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SuttanipÈtaÔÔhakathÈ 
_____ 

 
Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 

 
 

GanthÈrambhakathÈ 

   UttamaÑ vandaneyyÈnaÑ, vanditvÈ ratanattayaÑ. 
   Yo KhuddakanikÈyamhi, khuddÈcÈrappahÈyinÈ. 

   Desito LokanÈthena, lokanissaraÓesinÈ.  
   Tassa SuttanipÈtassa, karissÈmatthavaÓÓanaÑ. 

   AyaÑ SuttanipÈto ca, Khuddakesveva ogadho. 
   YasmÈ tasmÈ imassÈpi, karissÈmatthavaÓÓanaÑ. 

   GÈthÈsatasamÈkiÓÓo, geyyabyÈkaraÓa~kito.   
   KasmÈ SuttanipÈtoti, sa~khamesa gatoti ce. 

   Suvuttato savanato, atthÈnaÑ suÔÔhu tÈÓato. 
   S|canÈ s|danÈ ceva, yasmÈ suttaÑ pavuccati. 

   TathÈr|pÈni suttÈni, nipÈtetvÈ tato tato. 
   Sam|hato ayaÑ tasmÈ, sa~khamevamupÈgato. 

   SabbÈni cÈpi suttÈni, pamÈÓantena tÈdino. 
   VacanÈni ayaÑ tesaÑ, nipÈto ca1 yato tato. 

   AÒÒasa~khÈnimittÈnaÑ, visesÈnamabhÈvato. 
   Sa~khaÑ SuttanipÈtoti, evameva samajjhagÈti. 
______________________________________________________________
 1. NipÈtova (Ka) 

 



  

1. Uragavagga 
 

1. UragasuttavaÓÓanÈ 

 EvaÑ samadhigatasa~kho ca yasmÈ esa vaggato Uragavaggo 
C|Äavaggo MahÈvaggo AÔÔhakavaggo PÈrÈyanavaggoti paÒca vaggÈ honti, 
tesu Uragavaggo Èdi. Suttato Uragavagge dvÈdasa suttÈni, C|Äavagge 
cuddasa, MahÈvagge dvÈdasa, AÔÔhakavagge soÄasa, PÈrÈyanavagge soÄasÈti 
sattati suttÈni, tesaÑ UragasuttaÑ Èdi. PariyattipamÈÓato aÔÔha bhÈÓavÈrÈ. 
EvaÑ vaggasuttapariyattipamÈÓavato panassa– 

   “Yo uppatitaÑ veniti kodhaÑ, 
   VisaÔaÑ sappavisaÑva osadhehi. 
   So bhikkhu jahÈti orapÈraÑ, 
   Urago jiÓÓamivattacaÑ purÈÓan”ti– 

ayaÑ gÈthÈ Èdi. TasmÈ assÈ1 ito pabhuti atthavaÓÓanaÑ kÈtuÑ idaÑ 
vuccati– 

   “Yena yattha yadÈ yasmÈ, vuttÈ gÈthÈ ayaÑ imaÑ. 
   VidhiÑ pakÈsayitvÈssÈ2, karissÈmatthavaÓÓanan”ti. 

 Kena panÈyaÑ gÈthÈ vuttÈ, kattha, kadÈ, kasmÈ ca vuttÈti. Vuccate–yo 
so BhagavÈ catuvÊsatibuddhasantike laddhabyÈkaraÓo yÈva 
VessantarajÈtakaÑ, tÈva pÈramiyo p|retvÈ Tusitabhavane uppajji, tatopi 
cavitvÈ SakyarÈjakule upapattiÑ gahetvÈ anupubbena 
katamahÈbhinikkhamano Bodhirukkham|le sammÈsambodhiÑ 
abhisambujjhitvÈ dhammacakkaÑ pavattetvÈ devamanussÈnaÑ hitÈya 
dhammaÑ desesi, tena BhagavatÈ sayambhunÈ anÈcariyakena 
SammÈsambuddhena vuttÈ. SÈ ca pana ŒÄaviyaÑ. YadÈ ca 
Bh|tagÈmasikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ, tadÈ tattha upagatÈnaÑ 
dhammadesanatthaÑ vuttÈti ayamettha sa~khepavissajjanÈ. VitthÈrato pana 
d|renidÈna-avid|renidÈnasantikenidÈnavasena veditabbÈ. Tattha 
d|renidÈnaÑ nÈma 
______________________________________________________________
 1. Assa (SyÈ, Ka) 2. PakÈsayitvÈssa (SyÈ, Ka)
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DÊpa~karato yÈva paccuppannavatthukathÈ, avid|renidÈnaÑ nÈma 
Tusitabhavanato yÈva paccuppannavatthukathÈ, santikenidÈnaÑ nÈma 
BodhimaÓÉato yÈva paccuppannavatthukathÈti. 

 Tattha yasmÈ avid|renidÈnaÑ santike nidÈnaÒca d|renidÈneyeva 
samodhÈnaÑ gacchanti, tasmÈ d|renidÈnavasenevettha vitthÈrato vissajjanÈ 
veditabbÈ. SÈ panesÈ JÈtakaÔÔhakathÈyaÑ vuttÈti idha na vitthÈritÈ, tato 
tattha vitthÈritanayeneva veditabbÈ. AyaÑ pana viseso–tattha 
paÔhamagÈthÈya SÈvatthiyaÑ vatthu uppannaÑ, idha ŒÄaviyaÑ. YathÈha– 

Tena samayena Buddho BhagavÈ ŒÄaviyaÑ viharati AggÈÄave 
cetiye, tena kho pana samayena ŒÄavakÈ bhikkh| navakammaÑ karontÈ 
rukkhaÑ chindantipi chedÈpentipi, aÒÒataropi ŒÄavako bhikkhu 
rukkhaÑ chindati, tasmiÑ rukkhe adhivatthÈ devatÈ taÑ bhikkhuÑ 
etadavoca “mÈ bhante attano bhavanaÑ kattukÈmo mayhaÑ bhavanaÑ 
chindÊ”ti, so bhikkhu anÈdiyanto chindiyeva, tassÈ ca devatÈya 
dÈrakassa bÈhuÑ ÈkoÔesi. Atha kho tassÈ devatÈya etadahosi 
“yaÑn|nÈhaÑ imaÑ bhikkhuÑ idheva jÊvitÈ voropeyyan”ti. Atha kho 
tassÈ devatÈya etadahosi “na kho metaÑ patir|paÑ, yÈhaÑ imaÑ 
bhikkhuÑ idheva jÊvitÈ voropeyyaÑ, yaÑn|nÈhaÑ Bhagavato 
etamatthaÑ Èroceyyan”ti. Atha kho sÈ devatÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ Bhagavato etamatthaÑ Èrocesi. SÈdhu 
sÈdhu devate, sÈdhu kho tvaÑ devate taÑ bhikkhuÑ jÊvitÈ na voropesi. 
Sacajja tvaÑ devate taÑ bhikkhuÑ jÊvitÈ voropeyyÈsi, bahuÒca tvaÑ 
devate taÑ bhikkhuÑ jÊvitÈ voropeyyÈsi, bahuÒca tvaÑ devate apuÒÒaÑ 
pasaveyyÈsi. Gaccha tvaÑ devate amukasmiÑ okÈse rukkho vivitto, 
tasmiÑ upagacchÈti1. 

EvaÒca pana vatvÈ puna BhagavÈ tassÈ devatÈya 
uppannakodhavinayanatthaÑ– 

  “Yo ve uppatitaÑ kodhaÑ, rathaÑ bhantaÑva vÈraye”ti2– 
______________________________________________________________
 1. Vi 2. 51 piÔÔhe. 2. Khu 1. 46 piÔÔhe Dhammapade. 

 



4 KhuddakanikÈya  

imaÑ gÈthaÑ abhÈsi. Tato “kathaÑ hi nÈma samaÓÈ SakyaputtiyÈ rukkhaÑ 
chindissantipi chedÈpessantipi, ekindriyaÑ samaÓÈ SakyaputtiyÈ jÊvaÑ 
viheÔhentÊ”ti evaÑ manussÈnaÑ ujjhÈyitaÑ sutvÈ bhikkh|hi Èrocito BhagavÈ 
“bh|tagÈmapÈtabyatÈya pÈcittiyan”ti1 imaÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒÈpetvÈ tattha 
upagatÈnaÑ dhammadesanatthaÑ– 

   “Yo uppatitaÑ vineti kodhaÑ, 
   VisaÔaÑ sappavisaÑva osadhehÊ”ti– 

imaÑ gÈthaÑ abhÈsi. EvamidaÑ ekaÑyeva vatthu tÊsu ÔhÈnesu sa~gahaÑ 
gataÑ vinaye Dhammapade SuttanipÈteti. EttÈvatÈ ca yÈ sÈ mÈtikÈ ÔhapitÈ– 

   “Yena yattha yadÈ yasmÈ, vuttÈ gÈthÈ ayaÑ imaÑ. 
   VidhiÑ pakÈsayitvÈssÈ, karissÈmatthavaÓÓanan”ti. 

SÈ sa~khepato vitthÈrato ca pakÈsitÈ hoti ÔhapetvÈ atthavaÓÓanaÑ. 
 
 1. AyaÑ panettha atthavaÓÓanÈ–yoti yo yÈdiso khattiyakulÈ vÈ 
pabbajito brÈhmaÓakulÈ vÈ pabbajito navo vÈ majjhimo vÈ thero vÈ. 
Uppatitanti uddhamuddhaÑ patitaÑ gataÑ, pavattanti attho, uppannanti 
vuttaÑ hoti. UppannaÒca nÈmetaÑ 
vattamÈnabhutvÈpagatokÈsakatabh|miladdhavasena anekappabhedaÑ. 
Tattha sabbampi sa~khataÑ uppÈdÈdisama~gi vattamÈnuppannaÑ nÈma, 
yaÑ sandhÈya “uppannÈ dhammÈ, anuppannÈ dhammÈ, uppÈdino 
dhammÈ”ti2 vuttaÑ. ŒrammaÓarasamanubhavitvÈ niruddhaÑ 
anubhutvÈpagatasa~khÈtaÑ kusalÈkusalaÑ, uppÈdÈdittayamanuppatvÈ 
niruddhaÑ bhutvÈpagatasa~khÈtaÑ sesasa~khataÒca bhutvÈpagatuppannaÑ 
nÈma. TadetaÑ “evar|paÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppannaÑ hotÊ”ti3 ca, 
“yathÈ ca uppannassa satisambojjha~gassa bhÈvanÈpÈrip|rÊ hotÊ”ti ca 
evamÈdÊsu suttantesu daÔÔhabbaÑ. “YÈnissa tÈni pubbe katÈni kammÈnÊ”ti 
evamÈdinÈ4 nayena vuttaÑ kammaÑ atÊtampi samÈnaÑ aÒÒassa vipÈkaÑ 
paÔibÈhitvÈ attano vipÈkassokÈsaÑ katvÈ ÔhitattÈ, tathÈ katokÈsaÒca vipÈkaÑ 
anuppannampi evaÑ kate okÈse avassamuppattito 
______________________________________________________________
 1. Vi 2. 51 piÔÔhe. 2. Abhi 1. 3 piÔÔhe. 
 3. Ma 1. 182; Vi 2. 175 piÔÔhesu. 4. Ma 3. 203; Khu 10. 155 piÔÔhesu. 
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okÈsakatuppannaÑ nÈma. TÈsu tÈsu bh|mÊsu asam|hatamakusalaÑ 
bh|miladdhuppannaÑ nÈma. 

 Ettha ca bh|miyÈ bh|miladdhassa ca nÈnattaÑ veditabbaÑ–
seyyathidaÑ? Bh|mi nÈma vipassanÈya ÈrammaÓabh|tÈ tebh|makÈ 
paÒcakkhandhÈ. Bh|miladdhaÑ nÈma tesu uppattÈrahaÑ kilesajÈtaÑ. Tena 
hi sÈ bh|miladdhÈ nÈma hotÊti. TasmÈ “bh|miladdhan”ti vuccati. TaÒca 
pana na ÈrammaÓavasena. ŒrammaÓavasena hi sabbepi atÊtÈdebhede 
pariÒÒÈtepi ca khÊÓÈsavÈnaÑ khandhe Èrabbha kilesÈ uppajjanti 
MahÈkaccÈyana-uppalavaÓÓÈdÊnaÑ khandhe Èrabbha 
SoreyyaseÔÔhiputtanandamÈÓavakÈdÊnaÑ viya. Yadi cetaÑ bh|miladdhaÑ 
nÈma siyÈ, tassa appaheyyato na koci bhavam|laÑ jaheyya. Vatthuvasena 
pana bh|miladdhaÑ nÈma veditabbaÑ. Yattha yattha hi vipassanÈya 
apariÒÒÈtÈ khandhÈ uppajjanti, tattha tattha uppÈdato pabhuti tesu 
vaÔÔam|laÑ kilesajÈtaÑ anuseti, taÑ appahÊnaÔÔhena bh|miladdhuppannaÑ 
nÈmÈti veditabbaÑ. Tattha ca yassa khandhesu appahÊnÈnusayitÈ kilesÈ, 
tassa te eva khandhÈ tesaÑ kilesÈnaÑ vatthu, na itare khandhÈ. 
AtÊtakkhandhesu cassa appahÊnÈnusayitÈnaÑ kilesÈnaÑ atÊtakkhandhÈ eva 
vatthu, na itare. Eseva nayo anÈgatÈdÊsu. TathÈ kÈmÈvacarakkhandhesu 
appahÊnÈnusayitÈnaÑ kilesÈnaÑ kÈmÈvacarakkhandhÈ eva vatthu, na itare. 
Esa nayo r|pÈr|pÈvacaresu. 

 SotÈpannÈdÊnaÑ pana yassa yassa ariyapuggalassa khandhesu taÑ taÑ 
vaÔÔam|laÑ kilesajÈtaÑ tena tena maggena pahÊnaÑ, tassa tassa te te 
khandhÈ pahÊnÈnaÑ tesaÑ tesaÑ vaÔÔam|lakilesÈnaÑ avatthuto bh|mÊti 
sa~khaÑ na labhanti. Puthujjanassa pana sabbaso vaÔÔam|lÈnaÑ kilesÈnaÑ 
appahÊnattÈ yaÑ kiÒci kariyamÈnaÑ kammaÑ kusalaÑ vÈ akusalaÑ vÈ hoti, 
iccassa kilesappaccayÈ1 vaÔÔaÑ vaÉÉhati. TassetaÑ vaÔÔam|laÑ 
r|pakkhandhe eva, na vedanÈkkhandhÈdÊsu -pa- viÒÒÈÓakkhandhe eva vÈ, 
na r|pakkhandhÈdÊs|ti na vattabbaÑ. KasmÈ? Avisesena paÒcasu khandhesu 
anusayitattÈ. KathaÑ? PathavÊrasÈdimiva rukkhe. YathÈ hi mahÈrukkhe 
pathavÊtalaÑ adhiÔÔhÈya pathavÊrasaÒca ÈporasaÒca nissÈya tappaccayÈ 
m|lakhandhasÈkhapasÈkhapattapallavapalÈsapupphaphalehi vaÉÉhitvÈ 
nabhaÑ p|retvÈ yÈvakappÈvasÈnaÑ bÊjaparamparÈya rukkhapaveÓÊsantÈne 
______________________________________________________________
 1. KammakilesapaccayÈ (SÊ) 

 



6 KhuddakanikÈya  

Ôhite “taÑ pathavÊrasÈdi m|le eva, na khandhÈdÊsu, phale eva vÈ, na 
m|lÈdÊs|”ti na vattabbaÑ. KasmÈ? Avisesena sabbesveva m|lÈdÊsu 
anugatattÈ, evaÑ. YathÈ pana tasseva rukkhassa pupphaphalÈdÊsu nibbinno 
koci puriso cat|su disÈsu maÓÉ|kakaÓÔakaÑ nÈma rukkhe visaÑ payojeyya, 
atha so rukkho tena visasamphassena phuÔÔho pathavÊrasa-
ÈporasapariyÈdinnena appasavanadhammataÑ Ègamma puna santÈnaÑ 
nibbattetuÑ samattho na bhaveyya, evamevaÑ khandhappavattiyaÑ 
nibbinno kulaputto tassa purisassa cat|su disÈsu rukkhe visappayojanaÑ 
viya attano santÈne catumaggabhÈvanaÑ Èrabhati, athassa so 
khandhasantÈno tena catumaggavisasamphassena sabbaso 
vaÔÔam|lakilesÈnaÑ pariyÈdinnattÈ kiriyabhÈvamattamupagatakÈyakammÈdi 
sabbakammappabhedo ÈyatiÑ punabbhavÈbhinibbattadhammatamÈgamma 
bhavantarasantÈnaÑ nibbattetuÑ samattho na hoti. KevalaÑ pana carima 
viÒÒÈÓanirodhena nirindhano viya jÈtavedo anupÈdÈno parinibbÈti. EvaÑ 
bh|miyÈ bh|miladdhassa ca nÈnattaÑ veditabbaÑ. 

 Apica aparampi 
samudÈcÈrÈrammaÓÈdhiggahitÈvikkhambhitÈsam|hatavasena 
catubbidhamuppannaÑ. Tattha vattamÈnuppannameva samudÈcÈruppannaÑ. 
CakkhÈdÊnaÑ pana ÈpÈthagate ÈrammaÓe pubbabhÈge anuppajjamÈnampi 
kilesajÈtaÑ ÈrammaÓassa adhiggahitattÈ eva aparabhÈge avassamuppattito 
ÈrammaÓÈdhiggahituppannanti vuccati. KalyÈÓigÈme piÓÉÈya carato 
MahÈtissattherassa visabhÈgar|padassanena uppannakilesajÈtaÒcettha 
nidassanaÑ. Tassa “uppannaÑ kÈmavitakkan”ti-ÈdÊsu1 payogo daÔÔhabbo. 
SamathavipassanÈnaÑ aÒÒataravasena avikkhambhitakilesajÈtaÑ 
cittasantatimanÈr|ÄhaÑ uppattinivÈrakassa hetuno abhÈvÈ 
avikkhambhituppannaÑ nÈma. TaÑ “ayampi kho bhikkhave 
ÈnÈpÈnassatisamÈdhi bhÈvito bahulÊkato santo ceva paÓÊto ca asecanako ca 
sukho ca vihÈro uppannuppanne pÈpake akusale dhamme ÔhÈnaso 
antaradhÈpetÊ”ti-ÈdÊsu2 daÔÔhabbaÑ. SamathavipassanÈvasena 
vikkhambhitampi kilesajÈtaÑ ariyamaggena asam|hatattÈ 
uppattidhammataÑ anatÊtanti katvÈ asam|hatuppannanti vuccati. ŒkÈsena 
gacchantassa aÔÔhasamÈpattilÈbhino therassa kusumitarukkhe upavane 
pupphÈni ocinantassa 
______________________________________________________________
 1. Ma 1. 14; AÑ 2. 342 piÔÔhesu. 2. Vi 1. 88 piÔÔhe. 
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madhurassarena gÈyato mÈtugÈmassa gÊtassaraÑ sutavato 
uppannakilesajÈtaÒcettha nidassanaÑ. Tassa “ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bahulÊkaronto uppannuppanne pÈpake akusale dhamme antarÈyeva 
antaradhÈpetÊ”ti-ÈdÊsu1 payogo daÔÔhabbo. Tividhampi cetaÑ 
ÈrammaÓÈdhiggahitÈvikkhambhitÈsam|hatuppannaÑ bh|miladdheneva 
sa~gahaÑ gacchatÊti veditabbaÑ. 

 EvametasmiÑ yathÈvuttappabhede uppanne 
bh|miladdhÈrammaÓÈdhiggahitÈvikkhambhi tÈsam|hatuppannavasenÈyaÑ 
kodho uppannoti veditabbo. KasmÈ? EvaÑvidhassa vinetabbato. 
EvaÑvidhameva hi uppannaÑ yena kenaci vinayena vinetuÑ sakkÈ hoti. 
YaÑ panetaÑ vattamÈnabhutvÈpagatokÈsakatasamudÈcÈrasa~khÈtaÑ 
uppannaÑ, ettha aphalo ca asakyo ca vÈyÈmo. Aphalo hi bhutvÈpagate 
vÈyÈmo vÈyÈmantarenÈpi tassa niruddhattÈ. TathÈ okÈsakate. asakyo ca 
vattamÈnasamudÈcÈruppanne kilesavodÈnÈnaÑ ekajjhamanuppattitoti. 

 VinetÊti ettha pana– 

   Duvidho vinayo nÈma, ekamekettha paÒcadhÈ. 
   Tesu aÔÔhavidhenesa, vinetÊti pavuccati. 

 AyaÒhi saÑvaravinayo pahÈnavinayoti duvidho vinayo, ettha ca 
duvidhe vinaye ekameko vinayo paÒcadhÈ bhijjati. SaÑvaravinayopi hi 
sÊlasaÑvaro satisaÑvaro ÒÈÓasaÑvaro khantisaÑvaro vÊriyasaÑvaroti 
paÒcavidho, pahÈnavinayopi tada~gappahÈnaÑ vikkhambhanappahÈnaÑ 
samucchedappahÈnaÑ paÔippassaddhippahÈnaÑ nissaraÓappahÈnanti 
paÒcavidho. 

 Tattha “iminÈ pÈtimokkhasaÑvarena upeto hoti samupeto”ti-ÈdÊsu2 
sÊlasaÑvaro. “Rakkhati cakkhundriyaÑ, cakkhundriye saÑvaraÑ ÈpajjatÊ”ti-
ÈdÊsu3 satisaÑvaro. 

   “YÈni sotÈni lokasmiÑ, (AjitÈti BhagavÈ) 
   Sati tesaÑ nivÈraÓaÑ. 
   SotÈnaÑ saÑvaraÑ br|mi, 
   PaÒÒÈyete pidhÊyare”ti– 
______________________________________________________________
 1. SaÑ 3. 47 piÔÔhe. 2. Abhi 2. 255 piÔÔhe. 
 3. DÊ 1. 66; Ma 1. 238; SaÑ 2. 384; AÑ 1. 111 piÔÔhÈdÊsu. 
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ÈdÊsu1 ÒÈÓasaÑvaro. “Khamo hoti sÊtassa uÓhassÈ”ti-ÈdÊsu2 khantisaÑvaro. 
“UppannaÑ kÈmavitakkaÑ nÈdhivÈseti pajahati vinodetÊ”ti-ÈdÊsu3 
vÊriyasaÑvaro veditabbo. Sabbopi cÈyaÑ saÑvaro yathÈsakaÑ 
saÑvaritabbÈnaÑ vinetabbÈnaÒca kÈyavacÊduccaritÈdÊnaÑ saÑvaraÓato 
saÑvaro, vinayanato vinayoti vuccati. EvaÑ tÈva saÑvaravinayo paÒcadhÈ 
bhijjatÊti veditabbo. 

 TathÈ yaÑ nÈmar|paparicchedÈdÊsu vipassana~gesu yÈva attano 
aparihÈnavasena pavatti, tÈva tena tena ÒÈÓena tassa tassa anatthasantÈnassa 
pahÈnaÑ. SeyyathidaÑ? NÈmar|pavavatthÈnena sakkÈyadiÔÔhiyÈ, 
paccayapariggahena ahetuvisamahetudiÔÔhÊnaÑ, tasseva aparabhÈgena 
ka~khÈvitaraÓena kathaÑkathÊbhÈvassa, kalÈpasammasanena “ahaÑ 
mamÈ”ti gÈhassa, maggÈmaggavavatthÈnena amagge maggasaÒÒÈya, 
udayadassanena ucchedadiÔÔhiyÈ, vayadassanena sassatadiÔÔhiyÈ, 
bhayadassanena sabhayesu abhayasaÒÒÈya, ÈdÊnavadassanena 
assÈdasaÒÒÈya, nibbidÈnupassanena abhiratisaÒÒÈya, muccitukamyatÈÒÈÓena 
amuccitukamyatÈya, upekkhÈÒÈÓena anupekkhÈya, anulomena 
dhammaÔÔhitiyaÑ nibbÈne ca paÔilomabhÈvassa, gotrabhunÈ 
sa~khÈranimittaggÈhassa pahÈnaÑ, etaÑ tada~gappahÈnaÑ nÈma. YaÑ pana 
upacÈrappanÈbhedassa samÈdhino yÈva attano aparihÈni pavatti, tÈva 
tenÈbhihatÈnaÑ nÊvaraÓÈnaÑ yathÈsakaÑvitakkÈdipaccanÊkadhammÈnaÒca 
anuppattisa~khÈtaÑ pahÈnaÑ, etaÑ vikkhambhanappahÈnaÑ nÈma. YaÑ 
pana catunnaÑ ariyamaggÈnaÑ bhÈvitattÈ taÑtaÑmaggavato attano santÈne 
yathÈsakaÑ “diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈyÈ”ti-ÈdinÈ4 nayena vuttassa 
samudayapakkhikassa kilesagahanassa puna accanta-appavattibhÈvena 
samucchedasa~khÈtaÑ pahÈnaÑ, idaÑ samucchedappahÈnaÑ nÈma. YaÑ 
pana phalakkhaÓe paÔippassaddhattaÑ kilesÈnaÑ pahÈnaÑ, idaÑ 
paÔippassaddhippahÈnaÑ nÈma. YaÑ pana sabbasa~khatanissaraÓattÈ 
pahÊnasabbasa~khataÑ nibbÈnaÑ, etaÑ nissaraÓappahÈnaÑ nÈma. Sabbampi 
cetaÑ pahÈnaÑ yasmÈ cÈgaÔÔhena pahÈnaÑ, vinayanaÔÔhena vinayo, tasmÈ 
“pahÈnavinayo”ti vuccati, taÑtaÑpahÈnavato vÈ tassa tassa vinayassa 
sambhavatopetaÑ 
______________________________________________________________
 1. Khu 1. 434 piÔÔhe. 2. Ma 1. 13; AÑ 2. 433 piÔÔhesu. 
 3. Ma 1. 14; AÑ 2. 432 piÔÔhesu. 4. Abhi 1. 72 piÔÔhe. 
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“pahÈnavinayo”ti vuccati. EvaÑ pahÈnavinayopi paÒcadhÈ bhijjatÊti 
veditabbo. Evamekekassa paÒcadhÈ bhinnattÈ dasete vinayÈ honti. 

 Tesu paÔippassaddhivinayaÑ nissaraÓavinayaÒca ÔhapetvÈ avasesena 
aÔÔhavidhena vinayenesa tena tena pariyÈyena vinetÊti pavuccati. KathaÑ? 
SÊlasaÑvarena kÈyavacÊduccaritÈni vinentopi hi taÑsampayuttaÑ kodhaÑ 
vineti, satipaÒÒÈsaÑvarehi abhijjhÈdomanassÈdÊni vinentopi 
domanassasampayuttaÑ kodhaÑ vineti, khantisaÑvarena sÊtÈdÊni 
khamantopi taÑtaÑÈghÈtavatthusambhavaÑ kodhaÑ vineti, 
vÊriyasaÑvarena byÈpÈdavitakkaÑ vinentopi taÑsampayuttaÑ kodhaÑ 
vineti, yehi dhammehi tada~gavikkhambhanasamucchedappahÈnÈni honti, 
tesaÑ dhammÈnaÑ attani nibbattanena te te dhamme pajahantopi 
tada~gappahÈtabbaÑ1 vikkhambhetabbaÑ samucchinditabbaÒca kodhaÑ 
vineti. KÈmaÒcettha pahÈnavinayena vinayo na sambhavati, yehi pana 
dhammehi pahÈnaÑ hoti, tehi vinentopi pariyÈyato “pahÈnavinayena 
vinetÊ”ti vuccati. PaÔippassaddhippahÈnakÈle pana vinetabbÈbhÈvato 
nissaraÓappahÈnassa ca anuppÈdetabbato na tehi kiÒci vinetÊti vuccati. EvaÑ 
tesu paÔippassaddhivinayaÑ nissaraÓavinayaÒca ÔhapetvÈ avasesena 
aÔÔhavidhena vinayenesa tena tena pariyÈyena vinetÊti pavuccatÊti. Ye vÈ– 

“PaÒcime bhikkhave ÈghÈtapaÔivinayÈ, yattha bhikkhuno uppanno 
ÈghÈto sabbaso paÔivinetabbo. Katame paÒca, yasmiÑ bhikkhave 
puggale ÈghÈto jÈyetha, mettÈ tasmiÑ puggale bhÈvetabbÈ -pa- karuÓÈ, 
upekkhÈ, asati-amanasikÈro tasmiÑ puggale Èpajjitabbo, evaÑ tasmiÑ 
puggale ÈghÈto paÔivinetabbo. KammassakatÈ eva vÈ tasmiÑ puggale 
adhiÔÔhÈtabbÈ ‘kammassako ayamÈyasmÈ -pa- dÈyÈdo bhavissatÊ’ti”2– 

evaÑ paÒca ÈghÈtapaÔivinayÈ vuttÈ, ye ca– 

“PaÒcime Èvuso ÈghÈtapaÔivinayÈ, yattha bhikkhuno uppanno 
ÈghÈto sabbaso paÔivinetabbo. Katame paÒca, 

______________________________________________________________
 1. Tada~gapahÈtabbekaÔÔhaÑ (SÊ, SyÈ) 2. AÑ 2. 163 piÔÔhe. 
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idhÈvuso ekacco puggalo aparisuddhakÈyasamÈcÈro hoti 
parisuddhavacÊsamÈcÈro, evar|pepi Èvuso puggale ÈghÈto 
paÔivinetabbo”ti1– 

evamÈdinÈpi nayena paÒca ÈghÈtapaÔivinayÈ vuttÈ, tesu yena kenaci 
ÈghÈtapaÔivinayena vinentopesa vinetÊti pavuccati. Apica yasmÈ– 

“UbhatodaÓÉakena cepi bhikkhave kakacena corÈ ocarakÈ 
a~gama~gÈni okkanteyyuÑ, tatrÈpi yo mano padoseyya, na me so tena 
sÈsanakaro”ti2– 

evaÑ Satthu ovÈdaÑ, 

“Tasseva tena pÈpiyo, yo kuddhaÑ paÔikujjhati. 
KuddhaÑ appaÔikujjhanto, sa~gÈmaÑ jeti dujjayaÑ. 

UbhinnamatthaÑ carati, attano ca parassa ca. 
ParaÑ sa~kupitaÑ ÒatvÈ, yo sato upasammati”3. 

“Sattime bhikkhave dhammÈ sapattakantÈ sapattakaraÓÈ kodhanaÑ 
Ègacchanti itthiÑ vÈ purisaÑ vÈ, katame satta, idha bhikkhave sapatto 
sapattassa evaÑ icchati ‘aho vatÈyaÑ dubbaÓÓo assÈ’ti. TaÑ kissa hetu, 
na bhikkhavesapatto sapattassa vaÓÓavatÈya nandati, kodhanÈyaÑ 
bhikkhave purisapuggalo kodhÈbhibh|to kodhapareto kiÒcÈpi so hoti 
sunhÈto suvilitto kappitakesamassu odÈtavatthavasano, atha kho so 
dubbaÓÓova hoti kodhÈbhibh|to, ayaÑ bhikkhave paÔhamo dhammo 
sapattakanto sapattakaraÓo kodhanaÑ Ègacchati itthiÑ vÈ purisaÑ vÈ4. 

Puna caparaÑ bhikkhave sapatto sapattassa evaÑ icchati ‘aho 
vatÈyaÑ dukkhaÑ sayeyyÈ’ti -pa- ‘na pacurattho assÈ’ti -pa- ‘na 
bhogavÈ assÈ’ti -pa- ‘na yasavÈ assÈ’ti -pa- ‘na mittavÈ assÈ’ti -pa- 
‘kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ 

______________________________________________________________
 1. AÑ 2. 164 piÔÔhe. 2. Ma 1. 181 piÔÔhe. 
 3. SaÑ 1. 164 piÔÔhe. 4. AÑ 2. 469 piÔÔhe. 
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duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjeyyÈ’ti. TaÑ kissa hetu, na 
bhikkhave sapatto sapattassa sugatigamanena nandati, kodhanÈyaÑ 
bhikkhave purisapuggalo kodhÈbhibh|to kodhapareto kÈyena 
duccaritaÑ carati, vÈcÈya, manasÈ duccaritaÑ carati, so kÈyena 
duccaritaÑ caritvÈ -pa- vÈcÈya -pa- manasÈ duccaritaÑ caritvÈ kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ -pa- nirayaÑ upapajjati kodhÈbhibh|to”ti1. 

  “Kuddho atthaÑ na jÈnÈti, kuddho dhammaÑ na passati2 -pa-. 

  Yena kodhena kuddhÈse, sattÈ gacchanti duggatiÑ. 
  TaÑ kodhaÑ sammadaÒÒÈya, pajahanti vipassino3. 

  KodhaÑ jahe vippajaheyya mÈnaÑ, 
  SaÒÒojanaÑ sabbamatikkameyya4. 

  Anatthajanano kodho, kodho cittappakopano5. 

  EkÈparÈdhaÑ khama bh|ripaÒÒa, 
  Na paÓÉitÈ kodhabalÈ bhavantÊ”ti6– 

evamÈdinÈ nayena kodhe ÈdÊnavaÒca paccavekkhatopi kodho vinayaÑ upeti. 
TasmÈ evaÑ paccavekkhitvÈ kodhaÑ vinentopi esa vinetÊti vuccati. 

 Kodhanti “anatthaÑ me acarÊti ÈghÈto jÈyatÊ”ti-ÈdinÈ7 nayena sutte 
vuttÈnaÑ navannaÑ, “atthaÑ me na carÊ”ti-ÈdÊnaÒca tappaÔipakkhato 
siddhÈnaÑ navannamevÈti aÔÔhÈrasannaÑ, khÈÓukaÓÔakÈdinÈ aÔÔhÈnena 
saddhiÑ ek|navÊsatiyÈ ÈghÈtavatth|naÑ aÒÒatarÈghÈtavatthusambhavaÑ 
ÈghÈtaÑ. VisaÔanti vitthataÑ. Sappavisanti sappassa visaÑ. IvÈti 
opammavacanaÑ, ikÈralopaÑ katvÈ va-icceva vuttaÑ. OsadhehÊti agadehi. 
IdaÑ vuttaÑ hoti–yathÈ visatikicchako vejjo sappena daÔÔhaÑ8 sabbaÑ 
kÈyaÑ pharitvÈ ÔhitaÑ visaÔaÑ sappavisaÑ 
m|lakhandhatacapattapupphÈdÊnaÑ 
______________________________________________________________
 1. AÑ 2. 469 piÔÔhe. 2. AÑ 2. 471; Khu 7. 12 piÔÔhesu.  
 3. Khu 1. 196 piÔÔhe. 4. Khu 1. 46 piÔÔhe Dhammapade.  
 5. AÑ 2. 471; Khu 1. 252 piÔÔhesu. 6. Khu 5. 311 piÔÔhe JÈtake.  
 7. DÊ 3. 218; AÑ 3. 208 piÔÔhesu. 8. DaÔÔho (SÊ, SyÈ) 
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aÒÒatarehi nÈnÈbhesajjehi, payojetvÈ katehi vÈ1 osadhehi khippameva 
vineyya, evamevaÑ yo yathÈvuttenatthena uppatitaÑ cittasantÈnaÑ 
byÈpetvÈ ÔhitaÑ kodhaÑ yathÈvuttesu vinayanupÈyesu yena kenaci upÈyena 
vineti nÈdhivÈseti pajahati vinodeti byantÊkarotÊti. 

 So bhikkhu jahÈti orapÈranti so evaÑ kodhaÑ vinento bhikkhu yasmÈ 
kodho tatiyamaggena sabbaso pahÊyati, tasmÈ orapÈrasaÒÒitÈni 
paÒcorambhÈgiyasaÒÒojanÈni jahÈtÊti veditabbo. Avesesena hi2 pÈranti 
tÊrassa nÈmaÑ, tasmÈ orÈni ca tÈni saÑsÈrasÈgarassa pÈrabh|tÈni cÈti katvÈ 
“orapÈran”ti vuccati. Atha vÈ yo uppatitaÑ vineti kodhaÑ visaÔaÑ 
sappavisaÑva osadhehi, so tatiyamaggena sabbaso kodhaÑ vinetvÈ 
anÈgÈmiphale Ôhito bhikkhu jahÈti orapÈraÑ. Tattha oranti sakattabhÈvo, 
pÈranti parattabhÈvo. OraÑ vÈ cha ajjhattikÈni ÈyatanÈni, pÈraÑ cha 
bÈhirÈyatanÈni. TathÈ oraÑ manussaloko, pÈraÑ devaloko. OraÑ 
kÈmadhÈtu, pÈraÑ r|pÈr|padhÈtu. OraÑ kÈmar|pabhavo, pÈraÑ 
ar|pabhavo. OraÑ attabhÈvo, pÈraÑ attabhÈvasukh|pakaraÓÈni. 
EvametasmiÑ orapÈre catutthamaggena chandarÈgaÑ pajahanto “jahÈti 
orapÈran”ti vuccati. Ettha ca kiÒcÈpi anÈgÈmino kÈmarÈgassa pahÊnattÈ 
idhattabhÈvÈdÊsu chandarÈgo eva natthi, apica kho panassa 
tatiyamaggÈdÊnaÑ viya vaÓÓappakÈsanatthaÑ sabbametaÑ orapÈrabhedaÑ3 
sa~gahetvÈ tattha chandarÈgappahÈnena “jahÈti orapÈran”ti vuttaÑ. 

 IdÈni tassatthassa vibhÈvanatthÈya upamaÑ Èha “urago 
jiÓÓamivattacaÑ purÈÓan”ti. Tattha urena gacchatÊti urago, sappassetaÑ 
adhivacanaÑ. So duvidho kÈmar|pÊ ca akÈmar|pÊ ca, kÈmar|pÊpi duvidho 
jalajo thalajo ca. Jalajo jale eva kÈmar|paÑ labhati, na thale 
Sa~khapÈlajÈtake Sa~khapÈlanÈgarÈjÈ viya. Thalajo thale eva, na jale. So 
jajjarabhÈvena jiÓÓaÑ, cirakÈlatÈya purÈÓaÒcÈti sa~khaÑ gataÑ tacaÑ 
jahanto catubbidhena jahÈti sajÈtiyaÑ Ôhito, jigucchanto, nissÈya, thÈmenÈti. 
SajÈti nÈma sappajÈti dÊghattabhÈvo. UragÈ hi paÒcasu ÔhÈnesu sajÈtiÑ 
nÈtivattanti upapattiyaÑ cutiyaÑ vissaÔÔhaniddokkamane 
______________________________________________________________
 1. Katehi (SÊ) 2. So hi (Ka) 3. OrapÈrabhÈvaÑ (SyÈ, Ka) 

 



 SuttanipÈtaÔÔhakathÈ 13  

samÈnajÈtiyÈ methunapaÔisevane jiÓÓatacÈpanayane cÈti. Sappo hi yadÈ 
tacaÑ jahÈti, tadÈ sajÈtiyaÑyeva ÔhatvÈ jahÈti. SajÈtiyaÑ Ôhitopi ca 
jigucchanto jahÈti. Jigucchanto nÈma yadÈ upaÉÉhaÔÔhÈne mutto hoti, 
upaÉÉhaÔÔhÈne amutto olambati, tadÈ naÑ aÔÔÊyanto jahÈti. EvaÑ 
jigucchantopi ca daÓÉantaraÑ vÈ m|lantaraÑ vÈ pÈsÈÓantaraÑ vÈ nissÈya 
jahÈti. NissÈya jahantopi ca thÈmaÑ janetvÈ ussÈhaÑ katvÈ vÊriyena va~kaÑ 
na~guÔÔhaÑ katvÈ passasantova phaÓaÑ karitvÈ jahÈti. EvaÑ jahitvÈ 
yenakÈmaÑ pakkamati, evamevaÑ ayampi bhikkhu orapÈraÑ jahitukÈmo 
catubbidhena jahÈti sajÈtiyaÑ Ôhito jigucchanto nissÈya thÈmenÈti. SajÈti 
nÈma bhikkhuno “ariyÈya jÈtiyÈ jÈto”ti1 vacanato sÊlaÑ. TenevÈha “sÊle 
patiÔÔhÈya naro sappaÒÒo”2. EvametissaÑ sajÈtiyaÑ Ôhito bhikkhu taÑ 
sakattabhÈvÈdibhedaÑ orapÈraÑ jiÓÓapurÈÓatacamiva dukkhaÑ janentaÑ 
tattha tattha ÈdÊnavadassanena jigucchanto kalyÈÓamitte nissÈya 
adhimattavÈyÈmasa~khÈtaÑ thÈmaÑ janetvÈ “divasaÑ ca~kamena nisajjÈya 
ÈvaraÓÊyehi dhammehi cittaÑ parisodhetÊ”ti3 vuttanayena rattindivaÑ 
chadhÈ vibhajitvÈ ghaÔento vÈyamanto urago viya va~kaÑ na~guÔÔhaÑ 
palla~kaÑ ÈbhujitvÈ urago viya passasanto ayampi asithilaparakkamatÈya 
vÈyamanto urago viya phaÓaÑ karitvÈ ayampi ÒÈÓavipphÈraÑ janetvÈ 
uragova tacaÑ orapÈraÑ jahÈti. JahitvÈ ca urago viya ohitataco yenakÈmaÑ 
ayampi ohitabhÈro anupÈdisesanibbÈnadhÈtudisaÑ pakkamatÊti. TenÈha 
BhagavÈ– 

    “Yo uppatitaÑ vineti kodhaÑ, 
    VisaÔaÑ sappavisaÑva osadhehi. 
    So bhikkhu jahÈti orapÈraÑ, 
    Urago jiÓÓamivattacaÑ purÈÓan”ti. 

evamesÈ BhagavatÈ arahattanik|Ôena paÔhamagÈthÈ desitÈti. 

 2. IdÈni dutiyagÈthÈya atthavaÓÓanÈkkamo anuppatto, tatrÈpi– 
______________________________________________________________
 1. Ma 2. 306 piÔÔhe. 2. SaÑ 1. 13; Khu 10. 197 piÔÔhesu. 
 3. AÑ 1. 112; AÑ 2. 385; Abhi 2. 258 piÔÔhesu. 
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   “Yena yattha yadÈ yasmÈ, vuttÈ gÈthÈ ayaÑ imaÑ. 
   VidhiÑ pakÈsayitvÈssÈ, karissÈmatthavaÓÓanan”ti– 

ayameva mÈtikÈ, tato paraÒca sabbagÈthÈsu. AtivitthÈrabhayena pana ito 
pabhuti mÈtikaÑ anikkhipitvÈ uppattidassananayeneva tassÈ tassÈ atthaÑ 
dassento atthavaÓÓanaÑ karissÈmi. SeyyathidaÑ? Yo rÈgamudacchidÈ 
asesanti ayaÑ dutiyagÈthÈ. 

 Tassuppatti–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme, tena kho pana samayena Èyasmato 
SÈriputtattherassa upaÔÔhÈko aÒÒataro suvaÓÓakÈraputto therassa santike 
pabbajito, thero tassa “daharÈnaÑ asubhaÑ sappÈyan”ti mantvÈ 
rÈgavighÈtatthaÑ asubhakammaÔÔhÈnaÑ adÈsi. Tassa tasmiÑ 
Èsevanamattampi cittaÑ na labhati, so “anupakÈraÑ mametan”ti therassa 
Èrocesi. Thero “daharÈnametaÑ sappÈyan”ti mantvÈ punapi tadevÈcikkhi. 
EvaÑ cattÈro mÈsÈ atÊtÈ, so kiÒcimattampi visesaÑ na labhati. Tato naÑ 
thero Bhagavato santikaÑ nesi, BhagavÈ “avisayo SÈriputta tuyhetassa 
sappÈyaÑ jÈnituÑ, Buddhaveneyyo eso”ti vatvÈ pabhassaravaÓÓaÑ 
padumaÑ iddhiyÈ nimminitvÈ tassa hatthe pÈdÈsi “handa bhikkhu imaÑ 
vihÈrapacchÈyÈyaÑ vÈlikÈtale nÈÄena vijjhitvÈ Ôhapehi, abhimukhaÑ cassa 
palla~kena nisÊda ‘lohitaÑ lohitan’ti Èvajjento”ti. AyaÑ kira paÒca jÈtisatÈni 
suvaÓÓakÈrova ahosi, tenassa “lohitakanimittaÑ sappÈyan”ti ÒatvÈ BhagavÈ 
lohitakakammaÔÔhÈnaÑ adÈsi. So tathÈ katvÈ muhutteneva yathÈkkamaÑ 
tattha cattÈripi jhÈnÈni adhigantvÈ anulomapaÔilomÈdinÈ nayena jhÈnakÊÄaÑ 
Èrabhi. Atha BhagavÈ taÑ padumaÑ “milÈyat|”ti adhiÔÔhÈsi. So jhÈnÈ 
vuÔÔhito taÑ milÈtaÑ kÈÄavaÓÓaÑ disvÈ “pabhassarar|paÑ jarÈya 
parimadditan”ti aniccasaÒÒaÑ paÔilabhi. tato naÑ ajjhattampi upasaÑhari. 
Tato “yadaniccaÑ taÑ dukkhaÑ, yaÑ dukkhaÑ tadanattÈ”ti tayopi bhave 
Èditte viya passi. EvaÑ passato cassÈvid|re padumassaro atthi, tattha dÈrakÈ 
orohitvÈ padumÈni bhaÒjitvÈ bhaÒjitvÈ rÈsiÑ karonti, tassa tÈni udake 
padumÈni naÄavane aggijÈlÈ viya khÈyiÑsu, pattÈni patantÈni papÈtaÑ 
pavisantÈni viya khÈyiÑsu, thale nikkhittapadumÈnaÑ aggÈni milÈtÈni 
aggiÉaÉÉhÈni 
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viya khÈyiÑsu. Athassa tadanusÈrena sabbadhamme upanijjhÈyato bhiyyoso 
mattÈya tayo bhavÈ Èdittamiva agÈraÑ appaÔisaraÓÈ hutvÈ upaÔÔhahiÑsu. 
Tato BhagavÈ GandhakuÔiyaÑ nisinnova tassa bhikkhuno upari sarÊrÈbhaÑ 
muÒci, sÈ cassa mukhaÑyeva ajjhotthari, tato so “kimetan”ti Èvajjento 
BhagavantaÑ ÈgantvÈ samÊpe Ôhitamiva disvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ aÒjaliÑ paÓÈmesi. 
Athassa BhagavÈ sappÈyaÑ viditvÈ dhammaÑ desento imaÑ obhÈsagÈthaÑ 
abhÈsi “yo rÈgamudacchidÈ asesan”ti. 

 Tattha raÒjanavasena rÈgo, paÒcakÈmaguÓarÈgassetaÑ adhivacanaÑ. 
UdacchidÈti ucchindati bhaÒjati vinÈseti. AtÊtakÈlikÈnampi hi chandasi1 
vattamÈnavacanaÑ akkharacintakÈ icchanti. Asesanti sÈnusayaÑ. 
BhisapupphaÑva saroruhanti sare vir|ÄhaÑ padumapupphaÑ viya. 
VigayhÈti ogayha, pavisitvÈti attho. SesaÑ pubbasadisameva. KiÑ vuttaÑ 
hoti? YathÈ nÈma ete dÈrakÈ saraÑ oruyha bhisapupphaÑ saroruhaÑ 
chindanti, evamevaÑ yo bhikkhu imaÑ tedhÈtukalokasannivÈsaÑ ogayha– 

   “Natthi rÈgasamo aggi”2, 

   “KÈmarÈgena dayhÈmi, cittaÑ me paridayhati”3. 

   “Ye rÈgarattÈnupatanti sotaÑ, 
   SayaÑkataÑ makkaÔakova jÈlaÑ”4. 

“Ratto kho Èvuso rÈgena abhibh|to pariyÈdinnacitto pÈÓampi 
hanatÊ”ti5– 

evamÈdinayamanugantvÈ rÈgÈdÊnavapaccavekkhaÓena yathÈvuttappakÈrehi 
sÊlasaÑvarÈdÊhi saÑvarehi saviÒÒÈÓakÈviÒÒÈÓakesu vatth|su asubhasaÒÒÈya 
ca thokaÑ thokaÑ rÈgaÑ samucchindanto anÈgÈmimaggena avasesaÑ 
arahattamaggena ca tato anavasesampi ucchindati, pubbe vuttappakÈreneva 
so bhikkhu jahÈti orapÈraÑ urago jiÓÓamiva tacaÑ purÈÓanti. EvamesÈ 
BhagavatÈ arahattanik|Ôena gÈthÈ desitÈ, desanÈpariyosÈne ca so bhikkhu 
arahatte patiÔÔhitoti. 
______________________________________________________________
 1. ChindatÊti (SyÈ, Ka) 2. Khu 1. 43 piÔÔhe Dhammapade. 
 3. SaÑ 1. 189 piÔÔhe. 4. Khu 1. 63. piÔÔhe Dhammapade. 
 5. AÑ 1. 156. 217 piÔÔhesu (ThokaÑ visadisaÑ) 
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 3. Yo taÓhamudacchidÈti kÈ uppatti? BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati, 
aÒÒataro bhikkhu GaggarÈya pokkharaÓiyÈ tÊre viharanto taÓhÈvasena 
akusalavitakkaÑ vitakketi, BhagavÈ tassajjhÈsayaÑ viditvÈ imaÑ 
obhÈsagÈthamabhÈsi. 

 Tattha tassatÊti1 taÓhÈ, visayehi tittiÑ na upetÊti attho, 
kÈmabhavavibhavataÓhÈnametaÑ adhivacanaÑ. Saritanti gataÑ pavattaÑ, 
yÈva bhavaggÈ ajjhottharitvÈ Ôhitanti vuttaÑ hoti. SÊghasaranti 
sÊghagÈminiÑ, sandiÔÔhikasamparÈyikaÑ ÈdÊnavaÑ agaÓetvÈ muhutteneva 
paracakkavÈÄampi bhavaggampi sampÈpuÓituÑ samatthanti vuttaÑ hoti. 
EvametaÑ saritaÑ sÊghasaraÑ sabbappakÈrampi taÓhaÑ– 

   “UparivisÈlÈ dupp|rÈ, icchÈ visaÔagÈminÊ. 
   Ye ca taÑ anugijjhanti2, te honti cakkadhÈrino”ti, 

   “TaÓhÈdutiyo puriso, dÊghamaddhÈnasaÑsaraÑ. 
   ItthabhÈvaÒÒathÈbhÈvaÑ, saÑsÈraÑ nÈtivattatÊ”ti3, 

 “�no loko atitto taÓhÈdÈsoti kho mahÈrÈjÈ”ti4ca– 

evamÈdÊnavapaccavekkhaÓena vuttappakÈrehi sÊlasaÑvarÈdÊhi ca yo thokaÑ 
thokaÑ visosayitvÈ arahattamaggena asesaÑ ucchijjati, so bhikkhu 
tasmiÑyeva khaÓe sabbappakÈrampi jahÈti orapÈranti. DesanÈpariyosÈne so 
bhikkhu arahatte patiÔÔhitoti. 
 
 4. Yo mÈnamudabbadhÊti kÈ uppatti? BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati, 
aÒÒataro bhikkhu Ga~gÈya tÊre viharanto gimhakÈle appodake sote kataÑ 
naÄasetuÑ pacchÈ Ègatena mahoghena vuyhamÈnaÑ disvÈ “aniccÈ 
sa~khÈrÈ”ti saÑviggo aÔÔhÈsi, tassajjhÈsayaÑ viditvÈ BhagavÈ imaÑ 
obhÈsagÈthaÑ abhÈsi. 
______________________________________________________________
 1. TasatÊti (SÊ, SyÈ) 
 2. Upari visÈlaÑ dupp|raÑ, icchaÑ visaÔagÈminiÑ. 
 Ye ca taÑ anugacchanti (SÊ, SyÈ) Khu 5. 132, 201 piÔÔhesu. 
 3. Khu 1. 201, 268; Khu 7. 362; Khu 8. 211 piÔÔhesu. 
 4. Ma 2. 256 piÔÔhe. 
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 Tattha mÈnoti jÈti-Èdivatthuko cetaso uÓÓÈmo1. So “seyyohamasmÊ”ti 
mÈno, “sadisohamasmÊ”ti mÈno, “hÊnohamasmÊ”ti mÈnoti evaÑ tividho hoti. 
Puna “seyyassa seyyohamasmÊti, seyyassa sadiso, seyyassa hÊno, sadisassa 
seyyo, sadisassa sadiso, sadisassa hÊno, hÊnassa seyyo, hÊnassa sadiso, 
hÊnassa hÊnohamasmÊ”ti mÈnoti evaÑ navavidho hoti. TaÑ 
sabbappakÈrampi mÈnaÑ– 

  “Yena mÈnena mattÈse, sattÈ gacchanti duggatin”ti2– 

ÈdinÈ nayena tattha ÈdÊnavapaccavekkhaÓena vuttappakÈrehi sÊlasaÑvarÈdÊhi 
ca yo thokaÑ thokaÑ vadhento kilesÈnaÑ abaladubbalattÈ3 naÄasetusadisaÑ 
lokuttaradhammÈnaÑ atibalattÈ mahoghasadisena arahattamaggena asesaÑ 
udabbadhi, anavasesappahÈnavasena ucchindanto vadhetÊti vuttaÑ hoti. So 
bhikkhu tasmiÑyeva khaÓe sabbappakÈrampi jahÈti orapÈranti. 
DesanÈpariyosÈne so bhikkhu arahatte patiÔÔhitoti. 
 
 5. Yo nÈjjhagamÈti kÈ uppatti? ImissÈ gÈthÈya ito parÈnaÒca 
dvÈdasannaÑ ekÈyeva uppatti–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ 
viharati, tena kho pana samayena aÒÒataro brÈhmaÓo attano dhÊtuyÈ vÈreyye 
paccupaÔÔhite cintesi “kenaci vasalena aparibhuttapubbehi pupphehi dÈrikaÑ 
ala~karitvÈ patikulaÑ pesessÈmÊ”ti. So santarabÈhiraÑ SÈvatthiÑ vicinanto 
kiÒci tiÓapupphampi aparibhuttapubbaÑ nÈddasa. Atha sambahule 
dhuttakajÈtike brÈhmaÓadÈrake sannipatite disvÈ “ete pucchissÈmi, avassaÑ 
sambahulesu koci jÈnissatÊ”ti upasa~kamitvÈ pucchi. Te taÑ brÈhmaÓaÑ 
uppaÓÉentÈ ÈhaÑsu “udumbarapupphaÑ nÈma brÈhmaÓa loke na kenaci 
paribhuttapubbaÑ, tena dhÊtaraÑ ala~karitvÈ dehÊ”ti. So dutiyadivase 
kÈlasseva vuÔÔhÈya bhattavissaggaÑ katvÈ AciravatiyÈ nadiyÈ tÊre 
UdumbaravanaÑ gantvÈ ekamekaÑ rukkhaÑ vicinanto pupphassa 
vaÓÔamattampi nÈddasa. Atha vÊtivatte majjhanhike dutiyatÊraÑ agamÈsi, 
tattha ca aÒÒataro bhikkhu aÒÒatarasmiÑ manuÒÒe rukkham|le divÈvihÈraÑ 
nisinno 
______________________________________________________________
 1. UÓÓamo (SÊ) 2. Khu 1. 197 piÔÔhe. 3. AbalÈtidubbalattÈ (SÊ) 
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kammaÔÔhÈnaÑ manasi karoti. So tattha upasa~kamitvÈ amanasi karitvÈ 
sakiÑ nisÊditvÈ sakiÑ ukkuÔiko hutvÈ sakiÑ ÔhatvÈ taÑ rukkhaÑ 
sabbasÈkhÈviÔapapattantaresu vicinanto kilamati. Tato naÑ so bhikkhu Èha 
“brÈhmaÓa kiÑ maggasÊ”ti. UdumbarapupphaÑ bhoti. UdumbarapupphaÑ 
nÈma brÈhmaÓa loke natthi, musÈ etaÑ vacanaÑ, mÈ kilamÈti. Atha 
BhagavÈ tassa bhikkh|no ajjhÈsayaÑ viditvÈ obhÈsaÑ muÒcitvÈ 
samuppannasamannÈhÈrabahumÈnassa imÈ obhÈsagÈthÈyo abhÈsi “yo 
nÈjjhagamÈ bhavesu sÈran”ti. SabbÈ vattabbÈ. 

 Tattha paÔhamagÈthÈya tÈva nÈjjhagamÈti nÈdhigacchi, nÈdhigacchati 
vÈ. Bhaves|ti kÈmar|pÈr|pasaÒÒÊ-asaÒÒÊnevasaÒÒÊnÈsaÒÒÊ-ekavokÈra-
catuvokÈrapaÒcavokÈrabhavesu. SÈranti niccabhÈvaÑ attabhÈvaÑ vÈ. 
Vicinanti paÒÒÈya gavesanto. Pupphamiva udumbares|ti yathÈ 
udumbararukkhesu pupphaÑ vicinanto esa brÈhmaÓo nÈjjhagamÈ, evaÑ yo 
yogÈvacaropi paÒÒÈya vicinanto sabbabhavesu kiÒci sÈraÑ nÈjjhagamÈ, so 
asÈrakaÔÔhena1 te dhamme aniccato anattato ca vipassanto anupubbena 
lokuttaradhamme adhigacchanto jahÈti orapÈraÑ urago jiÓÓamiva tacaÑ 
purÈÓanti ayamattho yojanÈ ca. AvasesagÈthÈsu panassa yojanaÑ avatvÈ 
visesatthamattameva vakkhÈma. 
 
 6. “Yassantarato nasanti kopÈ, 
 Iti bhavÈbhavataÒca vÊtivatto”ti2– 

ettha tÈva ayaÑ antarasaddo– 

  “NadÊtÊresu saÓÔhÈne3, sabhÈsu rathiyÈsu ca. 
  JanÈ sa~gamma mantenti, maÒca taÒca kimantaran”ti4, 

  “Appamattakena visesÈdhigamena antarÈ vosÈnamÈpÈdi”5, 

  “Anatthajanano kodho, kodho cittappakopano. 
  Bhayamantarato jÈtaÑ, taÑ jano nÈvabujjhatÊ”ti6– 
______________________________________________________________
 1. AsÈrakattena (SÊ) 2. Khu 1. 100 piÔÔhe. ItibbhavÈbhavataÒca (Ka) 
 3. PanthÈne (SÊ), pathesu (SyÈ) 4. SaÑ 1. 203 piÔÔhe. 
 5. AÑ 3. 382 piÔÔhe. 6. AÑ 2. 471; Khu 1. 252 piÔÔhesu. 
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evaÑ kÈraÓavemajjhacittÈdÊsu sambahulesu atthesu dissati. Idha pana citte. 
Tato yassantarato na santi kopÈti tatiyamaggena sam|hatattÈ yassa citte na 
santi kopÈti attho. YasmÈ pana bhavoti sampatti, vibhavoti vipatti. TathÈ 
bhavoti vuddhi, vibhavoti hÈni. Bhavoti sassato, vibhavoti ucchedo. Bhavoti 
puÒÒaÑ, vibhavoti pÈpaÑ. Vibhavo abhavoti ca atthato ekameva, tasmÈ 
itibhavÈbhavataÒca vÊtivattoti ettha yÈ esÈ 
sampattivipattivuÉÉhihÈnisassatucchedapuÒÒapÈpavasena iti anekappakÈrÈ 
bhavÈbhavatÈ vuccati, cat|hipi maggehi yathÈsambhavaÑ tena tena nayena 
taÑ itibhavÈbhavataÒca vÊtivattoti evamattho ÒÈtabbo. 
 
 7. Yassa vitakkÈti ettha pana yassa bhikkhuno tayo kÈmabyÈpÈdavihiÑ 
sÈvitakkÈ, tayo ÒÈtijanapadÈmaravitakkÈ, tayo 
parÈnuddayatÈpaÔisaÑyuttalÈbha sakkÈra siloka-anavaÒÒatti 
paÔisaÑyuttavitakkÈti ete nava vitakkÈ samantabhaddake vuttanayena tattha 
tattha ÈdÊnavaÑ paccavekkhitvÈ paÔipakkhavavatthÈnena tassa tassa 
pahÈnasamatthehi tÊhi heÔÔhimamaggehi ca vidh|pitÈ bhusaÑ dh|pitÈ 
santÈpitÈ daÉÉhÈti attho. EvaÑ vidh|petvÈ ca ajjhattaÑ suvikappitÈ asesÈ, 
niyakajjhattabh|te attano khandhasantÈne ajjhattajjhattabh|te citte ca yathÈ 
na puna sambhavanti, evaÑ arahattamaggena asesÈ chinnÈ. ChinnaÑ hi 
kappitanti vuccati. YathÈha “kappitakesamass|”ti1. Evamettha attho 
daÔÔhabbo. 
 
 8. IdÈni yo nÈccasÈrÊti ettha yo nÈccasÈrÊti yo nÈtidhÈvi. Na paccasÈrÊti 
na ohÊyi. KiÑ vuttaÑ hoti? AccÈraddhavÊriyena hi uddhacce patanto 
accÈsarati, atisithilena kosajje patanto paccÈsarati. TathÈ bhavataÓhÈya 
attÈnaÑ kilamento accÈsarati, kÈmataÓhÈya kÈmasukhamanuyuÒjanto 
paccÈsarati. SassatadiÔÔhiyÈ accÈsarati, ucchedadiÔÔhiyÈ paccÈsarati. AtÊtaÑ 
anusocanto accÈsarati, anÈgataÑ paÔika~khanto paccÈsarati. 
PubbantÈnudiÔÔhiyÈ accÈsarati, aparantÈnudiÔÔhiyÈ paccÈsarati. TasmÈ yo ete 
ubho ante vajjetvÈ majjhimaÑ paÔipadaÑ paÔipajjanto nÈccasÈrÊ na 
paccasÈrÊti evaÑ vuttaÑ hoti. 
______________________________________________________________
 1. SaÑ 1. 79; SaÑ 2. 525 piÔÔhesu. 
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SabbaÑ accagamÈ imaÑ papaÒcanti tÈya ca pana arahattamaggavosÈnÈya 
majjhimÈya paÔipadÈya sabbaÑ imaÑ vedanÈsaÒÒÈvitakkappabhavaÑ 
taÓhÈmÈnadiÔÔhisa~khÈtaÑ tividhaÑ papaÒcaÑ accagamÈ atikkanto, 
samatikkantoti attho. 
 
 9. TadanantaragÈthÈya pana sabbaÑ vitathamidanti ÒatvÈ loketi 
ayameva viseso. Tassattho–sabbanti anavasesaÑ, sakalamanunanti vuttaÑ 
hoti. EvaÑ santepi pana vipassanupagaÑ 
lokiyakhandhÈyatanadhÈtuppabhedaÑ sa~khatameva idhÈdhippetaÑ. 
Vitathanti vigatatathabhÈvaÑ, niccanti vÈ sukhanti vÈ subhanti vÈ attÈti vÈ 
yathÈ yathÈ kilesavasena bÈlajanehi gayhati, tathÈtathÈbhÈvato vitathanti 
vuttaÑ hoti. Idanti tameva sabbaÑ paccakkhabhÈvena dassento Èha. ©a tvÈti 
maggapaÒÒÈya jÈnitvÈ, taÒca pana asammohato, na visayato1. Loketi 
okÈsaloke sabbaÑ khandhÈdibhedaÑ dhammajÈtaÑ “vitathamidan”ti ÒatvÈti 
sambandho. 
 
 10-13. IdÈni ito parÈsu cat|su gÈthÈsu vÊtalobho vÊtarÈgo vÊtadoso 
vÊtamohoti ete visesÈ. Ettha lubbhanavasena lobho, sabbasa~gÈhikametaÑ 
paÔhamassa akusalam|lassa adhivacanaÑ, visamalobhassa vÈ, yo so 
“appekadÈ mÈtumattÊsupi lobhadhammÈ uppajjanti, bhaginimattÊsupi 
lobhadhammÈ uppajjanti, dhÊtumattÊsupi lobhadhammÈ uppajjantÊ”ti2 evaÑ 
vutto. Rajjanavasena rÈgo, paÒcakÈmaguÓarÈgassetaÑ adhivacanaÑ. 
Dussanavasena doso, pubbe vuttakodhassetaÑ adhivacanaÑ. 
Muyhanavasena moho, cat|su ariyasaccesu aÒÒÈÓassetaÑ adhivacanaÑ. 
Tattha yasmÈ ayaÑ bhikkhu lobhaÑ jigucchanto vipassanaÑ Èrabhi 
“kudÈssu nÈmÈhaÑ lobhaÑ vinetvÈ vigatalobho vihareyyan”ti, tasmÈ tassa 
lobhappahÈnupÈyaÑ sabbasa~khÈrÈnaÑ vitathabhÈvadassanaÑ3 
lobhappahÈnÈnisaÑsaÒca orapÈrappahÈnaÑ4 dassento imaÑ gÈthamÈha. Esa 
nayo ito parÈsupi. Keci panÈhu “yathÈvutteneva nayena ete dhamme 
jigucchitvÈ vipassanamÈraddhassa tassa tassa bhikkhuno ekamekÈva ettha 
gÈthÈ vuttÈ”ti. YaÑ ruccati, taÑ gahetabbaÑ. Esa nayo ito parÈsu cat|su 
gÈthÈsu. 
______________________________________________________________
 1. Asammohoto ca visayato ca (SyÈ, Ka) 2. SaÑ 2. 329 piÔÔhe. 
 3. VitathabhÈvadassanatthaÑ (SÊ, Ka) 4. OrapÈrappahÈnatthaÑ (SÊ) 
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 14. AyaÑ panettha atthavaÓÓanÈ–appahÊnaÔÔhena santÈne sayantÊti 
anusayÈ, kÈmarÈgapaÔighamÈnadiÔÔhivicikicchÈbhavarÈgÈvijjÈnaÑ etaÑ 
adhivacanaÑ. SampayuttadhammÈnaÑ attano ÈkÈrÈnuvidhÈnaÔÔhena m|lÈ, 
akhemaÔÔhena akusalÈ. DhammÈnaÑ patiÔÔhÈbh|tÈtipi m|lÈ, 
sÈvajjadukkhavipÈkaÔÔhena akusalÈ. UbhayampetaÑ lobhadosamohÈnaÑ 
adhivacanaÑ. Te hi “lobho bhikkhave akusalaÒca akusalam|laÒcÈ”ti-ÈdinÈ 
nayena evaÑ niddiÔÔhÈ. Evamete anusayÈ tena tena maggena pahÊnattÈ yassa 
keci na santi, ete ca akusalam|lÈ tatheva sam|hatÈse, sam|hatÈ icceva attho. 
Paccattabahuvacanassa hi1 sekÈrÈgamaÑ icchanti saddalakkhaÓakovidÈ. 
AÔÔhakathÈcariyÈ pana “seti nipÈto”ti vaÓÓayanti. YaÑ ruccati, taÑ 
gahetabbaÑ. Ettha pana kiÒcÈpi so evaÑvidho bhikkhu khÊÓÈsavo hoti, 
khÊÓÈsavo ca neva Èdiyati, na pajahati, pajahitvÈ Ôhitoti vutto, tathÈpi 
vattamÈnasamÊpe vattamÈnavacanalakkhaÓena “jahÈti orapÈran”ti vuccati. 
Atha vÈ anupÈdisesÈya ca nibbÈnadhÈtuyÈ parinibbÈyanto attano 
ajjhattikabÈhirÈyatanasa~khÈtaÑ jahÈti orapÈranti veditabbo. 

 Tattha kilesapaÔipÈÔiyÈ maggapaÔipÈÔiyÈ cÈti dvidhÈ anusayÈnaÑ abhÈvo 
veditabbo. KilesapaÔipÈÔiyÈ hi kÈmarÈgÈnusayapaÔighÈnusayÈnaÑ 
tatiyamaggena abhÈvo hoti, mÈnÈnusayassa catutthamaggena, 
diÔÔhÈnusayavicikicchÈnusayÈnaÑ paÔhamamaggena, 
bhavarÈgÈnusayÈvijjÈnusayÈnaÑ catutthamaggeneva. MaggapaÔipÈÔiyÈ pana 
paÔhamamaggena diÔÔhÈnusayavicikicchÈnusayÈnaÑ abhÈvo hoti, 
dutiyamaggena kÈmarÈgÈnusayapaÔighÈnusayÈnaÑ tanubhÈvo, 
tatiyamaggena sabbaso abhÈvo, catutthamaggena 
mÈnÈnusayabhavarÈgÈnusayÈvijjÈnusayÈnaÑ abhÈvo hoti. Tattha yasmÈ na 
sabbe anusayÈ akusalam|lÈ. KÈmarÈgabhavarÈgÈnusayÈ eva hi 
lobhÈkusalam|lena sa~gahaÑ gacchanti, paÔighÈnusayÈvijjÈnusayÈ ca “doso 
akusalam|laÑ moho akusalam|lami”cceva sa~khaÑ gacchanti, 
diÔÔhimÈnavicikicchÈnusayÈ pana na kiÒci akusalam|laÑ honti. YasmÈ vÈ 
anusayÈbhÈvavasena ca akusalam|lasamugghÈtavasena ca kilesappahÈnaÑ 
paÔÔhapesi2, tasmÈ– 
______________________________________________________________
 1. Paccattabahuvacanassante (Ka) 2. Patthesi (SÊ), patthesi paÔÔhapesi (Ka) 
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    “YassÈnusayÈ na santi keci, 
    M|lÈ ca akusalÈ sam|hatÈse”– 

iti BhagavÈ Èha. 
 
 15. Yassa darathajÈti ettha pana paÔhamuppannÈ1 kilesÈ pariÄÈhaÔÔhena 
darathÈ nÈma, aparÈparuppannÈ pana tehi darathehi jÈtattÈ darathajÈ nÈma. 
Oranti sakkÈyo vuccati. YathÈha “orimaÑ tÊranti kho bhikkhu 
sakkÈyassetaÑ adhivacanan”ti2. ŒgamanÈyÈti uppattiyÈ. PaccayÈseti 
paccayÈ eva. KiÑ vuttaÑ hoti? Yassa pana upÈdÈnakkhandhaggahaÓÈya 
paccayabh|tÈ ariyamaggena pahÊnattÈ keci darathajavevacanÈ kilesÈ na 
santi, pubbe vuttanayeneva so bhikkhu jahÈti orapÈranti. 
 
 16. Yassa vanathajÈti etthapi darathajÈ viya vanathajÈ veditabbÈ. 
Vacanatthe pana ayaÑ veseso–vanute, vanotÊti vÈ vanaÑ, yÈcati sevati 
bhajatÊti attho, taÓhÈyetaÑ adhivacanaÑ. SÈ hi visayÈnaÑ patthanato 
sevanato ca “vanan”ti vuccati. TaÑpariyuÔÔhÈnavasena vanaÑ tharati tanotÊti 
vanatho, taÓhÈnusayassetaÑ adhivacanaÑ. VanathÈ jÈtÈti vanathajÈti. Keci 
panÈhu “sabbepi kilesÈ gahanaÔÔhena vanathoti vuccanti, aparÈparuppannÈ 
pana vanathajÈ”ti. Ayameva cettha Uragasutte attho adhippeto, itaro pana 
DhammapadagÈthÈyaÑ. VinibandhÈya bhavÈyÈti bhavavinibandhÈya, atha 
vÈ cittassa visayesu vinibandhÈya ÈyatiÑ uppattiyÈ cÈti attho. hetuyeva 
hetukappÈ. 
 
 17. Yo nÊvaraÓeti ettha nÊvaraÓÈti cittaÑ hitapaÔipattiÑ vÈ nÊvarantÊti 
nÊvaraÓÈ, paÔicchÈdentÊti attho. PahÈyÈti chaÉÉetvÈ. PaÒcÈti tesaÑ 
sa~khyÈparicchedo. ¢ghÈbhÈvato anÊgho. KathaÑ kathÈya tiÓÓattÈ 
tiÓÓakathaÑkatho. VigatasallattÈ visallo. KiÑ vuttaÑ hoti? Yo bhikkhu 
kÈmacchandÈdÊni paÒca nÊvaraÓÈni samantabhaddake vuttanayena 
sÈmaÒÒato visesato ca nÊvaraÓesu ÈdÊnavaÑ disvÈ tena tena maggena 
pahÈya tesaÒca pahÊnattÈ eva kilesadukkhasa~khÈtassa 
______________________________________________________________
 1. PaÔhamuppannÈ paÔhamuppannÈ (SÊ) 2. SaÑ 2. 383 piÔÔhe. 
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ÊghassÈbhÈvena anÊgho, “ahosiÑ nu kho ahaÑ atÊtamaddhÈnan”ti-ÈdinÈ1 
nayena pavattÈya kathaÑkathÈya tiÓÓattÈ tiÓÓakathaÑkatho, “tattha katame 
paÒca sallÈ, rÈgasallo dosasallo mohasallo mÈnasallo diÔÔhisallo”ti vuttÈnaÑ 
paÒcannaÑ sallÈnaÑ vigatattÈ visallo, so bhikkhu pubbe vuttanayeneva 
jahÈti orapÈranti. 

 AtrÈpi ca kilesapaÔipÈÔiyÈ maggapaÔipÈÔiyÈ cÈti dvidhÈ eva 
nÊvaraÓappahÈnaÑ veditabbaÑ. KilesapaÔipÈÔiyÈ hi kÈmacchandanÊvaraÓassa 
byÈpÈdanÊvaraÓassa ca tatiyamaggena pahÈnaÑ hoti, 
thinamiddhanÊvaraÓassa uddhaccanÊvaraÓassa ca catutthamaggena, “akataÑ 
vata me kusalan”ti-ÈdinÈ2 nayena pavattassa vippaÔisÈrasa~khÈtassa 
kukkuccanÊvaraÓassa vicikicchÈnÊvaraÓassa ca paÔhamamaggena. 
MaggapaÔipÈÔiyÈ pana kukkuccanÊvaraÓassa vicikicchÈ nÊvaraÓassa ca 
paÔhamamaggena pahÈnaÑ hoti, kÈmacchandanÊvaraÓassa 
byÈpÈdanÊvaraÓassa ca dutiyamaggena tanubhÈvo hoti, tatiyena 
anavasesappahÈnaÑ, thinamiddhanÊvaraÓassa uddhaccanÊvaraÓassa ca 
catutthamaggena pahÈnaÑ hotÊti. EvaÑ– 

    “Yo nÊvaraÓe pahÈya paÒca, 
    AnÊgho tiÓÓakathaÑkatho visallo. 
    So bhikkhu jahÈti orapÈraÑ, 
    Urago jiÓÓamivattacaÑ purÈÓan”ti– 

arahattanik|Ôeneva BhagavÈ desanaÑ niÔÔhÈpesi. DesanÈpariyosÈne so 
bhikkhu arahatte patiÔÔhito.3 “Ekacce yena yena tesaÑ bhikkh|naÑ yÈ yÈ 
gÈthÈ desitÈ, tena tena tassÈ tassÈ gÈthÈya pariyosÈne so so bhikkhu arahatte 
patiÔÔhito”ti vadanti3. 
 

ParamatthajotikÈya KhuddakaÔÔhakathÈya 
 

SuttanipÈtaÔÔhakathÈya 
 

UragasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________
 1. Ma 1. 10; SaÑ 1. 265 piÔÔhesu. 2. Ma 3. 203; Khu 10. 155 piÔÔhesu. 
 3-3. Ekacci yena nayena tassÈ tassÈ gÈthÈya pariyosÈne so so bhikkhu  
 arahatte patiÔÔhitoti. (SÊ) 
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2. DhaniyasuttavaÓÓanÈ 

 18. Pakkodanoti DhaniyasuttaÑ. kÈ uppatti? BhagavÈ SÈvatthiyaÑ 
viharati, tena samayena Dhaniyo gopo mahÊtÊre paÔivasati. TassÈyaÑ 
pubbayogo–Kassapassa Bhagavato pÈvacane dibbamÈne vÊsati 
vassasahassÈni divase divase saÑghassa vÊsati salÈkabhattÈni adÈsi, so tato 
cuto devesu uppanno. EvaÑ devaloke ekaÑ BuddhantaraÑ khepetvÈ 
amhÈkaÑ Bhagavato kÈle VideharaÔÔhamajjhe PabbataraÔÔhaÑ nÈma atthi, 
tattha DhammakoraÓÉaÑ1 nÈma nagaraÑ, tasmiÑ nagare seÔÔhiputto hutvÈ 
abhinibbatto goy|thaÑ nissÈya jÊvati. Tassa hi tiÑsamattÈni gosahassÈni 
honti, sattavÊsasahassÈ gÈvo khÊraÑ duyhanti. GopÈ nÈma nibaddhavÈsino 
na honti, vassike cattÈro mÈse thale vasanti, avasese aÔÔhamÈse yattha 
tiÓodakaÑ sukhaÑ labbhati,t attha vasanti. TaÒca nadÊtÊraÑ vÈ 
jÈtassaratÊraÑ vÈ hoti. AthÈyampi vassakÈle attano vasitagÈmato 
nikkhamitvÈ gunnaÑ phÈsuvihÈratthÈya okÈsaÑ gavesanto mahÈmahÊ 
bhijjitvÈ ekato kÈlamahÊ ekato mahÈmahicceva sa~khaÑ gantvÈ sandamÈnÈ 
puna samuddasamÊpe samÈgantvÈ pavattÈ, yaÑ okÈsaÑ antaradÊpaÑ akÈsi, 
taÑ pavisitvÈ vacchÈnaÑ sÈlaÑ attano ca nivesanaÑ mÈpetvÈ vÈsaÑ 
kappasi. Tassa satta puttÈ satta dhÊtaro satta suÓisÈ aneke ca kammakÈrÈ 
honti. GopÈ nÈma vassanimittaÑ jÈnanti. YadÈ sakuÓikÈ kulÈvakÈni 
rukkhagge karonti, kakkaÔakÈ udakasamÊpe dvÈraÑ pidahitvÈ 
thalasamÊpadvÈrena2 vaÄaÒjenti, tadÈ suvuÔÔhikÈ bhavissatÊti gaÓhanti. YadÈ 
pana sakuÓikÈ kulÈvakÈni nÊcaÔÔhÈne udakapiÔÔhe karonti, kakkaÔakÈ 
thalasamÊpe dvÈraÑ pidahitvÈ udakasamÊpadvÈrena3 vaÄaÒjenti, tadÈ 
dubbuÔÔhikÈ bhavissatÊti gaÓhanti. 

 Atha so Dhaniyo suvuÔÔhikanimittÈni upasallakkhetvÈ upakaÔÔhe 
vassakÈle antaradÊpÈ nikkhamitvÈ mahÈmahiyÈ paratÊre sattasakkÈhampi 
deve vassante udakena anajjhottharaÓokÈse attano vasanokÈsaÑ katvÈ 
samantÈ parikkhipitvÈ vacchasÈlÈyo mÈpetvÈ tattha nivÈsaÑ kappesi. 
Athassa dÈrutiÓÈdisa~gahe kate sabbesu 
______________________________________________________________
 1. DhammakoÓÉaÑ (SÊ) 2. ThalasamÊpe dvÈrena (SÊ, Ka) 
 3. UdakasamÊpe dvÈrena (SÊ, Ka) 

 



 SuttanipÈtaÔÔhakathÈ 25  

puttadÈrakammakaraporisesu samÈniyesu1 jÈtesu nÈnappakÈre khajjabhojje 
paÔiyatte samantÈ catuddisÈ meghamaÓÉalÈni uÔÔhahiÑsu. So dhenuyo 
duhÈpetvÈ vacchasÈlÈsu vacche saÓÔhÈpetvÈ2 gunnaÑ catuddisÈ dh|maÑ 
kÈrÈpetvÈ sabbaparijanaÑ bhojÈpetvÈ sabbakiccÈni kÈrÈpetvÈ tattha tattha 
dÊpe ujjÈlÈpetvÈ sayaÑ khÊrena bhattaÑ bhuÒjitvÈ mahÈsayane sayanto 
attano sÊrisampattiÑ disvÈ tuÔÔhacitto hutvÈ aparadisÈya 
meghatthanitasaddaÑ sutvÈ nipanno imaÑ udÈnaÑ udÈnesi “pakkodano 
duddhakhÊrohamasmÊ”ti. 

 TatrÈyaÑ atthavaÓÓanÈ–pakkodanoti siddhabhatto. DuddhakhÊroti 
gÈvo duhitvÈ gahitakhÊro. Ahanti attÈnaÑ nidasseti, asmÊti attano 
tathÈbhÈvaÑ. Pakkodano duddhakhÊro ca ahamasmi bhavÈmÊti attho. ItÊti 
evamÈhÈti attho. Niddese pana “itÊti padasandhi padasaÑsaggo padapÈrip|ri 
akkharasamavÈyo byaÒjanasiliÔÔhatÈ padÈnupubbatÈmetan”ti3 evamassa 
attho vaÓÓito. Sopi idameva sandhÈyÈti veditabbo. YaÑ yaÑ hi padaÑ 
pubbapadena vuttaÑ, tassa tassa evamÈhÈti etamatthaÑ pakÈsentoyeva 
itisaddo pacchimena padena metteyyo iti vÈ BhagavÈ iti vÈ evamÈdÊnÈ 
padasandhi hoti, nÈÒÒathÈ. 

 Dhaniyo gopoti tassa seÔÔhiputtassa nÈmasamodhÈnaÑ. So hi yÈnimÈni 
thÈvarÈdÊni paÒca dhanÈni, tesu ÔhapetvÈ dÈnasÊlÈdi-anugÈmikadhanaÑ 
khettavatthu-ÈrÈmÈdito thÈvaradhanatopi, gavassÈdito ja~gamadhanatopi, 
hiraÒÒasuvaÓÓÈdito saÑhÈrimadhanatopi, sippÈyatanÈdito 
a~gasamadhanatopi yaÑ taÑ lokassa paÒcagorasÈnuppadÈnena 
bah|pakÈraÑ taÑ sandhÈya “natthi gosamitaÑ dhanan”ti4 evaÑ visesitaÑ 
godhanaÑ, tena samannÈgatattÈ Dhaniyo, gunnaÑ pÈlanato gopo. Yo hi 
attano gÈvo pÈleti, so “gopo”ti vuccati. Yo paresaÑ vetanena bhaÔo hutvÈ, 
so gopÈlako. AyaÑ pana attanoyeva, tena gopoti vutto. 
______________________________________________________________
 1. SamÈhitesu (SÊ) 2. BandhÈpetvÈ (SÊ) 
 3. Khu 8. 24 piÔÔhe. 4. SaÑ 1. 6; Khu 10. 160 piÔÔhesu. 
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 AnutÊreti tÊrassa samÊpe. MahiyÈti mahÈmahÊnÈmikÈya nadiyÈ. 
SamÈnena anuk|lavattinÈ parijanena saddhiÑ vÈso yassa so samÈnavÈso, 
ayaÒca tathÈvidho. TenÈha “samÈnavÈso”ti. ChannÈti tiÓÓapaÓÓacchadanehi 
anovassakÈ katÈ. KuÔÊti vasanagharassetaÑ adhivacanaÑ. Œhitoti Èbhato, 
jÈlito vÈ. GinÊti aggi. Tesu tesu ÔhÈnesu aggi “ginÊ”ti voharÊyati. Atha ce 
patthayasÊti idÈni yadi icchasÊti vuttaÑ hoti. PavassÈti siÒca pagghara, 
udakaÑ muÒcÈti attho. DevÈti meghaÑ Èlapati. AyaÑ tÈvettha padavaÓÓanÈ. 

 AyaÑ pana atthavaÓÓanÈ–evamayaÑ Dhaniyo gopo attano 
sayanaghare mahÈsayane nipanno meghatthanitaÑ sutvÈ 
“pakkodanohamasmÊ”ti bhaÓanto kÈyadukkhav|pasam|pÈyaÑ 
kÈyasukhahetuÒca attano sannihitaÑ dÊpeti, “duddhakhÊrohamasmÊ”ti 
bhaÓanto cittadukkhav|pasam|pÈyaÑ cittasukhahetuÒca, “anutÊre mahiyÈ”ti 
nivÈsaÔÔhÈnasampattiÑ, “samÈnavÈso”ti tÈdise kÈle 
piyavippayogapadaÔÔhÈnassa sokassÈbhÈvaÑ, “channÈ kuÔÊ”ti 
kÈyadukkhÈpagamapaÔighÈtaÑ. “Œhito ginÊ”ti yasmÈ gopolakÈ 
parikkhepadh|madÈru-aggivasena tayo aggÊ karonti, te ca tassa gehe sabbe 
katÈ, tasmÈ sabbadisÈsu parikkhepaggiÑ sandhÈya “Èhito ginÊ”ti bhaÓanto 
vÈÄamigÈgamananivÈraÓaÑ dÊpeti, gunnaÑ majjhe gomayÈdÊhi dh|maggiÑ 
sandhÈya ÉaÑsamakasÈdÊhi gunnaÑ anÈbÈdhaÑ, gopÈlakÈnaÑ sayanaÔÔhÈne 
dÈru-aggiÑ sandhÈya gopÈlakÈnaÑ sÊtÈbÈdhapaÔighÈtaÑ. So evaÑ dÊpento 
attano vÈ gunnaÑ vÈ parijanassa vÈ vuÔÔhipaccayassa kassaci ÈbÈdhassa 
abhÈvato pÊtisomanassajÈto Èha “atha ce patthayasÊ pavassa devÈ”ti. 
 
 19. EvaÑ Dhaniyassa imaÑ gÈthaÑ bhÈsamÈnassa assosi BhagavÈ 
dibbÈya sotadhÈtuyÈ visuddhÈya atikkantamÈnusikÈya JetavanamahÈvihÈre 
GandhakuÔiyaÑ viharanto. SutvÈ ca pana BuddhacakkhunÈ lokaÑ volokento 
addasa DhaniyaÒca pajÈpatiÒcassa “ime ubhopi hetusampannÈ. Sace ahaÑ 
gantvÈ dhammaÑ desessÈmi, ubhopi pabbajitvÈ arahattaÑ pÈpuÓissanti. No 
ce gamissÈmi, sve udakoghena vinassissantÊ”ti ta~khaÓeyeva SÈvatthito satta 
yojanasatÈni Dhaniyassa nivÈsaÔÔhÈnaÑ ÈkÈsena gantvÈ tassa kuÔiyÈ upari 
aÔÔhÈsi. Dhaniyo taÑ gÈthaÑ punappunaÑ 
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bhÈsatiyeva, na niÔÔhÈpeti, Bhagavati gatepi bhÈsati. BhagavÈ ca taÑ sutvÈ 
“na ettakena santuÔÔhÈ vÈ vissatthÈ vÈ honti, evaÑ pana hontÊ”ti dassetuÑ– 

    “Akkodhano vigatakhilohamasmi, 
    AnutÊre mahiyekarattivÈso. 
    VivaÔÈ kuÔi nibbuto gini, 
    Atha ce patthayasÊ pavassa devÈ”ti– 

imaÑ paÔigÈthaÑ abhÈsi byaÒjanasabhÈgaÑ no atthasabhÈgaÑ. Na hi 
“pakkodano”ti, “akkodhano”ti ca ÈdÊni padÈni atthato samenti 
mahÈsamuddassa orimapÈrimatÊrÈni viya, byaÒjanaÑ panettha kiÒci kiÒci 
sametÊti byaÒjanasabhÈgÈni honti. Tattha purimagÈthÈya sadisapadÈnaÑ 
vuttanayeneva attho veditabbo. 

 VisesapadÈnaÑ panÈyaÑ padato atthato ca vaÓÓanÈ–akkodhanoti 
akujjhanasabhÈvo. Yo hi so pubbe vuttappakÈra-Èghatavatthusambhavo 
kodho ekaccassa suparittopi uppajjamÈno hadayaÑ santÈpetvÈ v|pasammati, 
yena ca tato balavataruppannena ekacco mukhavikuÓanamattaÑ karoti, tato 
balavatarena ekacco pharusaÑ vattukÈmo hanusaÒcalanamattaÑ karoti, 
aparo tato balavatarena pharusaÑ bhaÓati, aparo tato balavatarena daÓÉaÑ 
vÈ satthaÑ vÈ gavesanto disÈ viloketi, aparo tato balavatarena daÓÉaÑ vÈ 
satthaÑ vÈ Èmasati, aparo tato balavatarena daÓÉÈdÊni gahetvÈ upadhÈvati, 
aparo tato balavatarena ekaÑ vÈ dve vÈ pahÈre deti, aparo tato balavatarena 
api ÒÈtisÈlohitaÑ jÊvitÈ voropeti, ekacco tato balavatarena pacchÈ vippaÔisÈrÊ 
attÈnampi jÊvitÈ voropeti SÊhaÄadÊpe KÈlagÈmavÈsÊ amacco viya. EttÈvatÈ ca 
kodho paramavepullappatto hoti. So BhagavatÈ BodhimaÓÉeyeva sabbaso 
pahÊno ucchinnam|lo tÈlÈvatthukato, tasmÈ BhagavÈ “akkodhanohamasmÊ”ti 
Èha. 

 Vigatakhiloti apagatakhilo. Ye hi te cittabandhabhÈvena1 paÒca 
cetokhilÈ vuttÈ, yehi ca khilabh|te citte seyyathÈpi nÈma khile 
______________________________________________________________
 1. CittathaddhabhÈvena (SÊ, SyÈ) 
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bh|mibhÈge cattÈro mÈse vassantepi deve sassÈni na ruhanti, evamevaÑ 
saddhammassavanÈdikusalahetuvasse vassantepi kusalaÑ na ruhati, te ca 
BhagavatÈ BodhimaÓÉeyeva sabbaso pahÊnÈ, tasmÈ BhagavÈ 
“vigatakhilohamasmÊ”ti Èha. 

 EkarattiÑ vÈso assÈti ekarattivÈso. YathÈ hi Dhaniyo tattha cattÈro 
vassike mÈse nibaddhavÈsaÑ upagato na tathÈ BhagavÈ. BhagavÈ hi 
taÑyeva rattiÑ tassa atthakÈmatÈya tattha vÈsaÑ upagato. TasmÈ 
“ekarattivÈso”ti Èha. VivaÔÈti apanÊtacchadanÈ. KuÔÊti attabhÈvo. AttabhÈvo 
hi taÑ taÑ atthavasaÑ paÔicca kÈyotipi guhÈtipi dehotipi sandehotipi 
nÈvÈtipi rathotipi vaÓotipi dhajotipi sandehotipi nÈvÈtipi rathotipi vaÓotipi 
dhajoti vammikotipi kuÔÊtipi kuÔikÈtipi vuccati, idha pana kaÔÔhÈdÊni paÔicca 
gehanÈmikÈ kuÔi viya aÔÔhi-ÈdÊni paÔicca sa~khyaÑ gatattÈ “kuÔÊ”ti vutto. 
YathÈha– 

“SeyyathÈpi Èvuso kaÔÔhaÒca paÔicca valliÒca paÔicca mattikaÒca 
paÔicca tiÓaÒca paÔicca ÈkÈso parivÈrito agÈraÑtveva sa~khaÑ 
gacchati,e vameva kho Èvuso aÔÔhiÒca paÔicca nhÈruÒca paÔicca 
maÑsaÒca paÔicca cammaÒca paÔicca ÈkÈso parivÈrito r|paÑtveva 
sa~khaÑ gacchatÊ”ti1. 

 CittamakkaÔassa nivÈsato vÈ kuÔi. YathÈha– 

   “AÔÔhi ka~kalakuÔi ce sÈ, makkaÔÈvasatho iti. 
   MakkoÔo paÒcadvÈrÈya, kuÔikÈya pasakkiya. 
   DvÈrena anupariyÈti, ghaÔÔayanto punappunan”ti2. 

 SÈ kuÔi yena taÓhÈmÈnadiÔÔhichadanena sattÈnaÑ channattÈ 
punappunaÑ rÈgÈdikilesavassaÑ ativassati. YathÈha– 

   “Channamativassati, vivaÔaÑ nÈtivassati. 
   TasmÈ channaÑ vivaretha, evaÑ taÑ nÈtivassatÊ”ti3. 
______________________________________________________________
 1. Ma 1. 248 piÔÔhe. 2. Khu 2. 247 piÔÔhe TheragÈthÈyaÑ. 
 3. Khu 1. 144; Khu 2. 289; Vi 5. 263 piÔÔhesu. 
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 AyaÑ gÈthÈ dvÊsu ÔhÈnesu vuttÈ Khandhake TheragÈthÈyaÑ ca. 
Khandhake hi “yo ÈpattiÑ paÔicchÈdeti, tassa kilesÈ ca punappunaÑ Èpattiyo 
ca ativassanti, yo pana na paÔicchÈdeti, tassa nÈtivassantÊ”ti imaÑ atthaÑ 
paÔicca vuttÈ. TheragÈthÈyaÑ “yassa rÈgÈdicchadanaÑ atthi, tassa puna 
iÔÔhÈrammaÓÈdÊsu rÈgÈdisambhavato channamativassati. Yo vÈ uppanne 
kilese adhivÈseti, tasseva adhivÈsetakilesacchadanacchannÈ attabhÈvakuÔi 
punappunaÑ kilesavassaÑ ativassati, yassa pana arahattamaggaÒÈÓavÈtena 
kilesacchadanassa viddhaÑsitattÈ vivaÔÈ, tassa nÈtivassatÊ”ti. Ayamattho 
idha adhippeto. BhagavatÈ hi yathÈvuttaÑ chadanaÑ yathÈvutteneva nayena 
viddhaÑsitaÑ, tasmÈ “vivaÔÈ kuÔÊ”ti Èha. Nibbutoti upasanto. GinÊti aggi. 
Yena hi ekÈdasavidhena agginÈ sabbamidaÑ ÈdittaÑ. YathÈha “ÈdittaÑ 
rÈgagginÈ”ti1 vitthÈro. So aggi Bhagavato bodhim|leyeva 
ariyamaggasalilasekena nibbuto, tasmÈ “nibbuto ginÊ”ti Èha. 

 EvaÑ vadanto ca DhaniyaÑ atuÔÔhabbena tussamÈnaÑ aÒÒÈpadeseneva 
paribhÈsati ovadati anusÈsati. KathaÑ? “Akkodhano”ti hi vadamÈno 
Dhaniya tvaÑ “pakkodanohamasmÊ”ti tuÔÔho, odanapÈko ca yÈvajÊvaÑ 
dhanaparikkhayena kattabbo, dhanaparikkhayo ca 
ÈrakkhÈdidukkhapadaÔÔhÈno2, evaÑ sante dukkheneva tuÔÔho hosi, ahaÑ 
pana “akkodhanohamasmÊ”ti tussanto 
sandiÔÔhikasamparÈyikadukkhÈbhÈvena tuÔÔho homÊti dÊpeti. “Vigatakhilo”ti 
vadamÈno tvaÑ “duddhakhÊrohamasmÊ”ti tussanto akatakiccova 
“katakiccohamasmÊ”ti mantvÈ tuÔÔho, ahaÑ pana “vigatakhilohamasmÊ”ti 
tussanto katakiccova tuÔÔho homÊti dÊpeti. “AnutÊre mahiyekarattivÈso”ti 
vadamÈno tvaÑ anutÊre mahiyÈ samÈnavÈsoti tussanto 
catumÈsanibaddhavÈsena tuÔÔho. NibaddhavÈso ca ÈvÈsasa~gena hoti, so ca 
dukkho3, evaÑ sante dukkheneva tuÔÔho hosi. AhaÑ pana ekarattivÈsoti 
tussanto anibaddhavÈsena tuÔÔho, anibaddhavÈso ca ÈvÈsasa~gÈbhÈvena hoti, 
ÈvÈsasa~gÈbhÈvo ca sukhoti sukheneva tuÔÔho homÊti dÊpeti. 
______________________________________________________________
 1. SaÑ 2. 51; Vi 3. 44 piÔÔhesu. 
 2. AjjanarakkhaÓÈdipadaÔÔhÈnaÑ (SÊ), anurakkhaÓÈdÊsu dukkhapadaÔÔhÈnaÑ (SyÈ) 
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 “VivaÔÈ kuÔÊ”ti vadamÈno tvaÑ channÈ kuÔÊti tussanto channagehaÑtÈya 
tuÔÔho, gehe ca te channepi attabhÈvakuÔikaÑ kilesavassaÑ ativassati, yena 
saÒjanitehi cat|hi mahoghehi vuyhamÈno anayabyasanaÑ pÈpuÓeyyÈsi, 
evaÑ sante atuÔÔhabbeneva tuÔÔho hosi. AhaÑ pana “vivaÔÈ kuÔÊ”ti tussanto 
attabhÈvakuÔiyÈ kilesacchadanÈbhÈvena tuÔÔho, evaÒca me vivaÔÈya kuÔiyÈ 
na taÑ kilesavassaÑ ativassati, yena saÒjanitehi cat|hi mahoghehi 
vuyhamÈno anayabyasanaÑ pÈpuÓeyyaÑ, evaÑ sante tuÔÔhabbeneva tuÔÔho 
homÊti dÊpeti. “Nibbuto ginÊ”ti vadamÈno tvaÑ Èhito ginÊti tussanto 
akat|paddavanivÈraÓova kat|paddavanivÈraÓosmÊti mantvÈ tuÔÔho, ahaÑ 
pana nibbuto ginÊti tussanto ekÈdasaggipariÄÈhÈbhÈvato 
kat|paddavanivÈraÓatÈyeva tuÔÔhoti dÊpeti. “Atha ce patthayasÊ pavassa 
devÈ’ti vadamÈno evaÑ vigatadukkhÈnaÑ anuppattasukhÈnaÑ 
katasabbakiccÈnaÑ amhÈdisÈnaÑ etaÑ vacanaÑ sobhati, atha ce patthayasi, 
pavassa deva, na no tayi vassante vÈ avassantevÈ1 vuÉÉhi vÈ hÈni vÈ atthi, 
tvaÑ pana kasmÈ evaÑ vadasÊti dÊpeti. TasmÈ yaÑ vuttaÑ “evaÑ vadanto 
ca Dhaniya atuÔÔhabbeneva tussamÈnaÑ aÒÒÈpadeseneva paribhÈsati ovadati 
anusÈsatÊ”ti, taÑ sammadeva vuttanti. 
 
 20. EvamimaÑ BhagavatÈ vuttaÑ gÈthaÑ sutvÈpi Dhaniyo gopo “ko 
ayaÑ gÈthaÑ bhÈsatÊ”ti avatvÈ tena subhÈsitena parituÔÔho punapi 
tathÈr|paÑ sotukÈmo aparampi gÈthamÈha “andhakamakasÈ”ti. tattha 
andhakÈti kÈÄamakkhikÈnaÑ2 adhivacanaÑ, pi~galamakkhikÈnantipi eke. 
MakasÈti makasÈyeva. Na vijjareti natthi. Kaccheti dve kacchÈ nadÊkaccho 
ca pabbatakaccho ca, idha nadÊkaccho. RuÄhatiÓeti saÒjÈtatiÓe. CarantÊti 
bhattakiccaÑ karonti. VuÔÔhimpÊti vÈtavuÔÔhi-ÈdikÈ anekÈ vuÔÔhiyo, tÈ 
ŒÄavakasutte pakÈsayissÈma. Idha pana vassavuÔÔhiÑ sandhÈya vuttaÑ. 
Saheyyunti khameyyuÑ. SesaÑ pÈkaÔameva. Ettha Dhaniyo ye 
andhakamakasÈ sannipatitvÈ rudhire3 pivantÈ muhutteneva gÈvo 
anayabyasanaÑ pÈpenti, tasmÈ vuÔÔhitamatteyeva te gopÈlakÈ paÑsunÈ ca 
sÈkhÈhi 
______________________________________________________________
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ca mÈrenti, tesaÑ abhÈvena gunnaÑ khemataÑ, kacche ruÄhatiÓacaraÓena 
addhÈnagamanaparissamÈbhÈvaÑ vatvÈ khudÈkilamathÈbhÈvaÒca dÊpento 
“yathÈ aÒÒesaÑ gÈvo andhakamakasasamphassehi dissamÈnÈ1 
addhÈnagamanena kilantÈ khudÈya milÈyamÈnÈ2 ekavuÔÔhinipÈtampi na 
saheyyuÑ, na me tathÈ gÈvo, mayhaÑ pana gÈvo vuttappakÈrÈbhÈvÈ 
dvikkhattuÑ vÈ tikkhattuÑ vÈ vuÔÔhimpi saheyyun”ti dÊpeti. 
 
 21. Tato BhagavÈ yasmÈ Dhaniyo antaradÊpe vasanto bhayaÑ disvÈ 
kullaÑ bandhitvÈ mahÈmahiÑ taritvÈ taÑ kacchaÑ Ègamma “ahaÑ suÔÔhu 
Ègato, nibbhayeva ÔhÈne Ôhito”ti maÒÒamÈno evamÈha, sabhaye eva ca so 
ÔhÈne Ôhito, tasmÈ tassa ÈgamanaÔÔhÈnÈ attano ÈgamanaÔÔhÈnaÑ uttaritaraÒca 
paÓÊtataraÒca vaÓÓonto “baddhÈsi bhisÊ”ti imaÑ gÈthamabhÈsi 
atthasabhÈgaÑ no byaÒjanasabhÈgaÑ. 

 Tattha bhisÊti pattharitvÈ puthulaÑ katvÈ baddhakullo vuccati loke, 
ariyassa pana dhammavinaye ariyamaggassetaÑ adhivacanaÑ. Ariyamaggo 
hi– 

   Maggo pajjo patho pantho, aÒjasaÑ vaÔumÈyanaÑ. 
   NÈvÈ uttarasetu ca, kullo ca bhisi sa~kamo3. 
   AddhÈnaÑ pabhavo ceva, tattha tattha pakÈsito. 

 ImÈyapi gÈthÈya BhagavÈ purimanayeneva taÑ ovadanto imaÑ atthaÑ 
ÈhÈti veditabbo–Dhaniya tvaÑ kullaÑ bandhitvÈ mahiÑ taritvÈ imaÑ 
ÔhÈnamÈgato, punapi ca te kullo bandhitabbo eva bhavissati, nadÊ ca 
taritabbÈ, na cetaÑ ÔhÈnaÑ khemaÑ. MayÈ pana ekacitte magga~gÈni 
samodhÈnetvÈ ÒÈÓabandhanena baddhÈ ahosi bhisi, sÈ ca 
sattatiÑsabodhipakkhiyadhammaparipuÓÓatÈya ekarasabhÈv|pagatattÈ 
aÒÒamaÒÒaÑ anativattanena puna bandhitabbappayojanÈbhÈvena 
devamanussesu kenaci mocetuÑ asakkuÓeyyatÈya ca susa~khatÈ, tÈya camhi 
tiÓÓo pubbe patthitaÑ tÊrappadesaÑ gato. Gacchantopi ca na sotÈpannÈdayo 
viya kaÒcideva padesaÑ gato, atha pÈragato sabbÈsavakkhayaÑ 
sabbadhammapÈraÑ paramaÑ khemaÑ nibbÈnaÑ gato, tiÓÓoti vÈ 
sabbaÒÒutaÑ patto, pÈragatoti arahattaÑ 
______________________________________________________________
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patto. KiÑ vineyya pÈragatoti ce? Vineyya oghaÑ, kÈmoghÈdicatubbidhaÑ 
oghaÑ taritvÈ atikkamma taÑ pÈraÑ gatoti. IdÈni ca pana me puna 
taritabbÈbhÈvato attho bhisiyÈ na vijjati, tasmÈ mameva yuttaÑ vattuÑ 
“atha ce patthayasÊ pavassa devÈ”ti. 
 
 22. Tampi sutvÈ Dhaniyo purimanayeneva “gopÊ mama assavÈ”ti imaÑ 
gÈthaÑ abhÈsi. Tattha gopÊti bhariyaÑ niddisati. AssavÈti vacanakarÈ kiÑ 
kÈrapaÔisÈvinÊ. AlolÈti mÈtugÈmo hi paÒcahi lolatÈhi lolo hoti ÈhÈralolatÈya 
ala~kÈralolatÈya parapurisalolatÈya dhanalolatÈya pÈdalolatÈya. TathÈ hi 
mÈtugÈmo bhattap|vasurÈdibhede ÈhÈre lolatÈya antamaso 
pÈrivÈsikabhattampi bhuÒjati, hatthotÈpakampi khÈdati, diguÓaÑ1 
dhanamanuppadatvÈpi suraÑ pivati. Ala~kÈralolatÈya aÒÒaÑ ala~kÈraÑ 
alabhamÈno antamaso udakatelakenapi kese osaÓÔhetvÈ2 mukhaÑ 
parimajjati. ParapurisalolatÈya antamaso puttenapi tÈdise padese 
pakkosiyamÈno paÔhamaÑ asaddhammavasena cinteti. DhanalolatÈya 
haÑsarÈjaÑ gahetvÈna suvaÓÓÈ parihÈyatha. PÈdalolatÈya 
ÈrÈmÈdigamanasÊlo hutvÈ sabbaÑ dhanaÑ vinÈseti. Tattha Dhaniyo “ekÈpi 
lolatÈ mayhaÑ gopiyÈ natthÊ”ti dassento “alolÈ”ti Èha. 

 DÊgharattaÑ saÑvÈsiyÈti dÊghakÈlaÑ saddhiÑ vasamÈnÈ 
komÈrabhÈvato pabhuti ekato vaÉÉhitÈ. Tena parapurise na jÈnÈtÊti dasseti. 
ManÈpÈti evaÑ parapurise ajÈnantÊ mameva manaÑ3 allÊyatÊti dasseti. TassÈ 
na suÓÈmi kiÒci pÈpanti “itthannÈmena nÈma saddhiÑ imÈya hasitaÑ vÈ 
lapitaÑ vÈ”ti evaÑ tassÈ na suÓÈmi kaÒci aticÈradosanti dasseti. 
 
 23. Atha BhagavÈ etehi guÓehi gopiyÈ tuÔÔhaÑ DhaniyaÑ ovadanto 
purimanayeneva “cittaÑ mama assavan”ti imaÑ gÈthamabhÈsi 
atthasabhÈgaÑ byaÒjanasabhÈgaÒca. Tattha uttÈnatthÈneva padÈni. AyaÑ 
pana adhippÈyo–Dhaniya tvaÑ “gopÊ mama assavÈ”ti tuÔÔho, sÈ pana te  
______________________________________________________________
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assavÈ bhaveyya vÈ na vÈ, dujjÈnaÑ paracittaÑ, visesato mÈtugÈmassa. 
MÈtugÈmaÑ hi kucchiyÈ pariharantÈpi rakkhituÑ na sakkonti, evaÑ 
durakkhacittattÈ eva na sakkÈ tumhÈdisehi itthÊ alolÈti vÈ saÑvÈsiyÈti vÈ 
manÈpÈti vÈ nippÈpÈti vÈ jÈnituÑ, mayhaÑ pana cittaÑ assavaÑ 
ovÈdapaÔikaraÑ, mama vase vattati, nÈhaÑ tassa vase vattÈmi. So cassa 
assavabhÈvo yamakapÈÔihÈriye channaÑ vaÓÓÈnaÑ aggidhÈrÈsu ca 
udakadhÈrÈsu ca pavattamÈnÈsu sabbajanassa pÈkaÔo ahosi. AgginimmÈne hi 
tejokasiÓaÑ samÈpajjitabbaÑ udakanimmÈne ÈpokasiÓaÑ, nÊlÈdi nimmÈne 
nÊlÈdikasiÓÈni. BuddhÈnampi hi dve cittÈni ekato nappavattanti, ekameva 
pana assavabhÈvena evaÑ vasavatti ahosi. TaÒca kho pana 
sabbakilesabandhanÈpagamÈ vimuttaÑ, vimuttattÈ tadeva alolaÑ, na tava 
gopÊ. DÊpa~karabuddhakÈlato ca pabhuti dÈnasÊlÈdÊhi dÊgharattaÑ 
paribhÈvitattÈ saÑvÈsiyaÑ, na tava gopÊ. TadetaÑ anuttarena damathena 
damitattÈ sudantaÑ, sudantattÈ attano vasena chadvÈravisevanaÑ pahÈya 
mameva adhippÈyamanassa vasenÈnuvattanato manÈpaÑ, na tava gopÊ. 

 PÈpaÑ pana me na vijjatÊti iminÈ pana BhagavÈ tassa attano cittassa 
pÈpÈbhÈvaÑ dasseti, Dhaniyo viya gopiyÈ. So cassa pÈpÈbhÈvo na kevalaÑ 
SammÈsambuddhakÈleyeva, ek|natiÑsa vassÈni sarÈgÈdikÈle agÈramajjhe 
vasantassÈpi veditabbo. TadÈpi hissa agÈriyabhÈvÈnur|paÑ 
viÒÒupaÔikuÔÔhaÑ kÈyaduccaritaÑ vÈ vacÊduccaritaÑ vÈ manoduccaritaÑ vÈ 
na uppannapubbaÑ. Tato paraÑ mÈropi chabbassÈni anabhisambuddhaÑ, 
ekaÑ vassaÑ abhisambuddhanti satta vassÈni TathÈgataÑ anubandhi 
“appeva nÈma vÈlagganitudanamattampissa pÈpasamÈcÈraÑ passeyyan”ti. 
So adisvÈva nibbinno imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   “Satta vassÈni BhagavantaÑ, anubandhiÑ padÈpadaÑ. 
   OtÈraÑ nÈdhigacchissaÑ, Sambuddhassa satÊmato”ti1. 

 BuddhakÈlepi naÑ UttaramÈÓavo satta mÈsÈni anubandhi 
ÈbhisamÈcÈrikaÑ daÔÔhukÈmo. So kiÒci vajjaÑ adisvÈva 
parisuddhasamÈcÈro BhagavÈti gato. CattÈri hi TathÈgatassa arakkheyyÈni. 
YathÈha– 
______________________________________________________________
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“CattÈrimÈni bhikkhave TathÈgatassa arakkheyyÈni. KatamÈni 
cattÈri, parisuddhakÈyasamÈcÈro bhikkhave TathÈgato, natthi 
TathÈgatassa kÈyaduccaritaÑ, yaÑ TathÈgato rakkheyya ‘mÈ me idaÑ 
paro aÒÒÈsÊ’ti, parisuddhavacÊsamÈcÈro -pa-. ParisuddhamanosamÈcÈro 
-pa-. ParisuddhÈjÊvo bhikkhave TathÈgato, natthi TathÈgatassa 
micchÈjÊvo, yaÑ TathÈgato rakkheyya ‘mÈ me idaÑ paro aÒÒÈsÊ’ti”1. 

 EvaÑ yasmÈ TathÈgatassa cittassa na kevalaÑ SammÈsambuddhakÈle, 
pubbepi pÈpaÑ natthi eva, tasmÈ Èha “pÈpaÑ pana me na vijjatÊ”ti. 
TassÈdhippÈyo–mameva cittassa pÈpaÑ na sakkÈ suÓituÑ, na tava gopiyÈ. 
TasmÈ yadi etehi guÓehi tuÔÔhena “atha ce patthayasÊ pavassa devÈ”ti 
vattabbaÑ, mayÈvetaÑ vattabbanti. 
 
 24. Tampi sutvÈ Dhaniyo tatuttaripi subhÈsitarasÈyanaÑ pivitukÈmo 
attano bhujissabhÈvaÑ dassento Èha “attavetanabhatohamasmÊ”ti. Tattha 
attavetanabhatoti attaniyeneva ghÈsacchÈdanena bhato, attanoyeva kammaÑ 
katvÈ jÊvÈmi, na parassa vetanaÑ gahetvÈ parassa kammaÑ karomÊti dasseti. 
PuttÈti dhÊtaro ca puttÈ ca, te sabbe puttÈtveva ekajjhaÑ vuccanti. 
SamÈniyÈti sannihitÈ avippavuÔÔhÈ. ArogÈti nirÈbÈdhÈ, sabbeva 
|rubÈhubalÈti2 dasseti. TesaÑ na suÓÈmi kiÒci pÈpanti tesaÑ corÈti vÈ 
paradÈrikÈti vÈ dussÊlÈti vÈ kiÒci pÈpaÑ na suÓÈmÊti. 
 
 25. EvaÑ vutte BhagavÈ purimanayeneva DhaniyaÑ ovadanto imaÑ 
gÈthaÑ abhÈsi “nÈhaÑ bhatako”ti. AtrÈpi uttÈnatthÈneva padÈni. AyaÑ pana 
adhippÈyo–tvaÑ “bhujissohamasmÊ”ti mantvÈ tuÔÔho, paramatthato ca 
attano kammaÑ karitvÈ jÊvantopi dÈso evÈsi taÓhÈdÈsattÈ, bhatakavÈdÈ ca na 
parimuccasi. VuÔÔaÒhetaÑ “|no loko atitto taÓhÈdÈso”ti3. Paramatthato pana 
nÈhaÑ bhatakosmi kassaci. AhaÒhi kassaci parassa vÈ attano vÈ bhatako na 
homi. KiÑ kÈraÓÈ? 
______________________________________________________________
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YasmÈ nibbiÔÔhena carÈmi sabbaloke. AhaÒhi DÊpa~karapÈdam|lato yÈva 
bodhi, tÈva sabbaÒÒutaÒÒÈÓassa bhatako ahosiÑ. SabbaÒÒutaÑ patto pana 
nibbiÔÔho nibbiso1 rÈjabhato viya, teneva nibbiÔÔhena sabbaÒÒubhÈvena 
lokuttarasamÈdhisukhena ca jÊvÈmi. Tassa me idÈni uttarikaraÓÊyassa 
kataparicayassa vÈ abhÈvato appahÊnapaÔisandhikÈnaÑ tÈdisÈnaÑ viya 
pattabbo koci attho bhatiyÈ na vijjati. “BhaÔiyÈ”tipi pÈÔho. TasmÈ yadi 
bhujissatÈya tuÔÔhena “atha ce patthayasÊ pavassa devÈ”ti vattabbaÑ, 
mayÈvetaÑ vattabbanti. 
 
 26. Tampi sutvÈ Dhaniyo atittova subhÈsitÈmatena attano 
paÒcappakÈragomaÓÉalaparipuÓÓabhÈvaÑ dassento Èha “atthi vasÈ”ti. 
Tattha vasÈti adamitavuÉÉhavacchakÈ. DhenupÈti dhenuÑ pivantÈ 
taruÓavacchakÈ, khÊradÈyikÈ vÈ gÈvo. GodharaÓiyoti gabbhiniyo. PaveÓiyoti 
vayappattÈ balÊbaddehi saddhiÑ methunapatthanakagÈvo. Usabhopi 
gavampatÊti yo gopÈlakehi pÈto eva nhÈpetvÈ bhojetvÈ paÒca~gulaÑ datvÈ 
mÈlaÑ bandhitvÈ “ehi tÈta gÈvo gocaraÑ pÈpetvÈ rakkhitvÈ ÈnehÊ”ti 
pesÊyati, evaÑ pesito ca tÈ gÈvo agocaraÑ pariharitvÈ gocare cÈretvÈ 
sÊhabyagghÈdibhayÈ parittÈyitvÈ Èneti, tathÈr|po usabhopi gavampati idha 
mayhaÑ gomaÓÉale atthÊti dassesi. 
 
 27. EvaÑ vutte BhagavÈ tatheva DhaniyaÑ ovadanto imaÑ 
paccanÊkagÈthaÑ Èha “natthi vasÈ”ti. Ettha cesa adhippÈyo–idha amhÈkaÑ 
sÈsane adamitaÔÔhena vuÉÉhaÔÔhena ca vasÈsa~khÈtÈ pariyuÔÔhÈnÈ vÈ, 
taruÓavacchake sandhÈya vasÈnaÑ m|laÔÔhena khÊradÈyiniyo sandhÈya 
paggharaÓaÔÔhena dhenupÈsa~khÈtÈ anusayÈ vÈ, 
paÔisandhigabbhadhÈraÓaÔÔhena gocaraÓisa~khÈtÈ 
puÒÒÈpuÒÒÈneÒjÈbhisa~khÈcetanÈ vÈ, saÑyogapatthanaÔÔhena 
paveÓisa~khÈtÈ patthanÈ taÓhÈ vÈ, ÈdhipaccaÔÔhena pubba~gamaÔÔhena 
seÔÔhaÔÔhena ca gavampati-usabhasa~khÈtaÑ abhisa~khÈraviÒÒÈÓaÑ vÈ 
natthi, svÈhaÑ imÈya sabbayogakkhemabh|tÈya natthitÈya tuÔÔho, tvaÑ pana 
sokÈdivatthubh|tÈya atthitÈya 
______________________________________________________________
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tuÔÔho. TasmÈ sabbayogakkhematÈya tuÔÔhassa mamevetaÑ yuttaÑ vattuÑ 
“atha ce patthayasÊ pavassa devÈ”ti. 
 
 28. Tampi sutvÈ Dhaniyo tatuttaripi subhÈsitaÑ amatarasaÑ 
adhigantukÈmo attano gogaÓassa khilabandhanasampattiÑ dassento Èha 
“khilÈ nikhÈtÈ”ti. Tattha khilÈti gunnaÑ bandhanatthambhÈ. NikhÈtÈti 
ÈkoÔetvÈ bh|miyaÑ pavesitÈ khuddakÈ mahantÈ khaÓitvÈ ÔhapitÈ. 
AsampavedhÊti akampakÈ. DÈmÈti vacchakÈnaÑ bandhanatthÈya katÈ ganthi 
tapÈsayuttÈ1 rajjubandhanavisesÈ. MuÒjamayÈti muÒjatiÓamayÈ. NavÈti 
acirakatÈ. SusaÓÔhÈnÈti suÔÔhu saÓÔhÈnÈ, suvaÔÔitasaÓÔhÈnÈ vÈ. Na hi 
sakkhintÊti neva sakkhissanti. DhenupÈpi chettunti taruÓavacchakÈpi 
chindituÑ. 
 
 29. EvaÑ vutte BhagavÈ Dhaniyassa indriyaparipÈkakÈlaÑ ÒatvÈ 
purimanayeneva taÑ ovadanto imaÑ catusaccadÊpikaÑ gÈthaÑ abhÈsi 
“usabhoriva chetvÈ”ti. Tattha usabhoti gopitÈ gopariÓÈyako goy|thapati 
balÊbaddo. Keci pana bhaÓanti “gavasatajeÔÔho usabho, sahassajeÔÔho 
vasabho, satasahassajeÔÔho nisabho”ti. Apare “ekagÈmakhette jeÔÔho usabho, 
dvÊsu jeÔÔho vasabho, sabbattha appaÔihato nisabho”ti. Sabbepete papaÒcÈ, 
apica kho pana usabhoti vÈ vasabhoti vÈ nisabhoti vÈ sabbepete 
appaÔisamaÔÔhena veditabbÈ. YathÈha “nisabho vata bho samaÓo 
Gotamo”ti2. RakÈro padasandhikaro. BandhanÈnÊti rajjubandhanÈni 
kilesabandhanÈni ca. NÈgoti hatthÊ. P|tilatanti gaÄocÊlataÑ. YathÈ hi 
suvaÓÓavaÓÓopi kÈyo p|tikÈyo, vassasatikopi sunakho kukkuro, 
tadahujÈtopi si~gÈlo “jarasi~gÈlo”ti vuccati, evaÑ abhinavÈpi gaÄocÊlatÈ 
asÈrakattena “p|tilatÈ”ti vuccati. DÈlayitvÈti3 chinditvÈ. GabbhaÒca 
seyyaÒca gabbhaseyyaÑ. Tattha gabbhaggahaÓena jalÈbujayoni, 
seyyaggahaÓena avasesÈ4. Gabbhaseyyamukhena vÈ sabbÈpi tÈ vuttÈti 
veditabbÈ. Sesamettha padatthato uttÈnameva. 
______________________________________________________________
 1. GanthitÈ nandipÈsayuttÈ (SÊ), gaÓÔhipÈsayuttÈ (SyÈ) 
 2. SaÑ 1. 26 piÔÔhe. 3. PadÈlayitvÈti (SyÈ, Ka) 4. AvasesÈ gabbhaseyyÈ (Ka) 
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 AyaÑ panettha adhippÈyo–Dhaniya tvaÑ bandhanena tuÔÔho, ahaÑ 
pana bandhanena aÔÔÊyanto thÈmavÊriy|peto mahÈ-usabhoriva bandhanÈni 
paÒcuddhambhÈgiyasaÒÒojanÈni catuttha-ariyamaggathÈmavÊriyena chetvÈ, 
nÈgo p|tilataÑva paÒcorambhÈgiyasaÒÒojanabandhanÈni 
heÔÔhÈmaggattayathÈmavÊriyena dÈlayitvÈ, atha vÈ usabhoriva bandhanÈni 
anusaye nÈgo p|tilataÑva pariyuÔÔhÈnÈni chetvÈ dÈlayitvÈva Ôhito. TasmÈ na 
puna gabbhaseyyaÑ upessaÑ. SohaÑ jÈtidukkhavatthukehi sabbadukkhehi 
parimutto sobhÈmi “atha ce patthayasÊ pavassa devÈ”ti vadamÈno. TasmÈ 
sace tvampi ahaÑ viya vattumicchasi, chinda tÈni bandhanÈnÊti. Ettha ca 
bandhanÈni samudayasaccaÑ, gabbhaseyyÈ dukkhasaccaÑ, “na upessan”ti 
ettha anupagamo anupÈdisesavasena, “chetvÈ dÈlayitvÈ”ti ettha chedo 
padÈlanaÒca sa-upÈdisesavasena nirodhasaccaÑ, yena chindati padÈleti ca, 
taÑ maggasaccanti. 

 EvametaÑ catusaccadÊpikaÑ gÈthaÑ sutvÈ gÈthÈpariyosÈne Dhaniyo ca 
pajÈpati cassa dve ca dhÊtaroti cattÈro janÈ sotÈpattiphale patiÔÔhahiÑsu. 
Atha Dhaniyo aveccappasÈdayogena TathÈgate m|lajÈtÈya patiÔÔhitÈya 
saddhÈya paÒÒÈcakkhunÈ Bhagavato dhammakÈyaÑ disvÈ dhammatÈya 
coditahadayo1 cintesi–“bandhanÈni chindiÑ, gabbhaseyyo ca me natthÊ”ti 
AvÊciÑ pariyantaÑ katvÈ yÈva bhavaggÈ ko aÒÒo evaÑ sÊhanÈdaÑ nadissati 
aÒÒatra BhagavatÈ, Ègato nu kho me SatthÈti. Tato BhagavÈ 
chabbaÓÓarasmijÈlavicitraÑ suvaÓÓarasasekapiÒjaraÑ viya sarÊrÈbhaÑ 
Dhaniyassa nivesane muÒci “passa dÈni yathÈsukhan”ti. 
 
 30. Atha Dhaniyo anto paviÔÔhacandimas|riyaÑ viya samantÈ 
pajjalitapadÊpasahassasamujjalitamiva ca nivesanaÑ disvÈ “Ègato BhagavÈ”ti 
cittaÑ uppÈdesi, tasmiÑyeva ca samaye meghopi pÈvassi. TenÈhu 
sa~gÊtikÈrÈ “ninnaÒca thalaÒca p|rayanto”ti. Tattha ninnanti pallalaÑ. 
Thalanti ukk|laÑ. EvametaÑ ukk|lavik|laÑ sabbampi samaÑ katvÈ 
p|rayanto mahÈmegho pÈvassi, vassituÑ ÈrabhÊti vuttaÑ hoti. TÈvadevÈti 
yaÑ khaÓaÑ BhagavÈ sarÊrÈbhaÑ muÒci, Dhaniyo ca “SatthÈ me Ègato”ti 
saddhÈmayaÑ 
______________________________________________________________
 1. DhammakÈyasaÒcoditahadayo (SyÈ), dhammakÈyacoditahadayo (Ka) 
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cittÈbhaÑ muÒci, taÑ khaÓaÑ pÈvassÊti. Keci pana “s|riyuggamanampi 
tasmiÑyeva khaÓe”ti vaÓÓayanti. 
 
 31-32. EvaÑ tasmiÑ Dhaniyassa saddhuppÈdatathÈgatobhÈsapharaÓa-
s|riyuggamanakkhaÓe vassato devassa saddaÑ sutvÈ Dhaniyo 
pÊtisomanassajÈto imamatthaÑ abhÈsatha “lÈbhÈ vata no anappakÈ”ti. Dve 
gÈthÈ vattabbÈ. 

 Tattha yasmÈ Dhaniyo saputtadÈro Bhagavato ariyamaggapaÔivedhena 
dhammakÈyaÑ disvÈ lokuttaracakkhunÈ r|pakÈyaÑ disvÈ lokiyacakkhunÈ 
saddhÈpaÔilÈbhaÑ labhi, tasmÈ Èha “lÈbhÈ vata no anappakÈ, ye mayaÑ 
BhagavantaÑ addasÈmÈ”ti. Tattha vata-iti vimhayatthe nipÈto. No-iti 
amhÈkaÑ. anappakÈti vipulÈ. SesaÑ uttÈnameva. SaraÓaÑ taÑ upemÈti 
ettha pana kiÒcÈpi maggapaÔivedhenevassa siddhaÑ saraÓagamanaÑ, tattha 
pana nicchayagamanameva gato, idÈni vÈcÈya attasanniyyÈtanaÑ karoti. 
Maggavasena vÈ sanniyyÈtanasaraÓataÑ acalasaraÓataÑ patto, taÑ paresaÑ 
vÈcÈya pÈkaÔaÑ karonto paÓipÈtasaraÓagamanaÑ gacchati. CakkhumÈti 
BhagavÈ pakatidibbapaÒÒÈsamantabuddhacakkh|hi paÒcahi cakkh|hi 
cakkhumÈ. TaÑ Èlapanto Èha “saraÓaÑ taÑ upema cakkhumÈ”ti. SatthÈ no 
hohi tuvaÑ MahÈmunÊti idaÑ pana vacanaÑ sissabhÈv|pagamanenÈpi 
saraÓagamanaÑ p|retuÑ bhaÓati, gopÊ ca ahaÒca assavÈ, brahmacariyaÑ 
Sugate carÈmaseti idaÑ samÈdÈnavasena. 

 Tattha brahmacariyanti 
methanaviratimaggasamaÓadhammasÈsanasadÈrasantosÈ-nametaÑ 
adhivacanaÑ. “BrahmacÈrÊ”ti evamÈdÊsu1 hi methunavirati brahmacariyanti 
vuccati. “IdaÑ kho pana me PaÒcasikha brahmacariyaÑ ekantanibbidÈyÈ”ti 
evamÈdÊsu2 maggo. “AbhijÈnÈmi kho panÈhaÑ SÈriputta 
catura~gasamannÈgataÑ brahmacariyaÑ caritÈ”ti evamÈdÊsu3 
samaÓadhammo. “TayidaÑ brahmacariyaÑ iddhaÒceva phÊtaÒcÈ”ti 
evamÈdÊsu4 sÈsanaÑ. 
______________________________________________________________
 1. Ma 1. 51 piÔÔhe. 2. DÊ 2. 201 piÔÔhe. 
 3. Ma 1. 110 piÔÔhe. 4. DÊ 3. 102 piÔÔhe. 
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    “MayaÒca bhariyÈ nÈtikkamÈma, 
    Amhe ca bhariyÈ nÈtikkamanti. 
    AÒÒatra tÈhi brahmacariyaÑ carÈma, 
    TasmÈ hi amhaÑ daharÈ na mÊyare”ti1– 

evamÈdÊsu sadÈrasantoso. Idha pana 
samaÓadhammabrahmacariyapubba~gamaÑ 
uparimaggabrahmacariyamadhippetaÑ. Sugateti Sugatassa santike. BhagavÈ 
hi antadvayamanupaggamma suÔÔhu gatattÈ, sobhaÓena ca 
ariyamaggagamanena samannÈgatattÈ, sundaraÒca nibbÈnasa~khÈtaÑ 
ÔhÈnaÑ gatattÈ Sugatoti vuccati. SamÊpatthe cettha bhummavacanaÑ, tasmÈ 
Sugatassa santiketi attho. CarÈmaseti carÈma. YaÒhi taÑ sakkate2 carÈmasÊti 
vuccati, taÑ idha carÈmaseti. AÔÔhakathÈcariyÈ pana “seti nipÈto”ti bhaÓanti, 
teneva cettha ÈyÈcanatthaÑ sandhÈya “carema se”tipi pÈÔhaÑ vikappenti. 
YaÑ ruccati, taÑ gahetabbaÑ. 

 EvaÑ Dhaniyo brahmacariyacaraÓÈpadesena BhagavantaÑ pabbajjaÑ 
yÈcitvÈ pabbajjapayojanaÑ dÊpento Èha “jÈtÊmaraÓassa pÈrag|3, 
dukkhassantakarÈ bhavÈmase”ti. JÈtimaraÓassa pÈraÑ nÈma nibbÈnaÑ, taÑ 
arahattamaggena gacchÈma. DukkhassÈti vaÔÔadukkhassa. AntakarÈti 
abhÈvakarÈ. BhavÈmaseti bhavÈma, atha vÈ aho vata mayaÑ bhaveyyÈmÈti. 
“CarÈmase”ti ettha vuttanayeneva taÑ veditabbaÑ. EvaÑ vatvÈpi ca puna 
ubhopi kira BhagavantaÑ vanditvÈ “pabbÈjetha no BhagavÈ”ti evaÑ 
pabbajjaÑ yÈciÑs|ti. 
 
 33. Atha mÈro pÈpimÈ evaÑ te ubhopi vanditvÈ pabbajjaÑ yÈcante 
disvÈ “ime mama visayaÑ atikkamitukÈmÈ, handa nesaÑ antarÈyaÑ 
karomÊ”ti ÈgantvÈ gharÈvÈse guÓaÑ dassento imaÑ gÈthamÈha “nandati 
putthehi puttimÈ”ti. Tattha nandatÊti tussati modati. PuttehÊti putthehipi 
dhÊtarehipi, sahayogatthe, karaÓatthe vÈ karaÓavacanaÑ, puttehi saha 
nandati, puttehi karaÓabh|tehi nandatÊti vuttaÑ hoti. PuttimÈti puttavÈ 
puggalo. ItÊti evamÈha. MÈroti vasavattibh|miyaÑ aÒÒataro 
DÈmarikadevaputto. So hi saÔÔhÈnÈtikkamitukÈmaÑ4 
______________________________________________________________
 1. Khu 5. 214 piÔÔhe. 2. Sakkatena (SÊ), sugatena (SyÈ), sugate (Ka) 
 3. PÈragÈ (SÊ, SyÈ) 4. TaÑ ÔhÈnaÑ atikkamitukÈmaÑ (SÊ, SyÈ) 
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janaÑ yaÑ sakkoti, taÑ mÈreti. YaÑ na sakkoti, tassapi maraÓaÑ icchati. 
Tena “mÈro”ti vuccati. PÈpimÈti lÈmakapuggalo, pÈpasamÈcÈro vÈ. 
Sa~gÊtikÈrÈnametaÑ vacanaÑ, sabbagÈthÈsu ca ÊdisÈni1. YathÈ ca puttehi 
puttimÈ, gopiyo2 gohi tatheva nandati. Yassa gÈvo atthi, sopi gopiyo, gohi 
saha, gohi vÈ karaÓabh|tehi tatheva nandatÊti attho. 

 EvaÑ vatvÈ idÈni tassatthassa sÈdhakakÈraÓaÑ niddisati “upadhÊ hi 
narassa nandanÈ”ti. Tattha upadhÊti cattÈro upadhayo kÈm|padhi 
khandh|padhi kiles|padhi abhisa~khÈr|padhÊti. KÈmÈ hi “yaÑ 
paÒcakÈmaguÓe paÔicca uppajjati sukhaÑ somanassaÑ, ayaÑ kÈmÈnaÑ 
assÈdo”ti3 evaÑ vuttassa sukhassa adhiÔÔhÈnabhÈvato upadhÊyati ettha 
sukhanti iminÈ cavanatthena upadhÊti vuccanti, khandhÈpi 
khandham|lakadukkhassa adhiÔÔhÈnabhÈvato, kilesÈpi apÈyadukkhassa 
adhiÔÔhÈnabhÈvato, abhisa~khÈrÈpi bhavadukkhassa adhiÔÔhÈnabhÈvatoti. 
Idha pana kÈm|padhi adhippeto. So sattasa~khÈravasena duvidho. Tattha 
satta paÔibaddho padhÈno, taÑ dassento “puttehi gohÊ”ti vatvÈ kÈraÓamÈha 
“upadhÊ hi narassa nandanÈ”ti. Tassattho–yasmÈ ime kÈm|padhÊ narassa 
nandanÈ, nandayanti naraÑ pÊtisomanassaÑ upasaÑharantÈ, tasmÈ 
veditabbametaÑ “nandati puttehi puttimÈ, gopiyo gohi tatheva nandati, 
tvaÒca puttimÈ gopiyo ca, tasmÈ etehi nanda, mÈ pabbajjaÑ pÈÔika~khi. 
Pabbajitassa hi ete upadhayo na santi, evaÑ sante tvaÑ dukkhassantaÑ 
patthentopi dukkhitova bhavissasÊ”ti. 

 IdÈni tassapi atthassa sÈdhakakÈraÓaÑ niddisati “na hi so nandati, yo 
nir|padhÊ”ti. Tassattho–yasmÈ yassete upadhayo natthi, so piyehi ÒÈtÊhi4 
vippayutto nibbhog|pakaraÓo na nandati, tasmÈ tvaÑ ime upadhayo vajjetvÈ 
pabbajito dukkhitova bhavissasÊti. 
 
 34. Atha BhagavÈ “mÈro ayaÑ pÈpimÈ imesaÑ antarÈyÈya Ègato”ti 
viditvÈ phalena phalaÑ pÈtento viya tÈyeva mÈrenÈbhatÈya upamÈya 
mÈravÈdaÑ bhindanto tameva gÈthaÑ parivattetvÈ 
______________________________________________________________
 1. IdisÈni vacanasesÈni (SyÈ), evaÑ dissati (Ka) 2. Gomiyo (SÊ) 
 3. Ma 1. 120 piÔÔhe. 4. UpadhÊhi (Ka) 
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“upadhi sokavatthu”ti dassento Èha “socati puttehi puttimÈ”ti tattha sabbaÑ 
padatthato uttÈnameva. ayaÑ pana adhippÈyo–mÈ pÈpima evaÑ avaca 
“nandati puttehi puttimÈ”ti. Sabbeheva hi piyehi manÈpehi nÈnÈbhÈvo 
vinÈbhÈvo, anatikkamanÊyo ayaÑ vidhi, tesaÒca piyamanÈpÈnaÑ 
puttadÈrÈnaÑ gavÈssavaÄavahiraÒÒasuvaÓÓÈdÊnaÑ vinÈbhÈvena 
adhimattasokasallasamappitahadayÈ sattÈ ummattakÈpi honti khittacittÈ, 
maraÓampi nigacchanti maraÓamattampi dukkhaÑ. TasmÈ evaÑ gaÓha1–
socati puttehi puttimÈ. YathÈ ca puttehi puttimÈ, gopiyo gohi tatheva 
socatÊti. KiÑ kÈraÓÈ? UpadhÊ hi narassa socanÈ. YasmÈ ca upadhÊ hi 
narassa socanÈ, tasmÈ eva. Na hi so socati, yo nir|padhi. Yo upadhÊsu 
sa~gappahÈnena nirupadhi hoti, so santuÔÔho hoti kÈyaparihÈrikena cÊvarena 
kucchiparihÈrikena piÓÉapÈtena, yena yeneva pakkamati, samÈdÈyeva 
pakkamati. SeyyathÈpi nÈma pakkhÊ sakuÓo -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti 
pajÈnÈti. EvaÑ sabbasokasamugghÈtÈ na hi so socati, yo nirupadhÊti. Iti 
BhagavÈ arahattanik|Ôena desanaÑ vosÈpesi. Atha vÈ yo nirupadhi, yo 
nikkileso, so na socati. YÈvadeva hi kilesÈ santi, tÈvadeva sabbe upadhayo 
sokapphalÈva2 honti, kilesappahÈnÈ pana natthi sokoti. Evampi 
arahattanik|Ôeneva desanaÑ vosÈpesi. DesanÈpariyosÈne Dhaniyo ca gopÊ 
ca ubhopi pabbajiÑsu, BhagavÈ ÈkÈseneva JetavanaÑ agamÈsi. Te 
pabbajitvÈ arahattaÑ sacchikariÑsu, vasanaÔÔhÈne ca nesaÑ gopÈlakÈ 
vihÈraÑ kÈresuÑ. So ajjÈpi GopÈlakavihÈrotveva3 paÒÒÈyatÊti. 
 

ParamatthajotikÈya KhuddakaÔÔhakathÈya 
 

SuttanipÈtaÔÔhakathÈya 
 

DhaniyasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
 
 

______________________________________________________________
 1. TaÓhÈya (SyÈ, Ka) 2. Sokam|lÈ (SÊ), sokam|lÈ vÈ (SyÈ) 
 3. Gokula~kavihÈrotveva (SÊ) 
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3. KhaggavisÈÓasuttavaÓÓanÈ 

 Sabbesu bh|tes|ti KhaggavisÈÓasuttaÑ. KÈ uppatti? SabbasuttÈnaÑ 
catubbidhÈ uppatti attajjhÈsayato parajjhÈsayato aÔÔhuppattito pucchÈvasito 
cÈti. DvayatÈnupassanÈdÊnaÒhi attajjhÈsayato uppatti, MettasuttÈdÊnaÑ 
parajjhÈsayato, UragasuttÈdÊnaÑ aÔÔhuppattito, DhammikasuttÈdÊnaÑ 
pucchÈvasito. Tattha KhaggavisÈÓasuttassa avisesena pucchÈvasito uppatti. 
Visesena pana yasmÈ ettha kÈci gÈthÈ tena tena paccekasambuddhena 
puÔÔhena vuttÈ, kÈci apuÔÔhena attanÈ adhigatamagganayÈnur|paÑ1 
udÈnaÑyeva udÈnentena, tasmÈ kÈyaci gÈthÈya pucchÈvasito, kÈyaci 
attajjhÈsayato uppatti. 

 Tattha yÈ ayaÑ avisesena pucchÈvasito uppatti, sÈ Èdito pabhuti evaÑ 
veditabbÈ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati, atha kho 
Èyasmato Œnandassa rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko 
udapÈdi “BuddhÈnaÑ patthanÈ ca abhinÊhÈro ca dissati, tathÈ sÈvakÈnaÑ, 
PaccekabuddhÈnaÑ na dissati, yaÑn|nÈhaÑ BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ 
puccheyyan”ti. So paÔisallÈnÈ vuÔÔhito BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ 
yathÈkkamena etamatthaÑ pucchi. Athassa BhagavÈ 
PubbayogÈvacarasuttaÑ abhÈsi– 

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

 EvaÑ vatvÈ puna Èha– 

“PaccekabuddhÈ nÈma Œnanda abhinÊhÈrasampannÈ 
pubbayogÈvacarÈ honti, tasmÈ BuddhapaccekabuddhasÈvakÈnaÑ 
sabbesaÑ patthanÈ ca abhinÊhÈro ca icchi tabbo”ti. 

______________________________________________________________
 1. Attano abhisamayÈnur|paÑ (SÊ) 
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 So Èha “BuddhÈnaÑ bhante patthanÈ kÊva ciraÑ vaÔÔatÊ”ti. BuddhÈnaÑ 
Œnanda heÔÔhimaparicchedena cattÈri asa~khyeyyÈni kappasatasahassaÒca, 
majjhimaparicchedena aÔÔha asa~khyeyyÈni kappasatasahassaÒca, 
uparimaparicchedena soÄasa asa~khyeyyÈni kappasatasahassaÒca. Ete ca 
bhedÈ paÒÒÈdhikasaddhÈdhikavÊriyÈdhikavasena ÒÈtabbÈ. PaÒÒÈdhikÈnaÑ hi 
saddhÈ mandÈ hoti, paÒÒÈ tikkhÈ. SaddhÈdhikÈnaÑ paÒÒÈ majjhimÈ hoti, 
saddhÈ balavÈ. VÊriyÈdhikÈnaÑ saddhÈpaÒÒÈ mandÈ, vÊriyaÑ balavanti. 
AppatvÈ pana cattÈri asa~khyeyyÈni kappasatasahassaÒca divase divase 
VessantaradÈnasadisaÑ dÈnaÑ dentopi 
tadanur|pasÊlÈdisabbapÈramidhamme Ècinantopi antarÈ Buddho bhavissatÊti 
netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. KasmÈ? ©ÈÓaÑ gabbhaÑ na gaÓhÈti, vepullaÑ 
nÈpajjati, paripÈkaÑ na gacchatÊti. YathÈ nÈma 
timÈsacatumÈsapaÒcamÈsaccayena nipphajjanakaÑ sassaÑ taÑ taÑ kÈlaÑ 
appatvÈ disvase divase sahassakkhattuÑ keÄÈyantopi udakena siÒcantopi 
antarÈ pakkhena vÈ mÈsena vÈ nipphÈdessatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. KasmÈ? 
SassaÑ gabbhaÑ na gaÓhÈti, vepullaÑ nÈpajjati, paripÈkaÑ na gacchatÊti. 
EvamevaÑ appatvÈ cattÈri asa~khyeyyÈni -pa- netaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊti. 
TasmÈ yathÈvuttameva kÈlaÑ pÈramip|raÓaÑ kÈtabbaÑ 
ÒÈÓaparipÈkatthÈya. Ettakenapi ca kÈlena BuddhattaÑ patthayato 
abhinÊhÈrakaraÓe aÔÔha sampattiyo icchitabbÈ. AyaÒhi– 

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

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

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

evaÑ jÊvitapariccÈgaÑ katvÈ paÓidhesi. ChandatÈti kattukamyatÈ. SÈ yassa 
balavatÊ hoti, tassa ijjhati. SÈ ca sace koci vadeyya “ko cattÈri 
asa~khyeyyÈni satasahassaÒca kappe niraye paccitvÈ BuddhattaÑ icchatÊ”ti, 
taÑ sutvÈ yo “ahan”ti vattuÑ ussahati, tassa balavatÊti veditabbÈ. TathÈ yadi 
koci vadeyya “ko sakalacakkavÈÄaÑ vÊtaccikÈnaÑ a~gÈrÈnaÑ p|raÑ 
akkamanto atikkamitvÈ BuddhattaÑ icchati, ko sakalacakkavÈÄaÑ sattis|lehi 
ÈkiÓÓaÑ akkamanto atikkamitvÈ BuddhattaÑ icchati, ko sakalacakkavÈÄaÑ 
samatittikaÑ udakapuÓÓaÑ uttaritvÈ BuddhattaÑ icchati, ko 
sakalacakkavÈÄaÑ nirantaraÑ veÄugumbasaÒchannaÑ maddanto atikkamitvÈ 
BuddhattaÑ icchatÊ”ti, taÑ sutvÈ yo “ahan”ti vattuÑ ussahati, tassa 
balavatÊti veditabbÈ. Evar|pena ca kattukamyatÈchandena samannÈgato 
SumedhapaÓÉito paÓidhesÊti. 
______________________________________________________________
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 EvaÑ samiddhÈbhinÊhÈro ca bodhisatto imÈni aÔÔhÈrasa abhabbaÔÔhÈnÈni 
na upeti. So hi tato pabhuti na jaccandho hoti na jaccabadhiro, na 
ummattako, na eÄam|go, na pÊÔhasappÊ, na milakkh|su uppajjati, na 
dÈsikucchiyÈ nibbattati, na niyatami cchÈdiÔÔhiko hoti, nÈssa li~gaÑ 
parivattati, na paÒcÈnantariyakammÈni karoti, na kuÔÔhÊ hoti, na 
tiracchÈnayoniyaÑ vaÔÔakato pacchimattabhÈvo hoti, (  )1 na 
khuppipÈsikanijjhÈmataÓhikapetesu uppajjati na kÈlakaÒcikÈsuresu, na 
AvÊciniraye, na Lokantarikesu, kÈmÈvacaresu na mÈro hoti, r|pÈvacaresu na 
asaÒÒÊbhave, na suddhÈvÈsabhavesu uppajjati, na ar|pabhavesu2, na aÒÒaÑ 
cakkavÈÄaÑ sa~kamati. 

 YÈ cimÈ ussÈho umma~go3 avatthÈnaÑ hitacariyÈ cÈti catasso 
Buddhabh|miyo, tÈhi samannÈgato hoti. Tattha– 

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

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

 PaccekabuddhÈnaÑ pana kÊva ciraÑ patthanÈ vaÔÔatÊti? 
PaccekabuddhÈnaÑ dve asa~khyeyyÈni kappasatasahassaÒca. Tato oraÑ na 
sakkÈ. Pubbe vuttanayenevettha kÈraÓaÑ veditabbaÑ. EttakenÈpi ca kÈlena 
PaccekabuddhattaÑ patthayato abhinÊhÈrakaraÓe paÒca sampattiyo 
icchitabbÈ. TesaÒhi– 
______________________________________________________________
 1. (Hatthito adhikattabhÈvo.) (SÊ) 2. Na antimabhavesu (SyÈ, Ka) 
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   ManussattaÑ li~gasampatti, vigatÈsavadassanaÑ. 
   AdhikÈro chandatÈ ete, abhinÊhÈrakÈraÓÈ. 

 Tattha vigatÈsavadassananti BuddhapaccekabuddhasÈvakÈnaÑ yassa 
kassaci dassananti attho. SesaÑ vuttanayameva. 

 Atha sÈvakÈnaÑ patthanÈ kittakaÑ vaÔÔatÊti? DvinnaÑ aggasÈvakÈnaÑ 
ekaÑ asa~khyeyyaÑ kappasatasahassaÒca, asÊtimahÈsÈvakÈnaÑ 
kappasatasahassaÑ, tathÈ Buddhassa mÈtÈpit|naÑ upaÔÔhÈkassa puttassa 
cÈti. Tato oraÑ na sakkÈ. Vuttanayamevettha kÈraÓaÑ. ImesaÑ pana 
sabbesampi adhikÈro chandatÈti dva~gasampannoyeva abhinÊhÈro hoti.  

 EvaÑ imÈya patthanÈya iminÈ ca abhinÊhÈrena yathÈvuttappabhedaÑ 
kÈlaÑ pÈramiyo p|retvÈ BuddhÈ loke uppajjantÈ khattiyakule vÈ 
brÈhmaÓakule vÈ uppajjanti, PaccekabuddhÈ 
khattiyabrÈhmaÓagahapatikulÈnaÑ aÒÒatarasmiÑ, aggasÈvakÈ pana 
khattiyabrÈhmaÓakulesveva BuddhÈ iva. SabbabuddhÈ saÑvaÔÔamÈne kappe 
na uppajjanti, vivaÔÔamÈne kappe uppajjanti. PaccekabuddhÈ Buddhe 
appatvÈ BuddhÈnaÑ uppajjanakÈleyeva1 uppajjanti. BuddhÈ sayaÒca 
bujjhanti, pare ca bodhenti. PaccekabuddhÈ sayameva bujjhanti, na pare 
bodhenti. Attharasameva paÔivijjhanti, na dhammarasaÑ. Na hi te 
lokuttaradhammaÑ paÒÒattiÑ ÈropetvÈ desetuÑ sakkonti, m|gena 
diÔÔhasupino viya vanacarakena nagare sÈyitabyaÒjanaraso viya ca nesaÑ 
dhammÈbhisamayo hoti. SabbaÑ iddhisamÈpattipaÔisambhi dÈpabhedaÑ 
pÈpuÓanti, guÓavisiÔÔhatÈya BuddhÈnaÑ heÔÔhÈ sÈvakÈnaÑ upari honti, aÒÒe 
pabbÈjetvÈ ÈbhisamÈcÈrikaÑ sikkhÈpenti, “cittasallekho kÈtabbo, vosÈnaÑ 
nÈpajjitabban”ti iminÈ uddesena uposathaÑ karonti, ajjuposathoti 
vacanamattena vÈ. UposathaÑ karontÈ ca GandhamÈdane 
MaÒj|sakarukkham|le ratanamÈÄe sannipatitvÈ karontÊti. E vaÑ BhagavÈ 
Èyasmato Œnandassa PaccekabuddhÈnaÑ sabbÈkÈraparip|raÑ patthanaÒca 
abhinÊhÈraÒca kathetvÈ idÈni imÈya patthanÈya iminÈ ca abhinÊhÈrena 
samudÈgate te te Paccekabuddhe kathetuÑ “sabbesu bh|tesu nidhÈya 
______________________________________________________________
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daÓÉan”ti-ÈdinÈ nayena imaÑ KhaggavisÈÓasuttaÑ abhÈsi. AyaÑ tÈva 
avisesena pucchÈvasito KhaggavisÈÓasuttassa uppatti. 
 
 35. IdÈni visesena vattabbÈ. Tattha imissÈ tÈva gÈthÈya evaÑ uppatti 
veditabbÈ–ayaÑ kira Paccekabuddho paccekabodhisattabh|miÑ ogÈhanto 
dve asa~khyeyyÈni kappasatasahassaÒca pÈramiyo p|retvÈ Kassapassa 
Bhagavato sÈsane pabbajitvÈ ÈraÒÒiko hutvÈ gatapaccÈgatavattaÑ p|rento 
samaÓadhammaÑ akÈsi. EtaÑ kira vattaÑ aparip|retvÈ paccekabodhiÑ 
pÈpuÓantÈ nÈma natthi. KiÑ panetaÑ gatapaccÈgatavattaÑ nÈma? 
HaraÓapaccÈharaÓanti. TaÑ yathÈ vibh|taÑ hoti, tathÈ kathessÈma. 

