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KhuddakanikÈya

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

22. MahÈnipÈta
1. M|gapakkhajÈtakavaÓÓanÈ (538)
MÈ paÓÉiccayaÑ vibhÈvayÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
mahÈbhinikkhamanaÑ Èrabbha kathesi. EkadivasaÒhi bhikkh|
dhammasabhÈyaÑ sannisinnÈ Bhagavato nekkhammapÈramiÑ vaÓÓayantÈ
nisÊdiÑsu. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “bhikkhave idÈni mama
p|ritapÈramissa rajjaÑ chaÉÉetvÈ mahÈbhinikkhamanaÑ nÈma
anacchariyaÑ. AhaÒhi pubbe aparipakke ÒÈÓe pÈramiyo p|rentopi rajjaÑ
chaÉÉetvÈ nikkhantoyevÈ”ti vatvÈ tehi yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte KÈsiraÔÔhe BÈrÈÓasiyaÑ KÈsirÈjÈ nÈma dhammena rajjaÑ kÈresi,
tassa soÄasasahassÈ itthiyo ahesuÑ. TÈsu ekÈpi puttaÑ vÈ dhÊtaraÑ vÈ na
labhi. NÈgarÈ “amhÈkaÑ raÒÒo vaÑsÈnurakkhako1 ekopi putto natthÊ”ti
rÈja~gaÓe sannipatitvÈ KusajÈtake2 Ègatanayeneva rÈjÈnaÑ evamÈhaÑsu
“deva puttaÑ patthethÈ”ti.
______________________________________________________________
1. VaÑsÈnurakkhito (SyÈ, Ka)

2. Khu 6. 66 piÔÔhe.
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rÈjÈ tesaÑ vacanaÑ sutvÈ soÄasasahassÈ itthiyo “tumhe puttaÑ patthethÈ”ti
ÈÓÈpesi. TÈ CandÈdÊnaÑ devatÈnaÑ ÈyÈcana-upaÔÔhÈnÈdÊni katvÈ
patthentiyopi puttaÑ vÈ dhÊtaraÑ vÈ na labhiÑsu. AggamahesÊ panassa
MaddarÈjadhÊtÈ CandÈdevÊ nÈma sÊlasampannÈ ahosi. RÈjÈ “bhadde tvampi
puttaÑ patthehÊ”ti Èha. SÈ puÓÓamadivase uposathaÑ samÈdiyitvÈ
c|Äasayane nipannÈva attano sÊlaÑ ÈvajjetvÈ “sacÈhaÑ akhaÓÉasÊlÈ iminÈ
me saccena putto uppajjat|”ti saccakiriyaÑ akÈsi.
TassÈ sÊlatejena Sakkassa bhavanaÑ1 uÓhÈkÈraÑ dassesi. Sakko
Èvajjento taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ “CandÈdevÊ puttaÑ pattheti, handÈhaÑ puttaÑ
dassÈmÊ”ti tassÈnucchavikaÑ puttaÑ upadhÈrento bodhisattaÑ passi.
Bodhisattopi tadÈ vÊsativassÈni BÈrÈÓasiyaÑ rajjaÑ kÈretvÈ tato cuto
Ussadaniraye nibbattitvÈ asÊtivassasahassÈni tattha paccitvÈ tato cavitvÈ
TÈvatiÑsabhavane nibbatti, tatthÈpi yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ tato cavitvÈ
uparidevalokaÑ gantukÈmo ahosi. Sakko tassa santikaÑ gantvÈ “mÈrisa tayi
manussaloke uppanne pÈramiyo ca te p|rissanti, mahÈjanassa vuÉÉhi ca
bhavissati, ayaÑ KÈsiraÒÒo CandÈdevÊ nÈma aggamahesÊ puttaÑ pattheti,
tassÈ kucchiyaÑ uppajjÈhÊ”ti vatvÈ aÒÒesaÒca cavanadhammÈnaÑ
paÒcasatÈnaÑ devaputtÈnaÑ paÔiÒÒaÑ gahetvÈ sakaÔÔhÈnameva agamÈsi. So
“sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ paÒcahi devaputtasatehi saddhiÑ devalokato
cavitvÈ sayaÑ CandÈdeviyÈ kucchimhi paÔisandhiÑ gaÓhi, itare pana
devaputtÈ amaccabhariyÈnaÑ kucchÊsu paÔisandhiÑ gaÓhiÑsu.
TadÈ CandÈdeviyÈ kucchi vajirapuÓÓÈ viya ahosi. SÈ gabbhassa
patiÔÔhitabhÈvaÑ ÒatvÈ raÒÒo Èrocesi. TaÑ sutvÈ rÈjÈ gabbhassa parihÈraÑ
dÈpesi. SÈ paripuÓÓagabbhÈ dasamÈsaccayena
dhaÒÒapuÒÒalakkhaÓasampannaÑ puttaÑ vijÈyi. TaÑ divasameva
amaccagehesu paÒca kumÈrasatÈni jÈyiÑsu. TasmiÑ khaÓe rÈjÈ
amaccagaÓaparivuto mahÈtale nisinno ahosi. Athassa “putto te deva jÈto”ti
ÈrocayiÑsu. TesaÑ vacanaÑ sutvÈ raÒÒo puttapemaÑ uppajjitvÈ
chaviyÈdÊni chinditvÈ
______________________________________________________________
1. SakkabhavanaÑ (SÊ, I)
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aÔÔhimiÒjaÑ Èhacca aÔÔhÈsi, abbhantare pÊti uppajji, hadayaÑ sÊtalaÑ jÈtaÑ.
So amacce pucchi “tuÔÔhÈ nu kho tumhe, mama putto jÈto”ti. “KiÑ kathetha
deva, mayaÑ pubbe anÈthÈ, idÈni pana sanÈthÈ jÈtÈ, sÈmiko no laddho”ti
ÈhaÑsu. RÈjÈ MahÈsenaguttaÑ pakkosÈpetvÈ ÈÓÈpesi “mama puttassa
parivÈro laddhuÑ vaÔÔati, gaccha tvaÑ amaccagehesu ajja jÈtÈ dÈrakÈ
kittakÈ1 nÈmÈti olokehÊ”ti. So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ amaccagehÈni
gantvÈ olokento paÒca kumÈrasatÈni disvÈ punÈgantvÈ raÒÒo Èrocesi.
RÈjÈ paÒcannaÑ dÈrakasatÈnaÑ kumÈrapasÈdhanÈni pesetvÈ puna
paÒca dhÈtisatÈni ca dÈpesi, mahÈsattassa pana atidÊghÈdidosavajjitÈ
alambatthaniyo madhurathaÒÒÈyo catusaÔÔhi dhÈtiyo adÈsi. AtidÊghÈya hi
itthiyÈ passe nisÊditvÈ thaÒÒaÑ pivato dÈrakassa gÊvÈ dÊghÈ hoti, atirassÈya
passe nisÊditvÈ thaÒÒaÑ pivanto dÈrako nippÊÄitakhandhaÔÔhiko hoti,
atikisÈya passe nisÊditvÈ thaÒÒaÑ pivato dÈrakassa |r| rujjanti, atith|lÈya
passe nisÊditvÈ thaÒÒaÑ pivanto dÈrako pakkhapÈdo2 hoti, atikÈÄikÈya
khÊraÑ atisÊtalaÑ hoti, ati-odÈtÈya khÊraÑ ati-uÓhaÑ hoti, lambatthaniyÈ
passe nisÊditvÈ thaÒÒaÑ pivanto dÈrako nippÊÄitanÈsiko hoti, kÈsÈnaÒca pana
itthÊnaÑ3 khÊraÑ ati-ambilaÑ hoti, sÈsÈnaÒca pana itthÊnaÑ4 khÊraÑ
atikaÔukÈdibhedaÑ hoti, tasmÈ te sabbepi dose vivajjetvÈ alambatthaniyo
madhurathaÒÒÈyo catusaÔÔhi dhÈtiyo datvÈ mahantaÑ sakkÈraÑ katvÈ
CandÈdeviyÈpi varaÑ adÈsi. SÈpi gahitakaÑ katvÈ Ôhapesi.
RÈjÈ kumÈrassa nÈmaggahaÓadivase lakkhaÓapÈÔhake brÈhmaÓe
pakkosÈpetvÈ tesaÑ mahantaÑ sakkÈraÑ katvÈ kumÈrassa antarÈyÈbhÈvaÑ
pucchi. Te tassa lakkhaÓasampattiÑ disvÈ “mahÈrÈja
dhaÒÒapuÒÒalakkhaÓasampanno ayaÑ kumÈro, tiÔÔhatu ekadÊpo,
dvisahassaparivÈrÈnaÑ catunnampi mahÈdÊpÈnaÑ rajjaÑ kÈretuÑ samattho
hoti, nÈssa koci
______________________________________________________________
1. EttakÈ (SyÈ, I, Ka)
2. Khala~kapÈdÈ (SÊ, I), phakkhapÈdÈ (SyÈ)
3. KÈsaÒci pana itthÊnaÑ (SÊ), kÈsaÒcappana-itthiyÈ(Ka)
4. KÈsaÒci pana itthÊnaÑ (SÊ, I), sÈsaÒcappana-itthiyÈ (Ka)
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antarÈyo paÒÒÈyatÊ”ti vadiÑsu. RÈjÈ tesaÑ vacanaÑ sutvÈ tussitvÈ
kumÈrassa nÈmaÑ karonto yasmÈ kumÈrassa jÈtadivase sakalakÈsiraÔÔhe
devo vassi, yasmÈ ca raÒÒo ceva amaccÈnaÒca hadayaÑ sÊtalaÑ jÈtaÑ,
yasmÈ ca temayamÈno1 jÈto, tasmÈ “TemiyakumÈro”tissa nÈmaÑ akÈsi.
Atha naÑ dhÈtiyo ekamÈsikaÑ ala~karitvÈ raÒÒo santikaÑ ÈnayiÑsu. RÈjÈ
piyaputtaÑ Èli~gitvÈ sÊse cumbitvÈ a~ke nisÊdÈpetvÈ ramayamÈno nisÊdi.
TasmiÑ khaÓe cattÈro corÈ ÈnÊtÈ. RÈjÈ te disvÈ “tesu ekassa corassa
sakaÓÔakÈhi kasÈhi pahÈrasahassaÑ karotha, ekassa sa~khalikÈya bandhitvÈ
bandhanÈgÈrapavesanaÑ karotha, ekassa sarÊre sattipahÈraÑ karotha, ekassa
s|lÈropanaÑ karothÈ”ti ÈÓÈpesi. Atha mahÈsatto pitu vacanaÑ sutvÈ
bhÊtatasito hutvÈ “aho mama pitÈ rajjaÑ nissÈya atibhÈriyaÑ
nirayagÈmikammaÑ akÈsÊ”ti cintesi. Punadivase pana taÑ setacchattassa
heÔÔhÈ ala~katasirisayane nipajjÈpesuÑ. So thokaÑ niddÈyitvÈ pabuddho
akkhÊni ummÊletvÈ setacchattaÑ olokento mahantaÑ sirivibhavaÑ passi.
Athassa pakatiyÈpi bhÊtatasitassa atirekataraÑ bhayaÑ uppajji. So “kuto nu
kho ahaÑ imaÑ coragehaÑ2 ÈgatomhÊ”ti upadhÈrento jÈtissaraÒÈÓena
devalokato ÈgatabhÈvaÑ ÒatvÈ tato paraÑ olokento Ussadaniraye
pakkabhÈvaÑ passi, tato paraÑ olokento tasmiÑyeva nagare rÈjabhÈvaÑ
aÒÒÈsi.
Athassa “ahaÑ vÊsativassÈni BÈrÈÓasiyaÑ rajjaÑ kÈretvÈ
asÊtivassasahassÈni Ussadaniraye pacciÑ, idÈni punapi imasmiÑ yeva
coragehe nibbattomhi, pitÈ me hiyyo cat|su coresu ÈnÊtesu tathÈr|paÑ
pharusaÑ nirayasaÑvattanikaÑ kathaÑ kathesi, sacÈhaÑ rajjaÑ kÈressÈmi,
punapi niraye nibbattitvÈ mahÈdukkhaÑ anubhavissÈmÊ”ti Èvajjentassa
mahantaÑ bhayaÑ uppajji. Bodhisattassa kaÒcanavaÓÓaÑ sarÊraÑ hatthena
parimadditaÑ padumaÑ viya milÈtaÑ dubbaÓÓaÑ ahosi. So “kathaÑ nu kho
imamhÈ coragehÈ mucceyyan”ti cintento nipajji. Atha naÑ ekasmiÑ
attabhÈve mÈtubh|tapubbÈ
______________________________________________________________
1. HadayaÑ temayamÈno (SÊ, I), hadayaÑ TemiyamÈno viya (SyÈ)
2. RÈjagehaÑ (SÊ, SyÈ, I)
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chatte adhivatthÈ devadhÊtÈ assÈsetvÈ “tÈta TemiyakumÈra mÈ bhÈyi mÈ soci
mÈ cintayi, sace ito muccitukÈmosi, tvaÑ apÊÔhasappÊpi pÊÔhasappÊ viya
hohi, abadhiropi badhiro viya hohi, am|gopi m|go viya hohi, imÈni tÊÓi
a~gÈni adhiÔÔhÈya attano paÓÉitabhÈvaÑ mÈ pakÈsehÊ”ti vatvÈ paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
1. “MÈ paÓÉiccayaÑ vibhÈvaya,
BÈlamato bhava sabbapÈÓinaÑ.
Sabbo taÑ jano ocinÈyatu,
EvaÑ tava attho bhavissatÊ”ti.
Tattha paÓÉiccayanti1 paÓÉiccaÑ, ayameva vÈ pÈÔho. BÈlamatoti bÈlo
iti sammato. Sabbo janoti sakalo antojano ceva bahijano ca. OcinÈyat|ti
“nÊharathetaÑ kÈÄakaÓÓin”ti avamaÒÒatu, avajÈnÈt|ti attho2.
So tassÈ vacanena assÈsaÑ paÔilabhitvÈ–
2. “Karomi te taÑ vacanaÑ, yaÑ maÑ bhaÓasi devate.
AtthakÈmÈ’si me amma, hitakÈmÈ’si devate”ti–
imaÑ gÈthaÑ vatvÈ tÈni tÊÓi a~gÈni adhiÔÔhÈsi. SÈ ca devadhÊtÈ antaradhÈyi.
RÈjÈ puttassa anukkaÓÔhanatthÈya tÈni paÒca kumÈrasatÈni tassa santikeyeva
Ôhapesi. Te dÈrakÈ thaÒÒatthÈya rodanti paridevanti. MahÈsatto pana
nirayabhayatajjito “rajjato me sussitvÈ matameva seyyo”ti na rodati na
paridevati. Athassa dhÈtiyo taÑ pavattiÑ ÒatvÈ CandÈdeviyÈ ÈrocayiÑsu,
sÈpi raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ nemittake brÈhmaÓe pakkosÈpetvÈ pucchi. Atha
brÈhmaÓÈ ÈhaÑsu “deva kumÈrassa pakativelaÑ atikkamitvÈ thaÒÒaÑ
dÈtuÑ vaÔÔati, evaÑ so rodamÈno thanaÑ daÄhaÑ gahetvÈ sayameva
pivissatÊ”ti. Tato paÔÔhÈya dhÈtiyo kumÈrassa pakativelaÑ atikkamitvÈ
thaÒÒaÑ denti. DadamÈnÈ ca kadÈci ekavÈraÑ atikkamitvÈ denti, kadÈci
sakaladivasaÑ khÊraÑ na denti.
______________________________________________________________
1. PaÓÉitiyanti (SÊ), paÓÉicciyanti (I)
2. OcinÈyat|ti avamaÒÒatu “nÊharathetaÑ kÈÄakaÓÓin”ti avajÈnÈtu (SyÈ)
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So nirayabhayatajjito sussantopi thaÒÒatthÈya na rodati na paridevati.
Atha naÑ arodantampi disvÈ “putto me chÈto”ti mÈtÈ vÈ thaÒÒaÑ pÈyeti,
kadÈci dhÈtiyo vÈ pÈyenti. SesadÈrakÈ thaÒÒaÑ aladdhavelÈyameva rodanti
paridevanti. MahÈsatto pana nirayabhayatajjito na rodati na paridevati na
niddÈyati na hatthapÈde samiÒjati na saddaÑ karoti. Athassa dhÈtiyo
“pÊÔhasappÊnaÑ hatthapÈdÈ nÈma na evar|pÈ honti, m|gÈnaÑ
hanukapariyosÈnaÑ nÈma na evar|paÑ hoti badhirÈnaÑ kaÓÓasotÈni nÈma
na evar|pÈni honti, bhavitabbamettha kÈraÓena, vÊmaÑsissÈma nan”ti
cintetvÈ “khÊrena tÈva naÑ vÊmaÑsissÈmÈ”ti sakaladivasaÑ khÊraÑ na
denti. So sussantopi khÊratthÈya saddaÑ na karoti. AthassÈ mÈtÈ “putto me
chÈto”ti sayameva thaÒÒaÑ pÈyeti. EvaÑ antarantarÈ khÊraÑ adatvÈ
ekasaÑvaccharaÑ vÊmaÑsantÈpissa antaraÑ na passiÑsu.
Tato amaccÈdayo raÒÒo ÈrocesuÑ “ekavassikadÈrakÈ nÈma
p|vakhajjakaÑ piyÈyanti, tena naÑ vÊmaÑsissÈmÈ”ti paÒca kumÈrasatÈni
tassa santikeyeva nisÊdÈpetvÈ nÈnÈp|vakhajjakÈni upanÈmetvÈ bodhisattassa
avid|re ÔhapetvÈ “yathÈruci tÈni p|vakhajjakÈni gaÓhathÈ”ti
paÔicchannaÔÔhÈne tiÔÔhanti. SesadÈrakÈ kalahaÑ karontÈ aÒÒamaÒÒaÑ
paharantÈ taÑ taÑ gahetvÈ khÈdanti. MahÈsatto pana attÈnaÑ ovaditvÈ “tÈta
TemiyakumÈra nirayabhayaÑ icchanto p|vakhajjakaÑ icchÈhÊ”ti
nirayabhayatajjito p|vakhajjakaÑ na olokesi. EvaÑ p|vakhajjakenapi
ekasaÑvaccharaÑ antarantarÈ vÊmaÑsantÈpissa neva antaraÑ passiÑsu.
Tato “dvivassikadÈrakÈ nÈma phalÈphalaÑ piyÈyanti, tena naÑ
vÊmaÑsissÈmÈ”ti nÈnÈphalÈni upanÈmetvÈ bodhisattassa avid|re ÔhapetvÈ
vÊmaÑsiÑsu. SesadÈrakÈ kÈlahaÑ katvÈ yujjhantÈ taÑ taÑ gahetvÈ
khÈdanti. So nirayabhayatajjito tampi na olokesi. EvaÑ phalÈphalenapi
ekasaÑvaccharaÑ antarantarÈ vÊmaÑsantÈpissa neva antaraÑ passiÑsu.
Tato “tivassikadÈrakÈ nÈma kÊÄanabhaÓÉakaÑ piyÈyanti, tena naÑ
vÊmaÑsissÈmÈ”ti nÈnÈsuvaÓÓamayÈni hatthi-assar|pakÈdÊni kÈrÈpetvÈ
bodhisattassa avid|re ÔhapesuÑ. SesadÈrakÈ aÒÒamaÒÒaÑ vilumpantÈ
gaÓhiÑsu. MahÈsatto pana na kiÒci olokesi. EvaÑ kÊÄanabhaÓÉakenapi
ekasaÑvaccharaÑ antarantarÈ vÊmaÑsantÈpissa neva antaraÑ passiÑsu.

JÈtakaÔÔhakathÈ
Tato “catuvassikadÈrakÈ nÈma bhojanaÑ piyÈyanti, tena naÑ
vÊmaÑsissÈmÈ”ti nÈnÈbhojanÈni upanÈmesuÑ. SesadÈrakÈ taÑ piÓÉaÑ
piÓÉaÑ katvÈ bhuÒjanti. MahÈsatto pana attÈnaÑ ovaditvÈ “tÈta
TemiyakumÈra aladdhabhojanÈnaÑ te attabhÈvÈnaÑ gaÓanÈ nÈma natthÊ”ti
nirayabhayatajjito tampi na olokesi. Athassa mÈtÈ sayameva hadayena
bhijjamÈnena viya asahantena sahatthena bhojanaÑ bhojesi. EvaÑ
bhojanenapi ekasaÑvaccharaÑ antarantarÈ vÊmaÑsantÈpissa neva antaraÑ
passiÑsu.
Tato “paÒcavassikadÈrakÈ nÈma aggino bhÈyanti, tena naÑ
vÊmaÑsissÈmÈ”ti rÈja~gaÓe anekadvÈrayuttaÑ mahantaÑ gehaÑ kÈretvÈ
tÈlapaÓÓehi chÈdetvÈ taÑ sesadÈrakehi parivutaÑ tassa majjhe nisÊdÈpetvÈ
aggiÑ denti. SesadÈrakÈ aggiÑ disvÈ viravantÈ palÈyiÑsu. MahÈsatto pana
cintesi “niraya-aggisantÈpanato idameva aggisantÈpanaÑ sataguÓena
sahassaguÓena satasahassaguÓena varataran”ti nirodhasamÈpanno
mahÈthero viya niccalova ahosi. Atha naÑ aggimhi Ègacchante gahetvÈ
apanenti. EvaÑ agginÈpi ekasaÑvaccharaÑ antarantarÈ vÊmaÑsantÈpissa
neva antaraÑ passiÑsu.
Tato “chavassikadÈrakÈ nÈma mattahatthino bhÈyanti, tena naÑ
vÊmaÑsissÈmÈ”ti ekaÑ hatthiÑ susikkhitaÑ sikkhÈpetvÈ bodhisattaÑ
sesadÈrakehi parivutaÑ rÈja~gaÓe nisÊdÈpetvÈ taÑ hatthiÑ muÒcanti. So
koÒcanÈdaÑ nadanto soÓÉÈya bh|miyaÑ pothento bhayaÑ dassento
Ègacchati. SesadÈrakÈ taÑ disvÈ maraÓabhayabhÊtÈ disÈvidisÈsu palÈyiÑsu.
MahÈsatto pana mattahatthiÑ ÈgacchantaÑ disvÈ cintesi “caÓÉaniraye
paccanato caÓÉahatthino hatthe maraÓameva seyyo”ti nirayabhayatajjito
tattheva nisÊdi. Susikkhito hatthÊ mahÈsattaÑ pupphakalÈpaÑ viya
ukkhipitvÈ aparÈparaÑ katvÈ akilametvÈva gacchati. EvaÑ hatthinÈpi
ekasaÑvaccharaÑ antarantarÈ vÊmaÑsantÈpissa neva antaraÑ passiÑsu.
Tato “sattavassikadÈrakÈ nÈma sappassa bhÈyanti, tena naÑ
vÊmaÑsissÈmÈ”ti bodhisattaÑ sesadÈrakehi saddhiÑ rÈja~gaÓe nisÊdÈpetvÈ
uddhaÔadÈÔhe katamukhabandhe sappe vissajjesuÑ. SesadÈrakÈ te disvÈ
vivarantÈ palÈyiÑsu. MahÈsatto pana nirayabhayaÑ ÈvajjatvÈ
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“caÓÉasappassa mukhe vinÈsameva varataran”ti nirodhasamÈpanno
mahÈthero viya niccalova ahosi. Athassa sappo sakalasarÊraÑ veÔhetvÈ
matthake phaÓaÑ katvÈ acchi. TadÈsi so niccalova ahosi. EvaÑ sappenapi
ekasaÑvaccharaÑ antarantarÈ vÊmaÑsantÈpissa neva antaraÑ passiÑsu.
Tato “aÔÔhavassikadÈrakÈ nÈma naÔasamajjaÑ piyÈyanti, tena naÑ
vÊmaÑsissÈmÈ”ti taÑ paÒcadÈrakasatehi saddhiÑ rÈja~gaÓe nisÊdÈpetvÈ
naÔasamajjaÑ kÈrÈpesuÑ. SesadÈrakÈ taÑ naÔasamajjaÑ disvÈ “sÈdhu
sÈdh|”ti vadantÈ mahÈhasitaÑ hasanti. MahÈsatto pana “niraye nibbattakÈle
tava khaÓamattampi hÈso vÈ somanassaÑ vÈ natthÊ”ti nirayabhayaÑ
ÈvajjetvÈ niccalova ahosi, taÑ na olokesi. EvaÑ naÔasamajjenapi
ekasaÑvaccharaÑ antarantarÈ vÊmaÑsantÈpissa neva antaraÑ passiÑsu.
Tato “navavassikadÈrakÈ nÈma asino bhÈyanti, tena naÑ
vÊmaÑsissÈmÈ”ti taÑ paÒcadÈrakasatehi saddhiÑ rÈja~gaÓe nisÊdÈpetvÈ
dÈrakÈnaÑ kÊÄanakÈle eko puriso phalikavaÓÓaÑ asiÑ gahetvÈ
paribbhamanto nadanto vagganto tÈsento la~ghanto apphoÔento mahÈsaddaÑ
karonto “KÈsiraÒÒo kira kÈÄakaÓÓÊ eko putto atthi, so kuhiÑ, sÊsamassa
chindissÈmÊ”ti abhidhÈvati. TaÑ purisaÑ disvÈ sesadÈrakÈ bhÊtatasitÈ hutvÈ
viravantÈ disÈvidisÈsu palÈyiÑsu. MahÈsatto pana nirayabhayaÑ ÈvajjetvÈ
ajÈnanto viya nisÊdi. Atha naÑ so puriso asinÈ sÊse parÈmasitvÈ “sÊsaÑ te
chindissÈmÊ”ti tÈsentopi tÈsetuÑ asakkonto apagami. EvaÑ khaggenapi
ekasaÑvaccharaÑ antarantarÈ vÊmaÑsantÈpissa neva antaraÑ passiÑsu.
Tato dasavassikakÈle panassa badhirabhÈvavÊmaÑsanatthaÑ sirisayane
nisÊdÈpetvÈ sÈÓiyÈ parikkhipÈpetvÈ cat|su passesu chiddÈni katvÈ tassa
adassetvÈ heÔÔhÈsayane sa~khadhamake nisÊdÈpetvÈ ekappahÈreneva sa~khe
dhamÈpenti, ekaninnÈdaÑ ahosi. AmaccÈ cat|su passesu ÔhatvÈ sÈÓiyÈ
chiddehi olokentÈpi mahÈsattassa ekadivasampi satisammosaÑ1 vÈ
hatthapÈdavikÈraÑ vÈ phandanamattaÑ vÈ na passiÑsu. EvaÑ
ekasaÑvaccharaÑ sa~khasaddenapi antarantarÈ vÊmaÑsantÈpissa neva
antaraÑ passiÑsu.
______________________________________________________________
1. SatisammohaÑ (SÊ, SyÈ, I)

JÈtakaÔÔhakathÈ

9

Tato parampi ekÈdasavassikakÈle ekasaÑvaccharaÑ tatheva
bherisaddena vÊmaÑsantÈpissa neva antaraÑ passiÑsu.
Tato dvÈdasavassikakÈle “dÊpena naÑ vÊmaÑsissÈmÈ”ti “rattibhÈge
andhakÈre hatthaÑ vÈ pÈdaÑ vÈ phandÈpeti nu kho, no”ti ghaÔesu dÊpe
jÈletvÈ sesadÊpe nibbÈpetvÈ thokaÑ andhakÈre sayÈpetvÈ ghaÔehi dÊpe
ukkhipitvÈ ekappahÈreneva ÈlokaÑ katvÈ iriyÈpathaÑ upadhÈrenti. EvaÑ
dÊpenapi ekasaÑvaccharaÑ antarantarÈ vÊmaÑsantÈpissa kiÒci
phandanamattampi na passiÑsu.
Tato terasavassikakÈle “phÈÓitena naÑ vÊmaÑsissÈmÈ”ti sakalasarÊraÑ
phÈÓitena makkhetvÈ bahumakkhike ÔhÈne nipajjÈpesuÑ. MakkhikÈ
uÔÔhahanti, tÈ tassa sakalasarÊraÑ parivÈretvÈ s|cÊhi vijjhamÈnÈ viya
khÈdanti. So nirodhasamÈpanno mahÈthero viya niccalova ahosi. EvaÑ
phÈÓitenapi ekasaÑvaccharaÑ antarantarÈ vÊmaÑsantÈpissa kiÒci
phandanamattampi na passiÑsu.
Athassa cuddasavassikakÈle “idÈni panesa mahallako jÈto sucikÈmo
asucijigucchako, asucinÈ naÑ vÊmaÑsissÈmÈ”ti tato paÔÔhÈya naÑ neva
nhÈpenti na ca ÈcamÈpenti. So uccÈrapassÈvaÑ katvÈ tattheva palipanno
sayati. DuggandhabhÈvena panassa antarudhÊnaÑ1 nikkhamanakÈlo viya
ahosi, asucigandhena makkhikÈ khÈdanti. So niccalova ahosi. Atha naÑ
parivÈretvÈ ÔhitÈ dhÈtiyo ÈhaÑsu “tÈta TemiyakumÈra tvaÑ mahallako jÈto,
ko taÑ sabbadÈ paÔijaggissati, kiÑ na lajjasi, kasmÈ nipannosi, uÔÔhÈya te
sarÊraÑ paÔijaggÈhÊ”ti akkosanti paribhÈsanti. So tathÈr|pe paÔik|le
g|tharÈsimhi nimuggopi duggandhabhÈvena yojanasatamatthake ÔhitÈnampi
hadayuppatanasamatthassa2 g|thanirayassa duggandhabhÈvaÑ ÈvajjetvÈ
niccalova3 ahosi. EvaÑ asucinÈpi ekasaÑvaccharaÑ antarantarÈ
vÊmaÑsantÈpissa neva antaraÑ passiÑsu.
Tato pannarasavassikakÈle “a~gÈrena naÑ vÊmaÑsissÈmÈ”ti athassa
heÔÔhÈmaÒcake aggikapallÈni ÔhapayiÑsu “appeva nÈma uÓhena
______________________________________________________________
1. AntaruddhÊnaÑ (SÊ, I), antarutthÊnaÑ (SyÈ)
2. Hadayubbattanasamatthassa (SÊ, SyÈ, I)

3. Majjhattova (SÊ, SyÈ, I)
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pÊÄito dukkhavedanaÑ asahanto vipphandanÈkÈraÑ dasseyyÈ”ti. Athassa
sarÊre phoÔÈni uÔÔhahanti. MahÈsatto “AvÊcinirayasantÈpo
yojanasatamatthake pharati, tamhÈ dukkhato idaÑ dukkhaÑ sataguÓena
sahassaguÓena satasahassaguÓena varataran”ti adhivÈsetvÈ niccalova ahosi.
Athassa mÈtÈpitaro bhijjamÈnahadayÈ viya manusse paÔikkamÈpetvÈ taÑ
tato aggisantÈpanato apanetvÈ “tÈta TemiyakumÈra mayaÑ tava apÊÔhasappiÈdibhÈvaÑ jÈnÈma. Na hi etesaÑ evar|pÈni hatthapÈdakaÓÓasotÈni honti,
tvaÑ amhehi patthetvÈ laddhaputtako mÈ no nÈsehi, sakalajambudÊpe
vasantÈnaÑ rÈj|naÑ santike garahato no mocehÊ”ti yÈciÑsu. EvaÑ so tehi
yÈcitopi asuÓanto viya hutvÈ niccalova nipajji. Athassa mÈtÈpitaro
rodamÈnÈ paridevamÈnÈ paÔikkamanti, ekadÈ mÈtÈ ekikÈ upasa~kamitvÈ
yÈcati, ekadÈ pitÈ ekakova upasa~kamitvÈ yÈcati. EvaÑ ekasaÑvaccharaÑ
antarantarÈ vÊmaÑsantÈpissa neva antaraÑ passiÑsu.
Athassa soÄasavassikakÈle amaccabrÈhmaÓÈdayo cintayiÑsu “pÊÔhasappÊ
vÈ hotu, m|go vÈ badhiro vÈ hotu, vaye pariÓate rajanÊye arajjantÈ nÈma
natthi, dussanÊye adussantÈ1 nÈma natthi, samaye sampatte
pupphavikasanaÑ viya hi dhammatÈ esÈ, nÈÔakÈnampissa paccupaÔÔhÈpetvÈ
tÈhi naÑ vÊmaÑsissÈmÈ”ti. Tato uttamar|padharÈ devakaÒÒÈyo viya
vilÈsasampannÈ nÈÔakitthiyo pakkosÈpetvÈ “yÈ kumÈraÑ hasÈpetuÑ vÈ
kilesehi bandhituÑ vÈ sakkoti, sÈ tassa aggamahesÊ bhavissatÊ”ti vatvÈ
kumÈraÑ gandhodakena nhÈpetvÈ devaputtaÑ viya ala~karitvÈ
devavimÈnasadise sirigabbhe supaÒÒatte sirisayane ÈropetvÈ
gandhadÈmapupphadÈmadh|mavÈsacuÓÓÈdÊhi antogabbhaÑ
ekagandhasamodakaÑ katvÈ paÔikkamiÑsu. Atha naÑ tÈ itthiyo parivÈretvÈ
naccagÊtehi ceva madhuravacanÈdÊhi ca nÈnappakÈrehi abhiramÈpetuÑ
vÈyamiÑsu. So buddhisampannatÈya tÈ itthiyo anoloketvÈ “imÈ itthiyo
mama sarÊrasamphassaÑ mÈ vindant|”ti adhiÔÔhahitvÈ assÈsapassÈse
sannirumbhi, athassa sarÊraÑ thaddhaÑ ahosi. TÈ tassa sarÊrasamphassaÑ
avindantiyo hutvÈ “thaddhasarÊro esa, nÈyaÑ manusso,
______________________________________________________________
1. DassanÊye adassantÈ (Ka)
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yakkho bhavissatÊ”ti bhÊtatasitÈ hutvÈ attÈnaÑ sandhÈretuÑ asakkontiyo
palÈyiÑsu. EvaÑ nÈÔakenapi ekasaÑvaccharaÑ antarantarÈ
vÊmaÑsantÈpissa neva antaraÑ passiÑsu.
EvaÑ soÄasa saÑvaccharÈni soÄasahi mahÈvÊmaÑsÈhi ceva anekÈhi
khuddakavÊmaÑsÈhi ca vÊmaÑsamÈnÈpi tassa cittaÑ pariggaÓhituÑ
nÈsakkhiÑsu.
VÊmaÑsanakhaÓÉaÑ niÔÔhitaÑ.
Tato rÈjÈ vippaÔisÈrÊ hutvÈ lakkhaÓapÈÔhake brÈhmaÓe pakkosÈpetvÈ
“tumhe kumÈrassa jÈtakÈle ‘dhaÒÒapuÒÒalakkhaÓasampanno ayaÑ kumÈro,
nÈssa koci antarÈyo paÒÒÈyatÊ’ti me kathayittha, idÈni pana so pÊÔhasappÊ
m|gabadhiro jÈto, kathÈ vo na sametÊ”ti Èha. BrÈhmaÓÈ vadiÑsu “mahÈrÈja
Ècariyehi adiÔÔhakaÑ nÈma natthi, apica kho pana deva ‘rÈjakulehi patthetvÈ
laddhaputtako kÈÄakaÓÓÊ’ti vutte ‘tumhÈkaÑ domanassaÑ siyÈ’ti na
kathayimhÈ”ti. Atha ne rÈjÈ evamÈha “idÈni pana kiÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti.
MahÈrÈja imasmiÑ kumÈre imasmiÑ gehe vasante tayo antarÈyÈ
paÒÒÈyissanti jivitassa vÈ antarÈyo setacchattassa vÈ antarÈyo aggamahesiyÈ
vÈ antarÈyoti, tasmÈ deva papaÒcaÑ akatvÈ avama~galarathe avama~galaasse yojetvÈ tattha naÑ nipajjÈpetvÈ pacchimadvÈrena nÊharitvÈ
ÈmakasusÈne catubbhittikaÑ ÈvÈÔaÑ khaÓitvÈ nikhaÓituÑ vaÔÔatÊti. RÈjÈ
antarÈyabhayena bhÊto tesaÑ vacanaÑ “sÈdh|”ti sampaÔicchi.
TadÈ CandÈdevÊ taÑ pavattiÑ sutvÈ turitaturitÈva ekikÈ rÈjÈnaÑ
upasa~kamitvÈ vanditvÈ “deva tumhehi mayhaÑ varo dinno, mayÈ ca
gahitako katvÈ Ôhapito, idÈni taÑ me dethÈ”ti yÈci. GaÓhÈhi devÊti. Deva
puttassa me rajjaÑ dethÈti. Na sakkÈ devÊti. KiÑ kÈraÓÈ devÈti. Putto te
devi kÈÄakaÓÓÊti. Tena hi deva yÈvajÊvaÑ adadantÈpi satta vassÈni dethÈti.
Na sakkÈ devÊti. Tena hi deva cha vassÈni dethÈti. Na sakkÈ devÊti. Tena hi
deva paÒca vassÈni dethÈti. Na sakkÈ devÊti. Tena hi deva cattÈri vassÈni
dethÈti. Na sakkÈ devÊti. Tena hi deva tÊÓi vassÈni dethÈti. Na sakkÈ devÊti.
Tena hi deva dve vassÈni dethÈti. Na sakkÈ devÊti.
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Tena hi deva ekavassaÑ rajjaÑ dethÈti. Na sakkÈ devÊti. Tena hi deva satta
mÈsÈni rajjaÑ dethÈti. Na sakkÈ devÊti. Tena hi deva cha mÈsÈni rajjaÑ
dethÈti. Na sakkÈ devÊti. Tena hi deva paÒca mÈsÈni rajjaÑ dethÈti. Na
sakkÈ devÊti. Tena hi deva cattÈri mÈsÈni rajjaÑ dethÈti. Na sakkÈ devÊti.
Tena hi deva tÊÓi mÈsÈni rajjaÑ dethÈti. Na sakkÈ devÊti. Tena hi deva dve
mÈsÈni rajjaÑ dethÈti. Na sakkÈ devÊti. Tena hi deva ekamÈsaÑ rajjaÑ
dethÈti. Na sakkÈ devÊti. Tena hi deva aÉÉhamÈsaÑ rajjaÑ dethÈti. Na sakkÈ
devÊti. Tena hi deva satta divasÈni rajjaÑ dethÈti. RÈjÈ “sÈdhu devi
gaÓhÈhÊ”ti Èha. SÈ tasmiÑ khaÓe puttaÑ ala~kÈrÈpetvÈ “TemiyakumÈrassa
idaÑ rajjan”ti nagare bheriÑ carÈpetvÈ sakalanagaraÑ ala~kÈrÈpetvÈ puttaÑ
hatthikkhandhaÑ ÈropetvÈ setacchattaÑ tassa matthake kÈrÈpetvÈ nagaraÑ
padakkhiÓaÑ katvÈ puna ÈgantvÈ antonagaraÑ pavesetvÈ taÑ sirisayane
nipajjÈpetvÈ piyaputtaÑ sabbarattiÑ yÈci “tÈta TemiyakumÈra taÑ nissÈya
soÄasa vassÈni niddaÑ alabhitvÈ rodamÈnÈya me akkhÊni upakkÈni, sokena
me hadayaÑ bhijjamÈnaÑ viya ahosi, ahaÑ tava apÊÔhasappi-ÈdibhÈvaÑ
jÈnÈmi, mÈ maÑ anÈthaÑ karÊ”ti. SÈ iminÈ upÈyeneva punadivasepi
punadivasepÊti paÒca divasÈni yÈci.
RajjayÈcanakhaÓÉaÑ niÔÔhitaÑ.
Atha chaÔÔhe divase rÈjÈ SunandaÑ nÈma sÈrathiÑ pakkosÈpetvÈ “tÈta
SunandasÈrati sve pÈtova avama~galarathe avama~gala-asse yojetvÈ
kumÈraÑ tattha nipajjÈpetvÈ pacchimadvÈrena nÊharitvÈ ÈmakasusÈne1
catubbhittikaÑ ÈvÈÔaÑ khaÓitvÈ tattha naÑ pakkhipitvÈ kuddÈlapiÔÔhena
matthakaÑ bhinditvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ upari paÑsuÑ datvÈ
pathavivaÉÉhanakammaÑ katvÈ nhatvÈ ehÊ”ti ÈÓÈpesi. So “sÈdhu devÈ”ti
sampaÔicchi. Atha chaÔÔhampi rattiÑ devÊ kumÈraÑ yÈcitvÈ “tÈta
TemiyakumÈra tava pitÈ KÈsirÈjÈ taÑ sve pÈtova ÈmakasusÈne nikhaÓituÑ
ÈÓÈpesi, sve pÈtova maraÓaÑ pÈpuÓissasi puttÈ”ti Èha. TaÑ sutvÈ
mahÈsattassa “tÈta TemiyakumÈra soÄasa vassÈni tayÈ kato
______________________________________________________________
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vÈyÈmo idÈni matthakaÑ patto”ti cintentassa abbhantare pÊti uppajji.
MÈtuyÈ panassa hadayaÑ bhijjamÈnaÑ viya ahosi, evaÑ santepi
“manoratho matthakaÑ pÈpuÓissatÊ”ti mÈtuyÈ saddhiÑ nÈlapi.
AthassÈ rattiyÈ accayena pÈtova Sunando sÈrathi rathaÑ yojento
devatÈnubhÈvena mahÈsattassa pÈramitÈnubhÈvena ca ma~galarathe
ma~gala-asse yojetvÈ rathaÑ rÈjadvÈre ÔhapetvÈ mahÈtalaÑ abhiruhitvÈ
sirigabbhaÑ pavisitvÈ deviÑ vanditvÈ evamÈha “devi mayhaÑ mÈ kujjha,
raÒÒo ÈÓÈ”ti vatvÈ puttaÑ Èli~gitvÈ nipannaÑ deviÑ piÔÔhihatthena apanetvÈ
pupphakalÈpaÑ viya kumÈraÑ ukkhipitvÈ pÈsÈdÈ otari. TadÈ CandÈdevÊ
uraÑ paharitvÈ mahantena saddena paridevitvÈ mahÈtale ohÊyi. Atha naÑ
mahÈsatto oloketvÈ “mayi akathente mÈtÈ hadayena phalitena marissatÊ”ti
kathetukÈmo hutvÈpi “sace ahaÑ kathessÈmi, soÄasa vassÈni kato vÈyÈmo
me mogho bhavissati, akathento panÈhaÑ attano ca mÈtÈpit|naÒca
mahÈjanassa ca paccayo bhavissÈmÊ”ti adhivÈsesi.
Atha naÑ sÈrathi rathaÑ ÈropetvÈ “pacchimadvÈrÈbhimukhaÑ rathaÑ
pesessÈmÊ”ti cintetvÈ rathaÑ pesesi. TadÈ mahÈsattassa pÈramitÈnubhÈvena
devatÈviggahito1 hutvÈ rathaÑ nivattÈpetvÈ pÈcÊnadvÈrÈbhimukhaÑ rathaÑ
pesesi, atha rathacakkaÑ ummÈre patihaÒÒi. MahÈsattopi tassa saddaÑ
sutvÈ “manoratho me matthakaÑ patto”ti suÔÔhutaraÑ tuÔÔhacitto ahosi.
Ratho nagarÈ nikkhamitvÈ devatÈnubhÈvena tiyojanikaÑ ÔhÈnaÑ gato.
Tattha vanaghaÔaÑ2 sÈrathissa ÈmakasusÈnaÑ viya upaÔÔhÈsi. So “idaÑ
ÔhÈnaÑ phÈsukan”ti sallakkhetvÈ rathaÑ maggÈ okkamÈpetvÈ maggapasse
ÔhapetvÈ rathÈ oruyha mahÈsattassa ÈbharaÓabhaÓÉaÑ omuÒcitvÈ
bhaÓÉikaÑ katvÈ ekamantaÑ ÔhapetvÈ kuddÈlaÑ ÈdÈya rathassa avid|re
ÔhÈne catubbhittikaÑ ÈvÈÔaÑ khaÓituÑ Èrabhi.
Tato bodhisatto cintesi “ayaÑ me vÈyÈmakÈlo, ahaÒhi soÄasa vassÈni
hatthapÈde na cÈlesiÑ, kiÑ nu kho me balaÑ atthi, udÈhu no”ti. So uÔÔhÈya
vÈmahatthena dakkhiÓahatthaÑ, dakkhiÓahatthena
______________________________________________________________
1. DevatÈvikatito (Ka)

2. VanaghaÔo (SÊ, I)
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vÈmahatthaÑ parÈmasanto ubhohi hatthehi pÈde sambÈhitvÈ rathÈ otarituÑ
cittaÑ uppÈdesi. TÈvadevassa pÈdapatitaÔÔhÈne vÈtapuÓÓabhastacammaÑ
viya mahÈpathavÊ abbhuggantvÈ rathassa pacchimantaÑ Èhacca aÔÔhÈsi.
MahÈsatto rathÈ otaritvÈ katipaye vÈre aparÈparaÑ ca~kamitvÈ “iminÈva
niyÈmena ekadivasaÑ yojanasatampi me gantuÑ balaÑ atthÊ”ti ÒatvÈ “sace
sÈrathi mayÈ saddhiÑ virujjheyya, atthi nu kho me tena saha paÔivirujjhituÑ
balan”ti upadhÈrento rathassa pacchimantaÑ gahetvÈ kumÈrakÈnaÑ
kÊÄanayÈnakaÑ viya ukkhipitvÈ rathaÑ paribbhamento aÔÔhÈsi. Athassa
“atthi me tena saha paÔivirujjhituÑ balan”ti sallakkhetvÈ pasÈdhanatthÈya
cittaÑ uppajji.
TaÑkhaÓaÒÒeva Sakkassa bhavanaÑ uÓhÈkÈraÑ dassesi. Sakko
Èvajjento taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ “TemiyakumÈrassa manoratho matthakaÑ
patto, idÈni pasÈdhanatthÈya cittaÑ uppannaÑ, kiÑ etassa mÈnusakena
pasÈdhanenÈ”ti dibbapasÈdhanaÑ gÈhÈpetvÈ VissakammadevaputtaÑ
pakkosÈpetvÈ “tÈta Vissakamma devaputta tvaÑ gaccha, KÈsirÈjassa puttaÑ
TemiyakumÈraÑ ala~karohÊ”ti ÈÓÈpesi. So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ
TÈvatiÑsabhavanato otaritvÈ tassa santikaÑ gantvÈ dasahi dussasahassehi
veÔhanaÑ katvÈ dibbehi ceva mÈnusakehi ca ala~kÈrehi SakkaÑ viya taÑ
ala~karitvÈ sakaÔÔhÈnameva gato. So devarÈjalÊlÈya sÈrathissa khaÓanokÈsaÑ
gantvÈ ÈvÈÔatÊre ÔhatvÈ pucchanto tatiyaÑ gÈthamÈha–
3. “KiÑ nu santaramÈnova, kÈsuÑ khaÓasi sÈrathi.
PuÔÔho me samma akkhÈhi, kiÑ kÈsuyÈ karissasÊ”ti.
Tattha kÈsunti ÈvÈÔaÑ.
TaÑ sutvÈ sÈrathi ÈvÈÔaÑ khaÓanto uddhaÑ anoloketvÈva catutthaÑ
gÈthamÈha–
4. RaÒÒo m|go ca pakkho ca, putto jÈto acetaso.
So’mhi raÒÒÈ samajjhiÔÔho, puttaÑ me nikhaÓaÑ vane”ti.
Tattha pakkhoti pÊÔhasappÊ. “M|go”ti vacaneneva panassa
badhirabhÈvopi sijjhati badhirassa hi paÔivacanaÑ kathetuÑ asakkuÓeyyattÈ.
Acetasoti acittako viya jÈto. SoÄasa vassÈni akathitattÈ
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evamÈha. SamajjhiÔÔhoti ÈÓatto, pesitoti attho. NikhaÓaÑ vaneti vane
nikhaÓeyyÈsi.
Atha naÑ mahÈsatto Èha–
5. “Na badhiro na m|go’smi, na pakkho na ca vÊkalo1.
AdhammaÑ sÈrathi kayirÈ, maÑ ce tvaÑ nikhaÓaÑ vane.
6. r| bÈhuÑ ca me passa, bhÈsitaÒca suÓohi me.
AdhammaÑ sÈrathi kayirÈ, maÑ ce tvaÑ nikhaÓaÑ vane”ti.
Tattha na badhiroti samma sÈrathi sace taÑ rÈjÈ evar|paÑ puttaÑ
mÈrÈpetuÑ ÈÓÈpesi, ahaÑ pana evar|po na bhavÈmÊti dÊpetuÑ evamÈha.
MaÑ ce tvaÑ nikhaÓaÑ vaneti sace badhirabhÈvÈdivirahitaÑ evar|paÑ
maÑ vane nikhaÓeyyÈsi, adhammaÑ kammaÑ kareyyÈsÊti attho. “r|”ti
idaÑ so purimagÈthaÑ sutvÈpi naÑ anolokentameva disvÈ
“ala~katasarÊramassa dassessÈmÊ”ti cintetvÈ Èha. Tassattho–samma sÈrathi
ime kaÒcanakadalikkhandhasadise |r|, kanakacchaviÑ me passa,
madhuravacanaÒca me suÓÈhÊti.
Tato sÈrathi evaÑ cintesi “ko nu kho esa, agatakÈlato paÔÔhÈya
attÈnameva vaÓÓetÊ”ti. So ÈvÈÔakhaÓanaÑ pahÈya uddhaÑ olokento tassa
r|pasampattiÑ disvÈ “ayaÑ puriso ko nu kho, manusso vÈ devo vÈ”ti
ajÈnanto imaÑ gÈthamÈha–
7. “DevatÈ nu’si gandhabbo, adu Sakko Purindado.
Ko vÈ tvaÑ kassa vÈ putto, kathaÑ jÈnemu taÑ mayan”ti.
Athassa mahÈsatto attÈnaÑ ÈcikkhitvÈ dhammaÑ desento Èha–
8. “Na’mhi devo na gandhabbo, na’mhi Sakko Purindado.
KÈsiraÒÒo ahaÑ putto, yaÑ kÈsuyÈ nihaÒÒasi.
9. Tassa raÒÒo ahaÑ putto, yaÑ tvaÑ samm|’pajÊvasi.
AdhammaÑ sÈrathi kayirÈ, maÑ ce tvaÑ nikhaÓaÑ vane.
______________________________________________________________
1. Napi pa~gulo (SÊ, I)
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10. Yassa rukkhassa chÈyÈya, nisÊdeyya sayeyya vÈ.
Na tassa sÈkhaÑ bhaÒjeyya, mittadubbho hi pÈpako.
11. YathÈ rukkho tathÈ rÈjÈ, yathÈ sÈkhÈ tathÈ ahaÑ.
YathÈ chÈy|pago poso, evaÑ tva’masi sÈrathi.
AdhammaÑ sÈrathi kayirÈ, maÑ ce tvaÑ nikhaÓaÑ vane”ti.
Tattha nihaÒÒasÊti1 nihanissasi. YaÑ tvaÑ ettha nihanissÈmÊti saÒÒÈya
kÈsuÑ khaÓasi, so ahanti dÊpeti. So “rÈjaputto ahan”ti vuttepi na
saddahatiyeva, madhurakathÈya panassa bajjhitvÈ dhammaÑ suÓanto aÔÔhÈsi.
Mittadubbhoti2 paribhuttachÈyassa rukkhassa pattaÑ vÈ sÈkhaÑ vÈ a~kuraÑ
vÈ bhaÒjanto mittaghÈtako hoti lÈmakapuriso, kima~gaÑ pana
sÈmiputtaghÈtako. ChÈy|pagoti paribhogatthÈya chÈyaÑ upagato puriso
viya rÈjÈnaÑ nissaya jÊvamÈno tvanti vadati.
So evaÑ kathentepi bodhisatte na saddahatiyeva. Atha mahÈsatto
“saddahÈpessÈmi nan”ti devatÈnaÑ sÈdhukÈrena ceva attano ghosena ca
vanaghaÔaÑ unnÈdento dasa mittap|jagÈthÈ nÈma Èrabhi–
12. “Pah|tabhakkho bhavati, vippavuÔÔho sakaÑgharÈ.
Bah| naÑ upajÊvanti, yo mittÈnaÑ na dubbhati.
13. YaÑ yaÑ janapadaÑ yÈti, nigame rÈjadhÈniyo.
Sabbattha p|jito hoti, yo mittÈnaÑ na dubbhati.
14. NÈ’ssa corÈ pasÈhanti, nÈtimaÒÒanti khattiyÈ.
Sabbe amitte tarati, yo mittÈnaÑ na dubbhati.
15. Akkuddho sagharaÑ eti, sabhÈyaÑ paÔinandito.
©ÈtÊnaÑ uttamo hoti, yo mittÈnaÑ na dubbhati.
16. SakkatvÈ sakkato hoti, garu hoti sagÈravo.
VaÓÓakittibhato hoti, yo mittÈnaÑ na dubbhati.
______________________________________________________________
1. NighaÒÒasÊti (SÊ, I)

2. Mittad|bhoti (SÊ, I)
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17. P|jako labhate p|jaÑ, vandako paÔivandanaÑ.
YasokittiÒca pappoti, yo mittÈnaÑ na dubbhati.
18. Aggi yathÈ pajjalati, devatÈ’va virocati.
SiriyÈ ajahito hoti, yo mittÈnaÑ na dubbhati.
19. GÈvo tassa pajÈyanti, khette vuttaÑ vir|hati.
VuttÈnaÑ phala’masnÈti, yo mittÈnaÑ na dubbhati.
20. Darito pabbatÈto vÈ, rukkhato patito naro.
Cuto patiÔÔhaÑ labhati, yo mittÈnaÑ na dubbhati.
21. Vir|Äham|lasantÈnaÑ, nigrodhamiva mÈluto.
AmittÈ nappasÈhanti, yo mittÈnaÑ na dubbhatÊ”ti.
Tattha sakaÑ gharÈti1 sakagharÈ, ayameva vÈ pÈÔho. Na dubbhatÊti na
dussati. (MittÈnanti BuddhÈdÊnaÑ kalyÈÓamittÈnaÑ na dubbhati.)2
“Sabbattha p|jito hotÊ”ti idaÑ SÊvalivatthunÈ vaÓÓetabbaÑ. Na pasÈhantÊti
pasayhakÈraÑ kÈtuÑ na sakkonti. IdaÑ SaÑkiccasÈmaÓeravatthunÈ
dÊpetabbaÑ. “NÈtimaÒÒanti khattiyÈ”ti idaÑ JotikaseÔÔhivatthunÈ3
dÊpetabbaÑ taratÊti atikkamati. Sagharanti attagharaÑ. MittÈnaÑ dubbhanto
attano gharaÑ Ègacchantopi ghaÔÔitacitto kuddhova Ègacchati, ayaÑ pana
akuddhova sakagharaÑ eti. PaÔinanditoti bah|naÑ sannipÈtaÔÔhÈne
amittadubbhino guÓakathaÑ kathenti, tÈya so paÔinandito hoti pamuditacitto.
SakkatvÈ sakkato hotÊti paraÑ sakkatvÈ sayampi parehi sakkato hoti.
Garu hoti sagÈravoti paresu sagÈravo sayampi parehi garuko hoti.
VaÓÓakittibhatoti bhatavaÓÓakitti, guÓaÒceva kittisaddaÒca ukkhipitvÈ
caranto nÈma hotÊti attho. P|jakoti mittÈnaÑ p|jako hutvÈ sayampi p|jaÑ
labhati. Vandakoti BuddhÈdÊnaÑ kalyÈÓamittÈnaÑ vandako hutvÈ
punabbhave paÔivandanaÑ labhati. YasokittiÒcÈti issariyaparivÈraÒceva
guÓakittiÒca pappoti. ImÈya gÈthÈya Cittagahapatino vatthu4 kathetabbaÑ.
______________________________________________________________
1. SakÈ gharÈti (SÊ, I)
3. JotipÈlavatthunÈ (SÊ, I)

2. ( ) SÊ-SyÈ-I-potthakesu natthi.
4. Khu 1. 23 piÔÔhe.
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PajjalatÊti issariyaparivÈrena pajjalati. SiriyÈ ajahito hotÊti ettha
AnÈthapiÓÉikassa vatthu1 kathetabbaÑ. AsnÈtÊti paribhuÒjati. “PatiÔÔhaÑ
labhatÊ”ti idaÑ C|ÄapadumajÈtakena2 dÊpetabbaÑ. Vir|Äham|lasantÈnanti
vaÉÉhitam|lapÈrohaÑ. AmittÈ nappasÈhantÊti ettha
KuraraghariyasoÓattherassa mÈtu gehaÑ paviÔÔhacoravatthu kathetabbaÑ.
Sunando sÈrathi ettakÈhi gÈthÈhi dhammaÑ desentampi taÑ asaÒjÈnitvÈ
“ko nu kho ayan”ti ÈvÈÔakhaÓanaÑ pahÈya rathasamÊpaÑ gantvÈ tattha
taÒca pasÈdhanabhaÓÉaÒca ubhayaÑ adisvÈ puna ÈgantvÈ olokento taÑ
saÒjÈnitvÈ tassa pÈdesu patitvÈ aÒjaliÑ paggayha yÈcanto imaÑ
gÈthamÈha–
22. “Ehi taÑ paÔinessÈmi, rÈjaputta sakaÑ gharaÑ.
RajjaÑ kÈrehi bhaddante, kiÑ araÒÒe karissasÊ”ti.
Atha naÑ mahÈsatto Èha–
23. “AlaÑ me tena rajjena, ÒÈtakehi dhanena vÈ.
YaÑ me adhammacariyÈya, rajjaÑ labbhetha sÈrathÊ”ti.
Tattha alanti paÔikkhepavacanaÑ.
SÈrathi Èha–
24. “PuÓÓapattaÑ maÑ lÈbhehi, rÈjaputta ito gato.
PitÈ mÈtÈ ca me dajjuÑ, rÈjaputta tayÊ gate.
25. OrodhÈ ca kumÈrÈ ca, vesiyÈnÈ ca brÈhmaÓÈ.
Tepi attamanÈ dajjuÑ, rÈjaputta tayÊ gate.
26. HatthÈrohÈ anÊkaÔÔhÈ, rathikÈ pattikÈrakÈ.
Tepi attamanÈ dajjuÑ, rÈjaputta tayÊ gate.
27. BahudhaÒÒÈ janapadÈ3, negamÈ ca samÈgatÈ.
UpÈyanÈni me dajjuÑ, rÈjaputta tayÊ gate”ti.
______________________________________________________________
1. Khu 1. 31 piÔÔhe.

2. Khu 5. 50 piÔÔhe.

3. Bah| jÈnapadÈ caÒÒe (SÊ, I)
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Tattha puÓÓapattanti tuÔÔhidÈyaÑ. Dajjunti sattaratanavassaÑ vassantÈ
viya mama ajjhÈsayap|raÓaÑ tuÔÔhidÈyaÑ dadeyyuÑ. IdaÑ so “appeva
nÈma mayi anukampÈya gaccheyyÈ”ti cintetvÈ Èha. VesiyÈnÈ cÈti vessÈ ca.
UpÈyanÈnÊti paÓÓÈkÈrÈni.
Atha naÑ mahÈsatto Èha–
28. “Pitu mÈtu ca’haÑ catto, raÔÔhassa nigamassa ca.
Atho sabbakumÈrÈnaÑ, natthi mayhaÑ sakaÑ gharaÑ.
29. AnuÒÒÈto ahaÑ matyÈ, saÒcatto pitarÈ mahaÑ.
Eko’raÒÒe pabbajito, na kÈme abhipatthaye”ti.
Tattha pitu mÈtu cÈti pitarÈ ca mÈtarÈ ca ahaÑ catto. Itaresupi eseva
nayo. MatyÈti samma sÈrathi ahaÑ sattÈhaÑ rajjaÑ paricchinditvÈ varaÑ
gaÓhantiyÈ mÈtarÈ anuÒÒÈto nÈma. SaÒcattoti suÔÔhu catto. Pabbajitoti
pabbajitvÈ araÒÒe vasanatthÈya nikkhantoti attho.
EvaÑ mahÈsattassa attano guÓe kathentassa pÊti uppajji, tato pÊtivegena
udÈnaÑ udÈnento Èha–
30. “Api ataramÈnÈnaÑ, phalÈsÈva samijjhati.
Vipakkabrahmacariyo’smi, evaÑ jÈnÈhi sÈrathi.
31. Api ataramÈnÈnaÑ, sammadattho vipaccati.
Vipakkabrahmacariyo’smi, nikkhanto akutobhayo”ti.
Tattha phalÈsÈvÈti ataramÈnassa mama soÄasavassehi katavÈyÈmassa
samiddhaÑ ajjhÈsayaphalaÑ dassetuÑ evamÈha.
Vipakkabrahmacariyo’smÊti niÔÔhappattamanoratho. Sammadattho
vipaccatÊti sammÈ upÈyena kÈraÓena kattabbakiccaÑ sampajjati.
SÈrathi Èha–
32. “EvaÑ vaggukatho santo, visaÔÔhavacano ca’si.
KasmÈ pitu ca mÈtucca, santike na bhaÓÊ tadÈ”ti.
Tattha vaggukathoti sakhilakatho1.
______________________________________________________________
1. Vaggukathoti salÊlakatho (SÊ, I), vaggukathoti madhurakatho sakhilakatho (SyÈ)

KhuddakanikÈya

20
Tato mahÈsatto Èha–

33. “NÈ’haÑ asandhitÈ pakkho, na badhiro asotatÈ.
NÈ’haÑ ajivhatÈ m|go, mÈ maÑ m|ga’madhÈrayi.
34. PurimaÑ sarÈma’haÑ jÈtiÑ, yattha rajja’makÈrayiÑ.
KÈrayitvÈ tahiÑ rajjaÑ, pÈpatthaÑ nirayaÑ bhusaÑ.
35. VÊsatiÒceva vassÈni, tahiÑ rajja’makÈrayiÑ.
AsÊtivassasahassÈni, nirayamhi apaccisaÑ.
36. Tassa rajjassa’haÑ bhÊto, mÈ maÑ rajjÈ’bhisecayuÑ.
TasmÈ pitu ca mÈtucca, santike na bhaÓiÑ tadÈ.
37. Uccha~ge maÑ nisÈdetvÈ, pitÈ atthÈ’nusÈsati.
EkaÑ hanatha bandhatha, ekaÑ khÈrÈpatacchikaÑ.
EkaÑ s|lasmiÑ uppetha, iccassa manusÈsati.
38. TÈyÈ’haÑ pharusaÑ sutvÈ, vÈcÈyo samudÊritÈ.
Am|go m|gavaÓÓena, apakkho pakkhasammato.
Sake muttakarÊsasmiÑ, acchÈ’haÑ samparipluto.
39. KasiraÒca parittaÒca, taÒca dukkhena saÑyutaÑ.
Ko’maÑ jÊvita’mÈgamma, veraÑ kayirÈtha kenaci.
40. PaÒÒÈya ca alÈbhena, dhammassa ca adassanÈ.
Ko’maÑ jÊvita’mÈgamma, veraÑ kayirÈtha kenaci.
41. Api ataramÈnÈnaÑ, phalÈsÈva samijjhati.
Vipakkabrahmacariyo’smi, evaÑ jÈnÈhi sÈrathi.
42. Api ataramÈnÈnaÑ, sammadattho vipaccati.
Vipakkabrahmacariyo’smi, nikkhanto akutobhayo”ti.
Tattha asandhitÈti sandhÊnaÑ abhÈvena1. AsotatÈti sotÈnaÑ abhÈvena.
AjivhatÈti samparivattanajivhÈya abhÈvena m|go ahaÑ
______________________________________________________________
1. AsatthitÈti satthÊnaÑ abhÈvena (SÊ)

JÈtakaÔÔhakathÈ

21

na bhavÈmi. YatthÈti yÈya jÈtiyÈ BÈrÈÓasinagare rajjaÑ akÈrayiÑ.
PÈpatthanti pÈpataÑ. Patito asmÊti vadati. RajjÈ’bhisecayunti rajje
abhisecayuÑ. NisÈdetvÈti1 nisÊdÈpetvÈ. AtthÈnusÈsatÊti atthaÑ2 anusÈsati.
KhÈrÈpatacchikanti sattÊhi paharitvÈ khÈrÈhi patacchikaÑ karotha.
UppethÈti3 Èvunatha. Iccassa manusÈsatÊti evamassa atthaÑ anusÈsati.
TÈyÈ’hanti tÈyo vÈcÈyo ahaÑ4. Pakkhasammatoti pakkho iti sammato
ahosiÑ. AcchÈ’hanti acchiÑ ahaÑ, avasinti attho. Sampariplutoti
samparikiÓÓo, nimuggo hutvÈti attho.
Kasiranti dukkhaÑ. Parittanti appaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti–samma sÈrathi
sacepi sattÈnaÑ jÊvitaÑ dukkhampi samÈnaÑ bahuciraÔÔhitikaÑ bhaveyya,
pattheyya5, parittampi samÈnaÑ sace sukhaÑ bhaveyya, pattheyya5, idaÑ
pana kasiraÒca parittaÒca sakalena vaÔÔadukkhena saÑyuttaÑ sannihitaÑ
omadditaÑ. Ko’manti ko imaÑ. Veranti pÈÓÈtipÈtÈdipaÒcavidhaÑ veraÑ.
KenacÊti kenaci kÈraÓena. PaÒÒÈyÈti vipassanÈpaÒÒÈya alÈbhena.
DhammassÈti sotÈpattimaggassa adassanena. Puna udÈnagÈthÈyo
agantukÈmatÈya thirabhÈvadassanatthaÑ kathesi.
TaÑ sutvÈ Sunando sÈrathi “ayaÑ kumÈro evar|paÑ rajjasiriÑ
kuÓapaÑ viya chaÉÉetvÈ attano adhiÔÔhÈnaÑ abhinditvÈ ‘pabbajissÈmÊ’ti
araÒÒaÑ paviÔÔho, mama iminÈ dujjÊvitena ko attho, ahampi tena saddhiÑ
pabbajissÈmÊ”ti cintetvÈ imaÑ gÈthamÈha–
43. “Ahampi pabbajissÈmi, rÈjaputta tavantike.
AvhÈyassu maÑ bhaddante, pabbajjÈ mama ruccatÊ”ti.
Tattha tavantiketi tava santike. AvhÈyass|ti “ehi pabbajÈhÊ”ti
pakkosassu.
EvaÑ tena yÈcitopi mahÈsatto “sacÈhaÑ idÈneva taÑ pabbÈjessÈmi,
mÈtÈpitaro idha nÈgacchissanti, atha nesaÑ parihÈni bhavissati, ime assÈ ca
ratho ca pasÈdhanabhaÓÉaÒca idheva nassissanti, ‘yakkho so, khÈdito nu
kho tena sÈrathÊ’ti
______________________________________________________________
1. NisÊdetvÈti (SÊ, I)
2. MicchÈ-atthaÑ (SyÈ)
4. TassÈhanti tassa ahaÑ (SÊ, I)

3. AppethÈti (SÊ), accethÈti (I)
5. VaÔÔeyya (SÊ, I)
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garahÈpi me uppajjissatÊ”ti cintetvÈ attano ca garahÈmocanatthaÑ
mÈtÈpit|naÒca vuÉÉhiÑ sampassanto asse ca rathaÒca pasÈdhanabhaÓÉaÒca
tassa iÓaÑ katvÈ dassento imaÑ gÈthamÈha–
44. “RathaÑ niyyÈdayitvÈna, anaÓo ehi sÈrathi.
AnaÓassa hi pabbajjÈ, etaÑ isÊhi vaÓÓitan”ti.
Tattha etanti etaÑ pabbajjÈkaraÓaÑ BuddhÈdÊhi isÊhi vaÓÓitaÑ
pasatthaÑ thomitaÑ.
TaÑ sutvÈ sÈrathi “sace mayi nagaraÑ gate esa aÒÒattha gaccheyya,
pitÈ cassa imaÑ pavattiÑ sutvÈ ‘puttaÑ me dassehÊ’ti puna Ègato imaÑ na
passeyya rÈjadaÓÉaÑ me kareyya, tasmÈ ahaÑ attano guÓaÑ kathetvÈ
aÒÒatthÈgamanatthÈya paÔiÒÒaÑ gaÓhissÈmÊ”ti cintento gÈthÈdvayamÈha–
45. “Yadeva tyÈ’haÑ vacanaÑ, akaraÑ bhadda’matthu te.
Tadeva me tvaÑ vacanaÑ, yÈcito kattu’marahasi.
46. Idheva tÈva acchassu, yÈva rÈjÈna’mÈnaye.
Appeva te pitÈ disvÈ, patÊto sumano siyÈ”ti.
Tato mahÈsatto Èha–
47. “Karomi te’taÑ vacanaÑ, yaÑ maÑ bhaÓasi sÈrathi.
Ahampi daÔÔhukÈmo’smi, pitaraÑ me idhÈ’gataÑ.
48. Ehi samma nivattassu, kusalaÑ vajjÈsi ÒÈtinaÑ.
MÈtaraÑ pitaraÑ mayhaÑ, vutto vajjÈsi vandanan”ti.
Tattha karomi te’tanti karomi te etaÑ vacanaÑ. Ehi samma nivattass|ti
samma sÈrathi tattha gantvÈ ehi, ettova khippameva nivattassu. Vutto
vajjÈsÊti mayÈ vutto hutvÈ “putto vo TemiyakumÈro vandatÊ”ti vandanaÑ
vadeyyÈsÊti attho.
Iti vatvÈ mahÈsatto suvaÓÓakadali viya onamitvÈ paÒcapatiÔÔhitena
BÈraÓasinagarÈbhimukho mÈtÈpitaro vanditvÈ sÈrathissa
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sÈsanaÑ adÈsi. So sÈsanaÑ gahetvÈ kumÈraÑ padakkhiÓaÑ katvÈ
rathamÈruyha nagarÈbhimukho pÈyÈsi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha–
49. “Tassa pÈde gahetvÈna, katvÈ ca naÑ padakkhiÓaÑ.
SÈrathi ratha’mÈruyha, rÈjadvÈraÑ upÈgamÊ”ti.
Tassattho–bhikkhave evaÑ vutto so sÈrathi tassa kumÈrassa pÈde
gahetvÈ taÑ padakkhiÓaÑ katvÈ rathaÑ Èruyha rÈjadvÈraÑ upÈgamÊti.
TasmiÑ khaÓe CandÈdevÊ sÊhapaÒjaraÑ vivaritvÈ “kÈ nu kho me
puttassa pavattÊ”ti sÈrathissa ÈgamanamaggaÑ olokentÊ taÑ ekakaÑ
ÈgacchantaÑ disvÈ uraÑ paharitvÈ paridevi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ
Èha–
50. “SuÒÒaÑ mÈtÈ rathaÑ disvÈ, ekaÑ sÈrathi’mÈgataÑ.
AssupuÓÓehi nettehi, rodantÊ naÑ udikkhati.
51. AyaÑ so sÈrathi eti, nihantvÈ mama atrajaÑ.
Nihato n|na me putto, pathabyÈ bh|mivaÉÉhano.
52. AmittÈ n|na nandanti, patÊtÈ n|na verino.
ŒgataÑ sÈrathiÑ disvÈ, nihantvÈ mama atrajaÑ.
53. SuÒÒaÑ mÈtÈ rathaÑ disvÈ, ekaÑ sÈrathi’mÈgataÑ.
AssupuÓÓehi nettehi, rodantÊ paripucchi naÑ.
54. Kinnu m|go kinnu pakkho, kinnu so vilapÊ tadÈ.
NihaÒÒamÈno bh|miyÈ, taÑ me akkhÈhi sÈrathi.
55. KathaÑ hatthehi pÈdehi, m|gapakkho vivajjayi.
NihaÒÒamÈno bh|miyÈ, taÑ me akkhÈhi pucchito”ti.
Tattha mÈtÈti TemiyakumÈrassa mÈtÈ. PathabyÈ bh|mivaÉÉhanoti so
mama putto bh|mivaÉÉhano hutvÈ pathabyÈ nihato n|na. RodantÊ
paripucchi nanti taÑ rathaÑ ekamantaÑ ÔhapetvÈ mahÈtalaÑ abhiruyha
CandÈdeviÑ vanditvÈ ekamante ÔhitaÑ sÈrathiÑ paripucchi. Kinn|ti kiÑ nu
so
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mama putto m|go eva pakkho eva. TadÈti yadÈ naÑ tvaÑ kÈsuyaÑ
pakkhipitvÈ kuddÈlena matthake pahari, tadÈ. NihaÒÒamÈno bh|miyÈti tayÈ
bh|miyaÑ nihaÒÒamÈno kiÑ nu vilapi. TaÑ meti taÑ sabbaÑ aparihÈpetvÈ
me akkhÈhi. VivajjayÊti “apehi sÈrathi, mÈ maÑ mÈrehÊ”ti kathaÑ hatthehi
pÈdehi ca phandanto taÑ apanudi1, taÑ me kathehÊti attho.
Tato sÈrathi Èha–
56. “AkkheyyaÑ te ahaÑ ayye, dajjÈsi abhayaÑ mama.
YaÑ me sutaÑ vÈ diÔÔhaÑ vÈ, rÈjaputtassa santike”ti.
Tattha dajjÈsÊti sace abhayaÑ dadeyyÈsi, so idaÑ “sacÈhaÑ ‘tava putto
neva m|go na pakkho madhurakatho dhammakathiko’ti vakkhÈmi, atha
‘kasmÈ taÑ gahetvÈ nÈgatosÊ’ti rÈjÈ kuddho rÈjadaÓÉampi me kareyya,
abhayaÑ tava yÈcissÈmÊ”ti cintetvÈ Èha.
Atha naÑ CandÈdevÊ Èha–
57. “AbhayaÑ samma te dammi, abhÊto bhaÓa sÈrathi.
YaÑ te sutaÑ vÈ diÔÔhaÑ vÈ, rÈjaputtassa santike”ti.
Tato sÈrathi Èha–
58. “Na so m|go na so pakkho, visaÔÔhavacano ca so.
Rajjassa kira so bhÊto, akarÈ Èlaye bah|.
59. PurimaÑ sarati so jÈtiÑ, yattha rajja’makÈrayi.
KÈrayitvÈ tahiÑ rajjaÑ, pÈpattha nirayaÑ bhusaÑ.
60. VÊsatiÒceva vassÈni, tahiÑ rajja’makÈrayi.
AsÊtivassasahassÈni, nirayamhi apacci so.
61. Tassa rajjassa so bhÊto, mÈ maÑ rajjÈ’bhisecayuÑ.
TasmÈ pitu ca mÈtucca, santike na bhaÓÊ tadÈ.
______________________________________________________________
1. Apaneti (I, Ka)

JÈtakaÔÔhakathÈ

25

62. A~gapacca~gasampanno, ÈrohapariÓÈhavÈ.
VisaÔÔhavacano paÒÒo, magge saggassa tiÔÔhati.
63. Sace tvaÑ daÔÔhukÈmÈ’si, rÈjaputtaÑ tava’trajaÑ.
Ehi taÑ pÈpayissÈmi, yattha sammati Temiyo”ti.
Tattha visaÔÔhavacanoti apalibuddhakatho. AkarÈ Èlaye bah|ti
tumhÈkaÑ vaÒcanÈni bah|ni akÈsi. PaÒÒoti paÒÒavÈ. Sace tvanti rÈjÈnaÑ
dhuraÑ katvÈ ubhopi te evamÈha. Yattha sammati temiyoti yattha vo putto
mayÈ gahitapaÔiÒÒo hutvÈ acchati, tattha pÈpayissÈmi, idÈni papaÒcaÑ
akatvÈ lahuÑ gantuÑ vaÔÔatÊti Èha.
KumÈro pana sÈrathiÑ pesetvÈ pabbajitukÈmo ahosi. TadÈ Sakko tassa
manaÑ ÒatvÈ tasmiÑ khaÓe VissakammadevaputtaÑ pakkosÈpetvÈ “tÈta
Vissakammadevaputta TemiyakumÈro pabbajitukÈmo, tvaÑ tassa
paÓÓasÈlaÒca pabbajitaparikkhÈraÒca mÈpetvÈ ehÊ”ti pesesi. So “sÈdh|”ti
sampaÔicchitvÈ vegena gantvÈ tiyojanike vanasaÓÉe attano iddhibalena
ramaÓÊyaÑ assamaÑ mÈpetvÈ rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnaÒca pokkharaÓiÒca
ÈvÈÔaÒca akÈlaphalasampannaÑ rukkhaÒca katvÈ paÓÓasÈlasamÊpe
catuvÊsatihatthappamÈÓaÑ ca~kamaÑ mÈpetvÈ antoca~kame ca
phalikavaÓÓaÑ ruciraÑ vÈlukaÑ okiritvÈ sabbe pabbajitaparikkhÈre
mÈpetvÈ “ye pabbajitukÈmÈ, te ime gahetvÈ pabbajant|”ti bhittiyaÑ
akkharÈni likhitvÈ caÓÉavÈÄe ca amanÈpasadde sabbe migapakkhino ca
palÈpetvÈ sakaÔÔhÈnameva gato.
TasmiÑ khaÓe mahÈsatto taÑ disvÈ sakkadattiyabhÈvaÑ ÒatvÈ
paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ vatthÈni apanetvÈ rattavÈkacÊraÑ nivÈsetvÈ ekaÑ
pÈrupitvÈ ajinacammaÑ ekaÑse katvÈ jaÔÈmaÓÉalaÑ bandhitvÈ kÈjaÑ aÑse
katvÈ kattaradaÓÉamÈdÈya paÓÓasÈlato nikkhamitvÈ pabbajitasiriÑ
samubbahanto1 aparÈparaÑ ca~kamitvÈ “aho sukhaÑ, aho sukhan”ti
udÈnaÑ udÈnento paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ kaÔÔhattharaÓe nisinno paÒca
abhiÒÒÈ aÔÔha samÈpattiyo ca nibbattetvÈ sÈyanhasamaye paÓÓasÈlÈto
nikkhamitvÈ ca~kamanakoÔiyaÑ ÔhitakÈrarukkhato paÓÓÈni
______________________________________________________________
1. SamuÔÔhahanto (SyÈ, Ka)
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gahetvÈ sakkadattiyabhÈjane aloÓake atakke nidh|pane udake sedetvÈ
amataÑ viya paribhuÒjitvÈ cattÈro brahmavihÈre bhÈvetvÈ tattha vÈsaÑ
kappesi.
KÈsirÈjÈpi SunandasÈrathissa vacanaÑ sutvÈ MahÈsenaguttaÑ
pakkosÈpetvÈ taramÈnar|pova gamanasajjaÑ1 kÈretuÑ Èha–
64. “Yojayantu rathe asse, kacchaÑ nÈgÈna bandhatha.
UdÊrayantu sa~khapaÓavÈ, vÈdantu ekapokkharÈ.
65. VÈdantu bherÊ sannaddhÈ, vagg| vÈdantu dundubhÊ.
NegamÈ ca maÑ anventu, gacchaÑ puttanivedako.
66. OrodhÈ ca kumÈrÈ ca, vesiyÈnÈ ca brÈhmaÓÈ.
KhippaÑ yÈnÈni yojentu, gacchaÑ puttanivedako.
67. HatthÈrohÈ anÊkaÔÔhÈ, rathikÈ pattikÈrakÈ.
KhippaÑ yÈnÈni yojentu, gacchaÑ puttanivedako.
68. SamÈgatÈ jÈnapadÈ, negamÈ ca samÈgatÈ.
KhippaÑ yÈnÈni yojentu, gacchaÑ puttanivedako”ti.
Tattha udÊrayant|ti saddaÑ muÒcantu. VÈdant|ti2 vajjantu.
EkapokkharÈti ekamukhabheriyo. SannaddhÈti suÔÔhu naddhÈ. Vagg|ti
madhurassarÈ. Gacchanti gamissÈmi. Puttanivedakoti puttassa nivedako
ovÈdako hutvÈ gacchÈmi. TaÑ ovaditvÈ mama vacanaÑ gÈhÈpetvÈ tattheva
taÑ ratanarÈsimhi ÔhapetvÈ abhisiÒcitvÈ ÈnetuÑ gacchÈmÊti
adhippÈyenevamÈha. NegamÈti kuÔumbikajanÈ. SamÈgatÈti sannipatitÈ
hutvÈ.
EvaÑ raÒÒÈ ÈÓattÈ sÈrathino asse yojetvÈ rathe rÈjadvÈre ÔhapetvÈ
raÒÒo ÈrocesuÑ. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha–
69. “Asse ca sÈrathÊ yutte, sindhave sÊghavÈhane.
RÈjadvÈraÑ upÈgacchuÑ, yuttÈ deva ime hayÈ”ti.
______________________________________________________________
1. GamanaparivacchaÑ (SÊ, I)

2. Vadant|ti (SÊ, I), nadant|ti (SyÈ)
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Tattha asseti sindhave sindhavajÈtike sÊghavÈhane javasampanne asse
ÈdÈya. SÈrathÊti sÈrathino. Yutteti rathesu yojite. UpÈgacchunti te rathesu
yutte asse ÈdÈya ÈgamaÑsu, ÈgantvÈ ca pana “yuttÈ deva ime hayÈ”ti
ÈrocesuÑ.
Tato sÈrathÊnaÑ vacanaÑ sutvÈ rÈjÈ upaÉÉhagÈthamÈha–
70. “Th|lÈ javena hÈyanti, kisÈ hÈyanti thÈmunÈ”ti.
TaÑ sutvÈ sÈrathinopi upaÉÉhagÈthamÈhaÑsu–
“Kise th|le vivajjetvÈ, saÑsaÔÔhÈ yojitÈ hayÈ”ti.
Tassattho–deva kise ca th|le ca evar|pe asse aggaÓhitvÈ vayena
vaÓÓena javena balena sadisÈ hayÈ yojitÈti.
Atha rÈjÈ puttassa santikaÑ gacchanto cattÈro vaÓÓe aÔÔhÈrasa seniyo
sabbaÒca balakÈyaÑ sannipÈtÈpesi. Tassa sannipÈtentasseva tayo divasÈ
atikkantÈ. Atha catutthe divase KÈsirÈjÈ nagarato nikkhamitvÈ
gahetabbayuttakaÑ gÈhÈpetvÈ assamapadaÑ gantvÈ puttena saddhiÑ
paÔinandito paÔisanthÈramakÈsi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha–
71. “Tato rÈjÈ taramÈno, yuttamÈruyha sandanaÑ.
ItthÈgÈraÑ ajjhabhÈsi, sabbÈva anuyÈtha maÑ.
72. VÈÄabÊjanimuÓhÊsaÑ, khaggaÑ chattaÒca paÓÉaraÑ.
UpÈdhÊ ratha’mÈruyha, suvaÓÓehi ala~katÈ.
73. Tato sa rÈjÈ pÈyÈsi, purakkhatvÈna sÈrathiÑ.
Khippameva upÈgacchi, yattha sammati Temiyo.
74. TaÒca disvÈna ÈyantaÑ, jalanta’miva tejasÈ.
KhattasaÑghapariby|ÄhaÑ, Temiyo eta’dabravi.
75. Kacci nu tÈta kusalaÑ, kacci tÈta anÈmayaÑ.
SabbÈ ca rÈjakaÒÒÈyo, arogÈ mayha mÈtaro.
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76. KusalaÒceva me putta, atho putta anÈmayaÑ.
SabbÈ ca rÈjakaÒÒÈyo, arogÈ tuyha mÈtaro.
77. Kacci amajjapo tÈta, kacci te suramappiyaÑ.
Kacci sacce ca dhamme ca, dÈne te ramate mano.
78. Amajjapo ahaÑ putta, atho me suramappiyaÑ.
Atho sacce ca dhamme ca, dÈne me ramate mano.
79. Kacci arogaÑ yoggaÑ te, kacci vahati vÈhanaÑ.
Kacci te byÈdhayo natthi, sarÊrassu’patÈpanÈ.
80. Atho arogaÑ yoggaÑ me, atho vahati vÈhanaÑ.
Atho me byÈdhayo natthi, sarÊrassu’patÈpanÈ.
81. Kacci antÈ ca te phÊtÈ, majjhe ca bahalÈ tava.
KoÔÔhÈgÈraÒca kosaÒca, kacci te paÔisanthataÑ.
82. Atho antÈ ca me phÊtÈ, majjhe ca bahalÈ mama.
KoÔÔhÈgÈraÒca kosaÒca, sabbaÑ me paÔisanthataÑ.
83. SvÈgataÑ te mahÈrÈja, atho te adurÈgataÑ.
PatiÔÔhapentu palla~kaÑ, yattha rÈjÈ nisakkatÊ”ti.
Tattha upÈdhÊ1 ratha’mÈruyhÈti suvaÓÓapÈdukÈ ca rathaÑ Èropent|ti
attho2. Ime tayo pÈde puttassa tattheva abhisekakaraÓatthÈya “paÒca
rÈjakakudhabhaÓÉÈni gaÓhÈthÈ”ti ÈÓÈpento rÈjÈ Èha. SuvaÓÓehi ala~katÈti
idaÑ pÈdukaÑ sandhÈyÈha. UpÈgacchÊti upÈgato ahosi. KÈya velÈyÈti?
MahÈsattassa kÈrapaÓÓÈni pacitvÈ nibbÈpentassa nisinnavelÈya. Jalantamiva
tejasÈti rÈjatejena jalantaÑ viya. KhattasaÑghapariby|Ähanti
kathÈphÈsukena amaccasaÑghena parivutaÑ, khattiyasam|hehi vÈ
parivÈritaÑ. Eta’dabravÊti KÈsirÈjÈnaÑ bahi khandhÈvÈraÑ
______________________________________________________________
1. UpÈdÊ (SÊ, SyÈ, I)

2. Œruyhantu (SÊ, I), Èruyha (SyÈ)
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nivÈsÈpetvÈ1 padasÈva paÓÓasÈlaÑ ÈgantvÈ taÑ vanditvÈ nisinnaÑ
paÔisanthÈraÑ karonto etaÑ vacanaÑ abravi.
KusalaÑ anÈmayanti ubhayenapi padena Èrogyameva pucchati. Kacci
amajjapoti kacci majjaÑ na pivasÊti pucchati. “Appamatto”tipi2 pÈÔho,
kusaladhammesu nappamajjasÊti attho. Suramappiyanti surÈpÈnaÑ appiyaÑ.
“SuramappiyÈ”tipi pÈÔho, surÈ appiyÈti attho. Dhammeti dasavidhe
rÈjadhamme. Yogganti yuge yuÒjitabbaÑ te tava assagoÓÈdikaÑ. Kacci
vahatÊti kacci arogaÑ hutvÈ vahati. VÈhananti hatthi-assÈdi sabbaÑ
vÈhanaÑ. SarÊrassu’patÈpanÈti sarÊrassa upatÈpakarÈ. AntÈti
paccantajanapadÈ. PhÊtÈti iddhÈ subhikkhÈ, vatthÈbharaÓehi vÈ annapÈnehi
vÈ paripuÓÓÈ gÈÄhavÈsÈ. Majjhe cÈti raÔÔhassa majjhe. BahalÈti gÈmanigamÈ
ghanavÈsÈ. PaÔisanthatanti paÔicchÈditaÑ guttaÑ, paripuÓÓaÑ vÈ. Yattha
rÈjÈ nisakkatÊti yasmiÑ palla~ke rÈjÈ nisÊdissati, taÑ paÒÒÈpent|ti vadati.
RajÈ mahÈsatte gÈravena palla~ke na nisÊdati. Atha mahÈsatto “sace
palla~ke na nisÊdati, paÓÓasanthÈraÑ paÒÒÈpethÈ”ti vatvÈ tasmiÑ paÒÒatte
nisÊdanatthÈya rajÈnaÑ nimantento gÈthamÈha–
84. “Idheva te nisÊdassu, niyate paÓÓasanthare.
Etto udakamÈdÈya, pÈde pakkhÈlayassu te”ti.
Tattha niyateti susanthate. Ettoti paribhoga-udakaÑ dassento Èha.
RÈjÈ mahÈsatte gÈravena paÓÓasanthÈrepi anisÊditvÈ bh|miyaÑ eva
nisÊdi. MahÈsattopi paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ taÑ kÈrapaÓÓakaÑ nÊharitvÈ
rÈjÈnaÑ tena nimantento gÈthamÈha–
85. “Idampi paÓÓakaÑ mayhaÑ, randhaÑ rÈja aloÓakaÑ.
ParibhuÒja mahÈraja, pÈhuno me’si’dhÈgato”ti.
______________________________________________________________
1. NivesetvÈ (SÊ, I)

2. Appamajjotipi (SÊ, SyÈ)
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Atha naÑ rÈjÈ Èha–

86. “Na cÈhaÑ paÓÓaÑ bhuÒjÈmi, na he’taÑ mayha bhojanaÑ.
SÈlÊnaÑ odanaÑ bhuÒje, suciÑ maÑs|pasecanan”ti.
Tattha na cÈhanti paÔikkhepavacanaÑ.
RÈjÈ tathÈr|paÑ attano rÈjabhojanaÑ vaÓÓetvÈ tasmiÑ mahÈsatte
gÈravena thokaÑ paÓÓakaÑ hatthatale ÔhapetvÈ “tÈta tvaÑ evar|paÑ
bhojanaÑ bhuÒjasÊ”ti puttena saddhiÑ piyakathaÑ kathento nisÊdi. TasmiÑ
khaÓe CandÈdevÊ orodhena parivutÈ ekamaggena ÈgantvÈ bodhisattassa
assamapadaÑ patvÈ piyaputtaÑ disvÈ tattheva patitvÈ visaÒÒÊ ahosi. Tato
paÔiladdhassÈsÈ patitaÔÔhÈnato uÔÔhahitvÈ ÈgantvÈ bodhisattassa pÈde daÄhaÑ
gahetvÈ vanditvÈ assupuÓÓehi nettehi roditvÈ vandanaÔÔhÈnato uÔÔhÈya
ekamantaÑ nisÊdi. Atha naÑ rÈjÈ “bhadde tava puttassa bhojanaÑ passÈhÊ”ti
vatvÈ thokaÑ paÓÓakaÑ tassÈ hatthe ÔhapetvÈ sesa-itthÊnampi thokaÑ
thokaÑ adÈsi. TÈ sabbÈpi “sÈmi evar|paÑ bhojanaÑ bhuÒjasÊ”ti vadantiyo
taÑ gahetvÈ attano attano sÊse katvÈ “atidukkaraÑ karosi sÈmÊ”ti vatvÈ
namassamÈnÈ nisÊdiÑsu. RÈjÈ puna “tÈta idaÑ mayhaÑ acchariyaÑ hutvÈ
upaÔÔhÈtÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha.
87. “AccherakaÑ maÑ paÔibhÈti, ekakampi rahogataÑ.
EdisaÑ bhuÒjamÈnÈnaÑ, kena vaÓÓo pasÊdatÊ”ti.
Tattha ekakanti tÈta taÑ ekakampi rahogataÑ iminÈ bhojanena
yÈpentaÑ disvÈ mama acchariyaÑ hutvÈ upaÔÔhÈti. Edisanti evar|paÑ
aloÓakaÑ atakkaÑ nidh|panaÑ randhaÑ pattaÑ1 bhuÒjantÈnaÑ kena
kÈraÓena vaÓÓo pasÊdatÊti naÑ pucchi.
Athassa so Ècikkhanto Èha–
88. “Eko rÈja nipajjÈmi, niyate paÓÓasanthare.
TÈya me ekaseyyÈya, rÈja vaÓÓo pasÊdati.
______________________________________________________________
1. Udakena seditaÑ bhojanaÑ (SyÈ)
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89. Na ca nettiÑsabandhÈ me, rÈjarakkhÈ upaÔÔhitÈ.
TÈya me sukhaseyyÈya, rÈja vaÓÓo pasÊdati.
90. AtÊtaÑ nÈnusocÈmi, nappajappÈmi’nÈgataÑ.
Paccuppannena yÈpemi, tena vaÓÓo pasÊdati.
91. AnÈgatappajappÈya, atÊtassÈ’nusocanÈ.
Etena bÈlÈ sussanti, naÄova harito luto”ti.
Tattha nettiÑsabandhÈti khaggabandhÈ1. RÈjarakkhÈti rÈjÈnaÑ
rakkhitÈ2. NappajappÈmÊti na patthemi. Haritoti haritavaÓÓo. Lutoti luÒcitvÈ
Ètape khittanaÄo viya.
Atha rÈjÈ “idheva naÑ abhisiÒcitvÈ ÈdÈya gamissÈmÊ”ti cintetvÈ rajjena
nimantento Èha–
92. “HatthÈnÊkaÑ rathÈnÊkaÑ, asse pattÊ ca vammino.
NivesanÈni rammÈni, ahaÑ putta dadÈmi te.
93. ItthÈgÈrampi te dammi, sabbÈla~kÈrabh|sitaÑ.
TÈ putta paÔipajjassu, tvaÑ no rÈjÈ bhavissasi.
94. KusalÈ naccagÊtassa, sikkhitÈ cÈturi’tthiyo.
KÈme taÑ ramayissanti, kiÑ araÒÒe karissasi.
95. PaÔirÈj|hi te kaÒÒÈ, ÈnayissaÑ ala~katÈ.
TÈsu putte janetvÈna, atha pacchÈ pabbajissasi.
96. YuvÈ ca daharo cÈ’si, paÔhamuppattiko susu.
RajjaÑ kÈrehi bhaddante, kiÑ araÒÒe karissasÊ”ti.
Tattha hatthÈnÊkanti dasahatthiyo paÔÔhÈya hatthÈnÊkaÑ nÈma, tathÈ
rathÈnÊkaÑ. Vamminoti vammabaddhas|rayodhe. KusalÈti chekÈ. SikkhitÈti
aÒÒesupi itthikiccesu sikkhitÈ. CÈturi’tthiyoti caturÈ vilÈsÈ itthiyo, atha vÈ
caturÈ nagarÈ itthiyo, atha vÈ
______________________________________________________________
1. NettiÑsabaddhÈti khaggabaddhÈ (SÊ, I)

2. RÈjarakkhikÈ (SÊ, I)
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caturÈ nÈma nÈÔakitthiyo1. PaÔirÈj|hi te kaÒÒÈti aÒÒehi rÈj|hi tava
rÈjakaÒÒÈyo ÈnayissÈmi. YuvÈti yobbanappatto. Daharoti taruÓo.
PaÔhamuppattikoti paÔhamavayena uppattito samuggato. Sus|ti atitaruÓo.
Ito paÔÔhÈya bodhisattassa dhammakathÈ hoti–
97. “YuvÈ care brahmacariyaÑ, brahmacÈrÊ yuvÈ siyÈ.
Daharassa hi pabbajjÈ, etaÑ isÊhi vaÓÓitaÑ.
98. YuvÈ care brahmacariyaÑ, brahmacÈrÊ yuvÈ siyÈ.
BrahmacariyaÑ carissÈmi, nÈhaÑ rajjena matthiko.
99. PassÈmi vo’haÑ daharaÑ, amma tÈta vadantaraÑ.
KicchÈladdhaÑ piyaÑ puttaÑ, appatvÈva jaraÑ mataÑ.
100. PassÈmi vo’haÑ dahariÑ, kumÈriÑ cÈrudassaniÑ.
NavavaÑsakaÄÊraÑva, paluggaÑ jÊvitakkhayaÑ.
101. DaharÈpi hi mÊyanti, narÈ ca atha nÈriyo.
Tattha ko vissase poso, ‘daharo’mhÊ”ti jÊvite.
102. Yassa ratyÈ vivasÈne, Èyu appataraÑ siyÈ.
Appodake’va macchÈnaÑ, kinnu komÈrakaÑ tahiÑ.
103. Nicca’mabbhÈhato loko, niccaÒca parivÈrito.
AmoghÈsu vajantÊsu, kiÑ maÑ rajje’bhisiÒcasÊ”ti.
KÈsirÈjÈ Èha–
104. “Kena mabbhÈhato loko, kena ca parivÈrito.
KÈyo amoghÈ gacchanti, taÑ me akkhÈhi pucchito”ti.
Bodhisatto Èha–
105. “MaccunÈ’bbhÈhato loko, jarÈya parivÈrito.
Ratyo amoghÈ gacchanti, evaÑ jÈnÈhi khattiya.
______________________________________________________________
1. Caturitthiyoti caturÈ nÈgarakitthiyo (SÊ, I)
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106. YathÈpi tante vitate, yaÑ ya’dev|pavÊyati.
AppakaÑ hoti vetabbaÑ, evaÑ maccÈna jÊvitaÑ.
107. YathÈ vÈrivaho p|ro, gacchaÑ nupanivattati.
Eva’mÈyu manussÈnaÑ, gacchaÑ nupanivattati.
108. YathÈ vÈrivaho p|ro, vahe rukkhe’pak|laje.
EvaÑ jarÈmaraÓena, vuyhante sabbapÈÓino”ti.
Tattha brahmacÈrÊ yuvÈ siyÈti brahmacariyaÑ caranto yuvÈ bhaveyya1.
IsÊhi vaÓÓitanti BuddhÈdÊhi isÊhi thomitaÑ pasatthaÑ. NÈhaÑ rajjena
matthikoti ahaÑ rajjena atthiko na homi. Amma tÈta vadantaranti2 “amma
tÈtÈ”ti vadantaÑ. Palugganti maccunÈ luÒcitvÈ gahitaÑ. Yassa ratyÈ
vivasÈneti mahÈrÈja yassa mÈtukucchimhi paÔisandhiggahaÓakÈlato paÔÔhÈya
rattidivÈtikkamena appataraÑ Èyu hoti. KomÈrakaÑ tahinti tasmiÑ vaye
taruÓabhÈvo kiÑ karissati.
Kena mabbhÈhatoti kena abbhÈhato. IdaÑ rÈjÈ saÑkhittena bhÈsitassa
atthaÑ ajÈnantova pucchati. Ratyoti rattiyo. TÈ hi imesaÑ sattÈnaÑ ÈyuÒca
vaÓÓaÒca balaÒca khepentiyo eva gacchantÊti amoghÈ gacchanti nÈmÈti
veditabbaÑ. YaÑ ya’dev|pavÊyatÊti yaÑ yaÑ tantaÑ upavÊyati. Vetabbanti
tantasmiÑ vÊte sesaÑ vetabbaÑ yathÈ appakaÑ hoti, evaÑ sattÈnaÑ jÊvitaÑ.
NupanivattatÊti tasmiÑ tasmiÑ khaÓe gataÑ gatameva hoti, na upanivattati3.
Vahe rukkhe’pak|lajeti upak|laje rukkhe vaheyya.
RÈjÈ mahÈsattassa dhammakathaÑ sutvÈ “kiÑ me gharÈvÈsenÈ”ti
ativiya ukkaÓÔhito pabbajitukÈmo hutvÈ “nÈhaÑ tÈva puna nagaraÑ
gamissÈmi, idheva pabbajissÈmi. Sace pana me putto nagaraÑ gaccheyya,
setacchattamassa dadeyyan”ti cintetvÈ taÑ vÊmaÑsituÑ puna rajjena
nimantento Èha–
109. “HatthÈnÊkaÑ rathÈnÊkaÑ, asse pattÊ ca vammino.
NivesanÈni rammÈni, ahaÑ putta dadÈmi te.
______________________________________________________________
1. BrÈhmacÈrÊ honto yuvÈ siyÈ (SÊ)
3. Na upari vattati (I, Ka)

2. VadaÑ naranti (SÊ)
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110. ItthÈgÈrampi te dammi, sabbÈla~kÈrabh|sitaÑ.
TÈ putta paÔipajjassu, tvaÑ no rÈjÈ bhavissasi.
111. KusalÈ naccagÊtassa, sikkhitÈ cÈturi’tthiyo.
KÈme taÑ ramayissanti, kiÑ araÒÒe karissasi.
112. PaÔirÈj|hi te kaÒÒÈ, ÈnayissaÑ ala~katÈ.
TÈsu putte janetvÈna, atha pacchÈ pabbajissasi.
113. YuvÈ ca daharo cÈ’si, paÔhamuppattiko susu.
RajjaÑ kÈrehi bhaddante, kiÑ araÒÒe karissasi.
114. KoÔÔhÈgÈraÒca kosaÒca, vÈhanÈni balÈni ca.
NivesanÈni rammÈni, ahaÑ putta dadÈmi te.
115. GomaÓÉalapariby|Äho, dÈsisaÑghapurakkhato.
RajjaÑ kÈrehi bhaddante, kiÑ araÒÒe karissasÊ”ti.

Tattha gomaÓÉalapariby|Ähoti subha~gÊnaÑ rÈjakaÒÒÈnaÑ1 maÓÉalena
purakkhato.
Atha mahÈsatto rajjena anatthikabhÈvaÑ pakÈsento Èha–
116. “KiÑ dhanena yaÑ khÊyetha, kiÑ bhariyÈya marissati.
KiÑ yobbanena jiÓÓena, yaÑ jarÈyÈ’bhibhuyyati.
117. Tattha kÈ nandi kÈ khiÉÉÈ, kÈ ratÊ kÈ dhanesanÈ.
KiÑ me puttehi dÈrehi, rÈja mutto’smi bandhanÈ.
118. Yo’haÑ evaÑ pajÈnÈmi, maccu me nappamajjati.
AntakenÈdhipannassa, kÈ ratÊ kÈ dhanesanÈ.
119. PhalÈnamiva pakkÈnaÑ, niccaÑ patanato bhayaÑ.
EvaÑ jÈtÈna maccÈnaÑ, niccaÑ maraÓato bhayaÑ.
120. SÈya’meke na dissanti, pÈto diÔÔhÈ bah| janÈ.
PÈto eke na dissanti, sÈyaÑ diÔÔhÈ bah| janÈ.
______________________________________________________________
1. SubhÈsitarÈjakaÒÒÈnaÑ (SÊ, I)
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121. Ajjeva kiccaÑ ÈtapaÑ, ko jaÒÒÈ maraÓaÑ suve.
Na hi no sa~garaÑ tena, mahÈsenena maccunÈ.
122. CorÈ dhanassa patthenti, rÈja mutto’smi bandhanÈ.
Ehi rÈja nivattassu, nÈ’haÑ rajjena matthiko”ti.
Tattha yaÑ khÊyethÈti1 mahÈrÈja kiÑ tvaÑ maÑ dhanena nimantesi,
yaÑ khÊyetha2 khayaÑ gaccheyya. DhanaÑ vÈ hi purisaÑ cajati, puriso vÈ
taÑ dhanaÑ cajitvÈ gacchatÊti sabbathÈpi khayagÈmÊyeva hoti, kiÑ tvaÑ
maÑ tena dhanena nimantesi. KiÑ bhariyÈyÈti bhariyÈya kiÑ karissÈmi, yÈ
mayi Ôhiteyeva marissati. JiÓÓenÈti jarÈya anuparitena anubh|tena3.
AbhibhuyyatÊti abhibhaviyyati. TatthÈti tasmiÑ evaÑ jarÈmaraÓadhamme
lokasannivÈse. KÈ nandÊti kÈ nÈma tuÔÔhi. KhiÉÉÈti kÊÄÈ. RatÊti
paÒcakÈmaguÓarati. BandhanÈti kÈmabandhanÈ mutto asmi mahÈrÈjÈti
jhÈnena vikkhambhi tattÈ evamÈha. Maccu meti mama4 maccu
nappamajjati, niccaÑ mama vadhÈya appamattoyevÈti. Yo ahaÑ evaÑ
pajÈnÈmi, tassa mama antakena adhipannassa vadhitassa kÈ nÈma rati, kÈ
dhanesanÈti. Niccanti jÈtakÈlato paÔÔhÈya sadÈ jarÈmaraÓato bhayameva
uppajjati.
Œtapanti kusalakammavÊriyaÑ. Kiccanti kattabbaÑ. Ko jaÒÒÈ maraÓaÑ
suveti suve vÈ parasuve vÈ maraÓaÑ vÈ jÊvitaÑ vÈ ko jÈneyya. Sa~garanti5
sa~ketaÑ. MahÈsenenÈti paÒcavÊsatibhayabÈttiÑsakammakaraÓachannavuti6
rogappamukhÈdivasena puthusenena. CorÈ dhanassÈti dhanatthÈya jÊvitaÑ
cajantÈ corÈ dhanassa patthenti nÈma, ahaÑ pana dhanapatthanÈsa~khÈtÈ
bandhanÈ mutto asmi, na me dhanenatthoti attho. Nivattass|ti mama
vacanena sammÈ nivattassu, rajjaÑ pahÈya nekkhammaÑ paÔisaraÓaÑ katvÈ
pabbajassu. YaÑ pana cintesi “imaÑ rajje patiÔÔhÈpessÈmÊ”ti, taÑ mÈ
cintayi, nÈhaÑ rajjena atthikoti. Iti mahÈsattassa dhammadesanÈ
sahÈnusandhinÈ matthakaÑ pattÈ.
TaÑ sutvÈ rÈjÈnaÒca CandÈdeviÒca ÈdiÑ katvÈ soÄasasahassÈ orodhÈ ca
amaccÈdayo ca sabbe pabbajitukÈmÈ ahesuÑ. RÈjÈpi
______________________________________________________________
1. JiyyethÈti (SÊ, SyÈ, I)
2. Jiyyetha (SÊ, SyÈ, I)
3. CiÓÓenÈti caritena anubh|tena (SÊ, I), vaÓÓenÈti parijiÓÓena abhibh|tena tena
vaÓÓena (Ka)
4. Mayi (SÊ, I)
5. Sa~karanti (Ka)
6. ...aÔÔhanavuti (SÊ, I)
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nagare bheriÑ carÈpesi “ye mama puttassa santike pabbajituÑ icchanti, te
pabbajant|”ti. SabbesaÒca suvaÓÓakoÔÔhÈgÈrÈdÊnaÑ dvÈrÈni vivarÈpetvÈ
“asukaÔÔhÈne ca mahÈnidhikumbhiyo atthi, atthikÈ gaÓhant|”ti suvaÓÓapaÔÔe
akkharÈni likhÈpetvÈ mahÈthambhe bandhÈpesi. Te nÈgarÈ yathÈpasÈrite
ÈpaÓe ca vivaÔadvÈrÈni gehÈni ca pahÈya nagarato nikkhamitvÈ raÒÒo
santikaÑ ÈgamiÑsu. RÈjÈ mahÈjanena saddhiÑ mahÈsattassa santike
pabbaji. SakkadattiyaÑ tiyojanikaÑ assamapadaÑ paripuÓÓaÑ ahosi.
MahÈsatto paÓÓasÈlÈyo vicÈresi, majjhe ÔhitÈ paÓÓasÈlÈyo itthÊnaÑ dÈpesi.
KiÑ kÈraÓÈ? BhÊrukajÈtikÈ etÈti. PurisÈnaÑ pana bahipaÓÓasÈlÈyo dÈpesi.
(TÈ sabbÈpi paÓÓasÈlÈyo Vissakammadevaputtova mÈpesi. Te ca
phaladhararukkhe Vissakammadevaputtoyeva attano iddhiyÈ mÈpesi.)1 Te
sabbe Vissakammena nimmitesu phaladhararukkhesu uposathadivase
bh|miyaÑ patitapatitÈni phalÈni gahetvÈ paribhuÒjitvÈ samaÓadhammaÑ
karonti. Tesu yo kÈmavitakkaÑ vÈ byÈpÈdavitakkaÑ vÈ vihiÑsÈvitakkaÑ vÈ
vitakketi, tassa manaÑ jÈnitvÈ mahÈsatto ÈkÈse nisÊditvÈ madhuradhammaÑ
kathesi. Te janÈ bodhisattassa madhuradhammaÑ sutÈ ekaggacittÈ hutvÈ
khippameva abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca nibbattesuÑ.
TadÈ eko SÈmantarÈjÈ “KÈsirÈjÈ kira BÈrÈÓasinagarato nikkhamitvÈ
vanaÑ pavisitvÈ pabbajito”ti sutvÈ “BÈrÈÓasiÑ gaÓhissÈmÊ”ti nagarÈ
nikkhamitvÈ BÈrÈÓasiÑ patvÈ nagaraÑ pavisitvÈ ala~katanagaraÑ disvÈ
rÈjanivesanaÑ Èruyha sattavidhaÑ vararatanaÑ oloketvÈ “KÈsiraÒÒo imaÑ
dhanaÑ nissÈya ekena bhayena bhavitabban”ti cintento surÈsoÓÉe
pakkosÈpetvÈ pucchi “tumhÈkaÑ raÒÒo idha nagare bhayaÑ uppannaÑ
atthÊ”ti. Natthi devÈti. KiÑ kÈraÓÈti. “AmhÈkaÑ raÒÒo putto TemiyakumÈro
‘BÈrÈÓasiÑ rajjaÑ na karissÈmÊ’ti am|gopi m|go viya hutvÈ imamhÈ
nagarÈ nikkhamitvÈ vanaÑ pavisitvÈ isipabbajjaÑ pabbaji, tena kÈraÓena
amhÈkaÑ rÈjÈ mahÈjanena saddhiÑ imamhÈ nagarÈ nikkhamitvÈ
TemiyakumÈrassa santikaÑ gantvÈ pabbajito”ti ÈrocesuÑ. SÈmantarÈjÈ
tesaÑ vacanaÑ sutvÈ tussitvÈ “ahampi pabbajissÈmÊ”ti
______________________________________________________________
1. ( ) SÊ-SyÈ-I-potthakesu natthi.
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cintetvÈ “tÈta tumhÈkaÑ rÈjÈ kataradvÈrena nikkhanto”ti pucchi. “Deva
pÈcÊnadvÈrenÈ”ti vutte attano parisÈya saddhiÑ teneva pÈcÊnadvÈrena
nikkhamitvÈ nadÊtÊrena pÈyÈsi.
MahÈsattopi tassa ÈgamanaÑ ÒatvÈ vanantaraÑ ÈgantvÈ ÈkÈse nisÊditvÈ
madhuradhammaÑ desesi. So parisÈya saddhiÑ tassa santikeyeva pabbaji.
EvaÑ aparepi satta rÈjÈno “BÈrÈÓasinagaraÑ gaÓhissÈmÊ”ti ÈgatÈ. Tepi
rÈjÈno satta rajjÈni chaÉÉetvÈ bodhisattassa santikeyeva pabbajiÑsu1.
HatthÊpi araÒÒahatthÊ jÈtÈ, assÈpi araÒÒa-assÈ jÈtÈ, rathÈpi araÒÒeyeva
vinaÔÔhÈ, bhaÓÉÈgÈresu kahÈpaÓe assamapade vÈlukaÑ katvÈ vikiriÑsu.
Sabbepi abhiÒÒÈsamÈpattiyo nibbattetvÈ jÊvitapariyosÈne
brahmalokaparÈyaÓÈ ahesuÑ. TiracchÈnagatÈ hatthi-assÈpi isigaÓe cittaÑ
pasÈdetvÈ chakÈmÈvacaralokesu nibbattiÑsu.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ “na
bhikkhave idÈneva, pubbepi rajjaÑ pahÈya nikkhantoyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ chatte adhivatthÈ devadhÊtÈ UppalavaÓÓÈ ahosi, Sunando
sÈrathi SÈriputto, mÈtÈpitaro mahÈrÈjakulÈni, sesaparisÈ BuddhaparisÈ,
m|gapakkhapaÓÉito pana ahameva SammÈsambuddho ahosin”ti.

