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JÈtakaÔÔhakathÈ
(Tatiyo bhÈgo)
_____
Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.

4. CatukkanipÈta
1. KÈli~gavagga
1. C|ÄakÈli~gajÈtakavaÓÓanÈ (301)
Vivarathi’mÈsaÑ dvÈranti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto catunnaÑ
paribbÈjikÈnaÑ pabbajjaÑ Èrabbha kathesi. VesÈliyaÑ kira LicchavirÈj|naÑ
satta sahassÈni satta satÈni satta ca LicchavÊ vasiÑsu. Te sabbepi
pucchÈpaÔipucchÈcittakÈ ahesuÑ. Atheko paÒcasu vÈdasatesu byatto
nigaÓÔho VesÈliyaÑ sampÈpuÓi, te tassa sa~gahaÑ akaÑsu. AparÈpi evar|pÈ
nigaÓÔhÊ sampÈpuÓi. RÈjÈno dvepi jane vÈdaÑ kÈresuÑ, ubhopi sadisÈva
ahesuÑ. Tato LicchavÊnaÑ etadahosi “ime dvepi paÔicca uppanno putto
byatto bhavissatÊ”ti. TesaÑ vivÈhaÑ kÈretvÈ dvepi ekato vÈsesuÑ. Atha
nesaÑ saÑvÈsamanvÈya paÔipÈÔiyÈ catasso dÈrikÈyo eko ca dÈrako jÈyi,
dÈrikÈnaÑ “SaccÈ, LolÈ, AvadhÈrikÈ, PaÔicchÈdÈ”ti1 nÈmaÑ akaÑsu,
dÈrakassa “Saccako”ti.
______________________________________________________________
1. SaccÈ LolÈ AvavÈdakÈ PaÔÈcÈrÈti (SÊ), SaccÈ SobhÈ AdhivÈsakÈ
PaÔiccharÈti (SyÈ) Ma-®Ôha 2. 170 piÔÔhe pana passitabbaÑ.
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te paÒcapi janÈ viÒÒutaÑ pattÈ mÈtito paÒca vÈdasatÈni, pitito paÒca
vÈdasatÈnÊti vÈdasahassaÑ uggaÓhiÑsu. MÈtÈpitaro dÈrikÈnaÑ evaÑ
ovadiÑsu “sace koci gihÊ tumhÈkaÑ vÈdaÑ bhindissati, tassa pÈdaparicÈrikÈ
bhaveyyÈtha. Sace pabbajito bhindissati, tassa santike pabbajeyyÈthÈ”ti.
AparabhÈge mÈtÈpitaro kÈlamakaÑsu. Tesu kÈlakatesu SaccakanigaÓÔho
tattheva VesÈliyaÑ LicchavÊnaÑ sippaÑ sikkhÈpento vasi. Bhaginiyo
jambusÈkhaÑ gahetvÈ vÈdatthÈya nagarÈ nagaraÑ caramÈnÈ SÈvatthiÑ
patvÈ nagaradvÈre sÈkhaÑ nikhaÓitvÈ “yo amhÈkaÑ vÈdaÑ ÈropetuÑ
sakkoti gihÊ vÈ pabbajito vÈ, so etaÑ paÑsupuÒjaÑ pÈdehi vikiritvÈ
pÈdeheva sÈkhaÑ maddat|”ti dÈrakÈnaÑ vatvÈ bhikkhÈya nagaraÑ
pavisiÑsu. AthÈyasmÈ SÈriputto asammaÔÔhaÔÔhÈnaÑ sammajjitvÈ
rittaghaÔesu pÈnÊyaÑ upaÔÔhapetvÈ gilÈne ca paÔijaggitvÈ divÈtaraÑ
SÈvatthiÑ piÓÉÈya pavisanto taÑ sÈkhaÑ disvÈ dÈrake pucchi, dÈrakÈ taÑ
pavattiÑ ÈcikkhiÑsu. Thero dÈrakeheva pÈtÈpetvÈ maddÈpetvÈ “yehi ayaÑ
sÈkhÈ ÔhapitÈ, te katabhattakiccÈva ÈgantvÈ JetavanadvÈrakoÔÔhake maÑ
passant|”ti dÈrakÈnaÑ vatvÈ nagaraÑ pavisitvÈ katabhattakicco
vihÈradvÈrakoÔÔhake aÔÔhÈsi. TÈpi paribbÈjikÈ bhikkhÈya caritvÈ ÈgatÈ
sÈkhaÑ madditaÑ disvÈ “kenÈyaÑ madditÈ”ti vatvÈ “SÈriputtattherena, sace
tumhe vÈdatthikÈ, JetavanadvÈrakoÔÔhakaÑ gacchathÈ”ti dÈrakehi vuttÈ puna
nagaraÑ pavisitvÈ mahÈjanaÑ sannipÈtetvÈ vihÈradvÈrakoÔÔhakaÑ gantvÈ
theraÑ vÈdasahassaÑ pucchiÑsu. Thero taÑ vissajjetvÈ “aÒÒaÑ kiÒci
jÈnÈthÈ”ti pucchi. Na jÈnÈma sÈmÊti. AhaÑ pana vo kiÒci pucchÈmÊti.
Puccha sÈmi, jÈnantiyo kathessÈmÈti.
Thero “ekaÑ nÈma kin”ti pucchi, tÈ na jÈniÑsu, thero vissajjesi. TÈ
“amhÈkaÑ sÈmi parÈjayo, tumhÈkaÑ jayo”ti ÈhaÑsu. IdÈni kiÑ karissathÈti.
AmhÈkaÑ mÈtÈpit|hi ayaÑ ovÈdo dinno “sace vo gihÊ vÈdaÑ bhindissati,
tassa pajÈpatiyo bhaveyyÈtha. Sace pabbajito, tassa santike pabbajeyyÈthÈ”ti,
pabbajjaÑ no dethÈti. Thero “sÈdh|”ti vatvÈ tÈ UppalavaÓÓÈya theriyÈ
santike pabbÈjesi. TÈ sabbÈpi na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓiÑsu.
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AthekadivasaÑ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso
SÈriputtatthero catunnaÑ paribbÈjikÈnaÑ avassayo hutvÈ sabbÈ arahattaÑ
pÈpesÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva,
pubbepesa etÈsaÑ avassayo ahosi, idÈni pana pabbajjÈbhisekaÑ dÈpesi,
pubbe rÈjamahesiÔÔhÈne ÔhapesÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte KÈli~garaÔÔhe Dantapuranagare KÈli~garÈje rajjaÑ kÈrente
AssakaraÔÔhe PÈÔalinagare1 Assako nÈma rÈjÈ rajjaÑ kÈresi. KÈli~go
sampannabalavÈhano sayampi nÈgabalo paÔiyodhaÑ na passati. So
yujjhitukÈmo hutvÈ amaccÈnaÑ Èrocesi “ahaÑ yuddhatthiko, paÔiyodhaÑ
pana na passÈmi, kiÑ karomÈ”ti. AmaccÈ “attheko mahÈrÈja upÈyo, dhÊtaro
te catasso uttamar|padharÈ, tÈ pasÈdhetvÈ paÔicchannayÈne nisÊdÈpetvÈ
balaparivutÈ gÈmanigamarÈjadhÈniyo carÈpetha. Yo rÈjÈ tÈ attano gehe
kÈtukÈmo bhavissati, tena saddhiÑ yuddhaÑ karissÈmÈ”ti vadiÑsu. RÈjÈ
tathÈ kÈresi. TÈhi gatagataÔÔhÈne rÈjÈno bhayena tÈsaÑ nagaraÑ pavisituÑ
na denti, paÓÓÈkÈraÑ pesetvÈ bahinagareyeva vasÈpenti. EvaÑ
sakalajambudÊpaÑ vicaritvÈ AssakaraÔÔhe PÈÔalinagaraÑ pÈpuÓiÑsu.
Assakopi nagaradvÈrÈni pidahÈpetvÈ paÓÓÈkÈraÑ pesesi. Tassa Nandiseno
nÈma amacco paÓÉito byatto upÈyakusalo. So cintesi “imÈ kira rÈjadhÊtaro
sakalajambudÊpaÑ vicaritvÈ paÔiyodhaÑ na labhiÑsu, evaÑ sante
jambudÊpo tuccho nÈma ahosi, ahaÑ KÈli~gena saddhiÑ yujjhissÈmÊ”ti. So
nagaradvÈraÑ gantvÈ dovÈrike ÈmantetvÈ tÈsaÑ dvÈraÑ vivarÈpetuÑ
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
1. “Vivarathi’mÈsaÑ dvÈraÑ, nagaraÑ pavisantu AruÓarÈjassa.
SÊhena susiÔÔhena, surakkhitaÑ NandisenenÈ”ti.
Tattha AruÓarÈjassÈti so hi rajje patiÔÔhitakÈle raÔÔhanÈmavasena
Assako2 nÈma jÈto, kuladattiyaÑ panassa nÈmaÑ
______________________________________________________________
1. Potalinagare (SÊ), Potalanagare (SyÈ)

2. KÈli~go viya Assako (SÊ)
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AruÓoti. TenÈha “AruÓarÈjassÈ”ti. SÊhenÈti purisasÊhena. SusiÔÔhenÈti
Ècariyehi suÔÔhu anusÈsitena. NandisenenÈti mayÈ Nandisenena nÈma.
So evaÑ vatvÈ dvÈraÑ vivarÈpetvÈ tÈ gahetvÈ AssakaraÒÒo datvÈ
“tumhe mÈ bhÈyittha, yuddhe sati ahaÑ jinissÈmi, imÈ uttamar|padharÈ
rÈjadhÊtaro mahesiyo karothÈ”ti tÈsaÑ abhisekaÑ dÈpetvÈ tÈhi saddhiÑ
Ègate purise “gacchatha tumhe rÈjadhÊt|naÑ AssakarÈjena mahesiÔÔhÈne
ÔhapitabhÈvaÑ tumhÈkaÑ raÒÒo ÈcikkhathÈ”ti uyyojesi. Te gantvÈ
ÈrocesuÑ. KÈli~go “na hi n|na so mayhaÑ balaÑ jÈnÈtÊ”ti vatvÈ tÈvadeva
mahatiyÈ senÈya nikkhami. Nandiseno tassa ÈgamanaÑ ÒatvÈ “attano kira
rajjasÊmÈyameva hotu, mÈ amhÈkaÑ raÒÒo rajjasÊmaÑ okkamatu, ubhinnaÑ
rajjÈnaÑ antare yuddhaÑ bhavissatÊ”ti sÈsanaÑ pesesi. So sÈsanaÑ sutvÈ
attano rajjapariyanteyeva aÔÔhÈsi. Assakopi attano rajjapariyante aÔÔhÈsi.
TadÈ bodhisatto isipabbajjaÑ pabbajitvÈ tesaÑ dvinnaÑ rajjÈnaÑ antare
paÓÓasÈlÈyaÑ vasati. KÈli~go cintesi “samaÓÈ nÈma kiÒci jÈnissanti, ko
jÈnÈti, kiÑ bhavissati, kassa jayo vÈ parÈjayo vÈ bhavissati, tÈpasaÑ
pucchissÈmÊ”ti aÒÒÈtakavesena bodhisattaÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ
ekamantaÑ nisÊditvÈ paÔisanthÈraÑ katvÈ “bhante KÈli~go ca Assako ca
yujjhitukÈmÈ attano attano rajjasÊmÈyameva ÔhitÈ, etesu kassa jayo
bhavissati, kassa parÈjayo”ti pucchi. MahÈpuÒÒa ahaÑ “asukassa jayo,
asukassa parÈjayo”ti na jÈnÈmi, Sakko pana devarÈjÈ idhÈgacchati, tamahaÑ
pucchitvÈ kathessÈmi, sve ÈgaccheyyÈsÊti. Sakko bodhisattassa upaÔÔhÈnaÑ
ÈgantvÈ nasÊdi, atha naÑ bodhisatto tamatthaÑ pucchi. Bhante KÈli~go
jinissati, Assako parÈjissati1, idaÒcidaÒca pubbanimittaÑ paÒÒÈyissatÊti.
KÈli~go punadivase ÈgantvÈ pucchi, bodhisattopissa Ècikkhi. So “kiÑ
nÈma pubbanimittaÑ bhavissatÊ”ti apucchitvÈva “ahaÑ kira jinissÈmÊ”ti
uÔÔhÈya tuÔÔhiyÈ pakkÈmi. SÈ kathÈ vitthÈrikÈ ahosi. TaÑ sutvÈ Assako
NandisenaÑ pakkosÈpetvÈ “KÈli~go kira
______________________________________________________________
1. Parajjissati (SÊ, Ka)
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jinissati, mayaÑ parÈjissÈma, kiÑ nu kho kÈtabban”ti Èha. So “ko etaÑ
jÈnÈti mahÈrÈja, kassa jayo vÈ parÈjayo vÈ, tumhe mÈ cintayitthÈ”ti rÈjÈnaÑ
assÈsetvÈ bodhisattaÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisinno “bhante
ko jinissati, ko parÈjissatÊ”ti pucchi. KÈli~go jinissati, Assako parÈjissatÊti.
Bhante jinantassa pubbanimittaÑ kiÑ bhavissati, kiÑ parÈjinantassÈti.
MahÈpuÒÒa jinantassa ÈrakkhadevatÈ sabbaseto usabho bhavissati, itarassa
sabbakÈÄako, ubhinnampi ÈrakkhadevatÈ yujjhitvÈ jayaparÈjayaÑ
karissantÊti. Nandiseno taÑ sutvÈ uÔÔhÈya gantvÈ raÒÒo sahÈye sahassamatte
mahÈyodhe gahetvÈ avid|re pabbataÑ abhiruyha “ambho amhÈkaÑ raÒÒo
jÊvitaÑ dÈtuÑ sakkhissathÈ”ti pucchi. Œma sakkhissÈmÈti. Tena hi imasmiÑ
papÈte patathÈti. Te patituÑ ÈrabhiÑsu. Atha ne vÈretvÈ “alaÑ ettha
patanena, amhÈkaÑ raÒÒo jÊvitaÑ dÈtuÑ suhadayÈ anivattino hutvÈ
yujjhathÈ”ti Èha. Te sampaÔicchiÑsu.
Atha sa~gÈme upaÔÔhite KÈli~go “ahaÑ kira jinissÈmÊ”ti vosÈnaÑ
Èpajji, balakÈyÈpissa “amhÈkaÑ kira jayo”ti vosÈnaÑ ÈpajjitvÈ sannÈhaÑ
akatvÈ vaggavaggÈ hutvÈ yathÈruci pakkamiÑsu, vÊriyakaraÓakÈle vÊriyaÑ
na kariÑsu. Ubhopi rÈjÈno assaÑ abhiruhitvÈ “yujjhissÈmÈ”ti aÒÒamaÒÒaÑ
upasa~kamanti. UbhinnaÑ ÈrakkhadevatÈ purato gantvÈ KÈli~garaÒÒo
ÈrakkhadevatÈ sabbaseto usabho ahosi, itarassa sabbakÈÄako. TÈ devatÈpi
aÒÒamaÒÒaÑ yujjhanÈkÈraÑ dassentÈ upasa~kamiÑsu. Te pana usabhÈ
ubhinnaÑ rÈj|naÑyeva paÒÒÈyanti, na aÒÒesaÑ. Nandiseno AssakaÑ
pucchi “paÒÒÈyati te mahÈrÈja ÈrakkhadevatÈ”ti. Œma paÒÒÈyatÊti.
KenÈkÈrenÈti. KÈli~garaÒÒo ÈrakkhadevatÈ sabbaseto usabho hutvÈ
paÒÒÈyati, amhÈkaÑ ÈrakkhadevatÈ sabbakÈÄako kilamanto hutvÈ tiÔÔhatÊti.
MahÈrÈja tumhe mÈ bhÈyatha, mayaÑ jinissÈma, KÈli~go parÈjissati, tumhe
assapiÔÔhito otaritvÈ imaÑ sattiÑ gahetvÈ susikkhitasindhavaÑ udarapasse
vÈmahatthena uppÊÄetvÈ iminÈ purisasahassena saddhiÑ vegena gantvÈ
KÈli~garaÒÒo ÈrakkhadevataÑ sattippahÈrena pÈtetha, tato mayaÑ
sahassamattÈ sattisahassena
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paharissÈma, evaÑ KÈli~gassa ÈrakkhadevatÈ nassissati, tato KÈli~go
parÈjissati, mayaÑ jinissÈmÈti. RÈjÈ “sÈdh|”ti Nandisenena dinnasaÒÒÈya
gantvÈ sattiyÈ pahari, s|rayodhasahassÈpi amaccÈ sattisahassena pahariÑsu.
ŒrakkhadevatÈ tattheva jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓi, tÈvadeva KÈli~go parÈjitvÈ
palÈyi. TaÑ palÈyamÈnaÑ disvÈ sahassamattÈ amaccÈ “KÈli~go palÈyatÊ”ti
unnadiÑsu. KÈli~go maraÓabhayabhÊto palÈyamÈno taÑ tÈpasaÑ akkosanto
dutiyaÑ gÈthamÈha–
2. “Jayo Kali~gÈna’masayhasÈhinaÑ,
ParÈjayo anayo1 AssakÈnaÑ.
Icceva te bhÈsitaÑ brahmacÈri,
Na ujjubh|tÈ vitathaÑ bhaÓantÊ”ti.
Tattha asayhasÈhinanti asayhaÑ dussahaÑ sahituÑ samatthÈnaÑ.
Icceva te bhÈsitanti evaÑ tayÈ k|ÔatÈpasa laÒjaÑ gahetvÈ parÈjinakarÈjÈnaÑ
jinissati, jinanarÈjÈnaÒca parÈjissatÊti bhÈsitaÑ. Na ujjubh|tÈti ye kÈyena
vÈcÈya manasÈ ca ujubh|tÈ, na te musÈ bhaÓantÊti.
EvaÑ so tÈpasaÑ akkosanto palÈyanto attano nagarameva gato,
nivattitvÈ oloketumpi nÈsakkhi. Tato katipÈhaccayena Sakko tÈpasassa
upaÔÔhÈnaÑ agamÈsi. TÈpaso tena saddhiÑ kathento tatiyaÑ gÈthamÈha–
3. “DevÈ musÈvÈda’mupÈtivattÈ,
SaccaÑ dhanaÑ paramaÑ tesu Sakka2.
TaÑ te musÈ bhÈsitaÑ devarÈja,
KiÑ vÈ paÔicca MaghavÈ mahindÈ”ti.
Tattha taÑ te musÈ bhÈsitanti yaÑ tayÈ mayhaÑ bhÈsitaÑ, taÑ
atthabhaÒjanakamusÈvÈdaÑ kathentena tayÈ musÈ bhÈsitaÑ, tayÈ kiÑ
kÈraÓaÑ paÔicca evaÑ bhÈsitanti.
______________________________________________________________
1. Ajayo (SyÈ), anvito (Ka)

2. SaccaÑ tathaÑ paramaÑ karaÑ nu Sakka (SyÈ)

JÈtakaÔÔhakathÈ

7

TaÑ sutvÈ Sakko catutthaÑ gÈthamÈha–
4. “Nanu te sutaÑ brÈhmaÓa bhaÒÒamÈne,
DevÈ na issanti purisaparakkamassa.
Damo samÈdhi manaso abhejjo,
AbyaggatÈ nikkamanaÒca kÈle.
DaÄhaÒca viriyaÑ purisaparakkamo ca,
Teneva Èsi vijayo AssakÈnan”ti.
Tassattho–kiÑ tayÈ brÈhmaÓa tattha tattha vacane bhaÒÒamÈne idaÑ
na sutapubbaÑ, yaÑ1 devÈ purisaparakkamassa na issanti na us|yanti,
AssakaraÒÒo vÊriyakaraÓavasena attadamanasa~khÈto damo,
samaggabhÈvena manaso abhejjo, abhejjasamÈdhi, AssakaraÒÒo sahÈyÈnaÑ
vÊriyakaraÓakÈle abyaggatÈ2 yathÈ KÈli~gassa manussÈ vaggavaggÈ hutvÈ
osakkiÑsu, evaÑ anosakkanaÑ3 samaggabhÈvena abhejjacittÈnaÑ vÊriyaÒca
purisaparakkamo ca thiro ahosi, teneva kÈraÓena AssakÈnaÑ jayo ahosÊti.
PalÈte ca pana KÈli~ge AssakarÈjÈ vilopaÑ gÈhÈpetvÈ attano nagaraÑ
gato. Nandiseno KÈli~gassa sÈsanaÑ pesesi “imÈsaÑ catunnaÑ
rÈjakaÒÒÈnaÑ dÈyajjakoÔÔhÈsaÑ pesetu, sace na peseti, kÈtabbamettha
jÈnissÈmÊ”ti. So taÑ sÈsanaÑ sutvÈ bhÊtatasito tÈhi laddhabbadÈyajjaÑ
pesesi, tato paÔÔhÈya samaggavÈsaÑ vasiÑsu.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
KÈli~garaÒÒo dhÊtaro imÈ daharabhikkhuniyo ahesuÑ, Nandiseno SÈriputto,
tÈpaso pana ahameva ahosin”ti.
C|ÄakÈli~gajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
______________________________________________________________
1. YathÈ (SÊ, SyÈ)

2. AbyaggatÈya (SyÈ, I, Ka)

3. AnosakkÈnaÑ (Ka)
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2. MahÈ-assÈrohajÈtakavaÓÓanÈ (302)
Adeyyesu dadaÑ dÈnanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
ŒnandattheraÑ Èrabbha kathesi. Paccuppannavatthu heÔÔhÈ kathitameva.
SatthÈ “porÈÓakapaÓÉitÈpi attano upakÈravaseneva kariÑs|”ti vatvÈ idhÈpi
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte bodhisatto BÈrÈÓasirÈjÈ hutvÈ dhammena samena rajjaÑ kÈreti,
dÈnaÑ deti, sÊlaÑ rakkhati. So “paccantaÑ kupitaÑ v|pasamessÈmÊ”ti
balavÈhanaparivuto gantvÈ parÈjito assaÑ abhiruhitvÈ palÈyamÈno ekaÑ
paccantagÈmaÑ pÈpuÓi. Tattha tiÑsa janÈ rÈjasevakÈ vasanti. Te pÈtova
gÈmamajjhe sannipatitvÈ gÈmakiccaÑ karonti. TasmiÑ khaÓe rÈjÈ
vammitaÑ1 assaÑ abhiruhitvÈ ala~katapaÔiyatto gÈmadvÈrena antogÈmaÑ
pÈvisi. Te “kiÑ nu kho idan”ti bhÊtÈ palÈyitvÈ sakasakagehÈni pavisiÑsu.
Eko panettha attano gehaÑ agantvÈ2 raÒÒo paccuggamanaÑ katvÈ “rÈjÈ kira
paccantaÑ gato”ti suyyati, kosi tvaÑ rÈjapuriso corapurisoti. RÈjapuriso
sammÈti. “Tena hi ethÈ”ti rÈjÈnaÑ gehaÑ netvÈ attano pÊÔhake nisÊdÈpetvÈ
“ehi bhadde sahÈyakassa pÈde dhovÈ”ti bhariyaÑ tassa pÈde dhovÈpetvÈ
attano balÈnur|pena ÈhÈraÑ datvÈ “muhuttaÑ vissamathÈ”ti sayanaÑ
paÒÒÈpesi, rÈjÈ nipajji. Itaro assassa sannÈhaÑ mocetvÈ ca~kamÈpetvÈ
udakaÑ pÈyetvÈ piÔÔhiÑ telena makkhetvÈ tiÓaÑ adÈsi. EvaÑ tayo cattÈro
divase rÈjÈnaÑ paÔijaggitvÈ “gacchÈmahaÑ sammÈ”ti vutte puna raÒÒo ca
assassa ca kattabbayuttakaÑ sabbamakÈsi. RÈjÈ tussitvÈ gacchanto “ahaÑ
samma MahÈ-assÈroho nÈma, nagaramajjhe amhÈkaÑ gehaÑ, sace kenaci
kiccena nagaraÑ Ègacchasi, dakkhiÓadvÈre ÔhatvÈ dovÈrikaÑ ‘MahÈassÈroho kataragehe vasatÊ’ti pucchitvÈ dovÈrikaÑ gahetvÈ amhÈkaÑ gehaÑ
ÈgaccheyyÈsÊ”ti vatvÈ pakkÈmi.
BalakÈyopi rÈjÈnaÑ adisvÈ bahinagare khandhÈvÈraÑ bandhitvÈ Ôhito
rÈjÈnaÑ disvÈ paccuggantvÈ parivÈresi. RÈjÈ nagaraÑ pavisanto dvÈrantare
______________________________________________________________
1. DamakaÑ (SyÈ)

2. GantvÈ (SÊ, SyÈ, I)
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ÔhatvÈ dovÈrikaÑ pakkosÈpetvÈ mahÈjanaÑ paÔikkamÈpetvÈ “tÈta eko
PaccantagÈmavÈsÊ maÑ daÔÔhukÈmo ÈgantvÈ ‘MahÈ-assÈrohassa gehaÑ
kahan’ti taÑ pucchissati, taÑ tvaÑ hatthe gahetvÈ ÈnetvÈ maÑ dasseyyÈsi,
tadÈ tvaÑ sahassaÑ labhissasÊ”ti Èha. So nÈgacchati, tasmiÑ anÈgacchante
rÈjÈ tassa vasanagÈme baliÑ vaÉÉhÈpesi, balimhi vaÉÉhite nÈgacchati. EvaÑ
dutiyampi tatiyampi baliÑ vaÉÉhÈpesi, neva Ègacchati. Atha naÑ
gÈmavÈsino sannipatitvÈ ÈhaÑsu “ayya tava sahÈyassa MahÈ-assÈrohassa
ÈgatakÈlato paÔÔhÈya mayaÑ balinÈ pÊÄiyamÈnÈ sÊsaÑ ukkhipituÑ na
sakkoma, gaccha tava sahÈyassa MahÈ-assÈrohassa vatvÈ amhÈkaÑ baliÑ
vissajjÈpehÊ”ti. SÈdhu gacchissÈmi, na pana sakkÈ tucchahatthena gantuÑ,
mayhaÑ sahÈyassa dve dÈrakÈ atthi, tesaÒca bhariyÈya cassa sahÈyakassa ca
me nivÈsanapÈrupanapiÄandhanÈdÊni sajjethÈti. “SÈdhu sajjissÈmÈ”ti te
sabbaÑ paÓÓÈkÈraÑ sajjayiÑsu.
So taÒca attano ghare pakkap|vaÒca ÈdÈya gantvÈ dakkhiÓadvÈraÑ
patvÈ dovÈrikaÑ pucchi “kahaÑ samma MahÈ-assÈrohassa gehan”ti. So “ehi
dassemi te”ti taÑ hatthe gahetvÈ rÈjadvÈraÑ gantvÈ “dovÈriko ekaÑ
PaccantagÈmavÈsiÑ gahetvÈ Ègato”ti paÔivedesi. RÈjÈ taÑ sutvÈ ÈsanÈ
uÔÔhÈya “mayhaÑ sahÈyo ca tena saddhiÑ ÈgatÈ ca pavisant|”ti
paccuggamanaÑ katvÈ disvÈva naÑ parissajitvÈ “mayhaÑ sahÈyikÈ ca
dÈrakÈ ca arogÈ”ti pucchitvÈ hatthe gahetvÈ mahÈtalaÑ abhiruhitvÈ
setacchattassa heÔÔhÈ rÈjÈsane nisÊdÈpetvÈ aggamahesiÑ pakkosÈpetvÈ
“bhadde sahÈyassa me pÈde dhovÈ”ti Èha. SÈ tassa pÈde dhovi, rÈjÈ
suvaÓÓabhi~kÈrena udakaÑ ÈsiÒci. DevÊpi pÈde dhovitvÈ gandhatelena
makkhesi. RÈjÈ “kiÑ samma atthi, kiÒci amhÈkaÑ khÈdanÊyan”ti pucchi. So
“atthÊ”ti pasibbakato p|ve nÊharÈpesi. RÈjÈ suvaÓÓataÔÔakena gahetvÈ tassa
sa~gahaÑ karonto “mama sahÈyena ÈnÊtaÑ khÈdathÈ”ti deviyÈ ca
amaccÈnaÒca khÈdÈpetvÈ1 sayampi khÈdi. Itaro itarampi paÓÓÈkÈraÑ
dassesi. RÈjÈ tassa sa~gahatthaÑ kÈsikavatthÈni apanetvÈ tena
ÈbhatavatthayugaÑ
______________________________________________________________
1. DÈpetvÈ (SÊ, SyÈ)

10

KhuddakanikÈya

nivÈsesi. DevÊpi kÈsikavatthaÒceva ÈbharaÓÈni ca apanetvÈ tena
ÈbhatavatthaÑ nivÈsetvÈ ÈbharaÓÈni piÄandhi.
Atha naÑ rÈjÈ rÈjÈrahaÑ bhojanaÑ bhojÈpetvÈ ekaÑ amaccaÑ ÈÓÈpesi
“gaccha imassa mama karaÓaniyÈmeneva massukammaÑ kÈretvÈ
gandhodakena nhÈpetvÈ satasahassagghanikaÑ kÈsikavatthaÑ nivÈsÈpetvÈ
rÈjÈla~kÈrena ala~kÈrÈpetvÈ ÈnehÊ”ti. So tathÈ akÈsi. RÈjÈ nagare bheriÑ
carÈpetvÈ amacce sannipÈtÈpetvÈ setacchattassa majjhe jÈtihi~gulakasuttaÑ
pÈtetvÈ upaÉÉharajjaÑ adÈsi. Te tato paÔÔhÈya ekato bhuÒjanti pivanti
sayanti, vissÈso thiro ahosi kenaci abhejjo. Athassa rÈjÈ puttadÈrepi
pakkosÈpetvÈ antonagare nivesanaÑ mÈpetvÈ adÈsi. Te samaggÈ
sammodamÈnÈ rajjaÑ kÈrenti.
Atha amaccÈ kujjhitvÈ rÈjaputtaÑ ÈhaÑsu “kumÈra rÈjÈ ekassa
gahapatikassa upaÉÉharajjaÑ datvÈ tena saddhiÑ ekato bhuÒjati pivati
sayati, dÈrake ca vandÈpeti, iminÈ raÒÒÈ katakammaÑ na jÈnÈma, kiÑ karoti
rÈjÈ, mayaÑ lajjÈma1, tvaÑ raÒÒo kathehÊ”ti. So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ
sabbaÑ taÑ kathaÑ raÒÒo ÈrocetvÈ “mÈ evaÑ karohi mahÈrÈjÈ”ti Èha. “TÈta
ahaÑ yuddhaparÈjito kahaÑ vasiÑ api nu jÈnÈthÈ”ti. Na jÈnÈma devÈti.
AhaÑ etassa ghare vasanto arogo hutvÈ ÈgantvÈ rajjaÑ kÈresiÑ, evaÑ
mama upakÈrino kasmÈ sampattiÑ na dassÈmÊ”ti evaÑ vatvÈ ca pana
bodhisatto “tÈta yo hi adÈtabbayuttakassa deti, dÈtabbayuttakassa na deti, so
ÈpadaÑ patvÈ kiÒci upakÈraÑ na labhatÊ”ti dassento imÈ gÈthÈ Èha–
5. “Adeyyesu dadaÑ dÈnaÑ, deyyesu nappavecchati.
ŒpÈsu byasanaÑ patto, sahÈyaÑ nÈdhigacchati.
6. NÈdeyyesu dadaÑ dÈnaÑ, deyyasu yo pavecchati.
ŒpÈsu byasanaÑ patto, sahÈyamadhigacchati.
______________________________________________________________
1. Amhe lajjÈpeti (Ka)
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7. SaÒÒogasambhogavisesadassanaÑ,
Anariyadhammesu saÔhesu nassati.
KataÒca ariyesu ca ajjavesu,
MahapphalaÑ hoti aÓumpi tÈdisu.
8. Yo pubbe katakalyÈÓo, akÈ loke sudukkaraÑ.
PacchÈ kayirÈ na vÈ kayirÈ, accantaÑ p|janÈraho”ti.
Tattha adeyyes|ti pubbe akat|pakÈresu. Deyyes|ti pubbe kat|pakÈresu.
NappavecchatÊti na paveseti na deti. ŒpÈs|ti ÈpadÈsu. Byasananti dukkhaÑ.
SaÒÒogasambhogavisesadassananti yo mittena kato saÒÒogo ceva sambhogo
ca, tassa visesadassanaÑ guÓadassanaÑ sukataÑ mayhaÑ iminÈti etaÑ
sabbaÑ1 asuddhadhammattÈ anariyadhammesu kerÈÔikattÈ saÔhesu nassati.
Ariyes|ti attano kataguÓajÈnanena ariyesu parisuddhesu. Ajjaves|ti teneva
kÈraÓena ujukesu akuÔilesu. AÓumpÊti appamattakampi. TÈdis|ti ye tÈdisÈ
puggalÈ honti ariyÈ ujubh|tÈ, tesu appampi kataÑ mahapphalaÑ hoti
mahÈjutikaÑ mahÈvipphÈraÑ, sukhette vuttabÊjamiva na nassati, itarasmiÑ
pana pÈpe bahumpi kataÑ aggimhi khittabÊjamiva nassatÊti attho. Vuttampi
cetaÑ–
“YathÈpi bÊjamaggimhi, Éayhati na vir|hati.
EvaÑ kataÑ asappurise, nassati na vir|hati.
KataÒÒumhi ca posamhi, sÊlavante ariyavuttine.
Sukhette viya bÊjÈni, kataÑ tamhi na nassatÊ”ti2.
Pubbe katakalyÈÓoti paÔhamataraÑ upakÈraÑ katvÈ Ôhito. AkÈti akari,
ayaÑ loke sudukkaraÑ nÈma akÈsÊti attho. PacchÈ kayirÈti so pacchÈ aÒÒaÑ
kiÒci guÓaÑ karotu vÈ mÈ vÈ, teneva paÔhamakatena guÓena accantaÑ
p|janÈraho hoti, sabbaÑ sakkÈrasammÈnaÑ arahatÊti.
IdaÑ pana sutvÈ neva amaccÈ, na rÈjaputto puna kiÒci kathesÊti.
______________________________________________________________
1. EtamatthaÑ (Ka)

2. Khu 5. 211 piÔÔhe.
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
PaccantagÈmavÈsÊ Œnando ahosi, BÈrÈÓasirÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
MahÈ-assÈrohajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. EkarÈjajÈtakavaÓÓanÈ (303)
Anuttare kÈmaguÓe samiddheti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
aÒÒataraÑ KosalarÈjasevakaÑ Èrabbha kathesi. Paccuppannavatthu heÔÔhÈ
SeyyajÈtake1 kathitameva. Idha pana SatthÈ “na tvaÒÒeva anatthena atthaÑ
Èhari, porÈÓakapaÓÉitÈpi attano anatthena atthaÑ ÈhariÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiraÒÒo upaÔÔhÈko amacco rÈjantepure dubbhi. RÈjÈ
paccakkhatova tassa dosaÑ disvÈ taÑ raÔÔhÈ pabbÈjesi. So DubbhisenaÑ
nÈma KosalarÈjÈnaÑ upaÔÔhahantoti sabbaÑ MahÈsÊlavajÈtake2 kathitameva.
Idha pana Dubbhiseno mahÈtale amaccamajjhe nisinnaÑ BÈrÈÓasirÈjÈnaÑ
gaÓhÈpetvÈ sikkÈya pakkhipÈpetvÈ uttarummÈre heÔÔhÈsÊsakaÑ olambÈpesi.
RÈjÈ corarÈjÈnaÑ Èrabbha mettaÑ bhÈvetvÈ kasiÓaparikammaÑ katvÈ
jhÈnaÑ nibbattesi, bandhanaÑ chijji, tato rÈjÈ ÈkÈse palla~kena nisÊdi.
CorarÈjassa sarÊre dÈho uppajji, “ÉayhÈmi ÉayhÈmÊ”ti bh|miyaÑ
aparÈparaÑ parivattati. “Kimetan”ti vutte “mahÈrÈja tumhe evar|paÑ
dhammikarÈjÈnaÑ niraparÈdhaÑ dvÈrassa uttarummÈre heÔÔhÈsÊsakaÑ
olambÈpethÈ”ti vadiÑsu. Tena hi vegena gantvÈ mocetha nanti. PurisÈ
gantvÈ rÈjÈnaÑ ÈkÈse palla~kena nisinnaÑ disvÈ ÈgantvÈ Dubbhisenassa
ÈrocesuÑ. So vegena gantvÈ taÑ vanditvÈ khamÈpetuÑ paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
9. “Anuttare kÈmaguÓe samiddhe,
BhutvÈna pubbe vasi ekarÈja.
SodÈni dugge narakamhi khitto.
Nappajjahe vaÓÓabalaÑ purÈÓan”ti.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 84 piÔÔhe.

2. Khu 5. 13 piÔÔhe.
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Tattha vasÊti vuttho. EkarÈjÈti bodhisattaÑ nÈmenÈlapati. SodÈnÊti so
tvaÑ idÈni. Duggeti visame. NarakamhÊti ÈvÈÔe. OlambitaÔÔhÈnaÑ
sandhÈyetaÑ vuttaÑ. Nappajjahe vaÓÓabalaÑ p|rÈÓanti evar|pe
visamaÔÔhÈne khittopi porÈÓakavaÓÓaÒca balaÒca nappajahasÊti pucchati.
TaÑ sutvÈ bodhisatto sesagÈthÈ avoca–
10. “Pubbeva khantÊ ca tapo ca mayhaÑ,
SampatthitÈ dubbhisena ahosi.
TaÑdÈni laddhÈna kathaÑ nu rÈja,
Jahe ahaÑ vaÓÓabalaÑ purÈÓaÑ.
11. SabbÈ kirevaÑ pariniÔÔhitÈni,
YasassinaÑ paÒÒavantaÑ visayha.
Yaso ca laddhÈ purimaÑ uÄÈraÑ,
Nappajjahe vaÓÓabalaÑ purÈÓaÑ.
12. Panujja dukkhena sukhaÑ janinda,
Sukhena vÈ dukkha’masayhasÈhi.
Ubhayattha santo abhinibbutattÈ,
Sukhe ca dukkhe ca bhavanti tulyÈ”ti.
Tattha khantÊti adhivÈsanakhanti. Tapoti tapacaraÓaÑ. SampatthitÈti
icchitÈ abhika~khitÈ. DubbhisenÈti1 taÑ nÈmenÈlapati. TaÑdÈni laddhÈnÈti
taÑ patthanaÑ idÈnÈhaÑ labhitvÈ. Jaheti kena kÈraÓena ahaÑ jaheyyaÑ.
Yassa hi dukkhaÑ vÈ domanasaÑ vÈ hoti, so taÑ jaheyyÈti dÊpeti.
“SabbÈ2 kirevaÑ pariniÔÔhitÈnÊ”ti anussavavasena attano sampattiÑ
dassento Èha. IdaÑ vuttaÑ hoti–sabbÈneva mama kattabbakiccÈni
dÈnasÊlabhÈvanÈ-uposathakammÈni pubbeva niÔÔhitÈnÊti. YasassinaÑ
paÒÒavantaÑ visayhÈti parivÈrasampattiyÈ yasassi, paÒÒÈsampadÈya
paÒÒavanta, asayhasÈhitÈya visayha. EvaÑ tÊÓipetÈni ÈlapanÈnena. Nanti
panettha
______________________________________________________________
1. DabbasenÈti (SÊ, I)

2. SabbaÑ (SÊ, SyÈ, I)
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nipÈto. ByaÒjanasiliÔÔhatÈvasenantakÈrassa1 sÈnunÈsikatÈ katÈti paccetabbÈ.
Yaso cÈti yasaÒca, ayameva vÈ pÈÔho. LaddhÈ purimanti labhitvÈ purimaÑ
pubbe aladdhapubbaÑ. UÄÈranti mahantaÑ.
KilesavikkhambhanamettÈbhÈvanÈjhÈnupattiyo sandhÈyevamÈha.
Nappajjaheti evar|paÑ yasaÑ laddhÈ kiÑkÈraÓÈ purÈÓavaÓÓabalaÑ
jahissÈmÊti attho.
DukkhenÈti tayÈ uppÈditena narakamhi khipanadukkhena mama
rajjasukhaÑ panuditvÈ. Sukhena vÈ dukkhanti jhÈnasukhena vÈ taÑ
dukkhaÑ panuditvÈ. Ubhayattha santoti ye santo honti mÈdisÈ, te dvÊsupi
etesu koÔÔhÈsesu abhinibbutasabhÈvÈ majjhattÈ sukhe ca dukkhe ca bhavanti
tulyÈ, ekasadisÈ nibbikÈrÈva hontÊti.
IdaÑ sutvÈ Dubbhiseno bodhisattaÑ khamÈpetvÈ “tumhÈkaÑ rajjaÑ
tumheva kÈretha, ahaÑ vo core paÔibÈhissÈmÊ”ti vatvÈ tassa duÔÔhÈmaccassa
rÈjÈÓaÑ kÈretvÈ pakkÈmi. Bodhisattopi rajjaÑ amaccÈnaÑ niyyÈdetvÈ
isipabbajjaÑ pabbajitvÈ brahmalokaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
Dubbhiseno Œnando ahosi, BÈrÈÓasirÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
EkarÈjajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. DaddarajÈtakavaÓÓanÈ (304)
ImÈni manti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ kodhanaÑ bhikkhuÑ
Èrabbha kathesi. Vatthu heÔÔhÈ kathitameva tadÈ hi dhammasabhÈyaÑ tassa
kodhanabhÈvakathÈya samuÔÔhitÈya SatthÈ ÈgantvÈ “kÈyanuttha bhikkhave
etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte taÑ
pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu kodhanosÊ”ti vatvÈ “Èma bhante”ti
vutte “na bhikkhave idÈneva, pubbepesa kodhanoyeva,
kodhanabhÈvenevassa porÈÓakapaÓÉitÈ parisuddhÈ
______________________________________________________________
1. NakÈrassa (SÊ, I)
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nÈgarÈjabhÈve ÔhitÈpi tÊÓi vassÈni g|thap|ritÈya ukkÈrabh|miyaÑ
vasiÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
Himavantapadese DaddarapabbatapÈde DaddaranÈgabhavanaÑ nÈma atthi,
tattha rajjaÑ kÈrentassa DaddararaÒÒo putto MahÈdaddaro nÈma ahosi,
kaniÔÔhabhÈtÈ panassa C|Äadaddaro nÈma. So kodhano pharuso
nÈgamÈÓavake akkosanto paribhÈsanto paharanto vicarati. NÈgarÈjÈ tassa
pharusabhÈvaÑ ÒatvÈ NÈgabhavanato taÑ nÊharÈpetuÑ ÈÓÈpesi.
MahÈdaddaro pana pitaraÑ khamÈpetvÈ nivÈresi. Dutiyampi rÈjÈ tassa
kujjhi, dutiyampi khamÈpesi. TatiyavÈre pana “tvaÑ maÑ imaÑ anÈcÈraÑ
nÊharÈpentaÑ nivÈresi, gacchatha dvepi janÈ imamhÈ NÈgabhavanÈ
nikkhamitvÈ BÈrÈÓasiyaÑ ukkÈrabh|miyaÑ tÊÓi vassÈni vasathÈ”ti
NÈgabhavanÈ nikkaÉÉhÈpesi. Te tattha gantvÈ vasiÑsu. Atha ne
ukkÈrabh|miyaÑ udakapariyante gocaraÑ pariyesamÈne gÈmadÈrakÈ disvÈ
paharantÈ leÉÉudaÓÉÈdayo khipantÈ “ke ime puthulasÊsÈ s|cina~guÔÔhÈ
udakadeÉÉubhÈ maÓÉ|kabhakkhÈ”ti-ÈdÊni vatvÈ akkosanti paribhÈsanti.
C|Äadaddaro caÓÉapharusatÈya tesaÑ taÑ avamÈnaÑ asahanto “bhÈtika
ime dÈrakÈ amhe paribhavanti, ÈsÊvisabhÈvaÑ no na jÈnanti, ahaÑ tesaÑ
avamÈnaÑ sahituÑ na sakkomi, nÈsÈvÈtena te nÈsessÈmÊ”ti bhÈtarÈ saddhiÑ
sallapanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
13. “ImÈni maÑ Daddara tÈpayanti,
VÈcÈduruttÈni manussaloke.
MaÓÉ|kabhakkhÈ udakantasevÊ,
ŒsÊvisaÑ maÑ avisÈ sapantÊ”ti.
Tattha tÈpayantÊti dukkhÈpenti. MaÓÉ|kabhakkhÈ udakantasevÊti
“maÓÉ|kabhakkhÈ”ti ca “udakantasevÊ”ti ca vadantÈ ete avisÈ gÈmadÈrakÈ
maÑ ÈsÊvisaÑ samÈnaÑ sapanti akkosantÊti.
Tassa vacanaÑ sutvÈ MahÈdaddaro sesagÈthÈ abhÈsi–
14. “SakÈ raÔÔhÈ pabbÈjito, aÒÒaÑ janapadaÑ gato.
MahantaÑ koÔÔhaÑ kayirÈtha, duruttÈnaÑ nidhetave.
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15. Yattha posaÑ na jÈnanti, jÈtiyÈ vinayena vÈ.
Na tattha mÈnaÑ kayirÈtha, vasa’maÒÒÈtake jane.
16. VidesavÈsaÑ vasato, jÈtavedasamenapi1.
KhamitabbaÑ sapaÒÒena, api dÈsassa tajjitan”ti.
Tattha duruttÈnaÑ nidhetaveti yathÈ dhaÒÒanidhÈnatthÈya mahantaÑ
koÔÔhaÑ katvÈ p|retvÈ kicce uppanne dhaÒÒaÑ vaÄaÒjenti, evamevaÑ
videsaÑ gato antohadaye paÓÉito poso duruttÈnaÑ nidhÈnatthÈya mahantaÑ
koÔÔhaÑ kayirÈtha. Tattha tÈni duruttÈni nidahitvÈ puna attano pahonakakÈle
kÈtabbaÑ karissati. JÈtiyÈ vinayena vÈti “ayaÑ khattiyo brÈhmaÓo”ti vÈ
“sÊlavÈ bahussuto guÓasampanno”ti vÈ evaÑ yattha jÈtiyÈ vinayena vÈ na
jÈnantÊti attho. MÈnanti evar|paÑ maÑ lÈmakavohÈrena voharanti, na
sakkaronti na garuÑ karontÊti mÈnaÑ na kareyya. Vasa’maÒÒÈtake janeti
attano jÈtigottÈdÊni ajÈnantassa janassa santike vasanto. Vasatoti vasatÈ,
ayameva vÈ pÈÔho.
EvaÑ te tattha tÊÓi vassÈni vasiÑsu. Atha ne pitÈ pakkosÈpesi. Te tato
paÔÔhÈya nihatamÈnÈ jÈtÈ.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne kodhano bhikkhu anÈgÈmiphale patiÔÔhahi.
TadÈ C|Äadaddaro kodhano bhikkhu ahosi, MahÈdaddaro pana ahameva
ahosinti.
DaddarajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. SÊlavÊmaÑsanajÈtakavaÓÓanÈ (305)
Natthi loke raho nÈmÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto kilesaniggahaÑ
Èrabbha kathesi. Vatthu EkÈdasakanipÈte PÈnÊyajÈtake2 Èvi bhavissati.
AyaÑ panettha sa~khepo–paÒcasatÈ bhikkh| antojetavane vasantÈ
majjhimayÈmasamanantare kÈmavitakkaÑ vitakkayiÑsu.
______________________________________________________________
1. JÈtavedabhayenapi (Ka)

2. Khu 5. 234 piÔÔhe.
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SatthÈ chasupi rattidivÈkoÔÔhÈsesu yathÈ ekacakkhuko cakkhuÑ, ekaputto
puttaÑ, cÈmarÊ vÈlaÑ appamÈdena rakkhati, evaÑ niccakÈlaÑ bhikkh|
oloketi. So rattibhÈge dibbacakkhunÈ JetavanaÑ olokento cakkavattiraÒÒo
attano nivesane uppannacore viya te bhikkh| disvÈ GandhakuÔiÑ vivaritvÈ
ŒnandattheraÑ ÈmantetvÈ “Œnanda antojetavane koÔisanthÈre
vasanakabhikkh| sannipÈtÈpetvÈ GandhakuÔidvÈre ÈsanaÑ paÒÒÈpehÊ”ti Èha.
So tathÈ katvÈ Satthu paÔivedesi. SatthÈ paÒÒattÈsane nisÊditvÈ
sabbasa~gÈhikavasena ÈmantetvÈ “bhikkhave porÈÓakapaÓÉitÈ ‘pÈpakaraÓe
raho nÈma natthÊ’ti pÈpaÑ na kariÑs|”ti vatvÈ tehi yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto tattheva BÈrÈÓasiyaÑ
disÈpÈmokkhassa Ècariyassa santike paÒcannaÑ mÈÓavakasatÈnaÑ jeÔÔhako
hutvÈ sippaÑ uggaÓhÈti. Œcariyassa pana vayappattÈ dhÊtÈ atthi. So cintesi
“imesaÑ mÈÓavakÈnaÑ sÊlaÑ vÊmaÑsitvÈ sÊlasampannasseva dhÊtaraÑ
dassÈmÊ”ti. So ekadivasaÑ mÈÓavake ÈmantetvÈ “tÈtÈ mayhaÑ dhÊtÈ
vayappattÈ, vivÈhamassÈ kÈressÈmi, vatthÈla~kÈraÑ laddhuÑ vaÔÔati,
gacchatha tumhe attano attano ÒÈtakÈnaÑ apassantÈnaÒÒeva thenetvÈ
vatthÈla~kÈre Èharatha, kenaci adiÔÔhameva gaÓhÈmi, dassetvÈ ÈbhataÑ na
gaÓhÈmÊ”ti Èha. Te “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ tato paÔÔhÈya ÒÈtakÈnaÑ
apassantÈnaÑ thenetvÈ vatthapiÄandhanÈdÊni Èharanti. Œcariyo ÈbhatÈbhataÑ
visuÑ visuÑ Ôhapesi. Bodhisatto pana na kiÒci Èhari. Atha naÑ Ècariyo Èha
“tvaÑ pana tÈta na kiÒci ÈharasÊ”ti. Œma ÈcariyÈti. KasmÈ tÈtÈti. “Tumhe na
kassaci passantassa ÈbhataÑ gaÓhatha, ahaÑ pana pÈpakaraÓe raho nÈma na
passamÊ”ti dÊpento imÈ dve gÈthÈ Èha–
17. “Natthi loke raho nÈma, pÈpakammaÑ pakubbato.
Passanti vanabh|tÈni, taÑ bÈlo maÒÒatÊ raho.
18. AhaÑ raho na passÈmi, suÒÒaÑ vÈpi na vijjati.
Yattha aÒÒaÑ na passÈmi, asuÒÒaÑ hoti taÑ mayÈ”ti.
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Tattha rahoti paÔicchannaÔÔhÈnaÑ. Vanabh|tÈnÊti vane nibbattabh|tÈni.
TaÑ bÈloti taÑ pÈpakammaÑ raho mayÈ katanti bÈlo maÒÒati. SuÒÒaÑ
vÈpÊti yaÑ vÈ ÔhÈnaÑ sattehi suÒÒaÑ tucchaÑ bhaveyya, tampi natthÊti Èha.
Œcariyo tassa pasÊditvÈ “tÈta na mayhaÑ gehe dhanaÑ natthi, ahaÑ
pana sÊlasampannassa dhÊtaraÑ dÈtukÈmo ime mÈÓavake vÊmaÑsanto
evamakÈsiÑ, mama dhÊtÈ tuyhameva anucchavikÈ”ti dhÊtaraÑ ala~karitvÈ
bodhisattassa adÈsi. SesamÈÓavake “tumhehi ÈbhatÈbhataÑ tumhÈkaÑ
gehameva nethÈ”ti Èha.
SatthÈ “iti kho bhikkhave te dussÊlamÈÓavakÈ attano dussÊlatÈya taÑ
itthiÑ na labhiÑsu, itaro paÓÉitamÈÓavo sÊlasampannatÈya labhÊ”ti vatvÈ
abhisambuddho hutvÈ itarÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
19. “Dujjacco ca sujacco ca, nando ca sukhavaÉÉhito.
Vajjo ca addhuvasÊlo ca, te dhammaÑ jahumatthikÈ.
20. BrÈhmaÓo ca kathaÑ jahe, sabbadhammÈna pÈrag|.
Yo dhammamanupÈleti, dhitimÈ saccanikkamo”ti.
Tattha dujjaccoti-Èdayo cha jeÔÔhakamÈÓavÈ, tesaÑ nÈmaÑ gaÓhi,
avasesÈnaÑ nÈmaÑ aggahetvÈ sabbasa~gÈhikavaseneva “te dhammaÑ
jahumatthikÈ”ti Èha. Tattha teti sabbepi te mÈÓavÈ. Dhammanti
itthipaÔilÈbhasabhÈvaÑ. JahumatthikÈti jahuÑ atthikÈ, ayameva vÈ pÈÔho.
MakÈro padabyaÒjanasandhivasena vutto. IdaÑ vuttaÑ hoti–sabbepi te
mÈÓavÈ tÈya itthiyÈ atthikÈva hutvÈ attano dussÊlatÈya taÑ
itthipaÔilÈbhasabhÈvaÑ jahiÑsu.
BrÈhmaÓo cÈti itaro pana sÊlasampanno brÈhmaÓo. KathaÑ jaheti kena
kÈraÓena taÑ itthipaÔilÈbhasabhÈvaÑ jahissati. SabbadhammÈnanti imasmiÑ
ÔhÈne lokiyÈni paÒca sÊlÈni dasa sÊlÈni tÊÓi sucaritÈni ca sabbadhammÈ nÈma,
tesaÑ so pÈraÑ gatoti pÈrag|. Dhammanti

JÈtakaÔÔhakathÈ

19

vuttappakÈrameva dhammaÑ yo anupÈleti rakkhati. DhitimÈti
sÊlarakkhanadhitiyÈ samannÈgato. Saccanikkamoti sacce sabhÈvabh|te
yathÈvutte sÊladhamme nikkamena samannÈgato1.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne tÈni paÒca bhikkhusatÈni arahatte
patiÔÔhahiÑsu. TadÈ Ècariyo SÈriputto ahosi, paÓÉitamÈÓavo pana ahameva
ahosinti.
SÊlavÊmaÑsanajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. SujÈtÈjÈtakavaÓÓanÈ (306)
KimaÓÉakÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto MallikaÑ deviÑ Èrabbha
kathesi. EkadivasaÑ kira raÒÒo tÈya saddhiÑ sirivivÈdo ahosi,
“sayanakalaho”tipi vadantiyeva. RÈjÈ kujjhitvÈ tassÈ atthibhÈvampi na
jÈnÈti. MallikÈ devÊpi “SatthÈ raÒÒo mayi kuddhabhÈvaÑ na jÈnÈti maÒÒe”ti
cintesi. SatthÈpi ÒatvÈ “imesaÑ samaggabhÈvaÑ karissÈmÊ”ti
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya paÒcabhikkhusataparivÈro
SÈvatthiÑ pavisitvÈ rÈjadvÈraÑ agamÈsi. RÈjÈ TathÈgatassa pattaÑ gahetvÈ
nivesanaÑ pavesetvÈ paÒÒattÈsane nisÊdÈpetvÈ Buddhappamukhassa
bhikkhusaÑghassa dakkhiÓodakaÑ datvÈ yÈgukhajjakaÑ Èhari. SatthÈ
pattaÑ hatthena pidahitvÈ “mahÈrÈja kahaÑ devÊ”ti Èha. KiÑ bhante tÈya
attano yasena mattÈyÈti. MahÈrÈja sayameva yasaÑ datvÈ mÈtugÈmaÑ
ukkhipitvÈ tÈya katassa aparÈdhassa asahanaÑ nÈma na yuttanti. RÈjÈ Satthu
vacanaÑ sutvÈ taÑ pakkosÈpesi, sÈ SatthÈraÑ parivisi. SatthÈ “aÒÒamaÒÒaÑ
samaggehi bhavituÑ vaÔÔatÊ”ti sÈmaggirasavaÓÓaÑ kathetvÈ pakkÈmi. Tato
paÔÔhÈya ubho samaggavÈsaÑ vasiÑsu. Bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso SatthÈ ekavacaneneva ubho samagge akÈsÊ”ti. SatthÈ
ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ
“imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva,
______________________________________________________________
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pubbepÈhaÑ ete ekavÈdeneva samagge akÈsin”ti vatvÈ tehi yÈcito atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa
atthadhammÈnusÈsako amacco ahosi. AthekadivasaÑ rÈjÈ vÈtapÈnaÑ
vivaritvÈ rÈja~gaÓaÑ olokayamÈno aÔÔhÈsi. TasmiÑ khaÓe ekÈ paÓÓikadhÊtÈ
abhir|pÈ paÔhamavaye ÔhitÈ SujÈtÈ nÈma badarapacchiÑ sÊse katvÈ
“badarÈni gaÓhatha, badarÈni gaÓhathÈ”ti vadamÈnÈ rÈja~gaÓena gacchati.
RÈjÈ tassÈ saddaÑ sutvÈ tÈya paÔibaddhacitto hutvÈ asÈmikabhÈvaÑ ÒatvÈ
taÑ pakkosÈpetvÈ aggamahesiÔÔhÈne ÔhapetvÈ mahantaÑ yasaÑ adÈsi. SÈ
raÒÒo piyÈ ahosi manÈpÈ. AthekadivasaÑ rÈjÈ suvaÓÓataÔÔake badarÈni
khÈdanto nisÊdi. TadÈ SujÈtÈ devÊ rÈjÈnaÑ badarÈni khÈdantaÑ disvÈ
“mahÈrÈja kiÑ nÈma tumhe khÈdathÈ”ti pucchantÊ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
21. “KimaÓÉakÈ ime deva, nikkhittÈ kaÑsamallake.
UpalohitakÈ vagg|, taÑ me akkhÈhi pucchito”ti.
Tattha kimaÓÉakÈti kiÑphalÈni nÈmetÈni, parimaÓÉalavasena pana
aÓÉakÈti Èha. KaÑsamallaketi suvaÓÓataÔÔake. UpalohitakÈti rattavaÓÓÈ.
Vagg|ti cokkhÈ1 nimmalÈ.
RÈjÈ kujjhitvÈ “badaravÈÓijake paÓÓikagahapatikassa dhÊte attano
kulasantakÈni badarÈnipi na jÈnÈsÊ”ti vatvÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
22. “YÈni pure tuvaÑ devi, bhaÓÉu nantakavÈsinÊ.
Uccha~gahatthÈ pacinÈsi, tassÈ te koliyaÑ phalaÑ.
23. UÉÉayhate na ramati, bhogÈ vippajahanti taÑ.
Tatthevi’maÑ paÔinetha, yattha kolaÑ pacissatÊ”ti.
Tattha bhaÓÉ|ti muÓÉasÊsÈ hutvÈ. NantakavÈsinÊti jiÓÓapilotikanivatthÈ.
Uccha~gahatthÈ pacinÈsÊti aÔaviÑ pavisitvÈ a~kusakena sÈkhaÑ onÈmetvÈ
ocitocitaÑ hatthena gahetvÈ uccha~ge pakkhipanavasena
______________________________________________________________
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uccha~gahatthÈ hutvÈ pacinÈsi ocinÈsi. TassÈ te koliyaÑ phalanti tassÈ tava
evaÑ pacinantiyÈ ocinantiyÈ yamahaÑ idÈni khÈdÈmi, idaÑ koliyaÑ
kuladattiyaÑ phalanti attho.
UÉÉayhate na ramatÊti ayaÑ jammÊ imasmiÑ rÈjakule vasamÈnÈ
lohakumbhiyaÑ pakkhittÈ viya Éayhati nÈbhiramati. BhogÈti rÈjabhogÈ
imaÑ alakkhikaÑ vippajahanti. Yattha kolaÑ pacissatÊti yattha gantvÈ puna
badarameva pacinitvÈ vikkiÓantÊ jÊvikaÑ kappessati, tattheva naÑ nethÈti
vadati.
Bodhisatto “ÔhapetvÈ maÑ aÒÒo ime samagge kÈtuÑ na sakkhissatÊ”ti
rÈjÈnaÑ saÒÒÈpetvÈ “imissÈ anikkaÉÉhanaÑ karissÈmÊ”ti cintetvÈ catutthaÑ
gÈthamÈha–
24. “Honti hete mahÈrÈja, iddhippattÈya nÈriyÈ.
Khama deva SujÈtÈya, mÈ’ssÈ kujjha rathesabhÈ”ti.
Tassattho–mahÈrÈja ete evar|pÈ pamÈdadosÈ yasaÑ pattÈya nÈriyÈ
hontiyeva, etaÑ evar|pe ucce ÔhÈne ÔhapetvÈ idÈni “ettakassa aparÈdhassa
asahanaÑ nÈma na yuttaÑ tumhÈkaÑ, tasmÈ khama deva SujÈtÈya, etissÈ
mÈ kujjha rathesabha rathajeÔÔhakÈti.
RÈjÈ tassa vacanena deviyÈ taÑ aparÈdhaÑ sahitvÈ yathÈÔhÈneyeva naÑ
Ôhapesi, tato paÔÔhÈya ubho samaggavÈsaÑ vasiÑs|ti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
BÈrÈÓasirÈjÈ KosalarÈjÈ ahosi, SujÈtÈ MallikÈ, amacco pana ahameva
ahosin”ti.
SujÈtÈjÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. PalÈsajÈtakavaÓÓanÈ (307)
AcetanaÑ brÈhmaÓa assuÓantanti idaÑ SatthÈ parinibbÈnamaÒce
nipanno ŒnandattheraÑ Èrabbha kathesi. SohÈyasmÈ “ajja rattiyÈ
pacc|sasamaye SatthÈ parinibbÈyissatÊ”ti ÒatvÈ “ahaÒcamhi sekkho
sakaraÓÊyo, Satthu ca me parinibbÈnaÑ bhavissati, paÒcavÊsati vassÈni
Satthu
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kataÑ upaÔÔhÈnaÑ nipphalaÑ bhavissatÊ”ti sokÈbhibh|to uyyÈna-ovarake
kapisÊsaÑ ÈlambitvÈ parodi. SatthÈ taÑ apassanto “kahaÑ bhikkhave
Œnando”ti pucchitvÈ tamatthaÑ sutvÈ taÑ pakkosÈpetvÈ “katapuÒÒosi tvaÑ
Œnanda, padhÈnamanuyuÒja, khippaÑ hohisi anÈsavo, mÈ cintayi, idÈni tayÈ
mama kataÑ upaÔÔhÈnaÑ kiÑkÈraÓÈ nipphalaÑ bhavissati, yassa te pubbe
sarÈgÈdikÈlepi mama kataÑ upaÔÔhÈnaÑ nipphalaÑ nÈhosÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto BÈrÈÓasito
avid|re palÈsarukkhadevatÈ hutvÈ nibbatti. TadÈ BÈrÈÓasivÈsino manussÈ
devatÈma~galikÈ ahesuÑ niccaÑ balikaraÓÈdÊsu payuttÈ. Atheko
duggatabrÈhmaÓo “ahampi ekaÑ devataÑ paÔijaggissÈmÊ”ti ekasmiÑ
unnatappadese Ôhitassa mahato palÈsarukkhassa m|laÑ samaÑ nittiÓaÑ
katvÈ parikkhipitvÈ vÈlukaÑ okiritvÈva sammajjitvÈ rukkhe
gandhapaÒca~gulikÈni datvÈ mÈlÈgandhadh|mehi p|jetvÈ dÊpaÑ jÈletvÈ
“sukhaÑ sayÈ”ti vatvÈ rukkhaÑ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkamati.
Dutiyadivase pÈtova gantvÈ sukhaseyyaÑ pucchati. AthekadivasaÑ
rukkhadevatÈ cintesi “ayaÑ brÈhmaÓo ativiya maÑ paÔijaggati, imaÑ
brÈhmaÓaÑ vÊmaÑsitvÈ yena kÈraÓena maÑ paÔijaggati, taÑ dassÈmÊ”ti. SÈ
tasmiÑ khaÓe brÈhmaÓe ÈgantvÈ rukkham|le sammajjante
mahallakabrÈhmaÓavesena samÊpe ÔhatvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
25. “AcetanaÑ brÈhmaÓa assuÓantaÑ,
JÈno ajÈnanta’mimaÑ palÈsaÑ.
Œraddhaviriyo dhuvaÑ appamatto,
SukhaseyyaÑ pucchasi kissa het|”ti.
Tattha assuÓantanti acetanattÈva asuÓantaÑ. JÈnoti tuvaÑ jÈnamÈno
hutvÈ. DhuvaÑ appamattoti niccaÑ appamatto.
TaÑ sutvÈ brÈhmaÓo dutiyaÑ gÈthamÈha–
26. “D|re suto ceva brahÈ ca rukkho,
Dese Ôhito bh|tanivÈsar|po.
TasmÈ namassÈmi imaÑ palÈsaÑ.
Ye cettha bh|tÈ te dhanassa het|”ti.
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Tattha d|re sutoti brÈhmaÓa ayaÑ rukkho d|re suto vissuto, na
ÈsannaÔÔhÈneyeva pÈkaÔo. BrahÈ cÈti ahanto ca. Dese Ôhitoti unnate same
bh|mippadese Ôhito. Bh|tanivÈsar|poti devatÈnivÈsasabhÈvo, addhÈ ettha
mahesakkhÈ devatÈ nivutthÈ bhavissati. Te dhanassa het|ti imaÒca rukkhaÑ
ye cettha nivutthÈ bh|tÈ, te dhanassa hetu namassÈmi, na nikkÈraÓÈti.
TaÑ sutvÈ rukkhadevatÈ brÈhmaÓassa pasannÈ “ahaÑ brÈhmaÓa
imasmiÑ rukkhe nibbattadevatÈ, mÈ bhÈyi, dhanaÑ te dassÈmÊ”ti taÑ
assÈsetvÈ attano vimÈnadvÈre mahantena devatÈnubhÈvena ÈkÈse ÔhatvÈ
itarÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
27. “So te karissÈmi yathÈnubhÈvaÑ,
KataÒÒutaÑ brÈhmaÓa pekkhamÈno.
KathaÒhi Ègamma sataÑ sakÈse.
MoghÈni te assu pariphanditÈni.
28. Yo tindukarukkhassa paro1 pilakkho,
ParivÈrito pubbayaÒÒo uÄÈro.
Tasse’sa m|lasmiÑ nidhi nikhÈto,
AdÈyÈdo gaccha taÑ uddharÈhÊ”ti.
Tattha yathÈnubhÈvanti yathÈsatti yathÈbalaÑ. KataÒÒutanti tayÈ
mayhaÑ kataguÓaÑ jÈnanto taÑ attani vijjamÈnaÑ kataÒÒutaÑ
pekkhamÈno. ŒgammÈti ÈgantvÈ. SataÑ sakÈseti sappurisÈnaÑ santike.
MoghÈni te assu pariphanditÈnÊti sukhaseyyapucchanavasena
vÈcÈphanditÈni sammajjanÈdikaraÓena kÈyaphanditÈni ca tava kathaÑ
aphalÈni bhavissanti.
Yo tindukarukkhassa paro pilakkhoti yo esa tindukarukkhassa parato
pilakkharukkho Ôhitoti vimÈnadvÈre ÔhitÈva hatthaÑ pasÈretvÈ dasseti.
ParivÈritoti-ÈdÊsu tassa pilakkharukkhassa m|le esa taÑ rukkham|laÑ
parikkhipitvÈ nihitatÈya parivÈrito, pubbe yiÔÔhayaÒÒavasena
purimasÈmikÈnaÑ uppannatÈya pubbayaÒÒo, anekanidhikumbhibhÈvena
______________________________________________________________
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mahantattÈ uÄÈro, bh|miÑ khaÓitvÈ ÔhapitattÈ nikhÈto, idÈni dÈyÈdÈnaÑ
abhÈvato adÈyÈdo. IdaÑ vuttaÑ hoti–esa taÑ rukkham|laÑ parikkhipitvÈ
gÊvÈya gÊvaÑ paharantÊnaÑ nidhikumbhÊnaÑ vasena mahÈnidhi nikhÈto
asÈmiko, gaccha taÑ uddharitvÈ gaÓhÈti.
EvaÒca pana vatvÈ sÈ devatÈ “brÈhmaÓa tvaÑ etaÑ uddharitvÈ
gaÓhanto kilamissasi, gaccha tvaÑ, ahameva taÑ tava gharaÑ netvÈ
asukasmiÑ asukasmiÑ ca ÔhÈne nidahissÈmi, tvaÑ etaÑ dhanaÑ yÈvajÊvaÑ
paribhuÒjanto dÈnaÑ dehi, sÊlaÑ rakkhÈhÊ”ti brÈhmaÓassa ovÈdaÑ datvÈ
taÑ dhanaÑ attano ÈnubhÈvena tassa ghare patiÔÔhÈpesi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
brÈhmaÓo Œnando ahosi, rukkhadevatÈ pana ahameva ahosin”ti.
PalÈsajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
_____
8. SakuÓajÈtakavaÓÓanÈ (308)
Akaramhasa te kiccanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto Devadattassa
akataÒÒutaÑ Èrabbha kathesi. “Na bhikkhave idÈneva, pubbepi Devadatto
akataÒÒ|yevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
Himavantapadese rukkhakoÔÔakasakuÓo hutvÈ nibbatti. Athekassa sÊhassa
maÑsaÑ khÈdantassa aÔÔhi gale laggi, galo uddhumÈyi, gocaraÑ gaÓhituÑ
na sakkoti, kharÈ vedanÈ pavattati. Atha naÑ so sakuÓo gocarappasuto disvÈ
sÈkhÈya nilÊno “kiÑ te samma dukkhan”ti pucchi. So tamatthaÑ Ècikkhi.
AhaÑ te samma etaÑ aÔÔhiÑ apaneyyaÑ, bhayena pana te mukhaÑ
pavisituÑ na visahÈmi, khÈdeyyÈsipi manti. MÈ bhÈyi samma, nÈhaÑ taÑ
khÈdÈmi, jÊvitaÑ me dehÊti. So “sÈdh|”ti taÑ vÈmapassena nipajjÈpetvÈ “ko
jÈnÈti, kimpesa karissatÊ”ti1 cintetvÈ yathÈ mukhaÑ pidahituÑ na sakkoti,
tathÈ tassa adharoÔÔhe
______________________________________________________________
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ca uttaroÔÔhe ca daÓÉakaÑ ÔhapetvÈ mukhaÑ pavisitvÈ aÔÔhikoÔiÑ tuÓÉena
pahari, aÔÔhi patitvÈ gataÑ. So aÔÔhiÑ pÈtetvÈ sÊhassa mukhato nikkhamanto
daÓÉakaÑ tuÓÉena paharitvÈ pÈtentova nikkhamitvÈ sÈkhagge nilÊyi. SÊho
nirogo hutvÈ ekadivasaÑ ekaÑ vanamahiÑsaÑ vadhitvÈ khÈdati. SakuÓo
“vÊmaÑsissÈmi nan”ti tassa uparibhÈge sÈkhÈya nilÊyitvÈ tena saddhiÑ
sallapanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
29. “Akaramhasa te kiccaÑ, yaÑ balaÑ ahuvamhase.
MigarÈja namo tyatthu, api kiÒci labhÈmase”ti.
Tattha akaramhasa1 te kiccanti bho sÊha mayampi tava ekaÑ kiccaÑ
akarimha. YaÑ balaÑ ahuvamhaseti yaÑ amhÈkaÑ balaÑ ahosi, tena
balena tato kiÒci ahÈpetvÈ akarimhayeva.
TaÑ sutvÈ sÊho dutiyaÑ gÈthamÈha–
30. “Mama lohitabhakkhassa, niccaÑ luddÈni kubbato.
Dantantaragato santo, taÑ bahuÑ yampi jÊvasÊ”ti.
TaÑ sutvÈ sakuÓo itarÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
31. “AkataÒÒu’makattÈraÑ, katassa appaÔikÈrakaÑ.
YasmiÑ kataÒÒutÈ natthi, niratthÈ tassa sevanÈ.
32. Yassa sammukhaciÓÓena, mittadhammo na labbhati.
Anus|yamanakkosaÑ, saÓikaÑ tamhÈ apakkame”ti.
Tattha akataÒÒunti kataguÓaÑ ajÈnantaÑ. AkattÈranti yaÑkiÒci2
akarontaÑ. SammukhaciÓÓenÈti sammukhe katena guÓena.
Anus|yamanakkosanti taÑ puggalaÑ na us|yanto na akkosanto saÓikaÑ
tamhÈ pÈpapuggalÈ apagaccheyyÈti. EvaÑ vatvÈ so sakuÓo pakkÈmi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ sÊho
Devadatto ahosi, sakuÓo pana ahameva ahosin”ti.
SakuÓajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
______________________________________________________________
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9. ChavajÈtakavaÓÓanÈ (309)
SabbamidaÑ carimaÑ katanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
chabbaggiye bhikkh| Èrabbha kathesi. Vatthu vinaye1 vitthÈrato Ègatameva.
AyaÑ panettha sa~khepo–SatthÈ chabbaggiye pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira
tumhe bhikkhave nÊce Èsane nisÊditvÈ ucce Èsane nisinnassa dhammaÑ
desethÈ”ti pucchitvÈ “evaÑ bhante”ti vutte te bhikkh| garahitvÈ “ayuttaÑ
bhikkhave tumhÈkaÑ mama dhamme agÈravakaraÓaÑ, porÈÓakapaÓÉitÈ hi
nÊce Èsane nisÊditvÈ bÈhirakamantepi2 vÈcente garahiÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto caÓÉÈlakule
nibbattitvÈ vayappatto kuÔumbaÑ saÓÔhapesi. Tassa bhariyÈ ambadohaÄinÊ
hutvÈ taÑ Èha “sÈmi icchÈmahaÑ ambaÑ khÈditun”ti. Bhadde imasmiÑ
kÈle ambaÑ natthi, aÒÒaÑ kiÒci ambilaphalaÑ ÈharissÈmÊti. SÈmi
ambaphalaÑ labhamÈnÈva jÊvissÈmi, alabhamÈnÈya me jÊvitaÑ natthÊti. So
tassÈ paÔibaddhacitto “kahaÑ nu kho ambaphalaÑ labhissÈmÊ”ti cintesi.
Tena kho pana samayena BÈrÈÓasiraÒÒo uyyÈne ambo dhuvaphalo hoti. So
“tato ambapakkaÑ ÈharitvÈ imissÈ dohaÄaÑ paÔippassambhessÈmÊ”ti
rattibhÈge uyyÈnaÑ gantvÈ ambaÑ abhiruhitvÈ nilÊno sÈkhÈya sÈkhaÑ
ambaÑ olokento vicari. Tassa tathÈ karontasseva ratti vibhÈyi. So cintesi
“sace idÈni otaritvÈ gamissÈmi, disvÈ maÑ ‘coro’ti gaÓhissanti, rattibhÈge
gamissÈmÊ”ti. AthekaÑ viÔapaÑ abhiruhitvÈ nilÊno acchi.
TadÈ BÈrÈÓasirÈjÈ “purohitassa santike mante uggaÓhissÈmÊ”ti uyyÈnaÑ
pavisitvÈ ambarukkham|le ucce Èsane nisÊditvÈ ÈcariyaÑ nÊce Èsane
nisÊdÈpetvÈ mante uggaÓhi. Bodhisatto upari nilÊno cintesi “yÈva
adhammiko ayaÑ rÈjÈ, yo uccÈsane nisÊditvÈ mante uggaÓhÈti. AyaÑ
brÈhmaÓopi adhammiko, yo nÊcÈsane nisÊditvÈ mante vÈceti. Ahampi
adhammiko, yo mÈtugÈmassa vasaÑ gantvÈ3 mama jÊvitaÑ agaÓetvÈ ambaÑ
ÈharÈmÊ”ti. So rukkhato otaranto
______________________________________________________________
1. Vi 2. 267 piÔÔhe.
3. VÈhasÈ (SÊ, SyÈ)

2. Ucce Èsane nisÊdante bÈhirakamantepi (Ka)
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ekaÑ olambanasÈkhaÑ gahetvÈ tesaÑ ubhinnampi antare patiÔÔhÈya
“mahÈrÈja ahaÑ naÔÔho, tvaÑ m|Äho, purohito mato”ti Èha. So raÒÒÈ “kiÑ
kÈraÓÈ”ti puÔÔho paÔhamaÑ gÈthamÈha–
33. “SabbamidaÑ carimaÑ kataÑ, ubho dhammaÑ na passare.
Ubho pakatiyÈ cutÈ, yo cÈyaÑ mantejjhÈpeti.
Yo ca mantaÑ adhÊyatÊ”ti.
Tattha sabbamidaÑ carimaÑ katanti1 yaÑ amhehi tÊhi janehi kataÑ,
sabbaÑ idaÑ kiccaÑ lÈmakaÑ nimmariyÈdaÑ adhammikaÑ. EvaÑ attano
corabhÈvaÑ tesaÒca mantesu agÈravaÑ garahitvÈ puna itare dveyeva
garahanto “ubho dhammaÑ na passare”ti-ÈdimÈha. Tattha ubhoti ime dvepi
janÈ garukÈrÈrahaÑ porÈÓakadhammaÑ na passanti, tato dhammapakatito
cutÈ. Dhammo hi paÔhamuppattivasena pakati nÈma. Vuttampi cetaÑ–
“Dhammo have pÈturahosi pubbe,
PacchÈ adhammo udapÈdi loke”ti2.
yo cÈyanti yo ca ayaÑ nÊcÈsane nisÊditvÈ mante ajjhÈpeti, yo ca ucce Èsane
nisÊditvÈ adhÊyatÊti.
TaÑ sutvÈ brÈhmaÓo dutiyaÑ gÈthamÈha–
34. “SÈlÊnaÑ odanaÑ bhuÒje, suciÑ maÑs|pasecanaÑ.
TasmÈ etaÑ na sevÈmi, dhammaÑ isÊhi sevitan”ti.
Tassattho–ahaÒhi bho imassa raÒÒo santakaÑ sÈlÊnaÑ odanaÑ suciÑ
paÓÉaraÑ nÈnappakÈrÈya maÑsavikatiyÈ sittaÑ maÑs|pasecanaÑ
bhuÒjÈmi, tasmÈ udare baddho hutvÈ etaÑ esitaguÓehi isÊhi sevitaÑ
dhammaÑ na sevÈmÊti.
TaÑ sutvÈ itaro dve gÈthÈ abhÈsi–
35. “Paribbaja mahÈ loko, pacantaÒÒepi pÈÓino.
MÈ taÑ adhammo Ècarito, asmÈ kumbhamivÈ’bhidÈ.
______________________________________________________________
1. SabbaÑ idaÑ carimavatanti (SÊ), sabbaÑ idaÒca marikatanti (SyÈ)
2. Khu 5. 229 piÔÔhe.
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36. Dhiratthu taÑ yasalÈbhaÑ, dhanalÈbhaÒca brÈhmaÓa.
YÈ vutti vinipÈtena, adhammacaraÓena vÈ”ti.

Tattha paribbajÈti ito aÒÒattha gaccha. MahÈti ayaÑ loko nÈma mahÈ.
PacantaÒÒepi pÈÓinoti imasmiÑ jambudÊpe aÒÒepi pÈÓino pacanti,
nÈyameveko rÈjÈ. AsmÈ kumbhamivÈ’bhidÈti pÈsÈÓo ghaÔaÑ viya. IdaÑ
vuttaÑ hoti–yaÑ tvaÑ aÒÒattha agantvÈ idha vasanto adhammaÑ Ècarasi,
so adhammo evaÑ Ècarito pÈsÈÓo ghaÔaÑ viya mÈ taÑ bhindi.
“Dhiratth|”ti gÈthÈya ayaÑ sa~khepattho–brÈhmaÓa yo esa evaÑ tava
yasalÈbho ca dhanalÈbho ca dhiratthu, taÑ garahÈma mayaÑ. KasmÈ?
YasmÈ ayaÑ tayÈ laddhalÈbho ÈyatiÑ apÈyesu vinipÈtanahetunÈ sampati ca
adhammacaraÓena jÊvitavutti nÈma hoti, yÈ cesÈ vutti iminÈ ÈyatiÑ
vinipÈtena idha1 adhammacaraÓena vÈ nippajjati, kiÑ tÈya, tena taÑ evaÑ
vadÈmÊti.
Athassa dhammakathÈya rÈjÈ pasÊditvÈ “bho purisa kiÑjÈtikosÊ”ti
pucchi. CaÓÉÈlo ahaÑ devÈti. Bho “sace tvaÑ jÈtisampanno abhavissa,
rajjaÑ te ahaÑ adassaÑ, ito paÔÔhÈya pana ahaÑ divÈ rÈjÈ bhavissÈmi, tvaÑ
rattiÑ rÈjÈ hohÊ”ti attano kaÓÔhe piÄandhanaÑ pupphadÈmaÑ tassa gÊvÈyaÑ
piÄandhÈpetvÈ taÑ nagaraguttikaÑ akÈsi. AyaÑ nagaraguttikÈnaÑ kaÓÔhe
rattapupphadÈmapiÄandhanavaÑso. Tato paÔÔhÈya pana rÈjÈ tassovÈde ÔhatvÈ
Ècariye gÈravaÑ karitvÈ nÊce Èsane nisinno mante uggaÓhÊti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ
Œnando ahosi, caÓÉÈlaputto pana ahameva ahosin”ti.
ChavajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.

______________________________________________________________
1. IminÈ (SÊ, SyÈ)
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10. SeyyajÈtakavaÓÓanÈ (310)
SasamuddapariyÈyanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
ukkaÓÔhitabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. So hi SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya caranto
ekaÑ abhir|paÑ ala~katapaÔiyattaÑ itthiÑ disvÈ ukkaÓÔhito sÈsane
nÈbhirami. Atha bhikkh| Bhagavato ÈrocesuÑ. So BhagavatÈ “saccaÑ kira
tvaÑ bhikkhu ukkaÓÔhitosÊ”ti puÔÔho “saccaÑ bhante”ti vatvÈ “ko taÑ
ukkaÓÔhÈpesÊ”ti vutte tamatthaÑ Èrocesi. SatthÈ “kasmÈ tvaÑ evar|pe
niyyÈnikasÈsane pabbajitvÈ ukkaÓÔhitosi, pubbe paÓÉitÈ purohitaÔÔhÈnaÑ
labhantÈpi taÑ paÔikkhipitvÈ pabbajiÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto purohitassa
brÈhmaÓiyÈ kucchimhi paÔisandhiÑ gaÓhitvÈ raÒÒo puttena saddhiÑ
ekadivase vijÈyi. RÈjÈ “atthi nu kho koci me puttena saddhiÑ ekadivase
jÈto”ti amacce pucchi. Atthi mahÈrÈja purohitassa puttoti. RÈjÈ taÑ
ÈharÈpetvÈ dhÈtÊnaÑ datvÈ puttena saddhiÑ ekatova paÔijaggÈpesi.
UbhinnaÑ ÈbharaÓÈni ceva pÈnabhojanÈdÊni ca ekasadisÈneva ahesuÑ. Te
vayappattÈ ekatova TakkasilaÑ gantvÈ sabbasippÈni uggaÓhitvÈ ÈgamaÑsu.
RÈjÈ puttassa oparajjaÑ adÈsi, mahÈyaso ahosi. Tato paÔÔhÈya bodhisatto
rÈjaputtena saddhiÑ ekatova khÈdati pivati sayati, aÒÒamaÒÒaÑ vissÈso
thiro ahosi.
AparabhÈge rÈjaputto pitu accayena rajje patiÔÔhÈya mahÈsampattiÑ
anubhavi. Bodhisatto cintesi “mayhaÑ sahÈyo rajjamanusÈsati,
sallakkhitakkhaÓeyeva kho pana mayhaÑ purohitaÔÔhÈnaÑ dassati, kiÑ me
gharÈvÈsena, pabbajitvÈ vivekamanubr|hessÈmÊ”ti. So mÈtÈpitaro vanditvÈ
pabbajjaÑ anujÈnÈpetvÈ mahÈsampattiÑ chaÉÉetvÈ ekakova nikkhamitvÈ
HimavantaÑ pavisitvÈ manorame bh|mibhÈge paÓÓasÈlaÑ mÈpetvÈ
isipabbajjaÑ pabbajitvÈ abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca nibbattetvÈ jhÈnakÊÄaÑ
kÊÄanto vihÈsi. TadÈ rÈjÈ taÑ anussaritvÈ “mayhaÑ sahÈyo na paÒÒÈyati,
kahaÑ so”ti pucchi. AmaccÈ tassa pabbajitabhÈvaÑ ÈrocetvÈ “ramaÓÊye kira
vanasaÓÉe vasatÊ”ti ÈhaÑsu. RÈjÈ tassa
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vasanokÈsaÑ pucchitvÈ seyyaÑ1 nÈma amaccaÑ “gaccha sahÈyaÑ me
gahetvÈ ehi, purohitaÔÔhÈnamassa dassÈmÊ”ti Èha. So “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ
BÈrÈÓasito nikkhamitvÈ anupubbena paccantagÈmaÑ patvÈ tattha
khandhÈvÈraÑ ÔhapetvÈ vanacarakehi saddhiÑ bodhisattassa vasanokÈsaÑ
gantvÈ bodhisattaÑ paÓÓasÈladvÈre suvaÓÓapaÔimaÑ viya nisinnaÑ disvÈ
vanditvÈ ekamantaÑ nisÊditvÈ katapaÔisanthÈro “bhante rÈjÈ tuyhaÑ
purohitaÔÔhÈnaÑ dÈtukÈmo, ÈgamanaÑ te icchatÊ”ti Èha.
Bodhisatto “tiÔÔhatu purohitaÔÔhÈnaÑ, ahaÑ sakalaÑ
KÈsikosalajambudÊparajjaÑ cakkavattisirimeva vÈ labhantopi na
gacchissÈmi2, na hi paÓÉitÈ sakiÑ jahitakilese puna gaÓhanti, sakiÑ
jahitaÒhi niÔÔhubhakheÄasadisaÑ hotÊ”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi–
37. “SasamuddapariyÈyaÑ, mahiÑ sÈgarakuÓÉalaÑ.
Na icche saha nindÈya, evaÑ seyya vijÈnahi.
38. Dhiratthu taÑ yasalÈbhaÑ, dhanalÈbhaÒca brÈhmaÓa.
YÈ vutti vinipÈtena, adhammacaraÓena vÈ.
39. Api ce pattamÈdÈya, anagÈro paribbaje.
SÈyeva jÊvikÈ seyyo, yÈ cÈ’dhammena esanÈ.
40. Api ce pattamÈdÈya, anagÈro paribbaje.
AÒÒaÑ ahiÑsayaÑ loke, api rajjena taÑ varan”ti.
Tattha sasamuddapariyÈyanti pariyÈyo vuccati parivÈro, samuddaÑ
parivÈretvÈ Ôhitena cakkavÈÄapabbatena saddhiÑ, samuddasa~khÈtena vÈ
parivÈrena saddhinti attho. SÈgarakuÓÉalanti sÈgaramajjhe dÊpavasena
ÔhitattÈ tassa kuÓÉalabh|tanti attho. NindÈyÈti jhÈnasukhasampannaÑ
pabbajjaÑ chaÉÉetvÈ issariyaÑ gaÓhÊti imÈya nindÈya. SeyyÈti3 taÑ
nÈmenÈlapati. VijÈnahÊti dhammaÑ vijÈnÈhi. YÈvutti vinipÈtenÈti yÈ
purohitaÔÔhÈnavasena laddhÈ yasalÈbhadhanalÈbhavutti jhÈnasukhato
attavinipÈtanasa~khÈtena vinipÈtena ito gantvÈ issariyamadamattassa
adhammacaraÓena vÈ hoti, taÑ vuttaÑ dhiratthu.
______________________________________________________________
1. SayhaÑ (SÊ, SyÈ)

2. Na icchissÈmi (SyÈ)

3. SayhÈti (SÊ, SyÈ, I)
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PattamÈdÈyÈti bhikkhÈbhÈjanaÑ gahetvÈ. AnagÈroti api ahaÑ
agÈravirahito parakulesu careyyaÑ. SÈyeva jÊvikÈti sÈ eva me jÊvikÈ seyyo
varatarÈ. YÈ cÈ’dhammena esanÈti yÈ ca adhammena esanÈ. IdaÑ vuttaÑ
hoti–yÈ adhammena esanÈ, tato esÈva jÊvikÈ sundaratarÈti. AhiÑsayanti
aviheÔhento. Api rajjenÈti evaÑ paraÑ aviheÔhento kapÈlahatthassa mama
jÊvikakappanaÑ rajjenÈpi varaÑ uttamanti.
Iti so punappunaÑ yÈcantampi taÑ paÔikkhipi. Seyyopi tassa manaÑ
alabhitvÈ taÑ vanditvÈ gantvÈ tassa anÈgamanabhÈvaÑ raÒÒo Èrocesi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi,
aparepi bah| sotÈpattiphalÈdÊni sacchikariÑsu. TadÈ rÈjÈ Œnando ahosi,
seyyo SÈriputto, purohitaputto pana ahameva ahosinti.
SeyyajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
KÈli~gavaggo paÔhamo.
_____
2. Pucimandavagga
1. PucimandajÈtakavaÓÓanÈ (311)
UÔÔhehi corÈti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto ÈyasmantaÑ
MahÈmoggallÈnaÑ Èrabbha kathesi. There kira RÈjagahaÑ upanissÈya
araÒÒakuÔikÈya viharante eko coro nagaradvÈragÈme ekasmiÑ gehe
sandhiÑ chinditvÈ hatthasÈraÑ ÈdÈya palÈyitvÈ therassa kuÔipariveÓaÑ
pavisitvÈ “idha mayhaÑ Èrakkho bhavissatÊ”ti therassa paÓÓasÈlÈya
pamukhe nipajji. Thero tassa pamukhe sayitabhÈvaÑ ÒatvÈ tasmiÑ Èsa~kaÑ
katvÈ “corasaÑsaggo nÈma na vaÔÔatÊ”ti nikkhamitvÈ “mÈ idha sayÊ”ti
nÊhari. So coro tato nikkhamitvÈ padaÑ
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mohetvÈ1 palÈyi. ManussÈ ukkaÑ ÈdÈya corassa padÈnusÈrena tattha
ÈgantvÈ tassa ÈgataÔÔhÈnaÔhitaÔÔhÈnanisinnaÔÔhÈnasayitaÔÔhÈnÈdÊni disvÈ “coro
ito Ègato, idha Ôhito, idha nisinno, iminÈ ÔhÈnena apagato, na diÔÔho no”ti ito
cito ca pakkhanditvÈ adisvÈva paÔigatÈ, punadivase thero pubbaÓhasamayaÑ
RÈjagahe piÓÉÈya caritvÈ piÓÉapÈtapaÔikkanto VeÄuvanaÑ gantvÈ taÑ
pavattiÑ Satthu Èrocesi. SatthÈ “na kho MoggallÈna tvaÒÒeva
Èsa~kitabbayuttakaÑ Èsa~ki, porÈÓakapaÓÉitÈpi Èsa~kiÑs|”ti vatvÈ therena
yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto nagarassa
SusÈnavane nimbarukkhadevatÈ hutvÈ nibbatti. AthekadivasaÑ
nagaradvÈragÈme katakammacoro taÑ SusÈnavanaÑ pÈvisi. TadÈ ca pana
tattha Nimbo ca Assattho cÈti dve jeÔÔhakarukkhÈ. Coro nimbarukkham|le
bhaÓÉikaÑ ÔhapetvÈ nipajji. TasmiÑ pana kÈle core gahetvÈ nimbas|le
uttÈsenti. Atha sÈ devatÈ cintesi “sace manussÈ ÈgantvÈ imaÑ coraÑ
gaÓhissanti, imasseva nimbarukkhassa sÈkhaÑ chinditvÈ s|laÑ katvÈ etaÑ
uttÈsessanti, evaÑ sante rukkho nassissati, handa naÑ ito nÊharissÈmÊ”ti. SÈ
tena saddhiÑ sallapantÊ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
41. “UÔÔhehi cora kiÑ sesi, ko attho supanena te.
MÈ taÑ gahesuÑ rÈjÈno, gÈme kibbisakÈrakan”ti.
Tattha rÈjÈnoti rÈjapurise sandhÈya vuttaÑ. KibbisakÈrakanti
dÈruÓasÈhasikacorakammakÈrakaÑ.
Iti naÑ vatvÈ “yÈva taÑ rÈjapurisÈ na gaÓhanti, tÈva aÒÒattha gacchÈ”ti
bhÈyÈpetvÈ palÈpesi. TasmiÑ palÈte assatthadevatÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
42. “YaÑ nu coraÑ gahessanti, gÈme kibbisakÈrakaÑ.
KiÑ tattha pucimandassa, vane jÈtassa tiÔÔhato”ti.
______________________________________________________________
1. MocetvÈ (SÊ)
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Tattha vane jÈtassa tiÔÔhatoti nimbo vane jÈto ceva Ôhito ca. DevatÈ pana
tattha nibbattattÈ rukkhasamudÈcÈreneva samudÈcari.
TaÑ sutvÈ nimbadevatÈ tatiyaÑ gÈthamÈha–
43. “Na tvaÑ assattha jÈnÈsi, mama corassa canta’raÑ.
CoraÑ gahetvÈ rÈjÈno, gÈme kibbisakÈrakaÑ.
Appenti nimbas|lasmiÑ, tasmiÑ me sa~kate mano”ti.
Tattha assatthÈti purimanayeneva tasmiÑ nibbattadevataÑ
samudÈcarati. Mama corassa ca’ntaranti mama ca corassa ca ekato
avasanakÈraÓaÑ. Appenti1 nimbas|lasminti imasmiÑ kÈle rÈjÈno coraÑ
nimbas|le ÈvuÓanti. TasmiÑ me sa~kate manoti tasmiÑ kÈraÓe mama
cittaÑ sa~kati. Sace hi imaÑ s|le ÈvuÓissanti, vimÈnaÑ me nassissati, atha
sÈkhÈya olambessanti, vimÈne me kuÓapagandho bhavissati, tenÈhaÑ etaÑ
palÈpesinti attho.
EvaÑ tÈsaÑ devatÈnaÑ aÒÒamaÒÒaÑ sallapantÈnaÒÒeva bhaÓÉasÈmikÈ
ukkÈhatthÈ padÈnusÈrena ÈgantvÈ corassa sayitaÔÔhÈnaÑ disvÈ “ambho
idÈneva coro uÔÔhÈya palÈto, na laddho no coro, sace labhissÈma, imasseva
naÑ nimbassa s|le vÈ ÈvuÓitvÈ sÈkhÈya vÈ olambetvÈ gamissÈmÈ”ti vatvÈ
ito cito ca pakkhanditvÈ coraÑ adisvÈva gatÈ.
TesaÑ vacanaÑ sutvÈ assatthadevatÈ catutthaÑ gÈthamÈha–
44. “Sa~keyya sa~kitabbÈni, rakkheyyÈ’nÈgataÑ bhayaÑ.
AnÈgatabhayÈ dhÊro, ubho loke avekkhatÊ”ti.
Tattha rakkheyyÈ’nÈgataÑ bhayanti dve anÈgatabhayÈni
diÔÔhadhammikaÒceva samparÈyikaÒcÈti. Tesu pÈpamitte parivajjento
diÔÔhadhammikaÑ rakkhati, tÊÓi duccaritÈni parivajjento samparÈyikaÑ
rakkhati. AnÈgatabhayÈti anÈgatabhayahetutaÑ bhayaÑ2 bhÈyamÈno dhÊro
paÓÉito puriso pÈpamittasaÑsaggaÑ na karoti, tÊhipi dvÈrehi duccaritaÑ na
carati. Ubho
______________________________________________________________
1. Accenti (SyÈ)

2. AnÈgatabhayahetukaÑ bhayaÑ (I, Ka)
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loketi evaÑ bhÈyanto hesa idhalokaparalokasa~khÈte ubho loke avekkhati
oloketi, olokayamÈno idhalokabhayena pÈpamitte vivajjeti, paralokabhayena
pÈpaÑ na karotÊti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
AssatthadevatÈ Œnando ahosi, NimbadevatÈ pana ahameva ahosin”ti.
PucimandajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. KassapamandiyajÈtakavaÓÓanÈ (312)
Api Kassapa mandiyÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
mahallakabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÑ kireko kulaputto kÈmesu
ÈdÊnavaÑ disvÈ Satthu santike pabbajitvÈ kammaÔÔhÈne anuyutto na
cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tassa aparabhÈge mÈtÈ kÈlamakÈsi. So mÈtu
accayena pitaraÒca kaniÔÔhabhÈtaraÒca pabbÈjetvÈ Jetavane vasitvÈ
vass|panÈyikasamaye cÊvarapaccayassa sulabhataÑ sutvÈ ekaÑ
gÈmakÈvÈsaÑ gantvÈ tayopi tattheva vassaÑ upagantvÈ vutthavassÈ
Jetavanameva ÈgamaÑsu. Daharabhikkhu Jetavanassa ÈsannaÔÔhÈne
“sÈmaÓera tvaÑ theraÑ vissÈmetvÈ ÈneyyÈsi, ahaÑ puretaraÑ gantvÈ
pariveÓaÑ paÔijaggissÈmÊ”ti JetavanaÑ pÈvisi. Mahallakatthero saÓikaÑ
Ègacchati. SÈmaÓero punappunaÑ sÊsena uppÊÄento viya “gaccha bhante
gaccha bhante”ti taÑ balakkÈrena neti. Thero “tvaÑ maÑ attano vasaÑ
ÈnesÊ”ti puna nivattitvÈ koÔito paÔÔhÈya Ègacchati. TesaÑ evaÑ aÒÒamaÒÒaÑ
kalahaÑ karontÈnaÒÒeva s|riyo attha~gato, andhakÈro jÈto.
Itaropi pariveÓaÑ sammajjitvÈ udakaÑ upaÔÔhapetvÈ tesaÑ ÈgamanaÑ
apassanto ukkaÑ gahetvÈ paccuggamanaÑ katvÈ te Ègacchante disvÈ “kiÑ
cirÈyitthÈ”ti pucchi. Mahallako taÑ kÈraÓaÑ kathesi. So te dvepi vissÈmetvÈ
saÓikaÑ Ènesi. TaÑ divasaÑ BuddhupaÔÔhÈnassa okÈsaÑ na labhi. Atha naÑ
dutiyadivase BuddhupaÔÔhÈnaÑ ÈgantvÈ vanditvÈ nisinnaÑ SatthÈ “kadÈ
ÈgatosÊ”ti pucchi. Hiyyo bhanteti. Hiyyo ÈgantvÈ ajja
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BuddhupaÔÔhÈnaÑ karosÊti. So “Èma bhante”ti vatvÈ taÑ kÈraÓaÑ Ècikkhi.
SatthÈ mahallakaÑ garahitvÈ “na esa idÈneva evar|paÑ kammaÑ karoti,
pubbepi akÈsi. IdÈni pana tena tvaÑ kilamito, pubbepi paÓÉite kilamesÊ”ti
vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto KÈsinigame
brÈhmaÓakule nibbatti. Tassa vayappattakÈle mÈtÈ kÈlamakÈsi. So mÈtu
sarÊrakiccaÑ katvÈ mÈsaddhamÈsaccayena ghare vijjamÈnaÑ dhanaÑ
dÈnaÑ datvÈ pitaraÒca kaniÔÔhabhÈtaraÒca gahetvÈ Himavantapadese
DevadattiyaÑ VakkalaÑ gahetvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ uÒchÈcariyÈya
vanam|laphalÈphalehi yÈpento ramaÓÊye vanasaÓÉe vasi. Himavante pana
vassakÈle acchinnadhÈre deve vassante na sakkÈ hoti kandam|laÑ
khaÓituÑ, phalÈni ca paÓÓÈni ca patanti. TÈpasÈ yebhuyyena Himavantato
nikkhamitvÈ manussapathe vasanti. TadÈ bodhisatto pitaraÒca
kaniÔÔhabhÈtaraÒca gahetvÈ manussapathe vasitvÈ puna Himavante
pupphitaphalite te ubhopi gahetvÈ Himavante attano assamapadaÑ
Ègacchanto assamassÈvid|re s|riye attha~gate “tumhe saÓikaÑ
ÈgaccheyyÈtha, ahaÑ purato gantvÈ assamaÑ paÔijaggissÈmÊ”ti vatvÈ te
ohÈya gato. KhuddakatÈpaso pitarÈ saddhiÑ saÓikaÑ gacchanto taÑ
kaÔippadese sÊsena uppÊÄento viya gaccha gacchÈti taÑ balakkÈrena neti.
Mahallako “tvaÑ maÑ attano ruciyÈ ÈnesÊ”ti paÔinivattitvÈ koÔito paÔÔhÈya
Ègacchati. EvaÑ tesaÑ kalahaÑ karontÈnaÒÒeva andhakÈro ahosi.
Bodhisattopi paÓÓasÈlaÑ sammajjitvÈ udakaÑ upaÔÔhapetvÈ
ukkamÈdÈya paÔipathaÑ Ègacchanto te disvÈ “ettakaÑ kÈlaÑ kiÑ karitthÈ”ti
Èha. KhuddakatÈpaso pitarÈ katakÈraÓaÑ kathesi. Bodhisatto ubhopi te
saÓikaÑ netvÈ parikkhÈraÑ paÔisÈmetvÈ pitaraÑ nhÈpetvÈ
pÈdadhovanapiÔÔhisambÈhanÈdÊni katvÈ a~gÈrakapallaÑ upaÔÔhapetvÈ
paÔippassaddhakilamathaÑ pitaraÑ upanisÊditvÈ “tÈta taruÓadÈrakÈ nÈma
mattikÈbhÈjanasadisÈ muhutteneva bhijjanti, sakiÑ bhinnakÈlato paÔÔhÈya
puna na sakkÈ honti ghaÔetuÑ, te akkosantÈpi paribhÈsantÈpi mahallakehi
adhivÈsetabbÈ”ti vatvÈ pitaraÑ ovadanto imÈ gÈthÈ abhÈsi–
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45. “Api Kassapa mandiyÈ, yuvÈ sapati hanti vÈ.
SabbaÑ taÑ khamate dhÊro, paÓÉito taÑ titikkhati.
46. Sacepi santo vivadanti, khippaÑ sandhÊyare puna.
BÈlÈ pattÈva bhijjanti, na te samatha’majjhag|.
47. Ete bhiyyo samÈyanti, sandhi tesaÑ na jÊrati.
Yo cÈ’dhipannaÑ jÈnÈti, yo ca jÈnÈti desanaÑ.
48. Eso hi uttaritaro, bhÈravaho dhuraddharo.
Yo paresÈ’dhipannÈnaÑ, sayaÑ sandhÈtu’marahatÊ”ti.

Tattha KassapÈti pitaraÑ nÈmenÈlapati. MandiyÈti mandÊbhÈvena
taruÓatÈya. YuvÈ sapati hanti vÈti taruÓadÈrako akkosatipi paharatipi.
DhÊroti dhikkatapÈpo, dhÊ vÈ vuccati paÒÒÈ, tÈya samannÈgatotipi attho.
ItaraÑ pana imasseva vevacanaÑ. UbhayenÈpi sabbaÑ taÑ bÈladÈrakehi
kataÑ aparÈdhaÑ mahallako dhÊro paÓÉito sahati titikkhatÊti dasseti.
SandhÊyareti puna mittabhÈvena sandhÊyanti ghaÔÊyanti. BÈlÈ pattÈvÈti
bÈlakÈ pana mattikÈpattÈva bhijjanti. Na te samatha’majjhag|ti te bÈlakÈ
appamattakampi vivÈdaÑ katvÈ ver|pasamanaÑ na vindanti nÈdhigacchanti.
Ete bhiyyoti ete dve janÈ bhinnÈpi puna samÈgacchanti. SandhÊti
mittasandhi. Tesanti tesaÒÒeva dvinnaÑ sandhi na jÊrati. Yo cÈ’dhipannanti
yo ca attanÈ adhipannaÑ atikkantaÑ aÒÒasmiÑ katadosaÑ jÈnÈti. Desananti
yo ca tena attano dosaÑ jÈnantena desitaÑ accayadesanaÑ paÔiggaÓhituÑ
jÈnÈti.
Yo paresÈ’dhipannÈnanti yo paresaÑ adhipannÈnaÑ dosena
abhibh|tÈnaÑ aparÈdhakÈrakÈnaÑ. SayaÑ sandhÈtu’marahatÊti tesu
akhamÈpentesupi “ehi bhadramukha uddesaÑ gaÓha, AÔÔhakathaÑ suÓa,
bhÈvanamanuyuÒja, kasmÈ paribÈhiro hosÊ”ti evaÑ sayaÑ sandhÈtuÑ
arahati mittabhÈvaÑ ghaÔeti, eso evar|po mettÈvihÈrÊ uttaritaro
mittabhÈrassa mittadhurassa ca vahanato “bhÈravaho”ti “dhuraddharo”ti ca
sa~khaÑ gacchatÊti.
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EvaÑ bodhisatto pitu ovÈdaÑ adÈsi, sopi tato pabhuti danto ahosi
sudanto.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ pitÈ
tÈpaso mahallako ahosi, khuddakatÈpaso sÈmaÓero, pitu ovÈdadÈyako pana
ahameva ahosin”ti.
KassapamandiyajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. KhantivÈdÊjÈtakavaÓÓanÈ (313)
Yo te hatthe ca pÈde cÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
kodhanabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Vatthu heÔÔhÈ kathitameva. SatthÈ pana
taÑ bhikkhuÑ “kasmÈ tvaÑ bhikkhu akkodhanassa Buddhassa sÈsane
pabbajitvÈ kodhaÑ karosi, porÈÓakapaÓÉitÈ sarÊre pahÈrasahasse patante
hatthapÈdakaÓÓanÈsÈsu chijjamÈnÈsu parassa kodhaÑ na kariÑs|”ti vatvÈ
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ KalÈbu nÈma rÈjÈ rajjaÑ kÈresi. TadÈ bodhisatto
asÊtikoÔivibhave brÈhmaÓakule nibbattitvÈ KuÓÉalakumÈro1 nÈma mÈÓavo
hutvÈ vayappatto TakkasilaÑ gantvÈ sabbasippÈni uggaÓhitvÈ kuÔumbaÑ
saÓÔhapetvÈ mÈtÈpit|naÑ accayena dhanarÈsiÑ oloketvÈ “imaÑ dhanaÑ
uppÈdetvÈ mama ÒÈtakÈ aggahetvÈva gatÈ, mayÈ panetaÑ gahetvÈ gantuÑ
vaÔÔatÊ”ti sabbaÑ dhanaÑ viceyyadÈnavasena yo yaÑ Èharati, tassa taÑ
datvÈ HimavantaÑ pavisitvÈ pabbajitvÈ phalÈphalena yÈpento ciraÑ vasitvÈ
loÓambilasevanatthÈya manussapathaÑ ÈgantvÈ anupubbena BÈrÈÓasiÑ
patvÈ rÈjuyyÈne vasitvÈ punadivase nagare bhikkhÈya caranto senÈpatissa
nivÈsanadvÈraÑ sampÈpuÓi. SenÈpati tassa iriyÈpathesu pasÊditvÈ gharaÑ
pavesetvÈ attano paÔiyÈditabhojanaÑ bhojetvÈ paÔiÒÒaÑ gahetvÈ tattheva
rÈjuyyÈne vasÈpesi.
______________________________________________________________
1. KuÓÉakakumÈro (SÊ)
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AthekadivasaÑ KalÈburÈjÈ1 surÈmadamatto chekanÈÔakaparivuto
mahantena yasena uyyÈnaÑ gantvÈ ma~galasilÈpaÔÔe sayanaÑ attharÈpetvÈ
ekissÈ piyamanÈpÈya itthiyÈ a~ke sayi. GÊtavÈditanaccesu chekÈ nÈÔakitthiyo
gÊtÈdÊni payojesuÑ, Sakkassa devaraÒÒo viya mahÈsampatti ahosi, rÈjÈ
niddaÑ okkami. Atha tÈ itthiyo “yassatthÈya mayaÑ gÊtÈdÊni payojayÈma,
so niddaÑ upagato, kiÑ no gÊtÈdÊhÊ”ti vÊÓÈdÊni t|riyÈni tattha tattheva
chaÉÉetvÈ uyyÈnaÑ pakkantÈ pupphaphalapallavÈdÊhi palobhiyamÈnÈ
uyyÈne abhiramiÑsu. TadÈ bodhisatto tasmiÑ uyyÈne supupphitasÈlam|le
pabbÈjjÈsukhena vÊtinÈmento mattavaravÈraÓo viya nisinno hoti. Atha tÈ
itthiyo uyyÈne caramÈnÈ taÑ disvÈ “etha ayyÈyo etasmiÑ rukkham|le
pabbajito nisinno, yÈva rÈjÈ na pabujjhati, tÈvassa santike kiÒci suÓamÈnÈ
nisÊdissÈmÈ”ti gantvÈ vanditvÈ parivÈretvÈ nisinnÈ “amhÈkaÑ
kathetabbayuttakaÑ kiÒci kathethÈ”ti vadiÑsu. Bodhisatto tÈsaÑ dhammaÑ
kathesi. Atha sÈ itthÊ a~kaÑ cÈletvÈ rÈjÈnaÑ pabodhesi. RÈjÈ pabuddho tÈ
apassanto “kahaÑ gatÈ vasaliyo”ti Èha. EtÈ mahÈrÈja gantvÈ ekaÑ tÈpasaÑ
parivÈretvÈ nisÊdiÑs|ti. RÈjÈ kupito khaggaÑ gahetvÈ “sikkhÈpessÈmi naÑ
k|ÔajaÔilan”ti vegena agamÈsi.
Atha tÈ itthiyo rÈjÈnaÑ kuddhaÑ2 ÈgacchantaÑ disvÈ tÈsu3 vallabhatarÈ
gantvÈ raÒÒo hatthÈ asiÑ gahetvÈ rÈjÈnaÑ v|pasamesuÑ. So ÈgantvÈ
bodhisattassa santike ÔhatvÈ “kiÑ vÈdÊ tvaÑ samaÓÈ”ti pucchi. KhantivÈdÊ
mahÈrÈjÈti. KÈ esÈ khanti nÈmÈti. Akkosantesu paribhÈsantesu paharantesu
akujjhanabhÈvoti. RÈjÈ “passissÈmi dÈni te khantiyÈ atthibhÈvan”ti
coraghÈtakaÑ pakkosÈpesi. So attano cÈrittena pharasuÒca kaÓÔakakasaÒca
ÈdÈya kÈsÈyanivasano rattamÈlÈdharo ÈgantvÈ rÈjÈnaÑ vanditvÈ “kiÑ
karomi devÈ”ti Èha. ImaÑ coraÑ duÔÔhatÈpasaÑ gahetvÈ ÈkaÉÉhitvÈ
bh|miyaÑ pÈtetvÈ kaÓÔakakasaÑ gahetvÈ purato ca pacchato ca ubhosu
passesu cÈti cat|supi passesu dvepahÈrasahassamassa dehÊti. So tathÈ
______________________________________________________________
1. KalÈpurÈjÈ (SyÈ)

2. KuddhabhÈvena (Ka)

3. Tassa (Ka)
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akÈsi. Bodhisattassa chavi bhijji1, cammaÑ bhijji1, maÑsaÑ chijji, lohitaÑ
paggharati.
Puna rÈjÈ “kiÑvÈdÊ tvaÑ bhikkh|”ti Èha. KhantivÈdÊ mahÈrÈja, tvaÑ
pana mayhaÑ cammantare khantÊti maÒÒasi, natthi mayhaÑ cammantare
khanti, tayÈ pana daÔÔhuÑ asakkuÓeyye hadayabbhantare mama khanti
patiÔÔhitÈ mahÈrÈjÈti. Puna coraghÈtako “kiÑ karomÊ”ti pucchi. Imassa
k|ÔajaÔilassa ubho hatthe chindÈti. So pharasuÑ gahetvÈ gaÓÉiyaÑ ÔhapetvÈ
hatthe chindi. Atha naÑ “pÈde chindÈ”ti Èha, pÈdepi chindi.
HatthapÈdakoÔÊhi ghaÔachiddehi lÈkhÈraso viya lohitaÑ paggharati. Puna
rÈjÈ “kiÑvÈdÊsÊ”ti pucchi. KhantivÈdÊ mahÈrÈja, tvaÑ pana mayhaÑ
hatthapÈdakoÔÊsu khanti atthÊti maÒÒasi, natthesÈ ettha, mayhaÑ khanti
gambhÊraÔÔhÈne patiÔÔhitÈti. So “kaÓÓanÈsamassa chindÈ”ti Èha. Itaro
kaÓÓanÈsaÑ chindi, sakalasarÊre lohitaÑ ahosi. Puna naÑ “kiÑvÈdÊ nÈma
tvan”ti pucchi. MahÈrÈja khantivÈdÊ nÈma, mÈ kho pana tvaÑ
kaÓÓanÈsikakoÔÊsu patiÔÔhitÈ khantÊti maÒÒasi, mama khanti gambhÊre
hadayabbhantare patiÔÔhitÈti. RÈjÈ “k|ÔajaÔila tava khantiÑ tvameva
ukkhipitvÈ nisÊdÈ”ti bodhisattassa hadayaÑ pÈdena paharitvÈ pakkÈmi.
TasmiÑ gatesenÈpati bodhisattassa sarÊrato lohitaÑ puÒchitvÈ
hatthapÈdakaÓÓanÈsakoÔiyo sÈÔakakaÓÓe katvÈ bodhisattaÑ saÓikaÑ
nisÊdÈpetvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊditvÈ “sace bhante tumhe kujjhitukÈmÈ,
tumhesu katÈparÈdhassa raÒÒova kujjheyyÈtha, mÈ aÒÒesan”ti yÈcanto
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
49. “Yo te hatthe ca pÈde ca, kaÓÓanÈsaÒca chedayi.
Tassa kujjha mahÈvÊra, mÈ raÔÔhaÑ vinasÈ idanti.
Tattha mahÈvÊrÈti mahÈvÊriya. MÈ raÔÔhaÑ vinasÈ2 idanti idaÑ
niraparÈdhaÑ kÈsiraÔÔhaÑ mÈ vinÈsehi.
TaÑ sutvÈ bodhisatto dutiyaÑ gÈthamÈha–
50. “Yo me hatthe ca pÈde ca, kaÓÓanÈsaÒca chedayi.
CiraÑ jÊvatu so rÈjÈ, na hi kujjhanti mÈdisÈ”ti.
______________________________________________________________
1. Chijji (SÊ, SyÈ, I)

2. Vinassa (SÊ, SyÈ), vinÈsa (Ka)
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Tattha mÈdisÈti mama sadisÈ khantibalena samannÈgatÈ paÓÉitÈ “ayaÑ
maÑ akkosi paribhÈsi pahari, chindi bhindÊ”ti taÑ na kujjhanti.
RaÒÒo uyyÈnÈ nikkhamantassa bodhisattassa cakkhupathaÑ
vijahanakÈleyeva ayaÑ catunahutÈdhikÈ dviyojanasatasahassabahalÈ
mahÈpathavÊ khalibaddhasÈÔako1 viya phalitÈ, AvÊcito jÈlÈ nikkhamitvÈ
rÈjÈnaÑ kuladattiyena rattakambalena pÈrupantÊ viya gaÓhi. So
uyyÈnadvÈreyeva pathaviÑ pavisitvÈ AvÊcimahÈniraye patiÔÔhahi.
Bodhisattopi taÑ divasameva kÈlamakÈsi. RÈjaparisÈ ca nÈgarÈ ca
gandhamÈlÈdh|mahatthÈ ÈgantvÈ bodhisattassa sarÊrakiccaÑ akaÑsu. Keci
panÈhu “bodhisatto puna Himavantameva gato”ti, taÑ abh|taÑ.
51. “Ah| atÊtamaddhÈnaÑ, samaÓo khantidÊpano.
TaÑ khantiyÈyeva ÔhitaÑ, kÈsirÈjÈ achedayi.
52. Tassa kammapharusassa, vipÈko kaÔuko ahu.
YaÑ kÈsirÈjÈ vedesi, nirayamhi samappito”ti–
imÈ dve abhisambuddhagÈthÈ.
Tattha atÊtamaddhÈnanti atÊte addhÈne. KhantidÊpanoti
adhivÈsanakhantisaÑvaÓÓano2. AchedayÊti mÈrÈpesi. Ekacce pana
“bodhisattassa puna hatthapÈdakaÓÓanÈsÈ ghaÔitÈ”ti vadanti, tampi
abh|tameva. Samappitoti patiÔÔhito.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne kodhano bhikkhu anÈgÈmiphale patiÔÔhahi,
aÒÒe bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑsu. TadÈ KalÈburÈjÈ Devadatto ahosi,
senÈpati SÈriputto, khantivÈdÊ tÈpaso pana ahameva ahosinti.
KhantivÈdÊjatakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
______________________________________________________________
1. BalithaddhasÈÔako (I) khalithaddhasÈÔako (SyÈ), khalitaddhasÈÔako (Ka)
2. AdhivÈsanakhantisampanno (SyÈ), adhivÈsanakhantiyÈ sampanno (Ka)
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4. LohakumbhijÈtakavaÓÓanÈ (314)
DujjÊvitamajÊvimhÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto KosalarÈjÈnaÑ
Èrabbha kathesi. TadÈ kira KosalarÈjÈ rattibhÈge catunnaÑ
nerayikasattÈnaÑ saddaÑ suÓi. Eko du-kÈrameva bhaÓi, eko sa-kÈraÑ, eko
na-kÈraÑ, eko so-kÈramevÈti. Te kira atÊtabhave SÈvatthiyaÑyeva
pÈradÈrikÈ rÈjaputtÈ ahesuÑ. Te paresaÑ rakkhitagopitamÈtugÈmesu
aparajjhitvÈ cittakeÄiÑ kÊÄantÈ bahuÑ pÈpakammaÑ katvÈ maraÓacakkena
chinnÈ SÈvatthisÈmante cat|su LohakumbhÊsu nibbattÈ saÔÔhi vassasahassÈni
tattha paccitvÈ uggatÈ LohakumbhimukhavaÔÔiÑ disvÈ “kadÈ nu kho imamhÈ
dukkhÈ muccissÈmÈ”ti cattÈropi mahantena saddena anupaÔipÈÔiyÈ
viraviÑsu. RÈjÈ tesaÑ saddaÑ sutvÈ maraÓabhayatajjito nisinnakova
aruÓaÑ uÔÔhÈpesi.
AruÓuggamanavelÈya brÈhmaÓÈ agantvÈ rÈjÈnaÑ sukhasayitaÑ
pucchiÑsu. RÈjÈ “kuto me ÈcariyÈ sukhasayitaÑ, ajjÈhaÑ evar|pe cattÈro
bhiÑsanakasadde suÓin”ti1. BrÈhmaÓÈ hatthe vidhuniÑsu. KiÑ ÈcariyÈti.
SÈhasikasaddÈ mahÈrÈjÈti. SapaÔikammÈ appaÔikammÈti. KÈmaÑ
appaÔikammÈ, mayaÑ pana susikkhitÈ mahÈrÈjÈti. KiÑ katvÈ
paÔibÈhissathÈti. MahÈrÈja paÔikammaÑ mahantaÑ na sakkÈ kÈtuÑ2, mayaÑ
pana sabbacatukkaÑ yaÒÒaÑ yajitvÈ hÈressÈmÈti. Tena hi khippaÑ cattÈro
hatthÊ cattÈro asse cattÈro usabhe cattÈro manusseti laÔukikasakuÓikÈ ÈdiÑ
katvÈ cattÈro cattÈro pÈÓe gahetvÈ sabbacatukkayaÒÒaÑ yajitvÈ mama
sotthibhÈvaÑ karothÈti. “SÈdhu mahÈrÈjÈ”ti sampaÔicchitvÈ yenattho, taÑ
gahetvÈ yaÒÒÈvÈÔaÑ paccupaÔÔhapesuÑ, bahupÈÓe th|Ó|panÊte katvÈ
ÔhapesuÑ. “BahuÑ macchamaÑsaÑ khÈdissÈma, bahuÑ dhanaÑ
labhissÈmÈ”ti ussÈhappattÈ hutvÈ “idaÑ laddhuÑ vaÔÔati, idaÑ laddhuÑ
vaÔÔati devÈ”ti aparÈparaÑ caranti.
MallikÈ devÊ rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ “kiÑ nu kho mahÈrÈja brÈhmaÓÈ
ativiya ussÈhayantÈ3 vicarantÊ”ti pucchi. Devi kiÑ tuyhiminÈ, tvaÑ attano
yaseneva mattÈ pamattÈ, dukkhaÑ pana amhÈkameva na jÈnÈsÊti.
______________________________________________________________
1. SuÓomÊti (Ka)

2. SakkÈraÑ kÈtuÑ (I, Ka)

3. UmhayantÈ (I, Ka)
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KiÑ mahÈrÈjÈti. Devi ahaÑ evar|paÑ nÈma asotabbaÑ suÓiÑ, tato imesaÑ
saddÈnaÑ sutattÈ “kiÑ bhavissatÊ”ti brÈhmaÓe pucchiÑ, brÈhmaÓÈ
“tumhÈkaÑ mahÈrÈja rajjassa vÈ bhogÈnaÑ vÈ jÊvitassa vÈ antarÈyo
paÒÒÈyati, sabbacatukkena yaÒÒaÑ yajitvÈ sotthibhÈvaÑ karissÈmÈ”ti
vadiÑsu, te mayhaÑ vacanaÑ gahetvÈ yaÒÒÈvÈÔaÑ katvÈ yena yenattho,
tassa tassa kÈraÓÈ ÈgacchantÊti. KiÑ pana deva imesaÑ saddÈnaÑ
nipphattiÑ sadevake loke aggabrÈhmaÓaÑ pucchitthÈti. Ko esa devi
sadevake loke aggabrÈhmaÓo nÈmÈti. MahÈgotamo SammÈsambuddhoti.
Devi SammÈsambuddho me na pucchitoti. Tena hi gantvÈ pucchathÈti.
RÈjÈ tassÈ vacanaÑ gahetvÈ bhuttapÈtarÈso rathavaramÈruyha
JetavanaÑ gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ pucchi “ahaÑ bhante rattibhÈge
cattÈro sadde sutvÈ brÈhmaÓe pucchiÑ, te ‘sabbacatukkayaÒÒaÑ yajitvÈ
sotthiÑ karissÈmÈ’ti vatvÈ yaÒÒÈvÈÔe kammaÑ karonti, tesaÑ saddÈnaÑ
sutattÈ mayhaÑ kiÑ bhavissatÊ”ti. “Na kiÒci mahÈrÈja, nerayikasattÈ
dukkhamanubhavantÈ evaÑ viraviÑsu, na ime saddÈ idÈni tayÈ eva sutÈ,
porÈÓakarÈj|hipi sutÈyeva, tepi brÈhmaÓe pucchitvÈ pasughÈtayaÒÒaÑ
kattukÈmÈ hutvÈ paÓÉitÈnaÑ kathaÑ sutvÈ na kariÑsu, paÓÉitÈ tesaÑ
saddÈnaÑ antaraÑ kathetvÈ mahÈjanaÑ vissajjÈpetvÈ sotthimakaÑs|”ti
vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
aÒÒatarasmiÑ KÈsigÈme brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto kÈmesu
ÈdÊnavaÑ disvÈ kÈme pahÈya isipabajjaÑ pabbajitvÈ abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo
ca uppÈdetvÈ jhÈnakÊÄaÑ kÊÄanto Himavante ramaÓÊye vanasaÓÉe vasati.
TadÈ BÈrÈÓasirÈjÈ catunnaÑ nerayikÈnaÑ imeva cattÈro sadde sutvÈ
bhÊtatasito iminÈva niyÈmena brÈhmaÓehi “tiÓÓaÑ antarÈyÈnaÑ aÒÒataro
bhavissati, sabbacatukkayaÒÒena taÑ v|pasamessÈmÈ”ti vutte sampaÔicchi.
Purohito brÈhmaÓehi saddhiÑ yaÒÒÈvÈÔaÑ paccupaÔÔhÈpesi, mahÈjano
th|Ó|panÊto ahosi. TadÈ bodhisatto mettÈbhÈvanaÑ purecÈrikaÑ katvÈ
dibbacakkhunÈ lokaÑ olokento imaÑ kÈraÓaÑ disvÈ “ajja mayÈ gantuÑ
vaÔÔati, mahÈjanassa
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sotthi bhavissatÊ”ti iddhibalena vehÈsaÑ uppatitvÈ BÈrÈÓasiraÒÒo uyyÈne
otaritvÈ ma~galasilÈpaÔÔe kaÒcanar|pakaÑ viya nisÊdi. TadÈ purohitassa
jeÔÔhantevÈsiko ÈcariyaÑ upasa~kamitvÈ “nanu Ècariya amhÈkaÑ vedesu
paraÑ mÈretvÈ sotthikaraÓaÑ nÈma natthÊ”ti Èha. Purohito “tvaÑ
rÈjadhanaÑ rakkhasi, bahuÑ macchamaÑsaÑ khÈdissÈma, dhanaÑ
labhissÈma, tuÓhÊ hohÊ”ti taÑ paÔibÈhi.
So “nÈhaÑ ettha sahÈyo bhavissÈmÊ”ti nikkhamitvÈ rÈjuyyÈnaÑ gantvÈ
bodhisattaÑ disvÈ vanditvÈ katapaÔisanthÈro ekamantaÑ nisÊdi. Bodhisatto
“kiÑ mÈÓava rÈjÈ dhammena rajjaÑ kÈretÊ”ti pucchi. Bhante rÈjÈ
dhammena rajjaÑ kÈreti, rattibhÈge pana cattÈro sadde sutvÈ brÈhmaÓe
pucchi, brÈhmaÓÈ “sabbacatukkayaÒÒaÑ yajitvÈ sotthiÑ karissÈmÈ”ti
vadiÑsu, rÈjÈ pasughÈtakammaÑ katvÈ attano sotthiÑ kÈtukÈmo mahÈjano
th|Ó|panÊto, kiÑ nu kho bhante tumhÈdisÈnaÑ sÊlavantÈnaÑ tesaÑ
saddÈnaÑ nipphattiÑ vatvÈ mahÈjanaÑ maraÓamukhÈ mocetuÑ vaÔÔatÊti1.
MÈÓava rÈjÈ amhe na jÈnÈti, mayampi taÑ na jÈnÈma, imesaÑ pana
saddÈnaÑ nipphattiÑ jÈnÈma, sace rÈjÈ amhe upasa~kamitvÈ puccheyya,
rÈjÈnaÑ nikka~khaÑ katvÈ kathessÈmÈti. Tena hi bhante muhuttaÑ idheva
hotha, ahaÑ rÈjÈnaÑ ÈnessÈmÊti. SÈdhu mÈÓavÈti. So gantvÈ raÒÒo
tamatthaÑ ÈrocetvÈ rÈjÈnaÑ Ènesi.
Atha rÈjÈ bodhisattaÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisinno pucchi “saccaÑ
kira tumhe mayÈ sutasaddÈnaÑ nipphattiÑ jÈnÈthÈ”ti. Œma mahÈrÈjÈti.
Kathetha bhanteti. “MahÈrÈja ete purimabhave paresaÑ rakkhitagopitesu
dÈresu cÈrittaÑ ÈpajjitvÈ BÈrÈÓasisÈmante cat|su LohakumbhÊsu nibbattÈ
pakkuthite khÈralohodake pheÓuddehakaÑ paccamÈnÈ tiÑsa vassasahassÈni
adho gantvÈ kumbhitalaÑ Èhacca uddhaÑ ÈrohantÈ tiÑsavassasahasseneva
kÈlena kumbhimukhaÑ disvÈ bahi oloketvÈ cattÈro janÈ catasso gÈthÈ
paripuÓÓaÑ katvÈ vattukÈmÈpi tathÈ kÈtuÑ asakkontÈ ekekameva akkharaÑ
vatvÈ puna LohakumbhÊsuyeva nimuggÈ. Tesu du-kÈraÑ vatvÈ
nimuggasatto evaÑ vattukÈmo ahosi–
______________________________________________________________
1. Na vaÔÔatÊti (SÊ, SyÈ, I)

44

KhuddakanikÈya
53. ‘DujjÊvitamajÊvimha, ye sante na dadamhase.
VijjamÈnesu bhogesu, dÊpaÑ nÈkamha attano’ti.

TaÑ gÈthaÑ paripuÓÓaÑ kÈtuÑ nÈsakkhÊ”ti vatvÈ bodhisatto attano ÒÈÓena
taÑ gÈthaÑ paripuÓÓaÑ katvÈ kathesi. SesÈsupi eseva nayo.
Tesu sa-kÈraÑ vatvÈ vattukÈmassa ayaÑ gÈthÈ–
54. “SaÔÔhi vassasahassÈni, paripuÓÓÈni sabbaso.
Niraye paccamÈnÈnaÑ, kadÈ anto bhavissatÊ”ti.
Na-kÈraÑ vatvÈ vattukÈmassa ayaÑ gÈthÈ–
55. “Natthi anto kuto anto, na anto paÔidissati.
TadÈ hi pakataÑ pÈpaÑ, mama tuyhaÒca mÈrisÈ”ti.
So-kÈraÑ vatvÈ vattukÈmassa ayaÑ gÈthÈ–
56. “SohaÑ n|na ito gantvÈ, yoniÑ laddhÈna mÈnusiÑ.
VadaÒÒ| sÊlasampanno, kÈhÈmi kusalaÑ bahun”ti.
Tattha dujjÊvitanti tÊÓi duccaritÈni caranto dujjÊvitaÑ lÈmakajÊvitaÑ
jÊvati nÈma, sopi tadeva sandhÈyÈha “dujjÊvitamajÊvimhÈ”ti. Ye sante na
dadamhaseti ye mayaÑ deyyadhamme ca paÔiggÈhake ca saÑvijjamÈneyeva
na dÈnaÑ dadimha. DÊpaÑ nÈkamha attanoti attano patiÔÔhaÑ na karimha.
ParipuÓÓÈnÊti an|nÈni anadhikÈni. Sabbasoti sabbÈkÈrena. PaccamÈnÈnanti
amhÈkaÑ imasmiÑ niraye paccamÈnÈnaÑ.
Natthi antoti “amhÈkaÑ asukakÈle nÈma mokkho bhavissatÊ”ti evaÑ
kÈlaparicchedo natthi. Kuto antoti kena kÈraÓena anto paÒÒÈyissati. Na
antoti antaÑ daÔÔhukÈmÈnampi no dukkhassa anto na paÔidissati. TadÈ hi
pakatanti tasmiÑ kÈle mÈrisÈ mama ca tuyhaÒca pakataÑ pÈpaÑ pakaÔÔhaÑ
kataÑ atibahumeva kataÑ. “TathÈ hi pakatan”tipi pÈÔho, tena kÈraÓena
kataÑ, yenassa anto daÔÔhuÑ na sakkÈti attho. MÈrisÈti mayÈ sadisÈ1,
piyÈlapanametaÑ etesaÑ.
______________________________________________________________
1. SadisÈti (SÊ, SyÈ)
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N|nÈti ekaÑsatthe nipÈto, so ahaÑ ito gantvÈ yoniÑ mÈnusiÑ laddhÈna
vadaÒÒ| sÊlasampanno hutvÈ ekaÑseneva bahuÑ kusalaÑ karissÈmÊti
ayamettha attho.
Iti bodhisatto ekamekaÑ gÈthaÑ vatvÈ “mahÈrÈja so nerayikasatto
imaÑ gÈthaÑ paripuÓÓaÑ katvÈ vattukÈmo attano pÈpassa mahantatÈya
tathÈ kathetuÑ nÈsakkhi, iti so attano kammavipÈkaÑ anubhavanto viravi.
TumhÈkaÑ etassa saddassa savanapaccayÈ antarÈyo nÈma natthi, tumhe mÈ
bhÈyitthÈ”ti rÈjÈnaÑ saÒÒÈpesi. RÈjÈ mahÈjanaÑ vissajjÈpetvÈ
suvaÓÓabheriÑ carÈpetvÈ yaÒÒÈvÈÔaÑ viddhaÑsÈpesi. Bodhisatto
mahÈjanassa sotthiÑ katvÈ katipÈhaÑ vasitvÈ tattheva gantvÈ
aparihÊnajjhÈno brahmaloke uppajji.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ purohitassa jeÔÔhantevÈsikamÈÓavo SÈriputto ahosi,
tÈpaso pana ahameva ahosin”ti.
LohakumbhijÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. SabbamaÑsalÈbhajÈtakavaÓÓanÈ (315)
PharusÈ vata te vÈcÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto SÈriputtattherena
pÊtavirecanÈnaÑ dinnarasapiÓÉapÈtaÑ Èrabbha kathesi. TadÈ kira Jetavane
ekacce bhikkh| snehavirecanaÑ piviÑsu. TesaÑ rasapiÓÉapÈtena attho hoti,
gilÈnupaÔÔhÈkÈ “rasabhattaÑ ÈharissÈmÈ”ti SÈvatthiÑ pavisitvÈ
odanikagharavÊthiyaÑ piÓÉÈya caritvÈpi rasabhattaÑ alabhitvÈ nivattiÑsu.
Thero divÈtaraÑ piÓÉÈya pavisamÈno te bhikkh| disvÈ “kiÑ Èvuso
atipageva nivattathÈ”ti pucchi. Te tamatthaÑ ÈrocesuÑ. Thero “tena hi
ethÈ”ti te gahetvÈ tameva vÊthiÑ agamÈsi, manussÈ p|retvÈ rasabhattaÑ
adaÑsu. GilÈnupaÔÔhÈkÈ rasabhattaÑ ÈharitvÈ gilÈnÈnaÑ adaÑsu, te
paribhuÒjiÑsu. AthekadivasaÑ dhammasabhÈyaÑ bhikkh| kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso thero kira pÊtavirecanÈnaÑ upaÔÔhÈke rasabhattaÑ
alabhitvÈ nikkhamante gahetvÈ odanikagharavÊthiyaÑ caritvÈ bahuÑ
rasapiÓÉapÈtaÑ pesesÊ”ti. SatthÈ
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ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ
“imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈni SÈriputtova maÑsaÑ labhi,
pubbepi muduvÈcÈ piyavacanÈ vattuÑ chekÈ paÓÉitÈ labhiÑs|”ti vatvÈ
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto seÔÔhiputto
ahosi. AthekadivasaÑ eko migaluddako bahuÑ maÑsaÑ labhitvÈ yÈnakaÑ
p|retvÈ “vikkiÓissÈmÊ”ti nagaraÑ Ègacchati. TadÈ BÈrÈÓasivÈsikÈ cattÈro
seÔÔhiputtÈ nagarÈ nikkhamitvÈ ekasmiÑ maggasabhÈgaÔÔhÈne kiÒci diÔÔhaÑ
sutaÑ sallapantÈ nisÊdiÑsu. Etesu eko seÔÔhiputto taÑ maÑsayÈnakaÑ disvÈ
“etaÑ luddakaÑ maÑsakhaÓÉaÑ ÈharÈpemÊ”ti Èha. Gaccha ÈharÈpehÊti. So
taÑ upasa~kamitvÈ “are luddaka dehi me maÑsakhaÓÉan”ti Èha. Luddako
“mÈrisa paraÑ kiÒci yÈcantena nÈma piyavacanena bhavitabbaÑ, tayÈ
kathitavÈcÈya anucchavikaÑ maÑsakhaÓÉaÑ labhissasÊ”ti vatvÈ paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
57. “PharusÈ vata te vÈcÈ, maÑsaÑ yÈcanako asi.
KilomasadisÊ vÈcÈ, kilomaÑ samma dammi te”ti.
Tattha kilomasadisÊti pharusatÈya kilomasadisÊ. KilomaÑ samma
dammi teti handa gaÓha, idaÑ te vÈcÈya sadisaÑ kilomaÑ dammÊti nirasaÑ
nimaÑsalohitaÑ kilomakakhaÓÉaÑ ukkhipitvÈ adÈsi.
Atha naÑ aparo seÔÔhiputto “kinti vatvÈ yÈcasÊ”ti pucchi. “Are”ti
vatvÈti. So “ahampi naÑ yÈcissÈmÊ”ti vatvÈ gantvÈ “jeÔÔhabhÈtika
maÑsakhaÓÉaÑ me dehÊ”ti Èha. Itaro “tava vacanassa anucchavikaÑ
maÑsakhaÓÉaÑ labhissasÊ”ti vatvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
58. “A~gametaÑ manussÈnaÑ, bhÈtÈ loke pavuccati.
A~gassa sadisÊ vÈcÈ, a~gaÑ samma dadÈmi te”ti.
Tassattho–imasmiÑ loke manussÈnaÑ a~gasadisattÈ a~gametaÑ
yadidaÑ bhÈtÈ bhaginÊti, tasmÈ tavesÈ a~gasadisÊ vÈcÈti etissÈ
anucchavikaÑ a~gameva dadÈmi teti. EvaÒca pana vatvÈ a~gamaÑsaÑ
ukkhipitvÈ adÈsi.
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Tampi aparo seÔÔhiputto “kinti vatvÈ yÈcasÊ”ti pucchi. “BhÈtikÈ”ti
vatvÈti. So “ahampi naÑ yÈcissÈmÊ”ti vatvÈ gantvÈ “tÈta maÑsakhaÓÉaÑ me
dehÊ”ti Èha. Luddako tava vacanÈnur|paÑ lacchasÊ”ti vatvÈ tatiyaÑ
gÈthamÈha–
59. “TÈtÈti putto vadamÈno, kampeti hadayaÑ pitu.
Hadayassa sadisÊ vÈcÈ, hadayaÑ samma dammi te”ti.
evaÒca pana vatvÈ hadayamaÑsena saddhiÑ madhuramaÑsaÑ ukkhipitvÈ
adÈsi.
TaÑ catuttho seÔÔhiputto “kinti vatvÈ yÈcasÊ”ti pucchi. So “tÈtÈ”ti
vatvÈti. So “ahampi yÈcissÈmÊ”ti vatvÈ gantvÈ “sahÈya maÑsakhaÓÉaÑ me
dehÊ”ti Èha. Luddako “tava vacanÈnur|paÑ lacchasÊ”ti vatvÈ catutthaÑ
gÈthamÈha–
60. “Yassa gÈme sakhÈ natthi, yathÈ’raÒÒaÑ tatheva taÑ.
Sabbassa sadisÊ vÈcÈ, sabbaÑ samma dadÈmi te”ti.
Tassattho–yassa purisassa gÈme sukhadukkhesu saha ayanato
sahÈyasa~khÈto sakhÈ natthi, tassa taÑ ÔhÈnaÑ yathÈ amanussaÑ araÒÒaÑ
tatheva hoti, iti ayaÑ tava vÈcÈ sabbassa sadisÊ, sabbena attano santakena
vibhavena sadisÊ, tasmÈ sabbameva imaÑ mama santakaÑ maÑsayÈnakaÑ
dadÈmi teti.
EvaÒca pana vatvÈ “ehi samma, sabbameva idaÑ maÑsayÈnakaÑ tava
gehaÑ ÈharissÈmÊ”ti Èha. SeÔÔhiputto tena yÈnakaÑ pÈjÈpento attano gharaÑ
gantvÈ maÑsaÑ otÈrÈpetvÈ luddakassa sakkÈrasammÈnaÑ katvÈ
puttadÈrampissa pakkosÈpetvÈ luddakammato apanetvÈ attano
kuÔumbamajjhe vasÈpento tena saddhiÑ abhejjasahÈyo hutvÈ yÈvajÊvaÑ
samaggavÈsaÑ vasi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
luddako SÈriputto ahosi, sabbamaÑsalÈbhÊ seÔÔhiputto pana ahameva
ahosin”ti.
SabbamaÑsalÈbhajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
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6. SasapaÓÉitajÈtakavaÓÓanÈ (316)

Satta me rohitÈ macchÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
sabbaparikkhÈradÈnaÑ Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÑ kira eko kuÔumbiko
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa sabbaparikkhÈradÈnaÑ sajjetvÈ
gharadvÈre maÓÉapaÑ kÈretvÈ BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ
nimantetvÈ susajjitamaÓÉape paÒÒattavarÈsane nisÊdÈpetvÈ nÈnaggarasaÑ
paÓÊtadÈnaÑ1 datvÈ puna svÈtanÈyÈti sattÈhaÑ nimantetvÈ sattame divase
BuddhappamukhÈnaÑ paÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ sabbaparikkhÈre adÈsi.
SatthÈ bhattakiccÈvasÈne anumodanaÑ karonto “upÈsaka tayÈ
pÊtisomanassaÑ kÈtuÑ vaÔÔati, idaÒhi dÈnaÑ nÈma porÈÓakapaÓÉitÈnaÑ
vaÑso, porÈÓakapaÓÉitÈ hi sampattayÈcakÈnaÑ jÊvitaÑ pariccajitvÈ attano
maÑsampi adaÑs|”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto sasayoniyaÑ
nibbattitvÈ araÒÒe vasi, tassa pana araÒÒassa ekato pabbatapÈdo ekato nadÊ
ekato paccantagÈmako ahosi. Aparepissa tayo sahÈyÈ ahesuÑ makkaÔo ca
si~gÈlo ca uddo cÈti. Te cattÈropi paÓÉitÈ ekatova vasantÈ attano attano
gocaraÔÔhÈne gocaraÑ gahetvÈ sÈyanhasamaye ekato sannipatanti.
SasapaÓÉito “dÈnaÑ dÈtabbaÑ, sÊlaÑ rakkhitabbaÑ, uposathakammaÑ
kÈtabban”ti tiÓÓaÑ janÈnaÑ ovÈdavasena dhammaÑ deseti, te tassa ovÈdaÑ
sampaÔicchitvÈ attano attano nivÈsagumbaÑ pavisitvÈ vasanti. EvaÑ kÈle
gacchante ekadivasaÑ bodhisatto ÈkÈsaÑ oloketvÈ candaÑ disvÈ “sve
uposathadivaso”ti ÒatvÈ itare tayo Èha “sve uposatho, tumhepi tayo janÈ
sÊlaÑ samÈdiyitvÈ uposathikÈ hotha, sÊle patiÔÔhÈya dinnadÈnaÑ
mahapphalaÑ hoti, tasmÈ yÈcake sampatte tumhehi khÈditabbÈhÈrato dÈnaÑ
datvÈ khÈdeyyÈthÈ”ti. Te “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ attano attano
vasanaÔÔhÈnesu vasiÑsu.
Punadivase tesu uddo pÈtova “gocaraÑ pariyesissÈmÊ”ti nikkhamitvÈ
Ga~gÈtÊraÑ gato. Atheko bÈlisiko satta rohitamacche uddharitvÈ valliyÈ
ÈvuÓitvÈ netvÈ Ga~gÈtÊre vÈlukaÑ viy|hitvÈ
______________________________________________________________
1. PaÓÊtabhojanaÑ (Ka)
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vÈlikÈya paÔicchÈdetvÈ puna macche gaÓhanto adhoga~gaÑ gacchi. Uddo
macchagandhaÑ ghÈyitvÈ vÈlukaÑ viy|hitvÈ macche disvÈ nÊharitvÈ “atthi
nu kho etesaÑ sÈmiko”ti1 tikkhattuÑ ghosetvÈ sÈmikaÑ apassanto
vallikoÔiÑ ÉaÑsitvÈ netvÈ attano vasanagumbe ÔhapetvÈ “velÈyameva
khÈdissÈmÊ”ti attano sÊlaÑ Èvajjento nipajji. si~gÈlopi vasanaÔÔhÈnato
nikkhamitvÈ gocaraÑ pariyesanto ekassa khettagopakassa kuÔiyaÑ dve
maÑsas|lÈni ekaÑ godhaÑ ekaÒca dadhivÈrakaÑ disvÈ “atthi nu kho
etesaÑ sÈmiko”ti tikkhattuÑ ghosetvÈ sÈmikaÑ adisvÈ dadhivÈrakassa
uggahaÓarajjukaÑ gÊvÈya pavesetvÈ dve maÑsas|le ca godhaÒca mukhena
ÉaÑsitvÈ netvÈ attano vasanagumbe ÔhapetvÈ “velÈyameva khÈdissÈmÊ”ti
attano sÊlaÑ Èvajjento nipajji. MakkaÔopi vasanaÔÔhÈnato nikkhamitvÈ
vanasaÓÉaÑ pavisitvÈ ambapiÓÉaÑ ÈharitvÈ attano vasanagumbe ÔhapetvÈ
“velÈyameva khÈdissÈmÊ”ti attano sÊlaÑ Èvajjento nipajji.
Bodhisatto pana “velÈyameva vasanaÔÔhÈnato nikkhamitvÈ dabbatiÓÈni
khÈdissÈmÊ”ti attano vasanagumbeyeva nipanno cintesi “mama santikaÑ
ÈgatÈnaÑ yÈcakÈnaÑ tiÓÈni dÈtuÑ na sakkÈ2, tilataÓÉulÈdayopi mayhaÑ
natthi, sace me santikaÑ yÈcako Ègacchissati, attano sarÊramaÑsaÑ
dassÈmÊ”ti. Tassa sÊlatejena Sakkassa PaÓÉukambalasilÈsanaÑ uÓhÈkÈraÑ
dassesi. So ÈvajjamÈno idaÑ kÈraÓaÑ disvÈ “sasarÈjÈnaÑ vÊmaÑsissÈmÊ”ti
paÔhamaÑ uddassa vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ brÈhmaÓavesena aÔÔhÈsi.
“BrÈhmaÓa kimatthaÑ ÔhitosÊ”ti vutte paÓÉita sace kiÒci ÈhÈraÑ labheyyaÑ,
uposathiko hutvÈ vaseyyanti. So “sÈdhu dassÈmi te ÈhÈran”ti tena saddhiÑ
sallapanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
61. “Satta me rohitÈ macchÈ, udakÈ thalamubbhatÈ.
IdaÑ brÈhmaÓa me atthi, etaÑ bhutvÈ vane vasÈ”ti.
Tattha thalamubbhatÈti udakato thale ÔhapitÈ, kevaÔÔena vÈ3 uddhaÔÈ.
EtaÑ bhutvÈti etaÑ mama santakaÑ macchÈhÈraÑ pacitvÈ bhuÒjitvÈ
______________________________________________________________
1. SÈmiko, no vÈti (Ka)
2. ŒgatÈ yÈcakÈ tiÓaÑ khÈdituÑ na sakkuÓeyyuÑ (Ka)
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samaÓadhammaÑ karonto ramaÓÊye rukkham|le nisinno imasmiÑ vane
vasÈti.
BrÈhmaÓo “pageva tÈva hotu, pacchÈ jÈnissÈmÊ”ti si~gÈlassa santikaÑ
gato. TenÈpi “kimatthaÑ ÔhitosÊ”ti vutto tathevÈha. Si~gÈlo “sÈdhu
dassÈmÊ”ti tena saddhiÑ sallapanto dutiyaÑ gÈthamÈha–
62. “Dussa me khettapÈlassa, rattibhattaÑ apÈbhataÑ.
MaÑsas|lÈ ca dve godhÈ, ekaÒca dadhivÈrakaÑ.
IdaÑ brÈhmaÓa me atthi, etaÑ bhutvÈ vane vasÈ”ti.
Tattha dussa meti yo esa mama avid|re khettapÈlo vasati, dussa
amussÈti attho. ApÈbhatanti ÈbhataÑ ÈnÊtaÑ. MaÑsas|lÈ ca dve godhÈti
a~gÈrapakkÈni dve maÑsas|lÈni ca ekÈ ca godhÈ. DadhivÈrakanti
dadhivÈrako. Idanti idaÑ ettakaÑ mama atthi, etaÑ sabbampi
yathÈbhirucitena pÈkena pacitvÈ paribhuÒjitvÈ uposathiko hutvÈ ramaÓÊye
rukkham|le nisÊditvÈ samaÓadhammaÑ karonto imasmiÑ vanasaÓÉe vasÈti
attho.
BrÈhmaÓo “pageva tÈva hotu, pacchÈ jÈnissÈmÊ”ti makkaÔassa santikaÑ
gato. TenÈpi “kimatthaÑ ÔhitosÊ”ti vutto tathevÈha. MakkaÔo “sÈdhu
dassÈmÊ”ti tena saddhiÑ sallapanto tatiyaÑ gÈthamÈha–
63. “AmbapakkaÑ dakaÑ sÊtaÑ, sÊtacchÈyÈ manoramÈ.
IdaÑ brÈhmaÓa me atthi, etaÑ bhutvÈ vane vasÈ”ti.
Tattha ambapakkanti madhura-ambaphalaÑ. DakaÑ sÊtanti ga~gÈya
udakaÑ sÊtalaÑ. EtaÑ bhutvÈ vane vasÈti brÈhmaÓa etaÑ ambapakkaÑ
paribhuÒjitvÈ sÊtalaÑ udakaÑ pivitvÈ yathÈbhirucite ramaÓÊye rukkham|le
nisinno samaÓadhammaÑ karonto imasmiÑ vanasaÓÉe vasÈti.
BrÈhmaÓo “pageva tÈva hotu, pacchÈ jÈnissÈmÊ”ti sasapaÓÉitassa
santikaÑ gato. TenÈpi “kimatthaÑ ÔhitosÊ”ti vutto tathevÈha. TaÑ sutvÈ
bodhisatto somanassappatto “brÈhmaÓa suÔÔhu te kataÑ ÈhÈratthÈya mama
santikaÑ Ègacchantena, ajjÈhaÑ adinnapubbaÑ dÈnaÑ
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dassÈmi, tvaÑ pana sÊlavÈ pÈÓÈtipÈtaÑ na karissasi, gaccha brÈhmaÓa
nÈnÈdÈr|ni sa~kaÉÉhitvÈ a~gÈre katvÈ mayhaÑ Èrocehi, ahaÑ attÈnaÑ
pariccajitvÈ a~gÈramajjhe patissÈmi, mama sarÊre pakke tvaÑ maÑsaÑ
khÈditvÈ samaÓadhammaÑ kareyyÈsÊ”ti tena saddhiÑ sallapanto catutthaÑ
gÈthamÈha–
64. “Na sasassa tilÈ atthi, na muggÈ napi taÓÉulÈ.
IminÈ agginÈ pakkaÑ, mamaÑ bhutvÈ vane vasÈ”ti.
Tattha mamaÑ bhutvÈti yaÑ taÑ ahaÑ aggiÑ karohÊti vadÈmi, iminÈ
agginÈ pakkaÑ maÑ bhuÒjitvÈ imasmiÑ vane vasa, ekassa sasassa sarÊraÑ
nÈma ekassa purisassa yÈpanamattaÑ hotÊti.
Sakko tassa vacanaÑ sutvÈ attano ÈnubhÈvena ekaÑ a~gÈrarÈsiÑ
mÈpetvÈ bodhisattassa Èrocesi. So dabbatiÓasayanato uÔÔhÈya tattha gantvÈ
“sace me lomantaresu pÈÓakÈ atthi, te mÈ mariÑs|”ti tikkhattuÑ sarÊraÑ
vidhunitvÈ sakalasarÊraÑ dÈnamukhe ÔhapetvÈ1 la~ghitvÈ padumasare
rÈjahaÑso viya pamuditacitto a~gÈrarÈsimhi pati. So pana aggi bodhisattassa
sarÊre lomak|pamattampi uÓhaÑ kÈtuÑ nÈsakkhi, himagabbhaÑ paviÔÔho
viya ahosi. Atha SakkaÑ ÈmantetvÈ “brÈhmaÓa tayÈ kato aggi atisÊtalo,
mama sarÊre lomak|pamattampi uÓhaÑ kÈtuÑ na sakkoti, kiÑ nÈmetan”ti
Èha. SasapaÓÉita nÈhaÑ brÈhmaÓo, sakkohamasmi, tava vÊmaÑsanatthÈya
ÈgatomhÊti. “Sakka tvaÑ tÈva tiÔÔha, sakalopi ce lokasannivÈso maÑ dÈnena
vÊmaÑseyya, neva me adÈtukÈmataÑ passeyyÈ”ti bodhisatto sÊhanÈdaÑ
nadi. Atha naÑ Sakko “sasapaÓÉita tava guÓo sakalakappaÑ pÈkaÔo hot|”ti
pabbataÑ pÊÄetvÈ pabbatarasaÑ ÈdÈya candamaÓÉale sasalakkhaÓaÑ likhitvÈ
bodhisattaÑ ÈnetvÈ tasmiÑ vanasaÓÉe tasmiÑyeva vanagumbe
taruÓadabbatiÓapiÔÔhe nipajjÈpetvÈ attano vasanaÔÔhÈnameva gato. Tepi
cattÈro paÓÉitÈ samaggÈ sammodamÈnÈ sÊlaÑ p|retvÈ dÈnaÑ datvÈ
uposathakammaÑ katvÈ yathÈkammaÑ gatÈ.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne sabbaparikkhÈradÈnadÈyako gahapati
______________________________________________________________
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sotÈpattiphale patiÔÔhahi. TadÈ uddo Œnando ahosi, si~gÈlo MoggallÈno,
makkaÔo SÈriputto, Sakko Anuruddho, sasapaÓÉito pana ahameva ahosinti.
SasapaÓÉitajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. MatarodanajÈtakavaÓÓanÈ (317)
MataÑ mataÑ eva rodathÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ
SÈvatthivÈsiÑ kuÔumbikaÑ Èrabbha kathesi. Tassa kira bhÈtÈ kÈlamakÈsi. So
tassa kÈlakiriyÈya sokÈbhibh|to na nhÈyati na bhuÒjati na vilimpati, pÈtova
susÈnaÑ gantvÈ sokasamappito rodati. SatthÈ pacc|sasamaye lokaÑ
olokento tassa sotÈpattiphal|panissayaÑ disvÈ “imassa atÊtakÈraÓaÑ
ÈharitvÈ sokaÑ v|pasametvÈ sotÈpattiphalaÑ dÈtuÑ ÔhapetvÈ maÑ aÒÒo
koci samattho natthi, imassa mayÈ avassayena bhavituÑ vaÔÔatÊ”ti
punadivase pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto pacchÈsamaÓaÑ ÈdÈya tassa
gharadvÈraÑ gantvÈ “SatthÈ Ègato”ti sutvÈ ÈsanaÑ paÒÒapetvÈ “pavesethÈ”ti
kuÔumbikena vutto pavisitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. KuÔumbikopi ÈgantvÈ
SatthÈraÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. Atha naÑ SatthÈ “kiÑ kuÔumbika
cintesÊ”ti Èha. Œma bhante mama bhÈtu matakÈlato paÔÔhÈya cintemÊti.
“Œvuso sabbe sa~khÈrÈ aniccÈ, bhijjitabbayuttakaÑ bhijjati, na tattha
cintetabbaÑ, porÈÓakapaÓÉitÈpi bhÈtari matepi ‘bhijjitabbayuttakaÑ
bhijjatÊ’ti na cintayiÑs|”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
asÊtikoÔivibhave seÔÔhikule nibbatti, tassa vayappattassa mÈtÈpitaro
kÈlamakaÑsu. Tesu kÈlakatesu bodhisattassa bhÈtÈ kuÔumbaÑ vicÈreti,
bodhisatto taÑ nissÈya jÊvati. So aparabhÈge tathÈr|pena byÈdhinÈ
kÈlamakÈsi. ©ÈtimittÈ suhajjÈ sannipatitvÈ bÈhÈ paggayha kandanti rodanti,
ekopi sakabhÈvena saÓÔhÈtuÑ nÈsakkhi, bodhisatto pana neva kandati na
rodati. ManussÈ “passatha bho, imassa
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bhÈtari mate mukhasa~kocanamattampi natthi, ativiya thaddhahadayo,
‘dvepi koÔÔhÈse ahameva paribhuÒjissÈmÊ’ti bhÈtu maraÓaÑ icchati maÒÒe”ti
bodhisattaÑ garahiÑsu. ©ÈtakÈpi naÑ “tvaÑ bhÈtari mate na rodasÊ”ti
garahiÑsuyeva. So tesaÑ kathaÑ sutvÈ “tumhe attano andhabÈlabhÈvena
aÔÔha lokadhamme ajÈnantÈ ‘mama bhÈtÈ mato’ti rodatha, ahampi
marissÈmi, tumhepi marissatha, attÈnampi ‘mayampi marissÈmÈ’ti1 kasmÈ
na rodatha, sabbe sa~khÈrÈ aniccÈ hutvÈ nirujjhanti, teneva sabhÈvena
saÓÔhÈtuÑ samattho ekasa~khÈropi natthi, tumhe andhabÈlÈ aÒÒÈÓatÈya aÔÔha
lokadhamme ajÈnitvÈ rodatha, ahaÑ kimatthaÑ rodissÈmÊ”ti vatvÈ imÈ
gÈtha abhÈsi–
65. “MataÑ mataÑ eva rodatha, na hi taÑ rodatha yo marissati.
Sabbepi sarÊradhÈrino, anupubbena jahanti jÊvitaÑ.
66. DevamanussÈ catuppadÈ, pakkhigaÓÈ uragÈ ca bhogino.
Samhi sarÊre anissarÈ, ramamÈnÈva jahanti jÊvitaÑ.
67. EvaÑ calitaÑ asaÓÔhitaÑ, sukhadukkhaÑ manujesva’pekkhiya.
KanditaruditaÑ niratthakaÑ, kiÑ vo sokagaÓÈ’bhikÊrare.
68. DhuttÈ ca soÓÉÈ akatÈ, bÈlÈ s|rÈ ayogino.
DhÊraÑ maÒÒanti bÈloti, ye dhammassa akovidÈ”ti.
Tattha mataÑ mataÑ evÈti2 mataÑ mataÑyeva. AnupubbenÈti attano
attano maraÓavÈre sampatte paÔipÈÔiyÈ jahanti jÊvitaÑ, na ekatova sabbe
maranti, yadi evaÑ mareyyuÑ, lokappavatti ucchijjeyya. Bhoginoti
mahantena sarÊrabhogena samannÈgatÈ. RamamÈnÈvÈti tattha tattha nibbattÈ
sabbepi ete devÈdayo sattÈ attano attano nibbattaÔÔhÈne abhiramamÈnÈva
anukkaÓÔhitÈva jÊvitaÑ jahanti. EvaÑ calitanti evaÑ tÊsu bhavesu
niccalabhÈvassa ca saÓÔhitabhÈvassa ca abhÈvÈ calitaÑ asaÓÔhitaÑ. KiÑ vo
sokagaÓÈ’bhikÊrareti kiÑkÈraÓÈ tumhe sokarÈsÊ abhikiranti ajjhottharanti.
______________________________________________________________
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DhuttÈ ca soÓÉÈ akatÈti itthidhuttÈ surÈdhuttÈ akkhadhuttÈ ca
surÈsoÓÉÈdayo soÓÉÈ ca akatabuddhino asikkhitakÈ ca. BÈlÈti bÈlyena
samannÈgatÈ aviddasuno. S|rÈ ayoginoti ayonisomanasikÈrena s|rÈ, yogesu
ayuttatÈya ayogino. “Ayodhino”tipi pÈÔho, kilesamÈrena saddhiÑ yujjhituÑ
asamatthÈti attho. DhÊraÑ maÒÒanti bÈloti, ye dhammassa akovidÈti ye
evar|pÈ dhuttÈdayo aÔÔhavidhassa lokadhammassa akovidÈ, te
appamattakepi dukkhadhamme uppanne attanÈ kandamÈnÈ rodamÈnÈ aÔÔha
lokadhamme tathato jÈnitvÈ1 ÒÈtimaraÓÈdÊsu akandantaÑ arodantaÑ
mÈdisaÑ dhÊraÑ paÓÉitaÑ “bÈlo ayaÑ na rodatÊ”ti maÒÒantÊti.
EvaÑ bodhisatto tesaÑ dhammaÑ desetvÈ sabbepi te nissoke akÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne kuÔumbiko sotÈpattiphale patiÔÔhahi. TadÈ
mahÈjanassa dhammaÑ desetvÈ nissokabhÈvakarapaÓÉito pana ahameva
ahosinti.
MatarodanajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
_____
8. KaÓaverajÈtakavaÓÓanÈ (318)
YaÑ taÑ vasantasamayeti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
purÈÓadutiyikÈpalobhanaÑ Èrabbha kathesi. Vatthu IndriyajÈtake2 Èvi
bhavissati. SatthÈ pana taÑ bhikkhuÑ “pubbe tvaÑ bhikkhu etaÑ nissÈya
asinÈ sÊsacchedaÑ paÔilabhÊ”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto KÈsigÈmake
ekassa gahapatikassa ghare coranakkhattena jÈto vayappatto corakammaÑ
katvÈ jÊvikaÑ kappento loke pÈkaÔo ahosi s|ro nÈgabalo, koci naÑ
gaÓhituÑ nÈsakkhi. So ekadivasaÑ ekasmiÑ seÔÔhighare sandhiÑ chinditvÈ
bahuÑ dhanaÑ avahari. NÈgarÈ
______________________________________________________________
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rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ “deva eko mahÈcoro nagaraÑ vilumpati, taÑ
gaÓhÈpethÈ”ti vadiÑsu. RÈjÈ tassa gahaÓatthÈya nagaraguttikaÑ ÈÓÈpesi. So
rattibhÈge tattha tattha vaggabandhanena manusse ÔhapetvÈ taÑ sahoÉÉhaÑ1
gÈhÈpetvÈ raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ “sÊsamassa chindÈ”ti nagaraguttikaÒÒeva
ÈÓÈpesi. Nagaraguttiko taÑ pacchÈbÈhaÑ gÈÄhabandhanaÑ bandhÈpetvÈ
gÊvÈyassa rattakaÓavÊramÈlaÑ2 laggetvÈ sÊse iÔÔhakacuÓÓaÑ okiritvÈ catukke
catukke kasÈhi tÈÄÈpento kharassarena paÓavena ÈghÈtanaÑ neti. “ImasmiÑ
kira nagare vilopakÈrako coro gahito”ti sakalanagaraÑ sa~khubhi.
TadÈ ca BÈrÈÓasiyaÑ sahassaÑ gaÓhantÊ SÈmÈ nÈma gaÓikÈ hoti
rÈjavallabhÈ paÒcasatavaÓÓadÈsÊparivÈrÈ. SÈ pÈsÈdatale vÈtapÈnaÑ vivaritvÈ
ÔhitÈ taÑ nÊyamÈnaÑ passi. So pana abhir|po pÈsÈdiko abhiviya
sobhaggappatto devavaÓÓo sabbesaÑ matthakamatthakena paÒÒÈyati. SÈmÈ
taÑ disvÈ paÔibaddhacittÈ hutvÈ “kena nu kho upÈyenÈhaÑ imaÑ purisaÑ
attano sÈmikaÑ kareyyan”ti cintayantÊ “attheko upÈyo”ti attano
atthacarikÈya ekissÈ hatthe nagaraguttikassa sahassaÑ pesesi “ayaÑ coro
SÈmÈya bhÈtÈ, aÒÒatra SÈmÈya aÒÒo etassa avassayo natthi, tumhe kira idaÑ
sahassaÑ gahetvÈ etaÑ vissajjethÈ”ti. SÈ gantvÈ tathÈ akÈsi. Nagaraguttiko
“ayaÑ coro pÈkaÔo, na sakkÈ etaÑ vissajjetuÑ, aÒÒaÑ pana manussaÑ
labhitvÈ imaÑ paÔicchannayÈnake nisÊdÈpetvÈ pesetuÑ sakkÈ”ti Èha. SÈ
gantvÈ tassÈ Èrocesi.
TadÈ paneko seÔÔhiputto SÈmÈya paÔibaddhacitto devasikaÑ sahassaÑ
deti. So taÑ divasampi s|riyattha~gamanavelÈya sahassaÑ gaÓhitvÈ taÑ
gharaÑ agamÈsi. SÈmÈpi sahassabhaÓÉikaÑ gahetvÈ |r|su ÔhapetvÈ
parodantÊ nisinnÈ hoti. “KiÑ etan”ti ca vuttÈ “sÈmi ayaÑ coro mama bhÈtÈ,
‘ahaÑ nÊcakammaÑ karomÊ’ti mayhaÑ santikaÑ na eti, nagaraguttikassa
pahitaÑ ‘sahassaÑ labhamÈno vissajjessÈmi nan’ti sÈsanaÑ pesesi, idÈni
imaÑ sahassaÑ ÈdÈya nagaraguttikassa santikaÑ gacchantaÑ na labhÈmÊ”ti
Èha. So tassÈ paÔibaddhacittatÈya “ahaÑ gamissÈmÊ”ti Èha. Tena hi
______________________________________________________________
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tayÈ Èbhatameva gahetvÈ gacchÈhÊti. So taÑ gahetvÈ nagaraguttikassa
gehaÑ gaÒchi. So taÑ seÔÔhiputtaÑ paÔicchannaÔÔhÈne ÔhapetvÈ coraÑ
paÔicchannayÈnake nisÊdÈpetvÈ SÈmÈya pahiÓitvÈ “ayaÑ coro raÔÔhe pÈkaÔo,
tamandhakÈraÑ1 tÈva hotu, atha naÑ manussÈnaÑ paÔisallÊnavelÈya
ghÈtÈpessÈmÊ”ti apadesaÑ katvÈ muhuttaÑ vÊtinÈmetvÈ manussesu
paÔisallÊnesu seÔÔhiputtaÑ mahantenÈrakkhena ÈghÈtanaÑ netvÈ asinÈ sÊsaÑ
chinditvÈ sarÊraÑ s|le ÈropetvÈ nagaraÑ pÈvisi.
Tato paÔÔhÈya SÈmÈ aÒÒesaÑ hatthato kiÒci na gaÓhÈti, teneva saddhiÑ
abhiramamÈnÈ vicarati. So cintesi “sace ayaÑ aÒÒasmiÑ paÔibaddhacittÈ
bhavissati, mampi mÈrÈpetvÈ tena saddhiÑ abhiramissati, accantaÑ
mittadubbhinÊ esÈ, mayÈ idha avasitvÈ khippaÑ palÈyituÑ vaÔÔati, gacchanto
ca pana tucchahattho agantvÈ etissÈ ÈbharaÓabhaÓÉaÑ gahetvÈ
gacchissÈmÊ”ti cintetvÈ ekasmiÑ divase taÑ Èha “bhadde mayaÑ paÒjare
pakkhittakukkuÔÈ viya niccaÑ ghareyeva homa, ekadivasaÑ uyyÈnakÊÄaÑ
karissÈmÈ”ti. SÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ khÈdanÊyabhojanÊyÈdiÑ sabbaÑ
paÔiyÈdetvÈ sabbÈbharaÓapaÔimaÓÉitÈ tena saddhiÑ paÔicchannayÈne
nisÊditvÈ uyyÈnaÑ agamÈsi. So tattha tÈya saddhiÑ kÊÄanto “idÈni mayhaÑ
palÈyituÑ vaÔÔatÊ”ti tÈya saddhiÑ kilesaratiyÈ ramitukÈmo viya ekaÑ
kaÓavÊragacchantaraÑ pavisitvÈ taÑ Èli~ganto viya nippÊÄetvÈ visaÒÒaÑ
katvÈ pÈtetvÈ sabbÈbharaÓÈni omuÒcitvÈ tassÈyeva uttarÈsa~gena bandhitvÈ
bhaÓÉikaÑ khandhe ÔhapetvÈ uyyÈnavatiÑ la~ghitvÈ pakkÈmi.
SÈpi paÔiladdhasaÒÒÈ uÔÔhÈya paricÈrikÈnaÑ santikaÑ ÈgantvÈ
“ayyaputto kahan”ti pucchi. Na jÈnÈma ayyeti. “MaÑ matÈti saÒÒÈya
bhÈyitvÈ palÈto bhavissatÊ”ti anattamanÈ hutvÈ tatoyeva gehaÑ gantvÈ
“mama piyasÈmikassa adiÔÔhakÈlato paÔÔhÈyeva ala~katasayane na
sayissÈmÊ”ti bh|miyaÑ nipajji. Tato paÔÔhÈya manÈpaÑ sÈÔakaÑ na nivÈseti,
dve bhattÈni na bhuÒjati, gandhamÈlÈdÊni na paÔisevati, “yena kenaci
upÈyena ayyaputtaÑ pariyesitvÈ pakkosÈpessÈmÊ”ti naÔe pakkosÈpetvÈ
sahassaÑ adÈsi. “KiÑ karoma ayye”ti
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vutte “tumhÈkaÑ agamanaÔÔhÈnaÑ nÈma natthi, tumhe
gÈmanigamarÈjadhÈniyo carantÈ samajjaÑ katvÈ samajjamaÓÉale
paÔhamameva imaÑ gÊtaÑ gÈyeyyÈthÈ”ti naÔe sikkhÈpentÊ paÔhamaÑ gÈthaÑ
vatvÈ “tumhehi imasmiÑ gÊtake gÊte sace ayyaputto tasmiÑ parisantare
bhavissati, tumhehi saddhiÑ kathessati, athassa mama arogabhÈvaÑ
kathetvÈ taÑ ÈdÈya ÈgaccheyyÈtha, no ce Ègacchati, sÈsanaÑ peseyyÈthÈ”ti
paribbayaÑ datvÈ naÔe uyyojesi. Te BÈrÈÓasito nikkhamitvÈ tattha tattha
samajjaÑ karontÈ ekaÑ paccantagÈmakaÑ agamiÑsu. Sopi coro palÈyitvÈ
tattha vasati. Te tattha samajjaÑ karontÈ paÔhamameva imaÑ gÊtakaÑ
gÈyiÑsu–
69. “YaÑ taÑ vasantasamaye, kaÓaveresu bhÈÓusu.
SÈmaÑ bÈhÈya pÊÄesi, sÈ taÑ Èrogya’mabravÊ”ti.
Tattha kaÓaveres|ti karavÊresu1. BhÈÓus|ti rattavaÓÓÈnaÑ2 pupphÈnaÑ
pabhÈya sampannesu. SÈmanti evaÑnÈmikaÑ. PÊÄesÊti kilesaratiyÈ
ramitukÈmo viya Èli~ganto pÊÄesi. SÈ tanti sÈ sÈmÈ arogÈ, tvaÑ pana “sÈ
matÈ”ti saÒÒÈya bhÊto palÈyasi, sÈ3 attano ÈrogyaÑ abravi kathesi, ÈrocesÊti
attho.
Coro taÑ sutvÈ naÔaÑ upasa~kamitvÈ “tvaÑ ‘sÈmÈ jÊvatÊ’ti vadasi,
ahaÑ pana na saddahÈmÊ”ti tena saddhiÑ sallapanto dutiyaÑ gÈthamÈha–
70. “Ambho na kira saddheyyaÑ, yaÑ vÈto pabbataÑ vahe.
PabbataÒce vahe vÈto, sabbampi pathaviÑ vahe.
Yattha SÈmÈ kÈlakatÈ, sÈ maÑ Èrogya’mabravÊ”ti.
Tassattho–ambho naÔa idaÑ kira na saddaheyyaÑ na saddahitabbaÑ.
YaÑ vÈto tiÓapaÓÓÈni viya pabbataÑ vaheyya, sacepi so pabbataÑ vaheyya,
sabbampi pathaviÑ vaheyya, yathÈ cetaÑ asaddaheyyaÑ4, tathÈ idanti.
Yattha SÈmÈ kÈlakatÈti yÈ nÈma SÈmÈ kÈlakatÈ, sÈ maÑ ÈrogyaÑ abravÊti
kiÑkÈraÓÈ saddaheyyaÑ. MatÈ nÈma na kassaci sÈsanaÑ pesentÊti.
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Tassa vacanaÑ sutvÈ naÔo tatiyaÑ gÈthamÈha–
71. “Na ceva sÈ kÈlakatÈ, na ca sÈ aÒÒamicchati.
EkabhattikinÊ1 SÈmÈ, tameva abhika~khatÊ”ti.

Tattha tameva abhika~khatÊti aÒÒaÑ purisaÑ na icchati, taÒÒeva
ka~khati icchati patthetÊti.
TaÑ sutvÈ coro “sÈ jÊvatu vÈ mÈ vÈ, na tÈya mayhaÑ attho”ti vatvÈ
catutthaÑ gÈthamÈha–
72. “AsanthutaÑ maÑ cirasanthutena,
NimÊni sÈmÈ adhuvaÑ dhuvena.
MayÈpi SÈmÈ nimineyya aÒÒaÑ,
Ito ahaÑ d|rataraÑ gamissan”ti.
Tattha asanthutanti akatasaÑsaggaÑ. CirasanthutenÈti
cirakatasaÑsaggena. NimÊnÊti parivattesi. AdhuvaÑ dhuvenÈti maÑ
adhuvaÑ tena dhuvasÈmikena parivattetuÑ nagaraguttikassa sahassaÑ datvÈ
maÑ gaÓhÊti attho. MayÈpi SÈmÈ nimineyya aÒÒanti SÈmÈ mayÈpi aÒÒaÑ
sÈmikaÑ parivattetvÈ gaÓheyya. Ito ahaÑ d|rataraÑ gamissanti yattha na
sakkÈ tassÈ sÈsanaÑ vÈ pavattiÑ vÈ sotuÑ, tÈdisaÑ d|rataraÑ ÔhÈnaÑ
gamissaÑ, tasmÈ mama ito aÒÒattha gatabhÈvaÑ tassÈ ÈrocethÈti vatvÈ
tesaÑ passantÈnaÒÒeva gÈÄhataraÑ nivÈsetvÈ vegena palÈyi.
NaÔÈ gantvÈ tena katakiriyaÑ tassÈ kathayiÑsu. SÈ vippaÔisÈrinÊ hutvÈ
attano pakatiyÈ eva vÊtinÈmesi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi.
TadÈ seÔÔhiputto ayaÑ bhikkhu ahosi, SÈmÈ purÈÓadutiyikÈ, coro pana
ahameva ahosinti.
KaÓaverajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
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9. TittirajÈtakavaÓÓanÈ (319)
SusukhaÑ vata jÊvÈmÊti idaÑ SatthÈ KosambiyaÑ nissÈya
BadarikÈrÈme viharanto RÈhulattheraÑ Èrabbha kathesi. Vatthu heÔÔhÈ
TipallatthajÈtake1 vitthÈritameva. Bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso RÈhulo sikkhÈkÈmo kukkuccako ovÈdakkhamo”ti.
TassÈyasmato guÓakathÈya samuÔÔhÈpitÈya SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha
bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na
bhikkhave idÈneva, pubbepi RÈhulo sikkhÈkÈmo kukkuccako
ovÈdakkhamoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto TakkasilaÑ gantvÈ sabbasippÈni
uggaÓhitvÈ nikkhamma Himavantapadese isipabbajjaÑ pabbajitvÈ abhiÒÒÈ
ca samÈpattiyo ca nibbattetvÈ jhÈnakÊÄaÑ kÊÄanto ramaÓÊye vanasaÓÉe
vasitvÈ loÓambilasevanatthÈya aÒÒataraÑ paccantagÈmakaÑ agamÈsi.
Tattha naÑ manussÈ disvÈ pasannacittÈ aÒÒatarasmiÑ araÒÒe paÓÓasÈlaÑ
kÈretvÈ pacceyahi upaÔÔhahantÈ vÈsÈpesuÑ. TadÈ tasmiÑ gÈmake eko
sÈkuÓiko ekaÑ dÊpakatittiraÑ gahetvÈ suÔÔhu sikkhÈpetvÈ paÒjare
pakkhipitvÈ paÔijaggati. So taÑ araÒÒaÑ netvÈ tassa saddena ÈgatÈgate tittire
gahetvÈ vikkiÓitvÈ jÊvikaÑ kappesi. Tittiro “maÑ ekaÑ nissÈya bah| mama
ÒÈtakÈ nassanti, mayhametaÑ pÈpan”ti nissaddo ahosi. So tassa
nissaddabhÈvaÑ ÒatvÈ veÄupesikÈya naÑ sÊse paharati. Tittiro
dukkhÈturatÈya saddaÑ karoti. EvaÑ so sÈkuÓiko taÑ nissÈya tittire gahetvÈ
jÊvikaÑ kappesi.
Atha so tittiro cintesi “ime marant|ti mayhaÑ cetanÈ natthi,
paÔiccakammaÑ pana maÑ phusati, mayi saddaÑ akaronte ete nÈgacchanti,
karonteyeva Ègacchanti, ÈgatÈgate ayaÑ gahetvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpeti, atthi
nu kho ettha mayhaÑ pÈpaÑ, natthÊ”ti. So tato paÔÔhÈya “ko nu kho me
imaÑ ka~khaÑ chindeyyÈ”ti tathÈr|paÑ paÓÉitaÑ upadhÈrento carati.
AthekadivasaÑ so sÈkuÓiko bah| tittire gahetvÈ
______________________________________________________________
1. Khu 5. 5 piÔÔhe.

60

KhuddakanikÈya

pacchiÑ p|retvÈ “pÈnÊyaÑ pivissÈmÊ”ti bodhisattassa assamaÑ gantvÈ taÑ
paÒjaraÑ bodhisattassa santike ÔhapetvÈ pÈnÊyaÑ pivitvÈ vÈlukÈtale nipanno
niddaÑ okkami. Tittiro tassa niddokkantabhÈvaÑ ÒatvÈ “mama ka~khaÑ
imaÑ tÈpasaÑ pucchissÈmi, jÈnanto me kathessatÊ”ti paÒjare nisinnoyeva
taÑ pucchanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
73. “SusukhaÑ vata jÊvÈmi, labhÈmi ceva bhuÒjituÑ.
Paripanthe ca tiÔÔhÈmi, kÈ nu bhante gatÊ mamÈ”ti.
Tattha susukhaÑ vata jÊvÈmÊti ahaÑ bhante imaÑ sÈkuÓikaÑ nissÈya
suÔÔhu sukhaÑ jÊvÈmi. LabhÈmÊti yathÈrucitaÑ khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ
bhuÒjitumpi labhÈmi. Paripanthe ca1 tiÔÔhÈmÊti apica kho yattha mama
ÒÈtakÈ mama saddena ÈgatÈgatÈ vinassanti, tasmiÑ paripanthe tiÔÔhÈmi. KÈ
nu bhante gatÊ mamÈti kÈ nu kho bhante mama gati, kÈ nipphatti bhavissatÊti
pucchi.
Tassa paÒhaÑ vissajjento bodhisatto dutiyaÑ gÈthamÈha–
74. “Mano ce te nappaÓamati, pakkhi pÈpassa kammuno.
AbyÈvaÔassa bhadrassa, na pÈpa’mupalimpatÊ”ti.
Tattha pÈpassa kammunoti yadi tava mano pÈpakammassatthÈya na
paÓamati, pÈpakaraÓe tanninno tappoÓo tappabbhÈro na hoti. AbyÈvaÔassÈti
evaÑ sante pÈpakammakaraÓatthÈya abyÈvaÔassa ussukkaÑ anÈpannassa
tava bhadrassa suddhasseva sato pÈpaÑ na upalimpati na allÊyatÊti.
TaÑ sutvÈ tittiro tatiyaÑ gÈthamÈha–
75. “©Ètako no nisinnoti, bahu Ègacchate jano.
PaÔiccakammaÑ phusati, tasmiÑ me sa~kate mano”ti.
Tassattho–bhante sacÈhaÑ saddaÑ na kareyyaÑ, ayaÑ tittirajano na
Ègaccheyya, mayi pana saddaÑ karonte “ÒÈtako no nisinno”ti ayaÑ bahu
jano Ègacchati, taÑ ÈgatÈgataÑ luddo gahetvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpento maÑ
paÔicca nissÈya etaÑ pÈÓÈtipÈtakammaÑ phusati paÔilabhati
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vindati, tasmiÑ maÑ paÔicca kate pÈpe mama nu kho etaÑ pÈpanti evaÑ me
mano sa~kate parisa~kati kukkuccaÑ ÈpajjatÊti.
TaÑ sutvÈ bodhisatto catutthaÑ gÈthamÈha–
76. “Na paÔiccakammaÑ phusati, mano ce nappadussati.
Appossukkassa bhadrassa, na pÈpa’mupalimpatÊ”ti.
Tassattho–yadi tava pÈpakiriyÈya mano na padussati, tanninno
tappono tappabbhÈro na hoti, evaÑ sante luddena ÈyasmantaÑ paÔicca
katampi pÈpakammaÑ taÑ na phusati na allÊyati, pÈpakiriyÈya hi
appossukkassa nirÈlayassa bhadrassa parisuddhasseva sato tava
pÈÓÈtipÈtacetanÈya abhÈvÈ taÑ pÈpaÑ na upalimpati, tava cittaÑ na
allÊyatÊti.
EvaÑ mahÈsatto tittiraÑ saÒÒÈpesi, sopi taÑ nissÈya nikkukkucco
ahosi. Luddo pabuddho bodhisattaÑ vanditvÈ paÒjaraÑ ÈdÈya pakkÈmi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
tittiro RÈhulo ahosi, tÈpaso pana ahameva ahosin”ti.
TittirajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. SuccajajÈtakavaÓÓanÈ (320)
SuccajaÑ vata naccajÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
kuÔumbikaÑ Èrabbha kathesi. So kira “gÈmake uddhÈraÑ sÈdhessÈmÊ”ti
bhariyÈya saddhiÑ tattha gantvÈ sÈdhetvÈ dhanaÑ1 ÈharitvÈ “pacchÈ
nessÈmÊ”ti ekasmiÑ kule ÔhapetvÈ puna SÈvatthiÑ gacchanto antarÈmagge
ekaÑ pabbataÑ addasa. Atha naÑ bhariyÈ Èha “sace sÈmi ayaÑ pabbato
suvaÓÓamayo bhaveyya, dadeyyÈsi pana me kiÒcÊ”ti. KÈsi tvaÑ, na kiÒci
dassÈmÊti. SÈ “yÈva thaddhahadayo vatÈyaÑ, pabbate suvaÓÓamaye
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jÈtepi mayhaÑ kiÒci na dassatÊ”ti anattamanÈ ahosi. Te JetavanasamÊpaÑ
ÈgantvÈ “pÈnÊyaÑ pivissÈmÈ”ti vihÈraÑ pavisitvÈ pÈnÊyaÑ piviÑsu. SatthÈpi
pacc|sakÈleyeva tesaÑ sotÈpattiphalassa upanissayaÑ disvÈ ÈgamanaÑ
olokayamÈno GandhakuÔipariveÓe nisÊdi chabbaÓÓarasmiyo vissajjento.
Tepi pÈnÊyaÑ pivitvÈ ÈgantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ nisÊdiÑsu. SatthÈ tehi
saddhiÑ paÔisanthÈraÑ katvÈ “kahaÑ gatÈtthÈ”ti pucchi. AmhÈkaÑ gÈmake
uddhÈraÑ sÈdhanatthÈya bhanteti. KiÑ upÈsike tava sÈmiko tuyhaÑ hitaÑ
paÔika~khati, upakÈraÑ te karotÊti. Bhante ahaÑ imasmiÑ sasinehÈ, ayaÑ
pana mayi nissineho, ajja mayÈ pabbataÑ disvÈ “sacÈyaÑ pabbato
suvaÓÓamayo assa, kiÒci me dadeyyÈsÊ”ti vutto “kÈsi tvaÑ, na kiÒci
dassÈmÊ”ti Èha, evaÑ thaddhahadayo ayanti. “UpÈsike evaÑ nÈmesa vadati,
yadÈ pana tava guÓaÑ sarati, tadÈ sabbissariyaÑ te detÊ”ti vatvÈ “kathetha
bhante”ti tehi yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa
sabbakiccakÈrako amacco ahosi. AthekadivasaÑ rÈjÈ puttaÑ uparÈjÈnaÑ
upaÔÔhÈnaÑ ÈgacchantaÑ disvÈ “ayaÑ mama antepure1 dubbheyyÈ”ti taÑ
pakkosÈpetvÈ “tÈta yÈvÈhaÑ jÊvÈmi, tÈva nagare vasituÑ na lacchasi,
aÒÒattha vasitvÈ mamaccayena rajjaÑ kÈrehÊ”ti Èha. So “sÈdh|”ti pitaraÑ
vanditvÈ jeÔÔhabhariyÈya saddhiÑ nagarÈ nikkhamitvÈ paccantaÑ gantvÈ
araÒÒaÑ pavisitvÈ paÓÓasÈlaÑ mÈpetvÈ vanam|laphalÈphalehi yÈpento vasi.
AparabhÈge rÈjÈ kÈlamakÈsi. UparÈjÈ nakkhattaÑ olokento tassa
kÈlakatabhÈvaÑ ÒatvÈ BÈrÈÓasiÑ Ègacchanto antarÈmagge ekaÑ pabbataÑ
addasa. Atha naÑ bhariyÈ Èha “sace deva ayaÑ pabbato suvaÓÓamayo assa,
dadeyyÈsi me kiÒca”ti. KÈsi tvaÑ, na kiÒci dassÈmÊti. SÈ “ahaÑ imasmiÑ
sinehaÑ chindituÑ asakkontÊ araÒÒaÑ pÈvisiÑ, ayaÒca evaÑ vadati, ativiya
thaddhahadayo, rÈjÈ hutvÈpi esa mayhaÑ kiÑ kalyÈÓaÑ karissatÊ”ti
anattamanÈ ahosi. So ÈgantvÈ rajje patiÔÔhito taÑ aggamahesiÔÔhÈne
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Ôhapesi, idaÑ yasamattakameva adÈsi. Uttari pana sakkÈrasammÈno natthi,
tassÈ atthibhÈvampi na jÈnÈti.
Bodhisatto “ayaÑ devÊ imassa raÒÒo upakÈrikÈ dukkhaÑ agaÓetvÈ
araÒÒavÈsaÑ vasi, ayaÑ panetaÑ agaÓetvÈ aÒÒÈhi saddhiÑ abhiramanto
vicarati, yathÈ esÈ sabbissariyaÑ labhati, tathÈ karissÈmÊ”ti cintetvÈ
ekadivasaÑ taÑ upasa~kamitvÈ “mahÈdevi mayaÑ tumhÈkaÑ santikÈ
piÓÉapÈtamattampi na labhÈma, kasmÈ amhesu pamajjittha, ativiya
thaddhahadayÈ atthÈ”ti Èha. TÈta sacÈhaÑ attanÈ labheyyaÑ, tuyhampi
dadeyyaÑ, alabhamÈnÈ pana kiÑ dassÈmi, rÈjÈpi mayhaÑ idÈni kiÑ nÈma
dassati, so antarÈmagge “imasmiÑ pabbate suvaÓÓamaye jÈte mayhaÑ kiÒci
dassasÊ”ti vutto “kÈsi tvaÑ, na kiÒci dassÈmÊ”ti Èha, supariccajampi na
pariccajÊti. KiÑ pana raÒÒo santike imaÑ kathaÑ kathetuÑ sakkhissathÈti.
SakkhissÈmi tÈtÈti. Tena hi ahaÑ raÒÒo santike Ôhito pucchissÈmi, tumhe
katheyyÈthÈti. SÈdhu tÈtÈti. Bodhisatto deviyÈ raÒÒo upaÔÔhÈnaÑ ÈgantvÈ
ÔhitakÈle Èha “nanu ayye mayaÑ tumhÈkaÑ santikÈ kiÒci na labhÈmÈ”ti.
“TÈta ahaÑ labhamÈnÈ tuyhaÑ dadeyyaÑ, ahameva kiÒci na labhÈmi,
alabhamÈnÈ tuyhaÑ kiÑ dassÈmi, rÈjÈpi idÈni mayhaÑ kiÑ nÈma dassati, so
araÒÒato ÈgamanakÈle ekaÑ pabbataÑ disvÈ ‘sacÈyaÑ pabbato
suvaÓÓamayo assa, kiÒci me dadeyyÈsÊ’ti vutto ‘kÈsi tvaÑ, na kiÒci
dassÈmÊ’ti vadati, supariccajampi na pariccajÊ”ti etamatthaÑ dÊpentÊ
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
77. “SuccajaÑ vata naccaji, vÈcÈya adadaÑ giriÑ,
KiÑ hi tassa’cajantassa, vÈcÈya adada pabbatan”ti.
Tattha succajaÑ vatÈti sukhena cajituÑ sakkuÓeyyampi na caji.
Adadanti vacanamattenÈpi pabbataÑ adadamÈno. KiÑ hi tassa’cajantassÈti
tassa nÈmetassa mayÈ yÈcitassa na cajantassa1 kiÑ hi cajeyya. VÈcÈya
adada pabbatanti sacÈyaÑ mayÈ yÈcito mama vacanena suvaÓÓamayampi
hontaÑ2 taÑ pabbataÑ vÈcÈya adada, vacanamattena adassÈti3 attho.
______________________________________________________________
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TaÑ sutvÈ rÈjÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
78. “YaÒhi kayirÈ taÒhi vade, yaÑ na kayirÈ na taÑ vade.
AkarontaÑ bhÈsamÈnaÑ, parijÈnanti paÓÉitÈ”ti.
Tassattho–yadeva hi paÓÉito puriso kÈyena kareyya, taÑ vÈcÈya
vadeyya. YaÑ na kayirÈ, na taÑ vadeyya, dÈtukÈmova dammÊti vadeyya, na
adÈtukÈmoti adhippÈyo. KiÑkÈraÓÈ? Yo hi “dassÈmÊ”ti vatvÈpi pacchÈ na
dadÈti, taÑ akarontaÑ kevalaÑ musÈ bhÈsamÈnaÑ parijÈnanti paÓÉitÈ,
ayaÑ “dassÈmÊ”ti vacanamattameva bhÈsati, na pana deti, yaÑ hi kho pana1
adinnampi vacanamatteneva dinnaÑ hoti, taÑ puretarameva laddhaÑ nÈma
bhavissatÊti evaÑ tassa musÈvÈdibhÈvaÑ parijÈnanti paÓÉitÈ, bÈlÈ pana
vacanamatteneva tussantÊti.
TaÑ sutvÈ devÊ raÒÒo aÒjaliÑ paggahetvÈ tatiyaÑ gÈthamÈha–
79. “RÈjaputta namo tyatthu, sacce dhamme Ôhito casi2.
Yassa te byasanaÑ patto, saccasmiÑ ramate mano”ti.
Tattha sacce dhammeti vacÊsacce ca sabhÈvadhamme ca. ByasanaÑ
pattoti yassa tava raÔÔhÈ pabbÈjanÊyasa~khÈtaÑ3 byasanaÑ pattopi mano
saccasmiÑyeva ramati.
EvaÑ raÒÒo guÓakathaÑ kathayamÈnÈya deviyÈ taÑ sutvÈ bodhisatto
tassÈ guÓakathaÑ kathento catutthaÑ gÈthamÈha–
80. “YÈ daliddÊ daliddassa, aÉÉhÈ aÉÉhassa kittima.
SÈ hissa paramÈ bhariyÈ, sahiraÒÒassa itthiyo”ti.
Tattha kittimÈti kittisampannÈti attho. SÈ hissa paramÈti yÈ daliddassa
sÈmikassa daliddakÈle sayampi daliddÊ hutvÈ taÑ na pariccajati. AÉÉhassÈti
aÉÉhakÈle aÉÉhÈ hutvÈ sÈmikameva anuvattati, samÈnasukhadukkhÈva hoti,
sÈ hi tassa paramÈ uttamÈ bhariyÈ nÈma. SahiraÒÒassa pana issariye Ôhitassa
itthiyo nÈma hontiyeva, anacchariyameva etanti.
______________________________________________________________
1. Yadi kho pana (I, Ka)

2. Vasi (SÊ, SyÈ)

3. PabbÈjanasa~khÈtaÑ (I, Ka)
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EvaÒca pana vatvÈ bodhisatto “ayaÑ mahÈrÈja tumhÈkaÑ dukkhitakÈle
araÒÒe samÈnadukkhÈ hutvÈ vasi, imissÈ sammÈnaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti deviyÈ
guÓaÑ kathesi. RÈjÈ tassa vacanena deviyÈ guÓaÑ saritvÈ “paÓÉita tava
kathÈyÈhaÑ deviyÈ guÓaÑ anussarin”ti vatvÈ tassÈ sabbissariyamadÈsi,
“tayÈhaÑ deviyÈ guÓaÑ sarÈpito”ti bodhisattassapi mahantaÑ sakkÈraÑ
akÈsi1.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ubho jayampatikÈ sotÈpattiphale
patiÔÔhahiÑsu. TadÈ BÈrÈÓasirÈjÈ ayaÑ kuÔumbiko ahosi, devÊ ayaÑ upÈsikÈ,
paÓÉitÈmacco pana ahameva ahosinti.
SuccajajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
Pucimandavaggo dutiyo.
_____
3. KuÔid|sakavagga
1. KuÔid|sakajÈtakavaÓÓanÈ (321)
Manussasseva te sÊsanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
MahÈkassapattherassa paÓÓasÈlajhÈpakaÑ daharabhikkhuÑ Èrabbha kathesi.
Vatthu pana RÈjagahe samuÔÔhitaÑ. TadÈ kira thero rÈjagahaÑ nissÈya
araÒÒakuÔiyaÑ viharati, tassa dve daharÈ upaÔÔhÈnaÑ karonti. Tesu eko
therassa upakÈrako, eko dubbaco itarena kataÑ attanÈ katasadisaÑ karoti.
Tena mukhodakÈdÊsu upaÔÔhÈpitesu therassa santikaÑ gantvÈ vanditvÈ
“bhante udakaÑ ÔhapitaÑ, mukhaÑ dhovathÈ”ti-ÈdÊni vadati. Tena kÈlasseva
vuÔÔhÈya therassa pariveÓe sammaÔÔhe therassa nikkhamanavelÈya ito cito ca
paharanto sakalapariveÓaÑ attanÈ sammaÔÔhaÑ viya karoti. Vattasampanno
cintesi “ayaÑ dubbaco mayÈ kataÑ attanÈ katasadisaÑ karoti, etassa
saÔhakammaÑ pÈkaÔaÑ karissÈmÊ”ti.
______________________________________________________________
1. IssariyaÑ adÈsi (I, Ka)
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TasmiÑ antogÈme bhutvÈ ÈgantvÈ niddÈyanteva nhÈnodakaÑ tÈpetvÈ
piÔÔhikoÔÔhake ÔhapetvÈ aÒÒaÑ aÉÉhanÈÄimattaÑ udakaÑ uddhane Ôhapesi.
Itaro pabujjhitvÈva gantvÈ usumaÑ uÔÔhahantaÑ disvÈ “udakaÑ tÈpetvÈ
koÔÔhake ÔhapitaÑ bhavissatÊ”ti therassa santikaÑ gantvÈ “bhante
nhÈnakoÔÔhake udakaÑ ÔhapitaÑ, nhÈyathÈ”ti Èha. Thero “nhÈyissÈmÊ”ti tena
saddhiÑyeva ÈgantvÈ koÔÔhake udakaÑ adisvÈ “kahaÑ udakan”ti pucchi. So
vegena aggisÈlaÑ gantvÈ tucchabhÈjane uÄu~kaÑ otÈresi, uÄu~ko
tucchabhÈjanassa tale paÔihato “tatÈ”ti1 saddamakÈsi. Tato paÔÔhÈya tassa
“UÄu~kasaddako”tveva nÈmaÑ jÈtaÑ.
TasmiÑ khaÓe itaro piÔÔhikoÔÔhakato udakaÑ ÈharitvÈ “nhÈyatha
bhante”ti Èha. Thero nhatvÈ Èvajjento UÄu~kasaddakassa dubbacabhÈvaÑ
ÒatvÈ taÑ sÈyaÑ therupaÔÔhÈnaÑ ÈgataÑ ovadi “Èvuso samaÓena nÈma
attanÈ katameva ‘kataÑ me’ti vattuÑ vaÔÔati, aÒÒathÈ sampajÈnamusÈvÈdo
hoti, ito paÔÔhÈya evar|paÑ mÈ akÈsÊ”ti. So therassa kujjhitvÈ punadivase
therena saddhiÑ piÓÉÈya gÈmaÑ na pÈvisi. Thero itareneva saddhiÑ pÈvisi.
UÄu~kasaddakopi therassa upaÔÔhÈkakulaÑ gantvÈ “bhante thero kahan”ti
vutte “aphÈsukena vihÈreyeva nisinno”ti vatvÈ “kiÑ bhante laddhuÑ
vaÔÔatÊ”ti vutte “idaÒcidaÒca dethÈ”ti gahetvÈ attano rucitaÔÔhÈnaÑ gantvÈ
bhuÒjitvÈ vihÈraÑ agamÈsi.
Punadivase thero taÑ kulaÑ gantvÈ nisÊdi. Manussehi2 “kiÑ bhante
ayyassa aphÈsukaÑ, hiyyo kirattha vihÈreyeva nisinnÈ, asukadaharassa
hatthe ÈhÈraÑ pesayimha, paribhutto ayyenÈ”ti vutte thero tuÓhÊbh|tova
bhattakiccaÑ katvÈ vihÈraÑ gantvÈ sÈyaÑ therupaÔÔhÈnakÈle ÈgataÑ
ÈmantetvÈ “Èvuso asukagÈme nÈma asukakule ‘therassa idaÒcidaÒca
laddhuÑ vaÔÔatÊ”ti viÒÒÈpetvÈ kira te bhuttan”ti vatvÈ “viÒÒatti nÈma na
vaÔÔati, mÈ puna evar|paÑ anÈcÈraÑ carÈ”ti Èha. So ettakena there ÈghÈtaÑ
bandhitvÈ “ayaÑ hiyyopi udakamattaÑ nissÈya mayÈ saddhiÑ kalahaÑ kari,
idÈni panassa upaÔÔhÈkÈnaÑ gehe mayÈ bhattamuÔÔhi bhuttÈti asahanto puna
kalahaÑ karoti, jÈnissÈmissa
______________________________________________________________
1. SarÈti (SÊ), gharÈti (SyÈ)
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kattabbayuttakan”ti punadivase there piÓÉÈya paviÔÔhe muggaraÑ gahetvÈ
paribhogabhÈjanÈni bhinditvÈ paÓÓasÈlaÑ jhÈpetvÈ palÈyi. So jÊvamÈnova
manussapeto hutvÈ sussitvÈ kÈlaÑ katvÈ AvÊcimahÈniraye nibbatti. So tena
kato anÈcÈro mahÈjanassa majjhe pÈkaÔo jÈto.
Athekacce bhikkh| RÈjagahÈ SÈvatthiÑ gantvÈ sabhÈgaÔÔhÈne
pattacÊvaraÑ paÔisÈmetvÈ Satthu santikaÑ gantvÈ vanditvÈ nisÊdiÑsu. SatthÈ
tehi saddhiÑ paÔisanthÈraÑ katvÈ “kuto ÈgatatthÈ”ti pucchi. RÈjagahÈ
bhanteti. Ko tattha ovÈdadÈyako Ècariyoti. MahÈkassapatthero bhanteti.
SukhaÑ bhikkhave KassapassÈti. Œma bhante therassa sukhaÑ,
saddhivihÈriko panassa ovÈde dinne kujjhitvÈ therassa paÓÓasÈlaÑ jhÈpetvÈ
palÈyÊti. TaÑ sutvÈ SatthÈ “bhikkhave Kassapassa evar|pena bÈlena
saddhiÑ caraÓato ekacariyÈva seyyo”ti vatvÈ imaÑ Dhammapade
gÈthamÈha–
“CaraÒce nÈdhigaccheyya, seyyaÑ sadisamattano.
EkacariyaÑ daÄhaÑ kayirÈ, natthi bÈle sahÈyatÈ”ti1.
idaÒca pana vatvÈ puna te bhikkh| ÈmantetvÈ “na bhikkhave idÈneva so
kuÔid|sako, pubbepi kuÔid|sakoyeva, na ca idÈneva ovÈdadÈyakassa
kujjhati, pubbepi kujjhiyevÈ”ti vatvÈ tehi yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
si~gilasakuÓayoniyaÑ nibbattitvÈ vayappatto attano manÈpaÑ anovassakaÑ
kulÈvakaÑ katvÈ Himavantapadese vasati. Atheko makkaÔo vassakÈle
acchinnadhÈre deve vassante sÊtapÊÄito dante khÈdanto bodhisattassa avid|re
nisÊdi. Bodhisatto taÑ tathÈ kilamantaÑ disvÈ tena saddhiÑ sallapanto
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
81. “Manussasseva te sÊsaÑ, hatthapÈdÈ ca vÈnara.
Atha kena nu vaÓÓena, agÈraÑ te na vijjatÊ”ti.
______________________________________________________________
1. Khu 1. 22 piÔÔhe Dhammapade.
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Tattha vaÓÓenÈti kÈraÓena. AgÈranti tava nivÈsagehaÑ kena kÈraÓena
natthÊti pucchi.
TaÑ sutvÈ vÈnaro dutiyaÑ gÈthamÈha–
82. “Manussasseva me sÊsaÑ, hatthapÈdÈ ca si~gila.
YÈ’hu seÔÔhÈ manussesu, sÈ me paÒÒÈ na vijjatÊ”ti.
Tattha si~gilÈti taÑ sakuÓaÑ nÈmenÈlapati. YÈ’hu seÔÔhÈ manusses|ti
yÈ1 manussesu seÔÔhÈti kathenti, sÈ mama vicÈraÓapaÒÒÈ natthi.
SÊsahatthapÈdakÈyabalÈni hi loke appamÈÓaÑ, vicÈraÓapaÒÒÈva seÔÔhÈ, sÈ
mama natthi, tasmÈ me agÈraÑ na vijjatÊti.
TaÑ sutvÈ bodhisatto itaraÑ gÈthadvayamÈha–
83. “AnavaÔÔhitacittassa, lahucittassa dubbhino.
NiccaÑ addhuvasÊlassa, sukhabhÈvo2 na vijjati.
84. So karassu ÈnubhÈvaÑ, vÊtivattassu sÊliyaÑ.
SÊtavÈtaparittÈÓaÑ, karassu kuÔavaÑ kapÊ”ti.
Tattha anavaÔÔhitacittassÈti appatiÔÔhitacittassa. Dubbhinoti
mittadubbhissa. AddhuvasÊlassÈti na sabbakÈlaÑ sÊlarakkhakassa. So
karassu ÈnubhÈvanti so tvaÑ samma makkaÔa paÒÒÈya uppÈdanatthaÑ
ÈnubhÈvaÑ balaÑ upÈyaÑ karohi. VÊtivattassu sÊliyanti attano
dussÊlabhÈvasa~khÈtaÑ sÊliyaÑ atikkamitvÈ sÊlavÈ hoti. KuÔavaÑ3 kapÊti
sÊtavÈtassa parittÈÓasamatthaÑ attano kuÔavaÑ3 kulÈvakaÑ ekaÑ
vasanÈgÈrakaÑ karohÊti.
MakkaÔo cintesi “ayaÑ tÈva attano anovassakaÔÔhÈne nisinnabhÈvena
maÑ paribhÈsati, na nisÊdÈpessÈmi naÑ imasmiÑ kulÈvake”ti. Tato
bodhisattaÑ gaÓhitukÈmo pakkhandi, bodhisatto uppatitvÈ aÒÒattha gato.
MakkaÔo kulÈvakaÑ viddhaÑsetvÈ cuÓÓavicuÓÓaÑ katvÈ pakkÈmi.
______________________________________________________________
1. YaÑ (I, Ka)
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
makkaÔo kuÔijhÈpako ahosi, si~gilasakuÓo pana ahameva ahosin”ti.
KuÔid|sakajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. DuddubhajÈtakavaÓÓanÈ (322)
DuddubhÈyati bhaddanteti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒatitthiye
Èrabbha kathesi. TitthiyÈ kira Jetavanassa samÊpe tasmiÑ tasmiÑ ÔhÈne
kaÓÔakÈpassaye seyyaÑ kappenti, paÒcÈtapaÑ tapenti, nÈnappakÈraÑ
micchÈtapaÑ caranti. Atha sambahulÈ bhikkh| SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya caritvÈ
JetavanaÑ ÈgacchantÈ antarÈmagge te disvÈ gantvÈ SatthÈraÑ
upasa~kamitvÈ “atthi nu kho bhante aÒÒatitthiyÈnaÑ vatasamÈdÈne sÈro”ti
pucchiÑsu. SatthÈ “na bhikkhave tesaÑ vatasamÈdÈne sÈro vÈ viseso vÈ
atthi, taÒhi nighaÑsiyamÈnaÑ upaparikkhiyamÈnaÑ
ukkÈrabh|mimaggasadisaÑ sasakassa duddubhasadisaÑ hotÊ”ti vatvÈ
“duddubhasadisabhÈvamassa mayaÑ na jÈnÈma, kathetha no bhante”ti tehi
yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto sÊhayoniyaÑ
nibbattitvÈ vayappatto araÒÒe paÔivasati. TadÈ pana
pacchimasamuddasamÊpe BeluvamissakatÈlavanaÑ hoti. Tatreko sasako
beluvarukkham|le ekassa tÈlagacchassa heÔÔhÈ vasati. So ekadivasaÑ
gocaraÑ ÈdÈya ÈgantvÈ tÈlapaÓÓassa heÔÔhÈ nipanno cintesi “sace ayaÑ
pathavÊ saÑvaÔÔeyya, kahaÑ nu kho gamissÈmÊ”ti. TasmiÑ khaÓe ekaÑ
beluvapakkaÑ tÈlapaÓÓassa upari pati. So tassa saddena “addhÈ pathavÊ
saÑvaÔÔatÊ”ti uppatitvÈ pacchato anolokentova palÈyi. TaÑ
maraÓabhayabhÊtaÑ vegena palÈyantaÑ aÒÒo sasako disvÈ pucchi “kiÑ bho
ativiya bhÊto palÈyasÊ”ti. MÈ pucchi bhoti. So “kiÑ bho kiÑ bho”ti pacchato
dhÈvateva. Itaro nivattitvÈ anolokentova “ettha pathavÊ saÑvaÔÔatÊ”ti Èha.
Sopi tassa pacchato palÈyi. EvaÑ tamaÒÒo addasa,
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tamaÒÒoti evaÑ sasakasahassaÑ1 ekato hutvÈ palÈyi. Te ekopi migo disvÈ
ekato hutvÈ palÈyi. Eko s|karo, eko gokaÓÓo, eko mahiÑso, eko gavayo,
eko khaggo, eko byaggho, eko sÊho, eko hatthÊ disvÈ “kimetan”ti pucchitvÈ
“ettha pathavÊ saÑvaÔÔatÊ”ti vutte palÈyi. EvaÑ anukkamena yojanamattaÑ
tiracchÈnabalaÑ ahosi.
TadÈ bodhisatto taÑ balaÑ palÈyantaÑ disvÈ “kimetan”ti pucchitvÈ
“ettha pathavÊ saÑvaÔÔatÊ”ti sutvÈ cintesi “pathavÊsaÑvaÔÔanaÑ nÈma na
kadÈci atthi, addhÈ etesaÑ kiÒci dussutaÑ bhavissati, mayi kho pana
ussukkaÑ anÈpajjante sabbe nassissanti, jÊvitaÑ nesaÑ dassÈmÊ”ti
sÊhavegena purato pabbatapÈdaÑ gantvÈ tikkhattuÑ sÊhanÈdaÑ nadi. Te
sÊhabhayatajjitÈ nivattitvÈ piÓÉitÈ aÔÔhaÑsu. SÊho tesaÑ antaraÑ pavisitvÈ
“kimatthaÑ palÈyathÈ”ti pucchi. PathavÊ saÑvaÔÔatÊti. Kena saÑvaÔÔamÈnÈ
diÔÔhÈti. HatthÊ jÈnantÊti. HatthÊ pucchi. Te “mayaÑ na jÈnÈma, sÊhÈ
jÈnantÊ”ti vadiÑsu, sÊhÈpi “mayaÑ na jÈnÈma, byagghÈ jÈnantÊ”ti, byagghÈpi
“mayaÑ na jÈnÈma, khaggÈ jÈnantÊ”ti, khaggÈpi “gavayÈ jÈnantÊ”ti,
gavayÈpi “mahiÑsÈ jÈnantÊ”ti, mahiÑsÈpi “gokaÓÓÈ jÈnantÊ”ti, gokaÓÓÈpi
“s|karÈ jÈnantÊ”ti, s|karÈpi “migÈ jÈnantÊ”ti, migÈpi “mayaÑ na jÈnÈma,
sasakÈ jÈnantÊ”ti. Sasakesu pucchiyamÈnesu “ayaÑ kathetÊ”ti taÑ sasakaÑ
dassesuÑ. Atha naÑ “evaÑ kira samma passasi pathavÊ saÑvaÔÔatÊ”ti
pucchi. Œma sÈmi mayÈ diÔÔhÈti. Kattha vasanto passasÊti.
PacchimasamuddasamÊpe BeluvamissakatÈlavane vasÈmi. AhaÒhi tattha
beluvarukkham|le tÈlagacche tÈlapaÓÓassa heÔÔhÈ nipanno cintesiÑ “sace
pathavÊ saÑvaÔÔati, kahaÑ gamissÈmÊ”ti, atha ta~khaÓaÒÒeva pathaviyÈ
saÑvaÔÔanasaddaÑ sutvÈ palÈtomhÊti.
SÊho cintesi “addhÈ tassa tÈlapaÓÓassa upari beluvapakkaÑ patitvÈ
duddubhÈyanasaddamakÈsi, svÈyaÑ taÑ saddaÑ sutvÈ ‘pathavÊ saÑvaÔÔatÊ’ti
saÒÒaÑ uppÈdetvÈ palÈyi, tathato jÈnissÈmÊ”ti. So taÑ sasakaÑ gahetvÈ
mahÈjanaÑ assÈsetvÈ “ahaÑ iminÈ diÔÔhaÔÔhÈne pathaviyÈ
saÑvaÔÔanabhÈvaÑ vÈ asaÑvaÔÔanabhÈvaÑ vÈ tathato jÈnitvÈ ÈgamissÈmi,
______________________________________________________________
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yÈva mamÈgamanÈ tumhe ettheva hothÈ”ti sasakaÑ piÔÔhiyaÑ ÈropetvÈ
sÊhavegena pakkhanditvÈ tÈlavane sasakaÑ otÈretvÈ “ehi tayÈ diÔÔhaÔÔhÈnaÑ
dassehÊ”ti Èha. Na visahÈmi sÈmÊti. Ehi mÈ bhÈyÊti. So beluvarukkhaÑ
upasa~kamituÑ asakkonto avid|re ÔhatvÈ “idaÑ sÈmi
duddubhÈyanaÔÔhÈnan”ti vatvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
85. “DuddubhÈyati bhaddante, yasmiÑ dese vasÈmahaÑ.
AhampetaÑ na jÈnÈmi, kimetaÑ duddubhÈyatÊ”ti.
Tattha duddubhÈyatÊti duddubhasaddaÑ1 karoti. Bhaddanteti bhaddaÑ
tava atthu. Kimetanti yasmiÑ padese ahaÑ vasÈmi, tattha duddubhÈyati,
ahampi na jÈnÈmi “kiÑ vÈ etaÑ duddubhÈyati, kena vÈ kÈraÓena
duddubhÈyati, kevalaÑ duddubhÈyanasaddaÑ assosin”ti.
EvaÑ vutte sÊho beluvarukkham|laÑ gantvÈ tÈlapaÓÓassa heÔÔhÈ
sasakena nipannaÔÔhÈnaÒceva tÈlapaÓÓamatthake patitaÑ beluvapakkaÒca
disvÈ pathaviyÈ asaÑvaÔÔanabhÈvaÑ tathato jÈnitvÈ sasakaÑ piÔÔhiyaÑ
ÈropetvÈ sÊhavegena khippaÑ migasa~ghÈnaÑ santikaÑ gantvÈ sabbaÑ
pavattiÑ ÈrocetvÈ “tumhe mÈ bhÈyathÈ”ti migagaÓaÑ assÈsetvÈ vissajjesi.
Sace hi tadÈ bodhisatto na bhaveyya, sabbe samuddaÑ pavisitvÈ nasseyyuÑ,
bodhisattaÑ pana nissÈya sabbe jÊvitaÑ labhiÑs|ti.
86. “BeluvaÑ patitaÑ sutvÈ, duddubhanti saso javi.
Sasassa vacanaÑ sutvÈ, santattÈ migavÈhinÊ.
87. AppatvÈ padaviÒÒÈÓaÑ, paraghosÈnusÈrino.
PanÈdaparamÈ bÈlÈ, te honti parapattiyÈ.
88. Ye ca sÊlena sampannÈ, paÒÒÈy|’pasame ratÈ.
ŒrakÈ viratÈ dhÊrÈ, na honti parapattiyÈ”ti–
ImÈ tisso abhisambuddhagÈthÈ.
Tattha beluvanti beluvapakkaÑ. DuddubhantÊti evaÑ saddaÑ
kurumÈnaÑ. SantattÈti utrastÈ. MigavÈhinÊti anekasahassasa~khÈ migasenÈ.
PadaviÒÒÈÓanti
______________________________________________________________
1. DaddabhÈyatÊti daddabhÈti saddaÑ (SÊ, I), daddhabhÈyatÊti daddhabhÈti saddaÑ (SyÈ)
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viÒÒÈÓapadaÑ, sotaviÒÒÈÓakoÔÔhÈsaÑ1 apÈpuÓitvÈti attho. Te honti
parapattiyÈti te paraghosÈnusÈrino tameva paraghosasa~khÈtaÑ panÈdaÑ
“paraman”ti maÒÒamÈnÈ bÈlÈ andhaputhujjanÈ viÒÒÈÓapadassa appattatÈya
parapattiyÈva honti, paresaÑ vacanaÑ saddahitvÈ yaÑ vÈ taÑ vÈ karonti.
SÊlenÈti ariyamaggena ÈgatasÊlena samannÈgatÈ. PaÒÒÈy|’pasame ratÈti
maggeneva ÈgatapaÒÒÈya kiles|pasame ratÈ, yathÈ vÈ2 sÊlena, evaÑ
paÒÒÈyapi sampannÈ, kiles|pasame ratÈtipi attho. ŒrakÈ viratÈ dhÊrÈti
pÈpakiriyato ÈrakÈ viratÈ paÓÉitÈ. Na hontÊti te evar|pÈ sotÈpannÈ pÈpato
oratabhÈvena kiles|pasame abhiratabhÈvena ca ekavÈraÑ maggaÒÈÓena
paÔividdhadhammÈ aÒÒesaÑ kathentÈnampi na saddahanti na gaÓhanti.
KasmÈ? Attano paccakkhattÈti. Tena vuttaÑ–
“Assaddho akataÒÒ| ca, sandhicchedo ca yo naro.
HatÈvakÈso vantÈso, sa ve uttamaporiso”ti3.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ sÊho
ahameva ahosin”ti.
DuddubhajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. BrahmadattajÈtakavaÓÓanÈ (323)
DvayaÑ yÈcanakoti idaÑ SatthÈ ŒÄaviÑnissÈya AggÈÄave cetiye
viharanto KuÔikÈrasikkhÈpadaÑ Èrabbha kathesi. Vatthu pana heÔÔhÈ
MaÓikaÓÔhajÈtake4 Ègatameva. Idha pana SatthÈ “saccaÑ kira tumhe
bhikkhave yÈcanabahulÈ viÒÒattibahulÈ viharathÈ”ti vatvÈ “Èma bhante”ti
vutte te bhikkh| garahitvÈ “bhikkhave porÈÓakapaÓÉitÈ pathavissarena
raÒÒÈ pavÈritÈpi paÓÓacchattaÒca ekapaÔalikaÑ upÈhanayugaÒca yÈcitukÈmÈ
hirottappabhedanabhayena5 mahÈjanamajjhe akathetvÈ raho kathayiÑs|”ti
vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
______________________________________________________________
1. SotÈpattiviÒÒÈÓakoÔÔhÈsaÑ (Ka)
3. Khu 1. 27 piÔÔhe dhammapade.
5. Hirottapparodhabhayena (SÊ, SyÈ)