 Idhekacco bhikkhu harati na paccÈharati, ekacco paccÈharati na harati, 
ekacco pana neva harati na paccÈharati, ekacco harati ca paccÈharati ca. 
Tattha yo bhikkhu pageva vuÔÔhÈya cetiya~gaÓabodhiya~gaÓavattaÑ katvÈ 
Bodhirukkhe udakaÑ ÈsiÒcitvÈ pÈnÊyaghaÔaÑ p|retvÈ pÈnÊyamÈÄe ÔhapetvÈ 
ÈcariyavattaÑ upajjhÈyavattaÑ katvÈ dve-asÊti khuddakavattÈni1 cuddasa 
mahÈvattÈni ca samÈdÈya vattati, so sarÊraparikammaÑ katvÈ senÈsanaÑ 
pavisitvÈ yÈva bhikkhÈcÈravelÈ, tÈva vivittÈsane vÊtinÈmetvÈ velaÑ ÒatvÈ 
nivÈsetvÈ kÈyabandhanaÑ bandhitvÈ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ sa~ghÈÔiÑ 
khandhe karitvÈ pattaÑ aÑse ÈlaggetvÈ kammaÔÔhÈnaÑ manasi karonto 
cetiya~gaÓaÑ patvÈ cetiyaÒca bodhiÒca vanditvÈ gÈmasamÊpe cÊvaraÑ 
pÈrupitvÈ pattamÈdÈya gÈmaÑ piÓÉÈya pavisati. EvaÑ paviÔÔho ca lÈbhÊ 
bhikkhu puÒÒavÈ upÈsakehi sakkatagarukato upaÔÔhÈkakule vÈ 
paÔikkamanasÈlÈyaÑ vÈ paÔikkamitvÈ upÈsakehi taÑ taÑ paÒhaÑ 
pucchiyamÈno tesaÑ paÒhavissajjanena dhammadesanÈvikkhepena ca taÑ 
manasikÈraÑ chaÉÉetvÈ nikkhamati, vihÈraÑ Ègatopi bhikkh|naÑ paÒhaÑ 
puÔÔho katheti, dhammaÑ bhaÓati, taÑ taÑ byÈpÈramÈpajjati. 
PacchÈbhattampi purimayÈmampi majjhimayÈmampi evaÑ bhikkh|hi 
saddhiÑ papaÒcitvÈ kÈyaduÔÔhullÈbhibh|to pacchimayÈmepi2 sayati, neva 
kammaÔÔhÈnaÑ manasi karoti. AyaÑ vuccati harati na paccÈharatÊti.  
______________________________________________________________
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 Yo pana byÈdhibahulo hoti, bhuttÈhÈro pacc|sasamaye na sammÈ 
pariÓamati, pageva vuÔÔhÈya yathÈvuttaÑ vattaÑ kÈtuÑ na sakkoti 
kammaÔÔhÈnaÑ vÈ manasi kÈtuÑ, aÒÒadatthu yÈguÑ vÈ bhesajjaÑ vÈ 
patthayamÈno kÈlasseva pattacÊvaramÈdÈya gÈmaÑ pavisati, tattha yÈguÑ 
vÈ bhesajjaÑ vÈ bhattaÑ vÈ laddhÈ bhattakiccaÑ niÔÔhÈpetvÈ paÒÒattÈsane 
nisinno kammaÔÔhÈnaÑ manasi katvÈ visesaÑ patvÈ vÈ appatvÈ vÈ vihÈraÑ 
ÈgantvÈ teneva manasikÈrena viharati. AyaÑ vuccati paccÈharati na haratÊti. 
EdisÈ ca bhikkh| yÈguÑ pivitvÈ vipassanaÑ ÈrabhitvÈ BuddhasÈsane 
arahattaÑ pattÈ gaÓanapathaÑ vÊtivattÈ, SÊhaÄadÊpeyeva tesu tesu gÈmesu 
ÈsanasÈlÈya na taÑ ÈsanaÑ atthi, yattha yÈguÑ pivitvÈ arahattaÑ patto 
bhikkhu natthÊti. 

 Yo pana pamÈdavihÈrÊ hoti nikkhittadhuro, sabbavattÈni bhinditvÈ 
paÒcavidhacetokhilavinibandhanabaddhacitto viharanto 
kammaÔÔhÈnamanasikÈramananuyutto gÈmaÑ piÓÉÈya pavisitvÈ 
gihipapaÒcena papaÒcito tucchako nikkhamati, ayaÑ vuccati neva harati na 
paccÈharatÊti. 

 Yo pana pageva vuÔÔhÈya purimanayeneva sabbavattÈni parip|retvÈ 
yÈva bhikkhÈcÈravelÈ, tÈva palla~kaÑ ÈbhujitvÈ kammaÔÔhÈnaÑ manasi 
karoti. KammaÔÔhÈnaÑ nÈma duvidhaÑ sabbatthakaÑ pÈrihÈriyaÒca. 
SabbatthakaÑ nÈma mettÈ ca maraÓassati ca, taÑ sabbattha icchi tabbato 
“sabbatthakan”ti vuccati. MettÈ nÈma ÈvÈsÈdÊsu sabbattha icchitabbÈ. 
ŒvÈsesu hi mettÈvihÈrÊ bhikkhu sabrahmacÈrÊnaÑ piyo hoti, tena phÈsu 
asaÑghaÔÔho1 viharati. DevatÈsu mettÈvihÈrÊ devatÈhi rakkhitagopito 
sukhaÑ viharati. RÈjarÈjamahÈmattÈdÊsu mettÈvihÈrÊ tehi mamÈyito sukhaÑ 
viharati. GÈmanigamÈdÊsu mettÈvihÈrÊ sabbattha bhikkhÈcariyÈdÊsu 
manussehi sakkatagarukato sukhaÑ viharati. MaraÓassatibhÈvanÈya 
jÊvitanikantiÑ pahÈya appamatto viharati. 

 YaÑ pana sadÈ pariharitabbaÑ caritÈnuk|lena gahitattÈ2 
dasÈsubhakasiÓÈnussatÊsu aÒÒataraÑ, catudhÈtuvavatthÈnameva vÈ, taÑ sadÈ 
pariharitabbato rakkhitabbato bhÈvetabbato ca pÈrihÈriyanti vuccati, 
______________________________________________________________
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m|lakammaÔÔhÈnantipi tadeva. Tattha yaÑ paÔhamaÑ 
sabbatthakakammaÔÔhÈnaÑ manasi karitvÈ pacchÈ pÈrihÈriyakammaÔÔhÈnaÑ 
manasi karoti, taÑ catudhÈtuvavatthÈnamukhena dassessÈma. 

 AyaÑ hi yathÈÔhitaÑ yathÈpaÓihitaÑ kÈyaÑ dhÈtuso paccavekkhati–
yaÑ imasmiÑ sarÊre vÊsatikoÔÔhÈsesu kakkhaÄaÑ kharagataÑ, sÈ 
pathavÊdhÈtu. YaÑ dvÈdasasu ÈbandhanakiccakaraÑ snehagataÑ, sÈ 
ÈpodhÈtu. YaÑ cat|su paripÈcanakaraÑ usumagataÑ, sÈ tejodhÈtu. YaÑ 
pana chasu vitthambhanakaraÑ vÈyogataÑ, sÈ vÈyodhÈtu. YaÑ panettha 
cat|hi mahÈbh|tehi asamphuÔÔhaÑ chiddaÑ vivaraÑ, sÈ ÈkÈsadhÈtu. 
TaÑvijÈnanakaÑ cittaÑ viÒÒÈÓadhÈtu. Tato uttari aÒÒo satto vÈ puggalo vÈ 
natthi, kevalaÑ suddhasa~khÈrapuÒjova ayanti. 

 EvaÑ ÈdimajjhapariyosÈnato kammaÔÔhÈnaÑ manasi karitvÈ kÈlaÑ 
ÒatvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ nivÈsetvÈ pubbe vuttanayeneva gÈmaÑ piÓÉÈya gacchati. 
Gacchanto ca yathÈ andhaputhujjanÈ abhikkamÈdÊsu “attÈ abhikkamati, 
attanÈ abhikkamo nibbattito”ti vÈ, “ahaÑ abhikkamÈmi, mayÈ abhikkamo 
nibbattito”ti vÈ sammuyhanti, tathÈ asammuyhanto “abhikkamÈmÊti citte 
uppajjamÈne teneva cittena saddhiÑ cittasamuÔÔhÈnÈ sandhÈraÓavÈyodhÈtu 
uppajjati, sÈ imaÑ pathavÊdhÈtvÈdisannivesabh|taÑ kÈyasammataÑ 
aÔÔhikasa~ghÈÔaÑ vippharati, tato cittakiriyÈvÈyodhÈtuvipphÈravasena ayaÑ 
kÈyasammato aÔÔhikasa~ghÈÔo abhikkamati. TassevaÑ abhikkamato 
ekekapÈduddhÈraÓe cat|su dhÈt|su vÈyodhÈtu-anugatÈ tejodhÈtu adhikÈ 
uppajjati, mandÈ itarÈ. AtiharaÓavÊtiharaÓÈpaharaÓesu pana tejodhÈtu-
anugatÈ vÈyodhÈtu adhikÈ uppajjati, mandÈ itarÈ. OrohaÓe pana 
pathavÊdhÈtu-anugatÈ ÈpodhÈtu adhikÈ uppajjati, mandÈ itarÈ. 
SannikkhepanasamuppÊÄanesu ÈpodhÈtu-anugatÈ pathavÊdhÈtu adhikÈ 
uppajjati, mandÈ itarÈ. IccetÈ dhÈtuyo tena tena attano uppÈdakacittena 
saddhiÑ tattha tattheva bhijjanti. Tattha ko eko1 abhikkamati, kassa vÈ 
ekassa abhikkamanan”ti evaÑ ekekapÈduddhÈraÓÈdippakÈresu ekekasmiÑ 
pakÈre uppannÈ dhÈtuyo, tadavinibbhuttÈ ca sesÈ r|padhammÈ, 
taÑsamuÔÔhÈpakaÑ cittaÑ, taÑsampayuttÈ  
______________________________________________________________
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ca sesÈ ar|padhammÈti ete r|pÈr|padhammÈ tato paraÑ 
atiharaÓavÊtiharaÓÈdÊsu aÒÒaÑ pakÈraÑ na sampÈpuÓanti, tattha tattheva 
bhijjanti. TasmÈ aniccÈ. YaÒca aniccaÑ, taÑ dukkhaÑ. YaÑ dukkhaÑ, 
tadanattÈti evaÑ sabbÈkÈraparip|raÑ kammaÔÔhÈnaÑ manasikarontova 
gacchati. AtthakÈmÈ hi kulaputtÈ sÈsane pabbajitvÈ dasapi vÊsampi tiÑsampi 
cattÈlÊsampi paÒÒÈsampi saÔÔhipi sattatipi satampi ekato vasantÈ 
katikavattaÑ katvÈ viharanti “Èvuso tumhe na iÓaÔÔÈ na bhayaÔÔÈ na 
jÊvikÈpakatÈ pabbajitÈ, dukkhÈ muccitukÈmÈ panettha pabbajitÈ. TasmÈ 
gamane uppannakilesaÑ gamaneyeva niggaÓhatha, ÔhÈne, nisajjÈya, sayane 
uppannakilesaÑ sayaneyeva niggaÓhathÈ”ti. Te evaÑ katikavattaÑ katvÈ 
bhikkhÈcÈraÑ gacchantÈ aÉÉha-usabha-usabha-aÉÉhagÈvutagÈvutantaresu 
pÈsÈÓÈ honti, tÈya saÒÒÈya kammaÔÔhÈnaÑ manasikarontÈva gacchanti. Sace 
kassaci gamane kileso uppajjati, tattheva naÑ niggaÓhÈti. TathÈ asakkonto 
tiÔÔhati, athassa pacchato Ègacchantopi tiÔÔhati. So “ayaÑ bhikkhu tuyhaÑ 
uppannavitakkaÑ jÈnÈti, ananucchavikaÑ te etan”ti attÈnaÑ paÔicodetvÈ 
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ tattheva ariyabh|miÑ okkamati. TathÈ asakkonto 
nisÊdati, athassa pacchato Ègacchantopi nisÊdatÊti soyeva nayo. Ariyabh|miÑ 
okkamituÑ asakkontopi taÑ kilesaÑ vikkhambhetvÈ kammaÔÔhÈnaÑ 
manasikÈrontova gacchati, na kammaÔÔhÈnavippayuttena cittena pÈdaÑ 
uddharati. Uddharati ce, paÔinivattitvÈ purimappadesaÑyeva eti SÊhaÄadÊpe 
ŒlindakavÈsÊ MahÈphussadevatthero viya. 

 So kira ek|navÊsati vassÈni gatapaccÈgatavattaÑ p|rento eva vihÈsi. 
ManussÈpi sudaÑ antarÈmagge kasantÈ ca vapantÈ ca maddantÈ ca kammÈni 
karontÈ theraÑ tathÈ gacchantaÑ disvÈ “ayaÑ thero punappunaÑ nivattitvÈ 
gacchati, kiÑ nu kho maggam|Äho, udÈhu kiÒci pamuÔÔho”ti samullapanti. 
So taÑ anÈdiyitvÈ kammaÔÔhÈnayutteneva cittena samaÓadhammaÑ karonto 
vÊsati vassabbhantare arahattaÑ pÈpuÓi. Arahattappattadivase cassa 
ca~kamanakoÔiyaÑ adhivatthÈ devatÈ a~gulÊhi dÊpaÑ ujjÈletvÈ aÔÔhÈsi, 
cattÈropi mahÈrÈjÈno Sakko ca DevÈnamindo brahmÈ ca Sahampati 
upaÔÔhÈnaÑ ÈgamaÑsu. TaÒca obhÈsaÑ disvÈ vanavÈsÊ MahÈtissatthero taÑ 
dutiyadivase 
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pucchi “rattibhÈge Èyasmato santike obhÈso ahosi, kiÑ so obhÈso”ti. Thero 
vikkhepaÑ karonto “obhÈso nÈma dÊpobhÈsopi hoti maÓi-obhÈsopÊ”ti 
evamÈdiÑ Èha. So “paÔicchÈdetha tumhe”ti nibaddho “ÈmÈ”ti paÔijÈnitvÈ 
Èrocesi. 

 KÈÄavallimaÓÉapavÈsÊ MahÈnÈgatthero viya ca. Sopi kira 
gatapaccÈgatavattaÑ p|rento “paÔhamaÑ tÈva Bhagavato mahÈpadhÈnaÑ 
p|jemÊ”ti satta vassÈni ÔhÈnaca~kamameva adhiÔÔhÈsi, puna soÄasa vassÈni 
gatapaccÈgatavattaÑ p|retvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. EvaÑ 
kammaÔÔhÈnayutteneva cittena pÈdaÑ uddharanto vippayuttena cittena 
uddhaÔe pana paÔinivattanto gÈmasamÊpaÑ gantvÈ “gÈvÊ nu pabbajito n|”ti 
Èsa~kanÊyappadese ÔhatvÈ saÑghÈÔiÑ pÈrupitvÈ pattaÑ gahetvÈ gÈmadvÈraÑ 
patvÈ kacchakantarato1 udakaÑ gahetvÈ gaÓÉ|saÑ katvÈ gÈmaÑ pavisati 
“bhikkhaÑ dÈtuÑ vÈ vandituÑ vÈ upagate manusse ‘dÊghÈyukÈ hothÈ’ti 
vacanamattenapi mÈ me kammaÔÔhÈnavikkhepo ahosÊ”ti. Sace pana “ajja 
bhante kiÑ sattamÊ, udÈhu aÔÔhamÊ”ti divasaÑ pucchanti, udakaÑ gilitvÈ 
Èroceti. Sace divasapucchakÈ na honti, nikkhamanavelÈyaÑ gÈmadvÈre 
niÔÔhubhitvava yÈti. 

 SÊhaÄadÊpeyeva KalambatitthavihÈre vass|pagatÈ paÒÒÈsabhikkh| viya 
ca. Te kira vass|panÈyika-uposathadivase katikavattaÑ akaÑsu “arahattaÑ 
appatvÈ aÒÒamaÒÒaÑ nÈlapissÈmÈ”ti. GÈmaÒca piÓÉÈya pavisantÈ 
gÈmadvÈre udakagaÓÉ|saÑ katvÈ pavisiÑsu, divase pucchite udakaÑ gilitvÈ 
ÈrocesuÑ, apucchite gÈmadvÈre niÔÔhubhitvÈ vihÈraÑ ÈgamaÑsu. Tattha 
manussÈ niÔÔhubhanaÔÔhÈnaÑ disvÈ jÈniÑsu “ajja eko Ègato, ajja dve”ti. 
EvaÒca cintesuÑ “kiÑ nu kho ete amheheva saddhiÑ na sallapanti, udÈhu 
aÒÒamaÒÒampi. Yadi aÒÒamaÒÒampi na sallapanti, addhÈ vivÈdajÈtÈ 
bhavissanti, handa nesaÑ aÒÒamaÒÒaÑ khamÈpessÈmÈ”ti. Sabbe vihÈraÑ 
agamaÑsu. Tattha paÒÒÈsabhikkh|su vassaÑ upagatesu dve bhikkh| 
ekokÈse nÈddasaÑsu. Tato yo tesu cakkhumÈ puriso, so evamÈha “na bho 
kalahakÈrakÈnaÑ vasanokÈso Êdiso hoti, susammaÔÔhaÑ cetiya~gaÓaÑ 
bodhiya~gaÓaÑ, sunikkhittÈ sammajjaniyo2, s|paÔÔhapitaÑ 
pÈnÊyaparibhojanÊyan”ti. Te 
______________________________________________________________
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tatova nivattÈ. Te bhikkh| antotemÈseyeva vipassanaÑ ÈrabhitvÈ arahattaÑ 
patvÈ mahÈpavÈraÓÈya visuddhipavÈraÓaÑ pavÈresuÑ. 

 EvaÑ KÈÄavallimaÓÉapavÈsÊ MahÈnÈgatthero viya KalambatitthavihÈre 
vass|pagatabhikkh| viya ca kammaÔÔhÈnayutteneva cittena pÈdaÑ 
uddharanto gÈmasamÊpaÑ patvÈ udakagaÓÉ|saÑ katvÈ vÊthiyo sallakkhetvÈ 
yattha surÈsoÓÉadhuttÈdayo kalahakÈrakÈ caÓÉahatthi-assÈdayo vÈ natthi, 
taÑ vÊthiÑ paÔipajjati. Tattha ca piÓÉÈya caramÈno na turitaturito viya 
javena gacchati, javanapiÓÉapÈtikadhuta~gaÑ nÈma natthi. 
Visamabh|mibhÈgappattaÑ pana udakabharitasakaÔamiva niccalova hutvÈ 
gacchati. AnugharaÑ paviÔÔho ca dÈtukÈmaÑ adÈtukÈmaÑ vÈ sallakkhetuÑ 
tadanur|paÑ kÈlaÑ Ègamento bhikkhaÑ gahetvÈ patir|pe okÈse nisÊditvÈ 
kammaÔÔhÈnaÑ manasi karonto ÈhÈrepaÔik|lasaÒÒaÑ upaÔÔhapetvÈ 
akkhabbhaÒjanavaÓÈlepanaputtamaÑs|pamÈvasena paccavekkhanto 
aÔÔha~gasamannÈgataÑ ÈhÈraÑ ÈhÈreti neva davÈya na madÈya -pa- bhuttÈvÊ 
ca udakakiccaÑ katvÈ muhuttaÑ bhattakilamathaÑ paÔippassambhetvÈ yathÈ 
pure bhattaÑ, evaÑ pacchÈ bhattaÑ purimayÈmaÑ pacchimayÈmaÒca 
kammaÔÔhÈnaÑ manasi karoti. AyaÑ vuccati harati ceva paccÈharati cÈti. 
EvametaÑ haraÓapaccÈharaÓaÑ gatapaccÈgatavattanti vuccati. 

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

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

 SÈ evaÑ parihariyamÈnÈ gabbhaparipÈkakÈle s|tigharaÑ pavisitvÈ 
pacc|sasamaye puttaÑ vijÈyi pakkatelamadditamanosilÈpiÓÉisadisaÑ 
dhaÒÒapuÒÒalakkhaÓ|petaÑ. Tato naÑ paÒcamadivase ala~katappaÔiyattaÑ 
raÒÒo dassesuÑ, rÈjÈ tuÔÔho chasaÔÔhiyÈ dhÈtÊhi upaÔÔhÈpesi. So 
sabbasampattÊhi vaÉÉhamÈno na cirasseva viÒÒutaÑ pÈpuÓi. TaÑ 
soÄasavassuddesikameva samÈnaÑ rÈjÈ rajje abhisiÒci, vividhanÈÔakÈni cassa 
upaÔÔhÈpesi. Abhisitto rÈjaputto rajjaÑ kÈresi nÈmena Brahmadatto 
sakalajambudÊpe vÊsatiyÈ nagarasahassesu. JambudÊpe hi pubbe caturÈsÊti 
nagarasahassÈni ahesuÑ, tÈni parihÈyantÈni saÔÔhi ahesuÑ, tato 
parihÈyantÈni cattÈlÊsaÑ, sabbaparihÈyanakÈle pana vÊsati honti. AyaÒca 
Brahmadatto sabbaparihÈyanakÈle uppajji, tenassa vÊsati nagarasahassÈni 
ahesuÑ vÊsati pÈsÈdasahassÈni, vÊsati hatthisahassÈni, vÊsati assasahassÈni, 
vÊsati rathasahassÈni, vÊsati patthisahassÈni, vÊsati itthisahassÈni orodhÈ ca 
nÈÄakitthiyo ca, vÊsati amaccasahassÈni. So mahÈrajjaÑ kÈrayamÈno eva 
kasiÓaparikammaÑ katvÈ paÒca abhiÒÒÈyo aÔÔha samÈpattiyo ca nibbattesi. 
YasmÈ pana abhisittaraÒÒÈ nÈma avassaÑ aÔÔakaraÓe nisÊditabbaÑ, tasmÈ 
ekadivasaÑ pageva pÈtarÈsaÑ bhuÒjitvÈ vinicchayaÔÔhÈne nisÊdi. Tattha 
uccÈsaddamahÈsaddaÑ, akaÑsuÑ, so “ayaÑ saddo samÈpattiyÈ 
upakkileso”ti 
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pÈsÈdatalaÑ abhiruhitvÈ “samÈpattiÑ appemÊ”ti nisinno nÈsakkhi appetuÑ, 
rajjavikkhepena samÈpatti parihÊnÈ. Tato cintesi “kiÑ rajjaÑ varaÑ, udÈhu 
samaÓadhammo”ti. Tato “rajjasukhaÑ parittaÑ anekÈdÊnavaÑ, 
samaÓadhammasukhaÑ pana vipulamanekÈnisaÑsaÑ 
uttamapurisasevitaÒcÈ”ti ÒatvÈ aÒÒataraÑ amaccaÑ ÈÓÈpesi “imaÑ rajjaÑ 
dhammena anusÈsa, mÈ kho adhammakÈraÑ akÈsÊ”ti sabbaÑ niyyÈtetvÈ 
pÈsÈdaÑ abhiruhitvÈ samÈpattisukhena viharati, na koci upasa~kamituÑ 
labhati aÒÒatra mukhadhovanadantakaÔÔhadÈyakabhattanÊhÈrakÈdÊhi. 

 Tato addhamÈsamatte vÊtikkante mahesÊ pucchi “rÈjÈ 
uyyÈnagamanabaladassananÈÔakÈdÊsu katthaci na dissati, kuhiÑ gato”ti. 
TassÈ tamatthaÑ ÈrocesuÑ. SÈ amaccassa pÈhesi “rajje paÔicchite ahampi 
paÔicchitÈ homi, etu mayÈsaddhiÑ saÑvÈsaÑ kappet|”ti. So ubho kaÓÓe 
thaketvÈ “asavanÊyametan”ti paÔikkhipi. SÈ punapi dvattikkhattuÑ pesetvÈ 
anicchamÈnaÑ tajjÈpesi “yadi na karosi, ÔhÈnÈpi te cÈvemi, jÊvitÈpi 
voropemÊ”ti. So bhÊto “mÈtugÈmo nÈma daÄhanicchayo, kadÈci evampi 
kÈrÈpeyyÈ”ti ekadivasaÑ raho gantvÈ tÈya saddhiÑ sirisayane saÑvÈsaÑ1 
kappesi. SÈ puÒÒavatÊ sukhasamphassÈ, so tassÈ samphassarÈgena ratto 
tattha abhikkhaÓaÑ sa~kitasa~kitova agamÈsi, anukkamena attano 
gharasÈmiko viya nibbisa~ko pavisitumÈraddho. 

 Tato rÈjamanussÈ taÑ pavattiÑ raÒÒo ÈrocesuÑ, rÈjÈ na saddahati. 
Dutiyampi tatiyampi ÈrocesuÑ, tato nilÊno sayameva disvÈsabbÈmacce 
sannipÈtÈpetvÈ Èrocesi. Te “ayaÑ rÈjÈparÈdhiko hatthacchedaÑ arahati, 
pÈdacchedaÑ arahatÊ”ti yÈva s|le uttÈsanaÑ, tÈva sabbakammakÈraÓÈni 
niddisiÑsu. RÈjÈ “etassa vadhabandhanatÈÄane mayhaÑ vihiÑsÈ uppajjeyya, 
jÊvitÈ voropane pÈÓÈtipÈto bhaveyya, dhanaharaÓe adinnÈdÈnaÑ, alaÑ 
evar|pehi katehi, imaÑ mama rajjÈ nikkaÉÉhathÈ”ti Èha. AmaccÈ taÑ 
nibbisayaÑ akaÑsu. So attano dhanasÈraÒca puttadÈraÒca gahetvÈ 
paravisayaÑ agamÈsi. Tattha rÈjÈ sutvÈ “kiÑ ÈgatosÊ”ti pucchi. Deva 
icchÈmi taÑ upaÔÔhÈtunti. So taÑ sampaÔicchi. Amacco katipÈhaccayena 
laddhavissÈso taÑ rÈjÈnaÑ etadavoca “mahÈrÈja 
______________________________________________________________
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amakkhikamadhuÑ passÈmi, taÑ khÈdanto natthÊ”ti. RÈjÈ “kiÑ etaÑ 
uppaÓÉetukÈmo bhaÓatÊ”ti na suÓÈti. So antaraÑ labhitvÈ punapi 
suÔÔhutaraÑ vaÓÓetvÈ Èrocesi. RÈjÈ “kiÑ etan”ti pucchi. BÈrÈÓasirajjaÑ 
devÈti. RÈjÈ “maÑ netvÈ mÈretukÈmosÊ”ti Èha. So “mÈ deva evaÑ avaca, 
yadi na saddahasi, manusse pesehÊ”ti. So manusse pesesi, te gantvÈ gopuraÑ 
khaÓitvÈ raÒÒo sayanaghare uÔÔhahiÑsu. 

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

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

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

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

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

   “TaÓhÈdutiyo puriso, dÊghamaddhÈnasaÑsaraÑ.   
   ItthabhÈvaÒÒathÈbhÈvaÑ, saÑsÈraÑ nÈtivattati. 

   EvamÈdÊnavaÑ ÒatvÈ, taÓhaÑ dukkhassa sambhavaÑ. 
   VÊtataÓho anÈdÈno, sato bhikkhu paribbaje”ti1– 

evaÑ taÓhÈpahÈnaÔÔhena eko. SabbakilesÈssa pahÊnÈ ucchinnam|lÈ 
tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈti evaÑ 
ekantavigatakilesoti eko. AnÈcariyako hutvÈ sayambh| sÈmaÒÒeva 
paccekasambodhiÑ abhisambuddhoti evaÑ eko paccekasambodhiÑ 
abhisambuddhoti eko. 

 Careti yÈ imÈ aÔÔha cariyÈyo. SeyyathidaÑ? PaÓidhisampannÈnaÑ 
cat|su iriyÈpathesu iriyÈpathacariyÈ, indriyesu guttadvÈrÈnaÑ 
ajjhattikÈyatanesu ÈyatanacariyÈ, appamÈdavihÈrÊnaÑ cat|su satipaÔÔhÈnesu 
saticariyÈ, adhicittamanuyuttÈnaÑ cat|su jhÈnesu samÈdhicariyÈ, 
buddhisampannÈnaÑ cat|su ariyasaccesu ÒÈÓacariyÈ, sammÈ paÔipannÈnaÑ 
cat|su ariyamaggesu maggacariyÈ, adhigatapphalÈnaÑ cat|su sÈmaÒÒa 
______________________________________________________________
 1. Khu 1. 201. 268; Khu 7. 362; Khu 8. 211 piÔÔhe. 

 



58 KhuddakanikÈya  

phalesu patticariyÈ, tiÓÓaÑ BuddhÈnaÑ sabbasattesu lokatthacariyÈ, tattha 
padesato PaccekabuddhasÈvakÈnanti. YathÈha–“cariyÈti aÔÔha cariyÈyo 
iriyÈpathacariyÈ”ti1 vitthÈro. TÈhi cariyÈhi samannÈgato bhaveyyÈti attho. 
Atha vÈ yÈ imÈ “adhimuccanto saddhÈya carati, paggaÓhanto vÊriyena 
carati, upaÔÔhahanto satiyÈ carati, avikkhitto samÈdhinÈ carati, pajÈnanto 
paÒÒÈya carati, vijÈnanto viÒÒÈÓena carati, evaÑ paÔipannassa kusalÈ 
dhammÈ ÈyatantÊti2 ÈyatanacariyÈya carati, evaÑ paÔipanno 
visesamadhigacchatÊti visesacariyÈya caratÊ”ti3 evaÑ aparÈpi aÔÔha cariyÈ 
vuttÈ, tÈhipi samannÈgato bhaveyyÈti attho. KhaggavisÈÓakappoti ettha 
khaggavisÈÓaÑ nÈma khaggamigasi~gaÑ. Kappasaddassa atthaÑ vitthÈrato 
Ma~galasuttavaÓÓanÈyaÑ pakÈsayissÈma, idha panÈyaÑ “Satthukappena 
vata bho kira sÈvakena saddhiÑ mantayamÈnÈ”ti evamÈdÊsu4 viya paÔibhÈgo 
veditabbo. KhaggavisÈÓakappoti khaggavisÈÓasadisoti vuttaÑ hoti. A yaÑ 
tÈvetthapadato atthavaÓÓanÈ. 

 AdhippÈyÈnusandhito pana evaÑ veditabbÈ–yvÈyaÑ vuttappakÈro 
daÓÉo bh|tesu pavattiyamÈno ahito hoti, taÑ tesu appavattanena 
tappaÔipakkhabh|tÈya mettÈya parahit|pasaÑhÈrena ca sabbesu bh|tesu 
nidhÈya daÓÉaÑ, nihitadaÓÉattÈ eva ca yathÈ anihitadaÓÉÈsattÈ bh|tÈni 
daÓÉena vÈ satthena vÈ pÈÓinÈ vÈ leÉÉunÈ vÈ viheÔayanti, tathÈ aviheÔhayaÑ, 
aÒÒatarampi tesaÑ imaÑ mettÈkammaÔÔhÈnamÈgamma yadeva tattha 
devanÈgataÑ saÒÒÈsa~khÈraviÒÒÈÓagataÑ taÒca tadanusÈreneva tadaÒÒaÒca 
sa~khÈragataÑ vipassitvÈ imaÑ paccekabodhiÑ adhigatomhÊti ayaÑ tÈva 
adhippÈyo. 

 AyaÑ pana anusandhi–evaÑ vutte te amaccÈ ÈhaÑsu “idÈni bhante 
kuhiÑ gacchathÈ”ti. Tato tena “pubbapaccekasambuddhÈ kattha vasantÊ”ti 
ÈvajjetvÈ ÒatvÈ “GandhamÈdanapabbate”ti vutte punÈhaÑsu “amhe dÈni 
bhante pajahatha na icchathÈ”ti. Atha Paccekabuddho Èha “na 
puttamiccheyyÈ”ti sabbaÑ. TatrÈdhippÈho–ayaÑ idÈni atrajÈdÊsu  
______________________________________________________________
 1. Khu 9. 215, 400 piÔÔhesu. 2. Œyatananti (SÊ, SyÈ) 
 3. Khu 9. 216, 401 piÔÔhesu. 4. Ma 1. 205 piÔÔhe. 
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yaÑ kiÒci puttampi na iccheyyaÑ, kuto pana tumhÈdisaÑ sahÈyaÑ. TasmÈ 
tumhesupi yo mayÈ saddhiÑ gantuÑ mÈdiso vÈ hotuÑ icchati, so eko care 
khaggavisÈÓakappo. Atha vÈ tehi “amhe dÈni bhante pajahatha na 
icchathÈ”ti vutte so Paccekabuddho “na puttamiccheyya kuto sahÈyan”ti 
vatvÈ attano yathÈvuttenatthena ekacariyÈya guÓaÑ disvÈ pamudito 
pÊtisomanassajÈto imaÑ udÈnaÑ udÈnesi “eko care khaggavisÈÓakappo”ti. 
EvaÑ vatvÈ pekkhamÈnasseva mahÈjanassa ÈkÈse uppatitvÈ 
GandhamÈdanaÑ agamÈsi. 

 GandhamÈdano nÈma Himavati C|ÄakÈÄapabbataÑ MahÈkÈÄapabbataÑ 
NÈgapaliveÔhanaÑ CandagabbhaÑ S|riyagabbhaÑ SuvaÓÓapassaÑ 
Himavantapabbatanti satta pabbate atikkamma hoti. Tattha Nandam|lakaÑ 
nÈma pabbhÈraÑ PaccekabuddhÈnaÑ vasanokÈso, tisso ca guhÈyo 
SuvaÓÓaguhÈ MaÓiguhÈ RajataguhÈti. Tattha MaÓiguhÈdvÈre MaÒj|sako 
nÈma rukkho yojanaÑ ubbedhena, yojanaÑ vitthÈrena. So yattakÈni udake 
vÈ thale vÈ pupphÈni, sabbÈni tÈni pupphayati visesena 
PaccekabuddhÈgamanadivase. Tass|parito sabbaratanamÈÄo hoti. Tattha 
sammajjanakavÈto kacavaraÑ chaÉÉeti, samakaraÓavÈto sabbaratanamayaÑ 
vÈlikaÑ samaÑ karoti, siÒcanakavÈto Anotattadahato ÈnetvÈ udakaÑ 
siÒcati, sugandhakaraÓavÈto Himavantato sabbesaÑ gandharukkhÈnaÑ 
gandhe Èneti, ocinakavÈto pupphÈni ocinitvÈ pÈteti, santharakavÈto 
sabbattha santharati. SadÈ paÒÒattÈneva cettha ÈsanÈni honti, yesu 
PaccekabuddhuppÈdadivase uposathadivase ca sabbapaccekabuddhÈ 
sannipatitvÈ nisÊdanti. AyaÑ tattha pakati1. Abhisambuddhapaccekabuddho 
tattha gantvÈ paÒÒattÈsane nisÊdati. Tato sace tasmiÑ kÈle aÒÒepi 
PaccekabuddhÈ saÑvijjanti, tepi ta~khaÓaÑ sannipatitvÈ paÒÒattÈsanesu 
nisÊdanti. NisÊditvÈ ca kiÒcideva samÈpattiÑ samÈpajjitvÈ vuÔÔhahanti, tato 
saÑghatthero adhunÈgatapaccekabuddhaÑ sabbesaÑ anumodanatthÈya 
“kathamadhigatan”ti 11kammaÔÔhÈnaÑ pucchati, tadÈpi so tameva attano 
UdÈnabyÈkaraÓagÈthaÑ bhÈsati. Puna BhagavÈpi ÈyasmatÈ Œnandena puÔÔho 
tameva gÈthaÑ bhÈsati, Œnando ca sa~gÊtiyanti evamekekÈ gÈthÈ 
paccekasambodhi-abhisambuddhaÔÔhÈne, 
______________________________________________________________
 1. Atha sampati (SÊ) 
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MaÒj|sakamÈÄe, Œnandena pucchitakÈle, sa~gÊtiyanti catukkhattuÑ bhÈsitÈ 
hotÊti. 
 

PaÔhamagÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
 
 36. SaÑsaggajÈtassÈti kÈ uppatti? Ayampi paccekabodhisatto 
Kassapassa Bhagavato sÈsane vÊsati vassasahassÈni purimanayeneva 
samaÓadhammaÑ karonto kasiÓaparikammaÑ katvÈ paÔhamajjhÈnaÑ 
nibbattetvÈ nÈmar|paÑ vavatthapetvÈ lakkhaÓasammasanaÑ katvÈ 
ariyamaggaÑ anadhigamma brahmaloke nibbatti. So tato cuto 
BÈrÈÓasiraÒÒo aggamahesiyÈ kucchimhi uppajjitvÈ purimanayeneva 
vaÉÉhamÈno yato pabhuti “ayaÑ itthÊ ayaÑ puriso”ti visesaÑ aÒÒÈsi, 
tatupÈdÈya itthÊnaÑ hatthe na ramati, ucchÈdananhÈpanamaÓÉanÈdimattampi 
na sahati. TaÑ purisÈ eva posenti, thaÒÒapÈyanakÈle dhÈtiyo kaÒcukaÑ 
paÔimuÒcitvÈ purisavesena thaÒÒaÑ pÈyenti. So itthÊnaÑ gandhaÑ ghÈyitvÈ 
saddaÑ vÈ sutvÈ rodati, viÒÒ|taÑ pattopi itthiyo passituÑ na icchati, tena 
taÑ anitthigandhotveva saÒjÈniÑsu. 

 TasmiÑ soÄasavassuddesike jÈte rÈjÈ “kulavaÑsaÑ saÓÔhapessÈmÊ”ti 
nÈnÈkulehi tassa anurupÈ kaÒÒÈyo ÈnetvÈ aÒÒataraÑ amaccaÑ ÈÓÈpesi 
“kumÈraÑ ramÈpehÊ”ti. Amacco upÈyena taÑ ramÈpetukÈmo tassa avid|re 
sÈÓipÈkÈraÑ parikkhipÈpetvÈ nÈÔakÈni payojÈpesi. KumÈro 
gÊtavÈditasaddaÑ sutvÈ “kasseso saddo”ti Èha. Amacco “taveso deva 
nÈÔakitthÊnaÑ saddo, puÒÒavantÈnaÑ ÊdisÈni nÈÔakÈni honti, abhirama deva 
mahÈpuÒÒosi tvan”ti Èha. KumÈro amaccaÑ daÓÉena tÈÄÈpetvÈ 
nikkaÉÉhÈpesi. So raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ kumÈrassa mÈtarÈ saha gantvÈ 
kumÈraÑ khamÈpetvÈ1 puna amaccaÑ appesi2. KumÈro tehi 
atinippÊÄiyamÈno seÔÔhasuvaÓÓaÑ datvÈ suvaÓÓakÈre ÈÓÈpesi “sundaraÑ 
itthir|paÑ karothÈ”ti. Te Vissakamm|nÈ nimmitasadisaÑ 
sabbÈla~kÈravibh|sitaÑ itthir|paÑ katvÈ dassesuÑ. KumÈro disvÈ 
vimhayena sÊsaÑ cÈletvÈ mÈtÈpit|naÑ pesesi “yadi ÊdisiÑ itthiÑ labhissÈmi, 
gaÓhissÈmÊ”ti. 
______________________________________________________________
 1. KumÈraÑ ramÈpehÊti (SyÈ) 2. ŒÓÈpesi (SyÈ) 

 



 SuttanipÈtaÔÔhakathÈ 61  

mÈtÈpitaro “amhÈkaÑ putto mahÈpuÒÒo, avassaÑ tena saha katapuÒÒÈ kÈci 
dÈrikÈ loke uppannÈ bhavissatÊ”ti taÑ suvaÓÓar|paÑ rathaÑ ÈropetvÈ 
amaccÈnaÑ appesuÑ “gacchatha ÊdisiÑ dÈrikaÑ gavesathÈ”ti. Te gahetvÈ 
soÄasa mahÈjanapade vicarantÈ taÑ taÑ gÈmaÑ gantvÈ udakatitthÈdÊsu 
yattha yattha janasam|haÑ passanti, tattha tattha devataÑ viya 
suvaÓÓar|paÑ ÔhapetvÈ nÈnÈpupphavatthÈla~kÈrehi p|jaÑ katvÈ vitÈnaÑ 
bandhitvÈ ekamantaÑ tiÔÔhanti “yadi kenaci evar|pÈ diÔÔhapubbÈ bhavissati, 
so kathaÑ samuÔÔhÈpessatÊ”ti. EtenupÈyena aÒÒatra MaddaraÔÔhÈ sabbe 
janapade ÈhiÓÉitvÈ taÑ “KhuddakaraÔÔhan”ti avamaÒÒamÈnÈ tattha 
paÔhamaÑ agantvÈ nivattiÑsu. 

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

 AmaccÈ dÈrikaÑ gahetvÈ nagarÈ nikkhamitvÈ kumÈrassa pÈhesuÑ 
“laddhÈ suvaÓÓar|pasadisÊ dÈrikÈ”ti. KumÈro sutvÈva rÈgena abhibh|to 
paÔhamajjhanÈ parihÈyi. So d|taparamparaÑ pesesi “sÊghaÑ Ènetha sÊghaÑ 
ÈnethÈ”ti. Te sabbattha ekarattivÈseneva BÈrÈÓasiÑ patvÈ bahinagare ÔhitÈ 
raÒÒo pÈhesuÑ “ajja pavisitabbaÑ, no”ti. RÈjÈ “seÔÔhakulÈ ÈnÊtÈ dÈrikÈ, 
ma~galakiriyaÑ katvÈ mahÈsakkÈrena pavesessÈma, uyyÈnaÑ tÈva naÑ 
nethÈ”ti ÈÓÈpesi. Te tathÈ akaÑsu. SÈ accantasukhumÈlÈ yÈnugghÈtena 
ubbÈÄhÈ addhÈnaparissamena uppannavÈtarogÈ milÈtamÈlÈ 
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viya hutvÈ rattiÑyeva kÈlamakÈsi. AmaccÈ “sakkÈrÈ paribhaÔÔhamhÈ”ti 
parideviÑsu. RÈjÈ ca nÈgarÈ ca “kulavaÑso vinaÔÔho”ti parideviÑsu. Nagare 
mahÈkolÈhalaÑ ahosi, kumÈrassa sutamatteyeva mahÈsoko udapÈdi. Tato 
kumÈro sokassa m|laÑ khaÓitumÈraddho, so cintesi “ayaÑ soko nÈma na 
ajÈtassa hoti, jÈtassa pana hoti, tasmÈ jÈtiÑ paÔicca soko”ti. “JÈti pana kiÑ 
paÔiccÈ”ti. Tato “bhavaÑ paÔicca jÈtÊ”ti evaÑ pubbabhÈvanÈnubhÈvena 
yoniso manasikaronto anulomapaÔilomapaÔiccasamuppÈdaÑ disvÈ sa~khÈre 
sammasanto tattheva nisinno paccekabodhiÑ sacchÈkÈsi. TaÑ 
maggaphalasukhena sukhitaÑ santindriyaÑ santamÈnasaÑ nisinnaÑ disvÈ 
paÓipÈtaÑ katvÈ amaccÈ ÈhaÑsu “mÈ soci deva, mahanto jambudÊpo, aÒÒaÑ 
tato sundarataraÑ ÈnessÈmÈ”ti. So Èha “nÈhaÑ socako, nissoko 
Paccekabuddho ahan”ti. Ito paraÑ sabbaÑ purimagÈthÈsadisameva ÔhapetvÈ 
gÈthÈvaÓÓanaÑ. 

 GÈthÈvaÓÓanÈyaÑ pana saÑsaggajÈtassÈti jÈtasaÑsaggassa. Tattha 
dassanasavanakÈyasamullapanasambhogasaÑsaggavasena paÒcavidho 
saÑsaggo. Tattha aÒÒamaÒÒaÑ disvÈ cakkhuviÒÒÈÓavÊthivasena 
uppannarÈgo dassanasaÑsaggo nÈma. Tattha SÊhaÄadÊpe 
KÈÄadÊghavÈpÊgÈme1 piÓÉÈya carantaÑ 
kalyÈÓavihÈravÈsÊdÊghabhÈÓakadaharabhikkhuÑ disvÈ paÔibaddhacittÈ 
kenaci upÈyena taÑ alabhitvÈ kÈlakatÈ kuÔumbiyadhÊtÈ, tassÈ 
nivÈsanacoÄakhaÓÉaÑ disvÈ “evar|pavatthadhÈriniyÈ nÈma saddhiÑ 
saÑvÈsaÑ nÈlatthan”ti hadayaÑ phÈletvÈ kÈlakato so eva ca daharo 
nidassanaÑ. 

 Parehi pana kathiyamÈnaÑ r|pÈdisampattiÑ attanÈ vÈ 
hasitalapitagÊtasaddaÑsutvÈ sotaviÒÒÈÓavÊthivasena uppanno rÈgo 
savanasaÑsaggo nÈma. TatrÈpi GirigÈmavÈsÊkammÈradhÊtÈya paÒcahi 
kumÈrÊhi saddhiÑ padumassaraÑ gantvÈ nhatvÈ mÈlaÑ ÈropetvÈ 
uccÈsaddena gÈyantiyÈ ÈkÈsena gacchanto saddaÑ sutvÈ kÈmarÈgena visesÈ 
parihÈyitvÈ anayabyasanaÑ patto PaÒcaggaÄaleÓavÈsÊ Tissadaharo 
nidassanaÑ. 

 AÒÒamaÒÒaÑ a~gaparÈmasanena uppannarÈgo kÈyasaÑsaggo nÈma. 
DhammagÈyanadaharabhikkhu cettha nidassanaÑ. MahÈvihÈre kira 
daharabhikkhu dhammaÑ  
______________________________________________________________
 1. KÈladÊghagÈme (SÊ) 
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bhÈsati, tattha mahÈjane Ègate rÈjÈpi agamÈsi saddhiÑ antepurena. Tato 
rÈjadhÊtÈya tassa r|paÒca saddaÒca Ègamma balavarÈgo uppanno tassa ca 
daharassÈpi. TaÑ disvÈ rÈjÈ sallakkhetvÈ sÈÓipÈkÈrena parikkhipÈpesi, te 
aÒÒamaÒÒaÑ parÈmasitvÈ Èli~giÑsu. Puna sÈÓipÈkÈraÑ apanetvÈ passantÈ 
dvepi kÈlakateyeva addasaÑs|ti.  

 AÒÒamaÒÒaÑ Èlapanasamullapane uppanno rÈgo pana 
samullapanasaÑsaggo nÈma. BhikkhubhikkhunÊhi saddhiÑ paribhogakaraÓe 
uppannarÈgo sambhogasaÑsaggo nÈma. DvÊsupi cetesu pÈrÈjikappatto 
bhikkhu ca bhikkhunÊ ca nidassanaÑ. MaricivaÔÔinÈmamahÈvihÈramahe kira 
DuÔÔhagÈmaÓi AbhayamahÈrÈjÈ mahÈdÈnaÑ paÔiyÈdetvÈ ubhatosaÑghaÑ 
parivisati. Tattha uÓhayÈguyÈ dinnÈya saÑghanavakasÈmaÓerÊ 
anÈdhÈrakassa saÑghanavakasÈmaÓerassa dantavalayaÑ datvÈ samullÈpaÑ 
akÈsi, te ubhopi upasampajjitvÈ saÔÔhivassÈ hutvÈ paratÊraÑ gatÈ 
aÒÒamaÒÒaÑ samullÈpena pubbasaÒÒaÑ paÔilabhitvÈ tÈvadeva jÈtasinehÈ 
sikkhÈpadaÑ vÊtikkamitvÈ pÈrÈjikÈ ahesunti. 

 EvaÑ paÒcavidhe saÑsagge yena kenaci saÑsaggena jÈtasaÑsaggassa 
bhavati sneho, purimarÈgapaccayÈ balavarÈgo uppajjati. Tato snehanvayaÑ 
dukkhamidaÑ pahoti, tameva snehaÑ anugacchantaÑ 
sandiÔÔhikasamparÈyikasokaparidevÈdinÈnappakÈrakaÑ dukkhamidaÑ 
pahoti nibbattati bhavati jÈyati. Apare pana “ÈrammaÓe cittassa vossaggo 
saÑsaggo”ti bhaÓanti. Tato sneho, snehÈ dukkhamidanti. 

 EvamatthappabhedaÑ imaÑ aÉÉhagÈthaÑ vatvÈ so Paccekabuddho Èha 
“svÈhaÑ yamidaÑ snehanvayaÑ sokÈdidukkhaÑ pahoti, tassa dukkhassa 
m|laÑ khananto paccekasambodhimadhigato”ti. EvaÑ vutte te amaccÈ 
ÈhaÑsu “amhehi dÈni bhante kiÑ kÈtabban”ti. Tato so ÈhaÑ “tumhe vÈ aÒÒe 
vÈ yo imamhÈ dukkhÈ muccitukÈmo, so sabbopi ÈdÊnavaÑ snehajaÑ 
pekkhamÈno, eko care khaggavisÈÓakappo”ti. Ettha ca yaÑ “snehanvayaÑ 
dukkhamidaÑ pahotÊ”ti vuttaÑ, tadeva sandhÈya “ÈdÊnavaÑ snehajaÑ 
pekkhamÈno”ti idaÑ vuttanti veditabbaÑ. Atha vÈ yathÈvuttena saÑsaggena 
saÑsaggajÈtassa bhavati sneho, snehanvayaÑ dukkhamidaÑ pahoti, etaÑ 
yathÈbh|taÑ ÈdÊnavaÑ snehajaÑ pekkhamÈno ahaÑ adhigatoti evaÑ 
abhisambandhitvÈ catutthapÈdo pubbe 
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vuttanayeneva udÈnavasena vuttoti veditabbo. Tato paraÑ sabbaÑ 
purimagÈthÈya vuttasadisamevÈti. 

SaÑsaggagÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
 
 37. Mitte suhajjeti kÈ uppatti? AyaÑ paccekabodhisatto purimagÈthÈya 
vuttanayeneva uppajjitvÈ BÈrÈÓasiyaÑ rajjaÑ kÈrento paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
nibbattetvÈ “kiÑ samaÓadhammo varo, rajjaÑ varan”ti vÊmaÑsitvÈ 
catunnaÑ amaccÈnaÑ hatthe rajjaÑ niyyÈtetvÈ samaÓadhammaÑ karoti. 
AmaccÈ “dhammena samena karothÈ”ti vuttÈpi laÒjaÑ gahetvÈ adhammena 
karonti, te laÒjaÑ gahetvÈ sÈmike parÈjentÈ ekadÈ aÒÒataraÑ rÈjavallabhaÑ 
parÈjesuÑ. So raÒÒo bhattahÈrakena saddhiÑ pavisitvÈ sabbaÑ Èrocesi. RÈjÈ 
dutiyadivase sayaÑ vinicchayaÔÔhÈnaÑ agamÈsi. tato mahÈjanakÈyÈ “amaccÈ 
sÈmike asÈmike karontÊ”ti mahÈsaddaÑ karontÈ mahÈyuddhaÑ viya 
akaÑsu. Atha rÈjÈ vinicchayaÔÔhÈnÈ vuÔÔhÈyapÈsÈdaÑ abhiruhitvÈ 
samÈpattiÑ appetuÑ nisinno tena saddena vikkhittacitto na sakkoti appetuÑ. 
So “kiÑ me rajjena, samaÓadhammo varo”ti rajjasukhaÑ pahÈya puna 
samÈpattiÑ nibbattetvÈ pubbe vuttanayeneva vipassanto paccekasambodhiÑ 
sacchÈkÈsi. KammaÔÔhÈnaÒca pucchito imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

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

 Tattha mettÈyanavasena mittÈ. SuhadayabhÈvena suhajjÈ. Keci hi 
ekantahitakÈmatÈya mittÈva honti, na suhajjÈ. Keci 
gamanÈgamanaÔÔhÈnanisajjÈ samullÈpÈdÊsu hadayasukhajananena suhajjÈva 
honti, na mittÈ. Keci tadubhayavasena suhajjÈ ceva mittÈ ca. Te duvidhÈ 
honti agÈriyÈ anagÈriyÈ ca. Tattha agÈriyÈ tividhÈ honti upakÈro 
samÈnasukhadukkho anukampakoti. AnagÈriyÈ visesena atthakkhÈyino eva. 
Te cat|hi a~gehi samannÈgatÈ honti. YathÈha– 
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“Cat|hi kho gahapatiputta ÔhÈnehi upakÈro mitto suhado 
veditabbo,pamattaÑ rakkhati, pamattassa sÈpateyyaÑ rakkhati, bhÊtassa 
saraÓaÑ hoti, uppannesu kiccakaraÓÊyesu taddiguÓaÑ bhogaÑ 
anuppadeti”1. 

 TathÈ– 

“Cat|hi kho gahapatiputta ÔhÈnehi samÈnasukhadukkho mitto 
suhado veditabbo, guyhamassa Ècikkhati, guyhamassa parig|hati, 
ÈpadÈsu na vijahati, jÊvitampissa atthÈya pariccattaÑ hoti”1. 

 TathÈ– 

“Cat|hi kho gahapatiputta ÔhÈnehi anukampako mitto suhado 
veditabbo, abhavenassa na nandati, bhavenassa nandati, avaÓÓaÑ 
bhaÓamÈnaÑ nivÈreti, vaÓÓaÑ bhaÓamÈnaÑ pasaÑsati”2. 

 TathÈ– 

“Cat|hi kho gahapatiputta ÔhÈnehi atthakkhÈyÊ mitto suhado 
veditabbo, pÈpÈ nivÈreti, kalyÈÓe niveseti, assutaÑ sÈveti, saggassa 
maggaÑ ÈcikkhatÊ”ti2. 

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

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

MittasuhajjagÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
 

 38. VaÑso visÈloti kÈ uppatti? Pubbe kira Kassapassa Bhagavato 
sÈsane tayo paccekabodhisattÈ pabbajitvÈ vÊsati vassasahassÈni 
gatapaccÈgatavattaÑ p|retvÈ devaloke uppannÈ. Tato cavitvÈ tesaÑ jeÔÔhako 
BÈrÈÓasirÈjakule nibbatto, itare paccantarÈjakulesu. Te ubhopi 
kammaÔÔhÈnaÑ uggaÓhitvÈ rajjaÑ pahÈya pabbajitvÈ anukkamena 
PaccekabuddhÈ hutvÈ Nandam|lakapabbhÈre vasantÈ ekadivasaÑ 
samÈpattito vuÔÔhÈya “mayaÑ kiÑ kammaÑ katvÈ imaÑ lokuttarasukhaÑ 
anuppattÈ”ti ÈvajjetvÈ paccavekkhamÈnÈ KassapabuddhakÈle attano cariyaÑ 
addasaÑsu. tato “tatiyo kuhin”ti ÈvajjentÈ BÈrÈÓasiyaÑ rajjaÑ kÈrentaÑ 
disvÈ tassa guÓe saritvÈ “so pakatiyÈva appicchatÈdiguÓasamannÈgato ahosi, 
amhÈkaÒÒeva ovÈdako vattÈ vacanakkhamo pÈpagarahÊ, handa naÑ 
ÈrammaÓaÑ dassetvÈ mocessÈmÈ”ti okÈsaÑ gavesantÈ taÑ ekadivasaÑ 
sabbÈla~kÈravibh|sitaÑ uyyÈnaÑ gacchantaÑ disvÈ ÈkÈsenÈgantvÈ 
uyyÈnadvÈre veÄugumbam|le aÔÔhaÑsu. MahÈjano atitto1 rÈjadassanena 
rÈjÈnaÑ oloketi. Tato rÈjÈ “atthi nu kho koci mama dassane abyÈvaÔo”ti 
olokento Paccekabuddhe addakkhi, saha dassaneneva cassa tesu sineho 
uppajji. 

 So hatthikkhandhÈ oruyha santena upacÈrena te upasa~kamitvÈ “bhante 
kiÑ nÈma tumhe”ti pucchi. Te ÈhaÑsu “mayaÑ mahÈrÈja asajjamÈnÈ 
nÈmÈ”ti. Bhante asajjamÈnÈti etassa ko atthoti. Alagganattho mahÈrÈjÈti. 
Tato taÑ veÄugumbaÑ dassentÈ ÈhaÑsu “seyyathÈpi mahÈrÈja imaÑ 
veÄugumbaÑ sabbaso m|lakhandhasÈkhÈnusÈkhÈhi2 saÑsibbitvÈ ÔhitaÑ 
asihattho puriso m|le chetvÈ ÈviÒchanto na sakkuÓeyya 
______________________________________________________________
 1. Attano (SyÈ, Ka) 2. M|lakhandhasÈkhÈnusÈkhaÑ (SÊ), m|lakkhandhasÈkhÈ (SyÈ) 
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uddharituÑ, evameva tvaÑ anto ca bahi ca jaÔÈya jaÔito Èsattavisatto tattha 
laggo. SeyyathÈpi vÈ panassa vemajjhagatopi1 ayaÑ vaÑsakaÄÊro 
asaÒjÈtasÈkhattÈ kenaci alaggo Ôhito, sakkÈ ca pana agge vÈ m|le vÈ chetvÈ 
uddharituÑ, evameva mayaÑ katthaci asajjamÈnÈ sabbadisÈ gacchÈmÈ”ti 
tÈvadeva catutthajjhÈnaÑ samÈpajjitvÈ passato eva raÒÒo ÈkÈsena 
Nandam|lakapabbhÈraÑ agamaÑsu. Tato rÈjÈcintesi “kadÈ nu kho ahampi 
evaÑ asajjamÈno bhaveyyan”ti tattheva nisÊditvÈ vipassanto paccekabodhiÑ 
sacchÈkÈsi. Purimanayeneva kammaÔÔhÈnaÑ pucchito imaÑ gÈthaÑ 
abhÈsi– 

    “VaÑso visÈlova yathÈ visatto, 
    Puttesu dÈresu ca yÈ apekkhÈ. 
    VaÑsakkaÄÊrova asajjamÈno, 
    Eko care khaggavisÈÓakappo”ti. 

 Tattha VaÑsoti veÄu. VisÈloti vitthiÓÓo. CakÈro avadhÈraÓattho, 
evakÈro vÈ ayaÑ, sandhivasenettha ekÈro naÔÔho2. Tassa parapadena 
sambandho, taÑ pacchÈ yojessÈma. YathÈti paÔibhÈge. Visattoti laggo jaÔito 
saÑsibbito. Puttesu dÈresu cÈti puttadhÊtubhariyÈsu. YÈ apekkhÈti yÈ taÓhÈ 
yo sneho. VaÑsakkaÄÊrova asajjamÈnoti vaÑsakaÄÊro viya alaggamÈno. KiÑ 
vuttaÑ hoti? YathÈ vaÑso visÈlo visatto eva hoti, puttesu dÈresu ca yÈ 
apekkhÈ, sÈpi evaÑ tÈni vatth|ni saÑsibbitvÈ ÔhitattÈ visattÈ eva. SvÈhaÑ 
tÈva apekkhÈya apekkhavÈ visÈlo vaÑso viya visattoti evaÑ apekkhÈya 
ÈdÊnavaÑ disvÈ taÑ apekkhaÑ maggaÒÈÓena chindanto ayaÑ vaÑsakaÄÊrova 
r|pÈdÊsu vÈ lÈbhÈdÊsu vÈ kÈmabhavÈdÊsu vÈ diÔÔhÈdÊsu vÈ 
taÓhÈmÈnadiÔÔhivasena asajjamÈno paccekabodhiÑ adhigatoti. SesaÑ 
purimanayeneva veditabbanti. 
 

VaÑsakaÄÊragÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
______________________________________________________________
 1. VÈ panassa vemajjhe jÈtopi (SÊ), tassa majjhagatopi (SyÈ) 
 2. EvakÈro daÔÔhabbo (SyÈ), vakÈro daÔÔhabbo (Ka) 
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 39. Migo araÒÒamhÊti kÈ uppatti? Eko kira bhikkhu Kassapassa 
Bhagavato sÈsane yogÈvacaro kÈlaÑ katvÈ BÈrÈÓasiyaÑ seÔÔhikule uppanno 
aÉÉhe mahaddhane mahÈbhoge, so subhago ahosi, tato paradÈriko hutvÈ 
tattha kÈlakato niraye nibbatto tattha paccitvÈ vipÈkÈvasesena 
seÔÔhibhariyÈya kucchimhi itthipaÔisandhiÑ aggahesi. Nirayato ÈgatÈnaÑ 
gattÈni uÓhÈni honti, tena seÔÔhibhariyÈ ÉayhamÈnena udarena kicchena 
kasirena taÑ gabbhaÑ dhÈretvÈ kÈlena dÈrikaÑ vijÈyi. SÈ jÈtadivasato 
pabhuti mÈtÈpit|naÑ sesabandhuparijanÈnaÒca dessÈ ahosi. VayappattÈ ca 
yamhi kule dinnÈ, tatthÈpi sÈmikasassusasurÈnaÑ dessÈva ahosi appiyÈ 
amanÈpÈ. Atha nakkhatte Ghosite seÔÔhiputto tÈya saddhiÑ kÊÄituÑ 
anicchanto vesiÑ ÈnetvÈ kÊÄati, sÈ taÑ dÈsÊnaÑ santikÈ sutvÈ seÔÔhiputtaÑ 
upasa~kamitvÈ nÈnappakÈrehi anunayitvÈ1 Èha “ayyaputta itthÊ nÈma sacepi 
dasannaÑ rÈj|naÑ kaniÔÔhÈ hoti cakkavattino vÈ dhÊtÈ, tathÈpi sÈmikassa 
pesanakarÈ hoti, sÈmike anÈlapante s|le ÈropitÈ viya dukkhaÑ 
paÔisaÑvedeti. Sace ahaÑ anuggahÈrahÈ, anuggahetabbÈ. No ce, 
vissajjetabbÈ, attano ÒÈtikulaÑ gamissÈmÊ”ti. SeÔÔhiputto “hotu bhadde, mÈ 
soci, kÊÄanasajjÈ hohi, nakkhattaÑ kÊÄissÈmÈ”ti Èha. SeÔÔhidhÊtÈ tÈvatakenapi 
sallÈpamattena ussÈhajÈtÈ “sve nakkhattaÑ kÊÄissÈmÊ”ti bahuÑ 
khajjabhojjaÑ paÔiyÈdeti. SeÔÔhiputto dutiyadivase anÈrocetvÈva 
kÊÄanaÔÔhÈnaÑ gato. SÈ “idÈni pesessati, idÈni pesessatÊ”ti maggaÑ olokentÊ 
nisinnÈ uss|raÑ disvÈ manusse pesesi, te paccÈgantvÈ “seÔÔhiputto gato”ti 
ÈrocesuÑ. SÈ sabbaÑ taÑ paÔiyÈditaÑ ÈdÈya yÈnaÑ abhiruhitvÈ uyyÈnaÑ 
gantuÑ ÈraddhÈ. 

 Atha Nandam|lakapabbhÈre paccekasambuddho sattame divase nirodhÈ 
vuÔÔhÈya Anotatte mukhaÑ dhovitvÈ nÈgalatÈdantapoÓaÑ khÈditvÈ “kattha 
ajja bhikkhaÑ carissÈmÊ”ti Èvajjento taÑ seÔÔhidhÊtaraÑ disvÈ “imissÈ mayi 
sakkÈraÑ karitvÈ taÑ kammaÑ parikkhayaÑ gamissatÊ”ti ÒatvÈ  
______________________________________________________________
 1. ŒnayitvÈ (Ka) 
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pabbhÈrasamÊpe saÔÔhiyojanaÑ manosilÈtalaÑ, tattha ÔhatvÈ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya abhiÒÒÈpÈdakajjhÈnaÑ samÈpajjitvÈ ÈkÈsenÈgantvÈ tassÈ 
paÔipathe oruyha BÈrÈÓasÊbhimukho agamÈsi. TaÑ disvÈ dÈsiyo 
seÔÔhidhÊtÈya ÈrocesuÑ, sÈ yÈnÈ oruyha sakkaccaÑ vanditvÈ pattaÑ gahetvÈ 
sabbarasasampannena khÈdanÊyabhojanÊyena p|retvÈ padumapupphena 
paÔicchÈdetvÈ heÔÔhÈpi padumapupphaÑ katvÈ pupphakalÈpaÑ hatthena 
gahetvÈ PaccekabuddhaÑ upasa~kamitvÈ tassa hatthe pattaÑ datvÈ vanditvÈ 
pupphakalÈpahatthÈ patthesi “bhante yathÈ idaÑ pupphaÑ, evÈhaÑ yattha 
yattha uppajjÈmi, tattha tattha mahÈjanassa piyÈ bhaveyyaÑ manÈpÈ”ti. 
EvaÑ patthetvÈ dutiyaÑ patthesi “bhante dukkho gabbhavÈso, taÑ 
anupagamma padumapupphe eva paÔisandhi bhaveyyÈ”ti. Tatiyampi patthesi 
“bhante jigucchanÊyo mÈtugÈmo, cakkavattidhÊtÈpi paravasaÑ gacchati, 
tasmÈ ahaÑ itthibhÈvaÑ anupagamma puriso bhaveyyan”ti. Catutthampi 
patthesi “bhante imaÑ saÑsÈradukkhaÑ atikkamma pariyosÈne tumhehi 
pattaÑ amataÑ pÈpuÓeyyan”ti. 

 EvaÑ caturo paÓidhayo katvÈ taÑ padumapupphakalÈpaÑ p|jetvÈ 
Paccekabuddhassa paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ “pupphasadiso eva me gandho 
ceva vaÓÓo ca hot|”ti imaÑ paÒcamaÑ paÓidhiÑ akÈsi. Tato 
Paccekabuddho pattaÑ pupphakalÈpaÒca gahetvÈ ÈkÈse ÔhatvÈ– 

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

imÈya gÈthÈya seÔÔhidhÊtÈya anumodanaÑ katvÈ “seÔÔhidhÊtÈ maÑ 
gacchantaÑ passat|”ti adhiÔÔhahitvÈ Nandam|lakapabbhÈraÑ agamÈsi. 
SeÔÔhidhÊtÈya taÑ disvÈ mahatÊ pÊti uppannÈ, bhavantare kataÑ 
akusalakammaÑ anokÈsatÈya parikkhÊÓaÑ, 
ciÒcambiladhotatambabhÈjanamiva suddhÈ jÈtÈ. TÈvadeva cassÈ patikule 
ÒÈtikule ca sabbo jano tuÔÔho “kiÑ karomÈ”ti piyavacanÈni paÓÓÈkÈrÈni ca 
pesesi. SeÔÔhiputto manusse pesesi “sÊghaÑ sÊghaÑ Ènetha seÔÔhidhÊtaraÑ, 
ahaÑ vissaritvÈ uyyÈnaÑ Ègato”ti. tato pabhuti ca naÑ ure vilittacandanaÑ 
viya ÈmuttamuttÈhÈraÑ viya pupphÈmÈlaÑ viya ca piyÈyanto parihari. 
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 SÈ tattha yÈvatÈyukaÑ issariyabhogasukhaÑ anubhavitvÈ kÈlaÑ katvÈ 
purisabhÈvena devaloke padumapupphe uppajji. So devaputto gacchantopi 
padumapupphagabbheyeva gacchati, tiÔÔhantopi, nisÊdantopi, sayantopi 
padumagabbheyeva sayati. MahÈpadumadevaputtoti cassa nÈmaÑ akaÑsu. 
EvaÑ so tena iddhÈnubhÈvena anulomapaÔilomaÑ chadevaloke eva 
saÑsarati. 

 Tena ca samayena BÈrÈÓasiraÒÒo vÊsati itthisahassÈni honti, rÈjÈ 
ekissÈpi kucchiyaÑ puttaÑ na labhati. AmaccÈ rÈjÈnaÑ viÒÒÈpesuÑ “deva 
kulavaÑsÈnupÈlako putto icchitabbo, atraje avijjamÈne khetrajopi 
kulavaÑsadharo hotÊ”ti. RÈjÈ “ÔhapetvÈ mahesiÑ avasesÈ nÈÔakitthiyo 
sattÈhaÑ dhammanÈÔakaÑ karothÈ”ti yathÈkÈmaÑ bahi carÈpesi, tathÈpi 
puttaÑ nÈlattha. Puna amaccÈ ÈhaÑsu “mahÈrÈja mahesÊ nÈma puÒÒena ca 
paÒÒÈya ca sabbitthÊnaÑ aggÈ, appeva nÈma devo mahesiyÈpi kucchismiÑ 
puttaÑ labheyyÈ”ti. RÈjÈ mahesiyÈ etamatthaÑ Èrocesi. SÈ Èha “mahÈrÈja yÈ 
itthÊ saccavÈdinÊ sÊlavatÊ, sÈ puttaÑ labheyya, hirottapparahitÈya kuto 
putto”ti pÈsÈdaÑ abhiruhitvÈ paÒca sÊlÈni samÈdiyitvÈ punappunaÑ 
anumajjati, sÊlavatiyÈ rÈjadhÊtÈya paÒca sÊlÈni anumajjantiyÈ 
puttapatthanÈcitte uppannamatte Sakkassa ÈsanaÑ santappi. 

 Atha Sakko ÈsanatÈpakÈraÓaÑ Èvajjento etamatthaÑ viditvÈ “sÊlavatiyÈ 
rÈjadhÊtÈya puttavaraÑ demÊ”ti ÈkÈsenÈgantvÈ deviyÈ sammukhe ÔhatvÈ 
“kiÑ patthesi devÊ”ti pucchi. PuttaÑ mahÈrÈjÈti. “Dammi te devi puttaÑ, 
mÈ cintayÊ”ti vatvÈ devalokaÑ gantvÈ “atthi nu kho ettha khÊÓÈyuko”ti 
Èvajjento “ayaÑ MahÈpadumo uparidevaloke uppajjituÑ ito cavatÊ”ti ÒatvÈ 
tassa vimÈnaÑ gantvÈ “tÈta MahÈpaduma manussalokaÑ gacchÈhÊ”ti yÈci. 
So Èha “mahÈrÈja mÈ evaÑ bhaÓi, jeguccho manussaloko”ti. TÈta tvaÑ 
manussaloke puÒÒaÑ katvÈ idh|papanno, tattheva ÔhatvÈ pÈramiyo 
p|retabbÈ, gaccha tÈtÈti. Dukkho mahÈrÈja gabbhavÈso, na sakkomi tattha 
vasitunti. “KiÑ te tÈta gabbhavÈsena, tathÈ hi tvaÑ kammamakÈsi, 
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yathÈ padumagabbheyeva nibbattissasi, gaccha tÈtÈ”ti punappunaÑ 
vuccamÈno adhivÈsesi. 

 Tato MahÈpadumo devalokÈ cavitvÈ BÈrÈÓasiraÒÒo uyyÈne 
SilÈpaÔÔapokkharaÓiyaÑ padumagabbhe nibbatto. TaÒca rattiÑ mahesÊ 
pacc|sasamaye supinantena vÊsati-itthisahassaparivutÈ uyyÈnaÑ gantvÈ 
SilÈpaÔÔapokkharaÓiyaÑ padumassare puttaÑ laddhÈ viya ahosi. SÈ 
pabhÈtÈya rattiyÈ sÊlÈni rakkhamÈnÈ tatheva tattha gantvÈ ekaÑ 
padumapupphaÑ addasa, taÑ neva tÊre hoti na gambhÊre. Saha dassaneneva 
cassÈ tattha puttasineho uppajji. SÈ sÈmaÑyeva pavisitvÈ taÑ pupphaÑ 
aggahesi, pupphe gahitamatteyeva pattÈni vikasiÑsu. Tattha taÔÔake1 
ÈsittasuvaÓÓapaÔimaÑ viya dÈrakaÑ addasa, disvÈva “putto me laddho”ti 
saddaÑ nicchÈresi. MahÈjano sÈdhukÈrasahassÈni muÒci. RaÒÒo ca pesesi. 
RÈjÈ sutvÈ “kattha laddho”ti pucchitvÈ laddhokÈsaÒca sutvÈ “uyyÈnaÒca 
pokkharaÓiyaÑ padumaÒca amhÈkaÒÒeva khettaÑ, tasmÈ amhÈkaÑ khette 
jÈtattÈ Khetrajo nÈmÈyaÑ putto”ti vatvÈ nagaraÑ pavesetvÈ vÊsatisahassa-
itthiyo dhÈtikiccaÑ kÈrÈpesi. YÈ yÈ kumÈrassa ruciÑ ÒatvÈ patthitapatthitaÑ 
khÈdanÊyaÑ khÈdÈpeti, sÈ sÈ sahassaÑ labhati. SakalabÈrÈÓasÊ calitÈ, sabbo 
jano kumÈrassa paÓÓakÈrasahassÈni pesesi. KumÈro taÑ taÑ atinetvÈ “imaÑ 
khÈda, imaÑ bhuÒjÈ”ti vuccamÈno bhojanena ubbÈÄho ukkaÓÔhito hutvÈ 
gopuradvÈraÑ gantvÈ lÈkhÈguÄakena kÊÄati. 

 TadÈ aÒÒataro Paccekabuddho BÈrÈÓasiÑ nissÈya Isipatane vasati, so 
kÈlasseva vuÔÔhÈya senÈsanavattasarÊraparikammamanasikÈrÈdÊni 
sabbakiccÈni katvÈ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito “ajja kattha bhikkhaÑ gahessÈmÊ”ti 
Èvajjento kumÈrassa sampattiÑ disvÈ “esa pubbe kiÑ kammaÑ karÊ”ti 
vÊmaÑsanto “mÈdisassa piÓÉapÈtaÑ datvÈ catasso patthanÈ patthesi, tattha 
tisso siddhÈ, ekÈ tÈva na sijjhati, tassa upÈyena ÈrammaÓaÑ dassemÊ”ti 
bhikkhÈcariyavasena kumÈrassa santikaÑ agamÈsi. KumÈro taÑ disvÈ 
“samaÓa mÈ idha Ègacchi, ime hi tampi ‘idaÑ khÈda, idaÑ bhuÒjÈ’ti 
vadeyyun”ti Èha. So ekavacaneneva tato 
______________________________________________________________
 1. Pattake (SyÈ) 
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nivattitvÈ attano senÈsanaÑ pÈvisi. KumÈro parijanaÑ Èha “ayaÑ samaÓo 
mayÈ vuttamattova nivatto, kuddho nu kho mamÈ”ti. Tato tehi “pabbajitÈ 
nÈma deva na kodhaparÈyaÓÈ honti, parena pasannamanena yaÑ dinnaÑ 
hoti, tena yÈpentÊ”ti vuccamÈnopi “kuddho eva mamÈyaÑ samaÓo, 
khamÈpessÈmi nan”ti mÈtÈpit|naÑ ÈrocetvÈ hatthiÑ abhiruhitvÈ mahatÈ 
rÈjÈnubhÈvena IsipatanaÑ gantvÈ migay|thaÑ disvÈ pucchi “kiÑ nÈma 
ete”ti. Ete sÈmi migÈ nÈmÈti. EtesaÑ1 “imaÑ khÈdatha, imaÑ bhuÒjatha, 
imaÑ sÈyathÈ”ti vatvÈ paÔijaggantÈ atthÊti. Natthi sÈmi, yattha tiÓodakaÑ 
sulabhaÑ, tattha vasantÊti. 

 KumÈro “yathÈ ime arakkhiyamÈnÈva yattha icchanti, tattha vasanti, 
kadÈ nu kho ahampi evaÑ vaseyyan”ti etamÈrammaÓaÑ aggahesi. 
Paccekabuddhopi tassa ÈgamanaÑ ÒatvÈ senÈsanamaggaÒca ca~kamaÒca 
sammajjitvÈ maÔÔhaÑ katvÈ ekadvikkhattuÑ ca~kamitvÈ padanikkhepaÑ 
dassetvÈ divÈvihÈrokÈsaÒca paÓÓasÈlaÒca sammajjitvÈ maÔÔhaÑ katvÈ 
pavisanapadanikkhepaÑ dassetvÈ nikkhamanapadanikkhepaÑ adassetvÈ 
aÒÒatra agamÈsi. KumÈro tattha gantvÈ taÑ padesaÑ sammajjitvÈ maÔÔhaÑ 
kataÑ disvÈ “vasati maÒÒe ettha so Paccekabuddho”ti parijanena bhÈsitaÑ 
sutvÈ Èha “pÈtopi so samaÓo kuddho, idÈni hatthi-assÈdÊhi attano okÈsaÑ 
akkantaÑ disvÈ suÔÔhutaraÑ kujjheyya, idheva tumhe tiÔÔhathÈ”ti 
hatthikkhandhÈ oruyha ekakova senÈsanaÑ paviÔÔho vattasÊsena 
susammaÔÔhokÈse padanikkhepaÑ disvÈ “ayaÑ samaÓo ettha ca~kamanto na 
vaÓijjÈdikammaÑ cintesi, addhÈ attano hitameva cintesi maÒÒe”ti2 
pasannamÈnaso ca~kamaÑ ÈruhitvÈ d|rÊkataputhuvitakko gantvÈ 
pÈsÈÓaphalake nisÊditvÈ saÒjÈta-ekaggo hutvÈ paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ 
vipassanto paccekabodhiÒÈÓaÑ adhigantvÈ purimanayeneva purohitena 
kammaÔÔhÈne pucchite gaganatale nisinno imaÑ gÈthamÈha2– 
______________________________________________________________
 1. Ete (SÊ, SyÈ) 
 2-2. VÊmaÑsanto divÈvihÈraÔÔhÈnaÑ agamÈsi, tatrÈpi padanikkhepaÑ disvÈ tatheva  
 cintetvÈ puna pÈde pÈdaÑ nikkhipanto dvÈraÑ vivaritvÈ antopaÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ  
 PaccekabuddhaÑ apassanto ito cito ca olokayamÈno tassÈsanasilÈpaÔÔaÑ addasa, 

tampi disvÈ “nÈyaÑ samaÓo idha nisinno vaÓijjÈdikammaÑ cintesi, addhÈ attano 
hitaÑ samaÓadhammameva cintesÊ”ti tattheva 
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    “Migo araÒÒamhi yathÈ abaddho, 
    YenicchakaÑ gacchati gocarÈya. 
    ViÒÒ| naro seritaÑ pekkhamÈno, 
    Eko care khaggavisÈÓakappo”ti. 

 Tattha migoti dve migÈ eÓÊmigo1 pasadamigo cÈti. Apica sabbesaÑ 
ÈraÒÒikÈnaÑ catuppadÈnametaÑ adhivacanaÑ. Idha pana pasadamigo 
adhippeto. AraÒÒamhÊti gÈmaÒca gÈm|pacÈraÒca ÔhapetvÈ avasesaÑ 
araÒÒaÑ, idha pana uyyÈnamadhippetaÑ, tasmÈ uyyÈnamhÊti vuttaÑ hoti. 
YathÈti paÔibhÈge. Abaddhoti rajjubandhanÈdÊhi abaddho, etena 
vissatthacariyaÑ dÊpeti. YenicchakaÑ gacchati gocarÈyÈti yena yena 
disÈbhÈgena gantumicchati, tena tena disÈbhÈgena gocarÈya gacchati. 
Vuttampi cetaÑ BhagavatÈ– 

“SeyyathÈpi bhikkhave ÈraÒÒako migo araÒÒe pavane caramÈno 
vissattho gacchati, vissattho tiÔÔhati, vissattho nisÊdati, vissattho seyyaÑ 
kappeti. TaÑ kissa hetu, anÈpÈthagato bhikkhave luddassa, evameva 
kho bhikkhave bhikkhu vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakÈsi 
mÈraÑ2 apadaÑ, vadhitvÈ mÈracakkhuÑ adassanaÑ gato pÈpimato”ti3 
vitthÈro. 

______________________________________________________________ 

nisÊditvÈ yoniso manasikaronto yathÈkkamena samathaÑ vipassanaÒca parip|retvÈ 
paccekabodhiÑ sacchÈkÈsi. So lokuttarasukhaÑ anubhavanto tato na nikkhamati, amaccÈ 
“raÒÒo ÈÓÈ nÈma garukÈ, mama puttaÑ gahetvÈ ciraÑ araÒÒe papaÒcitthÈti daÓÉampi no 
paÓeyya, kumÈraÑ gahetvÈ gacchÈmÈ”ti paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ PaccekabuddhaÑ adisvÈ 
kumÈraÑ tathÈ nisinnaÑ disvÈ “ayaÑ PaccekabuddhaÑ apassanto cintÈya nisinno”ti 
mantvÈ ÈhaÑsu “deva Paccekabuddho idheva vasati, na kuhiÒci gato, svepi naÑ ÈgantvÈ 
khamÈpessÈma, na diÔÔho Paccekabuddhoti mÈ cintayi, ehi gacchÈmÈ”ti. KumÈro “nÈhaÑ 
cintemi, acintakomhi jÈto”ti Èha. KiÑ kataÑ sÈmÊti. Paccekabuddho jÈtomhÊti 
purimanayeneva kammaÔÔhÈnaÑ pucchito imaÑ gÈthaÑ abhÈsi “migo araÒÒamhÊ”ti. (SÊ) 

 1. TiÓamigo (SÊ, SyÈ) 2. MÈrassa (Ka) 3. Ma 1. 231; Khu 8. 243 piÔÔhesu. 
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 ViÒÒ| naroti paÓÉitapuriso. Seritanti sacchandavuttitaÑ aparÈyattataÑ. 
1PekkhamÈnoti paÒÒÈcakkhunÈ olokayamÈno. Atha vÈ dhammaseritaÑ 
puggalaseritaÒca. LokuttaradhammÈ hi kilesavasaÑ agamanato serino tehi 
samannÈgatÈ puggalÈ ca, tesaÑ bhÈvaniddeso seritÈ. TaÑ pekkhamÈnoti. 
KiÑ vuttaÑ hoti? “YathÈ migo araÒÒamhi abaddho yenicchakaÑ gacchati 
gocarÈya, kadÈ nu kho ahampi evaÑ gaccheyyan”ti iti me tumhehi ito cito 
ca parivÈretvÈ Ôhitehi baddhassa yenicchakaÑ gantuÑ alabhantassa tasmiÑ 
yenicchakagamanÈbhÈvena yenicchakagamane cÈnisaÑsaÑ disvÈ 
anukkamena samathavipassanÈ pÈrip|riÑ agamaÑsu. Tato paccekabodhiÑ 
adhigatomhi. TasmÈ aÒÒopi viÒÒ| paÓÉito naro seritaÑ pekkhamÈno eko 
care khaggavisÈÓakappoti. SesaÑ vuttanayeneva veditabbanti1. 
 

Miga-araÒÒagÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
 
 40. ŒmantanÈ hotÊti kÈ uppatti? AtÊte kira Ekavajjikabrahmadatto nÈma 
rÈjÈ ahosi mudukajÈtiko. yadÈ amaccÈ tena saha yuttaÑ vÈ ayuttaÑ vÈ 
mantetukÈmÈ honti, tadÈ naÑ pÈÔiyekkaÑ pÈÔiyekkaÑ ekamantaÑ nenti. 
TaÑ ekadivasaÑ divÈseyyaÑ upagataÑ aÒÒataro amacco “deva mama 
sotabbaÑ atthÊ”ti ekamantaÑ gamanaÑ yÈci, so uÔÔhÈya agamÈsi. Puna eko 
mahÈ-upaÔÔhÈne nisinnaÑ varaÑ yÈci, eko hatthikkhandhe, eko 
assapiÔÔhiyaÑ, eko suvaÓÓarathe, eko sivikÈya nisÊditvÈ uyyÈnaÑ 
gacchantaÑ yÈci, rÈjÈ tato orohitvÈ ekamantaÑ agamÈsi. Aparo 
janapadacÈrikaÑ gacchantaÑ yÈci, tassÈpi vacanaÑ sutvÈ hatthito oruyha 
ekamantaÑ agamÈsi. EvaÑ so tehi nibbinno hutvÈ pabbaji. AmaccÈ 
issariyena vaÉÉhanti. Tesu eko gantvÈ rÈjÈnaÑ Èha “amukaÑ mahÈrÈja 
janapadaÑ mayhaÑ dehÊ”ti. RÈjÈ “taÑ itthannÈmo bhuÒjatÊ”ti bhaÓati. So 
raÒÒo vacanaÑ anÈdiyitvÈ “gacchÈmahaÑ taÑ janapadaÑ gahetvÈ 
bhuÒjÈmÊ”ti tattha gantvÈ kalahaÑ katvÈ puna ubhopi raÒÒo santikaÑ 
ÈgantvÈ aÒÒamaÒÒassa dosaÑ Èrocenti, rÈjÈ “na sakkÈ ime tosetun”ti 
______________________________________________________________
 1-1. IdaÑ vuttaÑ hoti–yathÈ migo araÒÒamhi abaddho yenicchakaÑ gacchati  

gocarÈya,  tathÈ ahampi taÓhÈbandhanaÑ chinditvÈ evaÑ gaccheyyanti, tasmÈ  
aÒÒopi viÒÒ| paÓÉito naro seritaÑ pekkhamÈno eko careti. (Ka) 
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tesaÑ lobhe ÈdÊnavaÑ disvÈ vipassanto paccekasambodhiÑ sacchÈkÈsi. So 
purimanayeneva imaÑ udÈnagÈthaÑ abhÈsi– 

    “ŒmantanÈ hoti sahÈyamajjhe, 
    VÈse ÔhÈne gamane cÈrikÈya.  
    AnabhijjhitaÑ seritaÑ pekkhamÈno, 
    Eko care khaggavisÈÓakappo”ti. 

 Tassattho–sahÈyamajjhe Ôhitassa divÈseyyasa~khÈte vÈse ca, mahÈ-
upaÔÔhÈnasa~khÈte ÔhÈne ca, uyyÈnagamanasa~khÈte gamane ca, 
janapadacÈrikasa~khÈtÈya cÈrikÈya ca “idaÑ me suÓa, idaÑ me dehÊ”ti-
ÈdinÈ nayena tathÈ tathÈ ÈmantanÈ hoti, tasmÈ ahaÑ tattha nibbijjitvÈ yÈyaÑ 
ariyajanasevitÈ anekÈnisaÑsÈ ekantasukhÈ, evaÑ santepi lobhÈbhibh|tehi 
sabbakÈpurisehi anabhijjhitÈ anabhipatthitÈ pabbajjÈ, taÑ anabhijjhitaÑ 
paresaÑ avasavattanena dhammapuggalavasena ca seritaÑ pekkhamÈno 
vipassanaÑ ÈrabhitvÈ anukkamena paccekasambodhiÑ adhigatomhÊti. 
SesaÑ vuttanayamevÈti. 
 

ŒmantanÈgÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
 
 41. KhiÉÉÈ ratÊti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiyaÑ Ekaputtakabrahmadatto nÈma 
rÈjÈ ahosi, so cassa ekaputtako piyo ahosi manÈpo pÈÓasamo, so 
sabbiriyÈpathesu puttaÑ gahetvÈva vattati. So ekadivasaÑ uyyÈnaÑ 
gacchanto taÑ ÔhapetvÈ gato, kumÈropi taÑ divasaÑyeva uppannena 
byÈdhinÈ mato. AmaccÈ “puttasinehena raÒÒo hadayampi phaleyyÈ”ti 
anÈrocetvÈva naÑ jhÈpesuÑ. RÈjÈ uyyÈne surÈmadena matto puttaÑ neva 
sari, tathÈ dutiyadivasepi nhÈnabhojanavelÈsu, atha bhuttÈvÊ nisinno saritvÈ 
“puttaÑ me ÈnethÈ”ti Èha. tassa anur|pena vidhÈnena taÑ pavattiÑ 
ÈrocesuÑ. Tato sokÈbhibh|to nisinno evaÑ yoniso manasÈkÈsi “imasmiÑ 
sati idaÑ hoti, imassuppÈdÈ idaÑ uppajjatÊ”ti. So evaÑ anukkamena 
anulomapaÔilomaÑ paÔiccasamuppÈdaÑ sammasanto paccekabodhiÑ 
sacchÈkÈsi. SesaÑ saÑsaggagÈthÈya vuttasadisameva ÔhapetvÈ 
gÈthÈyatthavaÓÓanaÑ. 
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 AtthavaÓÓanÈyaÑ pana khiÉÉÈti kÊÄanÈ. SÈ duvidhÈ hoti kÈyikÈ vÈcasikÈ 
ca. Tattha kÈyikÈ nÈma hatthÊhipi kÊÄanti, assehipi rathehipi dhan|hipi 
thar|hipÊti evamÈdi. VÈcasikÈ nÈma gÊtaÑ silokabhaÓanaÑ mukhabherÊti 
evamÈdi. RatÊti paÒcakÈmaguÓarati. Vipulanti yÈva aÔÔhimiÒjaÑ Èhacca 
ÔhÈnena sakalattabhÈvabyÈpakaÑ. SesaÑ pÈkaÔameva. AnusandhiyojanÈpi 
cettha saÑsaggagÈthÈya vuttanayeneva veditabbÈ, tato paraÒca sabbanti. 

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

 Tato PaccekabuddhÈ anekÈni pÈÓasahassÈni yaÒÒatthÈya 
sampiÓÉiyamÈnÈni disvÈ “etasmiÑ kamme kate dubbodhaneyyo bhavissati1, 
handa naÑ paÔikacceva gantvÈ pekkhÈmÈ”ti vaÑsakaÄÊragÈthÈyaÑ 
vuttanayeneva ÈgantvÈ piÓÉÈya caramÈnÈ rÈja~gaÓe paÔipÈÔiyÈ agamaÑsu. 
RÈjÈ sÊhapaÒjare Ôhito rÈja~gaÓaÑ olokayamÈno te 
______________________________________________________________
 1. Hoti (SÊ, SyÈ) 
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addakkhi, saha dassaneneva cassa sineho uppajji. Tato te pakkosÈpetvÈ 
ÈkÈsatale paÒÒattÈsane nisÊdÈpetvÈ sakkaccaÑ bhojetvÈ katabhattakicce “ke 
tumhe”ti pucchi. MayaÑ mahÈrÈja cÈtuddisÈ nÈmÈti. Bhante cÈtuddisÈti 
imassa ko atthoti. Cat|su disÈsu katthaci kutoci bhayaÑ vÈ cittutrÈso vÈ 
amhÈkaÑ natthi mahÈrÈjÈti. Bhante tumhÈkaÑ taÑ bhayaÑ kiÑkÈraÓÈ na 
hotÊti. “MayaÑ hi mahÈrÈja mettaÑ bhÈvema, karuÓaÑ bhÈvema, muditaÑ 
bhÈvema, upekkhaÑ bhÈvema, tena no taÑ bhayaÑ na hotÊ”ti vatvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ attano vasatiÑ agamaÑsu. 

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

 Tato rÈjÈ “kalyÈÓamittÈnaÑ vacaneneva pÈpakammato muttomhÊ”ti 
tattheva nisinno vipassitvÈ paccekasambodhiÑ sacchÈkÈsi. Amaccehi ca 
bhojanavelÈyaÑ “bhuÒja mahÈrÈja kÈlo”ti vutte “nÈhaÑ rÈjÈ”ti 
purimanayeneva sabbaÑ vatvÈ imaÑ UdÈnabyÈkaraÓagÈthaÑ abhÈsi– 

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

 Tattha cÈtuddisoti cat|su disÈsu yathÈsukhavihÈrÊ, “ekaÑ disaÑ 
pharitvÈ viharatÊ”ti-ÈdinÈ1 vÈ nayena brahmavihÈrabhÈvanÈpharitÈ catasso 
disÈ assa santÊtipi cÈtuddiso. TÈsu disÈsu katthaci 
______________________________________________________________
 1. DÊ 3. 187; AÑ 1. 443; Khu 8. 248 piÔÔhesu. 
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satte vÈ sa~khÈre vÈ bhayena na paÔihaÒÒatÊti appaÔigho. SantussamÈnoti 
dvÈdasavidhassa santosassa vasena santussako. ItarÊtarenÈti uccÈvacena 
paccayena. ParissayÈnaÑ sahitÈ achambhÊti ettha parissayanti kÈyacittÈni, 
parihÈpenti vÈ tesaÑ sampattiÑ, tÈni vÈ paÔicca sayantÊti parissayÈ, 
bÈhirÈnaÑ sÊhabyagghÈdÊnaÑ abbhantarÈnaÒca kÈmacchandÈdÊnaÑ 
kÈyacittupaddavÈnaÑ etaÑ adhivacanaÑ. Te parissaye adhivÈsanakhantiyÈ 
ca vÊriyÈdÊhi dhammehi ca sahatÊti parissayÈnaÑ sahitÈ. 
ThaddhabhÈvakarabhayÈbhÈvena achambhi. KiÑ vuttaÑ hoti? YathÈ te 
cattÈro samaÓÈ, evaÑ itarÊtarena paccayena santussamÈno ettha 
paÔipattipadaÔÔhÈne santose Ôhito cat|su disÈsu mettÈdibhÈvanÈya cÈtuddiso, 
sattasa~khÈresu paÔihananabhayÈbhÈvena appaÔigho ca hoti. So cÈtuddisattÈ 
vuttappakÈrÈnaÑ parissayÈnaÑ sahitÈ, appaÔighattÈ achambhÊ ca hotÊti evaÑ 
paÔipattiguÓaÑ disvÈ yoniso paÔipajjitvÈ paccekabodhiÑ adhigatomhÊti. Atha 
vÈ te samaÓÈ viya santussamÈno itarÊtarena vuttanayeneva cÈtuddiso hotÊti 
ÒatvÈ evaÑ cÈtuddisabhÈvaÑ patthayanto yoniso paÔipajjitvÈ adhigatomhi. 
TasmÈ aÒÒopi ÊdisaÑ ÔhÈnaÑ patthayamÈno cÈtuddisatÈya parissayÈnaÑ 
sahitÈ appaÔighatÈya ca achambhÊ hutvÈ eko care khaggavisÈÓakappoti. 
SesaÑ vuttanayamevÈti. 
 

CÈtuddisagÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
 
 43. Dussa~gahÈti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiraÒÒo kira aggamahesÊ 
kÈlamakÈsi. Tato vÊtivattesu sokadivasesu ekaÑ divasaÑ amaccÈ “rÈj|naÑ 
nÈma tesu tesu kiccesu aggamahesÊ avassaÑ icchitabbÈ, sÈdhu devo aÒÒaÑ 
deviÑ Ènet|”ti yÈciÑsu. RÈjÈ “tena hi bhaÓe jÈnÈthÈ”ti Èha. Te pariyesantÈ 
sÈmantarajje rÈjÈ mato, tassa devÊ rajjaÑ anusÈsati, sÈ ca gabbhinÊ hoti, 
amaccÈ “ayaÑ raÒÒo anur|pÈ”ti ÒatvÈ taÑ yÈciÑsu. SÈ “gabbhinÊ nÈma 
manussÈnaÑ amanÈpÈ hoti, sace Ègametha, yÈva vijÈyÈmi, evaÑ hotu. No 
ce, aÒÒaÑ pariyesathÈ”ti Èha. Te raÒÒopi etamatthaÑ ÈrocesuÑ. RÈjÈ 
“gabbhinÊpi hotu ÈnethÈ”ti. Te ÈnesuÑ. RÈjÈ taÑ abhisiÒcitvÈ sabbaÑ 
mahesÊbhogaÑ adÈsi, tassÈ parijanaÒca 
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nÈnÈvidhehi paÓÓÈkÈrehi sa~gaÓhÈti. SÈ kÈlena puttaÑ vijÈyi, tampi rÈjÈ 
attano jÈtaputtamiva sabbiriyÈpathesu a~ke ca ure ca katvÈ viharati. Tato 
deviyÈ parijano cintesi “rÈjÈ ativiya sa~gaÓhÈti kumÈraÑ, ativissÈsaniyÈni1 
rÈjahadayÈni, handa naÑ paribhedemÈ”ti. 

 Tato kumÈraÑ “tvaÑ tÈta amhÈkaÑ raÒÒo putto, na imassa raÒÒo, mÈ 
ettha vissÈsaÑ ÈpajjÊ”ti ÈhaÑsu. Atha kumÈro “ehi puttÈ”ti raÒÒÈ 
vuccamÈnopi hatthe gahetvÈ ÈkaÉÉhiyamÈnopi pubbe viya rÈjÈnaÑ na 
allÊyati. RÈjÈ “kiÑ etan”ti vÊmaÑsanto taÑ pavattiÑ ÒatvÈ “are ete mayÈ 
evaÑ sa~gahitÈpi paÔik|lavuttino evÈ”ti nibbijjitvÈ rajjaÑ pahÈya pabbajito. 
“RÈjÈ pabbajito”ti amaccaparijanÈpi bah| pabbajitÈ, “saparijano rÈjÈ 
pabbajito”ti manussÈ paÓÊte paccaye upanenti, rÈjÈ paÓÊte paccaye 
yathÈvuÉÉhaÑ dÈpeti. Tattha ye sundaraÑ labhanti, te tussanti. Itare 
ujjhÈyanti “mayaÑ pariveÓasammajjanÈdÊni sabbakiccÈni karontÈ 
l|khabhattaÑ jiÓÓavatthaÒca labhÈmÈ”ti. So tampi ÒatvÈ “are yathÈvuÉÉhaÑ 
diyyamÈnepi nÈma ujjhÈyanti, aho ayaÑ parisÈ dussa~gahÈ”ti pattacÊvaraÑ 
ÈdÈya eko araÒÒaÑ pavisitvÈ vipassanaÑ ÈrabhitvÈ paccekabodhiÑ 
sacchÈkÈsi. Tattha Ègatehi ca kammaÔÔhÈnaÑ pucchito imaÑ gÈthaÑ 
abhÈsi– 

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

 SÈ atthato pÈkaÔÈ eva. AyaÑ pana yojanÈ–dussa~gahÈ pabbajitÈpi eke, 
ye asantosÈbhibh|tÈ, tathÈvidhÈ eva ca atho gahaÔÔhÈ gharamÈvasantÈ. 
EtamahaÑ dussa~gahabhÈvaÑ jigucchanto vipassanaÑ ÈrabhitvÈ 
paccekabodhiÑ adhigatomhÊti. SesaÑ purimanayeneva veditabbanti. 
 

Dussa~gahagÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
______________________________________________________________
 1. AvissasanÊyÈni (SÊ) 
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 44. OropayitvÈti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiyaÑ kira CÈtumÈsikabrahmadatto 
nÈma rÈjÈ gimhÈnaÑ paÔhame mÈse uyyÈnaÑ gato tattha ramaÓÊye 
bh|mibhÈge nÊlaghanapattasaÒchannaÑ koviÄÈrarukkhaÑ disvÈ 
“koviÄÈram|le mama sayanaÑ paÒÒÈpethÈ”ti vatvÈ uyyÈne kÊÄitvÈ 
sÈyanhasamayaÑ tattha seyyaÑ kappesi. Puna gimhÈnaÑ majjhime mÈse 
uyyÈnaÑ gato, tadÈ koviÄaro pupphito hoti, tadÈpi tatheva akÈsi. Puna 
gimhÈnaÑ pacchime mÈse gato, tadÈ koviÄÈro saÒchinnapatto1 
sukkharukkho viya hoti, tadÈpi so adisvÈva taÑ rukkhaÑ pubbaparicayena 
tattheva seyyaÑ ÈÓÈpesi, amaccÈ jÈnantÈpi “raÒÒÈ ÈÓattan”ti bhayena tattha 
sayanaÑ paÒÒÈpesuÑ. So uyyÈne kÊÄitvÈ sÈyanhasamayaÑ tattha seyyaÑ 
kappento taÑ rukkhaÑ disvÈ “are ayaÑ pubbe saÒchannapatto maÓimayo 
viya abhir|padassano ahosi, tato maÓivaÓÓasÈkhantare 
ÔhapitapavÈÄa~kurasadisehi pupphehi sassirikacÈrudassano ahosi, 
muttÈdalasadisavÈlikÈkiÓÓo cassa heÔÔhÈ bhumibhÈgo bandhanÈ 
pamuttapupphasaÒcha nno rattakambalasantha to viya ahosi, so nÈmajja 
sukkharukkho viya sÈkhÈmattÈvaseso Ôhito, aho jarÈya upahato koviÄÈro”ti 
cintetvÈ “anupÈdinnampi tÈva jarÈ haÒÒati, kima~gaÑ pana upÈdinnan”ti 
aniccasaÒÒaÑ paÔilabhi. TadanusÈreneva sabbasa~khÈre dukkhato anattato 
ca vipassanto “aho vatÈhampi saÒchinnapatto koviÄÈro viya 
apetagihibyaÒjano bhaveyyan”ti patthayamÈno anupubbena tasmiÑ 
sayanatale dakkhiÓena passena nipannoyeva paccekabodhiÑ sacchÈkÈsi. 
Tato gamanakÈle amaccehi “kÈlo gantuÑ mahÈrÈjÈ”ti vutte “nÈhaÑ rÈjÈ”ti-
ÈdÊni vatvÈ purimanayeneva imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

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

 Tattha oropayitvÈti apanetvÈ. GihibyaÒjanÈnÊti kesamassu-
odÈtavatthÈla~kÈramÈlÈgandhavilepana-itthiputtadÈsidÈsÈdÊni. EtÈni hi 
______________________________________________________________
 1. SaÑsÊnapatto (SÊ) 
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gihibhÈvaÑ byaÒjayanti, tasmÈ “gihibyaÒjanÈnÊ”ti vuccanti. 
SaÒchinnapattoti1 patitapatto. ChetvÈnÈti maggaÒÈÓena chinditvÈ. VÊroti 
maggavÊriyasamannÈgato. GihibandhanÈnÊti kÈmabandhanÈni. KÈmÈ hi 
gihÊnaÑ bandhanÈni. ayaÑ tÈva padattho. 

 AyaÑ pana adhippÈyo–“aho vatÈhampi oropayitvÈ gihibyaÒjanÈni 
saÒchinnapatto yathÈ koviÄÈro bhaveyyan”ti evaÑ hi cintayamÈno 
vipassanaÑ ÈrabhitvÈ paccekabodhiÑ adhigatomhÊti. SesaÑ 
purimanayeneva veditabbanti. 

KoviÄÈragÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 

PaÔhamo vaggo niÔÔhito. 
 
 45-46. Sace labhethÈti kÈ uppatti? Pubbe kira Kassapassa Bhagavato 
sÈsane dve paccekabodhisattÈ pabbajitvÈ vÊsati vassasahassÈni 
gatapaccÈgatavattaÑ p|retvÈ devaloke uppannÈ. Tato cavitvÈ tesaÑ jeÔÔhako 
BÈrÈÓasiraÒÒo putto ahosi, kaniÔÔho purohitassa putto ahosi. Te 
ekadivasaÑyeva paÔisandhiÑ gahetvÈ ekadivasameva mÈtukucchito 
nikkhamitvÈ sahapaÑsukÊÄitasahayakÈ ahesuÑ. Purohitaputto paÒÒavÈ ahosi, 
so rÈjaputtaÑ Èha “samma tvaÑ pituno accayena rajjaÑ labhissasi, ahaÑ 
purohitaÔÔhÈnaÑ, susikkhitena ca sukhaÑ rajjaÑ anusÈsituÑ sakkÈ, ehi 
sippaÑ uggahessÈmÈ”ti. Tato ubhopi pubbopacitakammÈ2 hutvÈ 
gÈmanigamÈdÊsu bhikkhaÑ caramÈnÈ paccantajanapadagÈmaÑ gatÈ. TaÒca 
gÈmaÑ PaccekabuddhÈ bhikkhÈcÈravelÈya pavisanti, atha manussÈ 
Paccekabuddhe disvÈ ussÈhajÈtÈ ÈsanÈni paÒÒÈpenti, paÓÊtaÑ khÈdanÊyaÑ 
bhojanÊyaÑ upanÈmenti mÈnenti p|jenti. TesaÑ etadahosi “amhehi sadisÈ 
uccÈkulikÈ nÈma natthi, atha ca panime manussÈ yadi icchanti, amhÈkaÑ 
bhikkhaÑ denti, yadi ca nicchanti, na denti, imesaÑ pana pabbajitÈnaÑ 
evar|paÑ sakkÈraÑ karonti, addhÈ ete kiÒci sippaÑ jÈnanti, handa nesaÑ 
santike sippaÑ uggaÓhÈmÈ”ti. 
______________________________________________________________
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 Te manussesu paÔikkantesu okÈsaÑ labhitvÈ “yaÑ bhante tumhe sippaÑ 
jÈnÈtha, taÑ amhepi sikkhÈpethÈ”ti yÈciÑsu. PaccekabuddhÈ “na sakkÈ 
apabbajitena sikkhitun”ti ÈhaÑsu. Te pabbajjaÑ yÈcitvÈ pabbajiÑsu. Tato 
nesaÑ PaccekabuddhÈ “evaÑ vo nivÈsetabbaÑ, evaÑ pÈrupitabban”ti-ÈdinÈ 
nayena ÈbhisamÈcÈrikaÑ ÈcikkhitvÈ “imassa sippassa ekÊbhÈvÈbhirati 
nipphatti, tasmÈ ekeneva nisÊditabbaÑ, ekena ca~kamitabbaÑ, ÔhÈtabbaÑ, 
sayitabban”ti pÈÔiyekkaÑ paÓÓasÈlamadaÑsu, tato te attano attano 
paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ nisÊdiÑsu. Purohitaputto nisinnakÈlato pabhuti 
cittasamÈdhÈnaÑ laddhÈ jhÈnaÑ labhi. RÈjaputto muhutteneva ukkaÓÔhito 
tassa santikaÑ Ègato. So taÑ disvÈ “kiÑ sammÈ”ti pucchi. 
“UkkaÓÔhitomhÊ”ti Èha. Tena hi idha nisÊdÈti. So tattha muhuttaÑ nisÊditvÈ 
Èha “imassa kira samma sippassa ekÊbhÈvÈbhirati nipphattÊ”ti. Purohitaputto 
“evaÑ samma, tena hi tvaÑ attano nisinnokÈsaÑ eva gaccha, uggahessÈmi 
imassa sippassa nipphattin”ti Èha. So gantvÈ punapi muhutteneva ukkaÓÔhito 
purimanayeneva tikkhattuÑ Ègato. 

 Tato naÑ purohitaputto tatheva uyyojetvÈ tasmiÑ gate cintesi “ayaÑ 
attano ca kammaÑ hÈpeti mama ca idhÈbhikkhaÓaÑ Ègacchanto”ti. So 
paÓÓasÈlato nikkhamma araÒÒaÑ paviÔÔho. Itaro attano paÓÓasÈlÈyeva 
nisinno punapi muhutteneva ukkaÓÔhito hutvÈ tassa paÓÓasÈlaÑ ÈgantvÈ ito 
cito ca maggantopi taÑ adisvÈ cintesi “yo gahaÔÔhakÈle paÓÓÈkÈrampi ÈdÈya 
Ègato maÑ daÔÔhuÑ na labhati, so nÈma mayi Ègate dassanampi adÈtukÈmo 
pakkÈmi, aho re citta na lajjasi, yaÑ maÑ catukkhattuÑ idhÈnesi, sodÈni te 
vase na vattissÈmi, aÒÒadatthu taÑyeva mama vase vattÈpessÈmÊ”ti attano 
senÈsanaÑ pavisitvÈ vipassanaÑ ÈrabhitvÈ paccekabodhiÑ sacchikatvÈ 
ÈkÈsena Nandam|lakapabbhÈraÑ agamÈsi. Itaropi araÒÒaÑ pavisitvÈ 
vipassanaÑ ÈrabhitvÈ paccekabodhiÑ sacchikatvÈ tattheva agamÈsi. Te 
ubhopi manosilÈtale nisÊditvÈ pÈÔiyekkaÑ pÈÔiyekkaÑ imÈ udÈnagÈthÈyo 
abhÈsiÑsu– 

 



 SuttanipÈtaÔÔhakathÈ 83  

    “Sace labhetha nipakaÑ sahÈyaÑ, 
    SaddhiÑ caraÑ sÈdhuvihÈri dhÊraÑ. 
    Abhibhuyya sabbÈni parissayÈni, 
    Careyya tenattamano satÊmÈ. 

    No ce labhetha nipakaÑ sahÈyaÑ, 
    SaddhiÑ caraÑ sÈdhuvihÈri dhÊraÑ. 
    RÈjÈva raÔÔhaÑ vijitaÑ pahÈya, 
    Eko care mÈta~garaÒÒeva nÈgo”ti. 

 Tattha nipakanti pakatinipuÓaÑ1 paÓÉitaÑ kasiÓaparikammÈdÊsu 
kusalaÑ. SÈdhuvihÈrinti appanÈvihÈrena vÈ upacÈrena vÈ samannÈgataÑ. 
DhÊranti dhitisampannaÑ. Tattha nipakattena dhitisampadÈ vuttÈ. Idha pana 
dhitisampannamevÈti attho. Dhiti nÈma asithilaparakkamatÈ, “kÈmaÑ taco 
ca nhÈru cÈ”ti2 evaÑ pavattavÊriyassetaÑ adhivacanaÑ. Apica 
dhikatapÈpotipi dhÊro. RÈjÈva raÔÔhaÑ vijitaÑ pahÈyÈti yathÈ paÔirÈjÈ 
“vijitaÑ raÔÔhaÑ anatthÈvahan”ti ÒatvÈ rajjaÑ pahÈya eko carati, evaÑ 
bÈlasahÈyaÑ pahÈya eko care. Atha vÈ rÈjÈva raÔÔhanti yathÈ Sutasomo rÈjÈ 
vijitaÑ raÔÔhaÑpahÈya eko cari, yathÈ ca mahÈjanako, evaÑ eko careti 
ayampi tassattho. SesaÑ vuttÈnusÈrena sakkÈ jÈnitunti na vitthÈritanti. 
 

SahÈyagÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
 
 47. addhÈ pasaÑsÈmÈti imissÈ gÈthÈya yÈva ÈkÈsatale paÒÒattÈsane 
PaccekabuddhÈnaÑ nisajjÈ, tÈva cÈtuddisagÈthÈya uppattisadisÈ eva uppatti. 
AyaÑ pana viseso–yathÈ so rÈjÈ ratti-È tikkhattuÑ ubbiji, na tathÈ ayaÑ, 
nevassa yaÒÒo paccupaÔÔhito ahosi. So ÈkÈsatale paÒÒattesu Èsanesu 
Paccekabuddhe nisÊdÈpetvÈ “ke tumhe”ti pucchi. MayaÑ mahÈrÈja 
anavajjabhojino nÈmÈti. Bhante “anavajjabhojino”ti imassako atthoti. 
SundaraÑ vÈ asundaraÑ vÈ laddhÈ nibbikÈrÈ bhuÒjÈma mahÈrÈjÈti. TaÑ 
sutvÈ raÒÒo etadahosi “yaÑnunÈhaÑ ime upparikkheyyaÑ edisÈ vÈ no vÈ”ti. 
TaÑ divasaÑ 
______________________________________________________________
 1. PakatinipakaÑ (Ka) 2. Ma 2. 146; AÑ 1. 52; Khu 7. 379 piÔÔhesu. 

 



84 KhuddakanikÈya  

kaÓÈjakena bila~gadutiyena parivisi, PaccekabuddhÈ amataÑ bhuÒjantÈ viya 
nibbikÈrÈ bhuÒjiÑsu. RÈjÈ “honti nÈma ekadivasaÑ paÔiÒÒÈtattÈ nibbikÈrÈ, 
sve jÈnissÈmÊ”ti svÈtanÈyapi nimantesi, tato dutiyadivasepi tathevÈkÈsi. Tepi 
tatheva paribhuÒjiÑsu. Atha rÈjÈ “idÈni sundaraÑ datvÈ vÊmaÑsissÈmÊ”ti 
punapi nimantetvÈ dve divase mahÈsakkÈraÑ katvÈ paÓÊtena ativicitrena 
khÈdanÊyena bhojanÊyena parivisi, tepi tatheva nibbikÈrÈ bhuÒjitvÈ raÒÒo 
ma~galaÑ vatvÈ pakkamiÑsu. RÈjÈ acirapakkantesu tesu 
“anavajjabhojinova ete samaÓÈ, aho vatÈhampi anavajjabhojÊ bhaveyyan”ti 
cintetÈ mahÈrajjaÑ pahÈya pabbajjaÑ samÈdÈya vipassanaÑ ÈrabhitvÈ 
Paccekabuddho hutvÈ MaÒj|sakarukkham|le PaccekabuddhÈnaÑ majjhe 
attano ÈrammaÓaÑ vibhÈvento imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

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

 SÈ padatthato uttÈnÈ eva. kevalaÑ pana sahÈyasampadanti ettha 
asekhehi sÊlÈdikkhandhehi sampannÈ sahÈyÈ eva sahÈyasampadÈti veditabbÈ. 
AyaÑ panettha yojanÈ–yÈyaÑ vuttÈ sahÈyasampadÈ, taÑ sahÈyasampadaÑ 
addhÈ pasaÑsÈma, ekaÑseneva thomemÈti vuttaÑ hoti. KathaÑ? SeÔÔhÈ 
samÈ sevitabbÈ sahÈyÈti. KasmÈ? Attano hi sÊlÈdÊhi seÔÔhe sevamÈnassa 
sÊlÈdayo dhammÈ anuppannÈ uppajjanti, uppannÈ vuddhiÑ vir|ÄhiÑ 
vepullaÑ pÈpuÓanti. Same sevamÈnassa aÒÒamaÒÒaÑ samadhÈraÓena 
kukkuccassa vinodanena ca laddhÈ na parihÈyanti. Ete pana sahÈyake seÔÔho 
ca same ca aladdhÈ kuhanÈdimicchÈjÊvaÑ vajjetvÈ dhammena samena 
uppannaÑ bhojanaÑ bhuÒjanto tattha ca paÔighÈnunayaÑ anuppÈdento 
anavajjabhojÊ hutvÈ atthakÈmo kulaputto eko care khaggavisÈÓakappo. 
ahampi hi evaÑ caranto imaÑ sampattiÑ adhigatomhÊti. 
 

AnavajjabhojigÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
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 48. DisvÈ suvaÓÓassÈti kÈ uppatti? AÒÒataro BÈrÈÓasirÈjÈ gimhasamaye 
divÈseyyaÑ upagato, santike cassa vaÓÓadÈsÊ gosÊtacandanaÑ pisati. TassÈ 
ekabÈhÈyaÑ ekaÑ suvaÓÓavalayaÑ, ekabÈhÈyaÑ dve, tÈni sa~ghaÔÔanti, 
itaraÑ na sa~ghaÔÔati. RÈjÈ taÑ disvÈ “evameva gaÓavÈse sa~ghaÔÔanÈ, 
ekavÈse asa~ghaÔÔanÈ”ti punappunaÑ taÑ dÈsiÑ olokayamÈno cintesi. Tena 
ca samayena sabbÈla~kÈrabh|sitÈ devÊ taÑ bÊjayantÊ ÔhitÈ hoti, sÈ 
“vaÓÓadÈsiyÈ paÔibaddhacitto maÒÒe rÈjÈ”ti cintetvÈ taÑ dÈsiÑ uÔÔhÈpetvÈ 
sayameva pisitumÈraddhÈ. TassÈ ubhosu bÈhÈsu aneke suvaÓÓavalayÈ, te 
sa~ghaÔÔantÈ mahÈsaddaÑ janayiÑsu. RÈjÈ suÔÔhutaraÑ nibbinno dakkhiÓena 
passena nipannoyeva vipassanaÑ ÈrabhitvÈ paccekabodhiÑ sacchÈkÈsi. TaÑ 
anuttarena sukhena sukhitaÑ nipannaÑ candanahatthÈ devÊ upasa~kamitvÈ 
“ÈlimpÈmi mahÈrÈjÈ”ti Èha. RÈjÈ “apehi mÈ ÈlimpÈhÊ”ti aha. SÈ “kissa 
mahÈrÈjÈ”ti Èha. So “nÈhaÑ rÈjÈ”ti. EvametesaÑ taÑ kathÈsallÈpaÑ sutvÈ 
amaccÈ upasa~kamiÑsu, tehipi mahÈrÈjavÈdena Èlapito “nÈhaÑ bhaÓe 
rÈjÈ”ti Èha. SesaÑ paÔhamagÈthÈya vuttasadisameva. 

 AyaÑ pana gÈthÈvaÓÓanÈ–disvÈti oloketvÈ. SuvaÓÓassÈti kaÒcanassa. 
“ValayÈnÊ”ti pÈÔhaseso. SÈvasesapÈÔho1 hi ayaÑ attho. PabhassarÈnÊti 
pabhÈsanasÊlÈni, jutimantÈnÊti vuttaÑ hoti. SesaÑ uttÈnatthameva. AyaÑ 
pana yojanÈ–disvÈ bhujasmiÑ suvaÓÓassa valayÈni “gaÓavÈse sati 
sa~ghaÔÔanÈ, ekavÈse asa~ghaÔÔanÈ”ti evaÑ cintento vipassanaÑ ÈrabhitvÈ 
paccekabodhiÑ adhigatomhÊti. SesaÑ vuttanayamevÈti. 
 

SuvaÓÓavalayagÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
 
 49. EvaÑ dutiyenÈti kÈ uppatti? AÒÒataro BÈrÈÓasirÈjÈ daharova 
pabbajitukÈmo amacce ÈÓÈpesi “deviÑ gahetvÈ rajjaÑ pariharatha, ahaÑ 
pabbajissÈmÊ”ti. AmaccÈ “na mahÈrÈja arÈjakaÑ rajjaÑ amhehi sakkÈ 
rakkhituÑ, sÈmantarÈjÈno Ègamma vilumpissanti, yÈva ekaputtopi uppajjati, 
tÈva ÈgamehÊ”ti saÒÒÈpesuÑ. Muducitto 
______________________________________________________________
 1. SÈvasesa-attho (SyÈ, Ka) 
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rÈjÈ adhivÈsesi. Atha devÊ gabbhaÑ gaÓhi, rÈjÈ punapi te ÈÓÈpesi “devÊ 
gabbhinÊ, puttaÑ jÈtaÑ rajje abhisiÒcitvÈ rajjaÑ pariharatha, ahaÑ 
pabbajissÈmÊ”ti. AmaccÈ “dujjÈnaÑ mahÈrÈja etaÑ, devÊ puttaÑ vÈ 
vijÈyissati dhÊtaraÑ vÈ, vijÈyanakÈlaÑ tÈva ÈgamehÊ”ti punapi saÒÒÈpesuÑ. 
Atha sÈ puttaÑ vijÈyi. TadÈpi rÈjÈ tatheva amacce ÈÓÈpesi, amaccÈ punapi 
rÈjÈnaÑ “Ègamehi mahÈrÈja yÈva paÔibalo hotÊ”ti bah|hi kÈraÓehi 
saÒÒÈpesuÑ. Tato kumÈre paÔibale jÈte amacce sannipÈtÈpetvÈ “paÔibalo 
ayaÑ, taÑ rajje abhisiÒcitvÈ paÔipajjathÈ”ti amaccÈnaÑ okÈsaÑ adatvÈ 
antarÈpaÓÈ kÈsÈyavatthÈdayo sabbaparikkhÈre ÈharÈpetvÈ antepure eva 
pabbajitvÈ mahÈjanako viya nikkhami, sabbaparijano nÈnappakÈrakaÑ 
paridevamÈno rÈjÈnaÑ anubandhi. 

 RÈjÈ yÈva attano rajjasÊmÈ, tÈva gantvÈ kattaradaÓÉena lekhaÑ katvÈ 
“ayaÑ lekhÈ nÈtikkamitabbÈ”ti Èha. MahÈjano lekhÈya sÊsaÑ katvÈ 
bh|miyaÑ nipanno paridevamÈno “tuyhaÑ dÈni tÈta raÒÒo ÈÓÈ kiÑ 
karissatÊ”ti kumÈraÑ lekhaÑ atikkamÈpesi. KumÈro “tÈta tÈtÈ”ti dhÈvitvÈ 
rÈjÈnaÑ sampÈpuÓi. RÈjÈ kumÈraÑ disvÈ “etaÑ mahÈjanaÑ pariharanto 
rajjaÑ kÈresiÑ, kiÑ dÈni ekaÑ dÈrakaÑ pariharituÑ na sakkhissan”ti 
kumÈraÑ gahetvÈ araÒÒaÑ paviÔÔho tattha pubbapaccekabuddhehi 
vasitapaÓÓasÈlaÑ disvÈ vÈsaÑ kappesi saddhiÑ puttena. Tato kumÈro 
varasayanÈdÊsu kataparicayo tiÓasanthÈrake vÈ rajjumaÒcake vÈ sayamÈno 
rodati. SÊtavÈtÈdÊhi phuÔÔho samÈno “sÊtaÑ tÈta, uÓhaÑ tÈta, makkhikÈ tÈta 
khÈdanti, chÈtomhi tÈta, pipÈsitomhi tÈtÈ”ti vadati. RÈjÈ taÑ saÒÒÈpentoyeva 
rattiÑ vÊtinÈmeti. DivÈpissa piÓÉÈya caritvÈ bhattaÑ upanÈmeti, taÑ hoti 
missakabhattaÑ ka~guvarakamuggÈdibahulaÑ, kumÈro acchÈdentampi taÑ 
jighacchÈvasena bhuÒjamÈno katipÈheneva uÓhe ÔhapitapadumaÑ viya 
milÈyi. Pacceka bodhisatto pana paÔisa~khÈnabalena nibbikÈroyeva bhuÒjati. 

 Tato so kumÈraÑ saÒÒÈpento Èha “nagarasmiÑ tÈta paÓÊtÈhÈro labbhati, 
tattha gacchÈmÈ”ti. KumÈro “Èma tÈtÈ”ti Èha. Tato naÑ purakkhatvÈ 
Ègatamaggeneva nivatti. KumÈramÈtÈpi 
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devÊ “na dÈni rÈjÈ kumÈraÑ gahetvÈ araÒÒe ciraÑ vasissati, katipÈheneva 
nivattissatÊ”ti cintetvÈ raÒÒÈ kattaradaÓÉena likhitaÔÔhÈneyeva vatiÑ1 
kÈrÈpetvÈ vÈsaÑ kappesi. Tato rÈjÈ tassÈ vatiyÈ avid|re ÔhatvÈ “ettha te tÈta 
mÈtÈ nisinnÈ, gacchÈhÊ”ti pesesi. YÈva ca so taÑ ÔhÈnaÑ pÈpuÓÈti, tÈva 
udikkhanto aÔÔhÈsi “mÈ hevanaÑ koci viheÔheyyÈ”ti. KumÈro mÈtu santikaÑ 
dhÈvanto agamÈsi, ÈrakkhakapurisÈ ca naÑ disvÈ deviyÈ ÈrocesuÑ, divÊ 
vÊsatinÈÔakitthisahassaparivutÈ gantvÈ paÔiggahesi, raÒÒo ca pavattiÑ pucchi. 
Atha “pacchato ÈgacchatÊ”ti sutvÈ manusse pesesi. RÈjÈpi tÈvadeva 
sakavasatiÑ agamÈsi. ManussÈ rÈjÈnaÑ adisvÈ nivattiÑsu. Tato devÊ 
nirÈsÈva hutvÈ puttaÑ gahetvÈ nagaraÑ gantvÈ taÑ rajje abhisiÒci. RÈjÈpi 
attano vasatiÑ patvÈ tattha nisinno vipassitvÈ paccekabodhiÑ sacchikatvÈ 
MaÒj|sakarukkham|le PaccekabuddhÈnaÑ majjhe imaÑ udÈnagÈthaÑ 
abhÈsi– 

    “EvaÑ dutiyena saha mamassa, 
    VÈcÈbhilÈpo abhisajjanÈ vÈ. 
    EtaÑ bhayaÑ Èyati pekkhamÈno, 
    Eko care khaggavisÈÓakappo”ti. 

 SÈ padatthato uttÈnÈ eva. AyaÑ panettha adhippÈyo–yvÈyaÑ etena 
dutiyena kumÈrena sÊtuÓhÈdÊni nivedentena sahavÈsena taÑ saÒÒÈpentassa 
mama vÈcÈbhilÈpo, tasmiÑ sinehavasena abhisajjanÈ ca jÈtÈ, sace ahaÑ 
imaÑ na pariccajÈmi, tato Èyatimpi hessati, yatheva idÈni, evaÑ dutiyena 
saha mamassa vÈcÈbhilÈpo abhisajjanÈ vÈ. Ubhayampi cetaÑ antarÈyakaraÑ 
visesÈdhigamassÈti etaÑ bhayaÑ ÈyatiÑ pekkhamÈno taÑ chaÉÉetvÈ yoniso 
paÔipajjitvÈ paccekabodhiÑ adhigatomhÊti. SesaÑ vuttanayamevÈti. 
 

ŒyatibhayagÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
 
 50. KÈmÈ hi citrÈti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiyaÑ kira seÔÔhiputto daharova 
seÔÔhiÔÔhÈnaÑ labhi, tassa tiÓÓaÑ ut|naÑ tayo pÈsÈdÈ 
______________________________________________________________
 1. GuttiÑ (SÊ) 
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honti. So tattha sabbasampattÊhi devakumÈro viya paricÈreti. So daharova 
samÈno “pabbajissÈmÊ”ti mÈtÈpitaro yÈci, te naÑ vÈrenti. So tatheva 
nibandhati. Punapi naÑ mÈtÈpitaro “tvaÑ tÈta sukhumÈlo, dukkarÈ pabbajjÈ 
khuradhÈrÈya upari ca~kamanasadisÈ”ti nÈnappakÈrehi vÈrenti. So tatheva 
nibandhati. Te cintesuÑ “sacÈyaÑ pabbajati, amhÈkaÑ domanassaÑ hoti. 
Sace naÑ nivÈrema, etassa domanassaÑ hoti. Apica amhÈkaÑ domanassaÑ 
hotu, mÈ ca etassÈ”ti anujÈniÑsu. Tato so sabbaparijanaÑ paridevamÈnaÑ 
anÈdiyitvÈ IsipatanaÑ gantvÈ PaccekabuddhÈnaÑ santike pabbaji. Tassa 
uÄÈrasenÈsanaÑ na pÈpuÓÈti, maÒcake taÔÔikaÑ pattharitvÈ sayi. So 
varasayane kataparicayo sabbarattiÑ atidukkhito ahosi. PabhÈtepi 
sarÊraparikammaÑ katvÈ pattacÊvaramÈdÈya Paccekabuddhehi saddhiÑ 
piÓÉÈya pÈvisi. Tattha vuÉÉhÈ aggÈsanaÒca aggapiÓÉaÒca labhanti, navakÈ 
yaÑkiÒcideva ÈsanaÑ l|khabhojanaÒca. So tena l|khabhojanenÈpi 
atidukkhito ahosi. So katipÈhaÑyeva kiso dubbaÓÓo hutvÈ nibbijji yathÈ taÑ 
aparipÈkagate samaÓadhamme. Tato mÈtÈpit|naÑ d|taÑ pesetvÈ uppabbaji. 
So katipÈhaÑyeva balaÑ gahetvÈ punapi pabbajitukÈmo ahosi, tato teneva 
kamena pabbajitvÈ punapi uppabbajitvÈ tatiyavÈre pabbajitvÈ sammÈ 
paÔipanno paccekasambodhiÑ sacchikatvÈ imaÑ udÈnagÈthaÑ vatvÈ puna 
PaccekabuddhÈnaÑ majjhe imameva byÈkaraÓagÈthaÑ abhÈsi– 

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

 Tattha kÈmÈti dve kÈmÈ vatthukÈmÈ ca kilesakÈmÈ ca. Tattha 
vatthukÈmÈ manÈpiyar|pÈdayo dhammÈ, kilesakÈmÈ chandÈdayo sabbepi 
rÈgappabhedÈ. Idha pana vatthukÈmÈ adhippetÈ. R|pÈdi-
anekappakÈravasena citrÈ. LokassÈdavasena madhurÈ. BÈlaputhujjanÈnaÑ 
manaÑ ramentÊti manoramÈ. Vir|par|penÈti vir|pena r|pena, anekavidhena 
sabhÈvenÈti vuttaÑ hoti. Te hi r|pÈdivasena citrÈ, r|pÈdÊsupi nÊlÈdivasena 
vividhar|pÈ. EvaÑ tena vir|par|pena tathÈ tathÈ assÈdaÑ 
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dassetvÈ mathenti cittaÑ, pabbajjÈya abhiramituÑ na dentÊti. Sesamettha 
pÈkaÔameva, nigamanampi dvÊhi tÊhi vÈ padehi yojetvÈ purimagÈthÈsu 
vuttanayeneva veditabbanti. 
 

KÈmagÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
 
 51. ¢tÊ cÈti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiyaÑ kira raÒÒo gaÓÉo udapÈdi, bÈÄhÈ 
vedanÈ vattanti, vejjÈ “satthakammena vinÈ phÈsu na hotÊ”ti bhaÓanti. RÈjÈ 
tesaÑ abhayaÑ datvÈ satthakammaÑ kÈrÈpesi. Te phÈletvÈ pubbalohitaÑ 
nÊharitvÈ nibbedanaÑ katvÈ vaÓaÑ paÔÔena bandhiÑsu1, ÈhÈrÈcÈresu2 ca 
naÑ sammÈ ovadiÑsu. RÈjÈ l|khabhojanena kisasarÊro ahosi, gaÓÉo cassa 
milÈyi. So phÈsukasaÒÒÊ hutvÈ siniddhÈhÈraÑ bhuÒji, tena ca saÒjÈtabalo 
visaye3 paÔisevi, tassa gaÓÉo puna purimasabhÈvameva sampÈpuÓi. EvaÑ 
yÈva tikkhattuÑ satthakammaÑ kÈrÈpetvÈ vejjehi parivajjito nibbijjitvÈ 
rajjaÑ pahÈya pabbajitvÈ araÒÒaÑ pavisitvÈ vipassanaÑ ÈrabhitvÈ sattahi 
vassehi paccekabodhiÑ sacchikatvÈ imaÑ udÈnagÈthaÑ bhÈsitvÈ 
Nandam|lakapabbhÈraÑ agamÈsi. 

    “ItÊ ca gaÓÉo ca upaddavo ca, 
    Rogo ca sallaÒca bhayaÒca metaÑ. 
    EtaÑ bhayaÑ kÈmaguÓesu disvÈ, 
    Eko care khaggavisÈÓakappo”ti. 

 Tattha etÊti Êti, ÈgantukÈnaÑ akusalabhÈgiyÈnaÑ byasanahet|naÑ etaÑ 
adhivacanaÑ. TasmÈ kÈmaguÓÈpi ete anekabyasanÈvahaÔÔhena 
daÄhasannipÈtaÔÔhena ca Êti. GaÓÉopi asuciÑ paggharati, 
uddhumÈtaparipakkaparibhinno hoti. TasmÈ ete kilesÈsucipaggharaÓato 
uppÈdajarÈbha~gehi uddhumÈtaparipakkaparibhinnabhÈvato ca gaÓÉo. 
UpaddavatÊti upaddavo, anatthaÑ janento abhibhavati, ajjhottharatÊti attho, 
rÈjadaÓÉÈdÊnametaÑ adhivacanaÑ. TasmÈ kÈmaguÓÈpete 
aviditanibbÈnatthÈvahahetutÈya sabbupaddavavatthutÈya ca upaddavo. 
YasmÈ panete kilesÈturabhÈvaÑ janentÈ sÊlasa~khÈtamÈrogyaÑ, loluppaÑ 
______________________________________________________________
 1. VaÓapaÔaÑ bandhiÑsu (SyÈ), vaÓapaÔaÑ paÔibandhiÑsu (Ka) 
 2. L|khamaÑsÈhÈresu (SyÈ) 
 3. SaÒjÈtavaÓo tÈdisaÑyeva (SyÈ), saÒjÈtavaÓavisaye (Ka) 
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vÈ uppÈdentÈ pÈkatikameva ÈrogyaÑ vilumpanti, tasmÈ iminÈ 
ÈrogyavilumpanaÔÔheneva rogo. AbbhantaramanuppaviÔÔhaÔÔhena pana 
antotudakaÔÔhena dunniharaÓÊyaÔÔhena ca sallaÑ. 
DiÔÔhadhammikasamparÈyikabhayÈvahanato bhayaÑ. Me etanti metaÑ. 
Sesamettha pÈkaÔameva. NigamanaÑ vuttanayeneva veditabbanti. 
 

¢tigÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
 
 52. SÊtaÒcÈti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiyaÑ kira SÊtÈlukabrahmadatto nÈma 
rÈjÈ ahosi, so pabbajitvÈ araÒÒakuÔikÈya viharati. TasmiÒca padese sÊte 
sÊtaÑ, uÓhe uÓhameva ca hoti abbhokÈsattÈ padesassa. gocaragÈme bhikkhÈ 
yÈvadatthÈya na labhati, pivanakapÈnÊyampi dullabhaÑ, 
vÈtÈtapaÉaÑsasarÊsapÈpi bÈdhenti. Tassa etadahosi “ito aÉÉhayojanamatte 
sampanno padeso, tattha sabbepi ete parissayÈ natthi, yaÑn|nÈhaÑ tattha 
gaccheyyaÑ, phÈsukaÑ viharantena sakkÈ visesaÑ adhigantun”ti. Tassa 
puna ahosi “pabbajitÈ nÈma na paccayavasikÈ honti,e var|paÒca cittaÑ vase 
vattenti, na cittassa vase vattenti, nÈhaÑ gamissÈmÊ”ti paccavekkhitvÈ na 
agamÈsi. EvaÑ yÈvatatiyakaÑ uppannacittaÑ paccavekkhitvÈ nivattesi. Tato 
tattheva satta vassÈni vasitvÈ sammÈ paÔipajjamÈno paccekasambodhiÑ 
sacchikatvÈ imaÑ udÈnagÈthaÑ bhÈsitvÈ Nandam|lakapabbhÈraÑ agamÈsi. 

    “SÊtaÒca uÓhaÒca khudaÑ pipÈsaÑ,  
    VÈtÈtape ÉaÑsasarÊsape ca. 
    SabbÈnipetÈni abhisambhavitvÈ, 
    Eko care khaggavisÈÓakappo”ti. 

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

SÊtÈlukagÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
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 53. NÈgovÈti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiyaÑ kira aÒÒataro rÈjÈ vÊsati vassÈni 
rajjaÑ kÈretvÈ kÈlakato niraye vÊsati eva vassÈni paccitvÈ 
Himavantappadese hatthiyoniyaÑ uppajjitvÈ saÒjÈtakkhandho 
padumavaÓÓasakalasarÊro uÄÈro y|thapati mahÈnÈgo ahosi. Tassa 
obhaggobhaggaÑ sÈkhÈbha~gaÑ hatthichÈpÈva khÈdanti, ogÈhepi naÑ 
hatthiniyo kaddamena limpanti, sabbaÑ PÈlileyyakanÈgasseva ahosi. So 
y|thÈ nibbijjitvÈ pakkÈmi. Tato naÑ padÈnusÈrena y|thaÑ anubandhi. EvaÑ 
yÈvatatiyaÑ pakkanto anubaddhova. Tato cintesi “idÈni mayhaÑ nattako 
BÈrÈÓasiyaÑ rajjaÑ kÈreti, yaÑn|nÈhaÑ attano purimajÈtiyÈ uyyÈnaÑ 
gaccheyyaÑ, tatra maÑ so rakkhissatÊ”ti. Tato rattiÑ niddÈvasaÑ gate y|the 
y|thaÑ pahÈya tameva uyyÈnaÑ pÈvisi. UyyÈnapÈlo disvÈ raÒÒo Èrocesi, 
rÈjÈ “hatthiÑ gahessÈmÊ”ti senÈya parivÈresi. HatthÊ rÈjÈnaÑ eva 
abhimukho gacchati, rÈjÈ “maÑ abhimukho etÊ”ti khurappaÑ sannayhitvÈ 
aÔÔhÈsi. Tato hatthÊ “vijjheyyÈpi maÑ eso”ti mÈnusikÈya vÈcÈya 
“Brahmadatta mÈ maÑ vijjha, ahaÑ te ayyako”ti Èha. RÈjÈ “kiÑ bhaÓasÊ”ti 
sabbaÑ pucchi, hatthÊpi rajje ca narake ca hatthiyoniyaÒca pavattiÑ sabbaÑ 
Èrocesi. RÈjÈ “sundaraÑ mÈ bhÈyi, mÈ ca kaÒci bhiÑsÈpehÊ”ti hatthino 
vaÔÔaÒca Èrakkhake ca hatthibhaÓÉe ca upaÔÔhÈpesi. 

 AthakadivasaÑ rÈjÈ hatthikkhandhagato “ayaÑ vÊsati vassÈni rajjaÑ 
katvÈ niraye pakko, vipÈkÈvasesena ca tiracchÈnayoniyaÑ uppanno, tatthapi 
gaÓavÈsasa~ghaÔÔanaÑ asahanto idhÈgato, aho dukkho gaÓavÈso, ekÊbhÈvo 
eva ca pana sukho”ti cintetvÈ tattheva vipassanaÑ ÈrabhitvÈ paccekabodhiÑ 
sacchÈkÈsi. TaÑ lokuttarasukhena sukhitaÑ amaccÈ upasa~kamitvÈ 
paÓipÈtaÑ katvÈ “yÈnakÈlo mahÈrÈjÈ”ti ÈhaÑsu. Tato “nÈhaÑ rÈjÈ”ti vatvÈ 
purimanayeneva imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

    “NÈgova y|thÈni vivajjayitvÈ, 
    SaÒjÈtakhandho padumÊ uÄÈro. 
    YathÈbhirantaÑ viharaÑ araÒÒe, 
    Eko care khaggavisÈÓakappo”ti. 
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 SÈ padatthato pÈkaÔÈ eva. AyaÑ panettha adhippÈyayojanÈ, sÈ ca kho 
yuttivaseneva, na anussavavasena. YathÈ ayaÑ hatthÊ manussakantesu sÊlesu 
dantattÈ adatabh|miÑ nÈgacchatÊti vÈ, sarÊramahantatÈya vÈ nÈgo, evaÑ 
kudÈssu nÈmÈhampi ariyakantesu sÊlesu dantattÈ adantabh|miÑ nÈgamanena 
ÈguÑ akaraÓena puna itthattaÑ anÈgamanena ca guÓasarÊramahantatÈya vÈ 
nÈgo bhaveyyaÑ. YathÈ cesa y|thÈni vivajjetvÈ ekacariyasukhena 
yathÈbhirantaÑ viharaÑ araÒÒe eko care khaggavisÈÓakappo, kudÈssu 
nÈmÈhampi evaÑ gaÓaÑ vivajjetvÈ ekavihÈrasukhena1 jhÈnasukhena 
yathÈbhirantaÑ viharaÑ araÒÒe attano yathÈ yathÈ sukhaÑ, tathÈ tathÈ, 
yattakaÑ vÈ icchÈmi, tattakaÑ araÒÒe nivÈsaÑ eko care khaggavisÈÓakappo 
careyyanti attho. YathÈ cesa susaÓÔhitakkhandhatÈya saÒjÈtakkhandho, 
kudÈssu nÈmÈhampi evaÑ asekhasÊlakkhandhamahantatÈya saÒjÈtakkhandho 
bhaveyyaÑ. YathÈ cesa padumasadisagattatÈya vÈ padumakule uppannatÈya 
vÈ padumÊ, kudÈssu nÈmÈhampi evaÑ padumasadisa-ujugattatÈya2 vÈ 
ariyajÈtipadume uppannatÈya vÈ padumÊ bhaveyyaÑ. YathÈ cesa 
thÈmabalajavÈdÊhi uÄÈro, kudÈssu nÈmÈhampi evaÑ 
parisuddhakÈyasamÈcÈratÈdÊhi sÊlasamÈdhinibbedhikapaÒÒÈdÊhi vÈ uÄÈro 
bhaveyyanti evaÑ cintento vipassanaÑ ÈrabhitvÈ paccekabodhiÑ 
adhigatomhÊti. 
 

NÈgagÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
 
 54. AÔÔhÈna tanti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiraÒÒo kira putto daharo eva 
samÈno pabbajitukÈmo mÈtÈpitaro yÈci, mÈtÈpitaro naÑ vÈrenti. So 
vÈriyamÈnopi nibandhatiyeva “pabbajissÈmÊ”ti. Tato naÑ pubbe 
vuttaseÔÔhiputtaÑ viya sabbaÑ vatvÈ anujÈniÑsu. PabbajitvÈ ca uyyÈneyeva 
vasitabbanti paÔijÈnÈpesuÑ, so tathÈ akÈsi. Tassa mÈtÈ pÈtova 
vÊsatisahassanÈÔakitthiparivutÈ uyyÈnaÑ gantvÈ puttaÑ yÈguÑ pÈyetvÈ 
antarÈ khajjakÈdÊni ca khÈdÈpetvÈ yÈva majjhanhikasamayaÑ tena saddhiÑ 
samullapitvÈ nagaraÑ pavisati, pitÈ ca majjhanhike ÈgantvÈ taÑ bhojetvÈ 
attanÈpi bhuÒjitvÈ divasaÑ tena saddhiÑ samullapitvÈ 
______________________________________________________________
 1. EkantÈbhiratisukhena(SÊ), ekantavihÈrasukhena (SyÈ) 
 2. Padumasadisabojjha~gamahantatÈya (SÊ) 
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sÈyanhasamaye jagganapurise1 ÔhapetvÈ nagaraÑ pavisati. So evaÑ 
rattindivaÑ avivitto viharati. Tena kho pana samayena Œdiccabandhu nÈma 
Paccekabuddho Nandam|lakapabbhÈre viharati. So Èvajjento taÑ addasa 
“ayaÑ kumÈro pabbajituÑ asakkhi, jaÔaÑ chindituÑ na sakkotÊ”ti. Tato 
paraÑ Èvajji “attano dhammatÈya nibbijjissati, no”ti. Atha “dhammatÈya 
nibbindanto aticiraÑ bhavissatÊ”ti ÒatvÈ “tassa ÈrammaÓaÑ dassessÈmÊ”ti 
pubbe vuttanayeneva manosilÈtalato ÈgantvÈ uyyÈne aÔÔhÈsi. RÈjapuriso 
disvÈ “Paccekabuddho Ègato mahÈrÈjÈ”ti raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ “idÈni me 
putto Paccekabuddhena saddhiÑ anukkaÓÔhito vasissatÊ”ti pamuditamano 
hutvÈ PaccekabuddhaÑ sakkaccaÑ upaÔÔhahitvÈ tattheva vÈsaÑ yÈcitvÈ 
paÓÓasÈlÈdivÈvihÈraÔÔhÈnaca~kamÈdisabbaÑ kÈretvÈ vÈsesi. 

 So tattha vasanto ekadivasaÑ okÈsaÑ labhitvÈ kumÈraÑ pucchi “kosi 
tvan”ti. So Èha “ahaÑ pabbajito”ti. PabbajitÈ nÈma na edisÈ hontÊti. “Atha 
bhante kÊdisÈ honti, kiÑ mayhaÑ ananucchavikan”ti vutte “tvaÑ attano 
ananucchavikaÑ na pekkhasi, nanu te mÈtÈ vÊsatisahassa-itthÊhi saddhiÑ 
pubbaÓhasamaye ÈgacchantÊ uyyÈnaÑ avivittaÑ karoti, pitÈ mahatÈ 
balakÈyena sÈyanhasamaye, jagganapurisÈ sakalarattiÑ, pabbajitÈ nÈma tava 
sadisÈ na honti, edisÈ pana hontÊ”ti tatra Ôhitasseva iddhiyÈ Himavante 
aÒÒataraÑ vihÈraÑ dassesi. So tattha Paccekabuddhe ÈlambanabÈhaÑ 
nissÈya Ôhite ca ca~kamante ca rajanakammas|cikammÈdÊni karonte ca 
disvÈ Èha “tumhe idha nÈgacchatha, pabbajjÈ nÈma2 tumhehi anuÒÒÈtÈ”ti. 
“Œma pabbajjÈ anuÒÒÈtÈ, pabbajitakÈlato paÔÔhÈya samaÓÈ nÈma attano 
nissaraÓaÑ kÈtuÑ icchitapatthitaÒca padesaÑ gantuÑ labhanti, ettakaÑva 
vaÔÔatÊ”ti vatvÈ ÈkÈse ÔhatvÈ– 

    “AÔÔhÈna taÑ sa~gaÓikÈratassa, 
    YaÑ phassaye sÈmayikaÑ vimuttin”ti– 
______________________________________________________________
 1. JÈgarakapurise (SÊ), jaggikapurise (SyÈ) 2. PabbajjÈ tÈva (SÊ), pabbajjÈ ca (SyÈ) 
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imaÑ upaÉÉhagÈthaÑ vatvÈ dissamÈneneva kÈyena 
Nandam|lakapabbhÈraÑ agamÈsi. EvaÑ gate Paccekabuddhe so attano 
paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ nipajji. Œrakkhakapurisopi “sayito kumÈro, idÈni 
kuhiÑ gamissatÊ”ti pamatto niddaÑ okkami. So tassa pamattabhÈvaÑ ÒatvÈ 
pattacÊvaraÑ gahetvÈ araÒÒaÑ pÈvisi. Tatra ca vivitto vipassanaÑ ÈrabhitvÈ 
paccekabodhiÑ sacchikatvÈ PaccekabuddhaÔÔhÈnaÑ gato. Tatra ca 
“kathamadhigatan”ti pucchito ŒdiccabandhunÈ vuttaÑ upaÉÉhagÈthaÑ 
paripuÓÓaÑ katvÈ abhÈsi. 

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

AÔÔhÈnagÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
 

Dutiyo vaggo niÔÔhito. 
 
 55. DiÔÔhÊvis|kÈnÊti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiyaÑ kira aÒÒataro rÈjÈ 
rahogato cintesi “yathÈ sÊtÈdÊnaÑ paÔighÈtakÈni uÓhÈdÊni atthi, atthi nu kho 
evaÑ vaÔÔapaÔighÈtakaÑ vivaÔÔaÑ, no”ti. So amacce pucchi “vivaÔÔaÑ 
jÈnÈthÈ”ti. Te “jÈnÈma mahÈrÈjÈ”ti ÈhaÑsu. RÈjÈ kiÑtanti. Tato “antavÈ 
loko”ti-ÈdinÈ nayena sassatucchedaÑ kathesuÑ. Atha rÈjÈ “ime na jÈnanti, 
sabbepime diÔÔhigatikÈ”ti sayameva tesaÑ vilomataÒca ayuttataÒca disvÈ 
“vaÔÔapaÔighÈtakaÑ vivaÔÔaÑ atthi, taÑ gavesitabban”ti cintetvÈ rajjaÑ 
pahÈya pabbajitvÈ vipassanto paccekabodhiÑ sacchÈkÈsi. ImaÒca 
udÈnagÈthaÑ abhÈsi Paccekabuddhamajjhe byÈkaraÓagÈthaÒca– 
______________________________________________________________
 1. Khu 1. 4, 319 piÔÔhesu. 2. Abhi 1. 22 piÔÔhe. 
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    “DiÔÔhÊvis|kÈni upÈtivatto, 
    Patto niyÈmaÑ paÔiladdhamaggo. 
    UppannaÒÈÓomhi anaÒÒaneyyo, 
    Eko care khaggavisÈÓakappo”ti. 

 Tassattho–diÔÔhÊvis|kÈnÊti dvÈsaÔÔhidiÔÔhigatÈni. TÈni hi 
maggasammÈdiÔÔhiyÈ vis|kaÔÔhena vijjhanaÔÔhena vilomaÔÔhena ca vis|kÈni. 
EvaÑ diÔÔhiyÈ vis|kÈni, diÔÔhi eva vÈ vis|kÈni diÔÔhivis|kÈni. UpÈtivattoti 
dassanamaggena atikkanto. Patto niyÈmanti avinipÈtadhammatÈya 
sambodhiparÈyaÓatÈya ca niyatabhÈvaÑ adhigato, 
sammattaniyÈmasa~khÈtaÑ vÈ paÔhamamagganti. EttÈvatÈ 
paÔhamamaggakiccanipphatti ca tassa paÔilÈbho ca vutto. IdÈni 
paÔiladdhamaggoti iminÈ sesamaggapaÔilÈbhaÑ dasseti. UppannaÒÈÓomhÊti 
uppannapaccekabodhiÒÈÓo amhi. Etena phalaÑ dasseti. AnaÒÒaneyyoti 
aÒÒehi “idaÑ saccaÑ idaÑ saccan”ti na netabbo. Etena sayambhutaÑ dÊpeti, 
patte vÈ paccekabodhiÒÈÓe aneyyatÈya abhÈvÈ sayaÑvasitaÑ. 
SamathavipassanÈya vÈ1 diÔÔhivis|kÈni upÈtivatto, Èdimaggena patto 
niyÈmaÑ, sesehi paÔiladdhamaggo, phalaÒÈÓena uppannaÒÈÓo, taÑ sabbaÑ 
attanÈva adhigatoti anaÒÒaneyyo. SesaÑ vuttanayeneva veditabbanti. 
 