M|gapakkhajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.

______________________________________________________________
1. EvaÑ aparopi aparopÊti tÊÓi rajjÈni chaÉÉitÈni (SÊ), evaÑ aparopi aparopÊti evaÑ
aÒÒepi rÈjÈno tÊÓi rajjÈni chaÉÉetvÈ tatheva pabbajiÑsu (SyÈ)

2. MahÈjanakajÈtakavaÓÓanÈ (539)
KoyaÑ majjhe samuddasminti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
mahÈbhinikkhamanaÑ Èrabbha kathesi. EkadivasaÒhi bhikkh|
dhammasabhÈyaÑ sannisinnÈ TathÈgatassa mahÈbhinikkhamanaÑ
vaÓÓayantÈ nisÊdiÑsu. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi
kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave
idÈneva, pubbepi TathÈgato mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhantoyevÈ”ti vatvÈ
tehi yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte VideharaÔÔhe MithilÈyaÑ MahÈjanako nÈma rÈjÈ rajjaÑ kÈresi.
Tassa dve puttÈ ahesuÑ AriÔÔhajanako ca Polajanako cÈti. Tesu rÈjÈ
jeÔÔhaputtassa uparajjaÑ adÈsi, kaniÔÔhassa senÈpatiÔÔhÈnaÑ adÈsi.
AparabhÈge MahÈjanako kÈlamakÈsi. Tassa sarÊrakiccaÑ katvÈ raÒÒo
accayena AriÔÔhajanako rÈjÈ hutvÈ itarassa uparajjaÑ adÈsi. Tasseko
pÈdam|liko amacco raÒÒo santikaÑ gantvÈ “deva uparÈjÈ tumhe
ghÈtetukÈmo”ti Èha. RÈjÈ tassa punappunaÑ kathaÑ sutvÈ kaniÔÔhassa
sinehaÑ bhinditvÈ PolajanakaÑ sa~khalikÈhi bandhÈpetvÈ rÈjanivesanato
avid|re ekasmiÑ gehe vasÈpetvÈ ÈrakkhaÑ Ôhapesi. KumÈro “sacÈhaÑ
bhÈtu verÊmhi, sa~khalikÈpi me hatthapÈdÈ mÈ muccantu, dvÈrampi mÈ
vivarÊyatu, sace no verÊmhi, sa~khalikÈpi me hatthapÈdÈ muccantu,
dvÈrampi vivarÊyat|”ti saccakiriyamakÈsi. TÈvadeva sa~khalikÈpi
khaÓÉÈkhaÓÉaÑ chijjiÑsu, dvÈrampi vivaÔaÑ. So nikkhamitvÈ ekaÑ
paccantagÈmaÑ gantvÈ vÈsaÑ kappesi.
PaccantagÈmavÈsino taÑ saÒjÈnitvÈ upaÔÔhahiÑsu. RÈjÈpi taÑ
gÈhÈpetuÑ nÈsakkhi. So anupubbena paccantajanapadaÑ hatthagataÑ katvÈ
mahÈparivÈro hutvÈ “ahaÑ pubbe bhÈtu na verÊ, idÈni pana verÊmhÊ”ti
mahÈjanaparivuto MithilaÑ gantvÈ bahinagare khandhÈvÈraÑ katvÈ vÈsaÑ
kappesi. NagaravÈsino yodhÈ “kumÈro kira Ègato”ti sutvÈ yebhuyyena
hatthi-assavÈhanÈdÊni gahetvÈ tasseva santikaÑ ÈgamiÑsu, aÒÒepi nÈgarÈ
ÈgamiÑsu. So bhÈtu sÈsanaÑ pesesi “nÈhaÑ pubbe tumhÈkaÑ verÊ, idÈni
pana verÊmhi, chattaÑ vÈ me detha, yuddhaÑ vÈ”ti. RÈjÈ taÑ
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sutvÈ yuddhaÑ kÈtuÑ icchanto aggamahesiÑ ÈmantetvÈ “bhadde yuddhe
jayaparÈjayo nÈma na sakkÈ ÒÈtuÑ, sace mama antarÈyo hoti, tvaÑ
gabbhaÑ rakkheyyÈsÊ”ti vatvÈ mahatiyÈ senÈya parivuto nagarÈ nikkhami.
Atha naÑ yuddhe Polajanakassa yodhÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpesuÑ. TadÈ
“rÈjÈ mato”ti sakalanagare ekakolÈhalaÑ jÈtaÑ. DevÊpi tassa matabhÈvaÑ
ÒatvÈ sÊghaÑ sÊghaÑ suvaÓÓasÈrÈdÊni gahetvÈ pacchiyaÑ pakkhipitvÈ
matthake kiliÔÔhapilotikaÑ attharitvÈ upari taÓÉule okiritvÈ kiliÔÔhapilotikaÑ
nivÈsetvÈ sarÊraÑ vir|paÑ katvÈ pacchiÑ sÊse ÔhapetvÈ divÈ divasseva1
nikkhami, na koci naÑ saÒjÈni. SÈ uttaradvÈrena nikkhamitvÈ katthaci
agatapubbattÈ maggaÑ ajÈnantÊ disaÑ vavatthÈpetuÑ asakkontÊ kevalaÑ
“KÈlacampÈnagaraÑ nÈma atthÊ”ti sutattÈ “KÈlacampÈnagaraÑ gamikÈ
nÈma atthÊ”ti pucchamÈnÈ ekikÈ sÈlÈyaÑ, nisÊdi. Kucchimhi panassÈ
nibbattasatto na yo vÈ so vÈ, puritapÈramÊ mahÈsatto nibbatti.
Tassa tejena Sakkassa bhavanaÑ kampi. Sakko Èvajjento taÑ kÈraÓaÑ
ÒatvÈ “tassÈ kucchiyaÑ nibbattasatto mahÈpuÒÒo, mayÈ gantuÑ vaÔÔatÊ”ti
cintetvÈ paÔicchannayoggaÑ mÈpetvÈ tattha maÒcaÑ paÒÒÈpetvÈ
mahallakapuriso viya yoggaÑ pÈjento tÈya nisinnasÈlÈya dvÈre ÔhatvÈ
“KÈlacampÈnagaraÑ gamikÈ nÈma atthÊ”ti pucchi. AhaÑ tÈta gamissÈmÊti.
Tena hi yoggaÑ Èruyha nisÊda ammÈti. TÈta ahaÑ paripuÓÓagabbhÈ, na
sakkÈ mayÈ yoggaÑ abhiruhituÑ, pacchato pacchato gamissÈmi, imissÈ
pana me pacchiyÈ okÈsaÑ dehÊti. Amma kiÑ vadesi, yoggaÑ pÈjetuÑ
jÈnanasamattho nÈma mayÈ sadiso natthi, amma mÈ bhÈyi, Èruyha nisÊdÈti.
SÈ “tÈta sÈdh|”ti vadati. So tassÈ ÈrohanakÈle attano ÈnubhÈvena
vÈtapuÓÓabhastacammaÑ viya pathaviÑ unnÈmetvÈ yoggassa pacchimante
paharÈpesi2. SÈ abhiruyha sayane nipajjitvÈva “ayaÑ devatÈ bhavissatÊ”ti
aÒÒÈsi. SÈ dibbasayane nipannamattÈva niddaÑ okkami.
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Atha naÑ Sakko tiÑsayojanamatthake ekaÑ nadiÑ patvÈ pabodhetvÈ
“amma otaritvÈ nadiyaÑ nhÈyitvÈ ussÊsake sÈÔakayugaÑ atthi, taÑ nivÈsehi,
antoyogge puÔabhattaÑ1 atthi, taÑ bhuÒjÈhÊ”ti Èha. SÈ tathÈ katvÈ puna
nipajjitvÈ sÈyanhasamaye KÈlacampÈnagaraÑ patvÈ dvÈraÔÔÈlakapÈkÈre
disvÈ “tÈtakiÑ nÈma nagarametan”ti pucchi. KÈlacampÈnagaraÑ ammÈti.
KiÑ vadesi tÈta, nanu amhÈkaÑ nagarato KÈlacampÈnagaraÑ
saÔÔhiyojanamatthake hotÊti. EvaÑ amma, ahaÑ pana ujumaggaÑ jÈnÈmÊti.
Atha naÑ dakkhiÓadvÈrasamÊpe otÈretvÈ “amma amhÈkaÑ gÈmo purato
atthi, tvaÑ gantvÈ nagaraÑ pavisÈhÊ”ti vatvÈ purato gantvÈ viya Sakko
antaradhÈyitvÈ sakaÔÔhÈnameva gato.
DevÊpi ekikÈva2 sÈlÈyaÑ nisÊdi. TasmiÑ khaÓe eko disÈpÈmokkho
Ècariyo KÈlacampÈnagaravÈsÊ mantajjhÈyako brÈhmaÓo paÒcahi
mÈÓavakasatehi parivuto nhÈnatthÈya gacchanto d|ratova oloketvÈ taÑ
abhir|paÑ sobhaggappattaÑ tattha nisinnaÑ disvÈ tassÈ kucchiyaÑ
mahÈsattassÈnubhÈvena saha dassaneneva kaniÔÔhabhaginisinehaÑ
uppÈdetvÈ mÈÓavake bahi ÔhapetvÈ ekakova sÈlaÑ pavisitvÈ “bhagini
kataragÈmavÈsikÈ tvan”ti pucchi. TÈta MithilÈyaÑ AriÔÔhajanakaraÒÒo
aggamahesÊmhÊ”ti. Amma idha kasmÈ ÈgatÈsÊti. TÈta Polajanakena rÈjÈ
mÈrito, athÈhaÑ bhÊtÈ “gabbhaÑ anurakkhissÈmÊ”ti ÈgatÈti. Amma imasmiÑ
pana te nagare koci ÒÈtako atthÊti. Natthi tÈtÈti. Tena hi mÈ cintayi, ahaÑ
udiccabrÈhmaÓo mahÈsÈlo disÈpÈmokkha-Ècariyo, ahaÑ taÑ bhaginiÔÔhÈne
ÔhapetvÈ paÔijaggissÈmi, tvaÑ “bhÈtikÈ”ti maÑ vatvÈ pÈdesu gahetvÈ
paridevÈti. SÈ mahÈsaddaÑ katvÈ tassa pÈdesu gahetvÈ paridevi. Te dvepi
aÒÒamaÒÒaÑ parideviÑsu.
Athassa antevÈsikÈ mahÈsaddaÑ sutvÈ khippaÑ upadhÈvitvÈ “Ècariya
kiÑ te hotÊ”ti pucchiÑsu. So Èha “kaniÔÔhabhaginÊ me esÈ, asukakÈle nama
mayÈ vinÈ jÈtÈ”ti. Atha mÈÓavÈ “tava bhaginiÑ diÔÔhakÈlato paÔÔhÈya mÈ
cintayittha ÈcariyÈ”ti ÈhaÑsu. So mÈÓave paÔicchannayoggaÑ ÈharÈpetvÈ
taÑ tattha nisÊdÈpetvÈ “tÈtÈ
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vo gantvÈ brÈhmaÓiyÈ mama kaniÔÔhabhaginibhÈvaÑ kathetvÈ sabbakiccÈni
kÈtuÑ vadethÈ”ti vatvÈ gehaÑ pesesi. Te gantvÈ brÈhmaÓiyÈ kathesuÑ.
Atha naÑ brÈhmaÓÊpi uÓhodakena nhÈpetvÈ sayanaÑ paÒÒÈpetvÈ
nipajjÈpesi. Atha brÈhmaÓopi nhatvÈ Ègato bhojanakÈle “bhaginiÑ me
pakkosathÈ”ti pakkosÈpetvÈ tÈya saddhiÑ ekato bhuÒjitvÈ antonivesaneyeva
taÑ paÔijaggi.
SÈ na cirasseva suvaÓÓavaÓÓaÑ puttaÑ vijÈyi,
“MahÈjanakakumÈro”tissa ayyakasantakaÑ nÈmamakÈsi. So vaÉÉhamÈno
dÈrakehi saddhiÑ kÊÄanto ye taÑ rosenti, te asambhinnakhattiyakule jÈtattÈ
mahÈbalavatÈya ceva mÈnathaddhatÈya ca daÄhaÑ gahetvÈ paharati. TadÈ te
mahÈsaddena rodantÈ “kena pahaÔÈ”ti vutte “vidhavÈputtenÈ”ti vadanti. Atha
kumÈro cintesi “ime maÑ ‘vidhavÈputto’ti abhiÓhaÑ vadanti, hotu, mama
mÈtaraÑ pucchissÈmÊ”ti. So ekadivasaÑ mÈtaraÑ pucchi “amma ko
mayhaÑ pitÈ”ti. Atha naÑ mÈtÈ “tÈta brÈhmaÓo te pitÈ”ti vaÒcesi. So
punadivasepi dÈrake paharanto “vidhavÈputto”ti vutte “nanu brÈhmaÓo me
pitÈ”ti vatvÈ “brÈhmaÓo kiÑ te hotÊ”ti vutte cintesi “ime maÑ ‘brÈhmaÓo te
kiÑ hotÊ’ti abhiÓhaÑ vadanti, mÈtÈ me idaÑ kÈraÓaÑ yathÈbh|taÑ na
kathesi, sÈ attano manena me na kathessati, hotu, kathÈpessÈmi nan”ti. So
thaÒÒaÑ pivanto thanaÑ dantehi ÉaÑsitvÈ “amma me pitaraÑ kathehi, sace
na kathessasi, thanaÑ te chindissÈmÊ”ti Èha. SÈ puttaÑ vaÒcetuÑ asakkontÊ
“tÈta tvaÑ MithilÈyaÑ AriÔÔhajanakaraÒÒo putto, pitÈ te Polajanakena
mÈrito, ahaÑ taÑ anurakkhantÊ imaÑ nagaraÑ ÈgatÈ, ayaÑ brÈhmaÓo maÑ
bhaginiÔÔhÈne ÔhapetvÈ paÔijaggatÊ”ti kathesi. So taÑ sutvÈ tato paÔÔhÈya
“vidhavÈputto”ti vuttepi na kujjhi.
So soÄasavassabbhantareyeva tayo vede ca sabbasippÈni ca uggaÓhi,
soÄasavassikakÈle pana uttamar|padharo ahosi. Atha so “pitu santakaÑ
rajjaÑ gaÓhissÈmÊ”ti cintetvÈ mÈtaraÑ pucchi “amma kiÒci dhanaÑ te
hatthe atthi, udÈhu no1, ahaÑ vohÈraÑ katvÈ dhanaÑ
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uppÈdetvÈ pitu santikaÑ rajjaÑ gaÓhissÈmÊ”ti. Atha naÑ mÈtÈ Èha “tÈta
nÈhaÑ tucchahatthÈ ÈgatÈ, tayo me hatthe dhanasÈrÈ atthi muttasÈro
maÓisÈro vajirasÈroti, tesu ekeko rajjaggahaÓappamÈÓo, taÑ gahetvÈ rajjaÑ
gaÓha, mÈ vohÈraÑ karÊ”ti. Amma idampi dhanaÑ mayhameva upaÉÉhaÑ
katvÈ dehi, taÑ pana gahetvÈ SuvaÓÓabh|miÑ gantvÈ bahuÑ dhanaÑ
ÈharitvÈ rajjaÑ gaÓhissÈmÊti. So upaÉÉhaÑ ÈharÈpetvÈ bhaÓÉikaÑ katvÈ
SuvaÓÓabh|miÑ gamikehi vÈÓijehi saddhiÑ nÈvÈya bhaÓÉaÑ ÈrÈpetvÈ puna
nivattitvÈ mÈtaraÑ vanditvÈ “amma ahaÑ SuvaÓÓabh|miÑ gamissÈmÊ”ti
Èha. Atha naÑ mÈtÈ Èha “tÈta samuddo nÈma appasiddhiko bahu-antarÈyo,
mÈ gaccha, rajjaggahaÓÈya te dhanaÑ bah|”ti. So “gacchissÈmeva ammÈ”ti
mÈtaraÑ vanditvÈ gehÈ nikkhamma nÈvaÑ abhiruhi.
TaÑ divasameva Polajanakassa sarÊre rogo uppajji, anuÔÔhÈnaseyyaÑ
sayi. TadÈ satta ja~ghasatÈni nÈvaÑ abhiruhiÑsu. NÈvÈ sattadivasehi satta
yojanasatÈni gatÈ. SÈ aticaÓÉavegena gantvÈ attÈnaÑ vahituÑ nÈsakkhi,
phalakÈni bhinnÈni, tato tato udakaÑ uggataÑ, nÈvÈ samuddamajjhe
nimuggÈ. MahÈjanÈ rodanti paridevanti, nÈnÈdevatÈyo namassanti.
MahÈsatto pana neva rodati na paridevati, na devatÈyo namassati, nÈvÈya
pana nimujjanabhÈvaÑ ÒatvÈ sappinÈ sakkharaÑ omadditvÈ kucchip|raÑ
khÈditvÈ dve maÔÔhakasÈÔake telena temetvÈ daÄhaÑ nivÈsetvÈ k|pakaÑ
nissÈya Ôhito nÈvÈya nimujjanasamaye k|pakaÑ abhiruhi1. MahÈjanÈ
macchakacchapabhakkhÈ jÈtÈ, samantÈ udakaÑ aÉÉh|sabhamattaÑ lohitaÑ
ahosi. MahÈsatto k|pakamatthake Ôhitova “imÈya nÈma disÈya
Mithilanagaran”ti disaÑ vavatthapetvÈ k|pakamatthakÈ uppatitvÈ
macchakacchape atikkamma mahÈbalavatÈya usabhamatthake pati. TaÑ
divasameva Polajanako kÈlamakÈsi. Tato paÔÔhÈya mahÈsatto maÓivaÓÓÈsu
|mÊsu parivattanto2 suvaÓÓakkhandho viya samuddaÑ tarati. So yathÈ
ekadivasaÑ, evaÑ sattÈhaÑ tarati, “idÈni puÓÓamÊdivaso”ti velaÑ pana
oloketvÈ loÓodakena mukhaÑ vikkhÈletvÈ uposathiko hoti.
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TadÈ ca “ye mÈtupaÔÔhÈnÈdiguÓayuttÈ samudde marituÑ ananucchavikÈ

sattÈ, te uddhÈrehÊ”ti1 cat|hi lokapÈlehi MaÓimekhalÈ nÈma devadhÊtÈ
samuddarakkhikÈ ÔhapitÈ hoti. SÈ satta divasÈni samuddaÑ na olokesi,
dibbasampattiÑ anubhavantiyÈ kirassÈ sati pamuÔÔhÈ. “DevasamÈgamaÑ
gatÈ”tipi vadanti. Atha sÈ “ajja me sattamo divaso samuddaÑ anolokentiyÈ,
kÈ nu kho pavattÊ”ti olokentÊ mahÈsattaÑ disvÈ “sace MahÈjanakakumÈro
samudde nassissa, devasamÈgamapavesanaÑ na labhissan”ti cintetvÈ
mahÈsattassa avid|re ala~katena sarÊrena ÈkÈse ÔhatvÈ mahÈsattaÑ
vÊmaÑsamÈnÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
123. “KoyaÑ majjhe samuddasmiÑ, apassaÑ tÊramÈyuhe.
KaÑ tvaÑ atthavasaÑ ÒatvÈ, evaÑ vÈyamase bhusan”ti.
Tattha apassaÑ tÊramÈyuheti tÊraÑ apassantova Èy|hati vÊriyaÑ karoti.
Atha mahÈsatto tassÈ vacanaÑ sutvÈ “ajja me sattamo divaso
samuddaÑ tarantassa, na me dutiyo satto diÔÔhapubbo, ko nu maÑ vadatÊ”ti
ÈkÈsaÑ olokento taÑ disvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
124. “Nisamma vattaÑ lokassa, vÈyÈmassa ca devate.
TasmÈ majjhe samuddasmiÑ, apassaÑ tÊramÈyuhe”ti.
Tattha nisamma vattaÑ lokassÈti ahaÑ lokassa vattakiriyaÑ disvÈ
upadhÈretvÈ viharÈmÊti attho. VÈyÈmassa cÈti vÈyÈmassa ca ÈnisaÑsaÑ
nisÈmetvÈ viharÈmÊti dÊpeti. TasmÈti yasmÈ nisamma viharÈmi, “purisakÈro
nÈma na nassati, sukhe patiÔÔhÈpetÊ”ti jÈnÈmi, tasmÈ tÊraÑ apassantopi
Èy|hÈmi vÊriyaÑ karomi, na ukkaÓÔhÈmÊti.
SÈ tassa dhammakathaÑ sutvÈ uttari sotukÈmÈ hutvÈ puna gÈthamÈha–
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125. “GambhÊre appameyyasmiÑ, tÊraÑ yassa na dissati.
Mogho te purisavÈyÈmo, appatvÈva marissasÊ”ti.
Tattha appatvÈti tÊraÑ appatvÈyeva.
Atha naÑ mahÈsatto “devate kiÑ nÈmetaÑ kathesi, vÈyÈmaÑ katvÈ
marantopi garahato muccissÈmÊ”ti vatvÈ gÈthamÈha–
126. “AnaÓo ÒÈtinaÑ hoti, devÈnaÑ pitunaÒca so.
KaraÑ purisakiccÈni, na ca pacchÈ’nutappatÊ”ti.
Tattha anaÓoti vÈyÈmaÑ karonto ÒÈtÊnaÒceva devatÈnaÒca
brahmÈnaÒca antare anaÓo hoti agarahito anindito. (KaraÑ purisakiccÈnÊti
yathÈ so puggalo purisehi kattabbÈni kammÈni karaÑ pacchÈkÈle na ca
anutappati, yathÈ nÈnusocati, evÈhampi vÊriyaÑ karonto pacchÈkÈle
nÈnutappÈmi nÈnusocÈmÊti attho.)1
Atha naÑ devadhÊtÈ gÈthamÈha–
127. “ApÈraneyyaÑ yaÑ kammaÑ, aphalaÑ kilamathuddayaÑ.
Tattha ko vÈyÈmena’ttho, maccu yassÈ’bhinippatan”ti.
Tattha apÈraneyyanti vÈyÈmena matthakaÑ apÈpetabbaÑ. Maccu
yassÈ’bhinippatanti2 yassa aÔÔhÈne vÈyÈmakaraÓassa maraÓameva
nipphannaÑ, tattha ko vÈyÈmenatthoti.
EvaÑ devadhÊtÈya vutte taÑ appaÔibhÈnaÑ karonto mahÈsatto uttari
gÈthÈ Èha–
128. “ApÈraneyya’maccantaÑ, yo viditvÈna devate.
Na rakkhe attano pÈÓaÑ, jaÒÒÈ so yadi hÈpaye.
129. AdhippÈyaphalaÑ eke, asmiÑ lokasmi devate.
Payojayanti kammÈni, tÈni ijjhanti vÈ na vÈ.
130. SandiÔÔhikaÑ kammaphalaÑ, nanu passasi devate.
SannÈ aÒÒe tarÈmahaÑ, taÒca passÈmi santike.
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131. So ahaÑ vÈyamissÈmi, yathÈsatti yathÈbalaÑ.
GacchaÑ pÈraÑ samuddassa, kassaÑ purisakÈriyan”ti.

Tattha acchantanti yo “idaÑ kammaÑ vÊriyaÑ katvÈ nipphÈdetuÑ na
sakkÈ accantameva apÈraneyyan”ti viditvÈ caÓÉahatthi-Èdayo apariharanto
attano pÈÓaÑ na rakkhati. JaÒÒÈ so yadi hÈpayeti so yadi tÈdisesu ÔhÈnesu
vÊriyaÑ hÈpeyya, jÈneyya tassa kusÊtabhÈvassa phalaÑ. TvaÑ yaÑ vÈ taÑ
vÈ niratthakaÑ vadasÊti dÊpeti. PÈÄiyaÑ pana “jaÒÒÈ so yadi hÈpayan”ti
likhitaÑ, taÑ AÔÔhakathÈsu natthi. AdhippÈyaphalanti attano
adhippÈyaphalaÑ sampassamÈnÈ ekacce purisÈ kasivaÓijjÈdÊni kammÈni
payojayanti, tÈni ijjhanti vÈ na vÈ ijjhanti. “Ettha gamissÈmi, idaÑ
uggahessÈmÊ”ti pana kÈyikacetasikavÊriyaÑ karontassa taÑ ijjhateva, tasmÈ
taÑ kÈtuÑ vaÔÔatiyevÈti dasseti. SannÈ aÒÒe tarÈmahanti aÒÒe janÈ
mahÈsamudde sannÈ nimuggÈ vÊriyaÑ akarontÈ macchakacchapabhakkhÈ
jÈtÈ, ahaÑ pana ekakova tarÈmi. TaÒca passÈmi santiketi idaÑ me
vÊriyaphalaÑ passa, mayÈ iminÈ attabhÈvena devatÈ nÈma na diÔÔhapubbÈ,
sohaÑ taÒca iminÈ dibbar|pena mama santike ÔhitaÑ passÈmi. YathÈsatti
yathÈbalanti attano sattiyÈ ca balassa ca anur|paÑ. Kassanti karissÈmi.
Tato devatÈ tassa taÑ daÄhavacanaÑ sutvÈ thutiÑ karontÊ gÈthamÈha–
132. “Yo tvaÑ evaÑ gate oghe, appameyye mahaÓÓave.
DhammavÈyÈmasampanno, kammunÈ nÈ’vasÊdasi.
So tvaÑ tattheva gacchÈhi, yattha te nirato mano”ti.
Tattha evaÑ gateti evar|pe gambhÊre vitthate mahÈsamudde.
DhammavÈyÈmasampannoti dhammavÈyÈmena samannÈgato. KammunÈti
attano purisakÈrakammena. NÈ’vasÊdasÊti na avasÊdasi. Yattha teti yasmiÑ
ÔhÈne tava mano nirato, tattheva gacchÈhÊti.
SÈ evaÒca pana vatvÈ “paÓÉita mahÈparakkama kuhiÑ taÑ nemÊ”ti
pucchi. “Mithilanagaran”ti vutte sÈ mahÈsattaÑ pupphakalÈpaÑ viya
ukkhipitvÈ
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ubhohi hatthehi pariggayha ure nipajjÈpetvÈ piyaputtaÑ ÈdÈya gacchantÊ
viya ÈkÈse pakkhandi. MahÈsatto sattÈhaÑ loÓodakena upakkasarÊro hutvÈ
dibbaphassena phuÔÔho niddaÑ okkami. Atha naÑ sÈ MithilaÑ netvÈ
AmbavanuyyÈne ma~galasilÈpaÔÔe dakkhiÓapassena nipajjÈpetvÈ
uyyÈnadevatÈhi tassa ÈrakkhaÑ gÈhÈpetvÈ sakaÔÔhÈnameva gatÈ.
TadÈ Polajanakassa putto natthi, ekÈ panassa dhÊtÈ ahosi, sÈ SÊvalidevÊ
nÈma paÓÉitÈ byattÈ. AmaccÈ tamenaÑ maraÓamaÒce nipannaÑ pucchiÑsu
“mahÈrÈja tumhesu diva~gatesu rajjaÑ kassa dassÈmÈ”ti. Atha ne rÈjÈ “tÈtÈ
mama dhÊtaraÑ SÊvalideviÑ ÈrÈdhetuÑ samatthassa rajjaÑ detha, yo vÈ
pana caturassapalla~kassa ussÊsakaÑ jÈnÈti, yo vÈ pana
sahassathÈmadhanuÑ ÈropetuÑ sakkoti, yo vÈ pana soÄasa mahÈnidhÊ
nÊharituÑ sakkoti, tassa rajjaÑ dethÈ”ti Èha. AmaccÈ “deva tesaÑ no
nidhÊnaÑ uddÈnaÑ kathethÈ”ti ÈhaÑsu. Atha rÈjÈ–
“S|riyuggamane nidhi, atho okkamane nidhi.
Anto nidhi bahi nidhi, na anto na bahi nidhi.
Œrohane mahÈnidhi, atho orohane nidhi.
Cat|su mahÈsÈlesu1, samantÈ yojane nidhi.
Dantaggesu mahÈnidhi, vÈlaggesu ca kepuke.
Rukkhaggesu mahÈnidhi, soÄasete mahÈnidhÊ.
SahassathÈmo palla~ko, SÊvali-ÈrÈdhanena cÈ”ti–
mahÈnidhÊhi saddhiÑ itaresampi uddÈnaÑ kathesi. RÈjÈ imaÑ kathaÑ vatvÈ
kÈlamakÈsi.
AmaccÈ raÒÒo accayena tassa matakiccaÑ katvÈ sattame divase
sannipatitvÈ mantayiÑsu “ambho raÒÒÈ ‘attano dhÊtaraÑ ÈrÈdhetuÑ
samatthassa rajjaÑ dÈtabban’ti vuttaÑ, ko taÑ ÈrÈdhetuÑ sakkhissatÊ”ti. Te
“senÈpati vallabho”ti vatvÈ tassa sÈsanaÑ pesesuÑ. So sÈsanaÑ sutvÈ
“sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ rajjatthÈya rÈjadvÈraÑ gantvÈ
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attano ÈgatabhÈvaÑ rÈjadhÊtÈya ÈrocÈpesi. SÈ tassa ÈgatabhÈvaÑ ÒatvÈ
“atthi nu kvassa setacchattasiriÑ dhÈretuÑ dhitÊ”ti tassa vÊmaÑsanatthÈya
“khippaÑ Ègacchat|”ti Èha. So tassÈ sÈsanaÑ sutvÈ taÑ ÈrÈdhetukÈmo
sopÈnapÈdam|lato paÔÔhÈya javenÈgantvÈ tassÈ santike aÔÔhÈsi. Atha naÑ sÈ
vÊmaÑsamÈnÈ “mahÈtale javena dhÈvÈ”ti Èha. So “rÈjadhÊtaraÑ tosessÈmÊ”ti
vegena pakkhandi. AthanaÑ “puna ehÊ”ti Èha. So puna vegena Ègato. SÈ
tassa dhitiyÈ virahitabhÈvaÑ1 ÒatvÈ “ehi samma pÈde me sambÈhÈ”ti Èha.
So tassÈ ÈrÈdhanatthaÑ nisÊditvÈ pÈde sambÈhi. Atha naÑ sÈ ure pÈdena
paharitvÈ uttÈnakaÑ pÈtetvÈ “imaÑ andhabÈlapurisaÑ dhitivirahitaÑ
pothetvÈ gÊvÈyaÑ gahetvÈ nÊharathÈ”ti dÈsÊnaÑ saÒÒaÑ adÈsi. TÈ tathÈ
kariÑsu. So tehi “kiÑ senÈpatÊ”ti puÔÔho “mÈ kathetha, sÈ neva manussitthÊ,
yakkhinÊ”ti Èha. Tato bhaÓÉÈgÈriko gato, tampi tatheva lajjÈpesi. TathÈ
seÔÔhiÑ, chattaggÈhaÑ, asiggÈhanti sabbepi te lajjÈpesiyeva.
Atha amaccÈ sannipatitvÈ “rajadhÊtaraÑ ÈrÈdhetuÑ samattho nÈma
natthi, sahassathÈmadhanuÑ ÈropetuÑ samatthassa rajjaÑ dethÈ”ti Èha
tampi koci ÈropetuÑ nÈsakkhi. Tato “caturassapalla~kassa ussÊsakaÑ
jÈnantassa rajjaÑ dethÈ”ti Èha, tampi koci na jÈnÈti. Tato soÄasa mahÈnidhÊ
nÊharituÑ samatthassa rajjaÑ dethÈ”ti Èha, tepi koci nÊharituÑ nÈsakkhi.
Tato “ambho arÈjikaÑ nÈma raÔÔhaÑ pÈletuÑ na sakkÈ, kiÑ nu kho
kÈtabban”ti mantayiÑsu. Atha ne purohito Èha “bho tumhe mÈ cintayittha,
phussarathaÑ nÈma vissajjetuÑ vaÔÔati, phussarathena hi laddharÈjÈ
sakalajambudÊpe rajjaÑ kÈretuÑ samattho hotÊ”ti. Te “sÈdh|”ti
sampaÔicchitvÈ nagaraÑ ala~kÈrÈpetvÈ ma~galarathe cattÈro kumudavaÓÓe
asse yojetvÈ uttamapaccattharaÓaÑ attharitvÈ paÒca rÈjakakudhabhaÓÉÈni
ÈropetvÈ catura~giniyÈ senÈya parivÈresuÑ. “SasÈmikassa rathassa purato
t|riyÈni vajjanti, asÈmikassa pacchato vajjanti, tasmÈ
______________________________________________________________
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sabbat|riyÈni pacchato vÈdethÈ”ti vatvÈ suvaÓÓabhi~kÈrena rathadhuraÒca
patodaÒca abhisiÒcitvÈ “yassa rajjaÑ kÈretuÑ puÒÒaÑ atthi, tassa santikaÑ
gacchat|”ti rathaÑ vissajjesuÑ. Atha ratho rÈjagehaÑ padakkhiÓaÑ katvÈ
vegena mahÈvÊthiÑ abhiruhi.
SenÈpati-Èdayo “phussaratho mama santikaÑ Ègacchat|”ti cintayiÑsu.
So sabbesaÑ gehÈni atikkamitvÈ nagaraÑ padakkhiÓaÑ katvÈ
pÈcÊnadvÈrena nikkhamitvÈ uyyÈnÈbhimukho pÈyÈsi. Atha naÑ vegena
gacchantaÑ disvÈ “nivattethÈ”ti ÈhaÑsu. Purohito “mÈ nivattayittha,
icchanto yojanasatampi gacchatu, mÈ nivÈrethÈ”ti Èha. Ratho uyyÈnaÑ
pavisitvÈ ma~galasilÈpaÔÔaÑ padakkhiÓaÑ katvÈ Èrohanasajjo hutvÈ aÔÔhÈsi.
Purohito mahÈsattaÑ nipannakaÑ disvÈ amacce ÈmantetvÈ “ambho eko
silÈpaÔÔe nipannako puriso dissati, setacchattÈnucchavikÈ panassa dhiti atthÊti
vÈ natthÊti vÈ na jÈnÈma, sace esa puÒÒavÈ bhavissati, amhe na olokessati,
kÈÄakaÓÓisatto sace bhavissati, bhÊtatasito uÔÔhÈya kampamÈno olokessati,
tasmÈ khippaÑ sabbat|riyÈni paggaÓhathÈ”ti Èha. TÈvadeva anekasatÈni
t|riyÈni paggaÓhiÑsu. TadÈ t|riyasaddo sÈgaraghoso viya ahosi.
MahÈsatto tena saddena pabujjhitvÈ sÊsaÑ vivaritvÈ olokento
mahÈjanaÑ disvÈ “setacchattena me Ègatena bhavitabban”ti cintetvÈ puna
sÊsaÑ pÈrupitvÈ parivattitvÈ vÈmapassena nipajji. Purohito tassa pÈde
vivaritvÈ lakkhaÓÈni olokento “tiÔÔhatu ayaÑ eko dÊpo, catunnampi
mahÈdÊpÈnaÑ rajjaÑ kÈretuÑ samattho hotÊ”ti puna t|riyÈni paggaÓhÈpesi.
Atha mahÈsatto mukhaÑ vivaritvÈ parivattitvÈ dakkhiÓapassena nipajjitvÈ
mahÈjanaÑ olokesi. TadÈ purohito parisaÑ ussÈretvÈ aÒjaliÑ paggayha
avakujjo hutvÈ “uÔÔhehi deva, rajjaÑ te pÈpuÓÈtÊ”ti Èha. Atha naÑ mahÈsatto
“rÈjÈ vo kuhin”ti pucchitvÈ “kÈlakato devÈ”ti vutte “tassa putto vÈ bhÈtÈ vÈ
natthÊ”ti pucchitvÈ “natthi devÈ”ti vutte “tena hi sÈdhu rajjaÑ kÈressÈmÊ”ti
vatvÈ uÔÔhÈya silÈpaÔÔe palla~kena nisÊdi. Atha naÑ tattheva abhisiÒciÑsu.
So MahÈjanako nÈma rÈjÈ ahosi. So rathavaraÑ abhiruyha mahantena
sirivibhavena nagaraÑ pavisitvÈ rÈjanivesanaÑ
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abhiruhanto “senÈpati-ÈdÊnaÑ tÈneva ÔhÈnÈni hont|”ti vicÈretvÈ mahÈtalaÑ
abhiruhi.
RÈjadhÊtÈ pana purimasaÒÒÈya eva tassa vÊmaÑsanatthaÑ ekaÑ
purisaÑ ÈÓÈpesi “tÈta tvaÑ gaccha, rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ evaÑ vadehi
‘deva SÊvalidevÊ tumhe pakkosati, khippaÑ kirÈgacchat|’ti”. So gantvÈ tathÈ
Èrocesi. RÈjÈ paÓÉito tassa vacanaÑ sutvÈpi assuÓanto viya “aho sobhano
vatÈyaÑ pÈsÈdo”ti pÈsÈdameva vaÓÓeti. So taÑ sÈvetuÑ asakkonto gantvÈ
rÈjadhÊtÈya taÑ pavattiÑ Èrocesi “ayye rÈjÈ tumhÈkaÑ vacanaÑ na suÓÈti,
pÈsÈdameva vaÓÓeti, tumhÈkaÑ vacanaÑ tiÓaÑ viya na gaÓetÊ”ti1. SÈ tassa
vacanaÑ sutvÈ “so mahajjhÈsayo puriso bhavissatÊ”ti cintetvÈ dutiyampi
tatiyampi pesesi. RÈjÈpi attano ruciyÈ pakatigamanena sÊho viya
vijambhamÈno pÈsÈdaÑ abhiruhi. TasmiÑ upasa~kamante rÈjadhÊtÈ tassa
tejena sakabhÈvena saÓÔhÈtuÑ asakkontÊ ÈgantvÈ hatthÈlambakaÑ adÈsi.
So tassÈ hatthaÑ olambitvÈ mahÈtalaÑ abhiruhitvÈ samussitasetacchatte
rÈjapalla~ke nisÊditvÈ amacce ÈmantetvÈ “ambho atthi pana vo raÒÒÈ kÈlaÑ
karontena koci ovÈdo dinno”ti pucchitvÈ “Èma devÈ”ti vutte “tena hi
vadethÈ”ti Èha. Deva “SÊvalideviÑ ÈrÈdhetuÑ samatthassa rajjaÑ dethÈ”ti
tena vuttanti. SÊvalideviyÈ ÈgantvÈ hatthÈlambako dinno, ayaÑ tÈva ÈrÈdhitÈ
nÈma, aÒÒaÑ vadethÈti. Deva “caturassapalla~kassa ussÊsakaÑ jÈnituÑ
samatthassa rajjaÑ dethÈ”ti tena vuttanti. RÈjÈ “idaÑ dujjÈnaÑ, upÈyena
sakkÈ jÈnitun”ti cintetvÈ sÊsato suvaÓÓas|ciÑ nÊharitvÈ SÊvalideviyÈ hatthe
Ôhapesi “imaÑ ÔhapehÊ”ti. SÈ taÑ gahetvÈ palla~kassa ussÊsake Ôhapesi.
“KhaggaÑ adÈsÊ”tipi vadantiyeva. So tÈya saÒÒÈya “idaÑ ussÊsakan”ti ÒatvÈ
tesaÑ kathaÑ assuÓanto viya “kiÑ kathethÈ”ti vatvÈ puna tehi tathÈ vutte
“idaÑ jÈnituÑ na garu, etaÑ ussÊsakan”ti vatvÈ “aÒÒaÑ vadethÈ”ti Èha.
Deva “sahassathÈmadhanuÑ ÈropetuÑ samatthassa rajjaÑ dethÈ”ti tena
vuttanti. “Tena hi Èharatha nan”ti ÈharÈpetvÈ so dhanuÑ palla~ke
______________________________________________________________
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yathÈnisinnova itthÊnaÑ kappÈsaphoÔanadhanuÑ1 viya ÈropetvÈ “aÒÒaÑ
vadethÈ”ti Èha. “Deva soÄasa mahÈnidhÊ nÊharituÑ samatthassa rajjaÑ
dethÈ”ti tena vuttanti. “TesaÑ kiÒci uddÈnaÑ atthÊ”ti pucchitvÈ “Èma
devÈ”ti vutte “tena hi naÑ kathethÈ”ti Èha. Te “s|riyuggamane nidhÊ”ti
uddÈnaÑ kathayiÑsu. Tassa taÑ suÓantasseva gaganatale puÓÓacando viya
so attho pÈkaÔo ahosi.
Atha ne rÈjÈ Èha “ajja bhaÓe velÈ natthi, svenidhÊ gaÓhissÈmÊ”ti. So
punadivase amacce sannipÈtetvÈ pucchi “tumhÈkaÑ rÈjÈ Paccekabuddhe
bhojesÊ”ti. Œma devÈti. So cintesi “s|riyoti nÈyaÑ s|riyo, s|riyasadisattÈ
pana PaccekabuddhÈ s|riyÈ nÈma, tesaÑ paccuggamanaÔÔhÈne nidhinÈ
bhavitabban”ti. Tato rÈjÈ “tesu Paccekabuddhesu Ègacchantesu
paccuggamanaÑ karonto kataraÑ ÔhÈnaÑ gacchatÊ”ti pucchitvÈ
“asukaÔÔhÈnaÑ nÈma devÈ”ti vutte “taÑ ÔhÈnaÑ khaÓitvÈ nidhiÑ
nÊharathÈ”ti nidhiÑ nÊharÈpesi. “GamanakÈle anugacchanto kattha ÔhatvÈ
uyyojesÊ”ti pucchitvÈ “asukaÔÔhÈne nÈmÈ”ti vutte “tatopi nidhiÑ nÊharathÈ”ti
nidhiÑ nÊharÈpesi. Atha mahÈjanÈ ukkuÔÔhisahassÈni pavattentÈ
“s|riyuggamane nidhÊ”ti vuttattÈ s|riyuggamanadisÈyaÑ khaÓantÈ
vicariÑsu, atho “Okkamane nidhÊ”ti vuttattÈ s|riyattha~gamanadisÈyaÑ
khaÓantÈ vicariÑsu. “IdaÑ pana dhanaÑ idheva hoti, aho acchariyan”ti
pÊtisomanassaÑ pavattayiÑsu. AntonidhÊti rÈjagehe mahÈdvÈrassa antoummÈrÈ nidhiÑ nÊharÈpesi. Bahi nidhÊti bahi-ummÈrÈ nidhiÑ nÊharÈpesi.
Na anto na bahi nidhÊti heÔÔhÈ-ummÈrato nidhiÑ nÊharÈpesi. Œrohane
nidhÊti ma~galahatthiÑ ÈrohanakÈle suvaÓÓanisseÓiyÈ attharaÓaÔÔhÈnato
nidhiÑ nÊharÈpesi. Atho orohane nidhÊti hatthikkhandhato orohanaÔÔhÈnato
nidhiÑ nÊharÈpesi. Cat|su mahÈsÈles|ti2 bh|miyaÑ kata-upaÔÔhÈnaÔÔhÈne
sirisayanassa cattÈro maÒcapÈdÈ sÈlamayÈ, tesaÑ heÔÔhÈ catasso
nidhikumbhiyo nÊharÈpesi. SamantÈyojane nidhÊti yojanaÑ nÈma
rathayugapamÈÓaÑ, sirisayanassa samantÈ rathayugappamÈÓato nidhiÑ3
nÊharÈpesi. Dantaggesu mahÈnidhÊti ma~galahatthiÔÔhÈne tassa dvinnaÑ
dantÈnaÑ
______________________________________________________________
1. KappÈsapothanadhanuÑ (SÊ, SyÈ, I)
3. Nidhikumbhiyo (SÊ, SyÈ, I)

2. Caturo ca mahÈsÈlÈti (SÊ, I)
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abhimukhaÔÔhÈnato nidhiÑ1 nÊharÈpesi. VÈlagges|ti ma~galahatthiÔÔhÈne
tassa vÈladhisammukhaÔÔhÈnato nidhiÑ nÊharÈpesi. Kepuketi kepukaÑ2
vuccati udakaÑ, ma~galapokkharaÓito udakaÑ nÊharÈpetvÈ nidhiÑ dassesi.
Rukkhaggesu mahÈnidhÊti uyyÈne mahÈsÈlarukkham|le
Ôhitamajjhanhikasamaye parimaÓÉalÈya rukkhacchÈyÈya anto nidhiÑ3
nÊharÈpesi. EvaÑ soÄasa mahÈnidhayo nÊharÈpetvÈ “aÒÒaÑ kiÒci atthÊ”ti
pucchi. “Natthi devÈ”ti vadiÑsu. MahÈjano haÔÔhatuÔÔho ahosi.
Atha rÈjÈ “idaÑ dhanaÑ dÈnamukhe vikirissÈmÊ”ti nagaramajjhe ceva
cat|su nagaradvÈresu cÈti paÒcasu ÔhÈnesu paÒca dÈnasÈlÈyo kÈrÈpetvÈ
mahÈdÈnaÑ paÔÔhapesi, KÈlacampÈnagarato attano mÈtaraÒca brÈhmaÓaÒca
pakkosÈpetvÈ mahantaÑ sakkÈraÑ akÈsi. Tassa taruÓarajjeyeva sakalaÑ
VideharaÔÔhaÑ “AriÔÔhajanakaraÒÒo kira putto MahÈjanako nÈma rÈjÈ rajjaÑ
kÈreti, so kira paÓÉito upÈyakusalo, passissÈma nan”ti dassanatthÈya
sa~khubhitaÑ ahosi. Tato tato bahuÑ paÓÓÈkÈraÑ gahetvÈ ÈgamiÑsu,
nÈgarÈpi mahÈchaÓaÑ sajjayiÑsu. RÈjanivesane attharaÓÈdÊni santharitvÈ
gandhadÈmamÈlÈdÈmÈdÊni osÈretvÈ
vippakiÓÓalÈjÈkusumavÈsadh|magandhÈkÈraÑ4 kÈretvÈ nÈnappakÈraÑ
pÈnabhojanaÑ upaÔÔhÈpesuÑ. RaÒÒo paÓÓÈkÈratthÈya
rajatasuvaÓÓabhÈjanÈdÊsu anekappakÈrÈni
khÈdanÊyabhojanÊyamadhuphÈÓitaphalÈdÊni gahetvÈ tattha tattha parivÈretvÈ
aÔÔhaÑsu. Ekato amaccamaÓÉalaÑ nisÊdi, ekato brÈhmaÓagaÓo, ekato seÔÔhiÈdayo nisÊdiÑsu, ekato uttamar|padharÈ nÈÔakitthiyo nisÊdiÑsu, brÈhmaÓÈpi
sotthikÈrena mukhama~galikÈnaÑ kathenti, naccagÊtÈdÊsu kusalÈ
naccagÊtÈdÊni pavattayiÑsu, anekasatÈni t|riyÈni pavajjiÑsu. TadÈ
rÈjanivesanaÑ YugandharavÈtavegena pahaÔÈ sÈgarakucchi viya
ekaninnÈdaÑ ahosi. OlokitolokitaÔÔhÈnaÑ kampati.
Atha mahÈsatto setacchattassa heÔÔhÈ rÈjÈsane nisinnova
sakkasirisadisaÑ mahantaÑ sirivilÈsaÑ oloketvÈ attano mahÈsamudde
katavÈyÈmaÑ anussari. Tassa “vÊriyaÑ nÈma kattabbayuttakaÑ, sacÈhaÑ
______________________________________________________________
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mahÈsamudde vÊriyaÑ nÈkarissaÑ, na imaÑ sampattiÑ alabhissan”ti taÑ
vÈyÈmaÑ anussarantassa pÊti uppajji. So pÊtivegena udÈnaÑ udÈnento Èha–
133. “ŒsÊsetheva puriso, na nibbindeyya paÓÉito.
PassÈmi vohaÑ attÈnaÑ, yathÈ icchiÑ tathÈ ahu.
134. ŒsÊsetheva puriso, na nibbindeyya paÓÉito.
PassÈmi vohaÑ attÈnaÑ, udakÈ thala’mubbhataÑ.
135. VÈyametheva puriso, na nibbindeyya paÓÉito.
PassÈmi vohaÑ attÈnaÑ, yathÈ icchiÑ tathÈ ahu.
136. VÈyametheva puriso, na nibbindeyya paÓÉito.
PassÈmi vohaÑ attÈnaÑ, udakÈ thala’mubbhataÑ.
137. Dukkh|panÊtopi naro sapaÒÒo,
ŒsaÑ na chindeyya sukhÈgamÈya.
Bah| hi phassÈ ahitÈ hitÈ ca,
AvitakkitÈ maccu’mupabbajanti.
138. Acintitampi bhavati, cintitampi vinassati.
Na hi cintÈmayÈ bhogÈ, itthiyÈ purisassa vÈ”ti.
Tattha (ÈsÊsethevÈti ÈsÈchedakammaÑ akatvÈ attano kammaÑ ÈsaÑ
karotheva.)1 Na nibbindeyyÈti vÊriyaÑ karonto na nibbindeyya na alaseyya.
YathÈ icchinti yathÈ rÈjabhÈvaÑ icchiÑ, tatheva rÈjÈ jÈtomhi. Ubbhatanti
nÊhaÔaÑ. Dukkh|panÊtoti kÈyikacetasikadukkhena phuÔÔhopÊti attho. AhitÈ
hitÈ cÈti dukkhaphassÈ ahitÈ, sukhaphassÈ hitÈ. AvitakkitÈti avitakkitÈro
acintitÈro. IdaÑ vuttaÑ hoti–tesu phassesu ahitaphassena phuÔÔhÈ sattÈ
“hitaphassopi atthÊti vÊriyaÑ karontÈ taÑ pÈpuÓantÊ”ti acintetvÈ vÊriyaÑ na
karonti, te imassa atthassa avitakkitÈro hitaphassaÑ alabhitvÈva
maccu’mupabbajanti maraÓaÑ pÈpuÓanti, tasmÈ vÊriyaÑ kattabbamevÈti.
______________________________________________________________
1. ( ) SÊ-I-Ka-potthakesu natthi.
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AcintitampÊti imesaÑ sattÈnaÑ acintitampi hoti, cintitampi vinassati.
MayÈpi hi “ayujjhitvÈva rajjaÑ labhissÈmÊ”ti idaÑ acintitaÑ,
“SuvaÓÓabh|mito dhanaÑ ÈharitvÈ yujjhitvÈ pitu santakaÑ rajjaÑ
gaÓhissÈmÊ”ti pana cintitaÑ, idÈni me cintitaÑ naÔÔhaÑ, acintitaÑ jÈtaÑ. Na
hi cintÈmayÈ bhogÈti imesaÑ sattÈnaÒhi bhogÈ cintÈya anipphajjanato1
cintÈmayÈ nÈma na honti, tasmÈ vÊriyameva kattabbaÑ. VÊriyavato hi
acintitampi hotÊti.
So tato paÔÔhÈya dasa rÈjadhamme akopetvÈ dhammena samena rajjaÑ
kÈresi, Paccekabuddhe ca upaÔÔhÈsi. AparabhÈge SÊvalidevÊ
dhaÒÒapuÒÒalakkhaÓasampannaÑ puttaÑ vijÈyi, “DÊghÈvukumÈro”tissa
nÈmaÑ kariÑsu. Tassa vayappattassa rÈjÈ uparajjaÑ datvÈ
sattavassasahassÈni rajjaÑ kÈresi. So ekadivasaÑ uyyÈnapÈlena
phalÈphalesu ceva nÈnÈpupphesu ca Èbhatesu tÈni disvÈ tuÔÔho hutvÈ tassa
sammÈnaÑ kÈretvÈ “samma uyyÈnapÈla ahaÑ uyyÈnaÑ passissÈmi, tvaÑ
ala~karohi nan”ti Èha. So “sÈdhu devÈ”ti sampaÔicchitvÈ tathÈ katvÈ raÒÒo
paÔivedesi. So hatthikkhandhavaragato mahantena parivÈrena nagarÈ
nikkhamitvÈ uyyÈnadvÈraÑ pÈpuÓi. Tatra ca dve ambÈ atthi nÊlobhÈsÈ. Eko
aphalo, eko phaladharo. So pana atimadhuro, raÒÒÈ aggaphalassa
aparibhuttattÈ tato koci phalaÑ gahetuÑ na ussahati. RÈjÈ
hatthikkhandhavaragatova tato ekaÑ phalaÑ gahetvÈ paribhuÒji, tassa taÑ
jivhagge Ôhapitamattameva dibbojaÑ viya upaÔÔhÈsi. So “nivattanakÈle bah|
khÈdissÈmÊ”ti cintesi. “RaÒÒÈ aggaphalaÑ paribhuttan”ti ÒatvÈ uparÈjÈnaÑ
ÈdiÑ katvÈ antamaso hatthimeÓÉa-assameÓÉÈdayopi phalaÑ gahetvÈ
paribhuÒjiÑsu. AÒÒe phalaÑ alabhantÈ daÓÉehi sÈkhaÑ bhinditvÈ
nipaÓÓamakaÑsu. Rukkho obhaggavibhaggo aÔÔhÈsi, itaro pana maÓipabbato
viya vilÈsamÈno Ôhito.
RÈjÈ uyyÈnÈ nikkhanto taÑ disvÈ “idaÑ kin”ti amacce pucchati.
“Devena aggaphalaÑ paribhuttanti mahÈjanena vilumpito devÈ”ti ÈhaÑsu.
KiÑ nu kho bhaÓe imassa pana neva pattaÑ, na vaÓÓo khÊÓoti.
NipphalatÈya na khÊÓo devÈti. TaÑ sutvÈ rÈjÈ saÑvegaÑ
______________________________________________________________
1. Anippajjanato (SyÈ, I), anibbajjanato (Ka)
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paÔilabhitvÈ “ayaÑ rukkho nipphalatÈya nÊlobhÈso Ôhito, ayaÑ pana
saphalatÈya obhaggavibhaggo Ôhito. Idampi rajjaÑ saphalarukkhasadisaÑ,
pabbajjÈ pana nipphalarukkhasadisÈ. SakiÒcanasseva bhayaÑ, nÈkiÒcanassa.
TasmÈ ahaÑ phalarukkho viya ahutvÈ nipphalarukkhasadiso bhavissÈmi,
imaÑ sampattiÑ cajitvÈ nikkhamma pabbajissÈmÊ”ti daÄhaÑ samÈdÈnaÑ
katvÈ manaÑ adhiÔÔhahitvÈ nagaraÑ pavisitvÈ pÈsÈdadvÈre Ôhitova
senÈpatiÑ pakkosÈpetvÈ “mahÈsenÈpati ajja me paÔÔhÈya bhattahÈrakaÒceva
mukhodakadantakaÔÔhadÈyakaÒca ekaÑ upaÔÔhÈkaÑ ÔhapetvÈ aÒÒe maÑ
daÔÔhuÑ mÈ labhantu, porÈÓakavinicchayÈmacce gahetvÈ rajjaÑ anusÈsatha,
ahaÑ ito paÔÔhÈya uparipÈsÈdatale samaÓadhammaÑ karissÈmÊ”ti vatvÈ
pÈsÈdamÈruyha ekakova samaÓadhammaÑ akÈsi. EvaÑ gate kÈle mahÈjano
rÈja~gaÓe sannipatitvÈ mahÈsattaÑ adisvÈ “na no rÈjÈ porÈÓako viya hotÊ”ti
vatvÈ gÈthÈdvayamÈha–
139. “AporÈÓaÑ vata bho rÈjÈ, sabbabhummo disampati.
Na’jja nacce nisÈmeti, na gÊte kurute mano.
140. Na mige napi uyyÈne, napi haÑse udikkhati.
M|gova tuÓhimÈsÊno, na attha’manusÈsatÊ”ti.
Tattha migeti sabbasa~gÈhikavacanaÑ, pubbe hatthÊ yujjhÈpeti, meÓÉe
yujjhÈpeti, ajja tepi na oloketÊti attho. UyyÈneti uyyÈnakÊÄampi nÈnubhoti.
HaÑseti paÒcapadumasaÒchannÈsu uyyÈnapokkharaÓÊsu haÑsagaÓaÑ na
oloketi. M|govÈti bhattahÈrakaÒca upaÔÔhÈkaÒca pucchiÑsu “bho rÈjÈ
tumhehi saddhiÑ kiÒci atthaÑ mantetÊ”ti. Te “na mantetÊ”ti vadiÑsu. TasmÈ
evamÈhaÑsu.
RÈjÈ kÈmesu anallÊyantena vivekaninnena cittena attano
kul|pakapaccekabuddhe anussaritvÈ “ko nu kho me tesaÑ
sÊlÈdiguÓayuttÈnaÑ akiÒcanÈnaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ ÈcikkhissatÊ”ti tÊhi gÈthÈhi
udÈnaÑ udÈnesi–
141. “SukhakÈmÈ rahosÊlÈ, vadhabandhÈ upÈratÈ.
Kassa nu ajja ÈrÈme, daharÈ vuddhÈ ca acchare.
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142. AtikkantavanathÈ dhÊrÈ, namo tesaÑ mahesinaÑ.
Ye ussukamhi lokamhi, viharanti manussukÈ.
143. Te chetvÈ maccuno jÈlaÑ, tataÑ mÈyÈvino daÄaÑ.
ChinnÈlayattÈ gacchanti, ko tesaÑ gati’mÈpaye”ti.

Tattha sukhakÈmÈti nibbÈnasukhakÈmÈ. RahosÊlÈti paÔicchannasÊlÈ na
attano guÓappakÈsanÈ. DaharÈ vuÉÉhÈ cÈti daharÈ ceva mahallakÈ ca.
Acchareti vasanti.
TassevaÑ tesaÑ guÓe anussarantassa mahatÊ pÊti uppajji. Atha
mahÈsatto palla~kato uÔÔhÈya uttarasÊhapaÒjaraÑ vivaritvÈ
uttaradisÈbhimukho sirasi aÒjaliÑ patiÔÔhÈpetvÈ “evar|pehi guÓehi
samannÈgatÈ PaccekabuddhÈ”ti namassamÈno “atikkantavanathÈ”tiÈdimÈha. Tattha atikkantavanathÈti pahÊnataÓhÈ. Mahesinanti mahante
sÊlakkhandhÈdayo guÓe esitvÈ ÔhitÈnaÑ. UssukamhÊti rÈgÈdÊhi ussukkaÑ
Èpanne lokasmiÑ. Maccuno jÈlanti kilesamÈrena pasÈritaÑ taÓhÈjÈlaÑ.
TataÑ mÈyÈvinoti atimÈyÈvino. Ko tesaÑ gati’mÈpayeti ko maÑ tesaÑ
PaccekabuddhÈnaÑ nivÈsaÔÔhÈnaÑ pÈpeyya, gahetvÈ gaccheyyÈti attho.
Tassa pÈsÈdeyeva samaÓadhammaÑ karontassa cattÈro mÈsÈ atÊtÈ.
Athassa ativiya pabbajjÈya cittaÑ nami, agÈraÑ lokantarikanirayo viya
khÈyi, tayo bhavÈ ÈdittÈ viya upaÔÔhahiÑsu. So pabbajjÈbhimukhena cittena
“kadÈ nu kho imaÑ SakkabhavanaÑ viya ala~katappaÔiyattaÑ MithilaÑ
pahÈya HimavantaÑ pavisitvÈ pabbajitavesagahaÓakÈlo mayhaÑ
bhavissatÊ”ti cintetvÈ MithilavaÓÓanaÑ nÈma Èrabhi–
144. “KadÈ’haÑ MithilaÑ phÊtaÑ, vibhattaÑ bhÈgaso mitaÑ.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
145. KadÈ’haÑ MithilaÑ phÊtaÑ, visÈlaÑ sabbatopabhaÑ.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
146. KadÈ’haÑ MithilaÑ phÊtaÑ, bahupÈkÈratoraÓaÑ.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
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147. KadÈ’haÑ MithilaÑ phÊtaÑ, daÄhamaÔÔÈlakoÔÔhakaÑ.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
148. KadÈ’haÑ MithilaÑ phÊtaÑ, suvibhattaÑ mahÈpathaÑ.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
149. KadÈ’haÑ MithilaÑ phÊtaÑ, suvibhattantarÈpaÓaÑ.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
150. KadÈ’haÑ MithilaÑ phÊtaÑ, gavÈssarathapÊÄitaÑ.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
151. KadÈ’haÑ MithilaÑ phÊtaÑ, ÈrÈmavanamÈliniÑ.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
152. KadÈ’haÑ MithilaÑ phÊtaÑ, uyyÈnavanamÈliniÑ.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
153. KadÈ’haÑ MithilaÑ phÊtaÑ, pÈsÈdavanamÈliniÑ.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
154. KadÈ’haÑ MithilaÑ phÊtaÑ, tipuraÑ rÈjabandhuniÑ.
MÈpitaÑ somanassena, Vedehena yasassinÈ.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
155. KadÈ’haÑ Vedehe phÊte, nicite dhammarakkhite.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
156. KadÈ’haÑ Vedehe phÊte, ajeyye dhammarakkhite.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
157. KadÈ’haÑ antepuraÑ rammaÑ, vibhattaÑ bhÈgaso mitaÑ.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
158. KadÈ’haÑ antepuraÑ rammaÑ, sudhÈmattikalepanaÑ.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
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159. KadÈ’haÑ antepuraÑ rammaÑ, sucigandhaÑ manoramaÑ.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
160. KadÈ’haÑ k|ÔÈgÈre ca, vibhatte bhÈgaso mite.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
161. KadÈ’haÑ k|ÔÈgÈre ca, sudhÈmattikalepane.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
162. KadÈ’haÑ k|ÔÈgÈre ca, sucigandhe manorame.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
163. KadÈ’haÑ k|ÔÈgÈre ca, litte candanaphosite.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
164. KadÈ’haÑ soÓÓapalla~ke, gonake cittasanthate.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
165. KadÈ’haÑ maÓipalla~ke, gonake cittasanthate.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
166. KadÈ’haÑ kappÈsakoseyyaÑ, khomakoÔumbarÈni ca.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
167. KadÈ’haÑ pokkharaÓÊ rammÈ, cakkavÈkapak|jitÈ.
MandÈlakehi saÒchannÈ, padumuppalakehi ca.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
168. KadÈ’haÑ hatthigumbe ca, sabbÈla~kÈrabh|site.
SuvaÓÓakacche mÈta~ge, hemakappanavÈsase.
169. Œr|Ähe gÈmaÓÊyehi, tomara~kusapÈÓibhi.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
170. KadÈ’haÑ assagumbe ca, sabbÈla~kÈrabh|site.
ŒjÈnÊyeva jÈtiyÈ, sindhave sÊghavÈhane.
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171. Œr|Ähe gÈmaÓÊyehi, illiyÈcÈpadhÈribhi.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
172. KadÈ’haÑ rathaseniyo, sannaddhe ussitaddhaje.
DÊpe athopi veyyagghe, sabbÈla~kÈrabh|site.
173. Œr|Ähe gÈmaÓÊyehi, cÈpahatthehi vammibhi.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
174. KadÈ’haÑ sovaÓÓarathe, sannaddhe ussitaddhaje.
DÊpe athopi veyyagghe, sabbÈla~kÈrabh|site.
175. Œr|Ähe gÈmaÓÊyehi, cÈpahatthehi vammibhi.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
176. KadÈ’haÑ sajjhurathe ca, sannaddhe ussitaddhaje.
DÊpe athopi veyyagghe, sabbÈla~kÈrabh|site.
177. Œr|Ähe gÈmaÓÊyehi, cÈpahatthehi vammibhi.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
178. KadÈ’haÑ assarathe ca, sannaddhe ussitaddhaje.
DÊpe athopi veyyagghe, sabbÈla~kÈrabh|site.
179. Œr|Ähe gÈmaÓÊyehi, cÈpahatthehi vammibhi.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
180. KadÈ’haÑ oÔÔharathe ca, sannaddhe ussitaddhaje.
DÊpe athopi veyyagghe, sabbÈla~kÈrabh|site.
181. Œr|Ähe gÈmaÓÊyehi, cÈpahatthehi vammibhi.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
182. KadÈ’haÑ goÓarathe ca, sannaddhe ussitaddhaje.
DÊpe athopi veyyagghe, sabbÈla~kÈrabh|site.
183. Œr|Ähe gÈmaÓÊyehi, cÈpahatthehi vammibhi.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
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184. KadÈ’haÑ ajaratha ca, sannaddhe ussitaddhaje.
DÊpe athopi veyyagghe, sabbÈla~kÈrabh|site.
185. Œr|Ähe gÈmaÓÊyehi, cÈpahatthehi vammibhi.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ ‘ssu bhavissati.
186. KadÈ’haÑ meÓÉarathe ca, sannaddhe ussitaddhaje.
DÊpe athopi veyyagghe, sabbÈla~kÈrabh|site.
187. Œr|Ähe gÈmaÓÊyehi, cÈpahatthehi vammibhi.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
188. KadÈ’haÑ migarathe ca, sannaddhe ussitaddhaje.
DÊpe athopi veyyagghe, sabbÈla~kÈrabh|site.
189. Œr|Ähe gÈmaÓÊyehi, cÈpahatthehi vammibhi.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
190. KadÈ’haÑ hatthÈrohe ca, sabbÈla~kÈrabh|site.
NÊlavammadhare s|re, tomara~kusapÈÓine.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
191. KadÈ’haÑ assÈrohe ca, sabbÈla~kÈrabh|site.
NÊlavammadhare s|re, illiyÈcÈpadhÈrine.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
192. KadÈ’haÑ rathÈrohe ca, sabbÈla~kÈrabh|site.
NÊlavammadhare s|re, cÈpahatthe kalÈpine.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
193. KadÈ’haÑ dhanuggahe ca, sabbÈla~kÈrabh|site.
NÊlavammadhare s|re, cÈpahatthe kalÈpine.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
194. KadÈ’haÑ rÈjaputte ca, sabbÈla~kÈrabh|site.
Citravammadhare s|re, kaÒcanÈveÄadhÈrine.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
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195. KadÈ’haÑ ariyagaÓe ca, vatavante ala~kate.
Haricandanalitta~ge, kÈsikuttamadhÈrine.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
196. KadÈ’haÑ amaccagaÓe ca, sabbÈla~kÈrabh|site.
PÊtavammadhare s|re, purato gacchamÈline.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
197. KadÈ’haÑ sattasatÈ bhariyÈ, sabbÈla~kÈrabh|sitÈ.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
198. KadÈ’haÑ sattasatÈ bhariyÈ, susaÒÒÈ tanumajjhimÈ.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
199. KadÈ’haÑ sattasatÈ bhariyÈ, assavÈ piyabhÈÓinÊ.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
200. KadÈ’haÑ satapalaÑ kaÑsaÑ, sovaÓÓaÑ satarÈjikaÑ.
PahÈya pabbajissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
201. KadÈ’ssu maÑ hatthigumbÈ, sabbÈla~kÈrabh|sitÈ.
SuvaÓÓakacchÈ mÈta~gÈ, hemakappanavÈsasÈ.
202. Œr|ÄhÈ gÈmaÓÊyehi, tomara~kusapÈÓibhi.
YantaÑ maÑ nÈnuyissanti, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
203. KadÈ’ssu maÑ assagumbÈ, sabbÈla~kÈrabh|sitÈ.
ŒjÈnÊyÈva jÈtiyÈ, sandhavÈ sÊghavÈhanÈ.
204. Œr|ÄhÈ gÈmaÓÊyehi, illiyÈcÈpadhÈribhi.
YantaÑ maÑ nÈnuyissanti, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
205. KadÈ’ssu maÑ rathasenÊ, sannaddhÈ ussitaddhajÈ.
DÊpÈ athopi veyyagghÈ, sabbÈla~kÈrabh|sitÈ.
206. Œr|ÄhÈ gÈmaÓÊyehi, cÈpahatthehi vammibhi.
YantaÑ maÑ nÈnuyissanti, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
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207. KadÈ’ssu maÑ soÓÓarathÈ, sannaddhÈ ussitaddhajÈ.
DÊpÈ athopi veyyagghÈ, sabbÈla~kÈrabh|sitÈ.
208. Œr|ÄhÈ gÈmaÓÊyehi, cÈpahatthehi vammibhi.
YantaÑ maÑ nÈnuyissanti, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
209. KadÈ’ssu maÑ sajjhurathÈ, sannaddhÈ ussitaddhajÈ.
DÊpÈ athopi veyyagghÈ, sabbÈla~kÈrabh|sitÈ.
210. Œr|ÄhÈ gÈmaÓÊyehi, cÈpahatthehi vammibhi.
YantaÑ maÑ nÈnuyissanti, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
211. KadÈ’ssu maÑ assarathÈ, sannaddhÈ ussitaddhajÈ.
DÊpÈ athopi veyyagghÈ, sabbÈla~kÈrabh|sitÈ.
212. Œr|ÄhÈ gÈmaÓÊyehi, cÈpahatthehi vammibhi.
YantaÑ maÑ nÈnuyissanti, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
213. KadÈ’ssu maÑ oÔÔharathÈ, sannaddhÈ ussitaddhajÈ.
DÊpÈ athopi veyyagghÈ, sabbÈla~kÈrabh|sitÈ.
214. Œr|ÄhÈ gÈmaÓÊyehi, cÈpahatthehi vammibhi.
YantaÑ maÑ nÈnuyissanti, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
215. KadÈ’ssu maÑ goÓarathÈ, sannaddhÈ ussitaddhajÈ.
DÊpÈ athopi veyyagghÈ, sabbÈla~kÈrabh|sitÈ.
216. Œr|Äha gÈmaÓÊyehi, cÈpahatthehi vammibhi.
YantaÑ maÑ nÈnuyissanti, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
217. KadÈ’ssu maÑ ajarathÈ, sannaddhÈ ussitaddhajÈ.
DÊpÈ athopi veyyagghÈ, sabbÈla~kÈrabh|sitÈ.
218. Œr|ÄhÈ gÈmaÓÊyehi, cÈpahatthehi vammibhi.
YantaÑ maÑ nÈnuyissanti, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
219. KadÈ’ssu maÑ meÓÉarathÈ, sannaddhÈ ussitaddhajÈ.
DÊpÈ athopi veyyagghÈ, sabbÈla~kÈrabh|sitÈ.
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220. Œr|ÄhÈ gÈmaÓÊyehi, cÈpahatthehi vammibhi.
YantaÑ maÑ nÈnuyissanti, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
221. KadÈ’ssu maÑ migarathÈ, sannaddhÈ ussitaddhajÈ.
DÊpÈ athopi veyyagghÈ, sabbÈla~kÈrabh|sitÈ.
222. Œr|ÄhÈ gÈmaÓÊyehi, cÈpahatthehi vammibhi.
YantaÑ maÑ nÈnuyissanti, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
223. KadÈ’ssu maÑ hatthÈrohÈ, sabbÈla~kÈrabh|sitÈ.
NÊlavammadharÈ s|rÈ, tomara~kusapÈÓino.
YantaÑ maÑ nÈnuyissanti, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
224. KadÈ’ssu maÑ assÈrohÈ, sabbÈla~kÈrabh|sitÈ.
NÊlavammadharÈ s|rÈ, illiyÈcÈpadhÈrino.
YantaÑ maÑ nÈnuyissanti, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
225. KadÈ’ssu maÑ rathÈrohÈ, sabbÈla~kÈrabh|sitÈ.
NÊlavammadharÈ s|rÈ, cÈpahatthÈ kalÈpino.
YantaÑ maÑ nÈnuyissanti, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
226. KadÈ’ssu maÑ dhanuggahÈ, sabbÈla~kÈrabh|sitÈ.
NÊlavammadharÈ s|rÈ, cÈpahatthÈ kalÈpino.
YantaÑ maÑ nÈnuyissanti, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
227. KadÈ’ssu maÑ rÈjaputtÈ, sabbÈla~kÈrabh|sitÈ.
CitravammadharÈ s|rÈ, kaÒcanÈveÄadhÈrino.
YantaÑ maÑ nÈnuyissanti, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
228. KadÈ’ssu maÑ ariyagaÓÈ, vatavantÈ ala~katÈ.
Haricandanalitta~gÈ, kÈsikuttamadhÈrino.
YantaÑ maÑ nÈnuyissanti, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
229. KadÈ’ssu maÑ amaccagaÓÈ, sabbÈla~kÈrabh|sitÈ.
PÊtavammadharÈ s|rÈ, purato gacchamÈlino.
YantaÑ maÑ nÈnuyissanti, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
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230. KadÈ’ssu maÑ sattasatÈ bhariyÈ, sabbÈla~kÈrabh|sitÈ.
YantaÑ maÑ nÈnuyissanti, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
231. KadÈ’ssu maÑ sattasatÈ bhariyÈ, susaÒÒÈ tanumajjhimÈ.
YantaÑ maÑ nÈnuyissanti, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
232. KadÈ’ssu maÑ sattasatÈ bhariyÈ, assavÈ piyabhÈÓinÊ.
YantaÑ maÑ nÈnuyissanti, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
233. KadÈ’haÑ pattaÑ gahetvÈna, muÓÉo saÑghÈÔipÈruto.
PiÓÉikÈya carissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
234. KadÈ’haÑ paÑsuk|lÈnaÑ, ujjhitÈnaÑ mahÈpathe.
SaÑghÈÔiÑ dhÈrayissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
235. KadÈ’haÑ sattÈhasammeghe, ovaÔÔho allacÊvaro.
PiÓÉikÈya carissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
236. KadÈ’haÑ sabbattha gantvÈ, rukkhÈ rukkhaÑ vanÈ vanaÑ.
Anapekkho gamissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
237. KadÈ’haÑ giriduggesu, pahÊnabhayabheravo.
Adutiyo gamissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
238. KadÈ’haÑ vÊÓaÑ’va rujjako, sattatantiÑ manoramaÑ.
CittaÑ ujuÑ karissÈmi, taÑ kudÈ’ssu bhavissati.
239. KadÈ’haÑ rathakÈro’va, parikantaÑ upÈhanaÑ.
KÈmasaÒÒojane checchaÑ, ye dibbe ye ca mÈnuse”ti.

Tattha kadÈti kÈlaparivitakko. PhÊtanti vatthÈla~kÈrÈdÊhi supupphitaÑ.
VibhattaÑ bhÈgaso mitanti chekehi nagaramÈpakehi rÈjanivesanÈdÊnaÑ
vasena vibhattaÑ dvÈravÊthÊnaÑ vasena koÔÔhÈsato mitaÑ. TaÑ kudÈ’ssu1
bhavissatÊti taÑ evar|paÑ nagaraÑ pahÈya pabbajanaÑ2 kudÈ nÈma me
bhavissati.
______________________________________________________________
1. TaÑ kadÈssu (SÊ, SyÈ, I)

2. PabbajituÑ (Sya), pabbajitaÑ (Ka)
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Sabbatopabhanti samantato ala~kÈrobhÈsena yuttaÑ. BahupÈkÈratoraÓanti
bahalena puthulena pÈkÈrena ceva dvÈratoraÓehi ca samannÈgataÑ.
DaÄhamaÔÔÈlakoÔÔhakanti daÄhehi aÔÔÈlakehi dvÈrakoÔÔhakehi ca
samannÈgataÑ. PÊÄitanti samÈkiÓÓaÑ. Tipuranti tÊhi purehi samannÈgataÑ,
tipÈkÈranti attho. Atha vÈ tipuranti tikkhattuÑ puÓÓaÑ1. RÈjabandhuninti
rÈjaÒÈtakeheva puÓÓaÑ. SomanassenÈti evaÑnÈmakena VideharÈjena.
Niciteti dhanadhaÒÒanicayÈdinÈ sampanne. Ajeyyeti paccÈmittehi
ajetabbe. Candanaphositeti lohitacandanena paripphosite. KoÔumbarÈnÊti
KoÔumbararaÔÔhe uÔÔhitavatthÈni. Hatthigumbeti hatthighaÔÈyo.
HemakappanavÈsaseti hemamayena sÊsÈla~kÈrasa~khÈtena kappanena ca
hemajÈlena ca samannÈgate. GÈmaÓÊyehÊti hatthÈcariyehi. ŒjÈnÊyeva jÈtiyÈti
jÈtiyÈ kÈraÓÈkÈraÓajÈnanatÈya ÈjÈnÊyena, tÈdisÈnaÑ assÈnaÑ gumbe.
GÈmaÓÊyehÊti assÈcariyehi. IlliyÈcÈpadhÈribhÊti illiyaÒca cÈpaÒca
dhÈrentehi. Rathaseniyoti rathaghaÔÈyo. Sannaddheti suÔÔhu naddhe. DÊpe
athopi veyyaggheti dÊpibyagghacammaparikkhitte. GÈmaÓÊyehÊti
rathÈcariyehi. Sajjhuratheti rajatarathe. AjarathameÓÉarathamigarathe
sobhanatthÈya yojenti.
AriyagaÓeti brÈhmaÓagaÓe. Te kira tadÈ ariyÈcÈrÈ ahesuÑ, tena te
evamÈha. Haricandanalitta~geti kaÒcanavaÓÓena candanena littasarÊre.
SattasatÈ bhariyÈti piyabhariyÈyeva sandhÈyÈha. SusaÒÒÈti suÔÔhu saÒÒitÈ2.
AssavÈti sÈmikassa vacanakÈrikÈ. Satapalanti palasatena suvaÓÓena kÈritaÑ.
KaÑsanti pÈtiÑ. SatarÈjikanti piÔÔhipasse rÈjisatena samannÈgataÑ. YantaÑ
manti anitthigandhavanasaÓÉe ekameva gacchantaÑ maÑ kadÈ nu te
nÈnuyissanti. SattÈhasammegheti3 sattÈhaÑ samuÔÔhite mahÈmeghe,
sattÈhavaddaliketi attho. (OvaÔÔhoti onatasÊso.)4 SabbatthÈti sabbadisaÑ5.
Rujjakoti6 vÊÓÈvÈdako. KÈmasaÑyojaneti kÈmasaÑyojanaÑ. Dibbeti
dibbaÑ. MÈnuseti mÈnusaÑ.
______________________________________________________________
1. Tip|raÑ vÈ tikkhattuÑ puÓÓanti attho (SÊ, I)
2. SusaÒÒÈtÈ (SÊ, I)
3. SattÈhaÑ megheti (SÊ, SyÈ)
4. ( ) SÊ-SyÈ-I-potthakesu natthi.
5. Sabbahanti sabbaÑ divasaÑ (SÊ, I), sabbaÓhanti sabbarattiÑ sabbadivasaÑ (SyÈ)
6. VÊÓarujjakoti (SyÈ)
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So kira dasavassasahassÈyukakÈle nibbatto sattavassasahassÈni rajjaÑ

kÈretvÈ tivassasahassÈvasiÔÔhe Èyumhi pabbajito. Pabbajanto panesa
uyyÈnadvÈre ambarukkhassa diÔÔhakÈlato paÔÔhÈya cattÈro mÈse agÈre
vasitvÈ “imamhÈ rÈjavesÈ pabbajitaveso varataro, pabbajissÈmÊ”ti cintetvÈ
upaÔÔhÈkaÑ rahassena ÈÓÈpesi “tÈta kaÒci ajÈnÈpetvÈ antarÈpaÓato
kÈsÈyavatthÈni ceva mattikÈpattaÒca kiÓitvÈ ÈharÈ”ti. So tathÈ akÈsi. RÈjÈ
kappakaÑ pakkosÈpetvÈ kesamassuÑ ohÈrÈpetvÈ kappakassa gÈmavaraÑ
datvÈ kappakaÑ uyyojetvÈ ekaÑ kÈsÈvaÑ nivÈsetvÈ ekaÑ pÈrupitvÈ ekaÑ
aÑse katvÈ mattikÈpattampi thavikÈya osÈretvÈ aÑse laggesi, tato
kattaradaÓÉaÑ gahetvÈ mahÈtale katipaye vÈre PaccekabuddhalÊlÈya
aparÈparaÑ ca~kami. So taÑ divasaÑ tattheva vasitvÈ punadivase
s|riyuggamanavelÈya pÈsÈdÈ otarituÑ Èrabhi.
TadÈ SÊvalidevÊ tÈ sattasatÈ vallabhitthiyo pakkosÈpetvÈ “ciraÑ diÔÔho
no rÈjÈ, cattÈro mÈsÈ atÊtÈ, ajja naÑ passissÈma, sabbÈla~kÈrehi ala~karitvÈ
yathÈbalaÑ itthikuttahÈsavilÈse dassetvÈ kilesabandhanena bandhituÑ
vÈyameyyÈthÈ”ti vatvÈ ala~katappaÔiyattÈhi tÈhi saddhiÑ “rÈjÈnaÑ
passissÈmÈ”ti pÈsÈdaÑ abhiruhantÊ taÑ otarantaÑ disvÈpi na saÒjÈni, “raÒÒo
ovÈdaÑ dÈtuÑ Ègato Paccekabuddho bhavissatÊ”ti saÒÒÈya vanditvÈ
ekamantaÑ aÔÔhÈsi. MahÈsattopi pÈsÈdÈ otari. ItarÈpi pÈsÈdaÑ abhiruhitvÈ
sirisayanapiÔÔhe bhamaravaÓÓakese ca pasÈdhanabhaÓÉaÒca disvÈ “na so
Paccekabuddho, amhÈkaÑ piyasÈmiko bhavissati, etha naÑ yÈcitvÈ
nivattÈpessÈmÊ”ti mahÈtalÈ otaritvÈ raja~gaÓaÑ sampÈpuÓi. PÈpuÓitvÈ ca
pana sabbÈhi tÈhi saddhiÑ kese mocetvÈ piÔÔhiyaÑ vikiritvÈ ubhohi hatthehi
uraÑ saÑsumbhitvÈ “kasmÈ evar|paÑ kammaÑ karotha mahÈrÈjÈ”ti
atikaruÓaÑ paridevamÈnÈ rÈjÈnaÑ anubandhi, sakalanagaraÑ sa~khubhitaÑ
ahosi. Tepi “rÈjÈ kira no pabbajito, kuto pana evar|paÑ dhammikarÈjÈnaÑ
labhissÈmÈ”ti rodamÈnÈ rÈjÈnaÑ anubandhiÑsu. Tatra tÈsaÑ itthÊnaÑ
paridevanaÒceva paridevantiyopi tÈ pahÈya raÒÒo gamanaÒca Èvikaronto
SatthÈ Èha–

JÈtakaÔÔhakathÈ

67

240. “TÈ ca sattasatÈ bhariyÈ, sabbÈla~kÈrabh|sitÈ.
BÈhÈ paggayha pakkanduÑ, kasmÈ no vijahissasi.
241. TÈ ca sattasatÈ bhariyÈ, susaÒÒÈ tanumajjhimÈ.
BÈhÈ paggayha pakkanduÑ, kasmÈ no vijahissasi.
242. TÈ ca sattasatÈ bhariyÈ, assavÈ piyabhÈÓinÊ.
BÈhÈ paggayha pakkanduÑ, kasmÈ no vijahissasi.
243. TÈ ca sattasatÈ bhariyÈ, sabbÈla~kÈrabh|sitÈ.
HitvÈ sampaddavÊ rÈjÈ, pabbajjÈya purakkhato.
244. TÈ ca sattasatÈ bhariyÈ, susaÒÒÈ tanumajjhimÈ.
HitvÈ sampaddavÊ rÈjÈ, pabbajjÈya purakkhato.
245. TÈ ca sattasatÈ bhariyÈ, assavÈ piyabhÈÓinÊ.
HitvÈ sampaddavÊ rÈjÈ, pabbajjÈya purakkhato.
246. HitvÈ satapalaÑ kaÑsaÑ, sovaÓÓaÑ satarÈjikaÑ.
AggahÊ mattikaÑ pattaÑ, taÑ dutiyÈbhisecanan”ti.
Tattha bÈhÈ paggayhÈti bÈhÈ ukkhipitvÈ. SampaddavÊti1 bhikkhave so
MahÈjanako rÈjÈ tÈ ca sattasatÈ bhariyÈ “kiÑ no deva pahÈya gacchasi, ko
amhÈkaÑ doso”ti vilapantiyova chaÉÉetvÈ sampaddavÊ gato2, “pabbajjÈya
yÈhÊ”ti codiyamÈno viya purakkhato hutvÈ gatoti attho. TaÑ
dutiyÈbhisecananti bhikkhave taÑ mattikÈpattaggahaÓaÑ dutiyÈbhisecanaÑ
katvÈ so rÈjÈ nikkhantoti.
SÊvalidevÊpi paridevamÈnÈ rÈjÈnaÑ nivattetuÑ asakkontÊ “attheso
upÈyo”ti cintetvÈ MahÈsenaguttaÑ pakkosÈpetvÈ “tÈta raÒÒo purato
gamanadisÈbhÈge jiÓÓagharajiÓÓasÈlÈdÊsu aggiÑ dehi, tiÓapaÓÓÈni
saÑharitvÈ tasmiÑ tasmiÑ ÔhÈne dh|maÑ kÈrehÊ”ti ÈÓÈpesi. So tathÈ kÈresi.
SÈ raÒÒo santikaÑ gantvÈ pÈdesu patitvÈ MithilÈya ÈdittabhÈvaÑ ÈrocentÊ
gÈthÈdvayamÈha–
______________________________________________________________
1. SampaddayÊti (SÊ)

2. Sampadduto (SÊ, I)

68

KhuddakanikÈya
247. “BhesmÈ aggisamÈ jÈlÈ, kosÈ Éayhanti bhÈgaso.
RajataÑ jÈtar|paÒca, muttÈ veÄuriyÈ bah|.
248. MaÓayo sa~khamuttÈ ca, vatthikaÑ haricandanaÑ.
AjinaÑ dantabhaÓÉaÒca, lohaÑ kÈÄÈyasaÑ bah|.
Ehi rÈjÈ nivattassu, mÈ te’taÑ vinasÈ dhanan”ti.

Tattha bhesmÈti bhayÈnakÈ. AggisamÈ jÈlÈti1 tesaÑ tesaÑ manussÈnaÑ
gehÈni aggi gaÓhi2, so esa mahÈjÈloti attho3. KosÈti
suvaÓÓarajatakoÔÔhÈgÈrÈdÊni. BhÈgasoti koÔÔhÈsato suvibhattÈpi no ete
agginÈ Éayhanti devÈti. Lohanti tambalohÈdikaÑ. MÈ te’taÑ vinasÈ
dhananti mÈ te etaÑ dhanaÑ vinassatu, ehi naÑ nibbÈpehi, pacchÈ
gamissasi, “MahÈjanako nagaraÑ ÉayhamÈnaÑ anoloketvÈva nikkhanto”ti
tumhÈkaÑ garahÈ bhavissati, tÈya te lajjÈpi vippaÔisÈropi bhavissati, ehi
amacce ÈÓÈpetvÈ aggiÑ nibbÈpehi devÈti.
Atha mahÈsatto “devi kiÑ kathesi, yesaÑ kiÒcanaÑ atthi, tesaÑ taÑ
Éayhati, mayaÑ pana akiÒcanÈ”ti dÊpento gÈthamÈha–
249. “SusukhaÑ vata jÊvÈma, yesaÑ no natthi kiÒcanaÑ.
MithilÈ ÉayhamÈnÈya, na me kiÒci aÉayhathÈ”ti.
Tattha kiÒcananti yesaÑ amhÈkaÑ palibuddhakilesasa~khÈtaÑ
kiÒcanaÑ natthi, te mayaÑ tena akiÒcanabhÈvena susukhaÑ vata jÊvÈma.
Teneva kÈraÓena MithilÈya ÉayhamÈnÈya na me kiÒci aÉayhatha,
appamattakampi attano bhaÓÉakaÑ ÉayhamÈnaÑ na passÈmÊti vadati.
EvaÒca pana vatvÈ mahÈsatto uttaradvÈrena nikkhami. TÈpissa sattasatÈ
bhariyÈ nikkhamiÑsu. Puna SÊvalidevÊ ekaÑ upÈyaÑ cintetvÈ
“gÈmaghÈtaraÔÔhavilumpanÈkÈraÑ viya dassethÈ”ti amacce ÈÓÈpesi.
TaÑkhaÓaÑyeva Èvudhahatthe purise tato tato ÈdhÈvante paridhÈvante
vilumpante
______________________________________________________________
1. Tattha vesmÈti (SÊ)
2. AgginÈ Éayhanti (SyÈ)
3. So esa vesmÈ jÈlÈ jalitoti attho (SÊ), so ekasamÈya jÈlÈya jalitoti attho (SyÈ)
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viya sarÊre lÈkhÈrasaÑ siÒcitvÈ laddhappahÈre viya phalake nipajjÈpetvÈ
vuyhante mate viya ca raÒÒo dassesuÑ. MahÈjano upakkosi “mahÈrÈja
tumhesu dharantesuyeva raÔÔhaÑ vilumpanti, mahÈjanaÑ ghÈtentÊ”ti. Atha
devÊpi rÈjÈnaÑ vanditvÈ nivattanatthÈya gÈthamÈha–
250. “AÔaviyo samuppannÈ, raÔÔhaÑ viddhaÑsayanti taÑ.
Ehi rÈja nivattassu, mÈ raÔÔhaÑ vinasÈ idan”ti.
Tattha aÔaviyoti mahÈrÈja tumhesu dharantesuyeva aÔavicorÈ
samuppannÈ samuÔÔhitÈ, taÑ tayÈ dhammarakkhitaÑ1 tava raÔÔhaÑ
viddhaÑsenti.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ “mayi dharanteyeva corÈ uÔÔhÈya raÔÔhaÑ viddhaÑsentÈ
nÈma natthi, SÊvalideviyÈ kiriyÈ esÈ bhavissatÊ”ti cintetvÈ taÑ appaÔibhÈnaÑ
karonto Èha–
251. “SusukhaÑ vata jÊvÈma, yesaÑ no natthi kiÒcanaÑ.
RaÔÔhe vilumpamÈnamhi, na me kiÒci ahÊratha2.
252. SusukhaÑ vata jÊvÈma, yesaÑ no natthi kiÒcanaÑ.
PÊtibhakkhÈ bhavissÈma, devÈ ÈbhassarÈ yathÈ”ti.
Tattha vilumpamÈnamhÊti viluppamÈne. ŒbhassarÈ yathÈti yathÈ te
brahmÈno pÊtibhakkhÈ hutvÈ samÈpattisukhena vÊtinÈmenti, tathÈ
vÊtinÈmessÈmÈti.
EvaÑ vuttepi mahÈjano rÈjÈnaÑ anubandhiyeva. Athassa etadahosi
“ayaÑ mahÈjano nivattituÑ na icchati, nivattessÈmi nan”ti. So
aÉÉhagÈvutamattaÑ gatakÈle nivattitvÈ mahÈmagge Ôhitova amacce
“kassidaÑ rajjan”ti pucchitvÈ “tumhÈkaÑ devÈ”ti vutte “tena hi imaÑ
lekhaÑ antaraÑ karontassa rÈjadaÓÉaÑ karothÈ”ti kattaradaÓÉena tiriyaÑ
lekhaÑ ÈkaÉÉhi. Tena tejavatÈ raÒÒÈ kataÑ lekhaÑ koci antaraÑ kÈtuÑ
nÈsakkhi. MahÈjano lekhaÑ ussÊsake katvÈ bÈÄhaparidevaÑ paridevi. DevÊpi
taÑ lekhaÑ antaraÑ kÈtuÑ asakkontÊ rÈjÈnaÑ
______________________________________________________________
1. Tanti tathÈ dhammÈrakkhiyaÑ (SÊ, I), raÔÔhanti tathÈr|paÑ dhammarakkhitaÑ (SyÈ)
2. AjÊratha (SÊ, I), ahÈratha (SyÈ, Ka)
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piÔÔhiÑ datvÈ gacchantaÑ disvÈ sokaÑ sandhÈretuÑ asakkontÊ uraÑ
paharitvÈ mahÈmagge tiriyaÑ patitvÈ parivattamÈnÈ agamÈsi. MahÈjano
“lekhasÈmikehi lekhÈ bhinnÈ”ti vatvÈ deviyÈ gatamaggeneva gato. Atha
mahÈsattopi UttarahimavantÈbhimukho agamÈsi. DevÊpi sabbaÑ
senÈvÈhanaÑ ÈdÈya tena saddhiÑyeva gatÈ. RÈjÈ mahÈjanaÑ nivattetuÑ
asakkontoyeva saÔÔhiyojanamaggaÑ gato.
TadÈ NÈrado nÈma tÈpaso Himavante suvaÓÓaguhÈyaÑ vasitvÈ
paÒcÈbhiÒÒo jhÈnasukhena vÊtinÈmetvÈ sattÈhaÑ atikkÈmetvÈ jhÈnasukhato
vuÔÔhÈya “aho sukhaÑ, aho sukhan”ti udÈnaÑ udÈnesi. So “atthi nu kho koci
jambudÊpatale idaÑ sukhaÑ pariyesanto”ti dibbacakkhunÈ olokento
MahÈjanakabuddha~kuraÑ disvÈ “rÈjÈ mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhantopi
SÊvalidevippamukhaÑ mahÈjanaÑ nivattetuÑ na sakkoti, antarÈyampissa
kareyya, idÈni gantvÈ bhiyyoso mattÈya daÄhasamÈdÈnatthaÑ1 ovÈdaÑ
dassÈmÊ”ti cintetvÈ iddhibalena gantvÈ raÒÒo purato ÈkÈse Ôhitova tassa
ussÈhaÑ janetuÑ imaÑ gÈthamÈha–
253. “Kimhe’so mahato ghoso, kÈ nu gÈmeva kÊÄiyÈ.
SamaÓa teva2 pucchÈma, katthe’so abhisaÔo jano”ti.
Tassa taÑ sutvÈ rÈjÈ Èha–
254. “MamaÑ ohÈya gacchantaÑ, etthe’so abhisaÔo jano.
SÊmÈtikkamanaÑ yantaÑ, munimonassa pattiyÈ.
MissaÑ nandÊhi gacchantaÑ, kiÑ jÈna’manupucchasÊ”ti.
Tattha kimhe’soti kimhi kena kÈraÓena eso hatthikÈyÈdivasena mahato
sam|hassa ghoso. KÈ nu gÈmeva kÊÄiyÈti3 kÈ nu esÈ tayÈ saddhiÑ
ÈgacchantÈnaÑ4 gÈme viya kÊÄi5. Katthe’soti kimatthaÑ esa mahÈjano
abhisaÔo sannipatito, taÑ parivÈretvÈ ÈgacchatÊti pucchi. Mamanti yo ahaÑ
etaÑ janaÑ ohÈya gacchÈmi, taÑ maÑ ohÈya gacchantaÑ. EtthÈti etasmiÑ
ÔhÈne eso mahÈjano abhisaÔo anubandhanto Ègato. SÊmÈtikkamanaÑ yantanti
tvaÑ pana taÑ maÑ kilesasÊmaÑ
______________________________________________________________
1. DaÄhaÑ sampÈdanatthaÑ (Ka)
3. KilÊliyÈti (SÊ) 4. ŒgacchantÈ (SyÈ)

2. SamaÓaÒÒeva (SÊ, I), samaÓa tveva (SyÈ)
5. KilikilÈ (SÊ), kÊÄikÊÄÈyamÈnÈ (SyÈ)
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atikkamma anagÈriyamuniÒÈÓasa~khÈtassa monassa pattiyÈ yantaÑ,
“pabbajito vatamhÊ”ti nandiÑ avijahitvÈ khaÓe khaÓe uppajjamÈnÈhi nandÊhi
missameva gacchantaÑ kiÑ jÈnanto pucchasi, udÈhu ajÈnanto. MahÈjanako
kira VideharaÔÔhaÑ chaÉÉetvÈ pabbajitoti kiÑ na sutaÑ tayÈti.
Athassa so daÄhasamÈdÈnatthÈya puna gÈthamÈha–
255. “MÈssu tiÓÓo amaÒÒittha, sarÊraÑ dhÈrayaÑ imaÑ.
AtÊraÓeyya yamidaÑ, bah| hi paripanthayo”ti.
Tattha mÈssu tiÓÓo amaÒÒitthÈti1 imaÑ bhaÓÉukÈsÈvanivatthaÑ2
sarÊraÑ dhÈrento “iminÈ pabbajitali~gaggahaÓamatteneva kilesasÊmaÑ tiÓÓo
atikkantosmÊ”ti mÈ amaÒÒittha3. AtÊraÓeyya yamidanti idaÑ kilesajÈtaÑ
nÈma na ettakena tÊretabbaÑ. Bah| hi paripanthayoti saggamaggaÑ ÈvaritvÈ
ÔhitÈ tava bah| kilesaparipanthÈti.
Tato mahÈsatto tassa vacanaÑ sutvÈ paripanthe pucchanto Èha–
256. “Ko nu me paripanthassa, mamaÑ evaÑvihÈrino.
Yo neva diÔÔhe nÈdiÔÔhe, kÈmÈna’mabhipatthaye”ti.
Tattha yo neva diÔÔhe nÈdiÔÔheti yo ahaÑ neva diÔÔhe manussaloke
nÈdiÔÔhe devaloke kÈmÈnaÑ abhipatthemi, tassa mama evaÑ ekavihÈrino ko
nu paripanto assÈti vadati.
Athassa so paripanthe dassento gÈthamÈha–
257. “NiddÈ tandÊ vijambhitÈ, aratÊ bhattasammado.
Œvasanti sarÊraÔÔhÈ, bah| hi paripanthayo”ti.
Tattha niddÈti kapiniddÈ. TandÊti ÈlasiyaÑ. AratÊti ukkaÓÔhitÈ.
Bhattasammadoti bhattapariÄÈho. IdaÑ vuttaÑ hoti–“samaÓa tvaÑ
pÈsÈdiko suvaÓÓavaÓÓo rajjaÑ pahÈya pabbajito”ti vutte tuyhaÑ paÓÊtaÑ
ojavantaÑ piÓÉapÈtaÑ dassanti, so tvaÑ pattap|raÑ ÈdÈya yÈvadatthaÑ
paribhuÒjitvÈ paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ kaÔÔhattharaÓe nipajjitvÈ kÈkacchamÈno
______________________________________________________________
1. AmaÒÒitthoti (SÊ, SyÈ, I)
2. BhaÓÉakasÈvanivatthaÑ (SyÈ), paÓÉakÈsÈvanivatthaÑ (Ka)
3. MÈ amaÒÒittho (SÊ, SyÈ, I)
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niddaÑ okkamitvÈ antarÈ pabuddho aparÈparaÑ parivattitvÈ hatthapÈde
pasÈretvÈ uÔÔhÈya cÊvaravaÑsaÑ gahetvÈ laggacÊvaraÑ nivÈsetvÈ Èlasiyo
hutvÈ neva sammajjaniÑ ÈdÈya sammajjissasi, na pÈnÊyaÑ Èharissasi, puna
nipajjitvÈ niddÈyissasi, kÈmavitakkaÑ vitakkessasi, tadÈ pabbajjÈya
ukkaÓÔhissasi, bhattapariÄÈho te bhavissatÊti. Œvasanti sarÊraÔÔhÈti ime ettakÈ
paripanthÈ tava sarÊraÔÔhakÈ hutvÈ nivasanti, sarÊreyeva te nibbattantÊti
dasseti.
Athassa mahÈsatto thutiÑ karonto gÈthamÈha–
258. “KalyÈÓaÑ vata maÑ bhavaÑ, brÈhmaÓa manusÈsati.
BrÈhmaÓa teva pucchÈmi, ko nu tva’masi mÈrisÈ”ti.
Tattha brÈhmaÓa manusÈsatÊti brÈhmaÓa kalyÈÓaÑ vata maÑ bhavaÑ
anusÈsati.
Tato tÈpaso Èha–
259. “NÈrado iti me nÈmaÑ, Kassapo iti maÑ vid|.
Bhoto sakÈsamÈgacchiÑ, sÈdhu sabbhi samÈgamo.
260. Tassa te sabbo Œnando, vihÈro upavattatu.
YaÑ |naÑ taÑ parip|rehi, khantiyÈ upasamena ca.
261. PasÈraya sannataÒca, unnataÒca pasÈraya.
KammaÑ vijjaÒca dhammaÒca, sakkatvÈna paribbajÈ”ti.
Tattha vid|ti gottena maÑ “Kassapo”ti jÈnanti. SabbhÊti paÓÉitehi
saddhiÑ samÈgamo nÈma sÈdhu hotÊti Ègatomhi. Œnandoti tassa tava imissÈ
pabbajjÈya Œnando tuÔÔhi somanassameva hotu mÈ ukkaÓÔhi. VihÈroti
catubbidho brahmavihÈro. Upavattat|ti nibbattatu. YaÑ |naÑ tanti yaÑ te1
sÊlena kasiÓaparikammena jhÈnena ca |naÑ, taÑ etehi sÊlÈdÊhi p|raya.
KhantiyÈ upasamena cÈti “ahaÑ rÈjapabbajito”ti mÈnaÑ akatvÈ
adhivÈsanakhantiyÈ ca kiles|pasamena ca samannÈgato hoti. PasÈrayÈti mÈ
ukkhipa mÈ patthara, pajahÈti attho. SannataÒca unnataÒcÈti “ko2
nÈmÈhan”ti-ÈdinÈ nayena pavattaÑ omÈnaÒca
______________________________________________________________
1. Tena (SyÈ, Ka)

2. KiÑjÈtiko (SÊ, SyÈ, I)
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“ahamasmi jÈtisampanno”ti-ÈdinÈ nayena pavattaÑ atimÈnaÒca. Kammanti
dasakusalakammapathaÑ. Vijjanti paÒca-abhiÒÒa-aÔÔhasamÈpattiÒÈÓaÑ.
Dhammanti kasiÓaparikammasa~khÈtaÑ samaÓadhammaÑ. SakkatvÈna
paribbajÈti ete guÓe sakkatvÈ vattassu, ete vÈ guÓe sakkatvÈ daÄhaÑ
samÈdÈya paribbaja, pabbajjaÑ pÈlehi, mÈ ukkaÓÔhÊti attho.
EvaÑ so mahÈsattaÑ ovaditvÈ ÈkÈsena sakaÔÔhÈnameva gato. TasmiÑ
gate aparopi MigÈjino nÈma tÈpaso tatheva samÈpattito vuÔÔhÈya olokento
bodhisattaÑ disvÈ “mahÈjanaÑ nivattanatthÈya tassa ovÈdaÑ dassÈmÊ”ti
tatthevÈgantvÈ ÈkÈse attÈnaÑ dassento Èha–
262. “Bah| hatthÊ ca asse ca, nagare janapadÈni ca.
HitvÈ Janaka pabbajito, kapÈle rati’majjhagÈ.
263. Kacci nu te jÈnapadÈ, mittÈ’maccÈ ca ÒÈtakÈ.
Dubbhi’makaÑsu Janaka, kasmÈ te’taÑ aruccathÈ”ti.
Tattha kapÈleti1 mattikÈpattaÑ sandhÈyÈha. IdaÑ vuttaÑ hoti–
mahÈrÈja tvaÑ evar|paÑ issariyÈdhipaccaÑ chaÉÉetvÈ pabbajito imasmiÑ
kapÈle2 ratiÑ ajjhagÈ adhigatoti pabbajjÈkÈraÓaÑ pucchanto evamÈha.
Dubbhinti kiÑ nu ete tava antare kiÒci aparÈdhaÑ kariÑsu, kasmÈ tava
evar|paÑ issariyasukhaÑ pahÈya etaÑ kapÈlameva aruccitthÈti.
Tato mahÈsatto Èha–
264. “Na MigÈjina jÈtucche3, ahaÑ kaÒci kudÈcanaÑ.
Adhammena jine ÒÈtiÑ, na cÈpi ÒÈtayo maman”ti.
Tattha na MigÈjinÈti ambho MigÈjina jÈtucche3 ekaÑseneva ahaÑ
kaÒci ÒÈtiÑ kudÈcanaÑ kismiÒci kÈle adhammena na jinÈmi, tepi ca ÒÈtayo
maÑ adhammena na jinanteva, iti na koci mayi dubbhiÑ nÈma akÈsÊti attho.
______________________________________________________________
1. Kapalleti (SÊ, SyÈ, I)