2. Ca (SyÈ)
4. Khu 5. 71 piÔÔhe.
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AtÊte KapilaraÔÔhe UttarapaÒcÈlanagare UttarapaÒcÈlarÈje rajjaÑ
kÈrente bodhisatto ekasmiÑ nigamagÈme brÈhmaÓakule nibbattitvÈ
vayappatto TakkasilÈyaÑ sabbasippÈni uggaÓhitvÈ aparabhÈge
tÈpasapabbajjaÑ pabbajitvÈ Himavante uÒchÈcariyÈya
vanam|laphalÈphalena yÈpento ciraÑ vasitvÈ loÓambilasevanatthÈya
manussapathaÑ vicaranto UttarapaÒcÈlanagaraÑ patvÈ rÈjuyyÈne vasitvÈ
punadivase bhikkhaÑ pariyesamÈno nagaraÑ pavisitvÈ rÈjadvÈraÑ
sampÈpuÓi. RÈjÈ tassÈcÈre ca vihÈre ca pasÊditvÈ mahÈtale nisÊdÈpetvÈ
rÈjÈrahaÑ paÓÊtabhojanaÑ bhojetvÈ paÔiÒÒaÑ gahetvÈ uyyÈneyeva vasÈpesi.
So nibaddhaÑ rÈjaghareyeva bhuÒjanto vassÈnassa accayena
Himavantameva gantukÈmo hutvÈ cintesi “mayhaÑ maggaÑ gacchantassa
ekapaÔalikÈ upÈhanÈ ceva paÓÓacchattaÒca laddhuÑ vaÔÔati, rÈjÈnaÑ
yÈcissÈmÊ”ti. So ekadivasaÑ rÈjÈnaÑ uyyÈnaÑ ÈgantvÈ vanditvÈ nisinnaÑ
disvÈ “upÈhanaÒca chattaÒca yÈcissÈmÊ”ti cintetvÈ puna cintesi “paraÑ
‘imaÑ nÈma dehÊ’ti yÈcanto rodati nÈma, paropi ‘natthÊ’ti vadanto paÔirodati
nÈma, ‘mÈ kho pana maÑ rodantaÑ mahÈjano addasa, mÈ rÈjÈnan’ti raho
paÔicchannaÔÔhÈne ubhopi roditvÈ tuÓhÊ bhavissÈmÈ”ti. Atha naÑ “mahÈrÈja
raho paccÈsÊsÈmÊ”ti Èha. RÈjÈ taÑ sutvÈ rÈjapurise apasakki. Bodhisatto
“sace mayi yÈcante rÈjÈ na dassati, metti no bhijjissati, tasmÈ na
yÈcissÈmÊ”ti taÑ divasaÑ nÈmaÑ gahetuÑ asakkonto “gaccha tÈva
mahÈrÈja, punekadivasaÑ jÈnissÈmÊ”ti Èha.
PunekadivasaÑ raÒÒo uyyÈnaÑ ÈgatakÈle tatheva puna tathevÈti evaÑ
yÈcituÑ asakkontasseva dvÈdasa saÑvaccharÈni atikkantÈni. Tato rÈjÈ
cintesi “mayhaÑ ayyo ‘mahÈrÈja raho paccÈsÊsÈmÊ’ti vatvÈ parisÈya
apagatÈya kiÒci vattuÑ na visahati, vattukÈmassevassa dvÈdasa vassÈni
atikkantÈni, ciraÑ kho panassa brahmacariyaÑ carantassa ukkaÓÔhitvÈ
bhoge bhuÒjitukÈmo rajjaÑ paccÈsÊsati maÒÒe, rajjassa pana nÈmaÑ
gahetuÑ asakkonto tuÓhÊ hoti, ajja dÈnissÈhaÑ rajjaÑ ÈdiÑ katvÈ yaÑ
icchati, taÑ dassÈmÊ”ti. So uyyÈnaÑ gantvÈ vanditvÈ nisinno bodhisattena
“raho paccÈsÊsÈmÊ”ti vutte parisÈya apagatÈya taÑ kiÒci vattuÑ asakkontaÑ
Èha “tumhe dvÈdasa vassÈni
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‘raho paccÈsÊsÈmÊ’ti vatvÈ raho laddhÈpi kiÒci vattuÑ na sakkotha, ahaÑ vo
rajjaÑ ÈdiÑ katvÈ sabbaÑ pavÈremi, nibbhayÈ hutvÈ yaÑ vo ruccati, taÑ
yÈcathÈ”ti. MahÈrÈja yamahaÑ yÈcÈmi, taÑ dassasÊti. DassÈmi bhanteti.
MahÈrÈja mayhaÑ maggaÑ gacchantassa ekapaÔalikÈ upÈhanÈ ca
paÓÓacchattaÒca laddhuÑ vaÔÔatÊti. EttakaÑ bhante tumhe dvÈdasa
saÑvaccharÈni yÈcituÑ na sakkothÈti. Œma mahÈrÈjÈti. KiÑkÈraÓÈ bhante
evamakatthÈti. “MahÈrÈja ‘imaÑ nÈma me dehÊ’ti yÈcanto rodati nÈma,
‘natthÊ’ti vadanto paÔirodati nÈma. ‘Sace tvaÑ mayÈ yÈcito na dadeyyÈsi,
taÑ no roditapaÔiroditaÑ nÈma mahÈjano mÈ passat|’ti etadatthaÑ raho
paccÈsÊsÈmÊ”ti vatvÈ Èdito tisso gÈthÈ abhÈsi–
89. “DvayaÑ yÈcanako rÈja, Brahmadatta nigacchati.
AlÈbhaÑ dhanalÈbhaÑ vÈ, evaÑdhammÈ hi yÈcanÈ.
90. YÈcanaÑ rodanaÑ Èhu, paÒcÈlÈnaÑ rathesabha.
Yo yÈcanaÑ paccakkhÈti, tamÈhu paÔirodanaÑ.
91. MÈ ma’ddasaÑsu rodantaÑ, paÒcÈlÈ susamÈgatÈ.
TuvaÑ vÈ paÔirodantaÑ, tasmÈ icchÈmahaÑ raho”ti.
Tattha rÈja BrahmadattÈti dvÊhipi rÈjÈnaÑ Èlapati. NigacchatÊti labhati
vindati. EvaÑdhammÈti evaÑsabhÈvÈ. Œh|ti paÓÉitÈ kathenti. PaÒcÈlÈnaÑ
rathesabhÈti PaÒcÈlaraÔÔhassa issara rathapavara. Yo yÈcanaÑ paccakkhÈtÊti
yo pana yaÑ yÈcanakaÑ “natthÊ”ti paÔikkhipati. TamÈh|ti taÑ
paÔikkhipanaÑ “paÔirodanan”ti vadanti. MÈ ma’ddasaÑs|ti tava
raÔÔhavÈsino PaÒcÈlÈ susamÈgatÈ maÑ rodantaÑ mÈ addasaÑs|ti.
RÈjÈ bodhisattassa gÈravalakkhaÓe pasÊditvÈ varaÑ dadamÈno
catutthaÑ gÈthamÈha–
92. “DadÈmi te brÈhmaÓa rohiÓÊnaÑ,
GavaÑ sahassaÑ saha pu~gavena.
Ariyo hi ariyassa kathaÑ na dajjÈ,
SutvÈna gÈthÈ tava dhammayuttÈ”ti.
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Tattha rohiÓÊnanti rattavaÓÓÈnaÑ. Ariyoti ÈcÈrasampanno. AriyassÈti
ÈcÈrasampannassa. KathaÑ na dajjÈti1 kena kÈraÓena na dadeyya.
DhammayuttÈti kÈraÓayuttÈ.
Bodhisatto pana “nÈhaÑ mahÈrÈja vatthukÈmehi atthiko, yaÑ ahaÑ
yÈcÈmi, tadeva me dehÊ”ti ekapaÔalikÈ upÈhanÈ ca paÓÓacchattaÒca gahetvÈ
“mahÈrÈja appamatto hohi, dÈnaÑ dehi, sÊlaÑ rakkhÈhi, uposathakammaÑ
karohÊ”ti rÈjÈnaÑ ovaditvÈ tassa yÈcantasseva Himavantameva gato. Tattha
abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca nibbattetvÈ brahmalokaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ
Œnando ahosi, tÈpaso pana ahameva ahosin”ti.
BrÈhmadattajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. CammasÈÔakajÈtakavaÓÓanÈ (324)
KalyÈÓar|po vata’yanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto CammasÈÔakaÑ
nÈma paribbÈjakaÑ Èrabbha kathesi. Tassa kira cammameva nivÈsanaÒca
pÈrupanaÒca hoti. So ekadivasaÑ paribbÈjakÈrÈmÈ nikkhamitvÈ SÈvatthiyaÑ
bhikkhÈya caranto eÄakÈnaÑ yujjhanaÔÔhÈnaÑ sampÈpuÓi. EÄako taÑ disvÈ
paharitukÈmo osakki. ParibbÈjako “esa mayhaÑ apacitiÑ dassetÊ”ti na
paÔikkami. EÄako vegenÈgantvÈ taÑ |rumhi paharitvÈ pÈtesi. Tassa taÑ
asantapaggahaÓakÈraÓaÑ bhikkhusaÑghe pÈkaÔaÑ ahosi. Bhikkh|
dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso CammasÈÔakaparibbÈjako
asantapaggahaÑ katvÈ vinÈsaÑ patto”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha
bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na
bhikkhave idÈneva, pubbepesa asantapaggahaÑ katvÈ vinÈsaÑ pattoyevÈ”ti
vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto ekasmiÑ
vÈÓijakule nibbattitvÈ vayappatto vaÓijjaÑ karoti. TadÈ
______________________________________________________________
1. Na dajjeti (SÊ, SyÈ)
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eko CammasÈÔakaparibbÈjako BÈrÈÓasiyaÑ bhikkhÈya caranto eÄakÈnaÑ
yujjhanaÔÔhÈnaÑ patvÈ eÄakaÑ osakkantaÑ disvÈ “apacitiÑ me karotÊ”ti
saÒÒÈya apaÔikkamitvÈ “imesaÑ ettakÈnaÑ manussÈnaÑ antare ayaÑ eko
eÄako amhÈkaÑ guÓaÑ jÈnÈtÊ”ti tassa aÒjaliÑ paggahetvÈ Ôhitova paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
93. “KalyÈÓar|po vata’yaÑ catuppado,
Subhaddako ceva supesalo ca.
Yo brÈhmaÓaÑ jÈtimant|papannaÑ,
ApacÈyati meÓÉavaro yasassÊ”ti.
Tattha kalyÈÓar|poti kalyÈÓajÈtiko. Supesaloti suÔÔhu piyasÊlo.
JÈtimant|papannanti jÈtiyÈ ca mantehi ca sampannaÑ. YasassÊti
vaÓÓabhaÓanametaÑ.
TasmiÑ khaÓe ÈpaÓe1 nisinno paÓÉitavÈÓijo taÑ paribbÈjakaÑ
nisedhento dutiyaÑ gÈthamÈha–
94. “MÈ brÈhmaÓa ittaradassanena,
VissÈsamÈpajji catuppadassa.
DaÄhappahÈraÑ abhika~khamÈno2,
AvasakkatÊ dassati suppahÈran”ti.
Tattha ittaradassanenÈti khaÓikadassanena.
Tassa paÓÉitavÈÓijassa kathentasseva so MeÓÉako vegenÈgantvÈ |rumhi
paharitvÈ taÑ tattheva vedanÈppattaÑ katvÈ pÈtesi. So paridevamÈno nipajji.
SatthÈ taÑ kÈraÓaÑ pakÈsento tatiyaÑ gÈthamÈha–
95. “ruÔÔhi bhaggaÑ vaÔÔito3 khÈribhÈro,
SabbaÒca bhaÓÉaÑ brÈhmaÓassa bhinnaÑ.
Ubhopi bÈhÈ paggayha kandati,
AbhidhÈvatha haÒÒate brahmacÈrÊ”ti.
______________________________________________________________
1. TasmiÑ ÔhÈne (Ka)
3. raÔÔhi bhaggaÑ patito (SÊ), |ruÔÔhi bhaggÈ patito (SyÈ)

2. AbhikattumÈno (SyÈ)
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Tassattho–bhikkhave tassa paribbÈjakassa |ruÔÔhikaÑ bhaggaÑ,
khÈribhÈro vaÔÔito1 pavaÔÔito, tasmiÑ pavaÔÔamÈne2 yaÑ tattha tassa
brÈhmaÓassa upakaraÓabhaÓÉaÑ, tampi sabbaÑ bhinnaÑ, sopi ubho bÈhÈ
ukkhipitvÈ parivÈretvÈ ÔhitaparisaÑ sandhÈya “abhidhÈvatha haÒÒate
brahmacÈrÊ”ti vadanto kandati rodati paridevatÊti.
ParibbÈjako catutthaÑ gÈthaÑ Èha–
96. “EvaÑ so nihato seti, yo ap|jaÑ pasaÑsati.
YathÈha’majja pahato, hato meÓÉena dummatÊ”ti.
Tattha ap|janti ap|janÊyaÑ. YathÈha’majjÈti yathÈ ahaÑ ajja
asantapaggahaÑ katvÈ Ôhito meÓÉena daÄhappahÈrena pahato ettheva mÈrito.
DummatÊti duppaÒÒo. EvaÑ yo aÒÒopi asantapaggahaÑ karissati, sopi ahaÑ
viya dukkhaÑ anubhavissatÊti so paridevanto tattheva jÊvitakkhayaÑ pattoti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
CammasÈÔako etarahi CammasÈÔako ahosi, paÓÉitavÈÓijo pana ahameva
ahosin”ti.
CammasÈÔakajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. GodharÈjajÈtakavaÓÓanÈ (325)
SamaÓaÑ taÑ maÒÒamÈnoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
kuhakaÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Vatthu heÔÔhÈ vitthÈritameva. IdhÈpi
bhikkh| taÑ bhikkhuÑ ÈnetvÈ “ayaÑ bhante bhikkhu kuhako”ti Satthu
dassesuÑ. SatthÈ “na bhikkhave idÈneva, pubbepesa kuhakoyevÈ”ti vatvÈ
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
godhayoniyaÑ nibbattitvÈ vayappatto kÈyabalena sampanno araÒÒe
______________________________________________________________
1. Patito (SyÈ)

2. ParivattamÈne (SÊ, SyÈ), parivattiyamÈne (I)
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vasati. Eko dussÊlatÈpasopi tassa avid|re paÓÓasÈlaÑ mÈpetvÈ vÈsaÑ
kappesi. Bodhisatto gocarÈya caranto taÑ disvÈ “sÊlavantatÈpasassa
paÓÓasÈlÈ bhavissatÊ”ti tattha gantvÈ taÑ vanditvÈ attano vasanaÔÔhÈnameva
gacchati. AthekadivasaÑ so k|ÔatÈpaso upaÔÔhÈkakule sampÈditaÑ
madhuramaÑsaÑ labhitvÈ “kiÑ maÑsaÑ nÈmetan”ti pucchitvÈ
“godhamaÑsan”ti sutvÈ rasataÓhÈya abhibh|to “mayhaÑ assamapadaÑ
nibaddhaÑ ÈgacchamÈnaÑ godhaÑ mÈretvÈ yathÈruci pacitvÈ khÈdissÈmÊ”ti
sappidadhikaÔukabhaÓÉÈdÊni gahetvÈ tattha gantvÈ muggaraÑ gahetvÈ
kÈsÈvena paÔicchÈdetvÈ bodhisattassa ÈgamanaÑ olokento paÓÓasÈladvÈre
upasant|pasanto viya nisÊdi.
So ÈgantvÈ taÑ paduÔÔhindriyaÑ disvÈ “iminÈ amhÈkaÑ
sajÈtikamaÑsaÑ khÈditaÑ bhavissati, pariggaÓhissÈmi nan”ti adhovÈte
ÔhatvÈ sarÊragandhaÑ ghÈyitvÈ sajÈtimaÑsassa khÈditabhÈvaÑ ÒatvÈ
tÈpasaÑ anupagamma paÔikkamitvÈ cari. Tapasopi tassa anÈgamanabhÈvaÑ
ÒatvÈ muggaraÑ khipi, muggaro sarÊre apatitvÈ na~guÔÔhakoÔiÑ pÈpuÓi.
TÈpaso “gaccha viraddhosmÊ”ti Èha. Bodhisatto “maÑ tÈva viraddhosi,
cattÈro pana apÈye na viraddhosÊ”ti vatvÈ palÈyitvÈ ca~kamanakoÔiyaÑ
ÔhitaÑ vammikaÑ pavisitvÈ aÒÒena chiddena sÊsaÑ nÊharitvÈ tena saddhiÑ
sallapanto dve gÈthÈ abhÈsi–
97. SamaÓaÑ taÑ maÒÒamÈno, upagacchi’masaÒÒataÑ.
So maÑ daÓÉena pÈhÈsi, yathÈ assamaÓo tathÈ.
98. KiÑ te jaÔÈhi dummedha, kiÑ te ajinasÈÔiyÈ.
AbbhantaraÑ te gahanaÑ, bÈhiraÑ parimajjasÊ”ti.
Tattha asaÒÒatanti ahaÑ kÈyÈdÊhi asaÒÒataÑ assamaÓameva samÈnaÑ
taÑ “samaÓo eso”ti samitapÈpatÈya samaÓaÑ1 maÒÒamÈno upagacchiÑ.
PÈhÈsÊti pahari. AjinasÈÔiyÈti ekaÑsaÑ katvÈ pÈrutena ajinacammena
tuyhaÑ ko attho. AbbhantaraÑ te gahananti tava sarÊrabbhantaraÑ visap|rÈ
viya alÈbu, g|thap|ro viya ÈvÈÔo, ÈsÊvisap|ro viya vammiko kilesagahanaÑ.
BÈhiranti kevalaÑ bahisarÊraÑ
______________________________________________________________
1. SamitapÈpatÈya samatÈya samaÓoti (SÊ, SyÈ)
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parimajjasi, taÑ antopharusatÈya bahimaÔÔhatÈya hatthilaÓÉaÑ viya
assalaÓÉaÑ viya ca hotÊti.
TaÑ sutvÈ tÈpaso tatiyaÑ gÈthamÈha–
99. “Ehi godha nivattassu, bhuÒja sÈlÊnamodanaÑ.
TelaÑ loÓaÒca me atthi, pah|taÑ mayha pipphalÊ”ti.
Tattha pah|taÑ mayha vipphalÊti na kevalaÑ sÈlÊnamodanaÑ
telaloÓameva, hi~gujÊrakasi~giveralasuÓamaricapipphalippabhedaÑ
kaÔukabhaÓÉampi mayhaÑ bahu atthi, tenÈbhisa~khataÑ sÈlÊnamodanaÑ
bhuÒjÈhÊti1.
TaÑ sutvÈ bodhisatto catutthaÑ gÈthamÈha–
100. “Esa bhiyyo pavekkhÈmi, vammikaÑ sataporisaÑ.
TelaÑ loÓaÒca kittesi, ahitaÑ mayha pipphalÊ”ti.
Tattha pavekkhÈmÊti pavisissÈmi. Ahitanti yaÑ etaÑ tava
kaÔukabhaÓÉasa~khÈtaÑ pipphali, etaÑ mayhaÑ ahitaÑ asappÈyanti.
EvaÒca pana vatvÈ “are k|ÔajaÔila sace idha vasissasi, gocaragÈme
manusseheva taÑ ‘ayaÑ coro’ti gÈhÈpetvÈ vippakÈraÑ pÈpessÈmi, sÊghaÑ
palÈyass|”ti santajjesi. K|ÔajaÔilo tato palÈyi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
k|ÔajaÔilo ayaÑ kuhakabhikkhu ahosi, GodharÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
GodharÈjajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. KakkÈrujÈtakavaÓÓanÈ (326)
KÈyena yo nÈvahareti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto DevadattaÑ
Èrabbha kathesi. Tassa hi saÑghaÑ bhinditvÈ gatassa aggasÈvakehi saddhiÑ
parisÈya pakkantÈya uÓhaÑ lohitaÑ mukhato uggaÒchi. Atha bhikkh|
dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso Devadatto
______________________________________________________________
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musÈvÈdaÑ katvÈ saÑghaÑ bhinditvÈ idÈni gilÈno hutvÈ mahÈdukkhaÑ
anubhotÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva,
pubbepesa musÈvÈdÊyeva, na cesa idÈneva musÈvÈdaÑ katvÈ mahÈdukkhaÑ
anubhoti, pubbepi anubhosiyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
TÈvatiÑsabhavane aÒÒataro devaputto ahosi. Tena kho pana samayena
BÈrÈÓasiyaÑ mahÈ-ussavo ahosi. Bah| nÈgÈ ca supaÓÓÈ ca bh|maÔÔhakÈ ca
devÈ ÈgantvÈ ussavaÑ olokayiÑsu. TÈvatiÑsabhavanatopi cattÈro devaputtÈ
KakkÈr|ni nÈma dibbapupphÈni tehi katacumbaÔakaÑ piÄandhitvÈ
ussavadassanaÑ ÈgamiÑsu. DvÈdasayojanikaÑ bÈrÈÓasinagaraÑ tesaÑ
pupphÈnaÑ gandhena ekagandhaÑ ahosi. ManussÈ “imÈni pupphÈni kena
piÄandhitÈnÊ”ti upadhÈrentÈ vicaranti. Te devaputtÈ “amhe ete upadhÈrentÊ”ti
ÒatvÈ rÈja~gaÓe uppatitvÈ mahantena devÈnubhÈvena ÈkÈse aÔÔhaÑsu.
MahÈjano sannipati, rÈjÈpi saddhiÑ uparÈjÈdÊhi agamÈsi. Atha ne
“kataradevalokato sÈmi ÈgacchathÈ”ti pucchiÑsu. TÈvatiÑsadevalokato
ÈgacchÈmÈti. Kena kammena ÈgatatthÈti. UssavadassanatthÈyÈti.
KiÑpupphÈni nÈmetÈnÊti. DibbakakkÈrupupphÈni nÈmÈti. SÈmi tumhe
devaloke aÒÒÈni piÄandheyyÈtha, imÈni amhÈkaÑ dethÈti. DevaputtÈ
“DibbakakkÈrupupphÈni mahÈnubhÈvÈni devÈnaÒÒeva anucchavikÈni,
manussaloke lÈmakÈnaÑ duppaÒÒÈnaÑ hÊnÈdhimuttikÈnaÑ dussÊlÈnaÑ
nÈnucchavikÈni. Ye pana manussÈ imehi ca imehi ca guÓehi samannÈgatÈ,
tesaÑ etÈni anucchavikÈnÊ”ti ÈhaÑsu.
EvaÒca pana vatvÈ tesu jeÔÔhakadevaputto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
101. “KÈyena yo nÈvahare, vÈcÈya na musÈ bhaÓe.
Yaso laddhÈ na majjeyya, sa ve kakkÈrumarahatÊ”ti.
Tassattho–yo kÈyena parassa santakaÑ tiÓasalÈkampi nÈvaharati,
vÈcÈya jÊvitaÑ pariccajamÈnopi musÈvÈdaÑ na bhaÓati.
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DesanÈsÊsamevetaÑ, kÈyadvÈravacÊdvÈramanodvÈrehi pana yo dasapi
akusalakammapathe na karotÊti ayamettha adhippÈyo. Yaso laddhÈti
issariyaÒca labhitvÈ yo issariyamadamatto satiÑ vissajjetvÈ pÈpakammaÑ
na karoti, sa ve evar|po imehi guÓehi yutto puggalo imaÑ dibbapupphaÑ
arahati. TasmÈ yo imehi guÓehi samannÈgato, so imÈni pupphÈni yÈcituÑ
arahati, tassa dassÈmÊti.
TaÑ sutvÈ purohito cintesi “mayhaÑ imesu guÓesu ekopi natthi,
musÈvÈdaÑ pana vatvÈ etÈni pupphÈni gahetvÈ piÄandhissÈmi, evaÑ maÑ
mahÈjano ‘guÓasampanno ayan’ti jÈnissatÊ”ti. So “ahaÑ etehi guÓehi
samannÈgato”ti vatvÈ tÈni pupphÈni ÈharÈpetvÈ piÄandhitvÈ dutiyaÑ
devaputtaÑ yÈci. So dutiyaÑ gÈthamÈha–
102. “Dhammena vitta’meseyya, na nikatyÈ dhanaÑ hare.
Bhoge laddhÈ na majjeyya, sa ve kakkÈrumarahatÊ”ti.
Tassattho–dhammena parisuddhÈjÊvena suvaÓÓarajatÈdivittaÑ
pariyeseyya. Na nikatyÈti na vaÒcanÈya dhanaÑ hareyya, vatthÈbharaÓÈdike
bhoge labhitvÈ pamÈdaÑ nÈpajjeyya, evar|po imÈni pupphÈni arahatÊti.
Purohito “ahaÑ etehi guÓehi samannÈgato”ti vatvÈ tÈni ÈharÈpetvÈ
piÄandhitvÈ tatiyaÑ devaputtaÑ yÈci. So tatiyaÑ gÈthamÈha–
103. “Yassa cittaÑ ahÈliddaÑ, saddhÈ ca avirÈginÊ.
Eko sÈduÑ na bhuÒjeyya, sa ve kakkÈrumarahatÊ”ti.
Tassattho–yassa puggalassa cittaÑ ahÈliddaÑ haliddirÈgo viya
khippaÑ na virajjati, thirameva1 hoti. SaddhÈ ca avirÈginÊti kammaÑ vÈ
vipÈkaÑ vÈ okappanÊyassa vÈ puggalassa vacanaÑ saddahitvÈ
appamattakeneva na virajjati na bhijjati. Yo yÈcake vÈ aÒÒe vÈ
saÑvibhÈgÈrahe puggale bahi katvÈ ekakova sÈdurasabhojanaÑ na bhuÒjati,
nesaÑ saÑvibhajitvÈ bhuÒjati, so imÈni pupphÈni arahatÊti.
______________________________________________________________
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Purohito “ahaÑ etehi guÓehi samannÈgato”ti vatvÈ tÈni pupphÈni
ÈharÈpetvÈ piÄandhitvÈ catutthaÑ devaputtaÑ yÈci. So catutthaÑ
gÈthamÈha–
104. “SammukhÈ vÈ tirokkhÈ vÈ, yo sante na paribhÈsati.
YathÈvÈdÊ tathÈkÈrÊ, sa ve kakkÈrumarahatÊ”ti.
Tassattho–yo puggalo sammukhÈ vÈ parammukhÈ vÈ sÊlÈdiguÓayutte
sante uttamapaÓÉitapurise na akkosati na paribhÈsati, yaÑ vÈcÈya vadati,
tadeva kÈyena karoti, so imÈni pupphÈni arahatÊti.
Purohito “ahaÑ etehi guÓehi samannÈgato”ti vatvÈ tÈnipi ÈharÈpetvÈ
piÄandhi. CattÈro devaputtÈ cattÈri pupphacumbaÔakÈni purohitassa datvÈ
devalokameva gatÈ. TesaÑ gatakÈle purohitassa sÊse mahatÊ vedanÈ uppajji,
tikhiÓasikharena nimmathitaÑ viya ca ayapaÔÔena1 pÊÄitaÑ viya ca sÊsaÑ
ahosi. So vedanÈppatto aparÈparaÑ parivattamÈno mahÈsaddena viravi,
“kimetan”ti ca vutte “ahaÑ mamabbhantare avijjamÈneyeva guÓe ‘atthÊ’ti
musÈvÈdaÑ katvÈ te devaputte imÈni pupphÈni yÈciÑ, harathetÈni mama
sÊsato”ti Èha. TÈni harantÈpi harituÑ nÈsakkhiÑsu, ayapaÔÔena baddhÈni viya
ahesuÑ. Atha naÑ ukkhipitvÈ gehaÑ nayiÑsu. Tattha tassa viravantassa
satta divasÈ vÊtivattÈ.
RÈjÈ amacce ÈmantetvÈ “dussÊlabrÈhmaÓo marissati, kiÑ karomÈ”ti
Èha. “Deva puna ussavaÑ kÈrema, devaputtÈ puna ÈgacchissantÊti. RÈjÈ
puna ussavaÑ kÈresi. DevaputtÈ puna ÈgantvÈ sakalanagaraÑ
pupphagandhena ekagandhaÑ katvÈ tatheva rÈja~gaÓe aÔÔhaÑsu, mahÈjano
sannipatitvÈ dussÊlabrÈhmaÓaÑ ÈnetvÈ tesaÑ purato uttÈnaÑ nipajjÈpesi. So
“jÊvitaÑ me detha sÈmÊ”ti devaputte yÈci. DevaputtÈ “tuyhaÑ dussÊlassa
pÈpadhammassa ananucchavikÈnevetÈni pupphÈni, tvaÑ pana ‘amhe
vaÒcessÈmÊ’ti saÒÒÊ ahosi, attano musÈvÈdaphalaÑ laddhan”ti
mahÈjanamajjhe dussÊlabrÈhmaÓaÑ garahitvÈ sÊsato pupphacumbaÔakaÑ
apanetvÈ mahÈjanassa ovÈdaÑ datvÈ sakaÔÔhÈnameva agamaÑsu.
______________________________________________________________
1. Ayayantena (I)

JÈtakaÔÔhakathÈ

83

SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
brÈhmaÓo Devadatto ahosi, tesu devaputtesu eko Kassapo, eko MoggallÈno,
eko SÈriputto, jeÔÔhakadevaputto pana ahameva ahosin”ti.
KakkÈrujÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. KÈkavatÊjÈtakavaÓÓanÈ (327)
VÈti cÈyaÑ tato gandhoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
ukkaÓÔhitabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. TadÈ hi SatthÈ taÑ bhikkhuÑ “saccaÑ
kira tvaÑ bhikkhu ukkaÓÔhitosÊ”ti pucchi1. SaccaÑ bhanteti. KasmÈ
ukkaÓÔhitosÊti2. Kilesavasena bhanteti. “Bhikkhu mÈtugÈmo nÈma
arakkhiyo, na sakkÈ rakkhituÑ, porÈÓakapaÓÉitÈ pana mÈtugÈmaÑ
MahÈsamuddamajjhe SimbalirukkhavimÈne vasÈpentÈpi rakkhituÑ
nÈsakkhiÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa
aggamahesiyÈ kucchismiÑ nibbattitvÈ vayappatto pitu accayena rajjaÑ
kÈresi. KÈkavatÊ nÈmassa aggamahesÊ ahosi abhir|pÈ devaccharÈ viya.
Ayamettha sa~khepo, vitthÈrato pana atÊtavatthu KuÓÈlajÈtake3 Èvi
bhavissati. TadÈ paneko supaÓÓarÈjÈ manussavesena ÈgantvÈ raÒÒÈ saha
j|taÑ kÊÄanto KÈkavatiyÈ aggamahesiyÈ paÔibaddhacitto taÑ ÈdÈya
SupaÓÓabhavanaÑ netvÈ tÈya saddhiÑ abhirami. RÈjÈ deviÑ apassanto
NaÔakuveraÑ nÈma gandhabbaÑ “tvaÑ vicinÈhi nan”ti Èha. So taÑ
SupaÓÓarÈjÈnaÑ pariggahetvÈ ekasmiÑ sare erakavane nipajjitvÈ tato
supaÓÓassa gamanakÈle pattantare nisÊditvÈ supaÓÓabhavanaÑ patvÈ
pattantarato nikkhamitvÈ tÈya saddhiÑ kilesasaÑsaggaÑ katvÈ puna tasseva
pattantare nisinno ÈgantvÈ supaÓÓassa raÒÒÈ saddhiÑ j|takÊÄanakÈle attano
vÊÓaÑ gahetvÈ j|tamaÓÉalaÑ gantvÈ raÒÒo santike Ôhito gÊtavasena
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
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105. “VÈti cÈyaÑ tato gandho, yattha me vasatÊ piyÈ.
D|re ito hi KÈkavatÊ, yattha me nirato mano”ti.

Tattha gandhoti tassÈ dibbagandhavilittÈya sarÊragandho. Yattha meti
yattha SupaÓÓabhavane mama piyÈ vasati, tato iminÈ saddhiÑ
katakÈyasaÑsaggÈya tassÈ imassa kÈyena saddhiÑ Ègato gandho vÈyatÊti
adhippÈyo. D|re itoti imamhÈ ÔhÈnÈ d|re. Hi-kÈro nipÈtamatto. KÈkavatÊti
KÈkavatÊ1 devÊ. Yattha meti yassÈ upari mama mano nirato.
TaÑ sutvÈ supaÓÓo dutiyaÑ gÈthamÈha–
106. “KathaÑ samuddamatarÊ, kathaÑ atari kepukaÑ.
KathaÑ satta samuddÈni, kathaÑ simbalimÈruhÊ”ti.
Tassattho–tvaÑ imaÑ jambudÊpasamuddaÑ tassa parato2 KepukaÑ
nÈma nadiÑ pabbatantaresu ÔhitÈni satta samuddÈni ca kathaÑ atari,
kenupÈyena tiÓÓo satta samuddÈni atikkamitvÈ ÔhitaÑ amhÈkaÑ bhavanaÑ
simbalirukkhaÒca kathaÑ ÈruhÊti.
TaÑ sutvÈ NaÔakuvero tatiyaÑ gÈthamÈha–
107. “TayÈ samuddamatariÑ, tayÈ atari KepukaÑ.
TayÈ satta samuddÈni, tayÈ simbalimÈruhin”ti.
Tattha tayÈti tayÈ karaÓabh|tena tava pattantare nisinno ahaÑ
sabbametaÑ akÈsinti attho.
Tato supaÓÓarÈjÈ catutthaÑ gÈthamÈha–
108. “Dhiratthu maÑ mahÈkÈyaÑ, dhiratthu maÑ acetanaÑ.
Yattha jÈyÈya’haÑ jÈraÑ, ÈvahÈmi vahÈmi cÈ”ti.
Tattha dhiratthu manti attÈnaÑ garahanto Èha. Acetananti
mahÈsarÊratÈya lahubhÈvagarubhÈvassa ajÈnanatÈya acetanaÑ. YatthÈti
yasmÈ. IdaÑ vuttaÑ hoti–yasmÈ ahaÑ attano jÈyÈya jÈraÑ imaÑ
______________________________________________________________
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gandhabbaÑ pattantare nisinnaÑ Ènento ÈvahÈmi nento ca vahÈmi, tasmÈ
dhiratthu manti. So taÑ ÈnetvÈ BÈrÈÓasiraÒÒo datvÈ puna nagaraÑ
nÈgamÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi.
TadÈ NaÔakuvero ukkaÓÔhitabhikkhu ahosi, rÈjÈ pana ahameva ahosinti.
KÈkavatÊjÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
_____
8. AnanusociyajÈtakavaÓÓanÈ (328)
Bah|naÑ vijjatÊ bhotÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
matabhariyaÑ kuÔumbikaÑ Èrabbha kathesi. So kira bhariyÈya matÈya na
nhÈyi na pivi nalimpi na bhuÒji, na kammante payojesi, aÒÒadatthu
sokÈbhibh|to ÈÄÈhanaÑ gantvÈ paridevamÈno vicari. Abbhantare panassa
kuÔe padÊpo viya sotÈpattimaggassa upanissayo jalati. SatthÈ pacc|sasamaye
lokaÑ olokento taÑ disvÈ “imassa maÑ ÔhapetvÈ aÒÒo koci sokaÑ nÊharitvÈ
sotÈpattimaggassa dÈyako natthi, bhavissÈmissa avassayo”ti pacchÈbhattaÑ
piÓÉapÈtapaÔikkanto pacchÈsamaÓaÑ ÈdÈya tassa gehadvÈraÑ gantvÈ
kuÔumbikena sutÈgamano katapaccuggamanÈdisakkÈro paÒÒattÈsane nisinno
kuÔumbikaÑ ÈgantvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisinnaÑ “kiÑ upÈsaka cintesÊ”ti
pucchitvÈ “Èma bhante bhariyÈ me kÈlakatÈ, tamahaÑ anusocanto cintemÊ”ti
vutte “upÈsaka bhijjanadhammaÑ nÈma bhijjati, tasmiÑ bhinne na yuttaÑ
cintetuÑ, porÈÓakapaÓÉitÈpi bhariyÈya matÈya ‘bhijjanadhammaÑ bhijjatÊ’ti
na cintayiÑs|”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari. AtÊtavatthu DasakanipÈte
C|ÄabodhijÈtake1 Èvi bhavissati, ayaÑ panettha sa~khepo.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ sabbasippÈni uggaÓhitvÈ
______________________________________________________________
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mÈtÈpit|naÑ santikaÑ agamÈsi. ImasmiÑ jÈtake bodhisatto
komÈrabrahmacÈrÊ ahosi. Athassa mÈtÈpitaro “tava dÈrikapariyesanaÑ
karomÈ”ti ÈrocayiÑsu. Bodhisatto “na mayhaÑ gharÈvÈsenattho, ahaÑ
tumhÈkaÑ accayena pabbajissÈmÊ”ti vatvÈ tehi punappunaÑ yÈcito ekaÑ
kaÒcanar|pakaÑ kÈretvÈ “evar|paÑ kumÈrikaÑ labhamÈno gaÓhissÈmÊ”ti
Èha. Tassa mÈtÈpitaro taÑ kaÒcanar|pakaÑ paÔicchannayÈne ÈropetvÈ
“gacchatha jambudÊpatalaÑ vicarantÈ1 yattha evar|paÑ
brÈhmaÓakumÈrikaÑ passatha, tattha imaÑ kaÒcanar|pakaÑ datvÈ taÑ
ÈnethÈ”ti mahantena parivÈrena manusse pesesuÑ.
TasmiÑ pana kÈle eko puÒÒavÈ satto brahmalokato cavitvÈ
KÈsiraÔÔheyeva nigamagÈme asÊtikoÔivibhavassa brÈhmaÓassa gehe kumÈrikÈ
hutvÈ nibbatti, “SammillahÈsinÊ”tissÈ2 nÈmaÑ akaÑsu. SÈ soÄasavassakÈle
abhir|pÈ ahosi pÈsÈdikÈ devaccharappaÔibhÈgÈ sabba~gasampannÈ. TassÈpi
kilesavasena cittaÑ nÈma na uppannapubbaÑ, accantabrahmacÈrinÊ ahosi.
KaÒcanar|pakaÑ ÈdÈya vicarantÈ manussÈ taÑ gÈmaÑ pÈpuÓiÑsu. Tattha
manussÈ taÑ disvÈ “asukabrÈhmaÓassa dhÊtÈ SammillahÈsinÊ kiÑkÈraÓÈ
idha ÔhitÈ”ti ÈhaÑsu. ManussÈ taÑ sutvÈ brÈhmaÓakulaÑ gantvÈ
SammillahÈsiniÑ vÈresuÑ. SÈ “ahaÑ tumhÈkaÑ accayena pabbajissÈmi, na
me gharÈvÈsenattho”ti mÈtÈpit|naÑ sÈsanaÑ pesesi. Te “kiÑ karosi
kumÈrike”ti vatvÈ kaÒcanar|pakaÑ gahetvÈ taÑ mahantena parivÈrena
pesayiÑsu. Bodhisattassa ca SammillahÈsiniyÈ ca ubhinnampi
anicchantÈnaÒÒeva ma~galaÑ kariÑsu. Te ekagabbhe vasamÈnÈ ekasmiÑ
sayane sayantÈpi na aÒÒamaÒÒaÑ kilesavasena olokayiÑsu, dve bhikkh|
dve brahmÈno viya ca ekasmiÑ ÔhÈne vasiÑsu.
AparabhÈge bodhisattassa mÈtÈpitaro kÈlamakaÑsu. So tesaÑ
sarÊrakiccaÑ katvÈ SammillahÈsiniÑ pakkosÈpetvÈ “bhadde mama
kulasantakÈ asÊtikoÔiyo, tava kulasantakÈ asÊtikoÔiyoti imaÑ ettakaÑ dhanaÑ
gahetvÈ imaÑ kuÔumbaÑ paÔipajjÈhi, ahaÑ pabbajissÈmÊ”ti Èha. Ayyaputta
tayi pabbajante ahampi pabbajissÈmi, na sakkomi taÑ
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jahitunti. “Tena hi ehÊ”ti sabbaÑ dhanaÑ dÈnamukhe vissajjetvÈ
kheÄapiÓÉaÑ viya sampattiÑ pahÈya HimavantaÑ pavisitvÈ ubhopi
tÈpasapabbajjaÑ pabbajitvÈ vanam|laphalÈhÈrÈ tattha ciraÑ vasitvÈ
loÓambilasevanatthÈya HimavantÈ otaritvÈ anupubbena BÈrÈÓasiÑ patvÈ
rÈjuyyÈne vasiÑsu.
TesaÑ tattha vasantÈnaÑ sukhumÈlÈya paribbÈjikÈya nirojaÑ
missakabhattaÑ paribhuÒjantiyÈ lohitapakkhandikÈbÈdho uppajji. SÈ
sappÈyabhesajjaÑ alabhamÈnÈ dubbalÈ ahosi. Bodhisatto bhikkhÈcÈravelÈya
taÑ pariggahetvÈ nagaradvÈraÑ netvÈ ekissÈ sÈlÈya phalake nipajjÈpetvÈ
sayaÑ bhikkhÈya pÈvisi. SÈ tasmiÑ anikkhanteyeva kÈlamakÈsi. MahÈjano
paribbÈjikÈya r|pasampattiÑ disvÈ parivÈretvÈ rodati paridevati. Bodhisatto
bhikkhaÑ caritvÈ Ègato tassÈ matabhÈvaÑ ÒatvÈ “bhijjanadhammaÑ
bhijjati, sabbe sa~khÈrÈ aniccÈ evaÑgatikÈyevÈ”ti vatvÈ tÈya
nipannaphalakeyeva nisÊditvÈ missakabhojanaÑ bhuÒjitvÈ mukhaÑ
vikkhÈlesi. ParivÈretvÈ ÔhitamahÈjano “ayaÑ te bhante paribbÈjikÈ kiÑ
hotÊ”ti pucchi. GihikÈle me pÈdaparicÈrikÈ ahosÊti. Bhante mayaÑ tÈva na
saÓÔhÈma1 rodÈma paridevÈma, tumhe kasmÈ na rodathÈti. Bodhisatto
“jÊvamÈnÈ tÈva esÈ mama kiÒci hoti, idÈni paralokasama~gitÈya na kiÒci
hoti, maraÓavasaÑ gatÈ, ahaÑ kissa rodÈmÊ”ti mahÈjanassa dhammaÑ
desento imÈ gÈthÈ abhÈsi–
109. “Bah|naÑ vijjatÊ bhotÊ, tehi me kiÑ bhavissati.
TasmÈ etaÑ na socÈmi, piyaÑ SammillahÈsiniÑ.
110. TaÑ taÑ ce anusoceyya, yaÑ yaÑ tassa na vijjati.
AttÈna’manusoceyya, sadÈ maccuvasaÑ pataÑ.
111. Na heva ÔhitaÑ nÈsÊnaÑ, na sayÈnaÑ na paddhaguÑ.
YÈva byÈti nimisati, tatrÈpi rasatÊ vayo.
112. Tatthattani vata’ppaddhe, vinÈbhÈve asaÑsaye.
Bh|taÑ sesaÑ dayitabbaÑ, vÊtaÑ ananusociyan”ti.
______________________________________________________________
1. Na sahÈma (SÊ, SyÈ), na santhambhÈma (I)
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Tattha bah|naÑ vijjatÊ bhotÊti ayaÑ bhotÊ amhe chaÉÉetvÈ idÈni
aÒÒesaÑ bah|naÑ matakasattÈnaÑ antare vijjati atthi upalabbhati. Tehi me
kiÑ bhavissatÊti tehi matakasattehi saddhiÑ vattamÈnÈ idÈnevesÈ mayhaÑ
kiÑ bhavissati, tehi vÈ matakasattehi atirekasambandhavasenesÈ mayhaÑ
kiÑ bhavissati, kÈ nÈma bhavissati, kiÑ bhariyÈ, udÈhu bhaginÊti. “Tehi
mekan”tipi pÈÔho, tehi matakehi saddhiÑ idampi me kaÄevaraÑ ekaÑ
bhavissatÊti attho. TasmÈti yasmÈ esÈ matakesu sa~khaÑ gatÈ, mayhaÑ sÈ
na kiÒci hoti, tasmÈ etaÑ na socÈmi.
YaÑ yaÑ tassÈti yaÑ yaÑ tassa anusocanakassa sattassa na vijjati
natthi, mataÑ niruddhaÑ, taÑ taÑ sace anusoceyyÈti attho. “YassÈ”tipi
pÈÔho, yaÑ yaÑ yassa na vijjati, taÑ taÑ so anusoceyyÈti attho.
MaccuvasaÑ patanti1 evaÑ sante niccaÑ maccuvasaÑ patanaÑ2
gacchantaÑ attÈnameva anusoceyya, tenassa asocanakÈloyeva na bhaveyyÈti
attho.
TatiyagÈthÈya na heva ÔhitaÑ nÈsÊnaÑ, na sayÈnaÑ na paddhagunti
kaÒci sattaÑ Èyusa~khÈro anugacchatÊti pÈÔhaseso. Tattha paddhagunti3
parivattetvÈ caramÈnaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti–ime sattÈ cat|supi iriyÈpathesu
pamattÈ viharanti, Èyusa~khÈrÈ pana rattiÒca divÈ ca sabbiriyÈpathesu
appamattÈ attano khayagamanakammameva karontÊti. YÈva byÈtÊti yÈva
ummisati. AyaÒhi4 tasmiÑ kÈle vohÈro. IdaÑ vuttaÑ hoti–yÈva ummisati
ca nimisati ca, tatrÈpi evaÑ appamattake kÈle imesaÑ sattÈnaÑ rasatÊ5
vayo, tÊsu vayesu so so vayo hÈyateva na vaÉÉhatÊti.
Tatthattani vata’ppaddheti6 tattha vata attani paddhe7. IdaÑ vuttaÑ
hoti–tasmiÑ vata evaÑ rasamÈne8 vaye ayaÑ “attÈ”ti sa~khyaÑ gato
attabhÈvo paddho hoti, vayena9 aÉÉho upaÉÉho aparipuÓÓova
______________________________________________________________
1. Pattanti (SÊ, SyÈ)
2. PattaÑ (SÊ, SyÈ)
3. Patthagunti (SyÈ, Ka)
4. YÈva pÈti nimmisatÊti ayaÒhi (SÊ), yÈvuppatti nimissatÊti ayaÒhi (SyÈ)
5. Sarati (SÊ, SyÈ)
6. Vatapantheti (SyÈ)
7. Panthe (SyÈ)
8. SaramÈne (SÊ, SyÈ)
9. Vayo (Ka)
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hoti. EvaÑ tattha imasmiÑ attani paddhe yo cesa tattha tattha nibbattÈnaÑ
sattÈnaÑ vinÈbhÈvo asaÑsayo, tasmiÑ vinÈbhÈvepi asaÑsaye nissaÑsaye
yaÑ bh|taÑ sesaÑ amataÑ jÊvamÈnaÑ, taÑ jÊvamÈnameva dayitabbaÑ
piyÈyitabbaÑ mettÈyitabbaÑ, “ayaÑ satto arogo hotu abyÈpajjo”ti evaÑ
tasmiÑ mettÈbhÈvanÈ kÈtabbÈ. YaÑ panetaÑ vÊtaÑ vigataÑ mataÑ, taÑ
ananusociyaÑ na anusocitabbanti.
EvaÑ mahÈsatto cat|hi gÈthÈhi aniccÈkÈraÑ dÊpento dhammaÑ desesi.
MahÈjano paribbÈjikÈya sarÊrakiccaÑ akÈsi. Bodhisatto Himavantameva
pavisitvÈ jhÈnÈbhiÒÒÈsamÈpattiyo nibbattetvÈ brahmalokaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne kuÔumbiko sotÈpattiphale patiÔÔhahi. TadÈ
SammillahÈsinÊ RÈhulamÈtÈ ahosi, tÈpaso pana ahameva ahosinti.
AnanusociyajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. KÈÄabÈhujÈtakavaÓÓanÈ (329)
YaÑ annapÈnassÈti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto hatalÈbhasakkÈraÑ
DevadattaÑ Èrabbha kathesi. Devadattena hi TathÈgate aÔÔhÈnakopaÑ
bandhitvÈ dhanuggahesu payojitesu NÈÄÈgirivissajjanena tassa doso pÈkaÔo
jÈto. Athassa paÔÔhapitÈni dhuvabhattÈdÊni manussÈ na kariÑsu1, rÈjÈpi naÑ
na olokesi. So hatalÈbhasakkÈro kulesu viÒÒÈpetvÈ bhuÒjanto vicari.
Bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso Devadatto
‘lÈbhasakkÈraÑ uppÈdessÈmÊ’ti uppannampi thiraÑ kÈtuÑ nÈsakkhÊ”ti.
SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti
pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva, pubbepesa
hatalÈbhasakkÈro ahosÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
______________________________________________________________
1. ManussÈ hariÑsu (SÊ, SyÈ, I)
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AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ DhanaÒjaye rajjaÑ kÈrente bodhisatto RÈdho nÈma
suko ahosi mahÈsarÊro paripuÓÓagatto, kaniÔÔho panassa PoÔÔhapÈdo nÈma.
Eko luddako te dvepi jane bandhitvÈ netvÈ BÈrÈÓasiraÒÒo adÈsi. RÈjÈ
ubhopi te suvaÓÓapaÒjare pakkhipitvÈ suvaÓÓataÔÔakena madhulÈje
khÈdÈpento sakkharodakaÑ pÈyento paÔijaggi. SakkÈro ca mahÈ ahosi,
lÈbhaggayasaggappattÈ ahesuÑ. Atheko vanacarako KÈÄabÈhuÑ nÈmekaÑ
MahÈkÈÄamakkaÔaÑ ÈnetvÈ BÈrÈÓasiraÒÒo adÈsi. Tassa pacchÈ ÈgatattÈ
mahantataro lÈbhasakkÈro ahosi, sukÈnaÑ parihÈyi. Bodhisatto
tÈdilakkhaÓayogato na kiÒci Èha, kaniÔÔho panassa tÈdilakkhaÓÈbhÈvÈ taÑ
makkaÔassa sakkÈraÑ asahanto “bhÈtika pubbe imasmiÑ rÈjakule
sÈdhurasakhÈdanÊyÈdÊni amhÈkameva denti, idÈni pana mayaÑ na labhÈma,
KÈÄabÈhumakkaÔasseva denti, mayaÑ DhanaÒjayaraÒÒo santikÈ
lÈbhasakkÈraÑ alabhantÈ imasmiÑ ÔhÈne kiÑ karissÈma, ehi araÒÒameva
gantvÈ vasissÈmÈ”ti tena saddhiÑ sallapanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
113. “YaÑ annapÈnassa pure labhÈma,
TaÑ dÈni sÈkhamigameva gacchati.
GacchÈma dÈni vanameva rÈdha,
AsakkatÈ ca’sma DhanaÒjayÈyÈ”ti.
Tattha yaÑ annapÈnassÈti yaÑ annapÈnaÑ assa raÒÒo santikÈ.
Upayogatthe vÈ sÈmivacanaÑ. DhanaÒjayÈyÈti karaÓatthe
sampadÈnavacanaÑ, dhanaÒjayena. AsakkatÈ ca’smÈti annapÈnaÑ na
labhÈma, iminÈ ca na sakkatamhÈti attho.
TaÑ sutvÈ rÈdho dutiyaÑ gÈthamÈha–
114. “LÈbho alÈbho yaso ayaso ca,
NindÈ pasaÑsÈ ca sukhaÒca dukkhaÑ.
Ete aniccÈ manujesu dhammÈ,
MÈ soci kiÑ socasi PoÔÔhapÈdÈ”ti.
Tattha yasoti issariyaparivÈro. Ayasoti tassÈbhÈvo. Eteti ete aÔÔha
lokadhammÈ manujesu aniccÈ, lÈbhaggayasaggappattÈ
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hutvÈpi aparena samayena appalÈbhÈ appasakkÈrÈ1 honti, niccalÈbhino
nÈma na honti. YasÈdÊsupi eseva nayo.
TaÑ sutvÈ PoÔÔhapÈdo makkaÔe us|yaÑ apanetuÑ asakkonto tatiyaÑ
gÈthamÈha–
115. “AddhÈ tuvaÑ paÓÉitako’si rÈdha,
JÈnÈsi atthÈni anÈgatÈni.
KathaÑ nu sÈkhÈmigaÑ dakkhisÈma,
NiddhÈvitaÑ rÈjakulatova jamman”ti.
Tattha kathaÑ n|ti kena nu kho upÈyena. DakkhisÈmÈti2 dakkhissÈma.
NiddhÈvitanti nivuÔÔhÈpitaÑ nikkaÉÉhÈpitaÑ3. Jammanti lÈmakaÑ.
TaÑ sutvÈ rÈdho catutthaÑ gÈthamÈha–
116. “CÈleti kaÓÓaÑ bhakuÔiÑ karoti,
MuhuÑ muhuÑ bhÈyayate kumÈre.
Sayameva taÑ kÈhati kÈÄabÈhu,
YenÈ’rakÈ Ôhassati annapÈnÈ”ti.
Tattha bhÈyayate kumÈreti rÈjakumÈre utrÈseti. YenÈ’rakÈ Ôhassati
annapÈnÈti yena kÈraÓena imamhÈ annapÈnÈ d|re Ôhassati, sayameva taÑ
kÈraÓaÑ karissati, mÈ tvaÑ etassa cintayÊti attho.
KÈÄabÈhupi katipÈheneva rÈjakumÈrÈnaÑ purato ÔhatvÈ kaÓÓacalanÈdÊni
karonto kumÈre bhÈyÈpesi. Te bhÊtatasitÈ vissaramakaÑsu. RÈjÈ “kiÑ
etan”ti pucchitvÈ tamatthaÑ sutvÈ “nikkaÉÉhatha nan”ti makkaÔaÑ
nikkaÉÉhÈpesi. SukÈnaÑ lÈbhasakkÈro puna pÈkatiko ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
KÈÄabÈhu Devadatto ahosi, PoÔÔhapÈdo Œnando, RÈdho pana ahameva
ahosin”ti.
KÈÄabÈhujÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
______________________________________________________________
1. AppesakkhÈ (Ka)
3. NiddhÈpitanti nicchuddhaÑ nikkaÉÉhitaÑ (SÊ)

2. DakkhÈmÈti (SyÈ)
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10. SÊlavÊmaÑsajÈtakavaÓÓanÈ (330)

SÊlaÑ kireva kalyÈÓanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
sÊlavÊmaÑsakabrÈhmaÓaÑ Èrabbha kathesi. Dvepi vatth|ni heÔÔhÈ
kathitÈneva. Idha pana bodhisatto BÈrÈÓasiraÒÒo purohito ahosi. So attano
sÊlaÑ vÊmaÑsanto tÊÓi divasÈni heraÒÒikaphalakato1 kahÈpaÓaÑ gaÓhi. TaÑ
“coro”ti gahetvÈ raÒÒo dassesuÑ. So raÒÒo santike Ôhito–
117. “SÊlaÑ kireva kalyÈÓaÑ, sÊlaÑ loke anuttaraÑ.
Passa ghoraviso nÈgo, sÊlavÈti na haÒÒatÊ”ti–
imÈya paÔhamagÈthÈya sÊlaÑ vaÓÓetvÈ rÈjÈnaÑ pabbajjaÑ anujÈnÈpetvÈ
pabbajituÑ gacchati.
AthekasmiÑ divase s|nÈpaÓato seno maÑsapesiÑ gahetvÈ ÈkÈsaÑ
pakkhandi, tamaÒÒe sakuÓÈ parivÈretvÈ pÈdanakhataÓÉakÈdÊhi paharanti. So
taÑ dukkhaÑ sahituÑ asakkonto maÑsapesiÑ chaÉÉesi, aparo gaÓhi. Sopi
tatheva viheÔhiyamÈno chaÉÉesi, athaÒÒo gaÓhi. EvaÑ yo yo gaÓhi, taÑ taÑ
sakuÓÈ anubandhiÑsu. Yo yo chaÉÉesi, so so sukhito ahosi. Bodhisatto taÑ
disvÈ “ime kÈmÈ nÈma maÑsapes|pamÈ, ete gaÓhantÈnaÑyeva dukkhaÑ,
vissajjentÈnaÑ sukhan”ti cintetvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
118. “YÈvadeva’ssa’h| kiÒci, tÈvadeva akhÈdisuÑ.
Sa~gamma kulalÈ loke, na hiÑsanti akiÒcanan”ti.
Tassattho–yÈvadeva assa senassa ahu kiÒci mukhena gahitaÑ
maÑsakhaÓÉaÑ, tÈvadeva naÑ imasmiÑ loke kulalÈ samÈgantvÈ
akhÈdiÑsu. TasmiÑ pana vissaÔÔhe tamenaÑ akiÒcanaÑ nippalibodhaÑ
pakkhiÑ sesapakkhino na hiÑsantÊti.
So nagarÈ nikkhamitvÈ antarÈmagge ekasmiÑ gÈme sÈyaÑ ekassa gehe
nipajji. Tattha pana Pi~galÈ nÈma dÈsÊ “asukavelÈya ÈgaccheyyÈsÊ”ti ekena
purisena saddhiÑ sa~ketamakÈsi. SÈ sÈmikÈnaÑ
______________________________________________________________
1. HiraÒÒaphalakato (SÊ, SyÈ, Ka)
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pÈde dhovitvÈ tesu nipannesu tassÈgamanaÑ olokentÊ ummÈre nisÊditvÈ
“idÈni Ègamissati, idÈni ÈgamissatÊ”ti paÔhamayÈmampi majjhimayÈmampi
vÊtinÈmesi. Pacc|sasamaye pana “na so idÈni ÈgamissatÊ”ti chinnÈsÈ hutvÈ
nipajjitvÈ niddaÑ okkami. Bodhisatto idaÑ kÈraÓaÑ disvÈ “ayaÑ dÈsÊ ‘so
puriso ÈgamissatÊ’ti ÈsÈya ettakaÑ kÈlaÑ nisinnÈ, idÈnissa
anÈgamanabhÈvaÑ ÒatvÈ chinnÈsÈ hutvÈ sukhaÑ supati. Kilesesu hi ÈsÈ
nÈma dukkhaÑ, nirÈsabhÈvova sukhan”ti cintetvÈ tatiyaÑ gÈthamÈha–
119. “SukhaÑ nirÈsÈ supati, ÈsÈ phalavatÊ sukhÈ.
ŒsaÑ nirÈsaÑ katvÈna, sukhaÑ supati pi~galÈ”ti.
Tattha phalavatÊti yassÈ ÈsÈya phalaÑ laddhaÑ hoti, sÈ tassa phalassa
sukhatÈya sukhÈ nÈma1. NirÈsaÑ katvÈnÈti anÈsaÑ katvÈ chinditvÈ
pajahitvÈti attho. Pi~galÈti esÈ Pi~galadÈsÊ idÈni sukhaÑ supatÊti.
So punadivase tato gÈmÈ araÒÒaÑ pavisanto araÒÒe ekaÑ tÈpasaÑ
jhÈnaÑ appetvÈ nisinnaÑ disvÈ “idhaloke ca paraloke ca jhÈnasukhato
uttaritaraÑ sukhaÑ nÈma natthÊ”ti cintetvÈ catutthaÑ gÈthamÈha–
120. “Na samÈdhiparo atthi, asmiÑ loke paramhi ca.
Na paraÑ nÈpi attÈnaÑ, vihiÑsati samÈhito”ti.
Tattha na samÈdhiparoti samÈdhito paro aÒÒo sukhadhammo nÈma
natthÊti.
So araÒÒaÑ pavisitvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ jhÈnÈbhiÒÒÈ uppÈdetvÈ
brahmalokaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
purohito ahameva ahosin”ti.
SÊlavÊmaÑsajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
KuÔid|sakavaggo tatiyo.
______________________________________________________________
1. SukhÈ nÈma nirÈsÈ supati (Ka)
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4. Kokilavagga
1. KokilajÈtakavaÓÓanÈ (331)
Yo ve kÈle asampatteti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto KokÈlikaÑ
Èrabbha kathesi. Vatthu TakkÈriyajÈtake vitthÈritameva.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa amacco
ovÈdako1 ahosi, rÈjÈ bahubhÈÓÊ ahosi. Bodhisatto “tassa bahubhÈÓitaÑ
nisedhessÈmÊ”ti ekaÑ upamaÑ upadhÈrento vicarati. AthekadivasaÑ rÈjÈ
uyyÈnaÑ gato ma~galasilÈpaÔÔe nisÊdi, tassupari ambarukkho atthi.
TatrekasmiÑ kÈkakulÈvake kÈÄakokilÈ attano aÓÉakaÑ nikkhipitvÈ agamÈsi.
KÈkÊ taÑ kokila-aÓÉakaÑ paÔijaggi, aparabhÈge tato kokilapotako nikkhami.
KÈkÊ “putto me”ti saÒÒÈya mukhatuÓÉakena gocaraÑ ÈharitvÈ taÑ paÔijaggi.
So avir|Ähapakkho akÈleyeva kokilaravaÑ ravi. KÈkÊ “ayaÑ idÈneva tÈva
aÒÒaÑ ravaÑ ravati, vaÉÉhanto kiÑ karissatÊ”ti tuÓÉakena koÔÔetvÈ mÈretvÈ
kulÈvakÈ pÈtesi. So raÒÒo pÈdam|le pati.
RÈjÈ bodhisattaÑ pucchi “kimetaÑ sahÈyÈ”ti. Bodhisatto “ahaÑ
rÈjÈnaÑ nivÈretuÑ2 ekaÑ upamaÑ pariyesÈmi, laddhÈ dÈni me sÈ”ti
cintetvÈ “mahÈrÈja atimukharÈ akÈle bahubhÈÓino evar|paÑ labhanti, ayaÑ
mahÈrÈja kokilapotako kÈkiyÈ puÔÔho avir|Ähapakkho akÈleyeva
kokilaravaÑ ravi. Atha naÑ kÈkÊ ‘nÈyaÑ mama puttako’ti ÒatvÈ
mukhatuÓÉakena koÔÔetvÈ mÈretvÈ kulÈvakÈ pÈtesi. ManussÈ vÈ hontu
tiracchÈnÈ vÈ, akÈle bahubhÈÓino evar|paÑ dukkhaÑ labhantÊ”ti vatvÈ imÈ
gÈthÈ abhÈsi–
121. “Yo ve kÈle asampatte, ativelaÑ pabhÈsati.
EvaÑ so nihato seti, kokilÈyi’va atrajo.
______________________________________________________________
1. Tassa amaccaratanaÑ (SÊ, SyÈ)

2. VinetuÑ (I)
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122. Na hi SatthaÑ sunisitaÑ, visaÑ halÈhalÈmiva.
EvaÑ nikaÔÔhe pÈteti, vÈcÈ dubbhÈsitÈ yathÈ.
123. TasmÈ kÈle akÈle vÈ, vÈcaÑ rakkheyya paÓÉito.
NÈtivelaÑ pabhÈseyya, api attasamamhi vÈ.
124. Yo ca kÈle mitaÑ bhÈse, matipubbo vicakkhaÓo.
Sabbe amitte Èdeti, supaÓÓo uragÈmivÈ”ti.
Tattha kÈle asampatteti attano vacanakÈle asampatte. Atigelanti
velÈtikkantaÑ katvÈ atirekappamÈÓaÑ bhÈsati. HalÈhalÈmivÈti halÈhalaÑ
iva. NikaÔÔheti1 tasmiÑyeva khaÓe appamattake2 kÈle. TasmÈti yasmÈ
sunisitasatthahalÈhalavisatopi khippataraÑ dubbhÈsitavacanameva pÈtesi,
tasmÈ. KÈle akÈle vÈti3 vattuÑ yuttakÈle ca akÈle ca vÈcaÑ rakkheyya,
ativelaÑ na bhÈseyya api attanÈ same ninnÈnÈkaraÓepi puggaleti attho.
Matipubboti matiÑ purecÈrikaÑ katvÈ kathanena matipubbo.
VicakkhaÓoti ÒÈÓena vicÈretvÈ atthavindanapuggalo vicakkhaÓo nÈma.
UragÈmivÈti uragaÑ iva. IdaÑ vuttaÑ hoti–yathÈ supaÓÓo samuddaÑ
khobhetvÈ mahÈbhogaÑ uragaÑ Èdeti gaÓhÈti, ÈdiyitvÈ ca ta~khaÓaÒÒeva
naÑ simbaliÑ ÈropetvÈ maÑsaÑ khÈdati, evameva yo matipubba~gamo
vicakkhaÓo vattuÑ yuttakÈle mitaÑ bhÈsati, so sabbe amitte Èdeti gaÓhÈti,
attano vase vattetÊti.
RÈjÈ bodhisattassa dhammadesanaÑ sutvÈ tato paÔÔhÈya mitabhÈÓÊ
ahosi, yasaÒcassa vaÉÉhetvÈ mahantataraÑ adÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
kokilapotako KokÈliko ahosi, paÓÉitÈmacco pana ahameva ahosin”ti.
KokilajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
______________________________________________________________
1. NikkaÉÉheti (SyÈ, Ka)

2. Appatte (SyÈ)

3. CÈti (SÊ, SyÈ)
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2. RathalaÔÔhijÈtakavaÓÓanÈ (332)

Api hantvÈ hato br|tÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto KosalaraÒÒo
purohitaÑ Èrabbha kathesi. So kira rathena attano BhogagÈmaÑ gacchanto
sambÈdhe magge rathaÑ pÈjento ekaÑ sakaÔasatthaÑ disvÈ “tumhÈkaÑ
sakaÔaÑ apanethÈ”ti gacchanto sakaÔe anapanÊyamÈne kujjhitvÈ
patodalaÔÔhiyÈ purimasakaÔe sÈkaÔikassa rathadhure pahari. SÈ rathadhure
paÔihatÈ nivattitvÈ tasseva nalÈÔaÑ pahari, tÈvadevassa nalÈÔe gaÓÉo uÔÔhahi.
So nivattitvÈ “sÈkaÔikehi pahaÔomhÊ”ti raÒÒo Èrocesi. SÈkaÔike pakkosÈpetvÈ
vinicchinantÈ tasseva dosaÑ addasaÑsu. AthekadivasaÑ bhikkh|
dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso raÒÒo kira purohito
‘sÈkaÔikehi pahaÔomhÊ’ti aÉÉaÑ karonto sayameva parajjÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ
“kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya
nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva, pubbepesa evar|paÑ akÈsiyevÈ”ti
vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tasseva
vinicchayÈmacco ahosi. Atha raÒÒo purohito rathena attano BhogagÈmaÑ
gacchantoti sabbaÑ purimasadisameva. Idha pana tena raÒÒo Èrocite rÈjÈ
sayaÑ vinicchaye nisÊditvÈ sÈkaÔike pakkosÈpetvÈ kammaÑ asodhetvÈva
“tumhehi mama purohitaÑ koÔÔetvÈ nalÈÔe gaÓÉo uÔÔhÈpito”ti vatvÈ
“sabbassaharaÓaÑ tesaÑ karothÈ”ti Èha. Atha naÑ bodhisatto “tumhe
mahÈrÈja kammaÑ asodhetvÈva etesaÑ sabbassaÑ harÈpetha, ekacce pana
attanÈva attÈnaÑ paharitvÈpi ‘parena pahaÔamhÈ’ti vadanti, tasmÈ avicinitvÈ
kÈtuÑ na yuttaÑ, rajjaÑ kÈrentena nÈma nisÈmetvÈ kammaÑ kÈtuÑ
vaÔÔatÊ”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi.
125. “Api hantvÈ hato br|ti, jetvÈ jitoti bhÈsati.
PubbamakkhÈyino rÈja, aÒÒadatthu na saddahe.
126. TasmÈ paÓÉitajÈtiyo, suÓeyya itarassapi.
UbhinnaÑ vacanaÑ sutvÈ, yathÈ dhammo tathÈ kare.
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127. Alaso gihÊ kÈmabhogÊ na sÈdhu,
AsaÒÒato pabbajito na sÈdhu.
RÈjÈ na sÈdhu anisammakÈrÊ,
Yo paÓÉito kodhano taÑ na sÈdhu.
128. Nisamma khattiyo kayirÈ, nÈ’nisamma disampati.
NisammakÈrino rÈja1, yaso kitti ca vaÉÉhatÊ”ti.
Tattha api hantvÈti api eko attanÈva attÈnaÑ hantvÈ “parena
pahaÔomhÊ”ti br|ti katheti. JetvÈ jitoti sayaÑ vÈ pana paraÑ jitvÈ “ahaÑ
jitomhÊ”ti bhÈsati. AÒÒadatth|ti mahÈrÈja pubbameva rÈjakulaÑ gantvÈ
akkhÈyantassa pubbamakkhÈyino aÒÒadatthu na saddahe, ekaÑsena
vacanaÑ na saddaheyya. TasmÈti yasmÈ paÔhamataraÑ ÈgantvÈ kathentassa
ekaÑsena vacanaÑ na saddahÈtabbaÑ, tasmÈ. YathÈ dhammoti yathÈ
vinicchayasabhÈvo Ôhito, tathÈ kareyya.
AsaÒÒatoti kÈyÈdÊhi asaÒÒato dussÊlo. TaÑ na sÈdh|ti yaÑ tassa
paÓÉitassa ÒÈÓavato puggalassa ÈdhÈnaggÈhivasena2 daÄhakopasa~khÈtaÑ
kodhanaÑ, taÑ na sÈdhu. NÈ’nisammÈti na anisÈmetvÈ. DisampatÊti
disÈnaÑ pati mahÈrÈja. Yaso kitti cÈti issariyaparivÈro ceva kittisaddo ca
vaÉÉhatÊti.
RÈjÈ bodhisattassa vacanaÑ sutvÈ dhammena vinicchini, dhammena
vinicchiyamÈne brÈhmaÓasseva doso jÈtoti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
brÈhmaÓo etarahi brÈhmaÓova ahosi, paÓÉitÈmacco pana ahameva ahosin”ti.
RathalaÔÔhijÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.

______________________________________________________________
1. RaÒÒo (SÊ, SyÈ)

2. AddhÈnaggÈhivasena (SyÈ), aÔÔhÈnaggÈhivasena (I)
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3. PakkagodhajÈtakavaÓÓanÈ (333)

Tadeva me tvanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ kuÔumbikaÑ
Èrabbha kathesi. Vatthu heÔÔhÈ vitthÈritameva. Idha pana tesaÑ uddhÈraÑ
sÈdhetvÈ ÈgacchantÈnaÑ antarÈmagge luddako “ubhopi khÈdathÈ”ti ekaÑ
pakkagodhaÑ adÈsi. So puriso bhariyaÑ pÈnÊyatthÈya pesetvÈ sabbaÑ
godhaÑ khÈditvÈ tassÈ ÈgatakÈle “bhadde godhÈ palÈtÈ”ti Èha. SÈdhu sÈmi
pakkagodhÈya palÈyantiyÈ kiÑ sakkÈ kÈtunti. SÈ Jetavane pÈnÊyaÑ pivitvÈ
Satthu santike nisinnÈ SatthÈrÈ “kiÑ upÈsike ayaÑ te hitakÈmo sasineho
upakÈrako”ti pucchitÈ “bhante ahaÑ etassa hitakÈmÈ sasinehÈ, ayaÑ pana
mayi nissineho”ti Èha. SatthÈ “hotu mÈ cintayi, evaÑ nÈmesa karoti. YadÈ
pana te guÓaÑ sarati, tadÈ tuyhameva sabbissariyaÑ detÊ”ti vatvÈ tehi yÈcito
atÊtaÑ Èhari.
AtÊtampi heÔÔhÈ vuttasadisameva. Idha pana tesaÑ nivattantÈnaÑ
antarÈmagge luddako kilantabhÈvaÑ disvÈ “dvepi janÈ khÈdathÈ”ti ekaÑ
pakkagodhaÑ adÈsi. RÈjadhÊtÈ taÑ valliyÈ bandhitvÈ ÈdÈya maggaÑ
paÔipajji. Te ekaÑ saraÑ disvÈ maggÈ okkamma assattham|le nisÊdiÑsu.
RÈjaputto “gaccha bhadde sarato paduminipattena udakaÑ Èhara, maÑsaÑ
khÈdissÈmÈ”ti Èha. SÈ godhaÑ sÈkhÈya laggetvÈ pÈnÊyatthÈya gatÈ. Itaro
sabbaÑ godhaÑ khÈditvÈ aggana~guÔÔhaÑ gahetvÈ parammukho nisÊdi. So
tÈya pÈnÊyaÑ gahetvÈ ÈgatÈya “bhadde godhÈ sÈkhÈya otaritvÈ vammikaÑ
pÈvisi, ahaÑ dhÈvitvÈ aggana~guÔÔhaÑ aggahesiÑ, gahitaÔÔhÈnaÑ
hattheyeva katvÈ1 chijjitvÈ bilaÑ paviÔÔhÈ”ti Èha. Hotu deva, pakkagodhÈya
palÈyantiyÈ kiÑ karissÈma, ehi gacchÈmÈti. Te pÈnÊyaÑ pivitvÈ BÈrÈÓasiÑ
agamaÑsu.
RÈjaputto rajjaÑ patvÈ taÑ aggamahesiÔÔhÈnamatte Ôhapesi,
sakkÈrasammÈno panassÈ natthi. Bodhisatto tassÈ sakkÈraÑ kÈretukÈmo
raÒÒo santike ÔhatvÈ “nanu mayaÑ ayye tumhÈkaÑ santikÈ kiÒci na
labhÈma, kiÑ no na olokethÈ”ti Èha. TÈta ahameva
______________________________________________________________
1. ®hatvÈ (SyÈ)
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raÒÒo santikÈ kiÒci na labhÈmi, tuyhaÑ kiÑ dassÈmi, rÈjÈpi mayhaÑ idÈni
kiÑ dassati, so araÒÒato ÈgamanakÈle pakkagodhaÑ ekakova khÈdÊti. Ayye
na devo evar|paÑ karissati, mÈ evaÑ avacutthÈti. Atha naÑ devÊ “tuyhaÑ
taÑ tÈta na pÈkaÔaÑ, raÒÒoyeva mayhaÒca pÈkaÔan”ti vatvÈ paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
129. “Tadeva me tvaÑ vidito, vanamajjhe rathesabha.
Yassa te khaggabaddhassa, sannaddhassa tirÊÔino.
AssatthadumasÈkhÈya, pakkagodhÈ palÈyathÈ”ti.
Tattha tadevÈti tasmiÑyeva kÈle “ayaÑ mayhaÑ adÈyako”ti evaÑ tvaÑ
vidito, aÒÒe pana tava sabhÈvaÑ na jÈnantÊti attho. KhaggabaddhassÈti
baddhakhaggassa. TirÊÔinoti tirÊÔavatthanivatthassa maggÈgamanakÈle.
PakkagodhÈti a~gÈrapakkÈ godhÈ palÈyathÈti.
EvaÑ raÒÒÈ katadosaÑ parisamajjhe pÈkaÔaÑ katvÈ kathesi. TaÑ sutvÈ
bodhisatto “ayye devassa appiyakÈlato pabhuti ubhinnampi aphÈsukaÑ
katvÈ kasmÈ idha vasathÈ”ti vatvÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
130. “Name namantassa bhaje bhajantaÑ,
KiccÈnukubbassa kareyya kiccaÑ.
NÈnatthakÈmassa kareyya atthaÑ,
Asambhajantampi na sambhajeyya.
131. Caje cajantaÑ vanathaÑ na kayirÈ,
Apetacittena na sambhajeyya.
Dijo dumaÑ khÊÓaphalanti1 ÒatvÈ,
AÒÒaÑ samekkheyya mahÈ hi loko”ti.
Tattha name namantassÈti yo attani muducittena namati, tasseva
paÔinameyya. KiccÈnukubbassÈti attano uppannaÑ kiccaÑ
anukubbantasseva. AnatthakÈmassÈti avaÉÉhikÈmassa. VanathaÑ na
kayirÈti tasmiÑ cajante taÓhÈsnehaÑ na kareyya. ApetacittenÈti
apagatacittena virattacittena. Na sambhajeyyÈti na samÈgaccheyya. AÒÒaÑ
samekkheyyÈti
______________________________________________________________
1. KhÊÓaphalaÑva (SÊ, SyÈ)
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aÒÒaÑ olokeyya, yathÈ dijo khÊÓaphalaÑ dumaÑ rukkhaÑ ÒatvÈ aÒÒaÑ
phalabharitaÑ rukkhaÑ gacchati, tathÈ khÊÓarÈgaÑ purisaÑ ÒatvÈ aÒÒaÑ
sasinehaÑ upagaccheyyÈti adhippÈyo.
RÈjÈ bodhisatte kathente eva tassÈ guÓaÑ saritvÈ “bhadde ettakaÑ
kÈlaÑ tava guÓaÑ na sallakkhesiÑ, paÓÉitassayeva kathÈya sallakkhesiÑ1,
mama aparÈdhaÑ sahantiyÈ idaÑ sakalarajjaÑ tuyhameva dammÊ”ti vatvÈ
catutthaÑ gÈthamÈha–
132. “So te karissÈmi yathÈnubhÈvaÑ,
KataÒÒutaÑ khattiye pekkhamÈno.
SabbaÒca te issariyaÑ dadÈmi,
Yassi’cchasÊ tassa tuvaÑ dadÈmÊ”ti.
Tattha soti ahaÑ. YathÈnubhÈvanti yathÈsatti yathÈbalaÑ.
Yassi’cchasÊti yassa icchasi, tassa idaÑ rajjaÑ ÈdiÑ katvÈ yaÑ tvaÑ
icchasi, taÑ dadÈmÊti.
EvaÒca pana vatvÈ rÈjÈ deviyÈ sabbissariyaÑ adÈsi, “iminÈhaÑ etissÈ
guÓaÑ sarÈpito”ti paÓÉitassapi mahantaÑ issariyaÑ adÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ubho jayampatikÈ sotÈpattiphale
patiÔÔhahiÑsu. TadÈ jayampatikÈ etarahi jayampatikÈva ahesuÑ,
paÓÉitÈmacco pana ahameva ahosinti.
PakkagodhajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. RÈjovÈdajÈtakavaÓÓanÈ (334)
GavaÑ ce taramÈnÈnanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto rÈjovÈdaÑ
Èrabbha kathesi. Vatthu TesakuÓajÈtake2 Èvi bhavissati. Idha pana SatthÈ
“mahÈrÈja porÈÓakarÈjÈnopi paÓÉitÈnaÑ kathaÑ sutvÈ dhammena samena
rajjaÑ kÈrentÈ saggapuraÑ p|rayamÈnÈ gamiÑs|”ti vatvÈ raÒÒÈ yÈcito
atÊtaÑ Èhari.
______________________________________________________________
1. SallakkhitaÑ (Ka), sallakkhetvÈ (SyÈ)

2. Khu 6. 1 piÔÔhe.
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AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto sikkhitasabbasippo isipabbajjaÑ
pabbajitvÈ abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca nibbattetvÈ ramaÓÊye
Himavantapadese vanam|laphalÈhÈro vihÈsi. Atha rÈjÈ aguÓapariyesako
hutvÈ “atthi nu kho me koci aguÓaÑ kathento”ti pariyesanto antojane ca
bahijane ca antonagare ca bahinagare ca kaÒci attano avaÓÓavÈdiÑ adisvÈ
“janapade nu kho kathan”ti aÒÒÈtakavesena janapadaÑ cari. TatrÈpi
avaÓÓavÈdiÑ apassanto attano guÓakathameva sutvÈ “Himavantapadese nu
kho kathan”ti araÒÒaÑ pavisitvÈ vicaranto bodhisattassa assamaÑ patvÈ taÑ
abhivÈdetvÈ katapaÔisanthÈro ekamantaÑ nisÊdi.
TadÈ bodhisatto araÒÒato paripakkÈni nigrodhaphalÈni ÈharitvÈ
paribhuÒji, tÈni honti madhurÈni ojavantÈni sakkharacuÓÓasamarasÈni1. So
rÈjÈnampi ÈmantetvÈ “imaÑ mahÈpuÒÒa nigrodhapakkaphalaÑ khÈditvÈ
pÈnÊyaÑ pivÈ”ti Èha. RÈjÈ tathÈ katvÈ bodhisattaÑ pucchi “kiÑ nu kho
bhante imaÑ nigrodhapakkaÑ ati viya madhuran”ti. MahÈpuÒÒa n|na rÈjÈ
dhammena samena rajjaÑ kÈreti, tenetaÑ madhuranti. RaÒÒo
adhammikakÈle amadhuraÑ nu kho bhante hotÊti. Œma mahÈpuÒÒa, rÈj|su
adhammikesu telamadhuphÈÓitÈdÊnipi vanam|laphalÈnipi amadhurÈni honti
nirojÈni, na kevalaÑ etÈni, sakalampi raÔÔhaÑ nirojaÑ kasaÔaÑ hoti. Tesu
pana dhammikesu sabbÈni tÈni madhurÈni honti ojavantÈni, sakalampi
raÔÔhaÑ ojavantameva hotÊti. RÈjÈ “evaÑ bhavissati bhante”ti attano
rÈjabhÈvaÑ ajÈnÈpetvÈva bodhisattaÑ vanditvÈ BÈrÈÓasiÑ gantvÈ “tÈpasassa
vacanaÑ vÊmaÑsissÈmÊ”ti adhammena rajjaÑ kÈretvÈ “idÈni jÈnissÈmÊ”ti
kiÒci kÈlaÑ vÊtinÈmetvÈ puna tattha gantvÈ taÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi.
Bodhisattopissa tatheva vatvÈ nigrodhapakkaÑ adÈsi, taÑ tassa
tittakarasaÑ ahosi. RÈjÈ “amadhuraÑ nirasan”ti saha kheÄena cheÉÉetvÈ
“tittakaÑ bhante”ti Èha. Bodhisatto “mahÈpuÒÒa n|na rÈjÈ adhammiko
bhavissati. RÈj|naÒhi adhammikakÈle araÒÒe phalÈphalaÑ ÈdiÑ katvÈ
sabbaÑ amadhuraÑ nirojaÑ jÈtan”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi–
______________________________________________________________
1. SakkharacuÓÓasadisÈni (I, Ka)
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133. “GavaÑ ce taramÈnÈnaÑ, jimhaÑ gacchati pu~gavo.
SabbÈ tÈ jimhaÑ gacchanti, nette jimhaÑ gate sati.
134. Evameva manussesu, yo hoti seÔÔhasammato.
So ce adhammaÑ carati, pageva itarÈ pajÈ.
SabbaÑ raÔÔhaÑ dukhaÑ seti, rÈjÈ ce hoti adhammiko.
135. GavaÑ ce taramÈnÈnaÑ, ujuÑ gacchati pu~gavo.
SabbÈ gÈvÊ ujuÑ yanti, nette ujuÑ gate sati.
136. Evameva manussesu, yo hoti seÔÔhasammato.
So sace dhammaÑ carati, pageva itarÈ pajÈ.
SabbaÑ raÔÔhaÑ sukhaÑ seti, rÈjÈ ce hoti dhammiko”ti.

Tattha gavanti gunnaÑ. TaramÈnÈnanti nadiÑ otarantÈnaÑ1. Jimhanti
kuÔilaÑ va~kaÑ. Netteti nÈyake gahetvÈ gacchante gavajeÔÔhake usabhe
pu~gave. Pageva itarÈ pajÈti itare sattÈ puretarameva adhammaÑ carantÊti
attho. DukhaÑ setÊti na kevalaÑ seti, cat|supi iriyÈpathesu dukkhameva
vindati. Adhammikoti yadi rÈjÈ chandÈdi-agatigamanavasena adhammiko
hoti. SukhaÑ setÊti sace rÈjÈ agatigamanaÑ pahÈya dhammiko hoti, sabbaÑ
raÔÔhaÑ cat|su iriyÈpathesu sukhappattameva hotÊti.
RÈjÈ bodhisattassa dhammaÑ sutvÈ attano rÈjabhÈvaÑ jÈnÈpetvÈ
“bhante pubbe nigrodhapakkaÑ ahameva madhuraÑ katvÈ tittakaÑ akÈsiÑ,
idÈni puna madhuraÑ karissÈmÊ”ti bodhisattaÑ vanditvÈ nagaraÑ gantvÈ
dhammena rajjaÑ kÈrento sabbaÑ paÔipÈkatikaÑ akÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ
Œnando ahosi, tÈpaso pana ahameva ahosin”ti.
RÈjovÈdajÈtakavaÓÓanÈ catuttho.
______________________________________________________________
1. UttarantÊnaÑ (SÊ, I)

JÈtakaÔÔhakathÈ

103

5. JambukajÈtakavaÓÓanÈ (335)
BrahÈ pavaÉÉhakÈyo soti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto Devadattassa
sugatÈlayakaraÓaÑ Èrabbha kathesi. Vatthu heÔÔhÈ vitthÈritameva, ayaÑ
panettha sa~khepo. SatthÈrÈ “SÈriputta Devadatto tumhe disvÈ kiÑ akÈsÊ”ti
vutto thero Èha “bhante so tumhÈkaÑ anukaronto mama hatthe bÊjaniÑ
datvÈ nipajji. Atha naÑ KokÈliko ure jaÓÓunÈ pahari, iti so tumhÈkaÑ
anukaronto dukkhaÑ anubhavÊ”ti. TaÑ sutvÈ SatthÈ “na kho SÈriputta
Devadatto idÈneva mama anukaronto dukkhaÑ anubhoti, pubbepesa
anubhosiyevÈ”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto sÊhayoniyaÑ
nibbattitvÈ Himavante guhÈyaÑ vasanto ekadivasaÑ mahiÑsaÑ vadhitvÈ
maÑsaÑ khÈditvÈ pÈnÊyaÑ pivitvÈ guhaÑ Ègacchati. Eko si~gÈlo taÑ disvÈ
palÈyituÑ asakkonto urena nipajji, “kiÑ jambukÈ”ti ca vutte
“upaÔÔhahissÈmi taÑ bhaddante”ti Èha. SÊho “tena hi ehÊ”ti taÑ attano
vasanaÔÔhÈnaÑ netvÈ divase divase maÑsaÑ ÈharitvÈ posesi. Tassa
sÊhavighÈsena th|lasarÊrataÑ pattassa ekadivasaÑ mÈno uppajji. So sÊhaÑ
upasa~kamitvÈ Èha “ahaÑ sÈmi niccakÈlaÑ tumhÈkaÑ palibodho, tumhe
niccaÑ maÑsaÑ ÈharitvÈ maÑ posetha, ajja tumhe idheva hotha, ahaÑ
ekaÑ vÈraÓaÑ vadhitvÈ maÑsaÑ khÈditvÈ tumhÈkampi ÈharissÈmÊ”ti. SÊho
“mÈ te jambuka etaÑ rucci, na tvaÑ vÈraÓaÑ vadhitvÈ
maÑsakhÈdakayoniyaÑ nibbatto, ahaÑ te vÈraÓaÑ vadhitvÈ dassÈmi,
vÈraÓo nÈma mahÈkÈyo pavaÉÉhakÈyo, mÈ vÈraÓaÑ1 gaÓhi, mama vacanaÑ
karohÊ”ti vatvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha.
137. “BrahÈ pavaÉÉhakÈyo so, dÊghadÈÔho ca jambuka.
Na tvaÑ tattha2 kule jÈto, yattha gaÓhanti kuÒjaran”ti.
Tattha brahÈti mahanto. PavaÉÉhakÈyoti uddhaÑ uggatakÈyo3.
DÊghadÈÔhoti dÊghadanto tehi4 dantehi tumhÈdise paharitvÈ
______________________________________________________________
1. VilomaÑ (SÊ, SyÈ, I)
3. PavaÉÉha-uggatakÈyo (SÊ, SyÈ)

2. Tamhi (SÊ, SyÈ, I)
4. Yehi (Ka)
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jÊvitakkhayaÑ pÈpeti. YatthÈti yasmiÑ sÊhakule jÈtÈ mattavÈraÓaÑ gaÓhanti,
tvaÑ na tattha jÈto, si~gÈlakule pana jÈtosÊti attho.
Si~gÈlo sÊhena vÈritoyeva guhÈ nikkhamitvÈ tikkhattuÑ “bukka
bukkÈ”ti1 si~gÈlikaÑ nadaÑ naditvÈ pabbatak|Ôe Ôhito pabbatapÈdaÑ
olokento ekaÑ kÈÄavÈraÓaÑ pabbatapÈdena ÈgacchantaÑ disvÈ ulla~ghitvÈ
“tassa kumbhe patissÈmÊ”ti parivattitvÈ pÈdam|le pati. VÈraÓo
purimapÈdaÑ ukkhipitvÈ tassa matthake patiÔÔhÈpesi, sÊsaÑ bhijjitvÈ
cuÓÓavicuÓÓaÑ jÈtaÑ. So tattheva anutthunanto sayi, vÈraÓo koÒcanÈdaÑ
karonto pakkÈmi. Bodhisatto gantvÈ pabbatamatthake Ôhito taÑ
vinÈsappattaÑ disvÈ “attano mÈnaÑ nissÈya naÔÔho si~gÈlo”ti tisso gÈthÈ
abhÈsi–
138. “AsÊho sÊhamÈnena, yo attÈnaÑ vikubbati.
Kotth|va gajamÈsajja, seti bh|myÈ anutthunaÑ.
139. Yasassino uttamapuggalassa,
SaÒjÈtakhandhassa mahabbalassa.
Asamekkhiya thÈmabal|papattiÑ,
Sa seti nÈgena hato’yaÑ jambuko.
140. Yo cÊdha kammaÑ kurute pamÈya,
ThÈmabbalaÑ attani saÑviditvÈ.
Jappena mantena subhÈsitena,
ParikkhavÈ so vipulaÑ jinÈtÊ”ti.
Tattha vikubbatÊti parivatteti. Kotth|vÈti2 si~gÈlo viya. Anutthunanti
anutthunanto. IdaÑ vuttaÑ hoti–yathÈ ayaÑ kotthu mahantaÑ gajaÑ3
patvÈ anutthunanto bh|miyaÑ seti, evaÑ yo aÒÒo dubbalo balavatÈ
viggahaÑ karoti, sopi evar|pova hotÊti.
Yasassinoti issariyavato. Uttama puggalassÈti kÈyabalena ca
ÒÈÓabalena ca uttamapuggalassa. SaÒjÈtakhandhassÈti
susaÓÔhitamahÈkhandhassa.
______________________________________________________________
1. Hukka hukkÈti (SÊ, SyÈ, I)

2. KuÔÔh|vÈti (SÊ, SyÈ)

3. VedanaÑ (SÊ, SyÈ, Ka)
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MahabbalassÈti mahÈthÈmassa. ThÈmabal|papattinti evar|passa sÊhassa
thÈmasa~khÈtaÑ balaÒceva sÊhajÈtisa~khÈtaÑ upapattiÒca ajÈnitvÈ,
kÈyathÈmaÒca ÒÈÓabalaÒca sÊha-upapattiÒca ajÈnitvÈti attho. Sa setÊti
attÈnampi sÊhena sadisaÑ maÒÒamÈno so ayaÑ jambuko nÈgena hato
matasayanaÑ seti.
PamÈyÈti paminitvÈ upaparikkhitvÈ. “PamÈÓÈ”tipi pÈÔho, attano
pamÈÓaÑ gahetvÈ yo attano pamÈÓena kammaÑ kuruteti attho.
ThÈmabbalanti thÈmasa~khÈtaÑ balaÑ, kÈyathÈmaÒca ÒÈÓabalaÒcÈtipi
attho. JappenÈti japena, ajjhenenÈti attho. MantenÈti aÒÒehi paÓÉitehi
saddhiÑ mantetvÈ karaÓena. SubhÈsitenÈti saccÈdiguÓayuttena
anavajjavacanena. ParikkhavÈti parikkhÈsampanno. So vipulaÑ jinÈtÊti yo
evar|po hoti, yaÑ kiÒci kammaÑ kurumÈno attano thÈmaÒca balaÒca ÒatvÈ
jappamantavasena paricchinditvÈ subhÈsitaÑ bhÈsanto karoti, so vipulaÑ
mahantaÑ atthaÑ jinÈti na parihÈyatÊti1.
EvaÑ bodhisatto imÈhi tÊhi gÈthÈhi imasmiÑ loke kattabbayuttakaÑ
kammaÑ kathesi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
si~gÈlo Devadatto ahosi, sÊho pana ahameva ahosin”ti.
JambukajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. BrahÈchattajÈtakavaÓÓanÈ (336)
TiÓaÑ tiÓanti lapasÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto kuhakabhikkhuÑ
Èrabbha kathesi. Paccuppannavatthu kathitameva.
AtÊte pana BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa
atthadhammÈnusÈsako amacco ahosi. BÈrÈÓasirÈjÈ mahatiyÈ senÈya
KosalarÈjÈnaÑ abbhuggantvÈ SÈvatthiÑ patvÈ yuddhena nagaraÑ pavisitvÈ
rÈjÈnaÑ gaÓhi. KosalaraÒÒo pana putto chatto
______________________________________________________________
1. Na parijjhatÊti (I)
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nÈma kumÈro atthi, so aÒÒÈtakavesena nikkhamitvÈ TakkasilaÑ gantvÈ tayo
vede ca aÔÔhÈrasa sippÈni ca uggaÓhitvÈ Takkasilato nikkhamma
sabbasamayasippÈni sikkhanto ekaÑ paccantagÈmaÑ pÈpuÓi. TaÑ nissÈya
paÒcasatatÈpasÈ araÒÒe paÓÓasÈlÈsu vasanti. KumÈro te upasa~kamitvÈ
“imesampi santike kiÒci sikkhissÈmÊ”ti pabbajitvÈ yaÑ te jÈnanti, taÑ
sabbaÑ uggaÓhi. So aparabhÈge gaÓasatthÈ jÈto.
AthekadivasaÑ isigaÓaÑ ÈmantetvÈ “mÈrisÈ kasmÈ MajjhimadesaÑ na
gacchathÈ”ti pucchi. MÈrisa Majjhimadese manussÈ nÈma paÓÉitÈ, te
paÒhaÑ pucchanti, anumodanaÑ kÈrÈpenti, ma~galaÑ bhaÓÈpenti,
asakkonte garahanti, mayaÑ tena bhayena na gacchÈmÈti. MÈ tumhe
bhÈyatha, ahametaÑ sabbaÑ karissÈmÊti. “Tena hi gacchÈmÈ”ti sabbe attano
attano khÈrivividhamÈdÈya anupubbena BÈrÈÓasiÑ pattÈ. BÈrÈÓasirÈjÈpi
KosalarajjaÑ attano hatthagataÑ katvÈ tattha rÈjayutte ÔhapetvÈ sayaÑ tattha
vijjamÈnaÑ dhanaÑ gahetvÈ BÈrÈÓasiÑ gantvÈ uyyÈne lohacÈÔiyo p|rÈpetvÈ
nidahitvÈ tasmiÑ samaye BÈrÈÓasiyameva vasati. Atha te isayo rÈjuyyÈne
rattiÑ vasitvÈ punadivase nagaraÑ bhikkhÈya pavisitvÈ rÈjadvÈraÑ
agamaÑsu. RÈjÈ tesaÑ iriyÈpathesu pasÊditvÈ pakkosÈpetvÈ mahÈtale
nisÊdÈpetvÈ yÈgukhajjakaÑ datvÈ yÈva bhattakÈlÈ taÑ taÑ paÒhaÑ pucchi.
Chatto raÒÒo cittaÑ ÈrÈdhento sabbapaÒhe vissajjetvÈ bhattakiccÈvasÈne
vicitraÑ1 anumodanaÑ akÈsi. RÈjÈ suÔÔhutaraÑ pasanno paÔiÒÒaÑ gahetvÈ
sabbepi te uyyÈne vÈsÈpesi.
Chatto nidhi-uddharaÓamantaÑ jÈnÈti. So tattha vasanto “kahaÑ nu kho
iminÈ mama pitu santakaÑ dhanaÑ nidahitan”ti mantaÑ parivattetvÈ
olokento uyyÈne nidahitabhÈvaÑ ÒatvÈ “idaÑ dhanaÑ gahetvÈ mama rajjaÑ
gaÓhissÈmÊ”ti cintetvÈ tÈpase ÈmantetvÈ “mÈrisÈ ahaÑ KosalaraÒÒo putto,
BÈrÈÓasiraÒÒÈ amhÈkaÑ rajje gahite aÒÒÈtakavesena nikkhamitvÈ ettakaÑ
kÈlaÑ attano jÊvitaÑ anurakkhiÑ, idÈni kulasantakaÑ dhanaÑ laddhaÑ,
ahaÑ etaÑ ÈdÈya gantvÈ attano rajjaÑ gaÓhissÈmi, tumhe kiÑ karissathÈ”ti
Èha. Mayampi tayÈva saddhiÑ
______________________________________________________________
1. VividhaÑ (Ka)
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gamissÈmÈti. So “sÈdh|”ti mahante mahante cammapasibbake kÈretvÈ
rattibhÈge bh|miÑ khaÓitvÈ dhanacÈÔiyo uddharitvÈ pasibbakesu dhanaÑ
pakkhipitvÈ cÈÔiyo tiÓassa p|rÈpetvÈ paÒca ca isisatÈni aÒÒe ca manusse
dhanaÑ gÈhÈpetvÈ palÈyitvÈ SÈvatthiÑ gantvÈ sabbe rÈjayutte gÈhÈpetvÈ
rajjaÑ gahetvÈ pÈkÈra-aÔÔÈlakÈdipaÔisa~kharaÓaÑ kÈrÈpetvÈ puna
sapattaraÒÒÈ yuddhena aggahetabbaÑ katvÈ nagaraÑ ajjhÈvasati.
BÈrÈÓasiraÒÒopi “tÈpasÈ uyyÈnato dhanaÑ gahetvÈ palÈtÈ”ti ÈrocayiÑsu. So
uyyÈnaÑ gantvÈ cÈÔiyo vivarÈpetvÈ tiÓameva passi, tassa dhanaÑ nissÈya
mahanto soko uppajji. So nagaraÑ gantvÈ “tiÓaÑ tiÓan”ti vippalapanto
carati, nÈssa koci sokaÑ nibbÈpetuÑ sakkoti.
Bodhisatto cintesi “raÒÒo mahanto soko, vippalapanto carati, ÔhapetvÈ
kho pana maÑ nÈssa aÒÒo koci sokaÑ vinodetuÑ samattho, nissokaÑ naÑ
karissÈmÊ”ti. So ekadivasaÑ tena saddhiÑ sukhanisinno tassa
vippalapanakÈle paÔhamaÑ gÈthamÈha–
141. “TiÓaÑ tiÓanti lapasi, ko nu te tiÓa’mÈhari.
KiÑ nu te tiÓakicca’tthi, tiÓameva pabhÈsasÊ”ti.
Tattha kiÑ nu te tiÓakicca’tthÊti kiÑ nu tava tiÓena kiccaÑ kÈtabbaÑ
atthi. TiÓameva pabhÈsasÊti tvaÒhi kevalaÑ “tiÓaÑ tiÓan”ti tiÓameva
pabhÈsasi, “asukatiÓaÑ nÈmÈ”ti na kathesi, tiÓanÈmaÑ tÈvassa kathehi
“asukatiÓaÑ nÈmÈ”ti, mayaÑ te ÈharissÈma, atha pana te tiÓenattho natthi,
nikkÈraÓÈ mÈ vippalapÊti.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
142. “IdhÈgamÈ brahmacÈrÊ, brahÈ chatto bahussuto.
So me sabbaÑ samÈdÈya, tiÓaÑ nikkhippa gacchatÊ”ti.
Tattha brahÈti dÊgho. Chattoti tassa nÈmaÑ. SabbaÑ samÈdÈyÈti
sabbaÑ dhanaÑ gahetvÈ. TiÓaÑ nikkhippa gacchatÊti cÈÔÊsu tiÓaÑ
nikkhipitvÈ gatoti dassento evamÈha.
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TaÑ sutvÈ bodhisatto tatiyaÑ gÈthamÈha–
143. “Eve’taÑ hoti kattabbaÑ, appena bahu’micchatÈ.
SabbaÑ sakassa ÈdÈnaÑ, anÈdÈnaÑ tiÓassa cÈ”ti ( )1.

Tassattho–appena tiÓena bahudhanaÑ icchatÈ evaÑ etaÑ kattabbaÑ
hoti, yadidaÑ pitu santakattÈ sakassa dhanassa sabbaÑ ÈdÈnaÑ
agayh|pagassa tiÓassa ca anÈdÈnaÑ. Iti mahÈrÈja so brahÈ chatto
gahetabbayuttakaÑ attano pitu santakaÑ dhanaÑ gahetvÈ
aggahetabbayuttakaÑ tiÓaÑ cÈÔÊsu pakkhipitvÈ gato, tattha kÈ paridevanÈti.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ catutthaÑ gÈthamÈha–
144. “SÊlavanto na kubbanti, bÈlo sÊlÈni kubbati.
AniccasÊlaÑ dussÊlyaÑ, kiÑ paÓÉiccaÑ karissatÊ”ti.
Tattha sÊlavantoti ye sÊlasampannÈ brahmacÈrayo, te evar|paÑ na
kubbanti. BÈlo sÊlÈni kubbatÊti bÈlo pana durÈcÈro evar|pÈni attano
anÈcÈrasa~khÈtÈni sÊlÈni karoti. AniccasÊlanti addhuvena dÊgharattaÑ
appavattena sÊlena samannÈgataÑ. DussÊlyanti dussÊlaÑ. KiÑ paÓÉiccaÑ
karissatÊti evar|paÑ puggalaÑ bÈhusaccaparibhÈvitaÑ paÓÉiccaÑ kiÑ
karissati kiÑ sampÈdessati, vipattimevassa karissatÊti. TaÑ garahanto vatvÈ
so tÈya bodhisattassa kathÈya2 nissoko hutvÈ dhammena rajjaÑ kÈresi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
BrahÈchatto kuhakabhikkhu ahosi, paÓÉitÈmacco pana ahameva ahosin”ti.
BrahÈchattajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.

______________________________________________________________
1. (TiÓassa cÈÔÊsu gato, tattha kÈ paridevanÈ) (SÊ, SyÈ), (CÈÔÊsu pakkhipitvÈna, tattha kÈ
paridevanÈ) (Ka)
2. GÈthÈya (SÊ, SyÈ)
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7. PÊÔhajÈtakavaÓÓanÈ (337)
Na te pÊÔhamadÈyimhÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ
bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. So kira janapadato JetavanaÑ gantvÈ
pattacÊvaraÑ paÔisÈmetvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ sÈmaÓeradahare pucchi
“Èvuso SÈvatthiyaÑ Ègantukabhikkh|naÑ1 ke upakÈrakÈ”ti. Œvuso
AnÈthapiÓÉiko nÈma mahÈseÔÔhi, VisÈkhÈ nÈma mahÈ-upÈsikÈ ete
bhikkhusaÑghassa upakÈrakÈ mÈtÈpituÔÔhÈniyÈti. So “sÈdh|”ti punadivase
pÈtova ekabhikkhussapi apaviÔÔhakÈle AnÈthapiÓÉikassa gharadvÈraÑ
agamÈsi. TaÑ avelÈya2 gatattÈ koci na olokesi. So tato kiÒci alabhitvÈ
VisÈkhÈya gharadvÈraÑ gato, tatrÈpi atipÈtova gatattÈ kiÒci na labhi. So
tattha tattha vicaritvÈ punÈgacchanto yÈguyÈ niÔÔhitÈya gato, punapi tattha
tattha vicaritvÈ bhatte niÔÔhite gato. So vihÈraÑ gantvÈ “dvepi kulÈni
assaddhÈni appasannÈni eva, ime bhikkh| pana ‘saddhÈni pasannÈnÊ’ti
kathentÊ”ti tÈni kulÈni paribhavanto carati.
AthekadivasaÑ dhammasabhÈyaÑ bhikkh| kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ
“Èvuso asuko kira jÈnapado bhikkhu atikÈlasseva kuladvÈraÑ gato
bhikkhaÑ alabhitvÈ kulÈni paribhavanto caratÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya
nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti
vutte taÑ bhikkhuÑ pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira bhikkh|”ti pucchitvÈ
“saccaÑ bhante”ti vutte “kasmÈ tvaÑ bhikkhu kujjhasi, pubbe anuppanne
Buddhe tÈpasÈpi tÈva kuladvÈraÑ gantvÈ bhikkhaÑ alabhitvÈ na
kujjhiÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ sabbasippÈni uggaÓhitvÈ
aparabhÈge tÈpasapabbajjaÑ pabbajitvÈ Himavante ciraÑ vasitvÈ
loÓambilasevanatthÈya BÈrÈÓasiÑ patvÈ uyyÈne vasitvÈ punadivase nagaraÑ
bhikkhÈya pÈvisi. TadÈ BÈrÈÓasiseÔÔhi saddho hoti pasanno. Bodhisatto
“kataraÑ kulagharaÑ saddhan”ti pucchitvÈ “seÔÔhigharan”ti
______________________________________________________________
1. SÈvatthiÑ Ègatabhikkh|naÑ (Ka)

2. AtivelÈya (Ka)
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sutvÈ seÔÔhino gharadvÈraÑ agamÈsi. TasmiÑ khaÓe seÔÔhi rÈjupaÔÔhÈnaÑ
gato, manussÈpi naÑ na passiÑsu, so nivattitvÈ gacchati. Atha naÑ seÔÔhi
rÈjakulato nivattanto disvÈ vanditvÈ bhikkhÈbhÈjanaÑ gahetvÈ gharaÑ netvÈ
nisÊdÈpetvÈ pÈdadhovanatelamakkhanayÈgukhajjakÈdÊhi santappetvÈ
antarÈbhatte kiÒci kÈraÓaÑ apucchitvÈ1 katabhattakiccaÑ vanditvÈ
ekamantaÑ nisinno “bhante amhÈkaÑ gharadvÈraÑ ÈgatÈ nÈma yÈcakÈ vÈ
dhammikasamaÓabrÈhmaÓÈ vÈ sakkÈrasammÈnaÑ alabhitvÈ gatapubbÈ
nÈma natthi, tumhe pana ajja amhÈkaÑ dÈrakehi adiÔÔhattÈ ÈsanaÑ vÈ
pÈnÊyaÑ vÈ pÈdadhovanaÑ vÈ yÈgubhattaÑ vÈ alabhitvÈva gatÈ, ayaÑ
amhÈkaÑ doso, taÑ no khamituÑ vaÔÔatÊ”ti vatvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
145. “Na te pÊÔhamadÈyimhÈ, na pÈnaÑ napi bhojanaÑ.
BrahmacÈri khamassu me, etaÑ passÈmi accayan”ti.
Tattha na te pÊÔhamadÈyimhÈti pÊÔhampi te na dÈpayimha2.
TaÑ sutvÈ bodhisatto dutiyaÑ gÈthamÈha–
146. “NevÈbhisajjÈmi na cÈpi kuppe,
Na cÈpi me appiyamÈsi kiÒci.
Athopi me Èsi manovitakko,
EtÈdiso n|na kulassa dhammo”ti.
Tattha nevÈbhisajjÈmÊti neva laggÈmi. EtÈdisoti “imassa kulassa etÈdiso
n|na sabhÈvo, adÈyakavaÑso esa bhavissatÊ”ti evaÑ me manovitakko
uppanno.
TaÑ sutvÈ seÔÔhi itarÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
147. “Esa’smÈkaÑ kule dhammo, pitupitÈmaho sadÈ.
ŒsanaÑ udakaÑ pajjaÑ, sabbetaÑ nipadÈmase.
148. Esa’smÈkaÑ kule dhammo, pitupitÈmaho sadÈ.
SakkaccaÑ upatiÔÔhÈma, uttamaÑ viya ÒÈtakan”ti.
______________________________________________________________
1. KiÒci kiÒci kÈraÓaÑ pucchitvÈ (I, Ka)
2. Na te pÊÔhamadÈsimhÈti pÊÔhampi te na dadÈsimha (I)
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Tattha dhammoti sabhÈvo. PitupitÈmahoti pit|naÒca pitÈmahÈnaÒca
santako. Udakanti pÈdadhovana-udakaÑ. Pajjanti pÈdamakkhanatelaÑ.
Sabbetanti sabbaÑ etaÑ. NipadÈmaseti nikÈrapakÈrÈ upasaggÈ, dÈmaseti
attho, dadÈmÈti vuttaÑ hoti. IminÈ yÈva sattamÈ kulaparivaÔÔÈ dÈyakavaÑso
amhÈkaÑ vaÑsoti dasseti. UttamaÑ viya ÒÈtakanti mÈtaraÑ viya pitaraÑ
viya ca mayaÑ dhammikaÑ samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ disvÈ sakkaccaÑ
sahatthena upaÔÔhahÈmÈti attho.
Bodhisatto pana katipÈhaÑ BÈrÈÓasiseÔÔhino dhammaÑ desento tattha
vasitvÈ puna Himavantameva gantvÈ abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca nibbattetvÈ
brahmalokaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne so bhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi. TadÈ
BÈrÈÓasiseÔÔhi Œnando ahosi, tÈpaso pana ahameva ahosinti.
PÊÔhajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
_____
8. ThusajÈtakavaÓÓanÈ (338)
ViditaÑ thusanti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto AjÈtasattuÑ Èrabbha
kathesi. TasmiÑ kira mÈtukucchigate tassa mÈtu KosalarÈjadhÊtÈya
BimbisÈraraÒÒo dakkhiÓajÈÓulohitapivanadohaÄo uppajjitvÈ paÓÉu ahosi. SÈ
paricÈrikÈhi pucchitÈ tÈsaÑ tamatthaÑ Èrocesi. RÈjÈpi sutvÈ nemittake
pakkosÈpetvÈ “deviyÈ kira evar|po dohaÄo uppanno, tassa kÈ nipphatÊ”ti
pucchi. NemittakÈ “deviyÈ kucchimhi nibbattakasatto tumhe mÈretvÈ rajjaÑ
gaÓhissatÊ”ti ÈhaÑsu. RÈjÈ “sace mama putto maÑ mÈretvÈ rajjaÑ
gaÓhissati, ko ettha doso”ti dakkhiÓajÈÓuÑ1 Satthena phÈlÈpetvÈ lohitaÑ
suvaÓÓataÔÔakena gÈhÈpetvÈ deviyÈ pÈyesi. SÈ cintesi “sace mama
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kucchiyaÑ nibbatto putto pitaraÑ mÈressati, kiÑ me tenÈ”ti. SÈ
gabbhapÈtanatthaÑ kucchiÑ maddÈpesi.
RÈjÈ ÒatvÈ taÑ pakkosÈpetvÈ “bhadde mayhaÑ kira putto maÑ mÈretvÈ
rajjaÑ gaÓhissati, na kho panÈhaÑ ajaro amaro, puttamukhaÑ passituÑ me
dehi, mÈ ito pabhuti evar|paÑ kammaÑ akÈsÊ”ti Èha. SÈ tato paÔÔhÈya
uyyÈnaÑ gantvÈ kucchiÑ maddÈpesi. RÈjÈ ÒatvÈ tato paÔÔhÈya
uyyÈnagamanaÑ nivÈresi. SÈ paripuÓÓagabbhÈ puttaÑ vijÈyi.
NÈmaggahaÓadivase cassa AjÈtasseva pitu sattubhÈvato “AjÈtasattu”tveva
nÈmamakaÑsu. TasmiÑ kumÈraparihÈrena vaÉÉhante SatthÈ ekadivasaÑ
paÒcasatabhikkhuparivuto raÒÒo nivesanaÑ gantvÈ nisÊdi. RÈjÈ
BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ paÓÊtena khÈdanÊyabhojanÊyena
parivisitvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ dhammaÑ suÓanto nisÊdi. TasmiÑ khaÓe
kumÈraÑ maÓÉetvÈ raÒÒo adaÑsu. RÈjÈ balavasinehena puttaÑ gahetvÈ
|rumhi nisÊdÈpetvÈ puttagatena pemena puttameva mamÈyanto na
dhammaÑ suÓÈti. SatthÈ tassa pamÈdabhÈvaÑ ÒatvÈ “mahÈrÈja pubbe rÈjÈno
putte Èsa~kamÈnÈ paÔicchanne kÈretvÈ ‘amhÈkaÑ accayena nÊharitvÈ rajje
patiÔÔhÈpeyyÈthÈ’ti ÈÓÈpesun”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
TakkasilÈyaÑ disÈpÈmokkha-Ècariyo hutvÈ bah| rÈjakumÈre ca
brÈhmaÓakumÈre ca sippaÑ vÈcesi. BÈrÈÓasiraÒÒopi putto soÄasavassakÈle
tassa santikaÑ gantvÈ tayo vede ca sabbasippÈni ca uggaÓhitvÈ
paripuÓÓasippo ÈcariyaÑ Èpucchi. Œcariyo a~gavijjÈvasena taÑ olokento
“imassa puttaÑ nissÈya antarÈyo paÒÒÈyati, tamahaÑ attano ÈnubhÈvena
harissÈmÊ”ti cintetvÈ catasso gÈthÈ bandhitvÈ rÈjakumÈrassa adÈsi, evaÒca
pana taÑ vadesi1 “tÈta paÔhamaÑ gÈthaÑ rajje patiÔÔhÈya tava puttassa
soÄasavassakÈle bhattaÑ bhuÒjanto vadeyyÈsi, dutiyaÑ mahÈ-upaÔÔhÈnakÈle,
tatiyaÑ pÈsÈdaÑ abhiruhamÈno sopÈnasÊse ÔhatvÈ, catutthaÑ
sayanasirigabbhaÑ pavisanto ummÈre ÔhatvÈ”ti. So “sÈdh|”ti
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sampaÔicchitvÈ ÈcariyaÑ vanditvÈ gato oparajje patiÔÔhÈya pitu accayena
rajje patiÔÔhÈsi. Tassa putto soÄasavassakÈle raÒÒo uyyÈnakÊÄÈdÊnaÑ atthÈya
nikkhamantassa sirivibhavaÑ disvÈ pitaraÑ mÈretvÈ rajjaÑ gahetukÈmo
hutvÈ attano upaÔÔhÈkÈnaÑ kathesi. Te “sÈdhu deva, mahallakakÈle laddhena
issariyena ko attho, yena kenaci upÈyena rÈjÈnaÑ mÈretvÈ rajjaÑ gaÓhituÑ
vaÔÔatÊ”ti vadiÑsu. KumÈro “visaÑ khÈdÈpetvÈ mÈressÈmÊ”ti pitarÈ saddhiÑ
sÈyamÈsaÑ bhuÒjanto visaÑ gahetvÈ nisÊdi. RÈjÈ bhattapÈtiyaÑ bhatte
acchupanteyeva1 paÔhamaÑ gÈthamÈha–
149. “ViditaÑ thusaÑ undurÈnaÑ, viditaÑ pana taÓÉulaÑ.
ThusaÑ thusaÑ vivajjetvÈ, taÓÉulaÑ pana khÈdare”ti.
Tattha viditanti kÈÄavaddalepi andhakÈre undurÈnaÑ thuso
thusabhÈvena taÓÉulo ca taÓÉulabhÈvena vidito pÈkaÔoyeva. Idha pana
li~gavipallÈsavasena “thusaÑ taÓÉulan”ti vuttaÑ. KhÈdareti thusaÑ thusaÑ
vajjetvÈ taÓÉulameva khÈdanti. IdaÑ vuttaÑ hoti–tÈta kumÈra yathÈ
undurÈnaÑ andhakÈrepi thuso thusabhÈvena taÓÉulo ca taÓÉulabhÈvena
pÈkaÔo, te thusaÑ vajjetvÈ taÓÉulameva khÈdanti, evameva mamapi tava
visaÑ gahetvÈ nisinnabhÈvo pÈkaÔoti.
KumÈro “ÒÈtomhÊ”ti bhÊto bhattapÈtiyaÑ visaÑ pÈtetuÑ avisahitvÈ
uÔÔhÈya rÈjÈnaÑ vanditvÈ gato. So tamatthaÑ attano upaÔÔhÈkÈnaÑ ÈrocetvÈ
“ajja tÈvamhi ÒÈto, idÈni kathaÑ mÈressÈmÊ”ti pucchi. Te tato paÔÔhÈya
uyyÈne paÔicchannÈ hutvÈ nikaÓÓikavasena mantayamÈnÈ “attheko upÈyo,
khaggaÑ sannayhitvÈ mahÈ-upaÔÔhÈnaÑ gatakÈle amaccÈnaÑ antare ÔhatvÈ
raÒÒo pamattabhÈvaÑ ÒatvÈ khaggena paharitvÈ mÈretuÑ vaÔÔatÊ”ti
vavatthapesuÑ. KumÈro “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ mahÈ-upaÔÔhÈnakÈle
sannaddhakhaggo hutvÈ gantvÈ ito cito ca raÒÒo paharaÓokÈsaÑ upadhÈreti.
TasmiÑ khaÓe rÈjÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
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150. “YÈ mantanÈ araÒÒasmiÑ, yÈ ca gÈme nikaÓÓikÈ.
YaÒcetaÑ iti cÊti ca, etampi viditaÑ mayÈ”ti.

Tattha araÒÒasminti uyyÈne. NikaÓÓikÈti kaÓÓam|le mantanÈ.
YaÒcetaÑ iti cÊti cÈti yaÒca etaÑ idÈni mama paharaÓokÈsapariyesanaÑ.
IdaÑ vuttaÑ hoti–tÈta kumÈra yÈ esÈ tava attano upaÔÔhÈkehi saddhiÑ
uyyÈne ca gÈme ca nikaÓÓikÈ mantanÈ, yaÒcetaÑ idÈni mama mÈraÓatthÈya
iti cÊti ca karaÓaÑ, etampi sabbaÑ mayÈ ÒÈtanti.
KumÈro “jÈnÈti me veribhÈvaÑ pitÈ”ti tato palÈyitvÈ upaÔÔhÈkÈnaÑ
Èrocesi. Te sattaÔÔha divase atikkamitvÈ “kumÈra na te pitÈ, veribhÈvaÑ
jÈnÈti, takkamattena1 tvaÑ evaÑsaÒÒÊ ahosi, mÈrehi nan”ti vadiÑsu. So
ekadivasaÑ khaggaÑ gahetvÈ sopÈnamatthake gabbhadvÈre aÔÔhÈsi. RÈjÈ
sopÈnamatthake Ôhito tatiyaÑ gÈthamÈha–
151. “Dhammena kira jÈtassa, pitÈ puttassa makkaÔo.
Daharasseva santassa, dantehi phalamacchidÈ”ti.
Tattha dhammenÈti sabhÈvena. PitÈ puttassa makkaÔoti pitÈ makkaÔo
puttassa makkaÔapotakassa. IdaÑ vuttaÑ hoti–yathÈ araÒÒe jÈto makkaÔo
attano y|thapariharaÓaÑ Èsa~kanto taruÓassa makkaÔapotakassa dantehi
phalaÑ chinditvÈ purisabhÈvaÑ nÈseti, tathÈ tava atirajjakÈmassa phalÈni
uppÈÔÈpetvÈ purisabhÈvaÑ nÈsessÈmÊti.
KumÈro “gaÓhÈpetukÈmo maÑ pitÈ”ti bhÊto palÈyitvÈ “pitarÈmhi
santajjito”ti upaÔÔhÈkÈnaÑ Èrocesi. Te aÉÉhamÈsamatte vÊtivatte “kumÈra
sace rÈjÈ jÈneyya, ettakaÑ kÈlaÑ nÈdhivÈseyya, takkamattena tayÈ kathitaÑ,
mÈrehi nan”ti vadiÑsu. So ekadivasaÑ khaggaÑ gahetvÈ uparipÈsÈde
sirisayanaÑ pavisitvÈ “Ègacchantameva naÑ mÈressÈmÊ”ti heÔÔhÈpalla~ke
nisÊdi. RÈjÈ bhuttasÈyamÈso parijanaÑ uyyojetvÈ “nipajjissÈmÊ”ti
sirigabbhaÑ pavisanto ummÈre ÔhatvÈ catutthaÑ gÈthamÈha–
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152. “YametaÑ parisappasi, ajakÈÓova sÈsape.
YopÈ’yaÑ heÔÔhato seti, etampi viditaÑ mayÈ”ti.
Tattha parisappasÊti bhayena ito cito ca sappasi1. SÈsapeti sÈsapakhette.
YopÈ’yanti yopi ayaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti–yampi etaÑ tvaÑ sÈsapavanaÑ
paviÔÔhakÈÓa-eÄako viya bhayena ito cito ca saÑsappasi, paÔhamaÑ visaÑ
gahetvÈ Ègatosi, dutiyaÑ khaggena paharitukÈmo hutvÈ Ègatosi, tatiyaÑ
khaggaÑ ÈdÈya sopÈnamatthake aÔÔhÈsi, idÈni maÑ “mÈressÈmÊ”ti
heÔÔhÈsayane nipannosi, sabbametaÑ jÈnÈmi, na taÑ idÈni vissajjemi,
gahetvÈ rÈjÈÓaÑ kÈrÈpessÈmÊti. EvaÑ tassa ajÈnantasseva sÈ sÈ gÈthÈ taÑ
taÑ atthaÑ dÊpeti.
KumÈro “ÒÈtomhi pitarÈ, idÈni maÑ nÈsessatÊ”ti bhayappatto
heÔÔhÈsayanÈ nikkhamitvÈ khaggaÑ raÒÒo pÈdam|le chaÉÉetvÈ “khamÈhi
me devÈ”ti pÈdam|le urena nipajji. RÈjÈ “na mayhaÑ koci kammaÑ jÈnÈtÊti
tvaÑ cintesÊ”ti taÑ tajjetvÈ sa~khalikabandhanena bandhÈpetvÈ
bandhanÈgÈraÑ pavesÈpetvÈ ÈrakkhaÑ Ôhapesi. TadÈ rÈjÈ bodhisattassa
guÓaÑ sallakkhesi. So aparabhÈge kÈlamakÈsi, tassa sarÊrakiccaÑ katvÈ
kumÈraÑ bandhanÈgÈrÈ nÊharitvÈ rajje patiÔÔhÈpesuÑ.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
TakkasilÈyaÑ disÈpÈmokkho Ècariyo ahameva ahosin”ti.
ThusajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. BÈverujÈtakavaÓÓanÈ (339)
Adassanena morassÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto hatalÈbhasakkÈre
titthiye Èrabbha kathesi. TitthiyÈ hi anuppanne Buddhe lÈbhino ahesuÑ,
uppanne pana Buddhe hatalÈbhasakkÈrÈ s|riyuggamane khajjopanakÈ viya
jÈtÈ. TesaÑ taÑ pavattiÑ Èrabbha bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave
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etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave
idÈneva, pubbepi yÈva guÓavantÈ na uppajjanti, tÈva nigguÓÈ
lÈbhaggayasaggappattÈ ahesuÑ, guÓavantesu pana uppannesu nigguÓÈ
hatalÈbhasakkÈrÈ jÈtÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
morayoniyaÑ nibbattitvÈ vuÉÉhimanvÈya sobhaggappatto araÒÒe vicari.
TadÈ ekacce vÈÓijÈ disÈkÈkaÑ gahetvÈ nÈvÈya BÈveruraÔÔhaÑ agamaÑsu.
TasmiÑ kira kÈle bÈveruraÔÔhe sakuÓÈ nÈma natthi. ŒgatÈgatÈ raÔÔhavÈsino
taÑ paÒjare nisinnaÑ disvÈ “passathimassa chavivaÓÓaÑ galapariyosÈnaÑ
mukhatuÓÉakaÑ maÓiguÄasadisÈni1 akkhÊnÊ”ti kÈkameva pasaÑsitvÈ te
vÈÓijake ÈhaÑsu “imaÑ ayyÈ sakuÓaÑ amhÈkaÑ detha, amhÈkaÑ iminÈ
attho, tumhe attano raÔÔhe aÒÒaÑ labhissathÈ”ti tena hi m|lena gaÓhathÈti.
KahÈpaÓena no dethÈti. Na demÈti. Anupubbena vaÉÉhitvÈ “satena dethÈ”ti
vutte “amhÈkaÑ esa bah|pakÈro, tumhehi saddhiÑ metti hot|”ti
kahÈpaÓasataÑ gahetvÈ adaÑsu. Te taÑ netvÈ suvaÓÓapaÒjare pakkhipitvÈ
nÈnappakÈrena macchamaÑsena ceva phalÈphalena ca paÔijaggiÑsu.
AÒÒesaÑ sakuÓÈnaÑ avijjamÈnaÔÔhÈne dasahi asaddhammehi samannÈgato
kÈko lÈbhaggayasaggappatto ahosi.
PunavÈre2 te vÈÓijÈ ekaÑ morarÈjÈnaÑ gahetvÈ yathÈ accharasaddena
vassati, pÈÓippaharaÓasaddena naccati, evaÑ sikkhÈpetvÈ BÈveruraÔÔhaÑ
agamaÑsu. So mahÈjane sannipatite nÈvÈya dhure ÔhatvÈ pakkhe vidhunitvÈ
madhurassaraÑ nicchÈretvÈ nacci. ManussÈ taÑ disvÈ somanassajÈtÈ “etaÑ
ayyÈ sobhaggappattaÑ susikkhitaÑ sakuÓarÈjÈnaÑ amhÈkaÑ dethÈ”ti
ÈhaÑsu. Amhehi paÔhamaÑ kÈko ÈnÊto, taÑ gaÓhittha, idÈni ekaÑ
morarÈjÈnaÑ ÈnayimhÈ, etampi yÈcatha, tumhÈkaÑ raÔÔhe sakuÓaÑ nÈma
gahetvÈ ÈgantuÑ na sakkÈti. “Hotu ayyÈ, attano raÔÔhe aÒÒaÑ labhissatha,
imaÑ no dethÈ”ti m|laÑ vaÉÉhetvÈ sahassena gaÓhiÑsu. Atha naÑ
sattaratanavicitte3 paÒjare ÔhapetvÈ macchamaÑsaphalÈphalehi ceva
madhulÈjasakkarapÈnakÈdÊhi ca paÔijaggiÑsu, may|rarÈjÈ
lÈbhaggayasaggappatto jÈto, tassÈgatakÈlato paÔÔhÈya kÈkassa lÈbhasakkÈro
parihÈyi,
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koci naÑ oloketumpi na icchi. KÈko khÈdanÊyabhojanÊyaÑ alabhamÈno
“kÈkÈ”ti vassanto gantvÈ ukkÈrabh|miyaÑ otaritvÈ gocaraÑ gaÓhi.
SatthÈ dve vatth|ni ghaÔetvÈ Sambuddho hutvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi–
153. “Adassanena morassa, sikhino maÒjubhÈÓino.
KÈkaÑ tattha ap|jesuÑ, maÑsena ca phalena ca.
154. YadÈ ca sarasampanno, moro BÈverumÈgamÈ.
Atha lÈbho ca sakkÈro, vÈyasassa ahÈyatha.
155. YÈva nuppajjatÊ Buddho, dhammarÈjÈ pabha~karo.
TÈva aÒÒe ap|jesuÑ, puth| samaÓabrÈhmaÓe.
156. YadÈ ca sarasampanno, Buddho dhammaÑ adesayi.
Atha lÈbho ca sakkÈro, titthiyÈnaÑ ahÈyathÈ”ti.
Tattha sikhinoti sikhÈya samannÈgatassa. MaÒjubhÈÓinoti
madhurassarassa. Ap|jesunti ap|jayiÑsu. MaÑsena ca phalena cÈti
nÈnappakÈrena maÑsena phalÈphalena ca. BÈverumÈgamÈti1 BÈveruraÔÔhaÑ
Ègato. “BhÈver|”tipi pÈÔho2. AhÈyathÈti parihÊno. DhammarÈjÈti navahi
lokuttaradhammehi parisaÑ raÒjetÊti dhammarÈjÈ. Pabha~karoti sattalokaokÈsalokasa~khÈralokesu Èlokassa katattÈ pabha~karo. Sarasampannoti
brahmassarena samannÈgato. DhammaÑ adesayÊti catusaccadhammaÑ
pakÈsesÊti.
Iti imÈ catasso gÈthÈ bhÈsitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ kÈko
NigaÓÔho NÈÔaputto3 ahosi, morarÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
BÈverujÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
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10. VisayhajÈtakavaÓÓanÈ (340)

AdÈsi dÈnÈnÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto AnÈthapiÓÉikaÑ Èrabbha
kathesi. Vatthu heÔÔhÈ Khadira~gÈrajÈtake1 vitthÈritameva. Idha pana SatthÈ
AnÈthapiÓÉikaÑ ÈmantetvÈ “porÈÓakapaÓÉitÈpi gahapati ‘dÈnaÑ mÈ
dadÈsÊ’ti ÈkÈse ÔhatvÈ vÈrentaÑ SakkaÑ DevÈnamindaÑ paÔibÈhitvÈ dÈnaÑ
adaÑsuyevÈ”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
asÊtikoÔivibhavo Visayho nÈma seÔÔhi hutvÈ paÒcahi sÊlehi samannÈgato
dÈnajjhÈsayo dÈnÈbhirato ahosi. So cat|su nagaradvÈresu, nagaramajjhe,
attano gharadvÈreti chasu ÔhÈnesu dÈnasÈlÈyo kÈretvÈ dÈnaÑ pavattesi,
divase divase cha satasahassÈni vissajjeti. Bodhisattassa ca
vanibbakayÈcakÈnaÒca ekasadisameva bhattaÑ hoti. Tassa jambudÊpaÑ
unna~galaÑ katvÈ dÈnaÑ dadato dÈnÈnubhÈvena Sakkassa bhavanaÑ kampi,
Sakkassa devaraÒÒo PaÓÉukambalasilÈsanaÑ uÓhÈkÈraÑ dassesi. Sakko “ko
nu kho maÑ ÔhÈnÈ cÈvetukÈmo”ti upadhÈrento mahÈseÔÔhiÑ disvÈ “ayaÑ
Visayho ativiya pattharitvÈ sakalajambudÊpaÑ unna~galaÑ karonto dÈnaÑ
deti, iminÈ dÈnena maÑ cÈvetvÈ sayaÑ sakko bhavissati maÒÒe,
dhanamassa nÈsetvÈ etaÑ daliddaÑ katvÈ yathÈ dÈnaÑ na deti, tathÈ
karissÈmÊ”ti cintetvÈ sabbaÑ dhanadhaÒÒaÑ telamadhuphÈÓitasakkarÈdÊni
antamaso dÈsakammakaraporisampi antaradhÈpesi.
TadÈ dÈnabyÈvaÔÈ ÈgantvÈ “sÈmi dÈnaggaÑ pacchinnaÑ,
ÔhapitaÔhapitaÔÔhÈne na kiÒci passÈmÈ”ti ÈrocayiÑsu. “Ito paribbayaÑ
haratha, mÈ dÈnaÑ pacchindathÈ”ti bhariyaÑ pakkosÈpetvÈ “bhadde dÈnaÑ
pavattÈpehÊ”ti Èha. SÈ sakalagehaÑ vicinitvÈ aÉÉhamÈsakamattampi adisvÈ
“ayya amhÈkaÑ nivatthavatthaÑ ÔhapetvÈ aÒÒaÑ kiÒci na passÈmi,
sakalagehaÑ tucchan”ti Èha. Sattaratanagabbhesu dvÈraÑ vivarÈpetvÈ na
kiÒci addasa, seÔÔhiÒca bhariyaÒca ÔhapetvÈ aÒÒe dÈsakammakarÈpi na
paÒÒÈyiÑsu. Puna mahÈsatto
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bhariyaÑ ÈmantetvÈ “bhadde na sakkÈ dÈnaÑ pacchindituÑ,
sakalanivesanaÑ vicinitvÈ kiÒci upadhÈrehÊ”ti Èha. TasmiÑ khaÓe eko
tiÓahÈrako asitaÒca kÈjaÒca tiÓabandhanarajjuÒca dvÈrantare chaÉÉetvÈ
palÈyi. SeÔÔhibhariyÈ taÑ disvÈ “sÈmi idaÑ ÔhapetvÈ aÒÒaÑ na passÈmÊ”ti
ÈharitvÈ adÈsi. MahÈsatto “bhadde mayÈ ettakaÑ kÈlaÑ tiÓaÑ nÈma na
lÈyitapubbaÑ, ajja pana tiÓaÑ lÈyitvÈ ÈharitvÈ vikkiÓitvÈ yathÈnucchavikaÑ
dÈnaÑ dassÈmÊ”ti dÈnupacchedabhayena asitaÒceva kÈjaÒca rajjuÒca
gahetvÈ nagarÈ nikkhamitvÈ tiÓavatthuÑ gantvÈ tiÓaÑ lÈyitvÈ “eko
amhÈkaÑ bhavissati, ekena dÈnaÑ dassÈmÊ”ti dve tiÓakalÈpe bandhitvÈ kÈje
laggetvÈ ÈdÈya gantvÈ nagaradvÈre vikkiÓitvÈ mÈsake gahetvÈ ekaÑ
koÔÔhÈsaÑ yÈcakÈnaÑ adÈsi. YÈcakÈ bah|, tesaÑ “mayhampi dehi,
mayhampi dehÊ”ti vadantÈnaÑ itarampi koÔÔhÈsaÑ datvÈ taÑ divasaÑ
saddhiÑ bhariyÈya anÈhÈro vÊtinÈmesi. IminÈ niyÈmena cha divasÈ vÊtivattÈ.
Athassa sattame divase tiÓaÑ ÈharamÈnassa sattÈhaÑ nirÈhÈrassa
atisukhumÈlassa nalÈÔe s|riyÈtapena pahaÔamatte akkhÊni bhamiÑsu. So
satiÑ paccupaÔÔhÈpetuÑ asakkonto tiÓaÑ avattharitvÈ pati. Sakko tassa
kiriyaÑ upadhÈrayamÈno vicarati. So ta~khaÓaÒÒeva ÈgantvÈ ÈkÈse ÔhatvÈ
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
157. “AdÈsi dÈnÈni pure visayha,
Dadato ca te khayadhammo ahosi.
Ito paraÑ ce na dadeyya dÈnaÑ,
TiÔÔheyyuÑ te saÑyamantassa bhogÈ”ti.
Tassattho–ambho visayha tvaÑ ito pubbe tava gehe dhane vijjamÈne
sakalajambudÊpaÑ unna~galaÑ karitvÈ dÈnÈni adÈsi, tassa ca te evaÑ
dadato bhogÈnaÑ khayadhammo khayasabhÈvo ahosi, sabbaÑ sÈpateyyaÑ
khÊÓaÑ, ito paraÑ cepi tvaÑ dÈnaÑ na dadeyya, kassaci kiÒci na dadeyyÈsi,
tava saÑyamantassa adadantassa bhogÈ tatheva tiÔÔheyyuÑ, “ito paÔÔhÈya na
dassÈmÊ”ti tvaÑ mayhaÑ paÔiÒÒaÑ dehi, ahaÑ te bhoge dassessÈmÊti.
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MahÈsatto tassa vacanaÑ sutvÈ “kosi tvan”ti Èha. SakkohamasmÊti.
Bodhisatto “Sakko nÈma sayaÑ dÈnaÑ datvÈ sÊlaÑ samÈdiyitvÈ
uposathakammaÑ katvÈ satta vattapadÈni p|retvÈ SakkattaÑ patto, tvaÑ
pana attano issariyakÈraÓaÑ dÈnaÑ vÈresi, anariyaÑ vata karosÊ”ti vatvÈ
tisso gÈthÈ abhÈsi–
158. “Anariya’mariyena sahassanetta,
SuduggatenÈpi akiccamÈhu.
MÈ vo dhanaÑ taÑ ahu devarÈja,
YaÑ bhogahetu vijahemu saddhaÑ.
159. Yena eko ratho yÈti, yÈti tena’paro ratho.
PorÈÓaÑ nihitaÑ vattaÑ, vattataÒÒeva vÈsava.
160. Yadi hessati dassÈma, asante kiÑ dadÈmase.
EvaÑbh|tÈpi dassÈma, mÈ dÈnaÑ pamadamhase”ti.
Tattha anariyanti lÈmakaÑ pÈpakammaÑ. AriyenÈti parisuddhÈcÈrena
ariyena. SuduggatenÈpÊti sudaliddenÈpi. AkiccamÈh|ti akattabbanti
BuddhÈdayo ariyÈ vadanti, tvaÑ pana maÑ anariyaÑ maggaÑ ÈrocesÊti
adhippÈyo. Voti nipÈtamattaÑ. YaÑ bhogahet|ti yassa dhanassa
paribhuÒjanahetu mayaÑ dÈnasaddhaÑ vijahemu pariccajeyyÈma, taÑ
dhanameva mÈ ahu, na no tena dhanena atthoti dÊpeti.
Rathoti yaÑkiÒci yÈnaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti–yena maggena eko ratho
yÈti, aÒÒopi ratho “rathassa gatamaggo eso”ti teneva maggena yÈti.
PorÈÓaÑ nihitaÑ vattanti yaÑ mayÈ pubbe nihitaÑ vattaÑ, taÑ mayi
dharante vattatuyeva, mÈ tiÔÔhat|ti attho. EvaÑbh|tÈti evaÑ
tiÓahÈrakabh|tÈpi mayaÑ yÈva jÊvÈma, tÈva dassÈmayeva. KiÑ kÈraÓÈ? MÈ
dÈnaÑ pamadamhaseti. Adadanto hi dÈnaÑ pamajjati nÈma na sarati na
sallakkheti, ahaÑ pana jÊvamÈno dÈnaÑ pamussituÑ na icchÈmi, tasmÈ
dÈnaÑ dassÈmiyevÈti dÊpeti.
Sakko taÑ paÔibÈhituÑ asakkonto “kimatthÈya dÈnaÑ dadÈsÊ”ti pucchi.
Bodhisatto “neva SakkattaÑ, na brahmattaÑ patthayamÈno, sabbaÒÒutaÑ
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patthento panÈhaÑ dadÈmÊ”ti Èha. Sakko tassa vacanaÑ sutvÈ tuÔÔho
hatthena piÔÔhiÑ parimajji. Bodhisattassa ta~khaÓaÒÒeva
parimajjitamattasseva sakalasarÊraÑ parip|ri. SakkÈnubhÈvena cassa sabbo
vibhavaparicchedo paÔipÈkatikova ahosi. Sakko “mahÈseÔÔhi tvaÑ ito
paÔÔhÈya divase divase dvÈdasa satasahassÈni vissajjento dÈnaÑ dadÈhÊ”ti
tassa gehe aparimÈÓaÑ dhanaÑ katvÈ taÑ uyyojetvÈ sakaÔÔhÈnameva gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
seÔÔhibhariyÈ RÈhulamÈtÈ ahosi, Visayho pana seÔÔhi Èhameva ahosin”ti.
VisayhajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
Kokilavaggo catuttho.
_____
5. C|ÄakuÓÈlavagga
1. KaÓÉarÊjÈtakavaÓÓanÈ (341)
NarÈna’mÈrÈmakarÈs|ti imassa jÈtakassa vitthÈrakathÈ KuÓÈlajÈtake1
Èvi bhavissati.
KaÓÉarÊjÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. VÈnarajÈtakavaÓÓanÈ (342)
AsakkhiÑ vata attÈnanti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto Devadattassa
vadhÈya parisakkanaÑ Èrabbha kathesi. Vatthu2 heÔÔhÈ vitthÈritameva.
AtÊte pana BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
Himavantapadese kapiyoniyaÑ nibbattitvÈ vayappatto Ga~gÈtÊre vasi.
AthekÈ antoga~gÈyaÑ SaÑsumÈrÊ bodhisattassa hadayamaÑse dohaÄaÑ
______________________________________________________________
1. Khu 6. 113 piÔÔhe.

2. JÈtaka-®Ôha 2. 145 piÔÔhe.
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uppÈdetvÈ SaÑsumÈrassa kathesi. So “taÑ kapiÑ udake nimujjÈpetvÈ
mÈretvÈ hadayamaÑsaÑ gahetvÈ SaÑsumÈriyÈ dassÈmÊ”ti cintetvÈ
mahÈsattaÑ Èha “ehi samma antaradÊpake phalÈphale khÈdituÑ
gacchÈmÈ”ti. KathaÑ samma ahaÑ gamissÈmÊti. AhaÑ taÑ mama piÔÔhiyaÑ
nisÊdÈpetvÈ nessÈmÊti. So tassa cittaÑ ajÈnanto la~ghitvÈ piÔÔhiyaÑ nisÊdi.
SaÑsumÈro thokaÑ gantvÈ nimujjituÑ Èrabhi. Atha naÑ vÈnaro “kiÑkÈraÓÈ
bho maÑ udake nimujjÈpesÊ”ti Èha. AhaÑ taÑ mÈretvÈ tava hadayamaÑsaÑ
mama bhariyÈya dassÈmÊti. Dandha tvaÑ1 mama hadayamaÑsaÑ ure atthÊti
maÒÒasÊti. Atha kahaÑ te Ôhapitanti. EtaÑ udumbare olambantaÑ na
passasÊti. PassÈmi, dassasi pana meti. Œma dassÈmÊti. SaÑsumÈro
dandhatÈya taÑ gahetvÈ nadÊtÊre udumbaram|laÑ gato. Bodhisatto tassa
piÔÔhito la~ghitvÈ udumbararukkhe nisinno imÈ gÈthÈ abhÈsi–
161. “AsakkhiÑ vata attÈnaÑ, uddhÈtuÑ udakÈ thalaÑ.
Na dÈnÈhaÑ puna tuyhaÑ, vasaÑ gacchÈmi vÈrija.
162. Ala’metehi ambehi, jamb|hi panasehi ca.
YÈni pÈraÑ samuddassa, varaÑ mayhaÑ udumbaro.
163. Yo ca uppatitaÑ atthaÑ, na khippa’manubujjhati.
Amittavasa’manveti, pacchÈ ca anutappati.
164. Yo ca uppatitaÑ atthaÑ, khippameva nibodhati.
Muccate sattusambÈdhÈ, na ca pacchÈ’nutappatÊ”ti.
Tattha asakkhiÑ vatÈti samattho vata ahosiÑ. UddhÈtunti uddharituÑ.
VÈrijÈti SaÑsumÈraÑ Èlapati. YÈni pÈraÑ samuddassÈti ga~gaÑ
samuddanÈmenÈlapanto “yÈni samuddassa pÈraÑ gantvÈ khÈditabbÈni, alaÑ
tehÊ”ti vadati. PacchÈ ca anutappatÊti uppannaÑ atthaÑ khippaÑ ajÈnanto
amittavasaÑ gacchati, pacchÈ ca anutappati.
Iti so cat|hi gÈthÈhi lokiyakiccÈnaÑ nipphattikÈraÓaÑ kathetvÈ
vanasaÓÉameva pÈvisi.
______________________________________________________________
1. DandhÈ tava paÒÒÈ (Ka)
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
SaÑsumÈro Devadatto ahosi, vÈnaro pana ahameva ahosin”ti.
VÈnarajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. KuntinÊjÈtakavaÓÓanÈ (343)
Avasimha tavÈ’gÈreti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto KosalaraÒÒo gehe
nivutthaÑ kuntinÊsakuÓikaÑ Èrabbha kathesi. SÈ kira raÒÒo d|teyyahÈrikÈ
ahosi. Dve potakÈpissÈ atthi, rÈjÈ taÑ sakuÓikaÑ ekassa raÒÒo paÓÓaÑ
gÈhÈpetvÈ pesesi. TassÈ gatakÈle rÈjakule dÈrakÈ te sakuÓapotake hatthehi
parimaddantÈ mÈresuÑ. SÈ ÈgantvÈ te potake mate passantÊ “kena me
puttakÈ mÈritÈ”ti pucchi. Asukena ca asukena cÈti. TasmiÑ ca kÈle rÈjakule
posÈvanikabyaggho atthi kakkhaÄo pharuso, bandhanabalena tiÔÔhati. Atha te
dÈrakÈ taÑ byagghaÑ dassanÈya agamaÑsu. SÈpi sakuÓikÈ tehi saddhiÑ
gantvÈ “yathÈ imehi mama puttakÈ mÈritÈ, tatheva ne karissÈmÊ”ti te dÈrake
gahetvÈ byagghassa pÈdam|le khipi, byaggho murÈmurÈpetvÈ1 khÈdi. SÈ
“idÈni me manoratho paripuÓÓo”ti uppatitvÈ Himavantameva gatÈ. TaÑ
kÈraÓaÑ sutvÈ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso
rÈjakule kira asukÈ nÈma kuntinÊ sakuÓikÈ yehissÈ potakÈ mÈritÈ, te dÈrake
byagghassa pÈdam|le khipitvÈ Himavantameva gatÈ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ
“kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya
nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva, pubbepesÈ attano potakaghÈtake
dÈrake gahetvÈ byagghassa pÈdam|le khipitvÈ Himavantameva gatÈ”ti vatvÈ
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ bodhisatto dhammena samena rajjaÑ kÈresi. Tassa
nivesane ekÈ kuntinÊ sakuÓikÈ d|teyyahÈrikÈti sabbaÑ purimasadisameva.
AyaÑ pana viseso. AyaÑ kuntinÊ byagghena dÈrake
______________________________________________________________
1. MurumurÈpetvÈ (SÊ, SyÈ)
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mÈrÈpetvÈ cintesi “idÈni na sakkÈ mayÈ idha vasituÑ, gamissÈmi, gacchantÊ
ca pana raÒÒo anÈrocetvÈ na gamissÈmi, ÈrocetvÈva gamissÈmÊ”ti. SÈ
rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ ÔhitÈ “sÈmi tumhÈkaÑ
pamÈdena1 mama puttake dÈrakÈ mÈresuÑ, ahaÑ kodhavasikÈ hutvÈ te
dÈrake paÔimÈresiÑ, idÈni mayÈ idha vasituÑ na sakkÈ”ti vatvÈ paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
165. “Avasimha tavÈ’gÈre, niccaÑ sakkatap|jitÈ,
Tvameva dÈnima’kari, handa rÈja vajÈmahan”ti.
Tattha tvameva dÈnima’karÊti maÑ paÓÓaÑ gÈhÈpetvÈ pesetvÈ attano
pamÈdena mama piyaputtake arakkhanto tvaÒÒeva idÈni etaÑ mama
domanassakÈraÓaÑ akari. HandÈti vavassaggatthe nipÈto. RÈjÈti
bodhisattaÑ Èlapati. VajÈmahanti ahaÑ HimavantaÑ gacchÈmÊti.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
166. “Yo ve kate paÔikate, kibbise paÔikibbise.
EvaÑ taÑ sammatÊ veraÑ, vasa kuntini mÈ’gamÈ”ti.
Tassattho–yo puggalo parena kate kibbise attano puttamÈraÓÈdike
dÈruÓe kamme kate puna attano tassa puggalassa paÔikate paÔikibbise
“paÔikataÑ mayÈ tassÈ”ti jÈnÈti. EvaÑ taÑ sammatÊ veranti ettakena taÑ
veraÑ sammati v|pasantaÑ hoti, tasmÈ vasa kuntini mÈ’gamÈti.
TaÑ sutvÈ kuntinÊ tatiyaÑ gÈthamÈha–
167. “Na katassa ca kattÈ ca, metti sandhÊyate puna.
HadayaÑ nÈnujÈnÈti, gacchaÒÒeva rathesabhÈ”ti.
Tattha na katassa ca kattÈ cÈti katassa ca abhibh|tassa upapÊÄitassa
puggalassa, idÈni vibhattivipariÓÈmaÑ katvÈ yo kattÈ tassa cÈti imesaÑ
dvinnaÑ puggalÈnaÑ puna mittabhÈvo nÈma na sandhÊyati na ghaÔÊyatÊti
attho. HadayaÑ nÈnujÈnÈtÊti tena kÈraÓena mama
______________________________________________________________
1. TumhÈkaÑ maÑ pesetvÈ pamÈdena (Ka)

JÈtakaÔÔhakathÈ

125

hadayaÑ idha vÈsaÑ nÈnujÈnÈti. GacchaÒÒeva rathesabhÈti tasmÈ ahaÑ
mahÈrÈja gamissÈmiyevÈti.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ catutthaÑ gÈthamÈha–
168. “Katassa ceva kattÈ ca, metti sandhÊyate puna.
DhÊrÈnaÑ no ca bÈlÈnaÑ, vasa kuntini mÈ’gamÈ”ti.
Tassattho–katassa ceva puggalassa, yo ca kattÈ tassa metti sandhÊyate
puna, sÈ pana dhÊrÈnaÑ, no ca bÈlÈnaÑ. DhÊrÈnaÒhi metti bhinnÈpi puna
ghaÔÊyati, bÈlÈnaÑ pana sakiÑ bhinnÈ bhinnÈva hoti, tasmÈ vasa kuntini
mÈ’gamÈti.
SakuÓikÈ “evaÑ santepi na sakkÈ mayÈ idha vasituÑ sÈmÊ”ti rÈjÈnaÑ
vanditvÈ uppatitvÈ Himavantameva gatÈ.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
kuntinÊyeva etarahi kuntinÊ ahosi, BÈrÈÓasirÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
KuntinÊjÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. AmbajÈtakavaÓÓanÈ (344)
Yo nÊliyaÑ maÓÉayatÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
AmbagopakattheraÑ Èrabbha kathesi. So kira mahallakakÈle pabbajitvÈ
Jetavanapaccante ambavane paÓÓasÈlaÑ kÈretvÈ ambe rakkhanto patitÈni
ambapakkÈni khÈdanto vicarati, attano sambandhamanussÈnampi deti.
TasmiÑ bhikkhÈcÈraÑ paviÔÔhe ambacorakÈ ambÈni pÈtetvÈ khÈditvÈ ca
gahetvÈ ca gacchanti. TasmiÑ khaÓe catasso seÔÔhidhÊtaro AciravatiyaÑ
nhÈyitvÈ vicarantiyo taÑ ambavanaÑ pavisiÑsu. Mahallako ÈgantvÈ tÈ
disvÈ “tumhehi me ambÈni khÈditÈnÊ”ti Èha. Bhante mayaÑ idÈneva ÈgatÈ,
na tumhÈkaÑ ambÈni khÈdÈmÈti. Tena hi sapathaÑ karothÈti. “Karoma
bhante”ti sapathaÑ kariÑsu. Mahallako tÈ sapathaÑ kÈretvÈ lajjÈpetvÈ
vissajjesi. Tassa taÑ kiriyaÑ sutvÈ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ
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kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso asuko kira mahallako attano vasanakaÑ
ambavanaÑ paviÔÔhÈ seÔÔhidhÊtaro sapathaÑ kÈretvÈ lajjÈpetvÈ vissajjesÊ”ti.
SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti
pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva, pubbepesa
ambagopako hutvÈ catasso seÔÔhidhÊtaro sapathaÑ kÈretvÈ lajjÈpetvÈ
vissajjesÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto SakkattaÑ
kÈresi. TadÈ eko k|ÔajaÔilo BÈrÈÓasiÑ upanissÈya nadÊtÊre ambavane
paÓÓasÈlaÑ mÈpetvÈ ambe rakkhanto patitÈni ambapakkÈni khÈdanto
sambandhamanussÈnampi dento nÈnappakÈrena micchÈjÊvena jÊvikaÑ
kappento vicarati. TadÈ Sakko devarÈjÈ “ke nu kho loke mÈtÈpitaro
upaÔÔhahanti, kule jeÔÔhÈpacÈyanakammaÑ karonti, dÈnaÑ denti, sÊlaÑ
rakkhanti, uposathakammaÑ karonti, ke pabbajitÈ samaÓadhamme
yuttapayuttÈ viharanti, ke anÈcÈraÑ carantÊ”ti lokaÑ volokento imaÑ
ambagopakaÑ anÈcÈraÑ k|ÔajaÔilaÑ disvÈ “ayaÑ k|ÔajaÔilo
kasiÓaparikammÈdiÑ attano samaÓadhammaÑ pahÈya ambavanaÑ
rakkhanto vicarati, saÑvejessÈmi nan”ti tassa gÈmaÑ bhikkhÈya
paviÔÔhakÈle attano ÈnubhÈvena ambe pÈtetvÈ corehi vilumpite viya akÈsi.
TadÈ BÈrÈÓasito catasso seÔÔhidhÊtaro taÑ ambavanaÑ pavisiÑsu.
K|ÔajaÔilo tÈ disvÈ “tumhehi me ambÈni khÈditÈnÊ”ti palibuddhi. Bhante
mayaÑ idÈneva ÈgatÈ, na te ambÈni khÈdÈmÈti. Tena hi sapathaÑ karothÈti.
KatvÈ ca pana gantuÑ labhissÈmÈti. Œma labhissathÈti. “SÈdhu bhante”ti
tÈsu jeÔÔhikÈ sapathaÑ karontÊ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
169. “Yo nÊliyaÑ maÓÉayati, saÓÉÈsena vihaÒÒati.
Tassa sÈ vasamanvetu, yÈ te ambe avÈharÊ”ti.
Tassattho–yo puriso palitÈnaÑ kÈÄavaÓÓakaraÓatthÈya nÊlaphalÈdÊni
yojetvÈ1 kataÑ nÊliyaÑ maÓÉayati, nÊlakesantare ca
______________________________________________________________
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uÔÔhitaÑ palitaÑ uddharanto saÓÉÈsena vihaÒÒati kilamati, tassa evar|passa
mahallakassa sÈ vasaÑ anvetu, tathÈr|paÑ patiÑ labhatu, yÈ te ambe
avÈharÊti.
TÈpaso “tvaÑ ekamantaÑ tiÔÔhÈhÊ”ti vatvÈ dutiyaÑ seÔÔhidhÊtaraÑ
sapathaÑ kÈresi. SÈ sapathaÑ karontÊ dutiyaÑ gÈthamÈha–
170. “VÊsaÑ vÈ paÒcavÊsaÑ vÈ, |natiÑsaÑ va jÈtiyÈ.
TÈdisÈ pati mÈ laddhÈ, yÈ te ambe avÈharÊ”ti.
Tassattho–nÈriyo nÈma pannarasasoÄasavassikakÈle purisÈnaÑ piyÈ
honti. YÈ pana tava ambÈni avÈhari, sÈ evar|pe yobbane patiÑ alabhitvÈ
jÈtiyÈ vÊsaÑ vÈ paÒcavÊsaÑ vÈ ekena dvÊhi |natÈya |natiÑsaÑ vÈ vassÈni
patvÈ tÈdisÈ paripakkavayÈ hutvÈpi patiÑ mÈ laddhÈti.
TÈyapi sapathaÑ katvÈ ekamantaÑ ÔhitÈya tatiyÈ tatiyaÑ gÈthamÈha–
171. “DÊghaÑ gacchatu addhÈnaÑ, ekikÈ abhisÈrikÈ.
Sa~kete pati mÈ adda1, yÈ te ambe avÈharÊ”ti.
Tassattho–yÈ te ambe avÈhari, sÈ patiÑ patthayamÈnÈ tassa santikaÑ
abhisaraÓatÈya abhisÈrikÈ nÈma hutvÈ ekikÈ adutiyÈ gÈvutadvigÈvutamattaÑ
dÊghaÑ addhÈnaÑ gacchatu, gantvÈpi ca tasmiÑ asukaÔÔhÈnaÑ nÈma
ÈgaccheyyÈsÊti kate sa~kete taÑ patiÑ mÈ addasÈti.
TÈyapi sapathaÑ katvÈ ekamantaÑ ÔhitÈya catutthÈ catutthaÑ
gÈthamÈha–
172. “Ala~katÈ suvasanÈ, mÈlinÊ candanussadÈ.
EkikÈ sayane setu, yÈ te ambe avÈharÊ”ti.
sÈ uttÈnatthÈyeva.
TÈpaso “tumhehi atibhÈriyÈ sapathÈ katÈ, aÒÒehi ambÈni khÈditÈni
bhavissanti, gacchatha dÈni tumhe”ti tÈ uyyojesi. Sakko
bheravar|pÈrammaÓaÑ dassetvÈ k|ÔatÈpasaÑ tato palÈpesi.
______________________________________________________________
1. MÈddasa (SÊ, SyÈ)
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
k|ÔajaÔilo ayaÑ Ambagopako mahallako ahosi, catasso seÔÔhidhÊtaro
etÈyeva, Sakko pana ahameva ahosin”ti.
AmbajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. RÈjakumbhajÈtakavaÓÓanÈ (345)
VanaÑ yada’ggi dahatÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
alasabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. So kira SÈvatthivÈsÊ kulaputto sÈsane uraÑ
datvÈ pabbajitvÈpi alaso ahosi
uddesaparipucchÈyonisomanasikÈravattapaÔivattÈdÊhi paribÈhiro
nÊvaraÓÈbhibh|to1. NisinnaÔÔhÈnÈdÊsu iriyÈpathesu tathÈ eva hoti. Tassa taÑ
ÈlasiyabhÈvaÑ Èrabbha bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ
“Èvuso asuko nÈma bhikkhu evar|pe niyyÈnikasÈsane pabbajitvÈ Èlasiyo
kusÊto nÊvaraÓÈbhibh|to viharatÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave
etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave
idÈneva, pubbepesa ÈlasiyoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa
amaccaratanaÑ ahosi, BÈrÈÓasirÈjÈ ÈlasiyajÈtiko ahosi. Bodhisatto “rÈjÈnaÑ
pabodhessÈmÊ”ti ekaÑ upamaÑ upadhÈrento vicarati. AthekadivasaÑ rÈjÈ
uyyÈnaÑ gantvÈ amaccagaÓaparivuto tattha vicaranto ekaÑ rÈjakumbhaÑ2
nÈma ÈlasiyaÑ passi. TathÈr|pÈ kira ÈlasiyÈ sakaladivasaÑ gacchantÈpi
ekadva~gulamattameva gacchanti. RÈjÈ taÑ disvÈ “vayassa ko nÈma so”ti
bodhisattaÑ pucchi. MahÈsatto “rÈjakumbho nÈmesa mahÈrÈja Èlasiyo.
Evar|po hi sakaladivasaÑ gacchantopi eka~guladva~gulamattameva
gacchatÊ”ti vatvÈ tena saddhiÑ sallapanto “ambho rÈjakumbha tumhÈkaÑ
dandhagamanaÑ imasmiÑ araÒÒe dÈvaggimhi uÔÔhite kiÑ karothÈ”ti vatvÈ
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. NÊvaraÓÈbhivuto (SyÈ), nÊvaraÓÈvuto (Ka)
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173. “VanaÑ yada’ggi dahati, pÈvako kaÓhavattanÊ.
KathaÑ karosi pacalaka, evaÑ dandhaparakkamo”ti.
Tattha yada’ggÊti yadÈ aggi. PÈvako kaÓhavattanÊti aggino vevacanaÑ.
PacalakÈti taÑ Èlapati. So hi calanto calanto gacchati, niccaÑ vÈ pacalÈyati,
tasmÈ “pacalako”ti vuccati. Dandhaparakkamoti garuvÊriyo1.
TaÑ sutvÈ rÈjakumbho dutiyaÑ gÈthamÈha–
174. “Bah|ni rukkhachiddÈni, pathabyÈ vivarÈni ca.
TÈni ce nÈbhisambhoma, hoti no kÈlapariyÈyo”ti.
Tassattho–paÓÉita amhÈkaÑ ito uttarigamanaÑ nÈma natthi, imasmiÑ
pana araÒÒe rukkhachiddÈni pathaviyaÑ vivarÈni ca bah|ni. Yadi tÈni na
pÈpuÓÈma, hoti no kÈlapariyÈyoti maraÓameva no hotÊti.
TaÑ sutvÈ bodhisatto itarÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
175. “Yo dandhakÈle tarati, taraÓÊye ca dandhati.
SukkhapaÓÓaÑva akkamma, atthaÑ bhaÒjati attano.
176. Yo dandhakÈle dandheti, taraÓÊye ca tÈrayi.
SasÊva rattiÑ vibhajaÑ, tassattho parip|ratÊ”ti.
Tattha dandhakÈleti tesaÑ tesaÑ kammÈnaÑ saÓikaÑ kattabbakÈle.
TaratÊti turitaturito vegena tÈni kammÈni karoti. SukkhapaÓÓaÑvÈti yathÈ
vÈtÈtapasukkhaÑ tÈlapaÓÓaÑ balavÈ puriso akkamitvÈ bhaÒjeyya, tattheva
cuÓÓavicuÓÓaÑ kareyya, evaÑ so attano atthaÑ vuddhiÑ bhaÒjati.
DandhetÊti dandhayati dandhakÈtabbÈni kammÈni dandhameva karoti.
TÈrayÊti turitakÈtabbÈni kammÈni turitova karoti. SasÊva rattiÑ vibhajanti
yathÈ cando juÓhapakkhaÑ rattiÑ jotayamÈno kÈÄapakkharattito rattiÑ
vibhajanto divase divase parip|rati, evaÑ tassa purisassa attho parip|ratÊti
vuttaÑ hoti.
______________________________________________________________
1. MuduvÊriyo (SÊ, SyÈ)
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RÈjÈ bodhisattassa vacanaÑ sutvÈ tato paÔÔhÈya analaso jÈto.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
rÈjakumbho Èlasiyabhikkhu ahosi, paÓÉitÈmacco pana ahameva ahosin”ti.
RÈjakumbhajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. KesavajÈtakavaÓÓanÈ (346)
ManussindaÑ jahitvÈnÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
vissÈsabhojanaÑ Èrabbha kathesi. AnÈthapiÓÉikassa kira gehe paÒcannaÑ
bhikkhusatÈnaÑ nibaddhabhattaÑ hoti, gehaÑ niccakÈlaÑ
bhikkhusaÑghassa opÈnabh|taÑ kÈsÈvapajjotaÑ isivÈtapaÔivÈtaÑ.
AthekadivasaÑ rÈjÈ nagaraÑ padakkhiÓaÑ karontoseÔÔhino nivesane
bhikkhusaÑghaÑ disvÈ “ahampi ariyasaÑghassa nibaddhaÑ bhikkhaÑ
dassÈmÊ”ti vihÈraÑ gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ paÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ
nibaddhaÑ bhikkhaÑ paÔÔhapesi. Tato paÔÔhÈya rÈjanivesane nibaddhaÑ
bhikkhÈ diyyati, tivassikagandhasÈlibhojanaÑ paÓÊtaÑ. VissÈsenapi
sinehenapi sahatthÈ dÈyakÈ natthi, rÈjayutte dÈpesi1. Bhikkh| nisÊditvÈ
bhuÒjituÑ na icchanti, nÈnaggarasabhattaÑ gahetvÈ attano attano
upaÔÔhÈkakulaÑ gantvÈ taÑ bhattaÑ tesaÑ datvÈ tehi dinnaÑ l|khaÑ vÈ
paÓÊtaÑ vÈ bhuÒjanti.
AthekadivasaÑ raÒÒo bahuÑ phalÈphalaÑ ÈhariÑsu. RÈjÈ “saÑghassa
dethÈ”ti Èha. ManussÈ bhattaggaÑ gantvÈ ekabhikkhumpi adisvÈ “eko
bhikkhupi natthÊ”ti raÒÒo ÈrocesuÑ. Nanu velÈyeva tÈvÈti2. Œma velÈ,
bhikkh| pana tumhÈkaÑ gehe bhattaÑ gahetvÈ attano attano vissÈsikÈnaÑ
upaÔÔhÈkÈnaÑ gehaÑ gantvÈ tesaÑ datvÈ tehi dinnaÑ l|khaÑ vÈ paÓÊtaÑ vÈ
bhuÒjantÊti. RÈjÈ “amhÈkaÑ bhattaÑ paÓÊtaÑ, kena nu kho kÈraÓena
abhutvÈ aÒÒaÑ bhuÒjanti, SatthÈraÑ pucchissÈmÊ”ti cintetvÈ vihÈraÑ gantvÈ
SatthÈraÑ vanditvÈ pucchi. SatthÈ “mahÈrÈja bhojanaÑ nÈma
vissÈsaparamaÑ,
______________________________________________________________
1. RÈjÈyuttÈ dÈpenti (SÊ, SyÈ, I)
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tumhÈkaÑ gehe vissÈsaÑ paccupaÔÔhÈpetvÈ sinehena dÈyakÈnaÑ abhÈvÈ
bhikkh| bhattaÑ gahetvÈ attano attano vissÈsikaÔÔhÈne paribhuÒjanti,
mahÈrÈja vissÈsasadiso aÒÒo raso nÈma natthi, avissÈsikena dinnaÑ
catumadhurampi hi vissÈsikena dinnaÑ sÈmÈkabhattaÑ na agghati.
PorÈÓakapaÓÉitÈpi roge uppanne raÒÒÈ paÒca vejjakulÈni gahetvÈ bhesajje
kÈritepi roge av|pasante vissÈsikÈnaÑ santikaÑ gantvÈ aloÓakaÑ
sÈmÈkanÊvÈrayÈguÒceva udakamattasittaÑ aloÓakapaÓÓaÒca paribhuÒjitvÈ
nirogÈ jÈtÈ”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto KÈsiraÔÔhe
brÈhmaÓakule nibbatti, “KappakumÈro”tissa nÈmaÑ akaÑsu. So vayappatto
TakkasilÈyaÑ sabbasippÈni uggaÓhitvÈ aparabhÈge isipabbajjaÑ pabbaji.
TadÈ Kesavo nÈma tÈpaso paÒcahi tÈpasasatehi parivuto gaÓasatthÈ hutvÈ
Himavante vasati. Bodhisatto tassa santikaÑ gantvÈ paÒcannaÑ
antevÈsikasatÈnaÑ jeÔÔhantevÈsiko hutvÈ vihÈsi, KesavatÈpasassa
hitajjhÈsayo sasineho ahosi. Te aÒÒamaÒÒaÑ ativiya vissÈsikÈ ahesuÑ.
AparabhÈge Kesavo te tÈpase ÈdÈya loÓambilasevanatthÈya manussapathaÑ
gantvÈ BÈrÈÓasiÑ patvÈ rÈjuyyÈne vasitvÈ punadivase nagaraÑ bhikkhÈya
pavisitvÈ rÈjadvÈraÑ agamÈsi. RÈjÈ isigaÓaÑ disvÈ pakkosÈpetvÈ
antonivesane bhojetvÈ paÔiÒÒaÑ gahetvÈ uyyÈne vasÈpesi. Atha vassÈratte
atikkante Kesavo rÈjÈnaÑ Èpucchi. RÈjÈ “bhante tumhe mahallakÈ, amhe
tÈva upanissÈya vasatha, daharatÈpase HimavantaÑ pesethÈ”ti Èha. So
“sÈdh|”ti jeÔÔhantevÈsikena saddhiÑ te HimavantaÑ pesetvÈ sayaÑ ekakova
ohiyi. Kappo HimavantaÑ gantvÈ tÈpasehi saddhiÑ vasi.
Kesavo Kappena vinÈ vasanto ukkaÓÔhitvÈ taÑ daÔÔhukÈmo hutvÈ
niddaÑ na labhati, tassa niddaÑ alabhantassa sammÈ ÈhÈro na pariÓÈmaÑ
gacchati, lohitapakkhandikÈ ahosi, bÈÄhÈ vedanÈ vattanti. RÈjÈ paÒca
vejjakulÈni gahetvÈ tÈpasaÑ paÔijaggi, rogo na v|pasammati. Kesavo
rÈjÈnaÑ Èha “mahÈrÈja kiÑ mayhaÑ maraÓaÑ icchatha, udÈhu
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arogabhÈvan”ti. ArogabhÈvaÑ bhanteti. Tena hi maÑ HimavantaÑ
pesethÈti. “SÈdhu bhante”ti rÈjÈ NÈradaÑ nÈma amaccaÑ pakkosÈpetvÈ
“NÈrada amhÈkaÑ bhadantaÑ gahetvÈ vanacarakehi saddhiÑ HimavantaÑ
yÈhÊ”ti pesesi. NÈrado taÑ tattha netvÈ paccÈgamÈsi. Kesavassapi Kappe
diÔÔhamatteyeva cetasikarogo v|pasanto, ukkaÓÔhÈ paÔippassambhi. Athassa
Kappo aloÓakena adh|panena udakamattasittapaÓÓena saddhiÑ
sÈmÈkanÊvÈrayÈguÑ adÈsi, tassa ta~khaÓaÒÒeva lohitapakkhandikÈ
paÔippassambhi.
Puna rÈjÈ NÈradaÑ pesesi “gaccha Kesavassa tÈpasassa pavattiÑ
jÈnÈhÊ”ti. So gantvÈ taÑ arogaÑ disvÈ “bhante BÈrÈÓasirÈjÈ paÒca
vejjakulÈni gahetvÈ paÔijagganto tumhe aroge kÈtuÑ nÈsakkhi, kathaÑ te
Kappo paÔijaggÊ”ti vatvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
177. “ManussindaÑ jahitvÈna, sabbakÈmasamiddhinaÑ.
KathaÑ nu BhagavÈ kesÊ, Kappassa ramati assame”ti1.
Tattha manussindanti manussÈnaÑ indaÑ BÈrÈÓasirÈjÈnaÑ. KathaÑ nu
BhagavÈ kesÊti kena nu kho upÈyena ayaÑ amhÈkaÑ BhagavÈ KesavatÈpaso
Kappassa assame ramatÊti.
EvaÑ aÒÒehi saddhiÑ sallapanto viya Kesavassa abhiratikÈraÓaÑ
pucchi. TaÑ sutvÈ Kesavo dutiyaÑ gÈthamÈha–
178. “SÈd|ni ramaÓÊyÈni, santi vakkhÈ manoramÈ.
SubhÈsitÈni Kappassa, NÈrada ramayanti man”ti.
Tattha vakkhÈti rukkhÈ. PÈÄiyaÑ pana “rukkhÈ”tveva likhitaÑ.
SubhÈsitÈnÊti Kappena kathitÈni subhÈsitÈni maÑ ramayantÊti attho.
EvaÒca pana vatvÈ “evaÑ maÑ abhiramÈpento Kappo aloÓakaÑ
adh|panaÑ udakasittapaÓÓamissaÑ sÈmÈkanÊvÈrayÈguÑ pÈyesi, tÈya me
sarÊre byÈdhi v|pasamito, arogo jÈtomhÊ”ti Èha. TaÑ sutvÈ NÈrado tatiyaÑ
gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. Ramatassameti (Ka)
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179. “SÈlÊnaÑ odanaÑ bhuÒje, suciÑ maÑs|pasecanaÑ.
KathaÑ sÈmÈkanÊvÈraÑ, aloÓaÑ chÈdayanti tan”ti.
Tattha bhuÒjeti bhuÒjasi1, ayameva vÈ pÈÔho. ChÈdayantÊti chÈdayati
pÊÓeti toseti. GÈthÈbandhasukhatthaÑ pana anunÈsiko kato. IdaÑ vuttaÑ
hoti–yo tvaÑ suciÑ maÑs|pasecanaÑ rÈjakule rÈjÈrahaÑ sÈlibhattaÑ
bhuÒjasi1, taÑ kathamidaÑ sÈmÈkanÊvÈraÑ aloÓaÑ pÊÓeti toseti, kathaÑ te
etaÑ ruccatÊti.
TaÑ sutvÈ Kesavo catutthaÑ gÈthamÈha–
180. “SÈduÑ vÈ yadi vÈ’sÈduÑ, appaÑ vÈ yadi vÈ bahuÑ.
Vissattho yattha bhuÒjeyya, vissÈsaparamÈ rasÈ”ti.
Tattha yadi vÈ’sÈdunti yadi vÈ asÈduÑ. Vissatthoti nirÈsa~ko
vissÈsapatto hutvÈ. Yattha bhuÒjeyyÈti yasmiÑ nivesane evaÑ bhuÒjeyya,
tattha evaÑ bhuttaÑ yaÑkiÒci bhojanaÑ sÈdumeva. KasmÈ? YasmÈ
vissÈsaparamÈ rasÈ, vissÈso paramo uttamo etesanti vissÈsaparamÈ rasÈ.
VissÈsasadiso hi aÒÒo raso nÈma natthi. AvissÈsikena hi dinnaÑ
catumadhurampi vissÈsikena dinnaÑ ambilakaÒjiyaÑ na agghatÊti.
NÈrado tassa vacanaÑ sutvÈ raÒÒo santikaÑ gantvÈ “Kesavo idaÑ
nÈma kathesÊ”ti Ècikkhi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ
Œnando ahosi, NÈrado SÈriputto, Kesavo BakabrahmÈ, Kappo pana
ahameva ahosin”ti.
KesavajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.

______________________________________________________________
1. BhuÒji (SÊ, SyÈ, I)
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7. Ayak|ÔajÈtakavaÓÓanÈ (347)
SabbÈyasanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto lokatthacariyaÑ Èrabbha
kathesi. Vatthu MahÈkaÓhajÈtake1 Èvi bhavissati.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa
aggamahesiyÈ kucchimhi nibbattitvÈ vayappatto uggahitasabbasippo pitu
accayena rajje patiÔÔhÈya dhammena rajjaÑ kÈresi. TadÈ manussÈ
devama~galikÈ hutvÈ bah| ajeÄakÈdayo mÈretvÈ devatÈnaÑ balikammaÑ
karonti. Bodhisatto “pÈÓo na hantabbo”ti bheriÑ carÈpesi. YakkhÈ
balikammaÑ alabhamÈnÈ bodhisattassa kujjhitvÈ Himavante
yakkhasamÈgamaÑ gantvÈ bodhisattassa mÈraÓatthÈya ekaÑ kakkhaÄaÑ
yakkhaÑ pesesuÑ. So kaÓÓikamattaÑ mahantaÑ ÈdittaÑ ayak|ÔaÑ gahetvÈ
“iminÈ naÑ paharitvÈ mÈressÈ”ti ÈgantvÈ majjhimayÈmasamanantare
bodhisattassa sayanamatthake aÔÔhÈsi. TasmiÑ khaÓe Sakkassa ÈsanaÑ
uÓhÈkÈraÑ dassesi. So ÈvajjamÈno taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ IndavajiraÑ ÈdÈya
gantvÈ yakkhassa upari aÔÔhÈsi. Bodhisatto yakkhaÑ disvÈ “kiÑ nu kho esa
maÑ rakkhamÈno Ôhito, udÈhu mÈretukÈmo”ti tena saddhiÑ sallapanto
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
181. “SabbÈyasaÑ k|Ôa’matippamÈÓaÑ,
Paggayha yo tiÔÔhasi antalikkhe.
RakkhÈya me tvaÑ vihito nu’sa’jja,
UdÈhu me cetayase2 vadhÈyÈ”ti.
Tattha vihito nu’sa’jjÈti vihito nu asi ajja.
Bodhisatto pana yakkhameva passati, na sakkaÑ. Yakkho Sakkassa
bhayena bodhisattaÑ paharituÑ na sakkoti. So bodhisattassa kathaÑ sutvÈ
“mahÈrÈja nÈhaÑ tava rakkhaÓatthÈya Ôhito, iminÈ pana jalitena ayak|Ôena
paharitvÈ taÑ mÈressÈmÊti Ègatomhi, Sakkassa bhayena taÑ paharituÑ na
sakkomÊ”ti etamatthaÑ dÊpento dutiyaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
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182. “D|to ahaÑ rÈji’dha rakkhasÈnaÑ,
VadhÈya tuyhaÑ pahitoha’masmi.
Indo ca taÑ rakkhati devarÈjÈ,
Tenu’ttama~gaÑ na te phÈlayÈmÊ”ti.
TaÑ sutvÈ bodhisatto itarÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
183. Sace ca maÑ rakkhati devarÈjÈ,
DevÈnamindo MaghavÈ Sujampati.
KÈmaÑ pisÈcÈ vinadantu sabbe,
Na santase rakkhasiyÈ pajÈya.
184. KÈmaÑ kandantu1 kumbhaÓÉÈ, sabbe paÑsupisÈcakÈ.
NÈlaÑ pisÈcÈ yuddhÈya, mahatÊ sÈ vibhiÑsikÈ”ti.
Tattha rakkhasiyÈ pajÈyÈti rakkhasisa~khÈtÈya pajÈya,
rakkhasasattÈnanti attho. KumbhaÓÉÈti kumbhamattarahassa~gÈ mahodarÈ
yakkhÈ. PaÑsupisÈcakÈti sa~kÈraÔÔhÈne pisÈcÈ. NÈlanti pisÈcÈ nÈma mayÈ
saddhiÑ yuddhÈya na samatthÈ. MahatÊ sÈ vibhiÑsikÈti2 yaÑ panete yakkhÈ
sannipatitvÈ vibhiÑsikaÑ3 dassenti, sÈ mahatÊ vibhiÑsikÈ
bhayakÈraÓadassanamattameva mayhaÑ, na panÈhaÑ bhÈyÈmÊti attho.
Sakko yakkhaÑ palÈpetvÈ mahÈsattaÑ ovaditvÈ “mÈ bhÈyi mahÈrÈja,
ito paÔÔhÈya tava rakkhÈ mamÈyattÈ”ti vatvÈ sakaÔÔhÈnameva gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
Sakko Anuruddho ahosi, BÈrÈÓasirÈjÈ ahameva ahosin”ti.
Ayak|ÔajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
______________________________________________________________
1. KaÓÉantu (SyÈ), kantantu (Ka)
3. VibhesikaÑ (SyÈ), vihesikaÑ (I)

2. VibhesikÈti (SyÈ), vihesikÈti (I)
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8. AraÒÒajÈtakavaÓÓanÈ (348)

AraÒÒÈ gÈmamÈgammÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
thullakumÈrikÈpalobhanaÑ Èrabbha kathesi. Vatthu
C|ÄanÈradakassapajÈtake1 Èvi bhavissati.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ uggahitasippo bhariyÈya
kÈlakatÈya puttaÑ gahetvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ Himavante vasanto
puttaÑ assamapade ÔhapetvÈ phalÈphalatthÈya gacchati. TadÈ coresu
paccantagÈmaÑ paharitvÈ karamare gahetvÈ gacchantesu ekÈ kumÈrikÈ
palÈyitvÈ taÑ assamapadaÑ patvÈ tÈpasakumÈraÑ palobhetvÈ sÊlavinÈsaÑ
pÈpetvÈ “ehi gacchÈmÈ”ti Èha. PitÈ tÈva me Ègacchatu, taÑ passitvÈ
gamissÈmÊti. “Tena hi disvÈ ÈgacchÈ”ti nikkhamitvÈ antarÈmagge nisÊdi.
TÈpasakumÈro pitari Ègate paÔhamaÑ gÈthamÈha–
185. “AraÒÒÈ gÈmamÈgamma, kiÑsÊlaÑ kiÑvataÑ ahaÑ.
PurisaÑ tÈta seveyyaÑ, taÑ me akkhÈhi pucchito”ti.
Tattha araÒÒÈ gÈmamÈgammÈti tÈta ahaÑ ito araÒÒato manussapathaÑ
vasanatthÈya gato vasanagÈmaÑ patvÈ kiÑ karomÊti.
Athassa pitÈ ovÈdaÑ dadanto tisso gÈthÈ abhÈsi–
186. “Yo taÑ vissÈsaye tÈta, vissÈsaÒca khameyya te.
Suss|sÊ ca titikkhÊ ca, taÑ bhajehi ito gato.
187. Yassa kÈyena vÈcÈya, manasÈ natthi dukkaÔaÑ.
UrasÊva patiÔÔhÈya, taÑ bhajehi ito gato.
188. HaliddirÈgaÑ kapicittaÑ, purisaÑ rÈgavirÈginaÑ.
TÈdisaÑ tÈta mÈ sevi, nimmanussampi ce siyÈ”ti.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 261 piÔÔhe.
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Tattha yo taÑ vissÈsayeti yo puriso taÑ vissÈseyya na parisa~keyya.
VissÈsaÒca khameyya teti yo ca attani kayiramÈnaÑ tava vissÈsaÑ patto
nirÈsa~ko taÑ khameyya. Suss|sÊti yo ca tava vissÈsavacanaÑ sotumicchati.
TitikkhÊti yo ca tayÈ kataÑ aparÈdhaÑ khamati. TaÑ bhajehÊti taÑ purisaÑ
bhajeyyÈsi payirupÈseyyÈsi. UrasÊva patiÔÔhÈyÈti yathÈ tassa urasi patiÔÔhÈya
vaÉÉhito orasaputto tvampi tÈdiso urasi patiÔÔhitaputto viya hutvÈ evar|paÑ
purisaÑ bhajeyyÈsÊti attho.
HaliddirÈganti haliddirÈgasadisaÑ athiracittaÑ. Kapicittanti
lahuparivattitÈya makkaÔacittaÑ. RÈgavirÈginanti muhutteneva
rajjanavirajjanasabhÈvaÑ. Nimmanussampi ce siyÈti sacepi sakalaÑ
jambudÊpatalaÑ kÈyaduccaritÈdivirahitassa manussassa abhÈvena
nimmanussaÑ siyÈ, tathÈpi tÈta tÈdisaÑ lahucittaÑ mÈ sevi, sabbampi
manussapathaÑ vicinitvÈ heÔÔhÈ vuttaguÓasampannameva bhajeyyÈsÊti attho.
TaÑ sutvÈ TÈpasakumÈro “ahaÑ tÈta imehi guÓehi samannÈgataÑ
purisaÑ kattha labhissÈmi, na gacchÈmi, tumhÈkaÒÒeva santike vasissÈmÊ”ti
vatvÈ nivatti. Athassa pitÈ kasiÓaparikammaÑ Ècikkhi. Ubhopi
aparihÊnajjhÈnÈ brahmalokaparÈyaÓÈ ahesuÑ.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
putto ca kumÈrikÈ ca eteyeva ahesuÑ, pitÈ tÈpaso pana ahameva ahosin”ti.
AraÒÒajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. SandhibhedajÈtakavaÓÓanÈ (349)
Neva itthÊsu sÈmaÒÒanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
PesuÒÒasikkhÈpadaÑ Èrabbha kathesi. EkasmiÑ kira samaye SatthÈ
“chabbaggiyÈ bhikkh| pesuÒÒaÑ upasaÑharantÊ”ti sutvÈ te pakkÈsÈpetvÈ
“saccaÑ kira tumhe bhikkhave bhikkh|naÑ bhaÓÉanajÈtÈnaÑ
kalahajÈtÈnaÑ vivÈdÈpannÈnaÑ pesuÒÒaÑ upasaÑharatha, tena anuppannÈni
ceva bhaÓÉanÈni uppajjanti, uppannÈni
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ca bhiyyobhÈvÈya saÑvattantÊ”ti pucchitvÈ “saccan”ti vutte te bhikkh|
garahitvÈ “bhikkhave pisuÓÈ vÈcÈ nÈma tikhiÓasattipahÈrasadisÈ, daÄho
vissÈsopi tÈya khippaÑ bhijjati, taÒca pana gahetvÈ attano
mettibhindanakajano sÊha-usabhasadiso hotÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa putto
hutvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ uggahitasippo pitu accayena dhammena
rajjaÑ kÈresi. TadÈ eko gopÈlako araÒÒe gokulesu gÈvo paÔijaggitvÈ
Ègacchanto ekaÑ gabbhiniÑ asallakkhetvÈ pahÈya Ègato. TassÈ ekÈya sÊhiyÈ
saddhiÑ vissÈso uppajji. TÈ ubhopi daÄhamittÈ hutvÈ ekato vicaranti.
AparabhÈge gÈvÊ vacchakaÑ, sÊhÊ sÊhapotakaÑ vijÈyi. Te ubhopi janÈ
kulena ÈgatamettiyÈ daÄhamittÈ hutvÈ ekato vicaranti. Atheko vanacarako
araÒÒaÑ pavisitvÈ tesaÑ vissÈsaÑ disvÈ araÒÒe uppajjanakabhaÓÉaÑ ÈdÈya
BÈrÈÓasiÑ gantvÈ raÒÒo datvÈ “api te samma kiÒci araÒÒe acchariyaÑ
diÔÔhapubban”ti raÒÒÈ puÔÔho “deva aÒÒaÑ kiÒci na passÈmi, ekaÑ pana
sÊhaÒca usabhaÒca aÒÒamaÒÒaÑ vissÈsike ekato vicarante addasan”ti Èha.
EtesaÑ tatiye uppanne bhayaÑ bhavissati, yadÈ tesaÑ tatiyaÑ passasi, atha
me ÈcikkheyyÈsÊti. SÈdhu devÈti.
Vanacarake pana BÈrÈÓasiÑ gate eko si~gÈlo sÊhaÒca usabhaÒca
upaÔÔhahi. Vanacarako araÒÒaÑ gantvÈ taÑ disvÈ “tatiyassa uppannabhÈvaÑ
raÒÒo kathessÈmÊ”ti nagaraÑ gato. Si~gÈlo cintesi “mayÈ ÔhapetvÈ
sÊhamaÑsaÒca usabhamaÑsaÒca aÒÒaÑ akhÈditapubbaÑ nÈma natthi, ime
bhinditvÈ imesaÑ maÑsaÑ khÈdissÈmÊ”ti. So “ayaÑ taÑ evaÑ vadati, ayaÑ
taÑ evaÑ vadatÊ”ti ubhopi te aÒÒamaÒÒaÑ bhinditvÈ na cirasseva kalahaÑ
kÈretvÈ maraÓÈkÈrappatte akÈsi. Vanacarakopi gantvÈ raÒÒo “tesaÑ deva
tatiyo uppanno”ti Èha. Ko soti. Si~gÈlo devÈti. RÈjÈ “so ubho mitte
bhinditvÈ mÈrÈpessati, mayaÑ tesaÑ matakÈle sampÈpuÓissÈmÈ”ti vatvÈ
rathaÑ abhiruyha vanacarakena maggadesakena gacchanto tesu
aÒÒamaÒÒaÑ kalahaÑ katvÈ jÊvitakkhayaÑ pattesu sampÈpuÓi. Si~gÈlo pana
haÔÔhatuÔÔho
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ekavÈraÑ sÊhassa maÑsaÑ khÈdati, ekavÈraÑ usabhassa maÑsaÑ khÈdati.
RÈjÈ te ubhopi jÊvitakkhayappatte disvÈ rathe Ôhitova sÈrathinÈ saddhiÑ
sallapanto imÈ gÈthÈ abhÈsi–
189. “Neva itthÊsu sÈmaÒÒaÑ, nÈpi bhakkhesu sÈrathi.
Athassa sandhibhedassa, passa yÈva sucintitaÑ.
190. Asi tikkhova maÑsamhi, pesuÒÒaÑ parivattati.
Yatth|’sabhaÒca sÊhaÒca, bhakkhayanti migÈdhamÈ.
191. ImaÑ so sayanaÑ seti, yamimaÑ passasi sÈrathi.
Yo vÈcaÑ sandhibhedassa, pisuÓassa nibodhati.
192. Te janÈ sukhamedhanti, narÈ saggagatÈriva.
Ye vÈcaÑ sandhibhedassa, nÈvabodhanti sÈrathÊ”ti.
Tattha neva itthÊs|ti samma sÈrathi imesaÑ dvinnaÑ janÈnaÑ neva
itthÊsu sÈmaÒÒaÑ atthi, na bhakkhesupi. AÒÒameva hi itthiÑ sÊho sevati,
aÒÒaÑ usabho, aÒÒaÑ bhakkhaÑ sÊho khÈdati, aÒÒaÑ usabhoti attho.
AthassÈti evaÑ kalahakÈraÓe avijjamÈnepi atha imassa
mittasandhibhedakassa duÔÔhasi~gÈlassa “ubhinnaÑ maÑsaÑ khÈdissÈmÊ”ti
cintetvÈ ime mÈrentassa passa yÈva sucintitaÑ, sucintitaÑ jÈtanti
adhippÈyo. YatthÈti yasmiÑ pesuÒÒe parivattamÈne. UsabhaÒca sÊhaÒca
migÈdhamÈ si~gÈlÈ khÈdanti, taÑ pesuÒÒaÑ maÑsamhi tikhiÓo asi viya
mittabhÈvaÑ chandantameva parivattatÊti dÊpeti.
YamimaÑ passasÊti samma sÈrathi yaÑ imaÑ passasi imesaÑ dvinnaÑ
matasayanaÑ, aÒÒopi yo puggalo sandhibhedassa pisuÓassa pisuÓavÈcaÑ
nibodhati gaÓhÈti, so imaÑ sayanaÑ seti, evamevaÑ maratÊti dasseti.
SukhamedhantÊti sukhaÑ vindanti labhanti. NarÈ saggagatÈrivÈti saggagatÈ
dibbabhogasama~gino narÈ viya te sukhaÑ vindanti. NÈvabodhantÊti na
sÈrato paccenti, tÈdisaÑ pana vacanaÑ sutvÈ codetvÈ sÈretvÈ mettiÑ
abhinditvÈ pÈkatikÈva hontÊti.
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RÈjÈ imÈ gÈthÈ bhÈsitvÈ sÊhassa kesaracammanakhadÈÔhÈ gÈhÈpetvÈ
nagarameva gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
BÈrÈÓasirÈjÈ ahameva ahosin”ti.
SandhibhedajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. DevatÈpaÒhajÈtakavaÓÓanÈ (350)
Hanti hatthehi pÈdehÊti ayaÑ devatÈpucchÈ Uma~gajÈtake1 Èvi
bhavissati.
DevatÈpaÒhajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
C|ÄakuÓÈlavaggo paÒcamo.
JÈtakuddÈnaÑ
KÈli~go AssÈroho ca, EkarÈjÈ ca Daddaro.
SÊlavÊmaÑsa, SujÈtÈ, PalÈso SakuÓo Chavo.
Seyyoti dasa jÈtakÈ.
Pucimando Kassapo ca, KhantivÈdÊ LohakumbhÊ.
SabbamaÑsalÈbhÊ Saso, MatÈroda, KaÓaverÈ.
Tittiro Succajo dasa.
KuÔid|so DuddabhÈyo, Brahmadatta, CammasÈÔako.
GodharÈjÈ ca KakkÈru, KÈkavatÊ Nanu sociyo.
KÈÄabÈhu SÊlavÊmaÑso dasa.

______________________________________________________________
1. Khu 6. 204 piÔÔhe.
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KokÈliko RathalaÔÔhi, Pakkagodha, RÈjovÈdÈ.
Jambuka, BrahÈchattoca, PÊÔha, ThusÈ ca BÈveru.
VisayhaseÔÔhi dasadhÈ.
KinnarÊ, VÈnara, KuntinÊ, AmbahÈrÊ Gajakumbho.
KesavÈyak|ÔÈraÒÒaÑ, Sandhibhedo DevatÈpaÒhÈ.
VagguddÈnaÑ
KÈli~go Pucimando ca, KuÔid|saka, KokilÈ.
C|ÄakuÓÈlavaggoti, paÒcavaggÈ catukkamhi.
Honti paÒÒÈsa jÈtakÈ.

CatukkanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
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5. PaÒcakanipÈta
1. MaÓikuÓÉalavagga
1. MaÓikuÓÉalajÈtakavaÓÓanÈ (351)
JÊno rathassaÑ maÓikuÓÉale cÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
KosalaraÒÒo antepure sabbatthasÈdhakaÑ paduÔÔhÈmaccaÑ Èrabbha kathesi.
Vatthu heÔÔhÈ vitthÈritameva. Idha pana bodhisatto BÈrÈÓasirÈjÈ ahosi.
PaduÔÔhÈmacco KÈsalarÈjÈnaÑ ÈnetvÈ KÈsirajjaÑ gÈhÈpetvÈ
BÈrÈÓasirÈjÈnaÑ bandhÈpetvÈ bandhanÈgÈre pakkhipÈpesi. RÈjÈ jhÈnaÑ
uppÈdetvÈ ÈkÈse palla~kena nisÊdi, coraraÒÒo sarÊre ÉÈho uppajji. So
BÈrÈÓasirÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
1. “JÊno rathassaÑ maÓikuÓÉale ca,
Putte ca dÈre ca tatheva jÊno.
Sabbesu bhogesu asesakesu,
KasmÈ na santappasi sokakÈle”ti.
Tattha jÊno rathassaÑ maÓikuÓÉale cÈti mahÈrÈja tvaÑ rathaÒca
assaÒca maÓikuÓÉalÈni ca jÊno, “jÊno rathasse ca maÓikuÓÉale cÈ”tipi1
pÈÔho. Asesakes|ti nissesakesu2.
TaÑ sutvÈ bodhisatto imÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
2. “Pubbeva maccaÑ vijahanti bhogÈ,
Macco vÈ te3 pubbataraÑ jahÈti.
AsassatÈ bhogino kÈmakÈmi,
TasmÈ na socÈmahaÑ sokakÈle.
______________________________________________________________
1. Rathe ca maÓikuÓÉale cÈtipi (SÊ, I), rathamaÓikuÓÉale cÈtipi (SyÈ)
2. Asesites|ti nissesakesu (SÊ), asesikes|ti na sesitesu, nisseses|ti attho (I, Ka)
3. Ca ne (I), dhane (Ka)
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3. Udeti Èp|rati veti cando,
AtthaÑ tapetvÈna paleti s|riyo.
ViditÈ mayÈ sattuka lokadhammÈ,
TasmÈ na socÈmahaÑ sokakÈle”ti.
Tattha pubbeva maccanti maccaÑ vÈ bhogÈ pubbeva paÔhamataraÒÒeva
vijahanti, macco vÈ te bhoge pubbataraÑ jahÈti. KÈmakÈmÊto corarÈjÈnaÑ
Èlapati. Ambho kÈme kÈmayamÈna kÈmakÈmi bhogino nÈma loke asassatÈ,
bhogesu vÈ naÔÔhesu jÊvamÈnÈva abhogino honti, bhoge vÈ pahÈya sayaÑ
nassanti, tasmÈ ahaÑ mahÈjanassa sokakÈlepi na socÈmÊti attho. ViditÈ
mayÈ sattuka lokadhammÈti corarÈjÈnaÑ Èlapati. Ambho sattuka mayÈ
lÈbho alÈbho yaso ayasoti-Èdayo lokadhammÈ viditÈ. Yatheva hi cando
udeti ca p|rati ca puna ca khÊyati, yathÈ ca s|riyo andhakÈraÑ vidhamanto
mahantaÑ ÈlokaÑ1 tapetvÈna puna sÈyaÑ atthaÑ paleti atthaÑ gacchati na
dissati, evameva bhogÈ uppajjanti ca nassanti ca, tattha kiÑ sokena, tasmÈ
na socÈmÊti attho.
EvaÑ mahÈsatto coraraÒÒo dhammaÑ desetvÈ idÈni tameva coraÑ
garahanto Èha2–
4. “Alaso gihÊ kÈmabhogÊ na sÈdhu,
AsaÒÒato pabbajito na sÈdhu.
RÈjÈ na sÈdhu anisammakÈrÊ,
Yo paÓÉito kodhano taÑ na sÈdhu.
5. Nisamma khattiyo kayirÈ, nÈ nisamma disampati.
NisammakÈrino rÈja, yaso kitti ca vaÉÉhatÊ”ti.
ImÈ pana dve gÈthÈ heÔÔhÈ vitthÈritÈyeva. CorarÈjÈ bodhisattaÑ
khamÈpetvÈ rajjaÑ paÔicchÈpetvÈ attano janapadameva gato.
______________________________________________________________
1. LokapadesaÑ (SÊ, SyÈ)

2. PariggaÓhanto (I, Ka)
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ

KosalarÈjÈ Œnando ahosi, BÈrÈÓasirÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
MaÓikuÓÉalajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. SujÈtajÈtakavaÓÓanÈ (352)
KiÑ nusantaramÈnovÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto matapitikaÑ
kuÔumbikaÑ Èrabbha kathesi. So kira pitari mate paridevamÈno vicarati,
sokaÑ vinodetuÑ na sakkoti. Atha SatthÈ tassa sotÈpattiphal|panissayaÑ
disvÈ SÈvatthiÑ piÓÉÈya caritvÈ pacchÈsamaÓaÑ ÈdÈya tassa gehaÑ gantvÈ
paÒÒattÈsane nisinno taÑ vanditvÈ nisinnaÑ “kiÑ upÈsaka socasÊ”ti vatvÈ
“Èma bhante”ti vutte “Èvuso porÈÓakapaÓÉitÈ paÓÉitÈnaÑ vacanaÑ sutvÈ
pitari kÈlakate na sociÑs|”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
kuÔumbikagehe nibbatti, “SujÈtakumÈro”tissa nÈmaÑ kariÑsu. Tassa
vayappattassa pitÈmaho kÈlamakÈsi. Athassa pitÈ pitu kÈlakiriyato paÔÔhÈya
sokasamappito ÈÄÈhanaÑ gantvÈ ÈÄÈhanato aÔÔhÊni ÈharitvÈ attano ÈrÈme
mattikÈth|paÑ katvÈ tÈni tattha nidahitvÈ gatagatavelÈya th|paÑ pupphehi
p|jetvÈ CetiyaÑ Èvijjhanto paridevati, neva nhÈyati na limpati na bhuÒjati
na kammante vicÈreti. TaÑ disvÈ bodhisatto “pitÈ me ayyakassa matakÈlato
paÔÔhÈya sokÈbhibh|to carati, ÔhapetvÈ pana maÑ aÒÒo etaÑ saÒÒÈpetuÑ na
sakkoti, ekena naÑ upÈyena nissokaÑ karissÈmÊ”ti bahigÈme ekaÑ
matagoÓaÑ disvÈ tiÓaÒca pÈnÊyaÒca ÈharitvÈ tassa purato ÔhapetvÈ “khÈda
khÈda, piva pivÈ”ti Èha. ŒgatÈgatÈ naÑ disvÈ “samma SujÈta kiÑ
ummattakosi, matagoÓassa tiÓodakaÑ desÊ”ti vadanti. So na kiÒci paÔivadati.
Athassa pitu santikaÑ gantvÈ “putto te ummattako jÈto, matagoÓassa
tiÓodakaÑ detÊ”ti ÈhaÑsu. TaÑ sutvÈ
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kuÔumbikassa pitusoko apagato, puttasoko patiÔÔhito. So vegenÈgantvÈ “nanu
tvaÑ tÈta SujÈta paÓÉitosi, kiÑkÈraÓÈ matagoÓassa tiÓodakaÑ desÊ”ti vatvÈ
dve gÈthÈ abhÈsi–
6. “KiÑ nu santaramÈnova, lÈyitvÈ haritaÑ tiÓaÑ.
KhÈda khÈdÈti lapasi, gatasattaÑ jaraggavaÑ.
7. Na hi annena pÈnena, mato goÓo samuÔÔhahe.
TvaÒca tucchaÑ vilapasi, yathÈ taÑ dummatÊ tathÈ”ti.
Tattha santaramÈnovÈti turito viya hutvÈ. LÈyitvÈti lunitvÈ. LapasÊti
vilapasi. GatasattaÑ jaraggavanti vigatajÊvitaÑ jiÓÓagoÓaÑ. YathÈ tanti
ettha tanti nipÈtamattaÑ, yathÈ dummati appapaÒÒo vilapeyya, tathÈ tvaÑ
tucchaÑ vilapasÊti.
Tato bodhisatto dve gÈthÈ abhÈsi–
8. “Tatheva tiÔÔhati sÊsaÑ, hatthapÈdÈ ca vÈladhi.
SotÈ tatheva tiÔÔhanti, maÒÒe goÓo samuÔÔhahe.
9. Neva’yyakassa sÊsaÒca, hatthapÈdÈ ca dissare.
RudaÑ mattikath|pasmiÑ, nanu tvaÒÒeva dummatÊ”ti.
Tattha tathevÈti yathÈ pubbe ÔhitaÑ, tatheva tiÔÔhati. MaÒÒeti etesaÑ
sÊsÈdÊnaÑ tatheva ÔhitattÈ ayaÑ goÓo samuÔÔhaheyyÈti maÒÒÈmi.
Neva’yyakassa sÊsaÒcÈti ayyakassa pana sÊsaÒca hatthapÈdÈ ca na dissanti.
“PiÔÔhipÈdÈ na dissare”tipi pÈÔho. Nanu tvaÒÒeva dummatÊti ahaÑ tÈva
sÊsÈdÊni passanto evaÑ karomi, tvaÑ pana na kiÒci passasi, jhÈpitaÔÔhÈnato
aÔÔhÊni ÈharitvÈ mattikÈth|paÑ katvÈ paridevasi, iti maÑ paÔicca sataguÓena
sahassaguÓena satasahassaguÓena nanu tvaÒÒeva dummati, bhijjanadhammÈ
nÈma sa~khÈrÈ bhijjanti, tattha kÈ paridevanÈti.
TaÑ sutvÈ bodhisattassa pitÈ “mama putto paÓÉito
idhalokaparalokakiccaÑ jÈnÈti, mama saÒÒÈpanatthÈya etaÑ kammaÑ
akÈsÊ”ti cintetvÈ “tÈta SujÈtapaÓÉita ‘sabbe sa~khÈrÈ aniccÈ’ti me ÒÈtÈ,
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ito paÔÔhÈya na socissÈmi, pitusokaharaÓakaputtena nÈma tÈdisena
bhavitabban”ti vatvÈ puttassa thutiÑ karonto Èha–
10. “ŒdittaÑ vata maÑ santaÑ, ghatasittaÑva pÈvakaÑ.
VÈrinÈ viya osiÒcaÑ1, sabbaÑ nibbÈpaye daraÑ.
11. AbbahÊ vata me sallaÑ, yamÈsi hadayassitaÑ.
Yo me sokaparetassa, pitusokaÑ apÈnudi.
12. SohaÑ abb|Ähasallosmi, vÊtasoko anÈvilo.
Na socÈmi na rodÈmi, tava sutvÈna mÈÓava.
13. EvaÑ karonti sappaÒÒÈ, ye honti anukampakÈ.
Vinivattenti sokamhÈ, SujÈto pitaraÑ yathÈ”ti.
Tattha nibbÈpayeti nibbÈpayi. Daranti sokadarathaÑ. SujÈto pitaraÑ
yathÈti yathÈ mama putto SujÈto maÑ pitaraÑ samÈnaÑ attano
sappaÒÒatÈya sokamhÈ vinivattayi, evaÑ aÒÒepi sappaÒÒÈ sokamhÈ
vinivattayantÊti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne kuÔumbiko sotÈpattiphale patiÔÔhahi. TadÈ
SujÈto ahameva ahosinti.
SujÈtajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. VenasÈkhajÈtakavaÓÓanÈ (353)
NayidaÑ niccaÑ bhavitabbanti idaÑ SatthÈ Bhaggesu SaÑsumÈragiraÑ
nissÈya BhesakaÄÈvane viharanto BodhirÈjakumÈraÑ Èrabbha kathesi.
BodhirÈjakumÈro nÈma Udenassa raÒÒo putto tasmiÑ kÈle SaÑsumÈragire2
vasanto ekaÑ pariyodÈtasippaÑ vaÉÉhakiÑ pakkosÈpetvÈ aÒÒehi rÈj|hi
asadisaÑ katvÈ kokanadaÑ nÈma pÈsÈdaÑ kÈrÈpesi,
______________________________________________________________
1. OsiÒci (Ka)

2. SuÑsumÈragiriÑ (SyÈ), SaÑsumÈragiriÑ (Ka)
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kÈrÈpetvÈ ca pana “ayaÑ vaÉÉhakÊ aÒÒassapi raÒÒo evar|paÑ pÈsÈdaÑ
kareyyÈ”ti maccharÈyanto tassa akkhÊni uppÈÔÈpesi. Tenassa akkhÊnaÑ
uppÈÔitabhÈvo bhikkhusaÑghe pÈkaÔo jÈto, tasmÈ bhikkh|
dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso BodhirÈjakumÈro kira
tathÈr|passa vaÉÉhakino akkhÊni uppÈÔapesi, aho kakkhaÄo pharuso
sÈhasiko”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva,
pubbepesa kakkhaÄo pharuso sÈhasikova. Na kevalaÒca idÈneva, pubbepesa
khattiyasahassÈnaÑ akkhÊni uppÈÔÈpetvÈ mÈretvÈ tesaÑ maÑsena
balikammaÑ kÈresÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
TakkasilÈyaÑ disÈpÈmokkho Ècariyo ahosi. JambudÊpatale khattiyamÈÓavÈ
brÈhmaÓamÈÓavÈ ca tasseva santike sippaÑ uggaÓhiÑsu. BÈrÈÓasiraÒÒo
putto BrahmadattakumÈro nÈma tassa santike tayo vede uggaÓhi, so pana
pakatiyÈpi kakkhaÄo pharuso sÈhasiko ahosi. Bodhisatto a~gavijjÈvasena
tassa kakkhaÄapharusasÈhasikabhÈvaÑ ÒatvÈ “tÈta tvaÑ kakkhaÄo pharuso
sÈhasiko, pharusena nÈma laddhaÑ issariyaÑ aciraÔÔhitikaÑ hoti, so issariye
vinaÔÔhe bhinnanÈvo viya samudde patiÔÔhaÑ na labhati, tasmÈ mÈ evar|po
ahosÊ”ti taÑ ovadanto dve gÈthÈ abhÈsi–
14. “NayidaÑ niccaÑ bhavitabbaÑ Brahmadatta,
KhemaÑ subhikkhaÑ sukhatÈ ca kÈye.
Atthaccaye mÈ ahu sampam|Äho,
Bhinnaplavo sÈgarasseva majjhe.
15. YÈni karoti puriso, tÈni attani passati.
KalyÈÓakÈrÊ kalyÈÓaÑ, pÈpakÈrÊ ca pÈpakaÑ.
YÈdisaÑ vapate bÊjaÑ, tÈdisaÑ harate phalan”ti.
Tattha sukhatÈ ca kÈyeti tÈta Brahmadatta yadetaÑ khemaÑ vÈ
subhikkhaÑ vÈ yÈ vÈ esÈ sukhatÈ kÈye, idaÑ sabbaÑ imesaÑ sattÈnaÑ
niccaÑ sabbakÈlameva na bhavati, idaÑ pana aniccaÑ hutvÈ
abhÈvadhammaÑ. Atthaccayeti
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so1 tvaÑ aniccatÈvasena issariye vigate attano atthassa accaye yathÈ nÈma
bhinnaplavo bhinnanÈvo manusso sÈgaramajjhe patiÔÔhaÑ alabhanto
sampam|Äho hoti, evaÑ mÈ ahu sampam|Äho. TÈni attani passatÊti tesaÑ
kammÈnaÑ vipÈkaÑ vindanto tÈni attani passati nÈma.
So ÈcariyaÑ vanditvÈ BÈrÈÓasiÑ gantvÈ pitu sippaÑ dassetvÈ oparajje
patiÔÔhÈya pitu accayena rajjaÑ pÈpuÓi. Tassa Pi~giyo nÈma purohito ahosi
kakkhaÄo pharuso sÈhasiko. So yasalobhena cintesi “yann|nÈhaÑ iminÈ
raÒÒÈ sakalajambudÊpe sabbe rÈjÈno gÈhÈpeyyaÑ, evamesa ekarÈjÈ
bhavissati, ahampi ekapurohito bhavissÈmÊ”ti. So taÑ rÈjÈnaÑ attano
kathaÑ gÈhÈpeti. RÈjÈ mahatiyÈ senÈya nagarÈ nikkhamitvÈ ekassa raÒÒo
nagaraÑ rundhitvÈ taÑ rÈjÈnaÑ gaÓhi. EtenupÈyena sakalajambudÊpe rajjaÑ
gahetvÈ rÈjasahassaparivuto “TakkasilÈyaÑ rajjaÑ gaÓhissÈmÊ”ti agamÈsi.
Bodhisatto nagaraÑ paÔisa~kharitvÈ parehi appadhaÑsiyaÑ akÈsi.
BÈrÈÓasirÈjÈ Ga~gÈnadÊtÊre mahato nigrodharukkhassa m|le sÈÓiÑ
parikkhipÈpetvÈ upari vitÈnaÑ kÈrÈpetvÈ sayanaÑ paÒÒapetvÈ nivÈsaÑ
gaÓhi. So jambudÊpatale sahassarÈjÈno gahetvÈ yujjhamÈnopi TakkasilaÑ
gahetuÑ asakkonto attano purohitaÑ pucchi “Ècariya mayaÑ ettakehi rÈj|hi
saddhiÑ ÈgantvÈpi TakkasilaÑ gahetuÑ na sakkoma, kiÑ nu kho
kÈtabban”ti. MahÈrÈja sahassarÈj|naÑ akkhÊni uppÈÔetvÈ mÈretvÈ kucchiÑ
phÈletvÈ paÒcamadhuramaÑsaÑ ÈdÈya imasmiÑ nigrodhe adhivatthÈya
devatÈya balikammaÑ katvÈ antavaÔÔÊhi rukkhaÑ parikkhipitvÈ
lohitapaÒca~gulikÈni karoma, evaÑ no khippameva jayo bhavissatÊti. RÈjÈ
“sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ antosÈÓiyaÑ mahÈbale malle ÔhapetvÈ ekamekaÑ
rÈjÈnaÑ pakkosÈpetvÈ nippÊÄanena visaÒÒaÑ kÈretvÈ akkhÊni uppÈÔetvÈ
mÈretvÈ maÑsaÑ ÈdÈya kaÄevarÈni Ga~gÈyaÑ pavÈhetvÈ vuttappakÈraÑ
balikammaÑ kÈretvÈ balibheriÑ ÈkoÔÈpetvÈ yuddhÈya gato.
______________________________________________________________
1. Yo (Ka)
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Athassa aÔÔÈlakato1 eko yakkho ÈgantvÈ dakkhiÓakkhiÑ uppÈÔetvÈ
agamÈsi, athassa mahatÊ vedanÈ uppajji. So vedanÈppatto ÈgantvÈ
nigrodharukkham|le paÒÒattÈsane uttÈnako nipajji. TasmiÑ khaÓe eko
gijjho ekaÑ tikhiÓakoÔikaÑ aÔÔhiÑ gahetvÈ rukkhagge nisinno maÑsaÑ
khÈditvÈ aÔÔhiÑ vissajjesi, aÔÔhikoÔi ÈgantvÈ raÒÒo vÈmakkhimhi ayas|laÑ
viya patitvÈ akkhiÑ bhindi. TasmiÑ khaÓe bodhisattassa vacanaÑ
sallakkhesi. So “amhÈkaÑ Ècariyo ‘ime sattÈ bÊjÈnur|paÑ phalaÑ viya
kammÈnur|paÑ vipÈkaÑ anubhontÊ’ti kathento idaÑ disvÈ kathesi maÒÒe”ti
vatvÈ vilapanto dve gÈthÈ abhÈsi–
16. “IdaÑ tadÈcariyavaco, pÈrÈsariyo yadabravi.
MÈ su tvaÑ akari pÈpaÑ, yaÑ tvaÑ pacchÈ kataÑ tape.
17. Ayameva so Pi~giya venasÈkho,
Yamhi ghÈtayiÑ khattiyÈnaÑ sahassaÑ.
Ala~kate candanasÈrÈnulitte,
Tameva dukkhaÑ paccÈgataÑ maman”ti.
Tattha idaÑ tadÈcariyavacoti idaÑ taÑ Ècariyassa vacanaÑ.
PÈrÈsariyoti2 taÑ gottena kitteti. PacchÈ katanti yaÑ pÈpaÑ tayÈ kataÑ,
pacchÈ taÑ tapeyya kilameyya, taÑ mÈ karÊti ovÈdaÑ adÈsi, ahaÑ panassa
vacanaÑ na karinti. AyamevÈti nigrodharukkhaÑ dassento vilapati.
VenasÈkhoti patthaÔasÈkho. Yamhi ghÈtayinti yamhi rukkhe
khattiyasahassaÑ mÈresiÑ. Ala~kate candanasÈrÈnulitteti rÈjÈla~kÈrehi
ala~kate lohitacandanasÈrÈnulitte te khattiye yatthÈhaÑ ghÈtesiÑ, ayameva
so rukkho idÈni mayhaÑ kiÒci parittÈÓaÑ kÈtuÑ na sakkotÊti dÊpeti. Tameva
dukkhanti yaÑ mayÈ paresaÑ akkhi-uppÈÔanadukkhaÑ kataÑ, idaÑ me
tatheva3 paÔi-ÈgataÑ, idÈni no Ècariyassa vacanaÑ matthakaÑ pattanti
paridevati.
______________________________________________________________
1. AjjÊsakato (SÊ, SyÈ)
3. Tadeva (SÊ, Ka)

2. PÈrÈcariyoti (SyÈ), porÈÓÈcariyoti (Ka)
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so evaÑ paridevamÈno aggamahesiÑ anussaritvÈ–
18. “SÈmÈ ca kho candanalittagattÈ,
LaÔÔhÊva sobhaÒjanakassa uggatÈ.
AdisvÈ kÈlaÑ karissÈmi ubbariÑ,
TaÑ me ito dukkhataraÑ bhavissatÊ”ti–
gÈthamÈha.
Tassattho–mama bhariyÈ suvaÓÓasÈmÈ ubbarÊ yathÈ nÈma
siggurukkhassa uju uggatÈ sÈkhÈ mandamÈluteritÈ kampamÈnÈ sobhati,
evaÑ itthivilÈsaÑ kurumÈnÈ sobhati, tamahaÑ idÈni akkhÊnaÑ bhinnattÈ
ubbariÑ adisvÈva kÈlaÑ karissÈmi, taÑ me tassÈ adassanaÑ ito
maraÓadukkhatopi dukkhataraÑ bhavissatÊti.
So evaÑ vilapantova maritvÈ niraye nibbatti. Na naÑ issariyaluddho
purohito parittÈÓaÑ kÈtuÑ sakkhi, na attano issariyaÑ. TasmiÑ
matamatteyeva balakÈyo bhijjitvÈ palÈyi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
BÈrÈÓasirÈjÈ BodhirÈjakumÈro ahosi, Pi~giyo Devadatto,
disÈpamokkhÈcariyo pana ahameva ahosin”ti.
VenasÈkhajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. UragajÈtakavaÓÓanÈ (354)
Uragova tacaÑ jiÓÓanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto mataputtakaÑ
kuÔumbikaÑ Èrabbha kathesi. Vatthu pana
matabhariyamatapitikavatthusadisameva. IdhÈpi tatheva SatthÈ tassa
nivesanaÑ gantvÈ taÑ ÈgantvÈ vanditvÈ nisinnaÑ “kiÑ Èvuso socasÊ”ti
pucchitvÈ “Èma bhante puttassa me matakÈlato paÔÔhÈya socÈmÊ”ti vutte
“Èvuso bhijjanadhammaÑ nÈma bhijjati, nassanadhammaÑ nÈma nassati,
taÒca kho na ekasmiÑyeva kule1, nÈpi ekasmiÒÒeva gÈme, atha kho
aparimÈÓesu cakkavÈÄesu tÊsu bhavesu
______________________________________________________________
1. Na ekasseva (SÊ, SyÈ)
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amaraÓadhammo nÈma natthi, tabbhÈveneva ÔhÈtuÑ samattho ekasa~khÈropi
sassato nÈma natthi, sabbe sattÈ maraÓadhammÈ, sabbe sa~khÈrÈ
bhijjanadhammÈ, porÈÓakapaÓÉitÈpi putte mate ‘maraÓadhammaÑ mataÑ,
nassanadhammaÑ naÔÔhan’ti na sociÑs|”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto BÈrÈÓasiyaÑ
DvÈragÈmake brÈhmaÓakule nibbattitvÈ kuÔumbaÑ saÓÔhapetvÈ
kasikammena jÊvikaÑ kappesi, tassa putto ca dhÊtÈ cÈti dve dÈrakÈ ahesuÑ.
So puttassa vayappattassa samÈnakulato kumÈrikaÑ ÈharitvÈ adÈsi, iti te
dÈsiyÈ saddhiÑ cha janÈ ahesuÑ bodhisatto bhariyÈ putto dhÊtÈ SuÓisÈ
dÈsÊti. Te samaggÈ sammodamÈnÈ piyasaÑvÈsÈ ahesuÑ. Bodhisatto
sesÈnaÑ paÒcannaÑ evaÑ ovÈdaÑ deti “tumhe yathÈladdhaniyÈmeneva
dÈnaÑ detha, sÊlaÑ rakkhatha, uposathakammaÑ karotha, maraÓassatiÑ
bhÈvetha, tumhÈkaÑ maraÓabhÈvaÑ sallakkhetha, imesaÒhi sattÈnaÑ
maraÓaÑ dhuvaÑ, jÊvitaÑ addhuvaÑ, sabbe sa~khÈrÈ aniccÈ
khayavayadhamminova, rattiÒca divÈ ca appamattÈ hothÈ”ti. Te “sÈdh|”ti
ovÈdaÑ sampaÔicchitvÈ appamattÈ maraÓassatiÑ bhÈventi.
AthekadivasaÑ bodhisatto puttena saddhiÑ khettaÑ gantvÈ kasati.
Putto kacavaraÑ sa~kaÉÉhitvÈ jhÈpeti. TassÈvid|re ekasmiÑ vammike
ÈsÊviso atthi, dh|mo tassa akkhÊni pahari. So kuddho nikkhamitvÈ “imaÑ
nissÈya mayhaÑ bhayan”ti catasso dÈÔhÈ nimujjÈpento taÑ ÉaÑsi, so
parivattitvÈ patito. Bodhisatto parivattitvÈ taÑ patitaÑ disvÈ goÓe ÔhapetvÈ
gantvÈ tassa matabhÈvaÑ ÒatvÈ taÑ ukkhipitvÈ ekasmiÑ rukkham|le
nipajjÈpetvÈ pÈrupitvÈ neva rodi na paridevi, “bhijjanadhammaÑ pana
bhinnaÑ, maraÓadhammaÑ mataÑ, sabbe sa~khÈrÈ aniccÈ
maraÓanipphattikÈ “ti aniccabhÈvameva sallakkhetvÈ kasi. So
khettasamÊpena gacchantaÑ ekaÑ paÔivissakaÑ purisaÑ disvÈ “tÈta gehaÑ
gacchasÊ”ti pucchitvÈ “ÈmÈ”ti vutte tena hi amhÈkampi gharaÑ gantvÈ
brÈhmaÓiÑ vadeyyÈsi “ajja kira pubbe viya dvinnaÑ bhattaÑ anÈharitvÈ
ekassevÈhÈraÑ ÈhareyyÈtha, pubbe ca ekikÈva dÈsÊ ÈhÈraÑ Èharati, ajja
pana cattÈropi janÈ suddhavatthanivatthÈ gandhapupphahatthÈ
ÈgaccheyyÈthÈ”ti. So “sÈdh|”ti gantvÈ brÈhmaÓiyÈ tatheva kathesi. Kena te
tÈta imaÑ sÈsanaÑ dinnanti.
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BrÈhmaÓena ayyeti. SÈ “putto me mato”ti aÒÒÈsi, kampanamattampissÈ
nÈhosi. EvaÑ subhÈvitacittÈ suddhavatthanivatthÈ gandhapupphahatthÈ
dÈsiÑ pana ÈhÈraÑ ÈharÈpetvÈ sesehi saddhiÑ khettaÑ agamÈsi. Ekassapi
roditaÑ vÈ paridevitaÑ vÈ nÈhosi.
Bodhisatto puttassa nipannachÈyÈyameva nisÊditvÈ bhuÒji. BhuttÈvasÈne
sabbepi dÈr|ni uddharitvÈ taÑ citakaÑ ÈropetvÈ gandhapupphehi p|jetvÈ
jhÈpesuÑ. Ekassa ca1 ekabindupi assu nÈhosi, sabbepi
subhÈvitamaraÓassatino honti. TesaÑ sÊlatejena Sakkassa ÈsanaÑ
uÓhÈkÈraÑ dassesi. So “ko nu kho maÑ ÔhÈnÈ cÈvetukÈmo”ti upadhÈrento
tesaÑ guÓatejena uÓhabhÈvaÑ ÒatvÈ pasannamÈnaso hutvÈ “mayÈ etesaÑ
santikaÑ gantvÈ sÊhanÈdaÑ nadÈpetvÈ sÊhanÈdapariyosÈne etesaÑ
nivesanaÑ sattaratanaparipuÓÓaÑ katvÈ ÈgantuÑ vaÔÔatÊ”ti vegena tattha
gantvÈ ÈÄÈhanapasse Ôhito “tÈta kiÑ karothÈ”ti Èha. EkaÑ manussaÑ
jhÈpema sÈmÊti. Na tumhe manussaÑ jhÈpessatha, ekaÑ pana migaÑ
mÈretvÈ pacatha maÒÒeti. NatthetaÑ sÈmi, manussameva jhÈpemÈti. Tena hi
verimanusso vo bhavissatÊti. Atha naÑ bodhisatto “orasaputto no sÈmi, na
veriko”ti Èha. Tena hi vo appiyaputto bhavissatÊti. Ativiya piyaputto sÈmÊti.
Atha kasmÈ na rodasÊti. So arodanakÈraÓaÑ kathento paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
19. “Uragova tacaÑ jiÓÓaÑ, hitvÈ gacchati saÑ tanuÑ.
EvaÑ sarÊre nibbhoge, pete kÈlakate sati.
20. ayhamÈno na jÈnÈti, ÒÈtÊnaÑ paridevitaÑ.
TasmÈ etaÑ na socÈmi, gato so tassa yÈ gatÊ”ti.
Tattha saÑtanunti attano sarÊraÑ. NÊbbhogeti jÊvitindriyassa abhÈvena
bhogarahite. Peteti paralokaÑ paÔigate. KÈlakateti katakÈle, mateti attho.
IdaÑ vuttaÑ hoti–sÈmi mama putto yathÈ nÈma urago jiÓÓatacaÑ
nicchinditvÈ anoloketvÈ anapekkho
______________________________________________________________
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chaÉÉetvÈ gaccheyya, evaÑ attano sarÊraÑ chaÉÉetvÈ gacchati, tassa
jÊvitindriyarahite sarÊre evaÑ nibbhoge tasmiÒca me putte pete puna paÔigate
maraÓakÈlaÑ katvÈ Ôhite sati ko kÈruÒÒena vÈ paridevena vÈ attho. AyaÒhi
yathÈ s|lehi vijjhitvÈ ÉayhamÈno sukhadukkhaÑ na jÈnÈti, evaÑ ÒÈtÊnaÑ
paridevitampi na jÈnÈti, tena kÈraÓenÈhaÑ etaÑ na socÈmi. YÈ tassa attano
gati, taÑ so gatoti.
Sakko bodhisattassa vacanaÑ sutvÈ brÈhmaÓiÑ pucchi “amma tuyhaÑ
so kiÑ hotÊti”ti. Dasa mÈse kucchinÈ pariharitvÈ thaÒÒaÑ pÈyetvÈ
hatthapÈde saÓÔhapetvÈ vaÉÉhitaputto me sÈmÊti. Amma pitÈ tÈva
purisabhÈvena mÈ rodatu, mÈtu hadayaÑ pana mudukaÑ hoti, tvaÑ kasmÈ
na rodasÊti. SÈ arodanakÈraÓaÑ kathentÊ–
21. “Anavhito tato ÈgÈ, ananuÒÒÈto1 ito gato.
YathÈ’gato tathÈ gato, tattha kÈ paridevanÈ.
22. ayhamÈno na jÈnÈti, ÒÈtÊnaÑ paridevitaÑ.
TasmÈ etaÑ na socÈmi, gato sotassa yÈ gatÊ”ti–
gÈthÈdvayamÈha.
Tattha anavhitoti2 ayaÑ tÈta mayÈ paralokato anavhito3 ayÈcito. ŒgÈti
amhÈkaÑ gehaÑ Ègato. Itoti ito manussalokato gacchantopi mayÈ
ananuÒÒÈtova gato. YathÈ’gatoti Ègacchantopi yathÈ attanova ruciyÈ Ègato,
gacchantopi tatheva gato. TatthÈti tasmiÑ tassa ito gamane kÈ paridevanÈ.
ayhamÈnoti gÈthÈ vuttanayena veditabbÈ.
Sakko brÈhmaÓiyÈ kathaÑ sutvÈ tassa bhaginiÑ pucchi “amma tuyhaÑ
so kiÑ hotÊ”ti. BhÈtÈ me sÈmÊti. Amma bhaginiyo nÈma bhÈt|su sinehÈ
honti, tvaÑ kasmÈ na rodasÊti. SÈ arodanakÈraÓaÑ kathentÊ–
23. “Sace rode kisÈ assaÑ, tassÈ me kiÑ phalaÑ siyÈ.
©ÈtimittasuhajjÈnaÑ, bhiyyo no aratÊ siyÈ.
______________________________________________________________
1. NÈnuÒÒÈto (Ka)
3. AnabbhÊtova (SÊ, SyÈ)

2. Anabbhitoti (SÊ, SyÈ) Khu 2137 piÔÔhe ca.
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24. ayhamÈno na jÈnÈti, ÒÈtÊnaÑ paridevitaÑ.
TasmÈ etaÑ na socÈmi, gato so tassa yÈ gatÊ”ti–

gÈthÈdvayamÈha.
Tattha saceti yadi ahaÑ bhÈtari mate rodeyyaÑ, kisasarÊrÈ assaÑ. BhÈtu
pana me tappaccayÈ vuÉÉhi nÈma natthÊti dasseti. TassÈ meti tassÈ mayhaÑ
rodantiyÈ kiÑ phalaÑ ko ÈnisaÑso bhaveyya. MayhaÑ avuddhi pana
paÒÒÈyatÊti dÊpeti. ©atimittasuhajjÈnanti ÒÈtimittasuhadÈnaÑ. Ayameva vÈ
pÈÔho. Bhiyyo noti ye amhÈkaÑ ÒÈtÊ ca mittÈ ca suhadayÈ ca, tesaÑ
adhikatarÈ arati siyÈ.
Sakko bhaginiyÈ kathaÑ sutvÈ bhariyaÑ pucchi “amma tuyhaÑ so kiÑ
hotÊ”ti. Pati me sÈmÊti. Itthiyo nÈma patimhi mate vidhavÈ honti anÈthÈ,
tvaÑ kasmÈ na rodasÊti. SÈpissa arodanakÈraÓaÑ kathentÊ–
25. “YathÈpi dÈrako candaÑ, gacchanta’manurodati.
EvaÑsampadamevetaÑ, yo petamanusocati.
26. ayhamÈno na jÈnÈti, ÒÈtÊnaÑ paridevitaÑ.
TasmÈ etaÑ na socÈmi, gato so tassa yÈ gatÊ”ti–
gÈthÈdvayamÈha.
Tassattho–yathÈ nÈma yattha katthaci yuttÈyuttaÑ
labbhanÊyÈlabbhanÊyaÑ ajÈnanto bÈladÈrako mÈtu uccha~ge nisinno
puÓÓamÈsiyaÑ puÓÓaÑ candaÑ ÈkÈse gacchantaÑ disvÈ “amma candaÑ me
dehi, amma candaÑ me dehÊ”ti punappunaÑ rodati, evaÑsampadamevetaÑ,
evaÑnipphattikameva etaÑ tassa ruÓÓaÑ hoti, yo petaÑ kÈlakataÑ
anusocati. (Itopi ca bÈlataraÑ. KiÑkÈraÓÈ? So hi vijjamÈnacandaÑ
anurodati,)1 mayhaÑ pana pati mato etarahi avijjamÈno s|lehi vijjhitvÈ
ÉayhamÈnopi na kiÒci jÈnÈtÊti.
Sakko bhariyÈya vacanaÑ sutvÈ dÈsiÑ pucchi “amma tuyhaÑ so kiÑ
hotÊ”ti. Ayyo me sÈmÊti. Nanu tvaÑ iminÈ pÊÄetvÈ pothetvÈ
______________________________________________________________
1. ( ) Natthi SÊhaÄa-potthake.
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paribhuttÈ bhavissati, tasmÈ “sumuttÈ ahan”ti1 na rodasÊti. SÈmi mÈ evaÑ
avaca, na etaÑ etassa anucchavikaÑ, khantimettÈnuddayasampanno me
ayyaputto, ure saÑvaÉÉhitaputto viya ahosÊti. Atha kasmÈ na rodasÊti.
SÈpissa arodanakÈraÓaÑ kathentÊ–
27. “YathÈpi udakakumbho, bhinno appaÔisandhiyo.
EvaÑsampadamevetaÑ, yo petamanusocati.
28. ayhamÈno na jÈnÈti, ÒÈtÊnaÑ paridevitaÑ.
TasmÈ etaÑ na socÈmi, gato so tassa yÈ gatÊ”ti–
gÈthÈdvayamÈha.
Tassattho–yathÈ nÈma udakakumbho ukkhipiyamÈno patitvÈ sattadhÈ
bhinno puna tÈni kapÈlÈni paÔipÈÔiyÈ ÔhapetvÈ saÑvidahitvÈ paÔipÈkatikaÑ
kÈtuÑ na sakkoti, yo petamanusocati, tassapi etamanusocanaÑ
evaÑnipphattikameva hoti, matassa puna jÊvÈpetuÑ asakkuÓeyyattÈ
iddhimato vÈ iddhÈnubhÈvena bhinnaÑ kumbhaÑ saÑvidahitvÈ udakassa
p|retuÑ sakkÈ bhaveyya, kÈlakato pana iddhibalenÈpi na sakkÈ
paÔipÈkatitaÑ kÈtunti. ItarÈ gÈthÈ vuttatthÈyeva.
Sakko sabbesaÑ dhammakathaÑ sutvÈ pasÊditvÈ “tumhehi appamattehi
maraÓassati bhÈvitÈ, tumhe ito paÔÔhÈya sahatthena kammaÑ mÈ karittha,
ahaÑ Sakko devarÈjÈ, ahaÑ vo gehe satta ratanÈni aparimÈÓÈni karissÈmi.
Tumhe dÈnaÑ detha, sÊlaÑ rakkhatha, uposathakammaÑ karotha, appamattÈ
hothÈ”ti tesaÑ ovÈdaÑ datvÈ gehaÑ aparimitadhanaÑ katvÈ pakkÈmi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne kuÔumbiko sotÈpattiphale patiÔÔhati. TadÈ dÈsÊ
KhujjuttarÈ ahosi, dhÊtÈ UppalavaÓÓÈ, putto RÈhulo, mÈtÈ KhemÈ, brÈhmaÓo
pana ahameva ahosinti.
UragajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
______________________________________________________________
1. Sumato ayanti (SÊ)
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5. GhaÔajÈtakavaÓÓanÈ (355)
AÒÒe socanti rodantÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto KosalaraÒÒo

ekaÑ amaccaÑ Èrabbha kathesi. Vatthu heÔÔhÈ kathitasadisameva. Idha pana
rÈjÈ attano upakÈrassa amacassa mahantaÑ yasaÑ datvÈ paribhedakÈnaÑ
kathaÑ gahetvÈ taÑ bandhÈpetvÈ bandhanÈgÈre pavesesi. So tattha
nisinnova sotÈpattimaggaÑ nibbattesi. RÈjÈ tassa guÓaÑ sallakkhetvÈ
mocÈpesi. So gandhamÈlaÑ ÈdÈya Satthu santikaÑ gantvÈ vanditvÈ nisÊdi.
Atha naÑ SatthÈ “anattho kira te uppanno”ti pucchitvÈ “Èma bhante
anatthena pana me attho Ègato, so tÈpapattimaggo nibbatto”ti vutte “na kho
upÈsaka tvaÒÒeva anatthena atthaÑ Èhari, porÈÓakapaÓÉitÈpi ÈhariÑs|”ti
vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa
aggamahesiyÈ kucchimhi nibbatti, “GhaÔakumÈro”tissa nÈmaÑ kariÑsu. So
aparena samayena TakkasilÈyaÑ uggahitasippo dhammena rajjaÑ kÈresi.
Tassa antepure eko amacco dubbhi, so taÑ paccakkhato ÒatvÈ raÔÔhÈ
pabbÈjesi. TadÈ SÈvatthiyaÑ Dha~karÈjÈ nÈma rajjaÑ kÈresi. So tassa
santikaÑ gantvÈ taÑ upaÔÔhahitvÈ heÔÔhÈ vuttanayena attano vacanaÑ
gÈhÈpetvÈ BÈrÈÓasirajjaÑ gaÓhÈpesi. Sopi rajjaÑ gahetvÈ bodhisattaÑ
a~khalikÈhi bandhÈpetvÈ bandhanÈgÈraÑ pavesesi. Bodhisatto jhÈnaÑ
nibbattetvÈ ÈkÈse palla~kena nisÊdi, Dha~kassa sarÊre ÉÈho uppajji. So
gantvÈ bodhisattassa suvaÓÓÈdÈsaphullapadumasassirikaÑ mukhaÑ disvÈ
bodhisattaÑ pucchanto paÔhamaÑ gÈhamÈha–
29. “AÒÒe socanti rodanti, aÒÒe assumukhÈ janÈ.
PasannamukhavaÓÓosi, kasmÈ ghaÔa na socasÊ”ti.
Tattha aÒÒeti taÑ ÔhapetvÈ sesamanussÈ.
Athassa bodhisatto asocanakÈraÓaÑ kathento catasso gÈthÈ abhÈsi–
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30. “NÈbbhatÊtaharo soko, nÈnÈgatasukhÈvaho.
TasmÈ dha~ka na socÈmi, natthi soke dutÊyatÈ.
31. SocaÑ paÓÉu kiso hoti, bhattaÒca’ssa na ruccati.
AmittÈ sumanÈ honti, sallaviddhassa ruppato.
32. GÈme vÈ yadi vÈ’raÒÒe, ninne vÈ yadi vÈ thale.
®hitaÑ maÑ nÈgamissati, evaÑ diÔÔhapado ahaÑ.
33. Yassa’ttÈ nÈlamekova, sabbakÈmarasÈharo.
SabbÈpi pathavÊ tassa, na sukhaÑ ÈvahissatÊ”ti.
Tattha nÈbbhatÊtaharoti nÈbbhatÊtÈhÈro, ayameva vÈ pÈÔho. Soko nÈma
abbhatÊtaÑ atikkantaÑ niruddhaÑ attha~gataÑ puna nÈharati. DutÊyatÈti
sahÈyatÈ. AtÊtÈharaÓena vÈ anÈgatÈharaÓena vÈ so ko nÈma kassaci sahÈyo
na hoti, tenÈpi kÈraÓenÈhaÑ na socÈmÊti vadati. Socanti socanto.
Sallaviddhassa ruppatoti sokasallena viddhassa teneva ghaÔÔiyamÈnassa
“diÔÔhÈ vata no paccÈmittassa piÔÔhÊ”ti amittÈ sumanÈ hontÊti attho.
®hitaÑ maÑ nÈgamissatÊti samma Dha~karÈjÈ etesu gÈmÈdÊsu yattha
katthaci ÔhitaÑ maÑ paÓÉukisabhÈvÈdikaÑ sokam|lakaÑ byasanaÑ na
Ègamissati. EvaÑ diÔÔhapadoti yathÈ taÑ byasanaÑ nÈgacchati, evaÑ mayÈ
jhÈnapadaÑ diÔÔhaÑ. “AÔÔhalokadhammapadan”tipi vadantiyeva. PÈÄiyaÑ
pana “na mattaÑ1 nÈgamissatÊ”ti likhitaÑ, taÑ AÔÔhakathÈyaÑ natthi.
PariyosÈnagÈthÈya icchitapatthitatthena jhÈnasukhasa~khÈtaÑ
sabbakÈmarasaÑ ÈharatÊti sabbakÈmarasÈharo. IdaÑ vuttaÑ hoti–yassa
raÒÒo pahÈya aÒÒasahÈye attÈva2 eko sabbakÈmarasÈharo nÈlaÑ, sabbaÑ
jhÈnasukhasa~khÈtaÑ kÈmarasaÑ ÈharituÑ asamattho, tassa raÒÒo sabbÈpi
pathavÊ na sukhaÑ Èvahissati. KÈmÈturassa hi sukhaÑ nÈma natthi, yo pana
kilesadaratharahitaÑ jhÈnasukhaÑ ÈharituÑ samattho, so rÈjÈ sukhÊ hotÊti.
Yo panetÈya gÈthÈya “yassa’tthÈ nÈlameko”tipi pÈÔho, tassattho na dissati.
______________________________________________________________
1. Na mantaÑ (SÊ, Ka), na maÑtaÑ (I)

2. SahÈyÈ sabbe sahÈye attÈ ca (SyÈ)
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Iti Dha~ko imÈ catasso gÈthÈ sutvÈ bodhisattaÑ khamÈpetvÈ rajjaÑ
paÔicchÈpetvÈ pakkÈmi. Bodhisattopi rajjaÑ amaccÈnaÑ paÔiniyyÈdetvÈ
HimavantapadesaÑ gantvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ aparihÊnajjhÈno
brahmalokaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
Dha~karÈjÈ Œnando ahosi, GhaÔarÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
GhaÔajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. KoraÓÉiyajÈtakavaÓÓanÈ (356)
Eko araÒÒeti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto DhammasenÈpatiÑ
Èrabbha kathesi. Thero kira ÈgatÈgatÈnaÑ dussÊlÈnaÑ
migaluddakamacchabandhÈdÊnaÑ diÔÔhadiÔÔhÈnaÒÒeva “sÊlaÑ gaÓhatha,
sÊlaÑ gaÓhathÈ”ti sÊlaÑ deti. Te there garubhÈvena tassa kathaÑ bhindituÑ
asakkontÈ sÊlaÑ gaÓhanti, gahetvÈ ca pana na rakkhanti, attano attano
kammameva karonti. Thero saddhivihÈrike ÈmantetvÈ “Èvuso ime manussÈ
mama santike sÊlaÑ gaÓhiÑsu, gaÓhitvÈ ca pana na rakkhantÊ”ti Èha. Bhante
tumhe etesaÑ aruciyÈ sÊlaÑ detha, ete tumhÈkaÑ kathaÑ bhindituÑ
asakkontÈ gaÓhanti, tumhe ito paÔÔhÈya evar|pÈnaÑ sÊlaÑ mÈ adatthÈti.
Thero anattamano ahosi. TaÑ pavattiÑ sutvÈ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ
kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso SÈriputtatthero kira diÔÔhadiÔÔhÈnaÒÒeva
sÊlaÑ detÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva,
pubbepesa diÔÔhadiÔÔhÈnaÑ ayÈcantÈnaÒÒeva sÊlaÑ detÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ disÈpÈmokkhassa
Ècariyassa jeÔÔhantevÈsiko KoraÓÉiyo1 nÈma ahosi. TadÈ so Ècariyo
diÔÔhadiÔÔhÈnaÑ kevaÔÔhÈdÊnaÑ ayÈcantÈnaÒÒeva “sÊlaÑ gaÓhatha, sÊlaÑ
gaÓhathÈ”ti sÊlaÑ deti. Te gahetvÈpi na
______________________________________________________________
1. KÈraÓÉiyo (SÊ), KÈrandiyo (SyÈ)
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rakkhanti. Œcariyo tamatthaÑ antevÈsikÈnaÑ Èrocesi. AntevÈsikÈ “bhante
tumhe etesaÑ aruciyÈ sÊlaÑ detha, tasmÈ bhindanti, ito dÈni paÔÔhÈya
yÈcantÈnaÒÒeva dadeyyÈtha, mÈ ayÈcantanan”ti vadiÑsu. So vippaÔisÈrÊ
ahosi, evaÑ santepi diÔÔhadiÔÔhÈnaÑ sÊlaÑ detiyeva.
AthekadivasaÑ ekasmÈ gÈmÈ manussÈ ÈgantvÈ
brÈhmaÓavÈcanakatthÈya ÈcariyaÑ nimantayiÑsu. So KoraÓÉiyamÈÓavaÑ
pakkositvÈ “tÈta ahaÑ na gacchÈmi, tvaÑ ime paÒcasate mÈÓave gahetvÈ
tattha gantvÈ vÈcanakÈni1 sampaÔicchitvÈ amhÈkaÑ dinnakoÔÔhÈsaÑ ÈharÈ”ti
pesesi. So gantvÈ paÔinivattanto antarÈmagge ekaÑ kandaraÑ disvÈ cintesi
“amhÈkaÑ Ècariyo diÔÔhadiÔÔhÈnaÑ ayÈcantÈnaÒÒeva sÊlaÑ deti, ito dÈni
paÔÔhÈya yathÈ yÈcantÈnaÒÒeva deti, tathÈ naÑ karissÈmÊ”ti. So tesu
mÈÓavesu sukhanisinnesu uÔÔhÈya mahantaÑ mahantaÑ selaÑ ukkhipitvÈ
kandarÈyaÑ khipi, punappunaÑ khipiyeva. Atha naÑ te mÈÓavÈ uÔÔhÈya
“Ècariya kiÑ karosÊ”ti ÈhaÑsu. So na kiÒci kathesi, te vegena gantvÈ
Ècariyassa ÈrocesuÑ. Œcariyo ÈgantvÈ tena saddhiÑ sallapanto paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
34. “Eko araÒÒe girikandarÈyaÑ,
Paggayha paggayha silaÑ pavecchasi.
PunappunaÑ santaramÈnar|po,
KoraÓÉiya ko nu tava yidhattho”ti.
Tattha ko nu tava yidhattoti ko nu tava idha kandarÈyaÑ silÈkhipanena
attho.
So tassa vacanaÑ sutvÈ ÈcariyaÑ pabodhetukÈmo2 dutiyaÑ
gÈthamÈha–
35. “AhaÒhi’maÑ sÈgarasevitantaÑ,
SamaÑ karissÈmi yathÈpi pÈÓi.
Vikiriya sÈn|ni ca pabbatÈni ca,
TasmÈ silaÑ dariyÈ pakkhipÈmÊ”ti.
______________________________________________________________
1. VÈcanakÈnisaÑsaÑ (Ka)

2. CodetukÈmo (SÊ, SyÈ)
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Tattha ahaÒhi’manti ahaÑ hi imaÑ mahÈpathaviÑ. SÈgarasevitantanti
sÈgarehi sevitaÑ cÈturantaÑ. YathÈpi pÈÓÊti hatthatalaÑ viya samaÑ
karisÈmi. VikiriyÈti vikiritvÈ. SÈn|ni ca pabbatÈni cÈti paÑsupabbate ca
silÈpabbate ca.
TaÑ sutvÈ brÈhmaÓo tatiyaÑ gÈthamÈha–
36. “NayimaÑ mahiÑ arahati pÈÓikappaÑ,
SamaÑ manusso karaÓÈya meko.
MaÒÒÈmi’maÒÒeva dariÑ jigÊsaÑ,
KoraÓÉiya hÈhasi jÊvalokan”ti.
Tattha karaÓÈya mekoti karaÓÈya eko kÈtuÑ na sakkotÊti dÊpeti.
MaÒÒÈmi’maÒÒeva dariÑ jigÊsanti ahaÑ maÒÒÈmi tuÔÔhatu pathavÊ,
imaÒÒeva ekaÑ dariÑ jigÊsaÑ p|raÓatthÈya vÈyamanto silÈ pariyesanto
upÈyaÑ vicinantova tvaÑ imaÑ jÊvalokaÑ hÈhasi jahissasi, marissasÊti
attho.
TaÑ sutvÈ mÈÓavo catutthaÑ gÈthamÈha–
37. “Sace ayaÑ1 bh|tadharaÑ na sakkÈ,
SamaÑ manusso karaÓÈya meko.
Evameva tvaÑ brahme ime manusse,
NÈnÈdiÔÔhike nÈnayissasi te”ti.
Tassattho–sace ayaÑ1 eko manusso imaÑ bh|tadharaÑ pathaviÑ
samaÑ kÈtuÑ na sakkÈ na samattho, evameva tvaÑ ime dussÊlamanusse
nÈnÈdiÔÔhike nÈnayissasi, te evaÑ “sÊlaÑ gaÓhatha, sÊlaÑ gaÓhathÈ”ti
vadanto attano vasaÑ na Ènayissasi, paÓÉitapurisÈyeva hi pÈÓÈtipÈtaÑ
“akusalan”ti garahanti. SaÑsÈramocakÈdayo panettha kusalasaÒÒino, te
tvaÑ kathaÑ ÈnayissÈsi, tasmÈ diÔÔhadiÔÔhÈnaÑ sÊlaÑ adatvÈ yÈcantÈnaÒÒeva
dehÊti.
TaÑ sutvÈ Ècariyo “yuttaÑ vadati KoraÓÉiyo, idÈni na evar|paÑ
karissÈmÊ”ti attano viraddhabhÈvaÑ ÒatvÈ paÒcamaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
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38. “SaÑkhittar|pena bhavaÑ mamatthaÑ,
AkkhÈsi KoraÓÉiya evametaÑ.
YathÈ na sakkÈ pathavÊ samÈ’yaÑ,
KattuÑ manussena tathÈ manussÈ”ti.
Tattha samÈ’yanti samaÑ1 ayaÑ. EvaÑ Ècariyo mÈÓavassa thutiÑ
akÈsi, sopi naÑ bodhetvÈ sayaÑ gharaÑ nesi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
brÈhmaÓo SÈriputto ahosi, KoraÓÉiyamÈÓavo pana ahameva ahosin”ti.
KoraÓÉiyajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. LaÔukikajÈtakavaÓÓanÈ (357)
VandÈmi taÑ kuÒjara saÔÔhihÈyananti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto
DevadattaÑ Èrabbha kathesi. EkasmiÒhi divase bhikkh| dhammasabhÈyaÑ
kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso Devadatto kakkhaÄo pharuso sÈhasiko,
sattesu karuÓÈmattampissa natthÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nattha bhikkhave
etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave
idÈneva, pubbepesa nikkaruÓoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
hatthiyoniyaÑ nibbattitvÈ vayappatto pÈsÈdiko mahÈkÈyo
asÊtisahassavÈraÓaparivÈro y|thapati hutvÈ Himavantapadese vahÈsi. TadÈ
ekÈ laÔukikÈ sakuÓikÈ hatthÊnaÑ vicaraÓaÔÔhÈne aÓÉÈni nikkhipi, tÈni
pariÓatÈni bhinditvÈ sakuÓapotakÈ nikkhamiÑsu. Tesu aviruÄhapakkhesu
uppatituÑ asakkontesuyeva mahÈsatto asÊtisahassavÈraÓaparivuto gocarÈya
caranto taÑ padesaÑ patto. TaÑ disvÈ laÔukikÈ cintesi “ayaÑ hatthirÈja
mama potake madditvÈ mÈressati, handa naÑ puttakÈnaÑ parittÈÓatthÈya
dhammikÈrakkhaÑ yÈcÈmÊ”ti.
______________________________________________________________
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SÈ ubho pakkhe ekato katvÈ tassa purato ÔhatvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
39. “VandÈmi taÑ kuÒjara saÔÔhihÈyanaÑ,
ŒraÒÒakaÑ y|thapatiÑ yasassiÑ.
Pakkhehi taÑ paÒjalikaÑ karomi,
MÈ me vadhÊ puttake dubbalÈyÈ”ti.
Tattha saÔÔhihÈyananti saÔÔhivassakÈle hÈyanabalaÑ. Yasassinti
parivÈrasampannaÑ. Pakkhehi taÑ paÒjalikaÑ karomÊti ahaÑ pakkhehi
taÑ1 aÒjalikaÑ karomÊti attho.
MahÈsatto “mÈ cintayi laÔukike, ahaÑ te puttake rakkhissÈmÊ”ti
sakuÓapotakÈnaÑ upari ÔhatvÈ asÊtiyÈ hatthisahassesu gatesu laÔukikaÑ
ÈmantetvÈ “laÔukike amhÈkaÑ pacchato eko ekacÈriko hatthÊ Ègacchati, so
amhÈkaÑ vacanaÑ na karissÈti, tasmiÑ Ègate tampi yÈcitvÈ puttakÈnaÑ
sotthibhÈvaÑ kareyyÈsÊ”ti vatvÈ pakkÈmi. SÈpi tassÈ paccuggamanaÑ katvÈ
ubhohi pakkhehi aÒjaliÑ katvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
40. “VandÈmi taÑ kuÒjara ekacÈriÑ,
ŒraÒÒakaÑ pabbatasÈnugocaraÑ.
Pakkhehi taÑ paÒjalikaÑ karomi,
MÈ me vadhÊ puttake dubbalÈyÈ”ti.
Tattha pabbatasÈnugocaranti ghanaselapabbatesu ca paÑsupabbatesu ca
gocaraÑ gaÓhantaÑ.
So tassÈ vacanaÑ sutvÈ tatiyaÑ gÈthamÈha–
41. “VadhissÈmi te laÔukike puttakÈni,
KiÑ me tuvaÑ kÈhasi dubbalÈsi.
SataÑ sahassÈnipi tÈdisÊnaÑ,
VÈmena pÈdena papothayeyyan”ti.
______________________________________________________________
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Tattha vadhissÈmi teti tvaÑ kasmÈ mama vicaraÓamagge puttakÈni
Ôhapesi, yasmÈ Ôhapesi, tasmÈ vadhissÈmi te puttakÈnÊti vadati. KiÑ me
tuvaÑ kÈhasÊti mayhaÑ mahÈthÈmassa tvaÑ dubbalÈ kiÑ karissÈsi.
Papothayeyyanti ahaÑ tÈdisÈnaÑ laÔukikÈnaÑ satasahassampi vÈmena
pÈdena saÒcuÓÓeyyaÑ, dakkhiÓapÈdena pana kathÈva natthÊti.
EvaÒca pana vatvÈ so tassÈ puttake pÈdena saÒcuÓÓetvÈ muttena
pavÈhetvÈ nadantova pakkÈmi. LaÔukikÈ rukkhasÈkhÈya nilÊyitvÈ “idÈni tÈva
vÈraÓa nadanto gacchasi, katipÈheneva me kiriyaÑ passissasi, kÈyabalato
ÒÈÓabalassa mahantabhÈvaÑ na jÈnÈsi, hotu, jÈnÈpessÈmi nan”ti taÑ
santajjayamÈnÈva catutthaÑ gÈthamÈha–
42. “Na heva sabbattha balena kiccaÑ,
BalaÑ hi bÈlassa vadhÈya hoti.
KarissÈmi te nÈgarÈjÈ anatthaÑ,
Yo me vadhÊ puttake dubbalÈyÈ”ti.
Tattha balenÈti kÈyabalena. Anatthanti avuÉÉhiÑ. Yo meti yo tvaÑ
mama dubbalÈya puttake vadhÊ ghÈtesi.
SÈ evaÑ vatvÈ katipÈhaÑ ekaÑ kÈkaÑ upaÔÔhahitvÈ tena tuÔÔhena “kiÑ
te karomÊ”ti vuttÈ “sÈmi aÒÒaÑ me kÈtabbaÑ natthi, ekassa pana
ekacÈrikavÈraÓassa tuÓÉena paharitvÈ tumhehi akkhÊni bhinnÈni
paccÈsÊsÈmÊ”ti Èha. SÈ tena “sÈdh|”ti sampaÔicchitÈ ekaÑ nÊlamakkhikaÑ
upaÔÔhÈhi. TÈyapi “kiÑ te karomÊ”ti vuttÈ “iminÈ kÈkena1
ekacÈrikavÈraÓassa akkhÊsu bhinnesu tumhehi tattha ÈsÈÔikaÑ pÈtetuÑ
icchÈmÊ”ti vatvÈ tÈyapi “sÈdh|”ti vutte ekaÑ maÓÉ|kaÑ upaÔÔhahitvÈ tena
“kiÑ te karomÊ”ti vuttÈ “yadÈ ekacÈrikavÈraÓo andho hutvÈ pÈnÊyaÑ
pariyesati, tadÈ pabatamattheke Ôhito saddaÑ katvÈ tasmiÑ
babbatamatthakaÑ abhiruhante otaritvÈ papÈte saddaÑ kareyyÈtha, ahaÑ
tumhÈkaÑ santikÈ ettakaÑ paccÈsÊsÈmÊ”ti Èha. Sopi tassÈ vacanaÑ “sÈdh|”ti
sampaÔicchi.
______________________________________________________________
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nÊlamakkhikÈ ÈsÈÔikaÑ pÈtesi. So puÄavehi khajjanto vedanÈppatto
pipÈsÈbhibh|to pÈnÊyaÑ pariyesamÈno vicari. TasmiÑ kÈle maÓÉ|ko
pabbatamatthake ÔhatvÈ saddamakÈsi. VÈraÓo “ettha pÈnÊyaÑ bhavissatÊ”ti
pabbatamatthakaÑ abhiruhi. Atha maÓÉ|ko otaritvÈ papÈte ÔhatvÈ
saddamakÈsi. VÈraÓo “ettha pÈnÊyaÑ bhavissatÊ”ti papÈtÈbhimukho
gacchanto parigaÄitvÈ pabbatapÈde patitvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓi. LaÔukikÈ
tassa matabhÈvaÑ ÒatvÈ “diÔÔhÈ me paccÈmittassa piÔÔhÊ”ti haÔÔhatuÔÔhÈ tassa
khandhe ca~kamitvÈ yathÈkammaÑ gatÈ.
SatthÈ “na bhikkhave kenaci saddhiÑ veraÑ nÈma kÈtabbaÑ, evaÑ
balasampannampi vÈraÓaÑ ime cattÈro janÈ ekato hutvÈ vÈraÓassa
jÊvitakkhayaÑ pÈpesun”ti–
43. “KÈkaÒca passa laÔukikaÑ, maÓÉ|kaÑ nÊlamakkhikaÑ.
Ete nÈgaÑ aghÈtesuÑ, passa verassa verinaÑ.
TasmÈ hi veraÑ na kayirÈtha, appiyenapi kenacÊ”ti–
imaÑ abhisambuddhagÈthaÑ vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi.
Tattha passÈti aniyÈmitÈlapanametaÑ, bhikkh| pana sandhÈya vuttattÈ
passatha bhikkhaveti vuttaÑ hoti. Eteti ete cattÈro ekato hutvÈ. AghÈtesunti
taÑ vadhiÑsu. Passa verassa verinanti passatha verikÈnaÑ verassa gatinti
attho.
TadÈ ekacÈrikahatthÊ Devadatto ahosi, y|thapati pana ahameva ahosinti.
LaÔukikajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
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8. C|ÄadhammapÈlajÈtakavaÓÓanÈ (358)
Ahameva d|siyÈ bh|nahatÈti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto
Devadattassa vadhÈya parisakkanaÑ Èrabbha kathesi. AÒÒesu jÈtakesu
Devadatto bodhisattassa tÈsamattampi kÈtuÑ nÈsakkhi, imasmiÑ pana
C|ÄadhammapÈlajÈtake bodhisattassa sattamÈsikakÈle hatthapÈde ca sÊsaÒca
chedÈpetvÈ asimÈlakaÑ nÈma kÈresi. DaddarajÈtake3 gÊvaÑ gahetvÈ2
mÈretvÈ uddhane maÑsaÑ pacitvÈ khÈdi. KhantÊvÈdÊjÈtake3 dvÊhipi kasÈhi
pahÈrasahassehi tÈÄÈpetvÈ hatthapÈde ca kaÓÓanÈsaÒca chedÈpetvÈ jaÔÈsu4
gahetvÈ kaÉÉhÈpetvÈ uttÈnakaÑ nipajjÈpetvÈ ure pÈdena paharitvÈ gato.
Bodhisatto taÑ divasaÑyeva jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓi. C|ÄanandiyajÈtakepi5
MahÈkapijÈtakepi6 mÈresiyeva. Evameva so dÊgharattaÑ vadhÈya
parisakkanto BuddhakÈlepi parisakkiyeva. AthekadivasaÑ bhikkh|
dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso Devadatto BuddhÈnaÑ
mÈraÓatthameva upÈyaÑ karoti, ‘SammÈsambuddhaÑ mÈrÈpessÈmÊ’ti
dhanuggahe payojesi, silaÑ pavijjhi, NÈÄÈgiriÑ vissajjÈpesÊ”ti. SatthÈ
ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ
“imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva, pubbepesa mayhaÑ vadhÈya
parisakkiyeva, idÈni pana tÈsamattampi kÈtuÑ na sakkoti, pubbe maÑ
C|ÄadhammapÈlakumÈrakÈle attano puttaÑ samÈnaÑ jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ
asimÈlakaÑ kÈresÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ MahÈpatÈpe nÈma rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa
aggamahesiyÈ CandÈdeviyÈ kucchimhi nibbatti, “DhammapÈlo”tissa nÈmaÑ
kariÑsu. TamenaÑ sattamÈsikakÈle mÈtÈ gandhodakena nhÈpetvÈ
ala~karitvÈ kÊÄÈpayamÈnÈ nisÊdi. RÈjÈ tassÈ vasanaÔÔhÈnaÑ agamÈsi. SÈ
puttaÑ kÊÄÈpayamÈnÈ puttasinehena samappitÈ hutvÈ rÈjÈnaÑ passitvÈpi na
uÔÔhahi. So cintesi “ayaÑ idÈneva tÈva puttaÑ nissÈya mÈnaÑ karoti, maÑ
kismiÒci na maÒÒati, putte pana vaÉÉhante mayi ‘manusso’tipi saÒÒaÑ na
karissati, idÈneva naÑ ghÈtessÈmÊ”ti. So nivattitvÈ rÈjÈsane nisÊditvÈ “attano
______________________________________________________________
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vidhÈnena Ègacchat|”ti coraghÈtakaÑ pakkosÈpesi. So kÈsÈyavatthanivattho
rattamÈlÈdharo pharasuÑ aÑse ÔhapetvÈ upadhÈnaghaÔikaÑ
hatthapÈdaÔhapanadaÓÉakaÒca ÈdÈya ÈgantvÈ rÈjÈnaÑ vanditvÈ “kiÑ karomi
devÈ”ti aÔÔhÈsi. DeviyÈ sirigabbhaÑ gantvÈ DhammapÈlaÑ ÈnehÊti. DevÊpi
raÒÒo kujjhitvÈ nivattanabhÈvaÑ ÒatvÈ bhodhisattaÑ ure nipajjÈpetvÈ
rodamÈnÈ nisÊdi. CoraghÈtako gantvÈ taÑ piÔÔhiyaÑ hatthena paharitvÈ
hatthato kumÈraÑ acchinditvÈ ÈdÈya raÒÒo santikaÑ ÈgantvÈ “kiÑ karomi
devÈ”ti Èha. RÈjÈ ekaÑ phalakaÑ ÈharÈpetvÈ purato nikkhipÈpetvÈ “idha
naÑ nipajjÈpehÊ”ti Èha. So tathÈ akÈsi.
CandÈdevÊ puttassa pacchatova paridevamÈnÈ Ègacchi. Puna
coraghÈtako “kiÑ karomi devÈ”ti Èha. DhammapÈlassa hatthe chindÈti.
CandÈdevÊ “mahÈrÈja mama putto sattamÈsiko bÈlako na kiÒci jÈnÈti,
natthetassa doso, doso pana honto mayi bhaveyya, tasmÈ mayhaÑ hatthe
chedÈpehÊ”ti imamatthaÑ pakÈsentÊ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
44. “Ahameva d|siyÈ bh|nahatÈ, raÒÒo mahÈpatÈpassa.
EtaÑ muÒcatu DhammapÈlaÑ, hatthe me deva chedehÊ”ti.
Tattha d|siyÈti d|sikÈ, tumhe disvÈ anuÔÔhahamÈnÈ dosakÈrikÈti attho.
“D|sikÈ”tipi pÈÔho, ayamevattho. Bh|nahatÈti hatabh|nÈ, hatavuÉÉhÊti attho.
RaÒÒoti idaÑ “d|siyÈ”ti padena yojetabbaÑ. AhaÑ raÒÒo MahÈpatÈpassa
aparÈdhakÈrikÈ, nÈyaÑ kumÈro, tasmÈ niraparÈdhaÑ etaÑ bÈlakaÑ muÒcatu
DhammapÈlaÑ, sacepi1 hatthe chedÈpetukÈmo, dosakÈrikÈya hatthe me
deva chedetÊti ayamettha attho.
RÈjÈ coraghÈtakaÑ olokesi. KiÑ karomi devÈti. PapaÒcaÑ akatvÈ
hatthe chedÈti. TasmiÑ khaÓe coraghÈtako tikhiÓapharasuÑ gahetvÈ
kumÈrassa taruÓavaÑsakaÄÊre viya dve hatthe chindi. So dvÊsu hatthesu
chijjamÈnesu neva rodi na paridevi, khantiÒca mettaÒca purecÈrikaÑ katvÈ
adhivÈsesi. CandÈ pana devÊ chinnahatthakoÔiÑ gahetvÈ uccha~ge
______________________________________________________________
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katvÈ lohitalittÈ paridevamÈnÈ vicari. Puna coraghÈtako “kiÑ karomi
devÈ”ti pucchi. Dvepi pÈde chindÈti. TaÑ sutvÈ CandÈdevÊ dutiyaÑ
gÈthamÈha–
45. “Ahameva d|siyÈ bh|nahatÈ, raÒÒo MahÈpatÈpassa.
EtaÑ muÒcatu DhammapÈlaÑ, pÈde me deva chedehÊ”ti.
tattha adhippÈyo vuttanayeneva veditabbo.
RÈjÈpi puna coraghÈtakaÑ ÈÓÈpesi. So ubhopi pÈde chindi. CandÈdevÊ
pÈdakoÔimpi gahetvÈ uccha~ge katvÈ lohitalittÈ paridevamÈnÈ “sÈmi
MahÈpatÈpa chinnahatthapÈdÈ nÈma1 dÈrakÈ mÈtarÈ posetabbÈ honti, ahaÑ
bhatiÑ katvÈ mama puttakaÑ posessÈmi, dehi me etan”ti Èha. CoraghÈtako
“kiÑ deva katÈ rÈjÈÓÈ, niÔÔhitaÑ mama kiccan”ti pucchi. Na tÈva niÔÔhitanti.
Atha kiÑ karomi devÈti. SÊsamassa chindÈti. TaÑ sutvÈ CandÈdevÊ tatiyaÑ
gÈthamÈha–
46. “Ahameva d|siyÈ bh|nahatÈ, raÒÒo MahÈpatÈpassa.
EtaÑ muÒcatu DhammapÈlaÑ, sÊsaÑ me deva chedehÊ”ti.
vatvÈ ca pana attano sÊsaÑ upanesi.
Puna coraghÈtako “kiÑ karomi devÈ”ti pucchi. SÊsamassa chindÈti. So
sÊsaÑ chinditvÈ “katÈ deva rÈjÈÓÈ”ti pucchi. Na tÈva katÈti. Atha kiÑ
karomi devÈti. AsituÓÉena naÑ sampaÔicchitvÈ asimÈlakaÑ nÈma karohÊti.
So tassa kaÄevaraÑ ÈkÈse khipitvÈ asituÓÉena sampaÔicchitvÈ asimÈlakaÑ
nÈma katvÈ mahÈtale vippakiri. CandÈdevÊ bodhisattassa maÑse uccha~ge
katvÈ mahÈtale rodamÈnÈ paridevamÈnÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi–
47. “Na hi n|nimassa raÒÒo, mittÈmaccÈ ca vijjare suhadÈ.
Ye na vadanti rÈjÈnaÑ, mÈ ghÈtayi orasaÑ puttaÑ.
48. Na hi n|nimassa raÒÒo, ÒÈtÊ mittÈ ca vijjare suhadÈ,
Ye na vadanti rÈjÈnaÑ, mÈ ghÈtayi atrajaÑ puttan”ti.
______________________________________________________________
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Tattha mittÈmaccÈ ca vijjare suhadÈti n|na imassa raÒÒo daÄhamittÈ vÈ
sabbakiccesu sahabhÈvino amaccÈ vÈ muduhadayatÈya suhadÈ vÈ keci na
vijjanti. Ye na vadantÊti ye adhunÈ ÈgantvÈ “attano piyaputtaÑ mÈ
ghÈtayÊ”ti na vadanti, imaÑ rÈjÈnaÑ paÔisedhenti, te natthiyevÈti maÒÒe.
DutiyagÈthÈyaÑ ÒÈtÊti ÒÈtakÈ.
ImÈ pana dve gÈthÈ vatvÈ CandÈdevÊ ubhohi hatthehi hadayamaÑsaÑ
dhÈrayamÈnÈ tatiyaÑ gÈthamÈha–
49. “CandanasÈrÈnulittÈ, bÈhÈ chijjanti DhammapÈlassa.
DÈyÈdassa pathabyÈ, paÓÈ me deva rujjhantÊ”ti.
Tattha dÈyÈdassa pathabyÈti pitusantakÈya cÈturantÈya pathaviyÈ
dÈyÈdassa lohitacandanasÈrÈnulittÈ hatthÈ chijjanti, pÈdÈ chijjanti, sÊsaÒca
chijjati, asimÈlakopi kato, tava vaÑsaÑ pacchinditvÈ gatosi dÈnÊti
evamÈdÊni vilapantÊ evamÈha. PÈÓÈ me deva rujjhantÊti deva mayhampi
imaÑ sokaÑ sandhÈretuÑ asakkontiyÈ jÊvitaÑ rujjhatÊti.
TassÈ evaÑ paridevamÈnÈya eva ÉayhamÈne VeÄuvane veÄu viya
hadayaÑ phali, sÈ tattheva jÊvitakkhayaÑ pattÈ. RÈjÈpi palla~ke ÔhÈtuÑ
asakkonto mahÈtale pati, padaratalaÑ dvidhÈ bhijji, so tatopi bh|miyaÑ
pati. Tato catunahutÈdhikadviyojanasatasahassabahalÈpi ghanapathavÊ tassa
aguÓaÑ dhÈretuÑ asakkontÊ bhijjitvÈ vivaramadÈsi, AvÊcito jÈlÈ uÔÔhÈya
kuladattikena kambalena parikkhipantÊ viya taÑ gahetvÈ AvÊcimhi khipi.
CandÈya ca bodhisattassa ca amaccÈ sarÊrakiccaÑ kariÑsu.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ
Devadatto ahosi, CandÈdevÊ MahÈpajÈpatigotamÊ, DhammapÈlakumÈro pana
ahameva ahosin”ti.
C|ÄadhammapÈlajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
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9. SuvaÓÓamigajÈtakavaÓÓanÈ (359)
Vikkama re haripÈdÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto SÈvatthiyaÑ
ekaÑ kuladhÊtaraÑ Èrabbha kathesi. SÈ kira SÈvatthiyaÑ dvinnaÑ
aggasÈvakÈnaÑ upaÔÔhÈkakulassa dhÊtÈ saddhÈ pasannÈ BuddhamÈmakÈ
dhammamÈmakÈ saÑghamÈmakÈ ÈcÈrasampannÈ paÓÉitÈ
dÈnÈdipuÒÒÈbhiratÈ. TaÑ aÒÒaÑ SÈvatthiyameva samÈnajÈtikaÑ1
micchÈdiÔÔhikakulaÑ vÈresi. AthassÈ mÈtÈpitaro “amhÈkaÑ dhÊtÈ saddhÈ
pasannÈ tÊÓi ratanÈni mamÈyati dÈnÈdipuÒÒÈbhiratÈ, tumhe micchÈdiÔÔhikÈ
imissÈpi yathÈruciyÈ dÈnaÑ vÈ dÈtuÑ dhammaÑ vÈ sotuÑ vihÈraÑ vÈ
gantuÑ sÊlaÑ vÈ rakkhituÑ uposathakammaÑ vÈ kÈtuÑ na dassatha, na
mayaÑ tumhÈkaÑ dema, attanÈ sadisaÑ micchÈdiÔÔhikakulÈva kumÈrikaÑ
gaÓhathÈ”ti ÈhaÑsu. Te tehi paÔikkhittÈ “tumhÈkaÑ dhÊtÈ amhÈkaÑ gharaÑ
gantvÈ yathÈdhippÈyena sabbametaÑ karotu, mayaÑ na vÈressÈma, detha no
etan”ti vatvÈ “tena hi gaÓhathÈ”ti vuttÈ bhaddakena nakkhattena ma~galaÑ
katvÈ taÑ attano gharaÑ nayiÑsu. SÈ vattÈcÈrasampannÈ patidevatÈ ahosi,
sassusasurasÈmikavattÈni katÈneva honti.
SÈ ekadivasaÑ sÈmikaÑ Èha “icchÈmahaÑ ayyaputta amhÈkaÑ
kul|pakattherÈnaÑ dÈnaÑ dÈtun”ti. SÈdhu bhadde, yathÈjjhÈsayena dÈnaÑ
dehÊti. SÈ there nimantÈpetvÈ mahantaÑ sakkÈraÑ katvÈ paÓÊtabhojanaÑ
bhojetvÈ ekamantaÑ nisÊditvÈ “bhante imaÑ kulaÑ micchÈdiÔÔhikaÑ
assaddhaÑ tiÓÓaÑ ratanÈnaÑ guÓaÑ na jÈnÈti, sÈdhu ayyÈ, yÈva imaÑ
kulaÑ tiÓÓaÑ ratanÈnaÑ guÓaÑ jÈnÈti, tÈva idheva bhikkhaÑ gaÓhathÈ”ti
Èha. TherÈ adhivÈsetvÈ tattha nibaddhaÑ bhuÒjanti. Puna sÈmikaÑ Èha
“ayyaputta therÈ idha nibaddhaÑ Ègacchanti, kiÑkÈraÓÈ tumhe na
passathÈti. SÈdhu passissÈmÊti. SÈ punadivase therÈnaÑ
bhattakiccapariyosÈne tassa Èrocesi. So upasa~kamitvÈ therehi saddhiÑ
paÔisanthÈraÑ katvÈ ekamantaÑ nisÊdi. Athassa DhammasenÈpati
dhammakathaÑ kathesi. So therassa dhammakathÈya ca iriyÈpathesu ca
pasÊditvÈ tato paÔÔhÈya therÈnaÑ ÈsanaÑ paÒÒapeti, pÈnÊyaÑ parissÈveti,
antarÈbhatte dhammakathaÑ suÓÈti, tassa aparabhÈge micchÈdiÔÔhi bhijji.
______________________________________________________________
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AthekadivasaÑ thero dvinnampi dhammakathaÑ kathento saccÈni
pakÈsesi, saccapariyosÈne ubhopi jayampatikÈ sotÈpattiphale patiÔÔhahiÑsu.
Tato paÔÔhÈya tassa mÈtÈpitaro ÈdiÑ katvÈ antamaso dÈsakammakarÈpi
sabbe micchÈdiÔÔhiÑ bhinditvÈ BuddhadhammasaÑghamÈmakÈyeva jÈtÈ.
AthekadivasaÑ dÈrikÈ sÈmikaÑ Èha “ayyaputta kiÑ me gharÈvÈsena,
icchÈmahaÑ pabbajitun”ti. So “sÈdhu bhadde, ahampi pabbajissÈmÊ”ti
mahantena parivÈrena taÑ bhikkhunupassayaÑ netvÈ pabbÈjetvÈ sayampi
SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ pabbajjaÑ yÈci, taÑ SatthÈ pabbÈjesi. Ubhopi
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓiÑsu. AthekadivasaÑ
bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso asukÈ nÈma
daharabhikkhunÊ attano ceva paccayÈ jÈtÈ sÈmikassa ca, attanÈpi pabbajitvÈ
arahattaÑ patvÈ tampi pÈpesÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave
etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave
idÈneva tÈva esÈ sÈmikaÑ rÈgapÈsÈ mocesi, pubbepesÈ porÈÓakapaÓÉite
pana maraÓapÈsÈ mocesÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto migayoniyaÑ
nibbattitvÈ vayappatto abhir|po ahosi pÈsÈdiko dassanÊyo suvaÓÓavaÓÓo
lÈkhÈrasaparikammakatehi viya hatthapÈdehi rajatadÈmasadisehi visÈÓehi
maÓiguÄikapaÔibhÈgehi akkhÊhi rattakambalageÓÉusadisena mukhena1
samannÈgato. BhariyÈpissa taruÓamigÊ abhir|pÈ ahosi dassanÊyÈ. Te
samaggavÈsaÑ vasiÑsu, asÊtisahassacitramigÈ bodhisattaÑ upaÔÔhahiÑsu.
TadÈ luddakÈ migavÊthÊsu pÈse oÉÉesuÑ. AthekadivasaÑ bodhisatto
migÈnaÑ purato gacchanto pÈde pÈsena bajjhitvÈ “chindissÈmi nan”ti
ÈkaÉÉhi, cammaÑ chijji, puna ÈkaÉÉhantassa maÑsaÑ chijji, puna nhÈru
chijji, pÈso aÔÔhimÈhacca aÔÔhÈsi. So pÈsaÑ chindituÑ asakkonto
maraÓabhayatajjito baddharavaÑ ravi. TaÑ sutvÈ bhÊto migagaÓo palÈyi.
BhariyÈ panassa palÈyitvÈ migÈnaÑ antare olokentÊ taÑ adisvÈ “idaÑ
bhayaÑ mayhaÑ piyasÈmikassa uppannaÑ bhavissatÊ”ti vegena tassa
santikaÑ gantvÈ assumukhÊ rodamÈnÈ
______________________________________________________________
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“sÈmi tvaÑ mahabbalo, kiÑ etaÑ pÈsaÑ sandhÈretuÑ na sakkhissasi,
vegaÑ janetvÈ chindÈhi nan”ti tassa ussÈhaÑ janentÊ paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
50. “Vikkama re haripÈda, vikkama re mahÈmiga.
Chinda vÈrattikaÑ pÈsaÑ, nÈhaÑ ekÈ vane rame”ti.
Tattha vikkamÈti parakkama, ÈkaÉÉhÈti attho. Reti Èmantane nipÈto.
HaripÈdÈti suvaÓÓapÈda. SakalasarÊrampi tassa suvaÓÓavaÓÓaÑ, ayaÑ pana
gÈravenevamÈha1. NÈhaÑ ekÈti ahaÑ tayÈ vinÈ ekikÈ vane na ramissÈmi,
tiÓodakaÑ pana aggahetvÈ sussitvÈ marissÈmÊti dasseti.
TaÑ sutvÈ migo dutiyaÑ gÈthamÈha–
51. “VikkamÈmi na pÈremi, bh|miÑ sumbhÈmi vegasÈ.
DaÄho vÈrattiko pÈso, pÈdaÑ me parikantatÊ”ti.
Tattha vikkamÈmÊti bhadde ahaÑ vÊriyaÑ karomi. Na pÈremÊti pÈsaÑ
chindituÑ pana na sakkomÊti attho. Bh|miÑ sumbhÈmÊti api nÈma
chijjeyyÈti pÈdenÈpi bh|miÑ paharÈmi. VegasÈti vegena. ParikantatÊti
cammÈdÊni chindanto samantÈ kantatÊti.
Atha naÑ migÊ “mÈ bhÈyi sÈmi, ahaÑ attano balena luddakaÑ yÈcitvÈ
tava jÊvitaÑ ÈharissÈmi. Sace yÈcanÈya na sakkhissÈmi, mama jÊvitampi
datvÈ tava jÊvitaÑ ÈharissÈmÊ”ti mahÈsattaÑ assÈsetvÈ lohitalittaÑ
bodhisattaÑ pariggahetvÈ aÔÔhÈsi. Luddakopi asiÒca sattiÒca gahetvÈ
kappuÔÔhÈnaggi viya Ègacchati. SÈ taÑ disvÈ “sÈmi luddako Ègacchati, ahaÑ
attano balaÑ karissÈmi, tvaÑ mÈ bhÈyÊ”ti migaÑ assÈsetvÈ luddakassa
paÔipathaÑ gantvÈ paÔikkamitvÈ ekamantaÑ ÔhitÈ taÑ vanditvÈ “sÈmi mama
sÈmiko suvaÓÓavaÓÓo sÊlÈcÈrasampanno, asÊtisahassÈnaÑ migÈnaÑ rÈjÈ”ti
bodhisattassa guÓaÑ kathetvÈ migarÈje Ôhiteyeva attano vadhaÑ yÈcantÊ
tatiyaÑ gÈthamÈha–
52. “Attharassu palÈsÈni, asiÑ nibbÈha luddaka.
PaÔhamaÑ maÑ vadhitvÈna, hana pacchÈ mahÈmigan”ti.
______________________________________________________________
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Tattha palÈsÈnÊti maÑsaÔÔhapanatthaÑ palÈsapaÓÓÈni attharassu. AsiÑ
nibbÈhÈti asiÑ kosato nÊhara.
TaÑ sutvÈ luddako “manussabh|tÈ tÈva sÈmikassa atthÈya attano
jÊvitaÑ na pariccajanti, ayaÑ tiracchÈnagatÈ jÊvitaÑ pariccajati,
manussabhÈsÈya ca madhurena sarena katheti, ajja imissÈ ca patino cassÈ
jÊvitaÑ dassÈmÊ”ti pasannacitto catutthaÑ gÈthamÈha–
53. “Na me sutaÑ vÈ diÔÔhaÑ vÈ, bhÈsantiÑ mÈnusiÑ migiÑ.
TvaÒca bhadde sukhÊ hoti, eso cÈpi mahÈmigo”ti.
Tattha sutaÑ vÈ diÔÔhaÑ vÈti mayÈ ito pubbe evar|paÑ diÔÔhaÑ vÈ
sutaÑ vÈ natthi. BhÈsantiÑ mÈnusiÑ miginti ahaÒhi ito pubbe mÈnusiÑ
vÈcaÑ bhÈsantiÑ migiÑ neva addasaÑ na assosiÑ. YesaÑ pana “na me
sutÈ vÈ diÔÔhÈ vÈ, bhÈsantÊ mÈnusÊ migÊ”ti PÈÄi, tesaÑ yathÈpÈÄimeva attho
dissati. Bhaddeti bhaddake paÓÉite upÈyakusale. Iti taÑ ÈlapitvÈ puna
“tvaÒca eso cÈpi mahÈmigoti dvepi janÈ sukhÊ niddukkhÈ hothÈ”ti taÑ
samassÈsetvÈ luddako bodhisattassa santikaÑ gantvÈ vÈsiyÈ cammapÈsaÑ
chinditvÈ pÈde laggapÈsakaÑ saÓikaÑ niharitvÈ nhÈrunÈ nhÈruÑ, maÑsena
maÑsaÑ, cammena cammaÑ paÔipÈÔetvÈ pÈdaÑ hatthena parimajji.
Ta~khaÓaÒÒeva mahÈsattassa p|ritapÈramitÈnubhÈvena luddakassa ca
mettacittÈnubhÈvena migiyÈ ca mettadhammÈnubhÈvena
nhÈrumaÑsacammÈni nhÈrumaÑsacammehi ghaÔayiÑsu. Bodhisatto pana
sukhÊ niddukkho aÔÔhÈsi.
MigÊ bodhisattaÑ sukhitaÑ disvÈ somanassajÈtÈ luddakassa
anumodanaÑ karontÊ paÒcamaÑ gÈthamÈha–
54. “EvaÑ luddaka nandassu, saha sabbehi ÒÈtibhi.
YathÈha’majja nandÈmi, muttaÑ disvÈ mahÈmigan”ti.
Tattha luddakÈti dÈruÓakammakiriyÈya laddhanÈmavasena Èlapati.
Bodhisatto “ayaÑ luddo mayhaÑ avassayo jÈto, mayÈpissa
avassayeneva bhavituÑ vaÔÔatÊ”ti gocarabh|miyaÑ diÔÔhaÑ ekaÑ
maÓikkhandhaÑ tassa

JÈtakaÔÔhakathÈ

173

datvÈ “samma ito paÔÔhÈya pÈÓÈtipÈtÈdÊni mÈ kari, iminÈ kuÔumbaÑ
saÓÔhapetvÈ dÈrake posento dÈnasÊlÈdÊni puÒÒÈni karohÊ”ti tassovÈdaÑ datvÈ
araÒÒaÑ pÈvisi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
luddako channo ahosi, migÊ daharabhikkhunÊ, migarÈjÈ pana ahameva
ahosin”ti.
SuvaÓÓamigajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. SuyonandÊjÈtakavaÓÓanÈ (360)
VÈti gandho timirÈnanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
ukkaÓÔhitabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. TaÒhi SatthÈ “saccaÑ kira tvaÑ
bhikkhu ukkaÓÔhitosÊ”ti pucchitvÈ “saccan”ti vutte “kiÑ disvÈ”ti vatvÈ
“ala~katamÈtugÈman”ti vutte “mÈtugÈmo nÈmesa bhikkhu na sakkÈ
rakkhituÑ, porÈÓakapaÓÉitÈ SupaÓÓabhavane katvÈ rakkhantÈpi rakkhituÑ
nÈsakkhiÑs|”ti vatve tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ TambarÈjÈ nÈma rajjaÑ kÈresi. Tassa SuyonandÊ1
nÈma aggamahesÊ ahosi uttamar|padharÈ2. TadÈ bodhisatto
supaÓÓayoniyaÑ nibbatti, tasmiÑ kÈle NÈgadÊpo SedumadÊpo3 nÈma ahosi.
Bodhisatto tasmiÑ dÊpe SupaÓÓabhavane vasati. So BÈrÈÓasiÑ gantvÈ
TambarÈjena saddhiÑ mÈÓavakavesena j|taÑ kÊÄati. Tassa r|pasampattiÑ
disvÈ paricÈrikÈ “amhÈkaÑ raÒÒÈ saddhiÑ evar|po nÈma mÈÓavako j|taÑ
kÊÄatÊ”ti SuyonandiyÈ ÈrocesuÑ. SÈ sutvÈ taÑ daÔÔhukÈmÈ hutvÈ ekadivasaÑ
ala~karitvÈ j|tamaÓÉalaÑ ÈgantvÈ paricÈrikÈnaÑ antare ÔhitÈ naÑ olokesi,
sopi deviÑ olokesi. Dvepi aÒÒamaÒÒaÑ paÔibaddhacittÈ ahesuÑ.
SupaÓÓarÈjÈ attano ÈnubhÈvena nagare vÈtaÑ samuÔÔhÈpesi,
gehapatanabhayena rÈjanivesanÈ manussÈ nikkhamiÑsu. So attano
ÈnubhÈvena andhakÈraÑ katvÈ deviÑ gahetvÈ ÈkÈsena ÈgantvÈ NÈgadÊpe
attano bhavanaÑ
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pÈvisi. SuyonandiyÈ gataÔÔhÈnaÑ jÈnantÈ nÈma nÈhesuÑ. So tÈya saddhiÑ
abhiramamÈno gantvÈ raÒÒÈ saddhiÑ j|taÑ kÊÄati.
RaÒÒo pana saggo1 nÈma gandhabbo atthi, so deviyÈ gataÔÔhÈnaÑ
ajÈnanto taÑ gandhabbaÑ ÈmantetvÈ “gaccha tÈta gandhabba sabbaÑ
thalajalapathaÑ anuvicaritvÈ deviyÈ gataÔÔhÈnaÑ passÈ”ti uyyojesi. So
paribbayaÑ gahetvÈ dvÈragÈmato paÔÔhÈya vicinanto kurukacchaÑ2 pÈpuÓi.
TadÈ kurukacchavÈÓijÈ nÈvÈya suvaÓÓabh|miÑ gacchanti. So te
upasa~kamitvÈ “ahaÑ gandhabbo nÈvÈya vetanaÑ khaÓÉetvÈ tumhÈkaÑ
gandhabbaÑ karissÈmi, mampi nethÈ”ti Èha. Te “sÈdh|”ti tampi ÈropetvÈ
nÈvaÑ vissajjesuÑ. Te sukhapayÈtÈya nÈvÈya taÑ pakkositvÈ “gandhabbaÑ
no karohÊ”ti ÈhaÑsu. AhaÑ ce gandhabbaÑ kareyyaÑ, mayi pana
gandhabbaÑ karonte macchÈ calissanti, atha vo nÈvÈ bhijjissatÊti.
ManussÈmatte3 gandhabbaÑ karonte macchÈnaÑ calanaÑ nÈma natthi,
karohÊti. “Tena hi mÈ mayhaÑ kujjhitthÈ”ti vÊÓaÑ mucchitvÈ tantissarena
gÊtassaraÑ, gÊtassarena tantissaraÑ anatikkamitvÈ gandhabbaÑ akÈsi. Tena
saddena sammattÈ hutvÈ macchÈ caliÑsu.
Atheko makaro uppatitvÈ nÈvÈya patanto nÈvaÑ bhindi. Saggo phalake
nipajjitvÈ yathÈvÈtaÑ gacchanto NÈgadÊpe SupaÓÓabhavanassa
nigrodharukkhassa santikaÑ pÈpuÓi. SuyonandÊpi devÊ supaÓÓarÈjassa j|taÑ
kÊÄituÑ gatakÈle vimÈnÈ otaritvÈ velante vicarantÊ saggaÑ gandhabbaÑ
disvÈ saÒjÈnitvÈ “kathaÑ ÈgatosÊ”ti pucchi, so sabbaÑ kathesi. “Tena hi mÈ
bhÈyÊ”ti taÑ assÈsetvÈ bÈhÈhi pariggahetvÈ vimÈnaÑ ÈropetvÈ sayanapiÔÔhe
nipajjÈpetvÈ samassatthakÈle4 dibbabhojanaÑ datvÈ dibbagandhodakena
nhÈpetvÈ dibbavatthehi acchÈdetvÈ dibbagandhapupphehi ala~karitvÈ puna
dibbasayane nipajjÈpesi. EvaÑ divasaÑ pariggahamÈnÈ5 supaÓÓaraÒÒo
ÈgamanavelÈya paÔicchÈdetvÈ gatakÈle tena saddhiÑ kilesavasena abhirami.
Tato mÈsaddhamÈsaccayena BÈrÈÓasivÈsino vÈÓijÈ dÈrudakagahaÓatthÈya
tasmiÑ dÊpe nigrodharukkham|laÑ sampattÈ. So tehi saddhiÑ nÈvaÑ
abhiruyha
______________________________________________________________
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BÈrÈÓasiÑ gantvÈ rÈjÈnaÑ disvÈva tassa j|takÊÄanavelÈya vÊÓaÑ gahetvÈ
raÒÒo gandhabbaÑ karonto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
55. “VÈti gandho timirÈnaÑ, kusamuddo ca ghosavÈ.
D|re ito SuyonandÊ1, tamba kÈmÈ tudanti man”ti.
Tattha timirÈnanti timirarukkhapupphÈnaÑ. TaÑ kira nigrodhaÑ
parivÈretvÈ timirarukkhÈ atthi, te sandhÈyevaÑ vadati. Kusamuddoti
khuddakasamuddo. GhosavÈti mahÈravo. Tasseva nigrodhassa santike
samuddaÑ sandhÈyevamÈha. Itoti imamhÈ nagarÈ. TambÈti rÈjÈnaÑ Èlapati.
Atha vÈ tambakÈmÈti tambena kÈmitakÈmÈ tambakÈmÈ nÈma. Te maÑ
hadaye vijjhantÊti dÊpeti.
TaÑ sutvÈ supaÓÓo dutiyaÑ gÈthamÈha–
56. “KathaÑ samudda’matari, kathaÑ addakkhi sedumaÑ.
KathaÑ tassÈ ca tuyhaÒca, ahu sagga samÈgamo”ti.
Tattha sedumanti sedumadÊpaÑ2.
Tato saggo tisso gÈthÈ abhÈsi–
57. “KurukacchÈ payÈtÈnaÑ, vÈÓijÈnaÑ dhanesinaÑ.
Makarehi abhidÈ nÈvÈ, phalakenÈha’maplaviÑ.
58. SÈ maÑ saÓhena mudunÈ, niccaÑ candanagandhinÊ.
A~gena uddharÊ bhaddÈ, mÈtÈ puttaÑva orasaÑ.
59. SÈ maÑ annena pÈnena, vatthena sayanena ca.
AttanÈpi ca mandakkhÊ, evaÑ tamba vijÈnahÊ”ti.
Tattha sÈ maÑ saÓhena mudunÈti evaÑ phalakena tÊraÑ uttiÓÓaÑ maÑ
samuddatÊre vicarantÊ sÈ disvÈ “mÈ bhÈyÊ”ti saÓhena mudunÈ vacanena
samassÈsetvÈti attho. A~genÈti bÈhuyugaÄaÑ idha “a~genÈ”ti vuttaÑ.
BhaddÈti dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ. SÈ maÑ annenÈti sÈ maÑ etena
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annÈdinÈ santappesÊti attho. AttanÈpi cÈti na kevalaÑ annÈdÊheva, attanÈpi
maÑ abhiramentÊ santappesÊti dÊpeti. MandakkhÊti mandadassanÊ1, mudunÈ
ÈkÈrena olokanasÊlÈti vuttaÑ hoti. “MattakkhÊ”tipi pÈÔho, madamattehi viya
akkhÊhi samannÈgatÈti attho. EvaÑ tambÈti evaÑ TambarÈja jÈnÈhÊti.
SupaÓÓo gandhabbassa kathentasseva vippaÔisÈrÊ hutvÈ “ahaÑ
SupaÓÓabhavane vasantopi rakkhituÑ nÈsakkhiÑ, kiÑ me tÈya dussÊlÈyÈ”ti
taÑ ÈnetvÈ raÒÒo paÔidatvÈ2 pakkÈmi, tato paÔÔhÈya puna nÈgacchÊti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi.
TadÈ rÈjÈ Œnando ahosi, supaÓÓarÈjÈ pana ahameva ahosinti.
SuyonandÊjÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
MaÓikuÓÉalavaggo paÔhamo.
_____
2. VaÓÓÈrohavagga
1. VaÓÓÈrohajÈtakavaÓÓanÈ (361)
VaÓÓÈrohenÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto dve aggasÈvake Èrabbha
kathesi. EkasmiÑ hi samaye ubhopi mahÈtherÈ “imaÑ antovassaÑ
suÒÒÈgÈraÑ anubr|hessÈmÈ”ti SatthÈraÑ ÈpucchitvÈ gaÓaÑ pahÈya
sayameva pattacÊvaraÑ ÈdÈya JetavanÈ nikkhamitvÈ ekaÑ paccantagÈmaÑ
nissÈya araÒÒe vihariÑsu. AÒÒataropi vighÈsÈdapuriso therÈnaÑ
upaÔÔhÈnaÑ karonto tattheva ekamante vasi. So therÈnaÑ samaggavÈsaÑ
disvÈ “ime ativiya samaggÈ vasanti, sakkÈ nu kho ete aÒÒamaÒÒaÑ
bhinditun”ti cintetvÈ SÈriputtattheraÑ upasa~kamitvÈ “kiÑ nu kho bhante
ayyena MahÈmoggallÈnattherena saddhiÑ tumhÈkaÑ kiÒci veraÑ atthÊ”ti
pucchi. KiÑ panÈvusoti. Esa bhante mama ÈgatakÈle
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“SÈriputto nÈma jÈtigottakulapadesehi vÈ sutaganthapaÔivedha-iddhÊhi1 vÈ
mayÈ saddhiÑ kiÑ pahotÊ”ti tumhÈkaÑ aguÓameva kathesÊti. Thero sitaÑ
katvÈ “gaccha tvaÑ Èvuso”ti Èha.
So aparasmimpi divase MahÈmoggallÈnattherampi upasa~kamitvÈ
tatheva kathesi. Sopi naÑ sitaÑ katvÈ “gaccha tvaÑ Èvuso”ti vatvÈ
SÈriputtattheraÑ upasa~kamitvÈ “Èvuso eso vighÈsÈdo tumhÈkaÑ santike
kiÒci kathesÊ”ti pucchi. ŒmÈvuso mayhampi santike kathesi, imaÑ
nÊharituÑ vaÔÔatÊti. “SÈdhu Èvuso nÊharÈ”ti vutte thero “mÈ idha vasÊ”ti
accharaÑ paharitvÈ taÑ nÊhari. Te ubhopi samaggavÈsaÑ vasitvÈ Satthu
santikaÑ gantvÈ vanditvÈ nisÊdiÑsu. SatthÈ paÔisanthÈraÑ katvÈ “sukhena
vassaÑ vasitthÈ”ti pucchitvÈ “bhante eko vighÈsÈdo amhe bhinditukÈmo
hutvÈ bhindituÑ asakkonto palÈyÊ”ti vutte “na kho so SÈriputta idÈneva,
pubbepesa tumhe ‘bhindissÈmÊ’ti bhindituÑ asakkonto palÈyÊ”ti vatvÈ tehi
yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto araÒÒe
rukkhadevatÈ ahosi. TadÈ sÊho ca byaggho ca araÒÒe pabbataguhÈyaÑ
vasanti. Eko si~gÈlo te upaÔÔhahanto tesaÑ vighÈsaÑ khÈditvÈ mahÈkÈyo
hutvÈ ekadivasaÑ cintesi “mayÈ sÊhabyagghÈnaÑ maÑsaÑ na
khÈditapubbaÑ, mayÈ ime dve jane bhindituÑ vaÔÔati, tato nesaÑ kalahaÑ
katvÈ matÈnaÑ maÑsaÑ khÈdissÈmÊ”ti. So sÊhaÑ upasa~kamitvÈ “kiÑ sÈmi
tumhÈkaÑ byagghena saddhiÑ kiÒci veraÑ atthÊ”ti pucchi. KiÑ pana
sammÈti. Esa bhante mamÈgatakÈle “sÊho nÈma sarÊravaÓÓena vÈ
ÈrohapariÓÈhena vÈ jÈtibalavÊriyehi vÈ mama kalabhÈgampi na pÈpuÓÈtÊ”ti
tumhÈkaÑ aguÓameva kathesÊti. Atha naÑ sÊho “gaccha tvaÑ, na so evaÑ
kathessatÊ”ti Èha. Byagghampi upasa~kamitvÈ eteneva upÈyena kathesi. TaÑ
sutvÈ byagghopi sÊhaÑ upasa~kamitvÈ “samma tvaÑ kira idaÒcidaÒca
vadesÊ”ti pucchanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
60. “VaÓÓÈrohena jÈtiyÈ, balanikkamanena ca.
SubÈhu na mayÈ seyyo, sudÈÔha iti bhÈsasÊ”ti.
______________________________________________________________
1. Suttantehi vÈ paÔivedha-iddhÊhi (SÊ)
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Tattha balanikkamanena cÈti kÈyabalena ceva vÊriyabalena ca. SubÈhu
na mayÈ seyyoti ayaÑ SubÈhu nÈma byaggho etehi kÈraÓehi mayÈ neva
sadiso na uttaritaroti saccaÑ kira tvaÑ sobhanÈhi dÈÔhÈhi samannÈgata
SudÈÔha migarÈja evaÑ vadesÊti.
TaÑ sutvÈ SudÈÔho sesÈ catasso gÈthÈ abhÈsi–
61. “VaÓÓÈrohena jÈtiyÈ, balanikkamanena ca.
SudÈÔho na mayÈ seyyo, SubÈhu iti bhÈsati.
62. EvaÑ ce maÑ viharantaÑ, SubÈhu samma dubbhasi.
Na dÈnÈhaÑ tayÈ saddhiÑ, saÑvÈsamabhirocaye.
63. Yo paresaÑ vacanÈni, saddaheyya1 yathÈtathaÑ.
KhippaÑ bhijjetha mittasmiÑ, veraÒca pasave bahuÑ.
64. Na so mitto yo sadÈ appamatto,
BhedÈsa~kÊ randhamevÈ’nupassÊ.
YasmiÒca setÊ urasÊva putto,
Sa ve mitto yo abhejjo parehÊ”ti.
Tattha sammÈti vayassa. DubbhasÊti yadi evaÑ tayÈ saddhiÑ
samaggavÈsaÑ vasantaÑ maÑ si~gÈlassa kathaÑ gahetvÈ tvaÑ dubbhasi
hanituÑ icchasi, ito dÈni paÔÔhÈya ahaÑ tayÈ saddhiÑ saÑvÈsaÑ na
abhirocaye. YathÈtathanti tathato yathÈtathaÑ yathÈtacchaÑ
avisaÑvÈdakena ariyena vuttavacanaÑ saddhÈtabbaÑ. EvaÑ yo yesaÑ
kesaÒci paresaÑ vacanÈni saddahethÈti attho. Yo sadÈ appamattoti yo
niccaÑ appamatto hutvÈ mittassa vissÈsaÑ2 na deti, so mitto nÈma na hotÊti
attho. BhedÈsa~kÊti “ajja bhijjissati, sve bhijjissatÊ”ti evaÑ mittassa
bhedameva Èsa~kati. RandhamevÈ’nupassÊti chiddaÑ vivarameva passanto.
UrasÊva puttoti yasmiÑ mitte mÈtu hadaye putto viya nirÈsa~ko nibbhayo
seti.
______________________________________________________________
1. Saddahetha (SÊ, SyÈ)

2. VinÈsaÑ (Ka)
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Iti imÈhi cat|hi gÈthÈhi sÊhena mittaguÓe kathite byaggho “mayhaÑ
doso”ti sÊhaÑ khamÈpesi. Te tattheva samaggavÈsaÑ vasiÑsu. Si~gÈlo pana
palÈyitvÈ aÒÒattha gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
si~gÈlo vighÈsÈdo ahosi, sÊho SÈriputto, byaggho MoggallÈno, taÑ kÈraÓaÑ
paccakkhato diÔÔhÈ1 tasmiÑ vane nivuttharukkhadevatÈ pana ahameva
ahosin”ti.
VaÓÓÈrohajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. SÊlavÊmaÑsajÈtakavaÓÓanÈ (362)
SÊlaÑ seyyoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
sÊlavÊmaÑsakabrÈhmaÓaÑ Èrabbha kathesi. TaÑ kira rÈjÈ “esa
sÊlasampanno”ti aÒÒehi brÈhmaÓehi atirekaÑ katvÈ passati. So cintesi “kiÑ
nu kho maÑ rÈjÈ ‘sÊlasampanno’ti aÒÒehi atirekaÑ katvÈ passati, udÈhu
‘sutadharayutto’ti2, vÊmaÑsissÈmi tÈva sÊlassa vÈ sutassa vÈ
mahantabhÈvan”ti. So ekadivasaÑ heraÒÒikaphalakato kahÈpaÓaÑ gaÓhi.
HeraÒÒiko garubhÈvena na kiÒci Èha, dutiyavÈrepi na kiÒci Èha. TatiyavÈre
pana taÑ “vilopakhÈdako”ti gÈhÈpetvÈ raÒÒo dassetvÈ “kiÑ iminÈ katan”ti
vutte “kuÔumbaÑ vilumpatÊ”ti Èha. SaccaÑ kira brÈhmaÓÈti. “Na mahÈrÈja
kuÔumbaÑ vilumpÈmi, mayhaÑ pana ‘sÊlaÑ nu kho mahantaÑ, sutaÑ nu
kho’ti kukkuccaÑ ahosi, svÈhaÑ ‘etesu kataraÑ nu kho mahantan’ti
vÊmaÑsanto tayo vÈre kahÈpaÓaÑ gaÓhiÑ, taÑ maÑ esa bandhÈpetvÈ
tumhÈkaÑ dasseti, idÈni me sutato sÊlassa mahantabhÈvo ÒÈto, na me
gharÈvÈsenattho, pabbajissÈmahan”ti pabbajjaÑ anujÈnÈpetvÈ gharadvÈraÑ
anoloketvÈva JetavanaÑ gantvÈ SatthÈraÑ pabbajjaÑ yÈci. Tassa SatthÈ
pabbajjaÒca upasampadaÒca dÈpesi. So acir|pasampanno vipassanaÑ
vipassitvÈ aggaphale patiÔÔhahi. Bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso asukabrÈhmaÓo attano sÊlaÑ vÊmaÑsitvÈ
______________________________________________________________
1. DisvÈ (SÊ, SyÈ, I)

2. SutÈcÈrayuttoti (SÊ), sutÈdhÈrayuttoti (I)
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pabbajito vipassitvÈ arahattaÑ patto”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha
bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na
bhikkhave idÈni ayameva, pubbe paÓÉitÈpi sÊlaÑ vÊmaÑsitvÈ pabbajitvÈ
attano patiÔÔhaÑ kariÑsuyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ sabbasippÈni uggaÓhitvÈ
BÈrÈÓasiÑ ÈgantvÈ rÈjÈnaÑ passi. RÈjÈ tassa purohitaÔÔhÈnaÑ adÈsi. So
paÒca sÊlÈni rakkhati. RÈjÈpi naÑ “sÊlavÈ”ti garuÑ katvÈ passi. So cintesi
“kiÑ nu kho rÈjÈ ‘sÊlavÈ’ti maÑ garuÑ katvÈ passati, udÈhu
‘sutadharayutto’ti”. SabbaÑ paccuppannavatthusadisameva. Idha pana so
brÈhmaÓo “idÈni me sutato sÊlassa mahantabhÈvo ÒÈto”ti vatvÈ imÈ paÒca
gÈthÈ abhÈsi–
65. “SÊlaÑ seyyo sutaÑ seyyo, iti me saÑsayo ahu.
SÊlameva sutÈ seyyo, iti me natthi saÑsayo.
66. MoghÈ jÈti ca vaÓÓo ca, sÊlameva kiru’ttamaÑ.
SÊlena anupetassa, sutena’ttho na vijjati.
67. Khattiyo ca adhammaÔÔho, vesso cÈ’dhammanissito.
Te pariccajju’bho loke, upapajjanti duggatiÑ.
68. KhattiyÈ brÈhmaÓÈ vessÈ, suddÈ caÓÉÈlapukkusÈ.
Idha dhammaÑ caritvÈna, bhavanti tidive samÈ.
69. Na vedÈ samparÈyÈya, na jÈti nÈpi bandhavÈ.
SakaÒca sÊlaÑ saÑsuddhaÑ, samparÈyÈya sukhÈya cÈ”ti1.
Tattha sÊlameva sutÈ seyyoti sutapariyattito sataguÓena sahassaguÓena
sÊlameva uttaritaranti. EvaÒca pana vatvÈ sÊlaÑ
______________________________________________________________
1. SamparÈyasukhÈvahanti (SÊ, SyÈ), samparÈyasukhÈya cÈti (I, Ka)
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nÈmetaÑ ekavidhaÑ saÑvaravasena, duvidhaÑ cÈrittavÈrittavasena,
tividhaÑ kÈyikavÈcasikamÈnasikavasena, catubbidhaÑ pÈtimokkhasaÑvaraindriyasaÑvara-ÈjÊvapÈrisuddhipaccayasannissitavasenÈti mÈtikaÑ ÔhapetvÈ
vitthÈrento sÊlassa vaÓÓaÑ abhÈsi.
MoghÈti aphalÈ tucchÈ. JÈtÊtiti khattiyakulÈdÊsu nibbatti. VaÓÓoti
sarÊravaÓÓo abhir|pabhÈvo. YÈ hi yasmÈ sÊlarahitassa jÈtisampadÈ vÈ
vaÓÓasampadÈ vÈ saggasukhaÑ dÈtuÑ na sakkoti, tasmÈ ubhayampi taÑ
“moghan”ti Èha. SÊlameva kirÈti anussavavasena vadati, na pana sayaÑ
jÈnÈti. AnupetassÈti anupagatassa. Sutena’ttho na vijjatÊti sÊlarahitassa
sutapariyattimattena idhaloke vÈ paraloke vÈ kÈci vaÉÉhi nÈma natthi.
Tato parÈ dve gÈthÈ jÈtiyÈ moghabhÈvadassanatthaÑ vuttÈ. Tattha te
pariccajju’bho loketi te dussÊlÈ devalokaÒca manussalokaÒcÈti ubhopi loke
pariccajitvÈ duggatiÑ upapajjanti. CaÓÉÈlapukkusÈti chavachaÉÉakacaÓÉÈlÈ
ca pupphachaÉÉakapukkusÈ ca. Bhavanti tidive samÈti ete sabbepi
sÊlÈnubhÈvena devaloke nibbattÈ samÈ honti nibbisesÈ, devÈtveva sa~khyaÑ
gacchanti.
PaÒcamagÈthÈ sabbesampi sutÈdÊnaÑ moghabhÈvadassanatthaÑ vuttÈ.
Tassattho–mahÈrÈja ete vedÈdayo ÔhapetvÈ idhaloke yasamattadÈnaÑ
samparÈye dutiye vÈ tatiye vÈ bhave yasaÑ vÈ sukhaÑ vÈ dÈtuÑ nÈma na
sakkonti, parisuddhaÑ pana attano sÊlameva taÑ dÈtuÑ sakkotÊti.
EvaÑ mahÈsatto sÊlaguÓe thometvÈ rÈjÈnaÑ pabbajjaÑ anujÈnÈpetvÈ
taÑ divasameva HimavantaÑ pavisitvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ abhiÒÒÈ ca
samÈpattiyo ca nibbattetvÈ aparihÊnajjhÈno brahmalokeparÈyaÓo ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
sÊlaÑ vÊmaÑsitvÈ isipabbajjaÑ pabbajito ahameva ahosin”ti.
SÊlavÊmaÑsajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
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3. HirijÈtakavaÓÓanÈ (363)

HiriÑ tarantanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto AnÈthapiÓÉikassa
sahÈyaÑ PaccantavÈsiseÔÔhiÑ Èrabbha kathesi. Dvepi vatth|ni EkakanipÈte
navamavaggassa pariyosÈnajÈtake1 vitthÈritÈneva. Idha pana
“PaccantavÈsiseÔÔhino manussÈ acchinnasabbasÈpateyyÈ2 attano santakassa
assÈmino hutvÈ palÈtÈ”ti BÈrÈÓasiseÔÔhissa Èrocite BÈrÈÓasiseÔÔhi “attano
santikaÑ ÈgatÈnaÑ kattabbaÑ akarontÈ nÈma paÔikÈrake na labhantiyevÈ”ti
vatvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi–
70. “HiraÑ tarantaÑ vijigucchamÈnaÑ,
TavÈhamasmÊ iti bhÈsamÈnaÑ.
SeyyÈni kammÈni anÈdiyantaÑ.
Neso mamanti iti naÑ vijaÒÒÈ.
71. YaÒhi kayirÈ taÒhi vade, yaÑ na kayirÈ na taÑ vade.
AkarontaÑ bhÈsamÈnaÑ, parijÈnanti paÓÉitÈ.
72. Na so mitto yo sadÈ appamatto,
BhedÈsa~kÊ randhamevÈnupassÊ.
YasmiÑ ca setÊ urasÊva putto,
Sa ve mitto yo abhejjo parehi.
73. PÈmojjakaraÓaÑ ÔhÈnaÑ, pasaÑsÈvahanaÑ sukhaÑ.
PhalÈnisaÑso bhÈveti, vahanto porisaÑ dhuraÑ.
74. PavivekarasaÑ pitvÈ, rasaÑ upasamassa ca.
Niddaro hoti nippÈpo, dhammappÊtirasaÑ pivan”ti.
Tattha hiriÑ tarantanti lajjaÑ atikkantaÑ. VijigucchamÈnanti
mittabhÈvena3 jigucchayamÈnaÑ. TavÈhamasmÊti “tava ahaÑ mitto”ti
kevalaÑ vacanamatteneva bhÈsamÈnaÑ. SeyyÈni kammÈnÊti “dassÈmi
karissÈmÊ”ti vacanassa anur|pÈni uttamakammÈni. AnÈdiyantanti
akarontaÑ. Neso mamanti evar|paÑ puggalaÑ “na eso mama mitto”ti
vijaÒÒÈ.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 21 piÔÔhe.
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PÈmojjakaraÓaÑ ÔhÈnanti dÈnampi sÊlampi bhÈvanÈpi paÓÉitehi
kalyÈÓamittehi saddhiÑ mittabhÈvopi. Idha pana vuttappakÈraÑ
mittabhÈvameva sandhÈyevamÈha. PaÓÉitena hi kalyÈÓamittena saddhiÑ
mittabhÈvo pÈmojjampi karoti, pasaÑsampi vahati. Idhalokaparalokesu
kÈyikacetasikasukhahetuto “sukhan”tipi vuccati, tasmÈ etaÑ phalaÒca
ÈnisaÑsaÒca sampassÈmÈno phalÈnisaÑso kulaputto purisehi vahitabbaÑ
dÈnasÊlabhÈvanÈmittabhÈvasa~khÈtaÑ catubbidhampi porisaÑ dhuraÑ
vahanto etaÑ mittabhÈvasa~khÈtaÑ pÈmojjakaraÓaÑ ÔhÈnaÑ
pasaÑsÈvahanaÑ sukhaÑ bhÈveti vaÉÉheti, na paÓÉitehi mittabhÈvaÑ
bhindatÊti dÊpeti.
Pavivekarasanti kÈyacitta-upadhivivekÈnaÑ rasaÑ te viveke nissÈya
uppannaÑ somanassarasaÑ. Upasamassa cÈti kiles|pasamena
laddhasomanassassa. Niddaro hoti nippÈpoti sabbakilesadarathÈbhÈvena
niddaro, kilesÈbhÈvena nippÈpo hoti. DhammappÊtirasanti
dhammapÊtisa~khÈtaÑ rasaÑ, vimuttipÊtiÑ pivantoti attho.
Iti mahÈsatto pÈpamittasaÑsaggato ubbiggo pavivekarasena
amatamahÈnibbÈnaÑ pÈpetvÈ desanÈya k|ÔaÑ gaÓhi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
paccantavÈsÊ idÈni paccantavÈsÊyeva, tadÈ BÈrÈÓasiseÔÔhi ahameva ahosin”ti.
HirijÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. KhajjopanakajÈtakavaÓÓanÈ (364)
Ko nu santamhi pajjoteti ayaÑ khajjopanakapaÒho mahÈ-uma~ge
vitthÈrato Èvi bhavissati.
KhajjopanakajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
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5. AhituÓÉikajÈtakavaÓÓanÈ (365)

DhuttomhÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ mahallakabhikkhuÑ
Èrabbha kathesi. Vatthu heÔÔhÈ SÈl|kajÈtake1 vitthÈritaÑ. IdhÈpi so
mahallako ekaÑ gÈmadÈrakaÑ pabbÈjetvÈ akkosati paharati. DÈrako
palÈyitvÈ vibbhami. Dutiyampi naÑ pabbÈjetvÈ tathevÈkÈsi. Dutiyampi
vibbhamitvÈ puna yÈciyamÈno oloketumpi na icchi. Bhikkh|
dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso asuko nÈma mahallako
attano sÈmaÓerena sahÈpi vinÈpi vattituÑ na sakkoti, itaro tassa dosaÑ disvÈ
puna oloketumpi na icchi, suhadayo kumÈrako”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya
nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti
vutte “na bhikkhave idÈneva, pubbepesa sÈmaÓero suhadayova, sakiÑ
dosaÑ disvÈ puna oloketumpi na icchÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
dhaÒÒavÈÓijakule nibbattitvÈ vayappatto dhaÒÒavikkayena jÊvikaÑ kappesi.
Atheko ahituÓÉiko makkaÔaÑ gahetvÈ sikkhÈpetvÈ ahiÑ kÊÄÈpento
BÈrÈÓasiyaÑ ussave ghuÔÔhe taÑ makkaÔaÑ dhaÒÒavÈÓijakassa santike
ÔhapetvÈ ahiÑ kÊÄÈpento satta divasÈni vicari. Sopi vÈÓijo makkaÔassa
khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ adÈsi. AhituÓÉiko sattame divase ussavakÊÄanato
ÈgantvÈ taÑ makkaÔaÑ veÄupesikÈya tikkhattuÑ paharitvÈ taÑ ÈdÈya
uyyÈnaÑ gantvÈ bandhitvÈ niddaÑ okkami. MakkaÔo bandhanaÑ mocetvÈ
ambarukkhaÑ Èruyha ambÈni khÈdanto nisÊdi. So pabuddho rukkhe
makkaÔaÑ disvÈ “etaÑ mayÈ upalÈpetvÈ gahetuÑ vaÔÔatÊ”ti tena saddhiÑ
sallapanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
80. “Dhuttomhi samma sumukha, j|te akkhaparÈjito.
Harehi ambapakkÈni, vÊriyaÑ te bhakkhayÈmase”ti.
Tattha akkhaparÈjitoti akkhehi parÈjito. HarehÊti2 pÈtehi ayameva vÈ
pÈÔho.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 86 piÔÔhe.

2. SevehÊti (I)
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TaÑ sutvÈ makkaÔo sesagÈthÈ abhÈsi–
81. “AlikaÑ vata maÑ samma, abh|tena pasaÑsasi.
Ko te suto vÈ diÔÔho vÈ, Sumukho nÈma makkaÔo.
82. AjjÈpi me taÑ manasi1, yaÑ maÑ tvaÑ ahituÓÉika.
DhaÒÒÈpaÓaÑ pavisitvÈ, matto2 chÈtaÑ hanÈsi maÑ.
83. TÈhaÑ saraÑ dukkhaseyyaÑ, api rajjampi kÈraye.
NevÈhaÑ yÈcito dajjaÑ, tathÈ hi bhayatajjito.
84. YaÒca jaÒÒÈ kule jÈtaÑ, gabbhe tittaÑ amacchariÑ.
Tena sakhiÒca mittaÒca, dhÊro sandhÈtumarahatÊ”ti.
Tattha alikaÑ vatÈti musÈ vata. Abh|tenÈti avijjamÈnena. Ko teti kva
tayÈ. Sumukhoti sundaramukho. AhituÓÉikÈti taÑ Èlapati. “AhikoÓÉikÈ”tipi3
pÈÔho. ChÈtanti jighacchÈbhibh|taÑ dubbalaÑ kapaÓaÑ. HanÈsÊti
veÄupesikÈya tikkhattuÑ paharasi. TÈhanti taÑ ahaÑ. Saranti saranto.
Dukkhaseyyanti tasmiÑ ÈpaÓe dukkhasayanaÑ. Api rajjampi kÈrayeti
sacepi BÈrÈÓasirajjaÑ gahetvÈ mayhaÑ datvÈ maÑ rajjaÑ kÈreyyÈsi,
evampi taÑ nevÈhaÑ yÈcito dajjaÑ, taÑ ekampi ambapakkaÑ ahaÑ tayÈ
yÈcito na dadeyyaÑ. KiÑ kÈraÓÈ? TathÈ hi bhayatajjitoti, tathÈ hi ahaÑ tayÈ
bhayena tajjitoti attho.
Gabbhe tittanti subhojanarasena4 mÈtukucchiyaÑyeva ala~katapaÔiyatte
sayanagabbheyeva vÈ tittaÑ bhogÈsÈya akapaÓaÑ. SakhiÒca mittaÒcÈti
sakhibhÈvaÒca mittabhÈvaÒca tathÈr|pena kulajÈtena tittena akapaÓena
amaccharinÈ saddhiÑ paÓÉito sandhÈtuÑ puna ghaÔetuÑ arahati, tayÈ pana
kapaÓena ahituÓÉikena saddhiÑ ko mittabhÈvaÑ puna ghaÔetunti attho.
EvaÒca pana vatvÈ vÈnaro vanaÑ sahasÈ pÈvisi.
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
ahituÓÉiko mahallako ahosi, makkaÔo sÈmaÓero, dhaÒÒavÈÓijo pana
ahameva ahosin”ti.
AhituÓÉikajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. GumbiyajÈtakavaÓÓanÈ (366)
MadhuvaÓÓaÑ madhurasanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
ukkaÓÔhitabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. TaÒhi SatthÈ “saccaÑ kira tvaÑ
bhikkhu ukkaÓÔhitosÊ”ti pucchitvÈ “saccaÑ bhante”ti vutte “kiÑ disvÈ”ti
vatvÈ “ala~katamÈtugÈman”ti vutte “bhikkhu ime paÒca kÈmaguÓÈ nÈma
ekena gumbiyena yakkhena halÈhalavisaÑ pakkhipitvÈ magge
ÔhapitamadhusadisÈ”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
satthavÈhakule nibbattitvÈ vayappatto BÈrÈÓasito paÒcahi sakaÔasatehi
bhaÓÉaÑ ÈdÈya vohÈratthÈya gacchanto mahÈvattani-aÔavidvÈraÑ patvÈ
satthake sannipÈtÈpetvÈ “ambho imasmiÑ magge visapaÓÓapupphaphalÈdÊni
atthi, tumhe kiÒci akhÈditapubbaÑ khÈdantÈ maÑ apucchitvÈ mÈ khÈdittha,
amanussÈpi visaÑ pakkhipitvÈ bhattapuÔamadhukaphalÈni1 magge Ôhapenti,
tÈnipi maÑ anÈpucchitvÈ mÈ khÈditthÈ”ti ovÈdaÑ datvÈ maggaÑ paÔipajji.
Atheko Gumbiyo nÈma yakkho aÔaviyÈ majjheÔÔhÈne magge paÓÓÈni
attharitvÈ halÈhalavisasaÑyuttÈni madhupiÓÉÈni ÔhapetvÈ sayaÑ
maggasÈmante madhuÑ gaÓhanto viya rukkhe koÔÔento vicarati. AjÈnantÈ
“puÒÒatthÈya ÔhapitÈni bhavissantÊ”ti khÈditvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓanti.
AmanussÈ ÈgantvÈ te khÈdanti. Bodhisattassa satthakamanussÈpi tÈni disvÈ
ekacce lolajÈtikÈ adhivÈsetuÑ asakkontÈ khÈdiÑsu, paÓÉitajÈtikÈ “pucchitvÈ
khÈdissÈmÈ”ti gahetvÈ aÔÔhaÑsu. Bodhisatto te disvÈ hatthagatÈni
chaÉÉÈpesi, yehi paÔhamataraÑ khÈditÈni, te mariÑsu. Yehi aÉÉhakhÈditÈni,
tesaÑ vamanavirecanaÑ datvÈ vantakÈle
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catumadhuraÑ adÈsi. Iti te tassa ÈnubhÈvena jÊvitaÑ paÔilabhiÑsu.
Bodhisatto sotthinÈ icchitaÔÔhÈnaÑ gantvÈ bhaÓÉaÑ vissajjetvÈ attano
gehameva agamÈsi. TamatthaÑ kathento SatthÈ imÈ abhisambuddhagÈthÈ
abhÈsi–
85. “MadhuvaÓÓaÑ madhurasaÑ, madhugandhaÑ visaÑ ahu.
Gumbiyo ghÈsamesÈno, araÒÒe odahÊ visaÑ.
86. Madhu iti maÒÒamÈnÈ, ye taÑ visamakhÈdisuÑ1.
TesaÑ taÑ kaÔukaÑ Èsi, maraÓaÑ tenu’pÈgamuÑ.
87. Ye ca kho paÔisa~khÈya, visaÑ taÑ parivajjayuÑ.
Te Èturesu sukhitÈ, ÉayhamÈnesu nibbutÈ.
88. Evameva manussesu, visaÑ kÈmÈ samohitÈ.
ŒmisaÑ bandhanaÒcetaÑ, maccuveso guhÈsayo.
89. Evameva ime kÈme, ÈturÈ paricÈrike.
Ye sadÈ parivajjenti, sa~gaÑ loke upaccagun”ti.
Tattha gumbiyoti tasmiÑ vanagumbe vicaraÓena evaÑladdhanÈmo
yakkho. GhÈsamesÈnoti “taÑ visaÑ khÈditvÈ mate khÈdissÈmÊ”ti evaÑ
attano ghÈsaÑ pariyesanto. OdahÊti taÑ madhunÈ samÈnavaÓÓagandharasaÑ
visaÑ nikkhipi. KaÔukaÑ ÈsÊti tikhiÓaÑ ahosi. MaraÓaÑ tenu’pÈgamunti
tena visena te sattÈ maraÓaÑ upagatÈ.
Œtures|ti visavegena ÈsannamaraÓesu. ayhamÈnes|ti visatejeneva
ÉayhamÈnesu2. VisaÑ kÈmÈ samohitÈti yathÈ tasmiÑ vattanimahÈmagge
visaÑ samohitaÑ nikkhittaÑ, evaÑ manussesupi ye ete r|pÈdayo paÒca
vatthukÈmÈ tattha tattha samohitÈ nikkhittÈ, te “visan”ti veditabbÈ. ŒmisaÑ
bandhanaÒcetanti ete paÒca kÈmaguÓÈ nÈma evaÑ imassa macchabh|tassa
lokassa3 mÈrabÈlisikena pakkhittaÑ
______________________________________________________________
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ÈmisaÒceva, bhavÈbhavato nikkhamituÑ appadÈnena andu-ÈdippabhedaÑ
nÈnappakÈraÑ bandhanaÒca. Maccuveso1 guhÈsayoti sarÊraguhÈya
vasanako2 maraÓamaccuveso.
Evameva ime kÈmeti yathÈ vattanimahÈmagge visaÑ nikkhittaÑ, evaÑ
tattha tattha nikkhitte ime kÈme. ŒturÈti ekantamaraÓadhammatÈya ÈturÈ
ÈsannamaraÓÈ paÓÉitamanussÈ. ParicÈriketi kilesaparicÈrike kilesabandhake.
Ye sadÈ parivajjentÊti ye vuttappakÈrÈ paÓÉitapurisÈ niccaÑ evar|pe kÈme
vajjenti. Sa~gaÑ loketi loke sa~ganaÔÔhena “sa~gan”ti laddhanÈmaÑ
rÈgÈdibhedaÑ kilesajÈtaÑ. Upaccagunti atÊtÈ nÈmÈti veditabbÈ,
atikkamantÊti vÈ attho.
SatthÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi, saccapariyosÈne
ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi. TadÈ satthavÈho ahameva
ahosinti.
GumbiyajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. SÈÄiyajÈtakavaÓÓanÈ (367)
YvÈyaÑ sÈÄiyachÈpotÊti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto “Èvuso
Devadatto tÈsakÈrakopi bhavituÑ nÈsakkhÊ”ti vacanaÑ Èrabbha kathesi.
TadÈ hi SatthÈ “na bhikkhave idÈneva, pubbepesa mama tÈsakÈrakopi
bhavituÑ nÈsakkhÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto gÈmake
kuÔumbikakule nibbattitvÈ taruÓakÈle paÑsukÊÄakehi dÈrakehi saddhiÑ
gÈmadvÈre nigrodharukkham|le kÊÄati. TadÈ eko dubbalavejjo gÈme kiÒci
alabhitvÈ nikkhamanto taÑ ÔhÈnaÑ patvÈ ekaÑ sappaÑ viÔapabbhantarena
sÊsaÑ nÊharitvÈ niddÈyantaÑ disvÈ “mayÈ gÈme kiÒci na laddhaÑ, ime
dÈrake vaÒcetvÈ sappena ÉaÑsÈpetvÈ tikicchitvÈ kiÒcideva gaÓhissÈmÊ”ti
cintetvÈ bodhisattaÑ Èha “sace sÈÄiyachÈpaÑ passeyyÈsi, gaÓheyyÈsÊ”ti.
Œma gaÓheyyanti. Passeso viÔapabbhantare sayitoti.
______________________________________________________________
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So tassa sappabhÈvaÑ ajÈnanto rukkhaÑ Èruyha taÑ gÊvÈyaÑ gahetvÈ
“sappo”ti ÒatvÈ nivattituÑ adento suggahitaÑ gahetvÈ vegena khipi. So
gantvÈ vejjassa gÊvÈyaÑ patito gÊvaÑ paliveÔhetvÈ “kara karÈ”ti ÉaÑsitvÈ
tattheva naÑ pÈtetvÈ palÈyi. ManussÈ parivÈrayiÑsu.
MahÈsatto sampattaparisÈya dhammaÑ desento imÈ gÈthÈ abhÈsi–
90. “YvÈyaÑ sÈÄiyachÈpoti, kaÓhasappaÑ agÈhayi.
Tena sappena’yaÑ daÔÔho, hato pÈpÈnusÈsako.
91. AhantÈramahantÈraÑ, yo naro hantumicchati.
EvaÑ so nihato seti, yathÈyaÑ puriso hato.
92. AhantÈramaghÈtentaÑ, yo naro hantumicchati.
EvaÑ so nihato seti, yathÈyaÑ puriso hato.
93. YathÈ paÑsumuÔÔhiÑ puriso, paÔivÈtaÑ paÔikkhipe.
Tameva so rajo hanti, tathÈyaÑ puriso hato.
94. Yo appaduÔÔhassa narassa dussati,
Suddhassa posassa ana~gaÓassa.
Tameva bÈlaÑ pacceti pÈpaÑ,
Sukhumo rajo paÔivÈtaÑva khitto”ti.
Tattha yvÈyanti yo ayaÑ, ayameva vÈ pÈÔho. Sappena’yanti so ayaÑ
tena sappena daÔÔho. PÈpÈnusÈsakoti pÈpakaÑ anusÈsako.
AhantÈranti1 apaharantaÑ. AhantÈranti amÈrentaÑ. SetÊti matasayanaÑ
sayati. AghÈtentanti amÈrentaÑ. SuddhassÈti niraparÈdhassa. PosassÈti
sattassa. Ana~gaÓassÈti idampi niraparÈdhabhÈvaÒÒeva sandhÈya vuttaÑ.
PaccetÊti kammasarikkhakaÑ hutvÈ pati-eti.
______________________________________________________________
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
dubbalavejjo Devadatto ahosi, paÓÉitadÈrako pana ahameva ahosin”ti.
SÈÄiyajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
_____
8. TacasÈrajÈtakavaÓÓanÈ (368)
AmittahatthatthagatÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto paÒÒÈpÈramiÑ
Èrabbha kathesi. TadÈ hi SatthÈ “na bhikkhave idÈneva, pubbepi TathÈgato
paÒÒavÈ upÈyakusaloyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto gÈmake
kuÔumbikakule nibbattitvÈti sabbaÑ purimajÈtakaniyÈmeneva kathetabbaÑ.
Idha pana vejje mate gÈmavÈsino manussÈ “manussamÈrakÈ”ti te dÈrake
kudaÓÉakehi1 bandhitvÈ “raÒÒo dassessÈmÈ”ti BÈrÈÓasiÑ nayiÑsu.
Bodhisatto antarÈmaggeyeva sesadÈrakÈnaÑ ovÈdaÑ adÈsi “tumhe mÈ
bhÈyatha, rÈjÈnaÑ disvÈpi abhÊtÈ tuÔÔhindriyÈ bhaveyyÈtha, rÈjÈ amhehi
saddhiÑ paÔhamataraÑ kathessati, tato paÔÔhÈya ahaÑ jÈnissÈmÊ”ti. Te
“sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ tathÈ kariÑsu. RÈjÈ te abhÊte tuÔÔhindriye disvÈ
“ime ‘manussamÈrakÈ’ti kudaÓÉakabaddhÈ ÈnÊtÈ, evar|paÑ dukkhaÑ
pattÈpi na bhÈyanti, tuÔÔhindriyÈyeva, kiÑ nu kho etesaÑ asocanakÈraÓaÑ,
pucchissÈmi ne”ti pucchanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
95. “AmittahatthatthagatÈ, tacasÈrasamappitÈ.
PasannamukhavaÓÓÈ’ttha, kasmÈ tumhe na socathÈ”ti.
Tattha amittahatthatthagatÈti kudaÓÉakehi gÊvÈyaÑ bandhitvÈ
ÈnentÈnaÑ amittÈnaÑ hatthagatÈ. TacasÈrasamappitÈti veÄudaÓÉakehi
baddhattÈ evamÈha. KasmÈti “evar|paÑ byasanaÑ pattÈpi tumhe kiÑkÈraÓÈ
na socathÈ”ti pucchati.
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TaÑ sutvÈ bodhisatto sesagÈthÈ abhÈsi–
96. “Na socanÈya paridevanÈya,
Atthova labbho api appakopi.
Socanta’menaÑ dukhitaÑ viditvÈ,
PaccattikÈ attamanÈ bhavanti.
97. Yato ca kho paÓÉito ÈpadÈsu,
Na vedhatÊ atthavinicchayaÒÒ|.
PaccatthikÈ’ssa1 dukhitÈ bhavanti,
DisvÈ mukhaÑ avikÈraÑ purÈÓaÑ.
98. Jappena mantena subhÈsitena,
AnuppadÈnena paveÓiyÈ vÈ.
YathÈ yathÈ yattha labhetha atthaÑ,
TathÈ tathÈ tattha parakkameyya.
99. Yato ca jÈneyya alabbhaneyyo,
MayÈ va aÒÒena vÈ esa attho.
AsocamÈno adhivÈsayeyya,
KammaÑ daÄhaÑ kinti karomi dÈnÊ”ti.
Tattha atthoti vuÉÉhi. PaccatthikÈ attamanÈti etaÑ purisaÑ socantaÑ
dukkhitaÑ viditvÈ paccÈmittÈ tuÔÔhacittÈ honti. TesaÑ tussanakÈraÓaÑ nÈma
paÓÉitena kÈtuÑ na vaÔÔatÊti dÊpeti. Yatoti yadÈ. Na vedhatÊti
cittutrÈsabhayena na kampati. AtthavinicchayaÒÒ|ti tassa tassa atthassa
vinicchayakusalo.
JappenÈti mantaparijappanena. MantenÈti paÓÉitehi saddhiÑ
mantaggahaÓena. SubhÈsitenÈti piyavacanena. AnuppadÈnenÈti laÒjadÈnena.
PaveÓiyÈti kulavaÑsena. IdaÑ vuttaÑ hoti–mahÈrÈja paÓÉitena nÈma
ÈpadÈsu uppannÈsu na socitabbaÑ na kilamitabbaÑ, imesu pana paÒcasu
kÈraÓesu aÒÒataravasena paccÈmittÈ jinitabbÈ. Sace hi sakkoti, mantaÑ
parijappitvÈ mukhabandhanaÑ katvÈpi te jinitabbÈ, tathÈ asakkontena
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paÓÉitehi saddhiÑ mantetvÈ ekaÑ upÈyaÑ sallakkhetvÈ jinitabbÈ,
piyavacanaÑ vattuÑ sakkontena piyaÑ vatvÈpi te jinitabbÈ, tathÈ
asakkontena vinicchayÈmaccÈnaÑ laÒjaÑ datvÈpi jinitabbÈ, tathÈ
asakkontena kulavaÑsaÑ kathetvÈ “mayaÑ asukapaveÓiyÈ ÈgatÈ,
tumhÈkaÒca amhÈkaÒca ekova pubbapuriso”ti evaÑ vijjamÈnaÒÈtikoÔiÑ
ghaÔetvÈpi jinitabbÈ evÈti. YathÈ yathÈti etesu paÒcasu kÈraÓesu yena yena
kÈraÓena yattha yattha attano vuÉÉhiÑ labheyya. TathÈ tathÈti tena tena
kÈraÓena tattha tattha parakkameyya, parakkamaÑ katvÈ paccatthike
jineyyÈti adhippÈyo.
Yato ca jÈneyyÈti yadÈ pana jÈneyya, mayÈ vÈ aÒÒena vÈ esa attho
alabbhaneyyo nÈnappakÈrena vÈyamitvÈpi na sakkÈ laddhuÑ, tadÈ paÓÉito
puriso asocamÈno akilamamÈno “mayÈ pubbe katakammaÑ daÄhaÑ thiraÑ
na sakkÈ paÔibÈhituÑ, idÈni kiÑ sakkÈ kÈtun”ti adhivÈsayeyyÈti.
RÈjÈ bodhisattassa dhammakathaÑ sutvÈ kammaÑ sodhetvÈ
niddosabhÈvaÑ ÒatvÈ kudaÓÉake harÈpetvÈ mahÈsattassa mahantaÑ yasaÑ
datvÈ attano atthadhamma-anusÈsakaÑ amaccaratanaÑ akÈsi,
sesadÈrakÈnampi yasaÑ datvÈ ÔhÈnantarÈni adÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
BÈrÈÓasirÈjÈ Œnando ahosi, dÈrakÈ therÈnutherÈ, paÓÉitadÈrako pana
ahameva ahosin”ti.
TacasÈrajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. MittavindakajÈtakavaÓÓanÈ (369)
KyÈhaÑ devÈnamakaranti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
dubbacabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Vatthu MahÈmittavindakajÈtake1 Èvi
bhavissati. AyaÑ pana Mittavindako samudde khitto atriccho hutvÈ purato
gantvÈ nerayikasattÈnaÑ paccanaÔÔhÈnaÑ UssadanirayaÑ disvÈ “ekaÑ
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nagaran”ti saÒÒÈya pavisitvÈ khuracakkaÑ assÈdesi. TadÈ bodhisatto
devaputto hutvÈ UssadanirayacÈrikaÑ carati. So taÑ disvÈ pucchanto
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
100. “KyÈhaÑ devÈnamakaraÑ, kiÑ pÈpaÑ pakataÑ mayÈ.
YaÑ me sirasmiÑ ohacca, cakkaÑ bhamati matthake”ti.
Tattha kyÈhaÑ devÈnamakaranti sÈmi devaputta kiÑ nÈma ahaÑ
devÈnaÑ akariÑ, kiÑ maÑ devÈ pothentÊti. KiÑ pÈpaÑ pakataÑ mayÈti
dukkhamahantatÈya vedanÈppatto attanÈ kataÑ pÈpaÑ asallakkhento
evamÈha. YaÑ meti yena pÈpena mama sirasmiÑ ohacca ohanitvÈ idaÑ
khuracakkaÑ mama matthake bhamati, taÑ kiÑ nÈmÈti.
TaÑ sutvÈ bodhisatto dutiyaÑ gÈthamÈha–
101. “Atikkamma ramaÓakaÑ, sadÈmattaÒca d|bhakaÑ.
BrahmattaraÒca pÈsÈdaÑ, kenatthena idhÈgato”ti.
Tattha ramaÓakanti phalikapÈsÈdaÑ. SadÈmattanti rajatapÈsÈdaÑ.
D|bhakanti maÓipÈsÈdaÑ. BrahmattaraÒca pÈsÈdanti suvaÓÓapÈsÈdaÒca.
KenatthenÈti tvaÑ etesu ramaÓakÈdÊsu catasso aÔÔha soÄasa dvattiÑsÈti etÈ
devadhÊtaro pahÈya te pÈsÈde atikkamitvÈ kena kÈraÓena idha Ègatoti.
Tato Mittavindako tatiyaÑ gÈthamÈha–
102. “Ito bahutarÈ bhogÈ, atra maÒÒe bhavissare.
Iti etÈya saÒÒÈya, passa maÑ byasanaÑ gatan”ti.
Tattha ito bahutarÈti imesu cat|su pÈsÈdesu bhogehi atirekatarÈ
bhavissanti.
Tato bodhisatto sesagÈthÈ abhÈsi–
103. “Catubbhi aÔÔhajjhagamÈ, aÔÔhÈhipi ca soÄasa.
SoÄasÈhi ca bÈttiÑsa, atricchaÑ cakkamÈsado.
IcchÈhatassa posassa, cakkaÑ bhamati matthake.
______________________________________________________________
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104. UparivisÈlÈ dupp|rÈ, icchÈ visaÔagÈminÊ.
Ye ca taÑ anugijjhanti, te honti cakkadhÈrino”ti.

Tattha uparivisÈlÈti Mittavindaka taÓhÈ nÈmesÈ ÈseviyamÈnÈ
uparivisÈlÈ hoti patthaÔÈ, mahÈsamuddo viya dupp|rÈ, r|pÈdÊsu ÈrammaÓesu
taÑ taÑ ÈrammaÓaÑ icchamÈnÈya icchÈya patthaÔÈya visaÔagÈminÊ, tasmÈ
ye purisÈ taÑ evar|paÑ taÓhaÑ anugijjhanti, punappunaÑ giddhÈ hutvÈ
gaÓhanti. Te honti cakkadhÈrinoti te etaÑ khuracakkaÑ dhÈrentÊti vadati.
MittavindakaÑ pana kathentameva nipisamÈnaÑ1 taÑ khuracakkaÑ
bhassi, tena so puna kathetuÑ nÈsakkhi. Devaputto attano devaÔÔhÈnameva
gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
Mittavindako dubbacabhikkhu ahosi, devaputto pana ahameva ahosin”ti.
MittavindakajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. PalÈsajÈtakavaÓÓanÈ (370)
HaÑso palÈsa’mavacÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto kilesaniggahaÑ
Èrabbha kathesi. Vatthu paÒÒÈsajÈtake Èvi bhavissati. Idha pana SatthÈ
bhikkh| ÈmantetvÈ “bhikkhave kileso nÈma Èsa~kitabbova, appamattako
samÈnopi nigrodhagaccho viya vinÈsaÑ pÈpeti, porÈÓakapaÓÉitÈpi
Èsa~kitabbaÑ Èsa~kiÑsuyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
suvaÓÓahaÑsayoniyaÑ nibbattitvÈ vayappatto Cittak|Ôapabbate
SuvaÓÓaguhÈyaÑ vasanto Himavantapadese jÈtassare sayaÑjÈtasÈliÑ
khÈditvÈ Ègacchati. Tassa gamanÈgamanamagge mahÈpalÈsarukkho ahosi.
So gacchantopi tattha vissamitvÈ gacchati, Ègacchantopi tattha vissamitvÈ
______________________________________________________________
1. NippÊÄiyamÈnaÑ (SÊ, SyÈ), nipiÑsamÈnaÑ (I)
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Ègacchati. Athassa tasmiÑ rukkhe nibbattadevatÈya saddhiÑ vissÈso ahosi.
AparabhÈge ekÈ sakuÓikÈ ekasmiÑ nigrodharukkhe nigrodhapakkaÑ
khÈditvÈ ÈgantvÈ tasmiÑ palÈsarukkhe nisÊditvÈ viÔapantare vaccaÑ pÈtesi.
Tattha nigrodhagaccho jÈto, so catura~gulamattakÈle ratta~kurapalÈsatÈya
sobhati. HaÑsarÈjÈ taÑ disvÈ rukkhadevataÑ ÈmantetvÈ “samma palÈsa
nigrodho nÈma yamhi rukkhe jÈyati, vaÉÉhanto taÑ nÈseti, imassa
vaÉÉhituÑ mÈ dehi, vimÈnaÑ te nÈsessati, paÔikacceva naÑ uddharitvÈ
chaÉÉehi, Èsa~kitabbayuttakaÑ nÈma Èsa~kituÑ vaÔÔatÊ”ti palÈsadevatÈya
saddhiÑ mantento paÔhamaÑ gÈthamÈha–
105. “HaÑso palÈsa’mavaca, nigrodho samma jÈyati.
A~kasmiÑ te nisinnova, so te mammÈni checchatÊ”ti.
PaÔhamapÈdo panettha abhisambuddhena hutvÈ SatthÈrÈ vutto. PalÈsanti
palÈsadevataÑ. SammÈti vayassa. A~kasminti viÔabhiyaÑ. So te mammÈni
checchatÊti so te a~ke saÑvaÉÉho sapatto viya jÊvitaÑ chindissatÊti attho.
JÊvitasa~khÈrÈ hi idha “mammÈnÊ”ti vuttÈ.
TaÑ sutvÈ tassa vacanaÑ agaÓhantÊ palÈsadevatÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
106. “VaÉÉhatÈ’meva nigrodho, patiÔÔha’ssa bhavÈmahaÑ.
YathÈ pitÈ ca mÈtÈ ca, evaÑ me so bhavissatÊ”ti.
Tassattho–samma na tvaÑ jÈnÈsi vaÉÉhatameva esa, ahamassa yathÈ
bÈlakÈle puttÈnaÑ mÈtÈpitaro patiÔÔhÈ honti, tathÈ bhavissÈmi, yathÈ pana
saÑvaÉÉhÈ puttÈ pacchÈ mahallakakÈle mÈtÈpit|naÑ patiÔÔhÈ honti,
mayhampi pacchÈ mahallakakÈle evameva so patiÔÔho bhavissatÊti.
Tato haÑso tatiyaÑ gÈthamÈha–
107. “YaÑ tvaÑ a~kasmiÑ vaÉÉhesi, khÊrarukkhaÑ bhayÈnakaÑ.
Œmanta kho taÑ gacchÈma, vuÉÉhi ma’ssa na ruccatÊ”ti.
Tattha yaÑ tvanti yasmÈ tvaÑ etaÒca bhayadÈyakattena bhayÈnakaÑ
khÊrarukkhaÑ sapattaÑ viya a~ke aÉÉhesi. Œmanta kho tanti tasmÈ mayaÑ
taÑ
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ÈmantetvÈ jÈnÈpetvÈ gacchÈma. VuÉÉhi massÈti assa vuÉÉhi mayhaÑ na
ruccatÊti.
EvaÒca pana vatvÈ saÑsarÈjÈ pakkhe pasÈretvÈ Cittak|Ôapabbatameva
gato. Tato paÔÔhÈya puna nÈgacchi. AparabhÈge nigrodho vaÉÉhi, tasmiÑ
ekÈ rukkhadevatÈpi nibbatti. So vaÉÉhanto palÈsaÑ bhaÒji, sÈkhÈhi
saddhiÑyeva devatÈya vimÈnaÑ pati. SÈ tasmiÑ kÈle haÑsaraÒÒo vacanaÑ
sallakkhetvÈ “idaÑ anÈgatabhayaÑ disvÈ haÑsarÈjÈ kathesi, ahaÑ panassa
vacanaÑ nÈkÈsin”ti paridevamÈnÈ catutthaÑ gÈthamÈha–
108. “IdÈni kho maÑ bhÈyeti, MahÈnerunidassanaÑ.
HaÑsassa anabhiÒÒÈya, mahÈ me bhayamÈgatan”ti.
Tattha idÈni kho maÑ bhÈyetÊti ayaÑ nigrodho taruÓakÈle tosetvÈ idÈni
maÑ bhÈyÈpeti santÈseti. MahÈnerunidassananti SinerupabbatasadisaÑ
mahantaÑ haÑsarÈjassa vacanaÑ sutvÈ ajÈnitvÈ taruÓakÈleyeva etassa
anuddhaÔattÈ. MahÈ me bhayamÈgatanti idÈni mayhaÑ mahantaÑ bhayaÑ
Ègatanti paridevi.
Nigrodhopi vaÉÉhanto sabbaÑ palÈsaÑ bhaÒjitvÈ khÈÓukamattameva
akÈsi. DevatÈya vimÈnaÑ sabbaÑ antarÈdhÈyi.
109. “Na tassa vuÉÉhi kusalappasattÈ,
Yo vaÉÉhamÈno ghasate patiÔÔhaÑ.
Tass|’parodhaÑ parisa~kamÈno,
PatÈrayÊ m|lavadhÈya dhÊro”ti–
paÒcamÈ abhisambuddhagÈthÈ.
Tattha kusalappasattÈti kusalehi pasatthÈ. Ghasateti khÈdati, vinÈsetÊti
attho. PatÈrayÊti patarati vÈyamati. IdaÑ vuttaÑ hoti–bhikkhave yo
vaÉÉhamÈno attano patiÔÔhaÑ nÈseti, tassa vuÉÉhi paÓÉitehi na pasatthÈ,
tassa pana abbhantarassa vÈ bÈhirassa vÈ parissayassa “ito me uparodho
bhavissatÊ”ti evaÑ uparodhaÑ vinÈsaÑ parisa~kamÈno dhÊro ÒÈÓasampanno
m|lavadhÈya parakkamatÊti.
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne paÒcasatÈ bhikkh| arahattaÑ pÈpuÓiÑsu.
TadÈ suvaÓÓahaÑso ahameva ahosinti.
PalÈsajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
VaÓÓÈrohavaggo dutiyo.
_____
3. AÉÉhavagga
1. DÊghÊtikosalajÈtakavaÓÓanÈ (371)
EvaÑbh|tassa te rÈjÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto Kosambake
bhaÓÉanakÈrake Èrabbha kathesi. TesaÒhi JetavanaÑ ÈgantvÈ
khamÈpanakÈle SatthÈ te ÈmantetvÈ “bhikkhave tumhe mayhaÑ orasÈ
mukhato jÈtÈ puttÈ nÈma, puttehi ca pitarÈ dinnaÑ ovÈdaÑ bhindituÑ na
vaÔÔati, tumhe pana mama ovÈdaÑ na karittha, porÈÓakapaÓÉitÈ attano
mÈtÈpitaro ghÈtetvÈ rajjaÑ gahetvÈ Ôhitacorepi araÒÒe hatthapathaÑ1 Ègate
mÈtÈpit|hi dinnaÑ ovÈdaÑ na bhindissÈmÈti na mÈrayiÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ
Èhari.
ImasmiÑ pana jÈtake dvepi vatth|ni SaÑghabhedakakkhandhake2
vitthÈrato Èvi bhavissanti. So pana DÊghÈvukumÈro araÒÒe attano a~ke
nipannaÑ BÈrÈÓasirÈjÈnaÑ c|ÄÈya gahetvÈ “idÈni mayhaÑ
mÈtÈpitughÈtakaÑ coraÑ khaÓÉÈkhaÓÉaÑ3 katvÈ chindissÈmÊ”ti asiÑ
ukkhipanto tasmiÑ khaÓe mÈtÈpit|hi dinnaÑ ovÈdaÑ saritvÈ “jÊvitaÑ
cajantopi tesaÑ ovÈdaÑ, na bhindissÈmi, kevalaÑ imaÑ tajjessÈmÊ”ti
cintetvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
110. “EvaÑbh|tassa te rÈja, Ègatassa vase mama.
Atthi nu koci pariyÈyo, yo taÑ dukkhÈ pamocaye”ti.
______________________________________________________________
1. HatthagataÑ (Ka)
3. Cuddasa khaÓÉÈni (SÊ, SyÈ, I)

2. Vi 3. 487 piÔÔhe. SaÑghabhedakajÈtake (SÊ, I)
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Tattha vase mamÈti mama vasaÑ Ègatassa. PariyÈyoti kÈraÓaÑ.
Tato rÈjÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
111. “EvaÑbh|tassa me tÈta, Ègatassa vase tava.
Natthi no koci pariyÈyo, yo maÑ dukkhÈ pamocaye”ti.

Tattha noti nipÈtamattaÑ, natthi koci pariyÈyo, yo maÑ etasmÈ dukkhÈ
pamocayeti attho.
Tato bodhisatto avasesagÈthÈ abhÈsi–
112. “NÈÒÒaÑ sucaritaÑ rÈja, nÈÒÒaÑ rÈja subhÈsitaÑ.
TÈyate maraÓakÈle, evamevi’taraÑ dhanaÑ.
113. Akkocchi maÑ avadhi maÑ, ajini maÑ ahÈsi me.
Ye ca taÑ upanayhanti, veraÑ tesaÑ na sammati.
114. Akkocchi maÑ avadhi maÑ, ajini maÑ ahÈsi me.
Ye ca taÑ nupanayhanti, veraÑ tes|pasammati.
115. Na hi verena verÈni, sammantÊdha kudÈcanaÑ.
Averena ca sammanti, esa dhammo sanantano”ti.
Tattha nÈÒÒaÑ sucaritanti nÈÒÒaÑ sucaritÈ, ayameva vÈ pÈÔho, ÔhapetvÈ
sucaritaÑ aÒÒaÑ na passÈmÊti attho. Idha “sucaritan”tipi “subhÈsitan”tipi
mÈtÈpit|hi dinnaÑ ovÈdaÑyeva sandhÈyÈha. EvamevÈti niratthakameva.
IdaÑ vuttaÑ hoti–mahÈrÈja aÒÒatra ovÈdÈnusiÔÔhisa~khÈtÈ
sucaritasubhÈsitÈ maraÓakÈle tÈyituÑ rakkhituÑ samattho nÈma aÒÒo natthi,
yaÑ etaÑ itaraÑ dhanaÑ, taÑ evameva niratthakameva hoti, tvaÒhi idÈni
mayhaÑ koÔisatasahassamattampi dhanaÑ dadanto jÊvitaÑ na labheyyÈsi,
tasmÈ veditabbametaÑ “dhanato sucaritasubhÈsitameva uttaritaran”ti.
SesagÈthÈsupi ayaÑ sa~khepattho–mahÈrÈja ye purisÈ “ayaÑ maÑ
akkosi, ayaÑ maÑ pahari, ayaÑ maÑ ajini, ayaÑ mama santakaÑ
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ahÈsÊ”ti evaÑ veraÑ upanayhanti bandhitvÈ viya hadaye Ôhapenti, tesaÑ
veraÑ na upasammati. Ye ca panetaÑ na upanayhanti hadaye na Ôhapenti,
tesaÑ v|pasammati. VerÈni hi na kadÈci verena sammanti, avereneva pana
sammanti. Esa dhammo sanantanoti eso porÈÓako dhammo cirakÈlappavatto
sabhÈvoti.
EvaÒca pana vatvÈ bodhisatto “ahaÑ mahÈrÈja tayi na dubbhÈmi, tvaÑ
pana maÑ mÈrehÊ”ti tassa hatthe asiÑ Ôhapesi. RÈjÈpi “nÈhaÑ tayi
dubbhÈmÊ”ti sapathaÑ katvÈ tena saddhiÑ nagaraÑ gantvÈ taÑ amaccÈnaÑ
dassetvÈ “ayaÑ bhaÓe KosalaraÒÒo putto DÊghÈvukumÈro nÈma, iminÈ
mayhaÑ jÊvitaÑ dinnaÑ, na labbhÈ imaÑ kiÒci kÈtun”ti vatvÈ attano
dhÊtaraÑ datvÈ pitu santake rajje patiÔÔhÈpesi. Tato paÔÔhÈya ubhopi samaggÈ
sammodamÈnÈ rajjaÑ kÈresuÑ.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
mÈtÈpitaro mahÈrÈjakulÈni ahesuÑ, DÊghÈvukumÈro pana ahameva
ahosin”ti.
DÊghÊtikosalajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. MigapotakajÈtakavaÓÓanÈ (372)
AgÈrÈ paccupetassÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ mahallakaÑ
Èrabbha kathesi. So kirekaÑ dÈrakaÑ pabbÈjesi. SÈmaÓero taÑ sakkaccaÑ
upaÔÔhahitvÈ aparabhÈge aphÈsukena kÈlamakÈsi. Tassa kÈlakiriyÈya
mahallako sokÈbhibh|to mahantena saddena paridevanto vicari. Bhikkh|
saÒÒÈpetuÑ asakkontÈ dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso
asuko nÈma mahallako sÈmaÓerassa kÈlakiriyÈya paridevanto vicarati,
maraÓassatibhÈvanÈya paribÈhiro eso bhavissatÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya
nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti
vutte “na bhikkhave idÈneva, pubbepesa etasmiÑ mate paridevanto vicarÊ”ti
vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
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AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto sakkattaÑ
kÈresi. TadÈ eko KÈsiraÔÔhavÈsÊ brÈhmaÓo HimavantaÑ pavisitvÈ
isipabbajjaÑ pabbajitvÈ phalÈphalehi yÈpesi. So ekadivasaÑ araÒÒe ekaÑ
matamÈtikaÑ migapotakaÑ disvÈ assamaÑ ÈnetvÈ gocaraÑ datvÈ posesi.
Migapotako vaÉÉhanto abhir|po ahosi sobhaggappatto. TÈpaso taÑ attano
puttakaÑ katvÈ pariharati. EkadivasaÑ migapotako bahuÑ tiÓaÑ khÈditvÈ
ajÊrakena kÈlamakÈsi. TÈpaso “putto me mato”ti paridevanto vicarati. TadÈ
Sakko devarÈjÈ lokaÑ pariggaÓhanto taÑ tÈpasaÑ disvÈ “saÑvejessÈmi
nan”ti ÈgantvÈ ÈkÈse Ôhito paÔhamaÑ gÈthamÈha–
116. “AgÈrÈ paccupetassa, anagÈrassa te sato.
SamaÓassa na taÑ sÈdhu, yaÑ peta’manusocasÊ”ti.
TaÑ sutvÈ tÈpaso dutiyaÑ gÈthamÈha–
117. “SaÑvÈsena have sakka, manussassa migassa vÈ.
Hadaye jÈyate pemaÑ, na taÑ sakkÈ asocitun”ti.
Tattha na taÑ sakkÈti taÑ manussaÑ vÈ tiracchÈnaÑ vÈ na sakkÈ
asocituÑ, socÈmiyevÈhanti.
Tato Sakko dve gÈthÈ abhÈsi–
118. “MataÑ marissaÑ rodanti, ye rudanti lapanti ca.
TasmÈ tvaÑ isi mÈ rodi, roditaÑ mogha’mÈhu santo.
119. Roditena have brahme, mato peto samuÔÔhahe.
Sabbe sa~gamma rodÈma, aÒÒamaÒÒassa ÒÈtake”ti.
Tattha marissanti yo idÈni marissati, taÑ. Lapanti cÈti vilapanti ca.
IdaÑ vuttaÑ hoti–ye loke mataÒca marissantaÒca rodanti, te rudanti ceva
vilapanti ca, tesaÑ assupacchijjanadivaso1 nÈma natthi. KiÑ kÈraÓÈ? sadÈpi
matÈnaÒca marissantÈnaÒca atthitÈya. TasmÈ tvaÑ isi mÈ rodi.
______________________________________________________________
1. Assu pacchijja divaso (I), assu paricchijja divaso (Ka)
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KiÑkÈraÓÈ? RoditaÑ mogha’mÈhu santoti, BuddhÈdayo pana paÓÉitÈ
roditaÑ “moghan”ti vadanti. Mato petoti yo esa mato petoti vuccati, yadi so
roditena samuÔÔhaheyya, evaÑ sante kiÑ nikkammÈ1 acchÈma, sabbeva
samÈgamma aÒÒamaÒÒassa ÒÈtake rodÈma. YasmÈ pana te roditakÈraÓÈ na
uÔÔhahanti, tasmÈ roditassa moghabhÈvaÑ sÈdheti.
EvaÑ Sakkassa kathentassa tÈpaso “niratthakaÑ roditan”ti sallakkhetvÈ
Sakkassa thutiÑ karonto tisso gÈthÈ abhÈsi–
120. “ŒdittaÑ vata maÑ santaÑ, ghatasittaÑva pÈvakaÑ.
VÈrinÈ viya osiÒcaÑ, sabbaÑ nibbÈpaye daraÑ.
121. Abbahi vata me sallaÑ, ya’mÈsi hadayassitaÑ.
Yo me sokaparetassa, puttasokaÑ apÈnudi.
122. SohaÑ abb|Ähasallosmi, vÊtasoko anÈvilo.
Na socÈmi na rodÈmi, tava sutvÈna vÈsavÈ”ti.
Tattha ya’mÈsÊti yaÑ me Èsi. Hadayassitanti hadaye nissitaÑ.
ApÈnudÊti nÊhari. Sakko tÈpasassa ovÈdaÑ datvÈ sakaÔÔhÈnameva gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
tÈpaso mahallako ahosi, migo sÈmaÓero, Sakko pana ahameva ahosin”ti.
MigapotakajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. M|sikajÈtakavaÓÓanÈ (373)
KuhiÑ gatÈ kattha gatÈti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto AjÈtasattuÑ
Èrabbha kathesi. Vatthu heÔÔhÈ ThusajÈtake2 vitthÈritameva. IdhÈpi SatthÈ
tatheva rÈjÈnaÑ sakiÑ puttena saddhiÑ kÊÄamÈnaÑ sakiÑ dhammaÑ
suÓantaÑ disvÈ “taÑ nissÈya raÒÒo bhayaÑ uppajjissatÊ”ti
______________________________________________________________
1. Nikkamma (I), nikkhamma (Ka)

2. Khu 5. 112 piÔÔhe.
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ÒatvÈ “mahÈrÈja porÈÓakarÈjÈno Èsa~kitabbaÑ, Èsa~kitvÈ attano puttaÑ
‘amhÈkaÑ dh|makÈle1 rajjaÑ kÈret|’ti ekamante akaÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
TakkasilÈyaÑ brÈhmaÓakule nibbattitvÈ disÈpÈmokkhÈcariyo ahosi. Tassa
santike BÈrÈÓasiraÒÒo putto YavakumÈro nÈma sabbasippÈni uggaÓhitvÈ
anuyogaÑ datvÈ gantukÈmo taÑ Èpucchi. Œcariyo “puttaÑ nissÈya tassa
antarÈyo bhavissatÊ”ti a~gavijjÈvasena ÒatvÈ “etamassa harissÈmÊ”ti ekaÑ
upamaÑ upadhÈretuÑ Èrabhi. TadÈ panassa eko asso ahosi, tassa pÈde vaÓo
uÔÔhahi, taÑ vaÓÈnurakkhaÓatthaÑ geheyeva kariÑsu. TassÈvid|re eko
udapÈno atthi. AthekÈ m|sikÈ gehÈ nikkhamitvÈ assassa pÈde vaÓaÑ
khÈdati, asso vÈretuÑ na sakkoti. So ekadivasaÑ vedanaÑ adhivÈsetuÑ
asakkonto m|sikaÑ khÈdituÑ ÈgataÑ pÈdena paharitvÈ mÈretvÈ udapÈne
pÈtesi. AssagopakÈ m|sikaÑ apassantÈ “aÒÒesu divasesu m|sikÈ ÈgantvÈ
vaÓaÑ khÈdati, idÈni na paÒÒÈyati, kahaÑ nu kho gatÈ”ti vadiÑsu.
Bodhisatto taÑ kÈraÓaÑ paccakkhaÑ katvÈ “aÒÒe ajÈnantÈ ‘kahaÑ
m|sikÈ gatÈ’ti vadanti, m|sikÈya pana mÈretvÈ udapÈne khittabhÈvaÑ
ahameva jÈnÈmÊ”ti idameva kÈraÓaÑ upamaÑ katvÈ paÔhamaÑ gÈthaÑ
bandhitvÈ rÈjakumÈrassa adÈsi. So aparaÑ upamaÑ upadhÈrento tameva
assaÑ paruÄhavaÓaÑ nikkhamitvÈ ekaÑ yavavatthuÑ gantvÈ “yavaÑ
khÈdissÈmÊ”ti vaticchiddena mukhaÑ pavesentaÑ disvÈ tameva kÈraÓaÑ
upamaÑ katvÈ dutiyaÑ gÈthaÑ bandhitvÈ tassa adÈsi. TatiyagÈthaÑ pana
attano paÒÒÈbaleneva bandhitvÈ tampi tassa datvÈ “tÈta tvaÑ rajje patiÔÔhÈya
sÈyaÑ nhÈnapokkharaÓiÑ gacchanto yÈva dhurasopÈnÈ paÔhamaÑ gÈthaÑ
sajjhÈyanto gaccheyyÈsi, tava nivasanapÈsÈdaÑ pavisanto yÈva
sopÈnapÈdam|lÈ dutiyaÑ gÈthaÑ sajjhÈyanto gaccheyyÈsi, tato yÈva
sopÈnamatthakÈ tatiyaÑ gÈthaÑ sajjhÈyanto gaccheyyÈsÊ”ti vatvÈ pesesi.
______________________________________________________________
1. MatakÈle (Ka)
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So kumÈro gantvÈ uparÈjÈ hutvÈ pitu accayena rajjaÑ kÈresi, tasseko
putto jÈyi. So soÄasavassakÈle rajjalobhena “pitaraÑ mÈressÈmÊ”ti cintetvÈ
upaÔÔhÈke Èha “mayhaÑ pitÈ taruÓo, ahaÑ etassa dh|makÈlaÑ olokento
mahallako bhavissÈmi jarÈjiÓÓo, tÈdise kÈle laddhenapi rajjena ko attho”ti.
Te ÈhaÑsu “deva na sakkÈ paccantaÑ gantvÈ corattaÑ kÈtuÑ, tava pitaraÑ
kenaci upÈyena mÈretvÈ rajjaÑ gaÓhÈ”ti. So “sÈdh|”ti antonivesane raÒÒo
sÈyaÑ nhÈnapokkharaÓÊsamÊpaÑ gantvÈ “ettha naÑ mÈressÈmÊ”ti khaggaÑ
gahetvÈ aÔÔhÈsi. RÈjÈ sÈyaÑ m|sikaÑ nÈma dÈsiÑ “gantvÈ
pokkharaÓÊpiÔÔhiÑ sodhetvÈ ehi, nhÈyissÈmÊ”ti pesesi. SÈ gantvÈ
pokkharaÓÊpiÔÔhiÑ sodhentÊ kumÈraÑ passi. KumÈro attano kammassa
pÈkaÔabhÈvabhayena taÑ dvidhÈ chinditvÈ pokkharaÓiyaÑ pÈtesi. RÈjÈ
nhÈyituÑ agamÈsi. Sesajano “ajjÈpi m|sikÈ dÈsÊ na punÈgacchati, kuhiÑ
gatÈ kattha gatÈ”ti Èha. RÈjÈ–
123. “KuhiÑ gatÈ kattha gatÈ, iti lÈlappatÊ jano.
Ahameve’ko jÈnÈmi, udapÈne m|sikÈ hatÈ”ti–
paÔhamaÑ gÈthaÑ bhaÓanto pokkharaÓÊtÊraÑ agamÈsi.
Tattha kuhiÑ gatÈ kattha gatÈti aÒÒamaÒÒavevacanÈni. Iti lÈlappatÊti
evaÑ vippalapati. Iti ayaÑ gÈthÈ “ajÈnanto jano m|sikÈ dÈsÊ kuhiÑ gatÈti
vippalapati, rÈjakumÈrena dvidhÈ chinditvÈ m|sikÈya pokkharaÓiyaÑ
pÈtitabhÈvaÑ ahameva eko jÈnÈmÊ”ti raÒÒo ajÈnantasseva imamatthaÑ
dÊpeti.
KumÈro “mayÈ katakammaÑ mayhaÑ pitarÈ ÒÈtan”ti bhÊto palÈyitvÈ
tamatthaÑ upaÔÔhÈkÈnaÑ Èrocesi. Te sattaÔÔhadivasaccayena puna taÑ
ÈhaÑsu “deva sace rÈjÈ jÈneyya, na tuÓhÊ bhaveyya, takkagÈhena pana tena
taÑ vuttaÑ bhavissati, mÈrehi nan”ti. So punekadivasaÑ khaggahattho so
pÈnapÈdam|le ÔhatvÈ raÒÒo ÈgamanakÈle ito cito ca paharaÓokÈlaÑ olokesi.
RÈjÈ–
124. “YaÒcetaÑ iti cÊti ca, gadrabhova nivattasi.
UdapÈne m|sikaÑ hantvÈ, yavaÑ bhakkhetumicchasÊ”ti–
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dutiyaÑ gÈthaÑ sajjhÈyanto agamÈsi. Ayampi gÈthÈ “yasmÈ tvaÑ iti cÊti ca
ito cito ca paharaÓokÈsaÑ olokento gadrabhova nivattasi, tasmÈ taÑ jÈnÈmi
‘purimadivase pokkharaÓiyaÑ m|sikaÑ dÈsiÑ hantvÈ ajja maÑ
yavarÈjÈnaÑ bhakkhetuÑ mÈretuÑ icchasÊ’ti” raÒÒo ajÈnantasseva
imamatthaÑ dÊpeti.
KumÈro “diÔÔhomhi pitarÈ”ti utrasto palÈyi. So puna aÉÉhamÈsamattaÑ
atikkamitvÈ “rÈjÈnaÑ dabbiyÈ paharitvÈ mÈressÈmÊ”ti ekaÑ dÊghadaÓÉakaÑ
dabbipaharaÓaÑ gahetvÈ olumbitvÈ aÔÔhÈsi. RÈjÈ–
125. “Daharo cÈ’si dummedha, paÔhamuppattiko susu.
DÊghaÒcetaÑ samÈsajja, na te dassÈmi jÊvitan”ti–
tatiyaÑ gÈthaÑ sajjhÈyanto sopÈnapÈdamatthakaÑ abhiruhi.
Tattha paÔhamuppattikoti1 paÔhamavayena uppattito upeto,
paÔhamavaye Ôhitoti attho. Sus|ti taruÓo. DÊghanti dÊghadaÓÉakaÑ
dabbipaharaÓaÑ. SamÈsajjÈti2 gahetvÈ, olumbitvÈ ÔhitosÊti attho. Ayampi
gÈthÈ “dummedha attano vayaÑ paribhuÒjituÑ na labhissasi, na te dÈni
nillajjassa jÊvitaÑ dassÈmi, mÈretÈ khaÓÉÈkhaÓÉaÑ chinditvÈ s|leyeva
ÈvuÓÈpessÈmÊ”ti raÒÒo ajÈnantasseva kumÈraÑ santajjayamÈnÈ imamatthaÑ
dÊpeti.
So taÑ divasaÑ palÈyituÑ asakkonto “jÊvitaÑ me dehi devÈ”ti raÒÒo
pÈdam|le nipajji. RÈjÈ taÑ tajjetvÈ sa~khalikÈhi bandhÈpetvÈ bandhanÈgÈre
kÈretvÈ setacchattassa heÔÔhÈ ala~katarÈjÈsane nisÊditvÈ “amhÈkaÑ Ècariyo
disÈpÈmokkho brÈhmaÓo imaÑ mayhaÑ antarÈyaÑ disvÈ imÈ tisso gÈthÈ
abhÈsÊ”ti haÔÔhatuÔÔho udÈnaÑ udÈnento sesagÈthÈ abhÈsi–
126. “NÈntalikkhabhavanena, nÈ~gaputtapinena vÈ,
Puttena hi patthayito, silokehi pamocito.
______________________________________________________________
1. PaÔhamuppattitoti (SÊ, SyÈ, I)

2. SamÈpajjÈti (SyÈ, Ka)
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127. SabbaÑ suta’madhÊyetha, hÊnamukkaÔÔhamajjhimaÑ.
Sabbassa atthaÑ jÈneyya, na ca sabbaÑ payojaye.
Hoti tÈdisako kÈlo, yattha atthÈvahaÑ sutan”ti.
Tattha nÈntalikkhabhavanenÈti antalikkhabhavanaÑ vuccati
dibbavimÈnaÑ, ahaÑ ajja antalikkhabhavanampi na ÈruÄho, tasmÈ
antalikkhabhavanenÈpi ajja maraÓato na pamocitomhi. NÈ~gaputtapinena
vÈti1 a~gasarikkhakena vÈ puttapinenapi2 na pamocito. Puttena hi
patthayitoti ahaÑ pana attano putteneva ajja mÈretuÑ patthito. Silokehi
pamocitoti sohaÑ Ècariyena bandhitvÈ dinnÈhi gÈthÈhi pamocito.
Sutanti pariyattiÑ. AdhÊyethÈti gaÓheyya sikkheyya.
HÊnamukkaÔÔhamajjhimanti hÊnaÑ vÈ hotu uttamaÑ vÈ majjhimaÑ vÈ,
sabbaÑ adhÊyitabbamevÈti dÊpeti. Na ca sabbaÑ payojayeti hÊnaÑ mantaÑ
vÈ sippaÑ vÈ majjhimaÑ vÈ na payojaye, uttamameva payojayeyyÈti attho.
Yattha atthÈvahaÑ sutanti yasmiÑ kÈle MahosadhapaÓÉitassa
kumbhakÈrakammakaraÓaÑ viya yaÑkiÒci sikkhitasippaÑ atthÈvahaÑ hoti,
tÈdisopi kÈlo hotiyevÈti attho. AparabhÈge raÒÒo accayena kumÈro rajje
patiÔÔhÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
disÈpÈmokkho Ècariyo ahameva ahosin”ti.
M|sikajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. C|ÄadhanuggahajÈtakavaÓÓanÈ (374)
SabbaÑ bhaÓÉanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
purÈÓadutiyikÈpalobhanaÑ Èrabbha kathesi. Tena bhikkhunÈ
“purÈÓadutiyikÈ maÑ bhante ukkaÓÔhÈpetÊ”ti vutte SatthÈ “esÈ bhikkhu itthÊ
na idÈneva tuyhaÑ anatthakÈrikÈ, pubbepi te etaÑ nissÈya asinÈ sÊsaÑ
chinnan”ti vatvÈ bhikkh|hi yÈcito atÊtaÑ Èhari.
______________________________________________________________
1. NÈ~gaputtasirena vÈti (SÊ, SyÈ, I)

2. Puttenapi (SÊ, SyÈ)
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AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto sakkattaÑ
kÈresi. TadÈ eko BÈrÈÓasivÈsÊ brÈhmaÓamÈÓavo TakkasilÈyaÑ sabbasippÈni
uggaÓhitvÈ dhanukamme nipphattiÑ patto C|ÄadhanuggahapaÓÉito nÈma
ahosi. Athassa Ècariyo “ayaÑ mayÈ sadisaÑ sippaÑ uggaÓhÊ”ti attano
dhÊtaraÑ adÈsi. So taÑ gahetvÈ “BÈrÈÓasiÑ gamissÈmÊ”ti maggaÑ paÔipajji.
AntarÈmagge eko vÈraÓo ekaÑ padesaÑ suÒÒamakÈsi, taÑ ÔhÈnaÑ
abhiruhituÑ na koci ussahi. C|ÄadhanuggahapaÓÉito manussÈnaÑ
vÈrentÈnaÒÒeva bhariyaÑ gahetvÈ aÔavimukhaÑ abhiruhi. Athassa
aÔavimajjhe vÈraÓo uÔÔhahi, so taÑ kumbhe sarena vijjhi. Saro vinivijjhitvÈ
pacchÈbhÈgena nikkhami. VÈraÓo tattheva pati, DhanuggahapaÓÉito taÑ
ÔhÈnaÑ khemaÑ katvÈ purato aÒÒaÑ aÔaviÑ pÈpuÓi. TatthÈpi paÒÒÈsa corÈ
maggaÑ hananti. Tampi so manussehi vÈriyamÈno abhiruyha tesaÑ
corÈnaÑ mige vadhitvÈ maggasamÊpe maÑsaÑ pacitvÈ khÈdantÈnaÑ
ÔhitaÔÔhÈnaÑ pÈpuÓi.
TadÈ taÑ corÈ ala~katapaÔiyattÈya bhariyÈya saddhiÑ ÈgacchantaÑ
disvÈ “gaÓhissÈma nan”ti ussÈhaÑ kariÑsu. CorajeÔÔhako
purisalakkhaÓakusalo, so taÑ oloketvÈva “uttamapuriso ayan”ti ÒatvÈ
ekassapi uÔÔhahituÑ nÈdÈsi. DhanuggahapaÓÉito “gaccha ‘amhÈkampi ekaÑ
maÑsas|laÑ dethÈ’ti vatvÈ maÑsaÑ ÈharÈ”ti tesaÑ santikaÑ bhariyaÑ
pesesi. SÈ gantvÈ “ekaÑ kira maÑsas|laÑ dethÈ”ti Èha. CorajeÔÔhako
“anaggho puriso”ti maÑsas|laÑ dÈpesi. CorÈ “amhehi kira pakkaÑ
khÈditan”ti apakkamaÑsas|laÑ adaÑsu. Dhanuggaho attÈnaÑ sambhÈvetvÈ
“mayhaÑ apakkamaÑsas|laÑ dadantÊ”ti corÈnaÑ kujjhi. CorÈ “kiÑ
ayameveko puriso, mayaÑ itthiyo”ti kujjhitvÈ uÔÔhahiÑsu. Dhanuggaho
ek|napaÒÒÈsa jane ek|napaÒÒÈsakaÓÉehi vijjhitvÈ pÈtesi. CorajeÔÔhakaÑ
vijjhituÑ kaÓÉaÑ nÈhosi. Tassa kira kaÓÉanÈÄiyaÑ samapaÓÓÈsayeva
kaÓÉÈni. Tesu ekena vÈraÓaÑ vijjhi, ek|napaÒÒÈsakaÓÉehi core vijjhitvÈ
corajeÔÔhakaÑ pÈtetvÈ tassa ure nisinno “sÊsamassa chindissÈmÊ”ti bhariyÈya
hatthato asiÑ ÈharÈpesi. SÈ ta~khaÓaÒÒeva corajeÔÔhake lobhaÑ katvÈ
corassa hatthe tharuÑ, sÈmikassa hatthe
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dhÈraÑ1 Ôhapesi. Coro tharudaÓÉaÑ parÈmasitvÈ asiÑ nÊharitvÈ
Dhanuggahassa sÊsaÑ chindi.
So taÑ ghÈtetvÈ itthiÑ ÈdÈya gacchanto jÈtigottaÑ pucchi. SÈ
“TakkasilÈyaÑ disÈpÈmokkhÈcariyassa dhÊtÈmhÊ”ti Èha. KathaÑ tvaÑ iminÈ
laddhÈti. MayhaÑ pitÈ “ayaÑ mÈyÈ sadisaÑ katvÈ sippaÑ sikkhÊ”ti tussitvÈ
imassa maÑ adÈsi, sÈhaÑ tayi sinehaÑ katvÈ attano kuladattiyaÑ sÈmikaÑ
mÈrÈpesinti. CorajeÔÔhako “kuladattiyaÑ tÈvesÈ sÈmikaÑ mÈresi, aÒÒaÑ
panekaÑ disvÈ mampi evamevaÑ karissati, imaÑ chaÉÉetuÑ vaÔÔatÊ”ti
cintetvÈ gacchanto antarÈmagge ekaÑ kunnadiÑ uttÈnatalaÑ
ta~khaÓodakap|raÑ disvÈ “bhadde imissaÑ nadiyaÑ susumÈrÈ kakkhaÄÈ,
kiÑ karomÈ”ti Èha. SÈmi sabbaÑ ÈbharaÓabhaÓÉaÑ mama uttarÈsa~gena
bhaÓÉikaÑ katvÈ paratÊraÑ netvÈ puna ÈgantvÈ maÑ gahetvÈ gacchÈti. So
“sÈdh|”ti sabbaÑ ÈbharaÓabhaÓÉaÑ ÈdÈya nadiÑ otaritvÈ tarantoviya
paratÊraÑ patvÈ taÑ chaÉÉetvÈ pÈyÈsi. SÈ taÑ disvÈ “sÈmi kiÑ maÑ
chaÉÉetvÈ viya gacchasi, kasmÈ evaÑ karosi, ehi mampi ÈdÈya gacchÈ”ti
tena saddhiÑ sallapantÊ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
128. “SabbaÑ bhaÓÉaÑ samÈdÈya, pÈraÑ tiÓÓosi brÈhmaÓa.
PaccÈgaccha lahuÑ khippaÑ, mampi tÈrehi dÈnito”ti.
Tattha lahuÑ khippanti lahuÑ paccÈgaccha, khippaÑ mampi tÈrehi dÈni
itoti attho.
Coro taÑ sutvÈ paratÊre Ôhitoyeva dutiyaÑ gÈthamÈha–
129. “AsanthutaÑ maÑ cirasanthutena,
NimÊni bhotÊ adhuvaÑ dhuvena.
MayÈpi bhotÊ nimineyya aÒÒaÑ,
Ito ahaÑ d|rataraÑ gamissan”ti.
sÈ heÔÔhÈ vuttatthÈyeva.
Coro pana “ito ahaÑ d|rataraÑ gamissaÑ, tiÔÔha tvan”ti vatvÈ tassÈ
viravantiyÈva ÈbharaÓabhaÓÉikaÑ ÈdÈya palÈto. Tato
______________________________________________________________
1. TalaÑ (SÊ, SyÈ, I)

208

KhuddakanikÈya

sÈ bÈlÈ atricchatÈya evar|paÑ byasanaÑ pattÈ anÈthÈ hutvÈ avid|re ekaÑ
eÄagalÈgumbaÑ upagantvÈ rodamÈnÈ nisÊdi. TasmiÑ khaÓe Sakko devarÈjÈ
lokaÑ olokento taÑ atricchatÈhataÑ sÈmikÈ ca jÈrÈ1 ca parihÊnaÑ
rodamÈnaÑ disvÈ “etaÑ niggaÓhitvÈ lajjÈpetvÈ ÈgamissÈmÊ”ti MÈtaliÒca
PaÒcasikhaÒca ÈdÈya tattha gantvÈ nadÊtÊre ÔhatvÈ “MÈtali tvaÑ maccho
bhava, PaÒcasikha tvaÑ sakuÓo bhava, ahaÑ pana si~gÈlo hutvÈ mukhena
maÑsapiÓÉaÑ gahetvÈ etissÈ sammukhaÔÔhÈnaÑ gamissÈmi, tvaÑ mayi
tattha gate udakato ulla~ghitvÈ mama purato pata, athÈhaÑ mukhena
gahitamaÑsapiÓÉaÑ chaÉÉetvÈ macchaÑ gahetuÑ pakkhandissÈmi, tasmiÑ
khaÓe tvaÑ PaÒcasikha taÑ maÑsapiÓÉaÑ gahetvÈ ÈkÈse uppata, tvaÑ
MÈtali udake patÈ”ti ÈÓÈpesi. “SÈdhu devÈ”ti MÈtali maccho ahosi,
PaÒcasikho sakuÓo ahosi. Sakko si~gÈlo hutvÈ maÑsapiÓÉaÑ mukhenÈdÈya
tassÈ sammukhaÔÔhÈnaÑ agamÈsi. Maccho udakÈ uppatitvÈ si~gÈlassa purato
pati. So mukhena gahitamaÑsapiÓÉaÑ chaÉÉetvÈ macchassatthÈya
pakkhandi. Maccho uppatitvÈ udake pati, sakuÓo maÑsapiÓÉaÑ gahetvÈ
ÈkÈse uppati, si~gÈlo ubhopi alabhitvÈ eÄagalÈgumbaÑ olokento dummukho
nisÊdi. SÈ taÑ disvÈ “ayaÑ atricchatÈhato neva maÑsaÑ, na macchaÑ
labhÊ”ti kuÔaÑ bhindantÊ viya mahÈhasitaÑ hati. TaÑ sutvÈ si~gÈlo tatiyaÑ
gÈthamÈha–
130. “KÈ’yaÑ eÄagalÈgumbe, karoti ahuhÈsiyaÑ.
NayÊdha naccagÊtaÑ vÈ, tÈÄaÑ vÈ susamÈhitaÑ.
AnamhikÈse susoÓi, kinnu jagghasi sobhane”ti.
Tattha kÈ’yanti kÈ ayaÑ. EÄagalÈgumbeti kambojigumbe2.
AhuhÈsiyÈnti dantavidaÑsakaÑ mahÈhasitaÑ vuccati, taÑ kÈ esÈ etasmiÑ
gumbe karotÊti pucchati. NayÊdha naccagÊtaÑ vÈti3 imasmiÑ ÔhÈne kassaci
naccantassa naccaÑ vÈ gÈyantassa gÊtaÑ vÈ hatthe susamÈhite katvÈ
vÈdentassa susamÈhitaÑ hatthatÈlaÑ vÈ natthi, kaÑ4 disvÈ tvaÑ haseyyÈsÊti
dÊpeti. AnamhikÈleti rodanakÈle. SusoÓÊti sundarasoÓi. Kinnu
______________________________________________________________
1. CorÈ (SÊ, SyÈ)
2. EÄagaÓigumbeti gumbopagumbe (SyÈ), eÄagaÓagumbeti dabbagumbe (Ka)
3. NaccaÑ vÈ gÊtaÑ vÈti (SÊ, SyÈ, I)
4. YaÑ (SÊ, I)
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jagghasÊti kena kÈraÓena tvaÑ rodituÑ yuttakÈle arodamÈnÈva mahÈhasitaÑ
hasati. Sobhaneti taÑ pasaÑsanto Èlapati.
TaÑ sutvÈ sÈ catutthaÑ gÈthamÈha–
131. “Si~gÈla bÈla dummedha, appapaÒÒosi jambuka.
JÊno macchaÒca pesiÒca, kapaÓo viya jhÈyasÊ”ti.
Tattha jÊnoti jÈnippatto1 hutvÈ. Pesinti maÑsapesiÑ. KapaÓo viya
jhÈyasÊti sahassabhaÓÉikaÑ parÈjito kapaÓo viya jhÈyasi socasi cintesi.
Tato si~gÈlo paÒcamaÑ gÈthamÈha–
132. “SudassaÑ vajja’maÒÒesaÑ, attano pana duddasaÑ.
JÊnÈ patiÒca jÈraÒca, maÒÒe tvaÒÒeva2 jhÈyasÊ”ti.
Tattha tvaÒÒeva jhÈyasÊti pÈpadhamme dussÊle ahaÑ tÈva mama
gocaraÑ na labhissÈmi, tvaÑ pana atricchatÈya hatÈ taÑmuhuttadiÔÔhake
core paÔibaddhacittÈ hutvÈ taÒca jÈraÑ kuladattikaÒca patiÑ jÊnÈ, maÑ
upÈdÈya sataguÓena sahassaguÓena kapaÓatarÈ hutvÈ jhÈyasi rodasi
paridevasÊti lajjÈpetvÈ vippakÈraÑ pÈpento mahÈsatto evamÈha.
SÈ tassa vacanaÑ sutvÈ gÈthamÈha–
133. “EvametaÑ migarÈja, yathÈ bhÈsasi jambuka.
SÈ n|nÈhaÑ ito gantvÈ, bhattu hessaÑ vasÈnugÈ”ti.
Tattha n|nÈti ekaÑsatthe nipÈto. SÈ ahaÑ ito gantvÈ puna aÒÒaÑ
bhattÈraÑ labhitvÈ ekaÑseneva tassa bhattu vasÈnugÈ vasavattinÊ
bhavissÈmÊti.
AthassÈ anÈcÈrÈya dussÊlÈya vacanaÑ sutvÈ Sakko devarÈjÈ
osÈnagÈthamÈha–
134. “Yo hare mattikaÑ thÈlaÑ, kaÑsathÈlampi so hare.
KataÑyeva tayÈ pÈpaÑ, punapevaÑ karissasÊ”ti.
______________________________________________________________
1. JÊnappatto (Ka)

2. Mampi tvaÒÒeva (SÊ, SyÈ), tvampi maÒÒeva (I)
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Tassattho–anÈcÈre kiÑ kathesi, yo mattikaÑ thÈlaÑ harati,

suvaÓÓathÈlarajatathÈlÈdippabhedaÑ kaÑsathÈlampi so harateva, idaÒca
tayÈ pÈpaÑ katameva, na sakkÈ tava saddhÈtuÑ1, sÈ tvaÑ punapi evaÑ
karissasiyevÈti. EvaÑ so taÑ lajjÈpetvÈ vippakÈraÑ pÈpetvÈ sakaÔÔhÈnameva
agamÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi.
TadÈ Dhanuggaho ukkaÓÔhitabhikkhu ahosi, sÈ itthÊ purÈÓadutiyikÈ, Sakko
devarÈjÈ pana ahameva ahosinti.
C|ÄadhanuggahajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. KapotajÈtakavaÓÓanÈ (375)
IdÈni khomhÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ lolabhikkhuÑ
Èrabbha kathesi. Lolavatthu anekaso vitthÈritameva. TaÑ pana SatthÈ
“saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu lolo”ti pucchitvÈ “Èma bhante”ti vutte “na kho
bhikkhu idÈneva, pubbepi tvaÑ lolosi, lolatÈya pana jÊvitakkhayaÑ patto”ti
vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
pÈrÈvatayoniyaÑ nibbattitvÈ BÈrÈÓasiseÔÔhino mahÈnase nÊÄapacchiyaÑ
vasati. Atheko kÈko macchamaÑsaluddho tena saddhiÑ mettiÑ katvÈ
tattheva vasi. So ekadivasaÑ bahuÑ macchamaÑsaÑ disvÈ “imaÑ
khÈdissÈmÊ”ti nitthunanto2 nÊÄapacchiyaÑyeva nipajjitvÈ pÈrÈvatena “ehi
samma gocarÈya gamissÈmÈ”ti vuccamÈnopi “ajÊrakena nipannomhi, gaccha
tvan”ti vatvÈ tasmiÑ gate “gato me paccÈmittakaÓÔako, idÈni yathÈruci
macchamaÑsaÑ khÈdissÈmÊ”ti cintento paÔhamaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. SandhÈretuÑ (I), suddhÈtuÑ (SyÈ)

2. TintiÓÈyanto (I)
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135. “IdÈni khomhi sukhito arogo.
NikkaÓÔako nippatito kapoto.
KÈhÈmi dÈnÊ hadayassa tuÔÔhiÑ,
TathÈ hi maÑ maÑsasÈkaÑ baletÊ”ti.
Tattha nippatitoti niggato. Kapototi pÈrÈvato. KÈhÈmi dÈnÊti karissÈmi
dÈni. TathÈ hi maÑ maÑsasÈkaÑ baletÊti tathÈ hi maÑsaÒca avasesaÑ
sÈkaÒca mayhaÑ balaÑ karoti, uÔÔhehi khÈdÈti vadamÈnaÑ viya ussÈhaÑ
mamaÑ karotÊti attho.
So bhattakÈrake macchamaÑsaÑ pacitvÈ mahÈnasÈ nikkhamma sarÊrato
sedaÑ pavÈhente pacchito nikkhamitvÈ rasakaroÔiyaÑ nilÊyitvÈ “kiri kirÊ”ti
saddamakÈsi. BhattakÈrako vegenÈgantvÈ kÈkaÑ gahetvÈ sabbapattÈni
luÒcitvÈ allasi~gÊveraÒca siddhatthake ca pisitvÈ lasuÓaÑ p|titakkena
madditvÈ sakalasarÊraÑ makkhetvÈ ekaÑ kaÔhalaÑ ghaÑsitvÈ vijjhitvÈ
suttakena tassa gÊvÈyaÑ bandhitvÈ nÊÄapacchiyaÑyeva taÑ pakkhipitvÈ
agamÈsi. PÈrÈvato ÈgantvÈ taÑ disvÈ “kÈ esÈ balÈkÈ mama sahÈyassa
pacchiyaÑ nipannÈ, caÓÉÈ hi so ÈgantvÈ ghÈteyyÈpi nan”ti parihÈsaÑ
karonto dutiyaÑ gÈthamÈha–
136. “KÈ’yaÑ balÈkÈ sikhinÊ, corÊ la~ghipitÈmahÈ.
OraÑ balÈke Ègaccha, caÓÉo me vÈyaso sakhÈ”ti.
sÈ heÔÔhÈ1 vuttatthÈyeva.
TaÑ sutvÈ kÈko tatiyaÑ gÈthamÈha–
136. “AlaÑ hi te jagghitÈye, mamaÑ disvÈna edisaÑ.
Vil|naÑ s|daputtena, piÔÔhamaÓÉena2 makkhitan”ti.
Tattha alanti paÔisedhatthe nipÈto. JagghitÈyeti hasituÑ3. IdaÑ vuttaÑ
hoti–idÈni maÑ edisaÑ evaÑ dukkhappattaÑ disvÈ tava alaÑ hasituÑ, mÈ
edise kÈle parihÈsakeÄiÑ karohÊti.
______________________________________________________________
1. JÈtaka-®Ôha 2. 327 piÔÔhe.
3. HasitvÈ (SÊ, I), hÈsitvÈ (SyÈ)

2. PiÔÔhimaddena (SÊ, I), piÔÔhamaÔÔhena (SyÈ)
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So parihÈsakeÄiÑ karonto va puna catutthaÑ gÈthamÈha–
138. “SunhÈto suvilittosi, annapÈnena tappito.
KaÓÔhe ca te veÄuriyo, agamÈ nu kaja~galan”ti.

Tattha kaÓÔhe ca te veÄuriyoti ayaÑ te veÄuriyamaÓipi kaÓÔhe piÄandho,
tvaÑ ettakaÑ kÈlaÑ amhÈkaÑ etaÑ na dassesÊti kapÈlaÑ sandhÈyevamÈha.
Kaja~galanti idha BÈrÈÓasÊyeva “kaja~galÈ”ti adhippetÈ. Ito nikkhamitvÈ
kacci antonagaraÑ gatosÊti pucchati.
Tato kÈko paÒcamaÑ gÈthamÈha–
139. “MÈ te mitto amitto vÈ, agamÈsi kaja~galaÑ.
PiÒchÈni tattha lÈyitvÈ, kaÓÔhe bandhanti vaÔÔanan”ti.
Tattha piÒchÈnÊti pattÈni. Tattha lÈyitvÈti tasmiÑ BÈrÈÓasinagare
luÒcitvÈ. VaÔÔananti kaÔhalikaÑ.
TaÑ sutvÈ pÈrÈvato osÈnagÈthamÈha–
140. “PunapÈ’pajjasÊ samma, sÊlaÑ hi tava tÈdisaÑ.
Na hi mÈnusakÈ bhogÈ, subhuÒjÈ honti pakkhinÈ”ti.
Tattha punapÈ’pajjasÊti punapi evar|paÑ Èpajjissasi. Evar|paÒhi te
sÊlanti.
Iti naÑ so ovaditvÈ tattha avasitvÈ pakkhe pasÈretvÈ aÒÒattha agamÈsi.
KÈkopi tattheva jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne lolabhikkhu anÈgÈmiphale patiÔÔhahi. TadÈ
kÈko lolabhikkhu ahosi, kapoto pana ahameva ahosinti.
KapotajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
AÉÉhavaggo tatiyo.

JÈtakaÔÔhakathÈ
JÈtakuddÈnaÑ
MaÓikuÓÉala SujÈtÈ, VenasÈkhaÒca OragaÑ.
GhaÔaÑ KoraÓÉi LaÔuki, DhammapÈlaÑ MigaÑ tathÈ.
SuyonandÊ VaÓÓÈroha, SÊlaÑ HirÊ KhajjopanaÑ.
Ahi Gumbiya SÈÄiyaÑ, TacasÈraÑ MittavindaÑ.
PalÈsaÒceva DÊghiti, Migapotaka M|sikaÑ.
Dhanuggaho KapotaÒca, jÈtakÈ paÒcavÊsati.

PaÒcakanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

213

6. ChakkanipÈta
1. AvÈriyavagga
1. AvÈriyajÈtakavaÓÓanÈ (376)
MÈsu kujjha bh|mipatÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
titthanÈvikaÑ Èrabbha kathesi. So kira bÈlo ahosi aÒÒÈÓo, neva so
BuddhÈdÊnaÑ ratanÈnaÑ, na aÒÒesaÑ puggalÈnaÑ guÓaÑ jÈnÈti, caÓÉo
pharuso sÈhasiko. Atheko jÈnapado bhikkhu “BuddhupaÔÔhÈnaÑ karissÈmÊ”ti
Ègacchanto sÈyaÑ AciravatÊtitthaÑ patvÈ taÑ evamÈha “upÈsaka paratÊraÑ
gamissÈmi, nÈvaÑ me dehÊ”ti. Bhante idÈni akÈlo, ekasmiÑ ÔhÈne vasass|ti.
UpÈsaka idha kuhiÑ vasissÈmi, maÑ gaÓhitvÈ gacchÈti. So kujjhitvÈ “ehi re
samaÓa, vahÈmÊ”ti theraÑ nÈvaÑ ÈropetvÈ ujukaÑ agantvÈ heÔÔhÈ nÈvaÑ
netvÈ ulloÄaÑ katvÈ tassa pattacÊvaraÑ temetvÈ kilametvÈ tÊraÑ patvÈ
andhakÈravelÈyaÑ uyyojesi. Atha so vihÈraÑ gantvÈ taÑ divasaÑ
BuddhupaÔÔhÈnassa okÈsaÑ alabhitvÈ punadivase SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ
vanditvÈ ekamantaÑ nisÊditvÈ SatthÈrÈ katapaÔisanthÈro “kadÈ ÈgatosÊ”ti
vutte “hiyyo bhante”ti vatvÈ “atha kasmÈ ajja BuddhupaÔÔhÈnaÑ ÈgatosÊ”ti
vutte tamatthaÑ Èrocesi. TaÑ sutvÈ SatthÈ “na kho bhikkhu idÈneva,
pubbepesa caÓÉo pharuso sÈhasiko, idÈni pana tena tvaÑ kilamito,
pubbepesa paÓÉite kilamesÊ”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ sabbasippÈni uggaÓhitvÈ
isipabbajjaÑ pabbajitvÈ dÊghamaddhÈnaÑ Himavante phalÈphalena yÈpetvÈ
loÓambilasevanatthÈya BÈrÈÓasiÑ patvÈ rÈjuyyÈne vasitvÈ punadivase
nagaraÑ bhikkhÈya pÈvisi. Atha naÑ rÈja~gaÓappattaÑ rÈjÈ disvÈ tassa
iriyÈpathe pasÊditvÈ antepuraÑ ÈnetvÈ bhojetvÈ paÔiÒÒaÑ
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gahetvÈ rÈjuyyÈne vasÈpesi, devasikaÑ upaÔÔhÈnaÑ agamÈsi. TamenaÑ
bodhisatto “raÒÒÈ nÈma mahÈrÈja cattÈri agatigamanÈni vajjetvÈ
appamattena khantimettÈnuddayasampannena hutvÈ dhammena rajjaÑ
kÈretabban”ti vatvÈ devasikaÑ ovadanto–
1. “MÈsu kujjha bh|mipati, mÈsu kujjha rathesabha.
KuddhaÑ appaÔikujjhanto, rÈjÈ raÔÔhassa p|jito.
2. GÈme vÈ yadi vÈ’raÒÒe, ninne vÈ yadi vÈ thale.
Sabbattha anusÈsÈmi, mÈsu kujjha rathesabhÈ”ti.
Dve gÈthÈ abhÈsi.
Tattha raÔÔhassa p|jitoti evar|po rÈjÈ raÔÔhassa p|janÊyo hotÊti attho.
Sabbattha anusÈsÈmÊti etesu gÈmÈdÊsu yattha katthaci vasantopÈhaÑ
mahÈrÈja imÈya eva anusiÔÔhiyÈ tamanusÈsÈmi, etesu vÈ gÈmÈdÊsu yattha
katthaci ekasmimpi ekasattepi anusÈsÈmi. MÈsu kujjha rathesabhÈti
evamevÈhaÑ taÑ anusÈsÈmi, raÒÒÈ nÈma kujjhituÑ na vaÔÔati. KiÑkÈraÓÈ?
RÈjÈno nÈma vÈcÈvudhÈ, tesaÑ kuddhÈnaÑ vacanamatteneva bah|
jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓantÊti.
EvaÑ bodhisatto raÒÒo ÈgatÈgatadivase imÈ dve gÈthÈ abhÈsi. RÈjÈ
anusiÔÔhiyÈ pasannacitto mahÈsattassa satasahassuÔÔhÈnakaÑ ekaÑ
gÈmavaraÑ adÈsi, bodhisatto paÔikkhipi. Iti so tattheva
dvÈdasasaÑvaccharaÑ vasitvÈ “aticiraÑ nivutthomhi, janapadacÈrikaÑ tÈva
caritvÈ ÈgamissÈmÊ”ti raÒÒo akathetvÈva uyyÈnapÈlaÑ ÈmantetvÈ “tÈta
ukkaÓÔhitar|posmi, janapadaÑ caritvÈ ÈgamissÈmi, tvaÑ raÒÒo
katheyyÈsÊ”ti vatvÈ pakkanto Ga~gÈya nÈvÈtitthaÑ pÈpuÓi. Tattha
AvÈriyapitÈ nÈma nÈviko ahosi. So bÈlo neva guÓavantÈnaÑ guÓaÑ jÈnÈti,
na attano ÈyÈpÈyaÑ jÈnÈti, so Ga~gaÑ taritukÈmaÑ janaÑ paÔhamaÑ
tÈretvÈ pacchÈ vetanaÑ yÈcati, vetanaÑ adentehi saddhiÑ kalahaÑ karonto
akkosappahÈreyeva bah| labhati, appaÑ lÈbhaÑ, evar|po andhabÈlo. TaÑ
sandhÈya1 SatthÈ abhisambuddho hutvÈ tatiyaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. Evar|paÑ andhabÈlaÑ taÑ sandhÈya (SÊ, SyÈ)
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3. “AvÈriyapitÈ nÈma, ahu Ga~gÈya nÈviko.
Pubbe janaÑ tÈretvÈna, pacchÈ yÈcati vetanaÑ.
Tenassa bhaÓÉanaÑ hoti, na ca bhogehi vaÉÉhatÊ”ti.

Tattha AvÈriyapitÈ nÈmÈti AvÈriyÈ nÈma tassa dhÊtÈ, tassÈ vasena
AvÈriyapitÈ nÈma jÈto. Tenassa bhaÓÉananti tena kÈraÓena, tena vÈ pacchÈ
yÈciyamÈnena janena saddhiÑ tassa bhaÓÉanaÑ hoti.
Bodhisatto taÑ nÈvikaÑ upasa~kamitvÈ “Èvuso paratÊraÑ maÑ nehÊ”ti
Èha. TaÑ sutvÈ so Èha “samaÓa kiÑ me nÈvÈvetanaÑ dassasÊ”ti. Œvuso
ahaÑ bhogavaÉÉhiÑ atthavaÉÉhiÑ dhammavaÉÉhiÑ nÈma te kathessÈmÊti.
TaÑ sutvÈ nÈviko “dhuvaÑ esa mayhaÑ kiÒci dassatÊ”ti taÑ paratÊraÑ
netvÈ “dehi me nÈvÈya vetanan”ti Èha. So tassa “sÈdhu Èvuso”ti paÔhamaÑ
bhogavaÉÉhiÑ kathento–
4. “AtiÓÓaÑyeva yÈcassu, apÈraÑ tÈta nÈvika.
AÒÒo hi tiÓÓassa mano, aÒÒo hoti pÈresino”ti–
gÈthamÈha.
Tattha apÈranti tÈta nÈvika paratÊraÑ atiÓÓameva janaÑ orimatÊre
ÔhitaÒÒeva vetanaÑ yÈcassu, tato laddhaÒca gahetvÈ guttaÔÔhÈne ÔhapetvÈ
pacchÈ manusse paratÊraÑ neyyÈsi, evaÑ te bhogavaÉÉhi bhavissati. AÒÒo
hi tiÓÓassa manoti tÈta nÈvika paratÊraÑ gatassa aÒÒo mano bhavati,
adatvÈva gantukÈmo hoti. Yo panesa pÈresÊ nÈma paratÊraÑ1 esati,
paratÊraÑ gantukÈmo hoti, so atirekampi datvÈ gantukÈmo hoti, iti pÈresino
aÒÒo mano hoti, tasmÈ tvaÑ atiÓÓameva yÈceyyÈsi, ayaÑ tÈva te bhogÈnaÑ
vaÉÉhi nÈmÈti.
TaÑ sutvÈ nÈviko cintesi “ayaÑ tÈva me ovÈdo bhavissati, idÈni panesa
aÒÒaÑ kiÒci mayhaÑ dassatÊ”ti. Atha naÑ bodhisatto “ayaÑ tÈva te Èvuso
bhogavaÉÉhi, idÈni atthadhammavaÉÉhiÑ suÓÈhÊ”ti vatvÈ ovadanto–
______________________________________________________________
1. TaresÊ nÈma taraÑ (SÊ), paratÊresÊ nÈma tÊraÑ (SyÈ)
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5. “GÈme vÈ yadi vÈ’raÒÒe, ninne vÈ yadi vÈ thale.
Sabbattha anusÈsÈmi, mÈsu kujjhittha nÈvikÈ”ti–
gÈthamÈha.
Itissa imÈya gÈthÈya atthadhammavaÉÉhiÑ kathetvÈ “ayaÑ te
atthavaÉÉhi ca dhammavaÉÉhi cÈ”ti Èha. So pana dandhapuriso1 taÑ
ovÈdaÑ na kiÒci maÒÒamÈno “idaÑ samaÓa tayÈ mayhaÑ dinnaÑ
nÈvÈvetanan”ti Èha. ŒmÈvusoti. MayhaÑ iminÈ kammaÑ natthi, aÒÒaÑ me
dehÊti. Œvuso idaÑ ÔhapetvÈ mayhaÑ aÒÒaÑ natthÊti. “Atha tvaÑ kasmÈ
mama nÈvaÑ ÈruÄhosÊ”ti tÈpasaÑ Ga~gÈtÊre pÈtetvÈ ure nisÊditvÈ
mukhamevassa pothesi.
SatthÈ “iti so bhikkhave tÈpaso yaÑ ovÈdaÑ datvÈ raÒÒo santikÈ
gÈmavaraÑ labhi, tameva ovÈdaÑ andhabÈlassa nÈvikassa kathetvÈ
mukhapothanaÑ pÈpuÓi, tasmÈ ovÈdaÑ dentena yuttajanasseva dÈtabbo, na
ayuttajanassÈ”ti vatvÈ abhisambuddho hutvÈ tadanantaraÑ gÈthamÈha–
6. “YÈyevÈ’nusÈsaniyÈ, rÈjÈ gÈmavaraÑ adÈ.
TÈyevÈ’nusÈsaniyÈ, nÈviko paharÊ mukhan”ti.
Tassa taÑ paharantasseva bhariyÈ bhattaÑ gahetvÈ ÈgatÈ pÈpapurisaÑ2
disvÈ “sÈmi ayaÑ tÈpaso nÈma rÈjakul|pako, mÈ paharÊ”ti Èha. So kujjhitvÈ
“tvaÑ me imaÑ k|ÔatÈpasaÑ paharituÑ na desÊ”ti uÔÔhÈya taÑ paharitvÈ
pÈtesi. Atha bhattapÈti patitvÈ bhijji, tassÈ ca pana garugabbhÈya gabbho
bh|miyaÑ pati. Atha naÑ manussÈ samparivÈretvÈ “purisaghÈtakacoro”ti
gahetvÈ bandhitvÈ raÒÒo dassesuÑ. RÈjÈ vinicchinitvÈ tassa rÈjÈÓaÑ kÈresi.
SatthÈ abhisambuddho hutvÈ tamatthaÑ pakÈsento osÈnagÈthamÈha–
7. “BhattaÑ bhinnaÑ hatÈ bhariyÈ, gabbho ca patito chamÈ.
Migova jÈtar|pena, na tena’tthaÑ abandhi s|”ti.
______________________________________________________________
1. DuÔÔhapuriso (SÊ, SyÈ)

2. TÈpasaÑ (SÊ)
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Tattha bhattaÑ bhinnanti bhattapÈti bhinnÈ. HatÈti pahatÈ. ChamÈti
bh|miyaÑ. Migova jÈtar|penÈti yathÈ migo suvaÓÓaÑ vÈ hiraÒÒaÑ vÈ
muttÈmaÓi-ÈdÊni vÈ madditvÈ gacchantopi attharitvÈ nipajjantopi tena
jÈtar|pena attano atthaÑ vaÉÉhetuÑ nibbattetuÑ nasakkoti, evameva so
andhabÈlo paÓÉitehi dinnaÑ ovÈdaÑ sutvÈpi attano atthaÑ vaÉÉhetuÑ
nibbattetuÑ nÈsakkhÊti vuttaÑ hoti. Abandhi s|ti ettha abandhi soti
evamattho daÔÔhabbo. Sa-o-iti imesaÑ padÈnaÑ hi s|ti sandhi hoti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne so bhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhati. TadÈ
nÈviko idÈni nÈvikova ahosi rÈjÈ Œnando, tÈpaso pana ahameva ahosinti.
AvÈriyajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. SetaketujÈtakavaÓÓanÈ (377)
MÈ tÈta kujjhi na hi sÈdhu kodhoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
kuhakabhikkhuÑ Èrabbha kathesi, paccuppannavatthu UddÈlajÈtake1 Èvi
bhavissati.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto bÈrÈÓasiyaÑ
disÈpÈmokkho Ècariyo hutvÈ paÒcasate mÈÓave mante vÈcesi. TesaÑ
jeÔÔhako Setaketu nÈma udiccabrÈhmaÓakule nibbattamÈÓavo, tassa jÈtiÑ
nissÈya mahanto mÈno ahosi. So ekadivasaÑ aÒÒehi mÈÓavehi saddhiÑ
nagarÈ nikkhamanto nagaraÑ pavisantaÑ ekaÑ caÓÉÈlaÑ disvÈ “kosi
tvan”ti pucchitvÈ “caÓÉÈlohamasmÊ”ti vutte tassa sarÊraÑ paharitvÈ
ÈgatavÈtassa attano sarÊre phusanabhayena “nassa caÓÉÈla kÈÄakaÓÓÊ,
adhovÈtaÑ yÈhÊ”ti vatvÈ vegena tassa uparivÈtaÑ agamÈsi. CaÓÉÈlo
sÊghataraÑ gantvÈ tassa uparivÈte aÔÔhÈsi. Atha naÑ so “nassa kÈÄakaÓÓÊ”ti
suÔÔhutaraÑ akkosi paribhÈsi. TaÑ sutvÈ caÓÉÈlo “tvaÑ kosÊ”ti pucchi.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 283 piÔÔhe.
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BrÈhmaÓamÈÓavohamasmÊti. BrÈhmaÓo hotu, mayÈ pana puÔÔhapaÒhaÑ
kathetuÑ sakkhissasÊti. Œma sakkhissÈmÊti. Sace na sakkosi, pÈdantarena
taÑ gamemÊti. So attÈnaÑ takketvÈ “gamehÊ”ti Èha.
CaÓÉÈlaputto tassa kathaÑ parisaÑ gÈhÈpetvÈ “mÈÓava disÈ nÈma
katarÈ”ti paÒhaÑ pucchi. DisÈ nÈma puratthimÈdayo catasso disÈti. CaÓÉÈlo
“nÈhaÑ taÑ etaÑ disaÑ pucchÈmi, tvaÑ ettakampi ajÈnanto mama sarÊre
pahaÔavÈtaÑ jigucchasÊ”ti taÑ khandhaÔÔhike gahetvÈ onametvÈ attano
pÈdantarena gamesi. MÈÓavÈ taÑ pavattiÑ Ècariyassa ÈcikkhiÑsu. TaÑ
sutvÈ Ècariyo “saccaÑ kira tÈta setaketu caÓÉÈlenÈsi1 pÈdantarena
gamito”ti2. Œma Ècariya so maÑ caÓÉÈladÈsiputto “disÈmattampi na
jÈnÈsÊ”ti attano pÈdantarena gamesi, idÈni disvÈ kattabbaÑ assa jÈnissÈmÊti
kuddho caÓÉÈlaputtaÑ akkosi paribhÈsi. Atha naÑ Ècariyo “tÈta Setaketu
mÈ tassa kujjhi, paÓÉito caÓÉÈladÈsiputto, na so taÑ etaÑ disaÑ pucchati,
aÒÒaÑ disaÑ pucchi, tayÈ pana diÔÔhasutaviÒÒÈtato adiÔÔhÈsutÈviÒÒÈtameva
bahutaran”ti ovadanto dve gÈthÈ abhÈsi–
8. “MÈ tÈta kujjhi na hi sÈdhu kodho,
Bahumpi te adiÔÔhamassutaÒca.
MÈtÈ pitÈ disatÈ setaketu,
ŒcariyamÈhu disataÑ pasatthÈ.
9. AgÈrino annadapÈnavatthadÈ,
AvhÈyikÈ tampi disaÑ vadanti.
EsÈ disÈ paramÈ setaketu,
YaÑ patvÈ dukkhÊ sukhino bhavantÊ”ti.
Tattha na hi sÈdhu kodhoti kodho nÈma uppajjamÈno
subhÈsitadubbhÈsitaÑ atthÈnatthaÑ hitÈhitaÑ jÈnituÑ na detÊti na sÈdhu na
laddhako3. Bahumpi te adiÔÔhanti tayÈ cakkhunÈ adiÔÔhaÑ sotena ca
assutameva bahutaraÑ. DisatÈti disÈ. MÈtÈpitaro puttÈnaÑ
______________________________________________________________
1. CaÓÉÈlenÈpi (Ka)
3. Na hi sÈdhu kodho (SÊ), na hi sÈdhuko (SyÈ)

2. Gamitoti pucchi (?)
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purimataraÑ uppannattÈ puratthimadisÈ nÈma jÈtÈti vadati. ŒcariyamÈhu
disataÑ pasatthÈti ÈcariyÈ pana dakkhiÓeyyattÈ disataÑ pasatthÈ dakkhiÓÈ
disÈti BuddhÈdayo ariyÈ Èhu kathenti dÊpenti.
AgÈrinoti gahaÔÔhÈ. AnnadapÈnavatthadÈti annadÈ pÈnadÈ vatthadÈ ca.
AvhÈyikÈti “etha deyyadhammaÑ paÔiggaÓhathÈ”ti pakkosanakÈ. Tampi
disaÑ vadantÊti tampi BuddhÈdayo ariyÈ ekaÑ disaÑ vadanti. IminÈ
catupaccayadÈyakÈ gahaÔÔhÈ paccaye apadisitvÈ1
dhammikasamaÓabrÈhmaÓehi upagantabbattÈ ekÈ disÈ nÈmÈti dÊpeti. Aparo
nayo–ye ete agÈrino annapÈnavatthadÈ, tesaÑ
chakÈmasaggasampattidÈyakaÔÔhena2 upar|pari avhÈyanato ye avhÈyikÈ
dhammikasamaÓabrÈhmaÓÈ, tampi disaÑ vadanti, BuddhÈdayo ariyÈ
uparimadisaÑ nÈma vadantÊti dÊpeti. Vuttampi cetaÑ–
“MÈtÈ pitÈ disÈ pubbÈ, ÈcariyÈ dakkhiÓÈ disÈ.
PuttadÈrÈ disÈ pacchÈ, mittÈmaccÈ ca uttarÈ.
DÈsakammakarÈ heÔÔhÈ, uddhaÑ samaÓabrÈhmaÓÈ.
EtÈ disÈ manasseyya, alamatto kule gihÊ”ti3.
EsÈ disÈti idaÑ pana nibbÈnaÑ sandhÈya vuttaÑ. JÈti-ÈdinÈ hi
nÈnappakÈrena dukkhena dukkhitÈ sattÈ yaÑ patvÈ niddukkhÈ sukhino
bhavanti, esÈ eva ca sattehi agatapubbÈ disÈ nÈma. Teneva ca nibbÈnaÑ
“paramÈ”ti Èha. Vuttampi cetaÑ–
“SamatittikaÑ anavasesakaÑ,
TelapattaÑ yathÈ parihareyya.
EvaÑ sacittamanurakkhe,
PatthayÈno disaÑ agatapubban”ti4.
EvaÑ mahÈsatto mÈÓavassa disÈ kathesi. So pana “caÓÉÈlenamhi
pÈdantarena gamito”ti tasmiÑ ÔhÈne avasitvÈ TakkasilaÑ
______________________________________________________________
1. Paccayehi avhÈyitvÈ (Ka)
3. DÊ 3. 156 piÔÔhe.

2. ChakÈmamaggasampattidÈyakaÔÔhena (I)
4. Khu 5. 22 piÔÔhe.
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gantvÈ disÈpÈmokkhÈcariyassa santike sabbasippÈni uggaÓhitvÈ Ècariyena
anuÒÒÈto Takkasilato nikkhamitvÈ sabbasamayasippaÑ sikkhanto vicari. So
ekaÑ paccantagÈmaÑ patvÈ taÑ nissÈya vasante1 paÒcasate tÈpase disvÈ
tesaÑ santike pabbajitvÈ yaÑ te jÈnanti sippamantacaraÓaÑ, taÑ uggaÓhitvÈ
gaÓasatthÈ hutvÈ tehi parivÈrito BÈrÈÓasiÑ gantvÈ punadivase bhikkhaÑ
caranto rÈja~gaÓaÑ agamÈsi. RÈjÈ tÈpasÈnaÑ iriyÈpathe pasÊditvÈ
antonivesane bhojetvÈ te attano uyyÈne vasÈpesi. So ekadivasaÑ tÈpase
parivisitvÈ “ajja sÈyanhe uyyÈnaÑ gantvÈ ayye vandissÈmÊ”ti Èha.
Setaketu uyyÈnaÑ gantvÈ tÈpase sannipÈtetvÈ “mÈrisÈ ajja rÈjÈ
Ègamissati, rÈjÈno ca nÈma sakiÑ ÈrÈdhetvÈ yÈvatÈyukaÑ sukhaÑ jÊvituÑ
sakkÈ, ajja ekacce vaggulivataÑ caratha, ekacce kaÓÔakaseyyaÑ kappetha,
ekacce paÒcÈtapaÑ tappetha, ekacce ukkuÔikappadhÈnamanuyuÒjatha,
ekacce udakorohaÓakammaÑ karotha, ekacce mante sajjhÈyathÈ”ti vicÈretvÈ
sayaÑ paÓÓasÈladvÈre apassayapÊÔhake nisÊditvÈ
paÒcavaÓÓara~gasamujjalavÈsanaÑ ekaÑ potthakaÑ vicitravaÓÓe ÈdhÈrake
ÔhapetvÈ susikkhitehi cat|hi paÒcahi mÈÓavehi pucchite pucchite paÒhe2
kathesi. TasmiÑ khaÓe rÈjÈ ÈgantvÈ te micchÈtapaÑ karonte disvÈ tuÔÔho
setaketuÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisinno purohitena saddhiÑ
sallapanto tatiyaÑ gÈthamÈha–
10. “KharÈjinÈ jaÔilÈ pa~kadantÈ,
Dummakkhar|pÈ ye’me jappanti mante.
Kacci nu te mÈnusake payoge,
IdaÑ vid| parimuttÈ apÈyÈ”ti.
Tattha kharÈjinÈti sakhurehi ajinacammehi samannÈgatÈ. Pa~kadantÈti
dantakaÔÔhassa akhÈdanena malaggahitadantÈ. Dummakkhar|pÈti3
anaÒjitÈmaÓÉital|khanivÈsanapÈrupanÈ mÈlÈgandhavilepanavajjitÈ,
kiliÔÔhar|pÈti vuttaÑ hoti. Ye’me jappantÊti ye ime mante sajjhÈyanti.
MÈnusake payogeti manussehi kattabbapayoge ÔhitÈ. IdaÑ vid| parimuttÈ
apÈyÈti
______________________________________________________________
1. Vasanto (SÊ, SyÈ)
3. Dumukkhar|pÈti (SÊ, SyÈ), dummukkhar|pÈti (I)

2. Atthe (Ka)
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imasmiÑ payoge ÔhatvÈ imaÑ lokaÑ viditvÈ pÈkaÔaÑ katvÈ “kacci ete isayo
cat|hi apÈyehi muttÈ”ti pucchati.
TaÑ sutvÈ purohito catutthaÑ gÈthamÈha–
11. “PÈpÈni kammÈni karitva rÈja,
Bahussuto ce na careyya dhammaÑ.
Sahassavedopi nataÑpaÔicca,
DukkhÈ pamuÒce caraÓaÑ apatvÈ”ti.
Tattha karitvÈti katvÈ. CaraÓanti saha sÊlena aÔÔha samÈpattiyo. IdaÑ
vuttaÑ hoti. MahÈrÈja ‘ahaÑ bahussutomhÊ”ti sahassa vedopi ce tividhaÑ
sucaritadhammaÑ na careyya, pÈpÈneva kareyya, so tÈni pÈpÈni kammÈni
katvÈ taÑ bÈhusaccaÑ paÔicca sÊlasamÈpattisa~khÈtaÑ caraÓaÑ appatvÈ
dukkhÈ na pamuÒce, apÈyadukkhato na muccatevÈti.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ tÈpasesu pasÈdaÑ hari. Tato setaketu cintesi “imassa
raÒÒo tÈpasesu pasÈdo udapÈdi, taÑ panesa purohito vÈsiyÈ paharitvÈ viya
chindi, mayÈ etena saddhiÑ kathetuÑ vaÔÔatÊ”ti. So tena saddhiÑ kathento
paÒcamaÑ gÈthamÈha–
12. “Sahassavedopi na taÑ paÔicca,
DukkhÈ pamuÒce caraÓaÑ apatvÈ.
MaÒÒÈmi vedÈ aphalÈ bhavanti.
SasaÑyamaÑ caraÓameva saccan”ti.
Tassatto–sace sahassavedopi taÑ bÈhusaccaÑ paÔicca caraÓaÑ appatvÈ
attÈnaÑ dukkhÈna pamuÒce, evaÑ sante ahaÑ maÒÒÈmi “tayo vedÈ aphalÈ
honti, sasÊlaÑ samÈpatticaraÓameva1 saccaÑ hotÊ”ti.
TaÑ sutvÈ purohito chaÔÔhaÑ gÈthamÈha–
13. “Na heva vedÈ aphalÈ bhavanti,
SasaÑyamaÑ caraÓameva saccaÑ.
KittiÑ hi pappoti adhicca vede,
SantiÑ puÓeti caraÓena danto”ti.
______________________________________________________________
1. AÔÔhasamÈpattiÑ paÔicca caraÓaÒÒeva (SÊ, SyÈ), aÔÔhasamÈpatticaraÓamekaÑ (I)
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Tassatto–tayo vedÈ aphalÈ na bhavanti, sasaÑyamaÑ caraÓameva
saccaÑ seyyaÑ uttamaÑ pavaraÑ na heva hoti. KiÑ kÈraÓÈ? KittiÑ hi
pappoti adhicca vedeti tayo vede adhicca diÔÔhadhamme kittimattaÑ
yasamattaÑ lÈbhamattaÑ labhati, ito paraÑ aÒÒaÑ natthi, tasmÈ na te
aphalÈ. SantiÑ puÓeti1 caraÓena dantoti sÊle patiÔÔhÈya samÈpattiyo
nibbattetvÈ samÈpattipadaÔÔhÈnaÑ vipassanaÑ vaÉÉhento accantaÑ santaÑ
nibbÈnaÑ nÈma taÑ eti pÈpuÓÈti2.
Iti purohito Setaketuno vÈdaÑ bhinditvÈ te sabbe gihÊ kÈretvÈ
phalakÈvudhÈni gÈhÈpetvÈ mahantatarake3 katvÈ raÒÒo upaÔÔhÈke kÈresi.
AyaÑ kira mahantatarakÈnaÑ4 vaÑso.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
Setaketu kuhakabhikkhu ahosi, caÓÉÈlo SÈriputto, rÈjÈ Œnando, purohito
pana ahameva ahosin”ti.
SetaketujÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. DarÊmukhajÈtakavaÓÓanÈ (378)
Pa~ko ca kÈmÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto mahÈbhinikkhamanaÑ
Èrabbha kathesi. Paccuppannavatthu heÔÔhÈ kathitameva.
AtÊte RÈjagahanagare MagadharÈjÈ nÈma rajjaÑ kÈresi. TadÈ bodhisatto
tassa aggamahesiyÈ kucchimhi nibbatti, BrahmadattakumÈrotissa nÈmaÑ
akaÑsu. Tassa jÈtadivaseyeva purohitassapi putto jÈyi, tassa mukhaÑ
ativiya sobhati, tenassa DarÊmukhoti nÈmaÑ akaÑsu. Te ubhopi
rÈjakuleyeva saÑvaÉÉhÈ aÒÒamaÒÒaÑ piyasahÈyÈ hutvÈ soÄasavassakÈle
TakkasilaÑ gantvÈ sabbasippÈni uggaÓhitvÈ “sabbasamayasippaÒca
sikkhissÈma, desacÈrittaÒca jÈnissÈmÈ”ti gÈmanigamÈdÊsu carantÈ
BÈrÈÓasiÑ patvÈ devakule vasitvÈ punadivase BÈrÈÓasiÑ bhikkhÈya
pavisiÑsu. Tattha ekasmiÑ kule “brÈhmaÓe
______________________________________________________________
1. Puneti (SÊ)
3. MahantakÈrake (SÊ, SyÈ)

2. NibbÈnanÈmakaÑ ekaÑ pÈpuÓÈti (SyÈ)
4. MahantakÈrakÈnaÑ (SÊ, SyÈ)
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bhojetvÈ vÈcanakaÑ dassÈmÈ”ti pÈyÈsaÑ pacitvÈ ÈsanÈni paÒÒattÈni honti.
ManussÈ te ubhopi bhikkhÈya carante disvÈ “brÈhmaÓÈ ÈgatÈ”ti gehaÑ
pavesetvÈ mahÈsattassa Èsane suddhavatthaÑ paÒÒÈpesuÑ, DarÊmukhassa
Èsane rattakambalaÑ. DarÊmukho taÑ nimittaÑ disvÈ “ajja mayhaÑ sahÈyo
BÈrÈÓasirÈjÈ bhavissati, ahaÑ senÈpatÊ”ti aÒÒÈsi. Te tattha bhuÒjitvÈ
vÈcanakaÑ gahetvÈ ma~galaÑ vatvÈ nikkhamma taÑ rÈjuyyÈnaÑ
agamaÑsu. Tattha mahÈsatto ma~galasilÈpaÔÔe nipajji, DarÊmukho panassa
pÈde parimajjanto nisÊdi.
TadÈ BÈrÈÓasiraÒÒo matassa sattamo divaso hoti. Purohito raÒÒo
sarÊrakiccaÑ katvÈ aputtake rajje sattame divase1 phussarathaÑ vissajjesi.
PhussarathavissajjanakiccaÑ MahÈjanakajÈtake2 Èvi bhavissati. Phussaratho
nagarÈ nikkhamitvÈ catura~giniyÈ senÈya parivuto anekasatehi t|riyehi
vajjamÈnehi uyyÈnadvÈraÑ pÈpuÓi. DarÊmukho t|riyasaddaÑ sutvÈ
“sahÈyassa me phussaratho Ègacchati ajjevesa rÈjÈ hutvÈ mayhaÑ
senÈpatiÔÔhÈnaÑ dassati, ko me gharÈvÈsenattho, nikkhamitvÈ
pabbajissÈmÊ”ti bodhisattaÑ anÈmantetvÈva ekamantaÑ gantvÈ paÔicchanne
aÔÔhÈsi. Purohito uyyÈnadvÈre rathaÑ ÔhapetvÈ uyyÈnaÑ paviÔÔho
bodhisattaÑ ma~galasilÈpaÔÔe nipannaÑ disvÈ pÈdesu lakkhaÓÈni oloketvÈ
“ayaÑ puÒÒavÈ satto dvisahassadÊpaparivÈrÈnaÑ catunnampi mahÈdÊpÈnaÑ
rajjaÑ kÈretuÑ samattho, dhiti panassa kÊdisÈ”ti sabbat|riyÈni
paggaÓhÈpesi. Bodhisatto pabujjhitvÈ mukhato sÈÔakaÑ apanetvÈ
mahÈjanaÑ oloketvÈ puna sÈÔakena mukhaÑ paÔicchÈdetvÈ thokaÑ
nipajjitvÈ passaddhadaratho uÔÔhÈya silÈpaÔÔe palla~kena nisÊdi. Purohito
jÈÓukena patiÔÔhÈya “deva rajjaÑ tumhÈkaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti Èha. AputtakaÑ
bhaÓe rajjanti. Œma devÈti. “Tena hi sÈdh|”ti sampaÔicchi. Te tassa
uyyÈneyeva abhisekaÑ akaÑsu. So yasamahantatÈya DarÊmukhaÑ
asaritvÈva rathaÑ abhiruyha mahÈjanaparivuto nagaraÑ pavisitvÈ
padakkhiÓaÑ katvÈ rÈjadvÈre Ôhitova amaccÈnaÑ ÔhÈnantarÈni vicÈretvÈ
pÈsÈdaÑ abhiruhi.
______________________________________________________________
1. Satta divasÈni (Ka)

2. Khu 6. 159 piÔÔhe.
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TasmiÑ khaÓe DarÊmukho “suÒÒaÑ dÈni uyyÈnan”ti ÈgantvÈ
ma~galasilÈya nisÊdi, athassa purato paÓÉupalÈsaÑ pati. So tasmiÑyeva
paÓÉupalÈse khayavayaÑ paÔÔhapetvÈ tilakkhaÓaÑ sammasitvÈ pathaviÑ
unnÈdento paccekabodhiÑ nibbattesi. Tassa ta~khaÓaÒÒeva gihili~gaÑ
antaradhÈyi, iddhimayapattacÊvaraÑ ÈkÈsato otaritvÈ sarÊre paÔimuÒci,
tÈvadeva aÔÔhaparikkhÈradharo iriyÈpathasampanno vassasaÔÔhikatthero1
viya hutvÈ iddhiyÈ ÈkÈse uppatitvÈ Himavantapadese
Nandam|lakapabbhÈraÑ agamÈsi. Bodhisattopi dhammena rajjaÑ kÈresi,
yasamahantatÈya pana yasena pamatto hutvÈ cattÈlÊsa vassÈni DarÊmukhaÑ
na sari, cattÈlÊse pana saÑvacchare atÊte2 taÑ saritvÈ “mayhaÑ sahÈyo
DarÊmukho nÈma atthi, kahaÑ nu kho so”ti taÑ daÔÔhukÈmo ahosi. So tato
paÔÔhÈya antepurepi parisamajjhepi “kahaÑ nu kho mayhaÑ sahÈyo
DarÊmukho, yo me tassa vasanaÔÔhÈnaÑ katheti, mahantamassa yasaÑ
dassÈmÊ”ti vadati. EvaÑ tassa punappunaÑ taÑ sarantasseva aÒÒÈni dasa
saÑvaccharÈni atikkantÈni.
DarÊmukhapaccekabuddhopi paÒÒÈsavassaccayena Èvajjento “maÑ kho
sahÈyo saratÊ”ti ÒatvÈ “idÈni so mahallako puttadhÊtÈdÊhi vuddhippatto,
gantvÈ dhammaÑ kathetvÈ pabbÈjessÈmi nan”ti iddhiyÈ ÈkÈsena ÈgantvÈ
uyyÈne otaritvÈ suvaÓÓapaÔimÈ viya silÈpaÔÔe nisÊdi. UyyÈnapÈlo taÑ disvÈ
upasa~kamitvÈ “bhante kuto tumhe ethÈ”ti pucchi.
Nandam|lakapabbhÈratoti. Ke nÈma tumheti. DarÊmukhapaccekabuddho
nÈmÈhaÑ Èvusoti. Bhante amhÈkaÑ rÈjÈnaÑ jÈnÈthÈti. Œma jÈnÈmi, gihikÈle
no sahÈyoti. Bhante rÈjÈ tumhe daÔÔhukÈmo, kathessÈmi tassa tumhÈkaÑ
ÈgatabhÈvanti. Gaccha kathehÊti. So “sÈdh|”ti vatvÈ turitaturitova gantvÈ
tassa silÈpaÔÔe nisinnabhÈvaÑ raÒÒo kathesi. RÈjÈ “Ègato kira me sahÈyo,
passissÈmi nan”ti rathaÑ Èruyha mahantena parivÈrena uyyÈnaÑ gantvÈ
PaccekabuddhaÑ vanditvÈ paÔisanthÈraÑ katvÈ ekamantaÑ nisÊdi. Atha naÑ
Paccekabuddho “kiÑ Brahmadatta dhammena rajjaÑ kÈresi, agatigamanaÑ
na gacchasi,
______________________________________________________________
1. Vassasatikatthero (SÊ, SyÈ, I)
2. CattÈlÊsatime saÑvacchare pana (SÊ, I), cattÈlÊsÈtikkame saÑvacchare (SyÈ)
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dhanatthÈya lokaÑ na pÊÄesi, dÈnÈdÊni puÒÒÈni karosÊ”ti-ÈdÊni vadanto
paÔisanthÈraÑ katvÈ “Brahmadatta mahallakosi, etarahi kÈme pahÈya
pabbajituÑ te samayo”ti vatvÈ tassa dhammaÑ desento paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
14. “Pa~ko ca kÈmÈ palipo ca kÈmÈ,
BhayaÒca metaÑ tim|laÑ pavuttaÑ.
Rajo ca dh|mo ca mayÈ pakÈsitÈ,
HitvÈ tuvaÑ pabbaja BrahmadattÈ”ti.
Tattha pa~koti udake jÈtÈni tiÓasevÈlakumudagacchÈdÊni adhippetÈni.
YathÈ hi udakaÑ tarantaÑ tÈni laggÈpenti sajjÈpenti, tathÈ saÑsÈrasÈgaraÑ
tarantassa yogÈvacarassa paÒca kÈmaguÓÈ sabbe vÈ pana
vatthukÈmakilesakÈmÈ laggÈpanavasena pa~ko nÈma. ImasmiÒhi pa~ke
ÈsattÈ visattÈ devÈpi manussÈpi tiracchÈnÈpi kilamanti rodanti paridevanti.
Palipo ca kÈmÈti palipo vuccati mahÈkaddamo, yamhi laggÈ
s|karamigÈdayopi sÊhÈpi vÈraÓÈpi attÈnaÑ uddharitvÈ gantuÑ na sakkonti,
vatthukÈmakilesakÈmÈpi taÑsarikkhatÈya “palipÈ”ti vuttÈ. PaÒÒavantopi hi
sattÈ tesu kÈmesu sakiÑ laggakÈlato paÔÔhÈya te kÈme padÈletvÈ sÊghaÑ
uÔÔhÈya akiÒcanaÑ apalibodhaÑ ramaÓÊyaÑ pabajjaÑ upagantuÑ na
sakkonti. BhayaÒca metanti bhayaÒca etaÑ, ma-kÈro byaÒjanasandhivasena
vutto. Tim|lanti tÊhi m|lehi patiÔÔhitaÑ viya acalaÑ. BalavabhayassetaÑ
nÈmaÑ. Pavuttanti mahÈrÈja ete kÈmÈ nÈma diÔÔhadhammikasamparÈyikassa
attÈnuvÈdabhayÈdikassa ceva
dvattiÑsakammakaraÓachanavutirogasappavattassa ca bhayassa
paccayaÔÔhena balavabhayanti BuddhapaccekabuddhabuddhasÈvakehi ceva
sabbaÒÒubodhisattehi ca pavuttaÑ kathitaÑ, dÊpitanti attho. Atha vÈ
bhayaÒca metanti bhayaÒca mayÈ etaÑ tim|laÑ pavuttanti evaÒcettha attho
daÔÔhabboyeva.
Rajo ca dh|mo cÈti rajadh|masadisattÈ “rajo”ti ca “dh|mo”ti ca mayÈ
pakÈsitÈ. YathÈ hi sunhÈtassa suvilittÈla~katassa purisassa sarÊre
sukhumarajaÑ patitaÑ, taÑ sarÊraÑ dubbaÓÓaÑ sobhÈrahitaÑ kiliÔÔhaÑ
karoti, evameva iddhibalena ÈkÈsena ÈgantvÈ cando

JÈtakaÔÔhakathÈ

227

viya ca s|riyo viya ca loke paÒÒÈtÈpi sakiÑ kÈmarajassa anto patitakÈlato
paÔÔhÈya guÓavaÓÓaguÓasobhÈguÓasuddhÊnaÑ upahatattÈ dubbaÓÓÈ
sobhÈrahitÈ kiliÔÔhÈyeva honti. YathÈ ca dh|mena pahaÔakÈlato paÔÔhÈya
suparisuddhÈpi bhitti kÈÄavaÓÓÈ hoti, evaÑ atiparisuddhaÒÒÈÓÈpi
kÈmadh|mena pahaÔakÈlato paÔÔhÈya guÓavinÈsappattiyÈ mahÈjanamajjhe
kÈÄakÈva hutvÈ paÒÒÈyanti. Iti rajadh|masarikkhatÈya ete kÈmÈ “rajo ca
dh|mo cÈ”ti mayÈ tuyhaÑ pakÈsitÈ, tasmÈ ime kÈme hitvÈ tuvaÑ pabbaja
BrahmadattÈti rÈjÈnaÑ pabbajjÈya ussÈhaÑ janeti.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ kilesehi attano baddhabhÈvaÑ kathento dutiyaÑ
gÈthamÈha–
15. “Gamito ca ratto ca adhimucchito ca,
KÈmesvahaÑ brÈhmaÓa bhiÑsar|paÑ.
TaÑ nu’ssahe jÊvikattho pahÈtuÑ,
KÈhÈmi puÒÒÈni anappakÈnÊ”ti.
Tattha gadhitoti abhijjhÈkÈyaganthena baddho. Rattoti pakatijahÈpanena
rÈgena ratto. Adhimucchitoti ativiya mucchito. KÈmesvahanti duvidhesupi
kÈmesu ahaÑ. BrÈhmaÓÈti DarÊmukhapaccekabuddhaÑ Èlapati.
BhiÑsar|panti pabavar|paÑ. TaÑ nu’ssaheti taÑ duvidhampi kÈmaÑ na
ussahÈmi na sakkomi. JÊvikattho pahÈtunti imÈya jÊvikÈya atthiko ahaÑ taÑ
kÈmaÑ pahÈtuÑ na sakkomÊti vadati. KÈhÈmi puÒÒÈnÊti idÈni dÈnasÊlauposathakammasa~khÈtÈni puÒÒÈni anappakÈni bah|ni karissÈmÊti.
EvaÑ kilesakÈmo nÈmesa sakiÑ allÊnakÈlato1 paÔÔhÈya apanetuÑ na
sakkoti, yena saÑkiliÔÔhacitto mahÈpuriso Paccekabuddhena pabbajjÈya
guÓe kathitepi “pabbajituÑ na sakkomÊ”ti Èha. YoyaÑ DÊpa~karapÈdam|le
attani sambhavena ÒÈÓena Buddhakaradhamme vicinanto tatiyaÑ
nekkhammapÈramiÑ disvÈ–
______________________________________________________________
1. SaÑkiliÔÔhakÈlato (SÊ, SyÈ)
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“ImaÑ tvaÑ tatiyaÑ tÈva, daÄhaÑ katvÈ samÈdiya.
NekkhammapÈramitaÑ gaccha, yadi bodhiÑ pattumicchasi.
YathÈ andughare puriso, ciravuttho dukhaÔÔito.
Na tattha rÈgaÑ janeti, mittiÑyeva gavesati.
Tatheva tvaÑ sabbabhave, passa andughare viya.
NekkhammÈbhimukho hutvÈ, sambodhiÑ pÈpuÓissasÊ”ti1–

evaÑ nekkhamme guÓaÑ parikittesi, so Paccekabuddhena pabbajjÈya
vaÓÓaÑ vatvÈ “kilese chaÉÉetvÈ2 samaÓo hohÊ”ti vuccamÈnopi “nÈhaÑ
kilese chaÉÉetvÈ samaÓo bhavituÑ sakkomÊ”ti vadati.
ImasmiÑ kira loke aÔÔha ummattakÈ nÈma. TenÈhu porÈÓÈ “aÔÔha
puggalÈ ummattakasaÒÒaÑ paÔilabhanti, kÈmummattako lobhavasaÑ gato,
kodhummattako dosavasaÑ3 gato, diÔÔhummattako vipallÈsavasaÑ gato,
mohummattako aÒÒÈÓavasaÑ gato, yakkhummattako yakkhavasaÑ gato,
pittummattako pittavasaÑ gato, surummattako pÈnavasaÑ gato,
byasanummattako sokavasaÑ gato”ti. Imesu aÔÔhasu ummattakesu mahÈsatto
imasmiÑ jÈtake kÈmummattako hutvÈ lobhavasaÑ gato pabbajjÈya guÓaÑ
na aÒÒÈsi.
EvaÑ anatthakÈrakaÑ pana imaÑ guÓaparidhaÑsakaÑ lobhajÈtaÑ
kasmÈ sattÈ parimuÒcituÑ na sakkontÊti? Anamatagge saÑsÈre anekÈni
kappakoÔisatasahassÈni ekato bandhitabhÈvena4. EvaÑ santepi taÑ paÓÉitÈ
“appassÈdÈ kÈmÈ”ti-ÈdÊnaÑ anekesaÑ paccavekkhaÓÈnaÑ5 vasena
pajahanti. Teneva DarÊmukhapaccekabuddho mahÈsattena “pabbajituÑ na
sakkomÊ”ti vuttepi dhuranikkhepaÑ akatvÈ uttarimpi ovadanto dve gÈthÈ
Èha.
16. “Yo atthakÈmassa hitÈnukampino,
OvajjamÈno na karoti sÈsanaÑ.
Idameva seyyo iti maÒÒamÈno,
PunappunaÑ gabbhamupeti mando.
______________________________________________________________
1. NekkhammÈbhimukho hohi, bhavato parimuttiyÈ. Khu 4. 316 piÔÔhe BuddhavaÑse.
2. ChinditvÈ (Ka)
3. VihiÑsÈvasaÑ (SÊ, SyÈ, I)
4. VaÉÉhitabhÈvena (SÊ, SyÈ, I)
5. PaccavekkhaÓaÒÈÓÈnaÑ (SÊ)
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17. So ghorar|paÑ nirayaÑ upeti,
SubhÈsubhaÑ muttakarÊsap|raÑ.
SattÈ sakÈye na jahanti giddhÈ,
Ye honti kÈmesu avÊtarÈgÈ”ti.
Tattha atthakÈmassÈti vuÉÉhikÈmassa. HitÈnukampinoti hitena
muducittena anukampantassa. OvajjamÈnoti ovadiyamÈno. Idameva seyyoti
yaÑ attanÈ gahitaÑ aseyyaÑ anuttamampi samÈnaÑ, taÑ idameva seyyo iti
maÒÒamÈno. Mandoti so aÒÒÈÓapuggalo mÈtukucchiyaÑ vÈsaÑ
nÈtikkamati, punappunaÑ gabbhaÑ upetiyevÈti attho.
So ghorar|panti mahÈrÈja so mando taÑ mÈtukucchiÑ upento
ghorar|paÑ dÈruÓÈjÈtikaÑ nirayaÑ upeti nÈma. MÈtukucchi hi
nirassÈdaÔÔhena idha “nirayo”ti vutto, “CatukuÔÔikanirayo”ti vuccati.
“CatukuÔÔikanirayo nÈma kataro”ti vutte mÈtukucchimeva vattuÑ vaÔÔati.
AvÊcimahÈniraye nibbattasattassa hi aparÈparaÑ ÈdhÈvanaparidhÈvanaÑ
hotiyeva, tasmÈ taÑ “CatukuÔÔikanirayo”ti vattuÑ na labbhati,
mÈtukucchiyaÑ pana nava vÈ dasa vÈ mÈse cat|hipi passehi ito cito ca
dhÈvituÑ nÈma na sakkÈ, atisambÈdhe okÈse catukoÔena catusa~kuÔiteneva
hutvÈ acchitabbaÑ, tasmÈ esa “CatukuÔÔikanirayo”ti vuccati.
SubhÈsubhanti subhÈnaÑ asubhaÑ. SubhÈnaÒhi saÑsÈrabhÊrukÈnaÑ
yogÈvacarakulaputtÈnaÑ mÈtukucchi ekantaÑ asubhasammato. Tena
vuttaÑ–
“AjaÒÒaÑ jaÒÒasa~khÈtaÑ, asuciÑ sucisammataÑ.
NÈnÈkuÓapaparip|raÑ, jaÒÒar|paÑ apassato.
DhÊratthu’maÑ ÈturaÑ p|tikÈyaÑ,
JegucchiyaÑ assuciÑ byÈdhidhammaÑ.
YatthappamattÈ adhimucchitÈ pajÈ,
HÈpenti maggaÑ sugat|papattiyÈ”ti1.
SattÈti ÈsattÈ visattÈ laggÈ laggitÈ2 sakÈye na jahantÊti taÑ mÈtukucchiÑ
na pariccajanti. GiddhÈti gadhitÈ. Ye hontÊti ye kÈmesu avÊtarÈgÈ honti, te
etaÑ gabbhavÈsaÑ na jahantÊti.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 89 piÔÔhe.