DiÔÔhivis|kagÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
 
 56. Nillolupoti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiraÒÒo kira s|do antarabhattaÑ 
pacitvÈ upanÈmesi manuÒÒadassanaÑ sÈdurasaÑ “appeva nÈma me rÈjÈ 
dhanamanuppadeyyÈ”ti. TaÑ raÒÒo gandheneva bhottukÈmataÑ janesi 
mukhe kheÄaÑ uppÈdentaÑ. PaÔhamakabaÄe pana mukhe pakkhittamatte 
sattarasaharaÓisahassÈni amateneva phuÔÔhÈni ahesuÑ. S|do “idÈni me 
dassati, idÈni me dassatÊ”ti cintesi. RÈjÈpi “sakkÈrÈraho s|do”ti cintesi, 
“rasaÑ sÈyitvÈ pana sakkarontaÑ maÑ pÈpako kittisaddo abbhuggaccheyya 
‘lolo ayaÑ rÈjÈ rasagaruko’ti” na kiÒci abhaÓi. EvaÑ yÈva 
bhojanapariyosÈnaÑ, tÈva s|dopi “idÈni dassati, idÈni dassatÊ”ti cintesi. 
RÈjÈpi avaÓÓabhayena na kiÒci abhaÓi. 
______________________________________________________________
 1. VipassanÈya (SÊ) 
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Tato s|do “natthi imassa raÒÒo jivhÈviÒÒÈÓan”ti dutiyadivase arasabhattaÑ1 
upanÈmesi. RÈjÈ bhuÒjanto “niggahÈraho ajja s|do”ti jÈnantopi pubbe viya 
paccavekkhitvÈ avaÓÓabhayena na kiÒci abhaÓi. Tato s|do “rÈjÈ neva 
sundaraÑ nÈsundaraÑ jÈnÈtÊ”ti cintetvÈ sabbaÑ paribbayaÑ attanÈ gahetvÈ 
yaÑkiÒcideva pacitvÈ raÒÒo deti. RÈjÈ “aho vata lobho, ahaÑ nÈma vÊsati 
nagarasahassÈni bhuÒjanto imassa lobhena bhattamattampi na labhÈmÊ”ti 
nibbijjitvÈ rajjaÑ pahÈya pabbajitvÈ vipassanto paccekabodhiÑ sacchÈkÈsi, 
purimanayeneva ca imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

    “Nillolupo nikkuho nippipÈso, 
    Nimmakkho niddhantakasÈvamoho. 
    NirÈsayo sabbaloke bhavitvÈ, 
    Eko care khaggavisÈÓakappo”ti. 

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

“Tattha katame tayo kasÈvÈ, rÈgakasÈvo dosakasÈvo mohakasÈvo, 
ime tayo kasÈvÈ. Tattha katame aparepi tayo kasÈvÈ kÈyakasÈvo 
vacÊkasÈvo manokasÈvo”ti2. 

______________________________________________________________
 1. AsÈduvantaÑ (SÊ), asÈdhubhattaÑ (SyÈ) 2. Abhi 2. 383 piÔÔhe. 
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 Tesu mohaÑ ÔhapetvÈ paÒcannaÑ kasÈvÈnaÑ tesaÒca sabbesaÑ 
m|labh|tassa mohassa niddhantattÈ niddhantakasÈvamoho, tiÓÓaÑ eva vÈ 
kÈyavacÊmanokasÈvÈnaÑ mohassa ca niddhantattÈ niddhantakasÈvamoho. 
Itaresu nillolupatÈdÊhi rÈgakasÈvassa, nimmakkhatÈya dosakasÈgassa 
niddhantabhÈvo siddho eva. NirÈsayoti1 nittaÓho. Sabbaloketi sakalaloke, 
tÊsu bhavesu dvÈdasasu vÈ Èyatanesu bhavavibhavataÓhÈvirahito hutvÈti 
attho. SesaÑ vuttanayeneva veditabbaÑ. Atha vÈ tayopi pÈde vatvÈ eko 
careti eko carituÑ sakkuÓeyyÈti evampi ettha sambandho kÈtabboti. 

NillolupagÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
 
 57. PÈpaÑ sahÈyanti kÈ uppanti? BÈrÈÓasiyaÑ kira aÒÒataro rÈjÈ 
mahaccarÈjÈnubhÈvena nagaraÑ padakkhiÓaÑ karonto manusse 
koÔÔhÈgÈrato purÈÓadhaÒÒÈni bahiddhÈ nÊharante disvÈ “kiÑ bhaÓe idan”ti 
amacce pucchi. IdÈni mahÈrÈja navadhaÒÒÈni uppajjissanti, tesaÑ okÈsaÑ 
kÈtuÑ ime manussÈ purÈÓadhaÒÒÈdÊni chaÉÉentÊti. RÈjÈ kiÑ bhaÓe 
itthÈgÈrabalakÈyÈdÊnaÑ vaÔÔaÑ paripuÓÓanti. Œma mahÈrÈja paripuÓÓanti. 
Tena hi bhaÓe dÈnasÈlaÑ kÈrÈpetha, dÈnaÑ dassÈmi, mÈ imÈni dhaÒÒÈni 
anupakÈrÈni vinassiÑs|ti. Tato naÑ aÒÒataro diÔÔhigatiko amacco “mahÈrÈja 
natthi dinnan”ti Èrabbha yÈva “bÈlÈ ca paÓÉitÈ ca sandhÈvitvÈ saÑsaritvÈ 
dukkhassantaÑ karissantÊ”ti vatvÈ nivÈresi. So dutiyampi tatiyampi 
koÔÔhÈgÈre vilumpante disvÈ tatheva ÈÓÈpesi. Tatiyampi naÑ “mahÈrÈja 
dattupaÒÒattaÑ yadidaÑ dÈnan”ti-ÈdÊni vatvÈ nivÈresi. So “are ahaÑ attano 
santakampi na labhÈmi dÈtuÑ, kiÑ me imehi pÈpasahÈyehÊ”ti nibbinno 
rajjaÑ pahÈya pabbajitvÈ vipassanto paccekabodhiÑ sacchÈkÈsi, taÒca 
pÈpaÑ sahÈyaÑ garahanto imaÑ udÈnagÈthaÑ abhÈsi– 

    “PÈpaÑ sahÈyaÑ parivajjayetha, 
    AnatthadassiÑ visame niviÔÔhaÑ. 
    SayaÑ na seve pasutaÑ pamattaÑ, 
    Eko care khaggavisÈÓakappo”ti. 
______________________________________________________________
 1. NirÈsasoti (SÊ), nirÈsÈsoti (Ka) 
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 TassÈyaÑ sa~khepattho–yvÈyaÑ dasavatthukÈya pÈpadiÔÔhiyÈ 
samannÈgatattÈ pÈpo, paresampi anatthaÑ passatÊti anatthadassÊ, 
kÈyaduccaritÈdimhi ca visame niviÔÔho, taÑ atthakÈmo kulaputto pÈpaÑ 
sahÈyaÑ parivajjayetha anatthadassiÑ visame niviÔÔhaÑ. SayaÑ na seveti 
attano vasena na seve. Yadi pana paravaso hoti, kiÑ sakkÈ kÈtunti vuttaÑ 
hoti. Pasutanti pasaÔaÑ1, diÔÔhivasena tattha tattha lagganti attho. Pamattanti 
kÈmaguÓesu vossaÔÔhacittaÑ, kusalabhÈvanÈrahitaÑ vÈ. TaÑ evar|paÑ na 
seve na bhaje na payirupÈse, aÒÒadatthu eko care khaggavisÈÓakappoti. 

PÈpasahÈyagÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
 
 58. Bahussutanti kÈ uppatti? Pubbe kira Kassapassa Bhagavato sÈsane 
aÔÔha paccekabodhisattÈ pabbajitvÈ gatapaccÈgatavattaÑ p|retvÈ devaloke 
uppannÈti sabbaÑ anavajjabhojÊgÈthÈya vuttasadisameva. AyaÑ pana 
viseso–Paccekabuddhe nisÊdÈpetvÈ rÈjÈ Èha “ke tumhe”ti. Te ÈhaÑsu 
“mayaÑ mahÈrÈja bahussutÈ nÈmÈ”ti. RÈjÈ “ahaÑ Sutabrahmadatto nÈma, 
sutena tittiÑ na gacchÈmi, handa nesaÑ santike vicitranayaÑ 
saddhammadesanaÑ sossÈmÊ”ti attamano dakkhiÓodakaÑ datvÈ parivisitvÈ 
bhattakiccapariyosÈne saÑghattherassa pattaÑ gahetvÈ vanditvÈ purato 
nisÊdi “dhammakathaÑ bhante karothÈ”ti. So “sukhito hotu mahÈrÈja, 
rÈgakkhayo hot|”ti vatvÈ uÔÔhito. RÈjÈ “ayaÑ na bahussuto, dutiyo 
bahussuto bhavissati, sve dÈni vicitradhammadesanaÑ sossÈmÊ”ti svÈtanÈya 
nimantesi. EvaÑ yÈva sabbesaÑ paÔipÈÔi gacchati, tÈva nimantesi. Te 
sabbepi “dosakkhayo hotu, mohakkhayo, gatikkhayo, vaÔÔakkhayo, 
upadhikkhayo, taÓhÈkkhayo hot|”ti evaÑ ekekaÑ padaÑ visesetvÈ sesaÑ 
paÔhamasadisameva vatvÈ uÔÔhahiÑsu. 

 Tato rÈjÈ “ime ‘bahussutÈ mayan’ti bhaÓanti, na ca tesaÑ vicitrakathÈ, 
kimetehi vuttan”ti tesaÑ vacanatthaÑ upaparikkhitumÈraddho. Atha 
“rÈgakkheyo hot|”ti upaparikkhanto “rÈge khÊÓe dosopi  
______________________________________________________________
 1. PasattaÑ (SÊ) 
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mohopi aÒÒataraÒÒatarepi kilesÈ khÊÓÈ hontÊ”ti ÒatvÈ attamano ahosi 
“nippariyÈyabahussutÈ ime samaÓÈ. YathÈ hi purisena mahÈpathaviÑ vÈ 
ÈkÈsaÑ vÈ a~guliyÈ niddisantena na a~gulimattova padeso niddiÔÔho hoti, 
apica kho pana pathavÊ-ÈkÈsÈ eva niddiÔÔhÈ honti, evaÑ imehi ekamekaÑ 
atthaÑ niddisantehi aparimÈÓÈ atthÈ niddiÔÔhÈ hontÊ”ti. Tato so “kudÈssu 
nÈmÈhampi evaÑ bahussuto bhavissÈmÊ”ti tathÈr|paÑ bahussutabhÈvaÑ 
patthento rajjaÑ pahÈya pabbajitvÈ vipassanto paccekabodhiÑ sacchikatvÈ 
imaÑ udÈnagÈthaÑ abhÈsi– 

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

 TatthÈyaÑ sa~khepattho–bahussutanti duvidho bahussuto tÊsu piÔakesu 
atthato nikhilo1 pariyattibahussuto ca, maggaphalavijjÈbhiÒÒÈnaÑ 
paÔividdhattÈ2 paÔivedhabahussuto ca. ŒgatÈgamo dhammadharo. UÄÈrehi 
pana kÈyavacÊmanokammehi samannÈgato uÄÈro. YuttapaÔibhÈno ca 
muttapaÔibhÈno ca yuttamuttapaÔibhÈno ca paÔibhÈnavÈ. 
PariyattiparipucchÈdhigamavasena vÈ tidhÈ pajÔibhÈnavÈ veditabbo. Yassa 
hi pariyatti paÔibhÈti, so pariyattipaÔibhÈnavÈ. Yassa atthaÒca ÒÈyaÒca 
lakkhaÓaÒca ÔhÈnÈÔÔhÈnaÒca paripucchantassa paripucchÈ paÔibhÈti, so 
paripucchÈpaÔibhÈnavÈ. Yena maggÈdayo paÔividdhÈ honti, so 
adhigamapaÔibhÈnavÈ. TaÑ evar|paÑ bahussutaÑ dhammadharaÑ bhajetha 
mittaÑ uÄÈraÑ paÔi bhÈnavantaÑ. Tato tassÈnubhÈvena attatthaparattha-
ubhayatthabhedato vÈ diÔÔhadhammikasamparÈyikaparamatthabhedato vÈ 
anekappakÈrÈni aÒÒÈya atthÈni, tato “ahosiÑ nu kho ahaÑ 
atÊtamaddhÈnan”ti-ÈdÊsu3 ka~khaÔÔhÈnesu vineyya ka~khaÑ vicikicchaÑ 
vinetvÈ vinÈsetvÈ evaÑ katasabbakicco eko care khaggavisÈÓakappoti. 
 

BahussutagÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
______________________________________________________________
 1. Niccalo (SÊ) 2. MaggaphalavijjÈbhiÒÒÈpaÔividdhattho (Ka) 
 3. Ma 1. 10; SaÑ 1. 265 piÔÔhesu. 
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 59. KhiÉÉaÑ ratinti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiyaÑ Vibh|sakabrahmadatto 
nÈma rÈjÈ pÈtova yÈguÑ vÈ bhattaÑ vÈ bhuÒjitvÈ nÈnÈvidhavibh|sanehi 
attÈnaÑ vibh|sÈpetvÈ mahÈ-ÈdÈse sakalasarÊraÑ disvÈ yaÑ na icchati, taÑ 
apanetvÈ aÒÒena vibh|sanena vibh|sÈpeti. Tassa ekadivasaÑ evaÑ karoto 
bhattavelÈ majjhanhikasamayo patto. Atha avibh|sitova dussapaÔÔena sÊsaÑ 
veÔhetvÈ bhuÒjitvÈ divÈseyyaÑ upagacchi. Punapi uÔÔhÈhitvÈ tatheva karoto 
s|riyo attha~gato. EvaÑ dutiyadivasepi tatiyadivasepi. Athassa evaÑ 
maÓÉanappasutassa piÔÔhirogo udapÈdi. Tassetadahosi “aho re ahaÑ 
sabbathÈmena vibh|santopi imasmiÑ kappake vibh|sane asantuÔÔho lobhaÑ 
uppÈdesiÑ, lobho ca nÈmesa apÈyagamanÊyo dhammo, handÈhaÑ lobhaÑ 
niggaÓhÈmÊ”ti rajjaÑ pahÈya pabbajitvÈ vipassanto paccekabodhiÑ 
sacchikatvÈ imaÑ udÈnagÈthaÑ abhÈsi– 

    “KhiÉÉaÑ ratiÑ kÈmasukhaÒca loke, 
    Anala~karitvÈ anapekkhamÈno. 
    Vibh|sanaÔÔhÈnÈ virato saccavÈdÊ, 
    Eko care khaggavisÈÓakappo”ti. 

 Tattha khiÉÉÈ ca rati ca pubbe vuttÈva. KÈmasukhanti 
vatthukÈmasukhaÑ. VatthukÈmÈpi hi sukhassa visayÈdibhÈvena sukhanti 
vuccanti. YathÈha “atthi r|paÑ sukhaÑ sukhÈnupatitan”ti1. EvametaÑ 
khiÉÉaÑ ratiÑ kÈmasukhaÒca imasmiÑ okÈsaloke anala~karitvÈ alanti 
akatvÈ, etaÑ tappakanti vÈ sÈrabh|tanti vÈ evaÑ aggahetvÈ. 
AnapekkhamÈnoti tena ala~karaÓena anapekkhaÓasÊlo apihÈluko nittaÓho 
vibh|sanaÔÔhÈnÈ virato saccavÈdÊ eko careti. Tattha vibh|sÈ duvidhÈ 
agÈrikavibh|sÈ anagÈrikavibh|sÈ ca. Tattha agÈrikavibh|sÈ 
sÈÔakaveÔhanamÈlÈgandhÈdi, anagÈrikavibh|sÈ pattamaÓÉanÈdi. Vibh|sÈ eva 
vibh|sanaÔÔhÈnaÑ, tasmÈ vibh|sanaÔÔhÈnÈ tividhÈya viratiyÈ virato. 
Avitathavacanato saccavÈdÊti evamattho daÔÔhabbo. 
 

Vibh|sanaÔÔhÈnagÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
______________________________________________________________
 1. SaÑ 2. 57 piÔÔhe. 
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 60. PuttaÒca dÈranti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiraÒÒo kira putto daharakÈle 
eva abhisitto rajjaÑ kÈresi. So paÔhamagÈthÈya vuttapaccekabodhisatto viya 
rajjasirimanubhavanto ekadivasaÑ cintesi “ahaÑ rajjaÑ kÈrento bah|naÑ 
dukkhaÑ karomi, kiÑ me ekabhattatthÈya iminÈ pÈpena, handa 
sukhamuppÈdemÊ”ti rajjaÑ pahÈya pabbajitvÈ vipassanto paccekabodhiÑ 
sacchikatvÈ imaÑ udÈnagÈthaÑ abhÈsi– 

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

 Tattha dhanÈnÊti muttÈmaÓiveÄuriyasa~khasilÈpavÈÄarajatajÈtar|pÈdÊni 
ratanÈni. DhaÒÒÈnÊti sÈlivÊhiyavagodhumaka~kuvarakakudr|sakapabhedÈni 
satta sesÈparaÓÓÈni ca. BandhavÈnÊti 
ÒÈtibandhugottabandhumittabandhusippabandhuvasena catubbidhe 
bandhave. YathodhikÈnÊti sakasaka-odhivasena ÔhitÈneva. SesaÑ 
vuttanayamevÈti. 

PuttadÈragÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
 
 61. Sa~go esoti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiyaÑ kira PÈdalolabrahmadatto 
nÈma rÈjÈ ahosi. So pÈtova yÈguÑ vÈ bhattaÑ vÈ bhuÒjitvÈ tÊsu pÈsÈdesu 
tividhanÈÔakÈni passati. TivedhanÈÔakÈnÊti kira pubbarÈjato ÈgataÑ, 
anantararÈjato ÈgataÑ, attano kÈle uÔÔhitanti. So ekadivasaÑ pÈtova 
daharanÈÔakapÈsÈdaÑ gato, tÈ nÈÔakitthiyo “rÈjÈnaÑ ramÈpessÈmÈ”ti 
Sakkassa DevÈnamindassa accharÈyo viya atimanoharaÑ naccagÊtavÈditaÑ 
payojesuÑ. RÈjÈ “anacchariyametaÑ daharÈnan”ti asantuÔÔho hutvÈ 
majjhimanÈÔakapÈsÈdaÑ gato, tÈpi nÈÔakitthiyo tatheva akaÑsu. So tatthÈpi 
tatheva asantuÔÔho hutvÈ mahÈnÈÔakapÈsÈdaÑ gato, tÈpi nÈÔakitthiyo tatheva 
akaÑsu. RÈjÈ dve tayo rÈjaparivaÔÔe atÊtÈnaÑ tÈsaÑ mahallakabhÈvena 
aÔÔhikÊÄanasadisaÑ naccaÑ disvÈ gÊtaÒca amadhuraÑ sutvÈ punadeva 
daharanÈÔakapÈsÈdaÑ, puna majjhimanÈÔakapÈsÈdanti evaÑ vicaritvÈ 
katthaci asantuÔÔho cintesi “imÈ nÈÔakitthiyo 
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SakkaÑ DevÈnamindaÑ accharÈyo viya maÑ ramÈpetukÈmÈ sabbathÈmena 
naccagÊtavÈditaÑ payojesuÑ, svÈhaÑ katthaci asantuÔÔho lobhameva 
vaÉÉhemi, lobho ca nÈmesa apÈyagamanÊyo dhammo, handÈhaÑ lobhaÑ 
niggaÓhÈmÊ”ti rajjaÑ pahÈya pabbajitvÈ vipassanto paccekabodhiÑ 
sacchikatvÈ imaÑ udÈnagÈthaÑ abhÈsi–   

    “Sa~go eso parittamettha sokhyaÑ, 
    AppassÈdo dukkhamettha bhiyyo. 
    GaÄo eso iti ÒatvÈ matimÈ, 
    Eko care khaggavisÈÓakappo”ti. 

 Tassattho–sa~go esoti attano upabhogaÑ niddisati. So hi sajjanti tattha 
pÈÓino kaddame paviÔÔho hatthÊ viyÈti sa~go. Parittamettha sokhyanti ettha 
paÒcakÈmaguÓ|pabhogakÈle viparÊtasaÒÒÈya uppÈdetabbato 
kÈmÈvacaradhammapariyÈpannato vÈ lÈmakaÔÔhena sokhyaÑ parittaÑ, 
vijjuppabhÈya obhÈsitanaccadassanasukhaÑ viya ittaraÑ, tÈvakÈlikanti 
vuttaÑ hoti. appassÈdo dukkhamettha bhiyyoti ettha ca yvÈyaÑ “yaÑ kho 
bhikkhave ime paÒca kÈmaguÓe paÔicca uppajjati sukhaÑ somanassaÑ, 
ayaÑ kÈmÈnaÑ assÈdo”ti1 vutto, so yadidaÑ “ko ca bhikkhave kÈmÈnaÑ 
ÈdÊnavo, idha bhikkhave kulaputto yena sippaÔÔhÈnena jÊvikaÑ kappeti yadi 
muddÈya yadi gaÓanÈyÈ”ti evamÈdinÈ1 nayenettha dukkhaÑ vuttaÑ, taÑ 
upanidhÈya appo udakabindumatto hoti, atha kho dukkhameva bhiyyo bahu, 
cat|su samuddesu udakasadisaÑ hoti. Tena vuttaÑ “appassÈdo 
dukkhamettha bhiyyo”ti. GaÄo esoti assÈdaÑ dassetvÈ ÈkaÉÉhanavasena 
baliso viya eso yadidaÑ paÒca kÈmaguÓÈ. Iti ÒatvÈ matimÈti evaÑ ÒatvÈ 
buddhimÈ paÓÉito puriso sabbampetaÑ pahÈya eko care 
khaggavisÈÓakappoti. 

Sa~gagÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
 
 62. SandÈlayitvÈnÈti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiyaÑ kira Anivattabrahmadatto 
nÈma rÈjÈ ahosi. So sa~gÈmaÑ otiÓÓo ajinitvÈ aÒÒaÑ vÈ kiccaÑ Èraddho 
aniÔÔhapetvÈ na nivattati, tasmÈ naÑ evaÑ saÒjÈniÑsu. 
______________________________________________________________
 1. Ma 1. 120 piÔÔhe. 
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So ekadivasaÑ uyyÈnaÑ gacchati, tena ca samayena vanadÈho uÔÔhÈsi, so 
aggi sukkhÈni ca haritÈni ca tiÓÈdÊni dahanto anivattamÈno eva gacchati. 
RÈjÈ taÑ disvÈ tappaÔibhÈganimittaÑ uppÈdesi “yathÈyaÑ vanadÈho, 
evameva ekÈdasavidho aggi sabbasatte dahanto anivattamÈnova gacchati 
mahÈdukkhaÑ uppÈdento, kudÈssu nÈmÈhampi imassa dukkhassa 
nivattanatthaÑ ayaÑ aggi viya ariyamaggaÒÈÓagginÈ kilese dahanto 
anivattamÈno gaccheyyan”ti. Tato muhuttaÑ gantvÈ kevaÔÔe addasa nadiyaÑ 
macche gaÓhante. TesaÑ jÈlantaraÑ paviÔÔho eko mahÈmaccho jÈlaÑ bhetvÈ 
palÈyi. Te “maccho jÈlaÑ bhetvÈ gato”ti saddamakaÑsu. RÈjÈ tampi 
vacanaÑ sutvÈ tappaÔibhÈganimittaÑ uppÈdesi “kudÈssu nÈmÈhampi 
ariyamaggaÒÈÓena taÓhÈdiÔÔhijÈlaÑ bhetvÈ asajjamÈno gaccheyyan”ti. So 
rajjaÑ pahaya pabbajitvÈ vipassanaÑ ÈrabhitvÈ paccekabodhiÑ sacchÈkÈsi, 
imaÒca udÈnagÈthaÑ abhÈsi– 

    “SandÈlayitvÈna saÑyojanÈni, 
    JÈlaÑva bhetvÈ salilambucÈrÊ. 
    AggÊva daÉÉhaÑ anivattamÈno, 
    Eko care khaggavisÈÓakappo”ti. 

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

SandÈlanagÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
 
 63. Okkhittacakkh|ti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiyaÑ kira 
Cakkhulolabrahmadatto nÈma rÈjÈ PÈdalolabrahmadatto viya 
nÈÔakadassanamanuyutto hoti. AyaÑ pana viseso–so asantuÔÔho tattha 
tattha gacchati, ayaÑ taÑ taÑ nÈÔakaÑ disvÈ ativiya abhinanditvÈ 
nÈÔakaparivattadassanena taÓhaÑ vaÉÉhento vicarati. So kira 
nÈÔakadassanÈya ÈgataÑ  
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aÒÒataraÑ kuÔumbiyabhariyaÑ disvÈ rÈgaÑ uppÈdesi. Tato 
saÑvegamÈpajjitvÈ puna “ahaÑ imaÑ taÓhaÑ vaÉÉhento apÈyaparip|rako 
bhavissÈmi, handa naÑ niggaÓhÈmÊ”ti pabbajitvÈ vipassanto paccekabodhiÑ 
sacchikatvÈ attano purimapaÔipattiÑ garahanto tappaÔipakkhaguÓadÊpikaÑ 
imaÑ udÈnagÈthaÑ abhÈsi– 

    “Okkhittacakkhu na ca pÈdalolo, 
    Guttindriyo rakkhitamÈnasÈno. 
    Anavassuto apariÉayhamÈno, 
    Eko care khaggavisÈÓakappo”ti. 

 Tattha okkhittacakkh|ti heÔÔhÈkhittacakkhu, satta gÊvaÔÔhÊni paÔipÈÔiyÈ 
ÔhapetvÈ parivajjagahetabbadassanatthaÑ1 yugamattaÑ pekkhamÈnoti 
vuttaÑ hoti. Na tu hanukaÔÔhinÈ hadayaÔÔhiÑ sa~ghaÔÔento. EvaÒhi 
okkhittacakkhutÈ na samaÓasÈruppÈ hoti. Na ca pÈdaloloti ekassa dutiyo, 
dvinnaÑ tatiyoti evaÑ gaÓamajjhaÑ pavisitukÈmatÈya kaÓÉ|yamÈnapÈdo 
viya abhavanto2, dÊghacÈrika anavaÔÔhitacÈrikavirato vÈ3. Guttindriyoti 
chasu indriyesu idha visuÑvuttÈvasesavasena gopitindriyo. 
RakkhitamÈnasÈnoti mÈnasaÑ yeva mÈnasÈnaÑ, taÑ rakkhitamassÈti 
rakkhitamÈnasÈno. YathÈ kilesehi na viluppati, evaÑ rakkhitacittoti vuttaÑ 
hoti. anavassutoti imÈya paÔipattiyÈ tesu tesu ÈrammaÓesu kilesa-
anvÈssavavirahito. apariÉayhamÈnoti evaÑ anvÈssavavirahÈva kilesaggÊhi 
apariÉayhamÈno. BahiddhÈ vÈ anavassuto, ajjhattaÑ apariÉayhamÈno. 
SesaÑ vuttanayamevÈti. 
 

OkkhittacakkhugÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
 
 64. OhÈrayitvÈti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiyaÑ kira ayaÑ aÒÒopi 
CÈtumÈsikabrahmadatto nÈma rÈjÈ catumÈse catumÈse uyyÈnakÊÄaÑ 
gacchati. So ekadivasaÑ gimhÈnaÑ majjhime mÈse uyyÈnaÑ pavisanto 
______________________________________________________________
 1. ParivajjanÈpahÈtabbadassanatthaÑ (SÊ), parivajjanapahÈtabbadassanatthaÑ (SyÈ) 
 2. Avicaranto (SyÈ), adhÈvanto (Ka) 
 3. DÊghacÈrika-anavatthacÈrikavirato vÈ (SÊ), dÊghacÈrikÈnivattacÈrikÈvirato vÈ (SyÈ),  
 dÊghacÈrikÈya vÈ anavaÔÔhitacÈrikÈ virato (Ka) 
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uyyÈnadvÈre pattasaÒchannaÑ pupphÈla~kataviÔapaÑ 
pÈricchattakakoviÄÈraÑ disvÈ ekaÑ pupphaÑ gahetvÈ uyyÈnaÑ pÈvisi. Tato 
“raÒÒÈ aggapupphaÑ gahitan”ti aÒÒataropi amacco hatthikkhandhe Ôhito eva 
ekaÑ pupphaÑ aggahesi. Eteneva upÈyena sabbo balakÈyo aggahesi. 
PupphaÑ anassÈdentÈ pattampi gaÓhiÑsu. So rukkho nippattapuppho 
khandhamattova ahosi. TaÑ rÈjÈ sÈyanhasamaye uyyÈnÈ nikkhamanto disvÈ 
“kiÑ kato ayaÑ rukkho, mama ÈgamanavelÈyaÑ maÓivaÓÓasÈkhantaresu 
pavÈÄasadisapupphÈla~kato ahosi, idÈni nippattapuppho jÈto”ti cintento 
tassevÈvid|re apupphitaÑ rukkhaÑ saÒchannapalÈsaÑ addasa. DisvÈ cassa 
etadahosi “ayaÑ rukkho pupphabharitasÈkhattÈ bahujanassa lobhanÊyo 
ahosi, tena muhutteneva byasanaÑ patto, ayaÑ panaÒÒo alobhanÊyattÈ 
tatheva Ôhito. Idampi rajjaÑ pupphitarukkho viya lobhanÊyaÑ, 
bhikkhubhÈvo pana apupphitarukkho viya alobhanÊyo. TasmÈ yÈva idampi 
ayaÑ rukkho viya na viluppati, tÈva ayamaÒÒo saÒchannapatto yathÈ 
pÈricchattako, evaÑ kÈsÈvena parisaÒchannena1 hutvÈ pabbajitabban”ti. So 
rajjaÑ pahÈya pabbajitvÈ vipassanto paccekabodhiÑ sacchikatvÈ imaÑ 
udÈnagÈthaÑ abhÈsi– 

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

 Tattha kÈsÈyavattho abhinikkhamitvÈti imassa pÈdassa gehÈ 
abhinikkhamitvÈ kÈsÈyavattho hutvÈti evamattho veditabbo. SesaÑ 
vuttanayeneva sakkÈ jÈnitunti na vitthÈritanti. 
 

PÈricchattakagÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
 

Tatiyo vaggo niÔÔhito. 
 

 65. Rases|ti kÈ uppatti? AÒÒataro kira BÈrÈÓasirÈjÈ uyyÈne 
amaccaputtehi parivuto SilÈpaÔÔapokkharaÓiyaÑ kÊÄati. Tassa 
______________________________________________________________
 1. KÈsÈyenapi saÒcha nnena (SÊ), kÈsÈvena hi saÒcha nnena (SyÈ) 
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s|do sabbamaÑsÈnaÑ rasaÑ gahetvÈ atÊva susa~khataÑ amatakappaÑ 
antarabhattaÑ pacitvÈ upanÈmesi, so tattha gedhamÈpanno kassaci kiÒci 
adatvÈ attanÈva bhuÒji. UdakakÊÄato1 ca ativikÈle nikkhanto sÊghaÑ sÊghaÑ 
bhuÒji. Yehi saddhiÑ pubbe bhuÒjati, na tesaÑ kaÒci sari. Atha pacchÈ 
paÔisa~khÈnaÑ uppÈdetvÈ “aho mayÈ pÈpaÑ kataÑ, yvÈhaÑ rasataÓhÈya 
abhibh|to sabbajanaÑ visaritvÈ ekakova bhuÒjiÑ, handa rasataÓhaÑ 
niggaÓhÈmÊ”ti rajjaÑ pahÈya pabbajitvÈ vipassanto paccekabodhiÑ 
sacchikatvÈ attano purimapaÔipattiÑ garahanto tappaÔipakkhaguÓadÊpikaÑ 
imaÑ udÈnagÈthaÑ abhÈsi– 

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

 Tattha rases|ti ambilamadhuratittakaÔukaloÓikakhÈrikakasÈvÈdibhedesu 
sÈyanÊyesu. GedhaÑ akaranti giddhiÑ akaronto, taÓhaÑ anuppÈdentoti 
vuttaÑ hoti. Aloloti “idaÑ sÈyissÈmi, idaÑ sÈyissÈmÊ”ti evaÑ rasavisesesu 
anÈkulo. AnaÒÒaposÊti posetabbakasaddhivihÈrikÈdivirahito, 
kÈyasandhÈraÓamattena santuÔÔhoti vuttaÑ hoti. YathÈ vÈ pubbe uyyÈne 
rasesu gedhakaraÓalolo hutvÈ aÒÒaposÊ ÈsiÑ, evaÑ ahutvÈ yÈya taÓhÈya lolo 
hutvÈ rasesu gedhaÑ karoti, taÑ taÓhaÑ hitvÈ ÈyatiÑ taÓhÈm|lakassa 
aÒÒassa attabhÈvassa anibbattanena anaÒÒaposÊti dasseti. Atha vÈ 
atthabhaÒjanakaÔÔhena aÒÒeti kilesÈ vuccanti, tesaÑ aposanena anaÒÒaposÊti 
ayampettha attho. SapadÈnacÈrÊti avokkammacÈrÊ anupubbacÈrÊ, 
gharapaÔipÈÔiÑ achaÉÉetvÈ aÉÉhakulaÒca daliddakulaÒca nirantaraÑ piÓÉÈya 
pavisamÈnoti attho. Kule kule appaÔibaddhacittoti khattiyakulÈdÊsu yattha 
katthaci kilesavasena alaggacitto, cand|pamo niccanavako hutvÈti attho. 
SesaÑ vuttanayamevÈti. 

RasagedhagÈthÈvaÓÓÈnÈ samattÈ. 
______________________________________________________________
 1. Udake kÊÄanto (SyÈ, Ka) 
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 66. PahÈya paÒcÈvaraÓÈnÊti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiyaÑ kira aÒÒataro rÈjÈ 
paÔhamajjhÈnalÈbhÊ ahosi. So jhÈnÈnurakkhaÓatthaÑ rajjaÑ pahÈya 
pabbajitvÈ vipassanto paccekabodhiÑ sacchikatvÈ attano paÔipattisampadaÑ 
dÊpento imaÑ udÈnagÈthaÑ abhÈsi– 

    “PahÈya paÒcÈvaraÓÈni cetaso, 
    Upakkilese byapanujja sabbe. 
    Anissito chetva1 sinehadosaÑ, 
    Eko care khaggavisÈÓakappo”ti. 

 Tattha ÈvaraÓÈnÊti nÊvaraÓÈneva, tÈni atthato Uragasutte vuttÈni. TÈni 
pana yasmÈ abbhÈdayo viya candas|riye ceto Èvaranti, tasmÈ “ÈvaraÓÈni 
cetaso”ti vuttÈni. TÈni upacÈrena vÈ appanÈya vÈ pahÈya. Upakkileseti 
upagamma cittaÑ vibÈdhente akusale dhamme, vatthopamÈdÊsu vutte 
abhijjhÈdayo vÈ. ByapanujjÈti panuditvÈ vinÈsetvÈ, vipassanÈmaggena 
pajahitvÈti attho. Sabbeti anavasese. EvaÑ samathavipassanÈsampanno 
paÔhamamaggena diÔÔhinissayassa pahÊnattÈ anissito, sesamaggehi chetvÈ 
tedhÈtukaÑ sinehadosaÑ, taÓhÈrÈganti2 vuttaÑ hoti. Sineho eva hi 
guÓapaÔipakkhato sinehadosoti vutto. SesaÑ vuttanayamevÈti. 
 

ŒvaraÓagÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
 
 67. VipiÔÔhikatvÈnÈti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiyaÑ kira aÒÒataro rÈjÈ 
catutthajjhÈnalÈbhÊ ahosi. So jhÈnÈnurakkhaÓatthaÑ rajjaÑ pahÈya 
pabbajitvÈ vipassanto paccekabodhiÑ sacchikatvÈ attano paÔipattisampadaÑ 
dÊpento imaÑ udÈnagÈthaÑ abhÈsi– 

    “VipiÔÔhikatvÈna sukhaÑ dukhaÒca, 
    Pubbeva ca somanassadomanassaÑ. 
    LaddhÈnupekkhaÑ samathaÑ visuddhaÑ, 
    Eko care khaggavisÈÓakappo”ti. 
______________________________________________________________
 1. ChetvÈ (SÊ, SyÈ, Ka) 2. TaÓhaÑ rÈganti (SÊ) 
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 Tattha vipiÔÔhikatvÈnÈti piÔÔhito katvÈ, chaÉÉetvÈ jahitvÈti attho. 
SukhaÑ dukhaÒcÈti kÈyikaÑ sÈtÈsÈtaÑ. Somanassadomanassanti cetasikaÑ 
sÈtÈsÈtaÑ. Upekkhanti catutthajjhÈnupekkhaÑ. Samathanti 
catutthajjhÈnasamathameva. Visuddhanti 
paÒcanÊvaraÓavitakkavicÈrapÊtisukhasa~khÈtehi navahi paccanÊkadhammehi 
vimuttattÈ visuddhaÑ, niddhantasuvaÓÓamiva vigat|pakkilesanti attho. 

 AyaÑ pana yojanÈ–vipiÔÔhikatvÈna sukhaÑ dukkhaÒca pubbeva, 
paÔhamajjhÈnupacÈrabh|miyaÑyeva dukkhaÑ, tatiyajjhÈnupacÈrabh|miyaÑ 
sukhanti adhippÈyo. Puna Èdito vuttaÑ cakÈraÑ parato netvÈ “somanassaÑ 
domanassaÒca vipiÔÔhikatvÈna pubbevÈ”ti adhikÈro. Tena somanassaÑ 
catutthajjhÈnupacÈre, domanassaÒca dutiyajjhÈnupacÈreyevÈti dÊpeti. EtÈni 
hi etesaÑ pariyÈyato pahÈnaÔÔhÈnÈni. NippariyÈyato pana dukkhassa 
paÔhamajjhÈnaÑ, domanassassa dutiyajjhÈnaÑ, sukhassa tatiyajjhÈnaÑ, 
somanassassa catutthajjhÈnaÑ pahÈnaÔÔhÈnaÑ. YathÈha “paÔhamajjhÈnaÑ 
upasampajja viharati etthuppannaÑ dukkhindriyaÑ aparisesaÑ nirujjhatÊ”ti-
Èdi1. TaÑ sabbaÑ AÔÔhasÈliniyÈ Dhammasa~gahaÔÔhakathÈyaÑ2 vuttaÑ. 
Yato pubbeva tÊsu paÔhamajjhÈnÈdÊsu dukkhadomanassasukhÈni 
vipiÔÔhikatvÈ ettheva catutthajjhÈne somanassaÑ vipiÔÔhikatvÈ imÈya 
paÔipadÈya laddhÈnupekkhaÑ samathaÑ visuddhaÑ eko careti. SesaÑ 
sabbattha pÈkaÔamevÈti. 
 

VipiÔÔhikatvÈgÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
 
 68. Œraddhaviriyoti kÈ uppatti? AÒÒataro kira paccantarÈjÈ 
sahassayodhaparimÈÓabalakÈyo rajjena khuddako, paÒÒÈya mahanto ahosi. 
So ekadivasaÑ “kiÒcÈpi ahaÑ khuddako, paÒÒavatÈ ca pana sakkÈ 
sakalajambudÊpaÑ gahetun”ti cintetvÈ sÈmantaraÒÒo d|taÑ pÈhesi 
“sattadivasabbhantare me rajjaÑ vÈ detu yuddhaÑ vÈ”ti. Tato so attano 
amacce samodhÈnetvÈ Èha “mayÈ tumhe anÈpucchÈyeva sÈhasaÑ kataÑ, 
amukassa raÒÒo evaÑ pahitaÑ, kiÑ kÈtabban”ti. Te ÈhaÑsu “sakkÈ 
mahÈrÈja so d|to nivattetun”ti. Na sakkÈ, gato bhavissatÊti. Yadi evaÑ 
vinÈsitamhÈ tayÈ, tena hi 
______________________________________________________________
 1. SaÑ 3. 188 piÔÔhe. 2. Abhi-®Ôha 1. 221 piÔÔhe. 
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dukkhaÑ aÒÒassa satthena marituÑ, handa mayaÑ aÒÒamaÒÒaÑ paharitvÈ 
marÈma, attÈnaÑ paharitvÈ marÈma, ubbandhÈma, visaÑ khÈdÈmÈti. EvaÑ 
tesu ekameko maraÓameva saÑvaÓÓeti. Tato rÈjÈ “kiÑ me imehi, atthi 
bhaÓe mayhaÑ yodhÈ”ti Èha. Atha “ahaÑ mahÈrÈja yodho, ahaÑ mahÈrÈja 
yodho”ti taÑ yodhasahassaÑ uÔÔhahi. 

 RÈjÈ “ete upaparikkhissÈmÊ”ti mantvÈ citakaÑ sajjetvÈ Èha “mayÈ 
bhaÓe idaÑ nÈma sÈhasaÑ kataÑ, taÑ me amaccÈ paÔikkosanti, sohaÑ 
citakaÑ pavisissÈmi, ko mayÈ saddhiÑ pavisissati, kena mayhaÑ jÊvitaÑ 
pariccattan”ti. EvaÑ vutte paÒcasatÈ yodhÈ uÔÔhahiÑsu “mayaÑ mahÈrÈja 
pavisÈmÈ”ti. Tato rÈjÈ apare paÒcasate yodhe Èha “tumhe idÈni tÈtÈ kiÑ 
karissathÈ”ti. Te ÈhaÑsu “nÈyaÑ mahÈrÈja purisakÈro, itthikiriyÈ1 esÈ, apica 
mahÈrÈjena paÔiraÒÒo d|to pesito, tena mayaÑ raÒÒÈ saddhiÑ yujjhitvÈ 
marissÈmÈ”ti. Tato rÈjÈ “pariccattaÑ tumhehi mama jÊvitan”ti catura~giniÑ 
senaÑ sannayhitvÈ tena yodhasahassena parivuto gantvÈ rajjasÊmÈya nisÊdi. 

 Sopi paÔirÈjÈ taÑ pavattiÑ sutvÈ “are so khuddakarÈjÈ mama dÈsassÈpi 
nappahotÊ”ti kujjhitvÈ2 sabbaÑ balakÈyaÑ ÈdÈya yujjhituÑ nikkhami. 
khuddakarÈjÈ taÑ abbhuyyÈtaÑ disvÈ balakÈyaÑ Èha “tÈtÈ tumhe na 
bahukÈ, sabbe sampiÓÉitvÈ asicammaÑ gahetvÈ sÊghaÑ imassa raÒÒo purato 
ujukaÑ eva gacchathÈ”ti. Te tathÈ akaÑsu, atha sÈ senÈ dvidhÈ bhijjhitvÈ 
antaramadÈsi. Te taÑ rÈjÈnaÑ jÊvaggÈhaÑ gaÓhiÑsu, aÒÒe yodhÈ 
palÈyiÑsu. KhuddakarÈjÈ “taÑ mÈremÊ”ti purato dhÈvati, paÔirÈjÈ taÑ 
abhayaÑ yÈci. Tato tassa abhayaÑ datvÈ sapathaÑ kÈrÈpetvÈ taÑ attano 
manussaÑ katvÈ tena saha aÒÒaÑ rÈjÈnaÑ abbhuggantvÈ tassa rajjasÊmÈya 
ÔhatvÈ pesesi “rajjaÑ vÈ me detu yuddhaÑ vÈ”ti. So “ahaÑ ekayuddhampi 
na sahÈmÊ”ti rajjaÑ niyyÈtesi. Eteneva upÈyena sabbarÈjÈno gahetvÈ ante 
BÈrÈÓasirÈjÈnampi aggahesi. 
______________________________________________________________
 1. ItthicariyÈ (SÊ, SyÈ) 2. RussitvÈ (SÊ), tusitvÈ (SyÈ), dussitvÈ (Ka) 
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 So ekasatarÈjaparivuto sakalajambudÊpe rajjaÑ anusÈsanto cintesi 
“ahaÑ pubbe khuddako ahosiÑ, somhi attano ÒÈÓasampattiyÈ 
sakalajambudÊpassa issaro jÈto. TaÑ kho pana me ÒÈÓaÑ 
lokiyavÊriyasampayuttaÑ, neva nibbidÈya na virÈgÈya saÑvattati, sÈdhu 
vatassa svÈhaÑ iminÈ ÒÈÓena lokuttaradhammaÑ gaveseyyan”ti. Tato 
BÈrÈÓasiraÒÒo rajjaÑ datvÈ puttadÈraÒca sakajanapadameva pesetvÈ 
pabbajjaÑ samÈdÈya vipassanaÑ ÈrabhitvÈ paccekabodhiÑ sacchikatvÈ 
attano vÊriyasampattiÑ dÊpento imaÑ udÈnagÈthaÑ abhÈsi– 

    “Œraddhaviriyo paramatthapattiyÈ, 
    AlÊnacitto akusÊtavutti. 
    DaÄhanikkamo thÈmabal|papanno, 
    Eko care khaggavisÈÓakappo”ti. 

 Tattha ÈraddhaÑ vÊriyamassÈti Èraddhaviriyo. Etena attano 
vÊriyÈrambhaÑ ÈdivÊriyaÑ dasseti. Paramattho vuccati nibbÈnaÑ, tassa 
pattiyÈ paramatthapattiyÈ. Etena vÊriyÈrambhena pattabbaphalaÑ dasseti. 
AlÊnacittoti etena balavÊriy|patthambhÈnaÑ1 cittacetasikÈnaÑ alÊnataÑ 
dasseti, akusÊtavuttÊti etena ÔhÈna-Èsanaca~kamanÈdÊsu kÈyassa 
anavasÊdanaÑ. DaÄhanikkamoti etena “kÈmaÑ taco ca nhÈru cÈ”ti2 evaÑ 
pavattaÑ padahanavÊriyaÑ dasseti, yaÑ taÑ anupubbasikkhÈdÊsu padahanto 
“kÈyena ceva paramasaccaÑ sacchikaroti, paÒÒÈya ca naÑ ativijjha 
passatÊ”ti vuccati. Atha vÈ etena maggasampayuttavÊriyaÑ dasseti. TaÒhi 
daÄhaÒca bhÈvanÈpÈrip|riÑ gatattÈ3, nikkamo ca sabbaso paÔipakkhÈ 
nikkhantattÈ, tasmÈ taÑsama~gÊpuggalopi daÄho nikkamo assÈti 
“daÄhanikkamo”ti vuccati. ThÈmabal|papannoti maggakkhaÓe kÈyathÈmena 
ÒÈÓabalena ca upapanno, atha vÈ thÈmabh|tena balena upapannoti 
thÈmabal|papanno, thiraÒÈÓabal|papannoti vuttaÑ hoti. Etena tassa 
vÊriyassa vipassanÈÒÈÓasampayogaÑ dÊpento yoniso padahanabhÈvaÑ 
sÈdheti. PubbabhÈgamajjhima-ukkaÔÔhavÊriyavasena vÈ tayopi pÈdÈ 
yojetabbÈ. SesaÑ vuttanayamevÈti. 
 

ŒraddhavÊriyagÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
______________________________________________________________
 1. VÊriy|patthambhÈnaÑ (SÊ) 2. Ma 2. 146; AÑ 1. 52; Khu 7. 379 piÔÔhesu. 
 3. BhÈvanÈya laddhattÈ (SyÈ) 
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 69. PaÔisallÈnanti kÈ uppatti? ImissÈ gÈthÈya ÈvaraÓagÈthÈya 
uppattisadisÈ eva uppatti, natthi koci viseso. AtthavaÓÓanÈyaÑ panassÈ 
paÔisallÈnanti tehi tehi sattasa~khÈrehi paÔinivattitvÈ sallÊnaÑ ekattasevitÈ1 
ekÊbhÈvo, kÈyavivekoti attho. JhÈnanti paccanÊkajhÈpanato 
ÈrammaÓalakkhaÓ|panijjhÈnato ca cittaviveko vuccati. Tattha 
aÔÔhasamÈpattiyo nÊvaraÓÈdipaccanÊkajhÈpanato ÈrammaÓ|panijjhÈnato ca 
jhÈnanti vuccati, vipassanÈmaggaphalÈni sattasaÒÒÈdipaccanÊkajhÈpanato, 
lakkhaÓ|panijjhÈnatoyeva cettha phalÈni2. Idha pana 
ÈrammaÓ|panijjhÈnameva adhippetaÑ. EvametaÑ paÔisallÈnaÒca jhÈnaÒca 
ariÒcamÈno ajahamÈno anissajjamÈno. Dhammes|ti vipassan|pagesu 
paÒcakkhandhÈdidhammesu. Niccanti satataÑ samitaÑ abbhokiÓÓaÑ. 
AnudhammacÈrÊti te dhamme Èrabbha pavattamÈnena anugataÑ 
vipassanÈdhammaÑ caramÈno. Atha vÈ dhammÈti nava lokuttaradhammÈ, 
tesaÑ dhammÈnaÑ anulomo dhammoti anudhammo, vipassanÈyetaÑ 
adhivacanaÑ. Tattha “dhammÈnaÑ niccaÑ anudhammacÈrÊ”ti vattabbe 
gÈthÈbandhasukhatthaÑ vibhattibyattayena “dhammes|”ti vuttaÑ siyÈ. 
ŒdÊnavaÑ sammasitÈ bhaves|ti tÈya anudhammacaritÈsa~khÈtÈya 
vipassanÈya aniccÈkÈrÈdidosaÑ tÊsu bhavesu samanupassanto evaÑ imaÑ 
kÈyavivekacittavivekaÑ ariÒcamÈno sikhÈppattavipassanÈsa~khÈtÈya 
paÔipadÈya adhigatoti vattabbo eko careti evaÑ yojanÈ veditabbo. 
 

PaÔisallÈnagÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
 
 70. TaÓhÈkkhayanti kÈ uppatti? AÒÒataro kira BÈrÈÓasirÈjÈ 
mahaccarÈjÈnubhÈvena nagaraÑ padakkhiÓaÑ karoti. tassa sarÊrasobhÈya 
ÈvaÔÔitahadayÈ3 sattÈ purato gacchantÈpi nivattitvÈ tameva ullokenti, 
pacchato gacchantÈpi, ubhohi passehi gacchantÈpi. PakatiyÈ eva hi 
Buddhadassane puÓÓacandasamuddarÈjadassane ca atitto loko. Atha 
aÒÒatarÈ kuÔumbiyabhariyÈpi uparipÈsÈdagatÈ sÊhapaÒjaraÑ vivaritvÈ 
olokayamÈnÈ aÔÔhÈsi. RÈjÈ taÑ disvÈva paÔibaddhacitto hutvÈ amaccaÑ 
ÈÓÈpesi “jÈnÈhi tÈva bhaÓe ayaÑ itthÊ sasÈmikÈ 
______________________________________________________________
 1. EkamantasevitÈ (SÊ), ekamattasevitÈ (SyÈ), ekamattasevitattÈ (Ka) 
 2. JhÈnÈni (SÊ, SyÈ) 3. ŒvajjitahadayÈ (SÊ, Ka) 
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vÈ asÈmikÈ vÈ”ti. So gantvÈ “sasÈmikÈ”ti Èrocesi. Atha rÈjÈ cintesi “imÈ 
vÊsatisahassanÈÔakitthiyo devaccharÈyo viya maÑyeva ekaÑ abhiramenti, so 
dÈnÈhaÑ etÈpi atusitvÈ1 parassa itthiyÈ taÓhaÑ uppÈdesiÑ, sÈ uppannÈ 
apÈyameva ÈkaÉÉhatÊ”ti taÓhÈya ÈdÊnavaÑ disvÈ “handa naÑ niggaÓhÈmÊ”ti 
rajjaÑ pahÈya pabbajitvÈ vipassanto paccekabodhiÑ sacchikatvÈ imaÑ 
udÈnagÈthaÑ abhÈsi– 

    “TaÓhakkhayaÑ patthayamappamatto, 
    AneÄam|go sutavÈ satÊmÈ. 
    Sa~khÈtadhammo niyato padhÈnavÈ, 
    Eko care khaggavisÈÓakappo”ti. 

 Tattha taÓhÈkkhayanti nibbÈnaÑ, evaÑ diÔÔhÈdÊnavÈya taÓhÈya eva 
appavattiÑ. Appamattoti sÈtaccakÈrÊ sakkaccakÈrÊ. AneÄam|goti 
alÈlÈmukho. Atha vÈ aneÄo ca am|go ca, paÓÉito byattoti vuttaÑ hoti. 
HitasukhasampÈpakaÑ sutamassa atthÊti sutavÈ, Ègamasampannoti vuttaÑ 
hoti. SatÊmÈti cirakatÈdÊnaÑ anussaritÈ. Sa~khÈtadhammoti 
dhammupaparikkhÈya pariÒÒÈtadhammo. Niyatoti ariyamaggena niyÈmaÑ 
patto. PadhÈnavÈti sammappadhÈnavÊriyasampanno. UppaÔipÈÔiyÈ esa pÈÔho 
yojetabbo Evametehi appamÈdÈdÊhi samannÈgato niyÈmasampÈpakena 
padhÈnena padhÈnavÈ, tena padhÈnena pattaniyÈmattÈ niyato, tato 
arahattappattiyÈ sa~khÈtadhammo. ArahÈ hi puna sa~khÈtabbÈbhÈvato 
“sa~khÈtadhammo”ti vuccati. YathÈha “ye ca sa~khÈtadhammÈse, ye ca 
sekhÈ puth| idhÈ”ti2. SesaÑ vuttanayamevÈti. 
 

TaÓhakkhayagÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
 
 71. SÊho vÈti kÈ uppatti? AÒÒatarassa kira BÈrÈÓasiraÒÒo d|re uyyÈnaÑ 
hoti, so pageva vuÔÔhÈya uyyÈnaÑ gacchanto antarÈmagge yÈnÈ oruyha 
udakaÔÔhÈnaÑ upagato “mukhaÑ dhovissÈmÊ”ti. TasmiÒca padese sÊhÊ 
potakaÑ janetvÈ3 gocarÈya gatÈ, rÈjapuriso taÑ disvÈ “sÊhapotako devÈ”ti 
Èrocesi. RÈjÈ “sÊho 
______________________________________________________________
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kira na kassaci bhÈyatÊ”ti taÑ upaparikkhituÑ bheri-ÈdÊni ÈkoÔÈpesi, 
sÊhapotako taÑ saddaÑ sutvÈpi tatheva sayi. RÈjÈ yÈvatatiyakaÑ ÈkoÔÈpesi, 
so tatiyavÈre sÊsaÑ ukkhipitvÈ sabbaÑ parisaÑ oloketvÈ tatheva sayi. Atha 
rÈjÈ “yÈvassa mÈtÈ nÈgacchati, tÈva gacchÈmÈ”ti vatvÈ gacchanto cintesi 
“taÑ divasaÑ jÈtopi sÊhapotako na santasati na bhÈyati, kudÈssu nÈmÈhampi 
taÓhÈdiÔÔhiparitÈsaÑ chetvÈ na santaseyyaÑ na bhÈyeyyan”ti. So taÑ 
ÈrammaÓaÑ gahetvÈ gacchanto puna kevaÔÔehi macche gahetvÈ sÈkhÈsu 
bandhitvÈ pasÈrite jÈle vÈtaÑ alaggaÑyeva1 gacchamÈnaÑ disvÈ tampi 
nimittaÑ aggahesi “kudÈssu nÈmÈhampi taÓhÈdiÔÔhijÈlaÑ mohajÈlaÑ vÈ 
phÈletvÈ evaÑ asajjamÈno gaccheyyan”ti. 

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

    “SÊhova saddesu asantasanto, 
    VÈtova jÈlamhi asajjamÈno. 
    PadumaÑva toyena alippamÈno, 
    Eko care khaggavisÈÓakappo”ti. 

 Tattha sÊhoti cattÈro sÊhÈ tiÓasÊho paÓÉusÊho2 kÈÄasÊho kesarasÊhoti. 
KesarasÊho tesaÑ aggamakkhÈyati, sova idha adhippeto. VÈto 
puratthimÈdivasena anekavidho, padumaÑ rattasetÈdivasena. Tesu yo koci 
vÈto yaÑkiÒci padumaÒca vaÔÔatiyeva. Tattha yasmÈ santÈso attasinehena 
hoti, attasineho ca taÓhÈlepo, sopi diÔÔhisampayuttena vÈ diÔÔhivippayuttena 
vÈ 
______________________________________________________________
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lobhena hoti, so ca taÓhÈyeva. SajjanaÑ pana tattha upaparikkhÈvirahitassa 
mohena hoti, moho ca avijjÈ. Tattha samathena taÓhÈya pahÈnaÑ hoti, 
vipassanÈya avijjÈya. TasmÈ samathena attasinehaÑ pahÈya sÊhova saddesu 
aniccÈdÊsu asantasanto, vipassanÈya mohaÑ pahÈya vÈtova jÈlamhi 
khandhÈyatanÈdÊsu asajjamÈno, samatheneva lobhaÑ lobhasampayuttaÑ 
eva1 diÔÔhiÒca pahÈya, padumaÑva toyena sabbabhavabhogalobhena 
alippamÈno. Ettha ca samathassa sÊlaÑ padaÔÔhÈnaÑ, samatho samÈdhi, 
vipassanÈ paÒÒÈti evaÑ tesu dvÊsu dhammesu siddhesu tayopi khandhÈ 
siddhÈ honti. tattha sÊlakkhandhena surato hoti, so sÊhova saddesu 
ÈghÈtavatth|su kujjhitukÈmatÈya na santasati, paÒÒÈkkhandhena 
paÔividdhasabhÈvo vÈtova jÈlamhi khandhÈdidhammabhede na sajjati, 
samÈdhikkhandhena vÊtarÈgo padumaÑva toyena rÈgena na lippati. EvaÑ 
samathavipassanÈhi sÊlasamÈdhipaÒÒÈkkhandhehi ca yathÈsambhavaÑ 
avijjÈtaÓhÈnaÑ tiÓÓaÒca akusalam|lÈnaÑ pahÈnavasena asantasanto 
asajjamÈno alippamÈno ca veditabbo. SesaÑ vuttanayamevÈti. 
 

AsantasantagÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
 
 72. SÊho yathÈti kÈ uppatti? AÒÒataro kira BÈrÈÓasirÈjÈ paccantaÑ 
kuppitaÑ v|pasametuÑ gÈmÈnugÈmimaggaÑ chaÉÉetvÈ ujuÑ aÔavimaggaÑ 
gahetvÈ mahatiyÈ senÈya gacchati. Tena ca samayena aÒÒatarasmiÑ 
pabbatapÈde sÊho bÈlas|riyÈtapaÑ tappamÈno nipanno hoti. TaÑ disvÈ 
rÈjapuriso raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ “sÊho kira saddena na santasatÊ”ti 
bherisa~khapaÓavÈdÊhi saddaÑ kÈrÈpesi, sÊho tatheva nipajji. Dutiyampi 
kÈrÈpesi, sÊho tatheva nipajji. Tatiyampi kÈrÈpesi, sÊho “mama paÔisattu 
atthÊ”ti cat|hi pÈdehi suppatiÔÔhitaÑ patiÔÔhahitvÈ sÊhanÈdaÑ nadi. TaÑ 
sutvÈva hatthÈrohÈdayo hatthi-ÈdÊhi orohitvÈ tiÓagahanÈni paviÔÔhÈ, hatthi-
assagaÓÈ disÈvidisÈ palÈtÈ. RaÒÒo hatthÊpi rÈjÈnaÑ gahetvÈ vanagahanÈni 
pothayamÈno palÈyi. So taÑ sandhÈretuÑ asakkonto rukkhasÈkhÈya 
______________________________________________________________
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olambitvÈ pathaviÑ patitvÈ ekapadikamaggena gacchanto 
PaccekabuddhÈnaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ pÈpuÓitvÈ tattha Paccekabuddhe pucchi 
“api bhante saddamassutthÈ”ti. Œma mahÈrÈjÈti. Kassa saddaÑ bhanteti. 
PaÔhamaÑ bherisa~khÈdÊnaÑ, pacchÈ sÊhassÈti. Na bhÈyittha bhanteti. na 
mayaÑ mahÈrÈja kassaci saddassa bhÈyÈmÈti. SakkÈ pana bhante mayhampi 
edisaÑ kÈtunti. SakkÈ mahÈrÈja sace pabbajasÊti, pabbajÈmi bhanteti. Tato 
naÑ pabbÈjetvÈ pubbe vuttanayeneva ÈbhisamÈcÈrikaÑ sikkhÈpesuÑ. Sopi 
pubbe vuttanayeneva vipassanto paccekabodhiÑ sacchikatvÈ imaÑ 
udÈnagÈthaÑ abhÈsi– 

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

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

DÈÔhabalÊgÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
 
 73. MettaÑ upekkhanti kÈ uppatti? AÒÒataro kira rÈjÈ 
mettÈdijhÈnalÈbhÊ ahosi. So “jhÈnasukhantarÈyakaraÑ rajjan”ti 
jhÈnÈnurakkhaÓatthaÑ rajjaÑ pahÈya pabbajitvÈ vipassanto paccekabodhiÑ 
sacchikatvÈ imaÑ udÈnagÈthaÑ abhÈsi– 
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    “MettaÑ upekkhaÑ karuÓaÑ vimuttiÑ, 
    ŒsevamÈno muditaÒca kÈle. 
    Sabbena lokena avirujjhamÈno, 
    Eko care khaggavisÈÓakappo”ti. 

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

 Tattha ÈsevamÈnoti tisso tikacatukkajjhÈnavasena, upekkhaÑ 
catutthajjhÈnavasena bhÈvayamÈno. KÈleti mettaÑ ÈsevitvÈ tato vuÔÔhÈya 
karuÓaÑ, tato vuÔÔhÈya muditaÑ, tato itarato vÈ nippÊtikajhÈnato vuÔÔhÈya 
upekkhaÑ ÈsevamÈno “kÈle ÈsevamÈno”ti vuccati, ÈsevituÑ phÈsukÈle vÈ. 
Sabbena lokena avirujjhamÈnoti dasasu disÈsu sabbena sattalokena 
avirujjhamÈno. MettÈdÊnaÒhi bhÈvitattÈ sattÈ appaÔik|lÈ honti, sattesu ca 
virodhabh|to paÔigho v|pasammati. Tena vuttaÑ “sabbena lokena 
avirujjhamÈno”ti. Ayamettha sa~khepo, vitthÈrena pana mettÈdikathÈ 
AÔÔhasÈliniyÈ Dhammasa~gahaÔÔhakathÈyaÑ1 vuttÈ. SesaÑ 
pubbavuttasadisamevÈti. 
 

AppamaÒÒÈgÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
 
 74. RÈgaÒca dosaÒcÈti kÈ uppatti? RÈjagahaÑ kira upanissÈya MÈta~go 
nÈma Paccekabuddho viharati sabbapacchimo PaccekabuddhÈnaÑ. Atha 
amhÈkaÑ bodhisatte uppanne devatÈyo bodhisattassa p|janatthÈya 
Ègacchantiyo taÑ disvÈ “mÈrisÈ mÈrisÈ Buddho loke uppanno”ti 
______________________________________________________________
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bhaÓiÑsu. So nirodhÈ vuÔÔhahanto taÑ saddaÑ sutvÈ attano ca 
jÊvitakkhayaÑ disvÈ Himavante MahÈpapÈto1 nÈma pabbato 
PaccekabuddhÈnaÑ parinibbÈnaÔÔhÈnaÑ, tattha ÈkÈsena gantvÈ pubbe 
parinibbutapaccekabuddhassa aÔÔhisa~ghÈtaÑ papÈte pakkhipitvÈ silÈtale 
nisÊditvÈ imaÑ udÈnagÈthaÑ abhÈsi– 

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

 Tattha rÈgadosamohÈ Uragasutte vuttÈ. SaÑyojanÈnÊti dasa 
saÑyojanÈni, tÈni ca tena tena maggena sandÈlayitvÈ. asantasaÑ 
jÊvitasa~khayamhÊti jÊvitasa~khayo vuccati cuticittassa paribhedo, tasmiÑ ca 
jÊvitasa~khaye jÊvitanikantiyÈ pahÊnattÈ asantasanti. EttÈvatÈ sopÈdisesaÑ 
nibbÈnadhÈtuÑ attano dassetvÈ gÈthÈpariyosÈne anupÈdisesÈya 
nibbÈnadhÈtuyÈ parinibbÈyÊti. 
 

JÊvitasa~khayagÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 
 
 75. BhajantÊti kÈ uppatti? BÈrÈÓasiyaÑ kira aÒÒataro rÈjÈ ÈdigÈthÈya 
vuttappakÈrameva phÊtaÑ rajjaÑ samanusÈsati, tassakharo ÈbÈdho uppajji, 
dukkhÈ vedanÈ vattanti. VÊsatisahassitthiyo parivÈretvÈ 
hatthapÈdasambÈhanÈdÊni karonti. AmaccÈ “na dÈnÈyaÑ rÈjÈ jÊvissati, handa 
mayaÑ attano saraÓaÑ gavesÈmÈ”ti cintetvÈ aÒÒassa raÒÒo santikaÑ gantvÈ 
upaÔÔhÈnaÑ yÈciÑsu. Te tattha upaÔÔhahantiyeva, na kiÒci labhanti. RÈjÈpi 
ÈbÈdhÈ vuÔÔhahitvÈ pucchi “itthannÈmo ca itthannÈmo ca kuhin”ti. Tato taÑ 
pavattiÑ sutvÈ sÊsaÑ cÈletvÈ tuÓhÊ ahosi. Tepi amaccÈ “rÈjÈ vuÔÔhito”ti sutvÈ 
tattha kiÒci alabhamÈnÈ paramena pÈrijuÒÒena samannÈgatÈ punadeva 
ÈgantvÈ rÈjÈnaÑ vanditvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu. tena ca raÒÒÈ “kuhiÑ tÈtÈ 
tumhe gatÈ”ti vuttÈ ÈhaÑsu “devaÑ dubbalaÑ disvÈ ÈjÊvikabhayenamhÈ 
asukaÑ nÈma janapadaÑ gatÈ”ti. 
______________________________________________________________
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RÈjÈ sÊsaÑ cÈletvÈ cintesi “yaÑn|nÈhaÑ ime vÊmaÑseyyaÑ, kiÑ punapi 
evaÑ kareyyuÑ no”ti. So pubbe ÈbÈdhikarogena1 phuÔÔho viya 
bÈÄhavedanaÑ attÈnaÑ dassento gilÈnÈlayaÑ akÈsi. Itthiyo samparivÈretvÈ 
pubbasadisameva sabbaÑ akaÑsu. Tepi amaccÈ tatheva puna bahutaraÑ 
janaÑ gahetvÈ pakkamiÑsu. EvaÑ rÈjÈ yÈvatatiyaÑ sabbaÑ pubbasadisaÑ 
akÈsi, tepi tatheva pakkamiÑsu. Tato catutthampi te Ègate disvÈ “aho ime 
dukkaraÑ akaÑsu, ye maÑ byÈdhitaÑ pahÈya anapekkhÈ pakkamiÑs|”ti 
nibbinno rajjaÑ pahÈya pabbajitvÈ vipassanto paccekabodhiÑ sacchikatvÈ 
imaÑ udÈnagÈthaÑ abhÈsi– 

    “Bhajanti sevanti ca kÈraÓatthÈ, 
    NikkÈraÓÈ dullabhÈ ajja mittÈ. 
    AttaÔÔhapaÒÒÈ asucÊ manussÈ, 
    Eko care khaggavisÈÓakappo”ti. 

 Tattha bhajantÊti sarÊrena allÊyitvÈ2 payirupÈsanti. SevantÊti 
aÒjalikammÈdÊhi kiÑkÈrapaÔissÈvitÈya ca paricaranti. KÈraÓaÑ attho 
etesanti kÈraÓatthÈ, bhajanÈya sevanÈya ca nÈÒÒaÑ kÈraÓamatthi, attho eva 
nesaÑ kÈraÓaÑ, atthahetu sevantÊti vuttaÑ hoti. NikkÈraÓÈ dullabhÈ ajja 
mittÈti “ito kiÒci lacchÈmÈ”ti evaÑ attapaÔilÈbhakÈraÓena nikkÈraÓÈ, 
kevalaÑ– 

    “UpakÈro ca yo mitto, 
    Sukhe dukkhe ca yo sakhÈ. 
    AtthakkhÈyÊ ca yo mitto, 
    Yo ca mittÈnukampako”ti3– 

evaÑ vuttena ariyena mittabhÈvena samannÈgatÈ dullabhÈ ajja mittÈ. Attani 
ÔhitÈ etesaÑ paÒÒÈ, attÈnaÑyeva olokenti, na aÒÒanti attaÔÔhapaÒÒÈ. 
DiÔÔhatthapaÒÒÈti ayampi kira porÈÓapÈÔho, sampati diÔÔheyeva atthe etesaÑ 
paÒÒÈ, ÈyatiÑ na pekkhantÊti vuttaÑ hoti.  
______________________________________________________________
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AsucÊti asucinÈ anariyena kÈyavacÊmanokammena samannÈgatÈ. SesaÑ 
pubbe vuttanayeneva veditabbanti. 

KÈraÓatthagÈthÈvaÓÓanÈ samattÈ. 

Catuttho vaggo niÔÔhito ekÈdasahi gÈthÈhi. 
 

 EvametaÑ ekacattÈlÊsagÈthÈparimÈÓaÑ KhaggavisÈÓasuttaÑ 
katthacideva vuttena yojanÈnayena sabbattha yathÈnur|paÑ yojetvÈ 
anusandhito atthato ca veditabbaÑ. AtivitthÈrabhayena pana amhehi na 
sabbattha yojitanti. 

ParamatthajotikÈya KhuddakaÔÔhakathÈya 

SuttanipÈtaÔÔhakathÈya 

KhaggavisÈÓasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. KasibhÈradvÈjasuttavaÓÓanÈ 

 EvaÑ me sutanti KasibhÈradvÈjasuttaÑ. KÈ uppatti? BhagavÈ 
Magadhesu viharanto DakkhiÓÈgirismiÑ EkanÈlÈyaÑ brÈhmaÓagÈme 
purebhattakiccaÑ pacchÈbhattakiccanti imesu dvÊsu Buddhakiccesu 
purebhattakiccaÑ niÔÔhÈpetvÈ pacchÈbhattakiccÈvasÈne BuddhacakkhunÈ 
lokaÑ volokento KasibhÈradvÈjaÑ brÈhmaÓaÑ arahattassa 
upanissayasampannaÑ disvÈ “tattha mayi gate kathÈ pavattissati, tato 
kathÈvasÈne dhammadesanaÑ sutvÈ esa brÈhmaÓo pabbajitvÈ arahattaÑ 
pÈpuÓissatÊ”ti ca ÒatvÈ tattha gantvÈ kathaÑ samuÔÔhÈpetvÈ imaÑ suttaÑ 
abhÈsi. 

 Tattha siyÈ “katamaÑ BuddhÈnaÑ purebhattakiccaÑ, katamaÑ 
pacchÈbhattakiccan”ti. Vuccate–Buddho BhagavÈ pÈto eva uÔÔhÈya 
upaÔÔhÈkÈnuggahatthaÑ sarÊraphÈsu katthaÒca mukhadhovanÈdi-
sarÊraparikammaÑ katvÈ yÈva bhikkhÈcÈravelÈ, tÈva vivittÈsane vÊtinÈmetvÈ 
bhikkhÈcÈravelÈya nivÈsetvÈ kÈyabandhanaÑ bandhitvÈ cÊvaraÑ pÈrupitvÈ 
pattamÈdÈya kadÈci ekakoca, kadÈci bhikkhusaÑghaparivuto gÈmaÑ 
nigamaÑ vÈ piÓÉÈya pavisati kadÈci pakatiyÈ, kadÈci 
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anekehi pÈÔihÈriyehi vattamÈnehi. SeyyathidaÑ? PiÓÉÈya pavisato 
LokanÈthassa purato purato gantvÈ mudugatiyo vÈtÈ pathaviÑ sodhenti, 
valÈhakÈ udakaphusitÈni muÒcantÈ magge reÓuÑ v|pasametvÈ upari 
vitÈnaÑ hutvÈ tiÔÔhanti, apare vÈtÈ pupphÈni upasaÑharitvÈ magge okiranti, 
unnatÈ bh|mippadesÈ onamanti, onatÈ unnamanti, pÈdanikkhepasamaye 
samÈva bh|mi hoti, sukhasamphassÈni rathacakkamattÈni padumapupphÈni 
vÈ pÈde sampaÔicchanti, indakhÊlassa anto Ôhapitamatte dakkhiÓapÈde sarÊrÈ 
chabbaÓÓarasmiyo niccharitvÈ suvaÓÓarasapiÒjarÈni viya 
citrapaÔaparikkhittÈni viya ca pÈsÈdak|ÔÈgÈrÈdÊni karontiyo ito cito ca 
vidhÈvanti, hatthi-assaviha~gÈdayo sakasakaÔÔhÈnesu ÔhitÈyeva 
madhurenÈkÈrena saddaÑ karonti, tathÈ bherivÊÓÈdÊni t|riyÈni manussÈnaÑ 
kÈy|pagÈni ca 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, amhÈkaÑ bhikkhusataÑ dethÈ”ti yÈcitvÈ 
Bhagavatopi pattaÑ gahetvÈ ÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ sakkaccaÑ piÓÉapÈtena 
paÔimÈnenti. 

 BhagavÈ katabhattakicco tesaÑ santÈnÈni oloketvÈ tathÈ dhammaÑ 
deseti, yathÈ keci saraÓagamane patiÔÔhahanti, keci paÒcasu sÊlesu, keci 
sotÈpattisakadÈgÈmi-anÈgÈmiphalÈnaÑ aÒÒatarasmiÑ, keci pabbajitvÈ 
aggaphale arahatteti. EvaÑ tathÈ tathÈ janaÑ anuggahetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ 
vihÈraÑ gacchati. Tattha maÓÉalamÈÄe paÒÒattavarabuddhÈsane nisÊdati 
bhikkh|naÑ bhattakiccapariyosÈnaÑ ÈgamayamÈno. Tato bhikkh|naÑ 
bhattakiccapariyosÈne upaÔÔhÈko Bhagavato nivedeti, atha BhagavÈ 
GandhakuÔiÑ pavisati. IdaÑ tÈva purebhattakiccaÑ. YaÒcettha na vuttaÑ, 
taÑ BrahmÈyusutte vuttanayeneva gahetabbaÑ. 

 Atha BhagavÈ evaÑ katapurebhattakicco GandhakuÔiyÈ upaÔÔhÈne 
nisÊditvÈ pÈde pakkhÈletvÈ pÈdapÊÔhe ÔhatvÈ bhikkhusaÑghaÑ ovadati 
“bhikkhave appamÈdena sampÈdetha, BuddhuppÈdo dullabho lokasmiÑ, 
manussapaÔilÈbho dullabho, saddhÈsampatti1 dullabhÈ, pabbajjÈ dullabhÈ, 
saddhammassavanaÑ 
______________________________________________________________
 1. KhaÓasampatti (SÊ) 
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dullabhaÑ lokasmin”ti. Tato bhikkh| BhagavantaÑ vanditvÈ kammaÔÔhÈnaÑ 
pucchanti, atha BhagavÈ bhikkh|naÑ cariyavasena kammaÔÔhÈnaÑ deti. Te 
kammaÔÔhÈnaÑ uggahetvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ attano attano 
vasanaÔÔhÈnaÑ gacchanti, keci araÒÒaÑ, keci rukkham|laÑ, keci 
pabbatÈdÊnaÑ aÒÒataraÑ, keci CÈtumahÈrÈjikabhavanaÑ -pa- keci 
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 jano purebhattaÑ dÈnaÑ 
datvÈ pacchÈbhattaÑ sunivattho supÈruto gandhapupphÈdÊni ÈdÈya vihÈre 
sannipatati. Tato BhagavÈ sampattaparisÈya anur|pena pÈÔihÈriyena gantvÈ 
dhammasabhÈyaÑ paÒÒattavarabuddhÈsane nisajja dhammaÑ deseti 
kÈlayuttaÑ pamÈÓayuttaÑ. Atha kÈlaÑ viditvÈ parisaÑ uyyojeti. 

 Tato sace gattÈni osiÒcitukÈmo hoti, atha BuddhÈsanÈ uÔÔhÈya 
upaÔÔhÈkena udakapaÔiyÈditokÈsaÑ gantvÈ upaÔÔhÈkahatthato udakasÈÔikaÑ 
gahetvÈ nhÈnakoÔÔhakaÑ pavisati. UpaÔÔhÈkopi BuddhÈsanaÑ ÈnetvÈ 
GandhakuÔipariveÓe paÒÒÈpeti, BhagavÈ gattÈni osiÒcitvÈ surattadupaÔÔaÑ 
nivÈsetvÈ kÈyabandhanaÑ bandhitvÈ uttarÈsa~gaÑ katvÈ tattha ÈgantvÈ 
nisÊdati ekakova muhuttaÑ paÔisallÊno. Atha bhikkh| tato tato Ègamma 
Bhagavato upaÔÔhÈnaÑ gacchanti. Tattha ekacce paÒhaÑ pucchanti, ekacce 
kammaÔÔhÈnaÑ, ekacce dhammassavanaÑ yÈcanti. BhagavÈ tesaÑ 
adhippÈyaÑ sampÈdento paÔhamaÑ yÈmaÑ vÊtinÈmeti. 

 MajjhimayÈme sakaladasasahassilokadhÈtudevatÈyo okÈsaÑ labhamÈno 
BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ paÒhaÑ pucchanti yathÈbhisa~khataÑ 
antamaso caturakkharampi. BhagavÈ tÈsaÑ devatÈnaÑ paÒhaÑ vissajjento 
majjhimayÈmaÑ vÊtinÈmeti. Tato pacchimayÈmaÑ cattÈro bhÈge katvÈ 
ekaÑ bhÈgaÑ ca~kamaÑ adhiÔÔhÈti, dutiyabhÈgaÑ GandhakuÔiÑ pavisitvÈ 
dakkhiÓena passena sato sampajÈno sÊhaseyyaÑ kappeti, tatiyabhÈgaÑ 
phalasamÈpattiyÈ vÊtinÈmeti, catutthabhÈgaÑ mahÈkaruÓÈsamÈpattiÑ 
pavisitvÈ BuddhacakkhunÈ lokaÑ voloketi 
apparajakkhamahÈrajakkhÈdisattadassanatthaÑ. IdaÑ pacchÈbhattakiccaÑ. 
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 Evamimassa pacchÈbhattakiccassa lokavolokanasa~khÈte 
catutthabhÈgÈvasÈne BuddhadhammasaÑghesu dÈnasÊla-uposathakammÈdÊsu 
ca akatÈdhikÈre katÈdhikÈre ca anupanissayasampanne upanissayasampanne 
ca satte passituÑ BuddhacakkhunÈ lokaÑ volokento KasibhÈradvÈjaÑ 
brÈhmaÓaÑ arahattassa upanissayasampannaÑ disvÈ “tattha mayi gate kathÈ 
pavattissati, tato kathÈvasÈne dhammadesanaÑ sutvÈ esa brÈhmaÓo 
pabbajitvÈ arahattaÑ pÈpuÓissatÊ”ti ca ÒatvÈ tattha gantvÈ kathaÑ 
samuÔÔhÈpetvÈ imaÑ suttamabhasi. 

 Tattha evaÑ me sutanti-Èdi ÈyasmatÈ Œnandena 
paÔhamamahÈsa~gÊtikÈle dhammasa~gÊtiÑ karontena ÈyasmatÈ 
MahÈkassapattherena puÔÔhena paÒcannaÑ arahantasatÈnaÑ vuttaÑ, “ahaÑ 
kho samaÓa kasÈmi ca vapÈmi cÈ”ti KasibhÈradvÈjena vuttaÑ, “ahampi kho 
brÈhmaÓa kasÈmi ca vapÈmi cÈ”ti-Èdi BhagavatÈ vuttaÑ, tadetaÑ sabbampi 
samodhÈnetvÈ “KasibhÈradvÈjasuttan”ti vuccati. 

 Tattha evanti ayaÑ ÈkÈranidassanÈvadhÈraÓattho evaÑsaddo. 
ŒkÈratthena hi etena etamatthaÑ dÊpeti–
nÈnÈnayanipuÓamanekajjhÈsayasamuÔÔhÈnaÑ atthabyaÒjanasampannaÑ 
vividhapÈÔihÈriyaÑ dhammatthadesanÈpaÔivedhagambhÊraÑ sabbasattehi 
sakasakabhÈsÈnur|pamupalakkhaÓiyasabhÈvaÑ tassa Bhagavato vacanaÑ, 
taÑ sabbÈkÈrena ko samattho viÒÒÈtuÑ, atha kho evaÑ me sutaÑ, mayÈpi 
ekenÈkÈrena sutanti. Nidassanatthena “nÈhaÑ sayambh|, na mayÈ idaÑ 
sacchikatan”ti attÈnaÑ parimocento “evaÑ me sutaÑ, mayÈ evaÑ sutan”ti 
idÈni vattabbaÑ SakalasuttaÑ nidasseti. AvadhÈraÓatthena “etadaggaÑ 
bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ bahussutÈnaÑ yadidaÑ Œnando, 
gatimantÈnaÑ, satimantÈnaÑ, dhitimantÈnaÑ, upaÔÔhÈkÈnaÑ yadidaÑ 
Œnando”ti1 evaÑ BhagavatÈ pasatthabhÈvÈnur|paÑ attano dhÈraÓabalaÑ 
dassento sattÈnaÑ sotukamyataÑ janeti “evaÑ me sutaÑ taÒca atthato vÈ 
byaÒjanato vÈ an|namanadhikaÑ, evameva, na aÒÒathÈ daÔÔhabban”ti. Me 
sutanti ettha mayÈsaddattho mesaddo, sotadvÈraviÒÒÈÓattho sutasaddo. 
TasmÈ evaÑ me sutanti evaÑ mayÈ sotaviÒÒÈÓapubba~gamÈya 
viÒÒÈÓavÊthiyÈ upadhÈritanti vuttaÑ hoti. 
______________________________________________________________
 1. AÑ 1. 25 piÔÔhe. 

 



 SuttanipÈtaÔÔhakathÈ 123  

 EkaÑ samayanti ekaÑ kÈlaÑ. BhagavÈti BhÈgyavÈ BhaggavÈ 
BhattavÈti vuttaÑ hoti. Magadhesu viharatÊti MagadhÈ nÈma janapadino 
rÈjakumÈrÈ, tesaÑ nivÈso ekopi janapado ruÄhÊsaddena “MagadhÈ”ti vuccati, 
tasmiÑ Magadhesu janapade. Keci pana “yasmÈ CetiyarÈjÈ musÈvÈdaÑ 
bhaÓitvÈ bh|miÑ pavisanto ‘mÈ gadhaÑ pavisÈ’ti vutto, yasmÈ vÈ taÑ 
rÈjÈnaÑ maggantÈ bh|miÑ khanantÈ purisÈ ‘mÈ gadhaÑ karothÈ’ti vuttÈ, 
tasmÈ MagadhÈ”ti evamÈdÊhi nayehi bahudhÈ papaÒcenti. YaÑ ruccati, taÑ 
gahetabbanti. ViharatÊti ekaÑ iriyÈpathabÈdhanaÑ aparena iriyÈpathena 
vicchinditvÈ aparipatantaÑ attabhÈvaÑ harati, pavattetÊti vuttaÑ hoti. 
dibbabrahma-ariyavihÈrehi vÈ sattÈnaÑ vividhaÑ hitaÑ haratÊti viharati. 
HaratÊti upasaÑharati upaneti janeti uppÈdetÊti vuttaÑ hoti. TathÈ hi yadÈ 
sattÈ kÈmesu vippaÔipajjanti, tadÈ kira BhagavÈ dibbena vihÈrena viharati 
tesaÑ alobhakusalam|luppÈdanatthaÑ “appeva nÈma imaÑ paÔipattiÑ disvÈ 
ettha ruciÑ uppÈdetvÈ kÈmesu virajjeyyun”ti. YadÈ pana issariyatthaÑ 
sattesu vippaÔipajjanti, tadÈ brahmavihÈrena viharati tesaÑ 
adosakusalam|luppÈdanatthaÑ “appeva nÈma imaÑ paÔipattiÑ disvÈ ettha 
ruciÑ uppÈdetvÈ adosena dosaÑ v|pasameyyun”ti. YadÈ pana pabbajitÈ 
dhammÈdhikaraÓaÑ vivadanti, tadÈ ariyavihÈrena viharati tesaÑ 
amohakusalam|luppÈdanatthaÑ “appeva nÈma imaÑ paÔipattiÑ disvÈ ettha 
ruciÑ uppÈdetvÈ amohena mohaÑ v|pasameyyun”ti. IriyÈpathavihÈrena 
pana na kadÈci na viharati taÑ vinÈ attabhÈvapariharaÓÈbhÈvatoti. 
Ayamettha sa~khepo, vitthÈraÑ pana Ma~galasuttavaÓÓanÈyaÑ vakkhÈma. 

 DakkhiÓÈgirisminti yo so RÈjagahaÑ parivÈretvÈ Ôhito giri, tassa 
dakkhiÓapasse janapado “DakkhiÓÈgirÊ”ti vuccati1 tasmiÑ janapadeti vuttaÑ 
hoti. Tattha vihÈrassÈpi tadeva nÈmaÑ. EkanÈÄÈyaÑ brÈhmaÓagÈmeti 
EkanÈÄÈti tassa gÈmassa nÈmaÑ. BrÈhmaÓÈ cettha sambahulÈ paÔivasanti, 
brÈhmaÓabhogo vÈ so, tasmÈ “brÈhmaÓagÈmo”ti vuccati. 

 Tena kho pana samayenÈti yaÑ samayaÑ BhagavÈ AparÈjitapalla~kaÑ 
ÈbhujitvÈ anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ abhisambujjhitvÈ 
pavattitavaradhammacakko 
______________________________________________________________
 1. Vuccati, DakkhiÓagirÊti vÈ (SÊ) 
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MagadharaÔÔhe EkanÈÄaÑ brÈhmaÓagÈmaÑ upanissÈya 
DakkhiÓÈgirimahÈvihÈre brÈhmaÓassa indriyaparipÈkaÑ ÈgamayamÈno 
viharati, tena samayena karaÓabh|tenÈti vuttaÑ hoti. Kho panÈti idaÑ 
panettha nipÈtadvayaÑ padap|raÓamattaÑ, adhikÈrantaradassanatthaÑ vÈti 
daÔÔhabbaÑ. KasibhÈradvÈjassa brÈhmaÓassÈti so brÈhmaÓo kasiyÈ jÊvati, 
BhÈradvÈjoti cassa gottaÑ, tasmÈ evaÑ vuccati. PaÒcamattÈnÊti yathÈ 
“bhojane mattaÒÒ|”ti ettha mattasaddo pamÈÓe vattati, evamidhÈpi, tasmÈ 
paÒcapamÈÓÈni an|nÈni anadhikÈni, paÒcana~galasatÈnÊti vuttaÑ hoti. 
PayuttÈnÊti payojitÈni, balibaddÈnaÑ khandhesu ÔhapetvÈ yuge yottehi 
yojitÈni hontÊti attho. 

 VappakÈleti vapanakÈle, bÊjanikkhipakÈleti vuttaÑ hoti. Tattha dve 
vappÈni kalalavappaÒca paÑsuvappaÒca. PaÑsuvappaÑ idha adhippetaÑ, 
taÒca kho paÔhamadivase ma~galavappaÑ. TatthÈyaÑ upakaraÓasampadÈ–
tÊÓi balibadda sahassÈni upaÔÔhÈpitÈÓi honti, sabbesaÑ suvaÓÓamayÈni 
si~gÈni paÔimukkÈni, rajatamayÈ khurÈ, sabbe setamÈlÈhi 
sabbagandhasugandhehi paÒca~gulikehi ca ala~katÈ paripuÓÓa~gapacca~gÈ 
sabbalakkhaÓasampannÈ, ekacce kÈÄÈ aÒjanavaÓÓÈyeva, ekacce setÈ 
phalikavaÓÓÈ1, ekacce rattÈ pavÈÄavaÓÓÈ, ekacce kammÈsÈ 
masÈragallavaÓÓÈ. PaÒcasatÈ kassakapurisÈ sabbe ahatasetavatthanivatthÈ 
mÈlÈla~katÈ dakkhiÓa-aÑsak|Ôesu ÔhapitapupphacumbaÔakÈ 
haritÈlamanosilÈlaÒcha nujjalitagattabhÈgÈ2 dasa dasa na~galÈ ekekagumbÈ 
hutvÈ gacchanti. Na~galÈnaÑ sÊsaÒca yugaÒca patodÈ ca suvaÓÓavinaddhÈ. 
PaÔhamana~gale aÔÔha balibaddÈ yuttÈ, sesesu cattÈro cattÈro, avasesÈ 
kilantaparivattanatthaÑ ÈnÊtÈ. ekekagumbe ekamekaÑ bÊjasakaÔaÑ ekeko 
kasati, ekeko vapati. 

 BrÈhmaÓo pana pegeva massukammaÑ kÈrÈpetvÈ nhatvÈ 
sugandhagandhehi vilitto paÒcasatagghanakaÑ vatthaÑ nivÈsetvÈ 
sahassagghanakaÑ ekaÑsaÑ karitvÈ ekamekissÈ a~guliyÈ dve dve katvÈ 
vÊsati a~gulimuddikÈyo, kaÓÓesu sÊhakuÓÉalÈni3, sÊse ca brahmaveÔhanaÑ 
paÔimuÒcitvÈ suvaÓÓamÈlaÑ 
______________________________________________________________
 1. ValÈhakavaÓÓÈ (SÊ), rajatavaÓÓÈ (SyÈ), bakavaÓÓÈ (Ka) 
 2. ...laÒcha nujjalagattabhÈgÈ (SÊ, ...laÒchanujjalagattÈ (AÑ-®Ôha 1. 223 piÔÔhe.) 
 3. GehamukhakuÓÉalÈni (Ka) 
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kaÓÔhe katvÈ brÈhmaÓagaÓaparivuto kammantaÑ vosÈsati. Athassa 
brÈhmaÓÊ anekasatabhÈjanesu pÈyÈsaÑ pacÈpetvÈ mahÈsakaÔesu ÈropetvÈ 
gandhodakena nhÈyitvÈ sabbÈla~kÈravibh|sitÈ brÈhmaÓÊgaÓaparivutÈ 
kammantaÑ agamÈsi. Gehampissa sabbattha gandhehi1 suvilittaÑ pupphehi 
sukatabalikammaÑ, khettaÒca tesu tesu ÔhÈnesu samussitapaÔÈkaÑ ahosi. 
Parijanakammakarehi saha kammantaÑ osaÔaparisÈ aÉÉhateyyasahassÈ ahosi 
sabbe ahatavatthanivatthÈ, sabbesaÒca pÈyÈsabhojanaÑ paÔiyattaÑ ahosi. 

 Atha brÈhmaÓo yattha sÈmaÑ bhuÒjati, taÑ suvaÓÓapÈtiÑ2 dhovÈpetvÈ 
pÈyÈsassa p|retvÈ sappimadhuphÈÓitÈdÊni abhisa~kharitvÈ 
na~galabalikammaÑ kÈrÈpesi. BrÈhmaÓÊ paÒca kassakasatÈni 
suvaÓÓarajatakaÑsatambamayÈni bhÈjanÈni gahetvÈ nisinnÈni 
suvaÓÓakaÔacchuÑ gahetvÈ pÈyÈsena parivisantÊ gacchati. BrÈhmaÓo pana 
balikammaÑ kÈrÈpetvÈ rattasuvaÓÓabandh|pÈhanÈyo3 ÈrohitvÈ 
rattasuvaÓÓadaÓÉaÑ gahetvÈ “idha pÈyÈsaÑ detha, idha sappiÑ, idha 
sakkharaÑ dethÈ”ti vosÈsamÈno vicarati. Atha BhagavÈ GandhakuÔiyaÑ 
nisinnova brÈhmaÓassa parivesanaÑ vattamÈnaÑ ÒatvÈ “ayaÑ kÈlo 
brÈhmaÓaÑ dametun”ti nivÈsetvÈ kÈyabandhanaÑ bandhitvÈ saÑghÈÔiÑ 
pÈrupitvÈ pattaÑ gahetvÈ GandhakuÔito nikkhami yathÈ taÑ anuttaro 
purisadammasÈrathi. TenÈha ÈyasmÈ Œnando “atha kho BhagavÈ 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ”ti. 

 Tattha atha-iti nipÈto aÒÒÈdhikÈravacanÈrambhe4, khoti padap|raÓe. 
BhagavÈti vuttanayameva. PubbaÓhasamayanti divasassa 
pubbabhÈgasamayaÑ, pubbaÓhasamayeti attho, pubbaÓhe vÈ samayaÑ 
pubbaÓhasamayaÑ, pubbaÓhe ekaÑ khaÓanti vuttaÑ hoti. EvaÑ 
accantasaÑyoge upayogavacanaÑ labbhati. NivÈsetvÈti paridahitvÈ, 
vihÈranivÈsanaparivattanavasenetaÑ veditabbaÑ. Na hi BhagavÈ tato pubbe 
anivattho Èsi. PattacÊvaramÈdÈyÈti pattaÑ hatthehi, cÊvaraÑ kÈyena ÈdiyitvÈ, 
sampaÔicchitvÈ dhÈretvÈti attho. Bhagavato kira piÓÉÈya pavisitukÈmassa 
bhamaro viya vikasitapadumadvayamajjhaÑ,  
______________________________________________________________
 1. Sabbagandhehi (SÊ) 2. SuvaÓÓathÈliÑ (SÊ) 
 3. RattasuvaÓÓ|pÈhanÈyo (SÊ, SyÈ) 
 4. AdhikÈravacanÈrambhaÑ joteti (SyÈ), adhikÈravacanÈrambhe (Ka) 
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indanÊlamaÓivaÓÓaÑ selamayaÑ pattaÑ hatthadvayamajjhaÑ Ègacchati, 
tasmÈ evamÈgataÑ pattaÑ hatthehi sampaÔicchitvÈ cÊvaraÒca parimaÓÉalaÑ 
pÈrutaÑ kÈyena dhÈretvÈti evamassa attho veditabbo. Yena vÈ tena vÈ hi 
pakÈrena gaÓhanto ÈdÈya icceva vuccati yathÈ “samÈdÈyeva pakkamatÊ”ti. 

 YenÈti yena maggena. Kammantoti kammakaraÓokÈso. TenÈti tena 
maggena. Upasa~kamÊti gato, yena maggena KasibhÈradvÈjassa 
brÈhmaÓassa kammanto gammati, tena maggena gatoti vuttaÑ hoti. Atha 
kasmÈ bhikkh| BhagavantaÑ nÈnubandhiÑs|ti? Vuccate–yadÈ BhagavÈ 
ekakova katthaci upasa~kamitukÈmo hoti, bhikkhÈcÈravelÈyaÑ dvÈraÑ 
pidahitvÈ antogandhakuÔiÑ pavisati, tato bhikkh| tÈya saÒÒÈya jÈnanti “ajja 
BhagavÈ ekakova gÈmaÑ pavisitukÈmo, addhÈ kaÒci eva 
vinetabbapuggalaÑ addasÈ”ti. Te attano pattacÊvaraÑ gahetvÈ GandhakuÔiÑ 
padakkhiÓaÑ katvÈ bhikkhÈcÈraÑ gacchanti. TadÈ ca BhagavÈ evamakÈsi, 
tasmÈ bhikkh| BhagavantaÑ nÈnubandhiÑs|ti. 

 Tena kho pana samayenÈti yena samayena BhagavÈ kammantaÑ 
upasa~kami, tena samayena tassa brÈhmaÓassa parivesanÈ vattati, 
bhattavissaggo vattatÊti attho. YaÑ pubbe avocumha “brÈhmaÓÊ paÒca 
kassakasatÈni suvaÓÓarajatakaÑsatambamayÈni bhÈjanÈni gahetvÈ nisinnÈni 
suvaÓÓakaÔacchuÑ gahetvÈ pÈyÈsena parivisantÊ gacchatÊ”ti. Atha kho 
BhagavÈ yena parivesanÈ tenupasa~kami. KiÑkÈraÓÈti? BrÈhmaÓassa 
anuggahakaraÓÈtthaÑ. Na hi BhagavÈ kapaÓapuriso viya bhottukÈmatÈya1 
parivesanaÑ upasa~kamati. Bhagavato hi dve asÊtisahassasa~khyÈ 
SakyakoliyarÈjÈno ÒÈtayo, te attano sampattiyÈ nibaddhabhattaÑ dÈtuÑ 
ussahanti. Na pana BhagavÈ bhattatthÈya pabbajito, apica kho pana “anekÈni 
asa~kheyyÈni paÒca mahÈpariccÈge pariccajanto pÈramiyo p|retvÈ mutto 
mocessÈmi, danto damessÈmi, santo samessÈmi, parinibbuto 
parinibbÈpessÈmÊ”ti pabbajito. TasmÈ attano muttattÈ -pa- parinibbutattÈ ca 
paraÑ mocento -pa- parinibbÈpento ca loke vicaranto brÈhmaÓassa 
anuggahakaraÓatthaÑ yena parivesanÈ tenupasa~kamÊti veditabbaÑ. 
______________________________________________________________
 1. BhattakÈmatÈya (Ka) 
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 Upasa~kamitvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsÊti evaÑ upasa~kamitvÈ ca 
ekamantaÑ aÔÔhÈsi. Ekamantanti bhÈvanap|sakaniddeso, ekokÈsaÑ 
ekapassanti vuttaÑ hoti. Bhummatthe vÈ upayogavacanaÑ, tassa 
dassan|pacÈre kathÈsavanaÔÔhÈne, yattha ÔhitaÑ brÈhmaÓo passati, tattha 
uccaÔÔhÈne aÔÔhÈsi. ®hatvÈ ca suvaÓÓarasapiÒjaraÑ 
sahassacandas|riyobhÈsÈtibhÈsayamÈnaÑ sarÊrÈbhaÑ muÒci samantato 
asÊtihatthaparimÈÓaÑ, yÈya ajjhottharitattÈ brÈhmaÓassa 
kammantasÈlÈbhittirukkhakasitamattikÈpiÓÉÈdayo suvaÓÓamayÈ viya 
ahesuÑ. Atha manussÈ pÈyÈsaÑ bhuttÈ asÊti-
anubyaÒjanaparivÈradvattiÑsavaralakkhaÓapaÔimaÓÉitasarÊraÑ 
byÈmappabhÈparikkhepavibh|sitabÈhuyugaÄaÑ 
ketumÈlÈsamujjalitasassirikadassanaÑ ja~gamamiva padumassaraÑ, 
raÑsijÈlujjalitatÈrÈgaÓamiva gaganatalaÑ, Èdittamiva ca kanakagirisikharaÑ 
siriyÈ jalamÈnaÑ SammÈsambuddhaÑ ekamantaÑ ÔhitaÑ disvÈ hatthapÈde 
dhovitvÈ aÒjaliÑ paggayha samparivÈretvÈ aÔÔhaÑsu. EvaÑ tehi 
samparivÈritaÑ addasa kho KasibhÈradvÈjo brÈhmaÓo BhagavantaÑ 
piÓÉÈya ÔhitaÑ, disvÈna BhagavantaÑ etadavoca “ahaÑ kho samaÓa kasÈmi 
ca vapÈmi cÈ”ti. 

 KasmÈ panÈyaÑ evamÈha, kiÑ samantapÈsÈdike pasÈdanÊye 
uttamadamathasamathamanuppattepi Bhagavati appasÈdena, udÈhu 
aÉÉhateyyÈnaÑ janasahassÈnaÑ pÈyÈsaÑ paÔiyÈdetvÈpi kaÔacchubhikkhÈya 
maccherenÈti? UbhayathÈpi no, apica khvÈssa Bhagavato dassanena atittaÑ 
nikkhittakammantaÑ janaÑ disvÈ “kammabha~gaÑ me kÈtuÑ Ègato”ti 
anattamanatÈ ahosi, tasmÈ evamÈha. Bhagavato ca lakkhaÓasampattiÑ disvÈ 
“sacÈyaÑ kammante payojayissa1, sakalajambudÊpe manussÈnaÑ sÊse 
c|ÄÈmaÓi viya abhavissa, ko nÈmassa attho na sampajjissa, evamevaÑ 
alasatÈya kammante appayojetvÈ vappama~galÈdÊsu piÓÉÈya caritvÈ 
bhuÒjanto kÈyadaÄhÊbahulo vicaratÊ”tipissa ahosi. TenÈha–ahaÑ kho 
samaÓa kasÈmi ca vapÈmi ca, kasitvÈ ca vapitvÈ ca bhuÒjÈmÊti. Na me 
kammantÈ byÈpajjanti, na camhi yathÈ tvaÑ evaÑ lakkhaÓasampannoti 
adhippÈyo. Tvampi samaÓa -pa- bhuÒjassu, ko te attho na sampajjeyya 
evaÑ lakkhaÓasampannassÈti adhippÈyo. 
______________________________________________________________
 1. Payojayittha (SÊ, SyÈ) 
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 ApicÈyaÑ assosi “SakyarÈjakule kira kumÈro uppanno, so 
cakkavattirajjaÑ pahÈya pabbajito”ti. TasmÈ “idÈni ayaÑ so”ti ÒatvÈ 
“cakkavattirajjaÑ kira pahÈya kilantosÊ”ti1 upÈrambhaÑ karonto Èha “ahaÑ 
kho samaÓÈ”ti. apicÈyaÑ tikkhapaÒÒo brÈhmaÓo, na BhagavantaÑ 
avakkhipanto bhaÓati, Bhagavato pana r|pasampattiÑ disvÈ paÒÒÈsampattiÑ 
sambhÈvayamÈno kathÈpavattanatthampi evamÈha “ahaÑ kho samaÓÈ”ti. 
Tato BhagavÈ veneyyavasena sadevake loke aggakassakavappakabhÈvaÑ2 
attano dassento Èha “ahampi kho brÈhmaÓÈ”ti. 

 Atha brÈhmaÓassa cintÈ udapÈdi “ayaÑ samaÓo ‘kasÈmi ca vapÈmi cÈ’ti 
Èha, na cassa oÄÈrikÈni yugana~galÈdÊni kasibhaÓÉÈni passÈmi, so musÈ nu 
kho bhaÓati, no”ti BhagavantaÑ pÈdatalÈ paÔÔhÈya yÈva upari kesantÈ 
sammÈlokayamÈno3 a~gavijjÈya katÈdhikÈrattÈ 
dvattiÑsavaralakkhaÓasampattimassa ÒatvÈ “aÔÔhÈnametaÑ anavakÈso, yaÑ 
evar|po musÈ bhaÓeyyÈ”ti tÈvadeva saÒjÈtabahumÈno Bhagavati 
samaÓavÈdaÑ pahÈya gottena BhagavantaÑ samudÈcaramÈno Èha “na kho 
pana mayaÑ passÈma bhoto GotamassÈ”ti. 

 EvaÑ ca pana vatvÈ tikkhapaÒÒo brÈhmaÓo “gambhÊratthaÑ sandhÈya 
iminÈ etaÑ vuttan”ti ÒatvÈ pucchitvÈ tamatthaÑ ÒÈtukÈmo BhagavantaÑ 
gÈthÈya ajjhabhÈsi. TenÈha ÈyasmÈ Œnando “atha kho KasibhÈradvÈjo 
brÈhmaÓo BhagavantaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsÊ”ti. Tattha gÈthÈyÈti 
akkharapadaniyamitena vacanena. AjjhabhÈsÊti abhÈsi. 
 
 76-77. Tattha brÈhmaÓo “kasin”ti 
yugana~galÈdikasisambhÈrasamÈyogaÑ vadati. BhagavÈ pana yasmÈ 
pubbadhammasabhÈgena ropetvÈ kathanaÑ nÈma BuddhÈnaÑ ÈnubhÈvo, 
tasmÈ BuddhÈnubhÈvaÑ dÊpento pubbadhammasabhÈgena ropento Èha 
“saddhÈ bÊjan”ti. Ko panettha pubbadhammasabhÈgo, nanu brÈhmaÓena 
BhagavÈ yugana~galÈdikasisambhÈrasamÈyogaÑ pucchito atha ca pana 
apucchitassa bÊjassa sabhÈgena ropento Èha “saddhÈ bÊjan”ti, evaÒca sati 
ananusandhikÈva ayaÑ kathÈ hotÊti? Vuccate–na 
______________________________________________________________
 1. NikkhantosÊbhi (Ka) 2. AggakassakabhÈvaÑ (Ka) 3. SamolokayamÈno (Ka) 
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BuddhÈnaÑ ananusandhikÈ nÈma kathÈ atthi, nÈpi BuddhÈ 
pubbadhammasabhÈgaÑ anÈropetvÈ1 kathenti. EvaÒcettha anusandhi 
veditabbÈ–anena hi brÈhmaÓena BhagavÈ 
yugana~galÈdikasisambhÈravasena kasiÑ pucchito, so tassa anukampÈya 
“idaÑ apucchitan”ti aparihÈpetvÈ sam|laÑ sa-upakÈraÑ sasambhÈraÑ 
saphalaÑ kasiÑ ÒÈpetuÑ m|lato paÔÔhÈya kasiÑ dassento Èha “saddhÈ 
bÊjan”ti. BÊjaÑ hi kasiyÈ m|laÑ tasmiÑ sati kattabbato, asati akattabbato, 
tappamÈÓena ca kattabbato. BÊje hi sati kasiÑ karonti, asati na karonti. 
BÊjappamÈÓena ca kusalÈ kassakÈ khettaÑ kasanti, na |naÑ “mÈ no sassaÑ 
parihÈyÊ”ti, na adhikaÑ “mÈ no mogho vÈyÈmo ahosÊ”ti. YasmÈ ca 
bÊjameva m|laÑ, tasmÈ BhagavÈ m|lato paÔÔhÈya kasiÑ dassento tassa 
brÈhmaÓassa kasiyÈ pubbadhammassa bÊjassa sabhÈgena attano kasiyÈ 
pubbadhammaÑ ropento Èha “saddhÈ bÊjan”ti. Evamettha 
pubbadhammasabhÈgo veditabbo. 

 PucchitaÑyeva vatvÈ apucchitaÑ pacchÈ kiÑ na vuttanti ce? Tassa 
upakÈrabhÈvato dhammasambandhasamatthabhÈvato ca. AyaÒhi brÈhmaÓo 
paÒÒavÈ, micchÈdiÔÔhikule pana jÈtattÈ saddhÈvirahito. SaddhÈvirahito ca 
paÒÒavÈ paresaÑ saddhÈya attano visaye apaÔipajjamÈno visesaÑ 
nÈdhigacchati, kilesakÈlussiyabhÈvÈpagamappasÈdamattalakkhaÓÈpi cassa 
dubbalÈ saddhÈ balavatiyÈ paÒÒÈya saha vattamÈnÈ atthasiddhiÑ na karoti 
hatthinÈ saha ekadhure yuttagoÓo viya. TasmÈ tassa saddhÈ upakÈrikÈ. 
EvaÑ tassa brÈhmaÓassa sa-upakÈrabhÈvato taÑ brÈhmaÓaÑ saddhÈya 
patiÔÔhÈpentena pacchÈpi vattabbo ayamattho pubbe vutto desanÈkusalatÈya 
yathÈ aÒÒatrÈpi “saddhÈ bandhati pÈtheyyan”ti2 ca, “saddhÈ dutiyÈ purisassa 
hotÊ”ti3 ca, “saddhÊdha vittaÑ purisassa seÔÔhan”ti4 ca, “saddhÈya tarati 
oghan”ti5 ca, “saddhÈhattho mahÈnÈgo”ti6 ca, “saddhesiko7 kho bhikkhave 
ariyasÈvakoti cÈ”ti8. BÊjassa ca upakÈrikÈ vuÔÔhi, sÈ tadanantaraÒÒeva 
vuccamÈnÈ samatthÈ hoti. EvaÑ 
______________________________________________________________
 1. AropetvÈ (SÊ), ÈropetvÈ (SyÈ) 2. SaÑ 1. 41 piÔÔhe. 3. SaÑ 1. 35, 42 piÔÔhesu. 
 4. SaÑ 1. 39, 216; Khu 1. 306 piÔÔhesu. 5. SaÑ 1. 217 piÔÔhe. 
 6. AÑ 2. 304; Khu 2. 318 piÔÔhesu. 
 7. SaddhÈyiko (SÊ), saddho (SyÈ), saddhÈya (Ka) 8. AÑ 2. 480 piÔÔhe. 
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dhammasambandhasamatthabhÈvato pacchÈpi vattabbo ayamattho pubbe 
vutto, aÒÒo ca evaÑvidho ÊsÈyottÈdi. 

 Tattha sampasÈdanalakkhaÓÈ saddhÈ, okappanalakkhaÓÈ vÈ, 
pakkhandanarasÈ, adhimuttipaccupaÔÔhÈnÈ, akÈlussiyapaccupaÔÔhÈnÈ vÈ, 
sotÈpattiya~gapadaÔÔhÈnÈ, saddahitabbadhammapadaÔÔhÈnÈ vÈ, 
ÈdÈsajalatalÈdÊnaÑ pasÈdo viya cetaso pasÈdabh|tÈ, udakappasÈdakamaÓi 
viya udakassa, sampayuttadhammÈnaÑ pasÈdikÈ. BÊjanti paÒcavidhaÑ 
m|labÊjaÑ khandhabÊjaÑ phalubÊjaÑ aggabÊjaÑ bÊjabÊjameva paÒcamanti. 
TaÑ sabbampi viruhanaÔÔhena bÊjaÑtveva sa~khaÑ gacchati. YathÈha 
“bÊjaÒcetaÑ viruhanaÔÔhenÈ”ti. 

 Tattha yathÈ brÈhmaÓassa kasiyÈ m|labh|taÑ bÊjaÑ dve kiccÈni karoti, 
heÔÔhÈ m|lena patiÔÔhÈti, upari a~kuraÑ uÔÔhÈpeti, evaÑ Bhagavato kasiyÈ 
m|labh|tÈ saddhÈ heÔÔhÈ sÊlam|lena patiÔÔhÈti, upari 
samathavipassana~kuraÑ uÔÔhÈpeti. YathÈ ca taÑ m|lena pathavirasaÑ 
ÈporasaÑ gahetvÈ nÈÄena dhaÒÒaparipÈkagahaÓatthaÑ vaÉÉhati, evamayaÑ 
sÊlam|lena samathavipassanÈrasaÑ gahetvÈ ariyamagganÈÄena 
ariyaphaladhaÒÒaparipÈkagahaÓatthaÑ vaÉÉhati. YathÈ ca taÑ subh|miyaÑ 
patiÔÔhahitvÈ m|la~kurapaÓÓanÈÄakaÓÉapasavehi vuÉÉhiÑ vir|ÄhiÑ 
vepullaÑ patvÈ khÊraÑ janetvÈ anekasÈliphalabharitaÑ sÈlisÊsaÑ nipphÈdeti, 
evamayaÑ cittasantÈne patiÔÔhahitvÈ 
sÊlacittadiÔÔhika~khÈvitaraÓamaggÈmaggaÒÈÓadassanapaÔipadÈÒÈÓadassanavi
suddhÊhi vuÉÉhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ patvÈ khÊraÑ janetvÈ 
anekasÈliphalabharitaÑ sÈlisÊsaÑ nipphÈdeti, evamayaÑ cittasantÈne 
patiÔÔhahitvÈ sÊlacittadiÔÔhika~khÈvitaraÓamaggÈmaggaÒÈÓadassana 
paÔipadÈÒÈÓadassanavisuddhÊhi vuÉÉhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ patvÈ 
ÒÈÓadassanavisuddhikhÊraÑ janetvÈ anekapaÔisambhidÈbhiÒÒÈbharitaÑ 
arahattaphalaÑ nipphÈdeti. tenÈha BhagavÈ “saddhÈ bÊjan”ti. 

 Tattha siyÈ “paropaÒÒÈsakusaladhammesu ekato uppajjamÈnesu kasmÈ 
saddhÈva bÊjanti vuttÈ”ti? Vuccate–bÊjakiccakaraÓato. YathÈ hi tesu 
viÒÒÈÓaÑyeva vijÈnanakiccaÑ karoti, evaÑ saddhÈ bÊjakiccaÑ, sÈ ca 
sabbakusalÈnaÑ m|labh|tÈ. YathÈha– 

“SaddhÈjÈto upasa~kamati, upasa~kamanto payirupÈsati, 
payirupÈsanto sotaÑ odahati, ohitasoto dhammaÑ suÓÈti, sutvÈ 
dhammaÑ dhÈreti, dhatÈnaÑ dhammÈnaÑ atthaÑ  

 



 SuttanipÈtaÔÔhakathÈ 131  

upaparikkhati, atthaÑ upaparikkhato dhammÈ nijjhÈnaÑ khamanti, 
dhammanijjhÈnakkhantiyÈ sati chando jÈyati, chandajÈto ussahati, 
ussÈhetvÈ tulayati, tulayitvÈ padahati, pahitatto samÈno kÈyena ceva 
paramasaccaÑ sacchikaroti, paÒÒÈya ca naÑ ativijjha passatÊ”ti1. 

 Tapati akusale dhamme kÈyaÒcÈti tapo, indriyasaÑvaravÊriyadhuta~ga-
dukkarakÈrikÈnaÑ etaÑ adhivacanaÑ, idha pana indriyasaÑvaro adhippeto. 
VuÔÔhÊti vassavuÔÔhivÈtavuÔÔhÊti-ÈdinÈ anekavidhÈ, idha vassavuÔÔhi 
adhippetÈ. YathÈ hi brÈhmaÓassa vassavuÔÔhisamanuggahitaÑ bÊjaÑ 
bÊjam|lakaÒca sassaÑ viruhati na milÈyati nipphattiÑ gacchati, evaÑ 
Bhagavato indriyasaÑvarasamanuggahitÈ saddhÈ saddhÈm|lÈ ca sÊlÈdayo 
dhammÈ viruhanti na milÈyanti nipphattiÑ gacchanti. TenÈha “tapo 
vuÔÔhÊ”ti. “PaÒÒÈ me”ti ettha ca vutto me-saddo imesupi padesu yojetabbo 
“saddhÈ me bÊjaÑ, tapo me vuÔÔhÊ”ti. Tena kiÑ dÊpeti? YathÈ brÈhmaÓa tayÈ 
vapite bÊje sace vuÔÔhi atthi, sÈdhu, no ce atthi, udakampi dÈtabbaÑ hoti, 
tathÈ mayÈ hiri-Êse paÒÒÈyugana~gale manoyottena ekÈbaddhe kate 
vÊriyabalibadde yojetvÈ satipÈcanena vijjhitvÈ attano cittasantÈnakhette 
saddhÈbÊje vapite vuÔÔhi-abhÈvo nÈma natthi. AyaÑ pana me satataÑ 
samitaÑ tapo vuÔÔhÊti. 

 PajÈnÈti etÈya puggalo, sayaÑ vÈ pajÈnÈtÊti paÒÒÈ, sÈ 
kÈmÈvacarÈdibhedato anekavidhÈ, idha pana saha vipassanÈya maggapaÒÒÈ 
adhippetÈ. Yugana~galanti yugaÒca na~galaÒca. YathÈ hi brÈhmaÓassa 
yugana~galaÑ, evaÑ Bhagavato duvidhÈpi paÒÒÈ. Tattha yathÈ yugaÑ ÊsÈya 
upanissayaÑ2 hoti, purato hoti, ÊsÈbaddhaÑ hoti, yottÈnaÑ nissayaÑ hoti, 
balibaddÈnaÑ ekato gamanaÑ dhÈreti3, evaÑ paÒÒÈ hiripamukhÈnaÑ 
dhammÈnaÑ upanissayÈ4 hoti. YathÈha “paÒÒuttarÈ sabbe kusalÈ 
dhammÈ”ti5 ca, “paÒÒÈ hi seÔÔhÈ kusalÈ vadanti, nakkhattarÈjÈriva 
tÈrakÈnan”ti6 ca. KusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pubba~gamaÔÔhena purato ca hoti. 
YathÈha “sÊlaÑ hirÊ cÈpi sataÒca dhammo, anvÈyikÈ paÒÒavato bhavantÊ”ti6. 
______________________________________________________________
 1. Ma 2. 145, 385 piÔÔhesu. 2. UparisayaÑ (SÊ) 3. VÈreti (SÊ) 
 4. UparisayÈ (SÊ) 5. AÑ 3. 153, 343 piÔÔhesu. 6. Khu 6. 10 piÔÔhe. 
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Hirivippayogena anuppattito ÊsÈbaddhÈ hoti, manosa~khÈtassa 
samÈdhiyottassa nissayapaccayato yottÈnaÑ nissayo hoti, 
accÈraddhÈtilÊnabhÈvapaÔisedhanato vÊriyabalibaddÈnaÑ ekato gamanaÑ 
dhÈreti. YathÈ ca na~galaÑ phÈlayuttaÑ kasanakÈle pathavighanaÑ 
bhindati, m|lasantÈnakÈni padÈleti, evaÑ satiyuttÈ paÒÒÈ vipassanÈkÈle 
dhammÈnaÑ santatisam|hakiccÈrammaÓaghanaÑ bhindati, 
sabbakilesam|lasantÈnakÈni padÈleti. SÈ ca kho lokuttarÈva, itarÈ pana 
lokiyÈpi siyÈ. TenÈha “paÒÒÈ me yugana~galan”ti. 

 HirÊyati etÈya puggalo, sayaÑ vÈ hirÊyati akusalappavattiÑ jigucchatÊti 
hirÊ. TaggahaÓena sahacaraÓabhÈvato ottappaÑ gahitaÑyeva hoti. ¢sÈti 
yugana~galasandhÈrikÈ dÈruyaÔÔhi. YathÈ hi brÈhmaÓassa ÊsÈ yugana~galaÑ 
sandhÈreti, evaÑ Bhagavatopi hirÊ lokiyalokuttarapaÒÒÈsa~khÈtaÑ 
yugana~galaÑ sandhÈreti hiriyÈ asati paÒÒÈya abhÈvato. YathÈ ca 
ÊsÈpaÔibaddhaÑ yugana~galaÑ kiccakaraÑ hoti acalaÑ asithilaÑ, evaÑ 
hiripaÔibaddhÈ ca paÒÒÈ kiccakÈrÊ hoti acalÈ asithilÈ abbokiÓÓÈ ahirikena. 
TenÈha “hirÊ ÊsÈ”ti. 

 MunÈtÊti mano, cittassetaÑ adhivacanaÑ, idha pana manosÊsena 
taÑsampayutto samÈdhi adhippeto. Yottanti rajjubandhanaÑ. TaÑ tividhaÑ 
ÊsÈya saha yugassa bandhanaÑ, yugena saha balibaddhÈnaÑ bandhanaÑ, 
sÈrathinÈ saha balibaddÈnaÑ bandhananti. Tattha yathÈ brÈhmaÓassa yottaÑ 
ÊsÈyugabalibadde ekÈbaddhe katvÈ sakakicce paÔipÈdeti, evaÑ Bhagavato 
samÈdhi sabbeva te hiripaÒÒÈvÊriyadhamme ekÈrammaÓe avikkhepabhÈvena 
bandhitvÈ sakakicce paÔipÈdeti. TenÈha “mano yottan”ti. 

 Sarati etÈya cirakatÈdimatthaÑ puggalo, sayaÑ vÈ saratÊti sati, sÈ 
asammussanalakkhaÓÈ. PhÈletÊti phÈlo. PÈjeti etenÈti pÈjanaÑ. TaÑ idha 
“pÈcanan”ti vuccati, patodassetaÑ adhivacanaÑ. PhÈlo ca pÈcanaÒca 
phÈlapÈcanaÑ. YathÈ hi brÈhmaÓassa phÈlapÈcanaÑ, evaÑ Bhagavato 
vipassanÈyuttÈ maggayuttÈ ca sati. Tattha yathÈ phÈlo na~galamanurakkhati, 
purato cassa gacchati, evaÑ sati kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ gatiyo 
samanvesamÈnÈ ÈrammaÓe vÈ upaÔÔhÈpayamÈnÈ paÒÒÈna~galaÑ rakkhati. 
TathÈ hi 
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“satÈrakkhena cetasÈ viharatÊ”ti-ÈdÊsu1 “ÈrakkhÈ”ti vuttÈ. Asammu 
ssanavasena cassa purato hoti. Satiparicite hi dhamme paÒÒÈ pajÈnÈti, no 
sammuÔÔhe. YathÈ ca pÈcanaÑ balibaddÈnaÑ vijjhanabhayaÑ dassentaÑ 
saÑsÊdanaÑ na deti, uppathagamanaÒca vÈreti, evaÑ sati 
vÊriyabalibaddÈnaÑ apÈyabhayaÑ dassentÊ kosajjasaÑsÊdanaÑ na deti, 
kÈmaguÓasa~khÈte agocare cÈraÑ nivÈretvÈ kammaÔÔhÈne niyojentÊ 
uppathagamanaÒca vÈreti. TenÈha “sati me phÈlapÈcanan”ti. 
 
 78. KÈyaguttoti tividhena kÈyasucaritena gutto. VacÊguttoti 
catubbidhena vacÊsucaritena gutto. EttÈvatÈ pÈtimokkhasaÑvarasÊlaÑ 
vuttaÑ. ŒhÈre udare yatoti ettha ÈhÈramukhena sabbapaccayÈnaÑ 
sa~gahitattÈ catubbidhepi paccaye yato saÑyato nirupakkilesoti attho. IminÈ 
ÈjÊvapÈrisuddhisÊlaÑ vuttaÑ. Udare yatoti udare yato saÑyato mitabhojÊ, 
ÈhÈre mattaÒÒ|ti vuttaÑ hoti. IminÈ bhojane mattaÒÒutÈmukhena 
paccayapaÔisevanasÊlaÑ vuttaÑ. Tena kiÑ dÊpeti? YathÈ tvaÑ brÈhmaÓa 
bÊjaÑ vapitvÈ sassaparipÈlanatthaÑ kaÓÔakavatiÑ vÈ rukkhavatiÑ vÈ 
pÈkÈraparikkhepaÑ vÈ karosi, tena te gomahiÑsamigagaÓÈ pavesaÑ 
alabhantÈ sassaÑ na vilumpanti, evamahampi saddhÈbÊjaÑ vapitvÈ 
nÈnappakÈrakusalasassaparipÈlanatthaÑ kÈyavacÊ-ÈhÈraguttimayaÑ 
tividhaparikkhepaÑ karomi, tena me rÈgÈdi-
akusaladhammagomahiÑsamigagaÓÈ pavesaÑ alabhantÈ 
nÈnappakÈrakusalasassaÑ na vilumpantÊti. 

 SaccaÑ karomi niddÈnanti ettha dvÊhi dvÈrehi avisaÑvÈdanaÑ saccaÑ. 
NiddÈnanti chedanaÑ lunanaÑ uppÈÔanaÑ, karaÓatthe2 cetaÑ 
upayogavacanaÑ veditabbaÑ. AyaÒhi ettha attho “saccena karomi 
niddÈnan”ti. KiÑ vuttaÑ hoti? YathÈ tvaÑ bÈhiraÑ kasiÑ kasitvÈ 
sassad|sakÈnaÑ tiÓÈnaÑ hatthena vÈ asitena vÈ niddÈnaÑ karosi, 
evamahampi ajjhattikaÑ kasiÑ kasitvÈ kusalasassad|sakÈnaÑ 
visaÑvÈdanatiÓÈnaÑ saccena niddÈnaÑ karomi. ©ÈÓasaccaÑ vÈ ettha 
saccanti veditabbaÑ, yaÑ taÑ yathÈbh|taÒÈÓanti vuccati, tena 
attasaÒÒÈdÊnaÑ tiÓÈnaÑ niddÈnaÑ karomÊti evaÑ yojetabbaÑ. Atha vÈ 
niddÈnanti chedakaÑ lÈvakaÑ, uppÈÔakanti attho. EvaÑ sante yathÈ tvaÑ 
dÈsaÑ vÈ 
______________________________________________________________
 1. AÑ 3. 280 piÔÔhe atthato samÈnaÑ. 2. KaraÓavacanatthe (SÊ, SyÈ) 
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kammakaraÑ vÈ niddÈnaÑ karosi, “niddehi tiÓÈnÊ”ti tiÓÈnaÑ chedakaÑ 
lÈvakaÑ uppÈÔakaÑ karosi, evamahaÑ saccaÑ karomÊti upayogavacaneneva 
vattuÑ yujjati. Atha vÈ saccanti diÔÔhisaccaÑ. TamahaÑ niddÈnaÑ karomi, 
chinditabbaÑ lunitabbaÑ uppÈÔetabbaÑ karomÊti evampi 
upayogavacaneneva vattuÑ yujjati. 

 SoraccaÑ me pamocananti ettha yaÑ taÑ “kÈyiko avÊtikkamo vÈcasiko 
avÊtikkamo”ti, evaÑ sÊlameva “soraccan”ti vuttaÑ na taÑ idha adhippetaÑ, 
vuttameva etaÑ “kÈyagutto”ti-ÈdinÈ nayena, arahattaphalaÑ pana 
adhippetaÑ. Tampi hi sundare nibbÈne ratabhÈvato “soraccan”ti vuccati. 
Pamocananti yoggavissajjanaÑ. KiÑ vuttaÑ hoti? YathÈ tava pamocanaÑ 
punapi sÈyanhe vÈ dutiyadivase vÈ anÈgatasaÑvacchare vÈ yojetabbato 
appamocanameva hoti, na mama evaÑ. Na hi mama antarÈ mocanaÑ nÈma 
atthi. AhaÒhi DÊpa~karadasabalakÈlato pabhuti paÒÒÈna~gale 
vÊriyabalibadde yojetvÈ cattÈri asa~khyeyyÈni kappasatasahassaÒca 
mahÈkasiÑ kasanto tÈva na muÒciÑ, yÈva na sammÈsambodhiÑ 
abhisambujjhiÑ. YadÈ ca me sabbaÑ taÑ kÈlaÑ khepetvÈ Bodhirukkham|le 
AparÈjitapalla~ke nisinnassa sabbaguÓaparivÈraÑ arahattaphalaÑ udapÈdi, 
tadÈ mayÈ taÑ sabbussukkapaÔippassaddhippattiyÈ pamuttaÑ, na dÈni puna 
yojetabbaÑ bhavissatÊti. EtamatthaÑ sandhÈyÈha BhagavÈ “soraccaÑ me 
pamocanan”ti. 
 
 79. VÊriyaÑ me dhuradhorayhanti ettha vÊriyanti “kÈyiko vÈ cetasiko 
vÈ vÊriyÈrambho”ti-ÈdinÈ nayena vuttapadhÈnaÑ. DhurÈyaÑ dhorayhaÑ 
dhuradhorayhaÑ, dhuraÑ vahatÊti attho. YathÈ hi brÈhmaÓassa dhurÈyaÑ 
dhorayhÈkaÉÉhitaÑ na~galaÑ bh|mighanaÑ bhindati, m|lasantÈnakÈni ca 
padÈleti, evaÑ Bhagavato vÊriyÈkaÉÉhitaÑ paÒÒÈna~galaÑ yathÈvuttaÑ 
ghanaÑ bhindati, kilesasantÈnakÈni ca padÈleti. TenÈha “vÊriyaÑ me 
dhuradhorayhan”ti. Atha vÈ purimadhuraÑ vahantÈ dhurÈ, m|ladhuraÑ 
vahantÈ dhorayhÈ. DhurÈ ca dhorayhÈ ca dh|radhorayhÈ. Tattha yathÈ 
brÈhmaÓassa ekamekasmiÑ na~gale catubalibaddappabhedaÑ 
dhuradhorayhaÑ vahantaÑ uppannÈnuppannatiÓam|laghÈtaÑ 
sassasampattiÒca sÈdheti, evaÑ Bhagavato 
catusammappadhÈnavÊriyappabhedaÑ dhuradhorayhaÑ vahantaÑ 
uppannÈnuppannÈkusalam|laghÈtaÑ kusalasampattiÒca sÈdheti. TenÈha 
“vÊriyaÑ me dhuradhorayhan”ti. 
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 YogakkhemÈdhivÈhananti ettha yogehi khemattÈ “yogakkheman”ti 
nibbÈnaÑ vuccati, taÑ adhikatvÈ1 vÈhÊyati, abhimukhaÑ vÈ vÈhÊyatÊti 
adhivÈhanaÑ, yogakkhemassa adhivÈhanaÑ yogakkhemÈdhivÈhanaÑ. Tena 
kiÑ dÊpeti? YathÈ tava dhuradhorayhaÑ puratthimaÑ disaÑ pacchimÈdÊsu 
vÈ aÒÒataraÑ abhimukhaÑ vÈhÊyati, tathÈ mama dhuradhorayhaÑ 
nibbÈnÈbhimukhaÑ vÈhÊyati. 

 EvaÑ vÈhiyamÈnaÒca gacchati anivattantaÑ. YathÈ tava na~galaÑ 
vahantaÑ dhuradhorayhaÑ khettakoÔiÑ patvÈ puna nivattati, evaÑ 
anivatthantaÑ DÊpa~karakÈlato pabhuti gacchateva. YasmÈ vÈ tena tena 
maggena pahÊnÈ kilesÈ punappunaÑ pahÈtabbÈ na honti, yathÈ tava 
na~galena chinnÈni tiÓÈni punapi aparasmiÑ samaye chinditabbÈni honti, 
tasmÈpi etaÑ2 paÔhamamaggavasena diÔÔhekaÔÔhe kilese, dutiyavasena 
oÄÈrike, tatiyavasena anusahagate kilese, catutthavasena sabbakilese 
pajahantaÑ gacchati anivattantaÑ. Atha vÈ gacchati anivattanti 
nivattanarahitaÑ hutvÈ gacchatÊti attho. Tanti taÑ dhuradhorayhaÑ. 
Evampettha padacchedo veditabbo. EvaÑ gacchantaÒca yathÈ tava 
dhuradhorayhaÑ na taÑ ÔhÈnaÑ gacchati, yattha gantvÈ kassako asoko 
nissoko virajo hutvÈ na socati, etaÑ pana taÑ ÔhÈnaÑ gacchati, yattha 
gantvÈ na socati. Yattha satipÈcanena etaÑ vÊriyadhuradhorayhaÑ codento 
gantvÈ mÈdiso kassako asoko nissoko virajo hutvÈ na socati, taÑ 
sabbasokasallasamugghÈtabh|taÑ nibbÈnÈmatasa~khÈtaÑ ÔhÈnaÑ gacchatÊti. 
 
 80. IdÈni nigamanaÑ karonto BhagavÈ imaÑ gÈthamÈha– 

   “EvamesÈ kasÊ kaÔÔhÈ, sÈ hoti amatapphalÈ. 
   EtaÑ kasiÑ kasitvÈna, sabbadukkhÈ pamuccatÊ”ti. 

 TassÈyaÑ sa~khepattho–mayÈbrÈhmaÓa esÈ saddhÈbÊjÈ tapovuÔÔhiyÈ 
anuggahitÈ kasi paÒÒÈmayaÑ yugana~galaÑ hirimayaÒca ÊsaÑ 
manomayena yottena ekÈbaddhaÑ katvÈ paÒÒÈna~gale satiphÈlaÑ ÈkoÔetvÈ 
satipÈcanaÑ gahetvÈ kÈyavacÊ-ÈhÈraguttiyÈ gopetvÈ saccaÑ niddÈnaÑ katvÈ 
soraccaÑ pamocanaÑ vÊriyaÑ dhuradhorayhaÑ yogakkhemÈbhimukhaÑ 
anivattantaÑ vÈhentena kaÔÔhÈ, kasikammapariyosÈnaÑ catubbidhaÑ 
sÈmaÒÒaphalaÑ pÈpitÈ, 
______________________________________________________________
 1. AdhigantvÈ (SyÈ, Ka) 2. TathÈ mama (SÊ), tasmÈpi evaÑ (SaÑ-®Ôha 1. 234 piÔÔhe) 
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sÈ hoti amatapphalÈ, sÈ esÈ kasi amatapphalÈ hoti. AmataÑ vuccati 
nibbÈnaÑ, nibbÈnÈnisaÑsÈ hotÊti attho. SÈ kho panesÈ kasi na mamevekassa 
amatapphalÈ hoti, apica kho pana yo koci khattiyo vÈ brÈhmaÓo vÈ vesso vÈ 
suddo vÈ gahaÔÔho vÈ pabbajito vÈ etaÑ kasiÑ kasati, so sabbopi etaÑ 
kasmiÑ kasitvÈna, sabbadukkhÈ pamuccati sabbasmÈ 
vaÔÔadukkhadukkhadukkhasa~khÈradukkhavipariÓÈmadukkhÈ pamuccatÊti. 
EvaÑ BhagavÈ brÈhmaÓassa arahattanik|Ôena nibbÈnapariyosÈnaÑ katvÈ 
desanaÑ niÔÔhÈpesi. 

 Tato brÈhmaÓo gambhÊratthaÑ desanaÑ sutvÈ “mama kasiphalaÑ 
bhuÒjitvÈ aparajju eva chÈto hoti, imassa pana kasi amatapphalÈ, tassÈ 
phalaÑ bhuÒjitvÈ sabbadukkhÈ pamuccatÊ”ti ca viditvÈ pasanno 
pasannÈkÈraÑ kÈtuÑ pÈyÈsaÑ dÈtumÈraddho. TenÈha “atha kho 
KasibhÈradvÈjo”ti. Tattha mahatiyÈti mahatiyanti attho. KaÑsapÈtiyÈti 
suvaÓÓapÈtiyaÑ, satasahassagghanake attano suvaÓÓathÈle. VaÉÉhetvÈti 
chupitvÈ, ÈkiritvÈti vuttaÑ hoti. Bhagavato upanÈmesÊti 
sappimadhuphÈÓitÈdÊhi vicitraÑ katvÈ duk|lavitÈnena paÔicchÈdetvÈ 
ukkhipitvÈ sakkaccaÑ TathÈgatassa abhihari, kinti? “BhuÒjatu bhavaÑ 
Gotamo pÈyÈsaÑ kassako bhavan”ti. tato kassakabhÈvasÈdhakaÑ 
kÈraÓamÈha “yaÒhi -pa- kasatÊ”ti, yasmÈ bhavaÑ -pa- kasatÊti vuttaÑ hoti. 
Atha BhagavÈ “gÈthÈbhigÊtaÑ me”ti Èha. 
 
 81. Tattha gÈthÈbhigÊtanti gÈthÈhi abhigÊtaÑ, gÈthÈyo bhÈsitvÈ 
laddhanti vuttaÑ hoti. Meti mayÈ. Abhojaneyyanti bhuÒjanÈrahaÑ na hoti. 
Sampassatanti sammÈ ÈjÊvasuddhiÑ passataÑ, samantÈ vÈ passataÑ 
sampassataÑ, BuddhÈnanti vuttaÑ hoti. Nesa dhammoti “gÈthÈbhigÊtaÑ 
bhuÒjitabban”ti esa dhammo etaÑ cÈrittaÑ na hoti, tasmÈ gÈthÈbhigÊtaÑ 
panudanti BuddhÈ, paÔikkhipanti na bhuÒjantÊti. KiÑ pana BhagavatÈ 
pÈyÈsatthaÑ gÈthÈ abhigÊtÈ, yena evamÈhÈti? Na etadatthaÑ abhigÊtÈ, apica 
kho pana pÈto paÔÔhÈya khettasamÊpe ÔhatvÈ kaÔacchubhikkhampi alabhitvÈ 
puna sakalabuddhaguÓe pakÈsetvÈ laddhaÑ tadetaÑ naÔanaccakÈdÊhi 
naccitvÈ gÈyitvÈ ca laddhasadisaÑ hoti, tena “gÈthÈbhigÊtan”ti vuttaÑ. 
TÈdisaÒca 
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yasmÈ BuddhÈnaÑ na kappati, tasmÈ “abhojaneyyan”ti vuttaÑ. 
AppicchatÈnur|paÒcetaÑ na hoti, tasmÈpi pacchimaÑ janataÑ 
anukampamÈnena ca evaÑ vuttaÑ. Yatra ca nÈma parappakÈsitenÈpi attano 
guÓena uppannaÑ lÈbhaÑ paÔikkhipanti seyyathÈpi appiccho ghaÔikÈro 
kumbhakÈro, tatra kathaÑ koÔippattÈya appicchatÈya samannÈgato BhagavÈ 
attanÈva attano guÓappakÈsanena uppannaÑ lÈbhaÑ sÈdiyissati, yato 
yuttameva etaÑ Bhagavato vattunti1. 

 EttÈvatÈ “appasannaÑ adÈtukÈmaÑ brÈhmaÓaÑ gÈthagÈyanena2 
dÈtukÈmaÑ katvÈ samaÓo Gotamo bhojanaÑ paÔiggahesi, ÈmisakÈraÓÈ 
imassa desanÈ”ti imamhÈ lokÈpavÈdÈ attÈnaÑ mocento desanÈpÈrisuddhiÑ 
dÊpetvÈ idÈni ÈjÊvapÈrisuddhiÑ dÊpento Èha “dhamme satÊ brÈhmaÓa 
vuttiresÈ”ti. Tassattho–ÈjÊvapÈrisuddhidhamme vÈ 
dasavidhasucaritadhamme vÈ BuddhÈnaÑ cÈrittadhamme vÈ sati 
saÑvijjamÈne anupahate3 vattamÈne vuttiresÈ ekantavodÈtÈ ÈkÈse 
pÈÓippasÈraÓakappÈ esanÈ pariyesanÈ jÊvitavutti BuddhÈnaÑ brÈhmaÓÈti. 
 
 82. EvaÑ vutte brÈhmaÓo “pÈyÈsaÑ me paÔikkhipati, akappiyaÑ 
kiretaÑ bhojanaÑ, adhaÒÒo vatasmi4, dÈnaÑ dÈtuÑ na labhÈmÊ”ti 
domanassaÑ uppÈdetvÈ “appeva nÈma aÒÒaÑ paÔiggaÓheyyÈ”ti ca cintesi. 
TaÑ ÒatvÈ BhagavÈ “ahaÑ bhikkhÈcÈravelaÑ paricchinditvÈ Ègato ‘ettakena 
kÈlena imaÑ brÈhmaÓaÑ pasÈdessÈmÊ; ti, brÈhmaÓo ca domanassaÑ akÈsi, 
idÈni tena domanassena mayi cittaÑ pakopetvÈ amatavaradhammaÑ 
paÔivijjhituÑ na sakkhissatÊ”ti brÈhmaÓassa pasÈdajananatthaÑ tena 
pattitamanorathaÑ p|rento Èha “aÒÒena ca kevalinan”ti. tattha kevalinanti 
sabbaguÓaparipuÓÓaÑ, sabbayogavisaÑyuttaÑ vÈti attho. MahantÈnaÑ 
sÊlakkhandhÈdÊnaÑ guÓÈnaÑ esanato mahesiÑ. ParikkhÊÓasabbÈsavattÈ 
khÊÓÈsavaÑ. HatthapÈdakukkuccamÈdiÑ katvÈ v|pasantasabbakukkuccattÈ 
kukkuccav|pasantaÑ. UpaÔÔhahass|ti parivisassu5 paÔimÈnayassu. EvaÑ 
brÈhmaÓena citte uppÈditepi pariyÈyameva bhaÓati, na tu bhaÓati “dehi, 
ÈharÈhÊ”ti. Sesamettha uttÈnameva. 
______________________________________________________________
 1. BhagavatÈ vuttanti (SyÈ), Bhagavato vattanti (Ka) 
 2. GÈthÈbhÈsanena (SyÈ, Ka) 3. ANusahagate (SyÈ, Ka) 
 4. AhaÒÒeva tasmiÑ (SyÈ, Ka) 5. PaÔicarassu (SÊ) 
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 Atha brÈhmaÓo “ayaÑ pÈyÈso Bhagavato ÈnÊto, nÈhaÑ arahÈmi taÑ 
attano chandena kassaci dÈtun”ti cintetvÈ Èha “atha kassa cÈhan”ti. Tato 
BhagavÈ “taÑ pÈyÈsaÑ ÔhapetvÈ TathÈgataÑ TathÈgatasÈvakaÒca aÒÒassa 
ajÊraÓadhammo”ti ÒatvÈ Èha “na khvÈhaÑ tan”ti. Tattha sadevakavacanena 
paÒcakÈmÈvacaradevaggahaÓaÑ, samÈrakavacanena 
chaÔÔhakÈmÈvacaradevaggahaÓaÑ, sabrahmakavacanena 
r|pÈvacarabrahmaggahaÓaÑ ar|pÈvacarÈ pana bhuÒjeyyunti 
asambhÈvaneyyÈ. SassamaÓabrÈhmaÓivacanena 
sÈsanapaccatthikapaccÈmittasamaÓabrÈhmaÓaggahaÓaÑ 
samitapÈpabÈhitapÈpasamaÓabrÈhmaÓaggahaÓaÒca, pajÈvacanena 
sattalokaggahaÓaÑ, sadevamanussavacanena sammutideva-
avasesamanussaggahaÓaÑ. Evamettha tÊhi vacanehi okÈsaloko, dvÊhi 
pajÈvasena sattaloko gahitoti veditabbo. Esa sa~khepo, vitthÈraÑ pana 
ŒÄavakasutte vaÓÓahissÈma. 

 KasmÈ pana sadevakÈdÊsu kassaci na sammÈ pariÓÈmaÑ gaccheyyÈti? 
OÄÈrike sukhumojÈpakkhipanato. ImasmiÑ hi pÈyÈse BhagavantaÑ uddissa 
gahitamatteyeva devatÈhi ojÈ pakkhittÈ yathÈ SujÈtÈya pÈyÈse, Cundassa ca 
s|karamaddave paccamÈne, VeraÒjÈyaÒca BhagavatÈ gahitagahitÈlope, 
Bhesajjakkhandhake ca kaccÈnassa guÄhakumbhasmiÑ avasiÔÔhaguÄhe. So 
oÄÈrike sukhumojÈpakkhipanato devÈnaÑ na pariÓamati. DevÈ hi 
sukhamasarÊrÈ, tesaÑ oÄÈriko manussÈhÈro na sammÈ pariÓamati. 
ManussÈnampi na pariÓamati. ManussÈ hi oÄÈrikasarÊrÈ, tesaÑ sukhumÈ 
dibbojÈ na sammÈ pariÓamati. TathÈgatassa pana pakati-agginÈva 
pariÓamati, sammÈ jÊrati. KÈyabalaÒÈÓapalappabhÈvenÈti eke. 
TathÈgatasÈvakassa khÊÓÈsavassetaÑ samÈdhibalena mattaÒÒutÈya ca 
pariÓamati, itaresaÑ iddhimantÈnampi na pariÓamati. AcintanÊyaÑ vÈ ettha 
kÈraÓaÑ, Buddhavisayo esoti. 

 Tena hi tvanti yasmÈ aÒÒaÑ na passÈmi, mama na kappati, mama 
akappantaÑ sÈvakassÈpi me na kappati, tasmÈ tvaÑ brÈhmaÓÈti vuttaÑ hoti. 
Appahariteti parittaharitatiÓe, apparuÄhaharitatiÓe vÈ pÈsÈÓapiÔÔhisadise. 
appÈÓaketi nippÈÓake, pÈyÈsajjhottharaÓakÈraÓena maritabbapÈÓarahite vÈ 
mahÈ-udakakkhandhe, saha tiÓanissitehi pÈÓehi tiÓÈnaÑ pÈÓakÈnaÒca 
anurakkhaÓatthÈya etaÑ vuttaÑ. CicciÔÈyati 
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ciÔiciÔÈyatÊti evaÑ saddaÑ karoti. SaÑdh|pÈyatÊti samantÈ dh|pÈyati. 
Sampadh|pÈyatÊti tatheva adhimattaÑ dh|pÈyati. KasmÈ evaÑ ahosÊti? 
Bhagavato ÈnubhÈvena, na udakassa, na pÈyÈsassa, na brÈhmaÓassa, na 
aÒÒesaÑ devayakkhÈdÊnaÑ. BhagavÈ hi brÈhmaÓassa 
dhammasaÑvegatthaÑ tathÈ adhiÔÔhÈsi. SeyyathÈpi nÈmÈti 
opammanidassanamattametaÑ, yathÈ phÈloti ettakameva vuttaÑ hoti. 
SaÑviggo cittena, lomahaÔÔhajÈto sarÊrena. SarÊre kirassa 
navanavutilomak|pasahassÈni suvaÓÓabhittiyÈ ÈhatamaÓinÈgadantÈ viya 
uddhaggÈ ahesuÑ. SesaÑ pÈkaÔameva. 

 PÈdesu pana nipatitvÈ Bhagavato dhammadesanaÑ abbhanumodamÈno 
BhagavantaÑ etadavoca “abhikkantaÑ bho Gotama abhikkantaÑ bho 
GotamÈ”ti. Abbhanumodane hi ayamidha abhikkantasaddo. VitthÈrato 
panassa Ma~galasuttavaÓÓanÈyaÑ atthavaÓÓanÈ Èvibhavissati. YasmÈ ca 
abbhanumodanatthe, tasmÈ sÈdhu sÈdhu bho GotamÈti vuttaÑ hotÊti 
veditabbaÑ. 

   “Bhaye kodhe pasaÑsÈyaÑ, turite kot|halacchare. 
   HÈse soke pasÈde ca, kare ÈmeÉitaÑ budho”ti– 

iminÈ ca lakkhaÓena idha pasÈdavasena pasaÑsÈvasena cÈyaÑ dvikkhattuÑ 
vuttoti veditabbo. Atha vÈ abhikkantanti abhikantaÑ1 ati-iÔÔhaÑ 
atimanÈpaÑ, atisundaranti vuttaÑ hoti. 

 Tattha ekena abhikkantasaddena desanaÑ thometi, ekena attano 
pasÈdaÑ. AyaÒhi ettha adhippÈyo–abhikkantaÑ bho Gotama yadidaÑ 
bhoto Gotamassa dhammadesanÈ, abhikkantaÑ yadidaÑ bhoto Gotamassa 
dhammadesanaÑ Ègamma mama pasÈdoti. Bhagavato eva vÈ vacanaÑ dve 
dve atthe sandhÈya thometi–bhoto Gotamassa vacanaÑ abhikkantaÑ 
dosanÈsanato, abhikkantaÑ guÓÈdhigamanato, tathÈ saddhÈjananato, 
paÒÒÈjananato, sÈtthato, sabyaÒjanato, uttÈnapadato, gambhÊratthato, 
kaÓÓasukhato, hadaya~gamato, anattukkaÑsanato, aparavambhanato 
karuÓÈsÊtalato, paÒÒÈvadÈtato, ÈpÈtharamaÓÊyato, vimaddakkhamato, 
suyyamÈnasukhato, vÊmaÑsiyamÈnahitatoti evamÈdÊhi yojetabbaÑ. 
______________________________________________________________
 1. AtikantaÑ (SÊ), atikkantaÑ (SyÈ), abhikkantaÑ (Ka) 
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 Tato parampi cat|hi upamÈhi desanaÑyeva thometi. Tattha nikkujjitanti 
adhomukhaÔÔhapitaÑ, heÔÔhÈ mukhajÈtaÑ vÈ. UkkujjeyyÈti uparimukhaÑ 
kareyya. PaÔicchannanti tiÓapaÓÓÈdicchÈditaÑ. VivareyyÈti ugghÈÔeyya. 
M|ÒhassÈti disÈm|Ähassa. MaggaÑ ÈcikkheyyÈti hatthe gahetvÈ “esa 
maggo”ti vadeyya. AndhakÈreti kÈÄapakkhacÈtuddasÊ-
aÉÉharattaghanavanasaÓÉameghapaÔalehi catura~ge tamasi. AyaÑ tÈva 
padattho. 

 AyaÑ pana adhippÈyayojanÈ–yathÈ koci nikkujjitaÑ ukkujjeyya, evaÑ 
saddhammavimukhaÑ asaddhammapatitaÑ maÑ asaddhammÈ 
vuÔÔhÈpentena, yathÈ paÔicchannaÑ vivareyya, evaÑ Kassapassa Bhagavato 
sÈsanantaradhÈnÈ pabhuti micchÈdiÔÔhigahanapaÔicchannaÑ sÈsanaÑ 
vivarantena, yathÈ m|Ähassa maggaÑ Ècikkheyya, evaÑ 
kummaggamicchÈmaggapaÔipannassa me saggamokkhamaggaÑ 
Ècikkhantena, yathÈ andhakÈre telapajjotaÑ dhÈreyya, evaÑ 
mohandhakÈranimuggassa me BuddhÈdiratanar|pÈni apassato 
tappaÔicchÈdakamohandhakÈraviddhaÑsakadesanÈpajjotadhÈraÓena mayhaÑ 
bhotÈ Gotamena etehi pariyÈyehi desitattÈ anekapariyÈyena dhammo 
pakÈsito. 

 Atha vÈ ekacciyena matena yasmÈ ayaÑ dhammo dukkhadassanena 
asubhe “subhan”ti vipallÈsappahÈnena ca nikkujjitukkujjitasadiso, 
samudayadassanena dukkhe “sukhan”ti vipallÈsappahÈnena ca 
paÔicchannavivaraÓasadiso, nirodhadassanena anicce “niccan”ti 
vipallÈsappahÈnena ca m|Ähassa maggÈcikkhaÓasadiso, maggadassanena 
anattani “attÈ”ti vipallÈsappahÈnena ca andhakÈre pajjotasadiso, tasmÈ 
seyyathÈpi nÈma nikkujjitaÑ vÈ ukkujjeyya -pa- pajjotaÑ dhÈreyya 
“cakkhumanto r|pÈni dakkhantÊ”ti, evaÑ pakÈsito hoti. 