2. Kapallake (SÊ, SyÈ, I)

3. JÈtucca (SÊ, I)
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Evamassa paÒhaÑ paÔikkhipitvÈ idÈni yena kÈraÓena pabbajito, taÑ
dassento Èha–
265. “DisvÈna lokavattantaÑ, khajjantaÑ kaddamÊkataÑ.
HaÒÒare bajjhare ce’ttha, yattha sanno puthujjano.
EtÈ’haÑ upamaÑ katvÈ, bhikkhako’smi MigÈjinÈ”ti.
Tattha disvÈna lokavattantanti vaÔÔÈnugatassa bÈlalokassa vattaÑ tantiÑ
paveÓiÑ ahamaddasaÑ, taÑ disvÈ pabbajitomhÊti dÊpeti. KhajjantaÑ
kaddamÊkatanti kilesehi khajjantaÑ teheva ca kaddamÊkataÑ lokaÑ disvÈ.
Yattha sanno puthujjanoti yamhi kilesavatthumhi sanno laggo puthujjano,
tattha laggÈ bah| sattÈ haÒÒanti ceva andubandhanÈdÊhi ca bajjhanti.
EtÈ’hanti ahampi sace ettha bajjhissÈmi, ime sattÈ viya haÒÒissÈmi ceva
bajjhissÈmi cÈti evaÑ etadeva kÈraÓaÑ attano upamaÑ katvÈ kaddamÊkataÑ
lokaÑ disvÈ bhikkhako jÈtoti attho. MigÈjinÈti taÑ nÈmena Èlapati. KathaÑ
pana tena tassa nÈmaÑ ÒÈtanti? PaÔisanthÈrakÈle paÔhamameva pucchitattÈ.
TÈpaso taÑ kÈraÓaÑ vitthÈrato sotukÈmo hutvÈ gÈthamÈha–
266. “Ko nu te BhagavÈ SatthÈ, kasse’taÑ vacanaÑ suci.
Na hi kappaÑ vÈ vijjaÑ vÈ, paccakkhÈya rathesabha.
SamaÓaÑ Èhu vattantaÑ, yathÈ dukkhassÈ’tikkamo”ti.
Tattha kasse’tanti etaÑ tayÈ vuttaÑ sucivacanaÑ kassa vacanaÑ nÈma.
Kappanti kappetvÈ kappetvÈ pavattitÈnaÑ abhiÒÒÈsamÈpattÊnaÑ lÈbhiÑ
kammavÈdiÑ tÈpasaÑ. Vijjanti ÈsavakkhayaÒÈÓavijjÈya samannÈgataÑ
PaccekabuddhaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti–rathesabha mahÈrÈja na hi
kappasamaÓaÑ vÈ vijjÈsamaÓaÑ vÈ paccakkhÈya tassovÈdaÑ vinÈ evaÑ
paÔipajjituÑ sakkÈ. YathÈ dukkhassa atikkamo hoti, evaÑ vattantaÑ
samaÓaÑ Èhu. TesaÑ pana vacanaÑ sutvÈ sakkÈ evaÑ paÔipajjituÑ, tasmÈ
vadehi, ko nu te BhagavÈ SatthÈti.
MahÈsatto Èha–
267. “Na MigÈjina jÈtucche, ahaÑ kaÒci kudÈcanaÑ.
SamaÓaÑ brÈhmaÓaÑ vÈpi, sakkatvÈ anupÈvisin”ti.
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Tattha sakkatvÈti pabbajjÈya guÓapucchanatthÈya p|jetvÈ. AnupÈvisinti
na kaÒci anupaviÔÔhapubbo’smi, na mayÈ aÒÒo koci samaÓo pucchitapubboti
vadati. IminÈ hi PaccekabuddhÈnaÑ santike dhammaÑ suÓantenapi na
kadÈci odissakavasena pabbajjÈya guÓo pucchitapubbo, tasmÈ evamÈha.
EvaÒca pana vatvÈ yena kÈraÓena pabbajito, taÑ Èdito paÔÔhÈya dÊpento
Èha–
268. “MahatÈ cÈ’nubhÈvena, gacchanto siriyÈ jalaÑ.
GÊyamÈnesu gÊtesu, vajjamÈnesu vaggusu.
269. T|riyatÈÄasa~ghuÔÔhe, sammatÈlasamÈhite.
Sa MigÈjina maddakkhiÑ, phaliÑ ambaÑ tirocchadaÑ.
HaÒÒamÈnaÑ manussehi, phalakÈmehi jantubhi.
270. So kho’haÑ taÑ siriÑ hitvÈ, orohitvÈ MigÈjina.
M|laÑ ambassu’pÈgacchiÑ, phalino nipphalassa ca.
271. PhaliÑ ambaÑ hataÑ disvÈ, viddhastaÑ vinaÄÊkataÑ.
Athe’kaÑ itaraÑ ambaÑ, nÊlobhÈsaÑ manoramaÑ.
272. Evameva n|namhepi, issare bahukaÓÔake.
AmittÈ no vadhissanti, yathÈ ambo phalÊ hato.
273. Ajinamhi haÒÒate dÊpi, nÈgo dantehi haÒÒate.
Dhanamhi dhanino hanti, aniketa’masanthavaÑ.
PhalÊ ambo aphalo ca, te SatthÈro ubho mamÈ”ti.
Tattha vaggus|ti madhurassaresu t|riyesu vajjamÈnesu.
T|riyatÈÄasa~ghuÔÔheti t|riyÈnaÑ tÈÄitehi sa~ghuÔÔhe uyyÈne.
SammatÈlasamÈhiteti sammehi ca tÈlehi ca samannÈgate. Sa MigÈjinÈti
MigÈjina so ahaÑ adakkhiÑ. PhaliÑ ambanti phalitaÑ ambarukkhanti attho.
Tirocchadanti tiropÈkÈraÑ uyyÈnassa antoÔhitaÑ bahipÈkÈraÑ nissÈya jÈtaÑ
ambarukkhaÑ. HaÒÒamÈnanti1 pothiyamÈnaÑ. OrohitvÈti hatthikkhandhÈ
otaritvÈ. VinaÄÊkatanti nipattanaÄaÑ kataÑ2.
______________________________________________________________
1. TujjamÈnanti (SÊ), tudamÈnanti (SyÈ), taddamÈnanti (I)
2. NipattanÈÄÊkataÑ (SyÈ), nibbattanÈÄitaÑ kataÑ (Ka)
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cammakÈraÓÈ. DantehÊti attano dantehi haÒÒate, dantanimittaÑ1 haÒÒateti
attho. HantÊti haÒÒati. Aniketa’masanthavanti yo pana niketaÑ pahÈya
pabbajitattÈ aniketo nÈma sattasa~khÈravatthukassa taÓhÈsanthavassa abhÈvÈ
asanthavo nÈma, taÑ aniketaÑ asanthavaÑ ko hanissatÊti adhippÈyo. Te
SatthÈroti te dve rukkhÈ mama SatthÈro ahesunti vadati.
TaÑ sutvÈ MigÈjino “appamatto hohÊ”ti raÒÒo ovÈdaÑ datvÈ
sakaÔÔhÈnameva gato. TasmiÑ gate SÊvalidevÊ raÒÒo pÈdam|le patitvÈ Èha–
274. “Sabbo jano pabyathito, rÈjÈ pabbajito iti.
HatthÈrohÈ anÊkaÔÔhÈ, rathikÈ pattikÈrakÈ.
275. AssÈsayitvÈ janataÑ, ÔhapayitvÈ paÔicchadaÑ.
PuttaÑ rajje ÔhapetvÈna, atha pacchÈ pabbajissasÊ”ti.
Tattha pabyathitoti bhÊto utrasto. PaÔicchadanti amhe ÉayhamÈnepi
viluppamÈnepi rÈjÈ na oloketÊti pabyathitassa mahÈjanassa ÈvaraÓaÑ
rakkhaÑ ÔhapetvÈ puttaÑ DÊghÈvukumÈraÑ rajje ÔhapetvÈ abhisiÒcitvÈ
pacchÈ pabbajissasÊti attho.
Tato bodhisatto Èha–
276. “CattÈ mayÈ jÈnapadÈ, mittÈ’maccÈ ca ÒÈtakÈ.
Santi puttÈ VidehÈnaÑ, DÊghÈvu raÔÔhavaÉÉhano.
Te rajjaÑ kÈrayissanti, MithilÈyaÑ pajÈpatÊ”ti.
Tattha santi puttÈti SÊvali samaÓÈnaÑ puttÈ nÈma natthi,
VideharaÔÔhavÈsÊnaÑ pana puttÈ DÊghÈvu atthi, te rajjaÑ kÈrayissanti.
PajÈpatÊti deviÑ Èlapati.
______________________________________________________________
1. DantanimittÈ (Ka)
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DevÊ Èha “deva tumhesu tÈva pabbajitesu ahaÑ kiÑ karomÊ”ti. Atha
naÑ so “bhadde ahaÑ taÑ anusikkhÈmi, vacanaÑ me karohÊ”ti vatvÈ
gÈthamÈha–
277. “Ehi taÑ anusikkhÈmi, yaÑ vÈkyaÑ mama ruccati.
RajjaÑ tuvaÑ kÈrayasi1, pÈpaÑ duccaritaÑ bahuÑ.
KÈyena vÈcÈ manasÈ, yena gacchasi duggatiÑ.
278. Paradinnakena paraniÔÔhitena,
PiÓÉena yÈpehi sa dhÊradhammo”ti.
Tattha tuvanti tvaÑ puttassa chattaÑ ussÈpetvÈ “mama puttassa
rajjan”ti2 rajjaÑ anusÈsamÈnÈ bahuÑ pÈpaÑ karissasi. GacchasÊti3 yena
kÈyÈdÊhi katena bahupÈpena duggatiÑ gamissasi. Sa dhÊradhammoti
piÓÉiyÈlopena yÈpetabbaÑ, esa paÓÉitÈnaÑ dhammoti.
EvaÑ mahÈsatto tassÈ ovÈdaÑ adÈsi. TesaÑ aÒÒamaÒÒaÑ
sallapantÈnaÑ gacchantÈnaÒÒeva s|riyo attha~gato. DevÊ patir|pe ÔhÈne
khandhÈvÈraÑ nivÈsÈpesi. MahÈsattopi ekaÑ rukkham|laÑ upagato. So
tattha rattiÑ vasitvÈ punadivase sarÊrapaÔijagganaÑ katvÈ maggaÑ paÔipajji.
DevÊpi “senÈ pacchatova Ègacchat|”ti vatvÈ tassa pacchatova ahosi. Te
bhikkhÈcÈravelÈyaÑ Th|ÓaÑ nÈma nagaraÑ pÈpuÓiÑsu. TasmiÑ khaÓe
antonagare eko puriso s|Óato4 mahantaÑ maÑsakhaÓÉaÑ kiÓitvÈ s|lena
a~gÈresu pacÈpetvÈ nibbÈpanatthÈya phalakakoÔiyaÑ ÔhapetvÈ aÔÔhÈsi. Tassa
aÒÒavihitassa eko sunakho taÑ ÈdÈya palÈyi. So ÒatvÈ taÑ anubandhanto
yÈva bahidakkhiÓadvÈraÑ gantvÈ nibbindo nivatti. RÈjÈ ca devÊ ca
sunakhassa purato gacchantÈ dvidhÈ ahesuÑ. So bhayena maÑsakhaÓÉaÑ
chaÉÉetvÈ palÈyi.
MahÈsatto taÑ disvÈ cintesi “ayaÑ sunakho chaÉÉetvÈ anapekkho
palÈto, aÒÒopissa sÈmiko na paÒÒÈyati, evar|po anavajjo
paÑsuk|lapiÓÉapÈto nÈma natthi, paribhuÒjissÈmi nan”ti. So mattikÈpattaÑ
______________________________________________________________
1. KÈrayantÊ (SÊ, SyÈ, I)
3. GaÒchisÊti (SÊ, I)

2. Mama putto rÈjÈti (SÊ, SyÈ)
4. S|nÈpaÓato (SyÈ)
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nÊharitvÈ taÑ maÑsakhaÓÉaÑ ÈdÈya puÒchitvÈ patte pakkhipitvÈ
udakaphÈsukaÔÔhÈnaÑ gantvÈ paribhuÒjituÑ Èrabhi. Tato devÊ “sace esa
rajjenatthiko bhaveyya, evar|paÑ jegucchaÑ paÑsumakkhitaÑ
sunakhucchiÔÔhakaÑ na khÈdeyya. Sace khÈdeyya, idÈnesa amhÈkaÑ sÈmiko
na bhavissatÊ”ti cintetvÈ “mahÈrÈja evar|paÑ jegucchaÑ khÈdasÊ”ti Èha.
“Devi tvaÑ andhabÈlatÈya imassa piÓÉapÈtassa visesaÑ na jÈnÈsÊ”ti vatvÈ
tasseva patitaÔÔhÈnaÑ paccavekkhitvÈ amataÑ viya paribhuÒjitvÈ mukhaÑ
vikkhÈletvÈ hatthe dhovati. TasmiÑ khaÓe devÊ nindamÈnÈ Èha–
279. “Yopi catutthe bhattakÈle na bhuÒje,
AjuÔÔhamÈrÊva khudÈya miyye.
Na tveva piÓÉaÑ luÄitaÑ anariyaÑ,
Kulaputtar|po sappuriso na seve.
TayidaÑ na sÈdhu tayidaÑ na suÔÔhu,
SunakhucchiÔÔhakaÑ janaka bhuÒjase tuvan”ti.
Tattha ajuÔÔhamÈrÊvÈti anÈthamaraÓameva1. LuÄitanti paÑsumakkhitaÑ.
Anariyanti asundaraÑ. Na seveti na-kÈro paripucchanatthe nipÈto. IdaÑ
vuttaÑ hoti–sace catutthepi bhattakÈle na bhuÒjeyya, khudÈya mareyya,
nanu evaÑ santepi kulaputtar|po sappuriso evar|paÑ piÓÉaÑ na tveva
seveyyÈti. Tayidanti taÑ idaÑ.
MahÈsatto Èha–
280. “Na cÈpi me SÊvali so abhakkho,
YaÑ hoti cattaÑ gihino sunassa vÈ.
Ye keci bhogÈ idha dhammaladdhÈ.
Sabbo so bhakkho anavayoti vutto”ti.
Tattha abhakkhoti so piÓÉapÈto mama abhakkho nÈma na hoti. YaÑ
hotÊti yaÑ gihino vÈ sunassa vÈ cattaÑ hoti, taÑ paÑsuk|laÑ nÈma
asÈmikattÈ anavajjameva hoti. Ye kecÊti tasmÈ aÒÒepi
______________________________________________________________
1. AjaddhumÈrÊvÈti anÈsakamaraÓameva (SÊ, I), ajjhuÔÔhamÈrÊvÈti
ÈsannamaraÓameva (SyÈ) Ma-®Ôha 2. 191; AÑ-®Ôha 3. 240 piÔÔhesu passitabbaÑ.
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ye keci dhammena laddhÈ bhogÈ, sabbo so bhakkho. Anavayoti anuvayo1,
anupunappunaÑ olokiyamÈnopi avayo paripuÓÓaguÓo anavajjo,
adhammaladdhaÑ pana sahassagghanakampi jigucchanÊyamevÈti.
EvaÑ te aÒÒamaÒÒaÑ kathentÈva Th|ÓanagaradvÈraÑ sampÈpuÓiÑsu.
Tatra dÈrikÈsu kÊÄantÊsu ekÈ kumÈrikÈ khuddakakullakena vÈlukaÑ
papphoÔeti2. TassÈ ekasmiÑ hatthe ekaÑ valayaÑ, ekasmiÑ dve valayÈni.
TÈni aÒÒamaÒÒaÑ sa~ghaÔÔenti, itaraÑ nissaddaÑ. RÈjÈ taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ
“SÊvalidevÊ mama pacchato carati, itthÊ ca nÈma pabbajitassa malaÑ, ‘ayaÑ
pabbajitvÈpi bhariyaÑ jahituÑ na sakkotÊ’ti garahissanti maÑ. SacÈyaÑ
kumÈrikÈ paÓÉitÈ bhavissati, SÊvalideviyÈ nivattanakÈraÓaÑ kathessati,
imissÈ kathaÑ sutvÈ SÊvalideviÑ uyyojessÈmÊ”ti cintetvÈ Èha–
281. “KumÈrike upaseniye, niccaÑ niggaÄamaÓÉite.
KasmÈ te eko bhujo janati,
Eko te na janatÊ bhujo”ti.
Tattha upaseniyeti mÈtaraÑ upagantvÈ senike. NiggaÄamaÓÉiteti
agalitamaÓÉanena maÓÉanasÊliketi vadati. JanatÊti saddaÑ karoti3.
KumÈrikÈ Èha–
282. “ImasmiÑ me samaÓa hatthe, paÔimukkÈ dunÊvarÈ.
Sa~ghÈtÈ jÈyate saddo, dutiyasse’va sÈ gati.
283. ImasmiÑ me samaÓa hatthe, paÔimukko ekanÊvaro.
So adutiyo na janati, munibh|tova tiÔÔhati.
284. VivÈdappatto dutiyo, kene’ko vivadissati.
Tassa te saggakÈmassa, ekatta’muparocatan”ti.
______________________________________________________________
1. Anavajjoti anu-avajjo (SÊ), anavajjoti anu-avayo (I), anavayoti, anavajjo (SyÈ),
Vi-®Ôha 1. 249 piÔÔhe passitabbaÑ.
2. PoÔheti (SÊ, I)
3. JanatÊti sanati saddaÑ karoti (SÊ, I)
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Tattha dunÊvarÈti1 dve valayÈni. Sa~ghÈtÈti saÑhananato
sa~ghaÔÔanatoti attho. GatÊti nibbatti. Dutiyasseva hi evar|pÈ nibbatti hotÊti
attho. Soti so nÊvaro. Munibh|tovÈti pahÊnasabbakileso ariyapuggalo viya
tiÔÔhati. VivÈdappattoti samaÓa dutiyako nÈma vivÈdamÈpanno hoti, kalahaÑ
karoti, nÈnÈgÈhaÑ gaÓhÈti. Kene’koti ekako pana kena saddhiÑ vivadissati.
Ekatta’muparocatanti ekÊbhÈvo te ruccatu. SamaÓÈ nÈma bhaginimpi ÈdÈya
na caranti, kiÑ pana tvaÑ evar|paÑ uttamar|padharaÑ bhariyaÑ ÈdÈya
vicarasi, ayaÑ te antarÈyaÑ karissati, imaÑ nÊharitvÈ ekakova
samaÓakammaÑ karohÊti naÑ ovadati.
So tassÈ kumÈrikÈya vacanaÑ sutvÈ paccayaÑ labhitvÈ deviyÈ saddhiÑ
kathento Èha–
285. “SuÓÈsi SÊvali kathÈ, kumÈriyÈ paveditÈ.
PesiyÈ maÑ garahittho, dutiyasse’va sÈ gati.
286. AyaÑ dvedhÈpatho bhadde, anuciÓÓo pathÈvihi.
TesaÑ tvaÑ ekaÑ gaÓhÈhi, aha’mekaÑ punÈparaÑ.
287. MÈ’vaca maÑ tvaÑ ‘pati me’ti, nÈ’haÑ ‘bhariyÈ’ti vÈ punÈ”ti.
Tattha kumÈriyÈ paveditÈti kumÈrikÈya kathitÈ. PesiyÈti sacÈhaÑ
rajjaÑ kÈreyyaÑ, esÈ me pesiyÈ vacanakÈrikÈ bhaveyya, oloketumpi maÑ
na visaheyya. IdÈni pana attano pesiyaÑ viya ca2 maÒÒati, “dutiyasseva sÈ
gatÊ”ti maÑ ovadati. AnuciÓÓoti anusaÒcarito. PathÈvihÊti pathikehi. Ekanti
tava ruccanakaÑ ekaÑ maggaÑ gaÓha, ahaÑ pana tayÈ gahitÈvasesaÑ
aparaÑ gaÓhissÈmi. MÈ’vacamaÑ tvanti SÊvali ito paÔÔhÈya puna maÑ “pati
me”ti mÈ avaca, ahaÑ vÈ tvaÑ “bhariyÈ me”ti nÈvacaÑ.
SÈ tassa vacanaÑ sutvÈ “deva tumhe uttamÈ, dakkhiÓamaggaÑ
gaÓhatha, ahaÑ vÈmamaggaÑ gaÓhissÈmÊ”ti vatvÈ thokaÑ gantvÈ sokaÑ
sandhÈretuÑ asakkontÊ punÈgantvÈ raÒÒÈ saddhiÑ kathentÊ ekatova nagaraÑ
pÈvisi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ upaÉÉhagÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. DunÊdhurÈti (SÊ, I)

2. PessaÑ viya dÈsaÑ viya ca (SÊ, I)
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“Imameva kathayantÈ, Th|ÓaÑ nagaru’pÈgamun”ti.
Tattha nagaru’pÈgamunti nagaraÑ paviÔÔhÈ.
PavisitvÈ ca pana mahÈsatto piÓÉatthÈya caranto usukÈrassa
gehadvÈraÑ patto. SÊvalidevÊpi ekamantaÑ aÔÔhÈsi. TasmiÑ samaye usukÈro
a~gÈrakapalle usuÑ tÈpetvÈ kaÒjiyena temetvÈ ekaÑ akkhiÑ nimÊletvÈ
ekena akkhinÈ olokento ujuÑ karoti. TaÑ disvÈ mahÈsatto cintesi “sacÈyaÑ
paÓÉito bhavissati, mayhaÑ ekaÑ kÈraÓaÑ kathessati, pucchissÈmi nan”ti.
So upasa~kamitvÈ pucchati. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha–
288. “KoÔÔhake usukÈrassa, bhattakÈle upaÔÔhite.
TatrÈ ca so usukÈro, (EkaÑ daÓÉaÑ ujuÑ kataÑ.)1
EkaÒca cakkhuÑ niggayha, jimha’mekena pekkhatÊ”ti.
Tattha koÔÔhaketi bhikkhave so rÈjÈ attano bhattakÈle upaÔÔhite
usukÈrassa koÔÔhake aÔÔhÈsi. TatrÈ cÈti tasmiÑ ca koÔÔhake. NiggayhÈti
nimÊletvÈ. Jimha’mekenÈti ekena akkhinÈ va~kaÑ saraÑ pekkhati.
Atha naÑ mahÈsatto Èha–
289. “EvaÑ no sÈdhu passasi, usukÈra suÓohi me.
Ya’dekaÑ cakkhuÑ niggayha, jimha’mekena pekkhasÊ”ti.
Tassattho–samma usukÈra evaÑ nu tvaÑ sÈdhu passasi, yaÑ ekaÑ
cakkhuÑ nimÊletvÈ ekena cakkhunÈ va~kaÑ saraÑ pekkhasÊti.
Athassa so kathento Èha–
290. “DvÊhi samaÓa cakkh|hi, visÈlaÑ viya khÈyati.
AsampatvÈ paramaÑ li~gaÑ, nu’jubhÈvÈya kappati.
291. EkaÒca cakkhuÑ niggayha, jimha’mekena pekkhato.
SampatvÈ paramaÑ li~gaÑ, ujubhÈvÈya kappati.
______________________________________________________________
1. ( ) SÊ-I-potthakesu natthi.
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292. VivÈdappatto dutiyo, kene’ko vivadissati.
Tassa te saggakÈmassa, ekatta’muparocatan”ti.

Tattha visÈlaÑ viyÈti vitthiÓÓaÑ viya hutvÈ khÈyati. AsampatvÈ
paramaÑ1 li~ganti parato va~kaÔÔhÈnaÑ appatvÈ. NujubhÈvÈyÈti na
ujubhÈvÈya. IdaÑ vuttaÑ hoti–visÈle khÈyamÈne parato ujuÔÔhÈnaÑ vÈ
va~kaÔÔhÈnaÑ vÈ na pÈpuÓeyya, tasmiÑ asampatte adissamÈne ujubhÈvÈya
kiccaÑ na kappati na sampajjatÊti. SampatvÈti cakkhunÈ patvÈ, disvÈti attho.
VivÈdappattoti yathÈ dutiye akkhimhi ummÊlite li~gaÑ na paÒÒÈyati,
va~kaÔÔhÈnampi ujukaÑ paÒÒÈyati, ujuÔÔhÈnampi va~kaÑ paÒÒÈyatÊti vivÈdo
hoti, evaÑ samaÓassapi dutiyo nÈma vivÈdamÈpanno hoti, kalahaÑ karoti,
nÈnÈgÈhaÑ gaÓhÈti. (Kene’koti eko pana kena saddhiÑ vivadissati.
Ekatta’muparocatanti ekÊbhÈvo te ruccatu. SamaÓÈ nÈma bhaginimpi ÈdÈya
na caranti, kiÑ pana tvaÑ evar|paÑ uttamar|padharaÑ bhariyaÑ ÈdÈya
vicarasi, ayaÑ te antarÈyaÑ karissati, imaÑ nÊharitvÈ ekakova
samaÓadhammaÑ karohÊti so taÑ ovadati.)2
Evamassa so ovÈdaÑ datvÈ tuÓhÊ ahosi. MahÈsattopi piÓÉÈya caritvÈ
missakabhattaÑ saÑkaÉÉhitvÈ nagarÈ nikkhamitvÈ udakaphÈsukaÔÔhÈne
nisÊditvÈ katabhattakicco mukhaÑ vikkhÈletvÈ pattaÑ thavikÈya osÈretvÈ
SÊvalideviÑ ÈmantetvÈ Èha–
293. “SuÓÈsi SÊvali kathÈ3, usukÈrena veditÈ.
PesiyÈ maÑ garahittho, dutiyasse’va sÈ gati.
294. AyaÑ dvedhÈpatho bhadde, anuciÓÓo pathÈvihi.
TesaÑ tvaÑ ekaÑ gaÓhÈhi, aha’mekaÑ punÈparaÑ.
295. MÈ’vaca maÑ tvaÑ ‘pati me’ti, nÈ’haÑ’bhariyÈ’ti vÈ punÈ”ti.
Tattha suÓÈsÊti suÓa tvaÑ kathÈ4. “PesiyÈ man”ti idaÑ pana
kumÈrikÈya ovÈdameva sandhÈyÈha.
______________________________________________________________
1. ParaÑ (SÊ, I)
3. GÈthÈ (SÊ, SyÈ, I)

2. ( ) SÊ-I-potthakesu natthi.
4. SuÓasÊti sutÈ te tÈ gÈthÈ (SÊ, I)
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SÈ kira “mÈ’vaca maÑ tvaÑ ‘pati me’ti” vuttÈpi mahÈsattaÑ
anubandhiyeva. RÈjÈ naÑ nivattetuÑ na sakkoti. MahÈjanopi anubandhi.
Tato pana aÔavÊ avid|re hoti. MahÈsatto nÊlavanarÈjiÑ disvÈ taÑ
nivattetukÈmo hutvÈ gacchantoyeva maggasamÊpe muÒjatiÓaÑ addasa. So
tato ÊsikaÑ luÒcitvÈ “passasi SÊvali, ayaÑ idha puna ghaÔetuÑ na sakkÈ,
evameva puna mayhaÑ tayÈ saddhiÑ saÑvÈso nÈma ghaÔetuÑ na sakkÈ”ti
vatvÈ imaÑ upaÉÉhagÈthamÈha–
“MuÒjÈ’ve’sikÈ pavÈÄhÈ, ekÈ vihara SÊvalÊ”ti.
Tattha ekÈ viharÈti ahaÑ ekÊbhÈvena viharissÈmi, tvampi ekÈ viharÈhÊti
tassÈ ovÈdamadÈsi.
TaÑ sutvÈ SÊvalidevÊ “ito dÈni paÔÔhÈya natthi mayhaÑ
MahÈjanakanarindena saddhiÑ saÑvÈso”ti sokaÑ sandhÈretuÑ asakkontÊ
ubhohi hatthehi uraÑ paharitvÈ mahÈmagge pati. MahÈsatto tassÈ
visaÒÒibhÈvaÑ ÒatvÈ padaÑ vikopetvÈ araÒÒaÑ pÈvisi. AmaccÈ ÈgantvÈ
tassÈ sarÊraÑ udakena siÒcitvÈ hatthapÈde parimajjitvÈ saÒÒaÑ labhÈpesuÑ.
SÈ “tÈtÈ kuhiÑ rÈjÈ”ti pucchi. Nanu tumheva jÈnÈthÈti. UpadhÈretha tÈtÈti.
Te ito cito dhÈvitvÈ vicinantÈpi mahÈsattaÑ na passiÑsu. DevÊ
mahÈparidevaÑ paridevitvÈ raÒÒo ÔhitaÔÔhÈne cetiyaÑ kÈretvÈ
gandhamÈlÈdÊhi p|jetvÈ nivatti. MahÈsattopi HimavantaÑ pavisitvÈ
sattÈhabbhantareyeva paÒca abhiÒÒÈ ca aÔÔha samÈpattiyo ca nibbattetvÈ
puna manussapathaÑ nÈgami. DevÊpi usukÈrena saddhiÑ kathitaÔÔhÈne
kumÈrikÈya saddhiÑ kathitaÔÔhÈne, maÑsaparibhogaÔÔhÈne, MigÈjinena
saddhiÑ kathitaÔÔhÈne, NÈradena saddhiÑ kathitaÔÔhÈne cÈti sabbaÔÔhÈnesu
cetiyÈni kÈretvÈ gandhamÈlÈdÊhi p|jetvÈ sena~gaparivutÈ MithilaÑ patvÈ
AmbavanuyyÈne puttassa abhisekaÑ kÈretvÈ taÑ sena~gaparivutaÑ
nagaraÑ pesetvÈ sayaÑ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ tattheva uyyÈne vasantÊ
kasiÓaparikammÑ katvÈ jhÈnaÑ nibbattetvÈ brahmalokaparÈyaÓÈ ahosi.
MahÈsattopi aparihÊnajjhÈno hutvÈ brahmalokaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈneva, pubbepi
TathÈgato mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhantoyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ
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samodhÈnesi “tadÈ samuddarakkhikÈ devadhÊtÈ UppalavaÓÓÈ ahosi, NÈrado
SÈriputto, MigÈjino MoggallÈno, kumÈrikÈ KhemÈ bhikkhunÊ, usukÈro
Œnando, SÊvalidevÊ RÈhulamÈtÈ, DÊghÈvukumÈro RÈhulo, mÈtÈpitaro
mahÈrÈjakulÈni, MahÈjanakanarindo pana ahameva SammÈsambuddho
ahosin”ti.

MahÈjanakajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.

3. SuvaÓÓasÈmajÈtakavaÓÓanÈ (540)
Ko nu maÑ usunÈ vijjhÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
mÈtuposakabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÑ kira
aÔÔhÈrasakoÔivibhavassa ekassa seÔÔhikulassa ekaputtako ahosi mÈtÈpit|naÑ
piyo manÈpo. So ekadivasaÑ pÈsÈdavaragato sÊhapaÒjaraÑ ugghÈÔetvÈ
vÊthiÑ olokento gandhamÈlÈdihatthaÑ mahÈjanaÑ dhammassavanatthÈya
JetavanaÑ gacchantaÑ disvÈ “ahampi dhammaÑ suÓissÈmÊ”ti mÈtÈpitaro
vanditvÈ gandhamÈlÈdÊni gÈhÈpetvÈ vihÈraÑ gantvÈ
vatthabhesajjapÈnakÈdÊni bhikkhusaÑghassa dÈpetvÈ gandhamÈlÈdÊhi ca
BhagavantaÑ p|jetvÈ ekamantaÑ nisinno dhammaÑ sutvÈ kÈmesu
ÈdÊnavaÑ disvÈ pabbajjÈya ca ÈnisaÑsaÑ sallakkhetvÈ parisÈya vuÔÔhitÈya
BhagavantaÑ pabbajjaÑ yÈcitvÈ “mÈtÈpit|hi ananuÒÒÈtaÑ puttaÑ TathÈgatÈ
nÈma na pabbÈjentÊ”ti sutvÈ (BhagavantaÑ vanditvÈ puna gehaÑ gantvÈ
sagÈravena mÈtÈpitaro vanditvÈ evamÈha “ammatÈtÈ ahaÑ TathÈgatassa
santike pabbajissÈmÊ”ti. Athassa mÈtÈpitaro tassa vacanaÑ sutvÈ
ekaputtakabhÈvena sattadhÈ bhijjamÈnahadayÈ viya puttasinehena
kampamÈnÈ1 evamÈhaÑsu “tÈta piyaputtaka tÈta kula~kura tÈta nayena tÈta
hadaya tÈta pÈÓasadisa tayÈ vinÈ kathaÑ jÊvÈma, tayi paÔibaddhaÑ no
jÊvitaÑ. MayaÑ hi tÈta jarÈjiÓÓÈ vuÉÉhÈ mahallakÈ, ajja vÈ suve vÈ parasuve
vÈ maraÓaÑ pÈpuÓissÈma, tasmÈ mÈ amhe ohÈya gacchasi, tÈta pabbajjÈ
nÈma atidukkarÈ, sÊtena atthe sati uÓhaÑ labhati, uÓhena atthe sati sÊtaÑ
labhati, tasmÈ tÈta mÈ pabbajÈhÊ”ti.
TaÑ sutvÈ kulaputto dukkhÊ dummano onatasÊso pajjhÈyantova nisÊdi
sattÈhaÑ nirÈhÈro. Athassa mÈtÈpitaro evaÑ cintesuÑ “sace no putto
ananuÒÒÈto, addhÈ marissati, puna na passissÈma, pabbajjÈya jÊvamÈnaÑ
puna naÑ passissÈmÈ”ti. CintetvÈ ca pana “tÈta piyaputtaka taÑ pabbajjÈya
anujÈnÈma, pabbajÈhÊ”ti anujÈniÑsu. TaÑ sutvÈ kulaputto tuÔÔhamÈnaso
hutvÈ attano sakalasarÊraÑ
______________________________________________________________
1. KampamÈnasakalasarÊrÈ (Ka)
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oÓÈmetvÈ mÈtÈpitaro vanditvÈ vihÈraÑ gantvÈ BhagavantaÑ pabbajjaÑ
yÈci.)1 SatthÈ ekaÑ bhikkhuÑ pakkosÈpetvÈ “imaÑ kumÈraÑ pabbÈjehÊ”ti
ÈÓÈpesi, so taÑ pabbÈjesi. Tassa pabbajitakÈlato paÔÔhÈya mahÈlÈbhasakkÈro
nibbatti. So ÈcariyupajjhÈye ÈrÈdhetvÈ laddh|pasampado paÒca vassÈni
dhammaÑ pariyÈpuÓitvÈ “ahaÑ idha ÈkiÓÓo viharÈmi, na me idaÑ
patir|pan”ti vipassanÈdhuraÑ p|retukÈmo hutvÈ upajjhÈyassa santike
kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ upajjhÈyaÑ vanditvÈ JetavanÈ nikkhamitvÈ ekaÑ
paccantagÈmaÑ nissÈya araÒÒe vihÈsi. So tattha vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ
dvÈdasa vassÈni ghaÔento vÈyamantopi visesaÑ nibbattetuÑ nÈsakkhi.
MÈtÈpitaropissa gacchante gacchante kÈle duggatÈ ahesuÑ. Ye hi tesaÑ
khettaÑ vÈ vaÓijjaÑ vÈ payojesuÑ, te “imasmiÑ kule putto vÈ bhÈtÈ vÈ
iÓaÑ codetvÈ gaÓhanto nÈma natthÊ”ti attano attano hatthagataÑ gahetvÈ
yathÈruci palÈyiÑsu. Gehe dÈsakammakarÈdayopi hiraÒÒasuÓÓÈdÊni gahetvÈ
palÈyiÑsu.
AparabhÈge dve janÈ kapaÓÈ hutvÈ hatthe udakasiÒcanampi alabhitvÈ
gehaÑ vikkiÓitvÈ agharÈ hutvÈ kÈruÒÒabhÈvaÑ pattÈ pilotikaÑ nivÈsetvÈ
kapÈlahatthÈ bhikkhÈya cariÑsu. TasmiÑ kÈle eko bhikkhu Jetavanato
nikkhamitvÈ anupubbena tassa vasanaÔÔhÈnaÑ agamÈsi. So tassa
ÈgantukavattaÑ katvÈ sukhanisinnakÈle “bhante kuto ÈgatatthÈ”ti pucchitvÈ
“JetavanÈ Ègato Èvuso”ti vutte Satthuno ceva mahÈsÈvakÈdÊnaÒca ÈrogyaÑ
pucchitvÈ mÈtÈpit|naÒca pavattiÑ pucchi “kiÑ bhante SÈvatthiyaÑ asukassa
nÈma seÔÔhikulassa Èrogyan”ti. Œvuso mÈ tassa kulassa pavattiÑ pucchÈti.
KiÑ bhanteti. Œvuso tassa kira kulassa eko putto atthi, so BuddhasÈsane
pabbajito, tassa pabbajitakÈlato paÔÔhÈya etaÑ kulaÑ parikkhÊÓaÑ, idÈni dve
janÈ paramakÈruÒÒabhÈvaÑ pattÈ bhikkhÈya carantÊti. So tassa vacanaÑ
sutvÈ sakabhÈvena saÓÔhÈtuÑ asakkonto assupuÓÓehi nettehi rodituÑ Èrabhi.
Œvuso kiÑ rodasÊti. Bhante te mayhaÑ mÈtÈpitaro, ahaÑ tesaÑ puttoti.
Œvuso tava mÈtÈpitaro taÑ nissÈya vinÈsaÑ pattÈ, gaccha te paÔijaggÈhÊti.
______________________________________________________________
1. (GantvÈ sattÈhaÑ nirÈhÈro mÈtÈpitaro anujÈnÈpetvÈ ÈgantvÈ pabbajjaÑ yÈci) (SÊ, I)
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So “ahaÑ dvÈdasa vassÈni ghaÔento vÈyamantopi maggaÑ vÈ phalaÑ vÈ
nibbattetuÑ nÈsakkhiÑ, abhabbo bhavissÈmi, kiÑ me pabbajjÈya, gihÊ hutvÈ
mÈtÈpitaro posetvÈ dÈnaÑ datvÈ saggaparÈyaÓo bhavissÈmÊ”ti cintetvÈ
araÒÒÈvÈsaÑ tassa therassa niyyÈdetvÈ punadivase araÒÒÈ nikkhamitvÈ
anupubbena gacchanto SÈvatthito avid|re JetavanapiÔÔhivihÈraÑ pÈpuÓi.
Tattha dve maggÈ ahesuÑ. Tesu eko maggo JetavanaÑ gacchati, eko
SÈvatthiÑ. So tattheva ÔhatvÈ “kiÑ nu kho paÔhamaÑ mÈtÈpitaro passÈmi,
udÈhu Dasabalan”ti cintetvÈ “mayÈ mÈtÈpitaro ciraÑ diÔÔhapubbÈ, ito
paÔÔhÈya pana me BuddhadassanaÑ dullabhaÑ bhavissati, tasmÈ ajjameva
SammÈsambuddhaÑ disvÈ dhammaÑ sutvÈ sve pÈtova mÈtÈpitaro
passissÈmÊ”ti SÈvatthimaggaÑ pahÈya sÈyanhasamaye JetavanaÑ pÈvisi.
TaÑ divasaÑ pana SatthÈ pacc|sakÈle lokaÑ olokento imassa kulaputtassa
upanissayampattiÑ addasa. So tassÈgamanakÈle MÈtuposakasuttena1
mÈtÈpit|naÑ guÓaÑ vaÓÓesi. So pana bhikkhu parisapariyante ÔhatvÈ
Satthussa dhammakathaÑ suÓanto cintesi “ahaÑ gihÊ hutvÈ mÈtÈpitaro
paÔijaggituÑ sakkomÊti cintesiÑ, SatthÈ pana ‘pabbajitova samÈno
paÔijaggito upakÈrako mÈtÈpit|nan’ti2 vadati. SacÈhaÑ SatthÈraÑ adisvÈ
gato, evar|pÈya pabbajjÈya parihÊno bhaveyyaÑ. IdÈni pana gihÊ ahutvÈ
pabbajitova samÈno mÈtÈpitaro posessÈmÊ”ti.
So salÈkaggaÑ gantvÈ salÈkabhattaÒceva salÈkayÈguÒca gaÓhitvÈ
dvÈdasa vassÈni araÒÒe vutthabhikkhu pÈrÈjikappatto viya ahosi. So pÈtova
SÈvatthiyaÑ pavisitvÈ “kiÑ nu kho paÔhamaÑ yÈguÑ gaÓhissÈmi, udÈhu
mÈtÈpitaro passissÈmÊ”ti cintetvÈ “kapaÓÈnaÑ mÈtÈpit|naÑ santikaÑ
tucchahatthena gantuÑ ayuttan”ti cintetvÈ yÈguÑ gahetvÈ etesaÑ
porÈÓakagehadvÈraÑ gato. MÈtÈpitaropissa yÈgubhikkhaÑ caritvÈ
parabhittiÑ nissÈya viharanti. So upagantvÈ nisinnake disvÈ uppannasoko
assupuÓÓehi nettehi tesaÑ avid|re aÔÔhÈsi. Te taÑ disvÈpi na saÒjÈniÑsu.
Atha mÈtÈ “bhikkhatthÈya Ôhito bhavissatÊ”ti saÒÒÈya “bhante tumhÈkaÑ
dÈtabbayuttakaÑ natthi, aticchathÈ”ti Èha. So
______________________________________________________________
1. SaÑ 1. 183 piÔÔhe.

2. Pabbajitaputtova upakÈrako nÈmÈti (SÊ, I)
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tassÈ kathaÑ sutvÈ hadayap|raÑ sokaÑ gahetvÈ assupuÓÓehi nettehi
tattheva aÔÔhÈsi. Dutiyampi tatiyampi “aticchathÈ”ti vuccamÈnopi
aÔÔhÈsiyeva. Athassa pitÈ mÈtaraÑ Èha “gaccha bhadde jÈnÈhi, putto nu kho
no eso”ti. SÈ uÔÔhÈya upagantvÈ olokentÊ saÒjÈnitvÈ pÈdam|le patitvÈ
paridevi, pitÈpissa tatheva akÈsi, mahantaÑ kÈruÒÒaÑ ahosi.
Sopi mÈtÈpitaro disvÈ sakabhÈvena saÓÔhÈtuÑ asakkonto ass|ni
pavattesi. So sokaÑ adhivÈsetvÈ “ammatÈtÈ mÈ cintayittha, ahaÑ vo
posessÈmÊ”ti mÈtÈpitaro assÈsetvÈ yÈguÑ pÈyetvÈ ekamante nisÊdÈpetvÈ
puna bhikkhaÑ ÈharitvÈ te bhojetvÈ attano atthÈya bhikkhaÑ pariyesitvÈ
tesaÑ santikaÑ gantvÈ puna bhattenÈpucchitvÈ pacchÈ sayaÑ paribhuÒjati.
So tato paÔÔhÈya iminÈ niyÈmena mÈtÈpitaro paÔijaggati. AttanÈ laddhÈni
pakkhikabhattÈdÊni tesaÑyeva datvÈ sayaÑ piÓÉÈya caritvÈ labhamÈno
bhuÒjati, alabhamÈno na bhuÒjati, vassÈvÈsikampi aÒÒampi yaÑ kiÒci
labhitvÈ tesaÑyeva deti. Tehi paribhuttaÑ jiÓÓapilotikaÑ gahetvÈ aggaÄaÑ
datvÈ rajitvÈ sayaÑ paribhuÒjati. Bhikkhalabhanadivasehi panassa
alabhanadivasÈ bah| ahesuÑ. Athassa nivÈsanapÈrupanaÑ atil|khaÑ hoti.
Iti so mÈtÈpitaro paÔijaggantoyeva aparabhÈge kiso
uppaÓÉuppaÓÉukajÈto dhamanisanthatagatto ahosi. Atha naÑ
sandiÔÔhasambhattÈ bhikkh| pucchiÑsu “Èvuso pubbe tava sarÊravaÓÓo
sobhati, idÈni pana kiso uppaÓÉuppaÓÉukajÈto dhamanisanthatagatto, byÈdhi
te nu kho uppanno”ti. So “natthi me Èvuso byÈdhi, apica pana palibodho me
atthÊ”ti taÑ pavattiÑ Èrocesi. Atha naÑ te bhikkh| ÈhaÑsu “Èvuso BhagavÈ
saddhÈdeyyaÑ vinipÈtetuÑ na deti, tvaÑ pana saddhÈdeyyaÑ gahetvÈ
gihÊnaÑ dadamÈno ayuttaÑ karosÊ”ti. So tesaÑ kathaÑ sutvÈ lajjito olÊyi.
Te ettakenapi asantuÔÔhÈ Bhagavato santikaÑ gantvÈ “bhante asuko nÈma
bhikkhu saddhÈdeyyaÑ vinipÈtetvÈ gihÊ posetÊ”ti Satthu ÈrocesuÑ. SatthÈ
taÑ bhikkhuÑ pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu saddhÈdeyyaÑ
gahetvÈ gihÊ
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posesÊ”ti pucchitvÈ “saccaÑ bhante”ti vutte taÑ kiriyaÑ vaÓÓetukÈmo
attano ca pubbacariyaÑ pakÈsetukÈmo “bhikkhu gihÊ posento ke posesÊ”ti
pucchi. “MÈtÈpitaro me bhante”ti vutte SatthÈ tassa ussÈhaÑ janetuÑ “sÈdhu
sÈdhu bhikkh|”ti tikkhattuÑ sÈdhukÈraÑ datvÈ “tvaÑ mama gatamagge
Ôhito, ahampi pubbacariyaÑ caranto mÈtÈpitaro posesin”ti Èha. So assÈsaÑ
paÔilabhi. SatthÈ tÈya pubbacariyÈya ÈvikaraÓatthaÑ tehi bhikkh|hi yÈcito
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasinagarato avid|re nadiyÈ orimatÊre eko NesÈdagÈmo
ahosi, pÈrimatÊre eko NesÈdagÈmo. EkekasmiÑ gÈme paÒca paÒca
kulasatÈni vasanti. DvÊsupi gÈmesu dve NesÈdajeÔÔhakÈ sahÈyakÈ ahesuÑ.
Te daharakÈleyeva katikavattaÑ kariÑsu “sace amhesu ekassa dhÊtÈ hoti,
ekassa putto hoti, tesaÑ ÈvÈhavivÈhaÑ karissÈmÈ”ti. Atha orimatÊre
gÈmajeÔÔhakassa gehe putto jÈyi, jÈtakkhaÓeyeva Duk|lena paÔiggahitattÈ
“Duk|lo”tvevassa nÈmaÑ kariÑsu. Itarassa gehe dhÊtÈ jÈyi, tassÈ paratÊre
jÈtattÈ “PÈrikÈ”ti nÈmaÑ kariÑsu. Te ubhopi abhir|pÈ pÈsÈdikÈ ahesuÑ
suvaÓÓavaÓÓÈ. Te NesÈdakule jÈtÈpi pÈÓÈtipÈtaÑ nÈma na kariÑsu.
AparabhÈge soÄasavassuddesikaÑ Duk|lakumÈraÑ mÈtÈpitaro ÈhaÑsu
“putta kumÈrikaÑ te ÈnayissÈmÈ”ti. So pana brahmalokato Ègato
suddhasatto ubho kaÓÓe pidhÈya “na me gharÈvÈsenattho ammatÈtÈ, mÈ
evar|paÑ avacutthÈ”ti vatvÈ yÈvatatiyaÑ vuccamÈnopi na icchiyeva.
PÈrikÈpi mÈtÈpit|hi “amma amhÈkaÑ sahÈyakassa putto atthi, so abhir|po
suvaÓÓavaÓÓo, tassa taÑ dassÈmÈ”ti vuttÈ tatheva vatvÈ ubho kaÓÓe pidahi.
SÈpi brahmalokato ÈgatÈ gharÈvÈsaÑ na icchi. Duk|lakumÈro pana tassÈ
rahassena sÈsanaÑ pahiÓi “sace PÈrike methunadhammena atthikÈ, aÒÒassa
gehaÑ gacchatu, mayhaÑ methunadhamme chando natthÊ”ti. SÈpi tassa
tatheva sÈsanaÑ pesesi.
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Atha mÈtÈpitaro tesaÑ anicchamÈnÈnaÒÒeva ÈvÈhavivÈhaÑ kariÑsu. Te
ubhopi kilesasamuddaÑ anotaritvÈ dve mahÈbrahmÈno viya ekatova
vasiÑsu. Duk|lakumÈro pana macchaÑ vÈ migaÑ vÈ na mÈreti, antamaso
ÈhaÔamaÑsampi na vikkiÓÈti. Atha naÑ mÈtÈpitaro vadiÑsu “tÈta tvaÑ
NesÈdakule nibbattitvÈpi neva gharÈvÈsaÑ icchasi, na pÈÓavadhaÑ karosi,
kiÑ nÈma kammaÑ karissasÊ”ti. AmmatÈtÈ tumhesu anujÈnantesu mayaÑ
pabbajissÈmÈti. TaÑ sutvÈ mÈtÈpitaro “tena hi pabbajathÈ”ti dve jane
anujÈniÑsu. Te tuÔÔhahaÔÔhÈ mÈtÈpitaro vanditvÈ gÈmato nikkhamitvÈ
anupubbena Ga~gÈtÊrena HimavantaÑ pavisitvÈ yasmiÑ ÔhÈne
MigasammatÈ nÈma nadÊ Himavantato otaritvÈ Ga~gaÑ pattÈ, taÑ ÔhÈnaÑ
gantvÈ Ga~gaÑ pahÈya MigasammatÈbhimukhÈ abhiruhiÑsu.
TasmiÑ khaÓe Sakkassa bhavanaÑ uÓhÈkÈraÑ dassesi. Sakko olokento
taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ VissakammaÑ ÈmantetvÈ “tÈta Vissakamma dve
mahÈpurisÈ gÈmÈ nikkhamitvÈ HimavantaÑ paviÔÔhÈ, tesaÑ nivÈsaÔÔhÈnaÑ
laddhuÑ vaÔÔati, MigasammatÈnadiyÈ aÉÉhakosantare etesaÑ paÓÓasÈlaÒca
pabbajitaparikkhÈre ca mÈpetvÈ ehÊ”ti Èha. So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ
M|gapakkhajÈtake1 vuttanayeneva sabbaÑ saÑvidahitvÈ amanÈpasadde
migapakkhino palÈpetvÈ ekapadikaÑ ja~ghamaggaÑ mÈpetvÈ
sakaÔÔhÈnameva gato. Tepi taÑ maggaÑ disvÈ tena maggena gantvÈ taÑ
assamapadaÑ pÈpuÓiÑsu. Duk|lapaÓÉito paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ
pabbajitaparikkhÈre disvÈ “Sakkena mayhaÑ dinnÈ”ti2 SakkadattiyabhÈvaÑ
ÒatvÈ sÈÔakaÑ omuÒcitvÈ rattavÈkacÊraÑ nivÈsetvÈ ekaÑ pÈrupitvÈ
ajinacammaÑ aÑse katvÈ jaÔÈmaÓÉalaÑ bandhitvÈ isivesaÑ gahetvÈ
PÈrikÈyapi pabbajjaÑ adÈsi. Ubhopi kÈmÈvacaramettaÑ bhÈvetvÈ tattha
vasiÑsu. TesaÑ mettÈnubhÈvena sabbepi migapakkhino aÒÒamaÒÒaÑ
mettacittameva paÔilabhiÑsu, na koci kaÒci viheÔhesi. PÈrikÈ tato paÔÔhÈya
pÈnÊyaÑ paribhojanÊyaÑ Èharati, assamapadaÑ sammajjati, sabbakiccÈni
karoti. Ubhopi phalÈphalÈni ÈharitvÈ paribhuÒjitvÈ attano attano paÓÓasÈlaÑ
pavisitvÈ samaÓadhammaÑ karontÈ tattha vÈsaÑ kappayiÑsu.
______________________________________________________________
1. Khu 6. 149 piÔÔhe.

2. MayaÑ diÔÔhÈti (SÊ)
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Sakko tesaÑ upaÔÔhÈnaÑ Ègacchati. So ekadivasaÑ anu-olokento
“imesaÑ cakkh|ni parihÈyissantÊ”ti antarÈyaÑ disvÈ Duk|lapaÓÉitaÑ
upasa~kamitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊditvÈ evamÈha “bhante tumhÈkaÑ
antarÈyo paÒÒÈyati, paÔijagganakaÑ puttaÑ laddhuÑ vaÔÔati, lokadhammaÑ
paÔisevathÈ”ti. Atha naÑ Duk|lapaÓÉito Èha “Sakka kinnÈmetaÑ kathesi,
mayaÑ agÈramajjhe vasantÈpi etaÑ lokadhammaÑ puÄavakag|tharÈsiÑ viya
jigucchimhÈ, idÈni pana araÒÒaÑ pavisitvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ kathaÑ
evar|paÑ karissÈmÈ”ti. Atha Sakko taÑ Èha “bhante sace evaÑ na karotha,
PÈrikÈya tÈpasiyÈ utunikÈle nÈbhiÑ hatthena parÈmaseyyÈthÈ”ti.
Duk|lapaÓÉito “idaÑ sakkÈ kÈtun”ti sampaÔicchi. Sakko taÑ vanditvÈ
sakaÔÔhÈnameva gato.
Duk|lapaÓÉitopi taÑ kÈraÓaÑ PÈrikÈya ÈcikkhitvÈ assÈ utunikÈle
nÈbhiÑ hatthena parÈmasi. TadÈ bodhisatto devalokato cavitvÈ tassÈ
kucchimhi paÔisandhiÑ gaÓhi. SÈ dasamÈsaccayena suvaÓÓavaÓÓaÑ puttaÑ
vijÈyi, tenevassa “SuvaÓÓasÈmo”ti nÈmaÑ kariÑsu. PÈrikÈya
phalÈphalatthÈya vanaÑ gatakÈle pabbatantare kinnariyo dhÈtikiccaÑ
kariÑsu. Te ubhopi bodhisattaÑ nhÈpetvÈ paÓÓasÈlÈyaÑ nipajjÈpetvÈ
phalÈphalatthÈya araÒÒaÑ gacchanti. TasmiÑ khaÓe kinnarÈ kumÈraÑ
gahetvÈ girikandarÈdÊsu nhÈpetvÈ pabbatamatthakaÑ Èruyha nÈnÈpupphehi
ala~karitvÈ haritÈlamanosilÈdÊni silÈyaÑ ghaÑsitvÈ nalÈÔe tilake katvÈ puna
ÈnetvÈ paÓÓasÈlÈyaÑ nipajjÈpesuÑ. PÈrikÈpi ÈgantvÈ puttaÑ thaÒÒaÑ
pÈyesi. TaÑ aparabhÈge vaÉÉhitvÈ soÄasavassuddesikampi anurakkhantÈ
mÈtÈpitaro paÓÓasÈlÈyaÑ nisÊdÈpetvÈ sayameva vanam|laphalÈphalatthÈya
vanaÑ gacchanti. MahÈsatto “mama mÈtÈpit|naÑ kadÈsi kocideva antarÈyo
bhaveyyÈ”ti cintetvÈ tesaÑ gatamaggaÑ sallakkhesi.
AthekadivasaÑ tesaÑ vanam|laphalÈphalaÑ ÈdÈya sÈyanhasamaye
nivattantÈnaÑ assamapadato avid|re mahÈmegho uÔÔhahi. Te ekaÑ
rukkham|laÑ pavisitvÈ vammikamatthake aÔÔhaÑsu. Tassa ca abbhantare
ÈsÊviso atthi. TesaÑ sarÊrato sedagandhamissakaÑ udakaÑ otaritvÈ
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tassa nÈsÈpuÔaÑ pÈvisi. So kujjhitvÈ nÈsÈvÈtena pahari. Dvepi andhÈ hutvÈ
aÒÒamaÒÒaÑ na passiÑsu. Duk|lapaÓÉito PÈrikaÑ ÈmantetvÈ “PÈrike
mama cakkh|ni parihÊnÈni, ahaÑ taÑ na passÈmÊ”ti Èha. SÈpi tatheva Èha.
Te “natthi no idÈni jÊvitan”ti maggaÑ apassantÈ paridevamÈnÈ aÔÔhaÑsu.
KiÑ pana tesaÑ pubbakammanti? Te kira pubbe vejjakule ahesuÑ. Atha so
vejjo ekassa mahÈdhanassa purisassa akkhirogaÑ paÔijaggi. So tassa kiÒci
dhanaÑ na adÈsi. Atha vejjo kujjhitvÈ attano gehaÑ gantvÈ bhariyÈya
ÈrocetvÈ “bhadde ahaÑ tassa akkhirogaÑ paÔijaggÈmi, idÈni mayhaÑ
dhanaÑ na deti, kiÑ karomÈ”ti Èha. SÈpi kujjhitvÈ “na no tassa
santakenattho, bhesajjaÑ tassa ekayogaÑ datvÈ akkhÊni kÈÓÈni karohÊ”ti
Èha. So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ tassa santikaÑ gantvÈ tathÈ akÈsi. So na
cirasseva andho hoti. TesaÑ ubhinnampi iminÈ kammena cakkh|ni andhÈni
jÈyiÑsu.
Atha mahÈsatto “mama mÈtÈpitaro aÒÒesu divasesu imÈya velÈya
Ègacchanti, idÈni tesaÑ pavattiÑ na jÈnÈmi, paÔimaggaÑ gamissÈmÊ”ti
cintetvÈ maggaÑ gantvÈ saddamakÈsi. Te tassa saddaÑ saÒjÈnitvÈ
paÔisaddaÑ karitvÈ puttasinehena “tÈta SuvaÓÓasÈma idha paripantho atthi,
mÈ ÈgamÊ”ti vadiÑsu. Atha nesaÑ “tena hi imaÑ laÔÔhikoÔiÑ gahetvÈ mama
santikaÑ ethÈ”ti dÊghalaÔÔhiÑ adÈsi. Te laÔÔhikoÔiÑ gahetvÈ tassa santikaÑ
ÈgamiÑsu. Atha ne “kena kÈraÓena vo cakkh|ni vinaÔÔhÈnÊ”ti pucchi. Atha
naÑ mÈtÈpitaro ÈhaÑsu “tÈta mayaÑ deve vassante idha rukkham|le
vammikamatthake ÔhitÈ, tena kÈraÓenÈ”ti. So mÈtÈpit|naÑ kathaÑ sutvÈva
aÒÒÈsi “tattha ÈsÊvisena bhavitabbaÑ, tena kuddhena nÈsÈvÈto vissaÔÔho
bhavissatÊ”ti. So mÈtÈpitaro disvÈ rodi ceva hasi ca. Atha naÑ te pucchiÑsu
“kasmÈ tÈta rodasi ceva hasasi cÈ”ti. AmmatÈtÈ “tumhÈkaÑ daharakÈleyeva
evaÑ cakkh|ni vinaÔÔhÈnÊ”ti rodiÑ, “idÈni paÔijaggituÑ labhissÈmÊ”ti hasiÑ,
ammatÈtÈ tumhe mÈ cintayittha, ahaÑ vo paÔijaggissÈmÊti.
So mÈtÈpitaro assÈsetvÈ assamapadaÑ ÈnetvÈ tesaÑ
rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnesu ca~kame paÓÓasÈlÈyaÑ vaccaÔÔhÈne passÈvaÔÔhÈne
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cÈti sabbaÔÔhÈnesu rajjuke bandhi. Tato paÔÔhÈya te assamapade ÔhapetvÈ
sayaÑ vanam|laphalÈdÊni ÈharitvÈ paÓÓasÈlÈyaÑ ÔhapetvÈ pÈtova tesaÑ
vasanaÔÔhÈnaÑ sammajjitvÈ mÈtÈpitaro vanditvÈ ghaÔaÑ ÈdÈya
MigasammatÈnadiÑ gantvÈ pÈnÊyaparibhojanÊyaÑ ÈharitvÈ upaÔÔhÈpeti,
dantakaÔÔhamukhodakÈdÊni datvÈ madhuraphalÈphalaÑ deti, tehi bhuÒjitvÈ
mukhe vikkhÈlite sayaÑ khÈditvÈ mÈtÈpitaro vanditvÈ migagaÓaparivuto
phalÈphalatthÈya araÒÒaÑ pÈvisi. PabbatapÈde kinnaraparivÈro phalÈphalaÑ
gahetvÈ sÈyanhasamaye ÈgantvÈ ghaÔena udakaÑ ÈharitvÈ uÓhodakena
tesaÑ yathÈruci nhÈpanaÑ pÈdadhovanaÑ vÈ katvÈ a~gÈrakapallaÑ
upanetvÈ1 hatthapÈde2 sedetvÈ tesaÑ nisinnÈnaÑ phalÈphalaÑ datvÈ
khÈdÈpetvÈ pariyosÈne sayaÑ khÈditvÈ sesakaÑ Ôhapesi. IminÈ niyÈmeneva
mÈtÈpitaro paÔijaggi.
TasmiÑ samaye BÈrÈÓasiyaÑ PÊÄiyakkho nÈma rÈjÈ rajjaÑ kÈresi. So
migamaÑsalobhena mÈtaraÑ rajjaÑ paÔicchÈpetvÈ sannaddhapaÒcÈvudho
HimavantaÑ pavisitvÈ mige vadhitvÈ maÑsaÑ khÈdanto
MigasammatÈnadiÑ patvÈ anupubbena sÈmassa pÈnÊyaggahaÓatitthaÑ
sampatto migapadavalaÒjaÑ disvÈ maÓivaÓÓÈhi sÈkhÈhi koÔÔhakaÑ katvÈ
dhanuÑ ÈdÈya visapÊtaÑ saraÑ sannahitvÈ nilÊnova acchi. MahÈsattopi
sÈyanhasamaye phalÈphalaÑ ÈharitvÈ assamapade ÔhapetvÈ mÈtÈpitaro
vanditvÈ “pÈnÊyaÑ ÈharissÈmÊ”ti ghaÔaÑ gahetvÈ migagaÓaparivuto dvepi
mige ekato katvÈ tesaÑ piÔÔhiyaÑ pÈnÊyaghaÔaÑ ÔhapetvÈ hatthena gahetvÈ
nadÊtitthaÑ agamÈsi. RÈjÈ koÔÔhake Ôhitova taÑ tathÈ ÈgacchantaÑ disvÈ
mayÈ ettakaÑ kÈlaÑ evaÑ vicarantenapi manusso nÈma na diÔÔhapubbo,
devo nu kho esa nÈgo nu kho, sace panÈhaÑ etaÑ upasa~kamitvÈ
pucchissÈmi, devo ce bhavissati, ÈkÈsaÑ uppatissati. NÈgo ce, bh|miyaÑ
pavisissati. Na kho panÈhaÑ sabbakÈlaÑ Himavanteyeva vicarissÈmi3,
BÈrÈÓasiÑ gamissÈmi. Tatra maÑ pucchissanti ‘api nu kho te mahÈrÈja
Himavante vasantena kiÒci acchariyaÑ diÔÔhapubban’ti. TatrÈhaÑ ‘evar|po
me satto diÔÔhapubbo’ti vakkhÈmi, ‘ko nÈmeso’ti vutte sace ‘na jÈnÈmÊ’ti
______________________________________________________________
1. UpanÈmetvÈ (Ka)

2. Gatte (SÊ, I)

3. VasissÈmi (SÊ, I)
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vakkhÈmi, atha garahissanti maÑ, tasmÈ etaÑ vijjhitvÈ dubbalaÑ katvÈ
pucchissÈmÊ”ti cintesi.
Atha tesu migesu paÔhamameva otaritvÈ pÈnÊyaÑ pivitvÈ uttiÓÓesu
bodhisatto uggahitavatto mahÈthero viya saÓikaÑ otaritvÈ passaddhadaratho
paccuttaritvÈ rattavÈkacÊraÑ nivÈsetvÈ ekaÑ pÈrupitvÈ ajinacammaÑ aÑse1
katvÈ pÈnÊyaghaÔaÑ ukkhipitvÈ udakaÑ puÒchitvÈ vÈma-aÑsak|Ôe Ôhapesi.
TasmiÑ kÈle “idÈni vijjhituÑ samayo”ti rÈjÈ visapÊtaÑ saraÑ ukkhipitvÈ
mahÈsattaÑ dakkhiÓapasse vijjhi, saro vÈmapassena nikkhami. Tassa
viddhabhÈvaÑ ÒatvÈ migagaÓÈ bhÊtÈ palÈyiÑsu. SuvaÓÓasÈmapaÓÉito pana
viddhopi pÈnÊyaghaÔaÑ yathÈ vÈ tathÈ vÈ anavasumbhitvÈ2 satiÑ
paccupaÔÔhÈpetvÈ saÓikaÑ otÈretvÈ vÈlukaÑ viy|hitvÈ ÔhapetvÈ disaÑ
vavatthapetvÈ mÈtÈpit|naÑ vasanaÔÔhÈnadisÈbhÈgena sÊsaÑ katvÈ
rajatapaÔÔavaÓÓÈya vÈlukÈya suvaÓÓapaÔimÈ viya nipajjitvÈ satiÑ
paccupaÔÔhÈpetvÈ “imasmiÑ Himavantappadese mama verÊ nÈma natthi,
mayhaÑ mÈtÈpit|naÒca verÊ3 nÈma natthÊn”ti mukhena lohitaÑ chaÉÉetvÈ
rÈjÈnaÑ adisvÈva paÔhamaÑ gÈthamÈha–
296. “Ko nu maÑ usunÈ vijjhi, pamattaÑ udahÈrakaÑ.
Khattiyo brÈhmaÓo vesso, ko maÑ viddhÈ nilÊyasÊ”ti.
Tattha pamattanti mettÈbhÈvanÈya anupaÔÔhitasatiÑ. IdaÒhi so sandhÈya
tasmiÑ khaÓe attÈnaÑ pamattaÑ nÈma akÈsi. ViddhÈti vijjhitvÈ.
EvaÒca pana vatvÈ puna attano sarÊramaÑsassa
abhakkhasammatabhÈvaÑ dassetuÑ dutiyaÑ gÈthamÈha–
297. “Na me maÑsÈni khajjÈni, cammena’ttho na vijjati.
Atha kena nu vaÓÓena, viddheyyaÑ maÑ amaÒÒathÈ”ti.
DutiyagÈthaÑ vatvÈ tameva nÈmÈdivasena pucchanto Èha–
298. “Ko vÈ tvaÑ kassa vÈ putto, kathaÑ jÈnemu taÑ mayaÑ.
PuÔÔho me samma akkhÈhi, kiÑ maÑ viddhÈ nilÊyasÊ”ti.
______________________________________________________________
1. EkaÑsaÑ (SÊ, SyÈ, I)
3. Mamapi aÒÒasmiÑ veraÑ (SÊ, I)

2. AnusumbhitvÈ (SyÈ, I)
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Tattha amaÒÒathÈti ayaÑ puriso kena kÈraÓena maÑ vijjhitabbanti
amaÒÒitthÈti attho.
EvaÒca pana vatvÈ tuÓhÊ ahosi. TaÑ sutvÈ rÈjÈ “ayaÑ mayÈ visapÊtena
sallena vijjhitvÈ pÈtitopi neva maÑ akkosati na paribhÈsati, mama hadayaÑ
sambÈhanto viya piyavacanena samudÈcarati, gacchissÈmissa santikan”ti
cintetvÈ gantvÈ tassa santike Ôhitova dve gÈthÈ abhÈsi–
299. “RÈjÈ’ha’masmi KÈsÊnaÑ, PÊÄiyakkhoti maÑ vid|.
LobhÈ raÔÔhaÑ pahitvÈna, miga’mesaÑ carÈma’haÑ.
300. Issatthe ca’smi kusalo, daÄhadhammoti vissuto.
NÈgopi me na mucceyya, Ègato usupÈtanan”ti.
Tattha rÈjÈ’ha’masmÊti evaÑ kirassa vitakko ahosi “devÈpi nÈgÈpi
manussabhÈsÈya kathentiyeva, ahametaÑ devoti vÈ nÈgoti vÈ manussoti vÈ
na jÈnÈmi. Sace kujjheyya, nÈseyya maÑ, ‘rÈjÈ’ti vutte pana abhÈyanto
nÈma natthÊ”ti. TasmÈ attano rÈjabhÈvaÑ jÈnÈpetuÑ paÔhamaÑ
“rÈjÈ’ha’masmÊ”ti Èha. LobhÈti migamaÑsalobhena. Miga’mesanti migaÑ
esanto. CarÈma’hanti carÈmi ahaÑ. DutiyaÑ gÈthaÑ pana attano balaÑ
dÊpetukÈmo evamÈha. Tattha issattheti dhanusippe. DaÄhadhammoti
daÄhadhanuÑ sahassatthÈmadanuÑ oropetuÒca ÈropetuÒca samattho.
Iti rÈjÈ attano balaÑ vaÓÓetvÈ tassa nÈmagottaÑ pucchanto Èha–
301. “Ko vÈ tvaÑ kassa vÈ putto, kathaÑ jÈnemu taÑ mayaÑ.
Pituno attano cÈpi, nÈmagottaÑ pavedayÈ”ti.
Tattha pavedayÈti kathaya.
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TaÑ sutvÈ mahÈsatto “sacÈhaÑ ‘devanÈgakinnarakhattiyÈdÊsu
aÒÒatarohamasmÊ’ti katheyyaÑ, saddaheyyeva esa, saccameva panassa
kathetuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ evamÈha–
302. “NesÈdaputto bhaddante, sÈmo iti maÑ ÒÈtayo.
ŒmantayiÑsu jÊvantaÑ, sva’jje’vÈ’haÑ gato saye.
303. Viddhosmi puthusallena, savisena yathÈ migo.
Sakamhi lohite rÈja, passa semi paripluto.
304. PaÔivÈmagataÑ sallaÑ, passa dhimhÈmi lohitaÑ.
Œturo tyÈ’nupucchÈmi, kiÑ maÑ viddhÈ nilÊyasi.
305. Ajinamhi haÒÒate dÊpi, nÈgo dantehi haÒÒate.
Atha kena nu vaÓÓena, viddheyyaÑ maÑ amaÒÒathÈ”ti.
Tattha jÊvantanti maÑ ito pubbe jÊvamÈnaÑ “ehi sÈma, yÈhi sÈmÈ”ti
ÒÈtayo ÈmantayiÑsu. Sva’jje’vÈ’haÑ gatoti so ahaÑ ajja evaÑ gato
maraÓamukhe sampatto, paviÔÔhoti attho1. Sayeti sayÈmi. Pariplutoti
nimuggo. PaÔivÈmagatanti2 dakkhiÓapassena pavisitvÈ vÈmapassena
niggatanti attho. PassÈti olokehi maÑ. DhimhÈmÊti3 niÔÔhubhÈmi, idaÑ so
satiÑ paccupaÔÔhÈpetvÈ avikampamÈnova lohitaÑ mukhena chaÉÉetvÈ Èha.
Œturo tyÈ’nupucchÈmÊti bÈÄhagilÈno hutvÈ ahaÑ taÑ anupucchÈmi.
NilÊyasÊti etasmiÑ vanagumbe nilÊno acchasi. Viddheyyanti vijjhitabbaÑ.
AmaÒÒathÈti amaÒÒittha.
RÈjÈ tassa vacanaÑ sutvÈ yathÈbh|taÑ anÈcikkhitvÈ musÈvÈdaÑ
kathento Èha–
306. “Migo upaÔÔhito Èsi, Ègato usupÈtanaÑ.
TaÑ disvÈ ubbijÊ sÈma, tena kodho ma’mÈvisÊ”ti.
Tattha ÈvisÊti ajjhotthari. Tena kÈraÓena me kodho uppannoti dÊpeti.
______________________________________________________________
1. MaraÓamukhe appito (SÊ, I)

2. PaÔicammÈti (SÊ, I)

3. VihÈmÊti (SÊ, I)
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Atha naÑ mahÈsatto “kiÑ vadesi mahÈrÈja, imasmiÑ Himavante maÑ
disvÈ palÈyanamigo nÈma natthÊ”ti vatvÈ Èha–
307. “Yato sarÈmi attÈnaÑ, yato patto’smi viÒÒutaÑ.
Na maÑ migÈ uttasanti, araÒÒe sÈpadÈnipi.
308. Yato nidhiÑ parihariÑ, yato patto’smi yobbanaÑ.
Na maÑ migÈ uttasanti, araÒÒe sÈpadÈnipi.
309. BhÊr| kimpurisÈ rÈja, pabbate GandhamÈdane.
SammodamÈnÈ gacchÈma, pabbatÈni vanÈni ca.
310. (Na maÑ migÈ uttasanti, araÒÒe sÈpadÈnipi.)1
Atha kena nu vaÓÓena, utrÈsanti migÈ maman”ti.
Tattha na maÑ migÈti (bho mahÈrÈja yato kÈlato paÔÔhÈya ahaÑ
attÈnaÑ sarÈmi, yato kÈlato paÔÔhÈya ahaÑ viÒÒubhÈvaÑ patto asmi
bhavÈmi, tato kÈlato paÔÔhÈya)1 maÑ disvÈ migÈ nÈma na uttasanti.
SÈpadÈnipÊti vÈÄamigÈpi. Yato nidhinti yato kÈlato paÔÔhÈya ahaÑ vÈkacÊraÑ
parihariÑ2. BhÊr| kimpurisÈti mahÈrÈja migÈ tÈva tiÔÔhantu, kimpurisÈ nÈma
atibhÊrukÈ honti. Ye imasmiÑ GandhamÈdanapabbate viharanti, tepi maÑ
disvÈ na uttasanti, atha kho mayaÑ aÒÒamaÒÒaÑ sammodamÈnÈ gacchÈma.
UtrÈsanti migÈ mamanti mamaÑ disvÈ migÈ utrÈseyyuÑ3, kena kÈraÓena
tvaÑ maÑ saddahÈpessasÊti dÊpeti.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ “mayÈ imaÑ niraparÈdhaÑ vijjhitvÈ musÈvÈdo kathito,
saccameva kathayissÈmÊ”ti cintetvÈ Èha–
311. “Na taÑ tasa migo sÈma, kiÑ tÈhaÑ alikaÑ bhaÓe.
KodhalobhÈbhibh|tÈ’haÑ, usuÑ te taÑ avassajin”ti.
Tattha na taÑ tasÈti na taÑ disvÈ migo tasa, na bhÊtoti attho4. KiÑ
tÈhanti kiÑ te evaÑ kalyÈÓadassanassa santike ahaÑ alikaÑ
______________________________________________________________
1. ( ) SÊ-SyÈ-I-potthakesu natthi.
3. UtrÈseti mama migo utraseyyÈti (SÊ, I)
4. Tattha na taddasÈti na taÑ addasa (SÊ, SyÈ, I)

2. ParihariÑ, nivÈsemÊti attho (Ka)
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bhaÓissÈmi. KodhalobhÈbhibh|tÈ’hanti kodhena ca lobhena ca abhibh|to
hutvÈ ahaÑ. So hi paÔhamameva migesu uppannena kodhena “mige
vijjhissÈmÊ”ti dhanuÑ ÈropetvÈ Ôhito pacchÈbodhisattaÑ disvÈ tassa
devatÈdÊsu aÒÒatarabhÈvaÑ ajÈnanto “pucchissÈmi nan”ti lobhaÑ uppÈdesi,
tasmÈ evamÈha.
EvaÒca pana vatvÈ “nÈyaÑ SuvaÓÓasÈmo imasmiÑ araÒÒe ekakova
vasissati, ÒÈtakehipissa bhavitabbaÑ, pucchissÈmi nan”ti cintetvÈ itaraÑ
gÈthamÈha–
312. “Kuto nu sÈma Ègamma, kassa vÈ pahito tuvaÑ.
‘UdahÈro nadiÑ gaccha’, Ègato Migasammatan”ti.
Tattha sÈmÈti1 mahÈsattaÑ Èlapati. ŒgammÈti kuto desÈ imaÑ vanaÑ
ÈgamitvÈ “amhÈkaÑ udahÈro udakaÑ ÈharituÑ nadiÑ gacchÈ”ti kassa vÈ
pahito kena puggalena pesito hutvÈ tuvaÑ imaÑ MigasammataÑ Ègatoti
attho.
So tassa kathaÑ sutvÈ mahantaÑ dukkhavedanaÑ adhivÈsetvÈ mukhena
lohitaÑ chaÉÉetvÈ gÈthamÈha–
313. “AndhÈ mÈtÈpitÈ mayhaÑ, te bharÈmi brahÈvane.
TesÈ’haÑ udakÈhÈro, Ègato Migasammatan”ti.
Tattha bharÈmÊti m|laphalÈdÊni ÈharitvÈ posemi.
EvaÒca pana vatvÈ mahÈsatto mÈtÈpitaro Èrabbha vilapanto Èha–
314. “Atthi nesaÑ usÈmattaÑ, atha sÈhassa jÊvitaÑ.
Udakassa alÈbhena, maÒÒe andhÈ marissare.
315. Na me idaÑ tathÈ dukkhaÑ, labbhÈ hi pumunÈ idaÑ.
YaÒca ammaÑ passÈmi, taÑ me dukkhataraÑ ito.
______________________________________________________________
1. SammÈti (SÊ, I)
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316. Na me idaÑ tathÈ dukkhaÑ, labbhÈ hi pumunÈ idaÑ.
YaÒca tÈtaÑ na passÈmi, taÑ me dukkhataraÑ ito.
317. SÈ n|na kapaÓÈ ammÈ, cirarattÈya rucchati.
AÉÉharatte va ratte vÈ, nadÊva avasucchati.
318. So n|na kapaÓo tÈto, cirarattÈya rucchati.
AÉÉharatte va ratte vÈ, nadÊva avasucchati.
319. UÔÔhÈnapÈdacariyÈya, pÈdasambÈhanassa ca.
‘SÈma tÈta’vilapantÈ, hiÓÉissanti brahÈvane.
320. Idampi dutiyaÑ sallaÑ, kampeti hadayaÑ mamaÑ.
YaÒca andhe na passÈmi, maÒÒe hissÈmi jÊvitan”ti.
Tattha usÈmattanti bhojanamattaÑ. “UsÈ”ti hi1 bhojanassa nÈmaÑ tassa
ca atthitÈya. SÈhassa jÊvitanti chadivasamattaÑ jÊvitanti attho. IdaÑ ÈharitvÈ
ÔhapitaÑ phalÈphalaÑ sandhÈyÈha. Atha vÈ usÈti usmÈ. TenetaÑ dasseti–
tesaÑ sarÊre usmÈmattaÑ atthi, atha mayÈ Èbhatena phalÈphalena sÈhassa
jÊvitaÑ atthÊti. Marissareti marissantÊti maÒÒÈmi. PumunÈti purisena,
evar|paÒhi dukkhaÑ purisena labhitabbamevÈti attho. CirarattÈya rucchatÊti
cirarattaÑ rodissati. AÉÉharatte vÈti majjhimaratte vÈ. Ratte vÈti
pacchimaratte vÈ. AvasucchatÊti kunnadÊ viya sussissatÊti attho.
UÔÔhÈnapÈdacariyÈyÈti2 mahÈrÈja ahaÑ rattimpi divÈpi dve tayo vÈre
uÔÔhÈya attano uÔÔhÈnavÊriyena tesaÑ pÈdacariyaÑ3 karomi, hatthapÈde
sambÈhÈmi, idÈni maÑ adisvÈ mamatthÈya4 te parihÊnacakkhukÈ “sÈma
tÈtÈ”ti vilapantÈ kaÓÔakehi vijjhiyamÈnÈ viya imasmiÑ vanappadese
hiÓÉissanti vicarissantÊti attho. DutiyaÑ sallanti
paÔhamaviddhavisapÊtasallato sataguÓena sahassaguÓena satasahassaguÓena
dukkhataraÑ idaÑ dutiyaÑ tesaÑ adassanasokasallaÑ.
______________________________________________________________
1. Kira (SÊ, SyÈ, I)
3. PÈricariyaÑ (SÊ, I)

2. UÔÔhÈnapÈricariyÈyÈti (SÊ, I)
4. TesaÑ atthÈya (SÊ, I), tadatthÈya (SyÈ)
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RÈjÈ tassa vilÈpaÑ sutvÈ “ayaÑ accantaÑ brahmacÈrÊ dhamme Ôhito
mÈtÈpitaro bharati, idÈni evaÑ dukkhappattopi tesaÑyeva vilapati, evaÑ
guÓasampanne1 nÈma mayÈ aparÈdho kato, kathaÑ nu kho imaÑ
samassÈseyyan”ti cintetvÈ “niraye paccanakÈle rajjaÑ kiÑ karissati, iminÈ
paÔijaggitaniyÈmenevassa mÈtÈpitaro paÔijaggissÈmi, imassa maraÓampi
amaraÓaÑ viya bhavissatÊ”ti sanniÔÔhÈnaÑ katvÈ Èha–
321. “MÈ bÈÄhaÑ paridevesi, sÈma kalyÈÓadassana.
AhaÑ kammakaro hutvÈ, bharissaÑ te brahÈvane.
322. Issatthe ca’smi kusalo, daÄhadhammoti vissuto.
AhaÑ kammakaro hutvÈ, bharissaÑ te brahÈvane.
323. MigÈnaÑ vighÈsa’manvesaÑ, vanam|laphalÈni ca.
AhaÑ kammakaro hutvÈ, bharisaÑ te brahÈvane.
324. KatamaÑ taÑ vanaÑ sÈma, yattha mÈtÈpitÈ tava.
AhaÑ te tathÈ bharisaÑ, yathÈ te abharÊ tuvan”ti.
Tattha bharissaÑ teti te tava mÈtÈpitaro bharissÈmi. MigÈnanti
sÊhÈdÊnaÑ migÈnaÑ vighÈsaÑ anvesanto. IdaÑ so “issatthe casmi kusaloti2
th|lath|le mige vadhitvÈ madhuramaÑsena tava mÈtÈpitaro bharissÈmÊ”ti
vatvÈ “mÈ mahÈrÈja amhe nissÈya pÈÓavadhaÑ karÊ”ti vutte evamÈha. YathÈ
teti yathÈ tvaÑ te abhari, tathevÈhampi bharissÈmÊti.
Athassa mahÈsatto “sÈdhu mahÈrÈja, tena hi me mÈtÈpitaro bharass|”ti
vatvÈ maggaÑ Ècikkhanto Èha–
325. “AyaÑ ekapadÊ rÈja, yo’yaÑ ussÊsake mama.
Ito gantvÈ aÉÉhakosaÑ, tattha nesaÑ agÈrakaÑ.
Yattha mÈtÈpitÈ mayhaÑ, te bharassu ito gato”ti.
Tattha ekapadÊti ekapadamaggo. UssÊsaketi yo esa mama
matthakaÔÔhÈne. AÉÉhakosanti aÉÉhakosantare.
______________________________________________________________
1. GuÓasampanno (Ka)

2. Kusalo (SyÈ)
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EvaÑ so tassa maggaÑ ÈcikkhitvÈ mÈtÈpit|su balavasinehena
tathÈr|paÑ vedanaÑ adhivÈsetvÈ tesaÑ bharaÓatthÈya aÒjaliÑ paggayha
yÈcanto puna evamÈha–
326. “Namo te KÈsirÈja’tthu, namo te kÈsivaÉÉhana.
AndhÈ mÈtÈpitÈ mayhaÑ, te bharassu brahÈvane.
327. AÒjaliÑ te paggaÓhÈmi, KÈsirÈja nama’tthu te.
MÈtaraÑ pitaraÑ mayhaÑ, vutto vajjÈsi vandanan”ti.
Tattha vutto vajjÈsÊti “putto vo SuvaÓÓasÈmo nadÊtÊre visapÊtena sallena
viddho rajatapaÔÔasadise vÈlukÈpuline dakkhiÓapassena nipanno aÒjaliÑ
paggayha tumhÈkaÑ pÈde vandatÊ”ti evaÑ mahÈrÈja mayÈ vutto hutvÈ
mÈtÈpit|naÑ me vandanaÑ vadeyyÈsÊti attho.
RÈjÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchi. MahÈsattopi mÈtÈpit|naÑ vandanaÑ
pesetvÈ visaÒÒitaÑ pÈpuÓi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha–
328. “IdaÑ vatvÈna so sÈmo, yuvÈ kalyÈÓadassano.
Mucchito visavegena, visaÒÒÊ samapajjathÈ”ti.
Tattha samapajjathÈti visaÒÒÊ jÈto.
So hi1 heÔÔhÈ ettakaÑ kathento nirassÈso viya ahosi. IdÈni panassa
visavegena madditÈ2 bhava~gacittasantati hadayar|paÑ nissÈya pavatti,
kathÈ pacchijji, mukhaÑ pihitaÑ, akkhÊni nimÊlitÈni, hatthapÈdÈ
thaddhabhÈvaÑ pattÈ, sakalasarÊraÑ lohitena makkhitaÑ. RÈjÈ “ayaÑ
idÈneva mayÈ saddhiÑ kathesi, kiÑ nu kho”ti tassa assÈsapassÈse
upadhÈresi. Te pana niruddhÈ, sarÊraÑ thaddhaÑ jÈtaÑ. So taÑ disvÈ
“niruddho dÈni sÈmo”ti sokaÑ sandhÈretuÑ asakkonto ubho hatthe
matthake ÔhapetvÈ mahÈsaddena paridevi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ
Èha–
329. “Sa rÈjÈ paridevesi, bahuÑ kÈruÒÒasaÒhitaÑ.
AjarÈmaro’haÑ ÈsiÑ, ajjetaÑ ÒÈmi no pure.
SÈmaÑ kÈla~kataÑ disvÈ, natthi maccussa nÈgamo.
______________________________________________________________
1. Sopi (SyÈ)

2. PatthaÔÈ (SÊ), upattitÈ (I), patthaÔato (SyÈ)
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330. Yassu maÑ paÔimanteti, savisena samappito.
Svajja evaÑ gate kÈle, na kiÒci mabhibhÈsati.
331. NirayaÑ n|na gacchÈmi, ettha me natthi saÑsayo.
TadÈ hi pakataÑ pÈpaÑ, cirarattÈva kibbisaÑ.
332. Bhavanti tassa vattÈro, gÈme kibbisakÈrako.
AraÒÒe nimmanussamhi, ko maÑ vattu’marahati.
333. SÈrayanti hi kammÈni, gÈme saÑgaccha mÈÓavÈ.
AraÒÒe nimmanussamhi, ko nu maÑ sÈrayissatÊ”ti.

Tattha Èsinti ahaÑ ettakaÑ kÈlaÑ ajarÈmaromhÊti saÒÒÊ ahosiÑ.
Ajjetanti ajja ahaÑ imaÑ sÈmaÑ kÈlakataÑ disvÈ mamaÒceva aÒÒesaÒca
natthi maccussa nÈgamoti taÑ maccussa ÈgamanaÑ ajja jÈnÈmi, ito pubbe
na jÈnÈmÊti vilapati. Svajja evaÑ gate kÈleti yo savisena sallena samappito
idÈneva maÑ paÔimanteti, so ajja evaÑ gate kÈle evaÑ maraÓakÈle sampatte
kiÒci appamattakampi na bhÈsati. TadÈ hÊti tasmiÑ khaÓe sÈmaÑ
vijjhantena mayÈ pÈpaÑ kataÑ. CirarattÈya kibbisanti taÑ pana cirarattaÑ
vipaccanasamatthaÑ dÈruÓaÑ pharusaÑ.
TassÈti tassa evar|paÑ pÈpakammaÑ katvÈ vicarantassa. VattÈroti
ninditÈro bhavanti “kuhiÑ gÈme kinti kibbisakÈrako”ti. ImasmiÑ pana
araÒÒe nimmanussamhi ko maÑ vatthumarahati, sace hi bhaveyya,
vadeyyÈti vilapati. SÈrayantÊti gÈme vÈ nigamÈdÊsu vÈ saÑgaccha mÈÓavÈ
tattha tattha bah| purisÈ sannipatitvÈ “ambho purisaghÈtaka dÈruÓaÑ te
kammaÑ kataÑ, asukadaÓÉaÑ patto nÈma tvan”ti evaÑ kammÈni sÈrenti
codenti. ImasmiÑ pana nimmanusse araÒÒe maÑ ko sÈrayissatÊti attÈnaÑ
codento vilapati.
TadÈ BahusundarÊ1 nÈma devadhÊtÈ GandhamÈdanavÈsinÊ mahÈsattassa
sattame attabhÈve mÈtubh|tapubbÈ. SÈ puttasinehena bodhisattaÑ niccaÑ
Èvajjeti, taÑ divasaÑ pana dibbasampattiÑ anubhavamÈnÈ na taÑ Èvajjeti.
“DevasamÈgamaÑ gatÈ”tipi vadantiyeva. SÈ tassa visaÒÒibh|takÈle
______________________________________________________________
1. BahusodarÊ (SÊ, I)
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“kiÑ nu kho me puttassa pavattÊ”ti ÈvajjamÈnÈ addasa “ayaÑ PÊÄiyakkho
nÈma rÈjÈ mama puttaÑ visapÊtena sallena vijjhitvÈ MigasammatÈnadÊtÊre
vÈlukÈpuline ghÈtetvÈ1 mahantena saddena paridevati. SacÈhaÑ na
gamissÈmi, mama putto SuvaÓÓasÈmo ettheva marissati, raÒÒopi hadayaÑ
phalissati, sÈmassa mÈtÈpitaropi nirÈhÈrÈ pÈnÊyampi alabhantÈ sussitvÈ
marissanti. Mayi pana gatÈya rÈjÈ pÈnÊyaghaÔaÑ ÈdÈya tassa mÈtÈpit|naÑ
santikaÑ gamissati, gantvÈ ca pana ‘putto vo mayÈ hato’ti kathessati.
EvaÒca vatvÈ tesaÑ vacanaÑ sutvÈ te puttassa santikaÑ Ènayissati. Atha
kho te ca ahaÒca saccakiriyaÑ karissÈma, saccabalena SÈmassa visaÑ
vinassissati. EvaÑ me putto jÊvitaÑ labhissati, mÈtÈpitaro ca cakkh|ni
labhissanti, rÈjÈ ca SÈmassa dhammadesanaÑ sutvÈ nagaraÑ gantvÈ
mahÈdÈnaÑ datvÈ saggaparÈyaÓo bhavissati, tasmÈ gacchÈmahaÑ tatthÈ”ti.
SÈ gantvÈ MigasammatÈnadÊtÊre adissamÈnena kÈyena ÈkÈse ÔhatvÈ raÒÒÈ
saddhiÑ kathesi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha–
334. “SÈ devatÈ antarahitÈ, pabbate GandhamÈdane.
RaÒÒova anukampÈya, imÈ gÈthÈ abhÈsatha.
335. ŒguÑ kira mahÈrÈja, akari kammadukkaÔaÑ.
Ad|sakÈ pitÈputtÈ, tayo ek|sunÈ hatÈ.
336. Ehi taÑ anusikkhÈmi, yathÈ te sugatÊ siyÈ.
Dhammena’ndhe vane posa, maÒÒe’haÑ sugatÊ tayÈ”ti.
Tattha raÒÒovÈti raÒÒoyeva. ŒguÑ kirÈti2 mahÈrÈja tvaÑ
mahÈparÈdhaÑ mahÈpÈpaÑ akari. DukkaÔanti yaÑ kataÑ dukkaÔaÑ hoti,
taÑ lÈmakakammaÑ akari. Ad|sakÈti niddosÈ. PitÈputtÈti mÈtÈ ca pitÈ ca
putto ca ime tayo janÈ eka-usunÈ hatÈ. TasmiÑ hi hate tappaÔibaddhÈ tassa
mÈtÈpitaropi hatÈva honti. AnusikkhÈmÊti sikkhÈpemi anusÈsÈmi. PosÈti
sÈmassa ÔhÈne ÔhatvÈ sinehaÑ paccupaÔÔhÈpetvÈ SÈmo viya te ubho andhe
posehi. MaÒÒehaÑ sugatÊ tayÈti evaÑ tayÈ sugatiyeva gantabbÈ bhavissatÊti
ahaÑ maÒÒÈmi.
______________________________________________________________
1. PÈtetvÈ (SÊ, SyÈ, I)

2. ŒguÑ karÊti (SÊ, SyÈ, I)
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So devatÈya vacanaÑ sutvÈ “ahaÑ kira tassa mÈtÈpitaro posetvÈ
saggaÑ gamissÈmÊ”ti saddahitvÈ “kiÑ me rajjena, teyeva posessÈmÊ”ti
daÄhaÑ adhiÔÔhÈya balavaparidevaÑ paridevanto sokaÑ tanukaÑ katvÈ
“SuvaÓÓasÈmo mato bhavissatÊ”ti nÈnÈpupphehi tassa sarÊraÑ p|jetvÈ
udakena siÒcitvÈ tikkhattuÑ padakkhiÓaÑ katvÈ cat|su ÔhÈnesu vanditvÈ
tena p|ritaÑ udakaghaÔaÑ ÈdÈya domanassappatto dakkhiÓadisÈbhimukho
agamÈsi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha–
337. “Sa rÈjÈ paridevitvÈ, bahuÑ kÈruÒÒasaÒhitaÑ.
UdakakumbhamÈdÈya, pakkÈmi dakkhiÓÈmukho”ti.
PakatiyÈpi mahÈthÈmo rÈjÈ pÈnÊyaghaÔaÑ ÈdÈya gacchanto
assamapadaÑ koÔÔento viya pavisitvÈ Duk|lapaÓÉitassa paÓÓasÈlÈdvÈraÑ
sampÈpuÓi. Duk|lapaÓÉito anto nisinnova tassa padasaddaÑ sutvÈ “nÈyaÑ
SÈmassa padasaddo, kassa nu kho”ti pucchanto gÈthÈdvayamÈha–
338. “Kassa nu eso padasaddo, manussasseva Ègato.
Ne’so SÈmassa nigghoso, ko nu tva’masi mÈrisa.
339. “SantaÑ hi sÈmo vajati, santaÑ pÈdÈni neyati.
Ne’so SÈmassa nigghoso, ko nu tva’masi mÈrisÈ”ti.
Tattha manussassevÈti nÈyaÑ sÊhabyagghadÊpiyakkhanÈgakinnarÈnaÑ
Ègacchato1 pana manussassevÈyaÑ padasaddo, neso SÈmassÈti. SantaÑ hÊti
upasamayuttaÑ eva. VajatÊti ca~kamati. NeyatÊti2 patiÔÔhÈpeti.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ “sacÈhaÑ attano rÈjabhÈvaÑ akathetvÈ ‘mayÈ
tumhÈkaÑ putto mÈrito’ti vakkhÈmi, ime kujjhitvÈ mayÈ saddhiÑ pharusaÑ
kathessanti. EvaÑ me tesu kodho uppajjissati, atha ne viheÔhessÈmi, taÑ
mama akusalaÑ bhavissati, ‘rÈjÈ’ti pana vutte abhÈyantÈ nÈma natthi, tasmÈ
rÈjabhÈvaÑ tÈva kathessÈmÊ”ti cintetvÈ pÈnÊyamÈÄake pÈnÊyaghaÔaÑ
ÔhapetvÈ paÓÓasÈlÈdvÈre ÔhatvÈ Èha–
______________________________________________________________
1. Œgacchanto (SyÈ), Ègato (I, Ka)

2. ©attatÊti (SÊ, I), haÒÒatÊti (SyÈ)
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340. “RÈjÈ’ha’masmi KÈsÊnaÑ, PÊÄiyakkhoti maÑ vid|.
LobhÈ raÔÔhaÑ pahitvÈna, migamesaÑ carÈma’haÑ.
341. Issatthe ca’smi kusalo, daÄhadhammoti vissuto.
NÈgopi me na mucceyya, Ègato usupÈtanan”ti.
Duk|lapaÓÉitopi tena saddhiÑ paÔisanthÈraÑ karonto Èha–
342. “SvÈgataÑ te mahÈrÈja, atho te adurÈgataÑ.
Issaro’si anuppatto, yaÑ idha’tthi pavedaya.
343. TindukÈni piyÈlÈni, madhuke kÈsumÈriyo.
PhalÈni khuddakappÈni, bhuÒja rÈja varaÑ varaÑ.
344. Idampi pÈnÊyaÑ sÊtaÑ, ÈbhataÑ girigabbharÈ.
Tato piva mahÈrÈja, sace tvaÑ abhika~khasÊ”ti.
Tassattho SattigumbajÈtake1 kathito. Idha pana “girigabbharÈ”ti
MigasammataÑ sandhÈya vuttaÑ. SÈ hi nadÊ girigabbharÈ nikkhantattÈ
“girigabbharÈ”tveva jÈtÈ.
EvaÑ tena paÔisanthÈre kate rÈjÈ “putto vo mayÈ mÈrito”ti
paÔhamameva vattuÑ ayuttaÑ, ajÈnanto viya kathaÑ samuÔÔhÈpetvÈ
kathessÈmÊ”ti cintetvÈ Èha–
345. “NÈ’laÑ andhÈ vane daÔÔhuÑ, ko nu vo phala’mÈhari.
Anandhasseva’yaÑ sammÈ, nivÈpo mayha khÈyatÊ”ti.
Tattha nÈlanti tumhe andhÈ imasmiÑ vane kiÒci daÔÔhuÑ na samatthÈ.
Ko nu vo phala’mÈharÊti ko nu tumhÈkaÑ imÈni phalÈphalÈni Èhari.
NivÈpoti ayaÑ sammÈ nayena upÈyena kÈraÓena kato
khÈditabbayuttakÈnaÑ parisuddhÈnaÑ phalÈphalÈnaÑ nivÈpo sannicayo
anandhassa viya mayhaÑ khÈyati paÒÒÈyati upaÔÔhÈti.
TaÑ sutvÈ Duk|lapaÓÉito “mahÈrÈja na mayaÑ phalÈphalÈni ÈharÈma,
putto pana no ÈharatÊ”ti dassento gÈthÈdvayamÈha–
______________________________________________________________
1. Khu 5. 328 piÔÔhe.
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346. “Daharo yuvÈ nÈtibrahÈ, sÈmo kalyÈÓadassano.
DÊgha’ssa kesÈ asitÈ, atho s|naggavellitÈ.
347. So have phala’mÈharitvÈ, ito ÈdÈya kamaÓÉaluÑ.
NadiÑ gato udahÈro, maÒÒe na d|ra’mÈgato”ti.

Tattha nÈtibrahÈti nÈtidÊgho nÈtirasso. S|naggavellitÈti s|nasa~khÈtÈya
maÑsakoÔÔanapotthaniyÈ aggaÑ viya vinatÈ1. KamaÓÉalunti ghaÔaÑ. Na
d|ra’mÈgatoti idÈni na d|raÑ Ègato, ÈsannaÔÔhÈnaÑ Ègato bhavissatÊti
maÒÒÈmÊti attho.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ Èha–
348. AhaÑ taÑ avadhiÑ sÈmaÑ, yo tuyhaÑ paricÈrako.
YaÑ kumÈraÑ pavedetha, sÈmaÑ kalyÈÓadassanaÑ.
349. DÊgha’ssa kesÈ asitÈ, atho s|naggavellitÈ.
Tesu lohitalittesu, seti SÈmo mayÈ hato”ti.
Tattha avadhinti visapÊtena sarena vijjhitvÈ mÈresiÑ. PavedethÈti
kathetha. SetÊti MigasammatÈnadÊtÊre vÈlukÈpuline sayati.
Duk|lapaÓÉitassa pana avid|re PÈrikÈya paÓÓasÈlÈ hoti. SÈ tattha
nisinnÈva raÒÒo vacanaÑ sutvÈ taÑ pavattiÑ sotukÈmÈ attano paÓÓasÈlato
nikkhamitvÈ rajjukasaÒÒÈya Duk|lapaÓÉitassa santikaÑ gantvÈ Èha–
350. “Kena Duk|la mantesi, ‘hato SÈmo’ti vÈdinÈ.
‘Hato SÈmo’ti sutvÈna, hadayaÑ me pavedhati.
351. Assatthasseva taruÓaÑ, pavÈÄaÑ mÈluteritaÑ.
‘Hato SÈmo’ti sutvÈna, hadayaÑ me pavedhatÊ”ti.
Tattha vÈdinÈti “mayÈ SÈmo hato”ti vadantena. PavÈÄanti pallavaÑ.
MÈluteritanti vÈtena pahaÔaÑ.
______________________________________________________________
1. KiÒcinatÈ (Ka)
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Duk|lapaÓÉito ovadanto Èha–
352. “PÈrike KÈsirÈjÈ’yaÑ, so sÈmaÑ Migasammate.
KodhasÈ usunÈ vijjhi, tassa mÈ pÈpamicchimhÈ”ti.
Tattha Migasammateti MigasammatÈnadÊtÊre. KodhasÈti migesu
uppannena kodhena. MÈ pÈpamicchimhÈti tassa mayaÑ ubhopi pÈpaÑ mÈ
icchimhÈ.
Puna PÈrikÈ Èha–
353. “KicchÈ laddho piyo putto, yo andhe abharÊ vane.
TaÑ ekaputtaÑ ghÈtimhi, kathaÑ cittaÑ na kopaye”ti.
Tattha ghÈtimhÊti ghÈtake.
Duk|lapaÓÉito Èha–
354. “KicchÈ laddho piyo putto, yo andhe abharÊ vane.
TaÑ ekaputtaÑ ghÈtimhi, akkodhaÑ Èhu paÓÉitÈ”ti.
Tattha akkodhanti kodho nÈma nirayasaÑvattaniko, tasmÈ taÑ kodhaÑ
akatvÈ puttaghÈtakamhi akkodho eva kattabboti paÓÉitÈ Èhu kathenti.
EvaÒca pana vatvÈ te ubhohi hatthehi uraÑ paharitvÈ mahÈsattassa guÓe
vaÓÓetvÈ bhusaÑ parideviÑsu. Atha ne rÈjÈ samassÈsento Èha–
355. “MÈ bÈÄhaÑ paridevetha, ‘hato SÈmo’ti vÈdinÈ.
AhaÑ kammakaro hutvÈ, bharissÈmi brahÈvane.
356. Issatthe ca’smi kusalo, daÄhadhammoti vissuto.
AhaÑ kammakaro hutvÈ, bharissÈmi brahÈvane.
357. MigÈnaÑ vighÈsa’manvesaÑ, vanam|laphalÈni ca.
AhaÑ kammakaro hutvÈ, bharissÈmi brahÈvane”ti.
Tattha vÈdinÈti tumhe “SÈmo hato”ti vadantena mayÈ saddhiÑ “tayÈ no
evaÑ guÓasampanno putto mÈrito, idÈni ko amhe
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bharissatÊ”ti-ÈdÊni vatvÈ mÈ bÈÄhaÑ paridevetha, ahaÑ tumhÈkaÑ
kammakaro hutvÈ SÈmo viya tumhe bharissÈmÊti.
EvaÑ rÈjÈ “tumhe mÈ cintayittha, na mayhaÑ rajjenattho, ahaÑ vo
yÈvajÊvaÑ bharissÈmÊ”ti te assÈsesi. Te tena saddhiÑ sallapantÈ ÈhaÑsu–
358. “Ne’sa dhammo mahÈrÈja, ne’taÑ amhesu kappati.
RÈjÈ tva’masi amhÈkaÑ, pÈde vandÈma te mayan”ti.
Tattha dhammoti sabhÈvo kÈraÓaÑ vÈ. Ne’taÑ amhesu kappatÊti etaÑ
tava kammakaraÓaÑ amhesu na kappati na sobhati. “PÈde vandÈma te
mayan”ti idaÑ pana te pabbajitali~ge ÔhitÈpi puttasokena samabbhÈhatÈya
ceva nihatamÈnatÈya ca vadiÑsu. “RaÒÒo vissÈsaÑ uppÈdetuÑ
evamÈhaÑs|”tipi vadanti.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ ativiya tussitvÈ “aho acchariyaÑ, evaÑ dosakÈrake
nÈma mayi pharusavacanamattampi natthi, paggaÓhantiyeva maman”ti
cintetvÈ gÈthamÈha–
359. “DhammaÑ nesÈdÈ1 bhaÓatha, katÈ apacitÊ tayÈ.
PitÈ tva’masi amhÈkaÑ, mÈtÈ tva’masi PÈrike”ti.
Tattha tayÈti ekekaÑ vadanto evamÈha. PitÈti Duk|lapaÓÉita ajja
paÔÔhÈya tvaÑ mayhaÑ pituÔÔhÈne tiÔÔha, amma PÈrike tvampi me
mÈtuÔÔhÈne tiÔÔha, ahaÑ ana vo puttassa SÈmassa ÔhÈne ÔhatvÈ
pÈdadhovanÈdÊni sabbakiccÈni karissÈmi, maÑ rÈjÈti asallakkhetvÈ SÈmoti
sallakkhethÈti.
Te aÒjaliÑ paggayha vanditvÈ “mahÈrÈja tava amhÈkaÑ
kammakaraÓakiccaÑ natthi, apica kho pana laÔÔhikoÔiyÈ no gahetvÈ ÈnetvÈ
sÈmaÑ dassehÊ”ti yÈcantÈ gÈthÈdvayamÈhaÑsu–
360. “Namo te KÈsirÈja’tthu, namo te kÈcivaÉÉhana.
AÒjaliÑ te paggaÓhÈma, yÈva sÈmÈ’nupÈpaya.
______________________________________________________________
1. NesÈda (SyÈ, Ka)
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361. Tassa pÈde samajjantÈ1, mukhaÒca bhujadassanaÑ.
SaÑsumbhamÈnÈ attÈnaÑ, kÈla’mÈgamayÈmase”ti.
Tattha yÈva sÈmÈ’nupÈpayÈti yÈva SÈmo yattha, tattha amhe
anupÈpaya. Bhujadassananti kalyÈÓadassanaÑ abhir|paÑ.
SaÑsumbhamÈnÈti pothentÈ 2. KÈla’mÈgamayÈmaseti kÈlakiriyaÑ
ÈgamessÈma.
TesaÑ evaÑ kathentÈnaÒÒeva s|riyo attha~gato. Atha rÈjÈ “sacÈhaÑ
idÈneva ime tattha nessÈmi, taÑ disvÈva nesaÑ hadayaÑ phalissati, iti
tiÓÓampi etesaÑ matakÈle ahaÑ niraye uppajjantoyeva nÈma, tasmÈ tesaÑ
gantuÑ na dassÈmÊ”ti cintetvÈ catasso gÈthÈyo ajjhabhÈsi–
362. “BrahÈ vÈÄamigÈkiÓÓaÑ, ÈkÈsantaÑva dissati.
Yattha SÈmo hato seti, candova patito chamÈ.
363. BrahÈ vÈÄamigÈkiÓÓaÑ, ÈkÈsantaÑva dissati.
Yattha SÈmo hato seti, s|riyova patito chamÈ.
364. BrahÈ vÈÄamigÈkiÓÓaÑ, ÈkÈsantaÑva dissati.
Yattha SÈmo hato seti, paÑsunÈ patikunthito.
365. BrahÈ vÈÄamigÈkiÓÓaÑ, ÈkÈsantaÑva dissati.
Yattha SÈmo hato seti, idheva vasatha’ssame”ti.
Tattha brahÈti accuggataÑ. ŒkÈsantaÑvÈti etaÑ vanaÑ ÈkÈsassa anto
viya hutvÈ dissati. Atha vÈ ÈkÈsantanti ÈkÈsamÈnaÑ, pakÈsamÈnanti attho3.
ChamÈti chamÈyaÑ, pathaviyanti attho. “Chaman”tipi pÈÔho, pathaviÑ
patito viyÈti attho. Patikunthitoti4 parikiÓÓo, paliveÔhitoti attho.
______________________________________________________________
1. PamajjantÈ (SÊ, SyÈ), pavaÔÔantÈ (I)
2. VaÔÔentÈ (SÊ, I), pothentÈ parivattamÈnÈ (Ka)
3. ŒkÈsantanti ÈkÈsasamÈnaÑ pakÈsamÈnanti attho (SÊ, I), ÈkÈsantanti ÈkÈsassa
pamÈÓaÑ (Ka)
4. PatikuÓÔhitoti (SÊ, I), parikuÓÉitoti (SyÈ)
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Atha te attano vÈÄamigabhayÈbhÈvaÑ dassetuÑ gÈthamÈhaÑsu–
366. “Yadi tattha sahassÈni, satÈni niyutÈni1 ca.
Neva’mhÈkaÑ bhayaÑ koci, vane vÈÄesu vijjatÊ”ti.

Tattha kocÊti imasmiÑ vane katthaci ekasmiÑ padesepi amhÈkaÑ
vÈÄesu bhayaÑ nÈma natthi.
RÈjÈ te paÔibÈhituÑ asakkonto hatthesu gahetvÈ tattha nesi. TamatthaÑ
pakÈsento SatthÈ Èha–
367. “Tato andhÈna’mÈdÈya, KÈsirÈjÈ brahÈvane.
Hatthe gahetvÈ pakkÈmi, yattha SÈmo hato ah|”ti.
Tattha tatoti tadÈ. AndhÈnanti andhe. Ah|ti ahosi. YatthÈti yasmiÑ
ÔhÈne so nipanno, tattha nesÊti attho.
So ÈnetvÈ ca pana SÈmassa santike ÔhapetvÈ “ayaÑ vo putto”ti Ècikkhi.
Athassa pitÈ sÊsaÑ ukkhipitvÈ mÈtÈ pÈde gahetvÈ |r|su ÔhapetvÈ nisÊditvÈ
vilapiÑsu. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha–
368. “DisvÈna patitaÑ SÈmaÑ, puttakaÑ paÑsukunthitaÑ.
ApaviddhaÑ brahÈraÒÒe, candaÑva patitaÑ chamÈ.
369. DisvÈna patitaÑ SÈmaÑ, puttakaÑ paÑsukunthitaÑ.
ApaviddhaÑ brahÈraÒÒe, s|riyaÑva patitaÑ chamÈ.
370. DisvÈna patitaÑ SÈmaÑ, puttakaÑ paÑsukunthitaÑ.
ApaviddhaÑ brahÈraÒÒe, kal|naÑ2 paridevayuÑ.
371. DisvÈna patitaÑ SÈmaÑ, puttakaÑ paÑsukunthitaÑ.
BÈhÈ paggayha pakkanduÑ, ‘adhammo kira bho’ iti.
372. BÈÄhaÑ kho tvaÑ pamatto’si, SÈma kalyÈÓadassana.
Yo ajjevaÑ gate kÈle, na kiÒci mabhibhÈsasi.
______________________________________________________________
1. NahutÈni (SÊ, SyÈ, I)

2. KaruÓaÑ (SÊ, I)
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373. BÈÄhaÑ kho tvaÑ paditto’si, SÈma kalyÈÓadassana.
Yo ajjevaÑ gate kÈle, na kiÒci mabhibhÈsati.
374. BÈÄhaÑ kho tvaÑ pakuddho’si, SÈma kalyÈÓadassana.
Yo ajjevaÑ gate kÈle, na kiÒci mabhibhÈsasi.
375. BÈÄhaÑ kho tvaÑ pasutto’si, SÈma kalyÈÓadassana.
Yo ajjevaÑ gate kÈle, na kiÒci mabhibhÈsasi.
376. BÈÄhaÑ kho tvaÑ vimano’si, SÈma kalyÈÓadassana.
Yo ajjevaÑ gate kÈle, na kiÒci mabhibhÈsasi.
377. JaÔaÑ valinaÑ paÑsugataÑ, ko’dÈni saÓÔhapessati.
SÈmo ayaÑ kÈlakato, andhÈnaÑ paricÈrako.
378. Ko me sammajja mÈdÈya1, sammajjissati assamaÑ.
SÈmo ayaÑ kÈlakato, andhÈnaÑ paricÈrako.
379. Ko’dÈni nhÈpayissati, sÊtenu’Óhodakena ca.
SÈmo ayaÑ kÈlakato, andhÈnaÑ paricÈrako.
380. Ko’dÈni bhojayissati, vanam|laphalÈni ca.
SÈmo ayaÑ kÈlakato, andhÈnaÑ paricÈrako”ti.
Tattha apaviddhanti raÒÒÈ niratthakaÑ chaÉÉitaÑ. Adhammo kira bho
itÊti ayuttaÑ kira bho ajja imasmiÑ loke vattati. Pamattoti tikhiÓasuraÑ
pivitvÈ viya matto pamatto pamÈdaÑ Èpanno. Padittoti dappito.
“Pakuddho’si vimano’sÊti sabbaÑ vilÈpavasena bhaÓanti. JaÔanti tÈta
amhÈkaÑ jaÔÈmaÓÉalaÑ. ValinaÑ paÑsugatanti yadÈ ÈkulaÑ malaggahitaÑ
bhavissati. Ko’dÈnÊti idÈni ko saÓÔhapessati, sodhetvÈ ujuÑ karissatÊti.
Athassa mÈtÈ bahuÑ vilapitvÈ tassa ure hatthaÑ ÔhapetvÈ santÈpaÑ
upadhÈrentÊ “puttassa me santÈpo pavattatiyeva, visavegena visaÒÒitaÑ
Èpanno bhavissati, nibbisabhÈvatthÈya cassa saccakiriyaÑ karissÈmÊ”ti
cintetvÈ saccakiriyamakÈsi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha–
______________________________________________________________
1. Ko ve sammajjanÈdÈya (SÊ, I)
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381. “DisvÈna patitaÑ SÈmaÑ, puttakaÑ paÑsukunthitaÑ.
AÔÔitÈ puttasokena, mÈtÈ saccaÑ abhÈsatha.
382. Yena saccena’yaÑ SÈmo, dhammacÈrÊ pure ahu.
Etena saccavajjena, visaÑ SÈmassa haÒÒatu.
383. Yena saccena’yaÑ SÈmo, brahmacÈrÊ pure ahu.
Etena saccavajjena, visaÑ SÈmassa haÒÒatu.
384. Yena saccena’yaÑ SÈmo, saccavÈdÊ pure ahu.
Etena saccavajjena, visaÑ SÈmassa haÒÒatu.
385. Yena saccena’yaÑ SÈmo, mÈtÈpettibharo ahu.
Etena saccavajjena, visaÑ SÈmassa haÒÒatu.
386. Yena saccena’yaÑ SÈmo, kule jeÔÔhÈpacÈyiko.
Etena saccavajjena, visaÑ SÈmassa haÒÒatu.
387. Yena saccena’yaÑ SÈmo, pÈÓÈ piyataro mama.
Etena saccavajjena, visaÑ SÈmassa haÒÒatu.
388. YaÑ kiÒcitthi kataÑ puÒÒaÑ, mayhaÒceva pitucca te.
Sabbena tena kusalena, visaÑ SÈmassa haÒÒat|”ti.

Tattha yena saccenÈti yena bh|tena sabhÈvena. DhammacÈrÊti
dasakusalakammapathadhammacÈrÊ. SaccavÈdÊti hasitavasenapi musÈvÈdaÑ
na vadati. MÈtÈpettibharoti analaso hutvÈ rattindivaÑ mÈtÈpitaro bhari.
Kule jeÔÔhÈpacÈyikoti jeÔÔhÈnaÑ mÈtÈpit|naÑ sakkÈrakÈrako hoti.
EvaÑ mÈtarÈ sattahi gÈthÈhi saccakiriyÈya katÈya SÈmo parivattitvÈ
nipajji. Athassa pitÈ “jÊvati me putto, ahampissa saccakiriyaÑ karissÈmÊ”ti
tatheva saccakiriyamakÈsi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha–
389. “DisvÈna patitaÑ SÈmaÑ, puttakaÑ paÑsukunthitaÑ.
AÔÔito puttasokena, pitÈ saccaÑ abhÈsatha.
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390. Yena saccena’yaÑ SÈmo, dhammacÈrÊ pure ahu.
Etena saccavajjena, visaÑ SÈmassa haÒÒatu.
391. Yena saccena’yaÑ SÈmo, brahmacÈrÊ pure ahu.
Etena saccavajjena, visaÑ SÈmassa haÒÒatu.
392. Yena saccena’yaÑ SÈmo, saccavÈdÊ pure ahu.
Etena saccavajjena, visaÑ SÈmassa haÒÒatu.
393. Yena saccena’yaÑ SÈmo, mÈtÈpettibharo ahu.
Etena saccavajjena, visaÑ SÈmassa haÒÒatu.
394. Yena saccena’yaÑ SÈmo, kule jeÔÔhÈpacÈyiko.
Etena saccavajjena, visaÑ SÈmassa haÒÒatu.
395. Yena saccena’yaÑ SÈmo, pÈÓÈ piyataro mama.
Etena saccavajjena, visaÑ SÈmassa haÒÒatu.
396. YaÑ kiÒcitthi kataÑ puÒÒaÑ, mayhaÒceva mÈtucca te.
Sabbena tena kusalena, visaÑ SÈmassa haÒÒat|”ti.
EvaÑ pitari saccakiriyaÑ karonte mahÈsatto parivattitvÈ itarena
passena nipajji. Athassa tatiyaÑ saccakiriyaÑ devatÈ akÈsi. TamatthaÑ
pakÈsento SatthÈ aha–
397. “SÈ devatÈ antarahitÈ, pabbate GandhamÈdane.
SÈmassa anukampÈya, imaÑ saccaÑ abhÈsatha.
398. PabbatyÈ’haÑ GandhamÈdane, cirarattanivÈsinÊ.
Na me piyataro koci, aÒÒo sÈmena vijjati.
Etena saccavajjena, visaÑ SÈmassa haÒÒatu.
399. Sabbe vanÈ gandhamayÈ, pabbate GandhamÈdane.
Etena saccavajjena, visaÑ SÈmassa haÒÒatu.
400. TesaÑ lÈlappamÈnÈnaÑ, bahuÑ kÈruÒÒasaÒhitaÑ.
KhippaÑ SÈmo samuÔÔhÈsi, yuvÈ kalyÈÓadassano”ti.
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Tattha pabbatyÈ’hanti pabbate ahaÑ. SabbevanÈ gandhamayÈti sabbe
rukkhÈ gandhamayÈ. Na hi tattha agandho nÈma koci rukkho atthi. Tesanti
bhikkhave tesaÑ ubhinnaÑ lÈlappamÈnÈnaÒÒeva devatÈya saccakiriyÈya
pariyosÈne khippaÑ SÈmo uÔÔhÈsi, padumapattato udakaÑ viyassa visaÑ
vinivattetvÈ ÈbÈdho vigato, idha nu kho viddho, ettha nu kho viddhoti
viddhaÔÔhÈnampi na paÒÒÈyi.
Iti mahÈsattassa nirogabhÈvo, mÈtÈpit|naÒca cakkhupaÔilÈbho
aruÓuggamanaÒca1, devatÈnubhÈvena tesaÑ catunnaÑ assameyeva
pÈkaÔabhÈvo cÈti sabbaÑ ekakkhaÓeyeva ahosi. MÈtÈpitaro “cakkh|ni no
laddhÈni, SuvaÓÓasÈmo ca arogo jÈto”ti atirekataraÑ tussiÑsu. Atha ne
SÈmapaÓÉito gÈthaÑ abhÈsi–
401. “SÈmo’ha’masmi bhaddaÑ vo, sotthinÈ’mhi samuÔÔhito.
MÈ bÈÄhaÑ paridevetha, maÒjunÈ’bhivadetha man”ti.
(Tattha sotthinÈ’mhi samuÔÔhitoti sotthinÈ sukhena uÔÔhito amhi
bhavÈmi. MaÒjunÈti madhurassarena maÑ abhivadetha.) 2
Atha so rÈjÈnaÑ disvÈ paÔisanthÈraÑ karonto Èha–
402. “SvÈgataÑ te mahÈrÈja, atho te adurÈgataÑ.
Issaro’si anuppatto, yaÑ idhatthi pavedaya.
403. TindukÈni piyÈlÈni, madhuke kÈsumÈriyo.
PhalÈni khuddakappÈni, bhuÒja rÈja varaÑ varaÑ.
404. Atthi me pÈnÊyaÑ sÊtaÑ, ÈbhataÑ girigabbharÈ.
Tato piva mahÈrÈja, sace tvaÑ abhika~khasÊ”ti.
RÈjÈpi taÑ acchariyaÑ disvÈ Èha–
405. “SammuyhÈmi pamuyhÈmi, sabbÈ muyhanti me disÈ.
PetaÑ taÑ SÈma maddakkhiÑ, ko nu tvaÑ SÈma jÊvasÊ”ti.
______________________________________________________________
1. AruÓuggamanÈ (SÊ, I), aruÓuggamane (Ka)

2. ( ) SÊ-SyÈ-I-potthakesu natthi.
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Tattha petanti SÈma ahaÑ taÑ mataÑ addasaÑ. Ko nu tvanti kathaÑ nu
tvaÑ jÊvitaÑ paÔilabhasÊti pucchi.
MahÈsatto “ayaÑ rÈjÈ maÑ ‘mato’ti sallakkhesi, amatabhÈvamassa
pakÈsessÈmÊ”ti cintetvÈ Èha–
406. “Api jÊvaÑ mahÈrÈja, purisaÑ gÈÄhavedanaÑ.
UpanÊtamanasa~kappaÑ, jÊvantaÑ maÒÒate mataÑ.
407. Api jÊvaÑ mahÈrÈja, purisaÑ gÈÄhavedanaÑ.
TaÑ nirodhagataÑ santaÑ, jÊvantaÑ maÒÒate matan”ti.
Tattha api jÊvanti jÊvamÈnaÑ api. UpanÊtamanasa~kappanti bhava~gaotiÓÓacittÈcÈraÑ. JÊvantanti jÊvamÈnameva “eso mato”ti maÒÒati.
Nirodhagatanti assÈsapassÈsanirodhaÑ samÈpannaÑ santaÑ vijjamÈnaÑ
maÑ evaÑ loko mataÑ viya jÊvantameva maÒÒati.
EvaÒca pana vatvÈ mahÈsatto rÈjÈnaÑ atthe yojetukÈmo dhammaÑ
desento puna dve gÈthÈ abhÈsi–
408. “Yo mÈtaraÑ pitaraÑ vÈ, macco dhammena posati.
DevÈpi naÑ tikicchanti, mÈtÈpettibharaÑ naraÑ.
409. Yo mÈtaraÑ pitaraÑ vÈ, macco dhammena posati.
Idheva naÑ pasaÑsanti, pecca sagge pamodhatÊ”ti.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ “acchariyaÑ vata bho mÈtÈpettibharassa jantuno
uppannarogaÑ devatÈpi tikicchanti, ativiya ayaÑ SÈmo sobhatÊ”ti aÒjaliÑ
paggayha yÈcanto Èha–
410. “Esa bhiyyo pamuyhÈmi, sabbÈ muyhanti me disÈ.
SaraÓaÑ taÑ SÈma gacchÈmi, tvaÒca me saraÓaÑ bhavÈ”ti.
Tattha bhiyyoti yasmÈ tÈdise parisuddhasÊlaguÓasampanne tayiaparajjhiÑ, tasmÈ atirekataraÑ sammuyhÈmi. TvaÒca me saraÓaÑ bhavÈti
saraÓaÑ gacchantassa me tvaÑ saraÓaÑ bhava, patiÔÔhÈ hohi,
devalokagÈmimaggaÑ karohÊti.
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Atha naÑ mahÈsatto “sacepi mahÈrÈja devalokaÑ gantukÈmosi,
mahantaÑ dibbasampattiÑ paribhuÒjitukÈmosi, imÈsu
dasarÈjadhammacariyÈsu vattass|”ti tassa dhammaÑ desento dasa
rÈjadhammacariyagÈthÈ abhÈsi–
411. “DhammaÑ cara mahÈrÈja, mÈtÈpit|su khattiya.
Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi.
412. DhammaÑ cara mahÈrÈja, puttadÈresu khattiya.
IdhaÑ dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi.
413. DhammaÑ cara mahÈrÈja, mittÈmaccesu khattiya.
Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi.
414. DhammaÑ cara mahÈrÈja, vÈhanesu balesu ca.
Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi.
415. DhammaÑ cara mahÈrÈja, gÈmesu nigamesu ca.
Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi.
416. DhammaÑ cara mahÈrÈja, raÔÔhesu janapadesu ca.
Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi.
417. DhammaÑ cara mahÈrÈja, samaÓabrÈhmaÓesu ca.
Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi.
418. DhammaÑ cara mahÈrÈja, migapakkhÊsu khattiya.
Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi.
419. DhammaÑ cara mahÈrÈja, dhammo ciÓÓo sukhÈvaho.
Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi.
420. DhammaÑ cara mahÈrÈja, sa-indÈ devÈ sabrahmakÈ.
SuciÓÓena divaÑ pattÈ, mÈ dhammaÑ rÈja pÈmado”ti.
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TÈsaÑ attho TesakuÓajÈtake1 vitthÈritova. EvaÑ mahÈsatto tassa dasa
rÈjadhamme desetvÈ uttaripi ovaditvÈ paÒca sÊlÈni adÈsi. So tassa ovÈdaÑ
sirasÈ sampaÔicchitvÈ mahÈsattaÑ vanditvÈ khamÈpetvÈ BÈrÈÓasiÑ gantvÈ
dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ saggaparÈyaÓo ahosi. Bodhisattopi yÈvajÊvaÑ
mÈtÈpitaro paricaritvÈ mÈtÈpit|hi saddhiÑ paÒca abhiÒÒÈ ca aÔÔha
samÈpattiyo ca nibbattetvÈ brahmalok|pago ahosi.
SatthÈ idaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “bhikkhave mÈtÈpit|naÑ
posanaÑ nÈma paÓÉitÈnaÑ vaÑso”ti vatvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne mÈtuposakabhikkhu sotÈpattiphalaÑ pÈpuÓi.
TadÈ rÈjÈ Œnando ahosi, devadhÊtÈ UppalavaÓÓÈ, Sakko Anuruddho,
Duk|lapaÓÉito MahÈkassapo, PÈrikÈ BhaddakÈpilÈnÊ bhikkhunÊ,
SuvaÓÓasÈmapaÓÉito pana ahameva SammÈsambuddho ahosinti.

SuvaÓÓasÈmajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.

______________________________________________________________
1. Khu 6. 4 piÔÔhe.

4. NimijÈtakavaÓÓanÈ (541)
AccheraÑ vata lokasminti idaÑ SatthÈ MithilaÑ upanissÈya
Maghadeva-ambavane1 viharanto sitapÈtukammaÑ Èrabbha kathesi.
EkadivasaÒhi SatthÈ sÈyanhasamaye sambahulehi bhikkh|hi saddhiÑ
tasmiÑ Ambavane cÈrikaÑ caramÈno ekaÑ ramaÓÊyaÑ bh|mippadesaÑ
disvÈ attano pubbacariyaÑ kathetukÈmo hutvÈ sitapÈtukammaÑ katvÈ
ÈyasmatÈ Œnandattherena sitapÈtukammakÈraÓaÑ puÔÔho “Œnanda ayaÑ
bh|mippadeso pubbe mayÈ MaghadevarÈjakÈle jhÈnakÊÄaÑ kÊÄantena
ajjhÈvuÔÔhapubbo”ti vatvÈ tena yÈcito paÒÒattÈsane nisÊditvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte VideharaÔÔhe Mithilanagare Maghadevo nÈma rÈjÈ rajjaÑ kÈresi.
So caturÈsÊtivassasahassÈni kumÈrakÊÄaÑ kÊÄi, caturÈsÊtivassasahassÈni
uparajjaÑ kÈresi, caturÈsÊtivassasahassÈni rajjaÑ kÈrento “yadÈ me samma
Kappaka sirasmiÑ palitÈni passeyyÈsi, tadÈ me ÈroceyyÈsÊ”ti Èha.
AparabhÈge Kappako palitÈni disvÈ raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ palitaÑ
suvaÓÓasaÓÉÈsena uddharÈpetvÈ hatthatale patiÔÔhÈpetvÈ palitaÑ oloketvÈ
maccurÈjena ÈgantvÈ nalÈÔe laggaÑ viya maraÓaÑ sampassamÈno “idÈni me
pabbajitakÈlo”ti Kappakassa gÈmavaraÑ datvÈ jeÔÔhaputtaÑ pakkosÈpetvÈ
“tÈta rajjaÑ paÔiccha, ahaÑ pabbajissÈmÊ”ti vatvÈ “kiÑ kÈraÓÈ devÈ”ti
vutte–
“Uttama~garuhÈ mayhaÑ, ime jÈtÈ vayoharÈ.
PÈtubh|tÈ devad|tÈ, pabbajjÈsamayo mamÈ”ti–
vatvÈ puttaÑ rajje abhisiÒcitvÈ “tÈta tvampi evar|paÑ palitaÑ disvÈva
pabbajeyyÈsÊ”ti taÑ ovaditvÈ nagarÈ nikkhamitvÈ Ambavane isipabbajjaÑ
pabbajitvÈ caturÈsÊtivassasahassÈni cattÈro brahmavihÈre bhÈvetvÈ
brahmaloke nibbatti. Puttopissa eteneva upÈyena pabbajitvÈ
brahmalokaparÈyaÓo ahosi. TathÈ tassa putto, tathÈ tassa puttoti evaÑ dvÊhi
|nÈni caturÈsÊtikhattiyasahassÈni sÊse palitaÑ disvÈva imasmiÑ
______________________________________________________________
1. MakhÈdeva-ambavane (SÊ, I), magghadeva-ambavane (Ka)
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Ambavane pabbajitvÈ cattÈro brahmavihÈre bhÈvetvÈ brahmaloke
nibbattiÑsu.
TesaÑ sabbapaÔhamaÑ nibbatto MaghadevarÈjÈ brahmaloke Ôhitova
attano vaÑsaÑ olokento dvÊhi |nÈni caturÈsÊtikhattiyasahassÈni pabbajitÈni
disvÈ tuÔÔhamÈnaso hutvÈ “ito nu kho paraÑ pavattissati, na pavattissatÊ”ti
olokento appavattanabhÈvaÑ ÒatvÈ “mama vaÑsaÑ ahameva ghaÔessÈmÊ”ti
cintetvÈ tato cavitvÈ Mithilanagare raÒÒo aggamahesiyÈ kucchimhi
paÔisandhiÑ gaÓhitvÈ dasamÈsaccayena mÈtu kucchito nikkhami. RÈjÈ tassa
nÈmaggahaÓadivase nemittake brÈhmaÓe pakkosÈpetvÈ pucchi. Te tassa
lakkhaÓÈni oloketvÈ “mahÈrÈja ayaÑ kumÈro tumhÈkaÑ vaÑsaÑ ghaÔento
uppanno. TumhÈkaÑ hi vaÑso pabbajitavaÑso, imassa parato
nÈgamissatÊ”ti vadiÑsu. TaÑ sutvÈ rÈjÈ “ayaÑ kumÈro rathacakkanemi viya
mama vaÑsaÑ ghaÔento jÈto, tasmÈ tassa ‘NimikumÈro’ti nÈmaÑ
karissÈmÊ”ti cintetvÈ “NimikumÈro”tissa nÈmaÑ akÈsi.
So daharakÈlato paÔÔhÈya dÈne sÊle uposathakamme ca abhirato ahosi.
Athassa pitÈ purimanayeneva palitaÑ disvÈ Kappakassa gÈmavaraÑ datvÈ
puttassa rajjaÑ niyyÈdetvÈ Ambavane pabbajitvÈ brahmalokaparÈyaÓo
ahosi. NimirÈjÈ pana dÈnajjhÈsayatÈya cat|su nagaradvÈresu nagaramajjhe
cÈti paÒcasu ÔhÈnesu paÒca dÈnasÈlÈyo kÈrÈpetvÈ mahÈdÈnaÑ pavattesi.
EkekÈya dÈnasÈlÈya satasahassaÑ satasahassaÑ katvÈ devasikaÑ paÒca
paÒca kahÈpaÓasatasahassÈni pariccaji, niccaÑ paÒca sÊlÈni rakkhi,
pakkhadivasesu uposathaÑ samÈdiyi, mahÈjanampi dÈnÈdÊsu puÒÒesu
samÈdapesi, saggamaggaÑ ÈcikkhitvÈ nirayabhayena tajjetvÈ dhammaÑ
desesi. Tassa ovÈde ÔhitÈ manussÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ tato cutÈ devaloke
nibbattiÑsu, devalokoparip|ri, nirayo tuccho viya ahosi. TadÈ
TÈvatiÑsabhavane devasaÑghÈ SudhammÈyaÑ devasabhÈyaÑ sannipatitvÈ
“aho vata amhÈkaÑ Ècariyo NimirÈjÈ, taÑ nissÈya mayaÑ imaÑ
BuddhaÒÈÓenapi aparicchindanÊyaÑ dibbasampattiÑ anubhavÈmÈ”ti vatvÈ
mahÈsattassa guÓe
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vaÓÓayiÑsu. Manussalokepi mahÈsamuddapiÔÔhe ÈsittatelaÑ viya
mahÈsattassa guÓakathÈ patthari. SatthÈ tamatthaÑ Èvibh|taÑ katvÈ
bhikkhusaÑghassa kathento Èha–
421. “AccheraÑ vata lokasmiÑ, uppajjanti vicakkhaÓÈ.
YadÈ ahu NimirÈjÈ, paÓÉito kusalatthiko.
422. RÈjÈ sabbavidehÈnaÑ, adÈ dÈnaÑ Arindamo.
Tassa taÑ dadato dÈnaÑ, sa~kappo udapajjatha.
DÈnaÑ vÈ brahmacariyaÑ vÈ, katamaÑ su mahapphalan”ti.
Tattha yadÈ ah|ti bhikkhave yadÈ paÓÉito attano ca paresaÒca
kusalatthiko NimirÈjÈ ahosi, tadÈ devamanussÈ “accheraÑ vata bho
evar|pÈpi nÈma anuppanne BuddhaÒÈÓe mahÈjanassa BuddhakiccaÑ
sÈdhayamÈnÈ lokasmiÑ vicakkhaÓÈ uppajjantÊ”ti evaÑ tassa guÓakathaÑ
kathesunti attho. “YathÈ ah|”tipi pÈÔho. Tassattho–yathÈ1 ahu NimirÈjÈ
paÓÉito kusalatthikoyeva, tathÈr|pÈ2 mahÈjanassa BuddhakiccaÑ
sÈdhayamÈnÈ uppajjanti vicakkhaÓÈ. YaÑ tesaÑ uppannaÑ, taÑ accheraÑ
vata lokasminti. Iti SatthÈ sayameva acchariyajÈto evamÈha.
SabbavidehÈnanti sabbavideharaÔÔhavÈsÊnaÑ. KatamaÑ s|ti etesu dvÊsu
katamaÑ nu kho mahapphalanti attho.
So kira pannarasÊ-uposathadivase uposathiko hutvÈ sabbÈbharaÓÈni
omuÒcitvÈ sirisayanapiÔÔhe nipannova dve yÈme niddaÑ okkamitvÈ
pacchimayÈme pabuddho palla~kaÑ ÈbhujitvÈ “ahaÑ mahÈjanassa
aparimÈÓaÑ dÈnampi demi, sÊlampi rakkhÈmi, dÈnassa nu kho mahantaÑ
phalaÑ, udÈhu brahmacariyassÈ”ti cintetvÈ attano ka~khaÑ chindituÑ
nÈsakkhi. TasmiÑ khaÓe Sakkassa bhavanaÑ uÓhÈkÈraÑ dassesi. Sakko
Èvajjento taÑ tathÈ vitakkentaÑ disvÈ “ka~khamassa chindissÈmÊ”ti ekakova
sÊghaÑ ÈgantvÈ sakalanivesanaÑ ekobhÈsaÑ katvÈ sirigabbhaÑ pavisitvÈ
obhÈsaÑ pharitvÈ ÈkÈse ÔhatvÈ tena puÔÔho byÈkÈsi. TamatthaÑ pakÈsento
SatthÈ Èha–
______________________________________________________________
1. YathÈr|po (Ka)

2. Ye tathÈr|pÈ (SÊ)
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423. “Tassa sa~kappa’maÒÒÈya, MaghavÈ devakuÒjaro.
Sahassanetto pÈturahu, vaÓÓena vihanaÑ tamaÑ.
424. SalomahaÔÔho manujindo, VÈsavaÑ avacÈ Nimi.
DevatÈ nu’si gandhabbo, adu Sakko Purindado.
425. Na ca me tÈdiso vaÓÓo, diÔÔho vÈ yadi vÈ suto.
Œcikkha me tvaÑ bhaddante, kathaÑ jÈnemu taÑ mayaÑ.
426. SalomahaÔÔhaÑ ÒatvÈna, VÈsavo avacÈ NimiÑ.
‘Sakkoha’masmi Devindo, Ègato’smi tavantike.
AlomahaÔÔho manujinda, puccha paÒhaÑ ya’micchasi’.
427. So ca tena katokÈso, VÈsavaÑ avacÈ Nimi.
PucchÈmi taÑ mahÈrÈja, sabbabh|tÈna’missara.
‘DÈnaÑ vÈ brahmacariyaÑ vÈ, katamaÑ su mahapphalaÑ’.
428. So puÔÔho naradevena, VÈsavo avacÈ NimiÑ.
VipÈkaÑ brahmacariyassa, jÈnaÑ akkhÈsi’jÈnato.
429. HÊnena brahmacariyena, khattiye upapajjati.
Majjhimena ca devattaÑ, uttamena visujjhati.
430. Na he’te sulabhÈ kÈyÈ, yÈcayogena kenaci.
Ye kÈye upapajjanti, anÈgÈrÈ tapassino”ti.

Tattha salomahaÔÔhoti bhikkhave so NimirÈjÈ obhÈsaÑ disvÈ ÈkÈsaÑ
olokento taÑ dibbÈbharaÓapaÔimaÓÉitaÑ disvÈva bhayena lomahaÔÔho hutvÈ
“devatÈ nu’si gandhabbo”ti-ÈdinÈ pucchi. AlomahaÔÔhoti nibbhayo
ahaÔÔhalomo hutvÈ puccha mahÈrÈjÈti. VÈsavaÑ avacÈti tuÔÔhamÈnaso hutvÈ
SakkaÑ avoca. JÈnaÑ akkhÈsi’jÈnatoti bhikkhave so Sakko atÊte attanÈ
paccakkhato diÔÔhapubbaÑ brahmacariyassa vipÈkaÑ jÈnanto tassa ajÈnato
akkhÈsi.
HÊnenÈti-ÈdÊsu puthutitthÈyatane methunaviratimattaÑ sÊlaÑ hÊnaÑ
nÈma, tena khattiyakule upapajjati. JhÈnassa upacÈramattaÑ majjhimaÑ
nÈma, tena
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devattaÑ upapajjati. AÔÔhasamÈpattinibbattanaÑ pana uttamaÑ nÈma, tena
brahmaloke nibbattati, taÑ bÈhirakÈ nibbÈnanti kathenti. TenÈha
“visujjhatÊ”ti. ImasmiÑ pana BuddhasÈsane parisuddhasÊlassa bhikkhuno
aÒÒataraÑ devanikÈyaÑ patthentassa brahmacariyacetanÈ hÊnatÈya hÊnaÑ
nÈma, tena yathÈpatthite devaloke nibbattati. ParisuddhasÊlassa bhikkhuno
aÔÔhasamÈpattinibbattanaÑ majjhimaÑ nÈma, tena brahmaloke nibbattati.
ParisuddhasÊlassa vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattuppatti uttamaÑ nÈma, tena
visujjhatÊti. Iti Sakko “mahÈrÈja dÈnato sataguÓena sahassaguÓena
satasahassaguÓena brahmacariyavÈsova mahapphalo”ti vaÓÓeti. KÈyÈti
brahmaghaÔÈ. YÈcayogenÈti yÈcanayuttakena yaÒÒayuttakena vÈti1
ubhayatthÈpi2 dÈyakassevetaÑ nÈmaÑ. Tapassinoti tapanissitakÈ.
ImÈya gÈthÈya brahmacariyavÈsasseva mahapphalabhÈvaÑ dÊpetvÈ
idÈni ye atÊte mahÈdÈnaÑ katvÈ kÈmÈvacaraÑ atikkamituÑ nÈsakkhiÑsu, te
rÈjÈno dassento Èha–
431. “DudÊpo3 sÈgaro selo, mujakindo4 bhagÊraso.
Usindaro Kassapo ca5, asako ca puthujjano.
432. Ete caÒÒe ca rÈjÈno, khattiyÈ brÈhmaÓÈ bah|.
PuthuyaÒÒaÑ yajitvÈna, petattaÑ nÈtivattisun”ti.
Tassattho–mahÈrÈja pubbe BÈrÈÓasiyaÑ DudÊpo nÈma rÈjÈ dÈnaÑ
datvÈ maraÓacakkena chinno kÈmÈvacareyeva nibbatti, tathÈ sÈgarÈdayo
aÔÔhÈti ete ca aÒÒe ca bah| rÈjÈno ceva khattiyÈ brÈhmaÓÈ ca puthuyaÒÒaÑ
yajitvÈna anekappakÈraÑ dÈnaÑ datvÈ kÈmÈvacarabh|misa~khÈtaÑ
petattaÑ nÈtivattiÑs|ti attho. KÈmÈvacaradevatÈ hi r|pÈdino kilesavatthussa
kÈraÓÈ paraÑ paccÈsÊsanato kapaÓatÈya “petÈ”ti vuccanti. Vuttampi
cetaÑ–
______________________________________________________________
1. YÈcakayuttakena yÈcanayogena vÈ yaÒÒayuttakenÈti (SÊ), yÈcanayuttakena
yÈcayogena vÈ yaÒÒayuttena vÈti attho (SyÈ), yÈcayogena vÈ yaÒÒayuttakena vÈti (I)
2. UbhayathÈpi (SÊ, SyÈ, I) 3. Dutipo (Ka) 4. Mucalindo (SÊ, I), bhujagindo (SyÈ)
5. UsÊnaro aÔÔhako ca (SÊ, I), usinnaro atthako ca (SyÈ)
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“Ye adutiyÈ na ramanti ekikÈ,
VivekajaÑ ye na labhanti pÊtiÑ.
KiÒcÈpi te indasamÈnabhogÈ,
Te ve parÈdhÊnasukhÈ varakÈ”ti.

Evampi dÈnaphalato brahmacariyaphalasseva mahantabhÈvaÑ dassetvÈ
idÈni brahmacariyavÈsena petabhavanaÑ atikkamitvÈ brahmaloke
nibbattatÈpase dassento Èha–
433. “Atha yÊme1 avattiÑsu, anÈgÈrÈ tapassino.
Satti’sayo yÈmahanu, somayÈmo2 manojavo.
434. Samuddo mÈgho bharato ca, isi kÈlapurakkhato3.
A~gÊraso Kassapo ca, kisavaccho akatti cÈ”ti4.
Tattha avattiÑs|ti kÈmÈvacaraÑ atikkamiÑsu. Tapassinoti
sÊlatapaÒceva samÈpattitapaÒca nissitÈ. Satti’sayoti yÈmahanu-Èdayo satta
bhÈtarova sandhÈyÈha. A~gÊrasÈdÊhi cat|hi saddhiÑ ekÈdasete avattiÑsu
atikkamiÑs|ti attho.
EvaÑ tÈva sutavaseneva5 dÈnaphalato brahmacariyavÈsasseva
mahapphalataÑ vaÓÓetvÈ idÈni attanÈ diÔÔhapubbaÑ Èharanto Èha–
435. “Uttarena nadÊ SÊdÈ, gambhÊrÈ duratikkamÈ.
NaÄaggivaÓÓÈ jotanti, sadÈ KaÒcanapabbatÈ.
436. Par|ÄhakacchÈ tagarÈ, r|ÄhakacchÈ vanÈ nagÈ.
TatrÈ’suÑ dasasahassÈ, porÈÓÈ isayo pure.
437. AhaÑ seÔÔho”smi dÈnena, saÑyamena damena ca.
AnuttaraÑ vataÑ katvÈ, pakiracÈrÊ samÈhite.
438. JÈtimantaÑ ajaccaÒca, ahaÑ ujugataÑ naraÑ.
AtivelaÑ namassisaÑ, kammabandh| hi mÈÓavÈ.
______________________________________________________________
1. AddhÈ ime (SÊ, I)
4. Akitti cÈti (SÊ, SyÈ, I)

2. SomayÈgo (SÊ, SyÈ, I)

3. KÈlikarakkhiyo (SÊ, I)
5. Sutivaseneva (SÊ, I)
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439. Sabbe vaÓÓÈ adhammaÔÔhÈ, patanti nirayaÑ adho.
Sabbe vaÓÓÈ visujjhanti, caritvÈ dhamma’muttaman”ti.
Tattha uttarenÈti mahÈrÈja atÊte Uttarahimavante dvinnaÑ
SuvaÓÓapabbatÈnaÑ antare pavattÈ SÊdÈ nÈma nadÊ gambhÊrÈ nÈvÈhipi
duratikkamÈ ahosi. KiÑ kÈraÓÈ? SÈ hi atisukhumodakÈ, sukhumattÈ
udakassa antamaso morapiÒchamattampi tattha patitaÑ na saÓÔhÈti, osÊditvÈ
heÔÔhÈtalameva gacchati. Teneva sÈ SÊdÈ nÈma ahosi. Te pana tassÈ tÊresu
KaÒcanapabbatÈ sadÈ naÄaggivaÓÓÈ hutvÈ jotanti obhÈsanti. Par|ÄhakacchÈ
tagarÈti tassÈ pana nadiyÈ tÊre kacchÈ par|ÄhatagarÈ ahesuÑ
tagaragandhasugandhino. R|ÄhakacchÈ vanÈ nagÈti ye tattha aÒÒepi pabbatÈ,
tesampi antare kacchÈ r|ÄhavanÈ ahesuÑ,
pupphaphal|pagarukkhasaÒchannÈti attho. TatrÈ’sunti tasmiÑ evaÑ
ramaÓÊye bh|mibhÈge dasasahassÈ isayo ahesuÑ. Te sabbepi
abhiÒÒÈsamÈpattilÈbhinova. Tesu bhikkhÈcÈravelÈya keci UttarakuruÑ
gacchanti, keci mahÈjambudÊpe jambuphalaÑ1 Èharanti, keci
Himavanteyeva madhuraphalÈphalÈni ÈharitvÈ khÈdanti, keci jambudÊpatale
taÑ taÑ nagaraÑ gacchanti. Ekopi rasataÓhÈbhibh|to natthi,
jhÈnasukheneva vÊtinÈmenti. TadÈ eko tÈpaso ÈkÈsena BÈrÈÓasiÑ gantvÈ
sunivattho supÈruto piÓÉÈya caranto purohitassa gehadvÈraÑ pÈpuÓi. So
tassa upasame pasÊditvÈ antonivesanaÑ ÈnetvÈ bhojetvÈ katipÈhaÑ
paÔijagganto vissÈse uppanne “bhante tumhe kuhiÑ vasathÈ”ti pucchi.
AsukaÔÔhÈne nÈmÈvusoti. KiÑ pana tumhe ekakova tattha vasatha, udÈhu
aÒÒepi atthÊti. KiÑ vadesi Èvuso, tasmiÑ padese dasasahassÈ isayo vasanti,
sabbeva abhiÒÒÈsamÈpattilÈbhinoti. Tassa tesaÑ guÓaÑ sutvÈ pabbajjÈya
cittaÑ nami. Atha naÑ so Èha “bhante mampi tattha netvÈ pabbÈjethÈ”ti.
Œvuso tvaÑ rÈjapuriso, na taÑ sakkÈ pabbÈjetunti. Tena hi bhante ajjÈhaÑ
rÈjÈnaÑ ÈpucchissÈmi, tumhe svepi ÈgaccheyyÈthÈti. So adhivÈsesi.
Itaropi bhuttapÈtarÈso rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ “icchÈmahaÑ deva
pabbajitun”ti Èha. KiÑkÈraÓÈ pabbajissasÊti. KÈmesu dosaÑ nekkhamme
______________________________________________________________
1. Keci mahÈjambupesiÑ (SÊ, I), keci mahÈjambuphalaÑ (SyÈ)
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ca ÈnisaÑsaÑ disvÈti. Tena hi pabbajÈhi, pabbajitopi maÑ dasseyyÈsÊti. So
“sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ attano gehaÑ gantvÈ puttadÈnaÑ anussÈsitvÈ
sabbaÑ sÈpateyyaÑ dassetvÈ attano pabbajitaparikkhÈraÑ gahetvÈ tÈpasassa
ÈgamanamaggaÑ olokentova nisÊdi. TÈpasopi tatheva ÈkÈsenÈgantvÈ
antonagaraÑ pavisitvÈ tassa gehaÑ pÈvisi. So taÑ sakkaccaÑ parivisitvÈ
“bhante mayÈ kathaÑ kÈtabban”ti Èha. So taÑ bahinagaraÑ netvÈ hatthe
ÈdÈya attano ÈnubhÈvena tattha netvÈ pabbÈjetvÈ punadivase taÑ tattheva
ÔhapetvÈ bhattaÑ ÈharitvÈ datvÈ kasiÓaparikammaÑ Ècikkhi. So
katipÈheneva abhiÒÒÈsamÈpattiyo nibbattetvÈ sayameva piÓÉÈya carati.
So aparabhÈge “ahaÑ raÒÒo attÈnaÑ dassetuÑ paÔiÒÒaÑ adÈsiÑ,
dassessÈmassa attÈnan”ti cintetvÈ tÈpase vanditvÈ ÈkÈsena BÈrÈÓasiÑ gantvÈ
bhikkhaÑ caranto rÈjadvÈraÑ pÈpuÓi. RÈjÈ taÑ disvÈ saÒjÈnitvÈ
antonivesanaÑ pavesetvÈ sakkÈraÑ katvÈ “bhante kuhiÑ vasathÈ”ti pucchi.
Uttarahimavantapadese1 KaÒcanapabbatantare pavattÈya SÊdÈnadiyÈ tÊre
mahÈrÈjÈti. KiÑ pana bhante ekakova tattha vasatha, udÈhu aÒÒepi atthÊti.
KiÑ vadesi mahÈrÈja, tattha dasasahassÈ isayo vasanti, sabbeva
abhiÒÒÈsamÈpattilÈbhinoti. RÈjÈ tesaÑ guÓaÑ sutvÈ sabbesaÑ bhikkhaÑ
dÈtukÈmo ahosi. Atha naÑ rÈjÈ Èha “bhante ahaÑ tesaÑ isÊnaÑ bhikkhaÑ
dÈtukÈmomhi, kiÑ karomÊ”ti. MahÈrÈja te isayo jivhÈviÒÒeyyarase agiddhÈ,
na sakkÈ idhÈnetunti. Bhante tumhe nissÈya te bhojessÈmi, upÈyaÑ me
ÈcikkhathÈti. Tena hi mahÈrÈja sace tesaÑ dÈnaÑ dÈtukÈmosi, ito
nikkhamitvÈ SÊdÈnadÊtÊre vasanto tesaÑ dÈnaÑ dehÊti.
So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ sabb|pakaraÓÈni gÈhÈpetvÈ catura~giniyÈ
senÈya saddhiÑ nikkhamitvÈ attano rajjasÊmaÑ pÈpuÓi. Atha naÑ tÈpaso
attano ÈnubhÈvena saddhiÑ senÈya SÊdÈnadÊtÊraÑ netvÈ nadÊtÊre
khandhÈvÈraÑ karÈpetvÈ ÈkÈsena attano vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ punadivase
paccÈgami. Atha naÑ rÈjÈ sakkaccaÑ bhojetvÈ “sve bhante dasasahasse
isayo ÈdÈya idheva ÈgacchathÈ”ti Èha. So
______________________________________________________________
1. Uttarahimavantapasse (SÊ, I)
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“sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ gantvÈ punadivase bhikkhÈcÈravelÈya tesaÑ
isÊnaÑ Èrocesi “mÈrisÈ BÈrÈÓasirÈjÈ ‘tumhÈkaÑ bhikkhaÑ dassÈmÊ’ti
ÈgantvÈ SÊdÈnadÊtÊre nisinno sve vo nimanteti, tassÈnukampÈya
khandhÈvÈraÑ gantvÈ bhikkhaÑ gaÓhathÈ”ti. Te “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ
ÈkÈsena gantvÈ khandhÈvÈrassa avid|re otariÑsu. RÈjÈ te disvÈ
paccuggamanaÑ katvÈ khandhÈvÈraÑ pavesetvÈ paÒÒattÈsanesu nisÊdÈpetvÈ
isigaÓaÑ paÓÊtenÈhÈrena santappetvÈ tesaÑ iriyÈpathe pasanno svÈtanÈyapi
nimantesi. EtenupÈyena dasannaÑ tÈpasasahassÈnaÑ dasavassasahassÈni
dÈnaÑ adÈsi. Dadanto ca tasmiÑ yeva padese nagaraÑ mÈpetvÈ
sassakammaÑ kÈresi. Na kho pana mahÈrÈja tadÈ so rÈjÈ aÒÒo ahosi, atha
kho ahaÑ seÔÔho’smi dÈnena, ahameva hi tadÈ dÈnena soÔÔho hutvÈ taÑ
mahÈdÈnaÑ datvÈ imaÑ petalokaÑ atikkamitvÈ brahmaloke nibbattituÑ
nÈsakkhiÑ. MayÈ dinnaÑ pana dÈnaÑ bhuÒjitvÈ sabbeva te tÈpasÈ
kÈmÈvacaraÑ atikkamitvÈ brahmaloke nibbattÈ, iminÈpetaÑ veditabbaÑ
“brahmacariyavÈsova, mahapphalo”ti.
EvaÑ dÈnena attano seÔÔhabhÈvaÑ pakÈsetvÈ itarehi tÊhi padehi tesaÑ
isÊnaÑ guÓaÑ pakÈseti. Tattha saÑyamenÈti sÊlena. DamenÈti
indriyadamena. Anuttaranti etehi guÓehi nirantaraÑ1 uttamaÑ vataÑ
samÈdÈnaÑ caritvÈ. PakiracÈrÊti gaÓaÑ pakiritvÈ paÔikkhipitvÈ pahÈya
ekacÈrike, ekÊbhÈvaÑ gateti2 attho. SamÈhiteti upacÈrappanÈsamÈdhÊhi
samÈhitacitte. Evar|pe ahaÑ tapassino upaÔÔhahinti dasseti. AhaÑ ujugatanti
ahaÑ mahÈrÈja tesaÑ dasasahassÈnaÑ isÊnaÑ antare kÈyava~kÈdÊnaÑ
abhÈvena ujugataÑ ekampi naraÑ hÊnajacco vÈ hotu jÈtisampanno vÈ, jÈtiÑ
avicÈretvÈ tesaÑ guÓesu pasannamÈnaso hutvÈ sabbameva3 ativelaÑ
namassissaÑ, niccakÈlameva nÈmassissanti vadati. KiÑ kÈraÓÈ?
Kammabandh| hi mÈÓavÈti4, sattÈ hi nÈmete kammabandh|
kammapaÔisaraÓÈ, teneva kÈraÓena sabbe vaÓÓÈti veditabbÈ.
______________________________________________________________
1. AnuttaraÑ (SÊ), niruttaraÑ (I)
3. Sabbeva te (SÊ, I), sabbepime (SyÈ)

2. EkÊbhÈve rateti (Ka)
4. MÈtiyÈti (SÊ, I)
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EvaÒca pana vatvÈ “kiÒcÈpi mahÈrÈja dÈnato brahmacariyameva
mahapphalaÑ, dvepi panete mahÈpurisavitakkÈva, tasmÈ dvÊsupi
appamattova hutvÈ dÈnaÒca dehi, sÊlaÒca rakkhÈhÊ”ti taÑ ovaditvÈ
sakaÔÔhÈnameva gato. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha–
440. “IdaÑ vatvÈna MaghavÈ, devarÈjÈ Sujampati.
Vedeha’manusÈsitvÈ, saggakÈyaÑ apakkamÊ”ti.
Tattha apakkamÊti pakkami, SudhammÈdevasabhÈyaÑ nisinnameva
attÈnaÑ dassesÊti attho.
Atha naÑ devagaÓÈ ÈhaÑsu “mahÈrÈja nanu na paÒÒayittha, kuhiÑ
gatatthÈ”ti. “MÈrisÈ MithilÈyaÑ NimiraÒÒo ekÈ ka~khÈ uppajji, tassa
paÒhaÑ kathetvÈ taÑ rÈjÈnaÑ nikka~khaÑ katvÈ ÈgatomhÊ”ti vatvÈ puna
taÑ kÈraÓaÑ gÈthÈya kathetuÑ Èha–
441. “ImaÑ bhonto nisÈmetha, yÈvante’ttha samÈgatÈ.
DhammikÈnaÑ manussÈnaÑ, vaÓÓaÑ uccÈvacaÑ bahuÑ.
442. YathÈ ayaÑ NimirÈjÈ, paÓÉito kusalatthiko.
RÈjÈ sabbavidehÈnaÑ, adÈ dÈnaÑ Arindamo.
443. Tassa taÑ dadato dÈnaÑ, sa~kappo udapajjatha.
DÈnaÑ vÈ brahmacariyaÑ vÈ, katamaÑ su mahapphalan”ti.
Tattha imanti dhammikÈnaÑ kalyÈÓadhammÈnaÑ manussÈnaÑ mayÈ
vuccamÈnaÑ sÊlavasena uccaÑ dÈnavasena avacaÑ bahuÑ imaÑ vaÓÓaÑ
nisÈmetha suÓÈthÈti attho. YathÈ ayanti ayaÑ NimirÈjÈ yathÈ ativiya
paÓÉitoti.
Iti so aparihÈpetvÈ raÒÒo vaÓÓaÑ kathesi. TaÑ sutvÈ devasaÑghÈ
rÈjÈnaÑ daÔÔhukÈmÈ hutvÈ “amhÈkaÑ NimirÈjÈ Ècariyo, tassovÈde ÔhatvÈ
taÑ nissÈya amhehi ayaÑ dibbasampatti laddhÈ, mayaÑ daÔÔhukÈmamhÈ,
taÑ pakkosÈpehi mahÈrÈjÈ”ti vadiÑsu. Sakko “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ
MÈtaliÑ pakkosÈpetvÈ “samma MÈtali VejayantarathaÑ yojetvÈ MithilaÑ
gantvÈ NimirÈjÈnaÑ dibbayÈne ÈropetvÈ ÈnehÊ”ti Èha. So “sÈdh|”ti
sampaÔicchitvÈ rathaÑ yojetvÈ pÈyÈsi.
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Sakkassa pana devehi saddhiÑ kathentassa MÈtaliÑ ÈÓÈpentassa ca rathaÑ
yojentassa ca manussagaÓanÈya mÈso atikkanto. Iti NimiraÒÒo puÓÓamÈyaÑ
uposathikassa pÈcÊnasÊhapaÒjaraÑ vivaritvÈ mahÈtale nisÊditvÈ
amaccagaÓaparivutassa sÊlaÑ paccavekkhantassa pÈcÊnalokadhÈtuto
uggacchantena candamaÓÉalena saddhiÑyeva so ratho paÒÒÈyati. ManussÈ
bhuttasÈyamÈsÈ gharadvÈresu nisÊditvÈ sukhakathaÑ kathentÈ “ajja dve
candÈ uggatÈ”ti ÈhaÑsu. Atha nesaÑ sallapantÈnaÒÒeva ratho pÈkaÔo ahosi.
MahÈjano “nÈyaÑ cando, ratho”ti vatvÈ anukkamena sindhavasahassayutte
MÈtalisa~gÈhake Vejayantarathe ca pÈkaÔe jÈte “kassa nu kho idaÑ
dibbayÈnaÑ ÈgacchatÊ”ti cintetvÈ “na kassaci aÒÒassa, amhÈkaÑ rÈjÈ
dhammiko, Sakkena Vejayantaratho pasito bhavissati, amhÈkaÑ raÒÒova
anucchaviko”ti tuÔÔhappahaÔÔho gÈthamÈha–
444. Abbhuto vata lokasmiÑ, uppajji lomahaÑsano.
Dibbo ratho pÈturahu, Vedehassa yasassino”ti.
Tattha abbhutoti abh|tapubbo. Acchariyoti te1
vimhayavasenevamÈhaÑsu.
Tassa pana mahÈjanassa evaÑ kathentasseva MÈtali vÈtavegena ÈgantvÈ
rathaÑ nivattetvÈ sÊhapaÒjara-ummÈre pacchÈbhÈgena2 ÔhapetvÈ
ÈrohaÓasajjaÑ katvÈ ÈrohaÓatthÈya rÈjÈnaÑ nimantesi. TamatthaÑ
pakÈsento SatthÈ Èha–
445. “Devaputto mahiddhiko, MÈtali devasÈrathi.
Nimantayittha rÈjÈnaÑ, VedehaÑ MithilaggahaÑ.
446. Ehi’maÑ rathamÈruyha, rÈjaseÔÔha disampati.
DevÈ dassanakÈmÈ te, TÈvatiÑsÈ sa-indakÈ.
SaramÈnÈ hi te devÈ, SudhammÈyaÑ samacchare”ti.
Tattha Mithilaggahanti MithilÈyaÑ patiÔÔhitagehaÑ, cat|hi vÈ
sa~gahavatth|hi MithilÈyaÑ sa~gÈhakaÑ. Samacchareti taveva guÓakathaÑ
kathentÈ nisinnÈti.
______________________________________________________________
1. Acchariyoti vÈ (SÊ, SyÈ, I)

2. PacchÈbhÈgaÑ (SyÈ, Ka)
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TaÑ sutvÈ rÈjÈ “adiÔÔhapubbaÑ devalokaÒca passissÈmi, MÈtalissa ca
me sa~gaho kato bhavissati, gacchissÈmÊ”ti cintetvÈ antepuraÒca
mahÈjanaÒca ÈmantetvÈ “ahaÑ nacirasseva ÈgamissÈmi, tumhe appamattÈ
dÈnÈdÊni puÒÒÈni karothÈ”ti vatvÈ rathaÑ abhiruhi. TamatthaÑ pakÈsento
SatthÈ Èha–
447. “Tato rÈjÈ taramÈno, Vedeho Mithilaggaho.
ŒsanÈ vuÔÔhahitvÈna, pamukho ratha’mÈruhi.
448. Abhir|ÄhaÑ rathaÑ dibbaÑ, MÈtali eta’dabravi.
Kena taÑ nemi maggena, rÈjaseÔÔha disampati.
Yena vÈ pÈpakammantÈ, puÒÒakammÈ ca ye narÈ”ti.
Tattha pamukhoti uttamo, abhimukho vÈ, mahÈjanassa piÔÔhiÑ datvÈ
Èr|Ähoti attho. Yena vÈti yena maggena gantvÈ yattha pÈpakammantÈ
vasanti, taÑ ÔhÈnaÑ sakkÈ daÔÔhuÑ, yena vÈ gantvÈ ye puÒÒakammÈ narÈ
vasanti, tesaÑ ÔhÈnaÑ1 sakkÈ daÔÔhuÑ, etesu dvÊsu kena maggena taÑ nemi.
IdaÑ so Sakkena anÈÓattopi attano d|tavisesadassanatthaÑ Èha.
Atha naÑ rÈjÈ “mayÈ dve ÔhÈnÈni adiÔÔhapubbÈni, dvepi passissÈmÊ”ti
cintetvÈ Èha–
449. “Ubhayeneva maÑ nehi, MÈtali devasÈrathi.
Yena vÈ pÈpakammantÈ, puÒÒakammÈ ca ye narÈ”ti.
Tato MÈtali “dvepi ekapahÈreneva na sakkÈ dassetuÑ, pucchissÈmi
nan”ti pucchanto puna gÈthamÈha–
450. “Kena taÑ paÔhamaÑ nemi, rÈjaseÔÔha disampati.
Yena vÈ pÈpakammantÈ, puÒÒakammÈ ca ye narÈ”ti.
Tato rÈjÈ “ahaÑ avassaÑ devalokaÑ gamissÈmi, nirayaÑ tÈva
passissÈmÊ”ti cintetvÈ anantaraÑ gÈthamÈha–
451. “Niraye tÈva passÈmi, ÈvÈse pÈpakamminaÑ.
®hÈnÈni luddakammÈnaÑ, dussÊlÈnaÒca yÈ gatÊ”ti.
______________________________________________________________
1. Te (SÊ, SyÈ, I)
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Tattha yÈ gatÊti yÈ etesaÑ nibbatti1, taÒca passÈmÊti.
Athassa VetaraÓiÑ nadiÑ tÈva dassesi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ
Èha–
452. “Dassesi MÈtali raÒÒo, duggaÑ VetaraÓiÑ nadiÑ.
KuthitaÑ khÈrasaÑyuttaÑ, tattaÑ aggisikh|paman”ti.
Tattha VetaraÓinti2 bhikkhave MÈtali raÒÒo kathaÑ sutvÈ
nirayÈbhimukhaÑ rathaÑ pesetvÈ kammapaccaye utunÈ samuÔÔhitaÑ
VetaraÓiÑ nadiÑ tÈva dassesi. Tattha nirayapÈlÈ jalitÈni
asisattitomarabhindivÈlamuggarÈdÊni ÈvudhÈni gahetvÈ nerayikasatte
paharanti vijjhanti viheÔhenti. Te taÑ dukkhaÑ asahantÈ VetaraÓiyaÑ
patanti. SÈ upari bhindivÈlappamÈÓÈhi sakaÓÔakÈhi vettalatÈhi saÒchannÈ. Te
tattha bah|ni vassasahassÈni pacciÑsu. Tesu pajjalantesu
khuradhÈrÈtikhiÓesu kaÓÔakesu khaÓÉÈkhaÓÉikÈ honti. TesaÑ heÔÔhÈ
tÈlakkhandhappamÈÓÈni pajjalita-ayas|lÈni uÔÔhahanti. NerayikasattÈ bahuÑ
addhÈnaÑ vÊtinÈmetvÈ vettalatÈhi gaÄitvÈ s|lesu patitvÈ viddhasarÊrÈ3 s|lesu
ÈvuÓitamacchÈ viya ciraÑ paccanti. TÈni s|lÈnipi pajjalanti, nerayikasattÈpi
pajjalanti. S|lÈnaÑ heÔÔhÈ udakapiÔÔhe jalitÈni khuradhÈrÈsadisÈni tikhiÓÈni
ayopokkharapattÈni honti. Te s|lehi gaÄitvÈ ayapokkharapattesu patitvÈ
ciraÑ dukkhavedanaÑ anubhavanti. Tato khÈrodake patanti, udakaÑ
pajjalati, nerayikasattÈpi pajjalanti, dh|mopi uÔÔhahati. Udakassa pana heÔÔhÈ
nadÊtalaÑ khuradhÈrÈhi saÒchannaÑ. Te “heÔÔhÈ nu kho kÊdisan”ti udake
nimujjitvÈ khuradhÈrÈsu khaÓÉÈkhaÓÉikÈ honti. Te taÑ mahÈdukkhaÑ
adhivÈsetuÑ asakkontÈ mahantaÑ bheravaÑ viravantÈ vicaranti. KadÈci
anusotaÑ vuyhanti, kadÈci paÔisotaÑ. Atha ne tÊre ÔhitÈ nirayapÈlÈ
ususattitomarÈdÊni ukkhipitvÈ macche viya vijjhanti. Te dukkhavedanÈppattÈ
mahÈviravaÑ ravanti. Atha ne pajjalitehi ayabaÄisehi uddharitvÈ
parikaÉÉhitvÈ pajjalita-ayapathaviyaÑ nipajjÈpetvÈ tesaÑ mukhe tattaÑ
ayoguÄaÑ pakkhipanti.
Iti NimirÈjÈ VetaraÓiyaÑ mahÈdukkhapÊÄite nerayikasatte disvÈ
bhÊtatasito sa~kampitahadayo hutvÈ “kiÑ nÈmete sattÈ
______________________________________________________________
1. Nipphatti (SÊ, I)

2. Tasattho (Ka)

3. VinividdhasarÊrÈ (SÊ, I)
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pÈpakammaÑ akaÑs|”ti MÈtaliÑ pucchi. Sopissa byÈkÈsi. TamatthaÑ
pakÈsento Èha–
453. “NimÊ have MÈtalimajjhabhÈsatha,
DisvÈ janaÑ patamÈnaÑ vidugge.
BhayaÑ hi maÑ vindati s|ta disvÈ,
PucchÈmi taÑ MÈtali devasÈrathi.
Ime nu maccÈ ki’makaÑsu pÈpaÑ,
Ye’me janÈ VetaraÓiÑ patanti.
454. Tassa puÔÔho viyÈkÈsi, MÈtali devasÈrathi.
VipÈkaÑ pÈpakammÈnaÑ, jÈnaÑ akkhÈsi’jÈnato.
455. Ye dubbale balavantÈ jÊvaloke,
HiÑsanti rosenti supÈpadhammÈ.
Te luddakammÈ pasavetva pÈpaÑ,
Te’me janÈ VetaraÓiÑ patantÊ”ti.
Tattha vindatÊti ahaÑ attano1 anissaro hutvÈ bhayasantako viya jÈto.
DisvÈti patamÈnaÑ disvÈ. JÈnanti bhikkhave so MÈtali sayaÑ jÈnanto tassa
ajÈnato akkhÈsi. Dubbaleti sarÊrabalabhogabala-ÈÓÈbalavirahite. BalavantÈti
tehi balehi samannÈgatÈ. HiÑsantÊti pÈÓippahÈrÈdÊhi kilamenti. RocentÊti
nÈnappakÈrehi akkosavatth|hi akkosanti ghaÔenti. PasavetvÈti janetvÈ,
katvÈti attho.
EvaÑ MÈtali tassa paÒhaÑ byÈkaritvÈ raÒÒÈ VetaraÓiniraye diÔÔhe taÑ
padesaÑ antaradhÈpetvÈ purato rathaÑ pesetvÈ sunakhÈdÊhi khÈdanaÔÔhÈnaÑ
dassetvÈ taÑ disvÈ bhÊtena raÒÒÈ paÒhaÑ puÔÔho byÈkÈsi. TamatthaÑ
pakÈsento SatthÈ Èha–
______________________________________________________________
1. AttÈnaÑ (Ka)
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456. “SÈmÈ ca soÓÈ sabalÈ ca gijjhÈ,
KÈkolasa~ghÈ adanti bheravÈ.
BhayaÑ hi maÑ vindati s|ta disvÈ,
PucchÈmi taÑ MÈtali devasÈrathi.
Ime nu maccÈ ki’makaÑsu pÈpaÑ,
Ye’me jane kÈkolasa~ghÈ adanti.
457. Tassa puÔÔho viyÈkÈsi, MÈtali devasÈrathi.
VipÈkaÑ pÈpakammÈnaÑ, jÈnaÑ akkhÈsi’jÈnato.
458. Ye keci’me maccharino kadariyÈ,
ParibhÈsakÈ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ.
HiÑsanti rosenti supÈpadhammÈ.
Te luddakammÈ pasavetva pÈpaÑ.
Te’me jane kÈkolasa~ghÈ adantÊ”ti.
Ito paresu paÒhesu ceva byÈkaraÓesu ca eseva nayo. Tattha SÈmÈti
rattavaÓÓÈ. SoÓÈti sunakhÈ. SabalÈ cÈti kabaravaÓÓÈ ca
setakÈÄapÊtalohitavaÓÓÈ cÈti evaÑ paÒcavaÓÓasunakhe dasseti. Te kira
mahÈhatthippamÈÓÈ jalita-ayapathaviyaÑ nerayikasatte mige viya
anubandhitvÈ piÓÉikamaÑsesu ÉaÑsitvÈ tesaÑ tigÈvutappamÈÓaÑ sarÊraÑ
jalita-ayapathaviyaÑ pÈtetvÈ mahÈravaÑ ravantÈnaÑ dvÊhi purimapÈdehi
uraÑ akkamitvÈ aÔÔhimeva sesetvÈ maÑsaÑ luÒcitvÈ khÈdanti. GijjhÈti
mahÈbhaÓÉasakaÔappamÈÓÈ lohatuÓÉÈ gijjhÈ. Ete tesaÑ kaÓayasadisehi1
tuÓÉehi aÔÔhÊni bhinditvÈ aÔÔhimiÒjaÑ khÈdanti. KÈkolasa~ghÈti
lohatuÓÉakÈkagaÓÈ. Te ativiya bhayÈnakÈ diÔÔhe diÔÔhe khÈdanti. Ye’me
janeti ye ime nerayikasatte kÈkolasa~ghÈ khÈdanti, ime nu maccÈ kiÑ nÈma
pÈpaÑ akaÑs|ti pucchi. Maccharinoti aÒÒesaÑ adÈyakÈ. KadariyÈti pare2
dentepi paÔisedhakÈ thaddhamaccharino. SamaÓabrÈhmaÓÈnanti
samitabÈhitapÈpÈnaÑ.
______________________________________________________________
1. Kattariyasadisehi (Ka), kaÓayaggasadisehi (SyÈ)

2. ParesaÑ (Ka)
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459. Sajotibh|tÈ pathaviÑ kamanti,
Tattehi khandhehi ca pothayanti.
BhayaÑ hi maÑ vindati s|ta disvÈ,
PucchÈmi taÑ MÈtali devasÈrathi.
Ime nu maccÈ ki’makaÑsu pÈpaÑ,
Ye’me janÈ khandhahatÈ sayanti.
460. Tassa puÔÔho viyÈkÈsi, MÈtali devasÈrathi.
VipÈkaÑ pÈpakammÈnaÑ, jÈnaÑ akkhÈsi’jÈnato.
461. Ye jÊvalokasmi supÈpadhammino,
NaraÒca nÈriÒca apÈpadhammaÑ.
HiÑsanti rosenti supÈpadhammÈ,
Te luddakammÈ pasavetva pÈpaÑ.
Te’me janÈ khandhahatÈ sayantÊti.

Tattha sajotibh|tÈti pajjalitasarÊrÈ. Pathavinti pajjalitaÑ
navayojanabahalaÑ ayapathaviÑ. KamantÊti akkamanti. Khandhehi ca
pothayantÊti nirayapÈlÈ anubandhitvÈ tÈlappamÈÓehi jalita-ayakkhandhehi
ja~ghÈdÊsu paharitvÈ pÈtetvÈ teheva khandhehi pothayanti, cuÓÓavicuÓÓaÑ
karonti. SupÈpadhamminoti attanÈ suÔÔhu pÈpadhammÈ hutvÈ.
ApÈpadhammanti sÊlÈcÈrÈdisampannaÑ, niraparÈdhaÑ vÈ.
462. A~gÈrakÈsuÑ apare phuÓanti,
NarÈ rudantÈ paridaÉÉhagattÈ.
BhayaÑ hi maÑ vindati s|ta disvÈ,
PucchÈmi taÑ MÈtali devasÈrathi.
Ime nu maccÈ ki’makaÑsu pÈpaÑ,
Yo’me janÈ a~gÈrakÈsuÑ phuÓanti.
463. Tassa puÔÔho viyÈkÈsi, MÈtali devasÈrathi.
VipÈkaÑ pÈpakammÈnaÑ, jÈnaÑ akkhÈsi’jÈnato.
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464. Yekeci p|gÈya dhanassa hetu,
SakkhiÑ karitvÈ iÓaÑ jÈpayanti.
Te jÈpayitvÈ janataÑ janinda,
Te luddakammÈ pasavetva pÈpaÑ,
Te’me janÈ a~gÈrakÈsuÑ phuÓantÊti.
Tattha a~gÈrakÈsunti samma MÈtali ke nÈmete apare vajaÑ
apavisantiyo gÈvo viya samparivÈretvÈ nirayapÈlehi jalita-ayaguÄehi
pothiyamÈnÈ1 a~gÈrakÈsuÑ patanti. Tatra ca nesaÑ yÈva kaÔippamÈÓÈ
nimuggÈnaÑ mahatÊhi ayapacchÊhi ÈdÈya upari-a~gÈre okiranti, atha ne
a~gÈre sampaÔicchituÑ asakkontÈ rodantÈ daÉÉhagattÈ phuÓanti vidhunanti2,
kammabalena vÈ attano sÊse a~gÈre phuÓanti okirantÊti attho. P|gÈya
dhanassÈti3 okÈse sati dÈnaÑ vÈ dassÈma, p|jaÑ vÈ pavattessÈma, vihÈraÑ
vÈ karissÈmÈti saÑkaÉÉhitvÈ Ôhapitassa p|gasantakassa dhanassa hetu.
JÈpayantÊti taÑ dhanaÑ yathÈruci khÈditvÈ gaÓajeÔÔhakÈnaÑ laÒjaÑ datvÈ
“asukaÔÔhÈne ettakaÑ vayakaraÓaÑ gataÑ4, asukaÔÔhÈne amhehi ettakaÑ
dinnan”ti k|ÔasakkhiÑ karitvÈ5 taÑ iÓaÑ jÈpayanti vinÈsenti.
465. Sajotibh|tÈ jalitÈ padittÈ,
Padissati mahatÊ LohakumbhÊ.
BhayaÑ hi maÑ vindati s|ta disvÈ,
PucchÈmi taÑ MÈtali devasÈrathi.
Ime nu maccÈ ki’makaÑsu pÈpaÑ,
Ye’me janÈ avaÑsirÈ LohakumbhiÑ patanti.
466. Tassa puÔÔho viyÈkÈsi, MÈtali devasÈrathi.
VipÈkaÑ pÈpakammÈnaÑ, jÈnaÑ akkhÈsi’jÈnato.
467. Ye sÊlavantaÑ samaÓaÑ brÈhmaÓaÑ vÈ.
HiÑsanti rosenti supÈpadhammÈ.
Te luddakammÈ pasavetva pÈpaÑ,
Te’me janÈ avaÑsirÈ LohakumbhiÑ patantÊti.
______________________________________________________________
1. KoÔÔiyamÈnÈ (SÊ, SyÈ, I)
2. Thunanti vipphandanti (SÊ, SyÈ)
3. P|gÈyatanassÈti (SÊ, I)
4. VeyyÈvaccakaraÓaÑ kataÑ (SyÈ), veyyÈkaraÓaÑ kataÑ (Ka)
5. DatvÈ (SÊ, I)
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Tattha padittÈti ÈdittÈ. MahatÊti pabbatappamÈÓÈ kappena
saÓÔhitaloharasena sampuÓÓÈ. AvaÑsirÈti bhayÈnakehi nirayapÈlehi
uddhaÑpÈde adhosire katvÈ khipiyamÈnÈ taÑ LohakumbhiÑ patanti.
SÊlavantanti sÊla-ÈcÈraguÓasampannaÑ.
468. LuÒcanti gÊvaÑ atha veÔhayitvÈ,
UÓhodakasmiÑ pakiledayitvÈ.
BhayaÑ hi maÑ vindati s|ta disvÈ,
PucchÈmi taÑ MÈtali devasÈrathi.
Ime nu maccÈ ki’makaÑsu pÈpaÑ,
Ye’me janÈ luttasirÈ sayanti.
469. Tassa puÔÔho viyÈkÈsi, MÈtali devasÈrathi.
VipÈkaÑ pÈpakammÈnaÑ, jÈnaÑ akkhÈsi’jÈnato.
470. Ye jÊvalokasmi supÈpadhammino,
PakkhÊ gahetvÈna viheÔhayanti te.
ViheÔhayitvÈ sakuÓaÑ janinda,
Te luddakammÈ pasavetva pÈpaÑ.
Te’me janÈ luttasirÈ sayanti.
Tattha luÒcantÊti uppÈÔenti. Atha veÔhayitvÈti jalitalohayottehi
adhomukhaÑ veÔhayitvÈ. UÓhodakasminti kappena saÓÔhitaloha-udakasmiÑ.
PakiledayitvÈti1 temetvÈ khipitvÈ. IdaÑ vuttaÑ hoti–samma MÈtali yesaÑ
ime nirayapÈlÈ jalitalohayottehi gÊvaÑ veÔhetvÈ tigÈvutappamÈÓaÑ sarÊraÑ
onÈmetvÈ taÑ gÊvaÑ samparivattakaÑ luÒcitvÈ jalita-ayadaÓÉehi ÈdÈya
ekasmiÑ jalitaloharase pakkhipitvÈ tuÔÔhahaÔÔhÈ honti, tÈya ca gÊvÈya
luÒcitÈya puna sÊsena saddhiÑ gÊvÈ uppajjatiyeva. KiÑ nÈmete kammaÑ
kariÑsu. Ete hi me disvÈ bhayaÑ uppajjatÊti. PakkhÊ gahetvÈna
viheÔhayantÊti mahÈrÈja ye jÊvalokasmiÑ sakuÓe gahetvÈ pakkhe luÒcitvÈ
gÊvaÑ veÔhetvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ khÈdanti vÈ vikkiÓanti vÈ, te ime
luttasirÈ sayantÊti.
______________________________________________________________
1. PakilotayitvÈti (Ka)
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471. Pah|tatoyÈ anigÈdhak|lÈ,
NadÊ ayaÑ sandati suppatitthÈ.
GhammÈbhitattÈ manujÈ pivanti,
PÊtaÒca tesaÑ bhusa hoti pÈni.
472. BhayaÑ hi maÑ vindati s|ta disvÈ,
PucchÈmi taÑ MÈtali devasÈrathi.
Ime nu maccÈ ki’makaÑsu pÈpaÑ,
PÊtaÒca tesaÑ bhusa hoti pÈni.
473. Tassa puÔÔho viyÈkÈsi, MÈtali devasÈrathi.
VipÈkaÑ pÈpakammÈnaÑ, jÈnaÑ akkhÈsi’jÈnato.
474. Ye suddhadhaÒÒaÑ palÈsena missaÑ.
AsuddhakammÈ kayino dadanti.
GhammÈbhitattÈna pipÈsitÈnaÑ,
PÊtaÒca tesaÑ bhusa hoti pÈnÊti.
Tattha anigÈdhak|lÈti1 agambhÊratÊrÈ. SuppatitthÈti sobhanehi titthehi
upetÈ. Bhusa hotÊti vÊhibhusaÑ sampajjati. PÈnÊti pÈnÊyaÑ. TasmiÑ kira
padese pah|tasalilÈ ramaÓÊyÈ nadÊ sandati, nerayikasattÈ aggisantÈpena tattÈ
pipÈsaÑ sandhÈretuÑ asakkontÈ bÈhÈ paggayha jalitalohapathaviÑ
maddantÈ taÑ nadiÑ otaranti, ta~khaÓaÒÒeva tÊrÈ pajjalanti, pÈnÊyaÑ
bhusapalÈsabhÈvaÑ ÈpajjitvÈ pajjalati. Te pipÈsaÑ sandhÈretuÑ asakkontÈ
taÑ jalitaÑ bhusapalÈsaÑ khÈdanti. TaÑ tesaÑ sakalasarÊraÑ jhÈpetvÈ
adhobhÈgena nikkhamati. Te taÑ dukkhaÑ adhivÈsetuÑ asakkontÈ bÈhÈ
paggayha kandanti. SuddhadhaÒÒanti vÊhi-ÈdisattavidhaÑ
parisuddhadhaÒÒaÑ. PalÈsena missanti palÈsena vÈ bhusena vÈ
vÈlukÈmattikÈdÊhi vÈ missakaÑ katvÈ. AsuddhakammÈti
kiliÔÔhakÈyavacÊmanokammÈ. Kayinoti “suddhadhaÒÒaÑ dassÈmÊ”ti
kayikassa hatthato m|laÑ gahetvÈ tathÈr|paÑ asuddhadhaÒÒaÑ dadanti.
______________________________________________________________
1. AnikhÈtak|lÈti (SÊ, SyÈ, I)
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475. Us|hi sattÊhi ca tomarehi,
DubhayÈni passÈni tudanti kandataÑ.
BhayaÑ hi maÑ vindati s|ta disvÈ,
PucchÈmi taÑ MÈtali devasÈrathi.
Ime nu maccÈ ki’makaÑsu pÈpaÑ,
Ye’me janÈ sattihatÈ sayanti.
476. Tassa puÔÔho viyÈkÈsi, MÈtali devasÈrathi.
VipÈkaÑ pÈpakammÈnaÑ, jÈnaÑ akkhÈsi’jÈnato.
477. Ye jÊvalokasmiÑ asÈdhukammino,
AdinnamÈdÈya karonti jÊvikaÑ.
DhaÒÒaÑ dhanaÑ rajataÑ jÈtar|paÑ,
AjeÄakaÒcÈpi pasuÑ mahiÑsaÑ.
Te luddakammÈ pasavetva pÈpaÑ,
Te’me janÈ sattihatÈ sayantÊti.

Tattha dubhayÈnÊti ubhayÈni. TudantÊti vijjhanti. Kandatanti
kandantÈnaÑ. PharusÈ nirayapÈlÈ araÒÒe luddÈ migaÑ viya samparivÈretvÈ
usu-ÈdÊhi nÈnÈvudhehi dve passÈni tudanti, sarÊraÑ chiddÈvachiddaÑ
purÈÓapaÓÓaÑ viya khÈyati. AdinnamÈdÈyÈti parasantakaÑ
saviÒÒÈÓakÈviÒÒÈÓakaÑ sandhicchedÈdÊhi ceva vaÒcanÈya ca gahetvÈ
jÊvikaÑ kappenti.
478. GÊvÈya baddhÈ kissa ime pune’ke,
AÒÒe vikantÈ bilakatÈ sayanti.
BhayaÑ hi maÑ vindati s|ta disvÈ,
PucchÈmi taÑ MÈtali devasÈrathi.
Ime nu maccÈ ki’makaÑsu pÈpaÑ,
Ye’me janÈ bilakatÈ sayanti.
479. Tassa puÔÔho viyÈkÈsi, MÈtali devasÈrathi.
VipÈkaÑ pÈpakammÈnaÑ, jÈnaÑ akkhÈsi’jÈnato.

JÈtakaÔÔhakathÈ

139

480. OrabbhikÈ s|karikÈ ca macchikÈ,
PasuÑ mahiÑsaÒca ajeÄakaÒca.
HantvÈna s|nesu pasÈrayiÑsu,
Te luddakammÈ pasavetva pÈpaÑ.
Te’me janÈ bilakatÈ sayantÊti.
Tattha gÊvÈya baddhÈti1 mahantehi jalitalohayottehi gÊvÈya bandhitvÈ
ÈkaÉÉhitvÈ ayapathaviyaÑ pÈtetvÈ nÈnÈvudhehi koÔÔiyamÈne disvÈ pucchi.
AÒÒe vikantÈti aÒÒe pana khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ chinnÈ. BilakatÈti jalitesu
ayaphalakesu ÔhapetvÈ maÑsaÑ viya potthaniyÈ koÔÔetvÈ puÒjakatÈ hutvÈ
sayanti. MacchikÈti macchaghÈtakÈ. Pasunti gÈviÑ. S|nesu pasÈrayiÑs|ti
maÑsaÑ vikkiÓitvÈ jÊvikakappanatthaÑ s|nÈpaÓesu ÔhapesuÑ.
481. Rahado ayaÑ muttakarÊsap|ro,
Duggandhar|po asuci p|ti vÈti.
KhudÈparetÈ manujÈ adanti,
BhayaÑ hi maÑ vindati s|ta disvÈ.
PucchÈmi taÑ MÈtali devasÈrathi,
Ime nu maccÈ ki’makaÑsu pÈpaÑ.
Ye’me janÈ muttakarÊsabhakkhÈ.
482. Tassa puÔÔho viyÈkÈsi, MÈtali devasÈrathi.
VipÈkaÑ pÈpakammÈnaÑ, jÈnaÑ akkhÈsi’jÈnato.
483. Ye keci’me kÈraÓikÈ virosakÈ,
ParesaÑ hiÑsÈya sadÈ niviÔÔhÈ.
Te luddakammÈ pasavetva pÈpaÑ.
Mittadduno mÊÄha’madanti bÈlÈti.
Tattha khudÈparetÈ manujÈ adantÊti ete nerayikÈ sattÈ chÈtakena
phuÔÔhÈ khudaÑ sahituÑ asakkontÈ pakkuthitaÑ dh|mÈyantaÑ pajjalantaÑ
kappena saÓÔhitaÑ purÈÓamÊÄhaÑ piÓÉaÑ piÓÉaÑ katvÈ adanti khÈdanti.
______________________________________________________________
1. BandhÈti (SyÈ, Ka)
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KÈraÓikÈti kÈraÓakÈrakÈ1. VirosakÈti mittasuhajjÈnampi viheÔhakÈ.
Mittaddunoti ye tesaÒÒeva gehe khÈditvÈ bhuÒjitvÈ paÒÒattÈsane nisÊditvÈ
sayitvÈ puna mÈsakahÈpaÓaÑ2 nÈma ÈharÈpenti, laÒjaÑ gaÓhanti, te
mittad|sakÈ bÈlÈ evar|paÑ mÊÄhaÑ khÈdanti mahÈrÈjÈti.
484. Rahado ayaÑ lohitapubbap|ro,
Duggandhar|po asuci p|ti vÈti.
GhammÈbhitattÈ manujÈ pivanti,
BhayaÑ hi maÑ vindati s|ta disvÈ.
PucchÈmi taÑ MÈtali devasÈrathi,
Ime nu maccÈ ki’makaÑsu pÈpaÑ.
Ye’me janÈ lohitapubbabhakkhÈ.
485. Tassa puÔÔho viyÈkÈsi, MÈtali devasÈrathi.
VipÈkaÑ pÈpakammÈnaÑ, jÈnaÑ akkhÈsi’jÈnato.
486. Ye mÈtaraÑ vÈ pitaraÑ vÈ jÊvaloke,
PÈrÈjikÈ arahante hananti.
Te luddakammÈ pasavetva pÈpaÑ,
Te’me janÈ lohitapubbabhakkhÈti.
Tattha ghammÈbhitattÈti santÈpena pÊÄitÈ. PÈrÈjikÈti parÈjitÈ jarÈjiÓÓe
mÈtÈpitaro ghÈtetvÈ gihibhÈveyeva pÈrÈjikaÑ pattÈ. Arahanteti
p|jÈvisesassa anucchavike. HanantÊti dukkarakÈrake mÈtÈpitaro mÈrenti.
Apica “arahante”ti padena BuddhasÈvakepi sa~gaÓhÈti.
Aparasmimpi Ussadaniraye nirayapÈlÈ nerayikÈnaÑ tÈlappamÈÓena
jalita-ayabaÄisena jivhaÑ vijjhitvÈ ÈkaÉÉhitvÈ te satte jalita-ayapathaviyaÑ
pÈtetvÈ usabhacammaÑ viya pattharitvÈ sa~kusatena hananti. Te thale
khittamacchÈ viya phandanti, taÒca dukkhaÑ sahituÑ asakkontÈ rodantÈ
paridevantÈ mukhena kheÄaÑ muÒcanti. TasmiÑ rÈjÈ MÈtalinÈ dassite Èha–
______________________________________________________________
1. DukkhakÈrakÈ (SyÈ)
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487. “JivhaÑ ca passa baÄisena viddhaÑ,
VihataÑ yathÈ sa~kusatena cammaÑ.
Phandanti macchÈva thalamhi khittÈ,
MuÒcanti kheÄaÑ rudamÈnÈ ki’mete.
488. BhayaÑ hi maÑ vindati s|ta disvÈ,
PucchÈmi taÑ MÈtali devasÈrathi.
Ime nu maccÈ ki’makaÑsu pÈpaÑ,
Ye’me janÈ va~kaghastÈ sayantÊ”ti.
489. Tassa puÔÔho viyÈkÈsi, MÈtali devasÈrathi.
VipÈkaÑ pÈpakammÈnaÑ, jÈnaÑ akkhÈsi’jÈnato.
490. Ye keci sandhÈnagatÈ manussÈ,
Agghena agghaÑ kayaÑ hÈpayanti.
K|Ôena k|ÔaÑ dhanalobhahetu,
ChannaÑ yathÈ vÈricaraÑ vadhÈya.
491. Na hi k|ÔakÈrissa bhavanti tÈÓÈ,
Sakehi kammehi purakkhatassa.
Te luddakammÈ pasavetva pÈpaÑ,
Te’me janÈ va~kaghastÈ sayantÊti.
Tattha ki’meteti kiÑ kÈraÓÈ ete. Va~kaghastÈti gilitabaÄisÈ.
SandhÈnagatÈti sandhÈnaÑ mariyÈdaÑ1 gatÈ, agghÈpanakaÔÔhÈne ÔhitÈti
attho. Agghena agghanti taÑ taÑ agghaÑ laÒjaÑ gahetvÈ hatthi-assÈdÊnaÑ
vÈ jÈtar|parajatÈdÊnaÑ vÈ tesaÑ tesaÑ saviÒÒÈÓakÈviÒÒÈÓakÈnaÑ agghaÑ
hÈpenti. Kayanti taÑ hÈpentÈ kÈyikÈnaÑ kayaÑ2 hÈpenti, sate dÈtabbe
paÓÓÈsaÑ dÈpenti, itaraÑ tehi saddhiÑ vibhajitvÈ gaÓhanti. K|Ôena k|Ôanti
tulÈk|ÔÈdÊsu taÑ taÑ k|ÔaÑ. Dhanalobhahet|ti dhanalobhena etaÑ
k|ÔakammaÑ karonti. ChannaÑ yathÈ vÈricaraÑ vadhÈyÈti taÑ pana
kammaÑ karontÈpi madhuravÈcÈya tathÈ katabhÈvaÑ paÔicchannaÑ katvÈ
______________________________________________________________
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yathÈ vÈricaraÑ macchaÑ vadhÈya upagacchantÈ baÄisaÑ Èmisena
paÔicchannaÑ katvÈ taÑ vadhenti1, evaÑ paÔicchannaÑ katvÈ taÑ kammaÑ
karonti. Na hi k|ÔakÈrissÈti paÔicchannaÑ mama kammaÑ, na taÑ koci
jÈnÈtÊti maÒÒamÈnassa hi k|ÔakÈrissa tÈÓÈ nÈma na honti. So tehi kammehi
purakkhato patiÔÔhaÑ na labhati.
492. NÈrÊ imÈ samparibhinnagattÈ,
Paggayha kandanti bhuje dujaccÈ.
SammakkhitÈ lohitapubbalittÈ,
GÈvo yathÈ ÈghÈtane vikantÈ.
TÈ bh|mibhÈgasmiÑ sadÈ nikhÈtÈ,
KhandhÈ’tivattanti sajotibh|tÈ.
493. BhayaÑ hi maÑ vindati s|ta disvÈ,
PucchÈmi taÑ MÈtali devasÈrathi.
ImÈ nu nÈriyo ki’makaÑsu pÈpaÑ,
YÈ bh|mibhÈgasmiÑ sadÈ nikhÈtÈ.
KhandhÈ’tivattanti sajotibh|tÈ.
494. Tassa puÔÔho viyÈkÈsi, MÈtali devasÈrathi.
VipÈkaÑ pÈpakammÈnaÑ, jÈnaÑ akkhÈsi’jÈnato.
495. KolitthiyÈyo idha jÊvaloke,
AsuddhakammÈ asataÑ acÈruÑ.
TÈ dittar|pÈ pati vippahÈya,
AÒÒaÑ acÈruÑ ratikhiÉÉahetu.
TÈ jÊvalokasmiÑ ramÈpayitvÈ,
KhandhÈ’tivattanti sajotibh|tÈti.
Tattha nÈrÊti itthiyo2. SamparibhinnagattÈti suÔÔhu samantato
bhinnasarÊrÈ. DujaccÈti dujjÈtikÈ vir|pÈ jegucchÈ. (ŒghÈtaneti
gÈvaghÈtaÔÔhÈne.)3 VikantÈti4 chinnasÊsÈ gÈvo viya pubbalohitalittÈ
______________________________________________________________
1. VaÒceti (Ka)
3. ( ) SÊ-SyÈ-I-potthakesu natthi.
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hutvÈ. SadÈ nikhÈtÈti niccaÑ jalita-ayapathaviyaÑ kaÔimattaÑ pavesetvÈ
nikhaÓitvÈ ÔhapitÈ viya ÔhitÈ. Khandha’ti vattantÊti samma MÈtali tÈ nÈriyo
ete pabbatakkhandhÈ atikkamanti. TÈsaÑ kira evaÑ kaÔippamÈÓaÑ pavisitvÈ
ÔhitakÈle puratthimÈya disÈya jalita-ayapabbato samuÔÔhahitvÈ asani viya
viravanto ÈgantvÈ sarÊraÑ saÓhakaraÓÊ1 viya pisanto gacchati. TasmiÑ
ativattitvÈ pacchimapasse Ôhite puna ca tÈsaÑ sarÊraÑ pÈtu bhavati. TÈ
dukkhaÑ adhivÈsetuÑ asakkontiyo bÈhÈ paggayha kandanti. SesadisÈsu
vuÔÔhitesu jalitapabbatesupi eseva nayo. Dve pabbatÈ samuÔÔhÈya
ucchughaÔikaÑ viya pÊÄenti, lohitaÑ pakkuthitaÑ sandati. KadÈci tayo
pabbatÈ samuÔÔhÈya pÊÄenti. KadÈci cattÈro pabbatÈ samuÔÔhÈya tÈsaÑ
sarÊraÑ pÊÄenti. TenÈha “khandhÈ’tivattantÊ”ti.
KolitthiyÈyoti1 kule patiÔÔhitÈ kuladhÊtaro. AsataÑ acÈrunti
asaÒÒatakammaÑ kariÑsu. Dittar|pÈti saÔhar|pÈ dhuttajÈtikÈ hutvÈ3. Pati
vippahÈyÈti attano patiÑ pajahitvÈ. AcÈrunti agamaÑsu. RatikhiÉÉahet|ti
kÈmaratihetu ceva khiÉÉÈhetu4 ca. RamÈpayitvÈti parapurisehi saddhiÑ
attano cittaÑ ramÈpayitvÈ idha upapannÈ. Atha tÈsaÑ sarÊraÑ ime
khandhÈ’tivattanti sajotibh|tÈti.
496. PÈde gahetvÈ kissa ime pune’ke,
AvaÑsirÈ narake pÈtayanti.
BhayaÑ hi maÑ vindati s|ta disvÈ,
PucchÈmi taÑ MÈtali devasÈrathi.
Ime nu maccÈ ki’makaÑsu pÈpaÑ,
Ye’me janÈ avaÑsirÈ narake pÈtayanti.
497. Tassa puÔÔho viyÈkÈsi, MÈtali devasÈrathi.
VipÈkaÑ pÈpakammÈnaÑ, jÈnaÑ akkhÈsi’jÈnato.
______________________________________________________________
1. SaÓhakaraÓiyaÑ (SyÈ, Ka)
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498. Ye jÊvalokasmiÑ asÈdhukammino,
Parassa dÈrÈni atikkamanti.
Te tÈdisÈ uttamabhaÓÉathenÈ,
Te’me janÈ avaÑsirÈ narake pÈtayanti.
499. Te vassap|gÈni bah|ni tattha,
Nirayesu dukkhaÑ vedanaÑ vedayanti.
Na hi pÈpakÈrissa bhavanti tÈÓÈ,
Sakehi kammehi purakkhatassa.
Te luddakammÈ pasavetva pÈpaÑ,
Te’me janÈ avaÑsirÈ narake pÈtayantÊti.

Tattha naraketi jalita-a~gÈrapuÓÓe mahÈ-ÈvÈÔe. Te kira vajaÑ
apavisantiyo gÈvo viya nirayapÈlehi nÈnÈvudhÈni gahetvÈ vijjhiyamÈnÈ
pothiyamÈnÈ yadÈ taÑ narakaÑ upagacchanti, atha te nirayapÈlÈ
uddhaÑpÈde katvÈ tattha pÈtayanti khipanti. EvaÑ te pÈtiyamÈne disvÈ
pucchanto evamÈha. UttamabhaÓÉathenÈti manussehi piyÈyitassa
varabhaÓÉassa thenakÈ.
EvaÒca pana vatvÈ MÈtalisa~gÈhako taÑ nirayaÑ antaradhÈpetvÈ
rathaÑ purato pesetvÈ micchÈdiÔÔhikÈnaÑ paccanaÔÔhÈnaÑ nirayaÑ dassesi.
Tena puÔÔho cassa viyÈkÈsi.
500. UccÈvacÈ’me vividhÈ upakkamÈ,
Nirayesu dissanti sughorar|pÈ.
BhayaÑ hi maÑ vindati s|ta disvÈ,
PucchÈmi taÑ MÈtali devasÈrathi.
Ime nu maccÈ ki’makaÑsu pÈpaÑ,
Ye’me janÈ adhimattÈ dukkhÈ tibbÈ.
KharÈ kaÔukÈ vedanÈ vedayanti.
501. Tassa puÔÔho viyÈkÈsi, MÈtali devasÈrathi.
VipÈkaÑ pÈpakammÈnaÑ, jÈnaÑ akkhÈsi’jÈnato.
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502. Ye jÊvalokasmiÑ supÈpadiÔÔhino,
VissÈsakammÈni karonti mohÈ.
ParaÒca diÔÔhÊsu samÈdapenti.
Te pÈpadiÔÔhiÑ1 pasavetva pÈpaÑ.
Te’me janÈ adhimattÈ dukkhÈ tibbÈ,
KharÈ kaÔukÈ vedanÈ vedayantÊti.
Tattha uccÈvacÈ’meti uccÈ avacÈ ime, khuddakÈ ca mahantÈ cÈti attho.
UpakkamÈti kÈraÓappayogÈ. SupÈpadiÔÔhinoti “natthi dinnan”ti-ÈdikÈya
dasavatthukÈya micchÈdiÔÔhiyÈ suÔÔhu pÈpadiÔÔhino. VissÈsakammÈnÊti tÈya
diÔÔhiyÈ vissÈsena tannissitÈ hutvÈ nÈnÈvidhÈni pÈpakammÈni karonti.
Te’meti te ime janÈ evar|paÑ dukkhaÑ anubhavanti.
Iti raÒÒo micchÈdiÔÔhikÈnaÑ paccananirayaÑ Ècikkhi. Devalokepi
devagaÓÈ raÒÒo ÈgamanamaggaÑ olokayamÈnÈ SudhammÈyaÑ
devasabhÈyaÑ nisÊdiÑsuyeva. Sakkopi “kiÑ nu kho MÈtali cirÈyatÊ”ti
upadhÈrento taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ “MÈtali attano d|tavisesaÑ dassetuÑ
“mahÈrÈja asukakammaÑ katvÈ asukaniraye nÈma paccantÊ’ti niraye
dassento vicarati, NimiraÒÒo pana appameva Èyu khÊyetha, nirayadassanaÑ
nÈssa pariyantaÑ gaccheyyÈ”ti ekaÑ MahÈjavaÑ devaputtaÑ pesesi “tvaÑ
‘sÊghaÑ rÈjÈnaÑ gahetvÈ Ègacchat|’ti MÈtalissa vadehÊ”ti. So “sÈdh|”ti
sampaÔicchitvÈ javena gantvÈ Èrocesi. MÈtali tassa vacanaÑ sutvÈ “na sakkÈ
cirÈyitun”ti raÒÒo ekapahÈreneva cat|su disÈsu bah| niraye dassetvÈ
gÈthamÈha–
503. “ViditÈni te mahÈrÈja, ÈvÈsaÑ pÈpakamminaÑ.
®hÈnÈni luddakammÈnaÑ, dussÊlÈnaÒca yÈ gati.
UyyÈhi dÈni rÈjÊsi, devarÈjassa santike”ti.
Tassattho–mahÈrÈja imaÑ pÈpakammÊnaÑ sattÈnaÑ ÈvÈsaÑ disvÈ
luddakammÈnaÒca ÔhÈnÈni tayÈ viditÈni. DussÊlÈnaÒca yÈ gati nibbatti, sÈpi
______________________________________________________________
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te viditÈ. IdÈni devarÈjassa santike dibbasampattiÑ dassanatthaÑ uyyÈhi
gacchÈhi mahÈrÈjÈti.
NirayakaÓÉaÑ niÔÔhitaÑ.
EvaÒca pana vatvÈ MÈtali devalokÈbhimukhaÑ rathaÑ pesesi. RÈjÈ
devalokaÑ gacchanto dvÈdasayojanikaÑ maÓimayaÑ paÒcath|pikaÑ1
sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitaÑ uyyÈnapokkharaÓisampannaÑ
kapparukkhaparivutaÑ bÊraÓiyÈ devadhÊtÈya ÈkÈsaÔÔhakavimÈnaÑ disvÈ
taÒca devadhÊtaraÑ antok|ÔÈgÈre sayanapiÔÔhe nisinnaÑ
accharÈsahassaparivutaÑ maÓisÊhapaÒjaraÑ vivaritvÈ olokentiÑ disvÈ
MÈtaliÑ pucchanto gÈthamÈha. Itaropissa byÈkÈsi.
504. PaÒcath|paÑ dissati’daÑ vimÈnaÑ,
MÈlÈpiÄandhÈ sayanassa majjhe.
Tattha’cchati nÈrÊ mahÈnubhÈvÈ,
UccÈvacaÑ iddhi vikubbamÈnÈ.
505. VittÊ hi maÑ vindati s|ta disvÈ,
PucchÈmi taÑ MÈtali devasÈrathi.
AyaÑ nu nÈrÊ ki’makÈsi sÈdhuÑ.
YÈ modati saggapattÈ vimÈne.
506. Tassa puÔÔho viyÈkÈsi, MÈtali devasÈrathi.
VipÈkaÑ puÒÒakammÈnaÑ, jÈnaÑ akkhÈsi’jÈnato.
507. Yadi te sutÈ bÊraÓÊ jÊvaloke,
ŒmÈyadÈsÊ ahu brÈhmaÓassa.
SÈ pattakÈlaÑ atithiÑ viditvÈ,
MÈtÈ’va puttaÑ saki’mÈbhinandÊ.
SaÑyamÈ saÑvibhÈgÈ ca, sÈ vimÈnasmi modatÊti.
Tattha paÒcath|panti paÒcahi k|ÔÈgÈrehi samannÈgataÑ.
MÈlÈpiÄandhÈti mÈlÈdÊhi sabbÈbharaÓehi paÔimaÓÉitÈti attho. Tattha’cchatÊti
______________________________________________________________
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tasmiÑ vimÈne acchati. UccÈvacaÑ iddhi vikubbamÈnÈti nÈnappakÈraÑ
deviddhiÑ dassayamÈnÈ. DisvÈti etaÑ disvÈ ÔhitaÑ maÑ vitti vindati
paÔilabhati, vittisantako viya homi tuÔÔhiyÈ atibh|tattÈti attho. ŒmÈyadÈsÊti
gehadÈsiyÈ kucchimhi jÈtadÈsÊ. Ahu brÈhmaÓassÈti sÈ kira
Kassapadasabalassa kÈle ekassa brÈhmaÓassa dÈsÊ ahosi. SÈ pattakÈlanti1
tena brÈhmaÓena aÔÔha salÈkabhattÈni saÑghassa pariccattÈni ahesuÑ. So
gehaÑ gantvÈ “sve paÔÔhÈya ekekassa bhikkhussa ekekaÑ
kahÈpaÓagghanakaÑ katvÈ aÔÔha salÈkabhattÈni sampÈdeyyÈsÊ”ti brÈhmaÓiÑ
Èha. SÈ “sÈmi bhikkhu nÈma dhutto, nÈhaÑ sakkhissÈmÊ”ti paÔikkhipi.
DhÊtaropissa paÔikkhipiÑsu. So dÈsiÑ “sakkhissasi ammÈ”ti Èha. SÈ
“sakkhissÈmi ayyÈ”ti sampaÔicchitvÈ sakkaccaÑ yÈgukhajjakabhattÈdÊni
sampÈdetvÈ salÈkaÑ labhitvÈ ÈgataÑ pattakÈlaÑ atithiÑ viditvÈ
haritagomayupalitte katapupphupahÈre supaÒÒattÈsane nisÊdÈpetvÈ yathÈ
nÈma vippavÈsÈ ÈgataÑ puttaÑ mÈtÈ sakiÑ abhinandati, tathÈ niccakÈlaÑ
abhinandati, sakkaccaÑ parivisati, attano santakampi kiÒci deti. SaÑyamÈ
saÑvibhÈgÈ cÈti sÈ sÊlavatÊ ahosi cÈgavatÊ ca, tasmÈ tena sÊlena ceva cÈgena
ca imasmiÑ vimÈne modati. Atha vÈ saÑyamÈti indriyadamanÈ.
EvaÒca pana vatvÈ MÈtali purato rathaÑ pesetvÈ SoÓadinnadevaputtassa
satta kanakavimÈnÈni dassesi. So tÈni ca tassa ca sirisampattiÑ disvÈ tena
katakammaÑ pucchi. Itaropissa byÈkÈsi.
508. DaddallamÈnÈ Èbhenti, vimÈnÈ satta nimmitÈ.
Tattha yakkho mahiddhiko, sabbÈbharaÓabh|sito.
SamantÈ anupariyÈti, nÈrÊgaÓapurakkhato.
509. VittÊ hi maÑ vindati s|ta disvÈ,
PucchÈmi taÑ MÈtali devasÈrathi.
AyaÑ nu macco ki’makÈsi sÈdhuÑ,
Yo modati saggapatto vimÈne.
______________________________________________________________
1. PattakÈleti (Ka)
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510. Tassa puÔÔho viyÈkÈsi, MÈtali devasÈrathi.
VipÈkaÑ puÒÒakammÈnaÑ, jÈnaÑ akkhÈsi’jÈnato.
511. SoÓadinno gahapati, esa dÈnapatÊ ahu.
Esa pabbajitu’ddissa, vihÈre satta kÈrayi.
512. SakkaccaÑ te upaÔÔhÈsi, bhikkhavo tattha vÈsike.
AcchÈdanaÒca bhattaÒca, senÈsanaÑ padÊpiyaÑ.
AdÈsi ujubh|tesu, vippasannena cetasÈ.
513. CÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ, yÈ ca pakkhassa aÔÔhamÊ.
PÈÔihÈriyapakkhaÒca, aÔÔha~gasusamÈgataÑ.
514. UposathaÑ upavasÊ, sadÈ sÊlesu saÑvuto.
SaÑsamÈ saÑvibhÈgÈ ca, so vimÈnasmi modatÊti.

Tattha daddallamÈnÈti jalamÈnÈ. ŒbhentÊti taruÓas|riyo viya obhÈsanti.
TatthÈti tesu paÔipÈÔiyÈ Ôhitesu sattasu vimÈnesu. Yakkhoti eko devaputto.
SoÓadinnoti mahÈrÈja ayaÑ pubbe Kassapadasabalassa kÈle KÈsiraÔÔhe
aÒÒatarasmiÑ nigame SoÓadinno nÈma gahapati dÈnapati ahosi. So pabbajite
uddissa satta vihÈrakuÔiyo kÈretvÈ tattha vÈsike bhikkh| cat|hi paccayehi
sakkaccaÑ upaÔÔhÈsi, uposathaÒca upavasi, niccaÑ sÊlesu ca saÑvuto ahosi.
So tato cavitvÈ idh|papanno modatÊti attho. Ettha ca pÈÔihÈriyapakkhanti
idaÑ pana aÔÔhamÊ-uposathassa paccuggamanÈnugamanavasena
sattaminavamiyo, cÈtuddasÊpannarasÊnaÑ paccuggamanÈnugamanavasena
terasÊpÈÔipade1 ca sandhÈya vuttaÑ.
EvaÑ SoÓadinnassa katakammaÑ kathetvÈ purato rathaÑ pesetvÈ
phalikavimÈnaÑ dassesi. TaÑ ubbedhato paÒcavÊsatiyojanaÑ anekasatehi
sattaratanamayatthambhehi samannÈgataÑ anekasatak|ÔÈgÈrapaÔimaÓÉitaÑ
ki~kiÓikajÈlÈparikkhittaÑ samussitasuvaÓÓarajatamayadhajaÑ
nÈnÈpupphavicitta-uyyÈnavanavibh|sitaÑ
ramaÓÊyapokkharaÓisamannÈgataÑ naccagÊtavÈditÈdÊsu chekÈhi accharÈhi
samparikiÓÓaÑ. TaÑ disvÈ rÈjÈ tÈsaÑ accharÈnaÑ katakammaÑ pucchi,
itaropissa byÈkÈsi.
______________________________________________________________
1. TerasÊcÈtuddasÊpÈÔipade (I, Ka) SaÑ-®Ôha 1. 281; TherÊgÈthÈ-®Ôha 39 piÔÔhesupi
passitabbaÑ.
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515. PabhÈsati midaÑ byamhaÑ, phalikÈsu sunimmitaÑ,
NÈrÊvaragaÓÈkiÓÓaÑ, k|ÔÈgÈravarocitaÑ.
UpetaÑ annapÈnehi, naccagÊtehi c|bhayaÑ.
516. VittÊ hi maÑ vindati s|ta disvÈ,
PucchÈmi taÑ MÈtali devasÈrathi.
Ime nu maccÈ ki’makaÑsu sÈdhuÑ,
YÈ modare saggapattÈ vimÈne.
517. Tassa puÔÔho viyÈkÈsi, MÈtali devasÈrathi.
VipÈkaÑ puÒÒakammÈnaÑ, jÈnaÑ akkhÈsi’jÈnato.
518. YÈ kÈci nÈriyo idha jÊvaloke,
SÊlavantiyo upÈsikÈ.
DÈne ratÈ niccaÑ pasannacittÈ,
Sacce ÔhitÈ uposathe appamattÈ.
SaÑyamÈ saÑvibhÈgÈ ca, tÈ vimÈnasmi modareti.
Tattha byamhanti vimÈnaÑ, pÈsÈdoti vuttaÑ hoti. PhalikÈs|ti
phalikabhittÊsu. NÈrÊvaragaÓÈkiÓÓanti varanÈrigaÓehi ÈkiÓÓaÑ.
K|ÔÈgÈravarocitanti varak|ÔÈgÈrehi ocitaÑ samocitaÑ, vaÉÉhitanti attho.
Ubhayanti ubhayehi. “YÈ kÈcÊ”ti idaÑ kiÒcÈpi aniyametvÈ vuttaÑ, tÈ pana
KassapabuddhasÈsane BÈrÈÓasiyaÑ upÈsikÈ hutvÈ gaÓabandhanena etÈni
vuttappakÈrÈni puÒÒÈni katvÈ taÑ dibbasampattiÑ pattÈti veditabbÈ.
Athassa so purato rathaÑ pesetvÈ ekaÑ ramaÓÊyaÑ maÓÊvimÈnaÑ
dassesi. TaÑ same bh|mibhÈge patiÔÔhitaÑ ubbedhasampannaÑ
maÓipabbato viya obhÈsamÈnaÑ tiÔÔhati dibbagÊtavÈditaninnÈditaÑ bah|hi
devaputtehi samparikiÓÓaÑ. TaÑ disvÈ rÈjÈ tesaÑ devaputtÈnaÑ
katakammaÑ pucchi, itaropissa byÈkÈsi.
519. PabhÈsati midaÑ byamhaÑ, veÄuriyÈsu nimmitaÑ.
UpetaÑ bh|mibhÈgehi, vibhattaÑ bhÈgaso mitaÑ.
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520. ŒÄambarÈ Mudi~gÈ ca, naccagÊtÈ suvÈditÈ.
DibbÈ saddÈ niccharanti, savanÊyÈ manoramÈ.
521. NÈhaÑ evaÑgataÑ jÈtu, evaÑsuruciraÑ pure.
SaddaÑ samabhijÈnÈmi, diÔÔhaÑ vÈ yadi vÈ sutaÑ.
522. VittÊ hi maÑ vindati s|ta disvÈ,
PucchÈmi taÑ MÈtali devasÈrathi.
Ime nu maccÈ ki’makaÑsu sÈdhuÑ,
Ye modare saggapattÈ vimÈne.
523. Tassa puÔÔho viyÈkÈsi, MÈtali devasÈrathi.
VipÈkaÑ puÒÒakammÈnaÑ, jÈnaÑ akkhÈsi’jÈnato.
524. Ye keci maccÈ idha jÊvaloke, sÊlavantÈ upÈsakÈ.
ŒrÈme udapÈne ca, papÈ sa~kamanÈni ca.
Arahante sÊtibh|te, sakkaccaÑ paÔipÈdayuÑ.
525. CÊvaraÑ piÓÉapÈtaÒca, paccayaÑ sayanÈsanaÑ.
AdaÑsu ujubh|tesu, vippasannena cetasÈ.
526. CÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ, yÈ ca pakkhassa aÔÔhamÊ.
PÈÔihÈriyapakkhaÒca, aÔÔha~gasusamÈgataÑ.
527. UposathaÑ upavasuÑ, sadÈ sÊlesu saÑvutÈ.
SaÑyamÈ saÑvibhÈgÈ ca, te vimÈnasmi modareti.

Tattha veÄuriyÈs|ti veÄuriyabhittÊsu. Bh|mibhÈgehÊti ramaÓÊyehi
bh|mibhÈgehi upetaÑ. ŒÄambarÈ mudi~gÈ cÈti ete dve ettha vajjanti.
NaccagÊtÈ suvÈditÈti nÈnappakÈrÈni naccÈni ceva gÊtÈni ca aparesampi
t|riyÈnaÑ suvÈditÈni cettha pavattanti. EvaÑgatanti evaÑ
manoramabhÈvaÑ gataÑ. “Ye kecÊ”ti idampi kÈmaÑ aniyametvÈ vuttaÑ, te
pana KassapabuddhakÈle BÈrÈÓasivÈsino upÈsakÈ hutvÈ gaÓabandhanena
etÈni puÒÒÈni katvÈ taÑ sampattiÑ pattÈti veditabbÈ. Tattha
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paÔipÈdayunti paÔipÈdayiÑsu1, tesaÑ adaÑs|ti attho. Paccayanti
gilÈnapaccayaÑ. AdaÑs|ti evaÑ nÈnappakÈrakaÑ dÈnaÑ adaÑs|ti.
Itissa so tesaÑ katakammaÑ ÈcikkhitvÈ purato rathaÑ pesetvÈ
aparampi phalikavimÈnaÑ dassesi. TaÑ anekak|ÔÈgÈrapaÔimaÓÉitaÑ
nÈnÈkusumasaÒchannadibbataruÓavanapaÔimaÓÉitatÊrÈya2
vividhaviha~gamaninnÈditÈya nimmalasalilÈya nadiyÈ parikkhittaÑ
accharÈgaÓaparivutassekassa puÒÒavato nivÈsabh|taÑ. TaÑ disvÈ rÈjÈ tassa
katakammaÑ pucchi, itaropissa byÈkÈsi.
528. PabhÈsati midaÑ byamhaÑ, phalikÈsu sunimmitaÑ.
NÈrÊvaragaÓÈkiÓÓaÑ, k|ÔÈgÈravarocitaÑ.
529. UpetaÑ annapÈnehi, naccagÊtehi c|bhayaÑ.
Najjo cÈ’nupariyÈti, nÈnÈpupphadumÈyutÈ.
530. VittÊ hi maÑ vindati s|ta disvÈ,
PucchÈmi taÑ MÈtali devasÈrathi.
AyaÑ nu macco ki’makÈsi sÈdhuÑ,
Yo modatÊ saggapatto vimÈne.
531. Tassa puÔÔho viyÈkÈsi, MÈtali devasÈrathi.
VipÈkaÑ puÒÒakammÈnaÑ, jÈnaÑ akkhÈsi’jÈnato.
532. MithilÈyaÑ gahapati, esa dÈnapatÊ ahu.
ŒrÈme udapÈne ca, papÈ sa~kamanÈni ca.
Arahante sÊtibh|te, sakkaccaÑ paÔipÈdayi.
533. CÊvaraÑ piÓÉapÈtaÒca, paccayaÑ sayanÈsanaÑ.
AdÈsi ujubh|tesu, vippasannena cetasÈ.
534. CÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ, yÈ ca pakkhassa aÔÔhamÊ.
PÈÔihÈriyapakkhaÒca, aÔÔha~gasusamÈgataÑ
______________________________________________________________
1. PÈpayiÑsu (SÊ, SyÈ, I)

2. ...taruvarapaÔimaÓÉitatÊrÈya (SÊ, I)
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535. UposathaÑ upavasÊ, sadÈ sÊlesu saÑvuto.
SaÑyamÈ saÑvibhÈgÈ ca, so vimÈnasmi modatÊti.

Tattha najjoti vacanavipallÈso, ekÈ nadÊ taÑ vimÈnaÑ parikkhipitvÈ
gatÈti attho. NÈnÈpupphadumÈyutÈti sÈ nadÊ nÈnÈpupphehi dumehi ÈyutÈ.
MithilÈyanti1 esa mahÈrÈja KassapabuddhakÈle Mithilanagare eko gahapati
dÈnapati ahosi. So etÈni ÈrÈmaro panÈdÊni puÒÒÈni katvÈ imaÑ sampattiÑ
pattoti.
Evamassa tena katakammaÑ ÈcikkhitvÈ purato rathaÑ pesetvÈ
aparampi phalikavimÈnaÑ dassesi. TaÑ purimavimÈnato atirekÈya
nÈnÈpupphaphalasaÒchannÈya taruÓavanaghaÔÈya2 samannÈgataÑ. TaÑ
disvÈ rÈjÈ tÈya sampattiyÈ samannÈgatassa devaputtassa katakammaÑ
pucchi, itaropissa byÈkÈsi.
536. PabhÈsati midaÑ byamhaÑ, phalikÈsu sunimmitaÑ.
NÈrÊvaragaÓÈkiÓÓaÑ, k|ÔÈgÈravarocitaÑ.
537. UpetaÑ annapÈnehi, naccagÊtehi c|bhayaÑ.
Najjo ca’nupariyÈti, nÈnÈpupphadumÈyutÈ.
538. RajÈyatanÈ kapitthÈ ca, ambÈ sÈlÈ ca jambuyo.
TindukÈ ca piyÈlÈ ca, dumÈ niccaphalÈ bah|.
539. VittÊ hi maÑ s|ta disvÈ,
PucchÈmi taÑ MÈtali devasÈrathi.
AyaÑ nu macco ki’makÈsi sÈdhuÑ,
Yo modatÊ saggapatto vimÈne.
540. Tassa puÔÔho viyÈkÈsi, MÈtali devasÈrathi.
VipÈkaÑ puÒÒakammÈnaÑ, jÈnaÑ akkhÈsi’jÈnato.
541. MithilÈyaÑ gahapati, esa dÈnapatÊ ahu.
ŒrÈme udapÈne ca, papÈ sa~kamanÈni ca.
Arahante sÊtibh|te, sakkaccaÑ paÔipÈdayi.
______________________________________________________________
1. KimbilÈyanti (SÊ, I)

2. TarughaÔÈya (SÊ, I)
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542. CÊvaraÑ piÓÉapÈtaÒca, paccayaÑ sayanÈsanaÑ.
AdÈsi ujubh|tesu, vippasannena cetasÈ.
543. CÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ, yÈ ca pakkhassa aÔÔhamÊ.
PÈÔihÈriyapakkhaÒca, aÔÔha~gasusamÈgataÑ.
544. UposathaÑ upavasÊ, sadÈ sÊlesu saÑvuto.
SaÑyamÈ saÑvibhÈgÈ ca, so vimÈnasmi modatÊti.
Tattha MithilÈyanti esa mahÈrÈja KassapabuddhakÈle VideharaÔÔhe
Mithilanagare eko gahapati dÈnapati ahosi. So etÈni puÒÒÈni katvÈ imaÑ
sampattiÑ pattoti.
Evamassa tena katakammaÑ ÈcikkhitvÈ purato rathaÑ pesetvÈ
purimasadisameva aparampi veÄuriyavimÈnaÑ dassetvÈ tattha sampattiÑ
anubhavantassa devaputtassa katakammaÑ puÔÔho Ècikkhi.
545. PabhÈsati midaÑ byamhaÑ, veÄuriyÈsu nimmitaÑ.
UpetaÑ bh|mibhÈgehi, vibhattaÑ bhÈgaso mitaÑ.
546. ŒÄambarÈ mudi~gÈ ca, naccagÊtÈ suvÈditÈ.
DibyÈ saddÈ niccharanti, savanÊyÈ manoramÈ.
547. NÈhaÑ evaÑgataÑ jÈtu, evaÑsuruciraÑ pure.
SaddaÑ samabhijÈnÈmi, diÔÔhaÑ vÈ yadi vÈ sutaÑ.
548. VittÊ hi maÑ vindati s|ta disvÈ,
PucchÈmi taÑ MÈtali devasÈrathi.
AyaÑ nu macco ki’makÈsi sÈdhuÑ,
Yo modatÊ saggapatto vimÈne.
549. Tassa puÔÔho viyÈkÈsi, MÈtali devasÈrathi.
VipÈkaÑ puÒÒakammÈnaÑ jÈnaÑ akkhÈsi’jÈnato.
550. BÈrÈÓasiyaÑ gahapati, esa dÈnapatÊ ahu.
ŒrÈme udapÈne ca, papÈ sa~kamanÈni ca.
Arahante sÊtibh|te, sakkaccaÑ paÔipÈdayi.
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551. CÊvaraÑ piÓÉapÈtaÒca, paccayaÑ sayanÈsanaÑ.
AdÈsi ujubh|tesu, vippasannena cetasÈ.
552. CÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ, yÈ ca pakkhassa aÔÔhamÊ.
PÈÔihÈriyapakkhaÒca, aÔÔha~gasusamÈgataÑ.
553. UposathaÑ upavasÊ, sadÈ sÊlesu saÑvuto.
SaÑyamÈ saÑvibhÈgÈ ca, so vimÈnasmi modatÊti.

