈya gate SatthÈraÑ vanditvÈ 
“bhante sve mayhaÑ bhikkhaÑ adhivÈsethÈ”ti Èha. MahÈ kho upÈsaka 
bhikkhusaÑghoti. Kittako BhagavÈ ti. AÔÔhasaÔÔhibhikkhusatasahassanti. 
Bhante ekaÑ sÈmaÓerampi vihÈre asesetvÈ bhikkhaÑ adhivÈsethÈti. 
AdhivÈsesi BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena. UpÈsako Satthu adhivÈsanaÑ viditvÈ 
gehaÑ gantvÈ mahÈdÈnaÑ sajjetvÈ punadivase Satthu kÈlaÑ ÈrocÈpesi. 
SatthÈ pattacÊvaramÈdÈya bhikkhusaÑghaparivuto upÈsakassa gharaÑ 
gantvÈ paÒÒatte Èsane nisinno dakkhiÓodakÈvasÈne yÈgu-ÈdÊni 
sampaÔicchanto bhattavissaggaÑ akÈsi. UpÈsakopi Satthu santike nisÊdi. 

 TasmiÑ antare MahÈnisabhatthero piÓÉÈya caranto tameva vÊthi 
paÔipajji. UpÈsako disvÈ uÔÔhÈya gantvÈ theraÑ vanditvÈ “pattaÑ bhante 
dethÈ”ti Èha. Thero pattaÑ adÈsi. Bhante idheva pavisatha, SatthÈpi gehe 
nisinnoti. Na vaÔÔissati upÈsakÈti. UpÈsako therassa pattaÑ gahetvÈ 
piÓÉapÈtassa p|retvÈ nÊharitvÈ adÈsi. Tato1 theraÑ anugantvÈ nivatto Satthu 
santike nisÊditvÈ evamÈha “bhante MahÈnisabhatthero ‘SatthÈ gehe 
nisinno’ti vuttepi pavisituÑ na icchi, atthi nu kho etassa tumhÈkaÑ guÓehi 
atireko guÓo”ti. BuddhÈnaÒca vaÓÓamaccheraÑ nÈma natthi. Atha SatthÈ 
evamÈha “upÈsaka mayaÑ bhikkhaÑ ÈgamayamÈnÈ gehe nisÊdÈma, so 
bhikkhu na evaÑ nisÊditvÈ bhikkhaÑ udikkhati. MayaÑ gÈmantasenÈsane 
vasÈma, so araÒÒasmiÑyeva vasati. MayaÑ channe vasÈma, so 
abbhokÈsamhiyeva vasati. Iti tassa ayaÒca ayaÒca guÓo”ti mahÈsamuddaÑ 
p|rayamÈno viya kathesi. UpÈsako pakatiyÈpi jalamÈnadÊpo telena Èsitto2 
viya suÔÔhutaraÑ pasanno hutvÈ cintesi “kiÑ mayhaÑ aÒÒÈya sampattiyÈ, 
anÈgate ekassa Buddhassa santike dhutavÈdÈnaÑ aggabhÈvatthÈya 
patthanaÑ karissÈmÊ”ti. 
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 So punapi SatthÈraÑ nimantetvÈ teneva niyÈmena satta divasÈni 
mahÈdÈnaÑ datvÈ sattame divase Buddhappamukhassa 
mahÈbhikkhusaÑghassa ticÊvarÈni datvÈ Satthu pÈdam|le nipajjitvÈ 
evamÈha “yaÑ me bhante satta divasÈni dÈnaÑ dentassa mettaÑ 
kÈyakammaÑ mettaÑ vacÊkammaÑ mettaÑ manokammaÑ paccupaÔÔhitaÑ, 
iminÈhaÑ na aÒÒaÑ devasampattiÑ vÈ sakkamÈrabrahmasampattiÑ vÈ 
patthemi, idaÑ pana me kammaÑ anÈgate ekassa Buddhassa santike etassa 
MahÈnisabhattherena pattaÔÔhÈnantaraÑ pÈpuÓanatthÈya 
terasadhuta~gadharÈnaÑ aggabhÈvassa saccakÈro1 hot|”ti. SatthÈ 
“mahantaÑ ÔhÈnaÑ iminÈ patthitaÑ, samijjhissati nu kho, no”ti olokento 
samijjhanabhÈvaÑ disvÈ Èha “manÈpaÑ te ÔhÈnaÑ patthitaÑ, anÈgate 
satasahassakappÈvasÈne Gotamo nÈma Buddho uppajjissati, tassa tvaÑ 
tatiyasÈvako MahÈkassapatthero nÈma bhavissasÊ”ti. TaÑ sutvÈ upÈsako 
“BuddhÈnaÑ dve kathÈ nÈma natthÊ”ti punadivase pattabbaÑ viya taÑ 
sampattiÑ amaÒÒittha. So yÈvatÈyukaÑ nÈnappakÈraÑ dÈnaÑ datvÈ sÊlaÑ 
rakkhitvÈ nÈnappakÈraÑ kalyÈÓakammaÑ katvÈ tattha kÈlaÑ kato sagge 
nibbatti. 

 Tato paÔÔhÈya devamanussesu sampattiÑ anubhavanto ito 
ekanavutikappe VipassisammÈsambuddhe BandhumatiÑ nissÈya kheme 
migadÈye viharante devalokÈ cavitvÈ aÒÒatarasmiÑ parijiÓÓe brÈhmaÓakule 
nibbatti. TasmiÒca kÈle VipassÊ BhagavÈ sattame sattame saÑvacchare 
dhammaÑ katheti, mahantaÑ kolÈhalaÑ ahosi. SakalajambudÊpe devatÈ 
“SatthÈ dhammaÑ kathessatÊ”ti Èrocenti. BrÈhmaÓo taÑ sÈsanaÑ assosi. 
Tassa ca nivÈsanasÈÔako ekova hoti, tathÈ brÈhmaÓiyÈ. PÈrupanaÑ pana 
dvinnampi ekameva. Sakalanagare EkasÈÔakabrÈhmaÓoti paÒÒÈyati. 
BrÈhmaÓÈnaÑ kenacideva kiccena sannipÈte sati brÈhmaÓiÑ gehe ÔhapetvÈ 
sayaÑ gacchati. BrÈhmaÓÊnaÑ sannipÈte sati sayaÑ gehe tiÔÔhati, brÈhmaÓÊ 
taÑ vatthaÑ pÈrupitvÈ gacchati. TasmiÑ pana divase brÈhmaÓo brÈhmaÓiÑ 
Èha “bhoti kiÑ rattiÑ dhammassavanaÑ suÓissasi, divÈ”ti. “MayaÑ 
mÈtugÈmajÈtikÈ nÈma rattiÑ sotuÑ na sakkoma, divÈ sossÈmÊ”ti 
brÈhmaÓaÑ gehe ÔhapetvÈ taÑ vatthaÑ pÈrupitvÈ upÈsikÈhi saddhiÑ divÈ 
gantvÈ SatthÈraÑ 
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vanditvÈ ekamante nisinnÈ dhammaÑ sutvÈ upÈsikÈhiyeva saddhiÑ 
ÈgamÈsi. Atha brÈhmaÓo brÈhmaÓiÑ gehe ÔhapetvÈ taÑ vatthaÑ pÈrupitvÈ 
vihÈraÑ gato. 

 TasmiÑ ca samaye SatthÈ parisamajjhe ala~katadhammÈsane nisinno 
cittabÊjaniÑ ÈdÈya ÈkÈsaga~gaÑ otÈrento viya SineruÑ matthaÑ1 katvÈ 
sÈgaraÑ nimmathento viya dhammakathaÑ kathesi. BrÈhmaÓassa parisante 
nisinnassa dhammaÑ suÓantassa paÔhamayÈmasmiÑyeva sakalasarÊraÑ 
p|rayamÈnÈ paÒcavaÓÓÈ pÊti uppajji. So pÈrutavatthaÑ saÑgharitvÈ2 
“Dasabalassa dassÈmÊ”ti cintesi. Athassa ÈdÊnavasahassaÑ dassayamÈnaÑ 
maccheraÑ uppajji. So “brÈhmaÓiyÈ ca mayhaÒca ekameva vatthaÑ, aÒÒaÑ 
kiÒci pÈrupanaÑ natthi, apÈrupitvÈ ca nÈma bahi carituÑ na sakkÈ”ti 
sabbathÈpi adÈtukÈmo ahosi. Athassa nikkhante paÔhamayÈme 
majjhimayÈmepi tatheva pÊti uppajji. So tatheva cintetvÈ tatheva adÈtukÈmo 
ahosi. Athassa majjhimayÈme nikkhante pacchimayÈmepi tatheva pÊti 
uppajji. So “taraÓaÑ vÈ hotu maraÓaÑ vÈ3, pacchÈpi jÈnissÈmÊ”ti vatthaÑ 
saÑgharitvÈ Satthu pÈdam|le Ôhapesi. Tato vÈmahatthaÑ ÈbhujitvÈ 
dakkhiÓena hatthena tikkhattuÑ apphoÔetvÈ “jitaÑ me, jitaÑ me”ti tayo vÈre 
nadi. 

 TasmiÑ ca samaye BandhumarÈjÈ dhammÈsanassa pacchato 
antosÈÓiyaÑ nisinno dhammaÑ suÓÈti. RaÒÒo ca nÈma “jitaÑ me”ti saddo 
amanÈpo hoti. So purisaÑ pesesi “gaccha etaÑ puccha kiÑ vadasÊ”ti. So 
tena gantvÈ pucchito Èha “avasesÈ hatthiyÈnÈdÊni Èruyha asicammÈdÊni 
gahetvÈ parasenaÑ jinanti, na taÑ jitaÑ acchariyaÑ, ahaÑ pana pacchato 
Ègacchantassa duÔÔhagoÓassa muggarena sÊsaÑ bhinditvÈ taÑ palÈpento viya 
maccheracittaÑ madditvÈ pÈrutavatthaÑ Dasabalassa adÈsiÑ, taÑ me 
macchariyaÑ jitan”ti Èha. So puriso ÈgantvÈ taÑ pavattiÑ raÒÒo Èrocesi. 
RÈjÈ Èha “amhe bhaÓe Dasabalassa anur|paÑ na jÈnimha, brÈhmaÓo jÈnÊ”ti 
vatthayugaÑ pesesi. TaÑ disvÈ brÈhmaÓo cintesi “ayaÑ mayhaÑ tuÓhÊ 
nisinnassa paÔhamaÑ kiÒci adatvÈ Satthu guÓe 
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 1. SinerumatthakaÑ (SyÈ), SineruÑ matthakaÑ (Ka) 2. SaÑharitvÈ (SÊ) 
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kathentassa adÈsi, Satthu guÓe paÔicca uppannena mayhaÑ ko attho”ti tampi 
vatthayugaÑ Dasabalasseva adÈsi. RÈjÈpi “kiÑ brÈhmaÓena katan”ti 
pucchitvÈ “tampi tena vatthayugaÑ TathÈgatasseva dinnan”ti sutvÈ aÒÒÈnipi 
dve vatthayugÈni pesesi, so tÈnipi adÈsi. RÈjÈ aÒÒÈnipi cattÈrÊti evaÑ yÈva 
dvattiÑsavatthayugÈni pesesi. Atha brÈhmaÓo “idaÑ vaÉÉhetvÈ gahaÓaÑ 
viya hotÊ”ti attano atthÈya ekaÑ, brÈhmaÓiyÈ ekanti dve vatthayugÈni 
gahetvÈ tiÑsa yugÈni TathÈgatasseva adÈsi. Tato paÔÔhÈya cassa Satthu 
vissÈsiko jÈto. 

 Atha naÑ rÈjÈ ekadivasaÑ sÊtasamaye Satthu santike dhammaÑ 
suÓantaÑ disvÈ satasahassagghanakaÑ attano pÈrutarattakambalaÑ datvÈ 
Èha “ito paÔÔhÈya imaÑ pÈrupitvÈ dhammaÑ suÓÈhÊ”ti. So “kiÑ me iminÈ 
kambalena imasmiÑ p|tikÈye upanÊtenÈ”ti cintetvÈ antogandhakuÔiyaÑ 
TathÈgatassa maÒcassa upari vitÈnaÑ katvÈ agamÈsi. AthekadivasaÑ rÈjÈ 
pÈtova vihÈraÑ gantvÈ antogandhakuÔiyaÑ Satthu santike nisÊdi. TasmiÑ ca 
samaye chabbaÓÓÈ Buddharasmiyo kambale paÔihaÒÒanti, kambalo ativiya 
virocati. RÈjÈ olokento saÒjÈnitvÈ Èha “bhante amhÈkaÑ esa kambalo, 
amhehi EkasÈÔakabrÈhmaÓassa dinno”ti. Tumhehi mahÈrÈja brÈhmaÓo 
p|jito, brÈhmaÓena mayaÑ p|jitÈti. RÈjÈ “brÈhmaÓo yuttaÑ aÒÒÈsi, na 
mayan”ti pasÊditvÈ yaÑ manussÈnaÑ upakÈrabh|taÑ, taÑ sabbaÑ 
aÔÔhaÔÔhakaÑ katvÈ sabba-aÔÔhakaÑ nÈma dÈnaÑ datvÈ purohitaÔÔhÈne 
Ôhapesi. Sopi “aÔÔhaÔÔhakaÑ nÈma catusaÔÔhi hotÊ”ti catusaÔÔhi salÈkÈbhattÈni 
upanibandhÈpetvÈ yÈvajÊvaÑ dÈnaÑ datvÈ sÊlaÑ rakkhitvÈ tato cuto sagge 
nibbatti. 

 Puna tato cuto imasmiÑ kappe KoÓÈgamanassa ca Bhagavato 
Kassapadasabalassa cÈti dvinnaÑ BuddhÈnaÑ antare BÈrÈÓasiyaÑ 
kuÔumbiyaghare nibbatto. So vuddhimanvÈya gharÈvÈsaÑ vasanto 
ekadivasaÑ araÒÒe ja~ghavihÈraÑ carati, tasmiÑ ca samaye Paccekabuddho 
nadÊtÊre cÊvarakammaÑ karonto anuvÈte appahonte saÑgharitvÈ ÔhapetuÑ 
Èraddho. So disvÈ “kasmÈ bhante saÑgharitvÈ ÔhapethÈ”ti Èha. AnuvÈto 
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nappahotÊti. “IminÈ bhante karothÈ”ti sÈÔakaÑ datvÈ “nibbattanibbattaÔÔhÈne 
me kenaci parihÈni mÈ hot|”ti patthanaÑ paÔÔhapesi. 

 Atha gharepissa bhaginiyÈ saddhiÑ bhariyÈya kalahaÑ karontiyÈ 
Paccekabuddho piÓÉÈya pÈvisi. Athassa bhaginÊ Paccekabuddhassa 
piÓÉapÈtaÑ datvÈ tassa bhariyaÑ sandhÈya1 “evar|paÑ bÈlaÑ yojanasatena 
parivajjeyyan”ti patthanaÑ paÔÔhapesi. SÈ gehadvÈre2 ÔhitÈ sutvÈ “imÈya 
dinnaÑ bhattaÑ mÈ esa bhuÒjat|’ti pattaÑ gahetvÈ piÓÉapÈtaÑ chaÉÉetvÈ 
kalalassa p|retvÈ adÈsi. ItarÈ disvÈ “bÈle maÑ tÈva akkosa vÈ pahara3 vÈ, 
evar|passa pana dve asa~khyeyyÈni p|ritapÈramissa patthato bhattaÑ 
chaÉÉetvÈ kalalaÑ dÈtuÑ na yuttan”ti Èha. Athassa bhariyÈya 
paÔisa~khÈnaÑ uppajji. SÈ “tiÔÔhatha bhante”ti kalalaÑ chaÉÉetvÈ pattaÑ 
dhovitvÈ gandhacuÓÓena ubbaÔÔetvÈ catumadhurassa p|retvÈ upari Èsittena 
padumagabbhavaÓÓena sappinÈ vijjotamÈnaÑ Paccekabuddhassa hatthe 
ÔhapetvÈ “yathÈ ayaÑ piÓÉapÈto obhÈsajÈto, evaÑ obhÈsajÈtaÑ me sarÊraÑ 
hot|”ti patthanaÑ paÔÔhapesi. Paccekabuddho anumoditvÈ ÈkÈsaÑ 
pakkhandi. Tepi dve jÈyampatikÈ yÈvatÈyukaÑ kusalaÑ katvÈ sagge 
nibbattitvÈ puna tato cavitvÈ upÈsako KassapasammÈsambuddhakÈle 
BÈrÈÓasiyaÑ asÊtikoÔivibhavassa seÔÔhino putto hutvÈ nibbatti, itarÈpi 
tÈdisasseva seÔÔhino dhÊtÈ hutvÈ nibbatti. 

 Tassa vuddhippattassa tameva seÔÔhidhÊtaraÑ ÈnayiÑsu. TassÈ pubbe 
adinnavipÈkassa tassa kammassa ÈnubhÈvena patikulaÑ paviÔÔhamattÈya 
ummÈrabbhantare sakalasarÊraÑ ugghÈÔitavaccakuÔi viya duggandhaÑ 
jÈtaÑ. SeÔÔhikumÈro “kassÈyaÑ gandho”ti pucchitvÈ “seÔÔhikaÒÒÈyÈ”ti sutvÈ 
“nÊharathÈ”ti ÈbhataniyÈmeneva4 kulagharaÑ pesesi. SÈ eteneva nÊhÈrena 
sattasu ÔhÈnesu paÔinivattitÈ. 

 Tena ca samayena Kassapadasabalo parinibbÈyi, tassa ghanakoÔÔimÈhi 
satasahassagghanikÈhi rattasuvaÓÓa-iÔÔhakÈhi yojanubbedhaÑ cetiyaÑ 
ÈrabhiÑsu. TasmiÑ cetiye kariyamÈne sÈ seÔÔhidhÊtÈ cintesi “ahaÑ sattasu 
ÔhÈnesu paÔinivattitÈ, kiÑ me jÊvitenÈ”ti 
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attano sarÊrÈbharaÓabhaÓÉakaÑ1 bhaÒjÈpetvÈ suvaÓÓa-iÔÔhakaÑ kÈresi 
ratanÈyataÑ vidatthivitthinnaÑ catura~gulubbedhaÑ. Tato 
haritÈlamanosilÈpiÓÉaÑ gahetvÈ aÔÔha uppalahatthake ÈdÈya 
cetiyakaraÓaÔÔhÈnaÑ gatÈ. TasmiÑ ca khaÓe ekÈ iÔÔhakÈpanti parikkhipitvÈ 
ÈgacchamÈnÈ ghaÔaniÔÔhakÈya |nÈ hoti. SeÔÔhidhÊtÈ vaÉÉhakiÑ Èha “imaÑ 
iÔÔhakaÑ ettha ÔhapethÈ”ti. Amma bhaddake kÈle ÈgatÈsi, sayameva 
ÔhapehÊti. SÈ Èruyha telena haritÈlamanosilaÑ yojetvÈ tena bandhanena 
iÔÔhakaÑ patiÔÔhapetvÈ upari aÔÔhahi uppalahatthakehi p|jaÑ katvÈ vanditvÈ 
“nibbattanibbattaÔÔhÈne me kÈyato candanagandho vÈyatu, mukhato 
uppalagandho”ti patthanaÑ katvÈ cetiyaÑ vanditvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ 
agamÈsi. 

 Atha tasmiÑyeva khaÓe yassa seÔÔhiputtassa paÔhamaÑ gehaÑ nÊtÈ, 
tassa taÑ Èrabbha sati udapÈdi. Nagarepi nakkhattaÑ sa~ghuÔÔhaÑ hoti. So 
upaÔÔhÈke Èha “tadÈ idha ÈnÊtÈ seÔÔhidhÊtÈ atthi, kahaÑ sÈ”ti. Kulagehe 
sÈmÊti. Œnetha naÑ, nakkhattaÑ kÊÄissÈmÈti. Te gantvÈ taÑ vanditvÈ ÔhitÈ 
“kiÑ tÈtÈ ÈgatatthÈ”ti tÈya puÔÔhÈ taÑ pavattiÑ ÈcikkhiÑsu. TÈtÈ mayÈ 
ÈbharaÓabhaÓÉena cetiyaÑ p|jitaÑ, ÈbharaÓaÑ me natthÊti. Te gantvÈ 
seÔÔhiputtassa ÈrocesuÑ. Œnetha naÑ, piÄandhanaÑ labhissÈmÈti. Te 
ÈnayiÑsu. TassÈ saha gharappavesanena sakalagehaÑ candanagandhaÒceva 
nÊluppalagandhaÒca vÈyi. 

 SeÔÔhiputto taÑ pucchi “paÔhamaÑ tava sarÊrato duggandho vÈyi, idÈni 
pana te sarÊrato candanagandho, mukhato uppalagandho vÈyati, kiÑ etan”ti. 
SÈ Èdito paÔÔhÈya attanÈ katakammaÑ Èrocesi. SeÔÔhiputto “niyyÈnikaÑ vata 
BuddhasÈsanan”ti pasÊditvÈ yojanikaÑ suvaÓÓacetiyaÑ kambalakaÒcukena 
parikkhipitvÈ tattha tattha rathacakkappamÈÓehi suvaÓÓapadumehi ala~kari. 
TesaÑ dvÈdasahatthÈ olambakÈ honti. So tattha yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ sagge 
nibbattitvÈ tato cuto BÈrÈÓasito yojanamatte ÔhÈne aÒÒatarasmiÑ 
amaccakule nibbatti. SeÔÔhikaÒÒÈpi devalokato cavitvÈ rÈjakule jeÔÔhadhÊtÈ 
hutvÈ nibbatti. 
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 Tesu vayapattesu kumÈrassa vasanagÈme nakkhattaÑ sa~ghuÔÔhaÑ. So 
mÈtaraÑ Èha “sÈÔakaÑ me amma dehi, nakkhattaÑ kÊÄissÈmÊ”ti. SÈ 
dhotavatthaÑ nÊharitvÈ adÈsi. Amma th|laÑ idaÑ, aÒÒaÑ dehÊti. AÒÒaÑ 
nÊharitvÈ adÈsi, tampi paÔikkhipi. AÒÒaÑ nÊharitvÈ adÈsi, tampi paÔikkhipi. 
Atha naÑ mÈtÈ Èha “tÈta yÈdise gehe mayaÑ jÈtÈ, natthi no ito 
sukhumatarassa paÔilÈbhÈya puÒÒan”ti. Tena hi labhanaÔÔhÈnaÑ gacchÈmi 
ammÈti. Putta ahaÑ ajjeva tuyhaÑ BÈrÈÓasinagare rajjapaÔilÈbhaÑ 
icchÈmÊti. So mÈtaraÑ vanditvÈ Èha “gacchÈmi ammÈ”ti. Gaccha tÈtÈti. 
EvaÑ kirassÈ cittaÑ ahosi “kahaÑ gamissati, idha vÈ ettha vÈ gehe 
nisÊdissatÊ”ti. So pana puÒÒaniyÈmena nikkhamitvÈ BÈrÈÓasiÑ gantvÈ 
uyyÈne ma~galasilÈpaÔÔesasÊsaÑ pÈrupitvÈ nipajji. So ca BÈrÈÓasiraÒÒo 
kÈlakatassa sattamo divaso hoti. 

 Amacco raÒÒo sarÊrakiccaÑ katvÈ rÈja~gaÓe nisÊditvÈ mantayiÑsu 
“raÒÒo ekÈ dhÊtÈva atthi, putto natthi, arÈjakaÑ rajjaÑ na vaÔÔati1, ko rÈjÈ 
hotÊ”ti2 mantetvÈ “tvaÑ hohi, tvaÑ hohÊ”ti ÈhaÑsu. Purohito Èha “bahuÑ 
oloketuÑ na vaÔÔati, PhussarathaÑ vissajjemÈ”ti. Te kumudavaÓÓe cattÈro 
sindhave yojetvÈ paÒcavidhaÑ rÈjakakudhabhaÓÉaÑ setacchattaÒca 
rathasmiÑyeva ÔhapetvÈ rathaÑ vissajjetvÈ pacchato t|riyÈni 
paggaÓhÈpesuÑ. Ratho pÈcÊnadvÈrena nikkhamitvÈ uyyÈnÈbhimukho ahosi. 
“Paricayena uyyÈnÈbhimukho gacchati, nivattemÈ”ti keci ÈhaÑsu. Purohito 
“mÈ nivattayitthÈ”ti Èha. Ratho kumÈraÑ padakkhiÓaÑ katvÈ Èrohanasajjo 
hutvÈ aÔÔhÈsi. Purohito pÈrupanakaÓÓaÑ apanetvÈ pÈdatalÈni olokento 
“tiÔÔhatu ayaÑ dÊpo, dvisahassadÊpaparivÈresu cat|su dÊpesu eso rajjaÑ 
kÈretuÑ3 yutto”ti vatvÈ “punapi t|riyÈni paggaÓhatha, punapi t|riyÈni 
paggaÓhathÈ”ti tikkhattuÑ t|riyÈni paggaÓhÈpesi. 

 Atha kumÈro mukhaÑ vivaritvÈ oloketvÈ “kena kammena ÈgatatthÈ”ti 
Èha. Deva tumhÈkaÑ rajjaÑ pÈpuÓÈtÊti. RÈjÈ kahanti. DevattaÑ gato4 
sÈmÊti. Kati divasÈ atikkantÈti. Ajja 
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sattamo divasoti. Putto vÈ dhÊtÈ vÈ natthÊti. DhÊtÈ atthi deva, putto natthÊti. 
KarissÈmi rajjanti. Te tÈvadeva abhisekamaÓÉapaÑ kÈretvÈ rÈjadhÊtaraÑ 
sabbÈla~kÈrehi ala~karitvÈ uyyÈnaÑ ÈnetvÈ kumÈrassa abhisekaÑ akaÑsu. 

 Athassa katÈbhisekassa sahassagghanakaÑ vatthaÑ upahariÑsu. So 
“kimidaÑ tÈtÈ”ti Èha. NivÈsanavatthaÑ devÈti. Nanu tÈtÈ th|laÑ, aÒÒaÑ 
sukhumataraÑ natthÊti. ManussÈnaÑ paribhogavatthesu ito sukhumataraÑ 
natthi devÈti. TumhÈkaÑ rÈjÈ evar|paÑ nivÈsesÊti. Œma devÈti. Na maÒÒe 
puÒÒavÈ tumhÈkaÑ rÈjÈ, suvaÓÓabhi~gÈraÑ1 Èharatha, labhissÈma vatthanti. 
Te suvaÓÓabhi~gÈraÑ ÈhariÑsu. So uÔÔhÈya hatthe dhovitvÈ mukhaÑ 
vikkhÈletvÈ hatthena udakaÑ ÈdÈya puratthimÈya disÈya abbhukkiri, 
tÈvadeva ghanapathaviÑ bhinditvÈ aÔÔha kapparukkhÈ uÔÔhahiÑsu. Puna 
udakaÑ gahetvÈ dakkhiÓaÑ pacchimaÑ uttaranti evaÑ catassopi disÈ 
abbhukkiri, sabbadisÈsu aÔÔhaÔÔha katvÈ dvattiÑsa kapparukkhÈ uÔÔhahiÑsu. 
So ekaÑ dibbadussaÑ nivÈsetvÈ ekaÑ pÈrupitvÈ “NandaraÒÒo vijite 
suttakantikÈ itthiyo mÈ suttaÑ kantiÑs|ti evaÑ bheriÑ carÈpethÈ”ti vatvÈ 
chattaÑ ussÈpetvÈ ala~katapaÔiyatto hatthikkhandhavaragato nagaraÑ 
pavisitvÈ pÈsÈdaÑ Èruyha mahÈsampattiÑ anubhavi. 

 EvaÑ kÈle gacchante ekadivasaÑ devÊ raÒÒo mahÈsampattiÑ disvÈ 
“aho tapassÊ”ti2 kÈruÒÒÈkÈraÑ dassesi. “KimidaÑ devÊ”ti ca puÔÔhÈ 
“atimahatÊ te deva sampatti, atÊte BuddhÈnaÑ saddahitvÈ kalyÈÓaÑ akattha, 
idÈni anÈgatassa paccayaÑ kusalaÑ na karothÈ”ti Èha. Kassa 
dassÈmi,sÊlavanto natthÊti. “AsuÒÒo deva JambudÊpo arahantehi, tumhe 
dÈnameva sajjetha, ahaÑ arahante lacchÈmÊ”ti Èha. RÈjÈ punadivase 
pÈcÊnadvÈre dÈnaÑ sajjÈpesi. DevÊ pÈtova uposatha~gÈni adhiÔÔhÈya 
uparipÈsÈde puratthÈbhimukhÈ urena nipajjitvÈ “sace etissÈ disÈya arahanto 
atthi, sve ÈgantvÈ amhÈkaÑ bhikkhaÑ gaÓhant|”ti Èha. TassaÑ disÈyaÑ 
arahanto nÈhesuÑ, taÑ sakkÈraÑ kapaÓayÈcakÈnaÑ adaÑsu. 
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 Punadivase dakkhiÓadvÈre dÈnaÑ sajjetvÈ tatheva akÈsi, punadivase 
pacchimadvÈre. UttaradvÈre sajjanadivase pana deviyÈ tatheva nimantite 
Himavante vasantÈnaÑ PadumavatiyÈ puttÈnaÑ paÒcasatÈnaÑ 
PaccekabuddhÈnaÑ jeÔÔhako MahÈpadumapaccekabuddho bhÈtike Èmantesi 
“mÈrisÈ NandarÈjÈ tumhe nimanteti, adhivÈsetha tassÈ”ti. Te adhivÈsetvÈ 
punadivase Anotattadahe mukhaÑ dhovitvÈ ÈkÈsena ÈgantvÈ uttaradvÈre 
otariÑsu. ManussÈ gantvÈ “paÒcasatÈ deva PaccekabuddhÈ ÈgatÈ”ti raÒÒo 
ÈrocesuÑ. RÈjÈ saddhiÑ deviyÈ gantvÈ vanditvÈ pattaÑ gahetvÈ 
Paccekabuddhe pÈsÈdaÑ ÈropetvÈ tatra tesaÑ dÈnaÑ datvÈ 
bhattakiccÈvasÈne rÈjÈ saÑghattherassa, devÊ saÑghanavakassa pÈdam|le 
nipajjitvÈ “ayyÈ paccayehi na kilamissanti, mayaÑ puÒÒena na hÈyissÈma, 
amhÈkaÑ yÈvajÊvaÑ idha nivÈsÈya paÔÔiÒÒaÑ dethÈ”ti paÔiÒÒaÑ kÈretvÈ 
uyyÈne paÒca paÓÓasÈlÈsatÈni paÒca ca~kamasatÈnÊti sabbÈkÈrena 
nivÈsaÔÔhÈnaÑ sampÈdetvÈ tattha vasÈpesuÑ. 

 EvaÑ kÈle gacchante raÒÒo paccanto kupito1. So “ahaÑ paccantaÑ 
v|pasametuÑ gacchÈmi, tvaÑ Paccekabuddhesu mÈ pamajjÊ”ti deviÑ 
ovaditvÈ gato. TasmiÑ anÈgateyeva PaccekabuddhÈnaÑ Èyusa~khÈrÈ khÊÓÈ. 
MahÈpadumapaccekabuddho tiyÈmarattiÑ jhÈnakÊÄaÑ kÊÄitvÈ aruÓuggamane 
ÈlambanaphalakaÑ ÈlambitvÈ Ôhitakova anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ 
parinibbÈyi, etenupÈyena sesÈpÊti sabbeva parinibbutÈ. Punadivase devÊ 
PaccekabuddhÈnaÑ nisÊdanaÔÔhÈnaÑ haritupalittaÑ kÈretvÈ pupphÈni 
vikiritvÈ dh|maÑ datvÈ tesaÑ ÈgamanaÑ olokentÊ nisinnÈ ÈgamanaÑ 
apassantÊ purisaÑ pesesi “gaccha tÈta jÈnÈhi, kiÑ ayyÈnaÑ kiÒci 
aphÈsukan”ti. So gantvÈ MahÈpadumassa paÓÓasÈlÈdvÈraÑ vivaritvÈ tattha 
apassanto ca~kamanaÑ gantvÈ ÈlambanaphalakaÑ nissÈya ÔhitaÑ disvÈ 
vanditvÈ “kÈlo bhante”ti Èha. ParinibbutasarÊraÑ kiÑ kathessati, so 
“niddÈyati maÒÒe”ti gantvÈ piÔÔhipÈde hatthena parÈmasitvÈ pÈdÈnaÑ 
sÊtalatÈya ceva thaddhatÈya ca parinibbutabhÈvaÑ ÒatvÈ dutiyassa santikaÑ 
agamÈsi, evaÑ tatiyassÈti sabbesaÑ parinibbutabhÈvaÑ ÒatvÈ rÈjakulaÑ 
gato “kahaÑ tÈta PaccekabuddhÈ”ti puÔÔho “parinibbutÈ devÊ”ti 
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Èha. DevÊ kandantÊ rodantÊ nikkhamitvÈ nÈgarehi saddhiÑ tattha gantvÈ 
sÈdhukÊÄitaÑ1 kÈretvÈ PaccekabuddhÈnaÑ sarÊrakiccaÑ katvÈ dhÈtuyo 
gahetvÈ cetiyaÑ patiÔÔhÈpesi. 

 RÈjÈ paccantaÑ v|pasametvÈ Ègato paccuggamanaÑ ÈgataÑ deviÑ 
pucchi “kiÑ bhadde Paccekabuddhesu nappamajji, nirogÈ ayyÈ”ti. 
ParinibbutÈ devÈti. RÈjÈ cintesi ‘evar|pÈnampi paÓÉitÈnaÑ maraÓaÑ 
uppajjati, amhÈkaÑ kuto mokkho”ti. So nagaraÑ agantvÈ2 uyyÈnameva 
pavisitvÈ jeÔÔhaputtaÑ pakkosÈpetvÈ tassa rajjaÑ paÔiyÈdetvÈ sayaÑ 
samaÓakapabbajjaÑ pabbaji. DevÊpi “imasmiÑ pabbajite ahaÑ kiÑ 
karissÈmÊ”ti tattheva uyyÈne pabbajitÈ. Dvepi jhÈnaÑ bhÈvetvÈ tato cutÈ 
brahmaloke nibbattiÑsu. 

 Tesu tattheva vasantesu amhÈkaÑ SatthÈ loke uppajjitvÈ 
pavattitavaradhammacakko anupubbena RÈjagahaÑ pÈvisi. Satthari tattha 
vasante ayaÑ PippalimÈÓavo3 MagadharaÔÔhe MahÈtitthabrÈhmaÓagÈme 
KapilabrÈhmaÓassa aggamahesiyÈ kucchimhi nibbatto, ayaÑ BhaddÈ 
KÈpilÈnÊ MaddaraÔÔhe SÈgalanagare KosiyagottabrÈhmaÓassa aggamahesiyÈ 
kucchimhi nibbattÈ. TesaÑ anukkamena vaÉÉhamÈnÈnaÑ PippalimÈÓavassa 
vÊsatime vasse BhaddÈya soÄasame vasse sampatte mÈtÈpitaro puttaÑ 
oloketvÈ “tÈta tvaÑ vayapatto, kulavaÑso nÈma patiÔÔhÈpetabbo”ti ativiya 
nippÊÄayiÑsu. MÈÓavo Èha “mayhaÑ sotÈpathe evar|paÑ kathaÑ mÈ 
kathetha, ahaÑ yÈva tumhe dharatha, tÈva paÔijaggissÈmi, tumhÈkaÑ 
accayena4 nikkhamitvÈ pabbajissÈmÊ”ti. Te katipÈhaÑ atikkamitvÈ puna 
kathayiÑsu, sopi tatheva paÔikkhipi. Punapi kathayiÑsu, punapi paÔikkhipi. 
Tato paÔÔhÈya mÈtÈ nirantaraÑ kathesiyeva. 

 MÈÓavo “mama mÈtaraÑ saÒÒÈpessÈmÊ”ti rattasuvaÓÓassa 
nikkhasahassaÑ datvÈ suvaÓÓakÈrehi ekaÑ itthir|paÑ kÈrÈpetvÈ tassa 
majjanaghaÔÔanÈdikammapariyosÈne taÑ rattavatthaÑ nivÈsÈpetvÈ 
vaÓÓasampannehi pupphehi ceva nÈnÈ-ala~kÈrehi ca ala~kÈrÈpetvÈ mÈtaraÑ 
pakkosÈpetvÈ Èha “amma evar|paÑ ÈrammaÓaÑ labhanto gehe vasissÈmi5, 
alabhanto 
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na vasissÈmÊ”ti1. PaÓÉitÈ brÈhmaÓÊ cintesi “mayhaÑ putto puÒÒavÈ 
dinnadÈno katÈbhinÊhÈro, puÒÒaÑ karonto na ekakova akÈsi, addhÈ etena 
saha katapuÒÒÈ suvaÓÓar|pakapaÔibhÈgÈva bhavissatÊ”ti aÔÔha brÈhmaÓe 
pakkosÈpetvÈ sabbakÈmehi santappetvÈ suvaÓÓar|pakaÑ rathaÑ ÈropetvÈ 
“gacchatha tÈtÈ, yattha amhÈkaÑ jÈtigottabhogehi samÈnakule evar|paÑ 
dÈrikaÑ passatha, imameva suvaÓÓar|pakaÑ paÓÓÈkÈraÑ2 katvÈ dethÈ”ti 
uyyojesi. 

 Te “amhÈkaÑ nÈma etaÑ kamman”ti nikkhamitvÈ “kattha gamissÈmÈ”ti 
cintetvÈ “MaddaraÔÔhaÑ nÈma itthÈkaro, MaddaraÔÔhaÑ gamissÈmÈ”ti 
MaddaraÔÔhe SÈgalanagaraÑ agamaÑsu. Tattha taÑ suvaÓÓar|pakaÑ 
nhÈnatitthe ÔhapetvÈ ekamante nisÊdiÑsu. Atha BhaddÈya dhÈtÊ BhaddaÑ 
nhÈpetvÈ ala~karitvÈ sirigabbhe nisÊdÈpetvÈ nhÈyituÑ ÈgacchantÊ taÑ 
r|pakaÑ disvÈ “ayyadhÊtÈ me idhÈgatÈ”ti saÒÒÈya santajjetvÈ “dubbinÊte 
kiÑ tvaÑ idhÈgatÈ”ti talasattikaÑ uggiritvÈ “gaccha sÊghan”ti gaÓÉapasse 
pahari. Hattho pÈsÈÓe paÔihato viya kampittha3. SÈ paÔikkamitvÈ “evaÑ 
thaddhaÑ nÈma mahÈgÊvaÑ disvÈ ‘ayyadhÊtÈ me’ti saÒÒaÑ uppÈdesiÑ, 
ayyadhÊtÈya hi me nivÈsanapaÔiggÈhikÈyapi4 ayuttÈ”ti Èha. Atha naÑ te 
manussÈ parivÈretvÈ “evar|pÈ te sÈmidhÊtÈ”ti pucchiÑsu. KiÑ esÈ, imÈya 
sataguÓena sahassaguÓena mayhaÑ ayyadhÊtÈ abhir|patarÈ, dvÈdasahatthe 
gabbhe nisinnÈya padÊpakiccaÑ natthi, sarÊrobhÈseneva tamaÑ vidhamatÊti. 
“Tena hi ÈgacchÈ”ti khujjaÑ gahetvÈ suvaÓÓar|pakaÑ rathaÑ ÈropetvÈ 
Kosiyagottassa brÈhmaÓassa gharadvÈre ÔhatvÈ ÈgamanaÑ nivedayiÑsu. 

 BrÈhmaÓo paÔisanthÈraÑ katvÈ “kuto ÈgatatthÈ”ti pucchi. 
MagadharaÔÔhe MahÈtitthagÈme KapilabrÈhmaÓassa gharatoti. KiÑ kÈraÓÈ 
ÈgatÈti. IminÈ nÈma kÈraÓenÈti. “KalyÈÓaÑ tÈtÈ, samajÈtigottavibhavo 
amhÈkaÑ brÈhmaÓo, dassÈmi dÈrikan”ti paÓÓÈkÈraÑ gaÓhi. Te 
KapilabrÈhmaÓassa sÈsanaÑ pahiÓiÑsu “laddhÈ dÈrikÈ, kattabbaÑ 
karothÈ”ti. TaÑ sÈsanaÑ sutvÈ PippalimÈÓavassa ÈrocayiÑsu “laddhÈ kira 
dÈrikÈ”ti. MÈÓavo “ahaÑ na labhissantÊti cintesiÑ, ime laddhÈti vadanti, 
anatthiko hutvÈ paÓÓaÑ pesessÈmÊ”ti rahogato 
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paÓÓaÑ likhi “BhaddÈ attano jÈtigottabhogÈnur|paÑ gharÈvÈsaÑ 
labhatu,ahaÑ nikkhamitvÈ pabbajissÈmi, mÈ pacchÈ vippaÔisÈrinÊ ahosÊ”ti. 
BhaddÈpi “asukassa kira maÑ dÈtukÈmo”ti sutvÈ rahogatÈ paÓÓaÑ likhi 
“ayyaputto attano jÈtigottabhogÈnur|paÑ gharÈvÈsaÑ labhatu, ahaÑ 
nikkhamitvÈ pabbajissÈmi, mÈ pacchÈ vippaÔisÈrÊ ahosÊ”ti. Dve paÓÓÈni 
antarÈmagge samÈgacchiÑsu. IdaÑ kassa paÓÓanti. PippalimÈÓavena 
BhaddÈya pahitanti. IdaÑ kassÈti. BhaddÈya PippalimÈÓavassa pahitanti ca 
vutte dvepi vÈcetvÈ “passatha dÈrakÈnaÑ kamman”ti phÈletvÈ araÒÒe 
chaÉÉetvÈ samÈnapaÓÓaÑ likhitvÈ ito ca etto ca pesesuÑ. Iti tesaÑ 
anicchamÈnÈnaÑyeva samÈgamo ahosi. 

 TaÑdivasameva mÈÓavo ekaÑ pupphadÈmaÑ gahetvÈ Ôhapesi1 
BhaddÈpi, tÈni sayanamajjhe Ôhapesi2. BhuttasÈyamÈsÈ ubhopi “sayanaÑ 
abhiruhissÈmÈ”ti samÈgantvÈ mÈÓavo dakkhiÓapassena sayanaÑ abhiruhi. 
BhaddÈ vÈmapassena abhiruhitvÈ Èha “yassa passe pupphÈni milÈyanti, tassa 
rÈgacittaÑ uppannanti vijÈnissÈma, imaÑ pupphadÈmaÑ na allÊyitabban”ti. 
Te pana aÒÒamaÒÒaÑ sarÊrasamphassabhayena tiyÈmarattiÑ niddaÑ 
anokkamantÈva vÊtinÈmenti, divÈ pana hÈsamattampi nÈhosi. Te lokÈmisena 
asaÑsaÔÔhÈ yÈva mÈtÈpitaro dharanti, tÈva kuÔumbaÑ avicÈretvÈ tesu 
kÈla~katesu vicÈrayiÑsu. MahatÊ mÈÓavassa sampatti sattÈsÊtikoÔidhanaÑ, 
ekadivasaÑ sarÊraÑ ubbaÔÔetvÈ chaÉÉetabbaÑ suvaÓÓacuÓÓameva 
magadhanÈÄiyÈ dvÈdasanÈÄimattaÑ laddhuÑ vaÔÔati. YantabaddhÈni saÔÔhi 
mahÈtaÄÈkÈni, kammanto dvÈdasayojaniko, anurÈdhapurappamÈÓÈ cuddasa 
gÈmÈ, cuddasa hatthÈnÊkÈ, cuddasa assÈnÊkÈ, cuddasa rathÈnÊkÈ. 

 So ekadivasaÑ ala~kata-assaÑ3 Èruyha mahÈjanaparivuto kammantaÑ 
gantvÈ khettakoÔiyaÑ Ôhito na~galehi bhinnaÔÔhÈnato kÈkÈdayo sakuÓe 
gaÓÉuppÈdÈdipÈÓake uddharitvÈ khÈdante disvÈ “tÈtÈ ime kiÑ khÈdantÊ”ti 
pucchi. GaÓÉuppÈde ayyÈti. Etehi kataÑ pÈpaÑ kassa hotÊti. TumhÈkaÑ 
ayyÈti. So cintesi “sace etehi kataÑ 
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pÈpaÑ mayhaÑ hoti, kiÑ me karissati sattÈsÊtikoÔidhanaÑ, kiÑ 
dvÈdasayojaniko kammanto, kiÑ saÔÔhiyantabaddhÈni taÄÈkÈni, kiÑ cuddasa 
gÈmÈ, sabbametaÑ BhaddÈya KÈpilÈniyÈ niyyÈtetvÈ nikkhamma 
pabbajissÈmÊ”ti. 

 BhaddÈpi KÈpilÈnÊ tasmiÑ khaÓe antaravatthumhi tayo tilakumbhe 
pattharÈpetvÈ dhÈtÊhi parivutÈ nisinnÈ kÈke tilapÈÓake khÈdante disvÈ 
“ammÈ kiÑ ime khÈdantÊ”ti pucchi pÈÓake ayyeti. AkusalaÑ kassa hotÊti. 
TumhÈkaÑ ayyeti. SÈ cintesi “mayhaÑ catuhatthavatthaÑ 
nÈÄikodanamattaÒca laddhuÑ vaÔÔati, yadi panetaÑ ettakena janena kataÑ 
akusalaÑ mayhaÑ hoti, addhÈ bhavasahassenapi vaÔÔato sÊsaÑ ukkhipituÑ 
na sakkÈ, ayyaputte Ègatamatteyeva sabbaÑ tassa niyyÈtetvÈ nikkhamma 
pabbajissÈmÊ”ti. 

 MÈÓavo ÈgantvÈ nhÈyitvÈ pÈsÈdaÑ Èruyha mahÈrahe palla~ke nisÊdi, 
athassa cakkavattino anucchavikaÑ bhojanaÑ sajjayiÑsu. Dvepi bhuÒjitvÈ 
parijane nikkhante rahogatÈ phÈsukaÔÔhÈne nisÊdiÑsu. Tato mÈÓavo 
BhaddaÑ Èha “bhadde imaÑ gharaÑ ÈgacchantÊ kittakaÑ dhanaÑ ÈharÊ”ti. 
PaÒcapaÓÓÈsa sakaÔasahassÈni ayyÈti. EtaÑ sabbaÑ, yÈ ca imasmiÑ ghare 
sattÈsÊti koÔiyo yantabaddhÈ saÔÔhitaÄÈkÈdibhedÈ sampatti atthi, sabbaÑ 
tuyhaÑyeva niyyÈtemÊti. Tumhe pana kahaÑ gacchatha ayyÈti. AhaÑ 
pabbajissÈmÊti. Ayya ahampi tumhÈkaÑyeva ÈgamanaÑ olokayamÈnÈ 
nisinnÈ, ahampi pabbajissÈmÊti. TesaÑ ÈdittapaÓÓakuÔi viya tayo bhavÈ 
upaÔÔhahiÑsu. Te antarÈpaÓato kasÈvarasapÊtÈni vatthÈni mattikÈpatte ca 
ÈharÈpetvÈ aÒÒamaÒÒaÑ kese ohÈrÈpetvÈ “ye loke arahanto, te uddissa 
amhÈkaÑ pabbajjÈ”ti vatvÈ thavikÈya patte osÈretvÈ1 aÑse laggetvÈ 
pÈsÈdato otariÑsu. Gehe dÈsesu vÈ kammakÈresu vÈ na koci saÒjÈni. 

 Atha ne brÈhmaÓagÈmato nikkhamma dÈsagÈmadvÈrena gacchante 
Èkappakuttavasena dÈsagÈmavÈsino saÒjÈniÑsu. Te rodantÈ pÈdesu nipatitvÈ 
“kiÑ amhe anÈthe karotha ayyÈ”ti ÈhaÑsu. “MayaÑ bhaÓe ÈdittapaÓÓasÈlÈ 
viya tayo bhavÈti pabbajimhÈ, sace 
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tumhesu ekekaÑ bhujissaÑ karoma, vassasatampi nappahoti. Tumheva 
tumhÈkaÑ sÊsaÑ dhovitvÈ bhujissÈ hutvÈ jÊvathÈ”ti vatvÈ tesaÑ 
rodantÈnaÑyeva pakkamiÑsu. Thero purato gacchanto nivattitvÈ olokento 
cintesi “ayaÑ BhaddÈ KÈpilÈnÊ sakalajambudÊpagghanikÈ itthÊ mayhaÑ 
pacchato Ègacchati. ®hÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ kocideva evaÑ 
cinteyya ‘ime pabbajitvÈpi vinÈ bhavituÑ na sakkonti, ananucchavikaÑ 
karontÊ’ti. Koci vÈ pana amhesu manaÑ pad|setvÈ apÈyap|rako bhaveyya1. 
ImaÑ pahÈya mayÈ gantuÑ vaÔÔatÊ”ti cittaÑ uppÈdesi. 

 So purato gacchanto dvedhÈpathaÑ disvÈ tassa matthake aÔÔhÈsi. 
BhaddÈpi ÈgantvÈ vanditvÈ aÔÔhÈsi. Atha naÑ Èha “bhadde tÈdisiÑ itthiÑ 
mama pacchato ÈgacchantiÑ disvÈ ‘ime pabbajitvÈpi vinÈ bhavituÑ na 
sakkontÊ’ti cintetvÈ amhesu paduÔÔhacitto mahÈjano apÈyap|rako bhaveyya. 
ImasmiÑ dvedhÈpathe tvaÑ ekaÑ gaÓha, ahaÑ ekena gamissÈmÊ”ti. “Œma 
ayya pabbajitÈnaÑ mÈtugÈmo nÈma malaÑ, ‘pabbajitvÈpi vinÈ na 
bhavantÊ’ti amhÈkaÑ dosaÑ dassanti2, tumhe ekaÑ maggaÑ gaÓhatha, ahaÑ 
ekaÑ gaÓhitvÈ vinÈ bhavissÈmÈ”ti tikkhattuÑ padakkhiÓaÑ katvÈ cat|su 
ÔhÈnesu paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ dasanakhasamodhÈnasamujjalaÑ aÒjaliÑ 
paggayha “satasahassakappappamÈÓe addhÈne kato mittasanthavo ajja 
bhijjatÊ”ti vatvÈ “tumhe dakkhiÓajÈtikÈ nÈma, tumhÈkaÑ dakkhiÓamaggo 
vaÔÔati. MayaÑ mÈtugÈmÈ nÈma vÈmajÈtikÈ, amhÈkaÑ vÈmamaggo vaÔÔatÊ”ti 
vanditvÈ maggaÑ paÔipannÈ. TesaÑ dvedhÈbh|takÈle ayaÑ mahÈpathavÊ 
“ahaÑ cakkavÈÄagirisinerupabbate dhÈretuÑ sakkontÊpi tumhÈkaÑ guÓe 
dhÈretuÑ na sakkomÊ”ti vadantÊ viya viravamÈnÈ akampi, ÈkÈse asanisaddo 
viya pavatti, cakkavÈÄapabbato unnadi3. 

 SammÈsambuddho VeÄuvanamahÈvihÈre GandhakuÔiyaÑ nisinno 
pathavÊkampanasaddaÑ sutvÈ “kassa nu kho pathavÊ kampatÊ”ti Èvajjento 
“PippalimÈÓavo ca BhaddÈ ca KÈpilÈnÊ maÑ uddissa appameyyaÑ 
sampattiÑ pahÈya pabbajitÈ, tesaÑ viyogaÔÔhÈne ubhinnampi guÓabalena 
ayaÑ pathavÊkampo jÈto, mayÈpi etesaÑ sa~gahaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti 
GandhakuÔito nikkhamma 
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sayameva pattacÊvaramÈdÈya asÊtimahÈtheresu kaÒci anÈmantetvÈ tigÈvutaÑ 
maggaÑ paccuggamanaÑ katvÈ RÈjagahassa ca NÈlandÈya ca antare 
Bahuputtakanigrodharukkham|le palla~kaÑ ÈbhujitvÈ nisÊdi. NisÊdanto pana 
aÒÒatarapaÑsuk|liko viya anisÊditvÈ BuddhavesaÑ gahetvÈ asÊtihatthÈ 
ghanabuddharasmiyo vissajjento nisÊdi. Iti tasmiÑ khaÓe 
paÓÓacchattasakaÔacakkak|ÔÈgÈrÈdippamÈÓÈ Buddharasmiyo ito cito ca 
vipphandantiyo vidhÈvantiyo candasahassas|riyasahassa-uggamanakÈlo1 
viya kurumÈnÈ taÑ vanantaÑ ekobhÈsaÑ akaÑsu. DvattiÑsamahÈpurisa-
lakkhaÓasiriyÈ samujjalatÈrÈgaÓaÑ viya gaganaÑ, supupphitakamala-
kuvalayaÑ viya salilaÑ vanantaÑ virocittha. Nigrodharukkhassa khandho 
nÈma seto hoti, pattÈni nÈma nÊlÈni, pakkÈni rattÈni. TasmiÑ pana divase 
satasÈkho nigrodho suvaÓÓavaÓÓova ahosi. 

 MahÈkassapatthero “ayaÑ mayhaÑ satthÈ bhavissati, imÈhaÑ uddissa 
pabbajito”ti diÔÔhaÔÔhÈnato paÔÔhÈya oÓatoÓato gantvÈ tÊsu ÔhÈnesu vanditvÈ 
“SatthÈ me bhante BhagavÈ, sÈvakohamasmi, SatthÈ me bhante BhagavÈ, 
sÈvakohamasmÊ”ti Èha. Atha naÑ BhagavÈ avoca “Kassapa sace tvaÑ imaÑ 
nipaccakÈraÑ mahÈpathaviyÈ kareyyÈsi, sÈpi dhÈretuÑ na sakkuÓeyya. 
TathÈgatassa evaÑ guÓamahantataÑ jÈnatÈ2 tayÈ kato nipaccakÈro mayhaÑ 
lomampi cÈletuÑ na sakkoti. NisÊda Kassapa, dÈyajjaÑ te dassÈmÊ”ti. 
Athassa BhagavÈ tÊhi ovÈdehi upasampadaÑ adÈsi. DatvÈ 
Bahuputtakanigrodham|lato nikkhamitvÈ theraÑ pacchÈsamaÓaÑ katvÈ 
maggaÑ paÔipajji. Satthu sarÊraÑ dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓavicittaÑ, 
MahÈkassapassa sattamahÈpurisalakkhaÓapaÔimaÓÉitaÑ. So 
kaÒcanamahÈnÈvÈya pacchÈbandho viya Satthu padÈnupadikaÑ anugaÒchi. 
SatthÈ thokaÑ maggaÑ gantvÈ maggÈ okkamma aÒÒatarasmiÑ rukkham|le 
nisajjÈkÈraÑ dassesi, thero “nisÊditukÈmo SatthÈ”ti ÒatvÈ attano 
pÈrupanapilotikasa~ghÈÔiÑ catugguÓaÑ katvÈ paÒÒÈpesi. 

 SatthÈ tasmiÑ nisÊditvÈ hatthena cÊvaraÑ parÈmasitvÈ3 “mudukÈ kho 
tyÈyaÑ Kassapa pilotikasa~ghÈÔÊ”ti4 Èha. Thero “SatthÈ 
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me sa~ghÈÔiyÈ mudukabhÈvaÑ katheti, pÈrupitukÈmo bhavissatÊ”ti ÒatvÈ 
“pÈrupatu bhante BhagavÈ sa~ghÈÔin”ti Èha. KiÑ tvaÑ pÈrupissasi 
KassapÈti. TumhÈkaÑ nivÈsanaÑ labhanto pÈrupissÈmi bhanteti. “KiÑ pana 
tvaÑ Kassapa imaÑ paribhogajiÓÓaÑ paÑsuk|laÑ dhÈretuÑ sakkhissasi. 
MayÈ hi imassa paÑsuk|lassa gahitadivase udakapariyantaÑ katvÈ 
mahÈpathavÊ kampi, imaÑ BuddhÈnaÑ paribhogajiÓÓaÑ cÊvaraÑ nÈma na 
sakkÈ parittaguÓena dhÈretuÑ, paÔibalenevidaÑ paÔipattip|raÓasamatthena 
jÈtipaÑsuk|likena gahetuÑ vaÔÔatÊ”ti vatvÈ therena saddhiÑ cÊvaraÑ 
parivattesi. 

 EvaÑ pana cÊvaraparivattaÑ katvÈ therena pÈrutacÊvaraÑ BhagavÈ 
pÈrupi, Satthu cÊvaraÑ thero pÈrupi. TasmiÑ samaye acetanÈpi ayaÑ 
mahÈpathavÊ “dukkaraÑ bhante akattha,attanÈ pÈrutacÊvaraÑ sÈvakassa 
dinnapubbaÑ nÈma natthi, ahaÑ tumhÈkaÑ guÓaÑ dhÈretuÑ na sakkomÊ”ti 
vadantÊ viya udakapariyantaÑ katvÈ kampi. Theropi “laddhaÑ dÈni mayÈ 
BuddhÈnaÑ paribhogacÊvaraÑ, kiÑ me idÈni uttari kattabbaÑ atthÊ”ti 
unnatiÑ akatvÈ BuddhÈnaÑ santikeyeva terasa dhutaguÓe samÈdÈya 
sattadivasamattaÑ puthujjano hutvÈ aÔÔhame aruÓe saha paÔisambhidÈhi 
arahattaÑ pÈpuÓi. SatthÈpi “Kassapo bhikkhave cand|pamo kulÈni 
upasa~kamati, apakasseva kÈyaÑ apakassa cittaÑ niccanavako1 kulesu 
appagabbho”ti2 evamÈdÊhi suttehi theraÑ thometvÈ aparabhÈge etadeva 
KassapasaÑyuttaÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ “mama sÈsane dhutavÈdÈnaÑ 
bhikkh|naÑ MahÈkassapo aggo”ti theraÑ ÔhÈnantare ÔhapesÊti. 
 

Anuruddhattheravatthu 

 192. PaÒcame dibbacakkhukÈnaÑ yadidaÑ Anuruddhoti 
dibbacakkhukabhikkh|naÑ Anuruddhatthero aggoti vadati. Tassa 
ciÓÓavasitÈya aggabhÈvo veditabbo. Thero kira bhojanapapaÒcamattaÑ 
ÔhapetvÈ sesakÈlaÑ ÈlokaÑ vaÉÉhetvÈ dibbacakkhunÈ satte olokentova 
viharati. Iti ahorattaÑ ciÓÓavasitÈya esa dibbacakkhukÈnaÑ aggo nÈma jÈto. 
Apica kappasatasahassaÑ patthitabhÈvenapesa dibbacakkhukÈnaÑ aggova 
jÈto. 
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 Tatrassa paÒhakamme1 ayamanupubbikathÈ–ayampi hi kulaputto 
Padumuttarasseva Bhagavato kÈle pacchÈbhattaÑ dhammassavanatthaÑ 
vihÈraÑ gacchantena mahÈjanena saddhiÑ agamÈsi. AyaÑ hi tadÈ aÒÒataro 
apÈkaÔanÈmo issarakuÔumbiko ahosi. So DasabalaÑ vanditvÈ parisapariyante 
Ôhito dhammakathaÑ suÓÈti. SatthÈ desanaÑ yathÈnusandhikaÑ ghaÔetvÈ2 
ekaÑ dibbacakkhukaÑ bhikkhuÑ etadaggaÔÔhÈne Ôhapesi. 

 Tato kuÔumbikassa etadahosi “mahÈ vatÈyaÑ bhikkhu, yaÑ evaÑ SatthÈ 
sayaÑ dibbacakkhukÈnaÑ aggaÔÔhÈne Ôhapesi. Aho vatÈhampi anÈgate 
uppajjanakabuddhassa sÈsane dibbacakkhukÈnaÑ aggo bhaveyyan”ti cittaÑ 
uppÈdetvÈ parisantarena gantvÈ svÈtanÈya BhagavantaÑ bhikkhusaÑghena 
saddhiÑ nimantetvÈ punadivase Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa 
mahÈdÈnaÑ datvÈ “mahantaÑ ÔhÈnantaraÑ mayÈ patthitan”ti teneva 
niyÈmena ajjatanÈya svÈtanÈyÈti nimantetvÈ satta divasÈni mahÈdÈnaÑ 
pavattetvÈsaparivÈrassa Bhagavato uttamavatthÈni datvÈ “BhagavÈ nÈhaÑ 
imaÑ sakkÈraÑ dibbasampattiyÈ na manussasampattiyÈ atthÈya karomi, 
yaÑ pana tumhe ito sattadivasamatthake bhikkhuÑ dibbacakkhukÈnaÑ 
aggaÔÔhÈne Ôhapayittha, ahampi anÈgate ekassa Buddhassa sÈsane so bhikkhu 
viya dibbacakkhukÈnaÑ aggo bhaveyyan”ti patthanaÑ katvÈ pÈdam|le 
nipajji. SatthÈ anÈgataÑ oloketvÈ tassa patthanÈya samijjhanabhÈvaÑ ÒatvÈ 
evamÈha “ambho purisa anÈgate kappasatasahassapariyosÈne Gotamo nÈma 
Buddho uppajjissati, tassa sÈsane tvaÑ dibbacakkhukÈnaÑ aggo Anuruddho 
nÈma bhavissasÊ”ti. EvaÒca pana vatvÈ bhattÈnumodanaÑ katvÈ vihÈrameva 
agamÈsi. 

 KuÔumbikopi yÈva Buddho dharati, tÈva avijahitameva kalyÈÓakammaÑ 
katvÈ parinibbute Satthari niÔÔhite sattayojanike suvaÓÓacetiye 
bhikkhusaÑghaÑ upasa~kamitvÈ “bhante kiÑ dibbacakkhussa 
parikamman”ti pucchi. PadÊpadÈnaÑ nÈma dÈtuÑ vaÔÔati upÈsakÈti. SÈdhu 
bhante karissÈmÊti sahassadÊpÈnaÑyeva tÈva dÊparukkhÈnaÑ sahassaÑ 
kÈresi, tadanantaraÑ tato parittatare, tadanantaraÑ tato parittatareti 
anekasahasse dÊparukkhe kÈresi. SesadÊpÈ pana aparimÈÓÈ ahesuÑ. 
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 EvaÑ yÈvajÊvaÑ kalyÈÓakammaÑ katvÈ devesu ca manussesu ca 
saÑsaranto kappasatasahassaÑ atikkamitvÈ KassapasammÈsambuddhassa 
kÈle BÈrÈÓasiyaÑ kuÔumbiyagehe nibbattitvÈ parinibbute Satthari niÔÔhite 
yojanike cetiye bah| kaÑsapÈtiyo kÈrÈpetvÈ sappimaÓÉassa p|retvÈ majjhe 
ekekaÑ guÄapiÓÉaÑ ÔhapetvÈ ujjÈletvÈ1 mukhavaÔÔiyÈ mukhavaÔÔiÑ 
phusÈpento2 cetiyaÑ parikkhipÈpetvÈ attano sabbamahantaÑ kaÑsapÈtiÑ 
kÈretvÈ sappimaÓÉassa p|retvÈ tassÈ mukhavaÔÔiyaÑ samantato 
vaÔÔisahassaÑ jÈlÈpetvÈ majjhaÔÔhÈne th|pikaÑ pilotikÈya veÔhetvÈ jÈlÈpetvÈ 
kaÑsapÈtiÑ sÊsenÈdÈya3 sabbarattiÑ yojanikaÑ cetiyaÑ anupariyÈyi. EvaÑ 
tenÈpi attabhÈvena yÈvajÊvaÑ kalyÈÓakammaÑ katvÈ devaloke nibbatto. 

 Puna anuppanne Buddhe tasmiÑyeva nagare duggatakulassa gehe 
paÔisandhiÑ gaÓhitvÈ SumanaseÔÔhiÑ nÈma nissÈya vasi, AnnabhÈrotissa 
nÈmaÑ ahosi. So pana SumanaseÔÔhi devasikaÑ 
kapaÓaddhikavaÓibbakayÈcakÈnaÑ gehadvÈre mahÈdÈnaÑ deti. 
athekadivasaÑ UpariÔÔho nÈma Paccekabuddho GandhamÈdanapabbate 
nirodhasamÈpattiÑ samÈpanno, tato vuÔÔhÈya “ajja kassa anuggahaÑ kÈtuÑ 
vaÔÔatÊ”ti vÊmaÑsi. PaccekabuddhÈ ca nÈma duggatÈnukampakÈ honti, so 
“ajja mayÈ AnnabhÈrassa anuggahaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ “idÈni 
AnnabhÈro aÔavito attano gehaÑ ÈgamissatÊ”ti ÒatvÈ pattacÊvaramÈdÈya 
GandhamÈdanapabbatÈ vehÈsaÑ abbhuggantvÈ gÈmadvÈre AnnabhÈrassa 
sammukhe paccuÔÔhÈsi. 

 AnnabhÈro PaccekabuddhaÑ tucchapattahatthaÑ disvÈ 
PaccekabuddhaÑ abhivÈdetvÈ “api bhante bhikkhaÑ labhitthÈ”ti pucchi. 
LabhissÈma mahÈpuÒÒÈti. “Bhante thokaÑ idheva hothÈ”ti vegena gantvÈ 
attano gehe mÈtugÈmaÑ pucchi “bhadde mayhaÑ ÔhapitaÑ bhÈgabhattaÑ 
atthi, natthÊ”ti. Atthi sÈmÊti. So tatova gantvÈ Paccekabuddhassa hatthato 
pattamÈdÈya ÈgantvÈ “bhadde mayaÑ purimabhave kalyÈÓakammassa 
akatattÈ bhattaÑ paccÈsÊsamÈnÈ 
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viharÈma1, amhÈkaÑ dÈtukÈmatÈya sati deyyadhammo na hoti, 
deyyadhamme sati paÔiggÈhakaÑ na labhÈma, ajja me 
UpariÔÔhapaccekabuddho diÔÔho, bhÈgabhattaÒca atthi, mayhaÑ 
bhÈgabhattaÑ imasmiÑ patte pakkhipÈhÊ”ti. 

 ByattÈ itthÊ “yato mayhaÑ sÈmiko bhÈgabhattaÑ deti, mayÈpi imasmiÑ 
dÈne bhÈginiyÈ bhavitabban”ti attano bhÈgabhattampi UpariÔÔhassa 
Paccekabuddhassa patte patiÔÔhapetvÈ adÈsi. AnnabhÈro pattaÑ ÈharitvÈ 
Paccekabuddhassa hatthe ÔhapetvÈ “bhante evar|pÈ dujjÊvitÈ2 muccÈmÈ”ti 
Èha. EvaÑ hotu mahÈpuÒÒÈti. So attano uttarasÈÔakaÑ ekasmiÑ padese 
attharitvÈ “bhante idha nisÊditvÈ paribhuÒjathÈ”ti Èha. Paccekabuddho tattha 
nisÊditvÈ navavidhaÑ pÈÔikulyaÑ paccavekkhanto paribhuÒji. ParibhuttakÈle 
AnnabhÈro pattadhovana-udakaÑ adÈsi. Paccekabuddho 
niÔÔhitabhattakicco– 

   “IcchitaÑ patthitaÑ tuyhaÑ, sabbameva3 samijjhatu. 
   Sabbe p|rentu sa~kappÈ, cando pannaraso4 yathÈ”ti– 

anumodanaÑ katvÈ maggaÑ paÔipajji. SumanaseÔÔhissa chatte adhivatthÈ 
devatÈ “aho dÈnaÑ paramadÈnaÑ upariÔÔhe suppatiÔÔhitan”ti tikkhattuÑ 
vatvÈ sÈdhukÈraÑ adÈsi. SumanaseÔÔhi “kiÑ tvaÑ maÑ ettakaÑ kÈlaÑ 
dÈnaÑ dadamÈnaÑ na passasÊ”ti Èha. NÈhaÑ tava dÈne sÈdhukÈraÑ demi, 
AnnabhÈrena UpariÔÔhapaccekabuddhassa dinnapiÓÉapÈte pasÊditvÈ 
sÈdhukÈraÑ demÊti. 

 SumanaseÔÔhi cintesi “acchariyaÑ vatidaÑ, ahaÑ ettakaÑ kÈlaÑ dÈnaÑ 
dento devataÑ5 sÈdhukÈraÑ dÈpetuÑ nÈsakkhiÑ, ayaÑ AnnabhÈro maÑ 
nissÈya vasanto anur|passa6 paÔiggÈhakapuggalassa laddhattÈ 
ekapiÓÉapÈtadÈneneva sÈdhukÈraÑ dÈpesi, etassa anucchavikaÑ datvÈ etaÑ 
piÓÉapÈtaÑ mama santakaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti AnnabhÈraÑ pakkosÈpetvÈ 
“ajja tayÈ kassaci kiÒci dÈnaÑ dinnan”ti pucchi. Œma ayya, 
UpariÔÔhapaccekabuddhassa me attano bhÈgabhattaÑ dinnanti. Handa bho 
kahÈpaÓaÑ gaÓhitvÈ etaÑ piÓÉapÈtaÑ mayhaÑ dehÊti. Na demi ayyÈti. So 
yÈva sahassaÑ vaÉÉhesi, AnnabhÈro 
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“SahassenÈpi na demÊ”ti Èha. Hotu bho, yadi piÓÉapÈtaÑ na desi, sahassaÑ 
gaÓhitvÈ pattiÑ me dehÊti. “Etampi dÈtuÑ yuttaÑ vÈ ayuttaÑ vÈ na jÈnÈmi, 
ayyaÑ pana UpariÔÔhapaccekabuddhaÑ pucchitvÈ sace dÈtuÑ yuttaÑ 
bhavissati, dassÈmÊ”ti gantvÈ PaccekabuddhaÑ sampÈpuÓitvÈ “bhante 
SumanaseÔÔhi mayhaÑ sahassaÑ datvÈ tumhÈkaÑ dinnapiÓÉapÈte pattiÑ 
yÈcati, dammi vÈ na dammi vÈ”ti. UpamaÑ te paÓÉita karissÈmi, seyyathÈpi 
kulasatike gÈme ekasmiÑyeva ghare dÊpaÑ jÈleyya, sesÈ attano attano 
telena vaÔÔiÑ temetvÈ jÈlÈpetvÈ gaÓheyyuÑ, purimadÊpassa pabhÈ atthi, 
natthÊti. AtirekatarÈ bhante pabhÈ hotÊti. Evameva paÓÉita uÄu~kayÈgu vÈ 
hotu kaÔacchubhikkhÈ vÈ, attano piÓÉapÈte paresaÑ pattiÑ dentassa satassa 
vÈ detu sahassassa vÈ, yattakÈnaÑ deti, tattakÈnaÑ puÒÒaÑ vaÉÉhati1. TvaÑ 
dento ekameva piÓÉapÈtaÑ adÈsi, SumanaseÔÔhissa pana pattiyÈ dinnÈya dve 
piÓÉapÈtÈ honti eko tava, eko ca tassÈti. 

 So PaccekabuddhaÑ abhivÈdetvÈ SumanaseÔÔhissa santikaÑ gantvÈ 
“piÓÉapÈte pattiÑ gaÓha sÈmÊ”ti Èha. Handa kahÈpaÓasahassaÑ gaÓhÈti. 
NÈhaÑ piÓÉapÈtaÑ vikkiÓÈmi, saddhÈya pana tumhÈkaÑ pattiÑ demÊti. 
TÈta tvaÑ mayhaÑ saddhÈya pattiÑ desi, ahaÑ pana tuyhaÑ guÓaÑ p|jento 
sahassaÑ demi, gaÓha tÈtÈti. So “evaÑ hot|”ti sahassaÑ gaÓhi. TÈta tuyhaÑ 
sahassaÑ laddhakÈlato paÔÔhÈya sahatthÈ kammakaraÓakiccaÑ 
natthi,vÊthiyaÑ gharaÑ mÈpetvÈ vasa. Yena tuyhaÑ attho, taÑ maÑ 
ÈharÈpetvÈ gaÓhÈhÊti. NirodhasamÈpattito VuÔÔhitapaccekabuddhassa 
dinnapiÓÉapÈto nÈma taÑdivasameva vipÈkaÑ deti. TasmÈ SumanaseÔÔhi 
aÒÒaÑ divasaÑ AnnabhÈraÑ gahetvÈ rÈjakulaÑ agacchantopi taÑdivasaÑ 
pana gahetvÈva gato. 

 AnnabhÈrassa puÒÒaÑ Ègamma rÈjÈ seÔÔhiÑ anoloketvÈ 
AnnabhÈrameva olokesi. KiÑ deva imaÑ purisaÑ ativiya olokesÊti. AÒÒaÑ 
divasaÑ adiÔÔhapubbattÈ olokemÊti. Oloketabbayuttako esa devÈti. Ko 
panassa oloketabbayuttako guÓoti. Ajja attano bhÈgabhattaÑ sayaÑ 
abhuÒjitvÈ UpariÔÔhapaccekabuddhassa dinnattÈ mama hatthato sahassaÑ 
labhi devÈti. KonÈmo esoti. AnnabhÈro 
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nÈma devÈti. “Tava hatthato laddhattÈ mamapi hatthato laddhuÑ arahati, 
ahampissa p|jaÑ karissÈmÊ”ti vatvÈ sahassaÑ adÈsi. Etassa vasanagehaÑ 
jÈnÈtha bhaÓeti. SÈdhu devÈti ekaÑ gehaÔÔhÈnaÑ sodhentÈ kuddÈlena 
ÈhatÈhataÔÔhÈne nidhikumbhiyo gÊvÈya gÊvaÑ Èhacca ÔhitÈ disvÈ raÒÒo 
ÈrocayiÑsu. RÈjÈ “tena hi gantvÈ khanathÈ”ti Èha. TesaÑ khanantÈnaÑ 
khanantÈnaÑ heÔÔhÈ gacchanti. Puna gantvÈ raÒÒo ÈrocayiÑsu. RÈjÈ 
“AnnabhÈrassa vacanena khanathÈ”ti Èha. Te gantvÈ “AnnabhÈrasseva 
vacanan”ti khaniÑsu. KuddÈlena ÈhatÈhataÔÔhÈne ahicchattakamakuÄÈni viya 
kumbhiyo uÔÔhahiÑsu. Te dhanaÑ ÈharitvÈ raÒÒo santike rÈsiÑ akaÑsu. 
RÈjÈ amacce sannipÈtetvÈ “imasmiÑ nagare kassa aÒÒassa ettakaÑ dhanaÑ 
atthÊ”ti pucchi. Natthi kassaci devÈti. Tena hi ayaÑ AnnabhÈro imasmiÑ 
nagare dhanaseÔÔhi nÈma hot|ti. TaÑdivasameva seÔÔhicchattaÑ labhi. 

 So tato paÔÔhÈya yÈvajÊvaÑ kalyÈÓakammaÑ katvÈ tato cuto devaloke 
nibbatto. DÊgharattaÑ devamanussesu saÑsaritvÈ amhÈkaÑ Satthu 
uppajjanakÈle Kapilavatthunagare Amittodanasakkassa1 gehe paÔisandhiÑ 
gaÓhi. NÈmaggahaÓadivase panassa Anuruddhoti nÈmaÑ akaÑsu. 
MahÈnÈmasakkassa kaniÔÔhabhÈtÈ Satthu c|Äapituputto paramasukhumÈlo 
mahÈpuÒÒo ahosi. SuvaÓÓapÈtiyaÑyevassa bhattaÑ uppajji. Athassa mÈtÈ 
ekadivasaÑ “mama puttaÑ natthÊti padaÑ jÈnÈpessÈmÊ”ti ekaÑ 
suvaÓÓapÈtiÑ aÒÒÈya suvaÓÓapÈtiyÈ2 pidahitvÈ tucchakaÑyeva pesesi, 
antarÈmagge devatÈ dibbap|vehi p|resuÑ. EvaÑ mahÈpuÒÒo ahosi. TiÓÓaÑ 
ut|naÑ anucchavikesu tÊsu pÈsÈdesu ala~katanÈÔakitthÊhi parivuto devo viya 
sampattiÑ anubhavi. 

 AmhÈkampi bodhisatto tasmiÑ samaye TusitapurÈ cavitvÈ 
SuddhodanamahÈrÈjassa aggamahesiyÈ kucchismiÑ paÔisandhiÑ gahetvÈ 
anukkamena vuddhippatto ek|natiÑsa vassÈni agÈramajjhe vasitvÈ 
mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhamitvÈ anukkamena 
paÔividdhasabbaÒÒutaÒÒÈÓo BodhimaÓÉe sattasattÈhaÑ vÊtinÈmetvÈ 
Isipatane migadÈye dhammacakkappavattanaÑ pavattetvÈ lokÈnuggahaÑ 
karonto RÈjagahaÑ Ègamma “putto me RÈjagahaÑ Ègato”ti 
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sutvÈ “gacchatha bhaÓe mama puttaÑ ÈnethÈ”ti pitarÈ pahite 
sahassasahassaparivÈre dasa amacce ehibhikkhupabbajjÈya pabbÈjetvÈ 
KÈÄudÈyittherena cÈrikÈgamanaÑ ÈyÈcito RÈjagahato 
vÊsatisahassabhikkhuparivÈro nikkhamitvÈ KapilavatthupuraÑ gantvÈ 
ÒÈtisamÈgame anekehi iddhipÈÔihÈriyehi sappÈÔihÈriyaÑ 
vicitradhammadesanaÑ katvÈ mahÈjanaÑ amatapÈnaÑ pÈyetvÈ dutiyadivase 
pattacÊvaramÈdÈya nagaradvÈre ÔhatvÈ “kiÑ nu kho kulanagaraÑ ÈgatÈnaÑ 
SabbaÒÒubuddhÈnaÑ ÈciÓÓan”ti ÈvajjamÈno “sapadÈnaÑ piÓÉÈya caraÓaÑ 
ÈciÓÓan”ti ÒatvÈ sapadÈnaÑ piÓÉÈya caranto “putto me1 piÓÉÈya caratÊ”ti 
sutvÈ Ègatassa raÒÒo dhammaÑ kathetvÈ tena sakanivesanaÑ pavesetvÈ 
katasakkÈrasammÈno tattha kÈtabbaÑ ÒÈtijanÈnuggahaÑ katvÈ 
RÈhulakumÈraÑ pabbÈjetvÈ nacirasseva Kapilavatthupurato MallaraÔÔhe 
cÈrikaÑ caramÈno Anupiya-ambavanaÑ agamÈsi. 

 TasmiÑ samaye SuddhodanamahÈrÈjÈ SÈkiyajanaÑ2 sannipÈtetvÈ Èha 
“sace mama putto agÈraÑ ajjhÈvasissa, rÈjÈ abhavissa cakkavattÊ 
sattaratanasamannÈgato. NattÈpi me RÈhulakumÈro khattiyagaÓena saddhiÑ 
taÑ parivÈretvÈ acarissa, tumhepi etamatthaÑ jÈnÈtha. IdÈni pana me putto 
Buddho jÈto, khattiyÈvassa parivÈrÈ hontu. Tumhe ekekakulato ekekaÑ 
dÈrakaÑ dethÈ”ti. EvaÑ vutte ekappahÈreneva sahassakhattiyakumÈrÈ 
pabbajiÑsu. TasmiÑ samaye MahÈnÈmo kuÔumbasÈmiko hoti. So 
AnuruddhasakkaÑ upasa~kamitvÈ etadavoca “etarahi tÈta Anuruddha 
abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ SakyakumÈrÈ BhagavantaÑ pabbajitaÑ anupabbajanti, 
amhÈkaÑ kule natthi koci agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito. Tena hi tvaÑ vÈ 
pabbaja, ahaÑ vÈ pabbajissÈmÊ”ti. So tassa vacanaÑ sutvÈ gharÈvÈse ruciÑ 
akatvÈ attasattamo agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito. Tassa pabbajjÈnukkamo 
SaÑghabhedakakkhandhake3 Ègatova. 

 EvaÑ Anupiya-ambavanaÑ gantvÈ pabbajitesu pana tesu tasmiÑyeva 
antovasse Bhaddiyatthero arahattaÑ pÈpuÓi, Anuruddhatthero 
dibbacakkhuÑ nibbattesi, Devadatto aÔÔha samÈpattiyo nibbattesi, 
Œnandatthero 
______________________________________________________________ 
 1. Te (SÊ) 2. SÈkiyÈnaÑ gaÓaÑ (SÊ) 3. Vi 4. 336 piÔÔhe. 
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sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi, Bhagutthero ca Kimilatthero1 ca pacchÈ arahattaÑ 
pÈpuÓiÑsu. TesaÑ pana sabbesampi therÈnaÑ attano attano ÈgataÔÔhÈne 
pubbapatthanÈbhinÊhÈro Ègamissati2. AyaÑ pana Anuruddhatthero 
DhammasenÈpatissa santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ CetiyaraÔÔhe 
PÈcÊnavaÑsamigadÈyaÑ gantvÈ samaÓadhammaÑ karonto satta 
mahÈpurisavitakke vitakkesi, aÔÔhame kilamati. SatthÈ “Anuruddho aÔÔhame 
mahÈpurisavitakke kilamatÊ”ti ÒatvÈ “tassa sa~kappaÑ p|ressÈmÊ”ti tattha 
gantvÈ paÒÒattavarabuddhÈsane nisinno aÔÔhamaÑ mahÈpurisavitakkaÑ 
p|retvÈ catupaccayasantosabhÈvanÈrÈmapaÔimaÓÉitaÑ mahÈ-ariyavaÑsa-
paÔipadaÑ3 kathetvÈ ÈkÈse uppatitvÈ BhesakalÈvanameva gato. 

 Thero TathÈgate gatamatteyeva tevijjo mahÈkhÊÓÈsavo hutvÈ “SatthÈ 
mayhaÑ manaÑ jÈnitvÈ ÈgantvÈ aÔÔhamaÑ mahÈpurisavitakkaÑ p|retvÈ 
adÈsi, so ca me manoratho matthakaÑ patto”ti BuddhÈnaÑ 
dhammadesanaÑ attano ca paÔividdhadhammaÑ Èrabbha imÈ gÈthÈ 
abhÈsi4– 

   “Mama sa~kappamaÒÒÈya, SatthÈ loke anuttaro. 
   Manomayena kÈyena, iddhiyÈ upasa~kami. 

   YadÈ5 me ahu sa~kappo, tato uttari desayi. 
   NippapaÒcarato Buddho, nippapaÒcamadesayi. 

   TassÈhaÑ dhammamaÒÒÈya, vihÈsiÑ sÈsane rato. 
   Tisso vijjÈ anuppattÈ6, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti7. 

 Atha naÑ aparabhÈge SatthÈ JetavanamahÈvihÈre viharanto “mama 
sÈsane dibbacakkhukÈnaÑ Anuruddho aggo”ti aggaÔÔhÈne Ôhapesi. 
 

Bhaddiyattheravatthu 

 193. ChaÔÔhe uccÈkulikÈnanti ucce kule jÈtÈnaÑ. Bhaddiyoti 
Anuruddhattherena saddhiÑ nikkhamanto SakyarÈjÈ. KÈÄigodhÈya puttoti 
kÈÄavaÓÓÈ sÈ devÊ, GodhÈti panassÈ nÈmaÑ. TasmÈ KÈÄigodhÈti 
______________________________________________________________ 
 1. Kimbilatthero (SÊ) 2. Œvi bhavissati (SÊ)  
 3. AÑ 3. 62 piÔÔhe. 4. UdÈnagÈthÈ Èha (SÊ)  
 5. YathÈ (SÊ, SyÈ) AÑ 3. 68 piÔÔhe ca. 6. Anuppatto (SyÈ, Ka)  
 7. Khu 2. 336 piÔÔhe TheragÈthÈyaÑ. 
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vuccati, tassÈ puttoti attho. KasmÈ panÈyaÑ uccÈkulikÈnaÑ aggoti vutto, 
kiÑ tato uccÈkulikatarÈ natthÊti? Œma natthi. Tassa hi mÈtÈ SÈkiyÈnÊnaÑ 
antare vayena sabbajeÔÔhikÈ, soyeva ca SÈkiyakule sampattaÑ rajjaÑ pahÈya 
pabbajito. TasmÈ uccÈkulikÈnaÑ aggoti vutto. Apica 
pubbapatthanÈnubhÈvena cesa anupaÔipÈÔiyÈ paÒca jÈtisatÈni rÈjakule 
nibbattitvÈ rajjaÑ kÈresiyeva. IminÈpi kÈraÓena uccÈkulikÈnaÑ aggoti vutto. 

 PaÒhakamme panassa ayamanupubbikathÈ–ayampi hi atÊte 
PadumuttarabuddhakÈle mahÈbhogakule nibbatto vuttanayeneva 
dhammassavanatthÈya gato. TaÑdivasaÑ SatthÈraÑ1 ekaÑ bhikkhuÑ 
uccÈkulikÈnaÑ bhikkh|naÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ2 disvÈ “mayÈpi anÈgate 
ekassa Buddhassa sÈsane uccÈkulikÈnaÑ bhikkh|naÑ aggena bhavituÑ 
vaÔÔatÊ”ti TathÈgataÑ nimantetvÈ satta divasÈni Buddhappamukhassa 
bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ datvÈ “bhante ahaÑ imassa dÈnassa phalena 
nÈÒÒaÑ sampattiÑ Èka~khÈmi, anÈgate pana ekassa Buddhassa sÈsane 
uccÈkulikÈnaÑ bhikkh|naÑ aggo bhaveyyan”ti patthayitvÈ pÈdam|le 
nipajji. 

 SatthÈ anÈgataÑ olokento samijjhanabhÈvaÑ disvÈ “samijjhissati te 
idaÑ kammaÑ, ito kappasatasahassÈvasÈne Gotamo nÈma Buddho 
uppajjissati, tvaÑ tassa sÈsane uccÈkulikÈnaÑ bhikkh|naÑ aggo 
bhavissasÊ”ti byÈkaritvÈ bhattÈnumodanaÑ katvÈ vihÈraÑ agamÈsi. Sopi taÑ 
byÈkaraÓaÑ labhitvÈ uccÈkulikasaÑvattanikakammaÑ pucchitvÈ 
dhammÈsanÈni kÈretvÈ tesu paccattharaÓÈni santharÈpetvÈ dhammabÊjaniyo 
dhammakathikavaÔÔaÑ uposathÈgÈre padÊpateladÈnanti evaÑ yÈvajÊvaÑ 
bahuvidhaÑ kalyÈÓakammaÑ katvÈ tattha kÈlakato devesu ca manussesu ca 
saÑsaranto Kassapadasabalassa ca amhÈkaÒca Bhagavato antare 
BÈrÈÓasiyaÑ kuÔumbiyaghare nibbatto. 

 Tena ca samayena sambahulÈ PaccekabuddhÈ GandhamÈdanapabbatÈ 
Ègamma BÈrÈÓasiyaÑ Ga~gÈya tÊre phÈsukaÔÔhÈne nisÊditvÈ piÓÉapÈtaÑ 
paribhuÒjanti, so kuÔumbiyo tesaÑ nibaddhameva tasmiÑ ÔhÈne 
bhattavissaggakaraÓaÑ 
______________________________________________________________ 
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ÒatvÈ aÔÔha pÈsÈÓaphalakÈni attharitvÈ yÈvajÊvaÑ Paccekabuddhe upaÔÔhahi. 
AthekaÑ BuddhantaraÑ devamanussesu saÑsaritvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde 
Kapilavatthunagare khattiyakule nibbatti. NÈmaggahaÓadivase cassa 
BhaddiyakumÈroti nÈmaÑ akaÑsu. So vayaÑ Ègamma heÔÔhÈ 
Anuruddhasutthe vuttanayeneva channaÑ khattiyÈnaÑ abbhantaro hutvÈ 
Satthari Anupiya-ambavane viharante Satthu santike pabbajitvÈ arahattaÑ 
pÈpuÓi. Atha SatthÈ aparabhÈge JetavanamahÈvihÈre viharanto “mama 
sÈsane uccÈkulikÈnaÑ KÈÄigodhÈya putto Bhaddiyatthero aggo”ti aggaÔÔhÈne 
Ôhapesi. 
 

LakuÓÉakabhaddiyattheravatthu 

 194. Sattame maÒjussarÈnanti madhurassarÈnaÑ. LakuÓÉakabhaddiyoti 
ubbedhena rasso, nÈmena Bhaddiyo. TassÈpi paÒhakamme 
ayamanupubbikathÈ–ayampi hi PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatÊnagare 
mahÈbhogakule nibbatto vuttanayeneva dhammassavanatthÈya vihÈraÑ 
gato. TasmiÑ samaye SatthÈraÑ ekaÑ maÒjussaraÑ bhikkhuÑ etadagge 
ÔhapentaÑ disvÈ “aho vatÈhampi anÈgate ayaÑ bhikkhu viya ekassa 
Buddhassa sÈsane maÒjussarÈnaÑ bhikkh|naÑ aggo bhaveyyan”ti cittaÑ 
uppÈdetvÈ SatthÈraÑ nimantetvÈ satta divasÈni Buddhappamukhassa 
bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ datvÈ “bhante ahaÑ imassa dÈnassa phalena 
na aÒÒaÑ sampattiÑ Èka~khÈmi, anÈgate pana ekassa Buddhassa sÈsane 
maÒjussarÈnaÑ bhikkh|naÑ aggo bhaveyyan”ti patthayitvÈ Satthu pÈdam|le 
nipajji. SatthÈ anÈgataÑ olokento samijjhanabhÈvaÑ disvÈ “samijjhissati te 
idaÑ kammaÑ, ito kappasatasahassÈvasÈne Gotamo nÈma Buddho 
uppajjissati, tvaÑ tassa sÈsane maÒjussarÈnaÑ bhikkh|naÑ aggo 
bhavissasÊ”ti byÈkaritvÈ vihÈraÑ agamÈsi. 

 Sopi taÑ byÈkaraÓaÑ labhitvÈ yÈvajÊvaÑ kalyÈÓakammaÑ katvÈ tato 
kÈlakato devesu ca manussesu ca saÑsaranto VipassÊsammÈsambuddhakÈle 
Cittapattakokilo nÈma hutvÈ kheme migadÈye vasanto ekadivasaÑ 
HimavantaÑ gantvÈ madhuraÑ ambaphalaÑ tuÓÉena gahetvÈ Ègacchanto 
bhikkhusaÑghaparivutaÑ SatthÈraÑ disvÈ cintesi “ahaÑ aÒÒesu divasesu 
rittako TathÈgataÑ passÈmi, ajja pana me imaÑ ambapakkaÑ 
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puttakÈnaÑ atthÈya ÈbhataÑ. TesaÑ aÒÒampi ÈharitvÈ dassÈmi, imaÑ pana 
Dasabalassa dÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti otaritvÈ ÈkÈse carati. SatthÈ tassa cittaÑ ÒatvÈ 
AsokattheraÑ nÈma upaÔÔhÈkaÑ olokesi, so pattaÑ nÊharitvÈ Satthu hatthe 
Ôhapesi. So Kokilo Dasabalassa patte ambapakkaÑ patiÔÔhÈpesi. SatthÈ 
tattheva nisÊditvÈ taÑ paribhuÒji. Kokilo pasannacitto punappunaÑ 
Dasabalassa guÓe ÈvajjetvÈ DasabalaÑ vanditvÈ attano kulÈvakaÑ gantvÈ 
sattÈhaÑ pÊtisukhena vÊtinÈmesi. EttakaÑ tasmiÑ attabhÈve 
kalyÈÓakammaÑ, iminÈssa kammena1 saro madhuro ahosi. 

 KassapasammÈsambuddhakÈle pana cetiye Èraddhe “kiÑ pamÈÓaÑ 
karoma, sattayojanappamÈÓaÑ. AtimahantaÑ etaÑ, chayojanaÑ karoma. 
Idampi atimahantaÑ, paÒcayojanaÑ karoma, catuyojanaÑ, tiyojanaÑ, 
dviyojanan”ti vutte ayaÑ tadÈ jeÔÔhavaÉÉhakÊ hutvÈ “etha bho anÈgate 
sukhapaÔijaggiyaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti vatvÈ rajjuÑ ÈdÈya parikkhipanto 
gÈvutamattake ÔhatvÈ “ekekaÑ mukhaÑ gÈvutaÑ gÈvutaÑ hotu, cetiyaÑ 
yojanÈvaÔÔaÑ yojanubbedhaÑ bhavissatÊ”ti Èha. Te tassa vacane aÔÔhaÑsu. 
Iti appamÈÓassa Buddhassa pamÈÓaÑ akÈsÊti. Tena kammena 
nibbattanibbattaÔÔhÈne aÒÒehi hÊnatarappamÈÓo ahosi. So amhÈkaÑ Satthu 
kÈle SÈvatthiyaÑ mahÈbhogakule nibbatti. “Bhaddiyo”tissa nÈmaÑ akaÑsu. 
So vayappatto Satthari JetavanamahÈvihÈre paÔivasante vihÈraÑ gantvÈ 
dhammadesanaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ Satthu santike 
kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ vipassanÈya kammaÑ karonto arahattaÑ pÈpuÓi. 
Atha naÑ SatthÈ aparabhÈge ariyavaragaÓamajjhe nisinno maÒjussarÈnaÑ 
bhikkh|naÑ aggaÔÔhÈne Ôhapesi. 
 

PiÓÉolabhÈradvÈjattheravatthu 

 195. AÔÔhame sÊhanÈdikÈnanti sÊhanÈdaÑ nadantÈnaÑ. 
PiÓÉolabhÈradvÈjoti so kira arahattaÑ pattadivase avÈpuraÓaÑ ÈdÈya 
vihÈrena vihÈraÑ pariveÓena pariveÓaÑ gantvÈ “yassa magge vÈ phale vÈ 
ka~khÈ atthi, so maÑ pucchat|”ti sÊhanÈdaÑ nadanto vicari. BuddhÈnampi 
purato ÔhatvÈ 
______________________________________________________________ 
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“ImasmiÑ bhante sÈsane kattabbakiccaÑ mayhaÑ matthakaÑ pattan”ti 
sÊhanÈdaÑ nadi. TasmÈ sÊhanÈdikÈnaÑ aggo nÈma jÈto. 

 PaÒhakamme panassa ayamanupubbikathÈ–ayaÑ kira 
PadumuttarabuddhakÈle pabbatapÈde sÊhayoniyaÑ nibbatto. SatthÈ 
pacc|sasamaye lokaÑ volokento tassa hetusampattiÑ disvÈ HaÑsavatiyaÑ 
piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ sÊhe gocarÈya pakkante tassa vasanaguhaÑ 
pavisitvÈ ÈkÈse palla~kaÑ ÈbhujitvÈ nirodhaÑ samÈpajjitvÈ nisÊdi. SÊho 
gocaraÑ labhitvÈ nivatto guhÈdvÈre Ôhito antoguhÈyaÑ DasabalaÑ nisinnaÑ 
disvÈ “mama vasanaÔÔhÈnaÑ ÈgantvÈ aÒÒo satto nisÊdituÑ samattho nÈma 
natthi, mahanto vatÈyaÑ puriso, yo antoguhÈyaÑ palla~kaÑ ÈbhujitvÈ 
nisinno. SarÊrappabhÈpissa samantÈ pharitvÈ1 gatÈ, mayÈ evar|paÑ 
acchariyaÑ nadiÔÔhapubbaÑ. AyaÑ puriso imasmiÑ loke p|janeyyÈnaÑ 
aggo bhavissati, mayÈpissa yathÈsatti yathÈbalaÑ sakkÈraÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti 
jalajathalajÈni nÈnÈkusumÈni ÈharitvÈ bh|mito yÈva nisinnapalla~kaÔÔhÈnÈ 
pupphÈsanaÑ santharitvÈ sabbarattiÑ sammukhaÔÔhÈne TathÈgataÑ 
namassamÈno aÔÔhÈsi. Punadivase purÈÓapupphÈni apanetvÈ navapupphehi 
ÈsanaÑ santhari. 

 Eteneva niyÈmena satta divasÈni pupphÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ 
balavapÊtisomanassaÑ nibbattetvÈ guhÈdvÈre ÈrakkhaÑ gaÓhi. Sattame 
divase SatthÈ nirodhato vuÔÔhÈya guhÈdvÈre aÔÔhÈsi. SÊhopi migarÈjÈ 
TathÈgataÑ tikkhattuÑ padakkhiÓaÑ katvÈ cat|su ÔhÈnesu vanditvÈ 
paÔikkamitvÈ aÔÔhÈsi. SatthÈ “vaÔÔissati ettako upanissayo etassÈ”ti vehÈsaÑ 
abbhuggantvÈ vihÈrameva gato. 

 Sopi sÊho Buddhaviyogena dukkhito kÈlaÑ katvÈ HaÑsavatÊnagare 
mahÈsÈlakule2 paÔisandhiÑ gaÓhitvÈ vayappatto ekadivasaÑ nagaravÈsÊhi 
saddhiÑ vihÈraÑ gantvÈ dhammadesanaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ 
bhikkhuÑ sÊhanÈdikÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ vuttanayeneva 
sattÈhaÑ mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthetvÈ SatthÈrÈ 
samijjhanabhÈvaÑ3 disvÈ byÈkato yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ tattha kÈlakato 
devesu ca 
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manussesu ca saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahanagare 
brÈhmaÓamahÈsÈlakule nibbatti. NÈmena BhÈradvÈjo nÈma ahosi. So 
vayappatto tayo vede uggahetvÈ paÒca mÈÓavasatÈni mante vÈcento vicarati. 
So attano jeÔÔhakabhÈvena nimantanaÔÔhÈnesu sabbesaÑ bhikkhaÑ sayameva 
sampaÔicchi. Eso kira ÊsakaÑ loladhÈtuko ahosi. So tehi mÈÓavehi saddhiÑ 
“kuhiÑ yÈgu kuhiÑ bhattan”ti yÈgubhattakhajjakÈneva pariyesamÈno carati. 
So gatagataÔÔhÈne piÓÉameva paÔimÈnento caratÊti PiÓÉolabhÈradvÈjoteva 
paÒÒÈyi. 

 So ekadivasaÑ Satthari RÈjagahamanuppatte dhammakathaÑ sutvÈ 
paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ vipassanÈya kammaÑ karonto arahattaÑ 
pÈpuÓi. ArahattaÑ pattavelÈyameva avÈpuraÓaÑ ÈdÈya vihÈrena vihÈraÑ 
pariveÓena pariveÓaÑ gantvÈ “yassa magge vÈ phale vÈ ka~khÈ atthi, so 
maÑ pucchat|”ti sÊhanÈdaÑ nadanto vicari. So ekadivasaÑ 
RÈjagahaseÔÔhinÈ1 veÄuparamparÈya ussÈpetvÈ ÈkÈse laggitaÑ 
jayasumanavaÓÓaÑ candanasÈrapattaÑ iddhiyÈ ÈdÈya sÈdhukÈraÑ 
dadantena mahÈjanena parivuto vihÈraÑ ÈgantvÈ TathÈgatassa hatthe 
Ôhapesi. SatthÈ jÈnantova paÔipucchi “kuto te BhÈradvÈja ayaÑ patto 
laddho”ti. So laddhakÈraÓaÑ kathesi. SatthÈ “tvaÑ evar|paÑ 
uttarimanussadhammaÑ2 mahÈjanassa dassesi, akattabbaÑ tayÈ katan”ti 
anekapariyÈyena vigarahitvÈ “na bhikkhave gihÊnaÑ 
uttarimanussadhammaÑ iddhipÈÔihÈriyaÑ dassetabbaÑ, yo dasseyya, Èpatti 
dukkaÔassÈ”ti3 sikkhÈpadaÑ paÒÒÈpesi. 

 Atha bhikkhusaÑghamajjhe kathÈ udapÈdi “SÊhanÈdiyatthero arahattaÑ 
pattadivase bhikkhusaÑghamajjhe ‘yassa magge vÈ phale vÈ ka~khÈ atthi, 
so maÑ pucchat|’ti kathesi. BuddhÈnampi sammukhe attano arahattappattiÑ 
kathesi, aÒÒe sÈvakÈ tuÓhÊ ahesuÑ. Attano sÊhanÈdiyabhÈveneva 
mahÈjanassa pasÈdaÑ janetvÈ vehÈsaÑ abbhuggantvÈ candanasÈrapattaÒca 
gaÓhÊ”ti. Te bhikkh| ime tayopi guÓe ekato katvÈ Satthu kathayiÑsu. 
BuddhÈ ca nÈma garahitabbayuttakaÑ garahanti, pasaÑsitabbayuttakaÑ 
pasaÑsantÊti imasmiÑ ÔhÈne therassa pasaÑsitabbayuttameva a~gaÑ 
gahetvÈ “tiÓÓaÑ kho pana bhikkhave indriyÈnaÑ bhÈvitattÈ 
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bahulÊkatattÈ BhÈradvÈjo bhikkhu aÒÒaÑ byÈkÈsi ‘khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ’ti. 
KatamesaÑ tiÓÓaÑ, satindriyassa samÈdhindriyassa paÒÒandriyassa. 
ImesaÑ kho bhikkhave tiÓÓaÑ indriyÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ 
BhÈradvÈjo bhikkhu aÒÒaÑ byÈkÈsi ‘khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, 
kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ’ti”1 theraÑ pasaÑsitvÈ 
sÊhanÈdikÈnaÑ bhikkh|naÑ aggaÔÔhÈne Ôhapesi. 
 

MantÈÓiputta-puÓÓattheravatthu 

 196. Navame PuÓÓo MantÈÓiputtoti nÈmena PuÓÓo, 
MantÈÓibrÈhmaÓiyÈ pana so puttoti MantÈÓiputto. Tassa paÒhakamme 
ayamanupubbikathÈ–ayaÑ kira Padumuttaradasabalassa uppattito 
puretarameva HaÑsavatÊnagare brÈhmaÓamahÈsÈlakule nibbatti. Tassa 
nÈmaggahaÓadivase Gotamoti nÈmaÑ akaÑsu. So vayappatto tayo vede 
uggaÓhitvÈ sabbasippesu kovido hutvÈ paÒcamÈÓavakasataparivÈro 
vicaranto tayopi vede oloketvÈ mokkhadhammaÑ adisvÈ2 “idaÑ 
vedatthayaÑ nÈma kadalikkhandho viya bahi maÔÔhaÑ anto nissÈraÑ, imaÑ 
gahetvÈ vicaraÓaÑ thusakoÔÔanasadisaÑ3 hoti, kiÑ me iminÈ”ti isipabbajjaÑ 
pabbajitvÈ brahmavihÈre nibbattetvÈ “aparihÊnajjhÈno brahmalok|papanno 
bhavissÈmÊ”ti4 paÒcahi mÈÓavakasatehi saddhiÑ pabbatapÈdaÑ gantvÈ 
isipabbajjaÑ pabbaji. Tassa parivÈrÈni aÔÔhÈrasa jaÔilasahassÈni ahesuÑ. So 
paÒca abhiÒÒÈ aÔÔha samÈpattiyo nibbattetvÈ tesampi kasiÓaparikammaÑ 
Ècikkhi. Te tassa ovÈde ÔhatvÈ sabbepi paÒca abhiÒÒÈ aÔÔha samÈpattiyo 
nibbattesuÑ. 

 AddhÈne atikkante tassa GotamatÈpasassa mahallakakÈle 
Padumuttaradasabalo paÔhamÈbhisambodhiÑ5 patvÈ 
pavattitavaradhammacakko bhikkhusatasahassaparivÈro HaÑsavatÊnagaraÑ 
upanissÈya vihÈsi. So ekadivasaÑ pacc|sasamaye lokaÑ olokento 
GotamatÈpasassa 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 3. 197 piÔÔhe. 2. Gavesanto (SÊ) 
 3. ThusabhojanasadisaÑ (SyÈ), thusakoÔÔhasadisaÑ (Ka) 
 4. BrahmalokaÑ kampento gamissÈmÊti (SÊ) 5. ParamÈbhisambodhiÑ (SÊ, SyÈ) 

 



 EkanipÈtaÔÔhakathÈ 157 

parisÈya arahatt|panissayaÑ GotamatÈpasassa ca “ahaÑ anÈgate 
uppajjamÈnakabuddhassa sÈsane dhammakathikabhikkh|naÑ aggo 
bhaveyyan”ti patthanabhÈvaÒca disvÈ pÈtova sarÊrapaÔijagganaÑ katvÈ 
attano pattacÊvaraÑ sayameva gahetvÈ aÒÒÈtakavesena GotamatÈpasassa 
antevÈsikesu vanam|laphalÈphalatthÈya gatesu gantvÈ Gotamassa 
paÓÓasÈlÈdvÈre aÔÔhÈsi. Gotamo BuddhÈnaÑ uppannabhÈvaÑ ajÈnantopi 
d|ratova DasabalaÑ disvÈ “ayaÑ puriso lokato mutto hutvÈ paÒÒÈyati, 
yathÈ assa sarÊranipphatti yehi ca lakkhaÓehi samannÈgato agÈramajjhe vÈ 
tiÔÔhanto cakkavattÊ rÈjÈ hoti, pabbajanto vÈ vivaÔÔacchado SabbaÒÒubuddho 
hotÊ”ti ÒatvÈ paÔhamadassaneneva DasabalaÑ abhivÈdetvÈ “ito etha 
BhagavÈ”ti BuddhÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ adÈsi. TathÈgato tÈpasassa dhammaÑ 
desayamÈno nisÊdi. 

 TasmiÑ samaye te jaÔilÈ “paÓÊtapaÓÊtaÑ vanam|laphalÈphalaÑ 
Ècariyassa datvÈ sesakaÑ paribhuÒjissÈmÈ”ti ÈgacchantÈ DasabalaÑ 
uccÈsane, ÈcariyaÑ pana nÊcÈsane nisinnaÑ disvÈ “passatha, mayaÑ 
‘imasmiÑ loke amhÈkaÑ Ècariyena uttaritaro natthÊ’ti vicarÈma, idÈni pana 
no ÈcariyaÑ nÊcÈsane nisÊdÈpetvÈ uccÈsane nisinnako eko paÒÒÈyati, 
mahanto vatÈyaÑ puriso bhavissatÊ”ti piÔakÈni gahetvÈ Ègacchanti. 
GotamatÈpaso “ime maÑ Dasabalassa santike vandeyyun”ti bhÊto d|rato 
Èha “tÈtÈ mÈ maÑ vandittha, sadevake loke aggapuggalo sabbesaÑ 
vandanÈraho puriso idha nisinno, etaÑ vandathÈ”ti. TÈpasÈ “na ajÈnitvÈ 
Ècariyo kathessatÊ”ti1 sabbeva TathÈgatassa pÈde vandiÑsu. “TÈtÈ amhÈkaÑ 
aÒÒaÑ Dasabalassa dÈtabbayuttakaÑ bhojanaÑ natthi, imaÑ 
vanam|laphalÈphalaÑ dassÈmÈ”ti paÓÊtapaÓÊtaÑ BuddhÈnaÑ patte 
patiÔÔhÈpesi. SatthÈ vanam|laphalÈphalaÑ paribhuÒji. TadanantaraÑ 
tÈpasopi saddhiÑ antevÈsikehi paribhuÒji, SatthÈ bhattakiccaÑ katvÈ “dve 
aggasÈvakÈ bhikkhusatasahassaÑ gahetvÈ Ègacchant|”ti cintesi. TasmiÑ 
khaÓe aggasÈvako MahÈdevalatthero2 “kahaÑ nu kho 
______________________________________________________________ 
 1. KathesÊti (SyÈ, Ka) 2. MahÈdevatthero (SÊ), MahÈdevilatthero (Ka) 

 



 A~guttaranikÈya 158 

SatthÈ gato”ti Èvajjento “SatthÈ amhÈkaÑ ÈgamanaÑ paccÈsÊsatÊ”ti 
bhikkhusatasahassaÑ gahetvÈ Satthu santikaÑ gantvÈ vanditvÈ 
namassamÈno aÔÔhÈsi. 

 Gotamo antevÈsike Èha “tÈtÈ amhÈkaÑ aÒÒo sakkÈro natthi, 
bhikkhusaÑgho dukkhena1 Ôhito. Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa 
pupphÈsanaÑ paÒÒÈpessÈma, jalajathalajapupphÈni ÈharathÈ”ti. Te tÈvadeva 
pabbatapÈdato vaÓÓagandhasampannÈni pupphÈni iddhiyÈ ÈharitvÈ 
SÈriputtattherassa vatthumhi vuttanayeneva ÈsanÈni paÒÒÈpayiÑsu. 
NirodhasamÈpattisamÈpajjanampi chattadhÈraÓampi sabbaÑ vuttanayeneva 
veditabbaÑ. 

 SatthÈ sattame divase nirodhato vuÔÔhÈya parivÈretvÈ Ôhite tÈpase disvÈ 
dhammakathikabhÈve etadaggappattaÑ sÈvakaÑ Èmantesi “iminÈ bhikkhu 
isigaÓena mahÈsakkÈro2 kato, etesaÑ pupphÈsanÈnumodanaÑ karohÊ”ti. So 
Satthu vacanaÑ sampaÔicchitvÈ tÊÓi piÔakÈni sammasitvÈ anumodanaÑ akÈsi. 
Tassa desanÈpariyosÈne SatthÈ sayaÑ brahmaghosaÑ nicchÈretvÈ dhammaÑ 
desesi. DesanÈpariyosÈne ÔhapetvÈ GotamatÈpasaÑ sesÈ aÔÔhÈrasa 
sahassajaÔilÈ arahattaÑ pÈpuÓiÑsu. 

 Gotamo pana tenattabhÈvena paÔivedhaÑ kÈtuÑ asakkonto 
BhagavantaÑ Èha “BhagavÈ yena bhikkhunÈ paÔhamaÑ dhammo desito, ko 
nÈma ayaÑ tumhÈkaÑ sÈsane”ti. AyaÑ Gotama mayhaÑ sÈsane 
dhammakathikÈnaÑ aggoti. “Ahampi bhante imassa satta divasÈni katassa 
adhikÈrassa phalena ayaÑ bhikkhu viya anÈgate ekassa Buddhassa sÈsane 
dhammakathikÈnaÑ aggo bhaveyyan”ti patthanaÑ katvÈ pÈdam|le nipajji. 

 SatthÈ anÈgataÑ oloketvÈ anantarÈyenassa patthanÈya 
samijjhanabhÈvaÑ ÒatvÈ “anÈgate kappasatasahassÈvasÈne Gotamo nÈma 
Buddho uppajjissati, tvaÑ tassa sÈsane dhammakathikÈnaÑ aggo 
bhavissasÊ”ti byÈkaritvÈ te arahattappatte tÈpase “etha bhikkhavo”ti Èha. 
Sabbe antarahitakesamass| iddhimayapattacÊvaradharÈ 
______________________________________________________________ 
 1. DukkhaÑ (SÊ) 2. BuddhasakkÈro (SÊ) 

 



 EkanipÈtaÔÔhakathÈ 159 

vassasaÔÔhikattherasadisÈ1 ahesuÑ. SatthÈ bhikkhusaÑghamÈdÈya vihÈraÑ 
gato. 

 Gotamopi yÈvajÊvaÑ TathÈgataÑ paricaritvÈ yathÈbalaÑ 
kalyÈÓakammaÑ katvÈ kappasatasahassaÑ devesu ca manussesu ca 
saÑsaritvÈ amhÈkaÑ Bhagavato kÈle Kapilavatthunagarassa avid|re 
DoÓavatthubrÈhmaÓagÈme brÈhmaÓamahÈsÈlakule nibbatti. Tassa 
nÈmaggahaÓadivase PuÓÓamÈÓavoti nÈmaÑ akaÑsu. Satthari 
abhisambodhiÑ patvÈ pavattitavaradhammacakke anupubbena ÈgantvÈ 
RÈjagahaÑ upanissÈya viharante AÒÒÈsikoÓÉaÒÒatthero KapilavatthuÑ 
gantvÈ2 attano bhÈgineyyaÑ PuÓÓamÈÓavaÑ pabbÈjetvÈ punadivase 
Dasabalassa santikaÑ ÈgantvÈ BhagavantaÑ vanditvÈ ÈpucchitvÈ 
nivÈsatthÈya ChaddantadahaÑ gato. PuÓÓopi MantÈÓiputto mÈtulena 
AÒÒÈsikoÓÉaÒÒattherena saddhiÑ Dasabalassa santikaÑ agantvÈ “mayhaÑ 
pabbajitakiccaÑ matthakaÑ pÈpetvÈva Dasabalassa santikaÑ gamissÈmÊ”ti 
KapilavatthusmiÑyeva ohÊno yonisomanasikÈre kammaÑ karonto 
nacirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tassa santike pabbajitakulaputtÈpi paÒcasatÈ 
ahesuÑ. Thero sayaÑ dasakathÈvatthulÈbhitÈya tepi dasahi kathÈvatth|hi 
ovadati. Te tassa ovÈde ÔhatvÈ sabbeva arahattaÑ pattÈ. 

 Te attano pabbajitakiccaÑ matthakaÑ pattaÑ ÒatvÈ upajjhÈyaÑ 
upasa~kamitvÈ ÈhaÑsu “bhante amhÈkaÑ kiccaÑ matthakaÑ pattaÑ, 
dasannaÒca mahÈkathÈvatth|naÑ lÈbhino, samayo no DasabalaÑ 
passitun”ti. Thero tesaÑ kathaÑ sutvÈ cintesi “mama 
dasakathÈvatthulÈbhitaÑ SatthÈ jÈnÈti, ahaÑ dhammaÑ desento dasa 
kathÈvatth|ni amuÒcantova3 desemi. Mayi gacchante sabbepime bhikkh| 
parivÈretvÈ gacchissanti, evaÑ gaÓasa~gaÓikÈya gantvÈ pana ayuttaÑ 
mayhaÑ DasabalaÑ passituÑ, ime tÈva gantvÈ passant|”ti te bhikkh| Èha 
“Èvuso tumhe purato gantvÈ TathÈgataÑ passatha, mama vacanena 
Dasabalassa pÈde vandatha, ahampi tumhÈkaÑ gatamaggena gamissÈmÊ”ti. 

 Te therÈ sabbepi Dasabalassa jÈtibh|miraÔÔhavÈsino sabbe khÊÓÈsavÈ 
sabbe dasakathÈvatthulÈbhino attano upajjhÈyassa ovÈdaÑ abhinditvÈ4  
______________________________________________________________ 
 1. VassasatikattherasadisÈ (SÊ) 2. ŒgantvÈ (SyÈ, Ka) 
 3. AmuÒcitvÈva (SÊ) 4. AmadditvÈ theraÑ vanditvÈ (SÊ) 
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anupubbena cÈrikaÑ carantÈ saÔÔhiyojanamaggaÑ atikkamma RÈjagahe 
VeÄuvanamahÈvihÈraÑ gantvÈ Dasabalassa pÈde vanditvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu. ŒciÓÓaÑ kho panetaÑ BuddhÈnaÑ BhagavantÈnaÑ Ègantukehi 
bhikkh|hi saddhiÑ paÔisammoditunti BhagavÈ tehi saddhiÑ “kacci 
bhikkhave khamanÊyan”ti-ÈdinÈ nayena madhurapaÔisanthÈraÑ katvÈ “kuto 
ca tumhe bhikkhave ÈgacchathÈ”ti pucchi. Tehi “jÈtibh|mito”ti vutte “ko nu 
kho bhikkhave jÈtibh|miyaÑ jÈtibh|makÈnaÑ bhikkh|naÑ sabrahmacÈrÊhi1 
evaÑ sambhÈvito attanÈ ca appiccho appicchakathaÒca bhikkh|naÑ kattÈ”ti 
dasakathÈvatthulÈbhiÑ bhikkhuÑ pucchi. Tepi “PuÓÓo nÈma bhante ÈyasmÈ 
MantÈÓiputto”ti ÈrocayiÑsu. TaÑ kathaÑ sutvÈ ÈyasmÈ SÈriputto therassa 
dassanakÈmo ahosi. 

 Atha SatthÈ RÈjagahato SÈvatthiÑ agamÈsi. PuÓÓatthero Dasabalassa 
tattha ÈgatabhÈvaÑ sutvÈ “SatthÈraÑ passissÈmÊ”ti gantvÈ 
antogandhakuÔiyaÑyeva TathÈgataÑ sampÈpuÓi. SatthÈ tassa dhammaÑ 
desesi. Thero dhammaÑ sutvÈ DasabalaÑ vanditvÈ paÔisallÈnatthÈya 
AndhavanaÑ gantvÈ aÒÒatarasmiÑ rukkham|le divÈvihÈraÑ nisÊdi. 
SÈriputtattheropi tassa gamanaÑ sutvÈ sÊsÈnulokiko gantvÈ okÈsaÑ 
sallakkhetvÈ taÑ rukkham|laÑ upasa~kamitvÈ therena saddhiÑ sammoditvÈ 
sattavisuddhikkamaÑ2 pucchi. Theropissa pucchitaÑ pucchitaÑ byÈkÈsi. Te 
aÒÒamaÒÒassa subhÈsitaÑ samanumodiÑsu. Atha SatthÈ aparabhÈge 
bhikkhusaÑghamajjhe nisinno theraÑ dhammakathikÈnaÑ aggaÔÔhÈne 
ÔhapesÊti. 
 

MahÈkaccÈnattheravatthu 

 197. Dasame saÑkhittena bhÈsitassÈti saÑkhittena kathitadhammassa. 
VitthÈrena atthaÑ vibhajantÈnanti taÑ desanaÑ vitthÈretvÈ atthaÑ 
vibhajamÈnÈnaÑ. AÒÒe kira TathÈgatassa sa~khepavacanaÑ atthavasena vÈ 
p|retuÑ sakkonti byaÒjanavasena vÈ, ayaÑ pana thero ubhayavasenapi 
sakkoti. TasmÈ aggoti vutto. PubbapatthanÈpi cassa evar|pÈva. 
______________________________________________________________ 
 1. SabrahmacÈrÊnaÑ (SyÈ, Ka) 2. Ma 1. 200 piÔÔhe. 
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 AyaÑ panassa paÒhakamme anupubbikathÈ–ayaÑ kira 
PadumuttarasammÈsambuddhakÈle gahapatimahÈsÈlakule nibbattitvÈ 
vuddhippatto ekadivasaÑ vuttanayeneva vihÈraÑ gantvÈ parisapariyante 
Ôhito dhammaÑ suÓanto SatthÈraÑ attanÈ1 saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena 
atthaÑ vibhajantÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ ekaÑ bhikkhuÑ disvÈ 
“mahanto vatÈyaÑ bhikkhu, yaÑ SatthÈ evaÑ vaÓÓeti, mayÈpi anÈgate 
ekassa Buddhassa sÈsane evar|pena bhavituÑ vaÔÔatÊ”ti SatthÈraÑ 
nimantetvÈ vuttanayeneva sattÈhaÑ mahÈdÈnaÑ datvÈ “bhante ahaÑ imassa 
sakkÈrassa phalena na aÒÒaÑ sampattiÑ patthemi, anÈgate pana ekassa 
Buddhassa sÈsane ito sattadivasamatthake tumhehi ÔhÈnantare 
Ôhapitabhikkhu viya ahampi taÑ ÔhÈnantaraÑ labheyyan”ti patthanaÑ katvÈ 
pÈdam|le nipajji. SatthÈ anÈgataÑ olokento “samijjhissati imassa 
kulaputtassa patthanÈ”ti disvÈ “ambho kulaputta anÈgate 
kappasatasahassÈvasÈne Gotamo nÈma Buddho uppajjissati, tvaÑ tassa 
sÈsane saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ vibhajantÈnaÑ aggo 
bhavissasÊ”ti byÈkaritvÈ anumodanaÑ katvÈ pakkÈmi. 

 Sopi kulaputto yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ kappasatasahassaÑ 
devamanussesu saÑsaritvÈ KassapabuddhakÈle BÈrÈÓasiyaÑ kulagehe 
paÔisandhiÑ gahetvÈ Satthari parinibbute suvaÓÓacetiyakaraÓaÔÔhÈnaÑ 
gantvÈ satasahassagghanikÈya suvaÓÓiÔÔhakÈya p|jaÑ katvÈ “BhagavÈ 
mayhaÑ nibbattanibbattaÔÔhÈne sarÊraÑ suvaÓÓavaÓÓaÑ hot|”ti patthanaÑ 
akÈsi. Tato yÈvajÊvaÑ kusalakammaÑ katvÈ ekaÑ BuddhantaraÑ 
devamanussesu saÑsaritvÈ amhÈkaÑ Dasabalassa uppattikÈle Ujjeninagare 
purohitassa gehe nibbatti. Tassa nÈmaggahaÓadivase “mayhaÑ putto 
suvaÓÓavaÓÓasarÊro attanÈva attano nÈmaÑ gahetvÈ Ègato”ti 
KaÒcanamÈÓavotevassa nÈmaÑ akaÑsu. So vuddhimanvÈya tayo vede 
uggaÓhitvÈ pitu accayena purohitaÔÔhÈnaÑ labhi. So gottavasena KaccÈno 
nÈma jÈto. 

 CaÓÉapajjotarÈjÈ amacce sannipÈtetvÈ Èha “Buddho loke nibbatto, taÑ 
ÈnetuÑ samatthÈ gantvÈ Ènetha tÈtÈ”ti. Deva aÒÒo DasabalaÑ ÈnetuÑ 
samattho nÈma natthi, Ècariyo 
______________________________________________________________ 
 1. Attano (SÊ) 
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KaccÈnabrÈhmaÓova samattho, taÑ pahiÓathÈti. RÈjÈ taÑ pakkosÈpetvÈ 
“tÈta Dasabalassa santikaÑ gacchÈhÊ”ti Èha. GantvÈ pabbajituÑ labhanto 
gamissÈmi mahÈrÈjÈti. YaÑkiÒci katvÈ TathÈgataÑ Ènehi tÈtÈti. So 
“BuddhÈnaÑ santikaÑ gacchantassa mahÈparisÈya kammaÑ natthÊ”ti 
attaÔÔhamo agamÈsi. Athassa SatthÈ dhammaÑ desesi. DesanÈpariyosÈne 
saddhiÑ sattahi janehi saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. SatthÈ “etha 
bhikkhavo”ti hatthaÑ pasÈresi. TaÑkhaÓaÑyeva sabbeva 
antarahitakesamass| iddhimayapattacÊvaradharÈ vassasaÔÔhikattherÈ viya 
jÈtÈ. 

 Thero attano kicce matthakaÑ patte tuÓhÊbhÈvena anisÊditvÈ 
KÈÄudÈyitthero viya Satthu UjjenigamanatthÈya gamanavaÓÓaÑ1 kathesi. 
SatthÈ tassa vacanaÑ sutvÈ “KaccÈno attano jÈtibh|miyaÑ mama gamanaÑ2 
paccÈsÊsatÊ”ti aÒÒÈsi. BuddhÈ ca nÈma ekaÑ kÈraÓaÑ paÔicca gantuÑ 
ayuttaÔÔhÈnaÑ na gacchanti. TasmÈ theraÑ Èha “tvaÑyeva bhikkhu gaccha, 
tayi gatepi rÈjÈ pasÊdissatÊ”ti. Thero “BuddhÈnaÑ dve kathÈ nÈma natthÊ”ti 
TathÈgataÑ vanditvÈ attanÈ saddhiÑ Ègatehi sattahi bhikkh|hi saddhiÑ 
UjjeniÑ gacchanto antarÈmagge TelapanÈÄi nÈma nigamo, tattha piÓÉÈya 
cari. TasmiÑ ca nigame dve seÔÔhidhÊtaro. TÈsu ekÈ parijiÓÓakule nibbattÈ 
duggatÈ mÈtÈpit|naÑ accayena dhÈtiÑ nissÈya jÊvati. AttabhÈvo panassÈ 
samiddho, kesÈ aÒÒÈhi ativiya dÊghÈ. TasmiÑyeva nigame aÒÒÈ 
issaraseÔÔhikulassa dhÊtÈ nikkesikÈ, sÈ tato pubbe tassÈ samÊpaÑ pesetvÈ 
“sataÑ vÈ sahassaÑ vÈ dassÈmÊ”ti vatvÈpi kese ÈharÈpetuÑ nÈsakkhi. 

 TasmiÑ pana divase sÈ seÔÔhidhÊtÈ MahÈkaccÈnattheraÑ sattahi 
bhikkh|hi parivutaÑ tucchapattaÑ ÈgacchantaÑ3 disvÈ “ayaÑ 
suvaÓÓavaÓÓo eko brahmabandhubhikkhu yathÈdhoteneva pattena 
Ègacchati4, mayhaÒca aÒÒaÑ dhanaÑ natthi. AsukaseÔÔhidhÊtÈ pana imesaÑ 
kesÈnaÑ atthÈya pesesi. IdÈni ito laddha-uppÈdena sakkÈ therassa 
deyyadhammaÑ dÈtun”ti dhÈtiÑ pesetvÈ there nimantetvÈ antogehe 
nisÊdÈpesi. TherÈnaÑ nisinnakÈle gabbhaÑ pavisitvÈ dhÈtiyÈ attano kese 
kappÈpetvÈ 
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 1. Maggassa vaÓÓaÑ (Ka) 2. JÈtibh|migamanaÑ (SÊ)  
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“Amma ime kese asukÈya nÈma seÔÔhidhÊtÈya datvÈ yaÑ sÈ deti, taÑ Èhara, 
ayyÈnaÑ piÓÉapÈtaÑ dassÈmÈ”ti. DhÈti piÔÔhihatthena ass|ni puÒchitvÈ 
ekena hatthena hadayamaÑsaÑ sandhÈretvÈ therÈnaÑ santike paÔicchÈdetvÈ 
te kese ÈdÈya tassÈ seÔÔhidhÊtÈya santikaÑ gatÈ. 

 PaÓiyaÑ nÈma sÈravantampi sayaÑ upanÊtaÑ gÈravaÑ na janeti, tasmÈ 
sÈ seÔÔhidhÊtÈ cintesi “ahaÑ pubbe bahunÈpi dhanena ime kese ÈharÈpetuÑ 
nÈsakkhiÑ, idÈni pana chinnakÈlato paÔÔhÈya na yathÈm|lameva labhissatÊ”ti 
dhÈtiÑ Èha “ahaÑ pubbe tava sÈminiÑ bahunÈpi dhanena kese ÈharÈpetuÑ 
nÈsakkhiÑ, yattha katthaci vinipÈtÈ pana nijjÊvakesÈ1 nÈma aÔÔha kahÈpaÓe 
agghantÊ”ti aÔÔheva kahÈpaÓe adÈsi. DhÈti kahÈpaÓe ÈharitvÈ seÔÔhidhÊtÈya 
adÈsi. SeÔÔhidhÊtÈ ekekaÑ piÓÉapÈtaÑ ekekakahÈpaÓagghanakaÑ katvÈ 
therÈnaÑ dÈpesi. Thero ÈvajjitvÈ seÔÔhidhÊtÈya upanissayaÑ disvÈ “kahaÑ 
seÔÔhidhÊtÈ”ti pucchi. Gabbhe ayyÈti. Pakkosatha nanti. SÈ ca theresu 
gÈravena ekavacaneneva ÈgantvÈ there vanditvÈ balavasaddhaÑ uppÈdesi. 
Sukhette patiÔÔhitapiÓÉapÈto diÔÔheva dhamme vipÈkaÑ detÊti saha therÈnaÑ 
vandanena kesÈ pakatibhÈveyeva aÔÔhaÑsu. TherÈpi taÑ piÓÉapÈtaÑ gahetvÈ 
passantiyÈyeva seÔÔhidhÊtÈya vehÈsaÑ abbhuggantvÈ KaÒcanavanuyyÈne 
otariÑsu. 

 UyyÈnapÈlo theraÑ2 disvÈ raÒÒo santikaÑ gantvÈ “deva me ayyo 
purohito KaccÈno pabbajitvÈ uyyÈnamÈgato”ti Èha. RÈjÈ CaÓÉapajjoto3 
uyyÈnaÑ gantvÈ katabhattakiccaÑ theraÑ paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ 
ekamantaÑ nisinno “kahaÑ bhante BhagavÈ”ti pucchi. SatthÈ sayaÑ 
anÈgantvÈ maÑ pesesi mahÈrÈjÈti. KahaÑ bhante ajja bhikkhaÑ alatthÈti. 
Thero raÒÒo pucchÈsabhÈgena sabbaÑ seÔÔhidhÊtÈya kataÑ dukkaraÑ 
Èrocesi. RÈjÈ therassa vasanaÔÔhÈnaÑ paÔiyÈdetvÈ theraÑ nimantetvÈ 
nivesanaÑ gantvÈ seÔÔhidhÊtaraÑ ÈÓÈpetvÈ aggamahesiÔÔhÈne Ôhapesi. ImissÈ 
itthiyÈ diÔÔhadhammikova yasapaÔilÈbho ahosi. 
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 Tato paÔÔhÈya rÈjÈ therassa mahÈsakkÈraÑ karoti. Theressa 
dhammakathÈya pasÊditvÈ mahÈjano therassa santike pabbaji. Tato paÔÔhÈya 
sakalanagaraÑ ekakÈsÈvapajjotaÑ isivÈtapaÔivÈtaÑ1 ahosi. SÈpi devÊ 
gabbhaÑ labhitvÈ dasamÈsaccayena puttaÑ vijÈyi. Tassa 
nÈmaggahaÓadivase GopÈlakumÈroti mÈtÈmahaseÔÔhino2 nÈmaÑ akaÑsu. SÈ 
puttassa nÈmavasena GopÈlamÈtÈ nÈma devÊ jÈtÈ. SÈ devÊ there ativiya 
pasÊditvÈ rÈjÈnaÑ sampaÔicchÈpetvÈ KaÒcanavanuyyÈne therassa vihÈraÑ 
kÈresi. Thero UjjeninagaraÑ pasÈdetvÈ puna Satthu santikaÑ gato. Atha 
SatthÈ aparabhÈge Jetavane viharanto MadhupiÓÉikasuttaÑ3 
KaccÈnapeyyÈlaÑ4 PÈrÈyanasuttanti ime tayo suttante aÔÔhuppattiÑ katvÈ 
theraÑ saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ vibhajantÈnaÑ aggaÔÔhÈne 
ÔhapesÊti. 
 

PaÔhamavaggavaÓÓanÈ. 
_____ 

 
14. Etadaggavagga    2. Dutiyavagga 

 
C|Äapanthakattheravatthu 

 198-200. Dutiyassa paÔhame manomayanti manena nibbattitaÑ. 
“Manomayena kÈyena, iddhiyÈ upasa~kamÊ”ti5 vuttaÔÔhÈnasmiÑ hi manena 
katakÈyo manomayakÈyo nÈma jÈto. “AÒÒataraÑ manomayaÑ kÈyaÑ 
upapajjatÊ”ti6 vuttaÔÔhÈne manena nibbattitakÈyo manomayakÈyo nÈma jÈto. 
Ayamidha adhippeto. Tattha aÒÒe bhikkh| manomayaÑ kÈyaÑ nibbattentÈ 
tayo vÈ cattÈro vÈ nibbattenti, na bahuke. Ekasadiseyeva ca katvÈ nibbattenti 
ekavidhameva kammaÑ kurumÈne. C|Äapanthakatthero7 pana ekÈvajjanena 
samaÓasahassaÑ mÈpesi. Dvepi ca jane na ekasadise akÈsi na ekavidhaÑ 
kammaÑ kurumÈne. TasmÈ manomayaÑ kÈyaÑ abhinimminantÈnaÑ aggo 
nÈma jÈto. 
______________________________________________________________ 
 1. IsivÈtaparivÈtaÑ (SÊ) 2. PitÈmahaseÔÔhino (SyÈ) 3. Ma 1. 154 piÔÔhe. 
 4. Ma 3. 231 piÔÔhe. 5. Khu 2. 336 piÔÔhe. 6. Vi 4. 342 piÔÔhe. 
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 CetovivaÔÔakusalÈnampi C|Äapanthakova aggo, saÒÒÈvivaÔÔakusalÈnaÑ 
pana MahÈpanthakatthero aggoti vutto. Tattha C|Äapanthakatthero catunnaÑ 
r|pÈvacarajjhÈnÈnaÑ lÈbhitÈya “cetovivaÔÔakusalo”ti vutto, 
MahÈpanthakatthero catunnaÑ ar|pÈvacarajjhÈnÈnaÑ lÈbhitÈya 
“saÒÒÈvivaÔÔakusalo”ti vutto. C|Äapanthako ca samÈdhikusalatÈya 
cetovivaÔÔakusalo nÈma, MahÈpanthako vipassanÈkusalatÈya 
saÒÒÈvivaÔÔakusalo nÈma. Eko cettha samÈdhilakkhaÓe cheko, eko 
vipassanÈlakkhaÓe. TathÈ eko samÈdhigÈÄho, eko vipassanÈgÈÄho. Eko 
cettha a~gasaÑkhitte cheko, eko ÈrammaÓasaÑkhitte. TathÈ eko 
a~gavavatthÈne1 cheko, eko ÈrammaÓavavatthÈneti evamettha yojanÈ 
kÈtabbÈ. 

 Apica C|Äapanthakatthero r|pÈvacarajjhÈnalÈbhÊ hutvÈ jhÈna~gehi 
vuÔÔhÈya arahattaÑ pattoti cetovivaÔÔakusalo, MahÈpanthako 
ar|pÈvacarajjhÈnalÈbhÊ hutvÈ jhÈna~gehi vuÔÔhÈya arahattaÑ pattoti 
saÒÒÈvivaÔÔakusalo. Ubhopi panthe jÈtattÈ panthakÈ nÈma jÈtÈ. TesaÑ 
paÔhamajÈto MahÈpanthako nÈma, pacchÈjÈto C|Äapanthako nÈma. 

 ImesaÑ pana ubhinnampi paÒhakamme ayamanupubbikathÈ–atÊte kira 
PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatÊnagaravÈsino dve bhÈtikÈ kuÔumbikÈ 
saddhÈ pasannÈ nibaddhaÑ Satthu santikaÑ gantvÈ dhammaÑ suÓanti. Tesu 
ekadivasaÑ kaniÔÔho SatthÈraÑ dvÊha~gehi samannÈgataÑ ekaÑ bhikkhuÑ 
“mama sÈsane manomayaÑ kÈyaÑ abhinimminantÈnaÑ 
cetovivaÔÔakusalÈnaÒca ayaÑ bhikkhu aggo”ti etadaggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ 
disvÈ cintesi “mahÈ vatÈyaÑ bhikkhu eko hutvÈ dve a~gÈni parip|retvÈ 
carati, mayÈpi anÈgate ekassa Buddhassa sÈsane a~gadvayap|rakena hutvÈ 
vicarituÑ vaÔÔatÊ”ti. So purimanayeneva SatthÈraÑ nimantetvÈ sattÈhaÑ 
mahÈdÈnaÑ datvÈ evamÈha “yaÑ bhante bhikkhuÑ tumhe ito 
sattadivasamatthake manomaya~gena ca cetovivaÔÔakusala~gena ca ‘ayaÑ 
mama sÈsane aggo’ti etadagge Ôhapayittha, ahampi imassa 
adhikÈrakammassa phalena so bhikkhu viya a~gadvayap|rako bhaveyyan”ti 
patthanaÑ akÈsi. 
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 1. A~gava vatthÈpane (®ÊkÈ) 
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 SatthÈ anÈgataÑ oloketvÈ anantarÈyenassa patthanÈya 
samijjhanabhÈvaÑ disvÈ “anÈgate kappasatasahassÈvasÈne Gotamo nÈma 
Buddho uppajjissati, so taÑ imasmiÑ ÔhÈnadvaye ÔhapessatÊ”ti byÈkaritvÈ 
anumodanaÑ katvÈ pakkÈmi. BhÈtÈpissa ekadivasaÑ SatthÈraÑ 
saÒÒÈvivaÔÔakusalaÑ bhikkhuÑ etadaggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ tatheva 
adhikÈraÑ katvÈ patthanaÑ akÈsi, SatthÈpi taÑ byÈkÈsi. 

 Te ubhopi janÈ Satthari dharamÈne kusalakammaÑ karitvÈ Satthu 
parinibbutakÈle sarÊracetiye suvaÓÓap|jaÑ katvÈ tato cutÈ devaloke 
nibbattÈ. TesaÑ devamanussesu saÑsarantÈnaÑyeva kappasatasahassaÑ 
atikkantaÑ. Tattha MahÈpanthakassa antarÈ katakalyÈÓakammaÑ na 
kathiyati, C|Äapanthako pana Kassapabhagavato sÈsane pabbajitvÈ vÊsati 
vassasahassÈni odÈtakasiÓakammaÑ katvÈ devapure nibbatti. Atha 
amhÈkaÑ SatthÈ abhisambodhiÑ patvÈ pavattitavaradhammacakko 
RÈjagahaÑ upanissÈya VeÄuvanamahÈvihÈre paÔivasati. 

 ImasmiÑ ÔhÈne ÔhatvÈ imesaÑ dvinnaÑ nibbattiÑ kathetuÑ vaÔÔati. 
RÈjagahe kira dhanaseÔÔhikulassa dhÊtÈ attano dÈseneva saddhiÑ santhavaÑ 
katvÈ “aÒÒepi me imaÑ kammaÑ jÈneyyun”ti cintetvÈ1 evamÈha “amhehi 
imasmiÑ ÔhÈne vasituÑ na sakkÈ, sace me mÈtÈpitaro imaÑ dosaÑ 
jÈnissanti, khaÓÉÈkhaÓÉaÑ karissanti, videsaÑ gantvÈ vasissÈmÈ”ti 
hatthasÈraÑ gahetvÈ aggadvÈrena nikkhamitvÈ “yattha vÈ tattha vÈ aÒÒehi 
ajÈnanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ vasissÈmÈ”ti ubhopi agamaÑsu. 

 TesaÑ ekasmiÑ ÔhÈne vasantÈnaÑ saÑvÈsamanvÈya tassÈ kucchiyaÑ 
gabbho patiÔÔhÈsi. SÈ gabbhassa paripÈkaÑ Ègamma sÈmikena saddhiÑ 
mantesi “gabbho me paripÈkaÑ gato, ÒÈtimittÈdivirahite ÔhÈne 
gabbhavuÔÔhÈnaÑ nÈma ubhinnampi amhÈkaÑ dukkhameva, kulagehameva 
gacchÈmÈ”ti. So “ajja gacchÈma, sve gacchÈmÈ”ti divase atikkamÈpesi. SÈ 
cintesi “ayaÑ bÈlo attano dosamahantatÈya gantuÑ na ussahati, mÈtÈpitaro 
ca nÈma ekantahitÈ, ayaÑ gacchatu vÈ mÈ vÈ, mayÈ gantuÑ vaÔÔatÊ”ti. 
TasmiÑ gehÈ nikkhante sÈ gehe parikkhÈraÑ paÔisÈmetvÈ attano 
kulagharaÑ gatabhÈvaÑ anantaragehavÈsÊnaÑ2 ÈrocetvÈ maggaÑ paÔipajji. 
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 1. BhÊtÈ (SÊ) 2. AntikagharavÈsÊnaÑ (Ka) 

 



 EkanipÈtaÔÔhakathÈ 167 

 Atha so puriso gharaÑ Ègato taÑ adisvÈ paÔivissake pucchitvÈ 
“kulagharaÑ gatÈ”ti sutvÈ vegena anubandhitvÈ antarÈmagge sampÈpuÓi. 
TassÈpi tattheva gabbhavuÔÔhÈnaÑ ahosi. So “kiÑ idaÑ bhadde”ti pucchi. 
SÈmi eko putto jÈtoti. IdÈni kiÑ karissÈmÈti. Yassa atthÈya mayaÑ 
kulagharaÑ gacchÈma, taÑ kammaÑ antarÈva nipphannaÑ, tattha gantvÈ 
kiÑ karissÈma, nivattÈmÈti dvepi ekacittÈ hutvÈ nivattiÑsu. Tassa dÈrakassa 
ca panthe jÈtattÈ Panthakoti nÈmaÑ akaÑsu. TassÈ nacirasseva aparopi 
gabbho patiÔÔhahi. SabbaÑ purimanayeneva vitthÈretabbaÑ. Tassapi 
dÈrakassa panthe jÈtattÈ paÔhamajÈtassa MahÈpanthakoti nÈmaÑ katvÈ 
pacchÈjÈtassa1 C|Äapanthakoti nÈmaÑ akaÑsu. 