 YasmÈ panettha saddhÈtapakÈya guttatÈdÊhi sÊlakkhandho pakÈsito hoti, 
paÒÒÈya paÒÒÈkkhandho, hirimanÈdÊhi samÈdhikkhandho, yogakkhemena 
nirodhoti evaÑ tikkhandho ariyamaggo nirodho cÈti sar|peneva dve 
ariyasaccÈni pakÈsitÈni, tattha maggo paÔipakkho samudayassa, nirodho 
dukkhassÈti paÔipakkhena dve. Iti iminÈ pariyÈyena cattÈri saccÈni 
pakÈsitÈni. TasmÈ anekapariyÈyena pakÈsito hotÊti veditabbo. 
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 EsÈhanti-ÈdÊsu eko ahanti esÈhaÑ. SaraÓaÑ gacchÈmÊti pÈdesu nipatitvÈ 
paÓipÈtena saraÓagamanena gatopi idÈni vÈcÈya samÈdiyanto Èha, atha vÈ 
paÓipÈtena BuddhaÑyeva saraÓaÑ gatoti idÈni taÑÈdiÑ katvÈ sese 
dhammasaÑghepi gantuÑ Èha. Ajjataggeti ajjataÑ ÈdiÑ katvÈ, ajjadaggeti 
vÈ pÈÔho, dakÈro padasandhikaro, ajja aggaÑ katvÈti vuttaÑ hoti. PÈÓehi 
upetaÑ pÈÓupetaÑ, yÈva me jÊvitaÑ pavattati, tÈva upetaÑ, 
anaÒÒasatthukaÑ tÊhi saraÓagamanehi saraÓaÑ gataÑ maÑ bhavaÑ Gotamo 
dhÈretu jÈnÈt|ti vuttaÑ hoti. EttÈvatÈ anenasutÈnur|pÈ paÔipatti dassitÈ hoti. 
NikkujjitÈdÊhi vÈ SatthusampattiÑ dassetvÈ iminÈ “esÈhan”ti-ÈdinÈ 
sissasampatti dassitÈ. Tena vÈ paÒÒÈpaÔilÈbhaÑ dassetvÈ iminÈ 
saddhÈpaÔilÈbho dassito. IdÈni evaÑ paÔiladdhasaddhena paÒÒavatÈ yaÑ 
kattabbaÑ, taÑ kattukÈmo BhagavantaÑ yÈcati “labheyyÈhan”ti. Tattha 
Bhagavato iddhiyÈdÊhi abhippasÈditacitto “BhagavÈpi cakkavattirajjaÑ 
pahÈya pabbajito, kima~gaÑ panÈhan”ti saddhÈya pabbajjaÑ yÈcati, tattha 
parip|rakÈritaÑ patthento paÒÒÈya upasampadaÑ. SesaÑ pÈkaÔameva. 

Eko v|pakaÔÔhoti-ÈdÊsu pana eko kÈyavivekena, v|pakaÔÔho 
cittavivekena, appamatto kammaÔÔhÈne sati-avijahanena, ÈtÈpÊ 
kÈyikacetasikavÊriyasa~khÈtena ÈtÈpena, pahitatto kÈye ca jÊvite ca 
anapekkhatÈya viharanto aÒÒatara-iriyÈpathavihÈrena. Na cirassevÈti 
pabbajjaÑ upÈdÈya vuccati. KulaputtÈtiduvidhÈ kulaputtÈ jÈtikulaputtÈ 
ÈcÈrakulaputtÈ ca, ayaÑ pana ubhayathÈpi kulaputto. AgÈrasmÈti gharÈ. 
AgÈrÈnaÑ hitaÑ agÈriyaÑ, kasigorakkhÈdikuÔumbaposanakammaÑ vuccati, 
natthi ettha agÈriyanti anagÈriyaÑ, pabbajjÈyetaÑ adhivacanaÑ. 
PabbajantÊti upagacchanti upasa~kamanti. Tadanuttaranti taÑ anuttaraÑ. 
BrahmacariyapariyosÈnanti maggabrahmacariyassa pariyosÈnaÑ, 
arahattaphalanti vuttaÑ hoti. Tassa hi atthÈya kulaputtÈ pabbajanti. DiÔÔheva 
dhammeti tasmiÑyeva attabhÈve. sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈti attanÈyeva 
paÒÒÈya paccakkhaÑ katvÈ, aparappaccayaÑ ÒatvÈti attho. Upasampajja 
vihÈsÊti pÈpuÓitvÈ sampÈdetvÈ vÈ vihÈsi. EvaÑ viharanto ca khÊÓÈ jÈti -pa- 
abbhaÒÒÈsi. Etenassa paccavekkhaÓabh|miÑ dasseti. 
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 KatamÈ panassa jÈti khÊÓÈ, kathaÒca naÑ abbhaÒÒÈsÊti? Vuccate–na 
tÈvassa atÊtÈ jÈti khÊÓÈ pubbeva khÊÓattÈ, na anÈgatÈ anÈgate 
vÈyÈmÈbhÈvato, na paccuppannÈ vijjamÈnattÈ. YÈ pana maggassa 
abhÈvitattÈ uppajjeyya ekacatupaÒcavikÈrabhavesu 
ekacatupaÒcakkhandhappabhedÈ jÈti, sÈ maggassa bhÈvitattÈ 
anuppÈdadhammataÑ Èpajjanena khÊÓÈ. TaÑ so maggabhÈvanÈya 
pahÊnakilese paccavekkhitvÈ kilesÈbhÈve vijjamÈnampi kammaÑ ÈyatiÑ 
apaÔisandhikaÑ hotÊti jÈnanto jÈnÈti. 

 Vusitanti vutthaÑ parivutthaÑ, kataÑ caritaÑ niÔÔhÈpitanti attho. 
Brahmacariyanti maggabrahmacariyaÑ. KataÑ karaÓÊyanti cat|su saccesu 
cat|hi maggehi pariÒÒÈpahÈnasacchi kiriyabhÈvanÈvasena soÄasavidhampi 
kiccaÑ niÔÔhÈpitanti attho. NÈparaÑ itthattÈyÈti idÈni puna itthabhÈvÈya 
evaÑ soÄasakiccabhÈvÈya kilesakkhayÈya vÈ maggabhÈvanÈ natthÊti. Atha 
vÈ itthattÈyÈti itthabhÈvato, imasmÈ evaÑpakÈrÈ idÈni 
vattamÈnakkhandhasantÈnÈ aparaÑ khandhasantÈnaÑ natthi, ime pana 
paÒcakkhandhÈ pariÒÒÈtÈ tiÔÔhanti chinnam|lako rukkho viyÈti abbhaÒÒÈsi. 
AÒÒataroti eko. Arahatanti arahantÈnaÑ. MahÈsÈvakÈnaÑ abbhantaro 
ÈyasmÈ BhÈradvÈjo ahosÊti ayaÑ kirettha adhippÈyoti. 
 

ParamatthajotikÈya KhuddakaÔÔhakathÈya 
 

SuttanipÈtaÔÔhakathÈya 
 

KasibhÈradvÈjasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
5. CundasuttavaÓÓanÈ 

 83. PucchÈmi MuniÑ pah|tapaÒÒanti CundasuttaÑ. KÈ uppatti? 
Sa~khepato tÈva attajjhÈsayaparajjhÈsaya-aÔÔhuppattipucchÈvasikabhedato 
cat|su uppattÊsu imassa suttassa pucchÈvasikÈ uppatti. VitthÈrato pana ekaÑ 
samayaÑ BhagavÈ Mallesu cÈrikaÑ caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena 
saddhiÑ yena PÈvÈ tadavasari. Tatra sudaÑ BhagavÈ PÈvÈyaÑ viharati 
Cundassa kammÈraputtassa ambavane. Ito pabhuti yÈva “atha kho BhagavÈ 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya saddhiÑ bhikkhusaÑghena 
yena 
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Cundassa kammÈraputtassa nivesanaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
paÒÒatte Èsane nisÊdÊ”ti1, tÈva sutte Ègatanayeneva vitthÈretabbaÑ. 

 EvaÑ bhikkhusaÑghena saddhiÑ nisinne Bhagavati Cundo 
kammÈraputto BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ parivisanto 
byaÒjanas|pÈdigahaÓatthaÑ bhikkh|naÑ suvaÓÓabhÈjanÈni upanÈmesi, 
apaÒÒatte sikkhÈpade keci bhikkh| suvaÓÓabhÈjanÈni paÔicchiÑsu, keci na 
paÔicchiÑsu. Bhagavato pana ekameva bhÈjanaÑ attano selamayaÑ pattaÑ, 
dutiyabhÈjanaÑ BuddhÈ na gaÓhanti. Tattha aÒÒataro pÈpabhikkhu 
sahassagghanakaÑ suvaÓÓabhÈjanaÑ attano bhojanatthÈya sampattaÑ 
theyyacittena kuÒcikatthavikÈya pakkhipi. Cundo parivisitvÈ hatthapÈdaÑ 
dhovitvÈ BhagavantaÑ namassamÈno bhikkhusaÑghaÑ olokento taÑ 
bhikkhuÑ addasa, disvÈ ca pana apassamÈno viya hutvÈ na naÑ kiÒci 
abhaÓi Bhagavati theresu ca gÈravena, apica “micchÈdiÔÔhikÈnaÑ 
vacanapatho mÈ ahosÊ”ti. So “kiÑ nu kho saÑvarayuttÈyeva samaÓÈ, udÈhu 
bhinnasaÑvarÈ ÊdisÈpi samaÓÈ”ti ÒÈtukÈmo sÈyanhasamaye BhagavantaÑ 
upasa~kamitvÈ Èha “pucchÈmi Munin”ti. 

 Tattha pucchÈmÊti idaÑ “tisso pucchÈ adiÔÔhajotanÈ pucchÈ”ti-ÈdinÈ2 
nayena niddese vuttanayameva. Muninti etampi “monaÑ vuccati ÒÈÓaÑ. YÈ 
paÒÒÈ pajÈnanÈ -pa- sammÈdiÔÔhi, tena ÒaÓena samannÈgato Muni, 
monappattoti, tÊÓi moneyyÈni kÈyamoneyyan”ti-ÈdinÈ3 nayena tattheva 
vuttanayameva. AyaÑ panettha sa~khepo–pucchÈmÊti okÈsaÑ kÈrento 
Muninti munimuniÑ BhagavantaÑ Èlapati. Pah|tapaÒÒanti-ÈdÊni 
thutivacanÈni, tehi taÑ muniÑ thunÈti. Tattha pah|tapaÒÒanti 
vipulapaÒÒaÑ. ©e yyapariyantikattÈ4 cassa vipulatÈ veditabbÈ. Iti Cundo 
kammÈraputtoti idaÑ dvayaÑ Dhaniyasutte vuttanayameva. Ito paraÑ pana 
ettakampi avatvÈ sabbaÑ vuttanayaÑ chaÉÉetvÈ avuttanayameva 
vaÓÓayissÈma. 

 Buddhanti tÊsu Buddhesu tatiyabuddhaÑ. DhammassÈminti 
maggadhammassa janakatÈ puttasseva pitaraÑ attanÈ 
uppÈditasippÈyatanÈdÊnaÑ viya ca ÈcariyaÑ dhammassa sÈmiÑ, 
dhammissaraÑ dhammarÈjaÑ dhammavasavattinti attho. Vuttampi cetaÑ– 
______________________________________________________________
 1. DÊ 2. 105 piÔÔhe. 2. Khu 8. 50 piÔÔhe C|Äaniddese. 
 3. Khu 7. 44 piÔÔhe. 4. ©eyyapariyantikatÈ (Ka) 
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“So hi brÈhmaÓÈ BhagavÈ anuppannassa maggassa uppÈdetÈ, 
asaÒjÈtassa maggassa saÒjanetÈ, anakkhÈtassa maggassa akkhÈtÈ, 
maggaÒÒ| maggavid| maggakovido. MaggÈnugÈ ca pana etarahi sÈvakÈ 
viharanti pacchÈ samannÈgatÈ”ti1. 

 VÊtataÓhanti vigatakÈmabhavavibhavataÓhaÑ. Dvipaduttamanti 
dvipadÈnaÑ uttamaÑ. Tattha kiÒcÈpi BhagavÈ na kevalaÑ dvipaduttamo 
eva, atha kho yÈvatÈ sattÈ apadÈ vÈ dvipadÈ vÈ -pa- nevasaÒÒÊnÈsaÒÒino vÈ, 
tesaÑ sabbesaÑ uttamo. Atha kho ukkaÔÔhaparicchedavasena 
dvipaduttamotveva vuccati. DvipadÈ hi sabbasattÈnaÑ ukkaÔÔhÈ 
cakkavattimahÈsÈvakapaccekabuddhabuddhÈnaÑ tattha uppattito, tesaÒca 
uttamoti vutte sabbasattuttamoti vuttoyeva hoti. SÈrathÊnaÑ pavaranti 
sÈretÊti sÈrathi, hatthidamakÈdÊnametaÑ adhivacanaÑ. TesaÒca BhagavÈ 
pavaro anuttarena damanena purisadamme dametuÑ samatthabhÈvato. 
YathÈha– 

“Hatthidamakena bhikkhave hatthidammo sÈrito ekaÑ eva disaÑ 
dhÈvati puratthimaÑ vÈ pacchimaÑ vÈ uttaraÑ vÈ dakkhiÓaÑ vÈ. 
Assadamakena bhikkhave assadammo -pa-. Godamakena bhikkhave 
godammo -pa- dakkhiÓaÑ vÈ. TathÈgatena hi bhikkhave ArahatÈ 
SammÈsambuddhena urisadammo sÈrito aÔÔha disÈ vidhÈvati, r|pÊ 
r|pÈni passati, ayamekÈ disÈ -pa- saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja 
viharati, ayaÑ aÔÔhamÊ disÈ”ti2. 

 KatÊti atthappabhedapucchÈ. Loketi sattaloke. SamaÓÈti pucchitabba-
atthanidassanaÑ. I~ghÈti yÈcanatthe nipÈto. Tadi~ghÈti te i~gha. Br|hÊti 
Ècikkhakathayass|ti. 
 
 84. EvaÑ vutte BhagavÈ CundaÑ kammÈraputtaÑ “kiÑ bhante 
kusalaÑ, kiÑ akusalan”ti-ÈdinÈ3 nayena gihipaÒhaÑ apucchitvÈ 
samaÓapaÒhaÑ pucchantaÑ disvÈ Èvajjento “taÑ pÈpabhikkhuÑ sandhÈya 
ayaÑ pucchatÊ”ti ÒatvÈ tassa aÒÒatra vohÈramattÈ4 assamaÓabhÈvaÑ dÊpento 
Èya “caturo samaÓÈ”ti. Tattha caturoti sa~khyÈparicchedo. SamaÓÈti 
______________________________________________________________
 1. Ma 3. 59; Khu 7. 357 piÔÔhesu. 2. Ma 3. 264 piÔÔhe. 
 3. Ma 4. 248 piÔÔhe. 4. Tassa paÒÒattivohÈramattÈ (SyÈ) 
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kadÈci BhagavÈ titthiye samaÓavÈdena vadati. YathÈha “yÈni tÈni 
puthusamaÓabrÈhmaÓÈnaÑ vatakot|halama~galÈnÊ”ti1. KadÈci puthujjane. 
YathÈha “samaÓÈ samaÓÈti kho bhikkhave jano saÒjÈnÈtÊ”ti2. KadÈci 
sekkhe. YathÈha “idheva bhikkhave samaÓo, idha dutiyo samaÓo”ti3. KadÈci 
khÊÓÈsave. YathÈha “ÈsavÈnaÑ khayÈ samaÓo hotÊ”ti4. KadÈci attÈnaÑyeva. 
YathÈha “samaÓoti kho bhikkhave TathÈgatassetaÑ adhivacanan”ti5. Idha 
pana tÊhi padehi sabbepi ariye sÊlavantaÑ puthujjanaÒca, catutthena itaraÑ 
assamaÓampi bhaÓÉuÑ kÈsÈvakaÓÔhaÑ kevalaÑ vohÈramattakena samaÓÈti 
sa~gaÓhitvÈ “caturo samaÓÈ”ti Èha. Na paÒcamatthÊti imasmiÑ 
dhammavinaye vohÈramattakena paÔiÒÒÈmattakenÈpi paÒcamo samaÓo nÈma 
natthi. 

  Te te ÈvikaromÊti te caturo samaÓe tava pÈkaÔe karomi. SakkhipuÔÔhoti 
sammukhÈ pucchito. Maggajinoti maggena sabbakilese vijitÈvÊti attho. 
Maggadesakoti paresaÑ maggaÑ desetÈ6. Magge jÊvatÊti sattasu sekkhesu 
yo koci sekkho apariyositamaggavÈsattÈ lokuttare, sÊlavantaputhujjano ca 
lokiye magge jÊvati nÈma, sÊlavantaputhujjano vÈ lokuttaramagganimittaÑ 
jÊvanatopi magge jÊvatÊti veditabbo. Yo ca maggad|sÊti yo ca dussÊlo 
micchÈdiÔÔhi maggapaÔilomÈya paÔipattiyÈ maggad|sakoti attho. 
 
 85. “Ime te caturo samaÓÈ”ti evaÑ BhagavatÈ sa~khepena uddiÔÔhe 
caturo samaÓe “ayaÑ nÈmettha maggajino, ayaÑ maggadesako, ayaÑ 
magge jÊvati, ayaÑ maggad|sÊ”ti evaÑ paÔivijjhituÑ asakkonto puna 
pucchituÑ Cundo Èha “kaÑ maggajinan”ti. Tattha magge jÊvati meti yo so 
magge jÊvati, taÑ me br|hi puÔÔhoti. SesaÑ pÈkaÔameva. 
 
 86. IdÈnissa BhagavÈ caturopi samaÓe cat|hi gÈthÈhi niddisanto Èha “yo 
tiÓÓakathaÑkatho visallo”ti. Tattha tiÓÓakathaÑkatho visalloti etaÑ 
Uragasutte vuttanayameva. AyaÑ pana viseso–yasmÈ imÈya gÈthÈya 
maggajinoti BuddhasamaÓo adhippeto, tasmÈ 
______________________________________________________________
 1. Ma 1. 332 piÔÔhe. 2. Ma 1. 349 piÔÔhe.  
 3. Ma 1. 92; DÊ 2. 125; AÑ 1. 560 piÔÔhesu. 4. Ma 1. 353 piÔÔhe.  
 5. AÑ 3. 153 piÔÔhe. 6. Maggadesako (Ka) 
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sabbaÒÒutaÒÒÈÓena kathaÑkathÈpatir|pakassa sabbadhammesu aÒÒÈÓassa 
tiÓÓattÈpi “tiÓÓakathaÑkatho”ti veditabbo. Pubbe vuttanayena hi 
tiÓÓakathaÑkathÈpi sotÈpannÈdayo PaccekabuddhapariyosÈnÈ 
sakadÈgÈmivisayÈdÊsu BuddhavisayapariyosÈnesu paÔihataÒÈÓappabhÈvattÈ 
pariyÈyena atiÓÓakathaÑkathÈva honti, BhagavÈ pana sabbappakÈrena 
tiÓÓakathaÑkathoti. NibbÈnÈbhiratoti nibbÈne abhirato, 
phalasamÈpattivasena sadÈ nibbÈnaninnacittoti attho. TÈdiso ca BhagavÈ. 
YathÈha– 

“So kho ahaÑ Aggivessana tassÈ eva kathÈya pariyosÈne 
tasmiÑyeva purimasmiÑ samÈdhinimitte ajjhattameva cittaÑ 
saÓÔhapemi sannisÈdemi, ekodiÑ karomi samÈdahÈmÊ”ti1. 

 AnÈnugiddhoti kaÒci dhammaÑ taÓhÈgedhena ananugijjhanto. Lokassa 
sadevakassa netÈti ÈsayÈnusayÈnulomena dhammaÑ desetvÈ 
pÈrÈyanamahÈsamayÈdÊsu anekesu suttantesu aparimÈÓÈnaÑ 
devamanussÈnaÑ saccapaÔivedhasampÈdanena sadevakassa lokassa netÈ 
gamayitÈ tÈretÈ, pÈraÑ sampÈpetÈti attho. TÈdinti tÈdisaÑ2, 
yathÈvuttappakÈralokadhammehi nibbikÈranti attho. Sesamettha 
pÈkaÔameva. 
 
 87. EvaÑ BhagavÈ imÈya gÈthÈya “maggajinan”ti BuddhasamaÓaÑ 
niddisitvÈ idÈni khÊÓÈsavasamaÓaÑ niddisanto Èha “paramaÑ paramantÊ”ti. 
Tattha paramaÑ nÈma nibbÈnaÑ, sabbadhammÈnaÑ aggaÑ uttamanti attho. 
Paramanti yodha ÒatvÈti taÑ paramaÑ paramamicceva yo idha sÈsane ÒatvÈ 
paccavekkhaÓaÒÈÓena. AkkhÈti vibhajate idheva dhammanti 
nibbÈnadhammaÑ akkhÈti, attanÈ paÔividdhattÈ paresaÑ pÈkaÔaÑ karoti 
“idaÑ nibbÈnan”ti, maggadhammaÑ vibhajati “ime cattÈro satipaÔÔhÈnÈ -pa- 
ariyo aÔÔha~giko maggo”ti. Ubhayampi vÈ ugghaÔitaÒÒ|naÑ 
sa~khepadesanÈya Ècikkhati, vipaÒcitaÒÒ|naÑ vitthÈradesanÈya vibhajati. 
EvaÑ Ècikkhanto vibhajanto ca “idheva sÈsane ayaÑ dhammo, na ito 
bahiddhÈ”ti sÊhanÈdaÑ nadanto akkhÈti ca vibhajati ca. Tena vuttaÑ 
“akkhÈti vibhajate idheva dhamman”ti. TaÑ ka~khachidaÑ muniÑ anejanti 
taÑ evar|paÑ catusaccapaÔivedhena attano, desanÈya ca paresaÑ 
ka~khacchedanena  
______________________________________________________________
 1. Ma 1. 316 piÔÔhe. 2. TÈdinaÑ (SÊ) 
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ka~khacchidaÑ, moneyyasamannÈgamena MuniÑ, ejÈsa~khÈtÈya taÓhÈya 
abhÈvato anejaÑ dutiyaÑ bhikkhunamÈhu maggadesinti. 
 
 88. EvaÑ imÈya gÈthÈya sayaÑ anuttaraÑ maggaÑ uppÈdetvÈ desanÈya 
anuttaro maggadesÊ samÈnopi d|tamiva lekhavÈcakamiva ca raÒÒo attano 
sÈsanaharaÑ sÈsanajotakaÒca “maggadesin”ti khÊÓÈsavasamaÓaÑ niddisitvÈ 
idÈni sekkhasamaÓaÒca sÊlavantaputhujjanasamaÓaÒca niddisanto Èha “yo 
dhammapade”ti. Tattha padavaÓÓanÈ pÈkaÔÈyeva. AyaÑ panettha 
atthavaÓÓanÈ–yo nibbÈnadhammassa padattÈ dhammapade, ubho ante 
anupagamma desitattÈ ÈsayÈnur|pato vÈ satipaÔÔhÈnÈdinÈnappakÈrehi 
desitattÈ sudesite, maggasama~gÊpi anavasitamaggakiccattÈ maggejÊvati, 
sÊlasaÑyamena saÒÒato, kÈyÈdÊsu s|paÔÔhitÈya cirakatÈdi saraÓÈya vÈ satiyÈ 
satimÈ, aÓumattassÈpi vajjassa abhÈvato anavajjattÈ, koÔÔhÈsabhÈvena ca 
padattÈ sattatiÑsabodhipakkhiyammesa~khÈtÈni anavajjapadÈni 
bha~gaÒÈÓato pabhuti bhÈvanÈsevanÈya sevamÈno, taÑ bhikkhunaÑ 
tatiyaÑ maggajÊvinti Èh|ti. 
 
 89. EvaÑ BhagavÈ imÈya gÈthÈya “maggajÊvin”ti sekkhasamaÓaÑ 
sÊlavantaputhujjanasamaÓaÒca niddisitvÈ idÈni taÑ bhaÓÉuÑ kÈsÈvakaÓÔhaÑ 
kevalaÑ vohÈramattasamaÓaÑ niddisanto Èha “chadanaÑ katvÈnÈ”ti. Tattha 
chadanaÑ katvÈnÈti patir|paÑ karitvÈ, vesaÑ gahetvÈ, li~gaÑ dhÈretvÈti 
attho. SubbatÈnanti BuddhapaccekabuddhasÈvakÈnaÑ. TesaÑ hi sundarÈni 
vatÈni, tasmÈ te subbatÈti vuccanti. PakkhandÊti pakkhandako, anto 
pavisakoti attho. DussÊlo hi g|thapaÔicchÈdanatthaÑ tiÓapaÓÓÈdicchadanaÑ 
viya attano dussÊlabhÈvaÑ paÔicchÈdanatthaÑ subbatÈnaÑ chadanaÑ katvÈ 
“ahampi bhikkh|”ti bhikkhumajjhe pakkhandati, “ettakavassena bhikkhunÈ 
gahetabbaÑ etan”ti lÈbhe dÊyamÈne “ahaÑ ettakavasso”ti gaÓhituÑ 
pakkhandati, tena vuccati “chadanaÑ katvÈna subbatÈnaÑ pakkhandÊ”ti. 
Catunnampi khattiyÈdikulÈnaÑ uppannaÑ pasÈdaÑ ananur|papaÔipattiyÈ 
d|setÊti kulad|sako. Pagabbhoti aÔÔhaÔÔhÈnena kÈyapÈgabbhiyena, 
catuÔÔhÈnena vacÊpÈgabbhiyena, anekaÔÔhÈnena manopÈgabbhiyena, 
catuÔÔhÈnena vacÊpÈgabbhiyena, anekaÔÔhÈnena manopÈgabbhiyena ca 
samannÈgatoti attho. Ayamettha sa~khepo, vitthÈraÑ pana 
MettasuttavaÓÓanÈyaÑ vakkhÈma. 
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 KatapaÔicchÈdanalakkhaÓÈya mÈyÈya samannÈgatattÈ mÈyÈvÊ. 
SÊlasaÑyamÈbhÈvena asaÒÒato. PalÈpasadisattÈ palÈpo. YathÈ hi palÈpo anto 
taÓÉularahitopi bahi thusena vÊhi viya dissati, evamidhekacco anto 
sÊlÈdiguÓasÈravirahitopi bahi viya dissati, evamidhekacco anto 
sÊlÈdiguÓasÈravirahitopi bahi subbatacchadanena samaÓavesena samaÓo viya 
dissati, so evaÑ palÈpasadisattÈ “palÈpo”ti vuccati. ŒnÈpÈnassatisutte pana 
“apalÈpÈyaÑ bhikkhave parisÈ, nippalÈpÈyaÑ bhikkhave parisÈ suddhÈ sÈre 
patiÔÔhitÈ”ti1 evaÑ puthujjanakalyÈÓopi “palÈpo”ti vutto. Idha pana 
Kapilasutte ca “tato palÈpe vÈhetha assamaÓe samaÓamÈnine”ti2 evaÑ 
parÈjitako “palÈpo”ti vutto. Patir|pena caraÑ samaggad|sÊti taÑ 
subbatÈnaÑ chadanaÑ katvÈ yathÈ carantaÑ “ÈraÒÒiko ayaÑ, 
rukkham|liko, paÑsuk|liko, piÓÉapÈtiko, appiccho, santuÔÔho”ti jano jÈnÈti, 
evaÑ patir|pena yuttar|pena bÈhiramaÔÔhena ÈcÈrena caranto puggalo 
attano lokuttaramaggassa, paresaÑ sugatimaggassa ca d|sanato 
“maggad|sÊ”ti veditabbo. 
 
 90. EvaÑ imÈya gÈthÈya “maggad|sÊ”ti dussÊlaÑ 
vohÈramattakasamaÓaÑ niddisitvÈ idÈni tesaÑ aÒÒamaÒÒaÑ 
abyÈmissÊbhÈvaÑ dÊpento Èha “ete ca paÔivijjhÊ”ti. Tassattho–ete caturo 
samaÓe yathÈvuttena lakkhaÓena paÔivijjhi aÒÒÈsi sacchÈkÈsi yo gahaÔÔho 
khattiyo vÈ brÈhmaÓo vÈ aÒÒo vÈ koci, imesaÑ catunnaÑ samaÓÈnaÑ 
lakkhaÓassavanamattena sutavÈ, tasseva lakkhaÓassa ariyÈnaÑ santike 
sutattÈ ariyasÈvako, teyeva samaÓe “ayaÒca ayaÒca evaÑlakkhaÓo”ti 
pajÈnanamattena sappaÒÒo, yÈdiso ayaÑ pacchÈ vutto maggad|sÊ, itarepi 
sabbe netÈdisÈti ÒatvÈ iti disvÈ evaÑ pÈpaÑ karontampi etaÑ 
pÈpabhikkhuÑ disvÈ. TatthÈyaÑ yojanÈ–ete ca paÔivijjhi yo gahaÔÔho 
sutavÈ ariyasÈvako sappaÒÒo, tassa tÈya paÒÒÈya sabbe “netÈdisÈ”ti ÒatvÈ 
viharato iti disvÈ na hÈpeti saddhÈ, evaÑ pÈpakammaÑ karontaÑ 
pÈpabhikkhuÑ disvÈpi na hÈpeti na hÈyati na nassati saddhÈti. 
______________________________________________________________
 1. Ma 3. 123 piÔÔhe. 2. Khu 1. 322 piÔÔhe. 
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 EvaÑ imÈya gÈthÈya tesaÑ abyÈmissÊbhÈvaÑ dÊpetvÈ idÈni iti disvÈpi 
“sabbe netÈdisÈ”ti jÈnantaÑ ariyasÈvakaÑ pasaÑsanto Èha “kathaÑ hi 
duÔÔhenÈ”ti. Tassa sambandho–etadeva ca yuttaÑ sutavato ariyasÈvakassa, 
yadidaÑ ekaccaÑ pÈpaÑ karontaÑ iti disvÈpi sabbe “netÈdisÈ”ti jÈnanaÑ. 
KiÑkÈraÓÈ?1 KathaÑ hi duÔÔhena asampaduÔÔhaÑ, suddhaÑ asuddhena 
samaÑ kareyyÈti. Tassattho–kathaÑ hi sutavÈ ariyasÈvako sappaÒÒo 
sÊlavipattiyÈ duÔÔhena maggad|sinÈ aduÔÔhaÑ itaraÑ samaÓattayaÑ, 
suddhaÑ samaÓattayamevaÑ aparisuddhakÈyasamÈcÈratÈdÊhi2 asuddhena 
pacchimena vohÈramattakasamaÓena samaÑ kareyya sadisanti jÈneyyÈti. 
SuttapariyosÈne upÈsakassa maggo vÈ phalaÑ vÈ na kathitaÑ. 
Ka~khÈmattameva hi tassa pahÊnanti. 
 

ParamatthajotikÈya KhuddakaÔÔhakathÈya 
 

SuttanipÈtaÔÔhakathÈya 
 

CundasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
6. ParÈbhavasuttavaÓÓanÈ 

 EvaÑ me sutanti ParÈbhavasuttaÑ. KÈ uppatti? Ma~galasuttaÑ kira 
sutvÈ devÈnaÑ etadahosi “BhagavatÈ Ma~galasutte sattÈnaÑ vuÉÉhiÒca 
sotthiÒca kathayamÈnena ekaÑsena bhavo eva kathito, no parÈbhavo, handa 
dÈni yena sattÈ parihÈyanti vinassanti, taÑ nesaÑ parÈbhavampi 
pucchÈmÈ”ti. Atha Ma~galasuttaÑ kathitadivasato dutiyadivase 
dasasahassacakkavÈÄesu devatÈyo ParÈbhavasuttaÑ sotukÈmÈ imasmiÑ 
ekacakkavÈÄe sannipatitvÈ ekavÈlaggakoÔi-okÈsamatte dasapi vÊsampi 
tiÑsampi cattÈlÊsampi paÒÒÈsampi saÔÔhipi sattatipi asÊtipi sukhumattabhÈve 
nimminitvÈ sabbadevamÈrabrahmÈno siriyÈ ca tejena ca adhigayha 
virocamÈnaÑ paÒÒattavarabuddhÈsane nisinnaÑ BhagavantaÑ parivÈretvÈ 
aÔÔhaÑsu. Tato Sakkena DevÈnamindena ÈÓatto aÒÒataro devaputto 
BhagavantaÑ parÈbhavapaÒhaÑ pucchi, atha BhagavÈ pucchÈvasena imaÑ 
suttamabhÈsi. 
______________________________________________________________
 1. KiÑ kÈraÓaÑ (SÊ, Ka) 
 2. ItaraÑ samaÓaÑ taÑsadisamattameva parisuddhaÑ kÈyasamÈcÈratÈdÊhi (SyÈ) 
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 Tattha “evaÑ me sutan”ti-Èdi ÈyasmatÈ Œnandena vuttaÑ, 
“parÈbhavantaÑ purisan”ti-ÈdinÈ nayena ekantarikÈ gÈthÈ devaputtena vuttÈ, 
“suvijÈno bhavaÑ hotÊ”ti-ÈdinÈ nayena ekantarikÈ eva avasÈnagÈthÈ ca 
BhagavatÈ vuttÈ, tadetaÑ sabbampi samodhÈnetvÈ “ParÈbhavasuttan”ti 
vuccati. Tattha “evaÑ me sutan”ti-ÈdÊsu yaÑ vattabbaÑ, taÑ sabbaÑ 
Ma~galasuttavaÓÓanÈyaÑ vakkhÈma. 
 
 91. ParÈbhavantaÑ purisanti-ÈdÊsu pana parÈbhavantanti parihÈyantaÑ 
vinassantaÑ. Purisanti yaÑkiÒci sattaÑ jantuÑ. MayaÑ pucchÈma 
GotamÈti sesadevehi saddhiÑ attÈnaÑ nidassetvÈ okÈsaÑ kÈrento so 
devaputto gottena BhagavantaÑ Èlapati. BhavantaÑ puÔÔhumÈgamhÈti 
mayaÑ hi bhavantaÑ pucchissÈmÈti tato tato cakkavÈÄÈ ÈgatÈti attho. Etena 
ÈdaraÑ dasseti. KiÑparÈbhavato mukhanti evaÑ ÈgatÈnaÑ amhÈkaÑ br|hi 
parÈbhavato purisassa kiÑ mukhaÑ kiÑ dvÈraÑ kÈ yoni kiÑ kÈraÓaÑ, yena 
mayaÑ parÈbhavantaÑ purisaÑ jÈneyyÈmÈti attho. Etena “parÈbhavantaÑ 
purisan”ti ettha vuttassa parÈbhavato purisassa parÈbhavakÈraÓaÑ pucchati. 
ParÈbhavakÈraÓe hi ÒÈte tena kÈraÓasÈmaÒÒena sakkÈ yo koci 
parÈbhavapuriso jÈnitunti. 
 
 92. Athassa BhagavÈ suÔÔhu pÈkaÔÊkaraÓatthaÑ paÔipakkhaÑ dassetvÈ 
puggalÈdhiÔÔhÈnÈya desanÈya parÈbhavamukhaÑ dÊpento Èha “suvijÈno 
bhavan”ti. Tassattho–yvÈyaÑ bhavaÑ vaÉÉhanto aparihÈyanto puriso, so 
suvijÈno hoti, sukhena akasirena akicchena sakkÈ vijÈnituÑ. YopÈyaÑ 
parÈbhavatÊti parÈbhavo, parihÈyati vinassati, yassa tumhe parÈbhavato 
purisassa mukhaÑ maÑ pucchatha, sopi suvijÈno. KathaÑ? AyaÑ hi 
dhammakÈmo bhavaÑ hoti dasakusalakammapathadhammaÑ kÈmeti piheti 
pattheti suÓÈti paÔipajjati, so taÑ paÔipattiÑ disvÈ sutvÈ ca jÈnitabbato 
suvijÈno hoti. Itaropi dhammadessÊ parÈbhavo, tameva dhammaÑ dessati na 
kÈmeti na piheti na pattheti na suÓÈti na paÔipajjati, so taÑ vippaÔipattiÑ 
disvÈ sutvÈ ca jÈnitabbato suvijÈno hotÊti. Evamettha BhagavÈ paÔipakkhaÑ 
dassento atthato dhammakÈmataÑ bhavato mukhaÑ dassetvÈ 
dhammadessitaÑ parÈbhavato mukhaÑ dassetÊti veditabbaÑ. 
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 93. Atha sÈ devatÈ Bhagavato bhÈsitaÑ abhinandamÈnÈ Èha “iti 
hetan”ti. Tassattho–iti hi yathÈ vutto BhagavatÈ, tatheva1 etaÑ vijÈnÈma 
gaÓhÈma dhÈrema, paÔhamo so parÈbhavo so dhammadessitÈlakkhaÓo 
paÔhamo parÈbhavo. YÈni mayaÑ parÈbhavamukhÈni vijÈnituÑ ÈgatamhÈ, 
tesu idaÑ tÈva ekaÑ parÈbhavamukhanti vuttaÑ hoti. Tattha viggaho–
parÈbhavanti etenÈti parÈbhavo. Kena ca parÈbhavanti? YaÑ parÈbhavato 
mukhaÑ kÈraÓaÑ, tena. ByaÒjanamattena eva hi ettha nÈnÈkaraÓaÑ, atthato 
pana parÈbhavoti vÈ parÈbhavato mukhanti vÈ nÈnÈkaraÓaÑ natthi. 
EvamekaÑ parÈbhavato mukhaÑ vijÈnÈmÈti abhinanditvÈ tato paraÑ 
ÒÈtukÈmatÈyÈha “dutiyaÑ BhagavÈ br|hi, kiÑ parÈbhavato mukhan”ti. Ito 
paraÒca tatiyaÑ catutthanti-ÈdÊsupi iminÈva nayenattho veditabbo. 
 
 94. ByÈkaraÓapakkhepi ca yasmÈ te te sattÈ tehi tehi2 
parÈbhavamukhehi samannÈgatÈ, na ekoyeva sabbehi, na ca sabbe ekeneva3, 
tasmÈ tesaÑ tÈni tÈni parÈbhavamukhÈni dassetuÑ “asantassa piyÈ hontÊ”ti-
ÈdinÈ nayena puggalÈdhiÔÔhÈnÈya eva desanÈya nÈnÈvidhÈni 
parÈbhavamukhÈni byÈkÈsÊti veditabbÈ. 

 TatrÈyaÑ sa~khepato atthavaÓÓanÈ–asanto nÈma cha satthÈro, ye vÈ 
panaÒÒepi av|pasantena kÈyavacÊmanokammena samannÈgatÈ, te asanto 
assa piyÈ honti sunakkhattÈdÊnaÑ acelakakorakhattiyÈdayo viya. Santo 
nÈma BuddhapaccekabuddhasÈvakÈ, ye vÈ panaÒÒepi v|pasantena 
kÈyavacÊmanokammena samannÈgatÈ, te sante na kurute piyaÑ, attano piya 
iÔÔhe kante manÈpe na kuruteti attho. Veneyyavasena hettha vacanabhedo 
katoti veditabbo. Atha vÈ sante na kuruteti sante na sevatÊti attho yathÈ 
“rÈjÈnaÑ sevatÊ”ti. EtasmiÑ hi atthe rÈjÈnaÑ piyaÑ kuruteti4 saddavid| 
mantenti5. Piyanti piyamÈno tussamÈno modamÈnoti attho. 
______________________________________________________________
 1. Iti yathÈvuttadhammadessitameva (Ka) 2. Yehi yehi (Ka) 
 3. Na ekoyeva na ca dve, atha kho anekÈ (Ka) 4. Pakuruteti (SÊ)  
 5. VaÓÓenti (SyÈ) 
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asataÑ dhammo nÈma dvÈsaÔÔhi diÔÔhigatÈni, dasÈkusalakammapathÈ vÈ. 
TaÑ asataÑ dhammaÑ roceti piheti pattheti sevati. EvametÈya gÈthÈya 
asantapiyatÈ santa-appiyatÈ asaddhammarocanaÒcÈti tividhaÑ parÈbhavato 
mukhaÑ vuttaÑ. Etena hi samannÈgato puriso parÈbhavati parihÈyati, neva 
idha na huraÑ vuÉÉhiÑ pÈpuÓÈti, tasmÈ “parÈbhavato mukhan”ti vuccati. 
VitthÈraÑ panettha “asevanÈ ca bÈlÈnaÑ, paÓÉitÈnaÒca sevanÈ”ti 
gÈthÈvaÓÓanÈyaÑ vakkhÈma. 
 
 96. NiddÈsÊlÊ nÈma yo gacchantopi nisÊdantopi tiÔÔhantopi sayÈnopi 
niddÈyatiyeva. SabhÈsÊlÊ nÈma sa~gaÓikÈrÈmataÑ bhassÈrÈmatamanuyutto. 
AnuÔÔhÈtÈti vÊriyatejavirahito uÔÔhÈnasÊlo na hoti, aÒÒehi codiyama~o 
gahaÔÔho vÈ samÈno gahaÔÔhakammaÑ, pabbajito vÈ pabbajitakammaÑ 
Èrabhati. Alasoti jÈti-alaso accantÈbhibh|to thinena ÔhitaÔÔhÈne Ôhito eva 
hoti, nisinnaÔÔhÈne nisinno eva hoti, attano ussÈhena aÒÒaÑ iriyÈpathaÑ na 
kappeti. AtÊte araÒÒe aggimhi uÔÔhite apalÈyana-alasÈ cettha nidassanaÑ. 
Ayamettha ukkaÔÔhaparicchedo, tato lÈmakaparicchedenÈpi pana alaso 
alasotveva veditabbo. Dhajova rathassa, dh|mova aggino, kodho 
paÒÒÈÓamassÈti kodhapaÒÒÈÓo. Dosacarito khippakopÊ aruk|pamacitto 
puggalo evar|po hoti. ImÈya gÈthÈya niddÈsÊlatÈ sabhÈsÊlatÈ anuÔÔhÈnatÈ 
alasatÈ kodhapaÒÒÈÓatÈti paÒcavidhaÑ parÈbhavamukhaÑ vuttaÑ. Etena hi 
samannÈgato neva gahaÔÔho gahaÔÔhavuÉÉhiÑ, na pabbajito 
pabbajitavuÉÉhiÑ pÈpuÓÈti, aÒÒadatthu parihÈyatiyeva parÈbhavatiyeva, 
tasmÈ “parÈbhavato mukhan”ti vuccati. 
 
 98. MÈtÈti janikÈ veditabbÈ. PitÈti janakoyeva. JiÓÓakaÑ 
sarÊrasithilatÈya. GatayobbanaÑ yobbanÈtikkamena ÈsÊtikaÑ vÈ nÈvutikaÑ 
vÈ sayaÑ kammÈni kÈtumasamatthaÑ. Pahu santoti samattho samÈno 
sukhaÑ jÊvamÈno. Na bharatÊti na poseti. ImÈya gÈthÈya mÈtÈpit|naÑ 
abharaÓaÑ aposanaÑ anupaÔÔhÈnaÑ ekaÑyeva parÈbhavamukhÈÑ vuttaÑ. 
Etena hi samannÈgato yaÑ taÑ– 
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   “TÈya naÑ pÈricariyÈya, mÈtÈpit|su paÓÉitÈ. 
   Idheva naÑ pasaÑsanti, pecca sagge pamodatÊ”ti1– 

mÈtÈpitubharaÓe ÈnisaÑsaÑ vuttaÑ, taÑ na pÈpuÓÈti, aÒÒadatthu 
“mÈtÈpitaropi na bharati, kaÑ aÒÒaÑ bharissatÊ”ti nindaÒca vajjanÊyataÒca 
duggatiÒca pÈpuÓanto parÈbhavatiyeva, tasmÈ “parÈbhavato mukhan”ti 
vuccati. 
 
 100. PÈpÈnaÑ bÈhitattÈ brÈhmaÓaÑ, samitattÈ samaÓaÑ. 
BrÈhmaÓakulappabhavampi vÈ brÈhmaÓaÑ, pabbajjupagataÑ samaÓaÑ, tato 
aÒÒaÑ vÈpi yaÑkiÒci yÈcanakaÑ. MusÈvÈdena vaÒcetÊti “vada bhante 
paccayenÈ”ti pavÈretvÈ yÈcito vÈ paÔijÈnitvÈ pacchÈ appadÈnena tassa taÑ 
ÈsaÑ visaÑ vÈdeti. ImÈya gÈthÈya brÈhmaÓÈdÊnaÑ musÈvÈdena vaÒcanaÑ 
ekaÑyeva parÈbhavamukhaÑ vuttaÑ. Etena hi samannÈgato idha nindaÑ, 
samparÈye duggatiÑ sugatiyampi adhippÈyavipattiÒca pÈpuÓÈti. 
VuttaÒhetaÑ– 

“DussÊlassa sÊlavipannassa pÈpako kittisaddo abbhuggacchatÊ”ti2.  

 TathÈ– 

“Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato yathÈbhataÑ nikkhito 
evaÑ niraye, katamehi cat|hi, musÈvÈdÊ hotÊ”ti-Èdi3. 

 TathÈ– 

“Idha SÈriputta ekacco samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ upasa~kamitvÈ 
pavÈreti ‘vada bhante paccayenÈ’ti, so yena pavÈreti, taÑ na deti. So ce 
tato cuto itthattaÑ Ègacchati, so yaÑ yadeva vaÓijjaÑ payojeti, sÈssa 
hoti chedagÈminÊ. Idha pana SÈriputta -pa-. So yena pavÈreti, na taÑ 
yathÈdhippÈyaÑ deti. So ce tato cuto itthattaÑ Ègacchati, so yaÑ 
yadeva vaÓijjaÑ payojeti, sÈssa na hoti yathÈdhippÈyÈ”ti4. 

______________________________________________________________
 1. Khu 1. 269; AÑ 1. 382 piÔÔhesu. 2. DÊ 2. 72; AÑ 2. 221; Vi 3. 322 piÔÔhesu. 
 3. AÑ 1. 395 piÔÔhe. 4. AÑ 1. 393 piÔÔhe. 
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 EvamimÈni nindÈdÊni pÈpuÓanto parÈbhavatiyeva, tasmÈ “parÈbhavato 
mukhan”ti vuttaÑ. 
 
 102. Pah|tavittoti pah|tajÈtar|parajatamaÓiratano. SahiraÒÒoti 
sakahÈpaÓo. Sabhojanoti anekas|pabyaÒjanabhojanasampanno. Eko bhuÒjati 
sÈd|nÊti sÈd|ni bhojanÈni attano puttÈnampi adatvÈ paÔicchannokÈse 
bhuÒjatÊti eko bhuÒati sÈd|ni. ImÈya gÈthÈya bhojanagiddhatÈya 
bhojanamacchariyaÑ ekaÑyeva parÈbhavamukhaÑ vuttaÑ. Etena hi 
samannÈgato nindaÑ vajjanÊyaÑ duggatinti evamÈdÊni pÈpuÓanto 
parÈbhavatiyeva, tasmÈ “parÈbhavato mukhan”ti vuttaÑ. Vuttanayeneva 
sabbaÑ suttÈnusÈrena yojetabbaÑ, ativitthÈrabhayena pana idÈni 
yojanÈnayaÑ adassetvÈ atthamattameva bhaÓÈma. 
 
 104. JÈtitthaddho nÈma yo “ahaÑ jÈtisampanno”ti mÈnaÑ janetvÈ tena 
thaddho vÈtap|ritabhastÈ viya uddhumÈto hutvÈ na kassaci onamati. Esa 
nayo dhanagottatthaddhesu. SaÒÒÈtiÑ atimaÒÒetÊti attano ÒÈtimpi jÈtiyÈ 
atimaÒÒati SakyÈ viya ViÔaÔ|bhaÑ. DhanenÈpi ca “kapaÓo ayaÑ daliddo”ti 
atimaÒÒati, sÈmÊcimattampi na karoti, tassa te ÒÈtayo parÈbhavameva 
icchanti. ImÈya gÈthÈya vatthuto catubbidhaÑ lakkhaÓato ekaÑyeva 
parÈbhavamukhaÑ vuttaÑ. 
 
 106. Itthidhuttoti itthÊsu sÈratto, yaÑkiÒci atthi, taÑ sabbampi datvÈ 
aparÈparaÑ itthiÑ sa~gaÓhÈti. TathÈ sabbampi attano santakaÑ nikkhipitvÈ 
surÈpÈnapayutto surÈdhutto. NivatthasÈÔakampi nikkhipitvÈ 
j|takÊÄanamanuyutto akkhadhutto. Etehi tÊhi ÔhÈnehi yaÑkiÒcipi laddhaÑ 
hoti, tassa vinÈsanato1 laddhaÑ laddhaÑ vinÈsetÊti veditabbo. EvaÑvidho 
parÈbhavatiyeva, tenassetaÑ imÈya gÈthÈya tividhaÑ parÈbhavamukhaÑ 
vuttaÑ. 
 
 108. Sehi dÈrehÊti attano dÈrehi. Yo attano dÈrehi asantuÔÔho hutvÈ 
vesiyÈsu padussati, tathÈ paradÈresu,  
______________________________________________________________
 1. VinÈsanattÈ (Ka) 
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so yasmÈ vesÊnaÑ dhanappadÈnena paradÈrasevanena ca rÈjadaÓÉÈdÊhi 
parÈbhavatiyeva, tenassetaÑ imÈya gÈthÈya duvidhaÑ parÈbhavamukhaÑ 
vuttaÑ. 
 
 110. AtÊtayobbanoti yobbanamaticca ÈsÊtiko vÈ nÈvutiko vÈ hutvÈ Èneti 
pariggaÓhÈti. Timbarutthaninti timbaruphalasadisatthaniÑ taruÓadÈrikaÑ. 
TassÈ issÈ na supatÊti “daharÈya mahallakena saddhiÑ rati ca saÑvÈso ca 
amanÈpo, mÈ heva kho taruÓaÑ pattheyyÈ”ti issÈya taÑ rakkhanto na 
supati. So yasmÈ kÈmarÈgena ca issÈya ca Éayhanto bahiddhÈ kammante ca 
appayojento parÈbhavatiyeva, tenassetaÑ imÈya gÈthÈya imaÑ issÈya 
asupanaÑ ekaÑyeva parÈbhavamukhaÑ vuttaÑ. 
 
 112. SoÓÉinti macchamaÑsÈdÊsu lolaÑ gedhajÈtikaÑ. VikiraÓinti tesaÑ 
atthÈya dhanaÑ paÑsukaÑ viya vikiritvÈ nÈsanasÊlaÑ. PurisaÑ vÈpi 
tÈdisanti puriso vÈpi yo evar|po hoti, taÑ yo issariyasmiÑ Ôhapeti1, 
laÒchanamuddikÈdÊni datvÈ gharÈvÈse kammante vÈ vaÓijjÈdivohÈresu vÈ 
tadeva vÈvaÔaÑ kÈreti2, so yasmÈ tassa dosena dhanakkhayaÑ pÈpuÓanto 
parÈbhavatiyeva, tenassetaÑ imÈya gÈthÈya tathÈvidhassa issariyasmiÑ 
ÔhapanaÑ3 ekaÑyeva parÈbhavamukhaÑ vuttaÑ. 
 
 114. Appabhogo nÈma sannicitÈnaÒca bhogÈnaÑ Èyamukhassa ca 
abhÈvato. MahÈtaÓhoti mahatiyÈ bhogataÓhÈya samannÈgato, yaÑ laddhaÑ, 
tena asantuÔÔho. Khattiye jÈyate kuleti khattiyÈnaÑ kule jÈyati. So ca rajjaÑ 
patthayatÊti so etÈya mahÈtaÓhatÈya anupÈyena uppaÔipÈÔiyÈ attano 
dÈyajjabh|taÑ alabbhaneyyaÑ vÈ parasantakaÑ rajjaÑ pattheti, so evaÑ 
patthento yasmÈ tampi appakaÑ bhogaÑ yodhÈjÊvÈdÊnaÑ datvÈ rajjaÑ 
apÈpuÓanto parÈbhavatiyeva, tenassetaÑ imÈya gÈthÈya rajjapatthanaÑ 
ekaÑyeva parÈbhavamukhaÑ vuttaÑ. 
______________________________________________________________
 1. ®hÈpeti (SÊ, SyÈ) 2. SabyÈpÈraÑ karoti (SÊ), byÈpÈraÑ kÈreti (SyÈ) 
 3. ®hÈpanaÑ (SÊ, SyÈ) 
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 115. Ito paraÑ yadi sÈ devatÈ “terasamaÑ BhagavÈ br|hi -pa- 
satasahassimaÑ BhagavÈ br|hÊ”ti puccheyya, tampi BhagavÈ katheyya. 
YasmÈ pana sÈ devatÈ “kiÑ imehi pucchitehi, ekamettha vuÉÉhikaraÑ 
natthÊ”ti tÈni parÈbhavamukhÈni asuyyamÈnÈ1 ettakampi pucchitvÈ 
vippaÔisÈrÊ hutvÈ tuÓhÊ ahosi, tasmÈ BhagavÈ tassÈsayaÑ viditvÈ desanaÑ 
niÔÔhÈpento imaÑ gÈthaÑ abhÈsi “ete parÈbhave loke”ti.  

 Tattha paÓÉitoti parivÊmaÑsÈya samannÈgato. SamavekkhiyÈti 
paÒÒÈcakkhunÈ upparikkhitvÈ. Ariyoti na maggena na phalena, apica kho 
pana etasmiÑ parÈbhavasa~khÈte anayena iriyatÊti ariyo. Yena dassanena 
yÈya paÒÒÈya parÈbhave disvÈ vivajjeti, tena sampannattÈ 
dassanasampanno. Sa lokaÑ bhajatesivanti so evar|po sivaÑ 
khemamuttamamanupaddavaÑ devalokaÑ bhajati allÊyati, upagacchatÊti 
vuttaÑ hoti. DesanÈpariyosÈne parÈbhavamukhÈni sutvÈ 
uppannasaÑvegÈnur|paÑ yoniso padahitvÈ sotÈpattisakadÈgÈmi-
anÈgÈmiphalÈni pattÈ devatÈ gaÓanaÑ vÊtivattÈ. YathÈha– 

    “MahÈsamayasutte ca, atho Ma~galasuttake. 
   Samacitte RÈhulovÈde, dhammacakke ParÈbhave. 

   DevatÈsamitÊ tattha, appameyyÈ asa~khiyÈ2. 
   DhammÈbhisamayo cettha, gaÓanÈto asa~khiyo”ti. 
 

ParamatthajotikÈya KhuddakaÔÔhakathÈya 
 

SuttanipÈtaÔÔhakathÈya 
 

ParÈbhavasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
7. AggikabhÈradvÈjasuttavaÓÓanÈ 

 EvaÑ me sutanti AggikabhÈradvÈjasuttaÑ, “Vasalasuttan”tipi vuccati. 
KÈ uppatti? BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane AnÈthapiÓÉikassa 
ÈrÈme, KasibhÈradvÈjasutte vuttanayena pacchÈbhattakiccÈvasÈne 
BuddhacakkhunÈ 
______________________________________________________________
 1. AsukhÈyamÈnÈ (SÊ) 2. AnappikÈ (SÊ), anappakÈ (SyÈ) 
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lokaÑ volokento AggikabhÈradvÈjaÑ brÈhmaÓaÑ saraÓasikkhÈpadÈnaÑ 
upanissayasampannaÑ disvÈ “tattha mayi gate kathÈ pavattissati, tato 
kathÈvasÈne dhammadesanaÑ sutvÈ esa brÈhmaÓo saraÓaÑ gantvÈ 
sikkhÈpadÈni samÈdiyissatÊ”ti ÒatvÈ tattha gantvÈ pavattÈya kathÈya 
brÈhmaÓena dhammadesanaÑ yÈcito imaÑ suttaÑ abhÈsi. Tattha “evaÑ me 
sutan”ti-ÈdiÑ Ma~galasuttavaÓÓanÈyaÑ vaÓÓayissÈma, “atha kho BhagavÈ 
pubbaÓhasamayan”ti-Èdi KasibhÈradvÈjasutte vuttanayeneva veditabbaÑ. 

 Tena kho pana samayena AggikabhÈradvÈjassÈti yaÑ yaÑ 
avuttapubbaÑ, taÑ tadeva vaÓÓayissÈma. SeyyathidaÑ? So hi brÈhmaÓo 
aggiÑ juhati paricaratÊti katvÈ Aggikoti nÈmena pÈkaÔo ahosi, BhÈradvÈjoti 
gottena. TasmÈ vuttaÑ “AggikabhÈradvÈjassÈ”ti. Nivesaneti ghare. Tassa 
kira brÈhmaÓassa nivesanadvÈre antaravÊthiyaÑ aggihutasÈlÈ ahosi, tato 
“nivesanadvÈre”ti vattabbe tassapi padesassa nivesaneyeva pariyÈpannattÈ 
“nivesane”ti vuttaÑ. SamÊpatthe vÈ bhummavacanaÑ, nivesanasamÊpeti 
attho. Aggi pajjalito hotÊti aggiyÈdhÈne1 Ôhito aggi katabbhuddharaÓo 
samidhÈpakkhepaÑ bÊjanavÈtaÒca labhitvÈ jalito uddhaÑ 
samuggataccisamÈkulo hoti. Œhuti paggahitÈti sasÊsaÑ nhÈyitvÈ mahatÈ 
sakkÈrena pÈyÈsasappimadhuphÈÓitÈdÊni abhisa~khatÈni2 hontÊti attho. YaÑ 
hi kiÒci aggimhi juhitabbaÑ, taÑ sabbaÑ “ÈhutÊ”ti vuccati. SapadÈnanti 
anugharaÑ. BhagavÈ hi sabbajanÈnuggahatthÈya ÈhÈrasantuÔÔhiyÈ ca 
uccanÊcakulaÑ avokkamma piÓÉÈya carati. Tena vuttaÑ “sapadÈnaÑ 
piÓÉÈya caramÈno”ti. 

 Atha kimatthaÑ sabbÈkÈrasampannaÑ samantapÈsÈdikaÑ BhagavantaÑ 
disvÈ brÈhmaÓassa cittaÑ nappasÊdati, kasmÈ ca evaÑ pharusena vacanena 
BhagavantaÑ samudÈcaratÊti? Vuccate–ayaÑ kira brÈhmaÓo 
“ma~galakiccesu samaÓadassanaÑ avama~galan”ti evaÑdiÔÔhiko, tato 
“mahÈbrahmuno bhuÒjanavelÈya kÈÄakaÓÓÊ muÓÉakasamaÓako mama 
nivesanaÑ upasa~kamatÊ”ti mantvÈ cittaÑ nappasÈdesi, aÒÒadatthu 
dosavasaÑyeva agamÈsi. Atha kuddho3 anattamano anattamanavÈcaÑ 
nicchÈresi “tatreva muÓÉakÈ”ti-Èdi. 
______________________________________________________________
 1. AggiyÈpane (SyÈ), aggisÈlaÔÔhÈne (Ka) 2. AbhihatÈni (SÊ) 
 3. RuÔÔho (SÊ, SyÈ) 
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TatrÈpi ca yasmÈ “muÓÉo asuddho hotÊ”ti brÈhmaÓÈnaÑ diÔÔhi, tasmÈ “ayaÑ 
asuddho, tena devabrÈhmaÓap|jako na hotÊ”ti jigucchanto “muÓÉakÈ”ti Èha. 
MuÓÉakattÈ vÈ ucchiÔÔho esa, na imaÑ padesaÑ arahati Ègacchitunti. 
SamaÓo hutvÈpi idisaÑ kÈyakilesaÑ na vaÓÓetÊti ca samaÓabhÈvaÑ 
jigucchanto “samaÓakÈ”ti Èha. Na kevalaÑ dosavaseneva1, vasale vÈ 
pabbÈjetvÈ tehi saddhiÑ ekato sambhogaparibhogakaraÓena patÊto ayaÑ 
vasalatopi pÈpataroti jigucchanto “vasalakÈ”ti, Èha, “vasalajÈtikÈnaÑ vÈ 
Èhutidassanamattasavanena pÈpaÑ hotÊ”ti maÒÒamÈnopi evamÈha. 

 BhagavÈ tathÈ vuttopi vippasannenava mukhavaÓÓena madhurena 
sarena brÈhmaÓassa upari anukampÈsÊtalena cittena attano sabbasattehi 
asÈdhÈraÓatÈdibhÈvaÑ pakÈsento Èha “jÈnÈsi pana tvaÑ brÈhmaÓÈ”ti. Atha 
brÈhmaÓo Bhagavato mukhappasÈdas|citaÑ tÈdibhÈvaÑ ÒatvÈ 
anukampÈsÊtalena cittena nicchÈritaÑ madhurassaraÑ sutvÈ amateneva 
abhisittahadayo attamano vippasannindriyo nihatamÈno hutvÈ taÑ 
jÈtisabhÈvaÑ visa-uggirasadisaÑ2 samudÈcÈravacanaÑ pahÈya “nuna 
yamahaÑ hÊnajaccaÑ vasalanti paccemi, na so paramatthato vasalo, na ca 
hÊnajaccatÈ eva vasalakaraÓo dhammo”ti maÒÒamÈno “na khvÈhaÑ bho 
GotamÈ”ti Èha. DhammatÈ hesÈ, yaÑ hetusampanno paccayÈlÈbhena 
pharusopi samÈno laddhamatte paccaye muduko hotÊti. 

 Tattha sÈdh|ti ayaÑ saddo 
ÈyÈcanasampaÔicchanasampahaÑsanasundaradaÄhÊ-kammÈdÊsu dissati. 
“SÈdhu me bhante BhagavÈ saÑkhittena dhammaÑ deset|”ti-ÈdÊsu3 hi 
ÈyÈcane. “SÈdhu bhanteti kho so bhikkhu Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ 
anumoditvÈ”ti-ÈdÊsu4 sampaÔicchane. “SÈdhu sÈdhu SÈriputtÈ”ti-ÈdÊsu5 
sampahaÑsane. 

   “SÈdhu dhammarucÊ rÈjÈ, sÈdhu paÒÒÈÓavÈ naro. 
   SÈdhu mittÈnamaddubbho, pÈpassÈkaraÓaÑ sukhan”ti– 
______________________________________________________________
 1. Rosavaseneva (SÊ, SyÈ)  
 2. VisuggÈrasadisaÑ (SÊ), visa-oragasadisaÑ (SyÈ) 
 3. SaÑ 2. 294; AÑ 2. 507 piÔÔhesu. 4. Ma 3. 66 piÔÔhe. 5. DÊ 3. 226 piÔÔhe. 
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ÈdÊsu1 sundare. “TaÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi kajrothÈ”ti-ÈdÊsu2 
daÄhÊkamme. Idha pana ÈyÈcane. 

 Tena hÊti tassÈdhippÈyanidassanaÑ, sace ÒÈtukÈmosÊti vuttaÑ hoti. 
KÈraÓavacanaÑ vÈ, tassa yasmÈ ÒÈtukÈmosi, tasmÈ brÈhmaÓa suÓÈhi, 
sÈdhukaÑ manasi karohi, tathÈ te bhÈsissÈmi, yathÈ tvaÑ jÈnissasÊti evaÑ 
parapadehi saddhiÑ sambandho veditabbo. Tatra ca suÓÈhÊti 
sotindriyavikkhepavÈraÓaÑ, sÈdhukaÑ manasi karohÊti manasikÈre 
daÄhÊkammaniyojanena manindriyavikkhepavÈraÓaÑ. PurimaÑ cettha 
byaÒjanavipallÈsaggÈhavÈraÓaÑ, pacchimaÑ atthavipallÈsaggÈhavÈraÓaÑ. 
Purimena ca dhammassavane niyojeti, pacchimena sutÈnaÑ dhammÈnaÑ 
dhÈraÓatth|paparikkhÈdÊsu. Purimena ca “sabyaÒjano ayaÑ dhammo, tasmÈ 
savanÊyo”ti dÊpeti, pacchimena “sÈttho, tasmÈ manasi kÈtabbo”ti. 
SÈdhukapadaÑ vÈ ubhayapadehi yojetvÈ “yasmÈ ayaÑ dhammo 
dhammagambhÊro ca desanÈgambhÊro ca, tasmÈ suÓÈhi sÈdhukaÑ. YasmÈ 
atthagambhÊro paÔivedhagambhÊro ca, tasmÈ sÈdhukaÑ manasi karothÊ”ti 
etamatthaÑ dÊpento Èha “suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi karohÊ”ti. 

 Tato “evaÑ gambhÊre kathamahaÑ patiÔÔhaÑ labhissÈmÊ”ti 
visÊdantamiva taÑ brÈhmaÓaÑ samussÈhento Èha “bhÈsissÈmÊ”ti. Tattha 
“yathÈ tvaÑ Òa ssasi, tathÈ parimaÓÉalehi padabyaÒjanehi uttÈnena nayena 
bhÈsissÈmÊ”ti evamadhippÈyo veditabbo. Tato ussÈhajÈto hutvÈ “evaÑ 
bho”ti kho AggikabhÈradvÈjo brÈhmaÓo Bhagavato paccassosi, sampaÔicchi 
paÔiggahesÊti vuttaÑ hoti, yathÈnusiÔÔhaÑ vÈ paÔipajjanena abhimukho 
assosÊti. Athassa “BhagavÈ etadavocÈ”ti idÈni vattabbaÑ sandhÈya vuttaÑ 
“kodhano upanÈhÊ”ti evamÈdikaÑ. 
 
 116. Tattha kodhanoti kujjhanasÊlo. UpanÈhÊti tasseva kodhassa 
daÄhÊkammena upanÈhena samannÈgato. ParesaÑ guÓe makkheti puÒchatÊti 
makkhÊ, pÈpo ca so makkhÊ cÈti pÈpamakkhÊ. VipannadiÔÔhÊti 
vinaÔÔhasammÈdiÔÔhi, vipannÈya vÈ vir|paÑ gatÈya dasavatthukÈya 
micchÈdiÔÔhiyÈ samannÈgato. MÈyÈvÊti attani 
vijjamÈnadosapaÔicchÈdanalakkhaÓÈya 
______________________________________________________________
 1. Khu 6. 45 piÔÔhe JÈtake. 2. Ma 1. 1 piÔÔhe. 
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mÈyÈya samannÈgato. TaÑ jaÒÒÈ vasalo itÊti taÑ evar|paÑ puggalaÑ 
etesaÑ hÊnadhammÈnaÑ vassanato siÒcanato anvÈssavanato “vasalo”ti 
jÈneyyÈti1, etehi sabbehi brÈhmaÓamatthake jÈto2. AyaÒhi paramatthato 
vasalo eva, attano hadayatuÔÔhimattaÑ, na paranti. Evamettha BhagavÈ 
Èdipadeneva tassa brÈhmaÓassa kodhaniggahaÑ katvÈ “kodhÈdidhammo 
hÊnapuggalo”ti3 puggalÈdhiÔÔhÈnÈya ca desanÈya kodhÈdidhamme desento 
ekena tÈva pariyÈyena vasalaÒca vasalakaraÓe ca dhamme desesi, evaÑ 
desento ca “tvaÑ ahan”ti paravambhanaÑ attukkaÑsanaÒca akatvÈ 
dhammeneva samena ÒÈyena taÑ brÈhmaÓaÑ vasalabhÈve, attÈnaÒca 
brÈhmaÓabhÈve Ôhapesi. 
 
 117. IdÈni yÈyaÑ brÈhmaÓÈnaÑ diÔÔhi “kadÈci pÈÓÈtipÈta-
adinnÈdÈnÈdÊni karontopi brÈhmaÓo evÈ”ti, taÑ diÔÔhiÑ paÔisedhento, ye ca 
sattavihiÑsÈdÊsu4 akusaladhammesu tehi tehi samannÈgatÈ ÈdÊnavaÑ 
apassantÈ te dhamme uppÈdenti5, tesaÑ “hÊnÈ ete dhammÈ vasalakaraÓÈ”ti 
tattha ÈdÊnavaÒca dassento aparehipi pariyÈyehi vasalaÒca vasalakaraÓe ca 
dhamme desetuÑ “ekajaÑ vÈ dvijaÑ vÈ”ti evamÈdigÈthÈyo abhÈsi. 

 Tattha ekajoti ÔhapetvÈ aÓÉajaÑ avasesayonijo. So hi ekadÈ eva jÈyati. 
Dvijoti aÓÉajo. So hi mÈtukucchito aÓÉakosato cÈti dvikkhattuÑ jÈyati. TaÑ 
ekajaÑ vÈ dvijaÑ vÈpi. Yodha pÈÓanti yo idha sattaÑ. VihiÑsatÊti 
kÈyadvÈrikacetanÈsamuÔÔhitena vÈ vacÊdvÈrikacetanÈsamuÔÔhitena vÈ 
payogena jÊvitÈ voropeti. “PÈÓÈni hiÑsatÊ”tipi pÈÔho, tattha ekajaÑ vÈ 
dvijaÑ vÈti evaÑpabhedÈni yodha pÈÓÈni hiÑsatÊti evaÑ sambandho 
veditabbo. Yassa pÈÓe dayÈ natthÊti etena manasÈ anukampÈya abhÈvaÑÈha. 
Sesamettha vuttanayemeva ito parÈsu ca gÈthÈsu, yato ettakampi avatvÈ ito 
paraÑ uttÈnatthÈni padÈni pariharantÈ avaÓÓitapadavaÓÓanÈmattameva 
karissÈma. 
______________________________________________________________
 1. JÈnÈhi (SÊ, SyÈ) 
 2. Sace hi brahmuno matthake jÈto (SÊ), sabbe hi brÈhmaÓamatthake jÈtÈ (SyÈ) 
 3. KodhÈdidhamme hÊnapuggale (SÊ) 4. Ye vÈ sattÈ hiÑsÈdÊsu (SÊ, SyÈ) 
 5. Nappajahanti (SÊ), upÈdiyanti (SyÈ), uppÈdessanti (Ka) 
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 118. HantÊti hanati vinÈseti. ParirundhatÊti1 senÈya parivÈretvÈ tiÔÔhati. 
GÈmÈni nigamÈni cÈti ettha casaddena nagarÈnÊtipi vattabbaÑ. NiggÈhako 
samaÒÒÈtoti iminÈ hananaparirundhanena gÈmanigamanagaraghÈtakoti loke 
vidito. 
 
 119. GÈme vÈ yadi vÈraÒÒeti gÈmopi nigamopi nagarampi sabbova idha 
gÈmo saddhiÑ upacÈrena, taÑ ÔhapetvÈ sesaÑ araÒÒaÑ. TasmiÑ gÈme vÈ 
yadi vÈraÒÒe yaÑ paresaÑ mamÈyitaÑ, yaÑ parasattÈnaÑ 
pariggahitamapariccattaÑ satto vÈ sa~khÈro vÈ. TheyyÈ adinnamÈdetÊti2 tehi 
adinnaÑ ananuÒÒÈtaÑ theyyacittena Èdiyati, yena kenaci payogena yena 
kenaci avahÈrena attano gahaÓaÑ sÈdheti. 
 
 120. IÓamÈdÈyÈti attano santakaÑ kiÒci nikkhipitvÈ nikkhepaggahaÓena 
vÈ, kiÒci anikkhipitvÈ “ettakena kÈlena ettakaÑ vaÉÉhiÑ dassÈmÊ”ti 
vaÉÉhiggahaÓena vÈ, “yaÑ ito udayaÑ bhavissati, taÑ mayhaÑ m|laÑ 
taveva bhavissatÊ”ti vÈ “udayaÑ ubhinnampi sÈdhÈraÓan”ti vÈ evaÑ 
taÑtaÑÈyogaggahaÓena3 vÈ iÓaÑ gahetvÈ. CujjamÈno4 palÈyati na hi te 
iÓamatthÊti tena iÓÈyikena “dehi me iÓan”ti codiyamÈno “na hi te iÓamatthi, 
mayÈ gahitanti ko sakkhÊ”ti evaÑ bhaÓanena ghare vasantopi palÈyati. 
 
 121. KiÒcikkhakamyatÈti appamattakepi kismiÒcideva icchÈya. 
PanthasmiÑ vajantaÑ5 jananti magge gacchantaÑ yaÑkiÒci itthiÑ vÈ 
purisaÑ vÈ. HantvÈ kiÒcikkhamÈdetÊti mÈretvÈ koÔÔetvÈ taÑ bhaÓÉakaÑ 
gaÓhÈti. 
 
 122. Attahet|ti attano jÊvitakÈraÓÈ, tathÈ parahetu. Dhanahet|ti 
sakadhanassa vÈ paradhanassa vÈ kÈraÓÈ. CakÈro sabbattha vikappanattho. 
SakkhipuÔÔhoti yaÑ jÈnÈsi, taÑ vadehÊti pucchito. MusÈ br|tÊti jÈnanto vÈ 
“na jÈnÈmÊ”ti ajÈnanto vÈ “jÈnÈmÊ”ti bhaÓati, sÈmike asÈmike, asÈmike ca 
sÈmike karoti. 
______________________________________________________________
 1. UparundhetÊti (SyÈ), uparundhatÊti (Ka) 2. AdinnaÑ ÈdiyatÊti (SÊ, SyÈ) 
 3. ŒyogaggahaÓena (SÊ, SyÈ) 4. BhuÒjamÈno (SyÈ, Ka) 
 5. VajataÑ (SÊ, SyÈ) 
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 123. ©ÈtÊnanti sambandhÊnaÑ. SakhÊnanti vayassÈnaÑ. DÈres|ti 
parapariggahitesu. PaÔidissatÊti paÔik|lena dissati, aticaranto dissatÊti attho. 
SÈhasÈti balakkÈrena anicchaÑ. SampiyenÈti tehi tesaÑ dÈrehi patthiyamÈno 
sayaÒca patthayamÈno, ubhayasinehavasenÈpÊti vuttaÑ hoti. 
 
 124. MÈtaraÑ pitaraÑ vÈti evaÑ mettÈya padaÔÔhÈnabh|tampi, 
jiÓÓakaÑ gatayobbananti evaÑ karuÓÈya padaÔÔhÈnabh|tampi. Pahu santo 
na bharatÊti atthasampanno upakaraÓasampanno hutvÈpi na poseti. 
 
 125. Sasunti sassuÑ. HantÊti pÈÓinÈ vÈ leÉÉunÈ vÈ aÒÒena vÈ kenaci 
paharati. RosetÊti kodhamassa saÒjaneti vÈcÈya pharusavacanena. 
 
 126. Atthanti sandiÔÔhikasamparÈyikaparamatthesu yaÑkiÒci. Pucchito 
snatoti puÔÔho samÈno. AnatthamanusÈsatÊti tassa ahitameva Ècikkhati. 
PaÔicchannena mantetÊti atthaÑ Ècikkhantopi yathÈ so na jÈnÈti, tathÈ 
apÈkaÔehi padabyaÒjanehi paÔicchannena vacanena manteti, ÈcariyamuÔÔhiÑ 
vÈ katvÈ dÊgharattaÑ vasÈpetvÈ sÈvasesameva manteti. 
 
 127. Yo katvÈti ettha mayÈ pubbabhÈge1 pÈpicchatÈ vuttÈ, yÈ sÈ 
“idhekacco kÈyena duccaritaÑ caritvÈ vÈcÈya duccaritaÑ caritvÈ manasÈ 
duccaritaÑ caritvÈ tassa paÔicchÈdanahetu pÈpikaÑ icchaÑ paÓidahati, mÈ 
maÑ jaÒÒÈti icchatÊ”ti evaÑ ÈgatÈ. YathÈ aÒÒe na jÈnanti, tathÈ karaÓena 
katÈnaÒca avivaraÓena paÔicchannÈ assa kammantÈti paÔicchannakammanto.  
 
 128. Parakulanti ÒÈtikulaÑ vÈ mittakulaÑ vÈ. Œgatanti yassa tena kule 
bhuttaÑ, taÑ attano gehamÈgataÑ pÈnabhojanÈdÊhi nappaÔip|jeti, na vÈ 
deti, avabhuttaÑ vÈ detÊti adhippÈyo. 
 
 129. Yo brÈhmaÓaÑ vÈti ParÈbhavasutte vuttanayameva. 
______________________________________________________________
 1. AÔÔhakathÈya mayÈ pubbabhÈgÈ (SÊ), AÔÔhakathÈya mÈyÈ pubbabhÈge (SyÈ) 

 



 SuttanipÈtaÔÔhakathÈ 163  

 130. BhattakÈle upaÔÔhiteti bhojanakÈle jÈte. UpaÔÔhitantipi pÈÔho, 
bhattakÈle Ègatanti attho. Roseti vÈcÈ na ca detÊti “atthakÈmo me ayaÑ 
balakkÈrena maÑ puÒÒaÑ kÈrÈpetuÑ Ègato”ti acintetvÈ appatir|pena 
pharusavacanena roseti, antamaso sammukhabhÈvamattampi cassa na deti, 
pageva bhojananti adhippÈyo. 
 
 131. AsataÑ yodha pabr|tÊti yo idha yathÈ nimittÈni dissanti 
“asukadivase idaÒcidaÒca te bhavissatÊ”ti, evaÑ asajjanÈnaÑ vacanaÑ 
pabr|ti. “Asantan”tipi pÈÔho, abh|tanti attho. Pabr|tÊti bhaÓati “amukasmiÑ 
nÈma gÈme mayhaÑ Êdiso gharavibhavo, ehi tattha gacchÈma, gharaÓÊ me 
bhavissasi, idaÒcidaÒca te dassÈmÊ”ti parabhariyaÑ paradÈsiÑ vÈ vaÒcento 
dhutto viya. NijigÊsÈnoti nijigÊsamÈno maggamÈno, taÑ vaÒcetvÈ yaÑkiÒci 
gahetvÈ palÈyitukÈmoti adhippÈyo. 
 
 132. Yo cattÈnanti yo ca attÈnaÑ. SamukkaÑseti jÈti-ÈdÊhi 
samukkaÑsati uccaÔÔhÈne Ôhapeti. Pare ca mavajÈnÈtÊti tehiyeva pare 
avajÈnÈti, nÊcaÑ karoti. MakÈro padasandhikaro. NihÊnoti guÓavuÉÉhito 
parihÊno, adhamabhÈvaÑ vÈ gato. Sena mÈnenÈti tena 
ukkaÑsanÈvajÈnanasa~khÈrena1 attano mÈnena. 
 
 133. Rosakoti kÈyavÈcÈhi paresaÑ rosajanako. Kadariyoti 
thaddhamaccharÊ, yo pare paresaÑ dente aÒÒaÑ vÈ puÒÒaÑ karonte vÈreti, 
tassetaÑ adhivacanaÑ. PÈpicchoti asantaguÓasambhÈvanicchÈya 
samannÈgato. MaccharÊti ÈvÈsÈdimacchariyayutto. SaÔhoti 
asantaguÓappakÈsanalakkhaÓena sÈÔheyyena samannÈgato, asammÈbhÈsÊ vÈ2 
akÈtukÈmopi “karomÊ”ti-Èdivacanena. NÈssa pÈpajigucchanalakkhaÓÈ hirÊ, 
nÈssa uttÈsanato ubbegalakkhaÓaÑ ottappanti ahiriko anottappÊ. 
 
 134. Buddhanti SammÈsambuddhaÑ. ParibhÈsatÊti “asabbaÒÒ|”ti-ÈdÊhi 
apavadati, sÈvakaÒca “duppaÔipanno”ti-ÈdÊhi. ParibbÈjaÑ gahaÔÔhaÑ vÈti 
______________________________________________________________
 1. UkkaÑsanavambhanasa~khÈtena (SyÈ, Ka) 2. Samma mÈ bhÈyÊti vÈ (Ka) 
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sÈvakavisesanamevetaÑ, pabbajitaÑ vÈ tassa sÈvakaÑ, gahaÔÔhaÑ vÈ 

paccayadÈyakanti attho. BÈhirakaÑ vÈ paribbÈjakaÑ, yaÑkiÒci gahaÔÔhaÑ 

vÈ abh|tena dosena paribhÈsatÊti evampettha atthaÑ icchanti porÈÓÈ. 

 

 135. AnarahaÑ santoti akhÊÓÈsavo samÈno. ArahaÑ paÔijÈnÈtÊti “ahaÑ 

arahÈ”ti paÔijÈnÈti, yathÈ naÑ “arahÈ ayan”ti jÈnanti, tathÈ vÈcaÑ nicchÈreti, 

kÈyena parakkamati, cittena icchati adhivÈseti. Coroti theno. Sabrahmake 

loketi ukkaÔÔhavasena Èha, sabbaloketi vuttaÑ hoti. Loke hi 

sandhicchedananillopaharaÓa-ekÈgÈrikakaraÓaparipanthatiÔÔhanÈdÊhi 

paresaÑ dhanaÑ vilumpantÈ corÈti vuccanti, sÈsane pana parisasampatti-

ÈdÊhi paccayÈdÊni vilumpantÈ. YathÈha– 

“PaÒcime bhikkhave mahÈcorÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ, 

katame paÒca, idha bhikkhave ekaccassa mahÈcorassa evaÑ hoti 

‘kudÈssu nÈmÈhaÑ satena vÈ sahassena vÈ parivuto 

gÈmanigamarÈjadhÈnÊsu ÈhiÓÉissÈmi hananto ghÈtento chindanto 

chedÈpento pacanto pÈcento’ti, so aparena samayena satena vÈ 

sahassena vÈ parivuto gÈmanigamarÈjadhÈnÊsu ÈhiÓÉati hananto -pa- 

pÈcento, evameva kho bhikkhave idhekaccassa pÈpabhikkhuno evaÑ 

hoti ‘kudÈssu nÈmÈhaÑ satena vÈ -pa- rÈjadhÈnÊsu cÈrikaÑ carissÈmi 

sakkato garukato mÈnito p|jito apacito gahaÔÔhÈnaÒceva pabbajitÈnaÒca, 

lÈbhÊ cÊvara -pa- parikkhÈrÈnan’ti, so aparena samayena satena vÈ 

sahassena vÈ parivuto gÈmanigamarÈjadhÈnÊsu cÈrikaÑ carati sakkato 

-pa- parikkhÈrÈnaÑ. AyaÑ bhikkhave paÔhamo mahÈcoro santo 

saÑvijjamÈno lokasmiÑ.   

Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco pÈpabhikkhu 

TathÈgatappaveditaÑ dhammavinayaÑ pariyÈpuÓitvÈ attano dahati, 

ayaÑ bhikkhave dutiyo -pa- lokasmiÑ. 
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Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco pÈpabhikkhu suddhaÑ 
brahmacÈriÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ carantaÑ am|lakena 
abrahmacariyena anuddhaÑseti, ayaÑ bhikkhave tatiyo -pa- lokasmiÑ. 

Puna caparaÑ bhikkhave idhekacco pÈpabhikkhu yÈni tÈni 
saÑghassa garubhaÓÉÈni garuparikkhÈrÈni, seyyathidaÑ, ÈrÈmo 
ÈrÈmavatthu vihÈro vihÈravatthu maÒco pÊÔhaÑ bhisi bimbohanaÑ 
lohakumbhÊ lohabhÈÓakaÑ lohavÈrako lohakaÔÈhaÑ vÈsi pharasu 
kuÔhÈrÊ kudÈlo nikhÈdanaÑ valli veÄu muÒjaÑ pabbajaÑ tiÓaÑ mattikÈ 
dÈrubhaÓÉaÑ mattikÈbhaÓÉaÑ, tehi gihiÑ sa~gaÓhÈti upalÈpeti, ayaÑ 
bhikkhave catuttho -pa- lokasmiÑ. 

Sadevake bhikkhave loke -pa- sadevamanussÈya ayaÑ aggo 
mahÈcoro, yo asantaÑ abh|taÑ uttarimanussadhammaÑ ullapatÊ”ti1. 

 Tattha lokiyacorÈ lokiyameva dhanadhaÒÒÈdiÑ thenenti, sÈsane 
vuttacoresu paÔhamo tathÈr|pameva cÊvarÈdipaccayamattaÑ, dutiyo 
pariyattidhammaÑ, tatiyo parassa brahmacariyaÑ, catuttho 
saÑghikagarubhaÓÉaÑ, paÒcamo 
jhÈnasamÈdhisamÈpattimaggaphalappabhedaÑ lokiyalokuttaraguÓadhanaÑ 
lokiyaÒca cÊvarÈdipaccayajÈtaÑ. YathÈha “theyyÈya vo bhikkhave 
raÔÔhapiÓÉo bhutto”ti. Tattha yvÈyaÑ paÒcamo mahÈcoro, taÑ sandhÈyÈha 
BhagavÈ “coro sabrahmake loke”ti. So hi “sadevake bhikkhave loke -pa- 
sadevamanussÈya ayaÑ aggo mahÈcoro, yo asantaÑ abh|taÑ 
uttarimanussadhammaÑ ullapatÊ”ti2 evaÑ lokiyalokuttaradhanathenanato 
aggo mahÈcoroti vutto, tasmÈ taÑ idhÈpi “sabrahmake loke”ti iminÈ 
ukkaÔÔhaparicchedena pakÈsesi. 

 Eso kho vasalÈdhamoti ettha khoti avadhÈraÓattho, tena eso eva 
vasalÈdhamo, vasalÈnaÑ hÊno sabbapacchimakoti avadhÈreti. KasmÈ? 
VisiÔÔhavatthumhi theyyadhammavassanato, yÈva taÑ paÔiÒÒaÑ na vissajjeti, 
tÈva avigatavasalakaraÓadhammato cÈti. 
______________________________________________________________
 1. Vi 1. 114 piÔÔhe. 2. Vi 1. 115 piÔÔhe. 
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 Ete kho vasalÈti idÈni ye te paÔhamagÈthÈya Èsayavipattivasena 
kodhanÈdayo paÒca, pÈpamakkhiÑ vÈ dvidhÈ katvÈ cha, dutiyagÈthÈya 
payogavipattivasena pÈÓahiÑsako eko, tatiyÈya payogavipattivaseneva 
gÈmanigamaniggÈhako eko, catutthÈya theyyÈvahÈravasena eko, paÒcamÈya 
iÓavaÒcanavasena eko, chaÔÔhÈya pasayhÈvahÈravasena panthad|sako eko, 
sattamÈya k|Ôasakkhivasena eko, aÔÔhamÈya mittadubbhivasena eko, 
navamÈya akataÒÒuvasena eko, dasamÈya katanÈsanavihesanavasena eko, 
ekÈdasamÈya hadayavaÒcanavasena eko, dvÈdasamÈya 
paÔicchannakammantavasena dve, terasamÈya akataÒÒuvasena eko, 
cuddasamÈya vaÒcanavasena eko, pannarasamÈya vihesanavasena eko, 
soÄasamÈya vaÒcanavasena eko, sattarasamÈya 
attukkaÑsanaparavambhanavasena dve, aÔÔhÈrasamÈya 
payogÈsayavipattivasena rosakÈdayo satta, ek|navÊsatimÈya 
paribhÈsanavasena dve, vÊsatimÈya aggamahÈcoravasena ekoti evaÑ 
tettiÑsa catuttiÑsa vÈ vasalÈ vuttÈ, te niddisanto Èha “ete kho vasalÈ vuttÈ, 
mayÈ ye te1 pakÈsitÈti. Tassattho–ye te mayÈ pubbe “jÈnÈsi pana tvaÑ 
brÈhmaÓa vasalan”ti evaÑ sa~khepato vasalÈ vuttÈ, te vitthÈrato ete kho 
pakÈsitÈti. Atha vÈ ye te mayÈ puggalavasena vuttÈ, te dhammavasenÈpi ete 
kho pakÈsitÈ. Atha vÈ ete kho vasalÈ vuttÈ ariyehi kammavasena, na 
jÈtivasena, mayÈ ye te pakÈsitÈ “kodhano upanÈhÊ”ti-ÈdinÈ nayena. 
 
 136. EvaÑ BhagavÈ vasalaÑ dassetvÈ idÈni yasmÈ brÈhmaÓo sakÈya 
diÔÔhiyÈ2 atÊva abhiniviÔÔho hoti, tasmÈ taÑ diÔÔhiÑ paÔisedhento Èha “na 
jaccÈ vasalo hotÊ”ti. Tassattho–paramatthato hi na jaccÈ vasalo hoti, na 
jaccÈ hoti brÈhmaÓo, apica kho kammunÈ vasalo hoti, kammunÈ hoti 
brÈhmaÓo, aparisuddhakammavassanato vasalo hoti, parisuddhena kammunÈ 
aparisuddhavÈhanato brÈhmaÓo hoti. YasmÈ vÈ tumhe hÊnaÑ vasalaÑ 
______________________________________________________________
 1. Ye vo (SÊ) 2. SakkÈyadiÔÔhiyÈ (SyÈ, Ka) 
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ukkaÔÔhaÑ brÈhmaÓaÑ maÒÒittha, tasmÈ hÊnena kammunÈ vasalo hoti, 
ukkaÔÔhena kammunÈ brÈhmaÓo hotÊti evampi atthaÑ ÒÈpento evamÈha. 
 
 137-139. IdÈni tamevatthaÑ nidassanena sÈdhetuÑ “tadaminÈpi 
jÈnÈthÈ”ti-ÈdikÈ tisso gÈthÈyo Èha. TÈsu dve catuppÈdÈ, ekÈ chappÈdÈ, 
tÈsaÑ attho–yaÑ mayÈ vuttaÑ “na jaccÈ vasalo hotÊ”ti-Èdi, tadaminÈpi 
jÈnÈtha, yathÈ medaÑ nidassanaÑ, taÑ iminÈpi pakÈrena jÈnÈtha, yena me 
pakÈrena yena sÈmaÒÒena idaÑ nidassananti vuttaÑ hoti. KatamaÑ 
nidassananti ce? CaÓÉÈlaputto sopÈko -pa- brahmalok|papattiyÈti.  

 CaÓÉÈlassa putto caÓÉÈlaputto. Attano khÈdanatthÈya mate sunakhe 
labhitvÈ pacatÊti sopÈko. MÈta~goti evaÑnÈmo. Vissutoti evaÑ hÊnÈya 
jÈtiyÈ ca jÊvikÈya ca nÈmena ca pÈkaÔo. 

 Soti purimapadena sambandhitvÈ so MÈta~go yasaÑ paramaÑ patto, 
abbhutaÑ uttamaÑ ativisiÔÔhaÑ yasaÑ kittiÑ pasaÑsaÑ patto. YaÑ 
sudullabhanti yaÑ uÄÈrakul|papannenÈpi dullabhaÑ, hÊnakul|papannena 
sudullabhaÑ. EvaÑ yasappattassa ca ÈgacchuÑ tassupaÔÔhÈnaÑ, khattiyÈ 
brÈhmaÓÈ bah|, tassa MÈta~gassa pÈricariyatthaÑ khattiyÈ ca brÈhmaÓÈ ca 
aÒÒe ca bah| vessasuddÈdayo jambudÊpamanussÈ yebhuyyena upaÔÔhÈnaÑ 
ÈgamiÑs|ti attho. 

 EvaÑ upaÔÔhÈnasampanno so MÈta~go vigatakilesarajattÈ virajaÑ, 
mahantehi BuddhÈdÊhi paÔipannattÈ mahÈpathaÑ, brahmalokasa~khÈtaÑ 
devalokaÑ yÈpetuÑ samatthattÈ devalokayÈnasaÒÒitaÑ 
aÔÔhasamÈpattiyÈnaÑ abhiruyha tÈya paÔipattiyÈ kÈmarÈgaÑ virÈjetvÈ 
kÈyassa bhedÈ brahmalok|pago ahu, sÈ tathÈ hÊnÈpi na naÑ jÈti nivÈresi 
brahmalok|papattiyÈ, brahmalok|papattitoti vuttaÑ hoti. 

 AyaÑ panattho evaÑ veditabbo–atÊte kira mahÈpuriso tena tenupÈyena 
sattahitaÑ karonto sopÈkajÊvike caÓÉÈlakule uppajji. So nÈmena MÈta~go, 
r|pena duddasiko hutvÈ bahinagare cammakuÔikÈya vasati, antonagare 
bhikkhaÑ caritvÈ jÊvikaÑ kappeti. 
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AthekadivasaÑ tasmiÑ nagare surÈnakkhatte1 ghosite dhuttÈ yathÈsakena 
parivÈrena kÊÄanti. AÒÒatarÈpi brÈhmaÓamahÈsÈladhÊtÈ 
pannarasasoÄasavassuddesikÈ devakaÒÒÈ viya r|pena dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ 
“attano kulavaÑsÈnur|paÑ kÊÄissÈmÊ”ti pah|taÑ 
khajjabhojjÈdikÊÄanasambhÈraÑ sakaÔesu ÈropetvÈ sabbasetavaÄavayuttaÑ2 
yÈnamÈruyha mahÈparivÈrena uyyÈnabh|miÑ gacchati diÔÔhama~galikÈti 
nÈmena. SÈ kira “dussaÓÔhitaÑ r|paÑ avama~galan”ti3 daÔÔhuÑ na icchati, 
tenassÈ diÔÔhama~galikÈtveva sa~khÈ udapÈdi. 

 TadÈ so MÈta~go kÈlasseva vuÔÔhÈya paÔipilotikaÑ nivÈsetvÈ 
kaÑsatÈÄaÑ4 hatthe bandhitvÈ bhÈjanahattho nagaraÑ pavisati manusse 
disvÈ d|rato eva kaÑsatÈÄaÑ ÈkoÔento. Atha diÔÔhama~galikÈ “ussaratha 
ussarathÈ”ti purato purato hÊnajanaÑ apanentehi purisehi nÊyamÈnÈ 
nagaradvÈramajjhe MÈta~gaÑ disvÈ “ko eso”ti Èha. ahaÑ MÈta~gacaÓÉÈloti. 
SÈ “ÊdisaÑ disvÈ gatÈnaÑ kuto vuÉÉhÊ”ti yÈnaÑ nivattÈpesi. ManussÈ “yaÑ 
mayaÑ uyyÈnaÑ gantvÈ khajjabhojjÈdiÑ labheyyÈma, tassa no MÈta~gena 
antarÈyo kato”ti kupitÈ “gaÓhatha caÓÉÈlan”ti leÉÉ|hi paharitvÈ “mato”ti 
pÈde gahetvÈ ekamante chaÉÉetvÈ kacavarena paÔicchÈdetvÈ agamaÑsu. So 
satiÑ paÔilabhitvÈ uÔÔhÈya manusse pucchi “kiÑ ayyÈ dvÈraÑ nÈma 
sabbasÈdhÈraÓaÑ, udÈhu brÈhmaÓÈnaÑyeva katan”ti. ManussÈ ÈhaÑsu 
“sabbesaÑ sÈdhÈraÓan”ti. “EvaÑ sabbasÈdhÈraÓadvÈrena pavisitvÈ 
bhikkhÈhÈrena yÈpentaÑ maÑ diÔÔhama~galikÈya manussÈ imaÑ 
anayabyasanaÑ pÈpesun”ti rathikÈya rathikaÑ ÈhiÓÉanto manussÈnaÑ 
ÈrocetvÈ brÈhmaÓassa gharadvÈre nipajji “diÔÔhama~galikaÑ aladdhÈ na 
vuÔÔhahissÈmÊ”ti. 

 BrÈhmaÓo “gharadvÈre MÈta~go nipanno”ti sutvÈ “tassa kÈkaÓikaÑ 
detha, telena a~gaÑ makkhetvÈ gacchat|”ti Èha. So taÑ na icchati, 
“diÔÔhama~galikaÑ aladdhÈ na vuÔÔhahissÈmi”cceva Èha. Tato brÈhmaÓo 
“dve kÈkaÓikÈyo detha, kÈkaÓikÈya p|vaÑ5 khÈdatu, 
______________________________________________________________
 1. Subhanakkhatte (Ka) 2. SabbasetabalibaddayuttaÑ (SÊ) 
 3. DussaÓÔhitar|paÑ ama~galanti (SÊ) 4. KaÔÔhatÈlaÑ (SyÈ, Ka) 
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kÈkaÓikÈya telena1 a~gaÑ makkhetvÈ gacchat|”ti Èha. So taÑ na icchati, 
tatheva vadati. BrÈhmaÓo sutvÈ “mÈsakaÑ detha, pÈdaÑ, 
upaÉÉhakahÈpaÓaÑ, kahÈpaÓaÑ, dve, tÊÓÊ”ti yÈva sataÑ ÈÓÈpesi, so na 
icchati, tatheva vadati. EvaÑ yÈcantÈnaÑyeva s|riyo attha~gato. Atha 
brÈhmaÓÊ pÈsÈdÈ oruyha sÈÓipÈkÈraÑ parikkhipÈpetvÈ taÑ upasa~kamitvÈ 
yÈci “tÈta MÈta~ga diÔÔhama~galikÈya aparÈdhaÑ khama, sahassaÑ gaÓhÈti, 
dve tÊÓÊ”ti yÈva “satasahassaÑ gaÓhÈhÊ”ti Èha. So tuÓhÊbh|to nipajjiyeva. 

 EvaÑ cat|hapaÒcÈhe vÊtivatte bahumpi paÓÓÈkÈraÑ datvÈ 
diÔÔhama~galikaÑ alabhantÈ khattiyakumÈrÈdayo MÈta~gassa upakaÓÓake 
ÈrocÈpesuÑ “purisÈ nÈma anekÈnipi saÑvaccharÈni vÊriyaÑ katvÈ 
icchitatthaÑ pÈpuÓanti mÈ kho tvaÑ nibbijji, addhÈ dvÊhatÊhaccayena 
diÔÔhama~galikaÑ lacchasÊ”ti. So tuÓhÊbh|to nipajjiyeva. Atha sattame 
divase samantÈ paÔivissakÈ uÔÔhahitvÈ “tumhe MÈta~gaÑ vÈ uÔÔhÈpetha, 
dÈrikaÑ vÈ detha, mÈ amhe sabbe nÈsayitthÈ”ti ÈhaÑsu. TesaÑ kira ayaÑ 
diÔÔhi “yassa gharadvÈre evaÑ nipanno caÓÉÈlo marati, tassa gharena saha 
samantÈ sattasattagharavÈsino caÓÉÈlÈ hontÊ”ti. Tato diÔÔhama~galikaÑ 
nÊlapaÔapilotikaÑ nivÈsÈpetvÈ uÄu~kakaÄopikÈdÊni datvÈ paridevamÈnaÑ 
tassa santikaÑ netvÈ “gaÓha dÈrikaÑ, uÔÔhÈya gacchÈhÊ”ti adaÑsu. SÈ passe 
ÔhatvÈ “uÔÔhÈhÊ”ti Èha, so “hatthena maÑ gahetvÈ uÔÔhÈpehÊ”ti Èha, sÈ naÑ 
uÔÔhÈpesi. so nisÊditvÈ Èha “mayaÑ antonagare vasituÑ na labhÈma, ehi 
maÑ bahinagare cammakuÔiÑ nehÊ”ti. SÈ naÑ hatthe gahetvÈ tattha nesi. 
“PiÔÔhiyaÑ ÈropetvÈ “ti jÈtakabhÈÓakÈ. NetvÈ cassa sarÊraÑ telena 
makkhetvÈ uÓhodakena nhÈpetvÈ yÈguÑ pacitvÈ adÈsi. So “brÈhmaÓakaÒÒÈ 
ayaÑ mÈ vinassÊ”ti jÈtisambhedaÑ akatvÈva aÉÉhamÈsamattaÑ balaÑ 
gahetvÈ “ahaÑ vanaÑ gacchÈmi, ‘aticirÈyatÊ’ti mÈ tvaÑ ukkaÓÔhÊ”ti vatvÈ 
gharamÈnusakÈni ca “imaÑ mÈ pamajjitthÈ”ti ÈÓÈpetvÈ gharÈ nikkhamma 
tÈpasapabbajjaÑ pabbajitvÈ kasiÓaparikammaÑ katvÈ katipÈheneva aÔÔha 
samÈpattiyo paÒca ca abhiÒÒÈyo nibbattetvÈ “idÈnÈhaÑ 
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diÔÔhama~galikÈya manÈpo bhavissÈmÊ”ti ÈkÈsenÈgantvÈ nagaradvÈre 
orohitvÈ diÔÔhama~galikÈya santikaÑ pesesi. 

 SÈ sutvÈ “koci maÒÒe mama ÒÈtako pabbajito maÑ dukkhitaÑ ÒatvÈ 
daÔÔhuÑ Ègato bhavissatÊ”ti cintayamÈnÈ gantvÈ taÑ ÒatvÈ pÈdesu nipatitvÈ 
“kissa maÑ anÈthaÑ tumhe akatthÈ”ti Èha. MahÈpuriso “mÈ tvaÑ 
diÔÔhama~galike dukkhinÊ ahosi, sakalajambudÊpavÈsÊhi te sakkÈraÑ 
kÈressÈmÊ”ti vatvÈ etadavoca “gaccha tvaÑ ghosanaÑ karohi ‘mahÈbrahmÈ 
mama sÈmiko na MÈta~go, so candavimÈnaÑ bhinditvÈ sattame divase 
mama santikaÑ ÈgamissatÊ’ti”. SÈ Èha “ahaÑ bhante 
brÈhmaÓamahÈsÈladhÊtÈ hutvÈ attano pÈpakammena imaÑ caÓÉÈlabhÈvaÑ 
pattÈ, na sakkomi evaÑ vattun”ti. MahÈpuriso “na tvaÑ MÈta~gassa 
ÈnubhÈvaÑ jÈnÈsÊ”ti vatvÈ yathÈ sÈ saddahati, tathÈ anekÈni pÈÔihÈriyÈni 
dassetvÈ tatheva taÑ ÈÓÈpetvÈ attano vasatiÑ agamÈsi. SÈ tathÈ akÈsi. 

 ManussÈ ujjhÈyanti hasanti “kathaÒhi nÈmÈyaÑ attano pÈpakammena 
caÓÉÈlabhÈvaÑ patvÈ puna taÑ mahÈbrahmÈnaÑ karissatÊ”ti. SÈ adhimÈnÈ1 
eva hutvÈ divase divase ghosantÊ nagaraÑ ÈhiÓÉati “ito chaÔÔhe divase, 
paÒcame, catutthe, tatiye, suve ajja ÈgamissatÊ”ti. ManussÈ tassÈ 
vissatthavÈcaÑ sutvÈ2 “kadÈci evampi siyÈ”ti attano attano gharadvÈresu 
maÓÉapaÑ kÈrÈpetvÈ sÈÓipÈkÈraÑ3 sajjetvÈ vayappattÈ dÈrikÈyo ala~karitvÈ 
“mahÈbrahmani Ègate kaÒÒÈdÈnaÑ dassÈmÈ”ti ÈkÈsaÑ ullokentÈ nisÊdiÑsu. 
Atha mahÈpuriso puÓÓamadivase gaganatalaÑ upÈr|Ähe cande 
candavimÈnaÑ phÈletvÈ passato mahÈjanassa mahÈbrahmar|pena niggacchi, 
mahÈjano “dve candÈ jÈtÈ”ti atimaÒÒi. Tato anukkamena ÈgataÑ disvÈ 
“saccaÑ diÔÔhama~galikÈ Èha, mahÈbrahmÈva ayaÑ diÔÔhama~galikaÑ 
dametuÑ pubbe MÈta~gavesenÈgacchÊ”ti niÔÔhaÑ agamÈsi. EvaÑ so 
mahÈjanena dissamÈno diÔÔhama~galikÈya vasanaÔÔhÈne eva otari. SÈ ca tadÈ 
utunÊ ahosi, so tassÈ nÈbhiÑ a~guÔÔhakena parÈmasi, tena phassena gabbho 
patiÔÔhÈsi. Tato naÑ “gabbho te 
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saÓÔhito, puttamhi jÈte taÑ nissÈya jÊvÈhÊ”ti vatvÈ passato mahÈjanassa puna 
candavimÈnaÑ pÈvisi. 

 BrÈhmaÓÈ “diÔÔhama~galikÈ mahÈbrahmuno pajÈpati amhÈkaÑ mÈtÈ 
jÈtÈ”ti vatvÈ tato tato Ègacchanti. TaÑ sakkÈraÑ kÈtukÈmÈnaÑ manussÈnaÑ 
sampÊÄanena1 nagaradvÈrÈni anokÈsÈni ahesuÑ. Te diÔÔhama~galikaÑ 
hiraÒÒarÈsimhi ÔhapetvÈ nhÈpetvÈ maÓÉetvÈ rathaÑ ÈropetvÈ 
mahÈsakkÈrena nagaraÑ padakkhiÓaÑ kÈrÈpetvÈ nagaramajjhe maÓÉapaÑ 
kÈrÈpetvÈ tatra naÑ “mahÈbrahmuno pajÈpatÊ”ti diÔÔhaÔÔhÈne ÔhapetvÈ 
vasÈpenti “yÈvassÈ patir|paÑ vasanokÈsaÑ karoma, tÈva idheva vasat|”ti. 
SÈ maÓÉape eva puttaÑ vijÈyi. TaÑ visuddhadivase saddhiÑ puttena 
sasÊsaÑ nhÈpetvÈ maÓÉape jÈtoti dÈrakassa “MaÓÉabyakumÈro”ti nÈmaÑ 
akaÑsu. Tato pabhuti ca naÑ brÈhmaÓÈ “mahÈbrahmuno putto”ti 
parivÈretvÈ caranti. Tato anekasatasahassappakÈrÈ paÓÓÈkÈrÈ Ègacchanti, te 
brÈhmaÓÈ kumÈrassÈrakkhaÑ ÔhapesuÑ, ÈgatÈ lahuÑ kumÈraÑ daÔÔhuÑ na 
labhanti. 

 KumÈro anupubbena vuÉÉhimanvÈya dÈnaÑ dÈtuÑ Èraddho. So sÈlÈya2 
sampattÈnaÑ kapaÓaddhikÈnaÑ adatvÈ brÈhmaÓÈnaÑyeva deti. MahÈpuriso 
“kiÑ mama putto dÈnaÑ detÊ”ti ÈvajjetvÈ brÈhmaÓÈnaÑyeva dÈnaÑ dentaÑ 
disvÈ “yathÈ sabbesaÑ dassati, tathÈ karissÈmÊ”ti cÊvaraÑ pÈrupitvÈ pattaÑ 
gahetvÈ ÈkÈsena Ègamma puttassa gharadvÈre aÔÔhÈsi. KumÈro taÑ disvÈ 
“kuto ayaÑ evaÑ vir|paveso vasalo Ègato”ti kuddho imaÑ gÈthamÈha– 

    “Kuto nu Ègacchasi dummavÈsÊ3, 
    Otallako paÑsupisÈcakova. 
    Sa~kÈracoÄaÑ paÔimuÒca kaÓÔhe, 
    Ko re tuvaÑ hosi adakkhiÓeyyo”ti4. 

 BrÈhmaÓÈ “gaÓhatha gaÓhathÈ”ti taÑ gahetvÈ ÈkoÔetvÈ anayabyasanaÑ 
pÈpesuÑ. So ÈkÈsena gantvÈ bahinagare 
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paccaÔÔhÈsi1. DevatÈ kupitÈ kumÈraÑ gale gahetvÈ uddhaÑpÈdaÑ 
adhosiraÑ ÔhapesuÑ, so akkhÊhi niggatehi mukhena kheÄaÑ paggharantena 
gharugharupassÈsÊ dukkhaÑ vedayati. DiÔÔhama~galikÈ sutvÈ “koci Ègato 
atthÊ”ti pucchi. Œma pabbajito ÈgacchÊti. KuhiÑ gatoti. EvaÑ gatoti. SÈ 
tattha gantvÈ “khamatha bhante attano dÈsassÈ”ti yÈcantÊ tassa pÈdam|le 
bh|miyÈ nipajji. Tena ca samayena mahÈpuriso piÓÉÈya caritvÈ yÈguÑ 
labhitvÈ taÑ pivanto tattha nisinno hoti, so avasiÔÔhaÑ thokaÑ yÈguÑ 
diÔÔhama~galikÈya adÈsi “gacchimaÑ yÈguÑ udakakumbhiyÈ ÈloletvÈ yesaÑ 
bh|tavikÈro atthi, tesaÑ akkhimukhakaÓÓanÈsÈbilesu ÈsiÒca, sarÊraÒca 
paripphosehi, evaÑ nibbikÈrÈ bhavissantÊ”ti. SÈ tathÈ akÈsi. Tato kumÈre 
pakatisarÊre jÈte “ehi tÈta maÓÉabya taÑ khamÈpessÈmÈ”ti puttaÒca sabbe 
brÈhmaÓe ca tassa pÈdam|le nikkujjitvÈ nipajjÈpetvÈ khamÈpesi. 

 So “sabbajanassa dÈnaÑ dÈtabban”ti ovaditvÈ dhammakathaÑ katvÈ 
attano vasanaÔÔhÈnaÑyeva gantvÈ cintesi “itthÊsu pÈkaÔÈ diÔÔhama~galikÈ 
damitÈ, purisesu pÈkaÔo MaÓÉabyakumÈro, idÈni ko dametabbo”ti. Tato 
jÈtimantatÈpasaÑ addasa BandhumatÊnagaraÑ nissÈya KumbhavatÊnadÊtÊre2 
viharantaÑ. So “ahaÑ jÈtiyÈ visiÔÔho, aÒÒehi paribhuttodakaÑ na 
paribhuÒjÈmÊ”ti uparinadiyÈ vasati. MahÈpuriso tassa uparibhÈge vÈsaÑ 
kappetvÈ tassa udakaparibhogavelÈyaÑ dantakaÔÔhaÑ khÈditvÈ udake 
pakkhipi, tÈpaso taÑ udakena vuyhamÈnaÑ disvÈ “kenidaÑ khittan”ti 
paÔisotaÑ gantvÈ mahÈpurisaÑ disvÈ “ko etthÈ”ti Èha. MÈta~gacaÓÉÈlo 
ÈcariyÈti. apehi caÓÉÈla, mÈ uparinadiyÈ vasÊti. MahÈpuriso “sÈdhu 
ÈcariyÈ”ti heÔÔhÈnadiyÈ vasati, paÔisotampi dantakaÔÔhaÑ tÈpasassa santikaÑ 
Ègacchati, tÈpaso puna gantvÈ “apehi caÓÉÈla, mÈ heÔÔhÈnadiyaÑ vasa, 
uparinadiyÈyeva vasÈ”ti Èha. MahÈpuriso “sÈdhu ÈcariyÈ”ti tathÈ akÈsi, 
punapi tatheva ahosi. TÈpaso punapi “tathÈ karotÊ”ti duÔÔho mahÈpurisaÑ 
sapi “s|riyassa te uggamanavelÈya sattadhÈ muddhÈ phalat|”ti. 
MahÈpurisopi “sÈdhu Ècariya ahaÑ pana s|riyuÔÔhÈnaÑ na demÊ”ti vatvÈ 
s|riyuÔÔhÈnaÑ 
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nivÈresi. Tato ratti na vibhÈyati, andhakÈro jÈto, bhÊtÈ BandhumatÊvÈsino 
tÈpasassa santikaÑ gantvÈ “atthi nu kho Ècariya amhÈkaÑ sotthibhÈvo”ti 
pucchiÑsu. Te hi taÑ “arahÈ”ti maÒÒanti, so tesaÑ sabbamÈcikkhi. Te 
mahÈpurisaÑ upasa~kamitvÈ “s|riyaÑ bhante muÒcathÈ”ti yÈciÑsu, 
mahÈpuriso “yadi tumhÈkaÑ arahÈ ÈgantvÈ maÑ khamÈpeti, muÒcÈmÊ”ti 
Èha. 

 ManussÈ gantvÈ tÈpasaÑ ÈhaÑsu “ehi bhante MÈta~gapaÓÉitaÑ 
khamÈpehi, mÈ tumhÈkaÑ kalahakÈraÓÈ mayaÑ nassimhÈ”ti. So “nÈhaÑ 
caÓÉalaÑ khamÈpemÊ”ti Èha. ManussÈ “amhe tvaÑ nÈsesÊ”ti taÑ 
hatthapÈdesu gahetvÈ mahÈpurisassa santikaÑ nesuÑ. MahÈpuriso “mama 
pÈdam|le kucchiyÈ nipajjitvÈ khamÈpente khamÈmÊ”ti Èha, manussÈ “evaÑ 
karohÊ”ti ÈhaÑsu. TÈpaso “nÈhaÑ caÓÉÈlaÑ vandÈmÊ”ti. ManussÈ “tava 
chandena na vandissasÊ”ti hatthapÈdamassugÊvÈdÊsu gahetvÈ mahÈpurisassa 
pÈdam|le sayÈpesuÑ. So “khamÈmahaÑ imassa, apicÈhaÑ tassevÈ 
nukampÈya s|riyaÑ na muÒcÈmi. S|riye hi uggatamatte muddhÈ assa 
sattadhÈ phalissatÊ”ti Èha. ManussÈ “idÈni bhante kiÑ kÈtabban”ti ÈhaÑsu. 
MahÈpuriso “tena hi imaÑ galappamÈÓe udake ÔhapetvÈ mattikÈpiÓÉenassa 
sÊsaÑ paÔicchÈdetha, s|riyarasmÊhi phuÔÔho mattikÈpiÓÉo sattadhÈ phalissati, 
tasmiÑ phalite esa aÒÒatra gacchat|”ti Èha. Te tÈpasaÑ hatthapÈdÈdÊsu 
gahetvÈ tathÈ akaÑsu, s|riye muÒcitamatte mattikÈpiÓÉo sattadhÈ phalitvÈ 
pati, tÈpaso bhÊto palÈyi. ManussÈ disvÈ “passatha bho samaÓassa 
ÈnubhÈvan”ti dantakaÔÔhapakkhipanamÈdiÑ katvÈ sabbaÑ vitthÈretvÈ “natthi 
Êdiso samaÓo”ti tasmiÑ pasÊdiÑsu. Tato pabhuti sakalajambudÊpe 
khattiyabrÈhmaÓÈdayo gahaÔÔhapabbajitÈ MÈta~gapaÓÉitassa upaÔÔhÈnaÑ 
agamaÑsu. So yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ kÈyassa bhedÈ brahmaloke uppajji. 
TenÈha BhagavÈ “tadaminÈpi jÈnÈtha -pa- brahmalok|papattiyÈ”ti. 
 
 140-141. EvaÑ “na jaccÈ vasalo hoti, kammunÈ vasalo hotÊ”ti sÈdhetvÈ 
idÈni “na jaccÈ hoti brÈhmaÓo, kammunÈ hoti brÈhmaÓo”ti etaÑ sÈdhetuÑ 
Èha “ajjhÈyakakule 
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jÈtÈ -pa- duggatyÈ1 garahÈyavÈ”ti. Tattha ajjhÈyakakule jÈtÈti 
mantajjhÈyake brÈhmaÓakule jÈtÈ. “AjjhÈyakÈkuÔÔhe2 jÈtÈ”tipi pÈÔho, 
mantÈnaÑ ajjhÈyake anupakuÔÔhe ca brÈhmaÓakule jÈtÈti attho. MantÈ 
bandhavÈ etesanti mantabandhavÈ. Vedabandh| vedapaÔissaraÓÈti vuttaÑ 
hoti. Te ca pÈpesu kammesu abhiÓhamupadissareti te evaÑ kule jÈtÈ 
mantabandhavÈ ca samÈnÈpi yadi pÈÓÈtipÈtÈdÊsu pÈpakammesu punappunaÑ 
upadissanti, atha diÔÔheva dhamme gÈrayhÈ samparÈye ca duggati, te 
evamupadissamÈnÈ imasmiÑyeva attabhÈve mÈtÈpit|hipi “nayime amhÈkaÑ 
puttÈ, dujjÈtÈ ete kulassa a~gÈrabh|tÈ, nikkaÉÉhatha ne”ti, brÈhmaÓehipi 
“gahapatikÈ ete, na ete brÈhmaÓÈ, mÈ nesaÑ saddhayaÒÒathÈlipÈkÈdÊsu 
pavesaÑ detha, mÈ nehi saddhiÑ sallapathÈ”ti, aÒÒehipi manussehi 
“pÈpakammantÈ ete, na ete brÈhmaÓÈ”ti evaÑ gÈrayhÈ honti. SamparÈye ca 
nesaÑ duggati nirayÈdibhedÈ, duggati etesaÑ paraloke hotÊti attho. 
SamparÈye vÈtipi pÈÔho. Paraloke etesaÑ dukkhassa gati duggati, 
dukkhappattiyeva hotÊti attho. Na ne jÈti nivÈreti, duggatyÈ garahÈya vÈti sÈ 
tathÈ ukkaÔÔhÈpi yaÑ tvaÑ sÈrato paccesi, jÈti ete pÈpakammesu padissante 
brÈhmaÓe “samparÈye ca duggatÊ”ti ettha vuttappakÈrÈya duggatiyÈ vÈ, 
“diÔÔheva dhamme gÈrayhÈ”ti ettha vuttappakÈrÈya garahÈya vÈ na nivÈreti. 
 
 142. EvaÑ BhagavÈ ajjhÈyakakule jÈtÈnampi brÈhmaÓÈnaÑ 
gÈrayhÈdikammavasena diÔÔheva dhamme patitabhÈvaÑ dÊpento 
duggatigamanena ca samparÈye brÈhmaÓajÈtiyÈ abhÈvaÑ dÊpento “na jaccÈ 
hoti brÈhmaÓo, kammunÈ hoti brÈhmaÓo”ti etampi atthaÑ sÈdhetvÈ idÈni 
duvidhampi atthaÑ nigamento Èha “evaÑ brÈhmaÓa– 

   Na jaccÈ vasalo hoti, na jaccÈ hoti brÈhmaÓo. 
   KammunÈ vasalo hoti, kammunÈ hoti brÈhmaÓo”ti. 

 SesaÑ KasibhÈradvÈjasutte vuttanayameva. Visesato vÈ ettha 
nikkujjitaÑ vÈti-ÈdÊnaÑ evaÑ yojanÈ veditabbÈ–yathÈ koci nikkujjitaÑ  
______________________________________________________________
 1. DuggaccÈ (SÊ, SyÈ) 2. AjjhÈyikakule (SyÈ) 
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vÈ ukkujjeyya, evaÑ maÑ kammavimukhaÑ jÈtivÈde patitaÑ “jÈtiyÈ 
brÈhmaÓavasalabhÈvo hotÊ”ti diÔÔhito vuÔÔhÈpentena, yathÈ paÔicchannaÑ 
vivareyya, evaÑ jÈtivÈdapaÔicchannaÑ kammavÈdaÑ vivarantena, yathÈ 
m|Ähassa maggaÑ Ècikkheyya, evaÑ brÈhmaÓavasalabhÈvassa asambhinna-
ujumaggaÑ Ècikkhantena, yathÈ andhakÈre vÈ telapajjotaÑ dhÈreyya, evaÑ 
MÈta~gÈdinidassanapajjotadhÈraÓena mayhaÑ bhotÈ Gotamena etehi 
pariyÈyehi pakÈsitattÈ anekapariyÈyena dhammo pakÈsitoti. 
 

ParamatthajotikÈya KhuddakaÔÔhakathÈya 
 

SuttanipÈtaÔÔhakathÈya 
 

AggikabhÈradvÈjasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
8. MettasuttavaÓÓanÈ 

 KaraÓÊyamatthakusalenÈti MettasuttaÑ. KÈ uppatti? Himavantapassato 
kira devatÈhi ubbÈÄhÈ bhikkh| Bhagavato santikaÑ SÈvatthiÑ ÈgacchiÑsu, 
tesaÑ BhagavÈ parittatthÈya kammaÔÔhÈnatthÈya ca imaÑ suttaÑ abhÈsi. 
AyaÑ tÈva sa~khepo. 

 AyaÑ pana vitthÈro–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
upakaÔÔhÈya vass|panÈyikÈya, tena kho pana samayena sambahulÈ 
nÈnÈverajjakÈ bhikkh| Bhagavato santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ tattha 
tattha vassaÑ upagantukÈmÈ BhagavantaÑ upasa~kamanti. Tatra sudaÑ 
BhagavÈ rÈgacaritÈnaÑ saviÒÒÈÓakÈviÒÒÈÓakavasena ekÈdasavidhaÑ 
asubhakammaÔÔhÈnaÑ, dosacaritÈnaÑ catubbidhaÑ mettÈdikammaÔÔhÈnaÑ, 
mohacaritÈnaÑ maraÓassatikammaÔÔhÈnÈdÊni, vitakkacaritÈnaÑ 
ÈnÈpÈnassatipathavÊkasiÓÈdÊni, saddhÈcaritÈnaÑ 
BuddhÈnussatikammaÔÔhÈnÈdÊni, buddhicaritÈnaÑ catudhÈtuvavatthanÈdÊnÊti 
iminÈ nayena caturÈsÊtisahassappabhedacaritÈnuk|lÈni kammaÔÔhÈnÈni 
katheti. 

 Atha kho paÒcamattÈni bhikkhusatÈni Bhagavato santike 
kammaÔÔhÈnaÑ uggahetvÈ sappÈyasenÈsanaÒca gocaragÈmaÒca 
pariyesamÈnÈni anupubbena 
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gantvÈ paccante Himavantena saddhiÑ ekÈbaddhaÑ 
nÊlakÈcamaÓisannibhasilÈtalaÑ sÊtalaghanacchÈyanÊlavanasaÓÉamaÓÉitaÑ 
muttÈtala1 rajatapaÔÔasadisavÈlukÈkiÓÓabh|mibhÈgaÑ 
sucisÈtasÊtalajalÈsayaparivÈritaÑ pabbatamaddasaÑsu. Atha kho te bhikkh| 
tatthekarattiÑ vasitvÈ pabhÈtÈya rattiyÈ sarÊraparikammaÑ katvÈ tassa 
avid|re aÒÒataraÑ gÈmaÑ piÓÉÈya pavisiÑsu. GÈmo 
ghananivesasanniviÔÔhakulasahassayutto, manussÈ cettha saddhÈ pasannÈ, te 
paccante pabbajitadassanassa dullabhatÈya bhikkh| disvÈ eva 
pÊtisomanassajÈtÈ hutvÈ te bhikkh| bhojetvÈ “idheva bhante temÈsaÑ 
vasathÈ”ti yÈcitvÈ paÒcapadhÈnakuÔisatÈni kÈrÈpetvÈ tattha 
maÒcapÊÔhapÈnÊyaparibhojanÊyaghaÔÈdÊni sabb|pakaraÓÈni paÔiyÈdesuÑ. 

 Bhikkh| dutiyadivase aÒÒaÑ gÈmaÑ piÓÉÈya pavisiÑsu, tatthÈpi 
manussÈ tatheva upaÔÔhahitvÈ vassÈvÈsaÑ yÈciÑsu. Bhikkh| “asati 
antarÈye”ti adhivÈsetvÈ taÑ vanasaÓÉaÑ pavisitvÈ sabbarattindivaÑ 
ÈraddhavÊriyÈ hutvÈ yÈmagaÓÉikaÑ koÔÔetvÈ yonisomanasikÈrabahulÈ 
viharantÈ rukkham|lÈni upagantvÈ nisÊdiÑsu2. SÊlavantÈnaÑ bhikkh|naÑ 
tejena vihatatejÈ rukkhadevatÈ attano attano vimÈnÈ oruyha dÈrake gahetvÈ 
ito cito ca vicaranti. SeyyathÈpi nÈma rÈj|hi vÈ rÈjamahÈmattehi vÈ 
gÈmakÈvÈsaÑ gatehi gÈmavÈsÊnaÑ gharesu okÈse gahite gharamÈnusakÈ 
gharÈ nikkhamitvÈ aÒÒatra vasantÈ “kadÈ nu kho gamissantÊ”ti d|rato 
olokenti, evameva devatÈ attano attano vimÈnÈni chaÉÉetvÈ ito cito ca 
vicarantiyo d|ratova olokenti “kadÈ nu kho bhadantÈ gamissantÊ”ti. Tato 
evaÑ samacintesuÑ “paÔhamavass|pagatÈ bhikkh| avassaÑ temÈsaÑ 
vasissanti, mayaÑ pana tÈva ciraÑ dÈrake gahetvÈ okkamma vasituÑ na 
sakkhissÈma, handa mayaÑ bhikkh|naÑ bayÈnakaÑ ÈrammaÓaÑ 
dassemÈ”ti. TÈ rattiÑ bhikkh|naÑ samaÓadhammakaraÓavelÈya 
bhiÑsanakÈni yakkhar|pÈni nimminitvÈ purato purato tiÔÔhanti, 
bheravasaddaÒca karonti. Bhikkh|naÑ tÈni r|pÈni passantÈnaÑ taÒca 
saddaÑ suÓantÈnaÑ hadayaÑ phandi, dubbaÓÓÈ ca ahesuÑ 
uppaÓÉupaÓÉukajÈtÈ, tena te cittaÑ ekaggaÑ kÈtuÑ nÈsakkhiÑsu. TesaÑ 
anekaggacittÈnaÑ bhayena ca punappunaÑ saÑviggÈnaÑ sati sammussi, 
tato nesaÑ muÔÔhassatÊnaÑ duggandhÈni ÈrammaÓÈni payojesuÑ. TesaÑ  
______________________________________________________________
 1. MuttÈjÈla (SÊ), muttÈdala (SyÈ) 2. NisÊdanti (SÊ, SyÈ, Ka) 
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tena duggandhena nimmathiyamÈnamiva matthalu~gaÑ ahosi, bÈÄhÈ 
sÊsavedanÈ uppajjiÑsu, na ca taÑ pavattiÑ aÒÒamaÒÒassa ÈrocesuÑ. 

 AthekadivasaÑ saÑghattherassa upaÔÔhÈnakÈle sabbesu sannipatitesu 
saÑghatthero pucchi “tumhÈkaÑ Èvuso imaÑ vanasaÓÉaÑ paviÔÔhÈnaÑ 
katipÈhaÑ ativiya parisuddho chavivaÓÓo ahosi pariyodÈto, vippasannÈni ca 
indriyÈni, etarahi panattha kisÈ dubbaÓÓÈ uppaÓÉupaÓÉukajÈtÈ, kiÑ vo idha 
asappÈyan”ti. Tato eko bhikkhu Èha “ahaÑ bhante rattiÑ ÊdisaÒca ÊdisaÒca 
bheravÈrammaÓaÑ passÈmi ca suÓÈmi ca, ÊdisaÒca gandhaÑ ghÈyÈmi, tena 
me cittaÑ na samÈdhiyatÊ”ti. Eteneva upÈyena sabbe taÑ pavattiÑ 
ÈrocesuÑ. SaÑghatthero Èha “BhagavatÈ Èvuso dve vass|panÈyikÈ paÒÒattÈ, 
amhÈkaÒca idaÑ senÈsanaÑ asappÈyaÑ, ÈyÈmÈvuso Bhagavato santikaÑ, 
gantvÈ aÒÒaÑ sappÈyaÑ senÈsanaÑ pucchÈmÈ”ti. “SÈdhu bhante”ti te 
bhikkh| therassa paÔissuÓitvÈ sabbe senÈsanaÑ saÑsÈmetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya anupalittattÈ kulesu kaÒci anÈmantetvÈ eva yena SÈvatthi 
tena cÈrikaÑ pakkamiÑsu. Anupubbena SÈvatthiÑ gantvÈ Bhagavato 
santikaÑ agamiÑsu. 

 BhagavÈ te bhikkh| disvÈ etadavoca “na bhikkhave antovassaÑ cÈrikÈ 
caritabbÈti1 mayÈ sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ, kissa tumhe cÈrikaÑ carathÈ”ti. 
Te Bhagavato sabbaÑ ÈrocesuÑ. BhagavÈ Èvajjento sakalajambudÊpe 
antamaso catuppÈdapÊÔhakaÔÔhÈnamattampi tesaÑ sappÈyaÑ senÈsanaÑ 
nÈddasa. Atha te bhikkh| Èha “na bhikkhave tumhÈkaÑ aÒÒaÑ sappÈyaÑ 
senÈsanaÑ atthi, tattheva tumhe viharantÈ ÈsavakkhayaÑ pÈpuÓeyyÈtha, 
gacchatha bhikkhave tameva senÈsanaÑ upanissÈya viharatha, sace pana 
devatÈhi abhayaÑ icchatha, imaÑ parittaÑ uggaÓhatha, etaÒhi vo parittaÒca 
kammaÔÔhÈnaÒca bhavissatÊ”ti imaÑ suttamabhÈsi. 

 Apare panÈhu–“gacchatha bhikkhave tameva senÈsanaÑ upanissÈya 
viharathÈ”ti idaÒca vatvÈ BhagavÈ Èha “apica kho ÈraÒÒakena pariharaÓaÑ 
ÒÈtabbaÑ. SeyyathidaÑ? SÈyaÑpÈtaÑ karaÓavasena dve mettÈ dve parittÈ 
dve asubhÈ dve maraÓassatÊ aÔÔhamahÈsaÑvegavatthusamÈvajjanaÒca. AÔÔha 
mahÈsaÑvegavatth|ni nÈma jÈti jarÈ byÈdhi maraÓaÑ cattÈri 
______________________________________________________________
 1. Vi 3. 193 piÔÔhe. 
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apÈyadukkhÈnÊti, atha vÈ jÈtijarÈbyÈdhimaraÓÈni cattÈri, apÈyadukkhaÑ 
paÒcamaÑ, atÊte vaÔÔam|lakaÑ dukkhaÑ, anÈgate vaÔÔam|lakaÑ dukkhaÑ, 
paccuppanne ÈhÈrapariyeÔÔhim|lakaÑ dukkhan”ti. EvaÑ BhagavÈ 
pariharaÓaÑ ÈcikkhitvÈ tesaÑ bhikkh|naÑ mettatthaÒca parittatthaÒca 
vipassanÈpÈdakajhÈnatthaÒca imaÑ suttaÑ abhÈsÊti. 
 
 143. Tattha karaÓÊyamatthakusalenÈti imissÈ paÔhamagÈthÈya tÈva ayaÑ 
padavaÓÓanÈ–karaÓÊyanti kÈtabbaÑ, karaÓÈrahanti attho. Atthoti paÔipadÈ, 
yaÑ vÈ kiÒci attano hitaÑ, taÑ sabbaÑ araÓÊyato atthoti vuccati, araÓÊyato 
nÈma upagantabbato. atthe kusalena atthakusalena, atthachekenÈti1 vuttaÑ 
hoti. Yanti aniyamitapaccattaÑ. Tanti niyamita-upayogaÑ. Ubhayampi vÈ 
yaÑ tanti paccattavacanaÑ. SantaÑ padanti upayogavacanaÑ. Tattha 
lakkhaÓato santaÑ, pattabbato padaÑ, nibbÈnassetaÑ adhivacanaÑ. 
AbhisameccÈti abhisamÈgantvÈ. SakkotÊti sakko, samattho paÔibaloti vuttaÑ 
hoti. Uj|ti ajjavayutto. SuÔÔhu uj|ti suhuju. sukhaÑ vaco asminti suvaco. 
AssÈti bhaveyya. Mud|ti maddavayutto. Na atimÈnÊti anatimÈnÊ. 

 AyaÑ panettha atthavaÓÓanÈ–karaÓÊyamatthakusalena yanta santaÑ 
padaÑ abhisameccÈti ettha tÈva atthi karaÓÊyaÑ, atthi akaraÓÊyaÑ. Tattha 
sa~khepato sikkhattayaÑ karaÓÊyaÑ, sÊlavipatti diÔÔhivipatti ÈcÈravipatti 
ÈjÊvavipattÊti evamÈdi akaraÓÊyaÑ. TathÈ atthi atthakusalo, atthi 
anatthakusalo. 

 Tattha yo imasmiÑ sÈsane pabbajitvÈ na attÈnaÑ sammÈ payojeti, 
khaÓÉasÊlo hoti, ekavÊsatividhaÑ anesanaÑ nissÈya jÊvikaÑ kappeti. 
SeyyathidaÑ? VeÄudÈnaÑ pattadÈnaÑ pupphadÈnaÑ phaladÈnaÑ 
dantakaÔÔhadÈnaÑ mukhodakadÈnaÑ sinÈnadÈnaÑ cuÓÓadÈnaÑ 
mattikÈdÈnaÑ cÈÔukamyataÑ muggas|pyataÑ2 pÈribhaÔyataÑ 
ja~ghapesaniyaÑ vejjakammaÑ d|takammaÑ pahiÓagamanaÑ 
piÓÉapaÔipiÓÉadÈnÈnuppadÈnaÑ3 vatthuvijjaÑ4 nakkhattavijjaÑ 
a~gavijjanti. Chabbidhe ca agocare 
______________________________________________________________
 1. Atthe chekenÈti (SÊ, SyÈ) 2. MuggasuppataÑ (SÊ, SyÈ) 
 3. PiÓÉadÈnaÑ (Ka) 4. VatthuvijjaÑ khettavijjaÑ (Ka) 
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carati. SeyyathidaÑ? Vesiyagocare 
vidhavathullakumÈrikapaÓÉakabhikkhunipÈnÈgÈragocareti. SaÑsaÔÔho ca 
viharati rÈj|hi rÈjamahÈmattehi titthiyehi titthiyasÈvakehi ananulomikena 
gihisaÑsaggena. YÈni vÈ pana tÈni kulÈni asaddhÈni appasannÈni 
anopÈnabh|tÈni akkosakaparibhÈsakÈni anatthakÈmÈni ahita-aphÈsuka-
ayogakkhemakÈmÈni bhikkh|naÑ -pa- upÈsikÈnaÑ, tathÈr|pÈni kulÈni 
sevati bhajati payirupÈsati. ayaÑ anatthakusalo. 

 Yo pana imasmiÑ sÈsane pabbajitvÈ attÈnaÑ sammÈ payojeti, 
anesanaÑ pahÈya catupÈrisuddhisÊle patiÔÔhÈtukÈmo saddhÈsÊsena 
pÈtimokkhasaÑvaraÑ, satisÊsena indriyasaÑvaraÑ, vÊriyasÊsena 
ÈjÊvapÈrisuddhiÑ, paÒÒÈsÊsena paccayapaÔisevanaÑ p|reti. AyaÑ 
atthakusalo. 

 Yo vÈ sattÈpattikkhandhasodhanavasena pÈtimokkhasaÑvaraÑ, 
chadvÈre ghaÔÔitÈrammaÓesu abhijjhÈdÊnaÑ anuppattivasena 
indriyasaÑvaraÑ, anesanaparivajjanavasena 
viÒÒupasatthabuddhabuddhasÈvakavaÓÓitapaccayapaÔisevanena ca 
ÈjÊvapÈrisuddhiÑ, yathÈvuttapaccavekkhaÓavasena paccayapaÔisevanaÑ, 
catu-iriyÈpathaparivattane sÈtthakÈdÊnaÑ paccavekkhaÓavasena1 
sampajaÒÒaÒca sodheti, ayampi atthakusalo. 

 Yo vÈ yathÈ |sodakaÑ paÔicca saÑkiliÔÔhaÑ vatthaÑ pariyodÈyati, 
chÈrikaÑ paÔicca ÈdÈso, ukkÈmukhaÑ paÔicca jÈtar|paÑ, tathÈ ÒÈÓaÑ 
paÔicca sÊlaÑ vodÈyatÊti ÒatvÈ ÒÈÓodakena dhovanto sÊlaÑ pariyodÈpeti. 
YathÈ ca kikÊ sakuÓikÈ aÓÉaÑ, camarÊmigo2 vÈladhiÑ, ekaputtikÈ nÈrÊ 
piyaÑ ekaputtakaÑ, ekanayano puriso taÑ ekanayanaÑ rakkhati, tathÈ 
ativiya appamatto attano sÊlakkhandhaÑ rakkhati, sÈyaÑpÈtaÑ 
paccavekkhamÈno aÓumattampi vajjaÑ na passati, ayampi atthakusalo.  

 Yo vÈ pana avippaÔisÈrakarasÊle patiÔÔhÈya 
kilesavikkhambhanapaÔipadaÑ paggaÓhÈti, taÑ paggahetvÈ 
kasiÓaparikammaÑ karoti, kasiÓaparikammaÑ katvÈ samÈpattiyo nibbatteti, 
ayampi atthakusalo. Yo vÈ pana 
______________________________________________________________
 1. SÈtthakatÈdipaccavekkhaÓavasena (KhuddakapÈÔha-®Ôha 202 piÔÔha) 
 2. CamarÊmigÊ (SyÈ) 
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samÈpattito vuÔÔhÈya sa~khÈre sammasitvÈ arahattaÑ pÈpuÓÈti, ayaÑ 
atthakusalÈnaÑ aggo. 

 Tattha ye ime yÈva avippaÔisÈrakarasÊle patiÔÔhÈnena, yÈva vÈ 
kilesavikkhambhanapaÔipadÈya paggahaÓena maggaphalena vaÓÓitÈ 
atthakusalÈ, te imasmiÑ atthe atthakusalÈti adhippetÈ. TathÈvidhÈ ca te 
bhikkh|. Tena BhagavÈ te bhikkh| sandhÈya ekapuggalÈdhiÔÔhÈnÈya 
desanÈya “karaÓÊyamatthakusalenÈ”ti Èha. 

 Tato “kiÑ karaÓÊyan”ti tesaÑ saÒjÈtaka~khÈnaÑ Èha “yanta santaÑ 
padaÑ abhisameccÈ”ti. Ayamettha adhippÈyo–taÑ BuddhÈnubuddhehi 
vaÓÓitaÑ santaÑ nibbÈnapadaÑ paÔivedhavasena abhisamecca 
viharitukÈmena yaÑ karaÓÊyanti. Ettha ca yanti imassa gÈthÈpÈdassa Èdito 
vuttameva karaÓÊyanti adhikÈrato anuvattati, taÑ santaÑ padaÑ 
abhisameccÈti. AyaÑ pana yasmÈ sÈvasesapÈÔho attho, tasmÈ 
“viharitukÈmenÈ”ti vuttanti veditabbaÑ. 

 Atha vÈ santaÑ padaÑ abhisameccÈti anussavÈdivasena lokiyapaÒÒÈya 
nibbÈnapadaÑ santanti ÒatvÈ taÑ adhigantukÈmena yantaÑ karaÓÊyanti 
adhikÈrato anuvattati, taÑ karaÓÊyamatthakusalenÈti evampettha adhippÈyo 
veditabbo. Atha vÈ “karaÓÊyamatthakusalenÈ”ti vutte “kin”ti cintentÈnaÑ 
Èha “yanta santaÑ padaÑ abhisameccÈ”ti. TassevaÑ adhippÈyo 
veditabbo–lokiyapaÒÒÈya santaÑ padaÑ abhisamecca yaÑ karaÓÊyaÑ, 
tanti. yaÑ kÈtabbaÑ, taÑ karaÓÊyaÑ, karaÓÈrahameva tanti vuttaÑ hoti. 

 KiÑ pana tanti? KimaÒÒaÑ siyÈ aÒÒatra tadadhigam|pÈyato. 
KÈmaÒcetaÑ karaÓÈrahatthena1 sikkhattayadÊpakena Èdipadeneva vuttaÑ, 
tathÈ hi tassa atthavaÓÓanÈyaÑ avocumhÈ “atthi karaÓÊyaÑ atthi 
akaraÓÊyaÑ. tattha sa~khepato sikkhattayaÑ karaÓÊyan”ti. 
Atisa~khepadesitattÈ pana tesaÑ bhikkh|naÑ kehici viÒÒÈtaÑ, kehici na 
viÒÒÈtaÑ, tato yehi na viÒÒÈtaÑ, tesaÑ viÒÒÈpanatthaÑ yaÑ visesato 
ÈraÒÒakena bhikkhunÈ kÈtabbaÑ, taÑ 
______________________________________________________________
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vitthÈrento “sakko uj| ca suhuj| ca, suvaco cassa mudu anatimÈnÊ”ti imaÑ 
tÈva upaÉÉhagÈthaÑ Èha.  

 KiÑ vuttaÑ hoti? SantaÑ padaÑ abhisamecca viharitukÈmo 
lokiyapaÒÒÈya vÈ taÑ abhisamecca tadadhigamÈya paÔipajjamÈno ÈraÒÒako 
bhikkhu dutiyacatutthapadhÈniya~gasamannÈgamena kÈye ca jÊvite ca 
anapekkho hutvÈ saccapaÔivedhÈya paÔipajjituÑ sakko assa, tathÈ 
kasiÓaparikammavattasamÈdÈnÈdÊsu, attano pattacÊvarapaÔisa~kharaÓÈdÊsu 
ca, yÈni tÈni sabrahmacÈrÊnaÑ uccÈvacÈni kiÑkaraÓÊyÈni, tesu aÒÒesu ca 
evar|pesu sakko assa dakkho analaso samattho. Sakko hontopi ca 
tatiyapadhÈniya~gasamannÈgamena uju assa. Uju hontopi ca sakiÑ 
ujubhÈvena santosaÑ anÈpajjitvÈ yÈvajÊvaÑ punappunaÑ asithilakaraÓena 
suÔÔhutaraÑ uju assa. AsaÔhatÈya vÈ uju, amÈyÈvitÈya suhuju. 
KÈyavacÊva~kappahÈnena vÈ uju, manova~kappahÈnena suhuju. 
AsantaguÓassa vÈ anÈvikaraÓena uju, asantaguÓena uppannassa lÈbhassa 
anadhivÈsanena suhuju. EvaÑ ÈrammaÓalakkhaÓ|panijjhÈnehi 
purimadvayatatiyasikkhÈhi payogÈsayasuddhÊhi ca uju ca suhuju ca assa. 

 Na kevalaÒca uju ca suhuju ca, apica pana subbaco ca assa. Yo hi 
puggalo “idaÑ na kÈtabban”ti vutto “kiÑ te diÔÔhaÑ, kiÑ te sutaÑ, ko me 
hutvÈ vadasi, kiÑ upajjhÈyo Ècariyo sandiÔÔho sambhatto vÈ”ti vadati, 
tuÓhÊbhÈvena vÈ taÑ viheÔheti, sampaÔicchitvÈ vÈ na tathÈ karoti, so 
visesÈdhigamassa d|re hoti. Yo pana ovadiyamÈno “sÈdhu bhante suÔÔhu 
vuttaÑ, attano vajjaÑ nÈma duddasaÑ hoti, punapi maÑ evar|paÑ disvÈ 
vadeyyÈtha anukampaÑ upÈdÈya, cirassaÑ me tumhÈkaÑ santikÈ ovÈdo 
laddho”ti vadati, yathÈnusiÔÔhaÒca paÔipajjati, so visesÈdhigamassa avid|re 
hoti. TasmÈ evaÑ parassa vacanaÑ sampaÔicchitvÈ karonto subbaco ca assa. 

 YathÈ ca suvaco, evaÑ mudu assa. Mud|ti gahaÔÔhehi 
d|tagamanappahiÓagamanÈdÊsu niyuÒjiyamÈno tattha mudubhÈvaÑ akatvÈ 
thaddho hutvÈ vattapaÔipattiyaÑ sakalabrahmacariye ca mudu assa 
suparikammakatasuvaÓÓaÑ viya tattha tattha viniyogakkhamo. Atha vÈ 
mud|ti abhÈkuÔiko uttÈnamukho 

 



182 KhuddakanikÈya  

sukhasambhÈso paÔisanthÈravutti sutitthaÑ viya sukhÈvagÈho assa. Na 
kevalaÒca mudu, api ca pana anatimÈnÊ assa, jÈtigottÈdÊhi atimÈnavatth|hi 
pare nÈtimaÒÒeyya, SÈriputtatthero viya CaÓÉÈlakumÈrakasamena cetasÈ 
vihareyyÈti. 
 
 144. EvaÑ BhagavÈ santaÑ padaÑ abhisamecca viharitukÈmassa 
tadadhigamÈya vÈ paÔipajjamÈnassa visesato ÈraÒÒakassa bhikkhuno 
ekaccaÑ karaÓÊyaÑ vatvÈ puna tatuttaripi vattukÈmo “santussako cÈ”ti 
dutiyaÑ gÈthamÈha. 

 Tattha “santuÔÔhÊ ca kataÒÒutÈ”ti ettha vuttappabhedena dvÈdasavidhena 
santosena santussatÊti santussako. Atha vÈ tussatÊti tussako, sakena tussako, 
santena tussako, samena tussakoti santussako. Tattha sakaÑ nÈma 
“piÓÉiyÈlopabhojanaÑ nissÈyÈ”ti1 evaÑ upasampadamÈÄake uddiÔÔhaÑ 
attanÈ ca sampaÔicchitaÑ catupaccayajÈtaÑ, tena sundarena vÈ asundarena 
vÈ sakkaccaÑ vÈ asakkaccaÑ vÈ dinnena paÔiggahaÓakÈle paribhogakÈle ca 
vikÈramadassetvÈ yÈpento “sakena tussako”ti vuccati. SantaÑ nÈma yaÑ 
laddhaÑ hoti attano vijjamÈnaÑ, tena santeneva tussanto tato paraÑ na 
patthento atricchataÑ pajahanto “santena tussako”ti vuccati. SamaÑ nÈma 
iÔÔhÈniÔÔhesu anunayapaÔighappahÈnaÑ, tena samena sabbÈrammaÓesu 
tussanto “samena tussako”ti vuccati. 

 Sukhena bharÊyatÊti subharo, suposoti vuttaÑ hoti. Yo hi bhikkhu 
sÈlimaÑsodanÈdÊnaÑ patte p|retvÈ dinnepi dummukhabhÈvaÑ 
anattamanabhÈvameva ca dasseti, tesaÑ vÈ sammukhÈva taÑ piÓÉapÈtaÑ 
‘kiÑ tumhehi dinnan”ti apasÈdento sÈmaÓeragahaÔÔhÈdÊnaÑ deti, esa 
dubbharo. EtaÑ disvÈ manussÈ d|ratova parivajjenti “dubbharo bhikkhu na 
sakkÈ positun”ti. Yo pana yaÑkiÒci l|khaÑ vÈ paÓÊtaÑ vÈ appaÑ vÈ bahuÑ 
vÈ labhitvÈ attamano vippasannamukho hutvÈ yÈpeti2, esa subharo. EtaÑ 
disvÈ manussÈ ativiya vissatthÈ honti “amhÈkaÑ bhadanto subharo 
______________________________________________________________
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thokathokenapi1 tussati, mayameva naÑ posessÈmÈ”ti paÔiÒÒaÑ katvÈ 
posenti. Evar|po idha subharoti adhippeto. 

 AppaÑ kiccamassÈti appakicco, na 
kammÈrÈmatÈbhassÈrÈmatÈsa~gaÓikÈrÈmatÈdi-anekakiccabyÈvaÔo. Atha vÈ 
sakalavihÈre navakammasaÑghabhogasÈmaÓera-
ÈrÈmikavosÈsanÈdikiccavirahito, attano 
kesanakhacchedanapattacÊvaraparikammÈdiÑ katvÈ 
samaÓadhammakiccaparo hotÊti vuttaÑ hoti. 

 SallahukÈ vutti assÈti sallahukavutti. YathÈ ekacco bahubhaÓÉo 
bhikkhu2 disÈpakkamanakÈle bahuÑ pattacÊvarapaccattharaÓatelaguÄÈdiÑ 
mahÈjanena sÊsabhÈrakaÔibhÈrÈdÊhi uccÈrÈpetvÈ pakkamati, evaÑ ahutvÈ yo 
appaparikkhÈro hoti, pattacÊvarÈdi-aÔÔhasamaÓaparikkhÈramattameva 
pariharati, disÈpakkamanakÈle pakkhÊ sakuÓo viya samÈdÈyeva pakkamati, 
evar|po idha sallahukavuttÊti adhippeto. SantÈni indriyÈni assÈti santindriyo, 
iÔÔhÈrammaÓÈdÊsu rÈgÈdivasena anuddhatindriyoti vuttaÑ hoti. Nipakoti 
viÒÒ| vibhÈvÊ paÒÒavÈ, sÊlÈnurakkhaÓapaÒÒÈya cÊvarÈdivicÈraÓapaÒÒÈya 
ÈvÈsÈdisattasappÈyaparijÈnanapaÒÒÈya ca samannÈgatoti adhippÈyo.  

 Na pagabbhoti appagabbho, aÔÔhaÔÔhÈnena kÈyapÈgabbhiyena 
catuÔÔhÈnena vacÊpÈgabbhiyena anekaÔÔhÈnena manopÈgabbhiyena ca 
virahitoti attho. 

 AÔÔhaÔÔhÈnaÑ kÈyapÈgabbhiyaÑ3 nÈma 
saÑghagaÓapuggalabhojanasÈlÈjantagharanhÈnatitthabhikkhÈcÈramagga-
antaragharapavesanesu kÈyena appatir|pakaraÓaÑ. SeyyathidaÑ? Idhekacco 
saÑghamajjhe pallatthikÈya vÈ nisÊdati, pÈde pÈdamodahitvÈ4 vÈti evamÈdi, 
tathÈ gaÓamajjhe, gaÓamajjheti catuparisasannipÈte, tathÈ vuÉÉhatare 
puggale. BhojanasÈlÈyaÑ pana vuÉÉhÈnaÑ ÈsanaÑ na deti, navÈnaÑ 
ÈsanaÑ paÔibÈhati, tathÈ jantÈghare. vuÉÉhe cettha anÈpucchÈ aggijÈlanÈdÊni 
karoti. NhÈnatitthe ca yadidaÑ “daharo vuÉÉhoti pamÈÓaÑ akatvÈ 
ÈgatapaÔipÈÔiyÈ nhÈyitabban”ti 
______________________________________________________________
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vuttaÑ, tampi anÈdiyanto pacchÈ ÈgantvÈ udakaÑ otaritvÈ vuÉÉhe ca nave 
ca bÈdheti. BhikkhÈcÈramagge pana aggÈsana-aggodaka-aggapiÓÉatthaÑ 
vuÉÉhÈnaÑ purato purato yÈti bÈhÈya bÈhaÑ paharanto, 
antaragharappavesane vuÉÉhÈnaÑ paÔhamataraÑ pavisati, daharehi 
kÈyakÊÄanaÑ karotÊti evamÈdi. 

 CatuÔÔhÈnaÑ vacÊpÈgabbhiyaÑ nÈma saÑghagaÓapuggala-
antaragharesu appatir|pavÈcÈnicchÈraÓaÑ. SeyyathidaÑ? Idhekacco 
saÑghamajjhe anÈpucchÈ dhammaÑ bhÈsati, tathÈ pubbe vuttappakÈre gaÓe 
vuÉÉhatare puggale ca. Tattha manussehi paÒhaÑ puÔÔho vuÉÉhataraÑ 
anÈpucchÈ vissajjeti. Antaraghare pana “itthannÈme kiÑ atthi, kiÑ yÈgu 
udÈhu khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ, kiÑ me dassasi, kimajja khÈdissÈmi, kiÑ 
bhuÒjissÈmi, kiÑpivissÈmÊ”ti evamÈdiÑ bhÈsati. 