2. ŒlaggÈ, laggitÈti attho (SÊ, SyÈ)
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EvaÑ DarÊmukhapaccekabuddho gabbha-okkantim|lakaÒca
parihÈram|lakaÒca dukkhaÑ dassetvÈ idÈni gabbhavuÔÔhÈnam|lakaÑ
dassetuÑ diyaÉÉhagÈthamÈha.
18. “MÊÄhena littÈ ruhirena makkhitÈ,
Semhena littÈ upanikkhamanti.
YaÑ yaÑ hi kÈyena phusanti tÈvade,
SabbaÑ asÈtaÑ dukhameva kevalaÑ.
19. DisvÈ vadÈmi na hi aÒÒato savaÑ,
PubbenivÈsaÑ bahukaÑ sarÈmÊ”ti.
Tattha mÊÄhena littÈti mahÈrÈja ime sattÈ mÈtukucchito nikkhamantÈ na
catujjÈtigandhehi vilimpitvÈ surabhimÈlaÑ piÄandhitvÈ nikkhamanti,
purÈÓag|thena pana makkhitÈ palibuddhÈ hutvÈ nikkhamanti. Ruhirena
makkhitÈti rattalohitacandanÈnulittÈpi ca hutvÈ na nikkhamanti,
rattalohitamakkhitÈ pana hutvÈ nikkhamanti. Semhena littÈti na cÈpi
setacandanavilittÈ1 nikkhamanti, bahalapicchilasemhalittÈ pana hutvÈ
nikkhamanti. ItthÊnaÒhi gabbhavuÔÔhÈnakÈle etÈ asuciyo nikkhamanti.
TÈvadeti tasmiÑ samaye. IdaÑ vuttaÑ hoti–mahÈrÈja ime sattÈ tasmiÑ
mÈtukucchito nikkhamanasamaye evaÑ mÊÄhÈdilittÈ nikkhamantÈ yaÑ yaÑ
nikkhamanamaggapadesaÑ vÈ hatthaÑ vÈ pÈdaÑ vÈ phusanti, taÑ sabbaÑ
asÈtaÑ amadhuraÑ kevalaÑ asammissaÑ2 dukkhameva phusanti, sukhaÑ
nÈma tesaÑ tasmiÑ samaye natthÊti.
DisvÈ vadÈmi na hi aÒÒato savanti mahÈrÈja ahaÑ imaÑ ettakaÑ
vadanto na aÒÒato savaÑ, aÒÒassa samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa vÈ taÑ sutvÈ
na vadÈmi, attano pana paccekabodhiÒÈÓena disvÈ paÔivijjhitvÈ paccakkhaÑ
katvÈ vadÈmÊti attho. PubbenivÈsaÑ bahukanti idaÑ attano ÈnubhÈvaÑ
dassento Èha. IdaÑ vuttaÑ hoti–mahÈrÈja ahaÑ hi pubbe
nivutthakkhandhapaÔipÈÔisa~khÈtaÑ pubbenivÈsaÑ bahukaÑ sarÈmi,
satasahassakappÈdhikÈni dve asa~khyeyyÈni sarÈmÊti.
IdÈni SatthÈ abhisambuddho hutvÈ “evaÑ so Paccekabuddho rÈjÈnaÑ
subhÈsitakathÈya sa~gaÓhÊ”ti vatvÈ osÈne upaÉÉhagÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. Na vÈsitacandanavilittÈ (Ka)

2. AsucimissaÑ (SÊ, SyÈ)
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“CitrÈhi gÈthÈhi subhÈsitÈhi,
DarÊmukho nijjhÈpayi sumedhan”ti.
Tattha citrÈhÊti anekatthasannissitÈhi. SubhÈsitÈhÊti sukathitÈhi.
DarÊmukho nijjhÈpayi sumedhanti bhikkhave so DarÊmukhapaccekabuddho
taÑ sumedhaÑ sundarapaÒÒaÑ kÈraÓÈkÈraÓajÈnanasamatthaÑ rÈjÈnaÑ
nijjhÈpesi saÒÒÈpesi, attano vacanaÑ gaÓhÈpesÊti attho.
EvaÑ Paccekabuddho kÈmesu dosaÑ dassetvÈ attano vacanaÑ
gÈhÈpetvÈ “mahÈrÈja idÈni pabbaja vÈ mÈ vÈ, mayÈ pana tuyhaÑ kÈmesu
ÈdÊnavo pabbajjÈya ca ÈnisaÑso kathito, tvaÑ appamatto hotÊ”ti vatvÈ
suvaÓÓarÈjahaÑso viya ÈkÈse uppatitvÈ valÈhakagabbhaÑ maddanto
Nandam|lakapabbhÈrameva gato. MahÈsatto
dasanakhasamodhÈnasamujjalaÑ aÒjaliÑ sirasmiÑ ÔhapetvÈ namassamÈno
tasmiÑ dassanavisaye atÊte jeÔÔhaputtaÑ pakkosÈpetvÈ rajjaÑ paÔicchÈpetvÈ
mahÈjanassa rodantassa paridevantassa kÈme pahÈya HimavantaÑ pavisitvÈ
paÓÓasÈlaÑ mÈpetvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ na cirasseva abhiÒÒÈ ca
samÈpattiyo ca nibbattetvÈ ÈyupariyosÈne brahmalok|pago ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne bah| sotÈpannÈdayo ahesuÑ. TadÈ rÈjÈ
ahameva ahosinti.
DarÊmukhajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. NerujÈtakavaÓÓanÈ (379)
KÈkolÈ kÈkasaÑghÈ cÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ
bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. So kira Satthu santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ
ekaÑ paccantagÈmaÑ agamÈsi. ManussÈ tassa iriyÈpathe pasÊditvÈ taÑ
bhojetvÈ paÔiÒÒaÑ gahetvÈ araÒÒe paÓÓasÈlaÑ katvÈ tattha vasÈpesuÑ1,
ativiya cassa sakkÈraÑ kariÑsu. Atheke sassatavÈdÈ
______________________________________________________________
1. VÈsaÑ kappesuÑ (Ka)
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ÈgamaÑsu. Te tesaÑ vacanaÑ sutvÈ therassa vÈdaÑ1 vissajjetvÈ
sassatavÈdaÑ2 gahetvÈ tesaÒÒeva sakkÈraÑ kariÑsu. Tato ucchedavÈdÈ
ÈgamaÑsu. Te sassatavÈdaÑ vissajjetvÈ ucchedavÈdameva gaÓhiÑsu.
AthaÒÒe acelakÈ ÈgamiÑsu. Te ucchedavÈdaÑ vissajjetvÈ acelakavÈdaÑ
gaÓhiÑsu. So tesaÑ guÓÈguÓaÑ ajÈnantÈnaÑ manussÈnaÑ santike dukkhena
vasitvÈ vutthavasso pavÈretvÈ Satthu santikaÑ gantvÈ katapaÔisanthÈro
“kahaÑ vassaÑvutthosÊ”ti vutte “paccantaÑ nissÈya bhante”ti vatvÈ
“sukhaÑ vutthosÊ”ti puÔÔho “bhante guÓÈguÓaÑ ajÈnantÈnaÑ santike
dukkhaÑ vutthosmÊ”ti Èha. SatthÈ “bhikkhu porÈÓakapaÓÉitÈ
tiracchÈnayoniyaÑ nibbattÈpi guÓÈguÓaÑ ajÈnantehi saddhiÑ ekadivasampi
na vasiÑsu, tvaÑ attano guÓÈguÓaÑ ajÈnanaÔÔhÈne kasmÈ vasÊ”ti vatvÈ tena
yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
suvaÓÓahaÑsayoniyaÑ nibbatti, kaniÔÔhabhÈtÈpissa atthi. Te
Cittak|Ôapabbate vasantÈ Himavantapadese sayaÑjÈtasÈliÑ khÈdanti. Te
ekadivasaÑ tattha caritvÈ Cittak|ÔaÑ ÈgacchantÈ antarÈmagge ekaÑ NeruÑ
nÈma KaÒcanapabbataÑ disvÈ tassa matthake nisÊdiÑsu. TaÑ pana
pabbataÑ nissÈya vasantÈ sakuÓasaÑghÈ3 catuppadÈ ca gocarabh|miyaÑ
nÈnÈvaÓÓÈ honti, pabbataÑ paviÔÔhakÈlato paÔÔhÈya te sabbe tassobhÈsena
suvaÓÓavaÓÓÈ honti. TaÑ disvÈ bodhisattassa kaniÔÔho taÑ kÈraÓaÑ ajÈnitvÈ
“kiÑ nu kho ettha4 kÈraÓan”ti bhÈtarÈ saddhiÑ sallapanto dve gÈthÈ
abhÈsi–
20. “KÈkolÈ kÈkasaÑghÈ ca, mayaÒca patataÑ varÈ.
Sabbeva sadisÈ homa, imaÑ Ègamma pabbataÑ.
21. Idha sÊhÈ ca byagghÈ ca, si~gÈlÈ ca migÈdhamÈ.
Sabbeva sadisÈ honti, ayaÑ ko nÈma pabbato”ti.
Tattha kÈkolÈti vanakÈkÈ. KÈkasaÑghÈti pakatikÈkasaÑghÈ ca. PatataÑ
varÈti pakkhÊnaÑ seÔÔhÈ. SadisÈ homÈti sadisavaÓÓÈ homa.
______________________________________________________________
1. TheraÑ (I, Ka)
3. SakuÓÈ sasÈ (SÊ, SyÈ)

2. SassatavÈde (SÊ, SyÈ, I)
4. EtaÑ (SÊ, SyÈ)
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Tassa vacanaÑ sutvÈ bodhisatto tatiyaÑ gÈthamÈha–
22. “ImaÑ ner|ti1 jÈnanti, manussÈ pabbatuttamaÑ.
Idha vaÓÓena sampannÈ, vasanti sabbapÈÓino”ti.
Tattha idha vaÓÓenÈti imasmiÑ Nerupabbate obhÈsena vaÓÓasampannÈ
hutvÈ.
TaÑ sutvÈ kaniÔÔho sesagÈthÈ abhÈsi–
23. “AmÈnanÈ yattha siyÈ, santÈnaÑ vÈ vimÈnanÈ.
HÊnasammÈnanÈ vÈpi, na tattha vasatiÑvase.
24. YatthÈ’laso ca dakkho ca, s|ro bhÊru ca p|jiyÈ.
Na tattha santo vasanti, avisesakare nare.
25. NÈyaÑ neru vibhajati, hÊna-ukkaÔÔhamajjhime.
Avisesakaro neru, handa neruÑ jahÈmase”ti.
Tattha paÔhamagÈthÈya ayamatto–yattha santÈnaÑ paÓÉitÈnaÑ
sÊlasampannÈnaÑ mÈnanassa abhÈvena amÈnanÈ avamaÒÒanÈ ca
avamÈnavasena vimÈnanÈ vÈ hÊnÈnaÑ vÈ dussÊlÈnaÑ sammÈnanÈ siyÈ,
tattha nivÈse na vaseyya. P|jiyÈti ete ettha ekasadisÈya p|jÈya p|janÊyÈ
honti, samakaÑ sakkÈraÑ labhanti. HÊna-ukkaÔÔhamajjhimeti
jÈtigottakulappadesasÊlÈcÈraÒÈÓÈdÊhi hÊne ca majjhime ca ukkaÔÔhe ca ayaÑ
na vibhajati. HandÈti vavassaggatthe2 nipÈto. JahÈmaseti pariccajÈma.
EvaÒca pana vatvÈ ubhopi te haÑsÈ uppatitvÈ Cittak|Ôameva gatÈ.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne so bhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi. TadÈ
kaniÔÔhahaÑso Œnando ahosi, jeÔÔhakahaÑso pana ahameva ahosinti.
NerujÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
______________________________________________________________
1. Nerunti (SÊ, SyÈ, I)

2. Vossaggatthe (Ka)
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5. Œsa~kajÈtakavaÓÓanÈ (380)

ŒsÈvatÊ nÈma latÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
purÈÓadutiyikÈpalobhanaÑ Èrabbha kathesi. Vatthu IndriyajÈtake1 Èvi
bhavissati. Idha pana SatthÈ taÑ bhikkhuÑ “saccaÑ kira tvaÑ
ukkaÓÔhitosÊ”ti pucchitvÈ “saccaÑ bhante”ti vutte “kena ukkaÓÔhÈpitosÊ”ti
vatvÈ “purÈÓadutiyikÈya bhante”ti vutte “bhikkhu esÈ itthÊ tuyhaÑ
anatthakÈrikÈ, pubbepi tvaÑ etaÑ nissÈya catura~ginisenaÑ jahitvÈ
Himavantapadese mahantaÑ dukkhaÑ anubhavanto tÊÓi saÑvaccharÈni
vasÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto KÈsigÈme
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ uggahitasippo
isipabbajjaÑ pabbajitvÈ vanam|laphalÈhÈro abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca
nibbattetvÈ Himavantapadese vasi. TasmiÑ kÈle eko puÒÒasampanno satto
TÈvatiÑsabhavanato cavitvÈ tasmiÑ ÔhÈne padumasare ekasmiÑ
padumagabbhe dÈrikÈ hutvÈ nibbatti, sesapadumesu purÈÓabhÈvaÑ patvÈ
patantesupi taÑ mahÈkucchikaÑ hutvÈ tiÔÔhateva. TÈpaso nahÈyituÑ
padumasaraÑ gato taÑ disvÈ “aÒÒesu padumesu patantesupi idaÑ
mahÈkucchikaÑ hutvÈ tiÔÔhati, kiÑ nu kho kÈraÓan”ti cintetvÈ udakasÈÔakaÑ
nivÈsetvÈ otaranto gantvÈ taÑ padumaÑ vivaritvÈ taÑ dÈrikaÑ disvÈ
dhÊtusaÒÒaÑ uppÈdetvÈ paÓÓasÈlaÑ ÈnetvÈ paÔijaggi. SÈ aparabhÈge
soÄasavassikÈ hutvÈ abhir|pÈ ahosi uttamar|padharÈ atikkantÈ
mÈnusakavaÓÓaÑ, appattÈ devavaÓÓaÑ. TadÈ Sakko bodhisattassa
upaÔÔhÈnaÑ Ègacchati, so taÑ dÈrikaÑ disvÈ “kuto esÈ”ti pucchitvÈ
laddhaniyÈmaÑ sutvÈ “imissÈ kiÑ laddhuÑ vaÔÔatÊ”ti pucchi. NivÈsaÔÔhÈnaÑ
vatthÈla~kÈrabhojanavidhÈnaÑ2 mÈrisÈti. So “sÈdhu bhante”ti tassÈ
vasanaÔÔhÈnassa Èsanne phalikapÈsÈdaÑ mÈpetvÈ
dibbasayanadibbavatthÈla~kÈradibbannapÈnÈni mÈpesi.
So pÈsÈdo tassÈ abhiruhanakÈle3 otaritvÈ bh|miyaÑ patiÔÔhÈti,
abhiruÄhakÈle4 la~ghitvÈ ÈkÈse tiÔÔhati. SÈ
______________________________________________________________
1. Khu 5. 182 piÔÔhe.
2. NivasanatthÈya phalikapÈsÈdaÑ mÈpetvÈ
dibbasayanadibbavatthÈla~kÈrabhojanavidhÈnaÑ (SÊ, SyÈ)
3. SarÊrajagganakÈle (Ka)
4. ŒrohaÓakÈle (SÊ, SyÈ), ÈruhanakÈle (Ka)
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bodhisattassa vattapaÔivattaÑ kurumÈnÈ pÈsÈde vasati. Tameko vanacarako
disvÈ “ayaÑ vo bhante kiÑ hotÊ”ti pucchitvÈ “dhÊtÈ me”ti sutvÈ BÈrÈÓasiÑ
gantvÈ “deva mayÈ Himavantapadese evar|pÈ nÈma ekassa tÈpasassa dhÊtÈ
diÔÔhÈ”ti raÒÒo Èrocesi. TaÑ sutvÈ so savanasaÑsaggena bajjhitvÈ
vanacarakaÑ maggadesakaÑ1 katvÈ catura~giniyÈ senÈya taÑ ÔhÈnaÑ
gantvÈ khandhÈvÈraÑ nivÈsÈpetvÈ vanacarakaÑ ÈdÈya amaccagaÓaparivuto
assamapadaÑ pavisitvÈ mahÈsattaÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisinno “bhante
itthiyo nÈma brahmacariyassa malaÑ, tumhÈkaÑ dhÊtaraÑ ahaÑ
paÔijaggissÈmÊ”ti Èha. Bodhisatto pana “kiÑ nu kho etasmiÑ padume”ti
Èsa~kaÑ katvÈ udakaÑ otaritvÈ ÈnÊtabhÈvena tassÈ kumÈrikÈya Èsa~kÈti
nÈmaÑ akÈsi. So taÑ rÈjÈnaÑ “imaÑ gahetvÈ gacchÈ”ti ujukaÑ avatvÈ
“mahÈrÈja imÈya kumÈrikÈya nÈmaÑ jÈnanto gaÓhitvÈ gacchÈ”ti Èha.
Tumhehi kathite ÒassÈmi bhanteti. AhaÑ te na kathemi, tvaÑ attano
paÒÒÈbalena nÈmaÑ jÈnantova gahetvÈ yÈhÊti. So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ
tato paÔÔhÈya amaccehi saddhiÑ “kinnÈmÈ nu kho esÈ”ti nÈmaÑ upadhÈreti.
So yÈni dujjÈnÈni nÈmÈni, tÈni kittetvÈ “asukÈ nÈma bhavissatÊ”ti
bodhisattena saddhiÑ katheti. Bodhisatto “na evaÑnÈmÈ”ti paÔikkhipati.
RaÒÒo ca nÈmaÑ upadhÈrentassa saÑvaccharo atÊto. TadÈ hatthiassamanusse sÊhÈdayo vÈÄÈ gaÓhanti, dÊghajÈtikaparipantho hoti,
makkhikaparipanto hoti, sÊtena kilamitvÈ bah| manussÈ maranti. Atha rÈjÈ
kujjhitvÈ “kiÑ me etÈyÈ”ti bodhisattassa kathetvÈ pÈyÈsi. Œsa~kÈ kumÈrikÈ
taÑ divasaÑ phalikavÈtapÈnaÑ vivaritvÈ attÈnaÑ dassentÊ aÔÔhÈsi. RÈjÈ taÑ
disvÈ “mayaÑ tava nÈmaÑ jÈnituÑ na sakkoma, tvaÑ Himavanteyeva vasa,
mayaÑ gamissÈmÈ”ti Èha. “KahaÑ mahÈrÈja gacchanto mÈdisaÑ itthiÑ
labhissasi, mama vacanaÑ suÓÈti, TÈvatiÑsadevaloke CittalatÈvane ŒsÈvatÊ
nÈma latÈ atthi, tassÈ phalassa abbhantare dibbapÈnaÑ nibbataÑ, taÑ
ekavÈraÑ pivitvÈ cattÈro mÈse mattÈ hutvÈ dibbasayane sayanti, sÈ pana
vassasahassena phalati, surÈsoÓÉÈ devaputtÈ ‘ito phalaÑ labhissÈmÈ’ti
dibbapÈnapipÈsaÑ adhivÈsetvÈ
______________________________________________________________
1. MagguddesakaÑ (SÊ, SyÈ)
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vassasahassaÑ nibaddhaÑ gantvÈ taÑ lataÑ ‘arogÈ nu kho’ti olokenti, tvaÑ
pana ekasaÑ vacchareneva ukkaÓÔhito, ÈsÈphalavatÊ nÈma sukhÈ1, mÈ
ukkaÓÔhÊ”ti vatvÈ tisso gÈthÈ abhÈsi–
26. “ŒsÈvatÊ nÈma latÈ, jÈtÈ CittalatÈvane.
TassÈ vassasahassena, ekaÑ nibbattate phalaÑ.
27. TaÑ devÈ payirupÈsanti, tÈva d|raphalaÑ satiÑ.
ŒsÊseva tuvaÑ rÈja, ÈsÈ phalavatÊ sukhÈ.
28. ŒsÊsateva so pakkhÊ, ÈsÊsateva so dijo.
Tassa cÈsÈ samijjhati, tÈva d|ragatÈ satÊ.
ŒsÊseva tuvaÑ rÈja, ÈsÈ phalavatÊ sukhÈ”ti.
Tattha ŒsÈvatÊti evaÑnÈmikÈ. SÈ hi yasmÈ tassÈ phale ÈsÈ uppajjati,
tasmÈ etaÑ nÈmaÑ labhati. CittalatÈvaneti evaÑnÈmake uyyÈne. TasmiÑ
kira uyyÈne tiÓarukkhalatÈdÊnaÑ pabhÈ tattha paviÔÔhapaviÔÔhÈnaÑ
devatÈnaÑ sarÊravaÓÓaÑ cittaÑ karoti, tenassa “CittalatÈvanan”ti nÈmaÑ
jÈtaÑ. PayirupÈsantÊti punappunaÑ upenti. ŒsÊsevÈti ÈsÊsÈhiyeva
patthehiyeva, mÈ ÈsacchedaÑ karohÊti.
RÈjÈ tassÈ kathÈya bajjhitvÈ puna amacce sannipÈtÈpetvÈ
dasanÈmakaÑ2 kÈretvÈ nÈmaÑ gavesanto aparampi saÑvaccharaÑ vasi.
TassÈ dasanÈmakampi3 nÈmaÑ nÈhosi, “asukÈ nÈmÈ”ti vutte bodhisatto
paÔikkhipateva. Puna rÈjÈ “kiÑ me imÈyÈ”ti tura~gaÑ Èruyha pÈyÈsi. SÈpi
puna vÈtapÈne ÔhatvÈ attÈnaÑ dassesi. RÈjÈ “tiÔÔha tvaÑ, mayaÑ
gamissÈmÈ”ti Èha. KasmÈ yÈsi mahÈrÈjÈti. Tava nÈmaÑ jÈnituÑ na
sakkomÊti. “MahÈrÈja kasmÈ nÈmaÑ na jÈnissasi, ÈsÈ nÈma asamijjhanakÈ
nÈma natthi, eko kira bako pabbatamuddhaniÔhito attanÈ patthitaÑ labhi,
tvaÑ kasmÈ na labhissasi, adhivÈsehi mahÈrÈjÈti4. Eko kira bako ekasmiÑ
padumasare gocaraÑ gahetvÈ uppatitvÈ pabbatamatthake nilÊyi. So taÑ
divasaÑ tattheva vasitvÈ punadivase cintesi ‘ahaÑ imasmiÑ
pabbatamatthake
______________________________________________________________
1. ŒsÈphalalÈbho nÈma sukho (Ka)
3. DasanÈmakepi (SÊ, SyÈ)

2. SannÈhaÑ (Ka)
4. MahÈrÈja. (?)
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sukhaÑ nisinno, sace ito anotaritvÈ ettheva nisinno gocaraÑ gahetvÈ
pÈnÊyaÑ pivitvÈ imaÑ divasaÑ vaseyyaÑ, bhadrakaÑ vata assÈ’ti. Atha taÑ
divasameva Sakko devarÈjÈ asuranimmathanaÑ katvÈ TÈvatiÑsabhavane
devissariyaÑ laddhÈ cintesi ‘mama tÈva manoratho matthakaÑ pattho, atthi
nu kho aÒÒo koci aparipuÓÓamanoratho’ti upadhÈrento taÑ disvÈ ‘imassa
manorathaÑ matthakaÑ pÈpessÈmÊ’ti bakassa nisinnaÔÔhÈnato avid|re ekÈ
nadÊ atthi, taÑ nadiÑ oghapuÓÓaÑ katvÈ pabbatamatthakena pesesi. Sopi
bako tattheva nisinno macche khÈditvÈ pÈnÊyaÑ pivitvÈ taÑ divasaÑ
tattheva vasi, udakampi bhassitvÈ gataÑ. EvaÑ mahÈrÈja bakopi tÈva attano
ÈsÈphalaÑ labhi, kiÑ tvaÑ na labhissasÊ”ti vatvÈ “ÈsÊsatevÈ”ti-ÈdimÈha.
Tattha ÈsÊsatevÈti ÈsÊsatiyeva patthetiyeva. PakkhÊti pakkhehi yuttatÈya
pakkhÊ. DvikkhattuÑ jÈtatÈya dijo. TÈva d|ragatÈ satÊti pabbatamatthakato
macchÈnaÒca udakassa ca d|rabhÈvaÑ passa, evaÑ d|ragatÈ samÈnÈ
Sakkassa ÈnubhÈvena bakassa ÈsÈ p|riyevÈti.
Atha rÈjÈ tassÈ kathaÑ sutvÈ r|pe bajjhitvÈ kathÈya allÊno gantuÑ
asakkonto amacce sannipÈtetvÈ satanÈmaÑ kÈresi, satanÈmavasena nÈmaÑ
gavesatopissa aÒÒaÑ saÑvaccharaÑ atÊtaÑ. So tiÓÓaÑ saÑvaccharÈnaÑ
accayena bodhisattaÑ upasa~kamitvÈ satanÈmavasena “asukÈ nÈma
bhavissatÊ”ti pucchi. Na jÈnÈsi mahÈrÈjÈti. So “gamissÈma dÈni mayan”ti
bodhisattaÑ vanditvÈ pÈyÈsi. Œsa~kÈ kumÈrikÈ ca puna phalikavÈtapÈnaÑ
nissÈya ÔhitÈva. RÈjÈ taÑ disvÈ “tvaÑ accha, mayaÑ gamissÈmÈ”ti Èha.
KasmÈ mahÈrÈjÈti. “TvaÑ maÑ vacaneneva santappesi, na ca kÈmaratiyÈ,
tava madhuravacanena bajjhitvÈ vasantassa mama tÊÓi saÑvaccharÈni
atikkantÈni, idÈni gamissÈmÊ”ti imÈ gÈthÈ Èha–
29. “Sampesi1 kho maÑ vÈcÈya, na ca sampesi kammunÈ.
MÈlÈ sereyyakasseva, vaÓÓavantÈ agandhikÈ.
______________________________________________________________
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30. AphalaÑ madhuraÑ vÈcaÑ, yo mittesu pakubbati,
AdadaÑ avissajaÑ bhogaÑ, sandhi tena’ssa jÊrati.
31. YaÒhi kayirÈ taÒhi vade, yaÑ na kayirÈ na taÑ vade.
AkarontaÑ bhÈsamÈnaÑ, parijÈnanti paÓÉitÈ.
32. BalaÒca vata me khÊÓaÑ, pÈtheyyaÒca na vijjati.
Sa~ke pÈÓ|parodhÈya, handa dÈni vajÈmahan”ti.

Tattha sampesÊti santappesi pÊÓesi. SereyyakassÈti
suvaÓÓakuraÓÉakassa1. DesanÈsÊsamevetaÑ, yaÑkiÒci pana
suvaÓÓakuraÓÉakajayasumanÈdikaÑ aÒÒampi pupphaÑ vaÓÓasampannaÑ
agandhakaÑ, sabbaÑ taÑ sandhÈyevamÈha. VaÓÓavantÈ agandhikÈti yathÈ
sereyyakÈdÊnaÑ mÈlÈ vaÓÓavantatÈya dassanena tappeti, agandhatÈya
gandhena na tappeti, evaÑ tvampi dassanena piyavacanena ca santappesi, na
kammunÈti dÊpeti. Adadanti bhadde yo “imaÑ nÈma vo bhogaÑ dassÈmÊ”ti
madhuravacanena vatvÈ taÑ bhogaÑ adadanto avissajjento kevalaÑ
madhuravacanameva karoti, tena saddhiÑ assa mittassa sandhi jÊrati,
mittasanthavo2 na ghaÔÊyati. PÈtheyyaÒcÈti bhadde mayhaÑ tava
madhuravacanena bajjhitvÈ tÊÓi saÑvaccharÈni vasantasseva hatthiassarathapattisa~khÈtaÑ balaÒca khÊÓaÑ, manussÈnaÑ
bhattavetanasa~khÈtaÑ pÈtheyyaÒca natthi. Sa~ke pÈÓ|parodhÈyÈti svÈhaÑ
idheva attano jÊvitavinÈsaÑ Èsa~kÈmi, handa dÈnÈhaÑ gacchÈmÊti.
Œsa~kÈ kumÈrikÈ raÒÒo vacanaÑ sutvÈ “mahÈrÈja tvaÑ mayhaÑ
nÈmaÑ jÈnÈsi, tayÈ vuttameva mama nÈmaÑ, idaÑ me pitu kathetvÈ maÑ
gaÓhitvÈ yÈhÊ”ti raÒÒÈ saddhiÑ sallapantÊ Èha–
33. “Etadeva hi me nÈmaÑ, yaÑnÈmasmi rathesabha.
Œgamehi mahÈrÈja, pitaraÑ ÈmantayÈmahan”ti.
Tassattho–yaÑnÈmÈ ahaÑ asmi, taÑ etaÑ Œsa~kÈtveva mama
nÈmanti.
______________________________________________________________
1. KaÓÔakakuraÓÉakassa (SÊ, I), karaÓÉakakuraÓÉakassa (SyÈ)
2. Mittasanthavena (SÊ, SyÈ)
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TaÑ sutvÈ rÈjÈ bodhisattassa santikaÑ gantvÈ “bhante tumhÈkaÑ dhÊtÈ
Œsa~kÈ nÈmÈ”ti Èha. NÈmaÑ ÒÈtakÈlato paÔÔhÈya taÑ gahetvÈ gaccha
mahÈrÈjÈti. So mahÈsattaÑ vanditvÈ phalikavimÈnadvÈraÑ ÈgantvÈ Èha
“bhadde pitarÈpi te mayhaÑ dinnÈ, ehi dÈni gamissÈmÈ”ti. “Œgamehi
mahÈrÈja, pitaraÑ ÈmantayÈmahan”ti pÈsÈdÈ otaritvÈ mahÈsattaÑ vanditvÈ
roditvÈ khamÈpetvÈ raÒÒo santikaÑ ÈgatÈ. RÈjÈ taÑ gahetvÈ BÈrÈÓasiÑ
gantvÈ puttadhÊtÈhi vaÉÉhanto piyasaÑvÈsaÑ vasi. Bodhisatto
aparihÊnajjhÈno brahmaloke uppajji.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi.
TadÈ Œsa~kÈ kumÈrikÈ purÈÓaduriyikÈ ahosi, rÈjÈ ukkaÓÔhitabhikkhu,
tÈpaso pana ahameva ahosinti.
Œsa~kajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. MigÈlopajÈtakavaÓÓanÈ (381)
Na me ruccÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ dubbacabhikkhuÑ
Èrabbha kathesi. SatthÈ taÑ bhikkhuÑ pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira tvaÑ
bhikkhu dubbaco”ti pucchitvÈ “Èma bhante”ti vutte “na kho bhikkhu
idÈneva, pubbepi tvaÑ dubbacoyeva, dubbacabhÈvaÒca pana nissÈya
paÓÉitÈnaÑ vacanaÑ akaronto verambhavÈtamukhe byasanaÑ gatosÊ”ti
vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
gijjhayoniyaÑ nibbattitvÈ Apanandagijjho1 nÈma ahosi. So
gijjhagaÓaparivuto Gijjhak|Ôapabbate vasi. Putto panassa MigÈlopo nÈma
thÈmabalasampanno ahosi, so aÒÒesaÑ gijjhÈnaÑ sÊmaÑ atikkamitvÈ atiuccaÑ uppati. GijjhÈ “putto te atid|raÑ uppatatÊ”ti gijjharaÒÒo ÈcikkhiÑsu.
So taÑ pakkosetvÈ “tvaÑ kira tÈta ati-uccaÑ gacchasi,
______________________________________________________________
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ati-uccaÑ gacchanto jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓissasÊ”ti vatvÈ tisso gÈthÈ abhÈsi–
34. “Na me rucci MigÈlopa, yassa te tÈdisÊ gatÊ.
AtuccaÑ tÈta patasi, abh|miÑ tÈta sevati.
35. CatukkaÓÓaÑva kedÈraÑ, yadÈ te pathavÊ siyÈ.
Tato tÈta nivattassu, mÈssu etto paraÑ gami.
36. Santi aÒÒepi sakuÓÈ, pattayÈnÈ viha~gamÈ.
AkkhittÈ vÈtavegena, naÔÔhÈ te sassatÊsamÈ”ti.
Tattha migÈlopÈti puttaÑ nÈmena Èlapati. AtuccaÑ tÈta patasÊti tÈta
tvaÑ aÒÒesaÑ gijjhÈnaÑ sÊmaÑ atikkamitvÈ ati-uccaÑ gacchasi.
CatukkaÓÓaÑva kedÈranti iminÈssa sÊmaÑ Ècikkhati. IdaÑ vuttaÑ hoti–
tÈta yadÈ te ayaÑ mahÈpathavÊ catukkaÓÓaÑ kedÈraÑ viya siyÈ, evaÑ
khuddikÈ viya hutvÈ paÒÒÈyetha, atha tvaÑ ettakÈ ÔhÈnÈ nivatteyyÈsi, etto
paraÑ mÈ gamÊti. Santi aÒÒepÊti na kevalaÑ tvameva, aÒÒepi gijjhÈ evaÑ
kariÑs|ti dÊpeti. AkkhittÈti tepi gijjhÈ amhÈkaÑ sÊmaÑ atikkamitvÈ gatÈ
vÈtavegena ÈkaÉÉhitÈ nassiÑsu. SassatÊsamÈti sassatÊhi pathavÊpabbatÈdÊhi
samaÑ attÈnaÑ maÒÒamÈnÈ attano vassasahassaparimÈÓaÑ ÈyuÑ
ap|retvÈpi antarÈ naÔÔhÈti attho.
MigÈlopo anovÈdakattÈ pitu vacanaÑ akatvÈ la~ghanto pitarÈ akkhÈtaÑ
sÊmaÑ disvÈ taÑ atikkamma kÈlavÈte patvÈ tepi chinditvÈ uppatito
verambhavÈtamukhaÑ pakkhandi, atha naÑ verambhavÈtÈ pahariÑsu. So
tehi pahaÔamattova khaÓÉÈkhaÓÉaÑ hutvÈ ÈkÈseyeva antaradhÈyi.
37. “AkatvÈ apanandassa, pitu vuddhassa sÈsanaÑ.
KÈlavÈte atikkamma, verambhÈnaÑ vasaÑ agÈ.
38. Tassa puttÈ ca dÈrÈ ca, ye caÒÒe anujÊvino.
Sabbe byasanamÈpÈduÑ, anovÈdakare dije.
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39. Evampi idha vuddhÈnaÑ, yo vÈkyaÑ nÈvabujjhati.
AbhisÊmacaro ditto, gijjhovÈ’tÊtasÈsano.
Sabbe byasanaÑ papponti, akatvÈ vuddhasÈsanan”ti–
imÈ tisso abhisambuddhagÈthÈ.
Tattha anujÊvinoti taÑ nissÈya jÊvanakÈ. AnovÈdakare dijeti tasmiÑ
MigÈlope gijjhe ovÈdaÑ agaÓhante sabbepi te tena saddhiÑ atisÊmaÑ gantvÈ
vinÈsaÑ pÈpuÓiÑsu. EvampÊti bhikkhave yathÈ so gijjho, evaÑ yo aÒÒopi
gahaÔÔho vÈ pabbajito vÈ hitÈnukampakÈnaÑ vuddhÈnaÑ vacanaÑ na
gaÓhÈti, sopi ayaÑ sÊmaÑ atikkamitvÈ caranto ditto gabbito1 gijjhova
byasanaÑ pÈpuÓÈtÊti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ MigÈlopo dubbacabhikkhu ahosi, Apanando pana
ahameva ahosin”ti.
MigÈlopajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. SirikÈÄakaÓÓijÈtakavaÓÓanÈ (382)
KÈ nu kÈÄena vaÓÓenÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
AnÈthapiÓÉikaÑ Èrabbha kathesi. So hi sotÈpattiphale patiÔÔhitakÈlato
paÔÔhÈya akhaÓÉÈni paÒca sÊlÈni rakkhi, bhariyÈpissa puttadhÊtaropi dÈsÈpi
bhatiÑ gahetvÈ kammaÑ karontÈ kammakarÈpi sabbe rakkhiÑsuyeva.
AthekadivasaÑ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso
AnÈthapiÓÉiko suciyeva suciparivÈro hutvÈ caratÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya
nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti
vutte “na bhikkhave idÈneva, pubbe porÈÓakapaÓÉitÈpi sucÊyeva
suciparivÈrÈ ahesun”ti vatvÈ tehi yÈcito atÊtaÑ Èhari.
______________________________________________________________
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AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto seÔÔhi hutvÈ
dÈnaÑ adÈsi, sÊlaÑ rakkhi, uposathakammaÑ kari, bhariyÈpissa paÒca sÊlÈni
rakkhi, puttadhÊtaropi dÈsakammakaraporisÈpi paÒca sÊlÈni rakkhiÑsu. So
suciparivÈraseÔÔhitveva paÒÒÈyittha. AthekadivasaÑ so cintesi “sace mayÈ
suciparivÈrasÊlo koci Ègamissati, tassa mama nisÊdanapalla~kaÑ vÈ
nipajjanasayanaÑ vÈ dÈtuÑ na yuttaÑ, anucchiÔÔhaÑ aparibhuttaÑ dÈtuÑ
vaÔÔatÊ”ti attano vasanaÔÔhÈneyeva1 ekapasse aparibhuttapalla~kaÒca
senÈsanaÒca paÒÒÈpesi. TasmiÑ samaye CÈtumahÈrÈjikadevalokato
Vir|pakkhamahÈrÈjassa dhÊtÈ KÈÄakaÓÓÊ ca nÈma DhataraÔÔhamahÈrÈjassa
dhÊtÈ SirÊ ca nÈmÈti imÈ dve bahuÑ gandhamÈlaÑ ÈdÈya “Anotatte
kÊÄissÈmÈ”ti AnotattatitthaÑ ÈgacchiÑsu. TasmiÑ pana dahe bah|ni titthÈni,
tesu BuddhÈnaÑ titthe BuddhÈyeva nhÈyanti, PaccekabuddhÈnaÑ titthe
PaccekabuddhÈva nhÈyanti, bhikkh|naÑ titthe bhikkh|va nhÈyanti,
tÈpasÈnaÑ titthe tÈpasÈva nhÈyanti, CÈtumahÈrÈjikÈdÊsu chasu kÈmasaggesu
devaputtÈnaÑ titthe devaputtÈva nhÈyanti, devadhÊtÈnaÑ titthe devadhÊtÈva
nhÈyanti.
TatrimÈ dve ÈgantvÈ “ahaÑ paÔhamaÑ nhÈyissÈmi, ahaÑ paÔhaman”ti
titthÈya kalahaÑ kariÑsu. KÈÄakaÓÓÊ “ahaÑ lokaÑ pÈlemi vicÈremi, tasmÈ
paÔhamaÑ nhÈyituÑ yuttÈmhÊ”ti vadati. SirÊ “ahaÑ mahÈjanassa
issariyadÈyikÈya2 paÔipadÈya ÔhitÈ, tasmÈ paÔhamaÑ nhÈyituÑ yuttÈmhÊ”ti
vadati. TÈ “amhesu paÔhamaÑ nhÈyituÑ yuttar|paÑ vÈ ayuttar|paÑ vÈ
cattÈro mahÈrÈjÈno jÈnissantÊ”ti tesaÑ santikaÑ gantvÈ “amhesu kÈ
paÔhamaÑ Anotattadahe nhÈyituÑ yuttar|pÈ”ti pucchiÑsu.
DhataraÔÔhavir|pakkhÈ “na sakkÈ amhehi vinicchinitun”ti
Vir|ÄhakavessavaÓÈnaÑ bhÈramakaÑsu. Te “amhepi na sakkhissÈma,
Sakkassa pÈdam|le pesessÈmÈ”ti tÈ Sakkassa santikaÑ pesesuÑ. Sakko
tÈsaÑ vacanaÑ sutvÈ cintesi “imÈ dvepi mama purisÈnaÒÒeva dhÊtaro, na
sakkÈ mayÈ imaÑ aÉÉaÑ vinicchinitun”ti. Atha tÈ Sakko Èha “BÈrÈÓasiyaÑ
SuciparivÈro nÈma seÔÔhi atthi, tassa ghare anucchiÔÔhasayanaÒca paÒÒattaÑ,
yÈ tattha nisÊdituÑ vÈ sayituÑ vÈ labhati, sÈ paÔhamaÑ nhÈyituÑ
yuttar|pÈ”ti. TaÑ sutvÈ KÈÄakaÓÓÊ tasmiÑ
______________________________________________________________
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khaÓeyeva nÊlavatthaÑ nivÈsetvÈ nÊlavilepanaÑ vilimpitvÈ
nÊlamaÓipiÄandhanaÑ piÄandhitvÈ yantapÈsÈÓo viya devalokato otaritvÈ
majjhimayÈmasamanantare seÔÔhino pÈsÈdassa upaÔÔhÈnadvÈre sayanassa
avid|re ÔhÈne nÊlarasmiÑ vissajjetvÈ ÈkÈse aÔÔhÈsi. SeÔÔhi oloketvÈ taÑ
addasa, sahadassanenevassa sÈ appiyÈ ahosi amanÈpÈ. So tÈya saddhiÑ
sallapanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
40. “KÈ nu kÈÄena vaÓÓena, na cÈpi piyadassanÈ.
KÈ vÈ tvaÑ kassa vÈ dhÊtÈ, kathaÑ jÈnemu taÑ mayan”ti.
Tattha kÈÄenÈti nÊlena. VaÓÓenÈti sarÊravatthÈbharaÓavaÓÓena. Na cÈpi
piyadassanÈti dhÈtuso bhikkhave sattÈ saÑsandantÊti vuttaÑ, ayaÒca
devadhÊtÈ anÈcÈrÈ dussÊlÈ, tasmÈ sÈ sahadassanenevassa appiyÈ jÈtÈ,
tenevamÈha. KÈ vÈ tvanti “kÈ ca tvaÑ, ayameva vÈ pÈÔho.
TaÑ sutvÈ KÈÄakaÓÓÊ dutiyaÑ gÈthamÈha–
41. “MahÈrÈjassahaÑ dhÊtÈ, Vir|pakkhassa caÓÉiyÈ.
AhaÑ KÈÄÊ alakkhikÈ, KÈÄakaÓÓÊti maÑ vid|.
OkÈsaÑ yÈcito dehi, vasemu tava santike”ti.
Tattha caÓÉiyÈti kodhanÈ. KodhabhÈvena hi mayhaÑ caÓÉÊti nÈmaÑ
kariÑsu. AlakkhikÈti nippaÒÒÈ1. MaÑ vid|ti evaÑ maÑ
CÈtumahÈrÈjikadevaloke jÈnanti. Vasem|ti mayaÑ ajja ekarattaÑ tava
santike vaseyyÈma, etasmiÑ me anucchiÔÔhÈsanasayane2 okÈsaÑ dehÊti.
Tato bodhisatto tatiyaÑ gÈthamÈha–
42. “KiÑsÊle kiÑsamÈcÈre, purise nivisase tuvaÑ.
PuÔÔhÈ me kÈÄi akkhÈhi, kathaÑ jÈnemu taÑ mayan”ti.
Tattha nivisaseti tava cittena3 nivisasi patiÔÔhahasÊti.
______________________________________________________________
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Tato sÈ attano guÓaÑ kathentÊ catutthaÑ gÈthamÈha–
43. MakkhÊ paÄÈsÊ sÈrambhÊ, issukÊ maccharÊ saÔho.
So mayhaÑ puriso kanto, laddhaÑ yassa vinassatÊ”ti.

Tassattho–yo puriso attano kataguÓaÑ na jÈnÈti, guÓamakkhÊ hoti,
attano kismiÒci kÈraÓe kathite “kiÑ ahaÑ etaÑ na jÈnÈmÊ”ti yugaggÈhaÑ
gaÓhÈti, aÒÒehi kiÒci kataÑ disvÈ sÈrambhavasena karaÓuttarikaÑ karoti,
pare lÈbhaÑ labhante na tussati, “mayhaÑ issariyaÑ paresaÑ mÈ hotu,
mayhameva hot|”ti sakasampattiÑ gopetvÈ1 parassa tiÓaggena telabindumpi
na deti, kerÈÔikalakkhaÓena samannÈgato hutvÈ attano santakaÑ parassa
adatvÈ tehi tehi upÈyehi parasantakameva khÈdati, yassa laddhaÑ dhaÒÒaÑ
vÈ dhanaÑ vÈ vinassati na tiÔÔhati, surÈdhutto akkhadhutto itthidhutto vÈ
hutvÈ laddhaÑ laddhaÑ vinÈsetiyeva, ayaÑ etehi guÓehi samannÈgato
puriso mayhaÑ kanto piyo manÈpo, evar|pe ahaÑ cittena patiÔÔhahÈmÊti.
SÈyeva paÒcamachaÔÔhasattamagÈthÈ abhÈsi–
44. “Kodhano upanÈhÊ ca, posuÓo ca vibhedako.
KaÓÉakavÈco pharuso, so me kantataro tato.
45. Ajja suveti puriso, sadatthaÑ nÈvabujjhati.
OvajjamÈno kuppati, seyyaÑ so atimaÒÒati.
46. Davappaluddho puriso, sabbamittehi dhaÑsati.
So mayhaÑ puriso kanto, tasmiÑ homi anÈmayÈ”ti.
TÈpi iminÈva nayena vitthÈretabbÈ. Sa~khepattho panettha–kodhanoti
appamattakenÈpi kujjhanako. UpanÈhÊti parassa aparÈdhaÑ hadaye ÔhapetvÈ
sucirenapi tassa anatthakÈrako. PisuÓoti pisuÓavÈco. Vibhedakoti
appamattakenapi mittabhindanako. KaÓÉakavÈcoti2 sadosavÈco. Pharusoti
thaddhavÈco. Kantataroti so puriso mayhaÑ purimÈpi kantataro piyataro.
Ajja suveti “idaÑ kammaÑ ajja kÈtabbaÑ, idaÑ
______________________________________________________________
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sve, idaÑ tatiyadivasÈdÊs|”ti evaÑ so1 sadatthaÑ attano kiccaÑ
nÈvabujjhati na jÈnÈti. OvajjamÈnoti ovadiyamÈno. SeyyaÑ so atimaÒÒatÊti
jÈtigottakulappadesasÊlÈcÈraguÓehi uttaritaraÑ uttamapuggalaÑ “tvaÑ
mayhaÑ kiÑ pahosÊ”ti atikkamitvÈ maÒÒati. Davappaluddhoti r|pÈdÊsu
kÈmaguÓesu nirantaradavena paluddho abhibh|to vasaÑ gato. DhaÑsatÊti
“tayÈ mayhaÑ kiÑ katan”ti-ÈdÊni vatvÈ sabbeheva mittehi dhaÑsati
parihÈyati. AnÈmayÈti ayaÑ etehi guÓehi samannÈgate puggale niddukkhÈ
nissokÈ homi, taÑ labhitvÈ aÒÒattha anÈlayÈ hutvÈ vasÈmÊ”ti.
Atha naÑ garahanto mahÈsatto aÔÔhamaÑ gÈthamÈha–
47. “Apehi etto tvaÑ kÈÄi, netaÑ amhesu vijjati.
AÒÒaÑ janapadaÑ gaccha, nigame rÈjadhÈniyo”ti.
Tattha apehÊti apagaccha. NetaÑ amhes|ti etaÑ makkhÈdikaÑ tava
piyabhÈvakaraÓaÑ amhesupi na vijjati natthi. Nigame rÈjadhÈniyoti aÒÒe
nigamepi aÒÒÈ rÈjadhÈniyopi gaccha, yattha mayaÑ taÑ na passÈma, tattha
gacchÈti dÊpeti.
TaÑ sutvÈ KÈÄakaÓÓÊ additÈ hutvÈ anantaragÈthamÈha–
48. “Ahampi kho taÑ2 jÈnÈmi, netaÑ tumhesu vijjati.
Santi loke alakkhikÈ, sa~gharanti bahuÑ dhanaÑ.
AhaÑ devo ca me bhÈtÈ, ubho naÑ vidhamÈmase”ti.
Tattha netaÑ tumhes|ti yaÑ mama piyabhÈvakaraÓaÑ makkhÈdikaÑ
yena ahaÑ attanÈpi samannÈgatÈ, taÑ tumhesu natthÊti ahampi etaÑ jÈnÈmi.
Santi loke alakkhikÈti aÒÒe pana loke nissÊlÈ nippaÒÒÈ3 santi. Sa~gharantÊti
te nissÊlÈ nippaÒÒÈpi samÈnÈ etehi makkhÈdÊhi bahuÑ dhanaÑ sa~gharanti
piÓÉaÑ karonti. Ubho nanti taÑ pana etehi sa~gharitvÈ ÔhapitaÑ dhanaÑ
ahaÒca mayhameva bhÈtÈ devo ca nÈma devaputtoti ubho ekato hutvÈ
vidhamÈmase nÈsema, amhÈkaÑ pana devaloke bah|
______________________________________________________________
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dibbaparibhogÈ atthi dibbÈni sayanÈni, tvaÑ dadeyyÈsi vÈ no vÈ, ko me tayÈ
atthoti vatvÈ pakkÈmi.
TassÈ pakkantakÈle SirÊ devadhÊtÈ suvaÓÓavaÓÓehi vatthavilepanehi1
suvaÓÓÈla~kÈrena ÈgantvÈ upaÔÔhÈnadvÈre pÊtarasmiÑ vissajjetvÈ samehi
pÈdehi samaÑ pathaviyaÑ patiÔÔhÈya sagÈravÈ aÔÔhÈsi. TaÑ disvÈ mahÈsatto
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
49. “KÈ nu dibbena vaÓÓena, pathabyÈ supatiÔÔhitÈ.
KÈ vÈ tvaÑ kassa vÈ dhÊtÈ, kathaÑ jÈnemu taÑ mayan”ti.
Tattha dibbenÈti visiÔÔhena uttamena.
TaÑ sutvÈ SirÊ dutiyaÑ gÈthamÈha–
50. “MahÈrÈjassahaÑ dhÊtÈ, dhataraÔÔhassa sirÊmato.
AhaÑ sirÊ ca lakkhÊ ca, bh|ripaÒÒÈti maÑ vid|.
OkÈsaÑ yÈcito dehi, vasemu tava santike”ti.
Tattha sirÊ ca lakkhÊ cÈti SirÊti ca LakkhÊti ca ahamevaÑnÈmÈ, na aÒÒÈ.
Bh|ripaÒÒÈti maÑ vid|ti maÑ CÈtumahÈrÈjikadevaloke pathavÊsamÈya
vipulÈya paÒÒÈya samannÈgatÈti jÈnanti. Vasemu tava santiketi tava
anucchiÔÔhÈsane ceva anucchiÔÔhasayane ca ekarattiÑ vaseyyÈma, okÈsaÑ
me dehÊti.
Tato paraÑ bodhisatto Èha–
51. “KiÑsÊle kiÑsamÈcÈre, purise nivisase tuvaÑ.
PuÔÔhÈ me lakkhi akkhÈhi, kathaÑ jÈnemu taÑ mayaÑ.
52. Yo cÈpi sÊte atha vÈpi uÓhe,
VÈtÈtape ÉaÑsasarÊsape ca.
KhudhaÑ pipÈsaÑ abhibhuyya sabbaÑ,
RattindivaÑ yo satataÑ niyutto.
______________________________________________________________
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53. KÈlÈgataÒca na hÈpeti atthaÑ,
So me manÈpo nivise ca tamhi.
Akkodhano mittavÈ cÈgavÈ ca,
SÊl|papanno asaÔho’jubh|to.
54. Sa~gÈhako sakhilo saÓhavÈco,
Mahattapattopi nivÈtavutti.
TasmiÑ haÑ pose vipulÈ bhavÈmi,
mi samuddassa yathÈpi vaÓÓaÑ.
55. Yo cÈpi mitte atha vÈ amitte,
SeÔÔhe sarikkhe atha vÈpi hÊne.
AtthaÑ carantaÑ atha vÈ anatthaÑ.
ŒvÊ raho sa~gahameva vatte.
56. VÈcaÑ na vajjÈ pharusaÑ kadÈci,
Matassa jÊvassa ca tassa homi.
EtesaÑ yo aÒÒataraÑ labhitvÈ,
KantÈ sirÊ majjati appapaÒÒo.
TaÑ dittar|paÑ visamaÑ carantaÑ, karÊsaÔhÈnaÑva vivajjayÈmi.
57. AttanÈ kurute lakkhiÑ, alakkhiÑ kuruta’ttanÈ.
Na hi lakkhiÑ alakkhiÑ vÈ, aÒÒo aÒÒassa kÈrako”ti.
seÔÔhissa pucchÈ hoti, siriyÈ vissajjanÈ.
Tattha ÉaÑsasarÊsape cÈti ÉaÑsÈ vuccanti pi~galamakkhikÈ, sabbÈpi vÈ
makkhikÈjÈtikÈ idha “ÉaÑsÈ”ti adhippetÈ. SarÊsapÈti dÊghajÈtikÈ. aÑsÈ ca
sarÊsapÈ ca ÉaÑsasarÊsapÈ, tasmiÑ ÉaÑsasarÊsape sati. IdaÑ vuttaÑ hoti–
yo mahÈseÔÔhi sÊte vÈ uÓhe vÈ vÈtÈtape vÈ ÉaÑsasarÊsape vÈ sati etehi
sÊtÈdÊhi pÊÄiyamÈnopi etÈni ceva sÊtÈdÊni khudhaÒca1 pipÈsaÒcÈti
sabbampetaÑ parissayaÑ abhibhuyya abhibhavitvÈ tiÓaÑ viya agaÓetvÈ
rattindivaÑ kasivaÓijjÈdÊsu ceva dÈnasÊlÈdÊsu ca satataÑ attano kammesu
niyutto attÈnaÑ yojetvÈ vattati.
______________________________________________________________
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KÈlÈgataÒcÈti kasikÈlÈdÊsu kasi-ÈdÊni
dhanapariccÈgasÊlarakkhaÓadhammassavanÈ-adikÈlesu ca
dhanapariccajanÈdippabhedaÑ diÔÔhadhammasamparÈye sukhÈvahaÑ atthaÑ
na hÈpeti, yuttappayuttakÈle karotiyeva, so mayhaÑ manÈpo tasmiÒca purise
ahaÑ nivisÈmÊti1. Akkodhanoti adhivÈsanakhantiyÈ samannÈgato. MittavÈti
kalyÈÓamittena samannÈgato. CÈgavÈti dhanapariccÈgayutto.
Sa~gÈhakoti mittasa~gaha-Èmisasa~gahadhammasa~gahÈnaÑ kÈrako.
Sakhiloti muduvÈco. SaÓhavÈcoti madhuravacano2. Mahattapattopi
nivÈtavuttÊti mahantaÑ ÔhÈnaÑ vipulaÑ issariyaÑ pattopi yasena anuddhato
nÊcavutti paÓÉitÈnaÑ ovÈdakaro hoti. TasmiÑhaÑ3 poseti tasmiÑ ahaÑ
purise. VipulÈ bhavÈmÊti akhuddakÈ homi. So hi mahatiyÈ siriyÈ
padaÔÔhÈnaÑ. mi samuddassa yathÈpi vaÓÓanti yathÈ nÈma samuddassa
vaÓÓaÑ olokentÈnaÑ upar|pari ÈgacchamÈnÈ |mi vipulÈ viya khÈyati,
evamahaÑ tasmiÑ puggale vipulÈ homÊti dÊpeti.
ŒvÊ rahoti sammukhÈ ca parammukhÈ ca. Sa~gahameva vatteti etasmiÑ
mittÈdibhede puggale catubbidhaÑ sa~gahameva vatteti pavatteti.
Na vajjÈti yo kadÈci kismiÒci kÈle pharusavacanaÑ na vadeyya,
madhuravacanova hoti. Matassa jÊvassa cÈti tassÈhaÑ puggalassa matassapi
jÊvantassapi bhattikÈ4 homi, idhalokepi paralokepi tÈdisameva bhajÈmÊti
dasseti. EtesaÑ yoti etesaÑ sÊtÈbhibhavanÈdÊnaÑ heÔÔhÈ vuttaguÓÈnaÑ yo
puggalo ekampi guÓaÑ labhitvÈ pamajjati pamussati, puna nÈnuyuÒjatÊti
attho. KantÈ sirÊ, kantasiriÑ, kantaÑ sirinti tayopi pÈÔhÈ, tesaÑ vasena
ayaÑ atthayojanÈ–yo puggalo siriÑ labhitvÈ “kantÈ me siri yathÈÔhÈne
ÔhitÈ”ti etesaÑ aÒÒataraÑ guÓaÑ pamajjati, yo vÈ puggalo kantasiriÑ
piyasiriÑ icchanto etesaÑ guÓÈnaÑ aÒÒataraÑ labhitvÈ pamajjati, yo vÈ
puggalo siriÑ labhitvÈ kantaÑ manÈpaÑ siriÑ etesaÑ guÓÈnaÑ aÒÒataraÑ
pamajjati. AppapaÒÒoti nippaÒÒo. TaÑ dittar|paÑ visamaÑ carantanti taÑ
ahaÑ dittasabhÈvaÑ
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gabbitasabhÈvaÑ kÈyaduccaritÈdibhedaÑ visamaÑ carantaÑ sucijÈtiko
manusso g|thak|paÑ viya d|rato vivajjayÈmÊti.
AÒÒo aÒÒassa kÈrakoti evaÑ sante lakkhiÑ vÈ alakkhiÑ vÈ aÒÒo puriso
aÒÒassa kÈrako nÈma natthi, yo koci attanÈ attano lakkhiÑ vÈ alakkhiÑ vÈ
karotÊti.
EvaÑ mahÈsatto deviyÈ vacanaÑ abhinanditvÈ “idaÑ anucchiÔÔhaÑ
ÈsanaÒca sayanaÒca1 tuyhaÑyeva anucchavikaÑ, palla~ke ca sayane ca2
nisÊda ceva nipajja cÈ”ti Èha. SÈ tattha vasitvÈ pacc|sakÈle nikkhamitvÈ
CÈtumahÈrÈjikadevalokaÑ gantvÈ Anotattadahe paÔhamaÑ nahÈyi. Tampi
sayanaÑ SiridevatÈya paribhuttabhÈvÈ sirisayanaÑ nÈma jÈtaÑ.
Sirisayanassa ayaÑ vaÑso, iminÈ kÈraÓena yÈvajjatanÈ “sirisayanan”ti
vuccati.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
SiridevÊ UppalavaÓÓÈ ahosi, SuciparivÈraseÔÔhi pana ahameva ahosin”ti.
SirikÈÄakaÓÓijÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
_____
8. KukkuÔajÈtakavaÓÓanÈ (383)
SucittapattachadanÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
ukkaÓÔhitabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. TaÒhi bhikkhuÑ SatthÈ “kasmÈ
ukkaÓÔhitosÊ”ti pucchitvÈ “ekaÑ ala~katapaÔiyattaÑ itthiÑ disvÈ
kilesavasena bhante”ti vutte “bhikkhu itthiyo nÈma vaÒcetvÈ upalÈpetvÈ
attano vasaÑ gatakÈle vinÈsaÑ pÈpenti, lolabiÄÈrÊ viya hontÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto araÒÒe
kukkuÔayoniyaÑ nibbattitvÈ anekasatakukkuÔaparivÈro
______________________________________________________________
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araÒÒe vasati. Tassa avid|re ekÈ biÄÈrikÈpi vasati. SÈ ÔhapetvÈ bodhisattaÑ
avasese kukkuÔe upÈyena vaÒcetvÈ khÈdi. Bodhisatto tassÈ gahaÓaÑ na
gacchati1. SÈ cintesi “ayaÑ kukkuÔo ativiya saÔho amhÈkaÒca saÔhabhÈvaÑ
upÈyakusalabhÈvaÒca na jÈnÈti, imaÑ mayÈ ‘ahaÑ bhariyÈ te bhavissÈmÊ’ti
upalÈpetvÈ attano vasaÑ ÈgatakÈle khÈdituÑ vaÔÔatÊ”ti. SÈ tena
nisinnarukkhassa m|laÑ gantvÈ vaÓÓasambhÈsanapubba~gamÈya vÈcÈya
taÑ yÈcamÈnÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
58. “Sucittapattachadana, tambac|Äa viha~gama.
Oroha dumasÈkhÈya, mudhÈ bhariyÈ bhavÈmi te”ti.
Tattha sucittapattachadanÈti sucittehi pattehi katacchadana. MudhÈti
vinÈ m|lena na kiÒci gahetvÈ ahaÑ bhariyÈ te bhavÈmi.
TaÑ sutvÈ bodhisatto “imÈya mama sabbe ÒÈtakÈ khÈditÈ, idÈni maÑ
upalÈpetvÈ khÈditukÈmÈ ahosi, uyyojessÈmi nan”ti cintetvÈ dutiyaÑ
gÈthamÈha–
59. “CatuppadÊ tvaÑ kalyÈÓi, dvipadÈhaÑ manorame.
MigÊ pakkhÊ asaÒÒuttÈ, aÒÒaÑ pariyesa sÈmikan”ti.
Tattha migÊti biÄÈriÑ sandhÈyÈha. AsaÒÒuttÈti jayampatikÈ bhavituÑ
ayuttÈ asambandhÈ, natthi tesaÑ Êdiso sambandhoti dÊpeti.
TaÑ sutvÈ tato sÈ “ayaÑ ativiya saÔho, yena kenaci upÈyena vaÒcetvÈ
naÑ khÈdissÈmÊ”ti cintetvÈ tatiyaÑ gÈthamÈha–
60. “KomÈrikÈ te hessÈmi, maÒjukÈ piyabhÈÓinÊ.
Vinda maÑ ariyena vedena, sÈvaya maÑ yadicchasÊ”ti.
Tattha komÈrikÈti ahaÑ ettakaÑ kÈlaÑ aÒÒaÑ purisaÑ na jÈnÈmi, tava
komÈrikÈ bhariyÈ bhavissÈmÊti vadati. MaÒjukÈ piyabhÈÓinÊti tava
madhurakathÈ piyabhÈÓinÊyeva bhavissÈmi. Vinda manti paÔilabha maÑ.
Ariyena vedenÈti sundarena paÔilÈbhena. Ahampi hi ito pubbe
purisasamphassaÑ na jÈnÈmi, tvampi itthisamphassaÑ na jÈnÈsi, iti pakatiyÈ
______________________________________________________________
1. AssÈ gamanaÑ na icchati (Ka)
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brahmacÈrÊ brahmacÈriniÑ maÑ niddosena lÈbhena labha. Yadi maÑ
icchasi, atha me vacanaÑ na saddahasi, dvÈdasayojanÈya BÈrÈÓasiyÈ bheriÑ
carÈpetvÈ “ayaÑ me dÈsÊ”ti sÈvaya, maÑ attano dÈsiÑ katvÈ gaÓhÈhÊti
vadati.
Tato bodhisatto “imaÑ tajjetvÈ palÈpetuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ catutthaÑ
gÈthamÈha–
61. “KuÓapÈdini lohitape, cori kukkuÔapothini.
Na tvaÑ ariyena vedena, mamaÑ bhattÈramicchasÊ”ti.
Tattha na tvaÑ ariyenÈti tvaÑ ariyena brahmacariyavÈsalÈbhena maÑ
bhattÈraÑ na icchasi, vaÒcatvÈ pana maÑ khÈditukÈmÈsi, nassa pÈpeti taÑ
palÈpesi. SÈ pana palÈyitvÈva gatÈ, na puna oloketumpi vasahi.
62. “Evampi caturÈ nÈrÊ, disvÈna sadhanaÑ naraÑ.
Nenti saÓhÈhi vÈcÈhi, biÄÈrÊ viya kukkuÔaÑ.
63. Yo ca uppatitaÑ atthaÑ, na khippamanubujjhati.
Amittavasamanveti, pacchÈ ca anutappati.
64. Yo ca uppatitaÑ atthaÑ, khippameva nibodhati.
Muccate sattusambÈdhÈ, kukkuÔova biÄÈriyÈ”ti–
imÈ abhisambuddhagÈthÈ.
Tattha caturÈti cÈturiyena samannÈgatÈ. NÈrÊti itthiyo. NentÊti attano
vasaÑ upanenti. BiÄÈrÊ viyÈti yathÈ sÈ biÄÈrÊ taÑ kukkuÔaÑ netuÑ vÈyamati,
evaÑ aÒÒÈpi nÈriyo nentiyeva. UppatitaÑ atthanti uppannaÑ kiÒcideva
atthaÑ. Na anubujjhatÊti yathÈsabhÈvena na jÈnÈti, pacchÈ ca anutappati.
KukkuÔovÈti yathÈ so ÒÈÓasampanno kukkuÔo biÄÈrito mutto, evaÑ
sattusambÈdhato muccatÊti attho.

252

KhuddakanikÈya

SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi.
TadÈ kukkuÔarÈjÈ ahameva ahosinti.
KukkuÔajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. DhammadhajajÈtakavaÓÓanÈ (384)
DhammaÑ caratha ÒÈtayoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
kuhakabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. TadÈ hi SatthÈ “na bhikkhave ayaÑ
idÈneva kuhako, pubbepi kuhakoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
sakuÓayoniyaÑ nibbattitvÈ vayappatto sakuÓasaÑghaparivuto
samuddamajjhe dÊpake vasi. Athekacce KÈsiraÔÔhavÈsino vÈÓijÈ disÈkÈkaÑ
gahetvÈ nÈvÈya samuddaÑ pakkhandiÑsu, samuddamajjhe nÈvÈ bhijji. So
disÈkÈko taÑ dÊpakaÑ gantvÈ cintesi “ayaÑ mahÈsakuÓasaÑgho, mayÈ
kuhakakammaÑ katvÈ etesaÑ aÓÉakÈni ceva chÈpake ca varaÑ varaÑ
khÈdituÑ vaÔÔatÊ”ti. So otaritvÈ sakuÓasaÑghassa majjhe mukhaÑ vivaritvÈ
ekena pÈdena pathaviyaÑ aÔÔhÈsi. “Ko nÈma tvaÑ sÈmÊ”ti sakuÓehi puÔÔho
“ahaÑ dhammiko nÈmÈ”ti Èha. KasmÈ pana ekena pÈdena ÔhitosÊti. MayÈ
dutiye pÈde nikkhitte pathavÊ dhÈretuÑ na sakkotÊti. Atha kasmÈ mukhaÑ
vivaritvÈ tiÔÔhasÊti. AhaÑ aÒÒaÑ ÈhÈraÑ na khÈdÈmi, vÈtameva khÈdÈmÊti.
EvaÒca pana vatvÈ te sakuÓe ÈmantetvÈ “ovÈdaÑ vo dassÈmi, taÑ
suÓÈthÈ”ti tesaÑ ovÈdavasena paÔhamaÑ gÈthamÈha–
65. “DhammaÑ caratha ÒÈtayo, dhammaÑ caratha bhaddaÑ vo.
DhammacÈrÊ sukhaÑ seti, asmiÑ loke paramhi cÈ”ti.
Tattha dhammaÑ carathÈti kÈyasucaritÈdibhedaÑ dhammaÑ karotha.
©Ètayoti te Èlapati. DhammaÑ caratha bhaddaÑ voti ekavÈraÑ caritvÈ mÈ
osakkatha, punappunaÑ caratha, evaÑ bhaddaÑ vo bhavissati. SukhaÑ
setÊti desanÈsÊsametaÑ, dhammacÈrÊ pana sukhaÑ tiÔÔhati gacchati nisÊdati
seti, sabbiriyÈpathesu sukhito hotÊti dÊpeti.
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SakuÓÈ “ayaÑ kÈko kohaÒÒena aÓÉakÈni khÈdituÑ evaÑ vadatÊ”ti
ajÈnitvÈ taÑ dussÊlaÑ vaÓÓentÈ dutiyaÑ gÈthamÈhaÑsu–
66. “Bhaddako vata’yaÑ pakkhÊ, dijo paramadhammiko.
EkapÈdena tiÔÔhanto, dhammamevÈ’nusÈsatÊ”ti.
Tattha dhammamevÈti sabhÈvameva. AnusÈsatÊti katheti.
SakuÓÈ tassa dussÊlassa saddahitvÈ “tvaÑ kira sÈmi aÒÒaÑ gocaraÑ na
gaÓhasi, vÈtameva bhakkhasi, tena hi amhÈkaÑ aÓÉakÈni ca chÈpake ca
olokeyyÈsÊ”ti vatvÈ gocarÈya gacchanti. So pÈpo tesaÑ gatakÈle aÓÉakÈni ca
chÈpake ca kucchip|raÑ khÈditvÈ tesaÑ ÈgamanakÈle upasant|pasanto
hutvÈ mukhaÑ vivaritvÈ ekena pÈdena tiÔÔhati. SakuÓÈ ÈgantvÈ puttake
apassantÈ “ko nu kho khÈdatÊ”ti mahÈsaddena viravanti, “ayaÑ kÈko
dhammiko”ti tasmiÑ Èsa~kÈmattampi na karonti. AthekadivasaÑ mahÈsatto
cintesi “idha pubbe koci paripantho natthi. Imassa ÈgatakÈlato paÔÔhÈya jÈto,
imaÑ pariggaÓhituÑ vaÔÔatÊ”ti. So sakuÓehi saddhiÑ gocarÈya gacchanto
viya hutvÈ nivattitvÈ paÔicchannaÔÔhÈne aÔÔhÈsi. KÈkopi “gatÈ sakuÓÈ”ti
nirÈsa~ko hutvÈ uÔÔhÈya gantvÈ aÓÉakÈni ca chÈpake ca khÈditvÈ punÈgantvÈ
mukhaÑ vivaritvÈ ekena pÈdena aÔÔhÈsi.
SakuÓarÈjÈ sakuÓesu Ègatesu sabbe sannipÈtÈpetvÈ “ahaÑ vo ajja
puttakÈnaÑ paripanthaÑ pariggaÓhanto imaÑ pÈpakÈkaÑ khÈdantaÑ
addasaÑ, etha naÑ gaÓhÈmÈ”ti sakuÓasaÑghaÑ ÈmantetvÈ1 parivÈretvÈ
“sace palÈyati, gaÓheyyÈtha nan”ti vatvÈ sesagÈthÈ abhÈsi–
67. “NÈssa sÊlaÑ vijÈnÈtha, anaÒÒÈya pasaÑsatha,
BhutvÈ aÓÉaÒca potaÒca2, dhammo dhammoti bhÈsati.
68. AÒÒaÑ bhaÓati vÈcÈya, aÒÒaÑ kÈyena kubbati.
VÈcÈya no ca kÈyena, na taÑ dhammaÑ adhiÔÔhito.
______________________________________________________________
1. ŒnetvÈ (Ka)

2. ChÈpe ca (SÊ, SyÈ)
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69. VÈcÈya sakhilo manoviduggo,
Channo k|pasayova kaÓhasappo.
Dhammadhajo gÈmanigamÈsu sÈdhu,
DujjÈno purisena bÈlisena.
70. ImaÑ tuÓÉehi pakkhehi, pÈdÈ cimaÑ viheÔhatha.
ChavaÒhi’maÑ vinÈsetha, nÈyaÑ saÑvÈsanÈraho”ti.

Tattha nÈssa sÊlanti na assa sÊlaÑ. AnaÒÒÈyÈti ajÈnitvÈ. BhutvÈti
khÈditvÈ. VÈcÈya no ca kÈyenÈti ayaÒhi vacaneneva dhammaÑ carati,
kÈyena pana na karoti. Na taÑ dhammaÑ adhiÔÔhitoti tasmiÑ1 jÈnitabbo
yathÈyaÑ dhammaÑ bhaÓati, na taÑ adhiÔÔhito, tasmiÑ dhamme na
adhiÔÔhito. VÈcÈya sakhiloti vacanena mudu. Manoviduggoti manasÈ
viduggo duppaveso visamo. Channoti yasmiÑ bile sayati, tena channo.
K|pasayoti bilÈsayo. Dhammadhajoti sucaritadhammaÑ dhajaÑ katvÈ
vicaraÓena dhammaddhajo. GÈmanigamÈsu sÈdh|ti gÈmesu ca nigamesu ca
sÈdhu bhaddako sambhÈvito. DujjÈnoti ayaÑ evar|po dussÊlo
paÔicchannakammanto bÈlisena aÒÒÈÓena purisena na sakkÈ jÈnituÑ. PÈdÈ
cimanti attano attano pÈdena ca imaÑ. ViheÔhathÈti paharatha hanatha.
Chavanti lÈmakaÑ. NÈyanti ayaÑ amhehi saddhiÑ ekasmiÑ ÔhÈne
saÑvÈsaÑ na arahatÊti.
EvaÒca pana vatvÈ sakuÓajeÔÔhako sayameva la~ghitvÈ tassa sÊsaÑ
tuÓÉena pahari, avasesÈ sakuÓÈ tuÓÉanakhapÈdapakkhehi pahariÑsu. So
tattheva jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
kuhatakÈko idÈni kuhakabhikkhu ahosi, sakuÓarÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
DhammadhajajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.

______________________________________________________________
1. TasmÈ (SÊ, SyÈ)
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10. NandiyajÈtakavaÓÓanÈ (385)
Sace brÈhmaÓa gacchesÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
mÈtuposakabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. TaÒhi SatthÈ “saccaÑ kira tvaÑ
bhikkhu gihÊ posesÊ”ti pucchitvÈ “saccaÑ bhante”ti vutte “kiÑ te hontÊ”ti
vutte “mÈtÈpitaro me bhante”ti vutte “sÈdhu sÈdhu bhikkhu
porÈÓakapaÓÉitÈnaÑ vaÑsaÑ pÈlesi, porÈÓakapaÓÉitÈ hi tiracchÈnayoniyaÑ
nibbattitvÈpi mÈtÈpit|naÑ jÊvitaÑ adaÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte KosalaraÔÔhe SÈkete KosalarÈje rajjaÑ kÈrente bodhisatto
migayoniyaÑ nibbattitvÈ vayappatto Nandiyamigo nÈma hutvÈ
sÊlÈcÈrasampanno mÈtÈpitaro posesi. TadÈ KosalarÈjÈ migavittakova ahosi.
So pana manussÈnaÑ kasikammÈdÊni kÈtuÑ adatvÈ mahÈparivÈro
devasikaÑ migavaÑ gacchati. ManussÈ sannipatitvÈ “ayyÈ ayaÑ rÈjÈ
amhÈkaÑ kammacchedaÑ karoti, gharÈvÈsopi nassati, yann|na mayaÑ
AjjunavanaÑ uyyÈnaÑ parikkhipitvÈ dvÈraÑ yojetvÈ porakkhaÓiÑ khaÓitvÈ
tiÓÈni ÈropetvÈ daÓÉamuggarÈdihatthÈ araÒÒaÑ pavisitvÈ gumbe paharantÈ
mige nÊharitvÈ parivÈretvÈ gor|pÈni viya vajaÑ uyyÈnaÑ pavesetvÈ dvÈraÑ
pidahitvÈ raÒÒo ÈrocetvÈ attano kammaÑ kareyyÈmÈ”ti mantayiÑsu.
“Attheso upÈyo”ti sabbe ekacchandÈ hutvÈ uyyÈnaÑ sajjetvÈ araÒÒaÑ
pavisitvÈ yojanamattaÔÔhÈnaÑ parikkhipiÑsu.
TasmiÑ khaÓe Nandiyo ekasmiÑ khuddakagumbe mÈtÈpitaro gahetvÈ
bh|miyaÑ nipanno hoti. ManussÈ nÈnÈphalakÈvudhahatthÈ bÈhunÈ bÈhuÑ
pÊÄetvÈ taÑ gumbaÑ parikkhipiÑsu. Athekacce mige olokentÈ taÑ gumbaÑ
pavisiÑsu. Nandiyo te disvÈ “ajja mayÈ jÊvitaÑ pariccajitvÈ mÈtÈpit|naÑ
jÊvitaÑ dÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ uÔÔhÈya mÈtÈpitaro vanditvÈ “ammatÈta ime
manussÈ imaÑ gumbaÑ pavisitvÈ amhe tayopi passissanti1, tumhe ekena
upÈyena jÊveyyÈtha, jÊvitaÑ vo seyyo, ahaÑ tumhÈkaÑ jÊvitadÈnaÑ datvÈ
manussehi gumbapariyante ÔhatvÈ gumbe pahaÔamatteyeva nikkhamissÈmi,
atha te ‘imasmiÑ khuddakagumbe ekoyeva migo bhavissatÊ’ti maÒÒamÈnÈ
gumbaÑ na pavisissanti, tumhe appamattÈ
______________________________________________________________
1. MÈressanti (Ka)
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hothÈ”ti mÈtÈpitaro khamÈpetvÈ gamanasajjo aÔÔhÈsi. So manussehi
gumbapariyante ÔhatvÈ unnÈdetvÈ gumbe pahaÔamatteyeva tato nikkhami. Te
“ekovettha migo bhavissatÊ”ti gumbaÑ na pavisiÑsu. Atha Nandiyo gantvÈ
migÈnaÑ antaraÑ pÈvisi. ManussÈ parivÈretvÈ sabbe mige uyyÈnaÑ
pavesetvÈ dvÈraÑ thaketvÈ raÒÒo ÈrocetvÈ sakasakaÔÔhÈnÈni agamaÑsu.
Tato paÔÔhÈya rÈjÈ sayameva gantvÈ ekaÑ migaÑ vijjhitvÈ taÑ gahetvÈ
ehÊti ekaÑ pesetvÈ ÈharÈpesi. MigÈ vÈraÑ ÔhapayiÑsu, pattavÈro migo
ekamante tiÔÔhati, taÑ vijjhitvÈ gaÓhanti. Nandiyo pokkharaÓiyaÑ pÈnÊyaÑ
pivati, tiÓÈni khÈdati, vÈro panassa na tÈva pÈpuÓÈti. Atha bah|naÑ
divasÈnaÑ accayena tassa mÈtÈpitaro taÑ daÔÔhukÈmÈ hutvÈ “amhÈkaÑ
putto NandiyamigarÈjÈ nÈgabalo thÈmasampanno, sace jÊvati, avassaÑ vatiÑ
la~ghitvÈ amhÈkaÑ dassanatthÈya Ègamissati, sÈsanamassa pesessÈmÈ”ti
cintetvÈ maggasamÊpe ÔhatvÈ ekaÑ brÈhmaÓaÑ disvÈ “ayya kahaÑ
gacchasÊ”ti mÈnusikÈya vÈcÈya pucchitvÈ “SÈketan”ti vutte puttassa sÈsanaÑ
pahiÓantÈ paÔhamaÑ gÈthamÈhaÑsu–
71. “Sace brÈhmaÓa gacchesi, SÈkete ajjunaÑ vanaÑ.
VajjÈsi NandiyaÑ nÈma, puttaÑ asmÈkamorasaÑ.
MÈtÈ pitÈ ca te vuddhÈ, te taÑ icchanti passitun”ti.
Tassattho–sace tvaÑ brÈhmaÓa SÈketaÑ gacchasi, SÈkete
AjjunavanaÑ nÈma uyyÈnaÑ atthi, tattha amhÈkaÑ putto Nandiyo nÈma
migo atthi, taÑ vadeyyÈsi “mÈtÈpitaro te vuÉÉhÈ yÈva na maranti, tÈva taÑ
passituÑ icchantÊ”ti.
So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ SÈketaÑ gantvÈ punadivase uyyÈnaÑ
pavisitvÈ “Nandiyamigo nÈma kataro”ti pucchi. Migo ÈgantvÈ tassa samÊpe
ÔhatvÈ “ahan”ti Èha. BrÈhmaÓo tamatthaÑ Èrocesi. Nandiyo taÑ sutvÈ
“gaccheyyÈmahaÑ brÈhmaÓa, vatiÑ la~ghitvÈ no na gaccheyyaÑ, mayÈ
pana raÒÒo santakaÑ nivÈpapÈnabhojanaÑ bhuttaÑ, taÑ me iÓaÔÔhÈne
ÔhitaÑ, imesaÒca migÈnaÑ majjhe ciravutthosmi, tassa me raÒÒo
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ceva etesaÒca sotthibhÈvaÑ akatvÈ attano balaÑ adassetvÈ gamanaÑ nÈma
na yuttaÑ, attano vÈre pana sampatte ahaÑ etesaÑ sotthibhÈvaÑ katvÈ
sukhito ÈgacchissÈmÊ”ti tamatthaÑ pakÈsento dve gÈthÈ abhÈsi–
72. “BhuttÈ mayÈ nivÈpÈni, rÈjino pÈnabhojanaÑ.
TaÑ rÈjapiÓÉaÑ avabhottuÑ, nÈhaÑ brÈhmaÓa mussahe.
73. OdahissÈmahaÑ passaÑ, khurappÈnissa rÈjino.
TadÈhaÑ sukhito mutto, api passeyya mÈtaran”ti.
Tattha nivÈpÈnÊti tesu tesu ÔhÈnesu nivutÈni nivÈpÈni1. PÈnabhojananti
pÈnÊyaÒca avasesatiÓaÒca. TaÑ rÈjapiÓÉanti taÑ raÒÒo santakaÑ
sa~kaÉÉhitvÈ samodhÈnakaÔÔhena piÓÉaÑ. Avabhottunti dubbhuttaÑ
bhuÒjituÑ. RaÒÒo hi kiccaÑ anipphÈdento taÑ avabhuttaÑ bhuÒjati nÈma,
svÈhaÑ evaÑ avabhottuÑ na ussahÈmÊti vadati. BrÈhmaÓa mussaheti cettha
brÈhmaÓÈti ÈlapanaÑ, ma-kÈro padasandhivasena vutto.
OdahissÈmahaÑ passaÑ, khurappÈnissa rÈjinoti ahaÑ brÈhmaÓa attano
vÈre sampatte khurappaÑ sannayhitvÈ Ègatassa raÒÒo migay|thato
nikkhamitvÈ ekamante ÔhatvÈ “maÑ vijjha mahÈrÈjÈ”ti vatvÈ attano
mahÈphÈsukapassaÑ odahissÈmi oÉÉessÈmi. Sukhito muttoti tadÈ ahaÑ
maraÓabhayÈ mutto sukhito niddukkho raÒÒÈ anuÒÒÈto api nÈma mÈtaraÑ
passeyyanti.
TaÑ sutvÈ brÈhmaÓo pakkÈmi. AparabhÈge tassa vÈradivase rÈjÈ
mahantena parivÈrena uyyÈnaÑ Ègacchi. MahÈsatto ekamante aÔÔhÈsi. RÈjÈ
“migaÑ vijjhissÈmÊ”ti khurappaÑ sannayhi. MahÈsatto yathÈ aÒÒe
maraÓabhayatajjitÈ palÈyanti, evaÑ apalÈyitvÈ nibbhayo hutvÈ mettaÑ
purecÈrikaÑ katvÈ mahÈphÈsukapassaÑ odahitvÈ niccalova aÔÔhÈsi. RÈjÈ
tassa mettÈnubhÈvena saraÑ vissajjetuÑ nÈsakkhi. MahÈsatto “kiÑ
mahÈrÈja saraÑ na muccesi, muÒcÈhÊ”ti Èha. Na sakkomi migarÈjÈti. Tena
hi guÓavantÈnaÑ guÓaÑ jÈna mahÈrÈjÈti.
______________________________________________________________
1. NivuÔÔhanivÈpÈni (Ka)
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tadÈ rÈjÈ bodhisatte pasÊditvÈ dhanuÑ chaÉÉetvÈ “imaÑ acittakaÑ
kali~garakaÓÉampi tÈva tava guÓaÑ jÈnÈti, ahaÑ sacittako manussabh|topi
tava guÓaÑ na jÈnÈmi, migarÈja mayhaÑ khama, abhayaÑ te dammÊ”ti Èha.
MahÈrÈja mayhaÑ tÈva abhayaÑ desi, ayaÑ pana uyyÈne migagaÓo kiÑ
karissatÊti. Etassapi abhayaÑ dammÊti. EvaÑ mahÈsatto NigrodhajÈtake1
vuttanayeneva sabbasaÑ araÒÒe migÈnaÑ ÈkÈsagatasakuÓÈnaÑ
jalacaramacchÈnaÒca abhayaÑ dÈpetvÈ rÈjÈnaÑ paÒcasu sÊlesu patiÔÔhÈpetvÈ
“mahÈrÈja raÒÒÈ nÈma agatigamanaÑ pahÈya dasa rÈjadhamme akopentena
dhammena samena rajjaÑ kÈretuÑ vaÔÔatÊ”ti.
“DÈnaÑ sÊlaÑ pariccÈgaÑ, ajjavaÑ maddavaÑ tapaÑ.
AkkodhaÑ avihiÑsaÒca, khantiÑ ca avirodhanaÑ.
Iccete kusale dhamme, Ôhite passÈmi attani.
Tato me jÈyate pÊti, somanassaÒcanappakan”ti2–
evaÑ vutte rÈjadhamme gÈthÈbandheneva desetvÈ3 katipÈhaÑ raÒÒo santike
vasitvÈ nagare sabbasattÈnaÑ abhayadÈnapakÈsanatthaÑ suvaÓÓabheriÑ
carÈpetvÈ “appamatto hohi mahÈrÈjÈ”ti vatvÈ mÈtÈpit|naÑ dassanatthÈya
gato.
74. “MigarÈjÈ pure ÈsiÑ, Kosalassa niketane.
Nandiyo nÈma nÈmena, abhir|po catuppado.
75. TaÑ maÑ vadhitumÈgacchi, dÈyasmiÑ ajjune vane.
DhanuÑ ÈrajjaÑ4 katvÈna, usuÑ sannayha Kosalo.
76. TassÈhaÑ odahiÑ passaÑ, khurappÈnissa rÈjino.
TadÈhaÑ sukhito mutto, mÈtaraÑ daÔÔhumÈgato”ti–
imÈ tisso abhisambuddhagÈthÈ honti.
Tattha Kosalassa niketaneti Kosalassa raÒÒo niketane vasanaÔÔhÈne,
tassa santike araÒÒasminti attho. DÈyasminti migÈnaÑ vasanatthÈya dinnauyyÈne. ŒrajjaÑ katvÈnÈti jiyÈya saddhiÑ ekato
______________________________________________________________
1. Khu 5. 4 piÔÔhe.

2. Khu 6. 97 piÔÔhe.

3. DassetvÈ (SÊ, I)

4. AdejjaÑ (SÊ, I)
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katvÈ, ÈropetvÈti attho. SannayhÈti sannayhitvÈ yojetvÈ. Odahinti oÉÉesiÑ.
MÈtaraÑ daÔÔhumÈgatoti desanÈsÊsametaÑ, raÒÒo dhammaÑ desetvÈ
sabbasattÈnaÑ abhayatthÈya suvaÓÓabheriÑ carÈpetvÈ mÈtÈpitaro daÔÔhuÑ
ÈgatosmÊti attho.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne mÈtuposakabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi.
TadÈ mÈtÈpitaro mahÈrÈjakulÈni ahesuÑ, brÈhmaÓo SÈriputto, rÈjÈ Œnando,
NandiyamigarÈjÈ pana ahameva ahosinti.
NandiyamigarÈjajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
AvÈriyavaggo paÔhamo.
_____
2. Kharaputtavagga
1. KharaputtajÈtakavaÓÓanÈ (386)
SaccaÑ kirevamÈhaÑs|ti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
purÈÓadutiyikÈpalobhanaÑ Èrabbha kathesi. TaÒhi bhikkhuÑ SatthÈ
“saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu ukkaÓÔhitosÊ”ti pucchitvÈ “Èma bhante”ti vutte
“kena ukkaÓÔhÈpitosÊ”ti vatvÈ “purÈÓadutiyikÈyÈ”ti vutte “bhikkhu ayaÑ te
itthÊ anatthakÈrikÈ, pubbepi tvaÑ imaÑ nissÈya aggiÑ pavisitvÈ maranto1
paÓÉite nissÈya jÊvitaÑ labhÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Senake nÈma raÒÒe rajjaÑ kÈrente bodhisatto
sakkattaÑ kÈresi. TadÈ Senakassa raÒÒo ekena nÈgarÈjena saddhiÑ
mittabhÈvo2 hoti. So kira nÈgarÈjÈ NÈgabhavanÈ nikkhamitvÈ thale gocaraÑ
gaÓhanto carati. Atha naÑ gÈmadÈrakÈ disvÈ “sappo ayan”ti leÉÉudaÓÉÈdÊhi
pahariÑsu. Atha rÈjÈ uyyÈnaÑ kÊÄituÑ gacchanto disvÈ “kiÑ ete dÈrakÈ
karontÊ”ti pucchitvÈ “ekaÑ sappaÑ paharantÊ”ti sutvÈ “paharituÑ mÈ detha,
palÈpetha ne”ti palÈpesi. NÈgarÈjÈ
______________________________________________________________
1. MaraÓante (Ka)

2. Mittasanthavo (Ka)
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jÊvitaÑ labhitvÈ NÈgabhavanaÑ gantvÈ bah|ni ratanÈni ÈdÈya
aÉÉharattasamaye raÒÒo sayanagharaÑ pavisitvÈ tÈni ratanÈni datvÈ
“mahÈrÈja mayÈ tumhe nissÈya jÊvitaÑ laddhan”ti raÒÒÈ saddhiÑ
mittabhÈvaÑ katvÈ punappunaÑ gantvÈ rÈjÈnaÑ passati. So attano
nÈgamÈÓavikÈsu ekaÑ kÈmesu atittaÑ nÈgamÈÓavikaÑ rakkhaÓatthÈya
raÒÒo santike ÔhapetvÈ1 “yadÈ etaÑ na passasi, tadÈ imaÑ mantaÑ
parivatteyyÈsÊ”ti tassa ekaÑ mantaÑ adÈsi.
So ekadivasaÑ uyyÈnaÑ gantvÈ nÈgamÈÓavikÈya saddhiÑ
pokkharaÓiyaÑ udakakÊÄaÑ kÊÄi. NÈgamÈÓavikÈ ekaÑ udakasappaÑ disvÈ
attabhÈvaÑ vijahitvÈ tena saddhiÑ asaddhammaÑ paÔiseva. RÈjÈ taÑ
apassanto “kahaÑ nu kho gatÈ”ti mantaÑ parivattetvÈ anÈcÈraÑ karontiÑ
disvÈ veÄupesikÈya pahari. SÈ kujjhitvÈ tato NÈgabhavanaÑ gantvÈ “kasmÈ
ÈgatÈsÊ”ti puÔÔhÈ “tumhÈkaÑ sahÈyo maÑ attano vacanaÑ agaÓhantiÑ
piÔÔhiyaÑ paharÊ”ti pahÈraÑ dassesi. NÈgarÈjÈ tathato ajÈnitvÈva cattÈro
nÈgamÈÓavake ÈmantetvÈ “gacchatha, Senakassa sayanagharaÑ pavisitvÈ
nÈsavÈtena taÑ bhusaÑ viya viddhaÑsethÈ”ti pesesi. Te gantvÈ raÒÒo
sirisayane nipannakÈle gabbhaÑ pavisiÑsu. TesaÑ pavisanavelÈyameva rÈjÈ
deviÑ Èha “jÈnÈsi nu kho bhadde nÈgamÈÓavikÈya gataÔÔhÈnan”ti. Na
jÈnÈmi devÈti. Ajja sÈ amhÈkaÑ pokkharaÓiyaÑ kÊÄanakÈle attabhÈvaÑ
vijahitvÈ ekena udakasappena saddhiÑ anÈcÈraÑ akÈsi, atha naÑ ahaÑ
“evaÑ mÈ karÊ”ti sikkhÈpanatthÈya veÄupesikÈya pahariÑ, sÈ nÈgabhavanaÑ
gantvÈ sahÈyassa me aÒÒaÑ kiÒci kathetvÈ mettiÑ bhindeyyÈti me bhayaÑ
uppajjatÊti. TaÑ sutvÈ nÈgamÈÓavakÈ tatova nivattitvÈ NÈgabhavanaÑ
gantvÈ nÈgarÈjassa tamatthaÑ ÈrocesuÑ. So saÑvegappatto hutvÈ
ta~khaÓaÒÒeva raÒÒo sayanagharaÑ ÈgantvÈ tamatthaÑ ÈcikkhitvÈ
khamÈpetvÈ “idaÑ me daÓÉakamman”ti sabbarutajÈnanaÑ nÈma mantaÑ2
datvÈ “ayaÑ mahÈrÈja anaggho manto, sace imaÑ mantaÑ aÒÒassa
dadeyyÈsi, datvÈva aggiÑ pavisitvÈ mareyyÈsÊ”ti Èha. RÈjÈ “sÈdh|”ti
sampaÔicchi. So tato paÔÔhÈya kipillikÈnampi saddaÑ jÈnÈti.
______________________________________________________________
1. ®hapesi (SÊ, SyÈ, I)

2. SabbarutaÒÒumantaÑ nÈma (Ka)
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TassekadivasaÑ mahÈtale nisÊditvÈ madhuphÈÓitehi khÈdanÊyaÑ
khÈdantassa ekaÑ madhubindu ca phÈÓitabindu ca p|vakhaÓÉaÒca
bh|miyaÑ pati. EkÈ kipillikÈ taÑ disvÈ “raÒÒo mahÈtale madhucÈÔi bhinnÈ,
phÈÓitasakaÔaÑ p|vasakaÔaÑ nikkujjitaÑ, madhuphÈÓitaÒca p|vaÒca
khÈdathÈ”ti viravantÊ vicarati. Atha rÈjÈ tassÈ ravaÑ sutvÈ hasi. RaÒÒo
samÊpe ÔhitÈ devÊ “kiÑ nu kho disvÈ rÈjÈ hasÊ”ti cintesi. TasmiÑ
khÈdanÊyaÑ khÈditvÈ nhatvÈ palla~ke nisinne ekaÑ makkhikaÑ sÈmiko “ehi
bhadde kilesaratiyÈ ramissÈmÈ”ti Èha. Atha naÑ sÈ “adhivÈsehi tÈva sÈmi,
idÈni raÒÒo gandhe Èharissanti, tassa vilimbantassa pÈdam|le
gandhacuÓÓaÑ patissati, ahaÑ tattha vaÔÔetvÈ sugandhÈ bhavissÈmi, tato
raÒÒo piÔÔhiyaÑ nipajjitvÈ ramissÈmÈ”ti Èha. RÈjÈ tampi saddaÑ sutvÈ hasi.
DevÊpi “kiÑ nu kho disvÈ hasÊ”ti puna cintesi. Puna raÒÒo sÈyamÈsaÑ
bhuÒjantassa ekaÑ bhattasitthaÑ bh|miyaÑ pati. KipillikÈ “rÈjakule
bhattasakaÔaÑ bhaggaÑ, bhattaÑ bhuÒjathÈ”ti viravi. TaÑ sutvÈ rÈjÈ punapi
hasi. DevÊ suvaÓÓakaÔacchuÑ gahetvÈ rÈjÈnaÑ parivisantÊ “maÑ nu kho1
disvÈ rÈjÈ hasatÊ”ti vitakkesi.
SÈ raÒÒÈ saddhiÑ sayanaÑ Èruyha nipajjanakÈle “kiÑkÈraÓÈ deva
hasÊ”ti pucchi. So “kiÑ te mama hasitakÈraÓenÈ”ti vatvÈ punappunaÑ
nibaddho kathesi. Atha naÑ sÈ “tumhÈkaÑ jÈnanamantaÑ mayhaÑ dethÈ”ti
vatvÈ “na sakkÈ dÈtun”ti paÔikkhittÈpi punappunaÑ nibandhi. RÈjÈ “sacÈhaÑ
imaÑ mantaÑ tuyhaÑ dassÈmi, marissÈmÊ”ti Èha. Marantopi mayhaÑ dehi
devÈti. RÈjÈ mÈtugÈmavasiko hutvÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ “imissÈ
mantaÑ datvÈ aggiÑ pavisissÈmÊ”ti rathena uyyÈnaÑ pÈyÈsi.
TasmiÑ khaÓe Sakko lokaÑ olokento imaÑ kÈraÓaÑ disvÈ “ayaÑ
bÈlarÈjÈ mÈtugÈmaÑ nissÈya ‘aggiÑ pavisissÈmÊ’ti gacchati, jÊvitamassa
dassÈmÊ”ti sujaÑ asurakaÒÒaÑ ÈdÈya BÈrÈÓasiÑ ÈgantvÈ taÑ ajikaÑ katvÈ
attanÈ ajo hutvÈ “mahÈjano mÈ passat|”ti adhiÔÔhÈya raÒÒo rathassa purato
ahosi. TaÑ rÈjÈ ceva rathe yuttasindhavÈ ca passanti, aÒÒo koci na passati.
Ajo kathÈsamuÔÔhÈpanatthaÑ rathapurato ajikÈya saddhiÑ methunaÑ
dhammaÑ paÔisevanto
______________________________________________________________
1. KiÑ nukho (Ka)
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viya ahosi. Tameko rathe yuttasindhavo disvÈ “samma ajarÈja mayaÑ pubbe
‘ajÈ kira bÈlÈ ahirikÈ’ti assumha, na ca taÑ passimha, tvaÑ pana raho
paÔicchannaÔÔhÈne kattabbaÑ anÈcÈraÑ amhÈkaÑ ettakÈnaÑ
passantÈnaÒÒeva karosi, na lajjasi, taÑ no pubbe sutaÑ iminÈ diÔÔhena
sametÊ”ti vatvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
77. “SaccaÑ kirevamÈhaÑsu, vastaÑ bÈloti paÓÉitÈ.
Passa bÈlo rahokammaÑ, ÈvikubbaÑ na bujjhatÊ”ti.
Tattha vastanti1 ajaÑ. PaÓÉitÈti ÒÈÓasampannÈ taÑ bÈloti vadanti,
saccaÑ kira vadanti. PassÈti ÈlapanaÑ, passathÈti attho. Na bujjhatÊti evaÑ
kÈtuÑ ayuttanti na jÈnÈti.
TaÑ sutvÈ ajo dve gÈthÈ abhÈsi–
78. “TvaÑ khopi samma bÈlosi, kharaputta vijÈnahi.
RajjuyÈ hi parikkhitto, va~koÔÔho ohitomukho.
79. Aparampi samma te bÈlyaÑ, yo mutto na palÈyasi.
So ca bÈlataro samma, yaÑ tvaÑ vahati senakan”ti.
Tattha tvaÑ khopi sammÈti samma sindhava mayÈpi kho tvaÑ bÈlataro.
KharaputtÈti so kira gadrabhassa jÈtako, tena taÑ evamÈha. VijÈnahÊti
ahameva bÈloti evaÑ jÈnÈhi. Parikkhittoti yugena saddhiÑ gÊvÈya
parikkhitto. Va~koÔÔhoti va~ka-oÔÔho. Ohitomukhoti mukhabandhanena
pihitamukho2. Yo mutto na palÈyasÊti yo tvaÑ rathato mutto samÈno
muttakÈle palÈyitvÈ araÒÒaÑ na pavisasi, taÑ te apalÈyanaÑ aparampi
bÈlyaÑ. So ca bÈlataroti yaÑ tvaÑ senakaÑ vahati, so senako tayÈpi
bÈlataro.
RÈjÈ tesaÑ ubhinnampi kathaÑ jÈnÈti, tasmÈ taÑ suÓanto saÓikaÑ
rathaÑ pesesi. Sindhavopi tassa kathaÑ sutvÈ puna catutthaÑ gÈthamÈha–
80. “YaÑ nu samma ahaÑ bÈlo, ajarÈja vijÈnahi.
Atha kena senako bÈlo, taÑ me akkhÈhi pucchito”ti.
______________________________________________________________
1. Bhastanti (SÊ, I), kalakanti (SyÈ)

2. Ohitamukho (Ka)
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Tattha yanti karaÓatthe paccattavacanaÑ. N|ti anussavatthe1 nipÈto.
IdaÑ vuttaÑ hoti–samma ajarÈja yena tÈva tiracchÈnagatattena kÈraÓena
ahaÑ bÈlo, taÑ tvaÑ kÈraÓaÑ jÈnÈhi, sakkÈ etaÑ tayÈ ÒÈtuÑ, ahaÑ hi
tiracchÈnagatattÈva bÈlo, tasmÈ maÑ kharaputtÈti-ÈdÊni vadanto suÔÔhu
vadasi, ayaÑ pana Senako rÈjÈ kena kÈraÓena bÈlo, taÑ me kÈraÓaÑ
pucchito akkhÈhÊti.
TaÑ sutvÈ ajo Ècikkhanto paÒcamaÑ gÈthamÈha–
81. “UttamatthaÑ labhitvÈna, bhariyÈya yo padassati.
Tena jahissata’ttÈnaÑ, sÈ cevassa na hessatÊ”ti.
Tattha uttamatthanti sabbarutajÈnanamantaÑ. TenÈti tassÈ
mantappadÈnasa~khÈtena kÈraÓena taÑ datvÈ aggiÑ pavisanto attÈnaÒca
jahissati, sÈ cassa bhariyÈ na bhavissati, tasmÈ esa tayÈpi bÈlataro, yo2
laddhaÑ yasaÑ rakkhituÑ na sakkotÊti.
RÈjÈ tassa vacanaÑ sutvÈ “ajarÈja amhÈkaÑ sotthiÑ karontopi tvaÒÒeva
karissasi, kathehi tÈva no kattabbayuttakan”ti Èha. Atha naÑ ajarÈjÈ
“mahÈrÈja imesaÑ sattÈnaÑ attanÈ aÒÒo piyataro nÈma natthi, ekaÑ
piyabhaÓÉaÑ nissÈya attÈnaÑ nÈsetuÑ laddhayasaÑ pahÈtuÑ na vaÔÔatÊ”ti
vatvÈ chaÔÔhaÑ gÈthamÈha–
82. “Na ve piyammeti janinda tÈdiso,
AttaÑ niraÑkatvÈ piyÈni sevati.
AttÈva seyyo paramÈ ca seyyo,
LabbhÈ piyÈ ocitatthena pacchÈ”ti.
Tattha piyammeti piyaÑ me, ayameva vÈ pÈÔho. IdaÑ vuttaÑ hoti–
janinda tÈdiso tumhÈdiso yasamahatte Ôhito puggalo ekaÑ piyabhaÓÉaÑ
nissÈya “idaÑ piyaÑ me”ti attaÑ niraÑkatvÈ attÈnaÑ chaÉÉetvÈ tÈni piyÈni
na sevateva. KiÑkÈraÓÈ? AttÈva seyyo paramÈ ca seyyoti3, yasmÈ
sataguÓena sahassaguÓena attÈva seyyo
______________________________________________________________
1. TÈvatthe (I)

2. Lolo (Ka)

3. ParamÈva seyyÈti (SÊ, SyÈ)
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varo uttamo, paramÈ1 ca seyyo, paramÈ uttamÈpi aÒÒasmÈ piyabhaÓÉÈti
attho. Ettha hi ca-kÈro2 pi-kÈratthe nipÈtoti daÔÔhabbo. LabbhÈ piyÈ
ocitatthena pacchÈti ocitatthena vaÉÉhitatthena yasasampannena purisena
pacchÈ piyÈ nÈma sakkÈ laddhuÑ, na tassÈ kÈraÓÈ attÈ nÈsetabboti.
EvaÑ mahÈsatto raÒÒo ovÈdaÑ adÈsi. RÈjÈ tussitvÈ “ajarÈja kuto
ÈgatosÊ”ti pucchi. Sakko ahaÑ mahÈrÈja, tava anukampÈya taÑ maraÓÈ
mocetuÑ ÈgatomhÊti. DevarÈja ahaÑ etissÈ “mantaÑ dassÈmÊ”ti avacaÑ,
idÈni kiÑ karomÊti. MahÈrÈja tumhÈkaÑ ubhinnampi vinÈsena kiccaÑ
natthi, “sippassa upacÈro”ti3 vatvÈ etaÑ katipaye pahÈre paharÈpehi, iminÈ
upÈyena na gaÓhissatÊti. RÈjÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchi. MahÈsatto raÒÒo
ovÈdaÑ datvÈ sakaÔÔhÈnameva gato. RÈjÈ uyyÈnaÑ gantvÈ deviÑ
pakkosÈpetvÈ Èha “gaÓhissasi bhadde mantan”ti. Œma devÈti. Tena hi
upacÈraÑ karomÊti. Ko upacÈroti. PiÔÔhiyaÑ pahÈrasate pavattamÈne4
saddaÑ kÈtuÑ na vaÔÔatÊti. SÈ mantalotena “sÈdh|”ti sampaÔicchi. RÈjÈ
coraghÈtake5 pakkosÈpetvÈ kasÈ gÈhÈpetvÈ ubhosu passesu paharÈpesi. SÈ
dve tayo pahÈre adhivÈsetvÈ tato paraÑ “na me mantena attho”ti ravi. Atha
naÑ rÈjÈ “tvaÑ maÑ mÈretvÈ mantaÑ gaÓhitukÈmÈsÊ”ti piÔÔhiyaÑ
niccammaÑ kÈretvÈ vissajjÈpesi. SÈ tato paÔÔhÈya puna kathetuÑ nÈsakkhi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi.
TadÈ rÈjÈ ukkaÓÔhitabhikkhu ahosi, devÊ purÈÓadutiyikÈ, asso SÈriputto,
Sakko pana ahameva ahosinti.
KharaputtajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.

______________________________________________________________
1. Kuto paramÈ (Ka)
4. PatamÈne (I)

2. Va-kÈro (SÊ, SyÈ, I)

3. UpacÈraÑ karomÊti (Ka)
5. CoraceÔake (I, Ka)
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2. S|cijÈtakavaÓÓanÈ (387)
AkakkasaÑ apharusanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto paÒÒÈparamiÑ
Èrabbha kathesi. Vatthu MahÈ-uma~gajÈtake1 Èvi bhavissati. TadÈ pana
SatthÈ bhikkh| ÈmantetvÈ “na bhikkhave idÈneva, pubbepi TathÈgato
paÒÒavÈ upÈyakusaloyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto KÈsiraÔÔhe
kammÈrakule nibbattitvÈ vayappatto pariyodÈtasippo ahosi. MÈtÈpitaro
panassa daliddÈ, tesaÑ gÈmato avid|re aÒÒo sahassakuÔiko2 KammÈragÈmo.
Tattha kammÈrasahassajeÔÔhako kammÈro rÈjavallabho aÉÉho mahaddhano,
tassekÈ dhÊtÈ ahosi uttamar|padharÈ devaccharÈpaÔibhÈgÈ
JanapadakalyÈÓilakkhaÓehi samannÈgatÈ. SÈmantagÈmesu manussÈ
vÈsipharasuphÈlapÈcanÈdikÈrÈpanatthÈya taÑ gÈmaÑ gantvÈ yebhuyyena
taÑ kumÈrikaÑ passanti, te attano attano gÈmaÑ gantvÈ nisinnaÔÔhÈnÈdÊsu
tassÈ r|paÑ vaÓÓenti. Bodhisatto taÑ sutvÈ savanasaÑsaggena bajjhitvÈ
“pÈdaparicÈrikaÑ naÑ karissÈmÊ”ti uttamajÈtikaÑ ayaÑ gahetvÈ ekaÑ
sukhumaÑ ghanaÑ s|ciÑ katvÈ pÈse vijjhitvÈ udake uppilÈpetvÈ aparampi
tathÈr|pameva tassÈ kosakaÑ katvÈ pÈse vijjhi. IminÈ niyÈmena tassÈ satta
kosake akÈsi, “kathaÑ akÈsÊ”ti na vattabbaÑ. BodhisattÈnaÒhi
ÒÈÓamahantatÈya karaÓaÑ samijjhatiyeva. So taÑ s|ciÑ nÈÄikÈya
pakkhipitvÈ ovaÔÔikÈya katvÈ taÑ gÈmaÑ gantvÈ kammÈrajeÔÔhakassa
vasanavÊthiÑ pucchitvÈ tattha gantvÈ dvÈre ÔhatvÈ “ko mama hatthato
evar|paÑ nÈma s|ciÑ m|lena kiÓituÑ icchatÊ”ti s|ciÑ vaÓÓento
jeÔÔhakakammÈrassa gharadvÈrasamÊpe ÔhatvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
83. “AkakkasaÑ apharusaÑ, kharadhotaÑ supÈsiyaÑ.
SukhumaÑ tikhiÓaggaÒca, ko s|ciÑ ketumicchatÊ”ti.
Tassattho–mama paÔalassa vÈ3 tilakassa vÈ odhino vÈ abhÈvena
akakkasaÑ, sumaÔÔhatÈya apharusaÑ, kharena pÈsÈÓena dhotattÈ
kharadhotaÑ, sundarena suviddhena pÈsena samannÈgatattÈ
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supÈsiyaÑ, saÓhatÈya sukhumaÑ, aggassa tikhiÓatÈya tikhiÓaggaÑ s|ciÑ
mama hatthato m|laÑ datvÈ ko kiÓituÑ icchatÊti.
EvaÒca pana vatvÈ punapi taÑ vaÓÓento dutiyaÑ gÈthamÈha–
84. “SumajjaÒca supÈsaÒca, anupubbaÑ suvaÔÔitaÑ.
GhanaghÈtimaÑ paÔithaddhaÑ, ko s|ciÑ ketumicchatÊ”ti.
Tattha sumajjaÒcÈti kuruvindakacuÓÓena suÔÔhu majjitaÑ. SupÈsaÒcÈti
saÓhena pÈsavedhakena viddhattÈ sundarapÈsaÑ. GhanaghÈtimanti yÈ
ghÈtiyamÈnÈ adhikaraÓiÑ anupavisati, ayaÑ “ghanaghÈtimÈ”ti vuccati,
tÈdisinti attho. PaÔithaddhanti thaddhaÑ amudukaÑ.
TasmiÑ khaÓe sÈ kumÈrikÈ bhuttapÈtarÈsaÑ pitaraÑ
darathapaÔippassambhanatthaÑ c|Äasayane nipannaÑ tÈlavaÓÔena
bÊjayamÈnÈ bodhisattassa madhurasaddaÑ sutvÈ allamaÑsapiÓÉena hadaye
pahaÔÈ viya ghaÔasahassena nibbÈpitadarathÈ viya hutvÈ “ko nu kho esa
atimadhurena saddena kammÈrÈnaÑ vasanagÈme s|ciÑ vikkiÓÈti, kena nu
kho kammena Ègato, jÈnissÈmi nan”ti tÈlavaÓÔaÑ ÔhapetvÈ gehÈ nikkhamma
bahi-ÈÄindake ÔhatvÈ tena saddhiÑ kathesi. BodhisattÈnaÑ hi patthitaÑ nÈma
samijjhati, so hi tassÈyevatthÈya taÑ gÈmaÑ Ègato, sÈ ca tena saddhiÑ
kathentÊ “mÈÓava sakalaraÔÔhavÈsino s|ci-ÈdÊnaÑ atthÈya imaÑ gÈmaÑ
Ègacchanti, tvaÑ bÈlatÈya kammÈragÈme s|ciÑ vikkiÓituÑ icchasi, sacepi
divasaÑ s|ciyÈ vaÓÓaÑ bhÈsissasi, na te koci hatthato s|ciÑ gaÓhissati,
sace tvaÑ m|laÑ laddhuÑ icchasi, aÒÒaÑ gÈmaÑ yÈhÊ”ti vatvÈ dve gÈthÈ
abhÈsi–
85. “ItodÈni patÈyanti, s|ciyo baÄisÈni ca.
Ko’yaÑ kammÈragÈmasmiÑ, s|ciÑ vikketumicchati.
86. Ito satthÈni gacchanti, kammantÈ vividhÈ puth|.
Ko’yaÑ kammÈragÈmasmiÑ, s|ciÑ vikketumicchatÊ”ti.
Tattha itodÈnÊti imasmiÑ raÔÔhe idÈni s|ciyo ca baÄisÈni ca aÒÒÈni ca
upakaraÓÈni imamhÈ kammÈragÈmÈ patÈyanti nikkhamanti, taÑ taÑ disaÑ1
pattharantÈ niggacchanti. Ko’yanti evaÑ sante ko ayaÑ imasmiÑ
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kammÈragÈme s|ciÑ vikkiÓituÑ icchati. satthÈnÊti BÈrÈÓasiÑ gacchantÈni
nÈnappakÈrÈni satthÈni itova gacchanti. VividhÈ puth|ti nÈnappakÈrÈ bah|
kammantÈpi sakalaraÔÔhavÈsÊnaÑ ito gahita-upakaraÓeheva pavattanti.
Bodhisatto tassÈ vacanaÑ sutvÈ “bhadde tvaÑ ajÈnantÊ aÒÒÈÓena evaÑ
vadesÊ”ti vatvÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
87. “S|ciÑ kammÈragÈmasmiÑ, vikketabbÈ pajÈnatÈ.
ŒcariyÈva jÈnanti, kammaÑ sukatadukkaÔaÑ.
88. ImaÒce te pitÈ bhadde, s|ciÑ jaÒÒÈ mayÈ kataÑ.
TayÈ ca maÑ nimanteyya, yaÒca’ttha’ÒÒaÑ ghare dhanan”ti.
Tattha s|cinti vibhattivipallÈso kato. IdaÑ vuttaÑ hoti–s|ci nÈma
pajÈnatÈ paÓÉitena purisena kammÈragÈmasmiÑyeva vikketabbÈ.
KiÑkÈraÓÈ? ŒcariyÈva jÈnanti, kammaÑ sukatadukkaÔanti, tassa tassa
sippassa ÈcariyÈva tasmiÑ tasmiÑ sippe sukatadukkaÔakammaÑ jÈnanti,
svÈhaÑ kammÈrakammaÑ ajÈnantÈnaÑ gahapatikÈnaÑ gÈmaÑ gantvÈ
mama s|ciyÈ sukatadukkaÔabhÈvaÑ kathaÑ jÈnÈpessÈmi, imasmiÑ pana
gÈme mama balaÑ jÈnÈpessÈmÊti evaÑ bodhisatto imÈya gÈthÈya attano
balaÑ vaÓÓesi.
TayÈ ca maÑ nimanteyyÈti bhadde sace tava pitÈ imaÑ mayÈ kataÑ
s|ciÑ “ÊdisÈ vÈ esÈ, evaÑ vÈ katÈ”ti jÈneyya, “imaÑ me dhÊtaraÑ tava
pÈdaparicÈrikaÑ dammi, gaÓhÈhi nan”ti evaÑ tayÈ ca maÑ nimanteyya.
YaÒca’ttha’ÒÒaÑ ghare dhananti yaÒca aÒÒaÑ saviÒÒÈÓakaÑ vÈ
aviÒÒÈÓakaÑ vÈ ghare dhanaÑ atthi, tena maÑ nimanteyya.
“YaÒcassaÒÒan”tipi pÈÔho, yaÒca assa ghare aÒÒaÑ dhanaÑ atthÊti attho.
KammÈrajeÔÔhako sabbaÑ tesaÑ kathaÑ sutvÈ “ammÈ”ti dhÊtaraÑ
pakkositvÈ “kena saddhiÑ sallapasÊ”ti pucchi. TÈta eko puriso1 s|ciÑ
vikkiÓÈti, tena saddhiÑ sallapemÊti. Tena hi pakkosÈhi nanti. SÈ gantvÈ
pakkosi. Bodhisatto gehaÑ pavisitvÈ kammÈrajeÔÔhakaÑ vanditvÈ
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1. Manusso (Ka)

268

KhuddakanikÈya

ekamantaÑ aÔÔhÈsi. Atha naÑ so “kataragÈmavÈsikosÊ”ti pucchi. AhaÑ
asukagÈmavÈsikomhi asukakammÈrassa puttoti. KasmÈ idhÈgatosÊti.
S|civikkayatthÈyÈti. Œhara, s|ciÑ te passÈmÈti. Bodhisatto attano guÓaÑ
sabbesaÑ majjhe pakÈsetukÈmo “nanu ekakÈnaÑ olokitato1 sabbesaÑ
majjhe oloketuÑ varataran”ti Èha. So “sÈdhu tÈtÈ”ti sabbe kammÈre
sannipÈtÈpetvÈ tehi parivuto “Èhara tÈta, mayaÑ passÈma te s|cin”ti Èha.
Œcariya ekaÑ adhikaraÓiÒca udakap|raÒca kaÑsathÈlaÑ ÈharÈpethÈti. So
ÈharÈpesi. Bodhisatto ovaÔÔikato s|cinÈÄikaÑ nÊharitvÈ adÈsi.
KammÈrajeÔÔhako tato s|ciÑ nÊharitvÈ “tÈta ayaÑ s|cÊ”ti pucchi. NÈyaÑ
s|ci, kosako esoti. So upadhÈrento neva antaÑ, na koÔiÑ addasa. Bodhisatto
ÈharÈpetvÈ nakhena kosakaÑ apanetvÈ “ayaÑ s|ci, ayaÑ kosako”ti
mahÈjanassa dassetvÈ s|ciÑ Ècariyassa hatthe, kosakaÑ pÈdam|le Ôhapesi.
Puna tena “ayaÑ maÒÒe s|cÊ”ti vutto “ayampi s|cikosakoyevÈ”ti vatvÈ
nakhena paharanto paÔipÈÔiyÈ cha s|cikosake kammÈrajeÔÔhakassa pÈdam|le
ÔhapetvÈ “ayaÑ s|cÊ”ti tassa hatthe Ôhapesi. KammÈrasahassÈni a~guliyo
phoÔesuÑ, celukkhepÈ pavattiÑsu.
Atha naÑ kammÈrajeÔÔhako “tÈta imÈya s|ciyÈ kiÑ balan”ti pucchi.
Œcariya balavatÈ purisena adhikaraÓiÑ ukkhipÈpetvÈ adhikaraÓiyÈ heÔÔhÈ
udakapÈtiÑ ÔhapÈpetvÈ adhikaraÓiyÈ majjhe imaÑ s|ciÑ paharathÈti. So
tathÈ kÈretvÈ adhikaraÓiyÈ majjhe s|ciÑ aggena pahari. SÈ adhikaraÓiÑ
vinivijjhitvÈ udakapiÔÔhe kesaggamattampi uddhaÑ vÈ adho vÈ ahutvÈ
tiriyaÑ patiÔÔhÈsi. Sabbe kammÈrÈ “amhehi ettakaÑ kÈlaÑ ‘kammÈrÈ nÈma
edisÈ hontÊ’ti sutivasenapi2 na sutapubban”ti a~guliyo phoÔetvÈ
celukkhepasahassaÑ pavattayiÑsu. KammÈrajeÔÔhako dhÊtaraÑ pakkositvÈ
tasmiÒÒeva parisamajjhe “ayaÑ kumÈrikÈ tuyhameva anucchavikÈ”ti
udakaÑ pÈtetvÈ adÈsi. So aparabhÈge kammÈrajeÔÔhakassa accayena tasmiÑ
gÈme kammÈrajeÔÔhako ahosi.
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
kammÈrajeÔÔhakassa dhÊtÈ RÈhulamÈtÈ ahosi, paÓÉitakammÈraputto pana
ahameva ahosin”ti.
S|cijÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. TuÓÉilajÈtakavaÓÓanÈ (388)
Navachannaketi idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ maraÓabhÊrukaÑ
bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. So kira SÈvatthivÈsÊ kulaputto BuddhasÈsane
pabbajitvÈ maraÓabhÊruko ahosi, appamattakampi sÈkhÈcalanaÑ
daÓÉakapatanaÑ sakuÓacatuppadasaddaÑ vÈ aÒÒaÑ vÈ tathÈr|paÑ sutvÈ
maraÓabhayatajjito hutvÈ kucchiyaÑ viddhasaso1 viya kampanto vicari.
Bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso asuko kira
bhikkhu maraÓabhÊruko appamattakampi saddaÑ sutvÈ vikampamÈno2
palÈyati, imesaÒca sattÈnaÑ maraÓameva dhuvaÑ, jÊvitaÑ addhuvaÑ, nanu
tadeva yoniso manasi kÈtabban”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave
etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte taÑ bhikkhuÑ
pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu maraÓabhÊruko”ti vatvÈ “Èma
bhante”ti tena paÔiÒÒÈto “na bhikkhave idÈneva, pubbepesa
maraÓabhÊrukoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto s|kariyÈ
kucchimhi paÔisandhiÑ gaÓhi. S|karÊ pariÓatagabbhÈ dve putte vijÈyi. SÈ
ekadivasaÑ te gahetvÈ ekasmiÑ ÈvÈÔe nipajji. AthekÈ
BÈrÈÓasidvÈragÈmavÈsinÊ mahallikÈ kappÈsakhettato pacchipuÓÓaÑ
kappÈsaÑ ÈdÈya yaÔÔhiyÈ bh|miÑ ÈkoÔentÊ Ègacchi. S|karÊ taÑ saddaÑ
sutvÈ maraÓabhayena puttake chaÉÉetvÈ palÈyi. MahallikÈ s|karapotake
disvÈ puttasaÒÒaÑ paÔilabhitvÈ pacchiyaÑ pakkhipitvÈ gharaÑ netvÈ
jeÔÔhakassa MahÈtuÓÉilo, kaniÔÔhassa C|ÄatuÓÉiloti nÈmaÑ karitvÈ te puttake
viya posesi. Te aparabhÈge vaÉÉhitvÈ
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th|lasarÊrÈ ahesuÑ. MahallikÈ “ime no m|lena dehÊ”ti vuccamÈnÈpi “puttÈ
me”ti vatvÈ kassaci na deti. AthekasmiÑ chaÓakÈle dhuttÈ suraÑ pivantÈ
maÑse khÊÓe “kuto nu kho maÑsaÑ labhissÈmÈ”ti vÊmaÑsantÈ mahallikÈya
gehe s|karÈnaÑ atthibhÈvaÑ ÒatvÈ m|laÑ gahetvÈ tattha gantvÈ “amma
m|laÑ gahetvÈ ekaÑ no s|karaÑ dehÊ”ti ÈhaÑsu. SÈ “alaÑ tÈtÈ, puttÈ me
ete, puttaÑ nÈma maÑsaÑ khÈdanatthÈya kiÓantÈnaÑ dadantÈ nÈma
natthÊ”ti paÔikkhipi. DhuttÈ “amma manussÈnaÑ s|karÈ nÈma puttÈ na honti,
dehi no”ti punappunaÑ yÈcantÈpi alabhitvÈ mahallikaÑ suraÑ pÈyetvÈ
mattakÈle “amma s|karehi kiÑkarissasi, m|laÑ gahetvÈ paribbayaÑ
karohÊ”ti tassÈ hatthe kahÈpaÓe ÔhapayiÑsu.
SÈ kahÈpaÓe gahetvÈ “tÈtÈ MahÈtuÓÉilaÑ dÈtuÑ na sakkomi.
C|ÄatuÓÉilaÑ pana gaÓhathÈ”ti Èha. KahaÑ soti. AyaÑ etasmiÑ gaccheti,
saddamassa dehÊti. ŒhÈraÑ na passÈmÊti1. DhuttÈ m|lena ekaÑ bhattapÈtiÑ
ÈharÈpesuÑ. MahallikÈ taÑ gahetvÈ dvÈre ÔhapitaÑ s|karadoÓiÑ p|retvÈ
doÓisamÊpe aÔÔhÈsi. TiÑsamattÈpi dhuttÈ pÈsahatthÈ tattheva aÔÔhaÑsu.
MahallikÈ “tÈta C|ÄatuÓÉila ehÊ”ti tassa saddamakÈsi. TaÑ sutvÈ
MahÈtuÓÉilo “ettakaÑ kÈlaÑ mama mÈtarÈ C|ÄatuÓÉilassa saddo na
dinnapubbo, maÑyeva paÔhamaÑ saddÈyati, avassaÑ ajja amhÈkaÑ bhayaÑ
uppannaÑ bhavissatÊ”ti aÒÒÈsi. So kaniÔÔhaÑ Èmantesi “tÈta mama mÈtÈ taÑ
pakkosati, gaccha tÈva jÈnÈhÊ”ti. So gacchÈ nikkhamitvÈ bhattadoÓisamÊpe
tesaÑ ÔhitabhÈvaÑ disvÈ “ajja me maraÓaÑ uppannan”ti maraÓabhayatajjito
nivattitvÈ kampamÈno bhÈtu santikaÑ ÈgantvÈ thambhituÑ nÈsakkhi,
kampamÈno paribbhami. MahÈtuÓÉilo taÑ disvÈ “tÈta tvaÑ ajja pana
pavedhasi paribbhamasi, pavisanaÔÔhÈnaÑ olokesi, kiÑ nÈmetaÑ karosÊ”ti
pucchi. So attanÈ diÔÔhakÈraÓaÑ kathento paÔhamaÑ gÈthamÈha–
89. “NavachannakedÈni diyyati,
PuÓÓÈyaÑ doÓi suvÈminÊ ÔhitÈ.
Bahuke jane pÈsapÈÓike,
No ca kho me paÔibhÈti bhuÒjitun”ti.
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Tattha navachannakedÈni1 diyyatÊti bhÈtika pubbe amhÈkaÑ
kuÓÉakayÈgu vÈ jhÈmabhattaÑ2 vÈ diyyati, ajja pana navachannakaÑ
navÈkÈraÑ3 dÈnaÑ diyyati. PuÓÓÈyaÑ doÓÊti ayaÑ amhÈkaÑ bhattadoÓi
suddhabhattassa puÓÓÈ. SuvÈminÊ ÔhitÈti ayyÈpi no tassÈ santike ÔhitÈ.
Bahuke janeti na kevalaÒca ayyÈva, aÒÒopi bahuko jano pÈsapÈÓiko Ôhito.
No ca kho me paÔibhÈtÊti ayaÑ evaÑ etesaÑ ÔhitabhÈvopi idaÑ bhattaÑ
bhuÒjitumpi mayhaÑ na paÔibhÈti, na ruccatÊti attho.
TaÑ sutvÈ mahÈsatto “tÈta C|ÄatuÓÉila mama kira mÈtÈ ettheva s|kare
posentÊ nÈma yadatthaÑ poseti, svÈssÈ attho ajja matthakaÑ patto, tvaÑ mÈ
cintayÊ”ti vatvÈ madhurena sarena BuddhalÊÄÈya dhammaÑ desento dve
gÈthÈ abhÈsi–
90. “Tasasi bhamasi leÓamicchasi,
AttÈÓosi kuhiÑ gamissasi.
Appossukko bhuÒja TuÓÉila,
MaÑsatthÈya hi positÈmhase.
91. Ogaha rahadaÑ akaddamaÑ, sabbaÑ sedamalaÑ pavÈhaya.
GaÓhÈhi navaÑ vilepanaÑ, yassa gandho na kadÈci chijjatÊ”ti.
Tattha tasasi bhamasÊti maraÓabhayena uttasasi, teneva kilamanto
bhamasi. LeÓamicchasÊti patiÔÔhaÑ olokesi. AttÈÓosÊti tÈta pubbe amhÈkaÑ
mÈtÈ paÔisaraÓaÑ ahosi, sÈ ajja pana nirapekkhÈ amhe chaÉÉesi, idÈni
kuhiÑ gamissasi. OgahÈti ogÈha, ayameva vÈ pÈÔho. PavÈhayÈti pavÈhehi,
hÈrehÊti attho. Na chijjatÊti na nassati. IdaÑ vuttaÑ hoti–tÈta sace maraÓato
tasasi, akaddamaÑ pokkharaÓiÑ otaritvÈ tava sarÊre sabbaÑ sedaÒca
malaÒca pavÈhetvÈ surabhigandhavilepanaÑ vilimpÈti.
Tassa dasa pÈramiyo ÈvajjetvÈ mettÈpÈramiÑ purecÈrikaÑ katvÈ
paÔhamaÑ padaÑ udÈharantasseva saddo sakalaÑ dvÈdasayojanikaÑ
BÈrÈÓasiÑ ajjhottharitvÈ gato. SutasutakkhaÓeyeva rÈja-uparÈjÈdayo
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ÈdiÑ katvÈ BÈrÈÓasivÈsino ÈgamaÑsu. AnÈgatÈpi gehe ÔhitÈva suÓiÑsu.
RÈjapurisÈ gacche chinditvÈ bh|miÑ samaÑ katvÈ vÈlukaÑ okiriÑsu.
DhuttÈnaÑ surÈmado chijji. PÈse chaÉÉetvÈ dhammaÑ suÓamÈnÈ aÔÔhaÑsu.
MahallikÈyapi surÈmado chijji. MahÈsatto mahÈjanamajjhe C|ÄatuÓÉilassa
dhammadesanaÑ Èrabhi. TaÑ sutvÈ C|ÄatuÓÉilo “mayhaÑ bhÈtÈ evaÑ
vadeti, amhÈkaÒca vaÑse pokkharaÓiÑ otaritvÈ nahÈnaÑ, sarÊrato
sedamalapavÈhanaÑ, purÈÓavilepanaÑ hÈretvÈ navavilepanagahaÓaÒca
kismiÒci kÈle natthi, kiÑ nu kho sandhÈya bhÈtÈ maÑ evamÈhÈ”ti
pucchanto catutthaÑ gÈthamÈha–
92. “Katamo rahado akaddamo, kiÑsu sedamalanti vuccati.
KatamaÒca navaÑ vilepanaÑ, yassa gandho na kadÈci chijjatÊ”ti.
TaÑ sutvÈ mahÈsatto “tena hi kaniÔÔha ohitasoto suÓÈhÊ”ti BuddhalÊÄÈya
dhammaÑ desento imÈ gÈthÈ abhÈsi–
93. “Dhammo rahado akaddamo, pÈpaÑ sedamalanti vuccati.
SÊlaÒca navaÑ vilepanaÑ, tassa gandho na kadÈci chijjati.
94. Nandanti sarÊraghÈtino, na ca nandanti sarÊradhÈrino.
PuÓÓÈya ca puÓÓamÈsiyÈ, ramamÈnÈva jahanti jÊvitan”ti.
Tattha dhammoti paÒcasÊla-aÔÔhasÊladasasÊlÈni tÊÓi sucaritÈni sattatiÑsa
bodhipakkhiyadhammÈ amatamahÈnibbÈnanti sabbopesa dhammo nÈma.
Akaddamoti rÈgadosamohamÈnadiÔÔhikilesakaddamÈnaÑ abhÈvena
akaddamo. IminÈ sesadhammato vinivattetvÈ nibbÈnameva dasseti. “YÈvatÈ
bhikkhave dhammÈ sa~khatÈ vÈ asa~khatÈ vÈ, virÈgo tesaÑ dhammÈnaÑ
aggamakkhÈyati, yadidaÑ madanimmadano pipÈsavinayo ÈlayasamugghÈto
vaÔÔupacchedo taÓhakkhayo virÈgo nirodho nibbÈnan”ti1 hi vuttaÑ, tadeva
dassento tÈta C|ÄatuÓÉila ahaÑ nibbÈnatalÈkaÑ “rahado”ti kathemi.
JÈtijarÈbyÈdhimaraÓÈdÊni hi tattha natthi, sace maraÓato muÒcitukÈmo,
nibbÈnagÈminiÑ paÔipadaÑ gaÓhÈti. Upanissayapaccayavasena2 kira
bodhisatto evaÑ kathesi.
______________________________________________________________
1. AÑ 1. 343; Khu 1. 254 piÔÔhesu.

2. Upanissay|pacÈravasena (Ka)
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PÈpaÑ sedamalanti tÈta C|ÄatuÓÉila pÈpaÑ sedamalasadisattÈ
“sedamalan”ti porÈÓakapaÓÉitehi kathitaÑ. TaÑ panetaÑ ekavidhena pÈpaÑ
yadidaÑ manopadoso, duvidhena pÈpaÑ pÈpakaÒca sÊlaÑ, pÈpikÈ ca diÔÔhi,
tividhena pÈpaÑ tÊÓi duccaritÈni, catubbidhena pÈpaÑ cattÈri agatigamanÈni,
paÒcavidhena pÈpaÑ paÒca cetokhilÈ, chabbidhena pÈpaÑ ca agÈravÈ,
sattavidhena pÈpaÑ satta asaddhammÈ, aÔÔhavidhena pÈpaÑ aÔÔha micchattÈ,
navavidhena pÈpaÑ nava ÈghÈtavatth|ni, dasavidhena pÈpaÑ dasa
akusalakammapathÈ, bahuvidhena pÈpaÑ rÈgo doso mohoti
ekakadukatikÈdivasena vibhattÈ akusalÈ dhammÈ, iti sabbampetaÑ pÈpaÑ
“sarÊranissitasedamalasadisan”ti paÓÉitehi kathitaÑ.
SÊlanti paÒcasÊlaÑ dasasÊlaÑ catupÈrisuddhisÊlaÑ. “IdaÑ tÈta sÊlaÑ
catujjÈtigandhavilepanasadisan”ti vadati. TassÈti tassa sÊlassa gandho tÊsu
vayesu kadÈci na chijjati, sakalalokaÑ pattharitvÈ gacchati.
Na pupphagandho paÔivÈtameti,
Na candanaÑ taggaramallikÈ vÈ.
SataÒca gandho paÔivÈtameti,
SabbÈ disÈ sappuriso pavÈyati.
CandanaÑ tagaraÑ vÈpi, uppalaÑ atha vassikÊ.
EtesaÑ gandhajÈtÈnaÑ, sÊlagandho anuttaro.
Appamatto ayaÑ gandho, yvÈyaÑ tagaracandanaÑ.
Yo ca sÊlavataÑ gandho, vÈti devesu uttamoti1.
Nandanti sarÊraghÈtinoti tÈta C|ÄatuÓÉila ime aÒÒÈÓamanussÈ
“madhuramaÑsaÑ khÈdissÈma, puttadÈrampi khÈdÈpessÈmÈ”ti pÈÓÈtipÈtaÑ
karontÈ nandanti tussanti, pÈÓÈtipÈto Èsevito bhÈvito bahulÊkato
nirayasaÑvattaniko hoti, tiracchÈnayoni -pa- pettivisayasaÑvattaniko hoti,
yo sabbalahuko pÈÓÈtipÈtassa vipÈko, so manussabh|tassa
appÈyukasaÑvattaniko hotÊti imaÑ pÈÓÈtipÈte ÈdÊnavaÑ na jÈnanti.
AjÈnantÈ–
______________________________________________________________
1. Khu 1. 21 piÔÔhe Dhammapade.
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“MadhuvÈ maÒÒati bÈlo, yÈva pÈpaÑ na paccati.
YadÈ ca paccati pÈpaÑ, bÈlo dukkhaÑ nigacchatÊ”ti1–

madhurasaÒÒino hutvÈ–
“Caranti bÈlÈ dummedhÈ, amitteneva attanÈ.
KarontÈ pÈpakaÑ kammaÑ, yaÑ hoti kaÔukapphalan”ti2–
ettakampi na jÈnanti.
Na taÑ kammaÑ kataÑ sÈdhu, yaÑ katvÈ anutappati.
Yassa assumukho rodaÑ, vipÈkaÑ paÔisevatÊti1.
Na ca nandanti sarÊradhÈrinoti tÈta C|ÄatuÓÉila ye panete sarÊradhÈrino
sattÈ, te attano maraÓe Ègacchante ÔhapetvÈ sÊhamigarÈjahatthÈjÈnÊyaassÈjÈnÊyakhÊÓÈsave avasesÈ bodhisattaÑ ÈdiÑ katvÈ abhÈyantÈ nÈma natthi.
Sabbe tasanti daÓÉassa, sabbe bhÈyanti maccuno.
AttÈnaÑ upamaÑ katvÈ, na haneyya na ghÈtayeti3.
PuÓÓÈyÈti guÓapuÓÓÈya. PuÓÓamÈsiyÈti puÓÓacandayuttÈya, mÈsaÑ vÈ
p|retvÈ ÔhitÈya. TÈdÈ kira puÓÓamÈsÊ uposathadivaso hoti. RamamÈnÈva
jahanti jÊvitanti tÈta C|ÄatuÓÉila mÈ soci mÈ paridevi, maraÓassa nÈma te
bhÈyanti, yesaÑ abbhantare sÊlÈdiguÓÈ natthi. MayaÑ pana
sÊlÈcÈrasampannÈ puÒÒavanto, tasmÈ amhÈdisÈ sattÈ ramamÈnÈva jahanti
jÊvitanti.
EvaÑ mahÈsatto madhurena sarena BuddhalÊÄÈya4 dhammaÑ desesi.
MahÈjanakÈyÈ a~guliyo phoÔesuÑ, celukkhepÈ ca pavattiÑsu,
sÈdhukÈrasaddapuÓÓaÑ antalikkhaÑ ahosi. BÈrÈÓasirÈjÈ bodhisattaÑ rajjena
p|jetvÈ mahallikÈya yasaÑ datvÈ ubhopi te gandhodakena nhÈpetvÈ5
gandhÈdÊhi vilimpÈpetvÈ gÊvÈsu maÓiratanÈni piÄandhÈpetvÈ gharaÑ netvÈ
puttaÔÔhÈne ÔhapetvÈ mahantena parivÈrena paÔijaggi. Bodhisatto
______________________________________________________________
1. Khu 1. 23 piÔÔhe Dhammapade.
3. Khu 1. 32 piÔÔhe Dhammapade.
5. NhÈpetvÈ vattÈni nivÈsÈpetvÈ (SÊ, SyÈ, I)

2. Khu 1. 22 piÔÔhe Dhammapade.
4. BuddhavilÈsena (SÊ, I)
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raÒÒo paÒca sÊlÈni adÈsi. Sabbe BÈrÈÓasivÈsino ca KÈsiraÔÔhavÈsino ca paÒca
sÊlÈni rakkhiÑsu. MahÈsatto nesaÑ pakkhadivasesu dhammaÑ desesi,
vinicchaye nisÊditvÈ aÉÉe tÊresi. TasmiÑ dharamÈne k|ÔaÉÉakÈrakÈ nÈma
nÈhesuÑ. AparabhÈge rÈjÈ kÈlamakÈsi. MahÈsatto tassa sarÊraparihÈraÑ
kÈretvÈ vinicchaye potthake likhÈpetvÈ “imaÑ potthakaÑ oloketvÈ aÉÉaÑ
tÊreyyÈthÈ”ti vatvÈ mahÈjanassa dhammaÑ desetvÈ appamÈdena ovÈdaÑ
datvÈ sabbesaÑ rodantÈnaÑ paridevantÈnaÒÒeva saddhiÑ C|ÄatuÓÉilena
araÒÒaÑ pÈvisi. TadÈ bodhisattassa ovÈdo saÔÔhi vassasahassÈni pavatti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne so maraÓabhÊruko bhikkhu sotÈpattiphale
patiÔÔhahi. TadÈ rÈjÈ Œnando ahosi, C|ÄatuÓÉilo maraÓabhÊruko bhikkhu,
parisÈ BuddhaparisÈ, MahÈtuÓÉilo pana ahameva ahosinti.
TuÓÉilajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. SuvaÓÓakakkaÔakajÈtakavaÓÓanÈ (389)
Si~gÊmigoti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto Œnandattherassa attano
atthÈya jÊvitapariccÈgaÑ Èrabbha kathesi. Vatthu yÈva dhanuggahapayojanÈ
KhaÓÉahÈlajÈtake1 dhanapÈlavissajjanaÑ C|ÄahaÑsamahÈhaÑsajÈtake2
kathitaÑ. TadÈ hi bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ
“Èvuso DhammabhaÓÉÈgÈrika-Ènandatthero sekkhapaÔisambhidÈppatto
hutvÈ dhanapÈlake Ègacchante SammÈsambuddhassa jÊvitaÑ pariccajÊ”ti.
SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti
picchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva, pubbepi Œnando
mayhaÑ jÊvitaÑ pariccajiyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte RÈjagahessa pubbapasse SÈlindiyo nÈma brÈhmaÓagÈmo hoti.
TadÈ bodhisatto tasmiÑ gÈme KassakabrÈhmaÓakule
______________________________________________________________
1. Khu 6. 242 piÔÔhe.

2. Khu 5. 326 piÔÔhe.

276

KhuddakanikÈya

nibbattitvÈ vayappatto kuÔumbaÑ saÓÔhapetvÈ tassa gÈmassa pubbuttarÈya
disÈya ekasmiÑ gÈmakhette1 karÊsasahassamattaÑ kasiÑ kÈresi. So
ekadivasaÑ manussehi saddhiÑ khettaÑ gantvÈ kammakÈre “kasathÈ”ti
ÈÓÈpetvÈ mukhadhovanatthÈya khettakoÔiyaÑ mahantaÑ sobbhaÑ
upasa~kami. TasmiÑ kho pana sobbhe eko suvaÓÓavaÓÓo kakkaÔako
paÔivasati abhir|po pÈsÈdiko. Bodhisatto dantakaÔÔhaÑ khÈditvÈ taÑ
sobbhaÑ otari. Tassa mukhadhovanakÈle kakkaÔako santikaÑ ÈgamÈsi. Atha
naÑ so ukkhipitvÈ attano uttarisÈÔakantare nipajjÈpetvÈ gahetvÈ khette
kattabbakiccaÑ katvÈ gacchanto tattheva naÑ sobbhe pakkhipitvÈ gehaÑ
agamÈsi. Tato pataÔÔhÈya khettaÑ Ègacchanto paÔhamaÑ taÑ sobbhaÑ
gantvÈ kakkaÔakaÑ ukkhipitvÈ uttarisÈÔakantare nipajjÈpetvÈ pacchÈ
kammantaÑ vicÈresi. Iti tesaÑ aÒÒamaÒÒaÑ vissÈso daÄho ahosi.
Bodhisatto nibaddhaÑ khettaÑ Ègacchati, akkhÊsu ca panassa paÒca
pasÈdÈ tÊÓi maÓÉalÈni visuddhÈni hutvÈ paÒÒÈyanti. Athassa khettakoÔiyaÑ
ekasmiÑ tÈle kÈkakulÈvake kÈkÊ akkhÊni disvÈ khÈditukÈmÈ hutvÈ kÈkaÑ
Èha “sÈmi dohaÄo me uppanno”ti. KiÑ dohaÄo nÈmÈti. Etassa brÈhmaÓassa
akkhÊni khÈditukÈmÈmhÊti. DuddohaÄo te uppanno, ko etÈni ÈharituÑ
sakkhissatÊti. “TvaÑ na sakkosÊ”ti ahampetaÑ jÈnÈmi, yo panesa tÈlassa
avid|re vammiko, ettha kaÓhasappo vasati, taÑ upaÔÔhaha, so etaÑ ÉaÑsitvÈ
mÈressati, athassa akkhÊni uppÈÔetvÈ tvaÑ ÈharissasÊti. So “sÈdh|”ti
sampaÔicchitvÈ tato paÔÔhÈya kaÓhasappaÑ upaÔÔhahi. Bodhisattenapi
vÈpitasassÈnaÑ gabbhaggahaÓakÈle kakkaÔako mahÈ ahosi. AthekadivasaÑ
sappo kÈkamÈha “samma tvaÑ nibaddhaÑ maÑ upaÔÔhahasi, kiÑ te
karomÊ”ti. “SÈmi tumhÈkaÑ dÈsiyÈ etassa khettasÈmikassa akkhÊsu dohaÄo
uppajji, svÈhaÑ tumhÈkaÑ ÈnubhÈvena tassa akkhÊni labhissÈmÊ”ti tumhe
upaÔÔhahÈmÊti. Sappo “hotu, nayidaÑ garukaÑ, labhissasÊ”ti taÑ assÈsetvÈ
puna divase brÈhmaÓassa Ègamanamagge
______________________________________________________________
1. Magadhakhette (SÊ, SyÈ)
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kedÈramariyÈdaÑ nissÈya tiÓehi paÔicchanno hutvÈ tassÈgamanaÑ olokento
nipajji.
Bodhisatto Ègacchanto paÔhamaÑ sobbhaÑ otaritvÈ mukhaÑ dhovitvÈ
sinehaÑ paccupaÔÔhÈpetvÈ suvaÓÓakakkaÔakaÑ Èli~getvÈ uttarisÈÔakantare
nipajjÈpetvÈ khettaÑ pÈvisi. Sappo taÑ ÈgacchantaÑ disvÈva vegena
pakkhanditvÈ piÓÉikamaÑse ÉaÑsitvÈ tattheva pÈtetvÈ vammikaÑ sandhÈya
palÈyi. Bodhisattassa patanaÒca kakkaÔakassa sÈÔakantarato la~ghanaÒca
kÈkassa ÈgantvÈ bodhisattassa ure nilÊyanaÒca apacchÈ-apurimaÑ ahosi.
KÈko nilÊyitvÈ akkhÊni tuÓÉena pahari1. KakkaÔako “imaÑ kÈkaÑ nissÈya
mama sahÈyassa bhayaÑ uppannaÑ, etasmiÑ gahite sappo ÈgacchissatÊ”ti
saÓÉÈsena gaÓhanto viya kÈkaÑ gÊvÈyaÑ aÄena daÄhaÑ gahetvÈ kilametvÈ
thokaÑ sithilamakÈsi. KÈko “kissa maÑ samma chaÉÉetvÈ palÈyasi, esa
maÑ kakkaÔako bhiyyo viheÔheti, yÈva na marÈmi, tÈva ehÊ”ti sappaÑ
pakkosanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
95. “Si~gÊmigo Èyatacakkhunetto,
AÔÔhittaco vÈrisayo alomo.
TenÈbhibh|to kapaÓaÑ rudÈmi,
Hare sakhÈ kissa nu maÑ jahÈsÊ”ti.
Tattha si~gÊmigoti si~gÊsuvaÓÓavaÓÓatÈya vÈ aÄasa~khÈtÈnaÑ vÈ
si~gÈnaÑ atthitÈya kakkaÔako vutto. Œyatacakkhunettoti dÊghehi
cakkhusa~khÈtehi nettehi samannÈgato. AÔÔhimeva taco assÈti aÔÔhittaco.
Hare sakhÈti ÈlapanametaÑ, ambho sahÈyÈti attho.
Sappo taÑ sutvÈ mahantaÑ phaÓaÑ katvÈ kÈkaÑ assÈsento agamÈsi.
SatthÈ imamatthaÑ dÊpento abhisambuddho hutvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. AkkhÊnaÑ tuÓÉaÑ pasÈresi (SÊ, I)
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96. “So passasanto mahatÈ phaÓena,
Bhuja~gamo kakkaÔamajjhapatto.
SakhÈ sakhÈraÑ paritÈyamÈno,
Bhuja~gamaÑ kakkaÔako gahesÊ”ti.

Tattha kakkaÔamajjhapattoti kakkaÔakaÑ sampatto. SakhÈ sakhÈranti
sahÈyo sahÈyaÑ. “SakaÑ sakhÈran”tipi pÈÔho, attano sahÈyanti attho.
ParitÈyamÈnoti rakkhamÈno. GahesÊti dutiyena aÄena gÊvÈyaÑ daÄhaÑ
gahesi.
Atha naÑ kilametvÈ thokaÑ sithilamakÈsi. Atha sappo “kakkaÔakÈ
nÈma neva kÈkamaÑsaÑ khÈdanti, na sappamaÑsaÑ, atha kena nu kho
kÈraÓena ayaÑ amhe gaÓhÊ”ti cintetvÈ taÑ pucchanto tatiyaÑ gÈthamÈha–
97. “Na vÈyasaÑ no pana kaÓhasappaÑ,
GhÈsatthiko kakkaÔako adeyya.
PucchÈmi taÑ Èyatacakkhunetta,
Atha kissa hetu’mha ubho gahÊtÈ”ti.
Tattha ghÈsatthikoti ÈhÈratthiko hutvÈ. AdeyyÈti Èdiyeyya, na-kÈrena
yojetvÈ na gaÓhÊti attho.
TaÑ sutvÈ kakkaÔako gahaÓakÈraÓaÑ kathento dve gÈthÈ abhÈsi–
98. “AyaÑ puriso mama atthakÈmo,
Yo maÑ gahetvÈna dakÈya neti.
TasmiÑ mate dukkhamanappakaÑ me,
AhaÒca eso ca ubho na homa.
99. MamaÒca disvÈna pavaddhakÈyaÑ,
Sabbo jano hiÑsitumeva micche.
SÈduÒca th|laÒca muduÒca maÑsaÑ,
KÈkÈpi maÑ disva viheÔhayeyy|n”ti.
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Tattha ayanti bodhisattaÑ niddisati. AtthakÈmoti hitakÈmo. DakÈya
netÊti yo maÑ sampiyÈyamÈno uttarisÈÔakena gahetvÈna udakÈya neti, attano
vasanakasobbhaÑ pÈpeti. TasmiÑ mateti sace so imasmiÑ ÔhÈne marissati,
etasmiÑ mate mama kÈyikaÑ cetasikaÑ mahantaÑ dukkhaÑ bhavissatÊti
dÊpeti. Ubho na homÈti dvepi janÈ na bhavissÈma. MamaÒca disvÈnÈti
gÈthÈya ayamatto–idaÒca aparaÑ kÈraÓaÑ, imasmiÑ mate anÈthaÑ
nippaccayaÑ maÑ pavaÉÉhitakÈyaÑ disvÈ sabbo jano “imassa kakkaÔakassa
sÈduÒca th|laÒca muduÒca maÑsan”ti maÑ mÈretuÑ iccheyya, na
kevalaÒca jano manusso, tiracchÈnabh|tÈ kÈkÈpi maÑ disvÈ viheÔhayeyyuÑ
viheseyyuÑ viheseyyuÑ mÈreyyuÑ.
TaÑ sutvÈ sappo cintesi “ekenupÈyena imaÑ vaÒcetvÈ kÈkaÒca
attÈnaÒca mocessÈmÊ”ti. Atha naÑ vaÒcetukÈmo chaÔÔhaÑ gÈthamÈha–
100. “Sace’tassa hetu’mha ubho gahÊtÈ,
UÔÔhÈtu pose visa’mÈvamÈmi.
MamaÒca kÈkaÒca pamuÒca khippaÑ,
Pure visaÑ gÈÄhamupeti maccan”ti.
Tattha sace’tassa het|ti sace etassa kÈraÓÈ. UÔÔhÈt|ti nibbiso hotu.
Visa’mÈvamÈmÊti1 ahamassa visaÑ ÈkaÉÉhÈmi, nibbisaÑ naÑ karomi. Pure
visaÑ gÈÄhamupeti maccanti imaÒhi maccaÑ mayÈ anÈvamiyamÈnaÑ2
visaÑ gÈÄhaÑ balavaÑ hutvÈ upagaccheyya, taÑ yÈva na upagacchati,
tÈvadeva amhe dvepi jane khippaÑ muÒcÈti.
TaÑ sutvÈ kakkaÔako cintesi “ayaÑ ekenupÈyena maÑ dvepi jane
vissajjÈpetvÈ palÈyitukÈmo, mayhaÑ upÈyakosallaÑ na jÈnÈti, ahaÑ dÈni
yathÈ sappo saÒcarituÑ sakkoti, evaÑ aÄaÑ sithilaÑ karissÈmi, kÈkaÑ pana
neva vissajjessÈmÊ”ti evaÑ cintetvÈ sattamaÑ gÈthamÈha–
101. “SappaÑ pamokkhÈmi na tÈva kÈkaÑ,
PaÔibandhako hohiti tÈva kÈko.
PurisaÒca disvÈna sukhiÑ arogaÑ,
KÈkaÑ pamokkhÈmi yatheva sappan”ti.
______________________________________________________________
1. VisamÈcamÈmÊti (SÊ)

2. AnÈcamiyamÈnaÑ (SÊ)
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Tattha paÔibandhakoti1 pÈÔibhogo. Yatheva sappanti yathÈ bhavantaÑ
sappaÑ muÒcÈmi, tathÈ kÈkaÑ pamokkhÈmi, kevalaÑ tvaÑ imassa
brÈhmaÓassa sarÊrato sÊghaÑ visaÑ ÈvamÈhÊti2.
EvaÒca pana vatvÈ tassa sukhasaÒcÈraÓatthaÑ3 aÄaÑ sithilamakÈsi.
Sappo visaÑ ÈvamitvÈ4 mahÈsattassa sarÊraÑ nibbisaÑ akÈsi. So niddukkho
uÔÔhÈya pakativaÓÓeneva aÔÔhÈsi. KakkaÔako “sace ime dvepi janÈ arogÈ
bhavissanti, mayhaÑ sahÈyassa vaÉÉhi nÈma na bhavissati, vinÈsessÈmi
ne”ti cintetvÈ kattarikÈya uppalamakuÄaÑ viya aÄehi ubhinnampi sÊsaÑ
kappetvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpesi. KÈkÊpi tamhÈ ÔhÈnÈ palÈyi. Bodhisatto
sappassa sarÊraÑ daÓÉake5 veÔhetvÈ gumbapiÔÔhe6 khipi.
SuvaÓÓakakkaÔakaÑ sobbhe vissajjetvÈ nhatvÈ sÈlindiyagÈmameva gato.
Tato paÔÔhÈya kakkaÔakena saddhiÑ adhikataro vissÈso ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnento osÈnagÈthamÈha–
102. “KÈko tadÈ Devadatto ahosi,
MÈro pana kaÓhasappo ahosi.
Œnandabhaddo kakkaÔako ahosi,
AhaÑ tadÈ brÈhmaÓo homi SatthÈ”ti.
SaccapariyosÈne bah| sotÈpannÈdayo ahesuÑ. KÈkÊ pana gÈthÈya na
vuttÈ, sÈ CiÒcamÈÓavikÈ ahosÊti.
SuvaÓÓakakkaÔakajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. MayhakajÈtakavaÓÓanÈ (390)
SakuÓo mayhako nÈmÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
ŒgantukaseÔÔhiÑ Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÒhi ŒgantukaseÔÔhi nÈma aÉÉho
ahosi mahaddhano. So neva attanÈ bhoge bhuÒji, na paresaÑ adÈsi,
nÈnaggarase paÓÊte bhojane upanÊte taÑ na bhuÒjati7,
______________________________________________________________
1. PaÔibaddhakoti (SÊ, SyÈ, I)
4. ŒcamitvÈ (SÊ)
6. VammikaÑ (SyÈ)

2. ŒcamÈhÊti (SÊ)

3. MukhasaÒcaraÓatthaÑ (SyÈ)
5. DaÓÉakena (SyÈ, I)
7. Na bhuÒji (Ka)
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bila~gadutiyaÑ kaÓÈjakaÑ eva bhuÒjati, dh|pitavÈsitesu kÈsikavatthesu
upanÊtesu tÈni hÈretvÈ th|lath|lasÈÔake1 nivÈseti, ÈjÈnÊyayutte
maÓikanakavicitte rathe upanÊte tampi harÈpetvÈ kattararathakena gacchati,
suvaÓÓacchatte dhÈriyamÈne taÑ apanetvÈ paÓÓacchattena dhÈriyamÈnena.
So yÈvajÊvaÑ dÈnÈdÊsu puÒÒesu ekampi akatvÈ kÈlaÑ katvÈ Roruvaniraye
nibbatti. Tassa aputtakaÑ sÈpateyyaÑ rÈjabalaÑ sattahi rattidivasehi
rÈjakulaÑ pavesesi. TasmiÑ pavesite rÈjÈ bhuttapÈtarÈso JetavanaÑ gantvÈ
SatthÈraÑ vanditvÈ nisinno “kiÑ mahÈrÈja BuddhupaÔÔhÈnaÑ na karosÊ”ti
vutte “bhante SÈvatthiyaÑ ŒgantukaseÔÔhino nÈma kÈlakatassa
assÈmikadhane amhÈkaÑ ghare ÈhariyamÈneyeva satta rattidivasÈ gatÈ, so
pana etaÑ dhanaÑ labhitvÈpi neva attanÈ paribhuÒji, na paresaÑ adÈsi,
rakkhasapariggahitapokkharaÓÊ viyassa dhanaÑ ahosi, so ekadivasampi
paÓÊtabhojanÈdÊnaÑ rasaÑ ananubhavitvÈva maraÓamukhaÑ paviÔÔho, evaÑ
maccharÊ apuÒÒasatto kiÑ katvÈ ettakaÑ dhanaÑ labhi, kena cassa bhogesu
cittaÑ na ramÊ”ti2 SatthÈraÑ pucchi. SatthÈ “mahÈrÈja dhanalÈbho ca,
dhanaÑ laddhÈ aparibhuÒjanakÈraÓaÒca3 teneva katan”ti vatvÈ tena yÈcito
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente BÈrÈÓasiseÔÔhi assaddho
ahosi maccharÊ, na kassaci kiÒci deti, na kaÒci sa~gaÓhÈti. So ekadivasaÑ
rÈjupaÔÔhÈnaÑ gacchanto TagarasikhiÑ nÈma PaccekabuddhaÑ piÓÉÈya
carantaÑ disvÈ vanditvÈ “laddhÈ bhante bhikkhÈ”ti pucchitvÈ “nanu carÈma
mahÈseÔÔhÊ”ti vutte purisaÑ ÈÓÈpesi “gaccha imaÑ amhÈkaÑ gharaÑ ÈnetvÈ
mama palla~ke nisÊdÈpetvÈ amhÈkaÑ paÔiyattabhattassa pattaÑ p|retvÈ
dÈpehÊ”ti. So PaccekabuddhaÑ gharaÑ netvÈ nisÊdÈpetvÈ seÔÔhibhariyÈya
Ècikkhi. SÈ nÈnaggarasabhattassa pattaÑ p|retvÈ tassa adÈsi. So bhattaÑ
gahetvÈ seÔÔhinivesanÈ nikkhamitvÈ antaravÊthiyaÑ paÔipajji. SeÔÔhi
rÈjakulato paccÈgacchanto taÑ disvÈ vanditvÈ “laddhaÑ bhante bhattan”ti
pucchi. LaddhaÑ mahÈseÔÔhÊti. So pattaÑ oloketvÈ cittaÑ pasÈdetuÑ
______________________________________________________________
1. Th|laguÄavÈlakasÈÔake (SÊ, I), th|lagulakasÈÔake (SyÈ)
2. Na namÊti (SÊ), na namatÊti (I)
3. AparibhuÒjanabhÈvo ca (SyÈ), aparibhuÒjanakaraÓabhÈvo ca (Ka)
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nÈsakkhi, “imaÑ me bhattaÑ dÈsÈ vÈ kammakarÈ vÈ bhuÒjitvÈ dukkarampi
kammaÑ kareyyuÑ, aho vata me jÈnÊ”ti aparacetanaÑ paripuÓÓaÑ kÈtuÑ
nÈsakkhi. DÈnaÒhi nÈma tisso cetanÈ paripuÓÓaÑ kÈtuÑ sakkontasseva
mahapphalaÑ hoti.
Pubbeva dÈnÈ sumanÈ bhavÈma,
Dadampi ve attamanÈ bhavÈma.
DatvÈpi ve nÈnutappÈma pacchÈ,
TasmÈ hi amhaÑ daharÈ namiyyare1.
Pubbeva dÈnÈ sumano, dadaÑ cittaÑ pasÈdaye.
DatvÈ attamano hoti, esÈ yaÒÒassa sampadÈ2.
iti mahÈrÈja ŒgantukaseÔÔhi Tagarasikhipaccekabuddhassa dinnapaccayena
bahuÑ dhanaÑ labhi, datvÈ aparacetanaÑ paÓÊtaÑ kÈtuÑ asamatthatÈya
bhoge bhuÒjituÑ nÈsakkhÊti. PuttaÑ pana kasmÈ na labhi bhanteti. SatthÈ
“puttassa alabhanakÈraÓampi teneva kataÑ mahÈrÈjÈ”ti vatvÈ tena yÈcito
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
asÊtikoÔivibhave seÔÔhikule nibbattitvÈ vayappatto mÈtÈpit|naÑ accayena
kaniÔÔhaÑ sa~gaÓhitvÈ kuÔumbaÑ vicÈrento gharadvÈre dÈnasÈlaÑ kÈretvÈ
mahÈdÈnaÑ pavattento agÈraÑ ajjhÈvasi. Athassa eko putto jÈyi. So tassa
padasÈ gamanakÈle kÈmesu ÈdÊnavaÑ nekkhamme cÈnisaÑsaÑ disvÈ
saddhiÑ puttadÈrena sabbaÑ gharavibhavaÑ kaniÔÔhassa niyyÈtetvÈ
“appamatto dÈnaÑ pavattehÊ”ti ovÈdaÑ datvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ
abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca nibbattetvÈ Himavantapadese vihÈsi.
KaniÔÔhopissa ekaÑ puttaÑ paÔilabhi. So taÑ vaÉÉhantaÑ disvÈ cintesi
“mama bhÈtu putte jÊvante kuÔumbaÑ bhinditvÈ dvidhÈ bhavissati, bhÈtu
puttaÑ mÈressÈmÊ”ti. Atha naÑ ekadivasaÑ nadiyaÑ opilÈpetvÈ mÈresi.
TamenaÑ nhatvÈ ÈgataÑ bhÈtu jÈyÈ “kuhiÑ mama putto”ti pucchi.
NadiyaÑ udakaÑ kÊÄi, atha naÑ udake vicinanto nÈddasanti. SÈ roditvÈ
kanditvÈ tuÓhÊ ahosi.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 214 piÔÔhe.

2. AÑ 2. 296; Khu 2. 159 piÔÔhesu.
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Bodhisatto taÑ pavattiÑ ÒatvÈ “idaÑ kiccaÑ pÈkaÔaÑ karissÈmÊ”ti
ÈkÈsenÈgantvÈ BÈrÈÓasiyaÑ otaritvÈ sunivattho supÈruto tassa gharadvÈre
ÔhatvÈ dÈnasÈlaÑ adisvÈ “dÈnasÈlÈpi iminÈ asappurisena nÈsitÈ”ti cintesi.
KaniÔÔho tassa ÈgatabhÈvaÑ ÒatvÈ ÈgantvÈ mahÈsattaÑ vanditvÈ pÈsÈdaÑ
ÈropetvÈ subhojanaÑ bhojesi. So bhattakiccÈvasÈne sukhakathÈya nisinno
“dÈrako na paÒÒÈyati, kahaÑ nu kho”ti pucchi. Mato bhanteti. Kena
kÈraÓenÈti. “UdakakÊÄanaÔÔhÈne asukakÈraÓenÈ”ti na jÈnÈmÊti. KiÑ tvaÑ
asappurisa na jÈnissasi, tayÈ katakiccaÑ mayhaÑ1 pÈkaÔaÑ, nanu tvaÑ
iminÈ nÈma kÈraÓena taÑ mÈresi, kiÑ nu tvaÑ rÈjÈdÊnaÑ vasena
nassamÈnaÑ dhanaÑ rakkhituÑ sakkuÓeyyÈsi, mayhakasakuÓassa ca
tuyhaÒca kiÑ nÈnÈkaraÓanti. Athassa mahÈsatto BuddhalÊÄÈya dhammaÑ
desento imÈ gÈthÈ abhÈsi–
103. “SakuÓo mayhako nÈma, girisÈnudarÊcaro.
PakkaÑ pipphalimÈruyha, ‘mayhaÑ mayhan’ti kandati.
104. TassevaÑ vilapantassa, dijasaÑghÈ samÈgatÈ.
BhutvÈna pipphaliÑ yanti, vilapatveva so dijo.
105. Evameva idhekacco, sa~gharitvÈ bahuÑ dhanaÑ.
Nevattano na ÒÈtÊnaÑ, yathodhiÑ paÔipajjati.
106. Na so acchÈdanaÑ bhattaÑ, na mÈlaÑ na vilepanaÑ.
Anubhoti sakiÑ kiÒci, na sa~gaÓhÈti ÒÈtake.
107. TassevaÑ vilapantassa, mayhaÑ mayhanti rakkhato.
RÈjÈno atha vÈ corÈ, dÈyÈdÈ ye va appiyÈ.
DhanamÈdÈya gacchanti, vilapatveva so naro.
108. DhÊro bhoge adhigamma, sa~gaÓhÈti ca ÒÈtake.
Tena so kittiÑ pappoti, pecca sagge pamodatÊ”ti.
______________________________________________________________
1. TuyhaÑ (SÊ)
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Tattha mayhakoti “mayhaÑ mayhan”ti viravanavasena1
evaÑladdhanÈmo. GirisÈnudarÊsu caratÊti girisÈnudarÊcaro. PakkaÑ
pipphalinti Himavantapadese ekaÑ phalabharitaÑ pipphalirukkhaÑ.
KandatÊti dijagaÓe taÑ rukkhaÑ parivÈretvÈ pakkÈni khÈdante vÈretuÑ
“mayhaÑ mayhan”ti paridevanto vicarati. TassevaÑ vilapantassÈti tassa
vilapantasseva. BhutvÈna pipphaliÑ yantÊti taÑ pipphalirukkhaÑ
paribhuÒjitvÈ aÒÒaÑ phalasampannaÑ rukkhaÑ gacchanti. VilapatvevÈti so
pana dijo vilapatiyeva. Yathodhinti yathÈkoÔÔhÈsaÑ,
mÈtÈpitÈbhÈtubhaginÊputtadhÊtÈdÊnaÑ upabhogaparibhogavasena yo yo
koÔÔhÈso dÈtabbo2, taÑ taÑ na detÊti attho.
Sakinti ekavÈrampi nÈnubhoti. “Sakan”tipi pÈÔho, attano santakampÊti
attho. Na sa~gaÓhÈtÊti bhattacchÈdanabÊjana~galÈdidÈnavasena na
sa~gaÓhÈti. Vilapatveva so naroti etesu rÈjÈdÊsu dhanaÑ gahetvÈ
gacchantesu kevalaÑ so puriso vilapatiyeva.
DhÊroti paÓÉito. Sa~gaÓhÈtÊti attano santikaÑ Ègate dubbalaÒÈtake
bhattacchÈdanabÊjana~galÈdidÈnena sa~gaÓhÈti. TenÈti so puriso tena
ÒÈtisa~gahena catuparisamajjhe kittiÒca attano vaÓÓabhaÓanaÒca pÈpuÓÈti,
pecca sagge devanagare pamodati.
EvaÑ mahÈsatto tassa dhammaÑ desetvÈ dÈnaÑ pÈkatikaÑ kÈretvÈ
Himavantameva gantvÈ aparihÊnajjhÈno brahmalok|pago ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “iti kho mahÈrÈja
ŒgantukaseÔÔhi bhÈtu puttassa mÈritattÈ ettakaÑ kÈlaÑ neva puttaÑ, na
dhÊtaraÑ alabhÊ”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ kaniÔÔho ŒgantukaseÔÔhi
ahosi, jeÔÔhako pana ahameva ahosin”ti.
MayhakajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.

______________________________________________________________
1. VicaraÓavasena (SÊ, I)

2. Labhitabbo (Ka)
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6. VijjÈdharajÈtakavaÓÓanÈ (391)
DubbaÓÓar|panti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto lokatthacariyaÑ
Èrabbha kathesi. Vatthu MahÈkaÓhajÈtake1 Èvi bhavissati. TadÈ pana SatthÈ
“na bhikkhave idÈneva, pubbepi TathÈgato lokatthacariyaÑ cariyevÈ”ti
vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto Sakko ahosi.
TadÈ eko vijjÈdharo vijjaÑ parivattetvÈ aÉÉharattasamaye ÈgantvÈ
BÈrÈÓasiraÒÒo aggamahesiyÈ saddhiÑ aticarati, tassÈ paricÈrikÈyo
saÒjÈniÑsu. SÈ sayameva rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ “deva eko puriso
aÉÉharattasamaye sirigabbhaÑ pavisitvÈ maÑ d|setÊ”ti Èha. Sakkhissasi
pana kiÒci saÒÒÈÓaÑ kÈtunti. “Sakkomi devÈ”ti sÈ jÈtihi~gulikapÈtiÑ
ÈharÈpetvÈ tassa purisassa rattiÑ ÈgantvÈ abhiramitvÈ gacchantassa
piÔÔhiyaÑ paÒca~gulikaÑ datvÈ pÈtova raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ manusse ÈÓÈpesi
“gacchatha sabbadisÈsu oloketvÈ piÔÔhiyaÑ
katajÈtihi~gulapaÒca~gulikapurisaÑ gaÓhathÈ”ti. VijjÈdharopi rattiÑ
anÈcÈraÑ katvÈ divÈ susÈne s|riyaÑ namassanto ekapÈdena tiÔÔhati.
RÈjapurisÈ taÑ disvÈ parivÈrayiÑsu. So “pÈkaÔaÑ me kammaÑ jÈtan”ti
vijjaÑ parivattetvÈ ÈkÈsena uppatitvÈ gato.
RÈjÈ taÑ disvÈ Ègatapurise “addasathÈ”ti pucchi. Œma addasÈmÈti. Ko
nÈmesoti. Pabbajito devÈti. So hi rattiÑ anÈcÈraÑ katvÈ divÈ
pabbajitavesena vasati. RÈjÈ “ime divÈ samaÓavesena caritvÈ rattiÑ
anÈcÈraÑ karontÊ”ti pabbajitÈnaÑ kujjhitvÈ micchÈgahaÓaÑ gahetvÈ
“mayhaÑ vijitÈ ime sabbe pabbajitÈ palÈyantu, diÔÔhadiÔÔhaÔÔhÈne rÈjÈÓaÑ
karissant|”ti bheriÑ carÈpesi. TiyojanasatikÈ KÈsiraÔÔhÈ palÈyitvÈ sabbe
pabbajitÈ aÒÒarÈjadhÈniyo agamiÑsu. SakalakÈsiraÔÔhe manussÈnaÑ
ovÈdadÈyako ekopi dhammikasamaÓabrÈhmaÓo nÈhosi. AnovÈdakÈ manussÈ
pharusÈ ahesuÑ, dÈnasÊlavimukhÈ2 matamatÈ yebhuyyena apÈye
nibbattiÑsu, sagge nibbattanakÈ nÈma nÈhesuÑ.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 248 piÔÔhe.

2. DÈnasÊlÈdiÑ muÒcitvÈ (SyÈ), dÈnasÊlÈ muÒcitvÈ (Ka)
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Sakko nave devaputte apassanto “kiÑ nu kho kÈraÓan”ti ÈvajjetvÈ
vijjÈdharaÑ nissÈya BÈrÈÓasiraÒÒÈ kuddhena mucchÈgahaÓaÑ gahetvÈ
pabbajitÈnaÑ raÔÔhÈ pabbÈjitabhÈvaÑ ÒatvÈ “ÔhapetvÈ maÑ aÒÒo imassa
raÒÒo micchÈgahaÓaÑ bhindituÑ samattho nÈma natthi, raÒÒo ca
raÔÔhavÈsÊnaÒca avassayo bhavissÈmÊ”ti cintetvÈ Nandam|lapabbhÈre
PaccekabuddhÈnaÑ santikaÑ gantvÈ vanditvÈ “bhante mayhaÑ ekaÑ
mahallakaÑ PaccekabuddhaÑ detha, KÈsiraÔÔhaÑ pasÈdessÈmÊ”ti Èha. So
saÑghattherameva labhi, athassa pattacÊvaraÑ gahetvÈ taÑ purato katvÈ
sayaÑ pacchato hutvÈ sirasmiÑ aÒjaliÑ ÔhapetvÈ PaccekabuddhaÑ
namassanto uttamar|padharo mÈÓavako hutvÈ sakalanagarassa matthakena
tikkhattuÑ vicaritvÈ rÈjadvÈraÑ ÈgantvÈ ÈkÈse aÔÔhÈsi. AmaccÈ raÒÒo
Èrocesi “deva abhir|po mÈÓavako ekaÑ samaÓaÑ ÈnetvÈ rÈjadvÈre ÈkÈse
Ôhito”ti. RÈjÈ ÈsanÈ uÔÔhÈya sÊhapaÒjare ÔhatvÈ “mÈÓavaka kasmÈ tvaÑ
abhir|po samÈno etassa vir|passa samaÓassa pattacÊvaraÑ gahetvÈ
namassamÈno Ôhito”ti tena saddhiÑ sallapanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
109. “DubbaÓÓar|paÑ tuva’mariyavaÓÓÊ,
PurakkhatvÈ paÒjaliko namassasi.
Seyyo nu te’so udavÈ sarikkho,
NÈmaÑ parassa’ttano cÈpi br|hÊ”ti.
Tattha ariyavaÓÓÊti sundarar|po. Seyyo nu te’soti eso vir|po pabbajito
kiÑ nu tayÈ uttaritaro, udÈhu sarikkho. NÈmaÑ parassa’ttano cÈpÊti etassa
parassa ca attano ca nÈmaÑ br|hÊti pucchati.
Atha naÑ Sakko “mahÈrÈja samaÓÈ nÈma garuÔÔhÈniyÈ, tena me nÈmaÑ
lapituÑ na labbhati, mayhaÑ pana te nÈmaÑ kathessÈmÊ”ti vatvÈ dutiyaÑ
gÈthamÈha–
110. “Na nÈmagottaÑ gaÓhanti rÈja,
SammaggatÈnu’jjugatÈna devÈ.
AhaÒca te nÈmadheyyaÑ vadÈmi,
SakkohamasmÊ tidasÈnamindo”ti.
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Tattha sammaggatÈnu’jjugatÈna devÈti mahÈrÈja sabbasa~khÈre
yathÈsabhÈvasarasavasena sammasitvÈ aggaphalaÑ arahattaÑ pattattÈ
sammaggatÈnaÑ, ujunÈ ca aÔÔha~gikena maggena nibbÈnaÑ gatattÈ
ujugatÈnaÑ mahÈkhÊÓÈsavÈnaÑ upapattidevehi uttaritarÈnaÑ
visuddhidevÈnaÑ upapattidevÈ nÈmagottaÑ na gaÓhanti. AhaÒca te
nÈmadheyyanti apica ahaÑ attano nÈmadheyyaÑ tuyhaÑ kathemi.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ tatiyagÈthÈya bhikkhunamassane ÈnisaÑsaÑ pucchi–
111. “Yo disvÈ bhikkhuÑ caraÓ|papannaÑ,
PurakkhatvÈ paÒjaliko nÈmassati.
PucchÈmi taÑ devarÈje’tamatthaÑ,
Ito cuto kiÑ labhate sukhaÑ so”ti.
Sakko catutthagÈthÈya kathesi–
112. “Yo disvÈ bhikkhuÑ caraÓ|papannaÑ,
PurakkhatvÈ paÒjaliko manassati.
DiÔÔheva dhamme labhate pasaÑsaÑ,
SaggaÒca so yÈti sarÊrabhedÈ”ti.
Tattha bhikkhunti bhinnakilesaÑ parisuddhapuggalaÑ.
CaraÓ|papannanti sÊlacaraÓena upetaÑ. DiÔÔheva dhammeti na kevalaÑ ito
cutoyeva, imasmiÑ pana attabhÈve so pasaÑsaÑ labhati, pasaÑsÈsukhaÑ
vindatÊti.
RÈjÈ Sakkassa kathaÑ sutvÈ attano micchÈgahaÓaÑ bhinditvÈ
tuÔÔhamÈnaso paÒcamaÑ gÈthamÈha–
113. “LakkhÊ vata me udapÈdi ajja,
YaÑ vÈsavaÑ bh|tapati’ddasÈma.
BhikkhuÒca disvÈna tuvaÒca sakka,
KÈhÈmi puÒÒÈni anappakÈnÊ”ti.
Tattha lakkhÊti sirÊ, paÒÒÈtipi vadanti. IdaÑ vuttaÑ hoti–ajja mama
tava vacanaÑ suÓantasseva kusalÈkusalavipÈkajÈnanapaÒÒÈ udapÈdÊti. Yanti
nipÈtamattaÑ. Bh|tapati’ddasÈmÈti bh|tapatiÑ addasÈma.
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TaÑ sutvÈ sakko paÓÉitassa thutiÑ karonto chaÔÔhaÑ gÈthamÈha–
114. “AddhÈ have sevitabbÈ sapaÒÒÈ,
BahussutÈ ye bahuÔhÈnacintino.
BhikkhuÒca disvÈna mamaÒca rÈja.
Karohi puÒÒÈni anappakÈnÊ”ti.
Tattha bahuÔhÈnacintinoti bah|ni kÈraÓÈni cintanasamatthÈ.
TaÑ sutvÈ rÈja osÈnagÈthamÈha–
115. “Akkodhano niccapasannacitto,
SabbÈtithÊyÈcayogo bhavitvÈ.
Nihacca mÈnaÑ abhivÈdayissaÑ,
SutvÈna devinda subhÈsitÈnÊ”ti.

Tattha sabbÈtithÊyÈcayogo bhavitvÈti sabbesaÑ atithÊnaÑ ÈgatÈnaÑ
ÈgantukÈnaÑ yaÑ yaÑ te yÈcanti, tassa tassa yutto anucchaviko bhavitvÈ,
sabbaÑ tehi yÈcitayÈcitaÑ dadamÈnoti attho. SutvÈna devinda subhÈsitÈnÊti
tava subhÈsitÈni sutvÈ ahaÑ evar|po bhavissÈmÊti vadati.
EvaÒca pana vatvÈ pÈsÈdÈ oruyha PaccekabuddhaÑ vanditvÈ
ekamantaÑ aÔÔhÈsi. Paccekabuddho ÈkÈse palla~kena nisÊditvÈ “mÈhÈrÈja
vijjÈdharo na samaÓo, tvaÑ ito paÔÔhÈya ‘atuccho loko, atthi
dhammikasamaÓabrÈhmaÓÈ’ti ÒatvÈ dÈnaÑ dehi, sÊlaÑ rakkha,
uposathakammaÑ karohÊ”ti rÈjÈnaÑ ovadi. Sakkopi SakkÈnubhÈvena ÈkÈse
ÔhatvÈ “ito paÔÔhÈya appamattÈ hothÈ”ti nÈgarÈnaÑ ovÈdaÑ datvÈ “palÈtÈ
samaÓabrÈhmaÓÈ Ègacchant|”ti bheriÑ arÈpesi. Atha te ubhopi
sakaÔÔhÈnameva agamaÑsu. RÈjÈ tassa ovÈde ÔhatvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni akÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
Paccekabuddho parinibbuto, rÈjÈ Œnando ahosi, Sakko pana ahameva
ahosin”ti.
VijjÈdharajÈtakavaÓÓanÈ1 chaÔÔhÈ.
______________________________________________________________
1. DhajaviheÔhajÈtakavaÓÓanÈ (Si, I), pabbajjitaviheÔhakajÈtakavaÓÓanÈ (SyÈ)
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7. Si~ghapupphajÈtakavaÓÓanÈ (392)
Yametanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ bhikkhuÑ
Èrabbha kathesi. So kira JetavanÈ nikkhamitvÈ KosalaraÔÔhe aÒÒataraÑ
araÒÒaÑ nissÈya viharanto ekadivasaÑ padumasaraÑ otaritvÈ
supupphitapadumaÑ disvÈ adhovÈte ÔhatvÈ upasi~ghi. Atha naÑ tasmiÑ
vane adhivatthÈ devatÈ “mÈrisa tvaÑ Gandhatheno nÈma, idaÑ te ekaÑ
theyya~gan”ti saÑvejesi. So tÈya saÑvejito puna JetavanaÑ ÈgantvÈ
SatthÈraÑ vanditvÈ nisinno “kahaÑ bhikkhu nivutthosÊ”ti puÔÔho
“asukavanasaÓÉe nÈma, tattha ca maÑ devatÈ evaÑ nÈma saÑvejesÊ”ti Èha.
Atha naÑ SatthÈ “na kho bhikkhu pupphaÑ upasi~ghanto tvameva devatÈya
saÑvejito, porÈÓakapaÓÉitÈpi saÑvejitapubbÈ”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto ekasmiÑ
KÈsikagÈme brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ
uggahitasippo aparabhÈge isipabbajjaÑ pabbajitvÈ ekaÑ padumasaraÑ
nissÈya upavasanto ekadivasaÑ saraÑ otaritvÈ supupphitapadumaÑ
upasi~ghamÈno aÔÔhÈsi. Atha naÑ ekÈ devadhÊtÈ rukkhakkhandhavivare
ÔhatvÈ saÑvejayamÈnÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
116. “YametaÑ vÈrijaÑ pupphaÑ, adinnaÑ upasi~ghasi.
Eka~gametaÑ theyyÈnaÑ, Gandhathenosi mÈrisÈ”ti.
Tattha eka~gametanti ekakoÔÔhÈso esa.
Tato bodhisatto dutiyaÑ gÈthamÈha–
117. “Na harÈmi na bhaÒjÈmi, ÈrÈ si~ghÈmi vÈrijaÑ.
Atha kena nu vaÓÓena, Gandhathenoti vuccatÊ”ti.
Tattha ÈrÈ si~ghÈmÊti d|re Ôhito ghÈyÈmi1. VaÓÓenÈti kÈraÓena.
______________________________________________________________
1. Œsi~ghÈmi (Ka)
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TasmiÑ khaÓe eko puriso tasmiÑ sare bhisÈni ceva khaÓati,
puÓÉarÊkÈni ca bhaÒjati. Bodhisatto taÑ disvÈ “maÑ ÈrÈ ÔhatvÈ
upasi~ghantaÑ ‘coro’ti vadasi, etaÑ purisaÑ kasmÈ na bhaÓasÊ”ti tÈya
saddhiÑ sallapanto tatiyaÑ gÈthamÈha–
118. “YoyaÑ bhisÈni khaÓati, puÓÉarÊkÈni bhaÒjati.
EvaÑ ÈkiÓÓakammanto, kasmÈ eso na vuccatÊ”ti.
Tattha ÈkiÓÓakammantoti kakkhaÄakammanto dÈruÓakammanto.
Athassa avacanakÈraÓaÑ ÈcikkhantÊ devatÈ catutthapaÒcamagÈthÈ
abhÈsi–
119. “ŒkiÓÓaluddo puriso, dhÈticelaÑva makkhito.
TasmiÑ me vacanaÑ natthi, taÒcÈrahÈmi vattave.
120. Ana~gaÓassa posassa, niccaÑ sucigavesino.
VÈlaggamattaÑ pÈpassa, abbhÈmattaÑva khÈyatÊ”ti.
Tattha dhÈticelaÑvÈti kheÄasi~ghÈÓikamuttag|thamakkhitaÑ
dhÈtidÈsiyÈ nivatthacelaÑ viya ayaÑ pÈpamakkhitoyeva, tena kÈraÓena
tasmiÑ mama vacanaÑ natthi. TaÒcÈrahÈmÊti samaÓÈ pana ovÈdakkhamÈ
honti piyasÊlÈ, tasmÈ taÑ appamattakampi ayuttaÑ karontaÑ vattuÑ
arahÈmi samaÓÈti. Ana~gaÓassÈti niddosassa tumhÈdisassa. AbbhÈmattaÑva
khÈyatÊti mahÈmeghappamÈÓaÑ hutvÈ upaÔÔhÈti, idÈni kasmÈ evar|paÑ
dosaÑ abbohÈrikaÑ karosÊti.
TÈya pana saÑvejito bodhisatto saÑvegappatto chaÔÔhaÑ gÈthamÈha–
121. “AddhÈ maÑ yakkha jÈnÈsi, atho maÑ anukampasi.
Punapi yakkha vajjÈsi, yadÈ passasi edisan”ti.
Tattha yakkhÈti devataÑ1 Èlapati. VajjÈsÊti vadeyyÈsi. YadÈ passasi
edisanti yadÈ mama evar|paÑ dosaÑ passasi, tadÈ evaÑ mama vadeyyÈsÊti
vadati.
______________________________________________________________
1. DevadhÊtaraÑ (Ka)
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Athassa sÈ devadhÊtÈ sattamaÑ gÈthamÈha–
122. “Neva taÑ upajÊvÈmi, napi te bhatakÈ’mhase.
Tvameva bhikkhu jÈneyya, yena gaccheyya suggatin”ti.
Tattha bhatakÈ’mhaseti tava bhatihatÈ1 kammakarÈpi na homa.
KiÑkÈraÓÈ taÑ sabbakÈlaÑ rakkhamÈnÈ vicarissÈmÈti dÊpeti. Yena
gaccheyyÈti bhikkhu yena kammena tvaÑ sugatiÑ gaccheyyÈsi, tvameva
taÑ jÈneyyÈsÊti.
EvaÑ sÈ tassa ovÈdaÑ datvÈ attano vimÈnameva paviÔÔhÈ. Bodhisattopi
jhÈnaÑ nibbattetvÈ brahmalokaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne so bhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi. TadÈ
devadhÊtÈ UppalavaÓÓÈ ahosi, tÈpaso pana ahameva ahosinti.
Si~ghapupphajÈtakavaÓÓanÈ2 sattamÈ.
_____
8. VighÈsÈdajÈtakavaÓÓanÈ (393)
SusukhaÑ vata jÊvantÊti idaÑ SatthÈ PubbÈrÈme viharanto KeÄisÊlake
bhikkh| Èrabbha kathesi. Tesu hi MahÈmoggallÈnattherena pÈsÈdaÑ
kampetvÈ saÑvejitesu dhammasabhÈyaÑ bhikkh| tesaÑ aguÓaÑ kathentÈ
nisÊdiÑsu. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva,
pubbepete KeÄisÊlakÈyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto Sakko ahosi.
Atha aÒÒatarasmiÑ KÈsikagÈme satta bhÈtaro kÈmesu dosaÑ disvÈ
nikkhamitvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ majjhÈraÒÒe vasantÈ yoge yogaÑ
akatvÈ kÈyadaÄhÊbahulÈ hutvÈ nÈnappakÈraÑ kÊÄaÑ
______________________________________________________________
1. BhatibhatÈ (SÊ), bhattikatÈ (SyÈ)
2. BhisapupphajÈtakavaÓÓanÈ (SÊ, I), upasi~ghapupphajÈtakavaÓÓanÈ (SyÈ)
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kÊÄantÈ cariÑsu. Sakko devarÈjÈ “imesaÑ saÑvejessÈmÊ”ti suko hutvÈ tesaÑ
vasanaÔÔhÈnaÑ ÈgantvÈ ekasmiÑ rukkhe nilÊyitvÈ te saÑvejento paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
123. “SusukhaÑ vata jÊvanti, ye janÈ vighÈsÈdino.
DiÔÔheva dhamme pÈsaÑsÈ, samparÈye ca suggatÊ”ti.
Tattha vighÈsÈdinoti bhuttÈtirekaÑ bhuÒjante sandhÈyÈha. DiÔÔheva
dhammeti ye evar|pÈ, te diÔÔheva dhamme pÈsaÑsÈ, samparÈye ca tesaÑ
sugati hoti, sagge uppajjantÊti adhippÈyena vadati.
Atha tesu eko tassa vacanaÑ sutvÈ avasese ÈmantetvÈ dutiyaÑ
gÈthamÈha–
124. “Sukassa bhÈsamÈnassa, na nisÈmetha paÓÉitÈ.
IdaÑ suÓÈtha sodariyÈ, amhevÈyaÑ pasaÑsatÊ”ti.
Tattha bhÈsamÈnassÈti mÈnusikÈya vÈcÈya bhaÓantassa. Na nisÈmethÈti
na suÓÈtha. IdaÑ suÓÈthÈti idamassa vacanaÑ suÓÈtha. SodariyÈti samÈne
udare vutthabhÈvena te Èlapanto Èha.
Atha ne paÔikkhipanto suko tatiyaÑ gÈthamÈha–
125. “NÈhaÑ tumhe pasaÑsÈmi, kuÓapÈdÈ suÓÈtha me.
UcchiÔÔhabhojino tumhe, na tumhe vighÈsÈdino”ti.
Tattha kuÓapÈdÈti kuÓapakhÈdakÈti te Èlapati.
Te tassa vacanaÑ sutvÈ sabbepi catutthaÑ gÈthamÈhaÑsu–
126. “SattavassÈ pabbajitÈ, majjhÈ’raÒÒe sikhaÓÉino.
VighÈseneva yÈpentÈ, mayaÒce bhoto gÈrayhÈ.
Ke nu bhoto pasaÑsiyÈ”ti.
Tattha sikhaÓÉinoti c|ÄÈya samannÈgatÈ. VighÈsenevÈti ettakaÑ kÈlaÑ
satta vassÈni sÊhabyagghavighÈseneva yÈpentÈ yadi bhoto gÈrayhÈ, atha ke
nu te1 pasaÑsiyÈti.
______________________________________________________________
1. Bhoto (SyÈ)
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Te lajjÈpento mahÈsatto paÒcamaÑ gÈthamÈha–
127. “Tumhe sÊhÈnaÑ byagghÈnaÑ, vÈÄÈnaÒcÈ’vasiÔÔhakaÑ.
UcchiÔÔheneva yÈpentÈ, maÒÒivho vighÈsÈdino”ti.
Tattha vÈÄÈnaÒcÈ’vasiÔÔhakanti sesavÈÄamigÈnaÒca avasiÔÔhakaÑ
ucchiÔÔhabhojanaÑ.
TaÑ sutvÈ tÈpasÈ “sace mayaÑ na vighÈsÈdÈ, atha ke carahi te
vighÈsÈdÈ”ti. Atha tesaÑ so tamatthaÑ Ècikkhanto chaÔÔhaÑ gÈthamÈha–
128. “Ye brÈhmaÓassa samaÓassa, aÒÒassa vÈ vanibbino.
DatvÈva sesaÑ bhuÒjanti, te janÈ vighÈsÈdino”ti.
Tattha vanibbinoti taÑ taÑ bhaÓÉaÑ yÈcanakassa. EvaÑ te lajjÈpetvÈ
mahÈsatto sakaÔÔhÈnameva gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ satta
bhÈtaro ime KeÄisÊlakÈ bhikkh| ahesuÑ, Sakko pana ahameva ahosin”ti.
VighÈsÈdajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. VaÔÔakajÈtakavaÓÓanÈ (394)
PaÓÊtanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ lolabhikkhuÑ Èrabbha
kathesi. TaÒhi SatthÈ “saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu lolo”ti pucchitvÈ “Èma
bhante”ti vutte “na kho bhikkhu idÈneva lolo, pubbepi tvaÑ loloyeva,
lolatÈya pana BÈrÈÓasiyaÑ hatthigavÈssapurisakuÓapehi atitto ‘ito
uttaritaraÑ labhissÈmÊ’ti araÒÒaÑ paviÔÔhosÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
vaÔÔakayoniyaÑ nibbattitvÈ araÒÒe l|khatiÓabÊjÈhÈro vasi. TadÈ
BÈrÈÓasiyaÑ eko lolakÈko hatthikuÓapÈdÊhi atitto “ito uttaritaraÑ
labhissÈmÊ”ti araÒÒaÑ pavisitvÈ phalÈphalaÑ khÈdanto
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bodhisattaÑ disvÈ “ayaÑ vaÔÔako ativiya th|lasarÊro, madhuraÑ gocaraÑ
khÈdati maÒÒe, etassa gocaraÑ pucchitvÈ taÑ khÈditvÈ ahampi th|lo
bhavissÈmÊ”ti cintetvÈ bodhisattassa uparibhÈge sÈkhÈya nilÊyitvÈ
bodhisattaÑ pucchi “bho vaÔÔaka kiÑ nÈma paÓÊtÈhÈraÑ bhuÒjasi,
th|lasarÊro ahosÊ”ti. Bodhisatto tena pucchito tena saddhiÑ paÔisanthÈraÑ
karonto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
129. “PaÓÊtaÑ bhuÒjase bhattaÑ, sappitelaÒca mÈtula.
Atha kena nu vaÓÓena, kiso tvamasi vÈyasÈ”ti.
Tattha bhattanti manussÈnaÑ bhojananiyÈmena paÔiyÈditabhattaÑ.
MÈtulÈti taÑ piyasamudÈcÈrena Èlapati. Kisoti appamaÑsalohito.
Tassa vacanaÑ sutvÈ kÈko tisso gÈthÈ abhÈsi–
130. “Amittamajjhe vasato, tesu Èmisamesato.
NiccaÑ ubbiggahadayassa, kuto kÈkassa daÄhiyaÑ.
131. NiccaÑ ubbegino kÈkÈ, dha~kÈ pÈpena kammunÈ.
Laddho piÓÉo na pÊÓeti, kiso tenasmi vaÔÔaka.
132. L|khÈni tiÓabÊjÈni, appasnehÈni bhuÒjasi.
Atha kena nu vaÓÓena, th|lo tvamasi vaÔÔakÈ”ti.
Tattha daÄiyanti evar|passa mayhaÑ kÈkassa kuto daÄhÊbhÈvo, kuto
th|lanti attho. Ubbeginoti ubbegavanto. Dha~kÈti kÈkÈnameva nÈmaÑ.
PÈpena kammunÈ laddhoti kÈkena manussasantakavilumpanasa~khÈtena
pÈpena kammena laddho piÓÉo. Na pÊÓetÊti na tappeti. TenasmÊti tena
kÈraÓenÈhaÑ kiso asmi. AppasnehÈnÊti mandojÈni. IdaÑ kÈko bodhisattaÑ
“paÓÊtabhojanaÑ1 khÈdatÊ”ti saÒÒÊ hutvÈpi vaÔÔakÈnaÑ gahitagocaraÑ2
pucchanto Èha.
TaÑ sutvÈ bodhisatto attano th|labhÈvakÈraÓaÑ kathento imÈ gÈthÈ
abhÈsi–
______________________________________________________________
1. PaÓÊtagocaraÑ (SyÈ, Ka)

2. PakatigocaraÑ (SÊ, SyÈ, I)
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133. “AppicchÈ appacintÈya, ad|ragamanena ca.
LaddhÈladdhena yÈpento, th|lo tenasmi vÈyasa.
134. Appicchassa hi posassa, appacintasukhassa ca.
Susa~gahitamÈnassa, vuttÊ susamudÈnayÈ”ti.
Tattha appicchÈti ÈhÈresu appicchatÈya nittaÓhatÈya, kevalaÑ
sarÊrayÈpanavaseneva ÈhÈrÈharaÓatÈyÈti attho. AppacintÈyÈti “ajja kahaÑ
ÈhÈraÑ labhissÈmi, sve kahan”ti evaÑ ÈhÈracintÈya abhÈvena.
Ad|ragamanena cÈti “asukasmiÑ nÈma ÔhÈne madhuraÑ labhissÈmÊ”ti
cintetvÈ1 avid|ragamanena ca. LaddhÈladdhenÈti l|khaÑ vÈ hotu paÓÊtaÑ
vÈ, yaÑ laddhaÑ, teneva. Th|lo tenasmÊti tena catubbidhena kÈraÓena th|lo
asmi. VÈyasÈti kÈkaÑ Èlapati. AppacintasukhassÈti ÈhÈracintÈrahitÈnaÑ
appacintÈnamariyÈnaÑ sukhaÑ assatthÊti appacintasukho, tassa tÈdisena
sukhena samannÈgatassa. Susa~gahitamÈnassÈti2 “ettakaÑ bhuÒjitvÈ
jÊrÈpetuÑ sakkhissÈmÊ”ti evaÑ suÔÔhu sa~gahitÈhÈramÈnassa3. VuttÊ
susamudÈnayÈti evar|passa puggalassa jÊvitavutti sukhena sakkÈ
samudÈnetuÑ susamudÈnayÈ4 sunibbattiyÈ.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne lolabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi. TadÈ
kÈko lolabhikkhu ahosi, vaÔÔako pana ahameva ahosinti.
VaÔÔakajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. PÈrÈvatajÈtakavaÓÓanÈ (395)
CirassaÑ vata passÈmÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
lolabhikkhuÑyeva Èrabbha kathesi. Paccuppannavatthu heÔÔhÈ
vuttanayameva.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto pÈrÈvato
hutvÈ BÈrÈÓasiseÔÔhino mahÈnase nÊÄapacchiyaÑ vasati.
______________________________________________________________
1. AcintetvÈ (Ka)
3. Sa~gahitÈhÈrapamÈÓassa (SÊ, SyÈ, I)

2. Susa~gahitapamÈÓassÈti (SÊ, SyÈ, I)
4. SusaÑvattaniyÈ (SÊ, SyÈ)
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kÈkopi tena saddhiÑ vissÈsaÑ katvÈ tattheva vasatÊti sabbaÑ
vitthÈretabbaÑ. BhattakÈrako kÈkapattÈni luÒcitvÈ piÔÔhena taÑ makkhetvÈ
ekaÑ kapÈlakhaÓÉaÑ vijjhitvÈ kaÓÔhe piÄandhitvÈ pacchiyaÑ pakkhipi.
Bodhisatto araÒÒato ÈgantvÈ taÑ disvÈ parihÈsaÑ karonto paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
135. “CirassaÑ vata passÈmi, sahÈyaÑ maÓidhÈrinaÑ.
SukatÈ massukuttiyÈ, sobhate vata me sakhÈ”ti.
Tattha massukuttiyÈti imÈya massukiriyÈya.
TaÑ sutvÈ kÈko dutiyaÑ gÈthamÈha–
136. “Par|Ähakacchanakhalomo, ahaÑ kammesu byÈvaÔo.
CirassaÑ nhÈpitaÑ laddhÈ, lomaÑ taÑ ajja hÈrayin”ti.
Tattha ahaÑ kammesu byÈvaÔoti ahaÑ samma pÈrÈvata rÈjakammesu
byÈvaÔo okÈsaÑ alabhanto par|Ähakacchanakhalomo ahosinti vadati. Ajja
hÈrayinti ajja hÈresiÑ.
Tato bodhisatto tatiyaÑ gÈthamÈha–
137. “YaÑ nu lomaÑ ahÈresi, dullabhaÑ laddha kappakaÑ.
Atha kiÒcarahi te samma, kaÓÔhe kiÓikiÓÈyatÊ”ti1.
Tassattho–yaÑ tÈva dullabhaÑ kappakaÑ labhitvÈ lomaÑ harÈpesi,
taÑ harÈpaya, atha kiÒcarahi te vayassa idaÑ kaÓÔhe kiÓikiÓÈyatÊti1.
Tato kÈko dve gÈthÈ abhÈsi–
138. “ManussasukhumÈlÈnaÑ, maÓi kaÓÔhesu lambati.
TesÈhaÑ anusikkhÈmi, mÈ tvaÑ maÒÒi davÈ kataÑ.
139. Sacepi’maÑ pihayasi, massukuttiÑ sukÈritaÑ.
KÈrayissÈmi te samma, maÓiÒcÈpi dadÈmi te”ti.
Tattha maÓÊti evar|pÈnaÑ manussÈnaÑ ekaÑ maÓiratanaÑ kaÓÔhesu
lambati. TesÈhanti tesaÑ ahaÑ. MÈ tvaÑ maÒÒÊti tvaÑ pana “etaÑ mayÈ
devÈ
______________________________________________________________
1. KiÓakiÓÈyatÊti (SÊ, I), kiÑnikilÈyatÊti (SyÈ)
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katan”ti mÈ maÒÒi. Sacepi’maÑ pihayasÊti sace imaÑ mama kataÑ
massukuttiÑ tvaÑ icchasi.
TaÑ sutvÈ bodhisatto chaÔÔhaÑ gÈthamÈha–
140. “TvaÒÒeva maÓinÈ channo, sukatÈya ca massuyÈ.
Œmanta kho taÑ gacchÈmi, piyaÑ me tava’dassanan”ti.
Tattha maÓinÈti maÓino, ayameva vÈ pÈÔho. IdaÑ vuttaÑ hoti–samma
vÈyasa tvaÒÒeva imassa maÓino anucchaviko imissÈ ca sukatÈya massuyÈ,
mama pana tava adassanameva piyaÑ, tasmÈ taÑ ÈmantayitvÈ gacchÈmÊti.
EvaÒca pana vatvÈ bodhisatto uppatitvÈ aÒÒattha gato. KÈko tattheva
jÊvitakkhayaÑ patto.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne lolabhikkhu anÈgÈmiphale patiÔÔhahi. TadÈ
kÈko lolabhikkhu ahosi, pÈrÈvato pana ahameva ahosinti.
PÈrÈvatajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
Kharaputtavaggo niÔÔhito.
JÈtakuddÈnaÑ
AvÈriyaÑ Setaketu, DarÊmukhaÒca Neru ca.
Œsa~kamigÈlopaÒca, KÈÄakaÓÓÊ ca KukkuÔaÑ.
DhammadhajaÒca NandiyaÑ, KharaputtaÑ S|ci ceva.
TuÓÉilaÑ SoÓÓakakkaÔaÑ, MayhakaÑ VijjÈdharaÒceva.
Si~ghapupphaÑ VighÈsÈdaÑ, VaÔÔakaÒca PÈrÈvataÑ.
Sa~gÈyiÑsu mahÈtherÈ, chakke vÊsati jÈtake.

ChakkanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

7. SattakanipÈta
1. Kukkuvagga
1. KukkujÈtakavaÓÓanÈ (396)
DiyaÉÉhakukk|ti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto rÈjovÈdaÑ Èrabbha
kathesi. Paccuppannavatthu TesakuÓajÈtake1 Èvi bhavissati.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa
atthadhammÈnusÈsako amacco ahosi. RÈjÈ agatigamane patiÔÔhÈya
adhammena rajjaÑ kÈresi, janapadaÑ pÊÄetvÈ dhanameva saÑhari.
Bodhisatto rÈjÈnaÑ ovaditukÈmo ekaÑ upamaÑ upadhÈrento vicarati, raÒÒo
uyyÈne vÈsÈgÈraÑ vippakataÑ hoti aniÔÔhitacchadanaÑ, dÈrukaÓÓikaÑ
ÈropetvÈ gopÈnasiyo pavesitamattÈ honti. RÈjÈ kÊÄanatthÈya uyyÈnaÑ gantvÈ
tattha vicaritvÈ taÑ gehaÑ pavisitvÈ ullokento kaÓÓikamaÓÉalaÑ disvÈ
attano uparipatanabhayena nikkhamitvÈ bahi Ôhito puna oloketvÈ “kiÑ nu
kho nissÈya kaÓÓikÈ ÔhitÈ, kiÑ nissÈya gopÈnasiyo”ti cintetvÈ bodhisattaÑ
pucchanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
1. “DighaÉÉhakukk| udayena kaÓÓikÈ,
Vidatthiyo aÔÔha parikkhipanti naÑ.
SÈ siÑsapÈ2 sÈramayÈ apheggukÈ,
KuhiÑ ÔhitÈ upparito na dhaÑsatÊ”ti.
Tattha diyaÉÉhakukk|ti diyaÉÉharatanÈ. UdayenÈti uccattena3.
Parikkhipanti nanti taÑ panetaÑ aÔÔha vidatthiyo parikkhipanti,
parikkhepato aÔÔhavidatthipamÈÓÈti vuttaÑ hoti. KuhiÑ ÔhitÈti kattha
patiÔÔhitÈ hutvÈ. Na dhaÑsatÊti na patati.
______________________________________________________________
1. Khu 6. 1 piÔÔhe.

2. SasiÑ sapÈ (SÊ, I), sÈ sÊsapÈ (SyÈ)

3. Uccatarena (SyÈ, Ka)
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TaÑ sutvÈ bodhisatto “laddhÈ1 dÈni me raÒÒo ovÈdatthÈya upamÈ”ti2
cintetvÈ imÈ gÈthÈ Èha–
2. “YÈ tiÑsati sÈramayÈ anujjukÈ,
Parikiriya gopÈnasiyo samaÑ ÔhitÈ.
TÈhi susa~gahitÈ balasÈ pÊÄitÈ,
SamaÑ ÔhitÈ upparito na dhaÑsati.
3. Evampi mittehi deÄhehi paÓÉito,
Abhejjar|pehi sucÊhi mantibhi.
Susa~gahÊto siriyÈ na dhaÑsati,
GopÈnasÊbhÈravahÈva kaÓÓikÈ”ti.
Tattha yÈ tiÑsati sÈramayÈti yÈ etÈ sÈrarukkhamayÈ tiÑsati gopÈnasiyo.
ParikiriyÈti parivÈretvÈ. SamaÑ ÔhitÈti samabhÈgena ÔhitÈ. BalasÈ pÊÄitÈti
tÈhi tÈhi3 gopÈnasÊhi balena pÊÄitÈ4 suÔÔhu sa~gahitÈ ekÈbaddhÈ hutvÈ.
PaÓÉitoti ÒÈÓasampanno rÈjÈ. SucÊhÊti sucisamÈcÈrehi kalyÈÓamittehi.
MantibhÊti mantakusalehi. GopÈnasÊbhÈravahÈva kaÓÓikÈti yathÈ
gopÈnasÊnaÑ bhÈraÑ vahamÈnÈ kaÓÓikÈ na dhaÑsati na patati, evaÑ rÈjÈpi
vuttappakÈrehi mantÊhi abhijjahadayehi susa~gahito sirito na dhaÑsati na
patati na parihÈyati.
RÈjÈ bodhisatte kathenteyeva attano kiriyaÑ sallakkhetvÈ kaÓÓikÈya
asati gopÈnasiyo na tiÔÔhanti, gopÈnasÊhi asa~gahitÈ kaÓÓikÈ na tiÔÔhati,
gopÈnasÊsu bhijjantÊsu kaÓÓikÈ patati, evameva adhammiko rÈjÈ attano
mittÈmacce ca balakÈye ca brÈhmaÓagahapatike ca asa~gaÓhanto tesu
bhijjantÊsu tehi asa~gahito issariyÈ dhaÑsati, raÒÒÈ nÈma dhammikena
bhavitabbanti. Athassa tasmiÑ khaÓe paÓÓÈkÈratthÈya mÈtulu~gaÑ
ÈhariÑsu. RÈjÈ “sahÈya imaÑ mÈtulu~gaÑ khÈdÈ”ti bodhisattaÑ Èha.
Bodhisatto taÑ gahetvÈ “mahÈrÈja imaÑ khÈdituÑ ajÈnantÈ tittakaÑ vÈ
karonti ambilaÑ vÈ,
______________________________________________________________
1. Laddho (SÊ, SyÈ)

2. UpÈyoti (SÊ, SyÈ)

3. TÊhi (Ka)

4. PÊÄetvÈ (SÊ, I, Ka)
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jÈnantÈ pana paÓÉitÈ tittakaÑ hÈretvÈ ambilaÑ anÊharitvÈ mÈtulu~garasaÑ
anÈsetvÈva khÈdantÊ”ti raÒÒo imÈya upamÈya dhanasa~gharaÓ|pÈyaÑ
dassento dve gÈthÈ abhÈsi–
4. “KharattacaÑ bellaÑ yathÈpi satthavÈ,
AnÈmasantopi karoti tittakaÑ.
SamÈharaÑ sÈduÑ karoti patthiva,
AsÈduÑ kayirÈ tanubandhamuddharaÑ.
5. Evampi gÈmanigamesu paÓÉito,
AsÈhasaÑ rÈjadhanÈni sa~gharaÑ.
DhammÈnuvattÊ paÔipajjamÈno,
Sa phÈti kayirÈ aviheÔhayaÑ paran”ti.
Tattha kharattacanti thaddhatacaÑ. Bellanti1 mÈtulu~gaÑ. “Belan”tipi
pÈÔho, ayamevattho. SatthavÈti satthakahattho. AnÈmasantoti bahitacaÑ
tanukampi atacchanto idaÑ phalaÑ tittakaÑ karoti. SamÈharanti
samÈharanto bahitacaÑ tacchanto anto ca ambilaÑ anÊharanto taÑ sÈduÑ
karoti. PatthivÈti rÈjÈnaÑ Èlapati. Tanubandhamuddharanti tanukaÑ pana
tacaÑ2 uddharanto sabbaso tittakassa anapanÊtattÈ taÑ asÈdumeva kayirÈ.
Evanti evaÑ paÓÉito rÈjÈpi asÈhasaÑ sÈhasiyÈ taÓhÈya vasaÑ agacchanto
agatigamanaÑ pahÈya raÔÔhaÑ apÊÄetvÈ upacikÈnaÑ
vammikavaÉÉhananiyÈmena madhukarÈnaÑ reÓuÑ gahetvÈ
madhukaraÓaniyÈmena ca dhanaÑ sa~gharanto–
“DÈnaÑ sÊlaÑ pariccÈgaÑ, ajjavaÑ maddavaÑ tapaÑ.
AkkodhaÑ avihiÑsaÒca, khantiÑ ca avirodhanan”ti–
iti imesaÑ dasannaÑ rÈjadhammÈnaÑ anuvattanena dhammÈnuvattÊ hutvÈ
paÔipajjamÈno so attano ca paresaÒca phÈtiÑ vaÉÉhiÑ kareyya paraÑ
aviheÔhentoyevÈti.
RÈjÈ bodhisattena saddhiÑ mantento pokkharaÓÊtÊraÑ gantvÈ
supupphitaÑ bÈlas|riyavaÓÓaÑ udakena anupalittaÑ padumaÑ disvÈ Èha
“sahÈya
______________________________________________________________
1. Mellanti (SÊ, I)

2. TanuvaÔÔamuddharanti tanukaÑ pana vaÔÔaÑ (SÊ, I)

JÈtakaÔÔhakathÈ

301

imaÑ padumaÑ udake saÒjÈtameva udakena alimpamÈnaÑ Ôhitan”ti. Atha
naÑ bodhisatto “mahÈrÈja raÒÒÈ nÈma evar|pena bhavitabban”ti ovadanto
imÈ gÈthÈ Èha–
6. “OdÈtam|laÑ sucivÈrisambhavaÑ,
JÈtaÑ yathÈ pokkharaÓÊsu ambujaÑ.
PadumaÑ yathÈ agginikÈsiphÈlimaÑ.
Na kaddamo na rajo na vÈri limpati.
7. Evampi vohÈrasuciÑ asÈhasaÑ,
VisuddhakammantamapetapÈpakaÑ.
Na limpati kammakilesa tÈdiso,
JÈtaÑ yathÈ pokkharaÓÊsu ambujan”ti.
Tattha odÈtam|lanti paÓÉaram|laÑ. Ambujanti padumasseva
vevacanaÑ. AgginikÈsiphÈlimanti agginikÈsinÈ s|riyena phÈlitaÑ vikasitanti
attho. Na kaddamo na rajo na vÈri limpatÊti neva kaddamo na rajo na
udakaÑ limpati, na makkhetÊti attho. “Lippati”cceva1 vÈ pÈÔho, bhummatthe
vÈ etÈni paccattavacanÈni, etesu kaddamÈdÊsu na lippati, na allÊyatÊti attho.
VohÈrasucinti porÈÓakehi dhammikarÈj|hi likhÈpetvÈ
ÔhapitavinicchayavohÈre suciÑ, agatigamanaÑ pahÈya dhammena
vinicchayakÈrakanti attho. AsÈhasanti dhammikavinicchaye ÔhitattÈyeva
sÈhasikakiriyÈya virahitaÑ. Visuddhakammantanti teneva asÈhasikaÔÔhena
visuddhakammantaÑ saccavÈdiÑ nikkodhaÑ majjhattaÑ tulÈbh|taÑ
lokassa. ApetapÈpakanti apagatapÈpakammaÑ. Na limpati kammakilesa
tÈdisoti taÑ rÈjÈnaÑ pÈÓÈtipÈto adinnÈdÈnaÑ kÈmesumicchÈcÈro
musÈvÈdoti ayaÑ kammakileso na allÊyati. KiÑ kÈraÓÈ? TÈdiso jÈtaÑ yathÈ
pokkharaÓÊsu ambujaÑ. TÈdiso hi rÈjÈ yathÈ pokkharaÓÊsu jÈtaÑ padumaÑ
anupalittaÑ, evaÑ anupalitto nÈma hoti.
RÈjÈ bodhisattassa ovÈdaÑ sutvÈ tato paÔÔhÈya dhammena rajjaÑ
kÈrento dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ saggaparÈyaÓo ahosi.
______________________________________________________________
1. Lepaticceva (SÊ)
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ
Œnando ahosi, paÓÉitÈmacco pana ahameva ahosin”ti.
KukkujÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. ManojajÈtakavaÓÓanÈ (397)
YathÈ cÈpo ninnamatÊti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto
vipakkhasevakaÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Vatthu pana heÔÔhÈ
MahiÄÈmukhajÈtake1 vitthÈritameva. TadÈ pana SatthÈ “na bhikkhave
idÈneva, pubbepesa vipakkhasevakoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto sÊho hutvÈ
sÊhiyÈ saddhiÑ saÑvasanto dve potake labhi puttaÒca dhÊtaraÒca. Puttassa
Manojoti nÈmaÑ ahosi, so vayappatto ekaÑ sÊhapotikaÑ gaÓhi. Iti te paÒca
janÈ ahesuÑ. Manojo vanamahiÑsÈdayo vadhitvÈ maÑsaÑ ÈharitvÈ
mÈtÈpitaro ca bhaginiÒca pajÈpatiÒca poseti. So ekadivasaÑ
gocarabh|miyaÑ GiriyaÑ nÈma si~gÈlaÑ palÈyituÑ appahontaÑ urena
nipannaÑ disvÈ “kiÑ sammÈ”ti pucchitvÈ “upaÔÔhÈtukÈmomhi sÈmÊ”ti vutte
“sÈdhu upaÔÔhahass|”ti taÑ gahetvÈ attano vasanaguhaÑ Ènesi. Bodhisatto
taÑ disvÈ “tÈta Manoja si~gÈlÈ nÈma dussÊlÈ pÈpadhammÈ akicce niyojenti,
mÈ etaÑ attano santike karÊ”ti vÈretuÑ nÈsakkhi.
AthekadivasaÑ si~gÈlo assamaÑsaÑ khÈditukÈmo ManojaÑ Èha “sÈmi
amhehi ÔhapetvÈ assamaÑsaÑ aÒÒaÑ akhÈditapubbaÑ nÈma natthi, assaÑ
gaÓhissÈmÈ”ti. KahaÑ pana samma assÈ hontÊti. BÈrÈÓasiyaÑ nadÊtÊreti. So
tassa vacanaÑ gahetvÈ tena saddhiÑ assÈnaÑ nadiyÈ nhÈnavelÈyaÑ gantvÈ
ekaÑ assaÑ gahetvÈ piÔÔhiyaÑ ÈropetvÈ vegena attano guhÈdvÈrameva
Ègato, athassa pitÈ assamaÑsaÑ khÈditvÈ “tÈta assÈ nÈma rÈjabhogÈ2, rÈjÈno
ca nÈma anekamÈyÈ
______________________________________________________________
1. Khu 5. 7 piÔÔhe.

2. RÈjavÈtÈ (Ka)
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kusalehi dhanuggahehi vijjhÈpenti, assamaÑsakhÈdanasÊhÈ nÈma dÊghÈyukÈ
na honti, ito paÔÔhÈya mÈ assaÑ gaÓhÊ”ti Èha. So pitu vacanaÑ akatvÈ
gaÓhateva. “SÊho asse gaÓhÈtÊ”ti sutvÈ rÈjÈ antonagareyeva assÈnaÑ
pokkharaÓiÑ kÈrÈpesi. Tatopi ÈgantvÈ gaÓhiyeva. RÈjÈ assasÈlaÑ kÈretvÈ
antosÈlÈyameva tiÓodakaÑ dÈpesi. SÊho pÈkÈramatthakena gantvÈ
antosÈlÈtopi gaÓhiyeva.
RÈjÈ ekaÑ akkhaÓavedhiÑ dhanuggahaÑ pakkosÈpetvÈ “sakkhissasi
tÈta sÊhaÑ vijjhitun”ti Èha. So “sakkomÊ”ti vatvÈ pÈkÈraÑ nissÈya sÊhassa
Ègamanamagge aÔÔakaÑ kÈretvÈ1 aÔÔhÈsi. SÊho ÈgantvÈ bahisusÈne si~gÈlaÑ
ÔhapetvÈ assagahaÓatthÈya nagaraÑ pakkhandi. Dhanuggaho ÈgamanakÈle
“atitikhiÓo vego”ti sÊhaÑ avijjhitvÈ assaÑ gahetvÈ gamanakÈle
garubhÈratÈya olÊnavegaÑ sÊhaÑ tikhiÓena nÈrÈcena pacchÈbhÈge vijjhi.
NÈrÈco purimakÈyena nikkhamitvÈ ÈkÈsaÑ pakkhandi. SÊho “viddhosmÊ”ti
viravi. Dhanuggaho taÑ vijjhitvÈ asani viya jiyaÑ pothesi. Si~gÈlo sÊhassa
ca jiyÈya ca saddaÑ sutvÈ “sahÈyo me dhanuggahena vijjhitvÈ mÈrito
bhavissati, matakena hi saddhiÑvissÈso nÈma natthi, idÈni mama pakatiyÈ
vasanavanameva gamissÈmÊ”ti attanÈva saddhiÑ sallapanto dve gÈthÈ
abhÈsi–
8. “YathÈ cÈpo ninnamati, jiyÈ cÈpi nik|jati.
HaÒÒate n|na Manojo, migarÈjÈ sakhÈ mama.
9. Handa dÈni vanantÈni, pakkamÈmi yathÈsukhaÑ.
NetÈdisÈ sakhÈ honti, labbhÈ me jÊvato sakhÈ”ti.
Tattha yathÈti yenÈkÈreneva cÈpo ninnamati. HaÒÒate n|nÈti n|na
haÒÒati. NetÈdisÈti evar|pÈ matakÈ sahÈyÈ nÈma na honti. LabbhÈ meti
jÊvato mama sahÈyo nÈma sakkÈ laddhuÑ.
SÊhopi ekavegena gantvÈ assaÑ guhÈdvÈre pÈtetvÈ sayampi maritvÈ
pati. Athassa ÒÈtakÈ nikkhamitvÈ taÑ lohitamakkhitaÑ
______________________________________________________________
1. KatvÈ (SÊ, I)
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pahÈramukhehi paggharitalohitaÑ pÈpajanasevitÈya jÊvitakkhayaÑ pattaÑ
addasaÑsu, disvÈ cassa mÈtÈ pitÈ bhaginÊ pajÈpatÊti paÔipÈÔiyÈ catasso gÈthÈ
bhÈsiÑsu–
10. “Na pÈpajanasaÑsevÊ, accantaÑ sukhamedhati.
ManojaÑ passa semÈnaÑ, giriyassÈnusÈsanÊ.
11. Na pÈpasampava~kena, mÈtÈ puttena nandati.
ManojaÑ passa semÈnaÑ, acchannaÑ1 samhi lohite.
12. EvamÈpajjate poso, pÈpiyo ca nigacchati.
Yo ve hitÈnaÑ vacanaÑ, na karoti atthadassinaÑ.
13. EvaÒca so hoti tato ca pÈpiyo,
Yo uttamo adhamajan|pasevÊ.
Passu’ttamaÑ adhamajan|pasevitaÑ,
MigÈdhipaÑ saravaraveganiddhutan”ti.
Tattha accantaÑ sukhamedhatÊti na ciraÑ sukhaÑ labhati.
GiriyassÈnusÈsanÊti ayaÑ evar|pÈ giriyassÈnusÈsanÊti garahanto Èha.
PÈpasampava~kenÈti pÈpesu sampava~kena pÈpasahÈyena. Acchannanti
nimuggaÑ. PÈpiyo ca nigacchatÊti pÈpaÒca vindati. HitÈnanti
atthakÈmÈnaÑ. Atthadassinanti anÈgata-atthaÑ passantÈnaÑ. PÈpiyoti
pÈpataro. Adhamajan|pasevÊti adhamajanaÑ upasevÊ. Uttamanti
sarÊrabalena jeÔÔhakaÑ.
PacchimÈ abhisambuddhagÈthÈ–
14. “NihÊyati puriso nihÊnasevÊ,
Na ca hÈyetha kadÈci tulyasevÊ.
SeÔÔhamupagamaÑ udeti khippaÑ,
TasmÈttanÈ uttaritaraÑ bhajethÈ”ti.
Tattha nihÊyatÊti bhikkhave nihÊnasevÊ nÈma Manojo sÊho viya nihÊyati
parihÈyati vinÈsaÑ pÈpuÓÈti. TulyasevÊti sÊlÈdÊhi
______________________________________________________________
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attanÈ sadisaÑ sevamÈno na hÈyati, vaÉÉhiyeva panassa hoti.
SeÔÔhamupagamanti sÊlÈdÊhi uttaritaraÑyeva upagacchanto. Udeti khippanti
sÊghameva sÊlÈdÊhi guÓehi udeti, vuddhaÑ upagacchatÊti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne vipakkhasevako sotÈpattiphale patiÔÔhahi.
TadÈ si~gÈlo Devadatto ahosi, Manojo vipakkhasevako, bhaginÊ
UppalavaÓÓÈ, bhariyÈ KhemÈ bhikkhunÊ, mÈtÈ RÈhulamÈtÈ, pitÈ sÊharÈjÈ
pana ahameva ahosinti.
ManojajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. SutanujÈtakavaÓÓanÈ (398)
RÈjÈ te bhattanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto mÈtuposakabhikkhuÑ
Èrabbha kathesi. Vatthu SÈmajÈtake1 Èvi bhavissati.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
duggatagahapatikule nibbatti, Sutan|tissa2 nÈmaÑ akaÑsu. So vayappatto
bhatiÑ katvÈ mÈtÈpitaro posetvÈ pitari kÈlakate mÈtaraÑ poseti. TasmiÑ
pana kÈle BÈrÈÓasirÈjÈ migavittako ahosi. So ekadivasaÑ mahantena
parivÈrena yojanadviyojanamattaÑ araÒÒaÑ pavisitvÈ “yassa ÔhitaÔÔhÈnena
migo palÈyati, so imaÑ nama jito”ti3 sabbesaÑ Èrocepesi. AmaccÈ raÒÒo
dhuvamaggaÔÔhÈne koÔÔhakaÑ chÈdetvÈ adaÑsu. Manussehi migÈnaÑ
vasanaÔÔhÈnÈni parivÈretvÈ unnÈdentehi uÔÔhÈpitesu migesu eko eÓimigo
raÒÒo ÔhitaÔÔhÈnaÑ paÔipajji. RÈjÈ “taÑ vijjhissÈmÊ”ti saraÑ khipi.
UggahitamÈyo migo saraÑ mahÈphÈsukÈbhimukhaÑ ÈgacchantaÑ ÒatvÈ
parivattitvÈ sarena viddho viya hutvÈ pati. RÈjÈ “migo me viddho”ti
gahaÓatthÈya dhÈvi. Migo uÔÔhÈya vÈtavegena palÈyi, amaccÈdayo rÈjÈnaÑ
avahasiÑsu. So migaÑ anubandhitvÈ kilantakÈle khaggena dvidhÈ chinditvÈ
ekasmiÑ daÓÉake
______________________________________________________________
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laggitvÈ kÈjaÑ vahanto viya Ègacchanto “thokaÑ vissamissÈmÊ”ti
maggasamÊpe ÔhitaÑ vaÔarukkhaÑ upagantvÈ nipajjitvÈ niddaÑ okkami.
TasmiÑ pana vaÔarukkhe nibbatto Maghadevo nÈma yakkho tattha
paviÔÔhe VessavaÓassa santikÈ khÈdituÑ labhi. So rÈjÈnaÑ uÔÔhÈya
gacchantaÑ “tiÔÔha bhakkhosi me”ti hatthe gaÓhi. TvaÑ konÈmosÊti. AhaÑ
idha nibbattayakkho, imaÑ ÔhÈnaÑ paviÔÔhake khÈdituÑ labhÈmÊti. RÈjÈ
satiÑ upaÔÔhÈpetvÈ “kiÑ ajjeva maÑ khÈdissasi, udÈhu nibaddhaÑ
khÈdissasÊ”ti pucchi. Labhanto nibaddhaÑ khÈdissÈmÊti. RÈjÈ “imaÑ ajja
migaÑ khÈditvÈ maÑ vissajjehi, ahaÑ te sve paÔÔhÈya ekÈya bhattapÈtiyÈ
saddhiÑ ekaÑ manussaÑ pesessÈmÊ”ti. Tena hi appamatto hoti,
apesitadivase taÒÒeva khÈdissÈmÊti. AhaÑ BÈrÈÓasirÈjÈ, mayhaÑ
avijjamÈnaÑ nÈma natthÊti. Yakkho paÔiÒÒaÑ gahetvÈ taÑ vissajjesi. So
nagaraÑ pavisitvÈ tamatthaÑ ekassa atthacarakassa amaccassa kathetvÈ
“idÈni kiÑ kÈtabban”ti pucchi. Divasaparicchedo kato devÈti. Na katoti.
AyuttaÑ vokataÑ, evaÑ santepi1 mÈ cintayittha, bah| bandhanÈgÈre
manussÈti. Tena hi tvaÑ etaÑ kammaÑ kara, mayhaÑ jÊvitaÑ dehÊti.
Amacco “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ devasikaÑ bandhanÈgÈrato
manussaÑ nÊharitvÈ bhattapÈtiÑ gahetvÈ kaÒci ajÈnÈpetvÈva yakkhassa
pesesi. Yakkho bhattaÑ bhuÒjitvÈ manussaÑ khÈdati. AparabhÈge
bandhanÈgÈrÈni nimmanussÈni jÈtÈni. RÈjÈ bhattahÈrakaÑ alabhanto
maraÓabhayena kampi. Atha naÑ amacco assÈsetvÈ “deva jÊvitÈsÈto
dhanÈsÈva balavatarÈ, hatthikkhandhe sahassabhaÓÉikaÑ ÔhapetvÈ ‘ko imaÑ
dhanaÑ gahetvÈ yakkhassa bhattaÑ ÈdÈya gamissatÊ’ti bheriÑ carÈpemÈ”ti
vatvÈ tathÈ kÈresi. Atha taÑ sutvÈ bodhisatto cintesi “ahaÑ bhatiyÈ
mÈsakaÉÉhamÈsakaÑ sa~gharitvÈ kicchena mÈtaraÑ posemi, imaÑ dhanaÑ
gahetvÈ mÈtu datvÈ yakkhassa santikaÑ gamissÈmi, sace yakkhaÑ dametuÑ
sakkhissÈmi, iccetaÑ kusalaÑ, no ce sakkhissÈmi, mÈtÈ me sukhaÑ
jÊvissatÊ”ti. So tamatthaÑ mÈtu ÈrocetvÈ “alaÑ tÈta na mama attho
dhanenÈ”ti dve vÈre paÔikkhipitvÈ tatiyavÈre taÑ anÈpucchitvÈva “Èharatha
ayya sahassaÑ, ahaÑ bhattaÑ harissÈmÊ”ti sahassaÑ gahetvÈ mÈtu datvÈ
______________________________________________________________
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“amma mÈ cintayi, ahaÑ yakkhaÑ dametvÈ mahÈjanassa sotthiÑ karissÈmi,
ajjeva tava assukilinnamukhaÑ hÈsÈpentova ÈgacchissÈmÊ”ti mÈtaraÑ
vanditvÈ rÈjapurisehi saddhiÑ raÒÒo santikaÑ gantvÈ vanditvÈ aÔÔhÈsi.
Tato raÒÒÈ “tÈta tvaÑ bhattaÑ harissasÊ”ti vutte “Èma devÈ”ti Èha. KiÑ
te laddhuÑ vaÔÔatÊti. TumhÈkaÑ suvaÓÓapÈdukÈ devÈti. KiÑkÈraÓÈti. Deva
so yakkho attano rukkham|le bh|miyaÑ Ôhitake khÈdituÑ labhati, ahaÑ
etassa santakabh|miyaÑ aÔÔhatvÈ pÈdukÈsu ÔhassÈmÊti. AÒÒaÑ kiÑ laddhuÑ
vaÔÔatÊti. TumhÈkaÑ chattaÑ devÈti. IdaÑ kimatthÈyÈti. Deva yakkho attano
rukkhacchÈyÈya Ôhitake khÈdituÑ labhati, ahaÑ tassa rukkhacchÈyÈya
aÔÔhatvÈ chattacchÈyÈya ÔhassÈmÊti. AÒÒaÑ kiÑ laddhuÑ vaÔÔatÊti.
TumhÈkaÑ khaggaÑ devÈti. IminÈ ko atthoti. Deva amanussÈpi
ÈvudhahatthÈnaÑ bhÈyantiyevÈti. AÒÒaÑ kiÑ laddhuÑ vaÔÔatÊti.
SuvaÓÓapÈtiÑ p|retvÈ tumhÈkaÑ bhuÒjanakabhattaÑ detha devÈti.
KiÑkÈraÓÈ tÈtÈti. Deva mÈdisassa nÈma paÓÉitassa purisassa mattikapÈtiyÈ
lukhabhojanaÑ harituÑ ananucchavikanti. “SÈdhu tÈtÈ”ti rÈjÈ sabbaÑ
dÈpetvÈ tassa veyyÈvaccakare paÔipÈdesi.
Bodhisatto “mahÈrÈja mÈ bhÈyittha, ajjÈhaÑ yakkhaÑ dametvÈ
tumhÈkaÑ sotthiÑ katvÈ ÈgamissÈmÊ”ti rÈjÈnaÑ vanditvÈ upakaraÓÈni
gÈhÈpetvÈ tattha gantvÈ manusse rukkhassÈvid|re ÔhapetvÈ suvaÓÓapÈdukaÑ
Èruyha khaggaÑ sannayhitvÈ setacchattaÑ matthake katvÈ kaÒcanapÈtiyÈ
bhattaÑ gahetvÈ yakkhassa santikaÑ pÈyÈsi. Yakkho maggaÑ olokento taÑ
disvÈ “ayaÑ puriso na aÒÒesu divasesu ÈgamananiyÈmena eti, kiÑ nu kho
kÈraÓan”ti cintesi. Bodhisattopi rukkhasamÊpaÑ gantvÈ asituÓÉena
bhattapÈtiÑ antochÈyÈya karitvÈ chÈyÈya pariyante Ôhito paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
15. “RÈjÈ te bhattaÑ pÈhesi, suciÑ maÑs|pasecanaÑ.
MaghadevasmiÑ adhivatthe, ehi nikkhamma1 bhuÒjas|”ti.
Tattha pÈhesÊti pahiÓi. MaghadevasmiÑ adhivattheti Maghadevoti
vaÔarukkho vuccati, tasmiÑ adhivattheti devataÑ Èlapati.
______________________________________________________________
1. Nikkhama (SÊ, SyÈ, I)
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TaÑ sutvÈ yakkho “imaÑ purisaÑ vaÒcetvÈ antochÈyÈya paviÔÔhaÑ
khÈdissÈmÊ”ti cintetvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
16. “Ehi mÈÓava orena, bhikkhamÈdÈya s|pitaÑ.
TvaÒca mÈÓava bhikkhÈ ca, ubho bhakkhÈ bhavissathÈ”ti.
Tattha bhikkhanti mama nibaddhabhikkhaÑ. S|pitanti s|pasampannaÑ.
Tato bodhisatto dve gÈthÈ abhÈsi–
17. “Appakena tuvaÑ yakkha, thullamatthaÑ jahissasi.
BhikkhaÑ te nÈharissanti, janÈ maraÓasaÒÒino.
18. LaddhÈya yakkhÈ tava niccabhikkhaÑ,
SuciÑ paÓÊtaÑ rasasÈ upetaÑ.
BhikkhaÒca te Èhariyo naro idha,
Sudullabho hehiti bhakkhite mayÊ’ti.
Tattha thullamatthanti appakena kÈraÓena mahantaÑ atthaÑ jahissasÊti
dasseti. NÈharissantÊti ito paÔÔhÈya maraÓasaÒÒino hutvÈ na Èharissanti, atha
tvaÑ milÈtasÈkho viya rukkho nirÈhÈro dubbalo bhavissasÊti. LaddhÈyanti
laddha ayaÑ laddhÈgamanaÑ1. IdaÑ vuttaÑ hoti–samma yakkha yaÑ
ahaÑ ajja ÈhariÑ, idaÑ tava niccabhikkhaÑ suciÑ paÓÊtaÑ uttamaÑ rasena
upetaÑ laddhÈgamanaÑ devasikaÑ te Ègacchissati. Œhariyoti ÈharaÓako.
IdaÑ vuttaÑ hoti–sace tvaÑ imaÑ bhikkhaÑ gahetvÈ ÈgataÑ maÑ
bhakkhasi, athevaÑ mayi bhakkhite bhikkhaÒca te ÈharaÓako aÒÒo naro
idha sudullabho bhavissati. KiÑkÈraÓÈ? MÈdiso hi BÈrÈÓasiyaÑ aÒÒo
paÓÉitamanusso nÈma natthi, mayi pana khÈdite Sutanupi nÈma yakkhena
khÈdito, aÒÒassa kassa so lajjissatÊ”ti bhattÈharaÓakaÑ na labhissasi, atha te
ito paÔÔhÈya bhojanaÑ dullabhaÑ bhavissati, amhÈkampi rÈjÈnaÑ gaÓhituÑ
na labhissasi. KasmÈ? Rukkhato bahibhÈvena2. Sace panidaÑ bhattaÑ
bhuÒjitvÈ maÑ pahiÓissasi, ahaÑ te raÒÒo kathetvÈ nibaddhaÑ bhattaÑ
pesessÈmi, attÈnampi ca te
______________________________________________________________
1. LaddhaÑ ayaÑ laddhaÑ gamanaÑ (I)

2. Bahi ÔhÈnena (SyÈ)
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khÈdituÑ na dassÈmi, ahampi tava santike ÔhÈne na ÔhassÈmi, pÈdukÈsu
ÔhassÈmi, rukkhacchÈyÈyampi te na ÔhassÈmi, attano chattacchÈyÈyameva
ÔhassÈmi, sace pana mayÈ saddhiÑ virujjhissasi, khaggena taÑ dvidhÈ
bhindissÈmi, ahaÒhi ajja etadatthameva sajjo hutvÈ Ègatoti. EvaÑ kira naÑ
mahÈsatto tajjesi.
Yakkho “yuttar|paÑ mÈÓavo vadatÊ”ti sallakkhetvÈ pasannacitto dve
gÈthÈ abhÈsi–
19. “Mameva sutano attho, yathÈ bhÈsasi mÈÓava.
MayÈ tvaÑ samanuÒÒÈto, sotthiÑ passÈhi mÈtaraÑ.
20. KhaggaÑ chattaÒca pÈtiÒca, gacchamÈdÈya mÈÓava.
SotthiÑ passatu te mÈtÈ, tvaÑ ca passÈhi mÈtaran”ti.
Tattha sutanoti bodhisattaÑ Èlapati. YathÈ bhÈsasÊti yathÈ tvaÑ bhÈsasi,
tathÈ yo esa tayÈ bhÈsito attho, eso mamevattho, mayhameva vaÉÉhÊti.
Yakkhassa kathaÑ sutvÈ bodhisatto “mama kammaÑ nipphannaÑ,
damito me yakkho, bahuÒca dhanaÑ laddhaÑ, raÒÒo ca vacanaÑ katan”ti
tuÔÔhacitto yakkhassa anumodanaÑ karonto osÈnagÈthamÈha–
21. “EvaÑ yakkha sukhÊ hoti, saha sabbehi ÒÈtibhi.
DhanaÑ ca me adhigataÑ, raÒÒo ca vacanaÑ katan”ti.
vatvÈ ca pana yakkhaÑ ÈmantetvÈ “samma tvaÑ pubbe akusalakammaÑ
katvÈ kakkhaÄo pharuso paresaÑ lohitamaÑsabhakkho yakkho hutvÈ
nibbatto, ito paÔÔhÈya pÈÓÈtipÈtÈdÊni mÈ karÊ”ti sÊle ca ÈnisaÑsaÑ, dussÊlye
ca ÈdÊnavaÑ kathetvÈ yakkhaÑ paÒcasu sÊlesu patiÔÔhÈpetvÈ “kiÑ te
araÒÒavÈsena, ehi nagaradvÈre taÑ nisÊdÈpetvÈ aggabhattalÈbhiÑ1 karomÊ”ti
yakkhena saddhiÑ nikkhamitvÈ khaggÈdÊni yakkhaÑ gÈhÈpetvÈ BÈrÈÓasiÑ
agamÈsi. “Sutanu mÈÓavo yakkhaÑ gahetvÈ etÊ”ti raÒÒo ÈrocesuÑ. RÈjÈ
amaccaparivuto bodhisattassa paccuggamanaÑ katvÈ yakkhaÑ
______________________________________________________________
1. AggabhattÈdilÈbhiÑ (SyÈ, Ka)
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nagaradvÈre nisÊdÈpetvÈ aggabhattalÈbhinaÑ katvÈ nagaraÑ pavisitvÈ
bheriÑ carÈpetvÈ nÈgare sannipÈtÈpetvÈ bodhisattassa guÓaÑ kathetvÈ
senÈpatiÔÔhÈnaÑ adÈsi. AyaÒca bodhisattassa ovÈde ÔhatvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni
katvÈ saggaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne mÈtuposakabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi.
TadÈ yakkho A~gulimÈlo ahosi, rÈjÈ Œnando, mÈÓavo pana ahameva
ahosinti.
SutanujÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. MÈtuposakagijjhajÈtakavaÓÓanÈ (399)
Te kathaÑ nu karissantÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
mÈtuposakabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Vatthu SÈmajÈtake1 Èvi bhavissati.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
gijjhayoniyaÑ nibbattitvÈ vayappatto vuddhe parihÊnacakkhuke mÈtÈpitaro
gijjhaguhÈyaÑ ÔhapetvÈ gomaÑsÈdÊni ÈharitvÈ posesi. TasmiÑ kÈle
BÈrÈÓasiyaÑ susÈne eko nesÈdo aniyametvÈ gijjhÈnaÑ pÈse oÉÉesi.
AthekadivasaÑ bodhisatto gomaÑsÈdiÑ pariyesanto susÈnaÑ paviÔÔho
pÈdena pÈse bajjhitvÈ attano na cintesi, vuddhe parihÊnacakkhuke mÈtÈpitaro
anussaritvÈ “kathaÑ nu kho me mÈtÈpitaro yÈpessanti, mama
baddhabhÈvampi ajÈnantÈ anÈthÈ nippaccayÈ pabbataguhÈyameva sussitvÈ
marissanti maÒÒe”ti vilapanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
22. “Te kathaÑ nu karissanti, vuddhÈ giridarÊsayÈ.
AhaÑ baddhosmi pÈsena, nilÊyassa vasaÑ gato”ti.
Tattha nilÊyassÈti evaÑnÈmakassa NesÈdaputtassa.
______________________________________________________________
1. Khu 6. 174 piÔÔhe.
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Atha NesÈdaputto GijjharÈjassa paridevitasaddaÑ sutvÈ dutiyaÑ
gÈthamÈha–
23. “KiÑ Gijjha paridevasi, kÈ nu te paridevanÈ.
Na me suto vÈ diÔÔho vÈ, bhÈsanto mÈnusiÑ dijo”ti.
Gijjho Èha–
24. “BharÈmi mÈtÈpitaro, vuddhe giridarÊsaye.
Te kathaÑ nu karissanti, ahaÑ vasaÑ gato tavÈ”ti.
NesÈdo Èha–
25. “YaÑ nu Gijjho yojanasataÑ, kuÓapÈni avekkhati.
KasmÈ jÈlaÒca pÈsaÒca, ÈsajjÈpi na bujjhasÊ”ti.
GijjharÈjÈ Èha–
26. “YadÈ parÈbhavo hoti, poso jÊvitasa~khaye.
Atha jÈlaÒca pÈsaÒca, ÈsajjÈpi na bujjhatÊ”ti.
27. “Bharassu mÈtÈpitaro, vuddhe giridarÊsaye.
MayÈ tvaÑ samanuÒÒÈto, sotthiÑ passÈhi ÒÈtake.
28. EvaÑ luddaka nandassu, saha sabbehi ÒÈtibhi.
BharissaÑ mÈtÈpitaro, vuddhe giridarÊsaye”ti–
NesÈdaputtena dutiyÈ, Gijjhena tatiyÈti imÈ gÈthÈ paÔipÈÔiyÈ vuttÈ.
Tattha yaÑ n|ti yaÑ nu etaÑ loke kathÊyati. Gijjho yojanasataÑ,
kuÓapÈni avekkhatÊti yojanasataÑ atikkamma ÔhitÈnipi kuÓapÈni passati,
taÑ yadi tathaÑ, atha kasmÈ tvaÑ imaÑ jÈlaÒca pÈsaÒca ÈsajjÈpi na
bujjhasi, santikaÑ ÈgantvÈpi na jÈnÈsÊti.
ParÈbhavoti vinÈso. Bharass|ti idaÑ so bodhisattassa dhammakathaÑ
sutvÈ “paÓÉito GijjharÈjÈ paridevanto na attano paridevati,
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mÈtÈpit|naÑ paridevati, nÈyaÑ mÈretuÑ yutto”ti tussitvÈ Èha, vatvÈ ca pana
piyacittena muducittena pÈsaÑ mocesi.
Athassa bodhisatto maraÓamukhÈ pamutto sukhito anumodanaÑ
karonto osÈnagÈthaÑ vatvÈ mukhap|raÑ maÑsaÑ ÈdÈya mÈtÈpit|naÑ
adÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne mÈtuposakabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi.
TadÈ NesÈdaputto Channo ahosi, mÈtÈpitaro mahÈrÈjakulÈni, GijjharÈjÈ
pana ahameva ahosinti.
MÈtuposakagijjhajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. DabbhapupphajÈtakavaÓÓanÈ (400)
AnutÊracÈri bhaddanteti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto UpanandaÑ
SakyaputtaÑ Èrabbha kathesi. So hi sÈsane pabbajitvÈ appicchatÈdiguÓe
pahÈya mahÈtaÓho ahosi. Vass|panÈyikÈya dve tayo vihÈre pariggahetvÈ
ekasmiÑ chattaÑ vÈ upÈhanaÑ vÈ ekasmiÑ kattarayaÔÔhiÑ vÈ udakatumbaÑ
vÈ ÔhapetvÈ ekasmiÑ sayaÑ vasati. So ekasmiÑ janapadavihÈre vassaÑ
upagantvÈ “bhikkh|hi nÈma appicchehi bhavitabban”ti ÈkÈse candaÑ
uÔÔhÈpento viya bhikkh|naÑ paccayasantosadÊpakaÑ ariyavaÑsapaÔipadaÑ
kathesi. TaÑ sutvÈ bhikkh| manÈpÈni pattacÊvarÈni chaÉÉetvÈ
mattikÈpattÈni ceva paÑsuk|lacÊvarÈni ca gaÓhiÑsu. So tÈni attano
vasanaÔÔhÈne ÔhapetvÈ vutthavasso pavÈretvÈ yÈnakaÑ p|retvÈ JetavanaÑ
gacchanto antarÈmagge ekassa araÒÒavihÈrassa piÔÔhibhÈge pÈde valliyÈ
palibuddho “addhÈ ettha kiÒci laddhabbaÑ bhavissatÊ”ti taÑ vihÈraÑ pÈvisi.
Tattha pana dve mahallakÈ bhikkh| vassaÑ upagacchiÑsu. Te dve ca
th|lasÈÔake ekaÒca sukhumakambalaÑ labhitvÈ bhÈjetuÑ asakkontÈ taÑ
disvÈ “thero no bhÈjetvÈ dassatÊ”ti tuÔÔhacittÈ “mayaÑ bhante imaÑ
vassÈvÈsikaÑ bhÈjetuÑ na sakkoma, imaÑ no nissÈya vivÈdo hoti, idaÑ
amhÈkaÑ bhÈjetvÈ dethÈ”ti ÈhaÑsu.
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So “sÈdhu bhÈjessÈmÊ”ti dve th|lasÈÔake dvinnampi bhÈjetvÈ “ayaÑ
amhÈkaÑ vinayadharÈnaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti kambalaÑ gahetvÈ pakkÈmi.
Tepi therÈ kambale sÈlayÈ teneva saddhiÑ JetavanaÑ gantvÈ
vinayadharÈnaÑ bhikkh|naÑ tamatthaÑ ÈrocetvÈ “labbhati nu kho bhante
vinayadharÈnaÑ evaÑ vilopaÑ khÈditun”ti ÈhaÑsu. Bhikkh|
Upanandattherena ÈbhataÑ pattacÊvararÈsiÑ disvÈ “mahÈpuÒÒosi tvaÑ
Èvuso, bahuÑ te pattacÊvaraÑ laddhan”ti vadiÑsu. So “kuto me Èvuso
puÒÒaÑ, iminÈ me upÈyena idaÑ laddhan”ti sabbaÑ kathesi. Bhikkh|
dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso Upanando Sakyaputto
mahÈtaÓho mahÈlobho”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi
kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave
Upanandena paÔipadÈya anucchavikaÑ kataÑ, parassa paÔipadaÑ kathentena
nÈma bhikkhunÈ paÔhamaÑ attano anucchavikaÑ katvÈ pacchÈ paro
ovaditabbo”ti,
“AttÈnameva paÔhamaÑ, patir|pe nivesaye.
AthaÒÒamanusÈseyya, na kilisseyya paÓÉito”ti 1–
imÈya Dhammapade gÈthÈya dhammaÑ desetvÈ “na bhikkhave Upanando
idÈneva, pubbepesa mahÈtaÓho mahÈlobhova, na ca pana idÈneva,
pubbepesa imesaÑ santakaÑ vilumpiyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto nadÊtÊre
rukkhadevatÈ ahosi. TadÈ eko si~gÈlo MÈyÈviÑ nÈma bhariyaÑ gahetvÈ
nadÊtÊre ekasmiÑ ÔhÈne vasi. AthakadivasaÑ si~gÈlÊ si~gÈlaÑ Èha “dohaÄo
me sÈmi uppanno, allarohitamacchaÑ khÈdituÑ icchÈmÊ”ti. Si~gÈlo
“apposukkÈ hohi, ÈharissÈmi te”ti nadÊtÊre caranto valliyÈ pÈde palibujjhitvÈ
anutÊrameva agamÈsi. TasmiÑ khaÓe gambhÊracÈrÊ ca anutÊracÈrÊ cÈti dve
uddÈ macche pariyesantÈ tÊre aÔÔhaÑsu. Tesu gambhÊracÈrÊ mahantaÑ
rohitamacchaÑ disvÈ vegena udake pavisitvÈ taÑ na~guÔÔhe gaÓhi. BalavÈ
maccho parikaÉÉhanto yÈsi. So gambhÊracÈrÊ uddo “mahÈmaccho
ubhinnampi no pahossati, ehi me sahÈyo hohÊ”ti itarena saddhiÑ sallapanto
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. Khu 1. 37 piÔÔhe Dhammapade.
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29. “AnutÊracÈrÊ bhaddante, sahÈyamanudhÈva maÑ.
MahÈ me gahito maccho, so maÑ harati vegasÈ”ti.

Tattha sahÈyamanudhÈva manti sahÈya anudhÈva maÑ, sandhivasena
ma-kÈro vutto. IdaÑ vuttaÑ hoti–yathÈhaÑ iminÈ macchena na saÑhÊrÈmi,
evaÑ maÑ na~guÔÔhakhaÓÉe gahetvÈ tvaÑ anudhÈvÈti.
TaÑ sutvÈ itaro dutiyaÑ gÈthamÈha–
30. “GambhÊracÈrÊ bhaddante, daÄhaÑ gaÓhÈhi thÈmasÈ.
AhaÑ taÑ uddharissÈmi, supaÓÓo uragÈmivÈ”ti.
Tattha thÈmasÈti thÈmena. UddharissÈmÊti nÊharissÈmi. SupaÓÓo
uragÈmivÈti garuÄo sappaÑ viya.
Atha dvepi te ekato hutvÈ rohitamacchaÑ nÊharitvÈ thale1 ÔhapetvÈ
mÈretvÈ “tvaÑ bhÈjehi, tvaÑ bhÈjehÊ”ti kalahaÑ katvÈ bhÈjetuÑ asakkontÈ
ÔhapetvÈ nisÊdiÑsu. TasmiÑ kÈle si~gÈlo taÑ ÔhÈnaÑ anuppatto. Te taÑ
disvÈ ubhopi paccuggamanaÑ katvÈ “ayaÑ samma dabbhapuppha maccho
amhehi ekato hutvÈ gahito, taÑ no bhÈjetuÑ asakkontÈnaÑ vivÈdo uppanno,
samabhÈgaÑ no bhÈjetvÈ dehÊ”ti tatiyaÑ gÈthamÈhaÑsu–
31. “VivÈdo no samuppanno, dabbhapuppha suÓohi me.
Samehi medhagaÑ sammÈ, vivÈdo v|pasammatan”ti.
Tattha dabbhapupphÈti dabbhapupphasamÈnavaÓÓatÈya taÑ Èlapanti.
Medhaganti kalahaÑ.
TesaÑ vacanaÑ sutvÈ si~gÈlo attano balaÑ dÊpento–
32. “DhammaÔÔhohaÑ pure ÈsiÑ, bah| aÉÉÈ me tÊritÈ.
Samemi medhagaÑ sammÈ, vivÈdo v|pasammatan”ti–
imaÑ gÈthaÑ vatvÈ bhÈjento–
______________________________________________________________
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33. “AnutÊracÈri na~guÔÔhaÑ, sÊsaÑ gambhÊracÈrino.
AccÈyaÑ majjhimo khaÓÉo, dhammaÔÔhassa bhavissatÊ”ti–
imaÑ gÈthamÈha.
Tattha paÔhamagÈthÈya ayamatto–ahaÑ pubbe rÈj|naÑ
vinicchayÈmacco ÈsiÑ, tena mayÈ vinicchaye nisÊditvÈ bah| aÉÉÈ tÊritÈ,
tesaÑ tesaÑ brÈhmaÓagahapatikÈdÊnaÑ bah| aÉÉÈ tÊritÈ vinicchitÈ, svÈhaÑ
tumhÈdisÈnaÑ samajÈtikÈnaÑ catuppadÈnaÑ aÉÉaÑ tÊretuÑ kiÑ na
sakkhissÈmi, ahaÑ vo samemi medhagaÑ, sammÈ maÑ nissÈya tumhÈkaÑ
vivÈdo v|pasammat|ti.
EvaÒca pana vatvÈ macchaÑ tayo koÔÔhÈse katvÈ anutÊracÈri tvaÑ
na~guÔÔhaÑ gaÓha, sÊsaÑ gambhÊracÈrino hotu. AccÈyaÑ1 majjhimo
khaÓÉoti apica ayaÑ majjhimo koÔÔhÈso. Atha vÈ accÈti2 aticca, ime dve
koÔÔhÈse atikkamitvÈ Ôhito ayaÑ majjhimo khaÓÉo dhammaÔÔhassa
vinicchayasÈmikassa mayhaÑ bhavissatÊti.
EvaÑ taÑ macchaÑ vibhajitvÈ “tumhe kalahaÑ akatvÈ na~guÔÔhaÒca
sÊsaÒca khÈdathÈ”ti vatvÈ majjhimakhaÓÉaÑ mukhena ÉaÑsitvÈ tesaÑ
passantÈnaÑyeva palÈyi. Te sahassaÑ parÈjitÈ viya dummukhÈ nisÊditvÈ
gÈthamÈhaÑsu–
34. “Cirampi bhakkho abhavissa, sace na vivademase.
AsÊsakaÑ ana~guÔÔhaÑ, si~gÈlo harati rohitan”ti.
Tattha cirampÊti dve tayo divase sandhÈya vuttaÑ.
Si~gÈlopi “ajja bhariyaÑ rohitamacchaÑ khÈdÈpessÈmÊ”ti tuÔÔhacitto
tassÈ santikaÑ agamÈsi. SÈ taÑ ÈgacchantaÑ disvÈ abhinandamÈnÈ–
35. “YathÈpi rÈjÈ nandeyya, rajjaÑ laddÈna khattiyo.
EvÈha’majja nandÈmi, disvÈ puÓÓamukhaÑ patin”ti–
imaÑ gÈthaÑ vatvÈ adhigam|pÈyaÑ pucchantÊ–
36. “KathaÑ nu thalajo santo, udake macchaÑ parÈmasi.
PuÔÔho me samma akkhÈhi, kathaÑ adhigataÑ tayÈ”ti–
imaÑ gÈthamÈha.
______________________________________________________________
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2. AccÈyanti (SÊ, Ka)
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Tattha kathaÑ n|ti “khÈda bhadde”ti macchakhaÓÉe purato Ôhapite
“kathaÑ nu tvaÑ thalajo samÈno udake macchaÑ gaÓhÊ”ti pucchi.
Si~gÈlo tassÈ adhigam|pÈyaÑ Ècikkhanto anantaragÈthamÈha–
37. “VivÈdena kisÈ honti, vivÈdena dhanakkhayÈ.
JÊnÈ uddÈ vivÈdena, bhuÒja MÈyÈvi rohitan”ti.
Tattha vivÈdena kisÈ hontÊti bhade ime sattÈ vivÈdaÑ karontÈ vivÈdaÑ
nissÈya kisÈ appamaÑsalohitÈ honti. VivÈdena dhanakkhayÈti
hiraÒÒasuvaÓÓÈdÊnaÑ dhanÈnaÑ khayÈ vivÈdeneva honti. DvÊsupi
vivadantesu eko parÈjito parÈjitattÈ dhanakkhayaÑ pÈpuÓÈti, itaro
jayabhÈgadÈnena. JÊnÈ uddÈti dve uddÈpi vivÈdeneva imaÑ macchaÑ jÊnÈ,
tasmÈ tvaÑ mayÈ Èbhatassa uppattiÑ mÈ pucchi1, kevalaÑ imaÑ bhuÒja
MÈyÈvi rohitanti.
ItarÈ abhisambuddhagÈthÈ–
38. “Evameva manussesu, vivÈdo yattha jÈyati.
DhammaÔÔhaÑ paÔidhÈvanti, so hi nesaÑ vinÈyako.
DhanÈpi tattha jÊyanti, rÈjakoso pavaÉÉhatÊ”ti.
Tattha evamevÈti bhikkhave yathÈ ete uddÈ jÊnÈ, evameva manussesupi
yasmiÑ ÔhÈne vivÈdo jÈyati, tattha te manussÈ dhammaÔÔhaÑ patidhÈvanti,
vinicchayasÈmikaÑ upasa~kamanti. KiÑkÈraÓÈ? So hi nesaÑ vinÈyako, so
tesaÑ vivÈdÈpannÈnaÑ vivÈdav|pasamakoti attho. DhanÈpi tatthÈti tattha te
vivÈdÈpannÈ dhanatopi jÊyanti, attano santakÈ parihÈyanti, daÓÉena ceva
jayabhÈgaggahaÓena ca rÈjakoso pavaÉÉhatÊti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
si~gÈlo Upanando ahosi, uddÈ dve mahallakÈ, tassa kÈraÓassa
paccakkhakÈrikÈ rukkhadevatÈ pana ahameva ahosin”ti.
DabbhapupphajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
______________________________________________________________
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6. PaÓÓakajÈtakavaÓÓanÈ (401)
PaÓÓakaÑ tikhiÓadhÈranti idaÑ SatthÈ Jetvane viharanto
purÈÓadutiyikÈpalobhanaÑ Èrabbha kathesi. TaÒhi bhikkhuÑ SatthÈ
“saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu ukkaÓÔhito”ti pucchitvÈ “saccaÑ bhante”ti vutte
“kena ukkaÓÔhÈpito”ti vatvÈ “purÈÓadutiyikayÈ”ti vutte “bhikkhu ayaÑ itthÊ
tuyhaÑ anatthakÈrikÈ, pubbepi tvaÑ imaÑ nissÈya cetasikarogena maranto1
paÓÉite nissÈya jÊvitaÑ alatthÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ MaddavamahÈrÈje rajjaÑ kÈrente bodhisatto
brÈhmaÓakule nibbatti, SenakakumÈrotissa nÈmaÑ akaÑsu. So vayappatto
TakkasilÈyaÑ sabbasippÈni uggaÓhitvÈ BÈrÈÓasiÑ paccÈgantvÈ
MaddavaraÒÒo atthadhammÈnusÈsako amacco ahosi, “SenakapaÓÉito”ti
vutte sakalanagare cando viya s|riyo viya ca paÒÒÈyi. TadÈ raÒÒo
purohitaputto rajupaÔÔhÈnaÑ Ègato sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitaÑ
uttamar|padharaÑ raÒÒo aggamahesiÑ disvÈ paÔibaddhacitto hutvÈ gehaÑ
gantvÈ nirÈhÈro nipajjitvÈ sahÈyakehi puÔÔho tamatthaÑ Èrocesi. RÈjÈpi
“purohitaputto na dissati, kahaÑ nu kho”ti pucchitvÈ tamatthaÑ sutvÈ taÑ
pakkosÈpetvÈ “ahaÑ te imaÑ satta divasÈni dammi, sattÈhaÑ ghare katvÈ
aÔÔhame divase ÈneyyÈsÊ”ti Èha. So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ taÑ gehaÑ
netvÈ tÈya saddhiÑ abhirami. Te aÒÒamaÒÒaÑ paÔibaddhacittÈ hutvÈ kaÒci
ajÈnÈpetvÈ aggadvÈrena palÈyitvÈ aÒÒassa raÒÒo vijitaÑ agamaÑsu, koci
gataÔÔhÈnaÑ na jÈni, nÈvÈya gatamaggo viya ahosi. RÈjÈ nagare bheriÑ
carÈpetvÈ nÈnappakÈrena vicinantopi tassa gataÔÔhÈnaÑ na aÒÒÈsi. Athassa
taÑ nissÈya balavasoko uppajji, hadayaÑ uÓhaÑ hutvÈ lohitaÑ pagghari.
Tato paÔÔhÈya cassa kucchito lohitaÑ nikkhami, byÈdhi mahanto ahosi.
MahantÈpi rÈjavejjÈ tikicchituÑ nÈsakkhiÑsu.
Bodhisatto “imassa raÒÒo byÈdhi natthi, bhariyaÑ pana apassanto
cetasikarogena phuÔÔho, upÈyena taÑ tikicchissÈmÊ”ti ŒyuraÒca
PukkusaÒcÈti dve raÒÒo paÓÉitÈmacce ÈmantetvÈ “raÒÒo deviyÈ
______________________________________________________________
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adassanena cetasikaÑ rogaÑ ÔhapetvÈ aÒÒo rogo natthi, bah|pakÈro ca kho
pana amhÈkaÑ rÈjÈ, tasmÈ upÈyena naÑ tikicchÈma, rÈja~gaÓe samajjaÑ
kÈretvÈ asiÑ gilituÑ jÈnantena asiÑ gilÈpetvÈ rÈjÈnaÑ sÊhapaÒjare katvÈ
samajjaÑ olokÈpessÈma, rÈjÈ asiÑ gilantaÑ disvÈ ‘atthi nu kho ito aÒÒaÑ
dukkarataran’ti paÒhaÑ pucchissati, taÑ samma Œyura tvaÑ ‘asukaÑ nÈma
dadÈmÊti vacanaÑ ito dukkarataran’ti byÈkareyyÈsi, tato samma Pukkusa
taÑ pucchissati, athassa tvaÑ ‘mahÈrÈja dadÈmÊti vatvÈ adadato sÈ vÈcÈ
aphalÈ hoti, tathÈr|paÑ vÈcaÑ na keci upajÊvanti na khÈdanti na pivanti, ye
pana tassa vacanassÈnucchavikaÑ karonti, yathÈpaÔiÒÒÈtamatthaÑ
dentiyeva, idaÑ tato dukkarataran’ti evaÑ byÈkareyyÈsi, ito paraÑ
kattabbaÑ ahaÑ jÈnissÈmÊ”ti vatvÈ samajjaÑ kÈresi.
Atha te tayopi paÓÉitÈ raÒÒo santikaÑ gantvÈ “mahÈrÈja rÈja~gaÓe
samajjo vattati, taÑ olokentÈnaÑ dukkhampi na dukkhaÑ hoti, ehi
gacchÈmÈ”ti rÈjÈnaÑ netvÈ sÊhapaÒjaraÑ vivaritvÈ samajjaÑ olokÈpesuÑ.
Bah| janÈ attano attano jÈnanakasippaÑ dassesuÑ. Eko pana puriso
tettiÑsa~gulaÑ tikhiÓadhÈraÑ asiratanaÑ gilati. RÈjÈ taÑ disvÈ “ayaÑ
puriso etaÑ asiÑ gilati, ‘atthi nu kho ito aÒÒaÑ dukkataran’ti ime paÓÉite
pucchissÈmÊ”ti cintetvÈ ÈyuraÑ pucchanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
39. “PaÓÓakaÑ tikhiÓadhÈraÑ, asiÑ sampannapÈyinaÑ.
ParisÈyaÑ puriso gilati, kiÑ dukkarataraÑ tato.
YadaÒÒaÑ dukkaraÑ ÔhÈnaÑ, taÑ me akkhÈhi pucchito”ti.
Tattha PaÓÓakanti PaÓÓakaraÔÔhe1 uppannaÑ. SampannapÈyinanti
sampannaÑ paralohitapÈyinaÑ. ParisÈyanti parisamajjhe dhanalobhena
ayaÑ puriso gilati. YadaÒÒanti ito asigilanato yaÑ aÒÒaÑ dukkarataraÑ
kÈraÓaÑ, taÑ mayÈ pucchito kathehÊti.
______________________________________________________________
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Athassa so taÑ kathento dutiyaÑ gÈthamÈha–
40. “Gileyya puriso lobhÈ, asiÑ sampannapÈyinaÑ.
Yo ca vajjÈ dadÈmÊti, taÑ dukkarataraÑ tato.
SabbaÒÒaÑ sukaraÑ ÔhÈnaÑ, evaÑ jÈnÈhi maddavÈ”ti.
Tattha vajjÈti vadeyya. TaÑ dukkarataranti “dadÈmÊ”ti vacanaÑ tato
asigilanato dukkarataraÑ. SabbaÒÒanti “asukaÑ nÈma tava dassÈmÊ”ti
vacanaÑ ÔhapetvÈ aÒÒaÑ sabbampi kÈraÓaÑ sukaraÑ. MaddavÈti rÈjÈnaÑ
gottena Èlapati.
RaÒÒo ŒyurapaÓÉitassa vacanaÑ sutvÈ “asigilanato kira ‘idaÑ nÈma
dammÊ’ti vacanaÑ dukkaraÑ, ahaÒca ‘purohitaputtassa deviÑ dammÊ’ti
avacaÑ, atidukkaraÑ vata me katan”ti vÊmaÑsantasseva hadayasoko
thokaÑ tanuttaÑ gato. So tato “parassa imaÑ dammÊti vacanato pana aÒÒaÑ
dukkarataraÑ atthi nu kho”ti cintetvÈ PukkusapaÓÉitena saddhiÑ sallapanto
tatiyaÑ gÈthamÈha–
41. “ByÈkÈsi Œyuro paÒhaÑ, atthaÑ dhammassa kovido.
PukkusaÑ dÈni pucchÈmi, kiÑ dukkarataraÑ tato.
YadaÒÒaÑ dukkaraÑ ÔhÈnaÑ, taÑ me akkhÈhi pucchito”ti.
Tattha paÒhaÑ atthanti paÒhassa atthaÑ byÈkÈsÊti vuttaÑ hoti.
Dhammassa kovidoti tadatthajotake ganthe kusalo. Tatoti tato vacanato kiÑ
dukkarataranti.
Athassa byÈkaronto PukkusapaÓÉito catutthaÑ gÈthamÈha–
42. “Na vÈcamupajÊvanti, aphalaÑ giramudÊritaÑ.
Yo ca datvÈ avÈkayirÈ, taÑ dukkarataraÑ tato.
SabbaÒÒaÑ sukaraÑ ÔhÈnaÑ, evaÑ jÈnÈhi maddavÈ”ti.
Tattha datvÈti “asukaÑ nÈma dammÊ”ti paÔiÒÒaÑ datvÈ. AvÈkayirÈti
taÑ paÔiÒÒÈtamatthaÑ dadanto tasmiÑ lobhaÑ avÈkareyya chindeyya, taÑ
bhaÓÉaÑ dadeyyÈti vuttaÑ hoti. Tatoti tato asigilanato “asukaÑ nÈma te
dammÊ”ti vacanato ca tadeva dukkarataraÑ.
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RaÒÒo taÑ vacanaÑ sutvÈ “ahaÑ ‘purohitaputtassa deviÑ dammÊ’ti
paÔhamaÑ vatvÈ vÈcÈya anucchavikaÑ katvÈ taÑ adÈsiÑ, dukkaraÑ vata
me katan”ti parivitakkentassa soko tanukataro jÈto. Athassa etadahosi
“SenakapaÓÉitato aÒÒo paÓÉitataro nÈma natthi, imaÑ paÒhaÑ etaÑ
pucchissÈmÊ”ti. Tato taÑ pucchanto paÒcamaÑ gÈthamÈha–
43. “ByÈkÈsi Pukkuso paÒhaÑ, atthaÑ dhammassa kovido.
SenakaÑ dÈni pucchÈmi, kiÑ dukkarataraÑ tato.
YadaÒÒaÑ dukkaraÑ ÔhÈnaÑ, taÑ me akkhÈhi pucchito”ti.
Athassa byÈkaronto Senako chaÔÔhaÑ gÈthamÈha–
44. “Dadeyya puriso dÈnaÑ, appaÑ vÈ yadi vÈ bahuÑ.
Yo ca datvÈ nÈnutappe, taÑ dukkarataraÑ tato.
SabbaÒÒaÑ sukaraÑ ÔhÈnaÑ, evaÑ jÈnÈhi maddavÈ”ti.
Tattha nÈnutappeti attano atikantaÑ atimanÈpaÑ piyabhaÓÉaÑ parassa
datvÈ “kimatthaÑ mayÈ idaÑ dinnan”ti evaÑ taÑ piyabhaÓÉaÑ Èrabbha yo
pacchÈ na tappati na socati, taÑ asigilÈnato ca “asukaÑ nÈma te dammÊ”ti
vacanato ca tassa dÈnato ca dukkarataraÑ.
Iti mahÈsatto rÈjÈnaÑ saÒÒÈpento kathesi. DÈnaÒhi datvÈ aparacetanÈva
dussandhÈriyÈ1, tassÈ sandhÈraÓadukkaratÈ2 VessantarajÈtakena dÊpitÈ.
VuttaÒhetaÑ–
“Adu cÈpaÑ gahetvÈna, khaggaÑ bandhiya vÈmato.
ŒnessÈmi sake putte, puttÈnaÑ hi vadho dukho.
AÔÔhÈnametaÑ dukkhar|paÑ, yaÑ kumÈrÈ vihaÒÒare.
SataÒca dhammamaÒÒÈya, ko datvÈ anutappatÊ”ti3.
RÈjÈpi bodhisattassa vacanaÑ sutvÈ sallakkhesi “ahaÑ attano maneneva
purohitaputtassa deviÑ datvÈ sakamanaÑ sandhÈretuÑ na sakkomi, socÈmi
kilamÈmi, na me idaÑ anucchavikaÑ, sace sÈ mayi sasinehÈ
______________________________________________________________
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bhaveyya, imaÑ issariyaÑ chaÉÉetvÈ na palÈyeyya, mayi pana sinehaÑ
akatvÈ palÈtÈya kiÑ tÈya mayhan”ti. TassevaÑ cintentassa padumapatte
udakabindu viya sabbasoko nivattitvÈ gato, ta~khaÓaÒÒevassa kucchi
parisaÓÔhÈsi. So nirogo sukhito hutvÈ bodhisattassa thutiÑ karonto
osÈnagÈthamÈha–
45. “ByÈkÈsi Œyuro paÒhaÑ, atho Pukkusaporiso.
Sabbe paÒhe atibhoti, yathÈ bhÈsati Senako”ti.
Tattha yathÈ bhÈsatÊti yathÈ paÓÉito bhÈsati, tathevetaÑ dÈnaÑ nÈma
datvÈ neva anutappitabbanti. ImaÑ panassa thutiÑ katvÈ tuÔÔho bahuÑ
dhanamadÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi.
TadÈ rÈjamahesÊ purÈÓadutiyikÈ ahosi, rÈjÈ ukkaÓÔhitabhikkhu,
ŒyurapaÓÉito MoggallÈno, PukkusapaÓÉito SÈriputto, SenakapaÓÉito
ahameva ahosinti.
PaÓÓakajÈtakavaÓÓanÈ1 chaÔÔhÈ.
_____
7. SattubhastajÈtakavaÓÓanÈ (402)
Vibbhantacittoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto attano paÒÒÈpÈramiÑ
Èrabbha kathesi. Paccuppannavatthu Uma~gajÈtake2 Èvi bhavissati.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Janako nÈma rÈjÈ rajjaÑ kÈresi. TadÈ bodhisatto
brÈhmaÓakule nibbatti, SenakakumÈrotissa nÈmaÑ kariÑsu. So vayappatto
TakkasilÈyaÑ sabbasippÈni uggaÓhitvÈ BÈrÈÓasiÑ paccÈgantvÈ rÈjÈnaÑ
passi, rÈjÈ taÑ amaccaÔÔhÈne Ôhapesi, mahantaÒcassa yasaÑ anuppadÈsi. So
raÒÒo atthaÒca dhammaÒca anusÈsi, madhurakatho dhammakathiko hutvÈ
rÈjÈnaÑ paÒcasu sÊlesu patiÔÔhÈpetvÈ dÈne uposathakamme dasasu
kusalakammapathes|ti imÈya kalyÈÓapaÔipadÈya
______________________________________________________________
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2. Khu 6. 204 piÔÔhe.
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patiÔÔhÈpesi, sakalaraÔÔhe BuddhÈnaÑ uppannakÈlo viya ahosi.
Pakkhadivasesu rÈjÈ ca uparÈjÈdayo ca sabbe sannipatitvÈ dhammasabhaÑ
sajjenti. MahÈsatto sajjitadhammasabhÈyaÑ ratanapalla~kavaragato1
BuddhalÊÄÈya dhammaÑ deseti, BuddhÈnaÑ dhammakathÈsadisÈvassa kathÈ
hoti.
Atha aÒÒataro mahallakabrÈhmaÓo dhanabhikkhaÑ caritvÈ
kahÈpaÓasahassaÑ labhitvÈ ekasmiÑ brÈhmaÓakule nikkhipitvÈ puna
“bhikkhaÑ carissÈmÊ”ti gato. Tassa gatakÈle taÑ kulaÑ kahÈpaÓe vaÄaÒjesi.
So ÈgantvÈ kahÈpaÓe ÈharÈpesi. BrÈhmaÓo kahÈpaÓe dÈtuÑ asakkonto
attano dhÊtaraÑ tassa pÈdaparicÈrikaÑ katvÈ adÈsi. BrÈhmaÓo taÑ gahetvÈ
BÈrÈÓasito avid|re ekasmiÑ brÈhmaÓagÈme vÈsaÑ kappesi. Athassa bhariyÈ
daharatÈya kÈmesu atittÈ aÒÒena taruÓabrÈhmaÓena saddhiÑ micchÈcÈraÑ
cari. SoÄasa hi atappanÊyavatth|ni2 nÈma. KatamÈni soÄasa? SÈgaro
sabbasavantÊhi na tappati, aggi upÈdÈnena na tappati, rÈjÈ raÔÔhena na
tappati, bÈlo pÈpehi na tappati, itthÊ methunadhammena ala~kÈrena
vijÈyanenÈti imehi tÊhi na tappati, brÈhmaÓo mantehi na tappati, jhÈyÊ
vihÈrasamÈpattiyÈ na tappati, sekkho apacayena na tappati, appiccho
dhuta~gaguÓena na tappati, ÈraddhavÊriyo vÊriyÈrambhena3 na tappati,
dhammakathiko sÈkacchÈya na tappati, visÈrado parisÈya na tappati, saddho
saÑghupaÔÔhÈnena na tappati, dÈyako pariccÈgena na tappati, paÓÉito
dhammassavanena na tappati, catasso parisÈ TathÈgatadassanena na
tappantÊti.
SÈpi brÈhmaÓÊ methunadhammena atittÈ taÑ brÈhmaÓaÑ nÊharitvÈ
vissatthÈ pÈpakammaÑ kÈtukÈmÈ hutvÈ ekadivasaÑ dummanÈ nipajjitvÈ
“kiÑ bhotÊ”ti vutÈ “brÈhmaÓa ahaÑ tava gehe kammaÑ kÈtuÑ na sakkomi,
dÈsidÈsaÑ ÈnehÊ”ti Èha. Bhoti dhanaÑ me natthi, kiÑ datvÈ ÈnemÊti.
BhikkhaÑ caritvÈ dhanaÑ pariyesitvÈ ÈnehÊti. Tena hi bhoti pÈtheyyaÑ me
sajjehÊti. SÈ tassa baddhasatt|naÒca abaddhasatt|naÒca cammapasibbakaÑ
p|retvÈ adÈsi. BrÈhmaÓo gÈmanigamarÈja______________________________________________________________
1. Sarabhapalla~kamajjhagato (SÊ, I), surabhipalla~kamajjhagato (SyÈ)
2. Atappiyavatth|ni (SÊ, SyÈ, I)
3. ŒtÈpavÊriyena (Ka)
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dhÈnÊsu caranto satta kahÈpaÓasatÈni labhitvÈ “alaÑ me ettakaÑ dhanaÑ
dÈsidÈsam|lÈyÈ”ti nivattitvÈ attano gÈmaÑ Ègacchanto ekasmiÑ
udakaphÈsukaÔÔhÈne pasibbakaÑ muÒcitvÈ sattuÑ khÈditvÈ
pasibbakamukhaÑ abandhitvÈva pÈnÊyaÑ pivituÑ otiÓÓo. AthekasmiÑ
rukkhasusire eko kaÓhasappo sattugandhaÑ ghÈyitvÈ pasibbakaÑ pavisitvÈ
bhogaÑ ÈbhujitvÈ sattuÑ khÈdanto nipajji. BrÈhmaÓo ÈgantvÈ pasibbakassa
abbhantaraÑ anoloketvÈ pasibbakaÑ bandhitvÈ aÑse katvÈ pÈyÈsi.
AntarÈmagge ekasmiÑ rukkhe nibbattadevatÈ khandhaviÔape1 ÔhatvÈ
“brÈhmaÓa sace antarÈmagge vasissasi, sayaÑ marissasi, sace ajja gharaÑ
gamissasi, bhariyÈ te marissatÊ”ti vatvÈ antaradhÈyi. So olokento devataÑ
adisvÈ bhÊto maraÓabhayatajjito rodanto paridevanto BÈrÈÓasinagaradvÈraÑ
sampÈpuÓi.
TadÈ ca pannarasuposatho hoti ala~katadhammÈsane nisÊditvÈ
bodhisattassa dhammakathanadivaso. MahÈjano nÈnÈgandhapupphÈdihattho
vaggavaggo hutvÈ dhammiÑ kathaÑ sotuÑ gacchati. BrÈhmaÓo taÑ disvÈ
“kahaÑ gacchathÈ”ti pucchitvÈ “brÈhmaÓa ajja SenakapaÓÉito
madhurassarena BuddhalÊÄÈya dhammaÑ deseti, kiÑ tvampi na jÈnÈsÊ”ti
vutte cintesi “paÓÉito kira dhammakathiko, ahaÒcamhi maraÓabhayatajjito,
paÓÉitÈ kho pana mahantampi sokaÑ harituÑ sakkonti, mayÈpi tattha
gantvÈ dhammaÑ sotuÑ vaÔÔatÊ”ti. So tehi saddhiÑ tattha gantvÈ
mahÈsattaÑ parivÈretvÈ nisinnÈya sarÈjikÈya parisÈya pariyante
sattupasibbakena khandhagatena dhammÈsanato avid|re maraÓasayatajjito
rodamÈno aÔÔhÈsi. MahÈsatto ÈkÈsaga~gaÑ otaranto viya amatavassaÑ
vassento viya ca dhammaÑ desesi. MahÈjano saÒjÈtasomanasso sÈdhukÈraÑ
datvÈ dhammaÑ assosi.
PaÓÉitÈ ca nÈma disÈcakkhukÈ honti. TasmiÑ khaÓe mahÈsatto
pasannapaÒcapasÈdÈni2 akkhÊni ummÊletvÈ samantato parisaÑ olokento taÑ
brÈhmaÓaÑ disvÈ cintesi “ettakÈ parisÈ somanassajÈtÈ sÈdhukÈraÑ datvÈ
dhammaÑ suÓanti, ayaÑ paneko brÈhmaÓo domanassappatto rodati, etassa
abbhantare assujananasamatthena sokena bhavitabbaÑ, tamassa
______________________________________________________________
1. Khandhavivare (SÊ)

2. SampannapaÒcapasÈdÈni (Ka)
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ambilena paharitvÈ tambamalaÑ viya padumapalÈsato udakabinduÑ viya
vinivattetvÈ ettheva naÑ nissokaÑ tuÔÔhamÈnasaÑ katvÈ dhammaÑ
desessÈmÊ”ti. So taÑ ÈmantetvÈ “brÈhmaÓa SenakapaÓÉito nÈmÈhaÑ,
idÈneva taÑ nissokaÑ karissÈmi, vissattho kathehÊ”ti tena saddhiÑ
sallapanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
46. “Vibbhantacitto kupitindriyosi,
Nettehi te vÈrigaÓÈ savanti.
KiÑ te naÔÔhaÑ kiÑ pana patthayÈno,
IdhÈgamÈ brahme tadi~gha br|hÊ”ti.
Tattha kupitindriyosÊti cakkhundriyameva sandhÈya “kupitindriyosÊ”ti
Èha. VÈrigaÓÈti assubind|ni. I~ghÈti codanatthe nipÈto. TaÒhi mahÈsatto
codento evamÈha “brÈhmaÓa sattÈ nÈma dvÊhi kÈraÓehi socanti paridevanti
sattasa~khÈresu kismiÒcideva piyajÈtike naÔÔhe vÈ, kiÒcideva piyajÈtikaÑ
patthetvÈ alabhantÈ vÈ. Tattha kiÑ te naÔÔhaÑ, kiÑ vÈ pana patthayanto
tvaÑ idha Ègato, idaÑ me khippaÑ br|hÊ”ti.
Athassa attano sokakÈraÓaÑ kathento brÈhmaÓo dutiyaÑ gÈthamÈha–
47. “Miyyetha bhariyÈ vajato mama’jja,
Agacchato maraÓamÈha yakkho.
Etena dukkhena pavedhitosmi,
AkkhÈhi me senaka etamatthan”ti.
Tattha vajatoti gehaÑ gacchantassa. Agacchatoti agacchantassa.
Yakkhoti antarÈmagge ekÈ rukkhadevatÈ evamÈhÈti vadati. SÈ kira devatÈ
“pasibbake te brÈhmaÓa kaÓhasappo”ti anÈcikkhantÊ bodhisattassa
ÒÈÓÈnubhÈvappakÈsanatthaÑ nÈcikkhi. Etena dukkhenÈti gacchato
bhariyÈya maraÓadukkhena, agacchato attano maraÓadukkhena, tenasmi
pavedhito ghaÔÔito kampito. Etamatthanti etaÑ kÈraÓaÑ. Yena me
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kÈraÓena gacchato bhariyÈya maraÓaÑ, agacchato attano maraÓaÑ hoti,
etaÑ me kÈraÓaÑ ÈcikkhÈhÊti attho.
MahÈsatto brÈhmaÓassa vacanaÑ sutvÈ samuddamatthake jÈlaÑ
khipanto viya ÒÈÓajÈlaÑ pattharitvÈ “imesaÑ sattÈnaÑ bah|ni
maraÓakÈraÓÈni. Samudde nimuggÈpi maranti, tattha vÈÄamacchehi gahitÈpi,
ga~gÈya patitÈpi, tattha susumÈrehi gahitÈpi, rukkhato patitÈpi, kaÓÔakena
viddhÈpi, nÈnappakÈrehi Èvudhehi pahaÔÈpi, visaÑ khÈditvÈpi,
ubbandhitvÈpi, papÈte patitÈpi, atisÊtÈdÊhi vÈ nÈnappakÈrehi vÈ rogehi
upaddutÈpi marantiyeva, evaÑ bah|su maraÓakÈraÓesu katarena nu kho
kÈraÓena ajjesa brÈhmaÓo antarÈmagge vasanto sayaÑ marissati, gehamassa
vajato bhariyÈ marissatÊ”ti cintesi. Cintento eva brÈhmaÓassa khandhe
pasibbakaÑ disvÈ “imasmiÑ pasibbake ekena sappena paviÔÔhena
bhavitabbaÑ, pavisanto ca paneso imasmiÑ brÈhmaÓe pÈtarÈsasamaye
sattuÑ khÈditvÈ pasibbakamukhaÑ abandhitvÈ pÈnÊyaÑ pÈtuÑ gate
sattugandhena sappo paviÔÔho bhavissati, brÈhmaÓopi pÈnÊyaÑ pivitvÈ Ègato
sappassa paviÔÔhabhÈvaÑ ajÈnitvÈ pasibbakaÑ bandhitvÈ ÈdÈya pakkanto
bhavissati, sacÈyaÑ antarÈmagge vasanto sÈyaÑ vasanaÔÔhÈne ‘sattuÑ
khÈdissÈmÊ’ti pasibbakaÑ muÒcitvÈ hatthaÑ pavesessati, atha naÑ sappo
hatthe ÉaÑsitvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpessati, idamassa antarÈmagge vasantassa
maraÓakÈraÓaÑ. Sace pana gehaÑ gaccheyya, pasibbako bhariyÈya
hatthagato bhavissati, sÈ ‘antobhaÓÉaÑ olokessÈmÊ’ti pasibbakaÑ muÒcitvÈ
hatthaÑ pavesessati, atha naÑ sappo ÉaÑsitvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpessati,
idamassa ajja gehaÑ gatassa bhariyÈya maraÓakÈraÓan”ti
upÈyakosallaÒÈÓeneva aÒÒÈsi.
Athassa etadahosi “iminÈ kaÓhasappena s|rena nibbhayena
bhavitabbaÑ, ayaÒhi brÈhmaÓassa mahÈphÈsukaÑ paharantopi pasibbake
attano calanaÑ vÈ phandanaÑ vÈ na dasseti, evar|pÈya parisÈya majjhepi
attano atthibhÈvaÑ na dasseti, tasmÈ iminÈ kaÓhasappena s|rena nibbhayena
bhivitabban”ti. Idampi so upÈyakosallaÒÈÓeneva dibbacakkhunÈ passanto
viya aÒÒÈsi. EvaÑ sarÈjikÈya parisÈya majjhe sappaÑ pasibbakaÑ
pavissantaÑ disvÈ Ôhitapuriso viya mahÈsatto upÈyakosallaÒÈÓeneva
paricchinditvÈ brÈhmaÓassa paÒhaÑ kathento tatiyaÑ gÈthamÈha–
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48. “Bah|ni ÔhÈnÈni vicintayitvÈ,
Yamettha vakkhÈmi tadeva saccaÑ.
MaÒÒÈmi te brÈhmaÓa sattubhastaÑ,
AjÈnato kaÓhasappo paviÔÔho”ti.

Tattha bah|ni ÔhÈnÈnÊti bah|ni kÈraÓÈni. VicintayitvÈti paÔivijjhitvÈ
cintÈvasena pavattapaÔivedho hutvÈ. Yamettha vakkhÈmÊti yaÑ te ahaÑ
etesu kÈraÓesu etaÑ kÈraÓaÑ vakkhÈmi. Tadeva saccanti tadeva tathaÑ
dibbacakkhunÈ disvÈ kathitasadisaÑ bhavissatÊti dÊpeti. MaÒÒÈmÊti
sallakkhemi. Satthubhastanti sattupasibbakaÑ. AjÈnatoti ajÈnantasseva eko
kaÓhasappo paviÔÔhoti maÒÒÈmÊti.
EvaÒca pana vatvÈ “atthi te brÈhmaÓa etasmiÑ pasibbake satt|”ti
pucchi. Atthi paÓÉitÈti. Ajja pÈtarÈsavelÈya sattuÑ khÈdÊti. Œma paÓÉitÈti.
Kattha nisÊditvÈti. AraÒÒe rukkham|lasmiÑ paÓÉitÈti. SattuÑ khÈditvÈ
pÈnÊyaÑ pÈtuÑ gacchanto pasibbakamukhaÑ bandhi, na bandhÊti. Na
bandhiÑ paÓÉitÈti. PÈnÊyaÑ pivitvÈ Ègato pasibbakaÑ oloketvÈ bandhÊti.
AnoloketvÈva bandhiÑ paÓÉitÈti. “BrÈhmaÓa tava pÈnÊyaÑ pÈtuÑ gatakÈle
ajÈnantasseva te sattugandhena pasibbakaÑ sappo paviÔÔhoti maÒÒÈmi,
evamettha Ègato tvaÑ1, tasmÈ pasibbakaÑ otÈretvÈ parisamajjhe ÔhapetvÈ
pasibbakamukhaÑ mocetvÈ paÔikkamma Ôhito ekaÑ daÓÉakaÑ gahetvÈ
pasibbakaÑ tÈva pahara, tato patthaÔaphaÓaÑ sus|tisaddaÑ katvÈ
nikkhamantaÑ kaÓhasappaÑ disvÈ nikka~kho bhavissatÊ”ti catutthaÑ
gÈthamÈha–
49. “ŒdÈya daÓÉaÑ parisumbha bhastaÑ,
Passe’Äam|gaÑ uragaÑ dujivhaÑ.
Chinda’jja ka~khaÑ vicikicchitÈni,
Bhuja~gamaÑ passa pamuÒca bhastan”ti.
Tattha parisumbhÈti pahara. Passe’Äam|ganti eÄaÑ paggharantena
mukhena eÄam|gaÑ pasibbakato nikkhamantaÑ dujivhaÑ uragaÑ passa.
Chinda’jja ka~khaÑ vicikicchitÈnÊti “atthi nu kho me pasibbake sappo,
udÈhu natthÊ”ti ka~khameva punappunaÑ uppajjamÈnÈni vicikicchitÈni ca
ajja chinda, mayhaÑ saddaha, avitathaÒhi me veyyÈkaraÓaÑ, idÈneva
nikkhamantaÑ bhuja~gamaÑ passa pamuÒca bhastanti.
______________________________________________________________
1. Etamettha tathaÑ (I, Ka)
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BrÈhmaÓo mahÈsattassa kathaÑ sutvÈ saÑviggo bhayappatto tathÈ
akÈsi. Sappopi sattubhaste1 daÓÉena pahaÔe2 pasibbakamukhÈ nikkhamitvÈ
mahÈjanaÑ olokento aÔÔhÈsi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ paÒcamaÑ
gÈthamÈha–
50. “SaÑviggar|po parisÈya majjhe,
So brÈhmaÓo sattubhastaÑ pamuÒci.
Atha nikkhami urago uggatejo,
ŒsÊviso sappo phaÓaÑ karitvÈ”ti.
Sappassa phaÓaÑ katvÈ nikkhantakÈle “mahÈsattassa
SabbaÒÒubuddhasseva byÈkaraÓaÑ ahosÊ”ti mahÈjano celukkhepasahassÈni
pavattesi, a~guliphoÔanasahassÈni paribbhamiÑsu, ghanameghavasaÑ viya
sattaratanavassaÑ vassi, sÈdhukÈrasahassÈni pavattiÑsu,
mahÈpathavÊbhijjanasaddo viya ahosi. IdaÑ pana BuddhalÊÄÈya evar|passa
paÒhassa kathanaÑ nÈma neva jÈtiyÈ balaÑ, na gottakulappadesÈnaÑ balaÑ,
kassa panetaÑ balanti? PaÒÒÈya balaÑ. PaÒÒavÈ hi puggalo vipassanaÑ
vaÉÉhetvÈ ariyamaggadvÈraÑ vivaritvÈ amatamahÈnibbÈnaÑ pavisati,
sÈvakapÈramimpi paccekabodhimpi sammÈsambodhimpi paÔivijjhati.
AmatamahÈnibbÈnasampÈpakesu hi dhammesu paÒÒÈva seÔÔhÈ, avasesÈ tassÈ
parivÈrÈ honti. TenesaÑ vuttaÑ–
“PaÒÒÈ hi seÔÔhÈ kusalÈ vadanti,
NakkhattarÈjÈriva tÈrakÈnaÑ.
SÊlaÑ sirÊ cÈpi sataÒca dhammo,
AnvÈyikÈ paÒÒavato bhavantÊ”ti3.
EvaÑ kathite ca pana mahÈsattena paÒhe eko ahituÓÉiko sappassa
mukhabandhanaÑ katvÈ sappaÑ gahetvÈ araÒÒe vissajjesi. BrÈhmaÓo
rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ jayÈpetvÈ aÒjaliÑ paggayha raÒÒo thutiÑ karonto
upaÉÉhagÈthamÈha–
51. “SuladdhalÈbhÈ janakassa raÒÒo.
Yo passatÊ senakaÑ sÈdhupaÒÒan”ti.
______________________________________________________________
1. Bhoge (SÊ, SyÈ, I)

2. PahaÔo (SÊ, SyÈ)

3. Khu 6. 10 piÔÔhe.
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Tassattho–yo sÈdhupaÒÒaÑ uttamapaÒÒaÑ SenakapaÓÉitaÑ akkhÊni
ummÊletvÈ icchiticchitakkhaÓe piyacakkh|hi passituÑ labhati, tassa raÒÒo
janakassa ete icchiticchitakkhaÓe dassanalÈbhÈ suladdhalÈbhÈ vata etena,
laddhesu sabbalÈbhesu eteva lÈbhÈ suladdhalÈbhÈ nÈmÈti.
BrÈhmaÓopi raÒÒo thutiÑ katvÈ puna pasibbakato satta kahÈpaÓasatÈni
gahetvÈ mahÈsattassa thutiÑ katvÈ tuÔÔhidÈyaÑ dÈtukÈmo
diyaÉÉhagÈthamÈha–
“VivaÔÔachaddo nusi sabbadassÊ,
©ÈÓaÑ nu te brÈhmaÓa bhiÑsar|paÑ.
52. ImÈni me sattasatÈni atthi,
GaÓhÈhi sabbÈni dadÈmi tuyhaÑ.
TayÈ hi me jÊvita’majja laddhaÑ,
Athopi bhariyÈya makÈsi sotthin”ti.
Tattha vivaÔÔachaddo nusi sabbadassÊti kiÑ nu kho tvaÑ sabbesu
dhammÈkÈresu vivaÔÔachadano vivaÔÔaneyyadhammo SabbaÒÒubuddhoti
thutivasena pucchati. ©ÈÓaÑ nu te brÈhmaÓa bhiÑsar|panti udÈhu
asabbaÒÒussapi sato tava ÒÈÓaÑ abhiviya bhiÑsar|paÑ sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ
viya balavanti. TayÈ hi meti tayÈ hi dinnattÈ ajja mayÈ jÊvitaÑ laddhaÑ.
Athopi bhariyÈya makÈsi sotthinti athopi me bhariyÈya tvameva sotthiÑ
akÈsi.
Iti so vatvÈ “sacepi satasahassaÑ bhaveyya, dadeyyamevÈhaÑ,
ettakameva me dhanaÑ, imÈni me satta satÈni gaÓhÈ”ti punappunaÑ
bodhisattaÑ yÈci. TaÑ sutvÈ bodhisatto aÔÔhamaÑ gÈthamÈha–
53. “Na paÓÉitÈ vetana’mÈdiyanti,
CitrÈhi gÈthÈhi subhÈsitÈhi.
Itopi te brahme dadantu vittaÑ,
ŒdÈya tvaÑ gaccha sakaÑ niketan”ti.
Tattha vetananti vettanaÑ, ayameva vÈ pÈÔho. Itopi te brahmeti
brÈhmaÓa ito mama pÈdam|latopi tuyhaÑ dhanaÑ dadantu. VittaÑ ÈdÈya
tvaÑ
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gacchÈti ito aÒÒÈni tÊÓi satÈni gahetvÈ sahassabhaÓÉikaÑ ÈdÈya
sakanivesanaÑ gaccha.
EvaÒca pana vatvÈ mahÈsatto brÈhmaÓassa sahassaÑ p|rÈpento
kahÈpaÓe dÈpetvÈ “brÈhmaÓa kena tvaÑ dhanabhikkhÈya pesito”ti pucchi.
BhariyÈya me paÓÉitÈti. BhariyÈ pana te mahallikÈ, daharÈti. DaharÈ
paÓÉitÈti. “Tena hi sÈ aÒÒena saddhiÑ anÈcÈraÑ karontÊ ‘nibbhayÈ hutvÈ
karissÈmÊ’ti taÑ pesesi, sace ime kahÈpaÓe gharaÑ nessasi, sÈ te dukkhena
laddhakahÈpaÓe attano jÈrassa dassati, tasmÈ tvaÑ ujukameva gehaÑ
agantvÈ bahigÈme rukkham|le vÈ yattha katthaci vÈ kahÈpaÓe ÔhapetvÈ
paviseyyÈsÊ”ti vatvÈ taÑ uyyojesi. So gÈmasamÊpaÑ gantvÈ ekasmiÑ
rukkham|le kahÈpaÓe ÔhapetvÈ sÈyaÑ gehaÑ agamÈsi. BhariyÈpissa tasmiÑ
khaÓe jÈrena saddhiÑ nisinnÈ1 ahosi. BrÈhmaÓo dvÈre ÔhatvÈ “bhotÊ”ti Èha.
SÈ tassa saddaÑ sallakkhetvÈ dÊpaÑ nibbÈpetvÈ dvÈraÑ vivaritvÈ brÈhmaÓe
anto paviÔÔhe itaraÑ nÊharitvÈ dvÈram|le ÔhapetvÈ gehaÑ pavisitvÈ
pasibbake kiÒci adisvÈ “brÈhmaÓa kiÑ te bhikkhaÑ caritvÈ laddhan”ti
pucchi. SahassaÑ me laddhanti. KahaÑ pana tanti. AsukaÔÔhÈne nÈma
ÔhapitaÑ, pÈtova ÈharissÈmi, mÈ cintayÊti. SÈ gantvÈ jÈrassa Ècikkhi. So
nikkhamitvÈ attanÈ ÔhapitaÑ viya gaÓhi.
BrÈhmaÓo punadivase gantvÈ kahÈpaÓe apassanto bodhisattassa
santikaÑ gantvÈ “kiÑ brÈhmaÓÈ”ti vutte “kahÈpaÓe na passÈmi paÓÉitÈ”ti
Èha. BhariyÈya te ÈcikkhÊti. Œma paÓÉitÈti. MahÈsatto tÈya jÈrassa
ÈcikkhitabhÈvaÑ ÒatvÈ “atthi pana te brÈhmaÓa bhariyÈya
kul|pakabrÈhmaÓo”ti pucchi. Atthi paÓÉitÈti. Tuyhampi atthÊti. Œma
paÓÉitÈti. Athassa mahÈsatto sattannaÑ divasÈnaÑ paribbayaÑ dÈpetvÈ
“gaccha paÔhamadivase tava satta, bhariyÈya te sattÈti cuddasa brÈhmaÓe
nimantetvÈ bhojetha, punadivasato paÔÔhÈya ekekaÑ hÈpetvÈ sattame divase
tava ekaÑ, bhariyÈya te ekanti dve brÈhmaÓe nimantetvÈ bhariyÈya te satta
divase nimantitabrÈhmaÓassa nibaddhaÑ ÈgamanabhÈvaÑ ÒatvÈ mayhaÑ
ÈrocehÊ”ti Èha. BrÈhmaÓo
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tathÈ katvÈ “sallakkhito me paÓÉita nibaddhaÑ bhuÒjanakabrÈhmaÓo”ti
mahÈsattassa Èrocesi.
Bodhisatto tena saddhiÑ purise pesetvÈ taÑ brÈhmaÓaÑ ÈharÈpetvÈ1
“asukarukkham|lato te imassa brÈhmaÓassa santakaÑ kahÈpaÓasahassaÑ
gahitan”ti pucchi. Na gaÓhÈmi paÓÉitÈti. TvaÑ mama SenakapaÓÉitabhÈvaÑ
na jÈnÈsi, ÈharÈpessÈmi te kahÈpaÓeti. So bhÊto “gahitÈ me”ti sampaÔicchi.
KuhiÑ te ÔhapitÈti. Tattheva paÓÉita ÔhapitÈti. Bodhisatto brÈhmaÓaÑ pucchi
“brÈhmaÓa kiÑ te sÈyeva bhariyÈ hotu, udÈhu aÒÒaÑ gaÓhissasÊ”ti. SÈyeva
me hotu paÓÉitÈti. Bodhisatto manusse pesetvÈ brÈhmaÓassa kahÈpaÓe ca
brÈhmaÓiÒca ÈharÈpetvÈ corabrÈhmaÓassa hatthato kahÈpaÓe brÈhmaÓassa
dÈpetvÈ itarassa rÈjÈÓaÑ kÈretvÈ nagarÈ nÊharÈpetvÈ brÈhmaÓiyÈpi rÈjÈÓaÑ
kÈretvÈ brÈhmaÓassa mahantaÑ yasaÑ datvÈ attanoyeva santike vasÈpesi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni sacchikariÑsu. TadÈ
brÈhmaÓo Œnando ahosi, rukkhadevatÈ SÈriputto, parisÈ BuddhaparisÈ,
SenakapaÓÉito pana ahameva ahosinti.
SattubhastajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
_____
8. AÔÔhisenajÈtakavaÓÓanÈ (403)
Ye’me ahaÑ na jÈnÈmÊti idaÑ SatthÈ ŒÄaviÑ nissÈya AggÈÄave cetiye
viharanto KuÔikÈrasikkhÈpadaÑ Èrabbha kathesi. Paccuppannavatthu heÔÔhÈ
MaÓikaÓÔhajÈtake2 kathitameva. SatthÈ pana te bhikkh| ÈmantetvÈ
“bhikkhave porÈÓakapaÓÉitÈ pubbe anuppanne Buddhe bÈhirakapabbajjÈya
pabbajitvÈ raj|hi pavÈritÈpi ‘yÈcanÈ nÈma paresaÑ appiyÈ amanÈpÈ’ti na
yÈciÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
______________________________________________________________
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AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto ekasmiÑ
nigame brÈhmaÓakule nibbatti, AÔÔhisenakumÈrotissa nÈmaÑ kariÑsu. So
vayappatto TakkasilÈyaÑ sabbasippÈni uggaÓhitvÈ aparabhÈge kÈmesu
ÈdÊnavaÑ disvÈ gharÈvÈsato nikkhamitvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ
jhÈnÈbhiÒÒÈsamÈpattiyo nibbattetvÈ Himavantapadese ciraÑ vasitvÈ
loÓambilasevanatthÈya manussapathaÑ otaritvÈ anupubbena BÈrÈÓasiÑ
patvÈ rÈjuyyÈne vasitvÈ punadivase bhikkhÈya caranto rÈja~gaÓaÑ agamÈsi.
RÈjÈ tassÈcÈravihÈre pasÊditvÈ taÑ nimantÈpetvÈ1 pÈsÈdatale palla~ke
nisÊdÈpetvÈ subhojanaÑ bhojetvÈ bhojanÈvasÈne anumodanaÑ sutvÈ
pasanno paÔiÒÒaÑ gahetvÈ mahÈsattaÑ rÈjuyyÈne vasÈpesi, divasassa ca dve
tayo vÈre upaÔÔhÈnaÑ agamÈsi. So ekadivasaÑ dhammakathÈya pasanno
rajjaÑ ÈdiÑ katvÈ “yena vo attho, taÑ vadeyyÈthÈ”ti pavÈresi. Bodhisatto
“idaÑ nÈma me dehÊ”ti na vadati. AÒÒe yÈcakÈ “idaÑ dehi, idaÑ dehÊ”ti
icchiticchitaÑ yÈcanti, rÈjÈ asajjamÈno detiyeva. So ekadivasaÑ cintesi
“aÒÒe yÈcanakavanibbakÈ ‘idaÒcidaÒca amhÈkaÑ dehÊ’ti maÑ yÈcanti, ayyo
pana AÔÔhiseno pavÈritakÈlato paÔÔhÈya na kiÒci yÈcati, paÒÒavÈ kho panesa
upÈyakusalo, pucchissÈmi nan”ti. So ekadivasaÑ bhuttapÈtarÈso gantvÈ
vanditvÈ ekamantaÑ nisinno aÒÒesaÑ yÈcanakÈraÓaÑ tassa ca
ayÈcanakÈraÓaÑ pucchanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
54. “Ye’me ahaÑ na jÈnÈmi, AÔÔhisena vanibbake.
Te maÑ sa~gamma yÈcanti, kasmÈ maÑ tvaÑ na yÈcasÊ”ti.
Tattha vanibbaketi yÈcanake. Sa~gammÈti samÈgantvÈ. IdaÑ vuttaÑ
hoti–ayya AÔÔhisena yeme vanibbake ahaÑ nÈmagottajÈtikulappadesena
“ime nÈmete”tipi na jÈnÈmi, te maÑ samÈgantvÈ icchiticchitaÑ yÈcanti,
tvaÑ pana kasmÈ maÑ kiÒci na yÈcasÊti.
TaÑ sutvÈ bodhisatto dutiyaÑ gÈthamÈha–
55. “YÈcako appiyo hoti, yÈcaÑ adadamappiyo.
TasmÈhaÑ taÑ na yÈcÈmi, mÈ me videssanÈ ah|”ti.
______________________________________________________________
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Tattha yÈcako appiyo hotÊti yo hi mahÈrÈja puggalo “idaÑ me dehÊ”ti
yÈcako, so mÈtÈpit|nampi mittÈmaccÈdÊnampi appiyo hoti amanÈpo. Tassa
appiyabhÈvo maÓikaÓÔhajÈtakena dÊpetabbo. YÈcanti yÈcitabhaÓÉaÑ.
Adadanti adadamÈno. IdaÑ vuttaÑ hoti–yopi yÈcitaÑ na deti, so
mÈtÈpitaro ÈdiÑkatvÈ adadamÈno puggalo yÈcakassa appiyo hotÊti. TasmÈti
yasmÈ yÈcakopi dÈyakassa, yÈcitaÑ bhaÓÉaÑ adadantopi yÈcakassa appiyo
hoti, tasmÈ ahaÑ taÑ na yÈcÈmi. MÈ me videssanÈ1 ah|ti sace hi ahaÑ
yÈceyyameva, tava videsso2 bhaveyya, sÈ me tava santikÈ uppannÈ
videssanÈ, sace pana tvaÑ na dadeyyÈsi, mama videsso bhaveyyÈsi, sÈ ca
mama tayi videssanÈ, evaÑ sabbathÈpi mÈ me videssanÈ ahu, mÈ no
ubhinnampi mettÈ bhijjÊti etamatthaÑ sampassanto ahaÑ taÑ na kiÒci
yÈcÈmÊti.
Athassa vacanaÑ sutvÈ rÈjÈ tisso gÈthÈ abhÈsi–
56. “Yo ve3 yÈcanajÊvÈno, kÈle yÈcaÑ na yÈcati.
ParaÒca puÒÒÈ4 dhaÑseti, attanÈpi na jÊvati.
57. Yo ca yÈcanajÊvÈno, kÈle yÈcaÑ hi yÈcati.
ParaÒca puÒÒaÑ labbheti, attanÈpi ca jÊvati.
58. Na vedessanti sappaÒÒÈ, disvÈ yÈcakamÈgate.
BrahmacÈri piyo mesi, vada tvaÑ bhaÒÒamicchasÊ”ti.
Tattha yÈcanajÊvÈnoti yÈcanajÊvamÈno5, ayameva vÈ pÈÔho. IdaÑ
vuttaÑ hoti–ayya AÔÔhisena yo yÈcanena jÊvamÈno dhammiko samaÓo vÈ
brÈhmaÓo vÈ yÈcitabbayuttapattakÈle kiÒcideva yÈcitabbaÑ na yÈcati, so
paraÒca dÈyakaÑ puÒÒÈ4 dhaÑseti parihÈpeti, attanÈpi ca sukhaÑ na jÊvati.
PuÒÒaÑ labbhetÊti kÈle pana yÈcitabbaÑ yÈcanto paraÒca puÒÒaÑ
adhigameti, attanÈpi ca sukhaÑ jÊvati. Na vedessantÊti6 yaÑ tvaÑ vadesi
“mÈ me videssanÈ ah|”ti, taÑ7 kasmÈ vadasi. SappaÒÒÈ hi
______________________________________________________________
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dÈnaÒca dÈnaphalaÒca jÈnantÈ paÓÉitÈ yÈcake Ègate disvÈ na dessanti1 na
kujjhanti, aÒÒadatthu pana pamuditÈva hontÊti dÊpeti. YÈcakamÈgateti makÈro byaÒjanasandhivasena vutto, yÈcake Ègateti attho. BrahmacÈri piyo
mesÊti ayya AÔÔhisena parisuddhacÈri mahÈpuÒÒa tvaÑ mayhaÑ ativiya
piyo, tasmÈ varaÑ tvaÑ maÑ vadehi yÈcÈhiyeva. BhaÒÒamicchasÊti
yaÑkiÒci vattabbaÑ icchasi, sabbaÑ vada, rajjampi te dassÈmiyevÈti.
EvaÑ bodhisatto raÒÒÈ rajjenÈpi pavÈrito neva kiÒci yÈci. RaÒÒo pana
evaÑ attano ajjhÈsaye kathite mahÈsattopi pabbajitapaÔipattiÑ dassetuÑ
“mahÈrÈja yÈcanÈ hi nÈmesÈ kÈmabhogÊnaÑ gihÊnaÑ ÈciÓÓÈ, na
pabbajitÈnaÑ, pabbajitena pana pabbajitakÈlato paÔÔhÈya gihÊhi
asamÈnaparisuddhÈjÊvena bhavittabban”ti pabbajitapaÔipadaÑ dassento
chaÔÔhaÑ gÈthamÈha–
59. “Na ve yÈcanti sappaÒÒÈ, dhÊro ca veditumarahati.
Uddissa ariyÈ tiÔÔhanti, esÈ ariyÈna yÈcanÈ”ti.
Tattha sappaÒÒÈti BuddhÈ ca BuddhasÈvakÈ ca bodhiyÈ paÔipannÈ
isipabbajjaÑ pabbajitÈ bodhisattÈ ca sabbepi sappaÒÒÈ ca susÊlÈ ca2, ete
evar|pÈ sappaÒÒÈ “amhÈkaÑ idaÒcidaÒca dethÈ”ti na yÈcanti. DhÊro ca
veditumarahatÊti upaÔÔhÈko pana dhÊro paÓÉito gilÈnakÈle ca agilÈnakÈle ca
yena yenattho, taÑ sabbaÑ sayameva vedituÑ jÈnituÑ arahati. Uddissa
ariyÈ tiÔÔhantÊti ariyÈ pana vÈcaÑ abhinditvÈ yenatthikÈ honti, taÑ uddissa
kevalaÑ bhikkhÈcÈravattena tiÔÔhanti, neva kÈya~gaÑ vÈ vÈca~gaÑ vÈ
kopenti. KÈyavikÈraÑ dassetvÈ nimittaÑ karonto hi kÈya~gaÑ kopeti nÈma,
vacÊbhedaÑ karonto vÈca~gaÑ kopeti nÈma, tadubhayaÑ akatvÈ
BuddhÈdayo ariyÈ tiÔÔhanti. EsÈ ariyÈna yÈcanÈti esÈ kÈya~gavÈca~gaÑ
akopetvÈ bhikkhÈya tiÔÔhamÈnÈ ariyÈnaÑ yÈcanÈ nÈma.
RÈjÈ bodhisattassa vacanaÑ sutvÈ “bhante yadi sappaÒÒo upaÔÔhÈko
attanÈva ÒatvÈ kul|pakassa dÈtabbaÑ deti, ahampi tumhÈkaÑ idaÒcidaÒca
dammÊ”ti vadanto sattamaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. Na dussanti (SyÈ)

2. SappaÒÒÈ supaÒÒavÈ susÊlavÈ (SÊ, I, Ka)

334

KhuddakanikÈya
60. “DadÈmi te brÈhmaÓa rohiÓÊnaÑ,
GavaÑ sahassaÑ saha pu~gavena.
Ariyo hi ariyassa kathaÑ na dajjÈ,
SutvÈna gÈthÈ tava dhammayuttÈ”ti.

Tattha rohiÓÊnanti rattavaÓÓÈnaÑ. GavaÑ sahassanti khÊradadhiÈdimadhurarasaparibhogatthÈya evar|pÈnaÑ gunnaÑ sahassaÑ tuyhaÑ
dammi, taÑ me paÔiggaÓha. Ariyoti ÈcÈra-ariyo. AriyassÈti ÈcÈra-ariyassa.
KathaÑ na dajjÈti kena kÈraÓena na dadeyya.
EvaÑ vutte bodhisatto “ahaÑ mahÈrÈja akiÒcano pabbajito, na me
gÈvÊhi attho”ti paÔikkhipi. RÈjÈ tassovÈde ÔhatvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ
saggaparÈyaÓo ahosi. Sopi aparihÊnajjhÈno brahmaloke uppajji.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊsu patiÔÔhitÈ. TadÈ rÈjÈ
Œnando ahosi, AÔÔhiseno pana ahameva ahosinti.
AÔÔhisenajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. KapijÈtakavaÓÓanÈ (404)
Yattha verÊ nivasatÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto Devadattassa
pathavipavesanaÑ Èrabbha kathesi. TasmiÒhi pathaviÑ paviÔÔhe
dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso Devadatto saha parisÈya
naÔÔho”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva
Devadatto saha parisÈya naÔÔho, pubbepi nassiyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto kapiyoniyaÑ
nibbattitvÈ paÒcasatakapiparivÈro rÈjuyyÈne vasi. Devadattopi kapiyoniyaÑ
nibbattitvÈ paÒcasatakapiparivÈro tattheva vasi. AthekadivasaÑ purohite
uyyÈnaÑ gantvÈ nhatvÈ ala~karitvÈ nikkhamante
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eko lolakapi puretaraÑ gantvÈ rÈjuyyÈnadvÈre toraÓamatthake nisÊditvÈ
tassa matthake vaccapiÓÉaÑ pÈtetvÈ puna uddhaÑ olokentassa mukhe
pÈtesi. So nivattitvÈ “hotu, jÈnissÈmi tumhÈkaÑ kattabban”ti makkaÔe
santajjetvÈ puna nhatvÈ pakkÈmi. Tena veraÑ gahetvÈ makkaÔÈnaÑ
santajjitabhÈvaÑ bodhisattassa ÈrocesuÑ. So “verÊnaÑ nivasanaÔÔhÈne nÈma
vasituÑ na vaÔÔati, sabbopi kapigaÓo palÈyitvÈ aÒÒattha gacchat|”ti
kapisahassassapi ÈrocÈpesi. Dubbacakapi attano parivÈramakkaÔe gahetvÈ
“pacchÈ jÈnissÈmÊ”ti tattheva nisÊdi. Bodhisatto attano parivÈraÑ gahetvÈ
araÒÒaÑ pÈvisi. AthekadivasaÑ ekissÈ vÊhikoÔÔikÈya dÈsiyÈ Ètape
pasÈritavÊhiÑ khÈdanto eko eÄako ummukkena pahÈraÑ labhitvÈ ÈdittasarÊro
palÈyanto ekissÈ hatthisÈlaÑ nissÈya tiÓakuÔiyÈ kuÔÔe sarÊraÑ ghaÑsi. So
aggi tiÓakuÔikaÑ gaÓhi, tato uÔÔhÈya hatthisÈlaÑ gaÓhi, hatthisÈlÈya
hatthÊnaÑ piÔÔhi jhÈyi, hatthivejjÈ hatthÊnaÑ paÔijagganti.
Purohitopi makkaÔÈnaÑ gahaÓ|pÈyaÑ upadhÈrento vicarati. Atha naÑ
rÈjupaÔÔhÈnaÑ ÈgantvÈ nisinnaÑ rÈjÈ Èha “Ècariya bah| no hatthÊ vaÓitÈ1
jÈtÈ, hatthivejjÈ paÔijaggituÑ na jÈnanti, jÈnÈsi nu kho kiÒci bhesajjan”ti.
JÈnÈmi mahÈrÈjÈti. KiÑ nÈmÈti. MakkaÔavasÈ mahÈrÈjÈti. KahaÑ
labhissÈmÈti. Nanu uyyÈne bah| makkaÔÈti. RÈjÈ “uyyÈne makkaÔe mÈretvÈ
vasaÑ ÈnethÈ”ti Èha. DhanuggahÈ gantvÈ paÒcasatepi makkaÔe vijjhitvÈ
mÈresuÑ. Eko pana jeÔÔhakamakkaÔo palÈyanto sarapahÈraÑ labhitvÈpi
tattheva apatitvÈ bodhisattassa vasanaÔÔhÈnaÑ patvÈ pati. VÈnarÈ “amhÈkaÑ
vasanaÔÔhÈnaÑ patvÈ mato”ti tassa pahÈraÑ laddhÈ matahÈvaÑ
bodhisattassa ÈrocesuÑ. So gantvÈ kapigaÓamajjhe nisinno “paÓÉitÈnaÑ
ovÈdaÑ akatvÈ veriÔÔhÈne vasantÈ nÈma evaÑ vinassantÊ”ti kapigaÓassa
ovÈdavasena imÈ gÈthÈ abhÈsi–
61. “Yattha verÊ nivasati, na vase tattha paÓÉito.
EkarattaÑ dvirattaÑ vÈ, dukkhaÑ vasati verisu.
______________________________________________________________
1. GaÓÉikÈ (SÊ, SyÈ)

336

KhuddakanikÈya
62. Diso ve lahucittassa, posassÈnuvidhÊyato.
Ekassa kapino hetu, y|thassa anayo kato.
63. BÈlova paÓÉitamÈnÊ, y|thassa parihÈrako.
Sacittassa vasaÑ gantvÈ, sayethÈyaÑ yathÈ kapi.
64. Na sÈdhu balavÈ bÈlo, y|thassa parihÈrako.
Ahito bhavati ÒÈtÊnaÑ, sakuÓÈnaÑva cetako.
65. DhÊrova balavÈ sÈdhu, y|thassa parihÈrako.
Hito bhavati ÒÈtÊnaÑ, tidasÈnaÑva vÈsavo.
66. Yo ca sÊlaÒca paÒÒaÒca, sutaÒca’ttani passati.
UbhinnamatthaÑ carati, attano ca parassa ca.
67. TasmÈ tuleyya mattÈnaÑ, sÊlapaÒÒÈsutÈmiva.
GaÓaÑ vÈ parihare dhÊro, eko vÈpi paribbaje”ti.

Tattha lahucittassÈti lahucitto assa. IdaÑ vuttaÑ hoti–yo poso
lahucittassa mittassa vÈ ÒÈtino vÈ anuvidhÊyati anuvattati, tassa posassa
anuvidhÊyato so lahucitto diso hoti verikiccaÑ karoti. Ekassa kapinoti
passatha ekassa lahucittassa andhabÈlassa kapino hetu ayaÑ sakalassa
y|thassa anayo avuÉÉhi mahÈvinÈso katoti. PaÓÉitamÈnÊti yo sayaÑ balo
hutvÈ “ahaÑ paÓÉito”ti attÈnaÑ maÒÒamÈno paÓÉitÈnaÑ ovÈdaÑ akatvÈ
sakassa cittassa vasaÑ gacchati, so sacittassa vasaÑ gantvÈ yathÈyaÑ
dubbacakapi matasayanaÑ sayito, evaÑ sayethÈti attho.
Na sÈdh|ti bÈlo nÈma balasampanno y|thassa parihÈrako na sÈdhu na
laddhako. KiÑ kÈraÓÈ? So hi ahito bhavati ÒÈtÊnaÑ,vinÈsameva vahati.
SakuÓÈnaÑva cetakoti yathÈ hi tittirasakuÓÈnaÑ dÊpakatittiro divasampi
vassanto aÒÒe sakuÓe na mÈreti, ÒÈtakeva mÈreti, tesaÒÒeva ahito hoti,
evanti attho. Hito bhavatÊti kÈyenapi vÈcÈyapi manasÈpi hitakÈrakoyeva.
UbhinnamatthaÑ caratÊti yo idha puggalo ete sÊlÈdayo guÓe
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attani passati, so “mayhaÑ ÈcÈrasÊlampi atthi, paÒÒÈpi sutapariyattipi atthÊ”ti
tathato jÈnitvÈ gaÓaÑ pariharanto attano ca paresaÒca attÈnaÑ parivÈretvÈ
carantÈnanti ubhinnampi atthameva carati.
Tuleyya mattÈnanti tuleyya attÈnaÑ. TuleyyÈti tuletvÈ.
SÊlapaÒÒÈsutÈmivÈti etÈni sÊlÈdÊni viya. IdaÑ vuttaÑ hoti–yasmÈ sÊlÈdÊni
attani samanupassanto ubhinnamatthaÑ carati, tasmÈ paÓÉito etÈni sÊlÈdÊni
viya attÈnampi tesu tuletvÈ “patiÔÔhito nu khomhi sÊle paÒÒÈya sute”ti tÊretvÈ
patiÔÔhitabhÈvaÑ paccakkhaÑ katvÈ dhÊro gaÓaÑ vÈ parihareyya, cat|su
iriyÈpathesu eko vÈ hutvÈ paribbajeyya vatteyya, parisupaÔÔhÈkenapi
vivekacÈrinÈpi imehi tÊhi dhammehi samannÈgateneva bhavitabbanti. EvaÑ
mahÈsatto kapirÈjÈ hutvÈpi vinayapariyattikiccaÑ kathesi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
dubbacakapi Devadatto ahosi, parisÈpissa DevadattaparisÈ, paÓÉitakapirÈjÈ
pana ahameva ahosin”ti.
KapijÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. BakajÈtakavaÓÓanÈ (405)
DvÈsattatÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto BakabrahmÈnaÑ Èrabbha
kathesi. Tassa hi “idaÑ niccaÑ dhuvaÑ sassataÑ acavanadhammaÑ, ito
aÒÒaÑ lokanissaraÓaÑ nibbÈnaÑ nÈma natthÊ”ti evaÑ diÔÔhi uppajji.
HeÔÔh|papattiko kiresa brahmÈ pubbe jhÈnaÑ bhÈvetvÈ vehapphalesu
nibbatto, tattha paÒcakappasataparimÈÓaÑ ÈyuÑ khepetvÈ subhakiÓhesu
nibbattitvÈ catusaÔÔhikappaÑ khepetvÈ tato cuto aÔÔhakappÈyukesu
Èbhassaresu nibbatti, tatrassa esÈ diÔÔhi uppajji. So hi neva
uparibrahmalokato cutiÑ, na tattha upapattiÑ anussari, tadubhayampi
apassanto evaÑ diÔÔhiÑ gaÓhi. BhagavÈ tassa cetasÈ
cetoparivatakkamaÒÒÈya seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ
bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya, evameva Jetavane
antarahito tasmiÑ brahmaloke pÈturahosi.
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Atha brahmÈ BhagavantaÑ disvÈ “ehi kho mÈrisa, svÈgataÑ mÈrisa,
cirassaÑ kho mÈrisa imaÑ pariyÈyamakÈsi, yadidaÑ idhÈgamanÈya. IdaÒhi
mÈrisa niccaÑ idaÑ dhuvaÑ idaÑ sassataÑ idaÑ kevalaÑ idaÑ
acavanadhammaÑ, idaÒhi na ca jÈyati na jÊyati na mÊyati na cavati na
upapajjati, ito ca panaÒÒaÑ uttari nissaraÓaÑ natthÊ”ti Èha.
EvaÑ vutte BhagavÈ BakaÑ brahmÈnaÑ etadavoca “avijjÈgato vata bho
Bako brahmÈ, avijjÈgato vata bho Bako brahmÈ, yatra hi nÈma aniccaÒÒeva
samÈnaÑ niccanti vakkhati -pa- santaÒca panaÒÒaÑ uttari nissaraÓaÑ,
natthaÒÒaÑ uttari nissaraÓanti vakkhatÊ”ti1. TaÑ sutvÈ brahmÈ “tvaÑ evaÑ
kathesi, tvaÑ evaÑ kathesi, iti maÑ esa anuyuÒjanto2 anubandhatÊ”ti
cintetvÈ yathÈ nÈma dubbalo coro katipaye pahÈre labhitvÈ “kiÑ ahameva
coro, asukopi coro asukopi coro”ti sabbepi sahÈyake Ècikkhati, tatheva
Bhagavato anuyogabhayena bhito aÒÒepi attano sahÈyake Ècikkhanto
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
68. “DvÈsattati Gotama puÒÒakammÈ,
Vasavattino jÈtijaraÑ atÊtÈ.
AyamantimÈ vedag| brahmapatti3,
AsmÈ’bhijappanti janÈ anekÈ”ti.
Tattha dvÈsattatÊti na kevalaÑ bho Gotama ahameva, atha kho
imasmiÑ brahmaloke mayaÑ dvÈsattati janÈ puÒÒakammÈ aÒÒesaÑ upari
attano vasaÑ vattanena vasavattino jÈtiÒca jaraÒca atÊtÈ, ayaÑ no vedehi
gatattÈ vedag|, ayaÑ bho Gotama antimÈ brahmapatti, pacchimakoÔippatti
seÔÔhabhÈvappatti. AsmÈ’bhijappanti janÈ anekÈti amhe aÒÒe bah| janÈ
paÒjalikÈ hutvÈ “ayaÑ kho bhavaÑ brahmÈ mahÈbrahmÈ”ti-ÈdÊni vadantÈ
namassanti patthenti pihayanti, “aho vata mayampi evar|pÈ bhaveyyÈmÈ”ti
icchantÊti attho.
______________________________________________________________
1. SaÑ 1. 145 piÔÔhe.
3. Brahm|papatti (SaÑ 1. 145 piÔÔhe.)

2. Anuvijjanto (SÊ, I), anuvattanto (SyÈ)
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Tassa vacanaÑ sutvÈ SatthÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
69. “AppaÑ hi etaÑ na hi dÊghamÈyu,
YaÑ tvaÑ Baka maÒÒasi dÊghamÈyuÑ.
SataÑ sahassÈni nirabbudÈnaÑ,
ŒyuÑ pajÈnÈmi tavÈha brahme”ti.
Tattha sataÑ sahassÈni1 nirabbudÈnanti nirabbudasa~khÈtÈnaÑ
gaÓanÈnaÑ satasahassÈni2. VassÈnaÒhi dasadasakaÑ3 sataÑ, dasa satÈnaÑ
sahassaÑ, sataÑ sahassÈnaÑ satasahassaÑ, sataÑ satasahassÈnaÑ koÔi
nÈma, sataÑ koÔisatasahassÈnaÑ pakoÔi nÈma, sataÑ pakoÔisatasahassÈnaÑ
koÔipakoÔi nama, sataÑ koÔipakoÔisatasahassÈnaÑ ekaÑ nahutaÑ nÈma,
sataÑ nahutasatasahassÈnaÑ ekaÑ ninnahutaÑ nÈma. Cheko gaÓako
ettakaÑ gaÓetuÑ sakkoti, tato paraÑ gaÓanÈ nÈma BuddhÈnameva visayo.
Tattha sataÑ ninnahutasatasahassÈnaÑ ekaÑ abbudaÑ, vÊsati abbudÈni
ekaÑ nirabbudaÑ, tesaÑ nirabbudasatasahassÈnaÑ ekaÑ ahahaÑ nÈma,
ettakaÑ Bakassa brahmuno tasmiÑ bhave avasiÔÔhaÑ Èyu, taÑ sandhÈya
BhagavÈ evamÈha.
TaÑ sutvÈ Bako tatiyaÑ gÈthamÈha–
70. “AnantadassÊ BhagavÈhamasmi,
JÈtijjaraÑ sokamupÈtivatto.
KiÑ me purÈÓaÑ vatasÊlavattaÑ,
Œcikkha me taÑ yamahaÑ vijaÒÒan”ti.
Tattha BhagavÈti BhagavÈ tumhe “ÈyuÑ pajÈnÈmi tavÈhan”ti vadantÈ
“ahaÑ anantadassÊ jÈtijaraÒca sokaÒca upÈtivattosmÊ”ti vadatha.
VatasÊlavattanti vatasamÈdÈnaÒca sÊlavattaÒca. IdaÑ vuttaÑ hoti–yadi
tumhe SabbaÒÒubuddhÈ, evaÑ sante kiÑ mayhaÑ purÈÓaÑ vataÒca
sÊlavattaÒca4, Ècikkha me taÑ, yamahaÑ tayÈ ÈcikkhitaÑ yÈthÈvasarasato
vijÈneyyanti.
______________________________________________________________
1. SahassÈnaÑ (SÊ)
3. Dasa dasakÈnaÑ (Ka)

2. SatasahassaÑ (SÊ)
4. VataÒca sÊlacaraÓaÒca (SÊ, I)
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Athassa BhagavÈ atÊtÈni vatth|ni ÈharitvÈ Ècikkhanto catasso gÈthÈ
abhÈsi–
71. “YaÑ tvaÑ apÈyesi bah| manusse,
PipÈsite ghammani samparete.
TaÑ te purÈÓaÑ vatasÊlavattaÑ,
Suttappabuddhova anussarÈmi.
72. YaÑ eÓik|lasmi janaÑ gahÊtaÑ,
AmocayÊ gayhaka nÊyamÈnaÑ.
TaÑ te purÈÓaÑ vatasÊlavattaÑ,
Suttappabuddhova anussarÈmi.
73. Ga~gÈya sotasmiÑ gahÊtanÈvaÑ,
Luddena nÈgena manussakappÈ.
Amocayi tvaÑ balasÈ pasayha,
TaÑ te puraÓaÑ vatasÊlavattaÑ,
Suttappabuddhova anussarÈmi.
74. Kappo ca te baddhacaro ahosiÑ,
SambuddhimantaÑ vatinaÑ amaÒÒaÑ.
TaÑ te purÈÓaÑ vatasÊlavattaÑ,
Suttappabuddhova anussarÈmÊ”ti.
Tattha apÈyesÊti pÈyesi. Ghammani sampareteti ghammena samparete
ativiya phuÔÔhe ghammakilante. SuttappabuddhovÈti pacc|sakÈle supanto
supinaÑ passitvÈ taÑ supinakaÑ viya anussarÈmi. So kira BakabrahmÈ
ekasmiÑ kappe tÈpaso hutvÈ marukantÈre vasanto bah|naÑ
kantÈrapaÔipannÈnaÑ pÈnÊyaÑ ÈharitvÈ adÈsi. AthekadivasaÑ eko
satthavÈho paÒcahi sakaÔasatehi marukantÈraÑ paÔipajji. ManussÈ disÈ
vavatthapetuÑ asakkontÈ satta divasÈni ÈhiÓÉitvÈ khÊÓadÈrudakÈ nirÈhÈrÈ
uÓhÈbhibh|tÈ1 “idÈni no jÊvitaÑ natthÊ”ti sakaÔe parivattetvÈ
______________________________________________________________
1. TaÓhÈbhibh|tÈ (SÊ, SyÈ)
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goÓe mocetvÈ heÔÔhÈsakaÔesu nipajjiÑsu. TadÈ tÈpaso Èvajjento te disvÈ
“mayi passante mÈ nassiÑs|”ti cintetvÈ attano iddhÈnubhÈvena ga~gÈsotaÑ
ubbattetvÈ satthavÈhÈbhimukhaÑ akÈsi, avid|re ca ekaÑ vanasaÓÉaÑ
mÈpesi. ManussÈ pÈnÊyaÑ pivitvÈ nhÈtvÈ goÓe santappetvÈ vanasaÓÉato
tiÓaÑ lÈyitvÈ dÈr|ni gahetvÈ disaÑ sallakkhetvÈ arogÈ kantÈraÑ
atikkamiÑsu, taÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ.
EÓik|lasminti EÓiyÈ nÈma nadiyÈ kule. Gayhaka nÊyamÈnanti
karamaragÈhaÑ gahetvÈ nÊyamÈnaÑ. So kira tÈpaso aparasmiÑ kÈle ekaÑ
paccantagÈmaÑ nissÈya nadÊtÊre vanasaÓÉe vihÈsi. AthekasmiÑ divase
pabbatato corÈ otaritvÈ taÑ gÈmaÑ paharitvÈ mahÈjanaÑ gahetvÈ pabbataÑ
ÈropetvÈ antarÈmagge cÈrakamanusse1 ÔhapetvÈ pabbatabilaÑ2 pavisitvÈ
ÈhÈraÑ pacÈpentÈ nisÊdiÑsu. TÈpaso gomahiÑsÈdÊnaÒceva
dÈrakadÈrikÈdÊnaÒca mahantaÑ aÔÔassaraÑ sutvÈ “mayi passante mÈ
nassiÑs|”ti iddhÈnubhÈvena attabhÈvaÑ jahitvÈ catura~giniyÈ senÈya
parivuto rÈjÈ hutvÈ yuddhabheriÑ ÈkoÔÈpento taÑ ÔhÈnaÑ agamÈsi.
CÈrakamanussÈ taÑ disvÈ corÈnaÑ ÈrocesuÑ. CorÈ “raÒÒÈ saddhiÑ viggaho
nÈma na yutto”ti sabbaÑ gahitagahitaÑ bhaÓÉakaÑ3 chaÉÉetvÈ bhattaÑ
abhuÒjitvÈva palÈyiÑsu. TÈpaso te sabbe ÈnetvÈ sakagÈmeyeva patiÔÔhÈpesi,
taÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ.
GahÊtanÈvanti niggahitanÈvaÑ. LuddenÈti kakkhaÄena. ManussakappÈti,
manusse vinÈsetukÈmatÈya. BalasÈti balena. PasayhÈti abhibhavitvÈ.
AparasmiÑ kÈle so tÈpaso Ga~gÈtÊre vihÈsi. TadÈ manussÈ dve tayo
nÈvÈsa~ghÈÔe bandhitvÈ sa~ghÈÔamatthake pupphamaÓÉapaÑ kÈretvÈ
sa~ghÈÔe nisÊditvÈ khÈdantÈ pivantÈ sambandhakulaÑ gacchanti. Te
pÊtÈvasesaÑ suraÑ bhuttakhÈditÈvasesÈni bhattamacchamaÑsatambulÈdÊni
ga~gÈyameva pÈtenti. Ga~geyyo nÈgarÈjÈ “ime ucchiÔÔhakaÑ mama upari
khipantÊ”ti kujjhitvÈ “sabbe te jane gahetvÈ ga~gÈya osÊdÈpessÈmÊ”ti
mahantaÑ ekadoÓikanÈvappamÈÓaÑ attabhÈvaÑ mÈpetvÈ udakaÑ
______________________________________________________________
1. Cariyamanusse (SÊ, SyÈ, I)

2. PabbatajÈlaÑ (Ka)

3. GahitakaramaraÑ (SyÈ)
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bhinditvÈ phaÓaÑ dhÈrayamÈno tesaÑ abhimukho pÈyÈsi. Te nÈgarÈjÈnaÑ
disvÈ maraÓabhayatajjitÈ ekappahÈreneva mahÈsaddaÑ kariÑsu. TÈpaso
tesaÑ paridevitasaddaÑ sutvÈ nÈgarÈjassa ca kuddhabhÈvaÑ ÒatvÈ “mayi
passante mÈ nassiÑs|”ti khippanisantiyÈ1 attano ÈnubhÈvena khippaÑ
supaÓÓavaÓÓaÑ attÈnaÑ mÈpetvÈ agamÈsi. NÈgarÈjÈ taÑ disvÈ
maraÓabhayatajjito udake nimujji. ManussÈ sotthibhÈvaÑ patvÈ agamaÑsu,
taÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ.
Baddhacaroti antevÈsiko. SambuddhimantaÑ vatinaÑ amaÒÒanti
buddhisampanno ceva vatasampanno ca tÈpasoti taÑ maÒÒamÈno. IminÈ
kiÑ dasseti? MahÈbrahme ahaÑ atÊte tava KesavatÈpasakÈle Kappo nÈma
antevÈsiko veyyÈvaccakaro hutvÈ tuyhaÑ NÈradena nÈma amaccena
BÈrÈÓasito HimavantaÑ ÈnÊtassa rogaÑ v|pasamesiÑ. Atha naÑ NÈrado
dutiyavÈre ÈgantvÈ nirogaÑ disvÈ imaÑ gÈthaÑ abhÈsi–
“ManussindaÑ jahitvÈna, sabbakÈmasamiddhinaÑ.
KathaÑ nu BhagavÈ kesi, Kappassa ramati assame”ti.
tamenaÑ tvaÑ etadavoca–
“SÈd|ni ramaÓÊyÈni, santi vakkhÈ manoramÈ.
SubhÈsitÈni Kappassa, NÈrada ramayanti man”ti2.
itissa BhagavÈ imaÑ attanÈ antevÈsikena hutvÈ rogassa v|pasamitabhÈvaÑ
dÊpento evamÈha. TaÒca pana brahmunÈ manussaloke katakammaÑ sabbaÑ
mahÈbrahmÈnaÑ sallakkhÈpentova kathesi.
So Satthu vacanena attanÈ katakammaÑ saritvÈ TathÈgatassa thutiÑ
karonto osÈnagÈthamÈha–
75. “AddhÈ pajÈnÈsi mametamÈyuÑ,
AÒÒampi jÈnÈsi tathÈ hi Buddho.
TathÈ hi tÈyaÑ jalitÈnubhÈvo.
ObhÈsayaÑ tiÔÔhati brahmalokan”ti.
______________________________________________________________
1. KhippanisantitÈya (SÊ), khippaÑ nisantitÈya (SyÈ)

2. Khu 5. 116 piÔÔhe.
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Tattha tathÈ hi Buddhoti tathÈ hi tvaÑ Buddho. BuddhÈnaÒhi aÒÒÈtaÑ
nÈma natthi, sabbadhammÈnaÑ BuddhattÈyeva hi te BuddhÈ nÈmÈti dasseti.
TathÈ hi tÈyanti BuddhattÈyeva ca pana tava ayaÑ jalito
sarÊrappabhÈnubhÈvo. ObhÈsayaÑ tiÔÔhatÊti imaÑ sakalampi brahmalokaÑ
obhÈsento tiÔÔhati.
EvaÑ SatthÈ attano BuddhaguÓaÑ jÈnÈpento dhammaÑ desetvÈ saccÈni
pakÈsesi, saccapariyosÈne sampattÈnaÑ dasamattÈnaÑ brahmasahassÈnaÑ
anupÈdÈya Èsavehi cittÈni vimucciÑsu. Iti BhagavÈ bah|naÑ brahmÈnaÑ
avassayo hutvÈ brahmalokÈ JetavanaÑ ÈgantvÈ tattha kathitaniyÈmeneva
taÑ dhammadesanaÑ bhikkh|naÑ kathetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
KesavatÈpaso BakabrahmÈ ahosi, KappamÈÓavo pana ahameva ahosin”ti.
BakajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
Kukkuvaggo paÔhamo.
_____
2. GandhÈravagga
1. GandhÈrajÈtakavaÓÓanÈ (406)
HitvÈ gÈmasahassÈnÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
BhesajjasannidhikÈrasikkhÈpadaÑ Èrabbha kathesi. Vatthu pana RÈjagahe
samuÔÔhitaÑ. ŒyasmatÈ hi Pilindavacchena ÈrÈmikakulaÑ mocetuÑ
rÈjanivesanaÑ gantvÈ raÒÒo pÈsÈde iddhibalena sovaÓÓamaye kate manussÈ
pasÊditvÈ therassa paÒca bhesajjÈni pahiÓiÑsu. So tÈni parisÈya vissajjesi.
ParisÈ panassa bÈhullikÈ ahosi, laddhaÑ laddhaÑ koÄambepi ghaÔepi
pattatthavikÈyopi p|retvÈ paÔisÈmesi. ManussÈ disvÈ “mahicchÈ ime samaÓÈ
antokoÔÔhÈgÈrikÈ”ti ujjhÈyiÑsu. SatthÈ taÑ pavattiÑ sutvÈ “yÈni kho pana
tÈni gilÈnÈnaÑ bhikkh|nan”ti1 sikkhÈpadaÑ paÒÒapetvÈ “bhikkhave
porÈÓakapaÓÉitÈ anuppanne Buddhe bÈhirakapabbajjaÑ pabbajitvÈ
paÒcasÊlamattakaÑ rakkhantÈpi loÓasakkharamattakaÑ punadivasatthÈya
______________________________________________________________
1. Vi 1. 363 piÔÔhe.
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nidahante garahiÑsu, tumhe pana evar|pe niyyÈnikasÈsane pabbajitvÈ
dutiyatatiyadivasatthÈya sannidhiÑ karontÈ ayuttaÑ karothÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte GandhÈraraÔÔhe bodhisatto GandhÈraraÒÒo putto hutvÈ pitu
accayena rajje patiÔÔhÈya dhammena rajjaÑ kÈresi. Majjhimapadesepi
VideharaÔÔhe Videho nÈma rÈjÈ rajjaÑ kÈresi. Te dvepi rÈjÈno adiÔÔhasahÈyÈ
hutvÈ aÒÒamaÒÒaÑ thiravissÈsÈ ahesuÑ. TadÈ manussÈ dÊghÈyukÈ honti,
tiÑsa vassasahassÈni jÊvanti. AthekadÈ GandhÈrarÈjÈ puÓÓamuposathadivase
samÈdinnasÊlo mahÈtale paÒÒattavarapalla~kamajjhagato vivaÔena
sÊhapaÒjarena pÈcÊnalokadhÈtuÑ olokento amaccÈnaÑ
dhammatthayuttakathaÑ kathento nisÊdi. TasmiÑ khaÓe gaganatalaÑ
atila~ghantamiva paripuÓÓaÑ candamaÓÉalaÑ rÈhu avatthari, candappabhÈ
antaradhÈyi. AmaccÈ candÈlokaÑ apassantÈ candassa rÈhunÈ gahitabhÈvaÑ
raÒÒo ÈrocesuÑ. RÈjÈ candaÑ oloketvÈ “ayaÑ cando Ègantuka-upakkilesena
upakkiliÔÔho nippabho jÈto, mayhampesa rÈjaparivÈro upakkileso, na kho
pana metaÑ patir|paÑ, yÈhaÑ rÈhunÈ gahitacando viya nippabho
bhaveyyaÑ, visuddhe gaganatale virocantaÑ candamaÓÉalaÑ viya rajjaÑ
pahÈya pabbajissÈmi, kiÑ me parena ovaditena, kule ca gaÓe ca alaggo
hutvÈ attÈnameva ovadanto vicarissÈmi, idaÑ me patir|pan”ti cintetvÈ “yaÑ
icchatha, taÑ rÈjÈnaÑ karothÈ”ti rajjaÑ amaccÈnaÑ niyyÈdesi. So rajjaÑ
chaÉÉetvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ jhÈnÈbhiÒÒÈyo nibbattetvÈ
jhÈnaratisamappito Himavantapadese vÈsaÑ kappesi.
VideharÈjÈpi “sukhaÑ me sahÈyassÈ”ti vÈÓije pucchitvÈ tassa
pabbajitabhÈvaÑ sutvÈ “mama sahÈye pabbajite ahaÑ rajjena kiÑ
karissÈmÊ”ti sattayojanike Mithilanagare tiyojanasatike VideharaÔÔhe
soÄasasu gÈmasahassesu p|ritÈni koÔÔhÈgÈrÈni, soÄasasahassÈ ca nÈÔakitthiyo
chaÉÉetvÈ puttadhÊtaro amanasikatvÈ HimavantapadesaÑ pavisitvÈ
pabbajitvÈ pavattaphalabhojano hutvÈ samappavattavÈsaÑ vasanto vicari. Te
ubhopi samavattacÈraÑ carantÈ aparabhÈge samÈgacchiÑsu, na pana
aÒÒamaÒÒaÑ saÒjÈniÑsu, sammodamÈnÈ ekatova samappavattavÈsaÑ
vasiÑsu. TadÈ VidehatÈpaso GandhÈratÈpasassa upaÔÔhÈnaÑ karoti.
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TesaÑ ekasmiÑ puÓÓamadivase aÒÒatarasmiÑ rukkham|le nisÊditvÈ
dhammatthayuttakathaÑ kathentÈnaÑ gaganatale virocamÈnaÑ
candamaÓÉalaÑ rÈhu avatthari. VidehatÈpaso “kiÑ nu kho candassa pabhÈ
naÔÔhÈ”ti oloketvÈ rÈhunÈ gahitaÑ candaÑ disvÈ “ko nu kho esa Ècariya
candaÑ avattharitvÈ nippabhamakÈsÊ”ti pucchi. AntevÈsika ayaÑ rÈhu nÈma
candasseko upakkileso, virocituÑ na deti, ahampi rÈhugahitaÑ
candamaÓÉalaÑ disvÈ “idaÑ parisuddhassa candamaÓÉalassa Ègantukena
upakkilesena nippabhaÑ jÈtaÑ, mayhampi idaÑ rajjaÑ upakkileso, yÈva
candamaÓÉalaÑ rÈhu viya idaÑ nippabhaÑ na karoti, tÈva pabbajissÈmÊ”ti
cintetvÈ tadeva rÈhugahitaÑ candamaÓÉalaÑ ÈrammaÓaÑ katvÈ mahÈrajjaÑ
chaÉÉetvÈ pabbajitoti. Œcariya tvaÑ GandhÈrarÈjÈti. Œma ahanti. Œcariya
ahampi VideharaÔÔhe Mithilanagare VideharÈjÈ nÈma, nanu mayaÑ
aÒÒamaÒÒaÑ adiÔÔhasahÈyÈti. KiÑ pana te ÈrammaÓaÑ ahosÊti. AhaÑ
“tumhe pabbajitÈ”ti sutvÈ “addhÈ pabbajjÈya mahantaÑ guÓaÑ addasÈ”ti
tumheyeva ÈrammaÓaÑ katvÈ rajjaÑ pahÈya pabbajitoti. Te tato paÔÔhÈya
ativiya samaggÈ sammodamÈnÈ pavattaphalabhojanÈ hutvÈ vihariÑsu.
Tattha dÊgharattaÑ vasitvÈ ca pana loÓambilasevanatthÈya Himavantato
otaritvÈ ekaÑ paccantagÈmaÑ sampÈpuÓiÑsu.
ManussÈ tesaÑ iriyÈpathe pasÊditvÈ bhikkhaÑ datvÈ paÔiÒÒaÑ gahetvÈ
araÒÒe rattidivaÔÔhÈnÈdÊni mÈpetvÈ vasÈpesuÑ. AntarÈmaggepi nesaÑ
bhattakiccakaraÓatthÈya udakaphÈsukaÔÔhÈne paÓÓasÈlaÑ kÈresuÑ, te
paccantagÈme bhikkhaÑ caritvÈ tÈya paÓÓasÈlÈya nisÊditvÈ paribhuÒjitvÈ
attano vasanaÔÔhÈnaÑ gacchanti. Tepi manussÈ tesaÑ ÈhÈraÑ dadamÈnÈ
ekadÈ loÓaÑ patte pakkhipitvÈ denti, ekadÈ paÓÓapuÔe bandhitvÈ denti,
ekadÈ aloÓakÈhÈrameva denti. Te ekadivasaÑ paÓÓapuÔe bahutaraÑ loÓaÑ
adaÑsu. VidehatÈpaso loÓaÑ ÈdÈya gantvÈ bodhisattassa bhattakiccakÈle
pahonakaÑ datvÈ attanopi pamÈÓayuttaÑ gahetvÈ atirekaÑ paÓÓapuÔe
bandhitvÈ “aloÓakadivase bhavissatÊ”ti tiÓavaÔÔika-antare Ôhapesi.
AthekadivasaÑ aloÓake ÈhÈre laddhe Videho GandhÈrassa
bhikkhÈbhÈjanaÑ datvÈ tiÓavaÔÔika-antarato loÓaÑ ÈharitvÈ “Ècariya loÓaÑ
gaÓhathÈ”ti Èha. Ajja
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manussehi loÓaÑ na dinnaÑ, tvaÑ kuto labhasÊti. Œcariya purimadivase
manussÈ bahuÑ loÓamadaÑsu, athÈhaÑ “aloÓakadivase bhavissatÊ”ti
atirekaÑ loÓaÑ Ôhapesinti. Atha naÑ bodhisatto “moghapurisa
tiyojanasatikaÑ VideharaÔÔhaÑ pahÈya pabbajitvÈ akiÒcanabhÈvaÑ patvÈ
idÈni loÓasakkharÈya taÓhaÑ janesÊ”ti tajjetvÈ ovadanto paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
76. “HitvÈ gÈmasahassÈni, paripuÓÓÈni soÄasa.
KoÔÔhÈgÈrÈni phÊtÈni, sannidhiÑ dÈni kubbasÊ”ti.
Tattha koÔÔhÈgÈrÈnÊti suvaÓÓarajatamaÓimuttÈdiratanakoÔÔhÈgÈrÈni ceva
dussakoÔÔhÈgÈrÈni ca dhaÒÒakoÔÔhÈgÈrÈni ca. PhÊtÈnÊti p|rÈni. SannidhiÑ
dÈni kubbasÊti idÈni “sve bhavissati, tatiyadivase bhavissatÊ”ti loÓamattaÑ
sannidhiÑ karosÊti.
Videho evaÑ garahiyamÈno garahaÑ asahanto paÔipakkho hutvÈ
“Ècariya tumhe attano dosaÑ adisvÈ mayhameva dosaÑ passatha, nanu
tumhe ‘kiÑ me parena ovaditena, attÈnameva ovadissÈmÊ”ti rajjaÑ
chaÉÉetvÈ pabbajitÈ, tumhe idÈni maÑ kasmÈ ovadathÈ”ti codento dutiyaÑ
gÈthamÈha–
77. “HitvÈ GandhÈravisayaÑ, pah|tadhanadhÈriyaÑ.
PasÈsanato nikkhanto, idha dÈni pasÈsasÊ”ti.
Tattha pasÈsanatoti1 ovÈdÈnusÈsanÊdÈnato. Idha dÈnÊti idÈni idha araÒÒe
kasmÈ maÑ ovadathÈti.
TaÑ sutvÈ bodhisatto tatiyaÑ gÈthamÈha–
78. “DhammaÑ bhaÓÈmi vedeha, adhammo me na ruccati.
DhammaÑ me bhaÓamÈnassa, na pÈpamupalimpatÊ”ti.
Tattha dhammanti sabhÈvaÑ, BuddhÈdÊhi vaÓÓitaÑ pasatthaÑ
kÈraÓameva. Adhammo me na ruccatÊti adhammo nÈma asabhÈvo mayhaÑ
kadÈcipi na ruccati. Na pÈpamupalimpatÊti mama sabhÈvameva kÈraÓameva
bhaÓantassa pÈpaÑ nÈma
______________________________________________________________
1. PasÈsanitoti (SÊ, SyÈ)
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hadaye na limpati na allÊyati. OvÈdadÈnaÑ nÈmetaÑ
BuddhapaccekabuddhasÈvakabodhisattÈnaÑ paveÓÊ. Tehi dinnovÈdaÑ bÈlÈ
na gaÓhanti, ovÈdadÈyakassa pana pÈpaÑ nÈma natthi.
NidhÊnaÑva pavattÈraÑ, yaÑ passe vajjadassinaÑ.
NiggayhavÈdiÑ medhÈviÑ, tÈdisaÑ paÓÉitaÑ bhaje.
TÈdisaÑ bhajamÈnassa, seyyo hoti na pÈpiyo.
OvadeyyÈnusÈseyya, asabbhÈ ca nivÈraye.
SataÑ hi so piyo hoti, asataÑ hoti appiyoti1.
VidehatÈpaso bodhisattassa kathaÑ sutvÈ “Ècariya atthanissitaÑ
kathentenapi paraÑ ghaÔÔetvÈ rosetvÈ kathetuÑ na vaÔÔati, tvaÑ maÑ
kuÓÔhasatthakena muÓÉento viya atipharusaÑ kathesÊ”ti vatvÈ catutthaÑ
gÈthamÈha–
79. “Yena kenaci vaÓÓena, paro labhati ruppanaÑ.
Mahatthiyampi ce vÈcaÑ, na taÑ bhÈseyya paÓÉito”ti.
Tattha yena kenacÊti dhammayuttenÈpi kÈraÓena. Labhati ruppananti
ghaÔÔanaÑ dussanaÑ kuppanaÑ labhatiyeva. Na taÑ bhÈseyyÈti tasmÈ taÑ
parapuggalaÑ yÈya so vÈcÈya dussati, taÑ mahatthiyaÑ mahantaÑ
atthanissitampi vÈcaÑ na bhÈseyyÈti attho.
Athassa bodhisatto paÒcamaÑ gÈthamÈha–
80. “KÈmaÑ ruppatu vÈ mÈ vÈ, bhusaÑva vikirÊyatu.
DhammaÑ me bhaÓamÈnassa, na pÈpamupalimpatÊ”ti.
Tattha kÈmanti ekaÑsena. IdaÑ vuttaÑ hoti–ayuttakÈrako puggalo
“ayuttaÑ te katan”ti ovadiyamÈno ekaÑseneva kujjhatu vÈ mÈ vÈ kujjhatu,
atha vÈ bhusamuÔÔhi viya vikirÊyatu, mayhaÑ pana dhammaÑ bhaÓantassa
pÈpaÑ nÈma natthÊti.
EvaÒca pana vatvÈ “na vo ahaÑ Œnanda tathÈ parakkamissÈmi, yathÈ
kumbhakÈro Èmake Èmakamatte. Niggayha niggayhÈhaÑ Œnanda vakkhÈmi,
______________________________________________________________
1. Khu 1. 24 piÔÔhe Dhammapade.
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yo sÈro so ÔhassatÊ”ti1 imassa SugatovÈdassa anur|pÈya paÔipattiyÈ ÔhatvÈ
“yathÈ kumbhakÈro bhÈjanesu punappunaÑ ÈkoÔetvÈ ÈkoÔetvÈ ÈmakaÑ
aggahetvÈ supakkameva bhÈjanaÑ gaÓhÈti, evaÑ punappunaÑ ovaditvÈ
niggaÓhitvÈ pakkabhÈjanasadiso puggalo gahetabbo”ti dassetuÑ puna taÑ
ovadanto–
81. “No ce assa sakÈ buddhi, vinayo vÈ susikkhito.
Vane andhamahiÑsova, careyya bahuko jano.
82. YasmÈ ca panidhekacce, Èceramhi susikkhitÈ,
TasmÈ vinÊtavinayÈ, caranti susamÈhitÈ”ti–
idaÑ gÈthÈdvayamÈha.
Tassattho–samma Vedeha imesaÒhi sattÈnaÑ sace attano buddhivÈ2
paÓÉite ovÈdadÈyake nissÈya ÈcÈrapaÓÓattivinayo vÈ susikkhito na
bhaveyya, evaÑ sante yathÈ tiÓalatÈdigahene vane andhamahiÑso
gocarÈgocaraÑ sÈsa~kanirÈsa~kaÒca ÔhÈnaÑ ajÈnanto carati, tathÈ
tumhÈdiso bahuko jano careyya. YasmÈ pana idha ekacce sakÈya buddhiyÈ
rahitÈ sattÈ Ècariyasantike ÈcÈrapaÓÓattisusikkhitÈ, tasmÈ Ècariyehi attano
attano anur|pena vinayena vinÊtattÈ vinÊtavinayÈ susamÈhitÈ ekaggacittÈ
hutvÈ carantÊti.
IminÈ idaÑ dasseti–iminÈ hi sattena gihinÈ hutvÈ attano kulÈnur|pÈ,
pabbajitena pabbajitÈnur|pÈ sikkhÈ sikkhitabbÈ. Gihinopi hi attano
kulÈnur|pesu kasigorakkhÈdÊsu sikkhitÈva sampannÈjÊvÈ hutvÈ susamÈhitÈ
caranti, pabbajitÈpi pabbajitÈnur|pesu pÈsÈdikesu abhikkantapaÔikkantÈdÊsu
adhisÊla-adhicitta-adhipaÒÒÈsikkhÈsu sikkhitÈva vigatavikkhepÈ susamÈhitÈ
caranti. LokasmiÑ hi–
BÈhusaccaÒca sippaÒca, vinayo ca susikkhito.
SubhÈsitÈ ca yÈ vÈcÈ, etaÑ ma~galamuttamanti3.
TaÑ sutvÈ VedehatÈpaso “Ècariya ito paÔÔhÈya maÑ ovadatha
anusÈsatha, ahaÑ anadhivÈsanajÈtikatÈya tumhehi saddhiÑ kathesiÑ,
______________________________________________________________
1. Ma 3. 159 piÔÔhe.

2. BuddhiyÈ (SÊ, SyÈ, I)

3. Khu 1. 4, 319 piÔÔhesu.
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taÑ me khamathÈ”ti vanditvÈ mahÈsattaÑ khamÈpesi. Te samaggavÈsaÑ
vasitvÈ puna Himavantameva agamaÑsu. Tatra bodhisatto VedehatÈpasassa
kasiÓaparikammaÑ kathesi. So taÑ katvÈ abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca
nibbattesi. Iti te ubhopi aparihÊnajjhÈnÈ brahmalokaparÈyaÓÈ ahesuÑ.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
Vedeho Œnando ahosi, GandhÈrarÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
GandhÈrajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. MahÈkapijÈtakavaÓÓanÈ (407)
AttÈnaÑ sa~kamaÑ katvÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
ÒÈtatthacariyaÑ Èrabbha kathesi. Vatthu BhaddasÈlajÈtake1 Èvi bhavissati.
TadÈ pana dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso
SammÈsambuddho ÒÈtakÈnaÑ atthaÑ caratÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha
bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na
bhikkhave idÈneva, pubbepi TathÈgato ÒÈtÊnaÑ atthaÑ cariyevÈ”ti vatvÈ
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto kapiyoniyaÑ
nibbattitvÈ vayappatto ÈrohapariÓÈhasampanno thÈmabal|peto
paÒcahatthibalaparimÈÓo asÊtisahassakapigaÓaparivuto Himavantapadese
vasati. Tattha Ga~gÈtÊraÑ nissÈya sÈkhÈviÔapasampanno sandacchÈyo
bahalapatto pabbatak|ÔaÑ viya samuggato ambarukkho ahosi,
“nigrodharukkho”tipi vadanti. Tassa madhurÈni phalÈni dibbagandharasÈni
mahantÈni mahantakumbhappamÈÓÈni. Tassa ekissÈ sÈkhÈya phalÈni thale
patanti, ekissÈ sÈkhÈya ga~gÈjale, dvinnaÑ sÈkhÈnaÑ phalÈni majjhe
rukkham|le patanti. Bodhisatto kapigaÓaÑ ÈdÈya tattha phalÈni khÈdanto
“ekasmiÑ kÈle imassa rukkhassa udake patitaÑ phalaÑ nissÈya
______________________________________________________________
1. Khu 5. 242 piÔÔhe.
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amhÈkaÑ bhayaÑ uppajjissatÊ”ti udakamatthake sÈkhÈya ekaphalampi
anavasesetvÈ pupphakÈle kaÄÈyamattakÈlato paÔÔhÈya khÈdÈpeti ceva
pÈtÈpeti ca. EvaÑ santepi asÊtivÈnarasahassehi adiÔÔhaÑ
kipillikapuÔapaÔicchannaÑ ekaÑ pakkaphalaÑ nadiyaÑ patitvÈ uddhaÒca
adho ca jÈlaÑ bandhÈpetvÈ udakakÊÄaÑ kÊÄantassa BÈrÈÓasiraÒÒo
uddhaÑjÈle laggi. RaÒÒo divasaÑ kÊÄitvÈ sÈyaÑ gamanasamaye kevaÔÔÈ
jÈlaÑ ukkhipantÈ taÑ disvÈ “asukaphalaÑ nÈmÈ”ti ajÈnantÈ raÒÒo
dassesuÑ.
RÈjÈ “kiÑ phalaÑ nÈmetan”ti pucchi. Na jÈnÈma devÈti. Ke jÈnissantÊti.
VanacarakÈ devÈti. So vanacarake pakkosÈpetvÈ tesaÑ santikÈ
“ambapakkan”ti sutvÈ churikÈya chinditvÈ paÔhamaÑ vanacarake
khÈdÈpetvÈ pacchÈ attanÈpi khÈdi, itthÈgÈrassÈpi amaccÈnampi dÈpesi.
RaÒÒo ambapakkaraso sakalasarÊraÑ pharitvÈ aÔÔhÈsi. So rasataÓhÈya
bajjhitvÈ tassa rukkhassa ÔhitaÔÔhÈnaÑ vanacarake pucchitvÈ tehi
“Himavantapadese nadÊtÊre”ti vutte bah| nÈvÈsa~ghÈÔe bandhÈpetvÈ
vanacarakehi desitamaggena uddhaÑsotaÑ agamÈsi. “EttakÈni divasÈnÊ”ti
paricchedo na kathito, anupubbena pana taÑ ÔhÈnaÑ patvÈ “eso deva
rukkho”ti vanacarakÈ raÒÒo ÈcikkhiÑsu. RÈjÈ nÈvaÑ ÔhapetvÈ
mahÈjanaparivuto padasÈ tattha gantvÈ rukkham|le sayanaÑ paÒÒapÈpetvÈ
ambapakkÈni khÈditvÈ nÈnaggarasabhojanaÑ bhuÒjitvÈ nipajji, sabbadisÈsu
ÈrakkhaÑ ÔhapetvÈ aggiÑ kariÑsu.
MahÈsatto manussesu niddaÑ okkantesu aÉÉharattasamaye parisÈya
saddhiÑ agamÈsi. AsÊtisahassavÈnarÈ sÈkhÈya sÈkhaÑ carantÈ ambÈni
khÈdanti. RÈjÈ pabujjhitvÈ kapigaÓaÑ disvÈ manusse uÔÔhÈpetvÈ dhanuggahe
pakkosÈpetvÈ “yathÈ ete phalakhÈdakÈ vÈnarÈ na palÈyanti, tathÈ te
parikkhipitvÈ vijjhatha, sve ambÈni ceva vÈnaramaÑsaÒca khÈdissÈmÊ”ti
Èha. DhanuggahÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ rukkhaÑ parivÈretvÈ sare
sannayhitvÈ aÔÔhaÑsu. Te disvÈ vÈnarÈ maraÓabhayabhÊtÈ palÈyituÑ
asakkontÈ mahÈsattaÑ upasa~kamitvÈ “deva ‘palÈyanamakkaÔe
vijjhissÈmÈ’ti rukkhaÑ parivÈretvÈ dhanuggahÈ ÔhitÈ, kiÑ karomÈ”ti
pucchitvÈ kampamÈnÈ aÔÔhaÑsu. Bodhisatto “mÈ bhÈyittha, ahaÑ vo jÊvitaÑ
dassÈmÊ”ti vÈnaragaÓaÑ samassÈsetvÈ ujukaÑ uggatasÈkhaÑ Èruyha
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Ga~gÈbhimukhaÑ gatasÈkhaÑ gantvÈ tassÈ pariyantato pakkhanditvÈ
dhanusatamattaÑ ÔhÈnaÑ atikkamma Ga~gÈtÊre ekasmiÑ gumbamatthake
patitvÈ tato oruyha “mamÈgataÔÔhÈnaÑ ettakaÑ bhavissatÊ”ti ÈkÈsaÑ
paricchinditvÈ ekaÑ vettalataÑ m|le chinditvÈ sodhetvÈ “ettakaÑ ÔhÈnaÑ
rukkhe bajjhissati, ettakaÑ ÈkÈsaÔÔhaÑ bhavissatÊ”ti imÈni dve ÔhÈnÈni
vavatthapetvÈ attano kaÔiyaÑ bandhanaÔÔhÈnaÑ na sallakkhesi.
So taÑ lataÑ ÈdÈya ekaÑ koÔiÑ Ga~gÈtÊre patiÔÔhitarukkhe bandhitvÈ
ekaÑ attano kaÔiyaÑ bandhitvÈ vÈtacchinnavalÈhako viya vegena
dhanusatamattaÑ ÔhÈnaÑ la~ghitvÈ kaÔiyaÑ bandhanaÔÔhÈnassa
asallakkhitattÈ rukkhaÑ pÈpuÓituÑ asakkonto ubhohi hatthehi ambasÈkhaÑ
daÄhaÑ gaÓhitvÈ vÈnaragaÓassa saÒÒamadÈsi “sÊghaÑ mama piÔÔhiÑ
maddamÈnÈ vettalatÈya sotthigamanaÑ gacchathÈ”ti. AsÊtisahassavÈnarÈ
mahÈsattaÑ vanditvÈ khamÈpetvÈ tathÈ agamaÑsu. TadÈ Devadattopi
makkaÔo hutvÈ tesaÑ abbhantare hoti. So “ayaÑ me paccÈmittassa piÔÔhiÑ
passituÑ kÈlo”ti uccaÑ sÈkhaÑ Èruyha vegaÑ janetvÈ tassa piÔÔhiyaÑ pati.
MahÈsattassa hadayaÑ bhijji, balavavedanÈ uppajji. Sopi taÑ
vedanÈppattaÑ katvÈ pakkÈmi. MahÈsatto ekakova ahosi. RÈjÈ aniddÈyanto
vÈnarehi ca mahÈsattena ca katakiriyaÑ sabbaÑ disvÈ “ayaÑ tiracchÈno
hutvÈ attano jÊvitaÑ agaÓetvÈ parisÈya sotthibhÈvameva akÈsÊ”ti cintento
nipajji.
So pabhÈtÈya rattiyÈ mahÈsattassa tussitvÈ “na yuttaÑ imaÑ
kapirÈjÈnaÑ nÈsetuÑ, upÈyena naÑ otÈretvÈ paÔijaggissÈmÊ”ti antoga~gÈya
nÈvÈsa~ghÈÔaÑ ÔhapetvÈ tattha aÔÔakaÑ bandhÈpetvÈ saÓikaÑ mahÈsattaÑ
otÈrÈpetvÈ piÔÔhiyaÑ kÈsÈvavatthaÑ pattharÈpetvÈ ga~godakena nhÈpetvÈ
phÈÓitodakaÑ pÈyetvÈ parisuddhasarÊraÑ sahassapÈkatelena abbhaÒjÈpetvÈ
sayanapiÔÔhe eÄakacammaÑ santharÈpetvÈ saÓikaÑ tattha nipajjÈpetvÈ attanÈ
nÊce Èsane nisÊditvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
83. “AttÈnaÑ sa~kamaÑ katvÈ, yo sotthiÑ samatÈrayi.
KiÑ tvaÑ tesaÑ kime1 tuyhaÑ, honti ete mahÈkapÊ”ti.
______________________________________________________________
1. Kimo (SÊ, I), kiÑ me (SyÈ)
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Tassattho–ambho mahÈkapi yo tvaÑ attÈnaÑ sa~kamaÑ katvÈ tulaÑ
ÈropetvÈ jÊvitaÑ pariccajitvÈ ime vÈnare sotthiÑ samatÈrayi, khemena
santÈresi. KiÑ tvaÑ tesaÑ hosi, kime1 tuyhaÑ vÈ kiÑsu ete hontÊti.
TaÑ sutvÈ bodhisatto rÈjÈnaÑ ovadanto sesagÈthÈ abhÈsi–
84. “RÈjÈhaÑ issaro tesaÑ, y|thassa parihÈrako.
TesaÑ sokaparetÈnaÑ, bhÊtÈnaÑ te Arindama.
85. Ulla~ghayitvÈ attÈnaÑ, vissaÔÔhadhanuno sataÑ.
Tato aparapÈdesu, daÄhaÑ bandhaÑ latÈguÓaÑ.
86. Chinnabbhamiva vÈtena, nuÓÓo rukkhaÑ upÈgamiÑ.
SohaÑ appabhavaÑ tattha, sÈkhaÑ hatthehi aggahiÑ.
87. TaÑ maÑ viyÈyataÑ santaÑ, sÈkhÈya ca latÈya ca.
SamanukkamantÈ pÈdehi, sotthiÑ sÈkhÈmigÈ gatÈ.
88. TaÑ maÑ na tapate bandho, mato2 me na tapessati.
SukhamÈharitaÑ tesaÑ, yesaÑ rajjamakÈrayiÑ.
89. EsÈ te upamÈ rÈja, taÑ suÓohi Arindama.
RaÒÒÈ raÔÔhassa yoggassa, balassa nigamassa ca.
SabbesaÑ sukhameÔÔhabbaÑ, khattiyeva pajÈnatÈ”ti.
Tattha tesanti tesaÑ asÊtisahassÈnaÑ vÈnarÈnaÑ. TÊtÈnaÑ teti tava
vijjhanatthÈya ÈÓÈpetvÈ Ôhitassa bhÊtÈnaÑ. ArindamÈti rÈjÈnaÑ Èlapati. RÈjÈ
hi corÈdÊnaÑ arÊnaÑ damanato “Arindamo”ti vuccati. VissaÔÔhadhanuno
satanti anÈropitadhanusatappamÈÓaÑ ÔhÈnaÑ attÈnaÑ ÈkÈse ulla~ghayitvÈ
vissajjetvÈ tato imamhÈ rukkhÈ la~ghayitvÈ gataÔÔhÈnato. AparapÈdes|ti
pacchÈpÈdesu. IdaÑ kaÔibhÈgaÑ sandhÈya vuttaÑ. Bodhisatto hi kaÔibhÈge
taÑ latÈguÓaÑ daÄhaÑ bandhitvÈ pacchimapÈdehi bh|miyaÑ akkamitvÈ
vissajjetvÈ vÈtavegena ÈkÈsaÑ pakkhandi.
______________________________________________________________
1. Kimo (SÊ, I) kiÑme (SyÈ)

2. Vadho (SÊ, SyÈ, I)
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NuÓÓo rukkhaÑ upÈgaminti vÈtacchinnaÑ abbhamiva attano vegajanitena
vÈtena nuÓÓo. YathÈ vatacchinnabbhaÑ vÈtena, evaÑ attano vegena nuÓÓo
hutvÈ imaÑ ambarukkhaÑ upÈgamiÑ. Appabhavanti so ahaÑ tattha
ÈkÈsappadese rukkhaÑ pÈpuÓituÑ appahonto tassa rukkhassa sÈkhaÑ
hatthehi aggahesinti attho.
ViyÈyatanti rukkhasÈkhÈya ca vettalatÈya ca vÊÓÈya bhamaratanti viya
vitataÑ ÈkaÉÉhitasarÊraÑ. SamanukkamantÈti mayÈ anuÒÒÈtÈ maÑ vanditvÈ
pÈdehi anukkamantÈ nirantarameva akkamantÈ sotthiÑ gatÈ. TaÑ maÑ na
tapate bandhoti taÑ maÑ nÈpi so valliyÈ bandho tapati, nÈpi idÈni maraÓaÑ
tapessati. KiÑkÈraÓÈ? SukhamÈharitaÑ tesanti, yasmÈ yesaÑ ahaÑ
rajjamakÈrayiÑ, tesaÑ mayÈ sukhamÈharitaÑ. Ete hi “mahÈrÈja ayaÑ no
uppannaÑ dukkhaÑ haritvÈ sukhaÑ ÈharissatÊ”ti maÑ rÈjÈnaÑ akaÑsu.
Ahampi “tumhÈkaÑ uppannaÑ dukkhaÑ harissÈmi”cceva etesaÑ rÈjÈ jÈto.
TaÑ ajja mayÈ etesaÑ maraÓadukkhaÑ haritvÈ jÊvitasukhaÑ ÈhaÔaÑ, tena
maÑ nÈpi bandho tapati, na maraÓavadho1 tapessati.
EsÈ te upamÈti esÈ te mahÈrÈja mayÈ katakiriyÈya upamÈ. TaÑ suÓohÊti
tasmÈ imÈya upamÈya saÑsandetvÈ attano diyyamÈnaÑ ovÈdaÑ suÓÈhi.
RaÒÒÈ raÔÔhassÈti mahÈrÈja raÒÒÈ nÈma ucchuyante ucchuÑ viya raÔÔhaÑ
apÊÄetvÈ catubbidhaÑ agatigamanaÑ pahÈya cat|hi sa~gahavatth|hi
sa~gaÓhantena dasasu rÈjadhammesu patiÔÔhÈya mayÈ viya attano jÊvitaÑ
pariccajitvÈ “kintime raÔÔhavÈsino vigatabhayÈ gimhakÈle vivaÔadvÈre ÒÈtÊhi
ca parivÈrakehi2 ca parivÈritÈ ure putte naccentÈ sÊtena vÈtena bÊjiyamÈnÈ
yathÈruci attano attano santakaÑ paribhuÒjantÈ
kÈyikacetasikasukhasama~gino bhaveyyun”ti sakalaraÔÔhassa ca
rathasakaÔÈdiyuttavÈhanassa3 yoggassa ca pattisa~khÈtassa balassa ca
nigamajanapadasa~khÈtassa nigamassa ca sabbesaÑ sukhameva esitabbaÑ
gavesitabbanti attho. Khattiyena pajÈnatÈti khettÈnaÑ adhipatibhÈvena
“khattiyo”ti laddhanÈmena pana etena avasesasatte atikkamma pajÈnatÈ
ÒÈÓasampannena bhavitabbanti.
______________________________________________________________
1. MaraÓato (Ka)

2. ParicÈrikehi (SyÈ, Ka)

3. RathasakaÔÈdiyugavÈhanassa (I,Ka)
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EvaÑ mahÈsatto rÈjÈnaÑ ovadanto anusÈsantova kÈlamakÈsi. RÈjÈ
amacce pakkosÈpetvÈ “imassa KapirÈjassa rÈj|naÑ viya sarÊrakiccaÑ
karothÈ”ti vatvÈ itthÈgÈrampi ÈÓÈpesi “tumhe rattavatthanivatthÈ
vikiÓÓakesÈ daÓÉadÊpikahatthÈ kapirÈjÈnaÑ parivÈretvÈ ÈÄÈhanaÑ
gacchathÈ”ti. AmaccÈ dÈr|naÑ sakaÔasatamattena citakaÑ karitvÈ rÈj|naÑ
karaÓaniyÈmeneva mahÈsattassa sarÊrakiccaÑ katvÈ sÊsakapÈlaÑ gahetvÈ
raÒÒo santikaÑ agamaÑsu. RÈjÈ mahÈsattassa ÈÄÈhane CetiyaÑ kÈretvÈ dÊpe
jÈlÈpetvÈ gandhamÈlÈdÊhi p|jetvÈ sÊsakapÈlaÑ suvaÓÓakhacitaÑ kÈretvÈ
kuntagge ÔhapetvÈ purato katvÈ gandhamÈlÈdÊhi p|jento BÈrÈÓasiÑ gantvÈ
antorÈjadvÈre ÔhapetvÈ sakalanagaraÑ sajjÈpetvÈ sattÈhaÑ dhÈtup|jaÑ
kÈresi. Atha naÑ dhÈtuÑ gahetvÈ CetiyaÑ kÈretvÈ yÈvajÊvaÑ
gandhamÈlÈdÊhi p|jetvÈ bodhisattassa ovÈde patiÔÔhÈya dÈnÈdÊni puÒÒÈni
karonto dhammena rajjaÑ kÈretvÈ saggaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ Œnando ahosi, duÔÔhakapi Devadatto, parisÈ
BuddhaparisÈ, KapirÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
MahÈkapijÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. KumbhakÈrajÈtakavaÓÓanÈ (408)
AmbÈ’ha’maddaÑ vanamantarasminti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
kilesaniggahaÑ Èrabbha kathesi. Vatthu PÈnÊyajÈtake1 Èvi bhavissati. TadÈ
pana SÈvatthiyaÑ paÒcasatÈ sahÈyakÈ pabbajitvÈ antokoÔisanthÈre vasamÈnÈ
aÉÉharattasamaye kÈmavitakkaÑ vitakkayiÑsu. SatthÈ attano sÈvake rattiyÈ
tayo vÈre, divasassa tayo vÈreti rattindivaÑ cha vÈre olokento kikÊ aÓÉaÑ
viya, camarÊ2 vÈladhiÑ viya, mÈtÈ piyaputtaÑ viya, ekacakkhuko puriso
cakkhuÑ viya rakkhati, tasmiÑ tasmiÑyeva khaÓe uppannakilesaÑ
niggaÓhÈti. So taÑ divasaÑ aÉÉharattasamaye
______________________________________________________________
1. Khu 5. 234 piÔÔhe. PaÒÒÈsajÈtake (SyÈ, Ka)

2. CÈmarÊ (Ka)
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JetavanaÑ pariggaÓhanto tesaÑ bhikkh|naÑ vitakkasamudÈcÈraÑ ÒatvÈ
“imesaÑ bhikkh|naÑ abbhantare ayaÑ kileso vaÉÉhanto arahattassa hetuÑ
bhindissati, idÈneva nesaÑ kilesaÑ niggaÓhitvÈ arahattaÑ dassÈmÊ”ti
GandhakuÔito nikkhamitvÈ ŒnandattheraÑ pakkosÈpetvÈ “Œnanda
antokoÔisanthÈre vasanakabhikkh| sabbe sannipÈtehÊ”ti sannipÈtÈpetvÈ
paÒÒattavarabuddhÈsane nisÊditvÈ “na bhikkhave antopavattakilesÈnaÑ vase
vattituÑ vaÔÔati, kileso hi vaÉÉhamÈno paccÈmitto viya mahÈvinÈsaÑ pÈpeti,
bhikkhunÈ nÈma appamattakampi kilesaÑ niggaÓhituÑ vaÔÔati,
porÈÓakapaÓÉitÈ appamattakaÑ ÈrammaÓaÑ disvÈ abbhantare
pavattakilesaÑ niggaÓhitvÈ paccekabodhiÒÈÓaÑ nibbattesun”ti vatvÈ atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
BÈrÈÓasinagarassa dvÈragÈme kumbhakÈrakule nibbattitvÈ vayappatto
kuÔumbaÑ saÓÔhapetvÈ ekaÑ puttaÒca dhÊtaraÒca labhitvÈ
kumbhakÈrakammaÑ nissÈya puttadÈraÑ posesi. TadÈ Kali~garaÔÔhe
Dantapuranagare KaraÓÉako nÈma rÈjÈ mahantena parivÈrena uyyÈnaÑ
gacchanto uyyÈnadvÈre phalabhÈrabharitaÑ madhuraphalaÑ ambarukkhaÑ
disvÈ hatthikkhandhavaragatoyeva hatthaÑ pasÈretvÈ ekaÑ ambapiÓÉaÑ
gahetvÈ uyyÈnaÑ pavisitvÈ ma~galasilÈya nisinno dÈtabbayuttakÈnaÑ datvÈ
ambaÑ paribhuÒji. “RaÒÒÈ gahitakÈlato paÔÔhÈya sesehi nÈma
gahetabbamevÈ”ti amaccÈpi brÈhmaÓagahapatikÈdayopi ambÈni pÈtetvÈ
khÈdiÑsu. PacchÈ ÈgatÈ rukkhaÑ Èruyha muggarehi pothetvÈ
obhaggavibhaggasÈkhaÑ katvÈ Èmakaphalampi asesetvÈ khÈdiÑsu.
RÈjÈ divasaÑ uyyÈne kÊÄitvÈ sÈyanhasamaye
ala~katahatthikkhandhavare nisÊditvÈ gacchanto taÑ rukkhaÑ disvÈ hatthito
otaritvÈ rukkham|laÑ gantvÈ rukkhaÑ oloketvÈ “ayaÑ pÈtova passantÈnaÑ
atittikaro phalabhÈrabharito sobhamÈno aÔÔhÈsi, idÈni gahitaphalo
obhaggavibhaggo asobhamÈno Ôhito”ti cintetvÈ puna aÒÒato olokento
aparaÑ nipphalaÑ ambarukkhaÑ disvÈ “esa rukkho attano nipphalabhÈvena
muÓÉamaÓipabbato viya sobhamÈno Ôhito,
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ayaÑ pana saphalabhÈvena imaÑ byasanaÑ patto, idaÑ agÈramajjhampi
phalitarukkhasadisaÑ, pabbajjÈ nipphalarukkhasadisÈ, sadhanasseva bhayaÑ
atthi, niddanassa bhayaÑ natthi, mayÈpi nipphalarukkhena viya
bhavitabban”ti phalarukkhaÑ ÈrammaÓaÑ katvÈ rukkham|le Ôhitakeva tÊÓi
lakkhaÓÈni sallakkhetvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ paccekabodhiÒÈÓaÑ
nibbattetvÈ “viddhaÑsitÈ dÈni me mÈtukucchikuÔikÈ, chinnÈ tÊsu bhavesu
paÔisandhi, sodhitÈ saÑsÈra-ukkÈrabh|mi, sosito mayÈ assusamuddo, bhinno
aÔÔhipÈkÈro, natthi me puna paÔisandhÊ”ti Èvajjento
sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitova aÔÔhÈsi.
Atha naÑ amaccÈ ÈhaÑsu “atibahuÑ Ôhitattha mahÈrÈjÈ”ti. Na mayaÑ
mahÈrÈjÈno, PaccekabuddhÈ nÈma mayanti. PaccekabuddhÈ nÈma tumhÈdisÈ
na honti devÈti. Atha kÊdisÈ hontÊti.
OropitakesamassukÈsÈvavatthapaÔicchannÈ kule vÈ gaÓe vÈ alaggÈ
vÈtacchinnavalÈhakarÈhumuttacandamaÓÉalapaÔibhÈgÈ Himavante
Nandam|lakapabbhÈre vasanti, evar|pÈ deva PaccekabuddhÈti. TasmiÑ
khaÓe rÈjÈ hatthaÑ ukkhipitvÈ sÊsaÑ parÈmasi, tÈvadevassa gihili~gaÑ
antaradhÈyi, samaÓali~gaÑ pÈturahosi.
“TicÊvaraÒca patto ca, vÈsi s|ci ca bandhanaÑ.
ParissÈvanena aÔÔhete, yuttayogassa bhikkhuno”ti–
evaÑ vuttÈ samaÓaparikkhÈrÈ kÈyapaÔibaddhÈva ahesuÑ. So ÈkÈse ÔhatvÈ
mahÈjanassa ovÈdaÑ datvÈ anilapathena Uttarahimavante
Nandam|lakapabbhÈrameva agamÈsi.
GandhÈraraÔÔhepi Takkasilanagare Naggaji nÈma rÈjÈ uparipÈsÈde
palla~kamajjhagato ekaÑ itthiÑ ekekahatthe ekekaÑ maÓivalayaÑ
piÄandhitvÈ avid|re nisÊditvÈ gandhaÑ pisamÈnaÑ disvÈ “etÈni valayÈni
ekekabhÈvena na ghaÔÔenti na viravantÊ”ti olokento nisÊdi. Atha sÈ
dakkhiÓahatthato valayaÑ vÈmahattheyeva piÄandhitvÈ dakkhiÓahatthena
gandhaÑ sa~kaÉÉhitvÈ pisituÑ Èrabhi, vÈmahatthe valayaÑ dutiyaÑ
Ègamma ghaÔÔiyamÈnaÑ saddamakÈsi. RÈjÈ tÈni dve valayÈni aÒÒamaÒÒaÑ
ghaÔÔentÈni viravantÈni disvÈ cintesi “idaÑ valayaÑ ekekakÈle na gaÔÔesi,
dutiyaÑ Ègamma ghaÔÔeti, saddaÑ karoti, evameva ime sattÈpi
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ekekÈ na ghaÔÔenti na vivadanti1, dve tayo hutvÈ aÒÒamaÒÒaÑ ghaÔÔenti,
kalahaÑ karonti. AhaÑ pana KasmÊragandhÈresu dvÊsu rajjesu raÔÔhavÈsino
vicÈremi, mayÈpi ekavalayasadisena hutvÈ paraÑ avicÈretvÈ attÈnameva
vicÈrentena vasituÑ vaÔÔatÊ”ti saÑghaÔÔanavalayaÑ ÈrammaÓaÑ katvÈ
yathÈnisinnova tÊÓi lakkhaÓÈni sallakkhetvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ
paccekabodhiÒÈÓaÑ nibbattesi. SesaÑ purimasadisameva.
VideharaÔÔhe Mithilanagare Nimi nÈma rÈjÈ bhuttapÈtarÈso
amaccagaÓaparivuto vivaÔasÊhapaÒjarena antaravÊthiÑ pekkhamÈno aÔÔhÈsi.
Atheko seno s|nÈpaÓato maÑsapesiÑ gahetvÈ ÈkÈsaÑ pakkhandi. TamenaÑ
ito cito ca gijjhÈdayo sakuÓÈ samparivÈretvÈ ÈhÈrahetu tuÓÉena vijjhantÈ2
pakkhehi paharantÈ pÈdehi maddantÈ agamaÑsu. So attano vadhaÑ
asahamÈno taÑ maÑsaÑ chaÉÉesi. AÒÒo gaÓhi, sakuÓÈ imaÑ muÒcitvÈ taÑ
anubandhiÑsu. Tenapi vissaÔÔhaÑ aÒÒo aggahesi, tampi tatheva viheÔhesuÑ.
RÈjÈ te sakuÓe disvÈ cintesi “yo yo maÑsapesiÑ gaÓhi, tassa tasseva
dukkhaÑ, yo yo taÑ vissajjesi, tassa tasseva sukhaÑ, imepi paÒca
kÈmaguÓe yo yo gaÓhÈti, tassa tasseva dukkhaÑ, itarassa sukhaÑ, ime hi
bah|naÑ sÈdhÈraÓÈ, mayhaÑ kho pana soÄasa itthisahassÈni, mayÈ
vissaÔÔhamaÑsapiÓÉena viya seneva paÒca kÈmaguÓe pahÈya sukhitena
bhavituÑ vaÔÔatÊ”ti. So yoniso manasi karonto yathÈÔhitova tÊÓi lakkhaÓÈni
sallakkhetvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ paccekabodhiÒÈÓaÑ nibbattesi. SesaÑ
purimasadisameva.
UttarapaÒcÈlaraÔÔhe Kapilanagare3 Dummukho nÈma rÈjÈ
bhuttapÈtarÈso sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉito amaccagaÓaparivuto
vivaÔasÊhapaÒjare rÈja~gaÓaÑ olokento aÔÔhÈsi. TasmiÑ khaÓe gopÈlakÈ
vajadvÈraÑ vivariÑsu, usabhÈ vajato nikkhamitvÈ kilesavasena ekaÑ gÈviÑ
anubandhiÑsu. Tattheko tikhiÓasi~go mahÈ-usabho aÒÒaÑ usabhaÑ
ÈgacchantaÑ disvÈ kilesamaccherÈbhibh|to tikhiÓena si~gena
antarasatthimhi pahari. Tassa pahÈramukhena antÈni nikkhamiÑsu, so
tattheva jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓi. RÈjÈ
______________________________________________________________
1. Na viravanti (SÊ, I)

2. ViheÔhentÈ (Ka)

3. Kampillanagare (SÊ)
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taÑ disvÈ cintesi “ime sattÈ tiracchÈnagate ÈdiÑ katvÈ kilesavasena
dukkhaÑ pÈpuÓanti, ayaÑ usabho kilesaÑ nissÈya jÊvitakkhayaÑ patto,
aÒÒepi sattÈ kileseheva kampanti, mayÈ, imesaÑ sattÈnaÑ kampanakilese
pahÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti. So Ôhitakova tÊÓi lakkhaÓÈni sallakkhetvÈ vipassanaÑ
vaÉÉhetvÈ paccekabodhiÒÈÓaÑ nibbattesi. SesaÑ purimasadisameva.
AthekadivasaÑ cattÈro PaccekabuddhÈ bhikkhÈcÈravelaÑ sallakkhetvÈ
Nandam|lakapabbhÈrÈ nikkhamma Anotattadahe nÈgalatÈdantakaÔÔhaÑ
khÈditvÈ katasarÊrapaÔijagganÈ manosilÈtale ÔhatvÈ nivÈsetvÈ
pattacÊvaramÈdÈya iddhiyÈ akÈse uppatitvÈ paÒcavaÓÓavalÈhake maddamÈnÈ
gantvÈ BÈrÈÓasinagaradvÈragÈmakassa avid|re otaritvÈ ekasmiÑ
phÈsukaÔÔhÈne cÊvaraÑ pÈrupitvÈ pattaÑ gahetvÈ dvÈragÈmaÑ pavisitvÈ
piÓÉÈya carantÈ bodhisattassa gehadvÈraÑ sampÈpuÓiÑsu. Bodhisatto te
disvÈ tuÔÔhacitto hutvÈ gehaÑ pavesetvÈ paÒÒattÈsane nisÊdÈpetvÈ
dakkhiÓodakaÑ datvÈ paÓÊtena khÈdanÊyena bhojanÊyena parivisitvÈ
ekamantaÑ nisÊditvÈ saÑghattheraÑ vanditvÈ “bhante tumhÈkaÑ pabbajjÈ
ativiya sobhati, vippasannÈni vo indriyÈni, parisuddho chavivaÓÓo, kiÑ nu
kho ÈrammaÓaÑ disvÈ tumhe imaÑ bhikkhÈcariyapabbajjaÑ upagatÈ”ti
pucchi. YathÈ ca saÑghattheraÑ, evaÑ sesepi upasa~kamitvÈ pucchi.
Athassa te cattÈropi jÈnÈ “ahaÑ asukanagare asukaraÔÔhe asukarÈjÈ nÈma
hutvÈ”ti-ÈdinÈ nayena attano attano abhinikkhamanavatth|ni kathetvÈ
paÔipÈÔiyÈ ekekaÑ gÈthamÈhaÑsu–
90. “AmbÈ’ha’maddaÑ vanamantarasmiÑ,
NÊlobhÈsaÑ phalitaÑ saÑvir|ÄhaÑ.
Ta’maddasaÑ phalahetu vibhaggaÑ,
TaÑ disvÈ bhikkhÈcariyaÑ carÈmi.
91. SesaÑ sumaÔÔhaÑ naravÊraniÔÔhitaÑ,
NÈrÊ yugaÑ dhÈrayi appasaddaÑ.
DutiyaÒca Ègamma ahosi saddo,
TaÑ disvÈ bhikkhÈcariyaÑ carÈmi.
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92. DijÈ dijaÑ kuÓapa’mÈharantaÑ,
EkaÑ samÈnaÑ bahukÈ samecca.
ŒhÈrahet| paripÈtayiÑsu,
TaÑ disvÈ bhikkhÈcariyaÑ carÈmi.
93. UsabhÈ’ha’maddaÑ y|thassa majjhe,
CalakkakuÑ vaÓÓabal|papannaÑ.
Ta’maddasaÑ kÈmahetu vitunnaÑ.
TaÑ disvÈ bhikkhÈcariyaÑ carÈmÊ”ti.
Tattha ambÈ’ha’maddanti ambarukkhaÑ ahaÑ addasaÑ.
Vanamantarasminti vana-antare, ambavanamajjheti attho. SaÑvir|Ähanti
suvaÉÉhitaÑ. Ta’maddasanti taÑ uyyÈnato nikkhanto phalahetu vibhaggaÑ
puna addasaÑ. TaÑ disvÈti taÑ phalahetu vibhaggaÑ disvÈ
paÔiladdhasaÑvego paccekabodhiÒÈÓaÑ nibbattetvÈ imaÑ
bhikkhÈcariyapabbajjaÑ upagatosmi, tasmÈ bhikkhÈcariyaÑ carÈmÊti. IdaÑ
so phalahetu vibhaggaÑ ambarukkhaÑ dassanato paÔÔhÈya sabbaÑ
cittÈcÈraÑ kathesi1. SesÈnaÑ vissajjanesupi eseva nayo. AyaÑ panettha
anuttÈnapadavaÓÓanÈ–selanti maÓivalayaÑ. NaravÊraniÔÔhitanti vÊranarehi
niÔÔhitaÑ, paÓÉitapurisehi katanti attho. Yuganti ekekasmiÑ ekekaÑ katvÈ
ekaÑ valayayugaÄaÑ. DijÈ dijanti gahitamaÑsapiÓÉaÑ dijaÑ avasesadijÈ.
KuÓapa’mÈhantanti maÑsapiÓÉaÑ ÈdÈya ÈharantaÑ. SameccÈti samÈgantvÈ
sannipatitvÈ. ParipÈtayiÑs|ti koÔÔentÈ anubandhiÑsu. UsabhÈ’ha’maddanti
usabhaÑ ahaÑ addasaÑ. Calakkakunti calakkakudhaÑ.
Bodhisatto ekekaÑ gÈthaÑ sutvÈ “sÈdhu bhante tumhÈkameva taÑ
ÈrammaÓaÑ anur|pan”ti ekekassa Paccekabuddhassa thutiÑ akÈsi. TaÒca
pana cat|hi janehi desitaÑ dhammakathaÑ sutvÈ gharÈvÈse anapekkho
hutvÈ pakkantesu Paccekabuddhesu bhuttapÈtarÈso sukhanisinno bhariyaÑ
ÈmantetvÈ “bhadde ete cattÈro PaccekabuddhÈ rajjaÑ pahÈya pabbajitvÈ
akiÒcÈnÈ apalibodhÈ pabbajjÈsukhena vÊtinÈmenti, ahaÑ pana bhatiyÈ
jÊvikaÑ kappemi, kiÑ me gharÈvÈsena, tvaÑ puttake sa~gaÓhantÊ gehe
vasÈ”ti vatvÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
______________________________________________________________
1. KathetvÈ dassesi (Ka)
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94. “KaraÓÉako Kali~gÈnaÑ, GandhÈrÈnaÒca Naggaji.
NimirÈjÈ VidehÈnaÑ, PaÒcÈlÈnaÒca Dummukho.
Ete raÔÔhÈni hitvÈna, pabbajiÑsu akiÒcanÈ.
95. Sabbepime devasamÈ samÈgatÈ,
AggÊ yathÈ pajjalito tathevime.
Ahampi eko carissÈmi bhaggavi,
HitvÈna kÈmÈni yathodhikÈnÊ”ti.
TÈsaÑ attho–bhadde esa saÑghatthero Paccekabuddho Dantapure

nÈma nagare KaraÓÉako1 nÈma Kali~gÈnaÑ janapadassa rÈjÈ, dutiyo
Takkasilanagare Naggaji nÈma GandhÈrÈnaÑ janapadassa rÈjÈ, tatiyo
Mithilanagare Nimi nÈma VidehÈnaÑ janapadassa rÈjÈ, catuttho
Kapilanagare Dummukho nÈma UttarapaÒcÈlÈnaÑ janapadassa rÈjÈ, ete
evar|pÈni raÔÔhÈni hitvÈ akiÒcanÈ hutvÈ pabbajiÑsu. Sabbepimeti ime pana
sabbepi visuddhidevehi purimapaccekabuddhehi samÈnÈ ekato samÈgatÈ.
AggÊ yathÈti yathÈ hi aggi pajjalito obhÈsati. Tathevimeti imepi tatheva
sÊlÈdÊhi paÒcahi guÓehi obhÈsanti. YathÈ ete, tathÈ ahampi pabbajitvÈ eko
carissÈmÊti attho. BhaggavÊti bhariyaÑ Èlapati. HitvÈna kÈmÈnÊti r|pÈdayo
vatthukÈme hitvÈ. YathodhikÈnÊti attano odhivasena ÔhitÈni. IdaÑ vuttaÑ
hoti–r|pÈdi-odhivasena yathÈÔhite kÈme pahÈya ahampi pabbajitvÈ eko
carissÈmÊti. “YatodhikÈnÊ”tipi pÈÔho, tassattho–yato uparato odhi etesanti
yatodhikÈni, uparatakoÔÔhÈsÈni. PabbajissÈmÊti cintitakÈlato paÔÔhÈya hi
kilesakÈmÈnaÑ eko koÔÔhÈso uparato nÈma hoti niruddho, tassa vatthubh|to
kÈmakoÔÔhÈsopi uparatova hotÊti.
SÈ tassa kathaÑ sutvÈ “mayhampi kho sÈmi PaccekabuddhÈnaÑ
dhammakathaÑ sutakÈlato paÔÔhÈya agÈre cittaÑ na saÓÔhÈtÊ”ti vatvÈ imaÑ
gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. KaraÓÉu (SÊ, I), karaÓÉaÑ (SyÈ)
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96. “Ayameva kÈlo na hi aÒÒo atthi,
AnusÈsitÈ me na bhaveyya pacchÈ.
Ahampi ekÈ carissÈmi bhaggava,
SakuÓÊva muttÈ purisassa hatthÈ”ti.
Tattha anusÈsitÈ me na bhaveyya pacchÈti anusÈsako ovÈdako na
bhaveyya dullabhattÈ ovÈdakÈnaÑ, tasmÈ ayameva pabbajituÑ kÈlo, na hi
aÒÒo atthÊti dasseti. SakuÓÊva muttÈti yathÈ sÈkuÓikena gahetvÈ
sakuÓapacchiyaÑ khittÈsu sakuÓÊsu tassa hatthato muttÈ ekÈ sakuÓÊ
anilapathaÑ la~ghayitvÈ yathÈrucitaÔÔhÈnaÑ gantvÈ ekikÈva careyya, tathÈ
ahampi tava hatthato muttÈ ekikÈ carissÈmÊti sayampi pabbajitukÈmÈ hutvÈ
evamÈha.
Bodhisatto tassÈ kathaÑ sutvÈ tuÓhÊ ahosi. SÈ pana bodhisattaÑ
vaÒcetvÈ puretaraÑ pabbajitukÈmÈ “sÈmi pÈnÊyatitthaÑ gamissÈmi, dÈrake
olokehÊ”ti ghaÔaÑ ÈdÈya gacchantÊ viya palÈyitvÈ nagarasÈmante tÈpasÈnaÑ
santike gantvÈ pabbaji. Bodhisatto tassÈ anÈgamanaÑ ÒatvÈ sayaÑ dÈrake
posesi. AparabhÈge tesu thokaÑ viÉÉhitvÈ attano
ayÈnayajÈnanasamatthataÑ sampattesu tesaÑ vÊmaÑsanatthaÑ ekadivasaÑ
bhattaÑ pacanto thokaÑ uttaÓÉulaÑ paci, ekadivasaÑ thokaÑ kilinnaÑ,
ekadivasaÑ supakkaÑ, ekadivasaÑ atikilinnaÑ, ekadivasaÑ aloÓakaÑ,
ekadivasaÑ atiloÓakaÑ. DÈrakÈ “tÈta ajja bhattaÑ uttaÓÉulaÑ, ajja
kilinnaÑ, ajja supakkaÑ, ajja atikilinnaÑ, ajja aloÓakaÑ, ajja atiloÓakan”ti
ÈhaÑsu. TaÑ sutvÈ bodhisatto “Èma tÈtÈ”ti vatvÈ cintesi “ime dÈrakÈ idÈni
ÈmapakkaloÓika-atiloÓikÈni jÈnanti, attano dhammatÈya jÊvituÑ
sakkhissanti, mayÈ pabbajituÑ vaÔÔatÊ”ti. Atha te dÈrake ÒÈtakÈnaÑ datvÈ
paÔicchÈpetvÈ “ammatÈtÈ ime dÈrake sÈdhukaÑ posethÈ”ti vatvÈ
soÒÈtakÈnaÑ paridevantÈnaÒÒeva nagarÈ nikkhamitvÈ isipabbajjaÑ
pabbajitvÈ nagarassa sÈmanteyeva vasi.
Atha naÑ ekadivasaÑ BÈrÈÓasiyaÑ bhikkhÈya carantaÑ paribbÈjikÈ
disvÈ vanditvÈ “ayya dÈrakÈ te nÈsitÈ maÒÒe”ti Èha. MahÈsatto “nÈhaÑ
dÈrake nÈsemi, tesaÑ attano ayÈnayajÈnanakÈle
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pabbajitomhi, tvaÑ tesaÑ acintetvÈ pabbajjÈya abhiramÈ”ti vatvÈ
osÈnagÈthamÈha–
97. “ŒmaÑ pakkaÒca jÈnanti, atho loÓaÑ aloÓakaÑ.
TamahaÑ disvÈna pabbajiÑ, careva tvaÑ carÈmahan”ti.
Tattha tamahanti taÑ ahaÑ dÈrakÈnaÑ kiriyaÑ disvÈ pabbajito. Careva
tvaÑ carÈmahanti tvampi bhikkhÈcariyameva cara, ahampi
bhikkhÈcariyameva carissÈmÊti.
Iti so paribbÈjikaÑ ovaditvÈ uyyojesi. SÈpi ovÈdaÑ gahetvÈ mahÈsattaÑ
vanditvÈ yathÈrucitaÑ ÔhÈnaÑ gatÈ. ®hapetvÈ kira taÑ divasaÑ na te puna
aÒÒamaÒÒaÑ addasaÑsu. Bodhisatto ca jhÈnÈbhiÒÒaÑ nibbattetvÈ
brahmalok|pago ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne te paÒcasatÈ bhikkh| arahatte patiÔÔhahiÑsu.
TadÈ dhÊtÈ UppalavaÓÓÈ ahosi, putto RÈhulakumÈro, paribbÈjikÈ
RÈhulamÈtÈ, paribbÈjako pana ahameva ahosinti.
KumbhakÈrajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. DaÄhadhammajÈtakavaÓÓanÈ (409)
AhaÑ ce daÄhadhammassÈti idaÑ SatthÈ KosambiÑ nissÈya
GhositÈrÈme viharanto Udenassa raÒÒo BhaddavatikaÑ hatthiniÑ Èrabbha
kathesi. TassÈ pana hatthiniyÈ laddhavidhÈnaÒca Udenassa rÈjavaÑso ca
MÈta~gajÈtake1 Èvi bhavissati. EkadivasaÑ pana sÈ hatthinÊ nagarÈ
nikkhamantÊ BhagavantaÑ pÈtova ariyagaÓaparivutaÑ anomÈya
BuddhasiriyÈ nagaraÑ piÓÉÈya pavisantaÑ disvÈ TathÈgatassa pÈdam|le
nipajjitvÈ “BhagavÈ sabbaÒÒu sabbalokanittharaÓa Udeno vaÑsarÈjÈ maÑ
taruÓakÈle kammaÑ nittharituÑ samatthakÈle ‘imaÑ nissÈya mayÈ jÊvitaÒca
rajjaÒca devÊ ca laddhÈ’ti piyÈyitvÈ mahantaÑ parihÈraÑ adÈsi,
sabbÈla~kÈrehi ala~karitvÈ
______________________________________________________________
1. Khu 5. 309 piÔÔhe.
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ÔhitaÔÔhÈnaÑ gandhena paribhaÓÉaÑ kÈretvÈ matthake
suvaÓÓatÈrakakhacitavitÈnaÑ bandhÈpetvÈ samantÈ citrasÈÓiÑ
parikkhipÈpetvÈ gandhatelena dÊpaÑ jÈlÈpetvÈ dh|mataÔÔakaÑ ÔhapÈpetvÈ
karÊsachaÉÉanaÔÔhÈne suvaÓÓakaÔÈhaÑ patiÔÔhapÈpetvÈ maÑ
cittattharaÓapiÔÔhe Ôhapesi, rÈjÈrahaÒca me nÈnaggarasabhojanaÑ dÈpesi.
IdÈni pana me mahallakakÈle kammaÑ nittharituÑ asamatthakÈle sabbaÑ
taÑ parihÈraÑ acchindi, anÈthÈ nippaccayÈ hutvÈ araÒÒe ketakÈni khÈdantÊ
jÊvÈmi, aÒÒaÑ mayhaÑ paÔisaraÓaÑ natthi, UdenaÑ mama guÓaÑ
sallakkhÈpetvÈ porÈÓakaparihÈraÑ me paÔipÈkatikaÑ kÈretha BhagavÈ”ti
paridevamÈnÈ TathÈgataÑ yÈci.
SatthÈ “gaccha tvaÑ, ahaÑ te raÒÒo kathetvÈ yasaÑ paÔipÈkatikaÑ
kÈressÈmÊ”ti vatvÈ raÒÒo nivesanadvÈraÑ agamÈsi. RÈjÈ TathÈgataÑ
antonivesanaÑ pavesetvÈ Buddhappamukhassa saÑghassa mahÈdÈnaÑ
pavattesi. SatthÈ bhattakiccapariyosÈne anumodanaÑ karonto “mahÈrÈja
BhaddavatikÈ kahan”ti pucchi. Na jÈnÈmi bhanteti. “MahÈrÈja
upakÈrakÈnaÑ yasaÑ datvÈ mahallakakÈle gahetuÑ1 nÈma na vaÔÔati,
kataÒÒunÈ katavedinÈ bhavituÑ vaÔÔati. BhaddavatikÈ idÈni mahallikÈ
jarÈjiÓÓÈ anÈthÈ hutvÈ araÒÒe ketakÈni khÈdantÊ jÊvati, taÑ jiÓÓakÈle
anÈthaÑ kÈtuÑ tumhÈkaÑ ayuttan”ti BhaddavatikÈya guÓaÑ kathetvÈ
“sabbaÑ porÈÓakaparihÈraÑ paÔipÈkatikaÑ karohÊ”ti vatvÈ pakkÈmi. RÈjÈ
tathÈ akÈsi. “TathÈgatena kira BhaddavatikÈya guÓaÑ kathetvÈ
porÈÓakayaso paÔipÈkatiko kÈrito”ti sakalanagaraÑ patthari,
bhikkhusaÑghepi sÈ pavatti pÈkaÔÈ jÈtÈ. Atha bhikkh| dhammasabhÈyaÑ
kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso SatthÈrÈ kira BhaddavatikÈya guÓaÑ
kathetvÈ porÈÓakayaso paÔipÈkatiko kÈrito”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha
bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na
bhikkhave idÈneva, pubbepi TathÈgato etissÈ guÓaÑ kathetvÈ naÔÔhayasaÑ
paÔipÈkatikaÑ kÈresiyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ DaÄhadhammo nÈma rÈjÈ rajjaÑ kÈresi. TadÈ
bodhisatto amaccakule nibbattitvÈ vayappatto taÑ rÈjÈnaÑ upaÔÔhati.
______________________________________________________________
1. JahetuÑ (Ka)
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So tassa santikÈ mahantaÑ yasaÑ labhitvÈ amaccaratanaÔÔhÈne aÔÔhÈsi. TadÈ
tassa raÒÒo ekÈ OÔÔhibyÈdhi hatthinÊ thÈmabalasampannÈ mahabbalÈ ahosi.
SÈ ekadivasaÑ yojanasataÑ gacchati, raÒÒo d|teyyaharaÓakiccaÑ karoti,
sa~gÈme yuddhaÑ katvÈ sattu maddanaÑ karoti. RÈjÈ “ayaÑ me
bah|pakÈrÈ”ti tassÈ sabbÈla~kÈraÑ datvÈ Udenena BhaddavitikÈya
dinnasadisaÑ sabbaÑ parihÈraÑ dÈpesi. AthassÈ jiÓÓadubbalakÈle rÈjÈ
sabbaÑ yasaÑ gaÓhi. SÈ tato paÔÔhÈya anÈthÈ hutvÈ araÒÒe tiÓapaÓÓÈni
khÈdantÊ jÊvati. AthekadivasaÑ rÈjakule bhÈjanesu appahontesu rÈjÈ
kumbhakÈraÑ pakkosÈpetvÈ “bhÈjanÈni kira nappahontÊ”ti Èha.
GomayÈharaÓayÈnake yojetuÑ goÓe na labhÈmi devÈti. RÈjÈ tassa kathaÑ
sutvÈ “amhÈkaÑ OÔÔhibyÈdhi kahan”ti pucchi. Attano dhammatÈya carati
devÈti. RÈjÈ “ito paÔÔhÈya taÑ yojetvÈ gomayaÑ ÈharÈ”ti taÑ
kumbhakÈrassa adÈsi. KumbhakÈro “sÈdhu devÈ”ti tathÈ akÈsi.
AthekadivasaÑ sÈ nagarÈ nikkhamamÈnÈ nagaraÑ pavisantaÑ
bodhisattaÑ disvÈ vanditvÈ tassa pÈdam|le nipajjitvÈ paridevamÈnÈ “sÈmi
rÈjÈ maÑ ‘taruÓakÈle bah|pakÈrÈ’ti sallakkhetvÈ mahantaÑ yasaÑ datvÈ
idÈni mahallakakÈle sabbaÑ acchinditvÈ mayi cittampi na karoti, ahaÑ pana
anÈthÈ araÒÒe tiÓapaÓÓÈni khÈdantÊ jÊvÈmi, evaÑ dukkhappattaÑ maÑ idÈni
yÈnake yojetuÑ kumbhakÈrassa adÈsi, ÔhapetvÈ tumhe aÒÒaÑ mayhaÑ
paÔisaraÓaÑ natthi, mayÈ raÒÒo kat|pakÈraÑ tumhe jÈnÈtha, sÈdhu idÈni me
naÔÔhaÑ yasaÑ paÔipÈkatikaÑ karothÈ”ti vatvÈ tisso gÈthÈ abhÈsi–
98. “AhaÑ ce DaÄhadhammassa, vahantÊ nÈbhirÈdhayiÑ.
DharantÊ urasi sallaÑ, yuddhe vikkantacÈrinÊ.
99. N|na rÈjÈ na jÈnÈti, mama vikkamaporisaÑ.
Sa~gÈme sukatantÈni, d|tavippahitÈni ca.
100. SÈ n|nÈhaÑ marissÈmi, abandhu aparÈyinÊ.
TadÈ hi kumbhakÈrassa, dinnÈ chakaÓahÈrikÈ”ti.
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Tattha vahantÊti d|teyyaharaÓaÑ sa~gÈme balakoÔÔhakabhindanaÑ taÑ
taÑ kiccaÑ vahantÊ nittharantÊ. DharantÊ urasi sallanti urasmiÑ bandhaÑ
kaÓÉaÑ vÈ asiÑ vÈ sattiÑ vÈ yuddhakÈle satt|naÑ upari abhiharantÊ.
VikkantacÈrinÊti vikkamaÑ parakkamaÑ katvÈ parabalavijayena yuddhe
vikkantagÈminÊ. IdaÑ vuttaÑ hoti–sace sÈmi ahaÑ imÈni kiccÈni karontÊ
raÒÒo DaÄhadhammassa cittaÑ nÈrÈdhayiÑ na paritosesiÑ, ko dÈni aÒÒo
tassa cittaÑ ÈrÈdhayissatÊti.
Mama vikkamaporisanti mayÈ kataÑ purisaparakkamaÑ. SukatantÈnÊti
sukatÈni. YathÈ hi kammÈneva kammantÈni, vanÈneva vanantÈni, evamidha
sukatÈneva “sukatantÈnÊ”ti vuttÈni. D|tavippahitÈnicÈti gale paÓÓaÑ
bandhitvÈ “asukaraÒÒo nÈma dehÊ”ti pahitÈya mayÈ ekadivaseneva
yojanasataÑ gantvÈ katÈni d|tapesanÈni ca. N|na rÈjÈ na jÈnÈtÊti1 n|na
tumhÈkaÑ esa rÈjÈ etÈni mayÈ katÈni kiccÈni na jÈnÈti. AparÈyinÊti
appatiÔÔhÈ appaÔisaraÓÈ. TadÈ hÊti tathÈ hi, ayameva vÈ pÈÔho. DinnÈti ahaÑ
raÒÒÈ chakaÓahÈrikÈ katvÈ kumbhakÈrassa dinnÈti.
Bodhisatto tassÈ kathaÑ sutvÈ “tvaÑ mÈ soci, ahaÑ raÒÒo kathetvÈ tava
yasaÑ paÔipÈkatikaÑ karissÈmÊ”ti taÑ samassÈsetvÈ nagaraÑ pavisitvÈ
bhuttapÈtarÈso raÒÒo santikaÑ gantvÈ kathaÑ samuÔÔhÈpetvÈ “mahÈrÈja
nanu tumhÈkaÑ asukÈ nÈma OÔÔhibyÈdhi asukaÔÔhÈne ca asukaÔÔhÈne ca ure
sallaÑ bandhitvÈ sa~gÈmaÑ nitthari, asukadivasaÑ2 nÈma gÊvÈya paÓÓaÑ
bandhitvÈ pesitÈ yojanasataÑ agamÈsi, tumhepissÈ mahantaÑ yasaÑ
adattha, sÈ idÈni kahan”ti pucchi. TamahaÑ kumbhakÈrassa
gomayaharaÓatthÈya adÈsinti. Atha naÑ bodhisatto “ayuttaÑ kho mahÈrÈja
tumhÈkaÑ taÑ kumbhakÈrassa yÈnake yojanatthÈya dÈtun”ti vatvÈ raÒÒo
ovÈdavasena catasso gÈthÈ abhÈsi–
101. “YavatÈsÊsatÊ poso, tÈvadeva pavÊÓati.
AtthÈpÈye jahanti naÑ, oÔÔhibyÈdhiÑva khattiyo.
______________________________________________________________
1. Nahan|na rÈjÈ jÈnÈtÊti (SÊ, I)

2. AsukadisaÑ (Ka)
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102. Yo pubbe katakalyÈÓo, katattho nÈvabujjhati.
AtthÈ tassa palujjanti, ye honti abhipatthitÈ.
103. Yo pubbe katakalyÈÓo, katattho manubujjhati.
AtthÈ tassa pavaÉÉhanti, ye honti abhipatthitÈ.
104. TaÑ vo vadÈmi bhaddante, yÈvantettha samÈgatÈ.
Sabbe kataÒÒuno hotha, ciraÑ saggamhi ÔhassathÈ”ti.