 Te dvepi dÈrake gahetvÈ attano vasanaÔÔhÈnameva gatÈ. TesaÑ tattha 
vasantÈnaÑ ayaÑ MahÈpanthakadÈrako aÒÒe dÈrakajane “c|ÄapitÈ mahÈpitÈ 
ayyako ayyikÈ”ti vadante sutvÈ mÈtaraÑ paÔipucchi “amma aÒÒe dÈrakÈ 
kathenti ‘ayyako ayyikÈ’ti, kiÑ amhÈkaÑ ÒÈtakÈ natthÊ”ti. Œma tÈta 
tumhÈkaÑ ettha ÒÈtakÈ natthi, RÈjagahanagare pana vo dhanaseÔÔhi nÈma 
ayyako, tattha tumhÈkaÑ bah| ÒÈtakÈti. KasmÈ tattha na gacchatha ammÈti. 
SÈ attano agamanakÈraÓaÑ puttassa akathetvÈ puttesu punappunaÑ 
kathentesu sÈmikamÈha “ime dÈrakÈ ativiya maÑ kilamenti, kiÑ no 
mÈtÈpitaro disvÈ maÑsaÑ khÈdissanti, ehi dÈrakÈnaÑ ayyakakulaÑ 
dassemÈ”ti. AhaÑ sammukhÈ bhavituÑ na sakkhissÈmi, taÑ pana 
nayissÈmÊti. “SÈdhu sÈmi yena kenaci upÈyena dÈrakÈnaÑ ayyakakulameva 
daÔÔhuÑ vaÔÔatÊ”ti dvepi janÈ dÈrake ÈdÈya anupubbena RÈjagahaÑ patvÈ 
nagaradvÈre ekissÈ sÈlÈya nivÈsaÑ katvÈ dÈrakamÈtÈ dve dÈrake gahetvÈ 
ÈgatabhÈvaÑ mÈtÈpit|naÑ ÈrocÈpesi. 

 Te taÑ sÈsanaÑ sutvÈ saÑsÈre saÑsarantÈnaÑ na putto na dhÊtÈ nÈma 
natthi, te amhÈkaÑ mahÈparÈdhikÈ, na sakkÈ tehi amhÈkaÑ cakkhupathe 
ÔhÈtuÑ. EttakaÑ pana dhanaÑ gahetvÈ dvepi janÈ phÈsukaÔÔhÈnaÑ gantvÈ 
jÊvantu, dÈrake pana idha pesent|ti. SeÔÔhidhÊtÈ mÈtÈpit|hi pesitaÑ dhanaÑ 
gahetvÈ dÈrake Ègatad|tÈnaÑ hattheyeva datvÈ 
______________________________________________________________ 
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pesesi. DÈrakÈ ayyakakule vaÉÉhanti. Tesu C|Äapanthako atidaharo, 
MahÈpanthako pana ayyakena saddhiÑ Dasabalassa dhammakathaÑ sotuÑ 
gacchati. Tassa niccaÑ Satthu sammukhe dhammaÑ suÓantassa pabbajjÈya 
cittaÑ nami. So ayyakaÑ Èha “sace tumhe anujÈneyyÈtha1, ahaÑ 
pabbajeyyan”ti. “KiÑ vadesi tÈta, mayhaÑ sakalalokassapi pabbajjato 
taveva pabbajjÈ bhaddikÈ. Sace sakkosi, pabbaja tÈtÈ”ti sampaÔicchitvÈ 
Satthu santikaÑ gato. SatthÈ “kiÑ mahÈseÔÔhi dÈrako te laddho”ti. “Œma 
bhante, ayaÑ dÈrako mayhaÑ nattÈ, tumhÈkaÑ santike pabbajÈmÊti vadatÊ”ti 
Èha. 

 SatthÈ aÒÒataraÑ piÓÉacÈrikaÑ “imaÑ dÈrakaÑ pabbÈjehÊ”ti ÈÓÈpesi. 
Thero tassa tacapaÒcakakammaÔÔhÈnaÑ ÈcikkhitvÈ pabbÈjesi. So bahuÑ 
BuddhavacanaÑ uggaÓhitvÈ paripuÓÓavasso upasampadaÑ labhi. 
Upasampanno hutvÈ yonisomanasikÈre kammaÑ karonto catunnaÑ 
ar|pÈvacarajjhÈnÈnaÑ lÈbhÊ hutvÈ jhÈna~gehi vuÔÔhÈya arahattaÑ pÈpuÓi. Iti 
so saÒÒÈvivaÔÔakusalÈnaÑ aggo jÈto. So jhÈnasukhena phalasukhena2 
vÊtinÈmento cintesi “sakkÈ nu kho imaÑ sukhaÑ C|Äapanthakassa dÈtun”ti. 
Tato ayyakaseÔÔhissa santikaÑ gantvÈ “mahÈseÔÔhi sace tumhe 
sampaÔicchatha, ahaÑ C|ÄapanthakaÑ pabbÈjeyyan”ti Èha. PabbÈjetha 
bhanteti. Thero C|ÄapanthakadÈrakaÑ pabbÈjetvÈ dasasu sÊlesu patiÔÔhÈpesi. 
C|ÄapanthakasÈmaÓero bhÈtikassa santike. 

    “PadumaÑ yathÈ kokanadaÑ3 sugandhaÑ, 
    PÈto siyÈ phullamavÊtagandhaÑ. 
    A~gÊrasaÑ passa virocamÈnaÑ, 
    TapantamÈdiccamivantalikkhe”ti4– 

imaÑ gÈthaÑ gaÓhÈti. GahitagahitapadaÑ upar|paripadaÑ gaÓhantassa 
nassati. Tassa imaÑ gÈthaÑ gahetuÑ vÈyamantasseva cattÈro mÈsÈ 
atikkantÈ. Atha naÑ MahÈpanthako Èha “C|Äapanthaka tvaÑ imasmiÑ 
sÈsane abhabbo, cat|hi mÈsehi ekagÈthampi gahetuÑ na sakkosi, 
pabbajitakiccaÑ pana tvaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SampaÔicchatha (SÊ, SyÈ) 
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kathaÑ matthakaÑ pÈpessasi, nikkhama ito”ti. So therena paÓÈmito 
vihÈrapaccante rodamÈno aÔÔhÈsi. 

 Tena samayena SatthÈ RÈjagahaÑ upanissÈya JÊvakambavane viharati. 
TasmiÑ samaye JÊvako purisaÑ pesesi “paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ 
SatthÈraÑ nimantehÊ”ti. Tena kho pana samayena MahÈpanthako 
bhattuddesako hoti. So “paÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ bhikkhaÑ 
sampaÔicchatha bhante”ti vutto “C|ÄapanthakaÑ1 ÔhapetvÈ sesÈnaÑ 
sampaÔicchÈmÊ”ti Èha. C|Äapanthako taÑ kathaÑ sutvÈ bhiyyoso mattÈya 
domanassappatto ahosi. SatthÈ C|Äapanthakassa khedaÑ disvÈ 
“C|Äapanthako mayi gate bujjhissatÊ”ti gantvÈ avid|re ÔhÈne attÈnaÑ 
dassetvÈ “kiÑ tvaÑ panthakarodasÊ”ti Èha. BhÈtÈ maÑ bhante paÓÈmetÊti. 
Panthaka tuyhaÑ bhÈtikassa parapuggalÈnaÑ ÈsayÈnusayaÒÈÓaÑ natthi, 
tvaÑ Buddhaveneyyapuggalo nÈmÈti iddhiyÈ abhisa~kharitvÈ suddhaÑ 
coÄakhaÓÉaÑ adÈsi “imaÑ gahetvÈ ‘rajoharaÓaÑ rajoharaÓan’ti vatvÈ 
bhÈvehi panthakÈ”ti. 

 So SatthÈrÈ dinnaÑ coÄakhaÓÉaÑ “rajoharaÓaÑ rajoharaÓan”ti hatthena 
parimajjanto nisÊdi. Tassa parimajjantassa lomÈni kiliÔÔhadhÈtukÈni jÈtÈni. 
Puna parimajjantassa ukkhaliparipuÒchanasadisaÑ jÈtaÑ. So ÒÈÓaparipÈkaÑ 
Ègamma tattha khayavayaÑ paÔÔhapetvÈ cintesi “idaÑ coÄakhaÓÉaÑ pakatiyÈ 
paÓÉaraÑ parisuddhaÑ, upÈdinnakasarÊraÑ nissÈya kiliÔÔhaÑ jÈtaÑ, idaÑ 
cittampi evaÑgatikamevÈ”ti samÈdhiÑ bhÈvetvÈ cattÈri r|pÈvacarajjhÈnÈni 
pÈdakÈni katvÈ saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. So 
manomayajjhÈnalÈbhÊ2 hutvÈ eko hutvÈ bahudhÈ, bahudhÈ hutvÈ eko 
bhavituÑ samattho ahosi. Arahattamaggeneva cassa tepiÔakaÒca cha abhiÒÒÈ 
ca ÈgamiÑsu. 

 Punadivase SatthÈ ek|nehi paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ gantvÈ 
JÊvakassa nivesane nisÊdi. C|Äapanthako pana attano bhikkhÈya 
asampaÔicchitattÈyeva na gato. JÊvako yÈguÑ dÈtuÑ Èrabhi, SatthÈ hatthena 
pattaÑ pidahi. KasmÈ bhante na gaÓhathÈti. VihÈre eko bhikkhu atthi 
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JÊvakÈti. So purisaÑ pahiÓi “gaccha bhaÓe vihÈre nisinnaÑ ayyaÑ gahetvÈ 
ehÊ”ti. C|Äapanthakattheropi tassa purisassa pure ÈgamanÈyeva 
bhikkhusahassaÑ nimminitvÈ ekampi ekena asadisaÑ, ekassapi ca 
cÊvaravicÈraÓÈdisamaÓakammaÑ aÒÒena asadisaÑ akÈsi. So puriso vihÈre 
bhikkh|naÑ bahubhÈvaÑ disvÈ gantvÈ JÊvakassa kathesi “bhante imasmiÑ 
vihÈre1 bhikkhusaÑgho bahutaro, tato pakkositabbaÑ bhadantaÑ na 
jÈnÈmÊ”ti. JÊvako SatthÈraÑ paÔipucchi “konÈmo bhante vihÈre 
nisinnabhikkh|”ti. C|Äapanthako nÈma jÊvakÈti. Gaccha bho “C|Äapanthako 
nÈma kataro”ti pucchitvÈ ÈnehÊti. So vihÈraÑ gantvÈ “C|Äapanthako nÈma 
bhante kataro”ti pucchi. “AhaÑ C|Äapanthako ahaÑ C|Äapanthako”ti 
bhikkhusahassampi kathesi. So punÈgantvÈ JÊvakassa kathesi “sahassamattÈ 
bhikkh| sabbepi ‘ahaÑ C|Äapanthako ahaÑ C|Äapanthako’ti kathenti, ahaÑ 
‘asuko nÈma pakkositabbo’ti na jÈnÈmÊ”ti. JÊvakopi paÔividdhasaccatÈya 
“iddhimÈ bhikkh|”ti nayato ÒatvÈ “paÔhamaÑ kathanabhikkhumeva ‘tumhe 
SatthÈ pakkosatÊ’ti vatvÈ cÊvarakaÓÓe gaÓha tÈtÈ”ti Èha. So vihÈraÑ gantvÈ 
tathÈ akÈsi, tÈvadeva sahassamattÈ bhikkh| antaradhÈyiÑsu. So theraÑ 
gahetvÈ agamÈsi. SatthÈ tasmiÑ khaÓe yÈguÑ gaÓhi. 

 Dasabale bhattakiccaÑ katvÈ vihÈraÑ gate dhammasabhÈyaÑ kathÈ 
udapÈdi “yÈva mahantÈ vata BuddhÈ nÈma cattÈro mÈse ekagÈthaÑ 
gaÓhituÑ asakkontaÑ bhikkhuÑ evaÑmahiddhikaÑ akaÑs|”ti. SatthÈ tesaÑ 
bhikkh|naÑ cittÈcÈraÑ ÒatvÈ gantvÈ paÒÒattÈsane nisajja “kiÑ vadetha 
bhikkhave”ti pucchi. Na BhagavÈ aÒÒaÑ kiÒci kathema, C|Äapanthakena 
tumhÈkaÑ santikÈ mahÈlÈbho laddhoti tumhÈkaÑyeva guÓaÑ kathemÈti. 
AnacchariyaÑ bhikkhave idÈni mayhaÑ ovÈdaÑ katvÈ 
lokuttaradÈyajjalÈbho, ayaÑ atÊtepi aparipakkaÒÈÓe Ôhitassa mayhaÑ 
ovÈdaÑ katvÈ lokiyadÈyajjaÑ labhÊti. Bhikkh| “kadÈ bhante”ti ÈyÈciÑsu. 
SatthÈ tesaÑ bhikkh|naÑ atÊtaÑ ÈharitvÈ dassesi. 

 Bhikkhave atÊte BÈrÈÓasÊnagare Brahmadatto nÈma rÈjÈ rajjaÑ kÈresi. 
TasmiÑ samaye C|ÄaseÔÔhi2 nÈma paÓÉito byatto 
______________________________________________________________ 
 1. Bhante imasmÈ bhikkhusaÑghÈ vihÈre (SÊ) 2. C|ÄakaseÔÔhi (SyÈ, Ka) 
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sabbanimittÈni jÈnÈti. So ekadivasaÑ rÈj|paÔÔhÈnaÑ gacchanto 
antaravÊthiyaÑ matam|sikaÑ1 disvÈ tasmiÑ khaÓe nakkhattaÑ samÈnetvÈ 
idamÈha “sakkÈ cakkumatÈ kulaputtena imaÑ und|raÑ gahetvÈ 
dÈrabharaÓaÒca kÈtuÑ kammante ca payojetun”ti. AÒÒataro 
duggatakulaputto taÑ seÔÔhissa vacanaÑ sutvÈ “nÈyaÑ ajÈnitvÈ kathessatÊ”ti 
m|sikaÑ gahetvÈ ekasmiÑ ÈpaÓe biÄÈrassattÈya datvÈ kÈkaÓikaÑ labhi. 
TÈya kÈkaÓikÈya phÈÓitaÑ kiÓitvÈ2 ekena kuÔena pÈnÊyaÑ gaÓhitvÈ3 
araÒÒato Ègacchante mÈlÈkÈre disvÈ thokathokaÑ phÈÓitakhaÓÉaÑ datvÈ 
uÄu~kena pÈnÊyaÑ adÈsi. Te tassa ekekaÑ pupphamuÔÔhiÑ adaÑsu. So tena 
puppham|lena punadivasepi phÈÓitaÒca pÈnÊyaghaÔaÒca gahetvÈ 
pupphÈrÈmameva gato. Tassa taÑdivasaÑ mÈlÈkÈrÈ aÉÉha-ocitake 
pupphagacche datvÈ agamaÑsu. So nacirasseva iminÈ upÈyena aÔÔha 
kahÈpaÓe labhi. 

 Puna ekasmiÑ vÈtavuÔÔhidivase chaÉÉita-uyyÈnaÑ gantvÈ 
patitadÈr|naÑ rÈsiÑ katvÈ nisinno rÈjakumbhakÈrassa santikÈ soÄasa 
kahÈpaÓe labhi, so catuvÊsatiyÈ kahÈpaÓesu jÈtesu “atthi ayaÑ upÈyo 
mayhan”ti nagaradvÈrato avid|re ÔhÈne ekaÑ pÈnÊyacÈÔiÑ4 ÔhapetvÈ 
paÒcasate tiÓahÈrake pÈnÊyena upaÔÔhahi. Te ÈhaÑsu “tvaÑ samma 
amhÈkaÑ bahupakÈro, kiÑ te karomÈ”ti. Sopi “mayhaÑ kicce uppanne 
karissathÈ”ti vatvÈ ito cito ca vicaranto thalapathakammikena ca 
jalapathakammikena ca saddhiÑ mittasanthavaÑ akÈsi. Tassa 
thalapathakammiko “sve imaÑ nagaraÑ assavÈÓijako paÒca assasatÈni 
gahetvÈ ÈgamissatÊ”ti Ècikkhi, so tassa vacanaÑ sutvÈ tiÓahÈrakÈnaÑ 
saÒÒaÑ datvÈ ekekaÑ tiÓakalÈpaÑ diguÓaÑ katvÈ ÈharÈpesi. Atha so 
assÈnaÑ nagaraÑ paviÔÔhavelÈya tiÓakalÈpasahassaÑ antaradvÈre rÈsiÑ 
katvÈ nisÊdi. AssavÈÓijo sakalanagare assÈnaÑ cÈriÑ5 alabhitvÈ tassa 
sahassaÑ datvÈ taÑ tiÓaÑ gaÓhi. 

 Tato katipÈhaccayenassa samuddakammikasahÈyako Èrocesi “paÔÔanaÑ 
mahÈnÈvÈ ÈgatÈ”ti. So “atthi ayaÑ upÈyo”ti 
______________________________________________________________ 
 1. P|tim|sikaÑ (SÊ) 2. GahetvÈ (SÊ) 3. GaÓhi, so (SÊ) 
 4. PÈnÊyaghaÔaÑ (SyÈ, Ka) 5. HaritaÑ (SyÈ), gocaraÑ (Ka) 
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aÔÔhahi kahÈpaÓehi sabbaparivÈrasampannaÑ tÈvakÈlikaÑ rathaÑ gahetvÈ 
nÈvÈpaÔÔanaÑ gantvÈ ekaÑ a~gulimuddikaÑ nÈvikassa1 saccakÈraÑ datvÈ 
avid|re ÔhÈne sÈÓiÑ2 parikkhipÈpetvÈ tattha nisinno purise ÈÓÈpesi 
“bÈhirakesu3 vÈÓijesu Ègatesu tatiyena paÔihÈrena ÈrocethÈ”ti. “NÈvÈ 
ÈgatÈ”ti sutvÈ BÈrÈÓasito satamattÈ vÈÓijÈ “bhaÓÉaÑ gaÓhÈmÈ”ti ÈgamaÑsu. 
BhaÓÉaÑ tumhe na labhissatha, asukaÔÔhÈne nÈma mahÈvÈÓijena saccakÈro 
dinnoti. Te tesaÑ sutvÈ tassa santikaÑ ÈgatÈ, pÈdam|likapurisÈ 
purimasaÒÒÈvasena tatiyena paÔihÈrena tesaÑ ÈgatabhÈvaÑ ÈrocesuÑ. Te 
satamattÈpi vÈÓijÈ ekekaÑ sahassaÑ datvÈ tena saddhiÑ nÈvÈya pattikÈ 
hutvÈ puna ekekaÑ sahassaÑ datvÈ pattiÑ vissajjÈpetvÈ bhaÓÉaÑ attano 
santakaÑ akaÑsu. So puriso dve satasahassÈni gahetvÈ BÈrÈÓasiÑ ÈgantvÈ 
“kataÒÒunÈ bhavituÑ vaÔÔatÊ”ti ekaÑ satasahassaÑ gahetvÈ c|ÄaseÔÔhissa 
santikaÑ gato. 

 Atha taÑ c|ÄaseÔÔhi “kiÑ te tÈta katvÈ idaÑ dhanaÑ laddhan”ti pucchi. 
So “tumhehi kathita-upÈye ÔhatvÈ catumÈsabbhantareyeva laddhan”ti Èha. 
SeÔÔhi tassa vacanaÑ sutvÈ ‘idÈni evar|paÑ dÈrakaÑ parasantakaÑ kÈtuÑ 
na vaÔÔatÊ”ti vayappattaÑ dhÊtaraÑ datvÈ sakalakuÔumbassa sÈmikaÑ akÈsi. 
Sopi kulaputto seÔÔhino accayena tasmiÑ nagare seÔÔhiÔÔhÈnaÑ gahetvÈ 
yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ yathÈkammaÑ gato. SatthÈ dve vatth|ni kathetvÈ 
anusandhiÑ ghaÔetvÈ AbhisambuddhakÈle imaÑ gÈthamÈha– 

   “Appakenapi medhÈvÊ, pÈbhatena vicakkhaÓo. 
   SamuÔÔhÈpeti attÈnaÑ, aÓuÑ aggiÑva sandhaman”ti4. 

 Iti SatthÈ dhammasabhÈyaÑ sannisinnÈnaÑ imaÑ kÈraÓaÑ dassesi. 
AyaÑ dvinnampi mahÈsÈvakÈnaÑ pubbapatthanato paÔÔhÈya anupubbikathÈ. 
AparabhÈge pana SatthÈ ariyagaÓaparivuto dhammÈsane nisinno 
manomayaÑ kÈyaÑ abhinimminantÈnaÑ cetovivaÔÔakusalÈnaÒca 
C|ÄapanthakattheraÑ aggaÔÔhÈne Ôhapesi, saÒÒÈvivaÔÔakusalÈnaÑ 
MahÈpanthakanti. 
______________________________________________________________ 
 1. NÈvÈya (SyÈ, Ka) 2. SÈÓiyaÑ (SyÈ), sÈÓiyÈ (Ka) 
 3. BÈhirato (SÊ, SyÈ) 4. Khu 5. 2 piÔÔhe JÈtake. 
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Subh|tittheravatthu 

 201. Tatiye araÓavihÈrÊnanti nikkilesavihÈrÊnaÑ. RaÓanti hi rÈgÈdayo 
kilesÈ vuccanti, tesaÑ abhÈvena nikkilesavihÈro araÓavihÈro nÈma. So 
yesaÑ atthi, te araÓavihÈrino. TesaÑ araÓavihÈrÊnaÑ Subh|titthero aggoti. 
KiÒcÈpi hi aÒÒepi khÊÓÈsavÈ araÓavihÈrinova, therena pana 
dhammadesanÈya etaÑ nÈmaÑ laddhaÑ. AÒÒe hi bhikkh| dhammaÑ 
desento uddissakaÑ1 katvÈ vaÓÓaÑ vÈ avaÓÓaÑ vÈ kathenti, thero pana 
dhammaÑ desento SatthÈrÈ desitaniyÈmato anokkamitvÈ2 deseti, tasmÈ 
araÓavihÈrÊnaÑ aggo nÈma jÈto. 
 
 202. Catutthe dakkhiÓeyyÈnanti dakkhiÓÈrahÈnaÑ. Tattha kiÒcÈpi 
aÒÒepi khÊÓÈsavÈ aggadakkhiÓeyyÈ, thero pana piÓÉÈya caranto ghare ghare 
mettÈjhÈnaÑ samÈpajjitvÈ samÈpattito vuÔÔhÈya bhikkhaÑ gaÓhÈti “evaÑ 
bhikkhÈdÈyakÈnaÑ mahapphalaÑ bhavissatÊ”ti. TasmÈ dakkhiÓeyyÈnaÑ 
aggoti vutto. AttabhÈvo panassa susamiddho3, ala~katatoraÓaÑ viya 
cittapaÔo viya ca ativiya virocati. TasmÈ Subh|tÊti vuccati. 

 Tassa paÒhakamme ayamanupubbikathÈ–ayaÑ kira Padumuttare 
Bhagavati anuppanneyeva HaÑsavatÊnagare brÈhmaÓamahÈsÈlakule nibbatti, 
NandamÈÓavotissa nÈmaÑ akaÑsu. So vayappatto tayo vede uggaÓhitvÈ 
tattha sÈraÑ apassanto attano parivÈrehi catucattÈlÊsÈya mÈÓavakasahassehi 
saddhiÑ pabbatapÈde isipabbajjaÑ pabbajitvÈ paÒca abhiÒÒÈ aÔÔha 
samÈpattiyo nibbattesi, antevÈsikepi jhÈnalÈbhino akÈsi. 

 TasmiÑ samaye Padumuttaro BhagavÈ loke nibbattitvÈ 
HaÑsavatÊnagaraÑ upanissÈya viharanto ekadivasaÑ pacc|sasamaye lokaÑ 
olokento NandatÈpasassa antevÈsikÈnaÑ jaÔilÈnaÑ arahatt|panissayaÑ 
NandatÈpasassa ca dvÊha~gehi samannÈgatassa sÈvakassa 
ÔhÈnantarapatthanaÑ disvÈ pÈtova sarÊrapaÔijagganaÑ katvÈ 
pubbaÓhasamayaÑ pattacÊvaramÈdÈya SÈriputtattherassa vatthumhi 
vuttanayeneva NandatÈpasassa assamaÑ agamÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. OdissakaÑ (SÊ) 2. AnukkamitvÈ (Ka)  
 3. SuÔÔhu bh|tivÈ samiddho (SÊ), Subh|tiyÈ samiddho (SyÈ) 
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Tattha phalÈphaladÈnaÒca pupphÈsanapaÒÒÈpanaÒca 
nirodhasamÈpattisamÈpajjanaÒca vuttanayeneva veditabbaÑ. 

 SatthÈ pana nirodhÈ vuÔÔhito araÓavihÈri-a~gena ca padakkhiÓeyya~gena 
cÈti dvÊha~gehi samannÈgataÑ ekaÑ sÈvakaÑ “isigaÓassa 
pupphÈsanÈnumodanaÑ karohÊ”ti ÈÓÈpesi. So attano visaye ÔhatvÈ tepiÔakaÑ 
sammasitvÈ anumodanaÑ akÈsi. Tassa desanÈvasÈne SatthÈ sayaÑ 
dhammaÑ desesi. DesanÈpariyosÈne sabbe catucattÈlÊsasahassÈpi tÈpasÈ 
arahattaÑ pÈpuÓiÑsu. NandatÈpaso pana anumodakassa bhikkhuno 
nimittaÑ gaÓhitvÈ Satthu desanÈnusÈrena ÒÈÓaÑ pesetuÑ nÈsakkhi. SatthÈ 
“etha bhikkhavo”ti sesabhikkh|naÑ hatthaÑ pasÈresi, sabbepi 
antarahitakesamass| iddhimayaparikkhÈrÈ vassasaÔÔhikattherÈ viya1 ahesuÑ. 

 NandatÈpaso TathÈgataÑ vanditvÈ sammukhe Ôhito Èha “bhante yena 
bhikkhunÈ isigaÓassa pupphÈsanÈnumodanÈ katÈ, konÈmoyaÑ tumhÈkaÑ 
sÈsane”ti. AraÓavihÈri-a~gena ca dakkhiÓeyya~gena ca2 etadaggaÑ patto 
esoti. “Bhante ahampi iminÈ sattÈhakatena adhikÈrakammena aÒÒaÑ 
sampattiÑ na patthemi, anÈgate panÈhaÑ ekassa Buddhassa sÈsane ayaÑ 
thero viya dvÊha~gehi samannÈgato bhaveyyan”ti patthanaÑ akÈsi. SatthÈ 
anantarÈyaÑ disvÈ byÈkaritvÈ pakkÈmi. NandatÈpasopi kÈlena kÈlaÑ 
Dasabalassa santike dhammaÑ sutvÈ aparihÊnajjhÈno brahmaloke nibbatto. 
Idamassa kalyÈÓakammaÑ. AntarÈ pana kammaÑ na kathiyati. 

 So kappasatasahassaÑ atikkamitvÈ SÈvatthiyaÑ SumanaseÔÔhissa gehe 
nibbatti, Subh|tÊtissa nÈmaÑ akaÑsu. AparabhÈge amhÈkaÑ SatthÈ loke 
nibbatto RÈjagahaÑ upanissÈya viharati. TadÈ AnÈthapiÓÉiko seÔÔhi 
SÈvatthiyaÑ uÔÔhÈnakabhaÓÉaÑ gahetvÈ attano sahÈyakassa 
RÈjagahaseÔÔhino gharaÑ gato Satthu uppannabhÈvaÑ ÒatvÈ SatthÈraÑ 
SÊtavane viharantaÑ upasa~kamitvÈ paÔhamadassaneneva sotÈpattiphale 
______________________________________________________________ 
 1. VassasatikattherÈ viya (SÊ) 2. AraÓavihÈra~ge ca dakkhiÓeyya~ge ca (SÊ)  
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patiÔÔhÈya SatthÈraÑ SÈvatthiÑ ÈgamanatthÈya yÈcitvÈ paÒcacattÈlÊsayojane 
magge yojane yojane satasahassapariccÈgena vihÈre patiÔÔhÈpetvÈ 
SÈvatthiyaÑ rÈjamÈnena aÔÔhakarÊsappamÈÓaÑ JetarÈjakumÈrassa 
uyyÈnabh|miÑ koÔisanthÈrena kiÓitvÈ tattha Bhagavato vihÈraÑ kÈretvÈ 
adÈsi. VihÈramahadivase ayaÑ Subh|tikuÔumbiko AnÈthapiÓÉikaseÔÔhinÈ 
saddhiÑ gantvÈ dhammaÑ suÓanto saddhaÑ paÔilabhitvÈ pabbaji. So 
upasampanno dve mÈtikÈ paguÓaÑ katvÈ kammaÔÔhÈnaÑ kathÈpetvÈ araÒÒe 
samaÓadhammaÑ karonto vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ mettÈjhÈnaÑ pÈdakaÑ 
katvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. DhammaÑ desento vuttanayeneva dhammaÑ 
katheti, piÓÉÈya caranto vuttanayeneva mettÈjhÈnato vuÔÔhÈya bhikkhaÑ 
gaÓhÈti. Atha naÑ SatthÈ imaÑ kÈraÓadvayaÑ paÔicca araÓavihÈrÊnaÒca 
dakkhiÓeyyÈnaÒca bhikkh|naÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

Khadiravaniyarevatattheravatthu 

 203. PaÒcame ÈraÒÒakÈnanti araÒÒavÈsÊnaÑ. Revato Khadiravaniyoti 
DhammasenÈpatittherassa kaniÔÔhabhÈtiko. So yathÈ aÒÒe therÈ araÒÒe 
vasamÈnÈ vanasabhÈgaÑ udakasabhÈgaÑ1 bhikkhÈcÈrasabhÈgaÒca 
sallakkhetvÈ araÒÒe vasanti, na evaÑ vasi. EtÈni pana sabhÈgÈni anÈdiyitvÈ 
ujja~galasakkharapÈsÈÓavisame Khadiravane paÔivasati. TasmÈ 
ÈraÒÒakÈnaÑ aggoti vutto. 

 Tassa paÒhakamme ayamanupubbikathÈ–ayaÑ kira atÊte 
PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatÊnagare nibbatto MahÈga~gÈya 
payÈgapatiÔÔhÈnatitthe nÈvÈkammaÑ karonto paÔivasati. TasmiÑ samaye 
SatthÈ satasahassabhikkhuparivÈro cÈrikaÑ caranto payÈgapatiÔÔhÈnatitthaÑ2 
sampÈpuÓi. So DasabalaÑ disvÈ cintesi “mayhaÑ kÈlena kÈlaÑ 
BuddhadassanaÑ nÈma natthi, ayaÑ me kalyÈÓakammÈy|hanakkhaÓo”ti 
nÈvÈsa~ghÈÔaÑ bandhÈpetvÈ upari celavitÈnaÑ kÈretvÈ gandhamÈlÈdÈmÈni 
osÈretvÈ heÔÔhÈ varapotthakaÑ cittattharaÓaÑ attharÈpetvÈ saparivÈraÑ 
SatthÈraÑ paratÊraÑ tÈresi. 
______________________________________________________________ 
 1. UtusabhÈgaÑ (Ka) 2. PayÈgatitthe (Ka)  
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 TasmiÑ samaye SatthÈ ekaÑ ÈraÒÒakaÑ bhikkhuÑ etadagge Ôhapesi. So 
nÈviko taÑ disvÈ “mayÈpi evamevaÑ anÈgate ekassa Buddhassa sÈsane 
ÈraÒÒakÈnaÑ aggena bhavituÑ vaÔÔatÊ”ti SatthÈraÑ nimantetvÈ sattÈhaÑ 
mahÈdÈnaÑ datvÈ Satthu pÈdam|le nipajjitvÈ ‘bhante tumhehi etadagge 
Ôhapito so bhikkhu viya ahampi anÈgate ekassa Buddhassa sÈsane 
ÈraÒÒakÈnaÑ aggo bhaveyyan”ti patthanaÑ akÈsi. SatthÈ anantarÈyaÑ disvÈ 
“anÈgate Gotamabuddhassa sÈsane tvaÑ ÈraÒÒakÈnaÑ aggo bhavissasÊ”ti 
byÈkaritvÈ pakkÈmi. AntarÈ pana aÒÒaÑ kammaÑ na kathiyati. 

 So yÈvajÊvaÑ kalyÈÓakammaÑ katvÈ devamanussesu saÑsaranto 
imasmiÑ BuddhuppÈde Magadhakkhette NÈlakabrÈhmaÓagÈme 
SÈrÊbrÈhmaÓiyÈ kucchimhi paÔisandhiÑ gahetvÈ tiÓÓaÑ bhÈtikÈnaÑ 
tissannaÒca bhaginÊnaÑ sabbakaniÔÔho hutvÈ nibbatti, Revatotissa nÈmaÑ 
akaÑsu. Athassa mÈtÈpitaro cintesuÑ “vaÉÉhitavaÉÉhite dÈrake samaÓÈ 
SakyaputtiyÈ netvÈ pabbÈjenti, amhÈkaÑ puttaÑ RevataÑ daharameva 
gharabandhanena bandhissÈmÈ”ti samÈnakulato dÈrikaÑ ÈnetvÈ Revatassa 
ayyikaÑ1 vandÈpetvÈ “amma tava ayyikÈya mahallakatarÈ hohÊ”ti2 ÈhaÑsu. 
Revato tesaÑ kathaÑ sutvÈ cintesi “ayaÑ dÈrikÈ daharÈ paÔhamavaye ÔhitÈ, 
imissÈ kira evaÑvidhaÑ r|paÑ3 mama ayyikÈya r|pasadisaÑ bhavissati, 
pucchissÈmi tÈva nesaÑ adhippÈyan”ti cintetvÈ Èha “tumhe kiÑ kathethÈ”ti. 
TÈta “ayaÑ dÈrikÈ ayyikÈ viya te jaraÑ pÈpuÓÈt|”ti vadÈmÈti. So “imissÈ 
r|paÑ evaÑvidhaÑ bhavissatÊ”ti pucchi. TÈta kiÑ vadesi, mahÈpuÒÒÈ 
evaÑvidhÈ hontÊti. 

 So cintesi “idaÑ kira r|paÑ iminÈ niyÈmena valittacaÑ bhavissati 
palitakesaÑ4 khaÓÉadantaÑ, ahaÑ evar|pe r|pe rajjitvÈ kiÑ karissÈmi, 
mama bhÈtikÈnaÑ gatamaggameva gamissÈmÊ”ti kÊÄanto viya hutvÈ 
samavaye taruÓadÈrake Èha “etha bho vidhÈvanikaÑ karissÈmÈ”ti nikkhami. 
TÈta ma~galadivase mÈ bahi gacchÈti. So dÈrakehi saddhiÑ kÊÄanto5 viya 
attano dhÈvanavÈre sampatte thokaÑ gantvÈ papaÒcetvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. AyyakaÑ (SÊ) 2. AyyikÈ viya mahallakatarÈ hot|ti (Ka) 3. Evar|paÑ (Ka) 
 4. PalitasÊsaÑ (SÊ) 5. TiÔÔhanto (SÊ) 
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Ègacchati. Puna dutiyavÈre sampatte tato turitaÑ viya1 gantvÈ Ègato, 
tatiyavÈre sampatte “ayaÑ me kÈlo”ti ÒatvÈ sammukhaÔÔhÈneneva palÈyitvÈ 
paÑsuk|likabhikkh|naÑ nivÈsaÔÔhÈnaÑ araÒÒaÑ gantvÈ there abhivÈdetvÈ 
pabbajjaÑ yÈci. Sappurisa mayaÑ taÑ na jÈnÈma “kassÈsi2 putto”ti, tvaÒca 
ala~kataniyÈmeneva Ègato, ko taÑ pabbÈjetuÑ ussahissatÊti3. So ubho bÈhÈ 
paggayha “vilumpanti maÑ vilumpanti man”ti mahÈravaÑ viravi. Ito cito ca 
bhikkh| sannipatitvÈ “sappurisa imasmiÑ ÔhÈne tava vatthaÑ vÈ 
piÄandhanaÑ vÈ koci gaÓhanto nÈma natthi, tvaÒca ‘vilumpantÊ’ti vadasi, 
kiÑ sandhÈya vadasÊ”ti. Bhante nÈhaÑ vatthÈla~kÈraÑ sandhÈya vadÈmi, 
tissannaÑ pana me sampattÊnaÑ vilopo vattati, taÑ sandhÈya vadÈmi. MaÑ 
tÈva tumhe mÈ pabbÈjayittha, bhÈtaraÑ pana me jÈnÈthÈti. KonÈmo pana te 
bhÈtÈti. GihikÈle Upatisso nÈma, idÈni pana SÈriputto nÈma jÈtoti vadantÊti. 
“Œvuso evaÑ sante ayaÑ kulaputto amhÈkaÑ kaniÔÔhabhÈtiko nÈma hoti, 
jeÔÔhabhÈtiko no DhammasenÈpati puretaraÑyeva Èha ‘amhÈkaÑ ÒÈtakÈ 
sabbeva micchÈdiÔÔhikÈ, yo koci amhÈkaÑ ÒÈtÊti Ègacchati, taÑ yena 
tenupÈyena pabbÈjeyyÈthÈ’ti. AyaÑ pana therassa ajjhattabhÈtiko4, 
pabbÈjetha nan”ti vatvÈ tacapaÒcakakammaÔÔhÈnaÑ ÈcikkhitvÈ 
pabbÈjayiÑsu. Atha naÑ paripuÓÓavassaÑ upasampÈdetvÈ kammaÔÔhÈne 
yojayiÑsu. 

 Thero kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ ÈcariyupajjhÈyÈnaÑ avid|re ÔhÈne 
vuttappakÈraÑ KhadiravanaÑ pavisitvÈ samaÓadhammaÑ karoti. Tassa 
“arahattaÑ appatvÈ DasabalaÑ vÈ bhÈtikattheraÑ vÈ na passissÈmÊ”ti 
vÈyamantasseva tayo mÈsÈ atikkantÈ, sukhumÈlakulaputtassa l|khabhojanaÑ 
bhuÒjantassa cittaÑ valitaÑ nÈma hoti5, kammaÔÔhÈnaÑ vimokkhaÑ na 
gataÑ. So temÈsaccayena pavÈretvÈ vutthavasso hutvÈ tasmiÑyeva ÔhÈne 
samaÓadhammaÑ karoti. Tassa samaÓadhammaÑ karontassa6 cittaÑ 
ekaggaÑ ahosi, so vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. 
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 1. Anantare sampatte tato d|rataraÑ (SÊ) 2. KassÈpi (SÊ) 
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 AthÈyasmÈ SÈriputto SatthÈraÑ Èha “bhante mayhaÑ kira kaniÔÔhabhÈtÈ 
Revato pabbajito, so abhirameyya vÈ na vÈ, gantvÈ naÑ passissÈmÊ”ti. 
BhagavÈ Revatassa ÈraddhavipassakabhÈvaÑ ÒatvÈ dve vÈre paÔikkhipitvÈ 
tatiyavÈre yÈcito arahattaÑ pattabhÈvaÑ ÒatvÈ “SÈriputta ahampi 
gamissÈmi, bhikkh|naÑ ÈrocehÊ”ti. Thero bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtetvÈ 
“Èvuso SatthÈ cÈrikaÑ caritukÈmo, gantukÈmÈ Ègacchant|”ti sabbesaÑyeva 
Èrocesi. Dasabalassa cÈrikatthÈya gamanakÈle ohÊnakabhikkh| nÈma appakÈ 
honti, “Satthu suvaÓÓavaÓÓaÑ sarÊraÑ passissÈma, madhuradhammakathaÑ 
vÈ suÓissÈmÈ”ti yebhuyyena gantukÈmÈva bahukÈ honti. Iti SatthÈ 
mahÈbhikkhusaÑghaparivÈro “RevataÑ passissÈmÊ”ti nikkhanto. 

 AthekasmiÑ padese Œnandatthero dvedhÈpathaÑ patvÈ BhagavantaÑ 
pucchi “bhante imasmiÑ ÔhÈne dve maggÈ, kataramaggena saÑgho 
gacchat|”ti. Kataramaggo Œnanda ujukoti. Bhante ujumaggo tiÑsayojano 
amanussapatho, parihÈramaggo pana saÔÔhiyojaniko khemo subhikkhoti. 
Œnanda SÊvali amhehi saddhiÑ Ègatoti. Œma bhante Ègatoti. Tena hi saÑgho 
ujumaggameva gaÓhatu, SÊvalissa puÒÒaÑ vÊmaÑsissÈmÈti. SatthÈ 
bhikkhusaÑghaparivÈro SÊvalittherassa puÒÒavÊmaÑsanatthaÑ aÔavimaggaÑ 
abhiruhi. MaggaÑ abhiruhanaÔÔhÈnato paÔÔhÈya devasaÑgho yojane yojane 
ÔhÈne nagaraÑ mÈpetvÈ Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa 
vasanatthÈya vihÈre paÔiyÈdesi. DevaputtÈ raÒÒÈ pesitakammakÈrÈ viya 
hutvÈ yÈgukhajjakÈdÊni gahetvÈ “kahaÑ ayyo SÊvali, kahaÑ ayyo SÊvalÊ”ti 
pucchantÈ gacchanti. Thero taÑ sakkÈrasammÈnaÑ gaÓhÈpetvÈ Satthu 
santikaÑ gacchati. SatthÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ paribhuÒji. 

 IminÈva niyÈmena SatthÈ sakkÈrasammÈnaÑ anubhavanto devasikaÑ 
yojanaparamaÑ gantvÈ tiÑsayojanikaÑ kantÈraÑ atikkamma 
Khadiravaniyattherassa sabhÈgaÔÔhÈnaÑ1 patto, thero Satthu ÈgamanaÑ 
ÒatvÈ attano vasanaÔÔhÈne Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa 
pahonakavihÈre Dasabalassa GandhakuÔiÑ rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnÈdÊni ca 
iddhiyÈ mÈpetvÈ TathÈgatassa 
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paccuggamanaÑ gato. SatthÈ ala~katapaÔiyattena maggena vihÈraÑ pÈvisi. 
Atha TathÈgate GandhakuÔiÑ paviÔÔhe bhikkh| vassaggena pattasenÈsanÈni 
pavisiÑsu. DevatÈ “akÈlo ÈhÈrassÈ”ti aÔÔhavidhaÑ pÈnakaÑ ÈhariÑsu. 
SatthÈ saÑghena saddhiÑ pÈnakaÑ pivi. IminÈva niyÈmena TathÈgatassa 
sakkÈrasammÈnaÑ anubhavantasseva addhamÈso atikkanto. 

 Athekacce ukkaÓÔhitabhikkh|1 ekasmiÑ ÔhÈne nisÊditvÈ kathaÑ 
uppÈdayiÑsu “SatthÈ Dasabalo ‘mayhaÑ aggasÈvakassa kaniÔÔhabhÈtÈ’ti 
vatvÈ evar|paÑ navakammikabhikkhuÑ passituÑ Ègato, imassa vihÈrassa 
santike JetavanamahÈvihÈro vÈ VeÄuvanavihÈrÈdayo vÈ kiÑ karissanti. 
Ayampi bhikkhu evar|passa navakammassa kÈrako, kiÑ nÈma 
samaÓadhammaÑ karissatÊ”ti. Atha SatthÈ cintesi “mayi ciraÑ vasante idaÑ 
ÔhÈnaÑ ÈkiÓÓaÑ bhavissati, ÈraÒÒakÈ bhikkh| nÈma pavivekatthikÈ honti, 
Revatassa aphÈsuvihÈro bhavissatÊ”ti tato Revatassa divÈÔÔhÈnaÑ gato. 
Thero ekakova ca~kamanakoÔiyaÑ ÈlambanaphalakaÑ2 nissÈya 
pÈsÈÓaphalake nisinno SatthÈraÑ d|ratova ÈgacchantaÑ disvÈ paccuggantvÈ 
vandi. 

 Atha naÑ SatthÈ pucchi “Revata imaÑ vÈÄamigaÔÔhÈnaÑ, caÓÉÈnaÑ 
hatthi-assÈdÊnaÑ saddaÑ sutvÈ kinti karosÊ”ti. TesaÑ me bhante saddaÑ 
suÓato araÒÒarati nÈma3 uppajjatÊti. SatthÈ tasmiÑÔhÈne Revatattherassa 
paÒcahi gÈthÈsatehi araÒÒe nivÈsÈnisaÑsaÑ nÈma kathetvÈ punadivase 
avid|re ÔhÈne piÓÉÈya caritvÈ RevatattheraÑ nivattetvÈ4 yehi bhikkh|hi 
therassa avaÓÓo kathito, tesaÑ kattarayaÔÔhi-upÈhanÈtelanÈÄichattÈnaÑ 
pamussanabhÈvaÑ akÈsi. Te attano parikkhÈratthÈya nivattÈ 
Ègatamaggeneva gacchantÈpi taÑ ÔhÈnaÑ sallakkhetuÑ na sakkonti. 
PaÔhamaÑ hi te ala~katapaÔiyattena maggena gantvÈ taÑdivasaÑ pana 
visamamaggena gacchantÈ tasmiÑ tasmiÑ ÔhÈne ukkuÔikaÑ nisÊdanti, 
jÈÓukena gacchanti. Te gumbe ca gacche ca kaÓÔake ca maddantÈ attano 
vasitasabhÈgaÔÔhÈnaÑ gantvÈ tasmiÑ tasmiÑ khadirakhÈÓuke attano chattaÑ 
saÒjÈnanti, upÈhanaÑ kattarayaÔÔhiÑ telanÈÄiÑ saÒjÈnanti. Te tasmiÑ 
samaye 
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 1. Uddhatabhikkh| (SÊ) 2. ŒlambanabÈhaÑ (SÊ) 
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“IddhimÈ ayaÑ bhikkh|”ti ÒatvÈ attano parikkhÈre ÈdÈya “Dasabalassa 
paÔiyattasakkÈro nÈma evar|po hotÊ”ti vadantÈ ÈgamaÑsu. 

 Purato1 gatabhikkh| VisÈkhÈ upÈsikÈ attano gehe nisinnakÈle pucchati 
“manÈpaÑ nu kho bhante Revatattherassa vasanaÔÔhÈnan”ti. ManÈpaÑ 
upÈsike nandanavanacittalatÈdipaÔibhÈgaÑ taÑ senÈsananti. Atha nesaÑ 
sabbapacchato Ègatabhikkh| pucchi “manÈpaÑ ayyÈ Revatattherassa 
vasanaÔÔhÈnan”ti. MÈ puccha upÈsike, kathetuÑ ayuttaÔÔhÈnametaÑ, 
ujja~galaÑ sakkharapÈsÈÓavisamaÑ KhadiravanaÑ etaÑ, tattha so bhikkhu 
viharatÊti. VisÈkhÈ purimÈnaÒca pacchimÈnaÒca bhikkh|naÑ kathaÑ sutvÈ 
“kesaÑ nu kho kathÈ saccÈ”ti pacchÈbhatte gandhamÈlaÑ ÈdÈya 
Dasabalassa upaÔÔhÈnaÑ gantvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisinnÈ SatthÈraÑ 
pucchi “bhante Revatattherassa vasanaÔÔhÈnaÑ ekacce ayyÈ vaÓÓenti, ekacce 
nindanti, kiÑ nÈmetaÑ bhante”ti. VisÈkhe ramaÓÊyaÑ vÈ hotu mÈ vÈ, 
yasmiÑ ÔhÈne ariyÈnaÑ cittaÑ ramati, tadeva ÔhÈnaÑ ramaÓÊyaÑ nÈmÈti 
vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 

   “GÈme vÈ yadi vÈ raÒÒe, ninne vÈ yadi vÈ thale. 
   Yattha arahanto viharanti, taÑ bh|mirÈmaÓeyyakan”ti2. 

 Atha SatthÈ aparabhÈge JetavanamahÈvihÈre ariyagaÓamajjhe nisinno 
theraÑ ÈraÒÒakÈnaÑ bhikkh|naÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

Ka~khÈrevatattheravatthu 

 204. ChaÔÔhe jhÈyÊnanti jhÈnalÈbhÊnaÑ3 jhÈnÈbhiratÈnaÑ. So kira thero 
yÈ jhÈnasamÈpattiyo Dasabalo samÈpajjati, tato appataraÑ ÔhapetvÈ bahutarÈ 
samÈpajjati. TasmÈ jhÈyÊnaÑ aggo nÈma jÈto. Ka~khÈyanabhÈvena 
Ka~khÈrevatoti vuccati. Ka~khÈ nÈma kukkuccaÑ, kukkuccakoti attho. KiÑ 
pana aÒÒe kukkuccakÈ natthÊti? Atthi, ayaÑ pana thero kappiyepi 
kukkuccaÑ uppÈdesi. Tenassa kukkuccakatÈ atipÈkaÔÈ jÈtÈti 
Ka~khÈrevatotveva sa~khaÑ gato. 

 Tassa paÒhakamme ayamanupubbikathÈ–ayaÑ kira 
PadumuttarabuddhakÈle purimanayeneva mahÈjanena saddhiÑ vihÈraÑ 
gantvÈ parisapariyante Ôhito 
______________________________________________________________ 
 1. Purato purato (SÊ) 2. Khu 1. 27; SaÑ 1. 234 piÔÔhe. 3. JhÈnasÊlÈnaÑ (SÊ) 
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dhammaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ jhÈnÈbhiratÈnaÑ aggaÔÔhÈne 
ÔhapentaÑ disvÈ “mayÈpi anÈgate evar|pena bhavituÑ vaÔÔatÊ”ti 
desanÈvasÈne SatthÈraÑ nimantetvÈ purimanayeneva sattÈhaÑ 
mahÈsakkÈraÑ katvÈ BhagavantaÑ Èha “bhante ahaÑ iminÈ 
adhikÈrakammena na aÒÒaÑ sampattiÑ patthemi, yathÈ pana so tumhehi ito 
sattadivasamatthake bhikkhu jhÈyÊnaÑ aggaÔÔhÈne Ôhapito, evaÑ ahampi 
anÈgate ekassa Buddhassa sÈsane jhÈyÊnaÑ aggo bhaveyyan”ti patthanaÑ 
akÈsi. SatthÈ anÈgataÑ oloketvÈ samijjhanabhÈvaÑ disvÈ “anÈgate 
kappasatasahassÈvasÈne Gotamo nÈma Buddho uppajjissati, tassa sÈsane 
tvaÑ jhÈyÊnaÑ aggo bhavissasÊ”ti byÈkaritvÈ pakkÈmi. 

 So yÈvajÊvaÑ kalyÈÓakammaÑ katvÈ kappasatasahassaÑ 
devamanussesu saÑsaritvÈ amhÈkaÑ Bhagavato kÈle SÈvatthinagare 
mahÈbhogakule nibbatto pacchÈbhattaÑ dhammassavanatthaÑ gacchantena 
mahÈjanena saddhiÑ vihÈraÑ gantvÈ parisapariyante Ôhito Dasabalassa 
dhammakathaÑ sutvÈ saddhaÑ paÔilabhitvÈ pabbajito1 upasampadaÑ 
labhitvÈ kammaÔÔhÈnaÑ kathÈpetvÈ jhÈnaparikammaÑ karonto jhÈnalÈbhÊ 
hutvÈ jhÈnameva pÈdakaÑ katvÈ arahattaphalaÑ pÈpuÓi. So Dasabalena 
samÈpajjitabbasamÈpattÊnaÑ appatarÈ ÔhapetvÈ bahutarÈ samÈpajjanto 
ahorattaÑ jhÈnesu ciÓÓavasÊ ahosi. Atha naÑ aparabhÈge SatthÈ imaÑ 
guÓaÑ gahetvÈ jhÈyÊnaÑ aggaÔÔhÈne Ôhapesi. “Akappiyo Èvuso guÄo, 
akappiyÈ muggÈ”ti2 evaÑ pana kappiyesveva vatth|su kukkuccassa 
uppÈditatÈya kukkuccasa~khÈtÈya ka~khÈya bhÈvena Ka~khÈrevatoti 
sa~khaÑ gatoti. 
 

SoÓakoÄivisattheravatthu 

 205. Sattame ÈraddhavÊriyÈnanti paggahitavÊriyÈnaÑ 
paripuÓÓavÊriyÈnaÑ. SoÓo KoÄivisoti SoÓoti tassa nÈmaÑ, KoÄivisoti 
gottaÑ. KoÔivessoti vÈ attho, issariyena koÔippattassa vessakulassa dÈrakoti 
adhippÈyo. YasmÈ pana aÒÒesaÑ bhikkh|naÑ vÊriyaÑ nÈma vaÉÉhetabbaÑ 
hoti, therassa pana hÈpetabbameva ahosi. TasmÈ esa ÈraddhavÊriyÈnaÑ aggo 
nÈma jÈto. 
______________________________________________________________ 
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 A~guttaranikÈya 182 

 Tassa paÒhakamme ayamanupubbikathÈ–ayaÑ kira atÊte 
PadumuttarabuddhakÈle seÔÔhikule nibbatti, SirivaÉÉhakumÈrotissa nÈmaÑ 
akaÑsu. So vayappatto purimanayeneva vihÈraÑ gantvÈ parisapariyante 
Ôhito dhammaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ ÈraddhavÊriyÈnaÑ 
aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ “mayÈpi anÈgate evar|pena bhavituÑ vaÔÔatÊ”ti 
desanÈpariyosÈne DasabalaÑ nimantetvÈ sattÈhaÑ mahÈdÈnaÑ datvÈ 
vuttanayeneva patthanaÑ akÈsi. SatthÈ tassa patthanÈya samijjhanabhÈvaÑ 
disvÈ purimanayeneva byÈkaritvÈ vihÈraÑ gato. 

 Sopi SirivaÉÉhaseÔÔhi yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ devamanussesu 
saÑsaranto kappasatasahassaÑ atikkamitvÈ imasmiÑ kappe parinibbute 
Kassapadasabale anuppanne amhÈkaÑ Bhagavati BÈrÈÓasiyaÑ kulagehe 
paÔisandhiÑ gaÓhi. So attano sahÈyakehi saddhiÑ Ga~gÈyaÑ kÊÄati. 
TasmiÑ1 samaye eko jiÓÓacÊvariko Paccekabuddho “BÈrÈÓasiÑ upanissÈya 
Ga~gÈtÊre paÓÓasÈlaÑ katvÈ vassaÑ upagacchissÈmÊ”ti udakena 
samupaby|Ähe daÓÉake ca valliyo ca saÑkaÉÉhati. AyaÑ kumÈro 
sahÈyakehi saddhiÑ gantvÈ abhivÈdetvÈ Ôhito “bhante kiÑ karothÈ”ti pucchi. 
KumÈra upakaÔÔhe antovasse pabbajitÈnaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ nÈma laddhuÑ 
vaÔÔatÊti. “Bhante ajjeva ekadivasaÑ ayyo yathÈ tathÈ Ègametu, ahaÑ sve 
ayyassa vasanaÔÔhÈnaÑ karissÈmÊ”ti Èha. Paccekabuddho “tasseva 
kumÈrassa sa~gahaÑ karissÈmÊ”ti ÈgatattÈ adhivÈsesi. So tassa adhivÈsanaÑ 
viditvÈ gato punadivase sakkÈrasammÈnaÑ sajjetvÈ Paccekabuddhassa 
ÈgamanaÑ olokento aÔÔhÈsi. Paccekabuddhopi “kahaÑ nu kho2 ajja 
bhikkhÈcÈraÑ labhissÈmÊ”ti Èvajjento ÒatvÈ3 tasseva gehadvÈraÑ agamÈsi. 

 KumÈro PaccekabuddhaÑ disvÈ sampiyÈyamÈno pattaÑ ÈdÈya 
bhikkhaÑ datvÈ “imaÑ antovassaÑ mayhaÑ gehadvÈrameva Ègacchatha 
bhante”ti paÔiÒÒaÑ gahetvÈ Paccekabuddhe bhattakiccaÑ katvÈ pakkante 
attano sahÈyakehi saddhiÑ gantvÈ ekadivaseneva Paccekabuddhassa 
vasanapaÓÓasÈlaÒca ca~kamanaÒca rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnÈni ca kÈrÈpetvÈ 
adÈsi. Tasseva4 paÓÓasÈlaÑ 
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pavisanavelÈya harit|palittÈya1 bh|miyÈ “pÈdesu kalalaÑ mÈ laggÊ”ti attano 
pÈrupanaÑ satasahassagghanakaÑ rattakambalaÑ bh|mattharaÓaÑ 
santharitvÈ kambalassa vaÓÓena saddhiÑ Paccekabuddhassa sarÊrappabhaÑ 
ekasadisaÑ disvÈ ativiya pasanno hutvÈ Èha “yathÈ tumhehi akkantakÈlato 
paÔÔhÈya imassa kambalassa ativiya pabhÈ virocati, evameva mayhampi 
nibbattanibbattaÔÔhÈne hatthapÈdÈnaÑ vaÓÓo bandhujÊvakapupphavaÓÓo 
hotu, satakkhattuÑ vihatakappÈsapaÔalaphassasadisova phasso hot|”ti. So 
temÈsaÑ PaccekabuddhaÑ upaÔÔhahitvÈ pavÈritakÈle ticÊvaraÑ adÈsi. 
Paccekabuddho paripuÓÓapattacÊvaro GandhamÈdanameva gato. 

 Sopi kulaputto devamanussesu saÑsaranto amhÈkaÑ Bhagavato kÈle 
KÈÄacampÈnagare upaseÔÔhissa2 ghare paÔisandhiÑ gaÓhi. Tassa 
paÔisandhiggahaÓakÈlato paÔÔhÈya seÔÔhikulaÑ3 anekÈni paÓÓÈkÈrasahassÈni 
Ègacchanti. JÈtadivase ca sakalanagaraÑ ekasakkÈrasammÈnaÑ ahosi. 
Athassa nÈmaggahaÓadivase mÈtÈpitaro “amhÈkaÑ putto attano nÈmaÑ 
gaÓhitvÈva Ègato, rattasuvaÓÓarasaparisittÈ4 viyassa sarÊracchavÊ”ti 
SoÓakumÈrotvevassa nÈmaÑ akaÑsu. 

 Athassa saÔÔhi dhÈtiyo upanetvÈ devakumÈraÑ viya naÑ sukhena 
vaÉÉhesuÑ. Tassa evar|paÑ ÈhÈravidhÈnaÑ ahosi–saÔÔhikarÊsamattaÑ 
ÔhÈnaÑ kasitvÈ5 tividhena udakena posenti. KedÈre pavisantÊsu 
udakamÈtikÈsu khÊrodakassa ca gandhodakassa ca anekÈni cÈÔisahassÈni 
ÈsiÒcanti. SÈlisÊsÈnaÑ khÊraggahaÓakÈle sukÈdÊnaÑ pÈÓÈnaÑ 
ucchiÔÔhakaraÓanivÈraÓatthaÑ vÊhigabbhÈnaÑ sukhumÈlabhÈvatthaÒca 
pariyantaparikkhepe ca antarantarÈ ca thambhe nikhanitvÈ upari daÓÉake 
datvÈ kilaÒjehi chÈdetvÈ samantÈ sÈÓiyÈ parikkhipitvÈ sabbapariyante 
ÈrakkhaÑ gaÓhanti. Sasse nipphanne koÔÔhe catujÈtigandhehi paribhaÓÉaÑ 
katvÈ upari uttamagandhehi paribhÈventi. AnekasahassapurisÈ khettaÑ 
oruyha sÈlisÊsÈni vaÓÔesu chinditvÈ muÔÔhimuÔÔhiyo katvÈ rajjukehi 
bandhitvÈ sukkhÈpenti. Tato koÔÔhakassa heÔÔhimatale6 gandhe santharitvÈ 
upari sÈlisÊsÈni santharanti. EvaÑ ekantarikaÑ katvÈ santharantÈ koÔÔhakaÑ 
p|retvÈ dvÈraÑ 
______________________________________________________________ 
 1. HaritupattÈya (SÊ) 2. UsabhaseÔÔhissa (SÊ, SyÈ)  
 3. SeÔÔhikulamhi (SÊ, SyÈ) 4. RattasuvaÓÓarasaÑ siÒcanto (Ka)  
 5. TÈva ÔhÈnaÑ vapitvÈ (SÊ) 6. HeÔÔhÈ samatale (Ka) 
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pidahanti, tivassasampattakÈle koÔÔhakaÑ vivaranti. VivaÔakÈle 
sakalanagaraÑ sugandhagandhikaÑ hoti. SÈlimhi pahate dhuttÈ thuse kiÓitvÈ 
gaÓhanti, kuÓÉakaÑ pana C|ÄupaÔÔhakÈ labhanti. MusalaghaÔÔitake1 
sÈlitaÓÉule vicinitvÈ gaÓhanti. Te suvaÓÓahÊrakapacchiyaÑ pakkhipitvÈ 
satakÈlaÑ parissÈvetvÈ gahite pakkuthitajÈtirase2 ekavÈraÑ pakkhipitvÈ 
uddharanti, pamukhaÔÔhÈnaÑ3 sumanapupphasadisaÑ hoti. TaÑ bhojanaÑ 
suvaÓÓasarake pakkhipitvÈ pakkuthita-appodakamadhupÈyÈsap|ritassa 
rajatathÈlassa upari katvÈ ÈdÈya gantvÈ seÔÔhiputtassa purato Ôhapenti. 

 So attano yÈpanamattaÑ bhuÒjitvÈ gandhavÈsitena udakena mukhaÑ 
vikkhÈletvÈ hatthapÈde dhovati. Athassa dhotahatthapÈdassa nÈnappakÈraÑ 
mukhavÈsaÑ upanenti. Tassa akkamanaÔÔhÈne varapotthakacittattharaÓaÑ 
attharanti. HatthapÈdatalÈnissa bandhujÊvakapupphavaÓÓÈni honti, 
satakÈlavihatakappÈsassa viya phasso, pÈdatalesu maÓikuÓÉalÈvattavaÓÓÈni 
lomÈni jÈyiÑsu. So kassacideva kujjhitvÈ “ÈjÈnÈhi bh|miÑ akkamissÈmÊ”ti 
vadati. Tassa vayappattassa tiÓÓaÑ ut|naÑ anucchavike tayo pÈsÈde kÈretvÈ 
nÈÔakÈni ca upaÔÔhÈpesuÑ. So mahÈsampattiÑ anubhavanto devo maÒÒe 
paÔivasati. 

 Atha amhÈkaÑ Satthari sabbaÒÒutaÑ patvÈ pavattitavaradhammacakke 
RÈjagahaÑ upanissÈya viharante pÈdalomadassanatthaÑ raÒÒÈ MÈgadhena 
pakkosÈpetvÈ asÊtiyÈ gÈmiyasahassehi saddhiÑ Satthu santikaÑ pahito 
dhammadesanaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho SatthÈraÑ pabbajjaÑ yÈci. Atha 
naÑ BhagavÈ “anuÒÒÈtosi mÈtÈpit|hÊ”ti pucchitvÈ ananuÒÒÈtabhÈvaÑ sutvÈ 
“na kho SoÓa TathÈgatÈ mÈtÈpit|hi ananuÒÒÈtaÑ puttaÑ pabbÈjentÊ”ti 
paÔikkhipi. So “sÈdhu BhagavÈ”ti TathÈgatassa vacanaÑ sirasÈ 
sampaÔicchitvÈ mÈtÈpit|naÑ santikaÑ gantvÈ anujÈnÈpetvÈ Satthu santikaÑ 
Ègamma aÒÒatarassa bhikkhuno santike pabbaji. Ayamettha sa~khepo, 
vitthÈrato panassa pabbajjÈvidhÈnaÑ PÈÄiyaÑ4 Ègatameva. 

 Tassa pabbajjaÒca upasampadaÒca labhitvÈ RÈjagahe viharantassa 
sambahulÈ ÒÈtisÈlohitÈ ca sandiÔÔhasambhattÈ ca sakkÈrasammÈnaÑ 
Èharanti, 
______________________________________________________________ 
 1. GhaÔÔitakÈle (SÊ) 2. PakkuthitajÈtipiÓÉarase (SÊ) 
 3. Rasato muttamuttaÔÔhÈnaÑ (SÊ) 4. Vi 3. 267 piÔÔhe. 

 



 EkanipÈtaÔÔhakathÈ 185 

r|panipphattiyÈ vaÓÓaÑ kathenti, aÒÒepi janÈ passituÑ Ègacchanti. Thero 
cintesi “mama santikaÑ bah| janÈ Ègacchanti, kammaÔÔhÈne vÈ1 
vipassanÈya vÈ kammaÑ kÈtuÑ kathaÑ sakkhissÈmi, yann|nÈhaÑ Satthu 
santike kammaÔÔhÈnaÑ kathÈpetvÈ SÊtavanasusÈnaÑ gantvÈ 
samaÓadhammaÑ kareyyaÑ. Tatra hi susÈnanti jigucchitvÈ bah| janÈ 
nÈgamissanti, evaÑsante mama kiccaÑ matthakaÑ pÈpuÓissatÊ”ti Satthu 
santike kammaÔÔhÈnaÑ kathÈpetvÈ SÊtavanaÑ gantvÈ samaÓadhammaÑ 
kÈtuÑ Èrabhi. So cintesi “mayhaÑ sarÊraÑ paramasukhumÈlaÑ na kho pana 
sakkÈ sukheneva sukhaÑ pÈpuÓituÑ, kÈyaÑ kilametvÈpi samaÓadhammaÑ 
kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti. Tato ÔhÈnaca~kamameva adhiÔÔhÈya padhÈnamakÈsi. Tassa 
sukhumÈlÈnaÑ pÈdatalÈnaÑ antantehi phoÔÈ uÔÔhÈya bhijjiÑsu, ca~kamo 
ekalohitova ahosi. PÈdesu avahantesu jaÓÓukehipi hatthehipi vÈyamitvÈ 
ca~kamati. EvaÑ vÊriyaÑ daÄhaÑ karontopi obhÈsamattampi nibbattetuÑ 
asakkonto cintesi “sace aÒÒopi ÈraddhavÊriyo bhaveyya, mÈdisova 
bhaveyya. AhaÑ kho pana evaÑ vÈyamantopi maggaÑ vÈ phalaÑ vÈ 
uppÈdetuÑ na sakkomi, addhÈ nevÈhaÑ2 ugghaÔitaÒÒ|, na vipaÒcitaÒÒ|, na 
neyyo, padaparamena mayÈ bhavitabbaÑ. KiÑ me pabbajjÈya, 
hÊnÈyÈvattitvÈ bhoge ca bhuÒjissÈmi puÒÒÈni ca karissÈmÊ”ti. 

 TasmiÑ samaye SatthÈ therassa vitakkaÑ ÒatvÈ sÈyanhasamaye 
bhikkhusaÑghaparivuto tattha gantvÈ lohitena phuÔÔhaÑ ca~kamaÑ disvÈ 
theraÑ vÊÓovÈdena3 ovaditvÈ vÊriyasamathayojanatthÈya4 tassa 
kammaÔÔhÈnaÑ kathetvÈ Gijjhak|Ôameva gato. SoÓattheropi Dasabalassa 
sammukhÈ ovÈdaÑ labhitvÈ nacirasseva arahatte patiÔÔhÈsi. Atha SatthÈ 
aparabhÈge Jetavane bhikkhusaÑghaparivuto dhammaÑ desento theraÑ 
ÈraddhavÊriyÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

SoÓakuÔikaÓÓattheravatthu 

 206. AÔÔhame kalyÈÓavÈkkaraÓÈnanti vÈkkaraÓaÑ vuccati vacanakiriyÈ, 
madhuravacanÈnanti attho5. AyaÒhi thero Dasabalena saddhiÑ 
ekagandhakuÔiyÈ 
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 1. KammaÔÔhÈnÈya vÈ (SyÈ, Ka) 2. Nevamhi (SÊ) 
 3. Vi 3. 269 piÔÔhe. 4. VÊriyasamatayojanatthÈya (Ka) 
 5. VÈkkaraÓaÑ vuccati vacanaÑ, kalyÈÓavÈkkaraÓaÑ madhuravacananti attho (Ka) 
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TathÈgatassa madhurena sarena dhammakathaÑ kathesi. Athassa SatthÈ 
sÈdhukÈraÑ adÈsi. TasmÈ so kalyÈÓavÈkkaraÓÈnaÑ aggo nÈma jÈto. SoÓoti 
tassa nÈmaÑ, koÔi-agghanakaÑ pana kaÓÓapiÄandhanaÑ dhÈresi. TasmÈ 
KuÔikaÓÓoti vuccati, KoÔikaÓÓoti attho. 

 Tassa paÒhakamme ayamanupubbikathÈ–ayampi 
PadumuttarabuddhakÈle purimanayeneva mahÈjanena saddhiÑ vihÈraÑ 
gantvÈ parisapariyante ÔhatvÈ Satthu dhammaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ 
bhikkhuÑ kalyÈÓavÈkkaraÓÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ “mayÈpi 
anÈgate ekassa Buddhassa sÈsane kalyÈÓavÈkkaraÓÈnaÑ aggena bhavituÑ 
vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ DasabalaÑ nimantetvÈ sattÈhaÑ mahÈdÈnaÑ datvÈ 
“bhante yaÑ bhikkhuÑ tumhe ito sattadivasamatthake 
kalyÈÓavÈkkaraÓÈnaÑ aggaÔÔhÈne Ôhapayittha, ahampi imassa 
adhikÈrakammassa phalena anÈgate ekassa Buddhassa sÈsane tathÈr|po 
bhaveyyan”ti patthanaÑ akÈsi. SatthÈ tassa anantarÈyaÑ disvÈ “anÈgate 
Gotamabuddhassa sÈsane kalyÈÓavÈkkaraÓÈnaÑ aggo bhavissasÊ”ti 
byÈkaritvÈ pakkÈmi. 

 Sopi yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ kappasatasahassaÑ devesu ca manussesu 
ca saÑsaranto amhÈkaÑ Dasabalassa uppattito puretarameva devalokÈ 
cavitvÈ KÈÄiyÈ nÈma KuraragharikÈya1 upÈsikÈya kucchismiÑ2 paÔisandhiÑ 
gaÓhi. SÈ paripakke gabbhe RÈjagahanagare attano kulanivesanaÑ ÈgatÈ. 

 TasmiÑ samaye amhÈkaÑ SatthÈ sabbaÒÒutaÑ patto Isipatane 
dhammacakkaÑ pavattesi. Dhammacakkappavattane 
dasasahassacakkavÈÄadevatÈ sannipatiÑsu. Tattha eko aÔÔhavÊsatiyÈ 
yakkhasenÈpatÊnaÑ abbhantare SÈtÈgiro nÈma yakkho Dasabalassa 
dhammakathaÑ sutvÈ sotÈpattiphale patiÔÔhÈya cintesi “kiÑ nu kho ayaÑ 
evaÑ madhuradhammakathÈ mama sahÈyena Hemavatena sutÈ na sutÈ”ti. 
So devasaÑghassa antare olokento taÑ apassitvÈ “addhÈ mama sahÈyo 
tiÓÓaÑ ratanÈnaÑ uppannabhÈvaÑ na jÈnÈti, gacchÈmi Dasabalassa ceva 
vaÓÓaÑ kathessÈmi, paÔividdhadhammaÒca ÈrocessÈmÊ”ti attano parisÈya 
saddhiÑ RÈjagahamatthakena tassa santikaÑ pÈyÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. KulagharikÈya (SyÈ, Ka) 
 2. KÈÄÊ nÈma KuraragharikÈ upÈsikÈ, tassÈ kucchismiÑ (SÊ) 
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 Hemavatopi tiyojanasahassaÑ HimavantaÑ akÈlapupphitaÑ disvÈ 
“mama sahÈyena SÈtÈgirena saddhiÑ HimavantakÊÄitaÑ kÊÄissÈmÊ”ti attano 
parisÈya saddhiÑ RÈjagahamatthakeneva pÈyÈsi. TesaÑ dvinnampi 
aggabalakÈyÈ kulagharikÈya KÈÄi-upÈsikÈya nivesanamatthake samÈgantvÈ 
“tumhe kassa parisÈ1, mayaÑ SÈtÈgirassa. Tumhe kassa parisÈ, mayaÑ 
HemavatassÈ”ti ÈhaÑsu. Te haÔÔhatuÔÔhÈva gantvÈ tesaÑ yakkhasenÈpatÊnaÑ 
ÈrocayiÑsu. Tepi taÑkhaÓaÒÒeva upÈsikÈya nivesanamatthake 
samÈgacchiÑsu. SÈtÈgiro HemavataÑ Èha “kahaÑ samma gacchasÊ”ti. Tava 
santikaÑ sammÈti. KiÑ kÈraÓÈti. HimavantaÑ pupphitaÑ disvÈ tayÈ 
saddhiÑ tattha kÊÄissÈmÊti. TvaÑ pana samma kahaÑ gacchasÊti. Tava 
santikaÑ sammÈti. KiÑ kÈraÓÈti. TvaÑ Himavantassa kena pupphitabhÈvaÑ 
jÈnÈsÊti. Na jÈnÈmi sammÈti. SuddhodanamahÈrÈjassa putto 
SiddhatthakumÈro dasasahassilokadhÈtuÑ kampetvÈ 
paÔividdhasabbaÒÒutaÒÒÈÓo dasasahassacakkavÈÄadevatÈnaÑ majjhe 
anuttaraÑ dhammacakkaÑ pavattesi, tassa pavattitabhÈvaÑ na jÈnÈsÊti. na 
jÈnÈmi sammÈti. TvaÑ ettakameva ÔhÈnaÑ pupphitanti aÒÒÈsi2, tassa pana 
purisassa sakkÈratthÈya sakaladasasahassacakkavÈÄaÑ ekamÈlÈguÄasadisaÑ3 
ajja jÈtaÑ sammÈti. MÈlÈ tÈva pupphantu, tayÈ so SatthÈ akkhÊni p|retvÈ 
diÔÔhoti. Œma samma SatthÈ ca me diÔÔho, dhammo ca suto, amataÒca pÊtaÑ. 
AhaÑ “etaÑ amatadhammaÑ tampi jÈnÈpessÈmÊ”ti tava santikaÑ Ègatosmi 
sammÈti. TesaÑ aÒÒamaÒÒaÑ kathentÈnaÑyeva upÈsikÈ sirisayanato 
uÔÔhÈya nisinnÈ taÑ kathÈsallÈpaÑ sutvÈ sadde nimittaÑ gaÓhi. “AyaÑ 
saddo uddhaÑ, na heÔÔhÈ amanussabhÈsito, no manussabhÈsito”ti 
sallakkhetvÈ ohitasotÈ paggahitamÈnasÈ hutvÈ nisÊdi, tato– 

    “Ajja pannaraso uposatho, (Iti SÈtÈgiro yakkho,) 
    DibbÈ ratti upaÔÔhitÈ. 
    AnomanÈmaÑ SatthÈraÑ, 
     Handa passÈma Gotaman”ti– 
______________________________________________________________ 
 1. PurisÈ (SÊ) 2. MaÒÒasi (SÊ) 3. MÈlÈgulasadisaÑ (SÊ) 
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 EvaÑ SÈtÈgirena vutte– 

    “Kacci mano supaÓihito, (Iti Hemavato yakkho,) 
    Sabbabh|tesu tÈdino. 
    Kacci iÔÔhe aniÔÔhe ca, 
    Sa~kappa’ssa vasÊkatÈ”ti1– 

 EvaÑ Hemavato Satthu kÈyasamÈcÈraÒca ÈjÊvaÒca manosamÈcÈraÒca 
pucchi. PucchitaÑ pucchitaÑ SÈtÈgiro vissajjesi. EvaÑ Satthu 
sarÊravaÓÓaguÓavaÓÓakathanavasena Hemavatasuttante niÔÔhite Hemavato 
sahÈyakassa dhammadesanÈnusÈrena ÒÈÓaÑ pesetvÈ sotÈpattiphale 
patiÔÔhahi. 

 Atha KÈÄÊ2 upÈsikÈ parassa dhamme desÊyamÈne TathÈgataÑ 
adiÔÔhapubbÈva hutvÈ anussavappasÈdaÑ uppÈdetvÈ parassa vaÉÉhitaÑ 
bhojanaÑ bhuÒjamÈnÈ viya sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi. SÈ sabbamÈtugÈmÈnaÑ 
antare paÔhamakasotÈpannÈ sabbajeÔÔhikÈ ahosi. TassÈ saha sotÈpattibhÈvena 
tameva rattiÑ gabbhavuÔÔhÈnaÑ jÈtaÑ, paÔiladdhadÈrakassa 
nÈmaggahaÓadivase SoÓoti nÈmaÑ akÈsi. SÈ yathÈruciyÈ kulagehe vasitvÈ 
kulagharameva agamÈsi. 

 TasmiÑ samaye MahÈkaccÈnatthero taÑ nagaraÑ upanissÈya upavatte3 
pabbate paÔivasati. UpÈsikÈ theraÑ upaÔÔhÈti. Thero nibaddhaÑ tassÈ 
nivesanaÑ gacchati. SoÓadÈrakopi nibaddhaÑ therassa santike vicaranto 
vissÈsiko ahosi. So aparena samayena therassa santike pabbaji. Thero taÑ 
upasampÈdetukÈmo tÊÓi vassÈni gaÓaÑ pariyesitvÈ upasampÈdesi. So 
upasampanno kammaÔÔhÈnaÑ kathÈpetvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ 
patvÈ therasseva santike SuttanipÈtaÑ uggaÓhitvÈ vutthavasso pavÈretvÈ 
SatthÈraÑ passitukÈmo hutvÈ upajjhÈyaÑ Èpucchi. Thero Èha “SoÓa tayi 
gate SatthÈ taÑ ekagandhakuÔiyaÑ vasÈpetvÈ dhammaÑ ajjhesissati, tvaÑ 
dhammaÑ kathessasi. SatthÈ tava dhammakathÈya pasÊditvÈ tuyhaÑ varaÑ 
dassati. TvaÑ varaÑ gaÓhanto imaÒca imaÒca gaÓhÈhi, mama vacanena 
Dasabalassa pÈde vandÈhÊ”ti. So upajjhÈyena anuÒÒÈto mÈtu-upÈsikÈya 
gehaÑ gantvÈ Èrocesi. SÈpi 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 302 piÔÔhe SuttanipÈte. 2. Ayampi KÈÄÊ (SÊ) 3. Pavatte (SÊ) 
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“SÈdhu tÈta tvaÑ DasabalaÑ passituÑ gacchanto imaÑ kambalaÑ ÈharitvÈ 
Satthu vasanagandhakuÔiyÈ bh|mattharaÓaÑ katvÈ attharÈhÊ”ti kambalaÑ 
adÈsi. SoÓatthero taÑ ÈdÈya senÈsanaÑ saÑsÈmetvÈ anupubbena Satthu 
vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ Dasabalassa BuddhÈsane nisinnavelÈyameva 
upasa~kamitvÈ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. SatthÈ tena saddhiÑ 
paÔisanthÈraÑ katvÈ ŒnandattheraÑ Èmantesi “Œnanda imassa bhikkhussa 
senÈsanaÑ jÈnÈhÊ”ti. Thero Satthu adhippÈyaÑ ÒatvÈ 
AntogandhakuÔiyaÑyeva bh|mattharaÓaÑ1 ussÈrento viya2 atthari. 

 Atha kho BhagavÈ bahudevarattiÑ ajjhokÈse vÊtinÈmetvÈ vihÈraÑ 
pÈvisi, ÈyasmÈpi kho SoÓo bahudevarattiÑ ajjhokÈse vÊtinÈmetvÈ vihÈraÑ 
pÈvisi. SatthÈ pacchimayÈme sÊhaseyyaÑ kappetvÈ pacc|sasamaye vuÔÔhÈya 
nisÊditvÈ “ettakena kÈlena SoÓassa kÈyadaratho paÔippassaddho bhavissatÊ”ti 
ÒatvÈ ÈyasmantaÑ SoÓaÑ ajjhesi3 “paÔibhÈtu taÑ bhikkhu dhammo 
bhÈsitun”ti. SoÓatthero madhurassarena ekabyaÒjanampi avinÈsento 
aÔÔhakavaggiyÈni suttÈni4 abhÈsi. KathÈpariyosÈne BhagavÈ sÈdhukÈraÑ 
datvÈ “suggahito5 te bhikkhu dhammo, mayÈ desitakÈle ca ajja ca 
ekasadisÈva desanÈ, kiÒci |naÑ vÈ adhikaÑ vÈ natthÊ”ti pasannabhÈvaÑ 
pakÈsesi. SoÓattheropi “ayaÑ okÈso”ti sallakkhetvÈ upajjhÈyassa vacanena 
DasabalaÑ vanditvÈ vinayadharapaÒcamena gaÓena upasampadaÑ ÈdiÑ 
katvÈ sabbe vare yÈci, SatthÈ adÈsi. Puna thero mÈtu-upÈsikÈya vacanena 
vanditvÈ “ayaÑ bhante upÈsikÈya tumhÈkaÑ vasanagandhakuÔiyaÑ 
bh|mattharaÓatthaÑ kambalo pahito”ti kambalaÑ datvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ 
SatthÈraÑ vanditvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. Ayamettha sa~khepo, 
vitthÈrato pana therassa pabbajjaÑ ÈdiÑ katvÈ sabbaÑ sutte6 Ègatameva. 

 Iti thero Satthu santikÈ aÔÔha vare labhitvÈ upajjhÈyassa santikaÑ gantvÈ 
sabbaÑ taÑ pavattiÑ Èrocesi. Punadivase mÈtu-upÈsikÈya nivesanadvÈraÑ 
gantvÈ bhikkhÈya aÔÔhÈsi. UpÈsikÈ “putto kira me dvÈre Ôhito”ti sutvÈ 
vegena ÈgantvÈ abhivÈdetvÈ hatthato pattaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. BhummattharaÓaÑ (SÊ) 2. UssÈpento viya (SÊ) 3. AjjhabhÈsi (SÊ) 
 4. Khu 1. 399 piÔÔhe. 5. Sukathito (Ka) 6. Vi 3. 286 piÔÔhe. 
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gahetvÈ antonivesane nisÊdÈpetvÈ bhojanaÑ adÈsi. Atha naÑ 
bhattakiccapariyosÈne Èha “diÔÔho te tÈta Dasabalo”ti. Œma upÈsiketi. 
Vandito te mama vacanenÈti. Œma vandito, sopi ca me kambalo 
TathÈgatassa vasanaÔÔhÈne bh|mattharaÓaÑ katvÈ atthatoti. KiÑ tÈta tayÈ 
kira Satthu dhammakathÈ kathitÈ, SatthÈrÈ ca te sÈdhukÈro dinnoti. TayÈ 
kathaÑ ÒÈtaÑ upÈsiketi. TÈta mayhaÑ gehe adhivatthÈ devatÈ Dasabalena 
tuyhaÑ sÈdhukÈraÑ dinnadivase “sakaladasasahassacakkavÈÄe devatÈ 
sÈdhukÈraÑ adaÑs|”ti Èha, tÈta tayÈ kathitadhammakathaÑ BuddhÈnaÑ 
kathitaniyÈmeneva mayhampi kathetuÑ paccÈsÊsÈmÊti1. Thero mÈtu kathaÑ 
sampaÔicchi. SÈ tassa adhivÈsanaÑ viditvÈ dvÈre maÓÉapaÑ kÈretvÈ 
Dasabalassa kathitaniyÈmeneva attano dhammakathaÑ kathÈpesÊti vatthu 
ettha samuÔÔhitaÑ. SatthÈ aparabhÈge ariyagaÓamajjhe nisinno theraÑ 
kalyÈÓavÈkkaraÓÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

SÊvalittheravatthu 

 207. Navame lÈbhÊnaÑ yadidaÑ SÊvalÊti ÔhapetvÈ TathÈgataÑ lÈbhÊnaÑ 
bhikkh|naÑ SÊvalitthero aggoti dasseti. Tassa paÒhakamme 
ayamanupubbikathÈ–ayampi atÊte PadumuttarabuddhakÈle vuttanayeneva 
vihÈraÑ gantvÈ parisapariyante Ôhito dhammaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ 
bhikkhuÑ lÈbhÊnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ “mayÈpi anÈgate evar|pena 
bhavituÑ vaÔÔatÊ”ti DasabalaÑ nimantetvÈ purimanayeneva sattÈhaÑ 
mahÈdÈnaÑ datvÈ “BhagavÈ ahampi iminÈ adhikÈrakammena aÒÒaÑ 
sampattiÑ na patthemi, anÈgate pana ekassa Buddhassa sÈsane ahampi 
tumhehi so etadagge Ôhapitabhikkhu viya lÈbhÊnaÑ aggo bhaveyyan”ti 
patthanaÑ akÈsi. SatthÈ anantarÈyaÑ disvÈ “ayaÑ te patthanÈ anÈgate 
Gotamassa Buddhassa sÈsane2 samijjhissatÊ”ti byÈkaritvÈ pakkÈmi. 

 Sopi kulaputto yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ devamanussesu saÑsaranto 
VipassÊbuddhakÈle BandhumatÊnagarato avid|re ekasmiÑ gÈme paÔisandhiÑ 
gaÓhi. TasmiÑsamaye BandhumatÊnagaravÈsino raÒÒÈ saddhiÑ sÈkacchitvÈ 
sÈkacchitvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Kathehi, taÑ bujjhissÈmÊti (Ka) 2. Santike (SyÈ) 
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Dasabalassa dÈnaÑ denti. Te ekadivasaÑ sabbeva ekato hutvÈ dÈnaÑ dentÈ 
“kiÑ nu kho amhÈkaÑ dÈnamukhe natthÊ”ti madhuÒca guÄadadhiÒca na 
addasaÑsu. Te “yato kutoci ÈharissÈmÈ”ti janapadato nagaraÑ 
pavisanamagge purisaÑ ÔhapesuÑ. TadÈ esa kulaputto attano gÈmato 
guÄadadhivÈrakaÑ gahetvÈ “kiÒcideva ÈharissÈmÊ”ti nagaraÑ gacchanto 
mukhaÑ dhovitvÈ “dhotahatthapÈdo pavisissÈmÊ”ti phÈsukaÔÔhÈnaÑ 
olokento na~galasÊsamattaÑ nimmakkhikaÑ daÓÉakamadhuÑ disvÈ 
“puÒÒena me idaÑ uppannan”ti1 gahetvÈ nagaraÑ pavisati. NÈgarehi 
Ôhapitapuriso taÑ disvÈ “bho purisa kassimaÑ ÈharasÊ”ti pucchi. Na kassaci 
sÈmi, vikkiÓituÑ pana me idaÑ ÈnÊtanti. Tena hi bho purisa imaÑ 
kahÈpaÓaÑ gahetvÈ etaÑ madhuÒca guÄadadhiÒca dehÊti. 

 So cintesi “idaÑ na bahum|laÑ ayaÒca ekappahÈreneva bahuÑ deti, 
vÊmaÑsituÑ vaÔÔatÊ”ti. Tato naÑ “nÈhaÑ ekakahÈpaÓena demÊ”ti Èha. Yadi 
evaÑ, dve gahetvÈ dehÊti. DvÊhipi na demÊti. EtenupÈyena vaÉÉhantaÑ 
vaÉÉhantaÑ sahassaÑ pÈpuÓi. So cintesi “ati-aÒchituÑ na vaÔÔati, hotu tÈva, 
imassa kattabbakiccaÑ pucchissÈmÊ”ti. Atha naÑ Èha “idaÑ na bahu-
agghanakaÑ, tvaÒca bahuÑ desi, kena kammena idaÑ gaÓhÈsÊ”ti. Idha bho 
nagaravÈsino raÒÒÈ saddhiÑ paÔivirujjhitvÈ VipassÊdasabalassa dÈnaÑ dentÈ 
idaÑ dvayaÑ dÈnamukhe apassantÈ pariyesanti. Sace idaÑ dvayaÑ na 
labhissanti, nÈgarÈnaÑ parÈjayo bhavissati. tasmÈ sahassaÑ datvÈ 
gaÓhÈmÊti. KiÑ panetaÑ nÈgarÈnameva vaÔÔati, na aÒÒesaÑ dÈtuÑ vaÔÔatÊti. 
Yassa kassaci dÈtuÑ avÈritametanti. Atthi pana koci nÈgarÈnaÑ dÈne 
ekadivasaÑ sahassaÑ dÈtÈti. Natthi sammÈti. ImesaÑ pana dvinnaÑ 
sahassagghanakabhÈvaÑ jÈnÈsÊti. Œma jÈnÈmÊti. Tena hi gaccha, nÈgarÈnaÑ 
Ècikkha “eko puriso imÈni dve m|lena na deti, sahattheneva dÈtukÈmo, 
tumhe imesaÑ dvinnaÑ kÈraÓÈ nirussukkÈ2 hothÈ”ti. TvaÑ pana me 
imasmiÑ dÈnamukhe jeÔÔhakabhÈvassa3 kÈyasakkhÊ hohÊti. 

 So gÈmavÈsÊ paribbayatthaÑ gahitamÈsakena paÒcakaÔukaÑ gahetvÈ 
cuÓÓaÑ katvÈ dadhito kaÒjiyaÑ vÈhetvÈ4 tattha madhupaÔalaÑ piÄetvÈ 
paÒcakaÔukacuÓÓena yojetvÈ ekasmiÑ paduminipatte pakkhipitvÈ taÑ 
saÑvidahitvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Nipphannanti (SÊ) 2. NibbitakkÈ (SÊ) 3. JeÔÔhakabhÈve (Ka) 4. GahetvÈ (Ka) 
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ÈdÈya Dasabalassa avid|re ÔhÈne nisÊdi. MahÈjanena ÈhariyamÈnassa 
sakkÈrassa antare attano pattavÈraÑ1 olokayamÈno okÈsaÑ ÒatvÈ Satthu 
santikaÑ gantvÈ “BhagavÈ ayaÑ mayhaÑ duggatapaÓÓÈkÈro, imaÑ me 
anukampaÑ paÔicca gaÓhathÈ”ti. SatthÈ tassa anukampaÑ paÔicca 
catumahÈrÈjadattiyena selamayena pattena taÑ paÔiggahetvÈ yathÈ 
aÔÔhasaÔÔhibhikkhusatasahassassa diyyamÈnaÑ na khÊyati, evaÑ adhiÔÔhÈsi. 
Sopi kulaputto niÔÔhitabhattakiccaÑ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
Ôhito Èha “diÔÔho me BhagavÈ ajja BandhumatÊnagaravÈsikehi tumhÈkaÑ 
sakkÈro ÈhariyamÈno, ahampi imassa kammassa nissandena 
nibbattanibbattabhave lÈbhaggayasaggappatto bhaveyyan”ti. SatthÈ “evaÑ 
hotu kulaputtÈ”ti vatvÈ tassa ca nagaravÈsÊnaÒca bhattÈnumodanaÑ katvÈ 
pakkÈmi. 

 Sopi kulaputto yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ devamanussesu saÑsaranto 
imasmiÑ BuddhuppÈde SuppavÈsÈya rÈjadhÊtÈya kucchismiÑ paÔisandhiÑ 
gaÓhi. PaÔisandhiggahaÓato paÔÔhÈya sÈyaÑ pÈtaÒca paÓÓÈkÈrasatÈni 
pÈpuÓanti, SuppavÈsÈ sampattiÑ gacchati2. Atha naÑ 
puÒÒavÊmaÑsanatthaÑ hatthena bÊjapacchiÑ phusÈpenti, ekekabÊjato 
salÈkasatampi salÈkasahassampi nigacchati. EkakarÊsakhettato paÒÒÈsampi 
saÔÔhipi sakaÔÈni uppajjanti. KoÔÔhap|raÓakÈlepi koÔÔhadvÈraÑ hatthena 
phusÈpenti, rÈjadhÊtÈya puÒÒena gaÓhantÈnaÑ gahitagahitaÔÔhÈnaÑ puna 
p|rati. ParipuÓÓabhattakumbhitopi “rÈjadhÊtÈya puÒÒan”ti vatvÈ yassa 
kassaci dentÈnaÑ yÈva na ukkaÉÉhanti, na tÈva bhattaÑ khÊyati. DÈrake 
kucchigateyeva satta vassÈni atikkamiÑsu. 

 Gabbhe pana paripakke sattÈhaÑ mahÈdukkhaÑ anubhosi. SÈ sÈmikaÑ 
ÈmantetvÈ “pure maraÓÈ jÊvamÈnÈva dÈnaÑ dassÈmÊ”ti Satthu santikaÑ 
pesesi “gaccha imaÑ pavattiÑ Satthu ÈrocetvÈ SatthÈraÑ nimantehi, yaÒca 
SatthÈ vadeti, taÑ sÈdhukaÑ upalakkhetvÈ ÈgantvÈ mayhaÑ kathehÊ”ti. So 
gantvÈ tassÈ sÈsanaÑ Bhagavato Èrocesi. SatthÈ “sukhinÊ hotu SuppavÈsÈ 
KoliyadhÊtÈ, sukhinÊ arogÈ arogaÑ puttaÑ vijÈyat|”ti Èha. RÈjÈ taÑ sutvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ antogÈmÈbhimukho3 pÈyÈsi. Tassa pure 
ÈgamanÈyeva SuppavÈsÈya 
______________________________________________________________ 
 1. HatthavÈraÑ (SÊ)  
 2. SÈyaÑpÈtaÑ paÒca paÒca paÓÓÈkÈrasatÈni suppavÈsÈ sampaÔicchati (SÊ) 
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kucchito dhamakaraÓÈ udakaÑ viya gabbho nikkhami, parivÈretvÈ 
nisinnajano assumukhova hasituÑ Èraddho. HaÔÔhatuÔÔho mahÈjano raÒÒo 
puttasÈsanaÑ ÈrocesuÑ agamÈsi. 

 RÈjÈ tesaÑ i~gitaÑ disvÈva “Dasabalena kathitakathÈ nipphannÈ 
maÒÒe”ti cintesi. So ÈgantvÈ Satthu sÈsanaÑ rÈjadhÊtÈya Èrocesi. RÈjadhÊtÈ 
“tayÈ nimantitaÑ jÊvitabhattameva ma~galabhattaÑ bhavissati, gaccha 
sattÈhaÑ DasabalaÑ nimantehÊ”ti. RÈjÈ tathÈ akÈsi. SattÈhaÑ 
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ pavattayiÑsu. DÈrako 
sabbesaÑ ÒÈtÊnaÑ santattacittaÑ nibbÈpento jÈtoti SÊvalidÈrakotvevassa 
nÈmaÑ akaÑsu. So satta vassÈni gabbhe vasitattÈ jÈtakÈlato paÔÔhÈya 
sabbakammakkhamo ahosi. DhammasenÈpati SÈriputto sattame divase tena 
saddhiÑ kathÈsallÈpaÑ akÈsi. SatthÈpi Dhammapade gÈthaÑ abhÈsi– 

   “YomaÑ palipathaÑ duggaÑ, saÑsÈraÑ mohamaccagÈ. 
   TiÓÓo pÈra~gato jhÈyÊ, anejo akathaÑkathÊ. 
   AnupÈdÈya nibbuto, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti1. 

 Atha naÑ thero evamÈha “kiÑ pana tayÈ evar|paÑ dukkharÈsiÑ 
anubhavitvÈ pabbajituÑ na vaÔÔatÊ”ti. LabhamÈno pabbajeyyaÑ bhanteti. 
SuppavÈsÈ taÑ dÈrakaÑ therena saddhiÑ kathentaÑ disvÈ “kiÑ nu kho me 
putto DhammasenÈpatinÈ saddhiÑ kathetÊ”ti theraÑ upasa~kamitvÈ pucchi 
“mayhaÑ putto tumhehi saddhiÑ kiÑ katheti bhadante”ti. AttanÈ 
anubh|taÑ gabbhavÈsadukkhaÑ kathetvÈ tumhehi anuÒÒÈto pabbajissÈmÊti 
vadatÊti. SÈdhu bhante pabbÈjetha nanti. Thero taÑ vihÈraÑ netvÈ 
tacapaÒcakakammaÔÔhÈnaÑ datvÈ pabbÈjento “SÊvali na tuyhaÑ aÒÒena 
ovÈdena kammaÑ atthi, tayÈ satta vassÈni anubh|tadukkhameva 
paccavekkhÈhÊ”ti. Bhante pabbÈjanameva tumhÈkaÑ bhÈro, yaÑ pana mayÈ 
kÈtuÑ sakkÈ, tamahaÑ jÈnissÈmÊti. So paÔhamakesavaÔÔiyÈ 
ohÈritakkhaÓeyeva sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi, dutiyÈya ohÈritakkhaÓe 
sakadÈgÈmiphale, tatiyÈya anÈgÈmiphale. SabbesaÑyeva pana kesÈnaÑ 
oropanaÒca arahattasacchikiriyÈ ca apacchÈ apurimÈ ahosi. Tassa 
pabbajitadivasato paÔÔhÈya bhikkhusaÑghassa cattÈro paccayÈ yadicchakaÑ 
uppajjanti. EvaÑ ettha vatthu samuÔÔhitaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 72 piÔÔhe. 

 



 A~guttaranikÈya 194 

 AparabhÈge SatthÈ SÈvatthiÑ agamÈsi. Thero SatthÈraÑ abhivÈdetvÈ 
“bhante mayhaÑ puÒÒaÑ vÊmaÑsissÈmi, paÒca me bhikkhusatÈni dethÈ”ti 
Èha. GaÓha SÊvalÊti. So paÒcasate bhikkh| gahetvÈ HimavantÈbhimukhaÑ 
gacchanto aÔavimaggaÑ gacchati. Tassa paÔhamaÑ diÔÔhÈ nigrodhe 
adhivatthÈ devatÈ satta divasÈni dÈnaÑ adÈsi. Iti so– 

   NigrodhaÑ paÔhamaÑ passi, dutiyaÑ PaÓÉavapabbataÑ. 
   TatiyaÑ AciravatiyaÑ, catutthaÑ VarasÈgaraÑ. 

   PaÒcamaÑ HimavantaÑ so, chaÔÔhaÑ ChaddantupÈgami1. 
   SattamaÑ GandhamÈdanaÑ, aÔÔhamaÑ atha Revatanti. 

 SabbaÔÔhÈnesu satta satta divasÈneva dÈnaÑ adaÑsu. 
GandhamÈdanapabbate pana NÈgadattadevarÈjÈ nÈma sattadivasesu 
ekadivasaÑ khÊrapiÓÉapÈtaÑ adÈsi, ekadivasaÑ sappipiÓÉapÈtaÑ adÈsi. 
BhikkhusaÑgho Èha “Èvuso imassa devaraÒÒo neva dhenuyo duyhamÈnÈ 
paÒÒÈyanti, na dadhinimmathanaÑ, kuto te devarÈja imaÑ uppajjatÊ”ti. 
“Bhante Kassapadasabalassa kÈle khÊrasalÈkabhattadÈnassetaÑ phalan”ti 
devarÈjÈ Èha. AparabhÈge SatthÈ Khadiravaniyarevatassa paccuggamanaÑ 
aÔÔhuppattiÑ katvÈ theraÑ attano sÈsane lÈbhaggayasaggappattÈnaÑ 
aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

Vakkalittheravatthu 

 208. Dasame saddhÈdhimuttÈnanti saddhÈya adhimuttÈnaÑ, 
balavasaddhÈnaÑ bhikkh|naÑ Vakkalitthero aggoti dasseti. AÒÒesaÑ hi 
saddhÈ vaÉÉhetabbÈ hoti, therassa pana hÈpetabbÈ jÈtÈ. TasmÈ so 
saddhÈdhimuttÈnaÑ aggoti vutto. VakkalÊti panassa nÈmaÑ. 

 Tassa paÒhakamme ayamanupubbikathÈ–ayampi hi atÊte 
PadumuttarabuddhakÈle vuttanayeneva vihÈraÑ gantvÈ parisapariyante Ôhito 
dhammaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ saddhÈdhimuttÈnaÑ 
aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ “mayÈpi anÈgate evar|pena bhavituÑ vaÔÔatÊ”ti 
vuttanayeneva SatthÈraÑ nimantetvÈ sattÈhaÑ mahÈdÈnaÑ datvÈ DasabalaÑ 
vanditvÈ “bhante ahampi iminÈ adhikÈrakammena tumhehi 
saddhÈdhimuttÈnaÑ etadagge Ôhapitabhikkhu viya 
______________________________________________________________ 
 1. ChaddantamÈgami (SÊ) 
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anÈgate ekassa Buddhassa sÈsane saddhÈdhimuttÈnaÑ aggo bhaveyyan”ti 
patthanaÑ akÈsi. SatthÈ tassa anantarÈyaÑ disvÈ byÈkaritvÈ pakkÈmi. 

 Sopi yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ devamanussesu saÑsaranto amhÈkaÑ 
SatthukÈle SavatthiyaÑ brÈhmaÓakule paÔisandhiÑ gaÓhi, VakkalÊtissa 
nÈmaÑ akaÑsu. So vuddhippatto tayo vede uggaÓhitvÈ DasabalaÑ 
bhikkhusaÑghaparivutaÑ SÈvatthiyaÑ carantaÑ disvÈ Satthu 
sarÊrasampattiÑ olokento1 sarÊrasampattidassanena atitto Dasabalena 
saddhiÑyeva vicarati. VihÈraÑ gacchantena saddhiÑ vihÈraÑ gantvÈ 
sarÊranipphattiÑ olokentova tiÔÔhati. DhammasabhÈyaÑ nisÊditvÈ dhammaÑ 
kathentassa sammukhaÔÔhÈne Ôhito dhammaÑ suÓÈti. So saddhaÑ 
paÔilabhitvÈ “agÈramajjhe vasanto nibaddhaÑ Dasabalassa dassanaÑ2 na 
labhissÈmÊ”ti pabbajjaÑ yÈcitvÈ Satthu santike pabbaji. 

 Tato paÔÔhÈya ÔhapetvÈ ÈhÈrakaraÓavelaÑ avasesakÈle yattha Ôhitena3 
sakkÈ DasabalaÑ passituÑ, tattha Ôhito yonisomanasikÈraÑ pahÈya 
DasabalaÑ olokentova viharati. SatthÈ tassa ÒÈÓaparipÈkaÑ Ègamento 
dÊghampi addhÈnaÑ tasmiÑ r|padassanavaseneva vicarante kiÒci avatvÈ 
“idÈnissa ÒÈÓaÑ paripÈkagataÑ, sakkÈ etaÑ bodhetun”ti ÒatvÈ evamÈha 
“kiÑ te Vakkali iminÈ p|tikÈyena diÔÔhena, yo kho Vakkali dhammaÑ 
passati, so maÑ passati. Yo maÑ passati, so dhammaÑ passati. DhammaÑ 
hi Vakkali passanto maÑ passati, maÑ passanto dhammaÑ passatÊ”ti. 

 Satthari evaÑ ovadantepi thero Dasabalassa dassanaÑ pahÈya neva 
aÒÒattha gantuÑ sakkoti. Tato SatthÈ “nÈyaÑ bhikkhu saÑvegaÑ alabhitvÈ 
bujjhissatÊ”ti upakaÔÔhÈya vass|panÈyikÈya RÈjagahaÑ gantvÈ 
vass|panÈyikadivase “apehi VakkalÊ”ti theraÑ paÓÈmeti. BuddhÈ ca nÈma 
ÈdeyyavacanÈ4 honti, tasmÈ thero SatthÈraÑ paÔippharitvÈ ÔhÈtuÑ asakkonto 
temÈsaÑ Dasabalassa sammukhe ÈgantuÑ avisahanto “kiÑ dÈni sakkÈ 
kÈtuÑ, TathÈgatenamhi paÓÈmito, sammukhÊbhÈvaÑ na labhÈmi, kiÑ 
mayhaÑ jÊvitenÈ”ti Gijjhak|Ôapabbate papÈtaÔÔhÈnaÑ abhiruhi. SatthÈ tassa 
kilamanabhÈvaÑ ÒatvÈ “ayaÑ bhikkhu mama santikÈ assÈsaÑ 
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alabhanto maggaphalÈnaÑ upanissayaÑ nÈseyyÈ”ti attÈnaÑ dassetuÑ 
obhÈsaÑ vissajjesi. Athassa Satthu diÔÔhakÈlato paÔÔhÈya eva mahantaÑ 
sokasallaÑ pahÊnaÑ. SatthÈ sukkhataÄÈke oghaÑ Èharanto viya 
Vakkalittherassa balavapÊtisomanassaÑ uppÈdetuÑ Dhammapade imaÑ 
gÈthamÈha– 

   “PÈmojjabahulo bhikkhu, pasanno BuddhasÈsane. 
   Adhigacche padaÑ santaÑ, sa~khÈr|pasamaÑ sukhan”ti1. 

 Vakkalittherassa ca “ehi VakkalÊ”ti hatthaÑ pasÈresi. Thero “Dasabalo 
me diÔÔho, ehÊti avhÈyanampi2 laddhan”ti balavapÊtiÑ uppÈdetvÈ “kuto 
gacchÈmÊ”ti attano gamanabhÈvaÑ3 ajÈnitvÈva Dasabalassa sammukhe 
ÈkÈse pakkhanditvÈ paÔhamapÈdena pabbate Ôhitoyeva SatthÈrÈ vuttagÈthaÑ 
Èvajjento ÈkÈseyeva pÊtiÑ vikkhambhetvÈ saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ 
patvÈ TathÈgataÑ vandamÈnova otari. AparabhÈge SatthÈ ariyagaÓamajjhe 
nisinno theraÑ saddhÈdhimuttÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

DutiyavaggavaÓÓanÈ. 
_____ 

 
14. Etadaggavagga    3. Tatiyavagga 

 209. Tatiyavaggassa paÔhame sikkhÈkÈmÈnanti tisso sikkhÈ 
kÈmayamÈnÈnaÑ sampiyÈyitvÈ sikkhantÈnanti attho. RÈhuloti attano puttaÑ 
RÈhulattheraÑ dasseti. Thero kira pabbajitadivasato paÔÔhÈya pÈtova 
uÔÔhahanto hatthap|raÑ vÈlikaÑ ukkhipitvÈ “aho vatÈhaÑ ajja Dasabalassa 
ceva ÈcariyupajjhÈyÈnaÒca santikÈ4 ettakaÑ ovÈdaÒceva anusÈsaniÒca 
labheyyan”ti pattheti. TasmÈ sikkhÈkÈmÈnaÑ aggo nÈma jÈtoti. 
 
 210. Dutiye saddhÈpabbajitÈnanti saddhÈya pabbajitÈnaÑ. RaÔÔhapÈloti 
raÔÔhaÑ pÈletuÑ samattho, bhinnaÑ vÈ raÔÔhaÑ sandhÈretuÑ samatthe kule 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 68 piÔÔhe Dhammapade. 2. AvhÈnampi (SÊ, SyÈ) 
 3. PatanabhÈvaÑ (SÊ) 4. Santike (Ka) 
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jÈtotipi RaÔÔhapÈloti sa~khaÑ gato. So hi Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ 
paÔiladdhasaddho cuddasabhattacchede1 katvÈ mÈtÈpitaro pabbajjaÑ 
anujÈnÈpetvÈ pabbajito. TasmÈ saddhÈpabbajitÈnaÑ aggo nÈma jÈto. 
 

RÈhula-raÔÔhapÈlattheravatthu 

 ImesaÑ pana ubhinnampi therÈnaÑ paÒhakamme 
ayamanupubbikathÈ–ete kira dvepi atÊte PadumuttarabuddhakÈle 
HaÑsavatÊnagare gahapatimahÈsÈlakule nibbattiÑsu. TesaÑ daharakÈle 
nÈmaÑ vÈ gottaÑ vÈ na kathiyati. VayappattÈ pana gharÈvÈse patiÔÔhÈya 
attano attano pitu accayena ubhopi attano attano ratanakoÔÔhÈgÈrakammike 
pakkosÈpetvÈ aparimÈÓaÑ dhanaÑ disvÈ “imaÑ ettakaÑ dhanarÈsiÑ 
ayyakapayyakÈdayo2 attanÈ saddhiÑ gahetvÈ gantuÑ nÈsakkhiÑsu, amhehi 
dÈni yena kenaci upÈyena imaÑ dhanaÑ gahetvÈ gantuÑ vaÔÔatÊ”ti te ubhopi 
janÈ cat|su ÔhÈnesu3 kapaÓaddhikÈdÊnaÑ mahÈdÈnaÑ dÈtuÑ ÈraddhÈ. Eko 
attano dÈnagge ÈgatÈgatajanaÑ pucchitvÈ yÈgukhajjakÈdÊyu yassa yaÑ 
paÔibhÈti, tassa taÑ adÈsi, tassa teneva kÈraÓena ÈgatapÈkoti4 nÈmaÑ jÈtaÑ. 
Itaro apucchitvÈva gahitagahitabhÈjanaÑ p|retvÈ p|retvÈ deti, tassapi 
teneva kÈraÓena anaggapÈkoti5 nÈmaÑ jÈtaÑ, appamÈÓapÈkoti attho. 

 Te ubhopi ekadivasaÑ pÈtova mukhadhovanatthaÑ bahigÈmaÑ 
agamaÑsu. TasmiÑ samaye Himavantato dve mahiddhikÈ tÈpasÈ 
bhikkhÈcÈratthÈya ÈkÈsena ÈgantvÈ tesaÑ sahÈyakÈnaÑ avid|re otaritvÈ 
“mÈ no6 ete passiÑs|”ti ekapasse aÔÔhaÑsu. Te ubhopi janÈ tesaÑ 
lÈbubhÈjanÈdiparikkhÈraÑ saÑvidhÈya antogÈmaÑ sandhÈya bhikkhÈya 
gatÈnaÑ7 santikaÑ Ègamma vandiÑsu. Atha ne tÈpasÈ “kÈya velÈya 
Ègatattha mahÈpuÒÒÈ”ti ÈhaÑsu. Te “adhunÈva bhante”ti 
______________________________________________________________ 
 1. CuddasabhattacchedaÑ (Ka) 2. AyyakapeyyakÈdayo (SyÈ) 3. DvÈresu (SÊ)  
 4. ŒgatayÈcakoti (SÊ), ÈgatavÈcakoti (SyÈ)  
 5. AnÈgatavÈcakoti (SyÈ), anaggatapÈkoti (Ka) 6. OtariyamÈnÈ (Ka)
 7. SandhÈya payÈtÈnaÑ (SÊ), sandhÈya sanupayÈtÈnaÑ (SyÈ) 
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vatvÈ tesaÑ hatthato lÈbubhÈjanaÑ gahetvÈ attano attano gehaÑ netvÈ 
bhattakiccapariyosÈne nibaddhaÑ bhikkhÈgahaÓatthaÑ paÔiÒÒaÑ gaÓhiÑsu. 

 Tesu eko tÈpaso sapariÄÈhakÈyadhÈtuko hoti, so attano ÈnubhÈvena 
mahÈsamudda-udakaÑ dvedhÈ katvÈ PathavindharanÈgarÈjassa bhavanaÑ 
gantvÈ divÈvihÈraÑ nisÊdati. So utusappÈyaÑ gahetvÈ paccÈgantvÈ attano 
upaÔÔhÈkassa gehe bhattÈnumodanaÑ karonto “PathavindharanÈgabhavanaÑ 
viya hot|”ti vadati. Atha naÑ ekadivasaÑ upaÔÔhÈko pucchi “bhante tumhe 
anumodanaÑ karontÈ ‘PathavindharanÈgabhavanaÑ viya hot|’ti vadatha, 
mayamassa atthaÑ na jÈnÈma, kiÑ vuttaÑ hoti idaÑ bhante”ti. Œma 
kuÔumbiya ahaÑ “tumhÈkaÑ sampatti PathavindharanÈgarÈjasampattisadisÈ 
hot|”ti vadÈmÊti. KuÔumbiko tato paÔÔhÈya PathavindharanÈgarÈjabhavane 
cittaÑ Ôhapesi. 

 Itaro tÈpaso TÈvatiÑsabhavanaÑ gantvÈ suÒÒe SerisakavimÈne 
divÈvihÈraÑ karoti. So Ègacchanto gacchanto ca Sakkassa devarÈjassa 
sampattiÑ disvÈ attano upaÔÔhÈkassa anumodanaÑ karonto “SakkavimÈnaÑ 
viya hot|”ti vadati. Atha naÑ sopi kuÔumbiyo itaro sahÈyako taÑ tÈpasaÑ 
viya pucchi. So tassa vacanaÑ sutvÈ Sakkabhavane cittaÑ Ôhapesi. Te 
ubhopi patthitaÔÔhÈnesuyeva nibbattÈ. 

 Pathavindharabhavane nibbatto PathavindharanÈgarÈjÈ nÈma jÈto. So 
nibbattakkhaÓe attano attabhÈvaÑ disvÈ “amanÈpassa vata me ÔhÈnassa 
kulupakatÈpaso vaÓÓaÑ kathesi, urena parisakkitvÈ vicaraÓaÔÔhÈnametaÑ, 
n|na so aÒÒaÑ ÔhÈnaÑ na jÈnÈtÊ”ti vippaÔisÈrÊ ahosi. Athassa taÑkhaÓeyeva 
ala~katapaÔiyattÈni nÈganÈÔakÈni sabbadisÈsu t|riyÈni paggaÓhiÑsu. So 
tasmiÑyeva khaÓe taÑ attabhÈvaÑ vijahitvÈ mÈÓavakavaÓÓÊ ahosi. 
AnvaddhamÈsaÒca cattÈro mahÈrÈjÈno Sakkassa upaÔÔhÈnaÑ gacchanti. 
TasmÈ sopi Vir|pakkhena nÈgaraÒÒÈ saddhiÑ Sakkassa upaÔÔhÈnaÑ gato. 
Sakko taÑ d|ratova ÈgacchantaÑ disvÈ saÒjÈni. Atha naÑ samÊpe ÈgantvÈ 
ÔhitakÈle “kahaÑ nibbattosi sammÈ”ti pucchi. MÈ kathesi mahÈrÈja, urena 
parisakkanaÔÔhÈne nibbattomhi, tumhe pana kalyÈÓamittaÑ labhitthÈti. 
Samma tvaÑ “aÔÔhÈne nibbattomhÊ”ti mÈ 
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vitakkayi1, Padumuttaradasabalo loke nibbatto, tassa adhikÈrakammaÑ 
katvÈ imaÑyeva ÔhÈnaÑ patthehi, ubho sukhaÑ vasissÈmÈti. So “evaÑ deva 
karissÈmÊ”ti gantvÈ PadumuttaradasabalaÑ nimantetvÈ attano nÈgabhavane 
nÈgaparisÈya saddhiÑ sabbarattiÑ sakkÈrasammÈnaÑ sajjesi. 

 SatthÈ punadivase uÔÔhite aruÓe attano upaÔÔhÈkaÑ SumanattheraÑ 
Èmantesi “Sumana ajja TathÈgato d|raÑ bhikkhÈcÈraÑ gamissati, mÈ 
puthujjanabhikkh| Ègacchantu, tepiÔakÈ paÔisambhidÈppattÈ chaÄabhiÒÒÈva 
Ègacchant|”ti. Thero Satthu vacanaÑ sutvÈ sabbesaÑ Èrocesi. SatthÈrÈ 
saddhiÑ satasahassÈ bhikkh| ÈkÈsaÑ pakkhandiÑsu. Pathavindharo 
nÈgaparisÈya saddhiÑ Dasabalassa paccuggamanaÑ Ègato SatthÈraÑ 
parivÈretvÈ samuddamatthake2 maÓivaÓÓÈ |miyo maddamÈnaÑ 
bhikkhusaÑghaÑ oloketvÈ Èdito SatthÈraÑ, pariyosÈne saÑghanavakaÑ 
TathÈgatassa puttaÑ UparevatasÈmaÓeraÑ nÈma olokento “anacchariyo 
sesasÈvakÈnaÑ evar|po iddhÈnubhÈvo, imassa pana taruÓabÈladÈrakassa3 
evar|po iddhÈnubhÈvo ativiya acchariyo”ti pÊtipÈmojjaÑ uppÈdesi. 

 Athassa bhavane Dasabale nisinne sesabhikkh|su koÔito paÔÔhÈya 
nisÊdantesu Satthu sammukhaÔÔhÈneyeva UparevatasÈmaÓerassa ÈsanaÑ 
pÈpuÓi. NÈgarÈjÈ yÈguÑ dentopi khajjakaÑ dentopi sakiÑ DasabalaÑ 
oloketi, sakiÑ UparevatasÈmaÓeraÑ. Tassa kira sarÊre Satthu sarÊre viya 
dvattiÑsa mahÈpurisalakkhaÓÈni paÒÒÈyanti. Tato nÈgarÈjÈ “ayaÑ sÈmaÓero 
BuddhÈnaÑ sadiso paÒÒÈyati, kiÑ nu kho hotÊ”ti avid|re nisinnaÑ 
aÒÒataraÑ bhikkhuÑ pucchi “ayaÑ bhante sÈmaÓero Dasabalassa kiÑ 
hotÊ”ti. Putto mahÈrÈjÈti. So cintesi “mahÈ vatÈyaÑ bhikkhu, evar|passa 
sobhaggappattassa4 TathÈgatassa puttabhÈvaÑ labhi. SarÊrampissa 
ekadesena BuddhÈnaÑ sarÊrasadisaÑ paÒÒÈyati, mayÈpi anÈgate evar|pena 
bhavituÑ vaÔÔatÊ”ti sattÈhaÑ mahÈdÈnaÑ datvÈ “bhante ahaÑ imassa 
adhikÈrakammassÈnubhÈvena ayaÑ Uparevato viya anÈgate ekassa 
Buddhassa putto bhaveyyan”ti patthanaÑ akÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. VitakkÈhi (Ka) 2. Samuddamatthakena (SÊ) 
 3. TaruÓalalitadÈrakassa (SÊ) 4. EvaÑ r|paggayasaggapattassa (SÊ) 
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SatthÈ anantarÈyaÑ disvÈ “anÈgate Gotamabuddhassa putto bhavissasÊ”ti 
byÈkaritvÈ pakkÈmi. 

 Pathavindharopi puna addhamÈse sampatte Vir|pakkhena saddhiÑ 
Sakkassa upaÔÔhÈnaÑ gato. Atha naÑ samÊpe ÔhitaÑ Sakko pucchi “patthito 
te samma ayaÑ devaloko”ti. Na patthito mahÈrÈjÈti. KiÑ dosaÑ addasÈti. 
Doso natthi mahÈrÈja, ahaÑ pana Dasabalassa puttaÑ UparevatasÈmaÓeraÑ 
passiÑ. Tassa me diÔÔhakÈlato paÔÔhÈya aÒÒattha cittaÑ na nami, svÈhaÑ 
“anÈgate ekassa Buddhassa evar|po putto bhaveyyan”ti patthanaÑ akÈsiÑ. 
Tvampi mahÈrÈja ekaÑ patthanaÑ karohi, te mayaÑ nibbattaÔÔhÈne na vinÈ 
bhavissÈmÈti. Sakko tassa vacanaÑ sampaÔicchitvÈ ekaÑ mahÈnubhÈvaÑ 
bhikkhuÑ disvÈ “katarakulÈ nu kho nikkhamitvÈ ayaÑ kulaputto 
pabbajito”ti Èvajjento “ayaÑ bhinnaÑ raÔÔhaÑ sandhÈretuÑ samatthassa 
kulassa putto hutvÈ cuddasa bhattacchede katvÈ mÈtÈpitaro pabbajjaÑ 
anujÈnÈpetvÈ pabbajito”ti aÒÒÈsi. ©atvÈ ca pana ajÈnanto viya DasabalaÑ 
pucchitvÈ sattÈhaÑ mahÈsakkÈraÑ katvÈ “bhante ahaÑ imassa 
kalyÈÓakammassa nissandena tumhÈkaÑ sÈsane ayaÑ kulaputto viya 
anÈgate ekassa Buddhassa sÈsane saddhÈpabbajitÈnaÑ aggo bhaveyyan”ti 
patthanaÑ akÈsi. SatthÈ anantarÈyaÑ disvÈ “tvaÑ mahÈrÈja anÈgate 
Gotamassa Buddhassa sÈsane saddhÈpabbajitÈnaÑ aggo bhavissasÊ”ti 
byÈkaritvÈ pakkÈmi. Sakkopi attano devapurameva gato. 

 Te ubhopi nibbattaÔÔhÈnato cavitvÈ devamanussesu saÑsarantÈ 
anekasahassakappe atikkamiÑsu. Ito pana dvÈnavutikappamatthake Phusso 
nÈma Buddho loke udapÈdi. Tassa pitÈ Mahindo nÈma rÈjÈ ahosi, vemÈtikÈ 
tayo kaniÔÔhabhÈtaro. RÈjÈ divase divase “mayhaÑyeva Buddho mayhaÑ 
dhammo mayhaÑ saÑgho”ti mamÈyanto sayameva DasabalaÑ nibaddhaÑ 
bhojanaÑ bhojeti. 

 Athassa ekadivasaÑ paccanto kupito. So putte Èmantesi “tÈtÈ paccanto 
kupito, tumhehi vÈ mayÈ vÈ gantabbaÑ. Yadi ahaÑ gacchÈmi, tumhehi 
iminÈ niyÈmena Basabalo paricaritabbo”ti. Te tayopi ekappahÈreneva 
ÈhaÑsu “tÈta tumhÈkaÑ gamanakiccaÑ natthi, 
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mayaÑ core vidhamissÈmÈ”ti pitaraÑ vanditvÈ paccantaÑ gantvÈ core 
vidhamitvÈ vijitasa~gÈmÈ hutvÈ nivattiÑsu. Te antarÈmagge pÈdam|likehi 
saddhiÑ mantayiÑsu “tÈtÈ amhÈkaÑ gatakkhaÓeyeva pitÈ varaÑ dassati, 
kataraÑ varaÑ gaÓhÈmÈ”ti. AyyÈ tumhÈkaÑ pitu accayena dullabhaÑ nÈma 
natthi, tumhÈkaÑ pana jeÔÔhabhÈtikaÑ PhussabuddhaÑ paÔijagganavaraÑ 
gaÓhathÈ”ti ÈhaÑsu. Te “kalyÈÓaÑ tumhehi vuttan”ti sabbepi ekacittÈ hutvÈ 
gantvÈ pitaraÑ addasaÑsu. TadÈ pitÈ tesaÑ pasÊditvÈ varaÑ adÈsi. Te 
“temÈsaÑ TathÈgataÑ paÔijaggissÈmÈ”ti varaÑ yÈciÑsu. RÈjÈ “ayaÑ dÈtuÑ 
na sakkÈ, aÒÒaÑ varaÑ gaÓhathÈ”ti Èha. TÈta amhÈkaÑ aÒÒena varena 
kiccaÑ natthi, sace tumhe dÈtukÈmÈ, etaÑyeva no varaÑ dethÈti. RÈjÈ tesu 
punappunaÑ kathentesu attanÈ paÔiÒÒÈtattÈ “na sakkÈ na dÈtun”ti cintetvÈ 
Èha “tÈtÈ ahaÑ tumhÈkaÑ varaÑ demi, apica kho pana BuddhÈ nÈma 
durÈsadÈ honti sÊhÈ viya ekacarÈ, DasabalaÑ paÔijaggantÈ appamattÈ 
bhaveyyÈthÈ”ti. 

 Te cintayiÑsu “amhehi TathÈgataÑ paÔijaggantehi anucchavikaÑ katvÈ 
paÔijaggituÑ vaÔÔatÊ”ti sabbepi ekacittÈ hutvÈ dasasÊlÈni samÈdÈya 
nirÈmagandhÈ hutvÈ Satthu dÈnaggaparivahanake tayo purise ÔhapayiÑsu. 
Tesu eko dhanadhaÒÒuppÈdako ahosi, eko mÈpako, eko dÈnasaÑvidhÈyako. 
Tesu dhanadhaÒÒuppÈdako1 paccuppanne BimbisÈro mahÈrÈjÈ jÈto, mÈpako 
VisÈkho upÈsako, dÈnasaÑvidhÈyako RaÔÔhapÈlattheroti. So tattha 
yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ devapure nibbatto. AyaÑ pana RÈhulatthero nÈma 
Kassapadasabalassa kÈle Kikissa KÈsiraÒÒo jeÔÔhaputto hutvÈ nibbatti, 
PathavindharakumÈrotissa nÈmaÑ akaÑsu. Tassa satta bhaginiyo-ahesuÑ. 
TÈ Dasabalassa satta pariveÓÈni kÈrayiÑsu. Pathavindharo oparajjaÑ labhi. 
So tÈ bhaginiyo Èha “tumhehi kÈritapariveÓesu mayhampi ekaÑ dethÈ”ti. 
BhÈtika tumhe uparÈjaÔÔhÈne ÔhitÈ, tumhehi nÈma amhÈkaÑ dÈtabbaÑ, 
tumhe aÒÒaÑ pariveÓaÑ karothÈti. So tÈsaÑ vacanaÑ sutvÈ paÒca 
vihÈrasatÈni kÈresi. PaÒca pariveÓasatÈnÊtipi vadanti. So tattha yÈvajÊvaÑ 
kusalaÑ katvÈ devapure nibbatti. ImasmiÑ pana BuddhuppÈde 
PathavindharakumÈro amhÈkaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. TesaÑ uppÈdako (SÊ) 
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bodhisattassa aggamahesiyÈ kucchismiÑ paÔisandhiÑ gaÓhi, tassa sahÈyako 
KururaÔÔhe ThullakoÔÔhitanigame RaÔÔhapÈlaseÔÔhigehe nibbatti. 

 Atha amhÈkaÑ Dasabalo abhisambodhiÑ patvÈ 
pavattitavaradhammacakko anupubbena1 KapilavatthuÑ ÈgantvÈ 
RÈhulakumÈraÑ pabbÈjesi. Tassa pabbajjÈvidhÈnaÑ PÈÄiyaÑ2 Ègatameva. 
EvaÑ pabbajitassa panassa SatthÈ abhiÓha-ovÈdavasena RÈhulovÈdasuttaÑ 
abhÈsi. RÈhulopi pÈtova vuÔÔhÈya hatthena vÈlukaÑ ukkhipitvÈ “Dasabalassa 
ceva ÈcariyupajjhÈyÈnaÒca santikÈ ajja ettakaÑ ovÈdaÑ labheyyan”ti vadati. 
BhikkhusaÑghamajjhe kathÈ udapÈdi “ovÈdakkhamo vata RÈhulasÈmaÓero 
pitu anucchaviko putto”ti. SatthÈ bhikkh|naÑ cittÈcÈraÑ ÒatvÈ “mayi gate 
ekÈ dhammadesanÈ ca vaÉÉhissati, RÈhulassa ca guÓo pÈkaÔo bhavissatÊ”ti 
gantvÈ dhammasabhÈyaÑ BuddhÈsÈne nisinno bhikkh| Èmantesi “kÈya 
nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti. RÈhulasÈmaÓerassa 
ovÈdakkhamabhÈvaÑ kathema BhagavÈ ti. SatthÈ imasmiÑ ÔhÈne ÔhatvÈ 
RÈhulassa guÓadÊpanatthaÑ MigajÈtakaÑ ÈharitvÈ kathesi– 

    “MigaÑ tipallatthamanekamÈyaÑ, 
    AÔÔhakkhuraÑ aÉÉharattÈ papÈyiÑ. 
    Ekena sotena chamÈ’ssasanto, 
    Chahi kalÈhitibhoti bhÈgineyyo”ti3. 

 Athassa sattavassikasÈmaÓerakÈle “mÈ heva kho RÈhulo daharabhÈvena 
kÊÄanatthÈyapi sampajÈnamusÈ bhÈseyyÈ”ti AmbalaÔÔhiyarÈhulovÈdaÑ4 
desesi. AÔÔhÈrasavassikasÈmaÓerakÈle TathÈgatassa pacchato piÓÉÈya 
pavisantassa Satthu ceva attano ca r|pasampattiÑ disvÈ gehasitaÑ vitakkaÑ 
vitakkentassa “yaÑkiÒci RÈhula r|pan”ti-ÈdinÈ nayena 
MahÈrÈhulovÈdasuttantaÑ5 kathesi. SaÑyuttake6 pana RÈhulovÈdopi 
A~guttare7 RÈhulovÈdopi therassa vipassanÈcÈroyeva. Athassa SatthÈ 
ÒÈÓaparipÈkaÑ ÒatvÈ avassikabhikkhukÈle Andhavane nisinno 
C|ÄarÈhulovÈdaÑ8 kathesi. DesanÈpariyosÈne RÈhulatthero 
koÔisatasahassadevatÈhi saddhiÑ arahattaÑ pÈpuÓi, 
______________________________________________________________ 
 1. Anukkamena (SÊ) 2. Vi 3. 115 piÔÔhe. 3. Khu 5. 5 piÔÔhe JÈtake. 
 4. Ma 2. 77 piÔÔhe. 5. Ma 2. 84 piÔÔhe. 6. SaÑ 2. 324 piÔÔhe. 
 7. AÑ 1. 483 piÔÔhe. 8. Ma 3. 324 piÔÔhe. 
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sotÈpannasakadÈgÈmi-anÈgÈmidevatÈnaÑ gaÓanÈ natthi. Atha SatthÈ 
aparabhÈge ariyasaÑghamajjhe nisinno theraÑ imasmiÑ sÈsane 
sikkhÈkÈmÈnaÑ aggaÔÔhÈne Ôhapesi. 

 Satthari pana KururaÔÔhe cÈrikÈya nikkhamitvÈ ThullakoÔÔhitaÑ 
anuppatte RaÔÔhapÈlo kulaputto Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ 
paÔiladdhasaddho mÈtÈpitaro anujÈnÈpetvÈ DasabalaÑ upasa~kamitvÈ Satthu 
ÈÓattiyÈ aÒÒatarassa therassa santike pabbaji. Tassa pabbajitadivasato 
paÔÔhÈya seÔÔhigahapati bhikkh| attano nivesanadvÈrena gacchante disvÈ 
“kiÑ tumhÈkaÑ imasmiÑ gehe kammaÑ, ekova puttako ahosi, taÑ 
gaÓhitvÈ gatattha, idÈni kiÑ karissathÈ”ti akkosati paribhÈsati. SatthÈ 
addhamÈsaÑ ThullakoÔÔhite vasitvÈ puna SÈvatthimeva agamÈsi. TatthÈ 
yasmÈ RaÔÔhapÈlo yoniso manasikaronto kammaÑ katvÈ vipassanaÑ 
vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. So SatthÈraÑ anujÈnÈpetvÈ mÈtÈpitaro 
dassanatthaÑ ThullakoÔÔhitaÑ gantvÈ tattha sapadÈnaÑ piÓÉÈya caranto pitu 
nivesane ÈbhidosikaÑ kummÈsaÑ labhitvÈ taÑ amataÑ viya paribhuÒjanto 
pitarÈ nimantito adhivÈsetvÈ dutiyadivase pitu nivesane piÓÉapÈtaÑ 
paribhuÒjitvÈ ala~katapaÔiyatte itthijane asubhasaÒÒaÑ uppÈdetvÈ Ôhitakova 
dhammaÑ desetvÈ jiyÈ mutto viya nÈrÈco ÈkÈsaÑ uppatitvÈ KorabyaraÒÒo 
MigacÊraÑ1 gantvÈ ma~galasilÈpaÔÔe nisinno dassanatthÈya Ègatassa raÒÒo 
catupÈrijuÒÒapaÔimaÓÉitaÑ dhammaÑ2 desetvÈ anupubbena cÈrikaÑ 
caramÈno puna Satthu santikaÑyeva Ègato. EvametaÑ vatthu samuÔÔhitaÑ. 
Atha SatthÈ aparabhÈge ariyagaÓamajjhe nisinno theraÑ imasmiÑ sÈsane 
saddhÈpabbajitÈnaÑ kulaputtÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

KuÓÉadhÈnattheravatthu 

 211. Tatiye paÔhamaÑ salÈkaÑ gaÓhantÈnanti sabbapaÔhamaÑ 
salÈkagÈhakÈnaÑ bhikkh|naÑ KuÓÉadhÈnatthero aggoti dasseti. So kira 
thero MahÈsubhaddÈya nimantitadivase TathÈgate UgganagaraÑ gacchante 
“ajja SatthÈ d|raÑ bhikkhÈcÈraÑ gamissati, puthujjanÈ salÈkaÑ mÈ 
gaÓhantu, 
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paÒcasatÈ khÊÓÈsavÈva gaÓhant|”ti vutte paÔhamameva sÊhanÈdaÑ naditvÈ 
salÈkaÑ gaÓhi. C|ÄasubhaddÈya nimantitadivase TathÈgate SÈketaÑ 
gacchantepi paÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ antare paÔhamameva salÈkaÑ 
gaÓhi, SunÈparantajanapadaÑ gacchantepi. Imehi kÈraÓehi thero paÔhamaÑ 
salÈkaÑ gaÓhantÈnaÑ aggo nÈma jÈto. KuÓÉadhÈnoti panassa nÈmaÑ. 

 Tassa paÒhakamme ayamanupubbikathÈ–ayaÑ kira 
PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatÊnagare kulagehe nibbatto vuttanayeneva 
vihÈraÑ gantvÈ dhammaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ paÔhamaÑ 
salÈkaÑ gaÓhantÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ BuddhÈnaÑ 
adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthetvÈ SatthÈrÈ anantarÈyaÑ 
disvÈ byÈkato yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ devesu ca manussesu ca saÑsaranto 
KassapabuddhakÈle bh|maÔÔhakadevatÈ hutvÈ nibbatti. 
DÊghÈyukabuddhÈnaÒca nÈma na anvaddhamÈsiko uposatho hoti. 
VipassÊdasabalassa hi chabbassantare chabbassantare uposatho ahosi, 
Kassapadasabalo pana chaÔÔhe chaÔÔhe mÈse pÈtimokkhaÑ osÈresi. Tassa 
pÈtimokkhaÑ osÈraÓakÈle disÈvÈsikÈ dve sahÈyakÈ bhikkh| “uposathaÑ 
karissÈmÈ”ti gacchanti. AyaÑ bhummadevatÈ cintesi “imesaÑ dvinnaÑ 
bhikkh|naÑ metti ativiya daÄhÈ, kiÑ nu kho bhedake sati bhijjeyya, na 
bhijjeyyÈ”ti tesaÑ okÈsaÑ olokayamÈnÈ tesaÑ avid|reneva gacchati. 

 Atheko thero ekassa hatthe pattacÊvaraÑ datvÈ sarÊravaÄaÒjanatthaÑ 
udakaphÈsukaÔÔhÈnaÑ gantvÈ dhotahatthapÈdo hutvÈ gumbasabhÈgato 
nikkhamati. BhummadevatÈ tassa therassa pacchato pacchato uttamar|pÈ 
itthÊ hutvÈ kese vidhunitvÈ saÑvidhÈya bandhantÊ viya piÔÔhito paÑsuÑ 
puÒchamÈnÈ viya sÈÔakaÑ saÑvidhÈya nivÈsayamÈnÈ viya ca hutvÈ therassa 
padÈnupadikÈ hutvÈ gumbato nikkhantÈ. Ekamante Ôhito sahÈyakatthero 
imaÑ kÈraÓaÑ disvÈ domanassajÈto “naÔÔho dÈni me iminÈ bhikkhunÈ 
saddhiÑ dÊgharattÈnugato sineho. SacÈhaÑ evaÑidhabhÈvaÑ1 jÈneyyaÑ, 
ettakaÑ addhÈnaÑ iminÈ saddhiÑ vissÈsaÑ na kareyyan”ti cintetvÈ 
Ègacchantassevassa “handÈvuso tuyhaÑ pattacÊvaraÑ, tÈdisena pÈpena 
sahÈyena saddhiÑ ekamaggaÑ na gacchÈmÊ”ti Èha. TaÑ kathaÑ sutvÈ 
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tassa lajjibhikkhuno hadayaÑ tikhiÓasattiÑ gahetvÈ viddhaÑ viya ahosi. 
Tato naÑ Èha “Èvuso kiÑ nÈmetaÑ vadasi, ahaÑ ettakaÑ kÈlaÑ 
dukkaÔamattampi ÈpattiÑ na jÈnÈmi. TvaÑ pana maÑ ajja ‘pÈpo’ti vadasi, 
kiÑ te diÔÔhan”ti. KiÑ aÒÒena diÔÔhena, kiÑ tvaÑ evaÑvidhena 
ala~katapaÔiyattena mÈtugÈmena saddhiÑ ekaÔÔhÈne hutvÈ nikkhantoti. 
NatthetaÑ Èvuso mayhaÑ, nÈhaÑ evar|paÑ mÈtugÈmaÑ passÈmÊti. Tassa 
yÈvatatiyaÑ kathentassÈpi itaro thero kathaÑ asaddahitvÈ attanÈ 
diÔÔhakÈraÓaÑyeva atthaÑ gahetvÈ1 tena saddhiÑ ekamaggena agantvÈ 
aÒÒena maggena Satthu santikaÑ gato. Itaropi aÒÒena maggena Satthu 
santikaÑyeva gato. 

 Tato bhikkhusaÑghassa uposathÈgÈraÑ pavisanavelÈya so bhikkhu taÑ 
bhikkhuÑ uposathagge saÒjÈnitvÈ “imasmiÑ uposathagge evar|po nÈma 
pÈpabhikkhu atthi, nÈhaÑ tena saddhiÑ uposathaÑ karissÈmÊ”ti 
nikkhamitvÈ bahi aÔÔhÈsi. BhummadevatÈ “bhÈriyaÑ mayÈ kammaÑ 
katan”ti mahallaka-upÈsakavaÓÓena tassa santikaÑ gantvÈ “kasmÈ bhante 
ayyo imasmiÑ ÔhÈne Ôhito”ti Èha. UpÈsaka imaÑ uposathaggaÑ eko 
pÈpabhikkhu paviÔÔho, ahaÑ tena saddhiÑ uposathaÑ na karomÊti vatvÈ 
nikkhamitvÈ bahi ÔhitomhÊti. Bhante mÈ evaÑ gaÓhatha, parisuddhasÊlo esa 
bhikkhu. Tumhehi diÔÔhamÈtugÈmo nÈma ahaÑ, mayÈ tumhÈkaÑ 
vÊmaÑsanatthÈya “daÄhÈ nu kho imesaÑ therÈnaÑ metti, no daÄhÈ”ti lajji-
alajjibhÈvaÑ olokentena taÑ kammaÑ katanti. Ko pana tvaÑ sappurisÈti. 
AhaÑ ekÈ bhummadevatÈ bhanteti. Devaputto kathentova dibbÈnubhÈvena 
ÔhatvÈ therassa pÈdesu patitvÈ “mayhaÑ bhante khamatha, etaÑ dosaÑ 
thero na jÈnÈti, uposathaÑ karothÈ”ti theraÑ yÈcitvÈ uposathaggaÑ 
pavesesi. So thero uposathaÑ tÈva ekaÔÔhÈne akÈsi, mittasanthavavasena na 
puna tena saddhiÑ ekaÔÔhÈne ahosÊti. Imassa therassa kammaÑ na kathiyati, 
cuditakatthero pana aparÈparaÑ vipassanÈya kammaÑ karonto arahattaÑ 
pÈpuÓi. 