 AnekaÔÔhÈnaÑ manopÈgabbhiyaÑ nÈma tesu tesu ÔhÈnesu kÈyavÈcÈhi 
ajjhÈcÈraÑ anÈpajjitvÈpi manasÈ eva kÈmavitakkÈdinÈnappakÈra-
appatir|pavitakkanaÑ. 

 Kulesvananugiddhoti yÈni kulÈni upasa~kamati, tesu paccayataÓhÈya vÈ 
ananulomiyagihisaÑsaggavasena vÈ ananugiddho, na sahasokÊ, na 
sahanandÊ, na sukhitesu sukhito, na dukkhitesu dukkhito, na uppannesu 
kiccakaraÓÊyesu attanÈ vÈ yogamÈpajjitÈti1 vuttaÑ hoti. ImissÈ cÈ gÈthÈya 
yaÑ “suvaco cassÈ”ti ettha vuttaÑ “assÈ”ti vacanaÑ, taÑ sabbapadehi 
saddhiÑ “santussako ca assa, subharo ca assÈ”ti evaÑ yojetabbaÑ. 
 
 145. EvaÑ BhagavÈ santaÑ padaÑ abhisamecca viharitukÈmassa 
tadadhigamÈya vÈ paÔipajjitukÈmassa visesato ÈraÒÒakassa bhikkhuno 
tatuttaripi karaÓÊyaÑ ÈcikkhitvÈ idÈni akaraÓÊyampi ÈcikkhitukÈmo “na ca 
khuddamÈcare kiÒci, yena viÒÒ| pare upavadeyyun”ti imaÑ 
upaÉÉhagÈthamÈha. Tassattho–evamimaÑ karaÓÊyaÑ karonto yaÑ taÑ 
kÈyavacÊmanoduccaritaÑ khuddaÑ lÈmakanti vuccati, taÑ na ca khuddaÑ 
samÈcare. AsamÈcaranto ca na kevalaÑ oÄÈrikaÑ, kiÑ pana kiÒci na 
samÈcare, appamattakaÑ aÓumattampi na samÈcareti vuttaÑ hoti. 
______________________________________________________________
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 Tato tassa samÈcÈre sandiÔÔhikamevÈdÊnavaÑ dasseti “yena viÒÒ| pare 
upavadeyyun”ti. Ettha ca yasmÈ aviÒÒ| pare appamÈÓaÑ. Te hi anavajjaÑ 
vÈ sÈvajjaÑ karonti, appasÈvajjaÑ vÈ mahÈsÈvajjaÑ. ViÒÒ| eva pana 
pamÈÓaÑ. Te hi anuvicca pariyogÈhetvÈ avaÓÓÈrahassa avaÓÓaÑ bhÈsanti, 
vaÓÓÈrahassa ca vaÓÓaÑ bhÈsanti, tasmÈ “viÒÒ| pare”ti vuttaÑ.  

 EvaÑ BhagavÈ imÈhi aÉÉhateyyÈhi gÈthÈhi santaÑ padaÑ abhisamecca 
viharitukÈmassa, tadadhigamÈya vÈ paÔipajjitukÈmassa visesato ÈraÒÒakassa 
ÈraÒÒakasÊsena ca sabbesampi kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ viharitukÈmÈnaÑ 
karaÓÊyÈkaraÓÊyabhedaÑ kammaÔÔhÈn|pacÈraÑ vatvÈ idÈni tesaÑ 
bhikkh|naÑ tassa devatÈbhayassa paÔighÈtÈya parittatthaÑ 
vipassanÈpÈdakajjhÈnavasena kammaÔÔhÈnatthaÒca “sukhino va khemino 
hont|”ti-ÈdinÈ nayena mettakathaÑ kathetumÈraddho. 

 Tattha sukhinoti sukhasama~gino. Kheminoti khemavanto, abhayÈ 
nirupaddavÈti vuttaÑ hoti. Sabbeti anavasesÈ. SattÈti pÈÓino. SukhitattÈti 
sukhitacittÈ. Ettha ca kÈyikena sukhena sukhino, mÈnasena sukhitattÈ, 
tadubhayenÈpi sabbabhay|paddavavigamena vÈ kheminoti veditabbÈ. 
KasmÈ pana evaÑ vuttaÑ? MettÈbhÈvanÈkÈradassanatthaÑ. EvaÑ hi mettÈ 
bhÈvetabbÈ “sabbe sattÈ sukhino hont|”ti vÈ, “khemino hont|”ti vÈ, 
“sukhitattÈ hont|”ti vÈ. 
 
 146. EvaÑ yÈva upacÈrato appanÈkoÔi, tÈva sa~khepena mettÈbhÈvanaÑ 
dassetvÈ idÈni vitthÈratopi taÑ dassetuÑ “ye kecÊ”ti gÈthÈdvayamÈha. Atha 
vÈ yasmÈ puthuttÈrammaÓe paricitaÑ cittaÑ na Èdikeneva ekatte saÓÔhÈti, 
ÈrammaÓappabhedaÑ pana anugantvÈ kamena saÓÔhÈti, tasmÈ tassa 
tasathÈvarÈdidukatikappabhede ÈrammaÓe anugantvÈ anugantvÈ 
saÓÔhÈnatthampi “ye kecÊ”ti gÈthÈdvayamÈha. Atha vÈ yasmÈ yassa yaÑ 
ÈrammaÓaÑ vibh|taÑ hoti, tassa tattha cittaÑ sukhaÑ tiÔÔhati, tasmÈ tesaÑ 
bhikkh|naÑ yassa yaÑ vibh|taÑ ÈrammaÓaÑ, tassa tattha cittaÑ 
saÓÔhÈpetukÈmo tasathÈvarÈdidukattika-ÈrammaÓappabhedadÊpakaÑ “ye 
kecÊ”ti imaÑ gÈthÈdvayamÈha. 
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 Ettha hi tasathÈvaradukaÑ diÔÔhÈdiÔÔhadukaÑ d|rasantikadukaÑ 
bh|tasambhavesidukanti cattÈri dukÈni, dÊghÈdÊhi ca chahi padehi 
majjhimapadassa tÊsu, aÓukapadassa ca dvÊsu tikesu atthasambhavato 
dÊgharassamajjhimattikaÑ mahantÈÓukamajjhimattikaÑ 
th|lÈÓukamajjhimattikanti tayo tike ca dÊpeti. Tattha ye kecÊti 
anavasesavacanaÑ. PÈÓÈ eva bh|tÈ pÈÓabh|tÈ. Atha vÈ pÈÓantÊti pÈÓÈ. 
Etena assÈsapassÈsapaÔibaddhe paÒcavokÈrasatte gaÓhÈti. BhavantÊti bh|tÈ. 
Etena ekavokÈracatuvokÈrasatte gaÓhÈti. AtthÊti santi saÑvijjanti. 

 EvaÑ “ye keci pÈÓabh|tatthÊ”ti iminÈ vacanena dukattikehi 
sa~gahetabbe sabbe satte ekajjhaÑ dassetvÈ idÈni sabbepi te tasÈ vÈ thÈvarÈ 
vÈ anavasesÈti iminÈ dukena sa~gahetvÈ dasseti. 

 Tattha tasantÊti tasÈ, sataÓhÈnaÑ sabhayÈnaÒcetaÑ adhivacanaÑ. 
TiÔÔhantÊti thÈvarÈ, pahÊnataÓhÈbhayÈnaÑ1 arahataÑ etaÑ adhivacanaÑ. 
Natthi tesaÑ avasesanti anavasesÈ, sabbepÊti vuttaÑ hoti. YaÒca 
dutiyagÈthÈya ante vuttaÑ, taÑ sabbadukatikehi sambandhitabbaÑ–ye keci 
pÈÓabh|tatthi tasÈ vÈ thÈvarÈ vÈ anavasesÈ, imepi sabbe sattÈ bhavantu 
sukhitattÈ. EvaÑ yÈva bh|tÈ vÈ sambhavesÊ vÈ imepi sabbe sattÈ bhavantu 
sukhitattÈti. 

 IdÈni dÊgharassamajjhimÈditikattayadÊpakesu dÊghÈ vÈti-ÈdÊsu chasu 
padesu dÊghÈti dÊghattabhÈvÈ nÈgamacchagodhÈdayo. 
anekabyÈmasatappamÈÓÈpi hi mahÈsamudde nÈgÈnaÑ attabhÈvÈ 
anekayojanappamÈÓÈpi hi mahÈsamudde nÈgÈnaÑ attabhÈvÈ 
anekayojanappamÈÓÈpi macchagodhÈdÊnaÑattabhÈvÈ honti. MahantÈti 
mahantattabhÈvÈ jale macchakacchapÈdayo, thale hatthinÈgÈdayo, 
amanussesu dÈnavÈdayo. Œha ca “rÈhuggaÑ attabhÈvÊnan”ti2. Tassa hi 
attabhÈvo ubbedhena cattÈri yojanasahassÈni aÔÔha ca yojanasatÈni, bÈh| 
dvÈdasayojanasataparimÈÓÈ, paÒÒÈsayojanaÑ bhamukantaraÑ, tathÈ 
a~gulantarikÈ, hatthatalÈni dve yojanasatÈnÊti. MajjhimÈti 
assagoÓamahiÑsas|karÈdÊnaÑ attabhÈvÈ. RassakÈti tÈsu tÈsu jÈtÊsu 
vÈmanÈdayo dÊghamajjhimehi omakappamÈÓÈ sattÈ. AÓukÈti 
______________________________________________________________
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maÑsacakkhussa agocarÈ dibbacakkhuvisayÈ udakÈdÊsu nibbattÈ 
sukhamattabhÈvÈ sattÈ, |kÈdayo vÈ. Apica ye tÈsu tÈsu jÈtÊsu 
mahantamajjhimehi th|lamajjhimehi ca omakappamÈÓÈ sattÈ, te aÓukÈti 
veditabbÈ. Th|lÈti parimaÓÉalattabhÈvÈ macchakummasippikasambukÈdayo 
sattÈ. 
 
 147. EvaÑ tÊhi tikehi anavasesato satte dassetvÈ idÈni “diÔÔhÈ vÈ ye va 
adiÔÔhÈ”ti-ÈdÊhi tÊhi dukehipi te sa~gahetvÈ dasseti. 

 Tattha diÔÔhÈti ye attano cakkhussa ÈpÈthamÈgatavasena diÔÔhapubbÈ. 
AdiÔÔhÈti ye parasamuddaparaselaparacakkavÈÄÈdÊsu ÔhitÈ. “Ye va d|re 
vasanti avid|re”ti iminÈ pana dukena attano attabhÈvassa d|re ca avid|re ca 
vasante satte dasseti. Te upÈdÈyupÈdÈvasena1 veditabbÈ. Attano hi kÈye 
vasantÈ sattÈ avid|re, bahikÈye vasantÈ d|re. TathÈ anto-upacÈre vasantÈ 
avid|re, bahi-upacÈre vasantÈ d|re. Attano vihÈre2 gÈme janapade dÊpe 
cakkavÈÄe vasantÈ avid|re, paracakkavÈÄe vasantÈ d|re vasantÊti vuccanti. 

 Bh|tÈti jÈtÈ abhinibbattÈ. Ye bh|tÈ eva, na puna bhavissantÊti sa~khyaÑ 
gacchanti, tesaÑ khÊÓÈsavÈnametaÑ adhivacanaÑ. SambhavamesantÊti 
sambhavesÊ. AppahÊnabhavasaÑyojanattÈ Èyatimpi sambhavaÑ esantÈnaÑ 
sekkhaputhujjanÈnametaÑ adhivacanaÑ. Atha vÈ cat|su yonÊsu 
aÓÉajajalÈbujÈ sattÈ yÈva aÓÉakosaÑ vatthikosaÒca na bhindanti, tÈva 
sambhavesÊ nÈma. AÓÉakosaÑ vatthikosaÒca bhinditvÈ bahi nikkhantÈ bh|tÈ 
nÈma. SaÑsedajÈ opapÈtikÈ ca paÔhamacittakkhaÓe sambhavesÊ nÈma. 
DutiyacittakkhaÓato pabhuti bh|tÈ nÈma. Yena vÈ iriyÈpathena jÈyanti, yÈva 
tato aÒÒaÑ na pÈpuÓanti, tÈva sambhavesÊ nÈma. Tato paraÑ bh|tÈti. 
 
 148. EvaÑ BhagavÈ “sukhino vÈ”ti-ÈdÊhi aÉÉhateyyÈhi gÈthÈhi 
nÈnappakÈrato tesaÑ bhikkh|naÑ hitasukhÈgamapatthanÈvasena sattesu 
______________________________________________________________
 1. ApÈdadipÈdavasena (SÊ, SyÈ) 2. AntovihÈre (SyÈ, Ka) 
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mettÈbhÈvanaÑ dassetvÈ idÈni ahitadukkhÈnÈgamapatthanÈvasenÈpi taÑ 
dassento Èha “na paro paraÑ nikubbethÈ”ti. Esa porÈÓapÈÔho, idÈni pana 
“paraÑ hÊ”tipi paÔhanti, ayaÑ na sobhano. 

 Tattha paroti parajano. Paranti parajanaÑ. Na nikubbethÈti na 
vaÒceyya1. NÈtimaÒÒethÈti na atikkamitvÈ maÒÒeyya. KatthacÊti katthaci 
okÈse, gÈme vÈ nigame vÈ khette vÈ ÒÈtimajjhe vÈ p|gamajjhe vÈti-Èdi. 
Nanti etaÑ. KaÒcÊti yaÑ kaÒci khattiyaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ gahaÔÔhaÑ vÈ 
pabbajitaÑ vÈ sugataÑ vÈ duggataÑ vÈti-Èdi. ByÈrosanÈ paÔighasaÒÒÈti 
kÈyavacÊvikÈrehi byÈrosanÈya ca, manovikÈrena paÔighasaÒÒÈya ca. 
“ByÈrosanÈya paÔighasaÒÒÈyÈ”ti hi vattabbe “byÈrosanÈ paÔighasaÒÒÈ”ti 
vuccati yathÈ “samma daÒÒÈya vimuttÈ’ti vattabbe “samma daÒÒÈ 
vimuttÈ”ti2, yathÈ ca “anupubbasikkhÈya anupubbakiriyÈya 
anupubbapaÔipadÈyÈ”ti vattabbe “anupubbasikkhÈ anupubbakiriyÈ 
anupubbapaÔipadÈ”ti3. NÈÒÒamaÒÒassa dukkhamiccheyyÈti aÒÒamaÒÒassa 
dukkhaÑ na iccheyya. KiÑ vuttaÑ hoti? Na kevalaÑ “sukhino vÈ khemino 
vÈ hont|”ti-ÈdimanasikÈravaseneva mettaÑ bhÈveyya, kiÑ pana “aho vata 
yo koci parapuggalo yaÑ kaÒci parapuggalaÑ vaÒcanÈdÊhi nikatÊhi na 
nikubbetha, jÈti-ÈdÊhi ca navahi mÈnavatth|hi katthaci padese yaÑ kaÒci 
parapuggalaÑ nÈtimaÒÒeyya, aÒÒamaÒÒassa ca byÈrosanÈya vÈ 
paÔighasaÒÒÈya vÈ dukkhaÑ na iccheyyÈ”ti evampi manasi karonto 
bhÈveyyÈti. 
 
 149. EvaÑ ahitadukkhÈnÈgamapatthanÈvasena atthato mettÈbhÈvanaÑ 
dassetvÈ idÈni tameva upamÈya dassento Èha “mÈtÈ yathÈ niyaÑ puttan”ti. 

 Tassattho–yathÈ mÈtÈ niyaÑ puttaÑ attani jÈtaÑ orasaÑ puttaÑ, taÒca 
ekaputtameva ÈyusÈ anurakkhe, tassa dukkhÈgamapaÔibÈhanatthaÑ4 attano 
Èyumpi cajitvÈ taÑ anurakkhe, evampi sabbabh|tesu idaÑ mettamÈnasaÑ 
bhÈvaye, punappunaÑ janaye vaÉÉhaye, taÒca 
aparimÈÓasattÈrammaÓavasena ekasmiÑ vÈ satte anavasesapharaÓavasena 
aparimÈÓaÑ bhÈvayeti. 
______________________________________________________________
 1. Na vambheyya (SyÈ) 2. SaÑ 1. 76 piÔÔhe. 
 3. AÑ 3. 41; Khu 1. 141; Vi 4. 421 piÔÔhesu. 4. DukkhopagamapaÔibÈhanatthaÑ (SÊ) 
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 150. EvaÑ sabbÈkÈrena mettÈbhÈvanaÑ dassetvÈ idÈni tasseva 
vaÉÉhanaÑ dassento Èha “mettaÒca sabbalokasmÊ”ti. 

 Tattha mijjati tÈyati cÈti mitto, hitajjhÈsayatÈya siniyhati ahitÈgamato 
rakkhati cÈti attho. Mittassa bhÈvo mettaÑ. Sabbasminti anavasese. 
Lokasminti sattaloke. Manasi bhavanti mÈnasaÑ. TaÒhi cittasampayuttattÈ 
evaÑ vuttaÑ. BhÈvayeti vaÉÉhaye. NÈssa parimÈÓanti aparimÈÓaÑ, 
appamÈÓasattÈrammaÓatÈya evaÑ vuttaÑ. Uddhanti upari. Tena 
ar|pabhavaÑ gaÓhÈti. Adhoti heÔÔhÈ. Tena kÈmabhavaÑ gaÓhÈti. Tiriyanti 
vemajjhaÑ. Tena r|pabhavaÑ gaÓhÈti. AsambÈdhanti sambÈdhavirahitaÑ, 
bhinnasÊmanti vuttaÑ vemajjhaÑ. Tena r|pabhavaÑ gaÓhÈti. AsambÈdhanti 
sambÈdhavirahitaÑ, bhinnasÊmanti vuttaÑ hoti. SÊmÈ nÈma paccatthiko 
vuccati, tasmimpi pavattanti attho. Averanti veravirahitaÑ, antarantarÈpi 
veracetanÈpÈtubhÈvavirahitanti vuttaÑ hoti. Asapattanti vigatapaccatthikaÑ. 
MettÈvihÈrÊ hi puggalo manussÈnaÑ piyo hoti, amanussÈnaÑ piyo hoti, 
nÈssa koci paccatthiko hoti, tenassa taÑ mÈnasaÑ vigatapaccatthikattÈ 
“asapattan”ti vuccati. PariyÈyavacanaÒhi etaÑ, yadidaÑ paccatthiko 
sapattoti. AyaÑ anupadato atthavaÓÓanÈ. 

 AyaÑ panettha adhippetatthavaÓÓanÈ–yadetaÑ “evampi sabbabh|tesu 
mÈnasaÑ bhÈvaye aparimÈÓan”ti guttaÑ, taÒcetaÑ aparimÈÓaÑ mettaÑ 
mÈnasaÑ sabbalokasmiÑ bhÈvaye vaÉÉhaye, vuÉÉhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ 
gamaye. KathaÑ? UddhaÑ adho ca tiriyaÒca, uddhaÑ yÈva bhavaggÈ, adho 
yÈva AvÊcito, tiriyaÑ yÈva avasesadisÈ. UddhaÑ vÈ ÈruppaÑ, adho 
kÈmadhÈtuÑ, tiriyaÑ r|padhÈtuÑ anavasesaÑ pharanto. EvaÑ bhÈventopi 
ca taÑ yathÈ asambÈdhaÑ averaÑ asapattaÒca hoti, tathÈ 
sambÈdhaverasapattÈbhÈvaÑ karonto bhÈvaye. YaÑ vÈ taÑ 
bhÈvanÈsampadaÑ pattaÑ sabbattha okÈsalÈbhavasena1 asambÈdhaÑ, attano 
paresu ÈghÈtapaÔivinayena averaÑ, attani ca paresaÑ ÈghÈtapaÔivinayena 
asapattaÑ hoti, taÑ asambÈdhaÑ averaÑ asapattaÑ aparimÈÓaÑ mettaÑ 
mÈnasaÑ uddhaÑ adho tiriyaÒcÈti tividhaparicchede sabbalokasmiÑ 
bhÈvaye vaÉÉhayeti. 
______________________________________________________________
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 151. EvaÑ mettÈbhÈvanÈya vaÉÉhanaÑ dassetvÈ idÈni kaÑ 
bhÈvanamanuyuttassa viharato iriyÈpathaniyamÈbhÈvaÑ dassento Èha 
“tiÔÔhaÑ caraÑ -pa- adhiÔÔheyyÈ”ti. 

 Tassattho–evametaÑ mettaÑ mÈnasaÑ bhÈvento so “nisÊdati 
palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈyÈ”ti-ÈdÊsu1 viya 
iriyÈpathaniyamaÑ akatvÈ yathÈsukhaÑ aÒÒataraÒÒatara-
iriyÈpathabÈdhanavinodanaÑ karonto tiÔÔhaÑ vÈ caraÑ vÈ nisinno vÈ sayÈno 
vÈ yÈvatÈ vigatamiddho assa, atha etaÑ mettÈjhÈnassatiÑ adhiÔÔheyya. 

 Atha vÈ evaÑ mettÈbhÈvanÈya vaÉÉhanaÑ dassetvÈ idÈni vasÊbhÈvaÑ 
dassento Èha “tiÔÔhaÑcaran”ti. Vasippatto hi tiÔÔhaÑ vÈ caraÑ vÈ nisinno vÈ 
sayÈno vÈ yÈvatÈ2 iriyÈpathena etaÑ mettÈjhÈnassatiÑ adhiÔÔhÈtukÈmo hoti, 
atha vÈ tiÔÔhaÑ vÈ caraÑ vÈti na tassa ÔhÈnÈdÊni antarÈyakarÈni honti, apica 
kho so yÈvatÈ etaÑ mettÈjhÈnassatiÑ adhiÔÔhÈtukÈmo hoti, tÈvatÈ 
vitamiddho hutvÈ adhiÔÔhÈti, natthi tassa tattha dandhÈyitattaÑ. TenÈha 
“tiÔÔhaÑ caraÑ nisinno va sayÈno, yÈvatÈ’ssa vitamiddho. EtaÑ satiÑ 
adhiÔÔheyyÈ”ti. 

 TassÈyamadhippÈyo–yaÑ taÑ “mettaÒca sabbalokasmi, mÈnasmÈ 
bhÈvaye”ti vuttaÑ, taÑ tatthÈ bhÈvaye, yathÈ ÔhÈnÈdÊsu yÈvatÈ iriyÈpathena, 
ÔhÈnÈdÊni vÈ anÈdiyitvÈ yÈvatÈ etaÑ mettÈjhÈnassatiÑ adhiÔÔhÈtukÈmo assa, 
tÈvatÈ vitamiddho hutvÈ etaÑ satiÑ adhiÔÔheyyÈti. 

 EvaÑ mettÈbhÈvanÈya vasÊbhÈvaÑ dassento “etaÑ satiÑ adhiÔÔheyyÈ”ti 
tasmiÑ tasmiÑ mettÈvihÈre niyojetvÈ idÈni taÑ vihÈraÑ thunanto Èha 
“brahmametaÑ vihÈramidhamÈh|”ti. 

 Tassattho–yvÈyaÑ “sukhino va khemino hont|”ti-ÈdiÑ katvÈ yÈva 
“etaÑ satiÑ adhiÔÔheyyÈ”ti saÑvaÓÓito mettÈvihÈro, etaÑ cat|su 
dibbabrahma-ariya-iriyÈpathavihÈresu niddosattÈ attanopi paresampi 
atthakarattÈ ca idha ariyassa dhammavinaye brahmavihÈramÈhu, 
seÔÔhavihÈramÈh|ti. Yato satataÑ samitaÑ abbokiÓÓaÑ tiÔÔhaÑ caraÑ  
______________________________________________________________
 1. DÊ 2. 231; Ma 1. 70; Abhi 2. 253 piÔÔhesu. 2. YÈvatÈ yÈvatÈ (SÊ) 
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nisinno vÈ sayÈno vÈ yÈvatÈ’ssa vitamiddho, etaÑ satiÑ adhiÔÔheyyÈti. 
 
 152. EvaÑ BhagavÈ tesaÑ bhikkh|naÑ nÈnappakÈrato mettÈbhÈvanaÑ 
dassetvÈ idÈni yasmÈ mettÈ sattÈrammaÓattÈ attadiÔÔhiyÈ ÈsannÈ hoti, tasmÈ 
diÔÔhigahaÓanisedhanamukhena tesaÑ bhikkh|naÑ tadeva mettÈjhÈnaÑ 
pÈdakaÑ katvÈ ariyabh|mippattiÑ dassento Èha “diÔÔhiÒca anupaggamÈ”ti. 
ImÈya gÈthÈya desanaÑ samÈpesi. 

 Tassattho–yvÈyaÑ “brahmametaÑ vihÈramidhamÈh|”ti saÑvaÓÓito 
mettÈjhÈnavihÈro, tato vuÔÔhÈya ye tattha vitakkavicÈrÈdayo dhammÈ, te, 
tesaÒca vatthÈdi-anusÈrena1 r|padhamme pariggahetvÈ iminÈ 
nÈmar|paparicchedena “suddhasa~khÈrapuÒjoyaÑ, na idha 
satt|palabbhatÊ”ti2 evaÑ diÔÔhiÒca anupaggamma anupubbena 
lokuttarasÊlena sÊlavÈ hutvÈ lokuttarasÊlasampayutteneva 
sotÈpattimaggasammÈdiÔÔhisa~khÈtena dassanena sampanno, tato paraÑ 
yopÈyaÑ vatthukÈmesu gedho kilesakÈmo appahÊno hoti, tampi sakadÈgÈmi-
anÈgÈmimaggehi tanubhÈvena anavasesappahÈnena ca kÈmesu gedhaÑ 
vineyya vinayitvÈ v|pasametvÈ na hi jÈtu gabbhaseyya puna reti 
ekaÑseneva puna gabbhaseyyaÑ na eti, suddhÈvÈsesu nibbattitvÈ tattheva 
arahattaÑ pÈpuÓitvÈ parinibbÈtÊti. 

 EvaÑ BhagavÈ desanaÑ samÈpetvÈ te bhikkh| Èha “gacchatha 
bhikkhave tasmiÑyeva vanasaÓÉe viharatha, imaÒca suttaÑ mÈsassa aÔÔhasu 
dhammassavanadivasesu gaÓÉiÑ ÈkoÔetvÈ ussÈretha, dhammakathaÑ 
karotha sÈkacchatha anumodatha, idameva kammaÔÔhÈnaÑ Èsevatha 
bhÈvetha bahulÊkarotha, tepi vo amanussÈ taÑ bheravÈrammaÓaÑ na 
dassessanti, aÒÒadatthu, atthakÈmÈ hitakÈmÈ bhavissantÊ”ti. Te “sÈdh|”ti 
Bhagavato paÔissuÓitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ 
katvÈ tattha gantvÈ tathÈ akaÑsu. DevatÈyo ca “bhadantÈ amhÈkaÑ 
atthakÈmÈ hitakÈmÈ”ti pÊtisomanassajÈtÈ hutvÈ sayameva senÈsanaÑ 
sammajjanti, uÓhodakaÑ paÔiyÈdenti, piÔÔhiparikammapÈdaparikammaÑ 
karonti, ÈrakkhaÑ saÑvidahanti. Te bhikkh| tatheva mettaÑ bhÈvetvÈ 
______________________________________________________________
 1. VavatthÈdi-anusÈrena (SÊ, SyÈ) 2. SaÑ 1. 137 piÔÔhe. 
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tameva ca pÈdakaÑ katvÈ vipassanaÑ ÈrabhitvÈ sabbeva tasmiÑyeva 
antotemÈse aggaphalaÑ arahattaÑ pÈpuÓitvÈ mahÈpavÈraÓÈya 
visuddhipavÈraÓaÑ pavÈresunti. 

   EvaÒhi atthakusalena TathÈgatena1, 
   Dhammissarena kathitaÑ karaÓÊyamatthaÑ. 

   KatvÈnubhuyya paramaÑ hadayassa santiÑ, 
   SantaÑ padaÑ abhisamenti samattapaÒÒÈ. 

   TasmÈ hi taÑ amatamabbhutamariyakantaÑ, 
   SantaÑ padaÑ abhisamecca viharitukÈmo2. 

   ViÒÒ| jano vimalasÊlasamÈdhipaÒÒÈ- 
   BhedaÑ kareyya satataÑ karaÓÊyamatthanti. 
 

ParamatthajotikÈya KhuddakaÔÔhakathÈya 
 

SuttanipÈtaÔÔhakathÈya 
 

MettasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
9. HemavatasuttavaÓÓanÈ 

 Ajja pannarasoti HemavatasuttaÑ. KÈ uppatti? PucchÈvasikÈ uppatti. 
Hemavatena hi puÔÔho BhagavÈ “chasu loko samuppanno”ti-ÈdÊni abhÈsi. 
Tattha “ajja pannaraso”ti-Èdi SÈtÈgirena vuttaÑ, “iti SÈtÈgiro”ti-Èdi 
sa~gÊtikÈrehi, “kaccimano”ti-Èdi Hemavatena, “chasu loko”ti-Èdi BhagavatÈ, 
taÑ sabbampi samodhÈnetvÈ “Hemavatasuttan”ti vuccati. “SÈtÈgirisuttan”ti 
ekaccehi. 

 Tattha yÈyaÑ “ajja pannaraso”ti-Èdi gÈthÈ, tassÈ uppatti–imasiÑyeva 
Bhaddakappe vÊsativassasahassÈyukesu purisesu uppajjitvÈ 
soÄasavassasahassÈyukÈni ÔhatvÈ parinibbutassa Bhagavato 
KassapasammÈsambuddhassa mahatiyÈ p|jÈya sarÊrakiccaÑ akaÑsu. Tassa 
dhÈtuyo 
______________________________________________________________
 1. AtthakusalÈ kusalassa dhamme (SÊ, Ka) 2. VihÈtukÈmo (SÊ, SyÈ) 

 



 SuttanipÈtaÔÔhakathÈ 193  

avikiritvÈ suvaÓÓakkhandho viya ekagghanÈ hutvÈ aÔÔhaÑsu1. 
DÊghÈyukabuddhÈnaÒhi esÈ dhammatÈ. AppÈyukabuddhÈ pana yasmÈ 
bahutarena janena adiÔÔhÈ eva parinibbÈyanti, tasmÈ dhÈtup|jampi katvÈ 
“tattha tattha janÈ puÒÒaÑ pasavissantÊ”ti anukampÈya “dhÈtuyo vikirant|”ti 
adhiÔÔhahanti, tena tesaÑ suvaÓÓacuÓÓÈni viya dhÈtuyo vikiranti seyyathÈpi 
amhÈkaÑ Bhagavato. 

 ManussÈ tassa Bhagavato ekaÑyeva dhÈtugharaÑ katvÈ cetiyaÑ 
patiÔÔhÈpesuÑ yojanaÑ ubbedhena parikkhepena ca. Tassa 
ekekagÈvutantarÈni cattÈri dvÈrÈni ahesuÑ, ekaÑ dvÈraÑ KikÊ rÈjÈ 
aggahesi, ekaÑ tasseva putto Pathavindharo nÈma, ekaÑ senÈpatipamukhÈ 
amaccÈ, ekaÑ seÔÔhipamukhÈ jÈnapadÈ. RattasuvaÓÓamayÈ ekagghanÈ 
suvaÓÓarasapaÔibhÈgÈ ca nÈnÈratanamayÈ iÔÔhakÈ ahesuÑ ekekÈ 
satasahassagghanikÈ. Te haritÈlamanosilÈhi mattikÈkiccaÑ surabhitelena 
udakakiccaÒca katvÈ taÑ cetiyaÑ patiÔÔhÈpesuÑ. 

 EvaÑ patiÔÔhite cetiye dve kulaputtÈ sahÈyakÈ nikkhamitvÈ 
sammukhasÈvakÈnaÑ therÈnaÑ santike pabbajiÑsu. DÊghÈyukabuddhÈnaÒhi 
sammukhasÈvakÈyeva pabbÈjenti upasampÈdenti nissayaÑ denti, itare na 
labhanti. Tato te kulaputtÈ “sÈsane bhante kati dhurÈnÊ”ti pucchiÑsu. TherÈ 
“dve dhurÈnÊ”ti kathesuÑ “vÈsadhuraÑ pariyattidhuraÒcÈ”ti. Tattha 
pabbajitena kulaputtena ÈcariyupajjhÈyÈnaÑ santike paÒca vassÈni vasitvÈ 
vattapaÔivattaÑ p|retvÈ pÈtimokkhaÑ dve tÊÓi bhÈÓavÈrasuttantÈni ca 
paguÓaÑ katvÈ kammaÔÔhÈnaÑ uggahetvÈ kule vÈ gaÓe vÈ nirÈlayena 
raÒÒaÑ pavisitvÈ arahattasacchikiriyÈya ghaÔitabbaÑ vÈyamitabbaÑ, etaÑ 
vÈsadhuraÑ. Attano thÈmena pana ekaÑ vÈ nikÈyaÑ pariyÈpuÓitvÈ dve vÈ 
paÒca vÈ nikÈye pariyattito ca atthato ca suvisadaÑ sÈsanaÑ 
anuyuÒjitabbaÑ, etaÑ paviyattidhuranti. Atha te kulaputtÈ “dvinnaÑ 
dhurÈnaÑ vÈsadhurameva seÔÔhan”ti vatvÈ “mayaÑ panamhÈ daharÈ, 
vuÉÉhakÈle vÈsadhuraÑ parip|ressÈma, pariyattidhuraÑ tÈva p|remÈ”ti 
pariyattiÑ ÈrabhiÑsu. Te pakatiyÈva paÒÒavanto na cirasseva sakale 
Buddhavacane pakataÒÒano vinaye ca ativiya vinicchayakusalÈ ahesuÑ. 
TesaÑ pariyattiÑ nissÈya parivÈro uppajji, parivÈraÑ 
______________________________________________________________
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nissÈya lÈbho, ekamekassa paÒcasatapaÒcasatÈ bhikkh| parivÈrÈ ahesuÑ. Te 
SatthusÈsanaÑ dÊpentÈ vihariÑsu, puna BuddhakÈlo viya ahosi. 

 TadÈ dve bhikkh| gÈmakÈvÈse viharanti dhammavÈdÊ ca adhammavÈdÊ 
ca. AdhammavÈdÊ caÓÉo hoti pharuso mukharo, tassa ajjhÈcÈro itarassa 
pÈkaÔo hoti. Tato naÑ “idaÑ te Èvuso kammaÑ sÈsanassa appatir|pan”ti 
codesi, so “kiÑ te diÔÔhaÑ kiÑ sutan”ti vikkhipati. Itaro “vinayadharÈ 
jÈnissantÊ”ti Èha. Tato adhammavÈdÊ “sace imaÑ vatthuÑ vinayadharÈ 
vinicchinissanti, addhÈ me sÈsane patiÔÔhÈ na bhavissatÊ”ti ÒatvÈ attano 
pakkhaÑ kÈtukÈmo tÈvadeva parikkhÈre ÈdÈya te dve there upasa~kamitvÈ 
samaÓaparikkhÈre datvÈ tesaÑ nissayena viharitumÈraddho, sabbaÒca nesaÑ 
upaÔÔhÈnaÑ karonto sakkaccaÑ vattapaÔivattaÑ p|retukÈmo viya akÈsi. Tato 
ekadivasaÑ upaÔÔhÈnaÑ gantvÈ vanditvÈ tehi vissajjiyamÈnopi aÔÔhÈsiyeva, 
therÈ “kiÒci vattabbamatthÊ”ti taÑ pucchiÑsu. So “Èma bhante ekena me 
bhikkhunÈ saha ajjhÈcÈraÑ paÔicca vivÈdo atthi, so yadi taÑ vatthuÑ 
idhÈgantvÈ Èroceti, yathÈvinicchayaÑ na vinicchinitabban”ti. TherÈ “osaÔaÑ 
vatthuÑ yathÈvinicchayaÑ na vinicchinituÑ na vaÔÔatÊ”ti ÈhaÑsu. So “evaÑ 
kariyamÈne bhante mama sÈsane patiÔÔhÈ natthi, mayhetaÑ pÈpaÑ hotu, mÈ 
tumhe vinicchinathÈ”ti. Te tena nippÊÄiyamÈnÈ sampaÔicchiÑsu. So tesaÑ 
paÔiÒÒaÑ gahetvÈ puna taÑ ÈvÈsaÑ gantvÈ “sabbaÑ vinayadharÈnaÑ 
santike niÔÔhitan”ti taÑ dhammavÈdiÑ suÔÔhutaraÑ avamaÒÒanto pharusena 
samudÈcarati. DhammavÈdÊ “nissa~ko1 ayaÑ jÈto”ti tÈvadeva nikkhamitvÈ 
therÈnaÑ parivÈraÑ bhikkhusahassaÑ upasa~kamitvÈ Èha “nanu Èvuso 
osaÔaÑ vatthu yathÈdhammaÑ vinicchinitabbaÑ, anosarÈpetvÈ eva vÈ 
aÒÒamaÒÒaÑ accayaÑ desÈpetvÈ sÈmaggÊ kÈtabbÈ, ime pana therÈ neva 
vatthuÑ vinicchiniÑsu, na sÈmaggiÑ akaÑsu, kiÑ nÈmetan”ti. Tepi sutvÈ 
tuÓhÊ ahesuÑ “nuna kiÒci Ècariyehi ÒÈtan”ti. Tato adhammavÈdÊ okÈsaÑ 
labhitvÈ “tvaÑ pubbe ‘vinayadharÈ jÈnissantÊ’ti bhaÓasi, idÈni tesaÑ 
vinayadharÈnaÑ2 Èrocehi 
______________________________________________________________
 1. Nisittako (SyÈ), nirÈsa~ko (Ka) 
 2. ImedÈni te vinayadharÈ (SÊ), imesaÑ dÈni vinayadharÈnaÑ (Ka) 
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taÑ vatthun”ti dhammavÈdiÑ pÊÄetvÈ “ajjatagge parÈjito tvaÑ, mÈ taÑ 
ÈvÈsaÑ ÈgacchÊ”ti vatvÈ pakkÈmi. Tato dhammavÈdÊ there upasa~kamitvÈ 
“tumhe sÈsanaÑ anapekkhitvÈ ‘amhe upaÔÔhesi paritosesÊ’ti puggalameva 
apekkhittha, sÈsanaÑ arakkhitvÈ puggalaÑ rakkhittha, ajjatagge dÈni 
tumhÈkaÑ vinicchayaÑ vinicchinituÑ na vaÔÔati, ajja parinibbuto Kassapo 
BhagavÈ”ti mahÈsaddena kanditvÈ “naÔÔhaÑ Satthu sÈsanan”ti paridevamÈno 
pakkÈmi. 

 Atha kho te bhikkh| saÑviggamÈnasÈ “mayaÑ puggalamanurakkhantÈ 
sÈsanaratanaÑ sobbhe pakkhipimhÈ”ti kukkuccaÑ uppÈdesuÑ. Te teneva 
kukkuccena upahatÈsayattÈ kÈlaÑ katvÈ sagge nibbattitumasakkontÈ 
ekÈcariyo Himavati Hemavate pabbate nibbatti Hemavato yakkhoti nÈmena, 
dutiyÈcariyo Majjhimadese SÈtapabbate SÈtÈgiroti nÈmena. Tepi nesaÑ 
parivÈrÈ bhikkh| tesaÑyeva anuvattitvÈ sagge nibbattitumasakkontÈ tesaÑ 
parivÈrÈ yakkhÈva hutvÈ nibbattiÑsu. TesaÑ pana paccayadÈyakÈ gahaÔÔhÈ 
devaloke nibbattiÑsu. HemavatasÈtÈgirÈ 
aÔÔhavÊsatiyakkhasenÈpatÊnamabbhantarÈ mahÈnubhÈvÈ yakkharÈjÈno 
ahesuÑ. 

 YakkhasenÈpatÊnaÒca ayaÑ dhammatÈ–mÈse mÈse aÔÔha divasÈni 
dhammavinicchayatthaÑ Himavati manosilÈtale NÈgavatimaÓÉape1 
devatÈnaÑ sannipÈto hoti, tattha sannipatitabbanti. Atha SÈtÈgirahemavatÈ 
tasmiÑ samÈgame aÒÒamaÒÒaÑ disvÈ saÒjÈniÑsu, “tvaÑ samma kuhiÑ 
uppanno, tvaÑ kuhin”ti attano attano uppattiÔÔhÈnaÒca pucchitvÈ 
vippaÔisÈrino ahesuÑ “naÔÔhÈ mayaÑ samma, pubbe vÊsati vassasahassÈni 
samaÓadhammaÑ katvÈ ekaÑ pÈpasahÈyaÑ nissÈya yakkhayoniyaÑ 
uppannÈ, amhÈkaÑ pana paccayadÈyakÈ kÈmÈvacaradevesu nibbattÈ”ti. 
Atha SÈtÈgiro Èha “mÈrisa HimavÈ nÈma acchariyabbhutasammato, kiÒci 
acchariyaÑ disvÈ vÈ sutvÈ vÈ mamÈpi ÈroceyyÈsÊ”ti. Hemavatopi Èha 
“mÈrisa Majjhimadeso nÈma acchariyabbhutasammato, kiÒci acchariyaÑ 
disvÈ vÈ sutvÈ vÈ mamÈpi ÈroceyyÈsÊ”ti. EvaÑ tesu dvÊsu sahÈyesu 
aÒÒamaÒÒaÑ katikaÑ katvÈ tameva uppattiÑ avivajjetvÈ2 vasamÈnesu ekaÑ 
BuddhantaraÑ vÊtivattaÑ, mahÈpathavÊ ekayojanatigÈvutamattaÑ ussadÈ. 
______________________________________________________________
 1. Bhagalavatipabbate (SÊ) 2. AriÒcitvÈ (SÊ, SyÈ) 
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 AthamhÈkaÑ bodhisatto DÊpa~karapÈdam|le katapaÓidhÈno yÈva 
VessantarajÈtakaÑ, tÈva pÈramiyo p|retvÈ Tusitabhavane uppajjitvÈ tattha 
yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ DhammapadanidÈne vuttanayena devatÈhi ÈyÈcito 
paÒca mahÈvilokanÈni viloketvÈ devatÈnaÑ ÈrocetvÈ dvattiÑsÈya 
pubbanimittesu vattamÈnesu idha paÔisandhiÑ aggahesi dasa 
sahassilokadhÈtuÑ kampetvÈ, tÈni disvÈpi ime rÈjayakkhÈ “iminÈ kÈraÓena 
nibbattÈnÊ”ti na jÈniÑsu. “KhiÉÉÈpasutattÈ nevÈddasaÑs|”ti eke. Esa nayo 
jÈtiyaÑ abhinikkhamane bodhiyaÒca. Dhammacakkappavattane pana 
paÒcavaggiye ÈmantetvÈ Bhagavati tiparivaÔÔaÑ dvÈdasÈkÈraÑ 
varadhammacakkaÑ pavattente mahÈbh|micÈlaÑ pubbanimittaÑ 
pÈÔihÈriyÈni ca1 etesaÑ eko SÈtÈgiroyeva paÔhamaÑ addasa. 
NibbattikÈraÓaÒca tesaÑ ÒatvÈ sapariso BhagavantaÑ upasa~kamma 
dhammadesanaÑ assosi, na ca kiÒci visesaÑ adhigacchi. KasmÈ? So hi 
dhammaÑ suÓanto HemavataÑ anussaritvÈ “Ègato nu kho me sahÈyako, 
no”ti parisaÑ oloketvÈ taÑ apassanto “vaÒcito2 me sahÈyo, yo evaÑ 
vicitrapaÔibhÈnaÑ Bhagavato dhammadesanaÑ na suÓÈtÊ”ti vikkhittacitto 
ahosi. BhagavÈ ca attha~gatepi ca s|riye desanaÑ na niÔÔhÈpesi. 

 Atha SÈtÈgiro “sahÈyaÑ gahetvÈ tena sahÈgamma dhammadesanaÑ 
sossÈmÊ”ti hatthiyÈna-assayÈnagaruÄayÈnÈdÊni mÈpetvÈ paÒcahi yakkhasatehi 
parivuto HimavantÈbhimukho pÈyÈsi. TadÈ Hemavatopi yasmÈ 
paÔisandhijÈti-abhinikkhamanabodhiparinibbÈnesveva dvattiÑsa 
pubbanimittÈni hutvÈva pativigacchanti, na ciraÔÔhitikÈni honti, 
dhammacakkapavattane pana tÈni savisesÈni hutvÈ cirataraÑ ÔhatvÈ 
nirujjhanti, tasmÈ Himavati taÑ acchariyapÈtubhÈvaÑ disvÈ “yato ahaÑ 
jÈto, na kadÈci ayaÑ pabbato evaÑ abhirÈmo bh|tapubbo, handa dÈni mama 
sahÈyaÑ gahetvÈ Ègamma tena saha imaÑ pupphasiriÑ anubhavissÈmÊ”ti 
tatheva MajjhimadesÈbhimukho Ègacchati. Te ubhopi RÈjagahassa upari 
samÈgantvÈ aÒÒamaÒÒassa ÈgamanakÈraÓaÑ pucchiÑsu. Hemavato Èha 
“yato ahaÑ mÈrisa jÈto, nÈyaÑ pabbato evaÑ akÈlakusumitehi rukkhehi 
abhirÈmo bh|tapubbo, tasmÈ etaÑ pupphasiriÑ tayÈ saddhiÑ 
anubhavissÈmÊti 
______________________________________________________________
 1. MahÈbh|micÈlapubbanimittapÈÔihÈriyÈni ca (SyÈ) 2. PapaÒcito (Ka) 
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ÈgatomhÊ”ti. SÈtÈgiro Èha “jÈnÈsi pana tvaÑ mÈrisa yena kÈraÓena imaÑ 
akÈlapupphapÈÔihÈriyaÑ jÈtan”ti. Na jÈnÈmi mÈrisÈti. ImaÑ mÈrisa 
pÈÔihÈriyaÑ na kevalaÑ Himavanteyeva, apica kho pana 
dasasahassilokadhÈt|su nibbattaÑ, SammÈsambuddho loke uppanno, ajja 
dhammacakkaÑ pavattesi, tena kÈraÓenÈti. EvaÑ SÈtÈgiro Hemavatassa 
BuddhuppÈdaÑ kathetvÈ taÑ Bhagavato santikaÑ ÈnetukÈmo imaÑ 
gÈthamÈha. Keci pana Gotamake cetiye viharante Bhagavati ayamevamÈhÈti 
bhaÓanti “ajja pannaraso”ti. 
 
 153. Tattha ajjÈti ayaÑ rattindivo pakkhagaÓanato pannaraso, 
upavasitabbato uposatho. TÊsu vÈ uposathesu ajja pannaraso uposatho, na 
cÈtuddasÊ uposatho, na sÈmaggÊ-uposatho. YasmÈ vÈ pÈtimokkhuddesa-
aÔÔha~ga-upavÈsapaÒÒattidivasÈdÊsu sambahulesu atthesu uposathasaddo 
vattati. “ŒyÈmÈvuso kappina uposathaÑ gamissÈmÈ”ti-ÈdÊsu hi 
pÈtimokkhuddese uposathasaddo. “EvaÑ aÔÔha~gasamannÈgato kho VisÈkhe 
uposatho upavuttho”ti-ÈdÊsu1 pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓi-Èdikesu aÔÔha~gesu. 
“Suddhassa ve sadÈ phaggu, suddhassuposatho sadÈ”ti-ÈdÊsu2 upavÈse. 
“Uposatho nÈma nÈgarÈjÈ”ti-ÈdÊsu3 paÒÒattiyaÑ. “Tadahuposathe pannarase 
sÊsaÑnhÈtassÈ”ti-ÈdÊsu4 divase. TasmÈ avasesatthaÑ paÔikkhipitvÈ ÈsÈÄhÊ 
puÓÓamadivasaÑyeva niyÈmento Èha “ajja pannaraso uposatho”ti. PÈÔipado 
dutiyoti evaÑ gaÓiyamÈne ajja pannaraso divasoti attho. 

 Divi bhavÈni dibbÈni, dibbÈni ettha atthÊti dibbÈ. KÈni tÈni? R|pÈni. 
TaÒhi rattiÑ devÈnaÑ dasasahassilokadhÈtuto sannipatitÈnaÑ 
sarÊravatthÈbharaÓavimÈnappabhÈhi abbhÈdi-upakkilesavirahitÈya 
candappabhÈya ca sakalajambudÊpo ala~kato ahosi, visesÈla~kato ca 
paramavisuddhidevassa Bhagavato sarÊrappabhÈya. TenÈha “dibbÈ ratti 
upaÔÔhitÈ”ti. 
______________________________________________________________
 1. AÑ 3. 84 piÔÔhe. 2. Ma 1. 48 piÔÔhe. 
 3. DÊ 2. 142; Ma 3. 212 piÔÔhesu. 4. DÊ 3. 50; Ma 3. 210 piÔÔhesu. 
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 EvaÑ rattiguÓavaÓÓanÈpadesenÈpi sahÈyassa cittappasÈdaÑ janento 
BuddhuppÈdaÑ kathetvÈ Èha “AnomanÈmaÑ SatthÈraÑ, handa passÈma 
Gotaman”ti. Tattha anomehi alÈmakehi sabbÈkÈraparip|rehi guÓehi nÈmaÑ 
assÈti AnomanÈmo. TathÈ hissa “bujjhitÈ saccÈnÊti Buddho, bodhetÈ pajÈyÈti 
Buddho”ti-ÈdinÈ1 nayena Buddhoti anomehi guÓehi nÈmaÑ, “bhaggarÈgoti 
BhagavÈ, bhaggadosoti BhagavÈ”ti-ÈdinÈ2 nayena ca anomehi guÓehi 
nÈmaÑ. Esa nayo “ArahaÑ SammÈsambuddho vijjÈcaraÓasampanno”ti-
ÈdÊsu. diÔÔhadhammikÈdÊsu atthesu devamanusse anusÈsati “imaÑ pajahatha 
imaÑ samÈdÈya vattathÈ”ti SatthÈ. Apica “SatthÈ BhagavÈ satthavÈho, yathÈ 
satthavÈho satte3 kantÈraÑ tÈretÊ”ti-ÈdinÈ4 niddese vuttanayenÈpi SatthÈ. 
TaÑ AnomanÈmaÑ SatthÈraÑ. HandÈti byavasÈnatthe nipÈto. PassÈmÈti 
tena attÈnaÑ saha sa~gahetvÈ paccuppannavacanaÑ. Gotamanti 
GotamagottaÑ. KiÑ vuttaÑ hoti? “SatthÈ, na SatthÈ”ti mÈ vimatiÑ akÈsi, 
ekantabyavasito5 hutvÈva ehi passÈma Gotamanti. 
 
 154. EvaÑ vutte Hemavato “ayaÑ SÈtÈgiro ‘AnomanÈmaÑ SatthÈran’ti 
bhaÓanto tassa sabbaÒÒutaÑ pakÈseti, sabbaÒÒuno ca dullabhÈ loke, 
sabbaÒÒupaÔiÒÒehi p|raÓÈdisadiseheva loko upadduto, so pana yadi 
sabbaÒÒ|, addhÈ tÈdilakkhaÓappatto bhavissati, tena taÑ evaÑ 
pariggaÓhissÈmÊ”ti cintetvÈ tÈdilakkhaÓaÑ pucchanto Èha “kaccimano”ti. 

 Tattha kaccÊti pucchÈ. Manoti cittaÑ. SupaÓihitoti suÔÔhu Ôhapito, acalo 
asampavedhÊ. Sabbesu bh|tesu sabbabh|tesu. TÈdinoti 
tÈdilakkhaÓappattasseva sato. PucchÈ eva vÈ ayaÑ “so te SatthÈ 
sabbabh|tesu tÈdÊ, udÈhu no”ti. IÔÔhe aniÔÔhe cÈti evar|pe ÈrammaÓe. 
Sa~kappÈti vitakkÈ. VasÊkatÈti vasaÑ gamitÈ. KiÑ vuttaÑ hoti? YaÑ tvaÑ 
SatthÈraÑ vadasi, tassa te Satthuno kacci tÈdilakkhaÓappattassa sato 
sabbabh|tesu mano supaÓihito, udÈhu yÈva calanapaccayaÑ na labhati, tÈva 
supaÓihito viya khÈyati. So vÈ te SatthÈ kacci sabbabh|tesu samacittena tÈdÊ, 
udÈhu no, ye ca kho 
______________________________________________________________
 1. Khu 7. 364; Khu 9. 172 piÔÔhesu. 2. Khu 7. 162 piÔÔhe MahÈniddese. 
 3. Satthe (SyÈ) 4. Khu 7. 353 piÔÔhe. 5. Ekantabyavasiko (Ka) 
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iÔÔhÈniÔÔhesu ÈrammaÓesu rÈgadosavasena sa~kappÈ uppajjeyyuÑ, tyÈssa 
kacci vasÊkatÈ, udÈhu kadÈci tesampi vasena vattatÊti. 
 
 155. Tato SÈtÈgiro Bhagavato sabbaÒÒubhÈve byavasitattÈ sabbe 
sabbaÒÒuguÓe anujÈnanto Èha “mano cassa supaÓihito”ti-Èdi. Tattha 
supaÓihitoti suÔÔhu Ôhapito, pathavÊsamo avirujjhanaÔÔhena, Sinerusamo 
suppatiÔÔhitÈcalanaÔÔhena, indakhÊlasamo catubbidhamÈraparavÈdigaÓehi 
akampiyaÔÔhena. AnacchariyaÒcetaÑ, Bhagavato idÈni 
sabbÈkÈrasampannattÈ sabbaÒÒubhÈve Ôhitassa mano supaÓihito acalo 
bhaveyya, yassa tiracchÈnabh|tassÈpi sÈrÈgÈdikÈle ChaddantanÈgakule 
uppannassa savisena sallena viddhassa acalo ahosi, vadhakepi tasmiÑ 
nappadussi, aÒÒadatthu tasseva attano dante chetvÈ adÈsi, tathÈ 
mahÈkapibh|tassa mahatiyÈ silÈya sÊse pahaÔassÈpi tasseva ca maggaÑ 
dassesi, tathÈ VidhurapaÓÉitabh|tassa pÈdesu gahetvÈ saÔÔhiyojane 
kÈÄapabbatapapÈte pakkhittassÈpi aÒÒadatthu tasseva yakkhassatthÈya 
dhammaÑ desesi. TasmÈ sammadeva Èha SÈtÈgiro “mano cassa 
supaÓihito”ti. 

 Sabbabh|tesu tÈdinoti sabbasattesu tÈdilakkhaÓappattasseva sato mano 
supaÓihito, na yÈva paccayaÑ na labhatÊti attho. Tattha Bhagavato 
tÈdilakkhaÓaÑ paÒcadhÈ veditabbaÑ. YathÈha– 

“BhagavÈ paÒcahÈkÈrehi tÈdÊ, iÔÔhÈniÔÔhe tÈdÊ, cattÈvÊti tÈdÊ, 
muttÈvÊti tÈdÊ, tiÓÓÈvÊti tÈdÊ, tanniddesÈti tÈdÊ. KathaÑ BhagavÈ 
iÔÔhÈniÔÔhe tÈdÊ? BhagavÈ lÈbhepi tÈdÊ”ti. 

 EvamÈdi sabbaÑ niddese1 vuttanayeneva gahetabbaÑ. LÈbhÈdayo ca 
tassa MahÈ-aÔÔhakathÈyaÑ vitthÈritanayena veditabbÈ. “PacchÈ eva vÈ ayaÑ, 
so te SatthÈ sabbabh|tesu tÈdÊ, udÈhu no”ti imasmimpi vikappe 
sabbabh|tesu samacittatÈya tÈdÊ amhÈkaÑ SatthÈti attho. AyaÑ hi BhagavÈ 
sukh|pasaÑhÈrakÈmatÈya dukkhÈpanayanakÈmatÈya ca sabbasattesu 
samacitto, yÈdiso attani, tÈdiso paresu. 
______________________________________________________________
 1. Khu 7. 88 piÔÔhe. 
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YÈdiso mÈtari MahÈmÈyÈya, tÈdiso CiÒcamÈÓavikÈya. YÈdiso pitari 
Suddhodane, tÈdiso Suppabuddhe. YÈdiso putte RÈhule, tÈdiso vadhakesu 
DevadattadhanapÈlaka-a~gulimÈlÈdÊsu. Sadevake lokepi tÈdÊ. TasmÈ 
sammadevÈhas SÈtÈgiro “sabbabh|tesu tÈdino”ti. 

 Atho iÔÔhe aniÔÔhe cÈti ettha pana evaÑ attho daÔÔhabbo–yaÑ kiÒci 
iÔÔhaÑ vÈ aniÔÔhaÑ vÈ ÈrammaÓaÑ, sabbappakÈrehi tattha ye 
rÈgadosavasena sa~kappÈ uppajjeyyuÑ, tyÈssa anuttarena maggena 
rÈgÈdÊnaÑ pahÊnattÈ vasÊkatÈ, na kadÈci tesaÑ vase vattati. So hi BhagavÈ 
anÈvilasa~kappo suvimuttacitto suvimuttapaÒÒoti. Ettha ca 
supaÓihitamanatÈya ayonisomanasikÈrÈbhÈvo vutto. Sabbabh|tesu 
iÔÔhÈniÔÔhehi so1 yattha bhaveyya, taÑ sattasa~khÈrabhedato 
duvidhamÈrammaÓaÑ vuttaÑ. Sa~kappavasÊbhÈvena tasmiÑ ÈrammaÓe 
tassa manasikÈrÈbhÈvato kilesappahÈnaÑ vuttaÑ. SupaÓihitamanatÈya ca 
manosamÈcÈrasuddhi, sabbabh|tesu tÈditÈya kÈyasamÈcÈrasuddhi, 
sa~kappavasÊbhÈvena2 vitakkam|lakattÈ vÈcÈya vacÊsamÈcÈrasuddhi. TathÈ 
supaÓihitamanatÈya lobhÈdisabbadosÈbhÈvo, sabbabh|tesu tÈditÈya 
mettÈdiguÓasabbhÈvo, sa~kappavasÊbhÈvena paÔik|le 
appaÔik|lasaÒÒitÈdibhedÈ ariyiddhi, tÈya cassa sabbaÒÒubhÈvo vutto hotÊti 
veditabbo. 
 
 156. EvaÑ Hemavato pubbe manodvÈravaseneva tÈdibhÈvaÑ pucchitvÈ 
taÒca paÔijÈnantamimaÑ sutvÈ daÄhÊkammatthaÑ idÈni dvÈrattayavasenÈpi, 
pubbe vÈ sa~khepena kÈyavacÊmanodvÈrasuddhiÑ pucchitvÈ taÒca 
paÔijÈnantamimaÑ sutvÈ daÄhÊkammatthameva vitthÈrenÈpi puccanto Èha 
“kacci adinnan”ti. Tattha gÈthÈbandhasukhatthÈya paÔhamaÑ 
adinnÈdÈnaviratiÑ pucchati. ŒrÈ pamÈdamhÈti paÒcasu kÈmaguÓesu 
cittavossaggato d|rÊbhÈvena abrahmacariyaviratiÑ pucchati. “ŒrÈ 
pamadamhÈ”tipi paÔhanti, ÈrÈ mÈtugÈmÈti vuttaÑ hoti. JhÈnaÑ na riÒcatÊti 
iminÈ pana tassÈyeva tividhÈya kÈyaduccaritaviratiyÈ balavabhÈvaÑ 
pucchati. JhÈnayuttassa hi virati balavatÊ hotÊti. 
______________________________________________________________
 1. IÔÔhÈniÔÔhesu hi yo (SÊ), sabbabh|ta-iÔÔhÈniÔÔhesu tÈdiso (SyÈ) 
 2. Sa~kappesu vasÊbhÈvena (SÊ) 
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 157. Atha SÈtÈgiro yasmÈ BhagavÈ na kevalaÑ etarahi, atÊtepi addhÈne 
dÊgharattaÑ adinnÈdÈnÈdÊhi paÔivirato, tassÈ tassÈyeva ca viratiyÈ 
ÈnubhÈvena taÑ taÑ mahÈpurisalakkhaÓaÑ paÔilabhi, sadevako cassa loko 
“adinnÈdÈnÈ paÔivirato samaÓo Gotamo”ti-ÈdinÈ nayena vaÓÓaÑ bhÈsati, 
tasmÈ vissaÔÔhÈya vÈcÈya sÊhanÈdaÑ nadanto Èha “na so adinnaÑ ÈdiyatÊ”ti. 
TaÑ atthato pÈkaÔameva. ImissÈpi gÈthÈya tatiyapÈde “pamÈdamhÈ 
pamadamhÈ”ti dvidhÈ pÈÔho. CatutthapÈde ca jhÈnaÑ na riÒcatÊti jhÈnaÑ 
rittakaÑ suÒÒakaÑ na karoti, na pariccajatÊti attho veditabbo. 
 
 158. EvaÑ kÈyadvÈre suddhiÑ sutvÈ idÈni vacÊdvÈre suddhiÑ 
pucchanto Èha “kacci musÈ na bhaÓatÊ”ti. Ettha khÊÓÈtÊti khÊÓo, vihiÑsati 
bÈdhatÊti attho. VÈcÈya patho byappatho, khÊÓo byappatho assÈti 
khÊÓabyappatho. TaÑ nakÈrena paÔisedhetvÈ pucchati “na 
khÊÓabyappatho”ti, na pharusavÈcoti vuttaÑ hoti. “NÈkhÊÓabyappatho”tipi 
pÈÔho, na akhÊÓavacanoti attho. PharusavacanaÑ hi paresaÑ hadaye 
akhÊyamÈnaÑ1 tiÔÔhati, tÈdisavacano kacci na soti vuttaÑ hoti. Vibh|tÊti 
vinÈso, vibh|tiÑ kÈsati karoti vÈti2 vibhutikaÑ, vibh|tikameva vebh|tikaÑ, 
vebh|tiyantipi vuccati, pesuÒÒassetaÑ adhivacanaÑ. TaÒhi sattÈnaÑ 
aÒÒamaÒÒato bhedanena vinÈsaÑ karoti. SesaÑ uttÈnatthameva. 
 
 159. Atha SÈtÈgiro yasmÈ BhagavÈ na kevalaÑ etarahi, atÊtepi addhÈne 
dÊgharattaÑ musÈvÈdÈdÊhi paÔivirato, tassÈ tassÈyeva ca viratiyÈ ÈnubhÈvena 
taÑ taÑ mahÈpurisalakkhaÓaÑ paÔilabhi, sadevako cassa loko “musÈvÈdÈ 
paÔivirato samaÓo Gotamo”ti vaÓÓaÑ bhÈsati, tasmÈ vissaÔÔhÈya vÈcÈya 
sÊhanÈdaÑ nadanto Èha “musÈ ca so na bhaÓatÊ”ti. Tattha musÈti vinidhÈya 
diÔÔhÈdÊni paravisaÑvÈdandavacanaÑ, taÑ so na bhaÓati. DutiyapÈde pana 
paÔhamatthavasena na khÊÓabyappathoti, dutiyatthavasena 
nÈkhÊÓabyappathoti pÈÔho. CatutthapÈde mantÈti paÒÒÈ vuccati. BhagavÈ 
yasmÈ tÈya mantÈya paricchinditvÈ atthameva bhÈsati atthato 
anapetacavanaÑ, na 
______________________________________________________________
 1. AkhiyyamÈnaÑ (SÊ), khÊÓamÈnaÑ (SyÈ), asukhiyamÈnaÑ (Ka) 
 2. KÈyati karoti cÈti (SÊ, Ka) 
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samphaÑ. AÒÒÈÓapurekkhÈraÒhi niratthakavacanaÑ BuddhÈnaÑ natthi, 
tasmÈ Èha “mantÈ atthaÑ so bhÈsatÊ”ti. Sesamettha pÈkaÔameva. 
 
 160. EvaÑ vacÊdvÈrasuddhimpi sutvÈ idÈni manodvÈrasuddhiÑ 
pucchanto Èha “kacci na rajjati kÈmes|”ti. Tattha kÈmÈti vatthukÈmÈ. Tesu 
kilesakÈmena na rajjatÊti pucchanto anabhijjhÈlutaÑ pucchati. AnÈvilanti 
pucchanto byÈpÈdena ÈvilabhÈvaÑ sandhÈya abyÈpÈdataÑ pucchati. MohaÑ 
atikkantoti pucchanto yena mohena m|Äho micchÈdiÔÔhiÑ gaÓhÈti, 
tassÈtikkamena sammÈdiÔÔhitaÑ pucchati. Dhammesu cakkhumÈti pucchanto 
sabbadhammesu appaÔihatassa ÒÈÓacakkhuno, paÒcacakkhuvisayesu vÈ 
dhammesu paÒcannampi cakkh|naÑ vasena sabbaÒÒutaÑ pucchati 
“dvÈrattayapÈrisuddhiyÈpi sabbaÒÒ| na hotÊ”ti cintetvÈ. 
 
 161. Atha SÈtÈgiro yasmÈ BhagavÈ appatvÈva arahattaÑ 
anÈgÈmimaggena kÈmarÈgabyÈpÈdÈnaÑ pahÊnattÈ neva kÈmesu rajjati, na 
byÈpÈdena Èvilacitto, sotÈpattimaggeneva ca micchÈdiÔÔhipaccayassa 
saccapaÔicchÈdakamohassa pahÊnattÈ mohaÑ atikkanto, sÈmaÒca saccÈni 
abhisambujjhitvÈ Buddhoti vimokkhantikaÑ nÈmaÑ yathÈvuttÈni ca 
cakkh|ni paÔilabhi, tasmÈ tassa manodvÈrasuddhiÑ sabbaÒÒutaÒca 
ugghosento Èha “na so rajjati kÈmes|”ti. 
 
 162. EvaÑ Hemavato Bhagavato dvÈrattayapÈrisuddhiÑ sabbaÒÒutaÒca 
sutvÈ haÔÔho udaggo atÊtajÈtiyaÑ bÈhusaccavisadÈya paÒÒÈya 
asajjamÈnavacanappatho hutvÈ acchariyabbhutar|pe sabbaÒÒuguÓe 
sotukÈmo Èha “kacci vijjÈya sampanno”ti. Tattha vijjÈya sampannoti iminÈ 
dassanasampattiÑ pucchati, saÑsuddhacÈraÓoti iminÈ gamanasampattiÑ. 
Chandavasena cettha dÊghaÑ katvÈ cÈkÈramÈha, saÑsuddhacaraÓoti attho. 
ŒsavÈ khÊÓÈti iminÈ etÈya dassanagamanasampattiyÈ pattabbÈya 
ÈsavakkhayasaÒÒitÈya paÔhamanibbÈnadhÈtuyÈ pattiÑ pucchati. Natthi 
punabbhavoti iminÈ dutiyanibbÈnadhÈtupattisamatthataÑ, 
paccavekkhaÓaÒÈÓena vÈ paramassÈsappattiÑ ÒatvÈ ÔhitabhÈvaÑ. 
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 163. Tato yÈ esÈ “so anekavihitaÑ pubbenivÈsan”ti-ÈdinÈ1 nayena 
bhayabheravÈdÊsu tividhÈ, “so evaÑ samÈhite citte -pa- ÈneÒjappatte 
ÒÈÓadassanÈya cittaÑ abhinÊharatÊ”ti-ÈdinÈ2 nayena AmbaÔÔhÈdÊsu 
aÔÔhavidhÈ vijjÈ vuttÈ, tÈya yasmÈ sabbÈyapi sabbÈkÈrasampannÈya BhagavÈ 
upeto. YaÒcetaÑ “idha MahÈnÈma ariyasÈvako sÊlasampanno hoti, indriyesu 
guttadvÈro hoti, bhojane mattaÒÒ| hoti, jÈgariyaÑ anuyutto hoti, sattahi 
saddhammehi samannÈgato hoti, catunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ 
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ hotÊ”ti evaÑ uddisitvÈ “kathaÒca 
mahÈnÈma ariyasÈvako sÊlasampanno hotÊ”ti-ÈdinÈ3 nayena sekhasutte 
niddiÔÔhaÑ pannarasappabhedaÑ caraÓaÑ, taÒca yasmÈ 
sabb|pakkilesappahÈnena Bhagavato ativiya saÑsuddhaÑ. Yepime 
kÈmÈsavÈdayo cattÈro ÈsavÈ, tepi yasmÈ sabbe saparivÈrÈ savÈsanÈ 
Bhagavato khÊÓÈ. YasmÈ ca imÈya vijjÈcaraÓasampadÈya khÊÓÈsavo hutvÈ 
tadÈ BhagavÈ “natthi dÈni punabbhavo”ti paccavekkhitvÈ Ôhito, tasmÈ 
SÈtÈgiro Bhagavato sabbaÒÒubhÈve byavasÈyena samussÈhitahadayo sabbepi 
guÓe anujÈnanto Èha “vijjÈya ceva sampanno”ti. 
 
 164. Tato Hemavato “SammÈsambuddho BhagavÈ”ti Bhagavati 
nikka~kho hutvÈ ÈkÈse Ôhitoyeva BhagavantaÑ pasaÑsanto SÈtÈgiraÒca 
ÈrÈdhento4 Èha “sampannaÑ Munino cittan”ti. Tassattho–sampannaÑ 
Munino cittaÑ, “mano cassa supaÓihito”ti ettha vuttatÈdibhÈvena puÓÓaÑ 
sampuÓÓaÑ, “na so adinnaÑ ÈdiyatÊ”ti ettha vuttakÈyakammunÈ, “na so 
rajjati kÈmes|”ti ettha vuttamanokammunÈ ca puÓÓaÑ sammuÓÓaÑ, “musÈ 
ca so na bhaÓatÊ”ti ettha vuttabyappathena ca vacÊkammunÈti vuttaÑ hoti. 
EvaÑ sampannacittaÒca anuttarÈya vijjÈcaraÓasampadÈya sampannattÈ 
vijjÈcaraÓasampannaÒca imehi guÓehi “mano cassa supaÓihito”ti-ÈdinÈ 
nayena dhammato naÑ pasaÑsasi, sabhÈvato tacchato bh|tato eva naÑ 
pasaÑsasi, na kevalaÑ saddhÈmattakenÈti dasseti. 
______________________________________________________________
 1. Ma 1. 26 piÔÔhe. 2. DÊ 1. 94 piÔÔhe. 
 3. Ma 2. 17 piÔÔhe. 4. SaÑrÈdhento (SÊ), anumodento (SyÈ) 
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 165-166. Tato SÈtÈgiropi “evametaÑ mÈrisa, suÔÔhu tayÈ ÒÈtaÒca 
anumoditaÒcÈ”ti adhippÈyena tameva saÑrÈdhento Èha “sampannaÑ 
Munino -pa- dhammato anumodasÊ”ti. EvaÒca pana vatvÈ puna Bhagavato 
dassane taÑ abhitthavayamÈno Èha “sampannaÑ -pa- handa passÈma 
Gotaman”ti. 
 
 167. Atha Hemavato attano abhirucitaguÓehi 
purimajÈtibÈhusaccabalena BhagavantaÑ abhitthunanto SÈtÈgiraÑ Èha 
“eÓija~ghaÑ -pa- ehi passÈma Gotaman”ti. Tassattho–eÓimigasseva ja~ghÈ 
assÈti eÓija~gho. BuddhÈnaÒhi eÓimigasseva anupubbavaÔÔÈ ja~ghÈ honti, na 
purato nimmaÑsÈ pacchato susumÈrakucchi viya uddhumÈtÈ. KisÈ ca 
BuddhÈ honti dÊgharassasamavaÔÔitayuttaÔÔhÈnesu tathÈr|pÈya 
a~gapacca~gasampattiyÈ, na vaÔharapurisÈ viya th|lÈ. PaÒÒÈya 
vilikhitakilesattÈ vÈ kisÈ. AjjhattikabÈhirasapattaviddhaÑsanato vÊrÈ. 
EkÈsanabhojitÈya parimitabhojitÈya ca appÈ hÈrÈ, na 
dvattimattÈlopabhojitÈya. YathÈha– 

“AhaÑ kho pana UdÈyi appekadÈ iminÈ pattena samatittikampi 
bhuÒjÈmi, bhiyyopi bhuÒjÈmi. ‘AppÈhÈro samaÓo Gotamo appÈhÈratÈya 
ca vaÓÓavÈdÊ’ti iti ce maÑ udÈyi sÈvakÈ sakkareyyuÑ garuÑ kareyyuÑ 
mÈneyyuÑ p|jeyyuÑ, sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya vihareyyuÑ. 
Ye te UdÈyi mama sÈvakÈ kosakÈhÈrÈpi aÉÉhakosakÈhÈrÈpi 
beluvÈhÈrÈpi aÉÉhabeluvÈhÈrÈpi, na maÑ te iminÈ dhammena 
sakkareyyuÑ -pa- upanissÈya vihareyyun”ti1. 

 ŒhÈre chandarÈgÈbhÈvena alolupÈ aÔÔha~gasamannÈgataÑ ÈhÈraÑ 
ÈhÈrenti. MoneyyasampattiyÈ Munino. AnagÈrikatÈya 
vivekaninnamÈnasatÈya ca vanejhÈyanti. TenÈha Hemavato yakkho 
“eÓija~ghaÑ -pa- ehi passÈma Gotaman”ti. 
 
 168. EvaÒca vatvÈ puna tassa Bhagavato santike dhammaÑ 
sotukÈmatÈya “sÊhaÑvekacaran”ti imaÑ gÈthamÈha. Tassattho–sÊhaÑvÈti 
______________________________________________________________
 1. Ma 2. 199 piÔÔhe. 
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durÈsadaÔÔhena khamanaÔÔhena nibbhayaÔÔhena ca kesarasÊhasadisaÑ. YÈya 
taÓhÈya “taÓhÈdutiyo puriso”ti vuccati, tassÈ abhÈvena ekacaraÑ, ekissÈ 
lokadhÈtuyÈ dvinnaÑ BuddhÈnaÑ anuppattitopi ekacaraÑ. 
KhaggavisÈÓasutte vuttanayenÈpi cettha taÑtaÑattho daÔÔhabbo. NÈganti 
punabbhavaÑ neva gantÈraÑ nÈgantÈraÑ. Atha vÈ ÈguÑ na karotÊtipi nÈgo. 
BalavÈtipi nÈgo. TaÑ nÈgaÑ. KÈmesu anapekkhinanti dvÊsupi kÈmesu 
chandarÈgÈbhÈvena anapekkhinaÑ. Upasa~kamma pucchÈma, 
maccupÈsappamocananti taÑ evar|paÑ mahesiÑ upasa~kamitvÈ 
tebh|makavaÔÔassa maccupÈsassa pamocanaÑ vivaÔÔaÑ nibbÈnaÑ 
pucchÈma, yena vÈ upÈyena dukkhasamudayasa~khÈtÈ maccupÈsÈ 
pamuccati, taÑ maccupÈsappamocanaÑ pucchÈmÈti. ImaÑ gÈthaÑ 
Hemavato SÈtÈgiraÒca SÈtÈgiraparisaÒca attano parisaÒca sandhÈya Èha. 

 Tena kho pana samayena ÈsÈÄhÊnakkhattaÑ ghositaÑ ahosi. Atha 
samantato ala~katapaÔiyatte devanagare siriÑ paccanubhontÊ viya RÈjagahe 
KÈÄÊ nÈma KuraragharikÈ upÈsikÈ pÈsÈdamÈruyha sÊhapaÒjaraÑ vivaritvÈ 
gabbhaparissamaÑ vinodentÊ savÈtappadese utuggahaÓatthaÑ ÔhitÈ tesaÑ 
yakkhasenÈpatÊnaÑ taÑ BuddhaguÓapaÔisaÑyuttaÑ kathaÑ 
ÈdimajjhapariyosÈnato assosi, sutvÈ ca “evaÑ vividhaguÓasamannÈgatÈ 
BuddhÈ”ti BuddhÈrammaÓaÑ pÊtiÑ uppÈdetvÈ tÈya nÊvaraÓÈni 
vikkhambhetvÈ tattheva ÔhitÈ sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi. Tato eva BhagavatÈ 
“etadaggaÑ bhikkhave mama sÈvikÈnaÑ upÈsikÈnaÑ 
anussavappasannÈnaÑ, yadidaÑ KÈÄÊ upÈsikÈ KuraragharikÈ”ti1 etadagge 
ÔhapitÈ. 
 
 169. Tepi yakkhasenÈpatayo sahassayakkhaparivÈrÈ 
majjhimayÈmasamaye IsipatanaÑ patvÈ 
dhammacakkappavattitapalla~keneva nisinnaÑ BhagavantaÑ upasa~kamma 
vanditvÈ imÈya gÈthÈya BhagavantaÑ abhitthavitvÈ okÈsamakÈrayiÑsu 
“akkhÈtÈraÑ pavattÈran”ti. Tassattho–ÔhapetvÈ taÓhaÑ tebh|make 
dhamme “idaÑ kho pana bhikkhave dukkhaÑ ariyasaccan”ti-ÈdinÈ2 nayena 
saccÈnaÑ vavatthÈnakathÈya akkhÈtÈraÑ. “TaÑ kho panidaÑ dukkhaÑ 
ariyasaccaÑ pariÒÒeyyanti me bhikkhave”ti-ÈdinÈ2 nayena tesu 
kiccaÒÈÓakataÒÈÓappavattanena pavattÈraÑ. Ye vÈ dhammÈ yathÈ 
voharitabbÈ, tesu  
______________________________________________________________
 1. AÑ 1. 28 piÔÔhe. 2. SaÑ 3. 369; Vi 3. 14 piÔÔhesu. 
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tathÈ vohÈrakathanena akkhÈtÈraÑ, tesaÑyeva dhammÈnaÑ sattÈnur|pato 
pavattÈraÑ. UgghaÔitaÒÒuvipaÒcitaÒÒ|naÑ vÈ desanÈya akkhÈtÈraÑ, 
neyyÈnaÑ paÔipÈdanena pavattÈraÑ. Uddesena vÈ akkhÈtÈraÑ, vibha~gena 
tehi tehi pakÈrehi vacanato pavattÈraÑ. BodhipakkhiyÈnaÑ vÈ 
salakkhaÓakathanena akkhÈtÈraÑ, sattÈnaÑ cittasantÈne pavattanena 
pavattÈraÑ. Sa~khepato vÈ tÊhi parivaÔÔehi saccÈnaÑ kathanena akkhÈtÈraÑ, 
vitthÈrato pavattÈraÑ. “SaddhindriyaÑ dhammo, taÑ dhammaÑ pavattetÊti 
dhammacakkan”ti evamÈdinÈ1 paÔisambhidÈnayena vitthÈritassa 
dhammacakkassa pavattanato pavattÈraÑ. 

 SabbadhammÈnanti catubh|makadhammÈnaÑ. PÈragunti chahÈkÈrehi 
pÈraÑ gataÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya pahÈnena bhÈvanÈya sacchikiriyÈya 
samÈpattiyÈ. So hi BhagavÈ sabbadhamme abhijÈnanto gatoti 
abhiÒÒÈpÈrag|, paÒcupÈdÈnakkhandhe parijÈnanto gatoti pariÒÒÈpÈrag|, 
sabbakilese pajahanto gatoti pahÈnapÈrag|, cattÈro magge bhÈvento gatoti 
bhÈvanÈpÈrag|, nirodhaÑ sacchikaronto gatoti sacchikiriyÈpÈrag|, sabbÈ 
samÈpattiyo samÈpajjanto gatoti samÈpattipÈrag|. EvaÑ sabbadhammÈnaÑ 
pÈraguÑ. BuddhaÑ verabhayÈtÊtanti aÒÒÈÓasayanato paÔibuddhattÈ 
BuddhaÑ, sabbena vÈ saraÓavaÓÓanÈyaÑ vuttenatthena BuddhaÑ, 
paÒcaverabhayÈnaÑ atÊtattÈ verabhayÈtÊtaÑ. EvaÑ BhagavantaÑ 
abhitthavantÈ “mayaÑ pucchÈma Gotaman”ti okÈsamakÈrayiÑsu. 
 
 170. Atha nesaÑ yakkhÈnaÑ tejena ca paÒÒÈya ca aggo Hemavato 
yathÈdhippetaÑ pucchitabbaÑ pucchanto “kismiÑ loko”ti imaÑ gÈthamÈha. 
TassÈdipÈde kisminti bhÈvenabhÈvalakkhaÓe bhummavacanaÑ, kismiÑ 
uppanne loko samuppanno hotÊti ayaÒhettha adhippÈyo. 
Sattalokasa~khÈraloke samuppanno hotÊti ayaÒhettha adhippÈyo. 
Sattalokasa~khÈraloke sandhÈya pucchati. KismiÑ kubbati santhavanti 
ahanti vÈ mamanti vÈ taÓhÈdiÔÔhisanthavaÑ kismiÑ kubbati, adhikaraÓatthe 
bhummavacanaÑ. Kissa lokoti upayogatthe sÈmivacanaÑ, kiÑ upÈdÈya 
lokoti sa~khyaÑ gacchatÊti ayaÒhettha adhippÈyo. KismiÑ lokoti 
bhÈvenabhÈvalakkhaÓakÈraÓatthesu2 bhummavacanaÑ. KismiÑ sati kena 
kÈraÓena loko vihaÒÒati pÊÄÊyati bÈdhÊyatÊti ayaÒhettha adhippÈyo. 
______________________________________________________________
 1. Khu 9. 343 piÔÔhe. 2. BhÈvenabhÈvalakkhaÓÈdhikaraÓatthesu (SyÈ, Ka) 
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 171. Atha BhagavÈ yasmÈ chasu ajjhattikabÈhiresu Èyatanesu 
uppannesu sattaloko ca dhanadhaÒÒÈdivasena sa~khÈraloko ca uppanno hoti, 
yasmÈ cettha sattaloko tesveva chasu duvidhampi santhavaÑ karoti. 
CakkhÈyatanaÑ vÈ hi “ahaÑ maman”ti gaÓhÈti1 avasesesu vÈ aÒÒataraÑ. 
YathÈha “cakkhu attÈti yo vadeyya, taÑ na upapajjatÊ”ti-Èdi2. YasmÈ ca 
etÈniyeva cha upÈdÈya duvidhopi lokoti sa~khyaÑ gacchati, yasmÈ ca 
tesveva chasu sati sattaloko dukkhapÈtubhÈvena vihaÒÒati. YathÈha– 

“Hatthesu bhikkhave sati ÈdÈnanikkhepanaÑ hoti, pÈdesu sati 
abhikkamapaÔikkamo hoti, pabbesu sati samiÒjanapasÈraÓaÑ hoti, 
kucchismiÑ sati jighacchÈpipÈsÈ hoti, evameva kho bhikkhave 
cakkhusmiÑ sati cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati ajjhattaÑ sukhaÑ 
dukkhan”ti-Èdi3.  

 TathÈ tesu ÈdhÈrabh|tesu paÔihato sa~khÈraloko vihaÒÒati. YathÈha– 

“CakkhusmiÑ anidassene sappaÔighe paÔihaÒÒi vÈ” iti4 ca,  

“Cakkhu bhikkhave paÔihaÒÒati manÈpÈmanÈpesu r|pes|”ti5 
evamÈdi. 

 TathÈ tehiyeva kÈraÓabh|tehi duvidhopi loko vihaÒÒati. YathÈha– 

“Cakkhu vihaÒÒati6 manÈpÈmanÈpesu r|pes|”ti5 ca, 

“Cakkhu bhikkhave ÈdittaÑ, r|pÈ ÈdittÈ, kena ÈdittaÑ, rÈgagginÈ”ti 
evamÈdi7. 

 TasmÈ cha-ajjhattikabÈhirÈyatanavasena taÑ pucchaÑ vissajjento Èha 
“chasu loko samuppanno”ti.  
 
 172. Atha so yakkho attanÈ vaÔÔavasena puÔÔhapaÒhaÑ BhagavatÈ 
dvÈdasÈyatanavasena sa~khipitvÈ vissajjitaÑ na suÔÔhu upalakkhetvÈ taÒca 
______________________________________________________________
 1. GaÓhanto gaÓhÈti (SÊ, SYÈ) 2. Ma 3. 329 piÔÔhe. 3. SaÑ 2. 380 piÔÔhe. 
 4. Abhi 1. 157 piÔÔhe. 5. SaÑ 2. 383 piÔÔhe. 6. CakkhuÑ ÈviÒchati (SÊ, SyÈ) 
 7. SaÑ 2. 251; Vi 3. 44 piÔÔhesu. 
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atthaÑ tappaÔipakkhaÒca ÒÈtukÈmo sa~khepeneva vaÔÔavivaÔÔaÑ pucchanto 
Èha “katamaÑ tan”ti. Tattha upÈdÈtabbaÔÔhena upÈdÈnaÑ, 
dukkhasaccassetaÑ adhivacanaÑ. Yattha loko vihaÒÒatÊti “chasu loko 
vihaÒÒatÊ”ti eva BhagavatÈ yattha chabbidhe upÈdÈne loko vihaÒÒatÊti vutto, 
taÑ katamaÑ upÈdÈnanti evaÑ upaÉÉhagÈthÈya sar|peneva dukkhasaccaÑ 
pucchi. SamudayasaccaÑ pana tassa kÈraÓabhÈvena gahitameva hoti. 
NiyyÈnaÑ pucchitoti imÈya pana upaÉÉhagÈthÈya maggasaccaÑ pucchi. 
Maggasaccena hi ariyasÈvako dukkhaÑ parijÈnanto, samudayaÑ pajahanto, 
nirodhaÑ sacchikaronto, maggaÑ bhÈvento lokamhÈ niyyÈti, tasmÈ 
niyyÈnanti vuccati. Kathanti kena pakÈrena. DukkhÈ pamuccatÊti 
“upÈdÈnan”ti vuttaÑ vaÔÔadukkhÈ pamokkhaÑ pÈpuÓÈti. Evamettha 
sar|peneva maggasaccaÑ pucchi, nirodhasaccaÑ pana tassa visayabhÈvena 
gahitameva hoti. 
 
 173. EvaÑ yakkhena sar|pena dassetvÈ ca adassetvÈ ca 
catusaccavasena paÒhaÑ puÔÔho BhagavÈ teneva nayena vissajjento Èha 
“paÒcakÈmaguÓÈ”ti. Tattha paÒcakÈmaguÓasa~khÈtagocaraggahaÓena 
taggocarÈni paÒcÈyatanÈni gahitÈneva honti. Mano chaÔÔho etesanti 
manochaÔÔhÈ. PaveditÈti pakÈsitÈ. Ettha ajjhattikesu chaÔÔhassa 
manÈyatanassa gahaÓena tassa visayabh|taÑ dhammÈyatanaÑ gahitameva 
hoti. EvaÑ “katamaÑ taÑ upÈdÈnan”ti imaÑ paÒhaÑ vissajjento punapi 
dvÈdasÈyatanÈnaÑ vaseneva dukkhasaccaÑ pakÈsesi. ManogahaÓena vÈ 
sattannaÑ viÒÒÈÓadhÈt|naÑ gahitattÈ tÈsu 
purimapaÒcaviÒÒÈÓadhÈtuggahaÓena tÈsaÑ vatth|ni paÒca cakkhÈdÊni 
ÈyatanÈni, manodhÈtumanoviÒÒÈÓadhÈtuggahaÓena tÈsaÑ 
vatthugocarabhedaÑ dhammÈyatanaÑ gahitamevÈti evampi 
dvÈdasÈyatanavasena dukkhasaccaÑ pakÈsesi. 
LokuttaramanÈyatanadhammÈyatanekadeso panettha yattha loko vihaÒÒati, 
taÑ sandhÈya niddiÔÔhattÈ na sa~gayhati. 

 Ettha chandaÑ virÈjetvÈti ettha dvÈdasÈyatanabhede dukkhasacce 
tÈnevÈyatanÈni khandhato dhÈtuto nÈmar|patoti tathÈ tathÈ vavatthapetvÈ 
tilakkhaÓaÑ ÈropetvÈ vipassanto arahattamaggapariyosÈnÈya vipassanÈya 
taÓhÈsa~khÈtaÑ chandaÑ sabbaso virÈjetvÈ vinetvÈ viddhaÑsetvÈti attho. 
EvaÑ dukkhÈ pamuccatÊti iminÈ pakÈrena 
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etasmÈ vaÔÔadukkhÈ pamuccatÊti. EvamimÈya upaÉÉhagÈthÈya “niyyÈnaÑ 
pucchito br|hi, kathaÑ dukkhÈ pamuccatÊ”ti ayaÑ paÒho vissajjito hoti, 
maggasaccaÒca pakÈsitaÑ. SamudayanirodhasaccÈni panettha 
purimanayeneva sa~gahitattÈ pakÈsitÈneva hontÊti veditabbÈni. 
UpaÉÉhagÈthÈya vÈ dukkhasaccaÑ, chandena samudayasaccaÑ. 
“VirÈjetvÈ”ti ettha virÈgena nirodhasaccaÑ, “virÈgÈ vimuccatÊ”ti vacanato 
vÈ maggasaccaÑ. “Evan”ti upÈyanidassanena maggasaccaÑ, 
dukkhanirodhanti vacanato vÈ. “DukkhÈ pamuccatÊ”ti dukkhapamokkhena 
nirodhasaccanti evamettha cattÈri saccÈni pakÈsitÈni hontÊti veditabbÈni. 
 
 174. EvaÑ catusaccagabbhÈya gÈthÈya lakkhaÓato niyyÈnaÑ pakÈsetvÈ 
puna tadeva sakena niruttÈbhilÈpena nigamento Èha “etaÑ lokassa 
niyyÈnan”ti. Ettha etanti pubbe vuttassa niddeso, lokassÈti tedhÈtukalokassa. 
YathÈtathanti aviparÊtaÑ. EtaÑ vo ahamakkhÈmÊti sacepi maÑ 
sahassakkhattuÑ puccheyyÈtha, etaÑ vo ahamakkhÈmi, na aÒÒaÑ. KasmÈ? 
YasmÈ evaÑ dukkhÈ pamuccati, na aÒÒathÈti adhippÈyo. Atha vÈ etena 
niyyÈnena ekadvattikkhattuÑ niggatÈnampi etaÑ vo ahamakkhÈmi, 
uparivisesÈdhigamÈyapi etadeva ahamakkhÈmÊti attho. KasmÈ? YasmÈ evaÑ 
dukkhÈ pamuccati asesanissesÈti arahattanik|Ôena desanaÑ niÔÔhÈpesi. 
DesanÈpariyosÈne dvepi yakkhasenÈpatayo sotÈpattiphale patiÔÔhahiÑsu 
saddhiÑ yakkhasahassena. 
 
 175. Atha Hemavato pakatiyÈpi dhammagaru, idÈni ariyabh|miyaÑ 
patiÔÔhÈya suÔÔhutaraÑ atitto Bhagavato vicitrapaÔibhÈnÈya desanÈya 
BhagavantaÑ sekkhÈsekkhabh|miÑ pucchanto “ko s|dha taratÊ”ti 
gÈthamabhÈsi. Tattha ko s|dha tarati oghanti iminÈ caturoghaÑ ko taratÊti 
sekkhabh|miÑ pucchati avisesena. YasmÈ aÓÓavanti na vitthatamattaÑ nÈpi 
gambhÊramattaÑ, apica pana yaÑ vitthatataraÒca gambhÊrataraÒca, taÑ 
vuccati, tÈdiso ca saÑsÈraÓÓavo. AyaÑ hi samantato pariyantÈbhÈvena 
vitthato, heÔÔhÈ patiÔÔhÈbhÈvena upari ÈlambanÈbhÈvena ca gambhÊro, tasmÈ 
“ko idha tarati aÓÓavaÑ, tasmiÒca appatiÔÔhe anÈlambe gambhÊre aÓÓave ko 
na sÊdatÊ”ti asekkhabhumiÑ pucchati. 
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 176. Atha BhagavÈ yo bhikkhu jÊvitahetupi vÊtikkamaÑ akaronto 
sabbadÈ sÊlasampanno lokiyalokuttarÈya ca paÒÒÈya paÒÒavÈ, 
upacÈrappanÈsamÈdhinÈ iriyÈpathaheÔÔhimamaggaphalehi ca susamÈhito, 
tilakkhaÓaÑ ÈropetvÈ vipassanÈya niyakajjhattacintanasÊlo, 
sÈtaccakiriyÈvahÈya1 appamÈdasatiyÈ ca samannÈgato, yasmÈ so catutthena 
maggena imaÑ suduttaraÑ oghaÑ anavasesaÑ tarati, tasmÈ sekkhabh|miÑ 
vissajjento “sabbadÈ sÊlasampanno”ti imaÑ tisikkhÈgabbhaÑ gÈthamÈha. 
Ettha hi sÊlasampadÈya adhisÊlasikkhÈ, satisamÈdhÊhi adhicittasikkhÈ, 
ajjhattacinti tÈpaÒÒÈhi adhipaÒÒÈsikkhÈti tisso sikkhÈ sa-upakÈrÈ sÈnisaÑsÈ 
ca vuttÈ. UpakÈro hi sikkhÈnaÑ lokiyapaÒÒÈ sati ca, ÈnisaÑso 
sÈmaÒÒaphalÈnÊti. 
 
 177. EvaÑ paÔhamagÈthÈya sekkhabh|miÑ dassetvÈ idÈni 
asekkhabh|miÑ dassento dutiyagÈthamÈha. Tassattho–virato 
kÈmasaÒÒÈyÈti yÈ kÈci kÈmasaÒÒÈ, tato sabbato catutthamaggasampayuttÈya 
samucchedaviratiyÈ virati. “Viratto”tipi pÈÔho, tadÈ “kÈmasaÒÒÈyÈ”ti 
bhummavacanaÑ hoti, SagÈthÈvaggena pana “kÈmasaÒÒÈs|”tipi2 pÈÔho. 
Cat|hipi maggehi dasannaÑ saÑyojanÈnaÑ atÊtattÈ sabbasaÑyojanÈtigo, 
catuttheneva vÈ uddhambhÈgiyasabbasaÑyojanÈtigo, 
tatratatrÈbhinandinÊtaÓhÈsa~khÈtÈya nandiyÈ tiÓÓaÒca bhavÈnaÑ 
parikkhÊÓattÈ NandÊbhavaparikkhÊÓo so tÈdiso khÊÓÈsavo bhikkhu gambhÊre 
saÑsÈraÓÓave na sÊdati nandÊparikkhayena sa-upÈdisesaÑ, 
bhavaparikkhayena ca anupÈdisesaÑ nibbÈnathalaÑ samÈpajja3 
paramassÈsappattiyÈti. 
 
 178. Atha Hemavato sahÈyaÒca yakkhaparisaÒca oloketvÈ 
pÊtisomanassajÈto “gambhÊrapaÒÒan”ti evamÈdÊhi gÈthÈhi BhagavantaÑ 
abhitthavitvÈ sabbÈvatiyÈ parisÈya sahÈyena ca saddhiÑ abhivÈdetvÈ 
padakkhiÓaÑ katvÈ attano vasanaÔÔhÈnaÑ agamÈsi. 

 TÈsaÑ pana gÈthÈnaÑ ayaÑ atthavaÓÓanÈ–gambhÊrapaÒÒanti 
gambhÊrÈya paÒÒÈya samannÈgataÑ. Tattha paÔisambhidÈyaÑ vuttanayena 
gambhÊrapaÒÒÈ veditabbÈ. VuttaÑ hi  
______________________________________________________________
 1. SÈtaccakiriyamappahÈya (Ka) 2. SaÑ 1. 51 piÔÔhe.  
 3. NibbÈnadhÈtuphalaÑ Èsajja (SÊ), nibbÈnadhÈtuphalaÑ samÈpajja (SyÈ) 
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tattha “gambhÊresu khandhesu ÒÈÓaÑ pavattatÊti gambhÊrapaÒÒÈ”ti-Èdi1. 
NipuÓatthadassinti nipuÓehi khattiyapaÓÉitÈdÊhi abhisa~khatÈnaÑ paÒhÈnaÑ 
atthadassiÑ, atthÈnaÑ vÈ yÈni nipuÓÈni kÈraÓÈni duppaÔivijjhÈni aÒÒehi 
tesaÑ dassanena nipuÓatthadassiÑ. RÈgÈdikiÒcanÈbhÈvena akiÒcanaÑ. 
Duvidhe kÈme tividhe ca bhave alagganena kÈmabhave asattaÑ. 
KhandhÈdibhedesu sabbÈrammaÓesu chandarÈgabandhanÈbhÈvena sabbadhi 
vippamuttaÑ. Dibbe pathe kamamÈnanti aÔÔhasamÈpattibhede dibbe pathe 
samÈpajjanavasena ca~kamantaÑ. Tattha kiÒcÈpi na tÈya velÈya BhagavÈ 
dibbe pathe kamati, apica kho pubbe kamanaÑ upÈdÈya 
kamanasattisabbhÈvena tattha laddhavasÊbhÈvatÈya evaÑ vuccati. Atha vÈ 
ye te visuddhidevÈ arahanto, tesaÑ pathe santavihÈre kamanenÈpetaÑ 
vuttaÑ. MahantÈnaÑ guÓÈnaÑ esanena mahesiÑ.  
 
 179. DutiyagÈthÈya aparena pariyÈyena thuti ÈraddhÈti katvÈ puna 
nipuÓatthadassiggahaÓaÑ nidasseti2. Atha vÈ nipuÓatthe dassetÈranti attho. 
PaÒÒÈdadanti paÒÒÈpaÔilÈbhasaÑvattanikÈya paÔipattiyÈ kathanena 
paÒÒÈdÈyakaÑ. KÈmÈlaye asattanti yvÈyaÑ kÈmesu taÓhÈdiÔÔhivasena 
duvidho Èlayo, tattha asattaÑ. Sabbavidunti sabbadhammaviduÑ, 
sabbaÒÒunti vuttaÑ hoti. Sumedhanti tassa sabbaÒÒubhÈvassa maggabh|tÈya 
pÈramÊpaÒÒÈsa~khÈtÈya medhÈya samannÈgataÑ. Ariye patheti aÔÔha~gike 
magge, phalasamÈpattiyaÑ vÈ. KamamÈnanti paÒÒÈya ajjhogÈhamÈnaÑ 
maggalakkhaÓaÑ ÒatvÈ desanato, pavisamÈnaÑ vÈ khaÓe khaÓe 
phalasamÈpattisamÈpajjanato, catubbidhamaggabhÈvanÈsa~khÈtÈya3 
kamanasattiyÈ kamitapubbaÑ vÈ. 
 
 180. SudiÔÔhaÑ vata no ajjÈti ajja amhehi sundaraÑ diÔÔhaÑ, ajja vÈ 
amhÈkaÑ sundaraÑ diÔÔhaÑ, dassananti attho. SuppabhÈtaÑ suhuÔÔhitanti 
ajja amhÈkaÑ suÔÔhu pabhÈtaÑ, sobhanaÑ vÈ pabhÈtaÑ ahosi, ajja ca no 
sundaraÑ uÔÔhitaÑ ahosi, anuparodhena sayanato4 uÔÔhitaÑ. KiÑ kÈraÓaÑ? 
YaÑ addasÈma SambuddhaÑ, yasmÈ SambuddhaÑ addasÈmÈti attano 
lÈbhasampattiÑ Èrabbha pÈmojjaÑ pavedeti. 
______________________________________________________________
 1. Khu 9. 373 piÔÔhe. 2. Na dussati (SÊ) 
 3. Catubbidhe hi magge bhÈvanÈsa~khÈtÈya (SÊ) 
 4. Anuppageva sayanato (SÊ), anuparodhasayanato (SyÈ) 
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 181. Iddhimantoti kammavipÈkajiddhiyÈ samannÈgatÈ. Yasassinoti 
lÈbhaggaparivÈraggasampannÈ. SaraÓaÑ yantÊti kiÒcÈpi maggeneva gatÈ, 
tathÈpi sotÈpannabhÈvaparidÊpanatthaÑ pasÈdadassanatthaÒca1 vÈcaÑ 
bhindati. 
 
 182. GÈmÈ gÈmanti devagÈmÈ devagÈmaÑ. NagÈ naganti devapabbatÈ 
devapabbataÑ. NamassamÈnÈ SambuddhaÑ, dhammassa ca sudhammatanti 
“SammÈsambuddho vata BhagavÈ, svÈkhÈto vata BhagavatÈ dhammo”ti-
ÈdinÈ nayena BuddhasubodhitaÒca dhammasudhammataÒca, “suppaÔipanno 
vata Bhagavato sÈvakasaÑgho”ti-ÈdinÈ saÑghasuppaÔipattiÒca abhitthavitvÈ 
abhitthavitvÈ namassamÈnÈ dhammaghosakÈ hutvÈ vicarissÈmÈti vuttaÑ 
hoti. Sesamettha uttÈnatthamevÈti. 
 

ParamatthajotikÈya KhuddakaÔÔhakathÈya 
 

SuttanipÈtaÔÔhakathÈya 
 

HemavatasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
10. ŒÄavakasuttavaÓÓanÈ 

 EvaÑ me sutanti ŒÄavakasuttaÑ. KÈ uppatti? AtthavaÓÓanÈnayenevassa 
uppatti Èvibhavissati. AtthavaÓÓanÈya ca “evaÑ me sutaÑ, ekaÑ samayaÑ 
BhagavÈ”ti etaÑ vuttatthameva. ŒÄaviyaÑ viharati ŒÄavakassa yakkhassa 
bhavaneti ettha pana kÈ ŒÄavÊ, kasmÈ ca BhagavÈ tassa yakkhassa bhavane 
viharatÊti? Vuccate–ŒÄavÊti raÔÔhampi nagarampi vuccati, tadubhayampi 
idha vaÔÔati. ŒÄavÊnagarassa hi samÊpe viharantopi “ŒÄaviyaÑ viharatÊ”ti 
vuccati. Tassa ca nagarassa samÊpe avid|re gÈvutamatte taÑ bhavanaÑ, 
ŒÄavÊraÔÔhe viharantopi “ŒÄaviyaÑ viharatÊ”ti vuccati, ŒÄavÊraÔÔhe cetaÑ 
bhavanaÑ. 

 YasmÈ pana ŒÄavako rÈjÈ vividhanÈÔak|pabhogaÑ chaÉÉetvÈ 
corapaÔibÈhanatthaÑ paÔirÈjanisedhanatthaÑ byÈyÈmakaraÓatthaÒca2sattame 
sattame divase migavaÑ gacchanto ekadivasaÑ balakÈyena saddhiÑ 
katikaÑ akÈsi “yassa 
______________________________________________________________ 
 1. PasÈdupadassanatthaÒca (SÊ), pasÈdÈnur|padassanatthaÒca (Ka) 
 2. VÈyÈmakaraÓatthaÒca (SÊ) 
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passena migo palÈyati, tasseva so bhÈro”ti. Atha tasseva passena migo 
palÈyi, javasampanno rÈjÈ dhanuÑ gahetvÈ pattikova tiyojanaÑ taÑ migaÑ 
anubandhi. EÓimigÈ ca tiyojanavegÈ eva honti. Atha parikkhÊÓajavaÑ taÑ 
migaÑ udakaÑ pavisitvÈ ÔhitaÑ vadhitvÈ dvidhÈ chetvÈ anatthikopi 
maÑsena “nÈsakkhi migaÑ gahetun”ti apavÈdamocanatthaÑ kÈjenÈdÈya 
Ègacchanto nagarassÈvid|re bahalapattapalÈsaÑ mahÈnigrodhaÑ disvÈ 
parissamavinodanatthaÑ tassa m|lamupagato. TasmiÒca nigrodhe ŒÄavako 
yakkho mahÈrÈjasantikÈ1 varaÑ labhitvÈ majjhanhikasamaye tassa 
rukkhassa chÈyÈya phuÔÔhokÈsaÑ paviÔÔhe pÈÓino khÈdanto paÔivasati, so 
taÑ disvÈ khÈdituÑ upagato. (  )2 atha rÈjÈ tena saddhiÑ katikaÑ akÈsi 
“muÒca maÑ, ahaÑ te divase divase manussaÒca thÈlipÈkaÒca pesessÈmÊ”ti. 
Yakkho “tvaÑ rÈj|pabhogena pamatto sammussasi, ahaÑ pana bhavanaÑ 
anupagataÒca ananuÒÒÈtaÒca khÈdituÑ na labhÈmi, svÈhaÑ bhavantampi 
jÊyeyyan”ti3 na muÒci. RÈjÈ “yaÑ divasaÑ na pesemi, taÑ divasaÑ maÑ 
gahetvÈ khÈdÈhÊ”ti attÈnaÑ anujÈnitvÈ tena mutto nagarÈbhimukho agamÈsi. 

 BalakÈyo magge khandhÈvÈraÑ bandhitvÈ Ôhito rÈjÈnaÑ disvÈ “kiÑ 
mahÈrÈja ayasamattabhayÈ evaÑ kilantosÊ”ti vadanto paccuggantvÈ 
paÔiggahesi. RÈjÈ taÑ pavattiÑ anÈrocetvÈ nagaraÑ gantvÈ katapÈtarÈso 
nagaraguttikaÑ ÈmantetvÈ etamatthaÑ Èrocesi. Nagaraguttiko “kiÑ deva 
kÈlaparicchedo kato”ti Èha. RÈjÈ “na kato bhaÓe”ti Èha. DuÔÔhu kataÑ deva, 
amanussÈ hi paricchinnamattameva labhanti, aparicchinne pana janapadassa 
ÈbÈdho4 bhavissati, hotu deva, kiÒcÈpi evamakÈsi, appossukko tvaÑ 
rajjasukhaÑ anubhohi, ahamettha kÈtabbaÑ karissÈmÊti. So kÈlasseva 
vuÔÔhÈya bandhanÈgÈraÑ gantvÈ ye ye vajjhÈ honti, te te sandhÈya “yo 
jÊvitatthiko hoti, 
______________________________________________________________
 1. VessavaÓamahÈrÈjassa santikÈ (SyÈ) 
 2. (RÈjÈ dvidhÈ chinnaÑ migaÑ datvÈ attÈnaÑ mocetukÈmo ahosi. Yakkho “mama  
 hatthagatakÈlato paÔÔhÈya nanu migo mama santakova, migaÑ datvÈ attano mocanaÑ  
 kinnÈmetaÑ karosi tvaÑ” iti vatvÈ rÈjÈnaÑ na muÒci.) (Ka) 
 3. Bhavantampi muÒceyyaÑ kathaÑ jÊveyyanti (SÊ) 
 4. Janapadassa bÈdhÈ (SÊ), janapadassa vihedho (Ka) 

 



214 KhuddakanikÈya  

so nikkhamat|”ti bhaÓati, yo paÔhamaÑ nikkhamati. TaÑ gehaÑ netvÈ 
nhÈpetvÈ bhojetvÈ ca “imaÑ thÈlipÈkaÑ yakkhassa dehÊ”ti peseti, taÑ 
rukkham|laÑ paviÔÔhamattaÑyeva yakkho bheravaÑ attabhÈvaÑ 
nimminitvÈ m|lakandaÑ piya khÈdati. YakkhÈnubhÈvena kira manussÈnaÑ 
kesÈdÊni upÈdÈya sakalasarÊraÑ navanÊtapiÓÉo viya hoti. Yakkhassa bhattaÑ 
gÈhÈpetuÑ gatapurisÈ taÑ disvÈ bhÊtÈ yathÈmittaÑ ÈrocesuÑ. Tato pabhuti 
“rÈjÈ core gahetvÈ yakkhassa detÊ”ti manussÈ corakammato paÔiviratÈ. Tato 
aparena samayena navacorÈnaÑ abhÈvena purÈÓacorÈnaÒca parikkhayena 
bandhanÈgÈrÈni suÒÒÈni ahesuÑ. 

 Atha nagaraguttiko raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ attano dhanmÈ nagararacchÈsu 
chaÉÉÈpesi “appeva nÈma koci lobhena gaÓheyyÈ”ti. TaÑ pÈdenapi na koci 
chupi. So core alabhanto amaccÈnaÑ Èrocesi, amaccÈ “kulapaÔipÈÔiyÈ 
ekamekaÑ jiÓÓakaÑ pesema, so pakatiyÈpi maccumukhe1 vattatÊ”ti ÈhaÑsu. 
RÈjÈ “amhÈkaÑ pitaraÑ amhÈkaÑ pitÈmahaÑ pesetÊti manussÈ khobhaÑ2 
karissanti, mÈ vo etaÑ ruccÊ”ti nivÈresi. “Tena hi deva dÈrakaÑ pesema 
uttÈnaseyyakaÑ, tathÈvidhassa hi ‘mÈtÈ me pitÈ me’ti sineho natthÊ”ti 
ÈhaÑsu. RÈjÈ anujÈni, te tathÈ akaÑsu. Nagare dÈrakamÈtaro ca dÈrake 
gahetvÈ gabbhiniyo ca palÈyitvÈ parajanapade dÈrake saÑvaÉÉhetvÈ Ènenti. 
EvaÑ sabbÈnipi dvÈdasa vassÈni gatÈni. 

 Tato ekadivasaÑ sakalanagaraÑ vicinitvÈ ekampi dÈrakaÑ alabhitvÈ 
raÒÒo ÈrocesuÑ “natthi deva nagare dÈrako ÔhapetvÈ antepure tava puttaÑ 
ŒÄavakakumÈran”ti. RÈjÈ “yathÈ mama putto piyo, evaÑ sabbalokassa, 
attanÈ pana piyataraÑ natthi, gacchatha tampi datvÈ mama jÊvitaÑ 
rakkhathÈ”ti Èha. Tena ca samayena ŒÄavakakumÈrassa mÈtÈ puttaÑ 
nhÈpetvÈ maÓÉetvÈ duk|lacumbaÔake katvÈ a~ke sayÈpetvÈ nisinnÈ hoti, 
rÈjapurisÈ raÒÒo ÈÓÈya tattha gantvÈ vippalapantiyÈ tassÈ soÄasannaÒca 
itthisahassÈnaÑ saddhiÑ dhÈtiyÈ taÑ ÈdÈya pakkamiÑsu “sve 
yakkhabhakkho bhavissatÊ”ti. TaÑ divasaÒca BhagavÈ  
______________________________________________________________
 1. Maccupathe (SÊ) 2. VeraÑ (SÊ) 
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pacc|sasamaye paccuÔÔhÈya JetavanamahÈvihÈre GandhakuÔiyaÑ 
mahÈkaruÓÈsamÈpattiÑ samÈpajjitvÈ puna BuddhacakkhunÈ lokaÑ 
volokento addasa ŒÄavakassa kumÈrassa anÈgÈmiphaluppattiyÈ 
upanissayaÑ, yakkhassa ca sotÈpattiphaluppattiyÈ upanissayaÑ 
desanÈpariyosÈne ca caturÈsÊtiyÈ pÈÓasahassÈnaÑ 
dhammacakkhupaÔilÈbhassÈti. TasmÈ vibhÈtÈya rattiyÈ purebhattakiccaÑ 
katvÈ aniÔÔhitapacchÈbhattakiccova kÈÄapakkha-uposathadivase vattamÈne-
oggate s|riye ekakova adutiyo pattacÊvaramÈdÈya pÈdagamaneneva1 
SÈvatthito tiÑsa yojanÈni gantvÈ tassa yakkhassa bhavanaÑ pÈvisi. Tena 
vuttaÑ “ŒÄavakassa yakkhassa bhavane”ti. 

 KiÑ pana BhagavÈ yasmiÑ nigrodhe ŒÄavakassa bhavanaÑ, tassa m|le 
vihÈsi, udÈhu bhavaneyevÈti? Vuccate–bhavaneyeva. Yatheva hi yakkhÈ 
attano bhavanaÑ passanti, tathÈ BhagavÈpi. So tattha gantvÈ bhavanadvÈre 
aÔÔhÈsi. TadÈ ŒÄavako Himavante yakkhasamÈgamaÑ gato hoti, tato 
ŒÄavakassa dvÈrapÈlo Gadrabho nÈma yakkho BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ 
vanditvÈ “kiÑ bhante BhagavÈ vikÈle Ègato”ti Èha. Œma Gadrabha 
Ègatomhi, sace te agaru, vihareyyÈmekarattiÑ ŒÄavakassa bhavaneti. Na me 
bhante garu, apica kho so yakkho kakkhaÄo pharuso mÈtÈpit|nampi 
abhivÈdanÈdÊni na karoti, mÈ rucci Bhagavato idha vÈsoti. JÈnÈmi Gadrabha 
tassa kakkhaÄattaÑ, na koci mamantarÈyo bhavissati, sace te agaru, 
vihareyyÈmekarattinti. 

 Dutiyampi Gadrabho yakkho BhagavantaÑ etadavoca 
“aggitattakapÈlasadiso bhante ŒÄavako, ‘mÈtÈpitaro’ti vÈ 
‘samaÓabrÈhmaÓÈ’ti vÈ ‘dhammo’ti vÈ na jÈnÈti, idhÈgatÈnaÑ 
cittakkhepampi karoti, hadayampi phÈleti, pÈdepi gahetvÈ parasamudde vÈ 
paracakkavÈÄe vÈ khipatÊ”ti. Dutiyampi BhagavÈ Èha “jÈnÈmi Gadrabha, 
sace te agaru, vihareyyÈmekarattin”ti. Tatiyampi Gadrabho yakkho 
BhagavantaÑ etadavoca “aggitattakapÈlasadiso bhante ŒÄavako, 
‘mÈtÈpitaro’ti vÈ ‘samaÓabrÈhmaÓÈ’ti vÈ ‘dhammo’ti vÈ na jÈnÈti, 
idhÈgatÈnaÑ cittakkhepampi karoti, hadayampi phÈleti, pÈdepi gahetvÈ  
______________________________________________________________
 1. PÈdamaggeneva (SÊ) 
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parasamudde vÈ paracakkavÈÄe vÈ khipatÊ”ti. Tatiyampi BhagavÈ Èha 
“jÈnÈmi Gadrabha, sace te agaru, vihareyyÈmekarattin”ti. Na me bhante 
garu, apica kho so yakkho attano anÈrocetvÈ anujÈnantaÑ maÑ jÊvitÈ 
voropeyya, Èrocemi bhante tassÈti. YathÈsukhaÑ Gadrabha ÈrocehÊti. “Tena 
hi bhante tvameva jÈnÈhÊ”ti BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ HimavantÈbhimukho 
pakkÈmi. BhavanadvÈrampi sayameva Bhagavato vivaramadÈsi. BhagavÈ 
antobhavanaÑ pavisitvÈ yattha abhilakkhitesu ma~galadivasÈdÊsu nisÊditvÈ 
ŒÄavako siriÑ anubhoti, tasmiÑyeva dibbaratanapalla~ke nisÊditvÈ 
suvaÓÓÈbhaÑ muÒci. TaÑ disvÈ yakkhassa itthiyo ÈgantvÈ BhagavantaÑ 
vanditvÈ samparivÈretvÈ nisÊdiÑsu. BhagavÈ “pubbe tumhe dÈnaÑ datvÈ 
sÊlaÑ samÈdiyitvÈ p|janeyyaÑ p|jetvÈ imaÑ sampattiÑ pattÈ, idÈnipi 
tatheva karotha, mÈ aÒÒamaÒÒaÑ issÈmacchariyÈbhibh|tÈ viharathÈ”ti-ÈdinÈ 
nayena tÈsaÑ pakiÓÓakadhammakathaÑ kathesi. TÈ ca Bhagavato 
madhuranigghosaÑ sutvÈ sÈdhukÈrasahassÈni datvÈ BhagavantaÑ 
parivÈretvÈ nisÊdiÑsuyeva, Gadrabhopi HimavantaÑ gantvÈ ŒÄavakassa 
Èrocesi “yagghe mÈrisa jÈneyyÈsi, vimÈne te BhagavÈ nisinno”ti. So 
Gadrabhassa saÒÒamakÈsi “tuÓhÊ hohi, gantvÈ kattabbaÑ karissÈmÊ”ti. 
PurisamÈnena kira lajjito ahosi, tasmÈ “mÈ koci parisamajjhe suÓeyyÈ”ti 
vÈresi. 

 TadÈ SÈtÈgirahemavatÈ BhagavantaÑ Jetavaneyeva vanditvÈ 
“yakkhasamÈgamaÑ gamissÈmÈ”ti saparivÈrÈ nÈnÈyÈnehi ÈkÈsena 
gacchanti. ŒkÈse ca yakkhÈnaÑ na sabbattha maggo atthi, ÈkÈsaÔÔhÈni 
vimÈnÈni pariharitvÈ maggaÔÔhÈneneva maggo hoti. ŒÄavakassa pana 
vimÈnaÑ bh|maÔÔhaÑ suguttaÑ pÈkÈraparikkhittaÑ 
susaÑvihitadvÈraÔÔÈlakagopuraÑ uparikaÑsajÈlasaÒchannaÑ 
maÒj|sasadisaÑ tiyojanaÑ ubbedhena, tassa upari maggo hoti. Te taÑ 
padesamÈgamma gantuÑ asamatthÈ ahesuÑ. BuddhÈnaÑ hi nisinnokÈsassa 
uparibhÈgena yÈva bhavaggÈ, tÈva koci gantuÑ asamattho. Te “kimidan”ti 
ÈvajjetvÈ BhagavantaÑ disvÈ ÈkÈse khittaleÉÉu viya oruyha vanditvÈ 
dhammaÑ sutvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ “yakkhasamÈgamaÑ gacchÈma 
BhagavÈ”ti tÊÓi vatth|ni pasaÑsantÈ yakkhasamÈgamaÑ agamaÑsu. 
ŒÄavako te disvÈ “idha nisÊdathÈ”ti paÔikkamma okÈsamadÈsi, 
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te ŒÄavakassa nivedesuÑ, “lÈbhÈ te ŒÄavaka, yassa te bhavane BhagavÈ 
viharati, gacchÈvuso BhagavantaÑ payirupÈsass|”ti. EvaÑ BhagavÈ 
bhavaneyeva vihÈsi, na yasmiÑ nigrodhe ŒÄavakassa bhavanaÑ, tassa 
m|leti. Tena vuttaÑ “ekaÑ samayaÑ BhagavÈ ŒÄaviyaÑ viharati 
ŒÄavakassa yakkhassa bhavane”ti. 

 Atha kho ŒÄavako -pa- BhagavantaÑ etadavoca “nikkhama samaÓÈ”ti 
kasmÈ panÈyaÑ etadavocÈti? Vuccate–rosetukÈmatÈya. TatrevaÑ Èdito 
pabhuti sambandho veditabbo–ayaÑ hi yasmÈ assaddhassa saddhÈkathÈ 
dukkathÈ hoti dussÊlÈdÊnaÑ sÊlÈdikathÈ viya, tasmÈ tesaÑ yakkhÈnaÑ 
santikÈ Bhagavato pasaÑsaÑ sutvÈ eva aggimhi pakkhittaloÓasakkharÈ viya 
abbhantarakopena taÔataÔÈyamÈnahadayo hutvÈ “ko so BhagavÈ nÈma, yo 
mama bhavanaÑ paviÔÔho”ti Èha. Te ÈhaÑsu “na tvaÑ Èvuso jÈnÈsi 
BhagavantaÑ amhÈkaÑ SatthÈraÑ, yo Tusitabhavane Ôhito paÒca 
mahÈvilokanÈni viloketvÈ”ti-ÈdinÈ nayena yÈva dhammacakkappavattanaÑ 
kathento paÔisandhi-ÈdinÈ dvattiÑsa pubbanimittÈni vatvÈ “imÈnipi tvaÑ 
Èvuso acchariyÈni nÈddasÈ”ti codesuÑ. So disvÈpi kodhavasena 
“nÈddasan”ti Èha. Œvuso ŒÄavaka passeyyÈsi vÈ tvaÑ, na vÈ, ko tayÈ attho 
passatÈ vÈ apassatÈ vÈ, kiÑ tvaÑ karissasi amhÈkaÑ Satthuno, yo tvaÑ taÑ 
upanidhÈya calakkakudhamahÈ-usabhasamÊpe tadahujÈtavacchako viya, 
tidhÈpabhinnamattavÈraÓasamÊpe bhi~kapotako1 viya, 
bhÈsuravilambakesara-upasobhitakkhandhassa migaraÒÒo samÊpe 
jarasi~gÈlo viya, diyaÉÉhayojanasatappavaÉÉhakÈyasupaÓÓarÈjasamÊpe 
chinnapakkhakÈkapotako viya khÈyasi, gaccha yaÑ te karaÓÊyaÑ, taÑ 
karohÊti. EvaÑ vutte kuddho2 ŒÄavako uÔÔhahitvÈ manosilÈtale vÈmapÈdena 
ÔhatvÈ “passatha dÈni tumhÈkaÑ vÈ SatthÈ mahÈnubhÈvo, ahaÑ vÈ”ti 
dakkhiÓapÈdena saÔÔhiyojanamattaÑ KelÈsapabbatak|ÔaÑ akkami, taÑ 
ayok|ÔapahaÔo niddhanta-ayopiÓÉo viya papaÔikÈyo muÒci. So tatra ÔhatvÈ 
“ahaÑ ŒÄavako”ti ghosesi, sakalajambudÊpaÑ saddo phari. 
______________________________________________________________
 1. Bhi~kÈrapotako (SÊ, Ka) 2. RuÔÔho (SÊ), ruddho (SyÈ) 
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 CattÈro kira saddÈ sakalajambudÊpe suyyiÑsu–yaÒca PuÓÓako 
yakkhasenÈpati DhanaÒcayakorabyarÈjÈnaÑ j|te jinitvÈ apphoÔetvÈ “ahaÑ 
jÊnin”ti ugghosesi, yaÒca Sakko DevÈnamindo Kassapassa Bhagavato sÈsane 
parihÈyamÈne VissakammaÑ devaputtaÑ sunakhaÑ kÈretvÈ “ahaÑ 
pÈpabhikkh| ca pÈpabhikkhuniyo ca upÈsake ca upÈsikÈyo ca sabbeva 
adhammavÈdino khÈdÈmÊ”ti ugghosÈpesi, yaÒca KusajÈtake PabhÈvatihetu 
sattahi rÈj|hi nagare uparuddhe PabhÈvatiÑ attanÈ saha hatthikkhandaÑ 
ÈropetvÈ nagarÈ nikkhamma “ahaÑ SÊhassarakusamahÈrÈjÈ”ti mahÈpuriso 
ugghosesi, yaÒca ŒÄavako KelÈsamuddhani ÔhatvÈ “ahaÑ ŒÄavako”ti. TadÈ 
hi sakalajambudÊpe dvÈre dvÈre ÔhatvÈ ugghositasadisaÑ ahosi, 
tiyojanasahassavitthato ca HimavÈpi sa~kampi yakkhassa ÈnubhÈvena. 

  So vÈtamaÓÉalaÑ samuÔÔhÈpesi “eteneva samaÓaÑ palÈpessÈmÊ”ti. 
Te puratthimÈdibhedÈ vÈtÈ samuÔÔhahitvÈ 
aÉÉhayojanayojanadviyojanatiyojanappamÈÓÈni pabbatak|ÔÈni padÈletvÈ 
vanagaccharukkhÈdÊni umm|letvÈ ŒÄavÊnagaraÑ pakkhantÈ 
jiÓÓahatthisÈlÈdÊni cuÓÓentÈ chadaniÔÔhakÈ ÈkÈse bhamentÈ. BhagavÈ “mÈ 
kassaci uparodho hot|”ti adhiÔÔhÈsi, te vÈtÈ DasabalaÑ patvÈ 
cÊvarakaÓÓamattampi cÈletuÑ nÈsakkhÊsu. Tato mahÈvassaÑ samuÔÔhÈpesi 
“udakena ajjhottharitvÈ samaÓaÑ mÈressÈmÊ”ti. TassÈnubhÈvena upar|pari 
satapaÔalasahassapaÔalÈdibhedÈ valÈhakÈ uÔÔhahitvÈ vassiÑsu, 
vuÔÔhidhÈrÈvegena pathavÊ chiddÈ ahosi, vanarukkhÈdÊnaÑ upari mahogho 
ÈgantvÈ Dasabalassa cÊvare ussÈvabindumattampi temetuÑ nÈsakkhi. Tato 
pÈsÈÓavassaÑ samuÔÔhÈpesi, mahantÈni mahantÈni pabbatak|ÔÈni 
dh|mÈyantÈni pajjalantÈni ÈkÈsenÈgantvÈ DasabalaÑ patvÈ dibbamÈlÈguÄÈni 
sampajjiÑsu. Tato paharaÓavassaÑ samuÔÔhÈpesi, ekatodhÈra-ubhatodhÈrÈ 
asisattikhurappÈdayo dh|mÈyantÈ pajjalantÈ ÈkÈsenÈgantvÈ DasabalaÑ 
patvÈ dibbapupphÈni ahesuÑ. Tato a~gÈravassaÑ samuÔÔhÈpesi, 
kiÑsukavaÓÓÈ a~gÈrÈ ÈkÈsenÈgantvÈ Dasabalassa pÈdam|le dibbapupphÈni 
hutvÈ vikariÑsu. Tato kukkulavassaÑ samuÔÔhÈpesi, accuÓho kukkulo 
ÈkÈsenÈgantvÈ Dasabalassa pÈdam|le candanacuÓÓaÑ hutvÈ nipati. Tato 
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vÈlukÈvassaÑ samuÔÔhÈpesi, atisukhumÈ vÈlukÈ dh|mÈyantÈ pajjalantÈ 
ÈkÈsenÈgantvÈ Dasabalassa pÈdam|le dibbapupphÈni hutvÈ nipatiÑsu. Tato 
kalalavassaÑ samuÔÔhÈpesi, taÑ kalalavassaÑ dh|mÈyantaÑ pajjalantaÑ 
ÈkÈsenÈgantvÈ Dasabalassa pÈdam|le dibbagandhaÑ hutvÈ nipati. Tato 
andhakÈraÑ samuÔÔhÈpesi “bhiÑsetvÈ samaÓaÑ palÈpessÈmÊ”ti. TaÑ 
catura~gasamannÈgatandhakÈrasadisaÑ hutvÈ DasabalaÑ patvÈ 
s|riyappabhÈvihatamivandhakÈraÑ antaradhÈyi. 

 EvaÑ yakkho imÈhi navahi vÈtavassapÈsÈÓapaharaÓa~gÈrakukkula-
vÈlukakalalandhakÈravuÔÔhÊhi BhagavantaÑ palÈpetuÑ asakkonto 
nÈnÈvidhapaharaÓahatthÈya anekappakÈrar|pabh|tagaÓasamÈkulÈya 
catura~giniyÈ senÈya sayameva BhagavantaÑ abhigato. te bh|tagaÓÈ 
anekappakÈre vikÈre katvÈ “gaÓhatha hanathÈ”ti Bhagavato upari 
ÈgacchantÈ viya honti, apica te niddhantalohapiÓÉaÑ viya makkhikÈ, 
BhagavantaÑ allÊyituÑ asamatthÈ eva ahesuÑ. EvaÑ santepi yathÈ 
BodhimaÓÉe mÈro ÈgatavelÈyameva nivatto, tathÈ anivattitvÈ 
upaÉÉharattimattaÑ byÈkulamakaÑsu. EvaÑ upaÉÉharattimattaÑ 
anekappakÈravibhiÑ sanadassanenapi BhagavantaÑ cÈletumasakkonto 
ŒÄavako cintesi “yaÑnunÈhaÑ kenaci ajeyyaÑ dussÈvudhaÑ muÒceyyan”ti. 

  CattÈri kira ÈvudhÈni loke seÔÔhÈni–Sakkassa VajirÈvudhaÑ, 
VessavaÓassa GadÈvudhaÑ, Yamassa NayanÈvudhaÑ, ŒÄavakassa 
DussÈvudhanti. Yadi hi Sakko kuddho VajirÈvudhaÑ Sinerumatthake 
pahareyya, aÔÔhasaÔÔhisahassÈdhikayojanasatasahassaÑ SineruÑ vinivijjhitvÈ 
heÔÔhato gaccheyya. VessavaÓassa puthujjanakÈle vissajjitagadÈ bah|naÑ 
yakkhasahassÈnaÑ sÊsaÑ pÈtetvÈ puna hatthapÈsaÑ ÈgantvÈ tiÔÔhati. Yamena 
kuddhena NayanÈvudhena olokitamatte anekÈni kumbhaÓÉasahassÈni 
tattakapÈle tilÈ viya vipphurantÈni vinassanti. ŒÄavako kuddho sace ÈkÈse 
DussÈvudhaÑ muÒceyya, dvÈdasa vassÈni devo na vasseyya. Sace 
pathaviyaÑ muÒceyya, sabbarukkhatiÓÈdÊni sussitvÈ dvÈdasavassantaraÑ na 
puna ruheyyuÑ. Sace samudde muÒceyya, tattakapÈle udakabindu viya 
sabbamudakaÑ susseyya. Sace Sinerusadisepi pabbate muÒceyya, 
khaÓÉÈkhaÓÉaÑ hutvÈ vikireyya. So evaÑ mahÈnubhÈvaÑ DussÈvudhaÑ 
uttarÊyakataÑ muÒcitvÈ 
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aggahesi. Yebhuyyena dasasahassilokadhÈtudevatÈ vegena sannipatiÑsu 
“ajja BhagavÈ ŒÄavakaÑ damessati, tattha dhammaÑ sossÈmÈ”ti. 
YuddhadassanakÈmÈpi devatÈ sannipatiÑsu. EvaÑ sakalampi ÈkÈsaÑ 
devatÈhi paripuÓÓamahosi. 

 Atha ŒÄavako Bhagavato samÊpe upar|pari vicaritvÈ vatthÈvudhaÑ 
muÒci, taÑ asanivicakkaÑ viya ÈkÈse bheravasaddaÑ karontaÑ 
dh|mÈyantaÑ pajjalantaÑ BhagavantaÑ patvÈ yakkhassa 
mÈnamaddanatthaÑ pÈdapuÒchanacoÄakaÑ hutvÈ pÈdam|le nipati. ŒÄavako 
taÑ disvÈ chinnavisÈÓo viya usabho, uddhaÔadÈÔho viya sappo nittejo 
nimmado nipatitamÈnaddhajo hutvÈ cintesi “dussÈvudhampi samaÓaÑ 
nÈbhibhosi, kiÑ nu kho kÈraÓan”ti. IdaÑ kÈraÓaÑ, mettÈvihÈrayutto 
samaÓo, handa naÑ rosetvÈ mettÈya viyojemÊti. IminÈ sambandhenetaÑ 
vuttaÑ “atha kho ŒÄavako yakkho yena BhagavÈ -pa- “nikkhama samaÓÈ”ti. 
TatrÈyamadhippÈyo–kasmÈ mayÈ ananuÒÒÈto mama bhavanaÑ pavisitvÈ 
gharasÈmiko viya itthÈgÈrassa majjhe nisinnosi, nanu ayuttametaÑ 
samaÓassa yadidaÑ adinnaparibhogo itthisaÑsaggo ca, tasmÈ yadi tvaÑ 
samaÓadhamme Ôhito, nikkhama samaÓÈti. Eke pana “etÈni aÒÒÈni ca 
pharusavacanÈni vatvÈ evÈyaÑ etadavocÈ”ti bhaÓanti. 

 Atha BhagavÈ “yasmÈ thaddho paÔithaddhabhÈvena vinetuÑ na sakkÈ, 
so hi paÔithaddhabhÈve kariyamÈne seyyathÈpi caÓÉassa kukkurassa nÈsÈya 
pittaÑ bhindeyya, so bhiyyoso mattÈya caÓÉataro assa, evaÑ thaddhataro 
hoti, mudunÈ pana so sakkÈ vinetun”ti ÒatvÈ “sÈdhÈvuso”ti piyavacanena 
tassa vacanaÑ sampaÔicchitvÈ nikkhami. Tena vuttaÑ “sÈdhÈvusoti BhagavÈ 
nikkhamÊ”ti. 

 Tato ŒÄavako “suvaco vatÈyaÑ samaÓo ekavacaneneva nikkhanto, 
evaÑ nÈma nikkhametuÑ sukhaÑ samaÓaÑ akÈraÓenevÈhaÑ sakalarattiÑ 
yuddhena abbhuyyÈsin”ti muducitto hutvÈ puna cintesi “idÈnipi na sakkÈ 
jÈnituÑ, kiÑ nu kho suvacatÈya nikkhanto, udÈhu kodhena, handa naÑ 
vÊmaÑsÈmÊ”ti. Tato pavisa samaÓÈ”ti Èha. Atha “suvaco “ti 
mudubh|tacittavavatthÈnakaraÓatthaÑ punapi piyavacanaÑ vadanto 
sÈdhÈvusoti BhagavÈ pÈvisi. ŒÄavako punappunaÑ tameva suvacabhÈvaÑ  
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vÊmaÑsanto dutiyampi tatiyampi “nikkhama pavisÈ”ti Èha. BhagavÈpi tathÈ 
akÈsi. Yadi na kareyya, pakatiyÈpi thaddhayakkhassa1 cittaÑ thaddhataraÑ 
hutvÈ dhammakathÈya bhÈjanaÑ na bhaveyya, tasmÈ yathÈ nÈma mÈtÈ 
rodantaÑ puttakaÑ yaÑ so icchati, taÑ datvÈ vÈ katvÈ vÈ saÒÒÈpeti, tathÈ 
BhagavÈ kilesarodanena rodantaÑ yakkhaÑ saÒÒÈpetuÑ yaÑ so bhaÓati, 
taÑ akÈsi. YathÈ ca dhÈtÊ thaÒÒaÑ apivantaÑ dÈrakaÑ kiÒci datvÈ 
upalÈÄetvÈ pÈyeti, tathÈ BhagavÈ yakkhaÑ lokuttaradhammakhÊraÑ pÈyetuÑ 
tassa patthi tavacanakaraÓena upalÈÄento evamakÈsi. YathÈ ca puriso 
lÈbumhi catumadhuraÑ p|retukÈmo tassabbhantaraÑ sodheti, evaÑ 
BhagavÈ yakkhassa citte lokuttaracatumadhuraÑ p|retukÈmo tassa 
abbhantare kodhamalaÑ sodhetuÑ yÈva tatiyaÑ nikkhamanapavesanaÑ 
akÈsi.  

 Atha ŒÄavako “suvaco ayaÑ samaÓo, “nikkhamÈ”ti vutto nikkhamati, 
“pavisÈ”ti vutto pavisati, yaÑn|nÈhaÑ imaÑ samaÓaÑ evamevaÑ 
sakalarattiÑ kilametvÈ pÈde gahetvÈ pÈraga~gÈya khipeyyan”ti pÈpakaÑ 
cittaÑ uppÈdetvÈ catutthavÈraÑ Èha “nikkhama samaÓÈ”ti. TaÑ ÒatvÈ 
BhagavÈ “na khvÈhaÑ tan”ti Èha. “EvaÑ2 vutte taduttariÑ karaÓÊyaÑ 
pariyesamÈno paÒhaÑ pucchitabbaÑ maÒÒissati, taÑ dhammakathÈya 
mukhaÑ bhavissatÊ”tipi ÒatvÈ “nakhvÈhaÑ tan”ti Èha. Tattha na-iti 
paÔikkhepe, kho-iti avadhÈraÓe. Ahanti attanidassanaÑ, tanti hetuvacanaÑ. 
Tenettha “yasmÈ tvaÑ evaÑ cintesi, tasmÈ ahaÑ Èvuso neva 
nikkhamissÈmi, yaÑ te karaÓÊyaÑ, taÑ karohÊ”ti evamattho daÔÔhabbo. 

 Tato ŒÄavako yasmÈ pubbepi ÈkÈsenÈgamanavelÈyaÑ “kiÑnu kho etaÑ 
suvaÓÓavimÈnaÑ, udÈhu rajatamaÓivimÈnÈnaÑ aÒÒataraÑ, handa naÑ 
passÈmÈ”ti evaÑ attano vimÈnaÑ Ègate iddhimante TÈpasaparibbÈjake 
paÒhaÑ pucchitvÈ vissajjetumasakkonte cittakkhepÈdÊhi viheÔheti. KathaÑ? 
AmanussÈ hi bhiÑsanakar|padassanena vÈ hadayavatthuparimaddanena vÈti 
dvÊhÈkÈrehi cittakkhepaÑ karonti, ayaÑ pana yasmÈ “iddhimanto 
bhiÑsanakar|padassanena na tasantÊ”ti ÒatvÈ attano iddhippabhÈvena 
sukhumattabhÈvaÑ nimminitvÈ tesaÑ anto pavisitvÈ hadayavatthuÑ 
parimaddati, tato cittasantati na saÓÔhÈti, tassÈ asaÓÔhamÈnÈya ummattakÈ 
______________________________________________________________ 
 1. ThaddhaÑ yakkhassa (SÊ) 2. EvaÑ vÈ (Ka) 

 



222 KhuddakanikÈya  

honti khittacittÈ, evaÑ khittacittÈnaÑ etesaÑ urampi phÈleti, pÈdepi ne 
gahetvÈ pÈraga~gÈya khipati “mÈssu me puna evar|pÈ 
bhavanamÈgamiÑs|”ti, tasmÈ te paÒhe saritvÈ “yaÑn|nÈhaÑ imaÑ 
samaÓaÑ idÈni evaÑ viheÔheyyan”ti cintetvÈ Èha “paÒhaÑ taÑ samaÓÈ”ti-
Èdi. 

 Kuto panassa te paÒhÈti? Tassa kira mÈtÈpitaro KassapaÑ BhagavantaÑ 
payirupÈsitvÈ aÔÔha paÒhe savissajjane uggahesuÑ. Te daharakÈle ŒÄavakaÑ 
pariyÈpuÓÈpesuÑ, so kÈlaccayena vissajjanaÑ sammussi. Tato “ime paÒhÈpi 
mÈ vinassant|”ti suvaÓÓapaÔÔe jÈtihi~gulakena likhÈpetvÈ vimÈne nikkhipi. 
Evamete BuddhapaÒhÈ1 BuddhavisayÈ eva honti. BhagavÈ taÑ sutvÈ yasmÈ 
BuddhÈnaÑ pariccattalÈbhantarÈyo vÈjÊvitantarÈyo va 
sabbaÒÒutaÒÒÈÓabyÈmappabhÈnaÑ paÔighÈto vÈ na sakkÈ kenaci kÈtuÑ, 
tasmÈ taÑ loke asÈdhÈraÓaÑ BuddhÈnubhÈvaÑ dassento Èha “na khvÈhaÑ 
taÑ Èvuso passÈmi sadevake loke”ti. 

 Tattha “sadevakavacanena paÒcakÈmÈvacaradevaggahaÓan”ti-ÈdinÈ 
nayena etesaÑ padÈnaÑ atthamattadassanena sa~khepo vutto, na 
anusandhiyojanÈkkamena vitthÈro. SvÈyaÑ vuccati–sadevakavacanena hi 
ukkaÔÔhaparicchedato sabbadevesu gahitesupi yesaÑ tattha sannipati te 
devagaÓe vimati ahosi “mÈro mahÈnubhÈvo chakÈmÈvacarissaro vasavattÊ 
paccanÊkasÈto dhammadessÊ kururakammanto, kiÑ nukho sopissa 
cittakkhepÈdÊni na kareyyÈ”ti, tesaÑ vimatipaÔibÈhanatthaÑ “samÈrake”ti 
Èha. Tato yesaÑ ahosi “brahmÈ mahÈnubhÈvo eka~guliyÈ 
ekacakkavÈÄasahasse ÈlokaÑ karoti, dvÊhi -pa- dasahi a~gulÊhi dasasu 
cakkavÈÄasahassesu, anuttaraÒca jhÈnasamÈpattisukhaÑ paÔisaÑvedeti, 
kiÑsopi na kareyyÈ”ti, tesaÑ vimatipaÔibÈhanatthaÑ “sabrahmake”ti Èha. 
Atha yesaÑ ahosi “puthu samaÓabrÈhmaÓÈ sÈsanassa paccatthikÈ paccÈmittÈ 
mantÈdibalasamannÈgatÈ, kiÑ tepi nakareyyun”ti, tesaÑ 
vimatipaÔibÈhanatthaÑ “sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈyÈ”ti Èha. EvaÑ 
ukkaÔÔhaÔÔhÈnesu kassaci abhÈvaÑ dassetvÈ idÈni sadevamanussÈyÈti 
______________________________________________________________
 1. AÔÔha paÒhÈ (Ka), puÔÔhapaÒhÈ (SaÑ-®Ôha 1. 299 piÔÔhe) 
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vacanena sammutideve avasesamanusse ca upÈdÈya 
ukkaÔÔhaparicchedavaseneva sesasattalokepi kassaci abhÈvaÑ dassesÊti 
evamettha anusandhiyojanÈkkamo veditabbo. 

 EvaÑ BhagavÈ tassa bÈdhanacittaÑ1 paÔisedhetvÈ paÒhapucchane 
ussÈhaÑ janento Èha “apica tvaÑ Èvuso puccha yadÈka~khasÊ”ti. 
Tassattho–puccha, yadi Èka~khasi, na me paÒhavissajjane bhÈro atthi. Atha 
vÈ “puccha yaÑ Èka~khasi, tesabbaÑ vissajjessÈmÊ”ti sabbaÒÒupavÈraÓaÑ 
pavÈresi asÈdhÈraÓaÑ pacchekabuddha-aggasÈvakamahÈsÈvakehi. Te hi 
“pucchÈvuso sutvÈ vedissÈmÈ”ti vadanti. BuddhÈ pana “pucchÈvuso 
yadÈka~khasÊ”ti2vÈ, 

   “Puccha vÈsava maÑ paÒhaÑ, yaÑ kiÒci manasicchasÊ”ti3vÈ, 

   “BÈvarissa ca tuyhaÑ vÈ, sabbesaÑ sabbasaÑsayaÑ. 
   KatÈvakÈsÈ pucchavho, yaÑ kiÒci manasicchathÈ”ti4vÈ– 

evamÈdinÈ nayena devamanussÈnaÑ sabbaÒÒupavÈraÓaÑ pavÈrenti. 
AnacchariyaÒcetaÑ, yaÑ BhagavÈ Buddhabh|miÑ patvÈ evaÑ pavÈraÓaÑ 
pavÈreyya, yo bodhisattabh|miyaÑ padesaÒÈÓe vattamÈnopi– 

   “KoÓÉaÒÒa paÒhÈni viyÈkarohi, 
   YÈcanti taÑ isayo sÈdhur|pÈ. 
   KoÓÉaÒÒa eso manujesu dhammo, 
   YaÑ vuddhamÈgacchati esa bhÈro”ti5– 

evaÑ isÊhi yÈcito– 

   “KatÈvakÈsÈ pucchantu bhonto, 
   YaÑ kiÒci paÒhaÑ manasÈbhipatthitaÑ. 
   AhaÑ hitaÑ taÑ vo viyÈkarissaÑ, 
   ©atvÈ sayaÑ lokamemaÑ paraÒcÈ”ti5– 
______________________________________________________________
 1. BÈdhanÈ cittaÑ (SÊ,Ka) 2. SaÑ 1. 209, 216 piÔÔhesu. 3. DÊ 2. 220 piÔÔhe. 
 4. Ku 1. 433 piÔÔhe.  5. Ku 6. 7 piÔÔhe JÈtake. 
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evaÑ Sarabha~gakÈle, SambhavajÈtake ca sakalajambudÊpe tikkhattuÑ 
vicaritvÈ paÒhÈnaÑ antakaraÑ adisvÈ jÈtiyaÑ sattavassiko rathikÈya 
paÑsukÊÄikaÑ kÊÄanto suciratena brÈhmaÓena puÔÔho– 

   “Taggha te ahamakkhissaÑ, yathÈpi kusalo tathÈ. 
   RÈjÈ ca kho naÑ jÈnÈti, yadi kÈhati vÈ na vÈ”ti1– 

evaÑ sabbaÒÒupavÈraÓaÑ pavÈresi. EvaÑ BhagavatÈ ŒÄavakassa 
sabbaÒÒupavÈraÓÈya pavÈritÈya atha kho ŒÄavako yakkho BhagavantaÑ 
gÈthÈya ajjhabhÈsi “kiÑ s|dha vittan”ti. 

 Tattha kinti pucchÈvacanaÑ. S|ti padap|raÓamatte nipÈto. IdhÈti 
imasmiÑ loke. Vittanti vidati pÊtiÑ karotÊti2 vittaÑ dhanassetaÑ 
adhivacanaÑ. SuciÓÓanti sukataÑ. Sukhanti kÈyikacetasikaÑ sÈtaÑ. 
ŒvahÈtÊti Èvahati Èneti deti, appetÊti vuttaÑ hoti. Haveti daÄhatthenipÈto. 
SÈdutaranti atisayena sÈduÑ. “SÈdhutaran”tipi pÈÔho. RasÈnanti 
rasasaÒÒitÈnaÑ dhammÈnaÑ. Kathanti kena pakÈrena, kathaÑjÊvino jÊvitaÑ 
kathaÑjÊvijÊvitaÑ, gÈthÈbandhasukhatthaÑ pana sÈnunÈsikaÑ vuccati. 
“KathaÑjÊviÑ jÊvatan”ti vÈ pÈÔho, tassa jÊvantÈnaÑ kathaÑjÊvinti attho. 
Sesamettha pÈkaÔameva. EvamimÈya gÈthÈya “kiÑ su idhaloke purisassa 
vittaÑ seÔÔhaÑ, kiÑ su suciÓÓaÑ sukhamÈvahÈti, kiÑrasÈnaÑ sÈdutaraÑ 
kathaÑjÊvino jÊvitaÑ seÔÔhamÈh|”ti ime cattÈro paÒhe pucchi. 
 
 184. Athassa BhagavÈ Kassapadasabalena vissajjitanayeneva vissajjento 
imaÑ gÈthamÈha “saddhÊdha vittan”ti. Tattha yathÈ hiraÒÒasuvaÓÓÈdi vittaÑ 
upabhogaparibhogasukhaÑ Èvahati, khuppipÈsÈdidukkhaÑ paÔibÈhati, 
dÈliddiyaÑ v|pasameti, muttÈdiratanapaÔilÈbhahetu hoti, lokasanthutiÒca 
Èvahati, evaÑ lokiyalokuttarÈ saddhÈpi yathÈsambhavaÑ 
lokiyalokuttaravipÈkasukhamÈvahati, saddhÈdhurena paÔipannÈnaÑ 
jÈtijarÈdidukkhaÑ paÔibÈhati, guÓadÈliddiyaÑ v|pasameti, 
satisambojjha~gÈdiratanapaÔilÈbhahetu hoti, 
______________________________________________________________ 
 1. Ku 5. 380 piÔÔhe. 2. VittaÑ karotÊti (SyÈ, Ka) 
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   “Saddho sÊlena sampanno, yasobhogasamappito. 
   YaÑ yaÑ padesaÑ bhajati, tattha tattheva p|jito”ti1– 

vacanato lokasanthutiÒca ÈvahatÊti katvÈ “vittan”ti vuttÈ. YasmÈ panetaÑ 
saddhÈvittaÑ anugÈmikaÑ anaÒÒasÈdhÈraÓaÑ sabbasampattihetu, lokiyassa 
hiraÒÒasuvaÓÓÈdivittassÈpi nidÈnaÑ. Saddhoyeva hi dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ 
vittaÑ adhigacchati, assaddhassa pana vittaÑ yÈvadeva anatthÈya hoti, 
tasmÈ “seÔÔhan”ti vuttaÑ. PurisassÈti ukkaÔÔhaparicchedadesanÈ. TasmÈ na 
kevalaÑ purisassa, itthi-ÈdÊnampi saddhÈvittameva seÔÔhanti veditabbaÑ. 

 Dhammoti dasakusalakammapathadhammo, dÈnasÊlabhÈvanÈdhammo 
vÈ. SuciÓÓoti sukato sucarito. SukhamÈvahÈtÊti 
SoÓaseÔÔhiputtaraÔÔhapÈlÈdÊnaÑ viya manussasukhaÑ, sakkÈdÊnaÑ viya 
dibbasukhaÑ, pariyosÈne ca MahÈpadumÈdÊnaÑ viya nibbÈnasukhaÒca 
ÈvahatÊti. 

 Saccanti ayaÑ saccasaddo anekesu atthesu dissati. SeyyathidaÑ? 
“SaccaÑ bhaÓe na kujjheyyÈ”ti-ÈdÊsu2 vÈcÈsacce. “Sacce ÔhitÈ 
samaÓabrÈhmaÓÈcÈ”ti-ÈdÊsu3 viratisacce. “KasmÈ nu saccÈni vadanti nÈnÈ, 
pavÈdiyÈse kusalÈvadÈnÈ”ti-ÈdÊsu4 diÔÔhisacce. “CattÈrimÈni bhikkhave 
brÈhmaÓasaccÈnÊ”ti-ÈdÊsu5 brÈhmaÓasacce. “EkaÑ hi saccaÑ na 
dutÊyamatthÊ”ti-ÈdÊsu4 paramatthasacce. “CatunnaÑ saccÈnaÑ kati kusalÈ”ti-
ÈdÊsu6 ariyasacce. Idha pana paramatthasaccaÑ nibbÈnaÑ, viratisaccaÑ vÈ 
abbhantaraÑ katvÈ vÈcÈsaccaÑ adhippetaÑ, yassÈnubhÈvena udakÈdÊni vase 
vattenti, jÈtijarÈmaraÓapÈraÑ taranti. YathÈha– 

    “Saccena vÈcenudakampi7 dhÈvati8, 
    Visampi saccena hananti paÓÉitÈ. 
    Saccena devo thanayaÑ pavassati,  
    Sacce ÔhitÈ nibbutiÑ patthayanti. 
______________________________________________________________ 
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    Ye kecime atthi rasÈ pathabyÈ, 
    SaccaÑ tesaÑ sÈdutaraÑ rasÈnaÑ. 
    Sacce ÔhitÈ samaÓabrÈhmaÓÈ ca, 
    Taranti jÈtimaraÓassa pÈran”ti1. 