Tattha paÔhamagÈthÈya tÈva attho–idhekacco aÒÒÈÓajÈtiko poso
yÈvatÈsÊsati, yÈva “idaÑ nÈma me ayaÑ kÈtuÑ sakkhissatÊ”ti paccÈsÊsati,
tÈvadeva taÑ purisaÑ pavÊÓati bhajati sevati, tassa pana atthÈpÈye vaÉÉhiyÈ
apagamane parihÊnakÈle taÑ nÈnÈkiccesu patthitaÑ posaÑ ekacce bÈlÈ
imaÑ OÔÔhibyÈdhiÑ ayaÑ khattiyo viya jahanti.
KatakalyÈÓoti parena attano katakalyÈÓakammo. Katatthoti
nipphÈditakicco. NÈvabujjhatÊti pacchÈpi taÑ parena kataÑ upakÈraÑ tassa
jarÈjiÓÓakÈle asamatthakÈle na sarati, attanÈ dinnampi yasaÑ puna gaÓhÈti.
PalujjantÊti bhijjanti nassanti. Ye honti abhipatthitÈti ye keci atthÈ icchitÈ
nÈma honti, sabbe nassantÊti dÊpeti. Mittadubbhipuggalassa hi
patthitapatthitaÑ aggimhi pakkhittabÊjaÑ viya nassati. Katattho
manubujjhatÊti katattho anubujjhati, ma-kÈro byaÒjanasandhivasena gahito.
TaÑ vo vadÈmÊti tena kÈraÓena tumhe vadÈmi. ®hassathÈti kataÒÒuno hutvÈ
cirakÈlaÑ saggamhi dibbasampattiÑ anubhavantÈ patiÔÔhahissatha.
EvaÑ mahÈsatto rÈjÈnaÑ ÈdiÑ katvÈ sannipatitÈnaÑ sabbesaÑ ovÈdaÑ
adÈsi. TaÑ sutvÈ rÈjÈ OÔÔhibyÈdhiyÈ yasaÑ paÔipÈkatikaÑ akÈsi.
Bodhisattassa ca ovÈde ÔhatvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ saggaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
OÔÔhibyÈdhi BhaddavatikÈ ahosi, rÈjÈ Œnando, amacco pana ahameva
ahosin”ti.
DaÄhadhammajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
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5. SomadattajÈtakavaÓÓanÈ (410)
Yo maÑ pure paccuÉÉetÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ
mahallakaÑ Èrabbha kathesi. So kirekaÑ sÈmaÓeraÑ pabbÈjesi, sÈmaÓero
tassa upakÈrako hutvÈ tathÈr|pena rogena kÈlamakÈsi. Mahallako tasmiÑ
kÈlakate rodanto paridevanto vicarati. TaÑ disvÈ bhikkh|
dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso asukamahallako
sÈmaÓerassa kÈlakiriyÈya rodanto paridevanto vicarati,
maraÓassatikammaÔÔhÈnarahito maÒÒe”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha
bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na
bhikkhave idÈneva, pubbepesa imasmiÑ mate rodiyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
TÈvatiÑsabhavane sakkattaÑ kÈresi. Atheko KÈsigÈmavÈsÊ
brÈhmaÓamahÈsÈlo kÈme pahÈya HimavantaÑ pavisitvÈ isipabbajjaÑ
pabbajitvÈ uÒchÈcariyÈya vanam|laphalÈphalehi yÈpento vÈsaÑ kappesi,
ekadivasaÑ phalÈphalatthÈya gato ekaÑ hatthichÈpaÑ disvÈ attano assamaÑ
ÈnetvÈ puttaÔÔhÈne ÔhapetvÈ Somadattotissa nÈmaÑ katvÈ tiÓapaÓÓÈni
khÈdÈpento paÔijaggi. So vayappatto mahÈsarÊro hutvÈ ekadivasaÑ bahuÑ
bhojanaÑ gahetvÈ ajÊrakena dubbalo ahosi. TÈpaso taÑ assamapade katvÈ
phalÈphalatthÈya gato, tasmiÑ anÈgateyeva hatthipotako kÈlamakÈsi. TÈpaso
phalÈphalaÑ gahetvÈ Ègacchanto “aÒÒesu divasesu me putto
paccuggamanaÑ karoti, ajja na dissati, kahaÑ nu kho gato”ti paridevanto
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
105. “Yo maÑ pure paccuÉÉeti, araÒÒe d|ra’mÈyato.
So na dissati MÈta~go, Somadatto kuhiÑ gato”ti.
Tattha pureti ito pure. PaccuÉÉetÊti1 paccuggacchati. AraÒÒe d|ranti
imasmiÑ nimmanusse araÒÒe maÑ d|raÑ paccuÉÉeti. Œyatoti
ÈyÈmasampanno.
______________________________________________________________
1. PaccudetÊti (SÊ, SyÈ, I)
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EvaÑ paridevamÈno ÈgantvÈ taÑ ca~kamanakoÔiyaÑ patitaÑ disvÈ gale
gahetvÈ paridevamÈno dutiyaÑ gÈthamÈha–
106. “AyaÑ vÈ so mato seti, allasi~gaÑva vacchito.
Bh|myÈ nipatito seti, amarÈ vata kuÒjaro”ti.
Tattha ayaÑ vÈti vibhÈvanatthe vÈ-saddo. Ayameva so, na aÒÒoti taÑ
vibhÈvento evamÈha. Allasi~ganti1 mÈluvalatÈya aggapavÈlaÑ. Vacchitoti
chinno2, gimhakÈle majjhanhikasamaye tattavÈlikÈpuline nakhena chinditvÈ
pÈtito mÈluvalatÈya a~kuro viyÈti vuttaÑ hoti. Bh|myÈti bh|miyaÑ. AmarÈ
vatÈti mato vata, “amarÊ”tipi pÈÔho.
TasmiÑ khaÓe Sakko lokaÑ olokento taÑ disvÈ “ayaÑ tÈpaso
puttadÈraÑ pahÈya pabbajito, idÈni hatthipotake puttasaÒÒaÑ katvÈ
paridevati, saÑvejetvÈ naÑ satiÑ paÔilabhÈpessÈmÊ”ti tassa assamapadaÑ
ÈgantvÈ ÈkÈse Ôhitova tatiyaÑ gÈthamÈha–
107. “AnagÈriyupetassa, vippamuttassa te sato.
SamaÓassa na taÑ sÈdhu, yaÑ peta’manusocasÊ”ti.
Athassa vacanaÑ sutvÈ tÈpaso catutthaÑ gÈthamÈha–
108. “SaÑvÈsena have sakka, manussassa migassa vÈ.
Hadaye jÈyate pemaÑ, taÑ na sakkÈ asocitun”ti.
Tattha migassa vÈti imasmiÑ ÔhÈne sabbepi tiracchÈnÈ “migÈ”ti vuttÈ.
Tanti piyÈyitaÑ sattaÑ.
Atha naÑ ovadanto Sakko dve gÈthÈ abhÈsi–
109. “MataÑ marissaÑ rodanti, ye rudanti lapanti ca.
TasmÈ tvaÑ isi mÈ rodi, roditaÑ moghamÈhu santo.
110. Kanditena have brahme, mato peto samuÔÔhahe.
Sabbe sa~gamma rodÈma, aÒÒamaÒÒassa ÒÈtake”ti.
______________________________________________________________
1. Allapi~kanti (SÊ, I), allapÊtanti (SyÈ)
2. Chijjitoti chinno (SÊ, I), vicchitoti vicchinno (SyÈ)
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Tattha ya rudanti lapanti cÈti brahme ye sattÈ rodanti paridevanti ca,
sabbete mataÑ, yo ca marissati, taÑ rodanti, tesaÑyeva evaÑ rodantÈnaÑ
assusukkhanakÈlo natthi, tasmÈ tvaÑ isi mÈ rodi. KiÑkÈraÓÈ? RoditaÑ
moghamÈhu santo, paÓÉitÈ hi “roditaÑ nipphalan”ti vadanti. Mato petoti
yadi esa petoti sa~khyaÑ gato mato roditena samuÔÔhaheyya, evaÑ sante
sabbepi mayaÑ samÈgantvÈ aÒÒamaÒÒassa ÒÈtake rodÈma, kiÑ nikkammÈ
acchÈmÈti.
TÈpaso Sakkassa vacanaÑ sutvÈ satiÑ paÔilabhitvÈ vigatasoko ass|ni
puÒchitvÈ Sakkassa thutivasena sesagÈthÈ Èha–
111. “ŒdittaÑ vata maÑ santaÑ, ghatasittaÑva pÈvakaÑ.
VÈrinÈ viya osiÒcaÑ, sabbaÑ nibbÈpaye daraÑ.
112. AbbahÊ vata me sallaÑ, yamÈsi hadayassitaÑ.
Yo me sokaparetassa, puttasokaÑ apÈnudi.
113. SohaÑ abb|Ähasallosmi, vÊtasoko anÈvilo.
Na socÈmi na rodÈmi, tava sutvÈna vÈsavÈ”ti.
TÈ heÔÔhÈ vuttatthÈyeva. EvaÑ Sakko tÈpasassa ovÈdaÑ datvÈ
sakaÔÔhÈnameva gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
hatthipotako sÈmaÓero ahosi, tÈpaso mahallako, Sakko pana ahameva
ahosin”ti.
SomadattajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. SusÊmajÈtakavaÓÓanÈ (411)
KÈÄÈni kesÈni pure ahesunti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
mahÈbhinikkhamanaÑ Èrabbha kathesi. TasmiÑ hi samaye bhikkh|
dhammasabhÈyaÑ nisÊditvÈ Dasabalassa nikkhamanaÑ vaÓÓayiÑsu. SatthÈ
ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ
“imÈya nÈmÈ”ti
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vutte “anacchariyaÑ bhikkhave mayÈ dÈni anekÈni kappakoÔisatasahassÈni
p|ritapÈraminÈ mahÈbhinikkhamanaÑ, pubbepÈhaÑ tiyojanasatike
KÈsiraÔÔhe rajjaÑ chaÉÉetvÈ nikkhantoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa
purohitassa aggamahesiyÈ kucchimhi nibbatti, tassa jÈtadivaseyeva
BÈrÈÓasiraÒÒopi putto jÈyi. TesaÑ nÈmaggahaÓadivase mahÈsattassa
SusÊmakumÈroti nÈmaÑ akaÑsu, rÈjaputtassa BrahmadattakumÈroti.
BÈrÈÓasirÈjÈ “puttena me saddhiÑ ekadivase jÈto”ti bodhisattaÑ ÈÓÈpetvÈ
dhÈtiyo datvÈ tena saddhiÑ ekato vaÉÉhesi. Te ubhopi vayappattÈ abhir|pÈ
devakumÈravaÓÓino hutvÈ TakkasilÈyaÑ sabbasippÈni uggaÓhitvÈ
paccÈgamiÑsu. RÈjaputto uparÈjÈ hutvÈ bodhisattena saddhiÑ ekato
khÈdanto pivanto nisÊdanto sayanto pitu accayena rajjaÑ patvÈ mahÈsattassa
mahantaÑ yasaÑ datvÈ purohitaÔÔhÈne taÑ ÔhapetvÈ ekadivasaÑ nagaraÑ
sajjÈpetvÈ Sakko devarÈjÈ viya ala~kato ala~kata-erÈvaÓapaÔibhÈgassa
mattavaravÈraÓassa khandhe nisÊditvÈ bodhisattaÑ pacchÈsane hatthipiÔÔhe
nisÊdÈpetvÈ nagaraÑ padakkhiÓaÑ akÈsi. MÈtÈpissa “puttaÑ olokessÈmÊ”ti
sÊhapaÒjare ÔhatvÈ tassa nagaraÑ padakkhiÓaÑ katvÈ Ègacchantassa
pacchato nisinnaÑ purohitaÑ disvÈ paÔibaddhacittÈ hutvÈ sayanagabbhaÑ
pavisitvÈ “imaÑ alabhantÊ ettheva marissÈmÊ”ti ÈhÈraÑ pacchinditvÈ nipajji.
RÈjÈ mÈtaraÑ apassanto “kuhiÑ me mÈtÈ”ti pucchitvÈ “gilÈnÈ”ti sutvÈ
tassÈ santikaÑ gantvÈ vanditvÈ “kiÑ amma aphÈsukan”ti pucchi. SÈ lajjÈya
na kathesi. So gantvÈ rÈjapalla~ke nisÊditvÈ attano aggamahesiÑ pakkositvÈ
“gaccha ammÈya aphÈsukaÑ jÈnÈhÊ”ti pesesi. SÈ gantvÈ piÔÔhiÑ parimajjantÊ
pucchi, itthiyo nÈma itthÊnaÑ rahassaÑ na niguhanti, sÈ tassÈ tamatthaÑ
Èrocesi. ItarÈpi taÑ sutvÈ gantvÈ raÒÒo Èrocesi. RajÈ “hotu, gaccha naÑ
samassÈsehi, purohitaÑ rÈjÈnaÑ katvÈ tassa taÑ aggamahesiÑ karissÈmÊ”ti
Èha. SÈ ÈgantvÈ taÑ samassÈsesi. RÈjÈpi purohitaÑ pakkosÈpetvÈ
etamatthaÑ ÈrocetvÈ “samma mÈtu me jÊvitaÑ dehi, tvaÑ rÈjÈ bhavissasi, sÈ
aggamahesÊ, ahaÑ
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uparÈjÈ”ti Èha. So “na sakkÈ evaÑ kÈtun”ti paÔikkhipitvÈ tena punappunaÑ
yÈciyamÈno sampaÔicchi. RÈjÈ purohitaÑ rÈjÈnaÑ, mÈtaraÑ aggamahesiÑ
kÈretvÈ sayaÑ uparÈjÈ ahosi.
TesaÑ samaggavÈsaÑ vasantÈnaÑ aparabhÈge bodhisatto agÈramajjhe
ukkaÓÔhito kÈme pahÈya pabbajjÈya ninnacitto kilesaratiÑ anallÊyanto
ekakova tiÔÔhati, ekakova nisÊdati, ekakova sayati, bandhanÈgÈre baddho
viya paÒjare pakkhittakukkuÔo viya ca ahosi. Athassa aggamahesÊ “ayaÑ
rÈjÈ mayÈ saddhiÑ nÈbhiramati, ekakova tiÔÔhati nisÊdati seyyaÑ kappeti,
ayaÑ kho pana daharo taruÓo, ahaÑ mahallikÈ, sÊse me palitÈni paÒÒÈyanti,
yann|nÈhaÑ ‘sÊse te deva ekaÑ palitaÑ paÒÒÈyatÊ’ti musÈvÈdaÑ katvÈ
ekenupÈyena rÈjÈnaÑ pattiyÈpetvÈ1 mayÈ saddhiÑ abhiramÈpeyyan”ti
cintetvÈ ekadivasaÑ raÒÒo sÊse |kÈ vicinantÊ viya hutvÈ “deva mahallakosi
jÈto, sÊse te ekaÑ palitaÑ paÒÒÈyatÊ”ti. Tena hi bhadde etaÑ palitaÑ
luÒcitvÈ mayhaÑ hatthe ÔhapehÊti. SÈ tassa sÊsato ekaÑ kesaÑ luÒcitvÈ
attano sÊse palitaÑ gahetvÈ “idaÑ te deva palitan”ti tassa hatthe Ôhapesi.
Bodhisattassa taÑ disvÈva bhÊtatasitassa kaÒcanapaÔÔasadisÈ nalÈÔÈ sedÈ
mucciÑsu.
So attÈnaÑ ovadanto “SusÊma tvaÑ daharo hutvÈ mahallako jÈto,
ettakaÑ kÈlaÑ g|thakalale nimuggo gÈmas|karo viya kÈmakalale nimujjitvÈ
taÑ kalalaÑ jahituÑ na sakkosi, nanu kÈme pahÈya HimavantaÑ pavisitvÈ
pabbajitvÈ brahmacariyavÈsassa te kÈlo”ti cintetvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
114. “KÈÄÈni kesÈni pure ahesuÑ,
JÈtÈni sÊsamhi yathÈpadese.
TÈna’jja setÈni SusÊma disvÈ,
DhammaÑ cara brahmacariyassa kÈlo”ti.
Tattha yathÈpadeseti tava sÊse tasmiÑ tasmiÑ kesÈnaÑ anur|pe padese
ito pubbe kÈÄÈni bhamarapattavaÓÓÈni2 kesÈni jÈtÈni
______________________________________________________________
1. PaÔiÒÒÈpetvÈ (SÊ, SyÈ, I)

2. BhamaraÒjanavaÓÓÈni (SÊ, SyÈ)
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ahesunti vadati. DhammaÑ carÈti dasakusalakammapathadhammaÑ carÈti
attÈnameva ÈÓÈpeti. BrÈhmacariyassÈti methunaviratiyÈ te kÈloti attho.
EvaÑ bodhisattena brahmacariyavÈsassa guÓe vaÓÓite itarÈ “ahaÑ
‘imassa lagganaÑ1 karissÈmÊ’ti vissajjanameva karin”ti bhÊtatasitÈ “idÈnissa
apabbajjanatthÈya sarÊravaÓÓaÑ vaÓÓayissÈmÊ”ti cintetvÈ dve gÈthÈ
abhÈsi–
115. “Mameva deva palitaÑ na tuyhaÑ,
Mameva sÊsaÑ mama uttama~gaÑ.
‘AtthaÑ karissan’ti musÈ abhÈÓiÑ2.
EkÈparÈdhaÑ khama rÈjaseÔÔha.
116. Daharo tuvaÑ dassaniyosi rÈja,
PaÔhamuggato hoti yathÈ kaÄÊro.
RajjaÒca kÈrehi mamaÒca passa,
MÈ kÈlikaÑ anudhÈvÊ janindÈ”ti.
Tattha mameva sÊsanti mameva sÊse saÒjÈtaÑ palitanti dÊpeti. ItaraÑ
tasseva vevacanaÑ. Atthanti attano vuÉÉhiÑ karissÈmÊti musÈ kathesiÑ.
EkÈparÈdhanti imaÑ mayhaÑ ekaÑ aparÈdhaÑ. PaÔhamuggatoti
paÔhamavayena uggato. HohÊti hosi, paÔhamavaye patiÔÔhitosÊti attho.
“HosÊ”tiyeva vÈ pÈÔho. YathÈ kaÄÊroti yathÈ siniddhachavitaruÓakaÄÊro
mandavÈterito ativiya sobhati, evar|posi tvanti dasseti. “PaÔhamuggato
hotÊ”tipi pÈÔho, tassattho–yathÈ paÔhamuggato taruÓakaÄÊro dassanÊyo hoti,
evaÑ tvampi dassanÊyoti. MamaÒca passÈti mamaÒca olokehi, mÈ maÑ
anÈthaÑ vidhavaÑ karohÊti attho. KÈlikanti brahmacariyacaraÓaÑ nÈma
dutiye vÈ tatiye vÈ attabhÈve vipÈkadÈnato kÈlikaÑ nÈma, rajjaÑ pana
imasmiÑyeva attabhÈve kÈmaguÓasukhuppÈdanato akÈlikaÑ, so tvaÑ imaÑ
akÈlikaÑ pahÈya mÈ kÈlikaÑ anudhÈvÊti vadati.
______________________________________________________________
1. LobhaÑ (SÊ, I)

2. AbhÈsiÑ (Ka)
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Bodhisatto tassÈ vacanaÑ sutvÈ “bhadde tvaÑ bhavitabbamevetaÑ
kathaÑ kathesi, pariÓamante hi mama vaye imehi kÈÄakesehi parivattetvÈ
sÈÓavÈkasadisehi paÓÉarehi bhavitabbaÑ. AhaÒhi
nÊluppalÈdikusumadÈmasadisakumÈrÈnaÑ kaÒcanar|papaÔibhÈgÈnaÑ
uttamayobbanavilÈsasampattÈnaÑ khattiyakaÒÒÈdÊnaÑ vaye pariÓamante
jaraÑ pattÈnaÑ vevaÓÓiyaÒceva sarÊrabha~gaÒca passÈmi, evaÑ
vipattipariyosÈnovesa bhadde jÊvaloko”ti vatvÈ upari BuddhalÊÄÈya
dhammaÑ desento gÈthÈdvayamÈha–
117. “PassÈmi vohaÑ dahariÑ kumÈriÑ,
SÈmaÔÔhapassaÑ sutanuÑ sumajjhaÑ.
KÈÄappavÈÄÈva pavellamÈnÈ.
PalobhayantÊ va naresu gacchati.
118. Ta’mena passÈmi’parena nÈriÑ.
ŒsÊtikaÑ nÈvutikaÑ va jaccÈ.
DaÓÉaÑ gahetvÈna pavedhamÈnaÑ,
GopÈnasÊbhoggasamaÑ carantin”ti.
Tattha voti nipÈtamattaÑ. SÈmaÔÔhapassanti sammaÔÔhapassaÑ.
Ayameva vÈ pÈÔho, sabbapassesu maÔÔhachavivaÓÓanti attho. Sutanunti
sundarasarÊraÑ. Sumajjhanti susaÓÔhitamajjhaÑ. KÈÄappavÈÄÈva
pavellamÈnÈti yathÈ nÈma taruÓakÈle susamuggatÈ kÈÄavallÊ pavÈÄÈ vÈ hutvÈ
mandavÈteritÈ ito cito ca pavellati, evaÑ pavellamÈnÈ itthivilÈsaÑ
dassayamÈnÈ kumÈrikÈ palobhayantÊva naresu gacchati. SamÊpatthe
bhummavacanaÑ, purisÈnaÑ santike te purise kilesavasena palobhayantÊ
viya gacchati.
Ta’mena passÈmi’parena nÈrinti tamenaÑ nÈriÑ aparena samayena
jaraÑ pattaÑ antarahitar|pasobhaggappattaÑ passÈmi. Bodhisatto hi
paÔhamagÈthÈya r|pe assÈdaÑ kathetvÈ idÈni ÈdÊnavaÑ dassento evamÈha.
ŒsÊtikaÑ nÈvutikaÑ va jaccÈti asÊtisaÑvaccharaÑ vÈ navutisaÑvaccharaÑ
vÈ jÈtiyÈ. GopÈnasÊbhoggasamanti gopÈnasÊsamaÑ bhoggaÑ, gopÈnasÊÈkÈrena bhaggasarÊraÑ onamitvÈ naÔÔhakÈkaÓikaÑ pariyesantiÑ viya
caramÈnanti attho.
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KÈmaÒca bodhisattena daharakÈle disvÈ puna nÈvutikakÈle diÔÔhapubbÈ
nÈma natthi, ÒÈÓena diÔÔhabhÈvaÑ sandhÈya panetaÑ vuttaÑ.
Iti mahÈsatto imÈya gÈthÈya r|passa ÈdÊnavaÑ dassetvÈ idÈni
agÈramajjhe attano anabhiratiÑ pakÈsento gÈthÈdvayamÈha–
119. “SohaÑ tamevÈ’nuvicintayanto,
Eko sayÈmi sayanassa majjhe.
‘Ahampi evaÑ’iti pekkhamÈno,
Na gahe rame brahmacariyassa kÈlo.
120. RajjuvÈ’lambanÊ cesÈ,
YÈ gehe vasato rati.
Etampi chetvÈna vajanti dhÊrÈ,
Anapekkhino kÈmasukhaÑ pahÈyÈ”ti.
Tattha sohanti so ahaÑ. TamevÈ’nuvicintayantoti tameva r|pÈnaÑ
assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca cintento. EvaÑ iti pekkhamÈnoti “yathÈ esÈ pariÓatÈ,
ahampi jaraÑ patto bhaggasarÊro bhavissÈmÊ”ti pekkhamÈno. Na gahe
rameti gehe na ramÈmi. Brahmacariyassa kÈloti bhadde brahmacariyassa
me kÈlo, tasmÈ pabbajissÈmÊti dÊpeti.
RajjuvÈ’lambanÊ cesÈti ca-kÈro nipÈtamatto, Èlambanarajju viya esÈti
attho. KatarÈ? YÈ gehe vasato rati, yÈ gehe vasantassa r|pÈdÊsu
ÈrammaÓesu kÈmaratÊti attho. IminÈ kÈmÈnaÑ appassÈdataÑ dasseti. AyaÑ
etthÈdhippÈyo–yathÈ gilÈnassa manussassa attano balena parivattituÑ
asakkontassa “imaÑ ÈlambitvÈ parivatteyyÈsÊ”ti ÈlambanarajjuÑ
bandheyyuÑ, tassa taÑ ÈlambitvÈ parivattantassa appamattakaÑ
kÈyikacetasikasukhaÑ bhaveyya, evaÑ kilesÈturÈnaÑ sattÈnaÑ
vivekasukhavasena parivattituÑ asakkontÈnaÑ agÈramajjhe ÔhapitÈni
kÈmaratidÈyakÈni r|pÈdÊni ÈrammaÓÈni tesaÑ kilesapariÄÈhakÈle
methunadhammapaÔisevanavasena tÈni Èrabbha parivattamÈnÈnaÑ
kÈyikacetasikasukhasa~khÈtÈ kÈmarati nÈma taÑ muhuttaÑ
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uppajjamÈnÈ appamattikÈ hoti, evaÑ appassÈdÈ kÈmÈti. Etampi chetvÈnÈti
yasmÈ pana bahudukkhÈ kÈmÈ bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha bhiyyo, tasmÈ taÑ
ÈdÊnavaÑ sampassamÈnÈ paÓÉitÈ etampi rajjuÑ chetvÈ g|thak|pe
nimuggapuriso taÑ pajahanto viya anapekkhino etaÑ appamattakaÑ
bahudukkhaÑ kÈmasukhaÑ pahÈya vajanti, nikkhamitvÈ manoramaÑ
pabbajjaÑ pabbajantÊti.
EvaÑ mahÈsatto kÈmesu assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca dassento BuddhalÊÄÈya
dhammaÑ desetvÈ sahÈyaÑ pakkosÈpetvÈ rajjaÑ paÔicchÈpetvÈ
ÒÈtimittasuhajjÈnaÑ rodantÈnaÑ paridevantÈnameva sirivibhavaÑ
chaÉÉetvÈ HimavantaÑ pavisitvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ jhÈnÈbhiÒÒaÑ
nibbattetvÈ brahmalokaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ bah| jane
amatapÈnaÑ pÈyetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ aggamahesÊ RÈhulamÈtÈ
ahosi, sahÈyarÈjÈ Œnando, SusÊmarÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
SusÊmajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. KoÔasimbalijÈtakavaÓÓanÈ (412)
AhaÑ dasasataÑbyÈmanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
kilesaniggahaÑ Èrabbha kathesi. Vatthu pana PÈnÊyajÈtake1 Èvi bhavissati.
IdhÈpi SatthÈ antokoÔisanthÈre kÈmavitakkÈbhibh|te paÒcasate bhikkh|
disvÈ bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtÈpetvÈ “bhikkhave Èsa~kitabbayuttakaÑ
nÈma Èsa~kituÑ vaÔÔati, kilesÈ nÈma vaÉÉhantÈ vane nigrodhÈdayo viya
rukkhaÑ, purisaÑ bhaÒjanti, teneva pubbepi koÔasimbaliyaÑ nibbattadevatÈ
ekaÑ sakuÓaÑ nigrodhabÊjÈni khÈditvÈ attano rukkhassa sÈkhantare vaccaÑ
pÈtentaÑ disvÈ ‘ito me vimÈnassa vinÈso bhavissatÊ’ti bhayappatÈ ahosÊ”ti
vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
koÔasimbaliyaÑ rukkhadevatÈ hutvÈ nibbatti. Atheko supaÓÓarÈjÈ
______________________________________________________________
1. Khu 5. 234 piÔÔhe.
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diyaÉÉhayojanasatikaÑ attabhÈvaÑ mÈpetvÈ pakkhavÈtehi mahÈsamudde
udakaÑ dvidhÈ katvÈ ekaÑ byÈmasahassÈyÈmaÑ nÈgarÈjÈnaÑ na~guÔÔhe
gahetvÈ mukhenassa gahitagocaraÑ chaÉÉÈpetvÈ koÔasimbaliÑ sandhÈya
vanamatthakena pÈyÈsi. NÈgarÈjÈ “olambento attÈnaÑ mocessÈmÊ”ti
nigrodharukkhe bhogaÑ pavesetvÈ nigrodhaÑ veÔhetvÈ gaÓhi.
SupaÓÓaraÒÒo mahÈbalatÈya nÈgarÈjassa ca mahÈsarÊratÈya nigrodharukkho
samugghÈÔaÑ agamÈsi. NÈgarÈjÈ neva rukkhaÑ vissajjesi, supaÓÓarÈjÈ
saddhiÑ nigrodharukkhena nÈgarÈjÈnaÑ gahetvÈ koÔasimbaliÑ patvÈ
nÈgarÈjÈnaÑ khandhapiÔÔhe nipajjÈpetvÈ udaramassa phÈletvÈ nÈgamedaÑ
khÈditvÈ sesakaÄevaraÑ samudde vissajjesi. TasmiÑ pana nigrodhe ekÈ
sakuÓikÈ atthi, sÈ nigrodharukkhe vissaÔÔhe uppatitvÈ koÔasimbaliyÈ
sÈkhantare nisÊdi. RukkhadevatÈ taÑ disvÈ “ayaÑ sakuÓikÈ mama
rukkhakkhandhe vaccaÑ pÈtessati, tato nigrodhagaccho vÈ pilakkhagaccho
vÈ uÔÔhahitvÈ sakalarukkhaÑ ottharitvÈ gacchissati1, atha me vimÈnaÑ
nassissatÊ”ti bhÊtatasitÈ pavedhi. TassÈ pavedhantiyÈ koÔasimbalÊpi yÈva
m|lÈ pavedhi. SupaÓÓarÈjÈ taÑ pavedhamÈnaÑ disvÈ kÈraÓaÑ pucchanto
dve gÈthÈ abhÈsi–
121. “AhaÑ dasasataÑbyÈmaÑ, uragamÈdÈya Ègato.
TaÒca maÒca mahÈkÈyaÑ, dhÈrayaÑ nappavedhasi.
122. AthimaÑ khuddakaÑ pakkhiÑ, appamaÑsataraÑ mayÈ.
DhÈrayaÑ byathasi bhÊtÈ, kamatthaÑ koÔasimbalÊ”ti.
Tattha dasasataÑbyÈmanti sahassabyÈmamattÈyÈmaÑ2. UragamÈdÈya
Ègatoti evaÑ mahantaÑ uragaÑ ÈdÈya idha Ègato. TaÒca maÒcÈti taÒca
uragaÑ maÒca. DhÈrayanti dhÈrayamÈnÈ. ByathasÊti3 kampasi. Kamatthanti
kiÑ atthaÑ, kena kÈraÓenÈti pucchati, kaÑ vÈ atthaÑ sampassamÈnÈtipi
attho. KoÔasimbalÊti rukkhanÈmena devaputtaÑ Èlapati. So hi simbalirukkho
khandhasÈkhamahantatÈya koÔasimbalinÈmaÑ labhati, tasmiÑ
adhivatthadevaputtassapi tadeva nÈmaÑ.
______________________________________________________________
1. BhaÒjissati (SyÈ, Ka)
2. SahassabyÈmaÑ (SÊ, SyÈ), sahassabyÈmÈyÈmaÑ (I)
3. ByÈdhaseti (SÊ), byadhaseti (I)
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Athassa kÈraÓaÑ kathento devaputto catasso gÈthÈ abhÈsi–
123. “MaÑsabhakkho tuvaÑ rÈja, phalabhakkho ayaÑ dijo.
AyaÑ nigrodhabÊjÈni, pilakkhudumbarÈni ca.
AssatthÈni ca bhakkhitvÈ, khandhe me ohadissati.
124. Te rukkhÈ saÑvir|hanti, mama passe nivÈtajÈ.
Te maÑ pariyonandhissanti, arukkhaÑ maÑ karissare.
125. Santi aÒÒepi rukkhÈ se, m|lino khandhino dumÈ.
IminÈ sakuÓajÈtena, bÊjamÈharitvÈ hatÈ.
126. AjjhÈr|hÈ’bhivaÉÉhanti, brahmantampi vanappattiÑ.
TasmÈ rÈja pavedhÈmi, sampassaÑ’nÈgataÑ bhayan”ti.
Tattha ohadissatÊti vaccaÑ pÈtessati. Te rukkhÈti te tehi bÊjehi jÈtÈ
nigrodhÈdayo rukkhÈ. SaÑvir|hantÊti saÑviruhissanti vaÉÉhissanti. Mama
passeti mama sÈkhantarÈdÊsu. NivÈtajÈti mama sÈkhÈhi vÈtassa nivÈritattÈ
nivÈte jÈtÈ. Te maÑ pariyonandhissantÊti ete evaÑ vaÉÉhitÈ maÑ
pariyonandhissantÊti ayametthÈdhippÈyo1. Karissareti athevaÑ
pariyonandhitvÈ maÑ arukkhameva karissanti sabbaso bhaÒjissanti. RukkhÈ
seti rukkhÈ. M|lino khandhinoti m|lasampannÈ ceva khandhasampannÈ ca.
DumÈti rukkhavevacanameva. BÊjamÈharitÈti2 bÊjaÑ ÈharitvÈ. HatÈti aÒÒepi
imasmiÑ vane rukkhÈ vinÈsitÈ santi. AjjhÈr|hÈ’bhivaÉÉhantÊti
nigrodhÈdayo rukkhÈ ajjhÈr|hÈ hutvÈ3 mahantampi aÒÒaÑ vanappattiÑ
atikkamma vaÉÉhantÊti dasseti. Ettha pana vane pati, vanassa pati,
vanappatÊti tayopi pÈÔhÈyeva. RÈjÈti supaÓÓaÑ Èlapati.
RukkhadevatÈya vacanaÑ sutvÈ supaÓÓo osÈnagÈthamÈha–
127. “Sa~keyya sa~kitabbÈni, rakkheyyÈ’nÈgataÑ bhayaÑ.
AnÈgatabhayÈ dhÊro, ubho loke avekkhatÊ”ti.
______________________________________________________________
1. MaÑ pariyonandhissanti, ayameva vÈ pÈÔho (SÊ, SyÈ)
3. NigrodhÈdayo hi rukkhÈnaÑ ajjhÈr|harukkhÈ (I, Ka)

2. BÊjamÈharitvÈti (SÊ, SyÈ)
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Tattha anÈgataÑ bhayanti pÈÓÈtipÈtÈdÊhi viramanto diÔÔhadhammikampi
samparÈyikampi anÈgataÑ bhayaÑ rakkhati nÈma, pÈpamitte veripuggale ca
anupasa~kamanto anÈgatabhayaÑ rakkhati nÈma. EvaÑ anÈgataÑ bhayaÑ
rakkheyya. AnÈgatabhayÈti anÈgatabhayakÈraÓÈ taÑ bhayaÑ passanto dhÊto
idhalokaÒca paralokaÒca avekkhati oloketi nÈma.
EvaÒca pana vatvÈ supaÓÓo attano ÈnubhÈvena taÑ pakkhiÑ tamhÈ
rukkhÈ palÈpesi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “Èsa~kitabbayuttakaÑ
Èsa~kituÑ vaÔÔatÊ”ti vatvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi,
saccapariyosÈne paÒcasatÈ bhikkh| arahattaphale patiÔÔhahiÑsu. TadÈ
supaÓÓarÈjÈ SÈriputto ahosi, rukkhadevatÈ pana ahameva ahosinti.
KoÔasimbalijÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
_____
8. Dh|makÈrijÈtakavaÓÓanÈ (413)
RÈjÈ apucchi vidhuranti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto KosalaraÒÒo
Ègantukasa~gahaÑ Èrabbha kathesi. So kira ekasmiÑ samaye paveÓiÈgatÈnaÑ porÈÓakayodhÈnaÑ sa~gahaÑ akatvÈ abhinavÈgatÈnaÑ
ÈgantukÈnaÒÒeva sakkÈrasammÈnaÑ akÈsi. Athassa paccante kupite
yujjhanatthÈya gatassa “ÈgantukÈ laddhasakkÈrÈ yujjhissantÊ”ti
porÈÓakayodhÈ na yujjhiÑsu, “porÈÓakayodhÈ yujjhissantÊ”ti ÈgantukÈpi na
yujjhiÑsu. CorÈ rÈjÈnaÑ jiniÑsu. RÈjÈ parÈjito Ègantukasa~gahadosena
attano parÈjitabhÈvaÑ ÒatvÈ SÈvatthiÑ paccÈgantvÈ “kiÑ nu kho ahameva
evaÑ karonto parÈjito, udÈhu aÒÒepi rÈjÈno parÈjitapubbÈti dasabalaÑ
pucchissÈmÊ”ti bhuttapÈtarÈso JetavanaÑ gantvÈ sakkÈraÑ katvÈ SatthÈraÑ
vanditvÈ tamatthaÑ pucchi. SatthÈ “na kho mahÈrÈja tvameveko,
porÈÓakarÈjÈnopi Ègantukasa~gahaÑ katvÈ parÈjitÈ”ti vatvÈ tena yÈcito
atÊtaÑ Èhari.
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AtÊte KururaÔÔhe Indapatthanagare yudhiÔÔhilagotto DhanaÒcayo nÈma
KorabyarÈjÈ rajjaÑ kÈresi. TadÈ bodhisatto tassa purohitakule nibbattitvÈ
vayappatto TakkasilÈyaÑ sabbasippÈni uggaÓhitvÈ IndapatthaÑ paccÈgantvÈ
pitu accayena purohitaÔÔhÈnaÑ labhitvÈ raÒÒo atthadhammÈnusÈsako ahosi,
VidhurapaÓÉitotissa nÈmaÑ kariÑsu. TadÈ DhanaÒcayarÈjÈ porÈÓakayodhe
agaÓetvÈ ÈgantukÈnaÒÒeva sa~gahaÑ akÈsi. Tassa paccante kupite
yujjhanatthÈya gatassa “ÈgantukÈ jÈnissantÊ”ti neva porÈÓakÈ yujjhiÑsu,
“porÈÓakÈ yujjhissantÊ”ti na ÈgantukÈ yujjhiÑsu. RÈjÈ parÈjito
Indapatthameva paccÈgantvÈ “Ègantukasa~gahassa katabhÈvena
parÈjitomhÊ”ti cintesi. So ekadivasaÑ “kiÑ nu kho ahameva
Ègantukasa~gahaÑ katvÈ parÈjito, udÈhu aÒÒepi rÈjÈno parÈjitapubbÈ atthÊti
VidhurapaÓÉitaÑ pucchissÈmÊ”ti cintetvÈ taÑ rÈjupaÔÔhÈnaÑ ÈgantvÈ
nisinnaÑ tamatthaÑ pucchi. Athassa taÑ pucchanÈkÈraÑ Èvi karonto SatthÈ
upaÉÉhaÑ gÈthamÈha–
128. “RÈjÈ apucchi VidhuraÑ, dhammakÈmo yudhiÔÔhilo”ti.
Tattha dhammakÈmoti sucaritadhammappiyo.
“Api brÈhmaÓa jÈnÈsi, ko eko bahu socatÊ”ti–
Sesa-upaÉÉhagÈthÈya pana ayamattho–api nÈma brÈhmaÓa tvaÑ jÈnÈsi “ko
imasmiÑ loke eko bahu socati, nÈnÈkÈraÓena socatÊ”ti.
TaÑ sutvÈ bodhisatto “mahÈrÈja kiÑ soko nÈma tumhÈkaÑ soko, pubbe
Dh|makÈrÊ nÈmeko ajapÈlabrÈhmaÓo mahantaÑ ajay|thaÑ gahetvÈ araÒÒe
vajaÑ katvÈ tattha ajÈ ÔhapetvÈ aggiÒca dh|maÒca katvÈ ajay|thaÑ
paÔijagganto khÊrÈdÊni paribhuÒjanto vasi. So tattha Ègate suvaÓÓavaÓÓe
sarabhe disvÈ tesu sinehaÑ katvÈ ajÈ agaÓetvÈ ajÈnaÑ sakkÈraÑ
sarabhÈnaÑ katvÈ SaradakÈle sarabhesu palÈyitvÈ HimavantaÑ gatesu
ajÈsupi naÔÔhÈsu sarabhe apassanto sokena paÓÉurogÊ hutvÈ jÊvitakkhayaÑ
patto, ayaÑ Ègantukasa~gahaÑ katvÈ tumhehi sataguÓena sahassaguÓena
socitvÈ
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kilamitvÈ vinÈsaÑ patto”ti idaÑ udÈharaÓaÑ ÈnetvÈ dassento imÈ gÈthÈ
Èha–
129. “BrÈhmaÓo ajay|thena, pah|tejo vane vasaÑ.
Dh|maÑ akÈsi vÈseÔÔho, rattindivamatandito.
130. Tassa taÑdh|magandhena, sarabhÈ makasaÉÉitÈ.
VassÈvÈsaÑ upagacchuÑ, dh|makÈrissa santike.
131. Sarabhesu manaÑ katvÈ, ajÈ so nÈvabujjhatha.
ŒgacchantÊ vajantÊ vÈ, tassa tÈ vinasuÑ ajÈ.
132. SarabhÈ Sarade kÈle, pahÊnamakase vane.
PÈvisuÑ giriduggÈni, nadÊnaÑ pabhavÈni ca.
133. Sarabhe ca gate disvÈ, ajÈ ca vibhavaÑ gatÈ.
Kiso ca vivaÓÓo cÈsi, paÓÉurogÊ ca brÈhmaÓo.
134. EvaÑ yo saÑ niraÑkatvÈ, ÈgantuÑ kurute piyaÑ.
So eko bahu socati, dh|makÈrÊva brÈhmaÓo”ti.
Tattha pah|tejoti1 pah|ta-indhano. Dh|maÑ akÈsÊti
makkhikaparipanthaharaÓatthÈya aggiÒca dh|maÒca akÈsi. VÈseÔÔhoti tassa
gottaÑ. Atanditoti analaso hutvÈ. TaÑdhumagandhenÈti tena
dh|magandhena. SarabhÈti sarabhamigÈ. MakasaÉÉitÈti makasehi upaddutÈ
pÊÄitÈ. SesamakkhikÈpi makasaggahaÓeneva gahitÈ. VassÈvÈsanti
vassÈrattavÈsaÑ vasiÑsu. ManaÑ katvÈti sinehaÑ uppÈdetvÈ.
NÈvabujjhathÈti araÒÒato caritvÈ vajaÑ ÈgacchantÊ ceva vajato araÒÒaÑ
gacchantÊ ca “ettakÈ ÈgatÈ, ettakÈ anÈgatÈ”ti na jÈnÈti. Tassa tÈ vinasunti
tassa tÈ evaÑ apaccavekkhantassa2 sÊhaparipanthÈdito arakkhiyamÈnÈ ajÈ
sÊhaparipanthÈdÊhi vinassiÑsu, sabbÈva vinaÔÔhÈ.
NadÊnaÑ pabhavÈni cÈti pabbateyyÈnaÑ nadÊnaÑ pabhavaÔÔhÈnÈni ca
paviÔÔhÈ. Vibhavanti abhÈvaÑ. AjÈ ca vinÈsaÑ pattÈ disvÈ jÈnitvÈ. Kiso ca
vivaÓÓoti khÊrÈdidÈyikÈ ajÈ pahÈya sarabhe sa~gaÓhitvÈ tepi apassanto
______________________________________________________________
1. Pah|tedhoti (SÊ), pah|tendoti (SyÈ)

2. ApaccavekkhitÈ (Ka)
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ubhato parihÊno sokÈbhibh|to kiso ceva dubbaÓÓo ca ahosi. EvaÑ yo saÑ
niraÑkatvÈti evaÑ mahÈrÈja yo sakaÑ porÈÓaÑ ajjhattikaÑ janaÑ nÊharitvÈ
pahÈya kismiÒci agaÓetvÈ ÈgantukaÑ piyaÑ karoti, so tumhÈdiso eko bahu
socati, ayaÑ te mayÈ dassito Dh|makÈrÊ brÈhmaÓo viya bahu socatÊti.
EvaÑ mahÈsatto rÈjÈnaÑ saÒÒÈpento kathesi. Sopi saÒÒattaÑ1 gantvÈ
tassa pasÊditvÈ bahuÑ dhanaÑ adÈsi. Tato paÔÔhÈya ca
ajjhattikasa~gahameva karonto dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ saggaparÈyaÓo
ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
KorabyarÈjÈ Œnando ahosi, Dh|makÈrÊ Pasenadikosalo, VidhurapaÓÉito
pana ahameva ahosin”ti.
Dh|makÈrijÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. JÈgarajÈtakavaÓÓanÈ (414)
Ko’dha jÈgarataÑ suttoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ
upÈsakaÑ Èrabbha kathesi. So hi sotÈpanno ariyasÈvako SÈvatthito
sakaÔasatthena saddhiÑ kantÈramaggaÑ paÔipajji. SatthavÈho tattha ekasmiÑ
udakaphÈsukaÔÔhÈne paÒca sakaÔasatÈni mocetvÈ khÈdanÊyabhojanÊyaÑ
saÑvidahitvÈ vÈsaÑ upagacchi. Te manussÈ tattha tattha nipajjitvÈ supiÑsu,
upÈsako pana satthavÈhassa santike ekasmiÑ rukkham|le ca~kamaÑ
adhiÔÔhÈsi. Atha naÑ satthaÑ vilumpitukÈmÈ paÒcasatÈ corÈ nÈnÈvudhÈni
gahetvÈ satthaÑ parivÈretvÈ aÔÔhaÑsu. Te taÑ upÈsakaÑ ca~kamantaÑ
disvÈ “imassa niddÈyanakÈle vilumpissÈmÈ”ti tattha tattha aÔÔhaÑsu, sopi
tiyÈmarattiÑ ca~kamiyeva. CorÈ pacc|sasamaye gahitagahitÈ
pÈsÈÓamuggarÈdayo chaÉÉetvÈ “bho satthavÈha imaÑ appamÈdena
jaggantaÑ purisaÑ nissÈya jÊvitaÑ labhitvÈ tava santakassa sÈmiko jÈto,
etassa sakkÈraÑ kareyyÈsÊ”ti vatvÈ pakkamiÑsu.
______________________________________________________________
1. SaÒÒattiÑ (SÊ, SyÈ)
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ManussÈ kÈlasseva vuÔÔhÈya tehi chaÉÉitapÈsÈÓamuggarÈdayo disvÈ “imaÑ
nissÈya amhehi jÊvitaÑ laddhan”ti upÈsakassa sakkÈraÑ akaÑsu. UpÈsakopi
icchitaÔÔhÈnaÑ gantvÈ katakicco puna SÈvatthiÑ ÈgantvÈ JetavanaÑ gantvÈ
TathÈgataÑ p|jetvÈ vanditvÈ nisinno “kiÑ upÈsaka na paÒÒÈyasÊ”ti vutte
tamatthaÑ Èrocesi. SatthÈ “na kho upÈsaka tvaÑyeva aniddÈyitvÈ jagganto
visesaÑ labhi, porÈÓakapaÓÉitÈpi jaggantÈ visesaÑ guÓaÑ labhiÑs|”ti vatvÈ
tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ sabbasippÈni uggaÓhitvÈ
paccÈgantvÈ agÈramajjhe vasanto aparabhÈge nikkhamitvÈ isipabbajjaÑ
pabbajitvÈ na cirasseva jhÈnÈbhiÒÒaÑ nibbattetvÈ Himavantapadese
ÔhÈnaca~kamiriyÈpatho hutvÈ vasanto niddaÑ anupagantvÈ sabbarattiÑ
ca~kamati. Athassa ca~kamanakoÔiyaÑ nibbattarukkhadevatÈ tussitvÈ
rukkhaviÔape ÔhatvÈ paÒhaÑ pucchantÊ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
135. “Ko’dha jÈgarataÑ sutto, ko’dha suttesu jÈgaro.
Ko mame’taÑ vijÈnÈti, ko taÑ paÔibhaÓÈti me”ti.
Tattha kodhÈti ko idha. Ko mame’tanti ko mama etaÑ paÒhaÑ vijÈnÈti.
Ko taÑ paÔibhaÓÈti meti etaÑ mayÈ puÔÔhaÑ paÒhaÑ mayhaÑ ko
paÔibhaÓÈti, ko byÈkarituÑ sakkhissatÊti pucchati.
Bodhisatto tassÈ vacanaÑ sutvÈ–
136. “AhaÑ jÈgarataÑ sutto, ahaÑ suttesu jÈgaro.
AhametaÑ vijÈnÈmi, ahaÑ paÔibhaÓÈmi te”ti–
imaÑ gÈthaÑ vatvÈ puna tÈya–
137. “KathaÑ jÈgarataÑ sutto, kathaÑ suttesu jÈgaro.
KathaÑ etaÑ vijÈnÈsi, kathaÑ paÔibhaÓÈsi me”ti–
imaÑ gÈthaÑ puÔÔho tamatthaÑ byÈkaronto–
138. “Ye dhammaÑ nappajÈnanti, saÑyamoti damoti ca.
Tesu suppamÈnesu, ahaÑ jaggÈmi devate.
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139. YesaÑ rÈgo ca doso ca, avijjÈ ca cirÈjitÈ.
Tesu jÈgaramÈnesu, ahaÑ suttosmi devate.
140. EvaÑ jÈgarataÑ sutto, evaÑ suttesu jÈgaro.
EvametaÑ vijÈnÈmi, evaÑ paÔibhaÓÈmi te”ti–
imÈ gÈthÈ Èha.
Tattha kathaÑ jÈgarataÑ suttoti kathaÑ tvaÑ jÈgarataÑ sattÈnaÑ
antare Sutto nÈma hosi. Esa nayo sabbattha. Ye dhammanti ye sattÈ
navavidhaÑ lokuttaradhammaÑ na pajÈnanti. SaÑyamoti damoti cÈti “ayaÑ
saÑyamo, ayaÑ damo”ti evaÒca ye maggena ÈgataÑ sÊlaÒceva
indriyasaÑvaraÒca na jÈnanti. IndriyasaÑvaro hi manacchaÔÔhÈnaÑ
indriyÈnaÑ damanato “damo”ti vuccati. Tesu suppamÈnes|ti1 tesu
kilesaniddÈvasena supantesu sattesu ahaÑ appamÈdavasena jaggÈmi.
“YesaÑ rÈgo cÈ”ti gÈthÈya yesaÑ mahÈkhÊÓÈsavÈnaÑ padasatena
niddiÔÔhadiyaÉÉhasahassataÓhÈlobhasa~khÈto rÈgo ca navaÈghÈtavatthusamuÔÔhÈno doso ca dukkhÈdÊsu aÔÔhasu vatth|su aÒÒÈÓabh|tÈ
avijjÈ cÈti ime kilesÈ virÈjitÈ pahÊnÈ, tesu ariyesu sabbÈkÈrena jÈgaramÈnesu
te upÈdÈya ahaÑ Sutto nÈma devateti attho. EvaÑ jÈgaratanti evaÑ devate
ahaÑ iminÈ kÈraÓena jÈgarataÑ Sutto nÈmÈti. Esa nayo sabbapadesu.
EvaÑ mahÈsattena paÒhe kathite tuÔÔhÈ devatÈ tassa thutiÑ karontÊ
osÈnagÈthamÈha–
141. “SÈdhu jÈgarataÑ Sutto, sÈdhu suttesu jÈgaro.
SÈdhu metaÑ vijÈnÈsi, sÈdhu paÔibhaÓÈsi me”ti.
Tattha sÈdh|ti bhaddakaÑ katvÈ tvaÑ imaÑ paÒhaÑ kathesi, mayampi
naÑ evameva kathemÈti. EvaÑ sÈ bodhisattassa thutiÑ katvÈ attano
vimÈnameva pÈvisi.
______________________________________________________________
1. SuttapamÈdes|ti (SyÈ, Ka)
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
devadhÊtÈ UppalavaÓÓÈ ahosi, tÈpaso pana ahameva ahosin”ti.
JÈgarajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. KummÈsapiÓÉijÈtakavaÓÓanÈ (415)
Na kiratthÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto MallikaÑ deviÑ Èrabbha
kathesi. SÈ hi SÈvatthiyaÑ ekassa mÈlÈkÈrajeÔÔhakassa dhÊtÈ
uttamar|padharÈ mahÈpuÒÒÈ soÄasavassikakÈle ekadivasaÑ kumÈrikÈhi
saddhiÑ pupphÈrÈmaÑ gacchantÊ tayo kummÈsapiÓÉe gahetvÈ
pupphapacchiyaÑ ÔhapetvÈ gacchati. SÈ nagarato nikkhamanakÈle
BhagavantaÑ sarÊrappabhaÑ vissajjetvÈ bhikkhusaÑghaparivutaÑ nagaraÑ
pavisantaÑ disvÈ tayo kummÈsapiÓÉe upanÈmesi1. SatthÈ
catumahÈrÈjadattiyaÑ pattaÑ upanetvÈ paÔiggahesi. SÈpi TathÈgatassa pÈde
sirasÈ vanditvÈ BuddhÈrammaÓaÑ pÊtiÑ gahetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. SatthÈ
taÑ oloketvÈ sitaÑ pÈtvÈkÈsi. ŒyasmÈ Œnando “ko nu kho bhante hetu ko
paccayo TathÈgatassa sitakaraÓe”ti2 BhagavantaÑ pucchi. Athassa SatthÈ
“Œnanda ayaÑ kumÈrikÈ imesaÑ kummÈsapiÓÉÈnaÑ phalena ajjeva
KosalaraÒÒo aggamahesÊ bhavissatÊ”ti sitakÈraÓaÑ kathesi.
KumÈrikÈpi pupphÈrÈmaÑ gatÈ, taÑ divasameva KosalarÈjÈ
AjÈtasattunÈ saddhiÑ yujjhanto yuddhaparÈjito palÈyitvÈ assaÑ abhiruyha
Ègacchanto tassÈ gÊtasaddaÑ sutvÈ paÔibaddhacitto assaÑ taÑ
ÈrÈmÈbhimukhaÑ pesesi. PuÒÒasampannÈ kumÈrikÈ rÈjÈnaÑ disvÈ
apalÈyitvÈva ÈgantvÈ assassa nÈsarajjuyÈ gaÓhi. RÈjÈ assapiÔÔhiyaÑ
nisinnova “sasÈmikÈsi, asÈmikÈsÊ”ti pucchitvÈ asÈmikabhÈvaÑ ÒatvÈ assÈ
oruyha vÈtÈtapakilanto tassÈ a~ke nipanno muhuttaÑ vissamitvÈ taÑ
assapiÔÔhiyaÑ nisÊdÈpetvÈ balakÈyaparivuto nagaraÑ pavisitvÈ attano
kulagharaÑ pesetvÈ sÈyanhasamaye yÈnaÑ
______________________________________________________________
1. Upanesi (SyÈ, I, Ka)

2. SitakÈraÓÈyÈti (SÊ), sitakÈraÓeti (SyÈ)
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pahiÓitvÈ mahantena sakkÈrasammÈnena kulagharato ÈharÈpetvÈ
ratanarÈsimhi ÔhapetvÈ abhisekaÑ datvÈ aggamahesiÑ akÈsi. Tato paÔÔhÈya
ca sÈ raÒÒo piyÈ ahosi manÈpÈ, pubbuÔÔhÈyikÈdÊhi paÒcahi
kalyÈÓadhammehi samannÈgatÈ patidevatÈ, BuddhÈnampi vallabhÈ ahosi.
TassÈ Satthu tayo kummÈsapiÓÉe datvÈ taÑ sampattiÑ adhigatabhÈvo
sakalanagaraÑ pattharitvÈ gato.
AthekadivasaÑ dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso
MallikÈ devÊ BuddhÈnaÑ tayo kummÈsapiÓÉe datvÈ tesaÑ phalena taÑ
divasaÒÒeva abhisekaÑ pattÈ, aho BuddhÈnaÑ mahÈguÓatÈ”ti. SatthÈ
ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ
“imÈya nÈmÈ”ti vutte “anacchariyaÑ bhikkhave MallikÈya ekassa
SabbaÒÒubuddhassa tayo kummÈsapiÓÉe datvÈ KosalaraÒÒo
aggamahesibhÈvÈdhigamo. KasmÈ? BuddhÈnaÑ guÓamahantatÈya.
PorÈÓakapaÓÉitÈ pana PaccekabuddhÈnaÑ aloÓakaÑ asnehaÑ aphÈÓitaÑ
kummÈsaÑ datvÈ tassa phalena dutiye attabhÈve tiyojanasatike KÈsiraÔÔhe
rajjasiriÑ pÈpuÓiÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto ekasmiÑ
daliddakule nibbattitvÈ vayappatto ekaÑ seÔÔhiÑ nissÈya bhatiyÈ kammaÑ
karonto jÊvikaÑ kappesi. So ekadivasaÑ “pÈtarÈsatthÈya me bhavissatÊ”ti
antarÈpaÓato cattÈro kummÈsapiÓÉe gahetvÈ kammantaÑ gacchanto cattÈro
Paccekabuddhe bhikkhÈcÈratthÈya BÈrÈÓasinagarÈbhimukhe Ègacchante
disvÈ “ime bhikkhaÑ sandhÈya BÈrÈÓasiÑ gacchanti, mayhampime cattÈro
kummÈsapiÓÉÈ atthi, yann|nÈhaÑ ime imesaÑ dadeyyan”ti cintetvÈ te
upasa~kamitvÈ vanditvÈ “bhante ime me hatthe cattÈro kummÈsapiÓÉÈ,
ahaÑ ime tumhÈkaÑ dadÈmi, sÈdhu me bhante paÔiggaÓhatha, evamidaÑ
puÒÒaÑ mayhaÑ bhavissati dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈ”ti vatvÈ tesaÑ
adhivÈsanaÑ viditvÈ vÈlikaÑ ussÈpetvÈ cattÈri ÈsanÈni paÒÒapetvÈ tesaÑ
upari sÈkhÈbha~gaÑ attharitvÈ Paccekabuddhe paÔipÈÔiyÈ nisÊdÈpetvÈ
paÓÓapuÔena udakaÑ ÈharitvÈ dakkhiÓodakaÑ pÈtetvÈ cat|su pattesu cattÈro
kummÈsapiÓÉe patiÔÔhÈpetvÈ vanditvÈ “bhante etesaÑ nissandena
daliddagehe nibbatti nÈma mÈ hotu, sabbaÒÒutaÒÒÈÓappaÔivedhassa paccayo
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hot|”ti Èha. PaccekabuddhÈ paribhuÒjiÑsu, paribhogÈvasÈne anumodanaÑ
katvÈ uppatitvÈ Nandam|lakapabbhÈrameva agamaÑsu.
Bodhisatto aÒjaliÑ paggayha PaccekabuddhagataÑ1 pÊtiÑ gahetvÈ tesu
cakkhupathaÑ atÊtesu attano kammantaÑ gantvÈ yÈvatÈyukaÑ dÈnaÑ
anussaritvÈ kÈlaÑ katvÈ tassa phalena BÈrÈÓasiraÒÒo aggamahesiyÈ
kucchimhi nibbatti, BrahmadattakumÈrotissa nÈmaÑ akaÑsu. So attano
padasÈ gamanakÈlato paÔÔhÈya “ahaÑ imasmiÑyeva nagare bhatako hutvÈ
kammantaÑ gacchanto PaccekabuddhÈnaÑ cattÈro kummÈsapiÓÉe datvÈ
tassa dÈnassa phalena idha nibbatto”ti pasannÈdÈse mukhanimittaÑ viya
sabbaÑ purimajÈtikiriyaÑ jÈtissaraÒÈÓena pÈkaÔaÑ katvÈ passi. So
vayappatto TakkasilÈyaÑ gantvÈ sabbasippÈni uggaÓhitvÈ paccÈgantvÈ
sikkhitasippaÑ pitu dassetvÈ tuÔÔhena pitarÈ oparajje patiÔÔhÈpito aparabhÈge
pitu accayena rajje patiÔÔhÈsi. Athassa uttamar|padharaÑ KosalaraÒÒo
dhÊtaraÑ ÈnetvÈ aggamahesiÑ akaÑsu, chattama~galadivase panassa
sakalanagaraÑ devanagaraÑ viya ala~kariÑsu.
So nagaraÑ padakkhiÓaÑ katvÈ ala~katapÈsÈdaÑ abhiruhitvÈ
mahÈtalamajjhe samussitasetacchattaÑ palla~kaÑ abhiruyha nisinno
parivÈretvÈ Ôhite ekato amacce, ekato brÈhmaÓagahapati-Èdayo nÈnÈvibhave
sirivilÈsasamujjale, ekato nÈnÈvidhapaÓÓÈkÈrahatthe nÈgaramanusse, ekato
ala~katadevaccharasaÑghaÑ viya soÄasasahassasa~khaÑ nÈÔakitthigaÓanti
imaÑ atimanoramaÑ sirivibhavaÑ olokento attano pubbakammaÑ
anussaritvÈ “idaÑ suvaÓÓapiÓÉikaÑ kaÒcanamÈlaÑ setacchattaÑ, imÈni ca
anekasahassÈni hatthivÈhana-assavÈhanarathavÈhanÈni, maÓimuttÈdip|ritÈ
sÈragabbhÈ, nÈnÈvidhadhaÒÒap|ritÈ mahÈpathavÊ, devaccharapaÔibhÈgÈ
nÈriyo cÈti sabbopesa mayhaÑ sirivibhavo na aÒÒassa santako, catunnaÑ
PaccekabuddhÈnaÑ dinnassa catukummÈsapiÓÉadÈnasseva santako, te
nissÈya mayÈ esa laddho”ti PaccekabuddhÈnaÑ guÓaÑ anussaritvÈ attano
kammaÑ pÈkaÔaÑ akÈsi. Tassa taÑ anussarantassa sakalasarÊraÑ pÊtiyÈ
p|ri, so pÊtiyÈ temitahadayo mahÈjanassa majjhe udÈnagÊtaÑ gÈyanto dve
gÈthÈ abhÈsi–
______________________________________________________________
1. Paccekabuddhe gate (SyÈ, Ka)
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142. “Na kiratthi anomadassisu,
PÈricariyÈ Buddhesu appikÈ.
SukkhÈya aloÓikÈya ca,
Passa phalaÑ kummÈsapiÓÉiyÈ.
143. HatthigavÈssÈ cime bah|,
DhanadhaÒÒaÑ pathavÊ ca kevalÈ.
NÈriyo cimÈ acchar|pamÈ,
Passa phalaÑ kummÈsapiÓÉiyÈ”ti.
Tattha Anomadassis|ti Anomassa alÈmakassa paccekabodhiÒÈÓassa
diÔÔhattÈ PaccekabuddhÈ Anomadassino nÈma. PÈricariyÈti
abhivÈdanapaccuÔÔhÈnaÒjalikammÈdibhedÈ sÈmÊcikiriyÈpi, sampatte disvÈ
attano santakaÑ appaÑ vÈ bahuÑ vÈ l|khaÑ vÈ paÓÊtaÑ vÈ deyyadhammaÑ
cittaÑ pasÈdetvÈ guÓaÑ sallakkhetvÈ tisso cetanÈ visodhetvÈ phalaÑ
saddahitvÈ pariccajanakiriyÈpi. Buddhes|ti Paccekabuddhesu. AppikÈti
mandÈ parittÈ nÈma natthi kira. SukkhÈyÈti nisnehÈya. AloÓikÈyÈti
phÈÓitavirahitÈya. NipphÈÓitattÈ hi sÈ “aloÓikÈ”ti vuttÈ. KummÈsapiÓÉiyÈti
cattÈro kummÈsapiÓÉe ekato katvÈ gahitaÑ kummÈsaÑ sandhÈya evamÈha.
GuÓavantÈnaÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ guÓaÑ sallakkhetvÈ cittaÑ pasÈdetvÈ
phaluppattiÑ pÈÔika~khamanÈnaÑ tisso cetanÈ, visodhetvÈ dinnapadakkhiÓÈ
appikÈ nÈma natthi, nibbattanibbattaÔÔhÈne mahÈsampattimeva detÊti vuttaÑ
hoti. Hoti cettha1–
“Natthi citte pasannamhi, appikÈ nÈma dakkhiÓÈ.
TathÈgate vÈ Sambuddhe, atha vÈ tassa sÈvake.
TiÔÔhante nibbute cÈpi, same citte samaÑ phalaÑ.
CetopaÓidhihetu hi, sattÈ gacchanti suggatin”ti2.
Imassa panatthassa dÊpanatthÈya–
“KhÊrodanaÑ ahamadÈsiÑ, bhikkhuno piÓÉÈya carantassa3.
TassÈ me passa vimÈnaÑ, accharÈ kÈmavaÓÓinÊhamasmi.
______________________________________________________________
1. DetÊti vuttaÑ. Hoti cettha (SÊ), detÊti vuttaÑ hoti cettha (SyÈ),
deti, vuttaÑ hoti cettha (I)
2. Khu 2. 66 piÔÔhe.
3. Khu 2. 44 piÔÔhe.
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AccharÈsahassassÈhaÑ, pavarÈ passa puÒÒÈnaÑ vipÈkaÑ.
Tena me’tÈdiso vaÓÓo, tena me idha mijjhati.
Uppajjanti ca me bhogÈ, ye keci manaso piyÈ.
Tenamhi evaÑ jalitÈnubhÈvÈ,
VaÓÓo ca me sabbadisÈ pabhÈsatÊ”ti1–

evamÈdÊni vimÈnavatth|ni ÈharitabbÈni.
DhanadhaÒÒanti muttÈdidhanaÒca satta dhaÒÒÈni ca. PathavÊ ca kevalÈti
sakalÈ cesÈ mahÈpathavÊti sakalapathaviÑ hatthagataÑ maÒÒamÈno vadati.
Passa phalaÑ kummÈsapiÓÉiyÈti attano dÈnaphalaÑ attanÈva dassento
evamÈha. DÈnaphalaÑ kira bodhisattÈ ca SabaÒÒubuddhÈyeva ca jÈnanti.
Teneva SatthÈ Itivuttake suttantaÑ kathento–
“EvaÒce bhikkhave sattÈ jÈneyyuÑ dÈnasaÑvibhÈgassa vipÈkaÑ,
yathÈhaÑ jÈnÈmi, na adatvÈ bhuÒjeyyuÑ, na ca nesaÑ maccheramalaÑ
cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔheyya. Yopi nesaÑ assa carimo Èlopo carimaÑ
kabaÄaÑ, tatopi na asaÑvibhajitvÈ bhuÒjeyyuÑ, sace nesaÑ paÔiggÈhakÈ
assu. YasmÈ ca kho bhikkhave sattÈ na evaÑ jÈnanti
dÈnasaÑvibhÈgassa vipÈkaÑ, yathÈhaÑ jÈnÈmi, tasmÈ adatvÈ bhuÒjanti,
maccheramalaÒca nesaÑ cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhatÊ”ti2.
Bodhisattopi attano chattama~galadivase saÒjÈtapÊtipÈmojjo imÈhi dvÊhi
gÈthÈhi udÈnagÊtaÑ gÈyi. Tato paÔÔhÈya “raÒÒo piyagÊtan”ti bodhisattassa
nÈÔakitthiyo ca sesanÈÔakagandhabbÈdayopi ca antepurajanopi
antonagaravÈsinopi bahinagaravÈsinopi pÈnÈgÈresupi amaccamaÓÉalesupi
“amhÈkaÑ raÒÒo piyagÊtan”ti tadeva gÊtaÑ gÈyanti. EvaÑ addhÈne gate
aggamahesÊ tassa gÊtassa atthaÑ jÈnitukÈmÈ ahosi, mahÈsattaÑ pana
pucchituÑ na visahati. AthassÈ ekasmiÑ guÓe pasÊditvÈ ekadivasaÑ rÈjÈ
“bhadde varaÑ te dassÈmi, varaÑ gaÓhÈhÊ”ti Èha. SÈdhu deva gaÓhÈmÊti.
Hatthi-assÈdÊsu te kiÑ dammÊti. Deva tumhe nissÈya mayhaÑ na kiÒci
natthi, na me etehi attho, sace pana dÈtukÈmÈttha, tumhÈkaÑ gÊtassa atthaÑ
kathetvÈ dethÈti. Bhadde ko
______________________________________________________________
1. Khu 2. 40 piÔÔhe.

2. Khu 1. 207 piÔÔhe.
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te iminÈ varena attho, aÒÒaÑ gaÓhÈhÊti. Deva aÒÒena me attho natthi,
etadeva gaÓhÈmÊti. SÈdhu bhadde kathessÈmi, tuyhaÑ pana ekikÈya raho na
kathessÈmi, dvÈdasayojanikÈya BÈrÈÓasiyÈ bheriÑ carÈpetvÈ rÈjadvÈre
ratanamaÓÉapaÑ kÈretvÈ ratanapalla~kaÑ paÒÒÈpetvÈ amaccabrÈhmaÓÈdÊhi
ca nÈgarehi ceva soÄasahi itthisahassehi ca parivuto tesaÑ majjhe
ratanapalla~ke nisÊditvÈ kathessÈmÊti. SÈ “sÈdhu devÈ”ti sampaÔicchi.
RÈjÈ tathÈ kÈretvÈ amaragaÓaparivuto Sakko devarÈjÈ viya
mahÈjanakÈyaparivuto ratanapalla~ke nisÊdi. DevÊpi
sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitÈ kaÒcanabhaddapÊÔhaÑ attharitvÈ ekamante
akkhikoÔiyÈ oloketvÈ tathÈr|pe ÔhÈne nisÊditvÈ “deva tumhÈkaÑ tussitvÈ
gÈyanama~galagÊtassa tÈva me atthaÑ gaganatale puÓÓacandaÑ uÔÔhÈpento
viya pÈkaÔaÑ katvÈ kathethÈ”ti vatvÈ tatiyaÑ gÈthamÈha–
144. “AbhikkhaÓaÑ rÈjakuÒjara,
GÈthÈ bhÈsasi KosalÈdhipa.
PucchÈmi taÑ raÔÔhavaÉÉhana,
BÈÄhaÑ pÊtimano pabhÈsasÊ”ti.
Tattha KosalÈdhipÈti na so KosalaraÔÔhÈdhipo, kusale pana dhamme
adhipatiÑ katvÈ viharati, tena naÑ ÈlapantÊ evamÈha, kusalÈdhipa
kusalajjhÈsayÈti attho. BÈÄhaÑ pÊtimano pabhÈsasÊti ativiya pÊtiyuttacitto
hutvÈ bhÈsasi, tasmÈ kathetha tÈva me etÈsaÑ gÈthÈnaÑ atthanti.
Athassa gÈthÈnamatthaÑ Èvi karonto mahÈsatto catasso gÈthÈ abhÈsi–
145. “ImasmiÑ yeva nagare, kule aÒÒatare ahuÑ.
Parakammakaro ÈsiÑ, bhatako sÊlasaÑvuto.
146. KammÈya nikkhamantohaÑ, caturo samaÓeddasaÑ.
ŒcÈrasÊlasampanne, sÊtibh|te anÈsave.
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147. Tesu cittaÑ pasÈdetvÈ, nisÊdetvÈ paÓÓasanthate.
AdaÑ BuddhÈnaÑ kummÈsaÑ, pasanno sehi pÈÓibhi.
148. Tassa kammassa kusalassa, idaÑ me edisaÑ phalaÑ.
Anubhomi idaÑ rajjaÑ, phÊtaÑ dharaÓimuttaman”ti.

Tattha kule aÒÒatareti nÈmena vÈ gottena vÈ apÈkaÔe ekasmiÑyeva
kule. Ahunti nibbattiÑ. Parakammakaro Èsinti tasmiÑ kule jÈtovÈhaÑ
daliddatÈya parassa kammaÑ katvÈ jÊvikaÑ kappento parakammakaro ÈsiÑ.
Bhatakoti paravetanabhato. SÊlasaÑvutoti paÒcasÊlasaÑvare Ôhito, bhatiyÈ
jÊvantopi dussÊlyaÑ pahÈya sÊlasampannova ahosinti dÊpeti. KammÈya
nikkhamantohanti taÑ divasaÑ kattabbakiccassa karaÓatthÈya nikkhanto
ahaÑ. Caturo samaÓeddasanti bhadde ahaÑ nagarÈ nikkhamma
mahÈmaggaÑ Èruyha attano kammabh|miÑ gacchanto bhikkhÈya
BÈrÈÓasinagaraÑ pavisante samitapÈpe cattÈro pabbajito addasaÑ.
ŒcÈrasÊlasampanneti ekavÊsatiyÈ anesanÈhi jÊvikakappanaÑ anÈcÈro nÈma,
tassa paÔipakkhena ÈcÈrena ceva maggaphalehi Ègatena sÊlena ca
samannÈgate. SÊtibh|teti rÈgÈdipariÄÈhav|pasamena ceva ekÈdasaagginibbÈpanena ca sÊtibhÈvappatte. AnÈsaveti kÈmÈsavÈdivirahite.
NisÊdetvÈti vÈlikÈsanÈnaÑ upari santhate paÓÓasanthare nisÊdÈpetvÈ.
Santharo hi idha santhatoti vutto. Adanti nesaÑ udakaÑ datvÈ sakkaccaÑ
sakehi hatthehi kummÈsaÑ adÈsiÑ. KusalassÈti ÈrogyÈnavajjaÔÔhena
kusalassa. Phalanti tassa nissandaphalaÑ. PhÊtanti sabbasampattiphullitaÑ.
EvaÒca mahÈsattassa attano kammaphalaÑ vitthÈretvÈ kathentassa sutvÈ
devÊ pasannamanÈ “sace mahÈrÈja evaÑ paccakkhato dÈnaphalaÑ jÈnÈtha,
ito dÈni paÔÔhÈya ekaÑ bhattapiÓÉaÑ labhitvÈ
dhammikasamaÓabrÈhmaÓÈnaÑ datvÈva paribhuÒjeyyÈthÈ”ti bodhisattassa
thutiÑ karontÊ–
149. “DadaÑ bhuÒja mÈ ca pamÈdo, cakkaÑ vattaya KosalÈdhipa.
MÈ rÈja adhammiko ahu, dhammaÑ pÈlaya kisalÈdhipÈ”ti–
imaÑ gÈthamÈha.
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Tattha dadaÑ bhuÒjÈti aÒÒesaÑ datvÈva attanÈ bhuÒja. MÈ ca pamÈdoti
dÈnÈdÊsu puÒÒesu mÈ pamajji. CakkaÑ vattaya KosalÈdhipÈti
kusalajjhÈsaya mahÈrÈja patir|padesavÈsÈdikaÑ catubbidhaÑ
dhammacakkaÑ pavattehi. Pakatiratho hi dvÊhi cakkehi gacchati, ayaÑ pana
kÈyo imehi cat|hi cakkehi devalokaÑ gacchati, tena te “dhammacakkan”ti
sa~khyaÑ gatÈ, taÑ tvaÑ cakkaÑ pavattehi. Adhammikoti yathÈ aÒÒe
chandÈgatiÑ gacchantÈ lokaÑ ucchuyante pÊÄetvÈ viya dhanameva
saÑkaÉÉhantÈ adhammikÈ honti, tathÈ tvaÑ mÈ adhammiko ahu. DhammaÑ
pÈlayÈti–
“DÈnaÑ sÊlaÑ pariccÈgaÑ, ajjavaÑ maddavaÑ tapaÑ.
AkkodhaÑ avihiÑsaÒca, khantiÑ ca avirodhanan”ti1.
imaÑ pana dasavidhaÑ rÈjadhammameva pÈlaya rakkha, mÈ pariccaji.
MahÈsatto tassÈ vacanaÑ sampaÔicchanto–
150. “SohaÑ tadeva punappunaÑ,
VaÔumaÑ ÈcarissÈmi sobhane.
AriyÈcaritaÑ sukosale,
Arahanto me manÈpÈva passitun”ti–
gÈthamÈha.
Tattha vaÔumanti maggaÑ. AriyÈcaritanti ariyehi BuddhÈdÊhi ÈciÓÓaÑ.
Sukosaleti sobhane KosalaraÒÒo dhÊteti attho. Arahantoti kilesehi ÈrakattÈ,
arÈnaÒca arÊnaÒca hatattÈ, paccayÈnaÑ arahattÈ evaÑladdhanÈmÈ
PaccekabuddhÈ. IdaÑ vuttaÑ hoti–bhadde KosalarÈjadhÊte so ahaÑ
“dÈnaÑ me dinnan”ti tittiÑ akatvÈ punappunaÑ tadeva ariyÈcaritaÑ
dÈnamaggaÑ ÈcarissÈmi. MayhaÒhi aggadakkhiÓeyyattÈ arahanto
manÈpadassanÈ, cÊvarÈdÊni dÈtukÈmatÈya teyeva passituÑ icchÈmÊti.
EvaÒca pana vatvÈ rÈjÈ deviyÈ sampattiÑ oloketvÈ “bhadde mayÈ tÈva
purimabhave attano kusalakammaÑ vitthÈretvÈ kathitaÑ, imÈsaÑ pana
nÈrÊnaÑ majjhe r|pena vÈ lÊÄÈvilÈsena vÈ tayÈ sadisÊ
______________________________________________________________
1. Khu 6. 97 piÔÔhe.
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ekÈpi natthi, sÈ tvaÑ kiÑ kammaÑ katvÈ imaÑ sampattiÑ paÔilabhÊ”ti
pucchanto puna gÈthamÈha–
151. “DevÊ viya acchar|pamÈ,
Majjhe nÈrigaÓassa sobhasi.
KiÑ kammamakÈsi bhaddakaÑ,
KenÈsi vaÓÓavatÊ sukosale”ti.
Tassattho–bhadde sukosale KosalaraÒÒo sudhÊte tvaÑ r|pasampattiyÈ
acchar|pamÈ tidasapure Sakkassa devaraÒÒo aÒÒatarÈ devadhÊtÈ viya imassa
nÈrÊgaÓassa majjhe sobhasi, pubbe kiÑ nÈma bhaddakaÑ kalyÈÓakammaÑ
akÈsi, kenÈsi kÈraÓena evaÑ vaÓÓavatÊ jÈtÈti.
Athassa sÈ purimabhave kalyÈÓakammaÑ kathentÊ
sesagÈthÈdvayamÈha–
152. “AmbaÔÔhakulassa khattiya,
DÈsyÈhaÑ parapesiyÈ ahuÑ.
SaÒÒatÈ ca dhammajÊvinÊ,
SÊlavatÊ ca apÈpadassanÈ.
153. UddhaÔabhattaÑ ahaÑ tadÈ,
CaramÈnassa adÈsiÑ bhikkhuno.
CittÈ sumanÈ sayaÑ ahaÑ,
Tassa kammassa phalaÑ mame’disan”ti.
SÈpi kira jÈtissarÈva ahosi, tasmÈ attano jÈtissaraÒÈÓena
paricchinditvÈva kathesi.
Tattha ambaÔÔhakulassÈti kuÔumbiyakulassa. DÈsyÈhanti dÈsÊ ahaÑ,
“dÈsÈhan”tipi pÈÔho. ParapesiyÈti parehi tassa tassa kiccassa karaÓatthÈya
pesitabbÈ pesanakÈrikÈ. SaÒÒatÈti dÈsiyo nÈma dussÊlÈ honti, ahaÑ pana tÊhi
dvÈrehi saÒÒatÈ sÊlasampannÈ. DhammajÊvinÊti paravaÒcanÈdÊni akatvÈ
dhammena samena pavattitajÊvikÈ. SÊlavatÊti ÈcÈrasampannÈ guÓavatÊ.
ApÈpadassanÈti kalyÈÓadassanÈ piyadhammÈ1.
______________________________________________________________
1. PiyadassanÈ (Ka)
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UddhaÔabhattanti attano pattakoÔÔhÈsavasena uddharitvÈ
laddhabhÈgabhattaÑ. Bhikkhunoti bhinnakilesassa Paccekabuddhassa. VittÈ
sumanÈti tuÔÔhÈ somanassajÈtÈ kammaphalaÑ saddahantÊ. Tassa kammassÈti
tassa ekabhikkhÈdÈnakammassa. IdaÑ vuttaÑ hoti–ahaÑ mahÈrÈja pubbe
SÈvatthiyaÑ aÒÒatarassa kuÔumbiyakulassa dÈsÊ hutvÈ attano
laddhabhÈgabhattaÑ ÈdÈya nikkhamantÊ ekaÑ PaccekabuddhaÑ piÓÉÈya
carantaÑ disvÈ attano taÓhaÑ milÈpetvÈ saÒÒatÈdiguÓasampannÈ
kammaphalaÑ saddahantÊ tassa taÑ bhattaÑ adÈsiÑ, sÈhaÑ yÈvatÈyukaÑ
ÔhatvÈ kÈlaÑ katvÈ tattha SÈvatthiyaÑ KosalaraÒÒo aggamahesiyÈ
kucchimhi nibbattitvÈ idÈni tava pÈde paricaramÈnÈ evar|paÑ sampattiÑ
anubhavÈmi, tassa mama kammassa idamÊdisaÑ phalanti. Tattha
guÓasampannÈnaÑ dinnadÈnassa mahapphalabhÈvadassanatthaÑ–
“Aggato ve pasannÈnan”ti1 ca,
“Esa devamanussÈnaÑ, sabbakÈmadado nidhÊ”ti2 ca–
ÈdigÈthÈ vitthÈretabbÈ.
Iti te ubhopi attano purimakammaÑ vitthÈrato kathetvÈ tato paÔÔhÈya
cat|su nagaradvÈresu nagaramajjhe nivesanadvÈreti cha dÈnasÈlÈyo kÈretvÈ
sakalajambudÊpaÑ unna~galaÑ katvÈ mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ sÊlaÑ
rakkhitvÈ uposathakammaÑ katvÈ jÊvitapariyosÈne saggaparÈyaÓÈ ahesuÑ.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ devÊ
RÈhulamÈtÈ ahosi, rÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
KummÈsapiÓÉijÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
_____
11. ParantapajÈtakavaÓÓanÈ (416)
Œgamissati me pÈpanti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto Devadattassa
vadhÈya parisakkanaÑ Èrabbha kathesi. TadÈ hi dhammasabhÈyaÑ kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso Devadatto TathÈgatassa mÈraÓatthameva parisakkati,
dhanuggahe payojesi, silaÑ pavijjhi, NÈÄÈgiriÑ vissajjÈpesi,
______________________________________________________________
1. Khu 1. 255 piÔÔhe Itivuttake.

2. Khu 1. 10 piÔÔhe KhuddakapÈÔhe.
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TathÈgatassa vinÈsatthameva upÈyaÑ karotÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha
bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na
bhikkhave idÈneva, pubbepesa mama vadhÈya parisakki, tÈsamattampi pana
kÈtuÑ asakkonto attanÈva dukkhaÑ anubhosÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa
aggamahesiyÈ kucchimhi nibbattitvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ sabbasippÈni
sikkhi, sabbarutajÈnanamantaÑ uggaÓhi. So Ècariyassa anuyogaÑ datvÈ
BÈrÈÓasiÑ paccÈgacchi, pitÈ taÑ oparajje Ôhapesi. KiÒcÈpi oparajje Ôhapeti,
mÈrÈpetukÈmo pana naÑ hutvÈ daÔÔhumpi na icchi. AthekÈ si~gÈlÊ dve
potake gahetvÈ rattiÑ manussesu paÔisallÊnesu niddhamanena nagaraÑ
pÈvisi. Bodhisattassa ca pÈsÈde sayanagabbhassa avid|re1 ekÈ sÈlÈ atthi,
tattheko addhikamanusso upÈhanÈ omuÒcitvÈ pÈdam|le bh|miyaÑ ÔhapetvÈ
ekasmiÑ phalake nipajji, na tÈva niddÈyati. TadÈ si~gÈliyÈ potakÈ chÈtÈ
viraviÑsu. Atha tesaÑ mÈtÈ “tÈtÈ mÈ saddaÑ karittha, etissÈ sÈlÈya eko
manusso upÈhanÈ omuÒcitvÈ bh|miyaÑ ÔhapetvÈ phalake nipanno na tÈva
niddÈyati, etassa niddÈyanakÈle etÈ upÈhanÈ ÈharitvÈ tumhe khÈdÈpessÈmÊ”ti
attano bhÈsÈya Èha. Bodhisatto mantÈnubhÈvena tassÈ bhÈsaÑ2 jÈnitvÈ
sayanagabbhÈ nikkhamma vÈtapÈnaÑ vivaritvÈ “ko etthÈ”ti Èha. AhaÑ deva
addhikamanussoti. UpÈhanÈ te kuhinti. Bh|miyaÑ devÈti. UkkhipitvÈ
olambetvÈ ÔhapehÊti. TaÑ sutvÈ si~gÈlÊ bodhisattassa kujjhi.
Puna ekadivasaÑ sÈ tatheva nagaraÑ pÈvisi. TadÈ ceko mattamanusso
“pÈnÊyaÑ pivissÈmÊ”ti pokkharaÓiÑ otaranto patitvÈ nimuggo nirassÈso
mari. NivatthÈ panassa dve sÈÔakÈ nivÈsanantare kahÈpaÓasahassaÑ
a~guliyÈ ca muddikÈ atthi. TadÈpi sÈ puttake “chÈtamhÈ ammÈ”ti viravante
“tÈtÈ mÈ saddaÑ karittha, etissÈ pokkharaÓiyÈ manusso mato, tassa
idaÒcidaÒca atthi, so pana maritvÈ sopÈneyeva nipanno, tumhe etaÑ
manussaÑ khÈdÈpessÈmÊ”ti Èha.
______________________________________________________________
1. Sayanagabbhapasse (SyÈ, Ka)

2. RavaÑ (SÊ, I)
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Bodhisatto taÑ sutvÈ vÈtapÈnaÑ vivaritvÈ “sÈlÈya ko atthÊ”ti vatvÈ
ekenuÔÔhÈya “ahaÑ devÈ”ti vutte “gaccha etissÈ pokkharaÓiyÈ
matamanussassa sÈÔake ca kahÈpaÓasahassaÒca a~gulimuddikaÒca gahetvÈ
sarÊramassa yathÈ na uÔÔhahati, evaÑ udake osÊdÈpehÊ”ti Èha. So tathÈ akÈsi.
SÈ punapi kujjhitvÈ “purimadivase tÈva me puttakÈnaÑ upÈhanÈ khÈdituÑ
na adÈsi, ajja matamanussaÑ khÈdituÑ na deti, hotu, ito dÈni tatiyadivase
eko SapattarÈjÈ1 ÈgantvÈ nagaraÑ parikkhipissati, atha naÑ pitÈ
yuddhatthÈya pesessati, tatra te sÊsaÑ chindissanti, atha te galalohitaÑ
pivitvÈ veraÑ muÒcissÈmi, tvaÑ mayÈ saddhiÑ veraÑ bandhasi,
jÈnissÈmÊ”ti viravitvÈ bodhisattaÑ tajjetvÈ puttake gahetvÈ nikkhamati.
Tatiyadivase eko SapattarÈjÈ ÈgantvÈ nagaraÑ parivÈresi. RÈjÈ
bodhisattaÑ “gaccha tÈta tena saddhiÑ yujjhÈ”ti Èha. MayÈ deva ekaÑ
diÔÔhaÑ atthi, gantuÑ na visahÈmi, jÊvitantarÈyaÑ bhÈyÈmÊti. MayhaÑ tayi
mate vÈ amate vÈ kiÑ, gacchÈheva tvanti. So “sÈdhu devÈ”ti mahÈsatto
parisaÑ gahetvÈ sapattaraÒÒo ÔhitadvÈrena anikkhamitvÈ aÒÒaÑ dvÈraÑ
vivaritvÈ nikkhami. TasmiÑ gacchante sakalanagaraÑ tucchaÑ viya ahosi.
Sabbe teneva saddhiÑ nikkhamiÑsu. So ekasmiÑ sabhÈgaÔÔhÈne
khandhÈvÈraÑ nivÈsetvÈ acchi. RÈjÈ cintesi “uparÈjÈ nagaraÑ tucchaÑ
katvÈ balaÑ gahetvÈ palÈyi, SapattarÈjÈpi nagaraÑ parivÈretvÈ Ôhito, idÈni
mayhaÑ jÊvitaÑ natthÊ”ti. So “jÊvitaÑ rakkhissÈmÊ”ti deviÒca purohitaÒca
parantapaÑ nÈmekaÑ pÈdam|likaÒca dÈsaÑ gahetvÈ rattibhÈge
aÒÒÈtakavesena palÈyitvÈ araÒÒaÑ pÈvisi. Bodhisatto tassa palÈtabhÈvaÑ
ÒatvÈ nagaraÑ pavisitvÈ yuddhaÑ katvÈ sapattaÑ palÈpetvÈ rajjaÑ gaÓhi.
PitÈpissa ekasmiÑ nadÊtÊre paÓÓasÈlaÑ kÈretvÈ phalÈphalena yÈpento vasi.
RÈjÈ ca purohito ca phalÈphalatthÈya gacchanti. ParantapadÈso deviyÈ
saddhiÑ paÓÓasÈlÈyameva hoti. TatrÈpi rÈjÈnaÑ paÔicca deviyÈ
kucchismiÑgabbho patiÔÔhÈsi. SÈ abhiÓhasaÑsaggavasena parantapena
saddhiÑ aticari. SÈ ekadivasaÑ parantapaÑ Èha “raÒÒÈ ÒÈte neva tava, na
mayhaÑ jÊvitaÑ atthi, tasmÈ mÈrehi nan”ti. KathaÑ mÈremÊti. Esa taÑ
khaggaÒca
______________________________________________________________
1. SÈmantarÈjÈ (SyÈ, Ka)
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nhÈnasÈÔakaÒca gÈhÈpetvÈ nhÈyituÑ gacchati, tatrassa nhÈnaÔÔhÈne
pamÈdaÑ ÒatvÈ khaggena sÊsaÑ chinditvÈ sarÊraÑ khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ katvÈ
bh|miyaÑ nikhaÓÈhÊti. So “sÈdh|”ti sampaÔicchi.
AthekadivasaÑ purohitoyeva phalÈphalatthÈya gantvÈ avid|re raÒÒo
nhÈnatitthasÈmante ekaÑ rukkhaÑ Èruyha phalÈphalaÑ gaÓhÈti. RÈjÈ
“nhÈyissÈmÊ”ti parantapaÑ khaggaÒca nhÈnasÈÔakaÒca gÈhÈpetvÈ nadÊtÊraÑ
agamÈsi. Tattha naÑ nhÈnakÈle pamÈdamÈpannaÑ “mÈressÈmÊ”ti parantapo
gÊvÈya gahetvÈ khaggaÑ ukkhipi. So maraÓabhayena viravi. Purohito taÑ
saddaÑ sutvÈ olokento parantapaÑ rÈjÈnaÑ mÈrentaÑ disvÈ bhÊtatasito
sÈkhaÑ vissajjetvÈ rukkhato oruyha ekaÑ gumbaÑ pavisitvÈ nilÊyi.
Parantapo tassa sÈkhÈvissajjanasaddaÑ sutvÈ rÈjÈnaÑ mÈretvÈ bh|miyaÑ
khaÓitvÈ “imasmiÑ ÔhÈne sÈkhÈvissajjanasaddo ahosi, ko nu kho etthÈ”ti
vicinanto kaÒci adisvÈ nhatvÈ gato. Tassa gatakÈle purohito nisinnaÔÔhÈnÈ
nikkhamitvÈ raÒÒo sarÊraÑ khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ chinditvÈ ÈvÈÔe
nikhÈtabhÈvaÑ ÒatvÈ nhatvÈ attano vadhabhayena andhavesaÑ gahetvÈ
paÓÓasÈlaÑ agamÈsi. TaÑ disvÈ parantapo “kiÑ te brÈhmaÓa katan”ti Èha.
So ajÈnanto viya “deva akkhÊni me nÈsetvÈ Ègatomhi, ussannÈsÊvise araÒÒe
ekasmiÑ vammikapasse aÔÔhÈsiÑ, tatrekena ÈsÊvisena nÈsavÈto vissaÔÔho me
bhavissatÊ”ti Èha. Parantapo “na maÑ saÒjÈnÈti, ‘devÈ’ti vadati,
samassÈsessÈmi nan”ti cintetvÈ “brÈhmaÓa mÈ cintayi, ahaÑ taÑ
paÔijaggissÈmÊ”ti assÈsetvÈ phalÈphalaÑ datvÈ santappesi. Tato paÔÔhÈya
parantapadÈso phalÈphalaÑ Èhari, devÊpi puttaÑ vijÈyi. SÈ putte vaÉÉhante
ekadivasaÑ pacc|sasamaye sukhanisinnÈ saÓikaÑ parantapadÈsaÑ
etadavoca “tvaÑ rÈjÈnaÑ mÈrento kenaci diÔÔho”ti. “Na maÑ koci addasa,
sÈkhÈvissajjanasaddaÑ pana assosiÑ, tassÈ sÈkhÈya manussena vÈ
tiracchÈnena vÈ vissaÔÔhabhÈvaÑ na jÈnÈmi, yadÈ kadÈci pana me bhayaÑ
ÈgacchantaÑ sÈkhÈvissaÔÔhaÔÔhÈnato1 ÈgamissatÊ”ti tÈya saddhiÑ sallapanto
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. Œgacchati, yena sÈkhÈ vissaÔÔhÈ, tato (SyÈ, I, Ka)
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154. “Œgamissati me pÈpaÑ, Ègamissati me bhayaÑ.
TadÈ hi calitÈ sÈkhÈ, manussena migena vÈ”ti.
Tattha pÈpanti lÈmakaÑ aniÔÔhaÑ akantaÑ. Bhayanti cittutrÈsabhayampi
me Ègamissati, na sakkÈ nÈgantuÑ. KiÑkÈraÓÈ? TadÈ hi calitÈ sÈkhÈ
manussena migena vÈti na paÒÒÈyati, tasmÈ tato maÑ bhayaÑ Ègamissati.
Te “purohito niddÈyatÊ”ti maÒÒiÑsu. So pana aniddÈyamÈnova tesaÑ
kathaÑ assoti. AthekadivasaÑ purohito parantapadÈse phalÈphalatthÈya gate
attano brÈhmaÓiÑ saritvÈ vilapanto dutiyaÑ gÈthamÈha–
155. “BhÊruyÈ n|na me kÈmo, avid|re vasantiyÈ.
Karissati kisaÑ paÓÉuÑ, sÈva sÈkhÈ parantapan”ti.
Tattha bhÊruyÈti itthÊ ca nÈma appamattakenÈpi bhÈyati, tasmÈ “bhÊr|”ti
vuccati. Avid|reti nÈtid|re ito katipayayojanamatthake vasantiyÈ bhÊruyÈ
mayhaÑ brÈhmaÓiyÈ yo mama kÈmo uppanno, so n|na maÑ kisaÒca
paÓÉuÒca karissatÊti dasseti. “SÈva sÈkhÈ”ti iminÈ pana opammaÑ dasseti,
yathÈ sÈkhÈ parantapaÑ kisaÑ paÓÉuÑ karoti, evanti attho.
Iti brÈhmaÓo gÈthameva vadati, atthaÑ pana na katheti, tasmÈ imÈya
gÈthÈya kiccaÑ deviyÈ apÈkaÔaÑ. Atha naÑ “kiÑ kathesi brÈhmaÓÈ”ti Èha.
Sopi “sallakkhitaÑ me”ti vatvÈ puna ekadivasaÑ tatiyaÑ gÈthamÈha–
156. “Socayissati maÑ kantÈ, gÈme vasa’maninditÈ.
Karissati kisaÑ paÓÉuÑ, sÈva sÈkhÈ parantapan”ti.
Tattha socayissatÊti sokuppÈdanena sukkhÈpessati. KantÈti iÔÔhabhariyÈ.
GÈme vasanti BÈrÈÓasiyaÑ vasantÊti adhippÈyo. AninditÈti agarahitÈ
uttamar|padharÈ.
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157. “TayÈ maÑ asitÈpa~gi, sitÈni bhaÓitÈni ca.
KisaÑ paÓÉuÑ karissanti, sÈva sÈkhÈ parantapan”ti.
Tattha tayÈ maÑ asitÈpa~gÊti tayÈ maÑ asitÈ apa~gi. IdaÑ vuttaÑ

hoti–bhadde akkhikoÔito aÒjanasalÈkÈya nÊharitvÈ abhisa~khata-asitÈpa~gi
tayÈ pavattitÈni mandahasitÈni ca madhurabhÈsitÈni ca maÑ1 sÈ
vissaÔÔhasÈkhÈ viravamÈnÈ parantapaÑ viya kisaÑ paÓÉuÑ karissatÊti. PakÈrassa va-kÈraÑ katvÈ “va~gÊ”tipi pÈÔhoyeva.
AparabhÈge kumÈro vayappatto ahosi soÄasavassuddesiko. Atha naÑ
brÈhmaÓo yaÔÔhikoÔiÑ gÈhÈpetvÈ nhÈnatitthaÑ gantvÈ akkhÊni ummÊletvÈ
olokesi. KumÈro “nanu tvaÑ brÈhmaÓa andho”ti Èha. So “nÈhaÑ andho,
iminÈ me upÈyena jÊvitaÑ rakkhÈmÊ”ti vatvÈ “tava pitaraÑ jÈnÈsÊ”ti Èha.
“AyaÑ me pitÈ”ti vutte “nÈyaÑ tava pitÈ, pitÈ pana te BÈrÈÓasirÈjÈ, ayaÑ
tumhÈkaÑ dÈso, so mÈtari te vippaÔipajjitvÈ imasmiÑ ÔhÈne tava pitaraÑ
mÈretvÈ nikhaÓÊ”ti aÔÔhÊni nÊharitvÈ dassesi. KumÈrassa balavakodho
uppajji. Atha naÑ “idÈni kiÑ kÈromÊ”ti pucchi. “YaÑ te imasmiÑyeva
titthe pitu tena kataÑ, taÑ karohÊ”ti sabbaÑ pavattiÑ ÈcikkhitvÈ kumÈraÑ
katipÈhaÑ thurugaÓhanaÑ sikkhÈpesi. AthekadivasaÑ kumÈro khaggaÒca
nhÈnasÈÔakaÒca gahetvÈ “nhÈyituÑ gacchÈma tÈtÈ”ti Èha. Parantapo
“sÈdh|”ti tena saddhiÑ gato. Athassa nhÈyituÑ otiÓÓakÈle dakkhiÓahatthena
asiÑ, vÈmahatthena c|ÄaÑ gahetvÈ “tvaÑ kira imasmiÑyeva titthe mama
pitaraÑ c|ÄÈya gahetvÈ viravantaÑ mÈresi, ahampi taÑ tatheva karissÈmÊ”ti
Èha. So maraÓabhayabhÊto paridevamÈno dve gÈthÈ abhÈsi–
158. “ŒgamÈ n|na so saddo, asaÑsi n|na so tava.
AkkhÈtaÑ n|na taÑ tena, yo taÑ sÈkha’makampayi.
______________________________________________________________
1. MayÈ (SyÈ, I, Ka)
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159. IdaÑ kho taÑ samÈgamma, mama bÈlassa cintitaÑ.
TadÈ hi calitÈ sÈkhÈ, manussena migena vÈ”ti.
Tattha ÈgamÈti1 so sÈkhasaddo n|na taÑ Ègato sampatto. AsaÑsi n|na
so tavÈti so saddo tava Èrocesi maÒÒe. AkkhÈtaÑ n|na taÑ tenÈti yo satto
tadÈ taÑ sÈkhaÑ akampayi, tena “evaÑ te pitÈ mÈrito”ti n|na taÑ kÈraÓaÑ
akkhÈtaÑ. SamÈgammÈti sa~gamma, samÈgatanti attho. YaÑ mama bÈlassa
“tadÈ calitÈ sÈkhÈ manussena migena vÈ, tato me bhayaÑ uppajjissatÊ”ti
cintitaÑ parivitakkitaÑ ahosi, idaÑ tayÈ saddhiÑ samÈgatanti vuttaÑ hoti.
Tato kumÈro osÈnagÈthamÈha–
160. “Tatheva tvaÑ avedesi, avaÒci pitaraÑ mama.
HantvÈ sÈkhÈhi chÈdento, Ègamissati me bhayan”ti.
Tattha tatheva tvaÑ avedesÊti tatheva tvaÑ aÒÒÈsi. AvaÒci pitaraÑ
mamÈti tvaÑ mama pitaraÑ “nhÈyituÑ gacchÈmÈ”ti vissÈsetvÈ nhÈyantaÑ
mÈretvÈ khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ chinditvÈ nikhaÓitvÈ “sace koci jÈnissati,
mayhampi evar|paÑ bhayaÑ ÈgacchissatÊ”ti vaÒcesi, idaÑ kho pana
maraÓabhayaÑ idÈni tavÈgatanti.
Iti taÑ vatvÈ tattheva jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ nikhaÓitvÈ sÈkhÈhi
paÔicchÈdetvÈ khaggaÑ dhovitvÈ nhatvÈ paÓÓasÈlaÑ gantvÈ tassa
mÈritabhÈvaÑ purohitassa kathetvÈ mÈtaraÑ paribhÈsitvÈ “idha kiÑ
karissÈmÈ”ti tayo janÈ BÈrÈÓasimeva agamaÑsu. Bodhisatto kaniÔÔhassa
oparajjaÑ datvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ saggapadaÑ p|resi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ piturÈjÈ Devadatto ahosi, purohito Œnando, puttarÈjÈ
pana ahameva ahosin”ti.
ParantapajÈtakavaÓÓanÈ ekÈdasamÈ.
GandhÈravaggo dutiyo.
______________________________________________________________
1. AgamÈti (SyÈ, I, Ka)
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JÈtakuddÈnaÑ
Kukku Manoja Sutano, Gijjha Dabbhapuppha PaÓÓako.
Sattubhasta AÔÔhiseno, Kapi BakabrahmÈ dasa.
GandhÈro MahÈkapi ca, KumbhakÈro DaÄhadhammo.
Somadatto SusÊmo ca, KoÔasimbali Dh|makÈrÊ.
JÈgaro KummÈsapiÓÉo, ParantapÈ ekÈdasa.

SattakanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

8. AÔÔhakanipÈta
1. KaccÈnijÈtakavaÓÓanÈ (417)
OdÈtavatthÈ suci allakesÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ
mÈtuposakaÑ1 upÈsakaÑ Èrabbha kathesi. So kira SÈvatthiyaÑ kuladÈrako
ÈcÈrasampanno pitari kÈlakate mÈtudevato2 hutvÈ
mukhadhovanadantakaÔÔhadÈnanhÈpanapÈdadhovanÈdiveyyÈvaccakammena
ceva yÈgubhattÈdÊhi ca mÈtaraÑ paÔijaggi. Atha naÑ mÈtÈ “tÈta tava
aÒÒÈnipi gharÈvÈsakiccÈni atthi, ekaÑ samajÈtikaÑ kulakumÈrikaÑ gaÓhÈhi,
sÈ maÑ posessati, tvampi attano kammaÑ karissasÊ”ti Èha. Amma ahaÑ
attano hitasukhaÑ apaccÈsÊsamÈno3 tumhe upaÔÔhahÈmi, ko aÒÒo evaÑ
upaÔÔhahissatÊti. KulavaÉÉhanakammaÑ nÈma tÈta kÈtuÑ vaÔÔatÊti. Na
mayhaÑ gharÈvÈsena attho, ahaÑ tumhe upaÔÔhahitvÈ tumhÈkaÑ dh|makÈle
pabbajissÈmÊti. Athassa mÈtÈ punappunaÑ yÈcitvÈpi manaÑ alabhamÈnÈ
tassa chandaÑ aggahetvÈ samajÈtikaÑ kulakumÈrikaÑ Ènesi. So mÈtaraÑ
appaÔikkhipitvÈ tÈya saddhiÑ saÑvÈsaÑ kappesi. SÈpi “mayhaÑ sÈmiko
mahantena ussÈhena mÈtaraÑ upaÔÔhahati, ahampi naÑ upaÔÔhahissÈmi,
evamassa piyÈ bhavissÈmÊ”ti cintetvÈ taÑ sakkaccaÑ upaÔÔhahi. So “ayaÑ
me mÈtaraÑ sakkaccaÑ upaÔÔhahÊ”ti tato paÔÔhÈya laddhaladdhÈni
madhurakhÈdanÊyÈdÊni tassÈyeva deti. SÈ aparabhÈge cintesi “ayaÑ
laddhaladdhÈni madhurakhÈdanÊyÈdÊni mayhaÒÒeva deti, addhÈ mÈtaraÑ
nÊharitukÈmo bhavissati, nÊharaÓ|pÈyamassÈ karissÈmÊ”ti evaÑ ayoniso
ummujjitvÈ ekaÑ divasaÑ Èha “sÈmi tayi bahi nikkhamante tava mÈtÈ maÑ
sakkosatÊ”ti. So tuÓhÊ ahosi.
SÈ cintesi “imaÑ mahallikaÑ ujjhÈpetvÈ puttassa paÔik|laÑ
kÈressÈmÊ”ti. Tato paÔÔhÈya yÈguÑ dadamÈnÈ accuÓhaÑ vÈ atisÊtalaÑ vÈ
atiloÓaÑ vÈ aloÓaÑ vÈ deti. “Amma accuÓhÈ”ti vÈ
______________________________________________________________
1. MÈtiposakaÑ (SÊ, I)

2. MÈtidevato (SÊ, I)
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“atiloÓÈ”ti vÈ vutte p|retvÈ sÊtodakaÑ pakkhipati. Puna “atisÊtalÈ,
aloÓÈyevÈ”ti vutte “idÈneva ‘accuÓhÈ, atiloÓÈ’ti vatvÈ puna ‘atisÊtalÈ,
aloÓÈ’ti vadasi, kÈ taÑ tosetuÑ sakkhissatÊ”ti mahÈsaddaÑ karoti.
NhÈnodakampi accuÓhaÑ katvÈ piÔÔhiyaÑ ÈsiÒcati. “Amma piÔÔhi me
dahatÊ”ti ca vutte puna p|retvÈ sÊtodakaÑ pakkhipati. “AtisÊtaÑ ammÈ”ti
vutte “idÈneva ‘accuÓhan’ti vatvÈ puna ‘atisÊtan’ti vadati, kÈ etissÈ
avamÈnaÑ sahituÑ sakkhissatÊ”ti paÔivissakÈnaÑ kathesi. “Amma maÒcake
me bah| ma~gulÈ”ti1 ca vuttÈ maÒcakaÑ nÊharitvÈ tassa upari attano
maÒcakaÑ pothetvÈ2 “pothito me”ti atiharitvÈ paÒÒapeti. MahÈ-upÈsikÈ
diguÓehi ma~gulehi khajjamÈnÈ sabbarattiÑ nisinnÈva vÊtinÈmetvÈ “amma
sabbarattiÑ ma~gulehi khÈditÈmhÊ”ti vadati. ItarÈ “hiyyo te maÒcako
pothito, kÈ imissÈ kiccaÑ nittharituÑ sakkotÊ”ti paÔivatvÈ “idÈni naÑ
puttena ujjhÈpessÈmÊ”ti tattha tattha kheÄasi~ghÈnikÈdÊni vippakiritvÈ “kÈ
imaÑ sakalagehaÑ asuciÑ karotÊ”ti vutte “mÈtÈ te evar|paÑ karoti, ‘mÈ
karÊ’ti vuccamÈnÈ kalahaÑ karoti, ahaÑ evar|pÈya kÈÄakaÓÓiyÈ saddhiÑ
ekagehe vasituÑ na sakkomi, etaÑ vÈ ghare vasÈpehi, maÑ vÈ”ti Èha.
So tassÈ vacanaÑ sutvÈ “bhadde tvaÑ taruÓÈ yattha katthaci gantvÈ
jÊvituÑ sakkÈ, mÈtÈ pana me jarÈdubbalÈ, ahamevassÈ paÔisaraÓaÑ, tvaÑ
nikkhamitvÈ attano kulagehaÑ gacchÈhÊ”ti Èha. SÈ tassa vacanaÑ sutvÈ
bhÊtÈ cintesi “na sakkÈ imaÑ mÈtu antare bhindituÑ, ekaÑsenassa mÈtÈ
piyÈ, sace panÈhaÑ kulagharaÑ gamissaÑ, vidhavavÈsaÑ vasantÊ dukkhitÈ
bhavissÈmi, purimanayeneva sassuÑ ÈrÈdhetvÈ paÔijaggissÈmÊ”ti. SÈ tato
paÔÔhÈya purimasadisameva taÑ paÔijaggi. AthekadivasaÑ so upÈsako
dhammassavanatthÈya JetavanaÑ gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ ekamantaÑ
nisÊdi. “KiÑ upÈsaka tvaÑ puÒÒakammesu na pamajjasi, mÈtuupaÔÔhÈnakammaÑ p|resÊ”ti ca vutto “Èma bhante, sÈ pana mama mÈtÈ
mayhaÑ aruciyÈyeva ekaÑ kuladÈrikaÑ Ènesi, sÈ idaÒcidaÒca
anÈcÈrakammaÑ akÈsÊ”ti sabbaÑ Satthu ÈcikkhitvÈ “iti BhagavÈ sÈ itthÊ
neva maÑ
______________________________________________________________
1. MaÒcako me bahuma~kuÓoti (SÊ, SyÈ, I)

2. PapphoÔetvÈ (Ka)
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mÈtu antare bhindituÑ sakkhi, idÈni naÑ sakkaccaÑ upaÔÔhahatÊ”ti Èha.
SatthÈ tassa kathaÑ sutvÈ “idÈni tÈva tvaÑ upÈsaka tassÈ vacanaÑ na akÈsi,
pubbe panetissÈ vacanena tava mÈtaraÑ nikkaÉÉhitvÈ maÑ nissÈya puna
gehaÑ ÈnetvÈ paÔijaggÊ”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente aÒÒatarassa kulassa
putto pitari kÈlakate mÈtudevato1 hutvÈ vuttaniyÈmeneva mÈtaraÑ
paÔijaggÊti sabbaÑ heÔÔhÈ kathitanayeneva vitthÈretabbaÑ. “AhaÑ evar|pÈya
kÈÄakaÓÓiyÈ saddhiÑ vasituÑ na sakkomi, etaÑ vÈ ghare vasÈpehi, maÑ
vÈ”ti vutte tassÈ kathaÑ gahetvÈ “mÈtuyeva me doso”ti mÈtaraÑ Èha “amma
tvaÑ niccaÑ imasmiÑ ghare kalahaÑ karosi, ito nikkhamitvÈ aÒÒasmiÑ
yathÈrucite ÔhÈne vasÈhÊ”ti. SÈ “sÈdh|”ti rodamÈnÈ nikkhamitvÈ ekaÑ
samiddhakulaÑ2 nissÈya bhatiÑ katvÈ dukkhena jÊvikaÑ kappesi. SassuyÈ
gharÈ nikkhantakÈle suÓisÈya gabbho patiÔÔhahi. SÈ “tÈya kÈÄakaÓÓiyÈ gehe
vasamÈnÈya gabbhampi na paÔilatiÑ, idÈni me gabbho laddho”ti patino ca
paÔivissakÈnaÒca kathentÊ vicarati.
AparabhÈge puttaÑ vijÈyitvÈ sÈmikaÑ Èha “tava mÈtari gehe
vasamÈnÈya puttaÑ na labhiÑ, idÈni me laddho, iminÈpi kÈraÓena tassÈ
kÈÄakaÓÓibhÈvaÑ jÈnÈhÊ”ti. ItarÈ “mama kira nikkaÉÉhitakÈle puttaÑ
labhÊ”ti sutvÈ cintesi “addhÈ imasmiÑ loke dhammo mato bhavissati, sace
hi dhammo mato na bhaveyya, mÈtaraÑ pothetvÈ nikkaÉÉhantÈ3 puttaÑ na
labheyyuÑ, sukhaÑ na jÊveyyuÑ, dhammassa matakabhattaÑ dassÈmÊ”ti. SÈ
ekadivasaÑ tilapiÔÔhaÒca taÓÉulaÒca pacanathÈliÒca dabbiÒca ÈdÈya
ÈmakasusÈnaÑ gantvÈ tÊhi manussasÊsehi uddhanaÑ katvÈ aggiÑ jÈletvÈ
udakaÑ oruyha sasÊsaÑ nhatvÈ sÈÔakaÑ nivÈsetvÈ mukhaÑ vikkhÈletvÈ
uddhanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ kese mocetvÈ taÓÉule dhovituÑ Èrabhi. TadÈ
bodhisatto Sakko devarÈjÈ ahosi. BodhisattÈ ca nÈma appamattÈ honti, so
tasmiÑ khaÓe lokaÑ olokento taÑ dukkhappattaÑ “dhammo mato”ti
saÒÒÈya dhammassa matakabhattaÑ dÈtukÈmaÑ disvÈ
______________________________________________________________
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“ajja mayhaÑ balaÑ dassessÈmÊ”ti brÈhmaÓavesena mahÈmaggaÑ
paÔipanno viya hutvÈ taÑ disvÈ maggÈ okkamma tassÈ santike ÔhatvÈ
“amma susÈne ÈhÈraÑ pacantÈ nÈma natthi, tvaÑ iminÈ idha pakkena
tilodanena kiÑ karissasÊ”ti kathaÑ samuÔÔhÈpento paÔhamaÑ gÈthamÈha–
1. “OdÈtavatthÈ suci allakesÈ,
KaccÈni kiÑ kumbhimadhissayitvÈ.
PiÔÔhÈ tilÈ dhovasi taÓÉulÈni,
Tilodano hehiti kissahet|”ti.
Tattha kaccÈnÊti taÑ gottena Èlapati. KumbhimadhissayitvÈti
pacanathÈlikaÑ manussasÊsuddhanaÑ ÈropetvÈ. HehitÊti ayaÑ tilodano kissa
hetu bhavissati, kiÑ attanÈ bhuÒjissasi, udÈhu aÒÒaÑ kÈraÓamatthÊti.
Athassa sÈ ÈcikkhantÊ dutiyaÑ gÈthamÈha–
2. “Na kho ayaÑ brÈhmaÓa bhojanatthÈ,
Tilodano hehiti sÈdhupakko.
Dhammo mato tassa pahuttamajja,
AhaÑ karissÈmi susÈnamajjhe”ti.
Tattha dhammoti jeÔÔhÈpacÈyanadhammo ceva tividhasucaritadhammo
ca. Tassa pahuttamajjÈti1 tassÈhaÑ dhammassa idaÑ matakabhattaÑ
karissÈmÊti attho.
Tato Sakko tatiyaÑ gÈthamÈha–
3. “Anuvicca kaccÈni karohi kiccaÑ.
Dhammo mato ko nu taveva saÑsi.
Sahassanetto atulÈnubhÈvo,
Na miyyatÊ dhammavaro kadÈcÊ”ti.
Tattha anuviccÈti upaparikkhitvÈ jÈnitvÈ. Ko nu taveva2 saÑsÊti ko nu
tava evaÑ3 Ècikkhi. Sahassanettoti attÈnaÑ dhammavaraÑ uttamadhammaÑ
katvÈ dassento evamÈha.
______________________________________________________________
1. Bah|tamajjÈti (SÊ, I), pah|namajjÈti (SyÈ)
3. EtaÑ (SÊ, SyÈ, I)
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TaÑ vacanaÑ sutvÈ itarÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
4. “DaÄhappamÈÓaÑ mama ettha brahme,
Dhammo mato natthi mamettha ka~khÈ.
Ye yeva dÈni pÈpÈ bhavanti,
Te teva dÈni sukhitÈ bhavanti.
5. SuÓisÈ hi mayhaÑ vaÒjhÈ ahosi,
SÈ maÑ vadhitvÈna vijÈyi puttaÑ.
SÈ dÈni sabbassa kulassa issarÈ,
AhaÑ panamhi apaviddhÈ ekikÈ”ti.
Tattha daÄhappamÈÓanti daÄhaÑ thiraÑ nissaÑsayaÑ brÈhmaÓa ettha
mama pamÈÓanti vadati. Ye yeti tassa matabhÈve kÈraÓaÑ dassentÊ
evamÈha. VadhitvÈnÈti pothetvÈ nikkaÉÉhitvÈ. ApaviddhÈti chaÉÉitÈ anÈthÈ
hutvÈ ekikÈ vasÈmi.
Tato Sakko chaÔÔhaÑ gÈthamÈha–
6. “JÊvÈmi vohaÑ na matohamasmi,
Taveva atthÈya idhÈgatosmi.
YÈ taÑ vadhitvÈna vijÈyi puttaÑ,
SahÈva puttena karomi bhasman”ti.
Tattha voti nipÈtamattaÑ.
ItarÈ taÑ sutvÈ “dhÊ ahaÑ kiÑ kathesiÑ, mama nattu amaraÓakÈraÓaÑ
karissÈmÊ”ti sattamaÑ gÈthamÈha–
7. “EvaÒca1 te ruccati devarÈja,
Mameva atthÈya idhÈgatosi.
AhaÒca putto suÓisÈ ca nattÈ,
SammodamÈnÈ gharamÈvasemÈ”ti.
______________________________________________________________
1. EtaÒca (SÊ, I)
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AthassÈ Sakko aÔÔhamaÑ gÈthamÈha–
8. “EvaÒca te ruccati kÈtiyÈni,
HatÈpi santÈ na jahÈsi dhammaÑ.
TuvaÒca putto suÓisÈ ca nattÈ,
SammodamÈnÈ gharamÈvasethÈ”ti.

Tattha hatÈpi santÈti yadi tvaÑ pothitÈpi nikkaÉÉhitÈpi samÈnÈ tava
dÈrakesu mettadhammaÑ na jahÈsi, evaÑ sante yathÈ tvaÑ icchasi, tathÈ
hotu, ahaÑ te imasmiÑ guÓe pasannoti.
EvaÒca pana vatvÈ ala~katapaÔiyatto Sakko attano ÈnubhÈvena ÈkÈse
ÔhatvÈ “kaccÈni tvaÑ mÈ bhÈyi, putto ca te suÓisÈ ca mamÈnubhÈvena
ÈgantvÈ antarÈmagge taÑ khamÈpetvÈ ÈdÈya gamissanti, appamattÈ hotÊ”ti
vatvÈ attano ÔhÈnameva gato. Tepi SakkÈnubhÈvena tassÈ guÓaÑ anussaritvÈ
“kahaÑ no mÈtÈ”ti antogÈme manusse pucchitvÈ “susÈnÈbhimukhaÑ gatÈ”ti
sutvÈ “amma ammÈ”ti susÈnamaggaÑ paÔipajjitvÈ taÑ disvÈva pÈdesu
patitvÈ “amma amhÈkaÑ dosaÑ khamÈhÊ”ti taÑ khamÈpesuÑ. SÈpi
natthÈraÑ gaÓhi. Iti te sammodamÈnÈ gehaÑ gantvÈ tato paÔÔhÈya
samaggavÈsaÑ vasiÑsu.
9. “SÈ kÈtiyÈnÊ suÓisÈya saddhiÑ,
SammodamÈnÈ gharamÈvasittha.
Putto ca nattÈ ca upaÔÔhahiÑsu,
DevÈnamindena adhiggahÊtÈ”ti–
ayaÑ abhisambuddhagÈthÈ.
Tattha sÈ kÈtiyÈnÊti bhikkhave sÈ kaccÈnagottÈ. DevÈnamindena
adhiggahÊtÈti devindena Sakkena anuggahitÈ hutvÈ tassÈnubhÈvena
samaggavÈsaÑ vasiÑs|ti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne so upÈsako sotÈpattiphale patiÔÔhahi. TadÈ
mÈtuposako etarahi mÈtuposako
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ahosi, bhariyÈpissa tadÈ bhariyÈyeva, Sakko pana ahameva ahosinti.
KaccÈnijÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. AÔÔhasaddajÈtakavaÓÓanÈ (418)
IdaÑ pure ninnamÈh|ti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto KosalaraÒÒo
aÉÉharattasamaye sutaÑ bhiÑsanakaÑ avinibbhogasaddaÑ Èrabbha kathesi.
Vatthu heÔÔhÈ LohakumbhijÈtake1 kathitasadisameva. Idha pana SatthÈ
“mayhaÑ bhante imesaÑ saddÈnaÑ sutattÈ kinti bhavissatÊ”ti vutte “mÈ
bhÈyi mahÈrÈja, na te etesaÑ sutapaccayÈ koci antarÈyo bhavissati, na hi
mahÈrÈja evar|paÑ bhayÈnakaÑ avinibbhogasaddaÑ tvameveko suÓi,
pubbepi rÈjÈno evar|paÑ saddaÑ sutvÈ brÈhmaÓÈnaÑ kathaÑ gahetvÈ
sabbacatukkayaÒÒaÑ yajitukÈmÈ paÓÉitÈnaÑ vacanaÑ sutvÈ
yaÒÒaharaÓatthÈya gahitasatte vissajjetvÈ nagare mÈghÈtabheriÑ
carÈpesun”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
asÊtikoÔivibhave brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ
uggahitasippo mÈtÈpit|naÑ accayena ratanavilokanaÑ katvÈ sabbaÑ
vibhavajÈtaÑ dÈnamukhe vissajjetvÈ kÈme pahÈya HimavantaÑ pavisitvÈ
isipabbajjaÑ pabbajitvÈ jhÈnÈbhiÒÒÈyo nibbattetvÈ aparabhÈge
loÓambilasevanatthÈya manussapathaÑ caranto BÈrÈÓasiÑ patvÈ rÈjuyyÈne
vasi. TadÈ BÈrÈÓasirÈjÈ sirisayane nisinno aÉÉharattasamaye aÔÔha sadde
assosi–paÔhamaÑ rÈjanivesanasÈmantÈ uyyÈne eko bako saddamakÈsi,
dutiyaÑ tasmiÑ sadde anupacchinneyeva hatthisÈlÈya toraÓanivÈsinÊ kÈkÊ
saddamakÈsi, tatiyaÑ rÈjagehe kaÓÓikÈyaÑ nivutthaghuÓapÈÓako
saddamakÈsi, catutthaÑ rÈjagehe posÈvaniyakokilo saddamakÈsi, paÒcamaÑ
tattheva posÈvaniyamigo saddamakÈsi, chaÔÔhaÑ tattheva posÈvaniyavÈnaro
saddamakÈsi, sattamaÑ tattheva
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posÈvaniyakinnaro saddamakÈsi, aÔÔhamaÑ tasmiÑ sadde anupacchinneyeva
rÈjanivesanamatthakena uyyÈnaÑ gacchanto Paccekabuddho ekaÑ udÈnaÑ
udÈnento saddamakÈsi.
BÈrÈÓasirÈjÈ ime aÔÔha sadde sutvÈ bhÊtatasito punadivase brÈhmaÓe
pucchi. BrÈhmaÓÈ “antarÈyo te mahÈrÈja bhavissati, sabbacatukkayaÒÒaÑ
yajissÈmÈ”ti vatvÈ raÒÒÈ “yathÈrucitaÑ karothÈ”ti anuÒÒÈtÈ haÔÔhapahaÔÔhÈ
rÈjakulato nikkhamitvÈ yaÒÒakammaÑ ÈrabhiÑsu. Atha nesaÑ jeÔÔhakassa
yaÒÒakÈrabrÈhmaÓassa antevÈsÊ mÈÓavo paÓÉito byatto ÈcariyaÑ Èha
“Ècariya evar|paÑ kakkhaÄaÑ pharusaÑ asÈtaÑ bah|naÑ sattÈnaÑ
vinÈsakammaÑ mÈ karÊ”ti. TÈta tvaÑ kiÑ jÈnÈsi, sacepi aÒÒaÑ1 kiÒci na
bhavissati, macchamaÑsaÑ tÈva bahuÑ khÈdituÑ labhissÈmÈti. Œcariya
kucchiÑ nissÈya niraye nibbattanakammaÑ mÈ karothÈti. TaÑ sutvÈ
sesabrÈhmaÓÈ “ayaÑ amhÈkaÑ lÈbhantarÈyaÑ karotÊ”ti tassa kujjhiÑsu.
MÈÓavo tesaÑ bhayena “tena hi tumheva macchamaÑsakhÈdan|pÈyaÑ
karothÈ”ti vatvÈ nikkhamitvÈ bahinagare rÈjÈnaÑ nivÈretuÑ samatthaÑ
dhammikasamaÓabrÈhmaÓaÑ upadhÈrento rÈjuyyÈnaÑ gantvÈ bodhisattaÑ
disvÈ vanditvÈ “bhante kiÑ tumhÈkaÑ sattesu anukampÈ natthi, rÈjÈ bah|
satte mÈretvÈ yaÒÒaÑ yajÈpeti, kiÑ vo mahÈjanassa bandhanamokkhaÑ
kÈtuÑ na vaÔÔatÊ”ti Èha. MÈÓava ettha neva rÈjÈ amhe jÈnÈti, na mayaÑ
rÈjÈnaÑ jÈnÈmÈti. JÈnÈtha pana bhante raÒÒÈ sutasaddÈnaÑ nipphattinti.
Œma jÈnÈmÊti. JÈnantÈ raÒÒo kasmÈ na kathethÈti. MÈÓava kiÑ sakkÈ “ahaÑ
jÈnÈmÊ”ti nalÈÔe si~gaÑ bandhitvÈ carituÑ, sace idhÈgantvÈ pucchissati,
kathessÈmÊti.
MÈÓavo vegena rÈjakulaÑ gantvÈ “kiÑ tÈtÈ”ti vutte “mahÈrÈja tumhehi
sutasaddÈnaÑ nipphattiÑ jÈnanako eko tÈpaso tumhÈkaÑ uyyÈne
ma~galasilÈyaÑ nisinno ‘sace maÑ pucchissati, kathessÈmÊ’ti vadati, gantvÈ
taÑ pucchituÑ vaÔÔatÊ”ti Èha. RÈjÈ vegena tattha gantvÈ tÈpasaÑ vanditvÈ
katapaÔisanthÈro nisÊditvÈ “saccaÑ kira bhante tumhe mayÈ sutasaddÈnaÑ
nipphattiÑ jÈnÈthÈ”ti pucchi. Œma mahÈrÈjÈti. Tena hi kathetha taÑ meti.
“MahÈrÈja tesaÑ sutapaccayÈ tava koci antarÈyo
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natthi, porÈÓuyyÈne pana te eko bako atthi, so gocaraÑ alabhanto
jighacchÈya pareto paÔhamaÑ saddamakÈsÊ”ti tassa kiriyaÑ attano ÒÈÓena
paricchinditvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
10. “IdaÑ pure ninnamÈhu, bahumacchaÑ mahodakaÑ.
ŒvÈso bakarÈjassa, pettikaÑ bhavanaÑ mama.
Tyajja bhekena yÈpema, okaÑ na vijahÈmase”ti.
Tattha idanti ma~galapokkharaÓiÑ sandhÈya vadati. SÈ hi pubbe
udakatumbena udake pavisante mahodakÈ bahumacchÈ, idÈni pana udakassa
pacchinnattÈ na mahodakÈ jÈtÈ. Tyajja bhekenÈti te mayaÑ ajja macche
alabhantÈ maÓÉ|kamattena yÈpema. Okanti evaÑ jighacchÈya pÊÄitÈpi
vasanaÔÔhÈnaÑ na vijahÈma.
Iti mahÈrÈja so bako jighacchÈpÊÄito saddamakÈsi. Sacepi taÑ
jighacchÈto mocetukÈmo, taÑ uyyÈnaÑ sodhÈpetvÈ pokkharaÓiÑ udakassa
p|rehÊti. RÈjÈ tathÈ kÈretuÑ ekaÑ amaccaÑ ÈÓÈpesi.
“HatthisÈlatoraÓe pana te mahÈrÈja ekÈ kÈkÊ vasamÈnÈ attano
puttasokena dutiyaÑ saddamakÈsi, tatopi te bhayaÑ natthÊ”ti vatvÈ dutiyaÑ
gÈthamÈha–
11. “Ko dutiyaÑ asÊlissa, bandharassa’kkhi bhecchati.
Ko me putte kulÈvakaÑ, maÒca sotthiÑ karissatÊ”ti.
VatvÈ ca pana “ko nÈma te mahÈrÈja hatthisÈlÈya hatthimeÓÉo”ti
pucchi. Bandharo nÈma bhanteti. EkakkhikÈÓo so mahÈrÈjÈti. Œma bhanteti.
MahÈrÈja hatthisÈlÈya te dvÈratoraÓe ekÈ kÈkÊ kulÈvakaÑ katvÈ aÓÉakÈni
nikkhipi. TÈni pariÓatÈni kÈkapotakÈ nikkhantÈ, hatthimeÓÉo hatthiÑ Èruyha
sÈlato nikkhamanto ca pavisanto ca a~kusakena kÈkimpi puttakepissÈ
paharati, kulÈvakampi viddhaÑseti. SÈ tena dukkhena pÊÄitÈ tassa
akkhibhedanaÑ ÈyÈcantÊ evamÈha, sace te kÈkiyÈ mettacittaÑ atthi, etaÑ
bandharaÑ pakkosÈpetvÈ kulÈvakaviddhaÑsanato
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vÈrehÊti. RÈjÈ taÑ pakkosÈpetvÈ paribhÈsitvÈ hÈretvÈ aÒÒassa taÑ hatthiÑ
adÈsi.
“PÈsÈdakaÓÓikÈya pana te mahÈrÈja eko ghuÓapÈÓako vasati, so tattha
phegguÑ khÈditvÈ tasmiÑ khÊÓe sÈraÑ khÈdituÑ nÈsakkhi, so bhakkhaÑ
alabhitvÈ nikkhamitumpi asakkonto paridevamÈno tatiyaÑ saddamakÈsi,
tatopi te bhayaÑ natthÊ”ti vatvÈ tassa kiriyaÑ attano ÒÈÓena paricchinditvÈ
tatiyaÑ gÈthamÈha–
12. “SabbÈ parikkhatÈ1 pheggu, yÈva tassÈ gatÊ ahu.
KhÊÓabhakkho mahÈrÈja, sÈre na ramatÊ ghuÓo”ti.
Tattha yÈva tassÈ gatÊ ah|ti yÈva tassÈ phegguyÈ nipphatti ahosi, sÈ
sabbÈ khÈditÈ. Na ramatÊti “mahÈrÈja so pÈÓako tato nikkhamitvÈ
gamanaÔÔhÈnampi apassanto paridevati, nÊharÈpehi nan”ti Èha. RÈjÈ ekaÑ
purisaÑ ÈÓÈpetvÈ upÈyena naÑ nÊharÈpesi.
Nivesane pana te mahÈrÈja ekÈ posÈvaniyÈ kokilÈ atthÊti. Atthi bhanteti.
“MahÈrÈja sÈ attanÈ nivutthapubbaÑ vanasaÓÉaÑ saritvÈ ukkaÓÔhitvÈ “kadÈ
nu kho imamhÈ paÒjarÈ muccitvÈ ramaÓÊyaÑ vanasaÓÉaÑ gacchissÈmÊ’ti
catutthaÑ saddamakÈsi, tatopi te bhayaÑ natthÊ”ti vatvÈ catutthaÑ
gÈthamÈha–
13. “SÈ n|nÈhaÑ ito gantvÈ, raÒÒo muttÈ nivesanÈ.
AttÈnaÑ ramayissÈmi, dumasÈkhaniketinÊ”ti.
Tattha dumasÈkhaniketinÊti supupphitÈsu rukkhasÈkhÈsu sakaniketÈ
hutvÈ. EvaÒca pana vatvÈ “ukkaÓÔhitÈ mahÈrÈja sÈ kokilÈ, vissajjehi nan”ti
Èha. RÈjÈ tathÈ kÈresi.
Nivesane pana te mahÈrÈja eko posÈvaniyo migo atthÊti. Atthi bhanteti.
“MahÈrÈja so eko y|thapati attano migiÑ anussaritvÈ kilesavasena
ukkaÓÔhito paÒcamaÑ saddamakÈsi, tatopi te bhayaÑ natthÊ”ti vatvÈ
paÒcamaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. ParikkhayÈ (Ka)

JÈtakaÔÔhakathÈ

411

14. “So n|nÈhaÑ ito gantvÈ, raÒÒo mutto nivesanÈ.
AggodakÈni pissÈmi, y|thassa purato vajan”ti.
Tattha aggodakÈnÊti agga-udakÈni, aÒÒehi migehi paÔhamataraÑ apÊtÈni
anucchiÔÔhodakÈni y|thassa purato gacchanto kadÈ nu kho pivissÈmÊti.
MahÈsatto tampi migaÑ vissajjÈpetvÈ “nivesane pana te mahÈrÈja
posÈvaniyo makkaÔo atthÊ”ti pucchi. “Atthi bhante”ti vutte “sopi mahÈrÈja
Himavantapadese y|thapati makkaÔÊhi saddhiÑ kÈmagiddho hutvÈ vicaranto
bharatena nÈma luddena idha ÈnÊto, idÈni ukkaÓÔhitvÈ tattheva gantukÈmo
chaÔÔhaÑ saddamakÈsi, tatopi te bhayaÑ natthÊ”ti vatvÈ chaÔÔhaÑ
gÈthamÈha–
15. “TaÑ maÑ kÈmehi sammattaÑ, rattaÑ kÈmesu mucchitaÑ.
ŒnayÊ bharato luddo, bÈhiko bhaddamatthu te”ti.
Tattha bÈhikoti bÈhikaraÔÔhavÈsÊ. Bhaddamatthu teti imamatthaÑ so
vÈnaro Èha, tuyhaÑ pana bhaddamatthu, vissajjehi nanti.
MahÈsatto taÑ vÈnaraÑ vissajjÈpetvÈ “nivesane pana te mahÈrÈja
posÈvaniyo kinnaro atthÊ”ti pucchitvÈ “atthÊ”ti vutte “so mahÈrÈja attano
kinnariyÈ kataguÓaÑ anussaritvÈ kilesÈturo saddamakÈsi. So hi tÈya
saddhiÑ ekadivasaÑ tu~gapabbatasikharaÑ Èruhi, te tattha
vaÓÓagandharasasampannÈni nÈnÈpupphÈni ocinantÈ piÄandhantÈ s|riyaÑ
attha~gataÑ na sallakkhesuÑ, attha~gate s|riye otarantÈnaÑ andhakÈro
ahosi. Tatra naÑ kinnarÊ ‘sÈmi andhakÈro vattati, apakkhalanto appamÈdena
otarÈhÊ’ti vatvÈ hatthe gahetvÈ otÈresi, so tÈya taÑ vacanaÑ anussaritvÈ
saddamakÈsi, tatopi te bhayaÑ natthÊ”ti taÑ kÈraÓaÑ attano ÒÈÓabalena
paricchinditvÈ pÈkaÔaÑ karonto sattamaÑ gÈthamÈha–
16. “AndhakÈratimisÈyaÑ, tu~ge uparipabbate.
SÈ maÑ saÓhena mudunÈ, mÈ pÈdaÑ khali yasmanÊ”ti.
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Tattha andhakÈratimisÈyanti andhabhÈvakÈrake tame. Tu~geti tikhiÓe.
SaÓhena mudunÈti maÔÔhena mudukena vacanena. MÈ pÈdaÑ khali1
yasmanÊti ya-kÈro byaÒjanasandhivasena gahito. IdaÑ vuttaÑ hoti–sÈ maÑ
kinnarÊ saÓhena mudukena vacanena “sÈmi appamatto hohi, mÈ pÈdaÑ khali
asmani, yathÈ te upakkhalitvÈ pÈdo pÈsÈÓasmiÑ na khalati, tathÈ otarÈ”ti
vatvÈ hatthena gahetvÈ otÈresÊti.
Iti mahÈsatto kinnarena katasaddakÈraÓaÑ kathetvÈ taÑ vissajjÈpetvÈ
“mahÈrÈja aÔÔhamo udÈnasaddo ahosi. Nandam|lakapabbhÈrasmiÑ kira eko
Paccekabuddho attano Èyusa~khÈraparikkhayaÑ ÒatvÈ ‘manussapathaÑ
gantvÈ BÈrÈÓasiraÒÒo uyyÈne parinibbÈyissÈmi, tassa me manussÈ
sarÊranikkhepaÑ kÈretvÈ sÈdhukÊÄaÑ kÊÄitvÈ dhÈtup|jaÑ katvÈ saggapathaÑ
p|ressantÊ’ti iddhÈnubhÈvena Ègacchanto tava pÈsÈdassa matthakaÑ
pattakÈle khandhabhÈraÑ otÈretvÈ nibbÈnapurapavesanadÊpanaÑ udÈnaÑ
udÈnesÊ”ti Paccekabuddhena vuttaÑ gÈthamÈha–
17. “AsaÑsayaÑ jÈtikhayantadassÊ,
Na gabbhaseyyaÑ punarÈvajissaÑ.
AyamantimÈ pacchimÈ gabbhaseyyÈ,
KhÊÓo me saÑsaro punabbhavÈyÈ”ti.
Tassattho–jÈtiyÈ khayantasa~khÈtassa nibbÈnassa diÔÔhattÈ
jÈtikhayantadassÊ ahaÑ asaÑsayaÑ puna gabbhaseyyaÑ na ÈvajissaÑ, ayaÑ
me antimÈ jÈti, pacchimÈ gabbhaseyyÈ, khÊÓo me punabbhavÈya
khandhapaÔipÈÔisa~khÈto saÑsÈroti.
“IdaÒca pana so udÈnaÑ vatvÈ imaÑ uyyÈnavanaÑ Ègamma ekassa
supupphitassa sÈlassa m|le parinibbuto, ehi mahÈrÈja sarÊrakiccamassa
karissÈmÈ”ti mahÈsatto rÈjÈnaÑ gahetvÈ Paccekabuddhassa
parinibbutaÔÔhÈnaÑ gantvÈ sarÊraÑ dassesi. RÈjÈ tassa sarÊraÑ disvÈ
saddhiÑ balakÈyena gandhamÈlÈdÊhi p|jetvÈ bodhisattassa vacanaÑ nissÈya
yaÒÒaÑ hÈretvÈ sabbasattÈnaÑ jÊvitadÈnaÑ datvÈ nagare mÈghÈtabheriÑ
carÈpetvÈ sattÈhaÑ sÈdhukÊÄaÑ kÊÄitvÈ2 sabbagandhacitake mahantena
sakkÈrena
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Paccekabuddhassa sarÊraÑ jhÈpetvÈ dhÈtuyo catumahÈpathe th|paÑ kÈresi.
Bodhisattopi raÒÒo dhammaÑ desetvÈ “appamatto hotÊ”ti ovaditvÈ
Himavantameva pavisitvÈ brahmavihÈresu parikammaÑ katvÈ
aparihÊnajjhÈno brahmalokaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “mahÈrÈja tassa saddassa
sutakÈraÓÈ tava koci antarÈyo natthÊ”ti yaÒÒaÑ harÈpetvÈ “mahÈjanassa
jÊvitaÑ dehÊ”ti jÊvitadÈnaÑ dÈpetvÈ nagare dhammabheriÑ carÈpetvÈ
dhammaÑ desetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ Œnando ahosi, mÈÓavo
SÈriputto, tÈpaso pana ahameva ahossin”ti.
AÔÔhasaddajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. SulasÈjÈtakavaÓÓanÈ (419)
IdaÑ suvaÓÓakÈy|ranti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
AnÈthapiÓÉikassa dÈsiÑ Èrabbha kathesi. SÈ kira ekasmiÑ ussavadivase
dÈsigaÓena saddhiÑ uyyÈnaÑ gacchantÊ attano sÈminiÑ
puÒÒalakkhaÓadeviÑ1 ÈbharaÓaÑ yÈci. SÈ tassÈ satasahassam|laÑ attano
ÈbharaÓaÑ adÈsi. SÈ taÑ piÄandhitvÈ dÈsigaÓena saddhiÑ uyyÈnaÑ pÈvisi.
Atheko coro tassÈ ÈbharaÓe lobhaÑ uppÈdetvÈ “imaÑ mÈretvÈ ÈbharaÓaÑ
harissÈmÊ”ti tÈya saddhiÑ sallapanto uyyÈnaÑ gantvÈ tassÈ
macchamaÑsasurÈdÊni adÈsi. SÈ “kilesavasena deti maÒÒe”ti gahetvÈ
uyyÈnakÊÄaÑ kÊÄitvÈ vÊmaÑsanatthÈya2 sÈyanhasamaye nipanne dÈsigaÓe
uÔÔhÈya tassa santikaÑ ÈgamÈsi. So “bhadde imaÑ ÔhÈnaÑ appaÔicchannaÑ,
thokaÑ purato gacchÈmÈ”ti Èha. TaÑ sutvÈ itarÈ “imasmiÑ ÔhÈne sakkÈ
rahassakammaÑ kÈtuÑ, ayaÑ pana nissaÑsayaÑ maÑ mÈretvÈ
piÄandhanabhaÓÉaÑ haritukÈmo bhavissati, hotu, sikkhÈpessÈmi nan”ti
cintetvÈ “sÈmi surÈmadena me sukkhaÑ sarÊraÑ, pÈnÊyaÑ tÈva maÑ
pÈyehÊ”ti ekaÑ k|paÑ netvÈ “ito me pÈnÊyaÑ osiÒcÈ”ti rajjuÒca
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ghaÔaÒca dassesi. Coro rajjuÑ k|pe otÈresi, atha naÑ onamitvÈ udakaÑ
osiÒcantaÑ mahabbaladÈsÊ ubhohi hatthehi ÈÓisadaÑ paharitvÈ k|pe
khipitvÈ “na tvaÑ ettakena marissasÊ”ti ekaÑ mahantaÑ iÔÔhakaÑ matthake
Èsumbhi. So tattheva jÊvitakkhayaÑ patto. SÈpi nagaraÑ pavisitvÈ sÈminiyÈ
ÈbharaÓaÑ dadamÈnÈ “manamhi ajja imaÑ ÈbharaÓaÑ nissÈya matÈ”ti
sabbaÑ taÑ pavattiÑ Èrocesi, sÈpi AnÈthapiÓÉikassa Èrocesi, AnÈthapiÓÉiko
TathÈgatassa Èrocesi. SatthÈ “na kho gahapati idÈneva sÈ dÈsÊ
ÔhÈnuppattikÈya paÒÒÈya samannÈgatÈ, pubbepi samannÈgatÈva, na ca
idÈneva tÈya so mÈrito, pubbepi naÑ mÈresiyevÈ”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente SulasÈ nÈma
nagarasobhinÊ paÒcasatavaÓÓadÈsiparivÈrÈ ahosi, sahassena rattiÑ gacchati.
TasmiÑyeva nagare Sattuko nÈma coro ahosi nÈgabalo, rattibhÈge
issaragharÈni pavisitvÈ yathÈruciÑ vilumpati. NÈgarÈ sannipatitvÈ raÒÒo
upakkosiÑsu. RÈjÈ nagaraguttikaÑ ÈÓÈpetvÈ tattha tattha gumbaÑ
ÔhapÈpetvÈ coraÑ gaÓhÈpetvÈ “sÊsamassa chindathÈ”ti Èha. TaÑ
pacchÈbÈhaÑ bandhitvÈ catukke catukke kasÈhi tÈÄetvÈ ÈghÈtanaÑ nenti.
“Coro kira gahito”ti sakalanagaraÑ sa~khubhi. TadÈ SulasÈ vÈtapÈne ÔhatvÈ
antaravÊthiÑ olokentÊ taÑ disvÈ paÔibaddhacittÈ hutvÈ “sace imaÑ coroti
gahitapurisaÑ1 mocetuÑ sakkhissami, idaÑ kiliÔÔhakammaÑ akatvÈ
iminÈva saddhiÑ samaggavÈsaÑ kappessÈmÊ”ti cintetvÈ heÔÔhÈ
KaÓaverajÈtake2 vuttanayeneva nagaraguttikassa sahassaÑ pesetvÈ taÑ
mocetvÈ tena saddhiÑ sammodamÈnÈ samaggavÈsaÑ vasi. Coro tiÓÓaÑ
catunnaÑ mÈsÈnaÑ3 accayena cintesi “ahaÑ imasmiÑyeva ÔhÈne vasituÑ
na sakkhissÈmi, tucchahatthena palÈyitumpi4 na sakkÈ, SulasÈya
piÄandhanabhaÓÉaÑ satasahassaÑ agghati, sulasaÑ mÈretvÈ idaÑ
gaÓhissÈmÊ”ti. Atha naÑ ekadivasaÑ Èha “bhadde ahaÑ tadÈ rÈjapurisehi
nÊyamÈno asukapabbatamatthake rukkhadevatÈya balikammaÑ paÔissuÓiÑ,
sÈ maÑ balikammaÑ
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alabhamÈnÈ bhÈyÈpeti1, balikammamassÈ karomÈ”ti. SÈdhu sÈmi, sajjetvÈ
pesehÊti. Bhadde pesetuÑ na vaÔÔati, mayaÑ ubhopi
sabbÈbharaÓapaÔimaÓÉitÈ mahantena parivÈrena gantvÈ dassÈmÈti. SÈdhu
sÈmi, tathÈ karomÈti.
Atha naÑ tathÈ kÈretvÈ pabbatapÈdaÑ gatakÈle Èha “bhadde
mahÈjanaÑ disvÈ devatÈ balikammaÑ na sampaÔicchissati, mayaÑ ubhova
abhiruhitvÈ demÈ”ti. So tÈya “sÈdh|”ti sampaÔicchito taÑ balipÈtiÑ
ukkhipÈpetvÈ sayaÑ sannaddhapaÒcÈvudho hutvÈ pabbatamatthakaÑ
abhiruhitvÈ ekaÑ sataporisapapÈtaÑ nissÈya jatarukkham|le balibhÈjanaÑ
ÔhapÈpetvÈ “bhadde nÈhaÑ balikammatthÈya Ègato, taÑ pana mÈretvÈ
piÄandhanaÑ te gahetvÈ gamissÈmÊti Ègatomhi, tava piÄandhanaÑ omuÒcitvÈ
uttarasÈÔakena bhaÓÉikaÑ karohÊ”ti Èha. SÈmi maÑ kasmÈ mÈresÊti.
DhanakÈraÓÈti. “SÈmi mayÈ kataguÓaÑ anussara, ahaÑ taÑ bandhitvÈ
nÊyamÈnaÑ seÔÔhiputtena parivattetvÈ bahuÑ dhanaÑ datvÈ jÊvitaÑ
labhÈpesiÑ, devasikaÑ sahassaÑ labhamÈnÈpi aÒÒaÑ purisaÑ na olokemi,
evaÒhi tava upakÈrikaÑ mÈ maÑ mÈrehi, bahuÒca te dhanaÑ dassÈmi, tava
dÈsÊ ca bhavissÈmÊ”ti yÈcantÊ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
18. “IdaÑ suvaÓÓakÈy|raÑ, muttÈ veÄuriyÈ bah|.
SabbaÑ harassu bhaddante, maÒca dÈsÊti sÈvayÈ”ti.
Tattha kÈy|ranti gÊvÈyaÑ piÄandhanapasÈdhanaÑ kÈy|raÑ2. SÈvayÈti
mahÈjanamajjhe sÈvetvÈ dÈsiÑ katvÈ gaÓhÈti.
Tato sattukena–
19. “Oropayassu kalyÈÓi, mÈ bÈÄhaÑ paridevasi.
Na cÈhaÑ abhijÈnÈmi, ahantvÈ dhanamÈbhatan”ti–
attano ajjhÈsayÈnur|paÑ dutiyagÈthÈya vuttÈya SulasÈ ÔhÈnuppattikÈraÓaÑ
paÔilabhitvÈ “ayaÑ coro mayhaÑ jÊvitaÑ na dassati, upÈyena naÑ
paÔhamataraÑ papÈte pÈtetvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpessÈmÊ”ti cintetvÈ
gÈthÈdvayamÈha–
______________________________________________________________
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20. “Yato sarÈmi attÈnaÑ, yato pattÈsmi viÒÒutaÑ.
Na cÈhaÑ abhijÈnÈmi, aÒÒaÑ piyataraÑ tayÈ.
21. Ehi taÑ upag|hissaÑ, karissaÑ ca padakkhiÓaÑ.
Na hi dÈni puna atthi, mama tuyhaÒca sa~gamo”ti.

Sattuko tassÈdhippÈyaÑ ajÈnanto “sÈdhu bhadde, ehi upag|hassuman”ti
Èha. SulasÈ taÑ tikkhattuÑ padakkhiÓaÑ katvÈ upag|hitvÈ “idÈni taÑ sÈmi
cat|su passesu vandissÈmÊ”ti vatvÈ pÈdapiÔÔhiyaÑ sÊsaÑ ÔhapetvÈ bÈhupasse
vanditvÈ pacchimapassaÑ gantvÈ vandamÈnÈ viya hutvÈ nÈgabalÈ gaÓikÈ
coraÑ dvÊsu pacchÈpÈdesu1 gahetvÈ heÔÔhÈ sÊsaÑ katvÈ sataporise narake
khipi. So tattheva cuÓÓavicuÓÓaÑ patvÈ mari. TaÑ kiriyaÑ disvÈ
pabbatamatthake nibbattadevatÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi–
22. “Na hi sabbesu ÔhÈnesu, puriso hoti paÓÉito.
ItthÊpi paÓÉitÈ hoti, tattha tattha vicakkhaÓÈ.
23. Na hi sabbesu ÔhÈnesu, puriso hoti paÓÉito.
ItthÊpi paÓÉitÈ hoti, lahuÑ atthaÑ vicintikÈ.
24. LahuÒca vata khippaÒca, nikaÔÔhe samacetayi.
MigaÑ puÓÓÈyateneva, SulasÈ sattukaÑ vadhi.
25. Yo’dha uppatitaÑ atthaÑ, na khippamanubujjhati.
So haÒÒati mandamati, corova girigabbhare.
26. Yo ca uppatitaÑ atthaÑ, khippameva nibodhati.
Muccate sattusambÈdhÈ, SulasÈ sattukÈmivÈ”ti.
Tattha paÓÉitÈ hotÊti itthÊpi paÓÉitÈ tattha tattha vicakkhaÓÈ hoti, atha
vÈ itthÊ paÓÉitÈ ceva tattha tattha vicakkhaÓÈ ca hoti. LahuÑ atthaÑ
vicintikÈti lahuÑ khippaÑ atthaÑ vicintikÈ. LahuÒca vatÈti adandhaÒca
vata. KhippaÒcÈti acireneva. NikaÔÔhe samacetayÊti santike ÔhitÈva tassa
maraÓ|pÈyaÑ cintesi. PuÓÓÈyatenevÈti p|ritadhanusmiÑ.
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1. PacchÈbhÈgesu (SÊ, I), pacchÈbÈhÈsu (SyÈ)

JÈtakaÔÔhakathÈ

417

IdaÑ vuttaÑ hoti–yathÈ cheko migaluddako sakaÓÉapuÓÓadhanusmiÑ1
khippaÑ migaÑ vadhati, evaÑ SulasÈ sattukaÑ vadhÊti. YodhÈti yo
imasmiÑ sattaloke. NibodhatÊti jÈnÈti. SattukÈmivÈti sattukÈ iva, yathÈ
sulasÈ muttÈ, evaÑ muccatÊti attho.
Iti SulasÈ coraÑ vadhitvÈ pabbatÈ oruyha attano parijanassa santikaÑ
gantvÈ “ayyaputto kahan”ti puÔÔhÈ “mÈ taÑ pucchathÈ”ti vatvÈ rathaÑ
abhiruhitvÈ nagarameva pÈvisi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ te
ubhopi imeyeva ahesuÑ, devatÈ pana ahameva ahosin”ti.
SulasÈjÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. Suma~galajÈtakavaÓÓanÈ (420)
Bhusa’mhi kuddhoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto RÈjovÈdasuttaÑ
Èrabbha kathesi. TadÈ pana SatthÈ raÒÒÈ yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa
aggamahesiyÈ kucchimhi nibbatto vayappatto pitu accayena rajjaÑ kÈresi,
mahÈdÈnaÑ pavattesi. Tassa Suma~galo nÈma uyyÈnapÈlo ahosi. Atheko
Paccekabuddho Nandam|lakapabbhÈrÈ nikkhamitvÈ cÈrikaÑ caramÈno
BÈrÈÓasiÑ patvÈ uyyÈne vasitvÈ punadivase nagaraÑ piÓÉÈya pÈvisi.
TamenaÑ rÈjÈ disvÈ pasannacitto vanditvÈ pÈsÈdaÑ ÈropetvÈ rÈjÈsane
nisÊdÈpetvÈ nÈnaggarasehi khÈdanÊyabhojanÊyehi parivisitvÈ anumodanaÑ
sutvÈ pasanno attano uyyÈne vasanatthÈya paÔiÒÒaÑ gÈhÈpetvÈ uyyÈnaÑ
pavesetvÈ sayampi bhuttapÈtarÈso tattha gantvÈ rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnÈdÊni
saÑvidahitvÈ Suma~galaÑ nÈma uyyÈnapÈlaÑ veyyÈvaccakaraÑ katvÈ2
nagaraÑ pÈvisi. Paccekabuddho tato paÔÔhÈya nibaddhaÑ rÈjagehe
bhuÒjanto tattha ciraÑ vasi, Suma~galopi naÑ sakkaccaÑ upaÔÔhahi.
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AthekadivasaÑ Paccekabuddho Suma~galaÑ ÈmantetvÈ “ahaÑ
katipÈhaÑ asukagÈmaÑ nissÈya vasitvÈ ÈgacchissÈmi, raÒÒo ÈrocehÊ”ti
vatvÈ pakkÈmi. Suma~galopi raÒÒo Èrocesi. Paccekabuddho katipÈhaÑ
tattha vasitvÈ sÈyaÑ s|riye attha~gate taÑ uyyÈnaÑ paccÈgami. Suma~galo
tassa ÈgatabhÈvaÑ ajÈnanto attano gehaÑ agamÈsi. Paccekabuddhopi
pattacÊvaraÑ paÔisÈmetvÈ thokaÑ ca~kamitvÈ pÈsÈÓaphalake nisÊdi. TaÑ
divasaÑ pana uyyÈnapÈlassa gharaÑ pÈhunakÈ ÈgamiÑsu. So tesaÑ
s|pabyaÒjanatthÈya “uyyÈne abhayaladdhaÑ migaÑ mÈressÈmÊ”ti dhanuÑ
ÈdÈya uyyÈnaÑ gantvÈ migaÑ upadhÈrento PaccekabuddhaÑ disvÈ
“mahÈmigo bhavissatÊ”ti saÒÒÈya saraÑ sannayhitvÈ vijjhi. Paccekabuddho
sÊsaÑ vivaritvÈ “Suma~galÈ”ti Èha. So saÑvegappatto vanditvÈ “bhante
ahaÑ tumhÈkaÑ ÈgatabhÈvaÑ ajÈnanto ‘migo’ti saÒÒÈya vijjhiÑ, khamatha
me”ti vatvÈ “hotu dÈni kiÑ karissasi, ehi saraÑ luÒcitvÈ gaÓhÈhÊ”ti vutte
vanditvÈ saraÑ luÒci, mahatÊ vedanÈ uppajji. Paccekabuddho tattheva
parinibbÈyi. UyyÈnapÈlo “sace rÈjÈ jÈnissati, nÈsessatÊ”ti puttadÈraÑ gahetvÈ
tatova palÈyi. TÈvadeva “Paccekabuddho parinibbuto”ti devatÈnubhÈvena
sakalanagaraÑ ekakolÈhalaÑ jÈtaÑ.
Punadivase manussÈ uyyÈnaÑ gantvÈ PaccekabuddhaÑ disvÈ
“uyyÈnapÈlo PaccekabuddhaÑ mÈretvÈ palÈto”ti raÒÒo kathayiÑsu. RÈjÈ
mahantena parivÈrena uyyÈnaÑ gantvÈ sattÈhaÑ sarÊrap|jaÑ katvÈ
mahantena sakkÈrena jhÈpetvÈ dhÈtuyo ÈdÈya CetiyaÑ katvÈ taÑ p|jento
dhammena rajjaÑ kÈresi. Suma~galopi ekasaÑvaccharaÑ vÊtinÈmetvÈ
“raÒÒo cittaÑ jÈnissÈmÊ”ti ÈgantvÈ ekaÑ amaccaÑ passitvÈ1 “mayi raÒÒo
cittaÑ jÈnÈhÊ”ti Èha. Amaccopi raÒÒo santikaÑ gantvÈ tassa guÓaÑ kathesi.
RÈjÈ asuÓanto viya ahosi. Puna kiÒci avatvÈ raÒÒo anattamanabhÈvaÑ
Suma~galassa kathesi. So dutiyasaÑvaccharepi ÈgantvÈ tatheva rÈjÈ tuÓhÊ
ahosi. TatiyasaÑvacchare ÈgantvÈ puttadÈraÑ gahetvÈva Ègami. Amacco
raÒÒo cittamudubhÈvaÑ ÒatvÈ taÑ rÈjadvÈre ÔhapetvÈ tassÈgatabhÈvaÑ
raÒÒo kathesi. RÈjÈ taÑ pakkosÈpetvÈ
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paÔisanthÈraÑ katvÈ “Suma~gala kasmÈ tayÈ mama puÒÒakkhettaÑ
Paccekabuddho mÈrito”ti pucchi. So “nÈhaÑ deva ‘PaccekabuddhaÑ
mÈremÊ’ti mÈresiÑ, apica kho iminÈ nÈma kÈraÓena idaÑ nÈma akÈsin”ti
taÑ pavattiÑ Ècikkhi. Atha naÑ rÈja “tena hi mÈ bhÈyÊ”ti samassÈsetvÈ
puna uyyÈnapÈlameva akÈsi.
Atha naÑ so amacco pucchi “deva kasmÈ tumhe dve vÈre
Suma~galassa guÓaÑ sutvÈpi kiÒci na kathayittha, kasmÈ pana tatiyavÈre
sutvÈ taÑ pakkositvÈ anukampitthÈ”ti. RÈjÈ “tÈta raÒÒÈ nÈma kuddhena
sahasÈ kiÒci kÈtuÑ na vaÔÔati, tenÈhaÑ pubbe tuÓhÊ hutvÈ tatiyavÈre
Suma~gale mama cittassa mudubhÈvaÑ ÒatvÈ taÑ pakkosÈpesin”ti
rÈjavattaÑ kathento imÈ gÈthÈ Èha–
27. Bhusa’mhi kuddhoti avekkhiyÈna,
Na tÈva daÓÉaÑ paÓayeyya issaro.
AÔÔhÈnaso appatir|pamattano,
Parassa dukkhÈni bhusaÑ udÊraye.
28. Yato ca jÈneyya pasÈdamattano,
AtthaÑ niyuÒjeyya parassa dukkaÔaÑ.
TadÈ’yamatthoti sayaÑ avekkhiya,
Athassa daÓÉaÑ sadisaÑ nivesaye.
29. Na cÈpi jhÈpeti paraÑ na attanaÑ,
Amucchito yo nayate nayÈnayaÑ.
Yo daÓÉadhÈro bhavatÊdha issaro,
Sa vaÓÓagutto siriyÈ na dhaÑsati.
30. Ye khattiyÈ se anisammakÈrino,
PaÓenti daÓÉaÑ sahasÈ pamucchitÈ.
AvaÓÓasaÑyutÈ jahanti jÊvitaÑ,
Ito vimuttÈpi ca yanti duggatiÑ.
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31. Dhamme ca ye ariyappavedite ratÈ,
AnuttarÈ te vacasÈ manasÈ kammunÈ ca.
Te santisoraccasamÈdhisaÓÔhitÈ,
Vajanti lokaÑ dubhayaÑ tathÈvidhÈ.
32. RÈjÈhamasmi narapamadÈnamissaro,
Sacepi kujjhÈmi Ôhapemi attanaÑ.
Nisedhayanto janataÑ tathÈvidhaÑ,
PaÓemi daÓÉaÑ anukampa yoniso”ti–

Tattha avekkhiyÈnÈti1 avekkhitvÈ jÈnitvÈ. IdaÑ vuttaÑ hoti–tÈta
pathavissaro rÈjÈ nÈma “ahaÑ bhusaÑ kuddho balavakodhÈbhibh|to”ti
ÒatvÈ aÔÔhavatthukÈdibhedaÑ daÓÉaÑ parassa na paÓayeyya na vatteyya.
KiÑkÈraÓÈ? Kuddho hi aÔÔhavatthukaÑ soÄasavatthukaÑ katvÈ aÔÔhÈnena
akÈraÓena attano rÈjabhÈvassa ananur|paÑ “imaÑ ettakaÑ nÈma Èharatha,
idaÒca tassa karothÈ”ti parassa bhusaÑ dukkhÈni balavadukkhÈni udÊraye.
Yatoti yadÈ. IdaÑ vuttaÑ hoti–yadÈ pana rÈjÈ parasmiÑ uppannaÑ
attano pasÈdaÑ jÈneyya, atha parassa dukkaÔaÑ atthaÑ niyuÒjeyya
upaparikkheyya, tadÈ evaÑ niyuÒjanto “ayaÑ nÈmettha attho, ayaÑ etassa
doso”ti sayaÑ attapaccakkhaÑ katvÈ athassa aparÈdhakÈrakassa
aÔÔhavatthukahetu aÔÔheva, soÄasavatthukahetu soÄaseva kahÈpaÓe gaÓhamÈno
daÓÉaÑ sadisaÑ katadosÈnur|paÑ nivesaye Ôhapeyya pavatteyyÈti.
Amucchitoti chandÈdÊhi agatikilesehi amucchito anabhibh|to hutvÈ yo
nayÈnayaÑ nayate upaparikkhati, so neva paraÑ jhÈpeti, na attÈnaÑ.
ChandÈdivasena hi ahetukaÑ daÓÉaÑ pavattento parampi tena daÓÉena
jhÈpeti dahati pÊÄeti, attÈnampi tatonidÈnena pÈpena. AyaÑ pana na paraÑ
jhÈpeti, na attÈnaÑ. Yo daÓÉadhÈro bhavatÊdha-issaroti yo idha2
pathavissaro rÈjÈ3 idha sattaloke dosÈnucchavikaÑ daÓÉaÑ pavattento
daÓÉadhÈro hoti. SavaÓÓaguttoti guÓavaÓÓena ceva yasavaÓÓena ca gutto
rakkhito siriyÈ na dhaÑsati na
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parihÈyati. AvaÓÓasaÑyutÈ jahantÊti adhammikÈ lolarÈjÈno avaÓÓena yuttÈ
hutvÈ jÊvitaÑ jahanti.
Dhamme ca ye ariyappavediteti ye rÈjÈno ÈcÈra-ariyehi
dhammikarÈj|hi pavedite dasavidhe rÈjadhamme ratÈ. AnuttarÈ teti te
vacaso manasÈ kammunÈ ca tÊhipi etehi anuttarÈ jeÔÔhakÈ. Te
santisoraccasamÈdhisaÓÔhitÈti te agatipahÈnena kilesasantiyaÒca
susÊlyasa~khÈte soracce ca ekaggatÈsamÈdhimhi ca saÓÔhitÈ patiÔÔhitÈ
dhammikarÈjÈno. Vajanti lokaÑ dubhayanti dhammena rajjaÑ kÈretvÈ
manussalokato devalokaÑ, devalokato manussalokanti ubhayalokameva
vajanti, nirayÈdÊsu na nibbattanti. NarapamadÈnanti narÈnaÒca nÈrÊnaÒca.
®hapemi attananti kuddhopi kodhavasena agantvÈ attÈnaÑ porÈÓakarÈj|hi
ÔhapitanayasmiÑyeva dhamme Ôhapemi, vinicchayadhammaÑ na
bhindÈmÊti.
EvaÑ chahi gÈthÈhi raÒÒÈ attano guÓe kathite sabbÈpi rÈjaparisÈ tuÔÔhÈ
“ayaÑ sÊlÈcÈraguÓasampatti tumhÈkaÒÒeva anur|pÈ”ti raÒÒo guÓe
kathesuÑ. Suma~galo pana parisÈya kathitÈvasÈne uÔÔhÈya rÈjÈnaÑ vanditvÈ
aÒjaliÑ paggayha raÒÒo thutiÑ karonto tisso gÈthÈ abhÈsi–
33. “SirÊ ca lakkhÊ ca taveva khattiya,
JanÈdhipa mÈ vijahi kudÈcanaÑ.
Akkodhano niccapasannacitto,
AnÊgho tuvaÑ vassasatÈni pÈlaya.
34. GuÓehi etehi upeta khattiya,
®hitamariyavattÊ suvaco akodhano.
SukhÊ anuppÊÄa pasÈsa mediniÑ,
Ito vimuttopi ca yÈhi suggatiÑ.
35. EvaÑ sunÊtena subhÈsitena,
Dhammena ÒÈyena upÈyaso nayaÑ.
NibbÈpaye sa~khubhitaÑ mahÈjanaÑ,
MahÈva megho salilena medinin”ti.
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Tattha sirÊ ca lakkhÊ cÈti parivÈrasampatti ca paÒÒÈ ca1. AnÊghoti
niddukkho hutvÈ. Upeta khattiyÈti upeto khattiya, ayameva vÈ pÈÔho.
®hitamariyavattÊti Ôhita-ariyavatti, ariyavatti nÈma
dasarÈjadhammasa~khÈtaÑ porÈÓarÈjavattaÑ, tattha patiÔÔhitattÈ
ÔhitarÈjadhammo hutvÈti attho. AnuppÊÄa pasÈsa medininti anuppÊÄaÑ pasÈsa
mediniÒca, ayameva vÈ pÈÔho. SunÊtenÈti sunayena suÔÔhu kÈraÓena.
DhammenÈti dasakusalakammapathadhammena. ©ÈyenÈti purimapadasseva
vevacanaÑ. UpÈyasoti upÈyakosallena. Nayanti nayanto rajjaÑ anusÈsanto
dhammikarÈjÈ. NibbÈpayeti imÈya paÔipattiyÈ kÈyikacetasikadukkhaÑ
darathaÑ apanento kÈyikacetasikadukkhasa~khubhitampi mahÈjanaÑ
mahÈmegho salilena mediniÑ viya nibbÈpeyya, tvampi tatheva nibbÈpehÊti
dassento evamÈha.
SatthÈ KosalaraÒÒo ovÈdavasena imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ
jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ Paccekabuddho parinibbuto, Suma~galo Œnando
ahosi, rÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
Suma~galajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. Ga~gamÈlajÈtakavaÓÓanÈ (421)
A~gÈrajÈtÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto uposathakammaÑ Èrabbha
kathesi. EkadivasaÒhi SatthÈ uposathike upÈsake ÈmantetvÈ “upÈsakÈ
sÈdhur|paÑ vo kataÑ uposathaÑ upavasantehi, dÈnaÑ dÈtabbaÑ, sÊlaÑ
rakkhitabbaÑ, kodho na kÈtabbo, mettÈ bhÈvetabbÈ, uposathavÈso
vasitabbo, porÈÓakapaÓÉitÈ hi ekaÑ upaÉÉhuposathakammaÑ nissÈya
mahÈyasaÑ lahiÑs|”ti vatvÈ tehi yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente tasmiÑ nagare
SuciparivÈro nÈma seÔÔhi ahosi asÊtikoÔidhanavibhavo dÈnÈdipuÒÒÈbhirato.
Tassa puttadÈrÈpi parijanopi antamaso tasmiÑ ghare
______________________________________________________________
1. PuÒÒaÒca (Ka)
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vacchapÈlakÈpi sabbe mÈsassa cha divase uposathaÑ upavasanti. TadÈ
bodhisatto ekasmiÑ daliddakule nibbattitvÈ bhatiÑ katvÈ kicchena jÊvati. So
“bhatiÑ karissÈmÊ”ti tassa gehaÑ gantvÈ vanditvÈ ekamantaÑ Ôhito “kiÑ
ÈgatosÊ”ti vutte “tumhÈkaÑ gehe bhatiyÈ kammakaraÓatthan”ti Èha. SeÔÔhi
aÒÒesaÑ bhatikÈnaÑ Ègatadivaseyeva “imasmiÑ gehe kammaÑ karontÈ
sÊlaÑ rakkhanti, sÊlaÑ rakkhituÑ sakkontÈ kammaÑ karothÈ”ti vadati,
bodhisattassa pana sÊlarakkhaÓa-ÈcikkhaÓe saÒÒaÑ akatvÈ “sÈdhu tÈta attano
bhatiÑ jÈnitvÈ kammaÑ karohÊ”ti Èha. So tato paÔÔhÈya suvaco hutvÈ uraÑ
datvÈ attano kilamathaÑ agaÓetvÈ tassa sabbakiccÈni karoti, pÈtova
kammantaÑ gantvÈ sÈyaÑ Ègacchati.
AthekadivasaÑ nagare chaÓaÑ ghosesuÑ. MahÈseÔÔhi dÈsiÑ ÈmantetvÈ
“ajjuposathadivaso, gehe kammakÈrÈnaÑ pÈtova bhattaÑ pacitvÈ dehi,
kÈlasseva bhuÒjitvÈ uposathikÈ bhavissantÊ”ti Èha. Bodhisatto kÈlasseva
uÔÔhÈya kammantaÑ agamÈsi, “ajjuposathiko bhaveyyÈsÊ”ti tassa koci
nÈrocesi. SesakammakarÈ pÈtova bhuÒjitvÈ uposathikÈva ahesuÑ. SeÔÔhipi
saputtadÈro saparijano uposathaÑ adhiÔÔhahi, sabbepi uposathikÈ attano
attano vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ sÊlaÑ ÈvajjentÈ nisÊdiÑsu. Bodhisatto
sakaladivasaÑ kammaÑ katvÈ s|riyattha~gamanavelÈya Ègato. Athassa
bhattakÈrikÈ hatthadhovanaÑ datvÈ pÈtiyaÑ bhattaÑ vaÉÉhetvÈ upanÈmesi.
Bodhisatto “aÒÒesu divasesu imÈya velÈya mahÈsaddo hoti, ajja kahaÑ
gatÈ”ti pucchi. Sabbe uposathaÑ samÈdiyitvÈ attano attano vasanaÔÔhÈnÈni
gatÈti. TaÑ sutvÈ bodhisatto cintesi “ettakÈnaÑ sÊlavantÈnaÑ antare ahaÑ
eko d|ssÊlo hutvÈ na vasissÈmi, idÈni uposatha~gesu adhiÔÔhitesu hoti nu
kho uposathakammaÑ, no”ti. So gantvÈ seÔÔhiÑ pucchi. Atha naÑ seÔÔhi
“tÈta pÈtova anadhiÔÔhitattÈ sakalaÑ uposathakammaÑ na hoti,
upaÉÉhuposathakammaÑ pana hotÊ”ti Èha.
So “ettakampi hot|”ti seÔÔhissa santike samÈdinnasÊlo hutvÈ
uposathakammaÑ adhiÔÔhÈya attano vasanokÈsaÑ pavisitvÈ

424

KhuddakanikÈya

sÊlaÑ Èvajjento nipajji. Athassa sakaladivasaÑ nirÈhÈratÈya
pacchimayÈmasamanantare satthakavÈtÈ samuÔÔhahiÑsu. SeÔÔhinÈ
nÈnÈvidhÈni bhesajjÈni ÈharitvÈ “bhuÒjÈ”ti vuccamÈnopi “uposathaÑ na
bhindissÈmi, jÊvitapariyantikaÑ katvÈ samÈdiyin”ti Èha. BalavavedanÈ
uppajji, aruÓuggamanavelÈya satiÑ paccupaÔÔhÈpetuÑ nÈsakkhi. Atha naÑ
“idÈni marissatÊ”ti nÊharitvÈ osÈrake nipajjÈpesuÑ. TasmiÑ khaÓe
BÈrÈÓasirÈjÈ rathavaragato mahantena parivÈrena nagaraÑ padakkhiÓaÑ
karonto taÑ ÔhÈnaÑ sampÈpuÓi. Bodhisatto tassa siriÑ oloketvÈ tasmiÑ
lobhaÑ uppÈdetvÈ rajjaÑ patthesi. So cavitvÈ
upaÉÉhuposathakammanissandena tassa aggamahesiyÈ kucchimhi
paÔisandhiÑ gaÓhi. SÈ laddhagabbhaparihÈrÈ dasamÈsaccayena puttaÑ
vijÈyi, “UdayakumÈro”tissa nÈmaÑ akaÑsu. So vayappatto sabbasippesu
nipphattiÑ pÈpuÓi. JÈtissaraÒÈÓena attano pubbakammaÑ saritvÈ “appakassa
kammassa phalaÑ mama idan”ti abhikkhaÓaÑ udÈnaÑ udÈnesi. So pitu
accayena rajjaÑ patvÈpi attano mahantaÑ sirivibhavaÑ oloketvÈ tadeva
udÈnaÑ udÈnesi.
AthekadivasaÑ nagere chaÓaÑ sajjayiÑsu, mahÈjano kÊÄÈpasuto ahosi.
TadÈ BÈrÈÓasiyÈ uttaradvÈravÈsÊ eko bhatiko udakabhatiÑ katvÈ laddhaÑ
aÉÉhamÈsakaÑ pÈkÈriÔÔhakÈya antare ÔhapetvÈ bhatiÑ karonto
dakkhiÓadvÈraÑ patvÈ tattha udakabhatimeva katvÈ jÊvamÈnÈya ekÈya
kapaÓitthiyÈ saddhiÑ saÑvÈsaÑ kappesi. SÈ taÑ Èha “sÈmi nagare chaÓo
vattati, sace te kiÒci atthi, mayampi kÊÄeyyÈmÈ”ti. Œma atthÊti. KittakaÑ
sÈmÊti. AÉÉhamÈsakoti. KahaÑ soti. UttaradvÈre iÔÔhakabbhantare Ôhapitoti
ito me dvÈdasayojanantare nidhÈnaÑ, tava pana hatthe kiÒci atthÊti. Œma
atthÊti. Kittakanti. AÉÉhamÈsakovÈti. Iti tava aÉÉhamÈsako, mama
aÉÉhamÈsakoti mÈsakova hoti, tato ekena koÔÔhÈsena mÈlaÑ, ekena
koÔÔhÈsena gandhaÑ, ekena koÔÔhÈsena suraÑ gahetvÈ kÊÄissÈma, gaccha
tayÈ ÔhapitaÑ aÉÉhamÈsakaÑ ÈharÈti. So “bhariyÈya me santikÈ kathÈ
laddhÈ”ti haÔÔhatuÔÔho “bhadde mÈ cintayi, ÈharissÈmi nan”ti vatvÈ pakkÈmi.
NÈgabalo bhattiko cha yojanÈni
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atikkamma majjhanhikasamaye vÊtaccika~gÈrasanthataÑ viya uÓhaÑ
vÈlukaÑ maddanto dhanalobhena haÔÔhapahaÔÔho kasÈvarattanivÈsano kaÓÓe
tÈlapaÓÓaÑ piÄandhitvÈ ekena Èyogavattena gÊtaÑ gÈyanto rÈja~gaÓena
pÈyÈsi.
UdayarÈjÈ sÊhapaÒjaraÑ vivaritvÈ Ôhito taÑ tathÈ gacchantaÑ disvÈ
“kiÑ nu kho esa evar|paÑ vÈtÈtapaÑ1 agaÓetvÈ haÔÔhatuÔÔho gÈyanto
gacchati, pucchissÈmi nan”ti cintetvÈ pakkosanatthÈya ekaÑ purisaÑ pahiÓi.
Tena gantvÈ “rÈjÈ taÑ pakkosatÊ”ti vutte “rÈjÈ mayhaÑ kiÑ hoti, nÈhaÑ
rÈjÈnaÑ jÈnÈmÊ”ti vatvÈ balakkÈrena nÊto ekamantaÑ aÔÔhÈsi. Atha naÑ rÈjÈ
pucchanto dve gÈthÈ abhÈsi–
36. “A~gÈrajÈtÈ pathavÊ, kukkuÄÈnugatÈ mahÊ.
Atha gÈyasi vattÈni, na taÑ tapati Ètapo.
37. UddhaÑ tapati Èdicco, adho tapati vÈlukÈ.
Atha gÈyasi vattÈni, na taÑ tapati Ètapo”ti.
Tattha a~gÈrajÈtÈti bho purisa ayaÑ pathavÊ vÊtaccika~gÈrÈ2 viya
uÓhajÈtÈ. KukkuÄÈnugatÈti ÈdittachÈrikasa~khÈtena kukkuÄena viya
uÓhavÈlukÈya anugatÈ. VattÈnÊti ÈyogavattÈni ÈropetvÈ gÊtaÑ gÈyasÊti.
So raÒÒo kathaÑ sutvÈ tatiyaÑ gÈthamÈha–
38. “Na maÑ tapati Ètapo, ÈtapÈ tapayanti maÑ.
AtthÈ hi vividhÈ rÈja, te tapanti na Ètapo”ti.
Tattha ÈtapÈti vatthukÈmakilesakÈmÈ. PurisaÑ hi te abhitapanti, tasmÈ
“ÈtapÈ”ti vuttÈ. AtthÈ hi vividhÈti mahÈrÈja mayhaÑ vatthukÈmakilesakÈme
nissÈya kattabbÈ nÈnÈkiccasa~khÈtÈ vividhÈ atthÈ atthi, te maÑ tapanti, na
Ètapoti.
Atha naÑ rÈjÈ “ko nÈma te attho”ti pucchi. So Èha “ahaÑ deva
dakkhiÓadvÈre kapaÓitthiyÈ saddhiÑ saÑvÈsaÑ kappesiÑ, sÈ maÑ ‘chaÓaÑ
kÊÄissÈma, atthi te kiÒci hatthe’ti pucchi, atha naÑ ahaÑ ‘mama nidhÈnaÑ
______________________________________________________________
1. VÈlukÈtapaÑ (Ka)

2. VÊtaccika~gÈraÑ (SÊ, SyÈ, I)
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uttaradvÈre pÈkÈrantare Ôhapitan’ti avacaÑ, sÈ ‘gaccha taÑ Èhara, ubhopi
kÊÄissÈmÈ’ti maÑ pahiÓi, sÈ me tassÈ kathÈ hadayaÑ na vijahati, taÑ maÑ
anussarantaÑ kÈmatapo tapati, ayaÑ me deva attho”ti. Atha evar|paÑ
vÈtÈtapaÑ agaÓetvÈ kiÑ te tussanakÈraÓaÑ, yena gÈyanto gacchasÊti. “Deva
taÑ nidhÈnaÑ ÈharitvÈ tÈya saddhiÑ abhiramissÈmÊ”ti iminÈ kÈraÓena
tuÔÔho gÈyÈmÊti. KiÑ pana te bho purisa uttaradvÈre ÔhapitanidhÈnaÑ
satasahassamattaÑ atthÊti. Natthi devÈti. RÈjÈ “tena hi paÒÒÈsa sahassÈni,
cattÈlÊsa, tiÑsa, vÊsa, dasa, sahassaÑ, paÒca satÈni, cattÈri, tÊÓi, dve, ekaÑ,
sataÑ, paÒÒÈsaÑ, cattÈlÊsaÑ, tiÑsaÑ, vÊsaÑ, dasa, paÒca, cattÈri, tayo, dve,
eko kahÈpaÓo, aÉÉho, pÈdo, cattÈro mÈsakÈ, tayo, dve, eko mÈsako”ti
pucchi. SabbaÑ paÔikkhipitvÈ “aÉÉhamÈsako”ti vutto “Èma deva ettakaÑ
mayhaÑ dhanaÑ, taÑ ÈharitvÈ tÈya saddhiÑ abhiramissÈmÊti gacchÈmi,
tÈya pÊtiyÈ tena somanassena na maÑ esa vÈtÈtapo tapatÊ”ti Èha.
Atha naÑ rÈjÈ “bho purisa evar|pe Ètape tattha mÈ gami, ahaÑ te
aÉÉhamÈsakaÑ dassÈmÊ”ti Èha. Deva ahaÑ tumhÈkaÑ kathÈya ÔhatvÈ taÒca
gaÓhissÈmi, itaraÒca dhanaÑ na nÈsessÈmi, mama gamanaÑ ahÈpetvÈ tampi
gahessÈmÊti. “Bho purisa nivatta, mÈsakaÑ te dassÈmi, dve mÈsaketi evaÑ
vaÉÉhetvÈ koÔiÑ koÔisataÑ aparimitaÑ dhanaÑ dassÈmi, nivattÈ”ti vuttepi
“deva taÑ gahetvÈ itarampi gaÓhissÈmi” icceva Èha. Tato seÔÔhiÔÔhÈnÈdÊhi
ÔhÈnantarehi palobhito yÈva uparajjÈ tatheva vatvÈ “upaÉÉharajjaÑ te
dassÈmi, nivattÈ”ti vutte sampaÔicchi. RÈjÈ “gacchatha mama sahÈyassa
kesamassuÑ kÈretvÈ nhÈpetvÈ ala~karitvÈ Ènetha nan”ti amacce ÈÓÈpesi.
AmaccÈ tathÈ akaÑsu. RÈjÈ rajjaÑ dvidhÈ bhinditvÈ tassa upaÉÉharajjaÑ
adÈsi. “So pana taÑ gahetvÈpi aÉÉhamÈsakapemena uttarapassaÑ
gatoyevÈ”ti vadanti. So AÉÉhamÈsakarÈjÈ nÈma ahosi. Te samaggÈ
sammodamÈnÈ rajjaÑ kÈrentÈ ekadivasaÑ uyyÈnaÑ gamiÑsu. Tattha kÊÄitvÈ
UdayarÈjÈ AÉÉhamÈsakaraÒÒo a~ke sÊsaÑ katvÈ nipajji. TasmiÑ niddaÑ
okkante parivÈramanussÈ kÊÄÈnubhavanavasena tattha tattha agamaÑsu.
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AÉÉhamÈsakarÈjÈ “kiÑ me niccakÈlaÑ upaÉÉharajjena, imaÑ mÈretvÈ
ahameva sakalarajjaÑ kÈressÈmÊ”ti khaggaÑ abbÈhitvÈ “paharissÈmi nan”ti
cintetvÈ puna “ayaÑ rÈjÈ maÑ daliddakapaÓaÑ manussaÑ attanÈ samÈnaÑ
katvÈ mahante issariye patiÔÔhapesi, evar|paÑ nÈma yasadÈyakaÑ mÈretvÈ
rajjaÑ kÈressÈmÊti mama icchÈ uppannÈ, ayuttaÑ vata me kamman”ti satiÑ
paÔilabhitvÈ asiÑ pavesesi. Athassa dutiyampi tatiyampi tatheva cittaÑ
uppajji. Tato cintesi “idaÑ cittaÑ punappunaÑ uppajjamÈnaÑ maÑ
pÈpakamme niyojeyyÈ”ti. So asiÑ bh|miyaÑ khipitvÈ rajÈnaÑ uÔÔhÈpetvÈ
“khamÈhi me devÈ”ti pÈdesu pati. Nanu samma tava mamantare doso
natthÊti. Atthi mahÈrÈja, ahaÑ idaÑ nÈma akÈsinti. Tena hi samma khamÈmi
te, icchanto pana rajjaÑ kÈrehi, ahaÑ uparÈjÈ hutvÈ taÑ upaÔÔhahissÈmÊti.
So “na me deva rajjena attho, ayaÒhi taÓhÈ maÑ apÈyesu nibbattÈpessati,
tava rajjaÑ tvameva gaÓha, ahaÑ pabbajissÈmi, diÔÔhaÑ me kÈmassa
m|laÑ, ayaÒhi sa~kappena1 vaÉÉhati, na dÈni naÑ tato paÔÔhÈya
sa~kappessÈmÊ”ti udÈnento catutthaÑ gÈthamÈha–
39. “AddasaÑ kÈma te m|laÑ, sa~kappÈ kÈma jÈyasi.
Na taÑ sa~kappayissÈmi, ekaÑ kÈma na hehisÊ”ti.
Tattha evanti evaÑ mamantare. Na hehisÊti na uppajjissasÊti.
EvaÒca pana vatvÈ puna kÈmesu anuyuÒjantassa mahÈjanassa
dhammaÑ desento paÒcamaÑ gÈthamÈha–
40. “AppÈpi kÈmÈ na alaÑ, bah|hipi na tappati.
AhahÈ bÈlalapanÈ, parivajjetha jaggato”ti.
Tattha ahahÈti saÑvegadÊpanaÑ. Jaggatoti jagganto. IdaÑ vuttaÑ
hoti–mahÈrÈja imassa mahÈjanassa appakÈpi vatthukÈmakilesakÈmÈ na
alaÑ pariyattÈva, bah|hipi ca tehi na tappateva, “aho ime mama r|pÈ mama
saddÈ”ti lapanato bÈlalapanÈ kÈmÈ, ime vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ
bodhipakkhiyÈnaÑ dhammÈnaÑ bhÈvanÈnuyogamanuyutto jagganto
kulaputto parivajjetha, pariÒÒÈpahÈnÈbhisamayehi abhisametvÈ pajaheyyÈti.
___________________________________________________________
1. Sa~kappentassa (SÊ, SyÈ, I)
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EvaÑ so mahÈjanassa dhammaÑ desetvÈ UdayarÈjÈnaÑ rajjaÑ
paÔicchÈpetvÈ mahÈjanaÑ assumukhaÑ rodamÈnaÑ pahÈya HimavantaÑ
pavisitvÈ pabbajitvÈ jhÈnÈbhiÒÒÈyo nibbattetvÈ vihÈsi. Tassa pabbajitakÈle
rÈjÈ taÑ udÈnaÑ sakalaÑ katvÈ udÈnento chaÔÔhaÑ gÈthamÈha–
41. “Appassa kammassa phalaÑ mamedaÑ,
Udayo ajjhÈgamÈ mahattapattaÑ.
SuladdhalÈbho vata mÈÓavassa,
Yo pabbajÊ kÈmarÈgaÑ pahÈyÈ”ti.
Tattha udayoti attÈnaÑ sandhÈya vadati. Mahattapattanti
mahantabhÈvappattaÑ vipulaÑ issariyaÑ ajjhÈgamÈ. MÈÓavassÈti sattassa
mayhaÑ sahÈyassa suladdhalÈbho, yo kÈmarÈgaÑ pahÈya pabbajitoti
adhippÈyenevamÈha.
ImissÈ pana gÈthÈya na koci atthaÑ jÈnÈti. Atha naÑ ekadivasaÑ
aggamahesÊ gÈthÈya atthaÑ pucchi, rÈjÈ na kathesi. Eko panassa ga~gamÈlo
nÈma ma~galanhÈpito, so raÒÒo massuÑ karonto paÔhamaÑ
khuraparikammaÑ katvÈ pacchÈ saÓÉÈsena lomÈni gaÓhÈti, raÒÒo ca
khuraparikammakÈle sukhaÑ hoti, lomaharaÓakÈle dukkhaÑ. So paÔhamaÑ
tassa varaÑ dÈtukÈmo hoti, pacchÈ sÊsacchedanamÈka~khati. AthekadivasaÑ
“bhadde amhÈkaÑ ga~gamÈlakappako bÈlo”ti deviyÈ tamatthaÑ ÈrocetvÈ
“kiÑ pana deva kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti vutte “paÔhamaÑ saÓÉÈsena lomÈni gahetvÈ
pacchÈ khuraparikamman”ti Èha. SÈ taÑ kappakaÑ pakkosÈpetvÈ “tÈta idÈni
raÒÒo massukaraÓadivase paÔhamaÑ lomÈni gahetvÈ pacchÈ
khuraparikammaÑ kareyyÈsi, raÒÒÈ ca ‘varaÑ gaÓhÈhÊ’ti vutte ‘aÒÒena
deva me attho natthi, tumhÈkaÑ udÈnagÈthÈya atthaÑ ÈcikkhathÈ’ti
vadeyyÈsi, ahaÑ te bahuÑ dhanaÑ dassÈmÊ”ti Èha. So “sÈdh|”ti
sampaÔicchitvÈ massukaraÓadivase paÔhamaÑ saÓÉÈsaÑ gaÓhi. “KiÑ bhaÓe
ga~gamÈla apubbaÑ te karaÓan”ti raÒÒÈ vutte “deva kappakÈ nÈma
apubbampi karontÊ”ti vatvÈ paÔhamaÑ lomÈni gahetvÈ pacchÈ
khuraparikammaÑ akÈsi. RÈjÈ “varaÑ gaÓhÈhÊ”ti Èha. Deva aÒÒena

JÈtakaÔÔhakathÈ

429

me attho natthi, tumhÈkaÑ udÈnagÈthÈya atthaÑ kathethÈti. RÈjÈ attano
daliddakÈle kataÑ kathetuÑ lajjanto “tÈta iminÈ te varena ko attho, aÒÒaÑ
gaÓhÈhÊ”ti Èha. Etameva dehi devÈti. So musÈvÈdabhayena “sÈdh|”ti
sampaÔicchitvÈ KummÈsapiÓÉijÈtake vuttanayeneva sabbaÑ saÑvidahÈpetvÈ
ratanapalla~ke nisÊditvÈ “ahaÑ ga~gamÈla purimabhave imasmiÑyeva
nagare”ti sabbaÑ purimakiriyaÑ ÈcikkhitvÈ “iminÈ kÈraÓena
upaÉÉhagÈthaÑ, ‘sahÈyo pana me pabbajito, ahaÑ pamatto hutvÈ rajjameva
kÈremÊ’ti iminÈ kÈraÓena pacchÈ upaÉÉhagÈthaÑ vadÈmÊ”ti udÈnassa atthaÑ
kathesi.
TaÑ sutvÈ kappako “upaÉÉhuposathakammena kira raÒÒÈ ayaÑ
sampatti laddhÈ, kusalaÑ nÈma kÈtabbameva, yann|nÈhaÑ pabbajitvÈ attano
patiÔÔhaÑ kareyyan”ti cintetvÈ ÒÈtibhogaparivaÔÔaÑ pahÈya rÈjÈnaÑ
pabbajjaÑ anujÈnÈpetvÈ HimavantaÑ gantvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ
tilakkhaÓaÑ Èropento vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ paccekabodhiÑ patvÈ iddhiyÈ
nibbattapattacÊbaradharo GandhamÈdanapabbate paÒcachabbassÈni vasitvÈ
“BÈrÈÓasirÈjÈnaÑ olokessÈmÊ”ti ÈkÈsenÈgantvÈ uyyÈne ma~galasilÈyaÑ
nisÊdi. UyyÈnapÈlo saÒjÈnitvÈ gantvÈ raÒÒo Èrocesi “deva Ga~gamÈlo
Paccekabuddho hutvÈ ÈkÈsenÈgantvÈ uyyÈne nisinno”ti. RÈjÈ taÑ sutvÈ
“PaccekabuddhaÑ vandissÈmÊ”ti vegena nikkhami. RÈjamÈtÈ ca puttena
saddhiÑyeva nikkhami. RÈjÈ uyyÈnaÑ pavisitvÈ taÑ vanditvÈ ekamantaÑ
nisÊdi saddhiÑ parisÈya. So raÒÒÈ saddhiÑ paÔisanthÈraÑ karonto “kiÑ
Brahmadatta appamattosi, dhammena rajjaÑ kÈresi, dÈnÈdÊni puÒÒÈni
karosÊ”ti rÈjÈnaÑ kulanÈmena ÈlapitvÈ paÔisanthÈraÑ karoti. TaÑ sutvÈ
raÒÒo mÈtÈ “ayaÑ hÊnajacco malamajjako nhÈpitaputto attÈnaÑ na jÈnÈti,
mama puttaÑ pathavissaraÑ jÈtikhattiyaÑ ‘BrahmadattÈ’ti nÈmenÈlapatÊ”ti
kujjhitvÈ sattamaÑ gÈthamÈha–
42. “TapasÈ pajahanti pÈpakammaÑ,
TapasÈ nhÈpitakumbhakÈrabhÈvaÑ.
TapasÈ abhibhuyya Ga~gamÈla,
NÈmenÈ’lapasa’jja BrahmadattÈ”ti.
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Tassattho–ime tÈva sattÈ tapasÈ attanÈ katena tapoguÓena
pÈpakammaÑ jahanti, kiÑ panevaÑ1 tapasÈ nhÈpitakumbhakÈrabhÈvampi
jahanti, yaÑ tvaÑ ga~gamÈla attano tapasÈ abhibhuyya mama puttaÑ
BrahmadattaÑ nÈmenÈlapasi, patir|paÑ nu te etanti.
RÈjÈ mÈtaraÑ vÈretvÈ Paccekabuddhassa guÓaÑ pakÈsento aÔÔhamaÑ
gÈthamÈha–
43. “SandiÔÔhikameva amma passatha,
KhantÊsoraccassa ayaÑ vipÈko.
Yo sabbajanassa vanditohu,
TaÑ vandÈma sarÈjikÈ samaccÈ”ti.
Tattha khantÊsoraccassÈti adhivÈsanakhantiyÈ ca soraccassa ca. TaÑ
vandÈmÈti taÑ idÈni mayaÑ sarÈjikÈ samaccÈ sabbe vandÈma, passatha
amma khantÊsoraccÈnaÑ vipÈkanti.
RaÒÒÈ mÈtari vÈritÈya sesamahÈjano uÔÔhahitvÈ “ayuttaÑ vata deva
evar|passa hÊnajaccassa tumhe nÈmenÈlapanan”ti Èha. RÈjÈ mahÈjanampi
paÔibÈhitvÈ tassa guÓakathaÑ kathetuÑ osÈnagÈthamÈha–
44. “MÈ kiÒci avacuttha ga~gamÈlaÑ.
MuninaÑ monapathesu sikkhamÈnaÑ.
Eso hi atari aÓÓavaÑ.
YaÑ taritvÈ caranti vÊtasokÈ”ti.
Tattha muninanti agÈrikÈnagÈrikasekkhÈsekkhapaccekamunÊsu
paccekamuniÑ. Monapathesu sikkhamÈnanti
pubbabhÈgapaÔipadÈbodhipakkhiyadhammasa~khÈtesu2 monapathesu
sikkhamÈnaÑ. AÓÓavanti saÑsÈramahÈsamuddaÑ.
EvaÒca pana vatvÈ rÈjÈ PaccekabuddhaÑ vanditvÈ “bhante mayhaÑ
mÈtu khamathÈ”ti Èha. KhamÈmi mahÈrÈjÈti. RÈjaparisÈpi naÑ khamÈpesi.
RÈjÈ attÈnaÑ nissÈya vasanatthÈya paÔiÒÒaÑ yÈci. Paccekabuddho pana
paÔiÒÒaÑ adatvÈ.
______________________________________________________________
1. KiÑ panete (SÊ, SyÈ)
2. PubbabhÈgapaÔipadÈya tÊsu sikkhÈsu sattatiÑsabodhipakkhiyadhammasa~khÈtesu (Ka)
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sarÈjikÈya parisÈya passantiyÈva ÈkÈse ÔhatvÈ raÒÒo ovÈdaÑ datvÈ
GandhamÈdanameva gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÒca upÈsakÈ uposathavÈso
nÈma vasitabbayuttako”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ Paccekabuddho
parinibbÈyi, AÉÉhamÈsakarÈjÈ Œnando ahosi, raÒÒo mÈtÈ MahÈmÈyÈ,
aggamahesÊ RÈhulamÈtÈ, UdayarÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
Ga~gamÈlajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. CetiyajÈtakavaÓÓanÈ (442)
Dhammo have hato hantÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto Devadattassa
pathavipavesanaÑ Èrabbha kathesi. TasmiÒhi divase bhikkh|
dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso Devadatto musÈvÈdaÑ
katvÈ pathaviÑ paviÔÔho AvÊciparÈyaÓo jÈto”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha
bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na
bhikkhave idÈneva, pubbepi pathaviÑ paviÔÔhoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte paÔhamakappe MahÈsammato nÈma rÈjÈ asa~khyeyyÈyuko ahosi.
Tassa putto Rojo nÈma, tassa putto Vararojo nÈma, tassa putto KalyÈÓo
nÈma, KalyÈÓassa putto VarakalyÈÓo nÈma, VarakalyÈÓassa putto Uposatho
nÈma, Uposathassa putto Vara-uposatho nÈma, Vara-uposathassa putto
MandhÈtÈ nÈma, MandhÈtussa putto VaramandhÈtÈ nÈma, VaramandhÈtussa
putto Varo1 nÈma, Varassa putto Upavaro2 nÈma ahosi, Uparivarotipi3
tasseva nÈmaÑ. So CetiyaraÔÔhe Sotthiyanagare rajjaÑ kÈresi, cat|hi
rÈjiddhÊhi samannÈgato ahosi uparicaro ÈkÈsagÈmÊ, cattÈro naÑ devaputtÈ
cat|su disÈsu khaggahatthÈ rakkhanti, kÈyato candanagandho vÈyati,
mukhato uppalagandho. Tassa Kapilo nÈma
______________________________________________________________
1. Caro (SÊ, I)

2. Upacaro (SÊ, I)

3. Apacarotipi (SÊ, I), uparicarotipi (SyÈ)
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brÈhmaÓo purohito ahosi. KapilabrÈhmaÓassa pana kaniÔÔho Korakalambo
nÈma raÒÒÈ saddhiÑ ekÈcariyakule uggahitasippo bÈlasahÈyo. So tassa
kumÈrakÈleyeva “ahaÑ rajjaÑ patvÈ tuyhaÑ purohitaÔÔhÈnaÑ dassÈmÊ”ti
paÔijÈni. So rajjaÑ patvÈ pitu purohitaÑ KapilabrÈhmaÓaÑ purohitaÔÔhÈnato
cÈvetuÑ nÈsakkhi. Purohite pana attano upaÔÔhÈnaÑ Ègacchante tasmiÑ
gÈravena apacitÈkÈraÑ dassesi. BrÈhmaÓo taÑ sallakkhetvÈ “rajjaÑ nÈma
samavayehi saddhiÑ suparihÈraÑ hoti, ahaÑ rÈjÈnaÑ ÈpucchitvÈ
pabbajissÈmÊ”ti cintetvÈ “deva ahaÑ mahallako, gehe kumÈrako atthi, taÑ
purohitaÑ karohi, ahaÑ pabbajissÈmÊ”ti rÈjÈnaÑ anujÈnÈpetvÈ puttaÑ
purohitaÔÔhÈne ÔhapÈpetvÈ rÈjuyyÈnaÑ pavisitvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ
jhÈnÈbhiÒÒÈyo nibbattetvÈ puttaÑ nissÈya tattheva vÈsaÑ kappesi.
Korakalambo “ayaÑ pabbajantopi na mayhaÑ ÔhÈnantaraÑ dÈpesÊ”ti
bhÈtari ÈghÈtaÑ bandhitvÈ ekadivasaÑ sukhakathÈya nisinnasamaye raÒÒÈ
“Korakalamba kiÑ tvaÑ purohitaÔÔhÈnaÑ na karosÊ”ti vutte “Èma deva na
karomi, bhÈtÈ me karotÊ”ti Èha. Nanu te bhÈtÈ pabbajitoti. Œma pabbajito,
ÔhÈnantaraÑ pana puttassa dÈpesÊti. Tena hi tvaÑ karohÊti. Deva paveÓiyÈ
ÈgataÑ ÔhÈnantaraÑ1 mama bhÈtaraÑ apanetvÈ na sakkÈ mayÈ kÈtunti.
EvaÑ sante ahaÑ taÑ mahallakaÑ katvÈ bhÈtaraÑ te kaniÔÔhaÑ karissÈmÊti.
KathaÑ devÈti. MusÈvÈdaÑ katvÈti. KiÑ deva na jÈnÈtha, yadÈ mama bhÈtÈ
mahantena abbhutadhammena samannÈgato vijjÈdharo, so
abbhutadhammena tumhe vaÒcessati, cattÈro devaputte antarahite viya
karissati, kÈyato ca mukhato ca sugandhaÑ duggandhaÑ viya karissati,
tumhe ÈkÈsÈ otÈretvÈ bh|miyaÑ Ôhite viya karissati, tumhe pathaviÑ
pavisantÈ viya bhavissatha, tadÈ tumhÈkaÑ kathÈya atiÔÔhÈtuÑ na
sakkhissathÈti. TvaÑ evaÑ saÒÒaÑ mÈ kari, ahaÑ kÈtuÑ sakkhissÈmÊti.
KadÈ karissatha devÈti. Ito sattame divaseti. SÈ kathÈ sakalanagare pÈkaÔÈ
ahosi. “RÈjÈ kira musÈvÈdaÑ katvÈ mahallakaÑ khuddakaÑ, khuddakaÑ
mahallakaÑ karissati, ÔhÈnantaraÑ khuddakassa dÈpessati, kÊdiso nu kho
musÈvÈdo nÈma, kiÑ nÊlako,
______________________________________________________________
1. ®hÈnantarÈ (SÊ, SyÈ)
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udÈhu pÊtakÈdÊsu aÒÒataravaÓÓo”ti evaÑ mahÈjanassa vitakko udapÈdi. TadÈ
kira lokassa saccavÈdÊkÈlo, “musÈvÈdo nÈma evar|po”ti na jananti.
Purohitaputtopi taÑ kathaÑ sutvÈ pitu santikaÑ gantvÈ kathesi “tÈta
rÈjÈ kira musÈvÈdaÑ katvÈ tumhe khuddake katvÈ amhÈkaÑ ÔhÈnantaraÑ1
mama c|Äapitussa dassatÊ”ti. TÈta rÈjÈ musÈvÈdaÑ katvÈpi amhÈkaÑ
ÔhÈnantaraÑ harituÑ na sakkhissati, kataradivase pana karissatÊti. Ito kira
sattame divaseti. Tena hi tadÈ mayhaÑ ÈroceyyÈsÊti. Sattame divase
mahÈjanÈ “musÈvÈdaÑ passissÈmÈ”ti rÈja~gaÓe sannipatitvÈ maÒcÈtimaÒce
bandhitvÈ aÔÔhaÑsu. KumÈro gantvÈ pitu Èrocesi. RÈjÈ ala~katapaÔiyatto
nikkhamma mahÈjanamajjhe rÈja~gaÓe ÈkÈse aÔÔhÈsi. TÈpaso ÈkÈsenÈgantvÈ
raÒÒo purato nisÊdanacammaÑ attharitvÈ ÈkÈse palla~kena nisÊditvÈ
“saccaÑ kira tvaÑ mahÈrÈja musÈvÈdaÑ katvÈ khuddakaÑ mahallakaÑ
katvÈ tassa ÔhÈnantaraÑ dÈtukÈmosÊ”ti. Œma Ècariya, evaÑ me kathitanti.
Atha naÑ so ovadanto “mahÈrÈja musÈvÈdo nÈma bhÈriyo
guÓaparidhaÑsako cat|su apÈyesu nibbattÈpeti, rÈjÈ nÈma musÈvÈdaÑ
karonto dhammaÑ hanati, so dhammaÑ hanitvÈ sayameva haÒÒatÊ”ti vatvÈ
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
45. “Dhammo have hato hanti, nÈhato hanti kiÒcanaÑ.
TasmÈ hi dhammaÑ na hane, mÈ tvaÑ2 dhammo hato hanÊ”ti.
Tattha dhammoti jeÔÔhÈpacÈyanadhammo idhÈdhippeto.
Atha naÑ uttaripi ovadanto “sace mahÈrÈja musÈvÈdaÑ karissasi,
catasso iddhiyo antaradhÈyissantÊ”ti vatvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
46. “AlikaÑ bhÈsamÈnassa, apakkamanti devatÈ.
P|tikaÒca mukhaÑ vÈti, sakaÔÔhÈnÈ ca dhaÑsati.
Yo jÈnaÑ pucchito paÒhaÑ, aÒÒathÈ naÑ viyÈkare”ti.
______________________________________________________________
1. TumhÈkaÑ petteyyaÑ ÔhÈnantaraÑ (Ka)

2. TaÑ (SÊ, I)
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Tattha apakkamanti devatÈti mahÈrÈja sace alikaÑ bhaÓissasi, cattÈro
devaputtÈ ÈrakkhaÑ chaÉÉetvÈ antaradhÈyissantÊti adhippÈyenetaÑ vadati.
P|tikaÒca mukhaÑ vÈtÊti mukhaÒca te kÈyo ca ubho p|tigandhaÑ
vÈyissantÊti sandhÈyÈha. SakaÔÔhÈnÈ ca dhaÑsatÊti ÈkÈsato bhassitvÈ
pathaviÑ pavisissasÊti dÊpento evamÈha.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ bhÊto KorakalambaÑ olokesi. Atha naÑ so “mÈ bhÈyi
mahÈrÈja, nanu mayÈ paÔhamameva tumhÈkaÑ etaÑ kathitan”ti Èha. RÈjÈ
Kapilassa vacanaÑ sutvÈpi anÈdiyitvÈ attanÈ kathitameva purato karonto
“tvaÑsi bhante kaniÔÔho, Korakalambo jeÔÔho”ti Èha. Athassa saha
musÈvÈdena cattÈro devaputtÈ “tÈdisassa musÈvÈdino ÈrakkhaÑ na
gaÓhissÈmÈ”ti khagge pÈdam|le chaÉÉetvÈ antaradhÈyiÑsu, mukhaÑ
bhinnakukkuÔaÓÉap|ti viya, kÈyo vivaÔavaccakuÔÊ viya duggandhaÑ vÈyi,
ÈkÈsato bhassitvÈ pathaviyaÑ patiÔÔhahi, catassopi iddhiyo parihÈyiÑsu.
Atha naÑ mahÈpurohito “mÈ bhÈyi mahÈrÈja, sace saccaÑ bhaÓissasi,
sabbaÑ te pÈkatikaÑ karissÈmÊ”ti vatvÈ tatiyaÑ gÈthamÈha–
47. “Sace hi saccaÑ bhaÓasi, hohi rÈja yathÈ pure.
MusÈ ce bhÈsase rÈja, bh|miyaÑ tiÔÔha cetiyÈ”ti.
Tattha bh|miyaÑ tiÔÔhÈti bh|miyaÑyeva1 patiÔÔha, puna ÈkÈsaÑ
la~ghituÑ na sakkhissasÊti attho.
So “passa mahÈrÈja, paÔhamaÑ musÈvÈdenava te catasso iddhiyo
antarahitÈ, sallakkhehi, idÈnipi sakkÈ pÈkatikaÑ kÈtun”ti vuttopi “evaÑ
vatvÈ2 tumhe maÑ vaÒcetukÈmÈ”ti dutiyampi musÈvÈdaÑ bhaÓitvÈ yÈva
gopphakÈ pathaviÑ pÈvisi. Atha naÑ punapi brÈhmaÓo “sallakkhehi
mahÈrÈja, idÈnipi sakkÈ pÈkatikaÑ kÈtun”ti vatvÈ catutthaÑ gÈthamÈha–
48. “AkÈle vassatÊ tassa, kÈle tassa na vassati.
Yo jÈnaÑ pucchito paÒhaÑ, aÒÒathÈ naÑ viyÈkare”ti.
______________________________________________________________
1. Bh|miyaÑ deva (SÊ, SyÈ)

2. KatvÈ (I, Ka)

JÈtakaÔÔhakathÈ

435

Tattha tassÈti yo jÈnanto pucchitaÑ paÒhaÑ musÈvÈdaÑ katvÈ aÒÒathÈ
byÈkaroti, tassa raÒÒo vijite devo yuttakÈle avassitvÈ akÈle vassatÊti attho.
Atha naÑ punapi musÈvÈdaphalena yÈva ja~ghÈ pathaviÑ paviÔÔhaÑ
“sallakkhehi mahÈrÈjÈ”ti vatvÈ paÒcamaÑ gÈthamÈha–
49. “Sace hi saccaÑ bhaÓasi, hohi raja yathÈ pure.
MusÈ ce bhÈsase rÈja, bh|miÑ pavisa cetiyÈ”ti.
So tatiyampi “tvaÑsi bhante kaniÔÔho, jeÔÔho Korakalambo”ti
musÈvÈdameva katvÈ yÈva jÈÓukÈ pathaviÑ pÈvisi. Atha naÑ punapi
“sallakkhehi mahÈrÈjÈ”ti vatvÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
50. “JivhÈ tassa dvidhÈ hoti, uragasseva disampati.
Yo jÈnaÑ pucchito paÒhaÑ, aÒÒathÈ naÑ viyÈkare.
51. Sace hi saccaÑ bhaÓasi, hohi rÈja yathÈ pure.
MusÈ ce bhÈsase rÈja, bhiyyo pavisa cetiyÈ”ti.
ImÈ dve gÈthÈ vatvÈ “idÈni sakkÈ pÈkatikaÑ kÈtun”ti Èha. RÈjÈ tassa
vacanaÑ sutvÈpi anÈdiyitvÈ “tvaÑsi bhante kaniÔÔho, jeÔÔho Korakalambo”ti
catutthampi musÈvÈdaÑ katvÈ yÈva kaÔito pathaviÑ pÈvisi. Atha naÑ
brÈhmaÓo “sallakkhehi mahÈrÈjÈ”ti vatvÈ puna dve gÈthÈ abhÈsi–
52. “JivhÈ tassa na bhavati, macchasseva disampati.
Yo jÈnaÑ pucchito paÒhaÑ, aÒÒathÈ naÑ viyÈkare.
53. Sace hi saccaÑ bhaÓasi, hohi rÈja yathÈ pure.
MusÈ ce bhÈsase rÈja, bhiyyo pavisa cetiyÈ”ti.
Tattha macchassevÈti nibbattanibbattaÔÔhÈne musÈvÈdino macchassa
viya kathanasamatthÈ jivhÈ na hoti, m|gova hotÊti attho.
So paÒcamampi “tvaÑsi kaniÔÔho, jeÔÔho Korakalambo”ti musÈvÈdaÑ
katvÈ yÈva nÈbhito pathaviÑ pÈvisi. Atha naÑ brÈhmaÓo punapi
“sallakkhehi mahÈrÈjÈ”ti vatvÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
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54. “Thiyova tassa jÈyanti, na pumÈ jÈyare kule.
Yo jÈnaÑ pucchito paÒhaÑ, aÒÒathÈ naÑ viyÈkare.
55. Sace hi saccaÑ bhaÓasi, hohi rÈja yathÈ pure.
MusÈ ce bhÈsase rÈja, bhiyyo pavisa cetiyÈ”ti.