 BhummadevatÈ tassa kammassa nissandena ekaÑ BuddhantaraÑ 
apÈyato na muccittha. Sace pana kÈlena kÈlaÑ manussattaÑ Ègacchati, 
aÒÒena yena kenaci kato doso tasseva upari patati. So amhÈkaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AÔÔhiÑ katvÈ (Ka) 

 



 A~guttaranikÈya 206 

Bhagavato kÈle SÈvatthiyaÑ brÈhmaÓakule nibbatti, DhÈnamÈÓavotissa 
nÈmaÑ akaÑsu. So vayappatto tayo vede uggaÓhitvÈ mahallakakÈle Satthu 
dhammadesanaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbaji, tassa 
upasampannadivasato paÔÔhÈya ekÈ ala~katapaÔiyattÈ itthÊ tasmiÑ gÈmaÑ 
pavisante saddhiÑyeva gÈmaÑ pavisati, nikkhamante nikkhamati. VihÈraÑ 
pavisantepi pavisati, tiÔÔhantepi tiÔÔhatÊti evaÑ niccÈnubandhÈ1 paÒÒÈyati. 
Thero taÑ na passati, tassa pana purimassa kammassa nissandena sÈ 
aÒÒesaÑ2 upaÔÔhÈti. 

 GÈme yÈgubhikkhaÑ dadamÈnÈ itthiyo “bhante ayaÑ eko yÈgu-uÄu~ko 
tumhÈkaÑ, eko imissÈ amhÈkaÑ sahÈyikÈyÈ”ti parihÈsaÑ karonti. Therassa 
mahatÊ vihesÈ hoti. VihÈraÑ gatampi naÑ sÈmaÓerÈ ceva daharabhikkh| ca 
parivÈretvÈ “DhÈno koÓÉo jÈto”ti parihÈsaÑ karonti. Athassa teneva 
kÈraÓena KuÓÉadhÈnattheroti nÈmaÑ jÈtaÑ. So uÔÔhÈya samuÔÔhÈya tehi 
kayiramÈnaÑ keÄiÑ sahituÑ asakkonto ummÈdaÑ gahetvÈ “tumhe koÓÉÈ, 
tumhÈkaÑ upajjhÈyÈ koÓÉÈ, ÈcariyÈ koÓÉÈ”ti vadati. Atha naÑ Satthu 
ÈrocesuÑ “KuÓÉadhÈno daharasÈmaÓerehi saddhiÑ evaÑ pharusavÈcaÑ 
vadatÊ”ti. SatthÈ taÑ pakkosÈpetvÈ “saccaÑ bhikkh|”ti pucchitvÈ “saccaÑ 
BhagavÈ”ti vutte “kasmÈ evaÑ vadesÊ”ti Èha. Bhante nibaddhaÑ vihesaÑ 
asahanto evaÑ kathemÊti. “TvaÑ pubbe katakammaÑ yÈvajjadivasÈ 
jÊrÈpetuÑ na sakkosi, puna evar|paÑ pharusaÑ mÈ vada bhikkh|”ti vatvÈ 
Èha– 

   “MÈvoca pharusaÑ kaÒci, vuttÈ paÔivadeyyu taÑ. 
   DukkhÈ hi sÈrambhakathÈ, paÔidaÓÉÈ phuseyyu taÑ. 

   Sace neresi attÈnaÑ, kaÑso upahato yathÈ. 
   Esa pattosi nibbÈnaÑ, sÈrambho te na vijjatÊ”ti3. 

 ImaÒca pana tassa therassa mÈtugÈmena saddhiÑ vicaraÓabhÈvaÑ 
KosalaraÒÒopi kathayiÑsu. RÈjÈ “gacchatha bhaÓe vÊmaÑsathÈ”ti pesetvÈ 
sayampi mandeneva parivÈrena saddhiÑ therassa vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ 
ekamante olokento aÔÔhÈsi. TasmiÑ khaÓe thero s|cikammaÑ karonto 
nisinno hoti, sÈpissa itthÊ avid|re ÔhÈne ÔhitÈ viya paÒÒÈyati. 
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 RÈjÈ taÑ disvÈ “atthidaÑ kÈraÓan”ti tassÈ ÔhitaÔÔhÈnaÑ agamÈsi. SÈ 
tasmiÑ Ègacchante therassa vasanapaÓÓasÈlaÑ paviÔÔhÈ viya ahosi. RÈjÈpi 
tÈya saddhiÑyeva paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ sabbattha olokento adisvÈ “nÈyaÑ 
mÈtugÈmo, therassa eko kammavipÈko”ti saÒÒaÑ katvÈ paÔhamaÑ therassa 
samÊpena gacchantopi theraÑ avanditvÈ tassa kÈraÓassa abh|tabhÈvaÑ 
ÒatvÈ Ègamma theraÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisinno “kacci bhante piÓÉakena 
na kilamathÈ”ti pucchi. Thero “vaÔÔati mahÈrÈjÈ”ti Èha. “JÈnÈmi bhante 
ayyassa kathaÑ, evar|pena ca parikkilesena saddhiÑ carantÈnaÑ tumhÈkaÑ 
ke nÈma pasÊdissanti, ito paÔÔhÈya vo katthaci gamanakiccaÑ natthi, ahaÑ 
cat|hi paccayehi upaÔÔhahissÈmi, tumhe yonisomanasikÈre mÈ pamajjitthÈ”ti 
nibaddhaÑ bhikkhaÑ paÔÔhapesi. Thero rÈjÈnaÑ upatthambhakaÑ labhitvÈ 
bhojanasappÈyena ekaggacitto hutvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ 
pÈpuÓi. Tato paÔÔhÈya sÈ itthÊ antaradhÈyi. 

 MahÈsubhaddÈ Ugganagare micchÈdiÔÔhikule vasamÈnÈ “SatthÈ maÑ 
anukampat|”ti uposathaÑ adhiÔÔhÈya nirÈmagandhÈ hutvÈ uparipÈsÈdatale 
ÔhitÈ “imÈni pupphÈni antare aÔÔhatvÈ Dasabalassa matthake vitÈnaÑ hutvÈ 
tiÔÔhantu, Dasabalo imÈya saÒÒÈya sve paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ 
mayhaÑ bhikkhaÑ gaÓhat|”ti saccakiriyaÑ katvÈ aÔÔha 
sumanapupphamuÔÔhiyo vissajjesi. PupphÈni gantvÈ dhammadesanÈvelÈya 
Satthu matthake vitÈnaÑ hutvÈ aÔÔhaÑsu. SatthÈ taÑ sumanapupphavitÈnaÑ 
disvÈ citteneva SubhaddÈya bhikkhaÑ adhivÈsetvÈ punadivase aruÓe uÔÔhite 
ŒnandattheraÑ Èha “Œnanda mayaÑ ajja d|raÑ bhikkhÈcÈraÑ gamissÈma, 
puthujjanÈnaÑ adatvÈ ariyÈnaÑyeva salÈkaÑ dehÊ”ti. Thero bhikkh|naÑ 
Èrocesi “Èvuso SatthÈ ajja d|raÑ bhikkhÈcÈraÑ gamissati, puthujjanÈ mÈ 
gaÓhantu, ariyÈva salÈkaÑ gaÓhant|”ti. KuÓÉadhÈnatthero “ÈharÈvuso 
salÈkan”ti paÔhamaÑyeva hatthaÑ pasÈresi. Œnando1 “SatthÈ tÈdisÈnaÑ 
bhikkh|naÑ salÈkaÑ na dÈpeti2 ariyÈnaÑyeva dÈpetÊ”ti vitakkaÑ uppÈdetvÈ 
gantvÈ Satthu Èrocesi. SatthÈ “ÈharÈpentassa salÈkaÑ dehÊ”ti Èha. Thero 
cintesi “sace KuÓÉadhÈnassa salÈkÈ dÈtuÑ 
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na yuttÈ assa, atha SatthÈ paÔibÈheyya, bhavissati ekaÑ kÈraÓan”ti 
“KuÓÉadhÈnassa salÈkaÑ dassÈmÊ”ti gamanaÑ abhinÊhari. 
KuÓÉadhÈnatthero tassa pure ÈgamanÈva abhiÒÒÈpÈdakaÑ catutthajjhÈnaÑ 
samÈpajjitvÈ iddhiyÈ ÈkÈse ÔhatvÈ “ÈharÈvuso Œnanda, SatthÈ maÑ jÈnÈti, 
mÈdisaÑ bhikkhuÑ paÔhamaÑ salÈkaÑ gaÓhantaÑ na SatthÈ vÈretÊ”ti 
hatthaÑ pasÈretvÈ salÈkaÑ gaÓhi. SatthÈ taÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ theraÑ 
imasmiÑ sÈsane paÔhamaÑ salÈkaÑ gaÓhantÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

Va~gÊsattheravatthu 

 212. Catutthe paÔibhÈnavantÈnanti sampannapaÔibhÈnÈnaÑ 
Va~gÊsatthero aggoti dasseti. AyaÑ kira thero Dasabalassa santikaÑ 
upasa~kamanto cakkhupathato paÔÔhÈya candena saddhiÑ upametvÈ, 
s|riyena, ÈkÈsena, mahÈsamuddena, hatthinÈgena, sÊhena migaraÒÒÈ 
saddhiÑ upametvÈpi anekehi padasatehi padasahassehi Satthu vaÓÓaÑ 
vadantoyeva upasa~kamati. TasmÈ paÔibhÈnavantÈnaÑ aggo nÈma jÈto. 

 Tassa paÒhakamme ayamanupubbikathÈ–ayampi kira 
PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatÊnagare mahÈbhogakule paÔisandhiÑ 
gaÓhitvÈ purimanayeneva vihÈraÑ gantvÈ dhammaÑ suÓanto SatthÈraÑ 
ekaÑ bhikkhuÑ paÔibhÈnavantÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ Satthu 
adhikÈrakammaÑ katvÈ “ahampi anÈgate paÔibhÈnavantÈnaÑ aggo 
bhaveyyan”ti patthanaÑ katvÈ SatthÈrÈ byÈkato yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ 
brÈhmaÓakule nibbatti. Va~gÊsamÈÓavotissa nÈmaÑ akaÑsu. So vayappatto 
tayo vede uggaÓhanto ÈcariyaÑ ÈrÈdhetvÈ chavasÊsamantaÑ nÈma sikkhitvÈ 
chavasÊsaÑ nakhena ÈkoÔetvÈ “ayaÑ satto asukayoniyaÑ nÈma nibbatto”ti 
jÈnÈti. 

 BrÈhmaÓÈ “ayaÑ amhÈkaÑ jÊvikamaggo”ti ÒatvÈ Va~gÊsamÈÓavaÑ 
paÔicchannayÈne nisÊdÈpetvÈ gÈmanigamarÈjadhÈniyo carantÈ nagaradvÈre 
vÈ nigamadvÈre vÈ ÔhapetvÈ mahÈjanassa rÈsibh|tabhÈvaÑ ÒatvÈ “yo 
Va~gÊsaÑ passati, so dhanaÑ vÈ labhati, yasaÑ vÈ labhati, saggaÑ vÈ 
gacchatÊ”ti vadanti. TesaÑ kathaÑ sutvÈ bah| janÈ laÒjaÑ datvÈ 
passitukÈmÈ honti. 
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RÈjarÈjamahÈmattÈ tesaÑ santikaÑ gantvÈ “ko Ècariyassa jÈnanaviseso”ti 
pucchanti. Tumhe na jÈnÈtha, sakalajambudÊpe amhÈkaÑ Ècariyasadiso aÒÒo 
paÓÉito nÈma natthi, tivassamatthake matakÈnaÑ sÊsaÑ ÈharÈpetvÈ nakhena 
ÈkoÔetvÈ “ayaÑ satto asukayoniyaÑ1 nibbatto”ti jÈnÈti. Va~gÊsopi 
mahÈjanassa ka~khacchedanatthaÑ te te jane ÈvÈhetvÈ attano attano gatiÑ 
kathÈpeti. TaÑ nissÈya mahÈjanassa hatthato satampi sahassampi labhati. 

 BrÈhmaÓÈ Va~gÊsamÈÓavaÑ ÈdÈya yathÈruciÑ vicaritvÈ puna SÈvatthiÑ 
ÈgamaÑsu. Va~gÊso JetavanamahÈvihÈrassa avid|raÔÔhÈne Ôhito cintesi 
“samaÓo Gotamo paÓÉitoti vadanti, na kho pana sabbakÈlaÑ mayÈ 
imesaÑyeva vacanaÑ karontena carituÑ vaÔÔati, paÓÉitÈnampi santikaÑ 
gantuÑ vaÔÔatÊ”ti. So brÈhmaÓe Èha “tumhe gacchatha, ahaÑ na bahukehi 
saddhiÑ gantvÈ samaÓaÑ GotamaÑ passissÈmÊ”ti. Te ÈhaÑsu “Va~gÊsa mÈ 
te rucci samaÓaÑ GotamaÑ passituÑ. Yo hi naÑ passati, taÑ so mÈyÈya 
ÈvaÔÔetÊ”ti. Va~gÊso tesaÑ kathaÑ anÈdiyitvÈ Satthu santikaÑ gantvÈ 
madhurapaÔisanthÈraÑ katvÈ ekamantaÑ nisÊdi. 

 Atha naÑ SatthÈ pucchi “Va~gÊsa kiÒci sippaÑ jÈnÈsÊ”ti. Œma bho 
Gotama chavasÊsamantaÑ nÈmekaÑ jÈnÈmÊti. KiÑ so manto karotÊti. 
Tivassamatthake matÈnampi taÑ mantaÑ jappitvÈ sÊsaÑ nakhena ÈkoÔetvÈ 
nibbattaÔÔhÈnaÑ jÈnÈmÊti. SatthÈ tassa ekaÑ niraye uppannassa sÊsaÑ 
dassesi, ekaÑ manussesu uppannassa, ekaÑ devesu, ekaÑ parinibbutassa 
sÊsaÑ dassesi. So paÔhamaÑ sÊsaÑ ÈkoÔetvÈ “bho Gotama ayaÑ satto 
nirayaÑ gato”ti Èha. SÈdhu sÈdhu Va~gÊsa sudiÔÔhaÑ tayÈ, ayaÑ satto 
kahaÑ gatoti pucchi. ManussalokaÑ bho GotamÈti. AyaÑ satto kahaÑ 
gatoti. DevalokaÑ bho GotamÈti tiÓÓampi gataÔÔhÈnaÑ kathesi. 
Parinibbutassa pana sÊsaÑ nakhena ÈkoÔento neva antaÑ na koÔiÑ passati. 
Atha naÑ SatthÈ “na sakkosi tvaÑ Va~gÊsÈ”ti pucchi. “Passatha bho 
Gotama, upaparikkhÈmi tÈvÈ”ti punappunaÑ parivatteti2. BÈhirakamantena 
khÊÓÈsavassa gatiÑ kathaÑ jÈnissati, athassa matthakato sedo mucci. So 
lajjitvÈ tuÓhÊbh|to aÔÔhÈsi. Atha naÑ 
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SatthÈ “kilamasi Va~gÊsÈ”ti Èha. Œma bho Gotama, imassa sattassa 
gataÔÔhÈnaÑ jÈnituÑ na sakkomi. Sace tumhe jÈnÈtha, kathethÈti. “Va~gÊsa 
ahaÑ etampi jÈnÈmi ito uttaritarampÊ”ti vatvÈ Dhammapade imÈ dve gÈthÈ 
abhÈsi– 

   “CutiÑ yo vedi sattÈnaÑ, upapattiÑ ca sabbaso. 
   AsattaÑ SugataÑ BuddhaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓaÑ. 

   Yassa gatiÑ na jÈnanti, devÈ gandhabbamÈnusÈ. 
   KhÊÓÈsavaÑ arahantaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti1. 

 Tato Va~gÊso Èha “bho Gotama vijjÈya vijjaÑ dentassa nÈma parihÈni 
natthi, ahaÑ attanÈ jÈnanakaÑ mantaÑ tumhÈkaÑ dassÈmi, tumhe etaÑ 
mantaÑ mayhaÑ dethÈ”ti. Va~gÊsa na mayaÑ mantena mantaÑ dema, 
evameva demÈti. “SÈdhu bho Gotama, detha me mantan”ti apacitiÑ dassetvÈ 
hatthakacchapakaÑ2 katvÈ nisÊdi. KiÑ Va~gÊsa tumhÈkaÑ samaye 
mahagghamantaÑ vÈ kiÒci vÈ gaÓhantÈnaÑ parivÈso nÈma na hotÊti. Hoti 
bho GotamÈti. AmhÈkaÑ pana manto nipparivÈsoti saÒÒaÑ karosÊti. 
BrÈhmaÓÈ nÈma mantehi atittÈ honti, tasmÈ so BhagavantaÑ Èha “bho 
Gotama tumhehi kathitaniyÈmaÑ karissÈmÊ”ti. BhagavÈ Èha “Va~gÊsa 
mayaÑ imaÑ mantaÑ dentÈ amhehi samÈnali~gassa demÈ”ti. Va~gÊso 
“yaÑkiÒci katvÈ mayÈ imaÑ mantaÑ gaÓhitvÈ gantuÑ vaÔÔatÊ”ti brÈhmaÓe 
Èha. Tumhe mayi pabbajante mÈ cintayittha, ahaÑ imaÑ mantaÑ gaÓhitvÈ 
sakalajambudÊpe jeÔÔhako bhavissÈmi. EvaÑ sante tumhÈkampi bhaddakaÑ3 
bhavissatÊ”ti mantatthÈya Satthu santike pabbaji. SatthÈ “mantaparivÈsaÑ 
tÈva vasÈhÊ”ti dvattiÑsÈkÈraÑ Ècikkhi. PaÒÒavÈ satto dvattiÑsÈkÈraÑ 
sajjhÈyantova tattha khayavayaÑ paÔÔhapetvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ 
arahattaÑ pÈpuÓi. 

 TasmiÑ arahattaÑ patte brÈhmaÓÈ “kÈ nu kho4 Va~gÊsassa pavatti, 
passissÈma5 nan”ti tassa santikaÑ gantvÈ “kiÑ bho Va~gÊsa samaÓassa 
Gotamassa santike sippaÑ sikkhitan”ti pucchiÑsu. Œma sikkhitanti. Tena 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 73 piÔÔhe. 2. HatthakacchÈpakaÑ (SyÈ), hatthakucapakaÑ (Ka) 
 3. SÈtthakaÑ (Ka) 4. KiÑ nu kho (SyÈ) 5. VÊmaÑsissÈma (SÊ) 
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hi ehi gamissÈmÈti. Gacchatha tumhe, tumhehi saddhiÑ gantabbakiccaÑ 
mayhaÑ niÔÔhitanti. PaÔhamameva amhehi tuyhaÑ kathitaÑ “samaÓo 
Gotamo attÈnaÑ passituÑ Ègate mÈyÈya ÈvaÔÔetÊ”ti. TvaÑ hi idÈni 
samaÓassa Gotamassa vasaÑ Èpanno, kiÑ mayaÑ tava santike karissÈmÈti 
Ègatamaggeneva pakkamiÑsu. Va~gÊsattheropi yaÑ yaÑ velaÑ DasabalaÑ 
passituÑ gacchati, ekaÑ thutiÑ karontova gacchati. Tena taÑ SatthÈ 
saÑghamajjhe nisinno paÔibhÈnavantÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

Upasenava~gantaputtattheravatthu 

 213. PaÒcame samantapÈsÈdikÈnanti sabbapÈsÈdikÈnaÑ. Upasenoti 
tassa therassa nÈmaÑ. Va~gantabrÈhmaÓassa pana so putto, tasmÈ 
Va~gantaputtoti vuccati. AyaÑ pana thero na kevalaÑ attanÈva pÈsÈdiko, 
parisÈpissa pÈsÈdikÈ, iti parisaÑ nissÈya laddhanÈmavasena 
samantapÈsÈdikÈnaÑ aggo nÈma jÈto. 

 PaÒhakamme panassa ayamanupubbikathÈ–ayampi hi 
PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatÊnagare kulagehe nibbatto vayaÑ Ègamma 
purimanayeneva Satthu santikaÑ gantvÈ dhammaÑ suÓamÈno SatthÈraÑ 
ekaÑ bhikkhuÑ samantapÈsÈdikÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ Satthu 
adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthetvÈ yÈvajÊvaÑ kusalaÑ 
katvÈ devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
NÈlakabrÈhmaÓagÈme SÈribrÈhmaÓiyÈ kucchismiÑ paÔisandhiÑ gaÓhi, 
UpasenadÈrakotissa nÈmaÑ akaÑsu. 

 So vayappatto tayo vede uggaÓhitvÈ Dasabalassa santike dhammaÑ 
sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbaji. So upasampadÈya ekavassiko hutvÈ 
“ariyagabbhaÑ vaÉÉhemÊ”ti ekaÑ kulaputtaÑ attano santike pabbÈjetvÈ 
upasampÈdesi. So pavÈretvÈ saddhivihÈrikassa ekavassikakÈle attanÈ 
duvasso “Dasabalo maÑ passitvÈ tusissatÊ”ti saddhivihÈrikaÑ ÈdÈya 
DasabalaÑ passituÑ Ègato. SatthÈ taÑ vanditvÈ ekamante nisinnaÑ pucchi 
“kativassosi tvaÑ bhikkh|”ti. Duvasso ahaÑ BhagavÈ ti. AyaÑ pana 
bhikkhu kativassoti. Ekavasso BhagavÈ ti. KintÈyaÑ bhikkhu hotÊti. 
SaddhivihÈriko me BhagavÈ ti. Atha naÑ SatthÈ “atilahuÑ 
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kho tvaÑ moghapurisa bÈhullÈya Èvatto”ti vatvÈ anekapariyÈyena vigarahi. 
Thero Satthu santikÈ garahaÑ labhitvÈ BhagavantaÑ vanditvÈ “iminÈva 
puÓÓacandasassirikena mukhena SatthÈraÑ parisameva nissÈya sÈdhukÈraÑ 
dÈpessÈmÊ”ti taÑdivaseyeva ekaÑ ÔhÈnaÑ gantvÈ vipassanÈya kammaÑ 
katvÈ nacirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. 

 Tato yasmÈ thero mahÈkulato nikkhamitvÈ pabbajito 
pathavighuÔÔhadhammakathikova, tasmÈ tassa dhammakathÈya ceva 
pasÊditvÈ mittÈmaccaÒÈtikulehi ca nikkhamitvÈ bah| kuladÈrakÈ therassa 
santike pabbajanti. “AhaÑ ÈraÒÒako, tumhepi ÈraÒÒakÈ bhavituÑ sakkontÈ 
pabbajathÈ”ti terasa dhuta~gÈni ÈcikkhitvÈ “sakkhissÈma bhante”ti vadante 
pabbÈjeti. Te attano balena taÑ taÑ dhuta~gaÑ adhiÔÔhahanti. Thero attano 
dasavassakÈle vinayaÑ paguÓaÑ katvÈ sabbeva upasampÈdesi. EvaÑ 
upasampannÈ cassa paÒcasatamattÈ bhikkh| parivÈrÈ ahesuÑ. 

 TasmiÑ samaye SatthÈ JetavanamahÈvihÈre vasanto “icchÈmahaÑ 
bhikkhave addhamÈsaÑ paÔisallÊyitun”ti bhikkhusaÑghassa ÈrocetvÈ 
ekavihÈrÊ hoti. bhikkhusaÑghopi “yo BhagavantaÑ dassanÈya 
upasa~kamati, so pÈcittiyaÑ desÈpetabbo”ti1 katikaÑ akÈsi. TadÈ 
Upasenatthero “BhagavantaÑ passissÈmÊ”ti attano parisÈya saddhiÑ 
JetavanaÑ gantvÈ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. 
SatthÈ kathÈsamuÔÔhÈpanatthaÑ aÒÒataraÑ therassa saddhivihÈrikaÑ 
Èmantesi “manÈpÈni te bhikkhu paÑsuk|lÈnÊ”ti. “Na kho me bhante 
manÈpÈni paÑsuk|lÈnÊ”ti vatvÈ upajjhÈye gÈravena paÑsuk|likabhÈvaÑ 
Èrocesi. ImasmiÑ ÔhÈne SatthÈ “sÈdhu sÈdhu UpasenÈ”ti therassa 
sÈdhukÈraÑ datvÈ anekapariyÈyena guÓakathaÑ kathesi. Ayamettha 
sa~khepo, vitthÈrato pana idaÑ vatthu PÈÄiyaÑ1 Ègatameva. Atha SatthÈ 
aparabhÈge ariyagaÓamajjhe nisinno imasmiÑ sÈsane theraÑ 
samantapÈsÈdikÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 1. 337 piÔÔhe. 
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Dabbattheravatthu 

 214. ChaÔÔhe senÈsanapaÒÒÈpakÈnanti senÈsanaÑ paÒÒÈpentÈnaÑ. 
Therassa kira senÈsanapaÒÒÈpanakÈle aÔÔhÈrasasu mahÈvihÈresu 
asammaÔÔhaÑ pariveÓaÑ vÈ apaÔijaggitaÑ senÈsanaÑ vÈ asodhitaÑ 
maÒcapÊÔhaÑ vÈ anupaÔÔhitaÑ pÈnÊyaparibhojanÊyaÑ vÈ nÈhosi. TasmÈ 
senÈsanapaÒÒÈpakÈnaÑ aggo nÈma jÈto. Dabbotissa nÈmaÑ. MallarÈjakule 
pana uppannattÈ MallaputtonÈma jÈto. 

 Tassa paÒhakamme ayamanupubbikathÈ–ayaÒhi 
PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatÊnagare kulagehe nibbattitvÈ vayappatto 
vuttanayeneva vihÈraÑ gantvÈ dhammaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ 
bhikkhuÑ senÈpanapaÒÒÈpakÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ 
adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthetvÈ SatthÈrÈ byÈkato 
yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ devamanussesu saÑsaritvÈ Kassapadasabalassa 
sÈsanassa1 osakkanakÈle pabbaji, tadÈ tena saddhiÑ apare cha janÈti satta 
bhikkh| ekacittÈ hutvÈ aÒÒe sÈsane agÈravaÑ karonte disvÈ “idha kiÑ 
karoma, ekamante samaÓadhammaÑ katvÈ dukkhassantaÑ karissÈmÈ”ti 
nisseÓiÑ bandhitvÈ uccapabbatasikharaÑ abhiruhitvÈ “attano cittabalaÑ 
jÈnantÈ nisseÓiÑ pÈtentu, jÊvite sÈlayÈ otarantu, mÈ pacchÈnutÈpino 
ahuvatthÈ”ti vatvÈ sabbe ekacittÈ hutvÈ nisseÓiÑ pÈtetvÈ “appamattÈ hotha 
Èvuso”ti aÒÒamaÒÒaÑ ovaditvÈ cittaruciyesu ÔhÈnesu nisÊditvÈ 
samaÓadhammaÑ kÈtuÑ ÈrabhiÑsu. 

 Tatreko thero paÒcame divase arahattaÑ patvÈ “mama kiccaÑ 
nipphannaÑ, ahaÑ imasmiÑ ÔhÈne kiÑ karissÈmÊ”ti iddhiyÈ Uttarakuruto 
piÓÉapÈtaÑ ÈharitvÈ “avuso imaÑ piÓÉapÈtaÑ paribhuÒjatha, 
bhikkhÈcÈrakiccaÑ mamÈyattaÑ hotu, tumhe attano kammaÑ karothÈ”ti 
Èha. KiÑ nu kho mayaÑ Èvuso nisseÓiÑ pÈtentÈ evaÑ avocumhÈ “yo 
paÔhamaÑ dhammaÑ sacchikaroti, so bhikkhaÑ Èharatu, tena ÈbhataÑ sesÈ 
paribhuÒjitvÈ samaÓadhammaÑ karissantÊ”ti. Natthi Èvusoti. Tumhe attano 
pubbahetunÈ labhittha, mayampi sakkontÈ vaÔÔassantaÑ karissÈma, 
gacchatha 
______________________________________________________________ 
 1. SÈsane (SÊ, SyÈ) 
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tumheti. Thero te saÒÒÈpetuÑ asakkonto phÈsukaÔÔhÈne piÓÉapÈtaÑ 
paribhuÒjitvÈ gato. Aparo thero sattame divase anÈgÈmiphalaÑ patvÈ tato 
cuto SuddhavÈsabrahmaloke nibbatto. 

 Itarepi therÈ tato cutÈ ekaÑ BuddhantaraÑ devamanussesu saÑsaritvÈ 
imasmiÑ BuddhuppÈde tesu tesu kulesu nibbattÈ. Eko GandhÈraraÔÔhe 
Takkasilanagare1 RÈjagehe nibbatto, eko PabbateyyaraÔÔhe2 paribbÈjikÈya 
kucchimhi nibbatto, eko BÈhiyaraÔÔhe kuÔumbikagehe nibbatto, eko 
RÈjagahe kuÔumbikagehe nibbatto. AyaÑ pana Dabbatthero MallaraÔÔhe 
Anupiyanagare ekassa MallaraÒÒo gehe paÔisandhiÑ gaÓhi. Tassa mÈtÈ 
upavijaÒÒakÈle kÈlamakÈsi, matasarÊraÑ susÈnaÑ netvÈ dÈrucitakaÑ 
ÈropetvÈ aggiÑ adaÑsu. TassÈ aggivegasantattaÑ udarapaÔalaÑ dvedhÈ 
ahosi. DÈrako attano puÒÒabalena uppatitvÈ ekasmiÑ dabbatthambhe nipati. 
TaÑ dÈrakaÑ gahetvÈ ayyikÈya adaÑsu. SÈ tassa nÈmaÑ gaÓhantÊ 
dabbatthambhe nipatitvÈ laddhajÊvitattÈ Dabbotissa nÈmaÑ akÈsi. 

 Tassa sattavassikakÈle SatthÈ bhikkhusaÑghaparivÈro MallaraÔÔhe 
cÈrikaÑ caramÈno AnupiyanigamaÑ patvÈ Anupiyambavane viharati. 
DabbakumÈro SatthÈraÑ disvÈ dassaneneva pasÊditvÈ pabbajitukÈmo hutvÈ 
“ahaÑ Dasabalassa santike pabbajissÈmÊ”ti ayyikaÑ Èpucchi. SÈ “sÈdhu 
tÈtÈ”ti DabbakumÈraÑ ÈdÈya Satthu santikaÑ gantvÈ “bhante imaÑ 
kumÈraÑ pabbÈjethÈ”ti Èha. SatthÈ aÒÒatarassa bhikkhuno saÒÒaÑ adÈsi 
“bhikkhu imaÑ dÈrakaÑ pabbÈjehÊ”ti. So thero Satthu vacanaÑ sutvÈ 
DabbakumÈraÑ pabbÈjento tacapaÒcakaÑ kammaÔÔhÈnaÑ Ècikkhi. 
Pubbahetusampanno katÈbhinÊhÈro satto paÔhamakesavaÔÔiyÈ 
oropiyamÈnÈya3 sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi, dutiyakesavaÔÔiyÈ oropiyamÈnÈya 
sakadÈgÈmiphale, tatiyÈya anÈgÈmiphale. SabbakesÈnaÑ pana oropanaÒca 
arahattaphalasacchikiriyÈ ca apacchÈ apure ahosi. 

 SatthÈ MallaraÔÔhe yathÈbhirantaÑ viharitvÈ RÈjagahaÑ gantvÈ 
VeÄuvane vÈsaÑ kappesi. TatrÈyasmÈ Dabbo Mallaputto rahogato attano 
______________________________________________________________ 
 1. TakkasilÈnagare (SÊ, SyÈ) 2. PabbatiyaraÔÔhe (SÊ) 
 3. PaÔhamakesavaÔÔi-oropanakkhaÓe (SÊ) 
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kiccanipphattiÑ oloketvÈ saÑghassa veyyÈvaccakaraÓe kÈyaÑ yojetukÈmo 
cintesi “yann|nÈhaÑ saÑghassa senÈsanaÒca paÒÒÈpeyyaÑ, bhattÈni ca 
uddiseyyan”ti. So Satthu santikaÑ gantvÈ attano parivitakkaÑ Èrocesi. 
SatthÈ tassa sÈdhukÈraÑ datvÈ senÈsanapaÒÒÈpakattaÒca 
bhattuddesakattaÒca sampaÔicchi. Atha naÑ “ayaÑ Dabbo daharova samÈno 
mahantaÔÔhÈne Ôhito”ti sattavassikakÈleyeva upasampÈdesi. Thero 
upasampannakÈlatoyeva paÔÔhÈya RÈjagahaÑ upanissÈya viharantÈnaÑ 
sabbabhikkh|naÑ senÈsanÈni ca paÒÒÈpeti, bhikkhaÒca sampaÔicchitvÈ 
uddisati. Tassa senÈsanapaÒÒÈpakabhÈvo sabbadisÈsu pÈkaÔo ahosi ‘Dabbo 
kira Mallaputto sabhÈgasabhÈgÈnaÑ1 bhikkh|naÑ ekaÔÔhÈne senÈsanÈni 
paÒÒÈpeti, d|repi senÈsanaÑ paÒÒÈpetiyeva. GantuÑ asakkonte iddhiyÈ 
netÊti. 

 Atha naÑ bhikkh| kÈlepi vikÈlepi “amhÈkaÑ Èvuso JÊvakambavane 
senÈsanaÑ paÒÒÈpehi, amhÈkaÑ MaddakucchismiÑ migadÈye”ti evaÑ 
senÈsanaÑ uddisÈpetvÈ tassa iddhiÑ passantÈ gacchanti. Sopi iddhiyÈ 
manomaye kÈye abhisa~kharitvÈ ekekassa therassa ekekaÑ attanÈ sadisaÑ 
bhikkhuÑ nimminitvÈ2 a~guliyÈ jalamÈnÈya purato purato gantvÈ “ayaÑ 
maÒco idaÑ pÊÔhan”ti-ÈdÊni vatvÈ senÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ puna attano 
vasanaÔÔhÈnameva Ègacchati. Ayamettha sa~khepo, vitthÈrato panidaÑ 
vatthu PÈÄiyaÑ3 Ègatameva. SatthÈ idameva kÈraÓaÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ 
aparabhÈge ariyagaÓamajjhe nisinno theraÑ senÈsanapaÒÒÈpakÈnaÑ 
aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

Pilindavacchattheravatthu 

 215. Sattame devatÈnaÑ piyamanÈpÈnanti devatÈnaÑ piyÈnaÒceva 
manÈpÈnaÒca Pilindavacchatthero4 aggoti dasseti. So kira anuppanne 
Buddhe cakkavattÊ rÈjÈ hutvÈ mahÈjanaÑ paÒcasu sÊlesu patiÔÔhÈpetvÈ 
saggaparÈyaÓaÑ akÈsi. Yebhuyyena kira chasu kÈmasaggesu nibbattadevatÈ 
tasseva ovÈdaÑ labhitvÈ nibbattanibbattaÔÔhÈne attano sampattiÑ oloketvÈ 
“kaÑ nu kho nissÈya imaÑ saggasampattiÑ labhimhÈ”ti 
______________________________________________________________ 
 1. SabhÈgÈnaÑ sabhÈgÈnaÑ (Ka) 2. DatvÈ (SÊ) 
 3. Vi 1.243; Vi 4. 191 piÔÔhesu. 4. PiÄindivacchatthero (SÊ) 
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ÈvajjamÈnÈ imaÑ theraÑ disvÈ “theraÑ nissÈya amhehi sampatti laddhÈ”ti 
sÈyaÑpÈtaÑ theraÑ namassanti. TasmÈ so devatÈnaÑ piyamanÈpÈnaÑ aggo 
nÈma jÈto. Pilindoti panassa gottaÑ, Vacchoti nÈmaÑ1. TadubhayaÑ 
saÑsandetvÈ Pilindavacchoti vuccati. 

 Tassa paÒhakamme ayamanupubbikathÈ–ayaÑ kira 
PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatÊnagare mahÈbhogakule nibbatto 
purimanayeneva Satthu dhammadesanaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ 
bhikkhuÑ devatÈnaÑ piyamanÈpaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ 
patthetvÈ yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ 
BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ brÈhmaÓakule nibbatti. Pilindavacchotissa 
nÈmaÑ akaÑsu. So aparena samayena Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ 
paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ upasampanno vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ 
pÈpuÓi. So gihÊhipi bhikkh|hipi saddhiÑ kathento “ehi vasala, gaccha 
vasala, Èhara vasala, gaÓha vasalÈ”ti vasalavÈdeneva samudÈcarati. TaÑ 
kathaÑ ÈharitvÈ TathÈgataÑ pucchiÑsu “BhagavÈ ariyÈ nÈma 
pharusavacanÈ na hontÊ”ti. Bhikkhave ariyÈnaÑ paravambhanavasena 
pharusavÈcÈ nÈma natthi, apica kho pana bhavantare ÈciÓÓavasena 
bhaveyyÈti. Bhante Pilindavacchatthero uÔÔhÈya samuÔÔhÈya gihÊhipi 
bhikkh|hipi saddhiÑ kathento “vasala vasalÈ”ti katheti, kimettha kÈraÓaÑ 
BhagavÈ ti. Bhikkhave na mayhaÑ puttassa etaÑ idÈneva ÈciÓÓaÑ, atÊte 
panesa paÒca jÈtisatÈni vasalavÈdibrÈhmaÓakule nibbatti. Iccesa 
bhavÈciÓÓeneva kathesi, na pharusavasena. AriyÈnaÒhi vohÈro pharusopi 
samÈno cetanÈya apharusabhÈvena parisuddhova, appamattakampettha 
pÈpaÑ na upalabbhatÊti vatvÈ Dhammapade imaÑ gÈthamÈha– 

   “AkakkasaÑ viÒÒÈpaniÑ, giraÑ saccamudÊraye. 
   YÈya nÈbhisaje kaÒci, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti2. 

 AthekadivasaÑ thero RÈjagahaÑ piÓÉÈya pavisanto ekaÑ purisaÑ 
pippalÊnaÑ bhÈjanaÑ p|retvÈ ÈdÈya antonagaraÑ pavisantaÑ disvÈ “kiÑ te 
vasala bhÈjane”ti Èha. So cintesi “ayaÑ samaÓo mayÈ saddhiÑ pÈtova 
pharusakathaÑ kathesi, imassa anucchavikameva vattuÑ vaÔÔatÊ”ti 
______________________________________________________________ 
 1. Pilindoti panassa nÈmaÑ, vacchoti gottaÑ (Ka) TheragÈthÈÔÔhakathÈyaÑ ca. 
 2. Khu 1. 72 piÔÔhe Dhammapade. 
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“M|sikavaccaÑ me bhante bhÈjane”ti Èha. EvaÑ bhavissati vasalÈti. Tassa 
therassa dassanaÑ vijahantassa sabbaÑ m|sikavaccameva ahosi. So cintesi 
“imÈ pippaliyo m|sikavaccasadisÈ paÒÒÈyanti, sabhÈvo nu kho no”ti 
vÊmaÑsanto hatthena uppÊÄesi. Athassa und|ravaccabhÈvaÑ ÒatvÈ 
balavadomanassaÑ uppajji. So “imÈyeva nu kho evar|pÈ, udÈhu sakaÔepÊ”ti 
gantvÈ olokento sabbÈpi pippaliyo tÈdisÈva disvÈ hadayaÑ hatthena 
sandhÈretvÈ “idaÑ na aÒÒassa kammaÑ, mayÈ pÈtova diÔÔhabhikkhussetaÑ 
kammaÑ, addhÈ ekaÑ upÈyaÑ bhavissati1, tassa gataÔÔhÈnaÑ anuvicinitvÈ 
etaÑ kÈraÓaÑ jÈnissÈmÊ”ti therassa gatamaggaÑ pucchitvÈ pÈyÈsi. 

 Atheko puriso taÑ ativiya caÓÉikataÑ gacchantaÑ disvÈ “bho purisa 
tvaÑ ativiya caÓÉikatova gacchasi, kena kammena gacchasÊ”ti pucchi. So 
tassa taÑ pavattiÑ Èrocesi. So tassa kathaÑ sutvÈ evamÈha “bho mÈ cintayi, 
mayhaÑ ayyo Pilindavaccho bhavissati, tvaÑ etadeva bhÈjanaÑ p|retvÈ 
ÈdÈya gantvÈ therassa purato tiÔÔha. ‘kiÑ nÈmetaÑ vasalÈ’ti vuttakÈle ca 
‘pippaliyo bhante’ti vada, thero ‘evaÑ bhavissati vasalÈti vakkhati. Puna 
sabbÈpi pippaliyo bhavissantÊ”ti. So tathÈ akÈsi. SabbÈ pippaliyo 
paÔipÈkatikÈ ahesuÑ. IdamettakaÑ2 vatthu. AparabhÈge pana SatthÈ 
devatÈnaÑ piyamanÈpakÈraÓameva vatthuÑ katvÈ theraÑ devatÈnaÑ 
piyamanÈpÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

BÈhiyadÈrucÊriyattheravatthu 

 216. AÔÔhame khippÈbhiÒÒÈnanti khippaÑ adhigata-abhiÒÒÈnaÑ 
DÈrucÊriyatthero aggoti dasseti. AyaÒhi thero saÑkhittadhamma-
desanÈpariyosÈne arahattaÑ pÈpuÓi, maggaphalÈnaÑ parikammakiccaÑ 
nÈhosi. TasmÈ khippÈbhiÒÒÈnaÑ aggo nÈma jÈto. BÈhiyaraÔÔhe pana jÈtattÈ 
BÈhiyotissa nÈmaÑ ahosi3. So aparabhÈge dÈrucÊraÑ nivesesi4, tasmÈ 
DÈrucÊriyo nÈma jÈto. 
______________________________________________________________ 
 1. EkaÑ mÈyaÑ jÈnissati (SÊ) 2. IdaÑ ettakaÑ (SyÈ), idaÑ ekaÑ (Ka) 
 3. AkaÑsu (SyÈ, Ka) 4. DÈrucÊrÈni dhÈresi (SÊ) 
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 Tassa paÒhakamme ayamanupubbikathÈ–ayampi hi 
PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatÊnagare kulagehe nibbatto Dasabalassa 
dhammadesanaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ khippÈbhiÒÒÈnaÑ 
aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ 
patthetvÈ yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ devamanussesu saÑsaranto 
Kassapadasabalassa sÈsanassa osakkanakÈle heÔÔhÈ vuttehi bhikkh|hi 
saddhiÑ samaÓadhammaÑ katvÈ paripuÓÓasÊlo jÊvitakkhayaÑ patvÈ 
devaloke nibbatti. 

 So ekaÑ BuddhantaraÑ devaloke vasitvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde 
BÈhiyaraÔÔhe kulagehe nibbatto. VayaÑ Ègamma gharÈvÈsaÑ vasanto 
“vohÈraÑ karissÈmÊ”ti SuvaÓÓabh|migamanÊyaÑ nÈvaÑ abhiruhi. NÈvÈ 
icchitaÑ desaÑ appatvÈva samuddamajjhe bhinnÈ, mahÈjano 
macchakacchapabhakkho ahosi. AyaÑ pana ekaÑ dÈrukhaÓÉaÑ gahetvÈ 
sattame divase SuppÈrakapaÔÔane uttiÓÓo manussÈvÈsaÑ patvÈ1 
“acelakaniyÈmena manusse upasa~kamituÑ2 ayuttan”ti avid|re ÔhÈne ekaÑ 
mahÈtaÄÈkÈ sevÈlaÑ gahetvÈ sarÊraÑ veÔhetvÈ ekasmiÑ ÔhÈne patitaÑ ekaÑ 
kapÈlaÑ ÈdÈya bhikkhÈya pÈvisi. 

 ManussÈ taÑ disvÈ cintesuÑ “sace loke arahantÈ nÈma atthi, 
evaÑvidhehi bhavitabbaÑ. KiÑ nu kho ayyo ukkaÔÔhabhÈvena vatthaÑ na 
gaÓhÈti, udÈhu diyyamÈnaÑ gaÓheyyÈ”ti vÊmaÑsantÈ nÈnÈdisÈhi vatthÈni 
ÈhariÑsu. So cintesi ‘sacÈhaÑ na iminÈ niyÈmena ÈgamissaÑ, na me ete 
pasÊdeyyuÑ, yaÑkiÒci katvÈ ime vaÒcetvÈ jÊvikupÈyaÑ3 kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti 
vatthÈni na paÔiggaÓhi. ManussÈ bhiyyoso mattÈya pasannÈ mahÈsakkÈraÑ 
kariÑsu. Sopi bhattakiccaÑ katvÈ avid|raÔÔhÈne devakulaÑ gato. MahÈjano 
tena saddhiÑyeva gantvÈ devakulaÑ paÔijaggitvÈ adÈsi. So cintesi “ime 
mayhaÑ sevÈle nivÈsanamatte pasÊditvÈ evaÑvidhaÑ sakkÈraÑ karonti, 
etesaÑ mayÈ ukkaÔÔheneva bhavituÑ vaÔÔatÊ”ti sallahukÈni rukkhaphalakÈni 
gahetvÈ tacchetvÈ vÈkesu ÈvuÓitvÈ cÊraÑ katvÈ nivÈsetvÈ pÈrupitvÈ jÊvikaÑ 
kappento vasi. 
______________________________________________________________ 
 1. ManussavÈsabhÈvaÑ ÒatvÈ (SÊ) 2. PassituÑ (SÊ) 
 3. JÊvikopÈyaÑ (SÊ), jÊvitupÈyaÑ (SyÈ) 
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 Atha yo so KassapabuddhakÈle sattasu janesu samaÓadhammaÑ 
karontesu eko bhikkhu SuddhÈvÈsabrÈhmaloke nibbatto, so 
nibbattasamanantarameva attano brahmasampattiÑ oloketvÈ ÈgataÔÔhÈnaÑ 
Èvajjento sattannaÑ janÈnaÑ pabbataÑ Èruyha 
samaÓadhammakaraÓaÔÔhÈnaÑ disvÈ sesÈnaÑ channaÑ nibbattaÔÔhÈnaÑ 
Èvajjento1 ekassa parinibbutabhÈvaÑ itaresaÑ paÒcannaÑ 
kÈmÈvacaradevaloke nibbattabhÈvaÑ ÒatvÈ kÈlÈnukÈlaÑ te paÒca jane 
Èvajjeti. ImasmiÑ pana kÈle “kahaÑ nu khoti Èvajjento DÈrucÊriyaÑ 
SuppÈrakapaÔÔanaÑ upanissÈya kuhanakammena jÊvikaÑ kappentaÑ disvÈ 
“naÔÔho vatÈyaÑ bÈlo, pubbe samaÓadhammaÑ karonto ati-ukkaÔÔhabhÈvena 
arahatÈpi ÈbhataÑ piÓÉapÈtaÑ aparibhuÒjitvÈ idÈni udaratthÈya anarahÈva 
arahattaÑ paÔijÈnitvÈ lokaÑ vaÒcento vicarati, Dasabalassa ca 
nibbattabhÈvaÑ na jÈnÈti, gacchÈmi naÑ saÑvejetvÈ Dasabalassa 
nibbattabhÈvaÑ jÈnÈpemÊ”ti taÑkhaÓaÑyeva brahmalokato 
SuppÈrakapaÔÔane rattibhÈgasamanantare DÈrucÊriyassa sammukhe 
pÈturahosi. 

 So attano vasanaÔÔhÈne obhÈsaÑ disvÈ bahi nikkhamitvÈ Ôhito 
mahÈbrahmaÑ oloketvÈ aÒjaliÑ paggayha “ke tumhe”ti pucchi. AhaÑ 
tuyhaÑ porÈÓakasahÈyo anÈgÈmiphalaÑ patvÈ brahmaloke nibbatto. 
AmhÈkaÑ pana sabbajeÔÔhako arahattaÑ patvÈ parinibbuto, tumhe paÒca 
janÈ devaloke nibbattÈ. SvÈhaÑ taÑ imasmiÑ ÔhÈne kuhanakammena 
jÊvantaÑ disvÈ dametuÑ Ègatoti vatvÈ idaÑ kÈraÓamÈha “na kho tvaÑ 
bÈhiya arahÈ, napi arahattamaggaÑ2 samÈpanno, sÈpi te paÔipadÈ natthi, 
yÈya tvaÑ arahÈ vÈ assa3 arahattamaggaÑ vÈ samÈpanno”ti. Athassa Satthu 
uppannabhÈvaÑ SÈvatthiyaÑ vasanabhÈvaÒca ÈcikkhitvÈ “Satthu santikaÑ 
gacchÈhÊ”ti taÑ uyyojetvÈ brahmalokameva agamÈsi. 

 DÈrucÊriyo mahÈbrahmunÈ saÑvejito “mokkhamaggaÑ gavesissÈmÊ”ti 
vÊsayojanasataÑ maggaÑ ekarattivÈsena gantvÈ SatthÈraÑ piÓÉÈya 
paviÔÔhaÑ antaraghare sampÈpuÓitvÈ Satthu pÈdesu nipatitvÈ “desetu me 
bhante BhagavÈ dhammaÑ, desetu Sugato dhamman”ti yÈvatatiyaÑ yÈci. 
SatthÈ “ettÈvatÈ BÈhiyassa ÒÈÓaÑ paripÈkaÑ gatan”ti ÒatvÈ “tasmÈtiha te 
BÈhiya evaÑ sikkhitabbaÑ diÔÔhe diÔÔhamattaÑ bhavissatÊ”ti4 iminÈ ovÈdena 
______________________________________________________________ 
 1. ŒvajjetvÈ (Ka) 2. ArahamaggaÑ (SÊ) 3. Assasi (SÊ) 4. Khu 1. 85 piÔÔhe. 
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ovadi. Sopi desanÈpariyosÈne antaravÊthiyaÑ Ôhitova desanÈnusÈrena ÒÈÓaÑ 
pesetvÈ saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. 

 So attano kiccaÑ matthakappattaÑ ÒatvÈ BhagavantaÑ pabbajjaÑ 
yÈcitvÈ aparipuÓÓapattacÊvaratÈya pattacÊvaraÑ pariyesanto sa~kÈraÔÔhÈnato 
coÄakkhaÓÉÈni1 saÑkaÉÉhati. Atha naÑ pubbaveriko amanusso ekissÈ 
taruÓavacchÈya gÈviyÈ sarÊre adhimuccitvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpesi. SatthÈ 
SÈvatthito nikkhamanto antaravÊthiyaÑ BÈhiyaÑ sa~kÈraÔÔhÈne patitaÑ 
disvÈ “gaÓhatha bhikkhave BÈhiyassa DÈrucÊriyassa sarÊran”ti nÊharÈpetvÈ 
sarÊrakiccaÑ kÈretvÈ cÈtumahÈpathe cetiyaÑ kÈrÈpesi. Tato saÑghamajjhe 
kathÈ udapÈdi “TathÈgato bhikkhusaÑghena BÈhiyassa sarÊrajjhÈpanakiccaÑ 
kÈresi, dhÈtuyo gahetvÈ cetiyaÑ kÈresi, kataramaggo nu kho tena 
sacchikato, sÈmaÓero nu kho so, bhikkhu nu kho”ti cittaÑ uppÈdayiÑsu. 
SatthÈ taÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ “paÓÉito bhikkhave BÈhiyo”ti upari 
dhammadesanaÑ vaÉÉhetvÈ tassa parinibbutabhÈvaÑ pakÈsesi. Puna 
saÑghamajjhe kathÈ udapÈdi “na ca SatthÈrÈ BÈhiyassa bahu dhammo 
desito, arahattaÑ pattoti ca vadati, kiÑ nÈmetan”ti. SatthÈ “dhammo mando 
bah|ti akÈraÓaÑ, visapÊtakassa agado viya ceso”ti vatvÈ Dhammapade 
gÈthamÈha– 

   “Sahassamapi ce gÈthÈ, anatthapadasaÑhitÈ. 
   EkaÑ gÈthÈpadaÑ seyyo, yaÑ sutvÈ upasammatÊ”ti2. 

 DesanÈpariyosÈne caturÈsÊti pÈÓasahassÈni amatapÈnaÑ piviÑsu. 
IdaÒca pana BÈhiyattherassa vatthu sutte3 ÈgatattÈ vitthÈrena na kathitaÑ. 
AparabhÈge pana SatthÈ saÑghamajjhe nisinno, BÈhiyattheraÑ 
khippÈbhiÒÒÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

KumÈrakassapattheravatthu 

 217. Navame cittakathikÈnanti vicittaÑ katvÈ dhammaÑ kathentÈnaÑ. 
Thero kira ekassapi dvinnampi dhammaÑ kathento bah|hi upamÈhi ca 
kÈraÓehi ca maÓÉayitvÈ bodhento katheti. TasmÈ cittakathikÈnaÑ aggo 
nÈma jÈto. 
______________________________________________________________ 
 1. CoÄakkhaÓÉaÑ (Ka) 2. Khu 1. 28 piÔÔhe Dhammapade. 
 3. Khu 1. 84 piÔÔhe UdÈne. 
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 Tassa paÒhakamme ayamanupubbikathÈ–ayampi hi 
PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatÊnagare kulagehe paÔisandhiÑ gaÓhitvÈ 
vayappatto Dasabalassa dhammakathaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ 
cittakathikÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ 
ÔhÈnantaraÑ patthetvÈ devamanussesu saÑsaranto KassapabuddhasÈsano-
sakkanakÈle sattannaÑ bhikkh|naÑ abbhantaro hutvÈ pabbatamatthake 
samaÓadhammaÑ katvÈ aparihÊnasÊlo tato cuto devaloke nibbattitvÈ ekaÑ 
BuddhantaraÑ sampattiÑ anubhavamÈno amhÈkaÑ Satthu kÈle RÈjagahe 
ekissÈ kuladÈrikÈya kucchimhi uppanno. SÈ ca paÔhamaÑ mÈtÈpitaro yÈcitvÈ 
pabbajjaÑ alabhamÈnÈ kulagharaÑ gatÈ gabbhaÑ gaÓhi. Tampi1 ajÈnantÊ 
sÈmikaÑ ÈrÈdhetvÈ tena anuÒÒÈtÈ bhikkhunÊsu pabbajitÈ. TassÈ 
gabbhanimittaÑ disvÈ bhikkhuniyo DevadattaÑ pucchiÑsu, so “assamaÓÊ”ti 
Èha. DasabalaÑ pucchiÑsu, SatthÈ UpÈlittheraÑ paÔicchÈpesi. Thero 
SÈvatthinagaravÈsÊni kulÈni VisÈkhaÒca upÈsikaÑ pakkosÈpetvÈ sodhento 
“pure laddho gabbho, pabbajjÈ arogÈ”ti Èha. SatthÈ “suvinicchitaÑ 
adhikaraÓan”ti therassa sÈdhukÈraÑ adÈsi. 

 SÈ bhikkhunÊ suvaÓÓabimbasadisaÑ puttaÑ vijÈyi. TaÑ gahetvÈ rÈjÈ 
Pasenadikosalo posÈpesi, Kassapoti cassa nÈmaÑ katvÈ aparabhÈge 
ala~karitvÈ Satthu santikaÑ netvÈ pabbÈjesi. KumÈrakÈle pana pabbajitattÈ 
BhagavatÈ “KassapaÑ pakkosatha, idaÑ phalaÑ vÈ khÈdanÊyaÑ vÈ 
Kassapassa dethÈ”ti vutte “katarakassapassÈti. KumÈrakassapassÈ”ti evaÑ 
gahitanÈmattÈ tato paÔÔhÈya vuÉÉhakÈlepi KumÈrakassapotveva vuccati. 
Apica raÒÒo posÈvanikaputtattÈpi KumÈrakassapoti taÑ saÒjÈniÑsu. 

 So pabbajitakÈlato paÔÔhÈya vipassanÈya ceva kammaÑ karoti, 
BuddhavacanaÒca gaÓhÈti. Atha so tena saddhiÑ pabbatamatthake 
samaÓadhammaÑ katvÈ anÈgÈmiphalaÑ patvÈ SuddhÈvÈse nibbatto 
mahÈbrahmÈ tasmiÑ samaye Èvajjento KumÈrakassapaÑ disvÈ “sahÈyako 
me vipassanÈya kilamati, gantvÈ tassa vipassanÈya nayamukhaÑ dassetvÈ 
maggaphalapattiyÈ2 upÈyaÑ karissÈmÊ”ti brahmaloke Ôhitova paÒcadasa 
______________________________________________________________ 
 1. GabbhaÑ saÓÔhitampi (SÊ) 2. MaggaphaluppattiyÈ (SÊ) 
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paÒhe abhisa~kharitvÈ rattibhÈgasamanantare KumÈrakassapattherassa 
vasanaÔÔhÈne Andhavane pÈturahosi. Thero ÈlokaÑ disvÈ “ko etthÈ”ti Èha. 
“AhaÑ pubbe tayÈ saddhiÑ samaÓadhammaÑ katvÈ anÈgÈmiphalaÑ patvÈ 
SuddhÈvÈse nibbattabrahmÈ”ti Èha. Kena kammena ÈgatatthÈti. MahÈbrahmÈ 
attano ÈgatakÈraÓaÑ dÊpetuÑ te paÒhe ÈcikkhitvÈ “tvaÑ ime paÒhe 
uggaÓhitvÈ aruÓe uÔÔhite TathÈgataÑ upasa~kamitvÈ puccha, ÔhapetvÈ hi 
TathÈgataÑ aÒÒo ime paÒhe kathetuÑ samattho nÈma natthÊ”ti vatvÈ 
brahmalokameva gato. 

 Theropi punadivase SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ mahÈbrahmunÈ 
kathitaniyÈmeneva paÒhe pucchi. SatthÈ KumÈrakassapattherassa arahattaÑ 
pÈpetvÈ paÒhe kathesi. Thero SatthÈrÈ kathitaniyÈmeneva uggaÓhitvÈ 
AndhavanaÑ gantvÈ vipassanaÑ gabbhaÑ gÈhÈpetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. 
Tato paÔÔhÈya catunnaÑ parisÈnaÑ dhammakathaÑ kathento bahukÈhi1 
upamÈhi ca kÈraÓehi ca maÓÉetvÈ cittakathameva katheti. Atha naÑ SatthÈ 
PÈyÈsiraÒÒo paÒcadasahi paÒhehi paÔimaÓÉetvÈ suttante2 desite taÑ 
suttantaÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ imasmiÑ sÈsane cittakathikÈnaÑ aggaÔÔhÈne 
ÔhapesÊti. 
 

MahÈkoÔÔhitattheravatthu 

 218. Dasame paÔisambhidÈpattÈnanti catasso paÔisambhidÈ patvÈ 
ÔhitÈnaÑ MahÈkoÔÔhitatthero aggoti dasseti. AyaÑ hi thero attano 
paÔisambhidÈsu ciÓÓavasibhÈvena3 abhiÒÒÈte abhiÒÒÈte mahÈsÈvake 
upasa~kamitvÈ paÒhaÑ pucchantopi DasabalaÑ upasa~kamitvÈ paÒhaÑ 
pucchantopi paÔisambhidÈsuyeva paÒhaÑ pucchati. Iti iminÈ 
ciÓÓavasibhÈvena paÔisambhidÈpattÈnaÑ aggo nÈma jÈto. 

 Tassa paÒhakamme ayamanupubbikathÈ–ayampi hi 
PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatÊnagare mahÈbhogakule nibbatto aparena 
samayena Satthu dhammakathaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ 
paÔisambhidÈpattÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ adhikÈrakammaÑ katvÈ 
taÑ ÔhÈnantaraÑ patthesi. So yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ devamanussesu 
saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. BahukÈnampi abahukÈnampi (SÊ, SyÈ) 2. DÊ 2. 253 piÔÔhe. 3. CiÓÓavasena (SÊ) 

 



 EkanipÈtaÔÔhakathÈ 223 

brÈhmaÓakule nibbatti. KoÔÔhitamÈÓavotissa nÈmaÑ akaÑsu. So vayappatto 
tayo vede uggaÓhitvÈ ekadivasaÑ Satthu dhammakathaÑ sutvÈ 
paÔiladdhasaddho pabbaji. So upasampannakÈlato paÔÔhÈya vipassanÈya 
kammaÑ karonto saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ patvÈ niccakÈlaÑ 
paÔisambhidÈsu ciÓÓavasÊ hutvÈ paÒhaÑ pucchanto paÔisambhidÈsuyeva 
pucchati. Atha naÑ SatthÈ aparabhÈge MahÈvedallasuttaÑ1 aÔÔhuppattiÑ 
katvÈ paÔisambhidÈpattÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

TatiyavaggavaÓÓanÈ 
_____ 

 
14. Etadaggavagga    4. Catutthavagga 

 
Œnandattheravatthu 

 219-223. Catutthassa paÔhame bahussutÈnanti-ÈdÊsu aÒÒepi therÈ 
bahussutÈ satimantÈ gatimantÈ dhitimantÈ upaÔÔhÈkÈ ca atthi, ayaÑ 
panÈyasmÈ BuddhavacanaÑ uggaÓhanto Dasabalassa sÈsane 
bhaÓÉÈgÈrikapariyattiyaÑ ÔhatvÈ gaÓhi. TasmÈ bahussutÈnaÑ aggo nÈma 
jÈto. Imasseva ca therassa BuddhavacanaÑ gahetvÈ dhÈraÓakasati aÒÒehi 
therehi balavatarÈ ahosi, tasmÈ satimantÈnaÑ aggo nÈma jÈto. Ayameva 
cÈyasmÈ ekapade ÔhatvÈ saÔÔhi padasahassÈni gaÓhanto SatthÈrÈ 
tathitaniyÈmeneva sabbapadÈni jÈnÈti, tasmÈ gatimantÈnaÑ aggo nÈma jÈto. 
Tasseva cÈyasmato BuddhavacanaÑ uggaÓhanavÊriyaÑ sajjhÈyanavÊriyaÒca 
dhÈraÓavÊriyaÒca Satthu upaÔÔhÈnavÊriyaÒca aÒÒehi asadisaÑ ahosi, tasmÈ 
dhitimantÈnaÑ aggo nÈma jÈto. TathÈgataÑ upaÔÔhahanto cesa na aÒÒesaÑ 
upaÔÔhÈkabhikkh|naÑ upaÔÔhÈnÈkÈrena2 upaÔÔhahi, aÒÒe hi TathÈgataÑ 
upaÔÔhahantÈ na ciraÑ upaÔÔhahiÑsu, na ca BuddhÈnaÑ manaÑ gahetvÈ 
upaÔÔhahiÑsu. AyaÑ thero pana upaÔÔhÈkaÔÔhÈnaÑ laddhadivasato paÔÔhÈya 
ÈraddhavÊriyo hutvÈ TathÈgatassa manaÑ gahetvÈ upaÔÔhahi. TasmÈ 
upaÔÔhÈkÈnaÑ aggo nÈma jÈto. 
______________________________________________________________ 
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 Tassa paÒhakamme ayamanupubbikathÈ–ito kira satasahassamatthake 
kappe Padumuttaro nÈma SatthÈ loke uppajji. Tassa HaÑsavatÊ nÈma 
nagaraÑ ahosi, Nando nÈma rÈjÈ pitÈ, SumedhÈ nÈma devÊ mÈtÈ, bodhisatto 
UttarakumÈro nÈma ahosi. So puttassa jÈtadivase mahÈbhinikkhamanaÑ 
nikkhamma pabbajitvÈ padhÈnamanuyutto anukkamena sabbaÒÒutaÑ patvÈ 
“anekajÈtisaÑsÈran”ti udÈnaÑ udÈnetvÈ sattÈhaÑ Bodhipalla~ke 
vÊtinÈmetvÈ “pathaviyaÑ ÔhapessÈmÊ”ti pÈdaÑ abhinÊhari. Atha pathaviÑ 
bhinditvÈ heÔÔhÈ vuttappamÈÓaÑ padumaÑ uÔÔhÈsi. TadupÈdÈya BhagavÈ 
Padumuttaroteva paÒÒÈyittha. Tassa Devalo ca SujÈto ca dve aggasÈvakÈ 
ahesuÑ, AmitÈ ca AsamÈ ca dve aggasÈvikÈ, Sumano nÈma upaÔÔhÈko. 
Padumuttaro BhagavÈ pitu sa~gahaÑ kurumÈno bhikkhusatasahassaparivÈro 
HaÑsavatiyÈ rÈjadhÈniyÈ vasati. 

 KaniÔÔhabhÈtÈ panassa SumanakumÈro nÈma. Tassa rÈjÈ HaÑsavatito 
vÊsayojanasate bhogagÈmaÑ adÈsi. So kadÈci kadÈci ÈgantvÈ pitaraÒca 
SatthÈraÒca passati. AthekadivasaÑ paccanto kupito Sumano raÒÒo pesesi. 
RÈjÈ “tvaÑ mayÈ tattha kasmÈ Ôhapito”ti paÔipesesi. So core v|pasametvÈ 
“upasanto deva janapado”ti raÒÒo pesesi. RÈjÈ tuÔÔho “sÊghaÑ mama putto 
Ègacchat|”ti Èha. Tassa sahassamattÈ amaccÈ honti. So tehi saddhiÑ 
antarÈmagge mantesi “mayhaÑ pitÈ tuÔÔho sace me varaÑ deti, kiÑ 
gaÓhÈmÊ”ti. Atha naÑ ekacce “hatthiÑ gaÓhatha, assaÑ gaÓhatha, 
janapadaÑ gaÓhatha, satta ratanÈni gaÓhathÈ”ti ÈhaÑsu. Apare “tumhe 
pathavissarassa1 puttÈ, na tumhÈkaÑ dhanaÑ dullabhaÑ, laddhampi cetaÑ 
sabbaÑ pahÈya gamanÊyaÑ, puÒÒameva ekaÑ ÈdÈya gamanÊyaÑ. TasmÈ 
deve varaÑ dadamÈne temÈsaÑ PadumuttarabhagavantaÑ upaÔÔhÈtuÑ 
varaÑ2 gaÓhathÈ”ti ÈhaÑsu. So “tumhe mayhaÑ kalyÈÓamittÈ, na metaÑ 
cittaÑ atthi, tumhehi pana uppÈditaÑ, evaÑ karissÈmÊ”ti gantvÈ pitaraÑ 
vanditvÈ pitarÈ Èli~getvÈ matthake cumbetvÈ “varaÑ te putta demÊ”ti vutte 
“icchÈmahaÑ mahÈrÈja BhagavantaÑ temÈsaÑ cat|hi paccayehi 
upaÔÔhahanto jÊvitaÑ avaÒjhaÑ kÈtuÑ, imaÑ me deva varaÑ dehÊ”ti Èha. Na 
sakkÈ tÈta, aÒÒaÑ varehÊti. Deva khattiyÈnaÑ nÈma 
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dve kathÈ natthi, etadeva me vara dehi, na mama aÒÒena atthoti. TÈta 
BuddhÈnaÑ nÈma cittaÑ dujjÈnaÑ, sace BhagavÈ na icchissati, mayÈ 
dinnepi kiÑ bhavissatÊti. “SÈdhu deva ahaÑ Bhagavato cittaÑ jÈnissÈmÊ”ti 
vihÈraÑ gato. 

 Tena ca samayena bhattakiccaÑ niÔÔhÈpetvÈ BhagavÈ GandhakuÔiÑ 
paviÔÔho hoti, so maÓÉalamÈÄe sannipatitÈnaÑ bhikkh|naÑ santikaÑ 
agamÈsi. Te naÑ ÈhaÑsu “rÈjaputta kasmÈ ÈgatosÊ”ti. BhagavantaÑ 
dassanÈya, dassetha me Bhagavantanti. Na mayaÑ rÈjaputta 
icchiticchitakkhaÓe SatthÈraÑ daÔÔhuÑ labhÈmÈti. Ko pana bhante labhatÊti. 
Sumanatthero nÈma rÈjaputtÈti. So “kuhiÑ bhante thero”ti therassa 
nisinnaÔÔhÈnaÑ pucchitvÈ gantvÈ vanditvÈ “icchÈmahaÑ bhante 
BhagavantaÑ passituÑ, dassetha me Bhagavantan”ti Èha. Thero 
passantasseva rÈjakumÈrassa ÈpokasiÓajjhÈnaÑ samÈpajjitvÈ mahÈpathaviÑ 
udakaÑ adhiÔÔhÈya pathaviyaÑ nimujjitvÈ Satthu GandhakuÔiyaÑyeva 
pÈturahosi. atha naÑ BhagavÈ “Sumana kasmÈ ÈgatosÊ”ti Èha. RÈjaputto 
bhante BhagavantaÑ dassanÈya Ègatoti. Tena hi bhikkhu ÈsanaÑ 
paÒÒÈpehÊti. Puna thero passantasseva rÈjakumÈrassa BuddhÈsanaÑ gahetvÈ 
antogandhakuÔiyaÑ nimujjitvÈ bahipariveÓe pÈtubhavitvÈ pariveÓe ÈsanaÑ 
paÒÒÈpesi. RÈjakumÈro imÈni dve acchariyÈkÈrÈni1 disvÈ “mahanto vatÈyaÑ 
bhikkh|”ti cintesi.  

 BhagavÈpi GandhakuÔito nikkhamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. RÈjaputto 
BhagavantaÑ vanditvÈ paÔisanthÈraÑ akÈsi. “KadÈ Ègatosi rÈjaputtÈ”ti vutte 
“bhante tumhesu GandhakuÔiÑ2 paviÔÔhesu, bhikkh| pana ‘na mayaÑ 
icchiticchitakkhaÓe BhagavantaÑ daÔÔhuÑ labhÈmÈ’ti maÑ therassa 
santikaÑ pÈhesuÑ. Thero pana ekavacaneneva dasseti, thero bhante 
tumhÈkaÑ sÈsane vallabho maÒÒe”ti. Œma rÈjakumÈra, vallabho esa 
bhikkhu mayhaÑ sÈsaneti. Bhante BuddhÈnaÑ sÈsane kiÑ katvÈ vallabhÈ 
hontÊti. DÈnaÑ datvÈ sÊlaÑ samÈdiyitvÈ uposathakammaÑ katvÈ kumÈrÈti. 
BhagavÈ ahaÑ thero viya BuddhasÈsane vallabho hotukÈmo sve mayhaÑ 
bhikkhaÑ adhivÈsethÈti. AdhivÈsesi BhagavÈ 
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tuÓhÊbhÈvena. RÈjakumÈro attano vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ sabbarattiÑ 
mahÈsakkÈraÑ sajjetvÈ satta divasÈni khandhÈvÈrabhattaÑ nÈma adÈsi. 

 Sattame divase SatthÈraÑ vanditvÈ bhante mayÈ pitu santikÈ temÈsaÑ 
antovassaÑ tumhÈkaÑ paÔijagganavaro laddho, temÈsaÑ me vassÈvÈsaÑ 
adhivÈsethÈti. BhagavÈ “atthi nu kho tattha gatena attho”ti oloketvÈ “atthÊ”ti 
disvÈ “suÒÒÈgÈre kho rÈjakumÈra TathÈgatÈ abhiramantÊ”ti Èha. KumÈro 
“aÒÒÈtaÑ BhagavÈ aÒÒÈtaÑ SugatÈ”ti vatvÈ “ahaÑ bhante purimataraÑ 
gantvÈ vihÈraÑ kÈremi, mayÈ pesite bhikkhusatasahassena saddhiÑ 
ÈgacchathÈ”ti BhagavantaÑ paÔiÒÒaÑ gÈhÈpetvÈ1 pitu santikaÑ gantvÈ 
“dinnÈ me deva BhagavatÈ paÔiÒÒÈ, mayÈ pahite BhagavantaÑ peseyyÈthÈ”ti 
vatvÈ pitaraÑ vanditvÈ nikkhamitvÈ yojane yojane vihÈraÑ kÈrento 
vÊsayojanasataÑ addhÈnaÑ gato. GantvÈ ca attano nagare vihÈraÔÔhÈnaÑ 
vicinanto SobhananÈmassa2 kuÔumbikassa uyyÈnaÑ disvÈ satasahassena 
kiÓitvÈ satasahassaÑ vissajjetvÈ vihÈraÑ kÈresi. Tattha Bhagavato 
GandhakuÔiÑ sesabhikkh|naÒca rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnatthÈya 
kuÔileÓamaÓÉape kÈretvÈ pÈkÈraparikkhepaÑ dvÈrakoÔÔhakaÒca niÔÔhÈpetvÈ3 
pitu santikaÑ pesesi “niÔÔhitaÑ mayhaÑ kiccaÑ, SatthÈraÑ pahiÓathÈ”ti. 

 RÈjÈ BhagavantaÑ bhojetvÈ “BhagavÈ Sumanassa kiccaÑ niÔÔhitaÑ, 
tumhÈkaÑ gamanaÑ paccÈsÊsatÊ”ti Èha. BhagavÈ 
bhikkhusatasahassaparivuto4 yojane yojane vihÈresu vasamÈno agamÈsi. 
KumÈro “SatthÈ ÈgacchatÊ”ti sutvÈ yojanaÑ paccuggantvÈ gandhamÈlÈdÊhi 
p|jayamÈno vihÈraÑ pavesetvÈ– 

   “Satasahassena me kÊtaÑ, satasahassena mÈpitaÑ. 
   SobhanaÑ nÈma uyyÈnaÑ, paÔiggaÓha MahÈmunÊ”ti– 

vihÈraÑ niyyÈdesi. So vass|panÈyikÈdivase dÈnaÑ datvÈ attano puttadÈre ca 
amacce ca pakkosÈpetvÈ Èha “SatthÈ amhÈkaÑ santikaÑ d|ratova Ègato, 
BuddhÈ ca nÈma dhammagarukÈ na 
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ÈmisacakkhukÈ1. TasmÈ ahaÑ imaÑ temÈsaÑ dve sÈÔake nivÈsetvÈ dasa 
sÊlÈni samÈdiyitvÈ idheva vasissÈmi, tumhe khÊÓÈsavasatasahassassa iminÈva 
nÊhÈrena temÈsaÑ dÈnaÑ dadeyyÈthÈ”ti. 

 So Sumanattherassa vasanaÔÔhÈnasabhÈgeyeva ÔhÈne vasanto yaÑ thero 
Bhagavato vattaÑ karoti, taÑ sabbaÑ disvÈ “imasmiÑ ÔhÈne ekantavallabho 
esa thero, etasseva me ÔhÈnantaraÑ patthetuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ upakaÔÔhÈya 
pavÈraÓÈya gÈmaÑ pavisitvÈ sattÈhaÑ mahÈdÈnaÑ datvÈ sattame divase 
bhikkhusatasahassassa pÈdam|le ticÊvaraÑ ÔhapetvÈ BhagavantaÑ vanditvÈ 
“bhante yadetaÑ mayÈ sattÈhaÑ khandhÈvÈradÈnato paÔÔhÈya puÒÒaÑ 
kataÑ, taÑ neva sakkasampattiÑ, na mÈrabrahmasampattiÑ patthayantena, 
Buddhassa pana upaÔÔhÈkabhÈvaÑ patthentena kataÑ. TasmÈ ahampi 
BhagavÈ anÈgate Sumanatthero viya ekassa Buddhassa upaÔÔhÈko homÊ”ti 
paÒcapatiÔÔhitena patiÔÔhahitvÈ vandi. SatthÈ tassa anantarÈyaÑ disvÈ 
byÈkaritvÈ pakkÈmi. KumÈro taÑ sutvÈ “BuddhÈ ca nÈma advejjhakathÈ 
hontÊ”ti dutiyadivase Gotamabuddhassa pattacÊvaraÑ gahetvÈ piÔÔhito 
piÔÔhito gacchanto viya ahosi. 

 So tasmiÑ BuddhuppÈde vassasatasahassaÑ dÈnaÑ datvÈ sagge 
nibbattitvÈ KassapabuddhakÈle piÓÉÈya carato therassa pattaggahaÓatthaÑ 
uttarisÈÔakaÑ datvÈ p|jaÑ akÈsi, puna sagge nibbattitvÈ tato cuto 
BÈrÈÓasirÈjÈ hutvÈ uparipÈsÈdavaragato GandhamÈdanato ÈkÈsena 
Ègacchante aÔÔha Paccekabuddhe disvÈ nimantÈpetvÈ bhojetvÈ attano 
ma~gala-uyyÈne tesaÑ aÔÔha paÓÓasÈlÈyo kÈretvÈ tesaÑ nisÊdanatthÈya 
attano nivesane aÔÔha sabbaratanamayÈni pÊÔhÈni ceva maÓi-ÈdhÈrake ca 
paÔiyÈdetvÈ dasa vassasahassÈni upaÔÔhÈnaÑ akÈsi. EtÈni pÈkaÔaÔÔhÈnÈni. 

 KappasatasahassaÑ pana dÈnaÑ dadamÈnova amhÈkaÑ bodhisattena 
saddhiÑ Tusitapure nibbattitvÈ tato cuto Amitodanasakkassa gehe nibbatti. 
Athassa sabbeva ÒÈtake Ènandite pamudite karonto jÈtoti Œnandotveva 
nÈmaÑ akaÑsu. So anupubbena katÈbhinikkhamane sammÈsambodhiÑ 
patvÈ paÔhamagamanena KapilavatthuÑ ÈgantvÈ 
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tato nikkhante Bhagavati Bhagavato parivÈratthaÑ rÈjakumÈresu 
pabbajantesu BhaddiyÈdÊhi saddhiÑ nikkhamitvÈ Bhagavato santike 
pabbajitvÈ nacirasseva Èyasmato PuÓÓassa MantÈÓiputtassa santike 
dhammakathaÑ sutvÈ sotÈpattiphale patiÔÔhahi. 

 Tena kho pana samayena Bhagavato paÔhamabodhiyaÑ vÊsati vassÈni 
anibaddhÈ upaÔÔhÈkÈ ahesuÑ. EkadÈ nÈgasamÈlo pattacÊvaraÑ gahetvÈ 
vicari ekadÈ NÈgito, ekadÈ UpavÈno, ekadÈ Sunakkhatto, ekadÈ Cundo 
samaÓuddeso, ekadÈ SÈgato, ekadÈ RÈdho, ekadÈ Meghiyo. Tattha ekadÈ 
BhagavÈ NÈgasamÈlattherena saddhiÑ addhÈnamaggappaÔipanno 
dvedhÈpathaÑ patto. Thero maggÈ okkamma1 “BhagavÈ ahaÑ iminÈ 
maggena gacchÈmÊ”ti Èha. Atha naÑ BhagavÈ “ehi bhikkhu, iminÈ maggena 
gacchÈmÈ”ti Èha. So “handa BhagavÈ tumhÈkaÑ pattacÊvaraÑ gaÓhatha, 
ahaÑ iminÈ maggena gacchÈmÊ”ti vatvÈ pattacÊvaraÑ bh|miyaÑ ÔhapetuÑ 
Èraddho. Atha naÑ BhagavÈ “Èhara bhikkh|”ti vatvÈ pattacÊvaraÑ gahetvÈ 
gato. Tassapi bhikkhuno itarena maggena gacchato corÈ pattacÊvaraÒceva 
hariÑsu, sÊsaÒca bhindiÑsu. So “BhagavÈ idÈni me paÔisaraÓaÑ, na aÒÒo”ti 
cintetvÈ lohitena galantena Bhagavato santikaÑ Ègami. “KimidaÑ 
bhikkh|”ti ca vutte taÑ pavattiÑ Èrocesi. Atha naÑ BhagavÈ “mÈ cintayi 
bhikkhu, etassa kÈraÓÈyeva taÑ nivÈrayimhÈ”ti vatvÈ samassÈsesi. 

 EkadÈ pana BhagavÈ Meghiyattherena saddhiÑ PÈcÊnavaÑse migadÈye 
jantugÈmaÑ agamÈsi. TatrÈpi Meghiyo jantugÈme piÓÉÈya caritvÈ nadÊtÊre 
pÈsÈdikaÑ ambavanaÑ disvÈ “BhagavÈ tumhÈkaÑ pattacÊvaraÑ gaÓhatha, 
ahaÑ tasmiÑ ambavane samaÓadhammaÑ karomÊ”ti vatvÈ BhagavatÈ 
tikkhattuÑ nivÈriyamÈnopi gantvÈ akusalavitakkehi anvÈsatto paccÈgantvÈ 
taÑ pavattiÑ Èrocesi. Tampi BhagavÈ “imameva te kÈraÓaÑ sallakkhetvÈ 
nivÈrayimhÈ”ti vatvÈ anupubbena SÈvatthiÑ agamÈsi. Tattha 
GandhakuÔipariveÓe paÒÒattavarabuddhÈsane nisinno 
bhikkhusaÑghaparivuto bhikkh| Èmantesi “bhikkhave idÈnimhi mahallako, 
‘ekacce bhikkh| iminÈ maggena gacchÈmÈ’ti vutte aÒÒena gacchanti, ekacce 
mayhaÑ pattacÊvaraÑ bh|miyaÑ nikkhipanti, mayhaÑ nibaddhupaÔÔhÈkaÑ 
ekaÑ 
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bhikkhuÑ jÈnÈthÈ”ti. Bhikkh|naÑ dhammasaÑvego udapÈdi. AthÈyasmÈ 
SÈriputto uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ vanditvÈ “ahaÑ bhante tumheyeva 
patthayamÈno satasahassakappÈdhikaÑ asa~khyeyyaÑ pÈramiyo p|rayiÑ, 
nanu mÈdiso mahÈpaÒÒo upaÔÔhÈko nÈma vaÔÔati, ahaÑ upaÔÔhahissÈmÊ”ti 
Èha. TaÑ BhagavÈ “alaÑ SÈriputta yassaÑ disÈyaÑ tvaÑ viharasi, asuÒÒÈ 
ve sÈ disÈ, tava hi ovÈdo BuddhÈnaÑ ovÈdasadiso, na me tayÈ 
upaÔÔhÈkakiccaÑ atthÊ”ti paÔikkhipi. Eteneva upÈyena MahÈmoggallÈnaÑ 
ÈdiÑ katvÈ asÊti mahÈsÈvakÈ uÔÔhahiÑsu. Te sabbe BhagavÈ paÔikkhipi. 

 Œnandatthero pana tuÓhÊyeva nisÊdi. Atha naÑ bhikkh| ÈhaÑsu “Èvuso 
Œnanda bhikkhusaÑgho upaÔÔhÈkaÔÔhÈnaÑ yÈcati, tvampi yÈcÈhÊ”ti. YÈcitvÈ 
laddhaÔÔhÈnaÑ nÈma Èvuso kÊdisaÑ hoti, kiÑ maÑ SatthÈ na passati. Sace 
SatthÈ rocissati, “Œnando maÑ upaÔÔhahat|”ti vakkhatÊti. Atha BhagavÈ “na 
bhikkhave Œnando aÒÒehi ussÈhetabbo, sayameva jÈnitvÈ maÑ 
upaÔÔhahissatÊ”ti Èha. Tato bhikkh| uÔÔhehi Èvuso Œnanda, uÔÔhehi Èvuso 
Œnanda, DasabalaÑ upaÔÔhÈkaÔÔhÈnaÑ yÈcÈhÊ”ti ÈhaÑsu. Thero uÔÔhahitvÈ 
cattÈro paÔikkhepÈ catasso ca ÈyÈcanÈti aÔÔha vare yÈci. 

 CattÈro paÔikkhepÈ nÈma–“sace me bhante BhagavÈ attanÈ laddhaÑ 
paÓÊtaÑ cÊvaraÑ na dassati, piÓÉapÈtaÑ na dassati, ekagandhakuÔiyaÑ 
vasituÑ na dassati, nimantanaÑ gahetvÈ na gamissati, evÈhaÑ BhagavantaÑ 
upaÔÔhahissÈmÊ”ti vatvÈ “kaÑ panettha Œnanda ÈdÊnavaÑ addasÈ”ti vutte 
Èha “sacÈhaÑ bhante imÈni vatth|ni labhissÈmi, bhavissanti vattÈro 
‘Œnando Dasabalena laddhaÑ paÓÊtaÑ cÊvaraÑ paribhuÒjati, piÓÉapÈtaÑ 
paribhuÒjati, ekagandhakuÔiyaÑ vasati, ekato nimantanaÑ gacchati. EtaÑ 
lÈbhaÑ labhanto TathÈgataÑ upaÔÔhÈti, ko evaÑ upaÔÔhahato bhÈro’ti”. Ime 
cattÈro paÔikkhepe yÈci. 

 Catasso ÈyÈcanÈ nÈma–“sace bhante BhagavÈ mayÈ gahitanimantanaÑ 
gamissati, sacÈhaÑ tiroraÔÔhÈ tirojanapadÈ BhagavantaÑ daÔÔhuÑ ÈgataÑ 
parisaÑ ÈgatakkhaÓeyeva BhagavantaÑ dassetuÑ lacchÈmi, yadÈ me 
ka~khÈ uppajjati, tasmiÑyeva khaÓe BhagavantaÑ upasa~kamituÑ 
lacchÈmi, tathÈ yaÑ BhagavÈ mayhaÑ parammukhe dhammaÑ deseti, taÑ 
ÈgantvÈ mayhaÑ kathessati, 
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evÈhaÑ BhagavantaÑ upaÔÔhahissÈmÊ”ti vatvÈ “kaÑ panettha Œnanda 
ÈnisaÑsaÑ passasÊ”ti vutte Èha “idha bhante saddhÈ kulaputtÈ Bhagavato 
okÈsaÑ alabhantÈ maÑ evaÑ vadanti ‘sve bhante Œnanda BhagavatÈ 
saddhiÑ amhÈkaÑ ghare bhikkhaÑ gaÓheyyÈthÈ’ti. Sace BhagavÈ tattha na 
gamissati, icchiticchitakkhaÓeyeva parisaÑ dassetuÑ, ka~khaÒca vinodetuÑ 
okÈsaÑ na lacchÈmi, bhavissanti vattÈro ‘kiÑ Œnando DasabalaÑ upaÔÔhÈti. 
Ettakampissa BhagavÈ anuggahaÑ na karotÊ’ti. Bhagavato ca parammukhÈ 
maÑ pucchissanti ‘ayaÑ Èvuso Œnanda gÈthÈ, idaÑ suttaÑ, idaÑ jÈtakaÑ 
kattha desitan’ti. SacÈhaÑ taÑ na sampÈdayissÈmi1, bhavissanti vattÈro 
‘ettakampi Èvuso na jÈnÈsi, kasmÈ tvaÑ chÈyÈ viya BhagavantaÑ avijahanto 
dÊgharattaÑ vicarasÊ’ti. TenÈhaÑ parammukhÈ desitassapi dhammassa-una 
kathanaÑ icchÈmÊ”ti. ImÈ catasso ÈyÈcanÈ yÈci. BhagavÈpissa adÈsi. 

 EvaÑ ime aÔÔha vare gahetvÈ nibaddhupaÔÔhÈko ahosi. Tasseva 
ÔhÈnantarassa atthÈya kappasatasahassaÑ p|ritÈnaÑ pÈramÊnaÑ phalaÑ 
pÈpuÓi. So upaÔÔhÈkaÔÔhÈnaÑ laddhadivasato paÔÔhÈya Dasabalassa 
duvidhena udakena tividhena dantakaÔÔhena hatthapÈdaparikammena 
piÔÔhiparikammena GandhakuÔipariveÓasammajjanenÈti evamÈdÊhi kiccehi 
upaÔÔhahanto “imÈya nÈma velÈya Satthu imaÑ nÈma laddhuÑ vaÔÔati, idaÑ 
nÈma kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti divasabhÈgaÑ santikÈvacaro hutvÈ 
rattibhÈgasamanantare daÓÉadÊpikaÑ gahetvÈ ekarattiÑ 
GandhakuÔipariveÓaÑ nava vÈre anupariyÈyati. EvaÒhissa ahosi “sace me 
thinamiddhaÑ okkameyya, Dasabale pakkosante paÔivacanaÑ dÈtuÑ na 
sakkuÓeyyan”ti. TasmÈ sabbarattiÑ daÓÉadÊpikaÑ hatthena na muÒcati. 
IdamettakaÑ vatthu. AparabhÈge pana SatthÈ Jetavane viharanto 
anekapariyÈyena DhammabhaÓÉÈgÈrika-Ènandattherassa vaÓÓaÑ kathetvÈ 
theraÑ imasmiÑ sÈsane bahussutÈnaÑ satimantÈnaÑ gatimantÈnaÑ 
dhitimantÈnaÑ upaÔÔhÈkÈnaÒca bhikkh|naÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

Uruvelakassapattheravatthu 

 224. Dutiye mahÈparisÈnanti mahÈparivÈrÈnaÑ Uruvelakassapo aggoti 
dasseti. AÒÒesaÒhi therÈnaÑ kaÒci kÈlaÑ parivÈro mahÈ hoti 
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kaÒci kÈlaÑ appo, imassa pana therassa dvÊhi bhÈtikehi saddhiÑ ekaÑ 
samaÓasahassaÑ nibaddhaparivÈrova ahosi. Tesu ekekasmiÑ ekekaÑ 
pabbÈjente dve samaÓasahassÈni honti, dve dve pabbÈjente tÊÓi sahassÈni 
honti. TasmÈ so mahÈparivÈrÈnaÑ aggo nÈma jÈto. Kassapoti panassa 
gottaÑ. UruvelÈyaÑ pabbajitattÈ Uruvelakassapoti paÒÒÈyittha. 

 Tassa paÒhakamme ayamanupubbikathÈ–ayampi hi 
PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatÊnagare kulagehe paÔisandhiÑ gahetvÈ 
vayappatto Satthu dhammakathaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ 
mahÈparisÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ “mayÈpi anÈgate evar|pena 
bhavituÑ vaÔÔatÊ”ti sattÈhaÑ Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa 
mahÈdÈnaÑ datvÈ ticÊvarena acchÈdetvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ mahÈparisÈnaÑ 
aggabhÈvatthaÑ patthanaÑ akÈsi. SatthÈ anantarÈyaÑ disvÈ “anÈgate 
Gotamabuddhassa sÈsane mahÈparisÈnaÑ aggo bhavissasÊ”ti byÈkaritvÈ 
pakkÈmi. 

 Sopi kulaputto yÈvajÊvaÑ kalyÈÓakammaÑ katvÈ devamanussesu 
saÑsaranto ito dvenavutikappamatthake1 Phussabuddhassa 
vemÈtikakaniÔÔhabhÈtÈ hutvÈ nibbatto, pitÈ MahindarÈjÈ nÈma. Apare 
panassa dve kaniÔÔhabhÈtaro ahesuÑ. EvaÑ te tayo bhÈtaro visuÑ visuÑ 
ÔhÈnantaraÑ labhiÑsu. Te heÔÔhÈ vuttanayeneva kupitaÑ paccantaÑ 
v|pasametvÈ pitu santikÈ varaÑ labhitvÈ “temÈsaÑ DasabalaÑ 
paÔijaggissÈmÈ”ti varaÑ gaÓhiÑsu. Atha nesaÑ etadahosi “amhehi 
DasabalaÑ paÔijaggantehi anucchavikaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti ekaÑ amaccaÑ 
uppÈdakaÔÔhÈne ÔhapetvÈ ekaÑ ÈyavayajÈnanakaÑ katvÈ ekaÑ 
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa parivesakaÔÔhÈne ÔhapetvÈ attanÈ 
dasa sÊlÈni samÈdÈya temÈsaÑ sikkhÈpadÈni rakkhiÑsu. Te tayo amaccÈ 
heÔÔhÈ vuttanayeneva imasmiÑ BuddhuppÈde BimbisÈravisÈkharaÔÔhapÈlÈ 
jÈtÈ. 

 Te pana rÈjakumÈrÈ vutthavasse Dasabale sahatthÈ BuddhappamukhaÑ 
bhikkhusaÑghaÑ paccayap|jÈya p|jetvÈ yÈvajÊvaÑ kalyÈÓakammaÑ katvÈ 
amhÈkaÑ Dasabalassa nibbattito puretarameva brÈhmaÓakule nibbattitvÈ 
attano 
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gottavasena tayopi janÈ KassapÈ eva nÈma jÈtÈ. Te vayappattÈ tayo vede 
uggaÓhiÑsu. TesaÑ jeÔÔhabhÈtikassa paÒca mÈÓavakasatÈni parivÈro ahosi, 
majjhimassa tÊÓi, kaniÔÔhassa dve. Te attano ganthe sÈraÑ olokentÈ 
diÔÔhadhammikameva passiÑsu, na samparÈyikaÑ. Atha nesaÑ jeÔÔhabhÈtÈ 
attano parivÈrena saddhiÑ UruvelaÑ gantvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ 
Uruvelakassapo nÈma jÈto, MahÈga~gÈnadÊva~ke pabbajito NadÊkassapo 
nÈma jÈto, GayÈsÊse pabbajito GayÈkassapo nÈma jÈto. 

 EvaÑ tesu isipabbajjaÑ pabbajitvÈ tattha vasantesu bah|naÑ divasÈnaÑ 
accayena amhÈkaÑ bodhisatto mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhamitvÈ 
paÔividdha1 sabbaÒÒutaÒÒÈÓo anukkamena dhammacakkaÑ pavattetvÈ 
paÒcavaggiye there arahatte patiÔÔhÈpetvÈ YasadÈrakappamukhe 
paÒcapaÒÒÈsa sahÈyakepi vinetvÈ saÔÔhi arahante “caratha bhikkhave 
cÈrikan”ti bahujanahitÈya cÈrikaÑ pesetvÈ Bhaddavaggiye vinetvÈ 
Uruvelakassapassa hetuÑ disvÈ “mayi gate tayo bhÈtikÈ saparivÈrÈ 
arahattaÑ pÈpuÓissantÊ”ti ÒatvÈ ekako adutiyo Uruvelakassapassa 
vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ vasanatthÈya agyÈgÈraÑ yÈcitvÈ tattha kataÑ 
nÈgadamanaÑ ÈdiÑ katvÈ aÉÉhuÉÉhasahassehi pÈÔihÈriyehi 
UruvelakassapaÑ saparivÈraÑ vinetvÈ pabbÈjesi. Tassa pabbajitabhÈvaÑ 
ÒatvÈ itarepi dve bhÈtaro saparivÈrÈ ÈgantvÈ pabbajiÑsu, sabbepi 
ehibhikkh| iddhimayapattacÊvaradharÈ ahesuÑ. 

 SatthÈ taÑ samaÓasahassaÑ ÈdÈya GayÈsÊsaÑ gantvÈ piÔÔhipÈsÈÓe 
nisinno “kathaÑr|pÈ nu kho etesaÑ dhammadesanÈ sappÈyÈ”ti olokento 
“ime aggiÑ paricarantÈ vicariÑsu, imesaÑ tayo bhave ÈdittÈgÈrasadise 
katvÈ dassetuÑ vaÔÔatÊ”ti ŒdittapariyÈyasuttaÑ2 desesi. DesanÈpariyosÈne 
sabbeva arahattaÑ pattÈ. SatthÈ tehi parivuto pubbe BimbisÈraraÒÒo 
dinnapaÔiÒÒattÈ RÈjagahanagare LaÔÔhivanuyyÈnaÑ agamÈsi. RÈjÈ 
Dasabalassa ÈgatabhÈvaÑ sutvÈ dvÈdasanahutehi brÈhmaÓagahapatikehi 
saddhiÑ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. SatthÈ 
sabbÈvantaÑ parisaÑ oloketvÈ mahÈjanaÑ Uruvelakassapassa nipaccakÈraÑ 
karontaÑ disvÈ “ime mayhaÑ vÈ Kassapassa 
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vÈ mahantabhÈvaÑ na jÈnanti, savitakkÈ ca nÈma desanaÑ sampaÔicchituÑ 
na sakkontÊ”ti cintetvÈ “Kassapa tuyhaÑ upaÔÔhÈkÈnaÑ vitakkaÑ chindÈ”ti 
therassa saÒÒaÑ adÈsi. Thero Satthu vacanaÑ sampaÔicchitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ 
SatthÈraÑ paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ tÈlappamÈÓaÑ ÈkÈsaÑ uppatitvÈ 
iddhivikubbanaÑ dassetvÈ “SatthÈ me bhante BhagavÈ, sÈvakohamasmi, 
SatthÈ me bhante BhagavÈ, sÈvakohamasmÊ”ti vatvÈ oruyha Dasabalassa 
pÈde vandi, etenupÈyena sattame vÈre sattatÈlappamÈÓaÑ ÈkÈsaÑ 
abbhuggantvÈ puna ÈgantvÈ Dasabalassa pÈde vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. 

 TasmiÑ kÈle mahÈjano “ayaÑ loke mahÈsamaÓo”ti Satthari nibbitakko 
jÈto, athassa SatthÈ dhammaÑ desesi. DesanÈpariyosÈne rÈjÈ 
ekÈdasanahutehi brÈhmaÓagahapatikehi saddhiÑ sotÈpattiphale patiÔÔhito, 
ekanahutaÑ upÈsakattaÑ paÔivedesi. Tepi Uruvelakassapassa parivÈrÈ 
sahassamattÈ bhikkh| attano Èsevanavasena cintesuÑ “amhÈkaÑ 
pabbajitakiccaÑ matthakaÑ pattaÑ, bahi gantvÈ kiÑ karissÈmÈ”ti 
UruvelakassapattheraÑyeva parivÈretvÈ vicariÑsu. Tesu ekekasmiÑ 
ekekaÑ nissitakaÑ gaÓhante dve sahassÈni honti, dve dve gaÓhante tÊÓi 
sahassÈni honti. Tato paÔÔhÈya yattakÈ tesaÑ nissitakÈ, tattake kathetuÑ 
vaÔÔatÊti. Idamettha vatthu1. AparabhÈge pana SatthÈ Jetavane viharanto 
theraÑ mahÈparisÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

KÈÄudÈyittheravatthu 

 225. Tatiye kulappasÈdakÈnanti kulaÑ pasÈdentÈnaÑ. AyaÑ hi thero 
adiÔÔhabuddhadassanaÑyeva SuddhodanamahÈrÈjassa nivesanaÑ pasÈdesi, 
tasmÈ kulappasÈdakÈnaÑ aggo nÈma jÈto. 

 Tassa paÒhakamme ayamanupubbikathÈ–ayampi hi 
PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatÊnagare kulagehe nibbatto Satthu 
dhammadesanaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ kulappasÈdakÈnaÑ 
aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ 
patthesi. So yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ 
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devamanussesu saÑsaranto amhÈkaÑ bodhisattassa mÈtukucchiyaÑ 
paÔisandhiggahaÓadivase KapilavatthusmiÑyeva amaccagehe paÔisandhiÑ 
gaÓhi. JÈtadivase bodhisattena saddhiÑyeva jÈtoti taÑdivasaÑyeva taÑ 
duk|lacumbuÔake1 nipajjÈpetvÈ bodhisattassa upaÔÔhÈnatthÈya nayiÑsu. 
Bodhisattena hi saddhiÑ Bodhirukkho RÈhulamÈtÈ catasso nidhikumbhiyo 
ÈrohaniyahatthÊ KaÓÉako2 Channo KÈÄudÈyÊti ime satta ekadivase jÈtattÈ 
sahajÈtÈ nÈma ahesuÑ. Athassa nÈmaggahaÓadivase sakalanagarassa 
udaggacittadivase jÈtoti UdÈyÊtveva nÈmaÑ akaÑsu. ThokaÑ kÈÄadhÈtukattÈ 
pana KÈÄudÈyÊ nÈma jÈto. So bodhisattena saddhiÑ kumÈrakÊÄaÑ kÊÄanto 
vuddhiÑ agamÈsi. 

 AparabhÈge bodhisatto mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhamitvÈ 
anukkamena sabbaÒÒutaÑ patvÈ pavattitavaradhammacakko lokÈnuggahaÑ 
karonto RÈjagahaÑ upanissÈya viharati. TasmiÑ samaye 
SuddhodanamahÈrÈjÈ “SiddhatthakumÈro abhisambodhiÑ patvÈ RÈjagahaÑ 
upanissÈya VeÄuvane viharatÊ”ti sutvÈ purisasahassaparivÈraÑ ekaÑ 
amaccaÑ “puttaÑ me idha ÈnehÊ”ti pesesi. So saÔÔhiyojanamaggaÑ gantvÈ 
Dasabalassa catuparisamajjhe nisÊditvÈ dhammadesanÈvelÈya vihÈraÑ 
pÈvisi. So “tiÔÔhatu tÈva raÒÒÈ pahitasÈsanan”ti parisapariyante Ôhito Satthu 
dhammadesanaÑ sutvÈ yathÈÔhitova saddhiÑ purisasahassehi arahattaÑ 
pÈpuÓi. Atha nesaÑ SatthÈ “etha bhikkhavo”ti hatthaÑ pasÈresi, sabbe 
taÑkhaÓaÑyeva iddhimayapattacÊvaradharÈ vassasaÔÔhikattherÈ viya 
ahesuÑ. ArahattaÑ pattakÈlato paÔÔhÈya pana ariyÈ nÈma majjhattÈva hontÊti 
raÒÒÈ pahitasÈsanaÑ Dasabalassa na kathesi. RÈjÈ “neva gato Ègacchati, na 
sÈsanaÑ suyyatÊ”ti “ehi tÈta tvaÑ gacchÈ”ti teneva niyÈmena aÒÒaÑ 
amaccaÑ pesesi. Sopi gantvÈ purimanayeneva saddhiÑ parisÈya arahattaÑ 
patvÈ tuÓhÊ ahosi. EvaÑ navahi amaccehi saddhiÑ nava purisasahassÈni 
pesesi. Sabbe attano kiccaÑ niÔÔhÈpetvÈ tuÓhÊ ahesuÑ. 

 Atha rÈjÈ cintesi “ettakÈ janÈ mayi sinehÈbhÈvena Dasabalassa 
idhÈgamanatthÈya na kiÒci kathayiÑsu, aÒÒe gantvÈpi DasabalaÑ 
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ÈnetuÑ na sakkhissanti. MayhaÑ kho pana putto UdÈyÊ Dasabalena saddhiÑ 
ekavayo sahapaÑsukÊÄiko, mayi cassa sineho atthÊ”ti KÈÄudÈyiÑ 
pakkosÈpetvÈ “tÈta purisasahassaparivÈro gantvÈ DasabalaÑ ÈnehÊ”ti Èha. 
PaÔhamaÑ gatapurisÈ viya pabbajituÑ labhanto ÈnessÈmi devÈti. YaÑkiÒci 
katvÈ mama puttaÑ dassehÊti. “SÈdhu devÈ”ti raÒÒo sÈsanaÑ ÈdÈya 
RÈjagahaÑ gantvÈ Satthu dhammadesanÈvelÈya parisapariyante Ôhito 
dhammaÑ sutvÈ saparivÈro arahattaphalaÑ patvÈ ehibhikkhubhÈve 
patiÔÔhÈsi. Tato cintesi “na tÈva Dasabalassa kulanagaraÑ gantuÑ esa kÈlo, 
vasantasamaye1 supupphitesu vanasaÓÉesu haritatiÓasaÒchannÈya pathaviyÈ 
esa kÈlo bhavissatÊ”ti kÈlaÑ paÔimÈnento tassa kÈlassa ÈgatabhÈvaÑ ÒatvÈ– 

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

saÔÔhimattÈhi gÈthÈhi Dasabalassa kulanagaraÑ gamanatthÈya 
gamanavaÓÓaÑ vaÓÓesi. SatthÈ “UdÈyÊ gamanavaÓÓaÑ katheti, 
KapilavatthunagaraÑ gantuÑ esa kÈlo”ti vÊsatisahassabhikkhuparivÈro 
aturitagamanena cÈrikaÑ nikkhami. 

 UdÈyitthero Satthu nikkhantabhÈvaÑ ÒatvÈ “pitu mahÈrÈjassa saÒÒaÑ 
dÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti vehÈsaÑ abbhuggantvÈ raÒÒo nivesane pÈturahosi. 
SuddhodanamahÈrÈjÈ theraÑ disvÈ tuÔÔhacitto mahÈrahe palla~ke 
nisÊdÈpetvÈ attano paÔiyÈditassa nÈnaggarasabhojanassa pattaÑ p|retvÈ 
adÈsi. Thero uÔÔhÈya gamanÈkappaÑ2 dassesi. NisÊditvÈva bhuÒja tÈtÈti. 
Satthu santikaÑ gantvÈ bhuÒjissÈmi mahÈrÈjÈti. KahaÑ pana tÈta SatthÈti. 
VÊsatisahassabhikkhuparivÈro tumhÈkaÑ dassanatthÈya cÈrikaÑ nikkhanto 
mahÈrÈjÈti. Tumhe imaÑ piÓÉapÈtaÑ paribhuÒjitvÈ yÈva mama putto imaÑ 
nagaraÑ sampÈpuÓÈti, tÈvassa itova piÓÉapÈtaÑ harathÈti. Thero 
bhattakiccaÑ katvÈ Dasabalassa ÈharitabbaÑ bhattaÑ gahetvÈ 
dhammakathaÑ kathetvÈ Dasabalassa adassaneneva sakalarÈjanivesanaÑ 
saddhÈpaÔilÈbhaÑ labhÈpetvÈ sabbesaÑ passantÈnaÒÒeva pattaÑ 
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ÈkÈse vissajjetvÈ sayampi vehÈsaÑ abbhuggantvÈ piÓÉapÈtaÑ ÈdÈya Satthu 
hatthe Ôhapesi, SatthÈ taÑ piÓÉapÈtaÑ paribhuÒji. Thero 
saÔÔhiyojanamaggaÑ yojanaparamaÑ1 gacchantassa Satthuno divase divase 
rÈjagehato bhattaÑ ÈharitvÈ adÈsi. EvaÑ vatthu veditabbaÑ. Atha2 
aparabhÈge SatthÈ “mayhaÑ pitu mahÈrÈjassa sakalanivesanaÑ pasÈdesÊ”ti 
theraÑ kulappasÈdakÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

BÈkulattheravatthu 

 226. Catutthe appÈbÈdhÈnanti nirÈbÈdhÈnaÑ. BÈkuloti3 dvÊsu kulesu 
vaÉÉhitattÈ evaÑladdhanÈmo thero. 

 Tassa paÒhakamme ayamanupubbikathÈ–ayaÑ kira atÊte ito 
kappasatasahassÈdhike asa~khyeyyamatthake Anomadassidasabalassa 
nibbattito puretarameva brÈhmaÓakule paÔisandhiÑ gaÓhitvÈ vayaÑ 
Ègamma uggahitavedo vedattaye sÈraÑ apassanto “samparÈyikatthaÑ 
gavesissÈmÊ”ti pabbatapÈde isipabbajjaÑ pabbajitvÈ paÒcÈbhiÒÒÈ-
aÔÔhasamÈpattilÈbhÊ hutvÈ jhÈnakÊÄitÈya4 vÊtinÈmesi. TasmiÑ samaye 
AnomadassÊ bodhisatto sabbaÒÒutaÑ5 patvÈ ariyagaÓaparivuto cÈrikaÑ 
carati. TÈpaso “tÊÓi ratanÈni upannÈnÊ”ti sutvÈ Satthu santikaÑ gantvÈ 
dhammaÑ sutvÈ desanÈpariyosÈne saraÓesu patiÔÔhito, attano ÔhÈnaÑ pana 
vijahituÑ nÈsakkhi. So kÈlena kÈlaÑ Satthu dassanÈya ceva gacchati, 
dhammaÒca suÓÈti. 

 AthekasmiÑ samaye TathÈgatassa udaravÈto uppajji. TÈpaso Satthu 
dassanatthÈya Ègato “SatthÈ gilÈno”ti sutvÈ “ko bhante ÈbÈdho”ti. 
“UdaravÈto”ti vutte “ayaÑ kÈlo mayhaÑ puÒÒaÑ kÈtun”ti pabbatapÈdaÑ 
gantvÈ nÈnÈvidhÈni bhesajjÈni samodhÈnetvÈ “idaÑ bhesajjaÑ Satthu 
upanethÈ”ti upaÔÔhÈkattherassa adÈsi. Saha bhesajjassa upayogena udaravÈto 
paÔippassambhi. So Satthu phÈsukakÈle gantvÈ evamÈha “bhante yadidaÑ 
mama bhesajjena TathÈgatassa phÈsukaÑ jÈtaÑ, tassa me nissandena 
nibbattanibbattabhave gadd|hanamattampi6 
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sarÊre byÈdhi nÈma mÈ hot|”ti. Idamassa tasmiÑ attabhÈve 
kalyÈÓakammaÑ. 

 So tato cuto brahmaloke nibbattitvÈ ekaÑ asa~khyeyyaÑ 
devamanussesu saÑsaranto PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatÊnagare 
kulagehe paÔisandhiÑ gahetvÈ SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ appÈbÈdhÈnaÑ 
aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ 
patthesi. So yÈvatÈyukaÑ kusalaÑ katvÈ devamanussesu saÑsaranto 
VipassÊdasabalassa nibbattito puretarameva BandhumatÊnagare 
brÈhmaÓakule nibbatto purimanayeneva isipabbajjaÑ pabbajitvÈ jhÈnalÈbhÊ 
hutvÈ pabbatapÈde vasati. 

 VipassÊbodhisattopi sabbaÒÒutaÑ patvÈ aÔÔhasaÔÔhibhikkhusata-
sahassaparivÈro BandhumatÊnagaraÑ upanissÈya pitu mahÈrÈjassa sa~gahaÑ 
karonto kheme migadÈye viharati. AthÈyaÑ tÈpaso Dasabalassa loke 
nibbattabhÈvaÑ ÒatvÈ ÈgantvÈ Satthu dhammakathaÑ sutvÈ saraÓesu 
patiÔÔhÈsi, attano pabbajjaÑ jahituÑ nÈsakkhi, kÈlena kÈlaÑ pana Satthu 
upaÔÔhÈnaÑ gacchati. 

 AthekasmiÑ samaye ÔhapetvÈ SatthÈraÒceva dve aggasÈvake ca 
Himavati pupphitÈnaÑ visarukkhÈnaÑ vÈtasamphassena sesabhikkh|naÑ 
matthakarogo nÈma udapÈdi. TÈpaso Satthu upaÔÔhÈnaÑ Ègato bhikkh| 
sasÊsaÑ pÈrupitvÈ nipanne disvÈ “kiÑ bhante bhikkhusaÑghassa 
aphÈsukan”ti pucchi. Bhikkh|naÑ tiÓapupphakarogo1 Èvusoti. TÈpaso 
cintesi “ayaÑ kÈlo mayhaÑ bhikkhusaÑghassa kÈyaveyyÈvatikakammaÑ 
katvÈ puÒÒaÑ nibbattetun”ti attano ÈnubhÈvena nÈnÈvidhÈni bhesajjÈni 
saÑkaÉÉhitvÈ yojetvÈ adÈsi. Sabbabhikkh|naÑ rogo taÑkhaÓaÑyeva 
v|pasanto. 

 So yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ brahmaloke nibbattitvÈ ekanavutikappe 
devamanussesu saÑsaranto KassapabuddhakÈle BÈrÈÓasiyaÑ kulagehe 
nibbatto gharÈvÈsaÑ vasanto “mayhaÑ vasanagehaÑ dubbalaÑ, paccantaÑ 
gantvÈ dabbasambhÈraÑ ÈharitvÈ gehaÑ karissÈmÊ”ti vaÉÉhakÊhi saddhiÑ 
gacchanto antarÈmagge ekaÑ jiÓÓaÑ mahÈvihÈraÑ disvÈ “tiÔÔhatu tÈva 
mayhaÑ gehakammaÑ, na taÑ mayÈ saddhiÑ gamissati, yaÑkiÒci katvÈ 
pana saddhiÑ gamanakammameva puretaraÑ 
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kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti teheva vaÉÉhakÊhi dabbasambhÈraÑ gÈhÈpetvÈ tasmiÑ 
vihÈre uposathÈgÈraÑ kÈresi, bhojanasÈlaÑ aggisÈlaÑ dÊghaca~kamaÑ 
jantÈgharaÑ kappiyakuÔiÑ vaccakuÔiÑ ÈrogyasÈlaÑ kÈresi, yaÑkiÒci 
bhikkhusaÑghassa upabhogaparibhogaÑ bhesajjaÑ nÈma sabbaÑ 
paÔiyÈdetvÈ Ôhapesi. 

 So yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ ekaÑ BuddhantaraÑ devamanussesu 
saÑsaranto amhÈkaÑ Dasabalassa nibbattito puretarameva KosambiyaÑ 
seÔÔhigehe paÔisandhiÑ gaÓhi. Tassa paÔisandhiggahaÓadivasato paÔÔhÈya taÑ 
seÔÔhikulaÑ lÈbhaggayasaggappattaÑ ahosi. Athassa mÈtÈ puttaÑ vijÈyitvÈ 
cintesi “ayaÑ dÈrako puÒÒavÈ katÈdhikÈro1, yattakaÑ kÈlaÑ arogo 
dÊghÈyuko hutvÈ tiÔÔhati, tattakaÑ amhÈkaÑ sampattidÈyako bhavissati. 
JÈtadivaseyeva MahÈyamunÈya nhÈtadÈrakÈ2 nirogÈ hontÊ”ti nhÈpanatthÈya 
naÑ pesesi. “PaÒcame divase sÊsaÑ3 nhÈpetvÈ nadÊkÊÄanatthÈya naÑ 
pesesÊ”ti MajjhimabhÈÓakÈ. Tattha dhÈtiyÈ4 dÈrakaÑ 
nimujjanummujjanavasena kÊÄÈpentiyÈ5 eko macchodÈrakaÑ disvÈ 
“bhakkho me ayan”ti maÒÒamÈno mukhaÑ vivaritvÈ upagato. DhÈtÊ 
dÈrakaÑ chaÉÉetvÈ palÈtÈ, maccho taÑ gili. PuÒÒavÈ satto dukkhaÑ na 
pÈpuÓi, sayanagabbhaÑ pavisitvÈ nipanno viya ahosi. Maccho dÈrakassa 
tejena tattaphÈlaÑ6 gilitvÈ ÉayhamÈno viya vegena tiÑsayojanaÑ gantvÈ 
BÈrÈÓasinagaravÈsino macchabandhassa jÈlaÑ pÈvisi. MahÈmacchÈ nÈma 
jÈlena baddhÈ mÈriyamÈnÈva maranti, ayaÑ pana dÈrakassa tejena jÈlato 
nÊhaÔamattova mato. MacchabandhÈ ca mahÈmacchaÑ7 labhitvÈ phÈletvÈ 
vikkiÓanti, taÑ pana dÈrakassa ÈnubhÈvena aphÈletvÈ sakalameva kÈjena 
haritvÈ “sahassena demÈ”ti vadantÈ nagare vicariÑsu, koci na gaÓhÈti. 

 TasmiÑ pana nagare aputtakaÑ asÊtikoÔivibhavaÑ seÔÔhikulaÑ atthi, 
tassa dvÈram|laÑ patvÈ “kiÑ gahetvÈ dethÈ”ti vuttÈ “kahÈpaÓan”ti ÈhaÑsu. 
Tehi kahÈpaÓaÑ datvÈ gahito. SeÔÔhibhariyÈpi aÒÒesu divasesu macche na 
keÄÈyati, taÑdivasaÑ pana macchaÑ phalake ÔhapetvÈ sayameva phÈlesi. 
MacchaÒca nÈma kucchito phÈlenti, sÈ pana piÔÔhito 
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phÈlentÊ macchakucchiyaÑ suvaÓÓavaÓÓaÑ dÈrakaÑ disvÈ 
“macchakucchiyaÑ me putto laddho”ti nÈdaÑ naditvÈ dÈrakaÑ ÈdÈya 
sÈmikassa santikaÑ agamÈsi. SeÔÔhi tÈvadeva bheriÑ carÈpetvÈ 
dÈrakamÈdÈya raÒÒo santikaÑ gantvÈ “macchakucchiyaÑ me deva dÈrako 
laddho, kiÑ karomÈ”ti Èha. PuÒÒavÈ esa, yo macchakucchiyaÑ arogo vasi, 
posehi nanti. 

 Assosi kho itaraÑ kulaÑ “BÈrÈÓasiyaÑ kira ekaÑ seÔÔhikulaÑ 
macchakucchiyaÑ dÈrakaÑ labhÊ”ti. Te tattha agamaÑsu. Athassa mÈtÈ 
dÈrakaÑ ala~karitvÈ kÊÄÈpiyamÈnaÑ disvÈ “manÈpo vatÈyaÑ dÈrako”ti 
gahetvÈ pakatiÑ1 Ècikkhi. ItarÈ “mayhaÑ putto”ti Èha. KahaÑ te laddhoti. 
Macchakucchiyanti. Na tuyhaÑ putto, mayhaÑ puttoti. KahaÑ te laddhoti. 
MayÈ dasa mÈse kucchiyÈ dhÈrito, atha naÑ nadiyÈ 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 
vakkayakanÈdÊni bahi katvÈ gaÓhantÈ nÈma natthÊti macchakucchiyaÑ 
laddhattÈ ayampi amÈtÈ kÈtuÑ na sakkÈ, dÈrako ubhinnampi kulÈnaÑ 
dÈyÈdo hot|”ti. Tato paÔÔhÈya dvepi kulÈni ativiya lÈbhaggayasaggappattÈni 
ahesuÑ. Tassa dvÊhi kulehi vaÉÉhitattÈ BÈkulakumÈroti nÈmaÑ kariÑsu. 

 Tassa viÒÒutaÑ pattassa dvÊsupi nagaresu tayo tayo pÈsÈde kÈretvÈ 
nÈÔakÈni paccupaÔÔhapesuÑ. EkekasmiÑ nagare cattÈro cattÈro mÈse vasati, 
ekasmiÑ nagare cattÈro mÈse vutthassa sa~ghÈÔanÈvÈsu maÓÉapaÑ kÈretvÈ 
tattha naÑ saddhiÑ nÈÔakehi Èropenti. So sampattiÑ anubhavamÈno cat|hi 
mÈsehi itaraÑ nagaraÑ gacchati. TaÑnagaravÈsÊni nÈÔakÈni “dvÊhi mÈsehi 
upaÉÉhamaggaÑ Ègato bhavissatÊ”ti paccuggantvÈ taÑ parivÈretvÈ dvÊhi 
mÈsehi attano nagaraÑ nenti, itarÈni nÈÔakÈni nivattitvÈ attano nagarameva 
gacchanti. Tattha cattÈro mÈse vasitvÈ teneva niyÈmena puna itaraÑ 
nagaraÑ gacchati. Evamassa sampattiÑ anubhavantassa asÊti vassÈni 
paripuÓÓÈni. 
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 TasmiÑ samaye amhÈkaÑ bodhisatto sabbaÒÒutaÑ patvÈ 
pavattitavaradhammacakko anukkamena cÈrikaÑ caramÈno KosambiÑ 
pÈpuÓi, BÈrÈÓasinti majjhimabhÈÓakÈ. BÈkulo seÔÔhipi kho “Dasabalo 
Ègato”ti sutvÈ bahuÑ gandhamÈlaÑ ÈdÈya Satthu santikaÑ gantvÈ 
dhammakathaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbaji. So sattÈhameva puthujjano 
hutvÈ aÔÔhame aruÓe saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. Athassa dvÊsu 
nagaresu gihikÈle paricÈrikamÈtugÈmÈ1 attano kulagharÈni ÈgantvÈ tattha 
vasamÈnÈ cÊvarÈni katvÈ pahiÓiÑsu. Thero ekaÑ addhamÈsaÑ 
KosambivÈsikehi pahitaÑ cÊvaraÑ bhuÒjati, ekaÑ addhamÈsaÑ 
BÈrÈÓasivÈsikehÊti. Eteneva niyÈmena dvÊsupi nagaresu yaÑ yaÑ uttamaÑ, 
taÑ taÑ therasseva Èhariyati. Therassa asÊti vassÈni agÈramajjhe vasantassa 
dvÊha~gulehi gandhapiÓÉaÑ gahetvÈ upasi~ghanamattampi kÈlaÑ na koci 
ÈbÈdho nÈma ahosi. AsÊtime vasse sukheneva pabbajjaÑ upagato. 
PabbajitassÈpissa appamattakopi ÈbÈdho vÈ cat|hi paccayehi vekallaÑ vÈ 
nÈhosi. So pacchime kÈle parinibbÈnasamayepi purÈÓagihisahÈyakassa 
Acelakassapassa attano kÈyikacetasikasukhadÊpanavaseneva sakalaÑ 
BÈkulasuttaÑ2 kathetvÈ anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ parinibbÈyi. EvaÑ 
aÔÔhuppatti samuÔÔhitÈ3. SatthÈ pana therassa dharamÈnakÈleyeva there yathÈ 
paÔipÈÔiyÈ ÔhÈnantare Ôhapento BÈkulattheraÑ imasmiÑ sÈsane 
appÈbÈdhÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

Sobhitattheravatthu 

 227. PaÒcame pubbenivÈsaÑ anussarantÈnanti pubbe 
nivutthakkhandhasantÈnaÑ anussaraÓasamatthÈnaÑ Sobhitatthero aggoti 
dasseti. So kira pubbenivÈsaÑ anupaÔipÈÔiyÈ anussaramÈno paÒca 
kappasatÈni asaÒÒibhave acittakapaÔisandhiÑ nayato aggahesi ÈkÈse padaÑ 
dassento viya. TasmÈ pubbenivÈsaÑ anussarantÈnaÑ aggo nÈma jÈto. 

 Tassa paÒhakamme ayamanupubbikathÈ–ayampi kira 
PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatÊnagare kulagehe paÔisandhiÑ gaÓhitvÈ 
vayappatto Satthu dhammadesanaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ 
pubbenivÈsaÒÈÓalÈbhÊnaÑ 
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bhikkh|naÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ 
ÔhÈnantaraÑ patthesi. So yÈvajÊvaÑ kusalakammaÑ katvÈ devamanussesu 
saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ brÈhmaÓakule nibbatti, 
Sobhitotissa nÈmaÑ akaÑsu. 

 So aparena samayena Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho 
pabbajitvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ patvÈ pubbenivÈsaÒÈÓe 
ciÓÓavasÊ ahosi. So anupaÔipÈÔiyÈ attano nibbattaÔÔhÈnaÑ anussaranto yÈva 
asaÒÒibhave acittakapaÔisandhi, tÈva paÔisandhiÑ addasa. Tato paraÑ 
antare1 paÒca kappasatÈni pavattiÑ adisvÈ avasÈne cutiÑ disvÈ “kiÑ 
nÈmetan”ti ÈvajjamÈno nayavasena “asaÒÒibhavo2 bhavissatÊ”ti niÔÔhaÑ 
agamÈsi. SatthÈ imaÑ kÈraÓaÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ theraÑ pubbenivÈsaÑ 
anussarantÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

UpÈlittheravatthu 

 228. ChaÔÔhe vinayadharÈnaÑ yadidaÑ UpÈlÊti vinayadharÈnaÑ 
bhikkh|naÑ UpÈlitthero aggoti dasseti. Thero kira TathÈgatasseva santike 
kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. 
TathÈgatasseva santike VinayapiÔakaÑ uggaÓhitvÈ BhÈrukacchakavatthuÑ3 
AjjukavatthuÑ4 KumÈrakassapavatthunti imÈni tÊÓi vatth|ni 
sabbaÒÒutaÒÒÈÓena saddhiÑ saÑsandetvÈ kathesi. TasmÈ vinayadharÈnaÑ 
aggo nÈma jÈto. 

 Tassa paÒhakamme ayamanupubbikathÈ–PadumuttarabuddhakÈle 
kiresa5 HaÑsavatiyaÑ kulaghare nibbatto ekadivasaÑ Satthu 
dhammakathaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ vinayadharÈnaÑ 
aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ 
patthesi. So yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ 
BuddhuppÈde kappakagehe paÔisandhiÑ gaÓhi, UpÈlidÈrakotissa nÈmaÑ 
akaÑsu. So vayappatto channaÑ khattiyÈnaÑ pasÈdhako hutvÈ TathÈgate 
Anupiyambavane viharante pabajjatthÈya nikkhamantehi tehi chahi 
khattiyehi saddhiÑ nikkhamitvÈ pabbaji. Tassa pabbajjÈvidhÈnaÑ PÈÄiyaÑ6 
Ègatameva. 
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 So pabbajitvÈ upasampanno SatthÈraÑ kammaÔÔhÈnaÑ kathÈpetvÈ 
“mayhaÑ bhante araÒÒavÈsaÑ anujÈnÈthÈ”ti Èha. Bhikkhu tava araÒÒe 
vasantassa ekameva dhuraÑ vaÉÉhissati, amhÈkaÑ pana santike vasantassa 
vipassanÈdhuraÒca1 ganthadhuraÒca parip|ressatÊti. Thero Satthu vacanaÑ 
sampaÔicchitvÈ vipassanÈya kammaÑ karonto nacirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. 
Atha naÑ SatthÈ sayameva sakalaÑ VinayapiÔakaÑ uggaÓhÈpesi. So 
aparabhÈge heÔÔhÈ vuttÈni tÊÓi vatth|ni vinicchini, SatthÈ ekekasmiÑ 
vinicchite sÈdhukÈraÑ datvÈ tayopi vinicchaye aÔÔhuppattiÑ katvÈ theraÑ 
vinayadharÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

Nandakattheravatthu 

 229. Sattame bhikkhunovÈdakÈnaÑ yadidaÑ Nandakoti ayaÑ hi thero 
dhammakathaÑ kathento ekasamodhÈne paÒca bhikkhunÊsatÈni arahattaÑ 
pÈpesi. TasmÈ bhikkhunovÈdakÈnaÑ aggo nÈma jÈto. 

 Tassa paÒhakamme ayamanupubbikathÈ–ayaÒhi 
PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatÊnagare kulagehe nibbatto Satthu 
dhammadesanaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ bhikkhunovÈdakÈnaÑ 
aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ 
patthesi. So yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ 
BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ kulagehe paÔisandhiÑ gahetvÈ vayappatto Satthu 
dhammadesanaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho Satthu santike pabbajitvÈ 
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi2, pubbenivÈsaÒÈÓe ca ciÓÓavasÊ 
ahosi. So cat|su parisÈsu sampattÈsu “sabbesaÑyeva manaÑ gahetvÈ 
kathetuÑ sakkotÊ”ti Dhammakathikanandako nÈma jÈto. TathÈgatopi kho 
RohiÓÊnadÊtÊre3 cumbuÔakakalahe4 nikkhamitvÈ pabbajitÈnaÑ paÒcannaÑ 
SÈkiyakumÈrasatÈnaÑ anabhiratiyÈ uppannÈya te bhikkh| ÈdÈya 
KuÓÈladahaÑ gantvÈ KuÓÈlajÈtakakathÈya5 nesaÑ saÑviggabhÈvaÑ ÒatvÈ 
catusaccakathaÑ kathetvÈ sotÈpattiphale patiÔÔhÈpesi. AparabhÈge 
MahÈsamayasuttaÑ6 kathetvÈ aggaphalaÑ arahattaÑ pÈpesi. TesaÑ 
therÈnaÑ purÈÓadutiyikÈ “amhe dÈni idha kiÑ karissÈmÈ”ti vatvÈ sabbÈva 
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ekacittÈ hutvÈ MahÈpajÈpatiÑ upasa~kamitvÈ pabbajjaÑ yÈciÑsu. TÈpi 
paÒcasatÈ theriyÈ santike pabbajjaÒca upasampadaÒca labhiÑsu. 
AtÊtÈnantarÈya pana jÈtiyÈ sabbÈva tÈ Nandakattherassa rÈjaputtabhÈve1 
Ôhitassa pÈdaparicÈrikÈ ahesuÑ. 

 Tena samayena SatthÈ “bhikkh| bhikkhuniyo ovadant|”ti Èha. Thero 
attano vÈre sampatte tÈsaÑ purimabhave attano pÈdaparicÈrikabhÈvaÑ 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 vissajjeti, sobhatÈyamÈyasmÈ orodhaparivuto’ti 
vattabbaÑ maÒÒeyyÈ”ti. TasmÈ sayaÑ agantvÈ aÒÒaÑ bhikkhuÑ pesesi. TÈ 
pana paÒcasatÈ bhikkhuniyo therasseva ovÈdaÑ paccÈsÊsanti. IminÈ 
kÈraÓena BhagavÈ “attano vÈre sampatte aÒÒaÑ apesetvÈ sayameva gantvÈ 
bhikkhunisaÑghaÑ ovadÈhÊ”ti theraÑ Èha. So Satthu kathaÑ paÔibÈhituÑ 
asakkonto attano vÈre sampatte cÈtuddase bhikkhunisaÑghassa ovÈdaÑ 
datvÈ sabbÈva tÈ bhikkhuniyo saÄÈyatanapaÔimaÓÉitÈya dhammadesanÈya2 
sotÈpattiphale patiÔÔhÈpesi. 

 TÈ bhikkhuniyo therassa dhammadesanÈya attamanÈ hutvÈ Satthu 
santikaÑ gantvÈ attano paÔividdhaguÓaÑ ÈrocesuÑ. SatthÈ “kasmiÑ nu kho 
dhammaÑ desente imÈ bhikkhuniyo uparimaggaphalÈni pÈpuÓeyyun”ti 
Èvajjento puna “taÑyeva Nandakassa dhammadesanaÑ sutvÈ paÒcasatÈpi 
etÈ arahattaÑ pÈpuÓissantÊ”ti disvÈ punadivasepi therasseva santikaÑ 
dhammassavanatthÈya pesesi. TÈ punadivase dhammaÑ sutvÈ sabbÈva 
arahattaÑ pattÈ. TaÑdivasaÑ BhagavÈ tÈsaÑ bhikkhunÊnaÑ attano santikaÑ 
ÈgatakÈle dhammadesanÈya saphalabhÈvaÑ ÒatvÈ “hiyyo Nandakassa 
dhammadesanÈ cÈtuddasiyaÑ candasadisÊ ahosi, ajja pannarasiyaÑ 
candasadisÊ”ti vatvÈ therassa sÈdhukÈraÑ datvÈ tadeva ca kÈraÓaÑ 
aÔÔhuppattiÑ katvÈ theraÑ bhikkhunovÈdakÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. RÈjattabhÈve (SÊ) 2. Ma 3. 314 piÔÔhe. 
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Nandattheravatthu 

 230. AÔÔhame indriyesu guttadvÈrÈnanti chasu indriyesu pihitadvÈrÈnaÑ 
Nandatthero aggoti dasseti. KiÒcÈpi hi SatthusÈvakÈ aguttadvÈrÈ nÈma 
natthi, Nandatthero pana dasasu disÈsu yaÑ yaÑ disaÑ oloketukÈmo hoti, 
na taÑ catusampajaÒÒavasena aparicchinditvÈ oloketi. TasmÈ indriyesu 
guttadvÈrÈnaÑ aggo nÈma jÈto. 

 Tassa paÒhakamme ayamanupubbikathÈ–ayampi hi 
PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatÊnagare kulagehe paÔisandhiÑ gahetvÈ 
vayappatto Satthu santike dhammaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ 
indriyesu guttadvÈrÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ adhikÈrakammaÑ 
katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthesi. So yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ 
devamanussesu saÑsaranto Kapilavatthupure MahÈpajÈpatigotamiyÈ 
kucchimhi paÔisandhiÑ gaÓhi. Athassa nÈmaggahaÓadivase ÒÈtisaÑghaÑ 
nandayanto tosento jÈtoti NandakumÈroteva nÈmaÑ akaÑsu. 

 MahÈsattopi sabbaÒÒutaÑ patvÈ pavattitavaradhammacakko 
lokÈnuggahaÑ karonto RÈjagahato KapilavatthupuraÑ gantvÈ 
paÔhamadassaneneva pitaraÑ sotÈpattiphale patiÔÔhÈpesi. Punadivase pitu 
nivesanaÑ gantvÈ RÈhulamÈtÈya ovÈdaÑ datvÈ sesajanassapi dhammaÑ 
kathesi. Punadivase NandakumÈrassa abhisekagehapavesana-
ÈvÈhama~galesu vattamÈnesu tassa nivesanaÑ gantvÈ kumÈraÑ pattaÑ 
gÈhÈpetvÈ pabbÈjetuÑ1 vihÈrÈbhimukho pÈyÈsi. NandakumÈraÑ 
abhisekama~galaÑ na tathÈ pÊÄesi, pattaÑ ÈdÈya gamanakÈle pana 
JanapadakalyÈÓÊ uparipÈsÈdavaragatÈ sÊhapaÒjaraÑ ugghÈÔetvÈ “tuvaÔaÑ 
kho ayyaputta ÈgaccheyyÈsÊ”ti yaÑ vÈcaÑ nicchÈresi. TaÑ sutvÈ 
gehasitachandarÈgavasena olokento panesa Satthari gÈravena yathÈruciyÈ 
nimittaÑ gahetuÑ nÈsakkhi, tenassa cittasantÈpo ahosi. Atha naÑ “imasmiÑ 
ÔhÈne nivattessati, imasmiÑ ÔhÈne nivattessatÊ”ti cintentameva SatthÈ 
vihÈraÑ netvÈ pabbÈjesi. Pabbajitopi2 paÔibÈhituÑ asakkonto tuÓhÊ ahosi. 
Pabbajitadivasato paÔÔhÈya pana JanapadakalyÈÓiyÈ vuttavacanameva sarati. 
Athassa sÈ ÈgantvÈ 
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 1. PabbajÈpetuÑ (Ka) 2. Pabbajantepi (SÊ) 
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avid|re ÔhitÈ viya ahosi. So anabhiratiyÈ pÊÄito thokaÑ ÔhÈnaÑ gacchati, 
tassa gumbaÑ vÈ gacchaÑ vÈ atikkamantasseva Dasabalo purato Ôhitako 
viya ahosi. So aggimhi pakkhittaÑ kukkuÔapattaÑ viya paÔinivattitvÈ attano 
vasanaÔÔhÈnameva pavisati. 

 SatthÈ cintesi “Nando ativiya pamatto viharati, anabhiratiÑ 
v|pasametuÑ na sakkoti, etassa cittanibbÈpanaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti. Tato naÑ 
Èha “ehi Nanda devacÈrikaÑ gacchissÈmÈ”ti. BhagavÈ kathÈhaÑ 
iddhimantehi gantabbaÔÔhÈnaÑ gamissÈmÊti. TvaÑ kevalaÑ gamanacittaÑ 
uppÈdehi, gantvÈ passissasÊti. So Dasabalassa ÈnubhÈvena TathÈgateneva 
saddhiÑ devacÈrikaÑ gantvÈ Sakkassa devaraÒÒo nivesanaÑ oloketvÈ paÒca 
accharÈsatÈni addasa. SatthÈ NandattheraÑ subhanimittavasena tÈ 
olokentaÑ disvÈ “Nanda imÈ nu kho accharÈ manÈpÈ, atha 
JanapadakalyÈÓÊ”ti pucchi. Bhante JanapadakalyÈÓÊ imÈ accharÈ upanidhÈya 
kaÓÓanÈsacchinnakÈ makkaÔÊ viya1 khÈyatÊti. Nanda evar|pÈ accharÈ 
samaÓadhammaÑ karontÈnaÑ na dullabhÈti. Sace me bhante BhagavÈ 
pÈÔibhogo hoti, ahaÑ samaÓadhammaÑ karissÈmÊti. Vissattho tvaÑ Nanda 
samaÓadhammaÑ karohi. Sace te sappaÔisandhikÈ kÈlakiriyÈ bhavissati2, 
ahaÑ etÈsaÑ paÔilÈbhatthÈya pÈÔibhogoti. Iti SatthÈ yathÈruciyÈ devacÈrikaÑ 
caritvÈ Jetavanameva paccÈgaÒchi. 

 Tato paÔÔhÈya Nandatthero accharÈnaÑ hetu rattindivaÑ 
samaÓadhammaÑ karoti. SatthÈ bhikkh| ÈÓÈpesi “tumhe Nandassa 
vasanaÔÔhÈne ‘eko kira bhikkhu DasabalaÑ pÈÔibhogaÑ katvÈ accharÈnaÑ 
hetu samaÓadhammaÑ karotÊ’ti tattha tattha kathentÈ vicarathÈ”ti. Te Satthu 
vacanaÑ sampaÔicchitvÈ “bhatako kirÈyasmÈ Nando, upakkitako kirÈyasmÈ 
Nando, accharÈnaÑ hetu brahmacariyaÑ carati, BhagavÈ kirassa pÈÔibhogo 
paÒcannaÑ accharÈsatÈnaÑ paÔilÈbhÈya kakuÔapÈdÊnan”ti3 therassa 
savan|pacÈre kathentÈ vicaranti. Nandatthero taÑ kathaÑ sutvÈ “ime 
bhikkh| na aÒÒaÑ kathenti, maÑ Èrabbha kathenti, ayuttaÑ mama 
kammÈ”ti paÔisa~khÈnaÑ uppÈdetvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ 
pÈpuÓi. Athassa arahattapattakkhaÓeyeva 
______________________________________________________________ 
 1. KaÓÓanÈsacchinnÈ kÈÓamakkaÔÊ viya (SÊ) 
 2. AppaÔisandhikÈ kÈlakiriyÈ na bhavissati (Ka) 3. KukkuÔapÈdikÈnanti (Ka) 
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aÒÒatarÈ devatÈ Bhagavato etamatthaÑ Èrocesi, sayampi BhagavÈ 
aÒÒÈsiyeva. Punadivase Nandatthero BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ evamÈha 
“yaÑ me bhante BhagavÈ pÈÔibhogo paÒcannaÑ accharÈsatÈnaÑ paÔilÈbhÈya 
kakuÔapÈdÊnaÑ, muÒcÈmahaÑ bhante BhagavantaÑ etasmÈ paÔissavÈ”ti. 
EvaÑ vatthu1 samuÔÔhitaÑ. SatthÈ aparabhÈge JetavanavihÈre viharanto 
theraÑ indriyesu guttadvÈrÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

MahÈkappinattheravatthu 

 231. Navame bhikkhu-ovÈdakÈnanti bhikkh| ovadantÈnaÑ 
MahÈkappinatthero aggoti dasseti. AyaÑ kira thero 
ekasamodhÈnasmiÑyeva dhammakathaÑ kathento bhikkhusahassaÑ 
arahattaÑ pÈpesi. TasmÈ bhikkhu-ovÈdakÈnaÑ aggo nÈma jÈto. 

 Tassa paÒhakamme ayamanupubbikathÈ–ayampi hi 
PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatiyaÑ kulaghare nibbattitvÈ aparabhÈge 
Satthu dhammakathaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ bhikkhu 
ovÈdakÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ 
ÔhÈnantaraÑ patthesi. So yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ devamanussesu 
saÑsaranto KassapasammÈsambuddhakÈle BÈrÈÓasiyaÑ kulagehe 
paÔisandhiÑ gahetvÈ purisasahassassa gaÓajeÔÔhako hutvÈ 
gabbhasahassapaÔimaÓÉitaÑ mahÈpariveÓaÑ kÈresi. Te sabbepi janÈ 
yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ Kappina-upÈsakaÑ jeÔÔhakaÑ katvÈ saputtadÈrÈ 
devaloke nibbattÈ. EkaÑ BuddhantaraÑ devamanussesu saÑsariÑsu. 