 SÈdutaranti madhurataraÑ. RasÈnanti ye ime “m|laraso 
khandharaso”ti-ÈdinÈ2 nayena sÈyanÊyadhammÈ, ye cime “anujÈnÈmi 
bhikkhave sabbaÑ phalarasaÑ3, arasar|po bhavaÑ Gotamo, ye te brÈhmaÓa 
r|parasÈ saddarasÈ4, anÈpatti rasarase5, ayaÑ dhammavinayo ekaraso 
vimuttiraso6, bhÈgÊ vÈ BhagavÈ attharasassa dhammarasassÈ”ti-ÈdinÈ7 
nayena vÈcÈras|pavajjÈ8 avasesabyaÒjanÈdayo dhammÈ “rasÈ”ti vuccanti, 
tesaÑ rasÈnaÑ saccaÑ have sÈdutaraÑ saccameva sÈdutaraÑ, sÈdhutaraÑ 
vÈ seÔÔhataraÑ uttamataraÑ. M|larasÈdayo hi sarÊraÑ upabr|henti, 
saÑkilesikaÒca sukhamÈvahanti. Saccarase viratisaccavÈcÈsaccarasÈ 
samathavipassanÈdÊhi cittamupabr|henti, asaÑkilesikaÒca sukhamÈvahanti, 
vimuttiraso paramatthasaccarasaparibhÈvitattÈ sÈdu, attharasadhammarasÈ 
ca tadadhigam|pÈyabh|taÑ atthaÒca dhammaÒca nissÈya pavattitoti. 

 PaÒÒÈjÊvinti ettha pana yvÈyaÑ andhekacakkhudvicakkhukesu 
dvicakkhupuggalo gahaÔÔho va 
kammantÈnuÔÔhÈnasaraÓagamanadÈnasaÑvibhÈga-sÊlasamÈdÈna-
uposathakammÈdigahaÔÔhapaÔipadaÑ, pabbajito vÈ 
avippaÔisÈrakarasÊlasa~khÈtaÑ taduttaricittavisuddhi-ÈdibhedaÑ vÈ 
pabbajitapaÔipadaÑ paÒÒÈya ÈrÈdhetvÈ jÊvati, tassa paÒÒÈjÊvino jÊvitaÑ, taÑ 
vÈ paÒÒÈjÊviÑjÊvataÑ seÔÔhamÈh|ti evamattho daÔÔhabbo. 
 
 185-6. EvaÑ BhagavatÈ vissajjite cattÈropi paÒhe sutvÈ attamano 
yakkho avasesepi cattÈro paÒhe pucchanto “kathaÑ su tarati oghan”ti 
gÈthamÈha. Athassa BhagavÈ purimanayeneva vissajjento “saddhÈya 
taratÊ”ti gÈthamÈha. Tattha kiÒcÈpi yo catubbidhaÑ oghaÑ tarati, so 
saÑsÈraÓÓavampi tarati, vaÔÔadukkhampi acceti, kilesamalÈpi parisujjhati, 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 6. 140 piÔÔhe JÈtake. 2. Abhi 1. 167 piÔÔhe. 3. Vi 3. 344 piÔÔhe. 
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evaÑ santepi pana yasmÈ assaddho oghataraÓaÑ asaddahanto na 
pakkhandati, paÒcasu kÈmaguÓesu cittavossaggena pamatto tattheva 
sattavisattatÈya1 saÑsÈraÓÓavaÑ na tarati, kusÊto dukkhaÑ viharati vokiÓÓo 
akusalehi dhammehi, appaÒÒo suddhimaggaÑ ajÈnanto na parisujjhati, 
tasmÈ tappaÔipakkhaÑ dassentena BhagavatÈ ayaÑ gÈthÈ vuttÈ. 

 EvaÑ vuttÈya cetÈya yasmÈ sotÈpattiya~gapadaÔÔhÈnaÑ saddhindriyaÑ 
tasmÈ “saddhÈya tarati oghan”ti iminÈ padena diÔÔhoghataraÓaÑ 
sotÈpattimaggaÑ sotÈpannaÒca pakÈseti. YasmÈ pana sotÈpanno kusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ bhÈvanÈya sÈtaccakiriyÈsa~khÈtena appamÈdena samannÈgato 
dutiyamaggaÑ ÈrÈdhetvÈ ÔhapetvÈ sakideva imaÑ lokaÑ ÈgamanamattaÑ 
avasesaÑ sotÈpattimaggena atiÓÓaÑ bhavoghavatthuÑ saÑsÈraÓÓavaÑ 
tarati, tasmÈ “appamÈdena aÓÓavan”ti iminÈ padena bhavoghataraÓaÑ 
sakadÈgÈmimaggaÑ sakadÈgÈmiÒca pakÈseti. YasmÈ sakadÈgÈmÊ vÊriyena 
tatiyamaggaÑ ÈrÈdhetvÈ sakadÈgÈmimaggena anatÊtaÑ kÈmoghavatthuÑ, 
kÈmoghasaÒÒitaÒca kÈmadukkhamacceti, tasmÈ “vÊriyena dukkhamaccetÊ”ti 
iminÈ padena kÈmoghataraÓaÑ anÈgÈmimaggaÑ anÈgÈmiÒca pakÈseti. 
yasmÈ pana anÈgÈmÊ vigatakÈmapa~katÈya2 parisuddhÈya paÒÒÈya 
ekantaparisuddhaÑ catutthamaggapaÒÒaÑ ÈrÈdhetvÈ anÈgÈmimaggena 
appahÊnaÑ avijjÈsa~khÈtaÑ paramamalaÑ pajahati, tasmÈ “paÒÒÈya 
parisujjhatÊ”ti iminÈ padena avijjoghataraÓaÑ arahattamaggaÑ arahantaÒca 
pakÈseti. ImÈya ca arahattanik|Ôena kathitÈya gÈthÈya pariyosÈne yakkho 
sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi. 
 
 187. IdÈni tameva “paÒÒÈya parisujjhatÊ”ti ettha vuttaÑ paÒÒÈpadaÑ 
gahetvÈ attano paÔibhÈnena lokiyalokuttaramissakaÑ paÒhaÑ pucchanto 
“kathaÑ su labhate paÒÒan”ti imaÑ chappadagÈthamÈha. Tattha kathaÑ 
s|ti sabbattheva atthayuttipucchÈ hoti. AyaÒhi paÒÒÈdi-atthaÑ ÒatvÈ tassa 
yuttiÑ pucchati “kathaÑ kÈya yuttiyÈ kena kÈraÓena paÒÒaÑ labhatÊ”ti. Esa 
nayo dhanÈdÊsu. 
______________________________________________________________ 
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 188. Athassa BhagavÈ cat|hi kÈraÓehi paÒÒÈlÈbhaÑ dassento 
“saddahÈno”ti-ÈdimÈha. Tassattho–yena pubbabhÈge 
kÈyasucaritÈdibhedena, aparabhÈge ca sattatiÑsabodhipakkhiyabhedena 
dhammena arahanto BuddhapaccekabuddhasÈvakÈ nibbÈnaÑ pattÈ, taÑ 
saddahÈno arahataÑ dhammaÑ nibbÈnappattiyÈlokiyalokuttaraÑ paÒÒaÑ 
labhati. TaÒca kho na saddhomattakeneva, yasmÈ pana1 saddhÈjÈto 
upasa~kamati, upasa~kamanto payirupÈsati, patirupÈsanto sotaÑ odahati, 
ohitasoto dhammaÑ suÓÈti, tasmÈ upasa~kamanato pabhuti yÈva 
dhammassavanena suss|saÑ labhati. KiÑ vuttaÑ hoti–taÑ dhammaÑ 
saddahitvÈpi ÈcariyupajjhÈye kÈlena2 upasa~kamitvÈ vattakaraÓena 
payirupÈsitvÈ yadÈ payirupÈsanÈya ÈrÈdhitacittÈ kiÒci vattukÈmÈhonti, atha 
adhigatÈya sotukÈmatÈya sotaÑ odahitvÈ suÓanto labhatÊti. EvaÑ 
suss|sampi ca sati-avippavÈsena appamatto subhÈsitadubbhÈsitaÒÒutÈya 
vicakkhaÓo eva labhati, na itaro. TenÈha “appamatto vicakkhaÓo”ti. 

 EvaÑ yasmÈ saddhÈya paÒÒÈlÈbhasaÑvattanikaÑ paÔipadaÑ paÔipajjati, 
suss|sÈya sakkaccaÑ paÒÒÈdhigam|pÈyaÑ suÓÈti, appamÈdena gahitaÑ na 
sammussati, vicakkhaÓatÈya an|nÈdhikaÑ aviparÊtaÒca gahetvÈ vitthÈrikaÑ 
karoti. Suss|sÈya vÈ ohitasoto paÒÒÈpaÔilÈbhahetuÑ dhammaÑ suÓÈti, 
appamÈdena sutvÈ dhammaÑ dhÈreti, vicakkhaÓatÈya dhatÈnaÑ 
dhammÈnaÑ atthamupaparikkhati, athÈnupubbena paramatthasaccaÑ 
sacchikaroti, tasmÈssa BhagavÈ “kathaÑ su labhate paÒÒan”ti puÔÔho imÈni 
cattÈri kÈraÓÈni dassento imaÑ gÈthamÈha “saddahÈno -pa- vicakkhaÓo”ti.  
 
 189. IdÈni tato pare tayo paÒhe vissajjento “patir|pakÈrÊ”ti imaÑ 
gÈthamÈha. Tattha desakÈlÈdÊni ahÈpetvÈ lokiyassa lokuttarassa va dhanassa 
patir|paÑ adhigam|pÈyaÑ karotÊti patir|pakÈrÊ. DuravÈti 
cetasikavÊriyavasena anikkhittadhuro. UÔÔhÈtÈti “yo ca sÊtaÒca uÓhaÒca, tiÓÈ 
bhiyyo na maÒÒatÊ”ti-ÈdinÈ3 nayena kÈyikavÊriyavasena uÔÔhÈnasampanno 
asithilaparakkamo. 
______________________________________________________________ 
 1. KiÑ pana yasmÈ (SÊ) 2. KÈyena (SÊ) 3. Khu 2. 264; DÊ 3. 151 piÔÔhesu. 
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Vindate dhananti ekam|sikÈya na cirasseva dvesatasahassasa~khaÑ 
c|ÄantevÈsÊ viya lokiyadhanaÒca, MahallakamahÈtissatthero1 viya 
lokuttaradhanaÒca labhati. So hi “tÊhi iriyÈpathehi viharissÈmÊ”ti vattaÑ 
katvÈ thinamiddhÈgamanavelÈya palÈlacumbaÔakaÑ temetvÈ sÊse katvÈ 
galappamÈÓaÑ udakaÑ pavisitvÈ thinamiddhaÑ paÔibÈhento dvÈdasahi 
vassehi arahattaÑ pÈpuÓi. SaccenÈti vacÊsaccenÈpi “saccavÈdÊ bh|tavÈdÊ”ti, 
paramatthasaccenÈpi “Buddho Paccekabuddho ariyasÈvako”ti evaÑ kittiÑ 
pappoti. Dadanti yaÑkiÒci icchitapatthitaÑ dadanto mittÈni ganthati, 
sampÈdeti karotÊti attho. DuddadaÑ vÈ dadaÑ ganthati, dÈnamukhena vÈ 
cattÈripi sa~gahavatth|ni gahitÈnÊti veditabbÈni. Tehi mittÈni karotÊti vuttaÑ 
hoti. 
 
 190. EvaÑ gahaÔÔhapabbajitÈnaÑ sÈdhÈraÓena lokiyalokuttara 
missakena nayena cattÈro paÒhe vissajjetvÈ idÈni “kathaÑ pecca na socatÊ”ti 
imaÑ paÒcamaÑ paÒhaÑ gahaÔÔhavasena vissajjento Èha “yassete”ti. 
Tassattho–yassa “saddahÈno arahatan”ti ettha vuttÈya 
sabbakalyÈÓadhammuppÈdikÈya saddhÈya samannÈgatattÈ saddhassa 
gharamesino2 gharÈvÈsaÑ paÒca vÈ kÈmaguÓe esantassa gavesantassa 
kÈmabhogino gahaÔÔhassa “saccena kittiÑ pappotÊ”ti ettha vuttappakÈraÑ 
saccaÑ, “suss|saÑ labhate paÒÒan”ti ettha suss|sapaÒÒÈnÈmena vutto 
dhammo, “dhuravÈ uÔÔhÈtÈ”ti ettha dhuranÈmena uÔÔhÈnanÈmena ca vuttÈ 
dhiti, “dadaÑ mittÈni ganthatÊ”ti ettha vuttappakÈro cÈgo cÈti ete caturo 
dhammÈ santi, sa ve pecca na socatÊti idhalokÈ paralokaÑ gantvÈ save na 
socatÊti.  
 
 191. EvaÑ BhagavÈ paÒcamampi paÒhaÑ vissajjetvÈ taÑ yakkhaÑ 
codinto Èha “i~gha aÒÒepÊ”ti. Tattha i~ghÈti codanatthe nipÈto. AÒÒepÊti 
aÒÒepi dhamme puth| samaÓabrÈhmaÓe pucchassu, aÒÒepi vÈ p|raÓÈdayo 
sabbaÒÒupaÔiÒÒe puth| samaÓabrÈhmaÓe pucchassu. Yadi amhehi “saccena 
kittiÑ pappotÊ”ti ettha vuttappakÈrÈ saccÈ bhiyyo kittippattikÈraÓaÑ vÈ, 
“suss|saÑ labhate paÒÒan”ti ettha suss|sanapaÒÒÈpadesena vuttÈ damÈ 
______________________________________________________________ 
 1. MilakkhamahÈtissatthero (SÊ) 2. Gharamesinoti (SÊ, Ka) 
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bhiyyo lokiyalokuttarapaÒÒÈ paÔilÈbhakÈraÓaÑ vÈ, “dadaÑ mittÈni 
ganthatÊ”ti ettha vuttappakÈrÈ cÈgÈ bhiyyo mittaganthanakÈraÓaÑ vÈ, 
“dhuravÈ uÔÔhÈtÈ”ti ettha taÑ taÑ atthavasaÑ paÔicca dhuranÈmena 
uÔÔhÈnanÈmena ca vuttÈya mahÈbhÈrasahanaÔÔhena1 ussoÄhÊbhÈvappattÈya 
vÊriyasa~khÈtÈya khantyÈ bhiyyo lokiyalokuttaradhanavindanakÈraÓaÑ vÈ, 
“saccaÑ dhammo dhiti cÈgo”ti evaÑ vuttehi imeheva cat|hi dhammehi 
bhiyyo asmÈ lokÈ paraÑ lokaÑ pecca asocanakÈraÓaÑ vÈ idha vijjatÊti 
ayamettha saddhiÑ sa~khepayojanÈya atthavaÓÓanÈ, vitthÈrato pana 
ekamekaÑ padaÑ atthuddhÈrapaduddhÈravaÓÓanÈnayehi vibhajitvÈ 
veditabbÈ. 
 
 192. EvaÑ vutte yakkho yena saÑsayena aÒÒe puccheyya, tassa 
pahÊnattÈ “kathaÑ nu dÈni puccheyyaÑ, pu th| samaÓabrÈhmaÓe”ti vatvÈ 
yepissa apucchanakÈraÓaÑ na jÈnanti, tepi jÈnÈpento “yohaÑ ajja pajÈnÈmi, 
yo attho samparÈyiko”ti Èha. Tattha ajjÈti ajjÈdiÑ katvÈti adhippÈyo. 
PajÈnÈmÊti yathÈvuttena pakÈrena jÈnÈmi. Yo atthoti ettÈvatÈ “suss|saÑ 
labhate paÒÒan”ti-ÈdinÈ nayena vuttaÑ diÔÔhadhammikaÑ dasseti, 
samparÈyikoti iminÈ “yassete caturo dhammÈ”ti vuttaÑ pecca 
sokÈbhÈvakaraÑ samparÈyikaÑ. Atthoti ca kÈraÓassetaÑ adhivacanaÑ 
AyaÒhi atthasaddo “sÈtthaÑ sabyaÒjanan”ti evamÈdÊsu2 pÈÔhatthe vattati. 
“Attho me gahapati hiraÒÒasuvaÓÓenÈ”ti-ÈdÊsu3 kiccatthe4. “Hoti sÊlavataÑ 
attho”ti-ÈdÊsu5 vuÉÉhimhi. “Bahujano bhajate atthahet|”ti-ÈdÊsu6dhane. 
“UbhinnamatthaÑ caratÊ”ti-ÈdÊsu7 hite. “Atthe jÈte ca paÓÉitan”ti-ÈdÊsu8 
kÈraÓe. Idha pana kÈraÓe. TasmÈ yaÑ paÒÒÈdilÈbhÈdÊnaÑ kÈraÓaÑ 
diÔÔhadhammikaÑ, yaÒca peccasokÈbhÈvassa kÈraÓaÑ samparÈyikaÑ, taÑ 
yohaÑ ajja BhagavatÈ vuttanayena sÈmaÑyeva pajÈnÈmi, so kathaÑ nu dÈni 
puccheyyaÑ puth| samaÓabrÈhmaÓeti evamettha sa~khepato attho 
veditabbo. 
______________________________________________________________ 
 1. MahÈbhÈrasahane (Si) 2. Vi 1. 1; KÊ 1. 82 piÔÔhÈdÊsu. 
 3. DÊ 2. 144; Ma 3. 213 piÔÔhesu. 4. Payojane (SÊ), ÈcikkhaÓe (SyÈ) 
 5. Khu 5. 3 piÔÔhe JÈtake. 6. Khu 5. 320 piÔÔhe. 
 7. Khu 5. 163; SaÑ 1. 224; Khu 2. 228 piÔÔhesu. 8. Khu 5. 22 piÔÔhe. 
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 193. EvaÑ yakkho “pajÈnÈmi yo attho samparÈyiko”ti vatvÈ tassa 
ÒÈÓassa bhagavaÑm|lakattaÑ dassento “atthÈya vatame Buddho”ti Èha. 
Tattha atthÈyÈti hitÈya, vuÉÉhiyÈ vÈ. Yattha dinnaÑ mahapphalanti “yassete 
caturo dhammÈ”ti1 ettha vuttacÈgena yattha dinnaÑ mahapphalaÑ hoti, taÑ 
aggadakkhiÓeyyaÑ BuddhaÑ pajÈnÈmÊti attho. Keci pana “saÑghaÑ 
sandhÈya evamÈhÈ”ti bhaÓanti. 
 
 194. EvaÑ imÈya gÈthÈya attano hitÈdhigamaÑ dassetvÈ idÈni 
parahitÈya paÔipattiÑ dÊpento Èha “so ahaÑ vicarissÈmÊ”ti. Tassattho 
Hemavatasutte vuttanayeneva veditabbo. 

 EvamimÈya gÈthÈya pariyosÈnaÒca rattivibhÈyanaÒca 
sÈdhukÈrasadduÔÔhÈnaÒca ŒÄavakakumÈrassa yakkhassa bhavanaÑ 
ÈnayanaÒca ekakkhaÓeyeva ahosi. RÈjapurisÈ sÈdhukÈrasaddaÑsutvÈ 
“evar|po sÈdhukÈrasaddo ÔhapetvÈ Buddhe na aÒÒesaÑ abbhuggacchati, 
Ègato nu kho BhagavÈ”ti ÈvajjentÈ Bhagavato sarÊrappabhaÑ disvÈ pubbe 
viya bahi aÔÔhatvÈ nibbisa~kÈ antoyeva pavisitvÈ addasaÑ su BhagavantaÑ 
yakkhassa bhavane nisinnaÑ, yakkhaÒca aÒjaliÑ paggahetvÈ ÔhitaÑ. 
DisvÈna yakkhaÑ ÈhaÑsu “ayaÑ te mahÈyakkha rÈjakumÈro balikammÈya 
ÈnÊto, handa naÑ khÈda vÈ bhuÒja vÈ, yathÈpaccayaÑ vÈ karohÊ”ti. So 
sotÈpannattÈ lajjito visesato ca Bhagavato purato evaÑ vuccamÈno, atha taÑ 
kumÈraÑ ubhohi hatthehi paÔiggahetvÈ Bhagavato upanÈmesi “ayaÑ bhante 
kumÈro mayhaÑ pesito, imÈhaÑ Bhagavato dammi, hitÈnukampakÈ 
BuddhÈ, paÔiggaÓhÈtu bhante BhagavÈ imaÑ dÈrakaÑ imassa hitatthÈya 
sukhatthÈyÈ”ti. ImaÒca gÈthamÈha– 

    “ImaÑ kumÈraÑ satapuÒÒalakkhaÓaÑ, 
    Sabba~gupetaÑ paripuÓÓabyaÒjanaÑ. 
    Udaggacitto sumano dadÈmi te, 
    PaÔiggaha lokahitÈya cakkhumÈ”ti. 

 PaÔiggahesi BhagavÈ kumÈraÑ, paÔiggaÓhanto ca yakkhassa ca 
kumÈrassa ca ma~galakaraÓatthaÑ pÈd|nagÈthaÑ abhÈsi. TaÑ yakkho 
kumÈraÑ saraÓaÑ gamento tikkhattuÑ catutthapÈdena p|reti. 
SeyyathidaÑ– 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 14 piÔÔhe JÈtake. 
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 “DÊghÈyuko hotu ayaÑ kumÈro, 
 TuvaÒca yakkha sukhito bhavÈhi. 
 AbyÈdhitÈ lokahitÈya tiÔÔhatha, 
 AyaÑ kumÈro saraÓamupeti BuddhaÑ -pa- dhammaÑ -pa- saÑghan”ti. 

 BhagavÈ kumÈraÑ rÈjapurisÈnaÑ adÈsi “imaÑ vaÉÉhetvÈ puna mameva 
dethÈ”ti. EvaÑ so kumÈro rÈjapurisÈnaÑ hatthato yakkhassa hatthaÑ, 
yakkhassa hatthato Bhagavato hatthaÑ, Bhagavato hatthato puna 
rÈjapurisÈnaÑ hatthaÑ gatattÈ nÈmato “Hatthako ŒÄavako”tijÈto. TaÑ ÈdÈya 
paÔinivatte rÈjapurise disvÈ kassakavanakammikÈdayo “kiÑ yakkho 
kumÈraÑ atidaharattÈ na icchatÊ”ti bhÊtÈ pucchiÑsu. RÈjapurisÈ “mÈ 
bhÈyatha, khemaÑ kataÑ BhagavatÈ”ti sabbamÈrocesuÑ. Tato “sÈdhu 
sÈdh|”ti sakalaÑ ŒÄavÊnagaraÑ ekakolÈhalena yakkhÈbhimukhaÑ ahosi. 
Yakkhopi Bhagavato bhikkhÈcÈrakÈle anuppatte pattacÊvaraÑ gahetvÈ 
upaÉÉhumaggaÑ ÈgantvÈ nivatti. 

 Atha BhagavÈ nagare piÓÉÈya caritvÈ katabhattakicco nagaradvÈre 
aÒÒatarasmiÑ vivitte rukkham|le paÒÒattavarabuddhÈsane nisÊdi. Tato 
mahÈjanakÈyena saddhiÑ rÈjÈ ca nÈgarÈ ca ekato sampiÓÉitvÈ BhagavantaÑ 
upasa~kamma vanditvÈ parivÈretvÈ nisinnÈ “kathaÑ bhante evaÑ dÈruÓaÑ 
yakkhaÑ damayitthÈ”ti pucchiÑsu. TesaÑ BhagavÈ yuddhamÈdiÑ katvÈ 
“evaÑ navavidhavassaÑ vassi, evaÑ vibhiÑsanakaÑ akÈsi, evaÑ paÒhaÑ 
pucchi, tassÈhaÑ evaÑ vissajjesin”ti TamevÈÄavakasuttaÑ kathesi. KathÈ 
pariyosÈne caturÈsÊtipÈÓasahassÈnaÑ dhammÈbhisamayo ahosi. Tato rÈjÈ ca 
nÈgarÈ ca VessavaÓamahÈrÈjassa bhavanasamÊpe yakkhassa bhavanaÑ katvÈ 
pupphagandhÈdisakkÈr|petaÑ niccaÑ baliÑ pavattesuÑ. TaÒca kumÈraÑ 
viÒÒutaÑ pattaÑ “tvaÑ BhagavantaÑ nissÈya jÊvitaÑ labhi, gaccha 
BhagavantaÑyeva payirupÈsassu bhikkhusaÑghaÒcÈ”ti vissajjesuÑ, so 
BhagavantaÒca bhikkhusaÑghaÒca payirupÈsamÈno na cirasseva 
anÈgÈmiphale patiÔÔhÈya sabbaÑ BuddhavacanaÑ uggahetvÈ paÒcasata-
upÈsakaparivÈro ahosi. BhagavÈ canaÑ etadagge niddisi “etadaggaÑ 
bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ upÈsakÈnaÑ 
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cat|hi sa~gahavatth|hi parisaÑ sa~gaÓhantÈnaÑ yadidaÑ Hatthako 
ŒÄavako”ti1. 
 

ParamatthajotikÈya KhuddakaÔÔhakathÈya 
 

SuttanipÈtaÔÔhakathÈya 
 

ŒÄavakasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
11. VijayasuttavaÓÓanÈ 

 CaraÑ vÈ yadi vÈ tiÔÔhanti NandasuttaÑ. “VijayasuttaÑ 
KÈyavicchandanikasuttan”tipi vuccati. KÈ uppatti? IdaÑ kira suttaÑ dvÊsu 
ÔhÈnesu vuttaÑ, tasmÈ assa duvidhÈ uppatti. Tattha BhagavatÈ anupubbena 
KapilavatthuÑ anuppatvÈ SÈkiye vinetvÈ NandÈdayo pabbÈjetvÈ anuÒÒÈtÈya 
mÈtugÈmassa pabbajjÈya Œnandattherassa bhaginÊ NandÈ, 
KhemakasakkaraÒÒo dhÊtÈ Abhar|panandÈ, JanapadakalyÈÓÊ NandÈti tisso 
nandÈyo pabbajiÑsu. Tena ca samayena BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati. 
Abhir|panandÈ abhir|pÈ eva ahosi dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ, tenevassÈ 
Abhir|panandÈti nÈmamakaÑsu. JanapadakalyÈÓÊ nandÈpi r|pena attanÈ 
sadisaÑ na passati. TÈ ubhopi r|pamadamattÈ “BhagavÈ r|paÑ vivaÓÓeti 
garahati, anekapariyÈyenar|pe ÈdÊnavaÑ dassetÊ”ti Bhagavato upaÔÔhÈnaÑ 
na gacchanti, daÔÔhumpi na icchanti. EvaÑ appasannÈ kasmÈ pabbajitÈti ce? 
AgatiyÈ2. Abhir|panandÈya hi vÈreyyadivaseyeva sÈmiko sakyakumÈro 
kÈlamakÈsi, atha naÑ mÈtÈpitaro akÈmakaÑ pabbÈjesuÑ. JanapadakalyÈÓÊ 
nandÈpi Èyasmante Nande arahattaÑ patte nirÈsÈ hutvÈ “mayhaÑ sÈmiko ca 
mÈtÈ ca MahÈpajÈpati aÒÒe ca ÒÈtakÈ pabbajitÈ, ÒÒÈtÊhi vinÈ dukkho 
gharÈvÈso”ti gharÈvÈse assÈdamalabhantÊ pabbajitÈ, na saddhÈya. 

 Atha BhagavÈ tÈsaÑ ÒÈÓaparipÈkaÑ viditvÈ MahÈpajÈpatiÑ ÈÓÈpesi 
“sabbÈpi bhikkhuniyo paÔipÈÔiyÈ ovÈdaÑ Ègacchant|”ti. TÈ attano vare 
sampatte aÒÒaÑ pesenti, tato BhagavÈ “sampatte vÈre 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 1. 27 piÔÔhe. 2. PakatiyÈ (SyÈ, Ka) 
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attanÈva ÈgantabbaÑ, na aÒÒÈ pesetabbÈ”ti Èha. AthekadivasaÑ 
Abhir|panandÈ agamÈsi, taÑ BhagavÈ nimmitar|pena saÑvejetvÈ “aÔÔhÊnaÑ 
nagaraÑ katan”ti imÈya DhammapadagÈthÈya– 

   “ŒturaÑ asuciÑ p|tiÑ, passa Nande samussayaÑ. 
   UggharantaÑ paggharantaÑ, bÈlÈnaÑ abhipatthitaÑ1. 

   AnimittaÒca bhÈvehi, mÈnÈnusayamujjaha. 
   Tato mÈnÈbhisamayÈ, upasantÈ carissasÊ”ti2– 

imÈhi TherÊgÈthÈhi ca anupubbena arahatte patiÔÔhÈpesi. AthekadivasaÑ 
SÈvatthivÈsino purebhattaÑ dÈnaÑ datvÈ samÈdinnuposathÈ sunivatthÈ 
supÈrutÈ gandhapupphÈdÊni ÈdÈya dhammassavanatthÈya JetavanaÑ gantvÈ 
dhammassavanapariyosÈne BhagavantaÑ vanditvÈ nagaraÑ pavisanti. 
BhikkhunisaÑghopi dhammakathaÑ sutvÈ bhikkhuni-upassayaÑ gacchati. 
Tattha manussÈ ca bhikkhuniyo ca Bhagavato vaÓÓaÑ bhÈsanti. 
CatuppamÈÓiki hi lokasannivÈse SammÈsambuddhaÑ disvÈ appasÊdanto 
nÈma natthi. R|pappamÈÓikÈ hi puggalÈ Bhagavato 
lakkhaÓakhacitamanubyaÒjanavicitraÑ 
samujjalitaketumÈlÈbyÈmappabhÈvinaddhamala~kÈratthamiva lokassa 
samuppannaÑ r|paÑ disvÈ pasÊdanti, ghosappamÈÓikÈ anekasatesu JÈtakesu 
kittighosaÑ aÔÔha~gasamannÈgataÑ karavÊkamadhuranigghosaÑ 
brahmassaraÒca sutvÈ, l|khappamÈÓikÈ pattacÊvarÈdil|khataÑ 
dukkarakÈrikal|khataÑ vÈ disvÈ, dhammappamÈÓikÈ sÊlakkhandhÈdÊsu 
yaÑkiÒci dhammakkhandhaÑ upaparikkhitvÈ. TasmÈ sabbaÔÔhÈnesu 
Bhagavato vaÓÓaÑ bhÈsanti. JanapadakalyÈÓÊ nandÈ bhikkhunupassayaÑ 
patvÈpi anekapariyÈyena Bhagavato vaÓÓaÑ bhÈsantÈnaÑ tesaÑ sutvÈ 
BhagavantaÑ upagantukÈmÈ hutvÈ bhikkhunÊnaÑ Èrocesi, bhikkhuniyo taÑ 
gahetvÈ BhagavantaÑ upasa~kamiÑsu. 

 BhagavÈ paÔikacceva tassÈgamanaÑ viditvÈ kaÓÔakena kaÓÔakaÑ, ÈÓiyÈ 
ca ÈÓiÑ nÊharitukÈmo puriso viya r|peneva r|pamadaÑ vinetuÑ attano 
iddhibalena pannarasasoÄasavassuddesikaÑ atidassanÊyaÑ itthiÑ passe 
ÔhatvÈ bÊjamÈnaÑ abhinimmini. NandÈ bhikkhunÊhi saddhiÑ upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ vanditvÈ bhikkhunisaÑghassa antare nisÊditvÈ pÈdatalÈ 
pabhuti yÈva kesaggÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu. 318 piÔÔhe. 2. Khu 1. 329; Khu 2. 318 piÔÔhesu. 
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Bhagavato r|pasampattiÑ disvÈ puna taÑ Bhagavato passe ÔhitaÑ 
nimmitar|paÒca disvÈ “aho ayaÑ itthÊ r|pavatÊ”ti attano r|pamadaÑ jahitvÈ 
tassÈ r|pe abhirattabhÈvÈ ahosi, tato BhagavÈ taÑ itthiÑ 
vÊsativassappamÈÓaÑ katvÈ dassesi. MÈtugÈmo hi soÄasavassuddesikoyeva 
sobhati, na tato uddhaÑ. Atha tassÈ r|paparihÈniÑ disvÈ NandÈya tasmiÑ 
r|pe chandarÈgo tanuko ahosi. Tato BhagavÈ avijÈtavaÓÓaÑ, 
sakiÑvijÈtavaÓÓaÑ, majjhimitthivaÓÓaÑ, mahitthivaÓÓanti evaÑ yÈva 
vassasatikaÑ obhaggaÑ daÓÉaparÈyaÓaÑ tilakÈhatagattaÑ katvÈ dassetvÈ 
passamÈnÈyeva NandÈya tassÈ maraÓaÑ uddhumÈtakÈdibhedaÑ kÈkÈdÊhi 
samparivÈretvÈ khajjamÈnaÑ duggandhaÑ jegucchapaÔik|labhÈvaÒca 
dassesi. NandÈya taÑ kamaÑ disvÈ “evamevaÑ mamapi aÒÒesampi 
sabbasÈdhÈraÓo ayaÑ kamo”ti aniccasaÒÒÈ saÓÔhÈsi, tadanusÈrena ca 
dukkhÈnattasaÒÒÈpi, tayo bhavÈ Èdittamiva agÈraÑ appaÔisaraÓÈ hutvÈ 
upaÔÔhahiÑsu. Atha BhagavÈ “kammaÔÔhÈne pakkhantaÑ NandÈya cittan”ti 
ÒatvÈ tassÈsappÈyavasena imÈ gÈthÈyo abhÈsi– 

   “ŒturaÑ asuciÑ p|tiÑ, passa Nande samussayaÑ. 
   UggharantaÑ paggharantaÑ, bÈlÈnaÑ abhipatthitaÑ1. 

   YathÈ idaÑ tathÈ etaÑ, yathÈ etaÑ tathÈ idaÑ. 
   DhÈtuso2 suÒÒato passa, mÈ lokaÑ punarÈgami. 
   Bhave chandaÑ virÈjetvÈ, upasantÈ carissasÊ”ti3. 

 GÈthÈpariyosÈne NandÈ sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi. AthassÈ BhagavÈ 
uparimaggÈdhigamatthaÑ suÒÒataparivÈraÑ vipassanÈkammaÔÔhÈnaÑ 
kathento imaÑ suttamabhÈsi. AyaÑ tÈvassa ekÈ uppatti. 

 Bhagavati pana RÈjagahe viharante yÈ sÈ CÊvarakkhandhake4vitthÈrato 
vuttasamuÔÔhÈnÈya SÈlavatiyÈ gaÓikÈya dhÊtÈ JÊvakassa kaniÔÔhÈ SirimÈ nÈma 
mÈtu accayena taÑ ÔhÈnaÑ labhitvÈ “akkodhena jine kodhan”ti5 imissÈ 
gÈthÈya vatthumhi PuÓÓakaseÔÔhidhÊtaraÑ avamaÒÒitvÈ BhagavantaÑ 
khamÈpentÊ dhammadesanaÑ sutvÈ sotÈpannÈ hutvÈ aÔÔha 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 2. 381 piÔÔhe. 2. DhÈtuyo (SyÈ,Ka) 3. Khu 1. 308 piÔÔhe. 
 4. Vi 3. 377 piÔÔhe. 5. Khu 1. 46; Khu 5. 36 piÔÔhesu. 
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niccabhattÈni pavattesi. TaÑ Èrabbha aÒÒataro niccabhattiko bhikkhu rÈgaÑ 
uppÈdesi, ÈhÈrakiccampi ca kÈtuÑ asakkonto nirÈhÈro nipajjÊti 
DhammapadagÈthÈvatthumhi vuttaÑ. TasmiÑ tathÈnipanneyeva SirimÈ 
kÈlaÑ katvÈ YÈmabhavane SuyÈmassa devÊ ahosi. Atha tassÈ sarÊrassa 
aggikiccaÑ nivÈretvÈ ÈmakasusÈne raÒÒÈ nikkhipÈpitaÑ sarÊraÑ dassanÈya 
BhagavÈ bhikkhusaÑghaparivuto agamÈsi tampi bhikkhuÑ ÈdÈya, tathÈ 
nÈgarÈ ca rÈjÈ ca. tattha manussÈ bhaÓanti “pubbe SirimÈya 
aÔÔhuttarasahassenÈpi dassanaÑ dullabhaÑ, taÑ dÈnajja kÈkaÓikÈyÈpi 
daÔÔhukÈmo natthÊ”ti. SirimÈpi devakaÒÒÈ paÒcahi rathasatehi parivutÈ 
tatrÈgamÈsi. TatrÈpi BhagavÈ sannipatitÈnaÑ dhammadesanatthaÑ imaÑ 
suttaÑ tassa bhikkhuno ovÈdatthaÑ “passa cittakataÑ bimban”ti1 imaÒca 
DhammapadagÈthaÑ abhÈsi. Ayamassa dutiyÈ uppatti. 
 
 195. Tattha caraÑ vÈti sakalar|pakÈyassa 
gantabbadisÈbhimukhenÈbhinÊhÈrena gacchanto vÈ. Yadi vÈ tiÔÔhanti tasseva 
ussÈpanabhÈvena tiÔÔhanto va. Nisinno uda vÈ sayanti tasseva 
heÔÔhimabhÈgasamiÒjana-uparimabhÈgasamussÈpanabhÈvena nisinno vÈ, 
tiriyaÑ pasÈraÓabhÈvena sayanto vÈ. SamiÒjeti pasÈretÊti tÈni tÈni pabbÈni 
samiÒjeti ca pasÈreti ca. 

 EsÈ kÈyassa iÒjanÈti sabbÈpesÈ imasseva saviÒÒÈÓakassa kÈyassa iÒjanÈ 
calanÈ phandanÈ, natthettha aÒÒo koci caranto vÈ pasÈrento vÈ, apica kho 
pana “carÈmÊ”ti citte uppajjante taÑsamuÔÔhÈnÈ vÈyodhÈtu kÈyaÑ pharati, 
tenassa gantabbadisÈbhimukho abhinÊhÈro tathÈ “tiÔÔhÈmÊ”ti citte uppajjante 
taÑsamuÔÔhÈnÈ vÈyodhÈtu kÈyaÑ pharati, tenassa samussÈpanaÑ hoti, 
upar|pariÔÔhÈnena r|papÈtubhÈvoti attho. Tena “tiÔÔhan”ti vuccati. TathÈ 
“nisÊdÈmÊ”ti citte uppajjante taÑsamuÔÔhÈnÈ vÈyodhÈtu kÈyaÑ pharati, 
tenassa heÔÔhimabhÈgasamiÒjanaÒca uparimabhÈgasamussÈpanaÒca hoti, 
tathÈbhÈvena r|papÈtubhÈvoti attho. Tena “nisinno”ti vuccati. TathÈ 
“sayÈmÊ”ti citte uppajjante 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 35 piÔÔhe. 
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taÑsamuÔÔhÈnÈ vÈyodhÈtu kÈyaÑ pharati, tenassa tiriyaÑ pasÈraÓaÑ hoti, 
tathÈbhÈvena r|papÈtubhÈvoti attho. Tena “sayan”ti vuccati. 

 EvaÑ cÈyamÈyasmÈ1 yo koci itthannÈmo caraÑ vÈ yadi vÈ tiÔÔhaÑ, 
nisinno uda vÈ sayaÑ yametaÑ tattha tattha iriyÈpathe tesaÑ tesaÑ 
pabbÈnaÑ samiÒjanappasÈraÓavasena samiÒjeti pasÈretÊti vuccati, tampi 
yasmÈ samiÒjanappasÈraÓacitte uppajjamÈne yathÈvutteneva nayena hoti, 
tasmÈ esÈ kÈyassa iÒjanÈ, natthettha aÒÒo koci, suÒÒamidaÑ kenaci 
carantena vÈ pasÈrentena vÈ sattena vÈ puggalena vÈ. KevalaÑ pana– 

   CittanÈnattamÈgamma, nÈnattaÑ hoti vÈyuno. 
   VÈyunÈnattato nÈnÈ, hoti kÈyassa iÒjanÈti– 

ayamettha paramattho. 

 EvametÈya gÈthÈya BhagavÈ yasmÈ ekasmiÑ iriyÈpathe ciraviniyogena 
kÈyapÊÄanaÑ hoti, tassa ca vinodanatthaÑ iriyÈpathaparivattanaÑ karÊyati, 
tasmÈ “caraÑ vÈ”ti-ÈdÊhi iriyÈpathapaÔicchannaÑ dukkhalakkhaÓaÑ dÊpeti, 
tathÈ caraÓakÈle ÔhÈnÈdÊnamabhÈvato sabbametaÑ caraÓÈdibhedaÑ “esÈ 
kÈyassa iÒjanÈ”ti bhaÓanto santatipaÔicchannaÑ aniccalakkhaÓaÑ. TÈya tÈya 
sÈmaggiyÈ pavattÈya “esÈ kÈyassa iÒjanÈ”ti ca attapaÔikkhepena bhaÓanto 
attasaÒÒÈghanapaÔicchannaÑ anattalakkhaÓaÑ dÊpeti. 
 
 196. EvaÑ lakkhaÓattayadÊpanena suÒÒatakammaÔÔhÈnaÑ kathetvÈ puna 
saviÒÒÈÓakÈviÒÒÈÓaka-asubhadassanatthaÑ “aÔÔhinahÈrusaÑyutto”ti Èrabhi. 
Tassattho–yassa cesÈ kÈyassa iÒjanÈ, svÈyaÑ kÈyo Visuddhimagge 
dvattiÑsÈkÈravaÓÓanÈyaÑ vaÓÓasaÓÔhÈnadisokÈsaparicchedabhedena 
abyÈpÈranayena ca pakÈsitehi saÔÔhÈdhikehi tÊhi aÔÔhisatehi navahi 
nhÈrusatehi ca saÑyuttattÈ aÔÔhinahÈrusaÑyutto, tattheva pakÈsitena 
aggapÈda~gulitacÈdinÈ tacena ca navapesisatappabhedena ca maÑsena 
avalittattÈ tacamaÑsÈvalepano paramaduggandhajegucchapaÔik|loti 
______________________________________________________________
 1. EvaÒca yasmÈ (SÊ) 
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veditabbo. KiÒcettha veditabbaÑ siyÈ, yadi esa yÈ sÈ majjhimassa purisassa 
sakalasarÊrato saÑkaÉÉhitÈ badaraÔÔhippamÈÓÈ bhaveyya, tÈya 
makkhikÈpattasukhumacchaviyÈ nÊlÈdira~gajÈtena gehabhitti viya 
paÔicchanno na bhaveyya, ayaÑ pana evaÑ sukhumÈyapi chaviyÈ kÈyo 
paÔicchanno paÒÒÈcakkhuvirahitehi bÈlaputhujjanehi yathÈbh|taÑ na 
dissati. ChavirÈgaraÒjito hissa paramajegucchapaÔik|ladhammasa~khÈto 
tacopi tacapaliveÔhitaÑ yaÑ taÑ pabhedato– 

   “NavapesisatÈ maÑsÈ, avalittÈ kaÄevare. 
   NÈnÈkimikulÈkiÓÓaÑ, miÄhaÔÔhÈnaÑva p|tikÈ”ti– 

evaÑ vuttaÑ navamaÑsasatampi, maÑsÈvalittÈ ye te– 

   “NavanhÈrusatÈ honti, byÈmamatte kaÄevare. 
   Bandhanti aÔÔhisa~ghÈtaÑ, agÈramiva valliyÈ”ti. 

tepi, nhÈrusamuÔÔhitÈni1 paÔipÈÔiyÈ avaÔÔhitÈni2 p|tÊni duggandhÈni tÊÓi 
saÔÔhÈdhikÈni aÔÔhisatÈnipi yathÈbh|taÑ na dissanti yato anÈdiyitvÈ taÑ 
makkhikÈpattasukhumacchaviÑ. YÈni panassa3 chavirÈgarattena tacena 
paliveÔhitattÈ sabbalokassa apÈkaÔÈni nÈnappakÈrÈni abbhantarakuÓapÈni 
paramÈsuciduggandhajegucchanÊyapaÔik|lÈni, tÈnipi paÒÒÈcakkhunÈ 
paÔivijjhitvÈ evaÑ passitabbo “antap|ro udarap|ro -pa- pittassa ca vasÈya 
cÈ”ti. 
 
 197. Tattha antassa p|ro antap|ro. Udarassa p|ro udarap|ro. Udaranti 
ca udariyassetaÑ adhivacanaÑ. TaÒhi ÔhÈnanÈmena “udaran”ti vuttaÑ. 
YakanapeÄassÈti4 yakanapiÓÉassa. Vatthinoti muttassa. ®hÈn|pacÈrena 
panetaÑ “vatthÊ”ti vuttaÑ. P|roti adhikÈro, tasmÈ yakanapeÄassa p|ro 
vatthino p|roti evaÑ yojetabbaÑ. Esa nayo hadayassÈti-ÈdÊsu. SabbÈneva 
cetÈni antÈdÊni vaÓÓasaÓÔhÈnadisokÈsaparicchedabhedena abyÈpÈranayena 
ca Visuddhimagge vuttanayavaseneva veditabbÈni. 
 
 199-200. EvaÑ BhagavÈ “na kiÒcettha ekampi gayh|pagaÑ 
muttÈmaÓisadisaÑ atthi, aÒÒadatthu asuciparip|rovÈyaÑ kÈyo”ti 
abbhantarakuÓapaÑ 
______________________________________________________________
 1. NahÈrusamotthatÈni (SÊ), nhÈrusamoÔhitÈni (SyÈ) 2. AvatthitÈni (SÊ, SyÈ) 
 3. MakkhikÈpattasukhumacchaviyÈ paÔicchannassa (SyÈ) 4. YakapeÄassÈti (SÊ, SyÈ) 
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dassetvÈ idÈni tameva abbhantarakuÓapaÑ bahinikkhamanakuÓapena 
pÈkaÔaÑ katvÈ dassento pubbe vuttaÒca sa~gaÓhitvÈ “athassa navahi 
sotehÊ”ti gÈthÈdvayamÈha. 

 Tattha athÈti pariyÈyantaranidassanaÑ, aparenÈpi pariyÈyena 
asucibhÈvaÑ passÈti vuttaÑ hoti. AssÈti imassa kÈyassa. Navahi sotehÊti 
ubho-akkhicchiddakaÓÓacchiddanÈsÈchiddamukhavaccamaggapassÈva-
maggehi. Asuci savatÊti sabbalokapÈkaÔanÈnappakÈraparamaduggandha-
jeguccha-asuciyeva savati sandati paggharati, na aÒÒaÑ kiÒci 
agarucandanÈdigandhajÈtaÑ vÈ maÓimuttÈdiratanajÈtaÑ vÈ. SabbadÈti taÒca 
kho sabbadÈ rattimpi divÈpi pubbaÓhepi sÈyanhepi tiÔÔhatopi gacchatopÊti. 
KiÑ taÑ asucÊti ce? “AkkhimhÈ akkhig|thako”ti-Èdi. Etassa hi dvÊhi 
akkhicchiddehi apanÊtatacamaÑsasadiso akkhig|thako, kaÓÓacchiddehi 
rajojallasadiso kaÓÓag|thako, nÈsÈchiddehi pubbasadisÈ si~ghÈÓikÈ ca 
savati, mukhena ca vamÈti, kiÑ vamatÊti ce? EkadÈ pittaÑ, yadÈ 
abaddhapittaÑ kuppitaÑ hoti, tadÈ taÑ vamatÊti-a dhippÈyo. SemhaÒcÈti na 
kevalaÒca pittaÑ, yampi udarapaÔale ekapatthap|rappamÈÓaÑ semhaÑ 
tiÔÔhati, tampi ekadÈ vamati. TaÑ panetaÑ vaÓÓÈdito Visuddhimagge1 
vuttanayeneva veditabbaÑ. “SemhaÒcÈ”ti ca-saddena semhaÒca aÒÒaÒca 
evar|paÑ udariyalohitÈdi-asuciÑ vamatÊti dasseti. EvaÑ sattahi dvÈrehi 
asucivamanaÑ dassetvÈ kÈlaÒÒu puggalaÒÒ| parisaÒÒ| ca BhagavÈ taduttari 
dve dvÈrÈni visesavacanena anÈmasitvÈ aparena pariyÈyena sabbasmÈpi 
kÈyÈ asucisavanaÑ dassento Èha “kÈyamhÈ sedajallikÈ”ti. Tattha 
sedajallikÈti sedo ca loÓapaÔalamalabhedÈ jallikÈ ca, tassa “savati sabbadÈ”ti 
iminÈ saddhiÑ sambandho. 
 
 201. EvaÑ BhagavÈ yathÈ nÈma bhatte paccamÈne taÓÉulamalaÒca 
udakamalaÒca2 pheÓena saddhiÑ uÔÔhahitvÈ ukkhalimukhaÑ makkhetvÈ 
bahi gaÄati, tathÈ asitapÊtÈdibhede ÈhÈre kammajena agginÈ paccamÈne yaÑ 
asitapÊtÈdimalaÑ uÔÔhahitvÈ “akkhimhÈ akkhig|thako”ti-ÈdinÈ bhedena 
nikkhamantaÑ akkhi-ÈdÊni makkhetvÈ bahi gaÄati, tassÈpi vasena imassa  
______________________________________________________________
 1. Visuddhi 1. 252, 355 piÔÔhesu. 2. TaÓÉulaÒca ukkhalimalaÒca (SÊ) 
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kÈyassa asucibhÈvaÑ dassetvÈ idÈni yaÑ loke uttama~gasammataÑ sÊsaÑ 
ativisiÔÔhabhÈvato paccentÈ vandaneyyÈnampi vandanaÑ na karonti, tassÈpi 
nissÈratÈya asucitÈya cassa asucibhÈvaÑ dassento “athassa susiraÑ sÊsan”ti 
imaÑ gÈthamÈha. 

 Tattha susiranti chiddaÑ. Matthalu~gassa p|ritanti dadhibharita-
alÈbukaÑ viya matthalu~gabharitaÑ. TaÒca panetaÑ matthalu~gaÑ 
Visuddhimagge vuttanayeneva veditabbaÑ. Subhato naÑ maÒÒati bÈloti 
tamenaÑ evaÑ nÈnÈvidhakuÓapabharitampi kÈyaÑ duccintitacintÊ bÈlo 
subhato maÒÒati, subhaÑ suciÑ iÔÔhaÑ kantaÑ manÈpanti tÊhipi 
taÓhÈdiÔÔhimÈnamaÒÒanÈhi maÒÒati. KasmÈ? YasmÈ avijjÈya purakkhato 
catusaccapaÔicchÈdakena mohena purakkhato codito pavattito, “evaÑ Èdiya, 
evaÑ abhinivisa, evaÑ maÒÒÈhÊ”ti gÈhitoti adhippÈyo. Passa yÈva 
anatthakarÈ cÈyaÑ avijjÈti. 
 
 202. EvaÑ BhagavÈ saviÒÒÈÓakavasena asubhaÑ dassetvÈ idÈni 
aviÒÒÈÓakavasena dassetuÑ, yasmÈ vÈ cakkavattiraÒÒopi kÈyo 
yathÈvuttakuÓapabharitoyeva hoti, tasmÈ sabbappakÈrenapi1 sampattibhave 
asubhaÑ dassetvÈ idÈni vipattibhave dassetuÑ “yadÈ ca so mato setÊ”ti 
gÈthamÈha. 

 Tassattho–svÈyamevaÑvidho kÈyo yadÈ Èyu-usmÈviÒÒÈÓÈpagamena 
mato vÈtabharitabhastÈ viya uddhumÈtako vaÓÓaparibhedena vinÊlako 
susÈnasmiÑ niratthaÑva kali~garaÑ chaÉÉitattÈ apaviddho seti, atha “na 
dÈnissa puna uÔÔhÈnaÑ bhavissatÊ”ti ekaÑsatoyeva anapekkhÈ honti ÒÈtayo. 
Tattha matoti aniccataÑ dasseti, setÊti nirÊhakattaÑ. Tadubhayena ca 
jÊvitabalamadappahÈne niyojeti. UddhumÈtoti saÓÔhÈnavipattiÑ dasseti, 
vinÊlakoti chavirÈgavipattiÑ. Tadubhayena ca r|pamadappahÈne 
vaÓÓapokkharataÑ paÔicca mÈnappahÈne ca niyojeti. Apaviddhoti 
gahetabbÈbhÈvaÑ dasseti, susÈnasminti anto adhivÈsetumanarahaÑ 
jigucchanÊyabhÈvaÑ. Tadubhayenapi “maman”ti gÈhassa subhasaÒÒÈya ca 
pahÈne niyojeti. AnapekkhÈ honti ÒÈtayoti paÔikiriyÈbhÈvaÑ dasseti, tena ca 
parivÈramadappahÈne niyojeti. 
______________________________________________________________
 1. SabbappakÈrepi (SÊ), sabbappakÈrehi (SyÈ) 
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 203. EvamimÈya gÈthÈya aparibhinnÈviÒÒÈÓakavasena asubhaÑ 
dassetvÈ idÈni paribhinnavasenÈpi dassetuÑ “khÈdanti nan”ti gÈthamÈha. 
Tattha ye caÒÒeti ye ca aÒÒepi kÈkakulalÈdayo kuÓapabhakkhÈ pÈÓino santi, 
tepi naÑ khÈdantÊti attho. SesaÑ uttÈnameva. 
 
 204. EvaÑ “caraÑ vÈ”ti-ÈdinÈ nayena suÒÒatakammaÔÔhÈnavasena, 
“aÔÔhinahÈrusaÑyutto”ti-ÈdinÈ saviÒÒÈÓakÈsubhavasena, “yadÈ ca so mato 
setÊ”ti-ÈdinÈ aviÒÒÈÓakÈsubhavasena kÈyaÑ dassetvÈ evaÑ 
niccasukhattabhÈvasuÒÒe ekanta-asubhe cÈpi kÈyasmiÑ “subhato naÑ 
maÒÒati bÈlo, avijjÈya purakkhato”ti iminÈ bÈlassa vuttiÑ pakÈsetvÈ 
avijjÈmukhena ca vaÔÔaÑ dassetvÈ idÈni tattha paÓÉitassa vuttiÑ 
pariÒÒÈmukhena ca vivaÔÔaÑ dassetuÑ “sutvÈna Buddhavacanan”ti Èrabhi. 

 Tattha sutvÈnÈti yoniso nisÈmetvÈ. Buddhavacananti 
kÈyavicchandanakaraÑ BuddhavacanaÑ. Bhikkh|ti sekkho vÈ puthujjano 
vÈ. PaÒÒÈÓavÈti paÒÒÈÓaÑ vuccati vipassanÈ aniccÈdippakÈresu pavattattÈ, 
tÈya samannÈgatoti attho. IdhÈti sÈsane. So kho naÑ parijÈnÈtÊti so imaÑ 
kÈyaÑ tÊhi pariÒÒÈhi parijÈnÈti. KathaÑ? YathÈ nÈma kusalo vÈÓijo 
idaÒcidaÒcÈti bhaÓÉaÑ oloketvÈ “ettakena gahite ettako nÈma udayo 
bhavissatÊ”ti tulayitvÈ tathÈ katvÈ puna sa-udayaÑ m|laÑ gaÓhanto taÑ 
bhaÓÉaÑ chaÉÉeti, evamevaÑ “aÔÔhinhÈru-Èdayo ime kesalomÈdayo cÈ”ti 
ÒÈÓacakkhunÈ olokento ÒÈtapariÒÒÈya parijÈnÈti, “aniccÈ ete dhammÈ 
dukkhÈ anattÈ”ti tulayanto tÊraÓapariÒÒÈya parijÈnÈti, evaÑ tÊrayitvÈ1 
ariyamaggaÑ pÈpuÓanto tattha chandarÈgappahÈnena pahÈnapariÒÒÈya 
parijÈnÈti. SaviÒÒÈÓakÈviÒÒÈÓaka-asubhavasena vÈ passanto ÒÈtapariÒÒÈya 
parijÈnÈti, aniccÈdivasena passanto tÊraÓapariÒÒÈya, arahattamaggena tato 
chandarÈgaÑ apakaÉÉhitvÈ taÑ pajahanto pahÈnapariÒÒÈya parijÈnÈti. 

 KasmÈ so evaÑ parijÈnÈtÊti ce? YathÈbh|taÒhi passati, yasmÈ 
yathÈbh|taÑ passatÊti attho. “PaÒÒÈÓavÈ”ti-ÈdinÈ eva ca etasmiÑ 
______________________________________________________________
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atthe siddhe yasmÈ BuddhavacanaÑ sutvÈ tassa paÒÒÈÓavattaÑ hoti, yasmÈ 
ca sabbajanassa pÈkaÔopÈyaÑ kÈyo asutvÈ BuddhavacanaÑ na sakkÈ 
parijÈnituÑ, tasmÈ tassa ÒÈÓahetuÑ ito bÈhirÈnaÑ evaÑ daÔÔhuÑ 
asamatthataÒca dassetuÑ “sutvÈna Buddhavacanan”ti Èha. NandaÑ 
bhikkhuniÑ taÒca vipallatthacittaÑ bhikkhuÑ Èrabbha desanÈpavattito 
aggaparisato tappaÔipattippattÈnaÑ bhikkhubhÈvadassanato ca “bhikkh|”ti 
Èha. 
 
 205. IdÈni “yathÈbh|taÒhi passatÊ”ti ettha yathÈ passanto yathÈbh|taÑ 
passati, taÑ dassetuÑ Èha “yathÈ idaÑ tathÈ etaÑ, yathÈ etaÑ tathÈ idan”ti. 
Tassattho–yathÈ idaÑ saviÒÒÈÓakÈsubhaÑ Èyu-usmÈviÒÒÈÓÈnaÑ 
anapagamÈ carati tiÔÔhati nisÊdati sayati, tathÈ etaÑ etarahi susÈne sayitaÑ 
aviÒÒÈÓakampi pubbe tesaÑ dhammÈnaÑ anapagamÈ ahosi. YathÈ ca etaÑ 
etarahi matasarÊraÑ tesaÑ dhammÈnaÑ apagamÈ na carati na tiÔÔhati na 
nisÊdati na seyyaÑ kappeti, tathÈ idaÑ saviÒÒÈÓakampi tesaÑ dhammÈnaÑ 
apagamÈ bhavissati. YathÈ ca idaÑ saviÒÒÈÓakaÑ etarahi na susÈne mataÑ 
seti, na uddhumÈtakÈdibhÈvamupagataÑ, tathÈ etaÑ etarahi matasarÊrampi 
pubbe ahosi. YathÈ panetaÑ etarahi aviÒÒÈÓakÈsubhaÑ mataÑ susÈne seti, 
uddhumÈtakÈdibhÈvaÒca upagataÑ, tathÈ idaÑ saviÒÒÈÓakampi bhavissatÊti. 

 Tattha yathÈ idaÑ tathÈ etanti attanÈ matassa sarÊrassa samÈnabhÈvaÑ 
karonto bÈhire dosaÑ pajahati. YathÈ etaÑ tathÈ idanti matasarÊrena attano 
samÈnabhÈvaÑ karonto ajjhattike rÈgaÑ pajahati. YenÈkÈrena ubhayaÑ 
samaÑ karoti, taÑ pajÈnanto ubhayattha mohaÑ pajahati. EvaÑ 
yathÈbh|tadassanena pubbabhÈgeyeva akusalam|lappahÈnaÑ sÈdhetvÈ 
yasmÈ evaÑ paÔipanno bhikkhu anupubbena arahattamaggaÑ patvÈ sabbaÑ 
chandarÈgaÑ virÈjetuÑ samattho hoti, tasmÈ Èha “ajjhattaÒca bahiddhÈ ca, 
kÈye chandaÑ virÈjaye”ti. EvaÑ paÔipanno bhikkhu anupubbenÈti 
pÈÔhaseso. 
 
 206. EvaÑ sekkhabh|miÑ dassetvÈ idÈni asekkhabh|miÑ dassento Èha 
“chandarÈgaviratto so”ti. Tassattho–so bhikkhu arahattamaggaÒÈÓena 
paÒÒÈÓavÈ maggÈnantaraÑ phalaÑ pÈpuÓÈti, atha sabbaso 
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chandarÈgassa pahÊnattÈ “chandarÈgaviratto”ti ca, maraÓÈbhÈvena 
paÓÊtaÔÔhena vÈ amataÑ sabbasa~khÈrav|pasamanato santiÑ 
taÓhÈsa~khÈtavÈnÈbhÈvato nibbÈnaÑ cavanÈbhÈvato accutanti saÑvaÓÓitaÑ 
padamajjhagÈti ca vuccati. Atha vÈ so bhikkhu arahattamaggaÒÈÓena 
paÒÒÈÓavÈ maggÈnantaraphale Ôhito chandarÈgaviratto nÈma hoti, 
vuttappakÈraÒca padamajjhagÈti veditabbo. Tena “idamassa pahÊnaÑ, 
idaÒcÈnena laddhan”ti dÊpeti. 
 
 207-208. EvaÑ saviÒÒÈÓakÈviÒÒÈÓakavasena asubhakammaÔÔhÈnaÑ 
saha nipphattiyÈ kathetvÈ puna sa~khepadesanÈya evaÑ mahato ÈnisaÑsassa 
antarÈyakaraÑ pamÈdavihÈraÑ garahanto “dvipÈdakoyan”ti 
gÈthÈdvayamÈha. Tattha kiÒcÈpi apÈdakÈdayopi kÈyÈ asucÊyeva, 
idhÈdhikÈravasena pana ukkaÔÔhaparicchedavasena vÈ, yasmÈ vÈ aÒÒe 
asucibh|tÈpi kÈyÈ loÓampilÈdÊhi abhisa~kharitvÈ manussÈnaÑ bhojanepi 
upanÊyanti, na tveva manussakÈyo, tasmÈ asucitarabhÈvamassa dassentopi 
“dvipÈdako”ti Èha. 

 Ayanti manussakÈyaÑ dasseti. Duggandho parihÊratÊti1 duggandho 
samÈno pupphagandhÈdÊhi abhisa~kharitvÈ parihÊrati. NÈnÈkuÓapaparip|roti 
kesÈdi-anekappakÈrakuÓapabharito. Vissavanto tato tatoti pupphagandhÈdÊhi 
paÔicchÈdetuÑ ghaÔentÈnampi taÑ vÈyÈmaÑ nipphalaÑ katvÈ navahi 
dvÈrehi kheÄasi~ghÈÓikÈdÊni, lomak|pehi ca sedajallikaÑ vissavantoyeva. 
Tattha dÈni passatha–etÈdisena kÈyena yo puriso vÈ itthÊ vÈ koci bÈlo 
maÒÒe uÓÓametave taÓhÈdiÔÔhimÈnamaÒÒanÈhi “ahan”ti vÈ “maman”ti vÈ 
“nicco”ti vÈti-ÈdinÈ nayena yo uÓÓamituÑ maÒÒeyya, paraÑ vÈ jÈti-ÈdÊhi 
avajÈneyya attÈnaÑ ucce ÔhÈne Ôhapento, kimaÒÒatra adassanÈ ÔhapetvÈ 
ariyamaggena ariyasaccadassanÈbhÈvaÑ kimaÒÒaÑ tassa evaÑ 
uÓÓamÈvajÈnanakÈraÓaÑ siyÈti. 

 DesanÈpariyosÈne NandÈ bhikkhunÊ saÑvegamÈpÈdi “aho vata re ahaÑ 
bÈlÈ, yÈ maÑyeva Èrabbha evaÑvividhadhammadesanÈpavattakassa 
Bhagavato upaÔÔhÈnaÑ nÈgamÈsin”ti. EvaÑ saÑviggÈ ca tameva 
dhammadesanaÑ 
______________________________________________________________
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samannÈharitvÈ teneva kammaÔÔhÈnena katipayadivasabbhantare arahattaÑ 
sacchÈkÈsi. DutiyaÔÔhÈnepi kira desanÈpariyosÈne caturÈsÊtiyÈ 
pÈÓasahassÈnaÑ dhammÈbhisamayo ahosi, SirimÈ devakaÒÒÈ 
anÈgÈmiphalaÑ pattÈ, so ca bhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahÊti. 
 

ParamatthajotikÈya KhuddakaÔÔhakathÈya 
 

SuttanipÈtaÔÔhakathÈya 
 

vijayasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
12. MunisuttavaÓÓanÈ 

 209. SanthavÈto bhayaÑ jÈtanti MunisuttaÑ. KÈ uppatti? Na 
sabbasseva suttassa ekÈ uppatti, apicettha Èdito tÈva catunnaÑ gÈthÈnaÑ 
ayamuppatti–Bhagavati kira SÈvatthiyaÑ viharante gÈmakÈvÈse aÒÒatarÈ 
duggatitthÊ matapatikÈ puttaÑ bhikkh|su pabbÈjetvÈ attanÈpi bhikkhunÊsu 
pabbaji. Te ubhopi SÈvatthiyaÑ vassaÑ upagantvÈ abhiÓhaÑ aÒÒamaÒÒassa 
dassanakÈmÈ ahesuÑ. MÈtÈ kiÒci labhitvÈ puttassa harati, puttopi mÈtu. 
EvaÑ sÈyampi pÈtopi aÒÒamaÒÒaÑ samÈgantvÈ laddhaÑ laddhaÑ 
saÑvibhajamÈnÈ sammodamÈnÈ sukhadukkhaÑ pucchamÈnÈ nirÈsa~kÈ 
ahesuÑ. TesaÑ evaÑ abhiÓhadassanena saÑsaggo uppajji, saÑsaggÈ 
vissÈso, vissÈsÈ otÈro, rÈgena otiÓÓacittÈnaÑ pabbajitasaÒÒÈ ca 
mÈtuputtasaÒÒÈ ca antaradhÈyi, tato mariyÈdavÊtikkamaÑ katvÈ 
asaddhammaÑ paÔiseviÑsu, ayasappattÈ ca vibbhamitvÈ agÈramajjhe 
vasiÑsu. Bhikkh| Bhagavato ÈrocesuÑ. “KiÑ nu so bhikkhave 
moghapuriso maÒÒati1 na mÈtÈ putte sÈrajjati, putto vÈ pana mÈtarÊ”ti 
garahitvÈ “nÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekar|pampi samanupassÈmÊ”ti-ÈdinÈ2 
avasesasuttenapi bhikkh| saÑvejetvÈ “tasmÈtiha bhikkhave– 

   “VisaÑ yathÈ halÈhalaÑ, telaÑ pakkuthitaÑ3 yathÈ. 
   TambalohavilÊnaÑva, mÈtugÈmaÑ vivajjaye”ti ca– 
______________________________________________________________
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vatvÈ puna bhikkh|naÑ dhammadesanatthaÑ “santhavÈto bhayaÑ jÈtan”ti 
imÈ attupanÈyikÈ catasso gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha santhavo taÓhÈdiÔÔhimittabhedena tividhoti pubbe vutto, idha 
taÓhÈdiÔÔhisanthavo adhippeto. TaÑ sandhÈya BhagavÈ Èha “passatha 
bhikkhave yathÈ idaÑ tassa moghapurisassa santhavÈto bhayaÑ jÈtan”ti. 
TaÒhi tassa abhiÓhadassanakÈmatÈditaÓhÈya balavakilesabhayaÑ jÈtaÑ, 
yena saÓÔhÈtuÑ asakkonto mÈtari vippaÔipajji. AttÈnuvÈdÈdikaÑ vÈ 
mahÈbhayaÑ, yena1 nayena vuttÈ ÈrammaÓappabhedÈ. JÈyate rajoti 
rÈgadosamoharajo jÈyate. KiÑ vuttaÑ hoti? Na kevalaÒca tassa 
sÈsavÈrammaÓaÑ “niketan”ti vuccati, idÈnissa bhinnasaÑvarattÈ 
atikkantamariyÈdattÈ suÔÔhutaraÑ tato niketÈ jÈyate rajo, yena 
saÑkiliÔÔhacitto anayabyasanaÑ pÈpuÓissati. Atha vÈ passatha bhikkhave 
yathÈ idaÑ tassa moghapurisassa santhavÈto bhayaÑ jÈtaÑ, yathÈ ca 
sabbaputhujjanÈnaÑ niketÈ jÈyate rajoti evampetaÑ padadvayaÑ 
yojetabbaÑ. 

 SabbathÈ pana iminÈ purimaddhena BhagavÈ puthujjanadassanaÑ 
garahitvÈ attano dassanaÑ pasaÑsanto “aniketan”ti pacchimaddhamÈha. 
Tattha yathÈvuttaniketapaÔikkhepena aniketaÑ, santhavapaÔikkhepena ca 
asanthavaÑ veditabbaÑ. UbhayampetaÑ nibbÈnassÈdhivacanaÑ. EtaÑ ve 
Munidassananti etaÑ aniketamasanthavaÑ BuddhamuninÈ diÔÔhanti attho. 
Tattha veti vimhayatthe nipÈto daÔÔhabbo, tena ca yaÑ nÈma 
niketasanthavavasena mÈtÈputtesu vippaÔipajjamÈnesu aniketamasanthavaÑ, 
etaÑ MuninÈ diÔÔhaÑ aho abbhutanti ayamadhippÈyo siddho hoti. Atha vÈ 
Munino dassanantipi MunidassanaÑ, dassanaÑ nÈma khanti ruci, khamati 
ceva ruccati cÈti attho. 
 
 210. DutiyagÈthÈya yo jÈtamucchijjÈ-i yo kismiÒcideva vatthusmiÑ 
jÈtaÑ bh|taÑ nibbattaÑ kilesaÑ yathÈ uppannÈkusalappahÈnaÑ hoti, 
______________________________________________________________
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tathÈ vÈyamanto tasmiÑ vatthusmiÑ puna anibbattanavasena ucchinditvÈ yo 
anÈgatopi kileso tathÈr|papaccayasamodhÈne nibbattituÑ abhimukhÊbh|tattÈ 
vattamÈnasamÊpe vattamÈnalakkhaÓena “jÈyanto”ti vuccati, taÒca na 
ropayeyya jÈyantaÑ, yathÈ anuppannÈkusalÈnuppÈdo hoti, tathÈ vÈyamanto 
na nibbatteyyÈti attho. KathaÒca na nibbatteyya? Assa nÈnuppavecche, yena 
paccayena so nibbatteyya, taÑ nÈnuppaveseyya na samodhÈneyya. EvaÑ 
sambhÈravekallakaraÓena taÑ na ropayeyya jÈyataÑ. Atha vÈ yasmÈ 
maggabhÈvanÈya atÊtÈpi kilesÈ ucchijjanti ÈyatiÑ vipÈkÈbhÈvena 
vattamÈnÈpi na ropÊyanti tadabhÈvena, anÈgatÈpi cittasantatiÑ 
nÈnuppavesÊyanti uppattisÈmatthiyavighÈtena, tasmÈ yo 
ariyamaggabhÈvanÈya jÈtamucchijja na ropayeyya jÈyantaÑ, anÈgatampi 
cassa jÈyantassa nÈnuppavecche, tamÈhu ekaÑ MuninaÑ carantaÑ, so ca 
addakkhi santipadaÑ mahesÊti evampettha yojanÈ veditabbÈ. 
Ekantanikkilesa tÈya ekaÑ, seÔÔhaÔÔhena vÈ ekaÑ. Muninanti MuniÑ, 
munÊsu vÈ ekaÑ. Carantanti sabbÈkÈraparip|rÈya lokatthacariyÈya 
avasesacariyÈhi ca carantaÑ. AddakkhÊti addasa. Soti yo jÈtamucchijja 
aropane ananuppavesane ca samatthatÈya “na ropayeyya jÈyantamassa 
nÈnuppavecche”ti vutto Buddhamuni. santipadanti santikoÔÔhÈsaÑ, 
dvÈsaÔÔhidiÔÔhigatavipassanÈnibbÈnabhedÈsu tÊsu sammutisantitada~gasanti-
accantasantÊsu seÔÔhaÑ evaÑ anupasante loke accantasantiÑ addasa mahesÊti 
evamattho veditabbo. 
 
 211. tatiyagÈthÈya sa~khÈyÈti gaÓayitvÈ, paricchinditvÈ vÊmaÑsitvÈ 
yathÈbh|tato ÒatvÈ, dukkhapariÒÒÈya parijÈnitvÈti attho. Vatth|nÊti yesu 
evamayaÑ loko sajjati, tÈni khandhÈyatanadhÈtubhedÈni kilesaÔÔhÈnÈni. 
PamÈya bÊjanti yaÑ tesaÑ vatth|naÑ bÊjaÑ abhisa~khÈraviÒÒÈÓaÑ, taÑ 
pamÈya1 hiÑsitvÈ bÈdhitvÈ2, samucchedappahÈnena pajahitvÈti attho. 
SinehamassanÈnuppaveccheti yena taÓhÈdiÔÔhisinehena sinehitaÑ taÑ bÊjaÑ 
ÈyatiÑ paÔisandhivasena taÑ yathÈvuttaÑ vatthusassaÑ viruheyya, taÑ 
sinehamassa nÈnuppavecche, tappaÔipakkhÈya maggabhÈvanÈya taÑ 
nÈnuppaveseyyÈti attho. Sa ve Muni jÈtikhayantadassÊti so evar|po 
Buddhamuni nibbÈnasacchikiriyÈya jÈtiyÈ ca maraÓassa ca antabh|tassa 
nibbÈnassa diÔÔhattÈ 
______________________________________________________________
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jÈtikkhayantadassÊ takkaÑ pahÈya na upeti sa~khaÑ, imÈya 
catusaccabhÈvanÈya navappabhedampi akusalavitakkaÑ pahÈya sa-
upÈdisesanibbÈnadhÈtuÑ patvÈ lokatthacariyaÑ karonto anupubbena 
carimaviÒÒÈÓakkhayÈ anupÈdisesanibbÈnadhÈtuppattiyÈ “devo vÈ manusso 
vÈ”ti na upeti sa~khaÑ. Aparinibbuto eva vÈ yathÈ kÈmavitakkÈdino 
vitakkassa appahÊnattÈ “ayaÑ puggalo ratto”ti vÈ “duÔÔho”ti vÈ sa~khaÑ 
upeti, evaÑ takkaÑ pahÈya na upeti sa~khanti evampettha attho daÔÔhabbo. 
 
 212. CatutthagÈthÈya aÒÒÈyÈti aniccÈdinayena jÈnitvÈ. sabbÈnÊti 
anavasesÈni. NivesanÈnÊti kÈmabhavÈdike bhave. Nivasanti hi tesu sattÈ, 
tasmÈ “nivesanÈnÊ”ti vuccanti. AnikÈmayaÑ aÒÒatarampi tesanti evaÑ 
diÔÔhÈdÊnavattÈ tesaÑ nivesanÈnaÑ ekampi apatthento so evar|po 
Buddhamuni maggabhÈvanÈbalena taÓhÈgedhassa vigatattÈ vÊtagedho, 
vÊtagedhattÈ eva ca agiddho, na yathÈ eke avÊtagedhÈ eva samÈnÈ 
“agiddhamhÈ”ti paÔijÈnanti, evaÑ. NÈy|hatÊti tassa tassa nivesanassa 
nibbattakaÑ kusalaÑ vÈ akusalaÑ vÈ na karoti. KiÑkÈraÓÈ? PÈragato hi 
hoti, yasmÈ evar|po sabbanivesanÈnaÑ pÈraÑ nibbÈnaÑ gato hotÊti attho. 

 EvaÑ paÔhamagÈthÈya puthujjanadassanaÑ garahitvÈ attano dassanaÑ 
pasaÑsanto dutiyagÈthÈya yehi kilesehi puthujjano anupasanto hoti, tesaÑ 
abhÈvena attano santipadÈdhigamaÑ pasaÑsanto tatiyagÈthÈya yesu 
vatth|su puthujjano takkaÑ appahÈya tathÈ tathÈ sa~khaÑ upeti, tesu 
catusaccabhÈvanÈya takkaÑ pahÈya attano sa~khÈnupagamanaÑ pasaÑsanto 
catutthagÈthÈya Èyatimpi yÈni nivesanÈni kÈmayamÈno puthujjano 
bhavataÓhÈya Èy|hati, tesu taÓhÈbhÈvena attano anÈy|hanaÑ pasaÑsanto 
cat|hi gÈthÈhi arahattanik|Ôeneva ekaÔÔhuppattikaÑ desanaÑ niÔÔhÈpesi. 
 
 213. SabbÈbhibhunti kÈ uppatti? MahÈpuriso mahÈbhinikkhamanaÑ 
katvÈ anupubbena sabbaÒÒutaÑ patvÈ dhammacakkappavattanatthÈya 
BÈrÈÓasiÑ 
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gacchanto BodhimaÓÉassa ca GayÈya ca antare UpakenÈjÊvakena 
samÈgacchi. Tena ca “vippasannÈni kho te Èvuso indriyÈnÊ”ti-ÈdinÈ1 nayena 
puÔÔho “sabbÈbhibh|”ti-ÈdÊni Èha. Upako “hupeyyÈvuso”ti vatvÈ sÊsaÑ 
okampetvÈ ummaggaÑ gahetvÈ pakkÈmi. Anukkamena ca 
Va~kahÈrajanapade2 aÒÒataraÑ MÈgavikagÈmaÑ pÈpuÓi. TamenaÑ 
MÈgavikajeÔÔhako disvÈ “aho appiccho samaÓo vatthampi na nivÈseti, 
ayaÑloke arahÈ”ti gharaÑ netvÈ maÑsarasena parivisitvÈ bhuttÈviÒca naÑ 
suputtadÈro vanditvÈ “idheva bhante vasatha, ahaÑ pacceyena upaÔÔhahissÈ 
mÊ”ti nimantetvÈ vasanokÈsaÑ katvÈ adÈsi, so tattha vasati. 

 MÈgaviko gimhakÈle udakasampanne sÊtale padese carituÑ d|raÑ 
apakkantesu migesu tattha gacchanto “amhÈkaÑ arahantaÑ sakkaccaÑ 
upaÔÔhahass|”ti ChÈvaÑ3 nÈma dhÊtaraÑ ÈÓÈpetvÈ agamÈsi saddhiÑ 
puttabhÈtukehi. SÈ cassa dhÊtÈ dassanÊyÈ hoti koÔÔhÈsasampannÈ, 
dutiyadivase Upako gharaÑ Ègato taÑ dÈrikaÑ sabbaÑ upacÈraÑ katvÈ 
parivisituÑ upagataÑ disvÈ rÈgena abhibh|to bhuÒjitumpi asakkonto 
bhÈjanena bhattaÑ ÈdÈya vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ bhattaÑ ekamante 
nikkhipitvÈ “sace ChÈvaÑ labhÈmi, jÊvÈmi, noce, marÈmÊ”ti nirÈhÈro sayi. 
Sattame divase MÈgaviko ÈgantvÈ dhÊtaraÑ Upakassa pavattiÑ pucchi, sÈ 
“ekadivasameva ÈgantvÈ puna nÈgatapubbo”ti Èha. MÈgaviko “Ègata 
veseneva naÑ upasa~kamitvÈ pucchissÈmÊ”ti ta~khaÓaÒÒeva gantvÈ “kiÑ 
bhante aphÈsukan”ti pÈde parÈmasanto pucchi, Upako nitthunanto 
parivattatiyeva. So “vada bhante, yaÑ mayÈ sakkÈ kÈtuÑ, sabbaÑ 
karissÈmÊ”ti Èha, Upako “sace ChÈvaÑ labhÈmi, jÊvÈmi, no ce, idheva 
maraÓaÑ seyyo”ti4 Èha. JÈnÈsi pana bhante kiÒci sippanti. Na jÈnÈmÊti. “Na 
bhante kiÒci sippaÑ ajÈnantena sakkÈ gharÈvÈsaÑ adhiÔÔhÈtun”ti. So Èha 
“nÈhaÑ kiÒci sippaÑ jÈnÈmi, apica tumhÈkaÑ maÑsahÈrako bhavissÈmi 
maÑsaÒca vikkiÓissÈmÊ”ti. MÈgavikopi “amhÈkaÑetadeva ruccatÊ”ti 
uttarasÈÔakaÑ datvÈ gharaÑ ÈnetvÈ dhÊtaraÑ adÈsi. TesaÑ saÑvÈsamanvÈya 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 1. 227; Vi 3. 11 piÔÔhesu. 2. Va~gahÈrajanapade (SÊ), Va~gajanapade (SyÈ) 
 3. CÈpaÑ (Ka) 4. Ayameva maraÓaseyyÈti (SÊ) 
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putto vijÈyi, Subhaddotissa nÈmaÑ akaÑsu. ChÈvÈ puttatosanagÊtena 
UpakaÑ uppaÓÉesi, sotaÑ asahanto “bhadde ahaÑ Anantajinassa santikaÑ 
gacchÈmÊ”ti MajjhimadesÈbhimukho pakkÈmi. 

 BhagavÈ ca tena samayena SÈvatthiyaÑ viharati JetavanamahÈvihÈre. 
Atha kho BhagavÈ paÔikacceva bhikkh| ÈÓÈpesi “yo bhikkhave Anantajinoti 
pucchamÈno Ègacchati, tassa maÑ dasseyyÈthÈ”ti Upakopi kho 
anrpubbeneva SÈvatthi ÈgantvÈ vihÈramajjhe ÔhatvÈ “imasmiÑ vihÈre mama 
sahÈyo Anantajino nÈma atthi, so kuhiÑ vasatÊ”ti pucchi. TaÑ bhikkh| 
Bhagavato santikaÑ nayiÑsu. BhagavÈ tassÈnur|paÑ dhammaÑ desesi, so 
desanÈpariyosÈne anÈgÈmiphale patiÔÔhÈsi. Bhikkh| tassa pubbappavattiÑ 
sutvÈ kathaÑ sumuÔÔhÈpesuÑ “BhagavÈ paÔhamaÑ nissirikassa 
naggasamaÓassa dhammaÑ desesÊ”ti. BhagavÈ taÑ kathÈsamuÔÔhÈnaÑ 
viditvÈ GandhakuÔito nikkhamma ta~khaÓÈnur|pena pÈÔihÈriyena 
BuddhÈsane nisÊditvÈ bhikkh| Èmantesi “kÈya nuttha bhikkhave etarehi 
kathÈya sannisinnÈ”ti, te sabbaÑ kathesuÑ. Tato BhagavÈ “na bhikkhave 
TathÈgato ahetu-appaccayÈ dhammaÑ deseti, nimmalÈ TathÈgatassa 
dhammadesanÈ, na sakkÈ tattha dosaÑ daÔÔhuÑ, tena bhikkhave 
dhammadesan|panissayena Upako etarahi anÈgÈmÊ jÈto”ti vatvÈ attano 
desanÈmalÈbhÈvadÊpikaÑ imaÑ gathamabhÈsi. 

 Tassattho–sÈsavesu sabbakhandhÈyatanadhÈt|su chandarÈgappahÈnena 
tehi anabhibh|tattÈ sayaÒca te dhamme sabbe abhibhuyya pavattattÈ 
sabbÈbhibhuÑ. TesaÒca aÒÒesaÒca sabbadhammÈnaÑ sabbÈkÈrena viditattÈ 
sabbaviduÑ. SabbadhammadesanasamatthÈya sobhanÈya medhÈya 
samannÈgatattÈ sumedhaÑ. YesaÑ taÓhÈdiÔÔhilepÈnaÑ vasena 
sÈsavakhandhÈdibhedesu sabbadhammesu upalimpati1, tesaÑ lepÈnaÑ 
abhÈvÈ tesu sabbesu dhammesu anupalittaÑ. Tesu ca sabbadhammesu 
chandarÈgÈbhÈvena sabbe te dhamme jahitvÈ ÔhitattÈ sabbaÒjahaÑ. 
Upadhivivekaninnena cittena taÓhakkhaye nibbÈne visesena muttattÈ 
taÓhakkheye vimuttaÑ, adhimuttanti vuttaÑ hoti. TaÑ vÈpi dhÊrÈ Muni 
vedayantÊti tampi paÓÉitÈ sattÈ MuniÑ vedayanti jÈnanti. Passatha yÈva 
paÔivisiÔÔhovÈyaÑ Muni, tassa kuto desanÈmalanti attÈnaÑ  
______________________________________________________________ 
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vibhÈveti. VibhÈvanattho hi ettha vÈsaddoti. Keci pana vaÓÓayanti–“Upako 
tadÈ TathÈgataÑ disvÈpi ‘ayaÑ BuddhamunÊ’ti na saddahÊ”ti evaÑ bhikkh| 
kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ, tato BhagavÈ “saddahatu vÈ mÈ vÈm, dhÊrÈ pana 
taÑ MuniÑ vedayantÊ”ti dassento imaÑ gÈthÈmabhÈsÊti. 
 
 214. PaÒÒÈbalanti kÈ uppatti? AyaÑ gÈthÈ RevatattheraÑ Èrabbha 
vuttÈ. Tattha “gÈme vÈ yadi vÈraÒÒe”ti imissÈ gÈthÈya vuttanayeneva 
Revatattherassa Èdito pabhuti pabbajjÈ, pabbajitassa Khadiravane vihÈro, 
tattha viharato visesÈdhigamo, Bhagavato tattha gamanapaccÈgamanaÒca 
veditabbaÑ. PaccÈgate pana Bhagavati yo so mahallakabhikkhu upÈhanaÑ 
sammussitvÈ paÔinivatto khadirarukkhe ÈlaggitaÑ disvÈ SÈvatthiÑ anuppatto 
VisÈkhÈya upÈsikÈya “kiÑ bhante Revatattherassa vasanokÈso ramaÓÊyo”ti 
bhikkh| pucchamÈnÈya yehi bhikkh|hi pasaÑsito, te apasÈdento “upÈsike 
ete tucchaÑ bhaÓanti, na sundaro bh|mippadeso, atil|khakakkhaÄaÑ 
KhadiravanamevÈ”ti Èha. So VisÈkhÈya ÈgantukabhattaÑ bhuÒjitvÈ 
pacchÈbhattaÑ maÓÉalamÈÄe sannipatite bhikkh| ujjhÈpento Èha “kiÑ Èvuso 
Revatattherassa senÈsane ramaÓÊyaÑ tumhehi diÔÔhan”ti. BhagavÈ taÑ ÒatvÈ 
GandhakuÔito nikkhamma ta~khaÓÈnur|pena pÈÔihÈriyena parisamajjhaÑ 
patvÈ BuddhÈsane nisÊditvÈ bhikkh| Èmantesi “kÈya nuttha bhikkhave 
etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti. Te ÈhaÑsu “RevataÑ bhante Èrabbha kathÈ 
uppannÈ ‘evaÑ navakammiko kadÈ samaÓadhammaÑ karissatÊ’ti”. “Na 
bhikkhave Revato navakammiko, arahÈ Revato khÊÓÈsavo”ti vatvÈ taÑ 
Èrabbha tesaÑ bhikkh|naÑ dhammadesanatthaÑ imaÑ gÈthamabhÈsi. 

 Tassattho–dubbalakarakilesappahÈnasÈdhakena vikubbana-
adhiÔÔhÈnappabhedena vÈ paÒÒÈbalena samannÈgatattÈ paÒÒÈbalaÑ, 
catupÈrisuddhisÊlena dhuta~gavatena ca upapannattÈ sÊlavat|papannaÑ, 
maggasamÈdhinÈ phalasamÈdhinÈ iriyÈpathasamÈdhinÈ ca samÈhitaÑ, 
upacÈrappanÈbhedena jhÈnena jhÈne vÈ ratattÈ jhÈnarataÑ, 
sativepullappattattÈ satimaÑ, rÈgÈdisa~gato pamuttattÈ sa~gÈ pamuttaÑ, 
paÒcacetokhilacatu-ÈsavÈbhÈvena akhilaÑ anÈsavaÑ taÑ vÈpi dhÊrÈ Muni 
vedayanti, tampi evaÑ paÒÒÈdiguÓasaÑyuttaÑ sa~gÈdidosavisaÑyuttaÑ 
paÓÉitÈ sattÈ MuniÑ vÈ vedayanti. Passatha yÈva 
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paÔivisiÔÔhovÈyaÑ khÊÓÈsavamuni, so “navakammiko”ti vÈ “kadÈ 
samaÓadhammaÑ karissatÊ”ti vÈ kathaÑ vattabbo. So hi paÒÒÈbalena taÑ 
vihÈraÑ niÔÔhÈpesi, na navakammakaraÓena, katakiccova so, na idÈni 
samaÓadhammaÑ karissatÊti RevatattheraÑ vibhÈveti. VibhÈvanattho hi 
ettha vÈsaddoti. 
 
 215. EkaÑ carantanti kÈ uppatti? BodhimaÓÉato pabhuti yathÈkkamaÑ 
KapilavatthuÑ anuppatte Bhagavati pitÈputtasamÈgame vattamÈne BhagavÈ 
sammodamÈnena raÒÒÈ Suddhodanena “tumhe bhante gahaÔÔhakÈle 
gandhakaraÓÉake vÈsitÈni kÈsikÈdÊni dussÈni nivÈsetvÈ idÈni kathaÑ 
chinnakÈni paÑsuk|lÈni dhÈrethÈ”ti evamÈdinÈ vutto rÈjÈnaÑ 
anunayamÈno– 

   “YaÑ tvaÑ tÈta vade mayhaÑ, paÔÔuÓÓaÑ duk|lakÈsikaÑ1. 
   PaÑsuk|laÑ tato seyyaÑ, etaÑ me abhipatthitan”ti– 

ÈdÊni vatvÈ lokadhammehi attano avikampabhÈvaÑ dassento raÒÒo 
dhammadesanatthaÑ imaÑ sattapadagÈthamabhÈsi. 

 Tassattho–pabbajjÈsa~khÈtÈdÊhi ekaÑ, iriyÈpathÈdÊhi cariyÈhi 
carantaÑ, moneyyadhammasamannÈgamena MuniÑ, sabbaÔÔhÈnesu 
pamÈdÈbhÈvato appamattaÑ, akkosanagarahanÈdibhedÈya nindÈya 
vaÓÓanathomanÈdibhedÈya pasaÑsÈya cÈti imÈsu nindÈpasaÑsÈsu 
paÔighÈnunayavasena avedhamÈnaÑ. NindÈpasaÑsÈmukhena cettha aÔÔhapi 
lokadhammÈ vuttÈti veditabbÈ. SÊhaÑva bherisaddÈdÊsu saddesu aÔÔhasu 
lokadhammesu pakativikÈrÈnupagamena asantasantaÑ, pantesu vÈ 
senÈsanesu santÈsÈbhÈvena. VÈtaÑva suttamayÈdibhede jÈlamhi cat|hi 
maggehi taÓhÈdiÔÔhijÈle asajjamÈnaÑ, aÔÔhasu vÈ lokadhammesu 
paÔighÈnunayavasena asajjamÈnaÑ. PadumaÑva toyena loke jÈtampiyesaÑ 
taÓhÈdiÔÔhilepÈnaÑ vasena sattÈ lokena lippanti, tesaÑ lepÈnaÑ pahÊnattÈ 
lokena alippamÈnaÑ, nibbÈnagÈmimaggaÑ uppÈdetvÈ tena maggena 
netÈramaÒÒesaÑ devamanussÈnaÑ, attano pana aÒÒena kenaci maggaÑ 
dassetvÈ anetabbattÈ anaÒÒaneyyaÑ taÑ vÈpi dhÊrÈ Muni vedayanti 
BuddhamuniÑ vedayantÊti attÈnaÑ vibhÈveti. Sesamettha vuttanayameva. 
______________________________________________________________
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 216. Yo ogahaÓeti kÈ uppatti? Bhagavato paÔhamÈbhisambuddhassa 
cattÈri asa~khyeyyÈni kappasatasahassaÒca p|ritadasapÈramidasa-
upapÈramidasaparamatthapÈramippabheda-abhinÊhÈraguÓapÈramiyo p|retvÈ 
Tusitabhavane abhinibbattiguÓaÑ tattha nivÈsaguÓaÑ mahÈvilokanaguÓaÑ 
gabbhavokkantiÑ gabbhavÈsaÑ gabbhanikkhamanaÑ padavÊtihÈraÑ 
disÈvilokanaÑ brahmagajjanaÑ mahÈbhinikkhamanaÑ mahÈpadhÈnaÑ 
abhisambodhiÑ dhammacakkappavattanaÑ catubbidhaÑ maggaÒÈÓaÑ 
phalaÒÈÓaÑ aÔÔhasu parisÈsu akampanaÒÈÓaÑ DasabalaÒÈÓaÑ 
catuyoniparicchedakaÒÈÓaÑ paÒcagatiparicchedakaÒÈÓaÑ chabbidhaÑ 
asÈdhÈraÓaÒÈÓaÑ aÔÔhavidhaÑ sÈvakasÈdhÈraÓabuddhaÒÈÓaÑ 
cuddasavidhaÑ BuddhaÒÈÓaÑ aÔÔhÈrasabuddhaguÓaparicchedakaÒÈÓaÑ 
ek|navÊsatividhapaccavekkhaÓaÒÈÓaÑ sattasattatividhaÒÈÓavatthu-
evamiccÈdiguÓasatasahasse nissÈya pavattaÑ mahÈlÈbhasakkÈraÑ 
asahamÈnehi titthiyehi uyyojitÈya CiÒcamÈÓavikÈya “ekaÑ dhammaÑ 
atÊtassÈ”ti imissÈ gÈthÈya vatthumhi vuttanayena catuparisamajjhe 
Bhagavato ayase uppÈdite tappaccayÈ bhikkh| kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ 
“evar|pepi nÈma ayase uppanne na Bhagavato cittassa aÒÒathattaÑ atthÊ”ti. 
TaÑ ÒatvÈ BhagavÈ GandhakuÔito nikkhamma ta~khaÓÈnur|pena 
pÈÔihÈriyena parisamajjhaÑ patvÈ BuddhÈsane nisÊditvÈ bhikkh| Èmantesi 
“kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti. Te sabbaÑ ÈrocesuÑ. 
Tato BhagavÈ “BuddhÈ nÈma bhikkhave aÔÔhasu lokadhammesu tÈdino 
hontÊ”ti vatvÈ tesaÑ bhikkh|naÑ dhammadesanatthaÑ imaÑ gÈthamabhÈsi. 

 Tassattho–yathÈ nÈma ogahaÓe manussÈnaÑ nhÈnatitthe 
a~gaghaÑsanatthÈya caturasse vÈ aÔÔhaÑse vÈ thambhe nikhÈte uccakulÊnÈpi 
nÊcakulÊnÈpi a~gaÑ ghaÑsanti, na tena thambhassa unnati vÈ onati vÈ hoti,e 
vamevaÑ yo ogahaÓe thambhorivÈ bhijÈyati, yasmiÑ pare vÈcÈpariyantaÑ 
vadanti. KiÑ vuttaÑ hoti? YasmiÑ vatthusmiÑ pare titthiyÈ vÈ aÒÒe vÈ 
vaÓÓavasena uparimaÑ vÈ avaÓÓavasena heÔÔhimaÑ vÈ vÈcÈpariyantaÑ 
vadanti, tasmiÑ vatthusmiÑ anunayaÑ vÈ paÔighaÑ vÈ anÈpajjamÈno 
tÈdibhÈvena yo ogahaÓe thambhoriva bhavatÊti. TaÑ vÊtarÈgaÑ 
susamÈhitindriyanti taÑ iÔÔhÈrammaÓe rÈgÈbhÈvena vÊtarÈgaÑ, 
aniÔÔhÈrammaÓe ca dosamohÈbhÈvena susamÈhitindriyaÑ, suÔÔhu vÈ 
samodhÈnetvÈ ÔhapitindriyaÑ rakkhitindriyaÑ, 
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gopitindriyanti1 vuttaÑ hoti. TaÑ vÈpi dhÊrÈ Muni vedayanti BuddhamuniÑ 
vedayanti, tassa kathaÑ cittassa aÒÒathattaÑ bhavissatÊti attÈnaÑ vibhÈveti. 
SesaÑ vuttanayameva. 
 
 217. Yo ve Ôhitattoti kÈ uppatti? SÈvatthiyaÑ kira aÒÒatarÈ seÔÔhidhÊtÈ 
pÈsÈdÈ oruyha heÔÔhÈpÈsÈde tantavÈyasÈlaÑ gantvÈ tasaraÑ vaÔÔente disvÈ 
tassa ujubhÈvena tappaÔibhÈganimittaÑ aggahesi “aho vata sabbe sattÈ 
kÈyavacÊmanova~kaÑ pahÈya tasaraÑ viya ujucittÈ bhaveyyun”ti. SÈ 
pÈsÈdaÑ abhiruhitvÈpi punappunaÑ tadeva nimittaÑ ÈvajjentÊ nisÊdi. EvaÑ 
paÔipannÈya cassÈ na cirasseva aniccalakkhaÓaÑ pÈkaÔaÑ ahosi, 
tadanusÈreneva ca dukkhÈnattalakkhaÓÈnipi. AthassÈ tayopi bhavÈ ÈdittÈ 
viya upaÔÔhahiÑsu. TaÑ tathÈ vipassamÈnaÑ ÒatvÈ BhagavÈ GandhakuÔiyaÑ 
nisinnova obhÈsaÑ muÒci, sÈ taÑ disvÈ “kiÑ idan”ti ÈgajjentÊ BhagavantaÑ 
passe nisinnamiva disvÈ uÔÔhÈya paÒjalikÈ aÔÔhÈsi, athassÈ BhagavÈ 
sappÈyaÑ viditvÈ dhammadesanÈvasena imaÑ gÈthamabhÈsi. 

 Tasattho–yo ve ekaggacittatÈya akuppavimuttitÈya ca vuÉÉhihÈnÊnaÑ 
abhÈvato vikkhÊÓajÈtisaÑsÈrattÈ bhavantar|pagamanÈbhÈvato ca Ôhitatto, 
pahÊnakÈyavacÊmanova~katÈya agatigamanÈbhÈvena vÈ tasaraÑva uju, 
hirottappasampannattÈ jigucchati kammehi pÈpakehi, pÈpakÈni kammÈni 
g|thagataÑ viya muttagataÑ viya ca jigucchati, hirÊyatÊti vuttaÑ hoti. 
YogavibhÈgena hi upayogatthe karaÓavacanaÑ saddasatthe sijjhati. 
VÊmaÑsamÈno visamaÑ samaÒcÈti kÈyavisamÈdivisamaÑ 
kÈyasamÈdisamaÒca pahÈnabhÈvanÈkiccasÈdhanena maggapaÒÒÈya 
vÊmaÑsamÈno upaparikkhamÈno. TaÑ vÈpi khÊÓÈsavaÑ dhÊrÈ MuniÑ 
vedayantÊti. KiÑ vuttaÑ hoti? YathÈvuttanayena maggapaÒÒÈya 
vÊmaÑsamÈno visamaÑ samaÒca yo ve Ôhitatto hoti, so evaÑ tasaraÑva uju 
hutvÈ kiÒci vÊtikkamaÑ anÈpajjanto jigucchati kammehi pÈpakehi, taÑ vÈpi 
dhÊrÈ muniÑ vedayanti, yato Êdiso hotÊti khÊÓÈsavamuniÑ dassento 
arahattanik|Ôena gÈthaÑ desesi. DesanÈpariyosÈne seÔÔhidhÊtÈ 
______________________________________________________________
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sotÈpattiphale patiÔÔhahi. Ettha ca vikappe vÈ samuccaye vÈ vÈsaddo 
daÔÔhabbo. 
 
 218. Yo saÒÒatattoti kÈ uppatti? Bhagavati kira ŒÄaviyaÑ viharante 
ŒÄavÊnagare aÒÒataro tantavÈyo sattavassikaÑ dhÊtaraÑ ÈÓÈpesi “amma 
hiyyo avasiÔÔhatasaraÑ na bahu, tasaraÑ vaÔÔetvÈ lahuÑ tantavÈyasÈlaÑ 
ÈgaccheyyÈsi, mÈ kho cirÈyÊ”ti. SÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchi. So sÈlaÑ gantvÈ 
tantaÑ vinento aÔÔhÈsi. TaÑ divasaÒca BhagavÈ mahÈkaruÓÈsamÈpattito 
vuÔÔhÈya lokaÑ volokento tassÈ dÈrikÈya sotÈpattiphal|panissayaÑ 
desanÈpariyosÈne caturÈsÊtiyÈ pÈÓasahassÈnaÒca dhammÈbhisamayaÑ disvÈ 
pageva sarÊrapaÔijagganaÑ katvÈ pattacÊvaramÈdÈya nagaraÑ pÈvisi. 
ManussÈ BhagavantaÑ disvÈ “addhÈ ajja koci anuggahetabbo atthi, pageva 
paviÔÔho BhagavÈ”ti BhagavantaÑ upagacchiÑsu. BhagavÈ yena maggena sÈ 
dÈrikÈ pitu santikaÑ gacchati, tasmiÑ aÔÔhÈsi. nagaravÈsino taÑ padesaÑ 
sammajjitvÈ paripphositvÈ pupph|pahÈraÑ katvÈ vitÈnaÑ bandhitvÈ ÈsanaÑ 
paÒÒÈpesuÑ, nisÊdi BhagavÈ paÒÒatte Èsane, mahÈjanakÈyo parivÈretvÈ 
aÔÔhÈsi. SÈ dÈrikÈ taÑ padesaÑ pattÈ mahÈjanaparivutaÑ BhagavantaÑ disvÈ 
paÒcapatiÔÔhitena vandi, taÑ BhagavÈ ÈmantetvÈ “dÈrike kuto ÈgatÈsÊ”ti 
pucchi. Na jÈnÈmi BhagavÈti. KuhiÑ gamissasÊti. Na jÈnÈmi BhagavÈti. Na 
jÈnÈsÊti. JÈnÈmi BhagavÈti. JÈnÈsÊti. Na jÈnÈmi BhagavÈti. 

 TaÑ sutvÈ manussÈ ujjhÈyanti “passatha bho ayaÑ dÈrikÈ attano gharÈ 
ÈgatÈpi BhagavatÈ pucchiyamÈnÈ ‘na jÈnÈmÊ’ti Èha, tantavÈyasÈlaÑ 
gacchantÊ cÈpi pucchiyamÈnÈ ‘na jÈnÈmÊ’ti Èha, ‘na jÈnÈsÊ’ti vuttÈ ‘jÈnÈmÊ’ti 
Èha, ‘jÈnÈsÊ’ti vuttÈ ‘na jÈnÈmÊ’ti Èha, sabbaÑ paccanÊkameva karotÊ”ti. 
BhagavÈ manussÈnaÑ tamatthaÑ pÈkaÔaÑ kÈtukÈmo taÑ pucchi “kiÑ mayÈ 
pucchitaÑ, kiÑ tayÈ vuttan”ti. SÈ Èha–na maÑ bhante koci na jÈnÈti 
“gharato ÈgatÈ tantavÈya sÈlaÑ gacchatÊ”ti, apica maÑ tumhe 
paÔisandhivasena pucchatha “kuto ÈgatÈsÊ”ti, cutivasena pucchatha “kuhiÑ 
gamissasÊ”ti. AhaÒca na jÈnÈmi “kuto camhi ÈgatÈ nirayÈ vÈ devalokÈ vÈ”ti, 
na hi jÈnÈmi “kuhimpi gamissÈmi nirayaÑ vÈ devalokaÑ vÈ”ti, tasmÈ “na 
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jÈnÈmÊ”ti avacaÑ. Tato maÑ BhagavÈ maraÓaÑ sandhÈya pucchi “na 
jÈnÈsÊ”ti, ahaÒca jÈnÈmi “sabbesaÑ maraÓaÑ dhuvan”ti, tenÈvocaÑ 
“jÈnÈmÊ”ti. Tato maÑ BhagavÈ maraÓakÈlaÑ sandhÈya pucchi “jÈnÈsÊ”ti, 
ahaÒca na jÈnÈmi “kadÈ marissÈmi kiÑ ajja vÈ udÈhu sve vÈ”ti, tenÈvocaÑ 
“na jÈnÈmÊ”ti. BhagavÈ tÈya vissajjitaÑ paÒhaÑ “sÈdhu sÈdh|”ti anumodi. 
MahÈjanakÈyopi “yÈva paÓÉitÈ ayaÑ dÈrikÈ”ti sÈdhukÈrasahassÈni adÈsi. 
Atha BhagavÈ dÈrikÈya sappÈyaÑ viditvÈ dhammaÑ desento– 

   “Andhabh|to ayaÑ loko, tanukettha vipassati. 
   SakuÓo jÈlamuttova, appo saggÈya gacchatÊ”ti1– 

imaÑ gÈthamÈha. SÈ gÈthÈpariyosÈne sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi, caturÈsÊtiyÈ 
pÈÓasahassÈnaÒca dhammÈbhisamayo ahosi. 

 SÈ BhagavantaÑ vanditvÈ pitu santikaÑ agamÈsi, pitÈ taÑ disvÈ 
“cirenÈgatÈ”ti kuddho vegena tante vemaÑ pakkhipi, taÑ nikkhamitvÈ 
dÈrikÈya kucchiÑ bhindi, sÈ tattheva kÈlamakasi. So disvÈ “nÈhaÑ mama 
dhÊtaraÑ pahariÑ, apica kho imaÑ vemaÑ vegasÈ nikkhamitvÈ imissÈ 
kucchiÑ bhindi. JÊvati nu kho nanu kho”ti vÊmaÑsanto mataÑ disvÈ cintesi 
“manussÈ maÑ ‘iminÈ dhÊtÈ mÈritÈ’ti ÒatvÈ upakkoseyyuÑ, tena rÈjÈpi 
garukaÑ daÓÉaÑ paÓeyya, handÈhaÑ paÔikacceva palÈyÈmÊ”ti. So 
daÓÉabhayena palÈyanto Bhagavato santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ araÒÒe 
vasantÈnaÑ bhikkh|naÑ vasanokÈsaÑ pÈpuÓi, te ca bhikkh| upasa~kamitvÈ 
pabbajjaÑ yÈci. Te taÑ pabbÈjetvÈ tacapaÒcakakammaÔÔhÈnaÑ adaÑsu, so 
taÑ uggahetvÈ vÈyamanto na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi, te cassa 
ÈcariyupajjhÈyÈ. Atha mahÈpavÈraÓÈya sabbeva Bhagavato santikaÑ 
agamaÑsu “visuddhipavÈraÓaÑ pavÈressÈmÈ”ti. BhagavÈ pavÈretvÈ 
vutthavasso bhikkhusaÑghaparivuto gÈmanigamÈdÊsu cÈrikaÑ caramÈno 
anupubbena ŒÄaviÑ agamÈsi. Tattha manussÈ BhagavantaÑ nimantetvÈ 
dÈnÈdÊni karontÈ taÑ bhikkhuÑ disvÈ “dhÊtaraÑ mÈretvÈ idÈni kaÑ 
mÈretuÑ ÈgatosÊ”ti-ÈdÊni vatvÈ uppaÓÉesuÑ. Bhikkh| taÑ sutvÈ 
upaÔÔhÈnavelÈyaÑ upasa~kamitvÈ Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ. 
BhagavÈ “na 
______________________________________________________________
 1. Khu 1. 39 piÔÔhe Dhammapade. 
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bhikkhave ayaÑ bhikkhu dhÊtaraÑ mÈresi, sÈ attano kammena matÈ”ti vatvÈ 
tassa bhikkhuno manussehi dubbijÈnaÑ khÊÓÈsavamunibhÈvaÑ pakÈsento 
bhikkh|naÑ dhammadesanatthaÑ imaÑ gÈthamabhÈsi. 

 Tassattho–yo tÊsupi kammadvÈresu sÊlasaÑyamena saÑyatatto kÈyena 
vÈ vÈcÈya vÈ cetasÈ vÈ hiÑsÈdikaÑ na karoti pÈpaÑ, taÒca kho pana daharo 
vÈ daharavaye Ôhito, majjhimo vÈ majjhimavaye Ôhito, eteneva nayena thero 
vÈ pacchimavaye Ôhitoti kadÈcipi na karoti. KiÑkÈraÓÈ? Yatatto, yasmÈ 
anuttarÈya viratiyÈ sabbapÈpehi uparatacittoti vuttaÑ hoti.  

 IdÈni Muni arosaneyyo na so roseti kaÒcÊti etesaÑ padÈnaÑ ayaÑ 
yojanÈ ca adhippÈyo ca–so khÊÓÈsavamuni arosaneyyo “dhÊtumÈrako”ti vÈ 
“pesakÈro”ti vÈ evamÈdinÈ nayena kÈyena vÈ vÈcÈya vÈ rosetuÑ ghaÔÔetuÑ 
bÈdhetuÑ araho na hoti. Sopi hi na roseti kaÒci, “nÈhaÑ mama dhÊtaraÑ 
mÈremi, tvaÑ mÈresi, tumhÈdiso vÈ mÈretÊ”ti-ÈdÊni vatvÈ kaÒci na roseti na 
ghaÔÔeti na bÈdheti, tasmÈ sopi na rosaneyyo. Apica kho pana “tiÔÔhatu nÈgo, 
mÈ nÈgaÑ ghaÔÔesi, namo karohi nÈgassÈ”ti1 vuttanayena namassitabboyeva 
hoti. TaÑ vÈpi dhÊrÈ Muni vedayantÊti ettha pana tampi dhÊrÈva MuniÑ 
vedayantÊti evaÑ padavibhÈgo veditabbo. AdhippÈyo cettha–taÑ “ayaÑ 
arosaneyyo”ti ete bÈlamanussÈ ajÈnitvÈ rosenti. Ye pana dhÊrÈ honti, te 
dhÊrÈva tampi MuniÑ vedayanti, ayaÑ khÊÓÈsavamunÊti jÈnantÊti. 
 
 219. Yadaggatoti kÈ uppatti? SÈvatthiyaÑ kira PaÒcaggadÈyako 
nÈmabrÈhmaÓo ahosi. So nipphajjamÈnesu sassesu khettaggaÑ rÈsaggaÑ 
koÔÔhaggaÑ kumbhi-aggaÑ bhojanagganti imÈni paÒca aggÈni deti. Tattha 
paÔhamapakkÈniyeva sÈliyavagodh|masÊsÈni ÈharÈpetvÈ 
yÈgupÈyÈsaputhukÈdÊni paÔiyÈdetvÈ “aggassa dÈtÈ medhÈvÊ, aggaÑ so 
adhigacchatÊ”ti evaÑdiÔÔhiko hutvÈ Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 1. 196 piÔÔhe. 
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dÈnaÑ deti, idamassa khettaggadÈnaÑ. Nipphannesu pana sassesu lÈyitesu 
madditesu ca varadhaÒÒÈni gahetvÈ tatheva dÈnaÑ deti, idamassa 
rÈsaggadÈnaÑ. Puna tehi dhaÒÒehi koÔÔhÈgÈrÈni p|rÈpetvÈ 
paÔhamakoÔÔhÈgÈravivaraÓe paÔhamanÊhaÔÈni dhaÒÒÈni gahetvÈ tatheva 
dÈnaÑ deti, idamassakoÔÔhaggadÈnaÑ. YaÑ yadeva panassa gharerandheti, 
tato aggaÑ anuppattapabbajitÈnaÑ adatvÈ antamaso dÈrakÈnampi na kiÒci 
deti, idamassa kumbhi-aggadÈnaÑ. Puna attano bhojanakÈle 
paÔham|panÊtaÑ bhojanaÑ purebhattakÈle saÑghassa, pacchÈbhattakÈle 
sampattayÈcakÈnaÑ, tadabhÈve antamaso sunakhÈnampi adatvÈ na bhuÒjati, 
idamassa bhojanaggadÈnaÑ. EvaÑ so PaÒcaggadÈyakotveva abhilakkhito 
ahosi. 

 AthekadivasaÑ BhagavÈ pacc|sasamaye BuddhacakkhunÈ lokaÑ 
volokento tassa brÈhmaÓassa brÈhmaÓiyÈ ca sotÈpattimagga-upanissayaÑ 
disvÈ sarÊrapaÔijagganaÑ katvÈ atippageva GandhakuÔiÑ pÈvisi. Bhikkh| 
pihitadvÈraÑ GandhakuÔiÑ disvÈ “ajja BhagavÈ ekakova gÈmaÑ 
pavisitukÈmo”ti ÒatvÈ bhikkhÈcÈravelÈya GandhakuÔiÑ padakkhiÓaÑ katvÈ 
piÓÉÈya pavisiÑsu. BhagavÈpi brÈhmaÓassa bhojanavelÈyaÑ nikkhamitvÈ 
SÈvatthiÑ pÈvisi. ManussÈ BhagavantaÑ disvÈ eva “n|najja koci satto 
anuggahetabbo atthi, tathÈ hi BhagavÈ ekakova paviÔÔho”ti ÒatvÈ na 
BhagavantaÑ upasa~kamiÑsu nimantanatthÈya. BhagavÈpi anupubbena 
brÈhmaÓassa gharadvÈraÑ sampatvÈ aÔÔhÈsi, tena ca samayena brÈhmaÓo 
bhojanaÑ gahetvÈ nisinno hoti, brÈhmaÓÊ panassa bÊjaniÑ gahetvÈ ÔhitÈ. SÈ 
BhagavantaÑ disvÈ “sacÈyaÑ brÈhmaÓo passeyya, pattaÑ gahetvÈ sabbaÑ 
bhojanaÑ dadeyya, tato me puna pacitabbaÑ bhaveyyÈ”ti cintetvÈ 
appasÈdaÒca maccheraÒca uppÈdetvÈ yathÈ brÈhmaÓo BhagavantaÑ na 
passati, evaÑ tÈlavaÓÔena paÔicchÈdesi. BhagavÈ taÑ ÒatvÈ sarÊrÈbhaÑ 
muÒci, taÑ brÈhmaÓo suvaÓÓobhÈsaÑ disvÈ “kimetan”ti ullokento addasa 
BhagavantaÑ dvÈre ÔhitaÑ. BrÈhmaÓÊpi “diÔÔhonena BhagavÈ”ti tÈvadeva 
tÈlavaÓÔaÑ nikkhipitvÈ BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ paÒcapatiÔÔhitena 
vandi, vanditvÈ cassÈ uÔÔhahantiyÈ sappÈyaÑ viditvÈ– 

   “Sabbaso nÈmar|pasmiÑ, yassa natthi mamÈyitaÑ. 
   AsatÈ ca na socati, sa ve bhikkh|ti vuccatÊ”ti1– 
______________________________________________________________
 1. Khu 1. 66 piÔÔhe Dhammapade.
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imaÑ gÈthamabhÈsi. SÈ gÈthÈpariyosÈneyeva sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi. 
BrÈhmaÓopi BhagavantaÑ antogharaÑ pavesetvÈ varÈsane nisÊdÈpetvÈ 
dakkhiÓodakaÑ datvÈ attano upanÊtabhojanaÑ upanÈmesi “tumhe bhante 
sadevake loke aggadakkhiÓeyyÈ, sÈdhu me taÑ bhojanaÑ attano patte 
patiÔÔhÈpethÈ”ti. BhagavÈ tassa anuggahatthaÑ paÔiggahetvÈ paribhuÒji, 
katabhattakicco ca brÈhmaÓassa sappÈyaÑ viditvÈ imaÑ gÈthamabhÈsi. 

 Tassattho–yaÑ kumbhito paÔhamameva gahitattÈ aggato, 
addhÈvasesÈya kumbhiyÈ ÈgantvÈ tato gahitattÈ majjhato, 
ekadvikaÔacchumattÈvasesÈya kumbhiyÈ ÈgantvÈ tato gahitattÈ sesato vÈ 
piÓÉaÑ labhetha. Paradatt|pajÊvÊti pabbajito. So hi udakadantapoÓaÑ 
ÔhapetvÈ avasesaÑ pareneva dattaÑ upajÊvati, tasmÈ “paradatt|pajÊvÊ”ti 
vuccati. NÈlaÑ thutuÑ nopi nipaccavÈdÊti aggato laddhÈ attÈnaÑ vÈ 
dÈyakaÑ vÈ thometumpi nÈrahati pahÊnÈnunayattÈ, sesato laddhÈ “kiÑ etaÑ 
iminÈ dinnan”ti-ÈdinÈ nayena dÈyakaÑ nipÈtetvÈ appiyavacanÈni vattÈpi na 
hoti1 pahÊnapaÔighattÈ. TaÑ vÈpi dhÊrÈ Muni vedayantÊti tampi 
pahÊnÈnunayapaÔighaÑ dhÊrÈva MuniÑ vedayantÊti brÈhmaÓassa 
arahattanik|Ôena gÈthaÑ desesi. GÈthÈpariyosÈne brÈhmaÓo sotÈpattiphale 
patiÔÔhahÊti. 
 
 220. MuniÑ carantanti kÈ uppatti? SÈvatthiyaÑ kira aÒÒataro 
seÔÔhiputto utuvasena tÊsu pÈsÈdesu sabbasampattÊhi paricÈrayamÈno 
daharova pabbajitukÈmo hutvÈ mÈtÈpitaro yÈcitvÈ KhaggavisÈÓasutte “kÈmÈ 
hi citrÈ”ti2 imissÈ gÈthÈya aÔÔhuppattiyaÑ vuttanayeneva tikkhattuÑ 
pabbajitvÈ ca uppabbajitvÈ ca catutthavÈre arahattaÑ pÈpuÓi. TaÑ 
pubbaparicayena bhikkh| bhaÓanti “samayo Èvuso uppabbajitun”ti. So 
“abhabbo dÈnÈhaÑ Èvuso vibbhamitun”ti Èha. TaÑ sutvÈ bhikkh| 
Bhagavato ÈrocesuÑ, BhagavÈ “evametaÑ bhikkhave abhabbo so dÈni 
vibbhamitun”ti tassa khÊÓÈsavamunibhÈvaÑ Èvikaronto imaÑ gÈthÈmÈha. 
______________________________________________________________
 1. Vatthumpi nÈrahati (SyÈ, Ka) 2. Khu 1. 287 piÔÔhe. 
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 Tassattho–moneyyadhammasamannÈgamena MuniÑ, ekavihÈritÈya, 
pubbe vuttappakÈrÈsu vÈ cariyÈsu yÈya kÈyaci cariyÈya carantaÑ, pubbe 
viya methunadhamme cittaÑ akatvÈ anuttarÈya viratiyÈ virataÑ 
methunasmÈ. DutiyapÈdassa sambandho–kÊdisaÑ MuniÑ carantaÑ virataÑ 
methunasmÈti ce? Yo yobbane nopanibajjhate kvaci, yo bhadrepi yobbane 
vattamÈne kvaci itthir|pe yathÈ pure, evaÑ methunarÈgena na upanibajjhati. 
Atha vÈ kvaci attano vÈ parassa vÈ yobbane “yuvÈ tÈvamhi, ayaÑ vÈ yuvÈti 
paÔisevÈmi tÈva kÈme”ti evaÑ yo rÈgena na upanibajjhatÊti ayampettha 
attho. Na kevalaÒca virataÑ methunasmÈ, apica kho pana jÈtimadÈdibhedÈ 
madÈ, kÈmaguÓesu sativippavÈsasa~khÈtÈ pamÈdÈpi ca virataÑ, evaÑ 
madappamÈdÈ viratattÈ eva ca vippamuttaÑ sabbakilesabandhanehi. YathÈ 
vÈ eko lokikÈyapi viratiyÈ virato hoti, na evaÑ, kiÑ pana vippamuttaÑ 
virataÑ, sabbakilesabandhanehi vippamuttattÈ lokuttaraviratiyÈ viratantipi 
attho. TaÑ vÈpi dhÊrÈ Muni vedayantÊti tampi dhÊrÈ eva MuniÑ vedayanti, 
tumhe pana naÑ na vedayatha, tena naÑ evaÑ bhaÓathÈti dasseti. 
 
 221. AÒÒÈya lokanti kÈ uppatti? BhagavÈ KapilavatthusmiÑ viharati. 
Tena samayena Nandassa ÈbharaÓama~galaÑ abhisekama~galaÑ 
ÈvÈhama~galanti tÊÓi ma~galÈni akaÑsu. BhagavÈpi tattha nimantito paÒcahi 
bhikkhusatehi saddhiÑ tattha gantvÈ bhuÒjitvÈ nikkhamanto Nandassa 
hatthe pattaÑ adÈsi, taÑ nikkhamantaÑ disvÈ JanapadakalyÈÓÊ “tuvaÄaÑ 
kho ayyaputta ÈgaccheyyÈsÊ”ti Èha. So Bhagavato gÈravena “handa BhagavÈ 
pattan”ti vattuÑ asakkonto vihÈrameva gato. BhagavÈ GandhakuÔipariveÓe 
ÔhatvÈ “Èhara Nanda pattan”ti gahetvÈ “pabbajissasÊ”ti Èha. So Bhagavato 
gÈravena paÔikkhipituÑ asakkonto “pabbajÈmi BhagavÈ”ti Èha, taÑ BhagavÈ 
pabbÈjesi. So pana JanapadakalyÈÓiyÈ vacanaÑ punappunaÑ saranto 
ukkaÓÔhi. Bhikkh| Bhagavato ÈrocesuÑ, BhagavÈ Nandassa anabhiratiÑ 
vinodetukÈmo “TÈvatiÑsabhavanaÑ gatapubbosi NandÈ”ti Èha, Nando 
“nÈhaÑ bhante gatapubbo”ti avoca. 

 Tato naÑ BhagavÈ attano ÈnubhÈvena TÈvatiÑsabhavanaÑ netvÈ 
VejayantapÈsÈdadvÈre aÔÔhÈsi. Bhagavato ÈgamanaÑ viditvÈ Sakko 
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accharÈgaÓaparivuto pÈsÈdÈ orohi. TÈ sabbÈpi Kassapassa Bhagavato 
sÈvakÈnaÑ pÈdamakkhanatelaÑ datvÈ kakuÔapÈdiniyo ahesuÑ. Atha 
BhagavÈ NandaÑ Èmantesi “passasi no tvaÑ Nanda imÈni paÒca 
accharÈsatÈni kakuÔapÈdÈnÊ”ti sabbaÑ vitthÈretabbaÑ. MÈtugÈmassa nÈma 
nimittÈnubyaÒjanaÑ gahetabbanti sakalepi Buddhavacane etaÑ natthi, atha 
ca panettha BhagavÈ upÈyakusalatÈya Èturassa dose uggiletvÈ1 nÊharitukÈmo 
vejjo subhojanaÑ viya2 Nandassa rÈgaÑ uggiletvÈ nÊharitukÈmo 
nimittÈnubyaÒjanaggahaÓaÑ anuÒÒÈsi yathÈ taÑ anuttaro 
purisadammasÈrathi. Tato BhagavÈ accharÈhetu Nandassa brahmacariye 
abhiratiÑ disvÈ bhikkh| ÈÓÈpesi “bhatakavÈdena NandaÑ codethÈ”ti. So 
tehi codiyamÈno lajjito yoniso manasi karonto paÔipajjitvÈ na cirasseva 
arahattaÑ sacchÈkÈsi. Tassa ca~kamanakoÔiyaÑ rukkhe adhivatthÈ devatÈ 
Bhagavato etamatthaÑ Èrocesi, Bhagavatopi ÒÈÓaÑ udapÈdi. Bhikkh| 
ajÈnantÈ tathevÈyasmantaÑ codenti, BhagavÈ “na bhikkhave idÈni Nando 
evaÑ codetabbo”ti tassa khÊÓÈsavamunibhÈvaÑ dÊpento tesaÑ bhikkh|naÑ 
dhammadesanatthaÑ imaÑ gÈthamabhÈsi. 

 Tassattho–dukkhasaccavavatthÈnakaraÓena khandhÈdilokaÑ aÒÒÈya 
jÈnitvÈ vavatthapetvÈ nirodhasaccasacchikiriyÈya paramatthadassiÑ, 
samudayappahÈnena catubbidhampi oghaÑ, pahÊnasamudayattÈ 
r|pamadÈdivegasahanena cakkhÈdi-ÈyatanasamuddaÒca atitariya atitaritvÈ 
atikkamitvÈ maggabhÈvanÈya, “tanniddesÈ tÈdÊ”ti imÈya 
tÈdilakkhaÓappattiyÈ tÈdiÑ. Yo vÈyaÑ kÈmarÈgÈdikilesarÈsiyeva 
avahananaÔÔhena ogho, kucchitagatipariyÈyena samuddanaÔÔhena samuddo, 
samudayappahÈneneva taÑ oghaÑ samuddaÒca atitariya atitiÓÓoghattÈ idÈni 
tumhehi evaÑ vuccamÈnepi vikÈramanÈpajjanatÈya tÈdinti evampettha attho 
ca adhippÈyo ca veditabbo. TaÑ chinnaganthaÑ asitaÑ anÈsavanti idaÑ 
panassa thutivacanameva, imÈya catusaccabhÈvanÈya catunnaÑ ganthÈnaÑ 
chinnattÈ chinnaganthaÑ, diÔÔhiyÈ taÓhÈya vÈ katthaci anissitattÈ asitaÑ, 
catunnaÑ ÈsavÈnaÑ abhÈvena anÈsavanti vuttaÑ hoti. TaÑ vÈpi dhÊrÈ Muni 
vedayantÊti tampi dhÊrÈva khÊÓÈsavamuniÑ vedayanti, tumhe pana 
avedayamÈnÈ evaÑ bhaÓathÈti dasseti. 
______________________________________________________________
 1. UkkiledetvÈ (SÊ, SyÈ) 2. Bhisakko viya (SyÈ, Ka) 
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 222. AsamÈ ubhoti kÈ uppatti? AÒÒataro bhikkhu KosalaraÔÔhe 
paccantagÈmaÑ nissÈya araÒÒe viharati, tasmiÒca gÈme migaluddako tassa 
bhikkhuno vasanokÈsaÑ gantvÈ mige bandhati. So araÒÒaÑ pavisanto 
theraÑ gÈmaÑ piÓÉÈya pavisantampi passati, araÒÒÈ Ègacchanto gÈmato 
nikkhamantampi passati. EvaÑ abhiÓhadassanena there jÈtasineho ahosi. So 
yadÈ bahuÑ maÑsaÑ labhati, tadÈ therassÈpi rasapiÓÉapÈtaÑ deti. ManussÈ 
ujjhÈyanti “ayaÑ bhikkhu ‘amukasmiÑ padese migÈ tiÔÔhanti caranti 
pÈnÊyaÑ pivantÊ’ti luddakassa Èroceti, tato luddako mige mÈreti, tena ubho 
sa~gamma jÊvikaÑ kappentÊ”ti. Atha BhagavÈ janapadacÈrikaÑ caramÈno 
taÑ janapadaÑ agamÈsi, bhikkh| gÈmaÑ piÓÉÈya pavisantÈ taÑ pavattiÑ 
sutvÈ Bhagavato ÈrocesuÑ. BhagavÈ luddakena saddhiÑ 
samÈnajÊvikÈbhÈvasÈdhakaÑ tassa bhikkhuno khÊÓÈsavamunibhÈvaÑ 
dÊpento tesaÑ bhikkh|naÑ dhammadesanatthaÑ imaÑ gÈthamabhÈsi.  

 Tassattho–yo ca bhikkhave bhikkhu, yo ca luddako, ete asamÈ ubho. 
YaÑ manussÈ bhaÓanti “samÈnajÊvikÈ”ti, taÑ micchÈ. KiÑkÈraÓÈ? 
D|ravihÈravuttino, d|re vihÈro ca vutti ca nesanti d|ravihÈravuttino. 
VihÈroti vasanokÈso, so ca bhikkhuno araÒÒe, luddakassa ca gÈme. VuttÊti 
jÊvikÈ, sÈ ca bhikkhuno gÈme sapadÈnabhikkhÈcariyÈ, luddakassa ca araÒÒe 
migasakuÓamÈraÓÈ. Puna caparaÑ gihÊ dÈraposÊ, so luddako tena kammena 
puttadÈraÑ poseti, amamo ca subbato, puttadÈresu 
taÓhÈdiÔÔhimamattavirahito sucivatattÈ sundaravatattÈ ca subbato so 
khÊÓÈsavabhikkhu. Puna caparaÑ parapÈÓarodhÈya gihÊ asaÒÒato, so 
luddako gihÊ parapÈÓarodhÈya tesaÑ pÈÓÈnaÑ jÊvitindriyupacchedÈya 
kÈyavÈcÈcittehi asaÑyato. NiccaÑ MunÊ rakkhati pÈÓine yato, itaro pana 
khÊÓÈsavamuni kÈyavÈcÈcittehi niccaÑ yato saÑyato pÈÓino rakkhati. EvaÑ 
sante te kathaÑ samÈnajÊvikÈ bhavissantÊti. 
 
 223. SikhÊ yathÈti kÈ uppatti? Bhagavati KapilavatthusmiÑ viharante 
SÈkiyÈnaÑ kathÈ udapÈdi “paÔhamakasotÈpanno paccÈ sotÈpattiÑ pattassa 
dhammena vuÉÉhataro hoti, tasmÈ pacchÈ sotÈpannena bhikkhunÈ 
paÔhamasotÈpannassa gihino abhivÈdanÈdÊni kattabbÈnÊ”ti. TaÑ kathaÑ 
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aÒÒataro piÓÉacÈriko bhikkhu sutvÈ Bhagavato Èrocesi. BhagavÈ “aÒÒÈ eva 
hi ayaÑ jÈti, p|janeyyavatthu li~gan”ti sandhÈya “anÈgÈmÊpi ce bhikkhave 
gihÊ hoti, tena tadahupabbajitassÈpi sÈmaÓerassa abhivÈdanÈdÊni 
kattabbÈnevÈ”ti vatvÈ puna pacchÈ sotÈpannassÈpi bhikkhuno 
paÔhamasotÈpannagahaÔÔhato atimahantaÑ visesaÑ dassento bhikkh|naÑ 
dhammadesanatthaÑ imaÑ gÈthamabhÈsi. 

 Tassattho–yvÈyaÑ matthake jÈtÈya sikhÈya sabbhÈvena sikhÊ, 
maÓidaÓÉasadisÈya gÊvÈya nÊlagÊvoti ca may|raviha~gamo vuccati, so yathÈ 
haritahaÑsatambahaÑsakhÊrahaÑsakÈÄahaÑsapÈkahaÑsasuvaÓÓahaÑsesu 
yvÈyaÑ suvaÓÓahaÑso, tassa haÑsassa javena soÄasimpi kalaÑ na upeti. 
SuvaÓÓahaÑso hi muhuttakena yojanasahassampi gacchati, yojanampi 
asamattho itaro. DassanÊyatÈya pana ubhopi dassanÊyÈ honti, evaÑ gihÊ 
paÔhamasotÈpannopi kiÒcÈpi maggadassanena dassanÊyo hoti, atha kho so 
pacchÈ sotÈpannassÈpi maggadassanena tulyadassanÊyabhÈvassÈpi 
bhikkhuno javena nÈnukaroti. Katamena javena? 
UparimaggavipassanÈÒÈÓajavena. Gihino hi taÑ ÒÈÓaÑ dandhaÑ hoti 
puttadÈrÈdijaÔÈya jaÔitattÈ, bhikkhuno pana tikkhaÑ hoti tassÈ jaÔÈya 
vijaÔitattÈ. SvÈyamattho BhagavatÈ “Munino vivittassa vanamhi jhÈyato”ti 
iminÈ pÈdena dÊpito. ayaÑ hi sekkhamuni bhikkhu kÈyacittavivekena ca 
vivitto hoti, lakkhaÓÈrammaÓ|panijjhÈnena ca niccaÑ vanasmiÑ jhÈyati, 
kuto gihino evar|po viveko ca jhÈnaÒcÈti ayaÒhettha adhippÈyoti. 
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2. C|Äavagga 
 

1. RatanasuttavaÓÓanÈ 

 YÈnÊdha bh|tÈnÊti RatanasuttaÑ. KÈ uppatti? AtÊte kira VesÈliyaÑ 
dubbhikkhÈdayo upaddavÈ uppajjiÑsu, tesaÑ v|pasamanatthÈya licchavayo 
RÈjagahaÑ gantvÈ yÈcitvÈ BhagavantaÑ VesÈlimÈnayiÑsu. EvaÑ ÈnÊto 
BhagavÈ tesaÑ upaddavÈnaÑ v|pasamanatthÈya idaÑ suttamabhÈsi. 
Ayamettha sa~khepo, porÈÓÈ panassa VesÈlivatthuto pabhuti uppattiÑ 
vaÓÓayanti. SÈ evaÑ veditabbÈ–BÈrÈÓasiraÒÒo kira aggamahesiyÈ 
kucchimhi gabbho saÓÔhÈsi, sÈ taÑ ÒatvÈ raÒÒo nivedesi, rÈjÈ 
gabbhaparihÈraÑ adÈsi. SÈ sammÈ parihariyamÈnagabbhÈ 
gabbhaparipÈkakÈle vijÈyanagharaÑ pÈvisi. PuÒÒavatÊnaÑ pacc|sasamaye 
gabbhavuÔÔhÈnaÑ hoti, sÈ ca tÈsaÑ aÒÒatarÈ, tena pacc|sasamaye 
alattakapaÔalabandhujÊvakapupphasadisaÑ maÑsapesiÑ vijÈyi. tato “aÒÒÈ 
deviyo suvaÓÓabimbasadise putte vijÈyanti, aggamahesÊ maÑsapesinti raÒÒo 
purato mama avaÓÓo uppajjeyyÈ”ti cintetvÈ tena avaÓÓabhayena taÑ 
maÑsapesiÑ ekasmiÑ bhÈjane pakkhipitvÈ aÒÒena paÔikujjitvÈ 
rÈjamuddikÈya laÒchetvÈ Ga~gÈya sote pakkhipÈpesi, manussehi 
chaÉÉitamatte devatÈ ÈrakkhaÑ saÑvidahiÑsu. SuvaÓÓapaÔÔikaÒcettha1 
jÈtihi~gulakena “BÈrÈÓasiraÒÒo aggamahesiyÈ pajÈ”ti likhitvÈ bandhiÑsu. 
Tato taÑ bhÈjanaÑ |mibhayÈdÊhi anupaddutaÑ Ga~gÈya sotena pÈyÈsi. 

 Tena ca samayena aÒÒataro tÈpaso gopÈlakulaÑ nissÈya Ga~gÈya tÊre 
vasati, so pÈtova Ga~gaÑ otiÓÓo taÑ bhÈjanaÑ ÈgacchantaÑ disvÈ 
paÑsuk|lasaÒÒÈya aggahesi. Tato tattha taÑ akkharapaÔÔikaÑ 
rÈjamuddikÈlaÒchanaÒca disvÈ muÒchitvÈ taÑ maÑsapesiÑ addasa. 
DisvÈnassa etadahosi “siyÈ gabbho, tathÈ hissa duggandhap|tibhÈvo 
natthÊ”ti taÑ assamaÑ netvÈ suddhe okÈse Ôhapesi. Atha aÉÉhamÈsaccayena 
dve maÑsapesiyo ahesuÑ, tÈpaso disvÈ sÈdhukataraÑ Ôhapesi. Tato puna 
addhamÈsaccayena ekamekissÈ pesiyÈ hatthapÈdasÊsÈnamatthÈya paÒca 
paÒca piÄakÈ uÔÔhahiÑsu. Atha tato addhamÈsaccayena  
______________________________________________________________
 1. SuvaÓÓapaÔikaÑ cettha (SyÈ) 
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ekÈ maÑsapesi suvaÓÓabimbasadiso dÈrako, ekÈ dÈrikÈ ahosi. Tesu 
tÈpasassa puttasineho uppajji, a~guÔÔhato cass akhÊraÑ nibbatti, tato pabhuti 
ca khÊrabhattaÑ labhati. So bhattaÑ bhuÒjitvÈ khÊraÑ dÈrakÈnaÑ mukhe 
ÈsiÒcati. TesaÑ yaÑ yaÑ udaraÑ pavisati, taÑ sabbaÑ maÓibhÈjanagataÑ 
viya dissati, evaÑ nicchavÊ ahesuÑ. Apare pana Èhu “sibbitvÈ ÔhapitÈ viya 
nesaÑ aÒÒamaÒÒaÑ lÊnÈ chavi ahosÊ”ti. EvaÑ te nicchavitÈya vÈ 
lÊnacchavitÈya vÈ LicchavÊti paÒÒÈyiÑsu. 

 TÈpaso dÈrake posento uss|re gÈmaÑ piÓÉÈya pavisati, atidivÈ 
paÔikkamati. Tassa taÑ byÈpÈraÑ ÒatvÈ gopÈlakÈ ÈhaÑsu “bhante 
pabbajitÈnmÈ dÈrakaposanaÑ palibodho, amhÈkaÑ dÈrake detha, mayaÑ 
posessÈma, tumhe attano kammaÑ karothÈ”ti. TÈpaso “sÈdh|”ti paÔissuÓi. 
GopÈlakÈ dutiyadivase maggaÑ samaÑ katvÈ pupphehi okiritvÈ dhajapaÔÈkÈ 
ussÈpetvÈ t|riyehi vajjamÈnehi assamaÑ ÈgatÈ. TÈpaso “mahÈpuÒÒÈ dÈrakÈ, 
appamÈdena vaÉÉhetha, vaÉÉhetvÈ ca aÒÒamaÒÒaÑ ÈvÈhavivÈhaÑ karotha, 
paÒcagorasena rÈjÈnaÑ tosetvÈ bh|mibhÈgaÑ gahetvÈ nagaraÑ mÈpetha, 
tatra kumÈraÑ abhisiÒcathÈ”ti vatvÈ dÈrake adÈsi. Te “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ 
dÈrake netvÈ posesuÑ. 

 DÈrakÈ vaÉÉhimanvÈya kÊÄantÈ vivÈdaÔÔhÈnesu aÒÒe gopÈladÈrake 
hatthenapi pÈdenapi paharanti, te rodanti. “Kissa rodathÈ”ti ca mÈtÈpit|hi 
vuttÈ “ime nimmÈtÈpitikÈ tÈpasapositÈ amhe atÊva paharantÊ”ti vadanti. tato 
tesaÑ mÈtÈpitaro “ime dÈrakÈ aÒÒe dÈrake viheÔhenti dukkhÈpenti, na ime 
sa~gahetabbÈ, vajjetabbÈ ime”ti ÈhaÑsu. Tato pabhuti kira so padeso 
“vajjÊ”ti vuccati yojanasataÑ parimÈÓena. Atha taÑ padesaÑ gopÈlakÈ 
rÈjÈnaÑ tosetvÈ aggahesuÑ. Tattheva nagaraÑ mÈpetvÈ 
soÄasavassuddesikaÑ kumÈraÑ abhisiÒcitvÈ rÈjÈnaÑ akaÑsu. TÈya cassa 
dÈrikÈya saddhiÑ vÈreyyaÑ katvÈ katikaÑ akaÑsu “na bÈhirato dÈrikÈ 
ÈnetabbÈ, ito dÈrikÈ na kassaci dÈtabbÈ”ti. TesaÑ paÔhamasaÑvÈsena dve 
dÈrakÈ jÈtÈ dhÊtÈ ca putto ca, evaÑ soÄasakkhattuÑ dve dve jÈtÈ. Tato
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tesaÑ dÈrakÈnaÑ yathÈkkammaÑ vaÉÉhantÈnaÑ 
ÈrÈmuyyÈnanivÈsanaÔÔhÈnaparivÈrasampattiÑ gahetuÑ appahontaÑ taÑ 
nagaraÑ tikkhattuÑ gÈvutantarena gÈvutantarena pÈkÈrena parikkhipiÑsu, 
tassa punappunaÑ visÈlÊkatattÈ VesÈlÊtveva nÈmaÑ jÈtaÑ. IdaÑ 
VesÈlÊvatthu. 

 AyaÑ pana VesÈlÊ Bhagavato uppannakÈle iddhÈ vepullappattÈ ahosi. 
Tattha hi rÈj|naÑyeva satta sahassÈni satta ca satÈni satta ca rÈjÈno ahesuÑ, 
tathÈ yuvarÈjasenÈpatibhaÓÉÈgÈrikappabhutÊnaÑ. YathÈha– 

“Tena kho pana samayena VesÈlÊ iddhÈ ceva hoti phÊtÈ ca bahujanÈ 
ÈkiÓÓamanussÈ subhikkhÈ ca, satta ca pÈsÈdasahassÈni satta ca 
pÈsÈdasatÈni satta ca pÈsÈdÈ, satta ca k|ÔÈgÈrasahassÈni satta ca 
k|ÔÈgÈrasatÈni satta ca k|ÔÈgÈrÈni, satta ca ÈrÈmasahassÈni satta ca 
ÈrÈmasatÈni satta ca ÈrÈmÈ, satta ca pokkharaÓisahassÈni satta ca 
pokkharaÓisatÈni satta ca pokkharaÓiyo”ti1. 

 SÈ aparena samayena dubbhikkhÈ ahosi dubbuÔÔhikÈ dussassÈ. 
PaÔhamaÑ duggatamanussÈ maranti, te bahiddhÈ chaÉÉenti. 
matamanussÈnaÑ kuÓapagandhena amanussÈ nagaraÑ pavisiÑsu, tato 
bahutarÈ mÊyanti, tÈya paÔik|latÈya ca sattÈnaÑ ahivÈtakarogo uppajji. Iti 
tÊhi dubbhikkha-amanussarogabhayehi upaddutÈya VesÈliyÈ nagaravÈsino 
upasa~kamitvÈ rÈjÈnamÈhaÑsu “mahÈrÈja imasmiÑ nagare tividhaÑ 
bhayamuppannaÑ, ito pubbe yÈva sattamÈ rÈjakulaparivaÔÔÈ evar|paÑ 
anuppannapubbaÑ, tumhÈkaÑ maÒÒe adhammikattena etarahi uppannan”ti. 
RÈjÈ sabbe santhÈgÈre sannipÈtÈpetvÈ “mayhaÑ adhammikabhÈvaÑ 
vicinathÈ”ti Èha. Te sabbaÑ paveÓiÑ vicinantÈ na kiÒci addasaÑsu. 

 Tato raÒÒo dosaÑ adisvÈ “idaÑ bhayaÑ amhÈkaÑ kathaÑ 
v|pasameyyÈ”ti cintesuÑ. Tattha ekacce cha satthÈro apadisiÑsu “etehi 
okkantamatte v|pasamissatÊ”ti. Ekacce ÈhaÑsu “Buddho kira loke uppanno, 
so BhagavÈ sabbasattahitÈya dhammaÑ deseti 
______________________________________________________________
 1. Vi 3. 377 piÔÔhe. 
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mahiddhiko mahÈnubhÈvo, tena okkantamatte sabbabhayÈni 
v|pasameyyun”ti. Tena te attamanÈ hutvÈ “kahaÑ pana so BhagavÈ etarahi 
viharati, amhehi vÈ pesite ÈgaccheyyÈ”ti ÈhaÑsu. AthÈpare ÈhaÑsu “BuddhÈ 
nÈma anukampakÈ, kissa nÈgaccheyyuÑ, so pana BhagavÈ etarahi RÈjagahe 
viharati, rÈjÈ ca BimbisÈro taÑ upaÔÔhahati, kadÈci so ÈgantuÑ na 
dadeyyÈ”ti. “Tena hi rÈjÈnaÑ saÒÒÈpetvÈ ÈnessÈmÈ”ti dve LicchavirÈjÈno 
mahatÈ balakÈyena pah|taÑ paÓÓÈkÈraÑ datvÈ raÒÒo santikaÑ pesesuÑ 
“BimbisÈraÑ saÒÒÈpetvÈ BhagavantaÑ ÈnethÈ”ti. Te gantvÈ raÒÒo 
paÓÓÈkÈraÑ datvÈ taÑ pavattiÑ nivedetvÈ “mahÈrÈja BhagavantaÑ 
amhÈkaÑ nagaraÑ pesehÊ”ti ÈhaÑsu. RÈjÈ na sampaÔicchi, “tumhe eva 
jÈnÈthÈ”ti Èha. Te BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ evamÈhaÑsu 
“bhante amhÈkaÑ nagare tÊÓi bhayÈni uppannÈni, sace BhagavÈ Ègaccheyya, 
sotthi no bhaveyyÈ”ti. BhagavÈ ÈvajjetvÈ “VesÈliyaÑ Ratanasutte vutte sÈ 
rakkhÈ koÔisatasahassacakkavÈÄÈni pharissati, suttapariyosÈne caturÈsÊtiyÈ 
pÈÓasahassÈnaÑ dhammÈbhisamayo bhavissatÊ”ti adhivÈsesi. Atha rÈjÈ 
BimbisÈro Bhagavato adhivÈsanaÑ sutvÈ “BhagavatÈ VesÈligamanaÑ 
adhivÈsitan”ti nagare ghosanaÑ kÈrÈpetvÈ BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ Èha 
“kiÑ bhante sampaÔicchittha VesÈligamanan”ti. Œma mahÈrÈjÈti. Tena hi 
bhante Ègametha, yÈva maggaÑ paÔiyÈdemÊti. 

 Atha kho rÈjÈ BimbisÈro RÈjagahassa ca Ga~gÈya ca antarÈ 
paÒcayojanaÑ bh|miÑ samaÑ katvÈ yojane yojane vihÈraÑ mÈpetvÈ 
Bhagavato gamanakÈlaÑ paÔivedesi, BhagavÈ paÒcahi bhikkhusatehi 
parivuto pÈyÈsi. RÈjÈ paÒcayojanaÑ maggaÑ paÒcavaÓÓehi pupphehi 
jÈÓumattaÑ okirÈpetvÈ dhajapaÔÈkÈpuÓÓaghaÔakadali-ÈdÊni ussÈpetvÈ 
Bhagavato dve setacchattÈni, ekekassa ca bhikkhussa ekamekaÑ 
ukkhipÈpetvÈ saddhiÑ attano parivÈrena pupphagandhÈdÊhi p|jaÑ karonto 
ekekasmiÑ vihÈre BhagavantaÑ vasÈpetvÈ mahÈdÈnÈni datvÈ paÒcahi 
divasehi Ga~gÈtÊraÑ nesi. Tattha sabbÈla~kÈrehi nÈvaÑ ala~karonto 
VesÈlikÈnaÑ sÈsanaÑ pesesi “Ègato BhagavÈ, maggaÑ paÔiyÈdetvÈ sabbe 
Bhagavato 
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paccuggamanaÑ karothÈ”ti. Te “diguÓaÑ p|jaÑ karissÈmÈ”ti VesÈliyÈ ca 
Ga~gÈya ca antarÈ tiyojanaÑ bh|miÑ samaÑ katvÈ Bhagavato cattÈri, 
ekekassa ca bhikkhuno dve dve setacchattÈni sajjetvÈ p|jaÑ kurumÈnÈ 
Ga~gÈtÊre ÈgantvÈ aÔÔhaÑsu. 

 BimbisÈro dve nÈvÈyo sa~ghÈÔetvÈ maÓÉapaÑ katvÈ pupphadÈmÈdÊhi 
ala~karitvÈ tattha sabbaratanamayaÑ BuddhÈsanaÑ paÒÒÈpesi, BhagavÈ 
tasmiÑ nisÊdi. PaÒcasatÈ bhikkh|pi nÈvaÑ abhiruhitvÈ yathÈnur|paÑ 
nisÊdiÑsu. RÈjÈ BhagavantaÑ anugacchanto galappamÈÓaÑ udakaÑ 
orohitvÈ “yÈva bhante BhagavÈ Ègacchati, tÈvÈhaÑ idheva Ga~gÈtÊre 
vasissÈmÊ”ti vatvÈ nivatto. Upari devatÈ yÈva AkaniÔÔhabhavanÈ 
p|jamakaÑsu, heÔÔhÈ Ga~gÈnivÈsino kambalassatarÈdayo nÈgÈ 
p|jamakaÑsu. EvaÑ mahatiyÈ p|jÈya BhagavÈ yojanamattaÑ addhÈnaÑ 
Ga~gÈya gantvÈ VesÈlikÈnaÑ sÊmantaraÑ paviÔÔho. 

 Tato LicchavirÈjÈno tena BimbisÈrena katap|jÈya diguÓaÑ karontÈ 
galappamÈÓe udake BhagavantaÑ paccuggacchiÑsu. Teneva khaÓena tena 
muhuttena vijjuppabhÈvinaddhandhakÈravisaÔak|Ôo gaÄagaÄÈyanto cat|su 
disÈsu mahÈmegho vuÔÔhÈsi. Atha BhagavatÈ paÔhamapÈde Ga~gÈtÊre 
nikkhittamatte pokkharavassaÑ vassi. Ye te metukÈmÈ, te eva tementi, 
atemetukÈmÈ na tementi. Sabbattha jÈÓumattaÑ |rumattaÑ kaÔimattaÑ 
galappamÈÓaÑ udakaÑ vahati, sabbakuÓapÈni udakena Ga~gaÑ pavesitÈni, 
parisuddho bh|mibhÈgo ahosi. 