Athassa purato rathaÑ pesetvÈ bÈlas|riyasannitaÑ kanakavimÈnaÑ
dassetvÈ tattha nivÈsino devaputtassa sampattiÑ puÔÔho Ècikkhi.
554. YathÈ udaya’mÈdicco, hoti lohitako mahÈ.
Tath|pamaÑ idaÑ byamhaÑ, jÈtar|passa nimmitaÑ.
555. VittÊ hi maÑ vindati s|ta disvÈ,
PucchÈmi taÑ MÈtali devasÈrathi.
AyaÑ nu macco ki’makÈsi sÈdhuÑ,
Yo modatÊ saggapatto vimÈne.
556. Tassa puÔÔho viyÈkÈsi, MÈtali devasÈrathi.
VipÈkaÑ puÒÒakammÈnaÑ, jÈnaÑ akkhÈsi’jÈnato.
557. SÈvatthiyaÑ gahapati, esa dÈnapatÊ ahu.
ŒrÈme udapÈne ca, pavÈ sa~kamanÈni ca.
Arahante sÊtibh|te, sakkaccaÑ paÔipÈdayi.
558. CÊvaraÑ piÓÉapÈtaÒca, paccayaÑ sayanÈsanaÑ.
AdÈsi ujubh|tesu, vippasannena cetasÈ.
559. CÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ, yÈ ca pakkhassa aÔÔhamÊ.
PÈÔihÈriyapakkhaÒca, aÔÔha~gasusamÈgataÑ.
560. UposathaÑ upavasÊ, sadÈ sÊlesu saÑvuto.
SaÑyamÈ saÑvibhÈgÈ ca, so vimÈnasmi modatÊti.
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Tattha udaya’mÈdiccoti uggacchanto1 Èdicco. SÈvatthiyanti
KassapabuddhakÈle SÈvatthinagare eko gahapati dÈnapati ahosi. So etÈni
puÒÒÈni katvÈ imaÑ sampattiÑ pattoti.
EvaÑ tena imesaÑ aÔÔhannaÑ vimÈnÈnaÑ kathitakÈle Sakko devarÈjÈ
“MÈtali ativiya cirÈyatÊ”ti aparampi JavanadevaputtaÑ pesesi. So vegena
gantvÈ Èrocesi. So tassa vacanaÑ sutvÈ “na sakkÈ idÈni cirÈyitun”ti cat|su
disÈsu ekappahÈreneva bah|ni viminÈni dassesi. RaÒÒÈ ca tattha sampattiÑ
anubhavantÈnaÑ devaputtÈnaÑ katakammaÑ puÔÔho Ècikkhi.
561. VehÈyasÈ’me2 bahukÈ, jÈtar|passa nimmitÈ.
DaddallamÈnÈ Èbhenti, vijjuva’bbhaghanantare.
562. VittÊ hi maÑ vindati s|ta disvÈ,
PucchÈmi taÑ MÈtali devasÈrathi.
Ime nu maccÈ ki’makaÑsu sÈdhuÑ,
Ye modare saggapattÈ vimÈne.
563. Tassa puÔÔho viyÈkÈsi, MÈtali devasÈrathi.
VipÈkaÑ puÒÒakammÈnaÑ, jÈnaÑ akkhÈsi’jÈnato.
564. SaddhÈya suniviÔÔhÈya, saddhamme suppavedite.
AkaÑsu Satthu vacanaÑ, SammÈsambuddhasÈsane.
TesaÑ etÈni ÔhÈnÈni, yÈni tvaÑ rÈjÈ passasÊti.
Tattha vehÈyasÈ’meti vehÈyasÈ ime ÈkÈseyeva saÓÔhitÈ3.
ŒkÈsaÔÔhakavimÈnÈ imeti vadati. Vijjuva’bbhaghanantareti
ghanavalÈhakantare jalamÈnÈ vijju viya. SuniviÔÔhÈyÈti maggena ÈgatattÈ
suppatiÔÔhitÈya. IdaÑ vuttaÑ hoti–mahÈrÈja ete pure niyyÈnike
KassapabuddhasÈsane pabbajitvÈ parisuddhasÊlÈ samaÓadhammaÑ karontÈ
sotÈpattiphalaÑ sacchikatvÈ arahattaÑ nibbattetuÑ asakkontÈ tato cutÈ
imesu kanakavimÈnesu uppannÈ. EtesaÑ KassapabuddhasÈvakÈnaÑ tÈni
ÔhÈnÈni, yÈni tvaÑ mahÈrÈja passasÊti.
______________________________________________________________
1. Udento (SÊ, SyÈ, I)

2. VehÈsayÈme (SÊ)

3. ŒkÈseneva sandhÈritÈ (SÊ, I)
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Evamassa ÈkÈsaÔÔhakavimÈnÈni dassetvÈ Sakkassa santikaÑ
gamanatthÈya ussÈhaÑ karontÈ Èha–
565. “ViditÈni te mahÈrÈja, ÈvÈsaÑ pÈpakamminaÑ.
Atho kalyÈÓakammÈnaÑ, ÔhÈnÈni viditÈni te.
UyyÈhi dÈni rÈjÊsi, devarÈjassa santike”ti.
Tattha ÈvÈsanti mahÈrÈja tayÈ paÔhamameva nerayikÈnaÑ ÈvÈsaÑ disvÈ
pÈpakammÈnaÑ ÔhÈnÈni viditÈni, idÈni pana ÈkÈsaÔÔhakavimÈnÈni
passantena atho kalyÈÓakammÈnaÑ ÔhÈnÈni viditÈni, idÈni devarÈjassa
santike sampattiÑ daÔÔhuÑ uyyÈhi gacchÈhÊti.
EvaÒca pana vatvÈ purato rathaÑ pesetvÈ SineruÑ parivÈretvÈ Ôhite
satta paribhaÓÉapabbate dassesi. Te disvÈ raÒÒÈ MÈtalissa puÔÔhabhÈvaÑ
Èvikaronto SatthÈ Èha–
566. “SahassayuttaÑ hayavÈhiÑ, dibbayÈna’madhiÔÔhito.
YÈyamÈno mahÈrÈjÈ, addÈ sÊdantare nage.
DisvÈnÈ’mantayÊ s|taÑ, ime ke nÈma pabbatÈ”ti.
Tattha hayavÈhinti hayehi vÈhiyamÈnaÑ. DibbayÈna’madhiÔÔhitoti
dibbayÈne Ôhito hutvÈ. AddÈti addasa. SÊdantareti SÊdÈmahÈsamuddassa
antare. TasmiÑ kira mahÈsamudde udakaÑ sukhumaÑ, morapiÒcha
mattampi pakkhittaÑ patiÔÔhÈtuÑ na sakkoti sÊdateva, tasmÈ so
“SÊdÈmahÈsamuddo”ti vuccati. Tassa antare. Nageti pabbate. Ke nÈmÈti ke
nÈma nÈmena ime pabbatÈti.
EvaÑ NimiraÒÒÈ puÔÔho MÈtali devaputto Èha–
568. “Sudassano KaravÊko, ¢sadharo Yugandharo.
Nemindharo Vinatako, AssakaÓÓo girÊ brahÈ.
569. Ete sÊdantare nagÈ, anupubbasamuggatÈ.
MahÈrÈjÈna’mÈvÈsÈ, yÈni tvaÑ rÈja passasÊ”ti.
Tattha Sudassanoti ayaÑ mahÈrÈja etesaÑ sabbabÈhiro Sudassano
pabbato nÈma, tadanantare KaravÊko nÈma, so Sudassanato
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uccataro. Ubhinnampi pana tesaÑ antare ekopi sÊdantaramahÈsamuddo.
KaravÊkassa anantare ¢sadharo nÈma, so KaravÊkato uccataro. Tesampi
antare eko sÊdantaramahÈsamuddo. ¢sadharassa anantare Yugandharo nÈma,
so ¢sadharato uccataro. Tesampi antare eko sÊdantaramahÈsamuddo.
Yugandharassa anantare Nemindharo nÈma, so Yugandharato uccataro.
Tesampi antare eko sÊdantaramahÈsamuddo. Nemindharassa anantare
Vinatako nÈma, so Nemindharato uccataro. Tesampi antare eko
sÊdantaramahÈsamuddo. Vinatakassa anantare AssakaÓÓo nÈma, so
Vinatakato uccataro. Tesampi antare eko sÊdantaramahÈsamuddo.
AnupubbasamuggatÈti ete sÊdantaramahÈsamudde satta pabbatÈ
anupaÔipÈÔiyÈ samuggatÈ sopÈnasadisÈ hutvÈ ÔhitÈ. YÈnÊti ye tvaÑ mahÈrÈja
ime pabbate passasi, ete catuÓÓaÑ mahÈrÈjÈnaÑ ÈvÈsÈti.
Evamassa CÈtumahÈrÈjikadevalokaÑ dassetvÈ purato rathaÑ pesetvÈ
TÈvatiÑsabhavanassa Cittak|ÔadvÈrakoÔÔhakaÑ parivÈretvÈ ÔhitÈ indapaÔimÈ
dassesi. TaÑ disvÈ rÈjÈ pucchi, itaropissa byÈkÈsi.
570. Anekar|paÑ ruciraÑ, nÈnÈcitraÑ pakÈsati.
ŒkiÓÓaÑ indasadisehi, byaggheheva surakkhitaÑ.
571. VittÊ hi maÑ vindati s|ta disvÈ,
PucchÈmi taÑ MÈtali devasÈrathi.
ImaÑ nu dvÈraÑ ki’mabhaÒÒa’mÈhu,
(Manorama dissati d|ratova.)1
572. Tassa puÔÔho viyÈkÈsi, MÈtali devasÈrathi.
VipÈkaÑ puÒÒakammÈnaÑ, jÈnaÑ akkhÈsi’jÈnato.
573. “Citrak|Ôo”ti yaÑ Èhu, devarÈjapavesanaÑ.
Sudassanassa girino, dvÈraÑ hetaÑ pakÈsati.
______________________________________________________________
1. ( ) ayaÑ pÈÔho SyÈma-potthakeyeva dissati.
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574. Anekar|paÑ ruciraÑ, nÈnÈcitraÑ pakÈsati.
ŒkiÓÓaÑ indasadisehi, byaggheheva surakkhitaÑ.
Pavise’tena rÈjÊsi, arajaÑ bh|mi’makkamÈti.

Tattha anekar|panti anekajÈtikaÑ. NÈnÈcitranti nÈnÈratanacitraÑ.
PakÈsatÊti kiÑ nÈma etaÑ paÒÒÈyati. ŒkiÓÓanti samparipuÓÓaÑ1.
Byaggheheva surakkhitanti yathÈ nÈma byagghehi vÈ sÊhehi vÈ mahÈvanaÑ,
evaÑ indasadiseheva surakkhitaÑ. TÈsaÒca pana indapaÔimÈnaÑ
ÈrakkhaÓatthÈya ÔhapitabhÈvo EkakanipÈte KulÈvakajÈtake2 vuttanayena
gahetabbo. Ki’mabhaÒÒa’mÈh|ti kinnÈmaÑ3 vadanti. Pavesananti
nikkhamanappavesanatthÈya nimmitaÑ. SudassanassÈti sobhanadassanassa
Sinerugirino. DvÈraÑ hetanti etaÑ Sinerumatthake patiÔÔhitassa
dasasahassayojanikassa devanagarassa dvÈraÑ pakÈsati, dvÈrakoÔÔhako
paÒÒÈyatÊti attho. Pavise’tenÈti etena dvÈrena devanagaraÑ pavisa. ArajaÑ
bh|mi’makkamÈti arajaÑ suvaÓÓarajatamaÓimayaÑ nÈnÈpupphehi
samÈkiÓÓaÑ dibbabh|miÑ dibbayÈnena akkama mahÈrÈjÈti.
EvaÒca pana vatvÈ MÈtali rÈjÈnaÑ devanagaraÑ pavesesi. Tena
vuttaÑ–
575. “SahassayuttaÑ hayavÈhiÑ, dibbayÈna’madhiÔÔhito.
YÈyamÈno mahÈrÈjÈ, addÈ devasabhaÑ idan”ti.
So dibbayÈne Ôhitova gacchanto SudhammÈdevasabhaÑ disvÈ MÈtaliÑ
pucchi, sopissa Ècikkhi.
576. YathÈ sarade ÈkÈse, nÊlobhÈso padissati.
Tath|pamaÑ idaÑ byamhaÑ, veÄuriyÈsu nimmitaÑ.
577. VittÊ hi maÑ vindati s|ta disvÈ,
PucchÈmi taÑ MÈtali devasÈrathi.
ImaÑ nu byamhaÑ ki’mabhaÒÒa’mÈhu,
(Manorama dissati d|ratova.)
______________________________________________________________
1. SamparivÈretvÈ ÔhitaÑ (SÊ), samparivÈritaÑ (SyÈ, I)
3. KinnÈmakaÑ nÈma (SÊ, I), kiÑ nÈma taÑ (Ka)

2. Khu 5. 8 piÔÔhe.
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578. Tassa puÔÔho viyÈkÈsi, MÈtali devasÈrathi.
VipÈkaÑ puÒÒakammÈnaÑ, jÈnaÑ akkhÈsi’jÈnato.
579. “SudhammÈ” iti yaÑ Èhu, passe’sÈ dissate sabhÈ.
VeÄuriyÈrucirÈ citrÈ, dhÈrayanti sunimmitÈ.
580. AÔÔhaÑsÈ sukatÈ thambhÈ, sabbe veÄuriyÈmayÈ.
Yattha devÈ TÈvatiÑsÈ, sabbe indapurohitÈ.
581. AtthaÑ devamanussÈnaÑ, cintayantÈ samacchare.
Pavise’tena rÈjÊsi, devÈnaÑ anumodananti.
Tattha idanti nipÈtamattaÑ, devasabhaÑ addasÈti attho. Passe’sÈti passa
esÈ. VeÄuriyÈ rucirÈti ruciraveÄuriyÈ. CitrÈti nÈnÈratanavicitrÈ. DhÈrayantÊti
imaÑ sabhaÑ ete aÔÔhaÑsÈdibhedÈ sukatÈ thambhÈ dhÈrayanti.
IndapurohitÈti indaÑ purohitaÑ purecÈrikaÑ katvÈ parivÈretvÈ ÔhitÈ
devamanussÈnaÑ atthaÑ cintayantÈ acchanti. Pavise’tenÈti iminÈ maggena
yattha devÈ aÒÒamaÒÒaÑ anumodantÈ acchanti, taÑ ÔhÈnaÑ devÈnaÑ
anumodanaÑ pavisa.
DevÈpi kho tassÈgamanamaggaÑ olokentÈva nisÊdiÑsu. Te “rÈjÈ
Ègato”ti sutvÈ dibbagandhavÈsapupphahatthÈ yÈva Cittak|ÔadvÈrakoÔÔhakÈ
paÔimaggaÑ gantvÈ mahÈsattaÑ dibbagandhamÈlÈdÊhi p|jayantÈ
SudhammÈdevasabhaÑ ÈnayiÑsu. RÈjÈ rathÈ otaritvÈ devasabhaÑ pÈvisi,
devÈ Èsanena nimantayiÑsu. Sakkopi Èsanena ceva kÈmehi ca nimantesi.
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha–
582. “TaÑ devÈ paÔinandiÑsu, disvÈ rÈjÈna’mÈgataÑ.
SvÈgataÑ te mahÈrÈja, atho te adurÈgataÑ.
NisÊda dÈni rÈjÊsi, devarÈjassa santike.
583. Sakkopi paÔinandittha, VedehaÑ MithilaggahaÑ.
Nimantayittha kÈmehi, Èsanena ca VÈsavo.
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584. SÈdhu khosi anuppatto, ÈvÈsaÑ vasavattinaÑ.
Vasa devesu rÈjÊsi, sabbakÈmasamiddhisu.
TÈvatiÑsesu devesu, bhuÒja kÈme amÈnuse”ti.

Tattha paÔinandiÑs|ti sampiyÈyiÑsu, haÔÔhatuÔÔhÈva hutvÈ
sampaÔicchiÑsu. SabbakÈmasamiddhis|ti sabbesaÑ kÈmÈnaÑ
samiddhiyuttesu.
EvaÑ Sakkena dibbakÈmehi ceva Èsanena ca nimantito rÈjÈ
paÔikkhipanto Èha–
585. “YathÈ yÈcitakaÑ yÈnaÑ, yathÈ yÈcitakaÑ dhanaÑ.
EvaÑsampada’meve’taÑ, yaÑ parato dÈnapaccayÈ.
586. Na cÈha’meta’micchÈmi, yaÑ parato dÈnapaccayÈ.
SayaÑkatÈni puÒÒÈni, taÑ me ÈveÓikaÑ dhanaÑ.
587. SohaÑ gantvÈ manussesu, kÈhÈmi kusalaÑ bahuÑ.
DÈnena samacariyÈya, saÑyamena damena ca.
YaÑ katvÈ sukhito hoti, na ca pacchÈnutappatÊ”ti.
Tattha yaÑ parato dÈnapaccayÈti yaÑ parato tassa parassa dÈnapaccayÈ
tena dinnattÈ labbhati, taÑ yÈcitakasadisaÑ hoti, tasmÈ nÈhaÑ etaÑ
icchÈmi. SayaÑkatÈnÊti yÈni pana mayÈ attanÈ katÈni puÒÒÈni, tameva
mama parehi asÈdhÈraÓattÈ ÈveÓikaÑ dhanaÑ anugÈmiyadhanaÑ.
SamacariyÈyÈti tÊhi dvÈrehi samacariyÈya. SaÑyamenÈti sÊlarakkhaÓena.
DamenÈti indriyadamena.
EvaÑ mahÈsatto devÈnaÑ madhurasaddena dhammaÑ desesi.
DhammaÑ desentoyeva manussagaÓanÈya satta divasÈni ÔhatvÈ devagaÓaÑ
tosetvÈ devagaÓamajjhe Ôhitova MÈtalissa guÓaÑ kathento Èha–
588. “Bah|pakÈro no bhavaÑ, MÈtali devasÈrathi.
Yo me kalyÈÓakammÈnaÑ, pÈpÈnaÑ paÔidassayÊ”ti.
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Tattha yo me kalyÈÓakammÈnaÑ, pÈpÈnaÑ paÔidassayÊti yo esa
mayhaÑ kalyÈÓakammÈnaÑ devÈnaÒca ÔhÈnÈni pÈpakammÈnaÑ
nerayikÈnaÒca pÈpÈni ÔhÈnÈni dassesÊti attho.
Atha rÈjÈ SakkaÑ ÈmantetvÈ “icchÈmahaÑ mahÈrÈja manussalokaÑ
gantun”ti Èha. Sakko “tena hi samma MÈtali NimirÈjÈnaÑ tattheva MithilaÑ
nehÊ”ti Èha. So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ rathaÑ upaÔÔhÈpesi. RÈjÈ
devagaÓehi saddhiÑ sammoditvÈ deve nivattÈpetvÈ rathaÑ abhiruhi. MÈtali
rathaÑ pesento pÈcÊnadisÈbhÈgena MithilaÑ pÈpuÓi. MahÈjano dibbarathaÑ
disvÈ “rÈjÈ no Ègato”ti pamudito ahosi. MÈtali MithilaÑ padakkhiÓaÑ katvÈ
tasmiÑyeva sÊhapaÒjare mahÈsattaÑ otÈretvÈ “gacchÈmahaÑ mahÈrÈjÈ”ti
ÈpucchitvÈ sakaÔÔhÈnameva gato. MahÈjanopi rÈjÈnaÑ parivÈretvÈ “kÊdiso
deva devaloko”ti pucchi. RÈjÈ devatÈnaÒca Sakkassa ca devaraÒÒo
sampattiÑ vaÓÓetvÈ “tumhepi dÈnÈdÊni puÒÒÈni karotha, evaÑ tasmiÑ
devaloke nibbattissathÈ”ti mahÈjanassa dhammaÑ desesi.
So aparabhÈge kappakena palitassa jÈtabhÈve Èrocite palitaÑ
suvaÓÓasaÓÉÈsena uddharÈpetvÈ hatthe ÔhapetvÈ kappakassa gÈmavaraÑ
datvÈ pabbajitukÈmo hutvÈ puttassa rajjaÑ paÔicchÈpesi. Tena ca “kasmÈ
deva pabbajissasÊ”ti vutte–
“Uttama~garuhÈ mayhaÑ, ime jÈtÈ vayoharÈ.
PÈtubh|tÈ devad|tÈ, pabbajjÈsamayo mamÈ”ti–
gÈthaÑ vatvÈ purimarÈjÈno viya pabbajitvÈ tasmiÑyeva Ambavane
viharanto cattÈro brahmavihÈre bhÈvetvÈ brahmalok|pago ahosi. TassevaÑ
pabbajitabhÈvaÑ Èvikaronto SatthÈ osÈnagÈthamÈha–
589. “IdaÑ vatvÈ NimirÈjÈ, Vedeho Mithilaggaho.
PuthuyaÒÒaÑ yajitvÈna, saÑyamaÑ ajjhupÈgamÊ”ti.
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Tattha idaÑ vatvÈti “uttama~garuhÈ mayhan”ti imaÑ gÈthaÑ vatvÈ.
PuthuyaÒÒaÑ yajitvÈnÈti mahÈdÈnaÑ datvÈ. SaÑyamaÑ ajjhupÈgamÊti
sÊlasaÑyamaÑ upagato.
Putto panassa kÈÄÈrajanako1 nÈma taÑ vaÑsaÑ upacchindi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈneva, pubbepi
TathÈgato mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhantoyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ Sakko Anuruddho ahosi, MÈtali Œnando, caturÈsÊti
khattiyasahassÈni BuddhaparisÈ, NimirÈjÈ pana ahameva SammÈsambuddho
ahosin”ti.

NimijÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.

______________________________________________________________
1. KaÄÈrajanako (SÊ, I), kÈlÈrajjako (SyÈ)

5. Uma~gajÈtakavaÓÓanÈ (542)
PaÒcÈlo sabbasenÈyÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto paÒÒÈpÈramiÑ
Èrabbha kathesi. EkadivasaÒhi bhikkh| dhammasabhÈyaÑ sannisinnÈ
TathÈgatassa paÒÒÈpÈramiÑ vaÓÓayantÈ nisÊdiÑsu “mahÈpaÒÒo Èvuso
TathÈgato puthupaÒÒo gambhÊrapaÒÒo hÈsapaÒÒo javanapaÒÒo tikkhapaÒÒo
nibbedhikapaÒÒo parappavÈdamaddano, attano paÒÒÈnubhÈvena
K|ÔadantÈdayo brÈhmaÓe, SabhiyÈdayo paribbÈjake, A~gulimÈlÈdayo core
ŒÄavakÈdayo yakkhe, SakkÈdayo deve, BakÈdayo brahmÈno ca dametvÈ
nibbisevane akÈsi, bahujanakÈye pabbajjaÑ datvÈ maggaphalesu
patiÔÔhÈpesi, evaÑ mahÈpaÒÒo Èvuso SatthÈ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha
bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na
bhikkhave TathÈgato idÈneva paÒÒavÈ, atÊtepi aparipakke ÒÈÓe
bodhiÒÈÓatthÈya cariyaÑ carantopi paÒÒavÈyevÈ”ti vatvÈ tehi yÈcito atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte VideharaÔÔhe MithilÈyaÑ Vedeho nÈma rÈjÈ rajjaÑ kÈresi. Tassa
atthadhammÈnusÈsakÈ cattÈro paÓÉitÈ ahesuÑ Senako Pukkuso1 KÈmindo2
Devindo cÈti. TadÈ rÈjÈ bodhisattassa paÔisandhiggahaÓadivase pacc|sakÈle
evar|paÑ supinaÑ addasa–rÈja~gaÓe cat|su koÓesu cattÈro aggikkhandhÈ
mahÈpÈkÈrappamÈÓÈ uÔÔhÈya pajjalanti, tesaÑ majjhe khajjopanakappamÈÓo
aggikkhandho uÔÔhahitvÈ ta~khaÓaÒÒeva cattÈro aggikkhandhe atikkamitvÈ
yÈva brahmalokÈ uÔÔhÈya sakalacakkavÈÄaÑ obhÈsetvÈ Ôhito, bh|miyaÑ
patito sÈsapabÊjamattampi paÒÒÈyati. TaÑ sadevakÈ lokÈ samÈrakÈ
sabrahmakÈ gandhamÈlÈdÊhi p|jenti, mahÈjano jÈlantareneva carati,
lomak|pamattampi uÓhaÑ na gaÓhÈti. RajÈ imaÑ supinaÑ disvÈ bhÊtatasito
uÔÔhÈya “kiÑ nu kho me bhavissatÊ”ti cintento nisinnakova aruÓaÑ
uÔÔhÈpesi.
CattÈropi paÓÉitÈ pÈtovÈgantvÈ “kacci deva sukhaÑ sayitthÈ”ti
sukhaseyyaÑ pucchiÑsu. So “kuto me sukhaseyyaÑ laddhan”ti vatvÈ
______________________________________________________________
1. Pakkuso (Ka)

2. KÈvindo (SÊ, I)
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“evar|po me supino diÔÔho”ti sabbaÑ kathesi. Atha naÑ SenakapaÓÉito “mÈ
bhÈyi mahÈrÈja, ma~galasupino esa, vuddhi vo bhavissatÊ”ti vatvÈ “kiÑ
kÈraÓÈ ÈcariyÈ”ti vutte “mahÈrÈja amhe cattÈro paÓÉite abhibhavitvÈ aÒÒo
vo paÒcamo paÓÉito uppajjissati, mayaÑ hi cattÈro paÓÉitÈ cattÈro
aggikkhandhÈ viya, tesaÑ majjhe uppanno aggikkhandho viya aÒÒo
paÒcamo paÓÉito uppajjissati, so sadevake loke asadiso bhavissatÊ”ti vatvÈ
“idÈni panesa kuhin”ti vutte “mahÈrÈja ajja tassa paÔisandhiggahaÓena vÈ
mÈtukucchito nikkhamanena vÈ bhavitabban”ti attano sippabalena1
dibbacakkhunÈ diÔÔho viya byÈkÈsi. RÈjÈpi tato paÔÔhÈya taÑ vacanaÑ
anussari.
MithilÈyaÑ pana cat|su dvÈresu PÈcÊnayavamajjhako
DakkhiÓayavamajjhako Pacchimayavamajjhako Uttarayavamajjhakoti
cattÈro gÈmÈ ahesuÑ. Tesu PÈcÊnayavamajjhake SirivaÉÉhano nÈma seÔÔhi
paÔivasati, SumanadevÊ nÈmassa bhariyÈ ahosi. MahÈsatto taÑ divasaÑ
raÒÒÈ supinassa diÔÔhavelÈya TÈvatiÑsabhavanato cavitvÈ tassÈ kucchimhi
paÔisandhiÑ gaÓhi. TasmiÑyeva kÈle aparepi devaputtasahassÈ
TÈvatiÑsabhavanato cavitvÈ tasmiÑyeva gÈme seÔÔhÈnuseÔÔhÊnaÑ kulesu
paÔisandhiÑ gaÓhiÑsu. SumanadevÊpi dasamÈsaccayena suvaÓÓavaÓÓaÑ
puttaÑ vijÈyi. TasmiÑ khaÓe Sakko manussalokaÑ olokento mahÈsattassa
mÈtukucchito nikkhamanabhÈvaÑ ÒatvÈ “imaÑ Buddha~kuraÑ sadevake
loke pÈkaÔaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti mahÈsattassa mÈtukucchito nikkhantakkhaÓe
adissamÈnakÈyena gantvÈ tassa hatthe ekaÑ osadhaghaÔikaÑ ÔhapetvÈ
sakaÔÔhÈnameva gato. MahÈsatto taÑ muÔÔhiÑ katvÈ gaÓhi. TasmiÑ pana
mÈtukucchito nikkhante mÈtu appamattakampi dukkhaÑ nÈhosi,
dhamakaraÓato udakamiva sukhena nikkhami.
SÈ tassa hatthe osadhaghaÔikaÑ2 disvÈ “tÈta kiÑ te laddhan”ti Èha.
“OsadhaÑ ammÈ”ti dibbosadhaÑ mÈtu hatthe Ôhapesi. ®hapetvÈ ca pana
“amma idaÑ osadhaÑ yena kenaci ÈbÈdhena ÈbÈdhikÈnaÑ dethÈ”ti Èha. SÈ
tuÔÔhapahaÔÔhÈ SirivaÉÉhanaseÔÔhino Èrocesi. Tassa pana sattavassiko
sÊsÈbÈdho atti. So tuÔÔhapahaÔÔho hutvÈ “ayaÑ
______________________________________________________________
1. SikkhÈbalena (SyÈ, Ka)

2. OsadhighaÔikaÑ (SÊ, I), osathaghaÔikaÑ (SyÈ)
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mÈtukucchito jÈyamÈno osadhaÑ gahetvÈ Ègato, jÈtakkhaÓeyeva mÈtarÈ
saddhiÑ kathesi, evar|pena puÒÒavatÈ dinnaÑ osadhaÑ mahÈnubhÈvaÑ
bhavissatÊ”ti cintetvÈ taÑ osadhaÑ gahetvÈ nisadÈyaÑ ghaÑsitvÈ thokaÑ
nalÈÔe makkhesi. TasmiÑ khaÓe tassa sattavassiko sÊsÈbÈdho padumapattato
udakaÑ viya nivattitvÈ gato. So “mahÈnubhÈvaÑ osadhan”ti
somanassappatto ahosi. MahÈsattassa osadhaÑ gahetvÈ ÈgatabhÈvo
sabbattha pÈkaÔo jÈto. Ye keci ÈbÈdhikÈ, sabbe seÔÔhissa gehaÑ gantvÈ
osadhaÑ yÈcanti. SabbesaÑ nisadÈyaÑ ghaÑsitvÈ thokaÑ gahetvÈ udakena
ÈÄoletvÈ deti. Dibbosadhena sarÊre makkhitamatteyeva sabbÈbÈdhÈ
v|pasammanti. SukhitÈ manussÈ “SirivaÉÉhanaseÔÔhino gehe osadhassa
mahanto ÈnubhÈvo”ti vaÓÓayantÈ pakkamiÑsu. MahÈsattassa pana
nÈmaggahaÓadivase mahÈseÔÔhi “mama puttassa ayyakÈdÊnaÑ na nÈmena
attho atthi, jÈyamÈnassa osadhaÑ gahetvÈ ÈgatattÈ osadhanÈmakova hot|”ti
vatvÈ “MahosadhakumÈro”tvevassa1 nÈmamakÈsi.
IdaÒcassa ahosi “mama putto mahÈpuÒÒo, na ekakova nibbattissati,
iminÈ saddhiÑ jÈtadÈrakehi bhavitabban”ti. So olokÈpento
dÈrakasahassÈnaÑ nibbattabhÈvaÑ sutvÈ sabbesampi kumÈrakÈnaÑ
piÄandhanÈni datvÈ dhÈtiyo dÈpesi “puttassa me upaÔÔhÈkÈ bhavissantÊ”ti.
Bodhisattena saddhiÑyeva tesaÑ ma~galaÔÔhÈne ma~galaÑ kÈresi. DÈrake
ala~karitvÈ mahÈsattassa upaÔÔhÈtuÑ Ènenti. Bodhisatto tehi saddhiÑ kÊÄanto
vaÉÉhitvÈ sattavassikakÈle suvaÓÓapaÔimÈ viya abhir|po ahosi. Athassa
gÈmamajjhe tehi saddhiÑ kÊÄantassa hatthi-assÈdÊsu Ègacchantesu
kÊÄÈmaÓÉalaÑ bhijjati. VÈtÈtapapaharaÓakÈle dÈrakÈ kilamanti.
EkadivasaÒca tesaÑ kÊÄantÈnaÑyeva akÈlamegho uÔÔhahi. TaÑ disvÈ
nÈgabalo bodhisatto dhÈvitvÈ ekasÈlaÑ pÈvisi. Itare dÈrakÈ pacchato
dhÈvantÈ aÒÒamaÒÒassa pÈdesu paharitvÈ upakkhalitvÈ patitÈ
jaÓÓukabhedÈdÊni pÈpuÓiÑsu. Bodhisattopi “imasmiÑ ÔhÈne kÊÄÈsÈlaÑ
kÈtuÑ vaÔÔati, evaÑ vÈte vÈ
______________________________________________________________
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vasse vÈ Ètape vÈ Ègate na kilamissÈmÈ”ti cintetvÈ te dÈrake Èha “sammÈ
imasmiÑ ÔhÈne vÈte vÈ vasse vÈ Ètape vÈ Ègate ÔhÈnanisajjasayanakkhamaÑ
ekaÑ sÈlaÑ kÈressÈma, ekekaÑ kahÈpaÓaÑ ÈharathÈ”ti. Te tathÈ kariÑsu.
MahÈsatto mahÈvaÉÉhakiÑ pakkosÈpetvÈ “imasmiÑ ÔhÈne sÈlaÑ
karohÊ”ti sahassaÑ adÈsi. So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ sahassaÑ gahetvÈ
khÈÓukaÓÔake koÔÔetvÈ bh|miÑ samaÑ kÈretvÈ suttaÑ pasÈresi. MahÈsatto
tassa suttapasÈraÓavidhÈnaÑ anÈrÈdhento “Ècariya evaÑ apasÈretvÈ
sÈdhukaÑ pasÈrehÊ”ti Èha. SÈmi ahaÑ attano sippÈnur|pena pasÈresiÑ, ito
aÒÒaÑ na jÈnÈmÊti. “EttakaÑ ajÈnanto tvaÑ amhÈkaÑ dhanaÑ1 gahetvÈ
sÈlaÑ kathaÑ karissasi, Èhara suttaÑ pasÈretvÈ te dassÈmÊ”ti ÈharÈpetvÈ
sayaÑ suttaÑ pasÈresi. TaÑ Vissakammadevaputtassa pasÈritaÑ viya ahosi.
Tato vaÉÉhakiÑ Èha “evaÑ pasÈretuÑ sakkhissatÊ”ti. Na sakkhissÈmÊti.
Mama vicÈraÓÈya pana kÈtuÑ sakkhissasÊti. SakkhissÈmi sÈmÊti. MahÈsatto
yathÈ tassÈ sÈlÈya ekasmiÑ padese anÈthÈnaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ hoti, ekasmiÑ
anÈthÈnaÑ itthÊnaÑ vijÈyanaÔÔhÈnaÑ, ekasmi ÈgantukasamaÓabrÈhmaÓÈnaÑ
vasanaÔÔhÈnaÑ, ekasmiÑ ÈgantukamanussÈnaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ, ekasmiÑ
ÈgantukavÈÓijÈnaÑ bhaÓÉaÔÔhapanaÔÔhÈnaÑ hoti, tathÈ sabbÈni ÔhÈnÈni
bahimukhÈni katvÈ sÈlaÑ vicÈresi. Tattheva kÊÄÈmaÓÉalaÑ, tattheva
vinicchayaÑ, tattheva dhammasabhaÑ kÈresi. KatipÈheneva niÔÔhitÈya
sÈlÈya cittakÈre pakkosÈpetvÈ sayaÑ vicÈretvÈ ramaÓÊyaÑ cittakammaÑ
kÈresi. SÈlÈ SudhammÈdevasabhÈpaÔibhÈgÈ ahosi.
Tato “na ettakena sÈlÈ sobhati, pokkharaÓiÑ pana kÈretuÑ vaÔÔatÊ”ti
pokkharaÓiÑ khaÓÈpetvÈ iÔÔhakavaÉÉhakiÑ pakkosÈpetvÈ sayaÑ vicÈretvÈ
sahassava~kaÑ satatitthaÑ pokkharaÓiÑ kÈresi. SÈ
paÒcavidhapadumasaÒchannÈ NandÈpokkharaÓÊ viya ahosi. TassÈ tÊre
pupphaphaladhare nÈnÈrukkhe ropÈpetvÈ NandanavanakappaÑ uyyÈnaÑ
kÈresi. Tameva ca sÈlaÑ nissÈya dhammikasamaÓabrÈhmaÓÈnaÒceva
ÈgantukagamikÈdÊnaÒca dÈnavattaÑ paÔÔhapesi. Tassa sÈ kiriyÈ sabbattha
pÈkaÔÈ
______________________________________________________________
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ahosi. Bah| manussÈ osaranti. MahÈsatto sÈlÈya nisÊditvÈ
sampattasampattÈnaÑ kÈraÓÈkÈraÓaÑ yuttÈyuttaÑ kathesi, vinicchayaÑ
Ôhapesi, BuddhuppÈdakÈlo viya ahosi.
VedeharajÈpi sattavassaccayena “cattÈro paÓÉitÈ ‘amhe abhibhavitvÈ
paÒcamo paÓÉito uppajjissatÊ’ti me kathayiÑsu, kattha so etarahÊ”ti saritvÈ
“tassa vasanaÔÔhÈnaÑ jÈnÈthÈ”ti cat|hi dvÈrehi cattÈro amacce pesesi.
SesadvÈrehi nikkhantÈ amaccÈ mahÈsattaÑ na passiÑsu. PÈcÊnadvÈrena
nikkhanto amacco pana sÈlÈdÊni disvÈ “paÓÉitena nÈma imissÈ sÈlÈya
kÈrakena vÈ kÈrÈpakena vÈ bhavitabban”ti cintetvÈ manusse pucchi “ayaÑ
sÈlÈ kataravaÉÉhakinÈ katÈ”ti. ManussÈ “nÈyaÑ vaÉÉhakinÈ katÈ,
SirivaÉÉhaseÔÔhiputtena MahosadhapaÓÉitena attano paÒÒÈbalena vicÈretvÈ
katÈ”ti vadiÑsu. Kativasso pana paÓÉitoti. ParipuÓÓasattavassoti. Amacco
raÒÒÈ diÔÔhasupinadivasato paÔÔhÈya vassaÑ gaÓetvÈ “raÒÒo diÔÔhasupinena
sameti, ayameva so paÓÉito”ti raÒÒo d|taÑ pesesi “deva
PÈcÊnayavamajjhakagÈme SirivaÉÉhanaseÔÔhiputto MahosadhapaÓÉito nÈma
sattavassikova samÈno evar|paÑ nÈma sÈlaÑ vicÈresi, pokkharaÓiÑ
uyyÈnaÒca kÈresi, imaÑ paÓÉitaÑ gahetvÈ ÈnemÊ”ti. RÈjÈ taÑ kathaÑ
sutvÈva tuÔÔhacitto hutvÈ SenakaÑ pakkosÈpetvÈ tamatthaÑ ÈrocetvÈ “kiÑ
Ècariya Ènema paÓÉitan”ti pucchi. So lÈbhaÑ1 maccharÈyanto “mahÈrÈja
sÈlÈdÊnaÑ kÈrÈpitamattena paÓÉito nÈma na hoti, yo koci etÈni kÈreti,
appamattakaÑ etan”ti Èha. So tassa kathaÑ sutvÈ “bhavitabbamettha
kÈraÓenÈ”ti tuÓhÊ hutvÈ “tattheva vasanto paÓÉitaÑ vÊmaÑsat|”ti amaccassa
d|taÑ paÔipesesi. TaÑ sutvÈ amacco tattheva vasanto paÓÉitaÑ vÊmaÑsi.
TatridaÑ vÊmaÑsanuddÈnaÑ–
“MaÑsaÑ goÓo ganthi suttaÑ, putto goto rathena ca.
DaÓÉo sÊsaÑ ahÊ ceva, kukkuÔo maÓi vijÈyanaÑ.
OdanaÑ vÈlukaÒcÈpi, taÄÈkuyyÈnaÑ gadrabho maÓÊ”ti.
______________________________________________________________
1. VaÓÓaÑ (SÊ, I)
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Tattha maÑsanti ekadivasaÑ bodhisatte kÊÄÈmaÓÉalaÑ gacchante eko
seno s|naphalakato maÑsapesiÑ gahetvÈ ÈkÈsaÑ pakkhandi. TaÑ disvÈ
dÈrakÈ “maÑsapesiÑ chaÉÉÈpessÈmÈ”ti senaÑ anubandhiÑsu. Seno ito cito
ca dhÈvati. Te uddhaÑ oloketvÈ tassa pacchato pacchato gacchantÈ
pÈsÈÓÈdÊsu upakkhalitvÈ kilamanti. Atha ne paÓÉito Èha “chaÉÉÈpessÈmi
nan”ti. ChaÉÉÈpehi sÈmÊti. “Tena hi passathÈ”ti so uddhaÑ anoloketvÈva
vÈtavegena dhÈvitvÈ senassa chÈyaÑ akkamitvÈ pÈÓiÑ paharitvÈ
mahÈravaÑ ravi. Tassa tejena so saddo senassa kucchiyaÑ vinivijjhitvÈ
nicchÈrito1 viya ahosi. So bhÊto maÑsaÑ chaÉÉesi. MahÈsatto
chaÉÉitabhÈvaÑ ÒatvÈ chÈyaÑ olokentova bh|miyaÑ patituÑ adatvÈ
ÈkÈseyeva sampaÔicchi. TaÑ acchariyaÑ disvÈ mahÈjano nadanto vagganto
apphoÔento mahÈsaddaÑ akÈsi. Amacco taÑ pavattiÑ ÒatvÈ raÒÒo d|taÑ
pesesi “paÓÉito iminÈ upÈyena maÑsapesiÑ chaÉÉÈpesi, idaÑ devo
jÈnÈt|”ti. TaÑ sutvÈ rÈjÈ SenakaÑ pucchi “kiÑ Senaka Ènema paÓÉitan”ti.
So cintesi “tassa idhÈgatakÈlato paÔÔhÈya mayaÑ nippabhÈ bhavissÈma,
atthibhÈvampi no rÈjÈ na jÈnissati, na taÑ ÈnetuÑ vaÔÔatÊ”ti. So
balavalÈbhamacchariyatÈya2 “mahÈrÈja ettakena paÓÉito nÈma na hoti,
appamattakaÑ kiÒci etan”ti Èha. RÈjÈ majjhattova hutvÈ “tattheva naÑ
vÊmaÑsat|”ti puna pesesi.
GoÓoti eko PÈcÊnayavamajjhakagÈmavÈsÊ puriso “vasse patite
kasissÈmÊ”ti gÈmantarato goÓe kiÓitvÈ ÈnetvÈ gehe vasÈpetvÈ punadivase
gocaratthÈya tiÓabh|miÑ ÈnetvÈ goÓapiÔÔhe nisinno kilantar|po otaritvÈ
rukkham|le nipannova niddaÑ okkami. TasmiÑ khaÓe eko coro goÓe
gahetvÈ palÈyi. So pabujjhitvÈ goÓe apassanto ito cito ca oloketvÈ goÓe
gahetvÈ palÈyantaÑ coraÑ disvÈ vegena pakkhanditvÈ “kuhiÑ me goÓe
nesÊ”ti Èha. Mama goÓe attano icchitaÔÔhÈnaÑ nemÊti. TesaÑ vivÈdaÑ sutvÈ
mahÈjano sannipati. PaÓÉito tesaÑ sÈlÈdvÈrena gacchantÈnaÑ saddaÑ sutvÈ
ubhopi pakkosÈpetvÈ tesaÑ kiriyaÑ disvÈva
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“ayaÑ coro, ayaÑ goÓasÈmiko”ti jÈnÈti. JÈnantopi “kasmÈ vivadathÈ”ti
pucchi. GoÓasÈmiko Èha “sÈmi ime ahaÑ asukagÈmato asukassa nÈma
hatthato kiÓitvÈ ÈnetvÈ gehe vasÈpetvÈ gocaratthÈya tiÓabh|miÑ nesiÑ,
tattha mama pamÈdaÑ disvÈ ayaÑ goÓe gahetvÈ palÈyi, svÈhaÑ ito cito ca
olokento imaÑ disvÈ anubandhitvÈ gaÓhiÑ, asukagÈmavÈsino mayÈ etesaÑ
kiÓitvÈ gahitabhÈvaÑ jÈnantÊ”ti. Coro pana “mamete gharajÈtikÈ, ayaÑ
musÈ bhaÓatÊ”ti Èha.
Atha ne paÓÉito “ahaÑ vo aÉÉaÑ dhammena vinicchinissÈmi, Ôhassatha
me vinicchaye”ti pucchitvÈ “Èma sÈmi ÔhassÈmÈ”ti vutte “mahÈjanassa
manaÑ gaÓhituÑ vaÔÔatÊ”ti paÔhamaÑ coraÑ pucchi “tayÈ ime goÓÈ kiÑ
khÈdÈpitÈ kiÑ pÈyitÈ”ti. YÈguÑ pÈyitÈ tilapiÔÔhaÒca mÈse ca khÈdÈpitÈti.
Tato goÓasÈmikaÑ pucchi. So Èha “sÈmi kuto me duggatassa yÈgu-ÈdÊni
laddhÈni, tiÓameva khÈdÈpitÈ”ti. PaÓÉito tesaÑ kathaÑ parisaÑ gÈhÈpetvÈ
piya~gupattÈni ÈharÈpetvÈ koÔÔÈpetvÈ udakena maddÈpetvÈ goÓe pÈyesi.
GoÓÈ tiÓameva chaÉÉayiÑsu. PaÓÉito “passathetan”ti mahÈjanassa dassetvÈ
coraÑ pucchi “tvaÑ corosi, na corosÊ”ti. So “coromhÊ”ti Èha. “Tena hi tvaÑ
ito paÔÔhÈya mÈ evar|pamakÈsÊ”ti ovadi. Bodhisattassa parisÈ pana taÑ
hatthapÈdehi koÔÔetvÈ dubbalamakÈsi. Atha naÑ paÓÉito “diÔÔhadhammeyeva
tÈva imaÑ dukkhaÑ labhasi, samparÈye pana nirayÈdÊsu mahÈdukkhaÑ
anubhavissasi, samma tvaÑ ito paÔÔhÈya pajahetaÑ kamman”ti vatvÈ tassa
paÒca sÊlÈni adÈsi. Amacco taÑ pavattiÑ yathÈbh|taÑ raÒÒo ÈrocÈpesi. RÈjÈ
SenakaÑ pucchi “kiÑ Senaka ÈnemapaÓÉitan”ti. “GoÓa-aÉÉaÑ nÈma
mahÈrÈja ye keci vinicchinanti1, Ègamehi tÈvÈ”ti vutte rÈjÈ majjhatto hutvÈ
puna tatheva sÈsanaÑ pesesi. SabbaÔÔhÈnesupi2 evaÑ veditabbaÑ. Ito paraÑ
pana uddÈnamattameva vibhajitvÈ dassayissÈmÈti.
GantÊti3 ekÈ duggatitthÊ nÈnÈvaÓÓehi suttehi ganthike bandhitvÈ kataÑ
suttaganthitapiÄandhanaÑ gÊvato mocetvÈ sÈÔakassa upari ÔhapetvÈ
______________________________________________________________
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nhÈyituÑ paÓÉitena kÈritapokkharaÓiÑ otari. AparÈ taruÓitthÊ taÑ disvÈ
lobhaÑ uppÈdetvÈ ukkhipitvÈ “amma ativiya sobhanaÑ idaÑ kittakena te
kataÑ, ahampi attano evar|paÑ karissÈmi, gÊvÈya piÄandhitvÈ pamÈÓaÑ
tÈvassa upadhÈremÊ”ti vatvÈ tÈya ujucittatÈya “upadhÈrehÊ”ti vutte gÊvÈya
piÄandhitvÈ pakkÈmi. ItarÈ taÑ disvÈ sÊghaÑ uttaritvÈ sÈÔakaÑ nivÈsetvÈ
upadhÈvitvÈ “kahaÑ me piÄandhanaÑ gahetvÈ palÈyissasÊ”ti sÈÔake gaÓhi.
ItarÈ “nÈhaÑ tava santakaÑ gaÓhÈmi, mama gÊvÈyameva piÄandhanan”ti
Èha. MahÈjano taÑ sutvÈ sannipati. PaÓÉito dÈrakehi saddhiÑ kÊÄanto tÈsaÑ
kalahaÑ katvÈ sÈlÈdvÈrena gacchantÊnaÑ saddaÑ sutvÈ “kiÑ saddo eso”ti
pucchitvÈ ubhinnaÑ kalahakÈraÓaÑ sutvÈ pakkosÈpetvÈ ÈkÈreneva coriÒca
acoriÒca ÒatvÈpi tamatthaÑ pucchitvÈ “ahaÑ vo dhammena vinicchinissÈmi,
mama vinicchaye ÔhassathÈ”ti vatvÈ “Èma ÔhassÈma sÈmÊ”ti vutte paÔhamaÑ
coriÑ pucchi “tvaÑ imaÑ piÄandhanaÑ piÄandhantÊ kataragandhaÑ
vilimpasÊ”ti. AhaÑ niccaÑ sabbasaÑhÈrakaÑ vilimpÈmÊti. SabbasaÑhÈrako
nÈma sabbagandhehi yojetvÈ katagandho. Tato itaraÑ pucchi. SÈ Èha “kuto
sÈmi laddho duggatÈya mayhaÑ sabbasaÑhÈrako, ahaÑ niccaÑ
piya~gupupphagandhameva vilimpÈmÊ”ti. PaÓÉito udakapÈtiÑ ÈharÈpetvÈ
taÑ piÄandhanaÑ tattha pakkhipÈpetvÈ gandhikaÑ pakkosÈpetvÈ “etaÑ
gandhaÑ1 upasi~ghitvÈ asukagandhabhÈvaÑ janÈhÊ”ti Èha. So upasi~ghanto
piya~gupupphabhÈvaÑ ÒatvÈ imaÑ ekakanipÈte gÈthamÈha–
“SabbasaÑhÈrako natthi, suddhaÑ ka~gu pavÈyati.
AlikaÑ bhÈsati’yaÑ dhuttÊ, saccamÈhu mahallikÈ”ti2.
Tattha dhuttÊti dhuttikÈ. Œh|ti Èha, ayameva vÈ pÈÔho.
EvaÑ mahÈsatto taÑ kÈraÓaÑ mahÈjanaÑ jÈnÈpetvÈ “tvaÑ corÊsi, na
corÊsÊ”ti pucchitvÈ coribhÈvaÑ paÔijÈnÈpesi. Tato paÔÔhÈya mahÈsattassa
paÓÉitabhÈvo pÈkaÔo jÈto.
Suttanti ekÈ kappÈsakkhettarakkhikÈ itthÊ kappÈsakkhettaÑ rakkhantÊ
tattheva parisuddhaÑ kappÈsaÑ gahetvÈ sukhumasuttaÑ kantitvÈ guÄaÑ
katvÈ
______________________________________________________________
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uccha~ge ÔhapetvÈ gÈmaÑ ÈgacchantÊ “paÓÉitassa pokkharaÓiyaÑ
nhÈyissÈmÊ”ti tÊraÑ gantvÈ sÈÔakaÑ muÒcitvÈ sÈÔakassa upari suttaguÄaÑ
ÔhapetvÈ otaritvÈ pokkharaÓiyaÑ nhÈyati. AparÈ taÑ disvÈ luddhacittatÈya
taÑ gahetvÈ “aho manÈpaÑ suttaÑ amma tayÈ katan”ti accharaÑ paharitvÈ
olokentÊ viya uccha~ge katvÈ pakkÈmi. SesaÑ purimanayeneva
vitthÈretabbaÑ. PaÓÉito paÔhamaÑ coriÑ pucchi “tvaÑ guÄaÑ karontÊ anto
kiÑ pakkhipitvÈ akÈsÊ”ti. KappÈsaphalaÔÔhimeva sÈmÊti. Tato itaraÑ pucchi.
SÈ “sÈmi timbaru-aÔÔhin”ti Èha. So ubhinnaÑ vacanaÑ parisaÑ gÈhÈpetvÈ
suttaguÄaÑ nibbeÔhÈpetvÈ timbaru-aÔÔhiÑ disvÈ taÑ coribhÈvaÑ
sampaÔicchÈpesi. MahÈjano haÔÔhatuÔÔho “suvinicchito aÉÉo”ti
sÈdhukÈrasahassÈni pavattesi.
Puttoti ekadivasaÑ ekÈ itthÊ puttaÑ ÈdÈya mukhadhovanatthÈya
paÓÉitassa pokkharaÓiÑ gantvÈ puttaÑ nhÈpetvÈ attano sÈÔake nisÊdÈpetvÈ
attano mukhaÑ dhovituÑ otari. TasmiÑ khaÓe ekÈ yakkhinÊ taÑ dÈrakaÑ
disvÈ khÈditukÈmÈ hutvÈ itthivesaÑ gahetvÈ “sahÈyike sobhati vatÈyaÑ
dÈrako, taveso putto”ti pucchitvÈ “ÈmÈ”ti vutte “pÈyemi nan”ti vatvÈ
“pÈyehÊ”ti vuttÈ taÑ gahetvÈ thokaÑ kÊÄÈpetvÈ ÈdÈya palÈyi. ItarÈ taÑ disvÈ
dhÈvitvÈ “kuhiÑ me puttaÑ nesÊ”ti gaÓhi. YakkhinÊ “kuto tayÈ putto laddho,
mameso putto”ti Èha. TÈ kalahaÑ karontiyo sÈlÈdvÈrena gacchanti. PaÓÉito
taÑ kalahasaddaÑ sutvÈ pakkosÈpetvÈ “kimetan”ti pucchi. TÈ tassa
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. TaÑ sutvÈ mahÈsatto akkhÊnaÑ animisatÈya ceva
rattatÈya ca nirÈsa~katÈya ca chÈyÈya abhÈvatÈya ca “ayaÑ yakkhinÊ”ti
ÒatvÈpi “mama vinicchaye ÔhassathÈ”ti vatvÈ “Èma ÔhassÈmÈ”ti vutte
bh|miyaÑ lekhaÑ kaÉÉhayitvÈ lekhÈmajjhe dÈrakaÑ nipajjÈpetvÈ
yakkhiniÑ hatthesu, mÈtaraÑ pÈdesu gÈhÈpetvÈ “dvepi kaÉÉhitvÈ gaÓhatha,
kaÉÉhituÑ sakkontiyÈ eva putto”ti Èha.
TÈ ubhopi kaÉÉhiÑsu. DÈrako kaÉÉhiyamÈno dukkhappatto hutvÈ
viravi. MÈtÈ hadayena phalitena viya hutvÈ puttaÑ muÒcitvÈ rodamÈnÈ
aÔÔhÈsi. PaÓÉito mahÈjanaÑ pucchi “ambho dÈrake mÈtu hadayaÑ mudukaÑ
hoti, udÈhu amÈt|”ti. MÈtu hadayaÑ mudukaÑ hotÊti. KiÑ dÈni
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dÈrakaÑ gahetvÈ ÔhitÈ mÈtÈ hoti, udÈhu vissajjetvÈ ÔhitÈti. VissajjetvÈ ÔhitÈ
paÓÉitÈti. ImaÑ pana dÈrakacoriÑ tumhe jÈnÈthÈti. Na jÈnÈma paÓÉitÈti.
Atha ne paÓÉito Èha “yakkhinÊ esÈ, etaÑ khÈdituÑ gaÓhÊ”ti. KathaÑ jÈnÈsi
paÓÉitÈti. AkkhÊnaÑ animisatÈya ceva rattatÈya ca nirÈsa~katÈya ca chÈyÈya
abhÈvena ca nikkaruÓatÈya cÈti. Atha naÑ pucchi “kÈsi tvan”ti.
YakkhinÊmhi sÈmÊti. KasmÈ imaÑ dÈrakaÑ gaÓhÊti. KhÈdituÑ gaÓhÈmi
sÈmÊti. “AndhabÈle tvaÑ pubbepi pÈpakammaÑ katvÈ yakkhinÊ jÈtÈsi, idÈni
punapi pÈpaÑ karosi, aho andhabÈlÈsÊ”ti vatvÈ taÑ paÒcasÊlesu patiÔÔhÈpetvÈ
“ito paÔÔhÈya evar|paÑ pÈpakammaÑ mÈ akÈsÊ”ti vatvÈ taÑ uyyojesi.
DÈrakamÈtÈpi dÈrakaÑ labhitvÈ “ciraÑ jÊvatu sÈmÊ”ti paÓÉitaÑ thometvÈ
puttaÑ ÈdÈya pakkÈmi.
Gototi1 eko kira lakuÓÉakattÈ goto2, kÈÄavaÓÓattÈ ca kÈÄoti GotakÈÄo3
nÈma puriso satta saÑvaccharÈni kammaÑ katvÈ bhariyaÑ labhi. SÈ nÈmena
DÊghatÈlÈ nÈma. So ekadivasaÑ taÑ ÈmantetvÈ “bhadde p|vakhÈdanÊyaÑ
pacÈhi, mÈtÈpitaro daÔÔhuÑ gamissÈmÈ”ti vatvÈ “kiÑ te mÈtÈpit|hÊ”ti tÈya
paÔikkhittopi yÈvatatiyaÑ vatvÈ p|vakhÈdanÊyaÑ pacÈpetvÈ pÈtheyyaÒceva
paÓÓÈkÈraÒca ÈdÈya tÈya saddhiÑ maggaÑ paÔipanno antarÈmagge
uttÈnavÈhiniÑ ekaÑ nadiÑ addasa. Te pana dvepi udakabhÊrukajÈtikÈva,
tasmÈ taÑ uttarituÑ avisahantÈ tÊre aÔÔhaÑsu. TadÈ DÊghapiÔÔhi nÈmeko
duggatapuriso anuvicaranto taÑ ÔhÈnaÑ pÈpuÓi. Atha naÑ te disvÈ
pucchiÑsu “samma ayaÑ nadÊ gambhÊrÈ uttÈnÈ”ti. So tesaÑ kathaÑ sutvÈ
udakabhÊrukabhÈvaÑ ÒatvÈ “samma ayaÑ nadÊ gambhÊrÈ
bahucaÓÉamacchÈkiÓÓÈ”ti Èha. Samma kathaÑ tvaÑ gamissasÊti. So Èha
“saÑsumÈramakarÈnaÑ amhehi paricayo atthi, tena te amhe na
viheÔhentÊ”ti. Tena hi samma amhepi nehÊti. So “sÈdh|”ti sampaÔicchi.
Athassa te khajjabhojanaÑ adaÑsu. So katabhattakicco “samma kaÑ
paÔhamaÑ nemÊ”ti pucchi. So Èha “tava sahÈyikaÑ paÔhamaÑ nehi, maÑ
pacchÈ nehÊ”ti. So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ taÑ khandhe katvÈ
pÈtheyyaÒceva paÓÓÈkÈraÒca gahetvÈ nadiÑ otaritvÈ thokaÑ gantvÈ
ukkuÔiko nisÊditvÈ pakkÈmi.
______________________________________________________________
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GotakÈÄotÊreÔhitova “gambhÊrÈvatÈyaÑ nadÊ, evaÑ dÊghassapi nÈma
evar|pÈ, mayhaÑ pana apasayhÈva bhavissatÊ”ti cintesi. Itaropi taÑ
nadÊmajjhaÑ netvÈ “bhadde ahaÑ taÑ posessÈmi, sampannavatthÈla~kÈrÈ
dÈsidÈsaparivutÈ vicarissasi, kiÑ te ayaÑ lakuÓÉakavÈmanako karissati,
mama vacanaÑ karohÊ”ti Èha. SÈ tassa vacanaÑ sutvÈva attano sÈmike
sinehaÑ bhinditvÈ taÑkhaÓaÒÒeva tasmiÑ paÔibaddhacittÈ hutvÈ “sÈmi sace
maÑ na chaÉÉessasi, karissÈmi te vacanan”ti sampaÔicchi. Bhadde kiÑ
vadesi, ahaÑ taÑ posessÈmÊti. Te paratÊraÑ gantvÈ ubhopi samaggÈ
sammodamÈnÈ “GotakÈÄaÑ pahÈya tiÔÔha tvan”ti vatvÈ tassa passantasseva
khÈdanÊyaÑ khÈdantÈ pakkamiÑsu. So disvÈ “ime ekato hutvÈ maÑ
chaÉÉetvÈ palÈyanti maÒÒe”ti aparÈparaÑ dhÈvanto thokaÑ otaritvÈ
bhayena nivattitvÈ puna tesu kopena “jÊvÈmi vÈ marÈmi vÈ”ti ulla~ghitvÈ
nadiyaÑ patito uttÈnabhavaÑ ÒatvÈ nadiÑ uttaritvÈ vegena taÑ pÈpuÓitvÈ
“ambho duÔÔhacora kuhiÑ me bhariyaÑ nesÊ”ti Èha. Itaropi taÑ “are
duÔÔhavÈmanaka kuto tava bhariyÈ, mamesÈ bhariyÈ”ti vatvÈ gÊvÈyaÑ
gahetvÈ khipi. So DÊghatÈlaÑ hatthe gahetvÈ “tiÔÔha tvaÑ kuhiÑ gacchasi,
satta saÑvaccharÈni kammaÑ katvÈ laddhabhariyÈ mesÊ”ti vatvÈ tena
saddhiÑ kalahaÑ karonto sÈlÈya santikaÑ pÈpuÓi. MahÈjano sannipati.
PaÓÉito “kiÑ saddo nÈmeso”ti pucchitvÈ te ubhopi pakkosÈpetvÈ
vacanappaÔivacanaÑ sutvÈ “mama vinicchaye ÔhassathÈ”ti vatvÈ “Èma
ÔhassÈmÈ”ti vutte paÔhamaÑ DÊghapiÔÔhiÑ pakkosÈpetvÈ “tvaÑ konÈmosÊ”ti
pucchi. DÊghapiÔÔhiko nÈma sÈmÊti. BhariyÈ te kÈ nÈmÈti. So tassÈ nÈmaÑ
ajÈnanto aÒÒaÑ kathesi. MÈtÈpitaro te ke nÈmÈti. AsukÈ nÈmÈti. BhariyÈya
pana te mÈtÈpitaro ke nÈmÈti. So ajÈnitvÈ aÒÒaÑ kathesi. Tassa kathaÑ
parisaÑ gÈhÈpetvÈ taÑ apanetvÈ itaraÑ pakkosÈpetvÈ purimanayeneva
sabbesaÑ nÈmÈni pucchi. So yathÈbh|taÑ jÈnanto avirajjhitvÈ kathesi.
Tampi apanetvÈ DÊghatÈlaÑ pakkosÈpetvÈ “tvaÑ kÈ nÈmÈ”ti pucchi.
DÊghatÈlÈ nÈma sÈmÊti. SÈmiko te konÈmoti. SÈ ajÈnantÊ aÒÒaÑ kathesi.
MÈtÈpitaro te ke nÈmÈti. AsukÈ nÈma sÈmÊti. SÈmikassa pana te mÈtÈpitaro
ke nÈmÈti. SÈpi vilapantÊ aÒÒaÑ
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kathesi. Itare dve pakkosÈpetvÈ mahÈjanaÑ pucchi “kiÑ imissÈ
DÊghapiÔÔhissa vacanena sameti, udÈhu GotakÈÄassÈ”ti. GotakÈÄassa
paÓÉitÈti. AyaÑ etissÈ sÈmiko, itaro coroti. Atha naÑ “corosi, na corosÊ”ti
pucchi. “Œma sÈmi coromhÊ”ti corabhÈvaÑ sampaÔicchi. PaÓÉitassa
vinicchayena GotakÈÄo attano bhariyaÑ labhitvÈ mahÈsattaÑ thometvÈ taÑ
ÈdÈya pakkÈmi. PaÓÉito DÊghapiÔÔhimÈha “mÈ puna evamakÈsÊ”ti.
Rathena cÈti1 ekadivasaÑ eko pana puriso rathe nisÊditvÈ
mukhadhovanatthÈya nikkhami. TasmiÑ khaÓe Sakko Èvajjento paÓÉitaÑ
disvÈ “Mahosadhabuddha~kurassa paÒÒÈnubhÈvaÑ pÈkaÔaÑ karissÈmÊ”ti
cintetvÈ manussavesenÈgantvÈ rathassa pacchÈbhÈgaÑ gahetvÈ pÈyÈsi.
Rathe nisinno puriso “tÈta kenatthenÈgatosÊ”ti pucchitvÈ “tumhe
upaÔÔhÈtun”ti vutte “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ yÈnÈ oruyha sarÊrakiccatthÈya
gato. TasmiÑ khaÓe Sakko rathaÑ abhiruhitvÈ vegena pÈjesi. RathasÈmiko
pana sarÊrakiccaÑ katvÈ nikkhanto SakkaÑ rathaÑ gahetvÈ palÈyantaÑ
disvÈ vegena gantvÈ “tiÔÔha tiÔÔha, kuhiÑ me rathaÑ nesÊ”ti vatvÈ “tava
ratho aÒÒo bhavissati, ayaÑ pana mama ratho”ti vutte tena saddhiÑ
kalahaÑ karonto sÈlÈdvÈraÑ patto. PaÓÉito “kiÑ nÈmetan”ti pucchitvÈ te
pakkosÈpetvÈ Ègacchante disvÈ nibbhayatÈya ceva akkhÊnaÑ animisatÈya ca
“ayaÑ Sakko, ayaÑ rathasÈmiko”ti aÒÒÈsi, evaÑ santepi vivÈdakÈraÓaÑ
pucchitvÈ “mama vinicchaye ÔhassathÈ”ti vatvÈ “Èma ÔhassÈmÈ”ti vutte
“ahaÑ rathaÑ pÈjessÈmi, tumhe dvepi rathaÑ pacchato gahetvÈ gacchatha,
rathasÈmiko na vissajjessati, itaro vissajjessatÊ”ti vatvÈ purisaÑ ÈÓÈpesi
“rathaÑ pÈjehÊ”ti. So tathÈ akÈsi.
Itarepi dve pacchato gahetvÈ gacchanti. RathasÈmiko thokaÑ gantvÈ
vissajjetvÈ Ôhito, Sakko pana rathena saddhiÑ gantvÈ ratheneva saddhiÑ
nivatti. PaÓÉito manusse Ècikkhi “ayaÑ puriso thokaÑ gantvÈ rathaÑ
vissajjetvÈ Ôhito, ayaÑ pana rathena saddhiÑ dhÈvitvÈ ratheneva saddhiÑ
nivatti, nevassa sarÊre sedabindumattampi atthi, assÈsapassÈsopi
______________________________________________________________
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natthi, abhÊto animisanetto, esa Sakko devarÈjÈ”ti. Atha naÑ “Sakko
devarÈjÈsÊ”ti pucchitvÈ “Èma paÓÉitÈ”ti vutte “kasmÈ ÈgatosÊ”ti vatvÈ
“taveva paÒÒÈpakÈsanatthaÑ paÓÉitÈ”ti vutte “tena hi mÈ puna evamakÈsÊ”ti
ovadati. Sakkopi sakkÈnubhÈvaÑ dassento ÈkÈse ÔhatvÈ “suvinicchito
paÓÉitena aÉÉo”ti paÓÉitassa thutiÑ katvÈ sakaÔÔhÈnameva gato. TadÈ so
amacco sayameva raÒÒo santikaÑ gantvÈ “mahÈrÈja paÓÉitena evaÑ rathaaÉÉo suvinicchito, Sakkopi tena parÈjito, kasmÈ purisavisesaÑ na jÈnÈsi
devÈ”ti Èha. RÈjÈ SenakaÑ pucchi “kiÑ Senaka Ènema paÓÉitan”ti. So
lÈbhamaccharena1 “mahÈrÈja ettakena paÓÉito nÈma na hoti, Ègametha tÈva
vÊmaÑsitvÈ jÈnissÈmÈ”ti Èha.
SattadÈrakapaÒho niÔÔhito.
DaÓÉoti athekadivasaÑ rÈjÈ “paÓÉitaÑ vÊmaÑsissÈmÈ”ti
khadiradaÓÉaÑ2 ÈharÈpetvÈ tato vidatthiÑ gahetvÈ cundakÈre pakkosÈpetvÈ
suÔÔhu likhÈpetvÈ PÈcÊnayavamajjhakagÈmaÑ pesesi
“PÈcÊnayavamajjhakagÈmavÈsino kira paÓÉitÈ, ‘imassa khadiradaÓÉassa
idaÑ aggaÑ, idaÑ m|lan’ti jÈnantu, ajÈnantÈnaÑ sahassadaÓÉo”ti.
GÈmavÈsino sannipatitvÈ jÈnituÑ asakkontÈ seÔÔhino kathayiÑsu “kadÈci
MahosadhapaÓÉito jÈneyya, pakkosÈpetvÈ taÑ pucchathÈ”ti. SeÔÔhi paÓÉitaÑ
kÊÄÈmaÓÉalÈ pakkosÈpetvÈ tamatthaÑ ÈrocetvÈ “tÈta mayaÑ jÈnituÑ na
sakkoma, api nu tvaÑ sakkhissasÊ”ti pucchi. TaÑ sutvÈ paÓÉito cintesi
“raÒÒo imassa aggena vÈ m|lena vÈ payojanaÑ natthi, mama
vÊmaÑsanatthÈya pesitaÑ bhavissatÊ”ti. CintetvÈ ca pana “Èharatha tÈta
jÈnissÈmÊ”ti ÈharÈpetvÈ hatthena gahetvÈva “idaÑ aggaÑ idaÑ m|lan”ti
ÒatvÈpi mahÈjanassa hadayaggahaÓatthaÑ udakapÈtiÑ ÈharÈpetvÈ
khadiradaÓÉakassa majjhe suttena bandhitvÈ suttakoÔiyaÑ gahetvÈ
khadiradaÓÉakaÑ udakapiÔÔhe Ôhapesi. M|laÑ bhÈriyatÈya paÔhamaÑ udake
nimujji. Tato mahÈjanaÑ pucchi “rukkhassa nÈma m|laÑ bhÈriyaÑ hoti,
udÈhu aggan”ti. M|laÑ paÓÉitÈti. Tena hi imassa paÔhamaÑ nimuggaÑ
passatha, etaÑ m|lanti imÈya
______________________________________________________________
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saÒÒÈya aggaÒca m|laÒca Ècikkhi. GÈmavÈsino “idaÑ aggaÑ, idaÑ
m|lan”ti raÒÒo pahiÓiÑsu. RÈjÈ “ko imaÑ jÈnÈtÊ”ti pucchitvÈ
“SirivaÉÉhanaseÔÔhino putto MahosadhapaÓÉito”ti sutvÈ “kiÑ Senaka Ènema
paÓÉitan”ti pucchi. AdhivÈsehi deva, aÒÒenapi upÈyena naÑ
vÊmaÑsissÈmÈti.
SÊsanti athekadivasaÑ itthiyÈ ca purisassa cÈti dve sÊsÈni ÈharÈpetvÈ
“idaÑ itthisÊsaÑ idaÑ purisasÊsanti jÈnantu, ajÈnantÈnaÑ sahassadaÓÉo”ti
pahiÓiÑsu. GÈmavÈsino ajÈnantÈ paÓÉitaÑ pucchiÑsu. So disvÈva aÒÒÈsi.
KathaÑ jÈnÈti? PurisasÊse kira sibbinÊ1 ujukÈva hoti, itthisÊse sibbinÊ va~kÈ
hoti, parivattitvÈ gacchati. So iminÈ abhiÒÒÈÓena “idaÑ itthiyÈ sÊsaÑ, idaÑ
purisassa sÊsan”ti Ècikkhi. GÈmavÈsinopi raÒÒo pahiÓiÑsu. SesaÑ
purimasadisameva.
AhÊti athekadivasaÑ sappaÒca sappiniÒca ÈharÈpetvÈ “ayaÑ sappo,
ayaÑ sappinÊti jÈnantu, ajÈnantÈnaÑ sahassadaÓÉo”ti vatvÈ gÈmavÈsÊnaÑ
pesesuÑ. GÈmavÈsino ajÈnantÈ paÓÉitaÑ pucchiÑsu. So disvÈva jÈnÈti.
Sappassa hi na~guÔÔhaÑ th|laÑ hoti, sappiniyÈ tanukaÑ hoti, sappassa
sÊsaÑ puthulaÑ hoti, sappiniyÈ tanukaÑ hoti, sappassa akkhÊni mahantÈni,
sappiniyÈ khuddakÈni, sappassa sovattiko2 parÈbaddho3 hoti, sappiniyÈ
vicchinnako. So imehi abhiÒÒÈÓehi “ayaÑ sappo, ayaÑ sappinÊ”ti Ècikkhi.
SesaÑ vuttanayameva.
KukkuÔoti athekadivasaÑ PÈcÊnayavamajjhakagÈmavÈsino amhÈkaÑ
sabbasetaÑ pÈdavisÈÓaÑ sÊsakakudhaÑ tayo kÈle anatikkamitvÈ nadantaÑ
usabhaÑ pesentu, no ce pesenti, sahassadaÓÉo”ti pahiÓiÑsu. Te ajÈnantÈ
paÓÉitaÑ pucchiÑsu. So Èha “rÈjÈ vo sabbasetaÑ kukkuÔaÑ ÈharÈpesi, so hi
pÈdanakhasikhatÈya pÈdavisÈÓo nÈma, sÊsac|ÄatÈya sÊsakakudho nÈma,
tikkhattuÑ vassanato tayo kÈle anatikkamitvÈ nadati nÈma, tasmÈ evar|paÑ
kukkuÔaÑ pesethÈ”ti Èha. Te pesayiÑsu.
______________________________________________________________
1. SibbanÈni (SÊ), sibbÈni (I)
3. Paribaddho (SÊ), parÈvaÔÔo (SyÈ), paribandho (I)

2. Sovatthiko (SyÈ, I)

JÈtakaÔÔhakathÈ

177

MaÓÊti Sakkena KusaraÒÒo dinno maÓikkhandho aÔÔhasu ÔhÈnesu va~kÈ
hoti. Tassa purÈÓasuttaÑ chinnaÑ1, koci purÈÓasuttaÑ nÊharitvÈ navasuttaÑ
pavesetuÑ na sakkoti, tasmÈ ekadivasaÑ “imasmÈ maÓikkhandhÈ
purÈÓasuttaÑ nÊharitvÈ navasuttaÑ pavesent|”ti pesayiÑsu. GÈmavÈsino
purÈÓasuttaÑ nÊharitvÈ navasuttaÑ pavesetuÑ asakkontÈ paÓÉitassa
ÈcikkhiÑsu. So “mÈ cintayittha, madhuÑ ÈharathÈ”ti ÈharÈpetvÈ maÓino
dvÊsu passesu madhunÈ chiddaÑ makkhetvÈ kambalasuttaÑ vaÔÔetvÈ
koÔiyaÑ madhunÈ makkhetvÈ thokaÑ chidde pavesetvÈ kipillikÈnaÑ
nikkhamanaÔÔhÈne Ôhapesi. KipillikÈ madhugandhena nikkhamitvÈ maÓimhi
purÈÓasuttaÑ khÈdamÈnÈ gantvÈ kambalasuttakoÔiyaÑ ÉaÑsitvÈ kaÉÉhantÈ
ekena passena nÊhariÑsu. PaÓÉito pavesitabhÈvaÑ ÒatvÈ “raÒÒo dethÈ”ti
gÈmavÈsÊnaÑ adÈsi. Te raÒÒo pesayiÑsu. So pavesita-upÈyaÑ sutvÈ tussi.
VijÈyananti athekadivasaÑ raÒÒo ma~gala-usabhaÑ bah| mÈse
khÈdÈpetvÈ mahodaraÑ katvÈ visÈÓÈni dhovitvÈ telena makkhetvÈ haliddiyÈ
nhÈpetvÈ gÈmavÈsÊnaÑ pahiÓiÑsu “tumhe kira paÓÉitÈ, ayaÒca raÒÒo
ma~gala-usabho patiÔÔhitagabbho, etaÑ vijÈyÈpetvÈ savacchakaÑ pesetha,
apesentÈnaÑ sahassadaÓÉo”ti gÈmavÈsino “na sakkÈ idaÑ kÈtuÑ, kiÑ nu
kho karissÈmÈ”ti paÓÉitaÑ pucchiÑsu. So “iminÈ ekena paÒhapaÔibhÈgena
bhavitabban”ti cintetvÈ “sakkhissatha panekaÑ raÒÒÈ saddhiÑ
kathanasamatthaÑ visÈradaÑ purisaÑ laddhun”ti pucchi. Na garu etaÑ
paÓÉitÈti. Tena hi naÑ pakkosathÈti. Te pakkosiÑsu. Atha naÑ mahÈsatto
“ehi bho purisa tvaÑ tava kese piÔÔhiyaÑ vikiritvÈ nÈnappakÈraÑ
balavaparidevaÑ paridevanto rÈjadvÈraÑ gaccha, aÒÒehi pucchitopi kiÒci
avatvÈva parideva, raÒÒÈ pana pakkosÈpetvÈ paridevakÈraÓaÑ pucchitova
samÈno ‘pitÈ me deva vijÈyituÑ na sakkoti, ajja sattamo divaso,
paÔisaraÓaÑ me hohi, vijÈyanupÈyamassa karohÊ’ti vatvÈ raÒÒÈ ‘kiÑ vilapasi
aÔÔhÈnametaÑ, purisÈ nÈma vijÈyantÈ natthÊ’ti vutte ‘sace deva evaÑ natthi,
atha
______________________________________________________________
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kasmÈ PÈcÊnayavamajjhakagÈmavÈsino kathaÑ ma~gala-usabhaÑ
vijÈyÈpessantÊ’ti vadeyyÈsÊ”ti Èha. So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ tathÈ akÈsi.
RÈjÈ “kenidaÑ paÒhapaÔibhÈgaÑ cintitan”ti pucchitvÈ
“MahosadhapaÓÉitenÈ”ti sutvÈ tussi.
Odananti aparasmiÑ divase “paÓÉitaÑ vÊmaÑsissÈmÈ”ti
“PÈcÊnayavamajjhakagÈmavÈsino amhÈkaÑ aÔÔha~gasamannÈgataÑ
ambilodanaÑ pacitvÈ pesentu. TatrimÈni aÔÔha~gÈni–na taÓÉulehi, na
udakena, na ukkhaliyÈ, na uddhanena, na agginÈ, na dÈr|hi, na itthiyÈ na
purisena, na maggenÈti. ApesentÈnaÑ sahassadaÓÉo”ti pahiÓiÑsu.
GÈmavÈsino taÑ kÈraÓaÑ ajÈnantÈ paÓÉitaÑ pucchiÑsu. So “mÈ
cintayitthÈ”ti vatvÈ “na taÓÉulehÊti1 kaÓikaÑ gÈhÈpetvÈ, na udakenÈti
himaÑ gÈhÈpetvÈ, na ukkhaliyÈti aÒÒaÑ navamattikÈbhÈjanaÑ gÈhÈpetvÈ,
na uddhanenÈti khÈÓuke koÔÔÈpetvÈ, na agginÈti pakati-aggiÑ pahÈya araÓiaggiÑ gÈhÈpetvÈ, na dÈr|hÊti paÓÓÈni gÈhÈpetvÈ ambilodanaÑ pacÈpetvÈ
navabhÈjane pakkhipitvÈ laÒchitvÈ, na itthiyÈ na purisenÈti paÓÉakena
ukkhipÈpetvÈ, na maggenÈti mahÈmaggaÑ pahÈya ja~ghamaggena raÒÒo
pesethÈ”ti Èha. Te tathÈ kariÑsu. RÈjÈ “kena panesa paÒho ÒÈto”ti pucchitvÈ
“MahosadhapaÓÉitenÈ”ti sutvÈ tussi.
VÈlukanti aparasmiÑ divase paÓÉitassa vÊmaÑsanatthaÑ gÈmavÈsÊnaÑ
pahiÓiÑsu “rÈjÈ dolÈya kÊÄitukÈmo, rÈjakule purÈÓayottaÑ chinnaÑ, ekaÑ
vÈlukayottaÑ vaÔÔetvÈ pesentu, apasentÈnaÑ sahassadaÓÉo”ti. Te paÓÉitaÑ
pucchiÑsu. PaÓÉito “iminÈpi paÒhapaÔibhÈgeneva bhavitabban”ti
gÈmavÈsino assÈsetvÈ vacanakusale dve tayo purise pakkosÈpetvÈ
“gacchatha tumhe, rÈjÈnaÑ vadetha ‘deva gÈmavÈsino tassa yottassa
tanukaÑ vÈ th|laÑ vÈ pamÈÓaÑ na jÈnanti, purÈÓavÈlukayottato
vidatthimattaÑ vÈ catura~gulamattaÑ vÈ khaÓÉaÑ pesetha, taÑ oloketvÈ
tena pamÈÓena vaÔÔessantÊ’ti. Sace vo rÈjÈ ‘amhÈkaÑ ghare vÈlukayottaÑ
nÈma na kadÈci sutapubban’ti vadati, atha naÑ ‘sace mahÈrÈja vo evar|paÑ
na sakkÈ kÈtuÑ, PÈcÊnayavamajjhakagÈmavÈsino kathaÑ karissantÊ’ti
vadeyyÈthÈ”ti pesesi. Te tathÈ kariÑsu. RÈjÈ
______________________________________________________________
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kena cintitaÑ paÒhapaÔibhÈgan”ti pucchitvÈ “MahosadhapaÓÉitenÈ”ti sutvÈ
tussi.
TaÄÈkanti aparasmiÑ divase paÓÉitassa vÊmaÑsanatthaÑ “rÈjÈ
udakakÊÄaÑ kÊÄitukÈmo, paÒcavidhapadumasaÒchannaÑ pokkharaÓiÑ
pesentu, apesentÈnaÑ sahassadaÓÉo”ti gÈmavÈsÊnaÑ pesayiÑsu. Te
paÓÉitassa ÈrocesuÑ. So “iminÈpi paÒhapaÔibhÈgeneva bhavitabban”ti
cintetvÈ vacanakusale katipaye manusse pakkosÈpetvÈ “etha tumhe
udakakÊÄaÑ kÊÄitvÈ akkhÊni rattÈni katvÈ allakesÈ allavatthÈ
kaddamamakkhitasarÊrÈ yottadaÓÉaleÉÉuhatthÈ rÈjadvÈraÑ gantvÈ dvÈre
ÔhitabhÈvaÑ raÒÒo ÈrocÈpetvÈ katokÈsÈ pavisitvÈ ‘mahÈrÈja tumhehi kira
PÈcÊnayavamajjhakagÈmavÈsino pokkharaÓiÑ pesent|ti pahitÈ1 mayaÑ
tumhÈkaÑ anucchavikaÑ mahantaÑ pokkharaÓiÑ ÈdÈya ÈgatÈ. SÈ pana
araÒÒavÈsikattÈ nagaraÑ disvÈ dvÈrapÈkÈraparikhÈ-aÔÔÈlakÈdÊni oloketvÈ
bhÊtatasitÈ yottÈni chinditvÈ palÈyitvÈ araÒÒameva paviÔÔhÈ, mayaÑ
leÉÉudaÓÉÈdÊhi pothentÈpi nivattetuÑ na sakkhimhÈ, tumhÈkaÑ araÒÒÈ
ÈnÊtaÑ purÈÓapokkharaÓiÑ pesetha, tÈya saddhiÑ yojetvÈ harissÈmÈ’ti
vatvÈ raÒÒÈ ‘na kadÈci mama araÒÒato ÈnÊtapokkharaÓÊ nÈma bh|tapubbÈ,
na ca mayÈ kassaci yojetvÈ ÈharaÓatthÈya pokkharaÓÊ pesitapubbÈ’ti vutte
‘sace deva vo evaÑ na sakkÈ kÈtuÑ, PÈcÊnayavamajjhakagÈmavÈsino
kathaÑ pokkharaÓiÑ pesessantÊ’ti vadeyyÈthÈ”ti vatvÈ pesesi. Te tathÈ
kariÑsu. RÈjÈ paÓÉitena ÒÈtabhÈvaÑ sutvÈ tussi.
UyyÈnanti punekadivasaÑ “mayaÑ uyyÈnakÊÄaÑ kÊÄitukÈmÈ,
amhÈkaÒca purÈÓa-uyyÈnaÑ parijiÓÓaÑ, obhaggaÑ jÈtaÑ,
PÈcÊnayavamajjhakagÈmavÈsino supupphitataruÓarukkhasaÒchannaÑ navauyyÈnaÑ pesent|”ti pahiÓiÑsu. GÈmavÈsino paÓÉitassa ÈrocesuÑ. PaÓÉito
“iminÈpi paÒhapaÔibhÈgeneva bhavitabban”ti te samassÈsetvÈ manusse
pesetvÈ purimanayeneva kathÈpesi.
______________________________________________________________
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TadÈpi rÈjÈ tussitvÈ SenakaÑ pucchi “kiÑ Senaka Ènema paÓÉitan”ti.
So lÈbhamacchariyena “ettakena paÓÉito nÈma na hoti, Ègametha devÈ”ti
Èha. Tassa taÑ vacanaÑ sutvÈ rÈjÈ cintesi “MahosadhapaÓÉito
sattadÈrakapaÒhehi1 mama manaÑ gaÓhi, evar|pesupissa
guyhapaÒhavissajjanesu ceva paÒhapaÔibhÈgesu ca Buddhassa viya
byÈkaraÓaÑ, Senako evar|paÑ paÓÉitaÑ ÈnetuÑ na deti, kiÑ me Senakena,
ÈnessÈmi nan”ti. So mahantena parivÈrena taÑ gÈmaÑ pÈyÈsi. Tassa
ma~gala-assaÑ abhiruhitvÈ gacchantassa assassa pÈdo phalitabh|miyÈ
antaraÑ pavisitvÈ bhijji. RÈjÈ tatova nivattitvÈ nagaraÑ pÈvisi. Atha naÑ
Senako upasa~kamitvÈ pucchi “mahÈrÈja paÓÉitaÑ kiÑ2 ÈnetuÑ
PÈcÊnayavamajjhakagÈmaÑ agamitthÈ”ti. Œma paÓÉitÈti. MahÈrÈja tumhe
maÑ anatthakÈmaÑ katvÈ passatha, “Ègametha tÈvÈ”ti vuttepi atituritÈ
nikkhamittha, paÔhamagamaneneva ma~gala-assassa pÈdo bhinnoti.
So tassa vacanaÑ sutvÈ tuÓhÊ hutvÈ punekadivasaÑ tena saddhiÑ
mantesi “kiÑ Senaka Ènema paÓÉitan”ti. Deva sayaÑ agantvÈ d|taÑ pesetha
“paÓÉita amhÈkaÑ tava santikaÑ ÈgacchantÈnaÑ assassa pÈdo bhinno,
assataraÑ vÈ no pesetu seÔÔhataraÑ vÈ”ti. Yadi assataraÑ pesessati, sayaÑ
Ègamissati. SeÔÔhataraÑ pesento pitaraÑ pesessati, ayameko no paÒho
bhavissatÊti. RÈjÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ tathÈ katvÈ d|taÑ pesesi. PaÓÉito
d|tassa vacanaÑ sutvÈ “rÈjÈ mamaÒceva pitaraÒca passitukÈmo”ti cintetvÈ
pitu santikaÑ gantvÈ vanditvÈ “tÈta rÈjÈ tumhe ceva mamaÒca daÔÔhukÈmo,
tumhe paÔhamataraÑ seÔÔhisahassaparivutÈ gacchatha, gacchantÈ ca
tucchahatthÈ agantvÈ navasappip|raÑ3 candanakaraÓÉakaÑ ÈdÈya
gacchatha, rÈjÈ tumhehi saddhiÑ paÔisanthÈraÑ katvÈ ‘gahapati patir|paÑ
ÈsanaÑ ÒatvÈ nisÊdÈhÊ’ti vakkhati, atha tumhe tathÈr|paÑ ÈsanaÑ ÒatvÈ
nisÊdeyyÈtha. TumhÈkaÑ nisinnakÈle ahaÑ ÈgamissÈmi, rÈjÈ mayÈpi
saddhiÑ paÔisanthÈraÑ katvÈ ‘paÓÉita tavÈnur|paÑ ÈsanaÑ ÒatvÈ nisÊdÈ’ti
vakkhati, athÈhaÑ tumhe olokessÈmi, tumhe tÈya saÒÒÈya ÈsanÈ vuÔÔhÈya
‘tÈta Mahosadha imasmiÑ Èsane nisÊdÈ’ti vadeyyÈtha, ajja no eko paÒho
matthakaÑ
______________________________________________________________
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pÈpuÓissatÊ”ti Èha. So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ vuttanayeneva gantvÈ attano
dvÈre ÔhitabhÈvaÑ raÒÒo ÈrocÈpetvÈ “pavisat|”ti vutte pavisitvÈ rÈjÈnaÑ
vanditvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi.
RÈjÈ tena saddhiÑ paÔisanthÈraÑ katvÈ “gahapati tava putto
MahosadhapaÓÉito kuhin”ti pucchi. Pacchato Ègacchati devÈti. RÈjÈ
“pacchato ÈgacchatÊ”ti sutvÈ tuÔÔhamÈnaso hutvÈ “mahÈseÔÔhi attano
yuttÈsanaÑ ÒatvÈ nisÊdÈ”ti Èha. So attano yuttÈsanaÑ ÒatvÈ ekamantaÑ
nisÊdi. MahÈsattopi ala~katapaÔiyatto dÈrakasahassaparivuto ala~katarathe
nisÊditvÈ nagaraÑ pavisanto parikhÈpiÔÔhe caramÈnaÑ ekaÑ gadrabhaÑ
disvÈ thÈmasampanne mÈÓave pesesi “ambho etaÑ gadrabhaÑ anubandhitvÈ
yathÈ saddaÑ na karoti, evamassa mukhabandhanaÑ katvÈ kilaÒjena
veÔhetvÈ tasmiÑ ekenattharaÓena paÔicchÈdetvÈ1 aÑsenÈdÈya2
ÈgacchathÈ”ti. Te tathÈ kariÑsu. Bodhisattopi mahantena parivÈrena
nagaraÑ pÈvisi. MahÈjano “esa kira SirivaÉÉhanaseÔÔhino putto
MahosadhapaÓÉito nÈma, esa kira jÈyamÈno osadhaghaÔikaÑ hatthena
gahetvÈ jÈto, iminÈ kira ettakÈnaÑ vÊmaÑsanapaÒhÈnaÑ paÒhapaÔibhÈgo
ÒÈto”ti mahÈsattaÑ abhitthavanto olokentopi tittiÑ na gacchati. So
rÈjadvÈraÑ gantvÈ paÔivedesi. RÈjÈ sutvÈva haÔÔhatuÔÔho “mama putto
MahosadhapaÓÉito khippaÑ Ègacchat|”ti Èha. So dÈrakasahassaparivuto
pÈsÈdaÑ abhiruhitvÈ rÈjÈnaÑ vanditvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. RÈjÈ taÑ disvÈva
somanassappatto hutvÈ madhurapaÔisanthÈraÑ katvÈ “paÓÉita patir|paÑ
ÈsanaÑ ÒatvÈ nisÊdÈ”ti Èha. Atha so pitaraÑ olokesi. Athassa pitÈpi
olokitasaÒÒÈya uÔÔhÈya “paÓÉita imasmiÑ Èsane nisÊdÈ”ti Èha. So tasmiÑ
Èsane nisÊdi.
TaÑ tattha nisinnaÑ disvÈva SenakapukkusakÈmindadevindÈ ceva aÒÒe
ca andhabÈlÈ pÈÓiÑ paharitvÈ mahÈhasitaÑ hasitvÈ “imaÑ andhabÈlaÑ
‘paÓÉito’ti vadiÑsu, so pitaraÑ ÈsanÈ vuÔÔhÈpetvÈ sayaÑ nisÊdati, imaÑ
‘paÓÉito’ti vattuÑ ayuttan”ti parihÈsaÑ kariÑsu. RÈjÈpi dummukho
anattamano ahosi. Atha naÑ mahÈsatto pucchi “kiÑ mahÈrÈja
______________________________________________________________
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dummukhatthÈ”ti. Œma paÓÉita dummukhomhi, savanameva te manÈpaÑ,
dassanaÑ pana amanÈpaÑ jÈtanti. KiÑ kÈraÓÈ mahÈrÈjÈti. PitaraÑ ÈsanÈ
vuÔÔhÈpetvÈ nisinnattÈti. KiÑ pana tvaÑ mahÈrÈja “sabbaÔÔhÈnesu puttehi
pitarova uttamÈ”ti maÒÒasÊti. Œma paÓÉitÈti. Atha mahÈsatto “nanu
mahÈrÈja tumhehi amhÈkaÑ ‘assataraÑ vÈ pesetu seÔÔhataraÑ vÈ’ti sÈsanaÑ
pahitan”ti vatvÈ ÈsanÈ vuÔÔhÈya te mÈÓave oloketvÈ “tumhehi gahitaÑ
gadrabhaÑ ÈnethÈ”ti ÈÓÈpetvÈ raÒÒo pÈdam|le nipajjÈpetvÈ “mahÈrÈja ayaÑ
gadrabho kiÑ agghatÊ”ti pucchi. PaÓÉita sace upakÈrako, aÔÔha kahÈpaÓe
agghatÊti. ImaÑ paÔicca jÈto ÈjÈnÊyavaÄavÈya kucchimhi vuÔÔha-assataro kiÑ
agghatÊti. Anaggho paÓÉitÈti. “Deva kasmÈ evaÑ kathetha, nanu tumhehi
idÈneva vuttaÑ ‘sabbaÔÔhÈnesu puttehi pitarova uttamÈ’ti. Sace taÑ saccaÑ,
tumhÈkaÑ vÈde assatarato gadrabhova uttamo hoti, kiÑ pana mahÈrÈja
tumhÈkaÑ paÓÉitÈ ettakampi jÈnituÑ asakkontÈ pÈÓiÑ paharitvÈ hasanti,
aho tumhÈkaÑ paÓÉitÈnaÑ paÒÒÈsampatti, kuto vo ete laddhÈ”ti cattÈro
paÓÉite parihasitvÈ1 rÈjÈnaÑ imÈya EkakanipÈte gÈthÈya ajjhabhÈsi–
“HaÑci tuvaÑ evamaÒÒasi ‘seyyo,
Puttena pitÈ’ti rÈjaseÔÔha.
Handa’ssatarassa te ayaÑ,
Assatarassa hi gadrabho pitÈ”ti2.
Tassattho–yadi tvaÑ rÈjaseÔÔha sabbaÔÔhÈnesu seyyo puttena pitÈti
evaÑ maÒÒasi, tava assataratopi ayaÑ gadrabho seyyo hotu. KiÑ kÈraÓÈ?
Assatarassa hi gadrabho pitÈti.
EvaÒca pana vatvÈ mahÈsatto Èha “mahÈrÈja sace puttato pitÈ seyyo,
mama pitaraÑ gaÓhatha. Sace pitito putto seyyo maÑ gaÓhatha tumhÈkaÑ
atthÈyÈ”ti. RÈjÈ somanassappatto ahosi. SabbÈ rÈjaparisÈpi “sukathito
paÓÉitena paÒho”ti unnadantÈ3 sÈdhukÈrasahassÈni adaÑsu, a~guliphoÔÈ
ceva celukkhepÈ ca
______________________________________________________________
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pavattiÑsu. CattÈro paÓÉitÈpi dummukhÈ pajjhÈyantÈva ahesuÑ. Nanu
mÈtÈpit|naÑ guÓaÑ jÈnanto bodhisattena sadiso nÈma natthi, atha so kasmÈ
evamakÈsÊti? Na so pitu avamÈnanatthÈya, raÒÒÈ pana “assataraÑ vÈ pesetu
seÔÔhataraÑ vÈ”ti pesitaÑ, tasmÈ tasseva paÒhassa ÈvibhÈvatthaÑ attano ca
paÓÉitabhÈvassa ÒÈpanatthaÑ catunnaÒca paÓÉitÈnaÑ
appaÔibhÈnakaraÓatthaÑ1 evamakÈsÊti.
GadrabhapaÒho niÔÔhito.
RÈjÈ tussitvÈ gandhodakapuÓÓaÑ suvaÓÓabhi~kÈraÑ ÈdÈya
“PÈcÊnayavamajjhakagÈmaÑ rÈjabhogena paribhuÒjat|”ti seÔÔhissa hatthe
udakaÑ pÈtetvÈ “sesaseÔÔhino etasseva upaÔÔhÈkÈ hont|”ti vatvÈ
bodhisattassa mÈtu ca sabbÈla~kÈre pesetvÈ gadrabhapaÒhe pasanno
bodhisattaÑ puttaÑ katvÈ gaÓhituÑ seÔÔhiÑ avoca “gahapati
MahosadhapaÓÉitaÑ mama puttaÑ katvÈ dehÊ”ti. Deva atitaruÓo ayaÑ,
ajjÈpissa mukhe khÊragandho vÈyati, mahallakakÈle tumhÈkaÑ santike
bhavissatÊti. “Gahapati tvaÑ ito paÔÔhÈya etasmiÑ nirÈlayo hohi, ayaÑ
ajjatagge mama putto, ahaÑ mama puttaÑ posetuÑ sakkhissÈmi, gaccha
tvan”ti taÑ uyyojesi. So rÈjÈnaÑ vanditvÈ paÓÉitaÑ Èli~gitvÈ ure
nipajjÈpetvÈ sÊse cumbitvÈ “tÈta appamatto hohÊ”ti ovÈdamassa adÈsi. Sopi
pitaraÑ vanditvÈ “tÈta mÈ cintayitthÈ”ti assÈsetvÈ pitaraÑ uyyojesi. RÈjÈ
paÓÉitaÑ pucchi “tÈta antobhattiko bhavissasi, udÈhu bahibhattiko”ti. So
“mahÈ me parivÈro, tasmÈ bahibhattikena mayÈ bhavituÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ
“bahibhattiko bhavissÈmi devÈ”ti Èha. Athassa rÈjÈ anur|paÑ gehaÑ
dÈpetvÈ dÈrakasahassaÑ ÈdiÑ katvÈ paribbayaÑ dÈpetvÈ sabbaparibhoge
dÈpesi. So tato paÔÔhÈya rÈjÈnaÑ upaÔÔhÈsi.
RajÈpi naÑ vÊmaÑsitukÈmo ahosi. TadÈ ca nagarassa dakkhiÓadvÈrato
avid|re pokkharaÓitÊre ekasmiÑ tÈlarukkhe kÈkakulÈvake maÓiratanaÑ
ahosi. Tassa chÈyÈ pokkharaÓiyaÑ paÒÒÈyi. MahÈjano
______________________________________________________________
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“pokkharaÓiyaÑ maÓi atthÊ”ti raÒÒo Èrocesi. So SenakaÑ ÈmantetvÈ
“pokkharaÓiyaÑ kira maÓiratanaÑ paÒÒÈyati, kathaÑ taÑ gaÓhÈpessÈmÈ”ti
pucchitvÈ “mahÈrÈja udakaÑ nÊharÈpetvÈ gaÓhituÑ vaÔÔatÊ”ti vutte “tena hi
Ècariya evaÑ karohÊ”ti tasseva bhÈramakÈsi. So bah| manusse
sannipÈtÈpetvÈ udakaÒca kaddamaÒca nÊharÈpetvÈ bh|miÑ bhinditvÈpi
maÓiÑ nÈddasa. Puna puÓÓÈya pokkharaÓiyÈ maÓicchÈyÈ paÒÒÈyi. So
punapi tathÈ katvÈ na ca addasa. Tato rÈjÈ paÓÉitaÑ ÈmantetvÈ “tÈta
pokkharaÓiyaÑ eko maÓi paÒÒÈyati, Senako udakaÒca kaddamaÒca
nÊharÈpetvÈ bh|miÑ bhinditvÈpi nÈddasa, puna puÓÓÈya pokkharaÓiyÈ
paÒÒÈyati, sakkhissasi taÑ maÓiÑ gaÓhÈpetun”ti pucchi. So “netaÑ
mahÈrÈja garu, etha dassessÈmÊ”ti Èha. RÈjÈ tassa vacanaÑ tussitvÈ
“passissÈmi ajja paÓÉitassa ÒÈÓabalan”ti mahÈjanaparivuto pokkharaÓitÊraÑ
gato.
MahÈsatto tÊre ÔhatvÈ maÓiÑ olokento “nÈyaÑ maÓi pokkharaÓiyaÑ,
tÈlarukkhe kÈkakulÈvake maÓinÈ bhavitabban”ti ÒatvÈ “natthi deva
pokkharaÓiyaÑ maÓÊ”ti vatvÈ “nanu udake paÒÒÈyatÊ”ti vutte “tena hi
udakapÈtiÑ ÈharÈ”ti udakapÈtiÑ ÈharÈpetvÈ “passatha deva, nÈyaÑ maÓi
pokkharaÓiyaÑyeva paÒÒÈyati, pÈtiyampi paÒÒÈyatÊ”ti vatvÈ “paÓÉita kattha
pana maÓinÈ bhavitabban”ti vutte “deva pokkharaÓiyampi pÈtiyampi
chÈyÈva paÒÒÈyati, na maÓi, maÓi pana tÈlarukkhe kÈkakulÈvake atthi,
purisaÑ ÈÓÈpetvÈ ÈharÈpehÊ”ti Èha. RÈjÈ tathÈ katvÈ maÓiÑ ÈharÈpesi. So
ÈharitvÈ paÓÉitassa adÈsi. PaÓÉito taÑ gahetvÈ raÒÒo hatthe Ôhapesi. TaÑ
disvÈ mahÈjano paÓÉitassa sÈdhukÈraÑ datvÈ SenakaÑ paribhÈsanto
“maÓiratanaÑ tÈlarukkhe kÈkakulÈvake atthi, SenakabÈlo bah| manusse
pokkharaÓimeva bhindÈpesi, paÓÉitena nÈma Mahosadhasadisena
bhavitabban”ti mahÈsattassa thutimakÈsi. RÈjÈpissa tuÔÔho attano gÊvÈya
piÄandhanaÑ muttÈhÈraÑ datvÈ dÈrakasahassÈnampi muttÈvaliyo dÈpesi.
Bodhisattassa ca parivÈrassa ca iminÈ parihÈrena upaÔÔhÈnaÑ anujÈnÊti.
Ek|navÊsatimapaÒho niÔÔhito.
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PunekadivasaÑ rÈjÈ paÓÉitena saddhiÑ uyyÈnaÑ agamÈsi. TadÈ eko
kakaÓÔako toraÓagge vasati. So rÈjÈnaÑ ÈgacchantaÑ disvÈ otaritvÈ
bh|miyaÑ nipajji. RÈjÈ tassa taÑ kiriyaÑ oloketvÈ “paÓÉita ayaÑ
kakaÓÔako kiÑ karotÊ”ti pucchi. MahÈsatto “mahÈrÈja tumhe sevatÊ”ti Èha.
Sace evaÑ amhÈkaÑ sevati, etassa mÈ nipphalo hotu, bhogamassa dÈpehÊti.
Deva tassa bhogena kiccaÑ natthi, khÈdanÊyamattaÑ alametassÈti. KiÑ
panesa khÈdatÊti. MaÑsaÑ devÈti. KittakaÑ laddhuÑ vaÔÔatÊti.
KÈkaÓikamattagghanakaÑ devÈti. RÈjÈ ekaÑ purisaÑ ÈÓÈpesi “rÈjadÈyo
nÈma kÈkaÓikamattaÑ na vaÔÔati, imassa nibaddhaÑ aÉÉhamÈsagghanakaÑ
maÑsaÑ ÈharitvÈ dehÊ”ti. So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ tato paÔÔhÈya tathÈ
akÈsi. So ekadivasaÑ uposathe mÈghÈte maÑsaÑ alabhitvÈ tameva
aÉÉhamÈsakaÑ vijjhitvÈ suttena ÈvunitvÈ tassa gÊvÈyaÑ piÄandhi. Athassa
taÑ nissÈya mÈno uppajji. TaÑ divasameva rÈjÈ puna Mahosadhena
saddhiÑ uyyÈnaÑ agamÈsi. So rÈjÈnaÑ ÈgacchantaÑ disvÈpi dhanaÑ
nissÈya uppannamÈnavasena “Vedeha tvaÑ nu kho mahaddhano, ahaÑ nu
kho”ti raÒÒÈ saddhiÑ attÈnaÑ samaÑ karonto anotaritvÈ toraÓaggeyeva
sÊsaÑ cÈlento nipajji. RÈjÈ tassa taÑ kiriyaÑ oloketvÈ “paÓÉita esa pubbe
viya ajja na otarati, kiÑ nu kho kÈraÓan”ti pucchanto imaÑ gÈthamÈha–
“NÈyaÑ pure unnamati, toraÓagge kakaÓÔako.
Mahosadha vijÈnÈhi, kena thaddho kakaÓÔako”ti1.
Tattha unnamatÊti yathÈ ajja anotaritvÈ toraÓaggeyeva sÊsaÑ cÈlento
unnamati, evaÑ pure na unnamati. Kena thaddhoti kena kÈraÓena
thaddhabhÈvaÑ Èpannoti.
PaÓÉito tassa vacanaÑ sutvÈ “mahÈrÈja uposathe mÈghÈte maÑsaÑ
alabhantena rÈjapurisena gÊvÈya baddhaÑ aÉÉhamÈsakaÑ nissÈya tassa
mÈnena bhavitabban”ti ÒatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
“AladdhapubbaÑ laddhÈna, aÉÉhamÈsaÑ kakaÓÔako.
AtimaÒÒati rÈjÈnaÑ, VedehaÑ Mithilaggahan”ti1.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 42 piÔÔhe.
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RÈjÈ tassa vacanaÑ sutvÈ taÑ purisaÑ pakkosÈpetvÈ pucchi. So
yathÈbh|taÑ raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ taÑ kathaÑ sutvÈ “kaÒci1 apucchitvÈva
SabbaÒÒubuddhena viya paÓÉitena kakaÓÔakassa ajjhÈsayo ÒÈto”ti ativiya
pasÊditvÈ paÓÉitassa cat|su dvÈresu su~kaÑ dÈpesi. KakaÓÔakassa pana
kujjhitvÈ vattaÑ hÈretuÑ Èrabhi. PaÓÉito pana “mÈ hÈrehi mahÈrÈjÈ”ti taÑ
nivÈresi.
KakaÓÔakapaÒho niÔÔhito.
Atheko MithilavÈsÊ Pi~guttaro nÈma mÈÓavo TakkasilaÑ gantvÈ
disÈpÈmokkhÈcariyassa santike sippaÑ sikkhanto khippameva sikkhi. So
anuyogaÑ datvÈ “gacchÈmahan”ti ÈcariyaÑ Èpucchi. TasmiÑ pana kule
“sace vayappattÈ dhÊtÈ hoti, jeÔÔhantevÈsikassa dÈtabbÈ”ti vattaÑva2, tasmÈ
tassa Ècariyassa vayappattÈ ekÈ dhÊtÈ atthi, sÈ abhir|pÈ
devaccharÈpaÔibhÈgÈ. Atha naÑ Ècariyo “dhÊtaraÑ te tÈta dassÈmi. taÑ
ÈdÈya gamissasÊ”ti Èha. So pana mÈÓavo dubbhago kÈÄakaÓÓÊ, kumÈrikÈ
pana mahÈpuÒÒÈ. Tassa taÑ disvÈ cittaÑ na allÊyati. So taÑ arocentopi
“Ècariyassa vacanaÑ na bhindissÈmÊ”ti sampaÔicchi. Œcariyo dhÊtaraÑ tassa
adÈsi. So rattibhÈge ala~katasirisayane nipanno tÈya ÈgantvÈ sayanaÑ
abhiruÄhamattÈya aÔÔÊyamÈno harÈyamÈno jigucchamÈno pakampamÈno
otaritvÈ bh|miyaÑ nipajji. SÈpi otaritvÈ tassa santikaÑ gantvÈ nipajji, so
uÔÔhÈya sayanaÑ abhiruhi. SÈpi puna sayanaÑ abhiruhi, so puna sayanÈ
otaritvÈ bh|miyaÑ nipajji. KÈÄakaÓÓÊ nÈma siriyÈ saddhiÑ na sameti.
KumÈrikÈ sayaneyeva nipajji, so bh|miyaÑ sayi.
EvaÑ sattÈhaÑ vÊtinÈmetvÈ taÑ ÈdÈya ÈcariyaÑ vanditvÈ nikkhami,
antarÈmagge ÈlÈpasallÈmattampi natthi. AnicchamÈnÈva ubhopi MithilaÑ
sampattÈ. Atha Pi~guttaro nagarÈ avid|re phalasampannaÑ
udumbararukkhaÑ disvÈ khudÈya pÊÄito taÑ abhiruhitvÈ phalÈni khÈdi. SÈpi
chÈtajjhattÈ rukkham|laÑ gantvÈ “sÈmi mayhampi phalÈni pÈtethÈ”ti Èha.
KiÑ tava hatthapÈdÈ natthi. SayaÑ abhiruhitvÈ khÈdÈti. SÈ abhiruhitvÈ
khÈdi. So tassÈ
______________________________________________________________
1. KiÒci (SyÈ, Ka)

2. VuttaÑ (SyÈ, Ka)
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abhiruÄhabhÈvaÑ ÒatvÈ khippaÑ otaritvÈ rukkhaÑ kaÓÔakehi parikkhipitvÈ
“muttomhi kÈÄakaÓÓiyÈ”ti vatvÈ palÈyi. SÈpi otarituÑ asakkontÊ tattheva
nisÊdi. Atha rÈjÈ uyyÈne kÊÄitvÈ hatthikkhandhe nisinno sÈyanhasamaye
nagaraÑ pavisanto taÑ disvÈ paÔibaddhacitto hutvÈ “sapariggahÈ,
apariggahÈ”ti pucchÈpesi. SÈpi “atthi me sÈmi kuladattiko pati, so pana maÑ
idha nisÊdÈpetvÈ chaÉÉetvÈ palÈto”ti Èha. Amacco taÑ kÈraÓaÑ raÒÒo
Èrocesi. RÈjÈ “asÈmikabhaÓÉaÑ nÈma raÒÒo pÈpuÓÈtÊ”ti taÑ otÈretvÈ
hatthikkhandhaÑ ÈropetvÈ nivesanaÑ netvÈ abhisiÒcitvÈ aggamahesiÔÔhÈne
Ôhapesi. SÈ tassa piyÈ ahosi manÈpÈ. Udumbararukkhe laddhattÈ
“UdumbaradevÊ”tvevassÈ nÈmaÑ saÒjÈniÑsu.
AthekadivasaÑ raÒÒo uyyÈnagamanatthÈya dvÈragÈmavÈsikehi
maggaÑ paÔijaggÈpesuÑ. Pi~guttaropi bhatiÑ1 karonto kacchaÑ bandhitvÈ
kuddÈlena maggaÑ tacchi. Magge aniÔÔhiteyeva rÈjÈ UdumbaradeviyÈ
saddhiÑ rathe nisÊditvÈ nikkhami. UdumbaradevÊ kÈÄakaÓÓiÑ maggaÑ
tacchantaÑ disvÈ “evar|paÑ siriÑ dhÈretuÑ nÈsakkhi ayaÑ kÈÄakaÓÓÊ”ti
taÑ olokentÊ hasi. RÈjÈ hasamÈnaÑ disvÈ kujjhitvÈ “kasmÈ hasÊ”ti pucchi.
Deva ayaÑ maggatacchako puriso mayhaÑ porÈÓakasÈmiko, esa maÑ
udumbararukkhaÑ ÈropetvÈ kaÓÔakehi parikkhipitvÈ gato, imÈhaÑ oloketvÈ
“evar|paÑ siriÑ dhÈretuÑ nÈsakkhi kÈÄakaÓÓÊ ayan”ti cintetvÈ hasinti. RÈjÈ
“tvaÑ musÈvÈdaÑ kathesi, aÒÒaÑ kaÒci purisaÑ disvÈ tayÈ hasitaÑ
bhavissati, taÑ mÈressÈmÊ”ti asiÑ aggahesi. SÈ bhayappattÈ “deva paÓÉite
tava pucchathÈ”ti Èha. RÈjÈ SenakaÑ pucchi “Senaka imissÈ vacanaÑ tvaÑ
saddahasÊ”ti. Na saddahÈmi deva, ko nÈma evar|paÑ itthiratanaÑ pahÈya
gamissatÊti. SÈ tassa kathaÑ sutvÈ atirekataraÑ bhÊtÈ ahosi. Atha rÈjÈ
“Senako kiÑ jÈnÈti, paÓÉitaÑ pucchissÈmÊ”ti cintetvÈ taÑ pucchanto imaÑ
gÈthamÈha–
“ItthÊ siyÈ r|pavatÊ, sÈ ca sÊlavatÊ siyÈ.
Puriso taÑ na iccheyya, saddahÈsi MahosadhÈ”ti2.
Tattha sÊlavatÊti ÈcÈraguÓasampannÈ.
______________________________________________________________
1. VÊthiÑ (Ka)

2. Khu 5. 50 piÔÔhe.
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TaÑ sutvÈ paÓÉito gÈthamÈha–
“SaddahÈmi mahÈrÈja, puriso dubbhago siyÈ.
SirÊ ca kÈÄakaÓÓÊ ca, na samenti kudÈcanan”ti1.