Tattha thiyovÈti nibbattanibbattaÔÔhÈne musÈvÈdissa dhÊtarova jÈyanti,
puttÈ na jÈyantÊti attho.
RÈjÈ tassa vacanaÑ anÈdiyitvÈ chaÔÔhampi tatheva musÈvÈdaÑ bhaÓitvÈ
yÈva thanÈ pathaviÑ pÈvisi. Atha naÑ punapi brÈhmaÓo “sallakkhehi
mahÈrÈjÈ”ti vatvÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
56. “PuttÈ tassa na bhavanti, pakkamanti disodisaÑ.
Yo jÈnaÑ pucchito paÒhaÑ, aÒÒathÈ naÑ viyÈkare.
57. Sace hi saccaÑ bhaÓasi, hohi rÈja yathÈ pure.
MusÈ ce bhÈsase rÈja, bhiyyo pavisa cetiyÈ”ti.
Tattha pakkamantÊti sace musÈvÈdissa puttÈ bhavanti, mÈtÈpit|naÑ
anupakÈrÈ hutvÈ palÈyantÊti attho.
So pÈpamittasaÑsaggadosena tassa vacanaÑ anÈdiyitvÈ sattamampi
tatheva musÈvÈdaÑ akÈsi. Athassa pathavÊ vivaraÑ adÈsi, AvÊcito jÈlÈ
uÔÔhahitvÈ gaÓhi.
58. “Sa rÈjÈ isinÈ satto, antalikkhacaro pure.
PÈvekkhi pathaviÑ cecco, hÊnatto patva pariyÈyaÑ.
59. TasmÈ hi chandÈgamanaÑ, nappasaÑsanti paÓÉitÈ.
AduÔÔhacitto bhÈseyya, giraÑ sacc|pasaÑhitan”ti–
imÈ dve abhisambuddhagÈthÈ honti.
Tattha sarÈjÈti bhikkhave so rÈjÈ cetiyo pubbe antalikkhacaro hutvÈ
pacchÈ isinÈ abhisatto parihÊnasabhÈvo hutvÈ. Patva pariyÈyanti1 attano
kÈlapariyÈyaÑ patvÈ pathaviÑ pÈvisÊti attho.
______________________________________________________________
1. AttapariyÈyaÑ (SÊ, SyÈ)
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TasmÈti yasmÈ CetiyarÈjÈ chandÈgamanena AvÊciparÈyaÓo jÈto, tasmÈ.
AduÔÔhacittoti chandÈdÊhi ad|sitacitto hutvÈ saccameva bhÈseyya.
MahÈjano “CetiyarÈjÈ isiÑ akkositvÈ musÈvÈdaÑ katvÈ AvÊciÑ
paviÔÔho”ti bhayappatto ahosi. RaÒÒo paÒca puttÈ ÈgantvÈ brÈhmaÓassa
pÈdesu patitvÈ “amhÈkaÑ avassayo hohÊ”ti vadiÑsu. BrÈhmaÓo “tÈtÈ
tumhÈkaÑ pitÈ dhammaÑ nÈsetvÈ musÈvÈdaÑ katvÈ isiÑ akkositvÈ AvÊciÑ
upapanno, dhammo nÈmesa hato hanati, tumhehi na sakkÈ idha vasitun”ti
vatvÈ tesu sabbajeÔÔhakaÑ “ehi tvaÑ tÈta pÈcÊnadvÈrena nikkhamitvÈ
ujukaÑ gacchanto sabbasetaÑ sattapatiÔÔhaÑ hatthiratanaÑ passissasi, tÈya
saÒÒÈya tattha nagaraÑ mÈpetvÈ vasa, taÑ nagaraÑ HatthipuraÑ nÈma
bhavissatÊ”ti Èha. DutiyaÑ ÈmantetvÈ “tvaÑ tÈta dakkhiÓadvÈrena
nikkhamitvÈ ujukameva gacchanto sabbasetaÑ assaratanaÑ passissasi, tÈya
saÒÒÈya tattha nagaraÑ mÈpetvÈ vasa, taÑ nagaraÑ AssapuraÑ nÈma
bhavissatÊ”ti Èha. TatiyaÑ ÈmantetvÈ “tvaÑ tÈta pacchimadvÈrena
nikkhamitvÈ ujukameva gacchanto kesarasÊhaÑ passissasi, tÈya saÒÒÈya
tattha nagaraÑ mÈpetvÈ vasa, taÑ nagaraÑ SÊhapuraÑ nÈma bhavissatÊ”ti
Èha. CatutthaÑ ÈmantetvÈ “tvaÑ tÈta uttaradvÈrena nikkhamitvÈ ujukameva
gacchanto sabbaratanamayaÑ cakkapaÒjaraÑ passissasi, tÈya saÒÒÈya tattha
nagaraÑ mÈpetvÈ vasa, taÑ nagaraÑ UttarapaÒcÈlaÑ nÈma bhavissatÊ”ti
Èha. PaÒcamaÑ ÈmantetvÈ “tÈta tayÈ imasmiÑ ÔhÈne vasituÑ na sakkÈ,
imasmiÑ nagare mahÈth|paÑ katvÈ nikkhamitvÈ pacchimuttarÈya disÈya
ujukameva gacchanto dve pabbate aÒÒamaÒÒaÑ paharitvÈ paharitvÈ
daddarasaddaÑ karonte passissasi, tÈya saÒÒÈya tattha nagaraÑ mÈpetvÈ
vasa, taÑ nagaraÑ DaddarapuraÑ nÈma bhavissatÊ”ti Èha. Te paÒcapi janÈ
tÈya tÈya saÒÒÈya gantvÈ tasmiÑ tasmiÑ ÔhÈne nagarÈni mÈpetvÈ vasiÑsu.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈneva, pubbepi
Devadatto musÈvÈdaÑ katvÈ pathaviÑ paviÔÔho”ti vatvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ CetiyarÈjÈ Devadatto ahosi, KapilabrÈhmaÓo pana
ahameva ahosin”ti.
CetiyajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
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7. IndriyajÈtakavaÓÓanÈ (423)

Yo indriyÈnanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
purÈÓadutiyikÈpalobhanaÑ Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÑ kireko kulaputto
Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ “na sakkÈ agÈramajjhe vasantena
ekantaparipuÓÓaÑ ekantaparisuddhaÑ brahmacariyaÑ carituÑ,
niyyÈnikasÈsane pabbajitvÈ dukkhassantaÑ karissÈmÊ”ti ghare vibhavaÑ
puttadÈrassa niyyÈdetvÈ nikkhamitvÈ SatthÈraÑ pabbajjaÑ yÈci, SatthÈpissa
pabbajjaÑ dÈpesi. Tassa ÈcariyupajjhÈyehi saddhiÑ piÓÉÈya carato
navakattÈ ceva bhikkh|naÑ bahubhÈvena ca kulaghare vÈ ÈsanasÈlÈya vÈ
ÈsanaÑ na pÈpuÓÈti, saÑghanavakÈnaÑ koÔiyaÑ pÊÔhakaÑ vÈ phalakaÑ vÈ
pÈpuÓÈti, ÈhÈropi uÄu~kapiÔÔhena ghaÔÔitÈ bhinnasitthakayÈgu vÈ
p|tisukkhakhajjakaÑ vÈ jhÈmasukkhak|ro vÈ pÈpuÓÈti, yÈpanapamÈÓaÑ na
hoti. So attanÈ laddhaÑ gahetvÈ purÈÓadutiyikÈya santikaÑ gacchati.
Athassa sÈ pattaÑ gahetvÈ vanditvÈ pattato bhattaÑ nÊharitvÈ susampÈditÈni
yÈgubhattas|pabyaÒjanÈni deti. Mahallako rasataÓhÈya bajjhitvÈ
purÈÓadutiyikaÑ jahituÑ na sakkoti. SÈ cintesi “baddho nu kho, noti
vÊmaÑsissÈmi nan”ti.
AthekadivasaÑ janapadamanussaÑ setamattikÈya nhÈpetvÈ gehe
nisÊdÈpetvÈ aÒÒepissa katipaye parivÈramanusse ÈÓÈpetvÈ thokathokaÑ
pÈnabhojanaÑ dÈpesi. Te khÈdantÈ bhuÒjantÈ nisÊdiÑsu. GehadvÈre ca
cakkesu goÓe bandhÈpetvÈ ekaÑ sakaÔampi ÔhapÈpesi, sayaÑ pana
piÔÔhigabbhe nisÊditvÈ p|ve paci. Mahallako ÈgantvÈ dvÈre aÔÔhÈsi. TaÑ
disvÈ eko mahallakapuriso “ayye eko thero dvÈre Ôhito”ti Èha. VanditvÈ
aticchÈpehÊti. So “aticchatha bhante”ti punappunaÑ kathetvÈpi taÑ
agacchantaÑ disvÈ “ayye thero na gacchatÊ”ti Èha. SÈ ÈgantvÈ sÈÓiÑ
ukkhipitvÈ oloketvÈ “ambho ayaÑ mama dÈrakapitÈ”ti vatvÈ nikkhamitvÈ
pattaÑ gahetvÈ gehaÑ pavesetvÈ parivisitvÈ bhojanapariyosÈne vanditvÈ
“bhante tumhe idheva parinibbÈyatha, mayaÑ ettakaÑ kÈlaÑ aÒÒaÑ kulaÑ
na gaÓhimha, asÈmike pana ghare gharÈvÈso na saÓÔhÈti, mayaÑ aÒÒaÑ
kulaÑ gaÓhÈma, d|raÑ janapadaÑ gacchissÈma, tumhe appamattÈ hotha,
sace me doso atthi, khamathÈ”ti Èha. Mahallakassa hadayaphÈlanakÈlo viya
ahosi. Atha naÑ
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“ahaÑ taÑ jahituÑ na sakkomi, mÈ gaccha, vibbhamissÈmi, asukaÔÔhÈne me
sÈÔakaÑ pesehi, pattacÊvaraÑ paÔicchÈpetvÈ ÈgacchissÈmÊ”ti Èha. SÈ
“sÈdh|”ti sampaÔicchi. Mahallako vihÈraÑ gantvÈ ÈcariyupajjhÈye
pattacÊvaraÑ paÔicchÈpento “kasmÈ Èvuso evaÑ karosÊ”ti vutto
“purÈÓadutiyikaÑ jahituÑ na sakkomi vibbhamissÈmÊ”ti Èha. Atha naÑ te
anicchantaÒÒeva Satthu santikaÑ netvÈ “kiÑ bhikkhave imaÑ
anicchantaÒÒeva ÈnayitthÈ”ti vutte “bhante ayaÑ ukkaÓÔhitvÈ
vibbhamitukÈmo”ti vadiÑsu. Atha naÑ SatthÈ “saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu
ukkaÓÔhitosÊ”ti pucchi. SaccaÑ bhanteti. Ko taÑ ukkaÓÔhÈpesÊti.
“PurÈÓadutiyikÈ bhante”ti vutte “bhikkhu na idÈneva sÈ itthÊ tuyhaÑ
anatthakÈrikÈ, pubbepi tvaÑ taÑ nissÈya cat|hi jhÈnehi parihÊno
mahÈdukkhaÑ patvÈ maÑ nissÈya tamhÈ dukkhÈ mucchitvÈ naÔÔhajjhÈnaÑ
paÔilabhÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa
purohitaÑ paÔicca tassa brÈhmaÓiyÈ kucchimhi nibbatti. JÈtadivase cassa
sakalanagare ÈvudhÈni pajjaliÑsu, tenassa “JotipÈlakumÈro”ti nÈmaÑ
kariÑsu. So vayappatto TakkasilÈyaÑ sabbasippÈni uggaÓhitvÈ raÒÒo
sippaÑ dassetvÈ issariyaÑ pahÈya kaÒci ajÈnÈpetvÈ aggadvÈrena
nikkhamitvÈ araÒÒaÑ pavisitvÈ sakkadattiye kaviÔÔhaka-assame1
isipabbajjaÑ pabbajitvÈ jhÈnÈbhiÒÒÈyo nibbattesi. TaÑ tattha vasantaÑ
anekÈni isisatÈni parivÈresuÑ, mahÈsamÈgamo ahosi. So Sarabha~gasatthÈ
nÈma ahosi, tassa satta antevÈsikajeÔÔhakÈ ahesuÑ. Tesu SÈlissaro nÈma isi
kaviÔÔhaka-assamÈ nikkhamitvÈ SuraÔÔhajanapade Puratthimajanapade
SÈtodikÈya2 nÈma nadiyÈ tÊre anekasahassa-isiparivÈro vasi. MeÓÉissaro
nÈma isi PajjotakapaÒcÈlaraÒÒo vijite Kalabbac|ÄakaÑ3 nÈma nigamaÑ
nissÈya anekasahassa-isiparivÈro vasi. Pabbato nÈma isi ekaÑ
AÔavijanapadaÑ nissÈya anekasahassa-isiparivÈro vasi. KÈÄadevilo nÈma isi
AvantidakkhiÓÈpathe ekagghanaselaÑ nissÈya anekasahassa-isiparivÈro
vasi. Kisavaccho nÈma isi ekakova DaÓÉakiraÒÒo KumbhavatÊnagaraÑ
nissÈya uyyÈne vasi. AnupiyatÈpaso pana bodhisattassa upaÔÔhÈko tassa
______________________________________________________________
1. KapiÔÔhaka-assame (SyÈ)

2. SotodikÈya (Ka)

3. Lambac|ÄakaÑ (SÊ, I)
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santike vasi. NÈrado nÈma isi KÈÄadevilassa kaniÔÔho Majjhimadese
ŒraÒjaragirimhi PabbatajÈlantare ekakova ekasmiÑ guhÈleÓe vasi.
ŒraÒjaragirino nÈma avid|re eko ÈkiÓÓamanusso nigamo atthi, tesaÑ
antare mahatÊ nadÊ atthi, taÑ nadiÑ bah| manussÈ otaranti, uttamar|padharÈ
vaÓÓadÈsiyopi purise palobhayamÈnÈ tassÈ nadiyÈ tÊre nisÊdanti.
NÈradatÈpaso tÈsu ekaÑ disvÈ paÔibaddhacitto hutvÈ jhÈnaÑ antaradhÈpetvÈ
nirÈhÈro parisussanto kilesavasaÑ gantvÈ sattÈhaÑ vasitvÈ nipajji. Athassa
bhÈtÈ KÈÄadevilo Èvajjento taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ ÈkÈsenÈgantvÈ leÓaÑ pÈvisi.
NÈrado taÑ disvÈ “kasmÈ bhavaÑ ÈgatosÊ”ti Èha. “BhavaÑ akallako”ti
bhavantaÑ paÔijaggituÑ ÈgatomhÊti. Atha naÑ so “abh|taÑ kathaÑ kathesi,
alikaÑ tucchaÑ kathesÊ”ti musÈvÈdena niggaÓhi. So “netaÑ pahÈtuÑ
vaÔÔatÊ”ti SÈlissaraÑ Ènesi, MeÓÉissaraÑ Ènesi, Pabbatampi Ènesi. Itaropi te
tayo musÈvÈdena niggaÓhi. KÈÄadevilo “Sarabha~gasatthÈraÑ ÈnessÈmÊ”ti
ÈkÈsenÈgantvÈ taÑ Ènesi. So ÈgantvÈ taÑ disvÈ “indriyavasaÑ gato”ti ÒatvÈ
“kacci NÈrada indriyÈnaÑ vasaÑ gato”ti pucchi. Itarena taÑ sutvÈva
uÔÔhÈya vanditvÈ “Èma ÈcariyÈ”ti vutte “NÈrada indriyavasaÑ gatÈ nÈma
imasmiÑ attabhÈve sussantÈ dukkhaÑ anubhavitvÈ dutiye attabhÈve niraye
nibbattantÊ”ti vatvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
60. “Yo indriyÈnaÑ kÈmena, vasaÑ NÈrada gacchati.
So pariccajju’bho loke, jÊvantova visussatÊ”ti.
Tattha yo indriyÈnanti NÈrada yo puriso r|pÈdÊsu subhÈkÈraÑ gahetvÈ
kilesakÈmavasena channaÑ indriyÈnaÑ vasaÑ gacchati. Pariccajju’bho
loketi so manussalokaÒca devalokaÒcÈti ubho loke pariccajitvÈ nirayÈdÊsu
nibbattantÊti attho. JÊvantova visussatÊti jÊvantoyeva attanÈ icchitaÑ
kilesavatthuÑ alabhanto sokena visussati, mahÈdukkhaÑ pÈpuÓÈtÊti.
TaÑ sutvÈ NÈrado “Ècariya kÈmasevanaÑ nÈma sukhaÑ, evar|paÑ
sukhaÑ kiÑ sandhÈya dukkhanti vadasÊ”ti pucchi. Athassa Sarabha~go
“tena hi suÓÈhÊ”ti dutiyaÑ gÈthamÈha–
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61. “SukhassÈnantaraÑ dukkhaÑ, dukkhassÈnantaraÑ sukhaÑ.
So’si patto sukhÈ dukkhaÑ, pÈÔika~kha varaÑ sukhan”ti.
Tattha sukhassÈnantaranti kÈmasukhassa anantaraÑ nirayadukkhaÑ.
DukkhassÈti sÊlarakkhaÓadukkhassa anantaraÑ dibbamÈnusakasukhaÒceva
nibbÈnasukhaÒca. IdaÑ vuttaÑ hoti–NÈrada ime hi sattÈ
kÈmasevanasamaye kÈlaÑ katvÈ ekantadukkhe niraye nibbattanti, sÊlaÑ
rakkhantÈ vipassanÈya kammaÑ karontÈ, ca pana kilamanti, te dukkhena
sÊlaÑ rakkhitvÈ sÊlabalena vuttappakÈraÑ sukhaÑ labhanti, idaÑ dukkhaÑ
sandhÈyÈhaÑ evaÑ vadÈmÊti. So’si pattoti so tvaÑ NÈrada idÈni
jhÈnasukhaÑ nÈsetvÈ tato sukhÈ mahantaÑ kÈmanissitaÑ cetasikadukkhaÑ
patto. PÈÔika~khÈti idaÑ kilesadukkhaÑ chaÉÉetvÈ puna tadeva varaÑ
uttamaÑ jhÈnasukhaÑ iccha patthehÊti.
NÈrado “idaÑ Ècariya dukkhaÑ dussahaÑ, na taÑ adhivÈsetuÑ
sakkomÊ”ti Èha. Atha naÑ mahÈsatto “NÈrada dukkhaÑ nÈma uppannaÑ
adhivÈsetabbamevÈ”ti vatvÈ tatiyaÑ gÈthamÈha–
62. “KicchakÈle kicchasaho, yo kicchaÑ nÈtivattati.
Sa kicchantaÑ sukhaÑ dhÊro, yogaÑ samadhigacchatÊ”ti.
Tattha nÈtivattatÊti nÈnuvattati, ayameva vÈ pÈÔho. IdaÑ vuttaÑ hoti–
NÈrada yo kÈyikacetasikadukkhasa~khÈtassa kicchassa uppannakÈle
appamatto tassa kicchassa haraÓ|pÈyaÑ karonto kicchasaho hutvÈ taÑ
kicchaÑ nÈnuvattati, tassa vase avattitvÈ tehi tehi upÈyehi taÑ kicchaÑ
abhibhavati vinÈseti, so dhÊro kicchassa antimasa~khÈtaÑ
nirÈmisasukhasa~khÈtaÑ jhÈnasukhaÑ adhigacchati, taÑ vÈ kicchantaÑ
yogasukhaÑ adhigacchati, akilamantova pÈpuÓÈtÊti.
So “Ècariya kÈmasukhaÑ nÈma uttamasuhaÑ, na taÑ jahituÑ
sakkomÊ”ti Èha. Atha naÑ mahÈsatto “NÈrada dhammo nÈma na kenaci
kÈraÓena nÈsetabbo”ti vatvÈ catutthaÑ gÈthamÈha–
63. “Na heva kÈmÈna kÈmÈ, nÈ’natthÈ nÈ’tthakÈraÓÈ.
Na kataÒca nira~katvÈ, dhammÈ cavitumarahasÊ”ti.
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Tattha kÈmÈna kÈmÈti kÈmÈnaÑ kÈmÈ, vatthukÈmÈnaÑ patthanÈyÈti
attho. NÈ’natthÈ nÈ’tthakÈraÓÈti na anatthato na atthakÈraÓÈ. Na kataÒca
nira~katvÈti kataÒca nipphÈditaÑ jhÈnaÑ niraÑkatvÈ. IdaÑ vuttaÑ hoti–
NÈrada na heva vatthukÈmapatthanÈya dhammÈ cavitumarahasi, ekasmiÑ
anatthe uppanne taÑ paÔihanitukÈmo nÈnatthÈ na atthenapi kÈraÓabh|tena
dhammÈ cavitumarahasi, “asuko nÈma me attho uppajjissatÊ”ti evampi
atthakÈraÓÈpi na dhammÈ cavitumarahasi, kataÑ pana nipphÈditaÑ
jhÈnasukhaÑ niraÑkatvÈ vinÈsetvÈ neva dhammÈ cavitumarahasÊti.
EvaÑ Sarabha~gena cat|hi gÈthÈhi dhamme desite KÈÄadevilo attano
kaniÔÔhaÑ ovadanto paÒcamaÑ gÈthamÈha–
64. “DakkhaÑ gahapatÊ1 sÈdhu, saÑvibhajjaÒca bhojanaÑ.
AhÈso atthalÈbhesu, atthabyÈpatti abyatho”ti.
Tattha dakkhaÑ gahapatÊti NÈrada gharÈvÈsaÑ vasantÈnaÑ
gahapatÊnaÑ bhoguppÈdanatthÈya analasyachekakusalabhÈvasa~khÈtaÑ
dakkhaÑ nÈma sÈdhu, dakkhabhÈvo bhaddako. SaÑvibhajjaÒca bhojananti
dukkhena uppÈditabhogÈnaÑ dhammikasamaÓabrÈhmaÓehi saddhiÑ
saÑvibhajitvÈ paribhogakaraÓaÑ dutiyaÑ sÈdhu. AhÈso atthalÈbhes|ti
mahante issariye uppanne appamÈdavasena2 ahÈso anuppilÈvitattaÑ tatiyaÑ
sÈdhu. AtthabyÈpattÊti yadÈ pana attano atthabyÈpatti yasavinÈso hoti, tadÈ
abyatho akilamanaÑ catutthaÑ sÈdhu, tasmÈ tvaÑ NÈrada “jhÈnaÑ me
antarahitan”ti mÈ soci, sace indriyÈnaÑ vasaÑ na gamissasi, naÔÔhampi te
jhÈnaÑ puna pÈkatikameva bhavissatÊti.
TaÑ puna KÈÄadevilena NÈradassa ovaditabhÈvaÑ ÒatvÈ SatthÈ
abhisambuddho hutvÈ chaÔÔhaÑ gÈthamÈha–
65. “EttÈvate’taÑ paÓÉiccaÑ, api so3 Devilo bravi.
Na yito kiÒci pÈpiyo, yo indriyÈnaÑ vasaÑ vaje”ti.
Tassattho–bhikkhave ettakaÑ etaÑ paÓÉiccaÑ soyaÑ Devilo abravi,
yo pana kilesavasena indriyÈnaÑ vasaÑ vajati, ito aÒÒo pÈpiyo natthÊti.
______________________________________________________________
1. GahapataÑ (SÊ, SyÈ, I)

2. PamÈdavasena (SÊ, SyÈ, I)

3. Asito (SÊ, SyÈ, I)
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Atha naÑ Sarabha~go ÈmantetvÈ “NÈrada idaÑ tÈva suÓa, yo hi
paÔhamameva kattabbayuttakaÑ na karoti, so araÒÒaÑ paviÔÔhamÈÓavako
viya socati paridevatÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte ekasmiÑ KÈsinigame eko brÈhmaÓamÈÓavo abhir|po ahosi
thÈmasampanno nÈgabalo. So cintesi “kiÑ me kasikammÈdÊni katvÈ
mÈtÈpit|hi puÔÔhehi1, kiÑ puttadÈrena, kiÑ dÈnÈdÊhi puÒÒehi katehi, kaÒci
aposetvÈ kiÒci puÒÒaÑ akatvÈ araÒÒaÑ pavisitvÈ mige mÈretvÈ attÈnaÑyeva
posessÈmÊ”ti. So paÒcÈvudhasannaddho HimavantaÑ gantvÈ nÈnÈmige
vadhitvÈ khÈdanto antohimavante VidhavÈya nÈma nadiyÈ tÊre
giriparikkhittaÑ mahantaÑ PabbatajÈlaÑ patvÈ tattha mige vadhitvÈ a~gÈre
pakkamaÑsaÑ khÈdanto vÈsaÑ kappesi. So cintesi “ahaÑ sabbadÈ
thÈmasampanno na bhavissÈmi, dubbalakÈle araÒÒe carituÑ na sakkhissÈmi,
idÈneva nÈnÈvaÓÓe mige PabbatajÈlaÑ pavesetvÈ dvÈraÑ yojetvÈ araÒÒaÑ
anÈhiÓÉantova yathÈruciyÈ mige vadhitvÈ khÈdissÈmÊ”ti tathÈ akÈsi. Athassa
kÈle atikkante taÑ kammaÑ matthakappattaÑ diÔÔhadhammavedanÊyaÑ
jÈtaÑ, attano hatthapÈdehi na labhi gantuÑ, aparÈparaÑ parivattetuÑ
nÈsakkhi, neva kiÒci khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ, na pÈnÊyaÑ passi, sarÊraÑ
milÈyi, manussapeto ahosi, gimhakÈle pathavÊ viya sarÊraÑ bhijjitvÈ rÈjiyo
dassesi, so dur|po dussaÓÔhito mahÈdukkhaÑ anubhavi.
EvaÑ addhÈne gate SiviraÔÔhe SivirÈjÈ nÈma “araÒÒe
a~gÈrapakkamaÑsaÑ khÈdissÈmÊ”ti amaccÈnaÑ rajjaÑ niyyÈdetvÈ
paÒcÈvudhasannaddho araÒÒaÑ pavisitvÈ mige vadhitvÈ maÑsaÑ
khÈdamÈno anupubbena taÑ padesaÑ patvÈ taÑ purisaÑ disvÈ bhÊtopi
satiÑ2 upaÔÔhapetvÈ “kosi tvaÑ ambho purisÈ”ti pucchi. SÈmi manussapeto
ahaÑ, attano katakammassa phalaÑ anubhomi, tvaÑ pana kosÊti.
SivirÈjÈhamasmÊti. Atha kasmÈ idhÈgatosÊti. MigamaÑsaÑ khÈdanatthÈyÈti.
Athassa so “ahampi mahÈrÈja iminÈva kÈraÓena ÈgantvÈ manussapeto jÈto”ti
sabbaÑ vitthÈrena kathetvÈ attano dukkhitabhÈvaÑ raÒÒo Ècikkhanto
sesagÈthÈ Èha–
______________________________________________________________
1. MÈtÈpitu-upaÔÔhitehi (SÊ), mÈtÈpitupaÔÔhehi (SyÈ), mÈtÈpit|naÑ upaÔÔhehi (Ka)
2. DhitiÑ (SÊ, I)
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66. “AmittÈnaÑva hatthatthaÑ, sivi pappoti mÈmiva.
KammaÑ vijjaÒca dakkheyyaÑ, vivÈhaÑ sÊlamaddavaÑ.
Ete ca yase hÈpetvÈ, nibbatto sehi kammehi.
67. SohaÑ sahassajÊnova, abandhu aparÈyaÓo.
AriyadhammÈ apakkanto, yathÈ peto tathevahaÑ.
68. SukhakÈme dukkhÈpetvÈ, Èpannosmi padaÑ imaÑ.
So sukhaÑ nÈdhigacchÈmi, Ôhito bhÈÓumatÈmivÈ”ti.

Tattha amittÈnaÑva hatthatthanti amittÈnaÑ hatthe atthaÑ vinÈsaÑ
viya. SivÊti rÈjÈnaÑ Èlapati. Pappoti mÈmivÈti mÈdiso pÈpakammena1
pÈpuÓÈti, attanova kammena vinÈsaÑ pÈpuÓÈtÊti vuttaÑ hoti. Kammanti
kasikammÈdibhedaÑ ÈjÊvasÈdhakaÑ kiccaÑ. Vijjanti nÈnappakÈrakaÑ
hatthisippÈdikaÑ sippaÑ. Dakkheyyanti nÈnappakÈrena
bhoguppÈdanakosallaÑ. VivÈhanti ÈvÈhavivÈhasambandhaÑ2.
SÊlamaddavanti paÒcavidhasÊlaÒceva muduvacanaÑ hitakÈmaÑ
pÈpanivÈraÓaÑ kalyÈÓamittataÒca. So hi idha maddavoti adhippeto. Ete ca
yase hÈpetvÈti ete ettake yasadÈyake dhamme hÈpetvÈ ca. Nibbatto sehi
kammehÊti attano kammehi nibbatto. IdaÑ vuttaÑ hoti–ahaÑ mahÈrÈja
imasmiÑ loke issariyadÈyakaÑ kattabbayuttakaÑ kammaÑ akatvÈ sippaÑ
asikkhitvÈ upÈyena bhoge anuppÈdetvÈ ÈvÈhavivÈhaÑ akatvÈ sÊlaÑ
arakkhitvÈ maÑ akiccaÑ karontaÑ pÈpanivÈraÓasamatthe kalyÈÓamitte
abhajitvÈ ime ettake yasadÈyakattÈ “yase”ti sa~khyaÑ gate
lokappavattidhamme hÈpetvÈ chaÉÉetvÈ imaÑ araÒÒaÑ pavisitvÈ sayaÑ
katehi pÈpakammehi idÈni manussapeto hutvÈ nibbattosmÊti.
SahassajÊnovÈti sahassajÊnapuriso viyÈti attho. SvÈhaÑ3 sammÈ
paÔipajjitvÈ bhoge uppÈdeyyaÑ, tehi anekasahassehi bhogehi jitotipi attho.
AparÈyaÓoti asaraÓo, nippatiÔÔhoti attho. AriyadhammÈti
sappurisadhammato. YathÈ petoti yathÈ mato peto hutvÈ uppajjeyya,
jÊvamÈnoyeva
______________________________________________________________
1. PÈpakammo (SÊ)
2. ŒvÈhavivÈhasampannaÑ sambandhaÑ (SÊ), ÈvÈhavivÈhasambaddhaÑ (SyÈ)
3. SacÈhaÑ (SyÈ), yÈyaÑ (I), yathÈhaÑ (Ka)
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tathÈ manussapeto jÈtosmÊti attho. SukhakÈme dukkhÈpetvÈti sukhakÈme
satte dukkhÈpetvÈ. “SukhakÈmo”tipi pÈÔho, sayaÑ sukhakÈmo paraÑ
dukkhÈpetvÈti attho. Œpannosmi padaÑ imanti evar|paÑ koÔÔhÈsaÑ
pattosmi. Pathantipi pÈÔho, idaÑ dukkhassa pathabh|taÑ attabhÈvaÑ
pattosmÊti attho. ®hito1 bhÈÓumatÈmivÈti bhÈÓumÈ vuccati aggi,
vÊtaccika~gÈrehi samantÈ parikiÓÓo viya sarÊre uÔÔhitena mahÈdÈhena
dayhanto kÈyikacetasikasukhaÑ na vindÈmÊti vadati.
EvaÒca pana vatvÈ “ahaÑ mahÈrÈja sukhakÈmo paraÑ dukkhÈpetvÈ
diÔÔheva dhamme manussapeto jÈto, tasmÈ tvaÑ pÈpaÑ mÈ kari, attano
nagaraÑ gantvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni karohÊ”ti Èha. RÈjÈ tathÈ katvÈ
saggapuraÑ p|resi. Sarabha~gasatthÈ imaÑ kÈraÓaÑ ÈharitvÈ tÈpasaÑ
saÒÒÈpeti, so tassa dhammakathÈya saÑvegaÑ paÔilabhitvÈ taÑ vanditvÈ
khamÈpetvÈ kasiÓaparikammaÑ katvÈ naÔÔhaÑ jhÈnaÑ paÔipÈkatikaÑ akÈsi.
Sarabha~go tassa tattha vasituÑ adatvÈ taÑ ÈdÈya attano assamaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi.
TadÈ NÈrado ukkaÓÔhitabhikkhu ahosi, nagarasobhiÓÊ purÈÓadutiyikÈ,
SÈlissaro SÈriputto, MeÓÉissaro Kassapo, Pabbato Anuruddho, KÈÄadevilo
KaccÈyano, Anupiyo Œnando, Kisavaccho MahÈmoggallÈno, Sarabha~go
pana ahameva ahosinti.
IndriyajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
_____
8. ŒdittajÈtakavaÓÓanÈ (424)
Œdittasminti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto asadisadÈnaÑ Èrabbha
kathesi. AsadisadÈnaÑ MahÈgovindasuttavaÓÓanÈto2 vitthÈretvÈ
kathetabbaÑ. Tassa pana dinnadivasato dutiyadivase dhammasabhÈyaÑ
kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso KosalarÈjÈ vicinitvÈva puÒÒakkhettaÑ3
ÒatvÈ
______________________________________________________________
1. Cito (SÊ, I)

2. DÊ-®Ôha 2. 247 piÔÔhe.

3. VarakkhettaÑ (SÊ, SyÈ), khettaÑ (I)
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Buddhappamukhassa ariyasaÑghassa asadisadÈnaÑ adÈsÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ
“kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya
nÈmÈ”ti vutte “anacchariyaÑ bhikkhave raÒÒo vicinitvÈ anuttare
puÒÒakkhette dÈnapatiÔÔhÈpanaÑ, porÈÓakapaÓÉitÈpi vicinitvÈva mahÈdÈnaÑ
adaÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte SiviraÔÔhe Roruvanagare RoruvamahÈrÈjÈ1 nÈma dasa rÈjadhamme
akopetvÈ cat|hi sa~gahavatth|hi janaÑ sa~gaÓhanto mahÈjanassa
mÈtÈpituÔÔhÈne ÔhatvÈ kapaÓaddhikavanibbakayÈcakÈdÊnaÑ mahÈdÈnaÑ
pavattesi. Tassa SamuddavijayÈ nÈma aggamahesÊ ahosi paÓÉitÈ
ÒÈÓasampannÈ. So ekadivasaÑ dÈnaggaÑ olokento “mayhaÑ dÈnaÑ dussÊlÈ
lolasattÈ bhuÒjanti, taÑ maÑ na hÈseti, ahaÑ kho pana sÊlavantÈnaÑ
aggadakkhiÓeyyÈnaÑ PaccekabuddhÈnaÑ dÈtukÈmo, te ca Himavantadese
vasanti, ko nu kho te nimantetvÈ Ènessati, kaÑ pesessÈmÊ”ti cintetvÈ
tamatthaÑ deviyÈ Èrocesi. Atha naÑ sÈ Èha “mahÈrÈja mÈ cintayittha,
amhÈkaÑ dÈtabbadÈnabalena sÊlabalena saccabalena pupphÈni pesetvÈ
Paccekabuddhe nimantetvÈ tesaÑ ÈgatakÈle
sabbaparikkhÈrasampannadÈnaÑ dassÈmÈ”ti. RÈjÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ
“sakalanagaravÈsino sÊlaÑ samÈdiyant|”ti nagare bheriÑ carÈpetvÈ sayampi
saparijano uposatha~gÈni adhiÔÔhÈya mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ
sumanapupphapuÓÓaÑ suvaÓÓasamuggaÑ gÈhÈpetvÈ pÈsÈdÈ oruyha
rÈja~gaÓe ÔhatvÈ paÒca~gÈni pathaviyaÑ patiÔÔhÈpetvÈ pÈcÊnadisÈbhimukho
vanditvÈ “pÈcÊnadisÈya arahante vandÈmi, sace amhÈkaÑ koci guÓo atthi,
amhesu anukampaÑ katvÈ amhÈkaÑ bhikkhaÑ gaÓhathÈ”ti vatvÈ satta
pupphamuÔÔhiyo khipi. PÈcÊnadisÈya PaccekabuddhÈnaÑ abhÈvena
punadivase nÈgamiÑsu. Dutiyadivase dakkhiÓadisaÑ namassi, tatopi nÈgatÈ.
Tatiyadivase pacchimadisaÑ namassi, tatopi nÈgatÈ. Catutthadivase
uttaradisaÑ namassi, namassitvÈ ca pana “uttarahimavantapadesavÈsino
PaccekabuddhÈ amhÈkaÑ bhikkhaÑ gaÓhant|”ti satta pupphamuÔÔhiyo
vissajjesi. PupphÈni gantvÈ Nandam|lakapabbhÈre paÒcannaÑ
PaccekabuddhasatÈnaÑ upari patiÑsu.
______________________________________________________________
1. Roruvanagare BhÈratamahÈrÈjÈ (SÊ, I), Bheruvanagare BheruvamahÈrÈjÈ (SyÈ)
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Te ÈvajjamÈnÈ raÒÒÈ attano nimantitabhÈvaÑ ÒatvÈ punadivase satta
Paccekabuddhe ÈmantetvÈ “mÈrisÈ rÈjÈ vo nimanteti, tassa sa~gahaÑ
karothÈ”ti vadiÑsu. Satta PaccekabuddhÈ ÈkÈsenÈgantvÈ rÈjadvÈre otariÑsu.
Te disvÈ rÈjÈ somanassajÈto vanditvÈ pÈsÈdaÑ ÈropetvÈ mahantaÑ
sakkÈraÑ katvÈ dÈnaÑ datvÈ bhattakiccapariyosÈne punadivasatthÈya
punadivasatthÈyÈti evaÑ cha divase nimantetvÈ sattame divase
sabbaparikkhÈradÈnaÑ sajjetvÈ sattaratanakhacitÈni maÒcapÊÔhÈdÊni
paÒÒapetvÈ ticÊvarÈdike sabbasamaÓaparibhoge sattannaÑ
PaccekabuddhÈnaÑ santike ÔhapetvÈ “mayaÑ ime parikkhÈre tumhÈkaÑ
demÈ”ti vatvÈ tesaÑ bhattakiccapariyosÈne rÈjÈ ca devÊ ca ubhopi
namassamÈnÈ aÔÔhaÑsu. Atha nesaÑ anumodanaÑ karonto saÑghatthero
dve gÈthÈ abhÈsi–
69. “ŒdittasmiÑ agÈrasmiÑ, yaÑ nÊharati bhÈjanaÑ.
TaÑ tassa hoti atthÈya, no ca yaÑ tattha Éayhati.
70. EvamÈdÊpito loko, jarÈya maraÓena ca.
NÊharetheva dÈnena, dinnaÑ hoti sunÊhatan”ti.
Tattha Èdittasminti ta~khaÓe pajjalite. BhÈjananti kiÒci upakaraÓaÑ. No
ca yaÑ tattha ÉayhatÊti yaÑ pana tattha Éayhati, antamaso tiÓasanthÈropi,
sabbaÑ tassa anupakaraÓameva hoti. JarÈya maraÓena cÈti
desanÈsÊsametaÑ, atthato panesa ekÈdasahi aggÊhi ÈdÊpito nÈma.
NÊharethevÈti tato ekÈdasahi aggÊhi pajjalitalokÈ
dasavidhadÈnavatthubhedaÑ taÑ taÑ parikkhÈradÈnaÑ cetanÈya
nikkaÉÉhetheva. DinnaÑ hotÊti appaÑ vÈ bahuÑ vÈ yaÑ dinnaÑ, tadeva
sunÊhataÑ nÈma hotÊti.
EvaÑ saÑghatthero anumodanaÑ katvÈ “appamatto hohi mahÈrÈjÈ”ti
raÒÒo ovÈdaÑ datvÈ ÈkÈse uppatitvÈ pÈsÈdakaÓÓikaÑ dvidhÈ katvÈ gantvÈ
Nandam|lakapabbhÈreyeva otari, tassa dinnaparikkhÈropi tenava saddhiÑ
uppatitvÈ Nandam|lakapabbhÈreyeva otari. RaÒÒo ca deviyÈ ca
sakalasarÊraÑ pÊtiyÈ puÓÓaÑ ahosi. EvaÑ tasmiÑ gate avasesÈpi–
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71. “Yo dhammaladdhassa dadÈti dÈnaÑ.
UÔÔhÈnavÊriyÈdhigatassa jantu.
Atikkamma so vetaraÓiÑ yamassa,
DibbÈni ÔhÈnÈni upeti macco.
72. DÈnaÒca yuddhaÒca samÈnamÈhu,
AppÈpi santÈ bahuke jinanti.
Appampi ce saddahÈno dadÈti,
Teneva so hoti sukhÊ parattha.
73. Viceyya dÈnaÑ sugatappasatthaÑ,
Ye dakkhiÓeyyÈ idha jÊvaloke.
Etesu dinnÈni mahapphalÈni,
BÊjÈni vuttÈni yathÈ sukhette.
74. Yo pÈÓabh|tÈni aheÔhayaÑ caraÑ,
Par|pavÈdÈ na karoti pÈpaÑ.
BhÊruÑ pasaÑsanti na tattha s|raÑ,
BhayÈ hi santo na karonti pÈpaÑ.
75. HÊnena brahmacariyena, khattiye upapajjati.
Majjhimena ca devattaÑ, uttamena visujjhati.
76. AddhÈ hi dÈnaÑ bahudhÈ pasatthaÑ,
DÈnÈ ca kho dhammapadaÑva seyyo.
Pubbeva hi pubbatareva santo,
NibbÈnameva’jjhagamuÑ sapaÒÒÈ”ti–

evamekekÈya gÈthÈya anumodanaÑ katvÈ tatheva agamiÑsu saddhiÑ
parikkhÈrehi.
Tattha dhammaladdhassÈti khÊÓÈsavaÑ ÈdiÑ katvÈ yÈva
sukkhavipassakayogÈvacaro puggalo dhammassa laddhattÈ dhammaladdho
nÈma. Sveva uÔÔhÈnavÊriyena tassa dhammassa adhigatattÈ
uÔÔhÈnavÊriyÈdhigato nÈma. Tassa puggalassa yo jantu dadÈti dÈnanti attho,
dhammena laddhassa uÔÔhÈnasa~khÈtena
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vÊriyena adhigatassa deyyadhammassa aggaÑ gahetvÈ yo jantu sÊlavantesu
dÈnaÑ dadÈtÊtipi attho. Upayogatthe vÈ sÈmivacanaÑ katvÈpettha attho
veditabbo. VetaraÓinti desanÈsÊsametaÑ, aÔÔha mahÈniraye soÄasa ca ussade
atikkamitvÈti attho. DibbÈni ÔhÈnÈni upetÊti devaloke uppajjati.
SamÈnamÈh|ti sadisaÑ vadanti. KhayabhÊrukassa hi dÈnaÑ natthi,
bhayabhÊrukassa yuddhaÑ natthi. JÊvite ÈlayaÑ vijahitvÈ yujjhantova
yujjhituÑ sakkoti, bhogesu ÈlayaÑ vijahitvÈ dÈyako kÈtuÑ sakkoti, teneva
taÑ ubhayaÑ “samÈnan”ti vadanti. AppÈpi santÈti thokÈpi samÈnÈ
pariccattajÊvitÈ bahuke jinanti, evameva appÈpi muÒcacetanÈ bahumpi
maccheracittaÑ lobhÈdiÑ vÈ kilesagahanaÑ1 jinÈti. Appampi ceti thokampi
ce deyyadhammaÑ kammaÒca phalaÒca saddahanto deti. Teneva soti tena
parittadeyyadhammavatthukena parittakenÈpi cÈgena so parattha sukhÊ hoti
mahÈrÈjÈti.
Viceyya dÈnanti dakkhiÓaÒca dakkhiÓeyyaÒca vicinitvÈ dinnadÈnaÑ.
Tattha yaÑ vÈ taÑ vÈ adatvÈ aggaÑ paÓÊtaÑ deyyadhammaÑ vicinitvÈ
dadanto dakkhiÓaÑ vicinÈti nÈma, yesaÑ tesaÑ vÈ adatvÈ
sÊlÈdiguÓasampanne vicinitvÈ tesaÑ dadanto dakkhiÓeyyaÑ vicinÈti nÈma.
Sugatappasatthanti evar|paÑ dÈnaÑ Buddhehi pasatthaÑ. Tattha
dakkhiÓeyyavicinanaÑ dassetuÑ “ye dakkhiÓeyyÈ”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha
dakkhiÓeyyÈti dakkhiÓÈya anucchavikÈ BuddhÈdayo.
PÈÓabh|tÈnÊti pÈÓasa~khÈtÈni bh|tÈni. AheÔhayaÑ caranti kÈruÒÒena
aviheÔhayanto caramÈno. Par|pavÈdÈti par|pavÈdabhayena pÈpaÑ na karoti.
BhÊrunti upavÈdabhÊrukaÑ. Na2 tattha s|ranti yo pana ayonisomanasikÈrena
tasmiÑ upavÈde s|ro hoti, taÑ paÓÉitÈ nappasaÑsanti. BhayÈ hÊti
upavÈdabhayena hi paÓÉitÈ pÈpaÑ na karonti.
HÊnena brahmacariyenÈti bÈhiratitthÈyatane tÈva
methunaviratisÊlamattakaÑ hÊnaÑ brahmacariyaÑ nÈma, tena khattiyakule
uppajjati. JhÈnassa upacÈramattaÑ majjhimaÑ, tena devaloke uppajjati.
AÔÔha samÈpattiyo uttamaÑ,
______________________________________________________________
1. MaccheracittalobhÈdikilesagahanaÑ (SyÈ), maccheracittaÑ lobhÈdigataÑ
kilesagahanaÑ (Ka)
2. Na hi (SÊ, SyÈ, I)
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tena brahmaloke uppajjanto visujjhati nÈma. SÈsane pana sÊlavantasseva
ekaÑ devanikÈyaÑ paÓidhÈya brahmacariyaÑ hÊnaÑ nÈma,
parisuddhasÊlasseva samÈpattinibbattanaÑ majjhimaÑ nÈma, parisuddhasÊle
ÔhatvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattuppatti uttamaÑ nÈma.
OsÈnagÈthÈya ayamattho–mahÈrÈja kiÒcÈpi ekaÑseneva dÈnaÑ
bahudhÈ pasatthaÑ vaÓÓitaÑ, dÈnato1 pana samathavipassanÈsa~khÈtaÑ
nibbÈnasa~khÈtaÒca dhammakoÔÔhÈsabh|taÑ dhammapadameva uttaritaraÑ.
KiÑkÈraÓÈ? Pubbeva hi imasmiÑ kappe KassapadasabalÈdayo pubbatareva
vessabh|dasabalÈdayo santo sappurisÈ sapaÒÒÈ samathavipassanaÑ
bhÈvetvÈ nibbÈnameva ajjhagamuÑ adhigatÈti.
EvaÑ satta PaccekabuddhÈ2 anumodanÈya raÒÒo amatamahÈnibbÈnaÑ
vaÓÓetvÈ rÈjÈnaÑ appamÈdena ovaditvÈ vuttanayeneva attano
vasanaÔÔhÈnameva gatÈ3. RÈjÈpi saddhiÑ aggamahesiyÈ dÈnaÑ datvÈ
yÈvajÊvaÑ ÔhatvÈ tato cavitvÈ saggapuraÑ4 p|resi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ pubbepi paÓÉitÈ viceyya
dÈnaÑ adaÑs|”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ PaccekabuddhÈ
parinibbÈyiÑsu, SamuddavijayÈ RÈhulamÈtÈ ahosi, RoruvamahÈrÈjÈ pana
ahameva ahosin”ti.
ŒdittajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. AÔÔhÈnajÈtakavaÓÓanÈ (425)
Ga~gÈ kumudinÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
ukkaÓÔhitabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. TaÒhi bhikkhuÑ SatthÈ “saccaÑ kira
tvaÑ bhikkhu ukkaÓÔhitosÊ”ti pucchitvÈ “saccaÑ bhante”ti vutte
“kiÑkÈraÓÈ”ti vatvÈ “kilesavasenÈ”ti vutte “bhikkhu mÈtugÈmo nÈma
akataÒÒ| mittadubbhÊ avissÈsanÊyo, atÊte paÓÉitÈ devasikaÑ sahassaÑ
dentÈpi mÈtugÈmaÑ tosetuÑ5 nÈsakkhiÑsu, sÈ ekadivasamattaÑ sahassaÑ
______________________________________________________________
1. DÈnÈ (SyÈ)
4. SaggapadaÑ (SÊ, I)

2. Sattamapaccekabuddho (SÊ, I)

3. Gato (SÊ, I)
5. PosetuÑ (SÊ)
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alabhitvÈva te gÊvÈyaÑ gÈhÈpetvÈ nÊharÈpesi, evaÑ akataÒÒ| mÈtugÈmo, mÈ
tassa kÈraÓÈ kilesavasaÑ gacchÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente tassa ca putto
BrahmadattakumÈro, BÈrÈÓasiseÔÔhino ca putto MahÈdhanakumÈro nÈma. Te
ubhopi sahapaÑsukÊÄakÈ sahÈyakÈ ahesuÑ, ekÈcariyakuleyeva sippaÑ
gaÓhiÑsu. RÈjakumÈro pitu accayena rajje patiÔÔhÈsi, seÔÔhiputtopissa
santikeyeva ahosi. BÈrÈÓasiyaÒca ekÈ nagarasobhiÓÊ vaÓÓadÈsÊ abhir|pÈ
ahosi sobhaggappattÈ. SeÔÔhiputto devasikaÑ sahassaÑ datvÈ niccakÈle
tÈyeva saddhiÑ abhiramanto pitu accayena seÔÔhiÔÔhÈnaÑ labhitvÈpi na taÑ
vijahi, tatheva devasikaÑ sahassaÑ datvÈ abhirami. SeÔÔhiputto divasassa
tayo vÈre rÈjupaÔÔhÈnaÑ gacchati. Athassa ekadivasaÑ rÈjupaÔÔhÈnaÑ
gatassa raÒÒÈ saddhiÑ samullapantasseva s|riyo attha~gami, andhakÈraÑ
jÈtaÑ. So rÈjakulÈ nikkhamitvÈ “idÈni gehaÑ gantvÈ ÈgamanavelÈ natthi,
nagarasobhiÓiyÈyeva gehaÑ gamissÈmÊ”ti upaÔÔhÈke uyyojetvÈ ekakova
tassÈ gehaÑ pÈvisi. Atha naÑ sÈ disvÈ “ayyaputta sahassaÑ Èbhatan”ti Èha.
Bhadde ahaÑ ajjeva ativikÈlo jÈto, tasmÈ gehaÑ agantvÈ manusse uyyojetvÈ
ekakova paviÔÔhosmi, sve pana te dve sahassÈni dassÈmÊti.
SÈ cintesi “sacÈhaÑ ajja okÈsaÑ karissÈmi, aÒÒesupi divasesu
tucchahatthakova Ègamissati, evaÑ me dhanaÑ parihÈyissati, na dÈnissa
okÈsaÑ karissÈmÊ”ti. Atha naÑ evamÈha “sÈmi mayaÑ vaÓÓadÈsiyo nÈma,
amhÈkaÑ sahassaÑ adatvÈ keÄi nÈma natthÊ”ti. “Bhadde sve diguÓaÑ
ÈharissÈmÊ”ti punappunaÑ yÈci. NagarasobhiÓÊ dÈsiyo ÈÓÈpesi “etassa idha
ÔhatvÈ maÑ oloketuÑ mÈ adattha, gÊvÈyaÑ taÑ gahetvÈ nÊharitvÈ dvÈraÑ
pidahathÈ”ti. TaÑ sutvÈ dÈsiyo tathÈ kariÑsu. Atha so cintesi “ahaÑ imÈya
saddhiÑ asÊtikoÔidhanaÑ khÈdiÑ, sÈ maÑ ekadivasaÑ tucchahatthaÑ disvÈ
gÊvÈyaÑ gahetvÈ nÊharÈpesi, aho mÈtugÈmo nÈma pÈpo nillajjo akataÒÒ|
mittadubbhÊ”ti. So mÈtugÈmassa aguÓaÑ anussarantova virajji,
paÔik|lasaÒÒaÑ paÔilabhi, gharÈvÈsepi
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ukkaÓÔhito “kiÑ me gharÈvÈsena, ajjeva nikkhamitvÈ pabbajissÈmÊ”ti puna
gehaÑ agantvÈ rÈjÈnampi adisvÈva nagarÈ nikkhamitvÈ araÒÒaÑ pavisitvÈ
Ga~gÈtÊre assamaÑ mÈpetvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ jhÈnÈbhiÒÒÈyo
uppÈdetvÈ vanam|laphalÈhÈro tattha vÈsaÑ kappesi.
RÈjÈ taÑ apassanto “kahaÑ mama sahÈyo”ti pucchi. NagarasobhiÓiyÈpi
katakammaÑ sakalanagare pÈkaÔaÑ jÈtaÑ. Athassa tamatthaÑ ÈcikkhitvÈ
“iti te deva sahÈyo lajjÈya gharampi agantvÈ araÒÒaÑ pavisitvÈ pabbajito
bhavissatÊ”ti ÈhaÑsu. RÈjÈ taÑ sutvÈ nagarasobhiÓiÑ pakkosÈpetvÈ “saccaÑ
kira tvaÑ ekadivasaÑ sahassaÑ alabhitvÈ mama sahÈyaÑ gÊvÈyaÑ
gÈhÈpetvÈ nÊharÈpesÊ”ti pucchi. SaccaÑ devÈti. PÈpe jammi sÊghaÑ mama
sahÈyassa gataÔÔhÈnaÑ gantvÈ taÑ Ènehi, no ce Ènessasi, jÈvitaÑ te natthÊti.
SÈ raÒÒo vacanaÑ sutvÈ bhÊtÈ rathaÑ Èruyha mahantena parivÈrena nagarÈ
nikkhamitvÈ tassa vasanaÔÔhÈnaÑ pariyesantÊ sutavasena taÑ ÔhÈnaÑ sutvÈ
tattha gantvÈ vanditvÈ “ayya mayÈ andhabÈlabhÈvena kataÑ dosaÑ
khamatha, ahaÑ na punevaÑ karissÈmÊ”ti yÈcitvÈ “sÈdhu khamÈmi te, natthi
me tayi ÈghÈto”ti vutte “sace me khamatha, mayÈ saddhiÑ rathaÑ
abhiruhatha1, nagaraÑ gacchissÈma, gatakÈle yaÑ mama ghare dhanaÑ
atthi, sabbaÑ dassÈmÊ”ti Èha. So tassÈ vacanaÑ sutvÈ “bhadde idÈni tayÈ
saddhiÑ gantuÑ na sakkÈ, yadÈ pana imasmiÑ loke yena na bhavitabbaÑ,
taÑ bhavissati, api nÈma tadÈ gaccheyyan”ti vatvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
77. “Ga~gÈ kumudinÊ santÈ, sa~khavaÓÓÈ ca kokilÈ.
Jamb| tÈlaphalaÑ dajjÈ, atha n|na tadÈ siyÈ”ti.
Tassattho–bhadde yathÈ hi kumudasarÈ kumudehi saÒchannÈ tiÔÔhanti,
tatheva sace sakalÈpi mahÈga~gÈ kumudinÊ sÊghasotaÑ2 pahÈya santÈ
upasantÈ siyÈ, sabbe kokilÈ ca sa~khavaÓÓÈ bhaveyyuÑ, sabbo
jamburukkho ca tÈlaphalaÑ dadeyya. Atha n|na tadÈ siyÈti atha tÈdise kÈle
amhÈkampi samÈgamo n|na siyÈ, bhaveyya nÈmÈti vuttaÑ hoti.
______________________________________________________________
1. Abhiruyha (Ka)

2. SÊghasotabhÈvaÑ (SyÈ, Ka)
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EvaÒca vatvÈ punapi tÈya “ehi ayya gacchÈmÈ”ti vutte “gacchissÈmÈ”ti
vatvÈ “kasmiÑ kÈle”ti vutte “asukasmiÒca asukasmiÒcÈ”ti vatvÈ sesagÈthÈ
abhÈsi–
78. “YadÈ kacchapalomÈnaÑ, pÈvÈro tividho siyÈ.
HemantikaÑ pÈvuraÓaÑ, atha n|na tadÈ siyÈ.
79. YadÈ makasapÈdÈnaÑ1, aÔÔÈlo sukato siyÈ.
DaÄho ca vikampÊ ca, atha n|na tadÈ siyÈ.
80. YadÈ sasavisÈÓÈnaÑ, nisseÓÊ sukatÈ siyÈ.
SaggassÈrohaÓatthÈya, atha n|na tadÈ siyÈ.
81. YadÈ nisseÓimÈruyha, candaÑ khÈdeyyu m|sikÈ.
RÈhuÒca paripÈteyyuÑ, atha n|na tadÈ siyÈ.
82. YadÈ surÈghaÔaÑ pitvÈ, makkhikÈ gaÓacÈriÓÊ.
A~gÈre vÈsaÑ kappeyyuÑ, atha n|na tadÈ siyÈ.
83. YadÈ bimboÔÔhasampanno, gadrabho sumukho siyÈ.
Kusalo naccagÊtassa, atha n|na tadÈ siyÈ.
84. YadÈ kÈkÈ ul|kÈ ca, mantayeyyuÑ rahogatÈ.
AÒÒamaÒÒaÑ pihayeyyuÑ, atha n|na tadÈ siyÈ.
85. YadÈ muÄÈlapattÈnaÑ, chattaÑ thirataraÑ siyÈ.
Vassassa paÔighÈtÈya, atha n|na tadÈ siyÈ.
86. YadÈ kulako sakuÓo, PabbataÑ GandhamÈdanaÑ.
TuÓÉenÈdÈya gaccheyya, atha n|na tadÈ siyÈ.
87. YadÈ sÈmuddikaÑ nÈvaÑ, sayantaÑ savaÔÈkaraÑ.
CeÔo ÈdÈya gaccheyya, atha n|na tadÈ siyÈ”ti.
______________________________________________________________
1. MakasadÈÔhÈnaÑ (SÊ, I)
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Tattha tividhoti eko kacchapalomamayena pupphena, eko t|lena, eko
ubhayenÈti evaÑ tippakÈro. HemantikaÑ pÈvuraÓanti himapÈtasamaye
pÈvuraÓÈya bhavituÑ samattho. Atha n|na tadÈ siyÈti atha tasmiÑ kÈle
mama tayÈ saddhiÑ ekaÑseneva saÑsaggo siyÈ. EvaÑ sabbattha
pacchimapadaÑ yojetabbaÑ. AÔÔÈlo sukatoti abhiruhitvÈ yujjhantaÑ
purisasataÑ dhÈretuÑ yathÈ sakkoti, evaÑ sukato. ParipÈteyyunti
palÈpeyyuÑ. A~gÈreti vÊtaccika~gÈrasanthare. VÈsaÑ kappeyyunti ekekaÑ
surÈghaÔaÑ pivitvÈ mattÈ vaseyyuÑ. BimboÔÔhasampannoti
bimbaphalasadisehi oÔÔhehi samannÈgato. Sumukhoti suvaÓÓa-ÈdÈsasadiso
mukho. Pihayeyyunti aÒÒamaÒÒassa sampattiÑ icchantÈ pihayeyyuÑ
pattheyyuÑ. M|ÄÈlapattÈnanti saÓhÈnaÑ muÄÈlagacchapattÈnaÑ1. Kulakoti2
eko khuddakasakuÓo. SÈmuddikanti samuddapakkhandanamahÈnÈvaÑ.
SayantaÑ savaÔÈkaranti yantena ceva vaÔÈkarena ca saddhiÑ
sabbasambhÈrayuttaÑ. CeÔo ÈdÈyÈti yadÈ evar|paÑ nÈvaÑ khuddako
gÈmadÈrako hatthena gahetvÈ gaccheyyÈti attho.
Iti mahÈsatto iminÈ aÔÔhÈnaparikappena ekÈdasa gÈthÈ abhÈsi. TaÑ
sutvÈ nagarasobhiÓÊ mahÈsattaÑ khamÈpetvÈ nagaraÑ gantvÈ raÒÒo taÑ
kÈraÓaÑ ÈrocetvÈ attano jÊvitaÑ yÈcitvÈ gaÓhi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ bhikkhu mÈtugÈmo nÈma
akataÒÒ| mittadubbhÊ”ti vatvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi,
saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi. TadÈ rÈjÈ
Œnando ahosi, tÈpaso pana ahameva ahosinti.
AÔÔhÈnajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.

______________________________________________________________
1. PulasapattÈnanti saÓhÈnaÑ pulasagacchapaÓÓÈnaÑ (SÊ, I), m|lasapattÈnanti saÓhÈnaÑ
m|lasagacchapattÈnaÑ (SyÈ)
2. KuÄu~koti (SÊ, I), kul|koti (SyÈ)
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10. DÊpijÈtakavaÓÓanÈ (426)
KhamanÊyaÑ yÈpanÊyanti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto ekaÑ eÄikaÑ
Èrabbha kathesi. EkasmiÒhi samaye MahÈmoggallÈnatthero giriparikkhitte
ekadvÈre giribbajasenÈsane vihÈsi. DvÈrasamÊpeyevassa ca~kamo ahosi.
TadÈ eÄakapÈlakÈ “eÄakÈ ettha carant|”ti giribbajaÑ pavesetvÈ kÊÄantÈ
viharanti. Tesu ekadivasaÑ sÈyaÑ ÈgantvÈ eÄake gahetvÈ gacchantesu ekÈ
eÄikÈ d|re caramÈnÈ eÄake nikkhamante adisvÈ ohÊyi. TaÑ pacchÈ
nikkhamantiÑ eko dÊpiko disvÈ “khÈdissÈmi nan”ti giribbajadvÈre aÔÔhÈsi.
SÈpi ito cito ca olokentÊ taÑ disvÈ “esa maÑ mÈretvÈ khÈditukÈmatÈya
Ôhito, sace nivattitvÈ palÈyissÈmi, jÊvitaÑ me natthi, ajja mayÈ purisakÈraÑ
kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ si~gÈni ukkhipitvÈ tassa abhimukhaÑ vegena
pakkhanditvÈ dÊpikassa “ito gaÓhissÈmi, ito gaÓhissÈmÊ”ti vipphandatova
gahaÓaÑ anupagantvÈ vegena palÈyitvÈ eÄakÈnaÑ antaraÑ pÈvisi. Atha
thero taÑ tesaÑ kiriyaÑ disvÈ punadivase gantvÈ TathÈgatassa ÈrocetvÈ
“evaÑ bhante sÈ eÄikÈ attano upÈyakusalatÈya parakkamaÑ katvÈ dÊpikato
mucchÊ”ti Èha. SatthÈ “MoggallÈna idÈni tÈva so dÊpiko taÑ gahetuÑ
nÈsakkhi, pubbe pana naÑ viravantiÑ mÈretvÈ khÈdÊ”ti vatvÈ tena yÈcito
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte MagadharaÔÔhe bodhisatto ekasmiÑ gÈme mahÈbhogakule
nibbattitvÈ vayappatto kÈme pahÈya isipabbajjaÑ pabbajitvÈ jhÈnÈbhiÒÒÈyo
nibbattetvÈ ciraÑ Himavante vasitvÈ loÓambilasevanatthÈya RÈjagahaÑ
gantvÈ ekasmiÑyeva giribbaje paÓÓasÈlaÑ mÈpetvÈ vÈsaÑ kappesi. TadÈ
iminÈva niyÈmena eÄakapÈlakesu eÄake carantesu ekadivasaÑ evameva ekaÑ
eÄikaÑ pacchÈ nikkhamantiÑ disvÈ eko dÊpiko “khÈdissÈmi nan”ti dvÈre
aÔÔhÈsi. SÈpi taÑ disvÈ “ajja mayhaÑ jÊvitaÑ natthi, ( )1 ekenupÈyena iminÈ
saddhiÑ madhurapaÔisanthÈraÑ katvÈ hadayamassa mudukaÑ janetvÈ
jÊvitaÑ rakkhissÈmÊ”ti cintetvÈ d|ratova tena saddhiÑ paÔisanthÈraÑ katontÊ
ÈgacchamÈnÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. (AddhÈ mayhaÑ jÊvitatthÈya parakkamaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊti) (Ka)
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88. “KhamanÊyaÑ yÈpanÊyaÑ, kacci mÈtula te sukhaÑ.
SukhaÑ te ammÈ avaca, sukhakÈmÈva te mayan”ti.

Tattha sukhaÑ te ammÈti mayhaÑ mÈtÈpi “tumhÈkaÑ sukhaÑ
puccheyyÈsÊ”ti1 ajja maÑ avacÈti attho. Mayanti mÈtula mayampi
tumhÈkaÑ sukhaÑ eva icchÈmÈti.
TaÑ sutvÈ dÊpiko “ayaÑ dhuttikÈ2 maÑ mÈtulavÈdena vaÒcetukÈmÈ, na
me kakkhaÄabhÈvaÑ jÈnÈtÊ”ti cintetvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
89. “Na~guÔÔhaÑ me avakkamma, heÔÔhayitvÈna eÄike.
SÈ’jja mÈtulavÈdena, muÒcitabbÈ nu maÒÒasÊ”ti.
Tassattho–tvaÑ mama na~guÔÔhamaÓÉalaÑ akkamitvÈ heÔhayitvÈ
Ègacchasi, sÈ tvaÑ “ajja mÈtulavÈdena muÒcitabbÈhamasmÊ”ti maÒÒasi nu,
evaÑ maÒÒasi maÒÒeti3.
TaÑ sutvÈ itarÈ “mÈtula mÈ evaÑ karÊ”ti vatvÈ tatiyaÑ gÈthamÈha–
90. “PuratthÈmukho nisinnosi, ahaÑ te mukhamÈgatÈ.
Pacchato tuyhaÑ na~guÔÔhaÑ, kathaÑ khvÈhaÑ avakkamin”ti.
Tattha mukhanti abhimukhaÑ. KathaÑ khvÈhaÑ avakkaminti tava
pacchato ÔhitaÑ ahaÑ kathaÑ avakkaminti attho.
Atha naÑ so “kiÑ kathesi eÄike, mama na~guÔÔhassa aÔÔhitaÔÔhÈnaÑ4
nÈma natthÊ”ti vatvÈ catutthaÑ gÈthamÈha–
91. “YÈvatÈ caturo dÊpÈ, sasamuddÈ sapabbatÈ.
TÈvatÈ mayhaÑ na~guÔÔhaÑ, kathaÑ kho taÑ vivajjayÊ”ti.
Tattha tÈvatÈti ettakaÑ ÔhÈnaÑ mama na~guÔÔhaÑ parikkhipitvÈ gatanti
vadati.
TaÑ sutvÈ eÄikÈ “ayaÑ pÈpo madhurakathÈya na allÊyati, paÔisattu hutvÈ
tassa kathessamÊ”ti vatvÈ paÒcamaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. IccheyyÈsÊti (SyÈ, Ka)
3. MaÒÒasinu, na evaÑ maÒÒÈhÊti (Ka)

2. MuhuttikÈ (Ka)
4. Na~guÔÔharahitaÔÔhÈnaÑ (SÊ, SyÈ)
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92. “Pubbeva me’tamakkhiÑsu, mÈtÈ pitÈ ca bhÈtaro.
DÊghaÑ duÔÔhassa na~guÔÔhaÑ, sÈmhi vehÈyasÈ’gatÈ”ti.
Tattha akkhiÑs|ti pubbeva me etaÑ mÈtÈ ca pitÈ ca bhÈtaro ca
ÈcikkhiÑsu. SÈmhÊti sÈ ahaÑ ÒÈtakÈnaÑ santikÈ tava na~guÔÔhassa
dÊghabhÈvaÑ sutvÈ tava na~guÔÔhaÑ pariharantÊ vehÈyasÈ ÈkÈsena ÈgatÈti.
Atha naÑ so “jÈnÈmi te ahaÑ ÈkÈsena ÈgatabhÈvaÑ, evaÑ ÈgacchantÊ
pana mayhaÑ bhakkhe nÈsetvÈ ÈgatÈsÊ”ti vatvÈ chaÔÔhaÑ gÈthamÈha–
93. “TaÒca disvÈna ÈyantiÑ, antalikkhasmi eÄike.
MigasaÑgho palÈyittha, bhakkho me nÈsito tayÈ”ti.
TaÑ sutvÈ itarÈ maraÓabhayabhÊtÈ aÒÒaÑ kÈraÓaÑ ÈharituÑ asakkontÊ
“mÈtula mÈ evar|paÑ kakkhaÄakammaÑ kari, jÊvitaÑ me dehÊ”ti vilapi.
Itaropi naÑ vilapantiÒÒeva khandhe gahetvÈ mÈretvÈ khÈdi.
94. “IccevaÑ vilapantiyÈ, eÄakiyÈ ruhagghaso.
GalakaÑ anvÈvamaddi, natthi duÔÔhe subhÈsitaÑ.
95. Neva duÔÔhe nayo atthi, na dhammo na subhÈsitaÑ.
NikkamaÑ duÔÔhe yuÒjetha, so ca sabbhiÑ na raÒjatÊ”ti–
imÈ dve abhisambuddhagÈthÈ.
Tattha ruhagghasoti ruhirabhakkho lohitapÈyÊ sÈhasikadÊpiko. GalakaÑ
anvÈvamaddÊti gÊvaÑ maddi, ÉaÑsitvÈ phÈlesÊti1 attho. Nayoti kÈraÓaÑ.
Dhammoti sabhÈvo. SubhÈsitanti sukathitavacanaÑ, sabbametaÑ duÔÔhe
natthÊti attho. NikkamaÑ duÔÔhe yuÒjethÈti bhikkhave duÔÔhapuggale
parakkamameva yuÒjeyya. So ca sabbhiÑ na raÒjatÊti so pana puggalo
sabbhiÑ sundaraÑ subhÈsitaÑ na raÒjati, na piyÈyatÊti attho. TÈpaso tesaÑ
kiriyaÑ sabbaÑ addasa.
______________________________________________________________
1. PÊÄesÊti (Ka)
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
eÄikÈva etarahi eÄikÈ ahosi, dÊpikopi etarahi dÊpikova, tÈpaso pana ahameva
ahosin”ti.
DÊpijÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
JÈtakuddÈnaÑ
KaccÈnÊ AÔÔhasaddaÒca, SulasÈ ca Suma~galaÑ.
Ga~gamÈlaÒca CetiyaÑ, IndriyaÒceva ŒdittaÑ.
AÔÔhÈnaÒceva DÊpi ca, dasa aÔÔhanipÈtake.

AÔÔhakanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

9. NavakanipÈta
1. GijjhajÈtakavaÓÓanÈ (427)
Parisa~kupatho nÈmÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
dubbacabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. So kira eko kulaputto niyyÈnikasÈsane
pabbajitvÈpi atthakÈmehi ÈcariyupajjhÈyehi ceva sabrahmacÈrÊhi ca “evaÑ
te abhikkamitabbaÑ, evaÑ paÔikkamitabbaÑ, evaÑ ÈlokitabbaÑ, evaÑ
vilokitabbaÑ, evaÑ samiÒjitabbaÑ, evaÑ pasÈritabbaÑ, evaÑ
nivÈsetabbaÑ, evaÑ pÈrupitabbaÑ, evaÑ patto gahetabbo, yÈpanamattaÑ
bhattaÑ gahetvÈ paccavekkhitvÈva paribhuÒjitabbaÑ, indriyesu
guttadvÈrena bhojane mattaÒÒunÈ jÈgariyamanuyuttena bhavitabbaÑ, idaÑ
ÈgantukavattaÑ nÈma jÈnitabbaÑ, idaÑ gamikavattaÑ nÈma, imÈni cuddasa
khandhakavattÈni, asÊti mahÈvattÈni. Tattha te sammÈ vattitabbaÑ, ime
terasa dhuta~gaguÓÈ nÈma, ete samÈdÈya vattitabban”ti ovadiyamÈno
dubbaco ahosi akkhamo appadakkhiÓaggÈhÊ anusÈsaniÑ. “AhaÑ tumhe na
vadÈmi, tumhe pana maÑ kasmÈ vadatha, ahameva attano atthaÑ vÈ
anatthaÑ vÈjÈnissÈmÊ”ti1 attÈnaÑ avacanÊyaÑ akÈsi. Athassa
dubbacabhÈvaÑ ÒatvÈ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ aguÓakathaÑ kathentÈ
nisÊdiÑsu. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte taÑ bhikkhuÑ pakkosÈpetvÈ
“saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu dubbacosÊ”ti pucchitvÈ “saccan”ti vutte “kasmÈ
bhikkhu evar|pe niyyÈnikasÈsane pabbajitvÈ atthakÈmÈnaÑ vacanaÑ na
karosi, pubbepi tvaÑ paÓÉitÈnaÑ vacanaÑ akatvÈ verambhavÈtamukhe
cuÓÓavicuÓÓo jÈto”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte Gijjhak|Ôe pabbate bodhisatto gijjhayoniyaÑ nibbatti. Putto
panassa Supatto nÈma gijjharÈjÈ anekasahassagijjhaparivÈro thÈmasampanno
ahosi. So mÈtÈpitaro posesi, thÈmasampannattÈ pana atid|raÑ uppatati. Atha
naÑ pitÈ “tÈta ettakaÑ nÈma ÔhÈnaÑ atikkamitvÈ na gantabban”ti ovadi. So
“sÈdh|”ti vatvÈpi ekadivasaÑ
______________________________________________________________
1. KarissÈmÊti (SyÈ, Ka)
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pana vuÔÔhe deve gijjhehi saddhiÑ uppatitvÈ sese ohÈya atibh|miÑ gantvÈ
verambhavÈtamukhaÑ patvÈ cuÓÓavicuÓÓabhÈvaÑ pÈpuÓi. SatthÈ tamatthaÑ
dassento abhisambuddho hutvÈ gÈthÈ abhÈsi–
1. “Parisa~kupatho nÈma, gijjhapanto sanantano.
TatrÈsi mÈtÈpitaro, gijjho posesi jiÓÓake.
TesaÑ ajagaramedaÑ, accahÈsi bahuttaso.
2. PitÈ ca puttaÑ avaca, jÈnaÑ uccaÑ papÈtinaÑ.
SupattaÑ thÈmasampannaÑ, tejassiÑ d|ragÈminaÑ.
3. PariplavantaÑ pathaviÑ, yadÈ tÈta vijÈnahi.
SÈgarena parikkhittaÑ, cakkaÑva parimaÓÉalaÑ.
Tato tÈta nivattassu, mÈssu etto paraÑ gami.
4. Udapattosi vegena, balÊ pakkhÊ dijuttamo.
Olokayanto vakka~go, pabbatÈni vanÈni ca.
5. Addassa pathaviÑ gijjho, yathÈ’sÈ’si pitu’ssutaÑ.
SÈgarena parikkhittaÑ, cakkaÑva parimaÓÉalaÑ.
6. TaÒca so samatikkamma, parameva’ccavattatha.
TaÒca vÈtasikhÈ tikkhÈ, accahÈsi baliÑ dijaÑ.
7. NÈsakkhÈ’tigato poso, punadeva nivattituÑ.
Dijo byasanamÈpÈdi, verambhÈnaÑ vasaÑ gato.
8. Tassa puttÈ ca dÈrÈ ca, ye caÒÒe anujÊvino.
Sabbe byasanamÈpÈduÑ, anovÈdakare dije.
9. Evampi idha vuÔÔhÈnaÑ, yo vÈkyaÑ nÈvabujjhati.
AtisÊmacaro ditto, gijjhovÈ’tÊtasÈsano.
Sa ve byasanaÑ pappoti, akatvÈ vuÉÉhasÈsanan”ti.
Tattha parisa~kupathoti sa~kupatho. ManussÈ hiraÒÒasuvaÓÓatthÈya
gacchantÈ tasmiÑ padese khÈÓuke koÔÔetvÈ tesu rajjuyo bandhitvÈ gacchanti,
tena so gijjhapabbate ja~ghamaggo “sa~kupatho”ti vuccati.
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Gijjhapanthoti gijjhapabbatamatthake mahÈmaggo. Sanantanoti porÈÓo.
TatrÈsÊti tasmiÑ gijjhapabbatamatthake sa~kupathe eko gijjho Èsi, so
jiÓÓake mÈtÈpitaro posesi. Ajagaramedanti ajagarÈnaÑ medaÑ. AccahÈsÊti
ativiya Èhari. Bahuttasoti bahuso1. JÈnaÑ uccaÑ papÈtinanti “putto te atiuccaÑ ÔhÈnaÑ la~ghatÊ”ti sutvÈ “ucce papÈtÊ ayan”ti jÈnanto. Tejassinti
purisatejasampannaÑ. D|ragÈminanti teneva tejena d|ragÈmiÑ.
Pariplavantanti uppalapattaÑ viya udake uplavamÈnaÑ. VijÈnahÊti vijÈnÈsi.
CakkaÑva parimaÓÉalanti yasmiÑ te padese Ôhitassa samuddena
paricchinno jambudÊpo cakkamaÓÉalaÑva2 paÒÒÈyati, tato tÈta nivattÈhÊti
ovadanto evamÈha.
UdapattosÊti pitu ovÈdaÑ akatvÈ ekadivasaÑ gijjhehi saddhiÑ uppatito
te ohÈya pitarÈ kathitaÔÔhÈnaÑ agamÈsi. Olokayantoti taÑ ÔhÈnaÑ patvÈ
heÔÔhÈ olokento. Vakka~goti va~kagÊvo. YathÈ’sÈ’si pitu’ssutanti yathÈssa
pitu santikÈ sutaÑ Èsi, tatheva addasa, “yathÈssÈsÊ”tipi3 pÈÔho.
Parameva’ccavattathÈti pitarÈ akkhÈtaÔÔhÈnato paraÑ ativattova. TaÒca
vÈtasikhÈ tikkhÈti taÑ anovÈdakaÑ balimpi samÈnaÑ dijaÑ
tikhiÓaverambhavÈtasikhÈ accahÈsi atihari, cuÓÓavicuÓÓaÑ akÈsi.
NÈsakkhÈ’ti gatoti nÈsakkhi atigato. Posoti satto. AnovÈdakareti tasmiÑ
dije paÓÉitÈnaÑ ovÈdaÑ akaronte sabbepi te mahÈdukkhaÑ pÈpuÓiÑsu.
AkatvÈ vuÉÉhasÈsananti vuÉÉhÈnaÑ hitakÈmÈnaÑ vacanaÑ akatvÈ evameva
byasanaÑ mahÈdukkhaÑ pÈpuÓÈti. TasmÈ tvaÑ bhikkhu mÈ gijjhasadiso
bhava, atthakÈmÈnaÑ vacanaÑ karohÊti. So SatthÈrÈ evaÑ ovadito tato
paÔÔhÈya suvaco ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
dubbacagijjho etarahi dubbacabhikkhu ahosi, gijjhapitÈ pana ahameva
ahosin”ti.
GijjhajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
______________________________________________________________
1. Bahuttatoti bah|tato (SÊ, I)

2. CakkaÑva (SÊ, SyÈ, I)

3. YathayÈsÊtipi (Ka)
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2. KosambiyajÈtakavaÓÓanÈ (428)

Puthusaddoti idaÑ SatthÈ KosambiÑ nissÈya GhositÈrÈme viharanto
KosambiyaÑ bhaÓÉanakÈrake bhikkh| Èrabbha kathesi. Vatthu
Kosambakakkhandhake1 Ègatameva, ayaÑ panettha sa~khepo. TadÈ kira
dve bhikkh| ekasmiÑ ÈvÈse vasiÑsu vinayadharo ca suttantiko ca. Tesu
suttantiko ekadivasaÑ sarÊravalaÒjaÑ katvÈ udakakoÔÔhake ÈcamanaudakÈvasesaÑ bhÈjane ÔhapetvÈ nikkhami. PacchÈ vinayadharo tattha
paviÔÔho taÑ udakaÑ disvÈ nikkhamitvÈ itaraÑ pucchi “Èvuso tayÈ udakaÑ
Ôhapitan”ti. ŒmÈvusoti. KiÑ panettha ÈpattibhÈvaÑ na jÈnÈsÊti. ŒmÈvuso na
jÈnÈmÊti. Hoti Èvuso ettha ÈpattÊti. Tena hi paÔikarissÈmi nanti. Sace pana te
Èvuso asaÒcicca asatiyÈ kataÑ, natthi ÈpattÊti. So tassÈ ÈpattiyÈ anÈpattidiÔÔhi
ahosi. Vinayadharopi attano nissitakÈnaÑ “ayaÑ suttantiko ÈpattiÑ
ÈpajjamÈnopi na jÈnÈtÊ”ti Èrocesi. Te tassa nissitake disvÈ “tumhÈkaÑ
upajjhÈyo ÈpattiÑ ÈpajjitvÈpi ÈpattibhÈvaÑ na jÈnÈtÊ”ti ÈhaÑsu. Te gantvÈ
attano upajjhÈyassa ÈrocesuÑ. So evamÈha “ayaÑ vinayadharo pubbe
‘anÈpattÊ’ti vatvÈ idÈni ‘ÈpattÊ’ti vadati, musÈvÈdÊ eso”ti. Te gantvÈ
“tumhÈkaÑ upajjhÈyo musÈvÈdÊ”ti evaÑ aÒÒamaÒÒaÑ kalahaÑ
vaÉÉhayiÑsu. Tato vinayadharo okÈsaÑ labhitvÈ tassa2 ÈpattiyÈ adassanena
ukkhepanÊyakammaÑ akÈsi. Tato paÔÔhÈya tesaÑ paccayadÈyakÈ upÈsakÈpi
dve koÔÔhÈsÈ ahesuÑ. OvÈdapaÔiggÈhikÈ bhikkhuniyopi ÈrakkhadevatÈpi dve
koÔÔhÈsÈ ahesuÑ. TÈsaÑ sandiÔÔhasambhattÈ ÈkÈsaÔÔhadevatÈpi yÈva
brahmalokÈ sabbe puthujjanÈ dve pakkhÈ ahesuÑ. YÈva AkaniÔÔhabhavanÈ
pana idaÑ kolÈhalaÑ agamÈsi.
Atheko bhikkhu TathÈgataÑ upasa~kamitvÈ ukkhepakÈnaÑ
“dhammikeneva kammena ayaÑ ukkhitto, ukkhittÈnuvattakÈnaÑ
adhammikena kammena ukkhitto”ti laddhiÑ, ukkhepakehi
vÈriyamÈnÈnampi tesaÑ taÑ anuparivÈretvÈ caraÓabhÈvaÒca Satthu Èrocesi.
BhagavÈ “samaggÈ kira hont|”ti dve vÈre pesetvÈ “na icchanti bhante
samaggÈ bhavitun”ti
______________________________________________________________
1. Vi 3. 480 piÔÔhe.

2. TassÈ (SyÈ)
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sutvÈ tatiyavÈre “bhinno bhikkhusaÑgho”ti tesaÑ santikaÑ gantvÈ
ukkhepakÈnaÑ ukkhepane, itaresaÒca asaÒcicca ÈpattiyÈ adassane ÈdÊnavaÑ
vatvÈ pakkÈmi. Puna tesaÑ tattheva ekasÊmÈyaÑ uposathÈdÊni kÈretvÈ1
bhattaggÈdÊsu bhaÓÉanajÈtÈnaÑ “ÈsanantarikÈya nisÊditabban”ti bhattagge
vattaÑ paÒÒÈpetvÈ “idÈnipi bhaÓÉanajÈtÈ viharantÊ”ti sutvÈ tattha gantvÈ
“alaÑ bhikkhave mÈ bhaÓÉanan”ti-ÈdÊni vatvÈ aÒÒatarena bhikkhunÈ
dhammavÈdinÈ Bhagavato vihesaÑ anicchantena “Ègametu bhante BhagavÈ
DhammasÈmi, appossukko bhante BhagavÈ diÔÔhadhammasukhavihÈraÑ
anuyutto viharatu, mayaÑ tena bhaÓÉanena kalahena viggahena vivÈdena
paÒÒÈyissÈmÈ”ti vutte–
Bh|tapubbaÑ bhikkhave BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatto nÈma KÈsirÈjÈ
ahosÊti Brahmadattena DÊghÊtissa KosalaraÒÒo rajjaÑ acchinditvÈ
aÒÒÈtakavesena vasantassa mÈritabhÈvaÒceva DÊghÈvukumÈrena attano
jÊvite dinne tato paÔÔhÈya tesaÑ samaggabhÈvaÒca kathetvÈ “tesaÒhi nÈma
bhikkhave rÈj|naÑ ÈdinnadaÓÉÈnaÑ ÈdinnasatthÈnaÑ evar|paÑ
khantisoraccaÑ bhavissati, idha kho taÑ bhikkhave sobhetha, yaÑ tumhe
evaÑ svÈkkhÈte dhammavinaye pabbajitÈ samÈnÈ khamÈ ca bhaveyyÈtha
soratÈ cÈ”ti ovaditvÈ dutiyampi tatiyampi “alaÑ bhikkhave mÈ bhaÓÉanan”ti
vÈretvÈ anoramante disvÈ “pariyÈdiÓÓar|pÈ kho ime moghapurisÈ, na yime
sukarÈ saÒÒÈpetun”ti pakkamitvÈ punadivase piÓÉapÈtapaÔikkanto
GandhakuÔiyÈ thokaÑ vissamitvÈ senÈsanaÑ saÑsÈmetvÈ attano
pattacÊvaramÈdÈya saÑghamajjhe ÈkÈse ÔhatvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi–
10. “Puthusaddo samajano, na bÈlo koci maÒÒatha.
SaÑghasmiÑ bhijjamÈnasmiÑ, nÈÒÒaÑ bhiyyo amaÒÒaruÑ.
11. ParimuÔÔhÈ paÓÉitÈbhÈsÈ, vÈcÈgocarabhÈÓino.
YÈvicchanti mukhÈyÈmaÑ, yena nÊtÈ na taÑ vid|.
12. Akkocchi maÑ avadhi maÑ, ajini maÑ ahÈsi me.
Ye ca taÑ upanayhanti, veraÑ tesaÑ na sammati.
______________________________________________________________
1. KaritvÈ (SÊ, SyÈ, I)
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13. Akkocchi maÑ avadhi maÑ, ajini maÑ ahÈsi me.
Ye ca taÑ nupanayhanti, veraÑ tes|pasammati.
14. Na hi verena verÈni, sammantÊdha kudÈcanaÑ.
Averena ca sammanti, esa dhammo sanantano.
15. Pare ca na vijÈnanti, mayametta yamÈmase.
Ye ca tattha vijÈnanti, tato sammanti medhagÈ.
16. AÔÔhicchinnÈ pÈÓaharÈ, gavÈssadhanahÈrino.
RaÔÔhaÑ vilumpamÈnÈnaÑ, tesampi hoti sa~gati.
KasmÈ tumhÈka no siyÈ.
17. Sace labhetha nipakaÑ sahÈyaÑ,
SaddhiÑ caraÑ sÈdhuvihÈridhÊraÑ.
Abhibhuyya sabbÈni parissayÈni,
Careyya tenattamano satÊmÈ.
18. No ce labhetha nipakaÑ sahayaÑ,
SaddhiÑcaraÑ sÈdhuvihÈridhÊraÑ.
RÈjÈva raÔÔhaÑ vijitaÑ pahÈya,
Eko care MÈta~ga’raÒÒeva nÈgo.
19. Ekassa caritaÑ seyyo,
Natthi bÈle sahÈyatÈ.
Eko care na pÈpÈni kayirÈ,
Appossukko MÈta~ga’raÒÒeva nÈgo”ti.

Tattha puthu mahÈsaddo assÈti puthusaddo. Samajanoti samÈno
ekasadiso jano, sabbovÈyaÑ bhaÓÉanakÈrakajano samantato
saddanicchÈraÓena puthusaddo ceva sadiso cÈti vuttaÑ hoti. Na bÈlo koci
maÒÒathÈti tattha koci ekopi “ahaÑ bÈlo”ti na maÒÒittha, sabbe
paÓÉitamÈnino, sabbovÈyaÑ bhaÓÉanakÈrako janoyeva. NÈÒÒaÑ bhiyyo
amaÒÒarunti koci ekopi “ahaÑ
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bÈlo”ti na maÒÒittha, bhiyyo ca saÑghasmiÑ bhijjamÈne aÒÒampi ekaÑ1
“mayhaÑ kÈraÓÈ saÑgho bhijjatÊ”ti idaÑ kÈraÓaÑ na maÒÒitthÈti attho.
ParimuÔÔhÈti muÔÔhassatino. PaÓÉitÈbhÈsÈti attano paÓÉitamÈnena
paÓÉitasadisÈ. VÈcÈgocarabhÈÓinoti rÈ-kÈrassa rassÈdeso2 kato, vÈcÈgocarÈ
ca na satipaÔÔhÈnÈdi-ariyadhammagocarÈ, bhÈÓino ca. KathaÑ bhÈÓino?
YÈvicchanti mukhÈyÈmanti, yÈva mukhaÑ pasÈretuÑ icchanti, tÈva
pasÈretvÈ aggapÈdehi ÔhatvÈ bhÈÓino, ekopi saÑghagÈravena
mukhasa~kocanaÑ na karotÊti attho. Yena nÊtÈti yena bhaÓÉanena imaÑ
nillajjabhÈvaÑ nÊtÈ. Na taÑ vid|ti evaÑ “ÈdÊnavaÑ idan”ti taÑ na jÈnanti.
Ye ca taÑ upanayhantÊti taÑ “akkocchi man”ti-ÈdikaÑ ÈkÈraÑ ye
upanayhanti. Sanantanoti porÈÓo. Pareti paÓÉite ÔhapetvÈ tato aÒÒe
bhaÓÉanakÈrakÈ pare nÈma. Te ettha saÑghamajjhe kolÈhalaÑ karontÈ
“mayaÑ yamÈmase upayamÈma3 nassÈma, satataÑ samitaÑ maccu
santikaÑ gacchÈmÈ”ti na jÈnanti. Ye ca tattha vijÈnantÊti ye tattha paÓÉitÈ
“mayaÑ maccusamÊpaÑ gacchÈmÈ”ti vijÈnanti. Tato sammanti medhagÈti
bhikkhave evaÑ hi te jÈnantÈ yonisomanasikÈraÑ uppÈdetvÈ medhagÈnaÑ
kalahÈnaÑ v|pasamÈya paÔipajjanti.
AÔÔhicchinnÈti ayaÑ gÈthÈ BrahmadattaÒca DÊghÈvukumÈraÒca
sandhÈya vuttÈ. Tesampi hoti sa~gati, kasmÈ tumhÈkaÑ na hoti, yesaÑ vo
neva mÈtÈpit|naÑ aÔÔhÊni chinnÈni, na pÈÓÈ haÔÈ, na gavÈssadhanÈni haÔÈni.
IdaÑ vuttaÑ hoti–bhikkhave tesaÑ hi nÈma ÈdinnadaÓÉÈnaÑ
ÈdinnasatthÈnaÑ rÈj|naÑ evar|pÈ sa~gati samÈgamo
ÈvÈhavivÈhasambandhaÑ katvÈ ekato pÈnabhojanaÑ hoti, tumhe evar|pe
sÈsane pabbajitvÈ attano veramattampi jahituÑ na sakkotha, ko tumhÈkaÑ
bhikkhubhÈvoti.
______________________________________________________________
1. AÒÒopi eko (SÊ, SyÈ, Ka), Vi-®Ôha 3. 433; Ma-®Ôha 4. 146 piÔÔhesu pana passitabbaÑ.
2. ŒkÈrassa akÈrÈdeso (Ka)
3. UparamÈma (SÊ, SyÈ, I, Ka) Vi-®Ôha 3. 433; Ma-®Ôha 4. 146 piÔÔhesupi passitabbaÑ.
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Sace labhethÈti-ÈdigÈthÈyo paÓÉitasahÈyassa ca bÈlasahÈyassa ca
vaÓÓÈvaÓÓadÊpanatthaÑ vuttÈ. Abhibhuyya sabbÈni parissayÈnÊti sabbe
pÈkaÔaparissayeva ca paÔicchannaparissaye ca abhibhavitvÈ tena saddhiÑ
attamano satimÈ careyya. RÈjÈva raÔÔhaÑ vijitaÑ pahÈyÈti yathÈ attano
vijitaÑ raÔÔhaÑ MahÈjanakarÈjÈ ca ArindamarÈjÈ ca pahÈya ekakova
cariÑsu, evaÑ careyyÈti attho. MÈta~ga’raÒÒeva nÈgoti MÈta~go araÒÒe
nÈgova. MÈta~goti hatthÊ vuccati, nÈgoti mahantÈdhivacanametaÑ. YathÈ hi
mÈtuposako MÈta~ganÈgo araÒÒe ekako cari, na ca pÈpÈni akÈsi, yathÈ ca
sÊlavahatthinÈgo, yathÈ ca PÈlileyyako, evaÑ eko care, na ca pÈpÈni kayirÈti
vuttaÑ hoti.
SatthÈ evaÑ kathetvÈpi te bhikkh| samagge kÈtuÑ asakkonto
BÈlakaloÓakagÈmaÑ1 gantvÈ Bhaguttherassa ekÊbhÈve ÈnisaÑsaÑ kathetvÈ
tato tiÓÓaÑ kulaputtÈnaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ tesaÑ sÈmaggivÈse
ÈnisaÑsaÑ kathetvÈ tato PÈlileyyakavanasaÓÉaÑ gantvÈ tattha temÈsaÑ
vasitvÈ puna KosambiÑ agantvÈ SÈvatthimeva agamÈsi. KosambivÈsinopi
upÈsakÈ “ime kho ayyÈ KosambakÈ bhikkh| bahuno amhÈkaÑ anatthassa
kÈrakÈ, imehi ubbÈÄho BhagavÈ pakkanto, imesaÑ neva abhivÈdanÈdÊni
karissÈma, na upagatÈnaÑ piÓÉapÈtaÑ dassÈma, evaÑ ime pakkamissanti vÈ
veraÑ viramissanti vÈ BhagavantaÑ vÈ pasÈdessantÊ”ti sammantayitvÈ
tatheva akaÑsu. Te tena daÓÉakammena pÊÄitÈ SÈvatthiÑ gantvÈ
BhagavantaÑ khamÈpesuÑ.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “pitÈ
SuddhodanamahÈrÈjÈ ahosi, mÈtÈ MahÈmÈyÈ, DÊghÈvukumÈro pana
ahameva ahosin”ti.
KosambiyajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.

______________________________________________________________
1. BÈlakaloÓakÈrÈmaÑ (SÊ), BÈlakaloÓakÈrÈmagÈmaÑ (SyÈ)
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3. MahÈsuvajÈtakavaÓÓanÈ (429)
Dumo yadÈ hotÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ bhikkhuÑ
Èrabbha kathesi. So kira Satthu santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ
Kosalajanapade aÒÒataraÑ paccantagÈmaÑ upanissÈya araÒÒe vihÈsi.
ManussÈ tassa rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnÈni sampÈdetvÈ gamanÈgamanasampanne
ÔhÈne senÈsanaÑ katvÈ sakkaccaÑ upaÔÔhahiÑsu. Tassa vass|pagatassa
paÔhamamÈseyeva so gÈmo jhÈyi, manussÈnaÑ bÊjamattampi avasiÔÔhaÑ
nÈhosi. Te tassa paÓÊtaÑ piÓÉapÈtaÑ dÈtuÑ nÈsakkhiÑsu. So
sappÈyasenÈsanepi piÓÉapÈtena kilamanto maggaÑ vÈ phalaÑ vÈ
nibbattetuÑ nÈsakkhi. Atha naÑ temÈsaccayena SatthÈraÑ vandituÑ ÈgataÑ
SatthÈ paÔisanthÈraÑ katvÈ “kicci bhikkhu piÓÉapÈtena na kilamantosi,
senÈsanasappÈyaÒca ahosÊ”ti pucchi. So tamatthaÑ Èrocesi. SatthÈ “tassa
senÈsanaÑ sappÈyan”ti ÒatvÈ “bhikkhu samaÓena nÈma senÈsanasappÈye
sati loluppacÈraÑ pahÈya kiÒcideva yathÈladdhaÑ paribhuÒjitvÈ santuÔÔhena
samaÓadhammaÑ kÈtuÑ vaÔÔati, porÈÓakapaÓÉitÈ tiracchÈnayoniyaÑ
nibbattitvÈ attano nivÈsasukkharukkhe cuÓÓaÑ khÈdantÈpi loluppacÈraÑ
pahÈya santuÔÔhÈ mittadhammaÑ abhinditvÈ aÒÒattha na gamiÑsu, tvaÑ
pana kasmÈ ‘piÓÉapÈto paritto l|kho’ti sappÈyasenÈsanaÑ pariccajÊ”ti vatvÈ
tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte Himavante Ga~gÈtÊre ekasmiÑ Udumbaravane anekasatasahassÈ
sukÈ vasiÑsu. Tatra eko SuvarÈjÈ attano nivÈsarukkhassa phalesu khÊÓesu
yadeva avasiÔÔhaÑ hoti a~kuro vÈ pattaÑ vÈ taco vÈ papaÔikÈ vÈ, taÑ
khÈditvÈ Ga~gÈya pÈnÊyaÑ pivitvÈ paramappicchasantuÔÔho hutvÈ aÒÒattha
na gacchati. Tassa appicchasantuÔÔhabhÈvaguÓena Sakkassa bhavanaÑ
kampi. Sakko ÈvajjamÈno taÑ disvÈ tassa vÊmaÑsanatthaÑ attano
ÈnubhÈvena taÑ rukkhaÑ sukkhÈpesi. Rukkho khÈÓukamatto hutvÈ
chiddÈvachiddo vÈte paharante1 ÈkoÔiyamÈno viya aÔÔhÈsi. Tassa chiddehi
cuÓÓÈni nikkhamanti. SuvarÈjÈ tÈni cuÓÓÈni khÈditvÈ Ga~gÈya pÈnÊyaÑ
pivitvÈ aÒÒattha agantvÈ vÈtÈtapaÑ agaÓetvÈ udumbarakhÈÓuke nisÊdi.
Sakko tassa paramappicchabhÈvaÑ ÒatvÈ “mittadhammaguÓaÑ kathÈpetvÈ
varamassa datvÈ
______________________________________________________________
1. VÈtena paharanto (SyÈ, Ka)
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udumbaraÑ amataphalaÑ karitvÈ ÈgamissÈmÊ”ti eko haÑsarÈjÈ hutvÈ SujaÑ
asurakaÒÒaÑ purato katvÈ taÑ UdumbaravanaÑ gantvÈ avid|re
ekarukkhassa sÈkhÈya nisÊditvÈ tena saddhiÑ kathaÑ samuÔÔhÈpento
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
20. “Dumo yadÈ hoti phal|papanno,
BhuÒjanti naÑ viha~gamÈ sampatantÈ.
KhÊÓanti ÒatvÈna dumaÑ phalaccaye,
DisodisaÑ yanti tato viha~gamÈ”ti.
Tassattho–SuvarÈja rukkho nÈma yadÈ phalasampanno hoti, tadÈ taÑ
sÈkhato sÈkhaÑ sampatantÈva viha~gamÈ bhuÒjanti, taÑ pana khÊÓaÑ ÒatvÈ
phalÈnaÑ accayena tato rukkhato disodisaÑ viha~gamÈ gacchantÊti.
EvaÒca pana vatvÈ tato naÑ uyyojetuÑ dutiyaÑ gÈthamÈha–
21. “Cara cÈrikaÑ lohitatuÓÉa mÈ mari,
KiÑ tvaÑ suva sukkhadumamhi jhÈyasi.
Tadi~gha maÑ br|hi vasantasannibha,
KasmÈ suva sukkhadumaÑ na riÒcasÊ”ti.
Tattha jhÈyasÊti kiÑkÈraÓÈ sukkhakhÈÓumatthake jhÈyanto pajjhÈyanto
tiÔÔhasi. I~ghÈti codanatthe nipÈto. VasantasannibhÈti vasantakÈle vanasaÓÉo
suvagaÓasamokiÓÓo viya nÊlobhÈso hoti, tena taÑ “vasantasannibhÈ”ti
Èlapati. Na riÒcasÊti na chaÉÉesi.
Atha naÑ SuvarÈjÈ “ahaÑ haÑsa attano kataÒÒukataveditÈya imaÑ
rukkhaÑ na jahÈmÊ”ti vatvÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
22. “Ye ve sakhÊnaÑ sakhÈro bhavanti,
PÈÓaccaye dukkhasukhesu haÑsa.
KhÊÓaÑ akhÊÓampi na taÑ jahanti,
Santo sataÑ dhammamanussarantÈ.
23. SohaÑ sataÑ aÒÒatarosmi haÑsa,
©ÈtÊ ca me hoti sakhÈ ca rukkho.
TaÑ nussahe jÊvikattho pahÈtuÑ,
KhÊÓanti ÒatvÈ na he’sa dhammo”ti.
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Tattha ye ve sakhÊnaÑ sakhÈro bhavantÊti ye sahÈyÈnaÑ sahÈyÈ honti.
KhÊÓaÑ akhÊÓampÊti paÓÉitÈ nÈma attano sahÈyaÑ bhogaparikkhayena
khÊÓampi akhÊÓampi na jahanti. SataÑ dhammamanussarantÈti paÓÉitÈnaÑ
paveÓiÑ anussaramÈnÈ. ©ÈtÊ ca meti haÑsarÈja ayaÑ rukkho
sampiyÈyanatthena mayhaÑ ÒÈti ca samÈciÓÓacaraÓatÈya1 sakhÈ ca.
JÊvikatthoti tamahaÑ jÊvikÈya atthiko hutvÈ pahÈtuÑ na sakkomi.
Sakko tassa vacanaÑ sutvÈ tuÔÔho pasaÑsitvÈ varaÑ dÈtukÈmo dve
gÈthÈ abhÈsi–
24. “SÈdhu sakkhi kataÑ hoti, metti saÑsati santhavo.
Sace’taÑ dhammaÑ rocesi, pÈsaÑsosi vijÈnataÑ.
25. So te suva varaÑ dammi, pattayÈna viha~gama.
VaraÑ varassu vakka~ga, yaÑ kiÒci manasicchasÊ”ti.
Tattha sÈdh|ti sampahaÑsanaÑ. Sakkhi kataÑ hoti, metti saÑsati
santhavoti sakhibhÈvo ca metti ca parisamajjhe santhavo cÈti tayÈ mittaÑ2
kataÑ sÈdhu hoti laddhakaÑ bhaddakameva. Sace’taÑ dhammanti sace
etaÑ mittadhammaÑ3. VijÈnatanti evaÑ sante viÒÒ|naÑ
pasaÑsitabbayuttakosÊti attho. So teti so ahaÑ tuyhaÑ. Varass|ti icchassu.
YaÑ kiÒci manasicchasÊti yaÑ kiÒci manasÈ icchasi, sabbaÑ taÑ varaÑ
dadÈmi teti.
TaÑ sutvÈ SuvarÈjÈ varaÑ gaÓhanto sattamaÑ gÈthamÈha–
26. “VaraÒca me haÑsa bhavaÑ dadeyya,
AyaÒca rukkho punarÈyuÑ labhetha.
So sÈkhavÈ phalimÈ saÑvir|Äho,
Madhutthiko tiÔÔhatu sobhamÈno”ti.
Tattha sÈkhavÈti sÈkhasampanno. PhalimÈti phalena4 upeto.
SaÑvir|Ähoti samantato vir|Ähapatto taruÓapattasampanno hutvÈ.
Madhutthikoti saÑvijjamÈnamadhuraphalesu pakkhittamadhu5 viya
madhuraphalo hutvÈti attho.
______________________________________________________________
1. SahaciÓÓataraÓatÈya (SÊ), samavaÓÓacaraÓatÈya (SyÈ)
2. YaÑ metti (SÊ, SyÈ), yampetaÑ (I)
3. MettidhammaÑ (SÊ, SyÈ, I)
4. PhalinÊhi sÈkhÈhi (SÊ, SyÈ, I)
5. Makkhikamadhu (SyÈ, Ka)
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Athassa Sakko varaÑ dadamÈno aÔÔhamaÑ gÈthamÈha–
27. “TaÑ passa samma phalimaÑ uÄÈraÑ,
SahÈva te hotu udumbarena.
So sÈkhavÈ phalimÈ saÑvir|Äho,
Madhutthiko tiÔÔhatu sobhamÈno”ti.

Tattha sahÈva te hotu udumbarenÈti tava udumbarena saddhiÑ saha
ekatova vÈso hotu.
EvaÒca pana vatvÈ Sakko taÑ attabhÈvaÑ vijahitÈ attano ca SujÈya ca
ÈnubhÈvaÑ dassetvÈ Ga~gÈto hatthena udakaÑ gahetvÈ udumbarakhÈÓukaÑ
pahari. TÈvadeva sÈkhÈviÔapasacchanno madhuraphalo rukkho uÔÔhahitvÈ
muÓÉamaÓipabbato viya vilÈsasampanno aÔÔhÈsi. SuvarÈjÈ taÑ disvÈ
somanassappatto Sakkassa thutiÑ karonto navamaÑ gÈthamÈha–
28. “EvaÑ sakka sukhÊ hohi, saha sabbehi ÒÈtibhi.
YathÈhamajja sukhito, disvÈna saphalaÑ duman”ti.
Sakkopi tassa varaÑ datvÈ udumbaraÑ amataphalaÑ katvÈ saddhiÑ
SujÈya attano ÔhÈnameva gato. TamatthaÑ dÊpayamÈnÈ osÈne
abhisambuddhagÈthÈ ÔhapitÈ–
29. “Suvassa ca varaÑ datvÈ, katvÈna saphalaÑ dumaÑ.
PakkÈmi saha bhariyÈya, devÈnaÑ NandanaÑ vanan”ti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ bhikkhu porÈÓakapaÓÉitÈ
tiracchÈnayoniyaÑ nibbattÈpi aloluppacÈrÈ ahesuÑ, tvaÑ pana kasmÈ
evar|pe sÈsane pabbajitvÈ loluppacÈraÑ carasi, gaccha tattheva vasÈhÊ”ti
kammaÔÔhÈnamassa kathetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi. So bhikkhu tattha gantvÈ
vipassanaÑ vaÉÉhento arahattaÑ pÈpuÓi. TadÈ Sakko Anuruddho ahosi,
SuvarÈjÈ pana ahameva ahosinti.
MahÈsuvajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
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4. C|ÄasuvajÈtakavaÓÓanÈ (430)
Santi rukkhÈti idaÑ SatthÈ SÈvatthiyaÑ Jetavane viharanto
VeraÒjakaÓÉaÑ Èrabbha kathesi. Satthari VeraÒjÈyaÑ vassaÑ vasitvÈ
anupubbena SÈvatthiÑ anuppate bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso TathÈgato khattiyasukhumÈlo BuddhasukhumÈlo
mahantena iddhÈnubhÈvena samannÈgatopi VeraÒjabrÈhmaÓena nimantito
temÈsaÑ vasanto mÈrÈvaÔÔanavasena tassa santikÈ ekadivasampi bhikkhaÑ
alabhitvÈ loluppacÈraÑ pahÈya temÈsaÑ patthapulakapiÔÔhodakena yÈpento
aÒÒattha na agamÈsi, aho TathÈgatÈnaÑ appicchasantuÔÔhabhÈvo”ti. SatthÈ
ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ
“imÈya nÈmÈ”ti vutte “anacchariyaÑ bhikkhave TathÈgatassa idÈni
loluppacÈrappahÈnaÑ, pubbepi1 tiracchÈnayoniyaÑ nibbattopi loluppacÈraÑ
pahÈsin”ti2 vatvÈ atÊtaÑ Èhari. Sabbampi vatthu purimanayeneva
vitthÈretabbaÑ.
30. “Santi rukkhÈ haripattÈ, dumÈ nekaphalÈ bah|.
KasmÈ nu sukkhe koÄÈpe, suvassa nirato mano.
31. Phala’ssa upabhuÒjimhÈ, nekavassagaÓe bah|.
Aphalampi viditvÈna, sÈva metti yathÈ pure.
32. SukkhaÒca rukkhaÑ koÄÈpaÑ, opatta’maphalaÑ dumaÑ.
OhÈya sakuÓÈ yanti, kiÑ dosaÑ passase dija.
33. Ye phalatthÈ sambhajanti, aphaloti jahanti naÑ.
AttatthapaÒÒÈ dummedhÈ, te honti pakkhapÈtino.
34. SÈdhu sakkhi kataÑ hoti, metti saÑsati santhavo.
Sace’taÑ dhammaÑ rocesi, pÈsaÑsosi vijÈnataÑ.
35. So te suva varaÑ dammi, pattayÈna viha~gama.
VaraÑ varassu vakka~ga, yaÑ kiÒci manasicchasi.
______________________________________________________________
1. Yo pubbe (SÊ, I)

2. PahÈsÊti (SÊ, I)
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36. Api nÈma naÑ passeyyaÑ, sapattaÑ saphalaÑ dumaÑ.
Daliddova nidhiÑ laddhÈ, nandeyyÈhaÑ punappunaÑ.
37. Tato amatamÈdÈya, abhisiÒci mahÊruhaÑ.
Tassa sÈkhÈ vir|hiÑsu, sÊtacchÈyÈ manoramÈ.
38. EvaÑ sakka sukhÊ hohi, saha sabbehi ÒÈtibhi.
YathÈhamajja sukhito, disvÈna saphalaÑ dumaÑ.
39. Suvassa ca varaÑ datvÈ, katvÈna saphalaÑ dumaÑ.
PakkÈmi saha bhariyÈya, devÈnaÑ NandanaÑ vanan”ti–

paÒhapaÔipaÒhÈpi atthopi purimanayeneva veditabbÈ, anuttÈnapadameva
pana vaÓÓayissÈma.
HaripattÈti nÊlapattasacchannÈ. KoÄÈpeti vÈte paharante ÈkoÔitasaddaÑ
viya muÒcamÈne1 nissÈre. SuvassÈti Èyasmato SuvarÈjassa kasmÈ evar|pe
rukkhe mano nirato. Phala’ssÈti phalaÑ assa rukkhassa. NekavassagaÓeti
anekavassagaÓe. Bah|ti samÈnepi anekasate na dve tayo, atha kho bah|va.
ViditvÈnÈti haÑsarÈja idÈni amhÈkaÑ imaÑ rukkhaÑ aphalaÑ viditvÈpi
yathÈ pure etena saddhiÑ metti, sÈva metti, taÑ hi mayaÑ na bhindÈma,
mettiÑ bhindantÈ hi anariyÈ asappurisÈ nÈma hontÊti pakÈsento evamÈha.
Opattanti avapattaÑ nippattaÑ patitapattaÑ. KiÑ dosaÑ passaseti aÒÒe
sakuÓÈ etaÑ ohÈya aÒÒattha gacchanti, tvaÑ evaÑ gamane kiÑ nÈma dosaÑ
passasi. Ye phalatthÈti ye pakkhino phalatthÈya phalakÈraÓÈ sambhajanti
upagacchanti, aphaloti ÒatvÈ etaÑ jahanti. AttatthapaÒÒÈti attano atthÈya
paÒÒÈ, paraÑ anoloketvÈ attaniyeva vÈ ÔhitÈ etesaÑ paÒÒÈti attatthapaÒÒÈ.
PakkhapÈtinoti te attanoyeva vuÉÉhiÑ paccÈsÊsamÈnÈ mittapakkhaÑ pÈtenti
nÈsentÊti pakkhapÈtino nÈma honti. Attapakkheyeva vÈ patantÊti
pakkhapÈtino.
______________________________________________________________
1. VajjamÈne (Ka)
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Api nÈma nanti haÑsarÈja sace me manoratho nipphajjeyya, tayÈ dinno
varo sampajjeyya, api nÈma ahaÑ imaÑ rukkhaÑ sapattaÑ saphalaÑ puna
passeyyaÑ, tato daliddo nidhiÑ labhitvÈva punappunaÑ etaÑ
abhinandeyyaÑ, taÑ disvÈva pamodeyyaÑ. AmatamÈdÈyÈti attano
ÈnubhÈvena Ôhito ga~godakaÑ gahetvÈ abhisiÒcayÊti attho. ImasmiÑ jÈtake
imÈya saddhiÑ dve abhisambuddhagÈthÈ honti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
Sakko Anuruddho ahosi, SuvarÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
C|ÄasuvajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. HaritacajÈtakavaÓÓanÈ (431)
SutaÑ me’taÑ mahÈbrahmeti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
ukkaÓÔhitabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. TaÒhi bhikkhuÑ ekaÑ
ala~katamÈtugÈmaÑ disvÈ ukkaÓÔhitaÑ dighakesanakhalomaÑ
vibbhamitukÈmaÑ ÈcariyupajjhÈyehi aruciyÈ ÈnÊtaÑ SatthÈ “saccaÑ kira
tvaÑ bhikkhu ukkaÓÔhitosÊ”ti pucchitvÈ “saccaÑ bhante”ti vutte “kiÑ
kÈraÓÈ”ti vatvÈ “ala~katamÈtugÈmaÑ disvÈ kilesavasena bhante”ti vutte
“bhikkhu kileso nÈma guÓaviddhaÑsako1 appassÈdo niraye nibbattÈpeti, esa
pana kileso kiÑkÈraÓÈ taÑ na kilamessati, na hi sineruÑ paharitvÈ
paharaÓavÈto purÈÓapaÓÓassa lajjati, imaÒhi kilesaÑ nissÈya bodhiÒÈÓassa
anupadaÑ caramÈnÈ paÒca-abhiÒÒa-aÔÔhasamÈpattilÈbhino
visuddhamahÈpurisÈpi satiÑ upaÔÔhapetuÑ asakkontÈ jhÈnaÑ
antaradhÈpesun”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto ekasmiÑ
nigame asÊtikoÔivibhave brÈhmaÓakule nibbatti, kaÒcanachavitÈya panassa
“HaritacakumÈro”ti nÈmaÑ kariÑsu. So vayappatto TakkasilaÑ gantvÈ
uggahitasippo kuÔumbaÑ saÓÔhapetvÈ mÈtÈpit|naÑ accayena
dhanavilokanaÑ katvÈ “dhanameva paÒÒÈyati, dhanassa uppÈdakÈ na
paÒÒÈyanti, mayÈpi maraÓamukhe cuÓÓavicuÓÓena bhavitabban”ti
maraÓabhayabhÊto mahÈdÈnaÑ
______________________________________________________________
1. GuÓaviddhaÑsanato (SyÈ)
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datvÈ HimavantaÑ pavisitvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ sattame divase abhiÒÒÈ
ca samÈpattiyo ca nibbattetvÈ tattha ciraÑ vanam|laphalÈhÈro yÈpetvÈ
loÓambilasevanatthÈya pabbatÈ otaritvÈ anupubbena BÈrÈÓasiÑ patvÈ
rÈjuyyÈne vasitvÈ punadivase BÈrÈÓasiyaÑ bhikkhÈya caranto rÈjadvÈraÑ
sampÈpuÓi. RÈjÈ taÑ disvÈ pasannacitto pakkosÈpetvÈ samussitasetacchatte
rÈjapalla~ke nisÊdÈpetvÈ nÈnaggarasabhojanaÑ bhojetvÈ anumodanÈvasÈne
atirekataraÑ pasÊditvÈ “kahaÑ bhante gacchathÈ”ti vatvÈ “vassÈvÈsaÔÔhÈnaÑ
upadhÈrema mahÈrÈjÈ”ti vutte “sÈdhu bhante”ti bhuttapÈtarÈso taÑ ÈdÈya
uyyÈnaÑ gantvÈ tattha rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnÈdÊni kÈrÈpetvÈ uyyÈnapÈlaÑ
paricÈrakaÑ katvÈ datvÈ vanditvÈ nikkhami. MahÈsatto tato paÔÔhÈya
nibaddhaÑ raÒÒo gehe bhuÒjanto dvÈdasa vassÈni tattha vasi.
AthekadivasaÑ rÈjÈ paccantaÑ kupitaÑ v|pasametuÑ gacchanto
“amhÈkaÑ puÒÒakkhettaÑ mÈ pamajjÊ”ti mahÈsattaÑ deviyÈ niyyÈdetvÈ
agamÈsi. Tato paÔÔhÈya sÈ mahÈsattaÑ sahatthÈ parivisati. AthekadivasaÑ sÈ
bhojanaÑ sampÈdetvÈ tasmiÑ cirÈyamÈne gandhodakena nhatvÈ saÓhaÑ
maÔÔhasÈÔakaÑ nivÈsetvÈ sÊhapaÒjaraÑ vivarÈpetvÈ sarÊre vÈtaÑ paharÈpentÊ
khuddakamaÒcake nipajji. MahÈsattopi divÈtaraÑ sunivattho supÈruto
bhikkhÈbhÈjanaÑ ÈdÈya ÈkÈsenÈgantvÈ sÊhapaÒjaraÑ pÈpuÓi. DeviyÈ tassa
vÈkacirasaddaÑ sutvÈ vegena uÔÔhahantiyÈ maÔÔhasÈÔako bhassi,
mahÈsattassa visabhÈgÈrammaÓaÑ cakkhuÑ paÔihaÒÒi. Athassa
anekavassakoÔisatasahassakÈle abbhantare nivutthakileso karaÓÉake sayitaÈsÊviso viya uÔÔhahitvÈ jhÈnaÑ antaradhÈpesi. So satiÑ upaÔÔhÈpesuÑ
asakkonto gantvÈ deviÑ hatthe gaÓhi, tÈvadeva sÈÓiÑ parikkhipiÑsu. So
tÈya saddhiÑ lokadhammaÑ sevitvÈ bhuÒjatvÈ uyyÈnaÑ gantvÈ tato
paÔÔhÈya devasikaÑ tatheva akÈsi. Tassa tÈya saddhiÑ
lokadhammapaÔisevanaÑ sakalanagare pÈkaÔaÑ jÈtaÑ. AmaccÈ
“HaritacatÈpaso evamÈkÈsÊ”ti raÒÒo paÓÓaÑ pahiÓiÑsu. RÈjÈ “maÑ1
bhinditukÈmÈ evaÑ vadantÊ”ti asaddahitvÈ paccantaÑ v|pasametvÈ
BÈrÈÓasiÑ paccÈgantvÈ nagaraÑ padakkhiÓaÑ katvÈ deviyÈ santikaÑ
gantvÈ “saccaÑ kira mama
______________________________________________________________
1. TaÑ (Ka)
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ayyo HaritacatÈpaso tayÈ saddhiÑ lokadhammaÑ paÔisevatÊ”ti pucchi.
SaccaÑ devÈti. So tassÈpi asaddahitvÈ “tameva paÔipucchissÈmÊ”ti uyyÈnaÑ
gantvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊditvÈ taÑ pucchanto paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
40. “SutaÑ me’taÑ mahÈbrahme, kÈme bhuÒjati hÈrito.
KaccetaÑ vacanaÑ tucchaÑ, kacci suddho iriyyasÊ”ti.
Tattha kaccetanti kacci etaÑ “HÈrito kÈme paribhuÒjatÊ”ti amhehi
sutaÑ vacanaÑ tucchaÑ abh|taÑ, kacci tvaÑ suddho iriyyasi viharasÊti.
So cintesi “ayaÑ rÈjÈ ‘nÈhaÑ paribhuÒjÈmÊ’ti vuttepi mama
saddahissateva, imasmiÑ loke saccasadisÊ patiÔÔhÈ nÈma natthi. UjjhitasaccÈ
hi bodhim|le nisÊditvÈ bodhiÑ pÈpuÓituÑ na sakkonti, mayÈ saccameva
kathetuÑ vaÔÔatÊ”ti. Bodhisattassa hi ekaccesu ÔhÈnesu pÈÓÈtipÈtopi
adinnÈdÈnampi kÈmesumicchÈcÈropi surÈmerayamajjapÈnampi hotiyeva,
atthabhedakavisaÑvÈdanaÑ purakkhatvÈ musÈvÈdo nÈma na hoti, tasmÈ so
saccameva kathento dutiyaÑ gÈthamÈha–
41. “EvametaÑ mahÈrÈja, yathÈ te vacanaÑ sutaÑ.
KummaggaÑ paÔipannosmi, mohaneyyesu mucchito”ti.
Tattha mohaneyyes|ti kÈmaguÓesu. KÈmaguÓesu hi loko muyhati, te ca
lokaÑ mohayanti, tasmÈ te “mohaneyyÈ”ti vuccantÊti.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ tatiyaÑ gÈthamÈha–
42. “Adu paÒÒÈ kimatthiyÈ, nipuÓÈ sÈdhucintinÊ.
YÈya uppatitaÑ rÈgaÑ, kiÑ mano na vinodaye”ti.
Tattha ad|ti nipÈto. IdaÑ vuttaÑ hoti–bhante gilÈnassa nÈma
bhesajjaÑ, pipÈsitassa pÈnÊyaÑ paÔisaraÓaÑ, tumhÈkaÑ panesÈ nipuÓÈ
sÈdh|naÑ atthÈnaÑ cintinÊ paÒÒÈ kimatthiyÈ, yÈya puna uppatitaÑ rÈgaÑ
kiÑ mano na vinodaye, kiÑ cittaÑ vinodetuÑ nÈsakkhÊti.
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athassa kilesabalaÑ dassento harito catutthaÑ gÈthamÈha–
43. “CattÈrome mahÈrÈja, loke atibalÈ bhusÈ.
RÈgo doso mado moho, yattha paÒÒÈ na gÈdhatÊ”ti.
Tattha yatthÈti yesu pariyuÔÔhÈnaÑ pattesu mahoghe patitÈ viya paÒÒÈ
gÈdhaÑ patiÔÔhaÑ na labhati.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ paÒcamaÑ gÈthamÈha–
44. “ArahÈ sÊlasampanno, suddho carati hÈrito.
MedhÈvÊ paÓÉito ceva, iti no sammato bhavan”ti.
Tattha iti no sammatoti evaÑ amhÈkaÑ sammato sambhÈvito bhavaÑ.
Tato hÈrito chaÔÔhamaÑ gÈthamÈha–
45. “MedhÈvÊnampi hiÑsanti, isiÑ dhammaguÓe rataÑ.
VitakkÈ pÈpakÈ rÈja, subhÈ rÈg|pasaÑhitÈ”ti.
Tattha subhÈti subhanimittaggahaÓena pavattÈti.
Atha naÑ kilesappahÈne ussÈhaÑ kÈrento rÈjÈ sattamaÑ gÈthamÈha–
46. “UppannÈyaÑ sarÊrajo, rÈgo vaÓÓavid|sano tava.
TaÑ pajaha bhaddamatthu te, bahunnÈ’si medhÈvisammato”ti.
Tattha vaÓÓavid|sano tavÈti tava sarÊravaÓÓassa caguÓavaÓÓassa ca
vid|sano. BahunnÈ’sÊti bah|naÑ Èsi medhÈvÊti sammato.
Tato mahÈsatto satiÑ labhitvÈ kÈmesu ÈdÊnavaÑ sallakkhetvÈ aÔÔhamaÑ
gÈthamÈha–
47. “Te andhakÈrake kÈme, bahudukkhe mahÈvise.
TesaÑ m|laÑ gavesissaÑ, checchaÑ rÈgaÑ sabandhanan”ti.
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Tattha andhakÈraketi paÒÒÈcakkhuvinÈsanato andhabhÈvakare.
Bahudukkheti ettha “appassÈdÈkÈmÈ”ti-ÈdÊni1 suttÈni haritvÈ tesaÑ
bahudukkhatÈ dassetabbÈ. MahÈviseti sampayuttakilesavisassa ceva
vipÈkavisassa ca mahantatÈya mahÈvise. TesaÑ m|lanti te vuttappakÈre
kÈme pahÈtuÑ tesaÑ m|laÑ gavesissaÑ pariyesissÈmi. KiÑ pana tesaÑ
m|lanti? AyonisomanasikÈro. ChecchaÑ rÈgaÑ sabandhananti mahÈrÈja
idÈneva paÒÒÈkhaggena paharitvÈ subhanimittabandhanena sabandhanaÑ
rÈgaÑ chindissÈmÊti.
IdaÒca pana vatvÈ “mahÈrÈja okÈsaÑ tÈva me karohÊ”ti okÈsaÑ kÈretvÈ
paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ kasiÓamaÓÉalaÑ oloketvÈ puna naÔÔhajjhÈnaÑ
uppÈdetvÈ paÓÓasÈlato nikkhamitvÈ ÈkÈse palla~kena nisÊditvÈ raÒÒo
dhammaÑ desetvÈ “mahÈrÈja ahaÑ aÔÔhÈne vutthakÈraÓÈ mahÈjanamajjhe
garahappatto, appamatto hohi, puna dÈni ahaÑ
AnitthigandhavanasaÓÉameva gamissÈmÊ”ti raÒÒo rodantassa paridevantassa
Himavantameva gantvÈ aparihÊnajjhÈno brahmalok|pago ahosi.
SatthÈ taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ–
48. “IdaÑ vatvÈna hÈrito, isi saccaparakkamo.
KÈmarÈgaÑ virÈjetvÈ, brahmalok|pago ah|”ti–
abhisambuddho hutvÈ imaÑ gÈthaÑ vatvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu arahatte patiÔÔhahi. TadÈ
rÈjÈ Œnando ahosi, HaritacatÈpaso pana ahameva ahosinti.
HaritacajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. PadakusalamÈÓavajÈtakavaÓÓanÈ (432)
Bahussutanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ dÈrakaÑ Èrabbha
kathesi. So kira SÈvatthiyaÑ kuÔumbikaputto sattavassakÈleyeva padakusalo
ahosi. Athassa pitÈ “imaÑ vÊmaÑsissÈmÊ”ti tassa
______________________________________________________________
1. Ma 1. 182; Vi 2. 175; Vi 4. 69 piÔÔhesu.
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ajÈnantasseva mittagharaÑ agamÈsi. So pitu gataÔÔhÈnaÑ apucchitvÈva tassa
padÈnusÈrena gantvÈ pitu santike aÔÔhÈsi. Atha naÑ pitÈ ekadivasaÑ pucchi
“tÈta tvaÑ mayi taÑ ajÈnÈpetvÈ gatepi mama gataÔÔhÈnaÑ kiÑ jÈnÈsÊ”ti.
TÈta padaÑ te saÒjÈnÈmi, padakusalo ahanti. Athassa vÊmaÑsanatthÈya pitÈ
bhuttapÈtarÈso gharÈ nikkhamitvÈ anantaraÑ paÔivissakagharaÑ gantvÈ tato
dutiyaÑ, tato tatiyaÑ gharaÑ pavisitvÈ tatiyagharÈ nikkhamitvÈ puna attano
gharaÑ ÈgantvÈ tato uttaradvÈrena nikkhamitvÈ nagaraÑ vÈmaÑ karonto
JetavanaÑ gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ dhammaÑ suÓanto nisÊdi. DÈrako
“kahaÑ me pitÈ”ti pucchitvÈ “na jÈnÈmÈ”ti vutte tassa padÈnusÈrena
anantarapaÔivissakassa gharaÑ ÈdiÑ katvÈ pitu gatamaggeneva JetavanaÑ
gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ pitu santike aÔÔhÈsi. PitarÈ ca “kathaÑ tÈta mama
idhÈgatabhÈvaÑ aÒÒÈsÊ”ti puÔÔho “padaÑ te saÒjÈnitvÈ padÈnusÈrena
ÈgatomhÊ”ti Èha. SatthÈ “kiÑ kathesi upÈsakÈ”ti pucchitvÈ “bhante ayaÑ
dÈrako padakusalo, ahaÑ imaÑ vÊmaÑsanto iminÈ nÈma upÈyena Ègato,
ayampi maÑ gehe adisvÈ mama padÈnusÈrena Ègato”ti vutte “anacchariyaÑ
upÈsaka bh|miyaÑ padasaÒjÈnanaÑ, porÈÓakapaÓÉitÈ ÈkÈse padaÑ
saÒjÈniÑs|”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente tassa aggamahesÊ
aticaritvÈ raÒÒÈ pucchitÈ “sace ahaÑ tumhe aticarÈmi, assamukhÊ yakkhinÊ
homÊ”ti sapathaÑ katvÈ tato kÈlaÑ katvÈ ekasmiÑ pabbatapÈde assamukhÊ
yakkhinÊ hutvÈ leÓaguhÈyaÑ vasamÈnÈ mahÈ-aÔaviyaÑ pubbantato
aparantaÑ gamanamagge anusaÒcarante manusse gahetvÈ khÈdati. SÈ kira
tÊÓi vassÈni VessavaÓaÑ upaÔÔhahitvÈ ÈyÈmato tiÑsayojane vitthÈrato
paÒcayojane ÔhÈne manusse khÈdituÑ labhi. AthakadivasaÑ eko aÉÉho
mahaddhano mahÈbhogo abhir|po brÈhmaÓo bah|hi manussehi parivuto
taÑ maggaÑ abhiruhi. TaÑ disvÈ yakkhinÊ tussitvÈ pakkhandi, taÑ disvÈ
parivÈramanussÈ palÈyiÑsu. SÈ vÈtavegena gantvÈ brÈhmaÓaÑ gahetvÈ
piÔÔhiyÈ nipajjÈpetvÈ guhaÑ gacchantÊ purisasamphassaÑ paÔilabhitvÈ
kilesavasena tasmiÑ sinehaÑ uppÈdetvÈ taÑ akhÈditvÈ attano sÈmikaÑ
akÈsi. Te ubhopi samaggasaÑvÈsaÑ
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vasiÑsu. Tato paÔÔhÈya yakkhinÊ manusse gaÓhantÊ vatthataÓÉulatelÈdÊnipi
gahetvÈ tassa nÈnaggarasabhojanaÑ upanetvÈ attanÈ manussamaÑsaÑ
khÈdati. GamanakÈle tassa palÈyanabhayena mahatiyÈ silÈya guhÈdvÈraÑ
pidahitvÈ gacchati. EvaÑ tesu sammodamÈnesu1 vasantesu bodhisatto
nibbattaÔÔhÈnÈ cavitvÈ brÈhmaÓaÑ paÔicca tassÈ kucchimhi paÔisandhiÑ
gaÓhi. SÈ dasamÈsaccayena puttaÑ vijÈyitvÈ putte ca brÈhmaÓe ca
balavasinehÈ hutvÈ ubhopi posesi. SÈ aparabhÈge putte vuÉÉhippatte
puttampi pitarÈ saddhiÑ antoguhÈyaÑ pavesetvÈ dvÈraÑ pidahi.
AthekadivasaÑ bodhisatto tassÈ gatakÈlaÑ ÒatvÈ silaÑ apanetvÈ
pitaraÑ bahi akÈsi. SÈ ÈgantvÈ “kena silÈ apanÊtÈ”ti vatvÈ “amma mayÈ
apanÊtÈ, andhakÈre nisÊdituÑ na sakkomÊ”ti vutte puttasinehena na kiÒci
avoca. AthekadivasaÑ bodhisatto pitaraÑ pucchi “tÈta mayhaÑ mÈtu
mukhaÑ aÒÒÈdisaÑ, tumhÈkaÑ mukhaÑ aÒÒÈdisaÑ, kiÑ nu kho kÈraÓan”ti.
TÈta tava mÈtÈ manussamaÑsakhÈdikÈ yakkhinÊ, mayaÑ ubho manussÈti.
TÈta yadi evaÑ, idha kasmÈ vasÈma, ehi manussapathaÑ gacchÈmÈti. TÈta
sace mayaÑ palÈyissÈma, ubhopi amhe tava mÈtÈ khÈdissatÊti2. Bodhisatto
“mÈ bhÈyi tÈta, tava manussapathasampÈpanaÑ mama bhÈro”ti pitaraÑ
samassÈsetvÈ punadivasemÈtari gatÈya pitaraÑ gahetvÈ palÈyi. YakkhinÊ
ÈgantvÈ te adisvÈ vÈtavegena pakkhanditvÈ te gahetvÈ “brÈhmaÓa kiÑ
palÈyasi, kiÑ te idha natthÊ”ti vatvÈ “bhadde mÈ mayhaÑ kujjhi, putto te
maÑ gahetvÈ palÈyatÊ”ti vutte puttasinehena kiÒci avatvÈ te assÈsetvÈ attano
vasanaÔÔhÈnaÒÒeva te gahetvÈ gantvÈ evaÑ punapi katipaye divase palÈyante
Ènesi.
Bodhisatto cintesi “mayhaÑ mÈtu paricchinnena okÈsena bhavitabbaÑ,
yann|nÈhaÑ imissÈ ÈÓÈpavattiÔÔhÈnasÊmaÑ puccheyyaÑ, atha naÑ
atikkamitvÈ palÈyissÈmÈ”ti. So ekadivasaÑ mÈtaraÑ gahetvÈ ekamantaÑ
nisinno “amma mÈtusantakaÑ nÈma puttÈnaÑ pÈpuÓÈti, akkhÈhi tÈva me
attano santakÈya bh|miyÈ paricchedan”ti Èha. SÈ sabbadisÈsu
pabbatanadÊnimittÈdÊni kathetvÈ ÈyÈmato tiÑsayojanaÑ, vitthÈrato
paÒcayojanaÑ puttassa kathetvÈ “idaÑ ettakaÑ ÔhÈnaÑ sallakkhehi puttÈ”ti
Èha.
______________________________________________________________
1. SammodamÈnÈ (Ka)

2. MÈressatÊti (SÊ, SyÈ, I)
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So dve tayo divase atikkamitvÈ mÈtu aÔavigatakÈle pitaraÑ khandhaÑ
ÈropetvÈ tassÈ dinnasaÒÒÈya vÈtavegena pakkhando paricchedanadÊtÊraÑ
sampÈpuÓi. SÈpi ÈgantvÈ te apassantÊ anubandhi. Bodhisatto pitaraÑ gahetvÈ
nadÊmajjhaÑ agamÈsi. SÈ ÈgantvÈ nadÊtÊre ÔhatvÈ attano paricchedaÑ
atikkantabhÈvaÑ ÒatvÈ tattheva ÔhatvÈ “tÈta pitaraÑ gahetvÈ ehi, ko
mayhaÑ doso, tumhÈkaÑ maÑ nissÈya kiÑ nÈma na sampajjati, nivatta
sÈmÊ”ti puttaÒca patiÒca yÈci. Atha brÈhmaÓo nadiÑ uttari. SÈ puttameva
yÈcantÊ “tÈta mÈ evaÑ kari, nivattÈhÊ”ti Èha. Amma mayaÑ manussÈ, tvaÑ
yakkhinÊ, na sakkÈ sabbakÈlaÑ tava santike vasitunti. Neva nivattissasi
tÈtÈti. Œma ammÈti. “TÈta yadi na nivattissasi, manussaloke jÊvitaÑ1 nÈma
dukkhaÑ, sippaÑ ajÈnantÈ jÊvituÑ na sakkonti, ahaÑ ekaÑ cintÈmaÓiÑ
nÈma vijjaÑ jÈnÈmi, tassÈnubhÈvena dvÈdasasaÑvaccharamatthake
haÔabhaÓÉampi2 padÈnupadaÑ gantvÈ sakkÈ jÈnituÑ, ayaÑ te jÊvikÈ
bhavissati, uggaÓha tÈta anagghaÑ mantan”ti tathÈr|pena dukkhena
abhibh|tÈpi puttasinehena mantaÑ adÈsi.
Bodhisatto nadiyÈ Ôhitakova mÈtaraÑ vanditvÈ atisakkaccaÑ sutaÑ3
katvÈ mantaÑ gahetvÈ mÈtaraÑ vanditvÈ “gacchatha ammÈ”ti Èha. “TÈta
tumhesu anivattantesu mayhaÑ jÊvitaÑ natthÊ”ti vatvÈ–
Ehi putta nivattassu, mÈ anÈthaÑ karohi me.
Ajja puttaÑ apassantÊ, yakkhinÊ maraÓaÑ gatÈti4.
YakkhinÊ uraÑ pahari, tÈvadevassÈ puttasokena hadayaÑ phali. SÈ maritvÈ
tattheva patitÈ. TadÈ bodhisatto tassÈ matabhÈvaÑ ÒatvÈ pitaraÑ pakkositvÈ
mÈtu santikaÑ gantvÈ citakaÑ katvÈ jhÈpetvÈ ÈÄÈhanaÑ nibbÈpetvÈ
nÈnÈvaÓÓehi pupphehi p|jetvÈ vanditvÈ roditvÈ paridevitvÈ pitaraÑ ÈdÈya
BÈrÈÓasiÑ gantvÈ rÈjadvÈre ÔhatvÈ “padakusalo mÈÓavo dvÈre Ôhito”ti raÒÒo
paÔivedetvÈ “tena hi Ègacchat|”ti vutte pavisitvÈ rÈjÈnaÑ vanditvÈ “tÈta kiÑ
sippaÑ jÈnÈsÊ”ti vutte “deva dvÈdasasaÑvaccharamatthake haÔabhaÓÉaÑ
padÈnupadaÑ gantvÈ
______________________________________________________________
1. JÊvituÑ (SÊ, I)
3. HatthakacchapakaÑ (SÊ, I), hatthakacchapuÔÔhaÑ (SyÈ)
4. AyaÑ gÈthÈ SÊ-I-potthakesu natthi.

2. GatÈnampi (SÊ, SyÈ, I)

JÈtakaÔÔhakathÈ

481

gaÓhituÑ jÈnÈmÊ”ti Èha. Tena hi maÑ upaÔÔhÈhÊti. Deva devasikaÑ
sahassaÑ labhanto upaÔÔhahissÈmÊti. SÈdhu tÈta upaÔÔhahÈti. RÈjÈ devasikaÑ
sahassaÑ dÈpesi.
AthekadivasaÑ purohito rÈjÈnaÑ Èha “mahÈrÈja mayaÑ tassa
mÈÓavassa sippÈnubhÈvena kassaci kammassa akatattÈ ‘sippaÑ atthi vÈ
natthi vÈ’ti na jÈnÈma, vÊmaÑsissÈma tÈva nan”ti. RÈjÈ “sÈdh|”ti
sampaÔicchitvÈ ubhopi janÈ nÈnÈratanagopakÈnaÑ saÒÒaÑ datvÈ
ratanasÈrabhaÓÉikaÑ gahetvÈ pÈsÈdÈ oruyha rÈjanivesanantare tikkhattuÑ
ÈvijjhitvÈ1 nisseÓiÑ attharitvÈ pÈkÈramatthakena bahi otaritvÈ
vinicchayasÈlaÑ pavisitvÈ tattha nisÊditvÈ puna gantvÈ nisseÓiÑ attharitvÈ
pÈkÈramatthakena otaritvÈ antepure pokkharaÓiyÈ tÊraÑ gantvÈ
pokkharaÓiÑ tikkhattuÑ padakkhiÓaÑ katvÈ otaritvÈ antopokkharaniyaÑ
bhaÓÉikaÑ ÔhapetvÈ pÈsÈdaÑ abhiruhiÑsu. Punadivase “rÈjanivesanato kira
ratanaÑ hariÑs|”ti ekakolÈhalaÑ ahosi. RÈjÈ ajÈnanto viya hutvÈ
bodhisattaÑ pakkosÈpetvÈ “tÈta rÈjanivesanato bahuratanabhaÓÉaÑ haÔaÑ,
handa naÑ anuvicinituÑ vaÔÔatÊ”ti Èha. MahÈrÈja
dvÈdasasaÑvaccharamatthake haÔabhaÓÉaÑ corÈnaÑ padÈnupadaÑ gantvÈ
ÈharaÓasamatthassa mama anacchariyaÑ ajja rattiÑ haÔabhaÓÉaÑ ÈharituÑ,
ÈharissÈmi taÑ, mÈ cintayitthÈti. Tena hi ÈharÈti. So “sÈdhu devÈ”ti vatvÈ
mÈtaraÑ vanditvÈ mantaÑ parivattetvÈ mahÈtale Ôhitova “mahÈrÈja dvinnaÑ
corÈnaÑ padaÑ paÒÒÈyatÊ”ti vatvÈ raÒÒo ca purohitassa ca padÈnusÈrena
sirigabbhaÑ pavisitvÈ tato nikkhamitvÈ pÈsÈdÈ oruyha rÈjanivesanantare
tikkhattuÑ parigantvÈ padÈnusÈreneva pÈkÈrasamÊpaÑ gantvÈ pÈkÈre ÔhatvÈ
“mahÈrÈja imasmiÑ ÔhÈne pÈkÈrato muccitvÈ ÈkÈse padaÑ paÒÒÈyati,
nisseÓiÑ attharÈpetvÈ dethÈ”ti nisseÓiÑ pÈkÈramatthakena otaritvÈ
padÈnusÈreneva vinicchayasÈlaÑ gantvÈ puna rÈjanivesanaÑ ÈgantvÈ
nisseÓiÑ attharÈpetvÈ pÈkÈramatthakena oruyha pokkharaÓiÑ gantvÈ
tikkhattuÑ padakkhiÓaÑ katvÈ “mahÈrÈja corÈ imaÑ pokkharaÓiÑ otiÓÓÈ”ti
vatvÈ attanÈ ÔhapitaÑ viya bhaÓÉikaÑ
______________________________________________________________
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nÊharitvÈ raÒÒo datvÈ “mahÈrÈja ime dve corÈ abhiÒÒÈtamahÈcorÈ iminÈ
maggena rÈjanivesanaÑ abhiruÄhÈ”ti Èha. MahÈjanÈ tuÔÔhapahaÔÔhÈ a~guliyo
phoÔesuÑ, celukkhepÈ pavattiÑsu.
RÈjÈ cintesi “ayaÑ mÈÓavo padÈnusÈrena gantvÈ corehi
ÔhapitabhaÓÉaÔÔhÈnameva maÒÒe jÈnÈti, core pana gaÓhituÑ na sakkotÊ”ti.
Atha naÑ Èha “corehi haÔabhaÓÉaÑ tÈva no tayÈ ÈhaÔaÑ, corÈ pana na
ÈhaÔÈ”ti1. MahÈrÈja idheva corÈ, na d|reti. Ko ca ko cÈti. Yo mahÈrÈja
icchati, sova coro hoti, tato tumhÈkaÑ bhaÓÉikassa laddhakÈlato paÔÔhÈya
corehi ko attho, mÈ pucchitthÈti. TÈta ahaÑ tuyhaÑ devasikaÑ sahassaÑ
dammi, core me gahetvÈ dehÊti. MahÈrÈja dhane laddhe kiÑ corehÊti.
Dhanatopi no tÈta core laddhuÑ vaÔÔatÊti. “Tena hi mahÈrÈja ‘ime nÈma
corÈ’ti tumhÈkaÑ na kathessÈmi, atÊte pavattakÈraÓaÑ pana te ÈharissÈmi,
sace tumhe paÒÒavanto, taÑ kÈraÓaÑ jÈnÈthÈ”ti so evaÑ vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasito avid|re nadÊtÊragÈmake PÈÔali nÈma eko naÔo vasati. So
ekasmiÑ ussavadivase bhariyamÈdÈya BÈrÈÓasiÑ pavisitvÈ naccitvÈ vÊÓaÑ
vÈditvÈ gÈyitvÈ dhanaÑ labhitvÈ ussavapariyosÈne bahuÑ surÈbhattaÑ
gÈhÈpetvÈ attano gÈmaÑ gacchanto nadÊtÊraÑ patvÈ navodakaÑ
ÈgacchantaÑ disvÈ bhattaÑ bhuÒjanto suraÑ pivanto nisÊditvÈ matto hutvÈ
attano balaÑ ajÈnanto “mahÈvÊÓaÑ gÊvÈya bandhitvÈ nadiÑ uttaritvÈ
gamissÈmÊ”ti bhariyaÑ hatthe gahetvÈ nadiÑ otari. VÊÓÈchiddehi udakaÑ
pÈvisi. Atha naÑ sÈ vÊÓÈ udake osÊdÈpesi. BhariyÈ panassa osÊdanabhÈvaÑ
ÒatvÈ taÑ vissajjetvÈ uttaritvÈ tÊre aÔÔhÈsi. NaÔapÈÔali sakiÑ ummujjati,
sakiÑ nimujjati, udakaÑ pavisitvÈ uddhumÈta-udaro ahosi. Athassa bhariyÈ
cintesi “mayhaÑ sÈmiko idÈni marissati, ekaÑ naÑ gitakaÑ yÈcitvÈ
parisamajjhe taÑ gÈyantÊ jÊvikaÑ kappessÈmÊ”ti cintetvÈ “sÈmi tvaÑ udake
nimujjasi, ekaÑ me gÊtakaÑ dehi, tena jÊvikaÑ kappessÈmÊ”ti vatvÈ
gÈthamÈha
______________________________________________________________
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49. “BahussutaÑ CittakathiÑ, ga~gÈ vahati PÈÔaliÑ.
VuyhamÈnaka bhaddante, ekaÑ me dehi gÈthakan”ti.
Tattha gÈthakanti khuddakaÑ gÈthaÑ.
Atha naÑ NaÔapÈÔali “bhadde kathaÑ tava gÊtakaÑ dassÈmi, idÈni
mahÈjanassa paÔisaraÓabh|taÑ udakaÑ maÑ mÈretÊ”ti vatvÈ gÈthamÈha–
50. “Yena siÒcanti dukkhitaÑ, yena siÒcanti ÈturaÑ.
Tassa majjhe marissÈmi, jÈtaÑ saraÓato bhayan”ti.
Bodhisatto imaÑ gÈthaÑ vatvÈ “mahÈrÈja yathÈ udakaÑ mahÈjanassa
paÔisaraÓaÑ, tathÈ rÈjÈnopi, tesaÑ santikÈ bhaye uppanne taÑ bhayaÑ ko
paÔibÈhissatÊ”ti vatvÈ “mahÈrÈja idaÑ kÈraÓaÑ paÔicchannaÑ, mayÈ pana
paÓÉitavedanÊyaÑ katvÈ kathitaÑ, jÈnÈhi mahÈrÈjÈ”ti Èha. TÈta ahaÑ
evar|paÑ paÔicchannakathaÑ na jÈnÈmi, core me gahetvÈ dehÊti. Athassa
mahÈsatto “tena hi mahÈrÈja idaÑ sutvÈ jÈnÈhÊ”ti aparampi kÈraÓaÑ Èhari.
Deva pubbe imissÈva BÈraÓasiyÈ dvÈragÈme eko kumbhakÈro bhÈjanatthÈya
mattikaÑ Èharanto ekasmiÑyeva ÔhÈne nibaddhaÑ gaÓhitvÈ antopabbhÈraÑ
mahantaÑ ÈvÈÔaÑ khaÓi. AthekadivasaÑ tassa mattikaÑ gaÓhantassa
akÈlamahÈmegho uÔÔhahitvÈ mahÈvuÔÔhiÑ pÈtesi. UdakaÑ avattharamÈnaÑ
ÈvÈÔaÑ pÈtesi, tenassa matthako bhijji. So paridevanto gÈthamÈha–
51. “Yattha bÊjÈni r|hanti, sattÈ yattha patiÔÔhitÈ.
SÈ me sÊsaÑ nipÊÄeti, jÈtaÑ saraÓato bhayan”ti.
Tattha nipÊÄetÊti nipatitvÈ pÊÄeti bhindati.
YathÈ hi deva mahÈjanassa paÔisaraÓabh|tÈ mahÈpathavÊ
kumbhakÈrassa sÊsaÑ bhindi, evameva mahÈpathavÊsame sabbalokassa
paÔisaraÓe narinde uÔÔhÈya corakammaÑ karonte ko bÈhissati, sakkhissasi
mahÈrÈja evaÑ paÔicchÈdetvÈ kathitaÑ coraÑ jÈnitunti. TÈta mayhaÑ
paÔicchannena kÈraÓaÑ natthi, ayaÑ coroti evaÑ me coraÑ gahetvÈ dehÊti.
So rÈjÈnaÑ rakkhanto “tvaÑ coro”ti avatvÈ aparampi udÈharaÓaÑ Èhari.
MahÈrÈja pubbe imasmiÑ yeva nagare ekassa purisassa gehaÑ ÈdittaÑ.
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So “anto pavisitvÈ bhaÓÉakaÑ nÊharÈ”ti aÒÒaÑ ÈÓÈpesi. TasmiÑ pavisitvÈ
nÊharante gehadvÈraÑ pidahi. So dh|mandho hutvÈ nikkhamanamaggaÑ
alabhanto uppannaÉÈhadukkho hutvÈ anto Ôhitova paridevanto gÈthamÈha–
52. “Yena bhattÈni paccanti, sÊtaÑ yena vihaÒÒati.
So maÑ Éahati gattÈni, jÈtaÑ saraÓato bhayan”ti.
Tattha so maÑ ÉahatÊti so me Éahati, ayameva vÈ pÈÔho.
“MahÈrÈja aggi viya mahÈjanassa paÔisaraÓabh|to eko manusso
ratanabhaÓÉikaÑ hari, mÈ maÑ coraÑ pucchÈ”ti. TÈta mayhaÑ coraÑ
dehiyevÈti. So rÈjÈnaÑ “tvaÑ coro”ti avatvÈ aparampi udÈharaÓaÑ Èhari.
Deva pubbe imasmiÑyeva nagare eko puriso atibahuÑ bhuÒjitvÈ jÊrÈpetuÑ
asakkonto vedanÈppatto hutvÈ paridevanto gÈthamÈha–
53. “Yena bhuttena yÈpenti, puth| brÈhmaÓakhattiyÈ.
So maÑ bhutto byÈpÈdeti, jÈtaÑ saraÓato bhayan”ti.
Tattha so maÑ bhutto byÈpÈdetÊti so odano bhutto maÑ byÈpÈdeti
mÈreti.
MahÈrÈja bhattaÑ viya mahÈjanassa paÔisaraÓabh|to eko bhaÓÉaÑ hari,
tasmiÑ laddhe kiÑ coraÑ pucchasÊti. TÈta sakkonto coraÑ me dehÊti. So
tassa saÒÒÈpanatthaÑ aparampi udÈharaÓaÑ Èhari. MahÈrÈja pubbepi
imasmiÑyeva nagare ekassa vÈto uÔÔhahitvÈ gattÈni bhaÒji. So paridevanto
gÈthamÈha–
54. “GimhÈnaÑ pacchime mÈse, vÈtamicchanti paÓÉitÈ.
So maÑ bhaÒjati gattÈni, jÈtaÑ saraÓato bhayan”ti.
Iti mahÈrÈja saraÓato bhayaÑ uppannaÑ, jÈnÈhi taÑ kÈraÓanti. TÈta
coraÑ me dehÊti. So tassa saÒÒÈpanatthaÑ aparampi udÈharanaÑ Èhari.
Deva atÊte Himavantapadese sÈkhÈviÔapasampanno mahÈrukkho ahosi
pupphaphalasampanno anekasahassÈnaÑ sakuÓÈnaÑ
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nivÈso. Tassa dve sÈkhÈ aÒÒamaÒÒaÑ saÑghaÔÔesuÑ, tato dh|mo uppajji,
aggicuÓÓÈni patiÑsu. TaÑ disvÈ sakuÓajeÔÔhako gÈthamÈha–
55. “YaÑ nissitÈ jagatiruhaÑ, svÈyaÑ aggiÑ pamuÒcati.
DisÈ bhajatha vakka~gÈ, jÈtaÑ saraÓato bhayan”ti.
Tattha jagatiruhanti mahÊruhaÑ.
YathÈ hi deva rukkho pakkhÊnaÑ paÔisaraÓaÑ, evaÑ rÈjÈ mahÈjanassa
paÔisaraÓaÑ, tasmiÑ corikaÑ karonte ko paÔibÈhissati, sallakkhehi devÈti.
TÈta mayhaÑ corameva dehÊti. Athassa so aparampi udÈharaÓaÑ Èhari.
MahÈrÈja ekasmiÑ KÈsigÈme aÒÒatarassa kulagharassa pacchimabhÈge
kakkhaÄÈ SusumÈranadÊ atthi, tassa ca kulassa ekova putto. So pitari kÈlakate
mÈtaraÑ paÔijaggi. Tassa mÈtÈ anicchamÈnasseva ekaÑ kuladhÊtaraÑ Ènesi.
SÈ pubbabhÈge sassuÑ sampiyÈyitvÈ pacchÈ pattadhÊtÈhi vaÉÉhamÈnÈ taÑ
nÊharitukÈmÈ ahosi. TassÈ pana mÈtÈpi tasmiÑyeva ghare vasati. SÈ
sÈmikassa santike sassuyÈ nÈnappakÈraÑ dosaÑ vatvÈ paribhinditvÈ “ahaÑ
te mÈtaraÑ posetuÑ na sakkomi, mÈrehi nan”ti vatvÈ “manussamÈraÓaÑ
nÈma bhÈriyaÑ, kathaÑ naÑ mÈremÊ”ti vutte “niddokkamanakÈle naÑ
maÒcakeneva saddhiÑ gahetvÈ SusumÈranadiyaÑ khipissÈma, atha naÑ
susumÈrÈ khÈdissantÊ”ti Èha. TuyhaÑ pana mÈtÈ kahanti. TassÈyeva santike
supatÊti. Tena hi gaccha, tassÈ nipannamaÒcake rajjuÑ bandhitvÈ saÒÒaÑ
karohÊti. SÈ tathÈ katvÈ “katÈ me saÒÒÈ”ti Èha. Itaro “thokaÑ adhivÈsehi,
manussÈ tÈva niddÈyant|”ti niddÈyanto viya nipajjitvÈ gantvÈ taÑ rajjukaÑ
bhariyÈya mÈtu maÒcake bandhitvÈ bhariyaÑ pabodhetvÈ ubhopi gantvÈ
taÑ maÒcakeneva saddhiÑ ukkhipitvÈ nadiyaÑ khipiÑsu. Tattha naÑ
niddÈyamÈnaÑ susumÈrÈ viddhaÑsetvÈ khÈdiÑsu.
SÈ punadivase mÈtu parivattitabhÈvaÑ ÒatvÈ “sÈmi mama mÈtÈva
mÈritÈ, idÈni tava mÈtaraÑ mÈrehÊ”ti vatvÈ “tena hi sÈdh|”ti vutte “susÈne
citakaÑ katvÈ aggimhi naÑ pakkhipitvÈ mÈressÈmÈ”ti Èha. Atha naÑ
niddÈyamÈnaÑ ubhopi susÈnaÑ netvÈ ÔhapayiÑsu. Tattha
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sÈmiko bhariyaÑ Èha “aggi te Èbhato”ti. PamuÔÔhÈsmi sÈmÊti. Tena hi
gantvÈ ÈnehÊti. Na sakkomi sÈmi gantuÑ, tayi gatepi ÔhÈtuÑ na sakkhissÈmi,
ubhopi mayaÑ gacchissÈmÈti. Tesu gatesu mahallikÈ sÊtavÈtena pabodhitÈ
susÈnabhÈvaÑ ÒatvÈ “ime maÑ mÈretukÈmÈ aggi-atthÈya gatÈ”ti ca
upadhÈretvÈ “na me balaÑ jÈnantÊ”ti ekaÑ matakalevaraÑ gahetvÈ maÒcake
nipajjÈpetvÈ upari pilotikÈya paÔicchÈdetvÈ sayaÑ palÈyitvÈ tattheva
leÓaguhaÑ pÈvisi. Itare aggiÑ ÈharitvÈ “mahallikÈ”ti saÒÒÈya kaÄevaraÑ
jhÈpetvÈ pakkamiÑsu. Ekena corena tasmiÑ guhÈleÓe pubbe bhaÓÉikÈ
ÔhapitÈ, so “taÑ gaÓhissÈmÊ”ti ÈgantvÈ mahallikaÑ disvÈ “ekÈ yakkhinÊ
bhavissati, bhaÓÉikÈ me amanussapariggahitÈ”ti ekaÑ bh|tavejjaÑ Ènesi.
Vejjo mantaÑ karonto guhaÑ pÈvisi.
Atha naÑ sÈ Èha “nÈhaÑ yakkhinÊ, ehi ubhopi imaÑ dhanaÑ
bhÈjessÈmÈ”ti1. KathaÑ saddahitabbanti. Tava jivhaÑ mama jivhÈya
ÔhapehÊti. So tathÈ akÈsi. Athassa sÈ jivhaÑ ÉaÑsitvÈ chinditvÈ pÈtesi.
Bh|tavejjo “addhÈ esÈ yakkhinÊ”ti jivhÈya lohitaÑ paggharantiyÈ
viravamÈno palÈyi. MahallikÈ punadivase maÔÔhasÈÔakaÑ nivÈsetvÈ
nÈnÈratanabhaÓÉikaÑ gahetvÈ gharaÑ agamÈsi. SuÓisÈ taÑ disvÈ “kahaÑ te
amma idaÑ laddhan”ti pucchi. Amma etasmiÑ susÈne dÈrucitakÈya jhÈpitÈ
evar|paÑ labhantÊti. Amma mayÈpi sakkÈ laddhunti. MÈdisÊ hutvÈ
labhissasÊti. SÈ laddhabhaÓÉikalobhena2 sÈmikassa kathetvÈ tattha attÈnaÑ
jhÈpesi. Atha naÑ punadivase sÈmiko apassanto “amma imÈyapi velÈya
tvaÑ ÈgatÈ, suÓisÈ te nÈgacchatÊ”ti Èha. SÈ taÑ sutvÈ “are pÈpapurisa kiÑ
matÈ nÈma ÈgacchantÊ”ti taÑ tajjetvÈ gÈthamÈha–
56. “Ya’mÈnayiÑ somanassaÑ, mÈliniÑ candanussadaÑ.
SÈ maÑ gharÈ nicchubhati, jÈtaÑ saraÓato bhayan”ti.
Tattha somanassanti somanassaÑ uppÈdetvÈ. “SomanassÈ”tipi pÈÔho,
somanassamatÊ hutvÈti attho. IdaÑ vuttaÑ hoti–yamahaÑ
______________________________________________________________
1. KhÈdissÈmÈti (SÊ, SyÈ, I)

2. PiÄandhanabhaÓÉikalobhena (SÊ, SyÈ, I)
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“imaÑ me nissÈya putto puttadhÊtÈhi vaÉÉhissati, maÒca mahallikakÈle
posessatÊ”ti mÈliniÑ candanussadaÑ katvÈ ala~karitvÈ somanassajÈtÈ
ÈnesiÑ, sÈ maÑ ajja gharÈ nÊharati, saraÓatoyeva me bhayaÑ uppannanti.
MahÈrÈja suÓisÈ viya sassuyÈ mahÈjanassa rÈjÈ paÔisaraÓaÑ, tato bhaye
uppanne kiÑ sakkÈ kÈtuÑ, sallakkhehi devÈti. TaÑ sutvÈ rÈjÈ “tÈta nÈhaÑ
tayÈ ÈnÊtakÈraÓÈni jÈnÈmi, corameva me dehÊ”ti Èha. So “rÈjÈnaÑ
rakkhissÈmÊ”ti aparampi udÈharaÓaÑ Èhari. Deva pubbe imasmiÑ yeva
nagare eko puriso patthanaÑ katvÈ puttaÑ labhi. So puttajÈtakÈle “putto me
laddho”ti somanassajÈto taÑ posetvÈ vayappattakÈle dÈrena saÑyojetvÈ
aparabhÈge jaraÑ patvÈ kammaÑ adhiÔÔhÈtuÑ nÈsakkhi. Atha naÑ putto
“tvaÑ kammaÑ kÈtuÑ na sakkosi, ito nikkhamÈ”ti gehato nÊhari. So
kicchena kasirena jÊvikaÑ kappento paridevamÈno gÈthamÈha–
57. “Yena jÈtena nandissaÑ, yassa ca bhavamicchisaÑ.
So maÑ gharÈ nicchubhati, jÈtaÑ saraÓato bhayan”ti.
Tattha so manti so putto maÑ gharato nicchubhati nÊharati. SvÈhaÑ
bhikkhaÑ caritvÈ dukkhena jÊvÈmi, saraÓatoyeva me bhayaÑ uppannanti.
MahÈrÈja yathÈ pitÈ nÈma mahallako paÔibalena puttena rakkhitabbo,
evaÑ sabbopi janapado raÒÒÈ rakkhitabbo1, idaÒca bhayaÑ uppajjamÈnaÑ
sabbasatte rakkhantassa raÒÒo santikÈ uppannaÑ, iminÈ kÈraÓena “asuko
nÈma coro”ti jÈnÈhi devÈti. “TÈta nÈhaÑ kÈraÓaÑ vÈ akÈraÓaÑ vÈ jÈnÈmi,
coraÑ vÈ me dehi, tvaÒÒeva vÈ coro hohÊ”ti evaÑ rÈjÈ punappunaÑ
mÈÓavaÑ anuyuÒji. Atha naÑ so evamÈha “kiÑ pana mahÈrÈja ekaÑsena
coragahaÓaÑ rocethÈ”ti. Œma tÈtÈti. Tena hi “asuko ca asuko ca coro”ti
parisamajjhe pakÈsemÊti. EvaÑ karohi tÈtÈti. So tassa vacanaÑ sutvÈ “ayaÑ
rÈjÈ attÈnaÑ rakkhituÑ na deti, gaÓhissÈmi dÈni coran”ti sannipatite
mahÈjane ÈmantetvÈ imÈ gÈthÈ Èha–
______________________________________________________________
1. Sabbepi janapadÈ raÒÒÈ ca purohitena ca rakkhitabbÈ (Ka)
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58. “SuÓantu me jÈnapadÈ, negamÈ ca samÈgatÈ.
Yato’dakaÑ ta’dÈdittaÑ, yato khemaÑ tato bhayaÑ.
59. RÈjÈ vilumpate raÔÔhaÑ, brÈhmaÓo ca purohito.
AttaguttÈ viharatha, jÈtaÑ saraÓato bhayan”ti.

Tattha yato’dakaÑ ta’dÈdittanti yaÑ udakaÑ tadeva ÈdittaÑ. Yato
khemanti yato rÈjato khemena bhavitabbaÑ, tatova bhayaÑ uppannaÑ.
AttaguttÈ viharathÈti tumhe idÈni anÈthÈ jÈtÈ, attÈnaÑ mÈ vinÈsetha,
attanÈva guttÈ hutvÈ attano santakaÑ dhanadhaÒÒaÑ rakkhatha1, rÈjÈ nÈma
mahÈjanassa paÔisaraÓaÑ, tato tumhÈkaÑ bhayaÑ uppannaÑ, rÈjÈ ca
purohito ca vilopakhÈdakacorÈ, sace core gaÓhitukÈmattha, ime dve gahetvÈ
kammakaraÓaÑ karothÈti.
Te tassa kathaÑ sutvÈ cintayiÑsu “ayaÑ rÈjÈ rakkhaÓÈrahopi2 samÈno
idÈni aÒÒassa upari dosaÑ ÈropetvÈ attano bhaÓÉikaÑ sayameva
pokkharaÓiyaÑ ÔhapetvÈ coraÑ pariyesÈpeti, ito dÈni paÔÔhÈya puna
corakammassa akaraÓatthÈya mÈrema naÑ pÈparÈjÈnan”ti. Te
daÓÉamuggarÈdihatthÈ uÔÔhÈya tattheva rÈjÈnaÒca purohitaÒca pothetvÈ
jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ mahÈsattaÑ abhisiÒcitvÈ rajje patiÔÔhapesuÑ.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “anacchariyaÑ upÈsaka
pathaviyaÑ padasaÒjÈnanaÑ, porÈÓakapaÓÉitÈ evaÑ ÈkÈse padaÑ
saÒjÈniÑs|”ti vatvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi,
saccapariyosÈne upÈsako ca putto ca sotÈpattiphale patiÔÔhitÈ. TadÈ pitÈ
Kassapo ahosi, PadakusalamÈÓavo pana ahameva ahosinti.
PadakusalamÈÓavajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. LomasakassapajÈtakavaÓÓanÈ (433)
Assa indasamo rÈjÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
ukkaÓÔhitabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. TaÑ hi bhikkhuÑ SatthÈ “saccaÑ kira
tvaÑ bhikkhu ukkaÓÔhitosÊ”ti pucchitvÈ “saccan”ti vutte “bhikkhu
sinerukampanavÈto
______________________________________________________________
1. DhanaÑ hiraÒÒaÑ rajataÑ vÈ rakkhaÑ vijÈnÈtha (Ka)

2. Rakkhitopi (Ka)

JÈtakaÔÔhakathÈ

489

kiÑ purÈÓapaÓÓÈni na kampessati, yasasama~ginopi sappurisÈ ÈyasakyaÑ
pÈpuÓanti, kilesÈ nÈmete parisuddhasattepi saÑkiliÔÔhe karonti, pageva
tÈdisan”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente Brahmadattassa putto
BrahmadattakumÈro nÈma purohitaputto ca Kassapo nÈma dve sahÈyakÈ
hutvÈ ekÈcariyakule sabbasippÈni uggaÓhiÑsu. AparabhÈge
BrahmadattakumÈro pitu accayena rajje patiÔÔhÈsi. Kassapo cintesi “mayhaÑ
sahÈyo rÈjÈ jÈto, idÈni me mahantaÑ issariyaÑ dassati, kiÑ me issariyena,
ahaÑ mÈtÈpitaro ca rÈjÈnaÒca ÈpucchitvÈ pabbajissÈmÊ”ti. So rÈjÈnaÒca
mÈtÈpitaro ca ÈpucchitvÈ HimavantaÑ pavisitvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ
sattame divase abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca nibbattetvÈ uÒchÈcariyÈya
yÈpento vihÈsi. PabbajitaÑ pana naÑ “Lomasakassapo”ti saÒjÈniÑsu. So
paramajitindriyo ghoratapo tÈpaso ahosi. Tassa tejena Sakkassa bhavanaÑ
kampi. Sakko Èvajjento taÑ disvÈ cintesi “ayaÑ tÈpaso ativiya uggatejo
SakkabhÈvÈpi maÑ cÈveyya, BÈrÈÓasiraÒÒÈ saddhiÑ ekato hutvÈ tapamassa
bhindissÈmÊ”ti. So sakkÈnubhÈvena aÉÉharattasamaye BÈrÈÓasiraÒÒo
sirigabbhaÑ pavisitvÈ sakalagabbhaÑ sarÊrappabhÈya obhÈsetvÈ raÒÒo
santike ÈkÈse Ôhito “uÔÔhehi mahÈrÈjÈ”ti rÈjÈnaÑ pabodhesi. “Kosi tvan”ti
vutte “SakkohamasmÊ”ti Èha. KimatthaÑ ÈgatosÊti. MahÈrÈja
sakalajambudÊpe ekarajjaÑ icchasi, na icchasÊti. Kissa na icchÈmÊti. Atha
naÑ Sakko “tena hi LomasakassapaÑ ÈnetvÈ pasughÈtayaÒÒaÑ yajÈpehi,
sakkasamo ajarÈmaro hutvÈ sakalajambudÊpe rajjaÑ kÈressasÊ”ti vatvÈ
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
60. “Assa indasamo rÈja, accantaÑ ajarÈmaro.
Sace tvaÑ yaÒÒaÑ yÈjeyya, isiÑ Lomasakassapan”ti.
Tattha assÈti bhavissasi. YÈjeyyÈti sace tvaÑ araÒÒÈyatanato isiÑ
LomasakassapaÑ ÈnetvÈ yaÒÒaÑ yajeyyÈsÊti1.
______________________________________________________________
1. Yajessasi (SÊ, I)

490

KhuddakanikÈya

Tassa vacanaÑ sutvÈ rÈjÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchi. Sakko “tena hi mÈ
papaÒcaÑ karÊ”ti vatvÈ pakkÈmi. RÈjÈ punadivase seyyaÑ nÈma1 amaccaÑ
pakkosÈpetvÈ “samma mayhaÑ piyasahÈyakassa Lomasakassapassa
santikaÑ gantvÈ mama vacanena evaÑ vadehi ‘rÈjÈ kira tumhehi
pasughÈtayaÒÒaÑ yajÈpetvÈ sakalajambudÊpe ekarÈjÈ bhavissati,
tumhÈkampi yattakaÑ padesaÑ icchatha, tattakaÑ dassati, mayÈ saddhiÑ
yaÒÒaÑ yajituÑ ÈgacchathÈ’ti” Èha. So “sÈdhu devÈ”ti tÈpasassa
vasanokÈsajÈnanatthaÑ nagare bheriÑ carÈpetvÈ ekena vanacarakena “ahaÑ
jÈnÈmÊ”ti vutte taÑ purato katvÈ mahantena parivÈrena tattha gantvÈ isiÑ
vanditvÈ ekamantaÑ nisinno taÑ sÈsanaÑ Èrocesi. Atha naÑ so “seyya kiÑ
nÈmetaÑ kathesÊ”ti vatvÈ paÔikkhipanto catasso gÈthÈ abhÈsi–
61. “SasamuddapariyÈyaÑ, mahiÑ sÈgarakuÓÉalaÑ.
Na icche saha nindÈya, evaÑ seyya vijÈnahi.
62. Dhiratthu taÑ yasalÈbhaÑ, dhanalÈbhaÒca brÈhmaÓa.
YÈ vutti vinipÈtena, adhammacaraÓena vÈ.
63. Api ce pattamÈdÈya, anagÈro paribbaje.
SÈyeva jÊvikÈ seyyo, yÈ cÈ’dhammena esanÈ.
64. Api ce pattamÈdÈya, anagÈro paribbaje.
AÒÒaÑ ahiÑsayaÑ loke, api rajjena taÑ varan”ti.
Tattha sasamuddapariyÈyanti sasamuddaparikkhepaÑ. SÈgarakuÓÉalanti
cattÈro dÊpe parikkhipitvÈ ÔhitasÈgarehi kaÓÓavaliyÈ2 ÔhapitakuÓÉalehi viya
samannÈgataÑ. Saha nindÈyÈti “iminÈ pasughÈtakammaÑ katan”ti imÈya
nindÈya saha cakkavÈÄapariyantaÑ mahÈpathaviÑ na icchÈmÊti vadati. YÈ
vutti vinipÈtenÈti narake vinipÈtakammena yÈ ca jÊvitavutti hoti, taÑ
dhiratthu, garahÈmi taÑ vuttinti dÊpeti. SÈyeva jÊvikÈti pabbajitassa
mattikÈpattaÑ ÈdÈya paragharÈni upasa~kamitvÈ ÈhÈrapariyesanajÊvikÈva
yasadhanalÈbhato sataguÓena sahassaguÓena varatarÈti
______________________________________________________________
1. SayhanÈmaÑ (SÊ, I)

2. KaÓÓavalliyÈ (SÊ, SyÈ, I)
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attho. Api rajjena taÑ varanti taÑ anagÈrassa sato aÒÒaÑ avihiÑsantassa
paribbajanaÑ sakalajambudÊparajjenapi varanti attho.
Amacco tassa kathaÑ sutvÈ gantvÈ raÒÒo Èrocesi. TaÑ sutvÈ rÈjÈ
“anÈgacchante kiÑ sakkÈ kÈtun”ti tuÓhÊ ahosi. Puna Sakko
aÉÉharattasamaye ÈgantvÈ ÈkÈse ÔhatvÈ “kiÑ mahÈrÈja LomasakassapaÑ
ÈnetvÈ yaÒÒaÑ na yajÈpesÊ”ti Èha. MayÈ pesitopi nÈgacchatÊti. Tena hi
mahÈrÈja attano dhÊtaraÑ CandavatiÑ kumÈrikaÑ ala~karitvÈ seyyaÑ
tatheva1 pesetvÈ “sace kira ÈgantvÈ yaÒÒaÑ yajissasi, rÈjÈ te imaÑ
kumÈrikaÑ dassatÊ”ti vadÈpehi, addhÈ so kumÈrikÈya paÔibaddhacitto hutvÈ
ÈgacchissatÊti. RÈjÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ punadivase seyyassa hatthe
dhÊtaraÑ adÈsi. So rÈjadhÊtaraÑ gahetvÈ tattha gantvÈ isiÑ vanditvÈ
paÔisanthÈraÑ katvÈ devaccharapaÔibhÈgaÑ rÈjadhÊtaraÑ tassa dassetvÈ
ekamantaÑ aÔÔhÈsi. Atha isi indriyÈni bhinditvÈ taÑ olokesi, saha
olokaneneva paÔibaddhacitto hutvÈ jhÈnÈ parihÈyi. Amacco tassa
paÔibaddhacittabhÈvaÑ ÒatvÈ “bhante sace kira yaÒÒaÑ yajissatha, rÈjÈ te
imaÑ dÈrikaÑ pÈdaparicÈrikaÑ katvÈ dassatÊ”ti Èha. So kilesavasena
kampanto “imaÑ kira me dassatÊ”ti Èha. Œma yaÒÒaÑ yajantassa te
dassatÊti. So “sÈdhu imaÑ labhanto yajissÈmÊ”ti vatvÈ taÑ gahetvÈ saheva
jaÔÈhi ala~katarathaÑ abhiruyha BÈrÈÓasiÑ agamÈsi. RÈjÈpi “Ègacchati
kirÈ”ti sutvÈ yaÒÒÈvÈÔe kammaÑ paÔÔhapesi. Atha naÑ ÈgataÑ disvÈ “sve
yaÒÒaÑ yajÈhi, ahaÑ indasamo bhavissÈmi, yaÒÒapariyosÈne te dhÊtaraÑ
dassÈmÊ”ti Èha. Kassapo “sÈdh|”ti sampaÔicchi. Atha naÑ rÈjÈ punadivase
taÑ ÈdÈya CandavatiyÈ saddhiÑyeva yaÒÒÈvÈÔaÑ gato. Tattha hatthi-assausabhÈdisabbacatuppadÈ paÔipÈÔiyÈ ÔhapitÈva ahesuÑ. Kassapo te sabbe
hanitvÈva ghÈtetvÈ yaÒÒaÑ yajituÑ Èrabhi. Atha naÑ tattha sannipatito
mahÈjano disvÈ “idaÑ te Lomasakassapa ayuttaÑ appatir|paÑ, kiÑ
nÈmetaÑ karosÊ”ti vatvÈ paridevanto dve gÈthÈ abhÈsi–
______________________________________________________________
1. Sayhassa hatthe (SÊ, SyÈ, I)
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65. “BalaÑ cando balaÑ suriyo, balaÑ samaÓabrÈhmaÓÈ.
BalaÑ velÈ samuddassa, balÈtibala’mitthiyo.
66. YathÈ uggatapaÑ santaÑ, isiÑ LomasakassapaÑ.
Pitu atthÈ candavatÊ, vÈjapeyyaÑ ayÈjayÊ”ti.

Tattha balaÑ cando balaÑ suriyoti mahandhakÈravidhamane aÒÒaÑ
balaÑ nÈma natthi, candimas|riyÈvettha balavantoti attho.
SamaÓabrÈhmaÓÈti iÔÔhÈniÔÔhavisayavegasahane khantibalaÒÈÓabalena
samannÈgatÈ samitapÈpabÈhitapÈpÈ samaÓabrÈhmaÓÈ. BalaÑ velÈ
samuddassÈti mahÈsamuddassa uttarituÑ adatvÈ udakaÑ ÈvaritvÈ vinÈsetuÑ
samatthatÈya velÈ balaÑ nÈma. BalÈtibala’mitthiyoti itthiyo pana
visadaÒÈÓepi avÊtarÈge attano vasaÑ ÈnetvÈ vinÈsetuÑ samatthatÈya tehi
sabbehi balehipi atibalÈ nÈma, sabbabalehi itthibalameva mahantanti attho.
YathÈti yasmÈ. Pitu atthÈti pitu vuÉÉhi-atthÈya. IdaÑ vuttaÑ hoti–yasmÈ
imaÑ uggatapaÑ samÈnaÑ sÊlÈdiguÓÈnaÑ esitattÈ isiÑ ayaÑ candavatÊ
nissÊlaÑ katvÈ pitu vuÉÉhi-atthÈya vÈjapeyyaÑ yaÒÒaÑ yÈjeti, tasmÈ
jÈnitabbametaÑ “balÈtibala’mitthiyo”ti.
TasmiÑ samaye Kassapo yaÒÒaÑ yajanatthÈya “ma~galahatthiÑ
gÊvÈyaÑ paharissÈmÊ”ti khaggaratanaÑ ukkhipi. HatthÊ taÑ disvÈ
maraÓabhayatajjito mahÈravaÑ ravi. Tassa ravaÑ sutvÈ sesÈpi hatthi-assausabhÈdayo maraÓabhayatajjitÈ bhayena viraviÑsu, mahÈjanopi viravi.
Kassapo taÑ mahÈviravaÑ sutvÈ saÑvegappatto hutvÈ attano jaÔÈdÊni
olokesi. Athassa jaÔÈmassukacchalomÈni pÈkaÔÈni ahesuÑ. So vippaÔisÈrÊ
hutvÈ “anunur|paÑ vata me pÈpakammaÑ katan”ti saÑvegaÑ pakÈsento
aÔÔhamaÑ gÈthamÈha–
67. “TaÑ lobhapakataÑ kammaÑ, kaÔukaÑ kÈmahetukaÑ.
Tassa m|laÑ gavesissaÑ, checchaÑ rÈgaÑ sabandhanan”ti.
Tassattho–mahÈrÈja yaÑ etaÑ mayÈ CandavatiyÈ lobhaÑ uppÈdetvÈ
tena lobhena pakataÑ kÈmahetukaÑ pÈpakaÑ, taÑ kaÔukaÑ
tikhiÓavipÈkaÑ. TassÈhaÑ ayonisomanasikÈrasa~khÈtaÑ m|laÑ
gavesissaÑ,
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alaÑ me iminÈ khaggena, paÒÒÈkhaggaÑ nÊharitvÈ subhanimittabandhanena
saddhiÑ sabandhanaÑ rÈgaÑ chindissÈmÊti.
Atha naÑ rÈjÈ “mÈ bhÈyi samma, idÈni te CandavatiÑ kumÈriÒca
raÔÔhaÒca sattaratanarÈsiÒca dassÈmi, yajÈhi yaÒÒan”ti Èha. TaÑ sutvÈ
Kassapo “na me mahÈrÈja iminÈ kilesena attho”ti vatvÈ osÈnagÈthamÈha–
68. “Dhiratthu kÈme subah|pi loke,
Tapova seyyo kÈmaguÓehi rÈja.
Tapo karissÈmi pahÈya kÈme,
Taveva raÔÔhaÑ CandavatÊ ca hot|”ti.
Tattha subah|pÊti atibahukepi. Tapo karissÈmÊti sÊlasaÑyamatapameva
karissÈmi.
So evaÑ vatvÈ kasiÓaÑ samannÈharitvÈ naÔÔhaÑ visesaÑ uppÈdetvÈ
ÈkÈse palla~kena nisÊditvÈ raÒÒo dhammaÑ desetvÈ “appamatto hohÊ”ti
ovaditvÈ yaÒÒÈvÈÔaÑ viddhaÑsÈpetvÈ mahÈjanassa abhayadÈnaÑ dÈpetvÈ
raÒÒo yÈcantasseva uppatitvÈ attano vasanaÔÔhÈnameva gantvÈ yÈvajÊvaÑ
ÔhatvÈ ÈyupariyosÈne brahmalokaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi.
TadÈ seyyo mahÈ-amacco SÈriputto ahosi, Lomasakassapo pana ahameva
ahosinti.
LomasakassapajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
_____
8. CakkavÈkajÈtakavaÓÓanÈ (434)
KÈsÈyavattheti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ lolabhikkhuÑ
Èrabbha kathesi. So kira lolo ahosi paccayaluddho, ÈcariyupajjhÈyavattÈdÊni
chaÉÉetvÈ pÈtova SÈvatthiÑ pavisitvÈ
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VisÈkhÈya gehe anekakhÈdanÊyaparivÈraÑ yÈguÑ pivitvÈ
nÈnaggarasasÈlimaÑsodanaÑ bhuÒjitvÈpi tena atitto tato C|ÄaanÈthapiÓÉikassa MahÈ-anÈthapiÓÉikassa KosalaraÒÒoti tesaÑ tesaÑ
nivesanÈni sandhÈya vicari. AthekadivasaÑ tassa lolabhÈvaÑ Èrabbha
dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha
bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte taÑ
bhikkhuÑ pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu lolo”ti pucchitvÈ
“saccaÑ bhante”ti vutte “bhikkhu kasmÈ lolosi, pubbepi tvaÑ lolabhÈvena
BÈrÈÓasiyaÑ hatthikuÓapÈdÊni khÈditvÈ vicaranto tehi atitto tato
nikkhamitvÈ Ga~gÈtÊre vicaranto HimavantaÑ paviÔÔho”ti vatvÈ atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente eko lolakÈko
BÈrÈÓasiyaÑ hatthikuÓapÈdÊni khÈditvÈ vicaranto tehi atitto “ga~gÈk|le
macchamataÑ1 khÈdissÈmÊ”ti gantvÈ tattha matamacche khÈdanto
katipÈhaÑ vasitvÈ HimavantaÑ pavisitvÈ nÈnÈphalÈphalÈni khÈdanto
bahumacchakacchapaÑ mahantaÑ padumasaraÑ patvÈ tattha suvaÓÓavaÓÓe
dve cakkavÈke sevÈlaÑ khÈditvÈ vasante disvÈ “ime ativiya vaÓÓasampannÈ
sobhaggappattÈ, imesaÑ bhojanaÑ manÈpaÑ bhavissati, imesaÑ bhojanaÑ
pucchitvÈ ahampi tadeva bhuÒjitvÈ suvaÓÓavaÓÓo bhavissÈmÊ”ti cintetvÈ
tesaÑ santikaÑ gantvÈ paÔisanthÈraÑ katvÈ ekasmiÑ sÈkhapariyante
nisÊditvÈ tesaÑ pasaÑsanapaÔisaÑyuttaÑ kathaÑ kathento paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
69. “KÈsÈyavatthe sakuÓe vadÈmi,
Duve duve nandamane carante.
KaÑ aÓÉajaÑ aÓÉajÈ mÈnusesu,
JÈtiÑ pasaÑsanti tadi~gha br|thÈ”ti.
Tattha kÈsÈyavattheti suvaÓÓavaÓÓe kÈsÈyavatthe viya. Duve duveti dve
dve hutvÈ. Nandamaneti2 tuÔÔhacitte. KaÑ aÓÉajaÑ aÓÉajÈ mÈnusesu jÈtiÑ
pasaÑsantÊti ambho aÓÉajÈ tumhe manussesu pasaÑsantÈ kaÑ aÓÉajaÑ
jÈtiÑ3 kataraÑ nÈma aÓÉajanti vatvÈ pasaÑsanti, kaÑ
______________________________________________________________
1. MacchamedaÑ (I)
3. KaÑ aÓÉajaÑ (SÊ, SyÈ), kaÑ aÓÉajanti (I)

2. Nandimaneti (SÊ, I)
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sakuÓaÑ1 nÈmÈti vatvÈ tumhe manussÈnaÑ antare vaÓÓentÊti attho. “KaÑ
aÓÉajaÑ aÓÉajamÈnuses|”tipi pÈÔho. Tassattho–tumhe aÓÉajesu ca
mÈnusesu ca kataraÑ aÓÉajanti vatvÈ pasaÑsantÊti.
TaÑ sutvÈ cakkavÈko dutiyaÑ gÈthamÈha–
70. “Amhe manussesu manussahiÑsa,
Anubbate cakkavÈke vadanti.
KalyÈÓabhÈvamhe dijesu sammatÈ,
Abhir|pÈ vicarÈma aÓÓave”ti.
Tattha manussahiÑsÈti kÈko manusse hiÑsati viheÔheti, tena naÑ evaÑ
Èlapati. Anubbateti aÒÒamaÒÒaÑ anugate sammodamÈne piyasaÑvÈse.
CakkavÈketi cakkavÈkÈ nÈma sÈ aÓÉajajÈtÊti2 pasaÑsanti vaÓÓenti kathenti.
Dijes|ti yattakÈ pakkhino nÈma, tesu mayaÑ “kalyÈÓabhÈvÈ”tipi manussesu
sammatÈ. Dutiye atthavikappe manussesu amhe “cakkavÈkÈ”tipi vadanti,
dijesu pana mayaÑ “kalyÈÓabhÈvÈ”ti sammatÈ, “kalyÈÓabhÈvÈ”ti no dijÈ
vadantÊti attho. AÓÓaveti imasmiÑ ÔhÈne saro “aÓÓavo”ti vutto, imasmiÑ
padumasare mayameva dve janÈ paresaÑ ahiÑsanato abhir|pÈ vicarÈmÈti
attho. ImissÈya pana gÈthÈya catutthapadaÑ “na ghÈsahet|pi karoma
pÈpan”ti paÔhanti. Tassattho–yasmÈ mayaÑ ghÈsahet|pi pÈpaÑ na karoma,
tasmÈ “kalyÈÓabhÈvÈ”ti amhe manussesu ca dijesu ca sammatÈ.
TaÑ sutvÈ kÈko tatiyaÑ gÈthamÈha–
71. “KiÑ aÓÓave kÈni phalÈni bhuÒje,
MaÑsaÑ kuto khÈdatha cakkavÈkÈ.
KiÑ bhojanaÑ bhuÒjatha vo anomÈ,
BalaÒca vaÓÓo ca anappar|pÈ”ti.
Tattha kinti pucchÈvasena ÈlapanaÑ, kiÑ bho3 cakkavÈkÈti vuttaÑ hoti.
AÓÓaveti imasmiÑ sare. BhuÒjeti bhuÒjatha, kiÑ bhuÒjathÈti4
______________________________________________________________
1. KiÑ sakuÓÈ (SyÈ, Ka)
2. CakkavÈkanÈmake, te aÓÉajÈti (Ka)
3. BhojanaÑ (SyÈ)
4. Bh|Òjeti bhuÒjitvÈti (SÊ, I), bhuÒjeti bhuÒjatha, bhuÒjitthÈti vÈ (SyÈ)
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attho. MaÑsaÑ kuto khÈdathÈti katarapÈÓÈnaÑ sarÊrato maÑsaÑ khÈdatha.
BhuÒjatha voti vokÈro nipÈtamattaÑ, parapadena vÈssa sambandho “balaÒca
vo vaÓÓo ca anappar|pÈ”ti.
Tato cakkavÈko catutthaÑ gÈthamÈha–
72. “Na aÓÓave santi phalÈni dha~ka,
MaÑ saÑ kuto khÈdituÑ cakkavÈke.
SevÈlabhakkha’mha apÈÓabhojanÈ,
Na ghÈsahet|pi karoma pÈpan”ti.
Tattha cakkavÈketi cakkavÈkassa. ApÈÓabhojanÈti pÈÓakarahitaudakabhojanÈ1. AmhÈkaÑ hi sevÈlaÒceva udakaÒca bhojananti dasseti. Na
ghÈsahet|ti tumhÈdisÈ viya mayaÑ ghÈsahetu pÈpaÑ na karomÈti.
Tato kÈko dve gÈthÈ abhÈsi–
73. “Na me idaÑ ruccati cakkavÈka,
AsmiÑ bhave bhojanasannikÈso.
Ahosi pubbe tato me aÒÒathÈ,
Icceva me vimati ettha jÈtÈ.
74. Ahampi maÑsÈni phalÈni bhuÒje,
AnnÈni ca loÓiyateliyÈni.
RasaÑ manussesu labhÈmi bhottuÑ,
S|rova sa~gÈmamukhaÑ vijetvÈ.
Na ca me tÈdiso vaÓÓo,
CakkavÈka yathÈ tavÈ”ti.
Tattha idanti idaÑ tumhÈkaÑ bhuÒjanabhojanaÑ mayhaÑ na ruccati.
AsmiÑ bhave bhojanasannikÈsoti imasmiÑ bhave bhojanasannikÈso yaÑ
imasmiÑ cakkavÈkabhave bhojanaÑ, tvaÑ tena sannikÈso taÑsadiso
tadanur|po ahosi, ativiya pasannasarÊrosÊti attho. Tato me
______________________________________________________________
1. AvÈkabhojanÈti vakkalarahita-udakabhojanÈ (SÊ, I)
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aÒÒathÈti yaÑ mayhaÑ pubbe tumhe disvÈva ete ettha nÈnÈvidhÈni phalÈni
ceva macchamaÑsaÒca khÈdanti, tena evaÑ sobhaggappattÈti ahosi, idÈni
me tato aÒÒathÈ hotÊti attho. Icceva meti eteneva me kÈraÓena ettha
tumhÈkaÑ sarÊravaÓÓe vimati jÈtÈ “kathaÑ nu kho ete evar|paÑ
l|khabhojanaÑ bhuÒjantÈ vaÓÓavanto jÈtÈ”ti. AhampÊti ahaÒhi, ayameva vÈ
pÈÔho. BhuÒjeti bhuÒjÈmi. AnnÈnicÈti bhojanÈni ca. LoÓiyateliyÈnÊti
loÓatelayuttÈni. Rasanti manussesu paribhogaÑ paÓÊtarasaÑ. VijetvÈti yathÈ
s|ro vÊrayodho1 sa~gÈmamukhaÑ vijetvÈ vilumpitvÈ paribhuÒjati, tathÈ
vilumpitvÈ paribhuÒjÈmÊti attho. YathÈ tavÈti evaÑ paÓÊtaÑ bhojanaÑ
bhuÒjantassapi mama tÈdiso vaÓÓo natthi, yÈdiso tava vaÓÓo, tena tava
vacanaÑ na saddahÈmÊti dÊpeti.
Athassa vaÓÓasampattiyÈ abhÈvakÈraÓaÑ attano ca bhÈvakÈraÓaÑ
kathento cakkavÈko sesagÈthÈ abhÈsi–
75. “Asuddhabhakkhosi khaÓÈnupÈtÊ,
Kicchena te labbhati annapÈnaÑ.
Na tussasÊ rukkhaphalehi dha~ka,
MaÑsÈni vÈ yÈni susÈnamajjhe.
76. Yo sÈhasena adhigamma bhoge,
ParibhuÒjati dha~ka khaÓÈnupÈtÊ.
Tato upakkosati naÑ sabhÈvo,
UpakkuÔÔho vaÓÓabalaÑ jahÈti.
77. Appampi ce nibbutiÑ bhuÒjatÊ yadi,
AsÈhasena apar|paghÈtÊ.
BalaÒca vaÓÓo ca tada’ssa hoti,
Na hi sabbo ÈhÈramayena vaÓÓo”ti.
Tattha asuddhabhakkhosÊti tvaÑ thenetvÈ vaÒcetvÈ bhakkhanato
asuddhabhakkho asi. KhaÓÈnupÈtÊti pamÈdakkhaÓe anupatanasÊlo.
______________________________________________________________
1. VÊriyayodho (Ka)
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Kicchena teti tayÈ dukkhena annapÈnaÑ labbhati. MaÑsÈni vÈ yÈnÊti yÈni
vÈ susÈnamajjhe maÑsÈni, tehi na tussasi. Tatoti pacchÈ. Upakkosati naÑ
sabhÈvoti attÈva taÑ puggalaÑ garahi. UpakkuÔÔhoti attanÈpi parehipi
upakkuÔÔho garahito vippaÔisÈritÈya vaÓÓaÒca balaÒca jahÈsi. NibbutiÑ
bhuÒjatÊ yadÊti yadi pana paraÑ aviheÔhetvÈ appakampi dhammaladdhaÑ
nibbutibhojanaÑ bhuÒjati. Tada’ssa hotÊti tadÈ assa paÓÉitassa sarÊre
balaÒca vaÓÓo ca hoti. ŒhÈramayenÈti nÈnappakÈrena ÈhÈreneva. IdaÑ
vutaÑ hoti–bho kÈka vaÓÓo nÈmesa catusamuÔÔhÈno, so na ÈhÈramatteneva
hoti, utucittakammehipi hotiyevÈti.
EvaÑ cakkavÈko anekapariyÈyena kÈkaÑ garahi. KÈko harÈyitvÈ “na
mayhaÑ tava vaÓÓena attho, kÈ kÈ”ti vassanto palÈyi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne lolabhikkhu anÈgÈmiphale patiÔÔhahi. TadÈ
kÈko lolabhikkhu ahosi, cakkavÈkÊ RÈhulamÈtÈ, cakkavÈko pana ahameva
ahosinti.
CakkavÈkajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. HaliddirÈgajÈtakavaÓÓanÈ (435)
Sutitikkhanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto thullakumÈrikÈpalobhanaÑ
Èrabbha kathesi. Vatthu TerasakanipÈte C|ÄanÈradajÈtake1 Èvi bhavissati.
AtÊtavatthumhi pana sÈ kumÈrikÈ tassa TÈpasakumÈrassa sÊlaÑ bhinditvÈ
attano vase ÔhitabhÈvaÑ ÒatvÈ “imaÑ vaÒcetvÈ manussapathaÑ nessÈmÊ”ti
cintetvÈ “r|pÈdikÈmaguÓavirahite araÒÒe rakkhitasÊlaÑ nÈma na
mahapphalaÑ hoti, manussapathe r|pÈdÊnaÑ paccupaÔÔhÈne mahapphalaÑ
hoti, ehi mayÈ saddhiÑ tattha gantvÈ sÊlaÑ rakkhÈhi, kiÑ te araÒÒenÈ”ti
vatvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. Khu 5. 261 piÔÔhe.
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78. “SutitikkhaÑ araÒÒamhi, pantamhi sayanÈsane.
Ye ca gÈme titikkhanti, te uÄÈratarÈ tayÈ”ti.
Tattha sutitikkhanti suÔÔhu adhivÈsanaÑ. TitikkhantÊti sÊtÈdÊni
adhivÈsenti.
TaÑ sutvÈ TÈpasakumÈro “pitÈ me araÒÒaÑ gato, tasmiÑ Ègate taÑ
ÈpucchitvÈ gamissÈmÊ”ti Èha. SÈ cintesi “pitÈ kirassa atthi, sace maÑ so
passissati, kÈjakoÔiyÈ maÑ pothetvÈ vinÈsaÑ pÈpessati, mayÈ paÔhamameva
gantabban”ti. Atha naÑ sÈ “tena hi ahaÑ maggasaÒÒaÑ kurumÈnÈ
paÔhamataraÑ gamissÈmi, tvaÑ pacchÈ ÈgacchÈhÊ”ti vatvÈ agamÈsi. So tassÈ
gatakÈle neva dÈr|ni Èhari, na pÈnÊyaÑ, na paribhojanÊyaÑ upaÔÔhÈpesi,
kevalaÑ pajjhÈyantova nisÊdi, pitu ÈgamanakÈle paccuggamanaÑ nÈkÈsi.
Atha naÑ pitÈ “itthÊnaÑ vasaÑ gato eso”ti ÒatvÈpi “kasmÈ tÈta neva dÈr|ni
Èhari, na pÈnÊyaÑ, na paribhojanÊyaÑ upaÔÔhÈpesi, pajjhÈyantoyeva pana
nisinnosÊ”ti Èha. Atha naÑ TÈpasakumÈro “tÈta araÒÒe kira rakkhitasÊlaÑ
nÈma na mahapphalaÑ hoti, manussapathe mahapphalaÑ, ahaÑ tattha
gantvÈ sÊlaÑ rakkhissÈmi, sahÈyo me maÑ ‘ÈgaccheyyÈsÊ’ti vatvÈ purato
gato, ahaÑ tenava saddhiÑ gamissÈmi, tattha pana vasantena mayÈ kataro
puriso sevitabbo”ti pucchanto dutiyaÑ gÈthamÈha–
79. “AraÒÒÈ gÈmamÈgamma, kiÑsÊlaÑ kiÑvataÑ ahaÑ.
PurisaÑ tÈta seveyyaÑ, taÑ me akkhÈhi pucchito”ti.
Athassa pitÈ kathento sesagÈthÈ abhÈsi–
80. “Yo te vissÈsaye tÈta, vissÈsaÒca khameyya te.
Suss|sÊ ca titikkhÊ ca, taÑ bhajehi ito gato.
81. Yassa kÈyena vÈcÈya, manasÈ natthi dukkaÔaÑ.
UrasÊva patiÔÔhÈya, taÑ bhajehi ito gato.
82. Yo ca dhammena carati, carantopi na maÒÒati.
VisuddhakÈriÑ sappaÒÒaÑ, taÑ bhajehi ito gato.
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83. HaliddirÈgaÑ kapicittaÑ, purisaÑ rÈgavirÈginaÑ.
TÈdisaÑ tÈta mÈ sevi, nimmanussampi ce siyÈ.
84. ŒsÊvisaÑva kupitaÑ, mÊÄhalittaÑ mahÈpathaÑ.
ŒrakÈ parivajjehi, yÈnÊ’va visamaÑ pathaÑ.
85. AnatthÈ tÈta vaÉÉhanti, bÈlaÑ accupasevato.
MÈ’ssu bÈlena saÑgacchi, amitteneva sabbadÈ.
86. TaÑ tÈhaÑ tÈta yÈ cÈmi, karassu vacanaÑ mama.
MÈ’ssu bÈlena saÑgacchi, dukkho bÈlehi sa~gamo”ti.

Tattha yo te vissÈsayeti yo tava vissÈseyya. Khameyya teti yo ca tava
attani tayÈ kataÑ vissÈsaÑ khameyya. Suss|sÊ ca titikkhÊ cÈti tava vacanaÑ
suss|sÈya ceva vacanÈdhivÈsanena ca samannÈgato bhaveyyÈti attho.
UrasÊva patiÔÔhÈyÈti yathÈ mÈtu urasi putto patiÔÔhÈti, evaÑ patiÔÔhahitvÈ
attano mÈtaraÑ viya maÒÒamÈno taÑ bhajeyyÈsÊti vadati. Yo ca dhammena
caratÊti yo tividhena sucaritena dhammena iriyati. Na maÒÒatÊti tathÈ
carantopi “ahaÑ dhammaÑ carÈmÊ”ti mÈnaÑ na karoti. VisuddhakÈrinti
visuddhÈnaÑ dasakusalakammapathÈnaÑ kÈrakaÑ.
RÈgavirÈginanti rÈginaÒca virÈginaÒca rajjitvÈ taÑkhaÓaÒÒeva
virajjanasabhÈvaÑ. Nimmanussampi ce siyÈti sacepi sakalajambudÊpatalaÑ
nimmanussaÑ hoti, soyeva eko manusso tiÔÔhati, tathÈpi tÈdisaÑ mÈ sevi.
MahÈpathanti g|thamakkhitaÑ maggaÑ viya. YÈnÊ’vÈti yÈnena gacchanto
viya. Visamanti ninna-unnatakhÈÓupÈsÈÓÈdivisamaÑ. BÈlaÑ accupasevatoti
bÈlaÑ appaÒÒaÑ atisevantassa. SabbadÈti tÈta bÈlena saha saÑvÈso nÈma
amittasaÑvÈso viya sabbadÈ niccakÈlameva dukkho. TaÑ tÈhanti tena
kÈraÓena taÑ ahaÑ.
So evaÑ pitarÈ ovadito “tÈta ahaÑ manussapathaÑ gantvÈ tumhÈdise
paÓÉite na labhissÈmi, tattha gantuÑ bhÈyÈmi, idheva tumhÈkaÑ santike
vasissÈmÊ”ti Èha. Athassa bhiyyopi ovÈdaÑ datvÈ
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kasiÓaparikammaÑ Ècikkhi. So na cirasseva abhiÒÒÈsamÈpattiyo nibbattetvÈ
saddhiÑ pitarÈ brahmalokaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi.
TadÈ TÈpasakumÈro ukkaÓÔhitabhikkhu ahosi, kumÈrikÈ thullakumÈrikÈva,
pitÈ tÈpaso pana ahameva ahosinti.
HaliddirÈgajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. SamuggajÈtakavaÓÓanÈ (436)
Kuto nu ÈgacchathÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
ukkaÓÔhitabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. TaÒhi SatthÈ “saccaÑ kira tvaÑ
bhikkhu ukkaÓÔhitosÊ”ti pucchitvÈ “saccaÑ bhante”ti vutte “kasmÈ bhikkhu
mÈtugÈmaÑ patthesi, mÈtugÈmo nÈmesa asabbho akataÒÒ|, pubbe
dÈnavarakkhasÈ gilitvÈ kucchinÈ pariharantÈpi mÈtugÈmaÑ rakkhituÑ
ekapurisanissitaÑ kÈtuÑ nÈsakkhiÑsu, tvaÑ kathaÑ sakkhissasÊ”ti vatvÈ
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto kÈme pahÈya
HimavantaÑ pavisitvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca
nibbattetvÈ phalÈphalena yÈpento vihÈsi. Tassa paÓÓasÈlÈya avid|re eko
dÈnavarakkhaso vasati. So antarantarÈ mahÈsattaÑ upasa~kamitvÈ
dhammaÑ suÓÈti, aÔaviyaÑ pana manussÈnaÑ saÒcaraÓamagge ÔhatvÈ
ÈgatÈgate manusse gahetvÈ khÈdati. TasmiÑ kÈle ekÈ KÈsiraÔÔhe kuladhÊtÈ
uttamar|padharÈ aÒÒatarasmiÑ paccantagÈme nivutthÈ hoti. TassÈ
ekadivasaÑ mÈtÈpit|naÑ dassanatthÈya gantvÈ paccÈgamanakÈle
parivÈramanusse disvÈ so dÈnavo bheravar|pena pakkhandi. ManussÈ bhÊtÈ
gahitagahitÈvudhÈni chaÉÉetvÈ palÈyiÑsu. DÈnavo yÈne nisinnaÑ
abhir|paÑ mÈtugÈmaÑ disvÈ paÔibaddhacitto hutvÈ taÑ attano guhaÑ netvÈ
bhariyaÑ akÈsi. Tato paÔÔhÈya sappitelataÓÉulamacchamaÑsÈdÊni ceva
madhuraphalÈphalÈni ca ÈharitvÈ taÑ posesi, vatthÈla~kÈrehi ca naÑ
ala~karitvÈ rakkhaÓatthÈya ekasmiÑ karaÓÉake
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pakkhipitvÈ1 karaÓÉakaÑ gilitvÈ kucchinÈ pariharati. So ekadivasaÑ
nhÈyitukÈmatÈya ekaÑ saraÑ gantvÈ karaÓÉakaÑ uggilitvÈ taÑ tato
nÊharitvÈ nhÈpetvÈ vilimpetvÈ ala~kÈretvÈ2 “thokaÑ tava sarÊraÑ utuÑ
gaÓhÈpehÊ”ti taÑ karaÓÉakasamÊpe ÔhapetvÈ sayaÑ nhÈnatitthaÑ otaritvÈ
taÑ anÈsa~kamÈno thokaÑ d|raÑ gantvÈ nhÈyi.
TasmiÑ samaye VÈyussaputto nÈma vijjÈdharo sannaddhakhaggo
ÈkÈsena gacchati. SÈ taÑ disvÈ “ehÊ”ti hatthamuddaÑ akÈsi, vijjÈdharo
khippaÑ otari. Atha naÑ sÈ karaÓÉake pakkhipitvÈ dÈnavassa ÈgamanaÑ
olokentÊ karaÓÉak|pari nisÊditvÈ taÑ ÈgacchantaÑ disvÈ tassa attÈnaÑ
dassetvÈ tasmiÑ karaÓÉakasamÊpaÑ asampatteyeva karaÓÉakaÑ vivaritvÈ
anto pavisitvÈ vijjÈdharassa upari nipajjitvÈ attano sÈÔakaÑ pÈrupi. DÈnavo
ÈgantvÈ karaÓÉakaÑ asodhetvÈ “mÈtugÈmoyeva me”ti saÒÒÈya karaÓÉakaÑ
gilitvÈ attano guhaÑ gacchanto antarÈmagge cintesi “tÈpaso me ciraÑ
diÔÔho, ajja tÈva naÑ gantvÈ vandissÈmÊ”ti. So tassa santikaÑ agamÈsi.
TÈpasopi naÑ d|ratova ÈgacchantaÑ disvÈ dvinnaÑ janÈnaÑ
kucchigatabhÈvaÑ ÒatvÈ sallapanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
87. “Kuto nu Ègacchatha bho tayo janÈ,
SvÈgatÈ etha nisÊdathÈsane.
Kaccittha, bhonto kusalaÑ anÈmayaÑ,
Cirassa’mabbhÈgamanaÑ hi vo idhÈ”ti.
Tattha bhoti ÈlapanaÑ. KaccitthÈti kacci hotha bhavatha vijjatha.
Bhontoti puna Èlapanto Èha. KusalaÑ anÈmayanti kacci tumhÈkaÑ kusalaÑ
ÈrogyaÑ. Cirassa’mabbhÈgamanaÑ hi vo idhÈti ajja tumhÈkaÑ idha
abbhÈgamanaÒca ciraÑ jÈtaÑ.
TaÑ sutvÈ dÈnavo “ahaÑ imassa tÈpasassa santikaÑ ekakova Ègato,
ayaÒca tÈpaso ‘tayo janÈ’ti vadati, kiÑ nÈmesa katheti, kiÑ nu kho
sabhÈvaÑ ÒatvÈ katheti, udÈhu ummattako hutvÈ vilapatÊ”ti cintetvÈ tÈpasaÑ
upasa~kamitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊditvÈ tena saddhiÑ sallapanto
dutiyaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. NipajjÈpetvÈ (SÊ, SyÈ, I)

2. Ala~karitvÈ (SÊ, SyÈ, I)
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88. “Ahameva eko idha majja patto,
Na cÈpi me dutiyo koci vijjati.
Kimeva sandhÈya te bhÈsitaÑ ise,
Kuto nu Ègacchatha bho tayo janÈ”ti.
Tattha idha majjÈti idha ajja. Kimeva sandhÈya te bhÈsitaÑ iseti bhante
isi kiÑ nÈmetaÑ sandhÈya tayÈ bhÈsitaÑ, pÈkaÔaÑ tÈva me katvÈ kathehÊti.
TÈpaso “ekaÑsenevÈvuso sotukÈmosÊ”ti pucchitvÈ “Èma bhante”ti vutte
“tena hi suÓÈhÊ”ti vatvÈ tatiyaÑ gÈthamÈha–
89. “TuvaÒca eko bhariyÈ ca te piyÈ,
SamuggapakkhittanikiÓÓamantare.
SÈ rakkhitÈ kucchigatÈva te sadÈ,
VÈyussaputtena sahÈ tahiÑ ratÈ”ti.
Tattha tivaÒca ekoti paÔhamaÑ tÈva tvaÑ eko jano.
PakkhittanikiÓÓamantareti pakkhittÈnikiÓÓa-antare taÑ tattha1 bhariyaÑ
rakkhitukÈmena sadÈ tayÈ samugge pakkhittÈ saddhiÑ samuggena nikiÓÓÈ
antare2, antokucchiyaÑ ÔhapitÈti attho. VÈyussaputtena3 sahÈti
evaÑnÈmakena vijjÈdharena saddhiÑ. TahiÑ ratÈti tattha tava
antokucchiyaÒÒeva kilesaratiyÈ ratÈ. So dÈni tvaÑ mÈtugÈmaÑ “ekaÑ
purisanissitaÑ karissÈmÊ”ti kucchinÈpi pariharanto tassÈ jÈraÑ ukkhipitvÈ
carasÊti.
TaÑ sutvÈ dÈnavo “vijjÈdharÈ nÈma bahumÈyÈ honti, sacassa khaggo
hatthagato bhavissati, kucchiÑ me phÈletvÈpi palÈyissatÊ”ti bhÊtatasito hutvÈ
khippaÑ karaÓÉakaÑ uggilitvÈ purato Ôhapesi. SatthÈ abhisambuddho hutvÈ
taÑ pavattiÑ pakÈsento catutthaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. Atha te (I, Ka)

2. NikiÓÓa-antare (SÊ)

3. Harissaputtena (Ka)
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90. “SaÑviggar|po isinÈ viyÈkato,
So dÈnavo tattha samugga’muggili.
Addakkhi bhariyaÑ sucimÈladhÈriniÑ,
VÈyussaputtena sahÈ tahiÑ ratan”ti.
Tattha addakkhÊti so karaÓÉakaÑ vivaritvÈ addasa.

KaraÓÉake pana vivaÔamatteyeva vijjÈdharo vijjaÑ jappitvÈ khaggaÑ
gahetvÈ ÈkÈsaÑ pakkhandi. TaÑ disvÈ dÈnavo mahÈsattassa tussitvÈ
thutipubba~gamÈ sesagÈthÈ abhÈsi–
91. “SudiÔÔhar|pa’muggatapÈnuvattinÈ,
HÊnÈ narÈ ye pamadÈvasaÑ gatÈ.
YathÈ have pÈÓarive’ttha rakkhitÈ,
DuÔÔhÈ mayÊ aÒÒa’mabhippamodayi1.
92. DivÈ ca ratto ca mayÈ upaÔÔhitÈ,
TapassinÈ jotirivÈ vane vasaÑ.
SÈ dhammamukkamma adhammamÈcari,
Akiriyar|po pamadÈhi santhavo.
93. SarÊramajjhamhi ÔhitÈti maÒÒahaÑ,
MayhaÑ ayanti asatiÑ asaÒÒataÑ.
SÈ dhammamukkamma adhammamÈcari,
Akiriyar|po pamadÈhi santhavo.
94. SurakkhitaÑ meti kathaÑ nu vissase,
AnekacittÈsu na ha’tthi rakkhaÓÈ.
EtÈ hi pÈtÈlapapÈtasannibhÈ,
Etthappamatto byasanaÑ nigacchati.
95. TasmÈ hi te sukhino vÊtasokÈ,
Ye mÈtugÈmehi caranti nissaÔÈ.
EtaÑ sivaÑ uttamamÈbhipatthayaÑ,
Na mÈtugÈmehi kareyya santhavan”ti.
______________________________________________________________
1. AÒÒamabhippamodati (SÊ, SyÈ, I)
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Tattha sudiÔÔhar|pa’muggatapÈnuvattinÈti bhante isi uggatapÈnuvattinÈ1
tayÈ sudiÔÔhar|paÑ idaÑ kÈraÓaÑ. HÊnÈti nÊcÈ. YathÈ have pÈÓarive’ttha
rakkhitÈti ayaÑ mayÈ attano pÈÓÈ viya ettha antokucchiyaÑ pariharantena
rakkhitÈ. DuÔÔhÈ mayÊti idÈni mayi mittadubbhikammaÑ katvÈ duÔÔhÈ aÒÒaÑ
purisaÑ abhippamodati. JotirivÈ vane vasanti vane vasantena tapassinÈ aggi
viya mayÈ upaÔÔhitÈ paricaritÈ. SÈ dhammamukkammÈti sÈ esÈ dhammaÑ
okkamitvÈ atikkamitvÈ. Akiriyar|poti akattabbar|po. SarÊramajjhamhi
ÔhitÈti maÒÒahaÑ, mayhaÑ ayanti asatiÑ asaÒÒatanti imaÑ asatiÑ
asappurisadhammasamannÈgataÑ asaÒÒataÑ dussÊlaÑ “mayhaÑ
sarÊramajjhamhi ÔhitÈ”ti ca “mayhaÑ ayan”ti ca maÒÒÈmi.
SurakkhitaÑ meti kathaÑ nu vissaseti ayaÑ mayÈ surakkhitÈti kathaÑ
paÓÉito vissÈseyya, yatra hi nÈma mÈdisopi antokucchiyaÑ rakkhanto
rakkhituÑ nÈsakkhi. PÈtÈlapapÈtasannibhÈti lokassÈdena dupp|raÓÊyattÈ
mahÈsamudde pÈtÈlasa~khÈtena papÈtena sadisÈ. Etthappamattoti etÈsu
evar|pÈsu nigguÓÈsu pamatto puriso mahÈbyasanaÑ pÈpuÓÈti. TasmÈ hÊti
yasmÈ mÈtugÈmavasaÑ gatÈ mahÈvinÈsaÑ pÈpuÓanti, tasmÈ ye mÈtugÈmehi
nissaÔÈ hutvÈ caranti, te sukhino. EtaÑ sivanti yadetaÑ mÈtugÈmato
nissaÔÈnaÑ visaÑsaÔÔhÈnaÑ caraÓaÑ, etaÑ jhÈnasukhameva sivaÑ khemaÑ
uttamaÑ abhipatthetabbaÑ, etaÑ patthayamÈno mÈtugÈmehi saddhiÑ
santhavaÑ na kareyyÈti.
EvaÒca pana vatvÈ dÈnavo mahÈsattassa pÈdesu nipatitvÈ “bhante tumhe
nissÈya mayÈ jÊvitaÑ laddhaÑ, ahaÑ imÈya pÈpadhammÈya vijjÈdharena
mÈrÈpito”ti mahÈsattaÑ abhitthavi. Sopissa dhammaÑ desetvÈ “imissÈ mÈ
kiÒci pÈpaÑ akÈsi, sÊlÈni gaÓhÈhÊ”ti taÑ paÒcasu sÊlesu patiÔÔhÈpesi. DÈnavo
“ahaÑ kucchinÈ pariharantopi taÑ rakkhituÑ na sakkomi, aÒÒo ko
rakkhissatÊ”ti taÑ uyyojetvÈ attano araÒÒameva agamÈsi.
______________________________________________________________
1. Bhante isi pavaraÑ uttamaÑ anuvattantena uggatapÈnuvattinÈ (Ka)
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi.
TadÈ dibbacakkhukatÈpaso ahameva ahosinti.
SamuggajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
_____
11. P|timaÑsajÈtakavaÓÓanÈ (437)
Na kho me ruccatÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto indriya-asaÑvaraÑ
Èrabbha kathesi. EkasmiÒhi samaye bah| bhikkh| indriyesu aguttadvÈrÈ
ahesuÑ. SatthÈ “ime bhikkh| ovadituÑ vaÔÔatÊ”ti Œnandattherassa vatvÈ
aniyamavasena bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtÈpetvÈ
ala~katapalla~kavaramajjhagato bhikkh| ÈmantetvÈ “na bhikkhave
bhikkhunÈ nÈma r|pÈdÊsu subhanimittavasena nimittaÑ gahetuÑ vaÔÔati,
sace hi tasmiÑ samaye kÈlaÑ karoti, nirayÈdÊsu nibbattati, tasmÈ r|pÈdÊsu
subhanimittaÑ mÈ gaÓhatha. BhikkhunÈ nÈma r|pÈdigocarena na
bhavitabbaÑ, r|pÈdigocarÈ hi diÔÔheva dhamme mahÈvinÈsaÑ pÈpuÓanti,
tasmÈ varaÑ bhikkhave tattÈya ayosalÈkÈya ÈdittÈya sampajjalitÈya
sajotibh|tÈya cakkhundriyaÑ sampalimaÔÔhan”ti vitthÈretvÈ “tumhÈkaÑ
r|paÑ olokanakÈlopi atthi anolokanakÈlopi. OlokanakÈle subhavasena
anoloketvÈ asubhavaseneva olokeyyÈtha, evaÑ attano gocarÈ na
parihÈyissatha. Ko pana tumhÈkaÑ gocaroti. CattÈro satipaÔÔhÈnÈ, cattÈro
sammappadhÈnÈ, cattÈro iddhipÈdÈ, ariyo aÔÔha~giko maggo, nava
lokuttaradhammÈ. EtasmiÑ hi vo gocare carantÈnaÑ na lacchati mÈro
otÈraÑ, sace pana kilesavasikÈ hutvÈ subhanimittavasena olokessatha,
p|timaÑsasi~gÈlo viya attano gocarÈ parihÈyissathÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente Himavantapadese
araÒÒÈyatane pabbataguhÈyaÑ anekasatÈ eÄakÈ vasanti. TesaÑ
vasanaÔÔhÈnato avid|re ekissÈ guhÈya P|timaÑso nÈma si~gÈlo VeÓiyÈ
nÈma bhariyÈya saddhiÑ vasati. So ekadivasaÑ bhariyÈya saddhiÑ
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vicaranto te eÄake disvÈ “ekena upÈyena imesaÑ maÑsaÑ khÈdituÑ
vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ upÈyena ekekaÑ eÄakaÑ mÈresi. Te ubhopi eÄakamaÑsaÑ
khÈdantÈ thÈmasampannÈ th|lasarÊrÈ ahesuÑ. Anupubbena eÄakÈ
parikkhayaÑ agamaÑsu. TesaÑ antare MeÓÉamÈtÈ1 nÈma ekÈ eÄikÈ byattÈ
ahosi upÈyakusalÈ. Si~gÈlo taÑ mÈretuÑ asakkonto ekadivasaÑ bhariyÈya
saddhiÑ sammantento “bhadde eÄakÈ khÊÓÈ, imaÑ eÄikaÑ ekena upÈyena
khÈdituÑ vaÔÔati, ayaÑ panettha upÈyo, tvaÑ ekikÈva gantvÈ etÈya saddhiÑ
sakhÊ hohi, atha te tÈya saddhiÑ vissÈse uppanne ahaÑ matÈlayaÑ karitvÈ
nipajjissÈmi, tvaÑ etaÑ upasa~kamitvÈ ‘eÄike sÈmiko me mato, ahaÒca
anÈthÈ, ÔhapetvÈ taÑ aÒÒo me ÒÈtako natthi, ehi roditvÈ kanditvÈ tassa
sarÊrakiccaÑ karissÈmÈ’ti vatvÈ taÑ gahetvÈ ÈgaccheyyÈsi, atha naÑ ahaÑ
uppatitvÈ gÊvÈya ÉaÑsitvÈ mÈressÈmÊ”ti Èha.
SÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ tÈya saddhiÑ sakhibhÈvaÑ katvÈ vissÈse
uppanne eÄikaÑ tathÈ avoca. EÄikÈ “ÈÄi si~gÈli tava sÈmikena sabbe mama
ÒÈtakÈ khÈditÈ, bhÈyÈmi na sakkomi gantun”ti Èha. ŒÄi mÈ bhÈyi, matako
kiÑ karissatÊti. “Kharamanto2 te sÈmiko, bhÈyÈmevÈhan”ti sÈ evaÑ vatvÈpi
tÈya punappunaÑ yÈciyamÈnÈ “addhÈ mato bhavissatÊ”ti sampaÔicchitvÈ
tÈya saddhiÑ pÈyÈsi. GacchantÊ pana “ko jÈnÈti, kiÑ bhavissatÊ”ti tasmiÑ
Èsa~kÈya si~gÈliÑ purato katvÈ si~gÈlaÑ pariggaÓhantÊyeva gacchati.
Si~gÈlo tÈsaÑ padasaddaÑ sutvÈ “ÈgatÈ nu kho eÄikÈ”ti sÊsaÑ ukkhipitvÈ
akkhÊni parivattetvÈ olokesi. EÄikÈ taÑ tathÈ karontaÑ disvÈ “ayaÑ
pÈpadhammo maÑ vaÒcetvÈ mÈretukÈmo matÈlayaÑ dassetvÈ nipanno”ti
nivattitvÈ palÈyantÊ si~gÈliyÈ “kasmÈ palÈyasÊ”ti vutte taÑ kÈraÓaÑ kathentÊ
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
96. “Na kho me ruccati ÈÄi, P|timaÑsassa pekkhanÈ.
EtÈdisÈ sakhÈrasmÈ, ÈrakÈ parivajjaye”ti.
______________________________________________________________
1. MeÄamÈtÈ (SÊ, I). MeÓÉikamÈtÈ (SyÈ, Ka)

2. Marantopi (Ka)
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Tattha ÈÄÊti ÈlapanaÑ, sakhi sahÈyiketi attho. EtÈdisÈ sakhÈrasmÈti
evar|pÈ sahÈyakÈ apakkamitvÈ taÑ sahÈyakaÑ ÈrakÈ parivajjeyyÈti attho.
EvaÒca pana vatvÈ sÈ nivattitvÈ attano vasanaÔÔhÈnameva gatÈ. Si~gÈlÊ
taÑ nivattetuÑ asakkontÊ tassÈ kujjhitvÈ attano sÈmikasseva santikaÑ
gantvÈ pajjhÈyamÈnÈ nisÊdi. Atha naÑ si~gÈlo garahanto dutiyaÑ
gÈthamÈha–
97. “UmmattikÈ ayaÑ veÓÊ, vaÓÓeti patino sakhiÑ.
PajjhÈyi1 paÔigacchantiÑ, ÈgataÑ meÓÉamÈtaran”ti2.
Tattha veÓÊti tassÈ nÈmaÑ. VaÓÓeti patino sakhinti paÔhamameva attano
sakhiÑ eÄikaÑ “mayi sinehÈ vissÈsikÈ Ègamissati no santikaÑ, matÈlayaÑ
karohÊ”ti patino santike vaÓÓeti. Atha naÑ sÈ idÈni ÈgataÑ mama santikaÑ
anÈgantvÈva paÔigacchantiÑ MeÓÉamÈtaraÑ3 pajjhÈyati anusocatÊti.
TaÑ sutvÈ si~gÈlÊ tatiyaÑ gÈthamÈha–
98. “TvaÑ khosi samma ummatto, dummedho avicakkhaÓo.
Yo tvaÑ matÈlayaÑ katvÈ, akÈlena vipekkhasÊ”ti.
Tattha avicakkhaÓoti vicÈraÓapaÒÒÈrahito. AkÈlena vipekkhasÊti eÄikÈya
attano santikaÑ anÈgatÈyeva olokesÊti attho.
99. “Na akÈle vipekkheyya, kÈle pekkheyya paÓÉito.
P|timaÑsova pajjhÈyi, yo akÈle vipekkhatÊ”ti–
ayaÑ abhisambuddhagÈthÈ.
Tattha akÈleti kÈmaguÓe Èrabbha subhavasena cittuppÈdakÈle. AyaÒhi
bhikkhuno r|paÑ oloketuÑ akÈlo nÈma. KÈleti asubhavasena
anussativasena kasiÓavasena vÈ r|paggahaÓakÈle4.
______________________________________________________________
1. PajjhÈti (SÊ, I), pajjhÈyati (SyÈ)
2. MeÄamÈtaranti (SÊ, I), meÓÉimÈtaranti (SyÈ)
3. MeÄamÈtaraÑ (SÊ, I), meÓÉimÈtaraÑ (SyÈ)
4. Vir|paggahaÓakÈle (Ka)
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AyaÒhi bhikkhuno r|paÑ oloketuÑ kÈlo nÈma. Tattha akÈle sÈrattakÈle
r|paÑ olokentÈ mahÈvinÈsaÑ pÈpuÓantÊti
HaritacajÈtakalomasakassapajÈtakÈdÊhi dÊpetabbaÑ. KÈle asubhavasena
olokentÈ arahatte patiÔÔhahantÊti AsubhakammikatissattheravatthunÈ
kathetabbaÑ. P|timaÑsova pajjhÈyÊti bhikkhave yathÈ P|timaÑsasi~gÈlo
akÈle eÄikaÑ oloketvÈ attano gocarÈ parihÊno pajjhÈyati, evaÑ bhikkhu
akÈle subhavasena r|paÑ oloketvÈ satipaÔÔhÈnÈdigocarÈ parihÊno
diÔÔhadhamme samparÈyepi socati pajjhÈyati kilamatÊti.
VeÓÊpi kho si~gÈlÊ P|timaÑsaÑ assÈsetvÈ “sÈmi mÈ cintesi, ahaÑ taÑ
punapi upÈyena ÈnessÈmi, tvaÑ ÈgatakÈle appamatto gaÓheyyÈsÊ”ti vatvÈ
tassÈ santikaÑ gantvÈ “ÈÄi tava ÈgatakÈleyeva no attho1 jÈto, tava
ÈgatakÈlasmiÑyeva hi me sÈmiko satiÑ paÔilabhi, idÈni jÊvati, ehi tena
saddhiÑ paÔisanthÈraÑ karohÊ”ti vatvÈ paÒcamaÑ gÈthamÈha–
100. “PiyaÑ kho ÈÄi me hotu, puÓÓapattaÑ dadÈhi me.
Pati saÒjÊvito mayhaÑ, eyyÈsi piyapucchikÈ”ti.
Tattha puÓÓapattaÑ dadÈhi meti piyakkhÈnaÑ akkhÈyikÈ2 mayhaÑ
tuÔÔhidÈnaÑ dehi. Pati saÒjÊvito mayhanti mama sÈmiko saÒjÊvito uÔÔhito
arogoti attho. EyyÈsÊti mayÈ saddhiÑ Ègaccha.
EÄikÈ “ayaÑ pÈpadhammÈ maÑ vaÒcetukÈmÈ, ayuttaÑ kho pana
paÔipakkhakaraÓaÑ, upÈyeneva naÑ vaÒcessÈmÊ”ti cintetvÈ chaÔÔhaÑ
gÈthamÈha–
101. “PiyaÑ kho ÈÄi te hotu, puÓÓapattaÑ dadÈmi te.
MahatÈ parivÈrena, essaÑ kayirÈhi3 bhojanan”ti.
Tattha essanti ÈgamissÈmi. ŒgacchamÈnÈ ca attano ÈrakkhaÑ katvÈ
mahantena parivÈrena ÈgamissÈmÊti.
______________________________________________________________
1. ŒgatabhÈvoyeva no atthÈya (SÊ, SyÈ, I)
2. PiyakkhÈnaÑ ÈgatassÈ (SÊ), piyakÈnaÑ Ègatassa (SyÈ)
3. KayirÈsi (SÊ, I), kayirÈtha (SyÈ)
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Atha naÑ si~gÈlÊ parivÈraÑ pucchantÊ sattamaÑ gÈthamÈha–
102. “KÊdiso tuyhaÑ parivÈro, yesaÑ kÈhÈmi bhojanaÑ.
KiÑnÈmakÈ ca te sabbe, te me akkhÈhi pucchitÈ”ti.
SÈ ÈcikkhantÊ aÔÔhamaÑ gÈthamÈha–
103. “MÈliyo caturakkho ca, pi~giyo atha jambuko.
Ediso mayhaÑ parivÈro, tesaÑ kayirÈhi bhojanan”ti.