 LicchavirÈjÈno BhagavantaÑ antarÈ yojane yojane vÈsÈpetvÈ 
mahÈdÈnÈni datvÈ tÊhi divasehi diguÓaÑ p|jaÑ karontÈ VesÈliÑ nayiÑsu. 
VesÈliÑ sampatte Bhagavati Sakko DevÈnamindo devasa~ghapurakkhato 
Ègacchi, mahesakkhÈnaÑ devÈnaÑ sannipÈtena amanussÈ yebhuyyena 
palÈyiÑsu. BhagavÈ nagaradvÈre ÔhatvÈ ŒnandattheraÑ Èmantesi “imaÑ 
Œnanda RatanasuttaÑ uggahetvÈ balikamm|pakaraÓÈni gahetvÈ 
LicchavikumÈrehi saddhiÑ VesÈliyÈ tÊsu pÈkÈrantaresu vicaranto parittaÑ 
karohÊ”ti RatanasuttaÑ abhÈsi. EvaÑ “kena panetaÑ suttaÑ, kadÈ, kattha, 
kasmÈ ca vuttan”ti etesaÑ paÒhÈnaÑ vissajjanÈ vitthÈrena VesÈlivatthuto 
pabhuti porÈÓehi vaÓÓiyati. 
______________________________________________________________
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 EvaÑ Bhagavato VesÈliÑ anuppattadivaseyeva VesÈlinagaradvÈre 
tesaÑ upaddavÈnaÑ paÔighÈtatthÈya vuttamidaÑ RatanasuttaÑ uggahetvÈ 
ÈyasmÈ Œnando parittatthÈya bhÈsamÈno Bhagavato pattena udakaÑ ÈdÈya 
sabbanagaraÑ abbhukkiranto anuvicari. “YaÑ kiÒcÊ”ti vuttamatteyeva ca 
therena ye pubbe apalÈtÈ sa~kÈrak|ÔabhittippadesÈdinissitÈ amanussÈ, te 
cat|hi dvÈrehi palÈyiÑsu, dvÈrÈni anokÈsÈni ahesuÑ. Tato ekacce dvÈresu 
okÈsaÑ alabhamÈnÈ pÈkÈraÑ bhinditvÈ palÈtÈ. Amanussesu gatamattesu 
manussÈnaÑ gattesu rogo v|pasanto, te nikkhamitvÈ 
sabbagandhapupphÈdÊhi theraÑ p|jesuÑ. MahÈjano nagaramajjhe 
santhÈgÈraÑ sabbagandhehi limpitvÈ vitÈnaÑ katvÈ sabbÈla~kÈrehi 
ala~karitvÈ tattha BuddhÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ BhagavantaÑ Ènesi. 

 BhagavÈ santhÈgÈraÑ pavisitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. BhikkhusaÑghopi 
kho rÈjÈno manussÈ ca patir|pe okÈse nisÊdiÑsu. Sakkopi DevÈnamindo 
dvÊsu devalokesu devaparisÈya saddhiÑ upanisÊdi aÒÒe ca devÈ, 
Œnandattheropi sabbaÑ VesÈliÑ anuvicaranto ÈrakkhaÑ katvÈ 
VesÈlinagaravÈsÊhi saddhiÑ ÈgantvÈ ekamantaÑ nisÊdi. Tattha BhagavÈ 
sabbesaÑ tadeva RatanasuttaÑ abhÈsÊti. 
 
 224. Tattha yÈnÊdha bh|tÈnÊti paÔhamagÈthÈyaÑ yÈnÊti yÈdisÈni 
appesakkhÈni vÈ mahesakkhÈni vÈ. IdhÈti imasmiÑ padese, tasmiÑ khaÓe 
sannipatitaÔÔhÈnaÑ sandhÈyÈha. Bh|tÈnÊti kiÒcÈpi bh|tasaddo “bh|tasmiÑ 
pÈcittiyan”ti-evamÈdÊsu1 vijjamÈne, “bh|tamidanti bhikkhave 
samanupassathÈ”ti-evamÈdÊsu2 khandhapaÒcake, “cattÈro kho bhikkhu 
mahÈbh|tÈ het|”ti evamÈdÊsu3 catubbidhe pathavÊdhÈtvÈdir|pe, “yo ca 
kÈlaghaso bh|to”ti-evamÈdÊsu4 khÊÓÈsave, “sabbeva nikkhipissanti, bh|tÈ 
loke samussayan”ti-evamÈdÊsu5 sabbasatte, “bh|tagÈmapÈtabyatÈyÈ”ti-
evamÈdÊsu6 rukkhÈdike, “bh|taÑ bh|tato saÒjÈnÈtÊ”ti-evamÈdÊsu7 
CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ heÔÔhÈ sattanikÈyaÑ upÈdÈya vattati, idha pana 
avisesato amanussesu daÔÔhabbo. 
______________________________________________________________
 1. Vi 2. 37 piÔÔhe. 2. Ma 1. 326 piÔÔhe. 3. Ma 3. 67 piÔÔhe. 4. Khu 5. 68 piÔÔhe. 
 5. DÊ 2. 129 piÔÔhe. 6. Vi 2. 52 piÔÔhe. 7. Ma 1. 2 piÔÔhe. 
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 SamÈgatÈnÊti sannipatitÈni. BhummÈnÊti bh|miyaÑ nibbattÈni. VÈti 
vikappane. Tena yÈnÊdha bhummÈni vÈ bh|tÈni samÈgatÈnÊti imamekaÑ 
vikappaÑ katvÈ puna dutiyaÑ vikappaÑ kÈtuÑ “yÈni va antalikkhe”ti Èha. 
Antalikkhe vÈ yÈni bh|tÈni nibbattÈni, tÈni sabbÈni idha samÈgatÈnÊti attho. 
Ettha ca yÈmato yÈva akaniÔÔhaÑ, tÈva nibbattÈni bh|tÈni ÈkÈse 
pÈtubh|tavimÈnesu nibbattattÈ “antalikkhe bh|tÈnÊ”ti veditabbÈni. Tato 
heÔÔhÈ Sineruto pabhuti yÈva bh|miyaÑ rukkhalatÈdÊsu adhivatthÈni 
pathaviyaÒca nibbattÈni bh|tÈni, tÈni sabbÈni bh|miyaÑ bh|mipaÔibaddhesu 
ca rukkhalatÈpabbatÈdÊsu nibbattattÈ “bhummÈni bh|tÈnÊ”ti veditabbÈni. 

 EvaÑ BhagavÈ sabbÈneva amanussabh|tÈni “bhummÈni vÈ yÈni va 
antalikkhe”ti dvÊhi padehi vikappetvÈ puna ekena padena pariggahetvÈ 
“sabbeva bh|tÈ sumanÈ bhavant|”ti Èha. Sabbeti anavasesÈ. EvÈti 
avadhÈraÓe, ekampi anapanetvÈti adhippÈyo. Bh|tÈti amanussÈ. SumanÈ 
bhavant|ti sukhitamanÈ, pÊtisomanassajÈtÈ bhavant|ti attho. AthopÊti 
kiccantarasanniyojanatthaÑ vÈkyopÈdÈne nipÈtadvayaÑ. Sakkacca suÓantu 
bhÈsitanti aÔÔhiÑ katvÈ1 manasi katvÈ sabbacetaso samannÈharitvÈ 
dibbasampattilokuttarasukhÈvahaÑ mama desanaÑ suÓantu. 

 Evamettha BhagavÈ “yÈnÊdha bh|tÈni samÈgatÈnÊ”ti aniyamitavacanena 
bh|tÈni pariggahetvÈ puna “bhummÈni vÈ yÈni va antalikkhe”ti dvidhÈ 
vikappetvÈ tato “sabbeva bh|tÈ”ti puna ekajjhaÑ katvÈ “sumanÈ bhavant|”ti 
iminÈ vacanena ÈsayasampattiyaÑ niyojento “sakkacca suÓantu bhÈsitan”ti 
payogasampattiyaÑ, tathÈ yonisomanasikÈrasampattiyaÑ 
paratoghosasampattiyaÒca, tathÈ 
attasammÈpaÓidhisappuris|panissayasampattÊsu 
samÈdhipaÒÒÈhetusampattÊsu ca niyojento gÈthaÑ samÈpesi. 
 
 225. TasmÈ hi bh|tÈti dutiyagÈthÈ. Tattha tasmÈti kÈraÓavacanaÑ. 
Bh|tÈti ÈmantanavacanaÑ. NisÈmethÈti suÓÈtha. Sabbeti. 
______________________________________________________________
 1. AÔÔhikatvÈ (SÊ, SyÈ) 

 



270 KhuddakanikÈya  

anavasesÈ. KiÑ vuttaÑ hoti? YasmÈ tumhe dibbaÔÔhÈnÈni tattha 
upabhogasampadaÒca pahÈya dhammassavanatthaÑ idha samÈgatÈ, na 
naÔanaccanÈdidassanatthaÑ1, tasmÈ hi bh|tÈ nisÈmetha sabbeti. Atha vÈ 
“sumanÈ bhavantu sakkacca suÓant|”ti vacanena tesaÑ sumanabhÈvaÑ 
sakkaccaÑ sotukamyataÒca disvÈ Èha–yasmÈ tumhe sumanabhÈvena 
attasammÈpaÓidhiyonisomanasikÈrÈsayasuddhÊhi sakkaccaÑ sotukamyatÈya 
sappuris|panissayaparatoghosapadaÔÔhÈnato payogasuddhÊhi ca yuttÈ, tasmÈ 
hi bh|tÈ nisÈmetha sabbeti. Atha vÈ yaÑ purimagÈthÈya ante “bhÈsitan”ti 
vuttaÑ, taÑ kÈraÓabhÈvena apadisanto Èha “yasmÈ mama bhÈsitaÑ nÈma 
atidullabhaÑ aÔÔhakkhaÓaparivajjitassa khaÓassa dullabhattÈ, 
anekÈnisaÑsaÒca paÒÒÈkaruÓÈguÓena pavattattÈ, taÒcÈhaÑ vattukÈmo 
‘suÓantu bhÈsitan’ti avocaÑ, tasmÈ hi bh|tÈ nisÈmetha sabbe”ti idaÑ iminÈ 
gÈthÈpadena vuttaÑ hoti. 

 EvametaÑ kÈraÓaÑ niropento attano bhÈsitanisÈmane niyojetvÈ 
nisÈmetabbaÑ vattumÈraddho “mettaÑ karotha mÈnusiyÈ pajÈyÈ”ti. 
Tassattho–yÈyaÑ tÊhi upaddavehi upaddutÈ mÈnusÊ pajÈ, tassÈ mÈnusiyÈ 
pajÈya mittabhÈvaÑ hitajjhÈsayataÑ paccupaÔÔhÈpethÈti. Keci pana 
“mÈnusiyaÑ pajan”ti2 paÔhanti, taÑ bhummatthÈsambhavÈ na yujjati. Yampi 
caÒÒe atthaÑ vaÓÓayanti, sopi na yujjati. AdhippÈyo panettha–nÈhaÑ 
Buddhoti issariyabalena vadÈmi, apica pana tumhÈkaÒca imissÈ ca mÈnusiyÈ 
pajÈya hitatthaÑ vadÈmi “mettaÑ karotha mÈnusiyÈ pajÈyÈ”ti. Ettha ca– 

    “Ye sattasaÓÉaÑ pathaviÑ vijetvÈ, 
    RÈjisayo yajamÈnÈ anupariyagÈ. 
    AssamedhaÑ purisamedhaÑ, 
    SammÈpÈsaÑ vÈjapeyyaÑ niraggaÄaÑ. 

    Mettassa cittassa subhÈvitassa, 
    Kalampi te nÈnubhavanti soÄasiÑ. 
______________________________________________________________
 1. Na naÔanÈÔakÈdidassanatthaÑ (SyÈ, Ka) 
 2. MÈnusiyanti (SÊ), mÈnusikaÑ pajanti (SyÈ) 
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    Ekampi ce pÈÓamaduÔÔhacitto, 
    MettÈyati kusalÊ tena hoti. 
    Sabbe ca pÈÓe manasÈnukampÊ, 
    Pah|tamariyo pakaroti puÒÒan”ti1– 

evamÈdÊnaÑ suttÈnaÑ ekÈdasÈnisaÑsÈnaÒca vasena ye mettaÑ karonti, 
tesaÑ mettÈ hitÈti veditabbÈ. 

    “DevatÈnukampito poso, 
    SadÈ bhadrÈni passatÊ”ti2– 

evamÈdÊnaÑ vasena yesu karÊyati, tesampi hitÈti veditabbÈ. 

 EvaÑ ubhayesampi hitabhÈvaÑ dassento “mettaÑ karotha mÈnusiyÈ 
pajÈyÈ”ti vatvÈ idÈni upakÈrampi dassento Èha “divÈ ca ratto ca haranti ye 
baliÑ, tasmÈ hi ne rakkhatha appamattÈ”ti. Tassattho–ye manussÈ 
cittakammakaÔÔhakammÈdÊhipi3 devatÈ katvÈ cetiyarukkhÈdÊni ca 
upasa~kamitvÈ devatÈ uddissa divÈ baliÑ karonti, kÈÄapakkhÈdÊsu ca4 rattiÑ 
baliÑ karonti. SalÈkabhattÈdÊni vÈ datvÈ ÈrakkhadevatÈ upÈdÈya yÈva 
brahmadevatÈnaÑ pattidÈnaniyyÈtanena divÈ baliÑ karonti, 
chattÈropanadÊpamÈlÈ5 sabbarattikadhammassavanÈdÊni kÈrÈpetvÈ 
pattidÈnaniyyÈtanena ca rattiÑ baliÑ karonti, te kathaÑ na rakkhitabbÈ, 
yato evaÑ divÈ ca ratto ca tumhe uddissa karonti ye baliÑ, tasmÈ hi ne 
rakkhatha, tasmÈ balikammakÈraÓÈpi te manusse rakkhatha gopayatha, 
ahitaÑ tesaÑ apanetha, hitaÑ upanetha appamattÈ hutvÈ taÑ 
kataÒÒubhÈvaÑ hadaye katvÈ6 niccamanussarantÈti. 
 
 226. EvaÑ devatÈsu manussÈnaÑ upakÈrakabhÈvaÑ dassetvÈ tesaÑ 
upaddavav|pasamanatthaÑ BuddhÈdiguÓappakÈsanena ca devamanussÈnaÑ 
dhammassavanatthaÑ “yaÑ kiÒci vuttan”ti-ÈdinÈ nayena saccavacanaÑ 
payujjitumÈraddho. Tattha yaÑ kiÒcÊti aniyamitavasena anavasesaÑ 
pariyÈdiyati yaÑkiÒci tattha tattha 
______________________________________________________________
 1. AÑ 3. 2 piÔÔhe. 2. DÊ 2. 75; Khu 1. 188; Vi 3. 324 piÔÔhesu. 
 3. Cittakammar|pakammÈdÊhipi (SyÈ, Ka) 4. DÊpap|jaÒca kÈÄapakkhÈdÊsu (SÊ, Ka) 
 5. ChattÈropanadÊpamÈlÈya (SyÈ, Ka) 6. ®hapetvÈ (SyÈ, Ka) 
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vohÈr|pagaÑ. Vittanti dhanaÑ. TaÑ hi vittiÑ janetÊti vittaÑ. Idha vÈ-i 
manussalokaÑ niddisati, huraÑ vÈti tato paraÑ avasesalokaÑ. Tena ca 
ÔhapetvÈ manusse sabbalokaggahaÓe patte “saggesu vÈ”ti parato vuttattÈ 
ÔhapetvÈ manusse ca sagge ca avasesÈnaÑ nÈgasupaÓÓÈdÊnaÑ gahaÓaÑ 
veditabbaÑ. EvaÑ imehi dvÊhi padehi yaÑ manussÈnaÑ vohÈr|pagaÑ 
ala~kÈraparibhog|pagaÒca 
jÈtar|parajatamuttÈmaÓiveÄuriyapavÈÄalohita~kamasÈragallÈdikaÑ, yaÒca 
muttÈmaÓivÈlukatthatÈya bh|miyÈ ratanamayavimÈnesu 
anekayojanasatavitthatesu bhavanesu uppannÈnaÑ nÈgasupaÓÓÈdÊnaÑ 
vittaÑ, taÑ niddiÔÔhaÑ hoti. 

 Saggesu vÈti kÈmÈvacarar|pÈvacaradevalokesu. Te hi sobhanena 
kammena ajÊyanti1 gammantÊti saggÈ, suÔÔhu vÈ aggÈtipi saggÈ. Yanti yaÑ 
sassÈmikaÑ vÈ assÈmikaÑ vÈ. Ratananti ratiÑ nayati vahati janayati 
vaÉÉhetÊti ratanaÑ, yaÑkiÒci cittÊkataÑ mahagghaÑ atulaÑ 
dullabhadassanaÑ anomasattaparibhogaÒca, tassetaÑ adhivacanaÑ. 
YathÈha– 

   “CittÊkataÑ mahagghaÒca, atulaÑ dullabhadassanaÑ. 
   AnomasattaparibhogaÑ, ratanaÑ tena vuccatÊ”ti. 

 PaÓitanti uttamaÑ seÔÔhaÑ atappakaÑ2. EvaÑ iminÈ gÈthÈpadena yaÑ 
saggesu anekayojanasatappamÈÓasabbaratanamayavimÈnesu 
SudhammavejayantappabhutÊsu sassÈmikaÑ, yaÒca BuddhuppÈdavirahena 
apÈyameva parip|rentesu sattesu suÒÒavimÈnapaÔibaddhaÑ assÈmikaÑ, yaÑ 
vÈ panaÒÒampi pathavÊmahÈsamuddahimavantÈdinissitaÑ assÈmikaÑ 
ratanaÑ, taÑ niddiÔÔhaÑ hoti. 

 Na no samaÑ atthi TathÈgatenÈti na–iti paÔisedhe, No–iti 
avadhÈraÓe. Samanti tulyaÑ. AtthÊti vijjati. TathÈgatenÈti Buddhena. KiÑ 
vuttaÑ hoti? YaÑ etaÑ vittaÒca ratanaÒca pakÈsitaÑ, ettha ekampi 
Buddharatanena sadisaÑ ratanaÑ nevatthi. Yampi hi taÑ cittÊkataÔÔhena 
ratanaÑ. SeyyathidaÑ? RaÒÒo cakkavattissa cakkaratanaÑ maÓiratanaÒca, 
yamhi uppanne mahÈjano na aÒÒattha cittÊkÈraÑ karoti, na koci 
pupphagandhÈdÊni gahetvÈ yakkhaÔÔhÈnaÑ vÈ bh|taÔÔhÈnaÑ vÈ gacchati, 
sabbopi jano cakkaratanamaÓiratanameva cittiÑ karoti p|jeti, taÑ taÑ 
varaÑ pattheti, patthitapatthitaÒcassa ekaccaÑ samijjhati, 
______________________________________________________________
 1. IrÊyanti (SÊ, SyÈ) 
 2. AnappakaÑ (SÊ), anappakaÑ manÈpaÑ (SyÈ), anagghakaÑ (Ka) 
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tampi ratanaÑ Buddharatanena samaÑ natthi. Yadi hi cittÊkataÔÔhena 
ratanaÑ, TathÈgatova ratanaÑ. TathÈgate hi uppanne ye keci mahesakkhÈ 
devamanussÈ, na te aÒÒatra cittÊkÈraÑ karonti, na kaÒci aÒÒaÑ p|jenti. 
TathÈ hi brahmÈ Sahampati Sinerumattena ratanadÈmena TathÈgataÑ p|jesi, 
yathÈbalaÒca aÒÒe devÈ manussÈ ca BimbisÈrakosalarÈja-anÈthapiÓÉikÈdayo. 
Parinibbutampi ca BhagavantaÑ uddissa channavutikoÔidhanaÑ vissajjetvÈ 
AsokamahÈrÈjÈ sakalajambudÊpe caturÈsÊti vihÈrasahassÈni patiÔÔhÈpesi, ko 
pana vÈdo aÒÒesaÑ cittÊkÈrÈnaÑ. Apica kassaÒÒassa parinibbutassÈpi 
jÈtibodhidhammacakkappavattanaparinibbÈnaÔÔhÈnÈni paÔimÈcetiyÈdÊni vÈ 
uddissa evaÑ cittÊkÈragarukÈro vattati yathÈ Bhagavato. EvaÑ 
cittÊkataÔÔhenÈpi TathÈgatasamaÑ ratanaÑ natthi. 

 TathÈ yampi taÑ mahagghaÔÔhena ratanaÑ. SeyyathidaÑ? KÈsikaÑ 
vatthaÑ. YathÈha “jiÓÓampi bhikkhave kÈsikaÑ vatthaÑ vaÓÓavantaÒceva 
hoti sukhasamphassaÒca mahagghaÒcÈ”ti1, tampi Buddharatanena samaÑ 
natthi. Yadi hi mahagghaÔÔhena ratanaÑ, TathÈgatova ratanaÑ. TathÈgato hi 
yesaÑ paÑsukampi2 paÔiggaÓhÈti, tesaÑ taÑ mahapphalaÑ hoti 
mahÈnisaÑsaÑ seyyathÈpi Asokassa raÒÒo. Idamassa mahagghatÈya. EvaÑ 
mahagghatÈvacane cettha dosÈbhÈvasÈdhakaÑ idaÑ tÈva suttapadaÑ 
veditabbaÑ– 

“YesaÑ kho pana so paÔiggaÓhÈti cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsana-
gilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈraÑ, tesaÑ taÑ mahapphalaÑ hoti 
mahÈnisaÑsaÑ. Idamassa mahagghatÈya vadÈmi. SeyyathÈpi taÑ 
bhikkhave kÈsikaÑ vatthaÑ mahagghaÑ, tath|pamÈhaÑ bhikkhave 
imaÑ puggalaÑ vadÈmÊ”ti1. 

evaÑ mahagghaÔÔhenÈpi TathÈgatasamaÑ ratanaÑ natthi. 

 TathÈ yampi taÑ atulaÔÔhena ratanaÑ. SeyyathidaÑ? RaÒÒo 
cakkavattissa cakkaratanaÑ uppajjati indanÊlamaÓimayanÈbhi 
sattaratanamayasahassÈraÑ pavÈÄamayanemi rattasuvaÓÓamayasandhi, yassa 
dasannaÑ dasannaÑ arÈnaÑ upari ekaÑ muÓÉÈraÑ3 
______________________________________________________________
 1. AÑ 1. 250 piÔÔhe. 2. PaÑsuk|lampi (SÊ) 
 3. MuddhÈraÑ (SÊ), pavÈÄadaÓÉaÑ (Ka) 
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hoti vÈtaÑ gahetvÈ saddakaraÓatthaÑ, yena kato saddo 
sukusalappatÈÄitapaÒca~gikat|riyasaddo viya hoti, yassa nÈbhiyÈ ubhosu 
passesu dve sÊhamukhÈni honti, abbhantaraÑ sakaÔacakkasseva susiraÑ, 
tassa kattÈ vÈ kÈretÈ vÈ natthi, kammapaccayena ututo samuÔÔhÈti. YaÑ rÈjÈ 
dasavidhaÑ cakkavattivattaÑ p|retvÈ tadahuposathe pannarase 
puÓÓamadivase sÊsaÑnhÈto uposathiko uparipÈsÈdavaragato sÊlÈni sodhento1 
nisinno puÓÓacandaÑ viya s|riyaÑ viya ca uÔÔhentaÑ passati, yassa 
dvÈdasayojanato saddo suyyati, yojanato vaÓÓo dissati, yaÑ mahÈjanena 
“dutiyo maÒÒe cando s|riyo vÈ uÔÔhito”ti ativiya kot|halajÈtena dissamÈnaÑ 
nagarassa upari ÈgantvÈ raÒÒo antepurassa pÈcÊnapasse nÈti-uccaÑ 
nÈtinÊcaÑ hutvÈ mahÈjanassa gandhapupphÈdÊhi p|jetuÑ yuttaÔÔhÈne 
akkhÈhataÑ viya tiÔÔhati. 

 Tadeva anubandhamÈnaÑ hatthiratanaÑ uppajjati, sabbaseto rattapÈdo 
sattappatiÔÔho iddhimÈ vehÈsa~gamo uposathakulÈ vÈ chaddantakulÈ vÈ 
Ègacchati. UposathakulÈ Ègacchanto hi sabbajeÔÔho Ègacchati, chaddantakulÈ 
sabbakaniÔÔho sikkhitasikkho damath|peto, so dvÈdasayojanaÑ parisaÑ 
gahetvÈ sakalajambudÊpaÑ anusaÑyÈyitvÈ purepÈtarÈsameva sakaÑ 
rÈjadhÈniÑ Ègacchati. 

 Tampi anubandhamÈnaÑ assaratanaÑ uppajjati, sabbaseto rattapÈdo 
kÈkasÊso muÒjakeso valÈhakassarÈjakulÈ Ègacchati. Sesamettha 
hatthiratanasadisameva. 

 Tampi anubandhamÈnaÑ maÓiratanaÑ uppajjati, so hoti maÓi veÄuriyo 
subho jÈtimÈ aÔÔhaÑso suparikammakato ÈyÈmato cakkanÈbhisadiso, 
vepullapabbatÈ Ègacchati, so catura~gasamannÈgatepi andhakÈre raÒÒo 
dhajaggato yojanaÑ obhÈseti, yassobhÈsena manussÈ “divÈ”ti maÒÒamÈnÈ 
kammante payojenti, antamaso kunthakipillikaÑ upÈdÈya passanti. 
______________________________________________________________
 1. Œvajjanto (SyÈ, Ka) 
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 Tampi anubandhamÈnaÑ itthiratanaÑ uppajjati, pakati-aggamahesÊ vÈ 
hoti, Uttarakuruto vÈ Ègacchati maddarÈjakulato vÈ, 
atidÊghÈdichadosavivajjitÈ atikkantÈ mÈnusaÑ vaÓÓaÑ appattÈ dibbaÑ 
vaÓÓaÑ, yassÈ raÒÒo sÊtakÈle uÓhÈni gattÈni honti, uÓhakÈle sÊtÈni, satadhÈ 
phoÔitat|lapicuno viya samphasso hoti, kÈyato candanagandho vÈyati, 
mukhato uppalagandho pubbuÔÔhÈyitÈdi-anekaguÓasamannÈgatÈ ca hoti. 

 Tampi anubandhamÈnaÑ gahapatiratanaÑ uppajjati raÒÒo 
pakatikammakaro seÔÔhi, yassa cakkaratane uppannamatte dibbaÑ cakkhu 
pÈtubhavati, yena samantato yojanamatte nidhiÑ passati sassÈmikampi 
assÈmikampi, so rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ pavÈreti “appossukko tvaÑ deva 
hohi, ahaÑ te dhanena dhanakaraÓÊyaÑ karissÈmÊ”ti. 

 Tampi anubandhamÈnaÑ pariÓÈyakaratanaÑ uppajjati raÒÒo 
pakatijeÔÔhaputto, cakkaratane uppannamatte atirekapaÒÒÈveyyattiyena 
samannÈgato hoti, dvÈdasayojanÈya parisÈya cetasÈ cittaÑ parijÈnitvÈ 
niggahapaggahasamattho hoti. So rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ pavÈreti 
“appossukko tvaÑ deva hohi, ahaÑ te rajjaÑ anusÈsissÈmÊ”ti. YaÑ vÈ 
panaÒÒampi evar|paÑ atulaÔÔhena ratanaÑ, yassa na sakkÈ tulayitvÈ 
tÊrayitvÈ aggho kÈtuÑ “sataÑ vÈ sahassaÑ vÈ agghati koÔiÑ vÈ”ti. Tattha 
ekaratanampi Buddharatanena samaÑ natthi. Yadi hi atulaÔÔhena ratanaÑ, 
TathÈgatova ratanaÑ. TathÈgato hi na sakkÈ sÊlato vÈ samÈdhito vÈ 
paÒÒÈdÊnaÑ vÈ aÒÒatarato kenaci tulayitvÈ tÊrayitvÈ “ettakaguÓo vÈ1 iminÈ 
samo vÈ2 sappaÔibhÈgo vÈ”ti paricchindituÑ. EvaÑ atulaÔÔhenÈpi 
TathÈgatasamaÑ ratanaÑ natthi. 

 TathÈ yampi taÑ dullabhadassanaÔÔhena ratanaÑ. SeyyathidaÑ3? 
DullabhapÈtubhÈvo4 rÈjÈ cakkavatti cakkÈdÊni ca tassa ratanÈni, tampi 
Buddharatanena samaÑ natthi. Yadi hi dullabhadassanaÔÔhena ratanaÑ, 
TathÈgatova ratanaÑ, kuto cakkavatti-ÈdÊnaÑ ratanattaÑ, yÈni ekasmiÑyeva 
kappe anekÈni uppajjanti. YasmÈ pana asa~khyeyyepi kappe TathÈgatasuÒÒo 
______________________________________________________________
 1. Ettako guÓo (SyÈ, Ka) 2. SamodhÈnetvÈ (SÊ) 
 3. SeyyathÈpi (SÊ, SyÈ) 4. DullabhapÈtubhÈvato (SÊ) 
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loko hoti, tasmÈ TathÈgato eva kadÈci karahaci uppajjanato 
dullabhadassano. VuttaÑ cetaÑ BhagavatÈ parinibbÈnasamaye– 

“DevatÈ Œnanda ujjhÈyanti ‘d|rÈ ca vatamha ÈgatÈ TathÈgataÑ 
dassanÈya, kadÈci karahaci TathÈgatÈ loke uppajjanti Arahanto 
SammÈsambuddhÈ, ajjeva rattiyÈ pacchime yÈme TathÈgatassa 
parinibbÈnaÑ bhavissati, ayaÒca mahesakkho bhikkhu Bhagavato 
purato Ôhito ovÈrento, na mayaÑ labhÈma pacchime kÈle TathÈgataÑ 
dassanÈyÈ’ti”1. 

evaÑ dullabhadassanaÔÔhenapi TathÈgatasamaÑ ratanaÑ natthi. 

 TathÈ yampi taÑ anomasattaparibhogaÔÔhena ratanaÑ. SeyyathidaÑ? 
RaÒÒo cakkavattissa cakkaratanÈdi. TaÒhi koÔisatasahassadhanÈnampi 
sattabh|mikapÈsÈdavaratale vasantÈnampi 
caÓÉÈlavenanesÈdarathakÈrapukkusÈdÊnaÑ nÊcakulikÈnaÑ omakapurisÈnaÑ 
supinantepi paribhogatthÈya na nibbattati. Ubhato sujÈtassa pana raÒÒo 
khattiyasseva parip|ritadasavidhacakkavattivattassa paribhogatthÈya 
nibbattanato anomasattaparibhogaÑyeva hoti, tampi Buddharatanena samañ 
natthi. Yadi hi anomasattaparibhogaÔÔhena ratanaÑ, TathÈgatova ratanaÑ. 
TathÈgato hi loke anomasattasammatÈnampi2 anupanissayasampannÈnaÑ 
viparÊtadassanÈnaÑ P|raÓakassapÈdÊnaÑ channaÑ satthÈrÈnaÑ aÒÒesaÒca 
evar|pÈnaÑ supinantepi aparibhogo, upanissayasampannÈnaÑ pana 
catuppadÈyapi gÈthÈya pariyosÈne arahattamadhigantuÑ samatthÈnaÑ 
nibbedhikaÒÈÓadassanÈnaÑ BÈhiyadÈrucÊriyappabhutÊnaÑ aÒÒesaÒca 
mahÈkulappasutÈnaÑ mahÈsÈvakÈnaÑ paribhogo. Te hi taÑ 
dassanÈnuttariyasavanÈnuttariyapÈricariyÈnuttariyÈdÊni sÈdhentÈ tathÈ tathÈ3 
paribhuÒjanti. EvaÑ anomasattaparibhogaÔÔhenÈpi TathÈgatasamaÑ ratanaÑ 
natthi. 

 Yampi taÑ avisesato ratijananaÔÔhena ratanaÑ. SeyyathidaÑ? RaÒÒo 
cakkavattissa cakkaratanaÑ. TaÒhi disvÈ rÈjÈ cakkavatti attamano hoti, 
evampi taÑ raÒÒo ratiÑ janeti. Puna caparaÑ rÈjÈ cakkavatti vÈmena 
hatthena suvaÓÓabhi~kÈraÑ gahetvÈ dakkhiÓena hatthena cakkaratanaÑ 
abbhukkirati 
______________________________________________________________
 1. DÊ 2. 115 piÔÔhe. 2. OmakasattasammatÈnampi (SyÈ, Ka)  
 3. TathÈgataÑ (SyÈ, Ka) 
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“pavattatu bhavaÑ cakkaratanaÑ, abhivijinÈtu bhavaÑ cakkaratanan”ti. 
Tato cakkaratanaÑ paÒca~gikaÑ viya t|riyaÑ madhurassaraÑ niccharantaÑ 
ÈkÈsena puratthimaÑ disaÑ gacchati, anvadeva rÈjÈ cakkavatti 
cakkÈnubhÈvena dvÈdasayojanavitthiÓÓÈya catura~giniyÈ senÈya nÈti-uccaÑ 
nÈtinÊcaÑ uccarukkhÈnaÑ heÔÔhÈbhÈgena, nÊcarukkhÈnaÑ uparibhÈgena, 
rukkhesu pupphaphalapallavÈdipaÓÓÈkÈraÑ gahetvÈ ÈgatÈnaÑ hatthato 
paÓÓÈkÈraÒca gaÓhanto “ehi kho mahÈrÈjÈ”ti-evamÈdinÈ 
paramanipaccakÈrena Ègate paÔirÈjÈno “pÈÓo na hantabbo”ti-ÈdinÈ nayena 
anusÈsanto gacchati. Yattha pana rÈjÈ bhuÒjitukÈmo vÈ divÈseyyaÑ vÈ 
kappetukÈmo hoti, tattha cakkaratanaÑ ÈkÈsÈ otaritvÈ 
udakÈdisabbakiccakkhame same bh|mibhÈge akkhÈhataÑ viya tiÔÔhati. Puna 
raÒÒo gamanacitte uppanne purimanayeneva saddaÑ karontaÑ gacchati, 
yaÑ sutvÈ dvÈdasayojaniyÈpi parisÈ ÈkÈsena gacchati. CakkaratanaÑ 
anupubbena puratthimaÑ samuddaÑ ajjhogÈhati, tasmiÑ ajjhogÈhante 
udakaÑ yojanappamÈÓaÑ apagantvÈ bhittÊkataÑ viya tiÔÔhati. MahÈjano 
yathÈkÈmaÑ satta ratanÈni gaÓhÈti. Puna rÈjÈ suvaÓÓabhi~kÈraÑ gahetvÈ 
“ito paÔÔhÈya mama rajjan”ti udakena abbhukkiritvÈ nivattati. SenÈ purato 
hoti, cakkaratanaÑ pacchato, rÈjÈ majjhe. Cakkaratanassa 
osakkitosakkitaÔÔhÈnaÑ udakaÑ parip|rati. Eteneva upÈyena 
dakkhiÓapacchima-uttarepi samudde gacchati. 

 EvaÑ catuddisaÑ anusaÑyÈyitvÈ cakkaratanaÑ tiyojanappamÈÓaÑ1 
ÈkÈsaÑ Èrohati. Tattha Ôhito rÈjÈ cakkaratanÈnubhÈvena vijitaÑ 
paÒcasataparittadÊpapaÔimaÓÉitaÑ sattayojanasahassaparimaÓÉalaÑ 
PubbavidehaÑ, tathÈ aÔÔhayojanasahassaparimaÓÉalaÑ UttarakuruÑ, 
sattayojanasahassaparimaÓÉalaÑyeva AparagoyÈnaÑ, 
dasayojanasahassaparimaÓÉalaÑ jambudÊpaÒcÈti evaÑ 
catumahÈdÊpadvisahassaparittadÊpapaÔimaÓÉitaÑ ekaÑ cakkavÈÄaÑ 
suphullapuÓÉarÊkavanaÑ viya oloketi. EvaÑ olokayato cassa anappikÈ rati 
uppajjati. Evampi taÑ cakkaratanaÑ raÒÒo ratiÑ janeti, tampi 
BuddharatanasamaÑ natthi. Yadi hi ratijananaÔÔhena ratanaÑ, TathÈgatova 
ratanaÑ, kiÑ karissati etaÑ cakkaratanaÑ. TathÈgato hi yassÈ dibbÈya 
ratiyÈ cakkaratanÈdÊhi sabbehipi janitÈ cakkavattirati sa~khampi kalampi 
kalabhÈgampi 
______________________________________________________________
 1. TiyojanasatappamÈÓaÑ (SyÈ, Ka) 
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na upeti, tatopi ratito uttaritaraÒca paÓÊtataraÒca attano ovÈdappatikarÈnaÑ 
asa~khyeyyÈnampi devamanussÈnaÑ paÔhamajjhÈnaratiÑ, 
dutiyatatiyacatutthapaÒcamajjhÈnaratiÑ, ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaratiÑ, 
viÒÒÈÓaÒcÈyatana ÈkiÒcaÒÒÈyatananevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaratiÑ, 
sotÈpattimaggaratiÑ, sotÈpattiphalaratiÑ, sakadÈgÈmi-anÈgÈmi-
arahattamaggaphalaratiÒca janeti. EvaÑ ratijananaÔÔhenÈpi TathÈgatasamaÑ 
ratanaÑ natthÊti. 

 Apica ratanaÑ nÈmetaÑ duvidhaÑ hoti saviÒÒÈÓakamaviÒÒÈÓakaÒca. 
Tattha aviÒÒÈÓakaÑ cakkaratanaÑ maÓiratanaÑ, yaÑ vÈ panaÒÒampi 
anindriyabaddhaÑ suvaÓÓarajatÈdi, saviÒÒÈÓakaÑ hatthiratanÈdi 
pariÓÈyakaratanapariyosÈnaÑ, yaÑ vÈ panaÒÒampi evar|paÑ indriya-
baddhaÑ. EvaÑ duvidhe cettha saviÒÒÈÓakaratanaÑ aggamakkhÈyati. 
KasmÈ? YasmÈ aviÒÒÈÓakaÑ suvaÓÓarajatamaÓimuttÈdiratanaÑ 
saviÒÒÈÓakÈnaÑ hatthiratanÈdÊnaÑ ala~kÈratthÈya upanÊyati. 

 SaviÒÒÈÓakaratanampi duvidhaÑ tiracchÈnagataratanaÑ 
manussaratanaÒca. Tattha manussaratanaÑ aggamakkhÈyati. KasmÈ? YasmÈ 
tiracchÈnagataratanaÑ manussaratanassa opavayhaÑ hoti. 
Manussaratanampi duvidhaÑ itthiratanaÑ purisaratanaÒca. Tattha 
purisaratanaÑ aggamakkhÈyati. KasmÈ? YasmÈ itthiratanaÑ purisaratanassa 
paricÈrikattaÑ Èpajjati. Purisaratanampi duvidhaÑ agÈrikaratanaÑ 
anagÈrikaratanaÒca. Tattha anagÈrikaratanaÑ aggamakkhÈyati. KasmÈ? 
YasmÈ agÈrikaratanesu aggo cakkavattÊpi sÊlÈdiguÓayuttaÑ 
anagÈrikaratanaÑ paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ upaÔÔhahitvÈ payirupÈsitvÈ ca 
dibbamÈnusikÈ sampattiyo pÈpuÓitvÈ ante nibbÈnasampattiÑ pÈpuÓÈti. 

 EvaÑ anagÈrikaratanampi duvidhaÑ ariyaputhujjanavasena, 
ariyaratanampi duvidhaÑ sekkhÈsekkhavasena, asekkharatanampi duvidhaÑ 
sukkhavipassakasamathayÈnikavasena, samathayÈnikaratanampi duvidhaÑ 
sÈvakapÈramippattaÑ appattaÒca. Tattha sÈvakapÈramippattaÑ 
aggamakkhÈyati. KasmÈ? GuÓamahantatÈya. SÈvakapÈramippattaratanatopi 
PaccekabuddharatanaÑ aggamakkhÈyati. KasmÈ? GuÓamahantatÈya. 
SÈriputtamoggallÈnasadisÈpi hi anekasatÈ sÈvakÈ ekassa Paccekabuddhassa 
guÓÈnaÑ satabhÈgampi na upenti. Paccekabuddharatanatopi 
SammÈsambuddharatanaÑ aggamakkhÈyati. KasmÈ? GuÓamahantatÈya. 
Sakalampi hi jambudÊpaÑ p|retvÈ palla~kena palla~kaÑ ghaÔÔentÈ nisinnÈ 
PaccekabuddhÈ ekassa SammÈsambuddhassa guÓÈnaÑ neva sa~khaÑ na 
kalaÑ 
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na kalabhÈgaÑ upenti. Vuttampi cetaÑ BhagavatÈ “yÈvatÈ bhikkhave sattÈ 
apadÈ vÈ -pa- TathÈgato tesaÑ aggamakkhÈyatÊ”ti-Èdi1. EvaÑ kenacipi 
pariyÈyena TathÈgatasamaÑ ratanaÑ natthi. TenÈha BhagavÈ “na no samaÑ 
atthi TathÈgatenÈ”ti. 

 EvaÑ BhagavÈ Buddharatanassa aÒÒehi ratanehi asamataÑ vatvÈ idÈni 
tesaÑ sattÈnaÑ uppanna-upaddavav|pasamanatthaÑ neva jÈtiÑ na gottaÑ 
na kolaputtiyaÑ na vaÓÓapokkharatÈdiÑ nissÈya, apica kho AvÊcimupÈdÈya 
bhavaggapariyante loke sÊlasamÈdhikkhandhÈdÊhi guÓehi Buddharatanassa 
asadisabhÈvaÑ nissÈya saccavacanaÑ payuÒjati “idampi Buddhe ratanaÑ 
paÓÊtaÑ, etena saccena suvatthi hot|”ti. 

 Tassattho–idampi idha vÈ huraÑ vÈ saggesu vÈ yaÑkiÒci atthi vittaÑ 
vÈ ratanaÑ vÈ, tena saddhiÑ tehi tehi guÓehi asamattÈ BuddharatanaÑ 
paÓÊtaÑ. Yadi etaÑ saccaÑ, etena saccena imesaÑ pÈÓÊnaÑ sotthi hotu, 
sobhanÈnaÑ atthitÈ hotu arogatÈ nirupaddavatÈti. Ettha ca yathÈ “cakkhuÑ 
kho Œnanda suÒÒaÑ attena vÈ attaniyena vÈ”ti-evamÈdÊsu2 attabhÈvena vÈ 
attaniyabhÈvena vÈti attho. ItarathÈ hi cakkhu attÈ vÈ attaniyaÑ vÈti 
appaÔisiddhameva siyÈ. EvaÑ ratanaÑ paÓÊtanti ratanattaÑ paÓÊtaÑ, 
ratanabhÈvo paÓÊtoti ayamattho veditabbo. ItarathÈ hi Buddho neva ratananti 
sijjheyya. Na hi yattha ratanaÑ atthi, taÑ ratananti sijjhati. Yattha pana 
cittÊkatÈdi-atthasa~khÈtaÑ yena vÈ tena vÈ vidhinÈ sambandhagataÑ 
ratanattaÑ atthi, yasmÈ taÑ ratanattamupÈdÈya ratananti paÒÒÈpÊyati, tasmÈ 
tassa ratanattassa atthitÈya ratananti sijjhati. Atha vÈ idampi Buddhe 
ratanantiminÈpi kÈraÓena Buddhova ratananti evampettha attho veditabbo. 
VuttamattÈya ca BhagavatÈ imÈya gÈthÈya rÈjakulassa sotthi jÈtÈ, bhayaÑ 
v|pasantaÑ. ImissÈ gÈthÈya ÈÓÈkoÔisatasahassacakkavÈÄesu amanussehi 
paÔiggahitÈti. 
 
 227. EvaÑ BuddhaguÓena saccaÑ vatvÈ idÈni nibbÈnadhammaguÓena 
vattumÈraddho “khayaÑ virÈgan”ti. Tattha yasmÈ nibbÈnasacchikiriyÈya 
rÈgÈdayo khÊÓÈ honti parikkhÊÓÈ, yasmÈ vÈ taÑ tesaÑ 
anuppÈdanirodhakkhayamattaÑ, yasmÈ 
______________________________________________________________
 1. SaÑ 3. 38; AÑ 1. 343; AÑ 2. 29; Khu 1. 254 piÔÔhesu. 2. SaÑ 2. 280 piÔÔhe. 
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ca taÑ rÈgÈdiviyuttaÑ sampayogato ca ÈrammaÓato ca, yasmÈ vÈ tamhi 
sacchikate rÈgÈdayo accantaÑ virattÈ honti vigatÈ viddhastÈ, tasmÈ 
“khayan”ti ca “virÈgan”ti ca vuccati. YasmÈ panassa na uppÈdo paÒÒÈyati, 
na vayo na Ôhitassa aÒÒathattaÑ, tasmÈ taÑ na jÈyati na jÊyati na mÊyatÊti 
katvÈ “amatan”ti vuccati, uttamaÔÔhena pana atappakaÔÔhena1 ca paÓÊtanti. 
YadajjhagÈti yaÑ ajjhagÈ vindi paÔilabhi, attano ÒÈÓabalena sacchÈkÈsi. 
SakyamunÊti SakyakulappasutattÈ Sakyo, moneyyadhammasamannÈgatattÈ 
muni, Sakyo eva Muni Sakyamuni. SamÈhitoti ariyamaggasamÈdhinÈ 
samÈhitacitto. Na tena dhammena samatthi kiÒcÊti tena khayÈdinÈmakena 
SakyamuninÈ adhigatena dhammena samaÑ kiÒci dhammajÈtaÑ natthi. 
TasmÈ suttantarepi vuttaÑ “yÈvatÈ bhikkhave dhammÈ sa~khatÈ vÈ 
asa~khatÈ vÈ, virÈgo tesaÑ dhammÈnaÑ aggamakkhÈyatÊ”ti-Èdi2. 

 EvaÑ BhagavÈ nibbÈnadhammassa aÒÒehi dhammehi asamataÑ vatvÈ 
idÈni tesaÑ sattÈnaÑ uppanna-upaddavav|pasamanatthaÑ 
khayavirÈgÈmatapaÓÊtatÈguÓehi nibbÈnadhammaratanassa asadisabhÈvaÑ 
nissÈya saccavacanaÑ payuÒjati “idampi dhamme ratanaÑ paÓÊtaÑ, etena 
saccena suvatthi hot|”ti. Tassattho purimagÈthÈya vuttanayeneva veditabbo. 
ImissÈpi gÈthÈya ÈÓÈkoÔisatasahassacakkavÈÄesu amanussehi paÔiggahitÈti. 
 
 228. EvaÑ nibbÈnadhammaguÓena saccaÑ vatvÈ idÈni 
maggadhammaguÓena vattumÈraddho “yaÑ BuddhaseÔÔho”ti. Tattha 
“bujjhitÈ saccÈnÊ”ti-ÈdinÈ3 nayena Buddho, uttamo pasaÑsanÊyo cÈti seÔÔho, 
Buddho ca so seÔÔho cÈti BuddhaseÔÔho. 
Anubuddhapaccekabuddhasa~khÈtesu vÈ Buddhesu seÔÔhoti BuddhaseÔÔho. 
So BuddhaseÔÔho yaÑ parivaÓÓayÊ, “aÔÔha~giko ca maggÈnaÑ, khemaÑ 
nibbÈnappattiyÈ”ti4 ca “ariyaÑ vo bhikkhave sammÈsamÈdhiÑ desessÈmi 
sa-upanisaÑ saparikkhÈran”ti5 ca evamÈdinÈ nayena tattha tattha pasaÑsi 
pakÈsayi. Sucinti kilesamalasamucchedakaraÓato accanta vodÈnaÑ. 
SamÈdhimÈnantarikaÒÒamÈh|ti yaÒca attano pavattisamanantaraÑ 
niyameneva phaladÈnato “ÈnantarikasamÈdhÊ”ti Èhu. Na hi 
maggasamÈdhimhi uppanne tassa phaluppattinisedhako koci antarÈyo atthi. 
YathÈha– 
______________________________________________________________
 1. AnappakaÔÔhena (SÊ) 2. AÑ 1. 343; Khu 1. 254 piÔÔhesu. 
 3. Khu 7. 363; Khu 8. 197; Khu 9. 172 piÔÔhesu. 4. Ma 2. 176 piÔÔhe. 
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“AyaÒca puggalo sotÈpattiphalasacchikiriyÈya paÔipanno assa, 
kappassa ca uÉÉayhanavelÈ assa, neva tÈva kappo uÉÉayheyya, 
yÈvÈyaÑ puggalo na sotÈpattiphalaÑ sacchikaroti, ayaÑ vuccati 
puggalo ÔhitakappÊ. Sabbepi maggasama~gino puggalÈ Ôhitakappino”ti1. 

 SamÈdhinÈ tena samo na vijjatÊti tena BuddhaseÔÔhaparivaÓÓitena sucinÈ 
ÈnantarikasamÈdhinÈ samo r|pÈvacarasamÈdhi vÈ ar|pÈvacarasamÈdhi vÈ 
koci na vijjati. KasmÈ? TesaÑ bhÈvitattÈ tattha tattha brahmaloke 
uppannassÈpi puna nirayÈdÊsu uppattisambhavato, imassa ca 
arahattasamÈdhissa bhÈvitattÈ ariyapuggalassa 
sabbuppattisamugghÈtasambhavato. TasmÈ suttantarepi vuttaÑ “yÈvatÈ 
bhikkhave dhammÈ sa~khÈtÈ, ariyo aÔÔha~giko maggo tesaÑ 
aggamakkhÈyatÊ”ti-Èdi2. 

 EvaÑ BhagavÈ ÈnantarikasamÈdhissa aÒÒehi samÈdhÊhi asamataÑ vatvÈ 
idÈni purimanayeneva maggadhammaratanassa asadisabhÈvaÑ nissÈya 
saccavacanaÑ payuÒjati “idampi dhamme -pa- hot|”ti. Tassattho pubbe 
vuttanayeneva veditabbo. ImissÈpi gÈthÈya ÈÓÈ koÔisatasahassacakkavÈÄesu 
amanussehi paÔiggahitÈti. 
 
 229. EvaÑ maggadhammaguÓenÈpi saccaÑ vatvÈ idÈni 
saÑghaguÓenÈpi vattumÈraddho “ye puggalÈ”ti. Tattha yeti aniyametvÈ 
uddeso. PuggalÈti sattÈ. AÔÔhÈti tesaÑ gaÓanaparicchedo. Te hi cattÈro ca 
paÔipannÈ cattÈro ca phale ÔhitÈti aÔÔha honti. SataÑ pasatthÈti sappurisehi 
BuddhapaccekabuddhasÈvakehi aÒÒehi ca devamanussehi pasatthÈ. KasmÈ? 
SahajÈtasÊlÈdiguÓayogÈ. TesaÑ hi campakavakulakusumÈdÊnaÑ 
sahajÈtavaÓÓagandhÈdayo viya sahajÈtasÊlasamÈdhi-Èdayo guÓÈ, tena te 
vaÓÓagandhÈdisampannÈni viya pupphÈni devamanussÈnaÑ sataÑ piyÈ 
manÈpÈ pasaÑsanÊyÈ ca honti. Tena vuttaÑ “ye puggalÈ aÔÔhasataÑ 
pasatthÈ”ti. 

 Atha vÈ yeti aniyametvÈ uddeso. PuggalÈti sattÈ. AÔÔhasatanti tesaÑ 
gaÓanaparicchedo. Te hi ekabÊjÊ kolaÑkolo 
______________________________________________________________
 1. Abhi 3. 116 piÔÔhe. 2. AÑ 1. 343; Khu 1. 254 piÔÔhesu. 

 



282 KhuddakanikÈya  

sattakkhattuparamoti tayo sotÈpannÈ, kÈmar|pÈr|pabhavesu adhigatapphalÈ 
tayo sakadÈgÈmino, te sabbepi catunnaÑ paÔipadÈnaÑ vasena catuvÊsati, 
antarÈparinibbÈyÊ upahaccaparinibbÈyÊ sasa~khÈraparinibbÈyÊ 
asa~khÈraparinibbÈyÊ uddhaÑsoto akaniÔÔhagÈmÊti avihesu paÒca, tathÈ 
atappasudassasudassÊsu. AkaniÔÔhesu pana uddhaÑsotavajjÈ cattÈroti 
catuvÊsati anÈgÈmino, sukkhavipassako samathayÈnikoti dve arahanto, 
cattÈro maggaÔÔhÈti catupaÒÒÈsa. Te sabbepi saddhÈdhurapaÒÒÈdhurÈnaÑ 
vasena diguÓÈ hutvÈ aÔÔhasataÑ honti. SesaÑ vuttanayameva. 

 CattÈri etÈni yugÈni hontÊti te sabbepi aÔÔha vÈ aÔÔhasataÑ vÈti 
vitthÈravasena uddiÔÔhapuggalÈ, sa~khepavasena sotÈpattimaggaÔÔho 
phalaÔÔhoti ekaÑ yugaÑ, evaÑ yÈva arahattamaggaÔÔho phalaÔÔhoti ekaÑ 
yuganti cattÈri yugÈni honti. Te dakkhiÓeyyÈti ettha teti pubbe aniyametvÈ 
uddiÔÔhÈnaÑ niyametvÈ niddeso. Ye puggalÈ vitthÈravasena aÔÔha vÈ 
aÔÔhasataÑ vÈ, sa~khepavasena cattÈri yugÈni hontÊti vuttÈ, sabbepi te 
dakkhiÓaÑ arahantÊti dakkhiÓeyyÈ. DakkhiÓÈ nÈma kammaÒca 
kammavipÈkaÒca saddahitvÈ “esa me idaÑ vejjakammaÑ vÈ 
ja~ghapesanikaÑ vÈ karissatÊ”ti evamÈdÊni anapekkhitvÈ dÊyamÈno 
deyyadhammo, taÑ arahanti nÈma sÊlÈdiguÓayuttÈ puggalÈ. Ime ca tÈdisÈ, 
tena vuccanti te “dakkhiÓeyyÈ”ti. 

 Sugatassa sÈvakÈti BhagavÈ sobhanena gamanena yuttattÈ, sobhanaÒca 
ÔhÈnaÑ gatattÈ, suÔÔhu ca gatattÈ suÔÔhu eva ca gadattÈ Sugato, tassa 
Sugatassa. Sabbepi te vacanaÑ suÓantÊti sÈvakÈ. KÈmaÒca aÒÒepi suÓanti, na 
pana sutvÈ kattabbakiccaÑ karonti. Ime pana sutvÈ kattabbaÑ dhammÈ 
nudhammapaÔipattiÑ katvÈ maggaphalÈni pattÈ, tasmÈ “sÈvakÈ”ti vuccanti. 
Etesu dinnÈni mahapphalÈnÊti etesu SugatasÈvakesu appakÈnipi dÈnÈni 
dinnÈni paÔiggÈhakato dakkhiÓÈvisuddhibhÈvaÑ1 upagatattÈ mahapphalÈni 
honti. TasmÈ suttantarepi vuttaÑ– 

“YÈvatÈ bhikkhave saÑghÈ vÈ aÓÈ vÈ, TathÈgatasÈvakasaÑgho 
tesaÑ aggamakkhÈyati, yadidaÑ cattÈri purisayugÈni aÔÔha 
purisapuggalÈ, esa Bhagavato sÈvakasaÑgho -pa- aggo vipÈko hotÊ”ti2. 

______________________________________________________________
 1. DakkhiÓÈnaÑ visuddhibhÈvaÑ (SyÈ, Ka) 
 2. AÑ 1. 343; AÑ 2. 30; Khu 1. 254 piÔÔhesu. 
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 EvaÑ BhagavÈ sabbesampi maggaÔÔhaphalaÔÔhÈnaÑ vasena 
saÑgharatanassa guÓaÑ vatvÈ idÈni tameva guÓaÑ nissÈya saccavacanaÑ 
payuÒjati “idampi saÑghe”ti. Tassattho pubbe vuttanayeneva veditabbo. 
ImissÈpi gÈthÈya ÈÓÈ koÔisatasahassacakkavÈÄesu amanussehi paÔiggahitÈti. 
 
 230. EvaÑ maggaÔÔhaphalaÔÔhÈnaÑ vasena saÑghaguÓena saccaÑ vatvÈ 
idÈni tato ekacciyÈnaÑ phalasamÈpattisukhamanubhavantÈnaÑ 
khÊÓÈsavapuggalÈnaÑyeva guÓena vattumÈraddho “ye suppayuttÈ”ti. Tattha 
yeti aniyamituddesavacanaÑ. SuppayuttÈti suÔÔhu payuttÈ, anekavihitaÑ 
anesanaÑ pahÈya suddhÈjÊvitaÑ nissÈya vipassanÈya attÈnaÑ 
payuÒjitumÈraddhÈti attho. Atha vÈ suppayuttÈti 
parisuddhakÈyavacÊpayogasamannÈgatÈ. Tena tesaÑ sÊlakkhandhaÑ dasseti. 
ManasÈ daÄhenÈti daÄhena manasÈ, thirasamÈdhiyuttena cetasÈti attho. Tena 
tesaÑ samÈdhikkhandhaÑ dasseti. NikkÈminoti kÈye ca jÊvite ca anapekkhÈ 
hutvÈ paÒÒÈdhurena vÊriyena sabbakilesehi katanikkamanÈ. Tena tesaÑ 
vÊriyasampannaÑ paÒÒÈkkhandhaÑ dasseti. 

 GotamasÈsanamhÊti gottato Gotamassa TathÈgatasseva sÈsanamhi. Tena 
ito bahiddhÈ nÈnappakÈrampi amaratapaÑ karontÈnaÑ 
suppayogÈdiguÓÈbhÈvato kilesehi nikkamanÈbhÈvaÑ dÊpeti. Teti pubbe 
uddiÔÔhÈnaÑ niddesavacanaÑ. PattipattÈti ettha pattabbÈti patti, pattabbÈ 
nÈma pattuÑ arahÈ, yaÑ patvÈ accantayogakkhemino honti, 
arahattaphalassetaÑ adhivacanaÑ, taÑ pattiÑ pattÈti pattipattÈ. Amatanti 
nibbÈnaÑ. VigayhÈti ÈrammaÓavasena vigÈhitvÈ. LaddhÈti labhitvÈ. 
MudhÈti abyayena kÈkaÓikamattampi byayaÑ akatvÈ. Nibbutinti 
paÔippassaddhakilesadarathaÑ phalasamÈpattiÑ. BhuÒjamÈnÈti 
anubhavamÈnÈ. KiÑ vuttaÑ hoti? Ye imasmiÑ GotamasÈsanamhi 
sÊlasampannattÈ suppayuttÈ, samÈdhisampannattÈ manasÈ daÄhena, 
paÒÒÈsampannattÈ nikkÈmino, te imÈya sammÈpaÔipadÈya amataÑ vigayha 
mudhÈ laddhÈ phalasamÈpattisaÒÒitaÑ nibbutiÑ bhuÒjamÈnÈ pattipattÈ 
nÈma hontÊti. 

 EvaÑ BhagavÈ phalasamÈpattisukhamanubhavantÈnaÑ 
khÊÓÈsavapuggalÈnaÑyeva vasena saÑgharatanassa guÓaÑ vatvÈ idÈni 
tameva guÓaÑ nissÈya saccavacanaÑ 
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payuÒjati “idampi saÑghe”ti. Tassattho pubbe vuttanayeneva veditabbo. 
ImissÈpi gÈthÈya ÈÓÈ koÔisatasahassacakkavÈÄesu amanussehi paÔiggahitÈti. 
 
 231. EvaÑ khÊÓÈsavapuggalÈnaÑ guÓena saÑghÈdhiÔÔhÈnaÑ saccaÑ 
vatvÈ idÈni bahujÈnapaccakkhena sotÈpannasseva guÓena vattumÈraddho 
“yathindakhÊlo”ti. Tattha yathÈti upamÈvacanaÑ. IndakhÊloti 
nagaradvÈranivÈraÓatthaÑ1 ummÈrabbhantare aÔÔha vÈ dasa vÈ hatthe 
pathaviÑ khaÓitvÈ ÈkoÔitassa sÈradÈrumayathambhassetaÑ adhivacanaÑ. 
Pathavinti bh|miÑ. Sitoti anto pavisitvÈ nissito. SiyÈti bhaveyya. Catubbhi 
vÈtehÊti cat|hi disÈhi ÈgatavÈtehi. Asampakampiyoti kampetuÑ vÈ cÈletuÑ 
vÈ asakkuÓeyyo. Tath|pamanti tathÈvidhaÑ. Sappurisanti uttamapurisaÑ. 
VadÈmÊti bhaÓÈmi. Yo ariyasaccÈni avecca passatÊti yo cattÈri ariyasaccÈni 
paÒÒÈya ajjhogÈhetvÈ passati. Tattha ariyasaccÈni Visuddhimagge 
vuttanayeneva veditabbÈni. 

 AyaÑ panettha sa~khepattho–yathÈ hi indakhilo gambhÊranematÈya 
pathavissito catubbhi vÈtehi asampakampiyo siyÈ, imampi sappurisaÑ 
tathÈpamameva vadÈmi, yo ariyasaccÈni avecca passati. KasmÈ? YasmÈ 
sopi indakhÊlo viya cat|hi vÈtehi sabbatitthiyavÈdavÈtehi asampakampiyo 
hoti, tamhÈ dassanÈ kenaci kampetuÑ vÈ cÈletuÑ vÈ asakkuÓeyyo. TasmÈ 
suttantarepi vuttaÑ– 

“SeyyathÈpi bhikkhave ayokhÊlo vÈ indakhÊlo vÈ gambhÊranemo 
sunikhÈto acalo asampakampÊ, puratthimÈya cepi disÈya Ègaccheyya 
bhusÈ vÈtavuÔÔhi, neva naÑ sa~kampeyya na sampakampeyya na 
sampacÈleyya. PacchimÈya -pa- dakkhiÓÈya, uttarÈya cepi -pa- na 
sampacÈleyya. TaÑ kissa hetu, gambhÊrattÈ bhikkhave nemassa, 
sunikhÈtattÈ indakhÊlassa. Evameva kho bhikkhave ye ca kho keci 
samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ ‘idaÑ dukkhan’ti -pa- paÔipadÈti yathÈbh|taÑ 
pajÈnanti, te na aÒÒassa 

______________________________________________________________
 1. NagaradvÈrasaÑvaraÓavivaraÓatthaÑ (SyÈ), nagaradvÈrathirakaraÓatthaÑ (Ka) 
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samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa vÈ mukhaÑ olokenti1 ‘ayaÑ n|na bhavaÑ 
jÈnaÑ jÈnÈti passaÑ passatÊ’ti. TaÑ kissa hetu, sudiÔÔhattÈ bhikkhave 
catunnaÑ ariyasaccÈnan”ti2. 

 EvaÑ BhagavÈ bahujanapaccakkhassa sotÈpannasseva vasena 
saÑgharatanassa guÓaÑ vatvÈ idÈni tameva guÓaÑ nissÈya saccavacanaÑ 
payuÒjati “idampi saÑghe”ti. Tassattho pubbe vuttanayeneva veditabbo. 
ImissÈpi gÈthÈya ÈÓÈ koÔisatasahassacakkavÈÄesu amanussehi paÔiggahitÈti. 
 
 232. EvaÑ avisesato sotÈpannassa guÓena saÑghÈdhiÔÔhÈnaÑ saccaÑ 
vatvÈ idÈni ye te tayo sotÈpannÈ ekabÊjÊ kolaÑkolo sattakkhattuparamoti. 
YathÈha– 

“Idhekacco puggalo tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ sotÈpanno 
hoti -pa- so ekaÑyeva bhavaÑ nibbattitvÈ dukkhassantaÑ karoti, ayaÑ 
ekabÊjÊ. TathÈ dve vÈ tÊÓi vÈ kulÈni sandhÈvitvÈ saÑsaritvÈ 
dukkhassantaÑ karoti, ayaÑ kolaÑkolo. TathÈ sattakkhattuÑ devesu ca 
manussesu ca sandhÈvitvÈ saÑsaritvÈ dukkhassantaÑ karoti, ayaÑ 
sattakkhattuparamo”ti3. 

 TesaÑ sabbakaniÔÔhassa sattakkhattuparamassa guÓena vattumÈraddho 
“ye ariyasaccÈnÊ”ti. Tattha ye ariyasaccÈnÊti etaÑ vuttanayameva. 
VibhÈvayantÊti paÒÒÈ-obhÈsena saccapaÔicchÈdakaÑ kilesandhakÈraÑ 
vidhamitvÈ attano pakÈsÈni pÈkaÔÈni karonti. GambhÊrapaÒÒenÈti 
appameyyapaÒÒatÈya sadevakassapi lokassa ÒÈÓena 
alabbhaneyyapatiÔÔhapaÒÒena, sabbaÒÒunÈti vuttaÑ hoti. SudesitÈnÊti 
samÈsabyÈsasÈkalyavekalyÈdÊhi tehi tehi nayehi suÔÔhu desitÈni. KiÒcÈpi te 
honti bhusaÑ pamattÈti te vibhÈvita-ariyasaccÈ puggalÈ kiÒcÈpi 
devarajjacakkavattirajjÈdippamÈdaÔÔhÈnaÑ Ègamma bhusaÑ pamattÈ honti, 
tathÈpi sotÈpattimaggaÒÈÓena abhisa~khÈraviÒÒÈÓassa nirodhÈ4 ÔhapetvÈ 
______________________________________________________________
 1. Ullokenti (SÊ, SyÈ, Ka) 2. SaÑ 3. 388 piÔÔhe. 
 3. abhi 3. 118 piÔÔhe. 4. Nirodhena (SyÈ, Ka) 
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satta bhave anamatagge saÑsÈre ye uppajjeyyuÑ nÈmaÒca r|paÒca, tesaÑ 
niruddhattÈ attha~gatattÈ na aÔÔhamaÑ bhavaÑ Èdiyanti, sattamabhave eva 
pana vipassanaÑ ÈrabhitvÈ arahattaÑ pÈpuÓantÊti. 

 EvaÑ BhagavÈ sattakkhattuparamavasena saÑgharatanassa guÓaÑ 
vatvÈ idÈni tameva guÓaÑ nissÈya saccavacanaÑ payuÒjati “idampi 
saÑghe”ti. Tassattho pubbe vuttanayeneva veditabbo. ImissÈpi gÈthÈya ÈÓÈ 
koÔisatasahassacakkavÈÄesu amanussehi paÔiggahitÈti. 
 
 233. EvaÑ sattakkhattuparamassa aÔÔhamaÑ bhavaÑ anÈdiyanaguÓena 
saÑghÈdhiÔÔhÈnaÑ saccaÑ vatvÈ idÈni tasseva satta bhave Èdiyatopi aÒÒehi 
appahÊnabhavÈdÈnehi puggalehi visiÔÔhena guÓena vattumÈraddho 
“sahÈvassÈ”ti. Tattha sahÈvÈti saddhiÑyeva. AssÈti “na te bhavaÑ 
aÔÔhamamÈdiyantÊ”ti vuttesu aÒÒatarassa. DassanasampadÈyÈti 
sotÈpattimaggasampattiyÈ. SotÈpattimaggo hi nibbÈnaÑ disvÈ 
kattabbakiccasampadÈya sabbapaÔhamaÑ nibbÈnadassanato “dassanan”ti 
vuccati, tassa attani pÈtubhÈvo dassanasampadÈ, tÈya dassanasampadÈya 
saha eva. Tayassu dhammÈ jahitÈ bhavantÊti ettha su-iti1 padap|raÓamatte 
nipÈto “idaÑsu me SÈriputta mahÈvikaÔabhojanasmiÑ hotÊ”ti-evamÈdÊsu2 
viya. Yato sahÈvassa dassanasampadÈya tayo dhammÈ jahitÈ bhavanti 
pahÊnÈ bhavantÊti ayamevettha attho. 

 IdÈni jahitadhammadassanatthaÑ Èha “sakkÈyadiÔÔhÊ vicikicchitaÒca, 
sÊlabbataÑ vÈpi yadatthi kiÒcÊ”ti. Tattha sati kÈye vijjamÈne 
upÈdÈnakkhandhapaÒcakasa~khÈte kÈye vÊsativatthukÈ diÔÔhi sakkÈyadiÔÔhi, 
satÊ vÈ tattha kÈye diÔÔhÊtipi sakkÈyadiÔÔhi, yathÈvuttappakÈre kÈye vijjamÈnÈ 
diÔÔhÊti attho. Satiyeva vÈ kÈye diÔÔhÊtipi sakkÈyadiÔÔhi, yathÈvuttappakÈre 
kÈye vijjamÈne r|pÈdisa~khÈto attÈti evaÑ pavattÈ diÔÔhÊti attho. TassÈ ca 
pahÊnattÈ sabbadiÔÔhigatÈni pahÊnÈniyeva honti. SÈ hi nesaÑ m|laÑ. 
SabbakilesabyÈdhiv|pasamanato paÒÒÈ “cikicchitan”ti vuccati, taÑ 
paÒÒÈcikicchitaÑ ito vigataÑ, tato vÈ paÒÒÈcikicchitÈ idaÑ vigatanti 
vicikicchitaÑ, “Satthari ka~khatÊ”ti-ÈdinÈ3 
______________________________________________________________
 1. Assu-iti (Ka) 2. Ma 1. 13 piÔÔhe. 3. ABhi 1. 208; Abhi 2. 379 piÔÔhesu. 
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nayena vuttÈya aÔÔhavatthukÈya vimatiyÈ etaÑ adhivacanaÑ. TassÈ pahÊnattÈ 
sabbavicikicchitÈni pahÊnÈni honti. TaÒhi nesaÑ m|laÑ. “Ito bahiddhÈ 
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ sÊlena suddhi vatena suddhÊ”ti evamÈdÊsu1 ÈgataÑ 
gosÊlakukkurasÊlÈdikaÑ sÊlaÑ govatakukkuravatÈdikaÒca vataÑ 
“sÊlabbatan”ti vuccati. tassa pahÊnattÈ sabbampi naggiyamuÓÉikÈdi-
amaratapaÑ pahÊnaÑ hoti. TaÒhi tassa m|laÑ. Tena sabbÈvasÈne vuttaÑ 
“yadatthi kiÒcÊ”ti. DukkhadassanasampadÈya cettha sakkÈyadiÔÔhi, 
samudayadassanasampadÈya vicikicchitaÑ, 
maggadassananibbÈnadassanasampadÈya sÊlabbataÑ pahÊyatÊti viÒÒÈtabbaÑ. 
 
 234. Evamassa kilesavaÔÔappahÈnaÑ dassetvÈ idÈni tasmiÑ kilesavaÔÔe 
sati yena vipÈkavaÔÔena bhavitabbaÑ, tappahÈnÈ tassÈpi pahÈnaÑ dÊpento 
Èha “cat|hapÈyehi ca vippamutto”ti. Tattha cattÈro apÈyÈ nÈma 
nirayatiracchÈnapettivisaya-asurakÈyÈ, tehi esa satta bhave upÈdiyantopi 
vippamuttoti attho. 

 Evamassa vipÈkavaÔÔappahÈnaÑ dassetvÈ idÈni yaÑ imassa 
vipÈkavaÔÔassa m|labh|taÑ kammavaÔÔaÑ, tassÈpi pahÈnaÑ dassento Èha 
“chaccÈ bhiÔhÈnÈni abhabba kÈtun”ti. Tattha abhiÔhÈnÈnÊti oÄÈrikaÔÔhÈnÈni, 
tÈni esa cha abhabbo kÈtuÑ. TÈni ca “aÔÔhÈnametaÑ bhikkhave anavakÈso, 
yaÑ diÔÔhisampanno puggalo mÈtaraÑ jÊvitÈ voropeyyÈ”ti-ÈdinÈ2 nayena 
ekakanipÈte vuttÈni mÈtughÈtapitughÈta-
arahantaghÈtalohituppÈdasaÑghabheda-aÒÒasatthÈruddesakammÈni 
veditabbÈni. TÈni hi kiÒcÈpi diÔÔhisampanno ariyasÈvako kunthakipillikampi 
jÊvitÈ na voropeti, apica kho pana puthujjanabhÈvassa vigarahaÓatthaÑ 
vuttÈni. Puthujjano hi adhiÔÔhisampannattÈ evaÑmahÈsÈvajjÈni abhiÔhÈnÈnipi 
karoti, dassanasampanno pana abhabbo tÈni kÈtunti. AbhabbaggahaÓaÑ 
cettha bhavantarepi akaraÓadassanatthaÑ. Bhavantarepi hi esa attano 
ariyasÈvakabhÈvaÑ ajÈnantopi dhammatÈya eva etÈni vÈ cha, 
pakatipÈÓÈtipÈtÈdÊni vÈ paÒca verÈni aÒÒasatthÈruddesena saha cha ÔhÈnÈni 
na karoti, yÈni sandhÈya ekacce “chachÈbhiÔhÈnÈnÊ”ti3 paÔhanti. 
MatamacchaggÈhÈdayo cettha ariyasÈvakagÈmadÈrakÈnaÑ nidassanaÑ. 
______________________________________________________________
 1. Abhi 1. 241; Abhi 2. 389 piÔÔhesu. 2. AÑ 1. 28; Ma 3. 110; Abhi 2. 349 piÔÔhesu. 
 3. Cha cÈbhiÔhÈnÈnÊti (SÊ, SyÈ) 
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 EvaÑ BhagavÈ satta bhave Èdiyatopi ariyasÈvakassa aÒÒehi 
appahÊnabhavÈdÈnehi puggalehi visiÔÔhaguÓavasena saÑgharatanassa guÓaÑ 
vatvÈ idÈni tameva guÓaÑ nissÈya saccavacanaÑ payuÒjati “idampi 
saÑghe”ti. Tassattho pubbe vuttanayeneva veditabbo. ImissÈpi gÈthÈya ÈÓÈ 
koÔisatasahassacakkavÈÄesu amanussehi paÔiggahitÈti. 
 
 235. EvaÑ satta bhave Èdiyatopi aÒÒehi appahÊnabhavÈdÈnehi 
puggalehi visiÔÔhaguÓavasena saÑghÈdhiÔÔhÈnaÑ saccaÑ vatvÈ idÈni “na 
kevalaÑ dassanasampanno cha abhiÔhÈnÈni abhabbo kÈtuÑ, kiÑ pana 
appamattakampi pÈpaÑ kammaÑ katvÈ tassa paÔicchadanÈyapi abhabbo”ti 
pamÈdavihÈrinopi dassanasampannassa katapaÔicchÈdanÈbhÈvaguÓena 
vattumÈraddho “kiÒcÈpi so kamma karoti pÈpakan”ti. 

 Tassattho–so dassanasampanno kiÒcÈpi satisammosena 
pamÈdavihÈraÑ Ègamma yaÑ taÑ BhagavatÈ 
lokavajjasaÒciccÈnatikkamanaÑ1 sandhÈya vuttaÑ “yaÑ mayÈ sÈvakÈnaÑ 
sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ, taÑ mama sÈvakÈ jÊvitahetupi nÈtikkamantÊ”ti2, 
taÑ ÔhapetvÈ aÒÒaÑ kuÔikÈrasahaseyyÈdiÑ vÈ 
paÓÓattivajjavÊtikkamasa~khÈtaÑ BuddhapaÔikuÔÔhaÑ kÈyena pÈpakammaÑ 
karoti, padasodhamma-
uttarichappaÒcavÈcÈdhammadesanÈsamphappalÈpapharusavacanÈdiÑ vÈ 
vÈcÈya, uda cetasÈ vÈ katthaci lobhadosuppÈdanajÈtar|pÈdisÈdiyanaÑ 
cÊvarÈdiparibhogesu apaccavekkhaÓÈdiÑ vÈ pÈpakammaÑ karoti. Abhabbo 
so tassa paÔicchadÈya, na so taÑ “idaÑ akappiyamakaraÓÊyan”ti jÈnitvÈ 
muhuttampi paÔicchÈdeti, ta~khaÓaÒÒeva pana Satthari vÈ viÒÒ|su vÈ 
sabrahmacÈrÊsu Èvi katvÈ yathÈdhammaÑ paÔikaroti, “na puna karissÈmÊ”ti 
evaÑ saÑvaritabbaÑ vÈ saÑvarati. KasmÈ? YasmÈ abhabbatÈ diÔÔhapadassa 
vuttÈ, evar|paÑ pÈpakammaÑ katvÈ tassa paÔicchÈdÈya 
diÔÔhanibbÈnapadassa dassanasampannassa puggalassa abhabbatÈ vuttÈti 
attho. 

 KathaÑ– 

“SeyyathÈpi bhikkhave daharo kumÈro mando uttÈnaseyyako 
hatthena vÈ pÈdena vÈ a~gÈraÑ akkamitvÈ khippameva 

______________________________________________________________
 1. LokavajjasaÒciccÈtikkamanaÑ (SyÈ) 2. Vi 4. 421; AÑ 3. 41; Khu 1. 142 piÔÔhesu. 
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paÔisaÑharati, evameva kho bhikkhave dhammatÈ esÈ 
diÔÔhisampannassa puggalassa, kiÒcÈpi tathÈr|piÑ ÈpattiÑ Èpajjati, 
yathÈr|pÈya ÈpattiyÈ vuÔÔhÈnaÑ paÒÒÈyati, atha kho naÑ khippameva 
Satthari vÈ viÒÒ|su vÈ sabrahmacÈrÊsu deseti vivarati uttÈnÊkaroti, 
desetvÈ vivaritvÈ uttÈnÊkatvÈ ÈyatiÑ saÑvaraÑ ÈpajjatÊ”ti1. 

 EvaÑ BhagavÈ pamÈdavihÈrinopi dassanasampannassa 
katapaÔicchÈdanÈbhÈvaguÓena saÑgharatanassa guÓaÑ vatvÈ idÈni tameva 
guÓaÑ nissÈya saccavacanaÑ payuÒjati “idampi saÑghe”ti. Tassattho pubbe 
vuttanayeneva veditabbo. ImissÈpi gÈthÈya ÈÓÈ koÔisatasahassacakkavÈÄesu 
amanussehi paÔiggahitÈti. 
 
 236. EvaÑ saÑghapariyÈpannÈnaÑ puggalÈnaÑ tena tena 
guÓappakÈrena saÑghÈdhiÔÔhÈnaÑ saccaÑ vatvÈ idÈni yvÈyaÑ BhagavatÈ 
ratanattayaguÓaÑ dÊpentena idha sa~khepena aÒÒatra ca vitthÈrena 
pariyattidhammo desito, tampi nissÈya puna BuddhÈdhiÔÔhÈnaÑ saccaÑ 
vattumÈraddho “vanappagumbe yatha phussitagge”ti. Tattha 
ÈsannasannivesavavatthitÈnaÑ rukkhÈnaÑ sam|ho vanaÑ, 
m|lasÈrapheggutacasÈkhÈpalÈsehi pavuÉÉho gumbo pagumbo, vane 
pagumbo vanappagumbo, svÈyaÑ “vanappagumbe”ti vutto. Evampi hi 
vattuÑ labbhati “atthi savitakkasavicÈre, atthi avitakkavicÈramatte, sukhe 
dukkhe jÊve”ti-ÈdÊsu viya. YathÈti opammavacanaÑ2. PhussitÈni aggÈni 
assÈti phussitaggo, sabbasÈkhÈpasÈkhÈsu saÒjÈtapupphoti attho. So pubbe 
vuttanayeneva “phussitagge”ti vutto. GimhÈna mÈse paÔhamasmiÑ gimheti 
ye cattÈro gimhamÈsÈ3, tesaÑ catunnaÑ gimhÈnaÑ ekasmiÑ mÈse. 
KatamasmiÑ mÈse iti ce? PaÔhamasmiÑ gimhe, citramÈseti attho. So hi 
“paÔhamagimho”ti ca “bÈlavasanto”ti ca vuccati. Tato paraÑ padatthato 
pÈkaÔameva. 

 AyaÑ panettha piÓÉattho–yathÈ paÔhamagimhanÈmake bÈlavasante 
nÈnÈvidharukkhagahane vane4 supupphitaggasÈkho 
taruÓarukkhagacchapariyÈyanÈmo pagumbo ativiya sassiriko hoti, 
evamevaÑ khandhÈyatanÈdÊhi 
______________________________________________________________
 1. Ma 1. 399 piÔÔhe. 2. UpamÈvacanaÑ (SyÈ) 
 3. GimhÈnamÈsÈ (SÊ), gimhÈnaÑ mÈsÈ (Ka) 4. NÈnÈvidharukkhe gahanavane (SÊ) 
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satipaÔÔhÈnasammappadhÈnÈdÊhi sÊlasamÈdhikkhandhÈdÊhi vÈ nÈnappakÈrehi 
atthappabhedapupphehi ativiya sassirikattÈ tath|pamaÑ 
nibbÈnagÈmimaggadÊpanato nibbÈnagÈmiÑ pariyattidhammavaraÑ neva 
lÈbhahetu na sakkÈrÈdihetu, kevalaÑ hi mahÈkaruÓÈya abbhussÈhitahadayo 
sattÈnaÑ paramaÑ hitÈya adesayÊti. ParamaÑhitÈyÈti ettha ca 
gÈthÈbandhasukhatthaÑ anunÈsiko, ayaÑ panattho “paramahitÈya nibbÈnÈya 
adesayÊ”ti. 

 EvaÑ BhagavÈ imaÑ supupphitaggavanappagumbasadisaÑ 
pariyattidhammaÑ vatvÈ idÈni tameva nissÈya BuddhÈdhiÔÔhÈnaÑ 
saccavacanaÑ payuÒjati “idampi Buddhe”ti. Tassattho pubbe vuttanayeneva 
veditabbo, kevalaÑ pana idampi 
yathÈvuttappakÈrapariyattidhammasa~khÈtmÈ Buddhe ratanaÑ paÓÊtanti 
yojetabbaÑ. ImissÈpi gÈthÈya ÈÓÈ koÔisatasahassacakkavÈÄesu amanussehi 
paÔiggahitÈti. 
 
 237. EvaÑ BhagavÈ pariyattidhammena BuddhÈdhiÔÔhÈnaÑ saccaÑ 
vatvÈ idÈni lokuttaradhammena vattumÈraddho “varo varaÒÒ|”ti. Tattha 
varoti paÓÊtÈdhimuttikehi icchito “aho vata mayampi evar|pÈ assÈmÈ”ti, 
varaguÓayogato vÈ varo, uttamo seÔÔhoti attho. VaraÒÒ|ti nibbÈnaÒÒ|. 
NibbÈnaÑ hi sabbadhammÈnaÑ uttamaÔÔhena varaÑ, taÒcesa bodhim|le 
sayaÑ paÔivijjhitvÈ aÒÒÈsi. Varadoti paÒcavaggiyabhaddavaggiyajaÔilÈdÊnaÑ 
aÒÒesaÒca devamanussÈnaÑ 
nibbedhabhÈgiyavÈsanÈbhÈgiyavaradhammadÈyÊti attho. VarÈharoti varassa 
maggassa ÈhaÔattÈ varÈharoti vuccati. So hi BhagavÈ DÊpa~karato pabhuti 
samatiÑsa pÈramiyo p|rento pubbakehi SammÈsambuddhehi anuyÈtaÑ 
purÈÓaÑ maggavaraÑ Èhari, tena varÈharoti vuccati. Apica 
sabbaÒÒutaÒÒÈÓapaÔilÈbhena varo, nibbÈnasacchikiriyÈya varaÒÒ|, sattÈnaÑ 
vimuttisukhadÈnena varado, uttamapaÔipadÈharaÓena varÈharo, etehi 
lokuttaraguÓehi adhikassa kassaci abhÈvato anuttaro.  

 Aparo nayo–varo upasamÈdhiÔÔhÈna parip|raÓena, varaÒÒ| 
paÒÒÈdhiÔÔhÈnaparip|raÓena, varado cÈgÈdhiÔÔhÈnaparip|raÓena, varÈharo 
saccÈdhiÔÔhÈnaparip|raÓena, varaÑ maggasaccamÈharÊti. TathÈ varo 
puÒÒussayena, varaÒÒ| paÒÒussayena, varado BuddhabhÈvatthikÈnaÑ 
tadupÈyasampadÈnena, 
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varÈharo PaccekabuddhabhÈvatthikÈnaÑ tadupÈyÈharaÓena, anuttaro tattha 
tattha asadisatÈya, attanÈ vÈ anÈcariyako hutvÈ paresaÑ ÈcariyabhÈvena, 
dhammavaraÑ adesayi sÈvakabhÈvatthikÈnaÑ tadatthÈya 
svÈkhÈtatÈdiguÓayuttassa varadhammassa desanato. SesaÑ vuttanayamevÈti. 

 EvaÑ BhagavÈ navavidhena lokuttaradhammena attano guÓaÑ vatvÈ 
idÈni tameva guÓaÑ nissÈya BuddhÈdhiÔÔhÈnaÑ saccavacanaÑ payuÒjati 
“idampi Buddhe”ti. Tassattho pubbe vuttanayeneva veditabbo. KevalaÑ 
pana yaÑ varaÑ navalokuttarakhammaÑ esa aÒÒÈsi, yaÒca adÈsi, yaÒca 
Èhari, yaÒca adesayi, idampi Buddhe ratanaÑ paÓÊtanti evaÑ yojetabbaÑ. 
ImissÈpi gÈthÈya ÈÓÈ koÔisatasahassacakkavÈÄesu amanussehi paÔiggahitÈti. 
 
 238. EvaÑ BhagavÈ pariyattidhammaÑ lokuttaradhammaÒca nissÈya 
dvÊhi gÈthÈhi BuddhÈdhiÔÔhÈnaÑ saccaÑ vatvÈ idÈni ye taÑ 
pariyattidhammaÑ assosuÑ, sutÈnusÈrena ca paÔipajjitvÈ navappakÈrampi 
lokuttaradhammaÑ adhigamiÑsu, tesaÑ anupÈdisesanibbÈnappattiguÓaÑ 
nissÈya puna saÑghÈdhiÔÔhÈnaÑ saccaÑ vattumÈraddho “khÊÓaÑ 
purÈÓan”ti. Tattha khÊÓanti samucchinnaÑ. PurÈÓanti purÈtanaÑ. Navanti 
sampati vattamÈnaÑ. Natthisambhavanti avijjamÈnapÈtubhÈvaÑ. 
VirattacittÈti vigatarÈgacittÈ. Œyatike bhavasminti anÈgatamaddhÈnaÑ 
punabbhave. Teti yesaÑ khÊÓaÑ purÈÓaÑ navaÑ natthisambhavaÑ, ye ca 
Èyatike bhavasmiÑ virattacittÈ, te khÊÓÈsavÈ bhikkh|. KhÊÓabÊjÈti 
ucchinnabÊjÈ. Avir|ÄhichandÈti vir|ÄhichandavirahitÈ. NibbantÊti vijjhÈyanti. 
DhÊrÈti dhitisampannÈ. YathÈyaÑ padÊpoti ayaÑ padÊpo viya. 

 KiÑ vuttaÑ hoti–yaÑ taÑ sattÈnaÑ uppajjitvÈ niruddhampi purÈÓaÑ 
atÊtakÈlikaÑ kammaÑ taÓhÈsinehassa appahÊnattÈ paÔisandhi-
ÈharaÓasamatthatÈya akhÊÓaÑyeva hoti, taÑ purÈÓaÑ kammaÑ yesaÑ 
arahattamaggena taÓhÈsinehassa sositattÈ agginÈ daÉÉhabÊjamiva ÈyatiÑ 
vipÈkadÈnÈsamatthatÈya khÊÓaÑ. YaÒca nesaÑ Buddhap|jÈdivasena idÈni 
pavattamÈnaÑ kammaÑ navanti vuccati, taÒca taÓhÈpahÈneneva 
chinnam|lapÈdapapupphamiva ÈyatiÑ phaladÈnÈsamatthatÈya yesaÑ 
natthisambhavaÑ, ye ca taÓhÈpahÈneneva Èyatike bhavasmiÑ virattacittÈ, te 
khÊÓÈsavÈ bhikkh| “kammaÑ khettaÑ  
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viÒÒÈÓaÑ bÊjan”ti1 ettha vuttassa paÔisandhiviÒÒÈÓassa kammakkhayeneva 
khÊÓattÈ khÊÓabÊjÈ. Yopi pubbe punabbhavasa~khÈtÈya vir|ÄhiyÈ chando 
ahosi, tassÈpi samudayappahÈneneva pahÊnattÈ pubbe viya cutikÈle 
asambhavena avir|ÄhichandÈ dhitisampannattÈ dhÊrÈ 
carimaviÒÒÈÓanirodhena yathÈyaÑ padÊpo nibbuto, evaÑ nibbanti, puna 
“r|pino vÈ ar|pino vÈ”ti evamÈdiÑ paÒÒattipathaÑ accentÊti. TasmiÑ kira 
samaye nagaradevatÈnaÑ p|janatthÈya jÈlitesu padÊpesu eko padÊpo vijjhÈyi, 
taÑ dassento Èha “yathÈyaÑ padÊpo”ti. 

 EvaÑ BhagavÈ ye taÑ purimÈhi dvÊhi gÈthÈhi vuttaÑ 
pariyattidhammaÑ assosuÑ, sutÈnusÈreneva paÔipajjitvÈ navappakÈrampi 
lokuttaradhammaÑ adhigamiÑsu, tesaÑ anupÈdisesanibbÈnappattiguÓaÑ 
vatvÈ idÈni tameva guÓaÑ nissÈya saÑghÈdhiÔÔhÈnaÑ saccavacanaÑ 
payuÒjanto desanaÑ samÈpesi “idampi saÑghe”ti. Tassattho pubbe 
vuttanayeneva veditabbo, kevalaÑ pana idampi yathÈvuttena pakÈrena 
khÊÓÈsavabhikkh|naÑ nibbÈnasa~khÈtaÑ saÑghe ratanaÑ paÓÊtanti evaÑ 
yojetabbaÑ. ImissÈpi gÈthÈya ÈÓÈ koÔisatasahassacakkavÈÄesu amanussehi 
paÔiggahitÈti. 

 DesanÈpariyosÈne rÈjakulassa sotthi ahosi, sabb|paddavÈ v|pasamiÑsu, 
caturÈsÊtiyÈ pÈÓasahassÈnaÑ dhammÈbhisamayo ahosi. 
 
 239-241. Atha Sakko DevÈnamindo “BhagavatÈ ratanattayaguÓaÑ 
nissÈya saccavacanaÑ payuÒjamÈnena nÈgarassa sotthi katÈ, mayÈpi 
nÈgarassa sotthittaÑ ratanattayaguÓaÑ nissÈya kiÒci vattabban”ti cintetvÈ 
avasÈne gÈthÈttayaÑ abhÈsi “yÈnÊdha bh|tÈnÊ”ti. Tattha yasmÈ Buddho 
yathÈ lokahitatthÈya ussukkaÑ Èpannehi ÈgantabbaÑ, tathÈ Ègatato, yathÈ ca 
etehi gantabbaÑ, tathÈ gatato, yathÈ vÈ etehi ÈjÈnitabbaÑ, tathÈ ÈjÈnanato, 
yathÈ ca jÈnitabbaÑ, tathÈ jÈnanato, yaÒca tatheva hoti, tassa gadanato ca 
“TathÈgato”ti vuccati. YasmÈ ca so devamanussehi pupphagandhÈdinÈ 
bahinibbattena upakaraÓena, dhammÈnudhammappaÔipattÈdinÈ ca attani 
nibbattena ativiya p|jito, tasmÈ Sakko DevÈnamindo sabbadevaparisaÑ 
attanÈ saddhiÑ 
______________________________________________________________
 1. AÑ 1. 224 piÔÔhe. 

 



 SuttanipÈtaÔÔhakathÈ 293 

sampiÓÉetvÈ Èha “TathÈgataÑ devamanussap|jitaÑ, BuddhaÑ namassÈma 
suvatthi hot|”ti. 

 YasmÈ pansa dhamme maggadhammo yathÈ yuganandha1 
samathavipassanÈbalena gantabbaÑ kilesapakkhaÑ samucchindantena, tathÈ 
gatoti TathÈgato. NibbÈnadhammopi yathÈ gato paÒÒÈya paÔividdho 
sabbadukkhavighÈtÈya sampajjati, BuddhÈdÊhi tathÈ avagato2, tasmÈ 
“TathÈgato”ti vuccati. YasmÈ ca saÑghopi yathÈ attahitÈya paÔipannehi 
gantabbaÑ tena tena maggena, tathÈ gato, tasmÈ “TathÈgato”tveva vuccati. 
TasmÈ avasesagÈthÈdvayepi TathÈgataÑ dhammaÑ namassÈma suvatthi 
hotu, TathÈgataÑ saÑghaÑ namassÈma suvatthi hot|ti vuttaÑ. SesaÑ 
vuttanayamevÈti. 

 EvaÑ Sakko DevÈnamindo imaÑ gÈthÈttayaÑ bhÈsitvÈ BhagavantaÑ 
padakkhiÓaÑ katvÈ devapurameva gato saddhiÑ devaparisÈya. BhagavÈ 
pana tadeva RatanasuttaÑ dutiyadivasepi desesi, puna caturÈsÊtiyÈ 
pÈÓasahassÈnaÑ dhammÈbhisamayo ahosi. EvaÑ BhagavÈ yÈva sattamaÑ 
divasaÑ desesi, divase divase tatheva dhammÈbhisamayo ahosi. BhagavÈ 
aÉÉhamÈsameva VesÈliyaÑ viharitvÈ rÈj|naÑ “gacchÈmÈ”ti paÔivedesi, tato 
rÈjÈno diguÓena sakkÈrena puna tÊhi divasehi BhagavantaÑ Ga~gÈtÊraÑ 
nayiÑsu. Ga~gÈyaÑ nibbattÈ nÈgarÈjÈno cintesuÑ “manussÈ TathÈgatassa 
sakkÈraÑ karonti, mayaÑ kiÑ na karissÈmÈ”ti suvaÓÓarajatamaÓimayÈ 
nÈvÈyo mÈpetvÈ suvaÓÓarajatamaÓimaye eva palla~ke paÒÒÈpetvÈ 
paÒcavaÓÓapadumasaÒchannaÑ udakaÑ karitvÈ “amhÈkaÑ anuggahaÑ 
karothÈ”ti BhagavantaÑ upagatÈ. BhagavÈ adhivÈsetvÈ ratananÈvamÈr|Äho 
paÒca ca bhikkhusatÈni sakaÑ sakaÑ nÈvaÑ. NÈgarÈjÈno BhagavantaÑ 
saddhiÑ bhikkhusaÑghena NÈgabhavanaÑ pavesesuÑ, tatra sudaÑ 
BhagavÈ sabbarattiÑ nÈgaparisÈya dhammaÑ desesi, dutiyadivase dibbehi 
khÈdanÊyabhojanÊyehi mahÈdÈnaÑ adaÑsu, BhagavÈ anumoditvÈ 
NÈgabhavanÈ nikkhami. 

 Bh|maÔÔhÈ devÈ “manussÈ ca nÈgÈ ca TathÈgatassa sakkÈraÑ karonti, 
mayaÑ kiÑ na karissÈmÈ”ti cintetvÈ vanagumbarukkhapabbatÈdÊsu 
chattÈtichattÈni ukkhipiÑsu. Eteneva upÈyena yÈva 
AkaniÔÔhabrahmabhavanaÑ, tÈva 
______________________________________________________________
 1. Yuganaddha (SyÈ) 2. TathÈ Ègato (SyÈ) 
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mahÈsakkÈraviseso nibbatti. BimbisÈropi LicchavÊhi ÈgatakÈle katasakkÈrato 
diguÓamakÈsi, pubbe vuttanayeneva paÒcahi divasehi BhagavantaÑ 
RÈjagahaÑ Ènesi. 

 RÈjagahamanuppatte Bhagavati pacchÈbhattaÑ maÓÉalamÈÄe 
sannipatitÈnaÑ bhikkh|naÑ ayamantarakathÈ udapÈdi “aho Buddhassa 
Bhagavato ÈnubhÈvo, yaÑ uddissa Ga~gÈya orato ca pÈrato ca aÔÔhayojano 
bh|mibhÈgo ninnaÒca thalaÒca samaÑ katvÈ vÈlukÈya okiritvÈ pupphehi 
saÒchanno, yojanappamÈÓaÑ Ga~gÈya udakaÑ nÈnÈvaÓÓehi padumehi 
saÒchannaÑ, yÈva AkaniÔÔhabhavanÈ chattÈtichattÈni ussitÈnÊ”ti. BhagavÈ 
taÑ pavattiÑ ÒatvÈ GandhakuÔito nikkhamitvÈ ta~khaÓÈnur|pena 
pÈÔihÈriyena gantvÈ maÓÉalamÈÄe paÒÒattavarabuddhÈsane nisÊdi, nisajja 
kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya 
sannisinnÈ”ti. Bhikkh| sabbaÑ ÈrocesuÑ. BhagavÈ etadavoca “na bhikkhave 
ayaÑ p|jÈviseso mayhaÑ BuddhÈnubhÈvena nibbatto, na 
nÈgadevabrahmÈnubhÈvena, apica kho pubbe 
appamattakapariccÈgÈnubhÈvena nibbatto”ti. Bhikkh| ÈhaÑsu “na mayaÑ 
bhante taÑ appamattakaÑ pariccÈgaÑ jÈnÈma, sÈdhu no BhagavÈ tathÈ 
kathetu, yathÈ mayaÑ taÑ jÈneyyÈmÈ”ti. 

 BhagavÈ Èha–bh|tapubbaÑ bhikkhave TakkasilÈyaÑ Sa~kho nÈma 
brÈhmaÓo ahosi, tassa putto SusÊmo nÈma mÈÓavo soÄasavassuddesiko 
vayena, so ekadivasaÑ pitaraÑ upasa~kamitvÈ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
aÔÔhÈsi, taÑ pitÈ Èha “kiÑ tÈta SusÊmÈ”ti. So Èha “icchÈmahaÑ tÈta 
BÈrÈÓasiÑ gantvÈ sippaÑ uggahetun”ti. “Tena hi tÈta SusÊma asuko nÈma 
brÈhmaÓo mama sahÈyako, tassa santikaÑ gantvÈ uggaÓhÈhÊ”ti 
kahÈpaÓasahassaÑ adÈsi. So taÑ gahetvÈ mÈtÈpitaro abhivÈdetvÈ 
anupubbena BÈrÈÓasiÑ gantvÈ upacÈrayuttena vidhinÈ ÈcariyaÑ 
upasa~kamitvÈ abhivÈdetvÈ attÈnaÑ nivedesi. Œcariyo “mama sahÈyakassa 
putto”ti mÈÓavaÑ sampaÔicchitvÈ sabbaÑ pÈhuneyyamakÈsi. So 
addhÈnakilamathaÑ paÔivinodetvÈ taÑ kahÈpaÓasahassaÑ Ècariyassa 
pÈdam|le ÔhapetvÈ sippaÑ uggahetuÑ okÈsaÑ yÈci, Ècariyo okÈsaÑ katvÈ 
uggaÓhÈpesi. 
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 So lahuÒca gaÓhanto bahuÒca gaÓhanto gahitagahitaÒca suvaÓÓabhÈjane 
pakkhittamiva sÊhatelaÑ avinassamÈnaÑ dhÈrento dvÈdasavassikaÑ sippaÑ 
katipayamÈseneva pariyosÈpesi. So sajjhÈyaÑ karonto ÈdimajjhaÑyeva 
passati, no pariyosÈnaÑ. Atha ÈcariyaÑ upasa~kamitvÈ Èha “imassa 
sippassa Èdimajjhameva passÈmi, pariyosÈnaÑ na passÈmÊ”ti. Œcariyo Èha 
“ahampi tÈta evamevÈ”ti. Atha ko Ècariya1 imassa sippassa pariyosÈnaÑ 
jÈnÈtÊti. Isipatane tÈta isayo atthi, te jÈneyyunti. Te upasa~kamitvÈ pucchÈmi 
ÈcariyÈti. Puccha tÈta yathÈsukhanti. So IsipatanaÑ gantvÈ Paccekabuddhe 
upasa~kamitvÈ pucchi “ÈdimajjhapariyosÈnaÑ jÈnÈthÈ”ti. ŒmÈvuso 
jÈnÈmÈti. TaÑ mampi sikkhÈpethÈti. Tena hÈvuso pabbajÈhi, na sakkÈ 
apabbajitena sikkhitunti. SÈdhu bhante pabbÈjetha vÈ maÑ, yaÑ vÈ icchatha, 
taÑ katvÈ pariyosÈnaÑ jÈnÈpethÈti. Te taÑ pabbÈjetvÈ kammaÔÔhÈne 
niyojetuÑ asamatthÈ “evaÑ te nivÈsetabbaÑ, evaÑ pÈrupitabban”ti-ÈdinÈ 
nayena ÈbhisamÈcÈrikaÑ sikkhÈpesuÑ. So tattha sikkhanto 
upanissayasampannattÈ na cireneva paccekabodhiÑ abhisambujjhi. 
SakalabÈrÈÓasiyaÑ “SusÊmapaccekabuddho”ti pÈkaÔo ahosi 
lÈbhaggayasaggappatto sampannaparivÈro. So appÈyukasaÑvattanikassa 
kammassa katattÈ na cireneva parinibbÈyi, tassa PaccekabuddhÈ ca 
mahÈjanakÈyo ca sarÊrakiccaÑ katvÈ dhÈtuyo gahetvÈ nagaradvÈre th|paÑ 
patiÔÔhÈpesuÑ. 

 Atha kho Sa~kho brÈhmaÓo “putto me ciragato, na cassa pavattiÑ 
jÈnÈmÊ”ti puttaÑ daÔÔhukÈmo TakkasilÈya nikkhamitvÈ anupubbena 
BÈrÈÓasiÑ patvÈ mahÈjanakÈyaÑ sannipatitaÑ disvÈ “addhÈ bah|su ekopi 
me puttassa pavattiÑ jÈnissatÊ”ti cintento upasa~kamitvÈ pucchi “SusÊmo 
nÈma mÈÓavo idha Ègato atthi, api nu tassa pavattiÑ jÈnÈthÈ”ti. Te “Èma 
brÈhmaÓa jÈnÈma, asmiÑ nagare brÈhmaÓassa santike tiÓÓaÑ vedÈnaÑ 
pÈrag| hutvÈ PaccekabuddhÈnaÑ santike pabbajitvÈ Paccekabuddho hutvÈ 
anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ parinibbÈyi, ayamassa th|po patiÔÔhÈpito”ti 
ÈhaÑsu. So bh|mi 
______________________________________________________________
 1. Atha ko carahi (SÊ) 
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hatthena paharitvÈ roditvÈ ca paridevitvÈ ca taÑ cetiya~gaÓaÑ gantvÈ tiÓÈni 
uddharitvÈ uttarasÈÔakena vÈlukaÑ ÈnetvÈ Paccekabuddhacetiya~gaÓe 
ÈkiritvÈ kamaÓÉaluto udakena samantato bh|miÑ paripphositvÈ 
vanapupphehi p|jaÑ katvÈ uttarasÈÔakena paÔÈkaÑ ÈropetvÈ th|passa upari 
attano chattaÑ bandhitvÈ pakkÈmÊti. 

 EvaÑ atÊtaÑ dassetvÈ taÑ jÈtakaÑ paccuppannena anusandhento 
bhikkh|naÑ dhammakathaÑ kathesi “siyÈ kho pana vo bhikkhave evamassa 
‘aÒÒo nuna tena samayena Sa~kho brÈhmaÓo ahosÊ’ti, na kho panetaÑ evaÑ 
daÔÔhabbaÑ, ahaÑ tena samayena Sa~kho brÈhmaÓo ahosiÑ, mayÈ 
SusÊmassa Paccekabuddhassa cetiya~gaÓe tiÓÈni uddhaÔÈni, tassa me 
kammassa nissandena aÔÔhayojanamaggaÑ vigatakhÈÓukaÓÔakaÑ katvÈ 
samaÑ suddhamakaÑsu, mayÈ tattha vÈlukÈ okiÓÓÈ, tassa me nissandena 
aÔÔhayojanamagge vÈlukaÑ okiriÑsu. MayÈ tattha vanakusumehi p|jÈ katÈ, 
tassa me nissandena navayojanamagge thale ca udake ca nÈnÈpupphehi 
pupphasantharaÑ akaÑsu. MayÈ tattha kamaÓÉaludakena bh|mi 
paripphositÈ, tassa me nissandena VesÈliyaÑ pokkharavassaÑ vassi. MayÈ 
tasmiÑ cetiye paÔÈkÈ ÈropitÈ, chattaÒca baddhaÑ, tassa me nissandena yÈva 
AkaniÔÔhabhavanÈ paÔÈkÈ ca ÈropitÈ, chattÈtichattÈni ca ussitÈni. Iti kho 
bhikkhave ayaÑ mayhaÑ p|jÈviseso neva BuddhÈnubhÈvena nibbatto, na 
nÈgadevabrahmÈnubhÈvena, apica kho appamattakapariccÈgÈnubhÈvena 
nibbatto”ti. DhammakathÈpariyosÈne imaÑ gÈthamabhÈsi– 
 
   “MattÈsukhapariccÈgÈ, passe ce vipulaÑ sukhaÑ. 
   Caje mattÈsukhaÑ dhÊro, sampassaÑ vipulaÑ sukhan”ti1. 
 

ParamatthajotikÈya KhuddakaÔÔhakathÈya 
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RatanasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________
 1. Khu1. 55 piÔÔhe. 
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2. ŒmagandhasuttavaÓÓanÈ 

 SÈmÈkaci~g|lakacÊnakÈni cÈti ŒmagandhasuttaÑ. KÈ uppatti? 
Anuppanne Bhagavati Œmagandho nÈma brÈhmaÓo paÒcahi mÈÓavakasatehi 
saddhiÑ tÈpasapabbajjaÑ pabbajitvÈ HimavantaÑ pavisitvÈ pabbatantare 
assamaÑ kÈrÈpetvÈ vanam|laphalÈhÈro hutvÈ tattha paÔivasati, na kadÈci 
macchamaÑsaÑ khÈdati. Atha tesaÑ tÈpasÈnaÑ loÓambilÈdÊni 
aparibhuÒjantÈnaÑ paÓÉurogo uppajji, tato te “loÓambilÈdisevanatthÈya 
manussapathaÑ gacchÈmÈ”ti paccantagÈmaÑ sampattÈ. Tattha manussÈ tesu 
pasÊditvÈ nimantetvÈ bhojesuÑ, katabhattakiccÈnaÑ nesaÑ 
maÒcapÊÔhaparibhogabhÈjanapÈdamakkhanÈdÊni upanetvÈ “ettha bhante 
vasatha, mÈ ukkaÓÔhitthÈ”ti vasanaÔÔhÈnaÑ dassetvÈ pakkamiÑsu. 
Dutiyadivasepi nesaÑ dÈnaÑ datvÈ puna gharapaÔipÈÔiyÈ ekekadivasaÑ 
dÈnamadaÑsu. TÈpasÈ catumÈsaÑ tattha vasitvÈ loÓambilÈdisevanÈya 
thirabhÈvappattasarÊrÈ hutvÈ “mayaÑ Èvuso gacchÈmÈ”ti manussÈnaÑ 
ÈrocesuÑ. ManussÈ tesaÑ telataÓÉulÈdÊni adaÑsu, te tÈni ÈdÈya attano 
assamameva agamaÑsu. TaÒca gÈmaÑ tatheva saÑvacchare saÑvacchare 
ÈgamiÑsu. ManussÈpi tesaÑ ÈgamanakÈlaÑ viditvÈ dÈnatthÈya taÓÉulÈdÊni 
sajjetvÈva acchanti, Ègate ca ne tatheva sammÈnenti. 

 Atha BhagavÈ loke uppajjitvÈ pavattitavaradhammacakko anupubbena 
SÈvatthiÑ gantvÈ tattha viharanto tesaÑ tÈpasÈnaÑ upanissayasampattiÑ 
disvÈ tato nikkhamma bhikkhusaÑghaparivuso cÈrikaÑ caramÈno 
anupubbena taÑ gÈmaÑ anuppatto. ManussÈ BhagavantaÑ disvÈ 
mahÈdÈnÈni adaÑsu, BhagavÈ tesaÑ dhammaÑ desesi. Te tÈya 
dhammadesanÈya appekacce sotÈpannÈ ekacce sakadÈgÈmino ekacce 
anÈgÈmino ahesuÑ, ekacce pabbajitvÈ arahattaÑ pÈpuÓiÑsu. BhagavÈ 
punadeva SÈvatthiÑ paccÈgamÈsi. Atha te tÈpasÈ taÑ gÈmaÑ ÈgamiÑsu, 
manussÈ tÈpase disvÈ na pubbasadisaÑ kot|halamakaÑsu. TÈpasÈ te 
pucchiÑsu “kiÑ Èvuso ime manussÈ na pubbasadisÈ, kiÑ nu kho ayaÑ 
gÈmo rÈjadaÓÉena upadduto, udÈhu dubbhikkhena, udÈhu amhehi 
sÊlÈdiguÓehi sampannataro koci pabbajito imaÑ gÈmamanuppatto”ti. Te 
ÈhaÑsu “na bhante rÈjadaÓÉena, na dubbhikkhenÈyaÑ gÈmo upadduto, 
apica Buddho 
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loke uppanno, so BhagavÈ bahujanahitÈya dhammaÑ desento idhÈgato”ti. 

 TaÑ sutvÈ ŒmagandhatÈpaso “Buddhoti gahapatayo vadethÈ”ti. 
“Buddhoti bhante vadÈmÈ”ti tikkhattuÑ vatvÈ “ghosopi kho eso dullabho 
lokasmiÑ, yadidaÑ Buddho”ti attamano attamanavÈcaÑ nicchÈretvÈ pucchi 
“kiÑ nu kho so Buddho ÈmagandhaÑ bhuÒjati, na bhuÒjatÊ”ti. Ko bhante 
Èmagandhoti. Œmagandho nÈma macchamaÑsaÑ gahapatayoti. BhagavÈ 
bhante macchamaÑsaÑ paribhuÒjatÊti. TaÑ sutvÈ tÈpaso vippaÔisÈrÊ ahosi 
“mÈheva kho pana Buddho siyÈ”ti. Puna cintesi “BuddhÈnaÑ pÈtubhÈvo 
nÈma dullabho, gantvÈ BuddhaÑ disvÈ pucchitvÈ jÈnissÈmÊ”ti. Tato yena 
BhagavÈ gato, taÑ maggaÑ manusse pucchitvÈ vacchagiddhinÊ gÈvÊ viya 
turitaturito sabbattha ekarattivÈsena SÈvatthiÑ anuppatvÈ Jetavanameva 
pÈvisi saddhiÑ sakÈya parisÈya. BhagavÈpi tasmiÑ samaye 
dhammadesanatthÈya Èsane nisinno eva hoti, tÈpasÈ BhagavantaÑ 
upasa~kamma tuÓhÊbh|tÈ anabhivÈdetvÈva ekamantaÑ nisÊdiÑsu. BhagavÈ 
“kacci vo isayo khamanÊyan”ti-ÈdinÈ nayena tehi saddhiÑ paÔisammodi, tepi 
“khamanÊyaÑ bho GotamÈ”ti-ÈdimÈhaÑsu. Tato Œmagandho BhagavantaÑ 
pucchi “ŒmagandhaÑ bho Gotama bhuÒjasi, na bhuÒjasÊ”ti. Ko so 
brÈhmaÓa Œmagandho nÈmÈti. MacchamaÑsaÑ bho GotamÈti. BhagavÈ “na 
brÈhmaÓa macchamaÑsaÑ Œmagandho, apica kho Œmagandho nÈma sabbe 
kilesÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ”ti vatvÈ “na brÈhmaÓa idÈni tvameva 
ŒmagandhaÑ pucchi, atÊtepi Tisso nÈma brÈhmaÓo KassapaÑ BhagavantaÑ 
pucchi, evaÒca so pucchi, evaÒcassa BhagavÈ byÈkÈsÊ”ti Tissena ca 
brÈhmaÓena Kassapena ca BhagavatÈ vuttagÈthÈyo eva ÈnetvÈ tÈhi gÈthÈhi 
brÈhmaÓaÑ saÒÒÈpento Èha “sÈmÈkaci~g|lakacÊnakÈni cÈ”ti. AyaÑ tÈva 
imassa suttassa idha uppatti. 

 AtÊte pana Kassapo kira bodhisatto aÔÔhÈsa~khyeyyÈni 
kappasatasahassaÒca pÈramiyo p|retvÈ BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadattassa 
brÈhmaÓassa DhanavatÊ nÈma brÈhmaÓÊ, tassÈ kucchimhi paÔisandhiÑ 
aggahesi. AggasÈvakopi taÑ divasaÑyeva devalokÈ cavitvÈ 
anupurohitabrÈhmaÓassa pajÈpatiyÈ kucchimhi nibbatti. EvaÑ tesaÑ 
ekadivasameva 
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paÔisandhiggahaÓaÒca gabbhavuÔÔhÈnaÒca ahosi, ekadivasameva etesaÑ 
ekassa Kassapo, ekassa Tissoti nÈmamakaÑsu. Te sahapaÑsukÊÄanakÈ dve 
sahÈyÈ anupubbena vuÉÉhiÑ agamiÑsu. Tissassa pitÈ puttaÑ ÈÓÈpesi “ayaÑ 
tÈta Kassapo nikkhamma pabbajitvÈ Buddho bhavissati, tvampissa santike 
pabbajitvÈ bhavanissaraÓaÑ kareyyÈsÊ”ti. So “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ 
bodhisattassa santikaÑ gantvÈ “ubhopi samma pabbajissÈmÈ”ti Èha, 
bodhisatto “sÈdh|”ti paÔissuÓi. Tato vuÉÉhiÑ anuppattakÈlepi Tisso 
bodhisattaÑ Èha “ehi samma pabbajissÈmÈ”ti, bodhisatto na nikkhami. Tisso 
“na tÈvassa ÒÈÓaÑ paripÈkaÑ gatan”ti sayaÑ nikkhamma isipabbajjaÑ 
pabbajitvÈ araÒÒe pabbatapÈde assamaÑ kÈrÈpetvÈ vasati. Bodhisattopi 
aparena samayena ghare Ôhitoyeva ÈnÈpÈnassatiÑ pariggahetvÈ cattÈri 
jhÈnÈni abhiÒÒÈyo ca uppÈdetvÈ pÈsÈdena BodhimaÓÉasamÊpaÑ gantvÈ 
“puna pÈsÈdo yathÈÔhÈneyeva patiÔÔhÈt|”ti adhiÔÔhÈsi, so sakaÔÔhÈneyeva 
patiÔÔhÈsi. Apabbajitena kira BodhimaÓÉaÑ upagantuÑ na sakkÈti so 
pabbajitvÈ BodhimaÓÉaÑ patvÈ nisÊditvÈ satta divase padhÈnayogaÑ katvÈ 
sattahi divasehi sammÈsambodhiÑ sacchÈkÈsi. 

 TadÈ Isipatane vÊsatisahassÈ pabbajitÈ paÔivasanti. Atha Kassapo 
BhagavÈ te ÈmantetvÈ dhammacakkaÑ pavattesi, suttapariyosÈne sabbeva 
arahanto ahesuÑ, so sudaÑ BhagavÈ vÊsatibhikkhusahassaparivuto tattheva 
Isipatane vasati, KikÊ ca naÑ KÈsirÈjÈ cat|hi paccayehi upaÔÔhÈti. 
AthekadivasaÑ BÈrÈÓasivÈsÊ eko puriso pabbate candanasÈrÈdÊni gavesanto 
Tissassa tÈpasassa assamaÑ patvÈ taÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. 
TÈpaso taÑ disvÈ “kuto ÈgatosÊ”ti pucchi. BÈrÈÓasito bhanteti. KÈ tattha 
pavattÊti. Tattha bhante Kassapo nÈma SammÈsambuddho uppannoti. TÈpaso 
dullabhavacanaÑ sutvÈ pÊtisomanassajÈto pucchi “kiÑ so ÈmagandhaÑ 
bhuÒjati, na bhuÒjatÊ”ti. Ko bhante Èmagandhoti. MacchamaÑsaÑ Èvusoti. 
BhagavÈ bhante macchamaÑsaÑ bhuÒjatÊti. TaÑ sutvÈ tÈpaso vippaÔisÈrÊ 
hutvÈ puna cintesi “gantvÈ taÑ pucchissÈmi, sace ‘ÈmagandhaÑ 
paribhuÒjÈmÊ’ti vakkhati, tato naÑ ‘tumhÈkaÑ bhante jÈtiyÈ ca kulassa ca 
gottassa ca ananucchavikametan”ti nivÈretvÈ tassa santike pabbajitvÈ 
bhavanissaraÓaÑ karissÈmÊ”ti. SallahukaÑ 
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upakaraÓaÑ gahetvÈ sabbattha ekarattivÈsena sÈyanhasamaye BÈrÈÓasiÑ 
patvÈ Isipatanameva pÈvisi. BhagavÈpi tasmiÑ samaye dhammadesanatthÈya 
Èsane nisinnoyeva hoti. TÈpaso BhagavantaÑ upasa~kamma anabhivÈdetvÈ 
tuÓhÊbh|to ekamantaÑ aÔÔhÈsi, BhagavÈ taÑ disvÈ pubbe vuttanayeneva 
paÔisammodi. Sopi “khamanÊyaÑ bho KassapÈ”ti-ÈdÊni vatvÈ ekamantaÑ 
nisÊditvÈ BhagavantaÑ pucchi “ŒmagandhaÑ bho Kassapa bhuÒjasi, na 
bhuÒjasÊ”ti. NÈhaÑ brÈhmaÓa ŒmagandhaÑ bhuÒjÈmÊti. SÈdhu sÈdhu bho 
Kassapa parakuÓapaÑ akhÈdanto sundaramakÈsi, yuttametaÑ bhoto 
Kassapassa jÈtiyÈ ca kulassa ca gottassa cÈti. Tato BhagavÈ “ahaÑ kilese 
sandhÈya ‘ÈmagandhaÑ na bhuÒjÈmÊ’ti vadÈmi, brÈhmaÓo macchamaÑsaÑ 
pacceti, yaÑnunÈhaÑ sve gÈmaÑ piÓÉÈya apavisitvÈ KikÊraÒÒo gehÈ 
ÈbhataÑ piÓÉapÈtaÑ paribhuÒjeyyaÑ, evaÑ ÈmagandhaÑ Èrabbha kathÈ 
pavattissati, tato brÈhmaÓaÑ dhammadesanÈya saÒÒÈpessÈmÊ”ti 
dutiyadivase kÈlasseva sarÊraparikammaÑ katvÈ gandhakuÔiÑ pÈvisi. 
Bhikkh| GandhakuÔidvÈraÑ pihitaÑ disvÈ “na BhagavÈ ajja bhikkh|hi 
saddhiÑ pavisitukÈmo”ti ÒatvÈ GandhakuÔiÑ padakkhiÓaÑ katvÈ piÓÉÈya 
pavisiÑsu. 

 BhagavÈpi GandhakuÔito nikkhamma paÒÒattÈsane nisÊdi, tÈpasopi kho 
pattasÈkaÑ pacitvÈ khÈditvÈ Bhagavato santike nisÊdi. KikÊ KÈsirÈjÈ bhikkh| 
piÓÉÈya carante disvÈ “kuhiÑ BhagavÈ bhante”ti pucchitvÈ “vihÈre 
mahÈrÈjÈ”ti ca sutvÈ nÈnÈbyaÒjanarasamanekamaÑsavikatisampannaÑ 
bhojanaÑ Bhagavato pÈhesi. amaccÈ vihÈraÑ netvÈ Bhagavato ÈrocetvÈ 
dakkhiÓodakaÑ datvÈ parivisantÈ paÔhamaÑ nÈnÈmaÑsavikatisampannaÑ 
yÈguÑ adaÑsu, tÈpaso disvÈ “khÈdati nu kho no”ti cintento aÔÔhÈsi. BhagavÈ 
tassa passatoyeva yÈguÑ pivanto maÑsakhaÓÉaÑ mukhe pakkhipi, tÈpaso 
disvÈ kuddho. Puna yÈgupÊtassa nÈnÈrasabyaÒjanaÑ bhojanamadaÑsu, 
tampi gahetvÈ bhuÒjantaÑ disvÈ ativiya kuddho “macchamaÑsaÑ 
khÈdantoyeva ‘na khÈdÈmÊ’ti bhaÓatÊ”ti. Atha BhagavantaÑ 
katabhattakiccaÑ hatthapÈde dhovitvÈ nisinnaÑ upasa~kamma “bho 
Kassapa musÈ tvaÑ bhaÓasi, netaÑ paÓÉitakiccaÑ. MusÈvÈdo hi garahito 
BuddhÈnaÑ, yepi te pabbatapÈde vanam|laphalÈdÊhi yÈpentÈ isayo vasanti, 
tepi musÈ na bhaÓantÊ”ti vatvÈ puna isÊnaÑ guÓe gÈthÈya vaÓÓento Èha 
“sÈmÈkaci~g|lakacÊnakÈni cÈ”ti. 
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 242. Tattha sÈmÈkÈti dhunitvÈ vÈ sÊsÈni uccinitvÈ vÈ gayh|pagÈ 
tiÓadhaÒÒajÈti. TathÈ ci~g|lakÈ kaÓavÊrapupphasaÓÔhÈnasÊsÈ honti. 
CÊnakÈnÊti aÔavipabbatapÈdesu aropitajÈtÈ cÊnamuggÈ. Pattapphalanti 
yaÑkiÒci haritapaÓÓaÑ. M|laphalanti yaÑkiÒci kandam|laÑ. 
Gavipphalanti yaÑkiÒci rukkhavalliphalaÑ. M|laggahaÓena vÈ 
kandam|laÑ, phalaggahaÓena rukkhavalliphalaÑ, gavipphalaggahaÓena 
udake jÈtasi~ghÈtakakaserukÈdiphalaÑ veditabbaÑ. Dhammena laddhanti 
d|teyyapahiÓagamanÈdimicchÈjÊvaÑ pahÈya vane uÒchÈcariyÈya laddhaÑ. 
Satanti santo ariyÈ. AsnamÈnÈti1 bhuÒjamÈnÈ. Na kÈmakÈmÈ alikaÑ 
bhaÓantÊti te evaÑ amamÈ apariggahÈ etÈni sÈmÈkÈdÊni bhuÒjamÈnÈ isayo 
yathÈ tvaÑ sÈdurasÈdike kÈme patthayanto ÈmagandhaÑ 
bhuÒjantoyevan”ÈhaÑ brÈhmaÓa ÈmagandhaÑ bhuÒjÈmÊ”ti bhaÓanto alikaÑ 
bhaÓasi, tathÈ na kÈmakÈmÈ alikaÑ bhaÓanti, kÈme kÈmayantÈ musÈ na 
bhaÓantÊti isÊnaÑ pasaÑsÈya Bhagavato nindaÑ dÊpeti. 
 
 243. EvaÑ isÊnaÑ pasaÑsÈpadesena BhagavantaÑ ninditvÈ idÈni attanÈ 
adhippetaÑ nindÈvatthuÑ dassetvÈ nippariyÈyeneva BhagavantaÑ nindanto 
Èha “yadasnamÈno”ti. Tattha dakÈro padasandhikaro. AyaÑ panattho–yaÑ 
kiÒcideva sasamaÑsaÑ vÈ tittiramaÑsaÑ vÈ dhovanacchedanÈdinÈ 
pubbaparikammena sukataÑ, pacanavÈsanÈdinÈ pacchÈparikammena 
suniÔÔhitaÑ, na mÈtarÈ na pitarÈ, apica kho pana “dakkhiÓeyyo ayan”ti 
maÒÒamÈnehi dhammakÈmehi parehi dinnaÑ, sakkÈrakaraÓena payataÑ 
paÓÊtamala~kataÑ, uttamarasatÈya ojavantatÈya 
thÈmabalabharaÓasamatthatÈya ca paÓÊtaÑ asnamÈno ÈhÈrayamÈno, na 
kevalaÒca yaÑkiÒci maÑsameva, apica kho pana idampi sÈlÊnamannaÑ 
vicitakÈÄakaÑ sÈlitaÓÉulodanaÑ paribhuÒjamÈno so bhuÒjasi Kassapa 
ÈmagandhaÑ, so tvaÑ yaÑkiÒci maÑsaÑ bhuÒjamÈno idaÒca 
sÈlÊnamannaÑ paribhuÒjamÈno bhuÒjasi Kassapa Èmagandhanti 
BhagavantaÑ gottena Èlapati. 
 
 244. EvaÑ ÈhÈrato BhagavantaÑ ninditvÈ idÈni musÈvÈdaÑ ÈropetvÈ 
nindanto Èha “na Èmagandho -pa- susa~khatehÊ”ti. 
______________________________________________________________
 1. AsamÈnÈti (SÊ, SyÈ) 
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tassattho–pubbe mayÈ pucchito samÈno “na Èmagandho mama kappatÊ”ti, 
icceva tvaÑ bhÈsasi, evaÑ ekaÑseneva tvaÑ bhÈsasi brahmabandhu 
brÈhmaÓaguÓavirahita jÈtimattabrÈhmaÓÈti paribhÈsanto bhaÓati. 
SÈlÊnamannanti sÈlitaÓÉulodanaÑ. ParibhuÒjamÈnoti bhuÒjamÈno. 
SakuntamaÑsehi susa~khatehÊti tadÈ Bhagavato abhihaÔaÑ sakuÓamaÑsaÑ 
niddisanto bhaÓati. 

 EvaÑ bhaÓanto eva ca Bhagavato heÔÔhÈ pÈdatalÈ pabhuti yÈva upari 
kesaggÈ sarÊramullokento dvattiÑsavaralakkhaÓÈsÊti-anubyaÒjanasampadaÑ 
byÈmappabhÈparikkhepaÒca disvÈ “evar|po 
mahÈpurisalakkhaÓÈdipaÔimaÓÉitakÈyo na musÈ bhaÓituÑ arahati. 
AyaÒhissa bhavantarepi saccavÈcÈnissandeneva uÓÓÈ bhamukantare jÈtÈ 
odÈtÈ mudu t|lasannibhÈ, ekekÈni ca lomak|pesu lomÈni. SvÈyaÑ 
kathamidÈni musÈ bhaÓissati, addhÈ aÒÒo imassa Èmagandho bhavissati, 
yaÑ sandhÈya etadavoca ‘nÈhaÑ brÈhmaÓa ÈmagandhaÑ bhuÒjÈmÊ’ti, 
yaÑnunÈhaÑ etaÑ puccheyyan”ti cintetvÈ saÒjÈtabahumÈno gotteneva 
Èlapanto imaÑ gÈthÈsesaÑ Èha– 

    “PucchÈmi taÑ Kassapa etamatthaÑ, 
    KathaÑpakÈro tava Èmagandho”ti. 

 245. Athassa BhagavÈ ÈmagandhaÑ vissajjetuÑ “pÈÓÈtipÈto”ti 
evamÈdimÈha. Tattha pÈÓÈtipÈtoti pÈÓavadho. Vadhachedabandhananti ettha 
sattÈnaÑ daÓÉÈdÊhi ÈkoÔanaÑ vadho, hatthapÈdÈdÊnaÑ chedanaÑ chedo, 
rajju-ÈdÊhi bandho bandhanaÑ. TheyyaÑ musÈvÈdoti theyyaÒca musÈvÈdo 
ca. NikatÊti “dassÈmi, karissÈmÊ”ti-ÈdinÈ nayena ÈsaÑ uppÈdetvÈ 
nirÈsÈkaraÓaÑ1. VaÒcanÈnÊti asuvaÓÓaÑ suvaÓÓanti gÈhÈpanÈdÊni. 
Ajjhenakuttanti niratthakamanekaganthapariyÈpuÓanaÑ2. ParadÈrasevanÈti 
parapariggahitÈsu cÈrittÈpajjanaÑ. EsÈmagandho na hi maÑsabhojananti 
esa pÈÓÈtipÈtÈdi-akusaladhammasamudÈcÈro Èmagandho 
______________________________________________________________
 1. NirÈsa~karaÓaÑ (SÊ) 
 2. Ajjhena kujjanti niratthakÈnatthajanakaganthapariyÈpuÓanaÑ (SÊ) 
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vissagandho kuÓapagandho. KiÑ kÈraÓÈ? AmanuÒÒattÈ kilisa-
asucimissakattÈ sabbhi jigucchitattÈparamaduggandhabhÈvÈvahattÈ ca. Ye 
hi1 ussannakilesÈ sattÈ, te tehi atiduggandhÈ honti, nikkilesÈnaÑ 
matasarÊrampi duggandhaÑ na hoti, tasmÈ esÈmagandho. maÑsabhojanaÑ 
pana adiÔÔhamasutamaparisa~kitaÒca anavajjaÑ, tasmÈ na hi 
maÑsabhojanaÑ Èmagandhoti. 
 
 246. EvaÑ dhammÈdhiÔÔhÈnÈya desanÈya ekena nayena ÈmagandhaÑ 
vissajjetvÈ idÈni yasmÈ te te sattÈ tehi tehi Èmagandhehi samannÈgatÈ, na 
eko eva sabbehi, na ca sabbe ekeneva, tasmÈ nesaÑ te te Èmagandhe 
pakÈsetuÑ “ye idha kÈmesu asaÒÒatÈ janÈ”ti-ÈdinÈ nayena 
puggalÈdhiÔÔhÈnÈya tÈva desanÈya Èmagandhe vissajjento dve gÈthÈyo 
abhÈsi. 

 Tattha ye idha kÈmesu asaÒÒatÈ janÈti ye keci idha loke 
kÈmapaÔisevanasa~khÈtesu kÈmesu mÈtimÈtucchÈdÊsupi mariyÈdÈvirahena 
bhinnasaÑvaratÈya asaÑyatÈ puthujjanÈ. Rasesu giddhÈti jivhÈviÒÒeyyesu 
rasesu giddhÈ gadhitÈ mucchitÈ ajjhosannÈ2 anÈdÊnavadassÈvino 
anissaraÓapaÒÒÈ rase paribhuÒjanti. AsucibhÈvamassitÈti3 tÈya rasagiddhiyÈ 
rasapaÔilÈbhatthÈya nÈnappakÈramicchÈjÊvasa~khÈta-asucibhÈvamissitÈ. 
NatthikadiÔÔhÊti “natthi dinnan”ti-ÈdidasavatthukamicchÈdiÔÔhisamannÈgatÈ. 
VisamÈti visamena kÈyakammÈdinÈ samannÈgatÈ. DurannayÈti duviÒÒÈpayÈ 
sandiÔÔhiparÈmÈsÊ-ÈdhÈnaggÈhÊduppaÔinissaggitÈsamannÈgatÈ. 
EsÈmagandhoti esa etÈya gÈthÈya puggale adhiÔÔhÈya niddiÔÔho “kÈmesu 
asaÑyatatÈ rasagiddhatÈ ÈjÊvavipatti natthikadiÔÔhikÈyaduccaritÈdivisamatÈ 
durannayabhÈvatÈ”ti4 aparopi pubbe vuttenevatthena chabbidho Èmagandho 
veditabbo. Na hi maÑsabhojananti maÑsabhojanaÑ pana 
yathÈvuttenevatthena na Èmagandhoti. 
 
 247. DutiyagÈthÈyapi ye l|khasÈti5 ye l|khÈ nirasÈ, 
attakilamathÈnuyuttÈti attho. DÈruÓÈti kakkhaÄÈ dovacassatÈyuttÈ. 
______________________________________________________________
 1. Yehi ye (SÊ, SyÈ) 2. AjjhopannÈ (SÊ, SyÈ) 3. AsucÊkamissitÈti (SÊ, SyÈ) 
 4. Duranubodhoti (SÊ) 5. L|kharasÈti (Ka) 
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PiÔÔhimaÑsikÈti1 purato madhuraÑ bhaÓitvÈ parammukhe avaÓÓabhÈsino. 
Ete hi abhimukhaÑ oloketumasakkontÈ parammukhÈnaÑ 
piÔÔhimaÑsakhÈdakÈ viya honti, tena “piÔÔhimaÑsikÈ”ti vuccanti. 
Mittaddunoti mittad|hakÈ, dÈradhanajÊvitesu vissÈsamÈpannÈnaÑ mittÈnaÑ 
tattha micchÈpaÔipajjanakÈti vuttaÑ hoti. NikkaruÓÈti karuÓÈvirahitÈ 
sattÈnaÑ anatthakÈmÈ. AtimÈninoti “idhekacco jÈtiyÈ vÈ -pa- 
aÒÒataraÒÒatarena vatthunÈ pare atimaÒÒati, yo evar|po mÈno ketukamyatÈ 
cittassÈ”ti2 evaÑ vuttena atimÈnena samannÈgatÈ. AdÈnasÊlÈti 
adÈnapakatikÈ, adÈnÈdhimuttÈ asaÑvibhÈgaratÈti attho. Na ca denti kassacÊti 
tÈya ca pana adÈnasÊlatÈya yÈcitÈpi santÈ kassaci kiÒci na denti, 
adinnapubbakakule manussasadisÈ3 nijjhÈmataÓhikapetaparÈyaÓÈ honti. 
Keci pana “ÈdÈnasÊlÈ”tipi paÔhanti, kevalaÑ gahaÓasÊlÈ, kassaci pana kiÒci 
na dentÊti. EsÈmagandho na hi maÑsabhojananti esa etÈya gÈthÈya puggale 
adhiÔÔhÈya niddiÔÔho “l|khatÈ dÈruÓatÈ piÔÔhimaÑsikatÈ mittad|bhitÈ 
nikkaruÓatÈ atimÈnitÈ adÈnasÊlatÈ adÈnan”ti aparopi pubbe vuttenevatthena 
aÔÔhavidho Èmagandho veditabbo, na hi maÑsabhojananti. 
 
 248. EvaÑ puggalÈdhiÔÔhÈnÈya desanÈya dve gÈthÈyo vatvÈ puna tassa 
tÈpasassa ÈsayÈnuparivattanaÑ viditvÈ dhammÈdhiÔÔhÈnÈyeva desanÈya 
ekaÑ gÈthaÑ abhÈsi. Tattha kodho Uragasutte vuttanayeneva veditabbo. 
Madoti “jÈtimado gottamado Èrogyamado”ti-ÈdinÈ4 nayena Vibha~ge 
vuttappabhedo cittassa majjanabhÈvo. Thambhoti thaddhabhÈvo. 
PaccupaÔÔhÈpanÈti paccanÊkaÔÔhÈpanÈ5, dhammena nayena vuttassa 
paÔivirujjhitvÈ ÔhÈnaÑ. MÈyÈti “idhekacco kÈyena duccaritaÑ caritvÈ”ti-
ÈdinÈ6 nayena Vibha~ge vibhattÈ katapÈpapaÔicchÈdanatÈ. Us|yÈti 
paralÈbhasakkÈrÈdÊsu issÈ. Bhassasamussayoti samussitaÑ bhassaÑ, 
attukkaÑsanatÈti vuttaÑ hoti. MÈnÈtimÈnoti “idhekacco jÈtiyÈ vÈ -pa- 
aÒÒataraÒÒatarena vatthunÈ pubbakÈlaÑ 
______________________________________________________________
 1. ParapiÔÔhimaÑsikÈti (Ka) 2. Abhi 2. 369 piÔÔhe. 
 3. ManussapurisÈ (Ka) 4. Abhi 2. 359 piÔÔhe. 
 5. PaccuÔÔhapanÈti paccanÊkaÔÔhapanÈ (SÊ), paccupaÔÔhÈpanÈti paccanÊk|paÔÔhÈnÈ (Ka) 
 6. Abhi 2. 372 piÔÔhe. 
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parehi sadisaÑ attÈnaÑ dahati, aparakÈlaÑ attÈnaÑ seyyaÑ dahati, pare 
hÊne dahati, yo evar|po mÈno -pa- ketukamyatÈ cittassÈ”ti1 Vibha~ge 
vibhatto. Asabbhi santhavoti asappurisehi santhavo. EsÈmagandho na hi 
maÑsabhojananti esa kodhÈdi navavidho akusalarÈsi pubbe vuttenevatthena 
Èmagandhoti veditabbo, na hi maÑsabhojananti. 
 
 249. EvaÑ dhammÈdhiÔÔhÈnÈya desanÈya navavidhaÑ ÈmagandhaÑ 
dassetvÈ punapi pubbe vuttanayeneva puggalÈdhiÔÔhÈnÈya desanÈya 
Èmagandhe vissajjento tisso gÈthÈyo abhÈsi. Tattha ye pÈpasÊlÈti ye 
pÈpasamÈcÈratÈya “pÈpasÊlÈ”ti loke pÈkaÔÈ. IÓaghÈtas|cakÈti Vasalasutte 
vuttanayena iÓaÑ gahetvÈ tassa appadÈnena iÓaghÈtÈ, pesuÒÒena s|cakÈ ca. 
VohÈrak|ÔÈ idha pÈÔi r|pikÈti dhammaÔÔaÔÔhÈne2 ÔhitÈ laÒjaÑ gahetvÈ 
sÈmike parÈjentÈ k|Ôena vohÈrena samannÈgatattÈ vohÈrak|ÔÈ, 
dhammaÔÔhapaÔir|pakattÈ pÈÔir|pikÈ. Atha vÈ idhÈti sÈsane. PÈÔir|pikÈti 
dussÊlÈ. Te hi yasmÈ nesaÑ iriyÈpathasampadÈdÊhi sÊlavantapaÔir|paÑ3 
atthi, tasmÈ paÔir|pÈ, paÔir|pÈ eva pÈÔir|pikÈ. NarÈdhamÈ yedha karonti 
kibbisanti ye idha loke narÈdhamÈ mÈtÈpit|su BuddhapaccekabuddhÈdÊsu ca 
micchÈpaÔipattisaÒÒitaÑ kibbisaÑ karonti. EsÈmagandho na hi 
maÑsabhojananti esa etÈya gÈthÈya puggale adhiÔÔhÈya niddiÔÔho “pÈpasÊlatÈ 
iÓaghÈtatÈ s|cakatÈ vohÈrak|ÔatÈ pÈÔir|pikatÈ kibbisakÈritÈ”ti aparopi pubbe 
vuttenevatthena chabbidho Èmagandho veditabbo, na hi maÑsabhojananti. 
 
 250. Ye idha pÈÓesu asaÒÒatÈ janÈti ye janÈ idhaloke pÈÓesu 
yathÈkÈmacÈritÈya satampi sahassampi mÈretvÈ anuddayÈmattassÈpi 
akaraÓena asaÑyatÈ. ParesamÈdÈya vihesamuyyutÈti paresaÑ santakaÑ 
adÈya dhanaÑ vÈ jÊvitaÑ vÈ tato “mÈ evaÑ karothÈ”ti yÈcantÈnaÑ vÈ 
nivÈrentÈnaÑ vÈ pÈÓileÉÉudaÓÉÈdÊhi vihesaÑ uyyutÈ, pare vÈ satte 
samÈdÈya “ajja dasa, ajja vÊsan”ti evaÑ samÈdiyitvÈ tesaÑ 
vadhabandhanÈdÊhi vihesamuyyutÈ. DussÊlaluddÈti nissÊlÈ ca 
______________________________________________________________
 1. Abhi 2. 369 piÔÔhe. 2. DhammaÔÔhaÔÔhÈne (SyÈ) 3. SÊlavantapaÔir|patÈ (SÊ) 
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durÈcÈrattÈ, luddÈ ca kur|rakammantÈ lohitapÈÓitÈya, 
macchaghÈtakamigabandhakasÈkuÓikÈdayo idhÈdhippetÈ. PharusÈti 
pharusavÈcÈ. AnÈdarÈti “idÈni na karissÈma, viramissÈma evar|pÈ”ti evaÑ 
ÈdaravirahitÈ. EsÈmagandho na hi maÑsabhojananti esa etÈya gÈthÈya 
puggale adhiÔÔhÈya niddiÔÔho “pÈÓÈtipÈto vadhachedabandhanan”ti-ÈdinÈ 
nayena pubbe vutto ca avutto ca1 “pÈÓesu asaÑyatatÈ paresaÑ vihesatÈ 
dussÊlatÈ luddatÈ pharusatÈ anÈdaro”ti chabbidho Èmagandho veditabbo, na 
hi maÑsabhojananti. Pubbe vuttampi hi sot|naÑ sotukÈmatÈya 
avadhÈraÓatÈya daÄhÊkaraÓatÈyÈti2 evamÈdÊhi kÈraÓehi puna vuccati. Teneva 
ca parato vakkhati “iccetamatthaÑ BhagavÈ punappunaÑ, akkhÈsi naÑ 
vedayi mantapÈrag|”ti. 
 
 251. Etesu giddhÈ viruddhÈtipÈtinoti etesu pÈÓesu gedhena giddhÈ, 
dosena viruddhÈ, mohena ÈdÊnavaÑ apassanto punappunaÑ 
ajjhÈcÈrappattiyÈ atipÈtino, etesu vÈ “pÈÓÈtipÈto vadhachedabandhanan”ti-
ÈdinÈ nayena vuttesu pÈpakammesu yathÈsambhavaÑ ye 
gedhavirodhatipÈtasa~khÈtÈ rÈgadosamohÈ, tehi giddhÈ viruddhÈ atipÈtino 
ca. NiccuyyutÈti akusalakaraÓe niccaÑ uyyutÈ, kadÈci paÔisa~khÈya 
appaÔiviratÈ. PeccÈti asmÈ lokÈ paraÑ gantvÈ. TamaÑ vajanti ye, patanti 
sattÈ nirayaÑ avaÑsirÈti ye lokantarikandhakÈrasa~khÈtaÑ 
nÊcakulatÈdibhedaÑ vÈ tamaÑ vajanti, ye ca patanti sattÈ AvÊci-ÈdibhedaÑ 
nirayaÑ avaÑsirÈ adhogatasÊsÈ. EsÈmagandhoti tesaÑ sattÈnaÑ 
tamavajananirayapatanahetu esa gedhavirodhÈtipÈtabhedo 
sabbÈmagandham|labh|to yathÈvuttenatthena tividho Èmagandho. Na hi 
maÑsabhojananti maÑsabhojanaÑ pana na Èmagandhoti. 
 
 252. EvaÑ BhagavÈ paramatthato ÈmagandhaÑ vissajjetvÈ 
duggatimaggabhÈvaÒcassa pakÈsetvÈ idÈni yasmiÑ macchamaÑsabhojane 
tÈpaso ÈmagandhasaÒÒÊ duggatimaggasaÒÒÊ ca hutvÈ tassa abhojanena 
suddhikÈmo hutvÈ taÑ na bhuÒjati, tassa ca aÒÒassa ca tathÈvidhassa 
sodhetuÑ asamatthabhÈvaÑ dassento “na macchamaÑsan”ti imaÑ 
chappadaÑ gÈthamÈha. Tattha 
______________________________________________________________
 1. Pubbe vutto vÈ (SÊ) 2. DaÄhÊkaraÓatthÈyÈti (SÊ) 
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sabbapadÈni antimapÈdena yojetabbÈni–na macchamaÑsaÑ sodheti 
maccaÑ avitiÓÓaka~khaÑ, na ÈhutiyaÒÒamut|pasevanÈ sodheti maccaÑ 
avitiÓÓaka~khanti evaÑ. Ettha ca na macchamaÑsanti akhÈdiyamÈnaÑ 
macchamaÑsaÑ na sodheti, tathÈ anÈsakattanti evaÑ porÈÓÈ vaÓÓenti. 
EvaÑ pana sundarataraÑ siyÈ “na macchamaÑsÈnaÑ anÈsakattaÑ na 
macchamaÑsÈnÈnÈsakattaÑ, macchamaÑsÈnaÑ anÈsakattaÑ na sodheti1 
maccan”ti. AthÈpi siyÈ, evaÑ sante anÈsakattaÑ ohÊyatÊti? TaÒca na, 
amaratapena sa~gahitattÈ. “Ye vÈpi loke amarÈ bah| tapÈ”ti ettha hi sabbopi 
vuttÈvaseso attakilamatho sa~gahaÑ gacchatÊti. Naggiyanti acelakattaÑ. 
MuÓÉiyanti muÓÉabhÈvo. JaÔÈjallanti jaÔÈ ca rajojallaÒca. KharÈjinÈnÊti 
kharÈni ajinacammÈni. AggihuttassupasevanÈti aggipÈricariyÈ. AmarÈti 
amarabhÈvapatthanatÈya pavattakÈyakilesÈ. Bah|ti 
ukkuÔikappadhÈnÈdibhedato aneke. TapÈti sarÊrasantÈpÈ. MantÈti vedÈ. 
ŒhutÊti aggihomakammaÑ. YaÒÒamut|pasevanÈti assamedhÈdiyaÒÒÈ ca 
ut|pasevanÈ ca. Ut|pasevanÈ nÈma gimhe ÈtapaÔÔhÈnasevanÈ, vasse 
rukkham|lasevanÈ, hemante jalappavesasevanÈ. Na sodhenti maccaÑ 
avitiÓÓaka~khanti kilesasuddhiyÈ vÈ bhavasuddhiyÈ vÈ avitiÓÓavicikicchaÑ 
maccaÑ na sodhenti. Ka~khÈmale hi sati na visuddho hoti, tvaÒca 
saka~khoyevÈti. Ettha ca “avitiÓÓaka~khan”ti etaÑ “na macchamaÑsan”ti-
ÈdÊni sutvÈ “kiÑ nu kho macchamaÑsÈnaÑ abhojanÈdinÈ siyÈ 
Visuddhimaggo”ti tÈpasassa ka~khÈya uppannÈya BhagavatÈ vuttaÑ siyÈti 
no adhippÈyo. YÈ cassa “so macchamaÑsaÑ bhuÒjatÊ”ti sutvÈva Buddhe 
ka~khÈ uppannÈ, taÑ sandhÈyetaÑ vuttanti veditabbaÑ. 
 
 253. EvaÑ macchamaÑsÈnÈsakattÈdÊnaÑ sodhetuÑ asamatthabhÈvaÑ 
dassetvÈ idÈni sodhetuÑ samatthe dhamme dassento “sotesu2 gutto”ti imaÑ 
gÈthamÈha. Tattha sotes|ti chasu indriyesu. Guttoti indriyasaÑvaraguttiyÈ 
samannÈgato. EttÈvatÈ indriyasaÑvaraparivÈrasÊlaÑ dasseti. Viditindriyo 
careti ÒÈtapariÒÒÈya chaÄindriyÈni viditvÈ pÈkaÔÈni katvÈ careyya, 
vihareyyÈti vuttaÑ hoti. EttÈvatÈ visuddhasÊlassa nÈmar|paparicchedaÑ 
dasseti. Dhamme Ôhitoti ariyamaggena abhisametabbacatusaccadhamme 
Ôhito. Etena sotÈpattibh|miÑ dasseti. 
______________________________________________________________
 1. Na macchamaÑsÈnaÑ anÈsakattaÑ na sodheti (SÊ) 2. Yo tesu (Ka) 
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Ajjavamaddave ratoti ujubhÈve ca mudubhÈve ca rato. Etena 
sakadÈgÈmibh|miÑ dasseti. SakadÈgÈmÊ hi kÈyava~kÈdikarÈnaÑ 
cittathaddhabhÈvakarÈnaÒca rÈgadosÈnaÑ tanubhÈvÈ ajjavamaddave rato 
hoti. Sa~gÈtigoti rÈgadosasa~gÈtigo. Etena anÈgÈmibh|miÑ dasseti. 
SabbadukkhappahÊnoti sabbassa vaÔÔadukkhassa hetuppahÈnena 
pahÊnasabbadukkho. Etena arahattabh|miÑ dasseti. Na lippati diÔÔhasutesu 
dhÊroti so evaÑ anupubbena arahattaÑ, patto dhitisampadÈya dhÊro 
diÔÔhasutesu dhammesu kenaci kilesena na lippati. Na kevalaÒca 
diÔÔhasutesu, mutaviÒÒÈtesu ca na lippati, aÒÒadatthu paramavisuddhippatto 
hotÊti arahattanik|Ôena desanaÑ niÔÔhÈpesi. 
 
 254-5. Ito paraÑ “iccetamatthan”ti dve gÈthÈ sa~gÊtikÈrehi vuttÈ. 
TÈsamattho–iti BhagavÈ Kassapo etamatthaÑ punappunaÑ anekÈhi 
gÈthÈhi dhammÈdhiÔÔhÈnÈya puggalÈdhiÔÔhÈnÈya ca desanÈya yÈva tÈpaso 
aÒÒÈsi, tÈva so akkhÈsi kathesi vitthÈresi. NaÑ ve dayi mantapÈrag|ti sopi 
taÒca atthaÑ mantapÈrag| vedapÈrag| Tisso brÈhmaÓo vedayi aÒÒÈsi. 
KiÑkÈraÓÈ? YasmÈ atthato ca padato ca desanÈnayato ca citrÈhi gÈthÈhi 
MunÊ pakÈsayi. KÊdiso? NirÈmagandho asito durannayo, 
ÈmagandhakilesÈbhÈvÈ nirÈmagandho, taÓhÈdiÔÔhinissayÈbhÈvÈ asito, 
bÈhiradiÔÔhivasena “idaÑ seyyo idaÑ varan”ti kenaci netuÑ asakkuÓeyyattÈ 
durannayo. EvaÑ pakÈsitavato cassa sutvÈna Buddhassa subhÈsitaÑ padaÑ 
sukathitaÑ dhammadesanaÑ sutvÈ nirÈmagandhaÑ nikkilesayogaÑ, 
sabbadukkhappanudanaÑ sabbavaÔÔadukkhappanudanaÑ, nÊcamano 
nÊcacitto hutvÈ vandi TathÈgatassa, Tisso brÈhmaÓo TathÈgatassa pÈde 
paÒcapatiÔÔhitaÑ katvÈ vandi. Tattheva pabbajjamarocayitthÈti tattheva ca 
naÑ Èsane nisinnaÑ KassapaÑ BhagavantaÑ Tisso tÈpaso 
pabbajjamarocayittha, ayÈcÊti vuttaÑ hoti. TaÑ BhagavÈ “ehi bhikkh|”ti 
Èha, so ta~khaÓaÒÒeva aÔÔhaparikkhÈrayutto hutvÈ ÈkÈsenÈgantvÈ 
vassasatikatthero viya BhagavantaÑ vanditvÈ katipÈheneva 
sÈvakapÈramiÒÈÓaÑ paÔivijjhitvÈ Tisso nÈma aggasÈvako ahosi, puna dutiyo 
BhÈradvÈjo nÈma. EvaÑ tassa Bhagavato TissabhÈradvÈjaÑ nÈma 
sÈvakayugaÑ ahosi. 
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 AmhÈkaÑ pana BhagavÈ yÈ ca tissena brÈhmaÓena Èdito tisso gÈthÈ 
vuttÈ, yÈ ca Kassapena BhagavatÈ majjhe nava, yÈ ca tadÈ sa~gÊtikÈrehi ante 
dve, tÈ sabbÈpi cuddasa gÈthÈ ÈnetvÈ paripuÓÓaÑ katvÈ imaÑ 
ŒmagandhasuttaÑ ÈcariyappamukhÈnaÑ paÒcannaÑ tÈpasasatÈnaÑ 
ÈmagandhaÑ byÈkÈsi. TaÑ sutvÈ so brÈhmaÓo tatheva nÊcamano hutvÈ 
Bhagavato pÈde vanditvÈ pabbajjaÑ yÈci saddhiÑ parisÈya, “etha 
bhikkhavo”ti BhagavÈ avoca. Te tatheva ehibhikkhubhÈvaÑ patvÈ 
ÈkÈsenÈgantvÈ BhagavantaÑ vanditvÈ katipÈheneva sabbeva aggaphale 
arahatte patiÔÔhahiÑs|ti. 