Tattha na samentÊti samuddassa orimatÊrapÈrimatÊrÈni viya ca
gaganatalapathavitalÈni viya ca na samagacchanti.
RÈjÈ tassa vacanena taÑ kÈraÓaÑ sutvÈ tassa na kujjhi, hadayamassa
nibbÈyi. So tassa tussitvÈ “sace paÓÉito nÈbhavissa, ajjÈhaÑ bÈlasenakassa
kathÈya evar|paÑ itthÊratanaÑ hÊno assaÑ2, taÑ nissÈya mayÈ esÈ laddhÈ”ti
satasahassena p|jaÑ kÈresi. DevÊpi rÈjÈnaÑ vanditvÈ “deva paÓÉitaÑ
nissÈya mayÈ jÊvitaÑ laddhaÑ, imÈhaÑ kaniÔÔhabhÈtikaÔÔhÈne ÔhapetuÑ
varaÑ yÈcÈmÊ”ti Èha. SÈdhu devi gaÓhÈhi, dammi te varanti. Deva ajja
paÔÔhÈya mama kaniÔÔhaÑ vinÈ kiÒci madhurarasaÑ na khÈdissÈmi, ito
paÔÔhÈya velÈya vÈ avelÈya vÈ dvÈraÑ vivarÈpetvÈ imassa madhurarasaÑ
pesetuÑ labhanakavaraÑ gaÓhÈmÊti. SÈdhu bhadde imaÒca varaÑ gaÓhÈhÊti.
SirikÈÄakaÓÓipaÒho niÔÔhito.
AparasmiÑ divase rÈjÈ katapÈtarÈso3 pÈsÈdassa dÊghantare ca~kamanto
vÈtapÈnantarena olokento ekaÑ eÄakaÒca sunakhaÒca mittasanthavaÑ
karontaÑ addasa. So kira eÄako hatthisÈlaÑ gantvÈ hatthissa purato khippaÑ
anÈmaÔÔhatiÓaÑ khÈdi. Atha naÑ hatthigopakÈ pothetvÈ nÊhariÑsu. So
viravitvÈ palÈyi. Atha naÑ eko puriso vegena gantvÈ piÔÔhiyaÑ daÓÉena
tiriyaÑ pahari. So piÔÔhiÑ onÈmetvÈ vedanÈppatto hutvÈ gantvÈ rÈjagehassa
mahÈbhittiÑ nissÈya piÔÔhikÈya nipajji4. TaÑ divasameva raÒÒo mahÈnase
aÔÔhicammÈdÊni khÈditvÈ vaÉÉhitasunakho bhattakÈrake bhattaÑ sampÈdetvÈ
bahi ÔhatvÈ sarÊre sedaÑ nibbÈpente macchamaÑsagandhaÑ ghÈyitvÈ
taÓhaÑ adhivÈsetuÑ asakkonto
______________________________________________________________
1. Khu 5. 50 piÔÔhe.
2. ItthiratanaÑ na labhissaÑ (SÊ, I)
3. KatapÈtarÈsabhatto (SÊ, I), katapÈtarÈsakÈle (Ka)
4. PiÔÔhiÑ onÈmetvÈ nipajji (Ka)
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mahÈnasaÑ pavisitvÈ bhÈjanapidhÈnaÑ pÈtetvÈ maÑsaÑ khÈdi. Atha
bhattakÈrako bhÈjanasaddena pavisitvÈ taÑ disvÈ dvÈraÑ pidahitvÈ taÑ
leÉÉudaÓÉÈdÊhi pothesi. So khÈditamaÑsaÑ mukheneva chaÉÉetvÈ viravitvÈ
nikkhami. BhattakÈrakopi tassa nikkhantabhÈvaÑ ÒatvÈ anubandhitvÈ
piÔÔhiyaÑ daÓÉena tiriyaÑ pahari. So vedanÈppatto piÔÔhiÑ onÈmetvÈ ekaÑ
pÈdaÑ ukkhipitvÈ eÄakassa nipannaÔÔhÈnameva pÈvisi. Atha naÑ eÄako
“samma kiÑ piÔÔhiÑ onÈmetvÈ Ègacchasi, kiÑ te vÈto vijjhatÊ”ti pucchi.
Sunakhopi “tvampi piÔÔhiÑ onÈmetvÈ nipannosi, kiÑ te vÈto vijjhatÊ”ti
pucchi. Te aÒÒamaÒÒaÑ attano pavattiÑ ÈrocesuÑ.
Atha naÑ eÄako pucchi “kiÑ pana tvaÑ puna bhattagehaÑ gantuÑ
sakkhissasi sammÈ”ti. Na sakkhissÈmi samma, gatassa me jÊvitaÑ natthÊti.
TvaÑ pana puna hatthisÈlaÑ gantuÑ sakkhissasÊti. MayÈpi tattha gantuÑ na
sakkÈ, gatassa me jÊvitaÑ natthÊti. Te “kathaÑ nu kho mayaÑ idÈni
jÊvissÈmÈ”ti upÈyaÑ cintesuÑ atha naÑ eÄako Èha “sace mayaÑ
samaggavÈsaÑ vasituÑ sakkoma, attheko upÈyo”ti. Tena hi kathehÊti.
Samma tvaÑ ito paÔÔhÈya hatthisÈlaÑ yÈhi, “nÈyaÑ tiÓaÑ khÈdatÊ”ti tayi
hatthigopakÈ Èsa~kaÑ na karissanti, tvaÑ mama tiÓaÑ ÈhareyyÈsi. Ahampi
bhattagehaÑ pavisissÈmi, “nÈyaÑ maÑsakhÈdako”ti bhattakÈrako mayi
Èsa~kaÑ na karissati, ahaÑ te maÑsaÑ ÈharissÈmÊti. Te “sundaro upÈyo”ti
ubhopi sampaÔicchiÑsu. Sunakho hatthisÈlaÑ gantvÈ tiÓakalÈpaÑ ÉaÑsitvÈ
ÈgantvÈ mahÈbhittipiÔÔhikÈya Ôhapesi. Itaropi bhattagehaÑ gantvÈ
maÑsakhaÓÉaÑ mukhap|raÑ ÉaÑsitvÈ ÈnetvÈ tattheva Ôhapesi. Sunakho
maÑsaÑ khÈdi, eÄako tiÓaÑ khÈdi. Te iminÈ upÈyena samaggÈ
sammodamÈnÈ mahÈbhittipiÔÔhikÈya vasanti. RÈjÈ tesaÑ mittasanthavaÑ
disvÈ cintesi “adiÔÔhapubbaÑ vata me kÈraÓaÑ diÔÔhaÑ, ime paccÈmittÈ
hutvÈpi samaggavÈsaÑ vasanti. IdaÑ kÈraÓaÑ gahetvÈ paÒhaÑ katvÈ paÒca
paÓÉite pucchissÈmi, imaÑ paÒhaÑ ajÈnantaÑ raÔÔhÈ pabbÈjessÈmi, taÑ
jÈnantassa ‘evar|po paÓÉito natthÊ’ti mahÈsakkÈraÑ karissÈmi. Ajja tÈva
avelÈ, sve upaÔÔhÈnaÑ ÈgatakÈle pucchissÈmÊ”ti. So punadivase paÓÉitesu
ÈgantvÈ nisinnesu paÒhaÑ pucchanto imaÑ gÈthamÈha–
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“YesaÑ na kadÈci bh|tapubbaÑ.
SakhyaÑ sattapadampi’masmi loke.
JÈtÈ amittÈ duve sahÈyÈ,
PaÔisandhÈya caranti kissa het|”ti1.
Tattha paÔisandhÈyÈti saddahitvÈ ghaÔitÈ hutvÈ.
IdaÒca pana vatvÈ puna evamÈha–
“Yadi me ajja pÈtarÈsakÈle,
PaÒhaÑ na sakkuÓeyyÈtha vattumetaÑ.
RaÔÔhÈ pabbÈjayissÈmi vo sabbe,
Na hi ma’ttho duppaÒÒajÈtikehÊ”ti2.

TadÈ pana Senako aggÈsane nisinno ahosi, paÓÉito pana pariyante
nisinno. So taÑ paÒhaÑ upadhÈrento tamatthaÑ adisvÈ cintesi “ayaÑ rÈjÈ
dandhadhÈtuko imaÑ paÒhaÑ cintetvÈ sa~kharituÑ asamattho, kiÒcideva
tena diÔÔhaÑ bhavissati, ekadivasaÑ okÈsaÑ labhanto imaÑ paÒhaÑ
nÊharissÈmi, Senako kenaci upÈyena ajjekadivasamattaÑ adhivÈsÈpet|”ti.
Itarepi cattÈro paÓÉitÈ andhakÈragabbhaÑ paviÔÔhÈ viya na kiÒci passiÑsu.
Senako “KÈ nu kho3 Mahosadhassa pavattÊ”ti bodhisattaÑ olokesi. Sopi taÑ
olokesi. Senako bhodhisattassa olokitÈkÈreneva tassa adhippÈyaÑ ÒatvÈ
“paÓÉitassapi na upaÔÔhÈti, tenekadivasaÑ okÈsaÑ icchati, p|ressÈmissa
manorathan”ti cintetvÈ raÒÒÈ saddhiÑ vissÈsena mahÈhasitaÑ hasitvÈ “kiÑ
mahÈrÈja sabbeva4 amhe paÒhaÑ kathetuÑ asakkonte raÔÔhÈ pabbÈjessasi,
etampi ‘eko gaÓÔhipaÒho’ti tvaÑ sallakkhesi, na mayaÑ etaÑ kathetuÑ na
sakkoma, apica kho thokaÑ adhivÈsehi. GaÓÔhipaÒho esa, na sakkoma
mahÈjanamajjhe kathetuÑ, ekamante cintetvÈ pacchÈ tumhÈkaÑ
kathessÈma, okÈsaÑ no dehÊ”ti mahÈsattaÑ oloketvÈ imaÑ
gÈthÈdvayamÈha–
______________________________________________________________
1. Khu 5. 251 piÔÔhe.
3. KiÑ nu kho (SÊ, I)

2. Khu 5. 252 piÔÔhe.
4. Saccameva (Ka)
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“MahÈjanasamÈgamamhi ghore,
JanakolÈhalasa~gamamhi jÈte.
VikkhittamanÈ anekacittÈ,
PaÒhaÑ na sakkuÓoma vattumetaÑ.
EkaggacittÈva ekamekÈ,
Rahasi gatÈ atthaÑ nicintayitvÈ.
Paviveke sammasitvÈna dhÊrÈ,
Atha vakkhanti janinda etamatthan”ti1.
Tattha sammasitvÈnÈti kÈyacittaviveke ÔhitÈ ime dhÊrÈ imaÑ paÒhaÑ
sammasitvÈ atha vo etaÑ atthaÑ vakkhanti.
RÈjÈ tassa kathaÑ sutvÈ anattamano hutvÈpi “sÈdhu cintetvÈ kathetha,
akathente pana vo pabbÈjessÈmÊ”ti tajjesiyeva. CattÈro paÓÉitÈ pÈsÈdÈ
otariÑsu. Senako itare Èha “sammÈ rÈjÈ sukhumapaÒhaÑ pucchi, akathite
mahantaÑ bhayaÑ bhavissati, sappÈyabhojanaÑ bhuÒjitvÈ sammÈ
upadhÈrethÈ”ti. Te attano attano gehaÑ gatÈ. PaÓÉitopi uÔÔhÈya
UdumbaradeviyÈ santikaÑ gantvÈ “devi ajja vÈ hiyyo vÈ rÈjÈ kattha ciraÑ
aÔÔhÈsÊ”ti pucchi. TÈta dÊghantare vÈtapÈnena olokento ca~kamatÊti. Tato
paÓÉito cintesi “raÒÒÈ iminÈ passena kiÒci diÔÔhaÑ bhavissatÊ”ti. So tattha
gantvÈ bahi olokento eÄakasunakhÈnaÑ kiriyaÑ disvÈ “ime disvÈ raÒÒÈ
paÒho abhisa~khato”ti sanniÔÔhÈnaÑ katvÈ gehaÑ gato. Itarepi tayo cintetvÈ
kiÒci adisvÈ Senakassa santikaÑ agamaÑsu. So te pucchi “diÔÔho vo
paÒho”ti. Na diÔÔho ÈcariyÈti. Yadi evaÑ rÈjÈ vo pabbÈjessati, kiÑ
karissathÈti. Tumhehi pana diÔÔhoti. Ahampi na passÈmÊti. “Tumhesu
apassantesu mayaÑ kiÑ passÈma, raÒÒo pana santike ‘cintetvÈ
kathessÈmÈ’ti sÊhanÈdaÑ naditvÈ ÈgatamhÈ, akathite amhe rÈjÈ kujjhissati,
kiÑ karoma, ayaÑ paÒho na sakkÈ amhehi daÔÔhuÑ, paÓÉitena pana
sataguÓaÑ sahassaguÓaÑ satasahassaguÓaÑ katvÈ cintito bhavissati, etha
tassa santikaÑ gacchÈmÈ”ti te cattÈro paÓÉitÈ bodhisattassa gharadvÈraÑ
______________________________________________________________
1. Khu 5. 252 piÔÔhe.
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ÈgatabhÈvaÑ ÈrocÈpetvÈ “pavisantu paÓÉitÈ”ti vutte gehaÑ pavisitvÈ
paÔisanthÈraÑ katvÈ ekamantaÑ ÔhitÈ mahÈsattaÑ pucchiÑsu “kiÑ pana
paÓÉita cintito paÒho”ti. Œma cintito, mayi acintente aÒÒo ko cintayissatÊti.
Tena hi paÓÉita amhÈkampi kathethÈti.
PaÓÉito “sacÈhaÑ etesaÑ na kathessÈmi, rÈjÈ te raÔÔhÈ pabbÈjessati,
maÑ pana sattahi ratanehi p|jessati, ime andhabÈlÈ mÈ vinassantu,
kathessÈmi tesan”ti cintetvÈ te cattÈropi nÊcÈsane nisÊdÈpetvÈ aÒjaliÑ
paggaÓhÈpetvÈ raÒÒÈ diÔÔhataÑ ajÈnÈpetvÈ raÒÒÈ pucchitakÈle evaÑ
katheyyÈthÈ”ti catunnampi catasso gÈthÈyo bandhitvÈ PÈÄimeva
uggaÓhÈpetvÈ uyyojesi. Te dutiyadivase rÈjupaÔÔhÈnaÑ gantvÈ paÒÒattÈsane
nisÊdiÑsu. RÈjÈ SenakaÑ pucchi “ÒÈto te Senaka paÒho”ti. MahÈrÈja mayi
ajÈnante aÒÒo ko jÈnissatÊti. Tena hi kathehÊti. “SuÓÈtha devÈ”ti so
uggahitaniyÈmeneva gÈthamÈha–
“UggaputtarÈjaputtiyÈnaÑ,
Urabbhassa maÑsaÑ1 piyaÑ manÈpaÑ.
Na sunakhassa te adenti maÑsaÑ,
Atha meÓÉassa suÓena sakhyamassÈ”ti2.
Tattha uggaputtarÈjaputtiyÈnanti uggatÈnaÑ amaccaputtÈnaÒceva
rÈjaputtÈnaÒca.
GÈthaÑ vatvÈpi Senako atthaÑ na jÈnÈti. RÈjÈ pana attano
diÔÔhabhÈvena3 pajÈnÈti, tasmÈ “Senakena tÈva ÒÈto”ti PukkusaÑ pucchi.
Sopissa “kiÑ ahampi apaÓÉito”ti vatvÈ uggahitaniyÈmeneva gÈthamÈha–
“CammaÑ vihananti eÄakassa,
AssapiÔÔhattharassukhassa4 hetu.
Na ca te sunakhassa attharanti,
Atha meÓÉassa suÓena sakhyamassÈ”ti2.
______________________________________________________________
1. UrabbhamaÑsaÑ (SÊ, SyÈ, I, Ka)
2. Khu 5. 252 piÔÔhe.
3. PÈkaÔatthatÈya (SÊ, I), pÈpakaÔattÈ (SyÈ)
4. AssapiÔÔhattharaÓaÑ sukhassa (SyÈ), assapiÔÔhattharaÓassa (I)
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Tassapi attho apÈkaÔoyeva. RÈjÈ pana attano pÈkaÔattÈ “iminÈpi
Pukkusena ÒÈto”ti KÈmindaÑ pucchi. Sopi uggahitaniyÈmeneva
gÈthamÈha–
Œvellitasi~giko hi meÓÉo,
Na ca sunakhassa visÈÓakÈni atthi.
TiÓabhakkho maÑsabhojano ca,
Atha meÓÉassa suÓena sakhyamassÈ”ti1.
RÈjÈ “iminÈpi ÒÈto”ti DevindaÑ pucchi. Sopi uggahitaniyÈmeneva
gÈthamÈha–
“TiÓamÈsi palÈsamÈsi meÓÉo,
Na ca sunakho tiÓamÈsi no palÈsaÑ.
GaÓheyya suÓo sasaÑ biÄÈraÑ.
Atha meÓÉassa suÓena sakhyassÈ”ti1.
Tattha tiÓamÈsi palÈsamÈsÊti tiÓakhÈdako ceva paÓÓakhÈdako ca. No
palÈsanti paÓÓampi na khÈdati.
Atha rÈjÈ paÓÉitaÑ pucchi “tÈta tvampi imaÑ paÒhaÑ jÈnÈsÊ”ti.
MahÈrÈja AvÊcito yÈva bhavaggÈ maÑ ÔhapetvÈ ko aÒÒo etaÑ jÈnissatÊti.
Tena hi kathehÊti. “SuÓa mahÈrÈjÈ”ti tassa paÒhassa2 attano pÈkaÔabhÈvaÑ
pakÈsento gÈthÈdvayamÈha–
“AÔÔhaÉÉhapado catuppadassa,
MeÓÉo aÔÔhanakho adissamÈno.
ChÈdiyamÈharatÊ ayaÑ imassa,
MaÑsaÑ ÈharatÊ ayaÑ amussa.
PÈsÈdavaragato videhaseÔÔho,
VÊtihÈraÑ aÒÒamaÒÒabhojanÈnaÑ.
Addakkhi kira sakkhikaÑ3 janindo,
Bubhukkassa puÓÓaÑmukhassa cetan”ti4.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 252 piÔÔhe.
3. Sakkhi taÑ (SÊ, I), sakkhitaÑ (SyÈ, Ka)

2. Kiccassa (SÊ, SyÈ, I)
4. Khu 5. 253 piÔÔhe.
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Tattha aÔÔhaÉÉhapadoti byaÒjanakusalatÈya eÄakassa catuppÈdaÑ
sandhÈyÈha. MeÓÉoti eÄako. AÔÔhanakhoti ekekasmiÑ pÈde dvinnaÑ
dvinnaÑ khurÈnaÑ vasenetaÑ vuttaÑ. AdissamÈnoti maÑsaÑ ÈharaÓakÈle
apaÒÒÈyamÈno. ChÈdiyanti gehacchadanaÑ, tiÓanti attho. AyaÑ imassÈti
sunakho eÄakassa. VÊtihÈranti vÊtiharaÓaÑ. AÒÒamaÒÒabhojanÈnanti
aÒÒamaÒÒassa bhojanÈnaÑ. MeÓÉo hi sunakhassa bhojanaÑ harati, so tassa
vÊtiharati, sunakhopi tassa harati, itaro vÊtiharati. AddakkhÊti taÑ tesaÑ
aÒÒamaÒÒabhojanÈnaÑ vÊtiharaÓaÑ sakkhikaÑ1 attano paccakkhaÑ katvÈ
addasa. BubhukkassÈti bhubh|ti saddakaraÓasunakhassa2.
PuÓÓaÑmukhassÈti meÓÉassa. ImesaÑ etaÑ mittasanthavaÑ rÈjÈ sayaÑ
passÊti.
RÈjÈ itarehi bodhisattaÑ nissÈya ÒÈtabhÈvaÑ ajÈnanto “paÒca paÓÉitÈ
attano attano ÒÈÓabalena jÈniÑs|”ti maÒÒamÈno somanassappatto hutvÈ
imaÑ gÈthamÈha–
“LÈbhÈ vata me anappar|pÈ,
Yassa me’disÈ paÓÉitÈ kulamhi.
PaÒhassa gambhÊragataÑ nipuÓamatthaÑ,
PaÔivijjhanti subhÈsitena dhÊrÈ”ti3.
Tattha paÔivijjhantÊti subhÈsitena te viditvÈ4 kathenti.
Atha nesaÑ “tuÔÔhena nÈma tuÔÔhÈkÈro kattabbo”ti taÑ karonto imaÑ
gÈthamÈha–
“AssatarirathaÒca ekametaÑ,
PhÊtaÑ gÈmavaraÒca ekamekaÑ.
SabbesaÑ5 vo dammi paÓÉitÈnaÑ,
ParamappatÊtamano subhÈsitenÈ”ti3.
Iti vatvÈ tesaÑ taÑ sabbaÑ dÈpesi.
DvÈdasanipÈte meÓÉakapaÒho niÔÔhito.
______________________________________________________________
1. Sakkhi (SÊ, I)
3. Khu 5. 253 piÔÔhe.
5. SabbaÑ (SÊ)

2. BhobhukkassÈti bhu~karaÓasunakhassa (SÊ, I)
4. BhinditvÈ (SyÈ), vinicchitvÈ (Ka)
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UdumbaradevÊ pana itarehi paÓÉitaÑ nissÈya paÒhassa ÒÈtabhÈvaÑ
ÒatvÈ “raÒÒÈ muggaÑ mÈsena nibbisesakaÑ karontena viya paÒcannaÑ
samakova sakkÈro kato, nanu mayhaÑ kaniÔÔhassa visesaÑ sakkÈraÑ kÈtuÑ
vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ raÒÒo santikaÑ gantvÈ pucchi “deva kena vo paÒho
kathito”ti. PaÒcahi paÓÉitehi bhaddeti. Deva cattÈro janÈ taÑ paÒhaÑ kaÑ
nissÈya jÈniÑs|ti. Na jÈnÈmi bhaddeti. MahÈrÈja kiÑ te jÈnanti, paÓÉito
pana “mÈ nassantu ime bÈlÈ”ti paÒhaÑ uggaÓhÈpesi, tumhe sabbesaÑ
samakaÑ sakkÈraÑ karotha, ayuttametaÑ, paÓÉitassa visesakaÑ kÈtuÑ
vaÔÔatÊti. RÈjÈ ‘attÈnaÑ nissÈya ÒÈtabhÈvaÑ na kathesÊ”ti paÓÉitassa tussitvÈ
atirekataraÑ sakkÈraÑ kÈtukÈmo cintesi “hotu mama puttaÑ ekaÑ paÒhaÑ
pucchitvÈ kathitakÈle mahantaÑ sakkÈraÑ karissÈmÊ”ti. So paÒhaÑ cintento
sirimantapaÒhaÑ cintetvÈ ekadivasaÑ paÒcannaÑ paÓÉitÈnaÑ upaÔÔhÈnaÑ
ÈgantvÈ sukhanisinnakÈle SenakaÑ Èha “Senaka paÒhaÑ pucchissÈmÊ”ti.
Puccha devÈti. RÈjÈ sirimantapaÒhe paÔhamaÑ gÈthamÈha–
“PaÒÒÈyu’petaÑ siriyÈ vihÊnaÑ,
YasassinaÑ vÈpi apetapaÒÒaÑ.
PucchÈmi taÑ Senaka etamatthaÑ,
Kamettha seyyo kusalÈ vadantÊ”ti1.
Tattha kamettha seyyoti imesu dvÊsu kataraÑ paÓÉitÈ seyyoti vadanti.
AyaÒca kira paÒho Senakassa vaÑsÈnugato, tena naÑ khippameva
kathesi–
“DhÊrÈ ca bÈlÈ ca have janinda,
Sipp|papannÈ ca asippino ca.
SujÈtimantopi ajÈtimassa,
Yasassino pesakarÈ bhavanti.
Etampi disvÈna ahaÑ vadÈmi,
PaÒÒo nihÊno sirÊmÈva seyyo”ti1.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 319 piÔÔhe.
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Tattha paÒÒo nihÊnoti paÒÒavÈ nihÊno, issarova uttamoti attho.
RÈjÈ tassa vacanaÑ sutvÈ itare tayo apucchitvÈ sa~ghanavakaÑ hutvÈ

nisinnaÑ MahosadhapaÓÉitaÑ Èha–
“Tuvampi pucchÈmi anomapaÒÒa,
Mahosadha kevaladhammadassi.
BÈlaÑ yasassiÑ paÓÉitaÑ appabhogaÑ,
Kamettha seyyo kusalÈ vadantÊ”ti1.
Tattha kevaladhammadassÊti sabbadhammadassi.
Athassa mahÈsatto “suÓa mahÈrÈjÈ”ti vatvÈ kathesi–
“PÈpÈni kammÈni karoti bÈlo,
Idhameva seyyo iti maÒÒamÈno.
IdhalokadassÊ paralokamadassÊ,
Ubhayattha bÈlo kalimaggahesi,
Etampi disvÈna ahaÑ vadÈmi,
PaÒÒova seyyo na yasasi bÈlo”ti2.
Tattha idhameva seyyoti idhaloke issariyameva mayhaÑ seÔÔhanti
maÒÒamÈno. KalimaggahesÊti bÈlo issariyamÈnena3 pÈpakammaÑ katvÈ
nirayÈdiÑ upapajjanto paraloke ca puna tato ÈgantvÈ nÊcakule
dukkhabhÈvaÑ patvÈ nibbattamÈno idhaloke cÈti ubhayattha parÈjayameva
gaÓhÈti. Etampi kÈraÓaÑ ahaÑ disvÈ paÒÒÈsampannova uttamo, issaro pana
bÈlo na uttamoti vadÈmi.
EvaÑ vutte rÈjÈ SenakaÑ oloketvÈ “nanu Mahosadho paÒÒavantameva
uttamoti vadatÊ”ti Èha. Senako “mahÈrÈja Mahosadho daharo, ajjÈpissa
mukhe khÊragandho vÈyati, kimesa jÈnÈtÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. Khu 5. 319 piÔÔhe.

2. Khu 5. 320 piÔÔhe.

3. Issariyamadena (SÊ, SyÈ, I)
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“NisippametaÑ vidadhÈti bhogaÑ,
Na bandhuvÈ na sarÊravaÓÓo yo1.
Passe’Äam|gaÑ sukhamedhamÈnaÑ,
SirÊ hi naÑ2 bhajate goravindaÑ.
Etampi disvÈna ahaÑ vadÈmi,
PaÒÒo nihÊno sirÊmÈva seyyo”ti3.
Tattha eÄam|ganti paggharitalÈlamukhaÑ. Goravindanti4 so kira
tasmiÑyeva nagare asÊtikoÔivibhavo seÔÔhi vir|po. NÈssa putto na ca dhÊtÈ,
na kiÒci sippaÑ jÈnÈti. Kathentassapissa hanukassa ubhohipi passehi
lÈlÈdhÈrÈ paggharati. DevaccharÈ viya dve itthiyo sabbÈla~kÈrehi vibh|sitÈ
supupphitÈni nÊluppalÈni gahetvÈ ubhosu passesu ÔhitÈ taÑ lÈlaÑ nÊluppalehi
sampaÔicchitvÈ nÊluppalÈni vÈtapÈnena chaÉÉenti. SurÈsoÓÉÈpi pÈnÈgÈraÑ
pavisantÈ nÊluppalehi atthe sati tassa gehadvÈraÑ gantvÈ “sÈmi Goravinda5
seÔÔhÊ”ti vadanti. So tesaÑ saddaÑ sutvÈ vÈtapÈne ÔhatvÈ “kiÑ tÈtÈ”ti vadati.
Athassa lÈlÈdhÈrÈ paggharati. TÈ itthiyo taÑ nÊluppalehi sampaÔicchitvÈ
nÊluppalÈni antaravÊthiyaÑ khipanti. SurÈdhuttÈ tÈni gahetvÈ udakena
vikkhÈletvÈ piÄandhitvÈ pÈnÈgÈraÑ pavisanti. EvaÑ sirisampanno ahosi.
Senako taÑ udÈharaÓaÑ katvÈ dassento evamÈha.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ “kÊdisaÑ tÈta MahosadhapaÓÉitÈ”ti Èha. PaÓÉito “deva
kiÑ Senako jÈnÈti, odanasitthaÔÔhÈne kÈko viya dadhiÑ pÈtuÑ
Èraddhasunakho viya ca yasameva passati, sÊse patantaÑ mahÈmuggaraÑ na
passati, suÓa devÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
“LaddhÈ sukhaÑ majjati appapaÒÒo,
Dukkhena phuÔÔhopi pamoha’meti.
ŒgantunÈ dukkhasukhena phuÔÔho,
Pavedhati vÈricarova ghamme.
Etampi disvÈna ahaÑ vadÈmi,
PaÒÒova seyyo na yasassi bÈlo”ti3.
______________________________________________________________
1. Na sarÊrÈvakÈso (SÊ, SyÈ, I)
4. Gorimandanti (SÊ, I)

2. SirÊhÊnaÑ (SyÈ, I)

3. Khu 5. 320 piÔÔhe.
5. Gorimanda (SÊ, I)
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Tattha sukhanti issariyasukhaÑ labhitvÈ bÈlo pamajjati, pamatto

samÈno pÈpaÑ karoti. DukkhenÈti kÈyikacetasikadukkhena. ŒgantunÈti na
ajjhattikena. SattÈnaÑ hi sukhampi dukkhampi Ègantukameva, na
niccapavattaÑ. Ghammeti udakÈ uddharitvÈ Ètape khittamaccho viya.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ “kÊdisaÑ ÈcariyÈ”ti Èha. Senako “deva kimesa jÈnÈti,
tiÔÔhantu tÈva manussÈ, araÒÒe jÈtarukkhesupi phalasampannameva bah|
viha~gamÈ bhajantÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
“DumaÑ yathÈ sÈduphalaÑ araÒÒe,
Samantato samabhisaranti pakkhÊ.
Evampi aÉÉhaÑ sadhanaÑ sabhogaÑ,
Bahujjano bhajati atthahetu.
Etampi disvÈna ahaÑ vadÈmi,
PaÒÒo nihÊno sirÊmÈva seyyo”ti1.
Tattha bahujjanoti mahÈjano.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ “kÊdisaÑ tÈtÈ”ti Èha. PaÓÉito “kimesa mahodaro jÈnÈti,
suÓa devÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
“Na sÈdhu balavÈ bÈlo, sÈhasÈ vindate dhanaÑ.
KandantametaÑ dummedhaÑ, kaÉÉhanti nirayaÑ bhusaÑ.
Etampi disvÈna ahaÑ vadÈmi,
PaÒÒova seyyo na yasassi bÈlo”ti1.
Tattha sÈhasÈti sÈhasena sÈhasikakammaÑ katvÈ janaÑ pÊÄetvÈ dhanaÑ
vindati. Atha naÑ nirayapÈlÈ kandantameva dummedhaÑ balavavedanaÑ
nirayaÑ kaÉÉhanti.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 320 piÔÔhe.
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puna raÒÒÈ “kiÑ SenakÈ”ti vutte Senako imaÑ gÈthamÈha–
“YÈ kÈci najjo ga~gamabhissavanti,
SabbÈva tÈ nÈmagottaÑ jahanti.
Ga~gÈ samuddaÑ paÔipajjamÈnÈ,
Na khÈyate iddhiÑ paÒÒopi loke1.
Etampi disvÈna ahaÑ vadÈmi,
PaÒÒo nihÊno sirÊmÈva seyyo”ti2.
Tattha najjoti ninnÈ hutvÈ sandamÈnÈ antamaso kunnadiyopi ga~gaÑ
abhissavanti. JahantÊti Ga~gÈtveva sa~khyaÑ gacchanti, attano nÈmagottaÑ
jahanti. Na khÈyateti sÈpi Ga~gÈ samuddaÑ paÔipajjamÈnÈ na paÒÒÈyati,
samuddotveva nÈmaÑ labhati. Evameva mahÈpaÒÒopi issarasantikaÑ patto3
na khÈyati na paÒÒÈyati, samuddaÑ paviÔÔhaga~gÈ viya hoti.
Puna rÈjÈ “kiÑ paÓÉitÈ”ti Èha. So “suÓa mahÈrÈjÈ”ti vatvÈ imaÑ
gÈthÈdvayamÈha–
“Yameta’makkhÈ udadhiÑ mahantaÑ,
Savanti najjo sabbakÈlamasa~khyaÑ.
So sÈgaro niccamuÄÈravego,
VelaÑ na acceti mahÈsamuddo.
Evampi bÈlÈssa pajappitÈni,
PaÒÒaÑ na acceti sirÊ kadÈci.
Etampi disvÈna ahaÑ vadÈmi,
PaÒÒova seyyo na yasassi bÈlo”ti2.
Tattha yametamakkhÈti yaÑ etaÑ akkhÈsi vadesi. Asa~khyanti
agaÓanaÑ. VelaÑ na accetÊti uÄÈravegopi hutvÈ |misahassaÑ ukkhipitvÈpi
velaÑ atikkamituÑ na sakkoti, velaÑ patvÈ avassaÑ sabbÈ |miyo bhijjanti.
Evampi bÈlassa pajappitÈnÊti bÈlassa vacanÈnipi evameva paÒÒavantaÑ
atikkamituÑ na sakkonti, taÑ patvÈva bhijjanti. PaÒÒaÑ na accetÊti
paÒÒavantaÑ sirimÈ nÈma nÈtikkamati. Na hi koci manujo atthÈnatthe
uppannaka~kho
______________________________________________________________
1. Iddhiparo hi loko (SÊ, I), iddhivaro hi loke (SyÈ)
3. IssaraÑ patvÈ (SÊ)

2. Khu 5. 321 piÔÔhe.
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taÑchindanatthÈya paÒÒavantaÑ atikkamitvÈ bÈlassa issarassa pÈdam|laÑ
gacchati, paÒÒavantassa pana pÈdam|leyeva vinicchayo nÈma labbhatÊti.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ “kathaÑ SenakÈ”ti Èha. So “suÓa devÈ”ti vatvÈ imaÑ
gÈthamÈha–
“AsaÒÒato cepi paresamatthaÑ,
BhaÓÈti sandhÈnagato yasassÊ.
Tasseva taÑ r|hati ÒÈtimajjhe,
SirÊ hi naÑ1 kÈrayate na paÒÒÈ2.
Etampi disvÈna ahaÑ vadÈmi,
PaÒÒo nihÊno sirÊmÈva seyyo”ti3.
Tattha asaÒÒato cepÊti issaro hi sacepi kayÈdÊhi asaÒÒato dussÊlo.
SandhÈnagatoti vinicchaye Ôhito hutvÈ paresaÑ atthaÑ bhaÓati, tasmiÑ
vinicchayamaÓÉale mahÈparivÈraparivutassa musÈvÈdaÑ vatvÈ sÈmikampi
assÈmikaÑ karontassa tasseva taÑ vacanaÑ ruhati. SirÊ hi naÑ4 tathÈ
kÈrayate na paÒÒÈ5, tasmÈ paÒÒo nihÊno, sirimÈva seyyoti vadÈmi.
Puna raÒÒÈ “kiÑ tÈtÈ”ti vutte paÓÉito “suÓa deva, bÈlasenako kiÑ
jÈnÈtÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
“Parassa vÈ attano vÈpi hetu,
BÈlo musÈ bhÈsati appapaÒÒo.
So nindito hoti sabhÈya majjhe,
PacchÈpi6 so duggatigÈmÊ hoti.
Etampi disvÈna ahaÑ vadÈmi,
PaÒÒova seyyo na yasassi bÈlo”ti3.
______________________________________________________________
1. SirÊhÊnaÑ (SyÈ, I)

2. Na paÒÒo (SyÈ), na paÒÒaÑ (Ka)

3. Khu 5. 321 piÔÔhe.

4. SirÊhÊnaÑ (SÊ, SyÈ, I)

5. Na paÒÒo (SyÈ), na paÒÒaÑ (Ka)

6. Peccampi (SÊ, I)
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Tato Senako imaÑ gÈthamÈha–
“Atthampi ce bhÈsati bh|ripaÒÒo,
AnÈÄhiyo appadhano daliddo.
Na tassa taÑ r|hati ÒÈtimajjhe,
SirÊ ca paÒÒÈÓavato na hoti.
Etampi disvÈna ahaÑ vadÈmi,
PaÒÒo nihÊno sirÊmÈva seyyo”ti1.
Tattha atthampÊti kÈraÓampi ce bhÈsati. ©Ètimajjheti parisamajjhe.
PaÒÒÈÓavatoti mahÈrÈja paÒÒÈÓavantassa sirisobhaggappattassa santikaÑ
gantvÈ pakatiyÈ vijjamÈnÈpi sirÊ nÈma na hoti. So hi tassa santike
s|riyuggamane khajjopanako viya khÈyatÊti dasseti.
Puna raÒÒÈ “kÊdisaÑ tÈtÈ”ti vutte paÓÉito “kiÑ jÈnÈti Senako,
idhalokamattameva oloketi, na paralokan”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
“Parassa vÈ attano vÈpi hetu,
Na bhÈsati alikaÑ bh|ripaÒÒo.
So p|jito hoti sabhÈya majjhe,
PacchÈpi2 so suggatigÈmÊ hoti.
Etampi disvÈna ahaÑ vadÈmi,
PaÒÒova seyyo na yasassi bÈlo”ti1.
Tato Senako gÈthamÈha–
“HatthÊ gavÈssÈ maÓikuÓÉalÈ ca,
Thiyo ca iddhesu kulesu jÈtÈ.
SabbÈva tÈ upabhogÈ bhavanti,
Iddhassa posassa aniddhimanto.
Etampi disvÈna ahaÑ vadÈmi,
PaÒÒo nihÊno sirÊmÈva seyyo”ti1
______________________________________________________________
1. Khu 5. 322 piÔÔhe.

2. Peccampi (SÊ, I)
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Tattha iddhassÈti issarassa. Aniddhimantoti na kevalaÑ tÈ nÈriyova,

atha kho sabbe aniddhimantopi sattÈ tassa upabhogÈ bhavanti.
Tato paÓÉito “kiÑ esa jÈnÈtÊ”ti vatvÈ ekaÑ kÈraÓaÑ ÈharitvÈ dassento
imaÑ gÈthamÈha–
“AsaÑvihitakammantaÑ, bÈlaÑ dummedhamantinaÑ.
SirÊ jahati dummedhaÑ, jiÓÓaÑva urago tacaÑ.
Etampi disvÈna ahaÑ vadÈmi,
PaÒÒova seyyo na yasassi bÈlo”ti1.
Tattha sirÊ jahatÊ”ti padassa CetiyajÈtakena2 attho vaÓÓetabbo.
Atha Senako raÒÒÈ “kÊdisan”ti vutte “deva kiÑ esa taruÓadÈrako jÈnÈti,
suÓÈthÈ”ti vatvÈ “paÓÉitaÑ appaÔibhÈnaÑ karissÈmÊ”ti cintetvÈ imaÑ
gÈthamÈha–
“PaÒca paÓÉitÈ mayaÑ bhaddante,
Sabbe paÒjalikÈ upaÔÔhitÈ.
TvaÑ no abhibhuyya issarosi,
Sakkova bh|tapati devarÈjÈ.
Etampi disvÈna ahaÑ vadÈmi,
PaÒÒo nihÊno sirÊmÈva seyyo”ti1.
IdaÑ kira sutvÈ rÈjÈ “sÈdhur|paÑ Senakena kÈraÓaÑ ÈbhataÑ
sakkhissati nu kho me putto imassa vÈdaÑ bhinditvÈ aÒÒaÑ kÈraÓaÑ
Èharitun”ti cintetvÈ “kÊdisaÑ paÓÉitÈ”ti Èha. Senakena kira imasmiÑ kÈraÓe
Èbhate ÔhapetvÈ bodhisattaÑ aÒÒo taÑ vÈdaÑ bhindituÑ samattho nÈma
natthi, tasmÈ mahÈsatto attano ÒÈÓabalena tassa vÈdaÑ bhindanto “mahÈrÈja
kimesa bÈlo jÈnÈti, yasameva oloketi, paÒÒÈya visesaÑ na jÈnÈti, suÓÈthÈ”ti
vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. Khu 5. 322 piÔÔhe.

2. Khu 5. 180 piÔÔhe.
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“DÈsova paÒÒassa yasassi bÈlo,
Atthesu jÈtesu tathÈvidhesu.
YaÑ paÓÉito nipuÓaÑ saÑvidheti,
Sammoha’mÈpajjati tattha bÈlo.
Etampi disvÈna ahaÑ vadÈmi,
PaÒÒova seyyo na yasassi bÈlo”ti1.
Tattha atthes|ti kiccesu jÈtesu. SaÑvidhetÊti saÑvidahati.
Iti mahÈsatto SinerupÈdato suvaÓÓavÈlukaÑ uddharanto viya gaganatale
puÓÓacandaÑ uÔÔhÈpento viya ca nayakÈraÓaÑ dassesi. EvaÑ mahÈsattena
paÒÒÈnubhÈvaÑ dassetvÈ kathite rÈjÈ SenakaÑ Èha “kÊdisaÑ Senaka
sakkonto uttaripi kathehÊ”ti. So koÔÔhe ÔhapitadhaÒÒaÑ viya uggahitakaÑ
khepetvÈ appaÔibhÈno ma~kubh|to pajjhÈyanto nisÊdi. Sace hi so aÒÒaÑ
kÈraÓaÑ Èhareyya, na gÈthÈsahassenapi imaÑ jÈtakaÑ niÔÔhÈyetha. Tassa
pana appaÔibhÈnassa ÔhitakÈle gambhÊraÑ oghaÑ Ènento viya mahÈsatto
uttaripi paÒÒameva vaÓÓento imaÑ gÈthamÈha–
“AddhÈ hi paÒÒÈva sataÑ pasatthÈ,
KantÈ sirÊ bhogaratÈ manussÈ.
©ÈÓaÒca BuddhÈna’matulyar|paÑ.
PaÒÒaÑ na acceti sirÊ kadÈcÊ”ti1.
Tattha satanti BuddhÈdÊnaÑ sappurisÈnaÑ. BhogaratÈti mahÈrÈja yasmÈ
andhabÈlamanussÈ bhogaratÈva, tasmÈ tesaÑ sirÊ kantÈ. Yaso nÈmesa
paÓÉitehi garahito bÈlÈnaÑ kantoti cÈyaÑ attho BhisajÈtakena2vaÓÓetabbo.
BuddhÈnanti SabbaÒÒubuddhÈnaÒca ÒÈÓaÑ3. KadÈcÊti kismiÒci kÈle
ÒÈÓavantaÑ sirÊ nÈma nÈtikkamati devÈti.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ mahÈsattassa paÒhabyÈkaraÓena tuÔÔho ghanavassaÑ
vassento viya mahÈsattaÑ dhanena p|jento imaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. Khu 5. 323 piÔÔhe.

2. Khu 5. 285 piÔÔhe.

3. BuddhÈnanti ÒÈÓavuddhÈnaÑ (SÊ, I)
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“YaÑ taÑ apucchimha akittayÊ no,
Mahosadha kevaladhammadassÊ.
GavaÑ sahassaÑ usabhaÒca nÈgaÑ,
ŒjaÒÒayutte ca rathe dasa ime.
PaÒhassa veyyÈkaraÓena tuÔÔho,
DadÈmi te gÈmavarÈni soÄasÈ”ti1.

Tattha usabhaÒca nÈganti tassa gavaÑ sahassassa2 usabhaÑ katvÈ
ala~katapaÔiyattaÑ ÈrohanÊyaÑ nÈgaÑ dammÊti.
VÊsatinipÈte sirimantapaÒho niÔÔhito.
Tato paÔÔhÈya bodhisattassa yaso mahÈ ahosi. TaÑ sabbaÑ
UdumbaradevÊyeva vicÈresi. SÈ tassa soÄasavassikakÈle cintesi “mama
kaniÔÔho mahallako jÈto, yasopissa mahÈ ahosi, ÈvÈhamassa kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti.
SÈ raÒÒo tamatthaÑ Èrocesi. RÈjÈ “sÈdhu jÈnÈpehi nan”ti Èha. SÈ taÑ
jÈnÈpetvÈ tena sampaÔicchite “tena hi tÈta te kumÈrikaÑ ÈnemÊ”ti Èha. Atha
mahÈsatto “kadÈci imehi ÈnÊtÈ mama na rucceyya, sayameva tÈva
upadhÈremÊ”ti cintetvÈ evamÈha “devi katipÈhaÑ mÈ kiÒci raÒÒo vadetha,
ahaÑ ekaÑ kumÈrikaÑ sayaÑ pariyesitvÈ mama cittarucitaÑ tumhÈkaÑ
ÈcikkhissÈmÊ”ti. EvaÑ karohi tÈtÈti. So deviÑ vanditvÈ attano gharaÑ
gantvÈ sahÈyakÈnaÑ saÒÒaÑ datvÈ aÒÒÈtakavesena tunnavÈya-upakaraÓÈni
gahetvÈ ekakova uttaradvÈrena nikkhamitvÈ UttarayavamajjhakaÑ pÈyÈsi.
TadÈ pana tattha ekaÑ porÈÓaseÔÔhikulaÑ parikkhÊÓaÑ3 ahosi. Tassa kulassa
dhÊtÈ AmarÈdevÊ nÈma abhir|pÈ dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ
sabbalakkhaÓasampannÈ puÒÒavatÊ. SÈ taÑ divasaÑ pÈtova yÈguÑ pacitvÈ
ÈdÈya “pitu kasanaÔÔhÈnaÑ gamissÈmÊ”ti nikkhamitvÈ tameva maggaÑ
paÔipajji. MahÈsatto taÑ ÈgacchantiÑ disvÈ “sabbalakkhaÓasampannÈyaÑ
itthÊ, sace apariggahÈ, imÈya me pÈdaparicÈrikÈya bhavituÑ vaÔÔatÊ”ti
cintesi.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 323 piÔÔhe.

2. Gavasahassassa (SÊ, SyÈ, I)

3. ParijiÓÓaÑ (SÊ, SyÈ, I)
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SÈpi taÑ disvÈva “sace evar|passa purisassa gehe bhaveyyaÑ, sakkÈ mayÈ
kuÔumbaÑ saÓÔhÈpetun”ti cintesi.
Atha mahÈsatto “imissÈ sapariggahÈpariggahabhÈvaÑ na jÈnÈmi,
hatthamuÔÔhiyÈ naÑ pucchissÈmi, sace esÈ paÓÉitÈ bhavissati, jÈnissati. No
ce, na jÈnissati, idhevaÑ naÑ chaÉÉetvÈ gacchÈmÊ”ti cintetvÈ d|re Ôhitova
hatthamuÔÔhimakÈsi. SÈpi “ayaÑ mama sasÈmikÈsÈmikabhÈvaÑ pucchatÊ”ti
ÒatvÈ hatthaÑ pasÈresi1. So apariggahabhÈvaÑ ÒatvÈ samÊpaÑ gantvÈ
“bhadde kÈ nÈma tvan”ti pucchi. SÈmi ahaÑ atÊte vÈ anÈgate vÈ etarahi vÈ
yaÑ natthi, thannÈmikÈti. Bhadde loke AmarÈ nÈma natthi, tvaÑ AmarÈ
nÈma bhavissasÊti. EvaÑ sÈmÊti. Bhadde kassa yÈguÑ harissasÊti.
PubbadevatÈya sÈmÊti. Bhadde pubbadevatÈ nÈma mÈtÈpitaro, tava pitu
yÈguÑ harissasi maÒÒeti. EvaÑ sÈmÊti. Bhadde tava pitÈ kiÑ karotÊti. SÈmi
ekaÑ dvidhÈ karotÊti. Ekassa dvidhÈkaraÓaÑ nÈma kasanaÑ, tava pitÈ
kasatÊti. EvaÑ sÈmÊti. KatarasmiÑ pana ÔhÈne te pitÈ kasatÊti. Yattha sakiÑ
gatÈ na enti, tasmiÑ ÔhÈne sÈmÊti. SakiÑ gatÈnaÑ na paccÈgamanaÔÔhÈnaÑ
nÈma susÈnaÑ, susÈnasantike kasati bhaddeti. EvaÑ sÈmÊti. Bhadde ajjeva
essasÊti. Sace essati, na essÈmi. No ce essati, essÈmi sÈmÊti. Bhadde pitÈ te
maÒÒe nadÊpÈre kasati, udake ente na essasi, anente essasÊti. EvaÑ sÈmÊti.
EttakaÑ nÈma mahÈsatto ÈlÈpasallÈpaÑ karoti.
Atha naÑ AmarÈdevÊ “yÈguÑ pivissasisÈmÊ”ti nimantesi. MahÈsatto
“paÔhamameva paÔikkhipanaÑ nÈma avama~galan”ti cintetvÈ “Èma
pivissÈmÊ”ti Èha. SÈ pana yÈgughaÔaÑ otÈresi. MahÈsatto cintesi “sace
pÈtiÑ2 adhovitvÈ hatthadhovanaÑ adatvÈ dassati, ettheva naÑ pahÈya
gamissÈmÊ”ti. SÈ pana pÈtiÑ dhovitvÈ pÈtiyÈ udakaÑ ÈharitvÈ
hatthadhovanaÑ datvÈ tucchapÈtiÑ hatthe aÔÔhapetvÈ bh|miyaÑ ÔhapetvÈ
ghaÔaÑ ÈluÄetvÈ yÈguyÈ p|resi, tattha pana sitthÈni mahantÈni3. Atha naÑ
mahÈsatto Èha “kiÑ bhadde atibahalÈ yÈg|”ti. UdakaÑ na laddhaÑ
______________________________________________________________
1. VikÈsesi (SÊ, I)

2. PÈÓiÑ (SÊ)

3. MandÈni (SÊ, SyÈ, I)
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sÈmÊti. KedÈre1 udakaÑ na laddhaÑ bhavissati maÒÒeti. EvaÑ sÈmÊti. SÈ
pitu yÈguÑ ÔhapetvÈ bodhisattassa adÈsi. So yÈguÑ pivitvÈ mukhaÑ
vikkhÈletvÈ “bhadde tuyhaÑ mÈtu gehaÑ gamissÈmi, maggaÑ me
ÈcikkhÈ”ti Èha. SÈ “sÈdh|”ti vatvÈ maggaÑ ÈcikkhantÊ EkakanipÈte imaÑ
gÈthamÈha–
“Yena sattubila~gÈ ca, diguÓapalÈso ca pupphito.
Yena dadÈmi tena vadÈmi, yena na dadÈmi na tena vadÈmi.
Esa maggo yavamajjhakassa, etaÑ channapathaÑ vijÈnÈhÊ”ti2.
Tassattho–sÈmi antogÈmaÑ pavisitvÈ ekaÑ sattu-ÈpaÓaÑ passissasi,
tato kaÒjikÈpaÓaÑ, tesaÑ purato3 diguÓapaÓÓo koviÄÈro supupphito, tasmÈ
tvaÑ yena sattubila~gÈ ca koviÄÈro ca pupphito, tena gantvÈ koviÄÈram|le
ÔhatvÈ dakkhiÓaÑ gaÓha vÈmaÑ muÒca, esa maggo yavamajjhakassa
yavamajjhakagÈme Ôhitassa amhÈkaÑ gehassa, etaÑ evaÑ paÔicchÈdetvÈ
mayÈ vuttaÑ channapathaÑ paÔicchannapathaÑ channapathaÑ vÈ
paÔicchannakÈraÓaÑ4 vijÈnÈhÊti. Ettha hi yena dadÈmÊti yena hatthena
dadÈmi5, idaÑ dakkhiÓahatthaÑ sandhÈya vuttaÑ, itaraÑ vÈmahatthaÑ.
EvaÑ sÈ tassa maggaÑ ÈcikkhitvÈ pitu yÈguÑ gahetvÈ agamÈsi.
ChannapathapaÒho niÔÔhito.
Sopi tÈya kathitamaggeneva taÑ gehaÑ gato. Atha naÑ AmarÈdeviyÈ
mÈtÈ disvÈ ÈsanaÑ datvÈ “yÈguÑ pivissasi6 sÈmÊ”ti Èha. Amma
kaniÔÔhabhaginiyÈ me AmarÈdeviyÈ thokÈ yÈgu me dinnÈti. TaÑ sutvÈ sÈ
“dhÊtu me atthÈya Ègato bhavissatÊ”ti aÒÒÈsi, mahÈsatto tesaÑ
duggatabhÈvaÑ jÈnantopi “amma ahaÑ tunnavÈyo, kiÒci sibbitabbayuttakaÑ
atthÊ”ti pucchi. Atthi sÈmi, m|laÑ pana natthÊti. Amma m|lena kammaÑ
natthi, Ènehi, sibbissÈmi nanti. SÈ jiÓÓasÈÔakÈni ÈharitvÈ adÈsi. Bodhisatto
ÈhaÔÈhaÔaÑ niÔÔhÈpesiyeva, puÒÒavato hi kiriyÈ nÈma samijjhatiyeva. Atha
naÑ Èha “amma
______________________________________________________________
1. KedÈrehi (SÊ, SyÈ, I)
2. Khu 5. 26 piÔÔhe.
4. ChannapathaÑ channapadaÑ vÈ paÔicchannakÈraÓaÑ (SÊ, I)
5. YenÈdÈmÊti yena hatthena ÈdadÈmi (SÊ, SyÈ, I)

3. Parato (SÊ, I)
6. VaÉÉhemi (SÊ, I)
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vÊthibhÈgena1 ÈroceyyÈsÊ”ti. SÈ sakalagÈmaÑ Èrocesi. MahÈsatto
tunnavÈyakammaÑ katvÈ ekÈheneva sahassaÑ kahÈpaÓaÑ uppÈdesi.
MahallikÈpissa pÈtarÈsabhattaÑ pacitvÈ datvÈ “tÈta sÈyamÈsaÑ kittakaÑ
pacÈmÊ”ti Èha. Amma yattakÈ imasmiÑ gehe bhuÒjanti, tesaÑ pamÈÓenÈti.
SÈ anekas|pabyaÒjanaÑ bahubhattaÑ paci. AmarÈdevÊpi sÈyaÑ sÊsena
dÈrukalÈpaÑ, uccha~gena paÓÓaÑ ÈdÈya araÒÒato ÈgantvÈ puragehadvÈre
dÈrukalÈpaÑ nikkhipitvÈ pacchimadvÈrena gehaÑ pÈvici. PitÈpissÈ
sÈyataraÑ2 ÈgamÈsi. MahÈsatto nÈnaggarasabhojanaÑ bhuÒji, itarÈ
mÈtÈpitaro bhojetvÈ pacchÈ sayaÑ bhuÒjitvÈ mÈtÈpit|naÑ pÈde dhovitvÈ
mahÈsattassa pÈde dhovi.
So taÑ pariggaÓhanto katipÈhaÑ tattheva vasi. Atha naÑ vÊmaÑsanto
ekadivasaÑ Èha “bhadde aÉÉhanÈÄikataÓÉule gahetvÈ tato3 mayhaÑ yÈguÒca
p|vaÒca bhattaÒca pacÈhÊ”ti. SÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ taÓÉule koÔÔetvÈ
m|lataÓÉulehi bhattaÑ, majjhimataÓÉulehi yÈguÑ4, kaÓakÈhi p|vaÑ pacitvÈ
tadanur|paÑ s|pabyaÒjanaÑ sampÈdetvÈ mahÈsattassa sabyaÒjanaÑ yÈguÑ
adÈsi. SÈ yÈgu mukhe ÔhapitamattÈva satta rasaharaÓisahassÈni pharitvÈ
aÔÔhÈsi. So tassÈ vÊmaÑsanatthameva “bhadde yÈguÑ pacituÑ ajÈnantÊ
kimatthaÑ mama taÓÉule nÈsesÊ”ti kuddho viya saha kheÄena niÔÔhubhitvÈ
bh|miyaÑ pÈtesi. SÈ tassa akujjhitvÈva “sÈmi sace yÈgu na sundarÈ, p|vaÑ
khÈdÈ”ti p|vaÑ adÈsi. Tampi tatheva akÈsi. “Sace sÈmi p|vaÑ na sundaraÑ,
bhattaÑ bhuÒjÈ”ti bhattaÑ adÈsi. Bhattampi tatheva katvÈ “bhadde tvaÑ
pacituÑ ajÈnantÊ mama santakaÑ kimatthaÑ nÈsesÊ”ti kuddho viya tÊÓipi
ekato madditvÈ sÊsato paÔÔhÈya sakalasarÊraÑ limpitvÈ “gaccha dvÈre
nisÊdÈhÊ”ti Èha. SÈ akujjhitvÈva “sÈdhu sÈmÊ”ti gantvÈ tathÈ akÈsi. So tassÈ
nihatamÈnabhÈvaÑ ÒatvÈ “bhadde ehÊ”ti Èha. SÈ akujjhitvÈ ekavacaneneva
ÈgatÈ. MahÈsatto pana Ègacchanto kahÈpaÓasahassena saddhiÑ
ekasÈÔakayugaÑ tamb|lapasibbake5 ÔhapetvÈ Ègato.
______________________________________________________________
1. VÊthisabhÈgÈnaÑ (SÊ, I) 2. SÈyanhasamaye (Ka), sÈyanhataraÑ (SyÈ) 3. PÈtova (Ka)
4. M|lataÓÉulehi yÈguÑ, majjhimataÓÉulehi bhattaÑ (SÊ, SyÈ, I)
5. C|Äapasibbake (SyÈ)
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Atha so taÑ sÈÔakaÑ nÊharitvÈ tassÈ hatthe ÔhapetvÈ “bhadde tava
sahÈyikÈhi saddhiÑ nhÈyitvÈ imaÑ sÈÔakaÑ nivÈsetvÈ ehÊ”ti Èha. SÈ tathÈ
akÈsi.
PaÓÉito uppÈditadhanaÒca ÈbhatadhanaÒca sabbaÑ tassÈ mÈtÈpit|naÑ
datvÈ samassÈsetvÈ sasure ÈpucchitvÈ taÑ ÈdÈya nagarÈbhimukho agamÈsi.
(AntarÈmagge tassÈ vÊmaÑsanatthÈya chattaÒca upÈhanaÒca datvÈ evamÈha
“bhadde imaÑ chattaÑ gahetvÈ attÈnaÑ dhÈrehi, upÈhanaÑ abhiruhitvÈ
yÈhÊ”ti. SÈ taÑ gahetvÈ tathÈ akatvÈ abbhokÈse s|riyasantÈpe chattaÑ
adhÈretvÈ vanante dhÈretvÈ gacchati, thalaÔÔhÈne upÈhanaÑ paÔimuÒcitvÈ
udakaÔÔhÈnaÑ sampattakÈle abhiruhitvÈ gacchati. Bodhisatto taÑ kÈraÓaÑ
disvÈ pucchi “kiÑ bhadde thalaÔÔhÈne upÈhanaÑ paÔimuÒcitvÈ udakaÔÔhÈne
abhiruhitvÈ gacchasi, s|riyasantÈpe chattaÑ adhÈretvÈ vanante dhÈretvÈ”ti.
SÈ Èha “sÈmi thalaÔÔhÈne kaÓÔakÈdÊni passÈmi, udakaÔÔhÈne
macchakacchapakaÓÔakÈdÊni na passÈmi, tesu pÈde paviÔÔhesu dukkhavedanÈ
bhaveyya, abbhokÈse sukkharukkhakaÓÔakÈdÊni natthi, vanantaraÑ
paviÔÔhÈnaÑ pana sukkharukkhadaÓÉÈdikesu matthake patitesu
dukkhavedanÈ bhaveyya, tasmÈ tÈni paÔighÈtanatthÈya evaÑ karomÊ”ti.
Bodhisatto dvÊhi kÈraÓehi tassÈ kathaÑ sutvÈ tussitvÈ gacchanto
ekasmiÑ ÔhÈne phalasampannaÑ ekaÑ badararukkhaÑ disvÈ
badararukkham|le nisÊdi. SÈ badararukkham|le nisinnaÑ mahÈsattaÑ disvÈ
“sÈmi abhiruhitvÈ badaraphalaÑ gahetvÈ khÈdÈhi, mayhampi dehÊ”ti Èha.
Bhadde ahaÑ kilamÈmi, abhiruhituÑ na sakkomi, tvameva abhiruhÈti. SÈ
tassa vacanaÑ sutvÈ badararukkhaÑ abhiruyha sÈkhantare nisÊditvÈ phalaÑ
ocini. Bodhisatto taÑ Èha “bhadde phalaÑ mayhaÑ dehÊ”ti. SÈ “ayaÑ puriso
paÓÉito vÈ apaÓÉito vÈ1 vÊmaÑsissÈmÊ”ti cintetvÈ taÑ Èha “sÈmi
uÓhaphalaÑ khÈdissasi, udÈhu sÊtaphalan”ti. So taÑ kÈraÓaÑ ajÈnanto viya
evamÈha “bhadde uÓhaphalena me attho”ti. SÈ phalÈni bh|miyaÑ khipitvÈ
“sÈmi khÈdÈ”ti Èha. Bodhisatto taÑ gahetvÈ dhamento khadi. Puna
vÊmaÑsamÈno naÑ evamÈha “bhadde sÊtalaÑ me dehÊ”ti. Atha
______________________________________________________________
1. ImaÑ purimaÑ paÓÉitaÑ vÈ apaÓÉitaÑ vÈ na jÈnÈmi (SyÈ)
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sÈ badaraphalÈni tiÓabh|miyÈ upari khipi. So taÑ gahetvÈ khÈditvÈ “ayaÑ
dÈrikÈ ativiya paÓÉitÈ”ti cintetvÈ tussi. Atha mahÈsatto taÑ Èha “bhadde
badararukkhato otarÈhÊ”ti. SÈ mahÈsattassa vacanaÑ sutvÈ rukkhato otaritvÈ
ghaÔaÑ gahetvÈ nadiÑ gantvÈ udakaÑ ÈnetvÈ mahÈsattassa adÈsi. MahÈsatto
pivitvÈ mukhaÑ vikkhÈletvÈ tato uÔÔhÈya gacchanto nagarameva sampatto.)1
Atha so taÑ vÊmaÑsanatthÈya dovÈrikassa gehe ÔhapetvÈ dovÈrikassa
bhariyÈya ÈcikkhitvÈ attano nivesanaÑ gantvÈ purise ÈmantetvÈ “asukagehe
itthiÑ ÔhapetvÈ Ègatomhi, imaÑ sahassaÑ ÈdÈya gantvÈ taÑ vÊmaÑsathÈ”ti
sahassaÑ datvÈ pesesi. Te tathÈ kariÑsu. SÈ Èha “idaÑ mama sÈmikassa
pÈdarajampi na agghatÊ”ti. Te ÈgantvÈ paÓÉitassa ÈrocesuÑ. Punapi
yÈvatatiyaÑ pesetvÈ catutthe vÈre mahÈsatto teyeva “tena hi naÑ hatthe
gahetvÈ kaÉÉhantÈ ÈnethÈ”ti Èha. Te tathÈ kariÑsu. SÈ mahÈsattaÑ
mahÈsampattiyaÑ ÔhitaÑ na saÒjÈni, naÑ oloketvÈ ca pana hasi ceva rodi
ca. So ubhayakÈraÓaÑ pucchi. Atha naÑ sÈ Èha “sÈmi ahaÑ hasamÈnÈ tava
sampattiÑ oloketvÈ ‘ayaÑ akÈraÓena na laddhÈ, purimabhave kusalaÑ
katvÈ laddhÈ, aho puÒÒÈnaÑ phalaÑ nÈmÈ’ti hasiÑ. RodamÈnÈ pana ‘idÈni
parassa rakkhitagopitavatthumhi aparajjhitvÈ nirayaÑ gamissatÊ’ti tayi
kÈruÒÒena rodin”ti.
So taÑ vÊmaÑsitvÈ suddhabhÈvaÑ ÒatvÈ “gacchatha naÑ tattheva
nethÈ”ti vatvÈ pesetvÈ puna tunnavÈyavesaÑ gahetvÈ gantvÈ tÈya saddhiÑ
sayitvÈ punadivase pÈtova rÈjakulaÑ pavisitvÈ UdumbaradeviyÈ Èrocesi. SÈ
raÒÒo ÈrocetvÈ AmarÈdeviÑ sabbÈla~kÈrehi ala~karitvÈ mahÈyogge
nisÊdÈpetvÈ mahantena sakkÈrena mahÈsattassa gehaÑ netvÈ ma~galaÑ
kÈresi. RÈjÈ bodhisattassa sahassam|laÑ paÓÓÈkÈraÑ pesesi. DovÈrike ÈdiÑ
katvÈ sakalanagaravÈsino paÓÓÈkÈre pahiÓiÑsu. AmarÈdevÊpi raÒÒÈ pahitaÑ
paÓÓÈkÈraÑ
______________________________________________________________
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dvidhÈ bhinditvÈ ekaÑ koÔÔhÈsaÑ raÒÒo pesesi, etenupÈyena
sakalanagaravÈsÊnampi paÓÓÈkÈraÑ pesetvÈ nagaraÑ sa~gaÓhi. Tato
paÔÔhÈya mahÈsatto tÈya saddhiÑ samaggavÈsaÑ vasanto raÒÒo atthaÒca
dhammaÒca anusÈsi.
AmarÈdevipariyesanÈ niÔÔhitÈ.
AthekadivasaÑ Senako itare tayo attano santikaÑ Ègate Èmantesi
“ambho mayaÑ gahapatiputtassa Mahosadhasseva nappahoma, idÈni pana
tena attanÈ byattatarÈ bhariyÈ ÈnÊtÈ, kinti naÑ raÒÒo antare
paribhindeyyÈmÈ”ti. Œcariya mayaÑ kiÑ jÈnÈma, tvaÑyeva jÈnÈhÊti. Hotu
mÈ cintayittha, attheko upÈyo, ahaÑ raÒÒo c|ÄÈmaÓiÑ thenetvÈ ÈharissÈmi,
Pukkusa tvaÑ suvaÓÓamÈlaÑ Èhara, Kiminda tvaÑ kambalaÑ, Devinda
tvaÑ suvaÓÓapÈdukanti evaÑ mayaÑ cattÈropi upÈyena tÈni ÈharissÈma,
tato amhÈkaÑ gehe aÔÔhapetvÈ gahapatiputtassa gehaÑ pesessÈmÈti. Atha
kho te cattÈropi tathÈ kariÑsu. Tesu Senako tÈva c|ÄÈmaÓiÑ takkaghaÔe
pakkhipitvÈ dÈsiyÈ hatthe ÔhapetvÈ pesesi “imaÑ takkaghaÔaÑ aÒÒesaÑ
gaÓhantÈnaÑ adatvÈ sace Mahosadhassa gehe gaÓhÈti, ghaÔeneva saddhiÑ
dehÊ”ti. SÈ paÓÉitassa gharadvÈraÑ gantvÈ “takkaÑ gaÓhatha takkaÑ
gaÓhathÈ”ti aparÈparaÑ carati.
AmarÈdevÊ dvÈre ÔhitÈ tassÈ kiriyaÑ disvÈ “ayaÑ aÒÒattha na gacchati,
bhavitabbamettha kÈraÓenÈ”ti i~gitasaÒÒÈya dÈsiyo paÔikkamÈpetvÈ
sayameva “amma ehi takkaÑ gaÓhissÈmÊ”ti pakkositvÈ tassÈ ÈgatakÈle
dÈsÊnaÑ saÒÒaÑ datvÈ tÈsu anÈgacchantÊsu “gaccha amma dÈsiyo
pakkosÈhÊ”ti tameva pesetvÈ takkaghaÔe hatthaÑ otÈretÈ maÓiÑ disvÈ taÑ
dÈsiÑ pucchi “amma tvaÑ kassa santakÈ”ti. Ayye SenakapaÓÉitassa
dÈsÊnhÊti. Tato tassÈ nÈmaÑ tassÈ ca mÈtuyÈ nÈmaÑ pucchitvÈ “asukÈ
nÈmÈ”ti vutte “amma imaÑ takkaÑ katim|lan”ti pucchi. Ayye catunÈÄikanti.
“Tena hi amma imaÑ takkaÑ me dehÊ”ti vatvÈ “ayye tumhesu gaÓhantÊsu
m|lena me ko attho, ghaÔeneva saddhiÑ gaÓhathÈ”ti vutte “tena hi yÈhÊ”ti
taÑ uyyojetvÈ sÈ “asukamÈse
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asukadivase SenakÈcariyo asukÈya nÈma dÈsiyÈ dhÊtÈya asukÈya nÈma
hatthe raÒÒo c|ÄÈmaÓiÑ pahenakatthÈya1 pahiÓÊ”ti paÓÓe likhitvÈ takkaÑ
gaÓhi. Pukkusopi suvaÓÓamÈlaÑ sumanapupphaca~koÔake ÔhapetvÈ
sumanapupphena paÔicchÈdetvÈ tatheva pesesi. KÈmindopi kambalaÑ
paÓÓapacchiyaÑ ÔhapetvÈ paÓÓehi chÈdetvÈ pesesi. Devindopi
suvaÓÓapÈdukaÑ yavakalÈpantare bandhitvÈ pesesi. SÈ sabbÈnipi tÈni
gahetvÈ paÓÓe akkharÈni2 ÈropetvÈ mahÈsattassa ÈcikkhitvÈ Ôhapesi.
Tepi cattÈro paÓÉitÈ rÈjakulaÑ gantvÈ “kiÑ deva tumhe c|ÄÈmaÓiÑ na
piÄandhathÈ”ti ÈhaÑsu. RÈjÈ “piÄandhissÈmi ÈharathÈ”ti purise Èha. Te
maÓiÑ na passiÑsu, itarÈnipi na passiÑsuyeva. Atha te cattÈro paÓÉitÈ
“deva tumhÈkaÑ ÈbharaÓÈni Mahosadhassa gehe atthi, so tÈni sayaÑ
vaÄaÒjeti, paÔisattu te mahÈrÈja gahapatiputto”ti taÑ bhindiÑsu. Athassa
atthacarakÈ manussÈ sÊghaÑ gantvÈ ÈrocesuÑ. So “rÈjÈnaÑ disvÈ
jÈnissÈmÊ”ti rÈjupaÔÔhÈnaÑ agamÈsi. RÈjÈ kujjhitvÈ “ko jÈnissati, kiÑ
bhavissati kiÑ karissatÊ”ti attÈnaÑ passituÑ nÈdÈsi. PaÓÉito raÒÒo
kuddhabhÈvaÑ ÒatvÈ attano nivesanameva gato. RÈjÈ “naÑ gaÓhathÈ”ti
ÈÓÈpesi. PaÓÉito atthacarakÈnaÑ vacanaÑ sutvÈ “mayÈ apagantuÑ vaÔÔatÊ”ti
AmarÈdeviyÈ saÒÒaÑ datvÈ aÒÒÈtakavesena nagarÈ nikkhamitvÈ
DakkhiÓayavamajjhakagÈmaÑ gantvÈ tasmiÑ kumbhakÈrakammaÑ akÈsi.
Nagare “paÓÉito palÈto”ti ekakolÈhalaÑ jÈtaÑ.
SenakÈdayopi cattÈro janÈ tassa palÈtabhÈvaÑ ÒatvÈ “mÈ cintayittha,
mayaÑ kiÑ apaÓÉitÈ”ti aÒÒamaÒÒaÑ ajÈnÈpetvÈva AmarÈdeviyÈ
paÓÓÈkÈraÑ pahiÓiÑsu. SÈ tehi cat|hi pesitapaÓÓÈkÈraÑ gahetvÈ “asukaasukavelÈya Ègacchat|”ti vatvÈ (ekaÑ k|paÑ khaÓÈpetvÈ g|tharÈsino saha
udakena tattha p|retvÈ g|thak|passa uparitale yantaphalakÈhi pidahitvÈ
kiÄaÒjena paÔicchÈdetvÈ sabbaÑ niÔÔhÈpesi. Atha Senako sÈyanhasamaye
nhatvÈ attÈnaÑ ala~karitvÈ nÈnaggarasabhojanaÑ bhuÒjitvÈ bodhisattassa
gehaÑ agamÈsi. So gharadvÈre
______________________________________________________________
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ÔhatvÈ attano ÈgatabhÈvaÑ jÈnÈpesi. SÈ “ehi ÈcariyÈ”ti Èha. So gantvÈ tassÈ
santike aÔÔhÈsi. SÈ evamÈha ‘sÈmi idÈni ahaÑ tava vasaÑ gatÈ, attano
sarÊraÑ anhÈyitvÈ sayituÑ ayuttan”ti. So tassÈ vacanaÑ sutvÈ “sÈdh|”ti
sampaÔicchi. SÈ nikkhamitvÈ udakap|raÑ ghaÔaÑ gahetvÈ ÈsittÈ viya “ehi
Ècariya nhÈnatthÈya phalakÈni ÈruhÈ”ti vatvÈ tassa phalakÈni abhiruyha
ÔhitakÈle gehaÑ pavisitvÈ phalakoÔiyaÑ akkamitvaÑ g|thak|pe pÈtesi.
Pukkusopi sÈyanhasamaye nhatvÈ ala~karitvÈ nÈnaggarasabhojanaÑ
bhuÒjitvÈ bodhisattassa gehaÑ gantvÈ gharadvÈre ÔhatvÈ attano
ÈgatabhÈvaÑ jÈnÈpesi. EkÈ paricÈrikÈ itthÊ AmarÈdeviyÈ Èrocesi. SÈ tassÈ
vacanaÑ sutvÈ “ehi Ècariya attano sarÊraÑ anhÈyitvÈ sayituÑ ayuttan”ti Èha.
So “sÈdh|”ti sampaÔicchi. SÈ nikkhamitvÈ udakap|raÑ ghaÔaÑ gahetvÈ
ÈsiÒcamÈnÈ viya “ehi Ècariya nhÈnatthÈya phalakÈni abhiruhÈ”ti Èha. Tassa
phalakÈni abhiruyha ÔhitakÈle sÈ gehaÑ pavisitvÈ phalakÈni ÈkaÉÉhitvÈ
g|thak|pe pÈtesi. PukkusaÑ Senako “ko eso”ti pucchi. AhaÑ Pukkusoti.
TvaÑ ko nÈma manussoti. AhaÑ Senakoti aÒÒamaÒÒaÑ pucchitvÈ aÔÔhaÑsu.
TathÈ itare dvepi tattheva pÈtesi. Sabbepi te jegucche g|thak|pe aÔÔhaÑsu.
SÈ vibhÈtÈya rattiyÈ tato ukkhipÈpetvÈ)1 cattÈropi jane khuramuÓÉe
kÈrÈpetvÈ taÓÉulÈni gÈhÈpetvÈ udakena temetvÈ koÔÔÈpetvÈ cuÓÓaÑ
bahalayÈguÑ pacÈpetvÈ madditvÈ sÊsato paÔÔhÈya sakalasarÊraÑ
vilimpÈpetvÈ t|lapic|ni gÈhÈpetvÈ tatheva sÊsato paÔÔhÈya okirÈpetvÈ
mahÈdukkhaÑ pÈpetvÈ kilaÒjakucchiyaÑ nipajjÈpetvÈ veÔhetvÈ raÒÒo
ÈrocetukÈmÈ hutvÈ tehi saddhiÑ cattÈri ratanÈni gÈhÈpetvÈ raÒÒo santikaÑ
gantvÈ rÈjÈnaÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊditvÈ “deva setavÈnaraÑ nÈma
mahÈpaÓÓÈkÈraÑ paÔiggaÓhathÈ”ti vatvÈ cattÈri kilaÒjÈni raÒÒo pÈdam|le
ÔhapÈpesi. Atha rÈjÈ vivarÈpetvÈ setamakkaÔasadise cattÈropi jane passi.
Atha sabbe manussÈ “aho adiÔÔhapubbÈ aho mahÈsetavÈnarÈ”ti vatvÈ
mahÈhasitaÑ hasiÑsu. Te cattÈropi mahÈlajjÈ ahesuÑ.
______________________________________________________________
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Atha AmarÈdevÊ attano sÈmino niddosabhÈvaÑ kathentÊ rÈjÈnaÑ Èha
“deva MahosadhapaÓÉito na coro, ime cattÈrova corÈ. Etesu hi Senako
maÓicoro, Pukkuso suvaÓÓamÈlÈcoro, KÈmindo kambalacoro, Devindo
suvaÓÓapÈdukÈcoro. Ime corÈ asukamÈse asukadivase asukadÈsidhÊtÈnaÑ
asukadÈsÊnaÑ hatthe imÈni ratanÈni pahiÓanti, imaÑ paÓÓaÑ passatha,
attano santakaÒca gaÓhatha, core ca deva paÔicchathÈ”ti. SÈ cattÈropi jane
mahÈvippakÈraÑ pÈpetvÈ rÈjÈnaÑ vanditvÈ attano gehameva gatÈ. RÈjÈ
bodhisattassa palÈtabhÈvena tasmiÑ Èsa~kÈya ca aÒÒesaÑ
paÓÉitapatimantÊnaÑ abhÈvena ca tesaÑ kiÒci avatvÈ “paÓÉitÈ nhÈpetvÈ
attano gehÈni gacchathÈ”ti pesesi. CattÈro janÈ mahÈvippakÈraÑ patvÈ
rÈjÈnaÑ vanditvÈ attano gehameva gatÈ.
SabbaratanathenÈ niÔÔhitÈ.
Athassa chatte adhivatthÈ devatÈ bodhisattassa dhammadesanaÑ
assuÓantÊ “kiÑ nu kho kÈraÓan”ti ÈvajjamÈnÈ taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ
“paÓÉitassa ÈnayanakÈraÓaÑ karissÈmÊ”ti cintetvÈ rattibhÈge chattapiÓÉikaÑ
vivaritvÈ rÈjÈnaÑ CatukkanipÈte devatÈya pucchitapaÒhe Ègate “hanti
hatthehi pÈdehÊ”ti-Èdike cattÈro paÒhe pucchi. RÈjÈ ajÈnanto “ahaÑ na
jÈnÈmi, aÒÒe paÓÉite pucchissÈmÊ”ti ekadivasaÑ okÈsaÑ yÈcitvÈ punadivase
“Ègacchant|”ti catunnaÑ paÓÉitÈnaÑ sÈsanaÑ pesesi. Tehi “mayaÑ
khuramuÓÉÈ vÊthiÑ otarantÈ lajjÈmÈ”ti vutte rÈjÈ cattÈro nÈÄipaÔÔe pesesi
“ime sÊsesu katvÈ Ègacchant|”ti. TadÈ kira te nÈÄipaÔÔÈ uppannÈ. Te ÈgantvÈ
paÒÒattÈsane nisÊdiÑsu. Atha rÈjÈ “Senaka ajja rattibhÈge chatte adhivatthÈ
devatÈ maÑ cattÈro paÒhe pucchi, ahaÑ pana ajÈnanto ‘paÓÉite
pucchissÈmÊ’ti avacaÑ, kathehi me te paÒhe”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
“Hanti hatthehi pÈdehi, mukhaÒca parisumbhati.
Sa ve rÈja piyo hoti, kaÑ tena tvÈ’bhipassasÊ”ti1.
______________________________________________________________
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Senako ajÈnanto “kiÑ hanti kathaÑ hantÊ”ti taÑ taÑ vilapitvÈ neva
antaÑ passi, na koÔiÑ passi. SesÈpi appaÔibhÈnÈ ahesuÑ. Atha rÈjÈ
vippaÔisÈrÊ hutvÈ puna rattibhÈge devatÈya “paÒho te ÒÈto”ti puÔÔho “mayÈ
cattÈro paÓÉitÈ puÔÔhÈ, tepi na jÈniÑs|”ti Èha. DevatÈ “kiÑ te jÈnissanti,
ÔhapetvÈ MahosadhapaÓÉitaÑ aÒÒo koci ete paÒhe kathetuÑ samattho nÈma
natthi, sace taÑ pakkosÈpetvÈ ete paÒhe na kathÈpessasi, iminÈ te jalitena
ayak|Ôena sÊsaÑ bhindissÈmÊ”ti rÈjÈnaÑ tajjetvÈ “mahÈrÈja agginÈ atthe sati
khajjopanakaÑ dhamituÑ na vaÔÔati, khÊrena atthe sati visÈÓaÑ duhituÑ na
vaÔÔatÊ”ti vatvÈ imaÑ PaÒcakanipÈte khajjopanakapaÒhaÑ udÈhari–
“Ko nu santamhi pajjote, aggipariyesanaÑ caraÑ.
Addakkhi ratti khajjotaÑ, jÈtavedaÑ amaÒÒatha.
Svassa gomayacuÓÓÈni, abhimatthaÑ tiÓÈni ca.
ViparÊtÈya saÒÒÈya, nÈsakkhi pajjaletave.
Evampi anupÈyena, atthaÑ na labhate migo.
VisÈÓato gavaÑ dohaÑ, yattha khÊraÑ na vindati.
Vividhehi upÈyehi, atthaÑ papponti mÈÓavÈ.
Niggahena amittÈnaÑ, mittÈnaÑ paggahena ca.
SenÈmokkhapalÈbhena, vallabhÈnaÑ nayena ca.
JagatiÑ jagatipÈlÈ, Èvasanti vasundharan”ti1.
Tattha santamhi pajjoteti aggimhi sante. Caranti caranto. AddakkhÊti
passi, disvÈ ca pana vaÓÓasÈmaÒÒatÈya khajjopanakaÑ “jÈtavedo ayaÑ
bhavissatÊ”ti amaÒÒittha. SvassÈti so assa khajjopanakassa upari sukhumÈni
gomayacuÓÓÈni ceva tiÓÈni ca. Abhimatthanti hatthehi ghaÑsitvÈ Èkiranto
jaÓÓukehi bh|miyaÑ patiÔÔhÈya mukhena dhamanto jÈlessÈmi nanti
viparÊtÈya saÒÒÈya vÈyamantopi jÈletuÑ2 nÈsakkhi. Migoti migasadiso
andhabÈlo evaÑ anupÈyena pariyesanto atthaÑ na labhati. YatthÈti yasmiÑ
visÈÓe khÊrameva natthi, tato gÈviÑ
______________________________________________________________
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duhanto viya ca atthaÑ na vindati. SenÈmokkhapalÈbhenÈti
senÈmokkhÈnaÑ1 amaccÈnaÑ lÈbhena. VallabhÈnanti piyamanÈpÈnaÑ
vissÈsikÈnaÑ amaccÈnaÑ nayena ca. Vasundharanti vasusa~khÈtÈnaÑ
ratanÈnaÑ dhÈraÓato vasundharanti laddhanÈmaÑ jagatiÑ jagatipÈlÈ rÈjÈno
Èvasanti.
Na te tayÈ sadisÈ hutvÈ aggimhi vijjamÈneyeva khajjopanakaÑ
dhamanti. MahÈrÈja tvaÑ pana aggimhi sati khajjopanakaÑ dhamanto viya
tulaÑ chaÉÉetvÈ hatthena tulayanto viya khÊrena atthe jÈte visÈÓato duhanto
viya ca SenakÈdayo pucchasi, ete kiÑ jÈnanti. KhajjopanakasadisÈ hete.
Aggikkhandhasadiso Mahosadho paÒÒÈya jalati, taÑ pakkosÈpetvÈ puccha.
Ime te paÒhe ajÈnantassa jÊvitaÑ natthÊti rÈjÈnaÑ tajjetvÈ antaradhÈyi.
KhajjopanakapaÒho niÔÔhito.
Atha rÈjÈ maraÓabhayatajjito punadivase cattÈro amacce pakkosÈpetvÈ
“tÈtÈ tumhe cattÈro cat|su rathesu ÔhatvÈ cat|hi nagaradvÈrehi nikkhamitvÈ
yattha mama puttaÑ MahosadhapaÓÉitaÑ passatha, tatthevassa sakkÈraÑ
katvÈ khippaÑ ÈnethÈ”ti ÈÓÈpesi. Tepi cattÈro ekekena dvÈrena
nikkhamiÑsu. Tesu tayo janÈ paÓÉitaÑ na passiÑsu. DakkhiÓadvÈrena
nikkhanto pana DakkhiÓayavamajjhakagÈme mahÈsattaÑ mattikaÑ ÈharitvÈ
Ècariyassa cakkaÑ vaÔÔetvÈ mattikÈmakkhitasarÊraÑ palÈlapiÔÔhake nisÊditvÈ
muÔÔhiÑ muÔÔhiÑ katvÈ appas|paÑ yavabhattaÑ bhuÒjamÈnaÑ passi.
KasmÈ panesa etaÑ kammaÑ akÈsÊti? RÈjÈ kira “nissaÑsayaÑ paÓÉito
rajjaÑ gaÓhissatÊ”ti Èsa~kati. “So ‘kumbhakÈrakammena jÊvatÊ’ti sutvÈ
nirÈsa~ko bhavissatÊ”ti cintetvÈ evamakÈsÊti. So amaccaÑ disvÈ attano
santikaÑ ÈgatabhÈvaÑ ÒatvÈ “ajja mayhaÑ yaso puna pÈkatiko bhavissati,
AmarÈdeviyÈ sampÈditaÑ nÈnaggarasabhojanameva bhuÒjissÈmÊ”ti cintetvÈ
gahitaÑ yavabhattapiÓÉaÑ chaÉÉetvÈ uÔÔhÈya mukhaÑ vikkhÈletvÈ nisÊdi.
TasmiÑ khaÓe so amacco taÑ upasa~kami. So pana Senakapakkhiko, tasmÈ
naÑ ghaÔento “paÓÉita Ècariyasenakassa vacanaÑ niyyÈnikaÑ, tava nÈma
yase parihÊne
______________________________________________________________
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tathÈr|pÈ paÒÒÈ patiÔÔhÈ hotuÑ nÈsakkhi, idÈni mattikÈmakkhito palÈlapiÔÔhe
nisÊditvÈ evar|paÑ bhattaÑ bhuÒjasÊ”ti vatvÈ DasakanipÈte bh|ripaÒhe
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
“SaccaÑ kira, tvaÑ api bh|ripaÒÒa,
YÈ tÈdisÊ sirÊ dhitÊ matÊ ca.
Na tÈyate’bhÈvavas|panitaÑ,
Yo yavakaÑ bhuÒjasi appas|pan”ti1.
Tattha saccaÑ kirÈti yaÑ Ècariyasenako Èha, taÑ kira saccameva. SirÊti
issariyaÑ. DhÊtÊti abbhocchinnavÊriyaÑ. Na tÈyate’bhÈvavas|panitanti
abhÈvassa avuÉÉhiyÈ vasaÑ upanÊtaÑ taÑ na rakkhati na gopeti, patiÔÔhÈ
hotuÑ na sakkoti. Yavakanti yavabhattaÑ.
Atha naÑ mahÈsatto “andhabÈla ahaÑ attano paÒÒÈbalena puna taÑ
yasaÑ pÈkatikaÑ kÈtukÈmo evaÑ karomÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthÈdvayamÈha–
“SukhaÑ dukkhena paripÈcayanto,
KÈlÈkÈlaÑ vicinaÑ chandachanno.
Atthassa dvÈrÈni avÈpuranto,
TenÈhaÑ tussÈmi yavodanena.
KÈlaÒca ÒatvÈ abhijÊhanÈya,
Mantehi atthaÑ paripÈcayitvÈ.
VijambhissaÑ sÊhavijambhitÈni,
TÈyi’ddhiyÈ dakkhasi maÑ punÈpÊ”ti1.
Tattha dukkhenÈti iminÈ kÈyikacetasikadukkhena attano
porÈÓakasukhaÑ paÔipÈkatikakaraÓena paripÈcayanto vaÉÉhento.
KÈlÈkÈlanti ayaÑ paÔicchanno2 hutvÈ caraÓakÈlo, ayaÑ appaÔicchannoti3
evaÑ kÈlaÒca akÈlaÒca vicinanto raÒÒo kuddhakÈle channena caritabbanti
ÒatvÈ chandena attano ruciyÈ channo paÔicchanno hutvÈ
kumbhakÈrakammena jÊvanto attano atthassa kÈraÓasa~khÈtÈni
______________________________________________________________
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dvÈrÈni avÈpuranto viharÈmi, tena kÈraÓenÈhaÑ yavodanena tussÈmÊti attho.
AbhijÊhanÈyÈti vÊriyakaraÓassa. Mantehi atthaÑ paripÈcayitvÈti attano
ÒÈÓabalena mama yasaÑ vaÉÉhetvÈ manosilÈtale vijambhamÈno sÊho viya
vijambhissaÑ, tÈya iddhiyÈ maÑ punapi tvaÑ passissasÊti.
Atha naÑ amacco Èha “paÓÉita chatte adhivatthÈ devatÈ rÈjÈnaÑ
paÒhaÑ pucchi. RÈjÈ cattÈro paÓÉite pucchi. Tesu ekopi taÑ paÒhaÑ
kathetuÑ nÈsakkhi, tasmÈ rÈjÈ tava santikaÑ maÑ pahiÓÊ”ti. “EvaÑ sante
paÒÒÈya ÈnubhÈvaÑ kasmÈ na passasi, evar|pe hi kÈle na issariyaÑ patiÔÔhÈ
hoti, paÒÒÈsampannova patiÔÔhÈ hotÊ”ti mahÈsatto paÒÒÈya ÈnubhÈvaÑ
vaÓÓesi. Amacco raÒÒÈ “paÓÉitaÑ diÔÔhaÔÔhÈneyeva sakkÈraÑ katvÈ
ÈnethÈ”ti dinnaÑ kahÈpaÓasahassaÑ mahÈsattassa hatthe Ôhapesi.
KumbhakÈro “MahosadhapaÓÉito kira mayÈ pesakÈrakammaÑ kÈrito”ti
bhayaÑ Èpajji. Atha naÑ mahÈsatto “mÈ bhÈyi Ècariya, bah|pakÈro tvaÑ
amhÈkan”ti assÈsetvÈ sahassaÑ datvÈ mattikÈmakkhiteneva sarÊrena rathe
nisÊditvÈ nagaraÑ pÈvisi. Amacco raÒÒo ÈrocetvÈ “tata kuhiÑ paÓÉito
diÔÔho”ti vutte “deva DakkhiÓayavamajjhakagÈme kumbhakÈrakammaÑ
katvÈ jÊvati, tumhe pakkosathÈti sutvÈva1 anhÈyitvÈ mattikÈmakkhiteneva
sarÊrena Ègato”ti Èha. RÈjÈ “sace mayhaÑ paccatthiko assa, issariyavidhinÈ
careyya, nÈyaÑ mama paccatthiko”ti cintetvÈ “mama puttassa ‘attano
gharaÑ gantvÈ nhatvÈ ala~karitvÈ mayÈ dinnavidhÈnena Ègacchat|’ti
vadeyyÈthÈ”ti Èha. TaÑ sutvÈ paÓÉito tathÈ katvÈ ÈgantvÈ “pavisat|”ti vutte
pavisitvÈ rÈjÈnaÑ vanditvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. RÈjÈ paÔisanthÈraÑ katvÈ
paÓÉitaÑ vÊmaÑsanto imaÑ gÈthamÈha–
“SukhÊpi heke na karonti pÈpaÑ,
AvaÓÓasaÑsaggabhayÈ puneke.
Pah| samÈno vipulatthacintÊ,
KiÑ kÈraÓÈ me na karosi dukkhan”ti2.
______________________________________________________________
1. Tumhe pakkositthÈti vutte (SÊ), tumhehi pakkosathÈti vutte (I)
2. Khu 5. 221 piÔÔhe.
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Tattha sukhÊti paÓÉita ekacce “mayaÑ sukhino sampanna-issariyÈ, alaÑ
no ettakenÈ”ti uttari issariyakÈraÓÈ pÈpaÑ na karonti, ekacce “evar|passa
no yasadÈyakassa sÈmikassa aparajjhantÈnaÑ avaÓÓo bhavissatÊ”ti
avaÓÓasaÑsaggabhayÈ na karonti. Eko na samattho hoti, eko mandapaÒÒo,
tvaÑ pana samattho ca vipulatthacintÊ ca, icchanto pana sakalajambudÊpe
rajjampi kÈreyyÈsi, kiÑ kÈraÓÈ mama rajjaÑ gahetvÈ dukkhaÑ na karosÊti.
Atha naÑ bodhisatto Èha–
“Na paÓÉitÈ attasukhassa hetu,
PÈpÈni kammÈni samÈcaranti.
Dukkhena phuÔÔhÈ khalitÈpi santÈ,
ChandÈ ca dosÈ na jahanti dhamman”ti1.
Tattha khalitÈpÊti2 sampattito khalitvÈ vipattiyaÑ ÔhitasabhÈvÈ hutvÈpi.
Na jahanti dhammanti paveÓiyadhammampi sucaritadhammampi na jahanti.
Puna rÈjÈ tassa vÊmaÑsanatthaÑ khattiyamÈyaÑ kathento imaÑ
gÈthamÈha–
“Yena kenaci vaÓÓena, mudunÈ dÈruÓena vÈ.
Uddhare dÊnamattÈnaÑ, pacchÈ dhammaÑ samÈcare”ti1.
Tattha dÊnanti duggataÑ attÈnaÑ uddharitvÈ sampattiyaÑ ÔhapeyyÈti.
Athassa mahÈsatto rukkh|pamaÑ dassento imaÑ gÈthamÈha–
“Yassa rukkhassa chÈyÈya, nisÊdeyya sayeyya vÈ.
Na tassa sÈkhaÑ bhaÒjeyya, mittadubbho hi pÈpako”ti1.
EvaÒca pana vatvÈ “mahÈrÈja yadi paribhuttarukkhassa sÈkhaÑ
bhaÒjantopi mittadubbhÊ hoti, yehi tumhehi mama pitÈ uÄÈre issariye
patiÔÔhÈpito, ahaÒca mahantena anuggahena anuggahito, tesu tumhesu
aparajjhanto ahaÑ kathaÑ nÈma mittadubbho na bhaveyyan”ti sabbathÈpi
attano amittadubbhibhÈvaÑ kathetvÈ raÒÒo cittÈcÈraÑ codento imaÑ
gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. Khu 5. 221 piÔÔhe.
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“YassÈpi dhammaÑ puriso vijaÒÒÈ,
Ye cassa ka~khaÑ vinayanti santo.
TaÑ hissa dÊpaÒca parÈyaÓaÒca,
Na tena mettiÑ jarayetha paÒÒo”ti1.
Tassattho–mahÈrÈja yassa Ècariyassa santikÈ yo puriso
appamattakampi dhammaÑ kÈraÓaÑ jÈneyya, ye cassa santo uppannaÑ
ka~khaÑ vinayanti, taÑ tassa patiÔÔhÈnaÔÔhena dÊpaÒceva parÈyaÓaÒca,
tÈdisena Ècariyena saddhiÑ paÓÉito mittabhÈvaÑ nÈma na jÊreyya2 na
nÈseyya.
IdÈni taÑ ovadanto imaÑ gÈthÈdvayamÈha–
“Alaso gihÊ kÈmabhogÊ na sÈdhu,
AsaÒÒato pabbajito na sÈdhu.
RÈjÈ na sÈdhu anisammakÈrÊ,
Yo paÓÉito kodhano taÑ na sÈdhu.
Nisamma khattiyo kayirÈ, nÈnisamma disampati.
NisammakÈrino rÈja, yaso kitti ca vaÉÉhatÊ”ti1.
Tattha na sÈdh|ti na sundaro. AnisammakÈrÊti kiÒci sutvÈ
anupadhÈretvÈ attano paccakkhaÑ akatvÈ kÈrako. Yaso kitti cÈti
issariyaparivÈro ca guÓakitti ca ekantena vaÉÉhatÊti.
Bh|ripaÒho niÔÔhito.
EvaÑ vutte rÈjÈ mahÈsattaÑ samussitasetacchatte rÈjapalla~ke
nisÊdÈpetvÈ sayaÑ nÊcÈsane nisÊditvÈ Èha “paÓÉita setacchatte adhivatthÈ
devatÈ maÑ cattÈro paÒhe pucchi, te ahaÑ na jÈnÈmi. CattÈropi paÓÉitÈ na
jÈniÑsu, kathehi me tÈta te paÒhe”ti. MahÈrÈja chatte adhivatthÈ devatÈ vÈ
hotu, CÈtumahÈrÈjikÈdayo vÈ hontu, yena kenaci pucchitapaÒhaÑ ahaÑ
kathetuÑ sakkomi, vada mahÈrÈja devatÈya pucchitapaÒheti. Atha rÈjÈ
devatÈya pucchitaniyÈmeneva kathento paÔhamaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. Khu 5. 221 piÔÔhe.

2. Na jaheyya (SyÈ)
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“Hanti hatthehi pÈdehi, mukhaÒca parisumbhati.
Sa ve rÈja piyo hoti, kaÑ tena tvÈ’bhipassasÊ”ti1.

Tattha hantÊti paharati. ParisumbhatÊti paharatiyeva. Saveti so evaÑ
karonto piyo hoti. KaÑ tena tvÈ’bhipassasÊti tena paharaÓakÈraÓena piyaÑ
katamaÑ puggalaÑ tvaÑ rÈja abhipassasÊti.
MahÈsattassa taÑ kathaÑ sutvÈva gaganatale puÓÓacando viya attho
pÈkaÔo ahosi. Atha mahÈsatto “suÓa mahÈrÈja yadÈ hi mÈtu-a~ke nipanno
daharakumÈro haÔÔhatuÔÔho kÊÄanto mÈtaraÑ hatthapÈdehi paharati, kese
luÒcati, muÔÔhinÈ mukhaÑ paharati, tadÈ naÑ mÈtÈ ‘coraputtaka kathaÑ
tvaÑ no evaÑ paharasÊ’ti-ÈdÊni pemasinehavaseneva vatvÈ pemaÑ
sandhÈretuÑ asakkontÊ Èli~gitvÈ thanantare nipajjÈpetvÈ mukhaÑ
paricumbati. Iti so tassÈ evar|pe kÈle piyataro hoti, tathÈ pitunopÊ”ti evaÑ
gaganamajjhe s|riyaÑ uÔÔhÈpento viya pÈkaÔaÑ katvÈ paÒhaÑ kathesi. TaÑ
sutvÈ devatÈ chattapiÓÉikaÑ vivaritvÈ nikkhamitvÈ upaÉÉhaÑ sarÊraÑ
dassetvÈ “sukathito paÓÉitena paÒho”ti madhurassarena sÈdhukÈraÑ datvÈ
ratanaca~koÔakaÑ p|retvÈ dibbapupphagandhavÈsehi bodhisattaÑ p|jetvÈ
antaradhÈyi. RÈjÈpi paÓÉitaÑ pupphÈdÊhi p|jetvÈ itaraÑ paÒhaÑ yÈcitvÈ
“vada mahÈrÈjÈ”ti vutte dutiyaÑ gÈthamÈha–
“Akkosati yathÈkÈmaÑ,
ŒgamaÒca’ssa icchati2.
Sa ve rÈja piyo hoti,
KaÑ tena tvÈ’bhipassasÊ”ti1.
Athassa mahÈsatto–“mahÈrÈja mÈtÈ vacanapesanaÑ kÈtuÑ samatthaÑ
sattaÔÔhavassikaÑ puttaÑ ‘tÈta khettaÑ gaccha, antarÈpaÓaÑ gacchÈ’ti-ÈdÊni
vatvÈ ‘amma sace idaÒcidaÒca khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ dassasi,
gamissÈmÊ’ti vutte ‘sÈdhu putta gaÓhÈhÊ’ti vatvÈ deti. So dÈrako taÑ
khÈditvÈ bahi gantvÈ dÈrakehi saddhiÑ kÊÄitvÈ mÈtupesanaÑ na gacchati.
MÈtarÈ ‘tÈta gacchÈhÊ’ti vutte so mÈtaraÑ ‘amma tvaÑ sÊtÈya
gharacchÈyÈya nisÊdasi, kiÑ pana ahaÑ tava
______________________________________________________________
1. Khu 5. 118 piÔÔhe.
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bahi pesanakammaÑ karissÈmi, ahaÑ taÑ vaÒcemÊ’ti vatvÈ
hatthavikÈramukhavikÈre katvÈ gato. SÈ gacchantaÑ disvÈ kujjhitvÈ
daÓÉakaÑ gahetvÈ ‘tvaÑ mama santakaÑ khÈditvÈ khette kiccaÑ kÈtuÑ na
icchasÊ’ti tajjentÊ vegena palÈyantaÑ anubandhitvÈ pÈpuÓituÑ asakkontÊ
‘corÈ taÑ khaÓÉÈkhaÓÉaÑ chindant|’ti-ÈdÊni vatvÈ yathÈkÈmaÑ akkosati
paribhÈsati. YaÑ1 pana mukhena bhaÓati, tathÈ hadaye appamattakampi na
icchati, ÈgamanaÒcassa icchati2, so divasabhÈgaÑ kÊÄitvÈ sÈyaÑ gehaÑ
pavisituÑ avisahanto ÒÈtakÈnaÑ santikaÑ gacchati. MÈtÈpissa
ÈgamanamaggaÑ olokentÊ anÈgacchantaÑ disvÈ pavisituÑ na visahati
maÒÒe’ti sokassa hadayaÑ p|retvÈ assupuÓÓehi nettehi ÒÈtighare
upadhÈrentÊ puttaÑ disvÈ Èli~gitvÈ sÊse cumbitvÈ ubhohi hatthehi daÄhaÑ
gahetvÈ ‘tÈta piyaputtaka mama vacanaÑ hadaye ÔhapesÊ’ti atirekataraÑ
pemaÑ uppÈdesi. EvaÑ mahÈrÈja mÈtuyÈ kuddhakÈle putto piyataro nÈma
hotÊ”ti dutiyaÑ paÒhaÑ kathesi. DevatÈ tatheva p|jesi.
RÈjÈpi p|jetvÈ tatiyaÑ paÒhaÑ yÈcitvÈ ‘vada mahÈrÈjÈ”ti vutte tatiyaÑ
gÈthamÈha–
“AbbhakkhÈti abh|tena, alikenÈ’bhisÈraye.
Sa ve rÈja piyo hoti, kaÑ tena tvÈ’bhipassasÊ”ti3.
Athassa mahÈsatto “rÈja yadÈ ubho jayampatikÈ rahogatÈ
lokassÈdaratiyÈ kÊÄantÈ ‘bhadde tava mayi pemaÑ natthi, hadayaÑ te bahi
gatan’ti evaÑ aÒÒamaÒÒaÑ abh|tena abbhÈcikkhanti, alikena sÈrenti
codenti, tadÈ te atirekataraÑ aÒÒamaÒÒaÑ piyÈyanti. Evamassa paÒhassa
atthaÑ jÈnÈhÊ”ti kathesi. DevatÈ tatheva p|jesi.
RÈjÈpi p|jetvÈ itaraÑ paÒhaÑ yÈcitvÈ “vada mahÈrÈjÈ”ti vutte
catutthaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. YadÈ (SyÈ)
2. Tato appamattakassapi Ègamanamassa na icchati (SÊ), tato hadayena appamattakassapi
ÈgamanaÒcassa na icchati (SyÈ)
3. Khu 5. 118 piÔÔhe.
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“HaraÑ annaÒca pÈnaÒca, vatthasenÈsanÈni ca.
AÒÒadatthuharÈ santÈ, te ve rÈja piyÈ honti.
KaÑ tena tvÈ’bhipassasÊ”ti1.