 Atha amhÈkaÑ Satthu nibbattito puretarameva ayaÑ Kappino 
paccantadese KukkuÔavatÊnagare RÈjagehe paÔisandhiÑ gaÓhi, sesapurisÈ2 
tasmiÑyeva nagare amaccakulesu nibbattiÑsu. Tesu KappinakumÈro pitu 
accayena chattaÑ ussÈpetvÈ MahÈkappinarÈjÈ nÈma jÈto. Pubbe 
kalyÈÓakammakaraÓakÈle tassa gharasÈminÊ itthÊ samÈnajÈtike rÈjakule 
nibbattitvÈ MahÈkappinaraÒÒo aggamahesÊ jÈtÈ, 
anojÈpupphasadisavaÓÓatÈya panassÈ AnojÈdevÊtveva nÈmaÑ ahosi. 
MahÈkappinarÈjÈpi sutavittako3 ahosi. So pÈtova uÔÔhÈya cat|hi 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 103 piÔÔhe UdÈne. 2. SesaparisÈ (SyÈ) 3. Sutacittako (SÊ, SyÈ) 
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dvÈrehi sÊghaÑ d|te pesesi “yattha bahussute sutadhare passatha, tato 
nivattitvÈ mayhaÑ ÈrocethÈ”ti. 

 Tena kho pana samayena amhÈkaÑ SatthÈ loke nibbattitvÈ SÈvatthiÑ 
upanissÈya paÔivasati. TasmiÑ kÈle SÈvatthinagaravÈsino vÈÓijÈ SÈvatthiyaÑ 
uÔÔhÈnakabhaÓÉaÑ gahetvÈ taÑ nagaraÑ gantvÈ bhaÓÉaÑ paÔisÈmetvÈ 
“rÈjÈnaÑ passissÈmÈ”ti paÓÓÈkÈraÑ gahetvÈ1 rÈjakuladvÈraÑ gantvÈ “rÈjÈ 
uyyÈnaÑ gato”ti sutvÈ uyyÈnaÑ gantvÈ dvÈre ÔhitÈ paÔihÈrakassa 
ÈrocayiÑsu. Atha raÒÒo nivedi, te2 rÈjÈ pakkosÈpetvÈ niyyÈtitapaÓÓÈkÈre3 
vanditvÈ Ôhite “tÈtÈ kuto ÈgacchathÈ”ti pucchi. SÈvatthito devÈti. Kacci vo 
raÔÔhaÑ subhikkhaÑ, dhammiko rÈjÈti. Œma devÈti. Atthi pana tumhÈkaÑ 
dese kiÒci sÈsananti. Atthi deva, na pana sakkÈ ucchiÔÔhamukhehi kathetunti. 
RÈjÈ suvaÓÓabhi~gÈrena udakaÑ dÈpesi. Te mukhaÑ vikkhÈletvÈ 
DasabalabhimukhÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ “deva amhÈkaÑ dese 
BuddharatanaÑ nÈma uppannan”ti ÈhaÑsu. RaÒÒo “Buddho”ti vacane 
sutamatteyeva sakalasarÊraÑ pharamÈnÈ pÊti uppajji. Tato “Buddhoti tÈtÈ 
vadathÈ”ti Èha. Buddhoti deva vadÈmÈti. EvaÑ tikkhattuÑ vadÈpetvÈ 
“BuddhotipadaÑ aparimÈÓaÑ, nÈssa sakkÈ parimÈÓaÑ kÈtun”ti tasmiÑyeva 
pade pasanno satasahassaÑ datvÈ “aparaÑ kiÑ sÈsanan”ti pucchi. Deva 
dhammaratanaÑ nÈma uppannanti. Tampi sutvÈ tatheva tikkhattuÑ 
paÔiÒÒaÑ gahetvÈ aparampi satasahassaÑ datvÈ puna “aÒÒaÑ kiÑ sÈsanan”ti 
pucchi. SaÑgharatanaÑ deva uppannanti. Tampi sutvÈ tatheva paÔiÒÒaÑ 
gahetvÈ aparampi satasahassaÑ datvÈ dinnabhÈvaÑ paÓÓe likhitvÈ “tÈtÈ 
deviyÈ santikaÑ gacchathÈ”ti pesesi. Tesu gatesu amacce pucchi “tÈtÈ 
Buddho loke uppanno, tumhe kiÑ karissathÈ”ti. Deva tumhe kiÑ 
kattukÈmÈti. AhaÑ pabbajissÈmÊti. Mayampi pabbajissÈmÈti. Te sabbepi 
gharaÑ vÈ kuÔumbaÑ vÈ anapaloketvÈ4 ye asse Èruyha gatÈ teheva 
nikkhamiÑsu. 
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 1. PaÓÓÈkÈrahatthÈ (SÊ) 2. Nivedite (SÊ) 
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 VÈÓijÈ AnojÈdeviyÈ santikaÑ gantvÈ paÓÓaÑ dassesuÑ. SÈ taÑ vÈcetvÈ 
“raÒÒÈ tumhÈkaÑ bah| kahÈpaÓÈ1 dinnÈ, kiÑ tumhehi kataÑ tÈtÈ”ti pucchi. 
PiyasÈsanaÑ devi ÈnÊtanti. Amhepi sakkÈ tÈtÈ suÓÈpetunti. SakkÈ devi, 
ucchiÔÔhamukhehi pana vattuÑ na sakkÈti. SÈ suvaÓÓabhi~gÈrena udakaÑ 
dÈpesi. Te mukhaÑ vikkhÈletvÈ raÒÒo ÈrocitaniyÈmeneva ÈrocesuÑ. SÈpi 
taÑ sutvÈ uppannapÈmojjÈ teneva nayena ekekasmiÑ pade tikkhattuÑ 
paÔiÒÒaÑ gahetvÈ2 paÔiÒÒÈgaÓanÈya tÊÓi tÊÓi katvÈ3 nava satasahassÈni adÈsi. 
VÈÓijÈ sabbÈnipi dvÈdasa satasahassÈni labhiÑsu. Atha ne “rÈjÈ kahaÑ 
tÈtÈ”ti pucchi. PabbajissÈmÊti nikkhanto devÊti. “Tena hi tÈtÈ tumhe 
gacchathÈ”ti uyyojetvÈ raÒÒÈ saddhiÑ gatÈnaÑ amaccÈnaÑ mÈtugÈme 
pakkosÈpetvÈ “tumhe attano sÈmikÈnaÑ gataÔÔhÈnaÑ jÈnÈtha ammÈ”ti 
pucchi. JÈnÈma ayye, raÒÒÈ saddhiÑ uyyÈnakÊÄaÑ gatÈti. Œma ammÈ gatÈ, 
tattha pana gantvÈ “Buddho uppanno, dhammo uppanno, saÑgho 
uppanno”ti sutvÈ “Dasabalassa santike pabbajissÈmÈ”ti gatÈ, tumhe kiÑ 
karissathÈti. Tumhe pana ayye kiÑ kattukÈmÈti. AhaÑ pabbajissÈmi, na tehi 
vantavamanaÑ jivhagge hapeyyanti. “Yadi evaÑ, mayampi pabbajissÈmÈ”ti 
sabbÈpi rathe yojetvÈ nikkhamiÑsu. 

 RÈjÈpi amaccasahassehi saddhiÑ Ga~gÈtÊraÑ pÈpuÓi, tasmiÑ samaye 
Ga~gÈ p|rÈ hoti. Atha naÑ disvÈ “ayaÑ Ga~gÈ p|rÈ hoti 
caÓÉamacchÈkiÓÓÈ, amhehi ca saddhiÑ ÈgatÈ dÈsÈ vÈ manussÈ vÈ natthi, ye 
no nÈvaÑ vÈ uÄumpaÑ vÈ katvÈ dadeyyuÑ. Etassa pana Satthu guÓÈ nÈma 
heÔÔhÈ AvÊcito upari yÈva BhavaggÈ patthaÔÈ. Sace esa SatthÈ 
SammÈsambuddho, imesaÑ assÈnaÑ khurapiÔÔhÈni mÈ tement|”ti 
udakapiÔÔhena asse pakkhandÈpesuÑ. Ekassa assassÈpi khurapiÔÔhamattaÑ 
na temi, rÈjamaggena gacchantÈ viya paratÊraÑ patvÈ parato aÒÒaÑ 
mahÈnadiÑ pÈpuÓiÑsu. (“DutiyÈ kinnÈmÈ”ti pucchi. NÊlavÈhinÊ nÈma 
gambhÊratopi puthulatopi aÉÉhayojanamattÈ devÈti.)4 Tattha aÒÒÈ 
saccakiriyÈ natthi, tÈya eva 
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 1. PaÓÓÈkÈrÈ (Ka) 2. GÈhÈpetvÈ (SyÈ) 3. DatvÈ (SyÈ) 
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saccakiriyÈya tampi aÉÉhayojanavitthÈraÑ nadiÑ atikkamiÑsu. Atha 
tatiyaÑ CandabhÈgaÑ nÈma mahÈnadiÑ patvÈ tampi tÈya eva saccakiriyÈya 
atikkamiÑsu. 

 SatthÈpi taÑdivasaÑ pacc|sasamaye mahÈkaruÓÈsamÈpattito vuÔÔhÈya 
lokaÑ olokento “ajja MahÈkappino tiyojanasatikaÑ rajjaÑ pahÈya 
amaccasahassaparivÈro mama santike pabbajituÑ ÈgacchatÊ”ti1 disvÈ “mayÈ 
tesaÑ paccuggamanaÑ kÈtuÑ yuttan”ti pÈtova sarÊrapaÔijagganaÑ katvÈ 
bhikkhusaÑghaparivÈro SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ 
piÓÉapÈtapaÔikkanto “sayameva pattacÊvaraÑ gahetvÈ ÈkÈse uppatitvÈ 
candabhÈgÈya tÊre tesaÑ uttaraÓatittha-abhimukhaÔÔhÈne 
mahÈnigrodharukkho atthi, tattha palla~kena nisÊditvÈ parimukhaÑ satiÑ 
upaÔÔhapetvÈ chabbaÓÓabuddharasmiyo vissajjesi. Te tena titthena uttarantÈ 
Buddharasmiyo ito cito ca dhÈvantiyo oloketvÈ Dasabalassa 
puÓÓacandasassirikaÑ mukhaÑ disvÈ “yaÑ SatthÈraÑ uddissa mayaÑ 
pabbajitÈ, addhÈ so eso”ti dassaneneva niÔÔhaÑ gantvÈ diÔÔhaÔÔhÈnato 
paÔÔhÈya oÓamitvÈ vandamÈnÈ Ègamma SatthÈraÑ vandiÑsu. RÈjÈ 
gopphakesu gahetvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi saddhiÑ 
amaccasahassena. SatthÈ tesaÑ dhammakathaÑ kathesi. DesanÈpariyosÈne 
sabbeva arahatte patiÔÔhÈya SatthÈraÑ pabbajjaÑ yÈciÑsu. SatthÈ “pubbe 
ime cÊvaradÈnassa dinnattÈ attano pattacÊvarÈni gahetvÈva ÈgatÈ”ti 
suvaÓÓavaÓÓaÑ hatthaÑ pasÈretvÈ “etha bhikkhavo, svÈkkhÈto dhammo, 
caratha brahmacariyaÑ sammÈ dukkhassa antakiriyÈyÈ”ti Èha. SÈva tesaÑ 
ÈyasmantÈnaÑ pabbajjÈ ca upasampadÈ ca ahosi, vassasaÔÔhikattherÈ2 viya 
SatthÈraÑ parivÈrayiÑsu. 

 AnojÈpi devÊ rathasahassaparivÈrÈ Ga~gÈtÊraÑ patvÈ raÒÒo atthÈya3 
ÈbhataÑ nÈvaÑ vÈ uÄumpaÑ vÈ adisvÈ attano byattatÈya cintesi “rÈjÈ 
saccakiriyaÑ katvÈ gato bhavissati, so pana SatthÈ na kevalaÑ tesaÑyeva 
atthÈya nibbatto, sace so SatthÈ SammÈsambuddho, amhÈkaÑ rathÈ mÈ 
udake nimujjiÑs|”ti udakapiÔÔhena rathe pakkhandÈpesi. RathÈnaÑ 
nemivaÔÔimattampi na temi. Dutiyanadimpi tatiyanadimpi teneva 
saccakÈrena uttari. UttaramÈnÈ eva ca nigrodharukkham|le 
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SatthÈraÑ addasa. SatthÈpi “imÈsaÑ attano sÈmike passantÊnaÑ chandarÈgo 
uppajjitvÈ maggaphalÈnaÑ antarÈyaÑ kareyya, dhammaÑ sotuÑ ca na 
sakkhissantÊ”ti yathÈ aÒÒamaÒÒaÑ na passanti, tathÈ akÈsi. TÈ sabbÈpi 
titthato uttaritvÈ DasabalaÑ vanditvÈ nisÊdiÑsu. SatthÈ tÈsaÑ 
dhammakathaÑ kathesi. DesanÈpariyosÈne sabbÈ sotÈpattiphale patiÔÔhÈya 
aÒÒamaÒÒaÑ passiÑsu. SatthÈ “UppalavaÓÓÈ Ègacchat|”ti cintesi. TherÊ 
ÈgantvÈ sabbÈ pabbÈjetvÈ ÈdÈya bhikkhuni-upassayaÑ gatÈ, SatthÈ 
bhikkhusahassaÑ gahetvÈ ÈkÈsena JetavanaÑ agamÈsi. 

 AthÈyaÑ MahÈkappinatthero attano kiccaÑ matthakappattaÑ ÒatvÈ 
appossukko hutvÈ phalasamÈpattisukhena vÊtinÈmento araÒÒagatopi 
rukkham|lagatopi suÒÒÈgÈragatopi “aho sukhaÑ aho sukhan”ti abhiÓhaÑ1 
udÈnaÑ udÈnesi. Bhikkh| kathaÑ uppÈdesuÑ “Kappinatthero rajjasukhaÑ 
anussaranto udÈnaÑ udÈnetÊ”ti. Te TathÈgatassa ÈrocesuÑ. BhagavÈ “mama 
putto maggasukhaÑ phalasukaÑ Èrabbha udÈnaÑ udÈnesÊ”ti vatvÈ 
Dhammapade imaÑ gÈthamÈha– 

   “DhammapÊti sukhaÑ seti, vippasannena cetasÈ. 
   Ariyappavedite dhamme, sadÈ ramati paÓÉito”ti2. 

 AthekadivasaÑ SatthÈ tassa antevÈsikabhikkhusahassaÑ ÈmantetvÈ Èha 
“kacci vo bhikkhave Ècariyo dhammaÑ desetÊ”ti. Na BhagavÈ deseti, 
appossukko diÔÔhadhammasukhavihÈraÑ anuyutto viharati, kassaci 
ovÈdamattampi na detÊti. SatthÈ taÑ pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira tvaÑ 
Kappina antevÈsikÈnaÑ ovÈdamattampi na desÊ”ti. SaccaÑ BhagavÈ ti. 
BrÈhmaÓa mÈ evaÑ kari, ajja paÔÔhÈya antevÈsikÈnaÑ dhammaÑ desehÊti. 
“SÈdhu bhante”ti thero Satthu kathaÑ siravarena sampaÔicchitvÈ 
ekasamodhÈneyeva samaÓasahassassa dhammaÑ desetvÈ sabbe arahattaÑ 
pÈpesi. AparabhÈge SatthÈ saÑghamajjhe nisinno paÔipÈÔiyÈ there 
ÔhÈnantaresu Ôhapento MahÈkappinattheraÑ bhikkhu-ovÈdakÈnaÑ 
aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. AbhikkhaÓaÑ (SÊ) 2. Khu 1. 24 piÔÔhe Dhammapade. 
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8. SÈgatattheravatthu 

 232. Dasame tejodhÈtukusalÈnanti tejodhÈtuÑ samÈpajjituÑ kusalÈnaÑ 
SÈgatatthero aggoti dasseti. AyaÒhi thero tejodhÈtusamÈpattiyÈ 
AmbatitthanÈgassa tejasÈ tejaÑ pariyÈdiyitvÈ taÑ nÈgaÑ nibbisevanaÑ 
akÈsi. TasmÈ tejodhÈtukusalÈnaÑ aggo nÈma jÈto. 

 Tassa paÒhakamme ayamanupubbikathÈ–ayampi hi 
PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatiyaÑ kulagehe paÔisandhiÑ gahetvÈ 
aparabhÈge Satthu dhammadesanaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ 
tejodhÈtukusalÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ adhikÈrakammaÑ katvÈ 
taÑ ÔhÈnantaraÑ patthesi. So yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ devamanussesu 
saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ brÈhmaÓakule nibbatti1, 
SÈgatamÈÓavotissa nÈmaÑ akaÑsu. So aparabhÈge Satthu dhammadesanaÑ 
sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ aÔÔha samÈpattiyo nibbattetvÈ tattha 
vasÊbhÈvaÑ pÈpuÓi. 

 AthekadivasaÑ SatthÈ cÈrikaÑ caramÈno KosambinagarasamÊpaÑ 
agamÈsi. Tena ca samayena nadÊtitthe porÈÓakanÈvikassa bah| 
ÈgantukagamikÈ verino hutvÈ taÑ pothetvÈ mÈrayiÑsu. So viruddhena 
cittena patthanaÑ paÔÔhapetvÈ2 tasmiÑyeva titthe mahÈnubhÈvo nÈgarÈjÈ 
hutvÈ nibbatto. So viruddhacittattÈ akÈleyeva vassÈpeti, kÈle pana na 
vassÈpeti, sassÈni na sammÈ sampajjanti. SakalaraÔÔhavÈsino ca tassa 
v|pasamanatthaÑ anusaÑvaccharaÑ balikammaÑ karonti3, vasanatthÈya 
cassa ekaÑ gehaÑ akaÑsu. SatthÈpi teneva titthena uttaritvÈ 
bhikkhusaÑghaparivuto “tasmiÑyeva padese rattiÑ vasissÈmÊ”ti agamÈsi. 

 AthÈyaÑ thero “caÓÉo kirettha nÈgarÈjÈ”ti sutvÈ “imaÑ nÈgarÈjÈnaÑ 
dametvÈ nibbisevanaÑ katvÈ Satthu vasanaÔÔhÈnaÑ pariyÈdetuÑ vaÔÔatÊ”ti 
nÈgarÈjassa vasanaÔÔhÈnaÑ pavisitvÈ palla~kaÑ ÈbhujitvÈ nisÊdi. NÈgo 
kujjhitvÈ “konÈmÈyaÑ muÓÉako mayhaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ pavisitvÈ 
nisinno”ti dh|pÈyi, thero uttaritaraÑ dh|pÈyi4. NÈgo pajjali, theropi 
uttaritaraÑ pajjalitvÈ tassa tejaÑ pariyÈdiyi. So “mahanto 
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 1. Nibbatto (Ka) 2. PatthetvÈ (Ka) 3. KarontÈ (SyÈ) 4. Dh|mÈyi (SyÈ) 
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vatÈyaÑ bhikkh|”ti therassa pÈdam|le nipatitvÈ1 “bhante tumhÈkaÑ 
saraÓaÑ gacchÈmÊ”ti Èha. MayhaÑ saraÓagamanakiccaÑ natthi, 
Dasabalassa saraÓaÑ gacchÈti. So “sÈdh|”ti saraÓagato hutvÈ (  )2 tato 
paÔÔhÈya na kaÒci viheÔheti, devampi sammÈ vassÈpeti, sassÈni sammÈ 
sampajjanti. 

 KosambivÈsino “ayyena kira SÈgatena AmbatitthanÈgo damito”ti sutvÈ 
Satthu ÈgamanaÑ udikkhamÈnÈ Dasabalassa mahÈsakkÈraÑ sajjayiÑsu. Te 
Dasabalassa mahÈsakkÈraÑ katvÈ chabbaggiyÈnaÑ vacanena sabbagehesu 
kÈpotikaÑ pasannaÑ paÔiyÈdetvÈ punadivase SÈgatattherassa piÓÉÈya 
carantassa gehe gehe thokaÑ thokaÑ adaÑsu. Thero apaÒÒatte sikkhÈpade 
manussehi yÈciyamÈno gehe gehe 
______________________________________________________________ 
 1. NipajjitvÈ (SÊ, SyÈ) 2. (So gacchatÊti saraÓaÑ, nibbÈnÈrammaÓampi ca. 

VilÊnacittaÑ unnataÑ, dibbe sotaÑ nirantaraÑ. 

PavaraÑ sokadvayaÒce, kasiÓaÑ nÊla-ÈdikaÑ. 
SokÈtikkantaÑ vacanaÑ, samayÈ yugalaÑ subhaÑ. 

Dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu, samantacakkhu dhammikaÑ. 
MaÑsacakkhu gotrabh|ÒÈÓe, catumaggaÒca yÈnikaÑ. 

MaggaphalaÑ vimuttaÒca, pavaraÑ gaÓakadvayaÑ. 
Nava lokuttarÈ dantÈ, varaÓaÑ pavaraÑ madaÑ. 

SattatiÑsavaraÑ bodhi, pakkhaÒÈÓaÒca dantalaÑ. 
CatumaggaÒca ÒÈÓaÒca, vilÈsitaÑ caturÈdhakaÑ. 

CatusaccaÒca divaÒca, appaÔihataÒca ÒÈÓaÑ. 
PavaraÑ pÈÓukaÒceva, anuttaravimuttakaÑ. 

VimuttÈdhikaÑ kattaÒca, tilakkhaÓavipassanaÑ. 
©ÈÓaÒca pavaracchedaÑ, vilÈsitaÑ gavirÈjitaÑ. 

CatuvesÈrajjaÑ bÈhaÒca, dasa santi ca ÒÈÓakaÑ. 
DhanaÑ yugalaÑ pavaraÑ, dasakulaÒca ÒÈÓakaÑ. 

Pavaramajjhima~gaÒca, samuppÈdaÒca nÈbhikaÑ. 
HirottappapaÑsuk|laÑ, chÈditaÑ kÈyasaÑvaraÑ. 

SatipaÔÔhÈnacÊvaraÑ, kÈyabandhanavijjakaÑ. 
CaturiddhipÈdapÈdaÒca, Buddho iti virÈgatoti. 
BhagavÈ sabbaÒÒutaÑ sÊsaÑ gato.) (Ka) 
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thokaÑ thokaÑ pivitvÈ avid|raÑ1 gantvÈva anÈhÈrikabhÈvena2 satiÑ 
vissajjetvÈ sa~kÈraÔÔhÈne pati. 

 SatthÈ katabhattakicco nikkhamanto taÑ disvÈ gÈhÈpetvÈ vihÈraÑ 
gantvÈ vigarahitvÈ sikkhÈpadaÑ paÒÒÈpesi. So punadivase satiÑ labhitvÈ 
attanÈ katakÈraÓaÑ sutvÈ accayaÑ desetvÈ DasabalaÑ khamÈpetvÈ 
uppannasaÑvego vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. EvaÑ vatthu 
vinaye3 samuÔÔhitaÑ. TaÑ tattha Ègatanayeneva vitthÈrato veditabbaÑ. 
AparabhÈge pana SatthÈ Jetavane mahÈvihÈre nisÊditvÈ paÔipÈÔiyÈ there 
ÔhÈnantaresu Ôhapento SÈgatattheraÑ tejodhÈtukusalÈnaÑ aggaÔÔhÈne 
ÔhapesÊti. 
 

RÈdhattheravatthu 

 233. EkÈdasame paÔibhÈneyyakÈnanti Satthu 
dhammadesanÈpaÔibhÈnassa paccayabh|tÈnaÑ paÔibhÈnajanakÈnaÑ 
bhikkh|naÑ4 RÈdhatthero aggoti dasseti. Therassa hi diÔÔhisamudÈcÈraÒca 
okappaniyasaddhaÒca Ègamma Dasabalassa navanavÈ dhammadesanÈ 
paÔibhÈti. TasmÈ thero paÔibhÈneyyakÈnaÑ aggo nÈma jÈto. 

 Tassa paÒhakamme ayamanupubbikathÈ–ayampi hi 
PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatiyaÑ kulagehe nibbattitvÈ aparabhÈge 
Satthu dhammadesanaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ 
paÔibhÈneyyakÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ adhikÈrakammaÑ katvÈ 
taÑ ÔhÈnantaraÑ patthesi. So yÈvajÊvaÑ TathÈgataÑ paricaritvÈ 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahanagare 
brÈhmaÓakule paÔisandhiÑ gaÓhi, RÈdhamÈÓavotissa nÈmaÑ akaÑsu. 

 So mahallakakÈle attano puttadÈrena abahumato5 “pabbajitvÈ kÈlaÑ 
vÊtinÈmessÈmÊ”ti vihÈraÑ gantvÈ there pabbajjaÑ yÈci, “jiÓÓo 
mahallakabrÈhmaÓo”ti na koci pabbÈjetuÑ icchi. AthekadivasaÑ brÈhmaÓo 
Satthu santikaÑ gantvÈ paÔisanthÈraÑ katvÈ ekamantaÑ nisÊdi. SatthÈ tassa 
upanissayasampattiÑ disvÈ kathaÑ samuÔÔhÈpetukÈmo “kiÑ brÈhmaÓa 
puttadÈrÈ taÑ paÔijaggantÊ”ti. Kuto bho Gotama paÔijagganaÑ, 
______________________________________________________________ 
 1. Satthu avid|raÑ (SÊ) 2. AnarahabhÈvena (SÊ), anÈhÈrakabhÈvena (SyÈ) 
 3. Vi 2. 144 piÔÔhe. 4. PaÔibhÈnakabhikkh|naÑ (Ka) 5. AbahumÈno (SyÈ, Ka) 
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mahallakoti maÑ bahi nÊhariÑsu. KiÑ pana te brÈhmaÓa pabbajituÑ na 
vaÔÔatÊti. Ko maÑ bho Gotama pabbÈjessati, mahallakabhÈvena maÑ na koci 
icchatÊti. SatthÈ SÈriputtattherassa saÒÒaÑ adÈsi, thero Satthu vacanaÑ 
sirasÈ sampaÔicchitvÈ RÈdhabrÈhmaÓaÑ pabbÈjetvÈ cintesi “SatthÈ imaÑ 
brÈhmaÓaÑ SÈdarena1 pabbajÈpesi, na kho me etaÑ anÈdarena pariharituÑ 
vaÔÔatÊ”ti RÈdhattheraÑ ÈdÈya gÈmakÈvÈsaÑ agamÈsi. Tatrassa adhunÈ 
pabbajitattÈ kicchalÈbhisa thero attano pattaÑ ÈvÈsaÑ deti, attano pattaÑ 
paÓÊtapiÓÉapÈtampi tasseva datvÈ sayaÑ piÓÉÈya carati. RÈdhatthero 
senÈsanasappÈyaÒca bhojanasappÈyaÒca labhitvÈ SÈriputtattherassa santike 
kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ nacirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. 

 Atha naÑ thero gahetvÈ DasabalaÑ passituÑ Ègato. SatthÈ jÈnantova 
pucchi “yo te mayÈ SÈriputta nissitako dinno, kÊdisaÑ tassa, na 
ukkaÓÔhatÊ”ti. Bhante sÈsane abhiramitabhikkhu2 nÈma evar|po bhaveyyÈti. 
AthÈyasmato SÈriputtassa “SÈriputtatthero kataÒÒ| katavedÊ”ti 
saÑghamajjhe kathÈ udapÈdi. TaÑ sutvÈ SatthÈ bhikkh| Èmantesi 
“anacchariyaÑ bhikkhave SÈriputtassa idÈni kataÒÒ|kataveditÈ, so atÊte 
ahetukapaÔisandhiyaÑ nibbattopi kataÒÒ|katavedÊyeva ahosÊ”ti. KatarasmiÑ 
kÈle BhagavÈ ti. 

 AtÊte bhikkhave pabbatapÈdamhi paÒcasatamattÈ vaÉÉhakipurisÈ mahÈ-
araÒÒaÑ pavisitvÈ dabbasambhÈre chinditvÈ mahÈ-uÄumpaÑ bandhitvÈ 
nadiyÈ otÈrenti. Atheko hatthinÈgo ekasmiÑ visamaÔÔhÈne soÓÉÈya sÈkhaÑ 
gaÓhanto sÈkhÈbha~gavegaÑ sandhÈretuÑ asakkonto tikhiÓakhÈÓuke 
pÈdena avatthÈsi, pÈdo viddho, dukkhavedanÈ vattanti. So gamanaÑ 
abhinÊharituÑ asakkonto tattheva nipajji. So katipÈhaccayena te vaÉÉhakÊ 
attano samÊpena gacchante disvÈ “ime nissÈyÈhaÑ jÊvitaÑ labhissÈmÊ”ti 
tesaÑ anupadaÑ agamÈsi. Te nivattitvÈ hatthiÑ disvÈ bhÊtÈ palÈyanti. So 
tesaÑ palÈyanabhÈvaÑ ÒatvÈ aÔÔhÈsi, puna ÔhitakÈle anubandhi. 

 VaÉÉhakijeÔÔhako cintesi “ayaÑ hatthÊ amhesu tiÔÔhantesu anubandhati, 
palÈyantesu tiÔÔhati, bhavissati tattha kÈraÓan”ti. Sabbe taÑ taÑ rukkhaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Œdarena (SÊ) 2. AbhiramaÓakabhikkhu (SÊ), abhiramako bhikkhu (SyÈ) 
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Èruyha tassa ÈgamanaÑ paÔimÈnentÈ nisÊdiÑsu. So tesaÑ santikaÑ ÈgantvÈ 
attano pÈdaÑ dassento parivattetvÈ1 nipajji. TadÈ vaÉÉhakÊnaÑ saÒÒÈ 
udapÈdi “gilÈnabhÈvena bho esa Ègacchati, na aÒÒena kÈraÓenÈ”ti tassa 
santikaÑ gantvÈ pÈde paviÔÔhakhÈÓukaÑ disvÈ “iminÈ kÈraÓena esa Ègato”ti 
tikhiÓavÈsiyÈ khÈÓukakoÔiyaÑ odhiÑ datvÈ daÄhÈya rajjuyÈ bandhitvÈ 
kaÉÉhitvÈ nÊhariÑsu. Athassa vaÓamukhaÑ pÊÄetvÈ pubbalohitaÑ nÊharitvÈ 
kasÈvodakena dhovitvÈ attano jÈnanabhesajjaÑ makkhetvÈ nacirasseva 
phÈsukaÑ akaÑsu. 

 HatthinÈgo gilÈnÈ vuÔÔhito cintesi “ime mayhaÑ bahupakÈrÈ, ime mayÈ 
nissÈya jÊvitaÑ laddhaÑ, mayÈ imesaÑ kataÒÒunÈ katavedinÈ bhavituÑ 
vaÔÔatÊti attano vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ setaÑ gandhahatthipotakaÑ Ènesi. 
VaÉÉhakino hatthipotakaÑ disvÈ “amhÈkaÑ hatthÊ puttampi gahetvÈ 
Ègato”ti ativiya tuÔÔhacittÈ ahesuÑ. HatthinÈgo cintesi “mayi tiÔÔhante ‘kiÑ 
nu kho ayaÑ Ègato’ti mama ÈgatakÈraÓaÑ na jÈnissantÊ”ti ÔhitaÔÔhÈnato 
pakkÈmi. Hatthipotako pitu pacchato pacchato kanupÈyÈsi. HatthinÈgo tassa 
ÈgatabhÈvaÑ ÒatvÈ nivattanatthÈya saddasaÒÒaÑ adÈsi. So pitu kathaÑ sutvÈ 
nivattitvÈ vaÉÉhakÊnaÑ santikaÑ gato. VaÉÉhakino “imaÑ hatthipotakaÑ 
amhÈkaÑ dÈtuÑ Ègato bhavissati eso”ti ÒatvÈ “amhÈkaÑ santike tayÈ 
kattabbakiccaÑ natthi, pitu santikaÑyeva gacchÈ”ti pahiÓiÑsu. HatthinÈgo 
yÈvatatiyaÑ attano santikaÑ Ègatampi puna vaÉÉhakÊnaÑyeva samÊpaÑ 
pesesi. Tato paÔÔhÈya vaÉÉhakino hatthipotakaÑ attano santike katvÈ 
paÔijagganti. BhojanakÈle ekekaÑ bhattapiÓÉaÑ denti, bhattaÑ tassa 
yÈvadatthaÑ ahosi. So vaÉÉhakÊhi antogahane koÔÔitaÑ2 dabbasambhÈraÑ 
ÈharitvÈ a~gaÓaÔÔhÈne rÈsiÑ karoti. Eteneva niyÈmena aÒÒampi 
upakÈrakammaÑ karoti. 

 SatthÈ imaÑ kÈraÓaÑ ÈharitvÈ pubbepi SÈriputtassa 
kataÒÒ|katavedibhÈvaÑ dÊpeti. SÈriputtatthero hi tadÈ mahÈhatthÊ ahosi, 
aÔÔhuppattiyaÑ Ègato ossaÔÔhavÊriyo bhikkhu hatthipotako ahosi. 
SaÑyuttanikÈyaÑ pana patvÈ sakalaÑ RÈdhasaÑyuttaÑ, Dhammapade ca– 
______________________________________________________________ 
 1. ParivattetvÈ dassento (SÊ) 2. Attano gahaÓakoÔikaÑ (Ka) 
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   “NidhÊnaÑva pavattÈraÑ, yaÑ passe vajjadassinaÑ. 
   NiggayhavÈdiÑ medhÈviÑ, tÈdisaÑ paÓÉitaÑ bhaje. 
   TÈdisaÑ bhajamÈnassa, seyyo hoti na pÈpiyo”ti1– 

gÈthÈ therassa dhammadesanÈ nÈma. AparabhÈge pana SatthÈ paÔipÈÔiyÈ 
there ÔhÈnantaresu Ôhapento RÈdhattheraÑ paÔibhÈneyyakÈnaÑ aggaÔÔhÈne 
ÔhapesÊti. 
 

MogharÈjattheravatthu 

 234. DvÈdasame l|khacÊvaradharÈnanti l|khacÊvaraÑ dhÈrentÈnaÑ 
MogharÈjÈ aggoti dasseti. AyaÑ hi thero satthal|khaÑ2 suttal|khaÑ 
rajanal|khanti tividhenapi l|khena samannÈgataÑ paÑsuk|laÑ dhÈresi. 
TasmÈ l|khacÊvaradharÈnaÑ aggo nÈma jÈto. 

 Tassa paÒhakamme ayamanupubbikathÈ–ayampi hi 
PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatiyaÑ kulagehapaÔisandhiÑ gahetvÈ 
nibbatti, tato aparabhÈge Satthu dhammakathaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ 
bhikkhuÑ l|khacÊvaradharÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ 
adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthesi. So yÈvajÊvaÑ kusalaÑ 
katvÈ devamanussesu saÑsaranto Kassapadasabalassa nibbattito 
puretarameva KaÔÔhavÈhananagare amaccagehe paÔisandhiÑ gaÓhi. 
AparabhÈge vayappatto KaÔÔhavÈhanarÈjÈnaÑ upaÔÔhahanto amaccaÔÔhÈnaÑ 
labhi. 

 TasmiÑ kÈle Kassapadasabalo loke uppajji. KaÔÔhavÈhanarÈjÈ “Buddho 
kira loke uppanno”ti sutvÈ taÑ pakkosÈpetvÈ Èha “tÈta Buddho kira loke 
uppanno, imaÑ paccantanagaraÑ ekappahÈreneva ubhohi amhehi tucchaÑ 
kÈtuÑ na sakkÈ, tvaÑ tÈva MajjhimadesaÑ gantvÈ Buddhassa 
uppannabhÈvaÑ ÒatvÈ DasabalaÑ imaÑ nagaraÑ ÈnehÊ”ti purisasahassena 
saddhiÑ pesesi. So anupubbena Satthu santikaÑ gantvÈ dhammakathaÑ 
sutvÈ paÔiladdhasaddho tattheva pabbajitvÈ vÊsati vassasahassÈni 
samaÓadhammaÑ akÈsi. Tena saddhiÑ gatapurisÈ pana sabbepi nivattitvÈ 
puna raÒÒo santikaÑ ÈgatÈ. 

 AyaÑ thero paripuÓÓasÊlo kÈlaÑ katvÈ ekaÑ BuddhantaraÑ 
devamanussesu saÑsaranto amhÈkaÑ Dasabalassa nibbattito puretarameva 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 24 piÔÔhe Dhammapade. 2. Vatthal|khaÑ (Ka)
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SÈvatthiyaÑ brÈhmaÓakule paÔisandhiÑ gaÓhi, MogharÈjamÈÓavotissa 
nÈmaÑ akaÑsu. KaÔÔhavÈhanarÈjÈpi Kassapassa Bhagavato 
adhikÈrakammaÑ katvÈ ekaÑ BuddhantaraÑ saparivÈro devamanussesu 
saÑsaritvÈ amhÈkaÑ Dasabalassa nibbattito puretarameva SÈvatthiyaÑ 
purohitagehe paÔisandhiÑ gaÓhi, BÈvarimÈÓavotissa1 nÈmaÑ akaÑsu. So 
aparena samayena tayo vede uggaÓhitvÈ soÄasannaÑ mÈÓavakasahassÈnaÑ 
sippaÑ vÈcento carati. Athassa PasenadikosalaraÒÒo kÈle pitu accayena 
purohitaÔÔhÈnaÑ adaÑsu. TadÈ ayampi MogharÈjamÈÓavo 
BÈvaribrÈhmaÓassa2 santike sippaÑ gaÓhÈti. 

 AthekadivasaÑ BÈvaribrÈhmaÓo rahogato attano sippe sÈraÑ olokento 
samparÈyikaÑ sÈraÑ adisvÈ “ekaÑ pabbajjaÑ pabbajitvÈ samparÈyikaÑ 
gavesessÈmÊ”ti KosalarÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ attano pabbajjaÑ anujÈnÈpesi. 
So tena anuÒÒÈto soÄasahi mÈÓavakasahassehi parivuto pabbajjatthÈya 
nikkhami. KosalarÈjÈpi tena saddhiÑyeva ekaÑ amaccaÑ 
kahÈpaÓasahassaÑ datvÈ pesesi3 “yasmiÑ ÔhÈne Ècariyo pabbajati, tatrassa 
vasanaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ dethÈ”ti. BÈvaribrÈhmaÓo phÈsukaÔÔhÈnaÑ olokento4 
Majjhimadesato paÔikkamma AssakaraÒÒo ca MuÄhakaraÒÒo5 ca sÊmantare 
GodhÈvaritÊre6 attano vasanaÔÔhÈnaÑ kÈresi. 

 Atheko puriso jaÔilÈnaÑ dassanÈya gato tesaÑ santake7 bh|miÔÔhÈne 
tehi anuÒÒÈto attano vasanaÔÔhÈnaÑ akÈsi. Tena kataÑ disvÈ aparaÑ 
kulasataÑ gehasataÑ kÈresi. Te sabbepi sannipatitvÈ “mayaÑ ayyÈnaÑ 
santake bh|mibhÈge vasÈma, mudhÈ vasituÑ na kÈraÓaÑ, sukhavÈsaÑ vo 
dassÈmÈ”ti8 ekeko ekekaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. BÈvÈrimÈÓavotissa (SÊ) 2. BÈvÈribrÈhmaÓasseva (SÊ) 
 3. SaddhiÑyeva kahÈpaÓÈnaÑ satasahassaÑ pesesi (SÊ), saddhiÑyeva 

kahÈpaÓasahassaÑ pesesi (SyÈ) 
 4. OloketukÈmo (SyÈ, Ka) 5. C|ÄakaraÒÒo (SÊ), MalaraÒÒo (SyÈ)  
 6. GodhÈvariva~ke (SÊ, SyÈ) 7. Santike (SÊ, SyÈ) 
 8. VasantÈ sukhaÑ vasituÑ sakkoma, kÈraÓaÑ sukhavÈsaÑ te dassÈmÈti (Ka) 
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kahÈpaÓaÑ BÈvaribrÈhmaÓassa vasanaÔÔhÈne Ôhapesi. Sabbehipi 
ÈbhatakahÈpaÓÈ satasahassamattÈ ahesuÑ. BÈvaribrÈhmaÓo “kimatthaÑ ete 
ÈbhatÈ”ti Èha. SukhavÈsadÈnatthÈya bhanteti. SacÈhaÑ hiraÒÒasuvaÓÓena 
atthiko assaÑ, ahaÑ mahantaÑ dhanarÈsiÑ pahÈya na pabbajeyyaÑ. 
TumhÈkaÑ kahÈpaÓe gaÓhitvÈ gacchathÈti. Amhehi ayyassa pariccattaÑ na 
puna gaÓhÈma, anusaÑvaccharaÑ pana eteneva niyÈmena ÈharissÈma, ime 
gahetvÈ ayyo dÈnaÑ det|ti. BrÈhmaÓo adhivÈsetvÈ kapaÓaddhikavaÓibbaka-
yÈcakÈnaÑ dÈnamukhe niyyÈtesi. Tassa aparÈparaÑ dÈyakabhÈvo 
sakalajambudÊpe paÒÒÈyittha. 

 Tato KÈli~garaÔÔhe DunniviÔÔhe nÈma gÈme J|jakabrÈhmaÓassa vaÑse 
jÈtabrÈhmaÓassa brÈhmaÓÊ uÔÔhÈya samuÔÔhÈya brÈhmaÓaÑ codeti “BÈvarÊ 
kira dÈnaÑ deti, gantvÈ tato hiraÒÒasuvaÓÓaÑ ÈharÈ”ti. So tÈya codiyamÈno 
saÓÔhÈtuÑ1 asakkonto BÈvarissa santikaÑ gacchamÈno BÈvarimhi dÈnaÑ 
datvÈ paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ nipajjitvÈ dÈnaÑ anussaramÈne gato. GantvÈ ca 
“dÈnaÑ me brÈhmaÓa dehi, dÈnaÑ me brÈhmaÓa dehÊ”ti Èha. AkÈle tvaÑ 
brÈhmaÓa Ègato, sampattayÈcakÈnaÑ me dinnaÑ idÈni kahÈpaÓaÑ natthÊti. 
Na mayhaÑ brÈhmaÓa bah|hi kahÈpaÓehi attho, tava ettakaÑ dÈnaÑ 
dadantassa na sakkÈ kahÈpaÓehi vinÈ bhavituÑ, mayhaÑ paÒca 
kahÈpaÓasatÈni dehÊti. BrÈhmaÓa paÒcapi satÈni natthi, puna dÈnakÈle 
sampatte labhissasÊti. KiÑ panÈhaÑ tava dÈnakÈle ÈgamissÈmÊti 
BÈvaribrÈhmaÓassa paÓÓasÈlÈdvÈre vÈlukaÑ th|paÑ katvÈ samantato 
rattavaÓÓÈni pupphÈni vikiritvÈ mantaÑ jappento viya oÔÔhe cÈletvÈ cÈletvÈ 
“muddhÈ phalatu sattadhÈ”ti vadati. 

 BÈvaribrÈhmaÓo cintesi “ayaÑ mahÈtapo tapacÈraÑ gaÓhitvÈ 
caraÓabrÈhmaÓako mayhaÑ sattadivasamatthake ‘sattadhÈ muddhÈ 
phalat|’ti2 vadati, mayhaÒca imassa dÈtabbÈni paÒca kahÈpaÓasatÈni natthi, 
ekaÑsena maÑ esa ghÈtessatÊ”ti. EvaÑ tasmiÑ sokasallasamappite nipanne 
rattibhÈgasamanantare anantarattabhÈve BÈvarissa mÈtÈ devatÈ hutvÈ 
nibbatti. SÈ puttassa sokasallasamappitabhÈvaÑ disvÈ ÈgantvÈ Èha 
______________________________________________________________ 
 1. SandhÈretuÑ (Ka) 2. MuddhaÑ phÈlemÊti (SÊ) 
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“TÈta esa muddhaÑ vÈ muddhaphÈlanaÑ vÈ na jÈnÈti, tvampi loke 
BuddhÈnaÑ uppannabhÈvaÑ na jÈnÈsi. Sace te saÑsayo atthi, Satthu 
santikaÑ gantvÈ puccha, so te etaÑ kÈraÓaÑ kathessatÊ”ti. BrÈhmaÓo 
devatÈya kathaÑ sutakÈlato paÔÔhÈya assÈsaÑ labhitvÈ punadivase uÔÔhite 
aruÓe sabbeva antevÈsike pakkositvÈ1 “tÈtÈ Buddho kira loke uppanno, 
tumhe sÊghaÑ gantvÈ ‘Buddho vÈ no vÈ’ti ÒatvÈ ÈgantvÈ mayhaÑ Èrocetha, 
ahaÑ Satthu santikaÑ gamissÈmi. Apica kho pana mayhaÑ 
mahallakabhÈvena jÊvitantarÈyo dujjÈno, tumhe tassa santikaÑ gantvÈ iminÈ 
ca iminÈ ca niyÈmena paÒhe pucchathÈ”ti muddhaphÈlanapaÒhaÑ nÈma 
abhisa~kharitvÈ adÈsi. 

 Tato cintesi “sabbe ime mÈÓavÈ paÓÉitÈ, Satthu dhammakathaÑ sutvÈ 
attano kicce matthakaÑ patte puna mayhaÑ santikaÑ ÈgaccheyyuÑ vÈ no 
vÈ”ti. Atha attano bhÈgineyyassa AjitamÈÓavassa2 nÈma saÒÒaÑ adÈsi 
“tvaÑ pana ekanteneva mama santikaÑ ÈgantuÑ arahasi, tayÈ 
paÔiladdhaguÓaÑ ÈgantvÈ mayhaÑ katheyyÈsÊ”ti. Atha te soÄasa 
sahassajaÔilÈ AjitamÈÓavaÑ jeÔÔhakaÑ katvÈ soÄasahi jeÔÔhantevÈsikehi 
saddhiÑ “SatthÈraÑ paÒhaÑ pucchissÈmÈ”ti cÈrikaÑ carantÈ gatagataÔÔhÈne 
“ayyÈ kahaÑ gacchatha kahaÑ gacchathÈ”ti pucchitÈ “Dasabalassa santikaÑ 
paÒhaÑ pucchituÑ gacchÈmÈ”ti koÔito paÔÔhÈya parisaÑ saÑkaÉÉhantÈ 
anekayojanasataÑ maggaÑ gatÈ. SatthÈ “tesaÑ Ègamanadivase aÒÒassa3 
okÈso na bhavissati, idaÑ imissÈ parisÈya anucchavikaÔÔhÈnan”ti gantvÈ 
pÈsÈÓacetiye piÔÔhipÈsÈÓe nisÊdi. So AjitamÈÓavopi sapariso4 taÑ 
piÔÔhipÈsÈÓaÑ Èruyha Satthu sarÊrasampattiÑ disvÈ “ayaÑ puriso imasmiÑ 
loke vivaÔacchado Buddho bhavissatÊ”ti attano Ècariyena pahite paÒhe 
manasÈ pucchantova gato5. 

 TaÑdivasaÑ tasmiÑ ÔhÈne sampattaparisÈ dvÈdasayojanikÈ ahosi. 
TesaÑ soÄasannaÑ antevÈsikÈnaÑ antare MogharÈjamÈÓavo “ahaÑ sabbehi 
paÓÉitataro”ti mÈnatthaddho, tassa etadahosi “ayaÑ AjitamÈÓavo sabbesaÑ 
jeÔÔhako, etassa paÔhamataraÑ mama paÒhaÑ pucchituÑ na 
______________________________________________________________ 
 1. PakkosÈpetvÈ (SyÈ) 2. Pi~giyamÈÓavassa (Ka) 3. AÒÒattha (Ka) 
 4. SÈpi parisÈ (SÊ) 5. PucchantÈva gatÈ (SÊ) 
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yuttan”ti tassa lajjÈyanto paÔhamataraÑ paÒhaÑ apucchitvÈ tena pucchite 
dutiyo hutvÈ SatthÈraÑ paÒhaÑ pucchi. SatthÈ “mÈnatthaddho 
MogharÈjamÈÓavo,1 na tÈvassa ÒÈÓaÑ paripÈkaÑ gacchati, assa mÈnaÑ 
nivÈrituÑ1 vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ Èha “tiÔÔha tvaÑ MogharÈja, aÒÒe tÈva paÒhe 
pucchant|”ti. So Satthu santikÈ apasÈdaÑ2 labhitvÈ cintesi “ahaÑ ettakaÑ 
kÈlaÑ mayÈ paÓÉitataro nÈma natthÊti vicarÈmi, BuddhÈ ca nÈma ajÈnitvÈ na 
kathenti. SatthÈrÈ mama pucchÈya doso diÔÔho bhavissatÊ”ti tuÓhÊ ahosi. So 
aÔÔhahi janehi paÔipÈÔiyÈ paÒhe pucchite adhivÈsetuÑ asakkonto navamo 
hutvÈ puna uÔÔhÈsi. Punapi naÑ SatthÈ apasÈdesi. 

 So punapi tuÓhÊ hutvÈ “saÑghanavako dÈni bhavituÑ na sakkhissÈmÊ”ti 
paÒcadasamo hutvÈ paÒhaÑ pucchi. Atha SatthÈ ÒÈÓassa paripÈkabhÈvaÑ3 
ÒatvÈ paÒhaÑ kathesi. So desanÈpariyosÈne attano parivÈrena 
jaÔilasahassena saddhiÑ arahattaÑ pÈpuÓi. IminÈva niyÈmena sesÈnipi 
pannarasa jaÔilasahassÈni arahattaÑ pÈpuÓiÑsu. Sabbepi 
iddhimayapattacÊvaradharÈ ehibhikkh|va ahesuÑ. SesajanÈ pana na 
kathiyanti. AyaÑ MogharÈjatthero tato paÔÔhÈya tÊhi l|khehi samannÈgataÑ 
cÊvaraÑ dhÈreti. EvaÑ PÈrÈyane4 vatthu samuÔÔhitaÑ. SatthÈ pana 
aparabhÈge Jetavane nisinno there paÔipÈÔiyÈ ÔhÈnantaresu Ôhapento 
MogharÈjattheraÑ imasmiÑ sÈsane l|khacÊvaradharÈnaÑ aggaÔÔhÈne 
Ôhepento “etadaggaÑ bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ 
l|khacÊvaradharÈnaÑ yadidaÑ MogharÈjÈ”ti Èha. 
 

CatutthavaggavaÓÓanÈ. 
 

EkacattÈlÊsasuttamattÈya therapÈÄiyÈ vaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1-1. YÈvassa ÒÈÓaÑ paripÈkaÑ gacchati, athassa mÈnaÑ nÊharituÑ (SÊ), na ca tÈvassa 

ÒÈÓaÑ paripÈkaÑ gacchati, assa mÈnampi nÊharituÑ (SyÈ) 
 2. ApasÈdanaÑ (SÊ) 3. ParipÈkaÑ gatabhÈvaÑ (SÊ) 4. Khu 1. 429 piÔÔhe. 
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14. Etadaggavagga    5. PaÒcamavagga 
 

MahÈpajÈpatigotamÊtherÊvatthu 

 235. TheripÈÄiyÈ paÔhame yadidaÑ MahÈpajÈpatigotamÊti 
MahÈpajÈpatigotamÊ therÊ rattaÒÒ|naÑ aggÈti dasseti. 

 TassÈ paÒhakamme pana ayamanupubbikathÈ–ayaÑ kira 
PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatiyaÑ kulagehe paÔisandhiÑ gaÓhitvÈ 
aparena samayena Satthu dhammadesanaÑ suÓantÊ SatthÈraÑ ekaÑ 
bhikkhuniÑ rattaÒÒ|naÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ adhikÈrakammaÑ 
katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthesi. SÈ yÈvajÊvaÑ dÈnaÑ datvÈ sÊlaÑ rakkhitvÈ 
tato cutÈ devaloke nibbattitvÈ puna ekasmiÑ Buddhantare devalokato 
cavitvÈ BÈrÈÓasiyaÑ paÒcannaÑ dÈsisatÈnaÑ jeÔÔhakadÈsÊ hutvÈ nibbatti. 
Atha vass|panÈyikasamaye paÒca PaccekabuddhÈ1 Nandam|lakapabbhÈrato 
Isipatane otaritvÈ nagare piÓÉÈya caritvÈ Isipatanameva gantvÈ 
“vass|panÈyikakuÔiyÈ atthÈya hatthakammaÑ yÈcissÈmÈ”ti cintesuÑ. 
KasmÈ? VassaÑ upagacchantena hi nÈlakapaÔipadaÑ paÔipannenÈpi 
paÒcannaÑ chadanÈnaÑ aÒÒatarena chadanena channe sadvÈrabaddhe 
senÈsane upagantabbaÑ. VuttaÒhetaÑ “na bhikkhave asenÈsanikena vassaÑ 
upagantabbaÑ, yo upagaccheyya, Èpatti dukkaÔassÈ ti2. TasmÈ vassakÈle 
upakaÔÔhe sace senÈsanaÑ labhati, iccetaÑ kusalaÑ. No ce labhati, 
hatthakammaÑ pariyesitvÈpi kÈtabbaÑ. HatthakammaÑ alabhantena 
sÈmampi kÈtabbaÑ, na tveva asenÈsanikena vassaÑ upagantabbaÑ. 
AyamanudhammatÈ. TasmÈ te PaccekabuddhÈ “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 natthi, gacchant|”ti Èha. 

 Atha te nagarÈ nikkhante jeÔÔhakadÈsÊ kuÔaÑ gahetvÈ pavisantÊ disvÈ 
kuÔaÑ otÈretvÈ vanditvÈ onamitvÈ mukhaÑ ukkhipitvÈ3 “ayyÈ nagaraÑ 
paviÔÔhamattÈva nikkhantÈ, kiÑ nu kho”ti pucchi. Vass|panÈyikakuÔiyÈ 
hatthakammaÑ yÈcituÑ ÈgatamhÈti. LaddhaÑ bhanteti. Na laddhaÑ 
upÈsiketi. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÒcasatapaccekabuddhÈ (SyÈ) 2. Vi 3. 212 piÔÔhe. 3. PidhÈya (SÊ) 
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KiÑ panesÈ kuÔi issareheva kÈtabbÈ, udÈhu duggatehipi sakkÈ kÈtunti. Yena 
kenaci sakkÈ kÈtunti. SÈdhu bhante mayaÑ karissÈma, sve mayhaÑ 
bhikkhaÑ gaÓhathÈti nimantetvÈ puna1 kuÔaÑ gahetvÈ Ègamanatitthamagge2 
ÔhatvÈ ÈgatÈgatÈ avasesadÈsiyo “ettheva hothÈ”ti vatvÈ sabbÈsaÑ ÈgatakÈle 
Èha “ammÈ kiÑ niccameva parassa dÈsikammaÑ karissatha, udÈhu 
dÈsibhÈvato muccituÑ icchathÈ”ti. Ajjeva muccituÑ icchÈma ayyeti. Yadi 
evaÑ, mayÈ 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 tÈtÈ PaccekabuddhÈnaÑ hatthakammaÑ 
dethÈ”ti ÈnisaÑsaÑ ÈcikkhitvÈ yepi na kÈtukÈmÈ, te gÈÄhena ovÈdena 
tajjetvÈ sabbepi sampaÔicchÈpesi. SÈ punadivase PaccekabuddhÈnaÑ 
bhattaÑ datvÈ sabbesaÑ dÈsaputtÈnaÑ saÒÒaÑ adÈsi. Te tÈvadeva araÒÒaÑ 
pavisitvÈ dabbasambhÈre samodhÈnetvÈ sataÑ sataÑ hutvÈ ekekaÑ kuÔiÑ 
ca~kamanÈdiparivÈraÑ katvÈ maÒcapÊÔhapÈnÊyaparibhojanÊyÈdÊni ÔhapetvÈ 
PaccekabuddhÈnaÑ temÈsaÑ tattheva vasanatthÈya paÔiÒÒaÑ kÈretvÈ 
vÈrabhikkhaÑ paÔÔhapesuÑ3. YÈ attano vÈradivase na sakkoti, tassÈ 
jeÔÔhakadÈsÊ sakagehato nÊharitvÈ deti. EvaÑ temÈsaÑ paÔijaggitvÈ 
jeÔÔhakadÈsÊ ekekaÑ dÈsiÑ ekekaÑ sÈÔakaÑ sajjÈpesi, paÒca 
th|lasÈÔakasatÈni ahesuÑ. TÈni parivattÈpetvÈ paÒcannaÑ 
PaccekabuddhÈnaÑ ticÊvarÈni katvÈ adÈsi. PaccekabuddhÈ tÈsaÑ 
passantÊnaÑyeva ÈkÈsena GandhamÈdanapabbataÑ agamaÑsu. 

 TÈpi sabbÈ yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ devaloke nibbattiÑsu. TÈsu 
jeÔÔhikÈ tato cavitvÈ BÈrÈÓasiyÈ avid|re PesakÈragÈme pesakÈrajeÔÔhakassa 
gehe nibbatti. AthekadivasaÑ PadumavatiyÈ puttÈ paÒcasatÈ PaccekabuddhÈ 
BÈrÈÓasiraÒÒÈ nimantitÈ rÈjadvÈraÑ ÈgantvÈ kaÒci olokentampi adisvÈ 
nivattitvÈ nagaradvÈrena nikkhamitvÈ taÑ 
______________________________________________________________ 
 1. UdakaÑ netvÈ puna (SÊ) 2. Œgamma tittamagge (SÊ) 
 3. VÈrakaÑ bhikkhaÑ upaÔÔhapesuÑ (SyÈ), vÈrena bhikkhaÑ upaÔÔhapesuÑ (Ka) 
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PesakÈragÈmaÑ agamaÑsu. SÈ itthÊ Paccekabuddhe disvÈ sampiyÈyamÈnÈ 
sabbe vanditvÈ bhikkhaÑ adÈsi. Te bhattakiccaÑ katvÈ GandhamÈdanameva 
agamaÑsu. 

 SÈpi yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ devamanussesu saÑsarantÊ amhÈkaÑ 
Satthu nibbattito puretarameva Devadahanagare MahÈsuppabuddhassa gehe 
paÔisandhiÑ gaÓhi, GotamÊtissÈ nÈmaÑ akaÑsu. MahÈmÈyÈya 
kaniÔÔhabhaginÊ hoti. MantajjhÈyakÈ brÈhmaÓÈ lakkhaÓÈni pariggaÓhantÈ1 
“imÈsaÑ dvinnampi kucchiyaÑ vasitadÈrakÈ cakkavattino bhavissantÊ”ti 
byÈkariÑsu. SuddhodanamahÈrÈjÈ vayappattakÈle tÈ dvepi ma~galaÑ katvÈ 
attano gharaÑ Ènesi. AparabhÈge amhÈkaÑ bodhisatto TusitapurÈ cavitvÈ 
MahÈmÈyÈya deviyÈ kucchiyaÑ paÔisandhiÑ gaÓhi. MahÈmÈyÈ tassa 
jÈtadivasato sattame divase kÈlaÑ katvÈ Tusitapure nibbatti. 
SuddhodanamahÈrÈjÈ mahÈsattassa mÈtucchaÑ MahÈpajÈpatigotamiÑ 
aggamahesiÔÔhÈne Ôhapesi. TasmiÑ kÈle NandakumÈro jÈto. AyaÑ 
MahÈpajÈpati NandakumÈraÑ dhÈtÊnaÑ datvÈ sayaÑ bodhisattaÑ parihari. 

 Aparena samayena bodhisatto mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhamitvÈ 
sabbaÒÒutaÑ patvÈ lokÈnuggahaÑ karonto anukkamena KapilavatthuÑ 
patvÈ nagaraÑ piÓÉÈya pÈvisi. Athassa pitÈ SuddhodanamahÈrÈjÈ 
antaravÊthiyaÑyeva dhammakathaÑ sutvÈ sotÈpanno ahosi, atha 
dutiyadivase Nando pabbaji, sattame divase RÈhulo. SatthÈ aparena 
samayena VesÈliÑ upanissÈya K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ viharati. TasmiÑ samaye 
SuddhodanamahÈrÈjÈ setacchattassa heÔÔhÈ arahattaÑ sacchikatvÈ 
parinibbÈyi. TadÈ MahÈpajÈpatigotamÊ pabbajjÈya cittaÑ uppÈdesi. Tato 
RohiÓÊnadÊtÊre KalahavivÈdasuttapariyosÈne2 nikkhamitvÈ pabbajitÈnaÑ 
paÒcannaÑ kumÈrasatÈnaÑ pÈdaparicÈrikÈ sabbÈva ekacittÈ hutvÈ 
“MahÈpajÈpatiyÈ santikaÑ gantvÈ sabbÈva Satthu santike pabbajissÈmÈ”ti 
MahÈpajÈpatiÑ jeÔÔhikaÑ katvÈ Satthu santikaÑ gantvÈ pabbajitukÈmÈ 
ahesuÑ. AyaÒca MahÈpajÈpati paÔhamameva ekavÈraÑ SatthÈraÑ 
pabbajjaÑ yÈcamÈnÈ nÈlattha, tasmÈ kappakaÑ pakkosÈpetvÈ kese 
chindÈpetvÈ kÈsÈyÈni acchÈdetvÈ sabbÈ tÈ sÈkiyÈniyo ÈdÈya 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔiggaÓhantÈ (SÊ) 2. Khu 1. 413 piÔÔhe SuttanipÈte. 
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VesÈliÑ gantvÈ Œnandattherena DasabalaÑ yÈcÈpetvÈ1 aÔÔhahi 
garudhammehi pabbajjaÒca upasampadaÒca alattha. ItarÈ pana sabbÈpi 
ekatova upasampannÈ ahesuÑ. Ayamettha sa~khepo, vitthÈrato panetaÑ 
vatthu PÈÄiyaÑ2 Ègatameva. 

 EvaÑ upasampannÈ pana MahÈpajÈpati SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, athassÈ SatthÈ dhammaÑ desesi. SÈ Satthu 
santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. SesÈ paÒcasatÈ 
bhikkhuniyo NandakovÈdasuttapariyosÈne3 arahattaÑ pÈpuÓiÑsu. 
EvametaÑ vatthu samuÔÔhitaÑ. AparabhÈge SatthÈ Jetavane nisinno 
bhikkhuniyo ÔhÈnantare Ôhapento MahÈpajÈpatiÑ rattaÒÒ|naÑ aggaÔÔhÈne 
ÔhapesÊti. 
 

KhemÈtherÊvatthu 

 236. Dutiye KhemÈti evaÑnÈmikÈ bhikkhunÊ. Ito paÔÔhÈya ca panassÈ 
paÒhakamme ayamanupubbikathÈti avatvÈ sabbattha abhinÊhÈraÑ ÈdiÑ 
katvÈ vattabbameva vakkhÈma. 

 AtÊte kira PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatiyaÑ ayaÑ 
parapariyÈpannÈ hutvÈ nibbatti. AthekadivasaÑ tassa Bhagavato 
aggasÈvikaÑ SujÈtattheriÑ nÈma piÓÉÈya carantaÑ disvÈ tayo modake datvÈ 
taÑdivasameva attano kese vissajjetvÈ theriyÈ dÈnaÑ datvÈ “anÈgate 
BuddhuppÈde tumhe viya mahÈpaÒÒÈ bhaveyyan”ti patthanaÑ katvÈ 
yÈvajÊvaÑ kusalakammesu appamattÈ hutvÈ kappasatasahassaÑ 
devamanussesu saÑsarantÊ4 KassapabuddhakÈle Kikissa KÈsiraÒÒo gehe 
paÔisandhiÑ gahetvÈ sattannaÑ bhaginÊnaÑ abbhantarÈ hutvÈ vÊsati 
vassasahassÈni geheyeva komÈribrahmacariyaÑ caritvÈ tÈhi bhaginÊhi 
saddhiÑ Dasabalassa vasanapariveÓaÑ kÈretvÈ ekaÑ BuddhantaraÑ 
devamanussesu saÑsarantÊ imasmiÑ BuddhuppÈde MaddaraÔÔhe 
SÈgalanagare rÈjakule paÔisandhiÑ gaÓhi, KhemÈtissÈ nÈmaÑ akaÑsu. TassÈ 
sarÊravaÓÓo suvaÓÓarasapiÒjaro viya ahosi. SÈ vayappattÈ BimbisÈraraÒÒo 
gehaÑ agamÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. YÈcetvÈ (SÊ) 2. Vi 4. 442 piÔÔhe. 3. Ma 3. 314 piÔÔhe. 4. SaÑsaritvÈ (SÊ) 
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 SÈ TathÈgate RÈjagahaÑ upanissÈya VeÄuvane viharante “SatthÈ kira 
r|pe dosaÑ dassetÊ”ti r|pamadamattÈ hutvÈ “mayhampi r|pe dosaÑ 
dasseyyÈ”ti bhayena DasabalaÑ dassanÈya na gacchati. RÈjÈ cintesi “ahaÑ 
Satthu aggupaÔÔhÈko, mÈdisassa ca nÈma ariyasÈvakassa aggamahesÊ 
DasabalaÑ dassanÈya na gacchati, na me etaÑ ruccatÊ”ti. So kavÊhi 
VeÄuvanuyyÈnassa vaÓÓaÑ1 bandhÈpetvÈ “KhemÈya deviyÈ savan|pacÈre 
gÈyathÈ”ti Èha. SÈ uyyÈnassa vaÓÓaÑ sutvÈ gantukÈmÈ hutvÈ rÈjÈnaÑ 
paÔipucchi. RÈjÈ “uyyÈnaÑ gaccha, SatthÈraÑ pana adisvÈ ÈgantuÑ na 
labhissasÊ”ti Èha. SÈ raÒÒo paÔivacanaÑ adatvÈva maggaÑ paÔipajji. RÈjÈ 
tÈya saddhiÑ gacchante purise Èha “sace devÊ uyyÈnato nivattamÈnÈ 
DasabalaÑ passati, iccetaÑ kusalaÑ. Sace na passati, rÈjÈÓÈya naÑ 
dassethÈ”ti. Atha kho sÈ devÊ divasabhÈgaÑ uyyÈne caritvÈ nivattantÊ 
DasabalaÑ adisvÈva gantuÑ ÈraddhÈ. Atha naÑ rÈjapurisÈ attano aruciyÈva 
deviÑ Satthu santikaÑ nayiÑsu. 

 SatthÈ taÑ ÈgacchantiÑ disvÈ iddhiyÈ ekaÑ devaccharaÑ nimminitvÈ 
tÈlavaÓÔaÑ gahetvÈ bÊjamÈnaÑ viya akÈsi. KhemÈ devÊ taÑ disvÈ cintesi 
“mÈnamhi naÔÔhÈ2, evar|pÈ nÈma devaccharappaÔibhÈgÈ itthiyo Dasabalassa 
avid|re tiÔÔhanti, ahaÑ etÈsaÑ paricÈrikÈpi nappahomi, mÈnamadaÑ hi 
nissÈya pÈpacittassa vasena naÔÔhÈ”ti taÑ nimittaÑ gahetvÈ tameva itthiÑ 
olokayamÈnÈ aÔÔhÈsi. AthassÈ passantiyÈva TathÈgatassa adhiÔÔhÈnabalena sÈ 
itthÊ paÔhamavayaÑ atikkamma majjhimavaye ÔhitÈ viya majjhimavayaÑ 
atikkamma pacchimavaye ÔhitÈ viya ca valittacÈ palitakesÈ 
khaÓÉaviraÄadantÈ3 ahosi. Tato tassÈ passantiyÈva saddhiÑ tÈlavaÓÔena 
parivattitvÈ paripati. Tato KhemÈ pubbahetusampannattÈ tasmiÑ ÈrammaÓe 
ÈpÈthagate evaÑ cintesi “evaÑvidhampi nÈma sarÊraÑ evar|paÑ vipattiÑ 
pÈpuÓÈti, mayhampi sarÊraÑ evaÑgatikameva bhavissatÊ”ti. AthassÈ evaÑ 
cintitakkhaÓe SatthÈ imaÑ Dhammapade gÈthamÈha– 
 
_____________________________________________________________ 
 1. VaÓÓe (SÊ) 2. ManaÑ vatamhi naÔÔhÈ (SÊ), ahaÒcamhi naÔÔhÈ (SyÈ) 
 3. KhaÓÉasithiladantÈ (SÊ), khaÓÉitapatitadantÈ (SyÈ) 
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    “Ye rÈgarattÈ nupatanti sotaÑ, 
    SayaÑkataÑ makkaÔakova jÈlaÑ. 
    Etampi chetvÈna vajanti dhÊrÈ, 
    Anapekkhino sabbadukkhaÑ1 pahÈyÈ”ti2. 

 SÈ gÈthÈpariyosÈne Ôhitapade ÔhitÈyeva saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ 
pÈpuÓi. AgÈramajjhe vasantena3 nÈma arahattaÑ pattena taÑdivasameva 
parinibbÈyitabbaÑ vÈ pabbajitabbaÑ vÈ hoti, sÈ pana attano 
Èyusa~khÈrÈnaÑ pavattanabhÈvaÑ4 ÒatvÈ “attano pabbajjaÑ 
anujÈnÈpessÈmÊ”ti SatthÈraÑ vanditvÈ rÈjanivesanaÑ gantvÈ rÈjÈnaÑ 
anabhivÈdetvÈva aÔÔhÈsi. RÈjÈ i~giteneva5 aÒÒÈsi “ariyadhammaÑ6 pattÈ 
bhavissatÊ”ti. Atha naÑ Èha “devi gatÈ nu kho SatthudassanÈyÈ”ti. MahÈrÈja 
tumhehi diÔÔhadassanaÑ parittaÑ, ahaÑ pana DasabalaÑ sudiÔÔhamakÈsiÑ, 
pabbajjaÑ me anujÈnÈthÈti. RÈjÈ “sÈdhu devÊ”ti sampaÔicchitvÈ 
suvaÓÓasivikÈya bhikkhuni-upassayaÑ upanetvÈ pabbÈjesi, athassÈ 
“KhemÈtherÊ nÈma gihibhÈve ÔhatvÈ arahattaÑ pattÈ”ti mahÈpaÒÒabhÈvo 
pÈkaÔo ahosi. Idamettha vatthu. Atha SatthÈ aparabhÈge Jetavane nisinno 
bhikkhuniyo paÔipÈÔiyÈ ÔhÈnantare Ôhapento KhemÈtheriÑ mahÈpaÒÒÈnaÑ 
aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

UppalavaÓÓÈtherÊvatthu 

 237. Tatiye UppalavaÓÓÈti nÊluppalagabbhasadiseneva vaÓÓena 
samannÈgatattÈ evaÑladdhanÈmÈ therÊ. SÈ kira PadumuttarabuddhakÈle 
HaÑsavatiyaÑ kulagehe paÔisandhiÑ gaÓhitvÈ aparabhÈge mahÈjanena 
saddhiÑ Satthu santikaÑ gantvÈ dhammaÑ suÓantÊ SatthÈraÑ ekaÑ 
bhikkhuniÑ iddhimantÊnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ sattÈhaÑ 
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ datvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ 
patthesi. SÈ yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ devamanussesu saÑsarantÊ 
KassapabuddhakÈle BÈrÈÓasinagare Kikissa KÈsiraÒÒo gehe paÔisandhiÑ 
gaÓhitvÈ sattannaÑ bhaginÊnaÑ abbhantarÈ hutvÈ vÊsati 
______________________________________________________________ 
 1. KÈmasukhaÑ (SÊ, SyÈ, Ka) 2. Khu 1. 63 piÔÔhe Dhammapade.  
 3. AgÈramajjhÈvasantena (SÊ) 4. PavattanakabhÈvaÑ (SÊ)  
 5. I~gitasaÒÒÈÓena (SyÈ), ekadesaÒÈÓena (Ka) 6. AriyadhammaÑ arahattaÑ (SÊ) 
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vassasahassÈni brahmacariyaÑ caritvÈ bhikkhusaÑghassa pariveÓaÑ katvÈ 
devaloke nibbattÈ. 

 Tato cavitvÈ puna manussalokaÑ ÈgacchantÊ ekasmiÑ gÈme sahatthÈ 
kammaÑ katvÈ jÊvanakaÔÔhÈne nibbattÈ. SÈ ekadivasaÑ khettakuÔiÑ 
gacchantÊ antarÈmagge ekasmiÑ sare pÈtova pupphitaÑ padumapupphaÑ 
disvÈ taÑ saraÑ oruyha taÒceva pupphaÑ lÈjapakkhipanatthÈya paduminiyÈ 
pattaÒca gahetvÈ kedÈre sÈlisÊsÈni chinditvÈ kuÔikÈya nisinnÈ lÈje bhajjitvÈ 
paÒca lÈjasatÈni gaÓesi. TasmiÑ khaÓe GandhamÈdanapabbate 
nirodhasamÈpattito vuÔÔhito eko Paccekabuddho ÈgantvÈ tassÈ avid|re 
aÔÔhÈsi. SÈ PaccekabuddhaÑ disvÈ lÈjehi saddhiÑ padumapupphaÑ gahetvÈ 
kuÔito oruyha lÈje Paccekabuddhassa patte pakkhipitvÈ padumapupphena 
pattaÑ pidhÈya adÈsi. AthassÈ Paccekabuddhe thokaÑ gate etadahosi 
“pabbajitÈ nÈma pupphena anatthikÈ, ahaÑ pupphaÑ gahetvÈ 
piÄandhissÈmÊ”ti gantvÈ Paccekabuddhassa hatthato pupphaÑ gahetvÈ puna 
cintesi “sace ayyo pupphena anatthiko abhavissa, pattamatthake ÔhapetuÑ na 
adassa, addhÈ ayyassa attho bhavissatÊ”ti puna gantvÈ pattamatthake 
ÔhapetvÈ PaccekabuddhaÑ khamÈpetvÈ “bhante imesaÑ me lÈjÈnaÑ 
nissandena lÈjagaÓanÈya puttÈ assu, padumapupphassa nissandena 
nibbattanibbattaÔÔhÈne me pade pade padumapupphaÑ uÔÔhahat|”ti 
patthanaÑ akÈsi. Paccekabuddho tassÈ passantiyÈva ÈkÈsena 
GandhamÈdanapabbataÑ gantvÈ taÑ padumaÑ Nandam|lakapabbhÈre 
PaccekabuddhÈnaÑ akkamanasopÈnasamÊpe pÈdapuÒchanaÑ katvÈ Ôhapesi. 

 SÈpi tassa kammassa nissandena devaloke paÔisandhiÑ gaÓhi, 
nibbattakÈlato paÔÔhÈya cassÈ pade pade mahÈpadumapupphaÑ uÔÔhÈsi. SÈ 
tato cavitvÈ pabbatapÈde ekasmiÑ padumassare padumagabbhe nibbatti. 
TaÑ nissÈya eko tÈpaso vasati, so pÈtova mukhadhovanatthÈya saraÑ 
gantvÈ taÑ pupphaÑ disvÈ cintesi “idaÑ pupphaÑ sesehi mahantataraÑ, 
sesÈni ca pupphitÈni, idaÑ makuÄitameva, bhavitabbamettha kÈraÓenÈ”ti 
udakaÑ otaritvÈ taÑ pupphaÑ gaÓhi. TaÑ tena gahitamattameva 
pupphitaÑ. TÈpaso antopadumagabbhe nipannadÈrikaÑ addasa. DiÔÔhakÈlato 
paÔÔhÈya ca dhÊtusinehaÑ labhitvÈ padumeneva saddhiÑ paÓÓasÈlaÑ netvÈ 
maÒcake nipajjÈpesi. 
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AthassÈ1 puÒÒÈnubhÈvena a~guÔÔhake khÊraÑ nibbatti. So tasmiÑ pupphe 
milÈte aÒÒaÑ navapupphaÑ ÈharitvÈ taÑ nipajjÈpesi. AthassÈ 
ÈdhÈvanavidhÈvanena2 kÊÄituÑ samatthakÈlato paÔÔhÈya padavÈre padavÈre 
padumapupphaÑ uÔÔhÈsi, ku~kumarÈsissa viyassÈ sarÊravaÓÓo ahosi. SÈ 
appattÈ devavaÓÓaÑ, atikkantÈ mÈnusavaÓÓaÑ ahosi. SÈ pitari 
phalÈphalatthÈya gate paÓÓasÈlÈyaÑ ohÊyati. 

 AthekadivasaÑ tassÈ vayappattakÈle pitari phalÈphalatthÈya gate eko 
vanacarako taÑ disvÈ cintesi “manussÈnaÑ nÈma evaÑvidhaÑ r|paÑ 
natthi, vÊmaÑsissÈmi nan”ti tÈpasassa ÈgamanaÑ udikkhanto nisÊdi. SÈ 
pitari Ègacchante paÔipathaÑ gantvÈ tassa hatthato kÈjakamaÓÉaluÑ 
aggahesi, ÈgantvÈ nisinnassa cassa attanÈ karaÓavattaÑ dassesi. TadÈ so 
vanacarako manussabhÈvaÑ ÒatvÈ tÈpasaÑ abhivÈdetvÈ nisÊdi. TÈpaso taÑ 
vanacarakaÑ vanam|laphalÈphalehi ca pÈnÊyena ca nimantetvÈ “bho purisa 
imasmiÑyeva ÔhÈne vasissasi, udÈhu gamissasÊ”ti pucchi. GamissÈmi 
bhante, idha kiÑ karissÈmÊti. IdaÑ tayÈ diÔÔhakÈraÓaÑ etto gantvÈ 
akathetuÑ sakkhissasÊti. Sace ayyo na icchati, kiÑ kÈraÓÈ kathessÈmÊti 
tÈpasaÑ vanditvÈ puna ÈgamanakÈle maggasaÒjÈnanatthaÑ sÈkhÈsaÒÒaÒca 
rukkhasaÒÒaÒca karonto pakkÈmi. 

 So BÈrÈÓasiÑ gantvÈ rÈjÈnaÑ addasa, rÈjÈ “kasmÈ ÈgatosÊ”ti pucchi. 
“AhaÑ deva tumhÈkaÑ vanacarako pabbatapÈde acchariyaÑ itthiratanaÑ 
disvÈ ÈgatomhÊ”ti sabbaÑ pavattiÑ kathesi. So tassa vacanaÑ sutvÈ vegena 
pabbatapÈdaÑ gantvÈ avid|re ÔhÈne khandhÈvÈraÑ nivesetvÈ vanacarakena 
ceva aÒÒehi3 ca purisehi saddhiÑ tÈpasassa bhattakiccaÑ katvÈ 
nisinnavelÈya tattha gantvÈ abhivÈdetvÈ paÔisanthÈraÑ katvÈ ekamantaÑ 
nisÊdi. RÈjÈ tÈpasassa pabbajitaparikkhÈrabhaÓÉaÑ pÈdam|le ÔhapetvÈ 
“bhante imasmiÑ ÔhÈne kiÑ karoma, gacchÈmÈ”ti Èha. Gaccha mahÈrÈjÈti. 
Œma gacchÈmi bhante, ayyassa pana samÊpe visabhÈgaparisÈ atthÊti 
assumha, asÈruppÈ esÈ4 pabbajitÈnaÑ, mayÈ saddhiÑ gacchatu bhanteti. 
ManussÈnaÑ cittaÑ nÈma duttosayaÑ, kathaÑ5 bah|naÑ majjhe 
______________________________________________________________ 
 1. Atha tassÈ (SÊ) 2. ŒdhÈvanaparidhÈvanena (Ka) 3. Appehi (SÊ) 
 4. PapaÒco eso (SÊ), papaÒcÈ esÈ (SyÈ) 5. NÈma cittaÑ duÔÔhaÑ, ayaÑ kathaÑ (Ka) 
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vasissatÊti. AmhÈkaÑ rucitakÈlato paÔÔhÈya sesÈnaÑ jeÔÔhakaÔÔhÈne ÔhapetvÈ 
paÔijaggissÈmi1 bhanteti. 

 So raÒÒo kathaÑ sutvÈ daharakÈle gahitanÈmavaseneva “amma 
PadumavatÊ”ti dhÊtaraÑ pakkosi, sÈ ekavacaneneva paÓÓasÈlato nikkhamitvÈ 
pitaraÑ abhivÈdetvÈ aÔÔhÈsi. Atha naÑ pitÈ Èha “tvaÑ amma vayappattÈ, 
imasmiÑ ÔhÈne raÒÒÈ diÔÔhakÈlato paÔÔhÈya vasituÑ ayuttÈ2, raÒÒÈ saddhiÑ 
gaccha ammÈ”ti. SÈ “sÈdhu tÈtÈ”ti pitu vacanaÑ sampaÔicchitvÈ abhivÈdetvÈ 
parodamÈnÈ aÔÔhÈsi3. RÈjÈ “imissÈ pitu cittaÑ gaÓhÈmÊ”ti tasmiÑyeva ÔhÈne 
kahÈpaÓarÈsimhi ÔhapetvÈ abhisekaÑ akÈsi. Atha naÑ gahetvÈ attano 
nagaraÑ ÈnetvÈ4 ÈgatakÈlato paÔÔhÈya sesa-itthiyo anoloketvÈ tÈya 
saddhiÑyeva ramati. TÈ itthiyo issÈpakatÈ taÑ raÒÒo antare 
paribhinditukÈmÈ evamÈhaÑsu “nÈyaÑ mahÈrÈja manussajÈtikÈ, kahaÑ 
nÈma tumhehi manussÈnaÑ vicaraÓaÔÔhÈne padumÈni uÔÔhahantÈni 
diÔÔhapubbÈni, addhÈ ayaÑ yakkhinÊ, nÊharatha naÑ mahÈrÈjÈ”ti. RÈjÈ tÈsaÑ 
kathaÑ sutvÈ tuÓhÊ ahosi. 

 Athassa aparena samayena paccanto kupito. So “garugabbhÈ5 
PadumavatÊ”ti taÑ nagare ÔhapetvÈ paccantaÑ agamÈsi. Atha tÈ itthiyo tassÈ 
upaÔÔhÈyikÈya laÒjaÑ datvÈ “imissÈ dÈrakaÑ jÈtamattameva apanetvÈ ekaÑ 
dÈrughaÔikaÑ lohitena makkhetvÈ santike ÔhapehÊ”ti ÈhaÑsu. 
PadumavatiyÈpi nacirasseva gabbhavuÔÔhÈnaÑ ahosi. MahÈpadumakumÈro 
ekakova kucchiyaÑ paÔisandhiÑ gaÓhi, avasesÈ ek|napaÒcasatÈ dÈrakÈ 
MahÈpadumakumÈrassa mÈtukucchito nikkhamitvÈ nipannakÈle saÑsedajÈ 
hutvÈ nibbattiÑsu. Athassa “na tÈvÈyaÑ satiÑ paÔilabhatÊ”ti ÒatvÈ 
upaÔÔhÈyikÈ ekaÑ dÈrughaÔikaÑ lohitena makkhetvÈ samÊpe ÔhapetvÈ tÈsaÑ 
itthÊnaÑ saÒÒaÑ adÈsi. TÈ paÒcasatÈpi itthiyo ekekÈ ekekaÑ dÈrakaÑ 
gahetvÈ cundakÈrakÈnaÑ santikaÑ6 pesetvÈ karaÓÉake 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔijaggituÑ sakkhissÈma (SÊ) 2. AphÈsukaÑ (SÊ), aphÈsukÈ (SyÈ) 
 3. RodamÈnÈ gacchati (SyÈ, Ka) 4. GantvÈ (Ka) 5. GarubhÈrÈ (SÊ) 
 6. CundÈnaÑ santikaÑ (SÊ), cundakÈrakÈnaÑ santike (SyÈ), cundakÈrasantikaÑ (Ka) 
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ÈharÈpetvÈ attanÈ attanÈ gahitadÈrake tattha nipajjÈpetvÈ bahi laÒchanaÑ 
katvÈ ÔhapayiÑsu. 

 PadumavatÊpi kho saÒÒaÑ labhitvÈ taÑ upaÔÔhÈyikaÑ “kiÑ vijÈtamhi 
ammÈ”ti pucchi. SÈ taÑ santajjetvÈ “kuto tvaÑ dÈrakaÑ labhissasÊ”ti vatvÈ 
“ayaÑ te kucchito nikkhantadÈrako”ti lohitamakkhitaÑ dÈrughaÔikaÑ 
purato Ôhapesi. SÈ taÑ disvÈ domanassappattÈ “sÊghaÑ naÑ phÈletvÈ 
apanehi, sace koci passeyya, lajjitabbaÑ bhaveyyÈ”ti Èha. SÈ tassÈ kathaÑ 
sutvÈ atthakÈmÈ viya dÈrughaÔikaÑ phÈletvÈ uddhane pakkhipi. 

 RÈjÈpi paccantato ÈgantvÈ nakkhattaÑ paÔimÈnento bahinagare 
khandhÈvÈraÑ bandhitvÈ1 nisÊdi. Atha tÈ paÒcasatÈ itthiyo raÒÒo 
paccuggamanaÑ ÈgantvÈ ÈhaÑsu “tvaÑ mahÈrÈja na amhÈkaÑ saddahasi, 
amhehi vuttaÑ akÈraÓaÑ viya hoti. TvaÑ mahesiyÈ upaÔÔhÈyikaÑ 
pakkosÈpetvÈ paÔipuccha, dÈrughaÔikaÑ te devÊ vijÈtÈ”ti. RÈjÈ taÑ kÈraÓaÑ 
na upaparikkhitvÈva “amanussajÈtikÈ bhavissatÊ”ti taÑ gehato nikkaÉÉhi. 
TassÈ rÈjagehato saha nikkhamaneneva padumapupphÈni antarÈdhÈyiÑsu, 
sarÊracchavipi vivaÓÓÈ ahosi. SÈ ekikÈva antaravÊthiyÈ pÈyÈsi. Atha naÑ ekÈ 
vayappattÈ mahallikÈ itthÊ disvÈ dhÊtusinehaÑ uppÈdetvÈ “kahaÑ gacchasi 
ammÈ”ti Èha. Œgantukamhi, vasanaÔÔhÈnaÑ olokentÊ vicarÈmÊti. IdhÈgaccha 
ammÈti vasanaÔÔhÈnaÑ datvÈ bhojanaÑ paÔiyÈdesi. 

 TassÈ iminÈva niyÈmena tattha vasamÈnÈya tÈ paÒcasatÈ itthiyo ekacittÈ 
hutvÈ rÈjÈnaÑ ÈhaÑsu “mahÈrÈja tumhesu yuddhaÑ2 gatesu amhehi 
Ga~gÈdevatÈya ‘amhÈkaÑ deve vijitasa~gÈme Ègate balikammaÑ katvÈ 
udakakÊÄaÑ karissÈmÈ’ti patthitaÑ atthi, etamatthaÑ deva jÈnÈpemÈ”ti. RÈjÈ 
tÈsaÑ vacanena tuÔÔho Ga~gÈyaÑ udakakÊÄaÑ kÈtuÑ agamÈsi. TÈpi attanÈ 
attanÈ gahitaÑ karaÓÉakaÑ paÔicchannaÑ katvÈ ÈdÈya nadiÑ gantvÈ tesaÑ 
karaÓÉakÈnaÑ paÔicchÈdanatthaÑ pÈrupitvÈ pÈrupitvÈ udake patitvÈ 
karaÓÉake vissajjesuÑ. Tepi kho karaÓÉakÈ sabbe saha gantvÈ heÔÔhÈsote 
pasÈritajÈlamhi laggiÑsu. Tato udakakÊÄaÑ kÊÄitvÈ 
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raÒÒo uttiÓÓakÈle jÈlaÑ ukkhipantÈ te karaÓÉake disvÈ raÒÒo santikaÑ 
ÈnayiÑsu. RÈjÈ karaÓÉake disvÈ1 “kiÑ tÈtÈ karaÓÉakes|”ti Èha. Na jÈnÈma 
devÈti. so te karaÓÉake vivarÈpetvÈ olokento paÔhamaÑ 
MahÈpadumakumÈrassa karaÓÉakaÑ vivarÈpesi. TesaÑ pana sabbesampi 
karaÓÉakesu nipajjÈpitadivaseyeva puÒÒiddhiyÈ a~guÔÔhato2 khÊraÑ nibbatti. 
Sakko devarÈjÈ tassa raÒÒo nikka~khabhÈvatthaÑ antokaraÓÉake akkharÈni 
likhÈpesi “ime kumÈrÈ PadumavatiyÈ kucchimhi nibbattÈ BÈrÈÓasiraÒÒo 
puttÈ, atha ne PadumavatiyÈ sapattiyo paÒcasatÈ itthiyo karaÓÉakesu 
pakkhipitvÈ udake khipiÑsu, rÈjÈ imaÑ kÈraÓaÑ jÈnÈt|”ti. KaraÓÉake 
vivaritamatte rÈjÈ akkharÈni vÈcetvÈ dÈrake disvÈ MahÈpadumakumÈraÑ 
ukkhipitvÈ “vegena rathe yojetha, asse kappetha, ahaÑ ajja antonagaraÑ 
pavisitvÈ ekaccÈnaÑ mÈtugÈmÈnaÑ piyaÑ karissÈmÊ”ti pÈsÈdaÑ Èruyha 
hatthigÊvÈya sahassabhaÓÉikaÑ ÔhapetvÈ bheriÑ carÈpesi “yo PadumavatiÑ 
passati, so imaÑ sahassaÑ gaÓhat|”ti. 

 TaÑ kathaÑ sutvÈ PadumavatÊ mÈtuyÈ saÒÒaÑ adÈsi “hatthigÊvato 
sahassaÑ gaÓha ammÈ”ti. AhaÑ evar|paÑ gaÓhituÑ na visahÈmÊti. SÈ 
dutiyampi tatiyampi vutte “kiÑ vatvÈ gaÓhÈmi ammÈ”ti Èha. “Mama dhÊtÈ 
PadumavatiÑ deviÑ passatÊ”ti vatvÈ gaÓhÈhÊti. SÈ “yaÑ vÈ taÑ vÈ hot|”ti 
gantvÈ sahassaca~koÔakaÑ gaÓhi. Atha naÑ manussÈ pucchiÑsu 
“PadumavatiÑ deviÑ passasi ammÈ”ti. “AhaÑ na passÈmi, dhÊtÈ kira me 
passatÊ”ti Èha. Te “kahaÑ pana sÈ ammÈ”ti vatvÈ tÈya saddhiÑ gantvÈ 
PadumavatiÑ saÒjÈnitvÈ pÈdesu nipatiÑsu. TasmiÑ kÈle sÈ “PadumavatÊ 
devÊ ayan”ti ÒatvÈ “bhÈriyaÑ vata itthiyÈ kammaÑ kataÑ, yÈ evaÑvidhassa 
raÒÒo mahesÊ samÈnÈ evar|pe ÔhÈne nirÈrakkhÈ vasÊ”ti Èha. Tepi rÈjapurisÈ 
PadumavatiyÈ nivesanaÑ setasÈÓÊhi parikkhipÈpetvÈ dvÈre ÈrakkhaÑ 
ÔhapetvÈ raÒÒo ÈrocesuÑ. RÈjÈ suvaÓÓasivikaÑ pesesi. SÈ “ahaÑ evaÑ na 
gamissÈmi, mama vasanaÔÔhÈnato paÔÔhÈya yÈva rÈjagehaÑ etthantare 
varapotthakacittattharaÓe attharÈpetvÈ upari suvaÓÓatÈrakavicittaÑ 
celavitÈnaÑ bandhÈpetvÈ 
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pasÈdhanatthÈya sabbÈla~kÈresu pahitesu padasÈva gamissÈmi, evaÑ me 
nÈgarÈ sampattiÑ passissantÊ”ti Èha. RÈjÈ “PadumavatiyÈ yathÈruciÑ 
karothÈ”ti Èha. Tato PadumavatÊ sabbapasÈdhanaÑ pasÈdhetvÈ “rÈjagehaÑ 
gamissamÊ”ti maggaÑ paÔipajji. AthassÈ akkanta-akkantaÔÔhÈne 
varapotthakacittattharaÓÈni bhinditvÈ padumapupphÈni uÔÔhahiÑsu. SÈ 
mahÈjanassa attano sampattiÑ dassetvÈ rÈjanivesanaÑ Èruyha sabbe 
cittattharaÓe tassÈ mahallikÈya posÈvanikam|laÑ katvÈ dÈpesi. 

 RÈjÈpi kho tÈ paÒcasatÈ itthiyo pakkosÈpetvÈ “imÈyo te devi dÈsiyo 
katvÈ demÊ”ti Èha. SÈdhu mahÈrÈja, etÈsaÑ mayhaÑ dinnabhÈvaÑ 
sakalanagare jÈnÈpehÊti. RÈjÈ nagare bheriÑ carÈpesi “PadumavatiyÈ 
dubbhikÈ1 paÒcasatÈ itthiyo etissÈ eva dÈsiyo katvÈ dinnÈ”ti. SÈ “tÈsaÑ 
sakalanÈgarena2 dÈsibhÈvo sallakkhito”ti ÒatvÈ “ahaÑ mama dÈsiyo 
bhujissÈ kÈtuÑ labhÈmi devÈ”ti rÈjÈnaÑ pucchi. Tava icchÈ devÊti. EvaÑ 
sante tameva bhericÈrikaÑ3 pakkosÈpetvÈ “PadumavatideviyÈ attano dÈsiyo 
katvÈ dinnÈ paÒcasatÈ itthiyo sabbÈva bhujissÈ katÈti puna bheriÑ 
carÈpethÈ”ti Èha. SÈ tÈsaÑ bhujissabhÈve kate ek|nÈni paÒcasataputtÈni 
tÈsaÑyeva hatthe posanatthÈya datvÈ sayaÑ MahÈpadumakumÈraÑyeva 
gaÓhi. 

 Atha aparabhÈge tesaÑ kumÈrÈnaÑ kÊÄanavaye sampatte rÈjÈ uyyÈne 
nÈnÈvidhaÑ kÊÄanaÔÔhÈnaÑ kÈresi. Te attano soÄasavassuddesikakÈle sabbeva 
ekato hutvÈ uyyÈne padumasaÒchannÈya ma~galapokkharaÓiyÈ kÊÄantÈ 
navapadumÈni pupphitÈni purÈÓapadumÈni ca vaÓÔato patantÈni disvÈ 
“imassa tÈva anupÈdinnakassa evar|pÈ jarÈ pÈpuÓÈti, kima~gaÑ pana 
amhÈkaÑ sarÊrassa. Idampi hi evaÑgatikameva bhavissatÊ”ti ÈrammaÓaÑ 
gahetvÈ sabbeva paccekabodhiÒÈÓaÑ nibbattetvÈ uÔÔhÈyuÔÔhÈya 
padumakaÓÓikÈsu palla~kena nisÊdiÑsu. 

 Atha tehi saddhiÑ ÈgatÈ rÈjapurisÈ bahugataÑ divasaÑ ÒatvÈ 
“ayyaputtÈ tumhÈkaÑ velaÑ jÈnÈthÈ”ti ÈhaÑsu. Te tuÓhÊ ahesuÑ. 
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Te purisÈ gantvÈ raÒÒo ÈrocesuÑ “kumÈrÈ deva padumakaÓÓikÈsu nisinnÈ, 
amhesu kathentesupi vacÊbhedaÑ na karontÊ”ti. YathÈruciyÈ tesaÑ nisÊdituÑ 
dethÈti. Te sabbarattiÑ gahitÈrakkhÈ padumakaÓÓikÈsu nisinnaniyÈmeneva 
aruÓaÑ uÔÔhÈpesuÑ. PurisÈ punadivase upasa~kamitvÈ “devÈ velaÑ 
jÈnÈthÈ”ti ÈhaÑsu. Na mayaÑ devÈ, PaccekabuddhÈ nÈma mayanti. AyyÈ 
tumhe bhÈriyaÑ kathaÑ kathetha, PaccekabuddhÈ nÈma tumhÈdisÈ na honti, 
dva~gulakesamassudharÈ kÈye paÔimukka-aÔÔhaparikkhÈrÈ hontÊti. Te 
dakkhiÓahatthena sÊsaÑ parÈmasiÑsu, tÈvadevagihili~gaÑ antaradhÈyi, 
aÔÔha parikkhÈrÈ kÈye paÔimukkÈva ahesuÑ. Tato passantasseva mahÈjanassa 
ÈkÈsena Nandam|lakapabbhÈraÑ agamaÑsu. 

 SÈpi kho PadumavatÊ devÊ “ahaÑ bahuputtÈ hutvÈ niputtÈ jÈtÈ”ti 
hadayasokaÑ1 patvÈ teneva sokena2 kÈlaÑ katvÈ 
RÈjagahanagaradvÈragÈmake sahatthena kammaÑ katvÈ jÊvanakaÔÔhÈne 
nibbatti. AparabhÈge kulagharaÑ gantvÈ ekadivasaÑ sÈmikassa khettaÑ 
yÈguÑ haramÈnÈ tesaÑ attano puttÈnaÑ antare aÔÔha Paccekabuddhe 
bhikkhÈcÈravelÈya ÈkÈsena gacchante disvÈ sÊghaÑ sÊghaÑ gantvÈ 
sÈmikassa Èrocesi “passa ayya Paccekabuddhe, ete nimantetvÈ 
bhojessÈmÈ”ti. So Èha “samaÓasakuÓÈ nÈmete aÒÒatthÈpi3 evaÑ caranti, na 
ete PaccekabuddhÈ”ti. Te tesaÑ kathentÈnaÑyeva avid|re ÔhÈne otariÑsu. 
SÈ itthÊ taÑdivasaÑ attano bhattakhajjabhojanaÑ4 tesaÑ datvÈ “svepi aÔÔha 
janÈ mayhaÑ bhikkhaÑ gaÓhathÈ”ti Èha. SÈdhu upÈsike, tava sakkÈro 
ettakova hotu, ÈsanÈni ca aÔÔheva hontu, aÒÒepi bah| Paccekabuddhe disvÈ 
tava cittaÑ pasÈdeyyÈsÊti5. SÈ punadivase aÔÔha ÈsanÈni paÒÒÈpetvÈ 
aÔÔhannaÑ sakkÈrasammÈnaÑ paÔiyÈdetvÈ nisÊdi. 

 NimantitapaccekabuddhÈ sesÈnaÑ saÒÒaÑ adaÑsu “mÈrisÈ ajja 
aÒÒattha agantvÈ sabbeva tumhÈkaÑ mÈtu sa~gahaÑ karothÈ”ti. Te tesaÑ 
vacanaÑ sutvÈ sabbeva ekato ÈkÈsena ÈgantvÈ mÈtu gehadvÈre 
pÈturahesuÑ. SÈpi paÔhamaÑ laddhasaÒÒatÈya bah|pi disvÈ na kampittha, 
sabbepi 
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te gehaÑ pavesetvÈ Èsanesu nisÊdÈpesi. Tesu paÔipÈÔiyÈ nisÊdantesu navamo 
aÒÒÈni aÔÔha ÈsanÈni mÈpetvÈ sayaÑ dhurÈsane nisÊdi. YÈva ÈsanÈni 
vaÉÉhanti, tÈva gehaÑ vaÉÉhati. EvaÑ tesu sabbesupi nisinnesu sÈ itthÊ 
aÔÔhannaÑ PaccekabuddhÈnaÑ paÔiyÈditaÑ sakkÈraÑ paÒcasatÈnampi 
yÈvadatthaÑ datvÈ aÔÔha nÊluppalahatthake ÈharitvÈ 
nimantitapaccekabuddhÈnaÑyeva pÈdam|le ÔhapetvÈ Èha “mayhaÑ bhante 
nibbattanibbattaÔÔhÈne sarÊravaÓÓo imesaÑ nÊluppalÈnaÑ antogabbhavaÓÓo 
viya hot|”ti patthanaÑ akÈsi. PaccekabuddhÈ mÈtu anumodanaÑ katvÈ 
GandhamÈdanaÑyeva agamaÑsu. 

 SÈpi yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ tato cutÈ devaloke nibbattitvÈ imasmiÑ 
BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ seÔÔhikule paÔisandhiÑ gaÓhi, 
nÊluppalagabbhasamÈnavaÓÓatÈya cassÈ UppalavaÓÓÈtveva nÈmaÑ akaÑsu. 
AthassÈ vayappattakÈle sakalajambudÊparÈjÈno ca seÔÔhino ca seÔÔhissa 
santikaÑ pahiÓiÑsu “dhÊtaraÑ amhÈkaÑ det|”ti. ApahiÓanto nÈma nÈhosi. 
Tato seÔÔhi cintesi “ahaÑ sabbesaÑ manaÑ gahetuÑ na sakkhissÈmi, 
upÈyaÑ panekaÑ karissÈmÊ”ti dhÊtaraÑ pakkosÈpetvÈ “pabbajituÑ amma 
sakkhissasÊ”ti Èha. TassÈ pacchimabhavikattÈ pitu vacanaÑ sÊse 
ÈsittasatapÈkatelaÑ viya ahosi, tasmÈ pitaraÑ “pabbajissÈmi tÈtÈ”ti Èha. So 
tassÈ sakkÈraÑ katvÈ bhikkhuni-upassayaÑ netvÈ pabbÈjesi. TassÈ 
acirapabbajitÈya eva uposathÈgÈre kÈlavÈro1 pÈpuÓi. SÈ dÊpaÑ jÈletvÈ 
uposathÈgÈraÑ sammajjitvÈ dÊpasikhÈya nimittaÑ gaÓhitvÈ punappunaÑ2 
olokayamÈnÈ tejokasiÓÈrammaÓaÑ jhÈnaÑ nibbattetvÈ tadeva pÈdakaÑ 
katvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Arahattaphalena saddhiÑyeva ca iddhivikubbane 
ciÓÓavasÊ ahosi. SÈ aparabhÈge Satthu yamakapÈÔihÈriyakaraÓadivase “ahaÑ 
bhante pÈÔihÈriyaÑ karissÈmÊ”ti sÊhanÈdaÑ nadi. SatthÈ idaÑ kÈraÓaÑ 
aÔÔhuppattiÑ katvÈ JetavanavihÈre nisinno paÔipÈÔiyÈ bhikkhuniyo ÔhÈnantare 
Ôhapento imaÑ theriÑ iddhimantÊnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
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PaÔÈcÈrÈtherÊvatthu 

 238. Catutthe vinayadharÈnaÑ yadidaÑ PaÔÈcÈrÈti PaÔÈcÈrÈ therÊ 
vinayadharÈnaÑ1 aggÈti dasseti. SÈ kira PadumuttarabuddhakÈle 
HaÑsavatiyaÑ kulagehe paÔisandhiÑ gaÓhitvÈ aparabhÈge Satthu 
dhammadesanaÑ suÓantÊ SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuniÑ vinayadharÈnaÑ 
aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ 
patthesi. SÈ yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ devamanussesu saÑsaritvÈ 
KassapabuddhakÈle Kikissa KÈsiraÒÒo gehe paÔisandhiÑ gaÓhitvÈ sattannaÑ 
bhaginÊnaÑ abbhantarÈ hutvÈ vÊsati vassasahassÈni brahmacariyaÑ caritvÈ 
bhikkhusaÑghassa pariveÓaÑ katvÈ puna devaloke nibbattitvÈ ekaÑ 
BuddhantaraÑ sampattiÑ anubhavitvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ 
seÔÔhigehe paÔisandhiÑ gaÓhi. 

 SÈ aparabhÈge vayappattÈ attano gehe ekena kammakÈrena saddhiÑ 
santhavaÑ katvÈ aparabhÈge attano samÈnajÈtikaÑ kulaÑ gacchantÊ 
katasanthavassa purisassa saÒÒaÑ adÈsi “na tvaÑ sveva paÔÔhÈya 
maÑpaÔihÈrasatenapi daÔÔhuÑ labhissasi, sace te kammaÑ atthi, idÈni maÑ 
gaÓhitvÈ gacchÈhÊ”ti. So “evaÑ hot|”ti anucchavikaÑ hatthasÈraÑ gahetvÈ 
taÑ ÈdÈya nagarato tÊÓi cattÈri yojanÈni paÔikkamitvÈ ekasmiÑ gÈmake 
vÈsaÑ kappesi. 

 Atha aparabhÈge tassÈ kucchiyaÑ gabbho patiÔÔhÈsi. SÈ gabbhe 
paripakke “idaÑ amhÈkaÑ anÈthaÔÔhÈnaÑ, kulagehaÑ gacchÈma sÈmÊ”ti 
Èha. So “ajja gacchÈma, sve gacchÈmÈ”ti gantuÑ asakkonto kÈlaÑ 
vÊtinÈmesi. SÈ tassa kÈraÓaÑ ÒatvÈ “nÈyaÑ bÈlo maÑ nessatÊ”ti tasmiÑ bahi 
gate “ekikÈva kulagehaÑ gamissÈmÊ”ti maggaÑ paÔipajji. So ÈgantvÈ taÑ 
gehe apassanto paÔivissake pucchitvÈ “kulagehaÑ gatÈ”ti sutvÈ “maÑ 
nissÈya kuladhÊtÈ anÈthÈ jÈtÈ”ti padÈnupadikaÑ gantvÈ sampÈpuÓi. TassÈ 
antarÈmaggeva gabbhavuÔÔhÈnaÑ ahosi. Tato “yassatthÈya mayaÑ 
gaccheyyÈma, so attho antarÈmaggeva nipphanno, idÈni gantvÈ kiÑ 
karissÈmÈ”ti paÔinivattiÑsu. Puna tassÈ kucchiyaÑ gabbho patiÔÔhÈsÊti 
purimanayeneva vitthÈretabbaÑ. 
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 AntarÈmagge panassÈ gabbhavuÔÔhÈne jÈtamatteyeva cat|su disÈsu 
mahÈmegho uÔÔhahi1. SÈ taÑ purisaÑ Èha “sÈmi avelÈya cat|su disÈsu 
megho uÔÔhito, attano vasanaÔÔhÈnaÑ2 kÈtuÑ vÈyamÈhÊ”ti. So “evaÑ 
karissÈmÊ”ti daÓÉakehi kuÔikaÑ katvÈ “chadanatthÈya tiÓaÑ ÈharissÈmÊ”ti 
ekasmiÑ mahÈvammikapÈde tiÓaÑ chindati, atha naÑ vammike nipanno 
kaÓhasappo pÈde ÉaÑsi, so tasmiÑyeva ÔhÈne patito. SÈpi “idÈni Ègamissati, 
idÈni ÈgamissatÊ”ti sabbarattiÑ khepetvÈ “addhÈ maÑ so ‘anÈthÈ esÈ’ti 
magge chaÉÉetvÈ gato bhavissatÊ”ti Èloke saÒjÈte padÈnusÈrena olokentÊ 
vammikapÈde patitaÑ disvÈ “maÑ nissÈya naÔÔho puriso”ti paridevitvÈ 
daharadÈrakaÑ passenÈdÈya mahallakaÑ a~gulÊhi3 gÈhÈpetvÈ maggena 
gacchantÊ antarÈmagge ekaÑ uttÈnanadiÑ disvÈ “dvepi dÈrake 
ekappahÈreneva ÈdÈya gantuÑ na sakkhissÈmÊ”ti jeÔÔhakaÑ orimatÊre 
ÔhapetvÈ daharaÑ paratÊraÑ netvÈ pilotikacumbaÔake nipajjÈpetvÈ puna 
nivattitvÈ “itaraÑ4 gahetvÈ gamissÈmÊ”ti nadiÑ otari. 

 AthassÈ nadÊmajjhaÑ pattakÈle eko seno “maÑsapiÓÉo ayan”ti saÒÒÈya 
dÈrakaÑ vijjhituÑ Ègacchati5. SÈ hatthaÑ pasÈretvÈ senaÑ palÈpesi6. TassÈ 
taÑ hatthavikÈraÑ disvÈ mahallakadÈrako “maÑ pakkosatÊ”ti saÒÒÈya 
nadiÑ otaritvÈ sote patito yathÈsotaÑ agamÈsi. Sopi seno tassÈ asampattÈya 
eva taÑ daharadÈrakaÑ gaÓhitvÈ agamÈsi. SÈ balavasokÈbhibh|tÈ 
antarÈmagge imaÑ vilÈpagÊtaÑ gÈyantÊ gacchati– 

 “Ubho puttÈ kÈla~katÈ, panthe mayhaÑ patÊ mato”ti. 

 SÈ evaÑ vilapamÈnÈva SÈvatthiÑ patvÈ kulasabhÈgaÑ7 gantvÈpi 
sokavaseneva attano gehaÑ vavatthapetuÑ asakkontÊ “imasmiÑ ÔhÈne evaÑ 
vidhaÑ nÈma kulaÑ atthi, kataraÑ taÑ gehan”ti paÔipucchi. TvaÑ taÑ 
kulaÑ paÔipucchitvÈ kiÑ karissasi, tesaÑ vasanagehaÑ vÈtappahÈrena 
patitaÑ, tattheva te sabbepi jÊvitakkhayaÑ pattÈ, atha ne khuddakamahallake 
ekacitakasmiÑyeva jhÈpenti, passa esÈ dh|mavaÔÔi paÒÒÈyatÊti. SÈ taÑ 
kathaÑ sutvÈva 
______________________________________________________________ 
 1. MahÈmeghÈ uÔÔhahiÑsu (SÊ) 2. AnovassakaÔÔhÈnaÑ (SÊ)  
 3. A~guliÑ (SyÈ, Ka) 4. ImaÑ (Ka)   
 5. GahetvÈ gacchati (Ka) 6. ApasÈdesi (Ka) 7. KulagehaÑ (Ka) 
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 KiÑ tumhe vadathÈ”ti attano nivatthasÈÔakaÑ sandhÈretuÑ asakkontÊ 
jÈtaniyÈmeneva bÈhÈ paggayha kandamÈnÈ ÒÈtÊnaÑ citakaÔÔhÈnaÑ gantvÈ 
taÑ vilÈpagÊtaÑ paripuÓÓaÑ katvÈ paridevamÈnÈ– 

   “Ubho puttÈ kÈlakatÈ, panthe mayhaÑ patÊ mato. 
   MÈtÈ pitÈ ca bhÈtÈ ca, ekacitakasmiÑ Éayhare”ti– 

Èha. AÒÒena janena sÈÔakaÑ dinnampi phÈletvÈ phÈletvÈ chaÉÉeti. Atha naÑ 
diÔÔhadiÔÔhaÔÔhÈne mahÈjano parivÈretvÈ carati. AthassÈ “ayaÑ paÔÈcÈraÑ1 
paÔapariharaÓaÑ vinÈ caratÊ”ti PaÔÈcÈrÈteva nÈmaÑ akaÑsu. YasmÈ cassÈ 
naggabhÈvena2 alajjÊ-ÈcÈro pÈkaÔo ahosi, tasmÈ patito3 ÈcÈro assÈti 
PaÔÈcÈrÈtveva nÈmaÑ akaÑsu. 

 SÈ ekadivasaÑ Satthari mahÈjanassa dhammaÑ desente vihÈraÑ 
pavisitvÈ parisapariyante aÔÔhÈsi. SatthÈ mettÈpharaÓena pharitvÈ “satiÑ 
paÔilabha bhagini satiÑ paÔilabha bhaginÊ”ti Èha. TassÈ Satthu vacanaÑ 
sutvÈ balavahirottappaÑ ÈgataÑ, sÈ tattheva bh|miyaÑ nisÊdi. Avid|re Ôhito 
puriso uttarisÈÔakaÑ khipitvÈ adÈsi, sÈ taÑ nivÈsetvÈ dhammaÑ assosi. 
SatthÈ tassÈ cariyavasena imÈ Dhammapade gÈthÈ Èha– 

   “Na santi puttÈ tÈÓÈya, na pitÈ nÈpi bandhavÈ. 
   AntakenÈdhipannassa, natthi ÒÈtÊsu tÈÓatÈ. 

   EtamatthavasaÑ ÒatvÈ, paÓÉito sÊlasaÑvuto. 
   NibbÈnagamanaÑ maggaÑ, khippameva visodhaye”ti4. 

 SÈ gÈthÈpariyosÈne yathÈÔhitÈva sotÈpattiphale patiÔÔhÈya SatthÈraÑ 
upasa~kamitvÈ vanditvÈ pabbajjaÑ yÈci. SatthÈ tassÈ “bhikkhuni-upassayaÑ 
gantvÈ pabbajÈ”ti pabbajjaÑ sampaÔicchi. SÈ pabbajitvÈ nacirasseva 
arahattaÑ patvÈ BuddhavacanaÑ gaÓhantÊ VinayapiÔake ciÓÓavasÊ ahosi. 
AparabhÈge SatthÈ Jetavane nisinno bhikkhuniyo paÔipÈÔiyÈ ÔhÈnantare 
Ôhapento PaÔÈcÈraÑ vinayadharÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔÈcÈrÈ (SyÈ, Ka) 2. So naggabhÈvena (SÊ) 
 3. PaÔu (SÊ) 4. Khu 1. 54 piÔÔhe Dhammapade. 
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DhammadinnÈtherÊvatthu 

 239. PaÒcame dhammakathikÈnanti dhammakathikÈnaÑ bhikkhunÊnaÑ 
DhammadinnÈ aggÈti dasseti. SÈ kira PadumuttarabuddhakÈle 
HaÑsavatiyaÑ parÈyattaÔÔhÈne nibbattitvÈ Padumuttarassa Bhagavato 
aggasÈvakassa SujÈtattherassa adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ 
patthesi. SÈ yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ sagge nibbatti. SabbaÑ heÔÔhÈ 
KhemÈtheriyÈ abhinÊhÈravaseneva veditabbaÑ. PhussabuddhakÈle panesÈ 
Satthu vemÈtikÈnaÑ tiÓÓaÑ bhÈtikÈnaÑ dÈnÈdhikÈre Ôhapitakammikassa1 
gehe vasamÈnÈ “ekaÑ dehÊ”ti vuttÈ dve adÈsi. EvaÑ sabbaÑ aparihÈpentÊ 
datvÈ2 dvenavutikappe atikkamma KassapabuddhakÈle Kikissa KÈsiraÒÒo 
gehe paÔisandhiÑ gaÓhitvÈ sattannaÑ bhaginÊnaÑ abbhantarÈ hutvÈ vÊsati 
vassasahassÈni brahmacariyaÑ caritvÈ bhikkhusaÑghassa vasanapariveÓaÑ 
kÈretvÈ ekaÑ BuddhantaraÑ devamanussesu saÑsarantÊ imasmiÑ 
BuddhuppÈde kulagehe paÔisandhiÑ gaÓhitvÈ aparabhÈge VisÈkhaseÔÔhino 
gehaÑ gatÈ. VisÈkhaseÔÔhi nÈma BimbisÈrassa sahÈyako raÒÒÈ saddhiÑ 
Dasabalassa paÔhamadassanaÑ gantvÈ dhammaÑ sutvÈ sotÈpattiphale 
patiÔÔhito, aparabhÈge anÈgÈmiphalaÑ sacchÈkÈsi. 

 So taÑdivasaÑ gharaÑ gantvÈ sopÈnamatthake ÔhitÈya DhammadinnÈya 
hatthe pasÈrite hatthaÑ anÈlambitvÈva pÈsÈdaÑ abhiruhi. BhuÒjamÈnopi 
“imaÑ detha, imaÑ harathÈ”ti na byÈhari. DhammadinnÈ kaÔacchuÑ 
gahetvÈ parivisamÈnÈ cintesi “ayaÑ me hatthÈlambakaÑ dentiyÈpi3 hatthaÑ 
na Èlambi, bhuÒjamÈnopi kiÒci na katheti, ko nu kho mayhaÑ doso”ti. Atha 
naÑ bhuttÈviÑ “ko nu kho me ayya doso”ti pucchi. Dhammadinne tuyhaÑ 
doso natthi, ahaÑ pana ajja paÔÔhÈya santhavavasena tumhÈkaÑ santike 
nisÊdituÑ vÈ ÔhÈtuÑ vÈ ÈharÈpetvÈ khÈdituÑ vÈ bhuÒjituÑ vÈ abhabbo. 
TvaÑ sace icchasi, imasmiÑ gehe vasa. No ce icchasi, yattakena te dhanena 
attho, taÑ gaÓhitvÈ kulagharaÑ gacchÈhÊti. Ayyaputta evaÑ sante ahaÑ 
tumhehi chaÉÉitakheÄaÑ vamitavamanaÑ sÊsena ukkhipitvÈ na carissÈmi, 
mayhaÑ pabbajjaÑ anujÈnÈthÈti. VisÈkho “sÈdhu Dhammadinne”ti raÒÒo 
ÈrocetvÈ DhammadinnaÑ suvaÓÓasivikÈya bhikkhuni-upassayaÑ 
pabbajjatthÈya pesesi. 
______________________________________________________________ 
 1. ®hapitakuÔumbikassa (Ka) 2. CaritvÈ (Ka) 3. KarontiyÈpi (Ka) 
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 SÈ pabbajitvÈ cintesi “ayaÑ tÈva seÔÔhi gharamajjhe Ôhitova 
dukkhassantaÑ akÈsi, pabbajjaÑ laddhakÈlato paÔÔhÈya pana mayÈpi 
dukkhassantaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti ÈcariyupajjhÈyÈnaÑ santikaÑ gantvÈ “ayye 
mayhaÑ ÈkiÓÓaÔÔhÈne cittaÑ na ramati, gÈmakÈvÈsaÑ gacchÈmÊ”ti Èha. 
Theriyo tassÈ mahÈkulÈ nikkhamma pabbajitabhÈvena cittaÑ vÈretuÑ1 
asakkontiyo taÑ gahetvÈ gÈmakÈvÈsaÑ agamaÑsu. SÈ atÊte 
madditasa~khÈratÈya2 nacirasseva saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. 
AthassÈ etadahosi “mayhaÑ kiccaÑ matthakaÑ pattaÑ, idha vasitvÈ kiÑ 
karissÈmi, RÈjagahameva gacchÈmi, tatra maÑ nissÈya bahu ÒÈtisaÑgho 
puÒÒÈni karissatÊ”ti theriyo gahetvÈ nagarameva paccÈgatÈ. 

 VisÈkho tassÈ ÈgatabhÈvaÑ ÒatvÈ “sÊghaÑ ÈgatÈ ukkaÓÔhitÈ nu kho 
bhavissatÊ”ti sÈyanhasamaye tassÈ santikaÑ gantvÈ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
nisinno “ukkaÓÔhitabhÈvaÑ pucchituÑ ayuttan”ti paÒcakkhandhÈdivasena 
paÒhe pucchi, DhammadinnÈ khaggena uppalanÈlaÑ chindantÊ viya 
pucchitaÑ pucchitaÑ vissajjesi. UpÈsako DhammadinnÈtheriyÈ ÒÈÓassa 
s|rabhÈvaÑ ÒatvÈ attano adhigataÔÔhÈne paÔipÈÔiyÈ tÊsu maggesu 
sabbÈkÈrena paÒhe pucchitvÈ uggahavasena arahattamaggepi pucchi. 
DhammadinnÈtherÊpi upÈsakassa yÈva anÈgÈmiphalÈva visayabhÈvaÑ ÒatvÈ 
“idÈni attano visayaÑ atikkamitvÈ dhÈvatÊ”ti taÑ nivattentÊ “accasarÈ Èvuso 
VisÈkha paÒhe3, nÈsakkhi paÒhÈnaÑ pariyantaÑ gahetuÑ, nibbÈnogadhaÒhi 
Èvuso VisÈkha brahmacariyaÑ nibbÈnaparÈyaÓaÑ nibbÈnapariyosÈnaÑ. 
Œka~khamÈno ca tvaÑ Èvuso VisÈkha BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ 
etamatthaÑ puccheyyÈsi. YathÈ ca te BhagavÈ byÈkaroti, tathÈ naÑ 
dhÈreyyÈsÊ”ti4 Èha. 

 VisÈkho Satthu santikaÑ gantvÈ sabbaÑ pucchÈvissajjananayaÑ 
kathesi5. SatthÈ tassa vacanaÑ sutvÈ “mama dhÊtÈya 
atÊtÈnÈgatapaccuppannesu khandhesu taÓhÈ natthÊ”ti vatvÈ Dhammapade 
imaÑ gÈthamÈha– 

   “Yassa pure ca pacchÈ ca, majjhe ca natthi kiÒcanaÑ. 
   AkiÒcanaÑ anÈdÈnaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti6. 
______________________________________________________________ 
 1. KopetuÑ (SÊ, SyÈ) 2. Majjitasa~khÈratÈya (SÊ) 3. PaÒhÈ (Ka)  
 4. Ma 1. 379 piÔÔhe. 5. PucchÈvissajjanaÑ nayantaÑ kathaÑ kathesi (Ka)  
 6. Khu 1. 74 piÔÔhe Dhammapade. 
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 Tato DhammadinnÈya sÈdhukÈraÑ datvÈ VisÈkhaÑ upÈsakaÑ 
etadavoca “paÓÉitÈ VisÈkha DhammadinnÈ bhikkhunÊ, mahÈpaÒÒÈ VisÈkha 
DhammadinnÈ bhikkhunÊ. MaÑ cepi tvaÑ VisÈkha etamatthaÑ 
puccheyyÈsi, ahampi taÑ evameva byÈkareyyaÑ, yathÈ taÑ 
DhammadinnÈya bhikkhuniyÈ byÈkataÑ, eso cevetassa attho, evaÒca naÑ 
dhÈrehÊti. EvametaÑ vatthu samuÔÔhitaÑ. AparabhÈge SatthÈ Jetavane 
nisinno paÔipÈÔiyÈ bhikkhuniyo ÔhÈnantare Ôhapento idameva C|ÄavedallaÑ 
aÔÔhuppattiÑ katvÈ theriÑ imasmiÑ sÈsane dhammakathikÈnaÑ aggaÔÔhÈne 
ÔhapesÊti. 
 

NandÈtherÊvatthu 

 240. ChaÔÔhe jhÈyÊnaÑ yadidaÑ NandÈti jhÈnÈbhiratÈnaÑ NandÈ therÊ 
aggÈti dasseti. SÈ kira PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatiyaÑ kulagehe 
paÔisandhiÑ gahetvÈ aparabhÈge Satthu dhammaÑ suÓantÊ SatthÈraÑ ekaÑ 
bhikkhuniÑ jhÈnÈbhiratÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ adhikÈrakammaÑ 
katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthesi. SÈ tato kappasatasahassaÑ devamanussesu 
saÑsaritvÈ amhÈkaÑ Satthu nibbattito puretarameva MahÈpajÈpatigotamiyÈ 
kucchimhi paÔisandhiÑ gaÓhi, NandÈtissÈ nÈmaÑ akaÑsu, R|panandÈtipi 
vuccati. SÈ aparabhÈge uttamar|pabhÈvena JanapadakalyÈÓÊ nÈma jÈtÈ. 

 SÈ amhÈkaÑ Dasabale sabbaÒÒutaÑ patvÈ anupubbena KapilavatthuÑ 
ÈgantvÈ NandaÒca RÈhulaÒca pabbÈjetvÈ pakkante SuddhodanamahÈrÈjassa 
parinibbutakÈle “MahÈpajÈpatigotamÊ ca RÈhulamÈtÈ ca nikkhamitvÈ Satthu 
santike pabbajitÈ”ti ÒatvÈ “imÈsaÑ pabbajitakÈlato paÔÔhÈya mayhaÑ idha 
kiÑ kamman”ti MahÈpajÈpatiyÈ santikaÑ gantvÈ pabbaji. Pabbajitadivasato 
paÔÔhÈya “SatthÈ r|paÑ garahatÊ”ti Satthu upaÔÔhÈnaÑ na gacchati, 
ovÈdavÈre sampatte aÒÒaÑ pesetvÈ ovÈdaÑ ÈharÈpeti. SatthÈ tassÈ 
r|pamadamattabhÈvaÑ ÒatvÈ “attano ovÈdaÑ attanÈva ÈgantvÈ gaÓhantu, na 
bhikkhunÊhi aÒÒÈ pesetabbÈ”ti Èha. Tato R|panandÈ aÒÒaÑ maggaÑ 
apassantÊ akÈmÈ ovÈdaÑ agamÈsi. 

 SatthÈ tassÈ caritavasena iddhiyÈ ekaÑ itthir|paÑ nimminitvÈ 
tÈlavaÓÔaÑ gahetvÈ bÊjamÈnaÑ viya akÈsi. R|panandÈ taÑ disvÈ cintesi 
“ahaÑ akÈraÓeneva pamattÈ hutvÈ nÈgacchÈmi, evar|pÈpi itthiyo Satthu 
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santike vissatthÈ caranti. Mama r|paÑ etÈsaÑ r|passa kalaÑ nÈgghati 
soÄasiÑ, ajÈnitvÈva ettakaÑ kÈlaÑ na ÈgatamhÊ”ti tameva itthinimittaÑ 
gaÓhitvÈ olokentÊ aÔÔhÈsi. SatthÈ tassÈ pubbahetusampannatÈya1 “aÔÔhÊnaÑ 
nagaraÑ katan”ti2 Dhammapade gÈthaÑ vatvÈ– 

  “CaraÑ vÈ yadi vÈ tiÔÔhaÑ, nisinno uda vÈ sayan”ti3– 

suttaÑ abhÈsi. SÈ tasmiÑyeva r|pe khayavayaÑ paÔÔhapetvÈ arahattaÑ 
pÈpuÓi. ImasmiÑ ÔhÈne idaÑ vatthu heÔÔhÈ KhemÈtheriyÈ vatthunÈ 
sadisamevÈti na vitthÈritaÑ. Tato paÔÔhÈya R|panandÈ jhÈnÈbhiratÈnaÑ 
antare dhurappattÈ ahosi. SatthÈ aparabhÈge Jetavane nisinno paÔipÈÔiyÈ 
bhikkhuniyo ÔhÈnantare Ôhapento NandÈtheriÑ jhÈyÊnaÑ4 aggaÔÔhÈne 
ÔhapesÊti. 
 

SoÓÈtherÊvatthu 

 241. Sattame ÈraddhavÊriyÈnanti paggahitaparipuÓÓavÊriyÈnaÑ SoÓÈ 
aggÈti dasseti. AyaÑ kira PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatÊnagare 
kulagehe paÔisandhiÑ gahetvÈ aparabhÈge dhammaÑ suÓantÊ SatthÈraÑ 
ekaÑ bhikkhuniÑ ÈraddhavÊriyÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ 
adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthesi. SÈ kappasatasahassaÑ 
devamanussesu saÑsaritvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ kulagehe 
paÔisandhiÑ gahetvÈ aparabhÈge gharÈvÈse vutthÈ5 bah| puttadhÊtaro 
labhitvÈ sabbepi visuÑ visuÑ gharÈvÈse patiÔÔhÈpesi. Te tato paÔÔhÈya 
“ayaÑ amhÈkaÑ kiÑ karissatÊ”ti taÑ attano santikaÑ ÈgataÑ “mÈtÈ”ti 
saÒÒampi na kariÑsu. BahuputtikasoÓÈ tesaÑ attani agÈravabhÈvaÑ ÒatvÈ 
“gharÈvÈsena kiÑ karissÈmÊ”ti nikkhamitvÈ pabbaji. Atha naÑ bhikkhuniyo 
“ayaÑ vattaÑ6 na jÈnÈti, ayuttaÑ karotÊ”ti daÓÉakammaÑ karonti. 
PuttadhÊtaro taÑ daÓÉakammaÑ ÈharantiÑ disvÈ “ayaÑ yÈvajjadivasÈ 
sikkhÈmattampi7 na jÈnÈtÊ”ti diÔÔhadiÔÔhaÔÔhÈne uppaÓÉesuÑ8. SÈ tesaÑ 
vacanaÑ sutvÈ uppannasaÑvegÈ “attano gativisodhanaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti 
nisinnaÔÔhÈnepi 
______________________________________________________________ 
 1. PubbahetusampannÈya (SÊ) 2. Khu 1. 36 piÔÔhe Dhammapade.  
 3. Khu 1. 307 piÔÔhe SuttanipÈte. 4. JhÈyinÊnaÑ (SÊ) 
 5. PatiÔÔhitÈ (SÊ) 6. MattaÑ (SÊ) 
 7. SikkhÈpadamattampi (SÊ) 8. UjjhÈyanti (SÊ), uppaÓÉenti (SyÈ) 
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ÔhitaÔÔhÈnepi dvattiÑsÈkÈraÑ sajjhÈyati. SÈ1 yatheva pubbe 
BahuputtikasoÓattherÊti paÒÒÈyittha, evaÑ pacchÈ ŒraddhavÊriyasoÓattherÊti 
pÈkaÔÈ jÈtÈ. 

 AthekadivasaÑ bhikkhuniyo vihÈraÑ gacchantiyo 
“bhikkhunisaÑghassa udakaÑ tÈpeyyÈsi SoÓe”ti vatvÈ agamaÑsu. SÈpi 
udakatÈpanato puretarameva aggisÈlÈya ca~kamitvÈ ca~kamitvÈ 
dvattiÑsÈkÈraÑ sajjhÈyantÊ vipassanaÑ vaÉÉhesi. SatthÈ GandhakuÔiyaÑ 
nisinnova imaÑ obhÈsagÈthaÑ abhÈsi– 

  “Yo ca vassasataÑ jÊve, apassaÑ dhammamuttamaÑ. 
  EkÈhaÑ jÊvitaÑ seyyo, passato dhammamuttaman”ti2. 

 SÈ gÈthÈpariyosÈne arahataÑ patvÈ cintesi “ahaÑ arahattaÑ pattÈ, 
Ègantukajano ca anupadhÈretvÈva mayi avaÒÒÈya3 kiÒci vatvÈ bahuÑ 
apuÒÒampi pasaveyya, tasmÈ4 saÑlakkhaÓakÈraÓaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti. SÈ 
udakabhÈjanaÑ uddhanaÑ ÈropetvÈ heÔÔhÈ aggiÑ na akÈsi. Bhikkhuniyo 
ÈgantvÈ uddhanaÑ olokentiyo aggiÑ adisvÈ “imaÑ mahallikaÑ 
‘bhikkhunisaÑghassa udakaÑ tÈpehÊ’ti avocumha, ajjÈpi uddhane aggimpi 
na karotÊ”ti ÈhaÑsu. Ayye kiÑ tumhÈkaÑ agginÈ, uÓhodakena nhÈyitukÈmÈ 
bhÈjanato udakaÑ gahetvÈ nÈyathÈti. TÈpi “bhavissati ettha kÈraÓan”ti 
gantvÈ udake hatthaÑ otÈretvÈ uÓhabhÈvaÑ ÒatvÈ ekakuÔaÑ ÈharitvÈ 
udakaÑ gaÓhanti, gahitagahitaÔÔhÈnaÑ parip|rati. TadÈ sabbÈva tassÈ 
arahatte ÔhitabhÈvaÑ ÒatvÈ daharatarÈ5 tÈva paÒcapatiÔÔhitena pÈdesu patitvÈ 
“mayaÑ ayye ettakaÑ kÈlaÑ tumhe anupadhÈretvÈ viheÔhetvÈ viheÔhetvÈ6 
kathayimha, khamatha no”ti khamÈpesuÑ. VuddhatarÈpi ukkuÔikaÑ 
nisÊditvÈ “khama ayye”ti khamÈpesuÑ. Tato paÔÔhÈya “mahallakakÈle 
pabbajitvÈpi ÈraddhavÊriyabhÈvena nacirasseva aggaphale patiÔÔhitÈ”ti 
theriyÈ guÓo pÈkaÔo ahosi. AparabhÈge SatthÈ Jetavane nisÊditvÈ 
bhikkhuniyo paÔipÈÔiyÈ ÔhÈnantare Ôhapento SoÓattheriÑ ÈraddhavÊriyÈnaÑ 
aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. SajjhÈyantÊ (SyÈ) 2. Khu 1. 30 piÔÔhe Dhammapade. 
 3. AvamaÒÒÈya (SyÈ, Ka) 4. Tassa (SÊ) 
 5. DaharadaharÈ (Ka) 6. HeÔhetvÈ viheÔhetvÈ (SÊ), viheÔhetvÈ (SyÈ) 
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BakulÈtherÊvatthu 

 242. AÔÔhame dibbacakkhukÈnaÑ yadidaÑ BakulÈti1 
dibbacakkhukÈnaÑ BakulÈ therÊ aggÈti dasseti. AyaÑ kira 
PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatiyaÑ kulagehe nibbattitvÈ Satthu 
dhammakathaÑ suÓantÊ SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuniÑ dibbacakkhukÈnaÑ 
aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ 
patthesi. SÈ kappasatasahassaÑ devesu ca manussesu ca saÑsaritvÈ 
imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ kulagehe nibbattitvÈ aparabhÈge Satthu 
dhammadesanaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddhÈ pabbajitvÈ nacirasseva arahattaÑ 
pÈpuÓi. SÈ tato paÔÔhÈya dibbacakkhumhi ciÓÓavasÊ ahosi. AparabhÈge 
SatthÈ Jetavane nisinno bhikkhuniyo paÔipÈÔiyÈ ÔhÈnantare Ôhapento imaÑ 
theriÑ dibbacakkhukÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

KuÓÉalakesÈtherÊvatthu 

 243. Navame khippÈbhiÒÒÈnanti khippÈbhiÒÒÈnaÑ bhikkhunÊnaÑ 
BhaddÈ KuÓÉalakesÈ aggÈti dasseti. Ayampi hi PadumuttarabuddhakÈle 
HaÑsavatiyaÑ kulagehe nibbattÈ Satthu dhammakathaÑ sutvÈ SatthÈraÑ 
ekaÑ bhikkhuniÑ khippÈbhiÒÒÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ 
adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthesi. SÈ kappasatasahassaÑ 
devamanussesu saÑsaritvÈ KassapabuddhakÈle Kikissa KÈsiraÒÒo gehe 
sattannaÑ bhaginÊnaÑ abbhantarÈ hutvÈ vÊsati vassasahassÈni dasa sÊlÈni 
samÈdÈya komÈrikabrahmacariyaÑ carantÊ saÑghassa vasanapariveÓaÑ 
kÈretvÈ ekaÑ BuddhantaraÑ devamanussesu saÑsaritvÈ imasmiÑ 
BuddhuppÈde RÈjagahanagare seÔÔhikule paÔisandhiÑ gaÓhi, BhaddÈtissÈ 
nÈmaÑ akaÑsu. 

 TaÑdivasaÑyeva ca tasmiÑ nagare purohitaputto jÈto. Tassa jÈtavelÈya 
rÈjanivesanaÑ ÈdiÑ katvÈ sakalanagare ÈvudhÈni pajjaliÑsu. Purohito 
pÈtova rÈjakulaÑ gantvÈ rÈjÈnaÑ sukhaseyyaÑ pucchi. RÈjÈ “kuto me 
Ècariya sukhaseyyÈ, ajja sabbarattiÑ rÈjanivesane ÈvudhÈni pajjalitÈni disvÈ 
bhayappattÈ ahumhÈ”ti Èha. MahÈrÈja tappaccayÈ mÈ cintayittha, na 
tumhÈkaÑyeva gehe ÈvudhÈni pajjaliÑsu, sakalanagare evaÑ ahosÊti. KiÑ 
kÈraÓÈ ÈcariyÈ ti 
______________________________________________________________ 
 1. SakulÈti (SÊ), saÑkulÈti (SyÈ) 
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amhÈkaÑ gehe coranakkhattena dÈrako jÈto, so sakalanagarassa sattu hutvÈ 
uppanno, tassetaÑ pubbanimittaÑ. TumhÈkaÑ upaddavo natthi, sace pana 
icchatha, hÈrema1 nanti. AmhÈkaÑ pÊÄÈya asatiyÈ hÈraÓakammaÑ2 natthÊti. 
Purohito “mama putto attano nÈmaÑ gahetvÈva Ègato”ti Sattukotevassa 
nÈmaÑ akÈsi. SeÔÔhigehepi BhaddÈ vaÉÉhati, purohitagehepi Sattuko 
vaÉÉhati. So attano ÈdhÈvanavidhÈvanena kÊÄituÑ samatthakÈlato paÔÔhÈya 
attano vicaraÓaÔÔhÈne yaÑ yaÑ passati, taÑ taÑ sabbaÑ ÈharitvÈ 
mÈtÈpit|naÑ gehaÑ p|reti. PitÈ naÑ kÈraÓasahassampi vatvÈ vÈretuÑ 
nÈsakkhi. 

 AparabhÈge panassa vayappattassa sabbÈkÈrenÈpi vÈretuÑ 
asakkuÓeyyabhÈvaÑ ÒatvÈ dve nÊlasÈÔake datvÈ sandhicchedana-
upakaraÓaÒca si~ghÈÔakayantaÒca hatthe datvÈ “tvaÑ iminÈva kammena 
jÊvÈhÊ”ti naÑ vissajjesi. So taÑdivasato paÔÔhÈya si~ghÈÔakayantaÑ khipitvÈ 
kulÈnaÑ pÈsÈde Èruyha sandhiÑ chinditvÈ parakulesu nikkhittabhaÓÉaÑ 
attanÈ ÔhapitaÑ viya gahetvÈ gacchati. Sakalanagare tena aviluttagehaÑ 
nÈma nÈhosi. EkadivasaÑ rÈjÈ rathena nagare vicaranto sÈrathiÑ pucchi 
“kiÑ nu kho imasmiÑ nagare tasmiÑ tasmiÑ ghare chiddameva 
paÒÒÈyatÊ”ti. Deva imasmiÑ nagare Sattuko nÈma coro bhittiÑ chinditvÈ 
kulÈnaÑ santakaÑ haratÊti. RÈjÈ nagaraguttikaÑ pakkosÈpetvÈ “imasmiÑ 
kira nagare evar|po nÈma coro atthi, kasmÈ naÑ na gaÓhasÊ”ti Èha. MayaÑ 
deva taÑ coraÑ sahoÉÉhaÑ3 passituÑ na sakkomÈti. Sace ajja naÑ coraÑ 
gaÓhasi, jÊvasi. Sace na gaÓhasi, rÈjÈÓaÑ te4 karissÈmÊti. EvaÑ devÈti 
nagaraguttiko sakalanagare manusse cÈretvÈ5 taÑ bhittiÑ chinditvÈ 
parabhaÓÉaÑ avaharantaÑ sahoÉÉhameva gahetvÈ raÒÒo dassesi. RÈjÈ 
“imaÑ coraÑ dakkhiÓadvÈrena nÊharitvÈ ghÈtethÈ”ti Èha. Nagaraguttiko 
raÒÒo paÔissuÓitvÈ taÑ coraÑ catukke catukke pahÈrasahassena tÈÄento 
gÈhÈpetvÈ dakkhiÓadvÈraÑ gacchati. 
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 1. HÈretha (SyÈ), mÈrema (Ka) 2. HÈrakammaÑ (SyÈ), mÈritakammaÑ (Ka) 
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 TasmiÑ samaye ayaÑ BhaddÈ nÈma seÔÔhidhÊtÈ mahÈjanassa 
kolÈhalasaddena1 sÊhapaÒjaraÑ ugghÈÔetvÈ olokentÊ taÑ SattukaÑ coraÑ 
tathÈ nÊyamÈnaÑ disvÈ ubhohi hatthehi hadayaÑ sandhÈrentÊ gantvÈ 
sirisayane adhomukhÈ nipajji. SÈ ca tassa kulassa ekadhÊtÈ, tenassÈ ÒÈtakÈ 
appamattakampi mukhavikÈraÑ sahituÑ na sakkonti. Atha naÑ mÈtÈ sayane 
nipannaÑ disvÈ “kiÑ karosi ammÈ”ti pucchi2. EtaÑ vajjhaÑ katvÈ 
nÊyamÈnaÑ coraÑ addasa ammÈti. Œma ammÈti3. EtaÑ labhamÈnÈ 
jÊvissÈmi, alabhamÈnÈya me maraÓamevÈti. Te taÑ nÈnappakÈrenapi4 
saÒÒÈpetuÑ asakkontÈ “maraÓÈ jÊvitaÑ seyyo”ti sallakkhesuÑ. AthassÈ pitÈ 
nagaraguttikassa santikaÑ gantvÈ sahassaÑ laÒjaÑ datvÈ “mayhaÑ dhÊtÈ 
core paÔibaddhacittÈ, yena kenaci upÈyena imaÑ muÒcÈ”ti Èha. So “sÈdh|”ti 
seÔÔhissa paÔissuÓitvÈ coraÑ gahetvÈ yÈva s|riyassa attha~gamanÈ ito cito ca 
papaÒcÈpetvÈ s|riye attha~gate cÈrakato5 ekaÑ manussaÑ nÊharÈpetvÈ 
Sattukassa bandhanaÑ mocetvÈ SattukaÑ seÔÔhigehaÑ pesetvÈ tena 
bandhanena itaraÑ bandhitvÈ dakkhiÓadvÈrena nÊharitvÈ ghÈtesi. 
SeÔÔhidÈsÈpi SattukaÑ gahetvÈ seÔÔhino nivesanaÑ ÈgamaÑsu. TaÑ disvÈ 
seÔÔhi “dhÊtu manaÑ p|ressÈmÊ”ti SattukaÑ gandhodakena nhÈpetvÈ 
sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitaÑ kÈretvÈ pÈsÈdaÑ pesesi. BhaddÈpi “paripuÓÓo 
me sa~kappo”ti anekÈla~kÈrena ala~karitvÈ taÑ paricarati. 