ParamatthajotikÈya KhuddakaÔÔhakathÈya 

SuttanipÈtaÔÔhakathÈya 

ŒmagandhasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. HirisuttavaÓÓanÈ 

 HiriÑ tarantanti HirisuttaÑ. KÈ uppatti? Anuppanne Bhagavati 
SÈvatthiyaÑ aÒÒataro brÈhmaÓamahÈsÈlo aÉÉho ahosi 
asÊtikoÔidhanavibhavo. Tassa ekaputtako ahosi piyo mahÈpo, so taÑ 
devakumÈraÑ viya nÈnappakÈrehi sukh|pakaraÓehi saÑvaÉÉhento taÑ 
sÈpateyyaÑ tassa aniyyÈtetvÈva kÈlamakÈsi saddhiÑ brÈhmaÓiyÈ. Tato tassa 
mÈÓavassa mÈtÈpit|naÑ accayena bhaÓÉÈgÈriko sÈragabbhaÑ vivaritvÈ 
sÈpateyyaÑ niyyÈtento Èha “idaÑ te sÈmi mÈtÈpit|naÑ santakaÑ, idaÑ 
ayyakapayyakÈnaÑ santakaÑ, idaÑ sattakulaparivaÔÔena Ègatan”ti. mÈÓavo 
dhanaÑ disvÈ cintesi “idaÑ dhanaÑyeva dissati, yehi pana idaÑ saÒcitaÑ, 
te na dissanti, sabbeva maccuvasaÑ gatÈ. GacchantÈ ca na ito kiÒci ÈdÈya 
agamaÑsu, evaÑ nÈma bhoge pahÈya gantabbo paraloko, na sakkÈ kiÒci 
ÈdÈya gantuÑ aÒÒatra sucaritena, yaÑnunÈhaÑ imaÑ dhanaÑ pariccajitvÈ 
sucaritadhanaÑ gaÓheyyaÑ, yaÑ sakkÈ ÈdÈya gantun”ti. So divase divase 
satasahassaÑ vissajjento puna cintesi “pah|tamidaÑ dhanaÑ, kiÑ iminÈ 
evamappakena pariccÈgena, 
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yaÑn|nÈhaÑ mahÈdÈnaÑ dadeyyan”ti. So raÒÒo Èrocesi “mahÈrÈja mama 
ghare ettakaÑ dhanaÑ atthi, icchÈmi tena mahÈdÈnaÑ dÈtuÑ, sÈdhu 
mahÈrÈja nagare ghosanaÑ kÈrÈpethÈ”ti. RÈjÈ tathÈ kÈrÈpesi. So 
ÈgatÈgatÈnaÑ bhÈjanÈni p|retvÈ sattahi divasehi sabbadhanamadÈsi, datvÈ 
ca cintesi “evaÑ mahÈpariccÈgaÑ katvÈ ayuttaÑ ghare vasituÑ, 
yaÑnunÈhaÑ pabbajeyyan”ti. Tato parijanassa etamatthaÑ Èrocesi, te “mÈ 
tvaÑ sÈmi ‘dhanaÑ parikkhÊÓan’ti cintayi, mayaÑ appakeneva kÈlena 
nÈnÈvidhehi upÈyehi dhanasaÒcayaÑ karissÈmÈ”ti vatvÈ nÈnappakÈrehi taÑ 
yÈciÑsu. So tesaÑ yÈcanaÑ anÈdiyitvÈva tÈpasapabbajjaÑ pabbaji.  

 Tattha aÔÔhavidhÈ tÈpasÈ–saputtabhariyÈ uÒchÈcÈrikÈ sampattakÈlikÈ 
anaggipakkikÈ asmamuÔÔhikÈ dantaluyyakÈ pavattaphalikÈ vaÓÔamuttikÈ 
cÈti1. Tattha saputtabhariyÈti puttadÈrena saddhiÑ pabbajitvÈ kasivaÓijjÈdÊhi 
jÊvikaÑ kappayamÈnÈ KeÓiyajaÔilÈdayo. UÒchÈcÈrikÈti nagaradvÈre 
assamaÑ kÈrÈpetvÈ tattha khattiyabrÈhmaÓakumÈrÈdayo sippÈdÊni 
sikkhÈpetvÈ hiraÒÒasuvaÓÓaÑ paÔikkhipitvÈ 
tilataÓÉulÈdikappiyabhaÓÉapaÔiggÈhakÈ, te saputtabhariyehi seÔÔhatarÈ. 
SampattakÈlikÈti ÈhÈravelÈya sampattaÑ ÈhÈraÑ gahetvÈ yÈpentÈ, te 
uÒchÈcÈrikehi seÔÔhatarÈ. AnaggipakkikÈti agginÈ apakkapattaphalÈni 
khÈditvÈ yÈpentÈ, te sampattakÈlikehi seÔÔhatarÈ. AsmamuÔÔhikÈti 
muÔÔhipÈsÈÓaÑ gahetvÈ aÒÒaÑ vÈ kiÒci vÈsisatthakÈdiÑ gahetvÈ vicarantÈ 
yadÈ chÈtÈ honti, tadÈ sampattarukkhato tacaÑ gahetvÈ khÈditvÈ 
uposatha~gÈni adhiÔÔhÈya cattÈro brahmavihÈre bhÈventi, te anaggipakkikehi 
seÔÔhatarÈ. DantaluyyakÈti muÔÔhipÈsÈÓÈdÊnipi agahetvÈ carantÈ khudÈkÈle 
sampattarukkhato dantehi uppÈÔetvÈ tacaÑ khÈditvÈ uposatha~gÈni 
adhiÔÔhÈya brahmavihÈre bhÈventi, te asmamuÔÔhikehi seÔÔhatarÈ. 
PavattaphalikÈti jÈtassaraÑ vÈ vanasaÓÉaÑ vÈ nissÈya vasantÈ yaÑ tattha 
sare bhisamuÄÈlÈdi, yaÑ vÈ vanasaÓÉe pupphakÈle pupphaÑ, phalakÈle 
phalaÑ, tameva khÈdanti, pupphaphale asati antamaso tattha 
rukkhapapaÔikampi khÈditvÈ vasanti, na tveva ÈhÈratthÈya aÒÒatra gacchanti, 
______________________________________________________________
 1. DÊ-®Ôha 1. 241 piÔÔhepi passitabbaÑ. 
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uposatha~gÈdhiÔÔhÈnaÑ brahmavihÈrabhÈvanaÒca karonti, te dantaluyyakehi 
seÔÔhatarÈ. VaÓÔamuttikÈ nÈma vaÓÔamuttÈni bh|miyaÑ patitÈni paÓÓÈniyeva 
khÈdanti, sesaÑ purimasadisameva, te sabbaseÔÔhÈ. 

 AyaÑ pana brÈhmaÓakulaputto “tÈpasapabbajjÈsu aggapabbajjaÑ 
pabbajissÈmÊ”ti vaÓÔamuttikapabbajjameva pabbajitvÈ Himavante dve tayo 
pabbate atikkamma assamaÑ kÈrÈpetvÈ paÔivasati. Atha BhagavÈ loke 
uppajjitvÈ pavattitavaradhammacakko anupubbena SÈvatthiÑ gantvÈ 
SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana 
samayena SÈvatthivÈsÊ eko puriso pabbate candanasÈrÈdÊni gavesanto tassa 
assamaÑ patvÈ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. So taÑ disvÈ “kuto 
ÈgatosÊ”ti pucchi. SÈvatthito bhanteti. KÈ tattha pavattÊti. Tattha bhante 
manussÈ appamattÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni karontÊti. Kassa ovÈdaÑ sutvÈti. 
Buddhassa Bhagavatoti. TÈpaso Buddhasaddasavanena vimhito “Buddhoti 
tvaÑ bho purisa vadesÊ”ti Èmagandhe vuttanayeneva tikkhattuÑ pucchitvÈ 
“ghosopi kho eso dullabho”ti attamano Bhagavato santikaÑ gantukÈmo 
hutvÈ cintesi “na yuttaÑ Buddhassa santikaÑ tucchameva gantuÑ, kiÑ nu 
kho gahetvÈ gaccheyyan”ti. Puna cintesi “BuddhÈ nÈma ÈmisagarukÈ na 
honti, handÈhaÑ dhammapaÓÓÈkÈraÑ gahetvÈ gacchÈmÊ”ti cattÈro paÒhe 
abhisa~khari– 

    “KÊdiso mitto na sevitabbo, 
    KÊdiso mitto sevitabbo. 
    KÊdiso payogo payuÒjitabbo, 
    KiÑ rasÈnaÑ aggan”ti. 

 So te paÒhe gahetvÈ MajjhimadesÈbhimukho pakkamitvÈ anupubbena 
SÈvatthiÑ patvÈ JetavanaÑ paviÔÔho, BhagavÈpi tasmiÑ samaye 
dhammadesanatthÈya Èsane nisinnoyeva hoti. So BhagavantaÑ disvÈ 
avanditvÈva ekamantaÑ aÔÔhÈsi. BhagavÈ “kacci isi khamanÊyan”ti-ÈdinÈ 
nayena sammodi, sopi “khamanÊyaÑ bho GotamÈ”ti-ÈdinÈ nayena 
paÔisammoditvÈ “yadi Buddho bhavissati, manasÈ pucchite paÒhe vÈcÈya 
eva vissajjessatÊ”ti manasÈ eva BhagavantaÑ te paÒhe pucchi. BhagavÈ 
brÈhmaÓena puÔÔho 
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ÈdipaÒhaÑ tÈva vissajjetuÑ hiriÑ tarantanti ÈrabhitvÈ aÉÉhateyyÈ gÈthÈyo 
Èha. 
 
 256. TÈsaÑ attho–hiriÑ tarantanti hiriÑ atikkamantaÑ ahirikaÑ 
nillajjaÑ. VijigucchamÈnanti asucimiva passamÈnaÑ. Ahiriko hi hiriÑ 
jigucchati asucimiva passati, tena naÑ na bhajati na allÊyati. Tena vuttaÑ 
“vijigucchamÈnan”ti. TavÈhamasmi1 iti bhÈsamÈnanti “ahaÑ samma tava 
sahÈyo hitakÈmo sukhakÈmo, jÊvitampi me tuyhaÑ atthÈya pariccattan”ti 
evamÈdinÈ nayena bhÈsamÈnaÑ. SayhÈni kammÈni anÈdiyantanti evaÑ 
bhÈsitvÈpi ca sayhÈni kÈtuÑ sakkÈnipi tassa kammÈni anÈdiyantaÑ 
karaÓatthÈya asamÈdiyantaÑ. Atha vÈ cittena tattha Èdaramattampi 
akarontaÑ, apica kho pana uppannesu kiccesu byasanameva dassentaÑ. 
Neso mamanti iti naÑ vijaÒÒÈti taÑ evar|paÑ “mittapaÔir|pako eso, neso 
me mitto”ti evaÑ paÓÉito puriso vijÈneyya. 
 
 257. Ananvayanti yaÑ atthaÑ dassÈmi, karissÈmÊti ca bhÈsati, tena 
ananugataÑ. PiyaÑ vÈcaÑ yo mittesu pakubbatÊti yo atÊtÈnÈgatehi padehi 
paÔisantharanto niratthakena sa~gaÓhanto kevalaÑ 
byaÒjanacchÈyamatteneva piyaÑ mittesu vÈcaÑ pavatteti. AkarontaÑ 
bhÈsamÈnaÑ, parijÈnanti paÓÉitÈti evar|paÑ yaÑ bhÈsati, taÑ akarontaÑ, 
kevalaÑ vÈcÈya bhÈsamÈnaÑ “vacÊparamo nÈmesa amitto 
mittapaÔir|pako”ti evaÑ paricchinditvÈ paÓÉitÈ jÈnanti. 
 
 258. Na so mitto yo sadÈ appamatto, bhedÈsa~kÊ randhamevÈnupassÊti 
yo bhedameva Èsa~kamÈno katamadhurena upacÈrena sadÈ appamatto 
viharati, yaÑkiÒci assatiyÈ amanasikÈrena kataÑ, aÒÒÈÓakena vÈ akataÑ, 
“yadÈ maÑ garahissati, tadÈ naÑ etena paÔicodessÈmÊ”ti evaÑ randhameva 
anupassati, na so mitto sevitabboti. 

 EvaÑ BhagavÈ “kÊdiso mitto na sevitabbo”ti imaÑ ÈdipaÒhaÑ 
vissajjetvÈ dutiyaÑ vissajjetuÑ “ya smiÒca setÊ”ti imaÑ upaÉÉhagÈthamÈha. 
______________________________________________________________
 1. SakhÈhamasmi (SÊ, SyÈ) 
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Tassattho–yasmiÑ ca mitte mitto tassa hadayamanupavisitvÈ sayanena 
yathÈ nÈma pitu urasi putto “imassa mayi urasi sayante dukkhaÑ vÈ 
anattamanatÈ vÈ bhaveyyÈ”ti-ÈdÊhi aparisa~kamÈno nibbisa~ko hutvÈ seti, 
evamevaÑ dÈradhanajÊvitÈdÊsu vissÈsaÑ karonto mittabhÈvena nibbisa~kho 
seti. Yo ca parehi kÈraÓasataÑ kÈraÓasahassampi vatvÈ abhejjo, sa ve mitto 
sevitabboti. 
 
 259. EvaÑ BhagavÈ “kÊdiso mitto sevitabbo”ti evaÑ dutiyapaÒhaÑ 
vissajjetvÈ tatiyaÑ vissajjetuÑ “pÈmujjakaraÓan”ti gÈthamÈha. Tassattho–
pÈmujjaÑ karotÊti pÈmujjakaraÓaÑ. ®hÈnanti kÈraÓaÑ. KiÑ pana tanti? 
VÊriyaÑ. TaÓhi dhamm|pasaÒhitaÑ pÊtipÈmojjasukhamuppÈdanato 
pÈmujjakaraÓanti vuccati. YathÈha “svÈkhÈte bhikkhave dhammavinaye yo 
ÈraddhavÊriyo, so sukhaÑ viharatÊ”ti1. PasaÑsaÑ ÈvahatÊti 
pasaÑsÈvahanaÑ. Œdito dibbamÈnusakasukhÈnaÑ, pariyosÈne 
nibbÈnasukhassa Èvahanato phal|pacÈrena sukhaÑ. PhalaÑ paÔika~khamÈno 
phalÈnisaÑso. BhÈvetÊti vaÉÉheti. Vahanto porisaÑ dhuranti 
purisÈnucchavikaÑ bhÈraÑ ÈdÈya viharanti etaÑ2 
sammappadhÈnavÊriyasa~khÈtaÑ ÔhÈnaÑ bhÈveti, idiso payogo sevitabboti. 
 
 260. EvaÑ BhagavÈ “kÊdiso payogo payuÒjitabbo”ti tatiyapaÒhaÑ 
vissajjetvÈ catutthaÑ vissajjetuÑ “pavivekarasan”ti gÈthamÈha. Tattha 
pavivekoti kilesavivekato jÈtattÈ aggaphalaÑ vuccati, tassa rasoti 
assÈdanaÔÔhena taÑsampayuttaÑ sukhaÑ. Upasamopi3 kiles|pasamante 
jÈtattÈ nibbÈnasa~khÈta-upasamÈrammaÓattÈ vÈ tadeva, dhammapÊtirasopi4 
ariyadhammato anapetÈya nibbÈnasa~khÈte dhamme uppannÈya pÊtiyÈ 
rasattÈ tadeva. TaÑ pavivekarasaÑ upasamassa ca rasaÑ pitvÈ tadeva 
dhammapÊtirasaÑ pivaÑ niddaro hoti nippÈpo, pivitvÈpi 
kilesapariÄÈhÈbhÈvena niddaro, pivantopi pahÊnapÈpattÈ nippÈpo hoti, tasmÈ 
etaÑ rasÈnamagganti. Keci pana “jhÈnanibbÈnapaccavekkhaÓÈnaÑ 
kÈyacitta-upadhivivekÈnaÒca vasena pavivekarasÈdayo tayo eva ete 
dhammÈ”ti 
______________________________________________________________
 1. AÑ 1. 36 piÔÔhe. 2. EkaÑ (SÊ) 
 3. Upasamoti (SÊ), upasamassÈti (SyÈ) 4. DhammapÊtirasoti (SÊ, SyÈ) 
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yojenti, purimameva sundaraÑ. EvaÑ BhagavÈ catutthapaÒhaÑ vissajjento 
arahattanik|Ôena desanaÑ niÔÔhÈpesi, desanÈpariyosÈne brÈhmaÓo Bhagavato 
santike pabbajitvÈ katipÈheneva paÔisambhidÈppatto arahÈ ahosÊti. 
 

ParamatthajotikÈya KhuddakaÔÔhakathÈya 
 

SuttanipÈtaÔÔhakathÈya 
 

HirisuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

(PaÔhamo bhÈgo niÔÔhito.) 

 



 

SuttanipÈtaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 
 

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AkaraÑ 106 
AkaraÓÊyaÑ 178 
AkarontaÑ 312 
AkiÒcanaÑ 211 
AkusalÈ 21 
AkusÊtavutti 110 
Akkodhano 27 
Akkhadhutto 154 
AkkhÈtÈraÑ 205 
AkkhÈsi 308 
Akkhig|thako 239 
AkkhimhÈ 239 
AkhilaÑ 250 
AgÈrasmÈ 141 
Agiddho 247 
Aggato 258 
AggadÈnaÑ 257 
Aggi pajjalito 157 
AggihuttassupasevanÈ 307 
AccagamÈ 20 
AccasÈri 19 
AccutaÑ 243 
AchambhÊ 78 
Ajja 130, 197, 230 
Ajjatagge 141 
Ajjavamaddave 308 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AjjhagamÈ 18 
AjjhagÈ 280 
AjjhattaÑ 19 
AjjhabhÈsi 128 
AjjhÈyakakule 174 
AjjhenakuttaÑ 302 
AÒÒaÑ 153 
AÒÒatarampi 57 
AÒÒataro 142 
AÒÒatra 243 
AÒÒÈya 247, 260 
AÒÒepi 229 
AÔÔha 281 
AÔÔhasataÑ 281 
AÔÔhÈna taÑ 94 
AÔÔhinahÈrusaÑyutto 237 
AÓukÈ 186 
AÓÓavaÑ 209, 227 
Atikkanto 202 
Atigo 210 
Atitariya 260 
AtipÈtino 306 
AtimaÒÒeti 154 
AtimaÒÒetha 188 
AtimÈnino 304 
AtÊtayobbano 155 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AttaÔÔhapaÒÒÈ 118 
Attavetanabhato 34 
Attahetu 161 
AtthaÑ 65, 162 
Attha 230 
Atthakusalena 178 
AtthÈya 231 
Atthi 186, 272 
Attho 178, 230 
Atha 26, 125, 239 
Athopi 269 
AdassanÈ 243 
AdÈnasÊlÈ 304 
AdiÔÔhÈ 187 
AdinnaÑ 161 
Adesayi 291 
Addakkhi 246 
AddasÈma 211 
AddhÈ 84 
AdhikÈro 44 
AdhivÈhanaÑ 135 
Adho 189 
AnagÈriyaÑ 141 
AnaggipakkikÈ 310 
AnaÒÒaneyyaÑ 251 
AnaÒÒaneyyo 95 
AnaÒÒaposÊ 106 
AnatimÈnÊ 178, 182 
AnatthadassÊ 98 
AnatthamanusÈsati 162 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
Ananugiddho 184 
AnanvayaÑ 312 
AnappakÈ 38 
AnapekkhamÈno 100 
AnapekkhÈ 240 
AnapekkhinaÑ 205 
AnabhijjhitaÑ 75 
AnarahaÑ santo 164 
Anala~karitvÈ 100 
AnavajjapadÈni 147 
Anavassuto 104 
AnavasesÈ 186 
AnÈdarÈ 306 
AnÈdiyantaÑ 312 
AnÈnugiddho 146 
AnÈvilaÑ 202 
AnÈsakattaÑ 307 
AnÈsavaÑ 250, 260 
AnikÈmayaÑ 247 
AniketaÑ 245 
Anitthigandho 60 
AnivattantaÑ 135 
Anissito 107 
AnÊgho 22-3 
AnukampamÈno 65 
AnuÔÔhÈtÈ 152 
AnutÊre 26 
Anuttaro 290 
AnudhammacÈrÊ 111 
Anupaggamma 191 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AnupalittaÑ 249 
Anuppavecche 246 
AnusayÈ 21 
AnusÈsati 162 
AnejaÑ 146 
AneÄam|go 112 
AnottappÊ 163 
AnomanÈmo 198 
AntakarÈ 39 
Antap|ro 238 
Antalikkhe 269 
Antarato 19 
AndhakÈ 30 
AndhakÈre 140 
AnvayaÑ 63 
AparaÑ 142 
ApariÉayhamÈno 104 
AparimÈÓaÑ 188, 189 
Apaviddho 240 
ApÈyehi 287 
ApekkhÈ 67 
Appakicco 183 
Appagabbho 183 
AppaÔigho 78 
AppaÔibaddhacitto 106 
Appabhogo 155 
AppamattaÑ 251 
AppamattÈ 271 
Appamatto 112, 141, 228 
AppamÈdena 227 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AppasÈdo 102 
Appaharite 138 
AppÈÓake 138 
AppÈhÈrÈ 204 
Abaddho 73 
AbhabbatÈ 288 
Abhabbo so 288 
AbhikkantaÑ 139 
Abhikkanta 139 
AbhijÈyati 252 
AbhiÒÒÈ 141 
AbhiÔhÈnÈni 287 
AbhiÓhaÑ 174 
AbhinÊhÈro 43 
AbhibhuyyacÈrÊ 115 
Abhiruyha 167 
Abhisamecca 178, 180 
Abhejjo 313 
AbhojaneyyaÑ 136 
AmataÑ 243, 280, 283 
AmatapphalÈ 136 
Amamo 261 
AmarÈ 307 
Ambu 103 
AmbucÈrÊ 103 
AyaÑ 243 
AraÒÒaÑ 161 
AraÒÒamhi 73 
ArahaÑ 164 
ArahataÑ 142 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AriÒcamÈno 111 
AriyasaccÈni 284 
AriyasÈvako 148 
Ariye pathe 211 
Ariyo 156 
ArogÈ 34 
Arocayittha 308 
Arosaneyyo 256 
AlaÑ 258 
Alaso 152 
AlikaÑ 301 
AlippamÈnaÑ 251 
AlÊnacitto 110 
AlolaÑ 33 
AlolÈ 32 
AlolupÈ 204 
Alolo 106 
AvaÑsirÈ 306 
AvajÈnÈti 163 
AvajÈneyya 243 
AvijjÈya 240 
AvitiÓÓaka~khaÑ 307 
AvirujjhamÈno 116 
Avir|ÄhichandÈ 291 
AviheÔhayaÑ 57 
Avekkhiya 156 
Avecca passati 284 
AvedhamÈnaÑ 251 
AveraÑ 189 
AsajjamÈnaÑ 251 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AsajjamÈno 67, 114 
AsaÒÒatÈ 303, 305 
AsaÒÒato 148, 261 
AsataÑ 163 
AsataÑ dhammo 152 
AsattaÑ 211 
AsantaÑ 163 
AsantasaÑ 117 
AsantasantaÑ 251 
Asantasanto 114 
Asanto 151 
AsanthavaÑ 245 
AsapattaÑ 189 
Asabbhi 305 
AsamÈ 261 
Asampakampiyo 284 
AsampavedhÊ 36 
AsambÈdhaÑ 189 
AsitaÑ 260 
Asito 308 
Asuci 239 
AsucibhÈvamassitÈ 303 
Asuci savati 239 
AsucÊ 119 
AsesaÑ 15 
AsesÈ 19 
AsnamÈnÈ 301 
AsmamuÔÔhitÈ 310 
Asmi 25 
Assa 178, 239, 286 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AssavÈ 32 
AhaÑ 25, 221 
Ahiriko 163 

[ Œ ] 
ŒgacchuÑ 167 
ŒgataÑ 162 
ŒgamanÈya 22 
ŒgamhÈ 150 
Œcare 184 
Œcikkheyya 140 
ŒtÈpÊ 141 
ŒdÈya 161, 125 
ŒdÊnavaÑ 111 
Œdeti 161 
ŒnantarikaÑ 280 
Œneti 155 
ŒmagandhaÑ 301 
Œmagandho 302 
ŒmantanÈ 75 
Œyatike bhavasmiÑ 291 
ŒyusÈ 188 
Œy|hati 247 
Œraddhaviriyo 110 
ŒrÈ pamÈdamhÈ 200 
ŒvaraÓÈni 107 
ŒvahÈti 224, 225 
Œvikaromi 145 
ŒsavÈ khÊÓÈ 202 
ŒsevamÈno 116 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Œ ] 
ŒhÈre 133 
Œhito 26 
Œhuti 307 
Œhuti paggahitÈ 157 
ŒÄavÊ 212 

[ I - ¢ ] 
I~gha 144, 229 
IÒjanÈ 236 
IÔÔhe aniÔÔhe 198 
IÓaÑ 161 
IÓaghÈtas|cakÈ 305 
IÓamatthi 161 
ItarÊtarena 78 
Iti 25, 39, 102, 151 
ItibhavÈbhavataÒca 19 
ItthattÈya 142 
Itthidhutto 154 
IdaÑ 20 
Idampi 279 
Iddhimanto 212 
Idha 146, 190, 224,  
 241, 268, 272, 305 
IndakhÊlo 284 
ImaÑ papaÒcaÑ 20 
Iva 11 
IssÈ 155 
¢ti 89 
¢sÈ 132 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
Ukkujjeyya 140 
Ucchijja 245 
Uju 178 
UÒchÈcÈrikÈ 310 
UÔÔhÈtÈ 228 
UÓÓametave 243 
Ut|pasevanÈ 307 
Uda cetasÈ 288 
UdacchidÈ 15 
Udabbadhi 16 
Udarap|ro 238 
Udare 133 
Uda vÈ 236 
Udumbaresu 18 
UddhaÑ 189 
UddhumÈtako 240 
Upakkilese 107 
UpaÔÔhahassu 137 
UpaÔÔhite 163 
Upadissare 174 
Upaddavo 89 
UpadhÊ 40 
UpanÈmesi 136 
UpanÈhÊ 159 
Upanibajjhate 259 
UpapannaÑ 250 
UpamaÑ 284 
UpavadeyyuÑ 184 
Upasa~kami 126 
Upasamopi 313 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
Upasampajja 141 
UpasevanÈ 307 
UpÈtivatto 95 
UpÈdÈnaÑ 208 
UpekkhaÑ 108 
UpekkhÈ 116 
Upema 38 
Uposatho 197 
UppatitaÑ 4 
UppannaÒÈÓomhi 95 
Ubho 261 
UyyutÈ 306 
Urago 12 
Urasi putto 313 
Usabho 36 
Usabhopi 35 
Us|yÈ 304 
UÄÈro 99 

[ E ] 
EkaÑ 123, 209, 246, 251 
EkacaraÑ 205 
Ekajo 160 
EkadÈ 239 
EkanÈÄÈyaÑ 123 
Ekaputtameva 188 
EkamantaÑ 127 
Eko 57, 97, 141 
Eko care 97 
EÓija~gho 204 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ E ] 
EtaÑ 209 
EtaÑ kasiÑ 136 
EtaÑ bhayaÑ 65 
EtaÑ satiÑ 190 
Ete kho vasalÈ 166 
Etena saccena 279 
Etesu 282, 306 
EvaÑ 122 
Eva 269 
EsÈ kÈyassa 236 
EsÈmagandho 303 
EsÈhaÑ 141 
Esino 229 

[ O ] 
Okkhittacakkh| 104 
OgahaÓe 252 
OghaÑ 32, 209, 260 
OraÑ 22 
OrapÈraÑ 12 
OropayitvÈ 80 
Osadhehi 11 

[ Ka ] 
KaÑsapÈtiyÈ 136 
Ka~khaÑ 99 
Ka~khachidaÑ 146 
Kacci 198 
Kacche 30 
KaÒci 188 
KaÔÔhÈ 135 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KataÑ karaÓÊyaÑ 142 
Kati 144 
Katthaci 188 
KatvÈna 147 
KathaÑ 208, 224 
KathaÑjÊvijÊvitaÑ 224 
KathaÑ su 227 
Kadariyo 163 
KamamÈnaÑ 211 
Kamma karoti 288 
Kammanto 126 
KaraÓÊyaÑ 142, 178 
KaruÓÈ 116 
Kasi 135 
KasitvÈna 136 
KasibhÈradvÈjassa 124 
KÈmakÈmÈ 301 
KÈmabhave 211 
KÈmasaÒÒÈya 210 
KÈmasukhaÑ 100 
KÈmÈ 88, 202 
KÈmÈlaye 211 
KÈmesu 205, 303 
KÈyagutto 133 
KÈyassa 236 
KÈyena 288 
KÈraÓatthÈ 118 
KÈle 116 
KiÑ 224 
KiÒcÈpi te 285 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KiÒci 184, 280 
KiÒcikkhakamyatÈ 161 
KiÒcikkhamÈdeti 161 
KibbisaÑ 305 
KimaÒÒatra 243 
KisÈ 204 
KismiÑ 206 
KismiÑ loko 206 
Kissa loko 206 
Kakkuccav|pasantaÑ 137 
KuÔi 26, 28 
Kurute 151 
Kulad|sako 147 
KulaputtÈ 141 
Kule kule 106 
Kulesvananugiddho 184 
KevalinaÑ 137 
KodhaÑ 11 
Kodhano 159 
KodhapaÒÒÈÓo 152 
Kodho 304 
Kvaci 259 

[ Kha ] 
KhaggavisÈÓakappo 58 
Khattiye kule 155 
KhantyÈ 230 
KhayaÑ 280 
KharÈjinÈni 307 
KhiÉÉÈ 76, 100 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Kha ] 
KhilÈ 36 
KhÊÓaÑ 291 
KhÊÓabÊjÈ 291 
KhÊÓabyappatho 201 
KhÊÓÈsavaÑ 137 
KhuddamÈcare 184 
Khemino 185 
Kho 125, 165, 221 
Kho pana 124 

[ Ga ] 
Gacchati 73 
GaÓÉo 89 
GatayobbanaÑ 152, 162 
GantvÈ 135 
Ganthati 229 
GabbhaseyyaÑ 36, 191 
Gamane 75 
GambhÊrapaÒÒaÑ 210 
GambhÊrapaÒÒena 285 
GambhÊre 210 
GarahÈya 174 
Gavampati 35 
GavipphalaÑ 301 
GahaÔÔhaÑ 163-4 
GahaÔÔho 148 
GaÄo 102 
GÈthÈbhigÊtaÑ 136 
GÈthÈya 128 
GÈmÈ gÈmaÑ 212 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ga ] 
GÈmÈni nigamÈni ca 161 
GÈme 161 
GÈrayhÈ 174 
GiddhÈ 303, 306 
Gini 26, 29 
GimhÈna mÈse 289 
GihibandhanÈni 81 
GihibyaÒjanÈni 80 
GihÊ 261 
GuÓasampatti 44 
Guttindriyo 104 
Gutto 307 
GedhaÑ 106, 191 
GocarÈya 73 
GotamaÑ  198 
GotamasÈsanamhi 283 
GodharaÓiyo 35 
GopÊ 32 
Gopo 25 

[ Gha - Ca ] 
GharaÑ 229 
Ca 161, 239 
CakkhumÈ 38, 202 
CaÓÉÈlaputto 167 
Catubbhi vÈtehi 284 
Caturo 144 
Cat|hapÈyehi 287 
CattÈri 282 
CaraÑ 148, 236 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ca ] 
CarantaÑ 246, 251, 259 
Caranti 30 
CarÈmase 39 
CarÈmi 35 
Care 57, 97, 307 
CÈgÈ 230 
CÈgo 229 
CÈtuddiso 77 
CÈrikÈya 75 
CÈrÊ 115 
Ci~g|lakÈ 301 
CicciÔÈyati 138 
CiÔiciÔÈyati 139 
CitrÈ 88 
CitrÈhi gÈthÈhi 308 
CÊnakÈni 301 
CujjamÈno 161 
Ce 26 
Coro 164 

[ Cha ] 
ChaccÈbhiÔhÈnÈni 287 
ChadanaÑ 147 
ChandaÑ 208 
ChandatÈ 44 
ChandarÈgaviratto 243 
ChannÈ 26 
ChaviyÈ kÈyo 238 
ChinnaganthaÑ 260 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Cha - Ja ] 
ChettuÑ 36 
ChetvÈna 81 
JaccÈ 166 
JaÒÒÈ 160 
JaÔÈjallaÑ 307 
JanaÑ 161 
JanÈ 303 
JahÈti 12 
JahitÈ 286 
JÈtaÑ 245 
JÈtikhayantadassÊ 246 
JÈtitthaddho 154 
JÈtimaraÓassa pÈraÑ 39 
JÈtu 191 
JÈyantaÑ 246 
JÈlaÑ 103 
JÈlamhi 114, 251 
Jigucchati 253 
JiÓÓakaÑ 152, 162 
JiÓÓamivattacaÑ 12 
JÊvati 145 
JÊvitasa~khayamhi 117 

[ Jha - ©a ] 
JhÈnaÑ 111, 201 
JhÈnarataÑ 250 
©atvÈ 20 
©Ètayo 240 
©ÈtÊnaÑ 162 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ ®ha - �a ] 
®hÈnaÑ 313 
®hÈne 75 
®hitatto 253 
�aÑsÈ 90 

[ Ta ] 
TaÑ 135, 178, 221 
TaÑ vÈpi 258 
TakkaÑ 247 
TacamaÑsÈvalepano 237 
TaÓhakkhayaÑ 112 
TaÓhakkhaye 249 
TaÓhÈ 16 
Tattheva 308 
TathÈ idaÑ 242 
TathÈ etaÑ 242 
TathÈgataÑ 293 
TathÈgatassa 308 
TathÈgatena 272 
Tath|pamaÑ 284 
TadanuttaraÑ 141 
TadaminÈpi 167 
Tadi~gha 144 
TapÈ 307 
Tapo 131 
TamaÑ vajanti 306 
Tayassu 286 
TarantaÑ 312 
TavÈhamasmi 312 
TasaraÑva 253 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ta - Tha ] 
TasÈ 186 
TasmÈ 269 
TasmÈ hi ne 271 
Tassa 288 
TÈdiÑ 146, 260 
TÈdino 198, 199 
TÈdisaÑ 155 
TÈvadeva 37 
TiÔÔhaÑ 236 
TiÔÔhaÑ caraÑ 190 
TiÓÓakathaÑkatho 22, 23 
TiÓÓo 31 
TimbarutthaniÑ 255 
TiriyaÑ 189 
Te 282, 283, 291 
Te te 145 
Tena 126, 138 
Tena dhammena 280 
Tena samo 281 
Tena hi 159 
TesaÑ 57 
Toyena 114 
Thambho 304 
ThalaÑ 37 
ThÈmabal|papanno 110 
ThÈvarÈ 186 
ThutuÑ 258 
Th|lÈ 187 
TheyyaÑ 302 
TheyyÈ 161 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
DakkhiÓÈgirismiÑ 123 
DakkhiÓeyyÈ 282 
DaÉÉhaÑ 103 
DaÓÉaÑ 57 
DadaÑ 229 
DantaluyyakÈ 310 
DamÈ 229 
DayÈ 160 
DarathajÈ 22 
DassanasampadÈya 286 
Dassanasampanno 156 
Dassanena 191 
Daharo 256 
DaÄhanikkamo 110 
DaÄhena 283 
DÈÔhabalÊ 115 
DÈmÈ 36 
DÈraposÊ 261 
DÈruÓÈ 303 
DÈresu 67, 162 
DÈrehi 154 
DÈlayitvÈ 36 
DiÔÔhapadassa 288 
DiÔÔhama~galika 168 
DiÔÔhasutesu 308 
DiÔÔhÈ 187 
DiÔÔhiÒca 191 
DiÔÔhÊvis|kÈni 95 
DiÔÔheva dhamme 141, 174 
DinnÈni 282 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
DibbÈ 197 
Dibbe pathe 211 
DivÈ ca 271 
DisvÈ 85 
DÊgharattaÑ 32 
DÊghÈ 186 
Dukkhamacceti 227 
Dukkhamiccheyya 188 
Dukkhassa 39 
DukkhÈ 208 
DukhaÒca 108 
Duggati 174 
DuggatyÈ 174 
DuÔÔhena 149 
DuddhakhÊro 25 
DurannayÈ 303 
Durannayo 308 
DullabhÈ 118 
Dussa~gahÈ 78 
DussÊlaluddÈ 305 
D|ravihÈravuttino 261 
D|re 187 
Deva 26 
Devamanussap|jitaÑ 293 
DevayÈnaÑ 167 
DomanassaÑ 108 
Doso 20 
Dvijo 160 
DvipaduttamaÑ 144 
DvipÈdako 243 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Dha ] 
DhaÒÒÈni 101 
Dhanahetu 161 
DhanÈni 101 
Dhaniyo 25 
DhammakÈmo 150 
DhammadessÊ 150 
Dhammadharo 99 
Dhammapade 147 
DhammapÊtirasaÑ pivaÑ 313 
DhammapÊtirasopi 313 
DhammavaraÑ 291 
DhammassÈmiÑ 143 
DhammÈ jahitÈ 286 
Dhamme 137, 280 
Dhamme Ôhito 307 
Dhammena laddhaÑ 301 
Dhammesu 111, 202 
Dhammo 136, 225, 229 
Dhiti 229 
DhÊraÑ 83 
DhÊrÈ 249, 250, 291 
DhuraÑ 313 
DhuradhorayhaÑ 134 
DhuravÈ 228 
DhenupÈ 35 
DhenupÈpi 36 

[ Na ] 
NaÑ 188, 240, 241, 308, 312 
Na 2, 221, 272 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
NagÈ nagaÑ 212 
NaggiyaÑ 307 
Nacirasseva 141 
NatthikadiÔÔhi 303 
NatthisambhavaÑ 291 
Nandati 39 
NandÊbhavaparikkhÊÓo 210 
NarÈdhamÈ 305 
Naro 74 
NavaÑ 291 
Navahi sotehi 239 
NavÈ 36 
NÈgaÑ 205 
NÈgo 36, 205 
NÈccasÈri 19 
NÈjjhagamÈ 18 
NÈÒÒamaÒÒassa 188 
NÈtimaÒÒetha 188 
NÈnÈkuÓapaparip|ro 243 
NÈnuppavecche 246 
NÈy|hati 247 
Nikati 302 
Nikubbetha 188 
NiketÈ 245 
NikkaruÓÈ 304 
NikkÈmino 283 
NikkÈraÓÈ 118 
NikkujjitaÑ 140 
Nikkuho 96 
Nikkhama 217 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
NikhÈtÈ 36 
NiggÈhako 161 
NiccaÑ 111 
NiccaÑ munÊ 261 
NiccuyyutÈ 306 
NijigÊsÈno 163 
Niddaro 313 
NiddÈnaÑ 133 
NiddÈsÊlÊ 152 
NiddhantakasÈvamoho 96 
NidhÈya 56 
NinnaÑ 37 
NipakaÑ 83 
Nipako 183 
NipaccavÈdÊ 258 
NipuÓatthadassiÑ 211 
NippÈpo 313 
NippipÈso 96 
Nibbanti 291 
NibbÈnaÑ 243 
NibbÈnappattiyÈ 228 
NibbÈnÈbhirato 146 
NibbiÔÔhena 35 
NibbutiÑ 283 
Nibbuto 29 
Nimmakkho 96 
NiyaÑ puttaÑ 188 
Niyato 112 
NiyÈmaÑ 95 
NiyyÈnaÑ 208 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
NirayaÑ 306 
NirÈmagandhaÑ 308 
NirÈmagandho 308 
NirÈsayo 97 
Nir|padhi 41 
Nillolupo 96 
NivÈsetvÈ 125 
NiviÔÔho 98 
NivesanÈni 247 
Nivesane 157 
NisÈmetha 269 
Nisinno 236 
NihÊno 163 
NÊcamano 308 
NÊlagÊvo 262 
NÊvaraÓÈ 22 
NetÈ 146 
NetÈraÑ 251 
No 38, 211, 272 
Nopanibajjhate 259 

[ Pa ] 
Pakubbati 312 
Pakkodhano 25 
PakkhandÊ 147 
Pagabbho 147 
PaggahitÈ 157 
PaccayÈse 22 
PaccasÈrÊ 19 
Paccassosi 159 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PaccupaÔÔhÈpanÈ 304 
PajÈnÈmi 230 
Pajjalito 157 
PaÒca 22 
PaÒca kÈmaguÓÈ 208 
PaÒcamattÈni 124 
PaÒcamatthi 145 
PaÒÒÈ 131 
PaÒÒÈjÊviÑ 226 
PaÒÒÈÓavÈ 241, 242 
PaÒÒÈdadaÑ 211 
PaÒÒÈbalaÑ 250 
PaÒÒÈya 227 
PaÔighasaÒÒÈ 188 
PaÔicchadÈya 288 
PaÔicchannaÑ 140 
PaÔicchannakammanto 162 
PaÔicchannena 162 
PaÔijÈnÈti 164 
PaÔidissati 162 
PaÔip|jeti 162 
PaÔibaddhacitto 65 
PaÔibhÈnavÈ 99 
PaÔiladdhamaggo 95 
PaÔivijjhi 148 
PaÔisallÈnaÑ 111 
PaÔhamasmiÑ gimhe 289 
PaÓÊtaÑ 272, 279, 280 
PaÓÉito 156 
Patir|pakÈrÊ 228 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
Patir|pena 148 
PattacÊvaramÈdÈya 125 
PattapphalaÑ 301 
PattipattÈ 283 
Patto niyÈmaÑ 95 
Patthayati 155 
PatthayasÊ 26 
PathaviÑ 284 
PadaÑ 178, 308 
PadumaÑ 113 
PadumaÑva 114 
PadumÊ 92 
PadhÈnavÈ 112 
Panudanti 136 
PantÈni 115 
PanthasmiÑ 161 
Pannaraso 197 
Pabbajanti 141 
PapaÒcaÑ 20 
Pabr|ti 163 
PabhassarÈni 85 
PamattaÑ 98 
PamÈdamhÈ 200 
PamÈdÈ 259 
PamÈya bÊjaÑ 246 
Pamuccati 208 
PamuttaÑ 250 
PamocanaÑ 134 
PayataÑ 301 
PayuttÈni 124 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
ParaÑ 188 
ParakulaÑ 162 
Paradatt|pajÊvÊ 258 
ParadÈrasevanÈ 302 
ParadÈresu 154 
ParapÈÓarodhÈya 261 
ParamaÑ 146, 167 
ParamaÑhitÈya 290 
ParamatthadassiÑ 260 
ParamatthapattiyÈ 110 
Parahetu 161 
ParÈbhavantaÑ 150 
ParÈbhavo 150 
ParijÈnanti 312 
ParittaÑ 102 
Parittamettha 102 
ParibbÈjaÑ gahaÔÔhaÑ 163-4 
ParibhÈsati 163 
ParibhuÒjamÈno 301, 302 
Parirundhati 161 
ParivaÓÓayÊ 280 
ParissayÈnaÑ 78 
ParihÊrati 243 
ParesaÑ 161 
ParesamÈdÈya 305 
Parehi dinnaÑ 301 
Paro 188 
PalÈpo 148 
PalÈyati 161 
PavattaphalikÈ 310 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PavattÈraÑ 205 
Pavaro 144 
Pavassa 26 
PavivekarasaÑ 313 
PaveÓiyo 35 
PaveditÈ 208 
PasaÑsÈma 84 
PasaÑsÈvahanaÑ 313 
PasatthÈ 281 
PasayhacÈrÊ 115 
PasÈreti 236 
PasutaÑ 98 
PassÈma 198 
PahÈya 22 
Pahitatto 141 
Pahu santo 152, 162 
Pah|tapaÒÒaÑ 143 
Pah|tavitto 154 
Pahoti 63 
PÈjanaÑ 132 
PÈÔir|pikÈ 305 
PÈÓaÑ 160 
PÈÓabh|tÈ 186 
PÈÓÈtipÈto 302 
PÈÓine 261 
PÈÓupetaÑ 141 
PÈÓesu 305 
PÈdalolo 104 
PÈpaÑ 33 
PÈpakaÑ 288 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PÈpakammaÑ 288 
PÈpamakkhÊ 159 
PÈpasÊlÈ 305 
PÈpiccho 163 
PÈpimÈ 40 
PÈpesu kammesu 174 
PÈpo 98 
PÈmujjakaraÓaÑ 313 
PÈragato 31, 247 
PÈraguÑ 206 
PÈrihÈriyaÑ 48 
PiÔÔhimaÑsikÈ 304 
PitÈ 152 
PittaÑ 239 
PiyaÑ 151 
PiyaÑ vÈcaÑ 312 
PivaÑ 313 
PuggalÈ 281 
PucchÈmi 143 
Pucchito 162, 208 
PuÔÔhumÈgamhÈ 150 
PuttaÑ 57 
PuttÈ 34 
PuttimÈ 39 
Puttesu dÈresu 67 
Puttehi 39 
Punabbhavo 202 
Punareti 191 
PubbaÓhasamayaÑ 125 
Purakkhato 240 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PurÈÓaÑ 12, 291 
PurisaÑ 150 
Purisassa 225 
P|tilataÑ 36 
P|ritaÑ 240 
P|ro 238 
PekkhamÈno 74 
Pecca 229, 306 
PeÄassa 238 
PorisaÑ dhuraÑ 313 

[ Pha - Ba ] 
PharusÈ 306 
PhalÈnisaÑso 313 
Phassaye 94 
PhÈlapÈcanaÑ 132 
PhÈlo 132 
Phussitaggo 289 
BandhanÈni 36 
BandhavÈni 101 
BahussutaÑ 99 
Bah| 307 
BÊjaÑ 130 
BuddhaÑ 143, 163, 206 
BuddhaÑ namassÈma 293 
BuddharatanaÑ 279 
BuddhavacanaÑ 241 
BuddhaseÔÔho 280 
Buddhe 279, 290 
ByapanujjÈ 107 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ba ] 
ByÈrosanÈ 188 
BrahmacariyaÑ 38, 142 
BrahmacariyapariyosÈnaÑ 141 
Brahmabandhu 302 
Brahmalok|pago 167 
Brahmalok|papattiyÈ 167 
BrahmavihÈramÈhu 190 
BrÈhmaÓaÑ 153 
BrÈhmaÓagÈme 123 
BrÈhmaÓo 166 
Br|ti 161 
Br|hi 144 

[ Bha ] 
BhagavÈ 123, 125 
Bhajanti 118 
Bhajate 156 
BhatiyÈ 35 
BhattakÈle 163 
BhayaÑ 65, 90 
Bharati 152, 162 
BhavaÑ 150 
Bhavati 63 
BhavasmiÑ 291 
BhavÈmase 39 
BhavÈya 22 
Bhavesu 18, 111 
Bhavo 19 
Bhassasamussayo 304 
BhÈvaye 188, 189 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Bha ] 
BhÈveti 313 
BhÈsitaÑ 269 
Bhikkhu 241 
BhisapupphaÑva 15 
BhisÊ 31 
BhuÒjamÈnÈ 283 
BhummÈni 269 
BhusaÑ pamattÈ 285 
Bh|ta 268 
Bh|tÈ 186, 187, 269 
Bh|tÈni 268, 292 
Bh|tesu 42, 56 
BhedÈsa~kÊ 312 

[ Ma ] 
MaÑsabhojanaÑ 305 
Ma 163 
MakasÈ 30 
Magadhesu 123 
MaggaÑ 140 
Maggajino 145 
Maggad|sÊ 145, 148 
Maggadesako 145 
Magge 145 
MaccupÈsappamocanaÑ 205 
MacchamaÑsaÑ 307 
MaccharÊ 163 
Majjhato 258 
MajjhimÈ 186 
Majjhimo 256 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MaÒÒe 243 
MatimÈ 102 
Mato 240 
Matthalu~gassa 240 
MadÈ 259 
Mado 304 
Maddave 308 
MadhurÈ 88 
ManasÈ daÄhena 283 
ManÈpaÑ 33 
ManÈpÈ 32 
ManussattaÑ 43 
Mano 132, 198 
ManochaÔÔhÈ 208 
ManoramÈ 88 
MantapÈrag| 308 
MantabandhavÈ 174 
MantÈ 201, 307 
Manteti 162 
MamÈyitaÑ 161 
MahatiyÈ 136 
MahantÈ 186 
MahapphalaÑ 231 
MahapphalÈnaÑ 282 
MahÈtaÓho 155 
MahÈpathaÑ 167 
MahiyÈ 26 
MahesiÑ 137, 211 
MÈta~go 167 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MÈtÈraÑ pitaraÑ 162 
MÈtÈ 152 
MÈnasaÑ 189 
MÈnasÈno 104 
MÈnÈtimÈno 304 
MÈnusiyÈ pajÈya 270 
MÈno 17 
MÈyÈ 304 
MÈyÈvÊ 148, 159 
MÈro 39 
MigÈnaÑ 115 
Migo 73 
Mittadduno 304 
MittÈ 64 
MittÈni ganthati 229 
MuÒjamayÈ 36 
MuÓÉaka 157-8 
MuÓÉiyaÑ 307 
MuditÈ 116 
Mudu 178, 181 
MudhÈ 283 
MuniÑ 143, 146, 251, 259 
Muni 246, 261 
MunidassanaÑ 245 
MuninaÑ 246 
Munino 204 
MusÈ 161, 201 
MusÈvÈdena 153 
MusÈvÈdo 302 
M|laphalaÑ 301 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
M|lÈ 21 
M|Ähassa 140 
Me 122, 136 
MetaÑ 90 
MettaÑ 189 
MettaÑ karotha 270 
MettamÈnasaÑ 188 
MettÈ 116 
MethunasmÈ 259 
Me sutaÑ 122 
MohaÑ 202 
Moho 20 

[ Ya ] 
YaÑ 94, 272 
YaÑ kiÒci 271 
YaÑ taÑ 178 
YaÑ parivaÓÓayÊ 280 
YakanapeÄassa 238 
YaÒÒamut|pasevanÈ 307 
Yatatto 256 
Yato 133, 261 
YathÈ 67, 73, 284, 289 
YathÈ idaÑ 242 
YathÈ etaÑ 242 
YathÈtathaÑ 209 
YathÈyaÑ padÊpo 291 
YathodhikÈni 101 
YadajjhagÈ 280 
Yadatthi kiÒci 287 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ya ] 
YadÈ 240 
YadÈka~khasi 223 
Yadi vÈ 236 
YasaÑ 167 
Yasassino 212 
YasmiÑ ca 313 
Yassantarato 19 
YÈ apekkhÈ 67 
YÈni 268 
YÈnÊdha 292 
YÈvata’ssa 190 
Yugana~galaÑ 131 
YugÈni 282 
Ye 281, 283 
Ye idha 303 
Ye keci 186 
Ye caÒÒe 241 
Yedha 305 
Yena 126 
YenicchakaÑ 73 
Ye va d|re 187 
Yo 4 
Yo attho 130 
Yo katvÈ 162 
YogakkhemÈdhivÈhanaÑ 135 
Yo cattÈnaÑ 163 
YottaÑ 132 
Yodha 146 
Yobbane 259 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ra ] 
RakkhitamÈnasÈno 104 
Rajo 245 
RajjaÑ 155 
RatanaÑ 272-3, 275 
Rati 100 
RatÊ 76 
Rato 308 
Ratto ca 271 
RandhamevÈnupassÊ 312 
RasÈnaÑ 224, 226 
Rasesu 106 
Rasesu giddhÈ 303 
RassakÈ 186 
RÈgo 15, 20 
RÈjÈva raÔÔhaÑ 83 
RiÒcati 201 
RuÄhatiÓe 30 
Rogo 90 
Roceti 152 
Ropayeyya 246 
Rosako 163 
Roseti 162, 163, 256 

[ La ] 
LaddhÈ 283 
Li~gasampatti 43 
Lippati 308 
L|khasÈ 303 
LokasmiÑ 189 
Lokassa 209 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ La ] 
Loke 20, 144 
Lokena 116 
Loko 206 
Lobho 20 
LomahaÔÔhajÈto 139 

[ Va ] 
VaÑsakkaÄÊrova 67 
VaÑso 67 
VacÊgutto 133 
VajantaÑ 161 
VaÒcanÈni 302 
VaÒceti 153 
VaÉÉhetvÈ 136 
VaÓÔamuttikÈ 311 
Vata 38 
Vatthino 238 
Vatth|ni 246 
VadÈmi 284 
VadhachedanabandhanaÑ 302 
VanathajÈ 22 
Vanappagumbo 289 
Vane jÈyanti 204 
VappakÈle 124 
VaraÒÒ| 290 
Varado 290 
VarÈharo 290 
Varo 290 
Vasalaka 158 
VasalÈ 166 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VasalÈdhamo 165 
Vasalo 160, 166 
VasÈ 35 
VasÊkatÈ 198 
Vahanto 313 
VÈ 269 
VÈcÈ 163 
VÈcÈpariyantaÑ 252 
VÈcÈya 162, 288 
VÈtaÑva 251 
VÈto 113 
VÈtova 114 
VÈraÒÒe 161 
VÈse 75 
VikiraÓiÑ 155 
Vigatakhilo 27 
VigatÈsavadassanaÑ 46 
Vigayha 15, 283 
VicakkhaÓo 228 
VicikicchitaÑ 286 
VicinaÑ 18 
VijaÒÒÈ 312 
VijigucchamÈnaÑ 312 
Vijjare 30 
VijjÈya sampanno 202 
ViÒÒ| 74 
ViÒÒ| pare 184 
VitakkÈ 19 
VitathaÑ 20 
Vitamiddho 190 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VittaÑ 224, 272 
Viditindriyo 307 
VinibandhÈya 22 
VinÊlako 240 
Vineti 7 
Vineyya 32, 99, 191 
Vindate dhanaÑ 229 
VipannadiÔÔhi 159 
VipiÔÔhikatvÈna 108 
VipulaÑ 76 
VippamuttaÑ 259 
Vippamutto 287 
Vibhajate 146 
Vibhavo 19 
VibhÈvayanti 285 
Vibh|sanaÔÔhÈnaÑ 100 
VimuttaÑ 33, 249 
VimuttiÑ 94, 116 
VirajaÑ 167 
VirataÑ methunasmÈ 259 
Virato 100, 210 
VirattacittÈ 291 
VirÈgaÑ 280 
VirÈjetvÈ 208 
ViruddhÈ 306 
Vir|par|pena 88 
VivaÔÈ 28 
Vivareyya 140 
VisaÔaÑ 11 
Visatto 67 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VisamaÑ 253 
VisamÈ 303 
Visame 98 
Visallo 22, 23 
VisÈlo 67 
VisuddhaÑ 108 
Vissavanto 243 
Vissuto 167 
Viharati 123 
Viharanto 141 
VihiÑsati 160 
VihesamuyyutÈ 305 
VÊtagedho 247 
VÊtataÓhaÑ 144 
VÊtarÈgaÑ 252 
VÊmaÑsamÈno 253 
VÊrÈ 204 
VÊriyaÑ 134 
VÊriyena 227 
VÊro 81 
VuÔÔhi 131 
VuÔÔhimpi 30 
VuttÈ 288 
VuttiresÈ 137 
VusitaÑ 142 
V|pakaÔÔho 141 
Ve 245 
Vedayanti 249, 258 
Vedayi 308 
Vebh|tikaÑ 201 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VerabhayÈtÊtaÑ 206 
VesiyÈsu 154 
VohÈrak|ÔÈ 305 

[ Sa ] 
SaÑghe 283, 292 
SaÑdh|pÈyati 139 
SaÑyatatto 256 
SaÑyojanÈni 117 
SaÑvÈsiyaÑ 33 
SaÑvÈsiyÈ 32 
SaÑviggo 139 
SaÑsaggajÈtassa 62 
SaÑsuddhacÈraÓo 202 
SakuntamaÑsehi 302 
Sakkacca 269 
SakkÈyadiÔÔhi 286 
Sakko 178 
Sakkhinti 36 
SakkhipuÔÔho 145, 161 
SakyamunÊ 280 
SakhÊnaÑ 162 
Saggesu vÈ 272 
Sa~kappÈ 198 
Sa~khaÑ 247 
Sa~khÈtadhammo 112 
Sa~khÈya 246 
Sa~gaÓikÈratassa 94 
Sa~gÈ 250 
Sa~gÈtigo 308 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Sa~go 102 
SaccaÑ 133, 134, 226, 229 
Sacca 225 
SaccavÈdÊ 100 
SaccÈ 229 
Saccena 229 
SacchikatvÈ 141 
SaÒchinnapatto 81 
SaÒjÈtakkhandho 92 
SaÒÒato 147 
SaÒÒÈtiÑ 154 
SaÔho 163 
SataÑ 301 
SataÑ pasatthÈ 281 
Sati 132, 137 
SatimaÑ 250 
SatimÈ 147 
SatÊmÈ 112 
SattÈ 185 
SatthÈ 198 
SatthÈradassanaÑ 44 
Sadevaka 138, 222 
Sadevamanussa 138 
SadevamanussÈya 222 
SaddahÈno 228 
Saddesu 114, 251 
Saddhassa 229 
SaddhÈ 129-30 
SaddhÈya 227 
SaddhÊdha 224 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SantaÑ 182, 243 
SantaÑ padaÑ 178 
SantiÑ 243 
Santindriyo 183 
SantipadaÑ 246 
Santussako 182 
SantussamÈno 78 
Sante 151 
Santo 151, 152, 162, 164 
SanthavaÑ 206 
Santhave 66 
Santhavo 245, 305 
SapadÈnaÑ 157 
SapadÈnacÈrÊ 106 
SaputtabhariyÈ 310 
SappaÒÒo 148 
SappavisaÑ 11 
SappurisaÑ 284 
SabbaÑ 21 
SabbaÒjahaÑ 249 
SabbatthakaÑ 48 
SabbadÈ 239 
Sabbadukkhappan|danaÑ 308 
SabbadukkhappahÊno 308 
SabbadukkhÈ 136 
SabbadhammÈnaÑ 206 
Sabbadhi 211 
Sabbabh|tesu 188, 198, 199 
Sabbaloke 97 
SabbaviduÑ 211, 249 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SabbasaÑyojanÈtigo 210 
SabbasmiÑ 189 
SabbÈni 247 
SabbÈbhibhuÑ 249 
Sabbe 107, 185, 269 
Sabbesu dhammesu 56, 249 
Sabrahmaka 138 
Sabrahmake 222 
SabhÈsÊlÊ 152 
Sabhojano 154 
SamaÑ 182, 272 
SamaÒca 253 
SamaÒÒÈto 161 
SamaÓaÑ 153 
SamaÓaka 158 
SamaÓÈ 144 
Samatthi 280 
SamathaÑ 108 
SamayaÑ 123 
Samavekkhiya 156 
SamÈgatÈni 269 
SamÈdhinÈ 281 
SamÈdhimÈnantarikaÒÒamÈhu 280 
SamÈnavÈso 26 
SamÈniyÈ 34 
SamÈraka 138 
SamÈrake 222 
SamÈhitaÑ 250 
SamÈhito 280 
SamiÒjeti 236 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SamukkaÑse 163 
SamuddaÒca 260 
Sam|hatÈse 21 
SampattakÈrikÈ 310 
Sampadh|pÈyati 139 
SampannaÑ 203 
Sampanno 191 
SamparÈyiko 130, 230 
SamparÈye 174 
SampassataÑ 136 
Sampiyena 162 
SambhavesÊ 187 
SammasitÈ 111 
SayaÑ 98, 236 
SayaÑ abhiÒÒÈ 141 
SayhÈni kammÈni 312 
SaraÓaÑ gacchÈmi 141 
SaritaÑ 16 
SarÊsapÈ 90 
SaroruhaÑ 15 
SalilambucÈrÊ 103 
SallaÑ 90 
Sallahukavutti 183 
Savati 239 
Sa ve mitto 313 
SasuÑ 162 
SassamaÓabrÈhmaÓiyÈ 
   pajÈya 222 
SassamaÓabrÈhmaÓÊ 138 
SahÈyasampadaÑ 84 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SahÈva 286 
SahitÈ 78 
SahiraÒÒo 154 
SaheyyuÑ 30 
SÈdutaraÑ 226 
SÈd|ni 154 
SÈdhu 158 
SÈdhuvihÈriÑ 83 
SÈmayikaÑ vimuttiÑ 94 
SÈmÈkÈ 301 
SÈraÑ 18 
SÈrathÊnaÑ 144 
SÈlÊnamannaÑ 301, 302 
SÈvakaÒca 163 
SÈvakÈ 282 
SÈhasÈ 162 
SikhÊ 262 
Sito 284 
SinehaÑ 246 
SinehadosaÑ 107 
SiyÈ 284 
SivaÑ 156 
SÊghasaraÑ 16 
SÊtaÒca 90 
SÊdati 210 
SÊlabbataÑ 287 
SÊlavat|papannaÑ 250 
SÊlavÈ 191 
SÊlasampanno 210 
SÊhaÑva 204-5, 251 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SÊho 113-5 
SÊhova 114 
Su 224, 286 
SukataÑ 301 
SukhaÑ 108, 224, 225, 313 
SukhitattÈ 185 
Sukhino 185 
Sugatassa sÈvakÈ 282 
Sugate 39 
SuciÑ 280 
SuciÓÓaÑ 224 
SuciÓÓo 225 
SuÓantu 269 
SuÓÈhi 159 
SutaÑ 122 
SutavÈ 112, 148 
SutvÈna 241 
SudantaÑ 33 
SudiÔÔhaÑ 211 
SudullabhaÑ 167 
SudesitÈni 285 
Sudesite 147 
SuniÔÔhitaÑ 301 
SupaÓihito 198, 199 
SuppabhÈtaÑ 211 
SuppayuttÈ 283 
Subbaco 181 
SubbatÈnaÑ 147 
Subbato 261 
Subharo 182 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SubhÈsitaÑ 308 
SumanÈ 269 
SumedhaÑ 211, 249 
SurÈdhutto 154 
Suvaco 178 
SuvaÓÓassa 85 
SuvikappitÈ 19 
SuvijÈno 150 
Susa~khatehi 302 
SusaÓÔhÈnÈ 36 
SusamÈhitindriyaÑ 252 
SusÈnasmiÑ 240 
SusiraÑ 240 
Suss|saÑ 228 
SuhajjÈ 64 
Suhuju 178 
SuhuÔÔhitaÑ 211 
Se 21 
SeÔÔhÈ samÈ 84 
Seti 240 
SedajallikÈ 239 
Sena 163 
SenÈsanÈni 115 
SemhaÒca 239 
SeyyathÈpinÈma 139 
SeritaÑ 74-5 
Sevanti 118 
Sesato 258 
Sehi 154 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] [ Ha ] 
So 12, 135, 167, 246,  Hadayassa 238 
 256, 288 HantvÈ 161 
SokhyaÑ 102 Hanti 161, 162 
SoÓÉiÑ 155 
Sotesu 307 

Handa 198 
Haranti ye baliÑ 271 

Sotehi 239 
Sotthi 279 

Have 224 
HÈpeti 65 

SopÈko 167 
SomanassadomanassaÑ 108 

Hi 241, 247 
HiriÑ tarantaÑ 312 

SoraccaÑ 134 HirÊ 132 
SohaÑ 141 HuraÑ vÈ 272 
SnehanvayaÑ 63 Hetu 44 
Sneho 63 HetukappÈ 22

 



  

 



   

SuttanipÈtaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 
 

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AkÈmar|pÊ 12 
AkkhÈtÈra, pavattÈrÈnaÑ 
   visesatÈ 205-6 
AgÈrikavibh|sÈ 100 
AgÈriya 141 
AgÈriyÈ tividhÈ 64 
AgocaraÔÔhÈnaÑ  
   chabbidhaÑ 178-9 
AggadÈnÈni paÒca 256-7 
AggasÈvakÈnaÑ kulÈni 46 
AggasÈvakÈnaÑ patthanÈ 46 
A~gasamadhana 25 
AciravatÊ 17 
AccuÓhÈdi-ÈhÈrÈ cha 53, 106 
AjjhagÈ 280 
AÒÒa 106 
AÔÔhuppattito uppatti 42 
Atidullabha 270 
AtimÈnitÈ 304 
AttajjhÈsayato uppatti 42 
Attano vajjaÑ nÈma 
   duddasaÑ hoti 181 
AttahitÈya adhigamanaÑ 231 
Atthasaddassa atthuddhÈro 230 
AtthÈ, natthakusala 179-180 
Atrajo 57, 70 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AdÈnaÑ 304 
AdÈnasÊlatÈ 304 
AdhigamapaÔibhÈnavÈ 99 
AdhicittasikkhÈ 210 
AdhipaÒÒÈsikkhÈ 210 
AdhisÊlasikkhÈ 210 
AnagÈrikaratanaÑ 278 
AnagÈrikavibh|sÈ 100 
AnagÈriya 141 
AnagÈriyÈ atthakkhÈyino eva 64 
AnaggipakkikÈ 310 
AnattalakkhaÓaÑ attasaÒÒÈ- 
   ghanapaÔicchannaÑ 237 
AnavajjapadÈni 147 
AnavajjabhojÊ 83-4 
AnÈgÈmino catuvÊsati 282 
AnÈdaro 306 
AniccalakkhaÓaÑ 
   santatipaÔicchannaÑ 237 
Anitthigandha 60 
AnÊgha 22-3 
Anukampako 64 
AnugÈmikadhana 25 
AnuÔÔhÈnatÈ 152 
Anudhamma 111 
AnusayappahÈnaÑ duvidhaÑ 21 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AnesanaÑ ekavÊsatividhaÑ 178 
AnomanÈma 198 
Antarasaddassa atthuddhÈro 18-9 
AntevÈsiko 57 
Apabbajitena BodhimaÓÉaÑ 
   na upagantabbaÑ 299 
AparagoyÈnaÑ sattayojana-  
 sahassapari maÓÉalaÑ 277 
ApÈyÈ cattÈro 287 
Appa, dÊghÈyukabuddhÈnaÑ esÈ 
   dhammatÈ 193 
AppÈhÈra 204 
AbhiÔhÈnÈni cha 287 
AbhinÊhÈrakaraÓassa 
   sampattiyo aÔÔha (Buddha) 43 
AbhinÊhÈrakaraÓassa 
   sampattiyo dve 
   (AggasÈvakÈdi) 46 
AbhinÊhÈrakaraÓassa 
   sampattiyo paÒca 
   (Paccekabuddha) 45 
Abhir|panandÈ 233 
Amata 280 
AmarÈ 307 
AmbucÈrÊ 103 
AraÒÒa 73 
ArahantÈ dve 282 
Ariya 156 
Ariyapatha 211 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AriyaratanaÑ duvidhaÑ 278 
Ala~kÈralola 32 
Alasa 152 
AlasatÈ 152 
AvaÑsira 306 
AviÒÒÈÓakaratana 278 
Avid|renidÈnaÑ 3 
AsataÑ dhammo nÈma 152 
AsaddhammarocanaÑ 152 
AsantapiyatÈ 152 
Asanto nÈma cha satthÈro 151 
AsamamuÔÔhikÈ 310 
AsÊtimahÈsÈvakÈnaÑ 
   patthanÈ 46 
Asubha 240-3 
AsekkharatanaÑ duvidhaÑ 278 
Assaratana 274 
AhitadukkhÈnÈgamapatthanÈ 188 

[ Œ ] 
ŒghÈtapaÔivinayÈ paÒca 9-10 
ŒnantarikasamÈdhi 280 
ŒpodhÈt| dvÈdasa 49 
Œmagandha 298, 300, 303 
Œmagandho aÔÔhavidho 304 
Œmagandho chabbidho 305-6 
Œmagandho tividho 306 
ŒyatanacariyÈ 57 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Œ ] 
ŒraÒÒakassa 
   akaraÓÊyÈni 184-5 
ŒraÒÒakassa karaÓÊyÈni 180-2 
ŒraÒÒakassa 
   pariharaÓÈni 177-8 
Œlayo duvidho 211 
ŒvikaraÓa 288-9 
ŒvudhÈni cattÈri 219 
ŒhÈraÑ aÔÔha~gasamannÈgataÑ 
   ÈhÈreti 52 
ŒhÈralola 32 
Œhuti 157, 307 
ŒÄavakayakkhassa bhavanaÑ 
   ŒÄavÊnagarassa avid|re 
   gÈvutamatte 212, 216 
ŒÄavakayakkhassa bhavanaÑ 
   SÈvatthito tiÑsayojanaÑ 215 
ŒÄavÊ 212 

[ I - ¢ ] 
Itthiratana 275 
ImasmiÑ dhammavinaye   
   paÒcamo samaÓo nÈma  
   natthi 145 
IriyÈpathacariyÈ 57 
¢ti 89 

[ U ] 
UgghaÔitaÒÒ|naÑ 
   sa~khepadesanÈya Ècikkhati 146 
UÒchÈcÈrikÈ 310 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
Uttarakuru aÔÔhayojanasahassa- 
   parimaÓÉalo 277 
UpakÈro 64 
Upaddava 89 
Upadhayo cattÈro 40 
Upadhi sattasa~khÈravasena 
   duvidho 40 
UpamÈyo catasso 140 
Upayogatthe karaÓavacanaÑ 253 
UpekkhÈ 116 
Uposathasaddassa atthuddhÈro 197 
Uppatti catubbidhÈ 42 
UppannaÑ anekappabhedaÑ 4-6 
UppannakilesaÑ niggaÓhatha 50 
Uragassa tacaÑ jahanto 
   catubbidhena jahÈti 12 
UragÈ paÒcasu ÔhÈnesu sajÈtiÑ 
   nÈtivattanti 12-3 
Urago duvidho 12 
Usabho gavasatajeÔÔho 36 

[ E - O ] 
Eka 57 
Ekacara 205 
EÓÊmigo 73 
EvaÑ me sutaÑ 122 
Ehi bhikkhu 308-9 
Okkhittacakkhu 104 
Ora 22 
OrapÈra 12 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KacchÈ dve 30 
KataÑ karaÓÊyaÑ 142 
Kadariya 163 
Kappitakesamassu 19 
KammaÔÔhÈnaÑ duvidhaÑ 48 
KammaÔÔhÈnavippayuttacittena 
   pÈdaÑ na uddharati 50-1 
KammaÔÔhÈn|pacÈra 180-1, 182,  
 184-5 
KaraÓÊyÈkaraÓÊya 178 
KaruÓÈ 116 
KalalavappaÑ 124 
KasÈva 96 
KasÈvÈ tayo 96 
Kassak|pamÈ 135 
KÈmar|pÊ duvidho 12 
KÈmÈ dve 88 
KÈyapÈgabbhiyaÑ  
   aÔÔhaÔÔhÈnaÑ 183 
KÈyikÈ khiÉÉÈ 76 
KÈÄasÊho 113 
Kibbisa 305 
KilesakÈmÈ 88 
Kukkurasi~gÈlÈnaÑ visesatÈ 36 
KuÔi 26-8 
Kulad|saka 147 
KulaputtÈ duvidhÈ 141 
KesarasÊho 113 
KodhapaÒÒÈÓatÈ 152 
Kodhassa ÈdÊnavÈ 11 
KoviÄÈrarukkha 80 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Kha ] 
KhaggavisÈÓa 58 
Khaya 280 
KhiÉÉÈ duvidhÈ 76 
KhÊÓa 291 
KhÊÓÈsava 137 
Khetraja 70-1 
Khetrajo 57 

[ Ga ] 
Ga~gÈya ca RÈjagahassa ca 
   antarÈ paÒcayojanaÑ 266 
Ga~gÈya ca VesÈliyÈ ca 
   antarÈ tiyojanaÑ 267 
GatapaccÈgatavatta 47-8,  
 52, 66 
GadÈvudhaÑ 219 
GandhamÈdana 59 
GandhamÈdanapabbate 
   PaccekabuddhÈ vasanti 58 
Gahapatiratana 275 
Giddha 303 
GihibyaÒjana 81 
Gihi, bhikkhuÒÈÓÈnaÑ 
   dandhatikkhatÈ 262 
GuhÈyo tisso 59 
Gopa 24-5 
GopÈlakavihÈra 41 

[ Gha - Ca ] 
GhosappamÈÓikÈ 234 
CakkaratanaÑ kamma- 
 paccayena ututo samuÔÔhÈti 274 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ca ] 
Cakkaratana 273-4, 276-7 
CakkhumÈ 38 
CaÓÉÈlakula 167 
CatupÈrisuddhisÊla 179 
CaraÑ 236 
CaraÓaÑ  
   pannarasappabhedaÑ 203 
CaritÈnuk|lakammaÔÔhÈnaÑ 
   caturÈsÊtisahassappabhedaÑ 175 
CaritÈnuk|lÈni kammaÔÔhÈnÈni 175 
CariyÈyo aÔÔha 57-8 
CÈtuddisÈ 77 
Cikicchita 286 
Cora 164-5 

[ Cha - Ja ] 
Chatta, paÔÈkÈropi 
   tassa nissando 296 
ChÈvÈya putto Subhaddo 249 
Cheda 302 
Ja~gamadhana 25 
JanapadakalyÈÓinandÈ 233 
JambudÊpo dasayojana- 
   sahassaparimaÓÉalo 277 
JÈtiÑ paÔicca soko 62 
JÈtitthaddha 154 
JiÓÓa, purÈÓÈnaÑ visesatÈ 12 
JÊvitasa~khayaÑ 117 

[ ©a - ®ha ] 
©ÈÓacariyÈ 57 
®hÈn|pacÈra 238 
®hitakappÊ 281 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ �a - Ta ] 
�aÑsa 90 
TaÓhÈsanthava 66 
TathÈgata 292-3 
TathÈgatassa arakkheyyÈni 
   cattÈri 33-4 
TathÈgatassa dhammadesanÈ 
   nimmalÈ 249 
TathÈgato ahetu-appaccayÈ 
   dhammaÑ na deseti 249 
Tamo cattÈro 146 
Tasara 253 
TÈdino ÈkÈrÈ paÒca 199 
TÈpasÈ aÔÔhavidhÈ 310 
TikÈ tayo 186 
TiÔÔhaÑ 236 
TiÓasÊho 113 
TiÓuddhaÔakammassa  
   nissando 296 
TividhamuppannÈni  
 bh|miladdheneva sa~gahaÑ  
 gacchanti 7 
TejodhÈt| catasso 49 

[ Tha - Da ] 
ThÈvaradhana 25 
DakkhiÓÈ 282 
DakkhiÓÈgiri 123 
DakkhiÓeyya 282 
DaÓÉa 57 
DantaluyyakÈ 310 
Daratha 22 
Dassana 286 
DÈma 36 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
DÈruÓatÈ 304 
DiÔÔhama~galikÈ 168 
DiÔÔhivis|kÈni 95 
DiÔÔhisanthava 66 
Dinnako 57 
DvinnaÑ dhurÈnaÑ 
   vÈsadhurameva seÔÔhaÑ 193 
DÊghÈyukabuddhÈnaÒhi 
   sammukhasÈvakÈyeva 
   pabbÈjenti 193 
DukÈni cattÈri 186 
DukkhalakkhaÓaÑ iriyÈpatha- 
   paÔicchannaÑ 237 
DukkhÈ pamuccati 208-9 
DuÔÔhagÈmaÓi-abhayamahÈrÈjÈ 63 
Dullabha, sudullabhÈnaÑ 
   visesatÈ 167 
DullabhÈ paÒca 120 
DussÈvudhaÑ 219 
DussÊlatÈ 306 
D|rÈ, vid|rÈnaÑ visesatÈ 187 
D|renidÈnaÑ 2-3 
Deyyadhamma 282 
DevatÈdayo upaÔÔhÈnaÑ 
   agamaÑsu 50 
DevatÈsu manussÈnaÑ 
   upakÈrakatÈ 271 
DevatÈhi ojÈ pakkhittÈ 138 

[ Dha ] 
DhaÒÒa 101 
Dhana 101 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Dha ] 
Dhanalola 32 
DhanÈni paÒca 25 
Dhammadhara 99 
DhammappamÈÓikÈ 234 
DhammassÈmi 143 
DhammaseritaÑ 74 
DhammÈ, dhammavÈdÊ 194-5 
DhammÈbhisamayo gaÓanÈto 
   asa~khiyo 156 
Dhammo sukhamÈvahati 225 
DhÈt|naÑ vikiraÓÈvikiraÓatÈ 193 
Dhiti 83 
DhÊrÈ 292 
Dhutta 154 
DhurÈni dve 193 

[ Na ] 
NatthikadiÔÔhika 303 
Nandam|lakapabbhÈra 59, 66-7-8 
NandÈyo tisso 233 
NayanÈvudhaÑ 219 
Nava 291 
NÈga 205 
NÈgabhavane ratanapalla~ko 293 
NÈparaÑ itthattÈya 142 
Niketa 245 
NikkaruÓatÈ 304 
NikkujjitaÑ vÈti-ÈdÊnaÑ 
   attho 174-5 
Nikkuha 96 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
NidÈnaÑ tividhaÑ 2-3 
NidÈnÈni d|renidÈneyeva 
   samodhÈnaÑ gacchanti 3 
NiddÈsÊlatÈ 152 
NiyyÈna 208 
Nirayato ÈgatÈnaÑ 
   gattÈni uÓhÈni 68 
Nivesana 247 
Nisabho satasahassajeÔÔho 36 
Nisinno 236 
NÊvaraÓappahÈnaÑ duvidhaÑ 23 

[ Pa ] 
PaÑsuvappaÑ 124 
Pagumba 289 
Paccassosi 159 
Paccekabuddha 56 
PaccekabuddhÈ attharasameva 
   paÔivijjhanti na dhammarasaÑ 46 
PaccekabuddhÈnaÑ kulÈni 46 
PaccekabuddhÈnaÑ patthanÈ 45 
PaccekabuddhÈnaÑ 
   parinibbÈnaÔÔhÈnaÑ 117 
PaccekabuddhÈ pubbe appatvÈ 
   BuddhÈnaÑ uppajjanakÈleyeva 
   uppajjanti 46 
PaccekabuddhÈ sayameva 
   bujjhanti 46 
PacchÈbhattakicca 121 
PacchimayÈma 121 
PaÒcappakÈragomaÓÉala 35 
PaÒhÈ cattÈro 224-226 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PaÒÒÈjÊvi 226 
PaÒÒÈdhika 43 
PaÔibaddhacitta 65-6 
PaÔibhÈnavÈ tidhÈ 99 
PaÔibhÈno tividho 99 
PaÔhamagimha 289 
PaÔhamayÈma 121 
PaÓidhayo paÒca 69 
PaÓÊtaÑ 280 
PaÓÉusÊho 113 
PatticariyÈ 58 
PathavÊdhÈt| vÊsati 49 
PadahanavÊriya 110 
PadumÊ 92 
PabbajitÈ nÈma na kodha- 
   parÈyaÓÈ 72 
PabbatÈ satta 59 
PamÈÓikÈ cattÈro 234 
PayuÒjitabbapayoga 313 
ParajjhÈsayato uppatti 42 
Paradatt|pajÊvÊ 258 
ParadÈrasevana 302 
ParadÈrikakammassa 
   vipÈkÈvasesÈ 68 
Parapurisalola 32 
Paramattha 110 
Paraloko gantabbo 
   bhoge pahÈya 309 
ParahitÈya paÔipatti 231 
ParÈbhava 151 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
ParÈbhavamukhaÑ tividhaÑ 
   paÒcavidhaÑ 152 
ParÈbhavasutta 150 
PariÓÈyakaratana 275 
ParipucchÈpaÔibhÈnavÈ 99 
PariyattiÑ nissÈya parivÈrÈ 193 
Pariyattidhammo supupphitagga-   
   vanappagumbasadiso 290 
PariyattidhuraÑ 193 
PariyattipaÔibhÈnavÈ 99 
ParivÈraÑ nissÈya lÈbho 194 
Parissaya 78 
ParesaÑ vihesatÈ 306 
PalÈpa 148 
PavattaphalikÈ 310 
Pasadamigo 73 
PahÈnavinayÈ paÒca 7-8 
PÈÔir|pika 305 
PÈÓabh|tÈnaÑ visesatÈ 186 
PÈÓesu asaÑyatatÈ 306 
PÈdalola 32 
PÈpasÊlÈ 305 
PÈraÑ gataÑ chahÈkÈrehi 206 
PÈrihÈriyakammaÔÔhÈna  
   (PacchÈ) 48 
PiÔÔhimaÑsika 304 
PiÔÔhimaÑsikatÈ 304 
PipÈsa 96 
PiÄakÈ paÒca 263 
PuggalaseritaÑ 74 
PuggalÈ aÔÔhasataÑ 282 
PucchÈvasito uppatti 42 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PuttÈ cattÈro 57 
PuthujjanakalyÈÓopi 
   palÈpo 148 
PubbaÓhasamaya 125 
PubbayogÈvacare 
   ÈnisaÑsÈ paÒca 42 
Pabbavideho sattayojana- 
   sahassaparimaÓÉalo 277 
PurisaratanaÑ duvidhaÑ 278 
PurisÈ nÈma vÊriyaÑ katvÈ 
   icchitatthaÑ pÈpuÓanti 169 
Purebhattakicca 119-120 
Pecca 306 

[ Pha - Ba ] 
PharusatÈ 306 
Bandhana 302 
BandhavÈni cattÈri 101 
Bahussuto duvidho 99 
BÈlavasanta 289 
BÊjaÑ paÒcavidhaÑ 130 
Buddha 280 
Buddhabh|miyo catasso 45 
Buddhassa mÈtÈpit|naÑ  
   patthanÈ 46 
BuddhÈnaÑ ananusandhikÈ nÈma 
   kathÈ natthi 129 
BuddhÈnaÑ kulÈni 46 
BuddhÈnaÑ niratthakavacanaÑ 
   natthi 202 
BuddhÈnaÑ patthanÈ 42-3 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ba ] 
BuddhÈnampi dve cittÈni ekato 
   nappavattanti 33 
BuddhÈ nÈma ÈmisagarukÈ 
   na honti 311 
BuddhÈ sayaÒca bujjhanti  
   pare ca bodhenti 46 
Bodhisattassa abhabbaÔÔhÈnÈni 
   aÔÔhÈrasa 45 
Byappatho 201 
Brahmacariyasaddassa 
   atthuddhÈro 38-9 

[ Bha ] 
Bhagavato eva vacanaÑ 
   dve dve atthe sandhÈya 
   thometi 139 
BhagavÈ yakkhaÑ lokuttara- 
   dhammakhÊraÑ pÈyeti 221 
Bhaja, sevÈnaÑ visesatÈ 118 
Bhataka 34-5 
Bhaya 90 
BhavaÑ paÔicca jÈti 62 
Bhava, vibhavÈnaÑ visesatÈ 19 
Bhavo navavidho 18 
Bhikkhu 257 
Bh|tasaddassa atthuddhÈro 268 
Bh|, sambhavesÊnaÑ visesatÈ 187 
Bh|mi 5 
Bh|mi, bh|miladdhÈnaÑ  
   visesatÈ 6 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Bha ] 
Bh|mi paripphositassa 
   nissando 296 
Bh|miladdha 5 

[ Ma ] 
MaÑsakhaÓÉaÑ mukhe  
   pakkhipi BhagavÈ 300 
Makkha 96 
Magadha 123 
MaggacariyÈ 57 
MaggajÊvi 147 
Maggad|sÊ 148 
MajjhimayÈma 121 
MaÒj|sakamÈÄe vÈtÈ cha 59-60 
MaÒj|sakarukkha 59 
MaÓiratana 274 
MaÓÉabyakumÈra 171 
Mada 304 
ManussaratanaÑ duvidhaÑ 278 
ManopÈgabbhiyaÑ  
   anekaÔÔhÈnaÑ 184 
ManoramÈ 88 
ManosilÈtalaÑ 
   saÔÔhiyojanaÑ 69 
ManosilÈtala 93 
Mantabandhava 174 
MantÈ 201, 307 
MaricivaÔÔi 63 
MahÈcorÈ paÒca 164-5 
MahÈjanakÈyo sarÊrakiccaÑ  
  katvÈ th|paÑ patiÔÔhÈpesuÑ 295 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MahÈpatha 167 
MahÈpadumadevaputta 70 
MahÈpathavÊ ekayojana- 
   tigÈvutamattaÑ ussadÈ 195 
MahÈvihÈra 62 
MahÈsaÑvegavatth|ni aÔÔha 177-8 
MahÈsÈvakÈnaÑ abbhantaro 
   ÈyasmÈ BhÈradvÈjo 142 
MahÊ (SÈvatthito satta- 
   yojanaÑ) 24-6-9, 31 
MahesÊ 137-211 
MÈtÈpitubharaÓe 
   ÈnisaÑsÈ 153 
MÈtugÈmaÑ vivajjaye 
   tambalohavilÊnaÑva 244 
MÈtugÈmassa lolÈ paÒca 32 
MÈnamaddana 220 
MÈnÈtimÈna 304-5 
MÈno navavidho 17 
MÈyÈ 304 
MÈyÈvÊ 148 
MÈra 39-40 
MÈsassa dhammassavana- 
   divasÈ aÔÔha 191 
MigÈ dve 73 
Mitta 189 
Mittad|bhitÈ 304 
MittasuhajjÈnaÑ a~gÈni 
   cattÈri 65 
Mitta, suhajjÈnaÑ visesatÈ 64 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MittasuhajjÈ duvidhÈ 64 
Mittasanthava 66 
MuÓÉaka 158 
MuttapaÔibhÈno 99 
MuditÈ 116 
Muni 259-280 
M|lakammaÔÔhÈna 49 
M|laphalagavipphalÈnaÑ 
   visesatÈ 301 
Metta 189 
Mettasuttassa kathana- 
   kÈraÓÈni 175 
MettÈ 116 
MettÈjhÈnakammaÔÔhÈna 56 
MettÈdayo cattÈro 77 
MettÈbhÈvanÈkÈra 185 
MettÈbhÈvanÈyaÑ iriyÈ- 
   pathassa aniyamatÈ 190 
MettÈbhÈvanÈya vaÉÉhanaÑ 189 
MettÈya ÈnisaÑsÈ 270-1 

[ Ya ] 
YaÒÒÈ 307 
YathÈ idaÑ tathÈ etaÑ 242 
YathÈ etaÑ tathÈ idaÑ 242 
YathÈbhataÑ nikkhitto 
   evaÑ niraye 153 
YathÈbh|taÑ passati 241-2 
YamakapÈÔihÈriya 33 
YuttapaÔibhÈno 99 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ya ] 
YuttamuttapaÔibhÈno 99 
Yogakkhema 135 
YoninaÑ ekaja dvijatÈ 160 

[ Ra ] 
Ratana 272 
Ratanasuttassa ÈÓÈ 292 
Ratanasuttassa upaddavÈnaÑ 
   paÔighÈtatÈ 268 
Rasa 106 
RasÈnaÑ aggatÈ 301 
RÈge khÊÓe aÒÒatarepi 
   kilesÈ khÊÓÈ honti 98-9 
R|pappamÈÓikÈ 234 
Roga 90 

[ La ] 
LicchavÊ 264 
Ludda 305-6 
LuddatÈ 306 
L|khatÈ 304 
L|khappamÈÓikÈ 234 
LokatthacariyÈ 58 
Lokiyalokuttara- 
   missakapaÒhÈ 227-8 
LoÓambilÈdÊni apari- 
   bhuÒjantÈnaÑ paÓÉurogo 
   uppajji 297 
LomahaÔÔhajÈta 139 
Lolupa 96 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VacÊpÈgabbhiyaÑ  
   catuÔÔhÈnaÑ 184 
VajirÈvudhaÑ 219 
VajjÊ 264 
VaÓÔamuttikÈ 310-1 
VaÓÔamuttikÈ sabba- 
   tÈpasehi seÔÔhÈ 311 
Vata 287 
VattaÑ aparip|retvÈ  
   paccekabodhiÑ pÈpuÓantÈ  
   nÈma natthi 47 
VattaÑ p|rento BuddhÈnaÑ 
   santike khippÈbhiÒÒo hoti 
   mahÈpaÒÒo vÈ 52 
VatthukÈmÈ 88 
Vadha 302 
Vana 22, 289 
Vanakusumap|jÈya nissando 296 
Vanathaja 22 
VappÈni dve 124 
Vara, varaÒÒ|naÑ visesatÈ 290 
Vasabho sahassajeÔÔho 36 
Vasalaka 158, 160 
Vasalasutta 156 
VasalÈ tettiÑsa 
   catuttiÑsa vÈ 166 
VÈcasikÈ khiÉÉÈ 76 
VÈtavassÈdÊni nava 218-9 
VÈyodhÈt| cha 49 
VÈlukokiraÓassa nissando 296 
VÈsadhuraÑ 193 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
Vicikicchita 286 
Vijayasutta 233 
VijjÈ tisso aÔÔha 203 
Vitakko tayo nava 19 
Vitta 272 
Vinayo duvidho 7 
VipaÒcitaÒÒ|naÑ 
   vitthÈradesanÈya vibhajati 146 
VipassanÈya avijjÈya pahÈnaÑ 114 
VipulaÑ aÔÔhamiÒjaÑ Èhacca 
   ÔhÈnena 
   sakalattabhÈvabyÈpanakaÑ 76 
Vibh|ti 201 
Vibh|sÈ duvidhÈ 100 
VirÈga 280 
VivekÈ tayo 313 
Viharati 123 
VihesÈ 305 
VÊtarÈga, susamÈhitindriyÈnaÑ 
   visesatÈ 252 
VÊra 204 
VÊriyÈdhika 43 
VesÈlÊ 265 
VohÈrak|Ôa 305 

[ Sa ] 
SaÑvaravinayo paÒcavidho 7-8 
SaÑsaggo paÒcavidho 62-3 
SaÑhÈrimadhana 25 
SakadÈgÈmino tayo 282 
SakkÈyadiÔÔhi 286 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Sakya 280 
Sagga 242 
Sa~khÈtadhamma 112 
Sa~ga 102 
SaccaÑ sÈdutaraÑ 226 
Saccasaddassa atthuddhÈro 225 
Saticariyo 57 
SattarasaharaÓisahassÈni 95 
Sadevake 222 
SaddÈ cattÈro 218 
SaddhÈdhika 43 
SaddhÈya lakkhaÓarasÈdÊni 130 
SaddhÊdha vittaÑ 224 
Santa-appiyatÈ 152 
SantikenidÈnaÑ 3 
SantÊ tisso 246 
Santo nÈma Buddha-    
   paccekabuddhasÈvakÈ 151 
Santhavo tividho 66, 245 
SapattakantakaraÓÈ satta 10 
SapadÈna 157 
SapadÈnacÈrÊ 106 
SaputtabhariyÈ 310 
SabbatthakakammaÔÔhÈna 
   (PaÔhama) 48 
SabbatitthiyavÈda 284 
SabbadhammÈnaÑ pÈrag| 206 
SabbabuddhÈ vivaÔÔamÈne  
   kappe uppajjanti 46 
Sabbaratanatopi 
   SammÈsambuddharatanaÑ 
   aggamakkhÈyati 278 

 



 LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 355 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Sabrahmake 222 
SabhÈsÊlatÈ 152 
SamaÓaka 158 
SamaÓabrÈhmaÓÈnaÑ 
   visesatÈ 153 
SamaÓÈ caturo 144-5, 148 
SamaÓÈ nÈma attano 
   nissaraÓaÑ  kÈtuÑ icchita- 
   patthitapadesaÑ gantuÑ   
   labhanti 93 
SamathayÈnikaratanaÑ  
   duvidhaÑ 278 
Samathena taÓhÈya pahÈnaÑ 114 
SamÈdhicariyÈ 57 
SamÈnasukhadukkho 64 
SamÈrake 222 
SampattakÈlikÈ 310 
SayaÑ 236-7 
SaraÓaÑ gacchÈmi 141 
SarÊsapa 90 
SalilambucÈrÊ 103 
Salla 90 
SallÈ paÒca 23 
SaviÒÒÈÓakaratanaÑ  
   navavidhaÑ 278 
SaviÒÒÈÓakaratana 278 
SÈtÈgira 195 
SÈdhusaddassa atthuddhÈro 158-9 
SÈmayikavimutti 94 
SÈvaka 282 
SikkhÈ tisso 210 
Sinehadosa 107 
SÊtaÑ duvidhaÑ 90 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SÊlaÑ samathassa padaÔÔhÈnaÑ 114 
SÊla 287 
SÊlabbata 287 
SÊla, vatÈnaÑ visesatÈ 250 
SÊlavantaputhujjano 
   lokiye magge jÊvati nÈma 145 
SÊha 115 
SÊhÈ cattÈro 113 
SukhaÑ tividhaÑ 225 
Sukhadukkha, somanassa- 
   domanassÈnaÑ visesatÈ 108 
Sugata 39 
Sucaritena aÒÒatra na sakkÈ 
   kiÒci ÈdÈya gantuÑ 309 
SuÓÈhi, sÈdhukaÑ manasi- 
   karohi 159 
SuttanipÈte AÔÔhakavagge 
   suttÈni soÄasa 2 
SuttanipÈte Uragavagge 
   suttÈni dvÈdasa 2 
SuttanipÈte C|Äavagge suttÈni 
   cuddasa 2 
SuttanipÈte PÈrÈyanavagge 
   suttÈni soÄasa 2 
SuttanipÈte bhÈÓavÈrÈ aÔÔha 2 
SuttanipÈte MahÈvagge 
   suttÈni dvÈdasa 2 
SuttanipÈte vaggÈ paÒca 2 
SuttanipÈte suttÈni sattati 2 

 



356 SuttanipÈtaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Subbata 147 

[ Sa ] 

SumedhÈ 211 SopÈka (CaÓÉÈla) 167 

SuhuÔÔhitaÑ 211 
SeÔÔha 280 

[ Ha ] 

Hattha-ÈÄavaka 232 SeritaÑ duvidhaÑ 74-5 
Hatthiratana 274 SevitabbÈsevitabbamitta 311-3 

Sokhya 102 HÈpanaÑ duvidhaÑ 65 
SotÈpannÈ tayo 282, 285 HitasukhÈgamanapatthanÈ 187 
SotÈpannassÈpi bhikkhuno 

Hemavata 195 

Hemavatasutta 192
   pacchÈ paÔhamasotÈpanna- 
   gahaÔÔhato atimahantatÈ 262 

 



   

SuttanipÈtaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 
 

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AggÈÄavacetiya 3 
AggibhÈradvÈjabrÈhmaÓa 157 
Aggivessana 146 
A~gulimÈla 200 
AciravatÊ (nadÊ) 17 
AnÈthapiÓÉika 14, 156, 273, 311 
Anivattabrahmadatta 102 
Anotattadaha 59, 68 
AparagoyÈna 277 
Abhir|panandÈ 233 
AsokamahÈrÈjÈ 273 

[ Œ ] 
Œdiccabandhu  
   (Paccekabuddha) 93-4 
Œnandatthera 42-3, 46, 59, 60,  
 122, 125, 128, 150,  
 233, 267-8, 276, 279 
Œmagandha (brÈhmaÓa) 297 
Œlindaka 50 
ŒÄavÊ (raÔÔha) 2, 3, 212, 217-8,  
 232, 254-5 
ŒÄavaka (yakkha) 212-22,  
 224, 232-3 

[ I - U ] 
Isipatana 71, 295, 299, 300 
Uttarakuru 275, 277 
Uttara (mÈÓava) 33 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
UdÈyÊ 204 
Upaka (ÈjÊvaka) 248-50 
UppalavaÓÓÈ therÊ 5 

[ E ] 
EkanÈla (brÈhmaÓagÈma) 119 
EkanÈÄa (brÈhmaÓagÈma) 123-4 
Ekaputtakabrahmadatta (rÈjÈ) 75 
Ekavajjikabrahmadatta (rÈjÈ) 74 

[ Ka ] 
Kapilavatthu 233, 251, 259, 261 
KalambatitthavihÈra 51-2 
KalyÈÓÊ (gÈma) 6 
KasibhÈradvÈjabrÈhmaÓa 119,  
 122, 124, 126-8 
Kassapa (Buddha) 24, 47, 52, 66,  
 68, 81, 98, 140, 192,  
 195, 218, 222, 224,  
 260, 298, 300, 302,  
 308-9 
KÈsi (raÔÔha) 273, 299, 300 
KÈÄadÊghavÈpÊ (gÈma) 62 
KÈÄavallimaÓÉapa 51-2 
KÈÄÊ (upÈsikÈ) 205 
KikÊ (rÈjÈ) 193, 299, 300 

 



358 SuttanipÈtaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KumbhavatÊ (nadÊ) 172 
Kusa (mahÈrÈjÈ) 218 
KeÓiya (jaÔila) 310 
KelÈsapabbata 218 
KoÓÉaÒÒa 223 
Korabya (rÈjÈ) 218 
Koliya (raÔÔha) 126 
Kosala (raÔÔha) 261 
Kosala (rÈjÈ) 273 

[ Kha - Ga - Gha ] 
Khemaka (SakkarÈjÈ) 233 
GaggarÈ (pokkharaÓÊ) 16 
Ga~gÈ (nadÊ) 16 
Gadrabhayakkha 215-6 
GandhamÈdana (pabbata) 58-9 
GayÈ 248 
Gotama (Buddha) 36, 137, 139-41,  
 150, 198, 201, 204,  
 206, 226, 283, 298,  
 311 
Ghosita (seÔÔhi) 68 

[ Ca ] 
Cakkhulolabrahmadatta (rÈjÈ) 103 
Candagabbha (pabbata) 59 
CÈtumahÈrÈjika 121, 268 
CÈtumÈsikabrahmadatta  
   (rÈjÈ) 80, 104 
CiÒcamÈÓavikÈ 200, 252 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ca - Cha - Ja ] 
Cunda (kammÈraputta) 138, 142-5 
C|ÄakÈÄa (pabbata) 59 
Cetiya (rÈjÈ) 123 
ChÈvÈ 248-9 
JanapadakalyÈÓÊnandÈ 233-4, 259 
JambudÊpa 53, 62, 108, 110,  
 127, 167, 170, 173,  
 177, 197, 217-8,  
 224, 273-4, 277-8, 
JÊvaka 253 
Jetavana 14, 26, 41, 156,  
 215-6, 234, 249,  
 298, 311 

[ Ta ] 
TakkasilÈ 294-5 
TÈvatiÑsa 259 
Tissa (tÈpasa) 299 
Tissa (brÈhmaÓa) 308-9 
Tissa (BhÈradvÈja) 308 
Tusita (devaloka) 2, 3, 196,  
 252 

[ Da ] 
DÈmarika (devaputta) 39 
DiÔÔhama~galikÈ 168, 170-2 
DÊpa~kara (Buddha) 3, 33, 35, 44,  
 134-5, 196, 290 
DuÔÔhagÈmaÓi (rÈjÈ) 63 
Devadatta 200 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Dha - Na ] 
DhanaÒcaya (rÈjÈ) 218 
DhanapÈlaka 200 
DhanavatÊ (brÈhmaÓÊ) 298 
Dhaniya (gopa) 24-6, 29-39, 41 
DhammakoraÓÉa (nagara) 24 
Nanda (thera) 260 
Nanda (mÈÓavaka) 259 
Nandam|la (pabbhÈra)59, 66-9, 76,  
 82, 89, 90, 93-4 
NandÈ 233-5, 242-3 
NÈgapaliveÔhanapabbata 59 

[ Pa - Ba ] 
PaÒcavaggiyÈ 196 
Pathavindhara 193 
Pabbata (raÔÔha) 24 
PabhÈvatÊ 218 
PÈdalolabrahmadatta 101, 103 
PÈlileyyaka (hatthi) 91 
PÈvÈ (nagara) 142 
PuÓÓaka (yakkhasenÈpati) 218 
Pubbavideha 277 
BandhumatÊ (nagara) 172-3 
BÈrÈÓasÊ 52, 55-6, 60-1, 64,  
 66, 68, 71, 75-6, 78,  
 80-1, 85, 87, 89,  
 90-2, 94-5, 97,  
 100-5, 107, 109-12,  
 114, 117, 247, 263,  
 294-5, 298, 300 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ba ] 
BimbisÈra 266, 267, 273, 294 
Brahmadatta (brÈhmaÓa) 298 
Brahmadatta (rÈjÈ) 53, 55-6 

[ Bha - Ma ] 
Bhaddakappa 192 
BhÈradvÈjatthera 142 
Magadha (raÔÔha) 119, 123-4 
MaÒj|sakarukkha 59, 60 
MaÓiguhÈ 59 
MaÓÉabyakumÈra 171-2 
MaddaraÔÔha 61 
Maddava (rÈjÈ) 61 
ManosilÈtala 69, 82, 93 
MaricivaÔÔimahÈvihÈra 63 
Malla (raÔÔha) 142 
MahÈkaccÈyanatthera 5 
MahÈkassapatthera 122 
MahÈkÈÄapabbata 59 
MahÈtissatthera 50 
MahÈnÈgatthera 51-2 
MahÈnÈma 203 
MahÈpajÈpati 233 
MahÈpaduma 225 
MahÈpadumadevaputta 70-1 
MahÈpapÈta (pabbata) 117 
MahÈphussadevatthera 50 
MahÈmÈyÈ 200 
MahÈvihÈra 62 

 



360 SuttanipÈtaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MahÊ (nadÊ) 24, 26-7, 29, 31 
MÈta~ga (caÓÉÈla) 167-8, 170,  
 172-3, 175 
MÈta~ga (Paccekabuddha) 116 
MÈra 39, 40, 73, 222 
MoggallÈnatthera 278 

[ Ra ] 
RaÔÔhapÈla 225 
RÈjagaha 116, 123, 205,  
 235, 263, 266, 294 
Revatatthera 250 

[ La - Va ] 
LicchavÊ 263-4, 266-7, 294 
Va~kahÈra (janapada) 248 
VajjÊ (raÔÔha) 264 
Vasavatti (devaloka) 39, 121 
Videha (raÔÔha) 24 
VidhurapaÓÉita 199 
Vibh|sakabrahmadatta 100 
VisÈkha (upÈsaka) 197 
VisÈkhÈ (upÈsikÈ) 250 
Vissakammadevaputta 218 
VejayantapÈsÈda 259 
VesÈlÊ 263, 265, 267-8,  
 293, 296 
Vessantara 2 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa - Va ] 
VessavaÓa 219 
Sakka (devarÈjÈ) 50, 70, 102,  
 149, 218-9, 259,  
 267-8, 292-3 
Sa~kha (brÈhmaÓa) 294-6 
Sa~khapÈla (nÈgarÈjÈ) 12 
SahampatibrahmÈ 50, 273 
SÈgala (nagara) 61 
SÈtÈgiri 192, 195-9, 201-5 
SÈriputtatthera 38, 153, 158,  
 182, 278, 286 
SÈvatthi 3, 14, 16-7, 24,  
 26, 42, 156, 175,  
 215, 233-4, 244,  
 249-50, 253, 256-8,  
 297-8, 309, 311 
SirimÈ (devakaÒÒÈ) 235-6, 244 
SÊtÈlukabrahmadatta (rÈjÈ) 90 
SÊhaÄadÊpa 48, 51 
SujÈtÈ 138 
Sutabrahmadatta 98 
Suddhodana 200, 251 
Suppabuddha 200 
Subhadda 249 
SumedhapaÓÉita 44 
SuvaÓÓakÈraputta 14 
SuvaÓÓapassapabbata 59 
SusÊma (Paccekabuddha) 295-6 

 



 NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ 361  

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] [ Ha ] 
SusÊma (mÈÓava) 294-5 Himavantapabbata 59, 91, 117,  
S|riyagabbhapabbata 59  175, 196, 215-6, 297 
SoÓa (seÔÔhiputta) 225 Hemavata 192, 195-8, 200,  
SoreyyaseÔÔhi 5  203-6, 209-10, 216

 



  

 



    

SuttanipÈtaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 
 

NÈnÈpÈÔhÈ 

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

SuttanipÈtaÔÔhakathÈya PaÔhamabhÈge 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
(   ) = (Hatthito adhikattabhÈvo) (SÊ) 45 
AkhÊyamÈnaÑ = AkhiyyamÈnaÑ (SÊ) KhÊÓamÈnaÑ (SyÈ) 
 AsukhiyamÈnaÑ (Ka) 201 
AgatiyÈ = PakatiyÈ (SyÈ, Ka) 233 
AggakassakavappakabhÈvaÑ = AggakassakabhÈvaÑ (Ka) 128 
AggiyÈdhÈne = AggiyÈpane (SyÈ) AggisÈlaÔÔhÈne (Ka) 157 
AjÊyanti = IrÊyanti (SÊ, SyÈ) 272 
AjjhÈyakÈkuÔÔhe = AjjhÈyikakule (SyÈ) 174 
Ajjhenakuttanti niratthakamaneka- 
    ganthapariyÈpuÓanaÑ = Ajjhena kujjanti niratthakÈnatthajanaka-   
                      ganthapariyÈpuÓanaÑ (SÊ) 302 
AjjhosannÈ = AjjhopannÈ (SÊ, SyÈ) 303 
AÒÒÈdhikÈravacanÈrambhe = AdhikÈravacanÈrambhaÑ joteti (SyÈ) 
 AdhikÈravacanÈrambhe (Ka) 125 
AÔÔhaÑsu = SaÓÔhahiÑsu (SÊ) 193 
AÔÔhiÑ katvÈ = AÔÔhikatvÈ (SÊ, SyÈ) 269 
AtappakaÑ = AnappakaÑ (SÊ) AnappakaÑ manÈpaÑ (SyÈ) 
 AnagghakaÑ (Ka) 272 
AtappakaÔÔhena = AnappakaÔÔhena (SÊ) 280 
Atitto = Attano (SyÈ, Ka) 66 

 



364 SuttanipÈtaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
AtivissÈsaniyÈni = AvissasanÊyÈni (SÊ) 79 
AtusitvÈ = AtÊyitvÈ (SÊ) 112 
AttanÈ adhigatamagganayÈnur|paÑ = Attano abhisamayÈnur|paÑ (SÊ) 42 
AttanÈ vÈ yogamÈpajjitÈti = AttanÈ vuyyogamÈpajjitÈti (SÊ) 184 
Attano vihÈre = AntovihÈre (SyÈ, Ka) 187 
Atthakusalena tathÈgatena = AtthakusalÈ kusalassa dhamme (SÊ, Ka) 192 
AtthachekenÈti = Atthe chekenÈti (SÊ, SyÈ) 178 
Atha ko Ècariya = Atha ko carahi (SÊ) 295 
AdinnamÈdetÊti = AdinnaÑ ÈdiyatÊti (SÊ, SyÈ) 161 
AdhaÒÒo vatasmi = AhaÒÒeva tasmiÑ (SyÈ, Ka) 137 
AdhikatvÈ = AdhigantvÈ (SyÈ, Ka) 135 
AdhimÈnÈ = AdhimanÈ (SÊ) 170 
AnÈropetvÈ = AropetvÈ (SÊ) ŒropetvÈ (SyÈ) 129 
AnunayitvÈ = ŒnayitvÈ (Ka) 68 
Anuparodhena sayanato = Anuppageva sayanato (SÊ) 
 Anuparodhasayanato (SyÈ) 211 
Anupahate = Anusahagate (SyÈ, Ka) 137 
AnomasattasammatÈnampi = OmakasattasammatÈnampi (SyÈ, Ka) 276 
Appesi = ŒÓÈpesi (SyÈ) 60 
AbaladubbalattÈ = AbalÈtidubbalattÈ (SÊ) 17 
Abhavanto = Avicaranto (SyÈ) AdhÈvanto (Ka) 104 
AbhikantaÑ = AtikantaÑ (SÊ) AtikkantaÑ (SyÈ) AbhikkantaÑ (Ka) 139 
Abhisa~khatÈni = AbhihatÈni (SÊ) 157 
ArasabhattaÑ = AsÈduvantaÑ (SÊ) AsÈdhubhattaÑ (SyÈ) 96 
AlaggaÑyeva = Asa~gaÑyeva (SÊ) AsaÑsajjamÈnameva (SyÈ) 113 
AllÊyitvÈ = AllÊyanti (SÊ) 118 
AvaÔÔhitÈni = AvatthitÈni (SÊ, SyÈ) 238 
AvasesÈ = AvasesÈ gabbhaseyyÈ (Ka) 36

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 365 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
AvivajjetvÈ = AriÒcitvÈ (SÊ, SyÈ) 195 
AsaÑghaÔÔho = AsaÑsaÔÔho (SÊ) AsaÑghaÔÔo (Ka) 48 
Asa~khiyÈ = AnappikÈ (SÊ) AnappakÈ (SyÈ) 156 
AsammÈbhÈsÊ vÈ = Samma mÈ bhÈyÊti vÈ (Ka) 163 
Asammohato, na visayato = Asammohato ca visayato ca (SyÈ, Ka) 20 
AsÈrakaÔÔhena = AsÈrakattena (SÊ) 18 
AsucibhÈvamassitÈti = AsucÊkamissitÈti (SÊ, SyÈ) 303 
AsuyyamÈnÈ = AsukhÈyamÈnÈ (SÊ) 156 
AsnamÈnÈti = AsamÈnÈti (SÊ, SyÈ) 301 
AssÈ = Assa (SyÈ, Ka) 2 

  [ Œ ] 
ŒbÈdhikarogena = SÈbhÈvikarogena (SÊ) 118 
ŒyatantÊti = Œyatananti (SÊ, SyÈ) 58 
ŒrakkhÈdidukkhapadaÔÔhÈno = AjjanarakkhaÓÈdipadaÔÔhÈnaÑ (SÊ) 
 AnurakkhaÓÈdÊsu  
         dukkhapadaÔÔhÈnaÑ (SyÈ) 29 
ŒrÈdhento = SaÑrÈdhento (SÊ) Anumodento (SyÈ) 203 
ŒvaÔÔitahadayÈ = ŒvajjitahadayÈ (SÊ, Ka) 111 
ŒhÈrÈcÈresu = L|khamaÑsÈhÈresu (SyÈ) 89 

  [ I ] 
IÔÔhÈniÔÔhehi so = IÔÔhÈniÔÔhesu hi yo (SÊ) 
 Sabbabh|ta-iÔÔhÈniÔÔhesu tÈdi so (SyÈ) 200 
Iti hi yathÈ vutto BhagavatÈ, tatheva = Iti yathÈ- 
 vuttadhammadessitameva (Ka) 151 
ItthikiriyÈ = ItthicariyÈ (SÊ, SyÈ) 109 
IdÈni tesaÑ vinayadharÈnaÑ = ImedÈni te vinayadharÈ (SÊ) 
 ImesaÑ dÈni vinayadharÈnaÑ (Ka) 194 
Idheva maraÓaÑ seyyoti = Ayameva maraÓaseyyÈti (SÊ) 248 

 



366 SuttanipÈtaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ ¢ ] 
¢disÈni = ¢disÈni vacanasesÈni (SyÈ) EvaÑ dissati (Ka) 40 

  [ U ] 
UkkaÑsanÈvajÈnanasa~khÈtena = UkkaÑsanavambhanasa~khÈtena 
 (SyÈ, Ka) 163 
UggiletvÈ = UkkiledetvÈ (SÊ, SyÈ) 260 
UÓÓÈmo = UÓÓamo (SÊ) 17 
UdakakÊÄato = Udake kÊÄanto (SyÈ, Ka) 106 
UdakasamÊpadvÈrena = UdakasamÊpe dvÈrena (SÊ, Ka) 24 
UpanissayaÑ = UparisayaÑ (SÊ) 131 
UpanissayÈ = UparisayÈ (SÊ) 131 
UparivisÈlÈ dupp|rÈ, icchÈ visaÔagÈminÊ. Ye ca taÑ anugijjhanti =  
   Upari visÈlaÑ dupp|raÑ, icchaÑ visaÔagÈminiÑ.  Ye ca taÑ 
   anugacchanti (SÊ, SyÈ) (Khu 5. 132, 201) 16 
Upalimpati = Upalippanti (SÊ) 249 
Upasamopi = Upasamoti (SÊ) UpasamassÈti (SyÈ) 313 
UpÈdÈyupÈdÈvasena = ApÈdadipÈdavasena (SÊ, SyÈ) 187 
UppajjanakÈleyeva = AntarÈ-uppajjanakÈleyeva (Ka) 46 
UppÈdenti = Nappajahanti (SÊ) UpÈdiyanti (SyÈ) UppÈdessanti (Ka) 160 
Umma~go = Ummaggo (SÊ, SyÈ) 45 

  [ � ] 
�rubÈhubalÈti = �rubalÊbÈhubalÊti (SÊ) �rupÈsÊbÈhubalÈti (SyÈ) 34 

  [ E ] 
EkattasevitÈ = EkamantasevitÈ (SÊ) 
 EkamattasevitÈ (SyÈ) EkamattasevitattÈ (Ka) 111 
Ekantabyavasito = Ekantabyavasiko (Ka) 198 
EkavihÈrasukhena = EkantÈbhiratisukhena (SÊ) 
                              EkantavihÈrasukhena (SyÈ) 92 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ E ] 
EkÈro naÔÔho = EvakÈro daÔÔhabbo (SyÈ) VakÈro daÔÔhabbo (Ka) 67 
Eko = Eso (SÊ) 49 
EÓÊmigo = TiÓamigo (SÊ, SyÈ) 73 
EtaÑ = EkaÑ (SÊ) 313 
EtesaÑ = Ete (SÊ, SyÈ) 72 
EttakaguÓo vÈ = Ettako guÓo (SyÈ, Ka) 275 
EvaÑ = EvaÑ vÈ (Ka) 221 
EvaÑ cÈyamÈyasmÈ = EvaÒca yasmÈ (SÊ) 237 

  [ O ] 
OkÈsalÈbhavasena = OkÈsalokavasena (SyÈ, Ka) 189 
OpammavacanaÑ = UpamÈvacanaÑ (SyÈ) 289 
OrapÈrappahÈnaÑ = OrapÈrappahÈnatthaÑ (SÊ) 20 
OrapÈrabhedaÑ = OrapÈrabhÈvaÑ (SyÈ, Ka) 12 
Olokenti = Ullokenti (SÊ, SyÈ, Ka) 285 
OsaÓÔhetvÈ = OsaÓhetvÈ (SÊ) 32 

  [ Ka ] 
KaÑsatÈÄaÑ = KaÔÔhatÈlaÑ (SyÈ, Ka) 168 
Kacchakantarato = KacchakarakÈ (SÊ) Kacchakarato (SyÈ) 51 
KaÔÔhakammÈdÊhipi = R|pakammÈdÊhipi (SyÈ, Ka) 271 
Katehi vÈ = Katehi (SÊ) 12 
KatvÈ = ®hapetvÈ (SyÈ, Ka) 271 
KaraÓatthe = KaraÓavacanatthe (SÊ, SyÈ) 133 
KaraÓÈrahatthena = KaraÓÈrahattena (SÊ) 180 
KÈkaÓikÈya telena = KÈkaÓikatelena (Ka) 169 
KÈkaÓikÈya p|vaÑ = KÈkaÓikÈya m|laÑ (SyÈ) KÈkaÓikam|laÑ (Ka) 168 
KÈlena = KÈyena (SÊ) 228 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ka ] 
KÈsati karoti vÈti = KÈyati karoti cÈti (SÊ, Ka) 201 
KÈsÈvena parisaÒchannena = KÈsÈyenapi saÒchannena (SÊ) 
 KÈsÈvena hi saÒchannena (SyÈ) 105 
KÈÄadÊghavÈpÊgÈme = KÈladÊghagÈme (SÊ) 62 
KÈÄapakkhÈdÊsu ca = DÊpap|jaÒca kÈÄapakkhÈdÊsu (SÊ, Ka) 271  
KÈÄamakkhikÈnaÑ = KÈÓamakkhikÈnaÑ (SÊ) 30 
KiÑkÈraÓÈ? = KiÑkÈraÓaÑ (SÊ, Ka) 149 
Kiccatthe = Payojane (SÊ) ŒcikkhaÓe (SyÈ) 230 
KilantosÊti = NikkhantosÊti (Ka) 128 
KilesappaccayÈ = KammakilesapaccayÈ (SÊ) 5 
KujjhitvÈ = RussitvÈ (SÊ) TusitvÈ (SyÈ) DussitvÈ (Ka) 109 
Kuddho = RuÔÔho (SÊ, SyÈ) 157 
Kuddho = RuÔÔho (SÊ) Ruddho (SyÈ) 217 
KumÈraÑ khamÈpetvÈ = KumÈraÑ ramÈpehÊti (SyÈ) 60 
KumbhavatÊnadÊtÊre = MandumatÊnadÊtÊre (SÊ) 172 
Kuruteti = Pakuruteti (SÊ) 151 

  [ Kha - Ga - Gha ] 
KhuddakavattÈni = KhandhakavattÈni (SÊ) 47 
KhobhaÑ = VeraÑ (SÊ) 214 
GaÓha = TaÓhÈya (SyÈ, Ka) 41 
GaÓhÈti = GaÓhanto gaÓhÈti (SÊ, SyÈ) 207 
GanthitapÈsayuttÈ = GanthitÈ nandipÈsayuttÈ (SÊ) 
 GaÓÔhipÈsayuttÈ (SyÈ) 36 
GahitattÈ = GahitaÑ, taÑ (SyÈ, Ka) 48 
GÈthÈgÈyanena = GÈthÈbhÈsanena (SyÈ, Ka) 137 
GimhamÈsÈ = GimhÈnamÈsÈ (SÊ) GimhÈnaÑ mÈsÈ (Ka) 289 
GopÈlakavihÈrotveva = Gokula~kavihÈrotveva (SÊ) 41 
Gopiyo = Gomiyo (SÊ) 40 
Gharamesino = Gharamesinoti (SÊ, Ka) 229 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ca ] 
Cakkhu vihaÒÒati = CakkhuÑ ÈviÒchati (SÊ, SyÈ) 207 
CatubbidhamaggabhÈvanÈsa~khÈtÈya = Catubbidhe hi magge 
 bhÈvanÈsa~khÈtÈya (SÊ) 211 
CamarÊmigo = CamarÊmigÊ (SyÈ) 179 
CittabandhabhÈvena = CittathaddhabhÈvena (SÊ, SyÈ) 27 
CijjamÈno = BhuÒjamÈno (SyÈ, Ka) 161 

  [ Cha - Ja ] 
ChachÈbhiÔhÈnÈnÊti = Cha cÈbhiÔhÈnÈnÊti (SÊ, SyÈ) 287 
Chandasi = ChindatÊti (SyÈ, Ka) 15 
ChÈvaÑ = CÈpaÑ (Ka) 248 
Chetva = ChetvÈ (SÊ, SyÈ, Ka) 107 
Jagganapurise = JÈgarakapurise (SÊ) Jaggikapurise (SyÈ) 93 
Janapadassa ÈbÈdho = Janapadassa bÈdhÈ (SÊ) 
                                Janapadassa vihedho (Ka) 213 
JanetvÈ = JahitvÈ (SÊ) 112 
JÈneyyÈti = JÈnÈhi (SÊ, SyÈ) 160 

  [ ©a - ®ha ] 
©ÈtÊhi = UpadhÊhi (Ka) 40 
©eyyapariyantikattÈ = ©eyyapariyantikatÈ (Ka) 143 
®hapanaÑ = ®hÈpanaÑ (SÊ, SyÈ) 155 
®hapeti = ®hÈpeti (SÊ, SyÈ) 155 

  [ Ta ] 
TaÑ taÑ ÈyogaggahaÓena = ŒyogaggahaÓena (SÊ, SyÈ) 161 
TaÔÔake = Pattake (SyÈ) 71 
TaÓÉulamalaÒca udakamalaÒca = TaÓÉulaÒca ukkhalimalaÒca (SÊ) 239 
TaÓhÈrÈganti = TaÓhaÑ rÈganti (SÊ) 107 
Tattha pakati = Atha sampati (SÊ) 59 
Tattheva sattavisattatÈya = TatthevÈsattavisattattÈ (SÊ) 227 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ta ] 
TathÈ avagato = TathÈ Ègato (SyÈ) 293 
TathÈ tathÈ = TathÈgataÑ (SyÈ, Ka) 276 
Tada~gappahÈtabbaÑ = Tada~gapahÈtabbekaÔÔhaÑ (SÊ, SyÈ) 9 
Tayi vassante vÈ avassantevÈ = TayÈ vassantena vÈ 
 avassantena vÈ (SÊ, SyÈ) 30 
TavÈhamasmi = SakhÈhamasmi (SÊ, SyÈ) 312 
TasmÈpi etaÑ = TathÈ mama (SÊ) TasmÈpi evaÑ (SaÑ-®Ôha 1. 234) 135 
Tassa aÒÒatra vohÈramattÈ = Tassa paÒÒattivohÈramattÈ (SyÈ) 144 
TassatÊti = TasatÊti (SÊ, SyÈ) 16 
TemetukÈmÈ = TemitukÈmÈ (SyÈ, Ka) 267 
TelaÑ pakkuthitaÑ = TelamukkathitaÑ (SÊ) TelamukkuÔÔhitaÑ (SyÈ) 244 
Tehi tehi = Yehi yehi (Ka) 151 
TÈdisaÑ = TÈdinaÑ (SÊ) 146 
TiyojanappamÈÓaÑ = TiyojanasatappamÈÓaÑ (SyÈ, Ka) 277 
TÊrayitvÈ = TÊretvÈ (SÊ, SyÈ) 241 

  [ Tha - Da ] 
Thaddhayakkhassa = ThaddhaÑ yakkhassa (SÊ) 221 
ThalasamÊpadvÈrena = ThalasamÊpe dvÈrena (SÊ, Ka) 24 
Thokathokenapi = Appakenapi (Ka) 183 
DakkhiÓÈgirÊti vuccati = Vuccati, dakkhiÓagirÊti vÈ (SÊ) 123 
DakkhiÓÈvisuddhibhÈvaÑ = DakkhiÓÈnaÑ visuddhibhÈvaÑ (SyÈ, Ka) 282 
DaÄhÊkaraÓatÈyÈti = DaÄhÊkaraÓatthÈyÈti (SÊ) 306 
DÈnÈnuppadÈnaÑ = PiÓÉadÈnaÑ (Ka) 178 
DÈlayitvÈti = PadÈlayitvÈti (SyÈ, Ka) 36 
DiguÓaÑ = DviguÓaÑ (SÊ) 32 
DissamÈnÈ = RissamÈnÈ (SÊ) 31 
DÊpamÈlÈ = DÊpamÈlÈya (SyÈ, Ka) 271 
DukkhÈgamapaÔibÈhanatthaÑ = DukkhopagamapaÔibÈhanatthaÑ (SÊ) 188 
Dukkho = DukkhaÑ (SÊ, SyÈ) 29 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Da ] 
DuggatyÈ = DuggaccÈ (SÊ, SyÈ) 174 
DummavÈsÊ = RummavÈsÊ (SÊ) 171 
DurannayabhÈvatÈti = DuranubodhatÈti (SÊ) 303 
DullabhapÈtubhÈvo = DullabhapÈtubhÈvato (SÊ) 275 
DussaÓÔhitaÑ r|paÑ avama~galanti = DussaÓÔhitar|paÑ  
 ama~galanti (SÊ) 168 
Dosavaseneva = Rosavaseneva (SÊ, SyÈ) 158 

  [ Dha - Na ] 
DhammakoraÓÉaÑ = DhammakoÓÉaÑ (SÊ) 24 
DhammaÔÔaÔÔhÈne = DhammaÔÔhaÔÔhÈne (SyÈ) 305 
DhammatÈya coditahadayo = DhammakÈyasaÒcoditahadayo (SyÈ) 
 DhammakÈyacoditahadayo (Ka) 37 
DhammapÊtirasopi = DhammapÊtirasoti (SÊ, SyÈ) 313 
DhÈtuso = DhÈtuyo (SyÈ, Ka) 235 
DhÈreti = VÈreti (SÊ) 131 
DhÈvati = GÈdhati (SÊ) 225 
Na ar|pabhavesu = Na antimabhavesu (SyÈ, Ka) 45 
NagaradvÈranivÈraÓatthaÑ = NagaradvÈrasaÑvaraÓavivaraÓatthaÑ (SyÈ) 
 NagaradvÈrathirakaraÓatthaÑ (Ka) 284 
Na ca sabbe ekeneva = Na ekoyeva na ca dve, atha kho anekÈ (Ka) 151 
NatikkamanaÑ = TikkamanaÑ (SyÈ) 288 
Na vaÒceyya = Na vambheyya (SyÈ) 188 
Na naÔanaccanÈdidassanatthaÑ = Na naÔanÈÔakÈdidassanatthaÑ  
 (SyÈ, Ka) 270 
NÈgavatimaÓÉape = Bhagalavatipabbate (SÊ) 195 
NÈnÈvidharukkhagahane vane = NÈnÈvidharukkhe gahanavane (SÊ) 289 
Nikhilo = Niccalo (SÊ) 99 
Nidasseti = Na dussati (SÊ) 211 
NipÈto ca = NipÈtova (Ka) 1 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Na ] 
NibbÈnathalaÑ samÈpajja = NibbÈnadhÈtuphalaÑ Èsajja (SÊ) 
 NibbÈnadhÈtuphalaÑ samÈpajja (SyÈ) 210 
NibbiÔÔho nibbiso = NibbiÔÔhanibbiso (SÊ, SyÈ) 35 
NirÈsayoti = NirÈsasoti (SÊ) NirÈsÈsoti (Ka) 97 
NirÈsÈkaraÓaÑ = NirÈsa~karaÓaÑ (SÊ) 302 
NirodhÈ = Nirodhena (SyÈ, Ka) 285 
NisÊdiÑsu = NisÊdanti (SÊ, SyÈ, Ka) 176 
Nissa~ko = Nisittako (SyÈ) NirÈsa~ko (Ka) 194 
NhÈrusamuÔÔhitÈni = NahÈrusamotthatÈni (SÊ) NhÈrusamoÔhitÈni (SyÈ) 238 
  [ Pa ] 
PaÑsukampi = PaÑsuk|lampi (SÊ) 273 
PakatinipuÓaÑ = PakatinipakaÑ (Ka) 83 
PakÈsayitvÈssÈ = PakÈsayitvÈssa (SyÈ, Ka) 2 
PaccaÔÔhÈsi = PaccuÔÔhÈsi (SyÈ, Ka) 172 
Paccattabahuvacanassa hi = Paccattabahuvacanassante (Ka) 21 
PaccupaÔÔhÈpanÈti paccanÊkaÔÔhÈpanÈ = PaccuÔÔhapanÈti  
 paccanÊkaÔÔhapanÈ (SÊ) 
 PaccupaÔÔhÈpanÈti 
 paccanÊk|paÔÔhÈnÈ (Ka) 304 
PacchimayÈmepi = PacchimayÈme (SÊ) 47 
PaÓÉusÊho = NarasÊho (SyÈ, Ka) 113 
PaÔhamuppannÈ = PaÔhamuppannÈ paÔhamuppannÈ (SÊ) 22 
PaÔÔhapesi = Patthesi (SÊ) Patthesi paÔÔhapesi (Ka) 21 
Padumasadisa-ujugattatÈya = Padumasadisabojjha~gamahantatÈya (SÊ) 92 
PabbajjÈ nÈma = PabbajjÈ tÈva (SÊ) PabbajjÈ ca (SyÈ) 93 
PamÈya = SamÈya (Ka) 246 
Payojayissa = Payojayittha (SÊ, SyÈ) 127 
ParirundhatÊti = UparundhetÊti (SyÈ) UparundhatÊti (Ka) 161 
Parivajjagahetabba- 
   dassanatthaÑ = ParivajjanÈpahÈtabbadassanatthaÑ (SÊ) 
 ParivajjanapahÈtabbadassanatthaÑ (SyÈ) 104 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
Parivisassu = PaÔicarassu (SÊ) 137 
PasaÔaÑ = PasattaÑ (SÊ) 98 
PasÈdadassanatthaÒca = PasÈdupadassanatthaÒca (SÊ) 
 PasÈdÈnur|padassanatthaÒca (Ka) 212 
PahÊnataÓhÈbhayÈnaÑ = PahÊnataÓhÈgamanÈnaÑ (SÊ, SyÈ) 186 
PÈdagamaneneva = PÈdamaggeneva (SÊ) 215 
PÈdamodahitvÈ = PÈdamÈdahitvÈ (SÊ) 183 
PÈrag| = PÈragÈ (SÊ, SyÈ) 39 
PiÔÔhimaÑsikÈti = ParapiÔÔhimaÑsikÈti (Ka) 304 
PÊtiÑ karotÊti = VittiÑ karotÊti (SyÈ, Ka) 224 
Pubbe vutto ca avutto ca = Pubbe vutto vÈ (SÊ) 306 
Pubbo pacitakammÈ = YaÒÒopavÊtakaÓÔhÈ (SÊ) 81 

  [ Pha ] 
PhalÈni = JhÈnÈni (SÊ, SyÈ) 111 
PhalikavaÓÓÈ = ValÈhakavaÓÓÈ (SÊ) RajatavaÓÓÈ (SyÈ) 
 BakavaÓÓÈ (Ka) 124 

  [ Ba ] 
BalavÊriy|patthambhÈnaÑ = VÊriy|patthambhÈnaÑ (SÊ) 110 
BahubhaÓÉo bhikkhu = BahubhaÓÉikabhikkhu (SyÈ, Ka) 183 
BÈdhanacittaÑ = BÈdhanÈ cittaÑ (SÊ, Ka) 223 
BÈdhitvÈ = VadhitvÈ (SÊ, SyÈ) 246 
BuddhapaÒhÈ = AÔÔha paÒhÈ (Ka) PuÔÔhapaÒhÈ (SaÑ-®Ôha 1. 299) 222 
ByÈyÈmakaraÓatthaÒca = VÈyÈmakaraÓatthaÒja (SÊ) 212 

  [ Bha ] 
Bhagavato vattunti = BhagavatÈ vuttanti (SyÈ) Bhagavato vattanti (Ka) 137 
Bhavantampi jÊyeyyanti = Bhavantampi muÒceyyaÑ kathaÑ  
 jÊveyyanti (SÊ) 213 
Bhavissati = Hoti (SÊ, SyÈ) 76 
BhÈvanÈpÈrip|riÑ gatattÈ = BhÈvanÈya laddhattÈ (SyÈ) 110 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Bha ] 
BhÈvalakkhaÓakÈraÓatthesu = BhÈvenabhÈvalakkhaÓÈdhi- 
 karaÓatthesu (SyÈ, Ka) 206 
Bhi~kapotako = Bhi~kÈrapotako (SÊ, Ka) 217 
BhottukÈmatÈya = BhattakÈmatÈya (Ka) 126 

  [ Ma - Ya ] 
MaggaÑ desetÈ =Maggadesako (Ka) 145 
MaggaphalavijjÈbhiÒÒÈnaÑ  
   paÔividdhattÈ = MaggaphalavijjÈbhiÒÒÈpaÔividdhattho (Ka) 99 
Maccumukhe = Maccupathe (SÊ) 214 
MacchamaÑsÈnaÑ anÈsakattaÑ na sodheti = Na macchamaÑsÈnaÑ 
                                                             AnÈsakattaÑ na sodheti (SÊ) 307 
MaÒÒati = JÈnÈti (SÊ, SyÈ, Ka) 244 
ManussasadisÈ = ManussapurisÈ (Ka) 304 
Mantenti = VaÓÓenti (SyÈ) 151 
Mameva manaÑ = Mameva (SÊ) 32 
MayÈ pubbabhÈge = AÔÔhakathÈya mayÈ pubbabhÈgÈ (SÊ) 
 AÔÔhakathÈya mayÈ pubbabhÈge (SyÈ) 162 
MahallakamahÈtissatthero = MilakkhamahÈtissatthero (SÊ) 229 
MahÈpapÈto = SujÈto (Ka) 117 
MahÈbhÈrasahanaÔÔhena = MahÈbhÈrasahane (SÊ) 230 
MahÈrÈjasantikÈ = VessavaÓamahÈrÈjassa santikÈ (SyÈ) 213 
MÈnusiyaÑ pajanti = MÈnusiyanti (SÊ) MÈnusikaÑ pajanti (SyÈ) 270 
MÈraÑ = MÈrassa (Ka) 73 
MilÈyamÈnÈ = MÊyamÈnÈ (SÊ, SyÈ) 31 
Muggas|pyataÑ = MuggasuppataÑ (SÊ, SyÈ) 178 
MuÓÉÈraÑ = MuddhÈraÑ (SÊ) PavÈÄadaÓÉaÑ (Ka) 273 
MuttÈtala = MuttÈjÈla (SÊ) MuttÈdala (SyÈ) 176 
M|lakhandhasÈkhÈnusÈkhÈhi = M|lakhandhasÈkhÈnusÈkhaÑ (SÊ) 
 M|lakkhandhasÈkhÈ (SyÈ) 66 
YakanapeÄassÈti = YakapeÄassÈti (SÊ, SyÈ) 238 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ya ] 
YasmÈ pana = KiÑ pana yasmÈ (SÊ) 228 
YÈni panassa = MakkhikÈpattasukhumacchaviyÈ paÔicchannassa (SyÈ) 238 
YÈpeti = YÈti (SÊ) 182 
YÈvatÈ = YÈvatÈ yÈvatÈ (SÊ) 190 
Yuganandha = Yuganaddha (SyÈ) 293 
Ye ca sattavihiÑsÈdÊsu = Ye vÈ sattÈ hiÑsÈdÊsu (SÊ, SyÈ) 160 
Ye te = Ye vo (SÊ) 166 
Yena = Yena vÈ (SÊ, SyÈ, Ka) 245 
Ye hi = Yehi ye (SÊ, SyÈ) 303 

  [ Ra - La ] 
RakkhitindriyaÑ, gopitindriyanti = AvikkhittindriyaÑ,  
                                                   alolindriyanti (SÊ) 253 
RattasuvaÓÓabandh|pÈhanÈyo = RattasuvaÓÓ|pÈhanÈyo (SÊ, SyÈ) 125 
Rudhire = RuhiraÑ (SÊ) Ruhire (SyÈ) 30 
LaÒchanujjalitagattabhÈgÈ = LaÒchanujjalagattabhÈgÈ (SÊ) 
 LaÒchanujjalagattÈ (AÑ-®Ôha 1. 223) 124 
L|khasÈti = L|kharasÈti (Ka) 303 
LobhasampayuttaÑ eva = LobhasampayuttattÈ eva (SÊ) 114 

  [ Va ] 
Va~kahÈrajanapade = Va~gahÈrajanapade (SÊ) Va~gajanapade (SyÈ) 248 
VajantaÑ = VajataÑ (SÊ, SyÈ) 161 
VaÒcito = PapaÒcito (Ka) 196 
VaÓaÑ paÔÔena bandhiÑsu = VaÓapaÔaÑ bandhiÑsu (SyÈ) 
 VaÓapaÔaÑ paÔibandhiÑsu (Ka) 89 
VatiÑ = GuttiÑ (SÊ) 87 
VattÈpi na hoti = Vattumpi nÈrahati (SyÈ, Ka) 258 
VatthÈdi-anusÈrena = VavatthÈdi-anusÈrena (SÊ, SyÈ) 191 
VatthuvijjaÑ = VatthuvijjaÑ khettavijjaÑ (Ka) 178 
Vade mayhaÑ, paÔÔuÓÓaÑ duk|lakÈsikaÑ = Vadesi, pattuÓÓaÑ  
 t|lakÈsikaÑ (SÊ, SyÈ) 251 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Va ] 
VÈcÈras|pavajjÈ = DravÈcÈras|pakhajja (SÊ) 226 
VÈ panassa vemajjhagatopi = VÈ panassa vemajjhe jÈtopi (SÊ) 
 Tassa majjhagatopi (SyÈ) 67 
VÈvaÔaÑ kÈreti = SabyÈpÈraÑ karoti (SÊ) ByÈpÈraÑ kÈreti (SyÈ) 155 
VigatakÈmapa~katÈya = VihatakÈmapa~katÈya (SÊ) 
 VigatakÈmasaÒÒÈya (Ka) 227 
VitathabhÈvadassanaÑ = VitathabhÈvadassanatthaÑ (SÊ, Ka) 20 
VinÈsanato = VinÈsanattÈ (Ka) 154 
Visa-uggirasadisaÑ = VisuggÈrasadisaÑ (SÊ) Visa-oragasadisaÑ (SyÈ) 158 
VissatthavÈcaÑ sutvÈ = VissatthabhÈvaÑ ÒatvÈ (SÊ) 170 
ViharitukÈmo = VihÈtukÈmo (SÊ, SyÈ) 192 

  [ Sa ] 
SaÑvÈsaÑ = VÈsaÑ (SÊ) 54 
SakÈya diÔÔhiyÈ = SakkÈyadiÔÔhiyÈ (SyÈ, Ka) 166 
Sakkate = Sakkatena (SÊ) Sugatena (SyÈ) Sugate (Ka) 39 
SakkÈraÑ kÈtukÈmÈnaÑ manussÈnaÑ  
   sampÊÄanena = SakkÈtukÈmÈ, manussasampÊÄanena (SÊ) 171 
Sa~kappavasÊbhÈvena = Sa~kappesu vasÊbhÈvena (SÊ) 200 
Saccena vÈcenudakampi = SaccavÈcena udakampi (SyÈ) 225 
SaÒchinnapatto = SaÑsÊnapatto (SÊ) 80, 81 
SaÒjÈtabalo visaye = SaÒjÈtavaÓo tÈdisaÑyeva (SyÈ) 
 SaÒjÈtavaÓavisaye (Ka) 89 
SaÔÔhÈnÈtikkamitukÈmaÑ = TaÑ ÔhÈnaÑ atikkamitukÈmaÑ (SÊ, SyÈ) 39 
SaÓÔhÈne = PanthÈne (SÊ) Pathesu (SyÈ) 18 
SaÓÔhÈpetvÈ = BandhÈpetvÈ (SÊ) 25 
Satte = Satthe (SyÈ) 198 
SaddhÈsampatti = KhaÓasampatti (SÊ) 120 
Saddhesiko = SaddhÈyiko (SÊ) Saddho (SyÈ) SaddhÈya (Ka) 129 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa - Ha ] 
Sabbattha gandhehi = Sabbagandhehi (SÊ) 125 
SabbappakÈrenapi = SabbappakÈrepi (SÊ) SabbappakÈrehi (SyÈ) 240 
SabbasetavaÄavayuttaÑ = SabbasetabalibaddayuttaÑ (SÊ) 168 
SamathavipassanÈya vÈ = VipassanÈya (SÊ) 95 
SamÈniyesu = SamÈhitesu (SÊ) 25 
Samo vÈ = SamodhÈnetvÈ (SÊ) 275 
Sammajjaniyo = SamuÒjaniyo (Ka) 51 
SammÈlokayamÈno = SamolokayamÈno (Ka) 128 
SÈÓipÈkÈraÑ = PÈÓigahaÓaÔÔhÈnaÑ (SÊ) 178 
SÈtaccakiriyÈvahÈya = SÈtaccakiriyamappahÈya (Ka) 210 
SÈtthakÈdÊnaÑ  
   paccavekkhaÓavasena = SÈtthakatÈdipaccavekkhaÓavasena 
 (KhuddakapÈÔha ®Ôha 202) 179 
SÈlÈya = ŒsÈya (SÊ, SyÈ) 171 
SÈvasesapÈÔho = SÈvasesa-attho (SyÈ, Ka) 85 
SÊlavantapaÔir|paÑ = SÊlavantapaÔir|patÈ (SÊ) 305 
SÊhakuÓÉalÈni = GehamukhakuÓÉalÈni (Ka) 124 
Su-iti = Assu-iti (Ka) 286 
SubhojanaÑ viya = Bhisakko viya (SyÈ, Ka) 260 
SurÈnakkhatte = Subhanakkhatte (Ka) 168 
SuvaÓÓapaÔÔikaÒcettha = SuvaÓÓapaÔikaÑ cettha (SyÈ) 263 
SuvaÓÓapÈtiÑ = SuvaÓÓathÈliÑ (SÊ) 125 
SeyyathidaÑ = SeyyathÈpi (SÊ, SyÈ) 275 
SokapphalÈva = Sokam|lÈ (SÊ) Sokam|lÈ vÈ (SyÈ) 41 
Sotesu = Yo tesu (Ka) 307 
Sodhento = Œvajjento (SyÈ, Ka) 274 
Hi = So hi (Ka) 12

 



  

 



   

SuttanipÈtaÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 
 

GÈthÈs|ci 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A - Œ ] 
AkkamitvÈna maÑ Buddho 
   (Khu 4. 310) 44 
Akkodhano vigatakhi- 
   lohamasmi 27 
AÒÒasa~khÈnimittÈnaÑ 1 
AÔÔhika~kalakuÔi ce sÈ 
   (Khu 2. 247) 28 
AddhÈ pasaÑsÈma 
   sahÈyasampadaÑ 84 
Anatthajanano kodho  
   (AÑ 2. 471; Khu 1. 252) 11, 18 
AnimittaÒca bhÈvehi  
   (Khu 1. 329; Khu 2. 381) 234 
Andhabh|to ayaÑ loko 
   (Khu 1. 39) 255 
AyaÑ suttanipÈto ca 1 
ŒturaÑ asuciÑ p|tiÑ 
   (Khu 2. 381) 234-5 
ŒmantanÈ hoti 
   sahÈyamajjhe 75 
Œraddhaviriyo paramattha- 
   pattiyÈ 110 

[ I - ¢ ] 
IcchitaÑ patthitaÑ tuyhaÑ 69 
ImaÑ kumÈraÑ 
   satapuÒÒalakkhaÓaÑ 231 
¢tÊ ca gaÓÉo ca upaddavo ca 89 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ U ] 
UttamaÑ vandaneyyÈnaÑ 1 
UpakÈro ca yo mitto 118 
UparivisÈlÈ dupp|rÈ 16 
UbhinnamatthaÑ carati  
   (SaÑ 1. 164) 10 
UssÈho vÊriyaÑ vuttaÑ 45 

[ E - O ] 
Ekampi ce pÈÓamaduÔÔhacitto 
   (AÑ 3. 2) 271 
EvaÑ dutiyena saha mamassa 87 
EvaÒhi atthakusalena 
   tathÈgatena 192 
EvamÈdÊnavaÑ ÒatvÈ (Khu 
   1. 201, 268; Khu 7. 362; 
   Khu 8. 211) 57 
EvamesÈ kasÊ kaÔÔhÈ 135 
Okkhittacakkh| na ca 
   pÈdalolo 104 
OropayitvÈ gihibyaÒjanÈni 80 
OhÈrayitvÈ gihibyaÒjanÈni 105 

[ Ka ] 
KatÈvakÈsÈ pucchantu 
   bhonto (Khu 6. 7) 223 
KÈmarÈgena dayhÈmi 
   (SaÑ 1. 189) 15 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ka ] 
KÈmÈ hi citrÈ madhurÈ 
   manoramÈ 88 
KÊdiso mitto na sevitabbo 311 
Kuto nu Ègacchasi dummavÈsÊ 
   (Khu 5. 309) 171 
Kuddho atthaÑ na jÈnÈti 
   (AÑ 2. 471; Khu 7. 12) 11 
KoÓÉaÒÒa paÒhÈni viyÈkarohi 
   (Khu 6. 7) 223 

[ Kha - Ga ] 
KhiÉÉaÑ ratiÑ kÈmasukhaÒca 
   loke 100 
GÈthÈsatasamÈkiÓÓo 1 

[ Ca - Cha ] 
CÈtuddiso appaÔigho ca hoti 77 
CittanÈnattamÈgamma 237 
CittÊkataÑ mahagghaÒca 272 
Channamativassati (Khu 1. 144; 
   Khu 2. 289; Vi 5. 263) 28 

[ Ta ] 
Taggha te ahamakkhissaÑ 
   (Khu 5. 380) 224 
TaÓhakkhayaÑ 
   patthayamappamatto 112 
TaÓhÈdutiyo puriso 
   (Khu 1. 201, 268; Khu 7.  
   362; Khu 8. 211) 16, 57 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
TathÈr|pÈni suttÈni 1 
TasmÈ hi taÑ amatamabbhuta- 
   mariyakantaÑ 192 
Tasseva tena pÈpiyo 
   (SaÑ 1. 164) 10 
TÈya naÑ pÈricariyÈya 153 

[ Da - Dha ] 
DiÔÔhÊvis|kÈni upÈtivatto 95 
DÊghÈyuko hotu ayaÑ kumÈro 232 
Duvidho vinayo nÈma 7 
Dussa~gahÈ pabbajitÈpi eke 79 
DevatÈsamitÊ tattha 156 
Desito LokanÈthena 1 
DhÈtuso suÒÒato passa 
   (Khu 8. 308) 235 

[ Na ] 
Na jaccÈ vasalo hoti 174 
Natthi rÈgasamo aggi 
   (Khu 1. 43) 15 
NadÊtÊresu saÓÔhÈne 
   (SaÑ 1. 203) 18 
NavanhÈrusatÈ honti 238 
NavapesisatÈ maÑsÈ 238 
NÈgova y|thÈni vivajjayitvÈ 91 
Nillolupo nikkuho nippipÈso 96 
No ce labhetha nipakaÑ 
   sahÈyaÑ 83
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
PahÈya paÒcÈvaraÓÈni cetaso 107 
PÈpaÑ sahÈyaÑ parivajjayetha 97 
PuttaÒca dÈraÑ pitaraÒca 
   mÈtaraÑ 101 

[ Ba - Bha - Ma ] 
BahussutaÑ dhammadharaÑ 
   bhajetha 99 
BÈvarissa ca tuyhaÑ vÈ 
   (Khu 1. 433) 223 
Bhajanti sevanti ca 
   kÈraÓatthÈ 118 
Maggo pajjo patho pantho 
   (Khu 8. 201) 31 
MattÈsukhapariccÈgÈ 
   (Khu 1. 55) 296 
ManussattaÑ li~gasampatti 
   (Khu 4. 311) 43-46 
MayaÒca bhariyÈ nÈtikkamÈma 
   (Khu 5. 214) 39 
MahÈsamayasutte ca 156 
Migo araÒÒamhi yathÈ abaddho 73 
Mitte suhajje anukampamÈno 64 
MettaÑ upekkhaÑ karuÓaÑ 
   vimuttiÑ 116 

[ Ya ] 
YaÑ tvaÑ tÈta vade mayhaÑ 251 
YÈni sotÈni lokasmiÑ 7 
Ye kecime atthi rasÈ 
   pathabyÈ (Khu 6. 140) 226 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya - Ra ] 
Yena kodhena kuddhÈse 
   (Khu 1. 196) 11 
Yena yattha yadÈ yasmÈ 2, 4, 14 
Ye rÈgarattÈnupatanti 
   sotaÑ (Khu 1. 63) 15 
Ye sattasaÓÉaÑ pathaviÑ 
   vijetvÈ 270 
Yo uppatitaÑ vineti kodhaÑ 2, 13 
Yo nÊvaraÓe pahÈya paÒca 23 
Rasesu gedhaÑ akaraÑ alolo 106 
RÈgaÒca dosaÒca pahÈya 
   mohaÑ 117 

[ Va - Sa ] 
VaÑso visÈlova yathÈ visatto 67 
VipiÔÔhikatvÈna sukhaÑ  
   dukhaÒca 107 
VisaÑ yathÈ halÈhalaÑ 244 
Sa~go eso paritta- 
   mettha sokhyaÑ 102 
Sace labhetha nipakaÑ 
   sahÈyaÑ 83 
Saccena vÈcenudakampi  
   dhÈvati (Khu 6. 140) 225 
Satta vassÈni bhagavantaÑ 
   (Khu 1. 343) 33 
SandÈlayitvÈna saÑyojanÈni 103 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
Sabbaso nÈmar|pasmiÑ 
   (Khu 1. 66) 257 
SabbÈni cÈpi suttÈni 1 
SÈdhu dhammarucÊ rÈjÈ 158 
SÊtaÒca uÓhaÒca khudaÑ  
   pipÈsaÑ 90 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SÊho yathÈ dÈÔhabalÊ 
   pasayha 115 
SÊhova saddesu  
   asantasanto 113 
Suvuttato savanato 1 
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