Athassa mahÈsatto “mahÈrÈja ayaÑ paÒho dhammikasamaÓabrÈhmaÓe
sandhÈya vutto. SaddhÈni hi kulÈni idhalokaparalokaÑ saddhahitvÈ denti
ceva dÈtukÈmÈni ca honti, tÈni tathÈr|pe samaÓabrÈhmaÓe yÈcantepi
laddhaÑ harante bhuÒjantepi disvÈ ‘amheyeva yÈcanti, amhÈkaÑyeva
santakÈni annapÈnÈdÊni paribhuÒjantÊ’ti tesu atirekataraÑ pemaÑ karonti.
EvaÑ kho mahÈrÈja aÒÒadatthuharÈ santÈ ekaÑsena yÈcantÈ ceva laddhaÑ
harantÈ ca samÈnÈ piyÈ hontÊ”ti kathesi. ImasmiÑ pana paÒhe kathite devatÈ
tatheva p|jetvÈ sÈdhukÈraÑ datvÈ sattaratanap|raÑ ratanaca~koÔakaÑ
“gaÓha mahÈpaÓÉitÈ”ti mahÈsattassa pÈdam|le khipi. RÈjÈpissa atirekataraÑ
p|jaÑ karonto ativiya pasÊditvÈ senÈpatiÔÔhÈnaÑ adÈsi. Tato paÔÔhÈya
mahÈsattassa yaso mahÈ ahosi.
DevatÈpaÒho niÔÔhito.
Puna te cattÈro paÓÉitÈ “ambho gahapatiputto idÈni mahantataro jÈto,
kiÑ karomÈ”ti mantayiÑsu. Atha ne Senako Èha “hotu diÔÔho me upÈyo,
mayaÑ gahapatiputtaÑ upasa~kamitvÈ ‘rahassaÑ nÈma kassa kathetuÑ
vaÔÔatÊ’ti pucchissÈma, so ‘na kassaci kathetabban’ti vakkhati. Atha naÑ
‘gahapatiputto te deva paccatthiko jÈto’ti paribhindissÈmÈ”ti. Te cattÈropi
paÓÉitÈ tassa gharaÑ gantvÈ paÔisandhÈraÑ katvÈ “paÓÉita paÒhaÑ
pucchitukÈmamhÈ”ti vatvÈ “pucchathÈ”ti vutte Senako pucchi “paÓÉita
purisena nÈma kattha patiÔÔhÈtabban”ti. Sacce patiÔÔhÈtabbanti. Sacce
patiÔÔhitena kiÑ uppÈdetabbanti. DhanaÑ uppÈdetabbanti. DhanaÑ
uppÈdetvÈ kiÑ kÈtabbanti. Manto gahetabboti. MantaÑ gahetvÈ kiÑ
kÈtabbanti. Attano rahassaÑ parassa na kathetabbanti. Te “sÈdhu paÓÉitÈ”ti
vatvÈ tuÔÔhamÈnasÈ hutvÈ “idÈni gahapatiputtassa piÔÔhiÑ passissÈmÈ”ti
raÒÒo santikaÑ gantvÈ “mahÈrÈja
______________________________________________________________
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gahapatiputto te paccatthiko jÈto”ti vadiÑsu. NÈhaÑ tumhÈkaÑ vacanaÑ
saddahÈmi, na so mayhaÑ paccatthiko bhavissatÊti. SaccaÑ mahÈrÈja
saddahatha, asaddahanto pana tameva pucchatha “paÓÉita attano rahassaÑ
nÈma kassa kathetabban”ti. Sace paccatthiko na bhavissati, “asukassa nÈma
kathetabban”ti vakkhati. Sace paccatthiko bhavissati, “kassaci na
kathetabbaÑ, manorathe paripuÓÓe kathetabban”ti vakkhati. TadÈ amhÈkaÑ
vacanaÑ saddahitvÈ nikka~khÈ bhaveyyÈthÈti. So sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ
ekadivasaÑ sabbesu samÈgantvÈ nisinnesu VÊsatinipÈte paÒcapaÓÉitapaÒhe
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
“PaÒca paÓÉitÈ samÈgatÈ’ttha,
PaÒhÈ1 me paÔibhÈti taÑ suÓÈtha.
Nindiya’matthaÑ pasaÑsiyaÑ vÈ,
KassevÈ’vikareyya guyhamatthan”ti2.
EvaÑ vutte Senako “rÈjÈnampi anhÈkaÑyeva abbhantare
pakkhipissÈmÊ”ti cintetvÈ imaÑ gÈthamÈha–
“TvaÑ Èvikarohi bh|mipÈla,
BhattÈ bhÈrasaho tuvaÑ vade’taÑ.
Tava chandarucÊni sammasitvÈ,
Atha vakkhanti janinda paÒca dhÊrÈ”ti2.
Tattha bhattÈti tvaÑ amhÈkaÑ sÈmiko ceva uppannassa ca bhÈrassa
saho, paÔhamaÑ tÈva tvameva etaÑ vadehi. Tava chandarucÊnÊti3 pacchÈ
tava chandaÒceva ruccanakÈraÓÈni ca sammasitvÈ ime paÒca paÓÉitÈ
akkhanti.
Atha rÈjÈ attano kilesavasikatÈya imaÑ gÈthamÈha–
“YÈ sÊlavatÊ anaÒÒatheyyÈ,
BhattucchandavasÈnugÈ piyÈ manÈpÈ.
Nindiya’mattaÑ pasaÑsiyaÑ vÈ,
BhariyÈya’vikareyya guyhamatthan”ti2.
Tattha anaÒÒatheyyÈti4 kilesavasena aÒÒena na thenitabbÈ5.
______________________________________________________________
1. PaÒho (SÊ, SyÈ, I)
2. Khu 5. 347 piÔÔhe.
4. AnaÒÒadheyyÈti (SÊ, I)

3. ChandaÒca ruciÒcÈti (SÊ, I)
5. AÒÒena agahetabbÈti attho (SÊ, I)
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Tato Senako “idÈni rÈjÈnaÑ amhÈkaÑ abbhantare pakkhipimhÈ”ti
tussitvÈ sayaÑkatakÈraÓameva dÊpento imaÑ gÈthamÈha–
“Yo kicchagatassa Èturassa,
SaraÓaÑ hoti gatÊ parÈyaÓaÒca.
Nindiya’matthaÑ pasaÑsiyaÑ vÈ,
SakhinovÈ’vikareyya guyhamatthan”ti1.
Atha rÈjÈ PukkusaÑ pucchi “kathaÑ Pukkusa passasi, nindiyaÑ vÈ
pasaÑsiyaÑ vÈ rahassaÑ kassa kathetabban”ti. So kathento imaÑ
gÈthamÈha–
“JeÔÔho atha majjhimo kaniÔÔho,
Yo2 ce sÊlasamÈhito Ôhitatto.
Nindiya’matthaÑ pasaÑsiyaÑ vÈ,
BhÈtuvÈ’vikareyya guyhamatthan”ti1.
Tattha Ôhitattoti ÔhitasabhÈvo nibbisevano.
Tato rÈjÈ KÈmindaÑ pucchi “kathaÑ KÈminda passasi, rahassaÑ kassa
kathetabban”ti. So kathento imaÑ gÈthamÈha–
“Yo ve pituhadayassa paddhag|,
AnujÈto pitaraÑ anomapaÒÒo.
Nindiya’matthaÑ pasaÑsiyaÑ vÈ,
PuttassÈ’vikareyya guyhamatthan”ti1.
Tattha paddhag|ti3 pesanakÈrako yo pitussa pesanaÑ karoti, pitu
cittassa vase vattati, ovÈdakkhamo hotÊti attho. AnujÈtoti tayo puttÈ atijÈto
ca anujÈto ca avajÈto cÈti. AnuppannaÑ yasaÑ uppÈdento atijÈto,
kulabhÈro4 avajÈto, kulapaveÓirakkhako pana anujÈto. TaÑ sandhÈya
evamÈha.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 347 piÔÔhe.
2. So (SÊ, SyÈ, I)
3. Patthag|ti (SyÈ)
4. Kula~gÈro kulapacchimako dhanavinÈsako (SÊ), kula~kuro kulupacchedako
dhanavinÈsako (SyÈ)
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Tato rÈjÈ DevindaÑ pucchi “kathaÑ Devinda passasi, rahassaÑ kassa
kathetabban”ti. So attano katakÈraÓameva kathento imaÑ gÈthamÈha–
“MÈtÈ dvipadÈjanindaseÔÔha,
YÈ naÑ poseti chandasÈ piyena.
Nindiya’matthaÑ pasaÑsiyaÑ vÈ,
MÈtuyÈvikareyya guyhamattan”ti1.
Tattha dvipadÈjanindaseÔÔhÈti dvipadÈnaÑ seÔÔha janinda. ChandasÈ
piyenÈti chandena ceva pemena ca.
EvaÑ te pucchitvÈ rÈjÈ paÓÉitaÑ pucchi “kathaÑ passasi paÓÉita,
rahassaÑ kassa kathetabban”ti. (“MahÈrÈja yÈva attano icchitaÑ na
nipphajjati, tÈva paÓÉito adhivÈseyya, kassaci na katheyyÈ”ti)2 so imaÑ
gÈthamÈha–
“Guyhassa hi guyhameva sÈdhu,
Na hi guyhassa pasattha’mÈvikammaÑ.
AnipphannatÈ saheyya dhÊro,
Nipphannova3 yathÈsukhaÑ bhaÓeyyÈ”ti1.
Tattha anipphannatÈti4 mahÈrÈja yÈva attano icchitaÑ na nipphajjati,
tÈva paÓÉito adhivÈsena, na kassaci katheyyÈti.
PaÓÉitena pana evaÑ vutte rÈjÈ anattamano ahosi. Senako rÈjÈnaÑ
olokesi, rÈjÈpi SenakamukhaÑ olokesi. Bodhisatto tesaÑ kiriyaÑ disvÈva
jÈni “ime cattÈro janÈ paÔhamameva maÑ raÒÒo antare paribhindiÑsu,
vÊmaÑsanavasena paÒho pucchito bhavissatÊ”ti. TesaÑ pana
kathentÈnaÒÒeva s|riyo attha~gato, dÊpÈ jalitÈ. PaÓÉito “rÈjakammÈni nÈma
bhÈriyÈni, na paÒÒÈyati ‘kiÑ bhavissatÊ’ti, khippameva gantuÑ vaÔÔatÊ”ti
uÔÔhÈyÈsanÈ rÈjÈnaÑ vanditvÈ nikkhamitvÈ cintesi “imesu eko ‘sahÈyakassa
kathetuÑ vaÔÔatÊ’ti
______________________________________________________________
1. Khu 5. 348 piÔÔhe.
2. ( ) SÊ-I-potthakesu natthi.
3. Nipphannattho (SÊ), nipphannatthova (SyÈ), nippannattho (I)
4. AnipphÈdÈyÈti (SÊ), anipphannÈyÈti (SyÈ), anippÈdÈyÈti (I)
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Èha, eko ‘bhÈtussa, eko puttassa, eko mÈtu kathetuÑ vaÔÔatÊ’ti Èha. Imehi
etaÑ katameva bhavissati, diÔÔhameva kathitanti maÒÒÈmi, hotu ajjeva etaÑ
jÈnissÈmÊ”ti. Te pana cattÈropi aÒÒesu divasesu rÈjakulÈ nikkhamitvÈ
rÈjanivesanadvÈre ekassa bhatta-ambaÓassa piÔÔhe nisÊditvÈ kiccakaraÓÊyÈni
mantetvÈ gharÈni gacchanti. TasmÈ paÓÉito “ahaÑ etesaÑ catunnaÑ
rahassaÑ ambaÓassa heÔÔhÈ nipajjitvÈ jÈnituÑ sakkuÓeyyan”ti cintetvÈ taÑ
ambaÓaÑ ukkhipÈpetvÈ attharaÓaÑ attharÈpetvÈ ambaÓassa heÔÔhÈ pavisitvÈ
purisÈnaÑ saÒÒaÑ adÈsi “tumhe cat|su paÓÉitesu mantetvÈ gatesu ÈgantvÈ
maÑ ÈneyyÈthÈ”ti. Te “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ pakkamiÑsu. Senakopi
rÈjÈnaÑ Èha “mahÈrÈja amhÈkaÑ vacanaÑ na saddahatha, idÈni kiÑ
karissathÈ”ti. So tassa vacanaÑ gahetvÈ anisÈmetvÈva bhÊtatasito hutvÈ
“idÈni kiÑ karoma Senaka paÓÉitÈ”ti pucchi. MahÈrÈja papaÒcaÑ akatvÈ
kaÒci ajÈnÈpetvÈ gahapatiputtaÑ mÈretuÑ vaÔÔatÊti. RÈjÈ “Senaka ÔhapetvÈ
tumhe aÒÒo mama atthakÈmo nÈma natthi, tumhe attano suhade gahetvÈ
dvÈrantare ÔhatvÈ gahapatiputtassa pÈtova upaÔÔhÈnaÑ Ègacchantassa
khaggena sÊsaÑ chindathÈ”ti attano khaggaratanaÑ adÈsi. Te “sÈdhu deva
mÈ bhÈyi, mayaÑ taÑ mÈressÈmÈ”ti vatvÈ nikkhamitvÈ “diÔÔhÈ no
paccÈmittassa piÔÔhÊ”ti bhatta-ambaÓassa piÔÔhe nisÊdiÑsu. Tato Senako Èha
“ambho ko gahapatiputtaÑ mÈressatÊ”ti. Itare “tumheyeva Ècariya
mÈrethÈ”ti tasseva bhÈraÑ kariÑsu.
Atha ne Senako pucchi “tumhe ‘rahassaÑ nÈma asukassa asukassa
kathetabban’ti vadatha, kiÑ vo etaÑ kataÑ, udÈhu diÔÔhaÑ sutan”ti. KataÑ
etaÑ ÈcariyÈti. Tumhe “rahassaÑ nÈma sahÈyakassa kathetabban”ti vadatha,
kiÑ vo etaÑ kataÑ, udÈhu diÔÔhaÑ sutanti. KataÑ etaÑ mayÈti. Kathetha
ÈcariyÈti. ImasmiÑ rahasse raÒÒÈ ÒÈte jÊvitaÑ me natthÊti. MÈ bhÈyatha
Ècariya, idha tumhÈkaÑ rahassabhedako natthi, kathethÈti. So nakhena
ambaÓaÑ koÔÔetvÈ “atthi nu kho imassa heÔÔhÈ gahapatiputto”ti Èha. Œcariya
gahapatiputto attano issariyena evar|paÑ ÔhÈnaÑ na pavisissati, idÈni
yasena matto bhavissati,
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kathetha tumheti. Senako tÈva attano rahassaÑ kathento Èha “tumhe
imasmiÑ nagare asukaÑ nÈma vesiÑ jÈnÈthÈ”ti. Œma ÈcariyÈti. IdÈni sÈ
paÒÒÈyatÊti. Na paÒÒÈyati ÈcariyÈti. AhaÑ SÈlavanuyyÈne tÈya saddhiÑ
purisakiccaÑ katvÈ tassÈ piÄandhanesu lobhena taÑ mÈretvÈ tassÈyeva
sÈÔakena bhaÓÉikaÑ katvÈ ÈharitvÈ amhÈkaÑ ghare asukabh|mikÈya asuke
nÈma gabbhe nÈgadantake laggesiÑ, vaÄaÒjetuÑ na visahÈmi,
purÈÓabhÈvamassa olokemi, evar|paÑ aparÈdhakammaÑ katvÈ mayÈ
ekassa sahÈyakassa kathitaÑ, na tena kassaci kathitapubbaÑ, iminÈ
kÈraÓena “sahÈyakassa guyhaÑ kathetabban”ti mayÈ kathitanti. PaÓÉito
tassa rahassaÑ sÈdhukaÑ vavatthapetvÈ sallakkhesi.
Pukkusopi attano rahassaÑ kathento Èha “mama |ruyÈ kuÔÔhaÑ atthi,
kaniÔÔho me pÈtova kaÒci ajÈnÈpetvÈ taÑ dhovitvÈ bhesajjena makkhetvÈ
upari pilotikaÑ datvÈ bandhati. RÈjÈ mayi muducitto ‘ehi PukkusÈ’ti maÑ
pakkositvÈ yebhuyyena mama |ruyÈyeva sayati, sace pana etaÑ rÈjÈ
jÈneyya, maÑ mÈreyya. TaÑ mama kaniÔÔhaÑ ÔhapetvÈ aÒÒo jÈnanto nÈma
natthi, tena kÈraÓena ‘rahassaÑ nÈma bhÈtu kathetabban’ti mayÈ vuttan”ti.
KÈmindopi attano rahassaÑ kathento Èha “maÑ kÈÄapakkhe uposathadivase
Naradevo nÈma yakkho gaÓhÈti, ahaÑ ummattakasunakho viya viravÈmi,
svÈhaÑ tamatthaÑ puttassa kathesiÑ. So mama yakkhena gahitabhÈvaÑ
ÒatvÈ maÑ antogehagabbhe nipajjÈpetvÈ dvÈraÑ pidahitvÈ nikkhamitvÈ
mama saddaÑ paÔicchÈdanatthaÑ dvÈre samajjaÑ kÈresi, iminÈ kÈraÓena
‘rahassaÑ nÈma puttassa kathetabban’ti mayÈ vuttan”ti. Tato tayopi
DevindaÑ pucchiÑsu. So attano rahassaÑ kathento Èha “mayÈ
maÓipahaÑsanakammaÑ1 karontena raÒÒo santakaÑ Sakkena KusaraÒÒo
dinnaÑ siripavesanaÑ ma~galamaÓiratanaÑ thenetvÈ mÈtuyÈ dinnaÑ. SÈ
kaÒci ajÈnÈpetvÈ mama rÈjakulaÑ pavisanakÈle taÑ mayhaÑ deti, ahaÑ
tena maÓinÈ siriÑ pavesetvÈ rÈjanivesanaÑ gacchÈmi. RÈjÈ tumhehi
saddhiÑ akathetvÈ paÔhamataraÑ mayÈ saddhiÑ kathesi. DevasikaÑ aÔÔha
soÄasa, dvattiÑsa, catusaÔÔhi kahÈpaÓe mama paribbayatthÈya
______________________________________________________________
1. MaÓiratanapavisanakammaÑ (Ka), maÓipabhaÑsanakammaÑ(I)
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deti. Sace tassa maÓiratanassa channabhÈvaÑ1 rÈjÈ jÈneyya, mayhaÑ jÊvitaÑ
natthi, iminÈ kÈraÓena ‘rahassaÑ nÈma mÈtu kathetabban’ti mayÈ vuttan”ti.
MahÈsatto sabbesampi guyhaÑ attano paccakkhaÑ akÈsi. Te pana
attano udaraÑ phÈletvÈ antaÑ bÈhiraÑ karontÈ viya rahassaÑ aÒÒamaÒÒaÑ
kathetvÈ “tumhe appamattÈ pÈtova Ègacchatha, gahapatiputtaÑ
mÈressÈmÈ”ti uÔÔhÈya pakkamiÑsu. TesaÑ gatakÈle paÓÉitassa purisÈ
ÈgantvÈ ambaÓaÑ ukkhipitvÈ mahÈsattaÑ ÈdÈya pakkamiÑsu. So gharaÑ
gantvÈ nhatvÈ ala~karitvÈ subhojanaÑ bhuÒjitvÈ “ajja me bhaginÊ
UdumbaradevÊ rÈjagehato sÈsanaÑ pesessatÊ”ti ÒatvÈ dvÈre paccÈyikaÑ
purisaÑ Ôhapesi “rÈjagehato ÈgataÑ sÊghaÑ pavesetvÈ mama dasseyyÈsÊ”ti.
EvaÒca pana vatvÈ sayanapiÔÔhe nipajji. TasmiÑ khaÓe rÈjÈpi sayanapiÔÔhe
nipannova paÓÉitassa guÓaÑ saritvÈ “MahosadhapaÓÉito sattavassikakÈlato
paÔÔhÈya maÑ upaÔÔhahanto na kiÒci mayhaÑ anatthaÑ akÈsi, devatÈya
pucchitapaÒhepi paÓÉite asati jÊvitaÑ me laddhaÑ na siyÈ.
VeripaccÈmittÈnaÑ2 vacanaÑ gahetvÈ ‘asamadhuraÑ paÓÉitaÑ mÈrethÈ’ti
khaggaÑ dentena ayuttaÑ mayÈ kataÑ, sve dÈni naÑ passituÑ na
labhissÈmÊ”ti sokaÑ uppÈdesi. SarÊrato sedÈ mucciÑsu. So sokasamappito
cittassÈdaÑ na labhi. UdumbaradevÊpi tena saddhiÑ ekasayanagatÈ taÑ
ÈkÈraÑ disvÈ “kiÑ nu kho mayhaÑ koci aparÈdho atthi, udÈhu devassa
kiÒci sokakÈraÓaÑ uppannaÑ, pucchissÈmi tÈva nan”ti imaÑ gÈthamÈha–
“KiÑ tvaÑ vimanosi rÈjaseÔÔha,
Dvipadajaninda vacanaÑ suÓoma metaÑ.
KiÑ cintayamÈno dummanosi,
N|na deva aparÈdho atthi mayhan”ti3.
Atha rÈjÈ kathento gÈthamÈha–
“PaÓhe4 vajjho Mahosadhoti,
ŒÓatto me vadhÈya bh|ripaÒÒo.
TaÑ cintayamÈno dummanosmi,
Na hi devÊ aparÈdho atthi tuyhan”ti3.
______________________________________________________________
1. ŒnubhÈvaÑ (Ka)
2. VerÊnaÑ paccÈmittÈnaÑ (SyÈ), veribhedakÈnaÑ paccÈmittÈnaÑ (Ka)
3. Khu 5. 348 piÔÔhe.
4. PaÒÒo (SÊ, I), paÒho (SyÈ)
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Tattha ÈÓattoti bhadde cattÈro paÓÉitÈ “Mahosadho mama
paccatthiko”ti kathayiÑsu, mayÈ tathato avicinitvÈ “vadhetha nan”ti
bh|ripaÒÒo vadhÈya ÈÓatto, taÑ kÈraÓaÑ cintayamÈno dummanosmÊti.
TassÈ tassa vacanaÑ sutvÈva mahÈsatte sinehena pabbatamatto soko
uppajji. Tato sÈ cintesi “ekena upÈyena rÈjÈnaÑ assÈsetvÈ raÒÒo niddaÑ
okkamanakÈle mama kaniÔÔhassa sÈsanaÑ pahiÓissÈmÊ”ti. Atha sÈ “mahÈrÈja
tayÈvetaÑ kataÑ gahapatiputtaÑ mahante issariye patiÔÔhÈpentena, tumhehi
so senÈpatiÔÔhÈne Ôhapito, idÈni kira so tumhÈkaÑyeva paccatthiko jÈto, na
kho pana paccatthiko khuddako nÈma atthi, mÈretabbova, tumhe mÈ
cintayitthÈ”ti rÈjÈnaÑ assÈsesi. So tanubh|tasoko niddaÑ okkami. DevÊ
uÔÔhÈya gabbhaÑ pavisitvÈ “tÈta Mahosadha cattÈro paÓÉitÈ taÑ
paribhindiÑsu, rÈjÈ kuddho sve dvÈrantare taÑ vadhÈya ÈÓÈpesi, sve
rÈjakulaÑ mÈ ÈgaccheyyÈsi, Ègacchanto pana nagaraÑ hatthagataÑ katvÈ
samattho hutvÈ ÈgaccheyyÈsÊ”ti paÓÓaÑ likhitvÈ modakassa anto
pakkhipitvÈ modakaÑ suttena veÔhetvÈ navabhÈjane katvÈ chÈdetvÈ
laÒchetvÈ atthacÈrikÈya dÈsiyÈ adÈsi “imaÑ modakaÑ gahetvÈ mama
kaniÔÔhassa dehÊ”ti. SÈ tathÈ akÈsi. “RattiÑ kathaÑ nikkhantÈ”ti na
cintetabbaÑ. RaÒÒÈ paÔhamameva deviyÈ varo dinno, tena na naÑ koci
nivÈresi. Bodhisatto paÓÓÈkÈraÑ gahetvÈ naÑ uyyojesi. SÈ puna ÈgantvÈ
dinnabhÈvaÑ Èrocesi. TasmiÑ khaÓe devÊ ÈgantvÈ raÒÒÈ saddhiÑ nipajji.
MahÈsattopi modakaÑ bhinditvÈ paÓÓaÑ vÈcetvÈ tamatthaÑ ÒatvÈ
kattabbakiccaÑ vicÈretvÈ sayane nipajji.
Itarepi cattÈro janÈ pÈtova khaggaÑ gahetvÈ dvÈrantare ÔhatvÈ paÓÉitaÑ
apassantÈ dummanÈ hutvÈ raÒÒo santikaÑ gantvÈ “kiÑ paÓÉitÈ mÈrito vo
gahapatiputto”ti vutte “na passÈma devÈ”ti ÈhaÑsu. MahÈsattopi
aruÓuggamaneyeva nagaraÑ attano hatthagataÑ katvÈ tattha tattha
ÈrakkhaÑ ÔhapetvÈ mahÈjanaparivuto rathaÑ Èruyha mahantena parivÈrena
rÈjadvÈraÑ agamÈsi. RÈjÈ sÊhapaÒjaraÑ ugghÈÔetvÈ bahi olokento aÔÔhÈsi.
Atha mahÈsatto rathÈ otaritvÈ rÈjÈnaÑ vanditvÈ aÔÔhÈsi. RÈjÈ taÑ disvÈ
cintesi “sace ayaÑ mama paccatthiko
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bhaveyya, na maÑ vandeyyÈ”ti. Atha naÑ pakkosÈpetvÈ rÈjÈ Èsane nisÊdi.
MahÈsattopi ekamantaÑ nisÊdi. CattÈropi paÓÉitÈ tattheva nisÊdiÑsu. Atha
naÑ rÈjÈ kiÒci ajÈnanto viya “tÈta tvaÑ hiyyo gantvÈ idÈni Ègacchasi, kiÑ
maÑ pariccajasÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
“Abhidosagato dÈni ehisi1,
KiÑ sutvÈ kiÑ sa~kate mano te.
Ko te kimavoca bh|ripaÒÒa,
I~gha vacanaÑ suÓoma br|hi me’tan”ti2.
Tattha abhidosagatoti hiyyo paÔhamayÈme gato idÈni Ègato. KiÑ
sa~kateti3 kiÑ Èsa~kate. KimavocÈti kiÑ raÒÒo santikaÑ mÈ gamÊti taÑ
koci avoca.
Atha naÑ mahÈsatto “mahÈrÈja tayÈ me catunnaÑ paÓÉitÈnaÑ vacanaÑ
gahetvÈ vadho ÈÓatto, tenÈhaÑ na emÊ”ti codento imaÑ gÈthamÈha–
“PaÓhe vajjho Mahosadhoti,
Yadi te mantayitaÑ janinda dosaÑ.
BhariyÈya rahogato asaÑsi,
GuyhaÑ pÈtukataÑ sutaÑ mame’tan”ti2.
Tattha yadi teti yasmÈ4 tayÈ. Mantayitanti kathitaÑ. Dosanti
abhidosaÑ, rattibhÈgeti attho. Kassa kathitanti? BhariyÈya. TvaÑ hi hiyyo
tassÈ imamatthaÑ rahogato asaÑsi. GuyhaÑ pÈtukatanti tassÈ evar|paÑ
attano rahassaÑ pÈtukataÑ. SutaÑ mame’tanti mayÈ panetaÑ tasmiÑ
khaÓeyeva sutaÑ.
RÈjÈ taÑ sutvÈ “imÈya ta~khaÓaÒÒeva sÈsanaÑ pahitaÑ bhavissatÊ”ti
kuddho deviÑ olokesi. TaÑ ÒatvÈ mahÈsatto “kiÑ deva deviyÈ kujjhatha,
ahaÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ sabbaÑ jÈnÈmi, deva tumhÈkaÑ tÈva
rahassaÑ deviyÈ kathitaÑ hotu, Ècariyasenakassa PukkusÈdÊnaÑ vÈ
rahassaÑ mama kena kathitaÑ, ahaÑ etesampi rahassaÑ
______________________________________________________________
1. Esi (SÊ, SyÈ, I)
3. KimÈsa~kateti (SÊ), kimÈsa~kiteti (SyÈ)

2. Khu 5. 348 piÔÔhe.
4. YadÈ (SyÈ)
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jÈnÈmiyevÈ”ti Senakassa tÈva rahassaÑ kathento imaÑ gÈthamÈha–
“YaÑ sÈlavanasmiÑ Senako,
PÈpakammaÑ akÈsi asabbhir|paÑ.
Sakhinova rahogato asaÑsi,
GuyhaÑ pÈtukataÑ sutaÑ mame’tan”ti1.
Tattha asabbhir|panti asÈdhujÈtikaÑ lÈmakaÑ akusalakammaÑ akÈsi.
ImasmiÑyeva hi nagare asukaÑ nÈma vesiÑ sÈlavanuyyÈne purisakiccaÑ
katvÈ taÑ mÈretvÈ ala~kÈraÑ gahetvÈ tassÈyeva sÈÔakena bhaÓÉikaÑ katvÈ
attano ghare asukaÔÔhÈne nÈgadantake laggetvÈ Ôhapesi. SakhinovÈti atha
naÑ mahÈrÈja ekassa sahÈyakassa rahogato hutvÈ akkhÈsi, tampi mayÈ
sutaÑ. NÈhaÑ devassa paccatthiko, Senakoyeva. Yadi te paccatthikena
kammaÑ atthi, SenakaÑ gaÓhÈpehÊti.
RÈjÈ SenakaÑ oloketvÈ “saccaÑ SenakÈ”ti pucchitvÈ “saccaÑ devÈ”ti
vutte tassa bandhanÈgÈrappavesanaÑ ÈÓÈpesi. PaÓÉito Pukkusassa rahassaÑ
kathento imaÑ gÈthamÈha–
“Pukkusapurisassa te janinda,
Uppanno rogo arÈjayutto.
BhÈtucca rahogato asaÑsi,
GuyhaÑ pÈtukataÑ sutaÑ mame’tan”ti1.
Tattha arÈjayuttoti mahÈrÈja etassa kuÔÔharogo uppanno, so rÈjÈnaÑ
pattuÑ ayutto, chupanÈnucchaviko na hoti. Tumhe ca “Pukkusassa |ru
muduko”ti yebhuyyena tassa |rumhi nipajjatha, so panesa
vaÓabandhapilotikÈya phasso devÈti.
RÈjÈ tampi oloketvÈ “saccaÑ PukkusÈ”ti pucchitvÈ “saccaÑ devÈ”ti
vutte tampi bandhanÈgÈraÑ pavesÈpesi. PaÓÉito KÈmindassapi rahassaÑ
kathento imaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. Khu 5. 349 piÔÔhe.
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“ŒbÈdho’yaÑ asabbhir|po,
KÈmindo naradevena phuÔÔho.
Puttassa rahogato asaÑsi,
GuyhaÑ pÈtukataÑ sutaÑ mame’tan”ti1.

Tattha asabbhir|poti yena so ÈbÈdhena phuÔÔho ummattakasunakho viya
viravati,so naradevayakkhÈbÈdho asabbhijÈtiko lÈmako, rÈjakulaÑ
pavisituÑ na yutto mahÈrÈjÈti vadati.
RÈjÈ tampi oloketvÈ “saccaÑ KÈmindÈ”ti pucchitvÈ “saccaÑ devÈ”ti
vutte tampi bandhanÈgÈraÑ pavesÈpesi. PaÓÉito Devindassapi rahassaÑ
kathento imaÑ gÈthamÈha–
“AÔÔhava~kaÑ maÓiratanaÑ uÄÈraÑ,
Sakko te adadÈ pitÈmahassa.
Devindassa gataÑ tadajja hatthaÑ,
MÈtucca rahogato asaÑsi.
GuyhaÑ pÈtukataÑ sutaÑ mame’tan”ti1.
Tattha pitÈmahassÈti tava pitÈmahassa KusarÈjassa. Tadajja hatthanti
taÑ ma~galasammataÑ maÓiratanaÑ ajja Devindassa hatthagataÑ
mahÈrÈjÈti.
RÈjÈ tampi oloketvÈ “saccaÑ DevindÈ”ti pucchitvÈ “saccaÑ devÈ”ti
vutte tampi bandhanÈgÈraÑ pavesÈpesi. EvaÑ “bodhisattaÑ vadhissÈmÈ”ti
cintetvÈ sabbepi te bandhanÈgÈraÑ paviÔÔhÈ. Bodhisatto “mahÈrÈja iminÈ
kÈraÓenÈhaÑ ‘attano guyhaÑ parassa na kathetabban’ti vadÈmi, vadantÈ
pana mahÈvinÈsaÑ pattÈ”ti vatvÈ uttari dhammaÑ desento imÈ gÈthÈ
abhÈsi–
“Guyhassa hi guyhameva sÈdhu,
Na guyhassa pasattha’mÈvikammaÑ.
AnipphannatÈ saheyya dhÊro,
Nipphannova yathÈsukhaÑ bhaÓeyya.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 349 piÔÔhe.
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Na guyhamatthaÑ vivareyya, rakkheyya naÑ yathÈ nidhiÑ.
Na hi pÈtukato sÈdhu, guyho attho pajÈnatÈ.
ThiyÈ guyhaÑ na saÑseyya, amittassa ca paÓÉito.
Yo cÈmisena saÑhÊro, hadayattheno ca yo naro.
GuyhamatthaÑ asambuddhaÑ, sambodhayati yo naro.
MantabhedabhayÈ tassa, dÈsabh|to titikkhati.
YÈvanto purisassa’tthaÑ, guyhaÑ jÈnanti mantinaÑ.
TÈvanto tassa ubbegÈ, tasmÈ guyhaÑ na vissaje.
Vivicca bhÈseyya divÈ rahassaÑ,
RattiÑ giraÑ nÈtivelaÑ pamuÒce.
UpassutikÈ hi suÓanti mantaÑ,
TasmÈ manto khippamupeti bhedan”ti1.
Tattha amittassa cÈti itthiyÈ ca paccatthikassa ca na katheyya. SaÑhÊroti
yo ca yena kenaci Èmisena saÑhÊrati upalÈpati sa~gahaÑ2 gacchati, tassapi
na saÑseyya. Hadayatthenoti yo ca amitto mittapatir|pako mukhena aÒÒaÑ
katheti, hadayena aÒÒaÑ cinteti, tassapi na saÑseyya. Asambuddhanti
parehi aÒÒÈtaÑ. asambodhan”tipi pÈÔho, paresaÑ bodhetuÑ ayuttanti attho.
TitikkhatÊti tassa akkosampi paribhÈsampi pahÈrampi dÈso viya hutvÈ
adhivÈseti. Mantinanti mantitaÑ3, mantÊnaÑ vÈ antare yÈvanto jÈnantÊti
attho. TÈvantoti te guyhajÈnanake paÔicca tattakÈ tassa ubbegÈ santÈsÈ
uppajjanti. Na vissajeti na vissajjeyya paraÑ na jÈnÈpeyya. ViviccÈti sace
divÈ rahassaÑ mantetukÈmo hoti, vivittaÑ okÈsaÑ kÈretvÈ
suppaÔicchannaÔÔhÈne manteyya. NÈtivelanti rattiÑ rahassaÑ kathento pana
ativelaÑ mariyÈdÈtikkantaÑ mahÈsaddaÑ karonto giraÑ nappamuÒceyya.
UpassutikÈ hÊti mantanaÔÔhÈnaÑ upagantvÈ tirokuÔÔÈdÊsu ÔhatvÈ sotÈro4.
TasmÈti mahÈrÈja tena kÈraÓena so manto khippameva bhedamupÈgamÊti.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 349 piÔÔhe.
3. TaÑ mantaÑ (SyÈ)

2. UpalÈpanasa~gahaÑ (SyÈ, I)
4. SotakÈ (Ka)
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RÈjÈ mahÈsattassa kathaÑ sutvÈ “ete sayaÑ rÈjaverino hutvÈ paÓÉitaÑ
mama veriÑ karontÊ”ti kujjhitvÈ “gacchatha ne nagarÈ nikkhamÈpetvÈ
s|lesu vÈ uttÈsetha, sÊsÈni vÈ tesaÑ chindathÈ”ti ÈÓÈpesi. Tesu pacchÈbÈhaÑ
bandhitvÈ catukke catukke kasÈhi pahÈrasahassaÑ datvÈ nÊyamÈnesu
paÓÉito “deva ime tumhÈkaÑ porÈÓakÈ amaccÈ, khamatha nesaÑ
aparÈdhan”ti rÈjÈnaÑ khamÈpesi. RÈjÈ tassa vacanaÑ sutvÈ “sÈdh|”ti te
pakkosÈpetvÈ tasseva dÈse katvÈ adÈsi. So pana te tattheva bhujisse akÈsi.
RÈjÈ “tena hi mama vijite mÈ vasant|”ti pabbÈjanÊyakammaÑ ÈÓÈpesi.
PaÓÉito “khamatha deva etesaÑ andhabÈlÈnaÑ dosan”ti khamÈpetvÈ tesaÑ
ÔhÈnantarÈni puna pÈkatikÈni kÈresi. RÈjÈ “paccÈmittesupi tÈvassa evar|pÈ
mettÈ bhavati, aÒÒesu janesu kathaÑ na bhavissatÊ”ti paÓÉitassa ativiya
pasanno ahosi. Tato paÔÔhÈya cattÈro paÓÉitÈ uddhatadÈÔhÈ viya sappÈ
nibbisÈ hutvÈ kiÒci kathetuÑ nÈsakkhiÑsu.
PaÒcapaÓÉitapaÒho niÔÔhito.
NiÔÔhitÈ ca paribhindakathÈ.
Tato paÔÔhÈya paÓÉitova raÒÒo atthaÒca dhammaÒca anusÈsati. So
cintesi “raÒÒo setacchattamattameva, rajjaÑ pana ahameva vicÈremi, mayÈ
appamattena bhavituÑ vaÔÔatÊ”ti. So nagare mahÈpÈkÈraÑ nÈma kÈresi, tathÈ
anupÈkÈraÒca dvÈraÔÔÈlake antaraÔÔÈlake udakaparikhaÑ kaddamaparikhaÑ
sukkhaparikhanti tisso parikhÈyo kÈresi, antonagare jiÓÓagehÈni
paÔisa~kharÈpesi, mahÈpokkharaÓiyo kÈretvÈ tÈsu udakanidhÈnaÑ1 kÈresi,
nagare sabbakoÔÔhÈgÈrÈni dhaÒÒassa p|rÈpesi, Himavantappadesato
kulupakatÈpasehi kudr|sakumudabÊjÈni2 ÈharÈpesi, udakaniddhamanÈni
sodhÈpetvÈ (tattha ropÈpesi,)3 bahinagarepi
jiÓÓasÈlÈpaÔisa~kharaÓakammaÑ kÈresi. KiÑ kÈraÓÈ?
AnÈgatabhayapaÔibÈhanatthaÑ. Tato tato ÈgatavÈÓijakepi “sammÈ tumhe
kuto ÈgatatthÈ”ti pucchitvÈ “asukaÔÔhÈnato”ti vutte “tumhÈkaÑ raÒÒÈ kiÑ
piyan”ti pucchitvÈ “asukaÑ nÈmÈ”ti vutte tesaÑ sammÈnaÑ kÈretvÈ
______________________________________________________________
1. UdakanidhamanaÑ (Ka)
3. ( ) SÊ-SyÈ-I-potthakesu natthi.

2. KaddamakumudabÊjaÑ (SÊ, I)
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uyyojetvÈ attano ekasate yodhe pakkosÈpetvÈ “sammÈ mayÈ dinne
paÓÓÈkÈre gahetvÈ ekasatarÈjadhÈniyo gantvÈ ime paÓÓÈkÈre attano
piyakÈmatÈya tesaÑ rÈj|naÑ datvÈ teyeva upaÔÔhahantÈ tesaÑ kiriyaÑ vÈ
mantaÑ vÈ ÒatvÈ umayhaÑ sÈsanaÑ pesentÈ tattheva vasatha, ahaÑ vo
puttadÈraÑ posessÈmÊ”ti vatvÈ kesaÒci kuÓÉale, kesaÒci pÈdukÈyo, kesaÒci
khagge, kesaÒci suvaÓÓamÈlÈyo akkharÈni chinditvÈ “yadÈ mama kiccaÑ
atthi, tadÈ paÒÒÈyant|”ti adhiÔÔhahitvÈ tesaÑ hatthe datvÈ pesesi. Te tattha
tattha gantvÈ tesaÑ tesaÑ rÈj|naÑ paÓÓÈkÈraÑ datvÈ “kenatthenÈgatÈ”ti
vutte “tumheva upaÔÔhÈtuÑ ÈgatamhÈ”ti vatvÈ “kuto ÈgatatthÈ”ti puÔÔhÈ
ÈgataÔÔhÈnaÑ avatvÈ aÒÒÈni ÔhÈnÈni ÈcikkhitvÈ “tena hi sÈdh|”ti
sampaÔicchite upaÔÔhahantÈ tesaÑ abbhantarikÈ ahesuÑ.
TadÈ KapilaraÔÔhe Sa~khabalako1 nÈma rÈjÈ ÈvudhÈni sajjÈpesi, senaÑ
sa~kaÉÉhi. Tassa santike upanikkhittakapuriso paÓÉitassa sÈsanaÑ pesesi
“sÈmi mayaÑ idha pavattiÑ2 ‘idaÑ nÈma karissatÊ’ti na jÈnÈma, ÈvudhÈni
sajjÈpeti, senaÑ sa~kaÉÉhati, tumhe purisavisese pesetvÈ idaÑ pavattiÑ
tathato jÈnÈthÈ”ti. Atha mahÈsatto suvapotakaÑ ÈmantetvÈ “samma
KapilaraÔÔhe Sa~khabalako nÈma rÈjÈ ÈvudhÈni sajjÈpesi, tvaÑ tattha gantvÈ
‘imaÑ nÈma karotÊ’ti tathato ÒatvÈ sakalajambudÊpaÑ ÈhiÓÉitvÈ mayhaÑ
pavattiÑ ÈharÈhÊ”ti vatvÈ madhulÈje khÈdÈpetvÈ madhupÈnÊyaÑ pÈyetvÈ
satapÈkasahassapÈkehi telehi pakkhantaraÑ makkhetvÈ pÈcÊnasÊhapaÒjare
ÔhatvÈ vissajjesi. Sopi tattha gantvÈ tassa purisassa santikÈ tassa raÒÒo
pavattiÑ tathato ÒatvÈ sakalajambudÊpaÑ pariggaÓhanto KapilaraÔÔhe
UttarapaÒcÈlanagaraÑ pÈpuÓi. TadÈ tattha C|Äanibrahmadatto nÈma rÈjÈ
rajjaÑ kÈresi. Tassa KevaÔÔo nÈma brÈhmaÓo atthaÒca dhammaÒca anusÈsati
paÓÉito byatto. So pacc|sakÈle pabujjhitvÈ dÊpÈlokena ala~katappaÔiyattaÑ
sirigabbhaÑ olokento attano mahantaÑ yasaÑ disvÈ “ayaÑ mama yaso
kassa santako”ti cintetvÈ “na aÒÒassa santako
______________________________________________________________
1. EkabalaraÔÔhe Sa~khapÈlo (SÊ, I), KambalaraÔÔhe Sa~khabalako (SyÈ)
2. AyaÑ ima pavatti (SÊ, I)
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C|Äanibrahmadattassa, evar|paÑ pana yasadÈyakaÑ rÈjÈnaÑ
sakalajambudÊpe aggarÈjÈnaÑ kÈtuÑ vaÔÔati, ahaÒca aggapurohito
bhavissÈmÊ”ti cintetvÈ pÈtova nhatvÈ bhuÒjitvÈ ala~karitvÈ raÒÒo santikaÑ
gantvÈ “mahÈrÈja sukhaÑ sayathÈ”ti sukhaseyyaÑ pucchitvÈ “Èma
paÓÉitÈ”ti vutte rÈjÈnaÑ deva mantetabbaÑ atthÊ”ti Èha. Vada ÈcariyÈti.
Deva antonagare raho nÈma na sakkÈ laddhuÑ, uyyÈnaÑ gacchÈmÈti.
“SÈdhu ÈcariyÈ”ti rÈjÈ tena saddhiÑ uyyÈnaÑ gantvÈ balakÈyaÑ bahi
ÔhapetvÈ ÈrakkhaÑ kÈretvÈ brÈhmaÓena saddhiÑ uyyÈnaÑ pavisitvÈ
ma~galasilÈpaÔÔe nisÊdi.
TadÈ suvapotakopi taÑ kiriyaÑ disvÈ “bhavitabbamettha kÈreÓena, ajja
paÓÉitassa ÈcikkhitabbayuttakaÑ kiÒci suÓissÈmÊ”ti uyyÈnaÑ pavisitvÈ
ma~galasÈlarukkhassa pattantare nilÊyitvÈ nisÊdi. RÈjÈ “kathetha ÈcariyÈ”ti
Èha. MahÈrÈja tava kaÓÓe ito karohi, catukkaÓÓova manto bhavissati. Sace
mahÈrÈja mama vacanaÑ kareyyÈsi, sakalajambudÊpe taÑ aggarÈjÈnaÑ
karomÊti. So mahÈtaÓhatÈya tassa vacanaÑ sutvÈ somanassappatto hutvÈ
“kathetha Ècariya, karissÈmi te vacanan”ti Èha. Deva mayaÑ senaÑ
sa~kaÉÉhitvÈ paÔhamaÑ khuddakanagaraÑ rumbhitvÈ1 gaÓhissÈma, ahaÒhi
c|ÄadvÈrena nagaraÑ pavisitvÈ rÈjÈnaÑ vakkhÈmi “mahÈrÈja tava yuddhena
kiccaÑ natthi, kevalaÑ amhÈkaÑ raÒÒo santako hohi, tava rajjaÑ taveva
bhavissati, yujjhanto pana amhÈkaÑ balavÈhanassa mahantatÈya ekantena
parÈjissasÊ”ti. Sace me vacanaÑ karissati, sa~gaÓhissÈma naÑ. No ce,
yujjhitvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ dve senÈ gahetvÈ aÒÒaÑ nagaraÑ
gaÓhissÈma tato aÒÒanti etenupÈyena sakalajambudÊpe rajjaÑ gahetvÈ
“jayapÈnaÑ pivissÈmÈ”ti vatvÈ ekasatarÈjÈno amhÈkaÑ nagaraÑ ÈnetvÈ
uyyÈne ÈpÈnamaÓÉapaÑ kÈretvÈ tattha nisinne visamissakaÑ suraÑ pÈyetvÈ
sabbepi te rÈjÈno jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ etasatarÈjadhÈnÊsu rajjaÑ amhÈkaÑ
hatthagataÑ karissÈma. EvaÑ tvaÑ sakalajambudÊpe aggarÈjÈ bhavissasÊti.
Sopi “sÈdhu Ècariya evaÑ karissÈmÊ”ti vadati. MahÈrÈja catukkaÓÓo manto
nÈma2, ayaÒhi manto na sakkÈ aÒÒena jÈnituÑ,
______________________________________________________________
1. YujjhitvÈ (Ka), rumhitvÈ (SyÈ, I)
2. CatukkaÓÓamanto nÈma kimatthiyo (SyÈ, Ka)
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tasmÈ papaÒcaÑ akatvÈ sÊghaÑ nikkhamathÈti. RÈjÈ tussitvÈ “sÈdh|”ti
sampaÔicchi.
Suvapotako taÑ sutvÈ tesaÑ mantapariyosÈne sÈkhÈyaÑ olambakaÑ
otÈrento viya KevaÔÔassa sÊse chakaÓapiÓÉaÑ pÈtetvÈ “kimetan”ti mukhaÑ
vivaritvÈ uddhaÑ olokentassa aparampi mukhe pÈtetvÈ “kira kirÊ”ti saddaÑ
viravanto1 sÈkhato uppatitvÈ “KevaÔÔa tvaÑ catukkaÓÓamantoti maÒÒasi,
idÈneva chakkaÓÓo jÈto, puna aÔÔhakaÓÓo bhavitvÈ anekasatakaÓÓopi
bhavissatÊ”ti vatvÈ “gaÓhatha gaÓhathÈ”ti vadantÈnaÒÒeva vÈtavegena
MithilaÑ gantvÈ paÓÉitassa nivesanaÑ pÈvisi. Tassa pana idaÑ vattaÑ–
sace kutoci ÈbhatasÈsanaÑ paÓÉitasseva kathetabbaÑ hoti, athassa aÑsak|Ôe
otarati, sace AmarÈdeviyÈpi sotuÑ vaÔÔati, uccha~ge otarati, sace
mahÈjanena sotabbaÑ, bh|miyaÑ otarati. TadÈ so paÓÉitassa aÑsak|Ôe
otari, tÈya saÒÒÈya “rahassena bhavitabban”ti mahÈjano paÔikkami. PaÓÉito
taÑ gahetvÈ uparipÈsÈdatalaÑ abhiruyha “kiÑ te tÈta diÔÔhaÑ sutan”ti
pucchi. Athassa so “ahaÑ deva sakalajambudÊpe vicaranto aÒÒassa raÒÒo
santike kiÒci guyhaÑ2 na passÈmi, UttarapaÒcÈlanagare pana
C|Äanibrahmadattassa purohito KevaÔÔo nÈma brÈhmaÓo rÈjÈnaÑ uyyÈnaÑ
netvÈ catukkaÓÓamantaÑ gaÓhi. AthÈhaÑ sÈkhantare nisÊditvÈ tesaÑ
mantaÑ suÓitvÈ mantapariyosÈne tassa sÊse ca mukhe ca chakaÓapiÓÉaÑ
pÈtetvÈ ÈgatomhÊ”ti vatvÈ sabbaÑ kathesi. “RaÒÒÈ sampaÔicchitan”ti vutte
“sampaÔicchi devÈ”ti Èha.
Athassa paÓÉito kattabbayuttakaÑ sakkÈraÑ karitvÈ taÑ
mudupaccattharaÓe suvaÓÓapaÒjare suÔÔhu sayÈpetvÈ “KevaÔÔo mama
Mahosadhassa paÓÉitabhÈvaÑ na jÈnÈti maÒÒe, ahaÑ na dÈnissa mantassa
matthakaÑ pÈpuÓituÑ dassÈmÊ”ti cintetvÈ nagarato duggatakulÈni
nÊharÈpetvÈ bahi nivÈsÈpesi, raÔÔhajanapadadvÈragÈmesu samiddhÈni
issariyakulÈni ÈharitvÈ antonagare nivÈsÈpesi, bahuÑ dhanadhaÒÒaÑ3
kÈresi. C|Äanibrahmadattopi KevaÔÔassa vacanaÑ gahetvÈ sena~gaparivuto
gantvÈ ekaÑ khuddakanagaraÑ parikkhipi. KevaÔÔopi vuttanayeneva
______________________________________________________________
1. KirikirÊti vassanto (SÊ, SyÈ, I)
3. BahudhaÒÒasannicayaÑ (Ka)

2. BhayaÑ (SÊ, SyÈ, I)
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tattha pavisitvÈ taÑ rÈjÈnaÑ saÒÒÈpetvÈ attano santakamakÈsi. Dve senÈ
ekato katvÈ tato aÒÒaÑ nagaraÑ rumbhati. EtenupÈyena paÔipÈÔiyÈ sabbÈni
tÈni nagarÈni gaÓhi. EvaÑ C|Äanibrahmadatto KevaÔÔassa ovÈde Ôhito
ÔhapetvÈ VedeharÈjÈnaÑ sesarÈjÈno sakalajambudÊpe attano santake akÈsi.
Bodhisattassa pana upanikkhittakapurisÈ “C|Äanibrahmadattena ettakÈni
nagarÈni gahitÈni, appamatto hot|”ti niccaÑ sÈsanaÑ pahiÓiÑsu. Sopi tesaÑ
“ahaÑ idha appamatto vasÈmi, tumhepi anukkaÓÔhantÈ appamattÈ hutvÈ
vasathÈ”ti paÔipesesi.
C|Äanibrahmadatto sattadivasasattamÈsÈdhikehi sattasaÑvaccharehi
VideharajjaÑ vajjetvÈ sesaÑ sakalajambudÊpe rajjaÑ gahetvÈ KevaÔÔaÑ Èha
“Ècariya MithilÈyaÑ VideharajjaÑ gaÓhÈmÈ”ti. “MahÈrÈja
MahosadhapaÓÉitassa vacananagare rajjaÑ gaÓhituÑ na sakkhissÈma. So hi
evaÑ ÒÈÓasampanno evaÑ upÈyakusalo”ti so vitthÈretvÈ candamaÓÉalaÑ
uÔÔhÈpento viya Mahosadhassa guÓe kathesi. AyaÒhi sayampi
upÈyakusalova, tasmÈ “MithilanagaraÑ nÈma deva appamattakaÑ,
sakalajambudÊpe rajjaÑ amhÈkaÑ pahoti, kiÑ no etenÈ”ti upÈyeneva
rÈjÈnaÑ sallakkhÈpesi. SesarÈjÈnopi “mayaÑ MithilarajjaÑ gahetvÈva
jayapÈnaÑ pivissÈmÈ”ti vadanti. KevaÔÔo tepi nivÈretvÈ “VideharajjaÑ
gahetvÈ kiÑ karissÈma, sopi rÈjÈ amhÈkaÑ santakova, tasmÈ nivattathÈ”ti te
upÈyeneva bodhesi. Te tassa vacanaÑ sutvÈ nivattiÑsu. MahÈsattassa
upanikkhittakapurisÈ sÈsanaÑ pesayiÑsu “Brahmadatto ekasatarÈjaparivuto
MithilaÑ Ègacchantova nivattitvÈ attano nagarameva gato”ti. Sopi tesaÑ
“ito paÔÔhÈya tassa kiriyaÑ jÈnant|”ti paÔipesesi. Brahmadattopi KevaÔÔena
saddhiÑ “idÈni kiÑ karissÈmÊ”ti mantetvÈ “jayapÈnaÑ pivissÈmÈ”ti vutte
uyyÈnaÑ ala~karitvÈ cÈÔisatesu cÈÔisahassesu suraÑ Ôhapetha, nÈnÈvidhÈni
ca macchamaÑsÈdÊni upanethÈ”ti sevake ÈÓÈpesi. UpanikkhittakapurisÈ taÑ
pavattiÑ paÓÉitassa ÈrocesuÑ. Te pana “visena suraÑ yojetvÈ rÈjÈno
mÈretukÈmo”ti na jÈniÑsu. MahÈsatto pana suvapotakassa santikÈ
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sutattÈ tathato jÈnitvÈ “nesaÑ surÈpÈnadivasaÑ tathato jÈnitvÈ mama
pesethÈ”ti paÔisÈsanaÑ pesesi. Te tathÈ kariÑsu.
PaÓÉito “mÈdise dharamÈne ettakÈnaÑ rÈj|naÑ maraÓaÑ ayuttaÑ,
avassayo nesaÑ bhavissÈmÊ”ti cintetvÈ sahajÈtaÑ yodhasahassaÑ
pakkosÈpetvÈ “sammÈ C|Äanibrahmadatto kira uyyÈnaÑ ala~kÈrÈpetvÈ
ekasatarÈjaparivuto suraÑ pÈtukÈmo, tumhe tattha gantvÈ rÈj|naÑ Èsanesu
paÒÒattesu kismiÒci anisinneyeva ‘C|Äanibrahmadattassa anantaraÑ
mahÈrahaÑ ÈsanaÑ amhÈkaÑ raÒÒova dethÈ’ti vadantÈ gahetvÈ tesaÑ
purisehi ‘tumhe kassa purisÈ’ti vutte ‘VideharÈjassÈ’ti vadeyyÈtha. Te
tumhehi saddhiÑ ‘mayaÑ sattadivasasattamÈsÈdhikÈni sattavassÈni rajjaÑ
gaÓhantÈ ekadivasampi VideharÈjÈnaÑ na passÈma, kiÑ rÈjÈ nÈmesa,
gacchatha pariyante ÈsanaÑ gaÓhathÈ’ti vadantÈ kalahaÑ karissanti. Atha
tumhe ‘ÔhapetvÈ BrahmadattaÑ aÒÒo amhÈkaÑ raÒÒo uttaritaro idha
natthÊ’ti kalahaÑ vaÉÉhetvÈ amhÈkaÑ raÒÒo Èsanamattampi alabhantÈ ‘na
dÈni vo suraÑ pÈtuÑ macchamaÑsaÑ khÈdituÑ dassÈmÈ’ti nadantÈ
vaggantÈ mahÈghosaÑ karontÈ tesaÑ santÈsaÑ janentÈ mahantehi
leÉÉudaÓÉehi1 sabbacÈÔiyo bhinditvÈ macchamaÑsaÑ vippakiritvÈ
aparibhogaÑ katvÈ javena senÈya antaraÑ pavisitvÈ devanagaraÑ paviÔÔhÈ
asurÈ viya ulloÄaÑ uÔÔhÈpetvÈ ‘mayaÑ Mithilanagare MahosadhapaÓÉitassa
purisÈ, sakkontÈ amhe gaÓhathÈ’ti tumhÈkaÑ ÈgatabhÈvaÑ jÈnÈpetvÈ
ÈgacchathÈ”ti pesesi. Te “sÈdh|”ti tassa vacanaÑ sampaÔicchitvÈ vanditvÈ
sannaddhapaÒcÈvudhÈ nikkhamitvÈ tattha gantvÈ Nandanavanamiva
ala~kata-uyyÈnaÑ pavisitvÈ samussitasetacchatte ekasatarÈjapalla~ke ÈdiÑ
katvÈ ala~katappaÔiyattaÑ sirivibhavaÑ disvÈ mahÈsattena vuttaniyÈmeneva
sabbaÑ katvÈ mahÈjanaÑ sa~khobhetvÈ MithilÈbhimukhÈ pakkamiÑsu.
RÈjapurisÈpi taÑ pavattiÑ tesaÑ rÈj|naÑ ÈrocesuÑ. C|Äanibrahmadattopi
“evar|passa nÈma me visayogassa antarÈyo kato”ti kujjhi. RÈjÈnopi
“amhÈkaÑ jayapÈnaÑ pÈtuÑ nÈdÈsÊ”ti kujjhiÑsu. BalakÈyÈpi “mayaÑ
am|lakaÑ suraÑ pÈtuÑ na labhimhÈ”ti kujjhiÑsu.
______________________________________________________________
1. LaguÄehi (SÊ, I), muggarehi (SyÈ)
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C|Äanibrahmadatto te rÈjÈno ÈmantetvÈ “etha bho MithilaÑ gantvÈ
VideharÈjassa khaggena sÊsaÑ chinditvÈ pÈdehi akkamitvÈ nisinnÈ
jayapÈnaÑ pivissÈma, senaÑ gamanasajjaÑ karothÈ”ti vatvÈ puna rahogato
KevaÔÔassapi etamatthaÑ kathetvÈ “amhÈkaÑ evar|passa mantassa
antarÈyakaraÑ paccÈmittaÑ gaÓhissÈma, ekasatarÈj|naÑ aÔÔhÈrasaakkhobhaÓisa~khÈya senÈya parivutÈ gacchÈma, etha ÈcariyÈ”ti Èha.
BrÈhmaÓo attano paÓÉitabhÈvena cintesi “MahosadhapaÓÉitaÑ jinituÑ nÈma
na sakkÈ, amhÈkaÑyeva lajjitabbaÑ bhavissati, nivattÈpessÈmi nan”ti. Atha
naÑ evamÈha “mahÈrÈja na esa VideharÈjassa thÈmo, MahosadhapaÓÉitassa
saÑvidhÈnametaÑ, mahÈnubhÈvo panesa, tena rakkhitÈ MithilÈ
sÊharakkhitaguhÈ viya na sakkÈ kenaci gahetuÑ, kevalaÑ amhÈkaÑ
lajjanakaÑ bhavissati, alaÑ tattha gamanenÈ”ti. RÈjÈ pana khattiyamÈnena
issariyamadena matto hutvÈ “kiÑ so karissatÊ”ti vatvÈ ekasatarÈjaparivuto
aÔÔhÈrasa-akkhobhaÓisa~khÈya senÈya saddhiÑ nikkhami. KevaÔÔopi attano
kathaÑ gaÓhÈpetuÑ asakkonto “raÒÒo1 paccanÊkavutti nÈma ayuttÈ”ti tena
saddhiÑyeva nikkhami. Tepi yodhÈ ekaratteneva MithilaÑ patvÈ attanÈ
katakiccaÑ paÓÉitassa kathayiÑsu. PaÔhamaÑ upanikkhittakapurisÈpissa
sÈsanaÑ pahiÓiÑsu. “C|Äanibrahmadatto ‘VideharÈjÈnaÑ gaÓhissÈmÊ’ti
ekasatarÈjaparivuto Ègacchati, paÓÉito appamatto hotu, ajja asukaÔÔhÈnaÑ
nÈma Ègato, ajja asukaÔÔhÈnaÑ, ajja nagaraÑ pÈpuÓissatÊ”ti paÓÉitassa
nibaddhaÑ pesentiyeva. TaÑ sutvÈ mahÈsatto appamatto ahosi. VideharÈjÈ
pana “Brahmadatto kira imaÑ nagaraÑ gahetuÑ ÈgacchatÊ”ti
paramparaghosena assosi.
Atha Brahmadatto aggapadoseyeva ukkÈsatasahassena dhÈriyamÈnena
ÈgantvÈ sakalanagaraÑ parivÈresi, atha naÑ hatthipÈkÈrarathapÈkÈrÈdÊhi
parikkhipÈpetvÈ tesu tesu ÔhÈnesu balagumbaÑ Ôhapesi. ManussÈ unnÈdentÈ
apphoÔentÈ seÄentÈ naccantÈ gajjantÈ tajjentÈ mahÈghosaÑ karontÈ aÔÔhaÑsu.
DÊpobhÈsena ceva ala~kÈrobhÈsena ca sakalasattayojanikÈ MithilÈ ekobhÈsÈ
ahosi.
______________________________________________________________
1. RaÒÒÈ (Ka)
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Hatthi-assarathat|riyÈnaÑ saddena pathaviyÈ bhijjanakÈlo viya ahosi.
CattÈro paÓÉitÈ ulloÄasaddaÑ sutvÈ ajÈnantÈ raÒÒo santikaÑ gantvÈ
“mahÈrÈja ulloÄasaddo jÈto, na kho pana mayaÑ jÈnÈma, kiÑ nÈmetaÑ,
vÊmaÑsituÑ vaÔÔatÊ”ti ÈhaÑsu. TaÑ sutvÈ rÈjÈ “C|Äanibrahmadatto nu kho
Ègato bhaveyyÈ”ti sÊhapaÒjaraÑ vivaritvÈ olokento tassÈgamanabhÈvaÑ
ÒatvÈ bhÊtatasito “natthi amhÈkaÑ jÊvitaÑ, sabbe no jÊvitakkhayaÑ
pÈpessatÊ”ti tehi saddhiÑ sallapanto nisÊdi. MahÈsatto pana tassÈgatabhÈvaÑ
ÒatvÈ sÊho viya achambhito sakalanagare ÈrakkhaÑ saÑvidahitvÈ “rÈjÈnaÑ
assÈsessÈmÊ”ti rÈjanivesanaÑ abhiruhitvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. RÈjÈ taÑ
disvÈva paÔiladdhassÈso hutvÈ “ÔhapetvÈ mama puttaÑ MahosadhapaÓÉitaÑ
aÒÒo maÑ imamhÈ dukkhÈ mocetuÑ samattho nÈma natthÊ”ti cintetvÈ tena
saddhiÑ sallapanto Èha–
590. “PaÒcÈlo sabbasenÈya, Brahmadatto’ya’mÈgato1.
SÈ’yaÑ PaÒcÈliyÈ senÈ, appameyyo Mahosadha.
591. VÊthimatÊ pattimatÊ, sabbasa~gÈmakovidÈ.
OhÈrinÊ saddavatÊ, bherisa~khappabodhanÈ.
592. LohavijjÈla~kÈrÈbhÈ, dhajinÊ vÈmarohinÊ.
Sippiyehi susampannÈ, s|rehi suppatiÔÔhitÈ.
593. Dase’ttha paÓÉitÈ Èhu, bh|ripaÒÒÈ rahogamÈ.
MÈtÈ ekÈdasÊ raÒÒo, PaÒcÈliyaÑ pasÈsati.
594. Athe’tthe ‘kasataÑ khatyÈ, anuyantÈ yasassino.
AcchinnaraÔÔhÈ byathitÈ, PaÒcÈliyaÑ vasaÑ gatÈ.
595. YaÑvadÈ takkarÈ raÒÒo, akÈmÈ piyabhÈÓino.
PaÒcÈla’manuyÈyanti, akÈmÈ vasino gatÈ.
596. TÈya senÈya MithilÈ, tisandhiparivÈritÈ.
RÈjadhÈnÊ videhÈnaÑ, samantÈ parikhaÒÒati.
______________________________________________________________
1. Brahmadatto samÈgato (SÊ, SyÈ, I)
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597. UddhaÑ tÈrakajÈtÈva, samantÈ parivÈritÈ.
Mahosadha vijÈnÈhi, kathaÑ mokkho bhavissatÊ”ti.

Tattha sabbasenÈyÈti sabbÈya ekasatarÈjanÈyikÈ1 aÔÔhÈrasaakkhobhaÓisa~khÈya senÈya saddhiÑ Ègato kira tÈtÈti vadati. PaÒcÈliyÈti
PaÒcÈlaraÒÒo santakÈ. VÊthimatÊti vÊthiyÈ2 ÈnÊte dabbasambhÈre gahetvÈ
vicarantena vaÉÉhakigaÓena3 samannÈgatÈ. PattimatÊti padasaÒcarena
balakÈyena samannÈgatÈ. Sabbasa~gÈmakovidÈti sabbasa~gÈme kusalÈ.
OhÈrinÊti parasenÈya antaraÑ pavisitvÈ apaÒÒÈyantÈva parasÊsaÑ ÈharituÑ
samatthÈ. SaddavatÊti dasahi saddehi avivittÈ. Bherisa~khappabodhanÈti
“etha yÈtha yujjhathÈ”ti-ÈdÊni tattha vacÊbhedena jÈnÈpetuÑ na sakkÈ,
tÈdisÈni panettha kiccÈni bherisa~khasaddeheva4 bodhentÊti
bherisa~khappabodhanÈ. LohavijjÈla~kÈrÈbhÈti5 ettha lohavijjÈti
lohasippÈni. SattaratanapaÔimaÓÉitÈnaÑ
kavacacammajÈlikÈsÊsakareÓikÈdÊnaÑ etaÑ nÈmaÑ. Ala~kÈrÈti
rÈjamahÈmattÈdÊnaÑ ala~kÈrÈ. TasmÈ lohavijjÈhi ceva ala~kÈrehi ca
bhÈsatÊti lohavijjÈla~kÈrÈbhÈti ayamettha attho. DhajinÊti6
suvaÓÓÈdipaÔimaÓÉitehi nÈnÈvatthasamujjalehi rathÈdÊsu samussitadhajehi
samannÈgatÈ. VÈmarohinÊti hatthÊ ca asse ca ÈrohantÈ vÈmapassena
Èrohanti, tena7 “vÈmarohinÊ”ti vuccanti, tehi samannÈgatÈ, aparimitahatthiassasamÈkiÓÓÈti attho. SippiyehÊti hatthisippa-assasippÈdÊsu aÔÔhÈrasasu
sippesu nipphattiÑ pattehi suÔÔhu samannÈgatÈ susamÈkiÓÓÈ. S|rehÊti tÈta
esÈ kira senÈ sÊhasamÈnaparakkamehi s|rayodhehi suppatiÔÔhitÈ.
Œh|ti dasa kirettha senÈya paÓÉitÈti vadanti. Bh|ripaÒÒÈti
pathavisamÈya vipulÈya paÒÒÈya samannÈgatÈ. RahogamÈti raho gamanasÊlÈ
raho nisÊditvÈ mantanasÊlÈ. Te kira ekÈhadvÊhaÑ cintetuÑ labhantÈ
pathaviÑ parivattetuÑ ÈkÈse gaÓhituÑ8 samatthÈ. EkÈdasÊti
______________________________________________________________
1. EkasatarÈjadhÈniyÈ (I)
2. PiÔÔhimatÊti piÔÔhiyÈ (SÊ, I), viddhimatÊti viddhiyÈ (SyÈ)
3. VaÉÉhakibalena (SÊ, SyÈ, I)
4. Bherisaddasa~khasaddasaÒÒÈÓeneva (SÊ, I)
5. LohavijjÈ ala~kÈrÈti (SyÈ, I, Ka)
6. DhajanÊti (SyÈ, I)
7. Te (SÊ, SyÈ)
8. GaÓÔhiÑ kÈtuÑ (SÊ, I), saÓÔhituÑ (SyÈ)
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tehi kira paÓÉitehi atirekatarapaÒÒÈ PaÒcÈlaraÒÒo mÈtÈ. SÈ tesaÑ ekÈdasÊ
hutvÈ PaÒcÈliyaÑ senaÑ pasÈsati anusÈsati.
EkadivasaÑ kireko puriso ekaÑ taÓÉulanÈÄiÒca puÔakabhattaÒca
kahÈpaÓasahassaÒca gahetvÈ “nadiÑ tarissÈmÊ”ti otiÓÓo nadimajjhaÑ patvÈ
tarituÑ asakkonto tÊre Ôhite manusse evamÈha “ambho mama hatthe ekÈ
taÓÉulanÈÄi puÔakabhattaÑ kahÈpaÓasahassaÒca atthi, ito yaÑ mayhaÑ
ruccati, taÑ dassÈmi. Yo sakkoti, so maÑ uttÈret|”ti. Atheko
thÈmasampanno puriso gÈÄhaÑ nivÈsetvÈ nadiÑ ogÈhetvÈ taÑ hatthe
gahetvÈ paratÊraÑ uttÈretvÈ “dehi me dÈtabban”ti Èha. So taÓÉulanÈÄiÑ vÈ
puÔakabhattaÑ vÈ gaÓhÈhÊti. Samma ahaÑ jÊvitaÑ agaÓetvÈ taÑ uttÈresiÑ,
na me etehi attho, kahÈpaÓaÑ me dehÊti. AhaÑ “ito mayhaÑ yaÑ ruccati,
taÑ dassÈmÊ”ti avacaÑ, idÈni mayhaÑ yaÑ ruccati, taÑ dammi, icchanto
gaÓhÈti. So samÊpe Ôhitassa ekassa kathesi. Sopi taÑ “esa attano ruccanakaÑ
tava deti, gaÓhÈ”ti Èha. So “ahaÑ na gaÓhissÈmÊ”ti taÑ ÈdÈya vinicchayaÑ
gantvÈ vinicchayÈmaccÈnaÑ Èrocesi. Tepi sabbaÑ sutvÈ tathevÈhaÑsu. So
tesaÑ vinicchayena atuÔÔho raÒÒo santikaÑ gantvÈ tamatthaÑ Èrocesi.
RÈjÈpi vinicchayÈmacce pakkosÈpetvÈ tesaÑ ubhinnaÑ vacanaÑ sutvÈ
vinicchinituÑ ajÈnanto attano jÊvitaÑ pahÈya nadiÑ otiÓÓaÑ parajjÈpesi.
TasmiÑ khaÓe raÒÒo mÈtÈ CalÈkadevÊ1 nÈma avid|re nisinnÈ ahosi. SÈ
raÒÒo dubbinicchitabhÈvaÑ ÒatvÈ “tÈta imaÑ aÉÉaÑ ÒatvÈva suÔÔhu
vinicchitan”ti2 Èha. Amma ahaÑ ettakaÑ jÈnÈmi. Sace tumhe uttaritaraÑ
jÈnÈtha, tumheva vinicchinathÈti. SÈ “evaÑ karissÈmÊ”ti vatvÈ taÑ purisaÑ
pakkosÈpetvÈ “ehi tÈta tava hatthagatÈni tÊÓipi bh|miyaÑ ÔhapehÊ”ti
paÔipÈÔiyÈ ÔhapÈpetvÈ “tÈta tvaÑ udake vuyhamÈno imassa kiÑ kathesÊ”ti
pucchitvÈ “idaÑ nÈmayye”ti vutte “tena hi tava ruccanakaÑ gaÓhÈ”ti Èha.
So sahassatthavikaÑ gaÓhi. Atha naÑ sÈ thokaÑ gatakÈle pakkosÈpetvÈ
“tÈta sahassaÑ te ruccatÊ”ti pucchitvÈ “Èma ruccatÊ”ti vutte “tÈta tayÈ
______________________________________________________________
1. TalatÈdevÊ (SÊ, SyÈ, I)

2. ViniccheyyÈsÊti (SyÈ), vinicchayÈti (Ka)
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ito yaÑ mayhaÑ ruccati, taÑ dassÈmÊ’ti imassa vuttaÑ, na vuttan”ti
pucchitvÈ “vuttaÑ devÊ”ti vutte “tena hi imaÑ sahassaÑ etassa dehÊ”ti vatvÈ
dÈpesi. So rodanto paridevanto adÈsi. TasmiÑ khaÓe rÈjÈ amaccÈ ca tussitvÈ
sÈdhukÈraÑ pavattayiÑsu. Tato paÔÔhÈya tassÈ paÓÉitabhÈvo sabbattha
pÈkaÔo jÈto. TaÑ sandhÈya VideharÈjÈ “mÈtÈ ekÈdasÊ raÒÒo”ti Èha.
KhatyÈti khattiyÈ. AcchinnaraÔÔhÈti C|Äanibrahmadattena acchinditvÈ
gahitaraÔÔhÈ. ByathitÈti maraÓabhayabhÊtÈ aÒÒaÑ gahetabbagahaÓaÑ1
apassantÈ. PaÒcÈliyaÑ2 vasaÑ gatÈti etassa PaÒcÈlaraÒÒo vasaÑ gatÈti
attho. SÈmivacanatthe hi etaÑ upayogavacanaÑ. YaÑvadÈ takkarÈti yaÑ
mukhena vadanti, taÑ raÒÒo kÈtuÑ sakkontÈva. Vasino gatÈti pubbe
sayaÑvasino idÈni panassa vasaÑ gatÈti attho. TisandhÊti paÔhamaÑ
hatthipÈkÈrena parikkhittÈ, tato rathapÈkÈrena, tato assapÈkÈrena, tato
yodhapattipÈkÈrena parikkhittÈti imehi cat|hi sa~khepehi tisandhÊhi
parivÈritÈ. HatthirathÈnaÒhi antaraÑ eko sandhi, ratha-assÈnaÑ antaraÑ eko
sandhi, assapattÊnaÑ antaraÑ eko sandhi. ParikhaÒÒatÊti khanÊyati. ImaÒhi
idÈni uppÈÔetvÈ gaÓhitukÈmÈ viya samantato khananti. UddhaÑ
tÈrakajÈtÈvÈti tÈta yÈya senÈya samantÈ parivÈritÈ, sÈ
anekasatasahassadaÓÉadÊpikÈhi uddhaÑ tÈrakajÈtÈ viya khÈyati. VijÈnÈhÊti
tÈta MahosadhapaÓÉita AvÊcito yÈva bhavaggÈ aÒÒo tayÈ sadiso
upÈyakusalo paÓÉito nÈma natthi, paÓÉitabhÈvo nÈma evar|pesu ÔhÈnesu
paÒÒÈyati, tasmÈ tvameva jÈnÈhi, kathaÑ amhÈkaÑ ito dukkhÈ pamokkho
bhavissatÊti.
ImaÑ raÒÒo kathaÑ sutvÈ mahÈsatto cintesi “ayaÑ rÈjÈ ativiya
maraÓabhayabhÊto, gilÈnassa kho pana vejjo paÔisaraÓaÑ, chÈtassa
bhojanaÑ, pipÈsitassa pÈnÊyaÑ, imassapi maÑ ÔhapetvÈ aÒÒaÑ paÔisaraÓaÑ
natthi, assÈsessÈmi nan”ti. Atha mahÈsatto manosilÈtale nadanto sÊho viya
“mÈ bhÈyi mahÈrÈja rajjasukhaÑ anubhava, ahaÑ leÉÉuÑ
______________________________________________________________
1. GahetabbayuttakaÑ (Ka)

2. PaÒcÈlinaÑ (SÊ, I), paÒcÈlÊnaÑ (SyÈ)
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gahetvÈ kÈkaÑ viya dhanuÑ gahetvÈ makkaÔaÑ viya ca imaÑ aÔÔhÈrasaakkhobhaÓisa~khaÑ senaÑ udare baddhasÈÔakÈnampi assÈmikaÑ katvÈ
palÈpessÈmÊ”ti vatvÈ navamaÑ gÈthamÈha–
598. “PÈde deva pasÈrehi, bhuÒja kÈme ramassu ca.
HitvÈ paÒcÈliyaÑ senaÑ, Brahmadatto palÈyitÊ”ti.
Tassattho–deva tvaÑ yathÈsukhaÑ attano rajjasukhasa~khÈte te pÈde
pasÈrehi, pasÈrento ca sa~gÈme cittaÑ akatvÈ bhuÒja kÈme ramassu ca, esa
Brahmadatto imaÑ senaÑ chaÉÉetvÈ palÈyissatÊti.
EvaÑ paÓÉito rÈjÈnaÑ samassÈsetvÈ vanditvÈ rÈjanivesanÈ nikkhamitvÈ
nagare chaÓabheriÑ carÈpetvÈ nÈgare Èha “ambho tumhe mÈ cintayittha,
sattÈhaÑ mÈlÈgandhavilepanapÈnabhojanÈdÊni sampÈdetvÈ chaÓakÊÄaÑ
paÔÔhapetha. Tattha tattha manussÈ yathÈr|paÑ mahÈpÈnaÑ pivantu,
gandhabbaÑ karontu, vÈdentu vaggantu seÄentu nadantu naccantu gÈyantu
apphoÔentu, paribbayo pana vo mama santakova hotu, ahaÑ
MahosadhapaÓÉito nÈma, passissatha me ÈnubhÈvan”ti. Te tathÈ kariÑsu.
TadÈ gÊtavÈditÈdisaddaÑ bahinagare ÔhitÈ suÓanti, c|ÄadvÈrena manussÈ
nagaraÑ pavisanti. ®hapetvÈ paÔisattuÑ diÔÔhaÑ diÔÔhaÑ na gaÓhanti, tasmÈ
saÒcÈro na chijjati, nagaraÑ paviÔÔhamanussÈ chaÓakÊÄanissitaÑ janaÑ
passanti.
C|Äanibrahmadattopi nagare kolÈhalaÑ sutvÈ amacce evamÈha “ambho
amhesu aÔÔhÈrasa-akkhobhaÓiyÈ senÈya nagaraÑ parivÈretvÈ Ôhitesu
nagaravÈsÊnaÑ bhayaÑ vÈ sÈrajjaÑ vÈ natthi, ÈnanditÈ somanassappattÈ
apphoÔenti nadanti seÄenti naccanti gÈyanti, kiÑ nÈmetan”ti. Atha naÑ
upanikkhittakapurisÈ musÈvÈdaÑ katvÈ evamÈhaÑsu “deva mayaÑ ekena
kammena c|ÄadvÈrena nagaraÑ pavisitvÈ chaÓanissitaÑ mahÈjanaÑ disvÈ
pucchimhÈ ambhosakalajambudÊparÈjÈno ÈgantvÈ tumhÈkaÑ nagaraÑ
parikkhipitvÈ ÔhitÈ, tumhe pana atipamattÈ, kiÑ nÈmetan’ti, te evamÈhaÑsu
‘ambho amhÈkaÑ raÒÒo kumÈrakÈle eko manoratho ahosi
sakalajambudÊparÈj|hi nagare parivÈrite chaÓaÑ karissÈmÊti, tassa ajja
manoratho matthakaÑ patto, tasmÈ chaÓabheriÑ carÈpetvÈ sayaÑ mahÈtale
mahÈpÈnaÑ pivatÊ’ti”.
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RÈjÈ tesaÑ kathaÑ sutvÈ kujjhitvÈ senaÑ ÈÓÈpesi “bhonto gacchatha,
khippaÑ ito cito ca nagaraÑ avattharitvÈ parikhaÑ bhinditvÈ pÈkÈraÑ
maddantÈ dvÈraÔÔÈlake bhindantÈ nagaraÑ pavisitvÈ sakaÔehi kumbhaÓÉÈni
viya mahÈjanassa sÊsÈni gaÓhatha, VideharaÒÒo sÊsaÑ ÈharathÈ”ti. TaÑ
sutvÈ s|rayodhÈ nÈnÈvudhahatthÈ dvÈrasamÊpaÑ gantvÈ paÓÉitassa purisehi
sakkharavÈlukakalalasiÒcanapÈsÈÓapatanÈdÊhi upaddutÈ paÔikkamanti.
“PÈkÈraÑ bhindissÈmÈ”ti parikhaÑ otiÓÓepi antaraÔÔÈlakesu ÔhitÈ
ususattitomarÈdÊhi vijjhantÈ mahÈvinÈsaÑ pÈpenti. PaÓÉitassa yodhÈ
C|Äanibrahmadattassa yodhe hatthavikÈrÈdÊni dassetvÈ nÈnappakÈrehi
akkosanti paribhÈsanti tajjenti. “Tumhe kilamantÈ bhattaÑ alabhantÈ thokaÑ
pivissatha khÈdissathÈ”ti surÈpiÔÔhakÈni ceva macchamaÑsas|lÈni ca
pasÈretvÈ sayameva pivanti khÈdanti, anupÈkÈre ca~kamanti. Itare kiÒci
kÈtuÑ assakkontÈ C|Äanibrahmadattassa santikaÑ gantvÈ “deva ÔhapetvÈ
iddhimante aÒÒehi niddharituÑ1 na sakkÈ”ti vadiÑsu.
RÈjÈ catupaÒcÈhaÑ vasitvÈ gahetabbayuttakaÑ apassanto KevaÔÔaÑ
pucchi “Ècariya nagaraÑ gaÓhituÑ na sakkoma, ekopi upasa~kamituÑ
samattho natthi, kiÑ kÈtabban”ti. KevaÔÔo “hotu mahÈrÈja, nagaraÑ nÈma
bahi udakaÑ hoti, udakakkhayena naÑ gaÓhissÈma, manussÈ udakena
kilamantÈ dvÈraÑ vivarissantÊ”ti Èha. So “attheso upÈyo”ti sampaÔicchi.
Tato paÔÔhÈya udakaÑ pavesetuÑ na denti. PaÓÉitassa upanikkhittakapurisÈ
paÓÓaÑ likhitvÈ kaÓÉe bandhitvÈ taÑ pavattiÑ pesesuÑ. Tenapi
paÔhamameva ÈÓattaÑ “yo yo kaÓÉe paÓÓaÑ passati, so so me Èharat|”ti.
Atheko puriso taÑ disvÈ paÓÉitassa dassesi. So taÑ pavattiÑ ÒatvÈ “na me
paÓÉitabhÈvaÑ jÈnantÊ”ti saÔÔhihatthaÑ veÄuÑ dvidhÈ phÈletvÈ parisuddhaÑ
sodhÈpetvÈ puna ekato katvÈ cammena bandhitvÈ upari kalalena makkhetvÈ
Himavantato iddhimantatÈpasehi ÈnÊtaÑ kudr|sakumudabÊjaÑ2
pokkharaÓitÊre kalalesu ropÈpetvÈ upari veÄuÑ ÔhapÈpetvÈ udakassa
p|rÈpesi. Ekaratteneva vaÉÉhitvÈ pupphaÑ veÄumatthakato uggantvÈ
ratanamattaÑ aÔÔhÈsi.
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Atha naÑ uppÈÔetvÈ “idaÑ C|Äanibrahmadattassa dethÈ”ti attano
purisÈnaÑ dÈpesi. Te tassa daÓÉakaÑ valayaÑ katvÈ “ambho
Brahmadattassa pÈdam|likÈ chÈtakena mÈ marittha, gaÓhathetaÑ uppalaÑ
piÄandhitvÈ daÓÉakaÑ kucchip|raÑ khÈdathÈ”ti vatvÈ khipiÑsu. Tameko
paÓÉitassa upanikkhittakapuriso uÔÔhÈya gaÓhi. Atha taÑ raÒÒo santikaÑ
ÈharitvÈ “passatha deva imassa daÓÉakaÑ, na no ito pubbe evaÑ
dÊghadaÓÉako diÔÔhapubbo”ti vatvÈ minatha nan”ti vutte paÓÉitassa purisÈ
saÔÔhihatthaÑ daÓÉakaÑ asÊtihatthaÑ katvÈ miniÑsu. Puna raÒÒÈ “katthetaÑ
jÈtan”ti vutte eko musÈvÈdaÑ katvÈ evamÈha “deva ahaÑ ekadivasaÑ
pipÈsito hutvÈ ‘suraÑ pivissÈmÊ’ti c|ÄadvÈrena nagaraÑ paviÔÔho nÈgarÈnaÑ
udakakÊÄatthÈya kataÑ mahÈpokkharaÓiÑ passiÑ, mahÈjano nÈvÈya
nisÊditvÈ pupphÈni gaÓhÈti. Tattha idaÑ tÊrappadese jÈtaÑ, gambhÊraÔÔhÈne
jÈtassa pana daÓÉako satahattho bhavissatÊ”ti.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ KevaÔÔaÑ Èha “Ècariya na sakkÈ udakakkhayena idaÑ
gaÓhituÑ, harathekaÑ upÈyan”ti. Tena hi deva dhaÒÒakkhayena
gaÓhissÈma, nagaraÑ nÈma bahidhaÒÒaÑ hotÊti. EvaÑ hotu ÈcariyÈti.
PaÓÉito purimanayeneva taÑ pavattiÑ ÒatvÈ “na me KevaÔÔabrÈhmaÓo
paÓÉitabhÈvaÑ jÈnÈtÊ”ti anupÈkÈramatthake kalalaÑ katvÈ vÊhiÑ tattha
ropÈpesi. BodhisattÈnaÑ adhippÈyo nÈma samijjhatÊti vÊhÊ ekaratteneva
vuÔÔhÈya1 pÈkÈramatthake nÊlÈ hutvÈ paÒÒÈyanti. TaÑ disvÈ
C|Äanibrahmadatto “ambho kimetaÑ pÈkÈramatthake nÊlaÑ hutvÈ
paÒÒÈyatÊ”ti pucchi. PaÓÉitassa upanikkhittakapuriso raÒÒo vacanaÑ
mukhato jivhaÑ luÒcanto viya gahetvÈ “deva gahapatiputto
MahosadhapaÓÉito anÈgatabhayaÑ disvÈ pubbeva raÔÔhato dhaÒÒaÑ
ÈharÈpetvÈ koÔÔhÈgÈrÈdÊni p|rÈpetvÈ sesadhaÒÒaÑ pÈkÈrapasse
nikkhipÈpesi. Te kira vÊhayo Ètapena sukkhantÈ vassena tementÈ tattheva
sassaÑ janesuÑ. AhaÑ ekadivasaÑ ekena kammena c|ÄadvÈrena pavisitvÈ
pÈkÈramatthake vÊhirÈsito vÊhiÑ hatthena gahetvÈ vÊthiyaÑ chaÉÉente
passiÑ2. Atha te maÑ parihÈsantÈ ‘chÈtosi maÒÒe, vÊhiÑ
______________________________________________________________
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sÈÔakadasante bandhitvÈ tava gehaÑ haritvÈ koÔÔetvÈ pacÈpetvÈ bhuÒjÈhÊ’ti
vadiÑs|”ti Èrocesi.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ KevaÔÔaÑ “Ècariya dhaÒÒakkhayenapi gaÓhituÑ na
sakkÈ ayampi anupÈyo”ti Èha. Tena hi deva dÈrukkhayena gaÓhissÈma,
nagaraÑ nÈma bahidÈrukaÑ hotÊti. EvaÑ hotu ÈcariyÈti. PaÓÉito
purimanayeneva taÑ pavattiÑ ÒatvÈ pÈkÈramatthake vÊhiÑ atikkamitvÈ
paÒÒÈyamÈnaÑ dÈrurÈsiÑ kÈresi. PaÓÉitassa manussÈ C|Äanibrahmadattassa
purisehi saddhiÑ parihÈsaÑ karontÈ “sace chÈtattha, yÈgubhattaÑ pacitvÈ
bhuÒjathÈ”ti mahantamahantÈni dÈr|ni khipiÑsu. RÈjÈ “pÈkÈramatthakena
dÈr|ni paÒÒÈyanti, kimetan”ti pucchitvÈ deva gahapatiputto kira
MahosadhapaÓÉito anÈgatabhayaÑ disvÈ dÈr|ni ÈharÈpetvÈ kulÈnaÑ
pacchÈgehesu1 ÔhapÈpetvÈ atirekÈni pÈkÈraÑ nissÈya ÔhapÈpesÊ”ti
upanikkhittakÈnaÒÒeva santikÈ vacanaÑ sutvÈ KevaÔÔaÑ Èha “Ècariya
dÈrukkhayenapi na sakkÈ amhehi gaÓhituÑ, ÈharathekaÑ upÈyan”ti. MÈ
cintayittha mahÈrÈja, aÒÒo upÈyo atthÊti. Œcariya kiÑ upÈyo nÈmesa, nÈhaÑ
tava upÈyassa antaÑ passÈmi, na sakkÈ amhehi VedehaÑ gaÓhituÑ,
amhÈkaÑ nagarameva gamissÈmÈti. Deva “C|Äanibrahmadatto
ekasatakhattiyehi saddhiÑ VedehaÑ gaÓhituÑ nÈsakkhÊ”ti amhÈkaÑ
lajjanakaÑ bhavissati kiÑ pana Mahosadhova paÓÉito, ahampi paÓÉitoyeva,
ekaÑ lesaÑ karissÈmÊti. KiÑ leso nÈma ÈcariyÈti. DhammayuddhaÑ nÈma
karissÈma devÈti. KimetaÑ dhammayuddhaÑ nÈmÈti. MahÈrÈja na senÈ
yujjhissanti, dvinnaÑ pana rÈj|naÑ dve paÓÉitÈ ekaÔÔhÈne bhavissanti. Tesu
yo vandissati. Tassa parÈjayo bhavissati. Mahosadho pana imaÑ mantaÑ na
jÈnÈti, ahaÑ mahallako, so daharo, maÑ disvÈva vandissati, tadÈ videho
parÈjito nÈma bhavissati, atha mayaÑ videhaÑ parÈjetvÈ2 attano
nagarameva gamissÈma, evaÑ no lajjanakaÑ na bhavissati. IdaÑ
dhammayuddhaÑ nÈmÈti.
PaÓÉito tampi rahassaÑ purimanayeneva ÒatvÈ “sace KevaÔÔassa
parajjÈmi, nÈhaÑ paÓÉitosmÊ”ti cintesi. C|Äanibrahmadattopi “sobhano
Ècariya upÈyo”ti vatvÈ “sve dhammayuddhaÑ bhavissati, dvinnampi
paÓÉitÈnaÑ
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dhammena jayaparÈjayo bhavissati. Yo dhammayuddhaÑ na karissati, sopi
parÈjito nÈma bhavissatÊ”ti paÓÓaÑ likhÈpetvÈ c|ÄadvÈrena Vedehassa
pesesi. TaÑ sutvÈ Vedeho paÓÉitaÑ pakkosÈpetvÈ tamatthaÑ Ècikkhi. TaÑ
pavattiÑ sutvÈ paÓÉito “sÈdhu deva sve pÈtova pacchimadvÈre
dhammayuddhamaÓÉalaÑ sajjessanti, ‘dhammayuddhamaÓÉalaÑ
Ègacchat|’ti pesethÈ”ti Èha. TaÑ sutvÈ rÈjÈ Ègatad|tasseva hatthe paÓÓakaÑ
adÈsi. PaÓÉito punadivase “KevaÔÔasseva parÈjayo hot|”ti pacchimadvÈre
dhammayuddhamaÓÉalaÑ sajjÈpesi. Tepi kho ekasatapurisÈ “ko jÈnÈti, kiÑ
bhavissatÊ”ti paÓÉitassa ÈrakkhatthÈya KevaÔÔaÑ parivÈrayiÑsu. Tepi
ekasatarÈjÈno dhammayuddhamaÓÉalaÑ gantvÈ pÈcÊnadisaÑ olokentÈ
aÔÔhaÑsu, tathÈ KevaÔÔabrÈhmaÓopi.
Bodhisatto pana pÈtova gandhodakena nhatvÈ satasahassagghanakaÑ
kÈsikavatthaÑ nivÈsetvÈ sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉito nÈnaggarasabhojanaÑ
bhuÒjitvÈ mahantena parivÈrena rÈjadvÈraÑ gantvÈ “pavisatu me putto”ti
vutte pavisitvÈ rÈjÈnaÑ vanditvÈ ekamantaÑ ÔhatvÈ “kuhiÑ gamissasi tÈtÈ”ti
vutte “dhammayuddhamaÓÉalaÑ gamissÈmÊ”ti Èha. KiÑ laddhuÑ vaÔÔatÊti.
Deva KevaÔÔabrÈhmaÓaÑ maÓiratanena vaÒcetukÈmomhi, aÔÔhava~kaÑ
maÓiratanaÑ laddhuÑ vaÔÔatÊti. GaÓha tÈtÈti. So taÑ gahetvÈ rÈjÈnaÑ
vanditvÈ rÈjanivesanÈ otiÓÓo sahajÈtehi yodhasahassehi parivuto
navutikahÈpaÓasahassagghanakaÑ setasindhavayuttaÑ rathavaramÈruyha
pÈtarÈsavelÈya dvÈrasamÊpaÑ pÈpuÓi. KevaÔÔo pana “idÈni Ègamissati, idÈni
ÈgamissatÊ”ti tassÈgamanaÑ olokentoyeva aÔÔhÈsi, olokanena dÊghagÊvataÑ
patto viya ahosi, s|riyatejena sedÈ muccanti. MahÈsattopi mahÈparivÈratÈya
mahÈsamuddo viya ajjhottharanto kesarasÊho viya achambhito
vigatalomahaÑso dvÈraÑ vivarÈpetvÈ nagarÈ nikkhamma rathÈ oruyha sÊho
viya vijambhamÈno pÈyÈsi. EkasatarÈjÈnopi tassa r|pasiriÑ disvÈ “esa kira
SirivaÉÉhanaseÔÔhiputto MahosadhapaÓÉito paÒÒÈya sakalajambudÊpe
adutiyo”ti ukkuÔÔhisahassÈni pavattayiÑsu.
Sopi marugaÓaparivuto viya sakko anomena sirivibhavena taÑ
maÓiratanaÑ hatthena gahetvÈ KevaÔÔÈbhimukho agamÈsi. KevaÔÔopitaÑ
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disvÈva sakabhÈvena saÓÔhÈtuÑ asakkonto paccuggamanaÑ katvÈ evamÈha
“paÓÉita Mahosadha mayaÑ dve paÓÉitÈ, amhÈkaÑ tumhe nissÈya ettakaÑ
kÈlaÑ vasantÈnaÑ tunhehi paÓÓÈkÈramattampi na pesitapubbaÑ, kasmÈ
evamakatthÈ”ti. Atha naÑ mahÈsatto “paÓÉita tumhÈkaÑ anucchavikaÑ
paÓÓÈkÈraÑ olokentÈ ajja mayaÑ imaÑ maÓiratanaÑ labhimhÈ, handa
imaÑ maÓiratanaÑ gaÓhatha, evar|paÑ nÈma aÒÒaÑ maÓiratanaÑ natthÊ”ti
Èha. So tassa hatthe jalamÈnaÑ maÓiratanaÑ disvÈ “dÈtukÈmo me
bhavissatÊ”ti cintetvÈ “tena hi paÓÉita dehÊ”ti hatthaÑ pasÈresi. MahÈsatto
“gaÓhÈhi ÈcariyÈ”ti khipitvÈ pasÈritahatthassa a~gulÊsu pÈtesi. BrÈhmaÓo
garuÑ maÓiratanaÑ a~gulÊhi dhÈretuÑ nÈsakkhi. MaÓiratanaÑ parigaÄitvÈ
mahÈsattassa pÈdam|le pati. BrÈhmaÓo lobhena “gaÓhissÈmi nan”ti tassa
pÈdam|le oÓato ahosi. Athassa mahÈsatto uÔÔhÈtuÑ adatvÈ ekena hatthena
khandhaÔÔhike, ekena piÔÔhikacchÈyaÑ gahetvÈ “uÔÔhetha Ècariya, uÔÔhetha
Ècariya, ahaÑ atidaharo tumhÈkaÑ nattumatto, mÈ maÑ vandathÈ”ti
vadanto aparÈparaÑ katvÈ mukhaÑ bh|miyaÑ ghaÑsitvÈ lohitamakkhitaÑ
katvÈ “andhabÈla tvaÑ mama santikÈ vandanaÑ paccÈsÊsasÊ”ti gÊvÈyaÑ
gahetvÈ khipi. So usabhamatte ÔhÈne patitvÈ uÔÔhÈya palÈyi. MaÓiratanaÑ
pana mahÈsattassa manussÈyeva gaÓhiÑsu.
Bodhisattassa pana “uÔÔhetha Ècariya uÔÔhetha Ècariya, mÈ maÑ
vandathÈ”ti vacÊghoso sakalaparisaÑ chÈdetvÈ aÔÔhÈsi. “KevaÔÔabrÈhmaÓo
Mahosadhassa pÈde vandatÊ”ti purisÈpissa1 ekappahÈreneva unnÈdÈdÊni
akaÑsu. BrahmadattaÑ ÈdiÑ katvÈ sabbepi te rÈjÈno KevaÔÔaÑ mahÈsattassa
pÈdam|le oÓataÑ addasaÑsuyeva. Te “amhÈkaÑ paÓÉitena Mahosadho
vandito, idÈni parÈjitamhÈ, na no jÊvitaÑ dassatÊ”ti attano attano asse
abhiruhitvÈ UttarapaÒcÈlÈbhimukhÈ palÈyituÑ ÈrabhiÑsu. Te palÈyante
disvÈ bodhisattassa purisÈ “C|Äanibrahmadatto ekasatakhattiye gahetvÈ
palÈyatÊ”ti puna ukkuÔÔhimakaÑsu. TaÑ sutvÈ te rÈjÈno maraÓabhayabhÊtÈ
bhiyyoso mattÈya palÈyantÈ senagaÑ bhindiÑsu. Bodhisattassa purisÈpi
nadantÈ vaggantÈ2 suÔÔhutaraÑ
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kolÈhalamakaÑsu. MahÈsatto sena~gaparivuto nagarameva pÈvisi.
C|Äanibrahmadattassa senÈpi tiyojanamattaÑ pakkhandi.
KevaÔÔo assaÑ abhiruyha nalÈÔe lohitaÑ puÒchamÈno senaÑ patvÈ
assapiÔÔhiyaÑ nisinnova “bhonto mÈ palÈyatha, bhonto mÈ palÈyatha, nÈhaÑ
gahapatiputtaÑ vandÈmi, tiÔÔhatha tiÔÔhathÈ”ti Èha. SenÈ asaddahantÈ aÔÔhatvÈ
ÈgacchantaÑ KevaÔÔaÑ akkosantÈ paribhÈsantÈ “pÈpadhamma1
duÔÔhabrÈhmaÓa ‘dhammayuddhaÑ nÈma karissÈmÊ’ti vatvÈ nattumattaÑ
appahontampi vandati, natthi tava kattabban”ti kathaÑ asuÓantÈ viya
gacchanteva. So vegena gantvÈ senaÑ pÈpuÓitvÈ “bhonto vacanaÑ
saddahatha mayhaÑ, nÈhaÑ taÑ vandÈmi, maÓiratanena maÑ vaÒcesÊ”ti
sabbepi te rÈjÈno nÈnÈkÈraÓehi sambodhetvÈ attano kathaÑ gaÓhÈpetvÈ
tathÈ bhinnaÑ senaÑ paÔinivattesi. SÈ pana tÈva mahatÊ senÈ sace
ekekapaÑsumuÔÔhiÑ vÈ ekekaleÉÉuÑ vÈ gahetvÈ nagarÈbhimukhÈ khipeyya,
parikhaÑ p|retvÈ pÈkÈrappamÈÓÈ rÈsi bhaveyya. BodhisattÈnaÑ pana
adhippÈyo nÈma samijjhatiyeva, tasmÈ ekopi paÑsumuÔÔhiÑ vÈ leÉÉuÑ vÈ
nagarÈbhimukhaÑ khipanto nÈma nÈhosi. Sabbepi te nivattitvÈ attano attano
khandhÈvÈraÔÔhÈnameva paccÈgamiÑsu.
RÈjÈ KevaÔÔaÑ pucchi “kiÑ karoma ÈcariyÈ”ti. Deva kassaci
c|ÄadvÈrena nikkhamituÑ adatvÈ saÒcÈraÑ chindÈma, manussÈ
nikkhamituÑ alabhantÈ ukkaÓÔhitvÈ dvÈraÑ vivarissanti, atha mayaÑ
paccÈmittaÑ gaÓhissÈmÈti. PaÓÉito taÑ pavattiÑ purimanayeneva ÒatvÈ
cintesi “imesu ciraÑ idheva vasantesu phÈsukaÑ nÈma natthi, upÈyeneva te
palÈpetuÑ vaÔÔatÊ”ti. So “mantena te palÈpessÈmÊ”ti ekaÑ mantakusalaÑ
upadhÈrento AnukevaÔÔaÑ nÈma brÈhmaÓaÑ disvÈ taÑ pakkosÈpetvÈ
“Ècariya amhÈkaÑ ekaÑ kammaÑ niddharituÑ2 vaÔÔatÊ”ti Èha. KiÑ karoma
paÓÉita vadehÊti. Œcariya tumhe anupÈkÈre ÔhatvÈ amhÈkaÑ manussÈnaÑ
pamÈnaÑ oloketvÈ antarantarÈ Brahmadattassa manussÈnaÑ
p|vamacchamaÑsÈdÊni khipitvÈ “ambho idaÒcidaÒca khÈdatha mÈ
ukkaÓÔhatha, aÒÒaÑ katipÈhaÑ vasituÑ vÈyamatha, nagaravÈsino paÒjare
baddhakukkuÔÈ viya ukkaÓÔhitÈ na cirasseva vo dvÈraÑ vivarissanti. Atha
tumhe VedehaÒca duÔÔhagahapatiputtaÒca gaÓhissathÈ”ti
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vadeyyÈtha. AmhÈkaÑ manussÈ taÑ kathaÑ sutvÈ tumhe akkositvÈ tajjetvÈ
Brahmadattassa manussÈnaÑ passantÈnaÒÒeva tumhe hatthapÈdesu gahetvÈ
veÄupesikÈdÊhi paharantÈ viya hutvÈ kese ohÈretvÈ paÒca c|ÄÈ gÈhÈpetvÈ
iÔÔhakacuÓÓena okirÈpetvÈ kaÓavÊramÈlaÑ kaÓÓe katvÈ katipayapahÈre datvÈ
piÔÔhiyaÑ rÈjiyo dassetvÈ pÈkÈraÑ ÈropetvÈ sikkÈya pakkhipitvÈ yottena
otÈretvÈ “gaccha mantabhedaka corÈ”ti C|Äanibrahmadattassa manussÈnaÑ
dassanti. Te taÑ raÒÒo santikaÑ Ènessanti. RÈjÈ taÑ disvÈ “ko te
aparÈdho”ti pucchissati. Athassa evaÑ vadeyyÈtha “mahÈrÈja mayhaÑ
pubbe yaso mahanto, gahapatiputto mantabhedako”ti maÑ kujjhitvÈ raÒÒo
kathetvÈ sabbaÑ me vibhavaÑ acchindi, “ahaÑ mama yasabhedakassa
gahapatiputtassa sÊsaÑ gaÓhÈpessÈmÊ”ti tumhÈkaÑ manussÈnaÑ
ukkaÓÔhitamocanena etesaÑ ÔhitÈnaÑ khÈdanÊyaÑ vÈ bhojanÊyaÑ vÈ demi.
Ettakena maÑ porÈÓaveraÑ hadaye katvÈ imaÑ byasanaÑ pÈpesi. “TaÑ
sabbaÑ tumhÈkaÑ manussÈ jÈnanti mahÈrÈjÈ”ti nÈnappakÈrehi taÑ
saddahÈpetvÈ vissÈse uppanne vadeyyÈtha “mahÈrÈja tumhe mamaÑ
laddhakÈlato paÔÔhÈya mÈ cintayittha, idÈni Vedehassa ca gahapariputtassa
ca jÊvitaÑ natthi, ahaÑ imasmiÑ nagare pÈkÈrassa
thiraÔÔhÈnadubbalaÔÔhÈnaÒca parikhÈyaÑ kumbhÊlÈdÊnaÑ atthiÔÔhÈnaÒca
natthiÔÔhÈnaÒca jÈnÈmi, na cirasseva vo nagaraÑ gahetvÈ dassÈmÊ”ti. Atha
so rÈjÈ saddahitvÈ tumhÈkaÑ sakkÈraÑ karissati, senÈvÈhanaÒca
paÔicchÈpessati. Athassa senaÑ vÈÄakumbhÊlaÔÔhÈnesuyeva otÈreyyÈtha.
Tassa senÈ kumbhÊlabhayena na otarissati, tadÈ tumhe rÈjÈnaÑ
upasa~kamitvÈ “tumhÈkaÑ senÈya deva gahapatiputtena laÒjo dinno1, sabbe
rÈjÈno ca ÈcariyakevaÔÔaÒca ÈdiÑ katvÈ na kenaci laÒjo aggahito nÈma atthi.
KevalaÑ ete tumhe parivÈretvÈ caranti, sabbe pana gahapatiputtassa
santakÈva, ahamekova tumhÈkaÑ puriso. Sace me na saddahatha, sabbe
rÈjÈno ala~karitvÈ maÑ dassanÈya Ègacchant|”ti pesetha. “Atha nesaÑ
gahapatiputtena attano nÈmar|paÑ likhitvÈ dinnesu
vatthÈla~kÈrakhaggÈdÊsu akkharÈni disvÈ niÔÔhaÑ gaccheyyÈthÈ”ti
vadeyyÈtha. So tathÈ katvÈ
______________________________________________________________
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tÈni disvÈ niÔÔhaÑ gantvÈ bhÊtatasito te rÈjÈno uyyojetvÈ “idÈni kiÑ karoma
paÓÉitÈ”ti tumhe pucchissati. TamenaÑ tumhe evaÑ vadeyyÈtha “mahÈrÈja
gahapatiputto bahumÈyo. Sace aÒÒÈni katipayadivasÈni vasissatha, sabbaÑ
vo senaÑ attano hatthagataÑ katvÈ tumhe gaÓhissati. TasmÈ papaÒcaÑ
akatvÈ ajjeva majjhimayÈmÈnantare assapiÔÔhiyaÑ nisÊditvÈ palÈyissÈma, mÈ
no parahatthe maraÓaÑ hot|”ti. So tumhÈkaÑ vacanaÑ sutvÈ tathÈ karissati.
Tumhe tassa palÈyanavelÈya nivattitvÈ amhÈkaÑ manusse jÈnepeyyÈthÈti.
TaÑ sutvÈ AnukevaÔÔabrÈhmaÓo “sÈdhu paÓÉita, karissÈmi te
vacanan”ti Èha. Tena hi katipayapahÈre sahituÑ vaÔÔatÊti. PaÓÉita mama
jÊvitaÒca hatthapÈde ca ÔhapetvÈ sesaÑ attano rucivasena karohÊti. So tassa
gehe manussÈnaÑ sakkÈraÑ kÈretvÈ AnukevaÔÔaÑ vuttanayena vippakÈraÑ
pÈpetvÈ yottena otÈretvÈ BrahmadattamanussÈnaÑ dÈpesi. Atha te taÑ
gahetvÈ tassa dassesuÑ. RÈjÈ taÑ vÊmaÑsitvÈ saddahitvÈ sakkÈramassa
katvÈ senaÑ paÔicchÈpesi. Sopi taÑ vÈÄakumbhÊlaÔÔhÈnesuyeva otÈreti.
ManussÈ kumbhÊlehi khajjamÈnÈ aÔÔÈlakaÔÔhitehi manussehi
ususattitomarehi1 vijjhiyamÈnÈ mahÈvinÈsaÑ pÈpuÓanti, tato paÔÔhÈya koci
bhayena upagantuÑ na sakkoti. AnukevaÔÔo rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ
“tumhÈkaÑ atthÈya yujjhanakÈ nÈma natthi, sabbehi laÒjo gahito,
asaddahanto pakkosÈpetvÈ nivatthavatthÈdÊsu akkharÈni olokethÈ”ti Èha.
RÈjÈ tathÈ katvÈ sabbesaÑ vatthÈdÊsu akkharÈni disvÈ “addhÈ imehi laÒjo
gahito”ti niÔÔhaÑ gantvÈ “Ècariya idÈni kiÑ kattabban”ti pucchitvÈ “deva
aÒÒaÑ kÈtabbaÑ natthi. Sace papaÒcaÑ karissatha, gahapatiputto vo
gaÓhissati, ÈcariyakevaÔÔopi kevalaÑ nalÈÔe vaÓaÑ katvÈ carati, laÒjo pana
etenapi gahito. AyaÑ hi maÓiratanaÑ gahetvÈ tumhe tiyojanaÑ palÈpesi,
puna saddahÈpetvÈ nivattesi, ayampi paribhindakova. EkarattivÈsopi
mayhaÑ na ruccati, ajjeva majjhimayÈmasamanantare palÈyituÑ vaÔÔati,
maÑ ÔhapetvÈ aÒÒo tava suhadayo nÈma natthÊ”ti
______________________________________________________________
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vutte “tena hi Ècariya tumheyeva me assaÑ kappetvÈ yÈnasajjaÑ karothÈ”ti
Èha.
BrÈhmaÓo tassa nicchayena palÈyanabhÈvaÑ ÒatvÈ “mÈ bhÈyi
mahÈrÈjÈ”ti assÈsetvÈ bahi nikkhamitvÈ upanikkhittakapurisÈnaÑ “ajja rÈjÈ
palÈyissati, mÈ niddÈyitthÈ”ti ovÈdaÑ datvÈ raÒÒo asso yathÈ ÈkaÉÉhito
suÔÔhutaraÑ palÈyati, evaÑ avakappanÈya kappetvÈ
majjhimayÈmasamanantare “kappito deva asso, velaÑ jÈnÈhÊ”ti Èha. RÈjÈ
assaÑ abhiruhitvÈ palÈyi. AnukevaÔÔopi assaÑ abhiruhitvÈ tena saddhiÑ
gacchanto viya thokaÑ gantvÈ nivatto. AvakappanÈya kappita-asso
ÈkaÉÉhiyamÈnopi rÈjÈnaÑ gahetvÈ palÈyi. AnukevaÔÔo senÈya antaraÑ
pavisitvÈ “C|Äanibrahmadatto palÈto”ti ukkuÔÔhimakÈsi.
UpanikkhittakapurisÈpi attano manussehi saddhiÑ upaghosiÑsu1.
SesarÈjÈno taÑ sutvÈ “MahosadhapaÓÉito dvÈraÑ vivaritvÈ nikkhanto
bhavissati, na no dÈni jÊvitaÑ dassatÊ”ti bhÊtatasitÈ
upabhogaparibhogabhaÓÉÈnipi anoloketvÈ ito cito ca palÈyiÑsu. ManussÈ
“rÈjÈno palÈyantÊ”ti suÔÔhutaraÑ upaghosiÑsu1. TaÑ sutvÈ dvÈraÔÔÈlakÈdÊsu
ÔhitÈpi unnÈdiÑsu apphoÔayiÑsu. Iti tasmiÑ khaÓe pathavÊ viya bhijjamÈnÈ
samuddo2 viya sa~khubhito sakalanagaraÑ anto ca bahi ca ekaninnÈdaÑ
ahosi. AÔÔhÈrasa-akkhobhaÓisa~khÈ manussÈ “MahosadhapaÓÉitena kira
Brahmadatto ekasatarÈjÈno ca gahitÈ”ti maraÓabhayabhÊtÈ attano attano3
udarabaddhasÈÔakampi chaÉÉetvÈ palÈyiÑsu. KhandhÈvÈraÔÔhÈnaÑ tucchaÑ
ahosi. C|Äanibrahmadatto ekasate khattiye gahetvÈ attano nagarameva gato.
Punadivase pana pÈtova nagaradvÈrÈni vivaritvÈ balakÈyÈ nagarÈ
nikkhamitvÈ mahÈvilopaÑ disvÈ “kiÑ karoma paÓÉitÈ”ti mahÈsattassa
ÈrocayiÑsu. So Èha “etehi chaÉÉitaÑ dhanaÑ amhÈkaÑ pÈpuÓÈti, sabbesaÑ
rÈj|naÑ santakaÑ amhÈkaÑ raÒÒo detha, seÔÔhÊnaÒca KevaÔÔabrÈhmaÓassa
ca santakaÑ amhÈkaÑ Èharatha, avasesaÑ pana nagaravÈsino gaÓhant|”ti.
TesaÑ mahaggharatanabhaÓÉameva ÈharantÈnaÑ aÉÉhamÈso vÊtivatto.
SesaÑ pana cat|hi
______________________________________________________________
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mÈsehi ÈhariÑsu. MahÈsatto AnukevaÔÔassa mahantaÑ sakkÈramakÈsi. Tato
paÔÔhÈya ca kira MithilavÈsino bah| hiraÒÒasuvaÓÓÈ jÈtÈ. Brahmadattassapi
tehi rÈj|hi saddhiÑ UttarapaÒcÈlanagare vasantassa ekavassaÑ atÊtaÑ.
Brahmadattassa yuddhaparÈjayakhaÓÉaÑ niÔÔhitaÑ.
AthekadivasaÑ KevaÔÔo ÈdÈse mukhaÑ olokento nalÈÔe vaÓaÑ disvÈ
“idaÑ gahapatiputtassa kammaÑ, tenÈhaÑ ettakÈnaÑ rÈj|naÑ antare
lajjÈpito”ti cintetvÈ samuppannakodho hutvÈ “kadÈ nu khvassa piÔÔhiÑ
passituÑ samattho bhavissÈmÊ”ti cintento “attheso upÈyo, amhÈkaÑ raÒÒo
dhÊtÈ PaÒcÈlacandÊ1 nÈma uttamar|padharÈ devaccharÈpaÔibhÈgÈ, taÑ
VideharaÒÒo dassÈmÈ”ti vatvÈ “VedehaÑ kÈmena palobhetvÈ gilitabaÄisaÑ
viya macchaÑ saddhiÑ Mahosadhena ÈnetvÈ ubho te mÈretvÈ jayapÈnaÑ
pivissÈmÈ”ti sanniÔÔhÈnaÑ katvÈ rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ Èha “deva eko
manto atthÊ”ti. Œcariya tava mantaÑ nissÈya udarabaddhasÈÔakassapi
assÈmino jÈtamhÈ, idÈni kiÑ karissasi, tuÓhÊ hohÊti. MahÈrÈja iminÈ upÈyena
sadiso aÒÒo natthÊti. Tena hi bhaÓÈhÊti. MahÈrÈja amhehi dvÊhiyeva ekato
bhavituÑ vaÔÔatÊti. EvaÑ hot|ti. Atha naÑ brÈhmaÓo uparipÈsÈdatalaÑ
ÈropetvÈ Èha “mahÈrÈja videharÈjÈnaÑ kilesena palobhetvÈ idhÈnetvÈ
saddhiÑ gahapatiputtena mÈressÈmÈ”ti. Sundaro Ècariya upÈyo, kathaÑ
pana taÑ palobhetvÈ ÈnessÈmÈti. MahÈrÈja dhÊtÈ vo PaÒcÈlacandÊ
uttamar|padharÈ, tassÈ r|pasampattiÑ cÈturiyavilÈsena kavÊhi gÊtaÑ
bandhÈpetvÈ tÈni kabbÈni MithilÈyaÑ gÈyÈpetvÈ “evar|paÑ itthiratanaÑ
alabhantassa Videhanarindassa kiÑ rajjenÈ”ti tassa savanasaÑsaggeneva
paÔibaddhabhÈvaÑ ÒatvÈ ahaÑ tattha gantvÈ divasaÑ vavatthapessÈmi, so
mayi divasaÑ vavatthapetvÈ Ègate gilitabaÄiso viya maccho gahapatiputtaÑ
gahetvÈ Ègamissati, atha ne mÈressÈmÈti.
RÈjÈ tassa vacanaÑ sutvÈ tussitvÈ “sundaro upÈyo Ècariya, evaÑ
karissÈmÈ”ti sampaÔicchi. TaÑ pana mantaÑ C|Äanibrahmadattassa
sayanapÈlikÈ
______________________________________________________________
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sÈÄikÈ sutvÈ paccakkhamakÈsi. RÈjÈ nipuÓe kabbakÈre pakkosÈpetvÈ bahuÑ
dhanaÑ datvÈ dhÊtaraÑ tesaÑ dassetvÈ “tÈtÈ etissÈ r|pasampattiÑ nissÈya
kabbaÑ karothÈ”ti Èha. Te atimanoharÈni gÊtÈni bandhitvÈ rÈjÈnaÑ
sÈvayiÑsu. RÈjÈ tussitvÈ bahuÑ dhanaÑ tesaÑ adÈsi. KavÊnaÑ santikÈ naÔÈ
sikkhitvÈ samajjamaÓÉale gÈyiÑsu. Iti tÈni vitthÈritÈni ahesuÑ. Tesu
manussÈnaÑ antare vitthÈritattaÑ gatesu rÈjÈ gÈyake pakkosÈpetvÈ Èha “tÈtÈ
tumhe mahÈsakuÓe gahetvÈ rattibhÈge rukkhaÑ abhiruyha tattha nisinnÈ
gÈyitvÈ pacc|sakÈle tesaÑ gÊvÈsu kaÑsatÈle bandhitvÈ te uppÈtetvÈ
otarathÈ”ti. So kira “PaÒcÈlaraÒÒo dhÊtu sarÊravaÓÓaÑ devatÈpi gÈyantÊ”ti
pÈkaÔabhÈvakaraÓatthaÑ tathÈ kÈresi. Puna rÈjÈ kavÊ pakkosÈpetvÈ “tÈtÈ
idÈni tumhe ‘evar|pÈ kumÈrikÈ jambudÊpatale aÒÒassa raÒÒo nÈnucchavikÈ,
MithilÈyaÑ VedeharaÒÒo anucchavikÈ’ti raÒÒo ca issariyaÑ imÈya ca
r|paÑ vaÓÓetvÈ gÊtÈni bandhathÈ”ti Èha. Te tathÈ katvÈ raÒÒo ÈrocayiÑsu.
RÈjÈ tesaÑ dhanaÑ datvÈ puna gÈyake pakkosÈpetvÈ “tÈtÈ MithilaÑ
gantvÈ tattha iminÈva upÈyena gÈyathÈ”ti pesesi. Te tÈni gÈyantÈ
anupubbena MithilaÑ gantvÈ samajjamaÓÉale gÈyiÑsu. TÈni sutvÈ
mahÈjano ukkuÔÔhisahassÈni pavattetvÈ tesaÑ bahuÑ dhanaÑ adÈsi. Te
rattisamaye rukkhesupi gÈyitvÈ pacc|sakÈle sakuÓÈnaÑ gÊvÈsu kaÑsatÈle
bandhitvÈ otaranti. ŒkÈse kaÑsatÈlasaddaÑ sutvÈ “PaÒcÈlarÈjadhÊtu
sarÊravaÓÓaÑ devatÈpi gÈyantÊ”ti sakalanagare ekakolÈhalaÑ ahosi. RÈjÈ
sutvÈ gÈyake pakkosÈpetvÈ antonivesane samajjaÑ kÈretvÈ “evar|paÑ kira
uttamar|padharaÑ dhÊtaraÑ C|ÄanirÈjÈ mayhaÑ dÈtukÈmo”ti tussitvÈ tesaÑ
bahuÑ dhanaÑ adÈsi. Te ÈgantvÈ Brahmadattassa ÈrocesuÑ. Atha naÑ
KevaÔÔo Èha “idÈni mahÈrÈja divasaÑ vavatthapanatthÈya gamissÈmÊ”ti.
SÈdhu Ècariya kiÑ laddhuÑ vaÔÔatÊti. ThokaÑ paÓÓÈkÈranti. “Tena hi
gaÓhÈ”ti dÈpesi. So taÑ ÈdÈya mahantena parivÈrena VedeharaÔÔhaÑ pÈpuÓi.
TassÈgamanaÑ sutvÈ nagare ekakolÈhalaÑ jÈtaÑ “C|ÄanirÈjÈ kira Vedeho
ca mittasanthavaÑ karissanti, C|ÄanirÈjÈ attano dhÊtaraÑ amhÈkaÑ raÒÒo
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dassati, KevaÔÔo divasaÑ vavatthapetuÑ etÊ”ti. VedeharÈjÈpi suÓi,
mahÈsattopi, sutvÈna panassa etadahosi “tassÈgamanaÑ mayhaÑ na ruccati,
tathato naÑ jÈnissÈmÊ”ti. So C|Äanisantike upanikkhittakapurisÈnaÑ
sÈsanaÑ pesesi “imamatthaÑ tathato jÈnitvÈ pesent|”ti. Atha te
“mayametaÑ tathato na jÈnÈma, rÈjÈ ca KevaÔÔo ca sayanagabbhe nisÊditvÈ
mantenti, raÒÒo pana sayanapÈlikÈ sÈÄikÈ sakuÓikÈ etamatthaÑ jÈneyyÈ”ti
paÔipesayiÑsu.
TaÑ sutvÈ mahÈsatto cintesi “yathÈ paccÈmittÈnaÑ okÈso na hoti, evaÑ
suvibhattaÑ katvÈ susajjitaÑ nagaraÑ ahaÑ KevaÔÔassa daÔÔhuÑ na
dassÈmÊ”ti. So nagaradvÈrato yÈva rÈjagehÈ rÈjagehato ca yÈva attagehÈ
gamanamaggaÑ ubhosu passesu kilaÒjehi parikkhipÈpetvÈ matthakepi
kilaÒjehi paÔicchÈdÈpetvÈ cittakammaÑ kÈrÈpetvÈ bh|miyaÑ pupphÈni
vikiritvÈ puÓÓaghaÔe ÔhapÈpetvÈ kadaliyo bandhÈpetvÈ dhaje paggaÓhÈpesi.
KevaÔÔo nagaraÑ pavisitvÈ suvibhattaÑ nagaraÑ apassanto “raÒÒÈ me
maggo ala~kÈrÈpito”ti cintetvÈ nagarassa adassanatthaÑ katabhÈvaÑ na
jÈni. So gantvÈ rÈjÈnaÑ disvÈ paÓÓÈkÈraÑ paÔicchÈpetvÈ paÔisanthÈraÑ
katvÈ ekamantaÑ nisÊditvÈ raÒÒÈ katasakkÈrasammÈno ÈgatakÈraÓaÑ
Èrocento dve gÈthÈ abhÈsi–
599. “RÈjÈ santhavakÈmo te, ratanÈni pavecchati.
Œgacchantu ito d|tÈ, maÒjukÈ piyabhÈÓino.
600. BhÈsantu mudukÈ vÈcÈ, yÈ vÈcÈ paÔinanditÈ.
PaÒcÈlo ca Videho ca, ubho ekÈ bhavantu te”ti.
Tattha santhavakÈmoti mahÈrÈja amhÈkaÑ rÈjÈ tayÈ saddhiÑ
mittasanthavaÑ kÈtukÈmo. RatanÈnÊti itthiratanaÑ attano dhÊtaraÑ ÈdiÑ
katvÈ tumhÈkaÑ sabbaratanÈni dassati. Œgacchant|ti ito paÔÔhÈya kira
UttarapaÒcÈlanagarato paÓÓÈkÈraÑ gahetvÈ madhuravacanÈ piyabhÈÓino
d|tÈ idha Ègacchantu, ito ca tattha gacchantu. EkÈ bhavant|ti Ga~godakaÑ
viya Yamunodakena saddhiÑ saÑsandantÈ ekasadisÈva hont|ti.
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EvaÒca pana vatvÈ “mahÈrÈja amhÈkaÑ rÈjÈ aÒÒaÑ mahÈmattaÑ
pesetukÈmo hutvÈpi ‘aÒÒo manÈpaÑ katvÈ sÈsanaÑ ÈrocetuÑ na
sakkhissatÊ’ti maÑ pesesi ‘Ècariya tumhe rÈjÈnaÑ sÈdhukaÑ pabodhetvÈ
ÈdÈya ÈgacchathÈ’ti, gacchatha rÈjaseÔÔha abhir|paÒca kumÈrikaÑ
labhissatha, amhÈkaÒca raÒÒÈ saddhiÑ mittabhÈvo1 patiÔÔhahissatÊ”ti Èha. So
tassa vacanaÑ sutvÈ tuÔÔhamÈnaso “uttamar|padharaÑ kira kumÈrikaÑ
labhissÈmÊ”ti savanasaÑsaggena bajjhitvÈ “Ècariya tumhÈkaÒca kira
MahosadhapaÓÉitassa ca dhammayuddhe vivÈdo ahosi, gacchatha puttaÑ
me passatha, ubhopi paÓÉitÈ aÒÒamaÒÒaÑ khamÈpetvÈ mantetvÈ ethÈ”ti Èha.
TaÑ sutvÈ KevaÔÔo “passissÈmi paÓÉitÈn”ti taÑ passituÑ agamÈsi.
MahÈsattopi taÑ divasaÑ “tena me pÈpadhammena saddhiÑ sallÈpo mÈ
hot|”ti pÈtova thokaÑ sappiÑ pivi, gehampissa bahalena allagomayena
lepÈpesi, thambhe telena makkhesi, tassa nipannamaÒcakaÑ ÔhapetvÈ sesÈni
maÒcapÊÔhÈdÊni nÊharÈpesi.
So manussÈnaÑ saÒÒamadÈsi “tÈtÈ brÈhmaÓe kathetuÑ Èraddhe evaÑ
vadeyyÈtha ‘brÈhmaÓa mÈ paÓÉitena saddhiÑ kathayittha, ajja tena
tikhiÓasappi pivitan’ti. Mayi ca tena saddhiÑ kathanÈkÈraÑ karontepi ‘deva
tikhiÓasappi te pivitaÑ, mÈ kathethÈ’ti maÑ nivÈrethÈ”ti. EvaÑ vicÈretvÈ
mahÈsatto rattapaÔaÑ nivÈsetvÈ sattasu dvÈrakoÔÔhakesu manusse ÔhapetvÈ
sattame dvÈrakoÔÔhake paÔamaÒcake nipajji. KevaÔÔopissa
paÔhamadvÈrakoÔÔhake ÔhatvÈ “kahaÑ paÓÉito”ti pucchi. Atha naÑ te
manussÈ “brÈhmaÓa mÈ saddamakari, sacepi ÈgacchitukÈmo, tuÓhÊ hutvÈ
ehi, ajja paÓÉitena tikhiÓasappi pÊtaÑ, mahÈsaddaÑ kÈtuÑ na labbhatÊ”ti
ÈhaÑsu. SesadvÈrakoÔÔhakesupi naÑ tatheva ÈhaÑsu. So
sattamadvÈrakoÔÔhakaÑ atikkamitvÈ paÓÉitassa santikaÑ agamÈsi. PaÓÉito
kathanÈkÈraÑ dassesi. Atha naÑ manussÈ “deva mÈ kathayittha,
tikhiÓasappi te pÊtaÑ, kiÑ te iminÈ duÔÔhabrÈhmaÓena saddhiÑ kathitenÈ”ti
vatvÈ vÈrayiÑsu. Iti so tassa santikaÑ gantvÈ neva nisÊdituÑ, na ÈsanaÑ
nissÈya ÔhitaÔÔhÈnaÑ labhi, allagomayaÑ akkamitvÈ aÔÔhÈsi.
______________________________________________________________
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Atha naÑ oloketvÈ eko akkhÊni nimÊli, eko bhamukaÑ ukkhipi, eko
kapparaÑ kaÓÉ|yi. So tesaÑ kiriyaÑ oloketvÈ ma~kubh|to “gacchÈmahaÑ
paÓÉitÈ”ti vatvÈ aparena “are duÔÔhabrÈhmaÓa ‘mÈ saddamakÈsÊ’ti vutto
saddameva karosi, aÔÔhÊni te bhindissÈmÊ”ti vutte bhÊtatasito hutvÈ nivattitvÈ
olokesi. Atha naÑ aÒÒo veÄupesikÈya piÔÔhiyaÑ tÈlesi, aÒÒo gÊvÈyaÑ
gahetvÈ khipi, aÒÒo piÔÔhiyaÑ hatthatalena pahari. So dÊpimukhÈ muttamigo
viya bhÊtatasito nikkhamitvÈ rÈjagehaÑ gato. RÈjÈ cintesi “ajja mama putto
imaÑ pavattiÑ sutvÈ tuÔÔho bhavissati, dvinnaÑ paÓÉitÈnaÑ mahatiyÈ
dhammasÈkacchÈya bhavitabbaÑ, ajja ubho aÒÒamaÒÒaÑ khamÈpessanti,
lÈbhÈ vata me”ti. So KevaÔÔaÑ disvÈ paÓÉitena saddhiÑ saÑsandanÈkÈraÑ
pucchanto gÈthamÈha–
601. “KathaÑ nu KevaÔÔa Mahosadhena,
SamÈgamo Èsi ta’di~gha br|hi.
Kacci te paÔinijjhatto,
Kacci tuÔÔho Mahosadho”ti.
Tattha paÔinijjhattoti dhammayuddhamaÓÉale1 pavattaviggahassa
v|pasamanatthaÑ kacci tvaÑ tena, so ca tayÈ nijjhatto khamÈpito. Kacci
tuÔÔhoti kacci tumhÈkaÑ raÒÒÈ pesitaÑ pavattiÑ sutvÈ tuÔÔhoti.
TaÑ sutvÈ KevaÔÔo “mahÈrÈja tumhe ‘paÓÉito’ti taÑ gahetvÈ vicaratha,
tato asappurisataro nÈma natthÊ”ti gÈthamÈha–
602. “Anariyar|po puriso janinda,
Asammodako thaddho asabbhir|po.
YathÈ m|go ca badhiro ca,
Na kiÒci’tthaÑ abhÈsathÈ”ti.
Tattha asabbhir|poti apaÓÉitajÈtiko. Na kiÒci’tthanti mayÈ saha kiÒci
atthaÑ na bhÈsittha, teneva naÑ apaÓÉitoti maÒÒÈmÊti bodhisattassa aguÓaÑ
kathesi.
______________________________________________________________
1. DhammayuddhakÈle (Ka)
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RÈjÈ tassa vacanaÑ anabhinanditvÈ appaÔikkositvÈ tassa ca tena
saddhiÑ ÈgatÈnaÒca paribbayaÒceva nivÈsagehaÒca dÈpetvÈ
“gacchathÈcariya vissamathÈ”ti taÑ uyyojetvÈ “mama putto paÓÉito
paÔisanthÈrakusalo, iminÈ kira saddhiÑneva paÔisanthÈraÑ akÈsi, na tuÔÔhiÑ
pavedesi. KiÒci tena anÈgatabhayaÑ diÔÔhaÑ bhavissatÊ”ti sayameva kathaÑ
samuÔÔhÈpesi–
603. “AddhÈ idaÑ mantapadaÑ sududdasaÑ,
Attho suddho naraviriyena diÔÔho.
TathÈ hi kÈyo mama sampavedhati,
HitvÈ sayaÑ ko parahattha’messatÊ”ti.
Tattha idanti yaÑ mama puttena diÔÔhaÑ, addhÈ idaÑ mantapadaÑ
aÒÒena ittarapurisena sududdasaÑ. NaraviriyenÈti vÊriyavantena
MahosadhapaÓÉitena suddho attho diÔÔho bhavissati. Sayanti sakaÑ raÔÔhaÑ
hitvÈ ko parahatthaÑ gamissati.
“Mama puttena brÈhmaÓassa Ègamane doso diÔÔho bhavissati. AyaÒhi
Ègacchanto na mittasanthavatthÈya Ègamissati, maÑ pana kÈmena
palobhetvÈ nagaraÑ netvÈ gaÓhanatthÈya Ègatena bhavitabbaÑ. TaÑ
anÈgatabhayaÑ diÔÔhaÑ bhavissati paÓÉitenÈ”ti tassa tamatthaÑ ÈvajjetvÈ
bhÊtatasitassa nisinnakÈle cattÈro paÓÉitÈ ÈgamiÑsu. RÈjÈ SenakaÑ pucchi
“Senaka ruccati te UttarapaÒcÈlanagaraÑ gantvÈ C|ÄanirÈjassa dhÊtu
Ènayanan”ti. KiÑ kathetha mahÈrÈja, na hi siriÑ ÈgacchantiÑ daÓÉena
paharitvÈ palÈpetuÑ vaÔÔati. Sace tumhe tattha gantvÈ taÑ gaÓhissatha,
ÔhapetvÈ C|ÄanibrahmadattaÑ aÒÒo tumhehi samo jambudÊpatale na
bhavissati. KiÑ kÈraÓÈ? JeÔÔharÈjadhÊtÈya gahitattÈ. So hi “sesarÈjÈno mama
manussÈ, Vedeho ekova mayÈ sadiso”ti sakalajambudÊpe uttamar|padharaÑ
dhÊtaraÑ tumhÈkaÑ dÈtukÈmo jÈto, karothassa vacanaÑ. Mayampi tumhe
nissÈya vatthÈla~kÈre labhissÈmÈti. RÈjÈ sesepi pucchi. Tepi tatheva
kathesuÑ. Tassa tehi saddhiÑ kathentasseva KevaÔÔabrÈhmaÓo attano
nivÈsagehÈ nikkhamitvÈ “rÈjÈnaÑ ÈmantetvÈ gamissÈmÊ”ti ÈgantvÈ
“mahÈrÈja na sakkÈ amhehi papaÒcaÑ kÈtuÑ, gamissÈma
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mayaÑ narindÈ”ti Èha. RÈjÈ tassa sakkÈraÑ katvÈ taÑ uyyojesi. MahÈsatto
tassa gamanabhÈvaÑ ÒatvÈ nhatvÈ ala~karitvÈ rÈjupaÔÔhÈnaÑ ÈgantvÈ
rÈjÈnaÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. RÈjÈ cintesi “putto me
MahosadhapaÓÉito mahÈmantÊ mantapÈra~gato atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ
atthaÑ jÈnÈti. AmhÈkaÑ tattha gantuÑ yuttabhÈvaÑ vÈ ayuttabhÈvaÑ vÈ
paÓÉito jÈnissatÊ”ti. So attanÈ paÔhamaÑ cintitaÑ avatvÈ rÈgaratto
moham|Äho hutvÈ taÑ pucchanto gÈthamÈha–
604. “ChannaÑ hi ekÈva matÊ sameti,
Ye paÓÉitÈ uttamabh|ripattÈ.
YÈnaÑ ayÈnaÑ atha vÈpi ÔhÈnaÑ,
Mahosadha tvampi matiÑ karohÊ”ti.
Tattha channanti paÓÉita KevaÔÔabrÈhmaÓassa ca mama imesaÒca
catunnanti channaÑ amhÈkaÑ ekÈva mati ekoyeva ajjhÈsayo Ga~godakaÑ
viya Yamunodakena saÑsandati sameti. Ye mayaÑ chapi janÈ paÓÉitÈ
uttamabh|ripattÈ, tesaÑ no channampi C|ÄanirÈjadhÊtu ÈnayanaÑ ruccatÊti.
®hÈnanti idheva vÈso. MatiÑ karohÊti amhÈkaÑ ruccanakaÑ nÈma
appamÈÓaÑ, tvampi cintehi, kiÑ amhÈkaÑ ÈvÈhatthÈya tattha yÈnaÑ udÈhu
ayÈnaÑ adu idheva vÈso ruccatÊti.
TaÑ sutvÈ paÓÉito “ayaÑ rÈjÈ ativiya kÈmagiddho andhabÈlabhÈvena
imesaÑ catunnaÑ vacanaÑ gaÓhÈti, gamane dosaÑ kathetvÈ nivattessÈmi
nan”ti cintetvÈ catasso gÈthÈyo abhÈsi–
605. “JÈnÈsi kho rÈja mahÈnubhÈvo,
Mahabbalo C|Äanibrahmadatto.
RÈjÈ ca taÑ icchati mÈraÓatthaÑ,
MigaÑ yathÈ okacarena luddo.
606. YathÈpi maccho baÄisaÑ, va~kaÑ maÑsena chÈditaÑ.
Œmagiddho na jÈnÈti, maccho maraÓa’mattano.
607. Evameva tuvaÑ rÈja, c|Äaneyyassa dhÊtaraÑ,
KÈmagiddho na jÈnÈsi, macchova maraÓa’mattano.
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608. Sace gacchasi PaÒcÈlaÑ, khippa’mattaÑ jahissasi.
MigaÑ panthÈnubandhaÑva, mahantaÑ bhayamessatÊ”ti.