 Sattuko katipÈhaÑ vÊtinÈmetvÈ cintesi “imissÈ pasÈdhanabhaÓÉakaÑ 
mayhaÑ bhavissati, kenaci upÈyena imaÑ ÈbharaÓaÑ gahetuÑ vaÔÔatÊ”ti 
samÊpe sukhena nisinnakÈle BhaddaÑ Èha “mayhaÑ ekaÑ vacanaÑ 
vattabbaÑ atthÊ”ti. SeÔÔhidhÊtÈ sahassalÈbhaÑ labhitvÈ viya tuÔÔhamÈnasÈ 
“vissatthaÑ vadehi ayyÈ”ti Èha. TvaÑ cintesi “maÑ nissÈya iminÈ jÊvitaÑ 
laddhan”ti, ahaÑ pana gahitamattova corapapÈtapabbate adhivatthÈya 
devatÈya “sacÈhaÑ jÊvitaÑ labhissÈmi, balikammaÑ te dassÈmÊ”ti ÈyÈciÑ. 
TaÑ nissÈya mayÈ jÊvitaÑ 
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laddhaÑ, sÊghaÑ balikammaÑ sajjÈpehÊti. BhaddÈ “ahaÑ tassa manaÑ 
p|ressÈmÊ”ti balikammaÑ sajjÈpetvÈ sabbaÑ pasÈdhanaÑ pasÈdhetvÈ 
ekayÈne Èruyha sÈmikena saddhiÑ corapapÈtapabbataÑ gantvÈ 
“pabbatadevatÈya balikammaÑ karissÈmÊ”ti abhiruhituÑ ÈraddhÈ. Sattuko 
cintesi “sabbesu abhiruhantesu mama imissÈ ÈbharaÓaÑ gahetuÑ na okÈso 
bhavissatÊ”ti tameva balibhÈjanaÑ gÈhÈpetvÈ pabbataÑ abhiruhi. 

 So BhaddÈya saddhiÑ kathento piyakathaÑ na katheti. SÈ i~giteneva 
tassa adhippÈyaÑ aÒÒÈsi. Atha naÑ so Èha “bhadde tava uttarisÈÔakaÑ 
omuÒcitvÈ kÈyÈruÄhaÑ te pasÈdhanaÑ ettha bhaÓÉikaÑ karohÊ”ti. SÈmi 
mayhaÑ ko aparÈdhoti. KiÑ panÈhaÑ bÈle balikammatthaÑ Ègatoti saÒÒaÑ 
karosi. AhaÒhi imissÈ devatÈya yakanaÑ ubbaÔÔetvÈ dadeyyaÑ1, 
balikammÈpadesena pana tava ÈbharaÓaÑ gaÓhitukÈmo hutvÈ ÈgatomhÊti. 
Kassa pana ayya pasÈdhanaÑ, kassa ahanti. MayaÑ evar|paÑ na jÈnÈma, 
aÒÒaÑ tava santakaÑ, aÒÒaÑ mama santakanti. SÈdhu ayya, ekaÑ pana me 
adhippÈyaÑ p|retha, ala~kataniyÈmeneva me purato ca pacchato ca 
Èli~gituÑ dethÈti. So “sÈdh|”ti sampaÔicchi. SÈ tena sampaÔicchitabhÈvaÑ 
ÒatvÈ purato Èli~gitvÈ pacchato Èli~gantÊ viya hutvÈ pabbatapapÈte pÈtesi. 
So patanto ÈkÈseyeva cuÓÓavicuÓÓo ahosi. TÈya kataÑ vicitrabhÈvaÑ disvÈ 
pabbate adhivatthÈ devatÈ guÓakittanavasena imÈ gÈthÈ Èha– 

   “Na so sabbesu ÔhÈnesu, puriso hoti paÓÉito. 
   ItthÊpi paÓÉitÈ hoti, tattha tattha vicakkhaÓÈ. 

   Na so sabbesu ÔhÈnesu, puriso hoti paÓÉito. 
   ItthÊpi paÓÉitÈ hoti, muhuttamapi cintaye”ti2. 

 Tato BhaddÈ cintesi “na sakkÈ mayÈ iminÈ niyÈmena puna gehaÑ 
gantuÑ, itova gantvÈ ekaÑ pabbajjaÑ pabbajissÈmÊ”ti NigaÓÔhÈrÈmaÑ 
gantvÈ NigaÓÔhe pabbajjaÑ yÈci. Atha naÑ te ÈhaÑsu “kena niyÈmena 
pabbajjÈ hot|”ti. YaÑ tumhÈkaÑ pabbajjÈya uttamaÑ, tadeva karothÈti. Te 
“sÈdh|”ti tassÈ tÈlaÔÔhinÈ kese luÒcitvÈ pabbÈjesuÑ. KesÈ 
______________________________________________________________ 
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puna vaÉÉhantÈ rÈsirÈsivasena kuÓÉalÈvattÈ hutvÈ vaÉÉhiÑsu. SÈ teneva 
kÈraÓena KuÓÉalakesÈ nÈma jÈtÈ. SÈ attano pabbajitaÔÔhÈne sabbasippaÑ 
uggaÓhitvÈ “etesaÑ ito uttari viseso natthÊ”ti ÒatvÈ gÈmanigamarÈjadhÈniyo 
vicarantÊ yattha yattha paÓÉitÈ atthi, tattha tattha gantvÈ tesaÑ jÈnanasippaÑ 
sabbameva uggaÓhÈti. AthassÈ bah|su ÔhÈnesu sikkhitabhÈvena paÔivÈdaÑ 
dÈtuÑ samatthÈ na honti. SÈ attanÈ saddhiÑ kathetuÑ samatthaÑ adisvÈ 
yaÑ gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ pavisati, tassa dvÈre vÈlukÈrÈsiÑ katvÈ tattha 
jambusÈkhaÑ Ôhapeti. “yo mama vÈdaÑ ÈropetuÑ sakkoti, so imaÑ sÈkhaÑ 
maddat|”ti samÊpe ÔhitÈnaÑ dÈrakÈnaÑ saÒÒaÑ deti. TaÑ sattÈhampi 
maddantÈ na honti. Atha naÑ gahetvÈ pakkamati. 

 TasmiÑ samaye amhÈkaÑ BhagavÈ loke nibbattitvÈ SÈvatthiÑ 
upanissÈya Jetavane viharati. KuÓÉalakesÈpi kho anupubbena SÈvatthiÑ 
patvÈ antonagaraÑ pavisamÈnÈ porÈÓakaniyÈmeneva vÈlukÈrÈsimhi sÈkhaÑ 
ÔhapetvÈ dÈrakÈnaÑ saÒÒaÑ datvÈ pÈvisi. TasmiÑ samaye DhammasenÈpati 
bhikkhusaÑghe paviÔÔhe ekakova nagaraÑ pavisanto vÈlukÈth|pe 
jambusÈkhaÑ disvÈ “kasmÈ ayaÑ ÔhapitÈ”ti pucchi. DÈrakÈ taÑ kÈraÓaÑ 
aparihÈpetvÈ kathesuÑ. EvaÑ sante imaÑ gahetvÈ maddatha dÈrakÈti. Tesu 
therassa vacanaÑ sutvÈ ekacce maddituÑ na visahiÑsu, ekacce 
taÑkhaÓeyeva madditvÈ cuÓÓavicuÓÓaÑ akaÑsu. KuÓÉalakesÈ bhattakiccaÑ 
katvÈ nikkhamantÊ taÑ sÈkhaÑ madditaÑ disvÈ “kassetaÑ kamman”ti 
pucchi. AthassÈ DhammasenÈpatinÈ kÈrÈpitabhÈvaÑ kathayiÑsu. SÈ “attano 
thÈmaÑ ajÈnanto imaÑ sÈkhaÑ maddÈpetuÑ no visahissati, addhÈ mahanto 
eso bhavissati. Ahampi pana khuddikÈ bhavantÊ na sobhissÈmi, 
antogÈmameva pavisitvÈ parisÈya saÒÒaÑ dÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ tathÈ 
akÈsi. AsÊtikulasahassanivÈse nagare sabhÈgasabhÈgavasena sabbeva 
saÒjÈniÑs|ti veditabbaÑ. 

 Theropi bhattakiccaÑ katvÈ aÒÒatarasmiÑ rukkham|le nisÊdi. AthÈyaÑ 
KuÓÉalakesÈ mahÈjanaparivutÈ therassa santikaÑ gantvÈ paÔisanthÈraÑ 
katvÈ ekamantaÑ ÔhatvÈ “bhante tumhehi sÈkhÈ maddÈpitÈ”ti pucchi. Œma 
mayÈ maddÈpitÈti. EvaÑ sante tumhehi saddhiÑ amhÈkaÑ vÈdo hotu 
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bhanteti. Hotu Bhaddeti. Kassa pucchÈ hotu1 kassa vissajjananti. PucchÈ 
nÈma amhÈkaÑ pattÈ, tvaÑ pana tuyhaÑ jÈnanakaÑ pucchÈti. SÈ therena 
dinna-anumatiyÈ sabbameva attano jÈnanakaÑ vÈdaÑ pucchi, thero sabbaÑ 
vissajjesi. SÈ sabbaÑ pucchitvÈ tuÓhÊ ahosi. Atha naÑ thero Èha “tayÈ bahu 
pucchitaÑ, mayampi ekaÑ paÒhaÑ pucchÈmÈ”ti. Pucchatha bhanteti. EkaÑ 
nÈma kinti. KuÓÉalakesÈ “na jÈnÈmi bhante”ti Èha. TvaÑ ettakampi na 
jÈnÈsi, aÒÒaÑ kiÑ jÈnissasÊti. SÈ therassa pÈdesu patitvÈ “tumhÈkaÑ 
saraÓaÑ gacchÈmi bhante”ti Èha. Mama saraÓagamanakammaÑ natthi, 
sadevake loke aggapuggalo dhuravihÈre vasati, taÑ saraÓaÑ gacchÈhÊti. SÈ 
“evaÑ karissÈmi bhante”ti sÈyanhasamaye Satthu dhammadesanÈvelÈya 
Satthu santikaÑ gantvÈ paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. SatthÈ 
tassÈ madditasa~khÈrÈya cariyÈvasena Dhammapade imaÑ gÈthamÈha– 

   “Sahassamapi ce gÈthÈ, anatthapadasaÑhitÈ. 
   EkaÑ gÈthÈpadaÑ seyyo, yaÑ sutvÈ upasammatÊ”ti2. 

 SÈ gÈthÈpariyosÈne yathÈÔhitÈva saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ patvÈ 
pabbajjaÑ yÈci, SatthÈ tassÈ pabbajjaÑ sampaÔicchi. SÈ bhikkhunupassayaÑ 
gantvÈ pabbaji. AparabhÈge catuparisamajjhe kathÈ udapÈdi “mahantÈ 
vatÈyaÑ BhaddÈ KuÓÉalakesÈ, yÈ catuppadikagÈthÈvasÈne arahattaÑ 
pattÈ”ti. SatthÈ taÑ kÈraÓaÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ theriÑ khippÈbhiÒÒÈnaÑ 
aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

BhaddÈkÈpilÈnÊtherÊvatthu 

 244. Dasame pubbenivÈsanti pubbe nivutthakkhandhasantÈnaÑ 
anussarantÊnaÑ BhaddÈ KÈpilÈnÊ aggÈti dasseti. SÈ kira 
PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatiyaÑ kulagehe nibbattitvÈ Satthu 
dhammadesanaÑ suÓantÊ SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuniÑ pubbenivÈsaÑ 
anussarantÊnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ 
ÔhÈnantaraÑ patthesi. SÈ kappasatasahassaÑ devamanussesu saÑsaritvÈ 
anuppanne Buddhe BÈrÈÓasiyaÑ kulagehe paÔisandhiÑ gaÓhitvÈ attano 
sÈmibhaginiyÈ3 saddhiÑ kalahaÑ karontÊ tÈya Paccekabuddhassa 
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 EkanipÈtaÔÔhakathÈ 289 

piÓÉapÈte dinne “ayaÑ imassa piÓÉapÈtaÑ datvÈ attano vasaÑ vattetÊ”ti 
Paccekabuddhassa hatthato pattaÑ gaÓhitvÈ bhattaÑ chaÉÉetvÈ kalalassa 
p|retvÈ adÈsi. MahÈjano “bÈlÈ ayan”ti garahitvÈ “yÈya te saddhiÑ kalaho 
kato, tassÈ kiÒci na karosi, Paccekabuddho te kiÑ aparajjhatÊ”ti Èha. SÈ 
tesaÑ vacanena lajjÈyamÈnÈ puna pattaÑ gahetvÈ kalalaÑ hÈretvÈ dhovitvÈ 
gandhacuÓÓena ubbaÔÔetvÈ catumadhurassa p|retvÈ upari Èsittena 
padumagabbhavaÓÓena sappinÈ vijjotamÈnaÑ Paccekabuddhassa hatthe 
ÔhapetvÈ “yathÈ ayaÑ piÓÉapÈto obhÈsajÈto, evaÑ obhÈsajÈtaÑ me sarÊraÑ 
hot|”ti patthanaÑ paÔÔhapesÊti sabbaÑ MahÈkassapattherassa vatthumhi 
vuttanayeneva veditabbaÑ. 

 MahÈkassapatthero pana dakkhiÓamaggaÑ gahetvÈ Dasabalassa 
santikaÑ Bahuputtakanigrodham|laÑ gato, ayaÑ BhaddÈ KÈpilÈnÊ 
vÈmamaggaÑ gaÓhitvÈ mÈtugÈmassa pabbajjÈya ananuÒÒÈtabhÈvena 
paribbÈjikÈrÈmaÑ agamÈsi. YadÈ pana MahÈpajÈpatigotamÊ pabbajjaÒca 
upasampadaÒca labhi, tadÈ sÈ therÊ theriyÈ santike pabbajjaÒca 
upasampadaÒca labhitvÈ aparabhÈge vipassanÈya kammaÑ karontÊ 
arahattaÑ patvÈ pubbenivÈsaÒÈÓe ciÓÓavasÊ ahosi. Atha SatthÈ Jetavane 
nisÊditvÈ bhikkhuniyo paÔipÈÔiyÈ ÔhÈnantaresu Ôhapento imaÑ theriÑ 
pubbenivÈsaÑ anussarantÊnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

BhaddÈkaccÈnÈtherÊvatthu 

 245. EkÈdasame mahÈbhiÒÒÈppattÈnanti mahatiyo abhiÒÒÈyo pattÈnaÑ 
BhaddÈ KaccÈnÈ nÈma aggÈti dasseti. Ekassa hi Buddhassa cattÈrova janÈ 
mahÈbhiÒÒÈ honti, na avasesasÈvakÈ. AvasesasÈvakÈ hi 
kappasatasahassameva anussarituÑ sakkonti, na tato paraÑ. 
MahÈbhiÒÒÈppattÈ pana kappasatasahassÈdhikaÑ asa~khyeyyaÑ 
anussaranti. AmhÈkampi Satthu sÈsane dve aggasÈvakÈ BÈkulatthero BhaddÈ 
KaccÈnÈti ime cattÈro ettakaÑ anussarituÑ sakkhiÑsu. TasmÈ ayaÑ therÊ 
mahÈbhiÒÒÈppattÈnaÑ aggÈ nÈma jÈtÈ. BhaddÈ KaccÈnÈti tassÈ nÈmaÑ. 
BhaddakaÒcanassa hi uttamasuvaÓÓassa viya 
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tassÈ sarÊravaÓÓo ahosi, sÈ tasmÈ BhaddakaÒcanÈti nÈmaÑ labhi, sÈ pacchÈ 
KaccÈnÈtveva sa~khaÑ gatÈ1. RÈhulamÈtÈyetaÑ adhivacanaÑ. 

 SÈ hi PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatiyaÑ kulagehe paÔisandhiÑ 
gahetvÈ aparabhÈge Satthu dhammakathaÑ suÓantÊ SatthÈraÑ ekaÑ 
bhikkhuniÑ mahÈbhiÒÒÈppattÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ 
adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthesi. SÈ kappasatasahassaÑ 
devamanussesu saÑsaritvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde Suppabuddhasakkassa 
gehe paÔisandhiÑ gaÓhi, BhaddÈ KaccÈnÈtissÈ nÈmaÑ akaÑsu. 

 SÈ vayappattÈ bodhisattassa gehaÑ agamÈsi. SÈ aparabhÈge 
RÈhulakumÈraÑ nÈma puttaÑ vijÈyi. Tassa jÈtadivaseva bodhisatto 
nikkhamitvÈ BodhimaÓÉe sabbaÒÒutaÑ patvÈ lokÈnuggahaÑ karonto 
anupubbena KapilavatthuÑ Ègamma ÒÈtÊnaÑ sa~gahaÑ akÈsi. AparabhÈge 
parinibbute SuddhodanamahÈrÈje MahÈpajÈpatigotamÊ paÒcahi 
mÈtugÈmasatehi saddhiÑ Satthu santike pabbaji. RÈhulamÈtÈpi 
JanapadakalyÈÓÊpi theriyÈ santikaÑ gantvÈ pabbaji. SÈ pabbajitakÈlato 
paÔÔhÈya BhaddakaccÈnattherÊtveva pÈkaÔÈ ahosi. SÈ aparabhÈge vipassanaÑ 
vaÉÉhetvÈ arahattaÑ patvÈ abhiÒÒÈsu ciÓÓavasÊ ahosi, ekapalla~kena nisinnÈ 
ekÈvajjanena kappasatasahassÈdhikaÑ asa~khyeyyaÑ anussarati. TassÈ 
tasmiÑ guÓe pÈkaÔe jÈte SatthÈ Jetavane nisinno bhikkhuniyo paÔipÈÔiyÈ 
ÔhÈnantare Ôhapento imaÑ theriÑ mahÈbhiÒÒÈppattÈnaÑ aggaÔÔhÈne 
ÔhapesÊti. 
 

KisÈgotamÊtherÊvatthu 

 246. DvÈdasame l|khacÊvaradharÈnanti tÊhi l|khehi samannÈgataÑ 
paÑsuk|laÑ dhÈrentÊnaÑ KisÈgotamÊ aggÈti dasseti. GotamÊti tassÈ nÈmaÑ, 
thokaÑ kisadhÈtukattÈ2 pana KisÈgotamÊti vuccati. Ayampi 
PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatiyaÑ kulagehe nibbattitvÈ Satthu 
dhammadesanaÑ suÓantÊ SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuniÑ l|khacÊvaradharÈnaÑ 
aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ 
patthesi. SÈ kappasatasahassaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. TasmÈ BhaddakaccÈnÈtveva sa~khaÑ gatÈ (Ka) 2. KilantadhÈtukattÈ (SÊ) 
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devamanussesu saÑsaritvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ duggatakule 
nibbattitvÈ vayappattakÈle ekaÑ kulaÑ agamÈsi, tattha naÑ “duggatakulassa 
dhÊtÈ”ti paribhaviÑsu. 

 SÈ aparabhÈge puttaÑ vijÈyi, athassÈ sammÈnamakaÑsu. So panassÈ 
dÈrako ÈdhÈvitvÈ paridhÈvitvÈ kÊÄanavaye Ôhito kÈlamakÈsi, tassÈ soko 
udapÈdi. SÈ “ahaÑ imasmiÑyeva gehe hatalÈbhasakkÈrÈ hutvÈ puttassa 
jÈtakÈlato paÔÔhÈya sakkÈraÑ pÈpuÓiÑ, ime mayhaÑ puttaÑ bahi 
chaÉÉetumpi vÈyameyyun”ti1 puttaÑ a~kenÈdÈya “puttassa me bhesajjaÑ 
dethÈ”ti gehadvÈrapaÔipÈÔiyÈ vicarati. DiÔÔhadiÔÔhaÔÔhÈne manussÈ “kattha te 
matakassa bhesajjaÑ diÔÔhapubban”ti pÈÓiÑ paharitvÈ parihÈsaÑ karonti. SÈ 
tesaÑ kathÈya neva saÒÒattiÑ2 gacchati. Atha naÑ eko paÓÉitapuriso disvÈ 
“ayaÑ puttasokena cittavikkhepaÑ pattÈ bhavissati, etissÈ pana bhesajjaÑ 
na aÒÒo jÈnissati, Dasabalova jÈnissatÊ”ti cintetvÈ evamÈha “amma tava 
puttassa bhesajjaÑ aÒÒo jÈnanto nÈma natthi, sadevake pana loke 
aggapuggalo Dasabalo dhuravihÈre vasati, tassa santikaÑ gantvÈ 
pucchÈhÊ”ti. SÈ “saccaÑ puriso kathetÊ”ti puttamÈdÈya TathÈgatassa 
BuddhÈsane nisinnavelÈya parisapariyante ÔhatvÈ “puttassa me bhesajjaÑ 
detha BhagavÈ”ti Èha. 

 SatthÈ tassÈ upanissayaÑ disvÈ “BhaddakaÑ te Gotami kataÑ 
bhesajjatthÈya idhÈgacchantiyÈ, gaccha nagaraÑ pavisitvÈ koÔito paÔÔhÈya 
sakalanagaraÑ caritvÈ yasmiÑ gehe koci matapubbo natthi, tato 
siddhatthakaÑ ÈharÈ”ti Èha. SÈ “sÈdhu bhante”ti tuÔÔhamÈnasÈ antonagaraÑ 
pavisitvÈ paÔhamageheyeva “Dasabalo mama puttassa bhesajjatthÈya 
siddhatthakaÑ ÈharÈpeti, siddhatthakaÑ me dethÈ”ti Èha. “handa GotamÊ”ti 
nÊharitvÈ adaÑsu. “ahaÑ3 evaÑ gahetuÑ na sakkomi4, imasmiÑ gehe koci 
matapubbo nÈma natthÊti. KiÑ vadesi Gotami, ko idha matake gaÓetuÑ 
sakkotÊti. “tena hi alaÑ nÈhaÑ gaÓhissÈmi, Dasabalo maÑ yattha 
matapubbo natthi, tato naÑ gaÓhÈpetÊ”ti Èha. SÈ iminÈva niyÈmena 
______________________________________________________________ 
 1. VÈyamissantÊti (Ka) 2. PaÒÒattiÑ (Ka) 3. AyaÑ (SÊ) 4. Na sakkÈ (SÊ) 
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tatiyagharaÑ gantvÈ cintesi “sakalanagare ayameva niyÈmo bhavissati, idaÑ 
hitÈnukampakena Buddhena diÔÔhaÑ bhavissatÊ”ti saÑvegaÑ labhitvÈ tatova 
bahi nikkhamitvÈ ÈmakasusÈnaÑ gantvÈ1 puttaÑ hatthena gahetvÈ “puttaka 
ahaÑ imaÑ maraÓaÑ taveva uppannanti cintesiÑ, na panetaÑ taveva, 
mahÈjanasÈdhÈraÓo esa dhammo”ti vatvÈ puttaÑ ÈmakasusÈne chaÉÉetvÈ 
imaÑ gÈthamÈha– 

   “Na gÈmadhammo no nigamassa dhammo, 
   Na cÈpiyaÑ ekakulassa dhammo. 
   Sabbassa lokassa sadevakassa, 
   Eseva dhammo yadidaÑ aniccatÈ”ti2. 

 EvaÒca pana vatvÈ Satthu santikaÑ agamÈsi. Atha naÑ SatthÈ “laddho 
te Gotami siddhatthako”ti Èha. NiÔÔhitaÑ3 bhante siddhatthakena kammaÑ, 
patiÔÔhaÑ pana me4 dethÈti Èha. AthassÈ SatthÈ Dhammapade imaÑ 
gÈthamÈha– 

   “TaÑ puttapasusammattaÑ, byÈsattamanasaÑ naraÑ. 
   SuttaÑ gÈmaÑ mahoghova, maccu ÈdÈya gacchatÊ”ti5. 

 SÈ gÈthÈpariyosÈne yathÈÔhitÈva sotÈpattiphale patiÔÔhÈya pabbajjaÑ 
yÈci, SatthÈ pabbajjaÑ anujÈni. SÈ tikkhattuÑ SatthÈraÑ padakkhiÓaÑ katvÈ 
vanditvÈ bhikkhuni-upassayaÑ gantvÈ pabbajjaÒca upasampadaÒca labhitvÈ 
nacirasseva yonisomanasikÈre kammaÑ karontÊ vipassanaÑ vaÉÉhesi. 
AthassÈ SatthÈ imaÑ obhÈsagÈthamÈha– 

   “Yo ca vassasataÑ jÊve, apassaÑ amataÑ padaÑ. 
   EkÈhaÑ jÊvitaÑ seyyo, passato amataÑ padan”ti6. 

 SÈ gÈthÈpariyosÈne arahattaÑ patvÈ parikkhÈravalaÒje paramukkaÔÔhÈ 
hutvÈ tÊhi l|khehi samannÈgataÑ cÊvaraÑ pÈrupitvÈ vicari. AparabhÈge 
SatthÈ Jetavane nisinno bhikkhuniyo paÔipÈÔiyÈ ÔhÈnantare Ôhapento imaÑ 
theriÑ l|khacÊvaradharÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. NetvÈ (SÊ) 2. Khu 4. 246 piÔÔhe TherÊ-apadÈne. 
 3. Natthi (SyÈ, Ka) 4. Tumhe (Ka) 
 5. Khu 1. 54 piÔÔhe Dhammapade. 6. Khu 1. 30 piÔÔhe Dhammapade. 
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Si~gÈlakamÈtÈtherÊvatthu 

 247. Terasame saddhÈdhimuttÈnanti saddhÈlakkhaÓe abhiniviÔÔhÈnaÑ 
Si~gÈlakamÈtÈ1 aggÈti dasseti. AyaÑ kira PadumuttarabuddhakÈle 
HaÑsavatiyaÑ kulaghare nibbattÈ Satthu dhammakathaÑ suÓantÊ SatthÈraÑ 
ekaÑ bhikkhuniÑ saddhÈdhimuttÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ 
adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthesi. SÈ kappasatasahassaÑ 
devamanussesu saÑsaritvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahanagare 
seÔÔhikule nibbattÈ samÈnajÈtikaÑ kulaÑ gantvÈ ekaÑ puttaÑ vijÈyi, tassa 
Si~gÈlakakumÈroti nÈmaÑ akaÑsu. SÈpi teneva kÈraÓena Si~gÈlakamÈtÈ 
nÈma jÈtÈ. SÈ ekadivasaÑ Satthu dhammakathaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddhÈ 
Satthu santikaÑ gantvÈ pabbaji. PabbajitakÈlato paÔÔhÈya saddhindriyaÑ 
adhimattaÑ paÔilabhi. SÈ dhammassavanatthÈya vihÈraÑ gantvÈ Dasabalassa 
sarÊrasampattiÑ2 olokayamÈnÈva tiÔÔhati. SatthÈ tassÈ saddhÈlakkhaÓe 
abhiniviÔÔhabhÈvaÑ ÒatvÈ sappÈyaÑ katvÈ pasÈdanÊyameva dhammaÑ 
desesi. SÈpi therÊ saddhÈlakkhaÓameva dhuraÑ katvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. 
Atha naÑ SatthÈ aparabhÈge Jetavane nisÊditvÈ bhikkhuniyo paÔipÈÔiyÈ 
ÔhÈnantare Ôhapento imaÑ theriÑ saddhÈdhimuttÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

TerasasuttapaÔimaÓÉitÈya theripÈÄiyÈ vaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
14. Etadaggavagga    6. ChaÔÔhavagga 

 
Tapussa-bhallikavatthu 

 248. UpÈsakapÈÄiyÈ3 paÔhame paÔhamaÑ saraÓaÑ gacchantÈnanti 
sabbapaÔhamaÑ saraÓaÑ gacchantÈnaÑ Tapusso4 ca Bhalliko cÈti ime dve 
vÈÓijÈ aggÈti dasseti. Ime kira PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatiyaÑ 
kulagehe paÔisandhiÑ gahetvÈ aparabhÈge Satthu dhammadesanaÑ suÓantÈ 
SatthÈraÑ dve upÈsake paÔhamaÑ saraÓaÑ gacchantÈnaÑ aggaÔÔhÈne 
ÔhapentaÑ disvÈ adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthayiÑsu. Te 
kappasatasahassaÑ devamanussesu saÑsaritvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. SigÈlakamÈtÈ (SÊ) 2. SarÊranipphattiÑ (SÊ) 
 3. UpÈsakapÈÄiyaÑ (SÊ), upÈsakapÈÄivaÓÓanÈya (Ka) 4. Tapasso (SÊ) 
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amhÈkaÑ bodhisattassa sabbaÒÒutaÒÒÈÓapattito puretarameva 
AsitaÒjananagare kuÔumbiyagehe nibbattiÑsu. JeÔÔhabhÈtiko Tapusso nÈma 
ahosi, kaniÔÔho Bhalliko nÈma. 

 Te aparena samayena gharÈvÈsaÑ vasantÈ kÈlena kÈlaÑ paÒca 
sakaÔasatÈni yojÈpetvÈ vÈÓijakammaÑ1 karontÈ caranti. TasmiÑ samaye 
amhÈkaÑ bodhisatto sabbaÒÒutaÑ patvÈ sattasattÈhaÑ BodhimaÓÉe 
viharitvÈ aÔÔhame sattÈhe RÈjÈyatanam|le nisÊdi. TasmiÑ samaye te vÈÓijÈ 
paÒcamattehi sakaÔasatehi taÑ ÔhÈnaÑ anuppattÈ ahesuÑ. TesaÑ anantare 
attabhÈve mÈtÈ tasmiÑ padese devatÈ hutvÈ nibbatti. SÈ cintesi “idÈni 
BuddhÈnaÑ ÈhÈro laddhuÑ vaÔÔati. Na hi sakkÈ ito paraÑ nirÈhÈrehi2 
yÈpetuÑ. Ime ca me puttÈ iminÈ maggena gacchanti, tehi ajja BuddhÈnaÑ 
piÓÉapÈtaÑ dÈpetuÑ3 vaÔÔatÊ”ti paÒcasu sakaÔasatesu yuttagoÓÈnaÑ 
gamanupacchedaÑ akÈsi. Te “kiÑ nÈmetan”ti nÈnÈvidhÈni nimittÈni 
olokenti. Atha tesaÑ kilamanabhÈvaÑ ÒatvÈ ekassa purisassa sarÊre 
adhimuccitvÈ “kiÑkÈraÓÈ kilamatha, tumhÈkaÑ aÒÒo yakkhÈvaÔÔo vÈ 
bh|tÈvaÔÔo vÈ nÈgÈvaÔÔo vÈ natthi, ahaÑ pana vo atÊtattabhÈve4 mÈtÈ 
imasmiÑ ÔhÈne bhummadevatÈ hutvÈ nibbattÈ. Esa Dasabalo 
RÈjÈyatanam|le nisinno, tassa paÔhamaÑ piÓÉapÈtaÑ dethÈ”ti. 

 Te tassÈ kathaÑ sutvÈ tuÔÔhamÈnasÈ hutvÈ manthaÒca madhupiÓÉikaÒca 
suvaÓÓathÈlakena ÈdÈya Satthu santikaÑ gantvÈ “imaÑ bhojanaÑ 
paÔiggaÓhatha bhante”ti ÈhaÑsu. SatthÈ atÊtabuddhÈnaÑ ÈciÓÓaÑ olokesi, 
athassa cattÈro mahÈrÈjÈno selamaye patte upanÈmesuÑ. SatthÈ “tesaÑ 
mahapphalaÑ hot|”ti cattÈropi patte “ekova patto hot|”ti adhiÔÔhÈsi. 
TasmiÑ khaÓe te vÈÓijÈ TathÈgatassa patte manthaÒca madhupiÓÉikaÒca 
patiÔÔhapetvÈ paribhuttakÈle udakaÑ datvÈ bhattakiccapariyosÈne SatthÈraÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. Atha nesaÑ SatthÈ dhammaÑ desesi, 
desanÈpariyosÈne dvepi janÈ dvevÈcike saraÓe patiÔÔhÈya SatthÈraÑ 
abhivÈdetvÈ attano nagaraÑ 
______________________________________________________________ 
 1. VaÓijjakammaÑ (SÊ) 2. NirÈhÈrena (Ka) 
 3. DÈtuÑ (SyÈ) 4. PaÒcame attabhÈve (SyÈ, Ka) 
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gantukÈmÈ “bhante amhÈkaÑ ParicaraÓacetiyaÑ dethÈ”ti vadiÑsu. SatthÈ 
dakkhiÓena hatthena sÊsaÑ parÈmasitvÈ dvinnampi janÈnaÑ aÔÔha 
kesadhÈtuyo1 adÈsi. Te ubhopi janÈ kesadhÈtuyo suvaÓÓasamuggesu 
ÔhapetvÈ attano nagaraÑ netvÈ AsitaÒjananagaradvÈre jÊvakesadhÈtuyÈ 
cetiyaÑ patiÔÔhÈpesuÑ. Uposathadivase cetiyato nÊlarasmiyo niggacchanti. 
EvametaÑ vatthu samuÔÔhitaÑ. SatthÈ pana aparabhÈge Jetavane nisÊditvÈ 
upÈsake paÔipÈÔiyÈ ÔhÈnantaresu Ôhapento ime dve jane paÔhamaÑ saraÓaÑ 
gacchantÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

AnÈthapiÓÉikaseÔÔhivatthu 

 249. Dutiye dÈyakÈnanti dÈnÈbhiratÈnaÑ Sudatto gahapati 
AnÈthapiÓÉiko aggoti dasseti. So kira PadumuttarabuddhakÈle 
HaÑsavatiyaÑ kulagehe nibbatto Satthu dhammakathaÑ suÓanto SatthÈraÑ 
ekaÑ upÈsakaÑ dÈyakÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ adhikÈrakammaÑ 
katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthesi. So kappasatasahassaÑ devamanussesu 
saÑsaritvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ SumanaseÔÔhissa gehe 
nibbatti, Sudattotissa nÈmaÑ akaÑsu. 

 So aparabhÈge gharÈvÈse patiÔÔhito dÈyako dÈnapati hutvÈ teneva 
guÓena patthaÔanÈmadheyyo AnÈthapiÓÉiko nÈma ahosi. So paÒcahi 
sakaÔasatehi bhaÓÉaÑ ÈdÈya RÈjagahe attano piyasahÈyakassa seÔÔhino 
gehaÑ gantvÈ tattha Buddhassa Bhagavato uppannabhÈvaÑ sutvÈ 
balavapacc|sakÈle devatÈnubhÈvena vivaÔena dvÈrena SatthÈraÑ 
upasa~kamitvÈ dhammaÑ sutvÈ sotÈpattiphale patiÔÔhÈya dutiyadivase ca 
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ datvÈ SÈvatthiÑ 
ÈgamanatthÈya Satthu paÔiÒÒaÑ gahetvÈ antarÈmagge 
paÒcacattÈlÊsayojanamagge satasahassaÑ satasahassaÑ datvÈ yojanikavihÈre 
kÈretvÈ JetavanaÑ koÔisanthÈrena santharitvÈ aÔÔhÈrasahi koÔÊhi kiÓitvÈ 
aÔÔhÈrasahi koÔÊhi vihÈraÑ kÈretvÈ vihÈre niÔÔhite catunnaÑ parisÈnaÑ 
purebhattapacchÈbhattesu yadicchakaÑ dÈnaÑ dadanto aÔÔhÈrasahi koÔÊhi 
vihÈramahaÑ niÔÔhÈpesi. VihÈramaho navahi mÈsehi niÔÔhÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AÔÔha kesadhÈtumuÔÔhiyo (SÊ) 
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agamÈsi, “paÒcahÊ”ti apare. TemÈse pana sabbÈcariyÈnaÑ1 vivÈdo natthi. 

 EvaÑ catupaÓÓÈsakoÔidhanaÑ vissajjetvÈ niccakÈlaÑ gehe evar|paÑ 
dÈnaÑ pavattesi. DevasikaÑ paÒca salÈkabhattasatÈni honti, paÒca 
pakkhikabhattasatÈni, paÒca salÈkayÈgusatÈni, paÒca pakkhikayÈgusatÈni, 
paÒca dhurabhattasatÈni2, paÒca ÈgantukabhattasatÈni, paÒca 
gamikabhattasatÈni, paÒca gilÈnabhattasatÈni, paÒca 
gilÈnupaÔÔhÈkabhattasatÈni, paÒca ÈsanasatÈni gehe niccapaÒÒattÈneva 
hontÊti. Atha naÑ aparabhÈge SatthÈ Jetavane nisinno upÈsake paÔipÈÔiyÈ 
ÔhÈnantaresu Ôhapento dÈyakÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

Cittagahapativatthu 

 250. Tatiye dhammakathikÈnanti dhammakathikÈnaÑ upÈsakÈnaÑ Citto 
gahapati aggoti dasseti. So kira PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatiyaÑ 
kulagehe nibbatto aparabhÈge dhammakathaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ 
upÈsakaÑ dhammakathikÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ 
adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthesi. So kappasatasahassaÑ 
devamanussesu saÑsaritvÈ KassapabuddhakÈle Migaluddakagehe nibbatto 
aparabhÈge araÒÒe kammaÑ kÈtuÑ samatthakÈle ekadivasaÑ deve vassante 
migamÈraÓatthÈya sattiÑ3 ÈdÈya araÒÒaÑ gantvÈ migar|pÈni olokento 
ekasmiÑ akatapabbhÈre sasÊsaÑ paÑsuk|laÑ pÈrupitvÈ pÈsÈÓaphalake 
nisinnaÑ ekaÑ bhikkhuÑ disvÈ “eko ayyo samaÓadhammaÑ karonto 
nisinno bhavissatÊ”ti saÒÒaÑ uppÈdetvÈ vegena gharaÑ gantvÈ ekasmiÑ 
uddhane hiyyo ÈbhatamaÑsaÑ, ekasmiÑ bhattaÑ pacÈpetvÈ piÓÉÈcÈrike 
dve bhikkh| disvÈ tesaÑ pattaÑ ÈdÈya paÒÒattÈsane nisÊdÈpetvÈ bhikkhaÑ 
samÈdÈpetvÈ “ayye parivisathÈ”ti aÒÒe ÈÓÈpetvÈ taÑ bhattaÑ kuÔe 
pakkhipitvÈ paÓÓena mukhaÑ bandhitvÈ kuÔaÑ ÈdÈya gacchanto 
antarÈmagge nÈnÈvidhÈni pupphÈni ocinitvÈ pattapuÔakena4 gahetvÈ therassa 
nisinnaÔÔhÈnaÑ gantvÈ kuÔaÑ otÈretvÈ ekamante ÔhapetvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. TesaÑ pana sabbÈcariyÈnaÑ (SyÈ) 2. PaÒca dhuvabhattasatÈni (SyÈ, Ka) 
 3. SatthiÑ (SÊ) 4. BhattakuÔena (Ka) 
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“MayhaÑ bhante sa~gahaÑ karothÈ”ti vatvÈ therassa pattaÑ ÈdÈya 
bhattassa p|retvÈ therassa hatthe patiÔÔhapetvÈ tehi missakapupphehi theraÑ 
p|jetvÈ ekamante Ôhito “yathÈyaÑ rasapiÓÉapÈtena saddhiÑ pupphap|jÈ 
cittaÑ paritoseti, evaÑ nibbattanibbattaÔÔhÈne me paÓÓÈkÈrasahassÈni ceva 
Ègacchantu paÒcavaÓÓakusumavassaÒca vassat|”ti Èha. 

 Thero tassa upanissayaÑ disvÈ dvattiÑsÈkÈrakammaÔÔhÈnaÑ ÈcikkhitvÈ 
adÈsi. So yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ devaloke nibbatti, nibbattaÔÔhÈne 
jaÓÓumattena odhinÈ dibbapupphavassaÑ vassi, sayaÒca aÒÒÈhi devatÈhi 
adhikatarena r|pena samannÈgato ahosi. So ekaÑ BuddhantaraÑ 
devamanussesu saÑsaritvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde MagadharaÔÔhe 
MacchikÈsaÓÉanagare seÔÔhikule nibbatti, jÈtakÈlevassa sakalanagare 
jaÓÓumattena odhinÈ paÒcavaÓÓakusumavassaÑ vassi. Athassa mÈtÈpitaro 
“amhÈkaÑ putto attanÈva attano nÈmaÑ gahetvÈ Ègato, jÈtadivasevassa 
sakalanagaraÑ paÒcavaÓÓehi pupphehi vicittaÑ jÈtan”ti CittakumÈroti 
nÈmaÑ1 akaÑsu. 

 So aparabhÈge gharÈvÈse patiÔÔhito pitu accayena tasmiÑ nagare 
seÔÔhiÔÔhÈnaÑ pÈpuÓi. TasmiÑ samaye paÒcavaggiyattherÈnaÑ abbhantaro 
MahÈnÈmatthero nÈma MacchikÈsaÓÉanagaraÑ agamÈsi. Citto gahapati 
tassa iriyÈpathe pasÊditvÈ pattaÑ ÈdÈya gehaÑ ÈnetvÈ2 piÓÉapÈtena 
patimÈnetvÈ katabhattakiccaÑ AmbÈÔakÈrÈmaÑ nÈma uyyÈnaÑ netvÈ 
tatthassa vasanaÔÔhÈnaÑ kÈretvÈ nibaddhaÑ attano gehe piÓÉapÈtaÑ gahetvÈ 
vasanatthÈya paÔiÒÒaÑ gaÓhi. Theropi tassa upanissayaÑ disvÈ dhammaÑ 
desento saÄÈyatanavibhattimeva desesi. Citto gahapati purimabhave 
madditasa~khÈratÈya nacirasseva anÈgÈmiphalaÑ sampÈpuÓi. 
AthekadivasaÑ Isidattatthero tattha gantvÈ viharanto seÔÔhissa nivesane 
bhattakiccapariyosÈne ÈyasmatÈ therena paÒhaÑ vissajjetuÑ asakkontena 
ajjhiÔÔho upÈsakassa paÒhaÑ vissajjetvÈ tena pubbe gihisahÈyakabhÈve ÒÈte 
“na idÈni idha vatthabban”ti yathÈsukhaÑ pakkÈmi. PunekadivasaÑ seÔÔhi 
gahapati MahÈnÈmattheraÑ iddhipÈÔihÈriyakaraÓatthaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. CittakumÈrotissa nÈmaÑ (SyÈ) 2. NetvÈ (SÊ) 
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yÈci. Sopi tassa tejosamÈpattipÈÔihÈriyaÑ dassetvÈ “idÈni idha vasituÑ na 
yuttan”ti yathÈsukhaÑ pakkÈmi. 

 AthekadivasaÑ dve aggasÈvakÈ bhikkhusahassaparivÈrÈ 
AmbÈÔakÈrÈmaÑ agamaÑsu1. SeÔÔhi gahapati tesaÑ mahÈsakkÈraÑ sajjesi. 
Sudhammatthero taÑ asahamÈno seÔÔhiÑ tilasa~gulikÈvÈdena khuÑsetvÈ 
tena paÓÈmito Satthu santikaÑ gantvÈ ovÈdaÑ labhitvÈ Dasabalassa ovÈde 
Ôhito CittaÑ gahapatiÑ khamÈpetvÈ tattheva AmbÈÔakÈrÈme viharanto 
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. TadÈ upÈsako cintesi “ahaÑ 
DasabalaÑ adisvÈva ciraÑ vÊtinÈmesiÑ, Satthu santikaÑ gacchantena pana 
ayuttaÑ tucchahatthena gantun”ti paÒcahi sakaÔasatehi telamadhuphÈÓitÈdÊni 
ÈdÈya “ye DasabalaÑ passitukÈmÈ, te mayÈ saddhiÑ Ègacchant|”ti nagare 
bheriÑ carÈpetvÈ dvÊhi purisasahassehi parivuto SatthÈraÑ passituÑ 
pakkÈmi. TiÑsayojane magge2 devatÈ paÓÓÈkÈraÑ upaÔÔhapesuÑ. So Satthu 
santikaÑ gantvÈ paÒcapatiÔÔhitena SatthÈraÑ vandi, tasmiÑ khaÓe ÈkÈsÈ 
paÒcavaÓÓÈnaÑ pupphÈnaÑ vassaÑ3 vassi. 

 SatthÈ tassa ajjhÈsayavasena saÄÈyatanavibhattimeva kathesi. Tassa 
aÉÉhamÈsamattaÑ Dasabalassa dÈnaÑ dentassÈpi sakanivesanato nÊtÈni 
taÓÉulatelamadhuphÈÓitÈdÊni na khÊyiÑsu. RÈjagahavÈsikehi 
pahitapaÓÓÈkÈrova alaÑ ahosi. So SatthÈraÑ passitvÈ attano nagaraÑ 
gacchanto sakaÔehi ÈbhataÑ sabbaÑ bhikkhusaÑghassa adÈsi. SakaÔesu 
tucchesu jÈtamattesveva4 devatÈ satta ratanÈni p|rayiÑsu. MahÈjanantare 
kathÈ udapÈdi “yÈva sakkÈrasammÈnappatto vatÈyaÑ Citto gahapatÊ”ti. TaÑ 
sutvÈ SatthÈ Dhammapade imaÑ gÈthamÈha– 

   “Saddho sÊlena sampanno, yaso bhogasamappito. 
   YaÑ yaÑ padesaÑ bhajati, tattha tattheva p|jito”ti5. 

 So tato paÔÔhÈya ariyasÈvakÈnaÑyeva upÈsakÈnaÑ paÒcahi satehi6 
parivuto vicarati. Atha naÑ SatthÈ aparabhÈge upÈsake 
______________________________________________________________ 
 1. ŒgamaÑsu (Ka) 2. TiÑsayojanamagge (SÊ) Yojane yojane magge (SyÈ) 
 3. PaÒcavaÓÓÈnaÑ pupphÈnaÑ pupphavassaÑ (SÊ), paÒcavaÓÓapupphavassaÑ (SyÈ) 
 4. Gatamattesveva (Ka) 5. Khu 1. 56 piÔÔhe Dhammapade. 
 6. Purisasatehi (SyÈ) 
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paÔipÈÔiyÈ ÔhÈnantare Ôhapento CittasaÑyuttaÑ1 aÔÔhuppattiÑ katvÈ 
dhammakathikÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

Hatthaka-ÈÄavakavatthu 

 251. Catutthe cat|hi sa~gahavatth|hÊti catubbidhena sa~gahavatthunÈ 
parisaÑ sa~gaÓhantÈnaÑ Hatthako ŒÄavako aggoti dasseti. AyaÑ kira 
PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatiyaÑ kulaghare nibbatto aparabhÈge 
Satthu dhammakathaÑ suÓanto SatthÈraÑ cat|hi sa~gahavatth|hi 
samannÈgataÑ ekaÑ upÈsakaÑ ÔhÈnantare ÔhapentaÑ disvÈ 
adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthesi. So kappasatasahassaÑ 
devamanussesu saÑsaritvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde ŒÄaviraÔÔhe ŒÄavinagare 
ŒÄavakassa raÒÒo gehe paÔisandhiÑ gaÓhi2, sve bhattacÈÔiyÈ saddhiÑ 
ŒÄavakassa pesetabbo ahosi. 

 TatrÈyaÑ anupubbikathÈ–ekadivasaÑ kira ŒÄavako rÈjÈ migavatthÈya3 
araÒÒaÑ gantvÈ ekaÑ migaÑ anubandhitvÈ ghÈtetvÈ chinditvÈ 
dhanukoÔiyaÑ lagetvÈ4 nivattetvÈ Ègacchanto vÈtÈtapena kilantakÈyo5 ekaÑ 
sandacchÈyaÑ6 nigrodharukkham|laÑ pavisitvÈ nisÊdi. Atha naÑ muhuttaÑ 
darathaÑ vinodetvÈ nikkhamantaÑ rukkhe adhivatthÈ devatÈ “tiÔÔha tiÔÔha, 
bhakkhosi me”ti hatthe gaÓhi. So daÄhaÑ gahitattÈ aÒÒaÑ upÈyaÑ apassanto 
“devasikaÑ te ekekapurisena7 saddhiÑ cÈÔibhattaÑ pesessÈmÊ”ti vatvÈ 
nagaraÑ gato. Tato paÔÔhÈya bandhanÈgÈrato ekekamanussena saddhiÑ 
cÈÔibhattaÑ pesesi. Eteneva niyÈmena bandhanÈgÈre manussesu khÊÓesu 
“mahallakamanussesu gayhamÈnesu raÔÔhakhobho hotÊ”ti te aggahetvÈ 
daharakumÈre gaÓhituÑ ÈrabhiÑsu. Tato paÔÔhÈya nagare dÈrakamÈtaro8 ca 
gabbhiniyo ca aÒÒaÑ raÔÔhaÑ gacchanti. 

 TasmiÑ samaye SatthÈ pacc|sasamayante9 lokaÑ volokento 
ŒÄavakakumÈrassa tiÓÓaÑ maggaphalÈnaÑ upanissayaÑ disvÈ “ayaÑ 
kumÈro 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 2. 474 piÔÔhe. 2. Gehe nibbatto (SÊ) 3. MigavadhÈya (Ka) 
 4. LaketvÈ (SÊ), laggetvÈ (SyÈ) 5. VÈtÈtapakilantatÈya (SÊ) 
 6. SaÓÉacchÈyaÑ (SyÈ), sÊtacchÈyaÑ (Ka) 7. Ekena purisena (SÊ) 
 8. DaharakumÈrÈ (SÊ) 9. Pacc|sasamanantare (SÊ, SyÈ) 
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kappasatasahassaÑ patthitapatthano devalokÈ cavitvÈ ŒÄavakaraÒÒo gehe 
nibbatto, aÒÒaÑ kumÈraÑ alabhantÈ sve kumÈraÑ cÈÔibhattena saddhiÑ 
gahetvÈ gacchissantÊ”ti cintetvÈ sÈyanhasamaye aÒÒÈtakavesena ŒÄavakassa 
yakkhassa bhavanadvÈraÑ gantvÈ tassa dovÈrikaÑ GadrabhaÑ nÈma 
yakkhaÑ bhavanaÑ pavisanatthÈya yÈci. So Èha “BhagavÈ tumhe pavisatha, 
mayhaÑ pana ŒÄavakassa anÈrocanaÑ nÈma ayuttan”ti. So Himavante 
yakkhasamÈgamaÑ gatassa ŒÄavakassa santikaÑ agamÈsi. SatthÈpi taÑ 
bhavanaÑ pavisitvÈ ŒÄavakassa nisÊdanapalla~ke nisÊdi. 

 TasmiÑ samaye SÈtÈgirahemavatÈ ŒÄavakassa bhavanamatthakena 
yakkhasamÈgamaÑ gacchantÈ attano gamane asampajjamÈne “kiÑ nu kho 
kÈraÓan”ti ÈvajjentÈ SatthÈraÑ ŒÄavakassa bhavane nisinnaÑ disvÈ Satthu 
santikaÑ gantvÈ vanditvÈ yakkhasamÈgamaÑ gantvÈ ŒÄavakassa tuÔÔhiÑ 
pavedayiÑsu “lÈbhÈ1 te Èvuso ŒÄavaka, yassa2 te sadevake loke 
aggapuggalo bhavane nisinno, gantvÈ Satthu santike dhammaÑ suÓÈhÊ”ti. So 
tesaÑ kathaÑ sutvÈ cintesi “ime ekassa muÓÉakasamaÓassa mama palla~ke 
nisinnabhÈvaÑ kathentÊ”ti anattamano3 kodhÈbhibh|to hutvÈ “ajja mayhaÑ 
etena samaÓena saddhiÑ sa~gÈmo bhavissati, tattha me sahÈyÈ nÈma 
hothÈ”ti4 dakkhiÓapÈdaÑ ukkhipitvÈ saÔÔhiyojanamattaÑ pabbatak|ÔaÑ 
akkami, taÑ bhijjitvÈ dvidhÈ ahosi. Ito paÔÔhÈya ŒÄavakayuddhaÑ 
vitthÈretabbaÑ. ŒÄavako pana sabbarattiÑ TathÈgatena saddhiÑ 
nÈnappakÈrena yujjhantopi kiÒci5 kÈtuÑ asakkonto SatthÈraÑ 
upasa~kamitvÈ aÔÔha paÒhe pucchi, SatthÈ vissajjesi. DesanÈpariyosÈne 
sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi. VitthÈretvÈ kathetukÈmena ŒÄavakasuttavaÓÓanÈ6 
oloketabbÈ. 

 Punadivase uÔÔhite aruÓe cÈÔibhattÈharaÓavelÈya sakalanagare 
gahetabbayuttaÑ dÈrakaÑ adisvÈ raÒÒo ÈrocesuÑ. RÈjÈ Èha “gaÓhituÑ 
ayuttaÔÔhÈne pana atthi tÈtÈ”ti. Œma deva ajja rÈjakule putto jÈtoti. 
Gacchatha tÈtÈ, mayaÑ jÊvantÈ puttaÑ labhissÈma, cÈÔibhattena 
______________________________________________________________ 
 1. MahÈlÈbho (SyÈ, Ka) 2. YaÑ (Ka) 3. Tato (SÊ) 
 4. HontÊti (SÊ) 5. YaÑkiÒci (SyÈ) 6. SaÑ-®Ôha 1. 289 piÔÔhe. 
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naÑ pesethÈti. Te deviyÈ vikkandamÈnÈya dÈrakaÑ gahetvÈ cÈÔibhattena 
saddhiÑ ŒÄavakassa bhavanadvÈraÑ gantvÈ “handa ayya1 tava bhÈgaÑ 
paÔicchÈhÊ”ti ÈhaÑsu. ŒÄavako tesaÑ kathaÑ sutvÈ ariyasÈvakattÈ lajjamÈno 
adhomukho nisÊdi. Atha naÑ SatthÈ Èha “idÈni te ŒÄavaka lajjanakiccaÑ 
natthi, dÈrakaÑ gahetvÈ mama hatthe ÔhapehÊ”ti. Te rÈjapurisÈ 
ŒÄavakakumÈraÑ ŒÄavakassa hatthe ÔhapesuÑ, ŒÄavako taÑ ÈdÈya 
Dasabalassa hatthe Ôhapesi, SatthÈ paÔiggaÓhitvÈ puna ŒÄavakassa hatthe 
Ôhapesi, ŒÄavako taÑ gahetvÈ rÈjapurisÈnaÑ hatthe Ôhapesi. Itissa hatthato 
hatthaÑ gatattÈ “Hatthako ŒÄavako”tveva nÈmaÑ akaÑsu. 

 Atha naÑ te rÈjapurisÈ tuÔÔhamÈnasÈ ÈdÈya raÒÒo santikaÑ agamaÑsu. 
RÈjÈ taÑ disvÈ “ajja cÈÔibhattaÑ na sampaÔicchatÊ”ti saÒÒaÑ katvÈ “kasmÈ 
tÈtÈ evameva ÈgatatthÈ”ti Èha. Deva rÈjakulassa tuÔÔhi ca vaÉÉhi ca, SatthÈ 
ŒÄavakassa bhavane nisÊditvÈ ŒÄavakaÑ dametvÈ upÈsakatte patiÔÔhÈpetvÈ 
kumÈraÑ amhÈkaÑ dÈpesÊti. SatthÈpi ŒÄavakaÑ pattacÊvaraÑ gÈhÈpetvÈ 
ŒÄavinagarÈbhimukho pÈyÈsi. So nagaraÑ upasa~kamanto lajjitvÈva 
osakkati2. SatthÈ naÑ oloketvÈ “lajjasi ŒÄavakÈ”ti pucchi. Œma bhante 
nagaravÈsino maÑ nissÈya mÈtimaraÓaÑ pitimaraÓaÑ puttadÈramaraÓaÒca 
pÈpuÓiÑsu, te maÑ passitvÈ daÓÉehipi leÉÉ|hipi paharissanti. TasmÈ 
osakkÈmi bhanteti. “ŒÄavaka natthi te mayÈ saddhiÑ gacchantassa bhayaÑ, 
vissattho ehÊ”ti vatvÈ nagarassa avid|re ÔhÈne vanasaÓÉe aÔÔhÈsi. 
ŒÄavakarÈjÈpi nÈgare gahetvÈ Satthu paccuggamanaÑ gato. SatthÈ 
sampattaparisÈya dhammaÑ desesi, desanÈvasÈne caturÈsÊti pÈÓasahassÈni 
amatapÈnaÑ piviÑsu. Te ŒÄavakassa tattheva vasanaÔÔhÈnaÑ katvÈ 
anusaÑvaccharaÑ balikammaÑ paÔÔhapesuÑ. 

 ŒÄavakopi nÈgare dhammikÈya rakkhÈya sa~gaÓhi. Sopi 
ŒÄavakakumÈro vuÉÉhippatto Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ tÊÓi 
maggaphÈlÈni paÔivijjhi. So sabbakÈlaÑ ariyasÈvaka-upÈsakÈnaÑ paÒcahi 
satehi3 parivuto carati. AthekadivasaÑ tehi upÈsakehi saddhiÑ Satthu 
santikaÑ gantvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. SatthÈ suvinÊtaÑ parisaÑ disvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Handa gaÓha (SÊ) 2. LajjitvÈ paccosakkati (SÊ, SyÈ) 3. ParivÈrasatehi (Ka) 
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“mahatÊ te ŒÄavaka parisÈ, kathaÑ taÑ sa~gaÓhÈsÊ”ti Èha. BhagavÈ dÈnena 
tussantaÑ dÈnena sa~gaÓhÈmi, piyavacanena tussantaÑ piyavacanena 
sa~gaÓhÈmi, uppannesu kiccesu tesaÑ nittharaÓena tussantaÑ 
uppannakiccanittharaÓena sa~gaÓhÈmi, samÈnattaÔÔhÈnena tussantaÑ 
samÈnattatÈya sa~gaÓhÈmÊti. EvametaÑ vatthu samuÔÔhitaÑ. Atha SatthÈ 
aparabhÈge Jetavane nisÊditvÈ upÈsake ÔhÈnantaresu Ôhapento HatthakaÑ 
ŒÄavakaÑ cat|hi sa~gahavatth|hi parisaÑ sa~gaÓhantÈnaÑ aggaÔÔhÈne 
ÔhapesÊti. 
 

MahÈnÈmasakkavatthu 

 252. PaÒcame paÓÊtadÈyakÈnanti paÓÊtarasadÈyakÈnaÑ MahÈnÈmo 
Sakko aggoti dasseti. So kira PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatiyaÑ 
kulagehe nibbatto Satthu dhammakathaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ upÈsakaÑ 
paÓÊtarasadÈyakÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ adhikÈrakammaÑ katvÈ 
taÑ ÔhÈnantaraÑ patthesi. So kappasatasahassaÑ devamanussesu saÑsaritvÈ 
imasmiÑ BuddhuppÈde Kapilavatthupure SakyarÈjakule1 nibbattitvÈ 
vayappatto Dasabalassa paÔhamadassaneyeva2 sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi. 

 AthekasmiÑ samaye SatthÈ VeraÒjÈyaÑ vassÈvÈsaÑ vasitvÈ 
anupubbena KapilavatthupuraÑ gantvÈ NigrodhÈrÈme paÔivasati. 
MahÈnÈmo “SatthÈ Ègato”ti sutvÈ Satthu santikaÑ gantvÈ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisinno SatthÈraÑ evamÈha “BhagavÈ sutametaÑ 
‘bhikkhusaÑgho kira VeraÒjÈyaÑ bhikkhÈcÈrena kilamatÊ’ti, mama 
catumÈsaÑ bhikkhusaÑghassa paÔijaggane paÔiÒÒaÑ3 detha, ahaÑ 
bhikkhusaÑghassa sarÊre ojaÑ pavesessÈmÊ”ti. SatthÈ adhivÈsesi. So Satthu 
adhivÈsanaÑ viditvÈ punadivasato paÔÔhÈya BuddhappamukhaÑ 
bhikkhusaÑghaÑ paÓÊtarasabhojanacatumadhurÈdÊhi paÔijaggitvÈ puna 
catumÈsaÑ paÔiÒÒaÑ gahetvÈ aÔÔha mÈse p|retvÈ puna catumÈsaÑ paÔiÒÒaÑ 
gahetvÈ sakalasaÑvsaccharaÑ paÔijaggi. SatthÈ tato paraÑ paÔiÒÒaÑ nÈdÈsi. 
MahÈnÈmo pana tato paÔÔhÈya aparÈparaÑ sampattabhikkhusaÑghassa 
teneva niyÈmena sakkÈraÑ karoti, tassa so guÓo sakalajambudÊpe pÈkaÔo 
jÈto. EvametaÑ vatthu samuÔÔhitaÑ. 
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 1. SakkarÈjakule (SyÈ) 2. PaÔhamakadassaneyeva (SÊ) 3. PaÔijagganapaÔiÒÒaÑ (SyÈ) 
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SatthÈ pana aparabhÈge Jetavane nisÊditvÈ MahÈnÈmaÑ SakkaÑ 
paÓÊtadÈyakÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

Uggagahapativatthu 

 253. ChaÔÔhe manÈpadÈyakÈnanti manÈpaÑ cittarucitabhojanaÑ 
dÈyakÈnaÑ Uggo gahapati VesÈliko aggoti dasseti. So kira 
PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatiyaÑ kulagehe nibbatto aparabhÈge Satthu 
dhammakathaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ upÈsakaÑ manÈpadÈyakÈnaÑ 
aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ 
patthesi. So kappasatasahassaÑ devamanussesu saÑsaritvÈ imasmiÑ 
BuddhuppÈde VesÈliyaÑ seÔÔhikule nibbatti. Tassa jÈtakÈle nÈmaÑ 
aniyÈmitaÑ. AparabhÈge panassa attabhÈvopi uggato ahosi samiddho, 
ala~katatoraÓaÑ viya ussitacittapaÔo viya ca ativirocittha. GuÓÈpissa uggatÈ 
ahesuÑ. So imesaÑ dvinnampi uggatattÈ UggaseÔÔhitveva sa~khaÑ gato. So 
panÈyaÑ Dasabalassa paÔhamadassaneyeva sotÈpattiphale patiÔÔhÈya 
aparabhÈge tÊÓipi maggaphalÈni sacchÈkÈsi. So attano mahallakakÈle 
rahogato nisÊditvÈ cintesi “yaÑ yaÑ mayhaÑ piyaÑ manÈpaÑ, taÑ tadeva 
Dasabalassa dassÈmi, idaÑ me Satthu sammukhÈpi1 sutaÑ ‘manÈpadÈyÊ 
labhate manÈpan’ti”. Athassa etadahosi “api nu kho me cittaÑ jÈnitvÈ SatthÈ 
nivesanadvÈraÑ ÈgaccheyyÈ”ti. 

 SatthÈpi kho tassa cittaÑ ÒatvÈ bikkhusaÑghaparivuto 
nivesanadvÈreyeva pÈturahosi. So “SatthÈ Ègato”ti sutvÈ ativiya ussÈhajÈto 
Dasabalassa santikaÑ gantvÈ paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ Satthu pattaÑ 
paÔiggahetvÈ gharaÑ pavesetvÈ paÒÒattavarabuddhÈsane SatthÈraÑ, avasesa-
Èsanesu bhikkhusaÑghaÑ nisÊdÈpetvÈ BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ 
nÈnaggarasehi parivisitvÈ bhattakiccapariyosÈne ekamantaÑ nisÊditvÈ 
evamÈha “sammukhÈ metaÑ bhante Bhagavato sutaÑ sammukhÈ 
paÔiggahitaÑ ‘manÈpadÈyÊ labhate manÈpan’ti. YaÑ yaÑ bhante manÈpaÑ, 
taÑ taÑ mayÈ Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa dinnamevÈ”ti 
SatthÈraÑ jÈnÈpetvÈ tato paÔÔhÈya yaÑ yaÑ tassa manÈpaÑ, taÑ taÑ 
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa deti. TaÑ pana sabbaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SantikÈpi (SÊ) 

 



 A~guttaranikÈya 304 

PaÒcakanipÈte Uggasutte1 vitthÈrato Ègamissati. EvametaÑ vatthu 
samuÔÔhitaÑ. SatthÈ aparabhÈge Jetavane viharanto taÑ upÈsakaÑ 
manÈpadÈyakÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

Uggatagahapativatthu 

 254. Sattame saÑghupaÔÔhÈkÈnanti bhikkhusaÑghassa upaÔÔhÈkÈnaÑ 
HatthigÈmako Uggato gahapati aggoti dasseti. Sopi PadumuttarabuddhakÈle 
HaÑsavatiyaÑ kulagehe nibbatto aparabhÈge Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ 
SatthÈraÑ ekaÑ upÈsakaÑ saÑghupaÔÔhÈkÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ 
adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthesi. So kappasatasahassaÑ 
devamanussesu saÑsaritvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde HtthigÈme seÔÔhikule 
nibbatti, tassa UggatakumÈroti nÈmaÑ akaÑsu. 

 So aparabhÈge gharÈvÈse patiÔÔhito pitu accayena seÔÔhiÔÔhÈnaÑ pÈpuÓi. 
Tena samayena SatthÈ bhikkhusaÑghaparivuto cÈrikaÑ caranto 
HatthigÈmaÑ patvÈ NÈgavanuyyÈne viharati, tadÈ ayaÑ UggataseÔÔhi 
sattÈhaÑ pÈnamadamatto hutvÈ nÈÔakehi parivuto NÈgavanuyyÈnaÑ gantvÈ 
paricÈrayamÈno DasabalaÑ disvÈ balavahirottappaÑ paccupaÔÔhÈpesi. 
Athassa SatthÈraÑ upasa~kamantassa sabbo surÈmado abbhatthaÑ agamÈsi. 
So SatthÈraÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. Athassa SatthÈ dhammaÑ desesi. 
DesanÈpariyosÈne tÊÓi maggaphalÈni paÔivijjhi. Tato paÔÔhÈya nÈÔakÈni 
“tumhe yathÈsukhaÑ gacchathÈ”ti vissajjetvÈ dÈnÈbhirato hutvÈ 
bhikkhusaÑghassa dÈnameva deti. DevatÈ rattibhÈgasamanantare ÈgantvÈ 
seÔÔhissa Èrocenti2 “gahapati asuko bhikkhu tevijjo, asuko bhikkhu 
chaÄabhiÒÒo, asuko sÊlavÈ, asuko dussÊlo”ti. So tÈsaÑ vacanaÑ sutvÈpi 
guÓaÑ tÈva3 yathÈbh|tato jÈnÈti, deyyadhammaÑ pana samacitteneva deti. 
Satthu santike nisÊditvÈpi tameva guÓaÑ katheti. AparabhÈge SatthÈ 
Jetavane nisÊditvÈ taÑ gahapatiÑ saÑghupaÔÔhÈkÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 2. 42 piÔÔhe. 2. ŒrocesuÑ (Ka) 3. GuÓavante (SÊ) 
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S|rambaÔÔhavatthu 

 255. AÔÔhame aveccappasannÈnanti avigacchanasabhÈvena acalena 
pasÈdena samannÈgatÈnaÑ S|rambaÔÔho aggoti dasseti. AyaÑ kira 
PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatiyaÑ kulagehe nibbatto Satthu 
dhammakathaÑ sutvÈ SatthÈraÑ ekaÑ upÈsakaÑ aveccappasannÈnaÑ 
aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ 
patthesi. So kappasatasahassaÑ devamanussesu saÑsaritvÈ imasmiÑ 
BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ seÔÔhikule nibbatti, S|rambaÔÔhotissa2 nÈmaÑ 
akaÑsu. 

 So aparabhÈge vayappatto gharÈvÈse patiÔÔhÈya aÒÒatitthiyÈnaÑ 
upaÔÔhÈko hutvÈ carati. Atha SatthÈ pacc|sasamaye lokaÑ volokento tassa 
sotÈpattimaggahetuÑ disvÈ bhikkhÈcÈravelÈya nivesanadvÈraÑ agamÈsi. So 
DasabalaÑ disvÈ cintesi “samaÓo Gotamo mahÈkule ceva jÈto, loke ca 
abhiÒÒÈto3, tenassa santikaÑ agamanaÑ nÈma na yuttan”ti Satthu santikaÑ 
gantvÈ pÈdesu vanditvÈ pattaÑ gahetvÈ gharaÑ pavesetvÈ mahÈrahe 
palla~ke nisÊdÈpetvÈ bhikkhaÑ datvÈ bhattakiccapariyosÈne ekamantaÑ 
nisÊdi. SatthÈ tassa caritavasena dhammaÑ desesi. DesanÈpariyosÈne 
sotÈpattiphale patiÔÔhahi. SatthÈpi taÑ dametvÈ vihÈrameva gato. 

 Tato mÈro cintesi “ayaÑ S|rambaÔÔho nÈma amhÈkaÑ santako, SatthÈ 
panassa ajja gehaÑ gato, kiÑ nu kho Satthu dhammaÑ sutvÈ 
maggapÈtubhÈvaÑ akaritthÈti yÈvassa mama visayÈ atikkantabhÈvaÑ vÈ 
anatikkantabhÈvaÑ vÈ jÈnÈmÊ”ti attano kÈmar|pitÈya Dasabalassa 
sarikkhakaÑ r|paÑ mÈpetvÈ cÊvaraggahaÓampi pattaggahaÓampi 
BuddhÈkappeneva katvÈ dvattiÑsalakkhaÓadharo hutvÈ S|rambaÔÔhassa 
gehadvÈre aÔÔhÈsi. S|rambaÔÔhopi “puna Dasabalo Ègato”ti sutvÈ 
“BuddhÈnaÑ aniyyÈnikagamanaÑ nÈma natthi, kena nu kho kÈraÓena 
Ègato”ti vegena “Dasabalo”ti saÒÒÈya tassa santikaÑ gantvÈ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ Ôhito “bhante tumhe idÈneva imasmiÑ gehe bhattakiccaÑ katvÈ 
gatÈ, kiÑ nu kho kÈraÓaÑ paÔicca puna ÈgatatthÈ”ti Èha. “S|rambaÔÔha mayÈ 
dhammaÑ kathentena ekaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Surabandho (SyÈ, Ka) 2. Surabandhotissa (Ka) 3. AtipaÒÒÈto (SÊ, SyÈ) 
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anupadhÈretvÈ kathitaÑ. MayÈ hi paÒcakkhandhÈ ‘sabbeva aniccÈ dukkhÈ 
anattÈ’ti kathitÈ, na panete sabbeva evar|pÈ. Ekacce hi khandhÈ niccÈ dhuvÈ 
sassatÈ atthÊ”ti Èha. 

 Tato S|rambaÔÔho cintesi “ayaÑ kathÈ ativiya bhÈriyÈ. BuddhÈnaÒhi 
anupadhÈretvÈ kathanaÑ nÈma natthi1, Dasabalassa mÈro kira paÔipakkho, 
addhÈ ayaÑ mÈro bhavissatÊ”ti cintetvÈ “mÈrosi tvan”ti Èha. AriyasÈvakena 
kathitakathÈ tassa pharasuppahÈro viya ahosi, tasmÈ sakabhÈvena ÔhÈtuÑ2 
asakkonto “Èma S|rambaÔÔha ahaÑ mÈro”ti Èha. “TÈdisÈnaÑ3 mÈrÈnaÑ 
satampi sahassampi ÈgantvÈ mama saddhaÑ cÈletuÑ na sakkoti, 
MahÈgotamo Dasabalo mayhaÑ dhammaÑ desento ‘sabbe sa~khÈrÈ 
aniccÈ’ti bodhetvÈ desesi, mÈ me gharadvÈre tiÔÔhÈ”ti accharaÑ pahari. 
MÈro tassa vacanaÑ sutvÈ paÔippharitvÈ kathetuÑ asakkonto tattheva 
antaradhÈyi. S|rambaÔÔhopi sÈyanhasamaye Satthu santikaÑ gantvÈ mÈrena 
katakiriyaÑ kathetvÈ “bhante evaÑ mÈro mama saddhaÑ cÈletuÑ 
vÈyamitthÈ”ti Èha. SatthÈ etadeva kÈraÓaÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ imasmiÑ 
sÈsane S|rambaÔÔhaÑ aveccappasannÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

JÊvakavatthu 

 256. Navame puppalappasannÈnanti puggaliyappasÈdena 
samannÈgatÈnaÑ upÈsakÈnaÑ JÊvako KomÈrabhacco aggoti dasseti. So hi 
PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatiyaÑ kulagehe nibbatto Satthu 
dhammakathaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ upÈsakaÑ puggalappasannÈnaÑ 
aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ 
patthesi. So kappasatasahassaÑ devamanussesu saÑsaritvÈ imasmiÑ 
BuddhuppÈde RÈjagahanagare AbhayarÈjakumÈraÑ paÔicca SÈlavatiyÈ nÈma 
r|p|pajÊviniyÈ kucchimhi nibbatto. R|p|pajÊviniyo ca nÈma vijÈtakÈle sace 
putto hoti, chaÉÉenti. Sace dhÊtÈ, paÔijagganti. Iti sÈ taÑ dÈrakaÑ 
kattarasuppakena sa~kÈrak|Ôe chaÉÉÈpesi. Atha naÑ Abhayo rÈjakumÈro 
rÈjupaÔÔhÈnaÑ gacchanto taÑ disvÈ “kiÑ bhaÓe etaÑ kÈkehi 
samparikiÓÓan”ti manusse4 pesetvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. BuddhÈnaÒhi dve kathÈ nÈma natthÊti upadhÈretvÈva (Ka) 2. SandhÈretuÑ (Ka) 
 3. TumhÈdisÈnaÑ (Ka) 4. Purise (SyÈ, Ka) 
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dÈrako devÈti. JÊvati bhaÓeti. “JÊvati devÈ”ti sutvÈ attano antepure posÈpesi. 
Tassa jÊvatÊti kathitattÈ JÊvakoti nÈmaÑ akaÑsu, kumÈrena posÈpitoti 
KomÈrabhaccoti nÈmaÑ akaÑsu. 

 So attano soÄasavassuddesikakÈle TakkasilaÑ gantvÈ vejjasippaÑ 
uggaÓhitvÈ BimbisÈraraÒÒo santikÈ sakkÈraÑ labhitvÈ CaÓÉapajjotassa 
raÒÒo rogaÑ phÈsukaÑ akÈsi. So tassa paÒca taÓÉulasakaÔasatÈni soÄasa 
kahÈpaÓasahassÈni dussasahassaparivÈraÑ1 anagghaÑ siveyyakaÑ2 
dussayugaÒca pesesi. TasmiÑ samaye SatthÈ RÈjagahaÑ upanissÈya 
Gijjhak|Ôe pabbate viharati. JÊvako Satthu ussannadhÈtuke kÈye virecanaÑ 
datvÈ bhesajjaÑ karonto “cattÈro paccayÈ mama santakÈva hont|”ti 
SatthÈraÑ attano vihÈre vasÈpetvÈ Satthu bhesajjaÑ katvÈ taÑ dussayugaÑ 
upanetvÈ “idaÑ bhante tumheyeva paribhogaÑ karothÈ”ti vatvÈ tena 
saddhiÑ laddhaÑ dussasahassaÑ3 bhikkhusaÑghassa adÈsi. Ayamettha 
sa~khepo, vitthÈrena pana JÊvakavatthu Khandhake4 Ègatameva. SatthÈ 
aparabhÈge Jetavane viharanto JÊvakaÑ KomÈrabhaccaÑ 
puggalappasannÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

Nakulapitugahapativatthu 

 257. Dasame vissÈsakÈnanti vissÈsikakathaÑ kathentÈnaÑ upÈsakÈnaÑ 
antare NakulapitÈ gahapati aggoti dasseti. So kira PadumuttarabuddhakÈle 
HaÑsavatiyaÑ kulagehe nibbatto Satthu dhammadesanaÑ suÓanto 
SatthÈraÑ ekaÑ upÈsakaÑ vissÈsakÈnaÑ5 aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ 
adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthesi. So kappasatasahassaÑ 
devamanussesu saÑsaritvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde BhaggaraÔÔhe 
SusumÈragirinagare6 seÔÔhikule nibbatti. SatthÈpi bhikkhusaÑghaparivuto 
cÈrikaÑ caramÈno taÑ nagaraÑ patvÈ BhesakaÄÈvane viharati. AthÈyaÑ 
NakulapitÈ gahapati SusumÈragirivÈsÊhi saddhiÑ Satthu santikaÑ gantvÈ 
paÔhamadassanen’eva so ca bhariyÈ cassa DasabalaÑ “ayaÑ amhÈkaÑ 
putto”ti saÒÒaÑ paÔÔhapetvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. R|pasahassaparivÈraÑ (SÊ) 2. SÊveyyakaÑ (SÊ) 3. R|pasahassaÑ (SÊ) 
 4. Vi 3. 377 piÔÔhe. 5. VissÈsikÈnaÑ (SÊ, SyÈ) 
 6. SuÑsumÈragirinagare (SÊ, SyÈ), SaÑsumÈragirinagare (Ka) 
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ubhopi Satthu pÈdesu nipatitvÈ “tÈta tvaÑ ettakaÑ kÈlaÑ amhe chaÉÉetvÈ 
kahaÑ vicarasÊ”ti ÈhaÑsu. AyaÑ kira NakulapitÈ gahapati pubbe paÒca 
jÈtisatÈni Dasabalassa pitÈ ahosi, paÒca jÈtisatÈni c|ÄapitÈ, paÒca jÈtisatÈni 
mahÈpitÈ, paÒca jÈtisatÈni mÈtulo, NakulamÈtÈpi paÒca jÈtisatÈni mÈtÈ ahosi, 
paÒca jÈtisatÈni c|ÄamÈtÈ, paÒca jÈtisatÈni mahÈmÈtÈ, paÒca jÈtisatÈni 
pitucchÈ. Iti dÊgharattaÑ anugatasinehattÈ DasabalaÑ disvÈva “putto”ti 
saÒÒaÑ katvÈ saÓÔhÈtuÑ nÈsakkhiÑsu. SatthÈ yÈva tesaÑ cittaÑ saÒÒattiÑ 
na gacchati, tÈva “apethÈ”ti nÈvoca. Atha nesaÑ yathÈmaneneva satiÑ 
paÔilabhitvÈ majjhattabh|tÈnaÑ ÈsayaÑ ÒatvÈ dhammaÑ desesi. 
DesanÈpariyosÈne ubhopi sotÈpattiphale patiÔÔhahiÑsu. 

 SatthÈ aparabhÈge tesaÑ mahallakakÈle puna taÑ nagaraÑ agamÈsi. Te 
“SatthÈ Ègato”ti sutvÈ Satthu santikaÑ gantvÈ paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ 
svÈtanÈya nimantetvÈ punadivase attano nivesane BuddhappamukhaÑ 
bhikkhusaÑghaÑ nÈnaggarasehi parivisitvÈ SatthÈraÑ katabhattakiccaÑ 
upasa~kamitvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. EkamantaÑ nisinno kho NakulapitÈ 
gahapati BhagavantaÑ etadavoca, “yato me bhante NakulamÈtÈ gahapatÈnÊ 
daharasseva daharÈ ÈnÊtÈ, nÈbhijÈnÈmi NakulamÈtaraÑ gahapatÈniÑ 
manasÈpi aticaritÈ1, kuto pana kÈyena? IccheyyÈma mayaÑ bhante diÔÔhe 
ceva dhamme aÒÒamaÒÒaÑ passituÑ abhisamparÈyaÒca aÒÒamaÒÒaÑ 
passitun”ti. NakulamÈtÈpi kho gahapatÈnÊ BhagavantaÑ etadavoca “yato 
ahaÑ bhante Nakulapituno gahapatissa daharasseva daharÈ ÈnÊtÈ, 
nÈbhijÈnÈmi NakulapitaraÑ gahapatiÑ manasÈpi aticaritÈ, kuto pana 
kÈyena? IccheyyÈma mayaÑ bhante diÔÔhe c’eva dhamme aÒÒamaÒÒaÑ 
passituÑ abhisamparÈyaÒca aÒÒamaÒÒaÑ passitun”ti. Atha aparabhÈge 
SatthÈ Jetavane nisÊditvÈ upÈsake paÔipÈÔiyÈ ÔhÈnantaresu Ôhapento imaÑ 
imesaÑ dvinnampi kathaÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ NakulapitaraÑ gahapatiÑ 
vissÈsakÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

DasasuttapaÔimaÓÉitÈya upÈsakapÈÄiyÈ vaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. AticarittÈ (SÊ) 
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14. Etadaggavagga    7. Sattamavagga 
 

SujÈtÈvatthu 

 258. UpÈsikÈpÈÄiyÈ paÔhame paÔhamaÑ saraÓaÑ gacchantÊnanti 
sabbapaÔhamaÑ saraÓesu patiÔÔhitÈnaÑ upÈsikÈnaÑ SujÈtÈ nÈma 
SeniyadhÊtÈ1 aggÈti dasseti. SÈpi PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatiyaÑ 
kulagehe nibbattÈ aparabhÈge Satthu dhammakathaÑ suÓantÊ SatthÈraÑ 
ekaÑ upÈsikaÑ paÔhamaÑ saraÓaÑ gacchantÊnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ 
disvÈ adhikÈraÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthesi. SÈ kappasatasahassaÑ 
devamanussesu saÑsaritvÈ amhÈkaÑ Satthu nibbattito puretarameva 
UruvelÈyaÑ SenÈnigame SeniyakuÔumbikassa2 gehe nibbattitvÈ vayappattÈ 
ekasmiÑ nigrodham|le patthanaÑ akÈsi “sace samajÈtikaÑ kulagharaÑ 
gantvÈ paÔhamagabbhe puttaÑ labhissÈmi, anusaÑvaccharaÑ balikammaÑ 
karissÈmÊ”ti. TassÈ sÈ patthanÈ samijjhi. 

 SÈ mahÈsattassa dukkarakÈrikaÑ karontassa chaÔÔhe vasse paripuÓÓe 
VisÈkhapuÓÓamadivase “pÈtova balikammaÑ karissÈmÊ”ti rattiyÈ 
pacc|sasamayaÑ paccuÔÔhÈya dhenuyo duhÈpesi. VacchakÈ dhen|naÑ 
thanam|laÑ na ÈgamaÑsu, thanam|le navabhÈjanamhi3 upanÊtamatte 
attanova dhammatÈya khÊradhÈrÈ patiÑsu. TaÑ acchariyaÑ disvÈ SujÈtÈ 
sahattheneva khÊraÑ gaÓhitvÈ navabhÈjane pakkhipitvÈ sahattheneva aggiÑ 
katvÈ pacituÑ4 Èrabhi. TasmiÑ pÈyÈse paccamÈne mahantamahantÈ 
pubbuÄÈ5 uÔÔhahitvÈ dakkhiÓÈvattÈ hutvÈ saÒcaranti, ekaphusitampi bahi na 
niggacchati. MahÈbrahmÈ chattaÑ dhÈresi, cattÈro lokapÈlÈ khaggahatthÈ 
ÈrakkhaÑ gaÓhiÑsu, Sakko alÈtÈni samÈnento aggiÑ jÈlesi. DevatÈ cat|su 
dÊpesu ojaÑ saÑharitvÈ tattha pakkhipiÑsu. SujÈtÈ ekadivaseyeva imÈni 
acchariyÈni disvÈ PuÓÓÈdÈsiÑ Èmantesi “amma PuÓÓe ajja amhÈkaÑ devatÈ 
ativiya pasannÈ, mayÈ ettakaÑ kÈlaÑ evar|paÑ acchariyaÑ nÈma na 
diÔÔhapubbaÑ, vegena gantvÈ devaÔÔhÈnaÑ paÔijaggÈhÊ”ti. SÈ “sÈdhu ayye”ti 
tassÈ vacanaÑ sampaÔicchitvÈ turitaturitÈ rukkham|laÑ agamÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. SujÈtÈ senÈnÊdhÊtÈ (SÊ) 2. SenÈnÊnigame senÈnÊkuÔumbikassa (SÊ) 
 3. AgamaÑsu, thanam|lena ca bhojanamhi (SÊ) 
 4. PacitukÈmÈ (Ka) 5. BubbuÄÈ (SÊ), pupphuÄÈ (Ka) 
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 Bodhisattopi kho bhikkhÈcÈrakÈlaÑ ÈgamayamÈno pÈtova gantvÈ 
rukkham|le nisÊdi. Rukkham|laÑ sodhanatthÈya gatÈ PuÓÓÈ ÈgantvÈ 
SujÈtÈya Èrocesi “devatÈ rukkham|le nisinnÈ”ti. SujÈtÈ “sace je saccaÑ 
bhaÓasi, adÈsiÑ karomÊ”ti vatvÈ sabbapasÈdhanaÑ pasÈdhetvÈ 
satasahassagghanake suvaÓÓathÈle pÈyÈsaÑ vaÉÉhetvÈ aparÈya 
suvaÓÓapÈtiyÈ pidahitvÈ setavatthena sampaliveÔhetvÈ samantÈ 
gandhadÈmamÈlÈdÈmÈni osÈretvÈ ukkhipitvÈ gantvÈ mahÈpurisaÑ disvÈ 
balavapÊtiÑ uppÈdetvÈ diÔÔhaÔÔhÈnato paÔÔhÈya oÓatoÓatÈ gantvÈ sÊsato 
thÈlaÑ otÈretvÈ vivaritvÈ saheva pÈtiyÈ pÈyÈsaÑ mahÈpurisassa hatthe 
ÔhapetvÈ vanditvÈ “yathÈ mayhaÑ manoratho nipphanno, evaÑ tumhÈkampi 
nipphajjat|”ti vatvÈ pakkÈmi. Bodhisatto NeraÒjarÈya nadiyÈ tÊraÑ gantvÈ 
suvaÓÓathÈlaÑ tÊre ÔhapetvÈ nhatvÈ paccuttaritvÈ ek|napaÓÓÈsa piÓÉe 
karonto pÈyÈsaÑ paribhuÒjitvÈ suvaÓÓapÈtiÑ nadiyÈ sampavÈhetvÈ 
anukkamena BodhimaÓÉaÑ Èruyha sabbaÒÒutaÑ patvÈ sattasattÈhaÑ 
BodhimaÓÉe1 atikkamitvÈ Isipatane migadÈye pavattitavaradhammacakko 
SujÈtÈya puttassa YasadÈrakassa upanissayaÑ disvÈ gantvÈ aÒÒatarasmiÑ 
rukkham|le nisÊdi. 

 Yasopi kulaputto rattibhÈgasamanantare vivaÔaÑ itthÈgÈraÑ disvÈ 
saÒjÈtasaÑvego “upaddutaÑ vata bho, upasaÔÔhaÑ vata bho”ti vatvÈ 
nivesanato nikkhamitvÈva bahinagare Satthu santikaÑ gantvÈ 
dhammadesanaÑ sutvÈ tÊÓi maggaphalÈni paÔivijjhi. Athassa pitÈ 
padÈnupadikaÑ gantvÈ2 BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ Yasassa pavattiÑ 
pucchi. SatthÈ YasaÑ kulaputtaÑ paÔicchÈdetvÈ dhammaÑ desesi. 
DesanÈpariyosÈne so seÔÔhigahapati sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi, Yaso 
arahattaphalaÑ pÈpuÓi. TaÑ BhagavÈ “ehi bhikkh|”ti Èha, tÈvadevassa 
gihili~gaÑ antaradhÈyi, iddhimayapattacÊvaradharo ahosi. PitÈpissa 
SatthÈraÑ nimantesi. SatthÈ YasaÑ kulaputtaÑ pacchÈsamaÓaÑ katvÈ tassa 
gharaÑ gantvÈ katabhattakicco dhammaÑ desesi, desanÈpariyosÈne Yasassa 
mÈtÈ SujÈtÈ, purÈÓadutiyikÈ ca sotÈpattiphale patiÔÔhahiÑsu. TaÑdivasaÑ 
ayaÑ SujÈtÈ tevÈcikasaraÓe patiÔÔhÈsi saddhiÑ suÓisÈya. Ayamettha 
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sa~khepo, vitthÈrato panetaÑ vatthu Khandhake1 Ègatameva. SatthÈ 
aparabhÈge paÔipÈÔiyÈ upÈsikÈyo ÔhÈnantaresu Ôhapento imaÑ upÈsikaÑ 
paÔhamaÑ saraÓaÑ gacchantÊnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

VisÈkhÈvatthu 

 259. Dutiye dÈyikÈnanti dÈnÈbhiratÈnaÑ2 upÈsikÈnaÑ VisÈkhÈ 
MigÈramÈtÈ aggÈti dasseti. SÈ kira PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatiyaÑ 
kulagehe nibbattÈ aparabhÈge Satthu dhammadesanaÑ suÓantÊ SatthÈraÑ 
ekaÑ upÈsikaÑ dÈyikÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ adhikÈrakammaÑ 
katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthesi. SÈ kappasatasahassaÑ devamanussesu 
saÑsaritvÈ KassapabuddhakÈle Kikissa KÈsiraÒÒo gehe sattannaÑ 
bhaginÊnaÑ sabbakaniÔÔhÈ hutvÈ nibbatti. TadÈ kira– 

  SamaÓÊ SamaÓaguttÈ ca, BhikkhunÊ BhikkhudÈyikÈ3. 
  DhammÈ ceva SudhammÈ ca, SaÑghadÈsÊ ca sattamÈti4. 

 ImÈ satta bhaginiyo ahesuÑ. TÈ etarahi– 

  KhemÈ UppalavaÓÓÈ ca, PaÔÈcÈrÈ ca GotamÊ. 
  DhammadinnÈ MahÈmÈyÈ, VisÈkhÈ ceva sattamÊti– 

evaÑnÈmÈ hutvÈ nibbattÈ. TatrÈyaÑ SaÑghadÈsÊ ekaÑ BuddhantaraÑ 
devamanussesu saÑsaritvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde A~garaÔÔhe 
Bhaddiyanagare MeÓÉakaseÔÔhiputtassa DhanaÒcayaseÔÔhino5 aggamahesiyÈ 
SumanadeviyÈ nÈma kucchismiÑ nibbatti, VisÈkhÈtissÈ nÈmaÑ akaÑsu. 
TassÈ sattavassikakÈle Dasabalo SelabrÈhmaÓassa ca aÒÒesaÒca 
bodhaneyyabandhavÈnaÑ upanissayasampattiÑ disvÈ 
mahÈbhikkhusaÑghaparivÈro cÈrikaÑ caramÈno tasmiÑ raÔÔhe taÑ nagaraÑ 
pÈpuÓi. 

 TasmiÑ ca samaye MeÓÉako gahapati tasmiÑ nagare paÒcannaÑ 
mahÈpuÒÒÈnaÑ jeÔÔhako hutvÈ seÔÔhiÔÔhÈnaÑ kÈresi. PaÒca mahÈpuÒÒÈ nÈma 
MeÓÉako seÔÔhi, CandapadumÈ nÈma tasseva aggamahesÊ, tassa ca putto 
DhanaÒcayo nÈma, tassa bhariyÈ SumanadevÊ nÈma, MeÓÉakaseÔÔhissa 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 3. 21 piÔÔhe. 2. DÈnÈbhiratÊnaÑ (SyÈ, Ka) 3. BhikkhudÈsikÈ (SyÈ) 
 4. SattimÈti (SÊ) 5. DhanaÒjayaseÔÔhino (SÊ) 

 



 A~guttaranikÈya 312 

dÈso PuÓÓo nÈmÈti. Na kevalaÒca MeÓÉakaseÔÔhiyeva, 
BimbisÈramahÈrÈjassa pana ÈÓÈpavattiÔÔhÈne paÒca amitabhogÈ nÈma 
ahesuÑ Jotiko JaÔilo MeÓÉako PuÓÓo KÈkavaliyoti. Tesu ayaÑ 
MeÓÉakaseÔÔhi Dasabalassa attano nagaraÑ sampattabhÈvaÑ sutvÈ puttassa 
DhanaÒcayaseÔÔhino dhÊtaraÑ VisÈkhÈdÈrikaÑ pakkositvÈ evamÈha “amma 
tuyhampi ma~galaÑ amhÈkampi ma~galaÑ, tava paricÈrikÈhi1 paÒcadÈrikÈ 
satehi saddhiÑ paÒca rathasatÈni Èruyha paÒcahi dÈsisatehi parivutÈ 
Dasabalassa paccuggamanaÑ karohÊ”ti. SÈ pitÈmahassa vacanaÑ sutvÈ tathÈ 
akÈsi. KÈraÓÈkÈraÓesu pana kusalattÈ yÈvatikÈ yÈnassa bh|mi, yÈnena 
gantvÈ yÈnÈ paccorohitvÈ pattikÈva SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ 
ekamantaÑ aÔÔhÈsi. AthassÈ caritavasena SatthÈ dhammaÑ desesi. 
DesanÈpariyosÈne paÒcahi dÈrikÈsatehi saddhiÑ sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi. 
MeÓÉakaseÔÔhipi kho Satthu santikaÑ gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ ekamantaÑ 
aÔÔhÈsi, atha SatthÈ tassapi caritavasena dhammaÑ desesi. So 
desanÈpariyosÈne sotÈpattiphale patiÔÔhÈya SatthÈraÑ svÈtanÈya nimantetvÈ 
punadivase attano nivesane paÓÊtena khÈdanÊyena bhojanÊyena 
BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ parivisitvÈ etenupÈyena aÉÉhamÈsaÑ 
mahÈdÈnaÑ adÈsi. SatthÈ Bhaddiyanagare yathÈbhirantaÑ viharitvÈ 
pakkÈmi. 

 Ito paraÑ aÒÒaÑ kathÈmaggaÑ vissajjetvÈ VisÈkhÈya uppattikathÈva 
kathetabbÈ. SÈvatthiyaÒhi KosalarÈjÈ BimbisÈrassa santikaÑ pesesi “mama 
ÈÓÈpavattiÔÔhÈne amitabhogavindanakulaÑ nÈma natthi, amhÈkaÑ 
amitabhogavindanakulaÑ peset|”ti. RÈjÈ amaccehi saddhiÑ mantesi. 
AmaccÈ “mahÈkulaÑ pesetuÑ na sakkÈ, ekaÑ pana seÔÔhiputtaÑ 
pesessÈmÈ”ti MeÓÉakaseÔÔhino puttaÑ DhanaÒcayaseÔÔhiÑ ÈyÈciÑsu2. RÈjÈ 
tesaÑ vacanaÑ sutvÈ taÑ pesesi. Atha naÑ KosalarÈjÈ SÈvatthito 
sattayojanamatthake SÈketanagare seÔÔhiÔÔhÈnaÑ datvÈ vÈsesi. 

 SÈvatthiyaÒca MigÈraseÔÔhino putto PuÓÓavaÉÉhanakumÈro nÈma 
vayappatto ahosi. Athassa pitÈ “putto me vayappatto, gharÈvÈsenassa 
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Èbandhanasamayo”ti ÒatvÈ “amhÈkaÑ samÈnajÈtike kule dÈrikaÑ 
pariyesathÈ”ti kÈraÓÈkÈraÓakusale purise pesesi. Te SÈvatthiyaÑ attano 
rucitaÑ dÈrikaÑ adisvÈ SÈketaÑ agamaÑsu. TaÑdivasaÒca VisÈkhÈ attano 
samÈnavayehi paÒcahi kumÈrikÈsatehi parivÈritÈ nakkhattakÊÄanatthÈya 
ekaÑ mahÈgÈmaÑ1 agamÈsi. Tepi purisÈ antonagare caritvÈ attano rucitaÑ 
dÈrikaÑ adisvÈ bahinagaradvÈre aÔÔhaÑsu. TasmiÑ samaye devo vassituÑ 
Èrabhi. Atha tÈ VisÈkhÈya saddhiÑ nikkhantÈ dÈrikÈ temanabhayena vegena 
sÈlaÑ pavisiÑsu. Te purisÈ tÈsampi antare yathÈrucitaÑ dÈrikaÑ na 
passiÑsu. TÈsaÑ pana sabbapacchato VisÈkhÈ devaÑ vassantampi agaÓetvÈ 
aturitagamanena temayamÈnÈva sÈlaÑ pÈvisi. Te purisÈ taÑ disvÈ 
cintayiÑsu “r|pavatÊ tÈva kaÒÒÈ etaparamÈ2 bhaveyya, r|paÑ panetaÑ 
ekaccÈya kÈritapattaÑ3 viya hoti, kathaÑ samuÔÔhÈpetvÈ kathentÈ jÈnissÈma 
madhuravacanÈ vÈ no vÈ”ti. Tato naÑ ÈhaÑsu “ativiya pariÓatavayÈ itthÊ 
viya yÈsi ammÈ”ti4. KiÑ disvÈ kathetha tÈtÈti. AÒÒÈ tayÈ saddhiÑ 
kÊÄanakumÈriyo temanabhayena vegena ÈgantvÈ sÈlaÑ paviÔÔhÈ, tvaÑ pana 
mahallikÈ viya padavÈraÑ atikkamma nÈgacchasi, sÈÔakassa 
temanabhÈvampi na gaÓesi. Sace taÑ hatthÊ vÈ asso vÈ anubandheyya, kiÑ 
evamevaÑ kareyyÈsÊti. TÈtÈ sÈÔakÈ nÈma na dullabhÈ, sulabhÈ mayhaÑ kule 
sÈÔakÈ. VayappattÈ mÈtugÈmÈ pana paÓiyabhaÓÉasadisÈ, hatthe vÈ pÈde vÈ 
bhagge a~gavikalaÑ mÈtugÈmaÑ jigucchantÈ niÔÔhubhitvÈ gacchanti, tasmÈ 
saÓikaÑ ÈgatÈmhÊti. 

 Te cintayiÑsu “imÈya sadisÈ imasmiÑ JambudÊpe itthÊ nÈma natthi, 
yÈdisÈ r|pena, kathÈyapi tÈdisÈva. KÈraÓÈkÈraÓaÑ ÒatvÈ kathetÊ”ti tassÈ 
upari mÈlÈguÄaÑ khipiÑsu. Atha VisÈkhÈ cintesi “ahaÑ pubbe apariggahitÈ, 
idÈni pana pariggahitÈmhÊ”ti vinÊtenÈkÈrena bh|miyaÑ nisÊdi. Atha naÑ 
tattheva sÈÓiyÈ parikkhipiÑsu. SÈ paÔicchannabhÈvaÑ ÒatvÈ 
dÈsigaÓaparivutÈ gehaÑ agamÈsi. Tepi MigÈraseÔÔhino purisÈ tÈya 
saddhiÑyeva DhanaÒcayaseÔÔhissa santikaÑ agamaÑsu. 
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“KataragÈmavÈsino tÈtÈ tumhe”ti pucchitÈ “SÈvatthinagare MigÈraseÔÔhino 
purisamhÈ”ti vatvÈ “mayaÑ amhÈkaÑ seÔÔhinÈ tumhÈkaÑ gehe vayappattÈ 
dÈrikÈ atthÊti sutvÈ pesitÈ”ti. SÈdhu tÈtÈ, tumhÈkaÑ seÔÔhi kiÒcÈpi bhogena 
amhehi asadiso, jÈtiyÈ pana sadiso. SabbÈkÈrasampanno nÈma dullabho 
gacchatha tumhe seÔÔhissa amhehi sampaÔicchitabhÈvaÑ ÈrocethÈti. 

 Te tassa vacanaÑ sutvÈ SÈvatthiÑ gantvÈ MigÈraseÔÔhissa tuÔÔhiÑ 
vaÉÉhiÑ ca pavedetvÈ “laddhÈ no sÈmi SÈkete DhanaÒcayaseÔÔhissa gehe 
dÈrikÈ”ti ÈhaÑsu. TaÑ sutvÈ MigÈraseÔÔhi “mahÈkulagehe kira no dÈrikÈ 
laddhÈ”ti tuÔÔhamÈnaso hutvÈ tÈvadeva DhanaÒcayaseÔÔhissa sÈsanaÑ pahiÓi 
“idÈneva dÈrikaÑ ÈnayissÈma, kattabbakiccaÑ karont|”ti. Sopissa 
paÔisÈsanaÑ pesesi “nayidaÑ amhÈkaÑ bhÈriyaÑ, seÔÔhi pana attano 
kattabbakiccaÑ karot|”ti. So KosalaraÒÒo santikaÑ gantvÈ Èrocesi “deva 
ekÈ me ma~galakiriyÈ atthi, dÈsassa te PuÓÓavaÉÉhanassa 
DhanaÒcayaseÔÔhino dhÊtaraÑ VisÈkhaÑ nÈma dÈrikaÑ ÈnessÈmi, 
SÈketagamanaÑ me anujÈnÈthÈ”ti. SÈdhu mahÈseÔÔhi, kiÑ pana amhehipi 
Ègantabbanti. Deva tumhÈdisÈnaÑ gamanaÑ laddhuÑ1 sakkÈti. RÈjÈ2 
mahÈkulassa sa~gahaÑ kÈtukÈmo “hotu seÔÔhi, ÈgamissÈmÊ”ti 
sampaÔicchitvÈ MigÈraseÔÔhinÈ saddhiÑ SÈketanagaraÑ agamÈsi. 
DhanaÒcayaseÔÔhi “MigÈraseÔÔhi kira KosalarÈjÈnaÑ gahetvÈ Ègato”ti sutvÈ 
paccuggamanaÑ katvÈ rÈjÈnaÑ gahetvÈ attano nivesanaÑ agamÈsi. 
TÈvadeva raÒÒo ca rÈjabalassa ca MigÈraseÔÔhino ca vasanaÔÔhÈnaÑ ceva 
mÈlÈgandhabhattÈdÊni ca sabbÈni3 paÔiyÈdesi. “IdaÑ imassa laddhuÑ vaÔÔati, 
idaÑ imassÈ”ti sabbaÑ attanÈva jÈnÈti. Te te janÈ cintayiÑsu “seÔÔhi 
amhÈkameva sakkÈraÑ karotÊ”ti. 

 AthekadivasaÑ rÈjÈ DhanaÒcayaseÔÔhissa sÈsanaÑ pahiÓi “na sakkÈ 
seÔÔhinÈ4 cirakÈlaÑ amhÈkaÑ bharaÓaposanaÑ kÈtuÑ, dÈrikÈya 
gamanakÈlaÑ jÈnÈt|”ti. Sopi raÒÒo sÈsanaÑ pesesi “idÈni vassakÈlo Ègato, 
na sakkÈ catumÈsaÑ vicarituÑ, tumhÈkaÑ balakÈyassa yaÑ yaÑ 
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laddhuÑ vaÔÔati, sabbaÑ taÑ mama bhÈro. KevalaÑ devo mayÈ pesitakÈle 
gacchat|”ti. Tato paÔÔhÈya SÈketanagaraÑ niccanakkhattagÈmo viya ahosi. 
EvaÑ tayo mÈsÈ atikkantÈ. DhanaÒcayaseÔÔhino pana dhÊtÈya 
mahÈlatÈpasÈdhanaÑ na tÈva niÔÔhaÑ gacchati. Athassa 
kammantÈdhiÔÔhÈyakÈ ÈgantvÈ ÈrocayiÑsu “sesaÑ asantaÑ nÈma natthi, 
balakÈyassa pana bhattapacanadÈr|ni nappahontÊ”ti. Gacchatha tÈtÈ, 
hatthisÈlÈ assasÈlÈ viyojetvÈ bhattaÑ pacathÈti. EvaÑ pacantÈnampi 
aÉÉhamÈso atikkanto. Tato puna ÈrocayiÑsu “dÈr|ni sÈmi nappahontÊ”ti. 
TÈtÈ imasmiÑ kÈle dÈr|ni laddhuÑ na sakkÈ, dussakoÔÔhÈgÈraÑ pana 
vivaritvÈ th|lasÈÔake1 gahetvÈ vaÔÔiyo katvÈ telacÈÔiyaÑ temetvÈ bhattaÑ 
pacathÈti. IminÈ niyÈmena pacantÈnaÑ cattÈro mÈsÈ p|rayiÑsu. 

 Tato DhanaÒcayaseÔÔhi dhÊtuyÈ mahÈlatÈpasÈdhanassa niÔÔhitabhÈvaÑ 
ÒatvÈ “sve dÈrikaÑ pesessÈmÊ”ti dhÊtaraÑ samÊpe nisÊdÈpetvÈ “amma 
patikule vasantiyÈ nÈma imaÒcimaÒca ÈcÈraÑ sikkhituÑ vaÔÔatÊ”ti ovÈdaÑ 
adÈsi. AyaÑ MigÈraseÔÔhi anantaragabbhe nisinno2 DhanaÒcayaseÔÔhino 
ovÈdaÑ assosi. Sopi seÔÔhi dhÊtaraÑ evaÑ ovadi– 

Amma sasurakule vasantiyÈ nÈma anto-aggi bahi na nÊharitabbo, 
bahi-aggi anto na pavesetabbo, dadantasseva dÈtabbaÑ, adadantassa na 
dÈtabbaÑ, dadantassapi adadantassapi dÈtabbaÑ, sukhaÑ nisÊditabbaÑ, 
sukhaÑ paribhuÒjitabbaÑ, sukhaÑ nipajjitabbaÑ, aggi paricaritabbo, 
antodevatÈ namassitabbÈti. 

 ImaÑ dasavidhaÑ ovÈdaÑ datvÈ punadivase sabbÈ seniyo sannipÈtetvÈ 
rÈjasenÈya majjhe aÔÔha kuÔumbike pÈÔibhoge gahetvÈ “sace me dhÊtu 
gataÔÔhÈne doso uppajjati, tumhehi sodhetabbo”ti vatvÈ navakoÔi-
agghanakena mahÈlatÈpasÈdhanena dhÊtaraÑ pasÈdhetvÈ3 nhÈnacuÓÓam|laÑ 
catupaÓÓÈsasakaÔasataÑ dhanaÑ4 datvÈ dhÊtÈya saddhiÑ nibaddhaÑ 
gamanacÈriniyo5 paÒcasatÈ dÈsiyo6 paÒca ÈjaÒÒarathasatÈni 
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sabb|pakÈraÒca1 sataÑ sataÑ datvÈ KosalarÈjÈnaÒca MigÈraseÔÔhiÒca 
vissajjetvÈ dhÊtu gamanavelÈyaÑ vajÈdhiÔÔhÈyake purise pakkosÈpetvÈ “tÈtÈ 
mama dhÊtÈya gataÔÔhÈne khÊrapÈnatthaÑ dhen|hi, yÈnayojanatthaÑ 
usabhehi ca attho hoti, tasmÈ mama dhÊtu gamanamagge vajadvÈraÑ 
vivaritvÈ puthulato aÔÔha usabhÈni gogaÓena p|retvÈ tigÈvutamatthake asukÈ 
nÈma kandarÈ atthi, aggagoy|the2 taÑ ÔhÈnaÑ patte bherisaÒÒÈya 
vajadvÈraÑ pidaheyyÈthÈ”ti. Te “sÈdh|”ti seÔÔhissa vacanaÑ sampaÔicchitvÈ 
tathÈ akaÑsu. VajadvÈre vivaÔe uÄÈruÄÈrÈyeva gÈviyo nikkhamiÑsu. DvÈre 
pidahite pana VisÈkhÈya puÒÒabalena balavagÈvo ca dammagÈvo ca bahi 
la~ghitvÈ maggaÑ paÔipajjiÑsu. Atha VisÈkhÈ SÈvatthinagaradvÈraÑ 
pattakÈle cintesi “paÔicchannayÈnasmiÑ nu kho nisÊditvÈ pavisÈmi, udÈhu 
rathe ÔhatvÈ”ti. AthassÈ etadahosi “paÔicchannayÈnena me pavisantiyÈ 
mahÈlatÈpasÈdhanassa viseso na paÒÒÈyissatÊ”ti. SÈ sakalanagarassa attÈnaÑ 
dassentÊ rathe ÔhatvÈ nagaraÑ pÈvisi. SÈvatthivÈsino VisÈkhÈya sampattiÑ 
disvÈ “esÈ kira VisÈkhÈ nÈma evar|pÈ3, ayaÒca sampatti etissÈva 
anucchavikÈ”ti ÈhaÑsu. Iti sÈ mahÈsampattiyÈ MigÈraseÔÔhino gehaÑ pÈvisi. 
Œgatadivase cassÈ4 sakalanagaravÈsino “amhÈkaÑ DhanaÒcayaseÔÔhi attano 
nagaraÑ sampattÈnaÑ mahÈsakkÈraÑ akÈsÊ”ti yathÈbalaÑ paÓÓÈkÈraÑ 
pahiÓiÑsu. VisÈkhÈ pahitapahitaÑ paÓÓÈkÈraÑ tasmiÑyeva nagare 
aÒÒamaÒÒesu kulesu sabbatthakameva dÈpesi5. AthassÈ 
rattibhÈgasamanantare ekissÈ ÈjaÒÒavaÄavÈya gabbhavuÔÔhÈnaÑ ahosi. SÈ 
dÈsÊhi daÓÉadÊpikÈ gÈhÈpetvÈ tattha gantvÈ vaÄavaÑ uÓhodakena nhÈpetvÈ 
telena makkhÈpetvÈ attano vasanaÔÔhÈnameva agamÈsi. 

 MigÈraseÔÔhipi sattÈhaÑ puttassa ÈvÈhasakkÈraÑ karonto dhuravihÈre 
vasantampi TathÈgataÑ amanasikatvÈ sattame divase sakalanivesanaÑ 
p|rento naggasamaÓake nisÊdÈpetvÈ “Ègacchatu me dhÊtÈ, arahante 
vandat|”ti VisÈkhÈya sÈsanaÑ pahiÓi. SÈ “arahantÈ”ti vacanaÑ sutvÈ 
sotÈpannÈ ariyasÈvikÈ haÔÔhatuÔÔhÈ hutvÈ tesaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SabbasakkÈraÒca (SÊ) 2. Attano y|the (Ka) 3. EtaÑ r|paÑ (SÊ) 
 4. GatadivaseyevassÈ (SÊ) 5. SabbatthakaÑ pesesi (Ka) 
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nisinnaÔÔhÈnaÑ gantvÈ te oloketvÈ “na evar|pÈ nÈma arahantÈ honti, 
hirottappavivajjitÈnaÑ1 nÈma santikaÑ kasmÈ maÑ sasuro pakkosÈpetÊ”ti 
“dhÊdhÊ”ti garahitvÈ attano vasanaÔÔhÈnameva gatÈ. NaggasamaÓÈ taÑ disvÈ 
sabbe ekappahÈreneva seÔÔhiÑ garahiÑsu “kiÑ tvaÑ gahapati aÒÒaÑ 
nÈlattha, samaÓassa Gotamassa sÈvikaÑ mahÈkÈÄakaÓÓiÑ2 kasmÈ imaÑ 
gehaÑ pavesesi, vegena naÑ imasmÈ gehÈ nÊharÈhÊ”ti. Tato seÔÔhi “na sakkÈ 
mayÈ imesaÑ vacanena imaÑ gehÈ nÊharituÑ, mahÈkulassa dhÊtÈ ayan”ti 
cintetvÈ “ÈcariyÈ daharÈ nÈma jÈnitvÈ vÈ ajÈnitvÈ vÈ kareyyuÑ, tumhe tuÓhÊ 
hothÈ”ti nagge uyyojetvÈ mahÈpalla~ke nisÊdÈpetvÈ suvaÓÓakaÔacchuÑ 
gahetvÈ VisÈkhÈya parivisiyamÈno suvaÓÓapÈtiyaÑ 
appodakamadhupÈyÈsaÑ paribhuÒji. 

 TasmiÑ samaye eko piÓÉacÈriko thero piÓÉÈya caranto seÔÔhissa 
gharadvÈraÑ pÈpuÓi. VisÈkhÈ taÑ disvÈ “sasurassa ÈcikkhituÑ na yuttan”ti 
yathÈ so theraÑ passati, evaÑ apagantvÈ aÔÔhÈsi. So pana bÈlo theraÑ 
disvÈpi apassanto viya hutvÈ adhomukho pÈyÈsameva bhuÒjati. VisÈkhÈ 
“theraÑ disvÈpi me sasuro saÒÒaÑ na karotÊ”ti ÒatvÈ theraÑ upasa~kamitvÈ 
“aticchatha bhante, mayhaÑ sasuro purÈÓaÑ khÈdatÊ”ti Èha. So NigaÓÔhehi 
tÈva kathitakÈle adhivÈsesi, “purÈÓaÑ khÈdatÊ”ti vuttakkhaÓeyeva pana 
hatthaÑ apanetvÈ “imaÑ pÈyÈsaÑ ito haratha, etaÒca imasmÈ gehÈ 
nÊharatha. AyaÑ hi maÑ evar|pe ma~galagehe asucikhÈdakaÑ nÈma 
karotÊ”ti Èha. TasmiÑ kho pana nivesane sabbepi dÈsakammakarÈ 
VisÈkhÈya santakÈva, ko naÑ hatthe vÈ pÈde vÈ gaÓhissati, mukhena 
kathetuÑ samatthopi nÈma natthi. Tato VisÈkhÈ sasurassa kathaÑ sutvÈ Èha 
“tÈta na ettakena vacanena mayaÑ nikkhamÈma, nÈhaÑ tumhehi 
udakatitthato kumbhadÈsikÈ viya ÈnÊtÈ. DharamÈnakamÈtÈpit|naÑ dhÊtaro 
nÈma na ettakeneva nikkhamanti, eteneva me kÈraÓena pitÈ 
idhÈgamanadivase aÔÔha kuÔumbike pakkosÈpetvÈ ‘sace me dhÊtaraÑ 
upÈdÈya doso uppajjati, 
______________________________________________________________ 
 1. HirottappavissajjitÈnaÑ (Ka) 2. MahÈkÈlakaÓÓiÑ (SÊ, Ka) 
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sodheyyÈthÈ’ti vatvÈ tesaÑ hatthe Ôhapesi. Te pakkosÈpetvÈ mayhaÑ 
dosÈdosaÑ sodhÈpethÈ”ti. 

 Tato seÔÔhi “kalyÈÓaÑ esÈ kathetÊ”ti aÔÔha kuÔumbike pakkosÈpetvÈ 
“ayaÑ dÈrikÈ sattame divase aparipuÓÓeyeva ma~galagehe nisinnaÑ maÑ 
‘asucikhÈdako’ti vadatÊ”ti Èha. EvaÑ kira ammÈti. “TÈtÈ mayhaÑ sasuro 
asuciÑ khÈditukÈmo bhavissati, ahaÑ pana evaÑ katvÈ na kathemi. 
EkasmiÑ pana piÓÉapÈtikatthere gharadvÈre Ôhite ayaÑ 
appodakamadhupÈyÈsaÑ bhuÒjanto na taÑ manasi karoti, ahaÑ iminÈ 
kÈraÓena ‘aticchatha bhante mayhaÑ sasuro imasmiÑ attabhÈve puÒÒaÑ na 
karoti, purÈÓapuÒÒaÑ khÈdatÊ’ti ettakaÑ kathayinti1 Èha. Ayya idha doso 
natthi, amhÈkaÑ dhÊtÈ kÈraÓaÑ katheti, tvaÑ kasmÈ kujjhasÊti. AyyÈ esa 
tÈva doso mÈ hotu, ayaÑ pana dÈrikÈ Ègatadivaseyeva mama putte saÒÒaÑ 
akatvÈ attano icchitaÔÔhÈnaÑ agamÈsÊti. EvaÑ kira ammÈti. TÈtÈ nÈhaÑ 
icchitaÔÔhÈnaÑ gacchÈmi, imasmiÑ pana gehe ÈjÈnÊyavaÄavÈya vijÈtÈya 
saÒÒampi akatvÈ nisÊdanaÑ nÈma ayuttanti daÓÉadÊpikÈ gÈhÈpetvÈ dÈsÊhi 
parivutÈ tattha gantvÈ vaÄavÈya vijÈtaparihÈraÑ kÈrÈpesinti. Ayya amhÈkaÑ 
dhÊtÈ tava gehe dÈsÊhipi akattabbakammaÑ akÈsi, tvaÑ ettha kiÑ dosaÑ 
passasÊti. 

 AyyÈ esa tÈva guÓo hotu, imissÈ pana pitÈ idhÈgamanadivase ovÈdaÑ 
dento “anto-aggi bahi na nÊharitabbo”ti Èha, kiÑ pana sakkÈ amhehi ubhato 
paÔivissakagehÈnaÑ aggiÑ adatvÈ vasitunti. EvaÑ kira ammÈti. TÈtÈ na 
mayhaÑ pitÈ etaÑ aggiÑ upÈdÈya kathesi, yÈ pana antonivesane sassu-
ÈdÊnaÑ2 rahassakathÈ uppajjati, sÈ dÈsidÈsÈnaÑ na kathetabbÈ. Evar|pÈ hi 
kathÈ vaÉÉhamÈnÈ kalahÈya saÑvattati, idaÑ sandhÈya mayhaÑ pitÈ kathesi 
tÈtÈti. 

 AyyÈ etaÑ tÈva evaÑ hotu, imissÈ pitÈ “bÈhirato aggi na anto 
pavesetabbo”ti Èha, kiÑ sakkÈ amhehi anto-aggimhi nibbute bÈhirato aggiÑ 
anÈharitunti. EvaÑ kira ammÈti. TÈtÈ mayhaÑ pitÈ etaÑ aggiÑ sandhÈya na 
kathesi, yaÑ pana dosaÑ dÈsakammakÈrehi kathitaÑ hoti, taÑ 
antomÈnusakÈnaÑ na kathetabbaÑ -pa-. 
______________________________________________________________ 
 1. KathemÊti (Ka) 2. Sassu-ÈdÊnaÑ mÈtugÈmÈnaÑ (SÊ, SyÈ) 
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 Yampi tena “ye dadanti, tesaÑyeva dÈtabban”ti vuttaÑ, taÑ 
“yÈcitakaÑ upakaraÓaÑ gahetvÈ ye paÔidadanti, tesaÑyeva dÈtabban”ti 
sandhÈya vuttaÑ. 

 “Ye na dadantÊ”ti idampi yÈcitakaÑ upakaraÓaÑ gahetvÈ ye na 
paÔidadanti, tesaÑ na dÈtabbanti sandhÈya vuttaÑ. 

 “Dadantassapi adadantassapi dÈtabban”ti idaÑ pana duggatesu 
ÒÈtimittesu sampattesu paÔidÈtuÑ sakkontu vÈ mÈ vÈ, dÈtumeva vaÔÔatÊti 
sandhÈya vuttaÑ. 

 “SukhaÑ nisÊditabban”ti idampi sassusasure disvÈ uÔÔhÈtabbaÔÔhÈne 
nisÊdituÑ na vaÔÔatÊti sandhÈya vuttaÑ. 

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

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

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

 Ete tÈva ettakÈ guÓÈ hontu, imissÈ pana pitÈ antodevatÈ namassÈpeti1, 
imassa ko atthoti. EvaÑ kira ammÈti. Œma tÈtÈ, etampi hi me pitarÈ idaÑ 
sandhÈya vuttaÑ “ÈveÓikagharÈvÈsaÑ vasanakÈlato paÔÔhÈya attano 
gharadvÈraÑ sampattapabbajitaÑ disvÈ yaÑ ghare khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ 
atthi, tato pabbajitÈnaÑ datvÈva khÈdituÑ vaÔÔatÊ”ti. Atha naÑ te ÈhaÑsu 
“tuyhaÑ pana mahÈseÔÔhi pabbajite disvÈ adÈnameva2 ruccati maÒÒeti. So 
aÒÒaÑ paÔivacanaÑ apassanto adhomukho nisÊdi. 

 Atha naÑ kuÔumbikÈ “kiÑ seÔÔhi aÒÒopi amhÈkaÑ dhÊtu doso atthÊ”ti 
pucchiÑsu. Natthi ayyÈti. KasmÈ pana naÑ niddosaÑ akÈraÓÈ 
______________________________________________________________ 
 1. AntodevatÈ namassitabbÈti (Ka) 2. AdÈtabbameva (SyÈ, Ka) 
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gehato nÊharÈpesÊti. TasmiÑ khaÓe VisÈkhÈ Èha “paÔhamaÑ tÈva mayhaÑ 
mama sasurassa vacanena gamanaÑ na yuttaÑ, mayhaÑ pana 
Ègamanadivase mama dosÈdosaÑ sodhanatthÈya mama pitÈ tumhÈkaÑ 
hatthe ÔhapetvÈ adÈsi, idÈni mayhaÑ gantuÑ sukhan”ti dÈsidÈse “yÈnÈdÊni 
sajjÈni karothÈ”ti ÈÓÈpesi. Atha naÑ seÔÔhi te kuÔumbike gahetvÈ “amma 
mayÈ ajÈnitvÈ kathitaÑ, khamÈhi mayhan”ti Èha. TÈtÈ tumhÈkaÑ 
khamitabbaÑ tÈva khamÈmi, ahaÑ pana BuddhasÈsane aveccappasannassa 
kulassa dhÊtÈ, na mayaÑ vinÈ bhikkhusaÑghena vattÈma. Sace mama ruciyÈ 
bhikkhusaÑghaÑ paÔijaggituÑ labhÈmi vasissÈmÊti. Amma tvaÑ 
yathÈruciyÈ tava samaÓe paÔijaggÈhÊti. 

 Tato VisÈkhÈ DasabalaÑ nimantÈpetvÈ punadivase nivesanaÑ p|rentÊ 
BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ nisÊdÈpesi. NaggaparisÈpi Satthu 
MigÈraseÔÔhino gehaÑ gatabhÈvaÑ sutvÈ tattha gantvÈ gehaÑ parivÈretvÈ 
nisÊdiÑsu. VisÈkhÈ dakkhiÓodakaÑ datvÈ “sabbo sakkÈro paÔiyÈdito, sasuro 
me ÈgantvÈ DasabalaÑ parivisat|”ti sÈsanaÑ pesesi. So NigaÓÔhÈnaÑ 
vacanaÑ sutvÈ “mama dhÊtÈ SammÈsambuddhaÑ parivisat|”ti Èha. VisÈkhÈ 
nÈnaggarasehi DasabalaÑ parivisitvÈ niÔÔhite bhattakicce puna sÈsanaÑ 
pahiÓi “sasuro me ÈgantvÈ Dasabalassa dhammakathaÑ suÓÈt|”ti. Atha naÑ 
“idÈni agamanaÑ nÈma ativiya akÈraÓan”ti dhammakathaÑ sotukamyatÈya 
gacchantaÑ naggasamaÓÈ ÈhaÑsu “samaÓassa Gotamassa dhammaÑ 
suÓanto bahisÈÓiyaÑ nisÊditvÈ suÓÈhÊ”ti. Puretarameva ca gantvÈ sÈÓiyÈ 
parikkhipiÑsu. MigÈraseÔÔhi gantvÈ bahisÈÓiyaÑ nisÊdi. TathÈgato “tvaÑ 
bahisÈÓiyaÑ vÈ nisÊda, parakuÔÔe vÈ parasele vÈ paracakkavÈÄe vÈ nisÊda. 
AhaÑ Buddho nÈma sakkomi taÑ mama saddaÑ sÈvetun”ti 
suvaÓÓavaÓÓaphalaÑ ambarukkhaÑ khandhe gahetvÈ cÈlento viya 
dhammakathaÑ kathesi, desanÈpariyosÈne seÔÔhi sotÈpattiphale patiÔÔhÈya 
sÈÓiÑ ukkhipitvÈ Satthu pÈde paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ Satthu santikeyeva 
ca “tvaÑ amma ajja ÈdiÑ katvÈ mama mÈtÈ”ti VisÈkhaÑ attano mÈtuÔÔhÈne 
Ôhapesi. Tato paÔÔhÈya VisÈkhÈ MigÈramÈtÈ nÈma jÈtÈ. 

 SÈ ekadivasaÑ nakkhattasamaye vattante “antonagare guÓo natthÊ”ti 
dÈsÊhi parivutÈ Satthu dhammakathaÑ sotuÑ gacchantÊ “BuddhÈnaÑ 
santikaÑ 
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uddhatavesena1 gantuÑ ayuttan”ti mahÈlatÈpasÈdhanaÑ omuÒcitvÈ dÈsiyÈ 
hatthe datvÈ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, SatthÈ 
dhammakathaÑ kathesi. SÈ dhammadesanÈpariyosÈne DasabalaÑ vanditvÈ 
nagarÈbhimukhÈ pÈyÈsi. SÈpi dÈsÊ attanÈ gahitapasÈdhanassa ÔhapitaÔÔhÈnaÑ 
asallakkhetvÈ gacchantÊ pasÈdhanatthÈya paÔinivatti. Atha naÑ VisÈkhÈ 
“kahaÑ pana te taÑ Ôhapitan”ti paÔipucchi. GandhakuÔipariveÓe ayyeti. Hotu 
je gantvÈ Èhara, GandhakuÔipariveÓe ÔhapitakÈlato paÔÔhÈya ÈharÈpanaÑ2 
nÈma amhÈkaÑ ayuttaÑ. TasmÈ taÑ vissajjetvÈ daÓÉakammaÑ karissÈma. 
Tattha pana Ôhapite ayyÈnaÑ balibodho hotÊti. 

 Punadivase SatthÈ bhikkhusaÑghaparivÈro VisÈkhÈya nivesanadvÈraÑ 
sampÈpuÓi. Nivesane ca nibaddhapaÒÒattÈni ÈsanÈni. VisÈkhÈ Satthu pattaÑ 
gaÓhitvÈ SatthÈraÑ gehaÑ pavesetvÈ paÒÒattÈsanesuyeva nisÊdÈpetvÈ 
katabhattakicce Satthari taÑ pasÈdhanaÑ ÈharitvÈ Satthu pÈdam|le 
nikkhipitvÈ “idaÑ bhante tumhÈkaÑ dammÊ”ti Èha. SatthÈ “ala~kÈro nÈma 
pabbajitÈnaÑ na vaÔÔatÊ”ti paÔikkhipi. JÈnÈmi bhante, ahaÑ pana imaÑ 
agghÈpetvÈ dhanaÑ gahetvÈ tumhÈkaÑ vasanagandhakuÔiÑ kÈressÈmÊti. 
TadÈ SatthÈ adhivÈsesi. SÈpi taÑ agghÈpetvÈ navakoÔidhanaÑ gahetvÈ 
gabbhasahassapaÔimaÓÉite PubbÈrÈmavihÈre TathÈgatassa 
vasanagandhakuÔiÑ kÈresi. VisÈkhÈya pana nivesanaÑ pubbaÓhasamaye 
kÈsÈvapajjotaÑ isivÈtapaÔivÈtameva3 hoti AnÈthapiÓÉikassa gehaÑ viya. 
TassÈpi gehe sabbabhattÈni paÔiyattÈneva ahesuÑ. SÈ pubbaÓhasamaye 
bhikkhusaÑghassa Èmisasa~gahaÑ katvÈ pacchÈbhatte bhesajjÈni ceva 
aÔÔhavidhapÈnÈni ca gaÓhÈpetvÈ vihÈraÑ gantvÈ bhikkhusaÑghassa datvÈ 
pacchÈ Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ Ègacchati. SatthÈ aparabhÈge 
upÈsikÈyo paÔipÈÔiyÈ ÔhÈnantaresu Ôhapento VisÈkhaÑ MigÈramÈtaraÑ 
dÈyikÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

KhujjuttarÈ-sÈmÈvatÊvatthu 

 260-261. Tatiyacatutthesu bahussutÈnaÑ yadidaÑ KhujjuttarÈ, 
mettÈvihÈrÊnaÑ yadidaÑ SÈmÈvatÊti bahussutÈnaÑ upÈsikÈnaÑ KhujjuttarÈ, 
______________________________________________________________ 
 1. Uttamavesena (Ka) 2. ŒharaÓaÑ (Ka) 3. IsivÈtaparivÈtameva (SÊ) 
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mettÈvihÈrÊnaÑ SÈmÈvatÊ aggÈti dasseti. TÈ kira dvepi 
PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatiyaÑ kulagehe paÔisandhiÑ gaÓhitvÈ 
aparabhÈge “Satthu dhammakathaÑ sossÈmÈ”ti vihÈraÑ agamaÑsu. Tattha 
KhujjuttarÈ SatthÈraÑ ekaÑ upÈsikaÑ bahussutÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ 
disvÈ adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthesi. SÈmÈvatÊpi ekaÑ 
upÈsikaÑ mettÈvihÈrÊnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ adhikÈrakammaÑ 
katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthesi. TÈsaÑ dvinnampi yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ 
devaloke nibbattitvÈ devamanussesu saÑsarantÊnaÑyeva kappasatasahassaÑ 
atikkantaÑ. 

 Atha amhÈkaÑ Satthu nibbattito puretarameva AllakapparaÔÔhe1 
ahivÈtakarogo nÈma udapÈdi. EkekasmiÑ gehe ekappahÈreneva dasapi 
vÊsampi tiÑsampi janÈ2 maranti, tiroraÔÔhaÑ gatÈ pana jÊvitaÑ labhanti. 
TaÑ3 ÒatvÈ eko puriso attano puttadÈraÑ ÈdÈya “aÒÒaÑ raÔÔhaÑ 
gamissÈmÊ”ti tato nikkhami. Athassa ghare gahitapÈtheyyaÑ antarÈmagge 
kantÈre anuttiÓÓeyeva4 parikkhayaÑ agamÈsi. TesaÑ sarÊrabalaÑ parihÈyi, 
sakiÑ mÈtÈ puttaÑ ukkhipati, sakiÑ pitÈ. Athassa pitÈ cintesi “amhÈkaÑ 
sarÊrabalaÑ parihÊnaÑ, puttaÑ ukkhipitvÈ gacchantÈ kantÈraÑ nittharituÑ 
na sakkhissÈmÈ”ti. So tassa mÈtaraÑ ajÈnÈpetvÈva udakakiccena ohÊno viya 
puttaÑ magge nisÊdÈpetvÈ ekakova maggaÑ paÔipajji. Athassa bhariyÈ 
ÈgamanaÑ olokayamÈnÈ ÔhitÈ hatthe puttaÑ adisvÈ viravamÈnÈ gantvÈ 
kahaÑ me sÈmi putto”ti Èha. Ko te puttena attho, jÊvamÈnÈ puttaÑ 
labhissÈmÈti. SÈ “atisÈhasiko vatÈyaÑ puriso”ti vatvÈ “gaccha tvaÑ, nÈhaÑ 
tÈdisena saddhiÑ gamissÈmÊ”ti Èha. So “anupadhÈretvÈ me bhadde kataÑ, 
khametaÑ mayhan”ti vatvÈ puttaÑ ÈdÈyÈgato5. 

 Te taÑ kantÈraÑ samatikkamitvÈ sÈyaÑ ekaÑ gopÈlakakulaÑ 
sampÈpuÓiÑsu. TaÑdivasaÒca gopÈlakakulavÈsino nirudakapÈyÈsaÑ 
paciÑsu. Te te disvÈ “ime ativiya chÈtakÈ”ti pÈyÈsassa mahÈbhÈjanaÑ 
p|retvÈ uÄu~kap|raÑ sappiÑ ÈsiÒcitvÈ adaÑsu. Tesu taÑ pÈyÈsaÑ 
bhuÒjantesu sÈ itthÊ pamÈÓeneva bhuÒji, puriso pana pamÈÓÈtikkantaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. VajjiraÔÔhe (SÊ), MallaraÔÔhe (Ka) 2. Dasapi vÊsatipi janÈ (SÊ)  
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bhuÒjitvÈ jÊrÈpetuÑ asakkonto rattibhÈgasamanantare kÈlamakÈsi. So kÈlaÑ 
karonto tesu sÈlayabhÈvena gopÈlakÈnaÑ gehe sunakhiyÈ kucchismiÑ 
paÔisandhiÑ gaÓhi. SunakhÊ nacirasseva vijÈtÈ. GopÈlako taÑ kukkuraÑ 
sassirikaÑ disvÈ piÓÉena palobhetvÈ attani uppannasinehaÑ gahetvÈ 
saddhimeva carati. 

 AthekadivasaÑ eko Paccekabuddho bhikkhÈcÈravelÈya gopÈlakassa 
gharadvÈraÑ sampatto. Sopi taÑ disvÈ bhikkhaÑ datvÈ attÈnaÑ nissÈya 
vasanatthÈya paÔiÒÒaÑ gaÓhi. Paccekabuddho gopÈlakakulassa avid|re 
ÔhÈne ekasmiÑ vanasaÓÉe vÈsaÑ upagato. GopÈlako tassa santikaÑ 
gacchanto taÑ kukkuraÑ gahetvÈva gacchati, antarÈmagge ca 
vÈÄamigaÔÔhÈne vÈÄamigÈnaÑ palÈyanatthaÑ rukkhe vÈ pÈsÈÓe vÈ pahÈraÑ 
deti, sopi kukkuro tassa karaÓavidhÈnaÑ vavatthapeti. AthekadivasaÑ so 
gopÈlako Paccekabuddhassa santike nisÊditvÈ “bhante amhÈkaÑ sabbakÈlaÑ 
ÈgamanaÑ nÈma na hoti. AyaÑ pana kukkuro cheko, imassa ÈgatasaÒÒÈya 
amhÈkaÑ gehadvÈraÑ ÈgaccheyyÈthÈ”ti Èha. So ekadivasaÑ 
“PaccekabuddhaÑ gaÓhitvÈ ehÊ”ti kukkuraÑ pesesi. Kukkuro tassa vacanaÑ 
sutvÈ bhikkhÈcÈravelÈya gantvÈ Paccekabuddhassa pÈdam|le urena nipajji. 
Paccekabuddho “ayaÑ mama santikaÑ Ègato”ti ÒatvÈ pattacÊvaraÑ ÈdÈya 
maggaÑ paÔipajji. So tassa vÊmaÑsanatthÈya ukkamitvÈ1 aÒÒaÑ maggaÑ 
gaÓhi, kukkuro purato ÔhatvÈ gopÈlakamaggaÑ paÔipannakÈle apasakki. 
YasmiÑ ca yasmiÑ ca ÔhÈne vÈÄamigÈnaÑ palÈyanatthaÑ gopÈlako 
rukkhaÑ vÈ pÈsÈÓaÑ vÈ pahari, taÑ taÑ ÔhÈnaÑ patvÈ kukkuro 
mahÈviravaÑ viravi. Tassa saddena vÈÄamigÈ palÈyanti. Paccekabuddhopi 
bhattakiccavelÈya mahantaÑ siniddhapiÓÉaÑ tassa deti. Sopi piÓÉalÈbhena 
Paccekabuddhe uttaritaraÑ sinehaÑ karoti. 

 GopÈlako temÈsaÑ vutthassa Paccekabuddhassa ticÊvarappahonakaÑ 
sÈÔakaÑ datvÈ “bhante sace vo ruccati, idheva vasatha. No ce ruccati, 
yathÈsukhaÑ gacchathÈ”ti Èha. Paccekabuddho gamanÈkÈraÑ dasseti. So 
gopÈlako PaccekabuddhaÑ anugantvÈ nivattati. Kukkuro Paccekabuddhassa 
aÒÒattha gamanabhÈvaÑ ÒatvÈ atisinehena uppannabalavasoko 
hadayaphÈlanaÑ patvÈ kÈlaÑ katvÈ TÈvatiÑsapure nibbatti. Athassa 
______________________________________________________________ 
 1. NikkhamitvÈ (Ka) 
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Paccekabuddhena saddhiÑ gamanakÈle uccÈsaddaÑ katvÈ vÈÄamigÈnaÑ 
palÈpitabhÈvena devatÈhi saddhiÑ kathentassa saddo sakaladevapuraÑ 
chÈdetvÈ aÔÔhÈsi. So teneva nÈmadheyyaÑ labhitvÈ Ghosakadevaputto nÈma 
jÈto. Athassa tasmiÑ sampattiÑ anubhavantassa manussapathe 
Kosambinagare Udeno nÈma rÈjÈ rajjaÑ paÔipajji. Tassa vatthu 
MajjhimapaÓÓÈsake BodhirÈjakumÈrasuttavaÓÓanÈyaÑ1 vuttanayeneva 
veditabbaÑ. 

 TasmiÑ pana rajjaÑ kÈrayamÈne Ghosakadevaputto cavitvÈ 
KosambiyaÑ ekissÈ r|p|pajÊviniyÈ kucchimhi paÔisandhiÑ gaÓhi. SÈ 
dasamÈsaccayena vijÈyitvÈ puttabhÈvaÑ ÒatvÈ sa~kÈrak|Ôe chaÉÉÈpesi. 
TasmiÑ khaÓe KosambiseÔÔhino kammantiko pÈtova seÔÔhigharaÑ 
gacchanto “kiÑ nu kho imaÑ kÈkehi samparikiÓÓan”ti gantvÈ dÈrakaÑ 
disvÈ “mahÈpuÒÒavÈ esa dÈrako bhavissatÊ”ti ekassa purisassa hatthe gehaÑ 
pesetvÈ seÔÔhigharaÑ agamÈsi. SeÔÔhipi rÈj|paÔÔhÈnavelÈya rÈjakulaÑ 
gacchanto antarÈmagge purohitaÑ disvÈ “ajja kiÑ nakkhattan”ti pucchi. So 
tattheva Ôhito gaÓetvÈ asukaÑ nÈma nakkhattaÑ, ajja iminÈ nakkhattena 
jÈtadÈrako imasmiÑ nagare seÔÔhiÔÔhÈnaÑ labhissatÊ”ti Èha. So tassa kathaÑ 
sutvÈ vegena gharaÑ pesesi “imassa purohitassa dve kathÈ nÈma natthi, 
gharaÓÊ ca me garugabbhÈ, jÈnÈtha tÈva naÑ vijÈtÈ vÈ no vÈ”ti. Te gantvÈ 
jÈnitvÈ “ayya na tÈva vijÈtÈ”ti ÈhaÑsu. Tena hi gacchatha, imasmiÑ nagare 
ajja jÈtadÈrakaÑ pariyesathÈti. Te pariyesantÈ tassa seÔÔhino kammantikassa 
gehe taÑ dÈrakaÑ disvÈ seÔÔhino ÈrocayiÑsu. Tena hi gacchatha bhaÓe, taÑ 
kammantikaÑ pakkosathÈti. Te taÑ pakkosiÑsu. Atha naÑ seÔÔhi “gehe kira 
te dÈrako atthÊ”ti pucchi. Œma ayyÈti. TaÑ dÈrakaÑ amhÈkaÑ dehÊti. Na 
demi ayyÈti. Handa sahassaÑ gaÓhitvÈ dehÊti. So “ayaÑ jÊveyya vÈ mareyya 
vÈ, dujjÈnamidan”ti sahassaÑ gaÓhitvÈ adÈsi. 