Tattha te meti te parivÈre mayhaÑ Ècikkhi. MÈliyoti-ÈdÊni catunnaÑ
sunakhÈnaÑ nÈmÈni. “Tattha ekekassa paÒca paÒca sunakhasatÈni
parivÈrenti, evaÑ dvÊhi sunakhasahassehi parivÈritÈ ÈgamissÈmÊ”ti vatvÈ
“sace te bhojanaÑ na labhissanti, tumhe dvepi jane mÈretvÈ khÈdissantÊ”ti
Èha.
TaÑ sutvÈ si~gÈlÊ bhÊtÈ “alaÑ imissÈ tattha gamanena, upÈyenassÈ
anÈgamanameva karissÈmÊ”ti cintetvÈ navamaÑ gÈthamÈha–
104. “NikkhantÈya agÈrasmÈ, bhaÓÉakampi vinassati.
ŒrogyaÑ ÈÄino vajjaÑ, idheva vasa mÈ’gamÈ”ti.
Tassattho–ÈÄi tava gehe bahubhaÓÉakaÑ atthi, taÑ te nikkhantÈya
agÈrasmÈ anÈrakkhaÑ bhaÓÉakaÑ vinassati, ahameva te ÈÄino sahÈyakassa
ÈrogyaÑ vajjaÑ vadissÈmi, tvaÑ idheva vasa mÈgamÈti.
EvaÒca pana vatvÈ maraÓabhayabhÊtÈ vegena sÈmikassa santikaÑ
gantvÈ taÑ gahetvÈ palÈyi. Te puna taÑ ÔhÈnaÑ ÈgantuÑ nÈsakkhiÑsu.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
ahaÑ tasmiÑ ÔhÈne vanajeÔÔhakarukkhe nibbattadevatÈ ahosin”ti.
P|timaÑsajÈtakavaÓÓanÈ ekÈdasamÈ.
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12. DaddarajÈtakavaÓÓanÈ (438)
Yo te puttaketi idaÑ SatthÈ Gijjhak|Ôe viharanto Devadattassa vadhÈya
parisakkanaÑ Èrabbha kathesi. TasmiÒhi samaye dhammasabhÈyaÑ kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ “aho Èvuso Devadatto nillajjo anariyo evaÑ
uttamaguÓadharassa SammÈsambuddhassa AjÈtasattunÈ saddhiÑ ekato hutvÈ
dhanuggahapayojanasilÈpavijjhananÈÄÈgirivissajjanehi vadhÈya upÈyaÑ
karotÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva,
pubbepi Devadatto mayhaÑ vadhÈya parisakki, idÈni pana me tÈsamattampi
kÈtuÑ nÈsakkhÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente eko disÈpÈmokkho
Ècariyo paÒcasatÈnaÑ mÈÓavakÈnaÑ sippaÑ vÈcento ekadivasaÑ cintesi
“mayhaÑ idha vasantassa palibodho hoti, mÈÓavakÈnampi sippaÑ na
niÔÔhÈti, Himavantapadese araÒÒÈyatanaÑ pavisitvÈ tattha vasanto
vÈcessÈmÊ”ti. So mÈÓavakÈnaÑ kathetvÈ tilataÓÉulatelavatthÈdÊni gÈhÈpetvÈ
araÒÒaÑ pavisitvÈ maggato avid|re ÔhÈne paÓÓasÈlaÑ kÈretvÈ nivÈsaÑ
kappesi, mÈÓavÈpi attano paÓÓasÈlaÑ kariÑsu. MÈÓavakÈnaÑ ÒÈtakÈ
telataÓÉulÈdÊni pesenti. RaÔÔhavÈsinopi “disÈpÈmokkho Ècariyo kira araÒÒe
asukaÔÔhÈne nÈma vasanto sippaÑ uggaÓhÈpetÊ”ti tassa taÓÉulÈdÊni
abhiharanti, kantÈrappaÔipannÈpi denti, aÒÒataropi puriso khÊrapÈnatthÈya
savacchaÑ dhenuÑ adÈsi. Œcariyassa paÓÓasÈlÈya santike dvÊhi potakehi
saddhiÑ ekÈ godhÈ vasati, sÊhabyagghÈpissa upaÔÔhÈnaÑ Ègacchanti. Eko
tittiropi tattha nibaddhavÈso ahosi. So Ècariyassa mÈÓavÈnaÑ mante
vÈcentassa saddaÑ1 sutvÈ tayopi vede uggaÓhi. MÈÓavÈ tena saddhiÑ
ativissÈsikÈ ahesuÑ.
AparabhÈge mÈÓavesu nipphattiÑ appattesuyeva Ècariyo kÈlamakÈsi.
MÈÓavÈ tassa sarÊraÑ jhÈpetvÈ vÈlukÈya th|paÑ katvÈ nÈnÈpupphehi
p|jetvÈ rodanti paridevanti. Atha ne titthiro
______________________________________________________________
1. Œcariyassa ca mÈÓavÈnaÒca mantasaddaÑ (Ka)
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“kasmÈ rodathÈ”ti Èha. Œcariyo no sippe aniÔÔhiteyeva kÈlakato, tasmÈ
rodÈmÈti. EvaÑ sante mÈ socittha, ahaÑ vo sippaÑ vÈcessÈmÊti. TvaÑ
kathaÑ jÈnÈsÊti. AhaÑ Ècariye tumhÈkaÑ vÈcente saddaÑ sutvÈ tayo vede
paguÓe akÈsinti. Tena hi attano paguÓabhÈvaÑ amhe jÈnÈpehÊti. Tittiro
“tena hi suÓÈthÈ”ti tesaÑ gaÓÔhiÔÔhÈnameva pabbatamatthakÈ nadiÑ otaranto
viya osÈresi1. MÈÓavÈ haÔÔhatuÔÔhÈ hutvÈ TittirapaÓÉitassa santike sippaÑ
paÔÔhapesuÑ. Sopi disÈpÈmokkhÈcariyassa ÔhÈne ÔhatvÈ tesaÑ sippaÑ
vÈcesi. MÈÓavÈ tassa suvaÓÓapaÒjaraÑ karitvÈ upari vitÈnaÑ bandhitvÈ
suvaÓÓataÔÔake madhulÈjÈdÊni upaharantÈ nÈnÈvaÓÓehi pupphehi p|jentÈ
mahantaÑ sakkÈraÑ kariÑsu. “Tittiro kira araÒÒÈyatane paÒcasate
mÈÓavake mantaÑ vÈcetÊ”ti sakalajambudÊpe pÈkaÔo ahosi.
TadÈ jambudÊpe giraggasamajjasadisaÑ mahantaÑ chaÓaÑ ghosayiÑsu.
MÈÓavÈnaÑ mÈtÈpitaro “chaÓadassanatthÈya Ègacchant|”ti pesesuÑ.
MÈÓavÈ tittirassa ÈrocetvÈ TittirapaÓÉitaÑ sabbaÒca assamapadaÑ godhaÑ
paÔicchÈpetvÈ attano attano nagarameva agamiÑsu. TadÈ eko nikkÈruÓiko
duÔÔhatÈpaso tattha tattha vicaranto taÑ ÔhÈnaÑ sampÈpuÓi. GodhÈ taÑ
disvÈ paÔisanthÈraÑ katvÈ “asukaÔÔhÈne taÓÉulÈ, asukaÔÔhÈne telÈdÊni atthi,
bhattaÑ pacitvÈ bhuÒjÈhÊ”ti vatvÈ gocaratthÈya gatÈ. TÈpaso pÈtova bhattaÑ
pacitvÈ dve godhÈputtake mÈretvÈ khÈdi, divÈ tittiratapaÓÉitaÒca
vacchakaÒca mÈretvÈ khÈdi, sÈyaÑ dhenuÑ ÈgacchantaÑ disvÈ tampi
mÈretvÈ maÑsaÑ khÈditvÈ rukkham|le nipajjitvÈ ghurughurÈyanto niddaÑ
okkami. GodhÈ sÈyaÑ ÈgantvÈ puttake apassantÊ upadhÈrayamÈnÈ vicari.
RukkhadevatÈ godhaÑ puttake adisvÈ kampamÈnaÑ oloketvÈ
khandhaviÔapabbhantare dibbÈnubhÈvena ÔhatvÈ “godhe mÈ kampi, iminÈ
pÈpapurisena tava puttakÈ ca tittiro ca vaccho ca dhenu ca mÈritÈ, gÊvÈya
naÑ ÉaÑsitvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpehÊ”ti sallapantÊ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
105. “Yo te puttake akhÈdi, dinnabhatto ad|sake.
TasmiÑ dÈÔhaÑ nipÈtehi, mÈ te muccittha jÊvato”ti.
______________________________________________________________
1. OtÈrento viya otÈresi (SÊ)
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Tattha dinnabhattoti bhattaÑ pacitvÈ bhuÒjÈhÊti tayÈ dinnabhatto.
Ad|saketi niddose niraparÈdhe. TasmiÑ dÈÔhaÑ nipÈtehÊti tasmiÑ
pÈpapurise catassopi dÈÔhÈ nipÈtehÊti adhippÈyo. MÈ te muccittha jÊvatoti
jÊvanto sajÊvo hutvÈ tava hatthato eso pÈpadhammo mÈ muccittha, mokkhaÑ
mÈ labhatu, jÊvitakkhayaÑ pÈpehÊti attho.
Tato godhÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
106. “ŒkiÓÓaluddo puriso, dhÈticelaÑva makkhito.
PadesaÑ taÑ na passÈmi, yattha dÈÔhaÑ nipÈtaye.
107. AkataÒÒussa posassa, niccaÑ vivaradassino.
SabbaÑ ce pathaviÑ dajjÈ, neva naÑ abhirÈdhaye”ti.
Tattha ÈkiÓÓaluddoti gÈÄhaluddo1. Vivaradassinoti chiddaÑ otÈraÑ
pariyesantassa. Neva naÑ abhirÈdhayeti evar|paÑ puggalaÑ
sakalapathaviÑ dentopi tosetuÑ na sakkuÓeyya, kima~gaÑ panÈhaÑ
bhattamattadÈyikÈti dasseti.
GodhÈ evaÑ vatvÈ “ayaÑ pabujjhitvÈ mampi khÈdeyyÈ”ti attano
jÊvitaÑ rakkhamÈnÈ palÈyi. Tepi pana sÊhabyagghÈ tittirassa sahÈyakÈva,
kadÈci te ÈgantvÈ tittiraÑ passanti, kadÈci so gantvÈ tesaÑ dhammaÑ
desetvÈ Ègacchati, tasmiÑ pana divase sÊho byagghaÑ Èha “samma ciraÑ
diÔÔho no tittiro, ajja sattaÔÔhadivasÈ honti, gaccha, tÈvassa pavattiÑ ÒatvÈ
ehÊ”ti. Byaggho “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ godhÈya palÈyanakÈle taÑ ÔhÈnaÑ
patvÈ taÑ pÈpapurisaÑ niddÈyantaÑ passi. Tassa jaÔantare TittirapaÓÉitassa
lomÈni paÒÒÈyanti, dhenuyÈ ca vacchakassa ca aÔÔhÊni paÒÒÈyanti.
ByaggharÈjÈ taÑ sabbaÑ disvÈ suvaÓÓapaÒjare ca tittirapaÓÉikaÑ adisvÈ
“iminÈ pÈpapurisena ete mÈritÈ bhavissantÊ”ti taÑ pÈdena paharitvÈ
uÔÔhÈpesi. Sopi taÑ disvÈ bhÊtatasito ahosi. Atha naÑ byaggho “tvaÑ ete
mÈretvÈ khÈdasÊ”ti pucchi. Neva mÈremi, na khÈdÈmÊti. PÈpadhamma tayi
amÈrente aÒÒo ko mÈressati, kathehi tÈva kÈraÓaÑ, akathentassa jÊvitaÑ te
natthÊti. So maraÓabhayabhÊto “Èma sÈmi godhÈputtake ca vacchakaÒca
dhenuÒca mÈretvÈ khÈdÈmi, tittiraÑ
______________________________________________________________
1. KakkhaÄaluddo (Ka)
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pana na mÈremÊ”ti Èha. So tassa bahuÑ kathentassapi asaddahitvÈ1 “tvaÑ
kuto ÈgatosÊ”ti pucchitvÈ “sÈmi kali~garaÔÔhato vÈÓijakÈnaÑ bhaÓÉaÑ
vahanto jÊvikahetu idaÒcidaÒca kammaÑ katvÈ idÈnimhi idhÈgato”ti tena
sabbasmiÑ attanÈ katakamme kathite “pÈpadhamma tayi tittiraÑ amÈrente
aÒÒo ko mÈressati, ehi sÊhassa migaraÒÒo santikaÑ taÑ nessÈmÊ”ti taÑ
purato katvÈ tÈsento agamÈsi. SÊharÈjÈ taÑ ÈnentaÑ byagghaÑ pucchanto
catutthaÑ gÈthamÈha–
108. “Kinnu subÈhu taramÈnar|po,
PaccÈgatosi saha mÈÓavena.
KiÑ kicca’matthaÑ idhamatthi tuyhaÑ,
AkkhÈhi me pucchito etamatthan”ti.
Tattha subÈh|ti byagghaÑ nÈmenÈlapati. Byagghassa hi purimakÈyo
manÈpo hoti, tena taÑ evamÈha. KiÑ kicca’matthaÑ idhamatthi tuyhanti
kiÑ karaÓÊyaÑ atthasaÒÒitaÑ iminÈ mÈÓavena idha atthi. “TuyhaÑ kiÑ
kiccamatthan”tipi pÈÔho, ayamevattho.
TaÑ sutvÈ byaggho paÒcamaÑ gÈthamÈha–
109. “Yo te sakhÈ daddaro sÈdhur|po,
Tassa vadhaÑ parisa~kÈmi ajja.
Purisassa kammÈyatanÈni sutvÈ,
NÈhaÑ sukhiÑ daddaraÑ ajja maÒÒe”ti.
Tattha daddaroti tittiro. Tassa vadhanti tassa TittirapaÓÉitassa imamhÈ
purisamhÈ ajja vadhaÑ parisa~kÈmi. NÈhaÑ sukhinti ahaÑ ajja daddaraÑ
sukhiÑ arogaÑ na maÒÒÈmi.
Atha naÑ sÊho chaÔÔhaÑ gÈthamÈha–
110. “KÈni’ssa kammÈyatanÈni assu,
Purisassa vuttisamodhÈnatÈya.
KaÑ vÈ paÔiÒÒaÑ purisassa sutvÈ,
Parisa~kasi daddaraÑ mÈÓavenÈ”ti.
______________________________________________________________
1. KathaÑ asaddahi (Ka)

JÈtakaÔÔhakathÈ
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Tattha ass|ti assosi. VuttisamodhÈnatÈyÈti jÊvitavuttisamodhÈnatÈya,
kÈni nÈma iminÈ attano kammÈni tuyaÑ kathitÈnÊti attho. MÈÓavenÈti kiÑ
sutvÈ iminÈ mÈÓavena mÈritaÑ parisa~kasi.
Athassa kathento byaggharÈjÈ sesagÈthÈ abhÈsi–
111. “CiÓÓÈ kali~gÈ caritÈ vaÓijjÈ,
VettÈcaro sa~kupathopi ciÓÓo.
NaÔehi ciÓÓaÑ saha vÈkurehi,
DaÓÉena yuddhampi samajjamajjhe.
112. BaddhÈ kulÊkÈ mita’mÈÄakena,
AkkhÈ jitÈ saÑyamo abbhatÊto.
AbbÈhitaÑ pubbakaÑ aÉÉharattaÑ,
HatthÈ daÉÉhÈ piÓÉapaÔiggahena.
113. TÈni’ssa kammÈyatanÈni assu,
Purisassa vuttisamodhÈnatÈya.
YathÈ ayaÑ dissati lomapiÓÉo,
GÈvo hatÈ kiÑ pana daddarassÈ”ti.
Tattha ciÓÓÈ kali~gÈti vÈÓijakÈnaÑ bhaÓÉaÑ vahantena kira tena1
Kali~garaÔÔhe ciÓÓÈ. CaritÈ vaÓijjÈti vaÓijjÈpi tena2 katÈ. VettÈcaroti vettehi
saÒcaritabbo. Sa~kupathopi ciÓÓoti khÈÓukamaggopi valaÒjito. NaÔehÊti
jÊvikahetuyeva naÔehipi saddhiÑ. CiÓÓaÑ saha vÈkurehÊti vÈkuraÑ
vahantena vÈkurehi saddhiÑ caritaÑ. DaÓÉena yuddhanti daÓÉena
yuddhampi kira tena yujjhitaÑ.
BaddhÈ kulÊkÈti sakuÓikÈpi kira tena baddhÈ. Mita’mÈÄakenÈti
dhaÒÒamÈpakakammampi kira tena kataÑ. AkkhÈ jitÈti3 akkhadhuttÈnaÑ
veyyÈvaccaÑ
______________________________________________________________
1. Kiranena (I), kitakena (Ka)
3. AkkhÈ citÈti (SÊ), akkhÈ ÔhitÈti (SyÈ)

2. CaritÈ vaÓijjÈpi tena (SÊ, SyÈ)

516

KhuddakanikÈya

karontena akkhÈ haÔÈ1. SaÑyamo abbhatÊtoti jÊvitavuttiÑ nissÈya
pabbajanteneva sÊlasaÑyamo atikkanto. AbbÈhitanti apaggharaÓaÑ kataÑ2.
Pubbakanti3 lohitaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti–iminÈ kira jÊvikaÑ nissÈya
rÈjÈparÈdhikÈnaÑ hatthapÈde chinditvÈ te ÈnetvÈ sÈlÈya nipajjÈpetvÈ
vaÓamukhehi paggharantaÑ lohitaÑ aÉÉharattasamaye tattha gantvÈ
kuÓÉakadh|maÑ datvÈ Ôhapitanti. HatthÈ daÉÉhÈti ÈjÊvikapabbajjaÑ
pabbajitakÈle uÓhapiÓÉapÈtapaÔiggahaÓe4 hatthÈpi kirassa daÉÉhÈ.
TÈni’ssa kammÈyatanÈnÊti tÈni assa kammÈni. Ass|ti assosiÑ. YathÈ
ayanti yathÈ esa etassa jaÔantare tittiralomapiÓÉopi dissati, iminÈ kÈraÓena
veditabbametaÑ “eteneva so mÈrito”ti. GÈvo hatÈ kiÑ pana daddarassÈti
gÈvopi etena hatÈ, daddarassa pana kiÑ na hanitabbaÑ, kasmÈ esa taÑ na
mÈressatÊti.
SÊho taÑ purisaÑ pucchi “mÈrito te TittirapaÓÉito”ti. Œma sÈmÊti.
Athassa saccavacanaÑ sutvÈ sÊho taÑ vissajjetukÈmo ahosi. ByaggharÈjÈ
pana “mÈretabbayuttako eso”ti vatvÈ tattheva naÑ dÈÔhÈhi paharitvÈ
mÈretvÈ ÈvÈÔaÑ khaÓitvÈ pakkhipi. MÈÓavÈ ÈgantvÈ TittirapaÓÉitaÑ adisvÈ
roditvÈ paridevitvÈ nivattiÑsu.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ bhikkhave Devadatto
pubbepi mayhaÑ vadhÈya parisakkÊ”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
k|ÔajaÔilo Devadatto ahosi, godhÈ UppalavaÓÓÈ5, byaggho MoggallÈno, sÊho
SÈriputto, disÈpÈmokkho Ècariyo MahÈkassapo, TittirapaÓÉito pana
ahameva ahosin”ti.
DaddarajÈtakavaÓÓanÈ dvÈdasamÈ.
______________________________________________________________
1. AkkhÈpi citÈ (SÊ), akkhÈpi ÔhapitÈ (SyÈ), akkhÈhi piÔÔhahatÈ (Ka)
2. Appahitanti ÔhapitaÑ apaggharaÓaÑ kataÑ (SÊ, SyÈ), abb|hitanti ÔhapitaÑ
apaggharakaÑ kataÑ (I)
3. Pupphakanti (SÊ, SyÈ, I)
4. UÓhapiÓÉapaÔiggahaÓena (SÊ, SyÈ, I)
5. KisÈgotamÊ (SÊ, SyÈ, I)

JÈtakaÔÔhakathÈ
JÈtakuddÈnaÑ
GijjhakosambÊ SuvaÒca, C|Äas|vaÑ HarittacaÑ.
KusalaÑ LomakassapaÑ, CakkavÈkaÑ Haliddi ca.
SamuggaÑ P|timaÑsaÒca, DaddaraÒceva dvÈdasa.
JÈtake navanipÈte, gÊyiÑsu gÊtikÈrakÈ.

NavakanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
(Tatiyo bhÈgo niÔÔhito)
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JÈtakaÔÔhakathÈya tatiyabhÈge

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

AkakkasaÑ
AkataÒÒuÑ
AkatÈ
AkattÈraÑ
AkatvÈ
Akaddamo
Akamha
AkaraÑ
Akaramhasa
Akari
AkÈle
AkÈlena
AkÈsi
AkiccaÑ
Akiriyar|po
AkovidÈ
Akkodhano
AkkhaparÈjito
AkkhÈ
AkkhÈtaÑ
AkkhÈyino
AkkhiÑsu
AkkhittÈ
AkhÊÓampi
Agacchato
AgandhikÈ

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

265
25
54
25
461
272
44
193
25
124
508
508
328, 380
120
505
54
248
184
515
399
97
457
240
469
324
238

AgÈraÑ
AgÈrino
Aggi
AgginikÈsiphÈlimaÑ
AggÊ
AggodakÈni
AghÈtentaÑ
AghÈtesuÑ
A~kasmiÑ
A~gaputtapinena
A~gÈrajÈtÈ
A~gÈre
A~gena
AcetanaÑ
Acca
AccantaÑ
Accavattatha
AccahÈsi
Accupasevato
AcchannaÑ
Acchar|pamÈ
Achedayi
AjÈnato
AjinasÈÔiyÈ
Ajja
Ajjhag|

68
220
129
301
360
411
189
164
195
205
425
454
175
84
315
11, 304
461
461
500
304
392
40
326
78
244
36
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

Ajjhapatto
AjjhÈr|hÈ
AÒÒatare
AÒÒatha
AÒÒÈtake
AÒÒe
AÔÔÈlo
AÔÔhicchinnÈ
AÔÔhittaco
AÉÉhassa
AÓumpi
AÓÉajaÑ
AÓÉajÈ
AÓÓavaÑ
AÓÓave
Atindito
Atigato
AtimaÒÒati
Ativattati
AtivelaÑ
AtÊtaÑ
AtuccaÑ
AttaguttÈ
AttatthapaÒÒÈ
AttanaÑ
AttanÈpi
Attani
Attano
AttamanÈ
AttÈÓosi

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

278
377
390
497
16
156
454
465
277
64
11
494
494
430
495
380
461
245
441
95
40
240
488
472
421
176
148
286
191
271

AtthaÑ
Attha
AtthakÈmassa
AtthakÈmo
AtthakÈraÓÈ
Atthaccaye
AtthadassinaÑ
AtthabyÈpatti
AtthalÈbhesu
AtthavinicchayaÒÒ|
AtthÈ
AtthÈpÈye
AtthÈvahaÑ
AtthikÈ
Atthena
Attho
AdaÑ
AdadaÑ
Adada
AdÈyÈdo
AdÈyimha
AdiÔÔhaÑ
Adu
AduÔÔhacitto
Ad|ragamanena
Ad|sake
Adeyya
Adeyyesu
Adesayi
AddaÑ

319, 324
502
229
279
442
147
304
442
442
191
425, 492
366
205
18
193
181, 191
390
63, 238
63
24
110
219
475
437
295
513
278
11
117
359

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

Addakkhi
AddasaÑsu
AddhÈnaÑ
AddhuvasÊlassa
AdhamajanaÑ
Adhammiko
Adhammena
Adhammo
AdhiggahÊtÈ
Adhicca
AdhiÔÔhito
AdhipannaÑ
AdhipannÈnaÑ
Adhimucchito
Adhivatthe
AdhissayitvÈ
AdhÊyetha
AdhuvaÑ
AnakkosaÑ
AnagÈro
Ana~gaÓassa
AnaÒÒÈya
AnatthaÑ
AnatthakÈmassa
AnatthÈ
AnanusociyaÑ
AnantaraÑ
AnamhikÈle
AnariyaÑ
AnavaÔÔhitacittassa
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

504
74
40
68
304
102, 391
31
346
406
223
254
36
36
227
307
404
205
58
25
31
189, 290
254
163
99
442
89
441
208
120
68

Anavhito
AnÈgataÑ
AnÈgatabhayÈ
AnÈdiyantaÑ
AnÈmayaÑ
AnÈmayÈ
AnÈmasanto
AnÈsave
AniccasÊlaÑ
AninditÈ
Anisamma
Anukubbassa
AnujÈnÈti
AnujÊvino
Anutappati
Anutappe
AnuttarÈ
AnutthunaÑ
AnudhÈva
AnupassÊ
AnupÈleti
Anupubbena
Anupetassa
AnuppadÈnena
AnuppÊÄa
Anubujjhati
Anubbate
Anuvicintayanto
Anuvicca
AnusÈsati

153
33
33, 378
182
502
245
300
390
108
397
97
99
124
241
122
320
421
104
314
178
19
53
181
191
422
251, 366
495
374
404
253
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

AnusÈsÈmi
AnusÈsitÈ
Anus|yaÑ
AnussarantÈ
AnekÈ
Anomadassisu
AnovÈdakare
AntaraÑ
Antalikkhabhavanena
AntimÈ
Anto
AndhakÈrake
AndhakÈratimisÈyaÑ
AnnadapÈnavatthadÈ
AnnapÈnassa
AnnÈni
Annena
AnvÈvamaddi
Apakkamanti
Apa~gi
AparapÈdesu
AparÈdhaÑ
AparÈyaÓo
AparÈyinÊ
ApaviddhÈ
ApÈÓabhojanÈ
ApÈnudi
ApÈpadassanÈ
ApÈbhataÑ
ApÈyÈ

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

215
361
25
469
338
387
241, 461
33
205
338
44
477
412
220
90
497
175
457
434
398
352
372
444
365
405
496
201
392
50
221

ApÈyesi
ApÈraÑ
Ap|jaÑ
Ap|jesuÑ
Apetacittena
ApetapÈpakaÑ
Apehi
Appacintasukhassa
AppacintÈya
AppapaÒÒo
AppabhavaÑ
Appamatto
AppasnehÈni
AppÈpi
AppikÈ
AppicchÈ
Appiyo
Appenti
ApharusaÑ
Abandhi
AbbÈhitaÑ
AbbhatÊtaharo
AbbhatÊto
AbbhantaraÑ
AbbhÈgamanaÑ
AbbhÈmattaÑva
AbyaggatÈ
Abyatho
AbyÈvaÔassa
Abravi

340
216
77
117
99
301
245
295
295
248
353
22
294
449
387
295
332
33
265
218
516
157
516
78
502
290
7
442
60
57

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

Abhika~khati
AbhikÊrare
Abhijappanti
AbhidÈ
AbhipatthitÈ
Abhibhuyya
AbhirÈdhaye
AbhivaÉÉhanti
AbhisajjÈmi
Abh|tena
Abhejjo
AmaÒÒaÑ
AmaÒÒaruÑ
AmataÑ
AmarÈ
AmÈnanÈ
AmittahatthatthagatÈ
AmittÈnaÑva
Amucchito
AmbaÔÔhakulassa
AmbapakkaÑ
AmbÈ
AmbujaÑ
Amhase
Ayanti
Ayaso
Ayogino
Ayyakassa
AraÒÒaÑ
AraÒÒasmiÑ
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

58
53
338
28
366
466
513
377
110
185
7
342
464
473
368
233
190
444
420
392
50
359
301
291
505
90
54
145
47
114

AraÒÒÈ
Arahanto
ArahÈmi
Arindama
AriyadhammÈ
Ariyappavedite
AriyavaÓÓÊ
AriyÈ
AriyÈcaritaÑ
Ariyena
Ariyesu
Ariyo
AruÓarÈjassa
AlaÑ
AlakkhikÈ
Ala~kate
AlikaÑ
AloÓikÈya
Allasi~gaÑ
AvakkamiÑ
AvaÒci
AvaÓÓasaÑyutÈ
Avabujjhati
Avabodhanti
AvabhottuÑ
AvasiÔÔhakaÑ
AvÈkayirÈ
AvÈriyapitÈ
AvicakkhaÓo

136
391
290
352
444
421
286
333
391
120
11
75
3
211
243, 245
149
185
387
368
456
399
421
366
139
257
293
319
216
508
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

[A]
Avid|re
AvirÈginÊ
Avekkhati
AvekkhiyÈna
Avedesi
AvhÈyikÈ
AsaÑsayaÑ
AsaÑsaye
AsaÑsi
AsakkatÈ
AsakkhiÑ
AsaÒÒataÑ
AsaÒÒato
AsatiÑ
AsanthutaÑ
AsayhasÈhinaÑ
AsÈhasaÑ
AsiÑ
AsitÈ
Asuddhabhakkho
Asesakesu
Assa
Assattha
Assu
AssuÓantaÑ
AhantÈraÑ
AhahÈ
AhÈyathÈ
AhÈso
AhiÑsayaÑ

PiÔÔha~ko
[A]

397
81
311
420
399
220
412
89
399
90
122
78, 505
97
505
58
6
301
172
398
497
142
489
33
515
22
189
427
117
442
31

AhitaÑ
AhituÓÉaka
Ahito
AhuÑ
Ahuvamhase
AhuhÈsiyaÑ
AheÔhayaÑ
[Œ]
ŒkiÓÓakammanto
ŒkiÓÓaluddo
ŒgataÑ
Œgato
ŒgamÈ
Œgamma
ŒgÈ
Œcariyavaco
ŒcariyÈva
ŒcÈrasÊlasampanne
ŒtapÈ
ŒturÈ
Œturesu
ŒdÈya
ŒdittaÑ
ŒdittasmiÑ
Œdeti
ŒnubhÈvaÑ
Œpajjasi
Œpanno
Œmanta

79
185
336
390
25
208
449
290
513
196
153
117, 399
23, 136
153
149
267
390
425
188
187
31, 454
488
447
95
68
212
445
195

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

[Œ]
ŒmisaÑ
Œyatacakkhunetto
Œyato
ŒrakÈ
ŒrajjaÑ
ŒrÈ
ŒrogyaÑ
ŒlambanÊ
ŒvamÈmi
ŒvÊ
ŒsÈvatÊ
ŒsiÑ
Œsi
ŒsÊtikaÑ
ŒsÊsatÊ
ŒsÊsateva
ŒsÊseva
ŒharitaÑ
ŒharitÈ
ŒharantaÑ
ŒhÈramayena
Œhu
ŒÄi

PiÔÔha~ko
[I]

187
277
367
72
258
289
57
374
279
248
236
390
187
373
366
237
236
353
377
359
498
68
508

[I]
I~gha
Icchasi
Ito
Ittaradassanena
ItthÊsu

525

324
271, 333
84
76
139

IdaÑ
IndriyÈnaÑ
Ise
Issaro

50
440
503
420

[U]
UkkaÔÔhamajjhimaÑ
Ukkamma
UggatapÈnuvattinÈ
UccaÑ
Uccha~gahatthÈ
UjjugatÈnaÑ
Ujjubh|tÈ
UÔÔhÈtu
UÉÉayhate
UttamaÑ
UttamatthaÑ
Uttamapuggalassa
UdakaÑ
UdakantasevÊ
Udapatto
Udayena
Udayo
Udumbarena
Udeti
UddÈ
Uddissa
UddhaÔabhattaÑ
UddharaÑ
UddharissÈmi

205
505
505
461
20
287
6
279
21
304
263
104
111
15
461
298
428
470
305
316
333
393
300
314
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo
[E]

[U]
UddhÈtuÑ
UpakkuÔÔho
Upakkosati
UpagamaÑ
UpaccaguÑ
Upanayhanti
UpanÈhÊ
UpamÈ
UparivisÈlÈ
Upalimpati
UpalohitakÈ
Upasamassa
Upasame
UpasevÊ
UpÈgamuÑ
UpÈyaso
Upeta
Upeti
UppatitaÑ
Ubbegino
UbbhatÈ
Ubhayattha
Ubho
UragÈmiva
Urasi
UrasÊva
Ussahe
UÄÈraÑ
UÄÈro
mi

PiÔÔha~ko

122
498
498
305
188
465
244
353
194
346
20
183
72
304
187
422
422
279, 449
251
294
49
14
27
95, 314
365
137, 500
227
14
24
248

Eka~gaÑ
EkÈ
EÓik|lasmiÑ
EtÈdiso
Ete
EdisaÑ
Edhati
Edhanti
EyyÈsi
EvaÑdhammÈ
EvaÑbh|tÈ
EsanÈ
EsÈno
EssaÑ
EÄagalÈgumbe
EÄam|gaÑ

289
171
341
110
90
290
304
139
509
74
120
31
187
509
208
326
[O]

OkaÑ
Ogaha
Ocitatthena
OdahiÑ
OdahissÈmi
OdahÊ
OdÈtam|laÑ
OpattaÑ
ObhÈsayaÑ
Olokayanto
OvajjamÈno
Ohadissati
Ohito

409
271
264
259
257
187
301
472
343
461
229, 245
377
262

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo
[ Ka ]
KaÑsamallake
KakkaÔaÑ
Ka~khaÑ
KaccÈni
Kaja~galaÑ
KaÔukaÑ
KaÓaveresu
KaÓÔhe
KaÓÉakavÈco
KaÓÓikÈ
KaÓhavattanÊ
KataÑ
KatakalyÈÓo
KataÒÒutaÑ
Katattho
Katassa
KattÈ
KathaÑ nu
Kaddamo
KantaÑ siriÑ
Kantataro
KantasiriÑ
KantÈ
KantÈ sirÊ
Kandati
KapaÓo
Kapi
KapicittaÑ
Kapino
Kapoto

PiÔÔha~ko
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Ka ]

20
278
326
404
212
187
57
212
244
299
129
149
11, 366
23
366
124
124
91
301
248
244
248
397
248
284
209
68
137
336
211

KamatthaÑ
KammaÑ
Kammakilesa
Kammassa
KammÈya
KammÈyatanÈni
KammunÈ
Kammuno
Kammesu
KayirÈ
Karassu
KaritvÈ
Karissare
Kali~gÈ
KalyÈÓar|po
KaÄÊro
KÈkavatÊ
KÈkasaÑghÈ
KÈkolÈ
KÈtiyÈnÊ
KÈmaÑ
KÈmakÈmi
KÈmÈ
KÈmÈna kÈmÈ
KÈmÈni
KÈme
KÈmesu
KÈy|raÑ
KÈye
KÈyena

376
444
301
393
390
516
294
60
296
11
68
222
377
515
76
372
84
232
232
406
347
143
187, 226
442
360
188
227
415
147
254
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Ka ]

KÈrako
KÈraye
KÈlakatÈ
KÈlakate
KÈlapariyÈyo
KÈlÈgataÒca
KÈlikaÑ
KÈle
KÈsÈyavatthe
KÈhasi
KÈhÈmi
KÈÄappavÈÄÈva
KÈÄena
KiccaÑ
Kicchena
KittiÑ
Kitti
KittimÈ
KibbisakÈrakaÑ
KimaÓÉakÈ
Kira
KilomaÑ
KilomasadisÊ
KisÈ
Kiso
KukkuÔo
KukkuÄÈnugatÈ
Kujjha
KuÔavaÑ
KuÓapaÑ

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Ka ]

249
185
57
152
129
248
372
95
494
163
211
373
243
514
498
223
97
64
32
20
181
46
46
316
294
251
425
215
68
359

KuÓapÈdÈ
KuÓapÈni
Kupitindriyosi
Kubbati
Kubbasi
KumÈre
KumbhaÓÉÈ
Kumbhamiva
KumbhiÑ
KummÈsapiÓÉiyÈ
Kulako
KulÊkÈ
Kule
Kusamuddo
KusalappasatthÈ
Kusalassa
K|pasayo
KedÈraÑ
Kena
KevalÈ
KesÊ
KoÔasimbalÊ
KoÔÔhÈgÈrÈni
Kotth|va
Kodha
Kodhano
Kodho
KomÈrikÈ
KolaÑ
KoliyaÑ

292
311
324
108
346
91
135
28
404
387
454
515
390
175
196
390
254
240
193
388
132
376
346
104
382
244
219
250
21
21
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PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ga - Gha ]

[ Ka - Kha ]
Kovido
KosalÈdhipa
KoÄÈpe
Khaggabaddhassa
KhaÓÈnupÈtÊ
KhaÓÉo
Khattiyena
KhantidÊpano
KhantÊ
KhantÊsoraccassa
Khandhino
Khameyya
KharattacaÑ
KharadhotaÑ
Kharaputta
KharÈjinÈ
Khali
KhÈdatha
KhÈdare
KhÈyati
KhippaÑ
KhippaÒca
KhÊÓaÑ
KhurappÈnissa
KhemaÑ

319
389
472
99
497
315
353
40
13
430
377
137, 500
300
265
262
221
412
496
113
290
207
416
469
257
488

[ Ga ]
Gaccha
GacchaÒÒeva
Gacchati

329
125
107

Gaccheyya
GatasattaÑ
GatÊ
Gadhito
Gandho
Gabbhe
GamissaÑ
Gayhaka
GalakaÑ
GavaÑ
GahanaÑ
Gahapati
GahÊtanÈvaÑ
Gahe
Gahesi
GÈmaÑ
GÈme
GÈÄha
Gijjhapantho
Gijjho
GiddhÈ
GiriyassÈnusÈsanÊ
Gumbiyo
GuhÈsayo
GodhÈ
GopÈnasÊbhÈravahÈva
GopÈnasÊbhoggasamaÑ
GhanaghÈtimaÑ
Ghammani
Ghare

291
145
60
227
84
185
58
341
457
102
78
442
341
374
278
136
397
279
461
311
229
304
187
188
50
299
373
266
340
267
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[ Ca ]

[ Gha ]
Ghasate
GhÈtayiÑ
GhÈsaÑ
GhÈsatthiko
GhÈsahetu
Ghorar|paÑ
GhosavÈ

196
149
187
278
496
229
175
[ Ca ]

CakkaÑ
CakkaÑva
CakkadhÈrino
CakkavÈke
CaÓÉÈlapukkusÈ
CaÓÉiyÈ
CatukkaÓÓaÑva
CaturÈ
CandanasÈrÈnulitte
Cando
CaraÓaÑ
CaraÓ|papannaÑ
CaraÓena
Carati
Caratha
CarantaÑ
CarÈmi
CaritÈ
CarimaÑ
Careva

PiÔÔha~ko

391
461
194
495
181
243
240
251
149
492
222
287
223
336
252
248
362
515
27
362

CalakkakuÑ
CalitaÑ
CalitÈ
CÈgavÈ
CiÓÓÈ
CiÓÓo
CittalatÈvane
CitrÈhi
Cirampi
Cirasanthutena
CirassaÑ
CeÔo
Cetako
Corassa

359
53
397
248
515
515
236
231
315
58
502
454
336
33

[ Cha ]
Channo
ChamÈ
ChavaÑ
ChÈtaÑ
ChÈdayanti
ChecchaÑ
Checchati
Chijjati

254
218
254
185
133
477
195
271
[ Ja ]

JagatiruhaÑ
Jaggato
Jagghasi
JagghitÈye

485
427
209
211

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
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PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

[ Ja ]
JaccÈ
JanÈ
Jane
Jappanti
Jappena
JammaÑ
JaraggavaÑ
JarÈya
Jahanti
JahÈmase
JahuÑ
Jahe
JÈgarataÑ
JÈtar|pena
JÈtiÑ
JÈti
JÈtikhayantadassÊ
JÈtimant|papannaÑ
JÈtiyÈ
JÈnanti
JÈneyya
JÈno
JigÊsaÑ
JitÈ
Jito
JinÈti
JimhaÑ
JÊnÈ
JÊno
JÊvato

531
PiÔÔha~ko
[ Ja ]

373
338
16
221
105, 191
91
145
447
229, 274
233
18
13, 18
383
218
494
181
412
76
16
267
192
22
160
515
97
105
102
316
142, 209
513

JÊvantova
JÊvassa
JÊvÈmi
JÊvikattho
JÊvikÈ
JÊvitaÑ
JetvÈ
Jotiriva

440
248
60
227, 469
31
274
97
505
[ Jha - ©a ]

JhÈyasi
©ÈÓaÑ
©ÈtakaÑ
©Ètayo
©ÈtimittasuhajjÈnaÑ
©ÈtÊ
©ÈtÊnaÑ
©Èyena

209
328
111
252
154
469
336
422

[ ®ha - a ]
®hassati
®hassatha
®hÈnaÑ
®hÈnÈni
®hitamariyavatti
®hitÈ
aÑsasarÊsape
ayhati
ayhamÈnesu
ayhamÈno
ahati

91
366
183
326
422
298
247
447
187
153
484

JÈtakaÔÔhakathÈya tatiyabhÈge
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[ Ta ]

[ Ta ]
TaÑ
TaÑ
TacasÈrasamappitÈ
Tato
Tattha
TathÈ tathÈ
Tatheva
TanuÑ
TanubandhaÑ
Tapate
Tapo
Tamba
TambakÈmÈ
TayÈ
Tarati
TarantaÑ
TaramÈnÈnaÑ
Tasasi
TÈdisu
TÈpayanti
TÈyaÑ
TÈrayi
TÈvatÈ
TikkhÈ
TikhiÓaggaÑ
TiÔÔha
TiÔÔhati
TiÔÔhato
TiÓakiccaÑ

PiÔÔha~ko

145
18, 380
190
319
153
192
145
152
300
353
13, 493
175
175
84
129
182
102
271
11
15
343
129
456
461
266
434
343
33
107

TiÓameva
TiÓÓassa
Titikkhanti
Titikkhi
TittaÑ
Tidive
TimirÈnaÑ
Tim|laÑ
TirÊÔino
Tu~ge
Tuleyya
TulyasevÊ
TulyÈ
Te
TejassiÑ
Tena

107
216
499
137, 500
185
181
175
226
99
412
337
304
14
6
461
263
[ Tha ]

ThalaÑ
ThÈmabalaÑ
ThÈmabal|papattiÑ
ThÈmasÈ
Thiyova
ThullaÑ
Th|lo

49
105
105
314
436
308
295

[ Da ]
DakaÑ
DakÈya
DakkhaÑ
DakkhiÓeyyÈ

50
279
442
449

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Da ]

DakkhisÈma
DakkheyyaÑ
DajjÈ
DaÔÔhuÑ
DaÉÉhÈ
DaÓÉadhÈro
DaÓÉena
Dadamhase
DadÈhi
Daddarassa
Daddaro
DadhivÈrakaÑ
Danto
DandhakÈle
Dandhaparakkamo
Dandheti
Dabbhapuppha
Damo
Damoti
Dammi
DayitabbaÑ
DaraÑ
DariÑ
DarÊmukho
Davappaluddho
DasasataÑbyÈmaÑ
DaÄhappamÈÓaÑ
DaÄhiyaÑ
DÈÔhaÑ
DÈyasmiÑ
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Da ]

91
444
75
259
516
420
515
44
509
516
514
50
223
129
129
129
314
7
383
46
89
146
160
231
245
376
405
294
513
258

DÈyÈdassa
DÈsÊ
DijÈ dijaÑ
Dije
Dijesu
Dijo
DiÔÔhaÑ
DiÔÔhapado
DiÔÔheva
Dittar|paÑ
DinnaÑ
Dinnabhatto
DinnÈ
DibbÈni
DiyaÉÉhakukku
DisaÑ
DisataÑ
DisatÈ
Disampati
DisÈ
DÊghaÑ
DÊghadÈÔho
DÊpaÑ
DukkarataraÑ
DukkhaÑ
DukkhaseyyaÑ
Dukkhassa
DukkhÈpetvÈ
Dukkhena
Dugge

168
392
359
241
495
237
172
157
287
248
447
513
365
449
298
220
220
219
97
220
204
103
44
319
149
185
441
445
14
13
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[ Da ]
DujjÈno
DujjÊvitaÑ
DuÔÔhÈ
DuÔÔhe
DutÊyatÈ
Duddubhanti
DuddubhÈyati
Dubbhasi
Dubbhino
DubhayaÑ
DumaÑ
DumasÈkhaniketinÊ
Dummakkhar|pÈ
Dummati
DuruttÈnaÑ
Duve duve
Dussa
DussÊlyaÑ
D|tavippahitÈni
D|ragatÈ
D|ragÈminaÑ
D|rataraÑ
D|siyÈ
Deyyesu
Deva
DevatÈ
DevÈnamindena
DesanaÑ
Dese
DoÓi

PiÔÔha~ko
[ Da ]

254
44
505
457
157
71
71
178
68
421
100
410
221
77, 145
16
494
50
108
365
237
461
58
166
11
168
434
406
36
23
271

DosaÑ
DvÈsattati

472
338
[ Dha ]

DhaÑsati
Dha~kÈ
DhanaÑ
DhanakkhayÈ
DhanaÒjayÈya
DhanadhaÒÒaÑ
DhanÈpi
DhammaÑ
DhammakÈmo
DhammajÊvinÊ
Dhammadhajo
DhammappÊtirasaÑ
DhammayuttÈ
DhammarÈjÈ
Dhammaladdhassa
Dhamme
Dhammena
Dhammo
DharantÊ
DhÈticelaÑva
DhÈrayaÑ
DhitimÈ
DhÊro
DhuttÈ
Dhuraddhajo
DhuvaÑ

245, 298
294
267
316
90
388
316
18, 27
379
392
254
183
75
117
448
64
114
97, 272
365
290
376
19
33
54
36
22
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PiÔÔha~ko

[ Na ]

[ Dha ]
Dhuvena
Dh|maÑ
Dh|magandhena
Dh|mo

58
380
380
226

[ Na ]
NaÑ
NaccagÊtaÑ
NaÔehi
NadÊnaÑ
NantakavÈsinÊ
Nandanti
Nandamane
Nandisenena
Name namantassa
NayaÑ
Nayo
Narakamhi
NarapamadÈnaÑ
NaravÊraniÔÔhitaÑ
Naresu
NavachannakedÈni
NÈgo
NÈmadheyyaÑ
NÈriÑ
NÈrÊ
NÈvutikaÑ
NikaÔÔhe
NikaÓÓikÈ
NikatyÈ

13
208
515
380
22
273
494
4
99
422
457
13
421
359
373
271
466
287
373
251
373
95, 416
114
81

Niketane
NikkamaÑ
Nikkhamanto
Nikkhippa
NikhÈto
Niggacchati
Nigamassa
Nigame
NijjhÈpayi
Niddaro
NiddhÈvitaÑ
Nidhetave
NindÈya
NipadÈmase
NipÈtehi
NipÊÄeti
Nippatito
NippÈpo
Nibodhati
Nibbatto
NibbÈpaye
NibbÈha
NibbutiÑ
Nibbhoge
Nimanteyya
Nimineyya
NimÊni
Nimbas|lasmiÑ
Nimmanussampi
NiraÑkatvÈ

258
457
390
107
24
74
353
245
231
183
91
16
30
111
513
513
211
183
417
444
146
172
498
152
267
58
58
33
137
381
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PiÔÔha~ko

[ Pa ]
PaÑsupisÈcakÈ
PakataÑ
PakkaÑ
PakkagodhÈ
Pakkamanti
PakkhapÈtino
PakkhittanikiÓÓamantare
PakkhÊ

PiÔÔha~ko
[ Pa ]

[ Na ]
Nira~katvÈ
NirabbudÈnaÑ
NirÈsaÑ
NivÈtajÈ
NivÈtavutti
NivÈpÈni
Nivisase
NisÈmetha
NisÊdetvÈ
NihitaÑ
NihÊyati
NÊtÈ
NÊyamÈnaÑ
NÊharetha
Nu
NuÓÓo
N|na
NekavassagaÓe
Nette
Nenti

PadÈnukkamo

442
339
93
377
248
257
243
292
390
120
304
465
341
447
263
353
45
472
102
251
135
44, 193
284
99
436
472
503
237

Pakkhehi
Pa~kadantÈ
Pa~ko
Pacalaka
PacinÈsi
Pacissati
PaccakkhÈti
PaccatthikÈ
PaccamÈnÈnaÑ
PaccuÉÉeti
Pacceti
PajÈ
PajÈnatÈ
PajÈya
PajjaÑ
Pajjahe
PajjhÈyi
PaÒjalikaÑ
PaÒhaÑ
PaÒÒavantaÑ
PaÒÒÈya
PaÔithaddhaÑ
PaÔibandhako
PaÔibhaÓÈti
PaÔibhÈti
PaÔhamuggato
PaÔhamuppattiko
PaÓÉiccaÑ
PaÓÉitamÈnÊ
PaÓÉitÈ

162
221
226
129
20
21
74
191
44
367
189
102
353
135
111
13
509
162
319
13
72
266
280
382
271
372
204
108
336
262
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PiÔÔha~ko
[ Pa ]

PaÓÉitÈbhÈsÈ
PaÓÉito
PaÓÓakaÑ
PataÑ
PatataÑ
Patasi
PatÈrayÊ
Pati
PatiÔÔhÈya
Patino
PattaÑ
PattÈva
Patto
Patthayito
Patthiva
Patva
PathabyÈ
PathavÊ
PadaviÒÒÈÓaÑ
PaddhaguÑ
Paddhe
PapÈtinaÑ
PapothayeyyaÑ
Pappoti
PabbatasÈnugocaraÑ
PabbatÈni
Pabha~karo
PabhavÈni
PabhÈsasi
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Pa ]

465
299
318
88
232
240
196
509
137
508
31
36
64
205
300
436
168
388
71
88
88
461
163
223
162
160
117
380
107

Pamatto
Pamadamhase
PamÈdo
PamÈya
Pamocito
PayirupÈsanti
Payoge
Payojaye
ParapattiyÈ
ParapesiyÈ
ParamÈ
ParÈbhavo
Parikantati
Parikiriya
ParikkhavÈ
Parikkhitto
Parikkhipanti
ParicÈrike
Pariccajja
ParitÈyamÈno
PariniÔÔhitÈni
Paripanthe
ParipÈtayiÑsu
ParipÈteyyuÑ
ParipuÓÓÈni
PariplavantaÑ
PariphanditÈni
Paribbaja
ParimaÓÉalaÑ

505
120
391
105
205
236
221
205
72
392
64
311
171
299
105
262
298
188
181, 440
278
13
60
359
454
44
461
23
28
461
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PiÔÔha~ko
[ Pa ]

ParimuÔÔhÈ
ParimuttÈ
PariyÈyaÑ
PariyÈyo
Pariyonandhissanti
Parivajjenti
ParivÈrito
Parisa~kupatho
Parisappasi
ParisÈyaÑ
Parisumbha
ParissayÈni
Par|pavÈdÈ
Pare
PalÈyasi
PalÈsaÑ
PalÈsÈni
Palipo
Palujjanti
PalobhayantÊva
PavaÉÉhakÈyo
PavÈhaya
PavivekarasaÑ
PavÊÓati
PavuttaÑ
PavekkhÈmi
Pavecchati
PaveÓiyÈ
PavellamÈnÈ
PasaÑsanti

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Pa ]

465
221
436
198
377
188
23
460
115
318
326
466
449
465
262
195
172
226
366
373
103
271
183
366
226
79
11
191
373
494

PasatthÈ
Pasayha
PasÈsa
PasÈsanato
PassaÑ
Passa
Passase
PahÈtuÑ
PahÈya
PahuttaÑ
Pah|taÑ
Pah|tatejo
PÈÔika~kha
PÈÓabh|tÈni
PÈÓariva
PÈÓÈ
PÈÓi
PÈÓ|parodhÈya
PÈtalapapÈtasannibhÈ
PÈtheyyaÒca
PÈdÈ
PÈnabhojanaÑ
PÈpaÑ
PÈpasampava~kena
PÈpassa
PÈpÈnusÈsako
PÈpiyo
PÈmojjakaraÓaÑ
PÈraÑ
PÈrag|

220
341
422
346
257
164
472
227
375
404
79
380
441
449
505
168
160
238
505
238
254
257
193
304
60
189
304
183
122
18
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PiÔÔha~ko
[ Pa ]

PÈrÈsariyo
PÈricariyÈ
PÈremi
PÈvako
PÈvuraÓaÑ
PÈsÈdaÑ
PÈhÈsi
PÈhesi
Pi~galÈ
PiÒchÈni
PitaraÑ
PitÈ
PitupitÈmaho
PitussutaÑ
PipphaliÑ
Pipphali
PiyadassanÈ
PiyabhÈÓinÊ
Piyamme
PiyÈ
Piyo
Pilakkho
PisuÓo
Pihayasi
PihayeyyuÑ
PÊÔhaÑ
PÊÓeti
PÊtimano
PÊÄitÈ
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Pa ]

149
387
171
129
454
193
78
307
93
212
146
114
111
461
284
79
243
250
263
264
333
23
244
297
454
110
294
389
299

PÊÄesi
PuÒÒÈni
PuÓeti
PuÓÓapattaÑ
PuÓÓamÈsiyÈ
PuÓÓÈyaÑ
PuÓÓÈya
PuÓÓÈyateneva
Puthusaddo
Puth|
Punapi
PubbakaÑ
PubbayaÒÒo
PubbenivÈsaÑ
PurÈÓaÑ
PurimaÑ
Purisaparakkamo
P|janÈraho
P|jito
P|jiyÈ
P|tikaÒca
P|timaÑsova
PekkhamÈno
Peto
PesiÑ
PokkharaÓÊsu
PorÈÓaÑ
Posassa
Pose

57
227
223
509
274
271
274
416
464
267
212
516
23
230
13
14
7
11
215
233
434
509
374
201
209
301
120
189
248
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[ Pa - Pha ]
Poso
Pharuso
PhalaÑ
PhalatthÈ
PhalavatÊ
Phala’ssa
PhalimÈ
Phalena
PhÊtaÑ
PhÊtÈni

PiÔÔha~ko
[ Ba ]

461
244
390
472
93
472
469
117
390
346
[ Ba ]

Baddhacaro
BaddhÈ
BandhanaÒca
Bandho
BalaÑ
Balanikkamanena
BalasÈ
Balassa
BalÈtibalaÑ
Baleti
Balena
BahukaÑ
Bahuke
BahuÔhÈnacintino
BahutarÈ
Bahuttaso
Bahudukkhe
BahunnaÑ

PadÈnukkamo

342
515
187
353
492
178
299
353
492
211
163
230
271
288
193
461
477
476

Bahumpi
Bah|
Bah|naÑ
BÈlataro
BÈlÈ
BÈveruÑ
BÈhiko
BÈhiraÑ
BÈÄhaÑ
BimboÔÔhasampanno
BiÄÈrÊ
BÊjaÑ
Bujjhati
Buddhesu
Buddho
BeluvaÑ
BellaÑ
Byathasi
ByasanaÑ
ByÈti
ByÈpÈdeti
ByÈvaÔo
BrahÈ
Brahmacariyassa
BrahmacÈri
BrahmattaraÒca
Brahmapatti
Brahme
Br|ti

219
472
88
262
54
117
411
78
389
454
251
377
262
387
343
71
300
376
11, 64
88
484
296
23, 103
372
333
193
338
328
97
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PiÔÔha~ko

[ Bha ]
Bhaggavi
BhaÓÉanaÑ
BhaÓÉu
BhatakÈ
Bhatako
BhattaÑ
BhaddakaÑ
Bhaddante
BhaddÈ
Bhamasi
BhayaÑ
Bhayatajjito
BhayÈ
Bharassu
BhariyÈya
Bhavati
BhavÈmi
BhavitvÈ
BhÈjanaÑ
BhÈÓusu
BhÈÓumatÈmiva
BhÈyayate
BhÈyeti
BhÈravaho
BhÈsantiÑ
BhÈsamÈnassa
BhÈsasi
BhÈsitaÑ
BhÈseyya

360
216
20
291
390
218
392
71
175
271
33, 196
185
449
311
328
336
248
288
447
57
445
91
196
36
172
292
309
6
347

[ Bha ]
BhiÑsar|paÑ
BhikkhuÑ
Bhikkhuno

227
287
393

BhinnaÑ
Bhiyyo
BhÊtÈnaÑ
BhÊruÑ
BhÊruyÈ
BhuÒja
BhuÒjatÊ
BhuÒje
Bhutto
BhutvÈ
Bh|taÑ
Bh|tanivÈsar|po
Bh|tapatiÑ
Bh|nahatÈ
Bh|miÑ
Bh|miyaÑ
Bh|myÈ
Bh|ripaÒÒÈti
Bhekena
BhedÈsa~ki
Bhogahetu
BhogÈ
Bhogino
BhojanaÑ
BhojanasandikÈso

218
36
352
449
397
391
498
133
484
49
89
23
287
166
171
434
368
246
409
178
120
21
53
442
496
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PiÔÔha~ko

[ Ma ]
MaÑ
MaÑsasÈkaÑ
MaÑsas|lÈ
MaÑsÈni
MaÑs|pasecanaÑ
MaÑsena
MakasaÉÉitÈ
MakkaÔo
MakkhitÈ
MaghadevasmiÑ
MaccaÑ
MaccuvasaÑ
Maccuveso
Macchassa
MaÒjukÈ
MaÒjubhÈÓino
MaÒÒati
MaÒÒatha
MaÒÒanti
MaÒÒahaÑ
MaÒÒÈmi
MaÒÒi
MaÒÒe
MaÓi
MaÓikuÓÉale
MaÓinÈ
MaÓÉ|kabhakkhÈ
MataÑ mataÑ
Matassa
Matipubbo

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ma ]
484
211
50
498
27
117
380
114
230
307
143
88
188
435
250
117
500
464
54
505
160
296
145
296
142
297
15
53
248
95

Mate
Mato
Maddava
Madhutthiko
ManaÑ katvÈ
ManasÈ
ManussakappÈ
ManussahiÑsa
ManussindaÑ
Mano
Manoviduggo
Mantibhi
Mantena
Mandakkhi
Mandiya
Mando
MammÈni
MayaÑ
Mayhako
MarissaÑ
MassukuttiyÈ
MahatÊ
MahattapattaÑ
Mahattapattopi
Mahabbalassa
MahÈ
MahÈnerunidassanaÑ
MahÈpathaÑ
MahÈvise

279
201
319
469
380
469
341
495
132
33
254
299
105
176
36
229
195
456
284
200
296
135
428
248
105
28
196
500
477

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
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PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ma ]

[ Ma ]
MahÈvÊra
MÈÓavassa
MÈÓavena
MÈtaraÑ
MÈtula
MÈdisÈ
MÈnaÑ
MÈnusake
MÈnusiÑ
MÈnusesu
MÈmiva
MÈrisÈ
MÈliyo
MigavÈhini
Migalopa
MigiÑ
Mita’mÈÄakena
MittavÈ
MittÈmaccÈ
MÊÄhena
MukhaÑ
MukhÈyÈmaÑ
Muccittha
MuttÈ
MudunÈ
MudhÈ
MuninaÑ
MusÈ
MuÄÈlapattÈnaÑ

543

39
428
515
259
294
40
16
221
172
494
444
44
510
71
240
172
515
248
168
230
456
465
513
361
175
250
430
6
454

M|laÑ
M|lino
Metti
MediniÑ
MedhagaÑ
MedhagÈ
MoghaÑ
MoghÈ
MoghÈni
Monapathesu
Mohaneyyesu

477
377
469
422
314
465
201
181
23
430
475
[ Ya ]

YaÑ
Yakkha
Yakkho
Yattha
YathÈ
YathÈtathaÑ
YathÈnubhÈvaÑ
YathÈpadese
YathÈ yathÈ
YathodhiÑ
YathodhikÈni
Yanti
YasassiÑ
YasassinaÑ
Yasassino
YasassÊ
Yase

263, 287
290
324
84
492
178
23
371
192
284
360
284
162
13
104
76
444

JÈtakaÔÔhakathÈya tatiyabhÈge
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PiÔÔha~ko
[ Ya ]

Yaso
Yasmani
YÈcaÑ
YÈcakamÈgate
YÈcako
YÈcanaÑ
YÈcanajÊvÈno
YÈcanÈ
YÈjeyya
YugaÑ
YuÒjetha
YuddhaÑ
YuvÈ
Yoggassa
YojanasataÑ
Yodha

PiÔÔha~ko
[ Ra ]

14, 90
412
332
333
332
74
332
333
489
359
457
515
36
353
311
417

[ Ra ]
RakkhasiyÈ
RakkhitÈ
Rakkheyya
Rajo
Rajjampi
Rajjuva
Rajjena
RaÒjati
RaÒÒo
RaÔÔhaÑ
RaÔÔhassa
RatÈ

PadÈnukkamo

135
505
33
226, 301
185
374
31, 491
457
166
39
215
503

Rati
RattiÑ
Ratto
RathassaÑ
Rathesabha
Ratho
RandhaÑ
RamaÓakaÑ
Ramati
RamamÈnÈva
Rame
RasaÑ
RasatÊ
RasÈ
Raho
RÈgaÑ
RÈgavirÈginaÑ
RÈgo
RÈjadhÈniyo
RÈjapiÓÉaÑ
RÈjÈno
RÈjino
RiÒcasi
RukkhÈ
Ruccati
Rujjhanti
Rudanti
RuppanaÑ
Ruhagghaso

374
129
227
142
74
120
178
193
21
53, 274
373
497
88
133
18
477
137, 500
383
245
257
32
257
468
377
346
168
369
347
457

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
230
171
200
201, 369
75, 334
[ La ]

LakkhÊ
LaddhÈ
LaddhÈna
LaddhÈladdhena
Laddho
Lapanti
Lapasi
LabbhÈ
Labbheti
LabhÈmi
Labhetha
LahuÑ
Lahucittassa
LÈyitvÈ
LÈlappatÊ
LittÈ
Limpati
Luddaka
Luddena
LeÓaÑ
LokadhammÈ
Loke
LoÓiyateliyÈni

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Va ]

[ Ra ]
Ruhirena
Re
Rodi
RoditaÑ
RohiÓÊnaÑ

545

287, 422
14
13
295
294
200, 369
145
264
332
60
466
207
336
145
203
230
301
172
341
271
143
34
497

Vakka~go
VakkhÈ
Va~koÔÔho
Vajato
Vajanti
VajÈmi
VajjÈ
VajjÈsi
VaÔumi
VaÔÔanaÑ
VaÓijjÈ
VaÓÓaÑ
VaÓÓagutto
VaÓÓabalaÑ
VaÓÓavantÈ
VaÓÓavid|sano
VaÓÓeti
VaÓÓena
VaÓÓo
VatasÊlavattaÑ
VatinaÑ
VattaÑ
Vattaya
VattÈni
Vatte
Vadanti
VadÈmi
VadhaÑ
VadhitvÈna
VadhissÈmi

461
132
262
324
375
124
248
290
390
212
515
248
420
13
238
476
508
68
181
339
342
120
391
425
248
168
230
514
405
163

JÈtakaÔÔhakathÈya tatiyabhÈge

546
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Va ]

VanathaÑ
Vanabh|tÈni
VanamantarasmiÑ
Vanibbake
Vanibbino
Vane
Vayo
VaraÑ
Varassu
VarÈ
VasaÑ
Vasato
VasantasannibhÈ
Vasavattino
Vasi
Vase
Vasemu
VastaÑ
VassÈvÈsaÑ
Vahanti
VÈkurehi
VÈcaÑ
VÈcÈgocarabhÈÓino
VÈcÈya
VÈtasikhÈ
VÈti
VÈyasa
VÈyussaputtena
VÈri
VÈrigaÓÈ

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Va ]

99
18
359
331
293
50
88
491
469
232
16, 397
16, 374
468
338
13
198
243
262
380
365
515
95
465
63
461
434
295
503
301
324

VÈrija
VÈsaÑ kappeyyuÑ
VÈseÔÔho
VÈÄÈnaÒca
Vikiriya
Vikubbati
VikkantacÈrinÊ
Vikkama
VikkamaporisaÑ
VikkamÈmi
VighÈsÈdino
VighÈseneva
VicakkhaÓo
VicikicchitÈni
VicintayitvÈ
VicintikÈ
Viceyya
Vacchito
VijÈnataÑ
VijÈnanti
VijÈnahi
VijigucchamÈnaÑ
VijetvÈ
VijjaÑ
Vijjati
Vijjare
VittÈ
ViditaÑ
ViditÈ

122
454
380
293
160
104
365
171
365
171
292
292
95
326
326
416
449
368
469
465
30, 262
182
497
444
88
168
393
113
143

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Va ]

ViditvÈna
Vid|
VidessanÈ
VinasÈ
VinasuÑ
VinÈyako
VinipÈtena
Vinodaye
Vinda
VipulaÑ
VipulÈ
Vipekkhasi
Vilapatveva
VibhajaÑ
VibhavaÑ
VibhiÑsikÈ
Vibhedako
VimÈnanÈ
ViyÈyataÑ
ViratÈ
Vilapantassa
VivaÔÔachaddo
VivaÓÓo
Vivaradassino
VivÈdena
VivÈhaÑ
VividhÈ
VisaÑ
VisamaÑ
Visayha

472
221, 243
332
39
380
316
490
475
250
105
248
508
284
129
380
135
244
233
353
72
284
328
380
513
316
444
267
187
248, 500
13

PadÈnukkamo
[ Va ]
VisuddhakammantaÑ
VisuddhakÈriÑ
Visussati
VissaÔÔhadhanuno
Vissattho
Vissase
VissÈsaÑ
VissÈsaparamÈ
VissÈsaye
Viharatha
Vihito
ViheÔhatha
VÊtaÑ
VÊtivattassu
VÊriyaÑ
VuÉÉhasÈsanaÑ
VuÉÉhi
Vutti
VuttisamodhÈnatÈya
VuttÊ
VegasÈ
VeÓÊ
VetanaÑ
VetaraÓiÑ
VettÈcaro
Vedag|
VedituÑ
Vede
Vedena
Vedessanti

547
PiÔÔha~ko
301
500
440
352
133
505
137
133
137, 500
488
134
254
89
68
7
461
196
30
515
295
171
508
328
449
515
338
333
223
250
332

JÈtakaÔÔhakathÈya tatiyabhÈge
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PiÔÔha~ko
191
149
124
164
492
457
212
120, 373
301
[ Sa ]

SaÑ
SaÑyamo
SaÑyamoti
SaÑvibhajjaÒca
SaÑvir|hanti
SaÑvir|ÄhaÑ
SaÑvir|Äho
SaÑsasi
SaÑsi
SakaÔÔhÈnÈ
SakÈye
SakÈse
SakiÑ
SakuÓÈnaÑ
SakuÓÊva
SakkÈ
Sakkhi
SakhÈ
SakhÈrasmÈ

PiÔÔha~ko
[ Sa ]

[ Va ]
Vedhati
VenasÈkho
VeraÑ
Verassa
VelÈ
VehÈyasÈ
VeÄuriyo
Vo
VohÈrasuciÑ

PadÈnukkamo

152, 381
516
383
442
377
359
469
469
404
434
229
23
284
336
361
200
469
47
508

SakhÈro
SakhÈ sakhÈraÑ
SakhiÑ
Sakhilo
SakhÊnaÑ
Sa~kate
Sa~kupatho
Sa~ke
Sa~gaÑ
Sa~gaÓhÈti
Sa~gamma
Sa~gahameva
Sa~gÈhako
Sa~gharanti
Sace
SaccaÑ
Saccanikkamo
Sacce
SaÒjÈtakhandhassa
SaÒjÊvito
SaÒÒatÈ
SaÒÒogasambhogavisesadassanaÑ
SaÔÔhihÈyanaÑ
SaÓhavÈco
SaÓhena
SataÑ
SataÑ sahassÈni
Sati
SattÈ

469
278
185, 508
248, 254
469
33
515
238
188
284
331
248
248
245
154
326
19
64
104
509
392
11
162
248
175, 412
23, 469
339
237
229
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SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
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PiÔÔha~ko

PiÔÔha~ko
[ Sa ]

SattukÈ
417
SattubhastaÑ
326
SatthavÈ
300
SatthÈni
267
SadÈmattaÑ
193
SadisÈ
232
SadisÊ
47
Saddahe
97
Sanantano
199, 461
SantattÈ
71
SantaramÈnova
145
SantÈ
406
SantÈnaÑ
233
SantiÑ
223
Santi
240
Santike
246
SantisoraccasamÈdhisaÓÔhitÈ 421
Sante
44
Santo
14, 201
Santhavo
469
SandhÈtuÑ
36
Sandhi
36
SandhÊyare
36
Sannayha
259
SannidhiÑ
346
Sapati
36
SappaÑ
280
SappaÒÒÈ
333
Sappena
189

[ Sa ]
SabandhanaÑ
SabbakÈmarasÈraho
SabbadassÊ
SabbadÈ
SabbadhammÈnaÑ
Sabbaso
SabbÈtithÊyÈcayogo
SabbhiÑ
Samacetayi
Samajano
SamaÓe
SamathaÑ
SamanukkamantÈ
Samappito
SamÈ
SamÈgamma
SamÈdÈya
SamÈdhi
SamÈdhiparo
SamÈ’yaÑ
SamÈsajja
SamÈharaÑ
Samuddassa
Samekkheyya
Samecca
SamohitÈ
SampatthitÈ
SampannapÈyinaÑ
Samparete
Sampesi

477
157
328
500
18
44
288
457
416
464
390
36
353
40
181
399
107
7
93
161
204
300
492
99
359
187
13
318
340
238
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[ Sa ]
SambuddhimantaÑ
Sambhajeyya
Samma
SammaggatÈnaÑ
SammatÊ
Sammato
Sammanti
SammukhaciÓÓena
SayaÑ
SayantaÑ
SaraÑ
SarabhÈ
Sarasampanno
SarÊraghÈtino
SarÊradhÈrino
SarÊramajjhamhi
SarÊsapÈ
SallaÑ
Sallaviddhassa
SavaÑ
SavaÔÈkaraÑ
SasamuddapariyÈyaÑ
SasÊva
SassatÊsamÈ
SahassaÑ
SahassajÊnova
Sahassanetto
SahÈya
SahÈva
SahiraÒÒassa

JÈtakaÔÔhakathÈya tatiyabhÈge
PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Sa ]

342
99
195
287
124
476
465
25
36
454
185
380
117
273
274
505
247
365
157
230
454
30, 490
129
240
334
444
404
314
470
64

SÈ
SÈkhavÈ
SÈgarakuÓÉalaÑ
SÈgarasevitantaÑ
SÈduÑ
SÈdhu
SÈn|ni
SÈmaÔÔhapassaÑ
SÈmuddikaÑ
SÈramayÈ
SÈvaya
SÈsape
SikkhamÈnaÑ
SikhaÓÉino
Sikhino
Si~gÊmigo
Si~ghÈmi
SiyÈ
SirÊ
Silokehi
SivaÑ
Sivi
SÊtaÑ
SÊtibh|te
SÊlaÑ
SÊlapaÒÒÈsutÈmiva
SÊlamaddavaÑ
SÊlameva
SÊlavatÊ
SÊlavanto

57
469
30, 490
160
133
219, 254
160
373
454
299
415
115
430
292
117
277
289
137
422
205
505
444
50
390
273
337
444
180
392
108

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Sa ]

SÊlasaÑvuto
SÊlÈni
SÊliyaÑ
SÊlena
SÊsaÒca
SÊhena
Su
SukatadukkaÔaÑ
SukatantÈni
Sukato
Sukosale
SukkhapaÓÓaÑva
SukkhÈya
SukhaÑ
SukhaÑ seti
SukhakÈme
SukhatÈ
Sukhassa
SukhiÑ
Sukhito
SukhumaÑ
Sukhena
SugatappasatthaÑ
SucaritaÑ
SuciÑ
SucittapattachadanÈ
SucintitaÑ
SucÊhi
SuccajaÑ
SujÈto

551
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PiÔÔha~ko
[ Sa ]

390
108
68
72
145
4
218
267
365
454
391
129
387
139
252
445
147
441
514
257
266
14
449
198
27
250
139
299
63
146

SuÒÒaÑ
SuÓohi
SutaÑ
SutanuÑ
Sutano
SutÈ
SutitikkhaÑ
Sutena
Suto
Suttappabuddhova
Sutto
SudiÔÔhar|paÑ
Suduggatena
Suddhassa
SunÊtena
SupaÓÓo
SupÈsaÒca
SupÈsiyaÑ
Supesalo
SuppamÈnesu
Subah|pi
SubÈhu
SubhÈ
SubhÈsitaÑ
SubhÈsitÈni
SubhÈsitÈhi
SubhÈsitena
SubhÈsubhaÑ
SumajjaÒca
SumajjhaÑ

18
353
172, 205
373
309
180
499
181
23
340
383
505
120
189
422
314
266
266
76
383
493
178, 514
476
457
132
231
105, 191
229
266
373
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PiÔÔha~ko
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[ Sa ]
SumanÈ
Sumukho
SumedhaÑ
SumbhÈmi
SurakkhitaÑ
Suriyo
Suvassa
SuvÈminÊ
Suve
Susa~gahitamÈnassa
SusamudÈnayÈ
SusiÔÔhena
Susu
SusukhaÑ
SusoÓÊ
Suss|sÊ
SuhadÈ
S|ciÑ
S|pitaÑ
S|raÑ
S|rÈ
SeÔÔhaÑ
Seti
SedamalaÑ
SedumaÑ
Semhena
SeyyaÑ
SeyyÈni
Seyyo
Sereyyakassa

PiÔÔha~ko
[ Sa ]

393
185, 454
231
171
505
492
472
271
244
295
295
4
204
60
208
500
168
267
308
449
54
305
102, 189
273
175
230
245
182
178, 263
238

SelaÑ
Sehi
SokagaÓÈ
SocaÑ
Socati
Socayissati
SoÓÉÈ
SotthiÑ
SodariyÈ
Sobhane

359
444
53
157
381
397
54
328
292
209
[ Ha ]

HaÒÒate
HatÈ
HatÈpi
HatthatthaÑ
HatthÈ
HadayaÑ
HadayassitaÑ
HanÈsi
Hanti
HantvÈ
Handa
HaripattÈ
HaripÈda
Harehi
HalÈhalaÑ
HaliddirÈgaÑ
HÈpetvÈ
HÈrayiÑ

303
218
406
444
516
124
201
185
36
97
124
472
171
184
95
137
444
296

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Ha ]

Hi
HitÈnaÑ
HitÈnukampino
Hito
HiriÑ
HÊnaÑ
HÊna-ukkaÔÔhamajjhime

84
304
229
336
182
205
233
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HÊnÈ
HÊnena
Hetu
HemantikaÑ
Hehiti
Hehisi
Hohi

PiÔÔha~ko
[ Ha ]

505
449
23
454
404
427
372

JÈtakaÔÔhakathÈya tatiyabhÈge

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

Akkodha
258, 300
AkkhÊsu maÓÉalÈni tÊÓi
276
A~gavijjÈ
112, 202
AjÈtasattu
112
Ajjava
258, 300
AÒjali
231
AÒÒamaÒÒaÑ kalahaÑ
462
AÔÔavinicchayaÑ na karonti
sakkÈdayo
242
AÔÔhavatthuka
420
AÔÔhimeva taco
277
AÉÉhamÈsakarÈjÈ
426
AÉÉhamÈsako tava ca mama
cÈti mÈsakova
424
AtappanÊyavatth|ni soÄasa
322
Attano anatthena atthaÑ
ÈhÈriÑsu porÈÓakapaÓÉitÈ
12
Attano anur|pasikkhÈ
sikkhitabbÈ kulaputtena
348
Attano kataguÓajÈnanaÑ
10, 11
AtthakÈmÈnaÑ vacanaÑ
karohi
461
AtricchÈ jÈraÑ
ca patiÑ ca jÊnÈ
209
AdhammikarÈjÈ
299

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[A]
Adhammikesu rÈj|su
vanam|laphalÈnipi
amadhurÈni nirojÈni
101
AnÈgatabhayÈnaÑ rakkhaÓaÑ 378
AnÈgatabhayÈni dve
33
Anoma
387
Anomadassino nÈma
PaccekabuddhÈ
387
AntokucchiyaÒÒeva tava
kilesaratiyÈ ratÈ
503
AndhaputhujjanÈ paresaÑ
vacanaÑ saddahitvÈ yaÑ vÈ
taÑ vÈ karonti
72
AparacetanÈya
aparipuÓÓabhÈvo
282
ApÈye nibbattiÑsu matamatÈ 285
AppamattÈ hotha
151-5
AppicchasantuÔÔhassa guÓÈ
467
AbbudaÑ
339
AbhayadÈna
258
AmatamahÈnibbÈnasampÈpakesu dhammesu paÒÒÈva
seÔÔhÈ
327
AmanussÈpi bhÈyantiyeva
ÈvudhahatthÈnaÑ
307
Arindama
352

556
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PiÔÔha~ko

[A-Œ]
Ariya
334
AriyavaÑsapaÔipadÈ
312
Ariyavatta
422
AriyÈnaÑ yÈcanÈ
333
Arodanassa kÈraÓÈni
152-5
Avirodhana
258, 300
AvihiÑsÈ
258, 300
AsimÈlaka
167
Asuddhabhakkha
497
Asocanassa kÈraÓaÑ
156, 190
AssahatthilaÓÉa
79
AhahaÑ
339
ŒgantukÈ’vÈsikÈnaÑ
sa~gaho
378, 381
ŒcariyÈ dakkhiÓadisÈ nÈma 220
ŒcÈra-ariya
421
ŒcÈrÈ’nÈcÈrÈ
390
Œsa~kÈ
235
ŒsÈvatÊ nÈma latÈ
234-6
ŒsÈvatÊ nÈma latÈ
phalati vassasahassena
235
[I]
Ittaradassanena mÈ
vissÈsamÈpajji
76
ItthibalaÑ
492
Itthiyo nÈma itthÊnaÑ
rahassaÑ na niguhanti
370
Itthiyo nÈma lolabiÄÈrÊ
viya
249, 251

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[I]
ItthÊnaÑ atappanÊyavatth|ni
tÊÓi
ItthÊnaÑ gabbhavuÔÔhÈnakÈlo
ItthÊ nÈma appamattakenÈpi
bhÈyati
ItthÊpi paÓÉitÈ vicakkhaÓÈ

322
230
397
416

[U]
UkkÈ
32-5
Ucchijjati na lokapavatti
53
Uttamapuggala
104
UttamabhariyÈ
64
Udakabhatika
424
UdÈharaÓaÑ bahuvidhaÑ 483-7
Udenassa rÈjavaÑso
362
UddhumÈta-udara
482
UpaÉÉhuposathakammassa
ÈnisaÑsÈ
422
Upanissayapaccaya
272
Ubhinnamatthassa caraÓaÑ
337
UmmattakÈ aÔÔha
228
UyyÈnakÊÄÈ
56
UÄu~kasaddaka
66
[E-O]
Ekako cari araÒÒe
nÈgova
Orasaputta
Olokanassa
kÈlÈkÈlatÈ
OvÈdadÈnaÑ nÈma
bodhisattÈnaÑ paveÓÊ

466
137
508-9
347

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ka ]
KakkaÔakassa maÑsaÑ
KakkaÔakÈ nÈma na khÈdanti
kÈkasappaÑ
KakkÈrupupphÈnaÑ arahÈni
KakkÈrupupphÈnaÑ gandho
dvÈdasayojaniko
KakkÈrupupphÈni dussÊlÈnaÑ
nÈnucchavikÈni
KataÒÒutÈ
KathitavÈcÈya anucchavikaÑ
labhissasi
KapirÈjassa sÊsakapÈlaÑ
KappakÈ nÈma apubbampi
karonti
Kammasarikkhaka
KammÈnur|paÑ vipÈkaÑ
anubhonti sattÈ
KalyÈÓabhÈvÈ
KÈkola, kÈkÈnaÑ
visesatÈ
KÈko vacaneneva dhammaÑ
carati na kÈyena
KÈmagaÓhantÈnaÑ dukkhaÑ
KÈmaguÓÈnaÑ ÈdÊnavÈ
KÈmaguÓÈnaÑ
bahusÈdhÈraÓatÈ
KÈmavissajjentÈnaÑ sukhaÑ
KÈmasukkhassa anantaraÑ
nirayadukkhaÑ
KÈmÈ appassÈdÈ
KÈmÈnaÑ ÈdÊnavÈ

279
278
82
80
80-2
363
46-7
354
428
189
149
495
232
254
92
186
357
92
441
375
231
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[ Ka ]
KÈmummattako
KÈyadaÄhÊbahula
KÈyabalato ÒÈÓabalaÑ
mahantaÑ
KÈyena kareyya yo, taÑ
vÈcÈya vadeyya
KÈsikavatthaÑ
satasahassagghanikaÑ
KÈÄakaÓÓiyÈ guÓÈ
KÈÄakaÓÓiyÈ pitÈ
Kilesavasena cittaÑ
na uppannapubbaÑ
KilesÈ nÈma
guÓaviddhaÑsakÈ
KilesÈ nÈma parisuddhasattepi saÑkiliÔÔhe
karonti
KilesÈ nÈma vaÉÉhantÈ
purisaÑ bhaÒjanti
Kilesesu ÈsÈ dukkhaÑ
Kilesesu nirÈsÈ sukhaÑ
Kileso nÈma Èsa~kitabbo
KuÔikÈrasikkhÈpada
KumÈrikadÈna
KummÈsapiÓÉadÈnassa
ÈnisaÑsÈ
KoÔi
KoÔipakoÔi
Kodhummattako
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228
291
163
64
10
244
242
86
473

489
375
93
93
194
7, 330
268
384
339
339
228
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[ Ka ]
Kodho nÈma uppajjamÈno
atthÈnatthaÑ jÈnituÑ na
deti
KomÈrikÈ

219
250

[ Kha ]
Khattiya
Khanti
KhantivÈdÊ
KhayabhÊrukassa
dÈnaÑ natthi
Khuracakkabhamanassa
kammÈni

353
258
38-9
449
193-4

[ Ga ]
Ga~gamÈlakappaka
428
GaÓasatthÈ
106, 131
GatapubbÈ nÈma natthi yÈcakÈ
sakkÈrasammÈnaÑ
alabhitvÈ
110
Gijjho passati kuÓapÈni
yojanasataÑ atikkamma
311
GilÈnassa nÈma bhesajjaÑ
paÔisaraÓaÑ
475
GihÊnaÑ ÈciÓÓÈ
333
GuÓÈguÓÈnaÑ ajÈnanaÑ
232
GuÓasampannÈnaÑ dinnadÈnassa mahapphalatÈ
393
[ Ca ]
CakkavÈkÈnaÑ bhojanÈni
CakkavÈko suvaÓÓavaÓÓo

496
494-5
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[ Ca ]
CakkÈni cattÈri
391
CaÓÉÈla, pukkusÈnaÑ
visesatÈ
181
CatupaccayadÈyakÈ ekÈ
disÈ nÈma
220
CandabalaÑ
492
CandamaÓÉalaÑ
rÈhu avatthari
344
CandamaÓÉale sasalakkhaÓassa
likhanaÑ
51
CÈgena parittakenÈpi so
parattha sukhÊ
449
CittalatÈvana
236
CintÈmaÓivijjÈya anubhÈvo
480
C|Äadhanuggaha
206
C|ÄadhammapÈlajÈtake
attano puttaÑ samÈnaÑ
jÊvitakkhayaÑ pÈpeti
165
CetanÈ tisso
282
CetanÈnaÑ ÈnubhÈvo
387
Cetasikaroga
317
CoraghÈtakassa veso
166
CorÈ paÒcasatÈ
381
[ Ja ]
Jaya, parÈjayÈnaÑ
pubbanimittÈni
5
JÈtissaraÒÈÓa
392, 424
JÊvitaÑ labhiÑsu sabbe
bodhisattaÑ nissÈya
71
JÊvitassa anapekkhanaÑ
tiracchÈnopi
351

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
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PiÔÔha~ko

[ Ja - ©a - Ta ]
JÊvitassa apekkhanaÑ
424
JotipÈlakumÈra
439
©ÈtakÈnaÑ sa~gaho
284
©ÈtatthacariyÈ
349
Tatiye uppanne bhayaÑ
bhavissati etesaÑ
138
TathÈgatÈnaÑ appicchasantuÔÔhabhÈvo
471
TathÈgato paÒÒavÈ
upÈyakusalo
190
Tapa
258, 300
TÈdilakkhaÓassa
bhÈvÈbhÈvo
90
TÈpasÈpi na kujjhiÑsu
bhikkhaÑ alabhitvÈ
109
TÈsakÈrako
Devadatto
188
TitthiyÈ khajjopanakÈ viya
s|riyuggamane
115-6
TiracchÈnayoniyaÑ
nibbattÈpi aloluppacÈrÈ
470
TiracchÈnÈ sabbepi migÈ
368
TivassikagandhasÈlibhojanaÑ
paÓÊtaÑ
130
[ Tha ]
ThullakumÈrikÈya
palobhanaÑ
Thuso thusabhÈvena
taÓÉulo ca taÓÉulabhÈvena pÈkaÔo

498

113
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[ Tha ]
Th|Ó|panÊta
Th|lassa kÈraÓÈni cattÈri

41
295

[ Da ]
DakkhiÓajÈÓulohitapivanadohaÄa
111
Daddaroti tittiro
514
Damo
383
DÈnaÑ nÈma datvÈ neva
anutappitabbaÑ
321
DÈnaÑ nÈma porÈÓakapaÓÉitÈnaÑ vaÑso
48
DÈna
258, 300
DÈnassa mahapphalatÈ
282
DÈnasaÑvibhÈgassa vipÈko
388
DÈnassa vicinanaÑ
449
DÈsakammakarÈ
heÔÔhimadisÈ nÈma
220
DÈsiyo nÈma dussÊlÈ
392
Dija
237, 241
DiÔÔhaÑ me kÈmassa m|laÑ 427
DiÔÔhadhammika
33
DiÔÔhummattako
228
DisÈ catasso cha
219, 220
Dubbacabhikkhu
459
Du - Sa - Na - So
43-4
DussÊlassa ÈdÊnavÈ
18
Devadattassa akataÒÒutÈ
24
Devadattassa lohitaÑ
mukhato uggaÒchi
79
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[ Da - Dha ]
DosÈnucchavikadaÓÉa
420
DohaÄa
26
DhaÑsati
299
DhanaÑ nissÈya
mahanto soko
107
Dhanato sucaritasubhÈsitameva uttaritaraÑ
198
DhanabhikkhÈ
322
Dhanassa
aparibhuÒjanakÈraÓaÑ
281-2
Dhanuno pamÈÓaÑ
352
Dhamma
272
DhammakathikÈnaÑ sabhÈvo 313
DhammacÈrÊ sabbiriyÈpathesu sukhito
252
DhammarÈjÈ
117
DhammÈnaÑ agÈravakaraÓaÑ 26
DhammÈnaÑ kaddamo
272
Dhammikesu rÈj|su
vanam|laphalÈnipi sabbÈni
madhurÈni ojavantÈni
101
Dhammiko nÈma kÈko
252
Dhammo pakati nÈma
27
DhÊrÈnaÑ metti bhinnÈpi
puna ghaÔÊyati
125
[ Na ]
NahutaÑ
NÈgabhavanaÑ atthi
Himavantapadese
NÈgÈnaÑ viddhaÑsanaÑ
nÈsavÈtena

339
15
260
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[ Na ]
NÈvika paratÊraÑ atiÓÓameva
janaÑ orimatÊre ÔhitaÒÒeva
vetanaÑ yÈcassu
Nigrodharukkhassa sabhÈvo
Nidhi-uddharaÓamanta
NinnahutaÑ
NibbÈnapurapavesanassa
dÊpana-udÈnaÑ
Nibbutibhojana
Nirabbuda
NirÈhÈrassa ÈdÊnavÈ
Nirojamissakabhatta
NissÈya maÑ bah| nassanti
NhÈnatitthÈni bah|ni
Anotatte

216
195
106
339
412
498
339
424
87
59
242

[ Pa ]
PakoÔi
339
Pa~ka, palipÈnaÑ visesatÈ
226
PaccatthikÈnaÑ jinitabbakÈraÓÈni paÒca
191-2
Paccekabuddhassa th|po
413
Paccekabuddhassa veso
356
PaÒcapatiÔÔhita
446
PaÒÒÈya balaÑ
327
PaÓÉitamÈnÊ
336
PaÓÉitavacanaÑ akaronto
byasanaÑ gato
239
PaÓÉitÈnaÑ paveÓÊ
469
PaÓÉitÈ nÈma disÈcakkhukÈ 323
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[ Pa ]
PaÓÉitÈ niccaÑ vajjenti
evar|pe kÈme
188
PaÓÉitÈ pÈpakiriyato
ÈrakÈ
72
PaÓÉitehi mittabhÈvaÑ na
bhindati
183
PatidevatÈ
vattÈcÈrasampannÈ
169
PatthanÈ
385
PathaviÑ pavisitvÈ
AvÊcimahÈniraye
patiÔÔhati KalÈburÈjÈ
40
Padakusala
478
PabbajjÈ
nipphalarukkhasadisÈ
356
PabbajitÈnaÑ paÔipadÈ
333
PabbÈjanÊya
64
Pabha~kara
117
ParikkhÈrÈ aÔÔha
356
PariccÈga
258, 300
ParittÈÓaÑ mayhaÑ kiÒci
kÈtuÑ na sakkoti rukkho
149
Palitakesadassanassa
saÑvegatÈ
371
PasughÈtayaÒÒa
489, 490
PÈÓÈtipÈtassa ÈdÊnavÈ
273
PÈpaÑ na upalimpati
bhadrassa
60-1
PÈpaÑ bahuvidhaÑ
273
PÈpakaraÓe raho nÈma
natthi
16-7
PÈpapuggalassa apagamanaÑ 25

[ Pa ]
PÈpamittasaÑsaggassa dosÈ 436
PÈradÈrikÈ rÈjaputtÈ
41
PÈricariyÈ
378
PiÓÉa
257
Pittummattako
228
PisÈcÈ
135
PisuÓavÈcÈ nÈma tikhiÓasattipahÈrasadisÈ
138-9
Pu~gavo gacchati ujuÑ
102
PuttadÈrÈ pacchimadisÈ nÈma 220
Puttassa alabhanakÈraÓaÑ 282-3
PuttÈnaÑ sokÈ
480
Purimapaccekabuddhehi
samÈnaÑ
360
PorÈÓakapaÓÉitÈ adaÑsu
attano maÑsampi
sampattayÈcakÈnaÑ
48
PorÈÓakapaÓÉitÈnaÑ vaÑso 255
Porisa
183
[ Pha - Ba ]
Pharusena laddhaÑ issariyaÑ
aciraÔÔhitikaÑ
147
Phussarathassa vissajjanaÑ
224
BakabrahmÈnaÑ diÔÔhi
337
Bandhana
188
BalÈni paÒca
492
Balikamma
22, 134, 148
BahubhÈÓino akÈle
dukkhaÑ labhanti
94-5
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[ Ba ]
BÈrÈÓasÊyeva Kaja~galÈti
adhippetÈ
BÈlÈnaÑ mettisakiÑ bhinnÈ
bhinnÈva
BÈlena saÑvÈso dukkho
sabbadÈ
BuddhÈnaÑ aÒÒÈtaÑ
nÈma natthi
Bodhisattassa tÈsamattampi
kÈtuÑ nÈsakkhi
Devadatto aÒÒajÈtakesu
BodhisattÈnaÑ patthitaÑ
nÈma samijjhati
Bodhisatto samÈdinnasÊlo seÔÔhissa santike
Byasanummattako
BrahmacariyavÈsassa te
kÈlo
Brahmacariyassa malaÑ
itthiyo nÈma

212
125
500
343
165
266
423
228
371
235

[ Bha ]
BhayabhÊrukassa yuddhaÑ
natthi
449
Bhavesu tÊsu amaraÓadhammo nÈma natthi
150-1
BhÈravaha
36
BhiÑsanakasadda
407
BhikkhÈcariyassa
upagamanaÑ
359
Bhikkhunamassane ÈnisaÑsÈ 287
BhikkhunÈ nÈma
appamattakampi kilesaÑ
niggaÓhituÑ vaÔÔati
355
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[ Bha ]
BhikkhusaÑghassa upakÈrakÈ
mÈtÈpituÔÔhÈniyÈ
Bhikkh|hi nÈma appicchehi
bhavitabbaÑ
BhijjanadhammaÑ bhijjati
BhijjanadhammÈ nÈma
sa~khÈrÈ bhijjanti
BhÊr|
Bh|ripaÒÒÈ
BhojanaÑ nÈma
vissÈsaparamaÑ

109
312
85
145
397
246
130

[ Ma ]
Ma~galasilÈpaÔÔa
38, 43
Macchassa vibhajanaÑ
315
Matakabhatta
403
MatÈ nÈma na kassaci
sÈsanaÑ pesenti
57
Maddava
258, 300
Manussapeto jÊvamÈnova
67
ManussabhÈsÈya katheti migÊ 172
Manussabh|tÈpi sÈmikassa
atthÈya attano jÊvitaÑ
na pariccajanti
172
Manussaloke jÊvitaÑ
nÈma dukkhaÑ
480
MayhakasakuÓa
283-4
MaraÓe Ègacchante
abhÈyantÈ nÈma natthi
bodhisattaÑ ÈdiÑ katvÈ
274
MahÈjanassa abhayadÈnaÑ
493
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[ Ma ]
MahÈsammatarÈjÈnaÑ vaÑso 431
MÈtÈpitaro puratthimadisÈ
nÈma
219, 220
MÈtÈpit|naÑ ovÈdo
197
MÈtukucchi catukuÔÔikanirayo 229
MÈtugÈmavasaÑ gatÈ
mahÈvinÈsaÑ pÈpuÓanti
505
MÈtugÈmo nÈma akataÒÒ|
450
MÈtugÈmo nÈma arakkhiyo
83
MÈtugÈmo nÈma asabbho
501
MÈtugÈmo nÈma na sakkÈ
rakkhituÑ
173
MÈtugÈmo nÈma nillajjo
451
MÈtusantakaÑ nÈma
puttÈnaÑ pÈpuÓÈti
479
MÈnaÑ nissÈya naÔÔho
si~gÈlo
104
MicchÈgahaÓa
285-6
MicchÈgahaÓassa bhindanaÑ 287
MicchÈjÊva
126
MicchÈtapa
221
MitabhÈÓÊnaÑ ÈnisaÑsÈ
95
Mittadubbhi puggalassa
patthitapatthitaÑ nassanaÑ 366
MittÈmaccÈ uttaradisÈ nÈma 220
MuÒcacetanÈ appÈpi bahumpi
maccheracittaÑ jinÈti
449
Muni
430
MusÈvÈdassa ÈnisaÑsÈ
434-5

[ Ma ]
MusÈvÈdo nÈma evar|po
MusÈvÈdo nÈma bhÈriyo
guÓaparidhaÑsako
MettÈbhÈvanÈ
MettÈya ÈnubhÈvo
MettiÑ bhindantÈ
asappurisÈ nÈma
Monapatha
Mohummattako

433
433
89
257
472
430
228

[ Ya ]
Yakkhummattako
228
Yakkho labhati khÈdituÑ
attano rukkhacchÈyÈya
Ôhitake
306-7
YaÒÒÈvÈÔa
41, 491
YÈcake Ègate disvÈ na
kujjhanti paÓÉitÈ
333
YÈcako appiyo
mÈtÈpitunampi
332
YÈcanabahulÈ
72-4
YÈcanÈ nÈma paresaÑ
appiyÈ
330-1
YÈcantÈnaÒÒeva detha sÊlaÑ
mÈ ayÈcantÈnaÑ
159, 160
YÈcantena nÈma piyavacanena
bhavitabbaÑ paraÑ kiÒci
46
YojanasataÑ ekadivasaÑ
gacchati hatthinÊ
364
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[ Ra ]
RakkhaÓaÑ attano sÈvakÈnaÑ 354
RajjaÑ kÈrentena nÈma nisÈmetvÈ kammaÑ
kÈtuÑ vaÔÔati
96
RaÒÒÈ nÈma dhammena rajjaÑ
kÈretabbaÑ
215
RÈjadhammÈ dasa 258, 300, 391
RÈjÈ evar|po raÔÔhassa
p|janÊyo
215
RÈjÈnaÑ rakkhaÓaÑ
483
RÈjÈ nÈma mahÈjanassa
paÔisaraÓaÑ
488
RÈjÈno nÈma vÈcÈvudhÈ
215
RÈjÈsana
9
RÈjÈnaÑ dhammikÈdhammikakÈlo
101-2
RÈjovÈda
100
RukkhadevatÈ
382
R|pÈdigocarÈ mahÈvinÈsaÑ
pÈpuÓanti diÔÔheva dhamme 506
RoditaÑ moghanti vadanti
BuddhÈdayo
201
Roruvanirayanibbattanassa
kÈraÓaÑ
281
[ La ]
LokatthacariyaÑ cariyeva
TathÈgato
LokadhammapaÔisevana
Lokassa tulÈbh|tatÈ
LohakumbhÊ

285
475
301
43
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[ La - Va ]
LohitapakkhandikÈnaÑ
paÔipassambhanaÑ
LohitapakkhandikÈbÈdha

PiÔÔha~ko

132
87

VaÉÉhi tisso
216-7
VaÓÓo nÈma catusamuÔÔhÈno
na ÈhÈramatteneva
498
Vanappati
377
VÈcÈya vadati yaÑ, taÑ
kÈyena karoti
82
VÈjapeyyayaÒÒa
492
VÈdasatÈni paÒca
1-2
VÈdasahassÈni
2
VÈyussaputto vijjÈdharo
502
VighÈsÈdaÑ nÊhari thero
accharaÑ paharitvÈ
177
VijjÈdhara
285
Videsagato koÔÔhaÑ
kayirÈtha antohadaye
16
Vinicchayapotthaka
275
Vinicchayo mahÈsattassa
242-9
VivÈdassa ÈdÊnavÈ
316
VivÈha
1
Visayhassa dÈnaÑ
118
Visayhassa piÔÔhiÑ hatthena
parimajji sakko tuÔÔho
121
VissÈsasadiso
aÒÒo raso nÈma natthi
131-3
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[ Va ]
VissÈso nÈma natthi
matakena
303
Vedag|
338
VedÈ tayo lÈbhayasÈdimattaÑ labhati ito
na paraÑ
222-3
VeraÑ nÈma na kÈtabbaÑ
kenaci saddhiÑ
164
VerambhavÈta
239
VerÈni avereneva sammanti 199
VerÈni na verena sammanti
199
VerÊnaÑ nivasanaÔÔhÈne
vasituÑ na vaÔÔati
335
VelÈ balaÑ nÈma
492
VessavaÓa-upaÔÔhahanassa
ÈnisaÑsÈ
478
VohÈra
301
[ Sa ]
Sakkassa indavajiraÑ
Sakkassa vattapadÈni satta
SikkhitasippaÑ atthÈvahaÑ
Sa~kupatha
Sa~gaho catubbidho
SaccasadisÊ patiÔÔhÈ nÈma
natthi loke
SajÈtikamaÑsaÑ
SaÔhakamma
SataÑ
SatasahassaÑ

134
120
205
460
248
475
78
65
339
339

[ Sa ]
Satta
229
SattamÈ kulaparivaÔÔÈ
dÈyakavaÑso
111
SattÈ kampanti
kileseheva
358
SattÈnaÑ maraÓaÑ dhuvaÑ,
jÊvitaÑ addhuvaÑ
151, 269
SattÈnaÑ maraÓakÈraÓÈni
bah|ni
325
SattÈnaÑ socanakÈraÓÈni
dve
324
Sattesu karuÓÈmattampissa
natthi
161
Satthuno rakkhaÓÈni cha
354
SaddÈ aÔÔha
407
Sadhanasseva bhayaÑ atthi
356
SannidhikÈrasikkhÈpada
343
SapaÒÒÈ sokamhÈ
vinivattayanti
146
SapathÈ cattÈro
127
SappaÒÒÈ puggalÈ
333
SabbacatukkayaÒÒa
41, 407-8
Sabbabalehi itthibalameva
mahantaÑ
492
SabbarutajÈnanamanta
260, 263
SabbarutajÈnanamantassa
ÈnubhÈvo
394
Sabbe sa~khÈrÈ aniccÈ
khayavayadhamminova
52-3, 151
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[ Sa ]
Sabbe sattÈ maraÓadhammÈ
SamajÈtika
SamaÓabrÈhmaÓÈ uparimadisÈ
nÈma
SamaÓÈ nÈma garuÔÔhÈniyÈ
SamaÓÈ pana ovÈdakkhamÈ
piyasÊlÈ
Samuddo parikkhipi cattÈro
dÊpe
SamparÈyika
Sambandho Êdiso natthi
tesaÑ
SasapaÓÉitassa ovÈdo
Sasassa sarÊraÑ ekassa
purisassa yÈpanamattaÑ
SasÊlaÑ samÈpatticaraÓameva
saccaÑ
SassatisamaÑ
SahassaÑ
SahassapÈkatela
SahÈyaÑ attano bhogaparikkhayena khÊÓampi
akhÊÓampi na
jahanti paÓÉitÈ
SÈdhukÊÄana
SÈmaggivÈsassa ÈnisaÑsÈ
SÈsana, bÈhirakÈnaÑ
hÊnamajjhimapaÓÊtatÈ
SÈsane uraÑ deti
kulaputto

151
401
220
286
290
490
33
250
48
51
222
240
339
351

469
412
466
450
128
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[ Sa ]
Siri, kÈÄakaÓÓÊnaÑ kalaho
242
SiriyÈ vacanaÑ
247
Sirisayana
249
SÊlaÑ eka, du, ti, catubbidhaÑ 181
SÊla
258, 300
SÊlameva sutÈ sahassaguÓena uttaritaraÑ
180
SÊlarakkhaÓadukkhassa
anantaraÑ
dibbamÈnusakasukhaÑ
nibbÈnasukhaÒca
441
SÊlasampannassa ÈnisaÑsÈ
18
SÊlassa gandho
273
SÊlavantÈnaÑ antare
dussÊlabhÈvassa
appaÔir|paÑ
423
SÊle patiÔÔhÈya dinnadÈnaÑ
mahapphalaÑ
48
SÊsahatthapÈdakÈyabalÈni
appamÈÓaÑ loke
68
Sutapariyattimattena
sÊlavirahitassa kÈci
vuÉÉhi nÈma natthi
181
SupaÓÓaraÒÒo ÈnubhÈvo
173
SupaÓÓarÈjÈ
375-8
SubhÈsitavÈcÈ
105
SuriyabalaÑ
492
Surummattako
228
SuvaÓÓabh|miÑ gacchanti
kurukacchavÈÓijÈ nÈvÈya
174

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Sa ]
S|riyaÑ namassanto ekapÈdena
tiÔÔhati vijjÈdharo
285
SokÈnaÑ ÈdÊnavÈ
317
SotÈpattito paÔÔhÈya
akhaÓÉÈni paÒcasÊlÈni
rakkhi
241

PadÈnukkamo

567
PiÔÔha~ko

[ Sa ]
SotÈpattimaggassa
upanissayo padÊpo viya
SoÄasavatthuka

85
420

[ Ha ]
HÊnajacco nhÈpito

429

JÈtakaÔÔhakathÈya tatiyabhÈge

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ
NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[A]
AggÈÄavacetiya
AciravatÊ (nadÊ)
AjÈtasatthu

72
125
111-2, 201,
384, 511
AÔÔhisena kumÈra
331
AnÈthapiÓÉika
109, 118, 130,
182, (ÈdipiÔÔhesu)
AnupiyatÈpasa
439, 445
Anuruddhatthera
52, 135, 445
Anotattadaha
242, 249, 358
AnomadassÊ (Paccekabuddha) 387
Apanandagijjha
239-41
Ambagopakatthera
125, 128
ArindamarÈjÈ
352, 466
AvantidakkhiÓÈpatha
439
Assaka (raÔÔha)
3
Assaka (rÈjÈ)
3, 4, 7
Assapura (nagara)
437
[Œ]
Œnandatthera

8, 12, 14, 47,
21 (ÈdipiÔÔhesu)
ŒyurapaÓÉita (amacca)
317,
319, 321
ŒraÒjagiri
440
ŒsÈvatÊ (latÈ)
235-6

NÈmÈnukkamo
[Œ-I]
ŒÄavÊ (raÔÔha)
Indapattha (nagara)

PiÔÔha~ko
72
379

[U]
UttarapaÒcÈla (nagara)
73
UttarapaÒcÈla (raÔÔha)
357, 437
UdayakumÈra
424
Udena (rÈjÈ)
146, 362, 364
Upanandetthera
312-3, 316
Upavara
431
Uposatha
431
UppalavaÓÓÈ
155, 249, 291,
305 (ÈdipiÔÔhesu)
[ Ka ]
KaccÈyanatthera
445
Kapila (brÈhmaÓa)
432, 437
Kapila (raÔÔha)
73, 357
KappakumÈra
131, 333
KaraÓÉaka (rÈjÈ)
355
Kalabbac|Äaka (nigama)
439
KalÈbu (rÈjÈ)
37-8, 40
Kali~ga (raÔÔha)
355
KalyÈÓa
431
Kassapatthera
445
Kassapabuddha
450
KÈli~ga (raÔÔha)
3, 7, 355, 515

570
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NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ka ]
KÈsi (gÈma)

42, 54, 234,
289, 291 (ÈdipiÔÔhesu)
KÈsi (nigama)
35, 443
KÈsi (raÔÔha)
10, 30, 39, 131,
142 (ÈdipiÔÔhesu)
KÈÄakaÓÓÊ
242-3, 245
KÈÄadevila (isi)
439-40,
442, 445
KÈÄabÈhu
91
KÈÄÊ
243
Kisavaccha (isi)
439, 445
KuÓÉalakumÈra
37
KumbhavatÊ (nagara)
439
Kuru (raÔÔha)
379
Kesava (tÈpasa)
131-3,
342-3
KokÈlika
94-5, 104
Korakalamba (rÈjÈ)
432,
434-5
KoraÓÉiyamÈÓava
158, 161
Korabya (rÈjÈ)
381
KosambÊ
53, 362, 466
Kosala (raÔÔha)
30, 255, 258,
289, 467
Kosala (rÈjÈ)
12, 21, 41,
96, 105-6 (ÈdipiÔÔhesu)
[ Kha ]
KhantivÈdÊtÈpasa
KhujjuttarÈ

38, 40
155

NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Kha - Ga - Gha ]
KhemÈtherÊ
155, 305
Ga~gamÈlapaccekabuddha
429
Ga~gÈ (nadÊ)
48, 50, 121, 148,
215 (ÈdipiÔÔhesu)
GandhamÈdanapabbata
429
GandhÈra (raÔÔha)
344-5, 356
Gijjhak|Ôa
459, 511
Giriya (si~gÈla)
302
Gotama (Buddha)
42, 338
GhaÔarÈjÈ
158
GhositÈrÈma
462
[ Ca - Cha ]
CandÈdevÊ
165-8
CammasÈÔakaparibbÈjaka
75-7
CiÒcamÈÓavikÈ
280
Cittak|Ôapabbata 194, 196, 232-3
CittalatÈvana
235-6
C|Äa-anÈthapiÓÉika
494
C|ÄatuÓÉila
269-75
C|Äadaddara
15-6
C|ÄadhanuggahapaÓÉita
206
Cetiya (raÔÔha)
431
Cetiya (rÈjÈ)
436-7
Channatthera
312
Chabbaggiya (bhikkh|)
26, 137
JambudÊpa

[ Ja ]
3, 28, 30, 84, 86,
118 (ÈdipiÔÔhesu)

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ
NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ja ]
Jetavana
1, 2, 8, 12, 14, 16,
19, 24 (ÈdipiÔÔhesu)
JotipÈlakumÈra
439
[ Ta - Tha ]
TakkasilÈ
29, 37, 59, 73,
85 (ÈdipiÔÔhesu)
Tagarasikhipaccekabuddha
282
TambarÈjÈ
173
TÈvatiÑsa
80, 234
ThullakumÈrÊ
136, 498
[ Da - Dha ]
DaÓÉaki (rÈjÈ)
439
Daddara (rÈjÈ)
15
DaddaranÈga
15
Daddarapabbata
15
Daddarapura (nagara)
437
Dantapura (nagara)
3, 355
DarÊmukha
(Paccekabuddha) 223-5, 230-1
DaÄhadhamma (rÈjÈ)
363-5
DisÈpÈmokkha
17, 112, 115,
147 (ÈdipiÔÔhesu)
DÊghÈvukumÈra
463, 466
Dummukha (rÈjÈ)
357
Devadatta
24-5, 79, 89, 91,
103 (ÈdipiÔÔhesu)
Dha~ka (rÈjÈ)
156-7-8
DhataraÔÔhamahÈrÈjÈ
242
DhanaÒcaya (KorabyarÈjÈ)
379

571

NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Dha ]
DhammapÈla
165-6, 168
Dh|makÈrÊ (brÈhmaÓa) 379, 381
[ Na - Pa ]
Naggaji (rÈjÈ)
356
Nandam|lakapabbhÈra 225, 231,
286, 356, 358
Nandiya (miga)
255-6, 258-9
Nandisena (amacca)
3, 4, 5, 7
NÈgadÊpa
173
NÈrada (amacca)
132-3, 342
NÈrada (isi)
440-2, 445
NÈÄÈgiri
393
NigaÓÔhanÈÔaputta
117
Nimi (rÈjÈ)
357
PajjotakapaÒcÈla (rÈjÈ)
439
Pabbata (isi)
439-40, 445
PÈÔali (nagara)
3
PÈÔali (naÔa)
482
PÈlileyyaka (hatthÊ)
466
Pi~giya (purohita)
148, 150
Pilindavaccha
343
PukkusapaÓÉita (amacca)
317,
319, 321
PubbÈrÈma
291
P|timaÑsa (si~gÈla)
506-7, 509
PoÔÔhapÈda
90-1
[ Ba ]
BakabrahmÈ
BadarikÈrÈma

133, 337-8
59

572

JÈtakaÔÔhakathÈya tatiyabhÈge

NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ba ]
BÈrÈÓasÊ
8, 12, 14-5, 17,
20-2, 24
BÈveru (raÔÔha)
116
BimbisÈra (rÈjÈ)
111
BodhirÈjakumÈra
146, 150
BrahmadattarÈjÈ 15, 17, 20, 22, 24
[ Bha - Ma ]
Bhagga (raÔÔha)
BhaddavatikÈ (hatthinÊ)

146
362-4,
366
Magadha (raÔÔha)
223, 455
Maghadeva (yakkha)
306-7
Maddava (rÈjÈ)
317
Manoja
302, 305
MandhÈtu
431
MallikÈdevÊ
19, 21, 41, 384-5
MahÈkassapatthera
65, 67, 83,
516
MahÈtuÓÉila
269-70, 275
MahÈdaddara
15-6
MahÈdhana (kumÈra)
451
MahÈpajÈpatigotamÊ
168
MahÈpatÈpa (rÈjÈ)
165
MahÈmÈyÈ
466
MahÈmoggallÈnatthera
31, 52,
83 (ÈdipiÔÔhesu)
MahÈsammata (rÈjÈ)
431
MÈta~ga (hatthÊ)
466
MigÈlopa
239, 240-1

NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ma ]
Mittavindaka
MithilÈ (nagara)
MeÓÉissara (isi)

193-4
344, 357
439, 440, 445

[ Ya - Ra ]
YavakumÈra
202
RÈjagaha
31, 33, 65, 67, 223,
275 (ÈdipiÔÔhesu)
RÈdha
90-1
RÈhu
345
RÈhulatthera
59, 61, 89, 121,
155, 305
Roja
431
Roruva (nagara)
446
Roruva (rÈjÈ)
446, 450
[ La - Va ]
Licchavi (rÈjÈ)
1, 2
Lomasakassapa
491, 493
LohakumbhÊ
43
Vara
431
Vara-uposatha
431
VarakalyÈÓa
431
VaramandhÈtu
431
Vararoja
431
Vijita (raÔÔha)
466
Videha (raÔÔha)
344-7, 357
Videha (rÈjÈ)
344
VidhavÈ (nadÊ)
443
VidhurapaÓÉita
379, 381

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ
NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Va ]
Vir|pakkhamahÈrÈjÈ
242
VisÈkhÈ (upÈsikÈ)
109, 494
VeÓÊ (si~gÈlÊ)
506-8, 509
VeraÒjÈ
471
VesÈlÊ (raÔÔha)
1
Vessabh| (Buddha)
450
VessavaÓa
242, 306
VeÄuvana
31, 79, 89, 103, 111,
121 (ÈdipiÔÔhesu)
[ Sa ]
SaÑsumÈragira
146
Sakka (devarÈjÈ)
39, 51,
118-9 (ÈdipiÔÔhesu)
Sattuka (cora)
414, 416-7
SamuddavijayÈ
(aggamahesÊ)
446, 450
Sarabha~ga
439-40, 443, 445
SÈtodikÈ (nadÊ)
439
SÈriputtatthera
2, 7, 19, 31, 40,
45, 516
SÈlindiya (brÈhmaÓagÈma)
275,
280
SÈlissara (isi)
439, 440,
445
SÈvatthi
2, 19, 29, 41, 45,
52 (ÈdipiÔÔhesu)
Siri devÊ
249
SirÊ
242, 246
Sivi (raÔÔha)
443, 446
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NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Sa ]

Sivi (rÈjÈ)
443-4
SÊlava (hatthi)
466
SÊhapura (nagara)
437
SuciparivÈraseÔÔhi 242, 249, 422
SujÈtakumÈra
144-6
SujÈtÈ devÊ
20-1
Sutanu (mÈÓava)
308-9
SuddhodanamahÈrÈjÈ
466
Supatta (gijjharÈjÈ)
459
Suma~gala (uyyÈnapÈla)
417-9,
422
SuyonandÊ (aggamahesÊ)
173-4
SuraÔÔha (janapada)
439
SulasÈ (nagarasobhinÊ)
414,
416-7
SuvarÈjÈ
472
SusÊmakumÈra
370
SusÊma (rÈjÈ)
375
SusumÈra (nadÊ)
485
SedumadÊpa
173
SenakakumÈra
317
SenakapaÓÉita
320-1, 324, 330
SenakarÈjÈ
259, 262
Sotthiya (nagara)
431
Somadatta
367
[ Ha ]
Hatthipuranagara
437
Himavanta
15, 24, 29, 35, 37,
42, 111 (ÈdipiÔÔhesu)

JÈtakaÔÔhakathÈya tatiyabhÈge

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

PiÔÔha~kÈ

[A]
( ) = (AddhÈ mayhaÑ jÊvitatthÈya parakkamaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊti) (Ka)
AkkhÈ jitÈti = AkkhÈ citÈti (SÊ) AkkhÈÔhitÈti (SyÈ)
AkkhÈ haÔÈ = AkkhÈpi citÈ (SÊ) AkkhÈpi ÔhapitÈ (SyÈ),
AkkhÈhi piÔÔhahatÈ (Ka)
AkkhÊni tuÓÉena pahari = AkkhÊnaÑ tuÓÉaÑ pasÈresi (SÊ, I)
AgantvÈ = GantvÈ (SÊ, SyÈ, I)
AggabhattalÈbhiÑ = AggabhattÈdilÈbhiÑ (SyÈ, Ka)
AccÈti = AccÈyanti (SÊ, Ka)
AccÈyaÑ = AthÈyaÑ (SÊ, I, Ka)
AcchannaÑ = SacchannaÑ (Ka)
AcchinnasabbasÈpateyyÈ = PacchinnasabbasÈpateyyÈ (I, Ka)
Acchupanteyeva = Œraddheyeva (I, Ka)
AÒÒaÑ = YaÒÒaÑ (Ka)
AÒÒa’mabhippamodayi = AÒÒamabhippamodati (SÊ, SyÈ, I)
AÒÒampi ekaÑ = AÒÒopi eko (SÊ, SyÈ, Ka)
AÔÔÈlakato = AjjÊsakato (SÊ, SyÈ)
AdhivÈsanakhantisaÑvaÓÓano = AdhivÈsanakhantisampanno (SyÈ)
AdhivÈsanakhantiyÈ sampanno (Ka)
AnanuÒÒÈto = NÈnuÒÒÈto (Ka)
Anayo = Ajayo (SyÈ) Anvito (Ka)

455
515
516
277
8
309
315
315
304
182
113
408
504
465
149
40
153
6

576
NÈnÈpÈÔhÈ

JÈtakaÔÔhakathÈya tatiyabhÈge
PiÔÔha~kÈ

[A]
Anavhitoti = Anabbhitoti (SÊ, SyÈ)
153
AnagatabhayahetutaÑ bhayaÑ = AnÈgatabhayahetukaÑ bhayaÑ (I, Ka) 33
AnÈvamiyamÈnaÑ = AnÈcamiyamÈnaÑ (SÊ)
279
AnucchiÔÔhÈsanasayane = AnucchiÔÔhaÔÔhÈne (Ka)
243
Anussavatthe = TÈvatthe (I)
263
AnosakkanaÑ = AnosakkÈnaÑ (Ka)
7
Apaccavekkhantassa = ApaccavekkhitÈ (Ka)
380
Apanandagijjho = AparaÓÓagijjho (SÊ, SyÈ, I)
239
AparibhuÒjanakÈraÓaÒca = AparibhuÒjanabhÈvo ca (SyÈ)
AparibhuÒjanakaraÓabhÈvo ca (Ka)
281
Api so = Asito (SÊ, SyÈ, I)
442
AppasakkÈrÈ = AppesakkhÈ (Ka)
91
Appamattake = Appatte (SyÈ)
95
AppamÈdavasena = PamÈdavasena (SÊ, SyÈ, I)
442
Appenti = Accenti (SyÈ)
33
AbbÈhitanti apaggharaÓaÑ kataÑ = Appahitanti ÔhapitaÑ
apaggharaÓaÑ kataÑ (SÊ, SyÈ)
Abb|hitanti ÔhapitaÑ
apaggharakaÑ kataÑ (I)
516
AbyaggatÈ = AbyaggatÈya (SyÈ, I, Ka)
7
AbhÈÓiÑ = AbhÈsiÑ (Ka)
372
Abhika~khamÈno = AbhikattumÈno (SyÈ)
76
AbhiruhanakÈle = SarÊrajagganakÈle (Ka)
234
Abhiruhatha = Abhiruyha (Ka)
452
AbhiruÄhakÈle = ŒrohaÓakÈle (SÊ, SyÈ) ŒruhanakÈle (Ka)
234
Amacco ovÈdako = Tassa amaccaratanaÑ (SÊ, SyÈ)
94
AmhÈkaÑ ÔhÈnantaraÑ = TumhÈkaÑ petteyyaÑ ÔhÈnantaraÑ (Ka)
433
AyaÑ = AhaÑ (Ka)
160, 168
AyapaÔÔena = Ayayantena (I)
82
Ala~kÈretvÈ = Ala~karitvÈ (SÊ, SyÈ, I)
502

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[A]
Allasi~ganti = Allapi~kanti (SÊ, I) AllapÊtanti (SyÈ)
AvekkhiyÈnÈti = ApekkhiyÈnÈti (SyÈ, Ka)
AsammissaÑ = AsucimissaÑ (SÊ, SyÈ)
AsukadivasaÑ = AsukadisaÑ (Ka)
Asesakes|ti nissesakesu = Asesites|ti nissesakesu (SÊ) Asesikes|ti
na sesitesu, nisseses|ti attho (I, Ka)
Assako = KÈli~go viya assako (SÊ)
Assupacchijjanadivaso = Assu pacchijja divaso (I)
Assu paricchijja divaso (Ka)
AhantÈranti = Ahanantanti (I)
AhikoÓÉikÈtipi = AhiguÓÉikÈtipi (SÊ)
Ahosi uttamar|padharÈ = Ahosi upparÊpi uttamar|padharÈ (Ka)

577
PiÔÔha~kÈ
368
420
230
365
142
3
200
189
185
173

[Œ]
ŒgatakÈleyeva no attho = ŒgatabhÈvoyeva no atthÈya (SÊ, SyÈ, I)
509
ŒgamÈti = AgamÈti (SyÈ, I, Ka)
399
Œcariyassa mÈÓavÈnaÑ vÈcentassa saddaÑ = Œcariyassa
mÈÓavÈnaÒca
mantasaddaÑ (Ka)
511
ŒvamÈhÊti = ŒcamÈhÊti (SÊ)
280
ŒmantetvÈ = ŒnetvÈ (Ka)
253
ŒrajjaÑ = AdejjaÑ (SÊ, I)
258
ŒlokaÑ = LokapadesaÑ (SÊ, SyÈ)
143
ŒvamitvÈ = ŒcamitvÈ (SÊ)
280
ŒvÈhavivÈhasambandhaÑ = ŒvÈhavivÈhasampannaÑ sambandhaÑ (SÊ)
ŒvÈhavivÈhasambaddhaÑ (SyÈ)
444
ŒvijjhitvÈ = ŒhiÓÉitvÈ (SÊ, I) ŒviÒchetvÈ (Ka)
481
ŒsanaÒca sayanaÒca = ŒsanaÒca palla~kaÒca (SÊ)
Palla~kaÒca ÈsanaÒca (SyÈ)
249

578
NÈnÈpÈÔhÈ

JÈtakaÔÔhakathÈya tatiyabhÈge
PiÔÔha~kÈ

[Œ-I-U-]
ŒsÈphalavatÊ nÈma sukhÈ = ŒsÈphalalÈbho nÈma sukho (Ka)
ŒharÈpetvÈ = ŒÓÈpetvÈ (SÊ, SyÈ)
Idha = Yo (?)
Imassa macchabh|tassa lokassa = Imassa lokassa (SÊ)
Imassa maccubh|tassa lÈmakassa (I)
Imassa maccubh|tassa lokassa (SyÈ)
IssariyadÈyikÈya = SiriyÈ dÈyikÈya (Ka)
Uccattena = Uccatarena (SyÈ, Ka)
UÓhapiÓÉapÈtapaÔiggahaÓe = UÓhapiÓÉapaÔiggahaÓena (SÊ, SyÈ, I)
UÓhÈbhibh|tÈ = TaÓhÈbhibh|tÈ (SÊ, SyÈ)
UpacÈroti = UpacÈraÑ karomÊti (Ka)
UpanÈmesi = Upanesi (SyÈ, I, Ka)
Upanissayapaccayavasena = Upanissay|pacÈravasena (Ka)
UpamÈti = UpÈyoti (SÊ, SyÈ)
UpayamÈma = UparamÈma (SÊ, SyÈ, I, Ka)
Uparivarotipi = Apacarotipi (SÊ, I) Uparicarotipi (SyÈ)
Upavaro = Upacaro (SÊ, I)
UppalavaÓÓÈ = KisÈgotamÊ (SÊ, SyÈ, I)
UssÈhayantÈ = UmhayantÈ (I, Ka)
ruÔÔhi bhaggaÑ vaÔÔito = raÔÔhi bhaggaÑ patito (SÊ)
ruÔÔhi bhaggÈ patito (SyÈ)
[E]
Ekassa ca = Kassaci (SÊ, SyÈ)
EtaÑ sabbaÑ = EtamatthaÑ (Ka)
Ettha = EtaÑ (SÊ, SyÈ)
EvaÑ = EtaÑ (SÊ, SyÈ, I)
EvaÑ divasaÑ pariggahamÈnÈ = EvaÑ taÑ paÔijaggiyamÈnÈ (SÊ, SyÈ)
EvaÑ taÑ paÔijjaggayamÈnÈ (I)
EvaÑ santepi = EvaÑ karontehi (SÊ, I)

236
330
420

187
242
298
516
340
264
384
272
299
465
431
431
516
41
76
152
11
232
404
174
306

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ

579
PiÔÔha~kÈ

[E]
Evamettha Ègato tvaÑ = Etamettha tathaÑ (I, Ka)
326
EvaÒca = EtaÒca (SÊ, I)
405
EÄagalÈgumbeti kambojigumbe = EÄagaÓigumbeti gumbopagumbe (SyÈ)
EÄagaÓagumbeti dabbagumbe (Ka) 208
[O]
Otaranto viya osÈresi = OtÈrento viya otÈresi (SÊ)
OsiÒcaÑ = OsiÒci (Ka)

512
146

[ Ka ]
KaÑ = YaÑ (SÊ, I)
KaÑ aÓÉajaÑ jÈtiÑ = KaÑ aÓÉajaÑ (SÊ, SyÈ) KaÑ aÓÉajanti (I)
KaÑ sakuÓaÑ = KiÑsakuÓÈ (SyÈ, Ka)
KaÓÉakavÈcoti = AÓÉakavÈcoti (I)
KaÓÓavaliyÈ = KaÓÓavalliyÈ (SÊ, SyÈ, I)
KatvÈ = DatvÈ (SÊ, SyÈ)
Kathentassapi asaddahitvÈ = KathaÑ asaddahi (Ka)
Kathesi = KathetvÈ dassesi (Ka)
Kandantu = KaÓÉantu (SyÈ) Kantantu (Ka)
Kapilanagare = Kampillanagare (SÊ)
KayirÈhi = KayirÈsi (SÊ, I) KayirÈtha (SyÈ)
KaraÓÉako = KaraÓÉu (SÊ, I) KaraÓÉaÑ (SyÈ)
Kalabbac|ÄakaÑ = Lambac|ÄakaÑ (SÊ, I)
KalÈburÈjÈ = KalÈpurÈjÈ (SyÈ)
KaviÔÔhaka-assame = KapiÔÔhaka-assame (SyÈ)
KasmÈ ukkaÓÔhitosÊti = Kissa pana vasenÈti (Ka)
KÈkavatÊti KÈkavatÊ = KÈkÈtÊti KÈkÈtÊ devÊ (SÊ, SyÈ, I)
KÈkena = KÈraÓena (SÊ, SyÈ)
KÈretvÈ = KatvÈ (SÊ, I)
KÈretvÈ = KaritvÈ (SÊ, SyÈ, I)

208
494
495
244
490
417
514
359
135
357
509
360
439
38
439
83
84
163
303
463
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[ Ka ]
KiÑ panevaÑ = KiÑ panete (SÊ, SyÈ)
KiÓikiÓÈyatÊti = KiÓakiÓÈyatÊti (SÊ, I) KiÑnikilÈyatÊti (SyÈ)
Kime = Kimo (SÊ, I) KiÑme (SyÈ)
Kira tena = Kiranena (I) Kitakena (Ka)
KÊÄitvÈ = KÈretvÈ (SÊ, SyÈ, I)
KuÔavaÑ = KuÔikaÑ (SÊ, SyÈ)
KuÓÉalakumÈro = KaÓÉakakumÈro (SÊ)
KudaÓÉakehi = Gadd|lehi (I, Ka)
KuddhaÑ = KuddhabhÈvena (Ka)
KuraÓÉakassa = KaÓÔakakuraÓÉakassa (SÊ, I)
KaraÓÉakakuraÓÉakassa (SyÈ)
KurukacchaÑ = BhÈrukacchaÑ (SÊ, SyÈ)
Kulakoti = KuÄu~koti (SÊ, I) Kul|koti (SyÈ)
KoraÓÉiyÈ = KÈraÓÉiyo (SÊ) KÈrandiyo (SyÈ)
[ Kha - Ga ]
KhaÓÉÈkhaÓÉaÑ = Cuddasa khaÓÉÈni (SÊ, SyÈ, I)
KhandhaviÔape = Khandhavivare (SÊ)
Kharamanto = Marantopi (Ka)
Khali = KhaÓi (SÊ, SyÈ, I)
KhalibandhasÈÔako = BalithaddhasÈÔako (I) KhalithaddhasÈÔako (SyÈ)
KhalitaddhasÈÔako (Ka)
KhÈdÈpetvÈ = DÈpetvÈ (SÊ, SyÈ)
KhÈdissatÊti = MÈressatÊti (SÊ, SyÈ, I)
KhippanisantiyÈ = KhippanisantitÈya (SÊ) KhippaÑ nisantitÈya (SyÈ)
KhudhaÒca = KhudaÑ (SÊ, SyÈ)
Kho taÑ = CetaÑ (SÊ, SyÈ)
Gacchissati = BhaÒjissati (SyÈ, Ka)
GatÈ = Gato (SÊ, I)

430
296
351
515
412
68
37
190
38
238
174
454
158
197
323
507
412
40
9
479
342
247
245
376
450
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[ Ga - Gha ]
Gabbito = Dabbito (SÊ, SyÈ)
Gamitoti = Gamitoti pucchi (?)
Garahanto Èha = PariggaÓhanto (I, Ka)
GaruvÊriyo = MuduvÊriyo (SÊ, SyÈ)
GahapatÊ = GahapataÑ (SÊ, SyÈ, I)
GahitagahitaÑ bhaÓÉakaÑ = GahitakaramaraÑ (SyÈ)
GahitagocaraÑ = PakatigocaraÑ (SÊ, SyÈ, I)
GahetuÑ = JahetuÑ (Ka)
GahetvÈ = VaÄetvÈ (SÊ) VattetvÈ (SyÈ)
GÈmakhette = Magadhakhette (SÊ, SyÈ)
GÈravenevamÈha = RÈgavegenevaÑ Èha (SÊ, SyÈ)
GÈÄhaluddo = KakkhaÄaluddo (Ka)
GuÓaviddhaÑsako = GuÓaviddhaÑsanato (SyÈ)
GumbapiÔÔhe = VammikaÑ (SyÈ)
GopetvÈ = Nig|hetvÈ (SÊ)
GhÈyÈmi = Œsi~ghÈmi (Ka)
[ Ca ]
Ca-kÈro = VakÈro (SÊ, SyÈ, I)
CakkamaÓÉalaÑva = CakkaÑva (SÊ, SyÈ, I)
CaÓÉÈlenÈsi = CaÓÉÈlenÈpi (Ka)
CattÈlÊse pana saÑvacchare atÊte = CattÈlÊsatime saÑvacchare
pana (SÊ, I) CattÈlÊsÈtikkame
saÑvacchare (SyÈ)
CamarÊ = CÈmarÊ (Ka)
CÈrakamanusse = Cariyamanusse (SÊ, SyÈ, I)
Cittena = Citte (SÊ, SyÈ)
CintetvÈ = AcintetvÈ (Ka)
Cetayase = VÈyamase (SÊ, SyÈ)
CoraghÈtake = CoraceÔake (I, Ka)
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241
219
143
129
442
341
294
363
165
276
171
513
473
280
244
289
264
461
219

225
354
341
243
295
134
264
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[ Cha - Ja ]
ChakÈmasaggasampattidÈyakaÔÔhena = ChakÈmamaggasampattidÈyakaÔÔhena (I)
ChaÉÉetvÈ = ChinditvÈ (Ka)
JaÔÈsu = BÈhÈsu (Ka)
JÈtavedasamenapi = JÈtavedabhayenapi (Ka)
JÈnippatto = JÊnappatto (Ka)
JÈnissÈmÊti = KarissÈmÊti (SyÈ, Ka)
JÈrÈ = CorÈ (SÊ, SyÈ)
Jitoti = Jinnoti (SyÈ) DaÓÉoti (SyÈ)
JÊvitaÑ = JÊvituÑ (SÊ, I)

220
228
165
16
209
459
208
305
480

[ Jha - ®ha - a ]
JhÈmabhattaÑ = ŒcÈmabhattaÑ (SyÈ) SuddhajhÈmabhattaÑ (Ka)
®hapetvÈ = Papesi (SÊ, SyÈ, I)
®hÈnantaraÑ = ®hÈnantarÈ (SÊ, SyÈ)
®hito = Cito (SÊ, I)
ayhamÈnesu = ayhantesu (I, Ka)

271
260
432
445
187

[ Ta ]
TaÑ = Tava (SÊ, SyÈ)
TaÑ taÑ disaÑ = ®hÈnantaraÑ (Ka)
TaÑ sandhÈya = Evar|paÑ andhabÈlaÑ taÑ sandhÈya (SÊ, SyÈ)
Takkamattena = Takkamantena (SyÈ)
TatÈti = SarÈti (SÊ) GharÈti (SyÈ)
Tattha = Atha te (I, Ka)
Tatheva = Tadeva (I, Ka)
Tanubandhamuddharanti tanukaÑ pana tacaÑ = TanuvaÔÔamuddharanti
tanukaÑ pana
vaÔÔaÑ (SÊ, I)
TayÈ mittaÑ = YaÑ metti (SÊ, SyÈ) YampetaÑ (I)
Taveva = Taveta (SÊ, SyÈ, I)
TasmiÑ = TasmÈ (SÊ, SyÈ)
TasmiÑ khaÓe ÈpaÓe = TasmiÑ ÔhÈne (Ka)

162
266
215
114
66
503
149

301
469
404
254
76
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[ Ta ]
TasmiÑhaÑ = TasmÈhaÑ (SÊ, I)
Tassa = TassÈ (SyÈ)
TassÈ gahaÓaÑ na gacchati = AssÈ gamanaÑ na icchati (Ka)
TÈvÈti = TÈtÈti (Ka)
TÈsu = Tassa (Ka)
TÈhi = TÊhi (Ka)
TumhÈkaÑ pamÈdena = TumhÈkaÑ maÑ pesetvÈ pamÈdena (Ka)
Te = Ca ne (I) Dhane (Ka)
Te = Bhoto (SyÈ)
TosetuÑ = PosetuÑ (SÊ)
TvaÑ = Te (SÊ, I)
[ Tha ]
Thale = TÊre (Ka)
Thirameva = ThirapemaÑ (SÊ, SyÈ) CirapemaÑ (I)
Th|lath|lasÈÔake = Th|laguÄavÈlakasÈÔake (SÊ, I)
Th|lagulakasÈÔake (SyÈ)
Therassa vÈdaÑ = TheraÑ (I, Ka)
[ Da ]
DakkhisÈmÈti = DakkhÈmÈti (SyÈ)
DaÓÉake = DaÓÉakena (SyÈ, I)
Dandha tvaÑ = DandhÈ tava paÒÒÈ (Ka)
Dhandhapuriso = DuÔÔhapuriso (SÊ, SyÈ)
DasadasakaÑ = Dasa dasakÈnaÑ (Ka)
DasanÈmakaÑ = SannÈhaÑ (Ka)
DasanÈmakampi = DasanÈmakepi (SÊ, SyÈ)
DÈtabbo = Labhitabbo (Ka)
DÈnato = DÈnÈ (SyÈ)
DÈnasÊlavimukhÈ = DÈnasÊlÈdiÑ muÒcitvÈ (SyÈ)
DÈnasÊlÈ muÒcitvÈ (Ka)
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130
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292
450
433
314
81
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232
91
280
122
217
339
236
236
284
450
285
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[ Da - Dha ]
DiÔÔhÈ = DisvÈ (SÊ, SyÈ, I)
DuddubhÈyatÊti duddubhasaddaÑ = DaddabhÈyatÊti daddabhÈti
saddaÑ (SÊ, I) DaddhabhÈyatÊti
daddhabhÈti saddaÑ (SyÈ)
DubbhisenÈti = DabbasenÈti (SÊ, I)
Dummakkhar|pÈti = Dumukkhar|pÈti (SÊ, SyÈ) Dummukkhar|pÈti (I)
DussandhÈriyÈ = DusaddhÈniyÈ (SyÈ) DussahanÊyÈ (Ka)
DevataÑ = DevadhÊtaraÑ (Ka)
DesetvÈ = AssetvÈ (SÊ, SyÈ)
DosavasaÑ = VihiÑsÈvasaÑ (SÊ, SyÈ, I)
DhÈraÑ = TalaÑ (SÊ, SyÈ, I)
DhuttikÈ = MuhuttikÈ (Ka)
Dh|makÈle = MatakÈle (Ka)
[ Na ]
Na = Na hi (SÊ, SyÈ, I)
Na ekasmiÑyeva kule = Na ekasseva (SÊ, SyÈ)
Na~guÔÔhassa aÔÔhitaÔÔhÈnaÑ = Na~guÔÔharahitaÔÔhÈnaÑ (SÊ, SyÈ)
Na cÈpi setacandanavilittÈ = Na vÈsitacandanavilittÈ (Ka)
Na dajjÈti = Na dajjeti (SÊ, SyÈ)
Nandamaneti = Nandimaneti (SÊ, I)
Na bhuÒjati = Na bhuÒji (Ka)
Na mattaÑ = Na mantaÑ (SÊ, Ka) Na maÑ taÑ (I)
NayÊdha naccagÊtaÑ vÈti = NaccaÑ vÈ gÊtaÑ vÈti (SÊ, SyÈ, I)
Na ramÊti = Na namÊti (SÊ) Na namatÊti (I)
NavachannakedÈni = NavachandakedÈni (SÊ, I)
NavacchaddakedÈni (SyÈ)
NavÈkÈraÑ = NavakadoÓiÑ (Ka)
Na vivadanti = Na viravanti (SÊ, I)
Na vedessantÊti = Na ve dissantÊti (SÊ, I) Na ve dussantÊti (SyÈ)
Na saÓÔhÈma = Na sahÈma (SÊ, SyÈ) NasanthambhÈma (I)

179

71
13
221
320
290
258
228
207
456
202
449
150
456
230
75
494
280
157
208
281
271
271
357
332
87
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[ Na ]
Na sÈdhu na laddhako = Na hi sÈdhu kodho (SÊ) Na hi sÈdhuko (SyÈ) 219
NÈ~gaputtapinena vÈti = NÈ~gaputtasirena vÈti (SÊ, SyÈ)
205
NÈÔaputto = NÈthaputto (SÊ)
117
NikaÔÔheti = NikkaÉÉheti (SyÈ, Ka)
95
NikiÓÓÈ antare = NikiÓÓa-antare (SÊ)
503
NikkaÉÉhantÈ = NikkaÉÉhitvÈ (Ka)
403
NikkammÈ = Nikkamma (I) Nikkhamma (Ka)
201
Nikkhamma = Nikkhama (SÊ, SyÈ, I)
307
Nitthunanto = TintiÓÈyanto (I)
210
NiddhÈvitanti nivuÔÔhÈpitaÑ
nikkaÉÉhÈpitaÑ = NiddhÈpitanti nicchuddhaÑ
nikkaÉÉhitaÑ (SÊ)
91
NipisamÈnaÑ = NippÊÄiyamÈnaÑ (SÊ, SyÈ) NipiÑsamÈnaÑ (I)
194
NippaÒÒÈ = NippuÒÒÈ (SÊ, I)
243, 245
NimantÈpetvÈ = PakkosÈpetvÈ (SÊ, SyÈ, I)
331
NibbÈnaÑ nÈma taÑ eti pÈpuÓÈti = NibbÈnanÈmakaÑ ekaÑ
pÈpuÓÈti (SyÈ)
223
NivÈretuÑ = VinetuÑ (I)
94
NivisÈmÊti = NiccaÑ vasÈmÊti (SÊ, SyÈ)
248
NivutÈni nivÈpÈni = NivuÔÔhavÈpÈni (Ka)
257
NisinnÈ = NipannÈ (SÊ)
329
NÊlaphalÈdÊni yojetvÈ = TiphalÈdÊhi (I, Ka)
126
Ner|ti = Nerunti (SÊ, SyÈ, I)
233
NtakÈrassa = NakÈrassa (SÊ, I)
14
NhÈpetvÈ = NhÈpetvÈ vatthÈni nivÈsÈpetvÈ (SÊ, SyÈ, I)
274
[ Pa ]
Pakkhittamadhu = Makkhikamadhu (SyÈ, Ka)
PakkhipitvÈ = NipajjÈpetvÈ (SÊ, SyÈ, I)
PaccatthikÈ’ssa = PaccatthikÈ te (Ka)
Paccaye apadisitvÈ = Paccayehi avhÈyitvÈ (Ka)

469
502
191
220
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[ Pa ]
PaccavekkhaÓÈnaÑ = PaccavekkhaÓaÒÈÓÈnaÑ (SÊ)
PaccuÉÉetÊti = PaccudetÊti (SÊ, SyÈ, I)
PaccekabuddhagataÑ = Paccekabuddhe gate (SyÈ, Ka)
PacchÈpÈdesu = PacchÈbhÈgesu (SÊ, I) PacchÈbÈhÈsu (SyÈ)
PajjhÈyi = PajjhÈti (SÊ, I) PajjhÈyati (SyÈ)
PaÒhe = Atthe (Ka)
PaÒÒÈ ca = PuÒÒaÒca (Ka)
PaÔalassa vÈ = Phalassa vÈ (SÊ, SyÈ)
PaÔidatvÈ = PaÔiyÈdetvÈ (Ka)
PaÔibandhakoti = PaÔibaddhakoti (SÊ, SyÈ, I)
PaÔhamuppattikoti = PaÔhamuppattitoti (SÊ, SyÈ, I)
PaÓÊtadÈnaÑ = PaÓÊtabhojanaÑ (Ka)
PaÓÊtabhojanaÑ = PaÓÊtagocaraÑ (SyÈ, Ka)
PaÓÓakajÈtakavaÓÓanÈ = DasaÓÓakajÈtakavaÓÓanÈ (SÊ, SyÈ, I)
PaÓÓakanti PaÓÓakaraÔÔhe = DasaÓÓakanti DasaÓÓakaraÔÔhe (SÊ, SyÈ, I)
PatantaÑ = PattaÑ (SÊ, SyÈ)
Patanti = Pattanti (SÊ, SyÈ)
PattiyÈpetvÈ = PaÔiÒÒÈpetvÈ (SÊ, SyÈ, I)
Patva pariyÈyanti = AttapariyÈyaÑ (SÊ, SyÈ)
Paddhagunti = Patthagunti (SyÈ, Ka)
Paddhe = Panthe (SyÈ)
PabodhetukÈmo = CodetukÈmo (SÊ, SyÈ)
PabbatabilaÑ = PabbatajÈlaÑ (Ka)
Parato = Purato (SÊ, SyÈ)
ParamÈ = Kuto paramÈ (Ka)
ParamÈ ca seyyoti = ParamÈva seyyÈti (SÊ, SyÈ)
ParikkhatÈ = ParikkhayÈ (Ka)
ParÈjissati = Parajjissati (SÊ, Ka)
ParivÈrakehi = ParicÈrikehi (SyÈ, Ka)
PalÈyitumpi = Gantumpi (SÊ, SyÈ)

228
367
386
416
508
221
422
265
176
280
204
48
294
321
318
88
88
371
436
88
88
159
341
84
264
263
410
4
353
414
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[ Pa ]
Palla~ke ca sayane ca = Œsane ca palla~ke ca (SÊ)
Palla~ke ca Èsane ca (SyÈ)
PavaÔÔamÈne = ParivattamÈne (SÊ, SyÈ) ParivattiyamÈne (I)
PavattamÈne = PatamÈne (I)
PasannapaÒcapasÈdÈni = SampannapaÒcapasÈdÈni (Ka)
PasÈsanatoti = PasÈsanitoti (SÊ, SyÈ)
PassÈmÊti = DassÈmÊti (Ka)
PassitvÈ = PesetvÈ (Ka)
Passissanti = MÈressanti (Ka)
PahaÔe = Pahato (SÊ, SyÈ)
PahÈya aÒÒasahÈye attÈva = SahÈyÈ sabbe sahÈye attÈ ca (SyÈ)
PahÈsinti = PahÈsÊti (SÊ, I)
PahuttamajjÈti = Bah|tamajjÈti (SÊ, I) Pah|namajjÈti (SyÈ)
Pah|tejoti = Pah|tedhoti (SÊ) Pah|tendoti (SyÈ)
PÈÔalinagare = Potalinagare (SÊ) Potalanagare (SyÈ)
PÈpakammena = PÈpakammo (SÊ)
PÈpapurisaÑ = TÈpasaÑ (SÊ)
PÈrÈsariyo = PÈrÈcariyoti (SyÈ) PorÈÓÈcariyoti (Ka)
PÈresÊ nÈma paratÊraÑ = TaresÊ nÈma taraÑ (SÊ)
ParatÊresÊ nÈma tÊraÑ (SyÈ)
PiÔÔhamaÓÉena = PiÔÔhimaddena (SÊ, I) PiÔÔhamaÔÔhena (SyÈ)
PiyakkhÈnaÑ akkhÈyikÈ = PiyakkhÈnaÑ ÈgatassÈ (SÊ)
PiyakÈnaÑ Ègatassa (SyÈ)
PiyadhammÈ = PiyadassanÈ (Ka)
Pihitamukho = Ohitamukho (Ka)
PiÄandhanapasÈdhanaÑ kÈy|raÑ = PiÄandhanapasÈdhanaÑ, na
key|raÑ (SÊ, I)
PÊÄitÈ = PÊÄetvÈ (SÊ, I, Ka)
Pucchi = PucchitvÈ (sabbattha)
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249
77
264
323
346
270
418
255
327
157
471
404
380
3
444
217
149
216
211
509
392
262
415
299
83
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[ Pa ]
PuccheyyÈsÊti = IccheyyÈsÊti (SyÈ, Ka)
PuÒÒakkhettaÑ = VarakkhettaÑ (SÊ, SyÈ) KhettaÑ (I)
PuÒÒalakkhaÓadeviÑ = PuÓÓalakkhaÓadeviÑ (SÊ, I)
PuÒÒÈ = PuÒÒaÑ (SyÈ, Ka)
PuÓeti = Puneti (SÊ)
Puttapinenapi = Puttenapi (SÊ, SyÈ)
PunavÈre = Punadeva (Ka)
Pubbakanti = Pupphakanti (SÊ, SyÈ, I)
Pubbepi = Yo pubbe (SÊ, I)
Puriso = Manusso (Ka)
PotaÒca = ChÈpe ca (SÊ, SyÈ)
PothetvÈ = PapphoÔetvÈ (Ka)
PothentÊti = BÈdhenti (SÊ, SyÈ, I)

456
445
413
332
223
205
116
516
471
267
253
402
193

[ Pha ]
Phalena = PhalinÊhi sÈkhÈhi (SÊ, SyÈ, I)
PhÈlesÊti = PÊÄesÊti (Ka)

469
457

[ Ba ]
BandhitabhÈvena = VaÉÉhitabhÈvena (SÊ, SyÈ, I)
BahibhÈvena = Bahi ÔhÈnena (SyÈ)
Bahuttasoti = Bahuttatoti bah|tato (SÊ, I)
BÈlakaloÓakagÈmaÑ = BÈlakaloÓakÈrÈmaÑ (SÊ)
BÈlakaloÓakÈrÈmagÈmaÑ (SyÈ)
BÈverumÈgamÈti = BÈverumÈgatoti (SÊ, SyÈ)
BÊjamÈharitÈti = BÊjamÈharitvÈti (SÊ, SyÈ)
BuddhalÊÄÈya = BuddhavilÈsena (SÊ, I)
Buddhi vÈ = BuddhiyÈ (SÊ, SyÈ, I)
Bellanti = Mellanti (SÊ, I)
ByathasÊti = ByÈdhaseti (SÊ) Byadhaseti (I)

228
380
461
466
117
377
274
348
300
376
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[ Bha ]
BhatihatÈ = BhatibhatÈ (SÊ) BhattikatÈ (SyÈ)
BhattapuÔamadhukaphalÈni = BhattapuÔamadhukkhandhaphalÈdÊni (SÊ, SyÈ)
BhattikÈ = Metti (Ka)
Bhante isi uggatapÈnuvattinÈ = Bhante isi pavaraÑ uttamaÑ
anuvattantena uggatapÈnuvattinÈ (Ka)
BhamarapattavaÓÓÈni = BhamaraÒjanavaÓÓÈni (SÊ, SyÈ)
BhÈjessÈmÈti = KhÈdissÈmÈti (SÊ, SyÈ, I)
BhÈyÈpeti = BhiÑsÈpeti (SÊ)
BhÈver|tipi pÈÔho = PÈveruntipi pÈÔho (SÊ, SyÈ)
BhÈveruntipi pÈÔho (I)
BhÈsaÑ = VaraÑ (SÊ, I)
Bhijji = Chijji (SÊ, SyÈ, I)
BhuÒjasi = BhuÒji (SÊ, SyÈ, I)
BhuÒjÈhÊti = BhuÒja ehÊti (SÊ, SyÈ, I)
Bho = BhojanaÑ (SyÈ)
[ Ma ]
MaÑ = TaÑ (Ka)
MaÑ = MayÈ (SyÈ, I, Ka)
MaÑ nu kho = KiÑ nu kho (Ka)
MakasapÈdÈnaÑ = MakasadÈÔhÈnaÑ (SÊ, I)
MaggadesakaÑ = MagguddesakaÑ (SÊ, SyÈ)
Maccuveso = Maccuvaso (SÊ, SyÈ)
MacchamataÑ = MacchamedaÑ (I)
MaÒcake me bah| ma~gulÈti = MaÒcako me
bahuma~kuÓoti (SÊ, SyÈ, I)
MaccheracittaÑ lobhÈdiÑ
vÈ kilesagahanaÑ = MaccheracittalobhÈdikilesagahanaÑ (SyÈ)
MaccheracittaÑ lobhÈdigataÑ
kilesagahanaÑ (Ka)
MaÒÒeti = MaÒÒasi nu na evaÑ maÒÒÈhÊti (Ka)

291
186
248
505
371
486
415
117
494
39
133
79
495
474
398
261
453
235
188
494
402

449
456
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[ Ma ]
MaÒÒe tvaÒÒeva = Mampi tvaÒÒeva (SÊ, SyÈ) Tvampi maÒÒeva (I)
209
MaÓiguÄasadisÈni = MaÓikuÓÉalasadisÈni (Ka)
116
Mato = Vadho (SÊ, SyÈ, I)
352
Matto = Mutto (Ka)
185
Madhuravacano = VissaÔÔhavacano (SÊ, SyÈ) MaÔÔhavacano (I)
248
Manussamatte = Manussamagge (SyÈ) ManussÈnaÑ santike (Ka)
174
ManussÈ na kariÑsu = ManussÈ hariÑsu (SÊ, SyÈ, I)
89
Manussehi = ManussÈ (sabbattha)
66
MandadassanÊ = MandanayanÈ (SÊ, SyÈ, I)
176
MayaÑ lajjÈma = Amhe lajjÈpeti (Ka)
10
MayhaÑ = TuyhaÑ (SÊ)
283
MaraÓavadho = MaraÓato (Ka)
353
Maranto = MaraÓante (Ka)
259
Maranto = Maddanto (Ka)
317
MahantatarakÈnaÑ = MahantakÈrakÈnaÑ (SÊ, SyÈ)
223
Mahantatarake = MahantakÈrake (SÊ, SyÈ)
223
MahÈpatÈpa chinnahatthapÈdÈ nÈma = MahÈpatÈpa, nanu tumhehi
chinnahatthapÈdÈ
nÈma (SÊ, SyÈ)
167
MahÈrÈjÈti = MahÈrÈja. (?)
236
MÈ adda = MÈddasa (SÊ, SyÈ)
127
MÈtÈpit|hi puÔÔhehi = MÈtÈpitu-upaÔÔhitehi (SÊ) MÈtÈpitupaÔÔhehi (SyÈ)
MÈtÈpit|naÑ upaÔÔhehi (Ka)
443
MÈtudevato = MÈtidevato (SÊ, I)
40, 401
MÈtuposakaÑ = MÈtiposakaÑ (SÊ, I)
401
MÈ puccha = MÈ sodhesi (Ka)
316
MÈsÈnaÑ = DivasÈnaÑ (Ka)
414
MittadhammaÑ = MettidhammaÑ (SÊ, SyÈ, I)
469
MittabhÈvena = MettÈbhÈvena (SÊ, SyÈ)
182
MittabhÈvo = Mittasanthavo (Ka)
259
Mittasanthavo = Mittasanthavena (SÊ, SyÈ)
238

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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PiÔÔha~kÈ

[ Ma ]
Mukhena = PiÒjena (SyÈ)
MuÒcamÈne = VajjamÈne (Ka)
MurÈmurÈpetvÈ = MurumurÈpetvÈ (SÊ, SyÈ)
MuÄÈlapattÈnanti saÓhÈnaÑ
muÄÈlagacchapattÈnaÑ = PulasapattÈnanti saÓhÈnaÑ pulasagacchapaÓÓÈnaÑ (SÊ, I) M|lasapattÈnanti saÓhÈnaÑ
m|lasagacchapattÈnaÑ (SyÈ)
MeÓÉamÈtaranti = MeÄamÈtaranti (SÊ, I) MeÓÉimÈtaranti (SyÈ)
MeÓÉamÈtÈ = MeÄamÈtÈ (SÊ, I) MeÓÉikamÈtÈ (SyÈ, Ka)
Me taÑ manasi = Te maÑ sarasi (Ka)
[ Ya ]
YaÑ = YathÈ (SÊ, SyÈ)
YajeyyÈsÊti = Yajessasi (SÊ, I)
YathÈssÈsÊtipi = YathayÈsÊtipi (Ka)
YÈcanajÊvamÈno = YÈcanajÊvino (I, Ka)
YÈva byÈtÊti yÈva ummisati. AyaÒhi = YÈva pÈti nimmisatÊti
ayaÒhi (SÊ) YÈvuppatti
nimissatÊti ayaÒhi (SyÈ)
Yo = Lolo (Ka)
[ Ra ]
RakkhaÓÈrahopi = Rakkhitopi (Ka)
RathasakaÔÈdiyuttavÈhanassa = RathasakaÔÈdiyugavÈhanassa (I, Ka)
Rathasse ca maÓikuÓÉale cÈtipi = Rathe ca maÓikuÓÉale cÈtipi (SÊ, I)
RathamaÓikuÓÉale cÈtipi (SyÈ)
Ramati assameti = Ramatassameti (Ka)
RasatÊ = Sarati (SÊ, SyÈ)
RasamÈne = SaramÈne (SÊ, SyÈ)
RÈjakumbhaÑ = GajakumbaÑ (SÊ, SyÈ)
RÈjabhogÈ = RÈjavÈhÈ (Ka)
RÈjayutte dÈpesi = RÈjÈyuttÈ dÈpenti (SÊ, SyÈ, I)
RÈjÈ = JÈto (SÊ, SyÈ, I)

170
472
123

454
508
507
185
7
489
461
332

88
263
488
353
142
132
88
88
128
302
130
420
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NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ra ]
R|paggahaÓakÈle = Vir|paggahaÓakÈle (Ka)
508
Roruvanagare RoruvamahÈrÈjÈ = Roruvanagare BhÈratamahÈrÈjÈ (SÊ, I)
Bheruvanagare
BheruvamahÈrÈjÈ (SyÈ)
446
[ La ]
LagganaÑ = LobhaÑ (SÊ, I)
LaggÈ laggitÈ = ŒlaggÈ, laggitÈti attho (SÊ, SyÈ)
Laddha-ayaÑ laddhÈgamanaÑ = LaddhaÑ ayaÑ laddhaÑ gamanaÑ (I)
LaddhabhaÓÉikalobhena = PiÄandhanabhaÓÉikalobhena (SÊ, SyÈ, I)
LaddhÈ = Laddho (SÊ, SyÈ)
Lippaticceva = Lepaticceva (SÊ)

372
229
308
486
299
301

[ Va ]
Vacchitoti chinno = Chijjitoti chinno (SÊ, I)
Vicchitoti vicchinno (SyÈ)
VaÔÔatÊti = Na vaÔÔatÊti (SÊ, SyÈ, I)
VaÔÔito = Patito (SyÈ)
VaÓijjÈpi tena = CaritÈ vaÓijjÈpi tena (SÊ, SyÈ)
VaÓitÈ = GaÓÔhitÈ (SÊ, SyÈ)
VataÒca sÊlavattaÒca = VataÒca sÊlacaraÓaÒca (SÊ, I)
Vata’ppaddheti = Vatapantheti (SyÈ)
Vatthavilepanehi = Gandhavilepanehi (SÊ, SyÈ)
VammitaÑ = DamakaÑ (SyÈ)
Vayena = Vayo (Ka)
Varo = Caro (SÊ, I)
Vavassaggatthe = Vossaggatthe (Ka)
Vasanako = Vasanato (SÊ, SyÈ)
VasanaÔÔhÈneyeva = UpaÔÔhÈneyeva (SÊ, SyÈ)
Vasante = Vasanto (SÊ, SyÈ)
VasÈpesuÑ = VÈsaÑ kappesuÑ (Ka)

368
43
77
515
335
339
88
246
8
88
431
233
188
242
221
231

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ Va ]
Vastanti = Bhastanti (SÊ, I) Kalakanti (SyÈ)
VassasaÔÔhikatthero = Vassasatikatthero (SÊ, SyÈ, I)
VÈ = Ca (SyÈ)
VÈcanakÈpi = VÈcanakÈnisaÑsaÑ (Ka)
VÈtÈtapaÑ = VÈlukÈtapaÑ (Ka)
VÈti = CÈti (SÊ, SyÈ)
VÈte paharante = VÈtena paharanto (SyÈ, Ka)
VÈyussa puttena = Harissa puttena (Ka)
VicarantÈ = VicinantÈ (I)
VijjhantÈ = ViheÔhentÈ (Ka)
VidessanÈ = ViddesanÈ (SÊ, SyÈ, I)
Videsso = Viddeso (SÊ, SyÈ, I)
VinasÈ = Vinassa (SÊ, SyÈ) VinÈsa (Ka)
VibhiÑsikÈ = VibhesikÈti (SyÈ) VihesikÈti (I)
VibhiÑsikaÑ = VibhesikaÑ (SyÈ) Vihesika (I)
Viravanavasena = VicaraÓavasena (SÊ, I)
VisamakhÈdisuÑ = VisamasÈyisuÑ (SÊ, SyÈ)
VisamÈvamÈmÊti = VisamÈcamÈmÊti (SÊ)
VissÈsaÑ = VinÈsaÑ (Ka)
VÊtaccika~gÈrÈ = VÊtaccika~gÈraÑ (SÊ, SyÈ, I)
VÊmaÑsanatthÈya = VissamanatthÈya (SÊ, SyÈ, I)
VÊrayodho = VÊriyayodho (Ka)
Ve = Ce (SÊ) Ca (SyÈ, I)
[ Sa ]
SaÑsumÈragire = SuÑsumÈragiriÑ (SyÈ) SaÑsumÈragiriÑ (Ka)
SakaÓÉapuÓÓadhanusmiÑ = ŒkaÉÉhitapuÓÓadhanusmiÑ (SÊ)
ŒkiÓÓapuÓÓadhanusmiÑ (I)
SakuÓasaÑghÈ = SakuÓÈ sasÈ (SÊ, SyÈ)
SakkÈ kÈtuÑ = SakkÈraÑ kÈtuÑ (I, Ka)
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PiÔÔha~kÈ
262
225
72
159
425
95
467
503
86
357
332
332
39
135
135
284
187
279
178
425
413
497
332
146
417
232
41
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[ Sa ]
SakkÈraÑ akÈsi = IssariyaÑ adÈsi (I, Ka)
SaggapuraÑ = SaggapadaÑ (SÊ, I)
Saggo = Aggo (SÊ, SyÈ)
Sa~kappena = Sa~kappentassa (SÊ, SyÈ, I)
Sa~gahitÈhÈramÈnassa = Sa~gahitÈhÈrapamÈÓassa (SÊ, SyÈ, I)
Sacepi = Sace hi (SÊ, SyÈ, I)
SaÒÒattaÑ = SaÒÒattiÑ (SÊ, SyÈ)
SatasahassÈni = SatasahassaÑ (SÊ)
SatiÑ = DhitiÑ (SÊ, I)
Satta PaccekabuddhÈ = Sattamapaccekabuddho (SÊ, I)
Sattame divase = Satta divasÈni (Ka)
Sattaratanavicitte = Sattaratanavicite (Ka)
Sattubhaste = Bhoge (SÊ, SyÈ, I)
SadisÈ = SadisÈti (SÊ, SyÈ)
Saddaheyya = Saddhahetha (SÊ, SyÈ)
SaddhÈtuÑ = SandhÈretuÑ (I) SuddhÈtuÑ (SyÈ)
SandhÈya = Evar|paÑ andhabÈlaÑ taÑ sandhÈya (SÊ, SyÈ)
SandhÈraÓadukkaratÈ = DusaddhÈniyadukkaratÈ (SyÈ)
SaddhÈratanadukkaratÈ (Ka)
SapattarÈjÈ = SÈmantarÈjÈ (SyÈ, Ka)
Sappasi = Ahosi (SyÈ)
SabbÈ = SabbaÑ (SÊ, SyÈ, I)
SamaÑ = SamÈ (SÊ, SyÈ)
SamassatthakÈle = SamatthakÈle (SyÈ, Ka)
SamÈciÓÓacaraÓatÈya = SahaciÓÓataraÓatÈya (SÊ)
SamavaÓÓacaraÓatÈya (SyÈ)
SamÈnajÈtikaÑ = AsamÈnajÈtikaÑ (Ka)
SamÈpatticaraÓameva = AÔÔhasamÈpattiÑ paÔicca caraÓaÒÒeva (SÊ, SyÈ)
AÔÔhasamÈpatticaraÓamekaÑ (I)
SamÈsajjÈti = SamÈpajjÈti (SyÈ, Ka)

65
450
174
427
295
166
381
339
443
450
224
116
327
44
178
210
215
320
395
115
13
161
174
469
169
222
204
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[ Sa ]
SamitapÈpatÈya samaÓaÑ = SamitapÈpatÈya samatÈya
samaÓoti (SÊ, SyÈ)
SamiddhakulaÑ = MittakulaÑ (SÊ, SyÈ)
SamparÈyÈya sukhÈya cÈti = SamparÈyasukhÈvahanti (SÊ, SyÈ)
SamparÈyasukhÈya cÈti (I, Ka)
Sampesi = SaÑsesi (Ka)
SammillahÈsinÊtissÈ = SammillabhÈsinÊtissÈ (I)
SammodamÈnesu = SammodamÈnÈ (Ka)
Sayanagabbhassa avid|re = Sayanagabbhapasse (SyÈ, Ka)
SasakasahassaÑ = SasasatasahassaÑ (I, Ka)
SassatavÈdaÑ = SassatavÈde (SÊ, SyÈ, I)
SahassakuÔiko = Sahassakuliko (Ka)
SahassabyÈmamattÈyÈmaÑ = SahassabyÈmaÑ (SÊ, SyÈ)
SahassabyÈmÈyÈmaÑ (I)
SahassÈni = SahassÈnaÑ (SÊ)
SÈtodikÈya = SotodikÈya (Ka)
SÈdhu na naladdhako = Na hi sÈdhu kodho (SÊ) Na hi sÈdhuko (SyÈ)
SÈ siÑsapÈ = SasiÑsapÈ (SÊ, I) SÈ sÊsapÈ (SyÈ)
Si~ghapupphajÈtakavaÓÓanÈ = BhisapupphajÈtakavaÓÓanÈ (SÊ, I)
Upasi~ghapupphajÈtakavaÓÓanÈ (SyÈ)
SitakaraÓeti = SitakÈraÓÈyÈti (SÊ) SitakÈraÓeti (SyÈ)
SÊghasotaÑ = SÊghasotabhÈvaÑ (SyÈ, Ka)
SukhabhÈvo = SucibhÈvo (SÊ, SyÈ)
SukhasaÒcÈraÓatthaÑ = MukhasaÒcaraÓatthaÑ (SyÈ)
SukhÈ nÈma = SukhÈ nÈma nirÈsÈ supati (Ka)
SuÓinti = SuÓomÊti (Ka)
SutaÑ = HatthakacchapakaÑ (SÊ, I) HatthakacchapuÔÔhaÑ (SyÈ)
SutaganthapaÔivedha-iddhÊhi = Suttantehi vÈ paÔivedha-iddhÊhi (SÊ)

78
403
180
237
86
479
394
70
232
265
376
339
439
219
298
291
384
452
68
280
93
41
480
177
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[ Sa ]
Sutadharayuttoti = SutÈcÈrayuttoti (SÊ) SutÈdhÈrayuttoti (I)
Sutan|tissa = Sutanotissa (SyÈ, I, Ka)
SuppamÈnes|ti = SuttapamÈdes|ti (SyÈ, Ka)
Subhojanarasena = Subhojanena (SÊ, SyÈ)
SumuttÈ ahanti = Sumato ayanti (SÊ)
SuyonandÊ = D|re ito hi susandhi (SÊ, SyÈ)
SuyonandÊ = Susandhi (SÊ, SyÈ)
Susa~gahitamÈnassÈti = Susa~gahitapamÈÓassÈti (SÊ, SyÈ, I)
SusamudÈnayÈ = SusaÑvattaniyÈ (SÊ, SyÈ)
SeyyaÑ tatheva = Sayhassa hatthe (SÊ, SyÈ, I)
SeyyaÑ nÈma = SayhanÈmaÑ (SÊ, I)
Sedumanti sedumadÊpaÑ = Serumanti serumadÊpaÑ (SÊ, SyÈ, I)
SedumadÊpo = SerumadÊpo (SÊ, SyÈ, I)
So = Yo (Ka)
So = Yo (SÊ, SyÈ)
SotaviÒÒÈÓakoÔÔhÈsaÑ = SotÈpattiviÒÒÈÓakoÔÔhÈsaÑ (Ka)
SvÈhaÑ = SacÈhaÑ (SyÈ) YÈyaÑ (I) YathÈhaÑ (Ka)

179
305
383
185
155
175
173
295
295
491
490
175
173
148
245
72
444

[ Ha ]
HaÔabhaÓÉampi = GatÈnampi (SÊ, SyÈ, I)
HatthapathaÑ = HatthagataÑ (Ka)
HarehÊti = SevehÊti (I)
HasituÑ = HasitvÈ (SÊ, I) HÈsitvÈ (SyÈ)
Hirottappabhedanabhayena = Hirottapparodhabhayena (SÊ, SyÈ)
HeraÒÒikaphalakato = HiraÒÒaphalakato (SÊ, SyÈ, Ka)

480
197
184
211
72
92

JÈtakaÔÔhakathÈya tatiyabhÈge

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[A]
AkakkasaÑ apharusaÑ
265
AkataÒÒu’makattÈraÑ
25
AkataÒÒussa posassa
513
AkatvÈ apanandassa
240
Akaramhasa te kiccaÑ
25
AkÈle vassatÊ tassa
434
Akkocchi maÑ avadhi
maÑ
198, 463-4
Akkodhano niccapasannacitto 288
AgÈrÈ paccupetassa
200
AgÈrino annadapÈnavatthadÈ 219
Aggato ve pasannÈnaÑ
393
(Khu 1. 255 piÔÔhe-Itivuttake)
A~gametaÑ manussÈnaÑ
46
A~gÈrajÈtÈ pathavÊ
425
AcetanaÑ brÈhmaÓa
assuÓantaÑ
22
AccharÈsahassassÈhaÑ
388
AjaÒÒaÑ jaÒÒasa~khÈtaÑ
229
Ajja suveti puriso
244
AjjÈpi me taÑ manasi
185
AjjhÈr|hÈ’bhivaÉÉhanti
377
AÒÒaÑ bhaÓati vÈcÈya
253
AÒÒe socanti rodanti
156
AÔÔhÈnametaÑ dukkhar|paÑ 320
AÔÔhicchinnÈ pÈÓaharÈ
464
Atikkamma ramaÓakaÑ
193

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[A]
AtiÓÓaÑyeva yÈcassu
AttanÈ kurute lakkhiÑ
AttÈnaÑ sa~kamaÑ katvÈ
AttÈnameva paÔhamaÑ
Attharassu palÈsÈni
AthimaÑ khuddakaÑ
pakkhiÑ
Adassanena morassa
AdÈsi dÈnÈni pure visayha
Adu cÈpaÑ gahetvÈna
Adu paÒÒÈ kimatthiyÈ
Adeyyesu dadaÑ dÈnaÑ
AddasaÑ kÈma te m|laÑ
Addassa pathaviÑ gijjho
AddhÈ tuvaÑ paÓÉitakosi
rÈdha
AddhÈ pajÈnÈsi
mametamÈyuÑ
AddhÈ maÑ yakkha jÈnÈsi
AddhÈ have sevitabbÈ
sapaÒÒÈ
AddhÈhi dÈnaÑ bahudhÈ
pasatthaÑ
AnagÈriyupetassa
Ana~gaÓassa posassa
AnatthÈ tÈta vaÉÉhanti
AnantadassÊ BhagavÈhamasmi
Anariya’mariyena
sahassanetta

216
247
351
313
171
376
117
119
320
475
10
427
460
91
342
290
288
448
368
290
500
336
120
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[A]
AnavaÔÔhitacittassa
68
Anavhito tato ÈgÈ
153
AnutÊracÈri na~guÔÔhaÑ
315
AnutÊracÈrÊ bhaddante
314
Anuttare kÈmaguÓe samiddhe 12
Anuvicca kaccÈni karohi
kiccaÑ
404
AndhakÈratimisÈyaÑ
411
Aparampi samma te bÈlyaÑ 262
Api kassapa mandiyÈ
36
Api ce pattamÈdÈya
30, 490
Api nÈma naÑ passeyyaÑ
472
Api hantvÈ hato br|ti
96
Apehi etto tvaÑ kÈÄi
245
AppaÑ hi etaÑ na hi
dÊghamÈyu
339
Appakena tuvaÑ yakkha
308
AppatvÈ padaviÒÒÈÓaÑ
71
Appamatto ayaÑ gandho
273
(Khu 1. 12 piÔÔhe
Dhammapade)
Appampi ce nibbutiÑbhuÒjatÊ
yadi
497
Appassa kammassa phalaÑ
mamedaÑ
428
AppÈpi kÈmÈ na alaÑ
427
Appicchassa hi posassa
295
AppicchÈ appacintÈya
295
AphalaÑ madhuraÑ vÈcaÑ
238
AbbahÊ vata me sallaÑ 146, 201,
369
AbhikkhaÓaÑ rÈjakuÒjara
389
AmÈnanÈ yattha siyÈ
233
Amittamajjhe vasato
294
AmittahatthatthagatÈ
190

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[A]
AmittÈnaÑva hatthatthaÑ
444
AmbaÔÔhakulassa khattiya
392
AmbapakkaÑ dakaÑ sÊtaÑ
50
AmbÈ’ha’maddaÑ
vanamantarasmiÑ
358
Ambho na kira saddheyyaÑ
57
Amhe manussesu
manussahiÑsa
495
AyaÑ puriso mama
atthakÈmo
278
AyaÑ vÈ so mato seti
368
Ayameva kÈlo
na hi aÒÒo atthi
361
Ayameva so pi~giya
venasÈkho
149
AraÒÒÈ gÈmamÈgamma 136, 499
ArahÈ sÊlasampanno
476
AlaÑ hi te jagghitÈye
211
Alametehi ambehi
122
Ala~katÈ suvasanÈ
127
Alaso gihÊ
kÈmabhogÊ na sÈdhu
97, 143
AlikaÑ bhÈsamÈnassa
433
AlikaÑ vata maÑ samma
185
Avasimha tavÈ’gÈre
124
AvÈriyapitÈ nÈma
216
AsaÑsayaÑ jÈtikhayantadassÊ 412
AsakkhiÑ vata attÈnaÑ
122
AsanthutaÑ maÑ cirasanthutena
58, 207
Asi tikkhova maÑsamhi
139
AsÊho sÊhamÈnena
104

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[A]
Asuddhabhakkhosi
khaÓÈnupÈtÊ
Assa indasamo rÈja
Assaddho akataÒÒ| ca
AhaÑ ce daÄhadhammassa
AhaÑ jÈgarataÑ sutto
AhaÑ dasasataÑbyÈmaÑ
AhaÑ raho na passÈmi
Ahameva eko idha majja
patto
Ahameva d|siyÈ
bh|nahatÈ
AhaÒhi’maÑ
sÈgarasevitantaÑ
AhantÈramaghÈtentaÑ
AhantÈramahantÈraÑ
Ahampi kho taÑ jÈnÈmi
Ahampi maÑsÈni phalÈni
bhuÒje
Ah| atÊtamaddhÈnaÑ
[Œ]

497
489
72
364
382
376
17
503
166-7
159
189
189
245
496
40

ŒkiÓÓaluddo
puriso
290, 513
ŒgamÈ n|na so saddo
398
Œgamissati me pÈpaÑ
397
ŒdÈya daÓÉaÑ
parisumbhabhastaÑ
326
ŒdittaÑ vata maÑ santaÑ
146,
201, 369
ŒdittasmiÑ agÈrasmiÑ
447
ŒmaÑ pakkaÒca jÈnanti
362
ŒsÈvatÊ nÈma latÈ
236
ŒsÊvisaÑva kupitaÑ
500
ŒsÊsateva so pakkhÊ
236

PaÔhamapÈdÈ
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[I]
IccevaÑ vilapantiyÈ
ItodÈni patÈyanti
Ito bahutarÈ bhogÈ
Ito satthÈni gacchanti
IdaÑ kho taÑ samÈgamma
IdaÑ tadÈcariyavaco
IdaÑ pure ninnamÈhu
IdaÑ vatvÈna hÈrito
IdaÑ suvaÓÓakÈy|raÑ
IdÈni kho maÑ bhÈyeti
IdÈni khomhi sukhito
arogo
Idha sÊhÈ ca byagghÈ ca
IdhÈgamÈ brahmacÈrÊ
ImaÑ tuÓÉehi pakkhehi
ImaÑ tvaÑ tatiyaÑ tÈva
ImaÑ ner|ti jÈnanti
ImaÑ so sayanaÑ seti
ImaÒce te pitÈ bhadde
ImasmiÑyeva nagare
ImÈni maÑ daddara tÈpayanti
ImÈni me sattasatÈni atthi

211
232
107
254
228
233
139
267
389
15
328

[U]
UÔÔhehi cora kiÑ seti
UÉÉayhate na ramati
UttamatthaÑ labhitvÈna
Udapattosi vegena
Udeti Èp|rati veti cando
UddhaÑ tapati Èdicco

32
20
263
460
143
425

457
266
193
266
399
149
409
477
415
196

600
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PiÔÔha~kÈ
[U-]
UddhaÔabhattaÑ ahaÑ tadÈ
392
UparivisÈlÈ dupp|rÈ
194
Uppajjanti ca me bhogÈ
388
(Khu 2. 40 piÔÔhe)
UppannÈyaÑ sarÊrajo
476
UmmattikÈ ayaÑ veÓÊ
508
Uragova tacaÑ jiÓÓaÑ
152
Ulla~ghayitvÈ attÈnaÑ
352
UsabhÈ’ha’maddaÑ y|thassa
majjhe
359
ruÔÔhi bhaggaÑ vaÔÔito
khÈribhÈro
76
[E]
Ekassa caritaÑ seyyo
464
Eko araÒÒe girikandarÈyaÑ 159
Etadeva hi me nÈmaÑ
238
Ete bhiyyo samÈyanti
36
EttÈvate’taÑ paÓÉiccaÑ
442
EvaÑ karonti sappaÒÒÈ
146
EvaÑ calitaÑ asaÓÔhitaÑ
53
EvaÑ ce maÑ viharantaÑ
178
EvaÑ jÈgarataÑ sutto
383
EvaÑbh|tassa me tÈta
198
EvaÑbh|tassa te rÈja
197
EvaÑ yakkha sukhÊ hohi
309
EvaÑ yo saÑ niraÑkatvÈ
380
EvaÑ luddaka nandassu 172, 311
EvaÑ sakka sukhÊ hohi 470, 472
EvaÑ sunÊtena subhÈsitena
421
EvaÑ so nihato seti
77

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[E]
EvaÒca te ruccati kÈtiyÈni
406
EvaÒca te ruccati devarÈja
405
EvaÒca so hoti tato ca
pÈpiyo
304
EvamÈdÊpito loko
447
EvamÈpajjate poso
304
EvametaÑ mahÈrÈja
375
EvametaÑ migarÈja
209
Evameva idhekacco
283
Evameva ime kÈme
187
Evameva manussesu
102, 187,
316
Evampi idha vuddhÈnaÑ 241, 460
Evampi gÈmanigamesu
paÓÉito
300
Evampi caturÈ nÈrÊ
251
Evampi mittehi daÄhehi
paÓÉito
299
Evampi vohÈrasuciÑ
asÈhasaÑ
301
Eve’taÑ hoti kattabbaÑ
108
Esa devamanussÈnaÑ
393
Esa bhiyyo pavekkhÈmi
79
Esa’smÈkaÑ kule dhammo
110
EsÈ te upamÈ rÈja
352
Eso hi uttaritaro
36
Ehi godha nivattassu
79
Ehi taÑ upag|hissaÑ
416
Ehi putta nivattassu
480
Ehi mÈÓava orena
308

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[O]
Ogaha rahadaÑ akaddamaÑ
OdahissÈma’haÑ passaÑ
OdÈtavatthÈ
suci allakesÈ
OdÈtam|laÑ
sucivÈrisambhavaÑ
Oropayassu kalyÈÓi
OvadeyyÈnusÈseyya

271
257
404
301
415
347

[ Ka ]
KataÒÒumhi ca posamhi
11
Katamo rahado akaddamo
272
Katassa ceva kattÈ ca
125
KathaÑ jÈgarataÑ sutto
382
KathaÑ nu thalajo santo
315
KathaÑ samuddamatarÊ
84, 175
Kanditena have brahme
368
Kappo ca te baddhacaro
ahosiÑ
340
KammÈya nikkhamantohaÑ 389
KaraÓÉako kali~gÈnaÑ
360
KalyÈÓar|povata’yaÑ
catuppado
76
KÈkaÒca passa laÔukikaÑ
164
KÈko tadÈ Devadatto
ahosi
280
KÈkolÈ kÈkasaÑghÈ ca
232
KÈni’ssa kammÈyatanÈni
assu
514
KÈ nu kÈlena vaÓÓena
243
KÈ nu dibbena vaÓÓena
246

PaÔhamapÈdÈ
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[ Ka ]
KÈmaÑ kandantu kumbhaÓÉÈ
KÈmaÑ ruppatu vÈ mÈ vÈ
KÈ’yaÑ eÄagalÈgumbe
KÈ’yaÑ balÈkÈ sikhinÊ
KÈyena yo nÈvahare
KÈlÈgataÒca na hÈpeti
atthaÑ
KÈsÈyavatthe sakuÓe
vadÈmi
KÈÄÈni kesÈni pure
ahesuÑ
KiÑ aÓÓave kÈni phalÈni
bhuÒje
KiÑ gijjha paridevasi
KiÑ te jaÔÈhi dummedha
KiÑ nu santaramÈnova
KiÑsÊle kiÑsamÈcÈre

135
347
208
211
80
247
494
371

495
311
78
145
243,
246
KicchakÈle kicchasaho
441
Kinnu subÈhu taramÈnar|po 514
KimaÓÉakÈ ime deva
20
KÊdiso tuyhaÑ parivÈro
510
KuÓapÈdini lohitape
251
Kuto nu Ègacchatha bho
tayo janÈ
502
KurukacchÈ payÈtÈnaÑ
175
KuhiÑ gatÈ kattha gatÈ
203
Ko dutiyaÑ asÊlissa
409
Ko’dha jÈgarataÑ sutto
382
Kodhano upanÈhÊ ca
244

602
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PiÔÔha~kÈ

[ Ka - Kha ]
KomÈrikÈ te hessÈmi
KyÈhaÑ devÈnamakaraÑ
KhaggaÑ chattaÒca pÈtiÒca
KhattiyÈ brÈhmaÓÈ vessÈ
Khattiyo ca adhammaÔÔho
KhamanÊyaÑ yÈpanÊyaÑ
KharattacaÑ bellaÑ yathÈpi
satthavÈ
KharÈjinÈ jaÔilÈ pa~kadantÈ
KhÊrodanaÑ ahamadÈsiÑ
(Khu 2. 44 piÔÔhe)
[ Ga ]
Ga~gÈ kumudinÊ santÈ
Ga~gÈya sotasmiÑ
gahÊtanÈvaÑ
Gadhito ca ratto ca
adhimucchito ca
GambhÊracÈrÊ bhaddante
GavaÑ ce taramÈnÈnaÑ
GÈme vÈ yadi vÈ’raÒÒe

250
193
309
180
180
456
300
221
387

452
340

227
314
102
157,
215, 217
GimhÈnaÑ pacchime mÈse
484
Gileyya puriso lobhÈ
319
GuÓehi etehi
upeta khattiya
421
[ Ca ]
Caje cajantaÑ vanathaÑ na
kayirÈ
CatukaÓÓaÑva kedÈraÑ

99
240

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ca ]
CatuppadÊ tvaÑ kalyÈÓi
Catubbhi aÔÔhajjhagamÈ
CattÈrome mahÈrÈja
CandanaÑ tagaraÑ vÈpi
CandanasÈrÈnulittÈ
Cara cÈrikaÑ lohitatuÓÉa mÈ mari
CaraÒce nÈdhigaccheyya
Caranti bÈlÈ dummedhÈ
(Khu 1. 22 piÔÔhe
Dhammapade)
CÈleti kaÓÓaÑ bhakuÔiÑ
karoti
CiÓÓÈ kali~gÈ caritÈ vaÓijjÈ
CitrÈhi gÈthÈhi
subhÈsitÈhi
CirassaÑ vata passÈmi
Cirampi bhakkho abhavissa
[ Cha - Ja ]
Chinnabbhamiva vÈtena
Jappena mantena subhÈsitena
Jayo kali~gÈna’ masayhasÈhinaÑ
JivhÈ tassa dvidhÈ hoti
JivhÈ tassa na bhavati
JÊno rathassaÑ
maÓikuÓÉale ca
JÊvÈmi vohaÑ na
matohamasmi

250
193
476
273
168
468
67
274

91
515
231
296
315
352
191
6
435
435
142
405

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ
[ ©a - a ]
©Ètako no nisinnoti
ayhamÈno na jÈnÈti

PiÔÔha~kÈ
60
152-5

[ Ta ]
TaÑ taÑ ce anusoceyya
TaÑ tÈhaÑ tÈta yÈcÈmi
TaÑ devÈ payirupÈsanti
TaÑ passa samma phalimaÑ
uÄÈraÑ
TaÑ maÑ kÈmehi sammattaÑ
TaÑ maÑ na tapate bandho
TaÑ maÑ vadhitumÈgacchi
TaÑ maÑ viyÈyataÑ santaÑ
TaÑ’mena passÈmi’parena
nÈriÑ
TaÑ lobhapakataÑ kammaÑ
TaÑ vo vadÈmi bhaddante
TaÒca disvÈna ÈyantiÑ
TaÒca so samatikkamma
Tato amatamÈdÈya
Tatthatthani vata’ppaddhe
Tattheva tiÔÔhati sÊsaÑ
Tatheva tvaÑ avedesi
Tatheva tvaÑ sabbabhave
Tadeva me tvaÑ vidito
TapasÈ pajahanti
pÈpakammaÑ
TayÈ maÑ asitÈpa~gi
TayÈ samuddama’tariÑ
Tasasi bhamasi leÓamicchasi
TasmÈ kÈle akÈle vÈ
TasmÈ tuleyya mattÈnaÑ

87
500
236
470
411
352
258
352
373
492
366
457
460
472
87
145
399
228
99
429
398
84
271
95
336
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[ Ta - Tha ]
TasmÈ paÓÉitajÈtiyo
96
TasmÈ hi chandÈgamanaÑ
436
TasmÈ hi te sukhino
vÊtasokÈ
504
Tassa kammapharusassa
40
Tassa kammassa kusalassa
390
Tassa taÑdh|magandhena
380
Tassa puttÈ ca dÈrÈ ca
240, 460
TassÈhaÑ odahiÑpassaÑ
258
TassevaÑ vilapantassa
283
TÈtÈti putto vadamÈno
47
TÈni’ssa kammÈyatanÈni
assu
515
TÈhaÑ saraÑ dukkhaseyyaÑ 185
TicÊravaraÒca patto ca
356
TiÔÔhante nibbute cÈpi
387
(Khu 2. 66 piÔÔhe)
TiÓaÑ tiÓanti lapasi
107
Tumhe sÊhÈnaÑ byagghÈnaÑ 293
TuvaÒca eko bhariyÈ ca
te piyÈ
503
Te andhakÈrake kÈme
476
Te kathaÑ nu karissanti
310
Te janÈ sukhamedhanti
139
Te rukkhÈ saÑvir|hanti
377
Tesu cittaÑ pasÈdetvÈ
390
TvaÑ khosi samma ummatto 508
TvaÑ khopi samma bÈlosi
262
TvaÒÒeva maÓinÈ channo
297
Thiyova tassa jÈyanti
436
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[ Da ]
DakkhaÑ gahapatÊ sÈdhu
442
DadaÑ bhuÒja mÈ ca pamÈdo 390
DadÈmi te brÈhmaÓa
rohiÓÊnaÑ
74, 334
Daddeyya puriso dÈnaÑ
320
Davappaluddho puriso
244
DaharocÈ’si dummedha
204
Daharo tuvaÑ dassaniyosi rÈja
372
DaÄhappamÈÓaÑ mama ettha
brahme
405
DÈnaÑ sÊlaÑ pariccÈgaÑ
258,
300, 391
DÈnaÒca yuddhaÒca
samÈnamÈhu
448
DÈsakammakarÈ heÔÔhÈ
220
DijÈ dijaÑ
kuÓapa’mÈharantaÑ
359
DiyaÉÉha kukk| udayena
kaÓÓikÈ
298
DivÈ ca ratto ca mayÈ
upaÔÔhitÈ
504
Diso ve lahucittassa
336
DisvÈ vadÈmi na hi aÒÒato
savaÑ
230
DÊghaÑ gacchatu addhÈnaÑ 127
Dujjacco ca sujacco ca
18
DujjÊvitamajÊvimha
44
DuddubhÈyati bhaddante
71
DubbaÓÓar|paÑ
tuva’mariyavaÓÓÊ
286
Dumo yadÈ hoti
phal|papanno
468
Dussa me khettapÈlassa
50

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ
[ Da ]

D|to ahaÑ
rÈji’dharakkhasÈnaÑ
D|re suto ceva
brahÈ ca rukkho
DevamanussÈ catuppadÈ
DevÈ musÈvÈda’mupÈtivattÈ
DevÊ viya acchar|pamÈ
DvayaÑ yÈcanako rÈja
DvÈsattati Gotama
puÒÒakammÈ

135
22
53
6
392
74
338

[ Dha ]
DhammaÑ caratha ÒÈtayo
252
DhammaÑ bhaÓÈmi vedeha 346
DhammaÔÔhohaÑ pure ÈsiÑ 314
Dhamme ca ye ariyappavedite
ratÈ
420
Dhammena kira jÈtassa
114
Dhammena vitta’meseyya
81
Dhammo rahado akaddamo 272
Dhammo have pÈturahosi
pubbe
27
Dhammo have hato hanti
433
Dhiratthu kÈme subah|pi
loke
493
Dhiratthu taÑ yasalÈbhaÑ 28, 30,
490
Dhiratthu maÑ mahÈkÈyaÑ
84
DhÊro bhoge adhigamma
283
DhÊrova balavÈ sÈdhu
336
DhuttÈ ca soÓÉÈ akatÈ
53
Dhuttomhi samma sumukha 184

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Na ]
Na akÈle vipekkheyya
Na aÓÓave santi phalÈni
dha~ka
Na katassa ca kattÈ ca
Na kiratthi Anomadassisu
Na kho ayaÑ brÈhmaÓa
bhojanatthÈ
Na kho me ruccati ÈÄi
Na~guÔÔhaÑ me avakkamma
Na cÈpi jhÈpeti paraÑ na
attanaÑ
Na ceva sÈ kÈlakatÈ
Na taÑ kammaÑ
kataÑ sÈdhu
(Khu 1. 23 piÔÔhe
Dhammapade)
Na tassa vuÉÉhi
kusalappasatthÈ
Na te pÊÔhamadÈyimhÈ
Natthi anto kuto anto
Natthi citte pasannamhi
(Khu 2. 66 piÔÔhe)
Natthi loke raho nÈma
Na tvaÑ assattha jÈnÈsi
Na nÈmagottaÑ gaÓhanti rÈja
Nanu te sutaÑ brÈhmaÓa
bhaÒÒamÈne
Nandanti sarÊraghÈtino
Na paÔicca kammaÑ phusati
Na paÓÉitÈ vetana’mÈdiyanti
Na pÈpajanasaÑsevÊ
Na pÈpasampava~kena
Na pupphagandho
paÔivÈtameti
Na maÑ tapati Ètapo

508
496
124
387
404
507
456
419
58
274

196
110
44
387
17
33
286
7
272
61
328
304
304
273
425
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[ Na ]
Na me idaÑ ruccati
cakkavÈka
496
Na me namantassa bhaje
bhajantaÑ
99
Na me rucci migÈlopa
240
Na me sutaÑ vÈ diÔÔhaÑ vÈ
172
Na yidaÑ niccaÑ bhavitabbaÑ
Brahmadatta
147
NayimaÑ mahiÑ arahati
pÈÓikappaÑ
160
NavachannakedÈni diyyati
270
Na vÈcamupajÊvanti
319
Na vÈyasaÑ no pana
kaÓhasappaÑ
278
Na vedessanti sappaÒÒÈ
332
Na vedÈ samparÈyÈya
180
Na ve piyammeti janinda
tÈdiso
263
Na ve yÈcanti sappaÒÒÈ
333
Na samÈdhiparo atthi
93
Na sasassa tilÈ atthi
51
Na sÈdhu balavÈ bÈlo
336
Na so acchÈdanaÑ bhattaÑ
283
Na socanÈya paridevanÈya
191
Na so mittÈ yo sadÈ
appamatto
178, 182
Na harÈmi na bhaÒjÈmi
289
Na hi annena pÈnena
145
Na hi n|nimassa raÒÒo
167
Na hi verena verÈni
198, 464
Na hi sabbesu ÔhÈnesu
416
Na hi satthaÑ sunisitaÑ
95
Na heva kÈmÈna kÈmÈ
441
Na heva ÔhitaÑ nÈsÊnaÑ
87
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[ Na ]
Na heva vedÈ aphalÈ bhavanti 222
Na heva subbattha balena
kiccaÑ
163
NÈÒÒaÑ sucaritaÑ rÈja
198
NÈdeyyesu dadaÑ dÈnaÑ
10
NÈntalikkhabhavanena
204
NÈbbhatÊtaharo soko
157
NÈyaÑ neru vibhajati
233
NÈsakkhÈ’ti gato poso
460
NÈssa sÊlaÑ vijÈnÈtha
253
NÈhaÑ tumhe pasaÑsÈmi
292
NikkhantÈya agÈrasmÈ
510
NiccaÑ ubbegino kÈkÈ
294
NidhÊnaÑva pavattÈraÑ
347
Nisamma khattiyo kayirÈ 97, 143
NihÊyati puriso nihÊnasevÊ
304
N|na rÈjÈ na jÈnÈti
364
Neva itthÊsu sÈmaÒÒaÑ
139
Neva taÑ upajÊvÈmi
291
Neva duÔÔhe nayo atthi
457
Neva’yyakassa sÊsaÒca
145
NevÈbhisajjÈmi na cÈpi kuppe 110
No ce assa sakÈ buddhi
348
No ce labhetha nipakaÑ
sahÈyaÑ
464
[ Pa ]
Pa~ko ca kÈmÈ palipo ca
kÈmÈ
PaÒÒÈhi seÔÔhÈ kusalÈ
vadanti (Khu 6. 10 piÔÔhe)

226
327

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Pa ]
PaÓÊtaÑ bhuÒjase bhattaÑ
294
PaÓÓakaÑ tikhiÓadhÈraÑ
318
Panujja dukkhena sukhaÑ
janinda
13
PariplavantaÑ pathaviÑ
460
Paribbaja mahÈ loko
27
ParimuÔÔhÈ paÓÉitÈbhÈsÈ
463
Parisa~kupatho nÈma
460
Par|Ähakacchanakhalomo
296
Pare ca na vijÈnanti
464
PavivekarasaÑ pitvÈ
182
PassÈmi vohaÑ
dahariÑkumÈriÑ
373
PÈpÈni kammÈni karitva rÈja 222
PÈmojjakaraÓaÑ ÔhÈnaÑ
182
PitÈ ca puttaÑ avaca
460
PiyaÑ kho ÈÄi te hotu
509
PiyaÑ kho ÈÄi me hotu
509
PuttÈ tassa na bhavanti
436
Puthusaddo samajano
463
PunapÈ’pajjasÊ samma
212
Pubbeva khantÊ ca tapo ca
mayhaÑ
13
Pubbeva dÈnÈ sumano
282
(AÑ 2. 296; Khu 2. 159 piÔÔhe)
Pubbeva dÈnÈ sumanÈ
bhavÈma
282
(Khu 5. 214 piÔÔhe)
Pubbeva maccaÑ vijahanti
bhogÈ
142
Pubbeva me’tamakkhiÑsu
457
PuratthÈmukho nisinnosi
456
[ Pha ]
PharusÈ vata te vÈcÈ
Phalassa upabhuÒjimhÈ

46
471

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ba ]
BaddhÈ kulÊkÈ mita’mÈÄakena 515
BalaÑ cando balaÑ suriyo
492
BalaÒca vata me khÊÓaÑ
238
BahussutaÑ cittakathiÑ
483
Bah|naÑ vijjatÊ bhotÊ
87
Bah|ni ÔhÈnÈni vicintayitvÈ
326
Bah|ni rukkhachiddÈni
129
BÈlova paÓÉitamÈnÊ
336
BÈhusaccaÒca sippaÒca
348
BeluvaÑ patitaÑ sutvÈ
71
ByÈkÈsi Èyuro paÒhaÑ 319, 321
ByÈkÈsi pukkuso paÒhaÑ
320
BrahÈ pavaÉÉhakÈyo so
103
BrÈhmaÓo ajay|thena
380
BrÈhmaÓo ca kathaÑ jahe
18
[ Bha ]
BhattaÑ bhinnaÑ
hatÈ bhariyÈ
Bhaddako vata’yaÑ pakkhÊ
Bharassu mÈtÈpitaro
BharÈmi mÈtÈpitaro
BhÊruyÈ n|na me kÈmo
BhuttÈ mayÈ nivÈpÈni
Bhusamhi kuddhoti
avekkhiyÈna
[ Ma ]
MaÑsabhakkho tuvaÑ rÈja
MakkhÊ paÄÈsÊ sÈrambhÊ
MataÑ mataÑ eva rodatha

217
253
311
311
397
257
419
377
244
53
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[ Ma ]
MataÑ marissaÑ
rodanti
200, 368
Madhu iti maÒÒamÈnÈ
187
MadhuvaÓÓaÑ madhurasaÑ 187
MadhuvÈ maÒÒati bÈlo
274
(Khu 1. 23 piÔÔhe
Dhammapade)
ManussasukhumÈlÈnaÑ
296
Manussasseva te sÊsaÑ
67
Manussasseva me sÊsaÑ
68
ManussindaÑ jahitvÈna 132, 342
Mano ce te nappaÓamati
60
MamaÒca disvÈna
pavaddhakÈyaÑ
278
Mama lohitabhakkhassa
25
Mameva deva palitaÑ na
tuyhaÑ
372
Mameva sutano attho
309
MahÈrÈjassa’haÑ dhÊtÈ 243, 246
MÈ kiÒci avacuttha
ga~gamÈlaÑ
430
MÈ tÈta kujjhi na hi sÈdhu
kodho
219
MÈtÈ pitÈ disÈ pubbÈ
220
MÈ te mitto amitto vÈ
212
MÈ brÈhmaÓa issaradassanena 76
MÈ ma’ddasaÑsu rodantaÑ
74
MÈliyo caturakkho ca
530
MÈsu kujjha bh|mipati
215
MigarÈjÈ pure ÈsiÑ
258
Miyyetha bhariyÈ vajato
324
MÊÄhena littÈ ruhirena
makkhitÈ
230
MedhÈvÊnampi hiÑsanti
476
MoghÈ jÈti ca vaÓÓo ca
180
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[ Ya ]
YaÑ annapÈnassa
pure labhÈma
90
YaÑ eÓik|lasmi janaÑ
gahÊtaÑ
340
YaÑ taÑ vasantasamaye
57
YaÑ tvaÑ
a~kasmiÑ vaÉÉhesi
195
YaÑ tvaÑ apÈyesi
bah| manusse
340
YaÑ nissitÈ jagatiruhaÑ
485
YaÑ nu gijjho yojanasataÑ
311
YaÑ nu lomaÑ ahÈresi
296
YaÑ nu samma ahaÑ bÈlo
262
YaÒca jaÒÒÈ kule jÈtaÑ
185
YaÒhi kayirÈ taÒhi vade 64, 182,
238
YaÒcetaÑ iti cÊti ca
203
Yato ca kho paÓÉito
ÈpadÈsu
191
Yato ca jÈneyya alabbhaneyyo
191
Yato ca jÈneyya
pasÈdamattano
419
Yato sarÈmi attÈnaÑ
416
Yattha posaÑ na jÈnanti
16
Yattha bÊjÈni r|hanti
483
Yattha verÊ nivasati
335
YatthÈlaso ca dakkho ca
233
YathÈ andughare puriso
228
YathÈ uggatapaÑ santaÑ
492
YathÈ cÈpo ninnamati
303
YathÈ paÑsumuÔÔhiÑ puriso 189
YathÈpi udakakumbho
155

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ya ]
YathÈpi dÈrako candaÑ
154
YathÈpi bÊjamaggimhi
11
YathÈpi rÈjÈ nandeyya
315
YadÈ kacchapalomÈnaÑ
453
YadÈ kÈkÈ ul|kÈ ca
453
YadÈ kulako sakuÓo
453
YadÈ ca sarasampanno
117
YadÈ nisseÓimÈruyha
453
YadÈ parÈbhavo hoti
311
YadÈ bimboÔÔhasampanno
453
YadÈ kamasapÈdÈnaÑ
453
YadÈ muÄÈlapattÈnaÑ
453
YadÈ sasavisÈÓÈnaÑ
453
YadÈ sÈmuddikaÑ nÈvaÑ
453
YadÈ surÈghaÔaÑ pitvÈ
453
Yadi hessati dassÈma
120
Ya’mÈnayiÑ somanassaÑ
486
YametaÑ parisappasi
115
YametaÑ vÈrijaÑ pupphaÑ 289
Yasassino uttamapuggalassa 104
YasmÈ ca panidhekacce
348
Yassa kÈyena vÈcÈya
136,
499
Yassa gÈme sakhÈ natthi
47
Yassa cittaÑ ahÈliddaÑ
81
Yassa’ttÈ nÈlamekova
157
Yassa sammukhaciÓÓena
25
YÈcako appiyo
hoti
331
YÈcanaÑ rodanaÑ Èhu
74

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ya ]
YÈ tiÑsati sÈramayÈ
anujjukÈ
YÈ daliddÊ daliddassa
YÈni karoti puriso
YÈni pure tuvaÑ devi
YÈ mantanÈ araÒÒasmiÑ
YÈyevÈ’nusÈsaniyÈ
YÈvatÈ caturo dÊpÈ
YÈvatÈsÊsatÊ poso
YÈvadeva’ssa’h| kiÒci
YÈva nuppajjatÊ Buddho
Ye khattiyÈ se
anisammakÈrino
Ye ca kho paÔisa~khÈya
Ye ca sÊlena sampannÈ
Ye dhammaÑ nappajÈnanti
Yena eko ratho yÈti
Yena kenaci vaÓÓena
Yena jÈtena nandissaÑ
Yena bhattÈni paccanti
Yena bhuttena yÈpenti
Yena siÒcanti dukkhitaÑ
Ye phalattÈ sambhajanti
Ye brÈhmaÓassa samaÓassa
Ye’me ahaÑ na jÈnÈmi
Ye ve sakhÊnaÑ sakhÈro
bhavanti
YesaÑ rÈgo ca doso ca
Yo atthakÈmassa hitÈnukampino

299
64
147
20
114
217
456
365
92
117
419
187
71
382
120
347
487
484
484
483
471
293
331
468
383
228
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[ Ya ]
Yo appaduÔÔhassa narassa
dussati
Yo indriyÈnaÑ kÈmena
Yo ca uppatitaÑ atthaÑ

189
440
122,
251, 416
Yo ca kÈle mitaÑ bhÈse
95
Yo ca dhammena carati
499
Yo ca yÈcanajÊvÈno
332
Yo ca sÊlaÒca paÒÒaÒca
336
Yo cÈpi mitte atha vÈ
amitte
247
Yo cÈpi sÊte atha vÈpi
uÓhe
246
Yo cÊdha kammaÑ kurute
pamÈya
104
Yo taÑ vissÈsaye tÈta
136
Yo tindukarukkhassa
paro pilakkho
23
Yo te puttake akhÈdi
512
Yo te vissÈsaye
tÈta
499
Yo te sakhÈ daddaro
sÈdhur|po
514
Yo te hatthe ca pÈde ca
39
Yo dandhakÈle tarati
129
Yo dandhakÈle dandheti
129
Yo disvÈ bhikkhuÑ
caraÓ|papannaÑ
287
Yo’dha uppatitaÑ atthaÑ
416
Yo dhammaladdhassa dadÈti
dÈnaÑ
448
Yo nÊliyaÑ maÓÉayati
126
Yo paresaÑ vacanÈni
178
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[ Ya ]
Yo pÈnabh|tÈni aheÔhayaÑ
caraÑ
448
Yo pubbe katakalyÈÓo
11, 366
Yo maÑ pure paccuÉÉeti
367
Yo’me ahaÑ na jÈnÈmi
331
Yo me hatthe ca pÈde ca
39
Yo yaÑ bhisÈni khaÓati
290
Yo ve kate paÔikate
124
Yo ve kÈle asampatte
94
Yo ve yÈcanajÊvÈno
332
Yo sÈhasena
adhigamma bhoge
497
Yo hare mattikaÑ thÈlaÑ
209
YvÈyaÑ sÈÄiyachÈpoti
189
[ Ra ]
RajjuvÈ’lambanÊ cesÈ
RÈjaputta namo tyatthu
RÈjÈ apucchi vidhuraÑ
RÈjÈ te bhattaÑ pÈhesi
RÈjÈ vilumpate raÔÔhaÑ
RÈjÈhaÑ issaro tesaÑ
RÈjÈhamasmi
narapamadÈnamissaro
Roditena have brahme
[ La ]
LakkhÊ vata me udapÈdi ajja
LaddhÈya yakkhÈ tava
niccabhikkhaÑ

374
64
379
307
488
352
420
200
287
308

PaÔhamapÈdÈ
[ La ]
LahuÒca vata khippaÒca
LÈbho alÈbho
yaso ayaso ca
L|khÈni tiÓabÊjÈni

PiÔÔha~kÈ
416
90
294

[ Va ]
VaÉÉhatÈ’meva nigrodho
195
VaÓÓÈrohena jÈtiyÈ
177-8
VadhissÈmi te laÔukike
puttakÈni
162
VanaÑ yada’ggi dahati
129
VandÈmi taÑ
kuÒjara ekacÈriÑ
162
VandÈmi taÑ kuÒjara
saÔÔhihÈyanaÑ
162
VaraÒca me haÑsa bhavaÑ
dadeyya
469
VÈcaÑ na vajjÈ pharusaÑ
kadÈci
247
VÈcÈya sakhilo manoviduggo
254
VÈti gandho timirÈnaÑ
175
VÈti cÈyaÑ tato gandho
84
Vikkama re haripÈda
171
VikkamÈmi na pÈremi
171
Viceyya dÈnaÑ
sugatappasatthaÑ
448
ViditaÑ thusaÑ undurÈnaÑ 113
VidesavÈsaÑ vasato
16
Vibbhantacitto kupitindriyosi 324
VivaÔÔachaddo nusi
sabbadassÊ
328
Vivarathi’mÈsaÑ dvÈraÑ
3
VivÈdena kisÈ honti
316
VivÈdo no samuppanno
314
VÊsaÑ vÈ paÒcavÊsaÑ vÈ
127

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
SaÑkhittar|pena bhavaÑ
mamatthaÑ
161
SaÑvÈsena have Sakka 200, 368
SaÑviggar|po isinÈ
viyÈkato
504
SaÑviggar|po
parisÈya majjhe
327
SakÈ raÔÔhÈ pabbÈjito
15
SakuÓo mayhako nÈma
283
Sa~keyya sa~kitabbÈni
33, 377
Sa~gÈhako sakhilo
saÓhavÈco
247
Sace ayaÑ bh|tadharaÑ na
sakkÈ
160
Sace ca maÑ
rakkhati devarÈjÈ
135
Sace’tassa hetu’mha
ubho gahÊtÈ
279
Sacepi’maÑ pihayasi
296
Sacepi santo vivadanti
36
Sace brÈhmaÓa gacchesi
256
Sace rode kisÈ assaÑ
153
Sace labhetha nipakaÑ
sahÈyaÑ
464
Sace hi saccaÑ bhaÓasi
434-5-6
SaccaÑ kirevamÈhaÑsu
262
SaÒÒogasambhogavisesadassanaÑ
11
SaÔÔhi vassasahassÈni
44
Satta me rohitÈ macchÈ
49
SattavassÈ pabbajitÈ
292
Santi aÒÒepi rukkhÈ se
377
Santi aÒÒepi sakuÓÈ
240
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[ Sa ]
Santi rukkhÈ haripattÈ
470
SandiÔÔhikameva amma
passatha
430
SappaÑ pamokkhÈmi
na tÈva kÈkaÑ
279
SabbaÑ bhaÓÉaÑ samÈdÈya 207
SabbaÑ suta’madhÊyetha
205
SabbamidaÑ carimaÑ kataÑ 27
SabbÈ kirevaÑ pariniÔÔhitÈni
13
SabbÈ parikkhatÈ pheggu
410
SabbÈyasaÑ
k|Ôa’matippamÈÓaÑ
134
Sabbe tasanti daÓÉassa
274
(Khu 1. 32 piÔÔhe
Dhammapade)
Sabbepime devasamÈ
samÈgatÈ
360
SamaÓaÑ taÑ maÒÒamÈno
78
SamatittikaÑ anavasesakaÑ 220
Sampesi kho maÑ vÈcÈya
237
SammukhÈ vÈ tirokkhÈ vÈ
82
SarabhÈ sarade kÈle
380
Sarabhe ca gate disvÈ
380
Sarabhesu manaÑ katvÈ
380
SarÈjÈ isinÈ satto
436
SarÊramajjhamhi ÔhitÈti
maÒÒahaÑ
504
SasamuddapariyÈyaÑ
30, 490
Sahassa vedopi na
taÑ paÔicca
222
SÈ kÈtiyÈnÊ
suÓisÈya saddhiÑ
406
SÈduÑ vÈ yadi vÈ’sÈduÑ
133
SÈd|ni ramaÓÊyÈni
132, 342
SÈdhu jÈgarataÑ sutto
383
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[ Sa ]
SÈdhu sakkhi kataÑ hoti

PiÔÔha~kÈ

469,
471
SÈ n|nÈhaÑ ito gantvÈ
410
SÈ n|nÈhaÑ marissÈmi
364
SÈ maÑ annena pÈnena
175
SÈ maÑ saÓhena mudunÈ
175
SÈmÈ ca kho candanalittagattÈ 150
SÈlÊnaÑ odanaÑ bhuÒje 27, 133
Si~gÈla bÈla dummedha
209
Si~gÊmigo Èyatacakkhunetto
277
SirÊ ca lakkhÊ ca taveva
khattiya
421
SÊlaÑ kireva kalyÈÓaÑ
92
SÊlaÑ seyyo sutaÑ
seyyo
180
SÊlavanto na kubbanti
108
Sukassa bhÈsamÈnassa
292
SukkhaÒca rukkhaÑ koÄÈpaÑ 471
SukhaÑ nirÈsÈ supati
93
SukhakÈme dukkhÈpetvÈ
444
SukhassÈnantaraÑ dukkhaÑ 441
Sucitta pattachadana
250
SuccajaÑ vata naccaji
63
SuÓantu me jÈnapadÈ
488
SuÓisÈ hi mayhaÑ
vaÒjhÈ ahosi
405
SutaÑ me’taÑ mahÈbrahme 475
SutitikkhaÑ araÒÒamhi
499
SudassaÑ vajja’maÒÒesaÑ
209
SudiÔÔhar|pa’muggatapÈnuvattinÈ
504
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PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
SunhÈto suvilittosi
212
SumajjaÒca supÈsaÒca
266
SurakkhitaÑ meti kathaÑ
nu vissase
504
SuladdhalÈbhÈ janakassa
raÒÒo
327
Suvassa ca varaÑ datvÈ 470, 472
SusukhaÑ vata jÊvanti
292
SusukhaÑ vata jÊvÈmi
60
S|ciÑ kammÈragÈmasmiÑ
267
SelaÑ sumaÔÔhaÑ
naravÊraniÔÔhitaÑ
358
So karassu ÈnubhÈvaÑ
68
So ghorar|paÑ nirayaÑ
upeti
229
SocaÑ paÓÉu kiso
hoti
157
Socayissati maÑ kantÈ
397
So te karissÈmi
yathÈnubhÈvaÑ
32, 100
So te suva varaÑ dammi 469, 471
So n|nÈhaÑ ito gantvÈ
411
So passasanto mahatÈ
phaÓena
278
SohaÑ abb|Ähasallosmi
146,
201, 369
SohaÑ tadeva punappunaÑ
391
SohaÑ tamevÈ’nuvicintayanto
374
SohaÑ n|na ito gantvÈ
44

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ
[ Sa ]

SohaÑ sataÑ aÒÒatarosmi
haÑsa

468

SohaÑ sahassajÊnova

444

[ Ha ]
HaÑso palÈsa’mavaca

195

HatthigavÈssÈ cime bah|

387
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[ Ha ]
Handa dÈni vanantÈni
303
HaliddirÈgaÑ kapicittaÑ 136, 500
HitvÈ gandhÈravisayaÑ
346
HitvÈ gÈmasahassÈni
346
HiriÑ tarantaÑ
vijigucchamÈnaÑ
182
HÊnena brahmacariyena
448
Honti hete mahÈrÈja
21