 Tato seÔÔhi cintesi “sace me bhariyÈ dhÊtaraÑ vijÈyissati, imameva 
puttaÑ karissÈmi. Sace puttaÑ vijÈyissati, mÈressÈmÊ”ti. CintetvÈ gehe 
posesi. Athassa bhariyÈ katipÈhaccayena puttaÑ vijÈyi. Tato seÔÔhi “evaÑ 
taÑ gÈvo madditvÈ mÈressantÊ”ti cintetvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Ma-®Ôha 3. 222 piÔÔhe. 
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“ImaÑ dÈrakaÑ vajadvÈre nipajjÈpethÈ”ti Èha. TaÑ tattha nipajjÈpesuÑ. 
Atha naÑ y|thapati usabho paÔhamaÑ nikkhamanto disvÈ “evaÑ taÑ aÒÒe 
na maddissantÊ”ti catunnaÑ pÈdÈnaÑ antare katvÈ aÔÔhÈsi. Atha naÑ 
gopÈlakÈ disvÈ “mahÈpuÒÒo esa dÈrako bhavissati, yassa tiracchÈnagatÈpi 
guÓaÑ jÈnanti, paÔijaggissÈma nan”ti attano gehaÑ nayiÑsu. 

 Sopi seÔÔhi tassa matabhÈvaÑ anuvijjanto “gopÈlakehi nÊto”ti sutvÈ puna 
sahassaÑ datvÈ ÈÓÈpetvÈ ÈmakasusÈne chaÉÉÈpesi. TasmiÑ ca kÈle seÔÔhissa 
ghare ajapÈlako susÈnaÑ nissÈya ajikÈ cÈreti. AthekÈ dhenu ajikÈ dÈrakassa 
puÒÒena maggÈ okkamma gantvÈ dÈrakassa khÊraÑ datvÈ gatÈ. Tato 
nivattamÈnÈpi tatheva gantvÈ khÊramadÈsi. AjapÈlako cintesi “ayaÑ ajikÈ 
pÈtopi imasmÈ ÔhÈnÈ okkamitvÈ gatÈ, kiÑ nu kho etan”ti gantvÈ olokento 
taÑ dÈrakaÑ disvÈ “mahÈpuÒÒo esa dÈrako, tiracchÈnagatÈpissa guÓaÑ 
jÈnanti, paÔijaggissÈmi nan”ti gahetvÈ gehaÑ gato. 

 Punadivase1 seÔÔhi “mato nu kho dÈrako, na mato”ti olokÈpento 
ajapÈlakena gahitabhÈvaÑ ÒatvÈ sahassaÑ datvÈ ÈÓÈpetvÈ “sve imaÑ 
nagaraÑ eko satthavÈhaputto pavisissati, imaÑ dÈrakaÑ netvÈ cakkamagge 
Ôhapetha, evaÑ taÑ sakaÔacakkaÑ chindantaÑ gamissatÊ”ti Èha. TaÑ tattha 
nikkhittaÑ satthavÈhaputtassa purimasakaÔe goÓÈ disvÈ cattÈro pÈde 
thambhe viya otÈretvÈ aÔÔhaÑsu. SatthavÈho “kiÑ nu kho etan”ti tesaÑ 
ÔhitakÈraÓaÑ olokento dÈrakaÑ disvÈ “mahÈpuÒÒo dÈrako, paÔijaggituÑ 
vaÔÔatÊ”ti gaÓhitvÈ agamÈsi. 

 SeÔÔhipi tassa cakkapathe matabhÈvaÑ vÈ amatabhÈvaÑ vÈ olokÈpento 
satthavÈhena gahitabhÈvaÑ ÒatvÈ tassapi sahassaÑ datvÈ ÈÓÈpetvÈ nagarato 
avid|re ÔhÈne papÈte pÈtÈpesi. So tattha papatanto naÄakÈrÈnaÑ 
kammakaraÓaÔÔhÈne ekasÈlÈya2 patito. SÈ tassa puÒÒÈnubhÈvena 
satavihatakappÈsapicusamphassasadisÈ ahosi. Atha naÑ naÄakÈrajeÔÔhako 
“puÒÒavÈ esa dÈrako, paÔijaggituÑ 
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 1. Punapi (SyÈ, Ka) 2. NaÄakÈrasÈlÈyaÑ (SÊ), naÄakÈrasÈlÈya (SyÈ) 
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vaÔÔatÊ”ti gaÓhitvÈ gehaÑ gato. SeÔÔhi dÈrakassa papÈtato patitaÔÔhÈne 
matabhÈvaÑ vÈ amatabhÈvaÑ vÈ pariyesÈpento naÄakÈrajeÔÔhakena 
gahitabhÈvaÑ ÒatvÈ tassapi sahassaÑ datvÈ ÈÓÈpesi. 

 AparabhÈge seÔÔhissa sakaputtopi sopi ubho vayappattÈ ahesuÑ. SeÔÔhi 
puna GhosakadÈrakassa1 mÈraÓupÈyaÑ cintento attano kumbhakÈrassa 
gehaÑ gantvÈ “ambho mayhaÑ gehe evar|po eko avajÈtadÈrako atthi, taÑ 
dÈrakaÑ yaÑkiÒci katvÈ mÈretuÑ vaÔÔati rahassenÈ”ti Èha2. So ubhopi 
kaÓÓe pidahitvÈ “evar|paÑ nÈma bhÈriyaÑ kathaÑ kathetuÑ na vaÔÔatÊ”ti 
Èha. Tato seÔÔhi “ayaÑ mudhÈ na karissatÊ”ti cintetvÈ “handa bho sahassaÑ 
gaÓhitvÈ etaÑ kammaÑ nipphÈdehÊ”ti Èha. LaÒjaÑ nÈma abhinnaÑ 
bhindati, tasmÈ so sahassaÑ labhitvÈ sampaÔicchitvÈ “ahaÑ ayya 
asukadivase nÈma ÈvÈpaÑ3 ÈlimpessÈmi, tadÈ taÑ dÈrakaÑ asukavelÈya 
nÈma pesehÊ”ti Èha. SeÔÔhipi kho tassa vacanaÑ sampaÔicchitvÈ tato paÔÔhÈya 
divase gaÓento kumbhakÈrena vuttadivasassa sampattabhÈvaÑ ÒatvÈ 
GhosakakumÈraÑ pakkosÈpetvÈ “amhÈkaÑ tÈta asukadivase nÈma bah|hi 
bhÈjanehi attho, tvaÑ amhÈkaÑ kumbhakÈrassa santikaÑ gantvÈ ‘pitarÈ kira 
me tumhÈkaÑ ekaÑ kathitaÑ atthi, taÑ ajja nipphÈdehÊ’ti vadehÊ”ti Èha. So 
“sÈdh|”ti tassa vacanaÑ sampaÔicchitvÈ nikkhami. 

 Atha naÑ antarÈmagge seÔÔhissa sakaputto guÄakÊÄaÑ kÊÄanto disvÈ 
vegena gantvÈ “ahaÑ bhÈtika dÈrakehi saddhiÑ kÊÄanto ettakaÑ nÈma jito, 
taÑ me paÔijinitvÈ dehÊ”ti Èha. So “mayhaÑ idÈni okÈso natthi, pitÈ maÑ 
accÈyikakammena kumbhakÈrassa santikaÑ pahiÓÊ”ti Èha. Itaro “ahaÑ 
bhÈtika tattha gamissÈmi, tvaÑ imehi saddhiÑ kÊÄitvÈ mayhaÑ lakkhaÑ 
paccÈharitvÈ dehÊ”ti Èha. “Tena hi gacchÈ”ti attano kathitasÈsanaÑ tassa 
kathetvÈ dÈrakehi saddhiÑ kÊÄi. Sopi kumÈro kumbhakÈrassa santikaÑ 
gantvÈ taÑ sÈsanaÑ Èrocesi. So “sÈdhu tÈta nipphÈdessÈmÊ”ti taÑ kumÈraÑ 
gabbhaÑ pavesetvÈ4 tikhiÓÈya vÈsiyÈ khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ chinditvÈ5 cÈÔiyaÑ 
pakkhipitvÈ cÈÔimukhaÑ 
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 1. Punassa dÈrakassa (Ka) 2. VaÔÔatÊti rahassena Èha (SÊ, SyÈ) 3. ŒmaÑ (Ka) 
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pidahitvÈ bhÈjanantare ÔhapetvÈ ÈvÈpaÑ1 Èlimpesi. GhosakakumÈro bah| 
jinitvÈ kaniÔÔhassa ÈgamanaÑ olokento nisÊdi. So taÑ cirÈyamÈnaÑ ÒatvÈ 
“kiÑ nu kho cirÈyatÊ”ti kumbhakÈragehasabhÈgaÑ2 gantvÈ katthaci aditvÈ 
“gehaÑ gato bhavissatÊ”ti nivattitvÈ gehaÑ agamÈsi. 

 SeÔÔhi naÑ d|ratova ÈgacchantaÑ disvÈ “kiÑ nu kho kÈraÓaÑ 
bhavissati, mayÈ esa mÈraÓatthÈya kumbhakÈrassa santikaÑ pahito, so dÈni 
puna idhevÈgacchatÊ”ti ÈgacchantaÑyeva naÑ “kiÑ tÈta kumbhakÈrassa 
santikaÑ na gatosÊ”ti Èha. Œma tÈta na gatomhÊti. KasmÈ tÈtÈti. So attano 
nivattakÈraÓaÒca kaniÔÔhabhÈtikassa tattha gatakÈraÓaÒca Èrocesi. SeÔÔhi 
tassa vacanassa sutakÈlato paÔÔhÈya mahÈpathaviyÈ ajjhotthaÔo viya hutvÈ 
“kiÑ nÈmetaÑ tvaÑ vadasÊ”ti vipphandacitto3 vegena kumbhakÈrassa 
santikaÑ gantvÈ aÒÒesaÑ santike akathanÊyabhÈvena “pekkha bho, pekkha 
bho”ti Èha. KiÑ pekkhÈpesi tvaÑ, niÔÔhitaÑ etaÑ kammanti. So tatova 
nivattitvÈ gehaÑ agamÈsi. Tato paÔÔhÈya cassa cetasikarogo uppajji. 

 So tasmiÑ kÈle tena saddhiÑ abhuÒjitvÈ (ÈsaÑ bhinditvÈ)4 “yena 
kenaci upÈyena mama puttassa sattuno antarameva5 passituÑ vaÔÔatÊ”ti ekaÑ 
paÓÓaÑ likhitvÈ GhosakakumÈraÑ pakkositvÈ “tvaÑ imaÑ paÓÓaÑ ÈdÈya 
asukagÈme nÈma amhÈkaÑ kammantiko atthi, tassa santikaÑ gantvÈ imaÑ 
paÓÓaÑ datvÈ ‘imasmiÑ kira paÓÓe sÈsanaÑ sÊghaÑ karohÊ’ti vada. 
AntarÈmagge amhÈkaÑ sahÈyako gÈmakaseÔÔhi nÈma eko seÔÔhi atthi, tassa 
gharaÑ gantvÈ bhattaÑ bhuÒjitvÈ gaccheyyÈsÊ”ti ca mukhasÈsanaÑ6 adÈsi. 
So seÔÔhiÑ vanditvÈ paÓÓaÑ gahetvÈ nikkhanto antarÈmagge 
gÈmakaseÔÔhissa vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ tassa gehaÑ pucchitvÈ taÑ 
bahidvÈrakoÔÔhake nisÊditvÈ massuparikammaÑ karontaÑ vanditvÈ aÔÔhÈsi. 
“Kuto Ègacchasi tÈtÈ”ti ca vutte “KosambiseÔÔhino puttomhi tÈtÈ”ti Èha. So 
“amhÈkaÑ sahÈyaseÔÔhino putto”ti haÔÔhatuÔÔho ahosi. 
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 TasmiÑ ca khaÓe tassa seÔÔhino dhÊtÈya ekÈ dÈsÊ seÔÔhidhÊtu pupphÈni 
ÈharituÑ gacchati. Atha naÑ seÔÔhi Èha “tvaÑ amma etaÑ kammaÑ 
ÔhapetvÈ GhosakakumÈrassa pÈde dhovitvÈ sayanaÑ attharitvÈ dehÊ”ti. SÈ 
tathÈ katvÈ ÈpaÓaÑ gantvÈ seÔÔhidhÊtu pupphÈni Èhari. SeÔÔhidhÊtÈ taÑ disvÈ 
“tvaÑ ajja ciraÑ bahi papaÒcesÊ”ti tassÈ kujjhitvÈ “kiÑ te ettakaÑ kÈlaÑ 
ettha katan”ti Èha. “MÈ kathesi ayye, mayÈ evar|po nadiÔÔhapubbo, tuyhaÑ 
kira pitu sahÈyakaseÔÔhino putto eko, na sakkÈ tassa r|pasampattiÑ 
kathetuÑ. SeÔÔhi maÑ pupphÈnaÑ atthÈya gacchantiÑ ‘tassa kumÈrassa 
pÈde dhovitvÈ sayanaÑ attharitvÈ dehÊ’ti Èha, tenÈhaÑ bahi ciraÑ 
papaÒcesin”ti. SÈpi kho seÔÔhidhÊtÈ tassa kumÈrassa catutthe attabhÈve 
gharasÈminÊ ahosi, tasmÈ tassÈ vacanassa sutakÈlato paÔÔhÈya neva attano 
ÔhitabhÈvaÑ, na nisinnabhÈvaÑ aÒÒÈsi. SÈ tameva dÈsiÑ gahetvÈ tassa 
nipannaÔÔhÈnaÑ gantvÈ taÑ niddÈyamÈnaÑ oloketvÈ dussante1 paÓÓaÑ 
disvÈ “kiÑ nu kho etaÑ paÓÓan”ti kumÈraÑ anuÔÔhÈpetvÈva paÓÓaÑ 
gahetvÈ vÈcetvÈ”AyaÑ attano maraÓapaÓÓaÑ sayameva gahetvÈ 
ÈgacchatÊ”ti taÑ paÓÓaÑ phÈletvÈ tasmiÑ appabuddheyeva “mayÈ tava 
santikaÑ putto pesito, sahÈyakassa me gÈmakaseÔÔhissa vayappattÈ dÈrikÈ 
atthi, tvaÑ sÊghaÑ amhÈkaÑ ÈÓÈpavattiÔÔhÈne uppÈdaÑ dhanaÑ gaÓhitvÈ 
sabbasatena mama puttassa gÈmakaseÔÔhino dhÊtaraÑ gahetvÈ ma~galaÑ 
karohi. Ma~gale ca niÔÔhite ‘iminÈ me vidhÈnena2 katan’ti mayhaÑ sÈsanaÑ 
pesehi. AhaÑ tava idha kattabbaÑ jÈnissÈmÊ”ti paÓÓaÑ likhitvÈ tameva 
laÒchanaÑ datvÈ paÔhamaÑ baddhaniyÈmeneva dussante bandhi. 

 Sopi kho kumÈro taÑdivasaÑ tattha vasitvÈ punadivase seÔÔhiÑ 
ÈpucchitvÈ kammantikassa gÈmaÑ gantvÈ paÓÓaÑ adÈsi. Kammantiko 
paÓÓaÑ vÈcetvÈ gÈmike sannipÈtetvÈ “tumheva maÑ na gaÓetha, mama 
sÈmÊ attano jeÔÔhaputtassa sabbasatena dÈrikaÑ ÈnetuÑ3 mayhaÑ santikaÑ 
pesesi, vegena imasmiÑ ÔhÈne uppÈdaÑ sampiÓÉethÈ”ti sabbaÑ 
ma~galasakkÈraÑ sajjetvÈ gÈmakaseÔÔhissa sÈsanaÑ pesetvÈ 
sampaÔicchÈpetvÈ sabbasatena ma~galakiriyaÑ niÔÔhÈpetvÈ KosambiseÔÔhissa 
paÓÓaÑ pahiÓi “mayÈ tumhehi pahitapaÓÓe sÈsanaÑ sutvÈ idaÒcidaÒca 
katan”ti. 
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 SeÔÔhi taÑ sÈsanaÑ sutvÈ aggidaÉÉho viya “idÈni naÔÔhomhÊ”ti 
cintanavasena lohitapakkhandikarogaÑ patvÈ “yena kenaci taÑ upÈyena 
pakkositvÈ1 mama santakassa assÈmikaÑ karissÈmÊ”ti “ma~galassa 
niÔÔhitakÈlato paÔÔhÈya kasmÈ mayhaÑ putto bahi hoti, sÊghaÑ Ègacchat|”ti 
sÈsanaÑ pesesi. SÈsanaÑ sutvÈ kumÈre gantuÑ Èraddhe2 seÔÔhidhÊtÈ cintesi 
“ayaÑ bÈlo maÑ3 nissÈya imaÑ sampattiÑ alatthanti na jÈnÈti, yaÑkiÒci 
katvÈ imassa gamanapaÔibÈhanupÈyo kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti. Tato naÑ Èha 
“kumÈra mÈ ativegena gacchÈhi4, kulagÈmaÑ gacchantena nÈma attano 
parivacchaÑ katvÈ gantuÑ vaÔÔatÊ”ti. 

 KosambakaseÔÔhipi tassa cirÈyanabhÈvaÑ ÒatvÈ puna sÈsanaÑ pahiÓi 
“kasmÈ me putto cirÈyati, ahaÑ lohitapakkhandikarogaÑ patto, jÊvantameva 
maÑ ÈgantvÈ daÔÔhuÑ vaÔÔatÊ”ti. TasmiÑ kÈle seÔÔhidhÊtÈ tassa Èrocesi “na 
eso tava pitÈ, tvaÑ pana ‘pitÈ’ti saÒÒaÑ karosi. Esa tava mÈraÓatthÈya 
kammantikassa paÓÓaÑ pahiÓi, ahaÑ taÑ paÓÓaÑ apanetvÈ aÒÒaÑ sÈsanaÑ 
likhitvÈ tava etaÑ sampattiÑ uppÈdayiÑ. Esa taÑ ‘aputtaÑ5 karissÈmÊ’ti 
pakkosati, etassa kÈlakiriyaÑ ÈgamehÊ”ti. Athassa dharamÈnakasseva 
kÈlakatabhÈvaÑ sutvÈ6 KosambinagaraÑ agamÈsi. SeÔÔhidhÊtÈpi tassa 
bahiyeva7 saÒÒaÑ adÈsi “tvaÑ pavisanto sakalagehe tava ÈrakkhaÑ 
Ôhapentova pavisÈhÊ”ti. Sayampi seÔÔhiputtena saddhimeva pavisitvÈ ubho 
hatthe ukkhipitvÈ rodantÊ viya hutvÈ andhakÈraÔÔhÈne nipannakassa seÔÔhissa 
santikaÑ gantvÈ sÊseneva hadayaÑ pahari. So dubbalatÈya teneva pahÈrena 
kÈlamakÈsi. 

 KumÈropi pitu sarÊrakiccaÑ katvÈ “tumhe mahÈseÔÔhissa maÑ 
sakaputtoti8 vadathÈ”ti pÈdam|likÈnaÑ laÒjaÑ adÈsi. Tato sattame divase 
rÈjÈ “seÔÔhiÔÔhÈnÈrahaÑ ekaÑ laddhuÑ vaÔÔatÊ”ti “seÔÔhissa 
saputtakaniputtakabhÈvaÑ jÈnÈthÈ”ti pesesi. SeÔÔhipÈdam|likÈ raÒÒo 
seÔÔhissa saputtabhÈvaÑ9 kathayiÑsu. RÈjÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. PakkosÈpetvÈ (Ka) 2. KumÈro gantuÑ Èraddho (SÊ) 3. KaÑ (SÊ) 
 4. MÈ ativegÈyi (SÊ) 5. Tava aputtattaÑ (Ka) 
 6. DharamÈne agantvÈ tassa dubbalabhÈvaÑ sutvÈ (Ka) 
 7. SeÔÔhidhÊtÈpissa pageva (SÊ) 8. Puttoti (Ka) 9. SakaputtabhÈvaÑ (SÊ) 
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tassa seÔÔhiÔÔhÈnaÑ adÈsi. So GhosakaseÔÔhi nÈma jÈto. Atha naÑ bhariyÈ 
Èha “ayyaputta tvampi avajÈto, ahampi duggatakule nibbattÈ. Pubbe 
katakusalavasena pana evar|paÑ sampattiÑ alabhimha, adhunÈpi kusalaÑ 
karissÈmÈ”ti. So “sÈdhu bhadde”ti sampaÔicchitvÈ devasikaÑ sahassaÑ 
vissajjetvÈ dÈnaÑ paÔÔhapesi. 

 TasmiÑ samaye tÈsaÑ dvinnaÑ janÈnaÑ KhujjuttarÈ1 devalokato 
cavitvÈ GhosakaseÔÔhissa gehe dhÈtiyÈ kucchismiÑ paÔisandhiÑ gaÓhi. SÈ 
jÈtakÈle khujjÈ ahosÊti KhujjuttarÈtevassÈ nÈmaÑ akaÑsu. SÈmÈvatÊpi 
devalokato cavitvÈ BhaddavatiyaraÔÔhe Bhaddiyanagare 
BhaddavatiyaseÔÔhissa gehe paÔisandhiÑ gaÓhi, SÈmÈtissÈ nÈmaÑ akaÑsu. 
AparabhÈge tasmiÑ nagare chÈtakabhayaÑ uppajji, manussÈ 
chÈtakabhayabhÊtÈ yena vÈ tena vÈ gacchanti. TadÈ ayaÑ BhaddavatiyaseÔÔhi 
bhariyÈya saddhiÑ mantesi “bhadde imasmiÑ2 chÈtakabhayassa anto na 
paÒÒÈyati, Kosambinagare amhÈkaÑ sahÈyakassa GhosakaseÔÔhissa 
santikaÑ gacchÈma, na so amhe disvÈ pamajjissatÊ”ti. Tassa kira so seÔÔhi 
adiÔÔhasahÈyako ahosi, tasmÈ evamÈha. So sesajanaÑ nivattÈvetvÈ 
bhariyaÒca dhÊtaraÒca gaÓhitvÈ Kosambinagarassa maggaÑ paÔipajji. Te 
tayopi antarÈmagge mahÈdukkhaÑ anubhavantÈ anupubbena KosambiÑ 
patvÈ ekÈya sÈlÈya nivÈsaÑ akaÑsu. 

 GhosakaseÔÔhipi kho attano gharadvÈre 
kapaÓaddhikavanibbakayÈcakÈnaÑ mahÈdÈnaÑ dÈpesi. AthÈyaÑ 
BhaddavatiyaseÔÔhi cintesi “na sakkÈ amhehi iminÈva kapaÓavesena 
sahÈyakassa attÈnaÑ dassetuÑ, sarÊre pÈkatike jÈte sunivatthÈ supÈrutÈ 
seÔÔhiÑ passissÈmÈ”ti. Te ubhopi dhÊtaraÑ GhosakaseÔÔhissa dÈnaggaÑ 
pahiÓiÑsu. SÈ attano bhattaÑ ÈharaÓatthÈya bhÈjanaÑ gahetvÈ dÈnaggaÑ 
gantvÈ ekasmiÑ okÈse lajjamÈnar|pÈ aÔÔhÈsi. TaÑ disvÈ dÈnakammiko 
cintesi “sesajanÈ3 sammukhasammukhaÔÔhÈne kevaÔÔÈ macchavilope4 viya 
mahÈsaddaÑ katvÈ gaÓhitvÈ gacchanti, ayaÑ pana dÈrikÈ kuladhÊtÈ 
bhavissati, upadhisampadÈpissÈ atthÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. UttarÈ (SÊ) 2. Imassa (Ka) 3. Ime janÈ (Ka) 4. MacchaÑ vilopantÈ (Ka) 
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 Tato naÑ Èha “tvaÑ amma kasmÈ sesajano viya gaÓhitvÈ na 
gacchasÊ”ti. TÈta evar|paÑ sambÈdhaÔÔhÈnaÑ kinti katvÈ pavisÈmÊti. Amma 
kati pana janÈ tumheti. Tayo janÈ tÈtÈti. So tayo bhattapiÓÉe adÈsi. SÈ taÑ 
bhattaÑ mÈtÈpit|naÑ adÈsi, pitÈ dÊgharattaÑ chÈtakattÈ1 atirekaÑ bhuÒjitvÈ 
kÈlamakÈsi. SÈ punadivase gantvÈ dveyeva bhattapiÓÉe gaÓhi. TaÑdivasaÑ 
seÔÔhibhariyÈ bhattena ca kilantatÈya seÔÔhino ca maraÓasokena 
rattibhÈgasamanantare kÈlamakÈsi. SÈ punadivase seÔÔhidhÊtÈ ekameva 
bhattapiÓÉaÑ gaÓhi. DÈnakammiko tassÈ kiriyaÑ upadhÈretvÈ “amma tayÈ 
paÔhamadivase tayo piÓÉÈ gahitÈ, punadivase dve, ajja ekameva gaÓhasi. 
KiÑ nu kho kÈraÓan”ti pucchi. SÈ taÑ kÈraÓaÑ kathesi. KataragÈmavÈsino 
pana amma tumheti. SÈ tampi kÈraÓaÑ nippadesato kathesi. “Amma evaÑ 
sante tvaÑ amhÈkaÑ seÔÔhidhÊtÈ2 nÈma ahosi, mayhaÒca aÒÒÈ dÈrikÈ natthi, 
tvaÑ ito paÔÔhÈya mama dhÊtÈ ammÈ”ti taÑ dhÊtaraÑ katvÈ gaÓhi. 

 SÈ uÔÔhÈya samuÔÔhÈya dÈnagge mahÈsaddaÑ sutvÈ “kasmÈ ayaÑ tÈta 
uccÈsaddamahÈsaddo”ti Èha. Amma mahÈjanassa antare nÈma appasaddaÑ 
kÈtuÑ na sakkÈti. Ahamettha upÈyaÑ jÈnÈmi tÈtÈti. KiÑ kÈtuÑ vaÔÔati 
ammÈti. SamantÈ vatiÑ katvÈ dve dvÈrÈni yojetvÈ anto bhÈjanÈni ÔhapÈpetvÈ 
ekena dvÈrena pavisitvÈ bhattaÑ gaÓhitvÈ ekena dvÈrena nikkhamanaÑ 
karotha tÈtÈti. SÈdhu ammÈti punadivasato paÔÔhÈya tathÈ kÈresi. Tato 
paÔÔhÈya dÈnaggaÑ padumassaraÑ3 viya sannisinnasaddaÑ  
ahosi. 

 Tato GhosakaseÔÔhi pubbe dÈnaggasmiÑ uccÈsaddamahÈsaddaÑ sutvÈ 
tadÈ taÑ asuÓanto dÈnakammikaÑ pakkosÈpetvÈ pucchi “tvaÑ ajja dÈnaÑ 
na dÈpesÊ”ti. DinnaÑ ayyÈti. Atha kasmÈ pubbe viya dÈnagge saddo na 
suyyatÊti. Œma ayya ekÈ me dhÊtÈ atthi, ahaÑ tÈya kathita-upÈye ÔhatvÈ 
dÈnaggaÑ nissaddamakÈsinti. Tava dhÊtÈ nÈma natthi, kuto te dhÊtÈ laddhÈti. 
So vaÒcetuÑ asakkuÓeyyabhÈvena seÔÔhissa sabbaÑ dhÊtu ÈgamanavidhÈnaÑ 
kathesi. KasmÈ pana bho tvaÑ evar|paÑ bhÈriyaÑ kammamakÈsi. TvaÑ 
ettakaÑ addhÈnaÑ mama dhÊtaraÑ attano santike vasamÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. ChÈtajjhatto (SÊ, SyÈ) 2. DhÊtÈ (Ka) 
 3. Pakkadh|panaÑ (SÊ), v|pasamanaÑ (SyÈ), dh|pasaraÑ (Ka) 
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nÈrocesi, vegena taÑ amhÈkaÑ gehaÑ ÈÓÈpehÊti. So tassa vacanaÑ sutvÈ 
akÈmako1 ÈÓÈpesi. Tato paÔÔhÈya seÔÔhi taÑ dhÊtuÔÔhÈne ÔhapetvÈ “dhÊtu 
sakkÈraÑ karomÊ”ti attano samÈnajÈtikehi kulehi dhÊtu samÈnavayÈni paÒca 
kumÈrikasatÈni tassÈ parivÈramakÈsi. 

 AthekadivasaÑ Udeno rÈjÈ nagare anusaÒcaranto taÑ SÈmÈvatiÑ tÈhi 
kumÈrÊhi parivÈritaÑ kÊÄamÈnaÑ disvÈ “kassÈyaÑ dÈrikÈ”ti pucchitvÈ 
“GhosakaseÔÔhissa dhÊtÈ”ti sutvÈ sassÈmika-assÈmikabhÈvaÑ pucchi. Tato 
assÈmikabhÈve kathite “gacchatha seÔÔhino kathetha ‘tumhÈkaÑ dhÊtaraÑ 
rÈjÈ icchatÊ’ti”. TaÑ sutvÈ seÔÔhi “amhÈkaÑ aÒÒÈ dÈrikÈ natthi, ekadhÊtikaÑ 
sapattivÈse dÈtuÑ na sakkomÈ”ti. RÈjÈ taÑ kathaÑ sutvÈ seÔÔhiÑ ca 
seÔÔhibhariyaÒca bahi katvÈ sakalagehaÑ laÒchÈpesi. SÈmÈvatÊ bahi kÊÄitvÈ 
ÈgacchantÊ mÈtÈpitaro bahi nisinnake disvÈ “ammatÈtÈ kasmÈ idha 
nisinnatthÈ”ti. Te taÑ kÈraÓaÑ kathayiÑsu. AmmatÈtÈ kasmÈ tumhe imaÑ 
paÔivacanaÑ na jÈnÈtha2 “mama dhÊtÈ sapattivÈse vasantÊ ekikÈ vasituÑ na 
sakkhissati, sacassÈ parivÈrÈ paÒcasatÈ kumÈriyo vasÈpetha, evaÑ 
vasissatÊ”ti. IdÈni evaÑ kathÈpetha tÈtÈti. “SÈdhu amma mayaÑ tava cittaÑ 
na jÈnimhÈ”ti vatvÈ te tathÈ kathayiÑsu. RÈjÈ uttaritaraÑ pasÊditvÈ 
sahassampi hotu, sabbÈ ÈnethÈ”ti Èha. Atha naÑ bhaddakena 
nakkhattamuhuttakena paÒcamÈtugÈmasataparivÈraÑ rÈjagehaÑ nayiÑsu. 
RÈjÈ tÈ paÒcasatÈpi tassÈyeva parivÈraÑ katvÈ abhisekaÑ katvÈ visuÑ3 
ekasmiÑ pÈsÈde vasÈpesi. 

 Tena ca samayena KosambiyaÑ GhosakaseÔÔhi KukkuÔaseÔÔhi 
PÈvÈrikaseÔÔhÊti tayo janÈ aÒÒamaÒÒaÑ sahÈyakÈ honti. Te tayopi janÈ 
paÒcasate tÈpase paÔijagganti. TÈpasÈpi cattÈro mÈse tesaÑ santike vasitvÈ 
aÔÔha mÈse Himavante vasanti. AthekadivasaÑ te tÈpasÈ Himavantato 
ÈgacchantÈ mahÈkantÈre tasitÈ kilantÈ ekaÑ mahantaÑ vaÔarukkhaÑ patvÈ 
tattha adhivatthÈya devatÈya santikÈ sa~gahaÑ paccÈsÊsantÈ nisÊdiÑsu. 
DevatÈ sabbÈla~kÈravibh|sitaÑ hatthaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AkÈmato (SyÈ) 2. Na jÈnittha (SÊ) 3. DatvÈ seÔÔhidhÊtaraÑ (SÊ) 
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pasÈretvÈ tesaÑ pÈnÊyapÈnakÈdÊni datvÈ kilamathaÑ paÔivinodesi. Te 
devatÈya ÈnubhÈvena vimhitÈ pucchiÑsu “kiÑ nu kho devate kammaÑ 
katvÈ tayÈ ayaÑ sampatti laddhÈ”ti. DevatÈ Èha–loke Buddho nÈma 
BhagavÈ uppanno, so etarahi SÈvatthiyaÑ viharati. AnÈthapiÓÉiko gahapati 
taÑ upaÔÔhÈti. So uposathadivasesu attano bhatakÈnaÑ 
pakatibhattavetanameva datvÈ uposathaÑ kÈrÈpesi. AthÈhaÑ ekadivasaÑ 
majjhanhike pÈtarÈsatthÈya Ègato kaÒci bhatakaÑ kammaÑ karontaÑ adisvÈ 
“ajja manussÈ kasmÈ kammaÑ na karontÊ”ti pucchiÑ. Tassa me etamatthaÑ 
ÈrocesuÑ. AthÈhaÑ etadavocaÑ “idÈni upaÉÉhadivaso gato, sakkÈ nu kho 
upaÉÉha-uposathaÑ1 kÈtun”ti. Tato seÔÔhissa paÔivedetvÈ “sakkÈ kÈtun”ti 
Èha2. SvÈhaÑ upaÉÉhadivasaÑ uposathaÑ samÈdiyitvÈ tadaheva kÈlaÑ 
katvÈ imaÑ sampattiÑ paÔilabhinti. 

 Atha te tÈpasÈ “Buddho kira uppanno”ti saÒjÈtapÊtimojjÈ tato SÈvatthiÑ 
gantukÈmÈ hutvÈpi “bah|pakÈrÈ no upaÔÔhÈkaseÔÔhino, tesampi imamatthaÑ 
ÈrocessÈmÈ”ti KosambiÑ gantvÈ seÔÔhÊhi katasakkÈrabahumÈnÈ “tadaheva 
mayaÑ gacchÈmÈ”ti ÈhaÑsu. “KiÑ bhante turitattha, nanu tumhe pubbe 
cattÈro paÒca mÈse vasitvÈ gacchathÈ”ti vuttÈ taÑ pavattiÑ ÈrocesuÑ. 
“Tena hi bhante saheva3 gacchÈmÈ”ti ca vutte “gacchÈma mayaÑ, tumhe 
saÓikaÑ ÈgacchathÈ”ti SÈvatthiÑ gantvÈ Bhagavato santike pabbajitvÈ 
arahattaÑ pÈpuÓiÑsu. 

 Tepi seÔÔhino pacchÈ paÒcasatapaÒcasatasakaÔaparivÈrÈ SÈvatthiÑ 
gantvÈ Jetavanato avid|re ÔhÈne khandhÈvÈraÑ bandhitvÈ Satthu santikaÑ 
gantvÈ paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. SatthÈ tesaÑ 
cariyÈvasena dhammaÑ desesi. DesanÈpariyosÈne tayopi sotÈpattiphale 
patiÔÔhÈya svÈtanÈya nimantetvÈ punadivase Buddhappamukhassa 
bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ datvÈ teneva niyÈmena ajjatanÈya 
svÈtanÈyÈti nimantetvÈ addhamÈsaÑ khandhÈvÈrabhattaÑ nÈma datvÈ 
SatthÈraÑ attano nagaraÑ ÈgamanatthÈya yÈciÑsu. SatthÈ “suÒÒÈgÈre 
TathÈgatÈ abhiramantÊ”ti4 kathesi. Te “aÒÒÈtaÑ bhante”ti vatvÈ “tumhe 
amhehi pahitasÈsanena ÈgaccheyyÈthÈ”ti 
______________________________________________________________ 
 1. UposathaÑ (Ka) 2. SakkÈ karot|ti ÈhaÑsu (SÊ) 
 3. Sabbe (SyÈ, Ka) 4. TathÈgatÈnaÑ abhiratabhÈvaÑ (SÊ) 
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vatvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ tikkhattuÑ padakkhiÓaÑ katvÈ attano nagarameva 
ÈgantvÈ tayopi janÈ sake sake uyyÈne vihÈre kÈrÈpesuÑ. GhosakaseÔÔhinÈ 
kÈrito GhositÈrÈmo nÈma jÈto, KukkuÔaseÔÔhinÈ kÈrito KukkuÔÈrÈmo nÈma 
jÈto, PÈvÈrikaseÔÔhinÈ kÈritaÑ PÈvÈrikambavanaÑ nÈma jÈtaÑ. Te vihÈre 
kÈrÈpetvÈ Satthu d|taÑ pahiÓiÑsu “SatthÈ amhÈkaÑ sa~gahaÑ kÈtuÑ imaÑ 
nagaraÑ Ègacchat|”ti. SatthÈ “KosambiÑ gamissÈmÊ”ti 
mahÈbhikkhusaÑghaparivÈro cÈrikaÑ nikkhamanto antarÈmagge 
MÈgaÓÉiyabrÈhmaÓassa arahatt|panissayaÑ disvÈ gamanaÑ vicchinditvÈ 
KururaÔÔhe KammÈsadammaÑ nÈma nigamaÑ agamÈsi. 

 TasmiÑ samaye MÈgaÓÉiyo sabbarattiÑ bahigÈme aggiÑ juhitvÈ 
pÈtova antogÈmaÑ pavisati. SatthÈpi punadivase antogÈmaÑ piÓÉÈya 
pavisanto paÔipathe MÈgaÓÉiyabrÈhmaÓassa attÈnaÑ dassesi. So DasabalaÑ 
disvÈ cintesi “ahaÑ ettakaÑ kÈlaÑ mama dhÊtu r|pasampattiyÈ sadisaÑ 
dÈrakaÑ pariyesanto carÈmi, r|pasampattiyÈ ca satipi evar|paÑ 
gahitapabbajjameva patthesiÑ1. AyaÑ kho pana pabbajito abhir|po 
dassanÊyo mama dhÊtuyeva anucchaviko”ti vegena gehaÑ agamÈsi. Tassa 
kira brÈhmaÓassa pubbe eko pabbajitavaÑso atthi, tenassa pabbajitameva 
disvÈ cittaÑ namati. So brÈhmaÓiÑ Èmantesi “bhadde mayÈ (  )2 evar|po 
pabbajito nÈma nadiÔÔhapubbo suvaÓÓavaÓÓo brahmavaÓÓo mama dhÊtuyeva 
anucchaviko, sÊghaÑ me dhÊtaraÑ ala~karohÊ”ti. BrÈhmaÓiyÈ dhÊtaraÑ 
ala~karontiyÈva SatthÈ attano ÔhitaÔÔhÈne3 padacetiyÈni dassetvÈ 
antonagaraÑ pÈvisi. 

 Atha brÈhmaÓo brÈhmaÓiyÈ saddhiÑ dhÊtaraÑ gahetvÈ taÑ ÔhÈnaÑ 
Ègacchanto antogÈmaÑ paviÔÔhakÈle ÈgatattÈ ito cito ca olokento DasabalaÑ 
adisvÈ brÈhmaÓiÑ paribhÈsati “tava kÈraÓaÑ bhaddakaÑ nÈma natthi, tayi 
papaÒcaÑ karontiyÈva so pabbajito nikkhamitvÈ gato”ti. BrÈhmaÓa gato 
tÈva hotu, kataradisÈbhÈgena gatoti. IminÈ disÈbhÈgenÈti Satthu gataÔÔhÈnaÑ 
olokentova padacetiyÈni disvÈ “bhadde imÈni tassa purisassa padÈni, ito 
gato bhavissatÊ”ti Èha. Atha brahmaÓÊ Satthu PadacetiyaÑ disvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Patthemi (SÊ, SyÈ) 2. (Evar|paÑ pabbajjaÑ patthemi, ayaÑ kho pana) (Ka)  
 3. DiÔÔhaÔÔhÈne (SyÈ) 

 



 EkanipÈtaÔÔhakathÈ 335 

cintesi “bÈlo vatÈyaÑ brÈhmaÓo attano ganthamattassÈpi atthaÑ na jÈnÈtÊ”ti 
tena saddhiÑ parihÈsaÑ karontÊ Èha “yÈva bÈlo cÈsi brÈhmaÓa, evar|passa 
nÈma purisassa dhÊtaraÑ dassÈmÊti vadasi1. RÈgena hi rattassa dosena 
duÔÔhassa mohena m|Ähassa purisassa adaÑ nÈma evar|paÑ na hoti. Loke 
pana vivaÔacchadassa2 SabbaÒÒubuddhassa etaÑ padaÑ passa brÈhmaÓa– 

    Rattassa hi ukkuÔikaÑ padaÑ bhave, 
    DuÔÔhassa hoti avakaÉÉhitaÑ padaÑ. 
    M|Ähassa hoti sahasÈnupÊÄitaÑ, 
    VivaÔacchadassa idamÊdisaÑ padan”ti. 

 So brÈhmaÓiyÈ ettakaÑ kathentiyÈpi asutvÈ “tvaÑ nÈma caÓÉÈ 
mukharÈ”ti Èha. TesaÑ dvinnampi aÒÒamaÒÒaÑ vivÈdaÑ3 karontÈnaÑyeva 
SatthÈ piÓÉÈya caritvÈ saddhiÑ bhikkhusaÑghena katabhattakicco 
brÈhmaÓassa dassan|pacÈreneva nikkhami. BrÈhmaÓo SatthÈraÑ d|ratova 
ÈgacchantaÑ disvÈ brÈhmaÓiÑ apasÈdetvÈ “ayaÑ so puriso”ti 
haÔÔhapahaÔÔho Dasabalassa purato ÔhatvÈ “bho pabbajita ahaÑ pÈtova 
paÔÔhÈya taÑ pariyesanto carÈmi, imasmiÑ JambudÊpe mama dhÊtÈya 
samÈnar|pÈ itthÊ nÈma natthi, purisopi tayÈ saddhiÑ samÈnar|po nÈma 
natthi, mama dhÊtaraÑ tuyhaÑ posanatthÈya dammi, gaÓhÈhi nan”ti Èha. 
Atha naÑ SatthÈ “ahaÑ brÈhmaÓa kÈmaggavÈsiniyo4 uttamar|padharÈ 
nÈnÈvaÓÓaÑ kathaÑ kathentiyo mama palobhanatthameva5 ÈgantvÈ santike 
ÔhitÈ devadhÊtÈpi na icchiÑ, kima~gaÑ pana imaÑ gaÓhissÈmÊ”ti vatvÈ 
imaÑ gÈthamÈha– 

    “DisvÈna taÓhaÑ aratiÑ ragaÒca, 
    NÈhosi chando api methunasmiÑ. 
    KimevidaÑ muttakarÊsapuÓÓaÑ, 
    PÈdÈpi naÑ samphusituÑ na icche”ti6. 

 MÈgaÓÉiyÈ cintesi “anatthikena nÈma ‘alan’ti vattumeva vaÔÔati. AyaÑ 
pana mama sarÊraÑ muttakarÊsapuÓÓaÑ nÈma katvÈ ‘pÈdÈpi naÑ 
samphusituÑ na 
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 1. Carasi (SÊ) 2. Vivattacchaddassa (SÊ)  
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icche’ti avoca, ekaÑ issariyaÔÔhÈnaÑ labhantÊ antaramevassa1 passissÈmÊ”ti 
ÈghÈtaÑ bandhi. SatthÈ taÑ amanasikatvÈ cariyavasena brÈhmaÓassa 
dhammadesanaÑ Èrabhi. DesanÈpariyosÈne ubhopi jÈyampatikÈ 
anÈgÈmiphale patiÔÔhÈya “idÈni amhÈkaÑ gharÈvÈsena attho natthÊ”ti 
dhÊtaraÑ MÈgaÓÉiyaÑ2 c|ÄapitaraÑ sampaÔicchÈpetvÈ ubhopi pabbajitvÈ 
arahattaÑ pÈpuÓiÑsu. Atha rÈjÈ Udeno C|ÄamÈgaÓÉiyena saddhiÑ vohÈraÑ 
katvÈ MÈgaÓÉiyadÈrikaÑ rÈjÈnubhÈvena gehaÑ ÈnetvÈ abhisekaÑ katvÈ 
tassÈ paÒcamÈtugÈmasataparivÈrÈya vasanaÔÔhÈnaÑ3 visuÑ pÈsÈdaÑ adÈsi. 

 SatthÈpi kho anupubbena cÈrikaÑ caramÈno KosambinagaraÑ 
sampÈpuÓi. SeÔÔhino Satthu ÈgamanaÑ sutvÈ paccuggamanaÑ katvÈ 
paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ ekamantaÑ nisinnÈ BhagavantaÑ etadavocuÑ 
“ime bhante tayo vihÈrÈ tumhe uddissa katÈ, paÔiggaÓhatha bhante vihÈre 
cÈtuddisassa saÑghassa sa~gahatthÈyÈ”ti. PaÔiggahesi BhagavÈ vihÈre. Tepi 
seÔÔhino SatthÈraÑ svÈtanÈya nimantetvÈ abhivÈdetvÈ gharaÑ agamaÑsu. 

 MÈgaÓÉiyÈpi kho Satthu ÈgatabhÈvaÑ sutvÈ chinnabhinnake dhutte 
pakkosÈpetvÈ tesaÑ laÒjaÑ datvÈ “tumhe samaÓaÑ GotamaÑ iminÈ iminÈ 
ca niyÈmena akkosathÈ”ti vatvÈ uyyojesi. Te Satthu antogÈmaÑ 
pavisanavelÈya saparivÈraÑ SatthÈraÑ nÈnÈvidhehi akkosehi akkosiÑsu. 
ŒyasmÈ Œnando SatthÈraÑ Èha “bhante evar|pe akkosanaÔÔhÈne na 
vasissÈma, aÒÒaÑ nagaraÑ gacchÈmÈ”ti. SatthÈ Œnanda TathÈgatÈ nÈma 
aÔÔhahi lokadhammehi na kampanti, ayampi saddo sattÈhaÑ nÈtikkamissati, 
akkosakÈnaÑyeva upari patissati, tvaÑ mÈ vitakkayitthÈ”ti. Tepi tayo 
nagaraseÔÔhino mahÈsakkÈrena BhagavantaÑ pavesetvÈ mahÈdÈnaÑ adaÑsu. 
TesaÑ aparÈparaÑ dÈnaÑ dadantÈnaÑyeva mÈso atikkami, atha nesaÑ 
etadahosi “BuddhÈ nÈma sabbalokaÑ anukampamÈnÈ uppajjanti, aÒÒesampi 
okÈsaÑ dassÈmÈ”ti. Tato te KosambinagaravÈsinopi janassa okÈsaÑ 
akaÑsu. Tato paÔÔhÈya nÈgarÈpi vÊthisabhÈgena gaÓasabhÈgena mahÈdÈnaÑ 
denti. 
______________________________________________________________ 
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 AthekadivasaÑ SatthÈ bhikkhusaÑghaparivuto mÈlÈkÈrajeÔÔhakassa 
gehe nisÊdi. TasmiÑ khaÓe SÈmÈvatiyÈ upaÔÔhÈyikÈ KhujjuttarÈ aÔÔha 
kahÈpaÓe ÈdÈya mÈlatthÈya taÑ gehaÑ agamÈsi. MÈlÈkÈrajeÔÔhako taÑ 
disvÈ “amma Uttare ajja tuyhaÑ pupphÈni dÈtuÑ khaÓo natthi, ahaÑ 
BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ parivisÈmi1. Tvampi parivesanÈya 
sahÈyikÈ hohi, evaÑ ito paresaÑ veyyÈvaccakaraÓato muccissatÊ”ti Èha. 
Tato KhujjuttarÈ attanÈ laddhaÑ bhojanaÑ bhuÒjitvÈ BuddhÈnaÑ bhattagge 
veyyÈvaccaÑ akÈsi. SÈ SatthÈrÈ upanisinnakathÈvasena kathitaÑ dhammaÑ 
sabbameva uggaÓhi. AnumodanaÑ pana sutvÈ sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi. 

 SÈ aÒÒesu divasesu cattÈrova kahÈpaÓe datvÈ pupphÈni gahetvÈ 
gacchati, tasmiÑ pana divase diÔÔhasaccabhÈvena parasantake cittaÑ 
anuppÈdetvÈ sabbeva aÔÔha kahÈpaÓe datvÈ pacchiÑ p|retvÈ pupphÈni ÈdÈya 
SÈmÈvatiyÈ santikaÑ agamÈsi. Atha naÑ sÈ pucchi “amma Uttare tvaÑ 
aÒÒesu divasesu na bah|ni pupphÈni Èharasi, ajja pana bahukÈni, kiÑ no 
rÈjÈ uttaritaraÑ pasanno”ti. SÈ musÈvÈde abhabbatÈya atÊte attanÈ kataÑ 
aniguhitvÈ sabbaÑ kathesi. “Atha kasmÈ ajja bah|ni pupphÈni ÈharasÊ”ti 
vuttÈ ca2 evamÈha “ahaÑ ajja Dasabalassa dhammaÑ sutvÈ amataÑ 
sacchÈkÈsiÑ, tasmÈ tumhe na vaÒcemÊ”ti. TaÑ sutvÈ “amma Uttare tayÈ 
laddhaÑ amatadhammaÑ amhÈkampi dehÊ”ti sabbÈva hatthaÑ pasÈrayiÑsu. 
Ayye evaÑ dÈtuÑ na sakkÈ, ahaÑ pana SatthÈrÈ kathitaniyÈmena tumhÈkaÑ 
dhammaÑ desessÈmi, tumhe attano hetumhi sati taÑ dhammaÑ 
labhissathÈti. Tena hi amma Uttare kathehÊti. “EvaÑ kathetuÑ na sakkÈ, 
mayhaÑ uccaÑ ÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ tumhe nÊcÈsanesu nisÊdathÈ”ti Èha. TÈ 
paÒcasatÈpi itthiyo KhujjuttarÈya uccÈsanaÑ datvÈ sayaÑ nÊcÈsanÈni 
gahetvÈ nisÊdiÑsu. KhujjuttarÈpi sekkhapaÔisambhidÈsu ÔhatvÈ tÈsaÑ 
dhammaÑ desesi. DesanÈpariyosÈne SÈmÈvatiÑ jeÔÔhikaÑ katvÈ sabbÈva 
sotÈpattiphale patiÔÔhahiÑsu. Tato paÔÔhÈya KhujjuttaraÑ 
veyyÈvaccakaraÓato apanetvÈ “tvaÑ Satthu dhammakathaÑ sutvÈ ÈharitvÈ 
amhe sÈvehÊ”ti ÈhaÑsu. KhujjuttarÈpi tato paÔÔhÈya tathÈ akÈsi. 
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 KasmÈ panesÈ dÈsÊ hutvÈ nibbattÈti? SÈ kira Kassapadasabalassa sÈsane 
ekÈya sÈmaÓeriyÈ attano veyyÈvaccaÑ kÈresi. Tena kammena paÒca 
jÈtisatÈni paresaÑ dÈsÊyeva hutvÈ nibbatti. KasmÈ pana khujjÈ ahosÊti? 
Anuppanne kira Buddhe ayaÑ BÈrÈÓasiraÒÒo gehe vasantÊ ekaÑ 
rÈjakul|pakaÑ PaccekabuddhaÑ khujjadhÈtukaÑ disvÈ attanÈ sahavÈsÊnaÑ 
mÈtugÈmÈnaÑ purato parihÈsaÑ karontÊ khujjÈkÈrena vicari. TasmÈ khujjÈ 
hutvÈ nibbatti. KiÑ pana katvÈ sÈ paÒÒavantÊ1 jÈtÈti? Anuppanne Buddhe 
ayaÑ BÈrÈÓasiraÒÒo gehe vasantÊ aÔÔha Paccekabuddhe rÈjagehato 
uÓhapÈyÈsassa p|rite patte gahetvÈ gacchante disvÈ “ettha ÔhapetvÈ 
gacchatha bhante”ti aÔÔha suvaÓÓakaÔake omuÒcitvÈ adÈsi. Tassa kammassa 
nissandena paÒÒavantÊ hutvÈ nibbatti. 

 Atha kho tÈ SÈmÈvatiyÈ parivÈrÈ paÒcasatÈ itthiyo paÔividdhasaccÈpi 
samÈnÈ raÒÒo assaddhabhÈvena kÈlena kÈlaÑ Satthu santikaÑ gantvÈ 
BuddhadassanaÑ na labhanti. TasmÈ Dasabale antaravÊthiÑ paÔipanne 
vÈtapÈnesu nappahontesu attano attano gabbhesu chiddaÑ katvÈ tehi 
olokenti. AthekadivasaÑ MÈgaÓÉiyÈ attano pÈsÈdatalato nikkhamitvÈ 
ca~kamamÈnÈ tÈsaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ gabbhacchiddaÑ disvÈ 
“kimidan”ti pucchi. TÈhi tassÈ Satthari baddhÈghÈtataÑ ajÈnantÊhi “SatthÈ 
imaÑ nagaraÑ Ègato, mayaÑ ettha ÔhatvÈ SatthÈraÑ passÈma ceva p|jema 
cÈ”ti vutte “idÈnissa kattabbaÑ jÈnissÈmi, imÈpi tassa upaÔÔhÈyikÈ, imÈsampi 
kattabbaÑ jÈnissÈmÊ”ti cintetvÈ gantvÈ raÒÒÈ saddhiÑ rahogatakÈle 
“mahÈrÈja SÈmÈvatimissakÈnaÑ bahiddhÈ patthanÈ atthi, katipÈheneva te 
jÊvitaÑ mÈressanti, SÈmÈvatÊ saparivÈrÈ tumhesu sinehaÑ vÈ pemaÑ vÈ na 
karoti, samaÓaÑ pana GotamaÑ antaravÊthiyÈ gacchantaÑ disvÈ vÈtapÈnesu 
appahontesu tÈni khaÓÉitvÈpi okÈsaÑ katvÈ olokentÊ”ti Èha. RÈjÈ “na tÈ 
evar|paÑ karissantÊ”ti na saddahati. Puna vuttepi na saddahatiyeva. Atha 
naÑ tikkhattuÑ vuttepi assaddahantaÑ “sace me vacanaÑ na saddahasi, 
tÈsaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ upadhÈrehi mahÈrÈjÈ”ti Èha. RÈjÈ gantvÈ 
gabbhesu chiddaÑ disvÈ “idaÑ kin”ti pucchitvÈ tasmiÑ atthe Èrocite tÈsaÑ 
akkujjhitvÈ 
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kiÒci avatvÈ chiddÈni pidahÈpesi. RÈjÈ tato paÔÔhÈya tÈsaÑ pÈsÈde 
uddhacchiddakajÈlavÈtapÈnÈni kÈresi. 

 SÈ tena kÈraÓena rÈjÈnaÑ kopetuÑ asakkontÊ “deva etÈsaÑ tumhesu 
pemaÑ atthi vÈ natthi vÈti jÈnissÈma, aÔÔha kukkuÔe pesetvÈ tumhÈkaÑ 
atthÈya pacÈpethÈ”ti Èha. RÈjÈ tassÈ vacanaÑ sutvÈ “ime pacitvÈ peset|”ti 
SÈmÈvatiyÈ aÔÔha kukkuÔe pahiÓi. sotÈpannÈ ariyasÈvikÈ jÊvamÈne kukkuÔe 
kiÑ pacissati, alanti vatvÈ pana hatthenapi phusituÑ na icchi. MÈgaÓÉiyÈ 
“hotu mahÈrÈja, eteyeva ca kukkuÔe samaÓassa Gotamassa pacanatthÈya 
pesehÊ”ti. RÈjÈ tathÈ akÈsi. MÈgaÓÉiyÈ antarÈmaggeyeva kukkuÔe mÈrÈpetvÈ 
“ime kukkuÔe pacÈpetvÈ samaÓassa Gotamassa det|”ti pahiÓi. SÈ tesaÑ 
matabhÈvena1 DasabalaÒca uddissa pahitabhÈvena pacitvÈ Dasabalassa 
pesesi. MÈgaÓÉiyÈ “passa mahÈrÈjÈ”ti vatvÈ ettakenapi rÈjÈnaÑ kopetuÑ 
nÈsakkhi. 

 AyaÑ pana Udeno tÈsu ekekissÈ vasanaÔÔhÈne satta satta divasÈni vasi. 
AthÈyaÑ MÈgaÓÉiyÈ ekaÑ kaÓhasappapotakaÑ veÄupabbe pakkhipÈpetvÈ 
attano vasanaÔÔhÈne Ôhapesi. RaÒÒo ca yattha katthaci gacchantassa 
hatthikantavÊÓaÑ ÈdÈyayeva gamanaÑ ÈciÓÓaÑ, MÈgaÓÉiyÈ raÒÒo attano 
santikaÑ ÈgamanakÈle taÑ sappapotakaÑ antovÊÓÈya pakkhipitvÈ chiddaÑ 
pidahÈpesi. Atha naÑ SÈmÈvatiyÈ santikaÑ gamanakÈle “mahÈrÈja SÈmÈvatÊ 
nÈma samaÓassa Gotamassa pakkhÈ, tumhe na gaÓeti. YaÑ kiÒci katvÈ 
tumhÈkaÑ dosameva cinteti, appamattÈ hothÈ”ti Èha. RÈjÈ SÈmÈvatiyÈ 
vasanaÔÔhÈne sattÈhaÑ vÊtinÈmetvÈ puna sattÈhe MÈgaÓÉiyÈya nivesanaÑ 
agamÈsi. SÈ tasmiÑ Ègacchanteyeva “kacci te mahÈrÈja SÈmÈvatÊ otÈraÑ na 
gavesatÊ”ti kathentÊ viya raÒÒo hatthato vÊÓaÑ gahetvÈ cÈletvÈ “kiÑ nu kho 
mahÈrÈja ettha abbhantare vicaratÊ”ti vatvÈ sappassa nikkhamanokÈsaÑ 
katvÈ “abbhumme anto sappo”ti vÊÓaÑ chaÉÉetvÈ palÈyi. TasmiÑ kÈle rÈjÈ 
padittaÑ2 veÄuvanaÑ viya pakkhittaloÓaÑ uddhanaÑ viya ca dosena3 
taÔataÔÈyanto 
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“Vegena saparivÈraÑ SÈmÈvatiÑ pakkosathÈ”ti Èha. RÈjapurisÈ gantvÈ 
pakkosiÑsu. 

 SÈ raÒÒo kuddhabhÈvaÑ ÒatvÈ sesamÈtugÈmÈnaÑ saÒÒamadÈsi. “RÈjÈ 
tumhe ghÈtetukÈmo pakkosati, ajja divasaÑ odissakena mettÈpharaÓena 
rÈjÈnaÑ pharathÈ”ti Èha. RÈjÈ tÈ itthiyo pakkosÈpetvÈ sabbÈva paÔipÈÔiyÈ 
ÔhapetvÈ1 mahÈdhanuÑ ÈdÈya visapÊtakaÓÉaÑ2 sannayhitvÈ dhanuÑ 
p|retvÈ3 aÔÔhÈsi. TasmiÑ khaÓe sabbÈva tÈ SÈmÈvatippamukhÈ itthiyo 
odhiso mettaÑ phariÑsu. RÈjÈ kaÓÉaÑ neva khipituÑ4 na apanetuÑ 
sakkoti, gattehi sedÈ muccanti5, sarÊraÑ vedhati, mukhato kheÄo patati, 
gahetabbagahaÓaÑ6 na passati. Atha naÑ SÈmÈvatÊ “kiÑ mahÈrÈja 
kilamasÊ”ti Èha. Œma devi kilamÈmi, avassayo me hohÊti. SÈdhu mahÈrÈja 
kaÓÉaÑ mahÈpathavimukhaÑ karohÊti. RÈjÈ tathÈ akÈsi. SÈ “raÒÒo hatthato 
kaÓÉaÑ muccat|”ti adhiÔÔhÈsi. TasmiÑ khaÓe kaÓÉaÑ mucci. RÈjÈ 
taÑkhaÓaÑyeva udake nimujjitvÈ Ègamma allakeso allavatto SÈmÈvatiyÈ 
pÈdesu patitvÈ “khama devi mayhaÑ, bhedakÈnaÑ me vacanena 
anupadhÈretvÈ etaÑ katan”ti Èha. KhamÈmi devÈti. SÈdhu devi, evaÑ tayÈ 
mayhaÑ khamitaÑ nÈma hoti. Ito paÔÔhÈya tumhÈkaÑ yathÈruciyÈ 
Dasabalassa dÈnaÑ detha, pacchÈbhattaÑ vihÈraÑ gantvÈ dhammakathaÑ 
suÓÈtha, ajja vo7 paÔÔhÈya parihÈraÑ dammÊti. Tena hi deva ajja paÔÔhÈya 
ekaÑ bhikkhuÑ yÈcitvÈ Ènetha, yo no dhammaÑ vÈcessatÊti. RÈjÈ Satthu 
santikaÑ gantvÈ yÈcanto ŒnandattheraÑ labhi. Tato paÔÔhÈya tÈ paÒcasatÈ 
itthiyo theraÑ pakkosÈpetvÈ sakkÈrasammÈnaÑ katvÈ katabhattakiccassa 
therassa santike dhammaÑ pariyÈpuÓanti. 

 TÈ ekadivasaÑ therassa anumodanÈya pasannÈ therassa paÒca 
uttarÈsa~gasatÈni adaÑsu. Thero kira pubbe tunnavÈyakÈle8 ekassa 
Paccekabuddhassa ekÈya s|ciyÈ saddhiÑ hatthatalamattaÑ coÄakhaÓÉaÑ 
adÈsi. So s|ciyÈ phalena imasmiÑ attabhÈve mahÈpaÒÒo ahosi, 
coÄakhaÓÉassa phalena iminÈva niyÈmena paÒcasatakkhattuÑ dussÈni 
paÔilabhi. 
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 Tato MÈgaÓÉiyÈ aÒÒaÑ kÈtabbaÑ apassantÊ “uyyÈnaÑ gacchÈma 
mahÈrÈjÈ”ti Èha. SÈdhu devÊti. SÈ raÒÒo1 sampaÔicchitabhÈvaÑ ÒatvÈ 
c|ÄapitaraÑ pakkosÈpetvÈ Èha “amhÈkaÑ uyyÈnaÑ gatakÈle SÈmÈvatiyÈ 
vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ SÈmÈvatiÑ saparivÈraÑ antokaritvÈ ‘raÒÒo ÈÓÈ’ti 
vatvÈ dvÈraÑ pidahitvÈ palÈlena paliveÔhetvÈ gehe aggiÑ dethÈ”ti. 
MÈgaÓÉiyo tassÈ vacanaÑ sutvÈ tathÈ akÈsi. TasmiÑ divase sabbÈpi tÈ 
itthiyo pubbe katassa upapÊÄakakammassÈnubhÈvena samÈpattiÑ appetuÑ 
nÈsakkhiÑsu, ekappahÈreneva bhusamuÔÔhi viya jhÈyiÑsu. TÈsaÑ 
ÈrakkhapurisÈ raÒÒo santikaÑ gantvÈ “deva idaÑ nÈma kariÑs|”ti 
ÈcikkhiÑsu. 

 RÈjÈ “kena katan”ti pariyesanto MÈgaÓÉiyÈya kÈritabhÈvaÑ ÒatvÈ taÑ 
pakkosÈpetvÈ “bhadde bhaddakaÑ tayÈ kammaÑ kataÑ mayÈ kÈtabbaÑ 
karontiyÈ, ‘uÔÔhÈya samuÔÔhÈya mayhaÑ vadhÈya parisakkamÈnÈ ghÈtitÈ, 
pasannosmi, tuyhaÑ sampattiÑ dassÈmÊ’ti tava ÒÈtake pakkosÈpehÊ”ti Èha. 
SÈ raÒÒo kathaÑ sutvÈ aÒÒÈtakepi ÒÈtake katvÈ pakkosÈpesi. RÈjÈ sabbesaÑ 
sannipatitabhÈvaÑ ÒatvÈ rÈja~gaÓe galappamÈÓesu ÈvÈÔesu nikhanitvÈ upari 
ÔhitÈni sÊsÈni bhindÈpento mahantehi ayana~galehi kasÈpesi2. MÈgaÓÉiyampi 
khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ chindÈpetvÈ p|vapacanakaÔÈhe pacÈpesi3. 

 KiÑ pana SÈmÈvatiyÈ saparivÈrÈya agginÈ jhÈpanakammanti4. SÈ kira 
anuppanne Buddhe teheva paÒcahi mÈtugÈmasatehi saddhiÑ Ga~gÈya 
kÊÄitvÈ bahititthe5 ÔhitÈ sÊte jÈte avid|raÔÔhÈne Paccekabuddhassa paÓÓasÈlaÑ 
disvÈ anto asodhetvÈva bahi aggiÑ datvÈ visibbesuÑ6. AntopaÓÓasÈlÈya 
Paccekabuddho nirodhasamÈpattiÑ samÈpajjitvÈ nisinno. TÈ jÈlÈsu 
pacchinnÈsu PaccekabuddhaÑ disvÈ “kiÑ amhehi kataÑ, ayaÑ 
Paccekabuddho raÒÒo kul|pako, imaÑ disvÈ rÈjÈ amhÈkaÑ kujjhissati, idÈni 
naÑ sujjhÈpitaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti aÒÒÈnipi dÈr|ni pakkhipitvÈ aggiÑ 
adaÑsu. Puna jÈlÈya pacchinnÈya Paccekabuddho samÈpattito vuÔÔhÈya 
tÈsaÑ passantÊnaÑyeva cÊvarÈni papphoÔetvÈ vehÈsaÑ uppatitvÈ gato. Tena 
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 1. SÈdhu devÊti ca raÒÒo (Ka) 2. KasÈpetvÈ (SÊ) 
 3. P|vapacanakaÔÈheva bhajjÈpesi (SÊ) 4. JhÈyanakammanti (Ka) 
 5. BahitÊre (SÊ) 6. VisivesuÑ (SÊ) 
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kammena niraye paccitvÈ pakkÈvasesena imaÑ byasanaÑ pÈpuÓiÑsu. 
Catuparisamajjhe pana kathÈ udapÈdi “bahussutÈ vata KhujjuttarÈ, 
mÈtugÈma-attabhÈve ÔhatvÈ paÒcannaÑ mÈtugÈmasatÈnaÑ dhammaÑ 
kathetvÈ sotÈpattiphale patiÔÔhÈpesi. SÈmÈvatÊpi raÒÒÈ attano appitaÑ 
kaÓÉaÑ mettÈpharaÓena pharitvÈ paÔibÈhÊ”ti tassÈpi mahÈjano guÓaÑ 
kathesi. EvametaÑ vatthu samuÔÔhitaÑ. Atha SatthÈ aparabhÈge Jetavane 
nisinno tadeva kÈraÓaÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ KhujjuttaraÑ bahussutÈnaÑ, 
SÈmÈvatiÑ mettÈvihÈrÊnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

UttarÈnandamÈtÈvatthu 

 262. PaÒcame jhÈyÊnanti jhÈnÈbhiratÈnaÑ upÈsikÈnaÑ UttarÈ 
NandamÈtÈ aggÈti dasseti. SÈ kira PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatiyaÑ 
kulagehe nibbattÈ Satthu dhammakathaÑ suÓantÊ SatthÈraÑ ekaÑ upÈsikaÑ 
jhÈnÈbhiratÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ 
ÔhÈnantaraÑ patthesi. SÈ kappasatasahassaÑ devamanussesu saÑsaritvÈ 
imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahanagare SumanaseÔÔhiÑ nissÈya vasantassa 
PuÓÓasÊhassa1 nÈma bhariyÈya kucchismiÑ paÔisandhiÑ gaÓhi, UttarÈtissÈ 
nÈmaÑ akaÑsu. 

 AthekasmiÑ nakkhattamahadivase RÈjagahaseÔÔhi PuÓÓaÑ 
pakkosÈpetvÈ Èha “tÈta PuÓÓa nakkhattaÑ vÈ uposatho vÈ duggatassa kiÑ 
karissati, evaÑ santepi vadehi ‘kiÑ nakkhattaparibbayaÑ2 gahetvÈ 
nakkhattaÑ kÊÄissasi,balavagoÓe ca phÈlaÒca na~galaÒca3 gahetvÈ 
kasissasÊ’ti”. “Mama bhariyÈya saddhiÑ mantetvÈ jÈnissÈmi ayyÈ”ti taÑ 
kathaÑ bhariyÈya Èrocesi. “SeÔÔhi nÈma ayyo issaro, tassa tayÈ saddhiÑ 
kathentassa kathÈ sobhati, tvaÑ pana attano kasikammaÑ mÈ vissajjesÊ”ti 
Èha. So tassÈ vacanaÑ sutvÈ kasibhaÓÉaÑ ÈdÈya kasituÑ gato. 

 TaÑdivasaÒca SÈriputtatthero nirodhasamÈpattito vuÔÔhÈya “kassa ajja 
mayÈ sa~gahaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti Èvajjento imassa PuÓÓassa upanissayaÑ 
disvÈ bhikkhÈcÈravelÈya pattacÊvaramÈdÈya PuÓÓassa kasanaÔÔhÈnaÑ 
gacchanto avid|re attÈnaÑ dassesi. PuÓÓo theraÑ disvÈ kasiÑ 
______________________________________________________________ 
 1. PuÓÓaseÔÔhissa (SyÈ, Ka) 2. ParibbayaÑ (Ka) 3. PhÈlakaÑ na~galaÒca (SÊ) 
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ÔhapetvÈ therassa santikaÑ gantvÈ paÒcapatiÔÔhitena vandi. Thero taÑ 
oloketvÈ udakasabhÈgaÑ pucchi. Tassa etadahosi “ayyo mukhaÑ 
dhovitukÈmo bhavissatÊ”ti. Tato vegena gantvÈ dantakaÔÔhaÑ ÈharitvÈ 
kappiyaÑ katvÈ therassa adÈsi. There dantakaÔÔhaÑ khÈdante pattena 
saddhiÑ dhammakaraÓaÑ nÊharitvÈ udakassa p|retvÈ Èhari. Thero mukhaÑ 
dhovitvÈ bhikkhÈcÈramaggaÑ1 paÔipajji. PuÓÓo cintesi “thero aÒÒesu 
divasesu imaÑ maggaÑ na paÔipajjati, ajja pana mayhaÑ sa~gahatthÈya 
paÔipanno bhavissati. Aho vata me bhariyÈ mamatthÈya ÈharaÓakaÑ ÈhÈraÑ 
therassa patte patiÔÔhapeyyÈ”ti. 

 Athassa bhariyÈ “ajja nakkhattadivaso”ti pÈtova attano 
labhanakaniyÈmena khÈdanÊyabhojanÊyaÑ saÑvidhÈya gahetvÈ sÈmikassa 
kasanaÔÔhÈnaÑ ÈgacchantÊ2 antarÈmagge theraÑ disvÈ cintesi “aÒÒesu 
divasesu mayhaÑ theraÑ disvÈ deyyadhammo na hoti, deyyadhamme 
santepi mama ayyaÑna assÈmi, ajja pana dvinnampi sammukhÊbhÈvo jÈto. 
Mama sÈmikassa puna sampÈdetvÈ ÈharissÈmi, imaÑ tÈva ÈhÈraÑ therassa 
dassÈmÊ”ti tÊhi cetanÈhi sampayuttaÑ katvÈ taÑ bhojanaÑ SÈriputtattherassa 
patte patiÔÔhapetvÈ “evaÑvidhÈ duggatajÊvitÈ muccÈmÊ”ti Èha. Theropi “tava 
ajjhÈsayo p|rat|”ti tassÈnumodanaÑ katvÈ tato nivattitvÈ vihÈraÑ agamÈsi. 

 SÈpi puna attano gehaÑ gantvÈ sÈmikassa ÈhÈraÑ sampÈdetvÈ ÈdÈya 
kasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ sÈmikassa kujjhanabhÈvato bhÊtÈ “sÈmi ajja 
ekadivasaÑ tava manaÑ sandhÈrehÊ”ti Èha. KiÑ kÈraÓÈti. AhaÑ ajja tÈva 
ÈhÈraÑ ÈharantÊ antarÈmagge theraÑ disvÈ tava bhÈgabhattaÑ therassa patte 
patiÔÔhapetvÈ puna gehaÑ gantvÈ ÈhÈraÑ pacitvÈ ÈdÈya ÈgatÈmhÊti. 
ManÈpaÑ te bhadde kataÑ, mayÈpi pÈtova therassa dantakaÔÔhaÒca 
mukhodakaÒca dinnaÑ. Ajja amhÈkaÑ suppabhÈtaÑ, sabbampi therassa 
amhÈkaÑ santakameva jÈtanti dvinnampi janÈnaÑ ekasadisameva cittaÑ 
ahosi. Atha PuÓÓo ÈhÈrakiccaÑ katvÈ bhariyÈya |rumhi sÊsaÑ katvÈ 
muhuttaÑ nipajji. Athassa niddÈ okkami. So thokaÑ niddÈyitvÈ pabuddho 
______________________________________________________________ 
 1. BhikkhÈcÈravelÈya maggaÑ (SÊ) 2. ŒgantvÈ (SyÈ), gantvÈ (Ka) 
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kasitaÔÔhÈnaÑ olokesi, olokitolokitaÔÔhÈnaÑ mahÈkosÈtakipupphehi 
samparikiÓÓaÑ viya ahosi. So bhariyaÑ Èha “bhadde kinnÈmetaÑ ajja idaÑ 
kasitaÔÔhÈnaÑ suvaÓÓavaÓÓaÑ hutvÈ khÈyatÊ”ti. Ayya ajja te sakaladivasaÑ 
kilantatÈya akkhÊni maÒÒe bhamantÊti. Bhadde mayhaÑ assaddahantÊ sayaÑ 
olokehÊti. TasmiÑ kÈle sÈ oloketvÈ sabhÈvaÑ ayya kathesi, evametaÑ 
bhavissatÊti. 

 PuÓÓo uÔÔhÈya ekaÑ kaÔÔhiÑ1 gahetvÈ na~galasÊse pahari, guÄapiÓÉo 
viya na~galasÊse allÊyitvÈ aÔÔhÈsi. So bhariyaÑ pakkositvÈ Èha “bhadde 
aÒÒesaÑ vapitabÊjaÑ nÈma2 tÊhi vÈ cat|hi vÈ mÈsehi phalaÑ deti, amhÈkaÑ 
pana ayyassa SÈriputtattherassa antare ropitena saddhÈbÊjena ajjeva avassaÑ 
phalaÑ dinnaÑ. ImasmiÑ karÊsamatte padese Èmalakamattopi paÑsupiÓÉo 
asuvaÓÓo nÈma3 natthÊ”ti. IdÈni kiÑ karissÈma ayyÈti. “Bhadde imaÑ 
ettakaÑ suvaÓÓaÑ thenetvÈ khÈdituÑ nÈma na sakkÈ”ti bhariyaÑ tasmiÑ 
ÔhÈne ÔhapetvÈ bhattassa p|retvÈ ÈbhataÑ pÈtiÑ suvaÓÓassa p|retvÈ gantvÈ 
raÒÒo ÈrocÈpesi “eko manusso suvaÓÓapÈtiÑ gahetvÈ Ôhito”ti. RÈjÈ taÑ 
pakkosÈpetvÈ “kahaÑ te tÈta laddhan”ti pucchi. “Deva mayhaÑ ekaÑ 
kasitaÔÔhÈnaÑ sabbaÑ suvaÓÓameva jÈtaÑ, pahiÓitvÈ ÈharÈpethÈ”ti Èha. 
TvaÑ kinnÈmosÊti. PuÓÓo nÈma ahaÑ devÈti. Gacchatha bhaÓe sakaÔÈni 
yojetvÈ PuÓÓassa kasitaÔÔhÈnato suvaÓÓamÈharathÈti. 

 SakaÔehi saddhiÑ gatarÈjapurisÈ “raÒÒo puÒÒan”ti vatvÈ suvaÓÓapiÓÉe 
gaÓhanti, gahitagahitampi kasitaleÉÉuyeva hoti. Te gantvÈ raÒÒo ÈrocesuÑ. 
Tena hi bhaÓe gantvÈ “PuÓÓassa puÒÒan”ti vatvÈ gaÓhathÈti. GahitagahitaÑ 
suvaÓÓameva hoti. Te sabbampi taÑ suvaÓÓaÑ ÈharitvÈ rÈja~gaÓe rÈsiÑ 
akaÑsu. RÈsi ubbedhena tÈlappamÈÓo ahosi. RÈjÈ vÈÓije pakkosÈpetvÈ 
“kassa gehe ettakaÑ suvaÓÓaÑ atthÊ”ti pucchi. Natthi deva kassacÊti. 
Ettakassa pana dhanassa sÈmino kiÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊti. DhanaseÔÔhiÑ nÈma 
naÑ kÈtuÑ vaÔÔati devÈti. Tena hi PuÓÓaÑ imasmiÑ nagare DhanaseÔÔhiÑ 
nÈma karothÈti sabbaÑ taÑ suvaÓÓaÑ tasseva datvÈ taÑdivasaÑyevassa 
seÔÔhiÔÔhÈnaÑ adÈsi. So seÔÔhi 
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 1. VatiÑ (SyÈ), vaÔÔiÑ (Ka) 2. Vappe vapite bÊjaÑ nÈma (SÊ) 
 3. PaÑsucuÓÓo asuvaÓÓaÑ nÈma (SÊ) 
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ma~galaÑ karonto sattÈhaÑ Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa 
mahÈdÈnaÑ adÈsi. Sattame divase Dasabalassa bhattÈnumodanÈya 
PuÓÓaseÔÔhipi bhariyÈpi dhÊtÈpi sabbe sotÈpattiphale patiÔÔhahiÑsu. 

 AparabhÈge RÈjagahaseÔÔhi “PuÓÓaseÔÔhino vayappattÈ dÈrikÈ atthÊ”ti 
sutvÈ attano puttassa kÈraÓÈ tassa gehaÑ pesesi. So tassa sÈsanaÑ sutvÈ 
“nÈhaÑ dhÊtaraÑ dassÈmÊ”ti paÔisÈsanaÑ pesesi. SumanaseÔÔhipi puna pesesi 
“tvaÑ mama gehaÑ nissÈya vasitvÈ idÈni ekappahÈreneva issaro hutvÈ 
mayhaÑ dÈrikaÑ na desÊ”ti. Tato PuÓÓaseÔÔhi Èha “imaÑ tÈva tumhÈkaÑ 
seÔÔhi sabhÈvameva kathesi, puriso nÈma sabbakÈle evaÑvidhoyevÈti na 
sallakkhetabbo. AhaÒhi idÈni tÈdise purise dÈse katvÈ gahetuÑ sakkomi, 
tuyhaÑ pana jÈtiÑ vÈ gottaÑ vÈ na kopemi. Apica kho mama dhÊtÈ 
sotÈpannÈ ariyasÈvikÈ devasikaÑ kahÈpaÓagghanakehi pupphehi p|jaÑ 
karoti, tamahaÑ tumhÈdisassa micchÈdiÔÔhikassa gehaÑ na pesessÈmÊ”ti1. 
EvaÑ PuÓÓaseÔÔhissa paÔibÈhakabhÈvaÑ ÒatvÈ RÈjagahaseÔÔhi puna sÈsanaÑ 
pesesi “porÈÓakaÑ vissÈsaÑ mÈ bhindatu2ahaÑ mayhaÑ suÓisÈya 
devasikaÑ dvinnaÑ kahÈpaÓÈnaÑ agghanakÈni pupphÈni sajjÈpessÈmÊ”ti. So 
“sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ dhÊtaraÑ tassa gharaÑ pesesi. 

 AthekadivasaÑ sÈ PuÓÓaseÔÔhino dhÊtÈ UttarÈ attano sÈmikaÑ evamÈha 
“ahaÑ attano kulagehe mÈsassa aÔÔha divasÈni nibaddhaÑ uposathakammaÑ 
karomi, idÈnipi tumhesu sampaÔicchantesu uposatha~gÈni adhiÔÔhaheyyan”ti. 
So “na sakkÈ”ti taÑ na sampaÔicchi. SÈ taÑ saÒÒÈpetuÑ asakkontÊ tuÓhÊ 
ahosi. Puna antovasse “uposathikÈ bhavissÈmÊ”ti tadÈpi okÈsaÑ kÈrentÊ neva 
alattha. SÈ antovasse aÉÉhatiyesu mÈsesu atikkantesu aÉÉhamÈse avasiÔÔhe 
mÈtÈpit|naÑ sÈsanaÑ pesesi “ahaÑ tumhehi cÈrake pakkhittÈ ettake 
addhÈne3 ekadivasampi uposatha~gÈni adhiÔÔhÈtuÑ na labhÈmi, paÒcadasa 
me kahÈpaÓasahassÈni pesethÈ”ti. Te dhÊtu sÈsanaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Na pahiÓissÈmÊti (SÊ) 2. MÈ maddatu (SÊ) 3. Ettakesu ÔhÈnesu (Ka) 
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sutvÈ “kiÑkÈraÓÈ”ti apucchitvÈva pahiÓiÑsu. UttarÈ te kahÈpaÓe gaÓhitvÈ 
tasmiÑ nagare SirimÈ nÈma gaÓikÈ atthi, taÑ pakkosÈpetvÈ “amma Sirime 
ahaÑ imaÑ aÉÉhamÈsaÑ uposatha~gÈni adhiÔÔhahissÈmi, tvaÑ imÈni 
paÒcadasa kahÈpaÓasahassÈni gahetvÈ imaÑ aÉÉhamÈsaÑ seÔÔhiputtaÑ 
paricarÈhÊ”ti. SÈ “sÈdhu ayye”ti sampaÔicchi. Tato paÔÔhÈya seÔÔhiputto 
“ahaÑ SirimÈya saddhiÑ modissÈmÊ”ti UttarÈya aÉÉhamÈsaÑ 
uposathakammaÑ sampaÔicchi. 

 SÈ tena sampaÔicchitabhÈvaÑ ÒatvÈ divase divase pÈtova 
dÈsigaÓaparivutÈ Satthu sahatthÈ khÈdanÊyabhojanÊyaÑ saÑvidahitvÈ 
Satthari bhattakiccaÑ katvÈ vihÈraÑ gate uposatha~gÈni adhiÔÔhÈya 
pÈsÈdavaraÑ Èruyha attano sÊlÈni ÈvajjamÈnÈ nisÊdati. EvaÑ aÉÉhamÈsaÑ 
vÊtinÈmetvÈ uposathaÑ vissajjanadivase pÈtova yÈgukhajjÈkÈdÊni 
saÑvidahantÊ vicarati. TasmiÑ samaye seÔÔhiputto SirimÈya saddhiÑ 
uparipÈsÈdavaragato jÈlavÈtapÈnaÑ vivaritvÈ antaravatthuÑ olokento 
aÔÔhÈsi. UttarÈ vÈtapÈnacchiddena uddhaÑ olokesi. SeÔÔhiputto UttaraÑ 
oloketvÈ “nerayikajÈtikÈ vatÈyaÑ evaÑvidhaÑ nÈma sampattiÑ pahÈya 
ukkhalikamasimakkhitÈ hutvÈ nikkÈraÓÈ dÈsÊnaÑ antare vicaratÊ”ti sitaÑ 
akÈsi. UttarÈ tassa pamÈdabhÈvaÑ ÒatvÈ “ayaÑ bÈlo1 nÈma attano sampatti 
sabbakÈlaÑ thÈvarÈti saÒÒÊ bhavissatÊ”ti sayampi sitaÑ akÈsi. Tato sirimÈ 
“ayaÑ ceÔikÈ mayi ÔhitÈya evaÑ mama sÈmikena saddhiÑ sitaÑ karotÊ”ti 
kupitÈ vegena otari. UttarÈ tassÈ ÈgamanÈkappeneva “ayaÑ bÈlÈ 
aÉÉhamÈsamattaÑ imasmiÑ gehe vasitvÈ mayhamevetaÑ gehantisaÒÒÊ 
jÈtÈ”ti ÒatvÈ ta~khaÓaÒÒeva mettÈjhÈnaÑ samÈpajjitvÈ aÔÔhÈsi. SirimÈpi 
dÈsÊnaÑ antarena ÈgantvÈ uÄu~kaÑ gahetvÈ p|vapacanaÔÔhÈne 
pakkuthitatelassa2 p|retvÈ UttarÈya matthake ÈsiÒci, mettÈjhÈnassa 
vipphÈrena UttarÈya matthake ÈsittaÑ pakkuthitatelaÑ3 padumapatte Èsitta-
udakaÑ viya vinivattitvÈ gataÑ. 

 TasmiÑ khaÓe SirimÈya samÊpe ÔhitÈ dÈsiyo taÑ oloketvÈ “bho je4 
tvaÑ amhÈkaÑ ayyÈya hatthato m|laÑ gahetvÈ ÈgatÈ 
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 1. ImaÑ (SÊ) 2. PakkuÔÔhitatelassa (SyÈ), pakkaÔÔhitalessa (SÊ, Ka) 
 3. PakkuÔÔhitatelaÑ (SyÈ), pakkaÔÔhitatelaÑ (SÊ, Ka) 
 4. Hotu je (Ka) 
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imasmiÑ gehe vasamÈnÈ amhÈkaÑ ayyÈya sadisÈ bhavituÑ vÈyamasÊ”ti 
sammukhaÔÔhÈne1 taÑ paribhÈsiÑsu. TasmiÑ khaÓe SirimÈ attano 
ÈgantukabhÈvaÑ aÒÒÈsi. SÈ tatova gantvÈ UttarÈya pÈdesu patitvÈ “ayye 
anupadhÈretvÈ me kataÑ, khamatha mayhan”ti Èha. Amma Sirime nÈhaÑ 
tava imasmiÑ ÔhÈne khamissÈmi, ahaÑ sapitikÈ dhÊtÈ, Dasabale 
khamanteyeva khamissÈmÊti. 

 SatthÈpi kho bhikkhusaÑghaparivÈro ÈgantvÈ UttarÈya nivesane 
paÒÒattÈsane nisÊdi. SirimÈ gantvÈ Satthu pÈdesu patitvÈ “bhante mayÈ 
ayyÈya UttarÈya antare eko doso kato, tumhesu khamantesu khamissÈmÊti 
vadati, khamatha mayhaÑ BhagavÈ”ti. KhamÈmi te Sirimeti. SÈ tasmiÑ kÈle 
gantvÈ UttaraÑ khamÈpesi. TaÑdivasaÒca SirimÈ Dasabalassa 
bhattÈnumodanaÑ sutvÈ– 

   “Akkodhena jine kodhaÑ, asÈdhuÑ sÈdhunÈ jine. 
   Jine kadariyaÑ dÈnena, saccenÈ’likavÈdinan”ti2– 

GÈthÈpariyosÈne sotÈpattiphale patiÔÔhitÈ dasabalaÑ nimantetvÈ punadivase 
mahÈdÈnaÑ adÈsi. EvametaÑ vatthu samuÔÔhitaÑ. AparabhÈge pana SatthÈ 
Jetavane nisÊditvÈ upÈsikÈyo ÔhÈnantaresu Ôhapento UttaraÑ NandamÈtaraÑ 
jhÈyÊnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

SuppavÈsÈvatthu 

 263. ChaÔÔhe paÓÊtadÈyikÈnanti paÓÊtarasadÈyikÈnaÑ3 upÈsikÈnaÑ 
SuppavÈsÈ KoliyadhÊtÈ aggÈti dasseti. SÈ kira PadumuttarabuddhakÈle 
HaÑsavatiyaÑ kulagehe nibbattÈ Satthu dhammadesanaÑ suÓantÊ SatthÈraÑ 
ekaÑ upÈsikaÑ paÓÊtadÈyikÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ 
adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthesi. SÈ kappasatasahassaÑ 
devamanussesu saÑsaritvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde Koliyanagare 
khattiyakule nibbatti, SuppavÈsÈtissÈ nÈmaÑ akaÑsu. SÈ vayappattÈ ekassa 
SakyakumÈrassa gehaÑ gatÈ paÔhamadassaneyeva Satthu dhammakathaÑ 
sutvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. SammukhasammukhaÔÔhÈnato uÔÔhÈya (SÊ) 2. Khu 1. 46 piÔÔhe Dhammapade. 
 3. PaÓÊtassa dÈyikÈnaÑ (Ka) 
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sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi. SÈ aparabhÈge SÊvaliÑ nÈma dÈrakaÑ vijÈyi. Tassa 
vatthu heÔÔhÈ vitthÈritameva. 

 SÈ ekasmiÑ samaye Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa 
nÈnaggarasapaÓÊtabhojanaÑ adÈsi. SatthÈ katabhattakicco anumodanaÑ 
karonto SuppavÈsÈya imaÑ dhammaÑ desesi “bhojanaÑ SuppavÈse dentÊ 
ariyasÈvikÈ paÔiggÈhakÈnaÑ paÒca ÔhÈnÈni deti. ŒyuÑ deti, vaÓÓaÑ deti, 
sukhaÑ deti, balaÑ deti, paÔibhÈnaÑ deti. ŒyuÑ kho pana datvÈ Èyussa 
bhÈginÊ hoti dibbassa vÈ mÈnusassa vÈ -pa- paÔibhÈnaÑ datvÈ paÔibhÈnassa 
bhÈginÊ hoti dibbassa vÈ mÈnusassa vÈ”ti. EvametaÑ vatthu samuÔÔhitaÑ. 
Atha aparabhÈge SatthÈ Jetavane nisÊditvÈ upÈsikÈyo ÔhÈnantaresu Ôhapento 
SuppavÈsaÑ KoliyadhÊtaraÑ paÓÊtadÈyikÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

SuppiyÈvatthu 

 264. Sattame gilÈnupaÔÔhÈkÊnanti gilÈnupaÔÔhÈkÊnaÑ upÈsikÈnaÑ 
SuppiyÈ upÈsikÈ aggÈti dasseti. AyaÑ kira PadumuttarabuddhakÈle 
HaÑsavatiyaÑ kulagehe nibbattÈ aparabhÈge Satthu dhammadesanaÑ 
suÓantÊ SatthÈraÑ ekaÑ upÈsikaÑ gilÈnupaÔÔhÈkÊnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ 
disvÈ adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthesi. SÈ 
kappasatasahassaÑ devamanussesu saÑsaritvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde 
BÈrÈÓasiyaÑ kulagehe nibbatti, SuppiyÈtissÈ nÈmaÑ akaÑsu. AparabhÈge 
SatthÈ bhikkhusaÑghaparivÈro BÈrÈÓasiÑ agamÈsi. SÈ TathÈgatassa 
paÔhamadassaneyeva dhammaÑ sutvÈ sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi. 

 AthekadivasaÑ dhammassavanatthÈya vihÈraÑ gatÈ vihÈracÈrikaÑ 
caramÈnÈ ekaÑ bhikkhuÑ gilÈnaÑ disvÈ abhivÈdetvÈ paÔisanthÈraÑ katvÈ 
“ayyassa kiÑ laddhuÑ vaÔÔatÊ”ti pucchi. RasaÑ1 laddhuÑ vaÔÔati upÈsiketi. 
“Hotu bhante, ahaÑ pahiÓissÈmÊ”ti theraÑ abhivÈdetvÈ antonagaraÑ gantvÈ 
punadivase pavattamaÑsatthÈya dÈsiÑ antarÈpaÓaÑ pesesi. SÈ sakalanagare 
pavattamaÑsaÑ alabhitvÈ aladdhabhÈvaÑ kathesi. UpÈsikÈ cintesi “ahaÑ 
ayyassa rasaÑ pahiÓissÈmÊti vatvÈ sace na 
______________________________________________________________ 
 1. MaÑsaÑ (Ka) 
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pesessÈmi, ayyo aÒÒatopi alabhanto kilamissati, yaÑkiÒci katvÈ pesetuÑ 
vaÔÔatÊ”ti gabbhaÑ pavisitvÈ |rumaÑsaÑ chinditvÈ dÈsiyÈ adÈsi “idaÑ 
maÑsaÑ gahetvÈ sambhÈrehi yojetvÈ rasaÑ katvÈ vihÈraÑ netvÈ ayyassa 
dehi. So ce maÑ pucchati, gilÈnÈti vadehÊ”ti. SÈ tathÈ akÈsi. 

 SatthÈ taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ punadivase bhikkhÈcÈravelÈya 
bhikkhusaÑghaparivuto upÈsikÈya gehaÑ agamÈsi. SÈ TathÈgatassa 
ÈgatabhÈvaÑ sutvÈ sÈmikaÑ Èmantesi “ayyaputta ahaÑ Satthu santikaÑ 
gantuÑ na sakkomi, gaccha tvaÑ SatthÈraÑ antogehaÑ pavesetvÈ 
nisÊdÈpehÊ”ti. So tathÈ akÈsi. SatthÈ “kahaÑ SuppiyÈ”ti pucchi1. GilÈnÈ 
bhanteti. Pakkosatha nanti. Atha te gantvÈ “SatthÈ taÑ pakkosatÊ”ti ÈhaÑsu. 
SÈ cintesi “sabbalokassa hitÈnukampako SatthÈ na imaÑ2 kÈraÓaÑ adisvÈ 
pakkosÈpessatÊ”ti sahasÈ maÒcamhÈ vuÔÔhÈsi. AthassÈ BuddhÈnubhÈvena 
taÑkhaÓaÑyeva vaÓo ruhitvÈ succhavi3 ahosi sesaÔÔhÈnato atirekataraÑ 
vippasannavaÓÓo. TasmiÑ khaÓe upÈsikÈ sitaÑ katvÈ DasabalaÑ 
paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. SatthÈ “imissÈ upÈsikÈya kiÑ 
aphÈsukan”ti pucchi. SÈ attanÈ katakÈraÓaÑ sabbaÑ kathesi. SatthÈ 
katabhattakicco vihÈraÑ gantvÈ bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtÈpetvÈ taÑ 
bhikkhuÑ anekapariyÈyena vigarahitvÈ sikkhÈpadaÑ4 paÒÒapesi. EvametaÑ 
vatthu samuÔÔhitaÑ. AparabhÈge SatthÈ Jetavane nisinno upÈsikÈyo 
ÔhÈnantaresu Ôhapento SuppiyaÑ upÈsikaÑ gilÈnupaÔÔhÈkÊnaÑ aggaÔÔhÈne 
ÔhapesÊti. 
 

KÈtiyÈnÊvatthu 

 265. AÔÔhame aveccappasannÈnanti adhigatena5 acalappasÈdena 
samannÈgatÈnaÑ upÈsikÈnaÑ KÈtiyÈnÊ aggÈti dasseti. SÈ kira 
PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatiyaÑ kulagehe nibbattÈ SatthÈraÑ ekaÑ 
upÈsikaÑ aveccappasannÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ 
adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthesi. SÈ kappasatasahassaÑ 
devamanussesu 
______________________________________________________________ 
 1. Œha (Ka) 2. Na maÑ (Ka) 3. Sacchavi (SÊ)  
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saÑsaritvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde Kuraragharanagare1 nibbatti, 
KÈtiyÈnÊtissÈ nÈmaÑ akaÑsu. 

 SÈ aparabhÈge vayappattÈ KuraragharikÈya2 KÈÄiyÈ sahÈyikÈ daÄhamittÈ 
ahosi. YadÈ pana KuÔikaÓÓasoÓatthero “Dasabalassa kathitaniyÈmena 
mayhampi dhammaÑ kathehÊ”ti mÈtarÈ yÈcito rattibhÈge antonagare 
ala~katadhammÈsane nisÊditvÈ mÈtaraÑ kÈyasakkhiÑ katvÈ 
dhammadesanaÑ Èrabhi, tadÈ ayaÑ KÈtiyÈnÊ upÈsikÈ KÈÄiyÈ saddhiÑ gantvÈ 
parisapariyante dhammaÑ suÓantÊ aÔÔhÈsi. TasmiÑ samaye paÒcamattÈni3 
corasatÈni antonagare divÈ katasaÒÒÈya koÔito paÔÔhÈya umma~gaÑ4 
khanitvÈ imissÈ KÈtiyÈniyÈ gharaÑ sampÈpuÓiÑsu. TesaÑ corajeÔÔhako tehi 
saddhiÑ apavisitvÈ “kiÑ nu kho ayaÑ parisÈ sannipatitÈ”ti 
vÊmaÑsanatthÈya SoÓattherassa dhammakathanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ 
parisapariyante tiÔÔhamÈno imissÈ KÈtiyÈniyÈ piÔÔhipasse aÔÔhÈsi. 

 TasmiÑ samaye KÈtiyÈnÊ dÈsiÑ Èmantesi “gaccha je, gehaÑ pavisitvÈ 
dÊpatelaÑ Èhara, 5mayaÑ dÊpe jÈletvÈ dhammaÑ sossÈmÈ”ti5. SÈ gharaÑ 
gantvÈ umma~ge core disvÈ dÊpatelaÑ agaÓhitvÈva ÈgantvÈ attano ayyÈya 
Èrocesi “ayye gehe corÈ umma~gaÑ khanantÊ”ti. TaÑ sutvÈ corajeÔÔhako 
cintesi “sacÈyaÑ imissÈ kathaÑ gaÓhitvÈ gehaÑ gamissati, ettheva naÑ 
asinÈ dvedhÈ chindissÈmi. Sace pana gahitanimitteneva dhammaÑ suÓissati, 
corehi gahitabhaÓÉakampi puna dÈpessÈmÊ”ti. KÈtiyÈnÊpi kho dÈsiyÈ kathaÑ 
sutvÈ “amma mÈ saddaÑ kari, corÈ nÈma harantÈ attanÈ diÔÔhameva 
harissanti, ahaÑ pana ajja dullabhassavanaÑ6 suÓÈmi, mÈ dhammassa 
antarÈyaÑ karohÊ”ti Èha. CorajeÔÔhako tassÈ vacanaÑ sutvÈ cintesi “iminÈ 
ajjhÈsayena7 ÔhitÈya nÈma gehe bhaÓÉaÑ harantehi amhehi mahÈpathavÊ 
pavisitabbÈ bhaveyyÈ”ti. So tÈvadeva gantvÈ corehi gahitabhaÓÉaÑ 
chaÉÉÈpetvÈ corehi saddhiÑ ÈgantvÈ dhammaÑ suÓanto 
______________________________________________________________ 
 1. Kulagehe (Ka) 2. KulagharikÈya (Ka) 
 3. NavamattÈni (SÊ, SyÈ) 4. UmmaggaÑ (SÊ) 
 5-5. Mayampi dÊpe jÈlÈpessÈma, sahÈyikÈya KÈÄiyÈ kusalakamme bhÈgaÑ 
 gaÓhissÈmÈti (SÊ) 
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parisapariyante aÔÔhÈsi. KÈtiyÈnÊpi upÈsikÈ therassa desanÈpariyosÈne 
sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi. 

 Atha aruÓe uggate corajeÔÔhako gantvÈ upÈsikÈya pÈdesu patitvÈ “ayye 
sabbesaÑyeva no khamÈhÊ”ti Èha. KiÑ pana tumhehi mayhaÑ katanti. So 
sabbaÑ attanÈ katadosaÑ Èrocesi. Tena hi tÈtÈ khamÈmi tumhÈkanti. Ayye 
amhÈkaÑ evaÑ khamitaÑ nÈma na hoti, tumhÈkaÑ pana puttattherassa 
santike sabbesaÑ yeva no pabbajjaÑ dÈpehÊti. SÈ sabbepi te gahetvÈ 
KuÔikaÓÓasoÓattherassa santike pabbÈjesi. Tepi kho corÈ therassa santike 
pabbajitÈ sabbeva arahattaÑ pÈpuÓiÑsu. EvametaÑ vatthu samuÔÔhitaÑ. 
AparabhÈge SatthÈ Jetavane viharanto upÈsikÈyo ÔhÈnantaresu Ôhapento 
KÈtiyÈniÑ upÈsikaÑ aveccappasannÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

NakulamÈtÈvatthu 

 266. Navame vissÈsikÈnanti vissÈsakathaÑ kathentÊnaÑ upÈsikÈnaÑ 
NakulamÈtÈ gahapatÈnÊ aggÈti dasseti. YaÑ panettha vattabbaÑ, taÑ 
sabbaÑ heÔÔhÈ upÈsakapÈÄiyaÑ vuttameva. KevalaÑ idha NakulamÈtaraÑ 
dhuraÑ katvÈ veditabbanti. 
 

KÈÄÊkuraragharikÈvatthu 

 267. Dasame anussavappasannÈnanti anussaveneva uppannena 
pasÈdena1 samannÈgatÈnaÑ upÈsikÈnaÑ antare KÈÄÊ upÈsikÈ KuraragharikÈ2 
aggÈti dasseti. SÈ kira PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatiyaÑ 
Kuraragharanagare3 nibbattÈ Satthu dhammakathaÑ suÓantÊ SatthÈraÑ ekaÑ 
upÈsikaÑ anussavappasannÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ 
adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthesi. SÈ kappasatasahassaÑ 
devamanussesu saÑsaritvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahanagare 
kulagehe nibbatti, KÈÄÊtissÈ nÈmaÑ akaÑsu. 
______________________________________________________________ 
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 SÈ vayappattÈ Kuraragharanagare kulagehaÑ gatÈ. AthassÈ saÑvÈsena 
gabbho patiÔÔhahi. SÈ paripuÓÓagabbhÈ “paresaÑ gehe gabbhavuÔÔhÈnaÑ 
nÈma appatir|pan”ti attano kulanagarameva ÈgantvÈ rattibhÈgasamanantare 
attano pÈsÈdassa upari ÈkÈse ÔhitÈnaÑ SÈtÈgirahemavatÈnaÑ ratanattayassa 
vaÓÓaÑ kathentÈnaÑ kathaÑ sutvÈ anussavikappasÈdaÑ1 uppÈdetvÈ Satthu 
adassaneneva sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi, aparabhÈge panassÈ 
gabbhavuÔÔhÈnaÑ ahosÊti sabbaÑ vatthu heÔÔhÈ vitthÈritameva. AparabhÈge 
pana SatthÈ Jetavane bhikkhusaÑghamajjhe nisÊditvÈ upÈsikÈyo 
ÔhÈnantaresu Ôhapento imaÑ upÈsikaÑ anussavappasannÈnaÑ aggaÔÔhÈne 
ÔhapesÊti. 
 

DasasuttaparimÈÓÈya upÈsikÈpÈÄiyÈ vaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

EttÈvatÈ ca Manorathap|raÓiyÈ A~guttaranikÈyaÔÔhakathÈya 
 

SabbÈpi etadaggapÈÄivaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
15. AÔÔhÈnapÈÄi    1. PaÔhamavaggavaÓÓanÈ 

 268. AÔÔhÈnapÈÄiyÈ aÔÔhÈnanti hetupaÔikkhepo. AnavakÈsoti 
paccayapaÔikkhepo. Ubhayenapi kÈraÓameva paÔikkhipati. KÈraÓaÒhi 
tadÈyattavuttitÈya attano phalassa ÔhÈnanti ca avakÈsoti ca vuccati. Yanti 
yena kÈraÓena. DiÔÔhisampannoti maggadiÔÔhiyÈ sampanno sotÈpanno 
ariyasÈvako. Tassa hi diÔÔhisampanno itipi, dassanasampanno itipi, Ègato 
imaÑ saddhammaÑ itipi, passati imaÑ saddhammaÑ itipi, sekkhena ÒÈÓena 
samannÈgato itipi, sekkhÈya vijjÈya samannÈgato itipi, 
dhammasotasamÈpanno itipi, ariyo nibbedhikapaÒÒo itipi, amatadvÈraÑ 
Èhacca tiÔÔhati itipÊti bah|ni nÈmÈni honti. KaÒci sa~khÈranti 
catubh|makesu sa~khatasa~khÈresu2 kaÒci ekaÑ sa~khÈrampi. Niccato 
upagaccheyyÈti niccoti gaÓheyya. NetaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊti etaÑ kÈraÓaÑ 
natthi na upalabbhati. YaÑ puthujjanoti yena kÈraÓena puthujjano. 
®hÈnametaÑ vijjatÊ”ti etaÑ kÈraÓaÑ atthi. SassatadiÔÔhiyÈ hi so 
tebh|makesu sa~khatasa~khÈresu2 kaÒci sa~khÈraÑ niccato gaÓheyyÈti 
attho. 
______________________________________________________________ 
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Catutthabh|makasa~khÈrÈ pana tejussadattÈ divasaÑsantatto ayoguÄo viya 
makkhikÈnaÑ, diÔÔhiyÈ vÈ aÒÒesaÑ vÈ akusalÈnaÑ ÈrammaÓaÑ na honti. 
IminÈ nayena kaÒci sa~khÈraÑ sukhatoti-ÈdÊsupi attho veditabbo. 
 
 269. Sukhato upagaccheyyÈti “ekantasukhÊ attÈ hoti arogo 
parammaraÓÈ”ti1 evaÑ attadiÔÔhivasena sukhato gÈhaÑ sandhÈyetaÑ 
vuttaÑ. DiÔÔhivippayuttacittena pana ariyasÈvako pariÄÈhÈbhibh|to 
pariÄÈhav|pasamatthaÑ mattahatthiparittÈsito viya cokkhabrÈhmaÓo g|thaÑ 
kaÒci sa~khÈraÑ sukhato upagacchati. 
 
 270. AttavÈre kasiÓÈdipaÓÓattisa~gahatthaÑ “sa~khÈran”ti avatvÈ kaÒci 
dhammanti vuttaÑ. IdhÈpi ariyasÈvakassa catubh|makavasena paricchedo 
veditabbo, puthujjanassa tebh|makavasena. SabbavÈresu vÈ 
ariyasÈvakassÈpi tebh|makavaseneva paricchedo vaÔÔati. YaÑ yaÑ hi2 
puthujjano gaÓhÈti, tato tato ariyasÈvako gÈhaÑ viniveÔheti. Puthujjano hi 
yaÑ yaÑ niccaÑ sukhaÑ attÈti gaÓhÈti, taÑ taÑ ariyasÈvako aniccaÑ 
dukkhaÑ anattÈti gaÓhanto taÑ gÈhaÑ viniveÔheti3. Iti imasmiÑ suttattaye4 
puthujjanattaggÈhaviniveÔhanaÑ nÈma kathitaÑ. 
 
 271. MÈtaranti-ÈdÊsu janikÈva mÈtÈ, janakova pitÈ, manussabh|tova 
khÊÓÈsavo arahÈti adhippeto. KiÑ pana ariyasÈvako aÒÒaÑ jÊvitÈ 
voropeyyÈti? Etampi aÔÔhÈnaÑ. Sacepi bhavantaragataÑ ariyasÈvakaÑ 
attano ariyasÈvakabhÈvaÑ ajÈnantampi koci evaÑ vadeyya “imaÑ 
kunthakipillikaÑ jÊvitÈ voropetvÈ sakalacakkavÈÄagabbhe cakkavattirajjaÑ 
paÔipajjÈhÊ”ti, neva so taÑ jÊvitÈ voropeyya. AthÈpi naÑ evaÑ vadeyyuÑ 
“sace imaÑ na ghÈtessasi5, sÊsaÑ te chindissÈmÈ”ti. SÊsamevassa 
chindeyyuÑ, na ca so taÑ ghÈteyya. PuthujjanabhÈvassa pana 
mahÈsÈvajjabhÈvadassanatthaÑ ariyasÈvakassa ca baladÊpanatthametaÑ 
vutthaÑ, ayaÑ hettha adhippÈyo–sÈvajjo puthujjanabhÈvo, yatra hi nÈma 
puthujjano mÈtughÈtÈdÊnipi ÈnantariyÈni karissati. MahÈbalo ca ariyasÈvako, 
yo6 etÈni kammÈni na karotÊti. 
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 274. PaduÔÔhacittoti1 vadhakacittena paduÔÔhacitto. LohitaÑ 
uppÈdeyyÈti jÊvamÈnakasarÊre khuddakamakkhikÈya pivanamattampi 
lohitaÑ uppÈdeyya. 
 
 275. SaÑghaÑ bhindeyyÈti samÈnasaÑvÈsakaÑ samÈnasÊmÈya ÔhitaÑ 
paÒcahi kÈraÓehi2 saÑghaÑ bhindeyya. Vuttampi cetaÑ “paÒcahupÈli 
ÈkÈrehi saÑgho bhijjati kammena uddesena voharanto anussÈvanena 
salÈkaggÈhenÈ”ti3. 

 Tattha kammenÈti apalokanÈdÊsu cat|su kammesu aÒÒatarena 
kammena. UddesenÈti paÒcasu pÈtimokkhuddesesu aÒÒatarena uddesena. 
Voharantoti kathayanto, tÈhi tÈhi uppatÊhi4 adhammaÑ dhammoti-ÈdÊni 
aÔÔhÈrasa bhedakaravatth|ni dÊpento. AnussÈvanenÈti “nanu tumhe jÈnÈtha 
mayhaÑ uccÈkulÈ pabbajitabhÈvaÑ bahussutabhÈvaÒca, mÈdiso nÈma 
uddhammaÑ ubbinayaÑ Satthu sÈsanaÑ gÈheyyÈti5 cittampi uppÈdetuÑ na 
tumhÈkaÑ yuttaÑ, kiÑ mayhaÑ avÊci nÊluppalavanaÑ viya sÊtalÈ, kiÑ ahaÑ 
apÈyato na bhÈyÈmÊ”ti-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, vohÈrÈnussÈvana-
salÈkaggÈhÈ pana pubbabhÈgÈ. AÔÔhÈrasavatthudÊpanavasena hi voharantena 
tattha rucijananatthaÑ anussÈvetvÈ salÈkÈya gahitÈyapi abhinnova hoti 
saÑgho. YadÈ pana evaÑ cattÈro vÈ atirekÈ vÈ salÈkaÑ gahetvÈ 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. 
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 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 
mahÈcetiyappamÈÓehipi kaÒcanath|pehi p|retvÈpi sakalacakkavÈÄaÑ 
p|retvÈ nisinnassa bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ datvÈpi Buddhassa 
Bhagavato saÑghÈÔikaÓÓaÑ amuÒcanto vicaritvÈpi kÈyassa bhedÈ 
nirayameva upapajjati. Yo pana sayaÑ manusso tiracchÈnabh|taÑ mÈtaraÑ 
vÈ pitaraÑ vÈ, sayaÑ vÈ tiracchÈnabh|to manussabh|taÑ, 
tiracchÈnabh|toyeva vÈ tiracchÈnabh|taÑ jÊvitÈ voropeti, tassa kammaÑ 
ÈnantariyaÑ na hoti, bhÈriyaÑ pana hoti, ÈnantariyaÑ Èhacceva tiÔÔhati. 
ManussajÈtikÈnaÑva pana vasena ayaÑ paÒho kathito. 

 Tattha eÄakacatukkaÑ sa~gÈmacatukkaÑ coracatukkaÒca kathetabbaÑ. 
EÄakaÑ mÈressÈmÊti abhisandhinÈpi hi eÄakaÔÔhÈne ÔhitaÑ manusso 
manussabh|taÑ mÈtaraÑ vÈ pitaraÑ vÈ mÈrento ÈnantariyaÑ phusati. 
EÄakÈbhisandhinÈ mÈtÈpiti-abhisandhinÈ vÈ eÄakaÑ mÈrento ÈnantariyaÑ na 
phusati, mÈtÈpiti-abhisandhinÈ mÈtÈpitaro mÈrento phusateva. Esa nayo 
itarasmimpi catukkadvaye. YathÈ ca mÈtÈpit|su, evaÑ arahantepi etÈni 
catukkÈni veditabbÈni. Manussa-arahantameva ca mÈretvÈ ÈnantariyaÑ 
phusati, na yakkhabh|taÑ. KammaÑ pana bhÈriyaÑ, Ènantariyasadisameva. 
Manussa-arahantassa ca puthujjanakÈleyeva satthappahÈre vÈ vise vÈ 
dinnepi yadi so arahattaÑ patvÈ teneva marati, arahantaghÈtako hotiyeva. 
YaÑ pana puthujjanakÈle dinnaÑ dÈnaÑ arahattaÑ patvÈ paribhuÒjati, 
puthujjanasseva taÑ dinnaÑ hoti. Sesa-ariyapuggale mÈrentassa 
ÈnantariyaÑ natthi, kammaÑ pana bhÈriyaÑ, Ènantariyasadisameva. 

 LohituppÈde TathÈgatassa abhejjakÈyatÈya par|pakkamena 
cammacchedaÑ katvÈ lohitapaggharaÓaÑ nÈma natthi, sarÊrassa pana 
antoyeva ekasmiÑ ÔhÈne lohitaÑ samosarati. Devadattena paviddhasilato 
bhijjitvÈ gatÈ sakalikÈpi1 TathÈgatassa pÈdantaÑ pahari, pharasunÈ pahaÔo 
viya pÈdo antolohitoyeva ahosi. TathÈ karontassa ÈnantariyaÑ hoti. JÊvako 
pana TathÈgatassa 
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ruciyÈ satthakena cammaÑ chinditvÈ tamhÈ ÔhÈnÈ duÔÔhalohitaÑ nÊharitvÈ 
phÈsukamakÈsi. TathÈ karontassa puÒÒakammameva hoti. 

 Atha ye parinibbute TathÈgate cetiyaÑ bhindanti, bodhiÑ chindanti, 
dhÈtumhi upakkamanti, tesaÑ kiÑ hotÊti? BhÈriyaÑ kammaÑ hoti 
ÈnantariyasadisaÑ. SadhÈtukaÑ pana th|paÑ vÈ paÔimaÑ vÈ bÈdhayamÈnaÑ 
bodhisÈkhaÑ chindituÑ vaÔÔati. Sacepi tattha nilÊnÈ sakuÓÈ cetiye vaccaÑ 
pÈtenti, chindituÑ vaÔÔatiyeva. 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 bodhi. Œsanagharepi eseva nayo. YasmiÑ pana Èsanaghare dhÈtu 
nihitÈ hoti, tassa rakkhaÓatthÈya bodhisÈkhaÑ chindituÑ vaÔÔati. 
BodhijagganatthaÑ ojÈharaÓasÈkhaÑ vÈ p|tisÈkhaÑ vÈ1 chindituÑ 
vaÔÔatiyeva, sarÊrapaÔijaggane viya puÒÒampi hoti. 

 SaÑghabhedepi sÊmaÔÔhakasaÑghe asannipatite visuÑ parisaÑ gahetvÈ 
katavohÈrÈnussÈvanasalÈkaggÈhassa kammaÑ vÈ karontassa uddesaÑ vÈ 
uddisantassa bhedo ca hoti ÈnantariyakammaÒca. SamaggasaÒÒÈya pana 
vaÔÔatÊti saÒÒÈya vÈ karontassa bhedova hoti, na ÈnantariyakammaÑ. TathÈ 
navato |naparisÈya. Sabbantimena paricchedena navannaÑ jÈnÈnaÑ yo 
saÑghaÑ bhindati, tassa ÈnantariyakammaÑ hoti. Tassa anuvattakÈnaÑ 
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 Satthu sÈsanaÑ, imaÑ gaÓhatha, imaÑ rocethÈ’ti. EvaÑ kho 
UpÈli saÑgharÈji ceva hoti saÑghabhedo ca. NavannaÑ vÈ UpÈli 
atirekanavannaÑ vÈ saÑgharÈji ceva hoti saÑghabhedo cÈ”ti2. Etesu ca 
pana paÒcasu saÑghabhedo vacÊkammaÑ, sesÈni kÈyakammÈnÊti evaÑ 
kammato viÒÒÈtabbo vinicchayo. 
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 DvÈratoti sabbÈneva cetÈni kÈyadvÈratopi vacÊdvÈratopi samuÔÔhahanti. 
PurimÈni panettha cattÈri ÈÓattikavijjÈmayappayogavasena vacÊdvÈrato 
samuÔÔhahitvÈpi kÈyadvÈrameva p|renti, saÑghabhedo hatthamuddhÈya 
bhedaÑ karontassa kÈyadvÈrato samuÔÔhahitvÈpi vacÊdvÈrameva p|retÊti 
evamettha dvÈratopi viÒÒÈtabbo vinicchayo. 

 KappaÔÔhitiyatoti saÑghabhedoyeva cettha kappaÔÔhitiyo. SaÓÔhahante hi 
kappe vÈ kappavemajjhe vÈ saÑghabhedaÑ katvÈ kappavinÈseyeva muccati. 
Sacepi hi “sve kappo vinassissatÊ”ti ajja saÑghabhedaÑ karoti, sveva 
muccati, ekadivasameva niraye paccati. EvaÑ karaÓaÑ1 pana natthi. SesÈni 
cattÈri kammÈni ÈnantariyÈneva honti, na kappaÔÔhitiyÈnÊti evamettha 
kappaÔÔhitiyatopi viÒÒÈtabbo vinicchayo. 

 PÈkatoti yena ca paÒcapetÈni kammÈni katÈni honti, tassa 
saÑghabhedoyeva paÔisandhivasena vipaccati, sesÈni “ahosikammaÑ nÈhosi 
kammavipÈko”ti evamÈdÊsu sa~khaÑ gacchanti. SaÑghabhedÈbhÈve 
lohituppÈdo, tadabhÈve arahantaghÈto, tadabhÈve sace pitÈ sÊlavÈ hoti, mÈtÈ 
dussÊlÈ, no vÈ tathÈ sÊlavatÊ, pitughÈto paÔisandhivasena vipaccati. Sace mÈtÈ 
sÊlavatÊ, mÈtughÈto. DvÊsupi sÊlena vÈ dussÊlena vÈ samÈnesu mÈtughÈtova 
paÔisandhivasena 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”ti2 vacanato vuttappakÈrassa 
bhikkhunova hoti, na aÒÒassa, tasmÈ asÈdhÈraÓo. Œdisaddena sabbepete 
dukkhavedanÈya sahagatÈ dosamohasampayuttÈ cÈti evamettha 
sÈdhÈraÓÈdÊhipi viÒÒÈtabbo vinicchayo. 
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 276. AÒÒaÑ satthÈranti “ayaÑ me satthÈ satthu kiccaÑ kÈtuÑ 
asamattho”ti bhavantarepi aÒÒaÑ titthakaraÑ “ayaÑ me satthÈ”ti evaÑ 
gaÓheyya, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊti attho. 
 
 277. EkissÈ lokadhÈtuyÈti dasasahassilokadhÈtuyÈ. TÊÓi hi khettÈni 
jÈtikhettaÑ ÈÓÈkhettaÑ visayakhettanti. Tattha jÈtikhettaÑ nÈma dasasahassÊ 
lokadhÈtu. SÈ hi TathÈgatassa mÈtukucchismiÑ okkamanakÈle 
nikkhamanakÈle sambodhikÈle dhammacakkappavattane 
Èyusa~khÈravossajjane parinibbÈne ca kampati. KoÔisatasahassacakkavÈÄaÑ 
pana ÈÓÈkhettaÑ nÈma. ŒÔÈnÈÔiyaparittamoraparittadhajaggaparitta-
ratanaparittÈdÊnaÑ hi ettha ÈÓÈ pavattati. Visayakhettassa pana parimÈÓaÑ 
natthi. BuddhÈnaÑ hi “yÈvatakaÑ ÒÈÓaÑ tÈvatakaÑ ÒeyyaÑ, yÈvatakaÑ 
ÒeyyaÑ tÈvatakaÑ ÒÈÓaÑ, ÒÈÓapariyantikaÑ ÒeyyaÑ, ÒeyyapariyantikaÑ 
ÒÈÓan”ti1 vacanato avisayo nÈma natthi. 

 Imesu pana tÊsu khettesu ÔhapetvÈ imaÑ cakkavÈÄaÑ aÒÒasmiÑ 
cakkavÈÄe BuddhÈ uppajjantÊti suttaÑ natthi, na uppajjantÊti pana atthi. TÊÓi 
hi piÔakÈni VinayapiÔakaÑ SuttantapiÔakaÑ AbhidhammapiÔakaÑ. Tisso 
sa~gÊtiyo MahÈkassapattherassa sa~gÊti, Yasattherassa sa~gÊti, 
Moggaliputtattherassa sa~gÊti. ImÈ tisso sa~gÊtiyo ÈruÄhe tepiÔake 
Buddhavacane imaÑ cakkavÈÄaÑ muÒcitvÈ aÒÒattha BuddhÈ uppajjantÊti 
suttaÑ natthi, na uppajjantÊti pana atthi. 

 ApubbaÑ acarimanti apure apacchÈ, ekato na uppajjanti, pure vÈ 
pacchÈ vÈ uppajjantÊti vuttaÑ hoti. Tattha Bodhipalla~ke “bodhiÑ appatvÈ 
na uÔÔhahissÈmÊ”ti nisinnakÈlato paÔÔhÈya yÈva mÈtukucchismiÑ 
paÔisandhiggahaÓaÑ, tÈva pubbeti na veditabbaÑ. Bodhisattassa hi 
paÔisandhikkhaÓe dasasahassacakkavÈÄakampaneneva khettapariggaho kato, 
etthantare aÒÒassa Buddhassa uppatti nivÈritÈva hoti. ParinibbÈnato paÔÔhÈya 
yÈva sÈsapamattÈpi 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. 
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 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, anacchariyÈ bhaveyyuÑ. EkasmiÑ hi vihÈre dvinnaÑ 
cetiyÈnampi lÈbhasakkÈrÈ uÄÈrÈ na honti, bhikkh|pi bahutÈya anacchariyÈ 
jÈtÈ, evaÑ BuddhÈpi bhaveyyuÑ. TasmÈ na uppajjanti. 

 DesanÈya ca visesÈbhÈvato. YaÑ hi satipaÔÔhÈnÈdikaÑ dhammaÑ eko 
deseti, aÒÒena uppajjitvÈpi sova dhammo desetabbo siyÈ. Tato anacchariyo 
siyÈ. EkasmiÑ pana dhammaÑ desente desanÈpi acchariyÈva hoti. 

 VivÈdabhÈvato ca. Bah|su ca Buddhesu uppannesu 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. VuttaÒhi tattha2– 

 Bhante NÈgasena bhÈsitampi hetaÑ BhagavatÈ “aÔÔhÈnametaÑ 
bhikkhave anavakÈso, yaÑ ekissÈ lokadhÈtuyÈ dve Arahanto 
SammÈsambuddhÈ apubbaÑ acarimaÑ uppajjeyyuÑ, netaÑ ÔhÈnaÑ 
vijjatÊ”ti. DesentÈ3 ca bhante NÈgasena sabbepi TathÈgatÈ sattatiÑsa 
bodhipakkhiyadhamme desenti, kathayamÈnÈ4 ca cattÈri ariyasaccÈni 
kathenti, sikkhÈpentÈ ca tÊsu sikkhÈsu sikkhÈpenti, anusÈsamÈnÈ ca 
appamÈdapaÔipattiyaÑ anusÈsanti. Yadi bhante NÈgasena sabbesampi 
TathÈgatÈnaÑ eko uddeso ekÈ kathÈ ekÈ sikkhÈ ekÈ anusiÔÔhi, kena kÈraÓena 
dve TathÈgatÈ ekakkhaÓe na uppajjanti. Ekenapi tÈva BuddhuppÈdena ayaÑ 
loko obhÈsajÈto, yadi dutiyopi Buddho bhaveyya, dvinnaÑ pabhÈya ayaÑ 
loko bhiyyoso mattÈya obhÈsajÈto bhaveyya. OvadamÈnÈ ca dve TathÈgatÈ 
sukhaÑ ovadeyyuÑ, anusÈsamÈnÈ 
______________________________________________________________ 
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ca sukhaÑ anusÈseyyuÑ. Tattha me kÈraÓaÑ desehi, 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 nÈvÈ ekapurisasandhÈraÓÊ bhaveyya, ekasmiÑ purise 
abhir|Ähe sÈ nÈvÈ samupÈdikÈ bhaveyya, atha dutiyo puriso Ègaccheyya 
tÈdiso ÈyunÈ vaÓÓena vayena pamÈÓena kisath|lena sabba~gapacca~gena, so 
taÑ nÈvaÑ abhiruheyya, api nu sÈ mahÈrÈja nÈvÈ dvinnampi dhÈreyyÈti. Na 
hi bhante, caleyya kampeyya nameyya onameyya vinameyya vikireyya 
vidhameyya viddhaÑseyya, na ÔhÈnamupagaccheyya, osÊdeyya udaketi. 
Evameva kho mahÈrÈja ayaÑ dasasahassÊ lokadhÈtu ekabuddhadhÈraÓÊ, 
ekasseva TathÈgatassa guÓaÑ dhÈreti, yadi dutiyo Buddho upajjeyya, nÈyaÑ 
dasasahassÊ lokadhÈtu dhÈreyya, caleyya -pa- na ÔhÈnamupagaccheyya. 

 YathÈ vÈ pana mahÈrÈja puriso yÈvadatthaÑ bhojanaÑ bhuÒjeyya 
chÈdentaÑ yÈva kaÓÔhamabhip|rayitvÈ, so dhÈto pÊÓito paripuÓÓo nirantaro 
tandikato anonamitadaÓÉajÈto punadeva tattakaÑ bhojanaÑ bhuÒjeyya, api 
nu 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, api nu kho taÑ 
mahÈrÈja sakaÔaÑ dvinnampi sakaÔÈnaÑ ratanaÑ dhÈreyyÈti. na hi bhante, 
nÈbhipi tassa phaleyya, arÈpi tassa bhijjeyyuÑ, nemÊpi tassa opateyyuÑ, 
akkhopi tassa bhijjeyyÈti. KiÑ nu kho mahÈrÈja atiratanabhÈrena sakaÔaÑ 
bhijjatÊti. Œma bhanteti. Evameva kho mahÈrÈja atidhammabhÈrena pathavÊ 
calatÊti. 
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 Api ca mahÈrÈja imaÑ kÈraÓaÑ BuddhabalaparidÊpanÈya osÈritaÑ. 
AÒÒampi tattha abhir|paÑ1 kÈraÓaÑ suÓohi, yena kÈraÓena dve 
SammÈsambuddhÈ ekakkhaÓe na uppajjanti. Yadi mahÈrÈja dve 
SammÈsambuddhÈ ekakkhaÓe uppajjeyyuÑ, parisÈya vivÈdo uppajjeyya, 
“tumhÈkaÑ Buddho amhÈkaÑ Buddho”ti ubhatopakkhajÈtÈ bhaveyyuÑ. 
YathÈ mahÈrÈja dvinnaÑ balavÈmaccÈnaÑ parisÈya vivÈdo uppajjati, 
“tumhÈkaÑ amacco amhÈkaÑ amacco”ti ubhatopakkhajÈtÈ honti. Evameva 
kho mahÈrÈja yadi dve SammÈsambuddhÈ ekakkhaÓe uppajjeyyuÑ, parisÈya 
vivÈdo uppajjeyya, “tumhÈkaÑ Buddho amhÈkaÑ Buddho”ti 
ubhatopakkhajÈtÈ bhaveyyuÑ. IdaÑ paÔhamaÑ kÈraÓaÑ suÓohi, yena 
kÈraÓena dve SammÈsambuddhÈ ekakkhaÓe na uppajjanti. 

 Aparampi mahÈrÈja uttariÑ kÈraÓaÑ suÓohi, yena kÈraÓena dve 
SammÈsambuddhÈ ekakkhaÓe na uppajjanti. Yadi mahÈrÈja dve 
SammÈsambuddhÈ ekakkhaÓe uppajjeyyuÑ, aggo Buddhoti yaÑ vacanaÑ, 
taÑ micchÈ bhaveyya. JeÔÔho Buddhoti -pa-. 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 mahÈrÈja kÈraÓaÑ atthato sampaÔiccha, yena kÈraÓena dve 
SammÈsambuddhÈ ekakkhaÓe na uppajjanti. 

 Apica mahÈrÈja BuddhÈnaÑ BhagavantÈnaÑ sabhÈvapakatikÈ esÈ, yaÑ 
ekoyeva Buddho loke uppajjati. KasmÈ? KÈraÓamahantattÈ 
SabbaÒÒubuddhaguÓÈnaÑ. AÒÒampi mahÈrÈja yaÑ mahantaÑ hoti, 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. BrahmÈ mahanto, so ekoyeva. TathÈgato 
ArahaÑ SammÈsambuddho mahanto, so ekoyeva. Yattha te uppajjanti, 
tattha aÒÒesaÑ okÈso na hoti. TasmÈ TathÈgato ArahaÑ SammÈsambuddho 
ekoyeva loke upajjatÊti. Sukathito bhante NÈgasena paÒho opammehi 
kÈraÓehÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
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 EkissÈ lokadhÈtuyÈti ekasmiÑ cakkavÈÄe. HeÔÔhÈ iminÈva padena dasa 
cakkavÈÄasahassÈni gahitÈni, tÈnipi ekacakkavÈÄeneva paricchindituÑ 
vaÔÔanti. BuddhÈ hi uppajjamÈnÈ imasmiÑyeva cakkavÈÄe uppajjanti, 
uppajjanaÔÔhÈne1 pana vÈrite ito aÒÒesu cakkavÈÄesu na uppajjantÊti 
vÈritameva hoti. 
 

PaÔhamavaggavaÓÓanÈ 
_____ 

 
15. AÔÔhÈnapÈÄi    2. DutiyavaggavaÓÓanÈ 

 278. ApubbaÑ acarimanti ettha cakkaratanapÈtubhÈvato pubbe pubbaÑ, 
tasseva antaradhÈnato pacchÈ carimaÑ. Tattha dvidhÈ cakkaratanassa 
antaradhÈnaÑ hoti cakkavattino kÈlakiriyÈya vÈ pabbajjÈya vÈ. 
AntaradhÈyamÈnaÒca pana taÑ kÈlakiriyato vÈ pabbajjato vÈ sattame divase 
antaradhÈyati, tato paraÑ cakkavattino pÈtubhÈvo avÈrito. 

 KasmÈ pana ekacakkavÈÄe dve cakkavattino na uppajjantÊti? 
VivÈdupacchedato acchariyabhÈvato2 cakkaratanassa mahÈnubhÈvato ca. 
DvÊsu hi uppajjantesu “amhÈkaÑ rÈjÈ mahanto, amhÈkaÑ rÈjÈ mahanto”ti 
vivÈdo uppajjeyya, “ekasmiÑ dÊpe cakkavattÊ, ekasmiÑ dÊpe cakkavattÊ”ti 
ca anacchariyo bhaveyya. Yo cÈyaÑ cakkaratanassa dvisahassadÊpa-
parivÈresu cat|su mahÈdÊpesu issariyÈnuppadÈnasamattho mahÈnubhÈvo, 
sopi parihÈyetha. Iti vivÈdupacchedato acchariyabhÈvato cakkaratanassa 
mahÈnubhÈvato ca na ekacakkavÈÄe dve uppajjanti. 
 
 279. YaÑ itthÊ ArahaÑ assa SammÈsambuddhoti ettha tiÔÔhatu tÈva 
sabbaÒÒuguÓe nibbattetvÈ lokanittharaÓasamattho BuddhabhÈvo, 
paÓidhÈnamattampi itthiyÈ na sampajjati. 

   “ManussattaÑ li~gasampatti, hetu SatthÈradassanaÑ. 
   PabbajjÈ guÓasampatti, adhikÈro ca chandatÈ. 
   AÔÔhadhammasamodhÈnÈ, abhinÊhÈro samijjhatÊ”ti3– 
______________________________________________________________ 
 1. UppannaÔÔhÈne (Ka) 2. AnacchariyabhÈvato (SyÈ, Ka) 
 3. Khu 4. 311 piÔÔhe BuddhavaÑse. 

 



 EkanipÈtaÔÔhakathÈ 363 

imÈni hi paÓidhÈnasampattikÈraÓÈni. Iti1 paÓidhÈnampi sampÈdetuÑ 
asamatthÈya2 itthiyÈ kuto BuddhabhÈvoti “aÔÔhÈnametaÑ bhikkhave 
anavakÈso yaÑ itthÊ ArahaÑ assa SammÈsambuddho”ti vuttaÑ. 
SabbÈkÈraparip|rova puÒÒussayo sabbÈkÈraparip|rameva attabhÈvaÑ 
nibbattetÊti purisova ArahaÑ hoti SammÈsambuddho, na itthÊ. 
 
 280. RÈjÈ assa cakkavattÊti-ÈdÊsupi yasmÈ itthiyÈ 
kosohitavatthaguyhatÈdÊnaÑ3 abhÈvena lakkhaÓÈni na parip|ranti, 
itthiratanÈbhÈvena sattaratanasama~gitÈ na sampajjati, sabbamanussehi ca 
adhiko attabhÈvo na hoti. TasmÈ “aÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso yaÑ 
itthÊ rÈjÈ assa cakkavattÊ”ti vuttaÑ. 
 
 281. YasmÈ ca sakkattÈdÊni tÊÓi ÔhÈnÈni uttamÈni, itthili~gaÒca hÊnaÑ, 
tasmÈ cassÈ sakkattÈdÊnipi paÔisiddhÈni. 

 Nanu ca yathÈ itthili~gaÑ, evaÑ purisali~gampi brahmaloke natthi. 
TasmÈ “yaÑ puriso brahmattaÑ kÈreyya, ÔhÈnametaÑ vijjatÊ”tipi na 
vattabbaÑ siyÈti. No na vattabbaÑ. KasmÈ? Idha purisassa tattha 
nibbattanato. Brahmattanti hi mahÈbrahmattaÑ adhippetaÑ. ItthÊ ca idha 
jhÈnaÑ bhÈvetvÈ kÈlaÑ katvÈ BrahmapÈrisajjÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati, 
na mahÈbrahmÈnaÑ. Puriso pana tattha nuppajjatÊti na vattabbo. SamÈnepi 
cettha ubhayali~gÈbhÈve purisasaÓÔhÈnÈva brahmÈno, na itthisaÓÔhÈnÈ. 
TasmÈ suvuttamevetaÑ. 

 284. KÈyaduccaritassÈti-ÈdÊsu yathÈ nimbabÊjakosÈtakibÊjÈdÊni 
madhuraÑ phalaÑ na nibbattenti, asÈtaÑ amadhurameva nibbattenti, evaÑ 
kÈyaduccaritÈdÊni madhuraÑ vipÈkaÑ na nibbattenti, amadhurameva 
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”ti4. 
______________________________________________________________ 
 1. IdaÑ (SyÈ, Ka) 2. AsamatthatÈya (SÊ) 
 3. KosohitavatthuguyhatÈdÊnaÑ (SÊ, SyÈ) 4. SaÑ 1. 229 piÔÔhe. 
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 TasmÈ “aÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso yaÑ kÈyaduccaritassÈ”ti-
Èdi vuttaÑ. 
 
 290-295. 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 sattÈ arahattaÑ na pÈpuÓanti, tÈva sabbepi 
sattÈ pubbe upacitacetanÈya sama~gitÈya cetanÈsama~ginoti vuccanti. EsÈ 
cetanÈsama~gitÈ.)1 YÈva arahattaÑ na pÈpuÓanti, tÈva sabbepi sattÈ pubbe 
upacitaÑ vipÈkÈrahaÑ kammaÑ sandhÈya “kammasama~gino”ti vuccanti. 
EsÈ kammasama~gitÈ. VipÈkasama~gitÈ vipÈkakkhaÓeyeva veditabbÈ. YÈva 
pana sattÈ arahattaÑ na pÈpuÓanti, tÈva tesaÑ tato tato cavitvÈ niraye tÈva 
uppajjamÈnÈnaÑ aggijÈlÈlohakumbhi-ÈdÊhi upaÔÔhÈnÈkÈrehi nirayo, 
gabbhaseyyakattaÑ ÈpajjamÈnÈnaÑ mÈtukucchi, devesu uppajjamÈnÈnaÑ 
kapparukkhavimÈnÈdÊhi upaÔÔhÈnÈkÈrehi devalokoti evaÑ upapattinimittaÑ 
upaÔÔhÈti. Iti nesaÑ iminÈ upapattinimitta-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 upaÔÔhÈtiyeva. 

 TatridaÑ vatthu–SoÓagiripÈde kira AcelavihÈre2 SoÓatthero nÈma eko 
dhammakathiko. Tassa pitÈ SunakhavÈjiko nÈma ahosi, thero taÑ 
paÔibÈhantopi saÑvare ÔhapetuÑ asakkonto “mÈ nassi varÈko”ti3 
mahallakakÈle akÈmakaÑ naÑ pabbÈjesi. Tassa gilÈnaseyyÈya nipannassa 
nirayo upaÔÔhÈsi. SoÓagiripÈdato 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 “kathaÒhi nÈma mÈdisassa pitÈ niraye 
______________________________________________________________ 
 1. (  ) etthantare pÈÔho SÊhaÄapotthake ca, Ma-®Ôha 4. 87; Abhi-®Ôha 2. 419 piÔÔhesu  

ca na dissati. 
 2. PaÒcalavihÈre (SÊ) 3. PÈpakoti (Ka) 
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nibbattissati, patiÔÔhÈssa bhavissÈmÊ”ti1 sÈmaÓerehi nÈnÈpupphÈni 
ÈharÈpetvÈ cetiya~gaÓabodhiya~gaÓesu talasantharaÓap|jaÑ2 Èsanap|jaÒca 
kÈretvÈ pitaraÑ maÒcakena cetiya~gaÓaÑ haritvÈ 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. NandanavanacittalatÈvanamissakavanaphÈrusa-
kavanavimÈnÈni ceva devanÈÔakÈni ca parivÈretvÈ ÔhitÈni viya ahesuÑ. So 
“apetha SoÓa, apetha SoÓÈ”ti theraÑ Èha. KimidaÑ mahÈtherÈti. EtÈ te 
mÈtaro ÈgacchantÊti. Thero “saggo upaÔÔhito mahÈtherassÈ”ti cintesi. EvaÑ 
upaÔÔhÈnasama~gitÈ calatÊti veditabbÈ. EtÈsu sama~gitÈsu idha 
Èy|hanacetanÈkammasama~gitÈvasena “kÈyaduccaritasama~gÊ”ti-Èdi 
vuttaÑ. 

 Tattha eke ÈcariyÈ “yasmiÑ khaÓe kammaÑ Èy|hati, tasmiÑyeva khaÓe 
tassa saggo vÈrito”ti vadanti. Apare pana “Èy|hitakammaÑ nÈma3 
vipÈkavÈraÑ labhantampi atthi alabhantampi. Tattha yadÈ kammaÑ 
vipÈkavÈraÑ labhati, tasmiÑyeva kÈle tassa saggo vÈrito”ti vadanti. SesaÑ 
sabbattha uttÈnatthamevÈti. 
 

AÔÔhÈnapÈÄivaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
16. EkadhammapÈÄi    1. PaÔhamavaggavaÓÓanÈ 

 296. EkadhammapÈÄiyaÑ ekadhammoti ekasabhÈvo. EkantanibbidÈyÈti 
ekantena vaÔÔe nibbindanatthÈya ukkaÓÔhanatthÈya. VirÈgÈyÈti vaÔÔe 
virajjanatthÈya, rÈgÈdÊnaÑ vÈ kilesÈnaÑ virajjanÈya vigamÈya. NirodhÈyÈti 
rÈgÈdÊnaÑ nirodhÈya appavattikaraÓatthÈya, vaÔÔasseva vÈ nirujjhanatthÈya. 
UpasamÈyÈti kilesav|pasamanatthÈya, abhiÒÒÈyÈti aniccÈdivasena 
lakkhaÓattayaÑ ÈropetvÈ abhijÈnanatthÈya. SambodhÈyÈti catunnaÑ 
saccÈnaÑ bujjhanatthÈya, “bodhi vuccati cat|su maggesu 
______________________________________________________________ 
 1. PatiÔÔhÈnamassa karissÈmÊti (Ka) 2. Santharap|jaÒca (SyÈ) 
 3. Œy|hanakammaÑ (SyÈ, Ka) 
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ÒÈÓan”ti1 evaÑ vuttassa vÈ catumaggaÒÈÓassa paÔivijjhanatthÈya. 
NibbÈnÈyÈti appaccayanibbÈnassa sacchikaraÓatthÈya. 

 Iti BhagavÈ imehi sattahi padehi BuddhÈnussatikammaÔÔhÈnassa vaÓÓaÑ 
kathesi. KasmÈ? MahÈjanassa ussÈhajananatthaÑ visakaÓÔakavÈÓijo viya 
attano paÓiyassa2. VisakaÓÔakavÈÓijo nÈma guÄavÈÓijo vuccati. So kira 
guÄaphÈÓitakhaÓÉasakkarÈdÊni3 sakaÔenÈdÈya paccantagÈmaÑ gantvÈ 
“visakaÓÔakaÑ gaÓhatha, visakaÓÔakaÑ gaÓhathÈ”ti ugghosesi. TaÑ sutvÈ 
gÈmikÈ “visaÑ nÈma kakkhaÄaÑ ghoraÑ. Yo naÑ khÈdati, so marati. 
KaÓÔakampi vijjhitvÈ mÈreti, ubhopete kakkhaÄÈ. Ko ettha ÈnisaÑso”ti 
gehadvÈrÈni thakesuÑ, dÈrake ca palÈpesuÑ. TaÑ disvÈ vÈÓijo 
“avohÈrakusalÈ ime gÈmikÈ, handa ne upÈyena gÈhÈpemÊ”ti “atimadhuraÑ 
gaÓhatha, atisÈduÑ gaÓhatha, guÄaÑ phÈÓitaÑ sakkaraÑ samagghaÑ 
labbhati, k|ÔamÈsak|ÔakahÈpaÓÈdÊhi vÈpi labbhatÊ”ti ugghosesi. TaÑ sutvÈ 
gÈmikÈ tuÔÔhapahaÔÔhÈ vaggavaggÈ gantvÈ bahumpi m|laÑ datvÈ 
aggahesuÑ. 

 Tattha visakaÓÔakavÈÓijassa “visakaÓÔakaÑ gaÓhathÈ”ti ugghosanaÑ 
viya Bhagavato BuddhÈnussatikammaÔÔhÈnakathanaÑ, visakaÓÔake vaÓÓaÑ 
kathetvÈ tassa gahaÓatthÈya mahÈjanassa ussÈhakaraÓaÑ viya imehi sattahi 
padehi BuddhÈnussatikammaÔÔhÈnassa vaÓÓabhaÓanena tattha mahÈjanassa 
ussÈhakaraÓaÑ. 

 Katamo ekadhammoti kathetukamyatÈpucchÈ. BuddhÈnussatÊti 
BuddhaÑ Èrabbha uppannÈ anussati, BuddhaguÓÈrammaÓÈya satiyÈ etaÑ 
adhivacanaÑ. TaÑ panetaÑ BuddhÈnussatikammaÔÔhÈnaÑ duvidhaÑ hoti 
cittasampahaÑsanatthaÒceva vipassanatthaÒca. KathaÑ? YadÈ hi 
asubhÈrammaÓesu aÒÒataraÑ4 bhÈventassa bhikkhuno cittuppÈdo 
upahaÒÒati ukkaÓÔhati nirassÈdo hoti vÊthiÑ nappaÔipajjati, k|ÔagoÓo viya 
ito cito ca vidhÈvati. TasmiÑ khaÓe esa m|lakammaÔÔhÈnaÑ pahÈya “itipi 
so BhagavÈ”ti-ÈdinÈ nayena TathÈgatassa lokiyalokuttaraguÓe anussarati. 
TassevaÑ BuddhaÑ anussarantassa cittuppÈdo pasÊdati, vinÊvaraÓo 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 7. 362; Khu 8. 231 piÔÔhesu. 2. PaÓÉitatÈya (SyÈ, Ka) 
 3. GuÄavÈÓijo khaÓÉasakkarÈdÊni (Ka) 
 4. AsubhÈrammaÓe asubhasaÒÒaÑ (SyÈ), asubhÈrammaÓe subhasaÒÒaÑ (Ka) 
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hoti. So taÑ cittaÑ evaÑ dametvÈ puna m|lakammaÔÔhÈnaÑyeva manasi 
karoti. KathaÑ? YathÈ nÈma balavÈ puriso k|ÔÈgÈrakaÓÓikatthÈya 
mahÈrukkhaÑ chindanto sÈkhÈpalÈsacchedanamatteneva1 pharasudhÈrÈya 
vipannÈya mahÈrukkhaÑ chindituÑ asakkontopi dhuranikkhepaÑ akatvÈva 
kammÈrasÈlaÑ gantvÈ tikhiÓaÑ pharasuÑ kÈrÈpetvÈ puna taÑ chindeyya. 
EvaÑsampadamidaÑ daÔÔhabbaÑ. So evaÑ BuddhÈnussativasena cittaÑ 
paridametvÈ puna m|lakammaÔÔhÈnaÑ manasikaronto asubhÈrammaÓaÑ 
paÔhamajjhÈnaÑ nibbattetvÈ jhÈna~gÈni sammasitvÈ ariyabh|miÑ okkamati. 
EvaÑ tÈva cittasampahaÑsanatthaÑ hoti. 

 YadÈ panesa BuddhÈnussatiÑ anussaritvÈ “ko ayaÑ itipi so BhagavÈti-
ÈdinÈ nayena anussari, itthÊ nu kho puriso nu kho 
devamanussamÈrabrahmÈnaÑ aÒÒataro nu kho”ti pariggaÓhanto “na aÒÒo 
koci satisampayuttaÑ pana cittameva anussarÊ”ti disvÈ “taÑ kho panetaÑ 
cittaÑ khandhato viÒÒÈÓakkhandho hoti, tena sampayuttÈ vedanÈ 
vedanÈkkhandho, tena sampayuttÈ saÒÒÈ saÒÒÈkkhandho, sahajÈtÈ 
phassÈdayo sa~khÈrakkhandhoti ime cattÈro ar|pakkhandhÈ hontÊ”ti 
ar|paÒca vavatthapetvÈ tassa nissayaÑ pariyesanto hadayavatthuÑ disvÈ 
tassa nissayÈni cattÈri mahÈbh|tÈni, tÈni upÈdÈya pavattÈni sesa-upÈdÈr|pÈni 
ca pariggahetvÈ “sabbampetaÑ r|paÑ r|pakkhandho”ti vavatthapetvÈ 
“idaÒca r|paÑ purimaÒca ar|pan”ti sa~khepato r|pÈr|paÑ, pabhedato 
paÒcakkhandhe puna “sa~khepato paÒcapete khandhÈ dukkhasaccan”ti 
dukkhasaccaÑ vavatthapetvÈ “tassa pabhÈvikÈ taÓhÈ samudayasaccaÑ, tassa 
nirodho nirodhasaccaÑ, nirodhapajÈnanÈ paÔipadÈ maggasaccan”ti evaÑ 
pubbabhÈge cattÈri ca saccÈni vavatthapetvÈ paÔipÈÔiyÈ ariyabh|miÑ 
okkamati. TadÈssa idaÑ kammaÔÔhÈnaÑ vipassanatthaÑ nÈma hoti. AyaÑ 
khoti-Èdi appanÈvÈro vuttanayeneva veditabbo. 
 
 297. DhammÈnussati-ÈdÊsupi eseva nayo. AyaÑ panettha vacanattho–
dhammaÑ Èrabbha uppannÈ anussati2 dhammÈnussati, svÈkkhÈtatÈ-
didhammaguÓÈrammaÓÈya satiyÈ etaÑ adhivacanaÑ. SaÑghaÑ Èrabbha 
uppannÈ anussati saÑghÈnussati, suppaÔipannatÈdisaÑghaguÓÈrammaÓÈya 
satiyÈ 
______________________________________________________________ 
 1. ...matteyeva (SÊ) 2. Sati (Ka) 
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etaÑ adhivacanaÑ. SÊlaÑ Èrabbha uppannÈ anussati sÊlÈnussati, 
akhaÓÉatÈdisÊlaguÓÈrammaÓÈya satiyÈ etaÑ adhivacanaÑ. CÈgaÑ Èrabbha 
uppannÈ anussati cÈgÈnussati, muttacÈgatÈdicÈgaguÓÈrammaÓÈya satiyÈ 
etaÑ adhivacanaÑ. DevatÈ Èrabbha uppannÈ anussati devatÈnussati, devatÈ 
sakkhiÔÔhÈne ÔhapetvÈ attano saddhÈdiguÓÈrammaÓÈya satiyÈ etaÑ 
adhivacanaÑ. ŒnÈpÈne Èrabbha uppannÈ sati ÈnÈpÈnassati, 
assÈsapassÈsanimittÈrammaÓÈya satiyÈ etaÑ adhivacanaÑ. MaraÓaÑ 
Èrabbha upannÈ sati maraÓassati, jÊvitindriyupacchedÈrammaÓÈya satiyÈ 
etaÑ adhivacanaÑ. KesÈdibhedaÑ r|pakÈyaÑ gatÈ, kÈye vÈ gatÈti kÈyagatÈ, 
kÈyagatÈ ca sÈ sati cÈti kÈyagatasatÊti vattabbe rassaÑ akatvÈ kÈyagatÈsatÊti 
vuttÈ. KesÈdikÈyakoÔÔhÈsanimittÈrammaÓÈya satiyÈ etaÑ adhivacanaÑ. 
UpasamaÑ Èrabbha uppannÈ anussati upasamÈnussati, 
sabbadukkh|pasamÈrammaÓÈya satiyÈ etaÑ adhivacanaÑ. Duvidho vÈ 
upasamo accant|pasamo ca khay|pasamo ca. Tattha accant|pasamo nÈma 
nibbÈnaÑ, khay|pasamo nÈma maggo. EvametaÑ duvidhampi upasamaÑ 
anussarantassa uppannÈ sati upasamÈnussatÊti ayamettha attho. Iti imesu 
dasasu kammaÔÔhÈnesu ÈnÈpÈnassati maraÓassati kÈyagatÈsatÊti imÈni tÊÓi 
vipassanatthÈneva honti, sesÈni satta cittasampahaÑsanatthÈnipi hontÊti. 
 

PaÔhamavaggavaÓÓanÈ 
_____ 

 
16. EkadhammapÈÄi    2. DutiyavaggavaÓÓanÈ 

 298. Dutiye micchÈdiÔÔhÊti dvÈsaÔÔhividhÈyapi micchÈdiÔÔhiyÈ etaÑ 
adhivacanaÑ. MicchÈdiÔÔhikassÈti tÈya diÔÔhiyÈ samannÈgatassa. 
 
 299. SammÈdiÔÔhÊti paÒcavidhÈyapi sammÈdiÔÔhiyÈ etaÑ adhivacanaÑ. 
SammÈdiÔÔhikassÈti tÈya diÔÔhiyÈ samannÈgatassa. 
 
 302. Ayoniso manasikÈroti anupÈyamanasikÈro. 
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 303. Yoniso manasikÈroti upÈyamanasikÈro. Tattha ayoniso 
manasikaroto pubbe anuppannÈ micchÈdiÔÔhi uppajjati, uppannÈ pana yÈva 
niyÈmokkamanÈ pavaÉÉhati. NiyÈme okkante vaÉÉhitÈ nÈma hoti. Yoniso 
manasikaroto pubbe anuppannÈ sammÈdiÔÔhi uppajjati, uppannÈ pana yÈva 
arahattamaggÈ pavaÉÉhati. arahattaphale patte vaÉÉhitÈ nÈma hoti. 
 
 304. MicchÈdiÔÔhiyÈ bhikkhave samannÈgatÈ sattÈti ettha ekaccÈ 
micchÈdiÔÔhi saggÈvaraÓÈ ceva hoti maggÈvaraÓÈ ca, ekaccÈ 
maggÈvaraÓÈva, na saggÈvaraÓÈ, ekaccÈ neva saggÈvaraÓÈ na maggÈvaraÓÈ. 
Tattha ahetukadiÔÔhi akiriyadiÔÔhi natthikadiÔÔhÊti ayaÑ tividhÈ saggÈvaraÓÈ 
ceva hoti maggÈvaraÓÈ ca. DasavatthukÈ antaggÈhikÈ micchÈdiÔÔhi 
maggÈvaraÓÈva hoti na saggÈvaraÓÈ. VÊsativatthukÈ sakkÈyadiÔÔhi neva 
saggÈvaraÓÈ na maggÈvaraÓÈ. IdaÑ pana vidhÈnaÑ paÔikkhipitvÈ imasmiÑ 
sutte “micchÈdiÔÔhiyÈ bhikkhave samannÈgatÈ”ti vacanato antamaso 
vÊsativatthukaÑ sakkÈyadiÔÔhiÑ upÈdÈya diÔÔhi nÈma saggaÑ upanetuÑ 
samatthÈ nÈma natthi, ekantaÑ nirayasmiÑyeva nimujjÈpetÊti vuttaÑ. YathÈ 
hi muggamÈsappamÈÓÈpi pÈsÈÓasakkharÈ udake pakkhittÈ uppilavamÈnÈ1 
nÈma natthi, ekantaÑ heÔÔhÈva pavisati, evamevaÑ antamaso sakkÈyadiÔÔhipi 
saggaÑ upanetuÑ samatthÈ nÈma natthi, ekantaÑ apÈyesuyeva 
nimujjÈpetÊti. 
 
 305. SammÈdiÔÔhiyÈ samannÈgatÈti ettha kammassakatasammÈdiÔÔhi 
jhÈnasammÈdiÔÔhi vipassanÈsammÈdiÔÔhi maggasammÈdiÔÔhi 
phalasammÈdiÔÔhÊti paÒcavidhÈ sammÈdiÔÔhi. Tattha 
kammassakatasamÈdiÔÔhi sampattibhavaÑ ÈkaÉÉhati, jhÈnasammÈdiÔÔhi 
r|pÈr|pabhave paÔisandhiÑ deti, maggasammÈdiÔÔhi vaÔÔaÑ viddhaÑseti, 
phalasammÈdiÔÔhi bhavaÑ paÔibÈhati, vipassanÈsammÈdiÔÔhi kiÑ karotÊti? 
SÈpi paÔisandhiÑ nÈkaÉÉhati. TipiÔakac|ÄÈbhayatthero panÈha “sace 
vipassanÈsammÈdiÔÔhi bhÈvitÈ diÔÔheva dhamme arahattaÑ pÈpetuÑ sakkoti, 
iccetaÑ kusalaÑ. Sace na sakkoti, satta bhave deti Èvuso”ti. EvamayaÑ 
lokiyalokuttarÈ sammÈdiÔÔhi kathitÈ. ImasmiÑ panatthe lokikÈ 
bhavanipphÈdikÈva veditabbÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. PatitÈ upari palavamÈnÈ (Ka) 
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 306. YaÒceva kÈyakammaÑ yathÈdiÔÔhi samattaÑ samÈdinnanti ettha 
yathÈdiÔÔhÊti yÈ yÈ diÔÔhi, tassÈ tassÈ anur|paÑ1. Samattanti paripuÓÓaÑ. 
SamÈdinnanti gahitaÑ. TadetaÑ yathÈdiÔÔhiyaÑ ÔhitakÈyakammaÑ, 
diÔÔhisahajÈtaÑ kÈyakammaÑ, diÔÔhÈnulomikaÑ kÈyakammanti tividhaÑ 
hoti. Tattha “pÈÓaÑ hanato adinnaÑ Èdiyato micchÈcÈraÑ carato natthi 
tatonidÈnaÑ pÈpaÑ, natthi pÈpassa Ègamo”ti yaÑ evaÑladdhikassa sato 
pÈÓÈtipÈta-adinnÈdÈnamicchÈcÈrasa~khÈtaÑ kÈyakammaÑ, idaÑ 
yathÈdiÔÔhiyaÑ ÔhitakÈyakammaÑ nÈma. “PÈÓaÑ hanato adinnaÑ Èdiyato 
micchÈcÈraÑ carato natthi tatonidÈnaÑ pÈpaÑ, natthi pÈpassa Ègamo”ti 
imÈya pana laddhiyÈ iminÈ dassanena sahajÈtaÑ kÈyakammaÑ 
diÔÔhisahajÈtaÑ kÈyakammaÑ nÈma. Tadeva pana samattaÑ samÈdinnaÑ 
gahitaÑ parÈmaÔÔhaÑ diÔÔhÈnulomikaÑ kÈyakammaÑ nÈma. 
VacÊkammÈdÊsupi eseva nayo. YathÈ panettha “pÈÓaÑ hanato adinnaÑ 
Èdiyato micchÈcÈraÑ carato natthi tatonidÈnaÑ pÈpan”ti yojanÈ katÈ, evaÑ 
vacÊkammamanokammesu “musÈ bhaÓato, pisuÓaÑ kathentassa, pharusaÑ 
kathentassa, samphaÑ palapantassa, abhijjhÈluno, byÈpannacittassa, 
micchÈdiÔÔhikassa ca sato natthi tatonidÈnaÑ pÈpan”ti yojanÈ kÈtabbÈ. 

 YÈ ca cetanÈti-ÈdÊsu diÔÔhisahajÈtÈva cetanÈ cetanÈ nÈma, 
diÔÔhisahajÈtÈva patthanÈ patthanÈ nÈma, cetanÈpatthanÈnaÑ vasena 
cittaÔÔhapanÈ2 paÓidhi nÈma, tehi pana cetanÈdÊhi3 sampayuttÈ phassÈdayo 
sa~khÈrÈ nÈma. DiÔÔhi hissa bhikkhave pÈpikÈti yasmÈ tassa puggalassa 
diÔÔhi pÈpikÈ lÈmikÈ. Nikkhittanti ropitaÑ. UpÈdiyatÊti gaÓhÈti. 
KaÔukattÈyÈti idaÑ purimasseva vevacanaÑ. 

   “VaÓÓagandharas|peto, amboyaÑ ahuvÈ pure. 
   Tameva p|jaÑ labhamÈno, kenambo kaÔukapphalo. 

   PucimandaparivÈro, ambo te dadhivÈhana. 
   M|laÑ m|lena saÑsaÔÔhaÑ, sÈkhÈ sÈkhÈ nisevare4. 
   AsÈtasannivÈsena, tenambo kaÔukapphalo”ti5– 
______________________________________________________________ 
 1. YÈ ayaÑ diÔÔhi, tassÈ anur|paÑ (SÊ) 2. CittapatthanÈ (Ka) 
 3. CetanÈdiÔÔhÊhi (Ka) 4. Nivesare (®ÊkÈ) 5. Khu 5. 48 piÔÔhe JÈtake. 
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 ŒgataÔÔhÈne viya hi idhÈpi kaÔukanti tittakaÑ veditabbaÑ. AsÈtattÈyÈti 
amadhurattÈya. 

 ImasmiÑ pana BÊj|pamasutte1 “diÔÔhÊti niyatamicchÈdiÔÔhi gahitÈ”ti 
porÈÓakattherÈ ÈhaÑsu. TaÑ pana paÔikkhipitvÈ “sabbÈnipi dvÈsaÔÔhi 
diÔÔhigatÈni gahitÈnÊ”ti vuttaÑ. Anantarasutte “pÈÓÈtipÈtÈ viramantassa 
adinnÈdÈnÈ viramantassa micchÈcÈrÈ viramantassa natthi tatonidÈnaÑ 
puÒÒan”ti-ÈdinÈ nayena yathÈdiÔÔhiyaÑ ÔhitakÈyakammÈdÊni yojetvÈ 
veditabbÈni, idha pana sammÈdiÔÔhisahajÈtÈ cittaÔÔhapanÈva patthanÈti 
veditabbÈ. SammÈdiÔÔhi panettha lokiyalokuttarÈ kathitÈ. SesaÑ sabbattha 
uttÈnatthamevÈti. 
 

DutiyavaggavaÓÓanÈ. 
_____ 

 
16. EkadhammapÈÄi    3. TatiyavaggavaÓÓanÈ 

 308. Tatiyassa paÔhame micchÈdiÔÔhikoti ayÈthÈvadiÔÔhiko. 
ViparÊtadassanoti tÈyeva micchÈdiÔÔhiyÈ viparÊtadassano. SaddhammÈ 
vuÔÔhÈpetvÈti dasakusalakammapathadhammato vuÔÔhÈpetvÈ. Asaddhamme 
patiÔÔhÈpetÊti dasa-akusalakammapathasa~khÈte asaddhamme patiÔÔhÈpeti. 
Ekapuggaloti cettha chahi satthÈrehi saddhiÑ Devadatto ca aÒÒe ca evar|pÈ 
veditabbÈ. 
 
 309. Dutiye sammÈdiÔÔhikoti yÈthÈvadiÔÔhiko. AviparÊtadassanoti tÈyeva 
sammÈdiÔÔhiyÈ aviparÊtadassano. AsaddhammÈti dasa-akusalakammapathato. 
Saddhammeti dasakusalakammapathasa~khÈte saddhamme. Ekapuggaloti 
cettha anuppanne Buddhe cakkavattÊ rÈjÈ sabbaÒÒubodhisattoti evamÈdayo 
labbhanti, uppanne Buddhe Buddho ceva BuddhasÈvakÈ ca. 
 
 310. Tatiye micchÈdiÔÔhiparamÈnÊti micchÈdiÔÔhi paramÈ etesanti 
micchÈdiÔÔhiparamÈni. PaÒca hi ÈnantariyakammÈni mahÈsÈvajjÈni nÈma, 
tehipi micchÈdiÔÔhiyeva mahÈsÈvajjatarÈti adhippÈyo. KasmÈ? TesaÑ hi 
paricchedo atthi. CattÈri hi ÈnantariyakammÈni niraye nibbattÈpentÊti 
______________________________________________________________ 
 1. BÊjopamasutte (SÊ) 
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vuttÈni. SaÑghabhedakammampi niraye kappaÔÔhitikameva hoti. 
EvametesaÑ paricchedo atthi, koÔi paÒÒÈyati, niyatamicchÈdiÔÔhiyÈ pana 
paricchedo natthi. SÈ hi vaÔÔassa m|laÑ, tÈya samannÈgatassa bhavato 
vuÔÔhÈnaÑ natthi. Ye tassa sotabbaÑ maÒÒanti, tepi vippaÔipÈdeti1. TÈya ca 
samannÈgatassa neva saggo atthi na maggo. KappavinÈse mahÈjane 
brahmaloke nibbattepi niyatamicchÈdiÔÔhiko tattha anibbattitvÈ 
piÔÔhicakkavÈÄe nibbattati. KiÑ pana piÔÔhicakkavÈÄaÑ na jhÈyatÊti? JhÈyati, 
tasmiÑ jhÈyamÈnepi esa ÈkÈse ekasmiÑ okÈse paccatiyevÈti vadanti. 
 
 311. Catutthe MakkhalÊti “mÈ khalÊ”ti vacanaÑ upÈdÈya 
evaÑladdhanÈmo titthakaro. NadÊmukheti dvinnaÑ nadÊnaÑ 
samÈgataÔÔhÈne2. DesanÈmattamevetaÑ, dvinnaÑ kandarÈnaÑ, dvinnaÑ 
udakÈnaÑ, samuddassa ca, loÓiyÈ ca, samuddassa ca nadiyÈ cÈti etesampi 
yassa kassaci samÈgataÔÔhÈnaÑ aÒÒampi tathÈr|paÑ udakaÑ. Khippanti3 
kuminaÑ. UÉÉeyyÈti oÉÉeyya4. ManussÈ hi naÄehi vÈ ucch|hi vÈ veÄ|hi vÈ 
palÈsantisalÈkÈya5 vÈ ekaÑ dve tayo vÈ kumbhe gaÓhanappamÈÓakuminaÑ 
katvÈ mukhavaÔÔiyÈ yottena bandhitvÈ nadÊmukhaÑ netvÈ dvÊsu passesu 
khÈÓuke koÔÔetvÈ yottehi tattha bandhanti, taÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ. 
TasmiÑ hi paviÔÔhassa khuddakassa macchassÈpi mokkho natthi. AnayÈyÈti 
avaÉÉhiyÈ. ByasanÈyÈti vinÈsÈya. Makkhali moghapurisoti ayaÑ Makkhali 
GosÈlo tucchapuriso. ManussakhippaÑ maÒÒe loke uppannoti mahÈjanassa 
saggamokkhagamanamagge6 tattha gamananivÈraÓatthaÑ manussakuminaÑ 
viya loke uppanno. 
 
 312. PaÒcamÈdÊsu durakkhÈte bhikkhave dhammavinayeti 
durakkhÈtadhammavinayo nÈma bÈhirakasÈsanaÑ. Tattha hi SatthÈpi 
asabbaÒÒ| hoti, dhammopi durakkhÈto, gaÓopi duppaÔipanno. Yo ca 
samÈdapetÊti yo Ècariyapuggalo samÈdapeti. YaÒca samÈdapetÊti yaÑ 
antevÈsikaÑ samÈdapeti. Yo ca samÈdapito tathattÈya paÔipajjatÊti yo 
antevÈsiko Ècariyena samÈdapito tassa vacanaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. VippaÔipÈdenti (SyÈ), vippaÔisÈrenti (Ka) 2. SamÈgamaÔÔhÈne (SyÈ, Ka) 
 3. Khipanti (SÊ, SyÈ) 4. OÉÉeyyÈti uÉÉeyya (SÊ) 
 5. SinnusalÈkÈya (SÊ) 6. Saggamokkhagamanamaggo (Ka) 
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karonto tathÈbhÈvÈya paÔipajjati. BahuÑ apuÒÒaÑ pasavantÊti samÈdapako 
hi pÈÓÈtipÈtÈdÊsu ja~ghasataÑ samÈdapento tesaÑ sabbesampi akusalena 
samakameva akusalaÑ pÈpuÓÈti. TenÈha “sabbe te bahuÑ apuÒÒaÑ 
pasavantÊ”ti. 
 
 313. SvÈkkhÈteti suÔÔhu akkhÈte sudesite. Evar|pe hi dhammavinaye 
SatthÈ ca SabbaÒÒ| hoti, dhammo ca svÈkkhÈto, gaÓo ca suppaÔipanno. 
Sabbe te bahuÑ puÒÒaÑ pasavantÊti samÈdapako hi bhikkh| piÓÉÈya 
paviÔÔhe disvÈ yÈgubhattÈdÊni samÈdapento sabbesampi dÈyakÈnaÑ kusalena 
samakaÑ kusalaÑ pÈpuÓÈti. Tena vuttaÑ “bahuÑ puÒÒaÑ pasavantÊ”ti. 
 
 314. DÈyakena mattÈ jÈnitabbÈti dÈyakapuggalena pamÈÓaÑ 
jÈnitabbaÑ, pamÈÓena dÈtabbaÑ, p|retvÈ atirekaÑ na dÈtabbaÑ. Na 
dÈtabbanti hi avatvÈ1 pamÈÓavasena thokaÑ dÈtabbanti vuttaÑ. KasmÈ? 
P|retvÈ atireke dinnepi hi atirekÈ manussasampatti vÈ dibbasampatti vÈ 
nibbÈnasampatti vÈ natthi. No paÔiggÈhakenÈti paÔiggÈhakassa pana mattaÑ 
jÈnitvÈ paÔiggahaÓakiccaÑ nÈma natthi. KasmÈ? Tassa hi mattaÑ ÒatvÈ 
p|retabbÈ2 mattapaÔiggahaÓam|likÈ appicchapaÔipadÈ nÈma natthi. 
YattakaÑ pana labhati, tattakaÑ gahetabbaÑ. AtirekaggahaÓam|laÑ hissa 
puttadÈrabharaÓaÑ3 bhavissati. 
 
 315. PaÔiggÈhakena mattÈ jÈnitabbÈti paÔiggÈhakapuggalena pamÈÓaÑ 
jÈnitabbaÑ. KathaÑ? Tena hi dÈyakassa vaso veditabbo, deyyadhammassa 
vaso veditabbo, attano thÈmo veditabbo. Yadi hi deyyadhammo bahu hoti, 
dÈyako appaÑ dÈtukÈmo, dÈyakassa vasena appaÑ gaÓhitabbaÑ. 
Deyyadhammo appo, dÈyako bahuÑ dÈtukÈmo, deyyadhammassa vasena 
appaÑ gaÓhitabbaÑ. Deyyadhammopi bahu, dÈyakopi bahuÑ dÈtukÈmo, 
attano thÈmaÑ ÒatvÈ pamÈÓeneva gaÓhitabbaÑ. EvaÑ mattaÑ ÒatvÈ 
paÔiggaÓhanto hi appicchapaÔipadaÑ p|reti. Anupannassa lÈbho uppajjati, 
uppanno lÈbho thÈvarova hoti. AppasannÈ pasÊdanti, pasannÈpi bhiyyo 
pasÈdamÈpajjanti, mahÈjanassa cakkhubh|to hoti, sÈsanaÑ ciraÔÔhitikaÑ 
karoti. 
______________________________________________________________ 
 1. DÈtabbaÑ na dÈtabbanti avatvÈ (Ka) 2. P|retvÈ (SyÈ, Ka) 
 3. PuttadÈragahaÓaÑ (SyÈ) 
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 TatrimÈni vatth|ni–RohaÓajanapade kira KuÔumbariyavihÈre eko 
daharo dubbhikkhasamaye tasmiÑ gÈme ekassa kammakÈrassa1 gehe 
bhuÒjanatthÈya kaÔacchubhattaÑ gahetvÈ gamanatthÈya ca 
kaÔacchubhattameva labhati. So ekadivasaÑ tasmiÑ gehe ekaÑ ÈgantukaÑ 
disvÈ ekameva kaÔacchubhattaÑ gaÓhi. Athassa “kena kÈraÓenÈ”ti vutte 
tamatthaÑ vatvÈ so kulaputto pasÊditvÈ “amhÈkaÑ kul|pakabhadanto 
evar|po nÈmÈ”ti rÈjadvÈre mittÈmaccÈnaÑ kathesi. Te sabbepi tassa 
appicchaguÓe pasannÈ ekadivaseneva saÔÔhi dhurabhattÈni ÔhapesuÑ. EvaÑ2 
appiccho anuppannalÈbhaÑ uppÈdeti. 

 SaddhÈtissamahÈrÈjÈpi c|ÄupaÔÔhÈkaÑ3 TissÈmaccaÑ vÊmaÑsitvÈ tena 
ekaÑ tittiraÑ pacÈpetvÈ ÈharÈpesi. Atha paribhogasamaye “aggaÑ datvÈ 
paribhuÒjissÈmÊ”ti aÔÔhakasÈlapariveÓe4 mahÈtherassa 
bhaÓÉaggÈhasÈmaÓerassa tittiramaÑsaÑ dento tasmiÑ thokaÑyeva 
paÔiggaÓhante tassa appicchaguÓe pasÊditvÈ “pasannosmi tÈta, aÔÔha te 
dhurabhattÈni demÊ”ti Èha. MahÈrÈja upajjhÈyassa demÊti. AparÈnipi aÔÔha 
demÊti. TÈni amhÈkaÑ Ècariyassa demÊti. AparÈnipi aÔÔha dammÊti. TÈni 
samÈnupajjhÈyÈnaÑ dammÊti. AparÈnipi aÔÔha dammÊti. TÈni 
bhikkhusaÑghassa dammÊti. AparÈnipi aÔÔha dammÊti. SÈmaÓero 
adhivÈsesÊti. Evamassa uppanno lÈbho thÈvaro hoti. 

 AppasannÈ pasÊdantÊti etthapi–DÊghabrÈhmaÓo kira brÈhmaÓe 
bhojento paÒca paÒca bhattasarakÈni datvÈ santappetuÑ nÈsakkhi. 
AthekadivasaÑ “samaÓÈ kira nÈma appicchÈ”ti kathaÑ sutvÈ 
vÊmaÑsanatthÈya bhattaÑ gÈhÈpetvÈ bhikkhusaÑghassa 
bhattakiccakaraÓavelÈya vihÈraÑ gantvÈ tiÑsamatte bhikkh| 
bhojanasÈlÈyaÑ bhuÒjante disvÈ ekaÑ bhattasarakaÑ gahetvÈ 
saÑghattherassa santikaÑ agamÈsi. Thero a~guliÑ cÈletvÈ thokameva 
aggahesi. Eteneva niyÈmena ekaÑ bhattasarakaÑ sabbesaÑ sampÈpuÓi. 
Tato brÈhmaÓo “saccoyeva etesaÑ samaÓÈnaÑ guÓo”ti appicchatÈya 
pasanno sahassaÑ vissajjetvÈ tasmiÑyeva vihÈre cetiyaÑ kÈresi. EvaÑ 
appasannÈ pasÊdanti. 
______________________________________________________________ 
 1. LambakaÓÓakassa (SÊ), lambakaÓÓassa (SyÈ) 
 2. EvaÑ dhammova (SyÈ), evaÑ dhammo ca (Ka) 
 3. CuÄha-upaÔÔhÈkaÑ (SÊ) 4. KanthakasÈlapariveÓe (SÊ) 
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 PasannÈ bhiyyo pasÊdantÊti ettha vatthunÈ kiccaÑ natthi. PasannÈnaÑ hi 
appicchaÑ disvÈ pasÈdo bhiyyo vaÉÉhatiyeva. 

 Majjhantikatissattherasadise pana appicche disvÈ mahÈjano appiccho 
bhavituÑ maÒÒatÊti appiccho mahÈjanassa cakkhubh|to nÈma hoti. 

 “AppicchatÈ bhikkhave saddhammassa ÔhitiyÈ asammosÈya 
anantaradhÈnÈya saÑvattatÊ”ti1 vacanato pana appiccho sÈsanaÑ 
ciraÔÔhitikaÑ karoti nÈma. 

 No dÈyakenÈti svÈkkhÈte dhammavinaye pana dÈyakassa pamÈÓaÑ 
ÒatvÈ dÈtabbakiccaÑ nÈma natthi. Yattako deyyadhammo atthi, tattakaÑ 
avattharitvÈ dÈtuÑ vaÔÔati. AvattharitvÈ dinnakÈraÓÈ hi esa 
manussasampattiÑ dibbasampattiÑ nibbÈnasampattiÑ ca avattharitvÈ 
uttaruttari paÓÊtapaÓÊtameva labhati. 
 
 316. Yo ÈraddhavÊriyo, so dukkhaÑ viharatÊti 
paÒcÈtapatappana2maruppapÈtapatanÈdiccÈnuparivattana-
ukkuÔikappadhÈnÈdÊni anuyuÒjanto diÔÔhe ceva dhamme dukkhaÑ viharati, 
tasseva bÈhirasamaye samÈdinnassa tapacaraÓassa vipÈkena niraye 
uppajjitvÈ samparÈyepi dukkhaÑ viharati. 
 
 317. Yo kusÊto, so dukkhaÑ viharatÊti ayampi diÔÔhe dhamme ceva 
samparÈye ca dukkhaÑ viharati. KathaÑ? Yassa hi pabbajitakÈlato paÔÔhÈya 
yoniso manasikÈro natthi, BuddhavacanaÑ na uggaÓhÈti, 
ÈcariyupajjhÈyavattaÑ na karoti, cetiya~gaÓabodhiya~gaÓavattaÑ na karoti. 
Janassa pana saddhÈdeyyaÑ apaccavekkhitaparibhogena paribhuÒjitvÈ 
divasaÑ seyyasukhaÑ passasukhaÑ3 anuyuÒjitvÈ pabuddhakÈle tayo vitakke 
vitakketi. So katipÈheneva bhikkhubhÈvÈ cavati. EvaÑ diÔÔhadhamme ca 
dukkhaÑ viharati. PabbajitvÈ panasamaÓadhammassa sammÈ akatattÈ ca– 

   Kuso yathÈ duggahito, hatthamevÈnukantati. 
   SÈmaÒÒaÑ dupparÈmaÔÔhaÑ, nirayÈyupakaÉÉhatÊti4. 

ApÈyasmiÑyeva paÔisandhiÑ gaÓhÈti. EvaÑ samparÈyepi dukkhaÑ viharati. 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 1. 18 piÔÔhe. 2. PaÒcatÈpatappana (SÊ) 
 3. PhassasukhaÑ (SÊ) 4. Khu 1. 57 piÔÔhe Dhammapade. 
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 318. Yo kusÊto, so sukhaÑ viharatÊti kÈlena kÈlaÑ vuttappakÈre 
tapacaraÓe kiÒci kiÒci tapacaraÓaÑ katvÈ kÈlena kÈlaÑ odÈtavatthavasano 
mÈlÈgandhavilepanadharo madhurabhojanaÑ bhuÒjanto mudukÈsu seyyÈsu 
sayanto diÔÔhe dhamme ceva sukhaÑ viharati samparÈye ca. So hi tassa 
tapacaraÓassa gÈÄhaÑ aggahitattÈ nÈtibahuÑ niraye dukkhaÑ anubhavati. 
TasmÈ samparÈye sukhaÑ viharati nÈma. 
 
 319. Yo ÈraddhavÊriyo, so sukhaÑ viharatÊti ÈraddhavÊriyo hi 
pabbajitakÈlato paÔÔhÈya vattesu parip|rakÈrÊ hoti, BuddhavacanaÑ 
uggaÓhÈti, yoniso manasikÈre kammaÑ karoti. Athassa vattap|raÓaÒceva 
uggahitabuddhavacanaÒca samaÓadhammakiriyaÒca Èvajjentassa cittaÑ 
pasÊdati. EvaÑ diÔÔheva dhamme sukhaÑ viharati. DiÔÔhadhamme pana 
arahattaÑ pÈpuÓituÑ asakkonto nibbattabhave khippÈbhiÒÒo hotÊti 
samparÈyepi sukhaÑ viharati nÈma. 
 
 320. SeyyathÈpi bhikkhave appamattakopi g|tho duggandho hotÊti 
idaÑ suttaÑ aÔÔhuppattiyaÑ vuttaÑ. Katara-aÔÔhuppattiyanti? NavakanipÈte1 
satuppÈdasutta-aÔÔhuppattiyaÑ. TathÈgato hi taÑ atthaÑ2 kathento “nava 
puggalÈ nirayato muttÈ, tiracchÈnayonito muttÈ, pettivisayato muttÈ”ti 
kathesi. Athassa etadahosi “sace kho pana me puttÈ imaÑ dhammadesanaÑ 
sutvÈ khÊÓanirayamhÈ khÊÓatiracchÈnayonikÈ khÊÓapettivisayÈ 
khÊÓÈpÈyaduggativinipÈtÈti maÒÒamÈnÈ uparimaggaphalatthÈya vÈyamituÑ 
na maÒÒeyyuÑ, tesaÑ saÑvegaÑ janessÈmÊ”ti saÑvegajananatthaÑ 
“seyyathÈpi bhikkhave”ti imaÑ suttamÈrabhi. Tattha appamattakoti 
thokamattako parittappamÈÓo, antamaso kusaggenapi gahetvÈ 
upasi~ghiyamÈno duggandhova hoti. Appamattakampi bhavaÑ na 
vaÓÓemÊti appamattakampi kÈlaÑ bhave paÔisandhiÑ na vaÓÓayÈmi. 
IdÈnissa upamaÑ dassento Èha antamaso accharÈsa~ghÈtamattampÊti. 
Sabbantimena paricchedena dve a~guliyo ekato katvÈ paharaÓamattampi 
kÈlanti vuttaÑ hoti. SesaÑ sabbattha uttÈnatthamevÈti. 
 

TatiyavaggavaÓÓanÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 3. 184 piÔÔhe. 2. SuttaÑ (SÊ) 
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16. EkadhammapÈÄi    4. CatutthavaggavaÓÓanÈ 

 322. Catutthavaggassa paÔhame JambudÊpeti jambuyÈ paÒÒÈto pÈkaÔo 
dÊpoti JambudÊpo. Imassa kira dÊpassa saÒÒÈÓabh|tÈ1 yojanasatubbedhÈ 
paÓÓÈsayojanasÈkhÈ paÒcadasayojanÈvaÔÔakkhandhÈ Himavantapabbate jÈtÈ 
kappaÔÔhÈyinÊ mahÈjamb| nÈma atthi, tÈya ayaÑ dÊpo JambudÊpoti vuccati. 
YathÈ ca imasmiÑ dÊpe jamburukkho kappaÔÔhÈyÊ, tathÈ AparagoyÈne 
kadambarukkho, Uttarakur|su kapparukkho, Pubbavidehe sirÊsarukkho, 
AsurÈnaÑ cittapÈÔalirukkho, supaÓÓÈnaÑ simbalirukkho, devÈnaÑ 
pÈricchattakoti imepi kappaÔÔhÈyinova. 

   PÈÔalÊ simbalÊ jamb|, devÈnaÑ pÈricchattako. 
   Kadambo kapparukkho ca, sirÊso2 bhavati sattamoti. 

 ŒrÈmarÈmaÓeyyakanti pupphÈrÈmaphalÈrÈmÈnaÑ rÈmaÓeyyakaÑ 
VeÄuvanajÊvakambavanajetavanapubbÈrÈmasadisaÑ. TaÑ imasmiÑ 
JambudÊpe appamattakaÑ parittakaÑ, na bahukanti attho. Sesapadesupi 
eseva nayo. Ettha vanarÈmaÓeyyakanti nÈgavanasÈlavana-
campakavanÈdisadisaÑ Va~kapabbatahimavantapabbatapadesÈdÊsu 
araÒÒavanaÑ veditabbaÑ. Bh|mirÈmaÓeyyakanti JetavanavihÈramagadhak-
khettÈdisadisaÑ samaÑ bh|miÔÔhÈnaÑ. PokkharaÓirÈmaÓeyyakanti 
JetavanapokkharaÓigaggarÈpokkharaÓisadisÈnaÑ vaÔÔacaturassadÊgha-
va~kÈdisaÓÔhÈnÈnaÑ pokkharaÓÊnaÑ sannivesanaÔÔhÈnaÑ. Ukk|lavik|lanti 
ukk|laÒca vik|laÒca. Tattha ukk|laÑ unnataÔÔhÈnaÑ, vik|laÑ 
ninnaÔÔhÈnaÑ. NadÊvidugganti nadÊnaÑ bhinnaÔÔhÈnaÑ taÑ duggamattÈ 
nadÊvidugganti vuccati. KhÈÓukaÓÔakaÔÔhÈnanti tatthajÈtakÈnaÒceva 
ÈhariyamÈnÈnaÒca khÈÓukaÓÔakÈdÊnaÑ patiÔÔhÈnaÔÔhÈnaÑ. Pabbatavisamanti 
girivisamaÑ. Ye odakÈti ye ca udake jÈyanti, teyeva bahutarÈ. Ito kira 
SuvaÓÓabh|mi sattamattÈni yojanasatÈni hoti, ekena vÈtena gacchantÊ nÈvÈ 
sattahi ahorattehi gacchati. AthekasmiÑ samaye evaÑ gacchantÊ nÈvÈ 
sattÈhampi nandiyÈvaÔÔamacchapiÔÔheneva gatÈ. EvaÑ odakÈnaÑ sattÈnaÑ 
bahubhÈvo veditabbo. 

 Apica thalaÔÔhÈnassa parittabhÈvena udakassa ca bahubhÈvenÈpi 
ayamattho veditabbo. YathÈ hi mahÈtaÄÈke ekova 
______________________________________________________________ 
 1. PaÒÒÈÓabh|tÈ (SÊ) 2. SirÊsena (SyÈ, Ka) 
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uppalagaccho assa, tassa cattÈri ca paÓÓÈni, majjhe ca ekaÑ uppalamakulaÑ 
assa. EvamevaÑ cattÈri paÓÓÈni viya cattÈro dÊpÈ, majjhe uppalamakulaÑ 
viya Sinerupabbato, sesaÑ udakaÑ viya udakaparikkhitto okÈso. Tassa 
mahantabhÈvo iddhimantÈnaÑ pÈkaÔo hoti. TesaÑ hi ÈkÈsena gacchantÈnaÑ 
cattÈro mahÈdÊpÈ cattÈri paÓÓÈni viya upaÔÔhahanti, Sinerupabbato majjhe 
uppalamakulaÑ viya, sesaÑ udakaÑ viya udakaparikkhitto okÈso. EvaÑ 
mahante udake jÈtattÈ odakÈva bahutarÈ veditabbÈ. 
 
 323. DutiyÈdÊsu aÒÒatra manussehÊti idha cattÈro apÈyÈ aÒÒatra 
manussehÊti adhippetÈ. 

 Majjhimesu janapades|ti “puratthimÈya disÈya Gaja~galaÑ1 nÈma 
nigamo, tassa parena mahÈsÈlÈ, tato parÈ paccantimÈ janapadÈ, orato 
majjhe. PuratthimadakkhiÓÈya disÈya SallavatÊ nÈma nadÊ, tato parÈ 
paccantimÈ janapadÈ, orato majjhe. DakkhiÓÈya disÈya SetakaÓÓikaÑ nÈma 
nigamo, tato parÈ paccantimÈ janapadÈ, orato majjhe. PacchimÈya disÈya 
Th|ÓaÑ nÈma brÈhmaÓagÈmo, tato parÈ paccantimÈ janapadÈ, orato majjhe. 
UttarÈya disÈya UsÊraddhajo nÈma pabbato, tato parÈ paccantimÈ janapadÈ, 
orato majjhe”2 evaÑ paricchinne janapadeti attho. AyaÑ hi janapado 
mudi~gasaÓÔhÈno ujukena katthaci asÊtiyojano hoti, katthaci yojanasatiko, 
katthaci dviyojanasatiko, majjhena pana tiyojanasatiko, 
pariyantaparikkhepena navamattayojanasatiko hoti. Ettake ÔhÈne 
BuddhapaccekabuddhÈ mahÈsÈvakÈ BuddhupaÔÔhÈkÈ BuddhasÈvakÈ 
BuddhamÈtÈ BuddhapitÈ cakkavattÊ rÈjÈti ime sattÈ nibbattanti. Apica 
upÈdÈyupÈdÈyÈpi Majjhimapadeso labbhati. Sakalopi hi JambudÊpo 
Majjhimapadeso nÈma, sesadÊpÈ paccantimÈ janapadÈ. TambapaÓÓidÊpe 
AnurÈdhapuraÑ Majjhimapadeso nÈma, seso paccantoti evaÑ nayo 
veditabbo. 
 
 324. PaÒÒavanto ajaÄÈ aneÄam|gÈti ettha kammassakatapaÒÒÈ 
jhÈnapaÒÒÈ vipassanÈpaÒÒÈ maggapaÒÒÈ phalapaÒÒÈti etÈhi samannÈgatÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Kaja~galaÑ (SÊ) 2. Vi 3. 287 piÔÔhe. 
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paÒÒavanto nÈma, am|ÄhÈ ajaÄÈ nÈma. YesaÑ eÄÈ mukhato na galati, te 
aneÄam|gÈ nÈma, aneÄamukhÈ niddosamukhÈti attho. PaÔibalÈti samatthÈ, 
kÈyabalena ceva ÒÈÓabalena ca samannÈgatÈ. AtthamaÒÒÈtunti atthÈnatthaÑ 
kÈraÓÈkÈraÓaÑ jÈnituÑ. DuppaÒÒÈti appaÒÒÈ nippaÒÒÈ. JaÄÈti mandÈ1 
mom|hÈ. 
 
 325. Ariyena paÒÒÈcakkhunÈti sahavipassanena maggena2. AvijjÈgatÈti 
avijjandhakÈrena samannÈgatÈ. 
 
 326. Ye labhanti TathÈgataÑ dassanÈyÈti ye TathÈgatassa guÓe jÈnitvÈ 
TathÈgataÑ cakkhuviÒÒÈÓena passituÑ labhanti. 
 
 327. TathÈgatappaveditanti TathÈgatena paveditaÑ pakÈsetvÈ kathitaÑ. 
SavanÈyÈti sotaviÒÒÈÓena sotuÑ. 
 
 328. DhÈrentÊti na pammussanti. 
 
 329. DhÈtÈnaÑ3 dhammÈnaÑ atthaÑ upaparikkhantÊti paguÓÈya PÈÄiyÈ 
atthÈnatthaÑ upaparikkhanti. 
 
 330. AtthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈyÈti AÔÔhakathaÒca PÈÄiÒca jÈnitvÈ. 
DhammÈnudhammaÑ paÔipajjantÊti anulomapaÔipadaÑ p|renti. 
 
 331. SaÑvejanÊyesu ÔhÈnes|ti saÑvegajanakesu kÈraÓesu. SaÑvijjantÊti 
saÑvegaÑ Èpajjanti. 
 
 332. Yoniso padahantÊti upÈyena padhÈnavÊriyaÑ karonti. 
 
 333. VavassaggÈrammaÓanti vavassaggo vuccati nibbÈnaÑ, taÑ 
ÈrammaÓaÑ karitvÈti attho. Labhanti samÈdhinti maggasamÈdhiÑ ca 
phalasamÈdhiÑ ca pÈpuÓanti. 
 
 334. AnnaggarasaggÈnanti uttamannÈnaÒca uttamarasÈnaÒca. UÒchena 
kapÈlÈbhatena4 yÈpentÊti uÒchÈcÈrena vanam|laphalÈphalena vÈ 
______________________________________________________________ 
 1. DandhÈ (SÊ) 2. Saha vipassanamaggena (Ka) 
 3. DhatÈnaÑ (SÊ) 4. KapÈlabhattena (SyÈ) 
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kapÈlena Èbhatabhattena vÈ yÈpenti. Ettha ca yo kassacideva khÈdanÊyassa 
bhojanÊyassa atthÈya citte uppanne taÑkhaÓaÑyeva na taÑ labhati, ayaÑ 
annaggarasaggÈnaÑ na lÈbhÊ nÈma. Yassapi taÑkhaÓaÑyeva labhitvÈ 
olokentassa vaÓÓagandharasÈ amanÈpÈ honti, ayampi annaggarasaggÈnaÑ 
na lÈbhÊ nÈma. Yassa pana vaÓÓagandharasÈ paÔilabbhanti1, manÈpÈ honti, 
ayaÑ annaggarasaggÈnaÑ lÈbhÊ nÈma. So uttamakoÔiyÈ cakkavattÊ rÈjÈ, 
heÔÔhimakoÔiyÈ DhammÈsoko veditabbo. Sa~khepato hi yassa bhattassa 
ekapÈti satasahassaÑ agghati, idaÑ annaggarasaggaÑ nÈma. YaÑ pana 
bhikkhusaÑghaÑ piÓÉÈya carantaÑ disvÈ manussÈ uttamapaÓÊtaÑ bhattaÑ 
denti, idaÑ kiÑ nÈmÈti? IdaÑ uÒchena kapÈlÈbhatena yÈpente upÈdÈya 
annaggarasaggaÑ nÈma vuccatÊti. 
 
 335. AttharasassÈti-ÈdÊsu attharaso nÈma cattÈri sÈmaÒÒaphalÈni 
dhammaraso nÈma cattÈro maggÈ, vimuttiraso nÈma amatanibbÈnaÑ. SesaÑ 
sabbattha uttÈnatthamevÈti. 
 

CatutthavaggavaÓÓanÈ. 
 

JambudÊpapeyyÈlo niÔÔhito. 
_____ 

 
17. PasÈdakaradhammavaggavaÓÓanÈ 

 366. Addhamidanti-ÈdÊsu addhanti ekaÑsÈdhivacanametaÑ, addhÈ idaÑ 
lÈbhÈnaÑ, ekaÑso esa lÈbhÈnanti vuttaÑ hoti. YadidaÑ ÈraÒÒikattanti2 yo 
esa ÈraÒÒikabhÈvo. IdaÑ vuttaÑ hoti–ÈraÒÒikabhÈvo nÈma lÈbhÈnaÑ 
ekaÑso avassabhÈvitÈ3 na sakkÈ ÈraÒÒikena lÈbhaÑ na labhitunti. ŒraÒÒiko 
hi bhikkhu “attano araÒÒavÈsassa anucchavikaÑ karissÈmÊ”ti pÈpakaÑ nÈma 
na karoti, athassa “ÈraÒÒiko ayaÑ bhikkh|”ti saÒjÈtagÈravo mahÈjano 
catupaccayena p|jaÑ karoti. Tena vuttaÑ “addhamidaÑ bhikkhave 
lÈbhÈnaÑ yadidaÑ ÈraÒÒikattan”ti. Sesapadesupi eseva nayo. Ettha pana 
bÈhusaccanti bahussutabhÈvo. ThÈvareyyanti cirapabbajitattÈ 
thÈvarappattabhÈvo. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔilabhanti (SÊ, ®ÊkÈyaÑ ca) 2. ŒraÒÒakattanti (SÊ) 3. AvassaÑ bhÈvitattÈ (SyÈ) 
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ŒkappasampadÈti cÊvaraggahaÓÈdino Èkappassa sampatti. 
ParivÈrasampadÈti suciparivÈratÈ. KolaputtÊti kulaputtabhÈvo. 
VaÓÓapokkharatÈti sampannar|patÈ. KalyÈÓavÈkkaraÓatÈti vacanakiriyÈya 
madhurabhÈvo. AppÈbÈdhatÈti Èrogyasampatti. Arogo hi bhikkhu attano 
sarÊrakalyatÈya1 vipassanÈdhure ca ganthadhure ca parip|rakÈrÊ hoti, 
tenassa lÈbho uppajjatÊti. 
 

SoÄasa pasÈdakaradhammÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
18. Apara-accharÈsa~ghÈtavaggavaÓÓanÈ 

 382. AccharÈsa~ghÈtamattampÊti idampi suttaÑ Aggikkhandh|pama-
aÔÔhuppattiyaÑyeva3 vuttaÑ. AppanÈppattÈya hi mettÈya vipÈke kathÈyeva 
natthi. TassÈyeva aÔÔhuppattiyÈ ayaÑ desanÈ ÈraddhÈti veditabbÈ. Tattha 
paÔhamanti “gaÓanÈnupubbatÈ paÔhamaÑ, idaÑ paÔhamaÑ samÈpajjatÊti 
paÔhaman”ti Vibha~ge4 vuttatthameva. JhÈnanti jhÈnaÑ nÈma duvidhaÑ 
ÈrammaÓ|panijjhÈnaÒca lakkhaÓ|panijjhÈnaÒcÈti. Tattha 
ÈrammaÓ|panijjhÈnaÑ nÈma aÔÔha samÈpattiyo. TÈ hi pathavÊkasiÓÈdino 
ÈrammaÓassa upanijjhÈnato5 ÈrammaÓ|panijjhÈnanti vuccanti. 
LakkhaÓ|panijjhÈnanti vipassanÈmaggaphalÈni. VipassanÈ hi 
aniccÈdivasena sa~khÈralakkhaÓassa upanijjhÈnato lakkhaÓ|panijjhÈnaÑ 
nÈma, vipassanÈya pana lakkhaÓ|panijjhÈnakiccaÑ maggena sijjhatÊti 
maggo lakkhaÓ|panijjhÈnaÑ, phalaÑ suÒÒata-animitta-
appaÓihitalakkhaÓassa nibbÈnasseva upanijjhÈnato lakkhaÓ|panijjhÈnanti 
vuccati. Tattha imasmiÑ pana atthe ÈrammaÓ|panijjhÈnaÑ adhippetaÑ. Ko 
pana vÈdo ye naÑ bahulÊkarontÊti ye naÑ paÔhamajjhÈnaÑ bahulÊ karonti, 
punappunaÑ karonti, tesu vattabbameva natthi. Sesamettha heÔÔhÈ 
vuttanayeneva veditabbaÑ. 
 
 383. Dutiyanti-ÈdÊsupi “gaÓanÈnupubbatÈ dutiyan”ti-ÈdinÈ6 nayena 
attho veditabbo. 
______________________________________________________________ 
 1. SarÊrakalyÈÓatÈya (SyÈ, Ka) 2. VÈsadhure ca (SÊ) 3. AÑ 2. 495 piÔÔhe. 
 4. Abhi 2. 267 piÔÔhe. 5. UpanijjhÈyanato (SÊ) 6. Abhi 2. 268 piÔÔhe. 
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 386-387. Mettanti sabbasattesu hitapharaÓaÑ. Cetovimuttinti 
cittavimuttiÑ. Idha appanÈppattÈva mettÈ adhippetÈ. KaruÓÈdÊsupi eseva 
nayo. Ime pana cattÈro brahmavihÈrÈ vaÔÔaÑ honti, vaÔÔapÈdÈ honti, 
vipassanÈpÈdÈ honti, diÔÔhadhammasukhavihÈrÈ honti, abhiÒÒÈpÈdÈ vÈ 
nirodhapÈdÈ vÈ honti. LokuttarÈ pana na honti. KasmÈ? SattÈrammaÓattÈti. 
 
 390. KÈye kÈyÈnupassÊti ÈnÈpÈnapabbaÑ iriyÈpathapabbaÑ 
catusampajaÒÒapabbaÑ paÔik|lamanasikÈrapabbaÑ dhÈtumanasikÈrapabbaÑ 
navasivathikÈpabbÈni ajjhattaparikammavasena cattÈri nÊlÈdikasiÓÈnÊti 
imasmiÑ aÔÔhÈrasavidhe kÈye tameva kÈyaÑ paÒÒÈya anupassanto. 
ViharatÊti iriyati vattati. IminÈ imassa aÔÔhÈrasavidhena 
kÈyÈnupassanÈsatipaÔÔhÈnabhÈvakassa bhikkhuno iriyÈpatho kathito hoti. 
ŒtÈpÊti tasseva vuttappakÈrassa satipaÔÔhÈnassa bhÈvanakavÊriyena vÊriyavÈ. 
SampajÈnoti aÔÔhÈrasavidhena kÈyÈnupassanÈsatipaÔÔhÈnassa 
pariggÈhikapaÒÒÈya sammÈ pajÈnanto. SatimÈti aÔÔhÈrasavidhena 
kÈyÈnupassanÈpariggÈhikÈya satiyÈ samannÈgato. Vineyya loke 
abhijjhÈdomanassanti tasmiÑyeva kÈyasa~khÈte loke 
paÒcakÈmaguÓikabhaÓhaÒca paÔighasampayuttadomanassaÒca vinetvÈ 
vikkhambhetvÈ kÈye kÈyÈnupassÊ viharatÊti vuttaÑ hoti. EttÈvatÈ 
kÈyÈnupassanÈsatipaÔÔhÈnavasena suddhar|pasammasanameva kathitanti 
veditabbaÑ. 

 VedanÈsu vedanÈnupassÊti sukhÈdibhedÈsu vedanÈsu “sukhaÑ vedanaÑ 
vediyamÈno sukhaÑ vedanaÑ vediyÈmÊti pajÈnÈti. DukkhaÑ, 
adukkhamasukhaÑ, sÈmisaÑ vÈ sukhaÑ nirÈmisaÑ vÈ sukhaÑ, sÈmisaÑ vÈ 
dukkhaÑ, nirÈmisaÑ vÈ dukkhaÑ, sÈmisaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ, 
nirÈmisaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vedanaÑ vediyamÈno nirÈmisaÑ 
adukkhamasukhaÑ vedanaÑ vediyÈmÊti pajÈnÈtÊ”ti1 evaÑ vuttaÑ 
navavidhaÑ vedanaÑ anupassanto. ŒtÈpÊti-ÈdinÈ panettha navavidhena 
vedanÈnupassanÈsatipaÔÔhÈnassa bhÈvanÈpariggÈhikÈnaÑ 
vÊriyapaÒÒÈsatÊnaÑ vasena attho veditabbo. Lokoti cettha vedanÈ2 
veditabbÈ. 
______________________________________________________________ 
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 Cittadhammesupi eseva nayo. Ettha pana citte cittÈnupassÊti “sarÈgaÑ 
vÈ cittaÑ sarÈgaÑ cittanti pajÈnÈtÊ”ti1 evaÑ vitthÈrite soÄasappabhede citte 
tameva cittaÑ pariggÈhikÈya anupassanÈya anupassantoti attho. Dhammesu 
dhammÈnupassÊti “paÒca nÊvaraÓÈni, paÒcupÈdÈnakkhandhÈ, cha 
ajjhattikabÈhirÈyatanÈni, satta bojjha~gÈ, cattÈri ariyasaccÈnÊ”ti2 evaÑ 
koÔÔhÈsavasena paÒcadhÈ vuttesu dhammesu dhammapariggÈhikÈya 
anupassanÈya te dhamme anupassantoti attho. Ettha pana 
vedanÈnupassanÈsatipaÔÔhÈne ca cittÈnupassanÈsatipaÔÔhÈne ca suddha-
ar|pasammasanameva kathitaÑ, dhammÈnupassanÈsatipaÔÔhÈne 
r|pÈr|pasammasanaÑ. Iti imÈni cattÈripi satipaÔÔhÈnÈni 
lokiyalokuttaramissakÈneva kathitÈnÊti veditabbÈni. 
 
 394. AnuppannÈnanti anibbattÈnaÑ. PÈpakÈnanti lÈmakÈnaÑ. 
AkusalÈnaÑ dhammÈnanti akosallasambh|tÈnaÑ lobhÈdidhammÈnaÑ. 
AnuppÈdÈyÈti anibbattanatthÈya. ChandaÑ janetÊti kattukamyatÈ-
kusalacchandaÑ uppÈdeti. VÈ yamatÊti payogaÑ parakkamaÑ karoti. 
VÊriyaÑ ÈrabhatÊti kÈyikacetasikavÊriyaÑ karoti. CittaÑ paggaÓhÈtÊti teneva 
sahajÈtavÊriyena cittaÑ ukkhipati. PadahatÊti padhÈnavÊriyaÑ karoti. 

 UppannÈnanti jÈtÈnaÑ nibbattÈnaÑ. KusalÈnaÑ dhammÈnanti 
kosallasambh|tÈnaÑ alobhÈdidhammÈnaÑ. ®hitiyÈti ÔhitatthaÑ. 
AsammosÈyÈti anassanatthaÑ. BhiyyobhÈvÈyÈti punappunabhÈvÈya. 
VepullÈyÈti vipulabhÈvÈya. BhÈvanÈyÈti vaÉÉhiyÈ. PÈrip|riyÈti 
parip|raÓatthÈya. AyaÑ tÈva catunnaÑ sammappadhÈnÈnaÑ ekapadiko 
atthuddhÈro. 

 AyaÑ pana sammappadhÈnakathÈ nÈma duvidhÈ lokiyÈ lokuttarÈ ca. 
Tattha lokiyÈ sabbapubbabhÈge hoti, sÈ KassapasaÑyuttapariyÈyena 
lokiyamaggakkhaÓeyeva veditabbÈ. VuttaÑ hi tattha– 

(“CattÈrome Èvuso sammappadhÈnÈ. Katame cattÈro.)3 IdhÈvuso 
bhikkhu ‘anuppannÈ me pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ uppajjamÈnÈ 
anatthÈya saÑvatteyyun’ti ÈtappaÑ karoti, ‘uppannÈ 

______________________________________________________________ 
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me pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ appahÊyamÈnÈ anatthÈya saÑvatteyyun’ti 
ÈtappaÑ karoti, ‘anuppannÈ me kusalÈ dhammÈ anuppajjamÈnÈ 
anatthÈya saÑvatteyyun’ti ÈtappaÑ karoti, ‘uppannÈ me kusalÈ dhammÈ 
nirujjhamÈnÈ anatthÈya saÑvatteyyun’ti ÈtappaÑ karotÊ”ti1. 

 Ettha ca pÈpakÈ akusalÈti lobhÈdayo veditabbÈ. AnuppannÈ kusalÈ 
dhammÈti samathavipassanÈ ceva maggo ca. UppannÈ kusalÈ nÈma 
samathavipassanÈva. Maggo pana sakiÑ uppajjitvÈ nirujjhamÈno anatthÈya 
saÑvattanako nÈma natthi. So hi phalassa paccayaÑ datvÈva nirujjhati. 
Purimasmimpi2 vÈ samathavipassanÈva gahetabbÈti vuttaÑ, taÑ pana na 
yuttaÑ. EvaÑ lokiyÈ sammappadhÈnakathÈ sabbapubbabhÈge 
KassapasaÑyuttapariyÈyena veditabbÈ. LokuttaramaggakkhaÓe panetaÑ 
ekameva vÊriyaÑ catukiccasÈdhanavasena cattÈri nÈmÈni labhati. 

 Tattha anuppannÈnaÑ pÈpakÈnanti ettha “anuppanno ceva 
kÈmacchando”ti-ÈdÊsu vuttanayena attho veditabbo. UppannÈnaÑ 
pÈpakÈnanti ettha catubbidhaÑ uppannaÑ vattamÈnuppannaÑ 
bhutvÈvigatuppannaÑ okÈsakatuppannaÑ bh|miladdhuppannanti. Tattha ye 
kilesÈ vijjamÈnÈ uppÈdÈdisama~gino, idaÑ vattamÈnuppannaÑ nÈma. 
Kamme pana javite ÈrammaÓarasaÑ anubhavitvÈ niruddhavipÈko bhutvÈ 
vigataÑ nÈma, kammaÑ uppajjitvÈ niruddhaÑ bhutvÈ3 vigataÑ nÈma. 
Tadubhayampi bhutvÈvigatuppannanti sa~khaÑ gacchati. 
kusalÈkusalakammaÑ aÒÒakammassa vipÈkaÑ paÔibÈhitvÈ attano vipÈkassa 
okÈsaÑ karoti, evaÑ kate okÈse vipÈko uppajjamÈno okÈsakaraÓato 
paÔÔhÈya uppannoti vuccati, idaÑ okÈsakatuppannaÑ nÈma. PaÒcakkhandhÈ 
pana vipassanÈya bh|mi nÈma, te atÊtÈdibhedo honti. Tesu anusayitakilesÈ 
pana atÊtÈ vÈ anÈgatÈ vÈ paccuppannÈ vÈti na vattabbÈ. AtÊtakkhandhesu 
anusayitÈpi hi appahÊnÈva honti, anÈgatakkhandhesu anusayitÈpi appahÊnÈva 
honti, paccuppannakkhandhesu anusayitÈpi appahÊnÈva honti, idaÑ 
bh|miladdhuppannaÑ nÈma. TenÈhu porÈÓÈ “tÈsu tÈsu bh|mÊsu 
asamugghÈtagatÈ kilesÈ bh|miladdhuppannÈti sa~khaÑ gacchantÊ”ti. 
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 Aparampi catubbidhaÑ uppannaÑ samudÈcÈruppannaÑ 
ÈrammaÓÈdhiggahituppannaÑ avikkhambhituppannaÑ 
asamugghÈtituppannanti. Tattha sampati vattamÈnaÑyeva 
samudÈcÈruppannaÑ nÈma. SakiÑ cakkh|ni ummÊletvÈ ÈrammaÓe nimitte 
gahite anussaritÈnussaritakkhaÓe kilesÈ nuppajjissantÊti na vattabbÈ. KasmÈ? 
ŒrammaÓassa adhiggahitattÈ. YathÈ kiÑ? YathÈ khÊrarukkhassa kuÔhÈriyÈ 
ÈhatÈhataÔÔhÈne khÊraÑ na nikkhamissatÊti na vattabbÈ, evaÑ. IdaÑ 
ÈrammaÓÈdhiggahituppannaÑ nÈma. SamÈpattiyÈ avikkhambhitakilesÈ pana 
imasmiÑ nÈma ÔhÈne na uppajjissantÊti na vattabbÈ. KasmÈ? Avikkhambhi 
tattÈ. YathÈ kiÑ? YathÈ khÊrarukkhaÑ kuÔhÈriyÈ ÈhaneyyuÑ, imasmiÑ 
nÈma ÔhÈne khÊraÑ na nikkhameyyÈti na vattabbaÑ evaÑ. IdaÑ 
avikkhambhituppannaÑ nÈma. Maggena asamugghÈtitakilesÈ pana 
bhavagge nibbattassÈpi uppajjantÊti purimanayeneva vitthÈretabbaÑ. IdaÑ 
asamugghÈtituppannaÑ nÈma. 

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

“HaÒci atÊte kilese pajahati, tena hi khÊÓaÑyeva khepeti, niruddhaÑ 
nirodheti, attha~gataÑ attha~gameti, atÊtaÑ yaÑ natthi, taÑ pajahati. 
HaÒci anÈgate kilese pajahati, tena hi ajÈtaÑ pajahati, anibbattaÑ 
anuppannaÑ apÈtubh|taÑ pajahati, anÈgataÑ yaÑ natthi, taÑ pajahati. 
HaÒci paccuppanne kilese pajahati, tena hi ratto rÈgaÑ pajahati, duÔÔho 
dosaÑ, m|Äho mohaÑ, vinibaddho mÈnaÑ, parÈmaÔÔho diÔÔhiÑ, 
aniÔÔha~gato vicikicchaÑ, thÈmagato anusayaÑ pajahati, kaÓhasukkÈ 
dhammÈ yuganaddhÈ vattanti, saÑkilesikÈ maggabhÈvanÈ hotÊti -pa- 
tena hi natthi maggabhÈvanÈ, natthi phalasacchikiriyÈ, natthi 
kilesappahÈnaÑ, natthi dhammÈbhisamayoti. Atthi maggabhÈvanÈ -pa- 
atthi dhammÈbhisamayoti. YathÈ kathaÑ viya, seyyathÈpi taruÓo 
rukkho -pa- apÈtubh|tÈyeva na pÈtubhavantÊ”ti1. 

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

 Na kevalaÒca maggo kileseyeva pajahati, kilesÈnaÑ pana appahÊnattÈ 
ye uppajjeyyuÑ upÈdinnakkhandhÈ, tepi pajahatiyeva. Vuttampi cetaÑ 
“sotÈpattimaggaÒÈÓena abhisa~khÈraviÒÒÈÓassa nirodhena satta bhave 
ÔhapetvÈ anamatagge saÑsÈre ye uppajjeyyuÑ nÈmaÒca r|paÒca, etthete 
nirujjhantÊ”ti1 vitthÈro. Iti maggo upÈdinnato anupÈdinnato ca vuÔÔhÈti. 
Bhavavasena pana sotÈpattimaggo apÈyabhavato vuÔÔhÈti, sakadÈgÈmimaggo 
sugatibhavekadesato, anÈgÈmimaggo sugatikÈmabhavato, arahattamaggo 
r|pÈr|pabhavato vuÔÔhÈti. Sabbabhavehi vuÔÔhÈtiyevÈtipi vadanti. 

 Atha maggakkhaÓe kathaÑ anuppannÈnaÑ uppÈdÈya bhÈvanÈ hoti, 
kathaÑ vÈ uppannÈnaÑ ÔhitiyÈti? maggappavattiyÈ eva. Maggo hi 
pavattamÈno pubbe 
______________________________________________________________ 
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anuppannapubbattÈ anuppanno nÈma vuccati. AnÈgatapubbaÑ hi ÔhÈnaÑ 
gantvÈ ananubh|tapubbaÑ vÈ ÈrammaÓaÑ anubhavitvÈ vattÈro bhavanti 
“anÈgataÔÔhÈnaÑ Ègatamha, ananubh|taÑ ÈrammaÓaÑ anubhavÈmÈ”ti. YÈ 
cassa pavatti, ayameva Ôhiti nÈmÈti “ÔhitiyÈ bhÈvetÊ”ti vattuÑ vaÔÔati. 
Evametassa bhikkhuno idaÑ lokuttaramaggakhaÓe vÊriyaÑ “anuppannÈnaÑ 
pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ anuppÈdÈyÈ”ti-ÈdÊni cattÈri nÈmÈni 
labhati. AyaÑ lokuttaramaggakkhaÓe sammappadhÈnakathÈ. ImasmiÑ pana 
sutte lokiyalokuttaramissakÈneva sammappadhÈnÈni kathitÈni. 
 
 389-401. IddhipÈdesu chandaÑ nissÈya pavatto samÈdhi 
chandasamÈdhi, padhÈnabh|tÈ sa~khÈrÈ padhÈnasa~khÈrÈ. SamannÈgatanti 
tehi dhammehi upetaÑ. IddhiyÈ pÈdaÑ, iddhibh|taÑ vÈ pÈdanti 
iddhipÈdaÑ. Sesesupi eseva nayo. Ayamettha sa~khepo, vitthÈro pana 
IddhipÈdavibha~ge1 Ègato eva. Visuddhimagge2 panassa attho dÊpito. 
TatrÈyaÑ bhikkhu yadÈ chandÈdÊsu ekaÑ dhuraÑ nissÈya vipassanaÑ 
vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓÈti, tadÈssa paÔhamiddhipÈdo pubbabhÈge lokiyo, 
aparabhÈge lokuttaro. EvaÑ sesÈpÊti. Imasmimpi sutte lokiyalokuttarÈva 
iddhipÈdÈ kathitÈ. 
 
 402-406. SaddhindriyaÑ bhÈvetÊti-ÈdÊsu saddhÈva attano saddhÈdhure 
indaÔÔhaÑ kÈretÊti3 saddhindriyaÑ. VÊriyindriyÈdÊsupi eseva nayo. BhÈvetÊti 
ettha pana Èdikammiko yogÈvacaro tÊhi kÈraÓehi saddhindriyaÑ visodhento 
saddhindriyaÑ bhÈveti nÈma. VÊriyindriyÈdÊsupi eseva nayo. VuttaÑ 
hetaÑ– 

“Assaddhe puggale parivajjayato, saddhe puggale sevato bhajato 
payirupÈsato, pasÈdanÊye suttante paccavekkhato imehi tÊhÈkÈrehi4 
saddhindriyaÑ visujjhati. 

KusÊte puggale parivajjayato, ÈraddhavÊriye puggale sevato bhajato 
payirupÈsato, sammappadhÈne paccavekkhato imehi tÊhÈkÈrehi4 
vÊriyindriyaÑ visujjhati. 
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MuÔÔhassatÊ puggale parivajjayato, upaÔÔhitassatÊ puggale sevato 
bhajato payirupÈsato, satipaÔÔhÈne paccavekkhato imehi tÊhÈkÈrehi1 
satindriyaÑ 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 visujjhatÊ”ti2. 

 Ettha ca gambhÊraÒÈÓacariyaÑ paccavekkhatoti saÓhasukhumaÑ 
khandhantaraÑ ÈyatanantaraÑ dhÈtantaraÑ indriyabalabojjha~gantaraÑ 
maggantaraÑ phalantaraÒca paccavekkhantassÈti attho. ImesaÑ hi tiÓÓaÑ 
tiÓÓaÑ kÈraÓÈnaÑ vasena akatÈbhiniveso Èdikammiko yogÈvacaro 
saddhÈdhurÈdÊsu abhinivesaÑ paÔÔhapetvÈ bhÈvento avasÈne vivaÔÔetvÈ 
arahattaÑ gaÓhÈti. So yÈva arahattamaggÈ imÈni indriyÈni bhÈveti nÈma, 
arahattaphale patte bhÈvitindriyo nÈma hotÊti. EvaÑ imÈnipi paÒcindriyÈni 
lokilokuttarÈneva kathitÈnÊti. 

 SaddhÈbalÈdÊsu saddhÈyeva akampiyaÔÔhena balanti saddhÈbalaÑ, 
vÊriyabalÈdÊsupi eseva nayo. Ettha hi saddhÈ assaddhiye3 na kampati, 
vÊriyaÑ kosajje na kampati, sati muÔÔhassacce na kampati, samÈdhi 
uddhacce na kampati, paÒÒÈ avijjÈya na kampatÊti sabbÈnipi akampiyaÔÔhena 
balÈnÊti vuccanti. BhÈvanÈnayo panettha indriyabhÈvanÈyaÑ vuttanayeneva 
veditabboti. ImÈni lokiyalokuttarÈneva kathitÈnÊti. 
 
 418. Satisambojjha~gaÑ bhÈvetÊti ettha ayaÑ ÈdikammikÈnaÑ 
kulaputtÈnaÑ vasena saddhiÑ atthavaÓÓanÈya bhÈvanÈnayo. Tattha 
satisambojjha~ganti-ÈdinÈ nayena vuttÈnaÑ sattannaÑ ÈdipadÈnaÑ tÈva 
ayamatthavaÓÓanÈ–satisambojjha~ge tÈva saraÓaÔÔhena sati, sÈ panesÈ 
upaÔÔhÈnalakkhaÓÈ, apilÈpanalakkhaÓÈ vÈ. Vuttampi cetaÑ–“yathÈ 
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mahÈrÈja raÒÒo bhaÓÉÈgÈriko raÒÒo sÈpateyyaÑ apilÈpeti ‘ettakaÑ 
mahÈrÈja hiraÒÒaÑ, ettakaÑ suvaÓÓaÑ, ettakaÑ sÈpateyyan’ti. Evameva 
kho mahÈrÈja sati uppajjamÈnÈ kusalÈkusalasÈvajjÈnavajjahÊnappaÓÊta-
kaÓhasukkasappaÔibhÈge dhamme apilÈpeti ime cattÈro satipaÔÔhÈnÈ”ti1 
vitthÈro. ApilÈpanarasÈ, kiccavaseneva hissÈ etaÑ lakkhaÓaÑ therena 
vuttaÑ. AsammosarasÈ vÈ, gocarÈbhimukhÊbhÈvapaccupaÔÔhÈnÈ. Sati eva 
sambojjha~goti satisambojjha~go. 

 Tattha bodhiyÈ, bodhissa vÈ a~goti bojjha~go. KiÑ vuttaÑ hoti? YÈ hi 
ayaÑ dhammasÈmaggÊ yÈya lokiyalokuttaramaggakkhaÓe uppajjamÈnÈya 
lÊnuddhaccapatiÔÔhÈnÈy|hanakÈmasukha-attakilamathÈnuyoga-
ucchedasassatÈbhinivesÈdÊnaÑ anekesaÑ upaddavÈnaÑ paÔipakkhabh|tÈya 
satidhammavicayavÊriyapÊtipassaddhisamÈdhi-upekkhÈsa~khÈtÈya 
dhammasÈmaggiyÈ ariyasÈvako bujjhatÊti katvÈ bodhÊti vuccati, bujjhatÊti 
kilesasantÈnaniddÈya uÔÔhahati, cattÈri vÈ ariyasaccÈni paÔivijjhati, 
nibbÈnameva vÈ sacchikarotÊti vuttaÑ hoti. YathÈha “satta bojjha~ge 
bhÈvetvÈ anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ abhisambuddho”ti2. TassÈ 
dhammasÈmaggisa~khÈtÈya bodhiyÈ a~gotipi bojjha~go 
jhÈna~gamagga~gÈdayo viya. Yopesa yathÈvuttappakÈrÈya etÈya 
dhammasÈmaggiyÈ bujjhatÊti katvÈ ariyasÈvako bodhÊti vuccati, tassa 
a~gotipi bojjha~go sena~garatha~gÈdayo viya. TenÈhu AÔÔhakathÈcariyÈ 
“bujjhanakassa puggalassa a~gÈti vÈ bojjha~gÈ”ti. 

 Apica “bojjha~gÈti kenaÔÔhena bojjha~gÈ? BodhÈya saÑvattantÊti 
bojjha~gÈ, bujjhantÊti bojjha~gÈ, anubujjhantÊti bojjha~gÈ, paÔibujjhantÊti 
bojjha~gÈ, sambujjhantÊti bojjha~gÈ”ti iminÈ paÔisambhidÈnayenÈpi3 
bojjha~gattho veditabbo. Pasattho sundaro ca bojjha~go sambojjha~go, sati 
eva sambojjha~go satisambojjha~go, taÑ satisambojjha~gaÑ. 

 Dhammavicayasambojjha~ganti-ÈdÊsupi catusaccadhamme vicinatÊti 
dhammavicayo. So pavicayalakkhaÓo, obhÈsanaraso, 
asammohapaccupaÔÔhÈno. VÊrabhÈvato, vidhinÈ Êrayitabbato ca vÊriyaÑ. 
TaÑ paggahalakkhaÓaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 11. 36 piÔÔhe MilindapaÒhe. 2. SaÑ 3. 139; DÊ 3. 83 piÔÔhesu. 
 3. Khu 9. 302 piÔÔhe PaÔisambhidÈmagge. 
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upathambhanarasaÑ, anosÊdanapaccupaÔÔhÈnaÑ. PÊÓayatÊti1 pÊti. SÈ 
pharaÓalakkhaÓÈ, tuÔÔhilakkhaÓÈ vÈ, kÈyacittÈnaÑ pÊÓanarasÈ2, nesaÑyeva 
odagyapaccupaÔÔhÈnÈ3. KÈyacittadarathappassambhanato passaddhi. SÈ 
upasamalakkhaÓÈ, kÈyacittadarathamaddanarasÈ, kÈyacittÈnaÑ 
aparipphandanasÊtibhÈvapaccupaÔÔhÈnÈ4. SamÈdhÈnato samÈdhi. So 
avikkhepalakkhaÓo, avisÈralakkhaÓo vÈ, cittacetasikÈnaÑ sampiÓÉanaraso, 
cittaÔÔhitipaccupaÔÔhÈno. Ajjhupekkhanato upekkhÈ. SÈ 
paÔisa~khÈnalakkhaÓÈ, samavÈhitalakkhaÓÈ vÈ, |nÈdhikanivÈraÓarasÈ, 
pakkhapÈtupacchedanarasÈ vÈ, majjhattabhÈvapaccupaÔÔhÈnÈ. SesaÑ 
vuttanayameva. BhÈvetÊti br|heti vaÉÉheti, uppÈdetÊti attho. 

 Tattha cattÈro dhammÈ satisambojjha~gassa uppÈdÈya saÑvattantÊti 
veditabbÈ satisampajaÒÒaÑ muÔÔhassatipuggalaparivajjanatÈ 
upaÔÔhitassatipuggalasevanatÈ tadadhimuttatÈti. AbhikkantÈdÊsu5 hi sattasu 
ÔhÈnesu satisampajaÒÒena6, bhattanikkhittakÈkasadise muÔÔhassatipuggale 
parivajjanena, tissadattatthera-abhayattherÈdisadise upaÔÔhitassatipuggale 
sevanena, ÔhÈnanisajjÈdÊsu satisamuÔÔhÈpanatthaÑ ninnapoÓapabbhÈra-
cittatÈya ca satisambojjha~go uppajjati. TasmÈ Èdikammiko kulaputto imehi 
cat|hi kÈraÓehi satisambojjha~gaÑ samuÔÔhÈpetvÈ tadeva dhuraÑ katvÈ 
abhinivesaÑ paÔÔhapetvÈ anukkamena arahattaÑ gaÓhÈti. So yÈva 
arahattamaggÈ satisambojjha~gaÑ bhÈveti nÈma, phale patte bhÈvito nÈma 
hoti. 

 Satta dhammÈ dhammavicayasambojjha~gassa uppÈdÈya saÑvattanti 
paripucchakatÈ vatthuvisadakiriyÈ indriyasamattapaÔipÈdanÈ duppaÒÒa-
puggalaparivajjanÈ paÒÒavantapuggalasevanÈ gambhÊraÒÈÓacariya-
paccavekkhaÓÈ tadadhimuttatÈti. Tattha paripucchakatÈti khandhadhÈtu-
Èyatana-indriyabalabojjha~gamagga~gajhÈnasamathavipassanÈnaÑ 
atthasannissitaparipucchÈbahulatÈ. 

 VatthuvisadakiriyÈti ajjhattikabÈhirÈnaÑ vatth|naÑ 
visadabhÈvakaraÓaÑ. YadÈ hissa kesanakhalomÈ dÊghÈ honti, sarÊraÑ vÈ 
uppannadosaÒceva 
______________________________________________________________ 
 1. PÊÓÈtÊti (Ka) 2. PÊnanarasÈ (SÊ) 3. OdaggapaccupaÔÔhÈnÈ (SÊ) 
 4. Aparipphandanabh|tasÊtibhÈvapaccupaÔÔhÈnÈ (SyÈ, Ka), 
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 5. AbhikkamÈdÊsu (SyÈ, Ka) 6. SatisampajaÒÒarahite (SÊ) 
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sedamalamakkhitaÒca, tadÈ ajjhattikaÑ vatthu avisadaÑ hoti aparisuddhaÑ. 
YadÈ pana cÊvaraÑ jiÓÓaÑ kiliÔÔhaÑ duggandhaÑ vÈ hoti, senÈsanaÑ vÈ 
uklÈpaÑ, tadÈ bÈhiraÑ vatthu avisadaÑ hoti aparisuddhaÑ. TasmÈ 
kesÈdicchedanena uddhaÑvirecana-adhovirecanÈdÊhi sarÊrasallahuka-
bhÈvakaraÓena ucchÈdananahÈpanena ca ajjhattikavatthu visadaÑ kÈtabbaÑ. 
S|cikammadhovanarajanaparibhaÓÉakaraÓÈdÊhi bÈhiravatthu visadaÑ 
kÈtabbaÑ. EtasmiÑ hi ajjhattikabÈhire vatthumhi avisade uppannesu 
cittacetasikesu ÒÈÓampi avisadaÑ hoti aparisuddhaÑ aparisuddhÈni 
dÊpakapallavaÔÔitelÈdÊni nissÈya uppannadÊpasikhÈya obhÈso viya. Visade 
pana ajjhattikabÈhire vatthumhi uppannesu cittacetasikesu ÒÈÓampi visadaÑ 
hoti parisuddhÈni dÊpakapallavaÔÔitelÈdÊni nissÈya uppannadÊpasikhÈya 
obhÈso viya. Tena vuttaÑ “vatthuvisadakiriyÈ 
dhammavicayasambojjha~gassa uppÈdÈya saÑvattatÊ”ti. 

 IndriyasamattapaÔipÈdanÈ nÈma saddhÈdÊnaÑ indriyÈnaÑ 
samabhÈvakaraÓaÑ. Sace hissa saddhindriyaÑ balavaÑ hoti, itarÈni 
mandÈni, tato vÊriyindriyaÑ paggahakiccaÑ, satindriyaÑ upaÔÔhÈnakiccaÑ, 
samÈdhindriyaÑ avikkhepakiccaÑ, paÒÒindriyaÑ dassanakiccaÑ kÈtuÑ na 
sakkoti. TasmÈ taÑ dhammasabhÈvapaccavekkhaÓena vÈ, yathÈ vÈ 
manasikaroto balavaÑ jÈtaÑ, tathÈ amanasikÈrena hÈpetabbaÑ. 
Vakkalittheravatthu cettha nidassanaÑ. Sace pana vÊriyindriyaÑ balavaÑ 
hoti, atha neva saddhindriyaÑ adhimokkhakiccaÑ kÈtuÑ sakkoti, na itarÈni 
itarakiccabhedaÑ. TasmÈ taÑ passaddhÈdibhÈvanÈya hÈpetabbaÑ. TatrÈpi 
SoÓattherassa vatthu dassetabbaÑ. EvaÑ sesesupi ekassa balavabhÈve sati 
itaresaÑ attano kiccesu asamatthatÈ veditabbÈ. 

 Visesato panettha saddhÈpaÒÒÈnaÑ samÈdhivÊriyÈnaÒca samataÑ 
pasaÑsanti. Balavasaddho hi mandapaÒÒo mudhappasanno1 hoti, 
avatthumhi pasÊdati. BalavapaÒÒo mandasaddho kerÈÔikapakkhaÑ bhajati, 
bhesajjasamuÔÔhito viya rogo atekiccho hoti. CittuppÈdamatteneva kusalaÑ 
hotÊti atidhÈvitvÈ dÈnÈdÊni akaronto niraye uppajjati. UbhinnaÑ samatÈya 
vatthusmiÑyeva pasÊdati. BalavasamÈdhiÑ pana mandavÊriyaÑ samÈdhissa 
kosajjapakkhattÈ kosajjaÑ abhibhavati. BalavavÊriyaÑ mandasamÈdhiÑ 
vÊriyassa uddhaccapakkhattÈ uddhaccaÑ abhibhavati. SamÈdhi pana vÊriyena 
______________________________________________________________ 
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saÑyojito kosajje patituÑ na labhati, vÊriyaÑ samÈdhinÈ saÑyojitaÑ 
uddhacce patituÑ na labhati. TasmÈ taÑ ubhayaÑ samaÑ kattabbaÑ. 
UbhayasamatÈya hi appanÈ hoti. 

 Apica samÈdhikammikassa balavatÊpi saddhÈ vaÔÔati. EvaÑ hi 
saddahanto okappento appanaÑ pÈpuÓissati. SamÈdhipaÒÒÈsu pana 
samÈdhikammikassa ekaggatÈ balavatÊ vaÔÔati. EvaÑ hi so appanaÑ 
pÈpuÓÈti. VipassanÈkammikassa paÒÒÈ balavatÊ vaÔÔati. EvaÑ hi so 
lakkhaÓapaÔivedhaÑ pÈpuÓÈti. UbhinnaÑ pana samatÈyapi appanÈ hotiyeva. 
Sati pana sabbattha balavatÊ vaÔÔati. Sati hi cittaÑ uddhaccapakkhikÈnaÑ 
saddhÈvÊriyapaÒÒÈnaÑ vasena uddhaccapÈtato kosajjapakkhikena ca 
samÈdhinÈ kosajjapÈtato rakkhati. TasmÈ sÈ loÓadh|panaÑ viya 
sabbabyaÒjanesu, sabbakammiko amacco viya ca sabbarÈjakiccesu, 
sabbattha icchitabbÈ. TenÈha “sati ca pana sabbatthikÈ vuttÈ1 BhagavatÈ, 
kiÑ kÈraÓÈ? CittaÑ hi satipaÔisaraÓaÑ, ÈrakkhapaccupaÔÔhÈnÈ ca sati, na 
vinÈ satiyÈ cittassa paggahaniggaho hotÊ”ti. 

 DuppaÒÒapuggalaparivajjanÈ nÈma khandhÈdibhedesu 
anogÈÄhapaÒÒÈnaÑ dummedhapuggalÈnaÑ ÈrakÈ parivajjanaÑ. 
PaÒÒavantapuggalasevanÈ nÈma samapaÒÒÈsalakkhaÓapariggÈhikÈya 
udayabbayapaÒÒÈya samannÈgatapuggalasevanÈ. 
GambhÊraÒÈÓacariyapaccavekkhaÓÈ nÈma gambhÊresu khandhÈdÊsu 
pavattÈya gambhÊrapaÒÒÈya pabhedapaccavekkhaÓÈ. TadadhimuttatÈ nÈma 
ÔhÈnanisajjÈdÊsu dhammavicayasambojjha~gasamuÔÔhÈpanatthaÑ 
ninnapoÓapabbhÈracittatÈ. TasmÈ Èdikammiko kulaputto imehi sattahi 
kÈraÓehi dhammavicayasambojjha~gaÑ samuÔÔhÈpetvÈ tadeva dhuraÑ katvÈ 
abhinivesaÑ paÔÔhapetvÈ anukkamena arahattaÑ gaÓhÈti. So yÈva 
arahattamaggÈ dhammavicayasambojjha~gaÑ bhÈveti nÈma, phale patte 
bhÈvito nÈma hoti. 

 EkÈdasa dhammÈ vÊriyasambojjha~gassa uppÈdÈya saÑvattanti–
apÈyabhayapaccavekkhaÓatÈ ÈnisaÑsadassavitÈ gamanavÊthi-
paccavekkhaÓatÈ piÓÉapÈtÈpacÈyanatÈ dÈyajjamahattapaccavekkhaÓatÈ 
SatthumahattapaccavekkhaÓatÈ jÈtimahattapaccavekkhaÓatÈ 
sabrahmacÈrimahattapaccavekkhaÓatÈ kusÊtapuggalaparivajjanatÈ 
ÈraddhavÊriyapuggalasevanatÈ tadadhimuttatÈti. 
______________________________________________________________ 
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 Tattha “nirayesu paÒcavidhabandhanakammakaraÓato paÔÔhÈya 
mahÈdukkhaÑ anubhavanakÈlepi, tiracchÈnayoniyaÑ jÈlakkhipakuminÈdÊhi 
gahitakÈlepi, pÈjanakaÓÔakÈdippahÈratunnassa pana sakaÔavahanÈdikÈlepi, 
pettivisaye anekÈnipi vassasahassÈni ekaÑ Buddhantarampi khuppipÈsÈhi 
ÈturÊbh|takÈlepi, kÈlakaÒcika-asuresu saÔÔhihattha-asÊtihatthappamÈÓena 
aÔÔhicammamatteneva attabhÈvena vÈtÈtapÈdidukkhÈnubhavanakÈlepi na 
sakkÈ vÊriyasambojjha~gaÑ uppÈdetuÑ, ayameva te bhikkhu kÈlo”ti evaÑ 
apÈyabhayaÑ paccavekkhantassÈpi vÊriyasambojjha~go uppajjati. 

 “Na sakkÈ kusÊtena nava lokuttaradhammÈ laddhuÑ, ÈraddhavÊriyeneva 
sakkÈ, ayamÈnisaÑso vÊriyassÈ”ti evaÑ ÈnisaÑsadassÈvinopi uppajjati. 
“Sabbabuddha1 PaccekabuddhamahÈsÈvakehi gatamaggova gantabbo, so ca 
na sakkÈ kusÊtena gantun”ti evaÑ gamanavÊthiÑ paccavekkhantassÈpi 
uppajjati. 

 “Ye taÑ piÓÉapÈtÈdÊhi upaÔÔhahanti, ime te manussÈ neva ÒÈtakÈ, na 
dÈsakammakarÈ, nÈpi taÑ nissÈya jÊvissÈmÈti te paÓÊtÈni piÓÉapÈtÈdÊni 
denti. Atha kho attano kÈrÈnaÑ mahapphalataÑ paccÈsÊsamÈnÈ denti. 
SatthÈrÈpi ‘ayaÑ ime paccaye paribhuÒjitvÈ kÈyadaÄhÊbahulo2 sukhaÑ 
viharissatÊ”ti na evaÑ sampassatÈ tuyhaÑ paccayÈ anuÒÒÈtÈ, atha kho ‘ayaÑ 
ime paribhuÒjamÈno samaÓadhammaÑ katvÈ vaÔÔadukkhato muccissatÊ’ti te 
paccayÈ anuÒÒÈtÈ. So dÈni tvaÑ kusÊto viharanto na taÑ piÓÉapÈtaÑ 
apacÈyissasi. ÈraddhavÊriyasseva hi piÓÉÈpacayanaÑ nÈma hotÊ”ti evaÑ 
piÓÉapÈtÈpacÈyanaÑ paccavekkhantassÈpi uppajjati MahÈmittattherassa 
viya PiÓÉapÈtiyatissattherassa viya ca. 

 MahÈmittatthero kira KassakaleÓe nÈma paÔivasati. Tassa ca 
gocaragÈme ekÈ mahÈ-upÈsikÈ theraÑ puttaÑ katvÈ paÔijaggati. SÈ 
ekadivasaÑ araÒÒaÑ gacchantÊ dhÊtaraÑ Èha “amma asukasmiÑ ÔhÈne 
purÈÓataÓÉulÈ, asukasmiÑ khÊraÑ, asukasmiÑ sappi, asukasmiÑ phÈÓitaÑ, 
tava bhÈtikassa ayyamittassa ÈgatakÈle bhattaÑ pacitvÈ khÊrasappiphÈÓitehi 
saddhiÑ dehi, datvÈ tvaÒca bhuÒjeyyÈsi, ahaÑ pana hiyyo pakkaÑ 
pÈrivÈsikabhattaÑ kaÒjiyena bhuttÈmhÊ”ti. DivÈ kiÑ bhuÒjissasi ammÈti. 
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SÈkapaÓÓaÑ pakkhipitvÈ kaÓataÓÉulehi ambilayÈguÑ pacitvÈ Ôhapehi 
ammÈti. 

 Thero cÊvaraÑ pÈrupitvÈ pattaÑ nÊharantova taÑ saddaÑ sutvÈ attÈnaÑ 
ovadi “mahÈ-upÈsikÈ kira kaÒjiyena pÈrivÈsikabhattaÑ bhuÒji, divÈpi 
kaÓapaÓÓambilayÈguÑ bhuÒjissati, tuyhaÑ atthÈya pana purÈÓataÓÉulÈdÊni 
Ècikkhati. TaÑ nissÈya kho panesÈ neva khettaÑ na vatthuÑ na bhattaÑ na 
vatthaÑ paccÈsÊsati, tisso pana sampattiyo patthayamÈnÈ deti, tvaÑ etissÈ tÈ 
sampattiyo dÈtuÑ sakkhissasi, na sakkhissasÊti, ayaÑ kho pana piÓÉapÈto 
tayÈ sarÈgena sadosena samohena na sakkÈ gaÓhitun”ti pattaÑ thavikÈya 
pakkhipitvÈ gaÓÔhikaÑ muÒcitvÈ nivattitvÈ KassakaleÓameva gantvÈ pattaÑ 
heÔÔhÈ maÒce, cÊvaraÒca cÊvaravaÑse ÔhapetvÈ “arahattaÑ apÈpuÓitvÈ na 
nikkhamissÈmÊ”ti vÊriyaÑ adhiÔÔhahitvÈ nisÊdi. DÊgharattaÑ appamatto hutvÈ 
nivutthabhikkhu vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ purebhattameva arahattaÑ patvÈ 
vikasamÈnamiva1 padumaÑ mahÈkhÊÓÈsavo sitaÑ karontova nikkhami. 
LeÓadvÈre rukkhamhi adhivatthÈ devatÈ– 

   “Namo te purisÈjaÒÒa, namo te purisuttama. 
   Yassa te ÈsavÈ khÊÓÈ, dakkhiÓeyyosi mÈrisÈ”ti– 

udÈnaÑ udÈnetvÈ “bhante piÓÉÈya paviÔÔhÈnaÑ tumhÈdisÈnaÑ arahantÈnaÑ 
bhikkhaÑ datvÈ mahallakitthiyo dukkhÈ muccissantÊ”ti Èha. Thero 
uÔÔhahitvÈ dvÈraÑ vivaritvÈ kÈlaÑ olokento “pÈtoyevÈ”ti ÒatvÈ pattacÊvaraÑ 
ÈdÈya gÈmaÑ pÈvisi. 

 DÈrikÈpi bhattaÑ sampÈdetvÈ “idÈni me bhÈtÈ Ègamissati, idÈni me 
bhÈtÈ ÈgamissatÊ”ti dvÈraÑ olokayamÈnÈ nisÊdi. SÈ there gharadvÈraÑ 
sampatte pattaÑ gahetvÈ sappiphÈÓitayojitassa khÊrapiÓÉapÈtassa p|retvÈ 
hatthe Ôhapesi. Thero “sukhaÑ2 hot|”ti anumodanaÑ katvÈ pakkÈmi. SÈpi 
taÑ olokayamÈnÈva aÔÔhÈsi. Therassa hi tadÈ abhiviya parisuddho 
chavivaÓÓo ahosi, vippasannÈni indriyÈni, mukhaÑ bandhanÈ 
pavuttatÈlapakkaÑ3 viya ativiya virocittha. 
______________________________________________________________ 
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 MahÈ-upÈsikÈ araÒÒato ÈgantvÈ “kiÑ amma bhÈtiko te Ègato”ti pucchi. 
SÈ sabbaÑ taÑ pavattiÑ Èrocesi. UpÈsikÈ “ajja me puttassa pabbajitakiccaÑ 
matthakaÑ pattan”ti ÒatvÈ “abhiramati te amma bhÈtÈ BuddhasÈsane na 
ukkaÓÔhatÊ”ti Èha. 

 PiÓÉapÈtikatissattheravatthu pana evaÑ veditabbaÑ–MahÈgÈme kira 
eko daliddapuriso dÈruvikkayena jÊvikaÑ kappeti, so teneva kÈraÓena 
nÈmaÑ labhitvÈ DÈrubhaÓÉakamahÈtisso nÈma jÈto. So ekadivasaÑ attano 
bhariyaÑ Èha “kiÑ amhÈkaÑ jÊvitaÑ nÈma, SatthÈrÈ daliddadÈnassa 
mahapphalabhÈvo kathito, mayaÒca nibaddhaÑ dÈtuÑ na sakkoma, 
pakkhikabhattamattaÑ datvÈ puna uppannaÑ salÈkabhattampi1 dassÈmÈ”ti. 
SÈ “sÈdhu sÈmÊ”ti sampaÔicchitvÈ punadivase yathÈlÈbhena pakkhikabhattaÑ 
adÈsi. BhikkhusaÑghassa ca paccayehi nipparissayakÈlo hoti, 
daharasÈmaÓerÈ paÓÊtabhojanÈni bhuÒjitvÈ “ayaÑ l|khÈhÈro”ti tesaÑ 
pakkhikabhattaÑ gahitamattakameva katvÈ tesaÑ passantÈnaÑyeva 
chaÉÉetvÈ gacchanti. 

 SÈ itthÊ taÑ disvÈ sÈmikassa kathesi, “mayÈ dinnaÑ chaÉÉentÊ”ti na 
pana vippaÔisÈrinÊ ahosi. TassÈ sÈmiko Èha “mayaÑ duggatabhÈvena 
ayyÈnaÑ2 sukhena paribhuÒjÈpetuÑ nÈsakkhimha, kiÑ nu kho katvÈ 
ayyÈnaÑ manaÑ gahetuÑ sakkhissÈmÈ”ti. Athassa bhariyÈ Èha “kiÑ vadesi 
sÈmi, saputtakÈ duggatÈ nÈma natthÊti3 ayaÑ te dhÊtÈ, imaÑ ekasmiÑ kule 
ÔhapetvÈ dvÈdasa kahÈpaÓe gaÓhitvÈ ekaÑ khÊradhenuÑ Èhara, ayyÈnaÑ 
khÊrasalÈkabhattaÑ dassÈma, evaÑ tesaÑ cittaÑ gaÓhituÑ sakkhissÈmÈ”ti. 
So sÈdh|ti sampaÔicchitvÈ tathÈ akÈsi. TesaÑ puÒÒena sÈ dhenu sÈyaÑ tÊÓi 
mÈÓikÈni, pÈto tÊÓi mÈÓikÈni khÊraÑ deti. SÈyaÑ laddhaÑ dadhiÑ katvÈ 
punadivase tato gahitanavanÊtena sappiÑ katvÈ sasappiparisekaÑ4 
khÊrasalÈkabhattaÑ denti. Tato paÔÔhÈya tassa gehe salÈkabhattaÑ 
puÒÒavantÈva labhanti. 

 So ekadivasaÑ bhariyaÑ Èha “mayaÑ dhÊtu atthitÈya lajjitabbato ca 
muttÈ, gehe ca no bhattaÑ ayyÈnaÑ paribhogÈrahaÑ jÈtaÑ. TvaÑ yÈva 
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ahaÑ ÈgacchÈmi, tÈva imasmiÑ kalyÈÓavatte1 mÈ pamajji. AhaÑ kiÒcideva 
katvÈ dhÊtaraÑ mocessÈmÊ”ti. So ekaÑ padesaÑ gantvÈ ucchuyantakammaÑ 
katvÈ chahi mÈsehi dvÈdasa kahÈpaÓe labhitvÈ “alaÑ ettakaÑ mama dhÊtu 
mocanatthÈyÈ”ti te kahÈpaÓe dussante2 bandhitvÈ “gehaÑ gamissÈmÊ”ti 
maggaÑ paÔipajji. 

 TasmiÑ samaye AmbariyamahÈvihÈravÈsÊ PiÓÉapÈtiyatissatthero 
“TissamahÈvihÈraÑ gantvÈ cetiyaÑ vandissÈmÊ”ti attano vasanaÔÔhÈnato 
MahÈgÈmaÑ gacchanto tameva maggaÑ paÔipajji. So upÈsako theraÑ 
d|ratova disvÈ “ekakova agantvÈ iminÈ ayyena saddhiÑ ekaÑ 
dhammakathaÑ suÓanto gamissÈmi. SÊlavanto hi sabbakÈlaÑ dullabhÈ”ti 
vegena theraÑ sampÈpuÓitvÈ abhivÈdetvÈ saddhiÑ gacchanto velÈya 
upakaÔÔhÈya cintesi “mayhaÑ hatthe puÔakabhattaÑ natthi, ayyassa ca 
bhikkhÈkÈlo sampatto, ayaÒca me paribbayo hatthe atthi, ekaÑ gÈmadvÈraÑ 
pattakÈle ayyassa piÓÉapÈtaÑ dassÈmÊ”ti. 

 TassevaÑ citte uppannamatteyeva eko puÔakabhattaÑ gahetvÈ taÑ 
ÔhÈnaÑ sampatto. UpÈsako taÑ disvÈ “bhante thokaÑ ÈgamethÈ”ti vatvÈ 
taÑ upasa~kamitvÈ Èha “kahÈpaÓaÑ te bho purisa dammi, taÑ me 
puÔakabhattaÑ dehÊ”ti. So cintesi “imaÑ bhattaÑ imasmiÑ kÈle mÈsakampi 
na agghati, ayaÒca mayhaÑ ekavÈreneva kahÈpaÓaÑ deti, bhavissatettha 
kÈraÓan”ti cintetvÈ “nÈhaÑ kahÈpaÓena demÊ”ti Èha. EvaÑ sante dve gaÓha, 
tÊÓi gaÓhÈti iminÈ niyÈmena sabbepi te kahÈpaÓe dÈtukÈmo jÈto. Itaro 
“aÒÒepissa atthÊ”ti saÒÒÈya taÑ “na demi”cceva Èha. Atha naÑ so Èha “sace 
me bho aÒÒepi assu, tepi dadeyyaÑ. Na kho panÈhaÑ attano atthÈya 
gaÓhÈmi, etasmiÑ me rukkham|le eko ayyo nisÊdÈpito, tuyhampi kusalaÑ 
bhavissati, dehi me taÑ bhattan’ti. Tena hi bho gaÓha, Èhara te kahÈpaÓeti 
kahÈpaÓe gahetvÈ puÔakabhattaÑ adÈsi. UpÈsako bhattaÑ gahetvÈ hatthe 
dhovitvÈ theraÑ upasa~kamitvÈ “pattaÑ nÊharatha bhanthe”ti Èha. Thero 
pattaÑ nÊharitvÈ upaÉÉhabhatte dinne pattaÑ pidahi. UpÈsako Èha “ayaÑ 
bhante ekasseva paÔiviso, 
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na sakkÈ mayÈ ito bhuÒjituÑ. TumhÈkaÑyeva atthÈya imaÑ pariyesitvÈ 
laddhaÑ, gaÓhatha naÑ maÑ anukampaÑ upÈdÈyÈ”ti. Thero “atthi ettha 
kÈraÓan”ti gahetvÈ sabbaÑ paribhuÒji. UpÈsako dhamakaraÓena pÈnÊyaÑ 
parissÈvetvÈ adÈsi. Tato niÔÔhitabhattakicce there ubhopi maggaÑ 
paÔipajjiÑsu. 

 Thero upÈsakaÑ pucchi “kena kÈraÓena tvaÑ na bhuÒjasÊ”ti. So attano 
gamanÈgamanavidhÈnaÑ sabbaÑ kathesi. Thero taÑ sutvÈ saÑvegapatto 
cintesi “dukkaraÑ upÈsakena kataÑ, mayÈ pana evar|paÑ piÓÉapÈtaÑ 
paribhuÒjitvÈ etassa kataÒÒunÈ bhavitabbaÑ. SappÈyasenÈsanaÑ labhitvÈ 
tattheva chavimaÑsalohitesu sukkhantesupi nisinnapalla~keneva arahattaÑ 
appatvÈ na uÔÔhahissÈmÊ”ti. So TissamahÈvihÈraÑ gantvÈ ÈgantukavattaÑ 
katvÈ attano pattasenÈsanaÑ pavisitvÈ paccattharaÓaÑ attharitvÈ tattha 
nisinno attano m|lakammaÔÔhÈnameva gaÓhi. So tÈya rattiyÈ 
obhÈsamattampi nibbattetuÑ nÈsakkhi. Punadivasato paÔÔhÈya 
bhikkhÈcÈrapalibodhaÑ chinditvÈ tadeva kammaÔÔhÈnaÑ anulomapaÔilomaÑ 
vipassi. EtenupÈyena vipassanto sattame aruÓe saha paÔisambhidÈhi 
arahattaÑ patvÈ cintesi “ativiya me kilantaÑ sarÊraÑ, kiÑ nu kho me 
jÊvitaÑ1 ciraÑ pavattissati, na pavattissatÊ”ti. Athassa appavattanabhÈvaÑ 
disvÈ senÈsanaÑ paÔisÈmetvÈ pattacÊvaramÈdÈya vihÈramajjhaÑ gantvÈ 
bheriÑ paharÈpetvÈ bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtÈpesi. 

 SaÑghatthero “kena bhikkhunÈ saÑgho2 sanipÈtito”ti pucchi. MayÈ 
bhanteti. KimatthaÑ sappurisÈti. Bhante aÒÒaÑ kammaÑ natthi, yesaÑ pana 
magge vÈ phale vÈ ka~khÈ atthi, te maÑ pucchant|ti. Sappurisa tÈdisÈ nÈma 
bhikkh| asantaÑ guÓaÑ na kathenti, amhÈkaÑ ettha ka~khÈ natthi. KiÑ 
pana te saÑvegakÈraÓaÑ ahosi, kiÑ paccayaÑ katvÈ tayÈ arahattaÑ 
nibbattanti. Bhante imasmiÑ MahÈgÈme valliyavÊthiyaÑ 
DÈrubhaÓÉakamahÈtisso nÈma upÈsako attano dhÊtaraÑ bahi ÔhapetvÈ 
dvÈdasa kahÈpaÓe gaÓhitvÈ tehi ekaÑ khÊradhenuÑ gahetvÈ saÑghassa 
khÊrabhattasalÈkaÑ paÔÔhapesi, so “dhÊtaraÑ mocessÈmÊ”ti cha mÈse 
yantasÈlÈya bhatiÑ katvÈ dvÈdasa kahÈpaÓe labhitvÈ “dhÊtaraÑ 
mocessÈmÊ”ti attano 
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gehaÑ gacchanto antarÈmagge maÑ disvÈ bhikkhÈcÈravelÈya sabbepi te 
kahÈpaÓe datvÈ puÔakabhattaÑ gaÓhitvÈ sabbaÑ mayhaÑ adÈsi. AhaÑ taÑ 
piÓÉapÈtaÑ paribhuÒjitvÈ idhÈgantvÈ sappÈyasenÈsanaÑ labhitvÈ 
“piÓÉÈpacÈyanakammaÑ karissÈmÊ”ti visesaÑ nibbattesiÑ bhanteti. TaÑ 
ÔhÈnaÑ sampattÈ catassopi parisÈ therassa sÈdhukÈraÑ adaÑsu. 
SakabhÈvena saÓÔhÈtuÑ1 samattho nÈma nÈhosi. Thero saÑghamajjhe 
nisÊditvÈ kathento kathentova “mayhaÑ k|ÔÈgÈraÑ DÈrubhaÓÉaka-
mahÈtissassa hatthena phuÔÔhakÈleyeva calat|”ti adhiÔÔhÈya anupÈdisesÈya 
nibbÈnadhÈtuyÈ parinibbÈyi. 

 KÈkavaÓÓatissamahÈrÈjÈ “eko kira thero parinibbuto”ti sutvÈ vihÈraÑ 
gantvÈ sakkÈrasammÈnaÑ katvÈ k|ÔÈgÈraÑ sajjetvÈ theraÑ tattha ÈropetvÈ 
“idÈni citakaÔÔhÈnaÑ gamissÈmÈ”ti ukkhipanto cÈletuÑ nÈsakkhi. RÈjÈ 
bhikkhusaÑghaÑ pucchi “atthi bhante therena kiÒci kathitan”ti. Bhikkh| 
therena kathitavidhÈnaÑ ÈcikkhiÑsu. RÈjÈ taÑ upÈsakaÑ pakkosÈpetvÈ 
“tayÈ ito sattadivasamatthake kassaci maggappaÔipannassa bhikkhuno 
puÔakabhattaÑ dinnan”ti pucchi. Œma devÈti. Kena te niyÈmena dinnanti. So 
taÑ kÈraÓaÑ sabbaÑ Èrocesi. Atha naÑ rÈjÈ therassa k|ÔÈgÈraÔÔhÈnaÑ 
pesesi “gaccha taÑ theraÑ saÒjÈna2 so vÈ aÒÒo vÈ”ti. So gantvÈ sÈÓiÑ 
ukkhipitvÈ therassa mukhaÑ disvÈ saÒjÈnitvÈ dvÊhi hatthehi hadayaÑ 
sandhÈrento3 raÒÒo santikaÑ gantvÈ “deva mayhaÑ ayyo”ti Èha. Athassa 
rÈjÈ mahÈpasÈdhanaÑ dÈpesi. TaÑ pasÈdhetvÈ ÈgataÑ “gaccha4 bhÈtika 
MahÈtissa mayhaÑ ayyÈti vatvÈ5 k|ÔÈgÈraÑ ukkhipÈ”ti Èha. UpÈsako 
“sÈdhu devÈ”ti gantvÈ therassa pÈde vanditvÈ6 ubhohi hatthehi ukkhipitvÈ 
attano matthake akÈsi. TasmiÑyeva khaÓe k|ÔÈgÈraÑ ÈkÈse uppatitvÈ 
citakamatthake patiÔÔhÈsi. TasmiÑ kÈle citakassa cat|hipi kaÓÓehi sayameva 
aggijÈlÈ uÔÔhahiÑs|ti. 

 “MahantaÑ kho panetaÑ Satthu dÈyajjaÑ, yadidaÑ satta ariyadhanÈni 
nÈma, taÑ na sakkÈ kusÊtena gahetuÑ. YathÈ hi vippaÔipannaÑ puttaÑ 
mÈtÈpitaro ‘ayaÑ 
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amhÈkaÑ aputto’ti paribÈhiraÑ karonti, so tesaÑ accayena dÈyajjaÑ na 
labhati, evaÑ kusÊtopi idaÑ ariyadhanadÈyajjaÑ na labhati, ÈraddhavÊriyova 
labhatÊ”ti dÈyajjamahattaÑ paccavekkhatopi uppajjati. 

 “MahÈ kho pana te SatthÈ. Satthuno hi te mÈtukucchimhi paÔisandhiÑ 
gahaÓakÈlepi abhinikkhamanepi abhisambodhiyampi 
dhammacakkappavattanayamakapÈÔihÈriyadevorohana-
Èyusa~khÈravossajjanesupi parinibbÈnakÈlepi dasasahassilokadhÈtu 
kampittha, yuttaÑ nu te evar|passa Satthuno sÈsane pabbajitvÈ kusÊtena 
bhavitun”ti evaÑ SatthumahattaÑ paccavekkhatopi uppajjati. 

 “JÈtiyÈpi tvaÑ idÈni na lÈmakajÈtiko, asambhinnÈya MahÈsammata-
paveÓiyÈ Ègata-okkÈkarÈjavaÑse jÈtosi, SuddhodanamahÈrÈjassa ca 
MahÈmÈyÈdeviyÈ ca nattÈ, RÈhulabhaddassa kaniÔÔho, tayÈ nÈma evar|pena 
Jinaputtena hutvÈ na yuttaÑ kusÊtena viharitun”ti evaÑ jÈtimahattaÑ 
paccavekkhatopi uppajjati. 

 “SÈriputtamoggallÈnÈ ceva asÊti mahÈsÈvakÈ ca vÊriyeneva 
lokuttaradhammaÑ paÔivijjhiÑsu, tvaÑ etesaÑ sabrahmacÈrÊnaÑ maggaÑ 
paÔipajjasi, na paÔipajjasÊ”ti evaÑ sabrahmacÈrimahattaÑ paccavekkhatopi 
uppajjati. 

 KucchiÑ p|retvÈ Ôhita-ajagarasadise vissaÔÔhakÈyikacetasikavÊriye 
kusÊtapuggale parivajjentassÈpi, ÈraddhavÊriye pahitatte puggale 
sevantassÈpi, ÔhÈnanisajjÈdÊsu vÊriyuppÈdanatthaÑ ninnapoÓapabbhÈra-
cittassÈpi uppajjati. TasmÈ Èdikammiko kulaputto imehi ekÈdasahi kÈraÓehi 
vÊriyasambojjha~gaÑ samuÔÔhÈpetvÈ tadeva dhuraÑ katvÈ abhinivesaÑ 
paÔÔhapetvÈ anukkamena arahattaÑ gaÓhÈti. So yÈva arahattamaggÈ 
vÊriyasambojjha~gaÑ bhÈveti nÈma, phale patte bhÈvito nÈma hoti. 

 EkÈdasa dhammÈ pÊtisambojjha~gassa uppÈdÈya saÑvattanti–
BuddhÈnussati, dhamma, saÑgha, sÊla, cÈga, devatÈnussati upasamÈnussati 
l|khapuggalaparivajjanatÈ siniddhapuggalasevanatÈ pasÈdanÊyasuttanta-
paccavekkhaÓatÈ tadadhimuttatÈti. 
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 BuddhaguÓe anussarantassÈpi hi yÈva upacÈrÈ sakalasarÊraÑ pharamÈno 
pÊtisambojjha~go uppajjati, dhammasaÑghaguÓe anussarantassÈpi, 
dÊgharattaÑ akhaÓÉaÑ katvÈ rakkhitaÑ catupÈrisuddhisÊlaÑ 
paccavekkhantassÈpi, gihino dasasÊlaÑ paÒcasÊlaÑ paccavekkhantassÈpi, 
dubbhikkhabhayÈdÊsu paÓÊtabhojanaÑ sabrahmacÈrÊnaÑ datvÈ “evaÑnÈma 
adamhÈ”ti cÈgaÑ paccavekkhantassÈpi, gihinopi evar|pe kÈle sÊlavantÈnaÑ 
dinnadÈnaÑ paccavekkhantassÈpi, yehi guÓehi samannÈgatÈ devattaÑ pattÈ, 
tathÈr|pÈnaÑ guÓÈnaÑ attani atthitaÑ paccavekkhantassÈpi, samÈpattiyÈ 
vikkhambhitÈ kilesÈ saÔÔhipi sattatipi vassÈni na samudÈcarantÊti 
paccavekkhantassÈpi, cetiyadassanabodhidassanatheradassanesu 
asakkaccakiriyÈya saÑs|cital|khabhÈve BuddhÈdÊsu pasÈdasinehÈbhÈvena 
gadrabhapiÔÔhe rajasadise l|khapuggale parivajjentassÈpi, BuddhÈdÊsu 
pasÈdabahule muducitte siniddhapuggale sevantassÈpi, 
ratanattayaguÓaparidÊpake pasÈdanÊyasuttante paccavekkhantassÈpi, 
ÔhÈnanisajjÈdÊsu pÊti-uppÈdanatthaÑ ninnapoÓapabbhÈracittassÈpi uppajjati. 
TasmÈ Èdikammiko kulaputto imehi ekÈdasahi kÈraÓehi pÊtisambojjha~gaÑ 
samuÔÔhÈpetvÈ tadeva dhuraÑ katvÈ abhinivesaÑ paÔÔhapetvÈ anukkamena 
arahattaÑ gaÓhÈti. So yÈva arahattamaggÈ pÊtisambojjha~gaÑ bhÈveti nÈma, 
phale patte bhÈvito nÈma hoti. 

 Satta dhammÈ passaddhisambojjha~gassa uppÈdÈya saÑvattanti–
paÓÊtabhojanasevanatÈ utusukhasevanatÈ iriyÈpathasukhasevanatÈ 
majjhattapayogatÈ sÈraddhakÈyapuggalaparivajjanatÈ 
passaddhakÈyapuggalasevanatÈ tadadhimuttatÈti. 

 PaÓÊtaÑ hi siniddhaÑ sappÈyabhojanaÑ bhuÒjantassÈpi, sÊtuÓhesu ca 
ut|su ÔhÈnÈdÊsu ca iriyÈpathesu sappÈya-utuÒca iriyÈpathaÒca sevantassÈpi 
passaddhi uppajjati. Yo pana mahÈpurisajÈtiko sabba-utu-iriyÈpathakkhamo 
hoti, na taÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ. Yassa sabhÈgavisabhÈgatÈ atthi, tasseva 
visabhÈge utu-iriyÈpathe vajjetvÈ sabhÈge sevantassa uppajjati. 
Majjhattapayogo vuccati attano ca parassa ca kammassakatapaccavekkhaÓÈ. 
IminÈ majjhattapayogena uppajjati. Yo leÉÉudaÓÉÈdÊhi paraÑ 
viheÔhayamÈno vicarati, evar|paÑ sÈraddhakÈyaÑ puggalaÑ 
parivajjentassÈpi, saÑyatapÈdapÈÓiÑ passaddhakÈyaÑ puggalaÑ 
sevantassÈpi, ÔhÈnanisajjÈdÊsu 
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passaddhi-uppÈdanatthÈya ninnapoÓapabbhÈracittassÈpi uppajjati. TasmÈ 
Èdikammiko kulaputto imehi sattahi kÈraÓehi passaddhisambojjha~gaÑ 
samuÔÔhÈpetvÈ tadeva dhuraÑ katvÈ abhinivesaÑ paÔÔhapetvÈ anukkamena 
arahattaÑ gaÓhÈti. So yÈva arahattamaggÈ passaddhisambojjha~gaÑ bhÈveti 
nÈma, phale patte bhÈvito nÈma hoti. 

 EkÈdasa dhammÈ samÈdhisambojjha~gassa uppÈdÈya saÑvattanti–
vatthuvisadakiriyatÈ indriyasamattapaÔipÈdanatÈ nimittakusalatÈ samaye 
cittassa paggaÓhanatÈ samaye cittassa niggaÓhanatÈ samaye 
sampahaÑsanatÈ samaye ajjhupekkhanatÈ asamÈhitapuggalaparivajjanatÈ 
samÈhitapuggalasevanatÈ jhÈnavimokkhapaccavekkhaÓatÈ1 tadadhimuttatÈti. 
Tattha vatthuvisadakiriyatÈ ca indriyasamattapaÔipÈdanatÈ ca vuttanayeneva 
veditabbÈ. 

 NimittakusalatÈ nÈma kasiÓanimittassa uggahakusalatÈ. Samaye cittassa 
paggaÓhanatÈti yasmiÑ samaye atisithilavÊriyatÈdÊhi lÊnaÑ cittaÑ hoti, 
tasmiÑ samaye dhammavicayavÊriyapÊtisambojjha~gasamuÔÔhÈpanena tassa 
paggaÓhanaÑ. Samaye cittassa niggaÓhanatÈti yasmiÑ samaye 
accÈraddhavÊriyatÈdÊhi uddhataÑ cittaÑ hoti, tasmiÑ samaye 
passaddhisamÈdhi-upekkhÈsambojjha~gasamuÔÔhÈpanena tassa 
niggaÓhanaÑ. Samaye sampahaÑsanatÈti yasmiÑ samaye cittaÑ 
paÒÒÈpayogamandatÈya vÈ upasamasukhÈnadhigamena2 vÈ nirassÈdaÑ hoti, 
tasmiÑ samaye aÔÔhasaÑvegavatthupaccavekkhaÓena saÑvejeti. AÔÔha 
saÑvegavatth|ni nÈma jÈtijarÈbyÈdhimaraÓÈni cattÈri, apÈyadukkhaÑ 
paÒcamaÑ, atÊte vaÔÔam|lakaÑ dukkhaÑ, anÈgate vaÔÔam|lakaÑ dukkhaÑ, 
paccuppanne ÈhÈrapariyeÔÔhim|lakaÑ dukkhanti. 
RatanattayaguÓÈnussaraÓena ca pasÈdaÑ janeti, ayaÑ vuccati “samaye 
sampahaÑsanatÈ”ti. 

 Samaye ajjhupekkhanatÈ nÈma yasmiÑ samaye sammÈpaÔipattiÑ 
Ègamma alÊnaÑ anuddhataÑ anirassÈdaÑ ÈrammaÓe samappavattaÑ 
samathavÊthipaÔipannaÑ cittaÑ hoti, tadÈssa 
paggahaniggahasampahaÑsanesu na byÈpÈraÑ Èpajjati sÈrathi viya 
samappavattesu assesu. AyaÑ vuccati “samaye ajjhupekkhanatÈ”ti. 
AsamÈhitapuggalaparivajjanatÈ nÈma upacÈraÑ vÈ appanaÑ vÈ appattÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
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vikkhittacittÈnaÑ puggalÈnaÑ ÈrakÈ parivajjanaÑ. 
SamÈhitapuggalasevanatÈ nÈma upacÈrena vÈ appanÈya vÈ samÈhitacittÈnaÑ 
sevanÈ bhajanÈ payirupÈsanÈ. TadadhimuttatÈ nÈma ÔhÈnanisajjÈdÊsu 
samÈdhi-uppÈdanatthaÑyeva ninnapoÓapabbhÈracittatÈ. EvaÒhi paÔipajjato 
esa uppajjati. TasmÈ Èdikammiko kulaputto imehi ekÈdasahi kÈraÓehi 
samÈdhisambojjha~gaÑ samuÔÔhÈpetvÈ tadeva dhuraÑ ‘katvÈ abhinivesaÑ 
paÔÔhapetvÈ anukkamena arahattaÑ gaÓhÈti. So yÈva arahattamaggÈ 
samÈdhisambojjha~gaÑ bhÈveti nÈma, phale patte bhÈvito nÈma hoti. 

 PaÒca dhammÈ upekkhÈsambojjha~gassa uppÈdÈya saÑvattanti–
sattamajjhattatÈ sa~khÈramajjhattatÈ sattasa~khÈrakelÈyanapuggala-
parivajjanatÈ sattasa~khÈramajjhattapuggalasevanatÈ tadadhimuttatÈti. 
Tattha dvÊhÈkÈrehi sattamajjhattataÑ samuÔÔhÈpeti “tvaÑ attano kammena 
ÈgantvÈ attanova kammena gamissasi, esopi attano kammena ÈgantvÈ 
attanova kammena gamissati, tvaÑ kaÑ kelÈyasÊ”ti evaÑ 
kammassakatapaccavekkhaÓena ca, “paramatthato sattoyeva natthi, so tvaÑ 
kaÑ kelÈyasÊ”ti evaÑ nissattapaccavekkhaÓena cÈti. DvÊhevÈkÈrehi 
sa~khÈramajjhattataÑ samuÔÔhÈpeti “idaÑ cÊvaraÑ anupubbena 
vaÓÓavikÈraÒceva jiÓÓabhÈvaÒca upagantvÈ pÈdapuÒchanacoÄakaÑ hutvÈ 
yaÔÔhikoÔiyÈ chaÉÉanÊyaÑ bhavissati, sace panassa sÈmiko bhaveyya, nÈssa 
evaÑ vinassituÑ dadeyyÈ”ti evaÑ assÈmikabhÈvapaccavekkhaÓena ca, 
“anaddhaniyaÑ idaÑ tÈvakÈlikan”ti evaÑ tÈvakÈlikabhÈvapaccavekkhaÓena 
cÈti. YathÈ ca cÊvare, evaÑ pattÈdÊsupi yojanÈ kÈtabbÈ. 

 Sattasa~khÈrakelÈyanapuggalaparivajjanatÈti ettha yo puggalo gihÊ vÈ 
attano puttadhÊtÈdike, pabbajito vÈ attano antevÈsikasamÈnupajjhÈyakÈdike 
mamÈyati, sahattheneva nesaÑ kesacchedanas|cikammacÊvaradhovana-
rajanapattapacanÈdÊni karoti, muhuttampi apassanto “asuko sÈmaÓero 
kuhiÑ, asuko daharo kuhin”ti bhantamigo viya ito cito ca oloketi, aÒÒena 
kesacchedanÈdÊnaÑ atthÈya “muhuttaÑ tÈva asukaÑ pesethÈ”ti 
yÈciyamÈnopi “amhepi taÑ attano kammaÑ na kÈrema, tumhe naÑ gahetvÈ 
kilamessathÈ”ti na deti, ayaÑ sattakelÈyano nÈma. Yo pana cÊvarapatta-
thÈlakakattarayaÔÔhi-ÈdÊni mamÈyati, aÒÒassa hatthena parÈmasitumpi na 
deti, 
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tÈvakÈlikaÑ yÈcito “mayampi idaÑ dhanÈyantÈ1 na paribhuÒjÈma, 
tumhÈkaÑ kiÑ dassÈmÈ”ti vadati, ayaÑ sa~khÈrakelÈyano nÈma. 

 Yo pana tesu dvÊsupi vatth|su majjhatto udÈsino, ayaÑ 
sattasa~khÈramajjhatto nÈma. Iti ayaÑ upekkhÈsambojjha~go evar|paÑ 
sattasa~khÈrakelÈyanapuggalaÑ ÈrakÈ parivajjentassÈpi, 
sattasa~khÈramajjhattapuggalaÑ sevantassÈpi, ÔhÈnanisajjÈdÊsu 
taduppÈdanatthaÑ ninnapoÓapabbhÈracittassÈpi uppajjati. TasmÈ 
Èdikammiko kulaputto imehi paÒcahi kÈraÓehi upekkhÈsambojjha~gaÑ 
samuÔÔhÈpetvÈ tadeva dhuraÑ katvÈ abhinivesaÑ paÔÔhapetvÈ anukkamena 
arahattaÑ gaÓhÈti. So yÈva arahattamaggÈ upekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti 
nÈma, phale patte bhÈvito nÈma hoti. Iti imepi satta sambojjha~gÈ 
lokiyalokuttaramissakÈva kathitÈ. 
 
 419. SammÈdiÔÔhiÑ bhÈvetÊti aÔÔha~gikassa maggassa Èdibh|taÑ 
sammÈdiÔÔhiÑ br|heti vaÉÉheti. Sesapadesupi eseva nayo. Ettha pana 
sammÈdassanalakkhaÓÈ sammÈdiÔÔhi. SammÈ-abhiniropanalakkhaÓo 
sammÈsa~kappo. SammÈpariggÈhalakkhaÓÈ sammÈvÈcÈ. SammÈ-
samuÔÔhÈpanalakkhaÓo sammÈkammanto. SammÈvodÈpanalakkhaÓo2 
sammÈ-ÈjÊvo. SammÈpaggahalakkhaÓo sammÈvÈyÈmo. SammÈ-
upaÔÔhÈnalakkhaÓÈ sammÈsati. SammÈsamÈdhÈnalakkhaÓo sammÈsamÈdhi. 

 Tesu ekekassa tÊÓi tÊÓi kiccÈni honti. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi tÈva 
aÒÒehipi attano paccanÊkakilesehi saddhiÑ micchÈdiÔÔhiÑ pajahati, 
nirodhaÑ ÈrammaÓaÑ karoti, sampayuttadhamme ca passati 
tappaÔicchÈdakamohavidhamanavasena asammohato. SammÈsa~kappÈdayopi 
tatheva micchÈsa~kappÈdÊni ca pajahanti, nirodhaÒca ÈrammaÓaÑ karonti. 
Visesato panettha sammÈsa~kappo sahajÈtadhamme sammÈ abhiniropeti, 
sammÈvÈcÈ sammÈ pariggaÓhÈti, sammÈkammanto sammÈ samuÔÔhÈpeti, 
sammÈ-ÈjÊvo sammÈ vodÈpeti, sammÈvÈyÈmo sammÈ paggaÓhÈti, 
sammÈsati sammÈ upaÔÔhÈti, sammÈsamÈdhi sammÈ padahati. 

 Api cesÈ sammÈdiÔÔhi nÈma pubbabhÈge nÈnÈkkhaÓÈ nÈnÈrammaÓÈ 
hoti, maggakÈle ekakkhaÓÈ ekÈrammaÓÈ. Kiccato pana dukkhe 
______________________________________________________________ 
 1. MamÈyantÈ (SyÈ, Ka) 2. SammÈvodÈnalakkhaÓo (SyÈ, Ka) 
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ÒÈÓanti-ÈdÊni cattÈri nÈmÈni labhati. SammÈsa~kappÈdayopi pubbabhÈge 
nÈnÈkkhaÓÈ nÈnÈrammaÓÈ honti, maggakÈle ekakkhaÓÈ ekÈrammaÓÈ. Tesu 
sammÈsa~kappo kiccato nekkhammasa~kappo avihiÑsÈsa~kappo 
abyÈpÈdasa~kappoti tÊÓi nÈmÈni labhati. SammÈvÈcÈdayo tayo pubbabhÈge 
(  )1 viratiyopi honti cetanÈyopi, maggakkhaÓe pana viratiyova. 
SammÈvÈyÈmo sammÈsatÊti idampi dvayaÑ kiccato sammappadhÈna-
satipaÔÔhÈnavasena cattÈri nÈmÈni labhati. SammÈsamÈdhi pana 
pubbabhÈgepi maggakkhaÓepi sammÈsamÈdhiyeva. 

 Iti imesu aÔÔhasu dhammesu BhagavatÈ nibbÈnÈdhigamÈya paÔipannassa 
yogino bahukÈrattÈ2 paÔhamaÑ sammÈdiÔÔhi desitÈ. AyaÑ hi “paÒÒÈpajjoto 
paÒÒÈsatthan”ti3 ca vuttÈ. TasmÈ etÈya pubbabhÈge vipassanÈÒÈÓa-
sa~khÈtÈya sammÈdiÔÔhiyÈ avijjandhakÈraÑ vidhamitvÈ4 kilesacore ghÈtento 
khemena yogÈvacaro nibbÈnaÑ pÈpuÓÈti. Tena vuttaÑ “nibbÈnÈdhigamÈya 
paÔipannassa yogino bahukÈrattÈ paÔhamaÑ sammÈdiÔÔhi desitÈ”ti. 

 SammÈsa~kappo pana tassÈ bahukÈro, tasmÈ tadanantaraÑ vutto. YathÈ 
hi heraÒÒiko hatthena parivattetvÈ parivattetvÈ cakkhunÈ kahÈpaÓaÑ 
olokento “ayaÑ k|Ôo ayaÑ cheko”ti jÈnÈti, evaÑ yogÈvacaropi pubbabhÈge 
vitakkena vitakketvÈ vitakketvÈ vipassanÈpaÒÒÈya olokayamÈno “ime 
dhammÈ kÈmÈvacarÈ, ime dhammÈ r|pÈvacarÈdayo”ti jÈnÈti. YathÈ vÈ pana 
purisena koÔiyaÑ gahetvÈ parivattetvÈ parivattetvÈ dinnaÑ mahÈrukkhaÑ 
tacchako vÈsiyÈ tacchetvÈ kamme upaneti, evaÑ vitakkena vitakketvÈ 
vitakketvÈ dinnadhamme yogÈvacaro paÒÒÈya “ime dhammÈ kÈmÈvacarÈ, 
ime dhammÈ r|pÈvacarÈ”ti-ÈdinÈ nayena paricchinditvÈ kamme upaneti. 
Tena vuttaÑ “sammÈsa~kappo pana tassÈ bahukÈro, tasmÈ tadanantaraÑ 
vutto”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. (NÈnÈkkhaÓÈ nÈnÈrammaÓÈ) (Ka, Abhi-®Ôha 2. 108 piÔÔhe ca) DÊ-®Ôha 1. 280 piÔÔhe 

pana taÑ na dissati. 
 2. BahupakÈrattÈ (Ka) 3. Abhi 1. 20, 22 piÔÔhesu. 4. ViddhaÑsetvÈ (Ka) 
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 SvÈyaÑ yathÈ sammÈdiÔÔhiyÈ, evaÑ sammÈvÈcÈyapi upakÈrako. 
YathÈha “pubbe kho gahapati vitakketvÈ vicÈretvÈ pacchÈ vÈcaÑ 
bhindatÊ”ti1, tasmÈ tadanantaraÑ sammÈvÈcÈ vuttÈ. 

 YasmÈ pana idaÒcidaÒca karissÈmÈti paÔhamaÑ vÈcÈya saÑvidahitvÈ 
loke kammante payojenti, tasmÈ vÈcÈ kÈyakammassa upakÈrikÈti 
sammÈvÈcÈya anantaraÑ sammÈkammanto vutto. 

 CatubbidhaÑ pana vacÊduccaritaÑ tividhaÑ kÈyaduccaritaÑ pahÈya 
ubhayasucaritaÑ p|rentasseva yasmÈ ÈjÊvaÔÔhamakasÊlaÑ p|rati, na itarassa. 
TasmÈ tadubhayÈnantaraÑ sammÈ-ÈjÊvo vutto. 

 EvaÑ suddhÈjÊvena “parisuddho me ÈjÊvo”ti ettÈvatÈ paritosaÑ katvÈ 
suttapamattena viharituÑ na yuttaÑ, atha kho sabba-iriyÈpathesu idaÑ 
vÊriyamÈrabhitabbanti dassetuÑ tadanantaraÑ sammÈvÈyÈmo vutto. 

 Tato ÈraddhavÊriyenÈpi kÈyÈdÊsu cat|su vatth|su sati s|paÔÔhitÈ2 
kÈtabbÈti dassanatthaÑ tadanantaraÑ sammÈsati desitÈ. 

 YasmÈ pana evaÑ s|paÔÔhitÈ sati samÈdhissa upakÈrÈnupakÈrÈnaÑ 
dhammÈnaÑ gatiyo samanvesitvÈ pahoti ekattÈrammaÓe cittaÑ 
samÈdhÈtuÑ, tasmÈ sammÈsatiyÈ anantaraÑ sammÈsamÈdhi desitoti 
veditabbo. Iti ayampi aÔÔha~giko maggo lokiyalokuttaramissakova kathito. 
 
 427. AjjhattaÑ r|pasaÒÒÊti-ÈdÊsu ajjhattar|pe parikammavasena 
ajjhattaÑ r|pasaÒÒÊ nÈma hoti. AjjhattaÒhi nÊlaparikammaÑ karonto kese vÈ 
pitte vÈ akkhitÈrakÈya vÈ karoti, pÊtaparikammaÑ karonto mede vÈ chaviyÈ 
vÈ hatthapÈdatalesu3 vÈ akkhÊnaÑ pÊtakaÔÔhÈne vÈ karoti, lohitaparikammaÑ 
karonto maÑse vÈ lohite vÈ jivhÈya vÈ akkhÊnaÑ rattaÔÔhÈne vÈ karoti, 
odÈtaparikammaÑ karonto aÔÔhimhi vÈ dante vÈ nakhe vÈ akkhÊnaÑ 
setaÔÔhÈne vÈ karoti. TaÑ pana sunÊlaÑ supÊtaÑ sulohitakaÑ su-odÈtakaÑ 
na hoti, avisuddhameva hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 1. 376 piÔÔhe. 2. SuppatiÔÔhitÈ (Ka) 3. HatthapÈdapiÔÔhesu (Ka) 
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 Eko1 bahiddhÈ r|pÈni passatÊti yassevaÑ parikammaÑ ajjhattaÑ 
uppannaÑ hoti, nimittaÑ pana bahiddhÈ, so evaÑ ajjhattaÑ parikammassa 
bahiddhÈ ca appanÈya vasena “ajjhattaÑ r|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni 
passatÊ”ti vuccati. ParittÈnÊti avaÉÉhitÈni. SuvaÓÓadubbaÓÓÈnÊti suvaÓÓÈni 
vÈ honti2 dubbaÓÓÈni vÈ, parittavaseneva idaÑ abhibhÈyatanaÑ vuttanti 
veditabbaÑ. TÈni abhibhuyyÈti yathÈ nÈma sampannagahaÓiko 
kaÔacchumattaÑ bhattaÑ labhitvÈ “kiÑ ettha bhuÒjitabbaÑ atthÊ”ti 
sa~kaÉÉhitvÈ ekakabalameva karoti, evameva ÒÈÓuttariko puggalo 
visadaÒÈÓo “kiÑ ettha parittake ÈrammaÓe samÈpajjitabbaÑ atthi, nÈyaÑ 
mama bhÈro”ti tÈni r|pÈni abhibhavitvÈ samÈpajjati, saha 
nimittuppÈdenevettha appanaÑ pÈpetÊti attho. JÈnÈmi passÈmÊti iminÈ 
panassa Èbhogo kathito. So ca kho samÈpattito vuÔÔhitassa, na 
antosamÈpattiyaÑ. EvaÑsaÒÒÊ hotÊti ÈbhogasaÒÒÈyapi jhÈnasaÒÒÈyapi 
evaÑsaÒÒÊ hoti. AbhibhavanasaÒÒÈ hissa antosamÈpattiyampi atthi, 
ÈbhogasaÒÒÈ pana samÈpattito vuÔÔhitasseva. 

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

 AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊti alÈbhitÈya vÈ anatthikatÈya vÈ ajjhattar|pe 
parikammasaÒÒÈvirahito. 

 BahiddhÈ r|pÈni passatÊti yassa parikammampi nimittampi bahiddhÈva 
uppannaÑ, so evaÑ bahiddhÈ parikammassa ceva appanÈya ca vasena3 
“ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passatÊ”ti vuccati. Sesamettha 
catuttha-abhibhÈyatane ca vuttanayameva. Imesu pana cat|su parittaÑ 
vitakkacaritavasena ÈgataÑ, appamÈÓaÑ mohacaritavasena, suvaÓÓaÑ 
dosacaritavasena, dubbaÓÓaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. IdaÑ padaÑ idha PÈÄiyaÑ na dissati. DÊ 2. 92; Ma 2. 205; AÑ 3. 125 piÔÔhesu pana 
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rÈgacaritavasena. EtesaÒhi etÈni sappÈyÈni, sÈ ca nesaÑ sappÈyatÈ vitthÈrato 
Visuddhimagge cariyaniddese vuttÈ. 

 PaÒcama-abhibhÈyatanÈdÊsu nÊlÈnÊti sabbasa~gÈhakavasena1 vuttaÑ. 
NÊlavaÓÓÈnÊti vaÓÓavasena. NÊlanidassanÈnÊti nidassanavasena, 
apaÒÒÈyamÈnavivarÈni asambhinnavaÓÓÈni ekanÊlÈneva hutvÈ dissantÊti 
vuttaÑ hoti. NÊlanibhÈsÈnÊti idaÑ pana obhÈsavasena vuttaÑ, nÊlobhÈsÈni 
nÊlappabhÈyuttÈnÊti attho. Etena nesaÑ suvisuddhataÑ dasseti. 
VisuddhavaÓÓavaseneva hi imÈni cattÈri abhibhÈyatanÈni vuttÈni. 
“NÊlakasiÓaÑ gaÓhanto nÊlasmiÑ nimittaÑ gaÓhÈti pupphasmiÑ vÈ 
vatthasmiÑ vÈ vaÓÓadhÈtuyÈ vÈ”ti-ÈdikaÑ panettha kasiÓakaraÓaÒca 
parikammaÒca appanÈvidhÈnaÒca sabbaÑ Visuddhimagge vitthÈrato 
vuttameva. ImÈni pana aÔÔha abhibhÈyatanajjhÈnÈni vaÔÔÈnipi honti 
vaÔÔapÈdakÈnipi vipassanÈpÈdakÈnipi diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnipi 
abhiÒÒÈpÈdakÈnipi nirodhapÈdakÈnipi, lokiyÈneva pana na lokuttarÈnÊti 
veditabbÈni. 
 
 435. R|pÊ r|pÈni passatÊti ettha ajjhattaÑ kesÈdÊsu nÊlakasiÓÈdÊsu 
nÊlakasiÓÈdivasena uppÈditaÑ r|pajjhÈnaÑ r|paÑ, taÑ assa atthÊti r|pÊ. 
BahiddhÈ r|pÈni passatÊti bahiddhÈpi nÊlakasiÓÈdÊni r|pÈni jhÈnacakkhunÈ 
passati. IminÈ ajjhattabahiddhÈvatthukesu kasiÓesu uppÈditajjhÈnassa 
puggalassa cattÈripi r|pÈvacarajjhÈnÈni dassitÈni. AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊti 
ajjhattaÑ na r|pasaÒÒÊ, attano kesÈdÊsu anuppÈditar|pÈvacarajjhÈnoti attho. 
IminÈ bahiddhÈparikammaÑ katvÈ bahiddhÈva uppÈditajjhÈnassa puggalassa 
r|pÈvacarajjhÈnÈni dassitÈni. 

 Subhantveva adhimutto hotÊti iminÈ suvisuddhesu nÊlÈdÊsu 
vaÓÓakasiÓesu jhÈnÈni dassitÈni. Tattha kiÒcÈpi anto-appanÈyaÑ subhanti 
Èbhogo natthi, yo pana visuddhaÑ subhaÑ kasiÓÈrammaÓaÑ katvÈ viharati, 
so yasmÈ “subhanti adhimutto hotÊ”ti vattabbataÑ Èpajjati, tasmÈ evaÑ 
desanÈ katÈ. PaÔisambhidÈmagge pana “kathaÑ subhantveva adhimutto 
hotÊti vimokkho–idha bhikkhu mettÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ 
pharitvÈ viharati -pa- mettÈya bhÈvitattÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Sabbasa~gÈhikavasena (SÊ) 

 



 A~guttaranikÈya 408 

sattÈ appaÔik|lÈ honti. KaruÓÈ. MuditÈ. UpekkhÈsahagatena cetasÈ ekaÑ 
disaÑ pharitvÈ viharati -pa- upekkhÈya bhÈvitattÈ sattÈ appaÔik|lÈ honti. 
EvaÑ subhantveva adhimutto hotÊti vimokkho”ti1 vuttaÑ. Sabbaso 
r|pasaÒÒÈnanti-ÈdÊsu yaÑ vattabbaÑ, taÑ sabbaÑ Visuddhimagge 
vuttameva. 
 
 443. PathavÊkasiÓaÑ bhÈvetÊti ettha pana sakalaÔÔhena kasiÓaÑ, pathavÊ 
eva kasiÓaÑ pathavÊkasiÓaÑ. ParikammapathaviyÈpi uggahanimittassÈpi 
paÔibhÈganimittassÈpi taÑ nimittaÑ ÈrammaÓaÑ katvÈ uppannajjhÈnassÈpi 
etaÑ adhivacanaÑ. Idha pana pathavÊkasiÓÈrammaÓaÑ jhÈnaÑ adhippetaÑ. 
TaÑ hesa bhÈveti. ŒpokasiÓÈdÊsupi eseva nayo. 

 ImÈni pana kasiÓÈni bhÈventena sÊlÈni sodhetvÈ parisuddhasÊle 
patiÔÔhitena yvÈssa dasasu palibodhesu palibodho atthi, taÑ upacchinditvÈ 
kammaÔÔhÈnadÈyakaÑ kalyÈÓamittaÑ upasa~kamitvÈ attano 
cariyÈnuk|lavasena yaÑ yassa sappÈyaÑ, taÑ tena gahetvÈ 
kasiÓabhÈvanÈya ananur|paÑ vihÈraÑ pahÈya anur|pe viharantena 
khuddakapalibodhupacchedaÑ katvÈ sabbaÑ bhÈvanÈvidhÈnaÑ 
aparihÈpentena bhÈvetabbÈni. Ayamettha sa~khepo, vitthÈro pana 
Visuddhimagge2 vutto. KevalaÑ hi tattha viÒÒÈÓakasiÓaÑ nÈgataÑ, taÑ 
atthato ÈkÈsakasiÓe pavattaviÒÒÈÓaÑ. TaÒca kho ÈrammaÓavasena vuttaÑ, 
na samÈpattivasena. TaÑ hi anantaÑ viÒÒÈÓanti ÈrammaÓaÑ katvÈ esa 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanasamÈpattiÑ bhÈvento viÒÒÈÓakasiÓaÑ bhÈvetÊti vuccati. 
ImÈnipi dasa kasiÓÈni vaÔÔÈnipi honti vaÔÔapÈdakÈnipi vipassanÈpÈdakÈnipi 
diÔÔhadhammasukhavihÈratthÈnipi abhiÒÒÈpÈdakÈnipi nirodhapÈdakÈnipi, 
lokiyÈneva pana na lokuttarÈnÊti. 
 
 453. AsubhasaÒÒaÑ bhÈvetÊti asubhasaÒÒÈ vuccati uddhumÈtakÈdÊsu 
dasasu ÈrammaÓesu3 uppannÈ paÔhamajjhÈnasahagatÈ saÒÒÈ, taÑ bhÈveti 
br|heti vaÉÉheti, anuppannaÑ uppÈdeti, uppannaÑ anurakkhatÊti attho. 
DasannaÑ pana asubhÈnaÑ bhÈvanÈnayo sabbo Visuddhimagge4 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 9. 235 piÔÔhe. 2. Visuddhi 1. 81 piÔÔhe. 
 3. AsubhÈrammaÓesu (SÊ) 4. Visuddhi 1. 173 piÔÔhe. 
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vitthÈritoyeva. MaraÓasaÒÒaÑ bhÈvetÊti sammutimaraÓaÑ khaÓikamaraÓaÑ 
samucchedamaraÓanti tividhampi maraÓaÑ ÈrammaÓaÑ katvÈ 
uppajjanakasaÒÒaÑ1 bhÈveti, anuppannaÑ uppÈdeti, uppannaÑ 
anurakkhatÊti attho. HeÔÔhÈ vuttalakkhaÓÈ vÈ maraÓassatiyeva idha 
maraÓasaÒÒÈti vuttÈ, taÑ bhÈveti uppÈdeti vaÉÉhetÊti attho. BhÈvanÈnayo 
panassÈ Vusuddhimagge2 vitthÈritoyeva. ŒhÈre paÔik|lasaÒÒaÑ bhÈvetÊti 
asitapÊtÈdibhede kabaÄikÈre ÈhÈre gamanapaÔik|lÈdÊni nava paÔik|lÈni 
paccavekkhantassa uppajjanakasaÒÒaÑ bhÈveti, uppÈdeti vaÉÉhetÊti attho. 
TassÈpi bhÈvanÈnayo Visuddhimagge vitthÈritoyeva. Sabbaloke 
anabhiratisaÒÒaÑ3 bhÈvetÊti sabbasmimpi tedhÈtuke loke anabhiratisaÒÒaÑ 
ukkaÓÔhitasaÒÒaÑ bhÈvetÊti attho. AniccasaÒÒaÑ bhÈvetÊti paÒcannaÑ 
upÈdÈnakkhandhÈnaÑ udayabbayaÒÒathattapariggÈhikaÑ paÒcasu 
khandhesu aniccanti uppajjanakasaÒÒaÑ bhÈveti. Anicce dukkhasaÒÒaÑ 
bhÈvetÊti anicce khandhapaÒcake paÔipÊÄanasa~khÈta4dukkhalakkhaÓa-
pariggÈhikaÑ dukkhanti uppajjanakasaÒÒaÑ bhÈveti. Dukkhe anattasaÒÒaÑ 
bhÈvetÊti paÔipÊÄanaÔÔhena dukkhe khandhapaÒcake vasavattanÈkÈrasa~khÈta-
anattalakkhaÓapariggÈhikaÑ anattÈti uppajjanakasaÒÒaÑ bhÈveti. 
PahÈnasaÒÒaÑ bhÈvetÊti paÒcavidhaÑ pahÈnaÑ ÈrammaÓaÑ katvÈ 
uppajjanakasaÒÒaÑ bhÈveti. VirÈgasaÒÒaÑ bhÈvetÊti paÒcavidhameva 
virÈgaÑ ÈrammaÓaÑ katvÈ uppajjanakasaÒÒaÑ bhÈveti. NirodhasaÒÒaÑ 
bhÈvetÊti sa~khÈranirodhaÑ ÈrammaÓaÑ katvÈ uppajjanakasaÒÒaÑ bhÈveti. 
NibbÈnaÑ ÈrammaÓaÑ katvÈ uppajjanakasaÒÒantipi vadanti. Ettha ca 
sabbaloke anabhiratisaÒÒÈ aniccasaÒÒÈ anicce dukkhasaÒÒÈti imÈhi tÊhi 
saÒÒÈhi balavavipassanÈ kathitÈ, puna aniccasaÒÒaÑ bhÈvetÊti-ÈdikÈhi 
dasahi saÒÒÈhi vipassanÈsamÈrambhova kathito. 
 
 473. BuddhÈnussatinti-ÈdÊni vuttatthÈneva. 
 
 483. PaÔhamajjhÈnasahagatanti paÔhamajjhÈnena saddhiÑ gataÑ 
pavattaÑ, paÔhamajjhÈnasampayuttanti attho. SandhindriyaÑ bhÈvetÊti 
paÔhamajjhÈnasahagataÑ katvÈ saddhindriyaÑ bhÈveti br|heti vaÉÉheti. Esa 
nayo sabbattha. 
______________________________________________________________ 
 1. UppannasaÒÒaÑ (SyÈ, Ka) 2. Visuddhi 1. 222 piÔÔhe. 
 3. AnabhiratasaÒÒaÑ (SÊ, SyÈ) 4. PaÔipÊÄanasa~khÈtaÑ (Ka) 
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19. KÈyagatÈsativaggavaÓÓanÈ 

 563. CetasÈ phuÔoti ettha duvidhaÑ pharaÓaÑ ÈpopharaÓaÒca 
dibbacakkhupharaÓaÒca. Tattha ÈpokasiÓaÑ samÈpajjitvÈ Èpena pharaÓaÑ 
ÈpopharaÓaÑ nÈma. EvaÑ phuÔepi mahÈsamudde sabbÈ samudda~gamÈ 
kunnadiyo antogadhÈva honti. ŒlokaÑ pana vaÉÉhetvÈ dibbacakkhunÈ 
sakalasamuddadassanaÑ dibbacakkhupharaÓaÑ nÈma. EvaÑ phuÔepi 
mahÈsamudde sabbÈ mahÈsamudda~gamÈ kunnadiyo antogadhÈva honti. 
AntogadhÈ tassÈti tassa bhikkhuno bhÈvanÈya abbhantaragatÈva honti. VijjÈ 
bhÈgiyÈti ettha sampayogavasena vijjaÑ bhajantÊti vijjÈbhÈgiyÈ, vijjÈbhÈge 
vijjÈkoÔÔhÈse vattantÊtipi vijjÈbhÈgiyÈ. Tattha vipassanÈÒÈÓaÑ 
manomayiddhi cha abhiÒÒÈti aÔÔha vijjÈ1, purimena atthena tÈhi 
sampayuttadhammÈpi vijjÈbhÈgiyÈ. Pacchimena atthena tÈsu yÈ kÈci ekÈ 
vijjÈ vijjÈ, sesÈ vijjÈbhÈgiyÈti evaÑ vijjÈpi vijjÈsampayuttadhammÈpi 
vijjÈbhÈgiyÈteva veditabbÈ. 
 
 564. Mahato saÑvegÈyÈti mahantassa saÑvegassa atthÈya. 
Uparipadadvayepi eseva nayo. Ettha ca mahÈsaÑvego nÈma vipassanÈ, 
mahÈ-attho nÈma cattÈro maggÈ, mahÈyogakkhemo nÈma cattÈri 
sÈmaÒÒaphalÈni. Atha vÈ mahÈsaÑvego nÈma saha vipassanÈya2 maggo, 
mahÈ-attho nÈma cattÈri sÈmaÒÒaphalÈni, mahÈyogakkhemo nÈma 
nibbÈnaÑ. SatisampajaÒÒÈyÈti satiyÈ ca ÒÈÓassa ca atthÈya. 
©ÈÓadassanappaÔilÈbhÈyÈti dibbacakkhuÒÈÓÈya. 
DiÔÔhadhammasukhavihÈrÈyÈti imasmiÑyeva paccakkhe attabhÈve 
sukhavihÈratthÈya. VijjÈvimuttiphalasacchikiriyÈyÈti vijjÈvimuttÊnaÑ 
phalassa paccakkhakaraÓatthÈya. Ettha ca vijjÈti maggapaÒÒÈ, vimuttÊti 
taÑsampayuttÈ sesadhammÈ. TesaÑ phalaÑ nÈma arahattaphalaÑ, tassa 
sacchikiriyÈyÈti attho. 
 
 571. KÈyopi passambhatÊti nÈmakÈyopi karajakÈyopi passambhati, 
v|pasantadaratho hoti. VitakkavicÈrÈpÊti ete dhammÈ dutiyajjhÈnena 
v|pasammanti nÈma, idha pana oÄÈrikav|pasamaÑ sandhÈya3 vuttaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. VijjÈ vijjÈ (Ka) Abhi-®Ôha 1. 93 piÔÔhepi passitabbaÑ. 
 2. Sahavipassanako (SÊ) 3. V|pasamatthÈya (Ka) 
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KevalÈti sakalÈ, sabbe niravasesÈti attho. VijjÈbhÈgiyÈti vijjÈkoÔÔhÈsiyÈ, te 
heÔÔhÈ vibhajitvÈ dassitÈva. 
 
 574. AvijjÈ pahÊyatÊti aÔÔhasu ÔhÈnesu vaÔÔam|lakaÑ bahalandhakÈraÑ 
mahÈtamaÑ1 aÒÒÈÓaÑ pahÊyati. VijjÈ uppajjatÊti arahattamaggavijjÈ 
uppajjati. AsmimÈno pahÊyatÊti asmÊti navavidho mÈno pahÊyati. AnusayÈti 
satta anusayÈ. SaÑyojanÈnÊti dasa saÑyojanÈni. 
 
 575. PaÒÒÈpabhedÈyÈti paÒÒÈya pabhedagamanatthaÑ. 
AnupÈdÈparinibbÈnÈyÈti apaccayaparinibbÈnassa sacchikiriyatthÈya. 
 
 576. AnekadhÈtupaÔivedho hotÊti aÔÔhÈrasannaÑ dhÈt|naÑ 
lakkhaÓapaÔivedho hoti. NÈnÈdhÈtupaÔivedho hotÊti tÈsaÑyeva 
aÔÔhÈrasannaÑ dhÈt|naÑ nÈnÈbhÈvena lakkhaÓapaÔivedho hoti. 
AnekadhÈtupaÔisambhidÈ hotÊti iminÈ dhÈtupabhedaÒÈÓaÑ2 kathitaÑ. 
DhÈtupabhedaÒÈÓaÑ nÈma “imÈya dhÈtuyÈ ussannÈya idaÑ nÈma hotÊ”ti 
jÈnanapaÒÒÈya. TaÑ panetaÑ dhÈtupabhedaÒÈÓaÑ na sabbesaÑ hoti, 
BuddhÈnameva nippadesaÑ hoti. TaÑ SammÈsambuddhena sabbaso na 
kathitaÑ. KasmÈ? TasmiÑ kathite attho natthÊti. 
 
 584. PaÒÒÈpaÔilÈbhÈyÈti-ÈdÊni soÄasa padÈni PaÔisambhidÈmagge 
“sappurisasaÑsevo saddhammassavanaÑ yonisomanasikÈro 
dhammÈnudhammapaÔipatti. Ime kho bhikkhave cattÈro dhammÈ bhÈvitÈ 
bahulÊkatÈ paÒÒÈpaÔilÈbhÈya saÑvattanti -pa- nibbedhikapaÒÒatÈya 
saÑvattantÊ”ti evaÑ mÈtikaÑ ÔhapetvÈ vitthÈritÈneva. VuttaÑ hetaÑ3– 

 PaÒÒÈpaÔilÈbhÈya saÑvattantÊti katamo paÒÒÈpaÔilÈbho, catunnaÑ 
maggaÒÈÓÈnaÑ catunnaÑ phalaÒÈÓÈnaÑ catunnaÑ paÔisambhidÈÒÈÓÈnaÑ 
channaÑ abhiÒÒÈÒÈÓÈnaÑ tesattatÊnaÑ ÒÈÓÈnaÑ sattasattatÊnaÑ ÒÈÓÈnaÑ 
lÈbho paÔilÈbho pattisampatti phassanÈ sacchikiriyÈ upasampadÈ, 
paÒÒÈpaÔilÈbhÈya saÑvattantÊti ayaÑ paÒÒÈpaÔilÈbho. (1) 
______________________________________________________________ 
 1. BahalandhakÈrakÈrakaÑ mahÈtamo (SÊ) 2. DhÈtubhede ÒÈÓaÑ (Ka) 
 3. Khu 9. 371 piÔÔhe. 

 



 A~guttaranikÈya 412 

 PaÒÒÈvuddhiyÈ saÑvattantÊti katamÈ paÒÒÈvuddhi, sattannaÑ ca 
sekkhÈnaÑ puthujjanakalyÈÓakassa ca paÒÒÈ vaÉÉhati, arahato paÒÒÈ 
vaÉÉhitavaÉÉhanÈ1, paÒÒÈvuddhiyÈ saÑvattantÊti ayaÑ paÒÒÈvuddhi. (2) 

 PaÒÒÈvepullÈya saÑvattantÊti katamaÑ paÒÒÈvepullaÑ, sattannaÑ ca 
sekkhÈnaÑ puthujjanakalyÈÓakassa ca paÒÒÈ vepullaÑ gacchati, arahato 
paÒÒÈ vepullaÑ gatÈ, paÒÒÈvepullÈya saÑvattantÊti idaÑ paÒÒÈvepullaÑ. (3) 

 MahÈpaÒÒatÈya saÑvattantÊti katamÈ mahÈpaÒÒÈ, mahante atthe 
pariggaÓhÈtÊti mahÈpaÒÒÈ, mahante dhamme -pa- mahantÈ niruttiyo, 
mahantÈni paÔibhÈnÈni, mahante sÊlakkhandhe, mahante samÈdhi, paÒÒÈ, 
vimutti, vimuttiÒÈÓadassanakkhandhe, mahantÈni ÔhÈnÈÔÔhÈnÈni, mahantÈ 
vihÈrasamÈpattiyo, mahantÈni ariyasaccÈni, mahante satipaÔÔhÈne, 
sammappadhÈne, iddhipÈde, mahantÈni indriyÈni, mahantÈni balÈni, 
mahante bojjha~ge, mahante ariyamagge2, mahantÈni sÈmaÒÒaphalÈni, 
mahÈbhiÒÒÈyo3, mahantaÑ paramatthaÑ nibbÈnaÑ pariggaÓhÈtÊti 
mahÈpaÒÒÈ, mahÈpaÒÒatÈya saÑvattantÊti ayaÑ mahÈpaÒÒÈ. (4) 

 PuthupaÒÒatÈya saÑvattantÊti katamÈ puthupaÒÒÈ, puthu 
nÈnÈkkhandhesu ÒÈÓaÑ pavattatÊti puthupaÒÒÈ. Puthu nÈnÈdhÈt|su, puthu 
nÈnÈ-Èyatanesu, puthu nÈnÈpaÔiccasamuppÈdesu, puthu 
nÈnÈsuÒÒatamanupalabbhesu, puthu nÈnÈ-atthesu, dhammesu, niruttÊsu, 
paÔibhÈnesu, puthu nÈnÈsÊlakkhandhesu, samÈdhi, paÒÒÈ, vimutti, 
vimuttiÒÈÓadassanakkhandhesu, puthu nÈnÈÔhÈnÈÔÔhÈnesu, puthu 
nÈnÈvihÈrasamÈpattÊsu, puthu nÈnÈ-ariyasaccesu, puthu nÈnÈsatipaÔÔhÈnesu, 
sammappadhÈnesu, iddhipÈdesu, indriyesu, balesu, bojjha~gesu, puthu nÈnÈ-
ariyamaggesu, puthu nÈnÈsÈmaÒÒaphalesu, puthu nÈnÈ-abhiÒÒÈsu ÒÈÓaÑ 
pavattatÊti puthupaÒÒÈ. Puthu nÈnÈjanasÈdhÈraÓe4 dhamme samatikkamma5 
paramatthe nibbÈne ÒÈÓaÑ pavattatÊti puthupaÒÒÈ. PuthupaÒÒatÈya 
saÑvattantÊti ayaÑ puthupaÒÒÈ. (5) 
______________________________________________________________ 
 1. VaÉÉhati, vaÉÉhitavaÉÉhanÈ (Ka) 
 2. MahantaÑ ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ (SÊ), mahantaÑ ariyamaggaÑ (SyÈ) 
 3. MahantÈ mahÈbhiÒÒÈyo (SyÈ) 4. PuthujjanasÈdhÈraÓe (Ka) 5. Atikkamma (Ka) 
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 VipulapaÒÒatÈya saÑvattantÊti katamÈ vipulapaÒÒÈ, vipule atthe 
pariggaÓhÈtÊti vipulapaÒÒÈ -pa- vipulaÑ paramatthaÑ nibbÈnaÑ 
pariggaÓhÈtÊti vipulapaÒÒÈ, vipulapaÒÒatÈya saÑvattantÊti ayaÑ 
vipulapaÒÒÈ. (6) 

 GambhÊrapaÒÒatÈya saÑvattantÊti katamÈ gambhÊrapaÒÒÈ, gambhÊresu 
khandhesu ÒÈÓaÑ pavattatÊti gambhÊrapaÒÒÈ. PuthupaÒÒÈsadiso vitthÈro. 
GambhÊre paramatthe nibbÈne ÒÈÓaÑ pavattatÊti gambhÊrapaÒÒÈ, 
gambhÊrapaÒÒatÈya saÑvattantÊti ayaÑ gambhÊrapaÒÒÈ. (7) 

 AsÈmantapaÒÒatÈya saÑvattantÊti katamÈ asÈmantapaÒÒÈ1, yassa 
puggalassa atthavavatthÈnato atthapaÔisambhidÈ adhigatÈ hoti sacchikatÈ 
phassitÈ paÒÒÈya. DhammaniruttipaÔibhÈnavavatthÈnato paÔibhÈna-
paÔisambhidÈ adhigatÈ hoti sacchikatÈ phassitÈ paÒÒÈya, tassa atthe ca 
dhamme ca niruttiyÈ ca paÔibhÈne ca na aÒÒo koci sakkoti 
abhisambhavituÑ, anabhisambhavanÊyo ca so aÒÒehÊti asÈmantapaÒÒo. 

 PuthujjanakalyÈÓakassa paÒÒÈ aÔÔhamakassa paÒÒÈya d|re vid|re 
suvid|re na santike na sÈmantÈ, puthujjanakalyÈÓakaÑ upÈdÈya aÔÔhamako 
asÈmantapaÒÒo. AÔÔhamakassa paÒÒÈ sotÈpannassa paÒÒÈya d|re -pa- 
aÔÔhamakaÑ upÈdÈya sotÈpanno asÈmantapaÒÒo. SotÈpannassa paÒÒÈ 
sakadÈgÈmissa paÒÒÈya. SakadÈgÈmissa paÒÒÈ anÈgÈmissa paÒÒÈya. 
AnÈgÈmissa paÒÒÈ arahato paÒÒÈya. Arahato paÒÒÈ Paccekabuddhassa 
paÒÒÈya d|re vid|re suvid|re na santike na sÈmantÈ, arahantaÑ upÈdÈya 
Paccekabuddho asÈmantapaÒÒo. PaccekabuddhaÒca sadevakaÒca lokaÑ 
upÈdÈya TathÈgato ArahaÑ SammÈsambuddho aggo asÈmantapaÒÒo. 

 PaÒÒÈpabhedakusalo pabhinnaÒÈÓo -pa- te paÒhaÑ abhisa~kharitvÈ 
abhisa~kharitvÈ TathÈgataÑ upasa~kamitvÈ pucchanti g|ÄhÈni ca 
paÔicchannÈni ca, kathitÈ visajjitÈ ca te paÒhÈ BhagavatÈ honti 
niddiÔÔhakÈraÓÈ, upakkhittakÈ ca te Bhagavato sampajjanti. Atha kho 
BhagavÈ2 tattha atirocati yadidaÑ paÒÒÈyÈti aggo asÈmantapaÒÒo, 
asÈmantapaÒÒatÈya saÑvattantÊti ayaÑ asÈmantapaÒÒÈ. (8) 
______________________________________________________________ 
 1. AsamantapaÒÒÈ (®ÊkÈ) 2. BhagavÈva (SÊ) 
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 Bh|ripaÒÒatÈya saÑvattantÊti katamÈ bh|ripaÒÒÈ, rÈgaÑ abhibhuyyatÊti 
bh|ripaÒÒÈ, abhibhavitÈti bh|ripaÒÒÈ, dosaÑ, mohaÑ, kodhaÑ, upanÈhaÑ, 
makkhaÑ, palÈsaÑ, issaÑ, macchariyaÑ, mÈyaÑ, sÈÔheyyaÑ, thambhaÑ, 
sÈrambhaÑ, mÈnaÑ, atimÈnaÑ, madaÑ, pamÈdaÑ, sabbe kilese, sabbe 
duccarite, sabbe abhisa~khÈre, sabbe bhavagÈmikamme abhibhuyyatÊti 
bh|ripaÒÒÈ, abhibhavitÈti bh|ripaÒÒÈ. RÈgo ari, taÑ ariÑ maddanipaÒÒÈti 
bh|ripaÒÒÈ, doso, moho -pa- sabbe bhavagÈmikammÈ ari, taÑ ariÑ 
maddanipaÒÒÈti bh|ripaÒÒÈ. Bh|ri vuccati pathavÊ, tÈya pathavisamÈya 
vitthatÈya vipulÈya paÒÒÈya samannÈgatoti bh|ripaÒÒo. Apica paÒÒÈya etaÑ 
adhivacanaÑ bh|ri medhÈ pariÓÈyikÈti, bh|ripaÒÒatÈya saÑvattantÊti ayaÑ 
bh|ripaÒÒÈ. (9) 

 PaÒÒÈbÈhullÈya saÑvattantÊti katamaÑ paÒÒÈbÈhullaÑ, idhekacco 
paÒÒÈgaruko hoti paÒÒÈcarito paÒÒÈsayo paÒÒÈdhimutto paÒÒÈdhajo 
paÒÒÈketu paÒÒÈdhipateyyo vicayabahulo pavicayabahulo okkhÈyanabahulo 
samokkhÈyanabahulo sampekkhÈyanadhammo vibh|tavihÈrÊ taccarito 
taggaruko tabbahulo tanninno tappoÓo tappabbhÈro tadadhimutto 
tadÈdhipateyyo, yathÈ gaÓagaruko vuccati gaÓabÈhulikoti, cÊvaragaruko, 
pattagaruko, senÈsanagaruko vuccati senÈsanabÈhulikoti, evamevaÑ 
idhekacco paÒÒÈgaruko hoti paÒÒÈcarito -pa- tadÈdhipateyyo, 
paÒÒÈbÈhullÈya saÑvattantÊti idaÑ paÒÒÈbÈhullaÑ. (10) 

 SÊghapaÒÒatÈya saÑvattantÊti katamÈ sÊghapaÒÒÈ, sÊghaÑ sÊghaÑ sÊlÈni 
parip|retÊti sÊghapaÒÒÈ. SÊghaÑ sÊghaÑ indriyasaÑvaraÑ, bhojane 
mattaÒÒutaÑ, jÈgariyÈnuyogaÑ, sÊlakkhandhaÑ, samÈdhi, paÒÒÈ, vimutti, 
vimuttiÒÈÓadassanakkhandhaÑ parip|retÊti sÊghapaÒÒÈ. SÊghaÑ sÊghaÑ 
ÔhÈnÈÔÔhÈnÈni paÔivijjhati. VihÈrasamÈpattiyo parip|reti. AriyasaccÈni 
paÔivijjhati. SatipaÔÔhÈne bhÈveti. SammappadhÈne iddhipÈde indriyÈni 
balÈni bojjha~ge ariyamaggaÑ bhÈvetÊti sÊghapaÒÒÈ. SÊghaÑ sÊghaÑ 
sÈmaÒÒaphalÈni sacchikarotÊti sÊghapaÒÒÈ. SÊghaÑ sÊghaÑ abhiÒÒÈyo 
paÔivijjhatÊti sÊghapaÒÒÈ. SÊghaÑ sÊghaÑ paramatthaÑ nibbÈnaÑ 
sacchikarotÊti sÊghapaÒÒÈ, sÊghapaÒÒatÈya saÑvattantÊti ayaÑ sÊghapaÒÒÈ. 
(11) 
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 LahupaÒÒatÈya saÑvattantÊti katamÈ lahupaÒÒÈ, lahuÑ lahuÑ sÊlÈni 
parip|retÊti lahupaÒÒÈ -pa- lahupaÒÒatÈya saÑvattantÊti ayaÑ lahupaÒÒÈ. 
(12) 

 HÈsapaÒÒatÈya saÑvattantÊti katamÈ hÈsapaÒÒÈ, idhekacco vedabahulo 
tuÔÔhibahulo hÈsabahulo pÈmojjabahulo sÊlÈni parip|retÊti hÈsapaÒÒÈ -pa- 
paramatthaÑ nibbÈnaÑ sacchikarotÊti hÈsapaÒÒÈ, hÈsapaÒÒatÈya 
saÑvattantÊti ayaÑ hÈsapaÒÒÈ. (13) 

 JavanapaÒÒatÈya saÑvattantÊti katamÈ javanapaÒÒÈ, yaÑkiÒci r|paÑ 
atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ, yÈ kÈci vedanÈ, yÈ kÈci saÒÒÈ, ye keci sa~khÈrÈ, 
yaÑkiÒci viÒÒÈÓaÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ 
oÄÈrikaÑ vÈ sukhumaÑ vÈ hÊnaÑ vÈ paÓÊtaÑ vÈ yaÑ d|re santike vÈ, 
sabbaÑ viÒÒÈÓaÑ aniccato khippaÑ javatÊti javanapaÒÒÈ, dukkhato, anattato 
khippaÑ javatÊti javanapaÒÒÈ. CakkhuÑ -pa- jarÈmaraÓaÑ 
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 -pa- 
jarÈmaraÓanirodhe nibbÈne khippaÑ javatÊti javanapaÒÒÈ. R|paÑ -pa- 
jarÈmaraÓaÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ khayadhammaÑ vayadhammaÑ 
virÈgadhammaÑ nirodhadhammanti tulayitvÈ tÊrayitvÈ vibhÈvayitvÈ 
vibh|taÑ katvÈ jarÈmaraÓanirodhe nibbÈne khippaÑ javatÊti javanapaÒÒÈ, 
javanapaÒÒatÈya saÑvattantÊti ayaÑ javanapaÒÒÈ. (14) 

 TikkhapaÒÒatÈya saÑvattantÊti katamÈ tikkhapaÒÒÈ, khippaÑ kilese 
chindatÊti tikkhapaÒÒÈ. UppannaÑ kÈmavitakkaÑ, byÈpÈdavitakkaÑ, 
vihiÑsÈvitakkaÑ, uppannuppanne pÈpake akusale dhamme nÈdhivÈseti 
pajahati vinodeti byantÊkaroti anabhÈvaÑ gametÊti tikkhapaÒÒÈ. UppannaÑ 
rÈgaÑ, dosaÑ, mohaÑ -pa- sabbe bhavagÈmikamme nÈdhivÈseti pajahati 
vinodeti byantÊkaroti anabhÈvaÑ gametÊti tikkhapaÒÒÈ. EkasmiÑ Èsane 
cattÈro ariyamaggÈ cattÈri sÈmaÒÒaphalÈni catasso paÔisambhidÈyo cha 
abhiÒÒÈyo adhigatÈ honti sacchikatÈ phassitÈ paÒÒÈyÈti tikkhapaÒÒÈ, 
tikkhapaÒÒatÈya saÑvattantÊti ayaÑ tikkhapaÒÒÈ. (15) 
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 NibbedhikapaÒÒatÈya saÑvattantÊti 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 bhavagÈmikamme 
nibbijjhati padÈletÊti nibbedhikapaÒÒÈ, nibbedhikapaÒÒatÈya saÑvattantÊti 
ayaÑ nibbedhikapaÒÒÈ. (16) 

 EvaÑ PaÔisambhidÈmagge vuttanayenevettha attho veditabbo. 
KevalaÒhi tattha bahuvacanaÑ, idha ekavacananti ayameva viseso. SesaÑ 
tÈdisamevÈti. ImÈ ca pana soÄasa mahÈpaÒÒÈ lokiyalokuttaramissakÈva 
kathitÈ. 
 

20. AmatavaggavaÓÓanÈ 

 600-611. AmataÑ te bhikkhave paribhuÒjantÊti te maraÓavirahitaÑ 
nibbÈnaÑ paribhuÒjantÊti attho. Nanu ca nibbÈnaÑ lokuttaraÑ, kÈyagatÈsati 
lokiyÈ, kathaÑ taÑ paribhuÒjantÈ amataÑ paribhuÒjantÊti? TaÑ bhÈvetvÈ 
adhigantabbato. KÈyagataÑ hi satiÑ bhÈvento amatamadhigacchati, 
abhÈvento nÈdhigacchati. TasmÈ evaÑ vuttaÑ. EtenupÈyena sabbattha attho 
veditabbo. Api cettha viraddhanti virÈdhitaÑ nÈdhigataÑ. Œraddhanti1 
paripuÓÓaÑ. PamÈdiÑs|ti pamajjanti. PamuÔÔhanti sammuÔÔhaÑ2 vissaritaÑ 
naÔÔhaÑ vÈ. Œsevitanti Èdito sevitaÑ. BhÈvitanti vaÉÉhitaÑ. BahulÊkatanti 
punappunaÑ kataÑ. AnabhiÒÒÈtanti ÒÈta-abhiÒÒÈya ajÈnitaÑ. ApariÒÒÈtanti 
ÒÈtapariÒÒÈvaseneva apariÒÒÈtaÑ. Asacchikatanti apaccakkhakataÑ. SesaÑ 
sabbattha uttÈnatthamevÈti. 

Manorathap|raÓiyÈ A~guttaranikÈyaÔÔhakathÈya 

SahassasuttantaparimÈÓassa 
 

EkakanipÈtassa saÑvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Aviraddhanti (Ka) 
 2. PammuÔÔhanti pamuÔÔhaÑ (SÊ), pamuÔÔhanti pammuÔÔhaÑ (SyÈ) 
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[ A ] 
AkammaniyaÑ hoti 40 
AkusalapakkhikÈ 55 
AkusalabhÈgiyÈ 55 
AkusalÈ 55 
AkusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 383 
AkkantaÑ 42 
AguttaÑ 41 
Agga 96 
Aggo 90 
A~gaÑ 65 
AcarimaÑ 358, 362 
AccharÈsa~ghÈtamattaÑ 53 
AccharÈsa~ghÈtamattampi 376, 381 
Acchariyamanusso 88 
Accho 44 
AjaÄÈ 379 
AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ 406, 407 
AjjhattaÑ r|pasaÒÒÊ 405 
AjjhattikaÑ 65 
AÒÒaÑ 15 
AÒÒaÑ satthÈraÑ 358 
AÒÒatra manussehi 378 
AÒÒÈya 379 
AÒÒÈsikoÓÉaÒÒo 106 
AÔÔhÈnaÑ 352 
AttatthaÑ vÈ 44 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AtthamaÒÒÈtuÑ 379 
AtthamaÒÒÈya 379 
Attharaso 380 
AdantaÑ 41 
AduÔÔhullÈpatti 73 
Adutiyo 89 
AddhaÑ 380 
AdhammaÑ adhammo 72 
AdhammaÑ dhammo 354 
AdhammaÑ dhammoti dÊpenti 65 
Adhigamo 67 
Adhimutto 407 
AnatthÈya 65 
AnanuyogÈ 62 
Ananuyogo 62 
AnantaradhÈnÈya 65 
AnabhiÒÒÈtaÑ 416 
AnabhiratisaÒÒaÑ 409 
AnayÈya 372 
AnavakÈso 352 
AnavasesÈpatti 73 
AnÈciÓÓaÑ 66 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme 11 
AnÈpattiÑ Èpatti 73 
AnÈpatti 73 

 



 A~guttaraÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 418 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AnÈvilena 44 
AnÈvilo 44 
AniccasaÒÒaÑ bhÈveti 409 
Anicce dukkhasaÒÒaÑ bhÈveti 409 
AnutappÈ hoti 89 
AnuttaraÑ 93 
AnuttariyÈnaÑ 91 
AnupÈdÈparinibbÈnÈya 411 
AnuppannÈ kusalÈ dhammÈ 384 
AnuppannÈnaÑ 383 
AnuppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ 384 
Anuppanno 23 
Anuppanno ceva kÈmacchando 
   nuppajjati 36 
Anuppanno vÈ 22 
Anuppanno vÈ kÈmacchando 
   nuppajjati 27 
Anuppavatteti 95 
AnuppÈdÈya 383 
AnuyogÈ 62 
Anuyogo 62 
Anuruddho 143 
AnusayÈ 411 
AnussarantÈnaÑ 240 
AnussavappasannÈnaÑ 351 
AnussÈvanena 354 
AnekadhÈtupaÔivedho 93 
AnekadhÈtupaÔivedho 
   hoti 411 
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[ A ] 
AnekadhÈtupaÔisambhidÈ 
   hoti 411 
AneÄam|gÈ 379 
Antamaso 376 
AntaradhÈnÈya 65 
AntogadhÈ tassa 410 
AnnaggarasaggÈnaÑ 379 
Anvadeva 55 
ApaÒÒattaÑ 67 
ApariÒÒÈtaÑ 416 
ApÈtubh|taÑ 40 
ApÈyo 43 
ApubbaÑ acarimaÑ 358, 362 
AppaÔikammÈpatti 73 
AppaÔipuggalo 90 
AppaÔibhÈgo 90 
AppaÔimo 90 
AppaÔisamo 90 
Appamattakampi bhavaÑ na 
   vaÓÓemi 376 
Appamattako 376 
AppamattikÈ 63-64 
AppamÈÓÈni 406 
AppasannÈ pasÊdanti 374 
AppÈbÈdhatÈ 381 
AppÈbÈdhÈnaÑ 236 
AppicchatÈ 57 
Appicchassa 57 
AbahulÊkataÑ 40 
AbhÈvitaÑ 40 
AbhijjhÈdomanassaÑ 382 
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[ A ] 
AbhiÒÒÈya 365 
Abhibhuyya 406 
AmataÑ te bhikkhave 
   paribhuÒjanti 416 
AmoghaÑ 54 
Ayoniso manasi- 
   karoto 25 
Ayoniso manasikÈro 368 
AyaÑ kho 367 
ArakkhitaÑ rakkhitaÑ 41 
AraÓavihÈrÊnaÑ 173 
Arati 26 
ArahaÑ 87 
ArittajjhÈno 54 
AriyasÈvako 48 
Ariyena paÒÒÈcakkhunÈ 379 
AlamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ 44 
AvijjaÑ 42 
AvijjÈgatÈ 379 
AvijjÈ pahÊyati 411 
Avinayo 66 
AviparÊtadassano 371 
Av|pasantacittassa 26 
AveccappasannÈnaÑ 305, 349 
AsacchikataÑ 416 
AsantuÔÔhitÈ 59 
AsaddhammÈ 371 
Asaddhamme patiÔÔhÈpeti 371 
AsampajaÒÒaÑ 62 
AsampajÈnassa 62 
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[ A ] 
Asamasamo 90 
Asamo 90 
AsammosÈya 65-383 
AsahÈyo 90 
AsÈtattÈya 371 
AsÈmantapaÒÒatÈya 
   saÑvattanti 413 
AsubhanimittaÑ 36 
AsubhasaÒÒaÑ bhÈveti 408 
AsmimÈno pahÊyati 411 
AssutavÈ 46 
AhaÑ 15 

[ Œ ] 
ŒkappasampadÈ 381 
Œgantukehi 45 
ŒciÓÓaÑ 66 
ŒtÈpÊ 382 
ŒnÈpÈnassati 368 
Œpatti 73 
Œmantesi 13 
ŒraÒÒakÈnaÑ 175 
ŒraÒÒikattaÑ 380 
ŒraddhaÑ 416 
ŒraddhavÊriyassa 38 
ŒraddhavÊriyÈnaÑ 181-281 
Œrabhati 383 
ŒrambhadhÈtu 37 
ŒrammaÓ|panijjhÈnaÑ 381 
ŒrÈmarÈmaÓeyyakaÑ 377 
Œvilena 44 
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[ Œ ] 
Œvilo 43 
Œsevati 53 
ŒsevitaÑ 416 
ŒhÈre paÔik|lasaÒÒaÑ 
   bhÈveti 409 

[ I ] 
Iti karitvÈ 65 
Itthigandho 20 
ItthiphoÔÔhabbo 20 
Itthiraso 20 
Itthir|paÑ 15 
Itthisaddo 17 
IdaÑ 45 
IddhipÈdaÑ 387 
IddhimantÈnaÑ 116 
Indriyesu guttadvÈrÈnaÑ 244 

[ U ] 
Ukk|lavik|laÑ 377 
UccÈkulikÈnaÑ 150 
UÒchena 379 
UÉÉeyya 372 
UttariÑ vÈ manussadhammÈ 44 
Udakarahado 43 
Uddesena 354 
UddhaccakukkuccaÑ 26 
Upakkilesehi 45 
Upagaccheyya 352, 353 
UpaÔÔhÈkÈnaÑ 223 
UpasamÈnussati 368 
UpasamÈya 365 
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[ U ] 
Upaseno 211 
UpÈdiyati 370 
UpÈli 241 
UpekkhÈ 390 
Uppajjati 23 
UppajjamÈno uppajjati 76 
UppannÈ ca kusalÈ dhammÈ 
   parihÈyanti 56 
UppannÈnaÑ 383 
UppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ 384 
Uppanno 24, 35 
Uppanno ca kÈmacchando 
   pahÊyati 36 
UppalavaÓÓÈ 266 
Uruvelakassapo 231 

[ E ] 
EkaÑ 8 
EkantanibbidÈya 365 
Ekadhammampi 22 
Ekadhammo 365 
Ekapuggalo 73, 75, 371 
Ekar|pampi 15 
EkissÈ 
   lokadhÈtuyÈ 358, 362 
Eko 73 
Eko bahiddhÈ r|pÈni 
   passati 406 
EtadaggaÑ 96, 105 
Etadavoca 14 
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[ E ] 
EvaÑ 3 
EvaÑ niraye 43 
EvaÑsaÒÒÊ hoti 406 

[ O ] 
OdakÈ 377 
OvÈdapatikaro 54 

[ Ka ] 
Ka~khÈrevato 180 
KaÒci dhammaÑ 353 
KaÒci sa~khÈraÑ 352 
KaÔukattÈya 370 
Katamo ekadhammo 366 
Katamo ekapuggalo 79 
KapÈlÈbhatena 379 
Kammena 354 
KalalÊbh|to 43 
KalyÈÓamittatÈ 62 
KalyÈÓavÈkkaraÓatÈ 381 
KalyÈÓavÈkkaraÓÈnaÑ 185 
KasiÓaÑ 408 
Kassapo 231 
KÈmacchando 23 
KÈyagatÈsati 368 
KÈyaduccaritassa 363 
KÈye kÈyÈnupassÊ 382 
KÈyopi passambhati 410 
KÈlakiriyÈ 89 
KÈÄigodhÈya putto 150 
KÈÄudÈyÊ 234 
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[ Ka ] 
KisÈgotamÊ 290 
KukkuccaÑ 26 
KuÔikaÓÓo 186 
KuÓÉadhÈno 204 
KulappasÈdakÈnaÑ 233 
KusalÈ 56 
KusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 62, 383 
KevalÈ 411 
Ko pana vÈdo ye naÑ 
   bahulÊkaronti 54, 381 
Kolaputti 381 
KosajjaÑ 56 
KoÄiviso 181 

[ Kha ] 
KhÈÓukaÓÔakaÔÔhÈnaÑ 377 
KhippaÑ 372 
KhippÈbhiÒÒÈnaÑ 271, 283 
KhujjuttarÈ 321 
KhemÈ 264 
Kho 13 

[ Ga ] 
GatimantÈnaÑ 223 
GambhÊraÒÈÓacariyaÑ 
   paccavekkhato 388 
GambhÊrapaÒÒatÈya 
   saÑvattanti 413 
GarukÈpatti 73 
GilÈnupaÔÔhÈkÊnaÑ 348 
GuttaÑ 41 
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[ Ca ] 
Cakka 93 
Cat|hi sa~gahavatth|hi 299 
Carantampi tiÔÔhantampi 43 
CÈgÈnussati 368 
CittaÑ 15, 40, 41, 44, 45, 46 
CittaÑ paggaÓhÈti 383 
CittaÑ bhikkhave bhÈvitaÑ 
   bahulÊkataÑ 44 
CittakathikÈnaÑ 220 
CittabhÈvanÈ 47, 48 
Citte cittÈnupassÊ 383 
CetanÈ 370 
CetasÈ cetoparicca 43 
CetasÈ phuÔo 410 
Cetaso av|pasamo 26 
Cetaso lÊnattaÑ 26 
Cetovimutti 36 
CetovimuttiÑ 382 

[ Cha ] 
ChandaÑ 383 
ChandasamÈdhi 389 

[ Ja ] 
Janeti 383 
JambudÊpe 377 
JavanapaÒÒatÈya saÑvattanti 415 
JaÄÈ 379 
JÈnÈmi passÈmi 406 
Jetavane 11 
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[ Jha ] 
JhÈnaÑ 381 
JhÈyÊnaÑ 42, 180, 342 

[ ©a ] 
©ÈÓadassanappaÔilÈbhÈya 410 

[ ®ha ] 
®hÈnaÑ 352 
®hÈnametaÑ vijjati 352 
®hÈnesu 379 
®hitiyÈ 65, 383 

[ Ta ] 
Tatra 12 
TathÈgatappaveditaÑ 379 
TathÈgato 80, 82, 87 
TandÊ 26 
TasmÈ 47 
TÈni abhibhuyya 406 
TikkhapaÒÒÈya saÑvattanti 415 
TiÔÔhantampi 43 
TecimaÑ saddhammaÑ 
   antaradhÈpenti 67 
TejodhÈtukusalÈnaÑ 251 
Te bhikkh| 14 

[ Tha ] 
ThÈvareyyaÑ 380 
ThinaÑ 25 
ThinamiddhaÑ 25 

[ Da ] 
DakkhiÓeyyÈnaÑ 173 
DantaÑ 41 
Dabbo 213 
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[ Da ] 
DassanÈya 379 
DÈyakÈnaÑ 295 
DÈyakena mattÈ jÈnitabbÈ 373 
DÈyikÈnaÑ 311 
DÈrucÊriyo 217 
DiÔÔhadhammasukhavihÈrÈya 410 
DiÔÔhi 370 
DiÔÔhisampanno 352 
DibbacakkhukÈnaÑ yadidaÑ 
   BakulÈ 283 
DibbacakkhukÈnaÑ 143 
DukkhÈdhivahaÑ 40 
Dukkhe anattasaÒÒaÑ bhÈveti 409 
Duggati 43 
DuÔÔhullÈpatti 73 
DutiyaÑ 381 
DuppaÒÒÈ 379 
DurakkhÈte bhikkhave 
   dhammavinaye 372 
Dullabho lokasmiÑ 87 
DevatÈnussati 368 
DevatÈnaÑ piyamanÈpÈnaÑ 215 
DevamanussÈnaÑ 78 
DvipadÈnaÑ aggo 90 

[ Dha ] 
DhammaÑ adhammoti dÊpenti 66 
DhammakathikÈnaÑ 278, 296 
DhammacakkaÑ 93 
DhammamaÒÒÈya 379 
Dhammaraso 380 
Dhammavicayo 389 
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[ Dha ] 
DhammÈnudhammaÑ 379 
DhammÈnussati 367 
Dhammesu dhammÈnupassÊ 383 
DhÈtÈnaÑ dhammÈnaÑ atthaÑ 
   upaparikkhanti 379 
DhÈrenti 379 
DhitimantÈnaÑ 223 
DhutavÈdÈnaÑ 126 
DhutavÈdÈnaÑ yadidaÑ 
   MahÈkassapo 127 

[ Na ] 
Na 15 
NadÊmukhe 372 
NadÊviduggaÑ 377 
Nandako 242 
NandÈ 280 
NÈnÈdhÈtupaÔivedho 93, 411 
NikkamadhÈtu 37 
NikkhittaÑ 370 
Nikkhitto 43 
Niccato upagaccheyya 352 
NibbÈnaÑ 42 
NibbÈnÈya 366 
NibbedhikapaÒÒatÈya 
   saÑvattanti 416 
Nimitta 25 
Nirayo 43 
NirodhasaÒÒaÑ bhÈveti 409 
NirodhÈya 365 
NÊlanidassanÈni 407 
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[ Na ] 
NÊlanibhÈsÈni 407 
NÊlavaÓÓÈni 407 
NÊlÈni 407 
NetaÑ ÔhÈnaÑ vijjati 352 
No dÈyakena 375 
No paÔiggÈhakena 373 

[ Pa ] 
PaggaÓhÈti 383 
PaccassosuÑ 14 
PaÒÒavanto 378 
PaÒÒattaÑ 67 
PaÒÒÈpaÔilÈbhÈya 411 
PaÒÒÈpaÔilÈbhÈya saÑvattanti 411 
PaÒÒÈpabhedÈya 411 
PaÒÒÈparihÈni 63 
PaÒÒÈbÈhullÈya saÑvattanti 414 
PaÒÒÈvuddhi 64 
PaÒÒÈvuddhiyÈ 64 
PaÒÒÈvuddhiyÈ saÑvattanti 412 
PaÒÒÈvepullÈya saÑvattanti 412 
PaÔÈcÈrÈ 275 
PaÔiggÈhakena mattÈ 
   jÈnitabbÈ 373 
PaÔighanimittaÑ 25 
PaÔipajjanti 379 
PaÔibalÈ 379 
PaÔibhÈnavantÈnaÑ 208 
PaÔibhÈneyyakÈnaÑ 253 
PaÔisambhidÈnaÑ 93 
PaÔisambhidÈpattÈnaÑ 222 
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[ Pa ] 
PaÔhamaÑ 381 
PaÔhamaÑ uppajjati 55 
PaÔhamaÑ saraÓaÑ 
   gacchantÈnaÑ 293 
PaÔhamaÑ saraÓaÑ 
   gacchantÊnaÑ 309 
PaÔhamaÑ salÈkaÑ 
   gaÓhantÈnaÑ 203 
PaÔhamajjhÈnasahagataÑ 409 
PaÓidhi 370 
PaÓÊtadÈyakÈnaÑ 302 
PaÓÊtadÈyikÈnaÑ 347 
PatikiÔÔhaÑ 63 
PatthanÈ 370 
PathavÊkasiÓaÑ bhÈveti 408 
Padahati 383 
Padahanti 379 
PaduÔÔhacittaÑ 43 
PaduÔÔhacitto 354 
PadhÈnasa~khÈrÈ 387 
PabbatavisamaÑ 377 
PabhassaraÑ 45 
PamÈdiÑsu 416 
PamÈdo 56 
PamuÔÔhaÑ 416 
ParakkamadhÈtu 37 
ParittÈni 406 
ParipucchakatÈ 390 
ParibhuÒjati 54 
Pariyatti 68 
PariyÈdÈna 15 
PariyÈdÈya 15 
ParivÈrasampadÈ 381 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PavattitaÑ 94 
PasannaÑ 43 
PasannÈ bhiyyo pasÊdanti 375 
Passaddhi 390 
Passambhati 410 
PahÈnasaÒÒaÑ bhÈveti 409 
PahÊyati 35 
PÈtubhÈvo 87, 91 
PÈpakÈ akusalÈ 384 
PapakÈnaÑ 383 
PÈpamittatÈ 62 
PÈpikÈ 370 
PÈrip|riyÈ 383 
PiÓÉolabhÈradvÈjo 153 
Pilindo 216 
PÊti 390 
PuggalappasannÈnaÑ 306 
Puggalo 73 
PuÓÓo MantÈÓiputto 156 
Puthujjano 46 
PuthupaÒÒatÈya saÑvattanti 412 
PubbenivÈsaÑ 288 
PubbenivÈsaÑ 
   anussarantÈnaÑ 240 
PokkharaÓirÈmaÓeyyakaÑ 377 

[ Ba ] 
BakulÈ 283 
BalÈni 388 
BahiddhÈ r|pÈni passati 406, 407 
BahuÑ apuÒÒaÑ pasavanti 373 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ba ] 
BahujanasukhÈya 77 
BahujanahitÈya 77 
BahulÊkataÑ 44, 416 
BahussutÈnaÑ 223 
BahussutÈnaÑ yadidaÑ 
   KhujjuttarÈ 321 
BÈkulo 236 
BÈhiyo 217 
BÈhiraÑ 65 
BÈhusaccaÑ 380 
Bujjhati 389 
BuddhÈnussati 366 
Bojjha~gÈ 62 
Bojjha~go 389 
ByasanÈya 372 
ByÈpÈdo 25 

[ Bha ] 
Bhagavato paccassosuÑ 14 
BhagavÈ 10, 13 
BhagavÈ etadavoca 14 
Bhattasammado 26 
Bhadante 14 
Bhaddiyo 150 
BhavaÑ 376 
BhÈvanÈya 383 
BhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti 63 
BhÈvitaÑ 44, 416 
BhÈveti 55, 387, 408, 409 
BhÈsitassa 161 
Bhikkhave 15, 56 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Bha ] 
Bhikkhavo 13 
Bhikkhu ovÈdakÈnaÑ 246 
BhikkhunovÈdakÈnaÑ 
   yadidaÑ Nandako 242 
Bhikkh| 13 
BhiyyobhÈvÈya 24, 383 
BhutvÈvigatuppannaÑ 384 
Bh|mirÈmaÓeyyakaÑ 377 
Bh|ripaÒÒatÈya saÑvattanti 414 
Bhecchati 42 

[ Ma ] 
Makkhali 372 
Makkhali moghapuriso 372 
MacchagumbaÑ 43 
Majjhimesu janapadesu 378 
MaÒjussarÈnaÑ 152 
MattÈ 373 
Manasi karoti 55 
ManussakhippaÑ maÒÒe loke 
   uppanno 372 
ManussadhammaÑ 44 
ManavapadÈyakÈnaÑ 303 
Manopubba~gamÈ 55 
ManomayaÑ 164 
MaraÓasaÒÒaÑ bhÈveti 409 
MaraÓassati 368 
Mallaputto 213 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
Mahato anatthÈya 65 
Mahato anatthÈya 
   saÑvattati 40 
Mahato saÑvegÈya 410 
MahÈkassapo 127 
MahÈpajÈpatigotamÊ 261 
MahÈpaÒÒatÈya saÑvattanti 412 
MahÈpaÒÒÈnaÑ 116 
MahÈparisÈnaÑ 230 
MahÈbhiÒÒÈppattÈnaÑ 289 
MahicchatÈ 56 
MÈtaraÑ 353 
MicchÈdiÔÔhi 368 
MicchÈdiÔÔhikassa 368 
MicchÈdiÔÔhiko 371 
MicchÈdiÔÔhiparamÈni 371 
MicchÈdiÔÔhiyÈ bhikkhave 
   samannÈgatÈ sattÈ 369 
MicchÈpaÓihitaÑ 42 
MicchÈpaÓihitena cittena 42 
MiddhaÑ 25 
MudutÈya 44 
Me 5 
MettaÑ 382 
MettÈ 36 
MettÈcittaÑ 53 
MettÈvihÈrÊnaÑ yadidaÑ 
   SÈmÈvatÊ 321 
MoggallÈno 116 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ya ] 
YaÑ itthÊ ArahaÑ assa 
   SammÈsambuddho 362 
YaÑ puthujjano 352 
YaÒca samÈdapeti 372 
YathayidaÑ 15, 56 
YathÈdiÔÔhi 370 
YathÈbhataÑ 43 
YathÈbh|taÑ nappajÈnÈti 47 
YathÈbh|taÑ pajÈnÈti 48 
YadidaÑ 44, 63, 64, 106, 380 
Yavas|ka 42 
YÈvaÒca 45 
Ye odakÈ 377 
Ye keci 55 
Ye labhanti TathÈgataÑ 
   dassanÈya 379 
Yo ÈraddhavÊriyo 
   so dukkhaÑ viharati 375 
Yo ÈraddhavÊriyo 
   so sukhaÑ viharati 376 
Yo kusÊto, so 
   dukkhaÑ viharati 375 
Yo kusÊto, so sukhaÑ 
   viharati 376 
Yo ca samÈdapito 
   tathattÈya paÔipajjati 372 
Yo ca samÈdapeti 372 
Yoniso 379 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ya ] 
Yoniso bhikkhave 
   manasikaroto 39 
Yoniso 
   manasikaroto 36, 37 
Yoniso manasikÈro 369 

[ Ra ] 
RaÓaÑ 173 
RaÔÔhapÈlo 196 
RaÔÔhapiÓÉaÑ 54 
RattaÒÒ|naÑ 105 
RÈjÈ assa cakkavattÊ 363 
RÈhulo 196 
RukkhajÈtÈnaÑ 44 
R|pa 16 
R|pÊ r|pÈni passati 407 
Revato Khadiravaniyo 175 

[ La ] 
LakuÓÉakabhaddiyo 152 
LakkhaÓ|panijjhÈnaÑ 381 
Labhanti samÈdhiÑ 379 
LahukÈpatti 73 
LahupaÒÒatÈya saÑvattanti 415 
LahuparivattaÑ 45 
LÈbhÊnaÑ yadidaÑ SÊvali 190 
LÊnattaÑ 26 
LuÄito 43 
L|khacÊvaradharÈnaÑ 256, 290 
LokadhÈtuyÈ 362 
LokÈnukampÈya 77 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ La ] 
Loke 75, 382 
Loko 382 
LohitaÑ uppÈdeyya 354 

[ Va ] 
Vakkali 194 
Va~gantaputto 211 
Vaccho 216 
VaÓÓapokkharatÈ 381 
VatthuvisadakiriyÈ 390 
VanarÈmaÓeyyakaÑ 377 
VavassaggÈrammaÓaÑ 379 
VÈ 22, 421 
VÈyamati 383 
Vik|laÑ 377 
VicikicchÈ 27 
VijambhitÈ 26 
VijjaÑ 42 
Vijjati 352 
VijjÈ uppajjati 411 
VijjÈbhÈgiyÈ 410, 411 
VijjÈ 93 
VijjÈvimuttiphalasacchi- 
   kiriyÈya 410 
VitakkavicÈrÈpi 410 
VitthÈrena atthaÑ 
   vibhajantÈnaÑ 160 
VinayadharÈnaÑ 
   yadidaÑ UpÈli 241 
VinayadharÈnaÑ yadidaÑ 
   PaÔÈcÈrÈ 275 
Vinayo 66 
VinipÈto 43 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
Vineyya loke abhijjhÈ- 
   domanassaÑ 382 
ViparÊtadassano 371 
VipulapaÒÒatÈya saÑvattanti 413 
VippamuttaÑ 46 
Vippasanno 44 
Vimutti 93 
ViraddhaÑ 416 
VirÈgasaÒÒaÑ bhÈveti 409 
VirÈgÈya 365 
VissÈsakÈnaÑ 307 
VissÈsikÈnaÑ 351 
Viharati 54, 111, 383 
VÊriyÈrambho 56 
VÊriyaÑ 389 
VÊriyaÑ Èrabhati 383 
V|pasantacittassa 39 
VedanÈsu vedanÈnupassÊ 382 
VepullÈya 24, 383 
Voharanto 354 

[ Sa ] 
SaÑkhittena bhÈsitassa 160 
SaÑghaÑ bhindeyya 354 
SaÑghÈnussati 367 
SaÑghupaÔÔhÈkÈnaÑ 304 
SaÑyojanÈni 411 
SaÑvijjanti 379 
SaÑvejanÊyesu ÔhÈnesu 379 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SakkharakaÔhalaÑ 43 
Sa~khÈrÈ 370 
SaggaÑ 43 
Sacchikarissati 42 
SacchikiriyÈ 93 
SatimantÈnaÑ 223 
SatimÈ 382 
SatisampajaÒÒÈya 410 
Satisambojjha~gaÑ bhÈveti 388 
Satisambojjha~go 389 
Sattasa~khÈrakelÈyana- 
   puggalaparivajjanatÈ 402 
SatthÈraÑ 358 
SatthusÈsanakaro 54 
Saddhammassa 65 
SaddhammÈ 371 
SaddhammÈ vuÔÔhÈpetvÈ 371 
Saddhamme 371 
SaddhÈdhimuttÈnaÑ 194, 293 
SaddhÈpabbajitÈnaÑ 196 
SaddhÈbalaÑ 388 
SaddhindriyaÑ bhÈveti 387-409 
SantuÔÔhassa 59 
SantuÔÔhitÈ 59 
SappaÔikammÈpatti 73 
Sabbaloke anabhiratisaÒÒaÑ 
   bhÈveti 409 
Sabbe te bahuÑ puÒÒaÑ 
   pasavanti 373 
Sama~gÊ 364 
SamattaÑ 370 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SamanupassÈmi 15 
SamantapÈsÈdikÈnaÑ 211 
SamayaÑ 8 
Samaye cittassa niggaÓhanatÈ 401 
Samaye cittassa paggaÓhanatÈ 401 
Samaye sampahaÑsanatÈ 401 
SamÈdinnaÑ 370 
SamÈdhi 390 
SampajaÒÒaÑ 62 
SampajÈnassa 62 
SampajÈno 382 
SambodhÈya 365 
Sammadeva 95 
SammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti 403 
SammÈdiÔÔhi 368 
SammÈdiÔÔhikassa 368 
SammÈdiÔÔhiko 371 
SammÈdiÔÔhiyÈ samannÈgatÈ 369 
SammÈpaÓihitaÑ 42 
SammÈsambuddho 87 
SammosÈya 65 
SalÈkaggÈhena 354 
SavanÈya 379 
SÈmÈvatÊ 321 
SÈriputto 116 
SÈlis|kaÑ 42 
SÈvatthiyaÑ 11 
SÈvasesÈpatti 73 
SikkhÈkÈmÈnaÑ 196 
SippisambukaÑ 43 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] [ Sa ] 
SÊghapaÒÒatÈya saÑvattanti 414 
SÊlÈnussati 368 

SuvaÓÓadubbaÓÓÈni 406 

SÊvali 190 
SenÈsanapaÒÒÈpakÈnaÑ 213 

SÊhanÈdikÈnaÑ 153 
SeyyathÈpi 42 
SeyyathÈpi bhikkhave 

Sukhato upagaccheyya 353 
SukhÈdhivahaÑ 41 

   appamattakopi g|tho 

SugatiÑ 43 
   duggandho hoti 376 

SutaÑ 5 
SoÓo 181, 186 

SutavÈ 48 
SotÈpattiphalasacchikiriyÈ 93 

SubhanimittaÑ 25 SvÈkkhÈte 373 

[ Ha ] 
HÈsapaÒÒatÈya saÑvattanti 415

Subhantveva adhimutto 
   hoti 407 
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LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AkiriyadiÔÔhi 369 
Accant|pasamo 368 
AtthapaÔisambhidÈ 93 
AtricchatÈdibhedo 57 
AdiÔÔhajotanÈ pucchÈ 79 
Adhigama-antaradhÈnaÑ 67 
Adhigama-appiccho 59 
AnuttariyÈni cha 19 
AnumatipucchÈ 79 
AnussatÈnuttariyaÑ 92 
AntaggÈhikÈ micchÈdiÔÔhi 369 
AntaradhÈnÈni paÒca 67 
AppicchatÈ 58 
Appiccho catubbidho 58 
AmitabhogÈ paÒca puggalÈ 312 
Ariyo ceva sÈvako ca 48 
Ariyo na sÈvako 48 
AvikkhambhituppannaÑ 385 
AsamugghÈtituppannaÑ 385 
AhetukadiÔÔhi 369 

[ Œ ] 
ŒÓÈkhettaÑ 358 
Œnantariyakammavinicchayo 354 
Œnandattherassa 
   ÈyÈcanÈ catasso 229 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Œ ] 
   paÔikkhepÈ cattÈro 229 
Œy|hanasama~gitÈ 364 
ŒrammaÓÈdhiggahi- 
   tuppannaÑ 385 
ŒrammaÓ|panijjhÈnaÑ 381 
ŒsevanÈkÈrÈ 53 

[ I - U - E - O ] 
IÓaparibhogo 54 
UpaÔÔhÈnasama~gitÈ 364 
Upasamo duvidho 368 
Uppajjati 77 
UppajjamÈna uppajjati 
   Èdibhedo 76 
UppajjamÈno 76 
UppannaÑ catubbidhaÑ 384, 385 
Uppanno 77 
Etadaggasannikkhepe kÈrÈÓÈni 
   cattÈri 97 
OkÈsakatuppannaÑ 384 
OvÈda-anusÈsanÊnaÑ viseso 54 

[ Ka - Kha ] 
KathetukamyatÈ pucchÈ 79 
KappaÔÔhÈyino rukkhÈ satta 377 
Kammasama~gitÈ 364 
KammassakatasammÈdiÔÔhi 369 
KassapÈ khuddÈnukhuddakÈ 127 
KÈyakammaÑ tividhaÑ 370 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka - Kha ] 
KÈyikavÊriyaÑ 38 
KÈyo aÔÔhÈrasavidho 382 
Khay|pasamo 368 
KhettÈni tÊÓi 358 

[ Ca - Ja - ©a - Ta - Tha ] 
Catusaccabuddho 89 
CittaÑ soÄasavidhaÑ 383 
CetanÈ sama~gitÈ 364 
CetasikavÊriyaÑ 38 

JambudÊpa 377 
JÈtikhettaÑ 358 

JhÈnaÑ duvidhaÑ 381 
JhÈnasammÈdiÔÔhi 369 

©ÈÓasamanupassanÈ 15 

Tada~gappahÈnaÑ 36 

Theyyaparibhogo 54 

[ Da ] 
DassanÈnuttariyaÑ 91 
DÈyajjaparibhogo 54 
DiÔÔhasaÑsandanÈ pucchÈ 79 
DiÔÔhi samanupassanÈ 15 
DÊpÈ cattÈro 377 
DesanÈ duvidhÈ 73 

[ Dha ] 
DhammacakkaÑ 
   abhinÊhaÔaÑ 94 
   abhinÊharati 94 
   uppÈditaÑ 94 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Dha ] 
   uppÈdeti 94 
   pavattitaÑ 94 
   pavatteti 94 
DhammapaÔisambhidÈ 93 
Dhammo paÒcavidho 383 
DhÈtu-antaradhÈnaÑ 70 
Dhuta-Èdibhedo 126 
Dhuta~ga-appiccho 58 
Dhuta~gÈni 127 
DhutadhammÈ 127 
DhutavÈdo 126 
Dhuto 126 

[ Na ] 
NatthikadiÔÔhi 369 
NiruttipaÔisambhidÈ 93 
NissaraÓappahÈnaÑ 36 
Neva ariyo na sÈvako 48 

[ Pa ] 
Paccaya-appiccho 58 
Paccekabuddho 90 
PaÒÒÈpaÔilÈbhÈya saÑvattantÈ 
   cattÈro dhammÈ 410 
PaÔipatti-antaradhÈnaÑ 67 
PaÔipassaddhippahÈnaÑ 36 
PaÔibhÈnapaÔisambhidÈ 93 
PaÔisambhidÈ catasso 93 
PaÓidhÈnasampattikÈraÓÈni 
   aÔÔha 362 
ParamatthadesanÈ 73 
ParibhogÈ cattÈro 54

 



 LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 433 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
Pariyatti 68 
Pariyatti-antaradhÈnaÑ 68-9 
Pariyatti-appiccho 59 
PariyÈdÈnasaddassa dve atthÈ 15 
PahÈnÈni paÒca 35-6 
PÈpicchatÈ 57 
PÈricariyÈnuttariyaÑ 92 
PiÔakÈni tÊÓi 358 
PuggalakathÈkathane 
   kÈraÓÈni aÔÔha 74 
PucchÈ paÒcavidhÈ 79 

[ Pha - Ba ] 
PharaÓaÑ duvidhaÑ 410 
PhalasammÈdiÔÔhi 369 

BuddhakiccÈni paÒca 48 
BuddhÈ cattÈro 89 
BuddhÈnaÑ apubbaÑ acarimaÑ 
   anuppÈde kÈraÓaÑ 359 
Bodhisattena saha jÈtÈ 
   satta 234 

[ Bha - Ma ] 
Bhikkh|naÑ yeva Èmantane 
   pucchÈvisajjanÈ 13 
BhutvÈvigatuppannaÑ 384 
Bh|miladdhuppannaÑ 384 

MaggasammÈdiÔÔhi 369 
Majjhimadesa 76 
MajjhimÈ janapadÈ 378 
MaraÓaÑ tividhaÑ 409 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MahÈ-attho 410 
MahÈpuÒÒÈ paÒca puggalÈ 311 
MahÈyogakkhemo 410 
MahÈsaÑvego 410 
MahicchatÈ 57 
MicchÈdiÔÔhi 
   Ènantariyakammehipi tassÈ 
   mahÈsÈvajjatarabhÈvo 371 
   saggÈvaraÓÈdikÈ 369 

[ Ya - La - Va ] 
YathÈbalasanteso 60, 61 
YathÈlÈbhasantoso 60, 61 
YathÈsÈruppasantoso 60, 61 

LakkhaÓ|panijjhÈnaÑ 381 
LÈbhÈnuttariyaÑ 92 
Li~ga-antaradhÈnaÑ 69-70 
LokÈ tayo 75 

VaÔÔaÑ 40 
VaÔÔapÈdaÑ 40 
VaÔÔavaÔÔapÈdÈdipabhedo 40 
VattamÈnuppannaÑ 384 
VikkhambhanappahÈnaÑ 36 
VipassanÈsammÈdiÔÔhi 369 
VipÈkasama~gitÈ 364 
VimaticchedanÈ pucchÈ 79 
VivaÔÔaÑ 40 
VivaÔÔapÈdaÑ 40 
VisayakhettaÑ 358 
VihÈrÈ bahuvidhÈ 11 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VÊriyassa dosÈ cattÈro 38 
VedanÈ navavidhÈ 382 

[ Sa ] 
SaÑghabhedassa kÈraÓÈni 
   paÒca 354 
SaÑvegavatth|ni aÔÔha 401 
SakkÈyadiÔÔhi 369 
Sa~khÈrakelÈyano 402 
Sa~khÈramajjhattatÈ 402 
Sa~gÊtiyo tisso 358 
SattakelÈyano 402 
SattamajjhattatÈ 402 
Santoso dvÈdasavidho 60 
SabbaÒÒubuddho 90 
Sama~gitÈ paÒcavidhÈ 364

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 
[ Sa ] 

SamanupassanÈ dve 15 
SamayÈ bahuvidhÈ 9 
SamucchedappahÈnaÑ 36 
SamudÈcÈruppannaÑ 385 
SammÈdiÔÔhi paÒcavidhÈ 369 
SammutidesanÈ 73 
SavanÈnuttariyaÑ 91 
SÈdhukÈradÈnassa 
   ÈnisaÑso 22 
SÈmiparibhogo 54 
SÈvako na ariyo 48 
SikkhÈnuttariyaÑ 92 
Sutabuddho 89 
SuttanikkhepÈ cattÈro 14 
SotÈpannassa bah|ni nÈmÈni 352

 



   

A~guttaraÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 
 

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
A~gÈ 311 
AciravatÊ 194 
Ajita 259 
Ajjuka 241 
AÒÒÈsikoÓÉaÒÒa 78, 95, 
 105-6, 114, 159 
AnnabhÈra 145-7 
AnÈthapiÓÉika 11, 174-5, 
 295, 321, 333 
Anupiya-ambavana 149 
Anuruddhatthera 97, 143-4, 148-50 
Anotattadaha 136 
Anomatthera 116, 119 
AnomadassÊ 116, 120, 236 
AnomÈnadÊ 77, 94, 112 
AparagoyÈna 377 
AbhayarÈjakumÈra 316 
Amittodanasakka 148 
Ambatthala 16 
AmbariyamahÈvihÈra 396 
AmbÈÔakÈrÈma (uyyÈna) 297-8 
Allakappa 322 
AsitaÒjana 294-5 
Assajitthera 115, 123, 125 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Œ ] 
ŒkiÒcaÒÒÈyatana 100 
Œnanda 3, 4, 7, 12, 14, 34, 51, 
 53, 81, 91-2, 120, 149, 
 178, 189, 207, 223, 229, 
 230, 264 
Œbhassarabrahmaloka 100 
ŒÄavaka (rÈjÈ) 299-332 
ŒÄavÊ (nagara, raÔÔha) 293, 299 
ŒÄÈra 114 

[ I ] 
Isidattatthera 297 
Isipatana 77, 95, 114, 148 

[ U ] 
Ugga (gahapati) 303 
Ugga (nagara) 203, 207 
Uggata 304 
UggÈhamÈna 8 
UjjenÊ 161-2, 164 
Uttara (kumÈra) 224 
Uttarakuru 377 
UttarÈ 342, 345-7 
UttarÈ NandamÈtÈ 342 
Udaka 114 
UdÈyÊ 235 
Udena 324, 332 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 

Upatissa 122, 124, 177 
Upatissa gÈma 122 
Upatissa paribbÈjaka 123 
Upananda 127 
UpariÔÔha (Paccekabuddha) 145-6 
Uparevata (sÈmaÓera) 199-200 
Upasenatthera 212 
Upasena dÈraka 211 
Upasena Va~gantaputta 211 
UpÈlitthera 39, 221, 241, 356-7 
UppalavaÓÓÈ 266, 274, 311 
UruvelÈ 113, 231-2, 309 
UruveÄakassapa 127, 230-3 
UsÊraddhaja 76, 378 

[ E ] 
EkasÈlaka 8 

[ O ] 
OkkÈka 399 

[ Ka ] 
Ka~khÈrevata 180-1 
KaccÈna 161-3 
KaÒcanamÈÓava 161 
KaÒcanavana (uyyÈna) 163-4 
KaÔÔhavÈhana (nagara) 256-7 
KaÓÉaka 77, 112 
KaÓÉambarukkha 97 
KapilabrÈhmaÓa 137 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 

Kapilavatthu (nagara) 112, 159, 
 202, 227, 234-5, 244, 
 280, 290, 302 
KappÈsiyavanasaÓÉa 115 
KammÈsadamma (nigama) 334 
KalaÓÉuvÈla gÈma 126 
KallagÈma (janapada) 29, 71 
Kassapa (BhagavÈ) 81-2, 131-2, 
 143, 145, 153, 161, 166, 
 194, 201, 204, 213, 218-9, 
 221, 227, 231, 237, 246, 
 256-7, 264, 266, 275, 
 278, 283, 296, 311 
Kassapa (ÈyasmÈ) 35 
KÈkavaÓÓatissa 398 
KÈjaragÈmamahÈvihÈra 28 
KÈtiyÈnÊ 349-51 
KÈlÈmÈ 4 
KÈli~ga 258 
KÈla (nÈgarÈjÈ) 113 
KÈsi 201, 264, 266, 275, 
 278, 283, 311 
KÈÄacampÈ 183 
KÈÄigodhÈ 150 
KÈÄÊ 186, 188, 351 
KÈÄudÈyitthera 149, 162, 233-5 
KikÊ 201, 264, 266, 275, 
 278, 283, 311 
Kimilatthera 150 
KisÈgotamÊ 290
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KukkuÔa (seÔÔhi) 332, 334 
KukkuÔÈrÈma 334 
KuÔumbariya (vihÈra) 374 
KuÔambikadhÊtÈ 21 
KuÓÉadhÈnatthera 203-4, 206-7 
KuÓÉalakesÈ 283, 287-8 
KumÈrakassapa 127, 220-2, 241 
Kuraraghara (nagara) 351-2 
KuraragharikÈ 186 
Kuru 202-3, 334 
KoÓÈgamana 131 
KoÓÉaÒÒatthera 114 
KoÓÉaÒÒa (brÈhmaÓa) 114 
KoÓÉaÒÒa (mÈÓava) 112-3 
Kolita 122, 125 
KolitagÈma 121-2 
KolitaparibbÈjaka 125 
Koliya (nagara) 347-8 
KosambÊ 238, 240, 251-2, 
 324, 328-30, 332-4, 336 
KosalaraÔÔha 51 
Kosala (rÈjÈ) 312, 314, 
 316 
KosiyagottabrÈhmaÓa 137 

[ Kha ] 
KhaÓÉatthera 109 
KhaÓÉa (rÈjakumÈra) 109 
KhujjuttarÈ 321-2, 330, 337, 342 
KhemÈ 264-6, 278, 281, 311 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ga ] 
GaggarÈ (pokkharaÓÊ) 377 
Ga~gÈ 12 
Gaja~gala (nigama) 76, 378 
GandhakuÔi 50 
GandhamÈdana 194, 263, 267 
GandhÈraraÔÔha 214 
GayÈkassapa 127, 232 
GayÈsÊsa 78, 115, 232 
GÈmeÓÉavÈlamahÈvihÈra 28 
Gijjhak|Ôa 185, 307 
GiribhaÓÉap|jÈ 16 
Guttila vÊÓÈvÈdaka 21 
GocaragÈmamahÈvihÈra 28 
GopÈlakumÈra 164 
GopÈlamÈtÈ 164 
Gotama 16, 120, 166, 176, 
 181, 190, 200, 209-11, 
 227, 231, 253-4, 320, 339 
Gotama (tÈpasa) 156-9 
GotamÊ, MahÈpajÈpati 243-4, 
 261, 264, 280, 289-90, 
 311 
GotamÊ, KisÈ 290 
GodhÈvarÊ 257 

[ Gha ] 
GhaÔikÈrakumbhakÈra 59 
GhaÔikÈra mahÈbrahmÈ 112 
Ghosaka (dÈraka) 326-8, 
 330-2, 334 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Gha ] 

Ghosaka (devaputta) 324 
GhositÈrÈma 334 

[ Ca ] 
Cakkavatti 362-3, 371, 378 
CaÓÉapajjota 161-3, 307 
Candapaduma 311 
CandavatÊ 116 
Citta (gahapati) 296-7 
Cittatthera 16 
CittalatÈvana 180, 365 
CittalapabbatamahÈvihÈra 28 
Cunda 85, 228 
C|Äa-anÈthapiÓÉika 98 
C|ÄakÈla 111 
C|ÄanÈgatthera, tipiÔaka- 20 
C|Äapanthaka 164-72 
C|ÄamÈgaÓÉiya 336 
C|ÄaseÔÔhi 170-2 
C|ÄÈbhayatthera, TipiÔaka- 20 
Cetiya (giri, pabbata) 16, 59 
CetiyaraÔÔha 150 

[ Cha ] 
Chaddanta 195 
Chaddantadaha 115 
Channa 77, 112 
ChabbaggiyÈ 252 
ChÈtapabbata 19 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ja ] 

JaÔila 312 
JanapadakalyÈÓÊ 244-5, 280, 
 290 
Jantu (gÈma) 228 
JambudÊpa 313, 335, 377-8, 380 
JÊvaka, KomÈrabhacca 169-70, 
 215, 306-7 
JÊvakambavana 169 
J|jaka 258 
Jeta (rÈjakumÈra) 11, 175 
Jetavana 11-2, 164, 179-80, 
 233, 260, 264, 266, 274, 
 277, 280-3, 287, 289-90, 
 292-3, 295-6, 304, 333, 
 342, 349, 377 
Jetavana (pokkharaÓÊ) 377 
JetavanavihÈra 115, 180, 
 209, 212 
Jotika 312 

[ Ta ] 
TakkasilÈ 214, 307 
Tapussa 293-4 
TÈvatiÑsa 97, 323 
TindukÈcÊra 8 
Tissa, KÈkavaÓÓa- 398 
Tissa (purohitaputta) 109 
Tissatthera, KuÔumbiyaputta- 38 
Tissatthera, Cittalapabbata- 34 
Tissatthera, C|ÄapiÓÉapÈtika- 27 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ta ] 

Tissatthera, PiÓÉapÈtika- 395 
Tissatthera, PiÓÉapÈtiya- 396 
Tissatthera, Milakkha- 27, 38 
Tissatthera, SÈketa- 59 
Tissabh|titthera 30 
TissamahÈvihÈra 32 
Tusita 227, 263 
TelapanÈÄi 162 

[ Tha ] 
ThullakoÔÔhita 202-3 
Th|Óa 76, 378 

[ Da ] 
Dabba (Mallaputta) 213-5 
DamiÄadevÊ 16 
Dahara (bhikkhu), 
   ChÈtapabbatavÈsÊ 19 
Dahara (bhikkhu), 
   SudhÈmuÓÉakavÈsÊ 19 
DÈrucÊriyatthera 217, 220 
DÊpa~kara 94 
Devatthera, Maliya- 29 
Devadatta 221 
Devadaha 263 
DoÓa (brÈhmaÓa) 93 
DoÓavatthu (brÈhmaÓagÈma) 112, 
 115, 159 
DvebhÈtikattherÈ 59 

[ Dha ] 
DhanaÒcaya 311-2, 314-5 
DhanaseÔÔhi 167 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Dha ] 
Dhammadinnatthera, 
   Tala~garavÈsÊ 32 
DhammadinnÈ 33, 278-80, 311 
DhammasenÈpati 99, 150, 175 
DhammÈ 311 

[ Na ] 
Nakulapitu 307-8 
NakulamÈtu 351 
Nanda (kumÈra) 173-4, 263, 280 
Nandatthera 242-6 
Nandanavana 180, 365 
Nandam|laka- 
  pabbhÈra 261, 267, 273 
Nanda (rÈja) 135, 224 
NandÈ (therÊ) 280-1 
NadÊkassapa 127, 232 
NÈgadattadevarÈja 194 
NÈgasamÈla 228 
NÈgasena 45, 359-61 
NÈgita 228 
NÈlaka brÈhmaÓagÈma 176, 211 
NÈlandÈ 142 
NigrodhÈrÈma 302 
Nisabhatthera 116, 119 

[ Pa ] 
PaÒcavaggiyÈ 114, 232, 297 
PaÒcasikha 98 
PaÔÈcÈrÈ 275, 277, 311 
PaÓÉava 113, 194 
PaÓÉukambalasilÈ 97 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 

PathavindharakumÈra 201 
PadumavatÊ 262, 269-73 
Padumuttara 106, 127, 144, 151, 
 154-6, 161, 165, 173, 175, 
 180, 182, 186, 190, 194, 
 204, 208, 211, 213, 216, 
 218, 221-2, 224, 231, 
 237, 240-2, 244, 246, 
 251, 253, 256, 261, 264, 
 266, 275, 278, 280-1, 
 283, 288, 290, 293, 295-6, 
 299, 302-7, 309, 322, 
 342, 347-9, 351 
PayÈgapatiÔÔhÈna 175 
Pasenadi Kosala 221, 257 
PÈcÊnavaÑsamigadÈya 150 
PÈvÈrika (seÔÔhi) 332, 334 
PÈvÈrikambavana 334 
PiÓÉolabhÈradvÈja 153, 155 
PippalimÈÓava 137, 139 
Pilindavaccha 215-6 
PÊtimallakatthera 38 
PuÓÓa 115 
PuÓÓa (dÈsa) 312 
PuÓÓa MantÈÓiputta 159, 160, 228 
PuÓÓa seÔÔhi 342-5 
PuÓÓavaÉÉhana 312, 314 
PuÓÓasÊha 342 
PuÓÓÈ 310 
Pubbavideha 377 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pha ] 

Phussa (Buddha) 200-1, 231, 278 

[ Ba ] 
BandhumatÊ (nagara) 109, 129,  
 190, 237 
BandhumarÈjÈ 130 
BahulÈ (therÊ) 283 
BÈkula 126, 136, 239, 240, 
 289 
BÈrÈÓasÊ 100, 131, 145, 
 161, 170-2, 182, 227, 
 237-40, 246, 261-2, 
 266, 268, 271, 288, 348 
BÈvari 257-8 
BÈhiya (raÔÔha) 13, 217-8 
BimbisÈra 71, 115, 231-2, 
 264, 278, 307, 312 
BodhimaÓÉa 12, 95 
Brahmadatta 170 

[ Bha ] 
Bhagutthera 150 
Bhagga 307 
BhaddakaÒcana 289-90 
Bhaddavaggiya 78, 115, 232 
Bhaddavatiya (raÔÔha) 330 
Bhaddavatiya (seÔÔhi) 330 
BhaddÈ 285-6 
BhaddÈ kaccÈnÈ 289-90 
BhaddÈ kÈpilÈnÊ 137, 139-41, 
 288-9 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Bha ] 

BhaddÈli 8 
Bhaddiya (nagara) 311-2 
Bhaddiyatthera 115, 150, 228 
Bhallika 293-4 
BhÈradvÈja 155 
BhÈrukaccha 241 
Bhoga (gÈma) 224 

[ Ma ] 
Magadhakkhetta 176 
MagadharaÔÔha 137 
MacchikÈsaÓÉa (nagara) 297 
Majjhantikatthera 58 
Majjhimadesa 76 
MaÓÉalÈrÈma MahÈvihÈra 29, 71 
Madda (raÔÔha) 137-8, 264 
Maliyadevatthera 29 
Malla (raÒÒa) 214 
Malla (raÔÔha) 214 
MallikÈ 8 
MahÈkaccÈnatthera 188 
MahÈkappina 249-50 
MahÈkassapatthera 104, 127, 
 129, 142, 289 
MahÈkÈlakuÔumbika 111 
MahÈkÈla 109 
MahÈkumÈratthera, 
   SosÈnika- 58 
MahÈkoÔÔhitatthera 222 
MahÈga~gÈ 175 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MahÈgÈma 395-6 
MahÈcetiya~gaÓa 20 
MahÈtitthabrÈhmaÓagÈma 137 
MahÈtissatthera 32 
MahÈtissa, dÈrubhaÓÉaka- 398 
MahÈdÈÔhika nÈgarÈja 16 
MahÈdevalatthera 157 
MahÈnÈgatthera, 
   UccÈvÈlukavÈsÊ 38 
MahÈnÈmatthera 115, 297 
MahÈnÈma sakka 148, 302-3 
MahÈnisabhatthera 127-8 
MahÈpanthaka 165-9, 172 
MahÈpaduma (kumÈra) 269, 271 
MahÈpadumapaccekabuddha 136 
MahÈbodhimaÓÉala 77 
MahÈmÈyÈ 77, 120, 263, 
 311, 399 
MahÈmittatthera 393 
MahÈmoggallÈna 91, 97, 99, 
 103-4, 126, 229 
MahÈsaÑgharakkhitatthera, 
   MalayavÈsÊ 30 
MahÈsammata 399 
MahÈsivatthera, 
   GÈmantapabbhÈravÈsÊ 31, 38 
MahÈsuppabuddha 263, 290 
MahÈsubhaddÈ 203, 207 
MahÈsumatthera, SosÈnika- 58 
Mahinda (rÈjÈ) 200, 231 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MÈgaÓÉiya (brÈhmaÓa) 334-6, 
 338-9, 341 
MigadÈya 228, 237 
MigÈra (seÔÔhi) 316, 320 
Milinda 45, 359 
Missakavana 365 
MuÄhaka (rÈjÈ) 257 
Meghiya 228 
MeÓÉaka 311-2 
MoggalibrÈhmaÓÊ 121 
MoggallÈna 116, 120, 399 
MogharÈjatthera 256-7, 260 

[ Ya ] 
YamunÈ 12 
Yasa 78, 115, 310 
YasodharÈ 116 

[ Ra ] 
RaÔÔhapÈla 196-7, 201-3, 231 
RÈjagaha 113, 122-3, 126, 
 137, 142, 148, 155, 160, 
 166-7, 169, 174, 184, 
 186, 195, 214-6, 232, 
 234-6, 244, 246, 253, 
 265, 273, 283, 293, 298, 
 306-7, 338, 342 
RÈdhatthera 228, 253-4 
RÈhula 14, 77, 112, 120, 
 149, 196-7, 201-2, 234, 
 244, 263, 280, 290, 399 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ra ] 
Revata 175-6, 178-9, 180, 
 194 
RohaÓa (janapada) 374 
RohiÓÊ (nadÊ) 263 

[ La ] 
LÈÄudÈyÊ 127 
LicchavÊ 64 
LumbinÊvana 12 

[ Va ] 
Vakkalitthera 39, 194-6, 391 
Va~kapabbata 377 
Va~gÊsatthera 208-11 
Vappatthera 115 
VarasÈgara 194 
VaruÓatthera 116 
VipassÊ 81-2, 129, 190, 204, 
 237 
VisÈkhÈ 64, 180, 201, 221, 
 231, 278-9, 280, 311-2, 
 316-7, 320-1 
VeraÒjÈ 302 
VesÈlÊ 263-4, 303 
Vessantara 94 
VeÄuvana 124-5, 127, 141, 
 160, 166, 179, 214, 234, 
 265, 377 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SaÑghadÈsÊ 311 
SaÒcaya 125 
SaddhÈtissa 17, 374 
SamaÓaguttÈ 311 
SamaÓÊ 311 
SaradatÈpasa 117-21 
SaradamÈÓava 116 
SallavatÊ (nadÊ) 76, 378 
SÈgatatthera 228, 251-2 
SÈgala (nagara) 137, 264 
SÈtÈgiri 186-8, 300 
SÈmÈvatÊ 321-2, 330, 337-42 
SÈriputta 10, 91, 95, 99, 101, 
 116, 120, 126, 129, 160, 
 173, 177-8, 254-5, 
 342-4, 399 
SÈrÊ brÈhmaÓÊ 121-2, 176, 211 
SÈvatthi 3, 11-2, 21, 153, 
 160, 175, 181, 194-5, 
 206, 208-9, 216, 221-2, 
 228, 241, 247, 249, 257, 
 274-6, 281, 283, 287, 
 295, 305, 312-4, 316, 333 
Si~gÈlakamÈtÈ (therÊ) 293 
SiddhatthakumÈra 113, 187, 234 
Sinerupabbata 378 
SirivaÉÉhanakuÔumbika 116-7, 120 
SirivaÉÉhanakumÈra 182 
SirivaÉÉhana (seÔÔhi) 120-1, 182 
SÊvali 174, 178, 190, 193-4 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SujÈtatthera 278, 309-10 
SujÈtÈ (therÊ) 94, 264 
Sudatta 295 
SundarÈ 116 
Suddhodana 120, 148-9, 263, 
 280, 287, 233, 235, 280, 
 290, 399 
SudhammÈ 311 
SudhÈmuÓÉaka 19 
Sunakkhatta 228 
SunakhavÈjika 364 
SuppavÈsÈ 192-3, 347-8 
Suppiya 348-9 
Subha 4 
Subh|ti 173-5 
Sumana (upaÔÔhaka) 199, 224 
Sumanatthera 225, 227 
Sumana (seÔÔhi) 145-6, 174, 
 295, 342 
SumanÈdevÊ 116, 311 
SumedhabrÈhmaÓa 94 
SumedhÈ (devÊ) 224 
SuvaÓÓakakkaÔaka 17 
SuvaÓÓabh|mi 218 
SuvaÓÓamora 18-9 
SusumÈragiri 307 
S|rambaÔÔha 305-6 
SetakaÓÓika 378 
SeniyakuÔumbika 309 
SelabrÈhmaÓa 311 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] [ Ha ] 
SoÓakuÔikaÓÓa 185, 351 
SoÓakoÄivisa 181 

 218, 221-2, 224, 231, 

SoÓagiri 364 
 237, 240-2, 244, 246, 

SoÓatthera 181, 185-6, 
 251, 253, 256, 261, 264, 
 266, 275, 278, 280-1, 

 188-9, 364-5, 391  283, 288, 290, 293, 
SoÓÈ (therÊ) 281-2 
Sobhana 226 

 295-6, 299, 302-7, 309, 

Sobhitatthera 240-1 
 311, 322, 342, 347-9, 351 
Hatthaka ŒÄavaka 299, 301 
Hatthi (gÈma) 304 [ Ha ] 
Himavanta 100, 187, 194, HaÑsavatÊ 106-7, 127, 154, 
 197, 377 
Hemavata 186-8, 300 

 156, 165, 173, 175, 197, 
 204, 208, 211, 213, 216, 

 



   

A~guttaraÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 
 

NÈnÈpÈÔhÈ 

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

A~guttaraÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
Aggagoy|the = Attano y|the (Ka) 316 
AgÈramajjhe vasantena = AgÈramajjhÈvasantena (SÊ) 266 
A~gavavatthÈne = A~gavavatthÈpane (®ÊkÈ) 165 
Accayena = Pacchato (SÊ) 137 
AcchariyabhÈvato = AnacchariyabhÈvato (SyÈ, Ka) 362 
AcchariyÈkÈrÈni = AcchariyakÈraÓÈni (SÊ, SyÈ) 225 
AcelavihÈre = PaÒjalavihÈre (SÊ) 364 
AjjhattabhÈtiko = AjjhattikabhÈtiko (SÊ) 177 
AjitamÈÓavassa = Pi~giyamÈÓavassa (Ka) 259 
Ajjhesi = AjjhabhÈsi (SÊ) 189 
AjjhopannÈ = AjjhÈpannÈ (SÊ, SyÈ)  AjjhosannÈ (Ka) 47 
AÒÒataravihÈrasama~giparidÊpanametaÑ = AÒÒataravihÈrasamÈ-
 yogaparidÊpanametaÑ (Ka) 11 
AÒÒÈsi = MaÒÒasi (SÊ) 187 
AÒÒehi = Appehi (SÊ) 268 
AÔÔhakasÈlapariveÓe = KanthakasÈlapariveÓe (SÊ) 374 
AÔÔha kesadhÈtuyo = AÔÔha kesadhÈtumuÔÔhiyo (SÊ) 295 
AÔÔhavassikakÈle = AvassikakÈle (SÊ) 34 
AÔÔhuppatti samuÔÔhitÈ = Vatthu samuÔÔhitaÑ (SÊ) 240 
AttanÈ = Attano (SÊ) 161 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 

AtthÈya = UttaraÓatthÈya (SyÈ, Ka) 249 
AtappayÈti = AtappiyÈti (SyÈ, Ka) 57 

AticaritÈ = AticarittÈ (SÊ) 308 
AtilÊnaÑ = AlÊnaÑ (Ka) 38 

Ativegena gacchÈhi = MÈ ativegÈyi (SÊ) 329 
AtthaÑ gahetvÈ = AÔÔhiÑ katvÈ (Ka) 205 

AtthaÑ = SuttaÑ (SÊ) 376 
Adhigatena = Avigatena (Ka) 349 

Adhivahanato dukkhÈdhivahaÑ = Œvahanato dukkhÈvahaÑ (SÊ) 41 
AnaggapÈkoti = AnÈgatavÈcakoti (SyÈ) AnaggatapÈkoti (Ka) 197 

AnantaragehavÈsÊnaÑ = AntikagharavÈsÊnaÑ (Ka) 166 
AnabhiratisaÒÒaÑ = AnabhiratasaÒÒaÑ (SÊ, SyÈ) 409 

AnÈhÈrikabhÈvena = AnarahabhÈvena (SÊ) AnÈhÈrakabhÈvena (SyÈ) 253 
AnujÈneyyÈtha = SampaÔicchatha (SÊ, SyÈ) 168 

AnutappÈ = ŒnutappÈ (SÊ) 89 
AnuttiÓÓeyeva = AtiÓÓeyeva (SyÈ) 322 

AnupubbiÑ kathaÑ = PubbagÈthÈ (SÊ) PubbakathaÑ (SyÈ) 30 
Anussati = Sati (Ka) 367 

AnokkamitvÈ = AnukkamitvÈ (Ka) 173 
Antarameva = Anatthameva (SÊ) 327 

Antaramevassa = Antamevassa (SÊ) 336 
Antare = Anantare (SyÈ, Ka) 241 

Antogahane koÔÔitaÑ = Attano gahaÓakoÔikaÑ (Ka) 255 
AntogÈmÈbhimukho = Attano gÈmÈbhimukho (Ka) 192 

ApaÒÒÈÓatthÈya = ApaÒÒÈpanatthÈya (SyÈ) ApaÒÒÈyanatthÈya (Ka) 65 
ApaÓÓattikabhÈvaÑ = ApaÓÓakabhÈvaÑ (Ka) 70
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
ApattÈni = ApatthÈni (SÊ, SyÈ) 34 
ApasÈdaÑ  = ApasÈdanaÑ (SÊ) 260 
AppaÔivattiyena = AppaÔihatavattiyena (Ka) 108 
ApÈyap|rako bhaveyya = ApÈy|pago bhaveyya (SÊ) 
 ApÈyamuccako na bhaveyya (Ka) 141 
Abahumato = AbahumÈno (SyÈ, Ka) 253 
AbhikkantÈdÊsu = AbhikkamÈdÊsu (SyÈ, Ka) 390 
AbhiÓhaÑ = AbhikkhaÓaÑ (SÊ) 250 
AbhidhammakathaÑ = AbhidhammapiÔakaÑ (SÊ) 97 
Abhiramitabhikkhu = AbhiramaÓakabhikkhu (SÊ) 
 Abhiramato bhikkhu (SyÈ) 254 
Amittodanasakkassa = Amitodanasakkassa (SÊ) 148 
AmuÒcantova = AmuÒcitvÈva (SÊ) 159 
Ambatthale = AmbaÔÔhaleÓe (SyÈ, Ka) 16 
AyasalÈkag|thÈdÊni = AyasalÈkasattha~kusÈdÊni (Ka) 37 
AyyakapayyakÈdayo = AyyakapeyyakÈdayo (SyÈ) 197 
AyyÈnaÑ = AriyÈnaÑ (SÊ) 395 
HohÊti = AyyikÈ viya mahallakatarÈ hot|ti (Ka) 176 
AyyikaÑ = AyyakaÑ (SÊ) 176 
AyuttÈ = AphÈsukaÑ (SÊ)  AphÈsukÈ (SyÈ) 269 
AraÒÒarati nÈma = PÊti nÈma (SÊ) 179 
AraÓavihÈri-a~gena ca dakkhiÓeyya~gena ca = AraÓavihÈra~ge ca 
 dakkhiÓeyya~ge ca (SÊ) 174 
ArahattamaggaÑ = ArahamaggaÑ (SÊ) 219 
AruÓuggaÑ = AruÓaggaÑ (SÊ) 7 
AllakapparaÔÔhe = VajjiraÔÔhe (SÊ)  MallaraÔÔhe (Ka) 322 
AlÈb|neva = AlÈp|neva (SÊ) 34 
AvakkhalitaÑ = PakkhalitaÑ (Ka) 85 
AvaÒÒÈya = AvamaÒÒÈya (SyÈ, Ka) 282 
AvaÓÓaÑ vÈ = SuvaÓÓaÑ vÈ (Ka) 45 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
AvassabhÈvitÈ = AvassaÑ bhÈvitattÈ (SyÈ) 380 
AvassikakÈlato = AÔÔhavassikakÈlato (Ka) 32 
AvhÈyanampi = AvhÈnampi (SÊ, SyÈ) 196 
Assa = Assasi (SÊ) 219 
AsantaguÓasambhÈvanatÈ = AsantaguÓapakÈsanatÈ (SyÈ, Ka) 57 
AsamatthÈya = AsamatthatÈya (SÊ) 363 
AsÈmantapaÒÒÈ = AsamantapaÒÒÈ (®ÊkÈ) 413 
AsubhÈrammaÓesu aÒÒataraÑ = AsubhÈrammaÓe asubhasaÒÒaÑ (SyÈ)  
 AsubhÈrammaÓe subhasaÒÒaÑ (Ka) 366 

  [ Œ ] 
ŒgatapÈkoti = ŒgatayÈcakoti (SÊ) ŒgatavÈcakoti (SyÈ) 197 
ŒgamaÑsu, thanam|le navabhÈjanamhi = AgamaÑsu, thanam|lena 
 ca bhojanamhi (SÊ) 309 
Œgamanatitthamagge = Œgamma titthamagge (SÊ) 262 
ŒgamanappavattiÑ = ŒgatapavattiÑ (SÊ) ŒgamanapavuttiÑ (SyÈ) 71 
ŒdeyyavacanÈ = AdvejjhavacanÈ (Ka) 195 
ŒdhÈvanavidhÈvanena = ŒdhÈvanaparidhÈvanena (Ka) 268 
ŒmisacakkhukÈ = Na ÈmisagarukÈ (SyÈ, Ka) 227 
ŒyÈciÑsu = ŒrocayiÑsu (SÊ) 312 
Œy|hitakammaÑ nÈma = Œy|hanakammaÑ (SyÈ, Ka) 365 
ŒraÒÒikattanti = ŒraÒÒakattanti (SÊ) 380 
Œraddhanti = Aviraddhanti (Ka) 416 
ŒlambanaphalakaÑ = ŒlambanabÈhaÑ (SÊ) 179 
ŒvajjanaÑ = ŒvajjanapaÔipajjanaÑ (Ka) 75 
ŒvÈpaÑ = ŒmaÑ (Ka) 327 
ŒharÈpanaÑ = ŒharaÓaÑ (Ka) 321 
ŒharÈpetvÈ = AtiharÈpetvÈ (SÊ, SyÈ) 21 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ I ] 
I~giteneva = I~gitasaÒÒÈÓena (SyÈ) EkadesaÒÈÓena (Ka) 266 
ItthikÈye gandho vÈ = Iti kÈyagandho vÈ (SÊ) ItthikÈyagandho vÈ (SyÈ) 20 
ItthÊ viya yÈsi ammÈti = ItthÊ vaÓÓÈ viyasi ammÈti (SÊ, SyÈ) 313 
IsivÈtapaÔivÈtaÑ = IsivÈtaparivÈtaÑ (SÊ) 164 

[ U ] 
UkkaÓÔhitabhikkh| = Uddhatabhikkh| (SÊ) 179 
UkkamitvÈ = NikkhamitvÈ (Ka) 323 
UcchukhaÓÉikaÑ = UcchubhaÓÉikaÑ (SÊ) UcchukhaÓÉike (SyÈ) 59 
UÉÉeyyÈti oÉÉeyya = OÉÉeyyÈti uÉÉeyya (SÊ) 372 
UttarimanussadhammaÑ = UttamasÈradhammaÑ (SÊ) 155 
UdakasabhÈgaÑ = UtusabhÈgaÑ (Ka) 175 
Uddhatavesena = Uttamavesena (Ka) 321 
UddissakaÑ = OdissakaÑ (SÊ) 173 
Unnadi = Unnami (SÊ) Onami (SyÈ) 141 
UpaÔÔhahassu = UpaÔÔhapayassu (SÊ, SyÈ) UpaÔÔhayassu (SyÈ) 30 
UpaÔÔhÈnÈkÈrena = UpaÔÔhahanÈkÈrena (SÊ) 223 
UpaÉÉha-uposathaÑ = UposathaÑ (Ka) 333 
UpanijjhÈnato = UpanijjhÈyanato (SÊ) 381 
Upavatte = Pavatte (SÊ) 188 
UpaseÔÔhissa = UsabhaseÔÔhissa (SÊ, SyÈ) 183 
UppajjanaÔÔhÈne = UppannaÔÔhÈne (Ka) 362 
UppajjanakasaÒÒaÑ = UppannasaÒÒaÑ (SyÈ, Ka) 409 
UppaÓÉesuÑ = UjjhÈyanti (SÊ) UppaÓÉenti (SyÈ) 281 
UppattÊhi = UpapattÊhi (Ka) 354 
Uppannan”ti = Nipphannanti (SÊ) 191 
UppalaÑva yathodaketi = UppalaÑ viya vÈyatÊti (SyÈ) 22 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ U ] 
UpÈsakapÈÄiyÈ = UpÈsakapÈÄiyaÑ (SÊ)  UpÈsakapÈÄivaÓÓanÈya (Ka) 293 
Uposatha~gÈni = UposathaÑ (Ka) 127 
Umma~gaÑ = UmmaggaÑ (SÊ) 350 
Uracakke = Khuracakke (Ka) 93 
UssÈretvÈ = UssÈpetvÈ (SÊ) 71 
UssÈrento viya = UssÈpento viya (SÊ) 189 

  [ E ] 
EkasÈlÈya = NaÄakÈrasÈlÈyaÑ (SÊ) NaÄakÈrasÈlÈya (SyÈ) 325 
EtamatthavasaÑ paÔicca = EtamatthaÑ sampaÔiccha (Ka) 55 
Evar|passa sobhaggappattassa = EvaÑ r|paggayasaggapattassa (SÊ) 199 
EvaÑvidhabhÈvaÑ = EvaÑ ÔhitabhÈvaÑ (Ka) 204 
EvaÑvidhaÑ r|paÑ = Evar|paÑ (Ka) 204 

  [ O ] 
Okkamma = Ukkamma (SÊ) 228 
OtaritvÈ mÈ no = OtariyamÈno (Ka) 197 
OdagyapaccupaÔÔhÈnÈ = OdaggapaccupaÔÔhÈnÈ (SÊ) 390 
OlambitvÈ = OlaggetvÈ (SÊ) 69 
Olokento = OloketukÈmo (SyÈ, Ka) 257 
OsÈretvÈ = OsÈpetvÈ (Ka) 140 

  [ Ka ] 
KakuÔapÈdÊnan”ti = KukkuÔapÈdikÈnanti (Ka) 245 
KaÔÔhiÑ = VatiÑ (SyÈ)  VaÔÔiÑ (Ka) 344 
KaÓÉako = Kanthako (SÊ, SyÈ) 234 
KaÓÉakaÑ vÈhanavaraÑ = KantakaÑ hayavaraÑ (SÊ) 
 KanthakaÑ assavaraÑ (SyÈ) 77 
KatÈdhikÈro = KatÈbhinÊhÈro (SÊ, SyÈ) 238 
KapaÓaÑ = KaruÓaÑ (SyÈ, ®ÊkÈ) 18 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ka ] 
KapÈlÈbhatena = KapÈlabhattena (SyÈ) 379 
KammakÈrassa = LambakaÓÓakassa (SÊ) LambakaÓÓassa (SyÈ) 374 
KammaÔÔhÈne vÈ = KammaÔÔhÈnÈya vÈ (SyÈ, Ka) 185 
KallavÈlagÈmakaÑ = KalaÓÉuvÈlagÈmantaÑ (Ka) 126 
KalyÈÓavatte = AyyÈnaÑ vatte (Ka) 396 
KahÈpaÓÈ = PaÓÓÈkÈrÈ (Ka) 248 
KÈ nu kho = KiÑ nu kho (SyÈ) 210 
KÈmaggavÈsiniyo = KÈmasaÑsaggavÈsino (Ka) 335 
KÈyadaÄhÊbahulo = KÈyadaÉÉhibahulo (SÊ) 393 
KÈyaduÔÔhullaÑ = KÈyadubbalyaÑ (Ka) 26 
KÈraÓÈ = KÈraÓaÑ (Ka) 74 
KÈritapattaÑ = KÈrakapattaÑ (SÊ) KÈrikaÑ cakkaÑ (SyÈ) 313 
KÈretÊti = KarotÊti (SÊ, SyÈ) 387 
KÈlavÈro = TÈlavÈro (SÊ) 274 
KÈlena = KÈÄena (SÊ) 113 
KÈÄiyÈ nÈma kuraragharikÈya 
          upÈsikÈya kucchismiÑ = KÈÄÊ nÈma kuraragharikÈ upÈsikÈ, 
        tassÈ kucchismiÑ (SÊ) 186 
KiÒci = YaÑkiÒci (SyÈ) 300 
Kimilatthero = Kimbilatthero (SÊ) 150 
KiriyÈ = KÈlakiriyÈ (SyÈ, Ka) 89 
Kilesadhunano vÈ = Kilese dhunanto vÈ (Ka) 126 
KisadhÈtukattÈ = KilantadhÈtukattÈ (SÊ) 290 
KuÒjaraÑ saÔÔhihÈyanaÑ = KuÒjara saÔÔhihÈyana (SÊ) 18 
KuraragharikÈ = KulagharikÈ (Ka) 351 
KuraragharikÈya = KulagharikÈya (SyÈ, Ka) 186, 350 
Kuraragharanagare = Kulagehe (Ka) 350 
KurundakavÈsÊ phussamittatthero = KurundakavÈsÊ Sumittatthero (Ka) 
 KurundakavÈsÊ 
 Pussamittatthero (SyÈ) 40 
KulasabhÈgaÑ = KulagehaÑ (Ka) 276 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ka ] 
KokanadaÑ = KokanudaÑ (Ka) 168 
KorabyaraÒÒo migacÊraÑ = KorabbaraÒÒo migÈjinaÑ (Ka) 203 
KolÈhalasaddena = Kalakalasaddena (SÊ) 285 
KosohitavatthaguyhatÈdÊnaÑ = KosohitavatthuguyhatÈdÊnaÑ (SÊ, SyÈ) 363 

  [ Kha ] 
KhaÓasampatti = SaddhÈsampatti (SyÈ, Ka) ®ÊkÈ oloketabbÈ. 49 
KhaÓÉaviraÄadantÈ = KhaÓÉasithiladantÈ (SÊ) 
 KhaÓÉitapahitadantÈ (SyÈ) 265 
Khippanti = Khipanti (SÊ, SyÈ) 372 
KhujjuttarÈ = UttarÈ (SÊ) 330 

  [ Ga ] 
Gaja~galaÑ = Kaja~galaÑ (SÊ, SyÈ) 76, 378 
Kadd|hanamatthampi = Gud|haÓamattampi (Ka) 236 
GadhitÈ = GathitÈ (Ka) 47 
GandhadÈmamÈlÈdÈmÈdÊhi = GandhamÈlÈdÈmÈdÊhi (SÊ) 107 
Gabbhokkantisamayo = Gabbhavokkantisamayo (Ka) 9 
GamanacÈriniyo = SahacÈriniyo (SÊ) ParicÈriniyo (SyÈ) 315 
GamanÈkappaÑ = GamanÈkÈraÑ (SÊ) 235 
GarugabbhÈ = GarubhÈrÈ (SÊ) 269 
GahetvÈ Ôhapesi = GanthitvÈ pesesi (Ka) 139 
GÈthaÑ = ThutiÑ (SÊ, SyÈ) 19 
GÈmeÓÉavÈlamahÈvihÈrassa = MaÓÉalavÈsimahÈvihÈrassa (SyÈ, Ka) 27 
GiribhaÓÉap|jaÑ = GiribhaÓÉavÈhanap|jaÑ (SÊ, SyÈ) 16 
GuÄaphÈÓitakhaÓÉasakkarÈdÊni = GuÄavÈÓijo khaÓÉasakkarÈdÊni (Ka) 366 
GehadvÈre = Geha~gaÓe (SÊ, Ka) 132 
GocaragÈmamahÈvihÈre = KÈjaragÈmamahÈvihÈre (SÊ) 28 
GodhÈvaritÊre = GodhÈvariva~ke (SÊ, SyÈ) 257 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ca ] 

CakkavÈÄasahassantarampi = CakkavÈÄasahassabbhantaritampi (SÊ) 108 

CaÓÉapajjoto = ChandajÈto (SÊ) 163 

CÈretvÈ = ŒÓÈpetvÈ (SyÈ) CodetvÈ (Ka) 284 

CÈriÑ = HaritaÑ (SyÈ) GocaraÑ (Ka) 171 

CiÓÓavasibhÈvena = CiÓÓavasena (SÊ) 222 

CittakumÈroti nÈmaÑ = CittakumÈrotissa nÈmaÑ (SyÈ) 297 

CittaÔÔhapanÈ = CittapatthanÈ (Ka) 370 

CitrapaÔaparikkhittÈni = CitrapaÔÔaparikkhittÈni (SÊ) 49 

CundakÈrakÈnaÑ santikaÑ = CundÈnaÑ santikaÑ (SÊ) CundakÈrakÈnaÑ 

 santike (SyÈ) CundakÈrasantikaÑ (Ka) 269 

C|Äapanthakatthero = Cullapanthakatthero (SÊ, SyÈ) 164 

C|ÄaseÔÔhi = C|ÄakaseÔÔhi (SyÈ, Ka) 170 

C|ÄupaÔÔhÈkaÑ = CuÄha-upaÔÔhÈkaÑ (SÊ) 374 

CoÄakkhaÓÉÈni = CoÄakkhandhaÑ (Ka) 220 

  [ Cha ] 

ChÈtakattÈ = ChÈtajjhatto (SÊ, SyÈ) 331 

  [ Ja ] 

JÊvikupÈyaÑ = JÊvikopÈyaÑ (SÊ) JÊvitupÈyaÑ (SyÈ) 218 

JÊvitaÑ = Œyusa~khÈro (SÊ) 397 

  [ Jha ]  

JhÈnakÊÄitÈya = JhÈnakÊÄikÈya (SÊ) 236 

JhÈnalÈbhÊnaÑ = JhÈnasÊlÈnaÑ (SÊ) 180 

JhÈpanakammanti = JhÈyanakammanti (Ka) 341 

JhÈyÊnaÑ = JhÈyinÊnaÑ (SÊ) 281 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ ©a ] 
©ÈtatthacariyaÑ lokatthacariyaÑ = ©ÈtatthacariyaÑ lokatthacariyaÑ 
 buddhicariyaÑ (SÊ) ©ÈtatthacariyaÑ 
 lokatthacariyaÑ 
 BuddhatthacariyaÑ (SyÈ) 76 

  [ ®ha ] 
®hitaÔÔhÈne = DiÔÔhaÔÔhÈne (SyÈ) 334 

  [ Ta ] 
Takkasilanagare = TakkasilÈnagare (SÊ, SyÈ) 214 
TattakapÈle = TattakaÔÈhe (SÊ) 27 
TattaphÈlaÑ = TattakapÈlaÑ (SyÈ, Ka) 238 
TathÈkÈritÈya TathÈgato = BhagavÈ hi yaÑ vÈcaÑ bhÈsati, 
 tatheva kÈyena karoti (Ka) 86 
Tapusso = Tapasso (SÊ) 293 
TayidaÑ = YadidaÑ (Ka) 126 
Tala~gara = VÈla~kara (Ka) 32 
Tassa otÈrÈpekkhÈ = TasmiÑ otarÈpentÈ (Ka) 18 
TassÈsayaÑ = TassajjhÈsayaÑ (SyÈ) 34 
TÈdisÈnaÑ = TumhÈdisÈnaÑ (Ka) 306 
TiÓapupphakarogo = Visapuppharogo (SyÈ, Ka) 237 
TiÓamuÔÔhi = PaÓÓamuÔÔhi (SÊ, SyÈ) 43 
TitthiyamaddanaÑ = TitthiyamathanaÑ (SÊ) 97 

  [ Tha ] 
ThaddhakÈya = PhuÔÔhatÈya (Ka) 44 
ThusakoÔÔanasadisaÑ = ThusabhojanasadisaÑ (SyÈ) 
 ThusakoÔÔhasadisaÑ (Ka) 156 
Th|lasÈÔake = Th|lath|le sÈÔake (SÊ) 315 
TheravaÑsadÊpÈnaÑ = TheravaÑsappadÊpÈnaÑ (SÊ, SyÈ) 2 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Da ] 
Dakkhanti = Rakkhanti (Ka) 72 
Dassanti = Passanti (Ka) 141 
Dassento = Desento (SÊ, SyÈ, Ka) 11 
DaharatarÈ = DaharadaharÈ (Ka) 282 
DÈrucÊraÑ nivÈsesi = DÈrucÊrÈni dhÈresi (SÊ) 217 
Dippati = Dibbati (Ka) 72 
DisvÈ = OloketvÈ (SÊ) 271 
Duk|lacumbuÔake = Duk|lacumbaÔe (SÊ) Duk|lacumbiÔake (SyÈ) 234 
DujjÊvitÈ = DujjÊvikÈ (SÊ) 146 
DutiyattavÈre = DutiyacittavÈre (SyÈ) 121 
DubbhikÈ = D|bhikÈ (SÊ) 272 
DullabhaÒca vatidaÑ = DullabhataraÑ (Ka) 32 
DussasahassaparivÈraÑ = R|pasahassaparivÈraÑ (SÊ) 307 
Dussante = Dasante (SÊ) 396 
DevadattaÑ gato = Diva~gato (SyÈ) 134 
Desako = DesetÈ (SÊ) 11 
DesanÈvilÈsappatto = DesanÈvilÈsasampanno (SÊ, SyÈ) 55 
Dvenavutikappamatthake = DvÈnavutikappamatthake (SÊ, SyÈ) 231 
DomanassaÑ = PaÔighaÑ (SÊ, SyÈ) 60 
Dosena = Rosena (SÊ, SyÈ) 339 

  [ Dha ] 
DhanaÒcayaseÔÔhino = DhanaÒjayaseÔÔhino (SÊ) 311 
DhanÈyantÈ = MamÈyantÈ (SyÈ, Ka) 403 
DhÈtÈ = DhatÈ (SÊ, SyÈ) 7 
DhÈtÈnaÑ = DhatÈnaÑ (SÊ) 379 
DhÈtupabhedaÒÈÓaÑ = DhÈtubhede ÒÈÓaÑ (Ka) 411 
Dhutadharo = DhutavÈdo (SÊ) 104 
Dh|pÈyi = Dh|mÈyi (SyÈ) 251 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Na ] 
Na pesessÈmÊ”ti = Na pahiÓissÈmÊti (SÊ) 345 
NÈvikassa nÈvÈya (SyÈ, Ka) 172 
NhÈtadÈrakÈ = NahÈpitÈ dÈrakÈ (SÊ) 238 
Niccanavako = NiccaÑ navo (SÊ, ®ÊkÈyaÑ ca) 143 
NiccÈnubandhÈ = NiccÈnubaddhÈ (SÊ, SyÈ) 206 
NiÔÔhÈpetvÈ = NiÔÔhapetvÈ (SÊ) 226 
NipatitvÈ = NipajjitvÈ (SÊ, SyÈ) 252 
NipphattasabbakiccattÈ = NibbattasabbakiccattÈ (SÊ) 77 
Nirayo = Narako (SÊ) 110 
NiruttaraÑ = AnuttariyaÑ (Ka) 93 
NirussukkÈ = NibbitakkÈ (SÊ) 191 
NisajjanaÑ nÈma = NipajjanaÑ nÈma (SÊ, Ka) 88 
Nisevare = Nivesare (®ÊkÈ) 370 

  [ Pa ] 
PakatiÑ = PavattiÑ (SyÈ) 239 
PakkuthitajÈtirase = PakkuthitajÈtipiÓÉarase (SÊ) 184 
Pakkuthitatelassa = PakkuÔÔhitatelassa (SyÈ) 
 PakkaÔÔhitatelassa (SÊ, Ka) 346 
PakkhittÈ uppilavamÈnÈ = PatitÈ-uparipalavamÈnÈ (Ka) 369 
Pacc|sasamayante = Pacc|sasamanantare (SÊ, SyÈ) 299 
PaÒcadhurabhattasatÈni = PaÒcadhuvabhattasatÈni (SyÈ, Ka) 296 
PaccayÈkÈravaÔÔaÑ = PaccayavaÔÔaÑ (SÊ) PaccayÈkÈraÑ (SyÈ) 114 
PaÒcÈtapatappana = PaÒcatÈpatappana (SÊ) 375 
PaÒÒÈsa~kalananicchayo = PaÒÒÈsakalavinicchayo (SyÈ) 2 
PaÒhe = PaÒhÈ (Ka) 277 
PaÔÈcÈraÑ = PaÔÈcÈrÈ (SyÈ, Ka) 277 
PaÔibhÈnajanakÈnaÑ bhikkh|naÑ = PaÔibhÈnakabhikkh|naÑ (Ka) 253 
PaÔividdha = PaÔiladdha (SÊ, SyÈ) 232 
PaÔhamadassaneyeva = PaÔhamakadassaneyeva (SÊ) 302 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
PaÔhamÈbhisambodhiÑ = ParamÈbhisambodhiÑ (SÊ, SyÈ) 156 
PaÔÔhapetvÈ = PatthetvÈ (Ka) 251 
PaÔÔhapetvÈ = PaÉÉhetvÈ (SyÈ, Ka) 35 
PaÓÓÈkÈraÑ = SaccakÈraÑ (SÊ) 138 
PaÓiyassa = PaÓÉitatÈya (SyÈ, Ka) 366 
PattapuÔakena = BhattakuÔena (Ka) 296 
PattavÈraÑ = HatthavÈraÑ (SÊ) 192 
PatiÔÔhÈssa bhavissÈmÊti = PatiÔÔhÈnamassa karissÈmÊti (Ka) 365 
Pathavissarassa = Puthuvissarassa (SÊ) 224 
PadittaÑ = ŒdittaÑ (SÊ) 339 
Pannaraso = PannarasÊ (SÊ) 146 
PabbateyyaraÔÔhe = PabbatiyaraÔÔhe (SÊ) 214 
PamuÔÔhanti sammuÔÔhaÑ = PammuÔÔhanti pamuÔÔhaÑ (SÊ) 
 PamuÔÔhanti pamuÔÔhaÑ (SyÈ) 416 
PayÈgapatiÔÔhÈnatitthaÑ = PayÈgatitthe (Ka) 175 
PariggaÓhantÈ = PaÔiggaÓhantÈ (SÊ) 263 
PariyÈdÈnÈnubhÈvadassanavasena = PariyÈdÈnabhÈvadassana- 
    vasena (SyÈ, Ka) 16 
Parivitakkamattameva = Parivitakkitamattameva (SÊ) 114 
PalÈlavaraÓakaÑ = PalÈlÈvaraÓakaÑ (SÊ) 28 
PalÈsantisalÈkÈya = SinnusalÈkÈya (SÊ) 372 
PalitakesaÑ = PalikasÊsaÑ (SÊ) 176 
PavattanabhÈvaÑ = PavattanakabhÈvaÑ (SÊ) 266 
PavuttatÈlapakkaÑ = MuttatÈlapakkaÑ (SÊ) PamuttatÈlapakkaÑ (SyÈ) 394 
PassasukhaÑ = PhassasukhaÑ (SÊ) 375 
Pilindavacchatthero = PiÄindivacchatthero (SÊ) 215 
Pilindoti panassa gottaÑ, Vacchoti nÈmaÑ = Pilindoti panassa 
 nÈmaÑ Vacchoti 
 gottaÑ (Ka) 216 
Pilotikasa~ghÈÔÊ”ti = PaÔapilotÊnaÑ sa~ghÈÔÊti (SÊ) 142 
PippalimÈÓavo = PipphalimÈÓavo (SÊ, SyÈ) 137 
PÊÓanarasÈ = PÊnanarasÈ (SÊ) 390 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
PÊÓayatÊti = PÊÓÈtÊti (Ka) 390 
PuÓÓasÊhassa = PuÓÓaseÔÔhissa (SyÈ, Ka) 342 
PubbuÄÈ = BubbuÄÈ (SÊ) PupphuÄÈ (Ka) 309 
PurimavacanaÑ = PurimasavanaÑ (SÊ) 8 

  [ Ba ] 
BakulÈti = SakulÈti (SÊ) SaÑkulÈti (SyÈ) 283 
BahalandhakÈraÑ mahÈtamaÑ = BahalandhakÈrakÈrakaÑ 
 mahÈtamo (SÊ) 411 
BahukÈrattÈ = BahupakÈrattÈ (Ka) 404 
BÈkulo = Bakkulo (SÊ, SyÈ) 126, 236 
BÈvarimÈÓavotissa = BÈvÈrimÈÓavotissa (SÊ) 257 
BÈvaribrÈhmaÓassa = BÈvÈribrÈhmaÓasseva (SÊ) 257 
BÊj|pamasutte = BÊjopamasutte (SÊ) 371 
BuddhicariyÈya = BuddhacariyÈya (Ka) 80 
BodhimaÓÉe = Bodhipalla~ke (SÊ) 310 

  [ Bha ] 
BhattaÑ paccÈsÊsamÈnÈ viharÈma = BhojanaÑ paccÈsiÑsamÈnÈ 
 vicarÈma (SÊ) BhatiÑ 
 paccÈsiÑsamÈnÈ viharÈma (SyÈ) 146 
BhaddakaÑ = SÈtthakaÑ (Ka) 210 
BhikkhudÈyikÈ = BhikkhudÈsikÈ (SyÈ) 311 
Bhikkhusatasahassaparivuto = SatasahassabhikkhuparivÈro (SÊ) 226 
Bh|mattharaÓaÑ = BhummattharaÓaÑ (SÊ) 189 
BhecchatÊti = BhijjissatÊti (SyÈ, Ka) 42 
BhericÈrikaÑ = BherivÈdakaÑ (SÊ) 272 

  [ Ma ] 
MaggaphalapattiyÈ = MaggaphaluppattiyÈ (SÊ) 221 
Madditasa~khÈratÈya = Majjitasa~khÈratÈya (SÊ) 279 
ManomayajjhÈnalÈbhÊ = ManomayaÒÈÓalÈbhÊ (SÊ) 169 
MahÈkÈloti = MahÈkÈÄoti (SÊ) 109 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ma ] 
MahÈkÈÄakaÓÓiÑ = MahÈkÈlakaÓÓiÑ (SÊ, Ka) 317 
MahÈgÈmaÑ = MahÈvÈpiÑ (SÊ, SyÈ) 313 
MahÈdevalatthero = MahÈdevatthero (SÊ) MahÈdevilatthero (Ka) 157 
MahÈvihÈre nivÈsÊnaÑ = MahÈvihÈrÈdhivÈsÊnaÑ (SÊ) 
 MahÈvihÈravÈsÊnaÑ (SyÈ) 2 
MahÈsÈlakule = MahÈbhogakule (SÊ) 154 
MÈnamhi naÔÔhÈ = ManaÑ vatamhi naÔÔhÈ (SÊ) 
 AhaÒcamhi naÔÔhÈ (SyÈ) 265 
MÈlÈguÄasadisaÑ = MÈlÈgulasadisaÑ (SÊ) 187 
MigavatthÈya = MigavadhÈya (Ka) 299 
Milakkhatissatthero = MÈlakatissatthero (SyÈ, Ka) 27 
MukhasÈsanaÑ = SukhasÈsanaÑ (Ka) 327 
MukhullokikÈti = MukhullokakÈti (SÊ) MukholokakÈti (SyÈ) 47 
Muccat|”ti = MuccÈti (SÊ) 29, 30 
Mudhappasanno = Muddhappasanno (SÊ) 391 
MuÄhakaraÒÒo = C|ÄakaraÒÒo (SÊ) MalaraÒÒo (SyÈ) 257 
MettÈcittanti = MettaÑ cittanti (SÊ) Mettacittanti (SyÈ) 53 
Mokkhagamanamagge = Saggamokkhagamanamaggo (Ka) 372 

  [ Ya ] 
YathÈnusandhikaÑ ghaÔetvÈ = YathÈnusandhiÑ gahetvÈ (SÊ) 144 
YamunÈya ca = NammadÈya ca (SÊ) 18 
YassÈ vÈ tassÈ vÈ tumhe = YassatthÈya vÈ tumhepi (Ka) 17 
YÈ yÈ diÔÔhi, tassÈ tassÈ anur|paÑ = YÈ ayaÑ diÔÔhi, 
 tassÈ anur|paÑ (SÊ) 370 

  [ Ra ] 
RÈjarÈjo = RÈjÈtirÈjÈ (Ka) 86 
RÈjÈÓaÑ te = RÈjadaÓÉe (Ka) 284 
RohiÓÊnadÊtÊre = RohaÓÊnadÊtÊre (Ka) 242 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ La ] 
LagetvÈ = LaketvÈ (SÊ) LaggetvÈ (SyÈ) 299 

  [ Va ] 
Va~gapatte = Vatthayuge (SyÈ, Ka) 107 
VacanasampaÔiggahe = VacanasampaÔicchane (SÊ, SyÈ) 3 
VassasaÔÔhikattherÈ = VassasatikattherÈ (SÊ) 249 
VassasaÔÔhikatthero viya = Vassasatikathero viya (SÊ) 113 
VassasaÔÔhikattherÈ viya = VassasatikattherÈ viya (SÊ) 174 
VassasaÔÔhikattherasadisÈ = VassasatikattherasadisÈ (SÊ) 159 
VÈkkaraÓaÑ vuccati vacanakiriyÈ, 
           madhuravacanÈnanti attho = VÈkkaraÓaÑ vuccati vacanaÑ,   
                                                     kalyÈÓavÈkkaraÓaÑ madhura- 
                                                     vacananti attho (Ka) 185 
VÈÓijakammaÑ = VaÓijjakammaÑ (SÊ) 294 
VidhamitvÈ = ViddhaÑsetvÈ (Ka) 404 
VidhÈnena = VivÈhena (Ka) 328 
VinayadharÈnaÑ = VinayadhÈrÊnaÑ (Ka) 275 
ViniveÔheti = VinivaÔÔeti (SÊ) 353 
VipassanÈdhuraÒca = VÈsadhuraÒca (SÊ) 242 
VipassanÈdhure ca = VÈsÈdhure ca (SÊ) 381 
VipassanÈdhuraÑ = VÈsadhuraÒca (SÊ, SyÈ) 28 
VivaÔacchadassa = Vivattacchaddassa (SÊ) 335 
VissakammaÑ = VissukammaÑ (SyÈ) VisukammaÑ (Ka) 98 
VissÈsakÈnaÑ = VissÈsikÈnaÑ (SÊ, SyÈ) 307 
VisibbesuÑ = VisivesuÑ (SÊ) 341 
VÊriyasamathayojanatthÈya = VÊriyasamatayojanatthÈya (Ka) 185 
Vutto c|ÄapanthakaÑ = Vutte bÈlapanthakaÑ (SÊ) 169 

  [ Sa ] 
SaÑgharitvÈ = SaÑharitvÈ (SÊ) 130 
SaÑsÊdÈpessatÊ”ti = SaÑsumbhissatÊti (Ka) 30 
SakyarÈjakule = SakkarÈjakule (SyÈ) 302 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SakalikÈpi = SakkhalikÈpi (Ka) 355 
SakkÈ kÈtun”ti Èha = SakkÈ karot|ti ÈhaÑsu (SÊ) 333 
SaccakÈro = Paccayo (SyÈ, Ka, SaÑ-®Ôha 2. 169 piÔÔhe ca) 
 ®ÊkÈ pana passitabbÈ. 129 
SaÒcayo = SaÒjayo (SÊ, SyÈ) 122, 123 
SaÒjÈna = SaÒjÈnÈtha (Ka) 398 
SaÒÒattiÑ = PaÒÒattiÑ (Ka) 291 
SaÒÒÈÓabh|tÈ = PaÒÒÈÓabh|tÈ (SÊ) 377 
Satthal|khaÑ = Vatthal|khaÑ (Ka) 256 
SaÓÔhÈtuÑ = SandhÈretuÑ (Ka) 258, 398 
SattiÑ = SatthiÑ (SÊ) 296 
SanarÈmaralokagaruÑ = SanarÈmaralokaguruÑ (SÊ, SyÈ) 1 
Santake = Santike (SÊ, SyÈ) 257 
SantharaÓap|jaÑ = Santharap|jaÒca (SyÈ) 365 
SandacchÈyaÑ = SaÓÉacchÈyaÑ (SyÈ) SÊtacchÈyaÑ (Ka) 299 
SandhÈya bhikkhÈya gatÈnaÑ = SandhÈya payÈtÈnaÑ (SÊ) 
 SandhÈya sanupayÈtÈnaÑ (SyÈ) 197 
SannipatitÈ devasaÑghÈ = Sannipatito devasaÑgho (SÊ) 71 
SanimittÈ = SubhanimittÈ (SyÈ, Ka) 25 
SabbaÒÒutaÑ = SabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ (SÊ) 236 
Sabbatthakameva dÈpesi = SabbatthakaÑ pasesi (Ka) 316 
SabbadukkhaÑ = KÈmasukhaÑ (SÊ, SyÈ, Ka) 266 
Sabbabuddha = SabbaÒÒubuddha (SÊ, Ka) 393 
Sabbasa~gÈhakavasena = Sabbasa~gÈhikavasena (SÊ) 407 
Sabb|pakÈraÒca = SabbasakkÈraÒca (SÊ) 316 
SamaÓamuÓÉikÈputto = SamaÓamaÓÉikÈputto (SÊ) 8 
SamÈgataÔÔhÈne = SamÈgamaÔÔhÈne (SyÈ, Ka) 372 
SampÈdayissÈmi = SampÈyissÈmi (SÊ) 230 
SammÈvodÈpanalakkhaÓo = SammÈvodÈnalakkhaÓo (SyÈ, Ka) 403 
SarÊrasampattiÑ = SarÊranipphattiÑ (SÊ) 117, 293 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
Savanaraso = Assavaraso (SÊ) 20 
Saheva = Sabbe (SyÈ, Ka) 333 
SahoÉÉhaÑ = SahodhaÑ (SyÈ) 284 
SÈÓiÑ = SÈÓiyaÑ (SyÈ) SÈÓiyÈ (Ka) 172 
SÈdarena = Œdarena (SÊ) 254 
SÈdhukÊÄitaÑ = SÈdhukÊÄikaÑ (SÊ) 137 
SÈdheti = SÈreti (SÊ) 11 
SikkhÈmattampi = SikkhÈpadamattampi (SÊ) 281 
Si~gÈlakamÈtÈ = SigÈlakamÈtÈ (SÊ) 293 
SinerupÈde = SinerupapÈte (SÊ, SyÈ) 105 
SineruÑ matthaÑ = SinerumatthakaÑ (SyÈ) SineruÑ matthakaÑ (Ka) 130 
SivathikadassanaÑ = SÊvathikÈya dassanaÑ (SÊ, SyÈ) 27 
SiveyyakaÑ = SÊveyyakaÑ (SÊ) 307 
Suggahito = Sukathito (Ka) 189 
Succhavi = Sacchavi (SÊ) 349 
SujÈtÈ nÈma seniyadhÊtÈ = SujÈtÈ senÈnÊ dhÊtÈ (SÊ) 309 
Sutavittako = Sutacittako (SÊ, SyÈ) 246 
Suttattaye = Suttantanaye (SyÈ, Ka) 353 
Suddhodano nÈma rÈjÈ = SuddhodanamahÈrÈjÈ nÈma (SÊ, SyÈ) 120 
SudhÈmuÓÉakavÈsÊ = PaÓamugÈmaÓÉitavÈsÊ (Ka) 19 
SurattadupaÔÔaÑ = RattadupaÔÔaÑ (SÊ) 50 
SuvaÓÓabhi~gÈraÑ = SuvaÓÓabhi~kÈraÑ (SÊ) 135 
Susamiddho = SuÔÔhubh|ti vÈ samiddho (SÊ) Subh|tiyÈ 
 samiddho (SyÈ) 173 
SusumÈragirinagare = SuÑsumÈragirinagare (SÊ, SyÈ) 
 SaÑsumÈragirinagare (Ka) 307 
S|paÔÔhitÈ = SuppatiÔÔhitÈ (Ka) 405 
S|rambaÔÔho = Surabandho (SyÈ, Ka) 305 
S|rambaÔÔhotissa = Surabandhotissa (Ka) 305 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SenÈnigame seniyakuÔumbikassa = SenÈnÊ nigame senÈnÊ 
 kuÔambikassa (SÊ) 309 
SobhananÈmassa = Sobhanassa nÈma (SÊ) 226 

  [ Ha ] 
HadayasokaÑ = HadayasosaÑ (SÊ, SyÈ) 273 
Harit|palittÈya = HaritupattÈya (SÊ) 183 
HatthakacchapakaÑ = HatthakacchÈpakaÑ (SyÈ) 
 HatthakucapakaÑ (Ka) 210 
HÈraÓakammaÑ = HÈrakammaÑ (SyÈ) MÈritakammaÑ (Ka) 284 
HÈrema = HÈretha (SyÈ) MÈrema (Ka) 284 
Himavantappadese = Himavantapasse (SÊ) 100 
HirottappavivajjitÈnaÑ = HirottappavissajjitÈnaÑ (Ka) 317 
HeÔÔhimatale = HeÔÔhÈ samatale (Ka) 183 
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