Tattha rÈjÈti VidehaÑ Èlapati. MahÈnubhÈvoti mahÈyaso. Mahabbaloti
aÔÔhÈrasa-akkhobhaÓisa~khena balena samannÈgato. MÈraÓatthanti
mÈraÓassa1 atthÈya. OkacarenÈti okacÈrikÈya migiyÈ. Luddo hi ekaÑ migiÑ
sikkhÈpetvÈ rajjukena bandhitvÈ araÒÒaÑ netvÈ migÈnaÑ gocaraÔÔhÈne
Ôhapesi. SÈ bÈlamigaÑ attano santikaÑ ÈnetukÈmÈ sakasaÒÒÈya2 rÈgaÑ
janentÊ viravati. TassÈ saddaÑ sutvÈ bÈlamigo migagaÓaparivuto
vanagumbe nipanno sesamigÊsu saÒÒaÑ akatvÈ tassÈ
saddassavanasaÑsaggena baddho vuÔÔhÈya nikkhamitvÈ gÊvaÑ ukkhipitvÈ
kilesavasena taÑ migiÑ upagantvÈ luddassa passaÑ datvÈ tiÔÔhati. TamenaÑ
so tikhiÓÈya sattiyÈ vijjhitvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpeti. Tattha luddo viya
C|ÄanirÈjÈ, okacÈrikÈ viya assa dhÊtÈ, luddassa hatthe ÈvudhaÑ viya
KevaÔÔabrÈhmaÓo. Iti yathÈ okacarena luddo migaÑ mÈraÓatthÈya icchati,
evaÑ sopi rÈjÈ taÑ icchatÊti attho.
Œmagiddhoti byamasatagambhÊre udake vasantopi tasmiÑ baÄisassa3
va~kaÔÔhÈnaÑ chÈdetvÈ Ôhite Èmasa~khÈte Èmise giddho hutvÈ baÄisaÑ
gilati, attano maraÓaÑ na jÈnÈti. DhÊtaranti C|ÄanibÈÄisikassa
KevaÔÔabrÈhmaÓassa vacanabaÄisaÑ chÈdetvÈ ÔhitaÑ ÈmisasadisaÑ4. Tassa
raÒÒo dhÊtaraÑ kÈmagiddho hutvÈ maccho attano maraÓasa~khÈtaÑ ÈmisaÑ
viya na jÈnÈsi. PaÒcÈlanti UttarapaÒcÈlanagaraÑ. Attanti attÈnaÑ.
PanthÈnubandhanti5 yathÈ gÈmadvÈramaggaÑ anubandhamigaÑ6 mahantaÑ
bhayamessati, taÑ hi migaÑ mÈraÓatthÈya ÈvudhÈni gahetvÈ nikkhantesu
manussesu ye ye passanti, te te mÈrenti, evaÑ UttarapaÒcÈlanagaraÑ
gacchantampi taÑ mahantaÑ maraÓabhayaÑ essati upagamissatÊti.
EvaÑ mahÈsatto cat|hi gÈthÈhi rÈjÈnaÑ niggaÓhitvÈ kathesi. So rÈjÈ
tena ativiya niggahitova “ayaÑ maÑ attano dÈsaÑ viya maÒÒati,
______________________________________________________________
1. KÈraÓatthanti maraÓakÈraÓassa (SÊ)
2. SakabhÈsÈya (Ka)
3. BaÄise (Ka)
4. Na jÈnÈsÊti bÈÄisiko viya C|ÄanirÈjÈ, ayabaÄiso viya KevaÔÔabrÈhmaÓo, baÄisaÑ
chÈdetvÈ Ôhita-ÈmisaÑ viya rÈjadhÊtÈ. (Ka)
5. PathÈnupannanti (SÊ, I), panthÈnuppannanti (SyÈ)
6. AnuppattaÑ migaÑ (SÊ), anuppannaÑ migaÑ (SyÈ)
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rÈjÈti saÒÒampi na karoti, aggarÈjena ‘dhÊtaraÑ dassÈmÊ’ti mama santikaÑ
pesitaÑ ÒatvÈ ekampi ma~galapaÔisaÑyuttaÑ kathaÑ akathetvÈ maÑ
‘bÈlamigo viya gilitabaÄisamaccho viya panthÈnubandhamigo viya maraÓaÑ
pÈpuÓissatÊ’ti vadatÊ”ti kujjhitvÈ anantaraÑ gÈthamÈha–
609. “Mayameva bÈla’mhase eÄam|gÈ,
Ye uttamatthÈni tayÊ lapimhÈ.
Kimeva tvaÑ na~galakoÔivaÉÉho,
AtthÈni jÈnÈsi yathÈpi aÒÒe”ti.
Tattha bÈla’mhaseti bÈlÈmha. EÄam|gÈti lÈlamukhÈ mayameva.
UttamatthÈnÊti uttama-itthiratanapaÔilÈbhakÈraÓÈni. TayÊ lapimhÈti tava
santike kathayimhÈ. KimevÈti garahatthe nipÈto1. Na~galakoÔivaÉÉhoti
gahapatiputto daharakÈlato paÔÔhÈya na~galakoÔiÑ vahantoyeva vaÉÉhati,
tamatthaÑ sandhÈya “tvaÑ gahapatikammameva jÈnÈsi, na khattiyÈnaÑ
ma~galakamman”ti iminÈ adhippÈyenevamÈha. AÒÒeti yathÈ KevaÔÔo vÈ
SenakÈdayo vÈ aÒÒe paÓÉitÈ iminÈ khattiyÈnaÑ ma~galatthÈni jÈnanti, tathÈ
tvaÑ tÈni kiÑ jÈnÈsi, gahapatikammajÈnanameva tavÈnucchavikanti.
Iti naÑ akkositvÈ paribhÈsitvÈ “gahapatiputto mama ma~galantarÈyaÑ
karoti, nÊharatha nan”ti nÊharÈpetuÑ gÈthamÈha–
610. “ImaÑ gale gahetvÈna, nasetha vijitÈ mama.
Yo me ratanalÈbhassa, antarÈyÈya bhÈsatÊ”ti.
So raÒÒo kuddhabhÈvaÑ ÒatvÈ “sace kho pana maÑ koci raÒÒo
vacanaÑ gahetvÈ hatthe vÈ gÊvÈya vÈ parÈmaseyya, taÑ me alaÑ assa
yÈvajÊvaÑ lajjituÑ, tasmÈ sayameva nikkhamissÈmÊ”ti cintetvÈ rÈjÈnaÑ
vanditvÈ attano gehaÑ gato. RÈjÈpi kevalaÑ kodhavaseneva vadati,
bodhisatte pana garucittatÈya na kaÒci tathÈ kÈtuÑ ÈÓÈpesi. Atha mahÈsatto
“ayaÑ rÈjÈ bÈlo attano hitÈhitaÑ na
______________________________________________________________
1. Garahanto Èha (SÊ)
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jÈnÈti, kÈmagiddho hutvÈ ‘tassa dhÊtaraÑ labhissÈmiyevÈ’ti anÈgatabhayaÑ
ajÈnitvÈ gacchanto mahÈvinÈsaÑ pÈpuÓissati. NÈssa kathaÑ hadaye kÈtuÑ
vaÔÔati, bahupakÈro me esa mahÈyasadÈyako imassa mayÈ paccayena
bhavituÑ vaÔÔati. PaÔhamaÑ kho pana suvapotakaÑ pesetvÈ tathato ÒatvÈ
pacchÈ ahaÑ gamissÈmÊ”ti cintetvÈ suvapotakaÑ pesesi. TamatthaÑ
pakÈsento SatthÈ Èha–
611. “Tato ca so apakkamma, Vedehassa upantikÈ.
Atha ÈmantayÊ d|taÑ, mÈdharaÑ1 suvapaÓÉitaÑ.
612. Ehi samma haritapakkha, veyyÈvaccaÑ karohi me.
Atthi PaÒcÈlarÈjassa, sÈÄikÈ sayanapÈlikÈ.
613. TaÑ bandhanena2 pucchassu, sÈ hi sabbassa kovidÈ.
SÈ tesaÑ sabbaÑ jÈnÈti, raÒÒo ca kosiyassa ca.
614. Œmoti so paÔissutvÈ, mÈdharo suvapaÓÉito.
AgamÈsi haritapakkho, sÈÄikÈya upantikaÑ.
615. Tato ca kho so gantvÈna, mÈdharo suvapaÓÉito.
AthÈmantayi sugharaÑ, sÈÄikaÑ maÒjubhÈÓikaÑ.
616. Kacci te sughare khamanÊyaÑ, kacci vesse anÈmayaÑ.
Kacci te madhunÈ lÈjÈ, labbhate sughare tuvaÑ.
617. KusalaÒceva me samma, atho samma anÈmayaÑ.
Atho me madhunÈ lÈjÈ, labbhate suvapaÓÉita.
618. Kuto nu samma Ègamma, kassa vÈ pahito tuvaÑ.
Na ca me’si ito pubbe, diÔÔho vÈ yadi vÈ suto”ti.
Tattha haritapakkhÈti haritapattasamÈnapakkha. VeyyÈvaccanti “ehi
sammÈ”ti vutte ÈgantvÈ a~ke nisinnaÑ “samma aÒÒena manussabh|tena
kÈtuÑ asakkuÓeyyaÑ mamekaÑ veyyÈvaÔikaÑ karohÊ”ti Èha.
______________________________________________________________
1. MÈÉharaÑ (SÊ), mÈthuraÑ (SyÈ)

2. Pattharena (SÊ, SyÈ)
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“KiÑ karomi devÈ”ti vutte “samma KevaÔÔabrÈhmaÓassa
d|teyyenÈgatakÈraÓaÑ ÔhapetvÈ rÈjÈnaÒca KevaÔÔaÒca aÒÒe na jÈnanti,
ubhova raÒÒo sayanagabbhe nisinnÈ mantayiÑsu. Tassa pana atthi
PaÒcÈlarÈjassa sÈÄikÈ sayanapÈlikÈ. SÈ kira taÑ rahassaÑ jÈnÈti, tvaÑ tattha
gantvÈ tÈya saddhiÑ methunapaÔisaÑyuttaÑ vissÈsaÑ katvÈ tesaÑ taÑ
rahassaÑ bandhanena1 pucchassu. TaÑ sÈÄikaÑ paÔicchanne padese yathÈ
taÑ koci na jÈnÈti, evaÑ puccha. Sace hi te koci saddaÑ suÓÈti, jÊvitaÑ te
natthi, tasmÈ paÔicchanne ÔhÈne saÓikaÑ pucchÈ”ti. SÈ tesaÑ sabbanti sÈ
tesaÑ raÒÒo ca kosiyagottassa ca KevaÔÔassÈti dvinnampi janÈnaÑ sabbaÑ
rahassaÑ jÈnÈti.
ŒmotÊti bhikkhave so suvapotako paÓÉitena purimanayeneva sakkÈraÑ
katvÈ pesito “Èmo”ti tassa paÔissutvÈ mahÈsattaÑ vanditvÈ padakkhiÓaÑ
katvÈ vivaÔasÊhapaÒjarena nikkhamitvÈ vÈtavegena SiviraÔÔhe AriÔÔhapuraÑ
nÈma gantvÈ tattha pavattiÑ sallakkhetvÈ sÈÄikÈya santikaÑ gato. KathaÑ?
So hi rÈjanivesanassa kaÒcanathupikÈya nisÊditvÈ rÈganissitaÑ
madhuraravaÑ ravi. KiÑ kÈraÓÈ? ImaÑ saddaÑ sutvÈ sÈÄikÈ paÔiravissati,
tÈya saÒÒÈya tassÈ santikaÑ gamissÈmÊti. SÈpi tassa saddaÑ sutvÈ
rÈjasayanassa santike suvaÓÓapaÒjare nisinnÈ rÈgarattacittÈ hutvÈ tikkhattuÑ
paÔiravi. So thokaÑ gantvÈ punappunaÑ saddaÑ katvÈ tÈya
katasaddÈnusÈrena kamena sÊhapaÒjara-ummÈre ÔhatvÈ parissayÈbhÈvaÑ
oloketvÈ tassÈ santikaÑ gato. Atha naÑ sÈ “ehi samma suvaÓÓapaÒjare
nisÊdÈ”ti Èha. So gantvÈ nisÊdi. ŒmantayÊti evaÑ so gantvÈ
methunapaÔisaÑyuttaÑ vissÈsaÑ kattukÈmo hutvÈ taÑ Èmantesi. Sugharanti
kaÒcanapaÒjare vasanatÈya sundaragharaÑ. Vesseti vessike vessajÈtike2.
SÈÄikÈ kira sakuÓesu vessajÈtikÈ nÈma, tena taÑ evaÑ Èlapati. Tuvanti
sughare taÑ pucchÈmi3 “kacci te madhunÈ saddhiÑ lÈjÈ labbhatÊ”ti.
ŒgammÈti samma kuto ÈgantvÈ idha paviÔÔhoti pucchati. Kassa vÈti kena vÈ
pesito tvaÑ idhÈgatoti.
______________________________________________________________
1. Pattharena (SÊ, SyÈ)
2. VessajÈtike iti vÈ (SÊ), vessajÈtike iti (I)
3. TavÈti sughare tava vadÈmi (SÊ, SyÈ, I)
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So tassÈ vacanaÑ sutvÈ “sacÈhaÑ ‘Mithilato Ègato’ti vakkhÈmi, esÈ
maraÓamÈpannÈpi mayÈ saddhiÑ vissÈsaÑ na karissati. SiviraÔÔhe kho pana
AriÔÔhapuraÑ sallakkhetvÈ Ègato, tasmÈ musÈvÈdaÑ katvÈ SivirÈjena pesito
hutvÈ tato ÈgatabhÈvaÑ kathessÈmÊ”ti cintetvÈ Èha–
619. “AhosiÑ SivirÈjassa, pÈsÈde sayanapÈlako.
Tato so dhammiko rÈjÈ, baddhe mocesi bandhanÈ”ti.
Tattha baddheti attano dhammikatÈya sabbe baddhake bandhanÈ
mocesi. EvaÑ mocento mampi saddahitvÈ “muÒcatha nan”ti mocÈpesi.
SohaÑ vivaÔÈ suvaÓÓapaÒjarÈ nikkhamitvÈpi bahipÈsÈde yatthicchÈmi, tattha
gocaraÑ gahetvÈ suvaÓÓapaÒjareyeva vasÈmi. YathÈ tvaÑ, na evaÑ
niccakÈlaÑ paÒjareyeva acchÈmÊti.
Athassa sÈ attano atthÈya suvaÓÓataÔÔake Ôhapite madhulÈje ceva
madhurodakaÒca datvÈ “samma tvaÑ d|rato Ègato, kenatthena idhÈgatosÊ”ti
pucchi. So tassÈ vacanaÑ sutvÈ rahassaÑ sotukÈmo musÈvÈdaÑ katvÈ Èha–
620. “Tassa me’kÈ dutiyÈ’si, sÈÄikÈ maÒjubhÈÓikÈ.
TaÑ tattha avadhÊ seno, pekkhato sughare mamÈ”ti.
Tattha tassa me’kÈti tassa mayhaÑ ekÈ. DutiyÈ’sÊti purÈÓadutiyikÈ
ahosi.
Atha naÑ sÈ pucchi “kathaÑ pana te bhariyaÑ seno avadhÊ”ti. So tassÈ
Ècikkhanto “suÓa bhadde ekadivasaÑ amhÈkaÑ rÈjÈ udakakÊÄaÑ gacchanto
mampi pakkosi. AthÈhaÑ bhariyaÑ ÈdÈya tena saddhiÑ gantvÈ kÊÄitvÈ
sÈyanhasamaye teneva saddhiÑ paccÈgantvÈ raÒÒÈ saddhiÑyeva pÈsÈdaÑ
abhiruyha sarÊraÑ sukkhÈpanatthÈya bhariyaÑ ÈdÈya sÊhapaÒjarena
nikkhamitvÈ k|ÔÈgÈrakucchiyaÑ nisÊdiÑ. TasmiÑ khaÓe eko seno k|ÔÈgÈrÈ
nikkhanto amhe gaÓhituÑ pakkhandi. AhaÑ maraÓabhayabhÊto vegena
palÈyiÑ. SÈ pana tadÈ garugabbhÈ ahosi, tasmÈ vegena palÈyituÑ nÈsakkhi.
Atha so mayhaÑ passantasseva taÑ mÈretvÈ
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ÈdÈya gato. Atha maÑ tassÈ sokena rodamÈnaÑ disvÈ amhÈkaÑ rÈjÈ
‘samma kiÑ rodasÊ’ti pucchitvÈ tamatthaÑ sutvÈ ‘mÈ bÈÄhaÑ sammÈ rodasi,
aÒÒaÑ bhariyaÑ pariyesÈhÊ’ti vatvÈ ‘kiÑ deva aÒÒÈya anÈcÈrÈya dussÊlÈya
bhariyÈya ÈnÊtÈya, tatopi ekakeneva carituÑ varan’ti vutte ‘samma ahaÑ
ekaÑ sakuÓikaÑ sÊlÈcÈrasampannaÑ assosiÑ, tava bhariyÈya sadisameva.
C|ÄanirÈjassa hi sayanapÈlikÈ sÈÄikÈ evar|pÈ, tvaÑ tattha gantvÈ tassÈ
manaÑ pucchitvÈ okÈsaÑ kÈretvÈ sace te ruccati, ÈgantvÈ amhÈkaÑ
Ècikkha. AthÈhaÑ vo vivÈhaÑ katvÈ mahantena parivÈrena taÑ ÈnessÈmÈ’ti
vatvÈ maÑ idha pahiÓi, tenamhi kÈraÓenÈgato”ti vatvÈ gÈthaÑ Èha–
621. “TassÈ kÈmÈ hi sammatto, Ègato’smi tavan’tike.
Sace kareyya1 okÈsaÑ, ubhayova vasÈmase”ti.
SÈ tassa vacanaÑ sutvÈ somanassappattÈ ahosi. EvaÑ santepi attano
piyakÈvaÑ ajÈnÈpetvÈ anicchamÈnÈ viya Èha–
622. “Suvo’va suviÑ kÈmeyya, sÈÄiko pana sÈÄikaÑ.
Suvassa sÈÄikÈyeva, saÑvÈso hoti kÊdiso”ti.
Tattha suvoti samma suvapaÓÉita suvova suviÑ kÈmeyya. KÊdisoti
asamÈnajÈtikÈnaÑ saÑvÈso nÈma kÊdiso hoti. Suvo hi samÈnajÈtikaÑ suviÑ
disvÈ cirasanthavampi sÈÄikaÑ jÈhissati, so viyavippayogo mahato dukkhÈya
bhavissati, asamÈnajÈtikÈnaÑ saÑvÈso nÈma na sametÊti.
Itaro taÑ sutvÈ “ayaÑ maÑ na paÔikkhipati, parihÈrameva karoti, addhÈ
maÑ icchissati, nÈnÈvidhÈhi naÑ upamÈhi saddahÈpessÈmÊ”ti cintetvÈ Èha–
623. “Yo yaÑ kÈme2 kÈmayati, api caÓÉÈlikÈmapi.
Sabbo hi3 sadiso hoti, natthi kÈme asÈdiso”ti.
______________________________________________________________
1. KareyyÈsi (SÊ, SyÈ)

2. YaÑ yaÑ kÈmi (SÊ)

3. Sabbehi (SÊ)
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Tattha caÓÉÈlikÈmapÊti caÓÉÈlikaÑ api. Sadisoti cittasadisatÈya sabbo1
saÑvÈso sadisova hoti. KÈmasmiÒhi cittameva pamÈÓaÑ, na jÈtÊti.
EvaÒca pana vatvÈ manussesu tÈva nÈnÈjÈtikÈnaÑ
samÈnabhÈvadassanatthaÑ atÊtaÑ ÈharitvÈ dassento anantaraÑ gÈthamÈha–
624. “Atthi JampÈvatÊ nÈma, mÈtÈ Sivissa rÈjino.
SÈ bhariyÈ VÈsudevassa, kaÓhassa mahesÊ piyÈ”ti.
Tattha JampÈvatÊti2 SiviraÒÒo mÈtÈ JampÈvatÊ3 nÈma caÓÉÈlÊ ahosi. SÈ
kaÓhÈyanagottassa dasabhÈtikÈnaÑ jeÔÔhakassa VÈsudevassa piyÈ mahesÊ
ahosi. So kirekadivasaÑ DvÈravatito nikkhamitvÈ uyyÈnaÑ gacchanto
nagaraÑ pavisantiÑ ekamante ÔhitaÑ abhir|paÑ ekaÑ caÓÉÈlikaÑ disvÈva
paÔibaddhacitto hutvÈ “kiÑ jÈtikÈ”ti pucchÈpetvÈ “caÓÉÈlajÈtikÈ”ti sutvÈpi
paÔibaddhacittatÈya asÈmikabhÈvaÑ pucchÈpetvÈ “asÈmikÈ”ti sutvÈ taÑ
ÈdÈya tato nivattitvÈ nivesanaÑ netvÈ aggamahesiÑ akÈsi. SÈ SiviÑ nÈma
puttaÑ vijÈyi. So pitu accayena DvÈravatiyaÑ rajjaÑ kÈresi. TaÑ
sandhÈyetaÑ vuttaÑ.
Iti so imaÑ udÈharaÓaÑ ÈharitvÈ “evar|popi nÈma khattiyo caÓÉÈliyÈ
saddhiÑ saÑvÈsaÑ kappesi, amhesu tiracchÈnagatesu kiÑ vattabbaÑ,
aÒÒamaÒÒaÑ saÑvÈsarocanaÑyeva4 pamÈÓan”ti vatvÈ aparampi
udÈharaÓaÑ Èharanto Èha–
625. “RaÔÔhavatÊ5 kimpurisÊ, sÈpi vacchaÑ akÈmayi.
Manusso migiyÈ saddhiÑ, natthi kÈme asÈdiso”ti.
Tattha vacchanti evaÑnÈmakaÑ tÈpasaÑ. KathaÑ pana sÈ taÑ
kÈmesÊti? AtÊtasmiÑ hi eko brÈhmaÓo kÈmesu ÈdÊnavaÑ disvÈ mahantaÑ
yasaÑ pahÈya isipabbajjaÑ pabbajitvÈ Himavante paÓÓasÈlaÑ mÈpetvÈ vasi.
Tassa paÓÓasÈlato avid|re ekissÈ guhÈya bah| kinnarÈ vasanti. Tattheva
______________________________________________________________
1. SabbesaÑ (SÊ)
2. JambÈvatÊti (SÊ, SyÈ, I)
4. AÒÒamaÒÒaÑ saÑvÈsena, cittamevettha (Ka)
5. RathÈvatÊ (SÊ), RatanÈtÊ (SyÈ), RathavatÊ (I)

3. JambÈvatÊ (SÊ, SyÈ, I)
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eko makkaÔako dvÈre vasati. So jÈlaÑ vinetvÈ tesaÑ sÊsaÑ bhinditvÈ
lohitaÑ pivati. KinnarÈ nÈma dubbalÈ honti bhÊrukajÈtikÈ. Sopi makkaÔako
ativisÈlo. Te tassa kiÒci kÈtuÑ asakkontÈ taÑ tÈpasaÑ upasa~kamitvÈ
katapaÔisanthÈrÈ ÈgatakÈraÓaÑ puÔÔhÈ “deva eko makkaÔako jÊvitaÑ no
hanati, tumhe ÔhapetvÈ amhÈkaÑ aÒÒaÑ paÔisaraÓaÑ na passÈma, taÑ
mÈretvÈ amhÈkaÑ sotthibhÈvaÑ karohÊ”ti ÈhaÑsu. TaÑ sutvÈ tÈpaso
“apetha na mÈdisÈ pÈÓÈtipÈtaÑ karontÊ”ti apasÈdesi. Tesu RaÔÔhavatÊ1 nÈma
kinnarÊ abhir|pÈ pÈsÈdikÈ asÈmikÈ ahosi. Te taÑ ala~karitvÈ tÈpasassa
santikaÑ netvÈ “deva ayaÑ te pÈdaparicÈrikÈ hotu, amhÈkaÑ paccÈmittaÑ
vadhehÊ”ti ÈhaÑsu. TÈpaso taÑ disvÈva paÔibaddhacitto hutvÈ tÈya saddhiÑ
saÑvÈsaÑ kappetvÈ guhÈdvÈre ÔhatvÈ gocaratthÈya nikkhantaÑ
makkaÔakaÑ muggarena pothetvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpesi. So tÈya saddhiÑ
samaggavÈsaÑ vasanto puttadhÊtÈhi vaÉÉhitvÈ tattheva kÈlamakÈsi. EvaÑ sÈ
taÑ kÈmesi. Suvapotako imaÑ udÈharaÓaÑ ÈharitvÈ vacchatÈpaso tÈva
manusso hutvÈ tiracchÈnagatÈya kinnariyÈ saddhiÑ saÑvÈsaÑ kappesi,
kima~gaÑ pana amhÈkaÑ2. MayaÒhi ubho pakkhinova tiracchÈnagatÈvÈti
dÊpento “manusso migiyÈ saddhin”ti Èha. EvaÑ manussÈ tiracchÈnagatÈhi
saddhiÑ samaggavÈsaÑ vasanti3, natthi kÈme asÈdiso nÈma, cittameva
pamÈÓanti kathesi.
SÈ tassa vacanaÑ sutvÈ “sÈmi cittaÑ nÈma sabbakÈlaÑ ekasadisaÑ na
hoti, piyavippayogassa bhÈyÈmÊ”ti Èha. Sopi suvapotako itthimÈyÈsu kusalo,
tena taÑ vÊmaÑsanto puna gÈthamÈha–
626. “Handa khvÈhaÑ gamissÈmi, sÈÄike maÒjubhÈÓike.
PaccakkhÈnupadaÑ hetaÑ, atimaÒÒasi n|na man”ti.
Tattha paccakkhÈnupadaÑ hetanti yaÑ tvaÑ vadesi, sabbametaÑ
paccakkhÈnassa anupadaÑ, paccakkhÈnakÈraÓaÑ paccakkhÈnakoÔÔhÈso
panesa. AtimaÒÒasi n|na manti “n|na maÑ icchati ayan”ti tvaÑ maÑ
atikkamitvÈ maÒÒasi, mayhaÑ sÈraÑ na
______________________________________________________________
1. RathÈvatÊ (SÊ), RatanavatÊ (SyÈ), RathavatÊ (I)
3. SaddhiÑ saÑvasantÈ puttadhÊtÈhi vaÉÉhitÈ saÑvijjanti (SÊ)

2. MayaÑ (SÊ)
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jÈnÈsi. AhaÑ hi rÈjap|jito, na mayhaÑ bhariyÈ dullabhÈ, aÒÒaÑ bhariyaÑ
pariyesissÈmÊti.
SÈ tassa vacanaÑ sutvÈva bhijjamÈnahadayÈ viya tassa saha
dassaneneva uppannakÈmaratiyÈ anuÉayhamÈnÈ viya hutvÈpi attano
itthimÈyÈya anicchamÈnÈ viya hutvÈ diyaÉÉhaÑ gÈthamÈha–
627. “Na sirÊ taramÈnassa, mÈdhara suvapaÓÉita.
Idheva tÈva acchassu, yÈva rÈjÈna dakkhasi.
Sossi saddaÑ mudi~gÈnaÑ, ÈnubhÈvaÒca rÈjino”ti.
Tattha na sirÊti samma suvaÓÉita taramÈnassa sirÊ nÈma na hoti,
taramÈnena katakammaÑ na sobhati, “gharÈvÈso ca nÈmesa atigaruko”ti
cintetvÈ tuletvÈ kÈtabbo, idheva tÈva acchassu, yÈva mahantena yasena
samannÈgataÑ amhÈkaÑ rÈjÈnaÑ passissasi. SossÊti1 sÈyanhasamaye
kinnarisamÈnalÊlÈhi uttamar|padharÈhi nÈrÊhi vajjamÈnÈnaÑ mudi~gÈnaÑ
aÒÒesaÒca gÊtavÈditÈnaÑ saddaÑ tvaÑ suÓissasi, raÒÒo ca ÈnubhÈvaÑ
mahantaÑ sirisobhaggaÑ passissasi, samma kiÑ tvaÑ turitosi, kiÑ lesampi
na jÈnÈsi, acchassu tÈva, pacchÈ jÈnissÈmÈti.
Atha te sÈyanhasamanantare methunasaÑvÈsaÑ kariÑsu, samaggÈ
sammodamÈnÈ piyasaÑvÈsaÑ vasiÑsu. Atha naÑ suvapotako “na idÈnesÈ
mayhaÑ rahassaÑ guhissati, idÈni naÑ pucchitvÈ gantuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ
“sÈÄike”ti Èha. KiÑ sÈmÊti. AhaÑ kiÒci te vattukÈmomhÊti. Vada sÈmÊti.
Hotu, ajja amhÈkaÑ ma~galadivaso, aÒÒatarasmiÑ divase jÈnissÈmÊti. Sace
ma~galapaÔisaÑyuttÈ kathÈ bhavissati, kathehi. No ce, mÈ kathehi sÈmÊti.
Ma~galakathÈvesÈ bhaddeti. Tena hi kathehÊti. Atha naÑ “bhadde sace
sotukÈmÈ bhavissasi, kathessÈmi te”ti vatvÈ taÑ rahassaÑ pucchanto
diyaÉÉhaÑ gÈthamÈha–
628. “Yo nu khvÈyaÑ tibbo saddo, tirojanapade suto.
DhÊtÈ PaÒcÈlarÈjassa, osadhÊ viya vaÓÓinÊ.
TaÑ dassati videhÈnaÑ, so vivÈho bhavissatÊ”ti.
______________________________________________________________
1. SossasÊti (SÊ), sosÊti (SyÈ)
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Tassattho–yo nu kho ayaÑ saddo tibbo bahalo, tirojanapade suto
pararaÔÔhesu janapadesu vissuto paÒÒÈto pÈkaÔo patthaÔo. Kinti? DhÊtÈ
PaÒcÈlarÈjassa osadhÊtÈrakÈ viya virocamÈnÈ tÈya eva samÈnavaÓÓinÊ atthi,
taÑ so VidehÈnaÑ dassati, so vivÈho bhavissati. Yo so evaÑ patthaÔo
saddo, ahaÑ taÑ sutvÈ cintesiÑ “ayaÑ kumÈrikÈ uttamar|padharÈ,
VideharÈjÈpi C|ÄaniraÒÒo paÔisattu ahosi. AÒÒe bah| rÈjÈno
C|Äanibrahmadattassa vasavattino santi, tesaÑ adatvÈ kiÑ kÈraÓÈ Videhassa
dhÊtaraÑ dassatÊ”ti1.
SÈ tassa vacanaÑ sutvÈ evamÈha “sÈmi kiÑ kÈraÓÈ ma~galadivase
avama~galaÑ kathesÊ”ti. AhaÑ bhadde “ma~galan”ti kathemi, tvaÑ
“avama~galan”ti kathesi, kiÑ nu kho etanti. SÈmi amittÈnampi tesaÑ
evar|pÈ ma~galakiriyÈ mÈ hot|ti. Kathehi tÈva bhaddeti. SÈmi na sakkÈ
kathetunti. Bhadde tayÈ viditaÑ rahassaÑ mama akathitakÈlato puÔÔhÈya
natthi amhÈkaÑ samaggasaÑvÈsoti. SÈ tena nippÊÄiyamÈnÈ “tena hi sÈmi
suÓÈhÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
629. “Ediso mÈ2 amittÈnaÑ, vivÈho hotu mÈdhara.
YathÈ PaÒcÈlarÈjassa, Vedehena bhavissatÊ”ti.
ImaÑ gÈthaÑ vatvÈ puna tena “bhadde kasmÈ evar|paÑ kathaÑ
kathesÊ”ti vutte “tena hi suÓÈhi, ettha dosaÑ te kathessÈmÊ”ti vatvÈ imaÑ
gÈthamÈha–
630. “ŒnayitvÈna VedehaÑ, PaÒcÈlÈnaÑ rathesabho.
Tato naÑ ghÈtayissati, na’ssa sakhÊ bhavissatÊ”ti.
Tattha tato naÑ ghÈtayissatÊti yadÈ so imaÑ nagaraÑ Ègato bhavissati,
tadÈ tena saddhiÑ sakhibhÈvaÑ mittadhammaÑ na karissati, daÔÔhumpissa
dhÊtaraÑ na dassati. Eko kirassa pana atthadhammÈnusÈsako
MahosadhapaÓÉito nÈma atthi, tena saddhiÑ taÑ ghÈtessati. Te ubho jane
ghÈtetvÈ jayapÈnaÑ pivissÈmÈti KevaÔÔo raÒÒÈ saddhiÑ mantetvÈ taÑ
gaÓhitvÈ ÈgantuÑ gatoti.
______________________________________________________________
1. DetÊti (SÊ, SyÈ, I)

2. Nediso te (SÊ)
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EvaÑ sÈ guyhamantaÑ nissesaÑ katvÈ suvapaÓÉitassa kathesi. TaÑ
sutvÈ suvapaÓÉito “Ècariyo KevaÔÔo upÈyakusalo, acchariyaÑ1 tassa raÒÒo
evar|pena upÈyena ghÈtanan”ti KevaÔÔaÑ vaÓÓetvÈ “evar|pena
avama~galena amhÈkaÑ ko attho, tuÓhÊbh|tÈ sayÈmÈ”ti2 vatvÈ
Ègamanakammassa nipphattiÑ ÒatvÈ taÑ rattiÑ tÈya saddhiÑ vasitvÈ
“bhadde ahaÑ SiviraÔÔhaÑ gantvÈ manÈpÈya bhariyÈya laddhabhÈvaÑ
SiviraÒÒo deviyÈ ca ÈrocessÈmÊ”ti gamanaÑ anujÈnÈpetuÑ Èha–
631. “Handa kho maÑ anujÈnÈhi, rattiyo sattamattiyo.
YÈvÈ’haÑ SivirÈjassa, Èrocemi mahesino.
Laddho ca me Èvasatho, sÈÄikÈya upantikan”ti.
Tattha mahesinoti mahesiyÈ cassa. Œvasathoti vasanaÔÔhÈnaÑ.
Upantikanti atha ne “etha tassÈ santikaÑ gacchÈmÈ”ti vatvÈ aÔÔhame divase
idhÈnetvÈ mahantena parivÈrena taÑ gahetvÈ gamissÈmi, yÈva
mamÈgamanaÑ, tÈva mÈ ukkaÓÔhÊti.
TaÑ sutvÈ sÈÄikÈ tena viyogaÑ anicchamÈnÈpi tassa vacanaÑ
paÔikkhipituÑ asakkontÊ anantaraÑ gÈthamÈha–
632. “Handa kho taÑ anujÈnÈmi, rattiyo sattamattiyo.
Sace tvaÑ sattarattena, nÈ’gacchasi maman’tike.
MaÒÒe okkantasattaÑ maÑ, matÈya ÈgamissasÊ”ti.
Tattha maÒÒe okkantasattaÑ manti evaÑ sante ahaÑ maÑ
apagatajÊvitaÑ sallakkhemi. So tvaÑ aÔÔhame divase anÈgacchanto mayi
matÈya Ègamissasi, tasmÈ mÈ papaÒcaÑ akÈsÊti.
Itaropi “bhadde kiÑ vadesi, mayhampi aÔÔhame divase taÑ apassantassa
kuto jÊvitan”ti vÈcÈya vatvÈ hadayena pana “jÊva vÈ tvaÑ mara vÈ, kiÑ tayÈ
mayhan”ti cintetvÈ uÔÔhÈya thokaÑ SiviraÔÔhÈbhimukho gantvÈ nivattitvÈ
MithilaÑ gantvÈ paÓÉitassa aÑsak|Ôe otaritvÈ mahÈsattena pana tÈya
saÒÒÈya uparipÈsÈdaÑ ÈropetvÈ puÔÔho sabbaÑ taÑ pavattiÑ
______________________________________________________________
1. AnacchariyaÑ (SÊ)

2. SayÈti (SÊ)
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paÓÉitassa Èrocesi. Sopissa purimanayeneva sabbaÑ sakkÈramakÈsi.
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha–
633. “Tato ca kho so gantvÈna, mÈdharo suvapaÓÉito.
Mahosadhassa akkhÈsi, sÈÄikÈvacanaÑ idan”ti.
Tattha sÈÄikÈvacanaÑ idanti idaÑ sÈÄikÈya vacananti sabbaÑ vitthÈretvÈ
kathesÊti.
SuvakhaÓÉaÑ niÔÔhitaÑ.
TaÑ sutvÈ mahosatto cintesi “rÈjÈ mama anicchamÈnasseva gamissati,
gantvÈ ca pana mahÈvinÈsaÑ pÈpuÓissati. Atha mayhaÑ “evar|passa nÈma
YasadÈyakassa raÒÒo vacanaÑ hadaye katvÈ tassa sa~gahaÑ nÈkÈsÊ”ti
garahÈpi uppajjissati, mÈdise paÓÉite vijjamÈne kiÑkÈraÓÈ esa nassissati,
ahaÑ raÒÒo puretarameva gantvÈ C|ÄaniÑ disvÈ suvibhattaÑ katvÈ
VideharaÒÒo nivÈsatthÈya nagaraÑ mÈpetvÈ gÈvutamattaÑ ja~gha-uma~ga1,
aÉÉhayojanikaÒca mahÈ-uma~gaÑ kÈretvÈ C|ÄaniraÒÒo dhÊtaraÑ
abhisiÒcitvÈ amhÈkaÑ raÒÒo pÈdaparicÈrikaÑ katvÈ aÔÔhÈrasaakkhobhaÓisa~khehi balehi ekasatarÈj|su parivÈretvÈ Ôhitesveva amhÈkaÑ
rÈjÈnaÑ rÈhumukhato candaÑ viya mocetvÈ ÈdÈyÈgamanaÑ nÈma mama
bhÈro”ti. TassevaÑ cintentassa sarÊre pÊti uppajji. So pÊtivegena udÈnaÑ
udÈnento imaÑ upaÉÉhagÈthamÈha–
634. “Yasseva ghare bhuÒjeyya bhogaÑ,
Tasseva atthaÑ puriso careyyÈ”ti.
Tassattho–yassa raÒÒo santike puriso mahantaÑ issariyaÑ labhitvÈ
bhogaÑ bhuÒjeyya, akkosantassapi paharantassapi2 gale gahetvÈ
nikkhaÉÉhantassapi tasseva atthaÑ hitaÑ vuÉÉhiÑ paÓÉito kÈyadvÈrÈdÊhi
tÊhi dvÈrehi careyya. Na hi mittadubbhikammaÑ paÓÉitehi kÈtabbanti.
______________________________________________________________
1. Ja~gha-ummaggaÑ (SÊ), ja~gha-umma~gaÑ (SyÈ), ja~ghamaggaÑ (I)
2. ParibhÈsantassapi (SÊ, SyÈ, I)
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Iti cintetvÈ so nhatvÈ ala~karitvÈ mahantena yasena rÈjakulaÑ gantvÈ

rÈjÈnaÑ vanditvÈ ekamantaÑ Ôhito Èha “kiÑ deva gacchissatha
UttarapaÒcÈlanagaran”ti. Œma tÈta PaÒcÈlacandiÑ alÈbhantassa mama kiÑ
rajjena, mÈ maÑ pariccaji, mayÈ saddhiÑyeva ehi. Tattha amhÈkaÑ
gatakÈraÓÈ dve atthÈ nipphajjissanti, itthiratanaÒca lacchÈmi, raÒÒÈ1 ca me
saddhiÑ metti patiÔÔhahissatÊti. Atha naÑ paÓÉito “tena hi deva ahaÑ pure
gantvÈ tumhÈkaÑ nivesanÈni mÈpessÈmi, tumhe mayÈ pahitasÈsanena
ÈgaccheyyÈthÈ”ti vadanto dve gÈthÈ abhÈsi–
“HandÈhaÑ gacchÈmi pure janinda,
PaÒcÈlarÈjassa puraÑ surammaÑ.
NivesanÈni mÈpetuÑ, Vedehassa yasassino.
635. NivesanÈni mÈpetvÈ, Vedehassa yasassino.
YadÈ te pahiÓeyyÈmi, tadÈ eyyÈsi khattiyÈ”ti.
Tattha VedehassÈti tava VideharÈjassa. EyyÈsÊti ÈgaccheyyÈsÊti.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ “na kira maÑ paÓÉito pariccajatÊ”ti haÔÔhatuÔÔho hutvÈ
Èha “tÈta tava pure gacchantassa kiÑ laddhuÑ vaÔÔatÊ”ti. BalavÈhanaÑ
devÈti. YattakaÑ icchasi, tattakaÑ gaÓha tÈtÈti. CattÈri bandhanÈgÈrÈni
vivarÈpetvÈ corÈnaÑ sa~khalikabandhanÈni bhindÈpetvÈ tepi mayÈ saddhiÑ
pesetha devÈti. YathÈruci karohi tÈtÈti. MahÈsatto bandhanÈgÈradvÈrÈni
vivarÈpetvÈ s|re mahÈyodhe gataÔÔhÈne kammaÑ nipphÈdetuÑ samatthe
nÊharÈpetvÈ “maÑ upaÔÔhahathÈ”ti vatvÈ tesaÑ sakkÈraÑkÈretvÈ
vaÉÉhakikammÈracammakÈra-iÔÔhakapÈsÈÓakÈracittakÈrÈdayo
nÈnÈsippakusalÈ2 aÔÔhÈrasa seniyo ÈdÈya vÈsipharasukuddÈlakhaÓitti-ÈdÊni
bah|ni upakaraÓÈni gÈhÈpetvÈ mahÈbalakÈyaparivuto nagarÈ nikkhami.
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha–
______________________________________________________________
1. RaÒÒo (SyÈ, Ka)

2. NÈnÈsippakusale (SÊ)
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636. “Tato ca pÈyÈsi pure Mahosadho,
PaÒcÈlarÈjassa puraÑ surammaÑ.
NivesanÈni mÈpetuÑ,
Vedehassa yasassino”ti.
MahÈsattopi gacchanto yojanantare yojanantare ekekaÑ gÈmaÑ
nivesetvÈ1 ekekaÑ amaccaÑ “tumhe raÒÒo PaÒcÈlacandiÑ gahetvÈ
nivattanakÈle hatthi-assarathe kappetvÈ rÈjÈnaÑ ÈdÈya paccÈmitte
paÔibÈhantÈ khippaÑ MithilaÑ pÈpeyyÈthÈ”ti vatvÈ Ôhapesi. Ga~gÈtÊraÑ
pana patvÈ ŒnandakumÈraÑ pakkosÈpetvÈ “Œnanda tvaÑ tÊÓi
vaÉÉhakisatÈni ÈdÈya uddhaÑga~gaÑ gantvÈ sÈradÈr|ni gÈhÈpetvÈ
tisatamattÈ nÈvÈ mÈpetvÈ nagarassatthÈya tattheva tacchÈpetvÈ sallahukÈnaÑ
dÈr|naÑ nÈvÈya p|rÈpetvÈ khippaÑ ÈgaccheyyÈsÊ”ti pesesi. SayaÑ pana
nÈvÈya Ga~gaÑ taritvÈ otiÓÓaÔÔhÈnato paÔÔhÈya padasaÒÒÈyeva gaÓetvÈ
“idaÑ aÉÉhayojanaÔÔhÈnaÑ, ettha mahÈ-uma~go bhavissati, imasmiÑ ÔhÈne
raÒÒo nivesananagaraÑ bhavissati, ito paÔÔhÈya yÈva rÈjagehÈ gÈvutamatte
ÔhÈne ja~gha-uma~go bhavissatÊ”ti paricchinditvÈ nagaraÑ pÈvisi.
C|ÄanirÈjÈ bodhisattassa ÈgamanaÑ sutvÈ “idÈni me manoratho matthakaÑ
pÈpuÓissati, paccÈmittÈnaÑ piÔÔhiÑ passissÈmi, imasmiÑ Ègate Vedehopi na
cirasseva Ègamissati, atha ne ubhopi mÈretvÈ sakalajambudÊpatale ekarajjaÑ
karissÈmÊ”ti paramatuÔÔhiÑ patto ahosi. SakalanagaraÑ sa~khubhi “esa kira
MahosadhapaÓÉito, iminÈ kira ekasatarÈjÈno leÉÉunÈ kÈkÈ viya palÈpitÈ”ti.
MahÈsatto nÈgaresu attano r|pasampattiÑ passantesuyeva rÈjadvÈraÑ
gantvÈ raÒÒo paÔivedetvÈ “pavisat|”ti vutte pavisitvÈ rÈjÈnaÑ vanditvÈ
ekamantaÑ nisÊdi. Atha naÑ rÈjÈ paÔisanthÈraÑ katvÈ “tÈta rÈjÈ kadÈ
ÈgamissatÊ”ti pucchi. MayÈ pesitakÈle devÈti. TvaÑ pana kimatthaÑ
ÈgatosÊti. AmhÈkaÑ raÒÒo nivesanaÑ mÈpetuÑ devÈti. SÈdhu tÈtÈti. Athassa
senÈya paribbayaÑ dÈpetvÈ mahÈsattassa mahantaÑ sakkÈraÑ kÈretvÈ
nivesanagehaÑ dÈpetvÈ “tÈta yÈva te rÈjÈ nÈgacchati, tÈva anukkaÓÔhamÈno
amhÈkampi
______________________________________________________________
1. NivesanaÑ mÈpetvÈ (Ka)
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kattabbayuttakaÑ karontova vasÈhi tvan”ti Èha. So kira rÈjanivesanaÑ
abhiruhantova mahÈsopÈnapÈdam|le ÔhatvÈ “idha ja~gha-uma~gadvÈraÑ
bhavissatÊ”ti sallakkhesi. Athassa etadahosi “rajÈ ‘amhÈkampi
kattabbayuttakaÑ karohÊ’ti vadati, uma~ge khaÓiyamÈne yathÈ idaÑ
sopÈnaÑ na osakkati, tathÈ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti. Atha rÈjÈnaÑ evamÈha “deva
ahaÑ pavisanto sopÈnapÈdam|le ÔhatvÈ navakammaÑ olokento mahÈsopÈne
dosaÑ passiÑ. Sace te ruccati, ahaÑ dÈr|ni labhanto manÈpaÑ katvÈ
atthareyyan”ti. SÈdhu paÓÉita attharÈhÊti. So “idha uma~gadvÈraÑ
bhavissatÊ”ti sallakkhetvÈ taÑ porÈÓasopÈnaÑ haritvÈ yattha uma~gadvÈraÑ
bhavissati, tattha paÑsuno apatanatthÈya phalakasanthÈraÑ kÈretvÈ yathÈ
sopÈnaÑ na osakkati, evaÑ niccalaÑ katvÈ sopÈnaÑ atthari. RÈjÈ taÑ
kÈraÓaÑ ajÈnanto “mama sinehena karotÊ”ti maÒÒi.
EvaÑ taÑ divasaÑ teneva navakammena vÊtinÈmetvÈ punadivase
rÈjÈnaÑ Èha “deva sace amhÈkaÑ raÒÒo vasanaÔÔhÈnaÑ jÈneyyÈma,
manÈpaÑ katvÈ paÔijaggeyyÈmÈ”ti. SÈdhu paÓÉita ÔhapetvÈ mama
nivesanaÑ sakalanagare yaÑ nivesanaÑ icchasi, taÑ gaÓhÈti. MahÈrÈja
mayaÑ ÈgantukÈ, tumhÈkaÑ bah| vallabhÈ yodhÈ, te attano attano gehesu
gayhamÈnesu amhehi saddhiÑ kalahaÑ karissanti. TadÈ deva tehi saddhiÑ
mayaÑ kiÑ karissÈmÈti. TesaÑ vacanaÑ mÈ gaÓha. YaÑ icchasi, taÑ
ÔhÈnameva gaÓhÈpehÊti. Deva te punappunaÑ ÈgantvÈ tumhÈkaÑ
kathessanti, tena tumhÈkaÑ cittasukhaÑ na labhissati. Sace pana
iccheyyÈtha, yÈva mayaÑ nivesanÈni gaÓhÈma, tÈva amhÈkaÑyeva manussÈ
dovÈrikÈ assu. Tato te dvÈraÑ alabhitvÈ nÈgamissanti. EvaÑ sante
tumhÈkampi cittasukhaÑ labhissatÊti. RÈjÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchi.
MahÈsatto sopÈnapÈdam|le sopÈnasÊse mahadvÈreti sabbattha attano
manusseyeva ÔhapetvÈ “kassaci pavisituÑ mÈ adatthÈ”ti vatvÈ atha raÒÒo
mÈtu nivesanaÑ gantvÈ “bhindanÈkÈraÑ dassethÈ”ti manusse ÈÓÈpesi. Te
dvÈrakoÔÔhakÈlindato paÔÔhÈya iÔÔhakÈ ca mattikÈ ca apanetuÑ ÈrabhiÑsu.
RÈjamÈtÈ taÑ pavattiÑ sutvÈ ÈgantvÈ
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“kissa tÈtÈ mama gehaÑ bhindathÈ”ti Èha. MahosadhapaÓÉito bhindÈpetvÈ
attano raÒÒo nivesanaÑ kÈtukÈmoti. Yadi evaÑ idheva vasathÈti. AmhÈkaÑ
raÒÒo mahantaÑ balavÈhanaÑ, idaÑ nappahoti, aÒÒaÑ mahantaÑ gehaÑ
karissÈmÈti. Tumhe maÑ na jÈnÈtha, ahaÑ rÈjamÈtÈ, idÈni puttassa santikaÑ
gantvÈ jÈnissÈmÊti. MayaÑ raÒÒo vacanena bhindÈma, sakkontÊ vÈrehÊti. SÈ
kujjhitvÈ “idÈni vo kattabbaÑ jÈnissÈmÊ”ti rÈjadvÈraÑ agamÈsi. Atha naÑ
“mÈ pavisÈ”ti dovÈrikÈ vÈrayiÑsu. AhaÑ rÈjamÈtÈti. Na mayaÑ taÑ
jÈnÈma, mayaÑ raÒÒÈ “kassaci pavisituÑ mÈ adatthÈ”ti ÈÓattÈ, gaccha
tvanti. SÈ gahetabbagahaÓaÑ apassantÊ nivattitvÈ attano nivesanaÑ olokentÊ
aÔÔhÈsi. Atha naÑ eko puriso “kiÑ idha karosi, gacchasi, na gacchasÊ”ti
gÊvÈya gÈhetvÈ bh|miyaÑ pÈtesi.
SÈ cintesi “addhÈ ime raÒÒÈ ÈÓattÈ bhavissanti, itarathÈ evaÑ kÈtuÑ na
sakkhissanti, paÓÉitasseva santikaÑ gacchissÈmÊ”ti. SÈ gantvÈ “tÈta
Mahosadha kasmÈ mama nivesanaÑ bhindÈpesÊ”ti Èha. So tÈya saddhiÑ na
kathesi, santike Ôhito puriso panassa “devi kiÑ kathesÊ”ti Èha. TÈta
MahosadhapaÓÉito kasmÈ mama gehaÑ bhindÈpetÊti. VedeharaÒÒo
vasanaÔÔhÈnaÑ kÈtunti. KiÑ tÈta evaÑ mahante nagare aÒÒattha
nivesanaÔÔhÈnaÑ na labbhatÊti maÒÒati. ImaÑ satasahassaÑ laÒjaÑ gahetvÈ
aÒÒattha gehaÑ kÈret|ti. SÈdhu devi tumhÈkaÑ gehaÑ vissajjÈpessÈmi,
laÒjassa gahitabhÈvaÑ mÈ kassaci kathayittha. MÈ no aÒÒepi laÒjaÑ datvÈ
gehÈni vissajjÈpetukÈmÈ ahesunti. SÈdhu tÈta “raÒÒo mÈtÈ laÒjaÑ adÈsÊ”ti
mayhampi lajjanakameva, tasmÈ na kassaci kathessÈmÊti. So “sÈdh|”ti tassÈ
santikÈ satasahassaÑ gahetvÈ gehaÑ vissajjÈpetvÈ KevaÔÔassa gehaÑ
agamÈsi. Sopi dvÈraÑ gantvÈ veÄupesikÈhi piÔÔhicammuppÈÔanaÑ labhitvÈ
gahetabbagahaÓaÑ apassanto puna gehaÑ gantvÈ satasahassameva adÈsi.
EtenupÈyena sakalanagare gehaÔÔhÈnaÑ gaÓhantena laÒjaÑ gahetvÈ
laddhakahÈpaÓÈnaÒÒeva nava koÔiyo jÈtÈ.
MahÈsatto sakalanagaraÑ vicaritvÈ rÈjakulaÑ agamÈsi. Atha naÑ rajÈ
pucchi “kiÑ paÓÉita laddhaÑ te vasanaÔÔhÈnan”ti. MahÈrÈja adentÈ
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nÈma natthi, apica kho pana gehesu gayhamÈnesu kilamanti. TesaÑ
piyavippayogaÑ kÈtuÑ amhÈkaÑ ayuttaÑ. Bahinagare gÈvutamatte ÔhÈne
Ga~gÈya ca nagarassa ca antare asukaÔÔhÈne amhÈkaÑ raÒÒo
vasananagaraÑ karissÈmÊti. TaÑ sutvÈ rÈjÈ “antonagare yujjhitumpi
dukkhaÑ, neva sakasenÈ, na parasenÈ ÒÈtuÑ sakkÈ. Bahinagare pana
sukhaÑ yuddhaÑ kÈtuÑ, tasmÈ bahinagareyeva te koÔÔetvÈ mÈressÈmÈ”ti
tussitvÈ “sÈdhu paÓÉita tayÈ sallakkhitaÔÔhÈneyeva kÈrehÊ”ti Èha. MahÈrÈja
ahaÑ kÈressÈmi, tumhÈkaÑ pana manussehi dÈrupaÓÓÈdÊnaÑ atthÈya
amhÈkaÑ navakammaÔÔhÈnaÑ nÈgantabbaÑ. ŒgacchantÈ hi kalahaÑ
karissanti, teneva tumhÈkaÒca amhÈkaÒca cittasukhaÑ na bhavissatÊti. SÈdhu
paÓÉita tena passena nisaÒcÈraÑ kÈrehÊti. Deva amhÈkaÑ hatthÊ
udakÈbhiratÈ udakeyeva kÊÄissanti. Udake Èvile jÈte “Mahosadhassa
ÈgatakÈlato paÔÔhÈya pasannaÑ udakaÑ pÈtuÑ na labhÈmÈ”ti sace nagarÈ
kujjhissanti, tampi sahitabbanti. RÈjÈ “vissatthÈ tumhÈkaÑ hatthÊ kÊÄant|”ti
vatvÈ nagare bheriÑ carÈpesi “yo ito nikkhamitvÈ Mahosadhassa
nagaramÈpitaÔÔhÈnaÑ gacchati, tassa sahassadaÓÉo”ti.
Mahosatto rÈjÈnaÑ vanditvÈ attano parisaÑ ÈdÈya nikkhamitvÈ
yathÈparicchinnaÔÔhÈne nagaraÑ mÈpetuÑ Èrabhi. PÈraga~gÈya1 VagguliÑ
nÈma gÈmaÑ2 kÈretvÈ hatthi-assarathavÈhanaÒceva gobalibaddaÒca tattha
ÔhapetvÈ nagarakaraÓaÑ vicÈrento “ettakÈ idaÑ karont|”ti sabbakammÈni
vibhajitvÈ uma~gakammaÑ paÔÔhapesi. MahÈ-uma~gadvÈraÑ Ga~gÈtitthe
ahosi. SaÔÔhimattÈni yodhasatÈni mahÈ-uma~gaÑ khaÓanti. Mahantehi
cammapasibbakehi3 vÈlukapaÑsuÑ haritvÈ Ga~gÈya pÈtenti. PÈtitapÈtitaÑ
paÑsuÑ hatthÊ maddanti, Ga~gÈ ÈÄulÈ sandati. NagaravÈsino
“Mahosadhassa ÈgatakÈlato paÔÔhÈya pasannaÑ udakaÑ pÈtuÑ na labhÈma,
Ga~gÈ ÈÄulÈ sandati, kiÑ nu kho etan”ti vadanti. Atha nesaÑ paÓÉitassa
upanikkhittakapurisÈ Èrocenti “Mahosadhassa kira hatthÊ udakaÑ kÊÄantÈ
Ga~gÈya kaddamaÑ karonti, tena Ga~gÈ ÈÄulÈ sandatÊ”ti.
______________________________________________________________
1. Ga~gÈbhÊre (Ka)

2. GaggaligÈmaÑ (SÊ, I)

3. MahatÊhi cammamÈlukÈdÊhi (SÊ, I)
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BodhisattÈnaÑ adhippÈyo nÈma samijjhati, tasmÈ uma~ge m|lÈni vÈ
khÈÓukÈni vÈ marumbÈni vÈ pÈsÈÓÈni vÈ sabbepi bh|miyaÑ pavisiÑsu.
Ja~gha-uma~gassa dvÈraÑ tasmiÑ yeva nagare ahosi. TÊÓi1 purisasatÈni
ja~gha-uma~gaÑ khaÓanti, cammapasibbakehi paÑsuÑ haritvÈ tasmiÑ
nagare pÈtenti. PÈtitapÈtitaÑ udakena maddÈpetvÈ pÈkÈraÑ cinanti, aÒÒÈni
vÈ kammÈni karonti. MahÈ-uma~gassa pavisanadvÈraÑ nagare ahosi
aÔÔhÈrasahatthubbedhena yantayuttadvÈrena samannÈgataÑ. TaÑ hi ekÈya
ÈÓiyÈ akkantÈya pidhÊyati, ekÈya ÈÓiyÈ akkantÈya vivarÊyati. MahÈuma~gassa dvÊsu passesu iÔÔhakÈhi cinitvÈ sudhÈkammaÑ kÈresi, matthake
phalakena channaÑ kÈretvÈ ullokaÑ mattikÈya limpÈpetvÈ setakammaÑ
kÈretvÈ cittakammaÑ kÈresi. SabbÈni panettha asÊti mahÈdvÈrÈni catusaÔÔhi
c|ÄadvÈrÈni ahesuÑ, sabbÈni yantayuttÈneva. EkÈya ÈÓiyÈ akkantÈya
sabbÈneva pidhÊyanti, ekÈya ÈÓiyÈ akkantÈya sabbÈneva vivarÊyanti. DvÊsu
passesu anekasatadÊpÈlayÈ ahesuÑ, tepi yantayuttÈyeva. EkasmiÑ
vivariyamÈne sabbe vivarÊyanti, ekasmiÑ pidhÊyamÈne sabbe pidhÊyanti.
DvÊsu passesu ekasatÈnaÑ khattiyÈnaÑ ekasatasayanagabbhÈ ahesuÑ.
EkekasmiÑ gabbhe nÈnÈvaÓÓapaccattharaÓatthataÑ ekekaÑ mahÈsayanaÑ
samussitasetacchattaÑ, ekekaÑ mahÈsayanaÑ nissÈya ekekaÑ
mÈtugÈmar|pakaÑ uttamar|padharaÑ patiÔÔhitaÑ. TaÑ hatthena
aparÈmasitvÈ “manussar|pan”ti na sakkÈ ÒÈtuÑ, apica uma~gassa ubhosu
passesu kusalÈ cittakÈrÈ nÈnappakÈraÑ cittakammaÑ kariÑsu.
SakkavilÈsasinerusattaparibhaÓÉacakkavÈÄasÈgarasattamahÈsara
catumahÈdÊpa Himavanta Anotattasara manosilÈtala candimas|riya
CÈtumahÈrÈjikÈdi chakÈmÈvacarasampattiyopi sabbÈ uma~geyeva
dassayiÑsu. Bh|miyaÑ rajatapaÔÔavaÓÓÈ vÈlukÈ okiriÑsu, upari
ullokapadumÈni dassesuÑ. Ubhosu passesu nÈnappakÈre ÈpaÓepi
dassayiÑsu. Tesu tesu ÔhÈnesu gandhadÈmapupphamÈdÊni olambetvÈ
SudhammÈdevasabhaÑ viya uma~gaÑ ala~kariÑsu.
TÈnipi kho tÊÓi vaÉÉhikisatÈni tÊÓi nÈvÈsatÈni bandhitvÈ
niÔÔhitaparikammÈnaÑ dabbasambhÈrÈnaÑ p|retvÈ Ga~gÈya ÈharitvÈ
paÓÉitassa
______________________________________________________________
1. SattamattÈni (SÊ, I), tiÑsamattÈni (SyÈ)
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ÈrocesuÑ. TÈni so nagare upayogaÑ netvÈ “mayÈ ÈÓattadivaseyeva
ÈhareyyÈthÈ”ti vatvÈ nÈvÈ paÔicchannaÔÔhÈne ÔhapÈpesi. Nagare
udakaparikhÈ kaddamaparikhÈ sukkhaparikhÈti tisso parikhÈyo kÈresi.
AÔÔhÈrasahattho pÈkÈro gopuraÔÔÈlako rÈjanivesanÈni hatthisÈlÈdayo
pokkharaÓiyoti sabbametaÑ niÔÔhaÑ agamÈsi. Iti mahÈ-uma~go ja~ghauma~go nagaranti sabbametaÑ cat|hi mÈsehi niÔÔhitaÑ. Atha mahÈsatto
catumÈsaccayena raÒÒo ÈgamanatthÈya d|taÑ pÈhesi. TamatthaÑ pakÈsento
SatthÈ Èha–
637. “NivesanÈni mÈpetvÈ, Vedehassa yasassino.
Athassa pÈhiÓÊ d|taÑ, VedehaÑ MithilaggahaÑ.
Ehi dÈni mahÈrÈja, mÈpitaÑ te nivesanan”ti.
Tattha pÈhiÓÊti1 pesesi.
RÈjÈ d|tassa vacanaÑ sutvÈ tuÔÔhacitto hutvÈ mahantena parivÈrena
nagarÈ nikkhami. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha–
638. “Tato ca rÈjÈ pÈyÈsi, senÈya catura~giyÈ.
AnantavÈhanaÑ daÔÔhuÑ, phÊtaÑ kapiliyaÑ puran”ti.
Tattha anantavÈhananti aparimitahatthi-assÈdivÈhanaÑ. KapiliyaÑ
puranti KapilaraÔÔhe2 mÈpitaÑ nagaraÑ.
So anupubbena gantvÈ Ga~gÈtÊraÑ pÈpuÓi. Atha naÑ mahÈsatto
paccugantvÈ attanÈ katanagaraÑ pavesesi. So tattha pÈsÈdavaragato
nÈnaggarasabhojanaÑ bhuÒjitvÈ thokaÑ vissamitvÈ sÈyanhasamaye attano
ÈgatabhÈvaÑ ÒÈpetuÑ C|ÄaniraÒÒo d|taÑ pesesi. TamatthaÑ pakÈsento
SatthÈ Èha–
639. “Tato ca kho so gantvÈna, Brahmadattassa pÈhiÓi.
Œgato’smi mahÈrÈja, tava pÈdÈni vandituÑ.
640. DadÈhi dÈni me bhariyaÑ, nÈriÑ sabba~gasobhiniÑ.
SuvaÓÓena paÔicchannaÑ, dÈsÊgaÓapurakkhatan”ti.
______________________________________________________________
1. PahiÓÊti (SÊ, I)

2. KampilliyaÑ puranti KampillaraÔÔhe (SÊ, I)
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Tattha vanditunti Vedeho mahallako, C|ÄanirÈjÈ tassa puttanattamattopi
na hoti, kilesavasena mucchito pana hutvÈ “jÈmÈtarena nÈma sasuro
vandanÊyo”ti1 cintetvÈ tassa cittaÑ ajÈnantova vandanasÈsanaÑ pahiÓi.
DadÈhi dÈnÊti ahaÑ tayÈ “dhÊtaraÑ dassÈmÊ”ti pakkosÈpito, taÑ me idÈni
dehÊti pahiÓi. SuvaÓÓena paÔicchannanti suvaÓÓÈla~kÈrena paÔimaÓÉitaÑ.
C|ÄanirÈjÈ d|tassa vacanaÑ sutvÈ somanassappatto “idÈni me
paccÈmitto kuhiÑ gamissati, ubhinnampi nesaÑ sÊsÈni chinditvÈ jayapÈnaÑ
pivissÈmÈ”ti cintetvÈ kevalaÑ somanassaÑ2 dassento d|tassa sakkÈraÑ
katvÈ anantaraÑ gÈthamÈha–
641. “SvÈgataÑ te’va Vedeha, atho te adurÈgataÑ.
NakkhattaÒÒeva paripuccha, ahaÑ kaÒÒaÑ dadÈmi te.
SuvaÓÓena paÔicchannaÑ, dÈsÊgaÓapurakkhatan”ti.
Tattha VedehÈti Vedehassa sÈsanaÑ sutvÈ taÑ purato ÔhitaÑ viya
Èlapati. Atha vÈ “evaÑ Brahmadattena vuttanti vadehÊ”ti d|taÑ ÈÓÈpento
evamÈha.
TaÑ sutvÈ d|to Vedehassa santikaÑ gantvÈ “deva ma~galakiriyÈya
anucchavikaÑ nakkhattaÑ kira jÈnÈhi, rÈjÈ te dhÊtaraÑ detÊ”ti Èha. So
“ajjeva nakkhattaÑ sobhanan”ti puna d|taÑ pahiÓi. TamatthaÑ pakÈsento
SatthÈ Èha–
642. “Tato ca rÈjÈ Vedeho, nakkhattaÑ paripucchatha.
NakkhattaÑ paripucchitvÈ, Brahmadattassa pÈhiÓi.
643. DadÈhi dÈni me bhariyaÑ, nÈriÑ sabba~gasobhiniÑ.
SuvaÓÓena paÔicchannaÑ, dÈsÊgaÓapurakkhatan”ti.
C|ÄanirÈjÈpi–
644. “DadÈmi dÈni te bhariyaÑ, nÈriÑ sabba~gasobhiniÑ.
SuvaÓÓena paÔicchannaÑ, dÈsÊgaÓapurakkhatan”ti–
______________________________________________________________
1. Vandiyoti (SÊ, I)

2. KodhasomanassaÑ (SÊ)
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imaÑ gÈthaÑ vatvÈ “idÈni pesemi, idÈni pesemÊ”ti musÈvÈdaÑ katvÈ
ekasatarÈj|naÑ saÒÒaÑ adÈsi “aÔÔhÈrasa-akkhobhaÓisa~khÈya senÈya
saddhiÑ sabbe yuddhasajjÈ hutvÈ nikkhamantu, ajja ubhinnampi
paccatthikÈnaÑ sÊsÈni chinditvÈ sve jayapÈnaÑ pivissÈmÈ”ti. Te sabbepi
nikkhamiÑsu. SayaÑ nikkhanto pana mÈtaraÑ CalÈkadeviÒca aggamahesiÑ
NandÈdeviÒca puttaÑ PaÒcÈlacandaÒca dhÊtaraÑ PaÒcÈlacandiÒcÈti cattÈro
jane orodhehi saddhiÑ pÈsÈde nivÈsÈpetvÈ nikkhami. Bodhisattopi
VedeharaÒÒo ceva tena saddhiÑ ÈgatasenÈya ca mahantaÑ sakkÈraÑ kÈresi.
Keci manussÈ suraÑ pivanti, keci macchamaÑsÈdÊni khÈdanti, keci
d|ramaggÈ ÈgatattÈ kilantÈ sayanti. VideharÈjÈ pana SenakÈdayo cattÈro
paÓÉite gahetvÈ amaccagaÓaparivuto ala~katamahÈtale nisÊdi.
C|ÄanirÈjÈpi aÔÔhÈrasa-akkhobhaÓisa~khÈya senÈya sabbaÑ taÑ
nagaraÑ tisandhiÑ catusa~khepaÑ parikkhipitvÈ anekasatasahassÈhi ukkÈhi
dhÈriya mÈnÈhi aruÓe uggacchanteyeva gahaÓasajjo hutvÈ aÔÔhÈsi. TaÑ
ÒatvÈ mahÈsatto attano yodhÈnaÑ tÊÓi satÈni pesesi “tumhe ja~ghauma~gena gantvÈ raÒÒo mÈtaraÒca aggamahesiÒca puttaÒca dhÊtaraÒca
ja~gha-uma~gena ÈnetvÈ mahÈ-uma~gena netvÈ uma~gadvÈrato bahi akatvÈ
anto-uma~geyeva ÔhapetvÈ yÈva amhÈkaÑ ÈgamanÈ rakkhantÈ tattha ÔhatvÈ
amhÈkaÑ ÈgamanakÈle uma~gÈ nÊharitvÈ uma~gadvÈre mahÈvisÈlamÈÄake
ÔhapethÈ”ti. Te tassa vacanaÑ sampaÔicchitvÈ ja~gha-uma~gena gantvÈ
sopÈnapÈdam|le phalakasantharaÓaÑ ugghÈÔetvÈ sopÈnapÈdam|le
sopÈnasÊse mahÈtaleti ettake ÔhÈne Èrakkhamanusse ca khujjÈdiparicÈrikÈyo
ca hatthapÈdesu bandhitvÈ mukhaÒca pidahitvÈ tattha tattha
paÔicchannaÔÔhÈne ÔhapetvÈ raÒÒo paÔiyattaÑ khÈdanÊyabhojanÊyaÑ kiÒci
khÈditvÈ kiÒci bhinditvÈ cuÓÓavicuÓÓaÑ katvÈ aparibhogaÑ katvÈ
chaÉÉetvÈ uparipÈsÈdaÑ abhiruhiÑsu. TadÈ CalÈkadevÊ NandÈdeviÒca
rÈjaputtaÒca rÈjadhÊtaraÒca gahetvÈ “ko jÈnÈti, kiÑ bhavissatÊ”ti maÒÒamÈnÈ
attanÈ saddhiÑ ekasayaneyeva sayÈpesi. Te yodhÈ gabbhadvÈre ÔhatvÈ
pakkosiÑsu. SÈ nikkhamitvÈ “kiÑ tÈtÈ”ti Èha. Devi amhÈkaÑ rÈjÈ
“VedehaÒca MahosadhaÒca jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ
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sakalajambudÊpe ekarajjaÑ katvÈ ekasatarÈjaparivuto mahantena yasena ajja
mahÈjayapÈnaÑ pivanto1 tumhe cattÈropi jane gahetvÈ ÈnehÊ”ti amhe
pahiÓÊti.
Tepi tesaÑ vacanaÑ saddahitvÈ pÈsÈdÈ otaritvÈ sopÈnapÈdam|laÑ
agamiÑsu. Atha ne gahetvÈ ja~gha-uma~gaÑ pavisiÑsu. Te ÈhaÑsu
“mayaÑ ettakaÑ kÈlaÑ idha vasantÈ imaÑ vÊthiÑ na otiÓÓapubbÈ”ti. Devi
imaÑ vÊthiÑ na sabbadÈ otaranti, ma~galavÊthi nÈmesÈ, ajja
ma~galadivasabhÈvena rÈjÈ iminÈ maggena ÈnetuÑ ÈÓÈpesÊti. Te tesaÑ
vacanaÑ saddahiÑsu. Athekacce te cattÈro gahetvÈ gacchiÑsu. Ekacce
nivattitvÈ rÈjanivesane ratanagabbhe vivaritvÈ yathicchitaÑ2 ratanasÈraÑ
gahetvÈ ÈgamiÑsu. Itarepi cattÈro khattiyÈ purato mahÈ-uma~gaÑ patvÈ
ala~katadevasabhaÑ viya uma~gaÑ disvÈ “raÒÒo atthÈya sajjitan”ti saÒÒaÑ
kariÑsu. Atha ne Ga~gÈya avid|raÔhÈnaÑ netvÈ anto-uma~geyeva
ala~katagabbhe nisÊdÈpetvÈ ekacce ÈrakkhaÑ gahetvÈ acchiÑsu. Ekacce
tesaÑ ÈnÊtabhÈvaÑ ÒÈpetuÑ gantvÈ bodhisattassa ÈrocesuÑ. So tesaÑ
kathaÑ sutvÈ “idÈni me manoratho matthakaÑ pÈpuÓissatÊ”ti somanassajÈto
raÒÒo santikaÑ gantvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. RÈjÈpi kilesÈturatÈya “idÈni me
dhÊtaraÑ pesessati, idÈni me dhÊtaraÑ pesessatÊ”ti palla~kato uÔÔhÈya
vÈtapÈnena olokento anekehi ukkÈsatasahassehi ekobhÈsaÑ jÈtaÑ nagaraÑ
mahatiyÈ senÈya parivutaÑ disvÈ Èsa~kitaparisa~kito “kiÑ nu kho etan”ti
paÓÉitehi saddhiÑ mantento gÈthamÈha–
645. “HatthÊ assÈ rathÈ pattÊ, senÈ tiÔÔhanti vammitÈ.
UkkÈ padittÈ jhÈyanti, kinnu maÒÒanti paÓÉitÈ”ti.
Tattha kinnu maÒÒantÊti C|ÄanirÈjÈ amhÈkaÑ tuÔÔho, udÈhu kuddho3,
kinnu paÓÉitÈ maÒÒantÊti pucchi.
TaÑ sutvÈ Senako Èha “mÈ cintayittha mahÈrÈja, atibah| ukkÈ
paÒÒÈyanti, rÈjÈ tumhÈkaÑ dÈtuÑ dhÊtaraÑ gahetvÈ ehi maÒÒe”ti.
______________________________________________________________
1. VivissÈmÊti (Ka)

2. YÈvadicchakaÑ (SÊ, SyÈ, I)

3. RuÔÔho (SÊ, I)
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Pukkusopi “tumhÈkaÑ ÈgantukasakkÈraÑ kÈtuÑ ÈrakkhaÑ gahetvÈ Ôhito
bhavissatÊ”ti Èha. EvaÑ tesaÑ yaÑ yaÑ ruccati, taÑ taÑ kathayiÑsu. RÈjÈ
pana “asukaÔÔhÈne senÈ tiÔÔhantu, asukaÔÔhÈne ÈrakkhaÑ gaÓhatha, appamattÈ
hothÈ”ti vadantÈnaÑ saddaÑ olokento sannaddhapaÒcÈvudhaÑ senaÑ
passitvÈ maraÓabhayabhÊto hutvÈ mahÈsattassa kathaÑ paccÈsÊsanto itaraÑ
gÈthamÈha–
646. “HatthÊ assÈ rathÈ pattÊ, senÈ tiÔÔhanti vammitÈ.
UkkÈ padittÈ jhÈyanti, kinnu kÈhanti paÓÉitÈ”ti.
Tattha kinnu kÈhanti paÓÉitÈti paÓÉita kiÑ nÈma cintesi, imÈ senÈ
amhÈkaÑ kiÑ karissantÊti.
TaÑ sutvÈ mahÈsatto “imaÑ andhabÈlaÑ thokaÑ santÈsetvÈ pacchÈ
mama paÒÒÈbalaÑ dassetvÈ assÈsessÈmÊ”ti cintetvÈ Èha–
647. “Rakkhati taÑ mahÈrÈja, c|Äaneyyo mahabbalo.
PaduÔÔho Brahmadattena1, pÈto taÑ ghÈtayissatÊ”ti.
TaÑ sutvÈ sabbe maraÓabhayatajjitÈ jÈtÈ. RaÒÒo kaÓÔho sussi mukhe
kheÄo parichijji, sarÊre dÈho uppajji. So maraÓabhayabhÊto paridevanto dve
gÈthÈ Èha–
648. “Ubbedhati me hadayaÑ, mukhaÒca parisussati.
NibbutiÑ nÈ’dhigacchÈmi, aggidaÉÉhova Ètape.
649. KammÈrÈnaÑ yathÈ ukkÈ, anto jhÈyati no bahi.
Evampi hadayaÑ mayhaÑ, anto jhÈyati no bahÊ”ti.
Tattha ubbedhatÊti tÈta MahosadhapaÓÉita hadayaÑ
mahÈvÈtappahariyaÑ viya pallavaÑ2 kampati. Anto jhÈyatÊti so “ukkÈ viya
mayhaÑ hadayamaÑsaÑ abbhantare jhÈyati, bahi pana na jhÈyatÊ”ti3
paridevati.
MahÈsatto tassa paridevitasaddaÑ sutvÈ “ayaÑ andhabÈlo aÒÒesu
divasesu mama vacanaÑ na akÈsi, bhiyyo naÑ niggaÓhissÈmÊ”ti cintetvÈ
Èha–
______________________________________________________________
1. PaduÔÔho te Brahmadatto (SÊ, SyÈ, I)
3. Na paÒÒÈyatÊti (SÊ, SyÈ, I)

2. AssatthapallavaÑ (SyÈ)
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650. “Pamatto mantanÈtÊto, bhinnamanto’si khattiya.
IdÈni kho taÑ tÈyantu, paÓÉitÈ mantino janÈ.
651. AkatvÈ’maccassa vacanaÑ, atthakÈmahitesino.
AttapÊtirato rÈjÈ, migo k|Ôe’va ohito.
652. YathÈpi maccho baÄisaÑ, va~kaÑ maÑsena chÈditaÑ.
Œmagiddho na jÈnÈti, maccho maraÓa’mattano.
653. Evameva tuvaÑ rÈja, c|Äaneyyassa dhÊtaraÑ.
KÈmagiddho na jÈnÈsi, macchova maraÓa’mattano.
654. Sace gacchasi paÒcÈlaÑ, khippa’mattaÑ jahissasi.
MigaÑ panthÈnubandhaÑva, mahantaÑ bhaya’messati.
655. Anariyar|po puriso janinda,
AhÊva uccha~gagato Éaseyya.
Na tena mittiÑ kayirÈtha dhÊro,
Dukkho have kÈpurisena sa~gamo.
656. Ya’deva jaÒÒÈ purisaÑ janinda,
SÊlavÈ’yaÑ bahussuto.
Teneva mittiÑ kayirÈtha dhÊro,
Sukho have sappurisena sa~gamo”ti.
Tattha pamattoti mahÈrÈja tvaÑ kÈmena pamatto. MantanÈtÊtoti mayÈ
anÈgatabhayaÑ disvÈ paÒÒÈya paricchinditvÈ mantitamantanaÑ
atikkamanto. Bhinnamantoti mantanÈtikkantattÈyeva bhinnamanto, yo vÈ te
SenakÈdÊhi saddhiÑ manto gahito, eso bhinnotipi bhinnamantosi jÈto.
PaÓÉitÈti ime SenakÈdayo cattÈro janÈ idÈni taÑ rakkhantu, passÈmi nesaÑ
balanti dÊpeti. AkatvÈ maccassÈti mama uttama-amaccassa vacanaÑ akatvÈ.
AttapÊtiratoti attano kilesapÊtiyÈ abhirato hutvÈ. Migo k|Ôeva ohitoti yathÈ
nÈma nivÈpalobhena Ègato migo k|ÔapÈse bajjhati, evaÑ mama vacanaÑ
aggahetvÈ
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“PaÒcÈlacandiÑ labhissÈmÊ”ti kilesalobhena ÈgantvÈ idÈni k|ÔapÈse baddho
migo viya jÈtosÊti.
“YathÈpi macco”ti gÈthÈdvayaÑ “tadÈ mayÈ ayaÑ upamÈ ÈbhatÈ”ti
dassetuÑ vuttaÑ. “Sace gacchasÊ”ti gÈthÈpi “na kevalaÑ ettakameva,
imampi ahaÑ Èharin”ti dassetuÑ vuttÈ. Anariyar|poti
KevaÔÔabrÈhmaÓasadiso asappurisajÈtiko nillajjapuriso. Na tena mittinti
tÈdisena saddhiÑ mittidhammaÑ na kayirÈtha, tvaÑ pana KevaÔÔena
saddhiÑ mittidhammaÑ katvÈ tassa vacanaÑ gaÓhi. Dukkhoti evar|pena
saddhiÑ sa~gamo nÈma ekavÈrampi kato idhalokepi paralokepi
mahÈdukkhÈvahanato dukkho nÈma hoti. YadevÈti yaÑ eva1, ayameva vÈ
pÈÔho. Sukhoti idhalokepi paralokepi sukhoyeva.
Atha naÑ “puna evar|paÑ karissatÊ”ti suÔÔhutaraÑ niggaÓhanto pubbe
raÒÒÈ kathitakathaÑ ÈharitvÈ dassento–
657. “BÈlo tuvaÑ eÄam|go’si rÈja,
Yo uttamatthÈni mayÊ lapittho,
Ki’meva’haÑ na~galakoÔivaÉÉho,
AtthÈni jÈnÈmi2 yathÈpi aÒÒe,
658. ImaÑ gale gahetvÈna, nÈsetha vijitÈ mama.
Yo me ratanalÈbhassa, antarÈyÈya bhÈsatÊ”ti–
imÈ dve gÈthÈ vatvÈ “mahÈrÈja, ahaÑ gahapatiputto, yathÈ tava aÒÒe
SenakÈdayo paÓÉitÈ atthÈni jananti, tathÈ kimeva ahaÑ jÈnissaÑ, agocaro
esa mayhaÑ, gahapatisippamevÈhaÑ jÈnÈmi, ayaÑ attho SenakÈdÊnaÑ
paÓÉitÈnaÑ pÈkaÔo hoti, ajja te aÔÔhÈrasa-akkhobhaÓisa~khÈya senÈya
parivÈritassa SenakÈdayo avassayÈ hontu, maÑ pana gÊvÈyaÑ gahetvÈ
nikkaÉÉhituÑ ÈÓÈpesi3, idÈni maÑ kasmÈ pucchasÊ”ti evaÑ suniggahitaÑ
niggaÓhi.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ cintesi “paÓÉito mayÈ kathitadosameva katheti. Pubbeva
hi idaÑ anÈgatabhayaÑ jÈni, tena maÑ ativiya niggaÓhÈti, na
______________________________________________________________
1. YaÑ tvevÈti yaÑ tu eva (SÊ, SyÈ, I)

2. JÈnissaÑ (SÊ, SyÈ, I)

3. ŒÓÈpehi (SÊ, I)
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kho panÈyaÑ ettakaÑ kÈlaÑ nikkammakova acchissati, avassaÑ iminÈ
mayhaÑ sotthibhÈvo kato bhavissatÊ”ti. Atha naÑ pariggaÓhanto dve gÈthÈ
abhÈsi–
659. “Mahosadha atÊtena, nÈ’nuvijjhanti paÓÉitÈ,
KiÑ maÑ assaÑ’va sambaddhaÑ, patodevena vijjhasi.
660. Sace passasi mokkhaÑ vÈ, khemaÑ vÈ pana passasi.
Teneva maÑ anusÈsa, kiÑ atÊtena vijjhasÊ”ti.
Tattha nÈ’nuvijjhantÊti atÊtadosaÑ gahetvÈ mukhasattÊhi na vijjhanti.
AssaÑ’va sambaddhanti sattusenÈya parivutattÈ suÔÔhu bandhitvÈ ÔhapitaÑ
assaÑ viya kiÑ maÑ vijjhasi. Teneva manti evaÑ te mokkho bhavissati,
evaÑ khemanti teneva sotthibhÈvena maÑ anusÈsa assÈsehi, taÑ hi ÔhapetvÈ
aÒÒaÑ me paÔisaraÓaÑ natthÊti.
Atha naÑ mahÈsatto “ayaÑ rÈjÈ ativiya andhabÈlo, purisavisesaÑ na
jÈnÈti, thokaÑ kilametvÈ pacchÈ tassa avassayo bhavissÈmÊ”ti cintetvÈ
Èha–
661. “AtÊtaÑ mÈnusaÑ kammaÑ, dukkaraÑ durabhisambhavaÑ.
Na taÑ sakkomi mocetuÑ, tvaÑ pajÈnassu khattiya.
662. Santi vehÈyasÈ nÈgÈ, iddhimanto yasassino.
Tepi ÈdÈya gaccheyyuÑ, yassa honti tathÈvidhÈ.
663. Santi vehÈyasÈ assÈ, iddhimanto yasassino.
Tepi ÈdÈya gaccheyyuÑ, yassa honti tathÈvidhÈ.
664. Santi vehÈyasÈ pakkhÊ, iddhimanto yasassino.
Tepi ÈdÈya gaccheyyuÑ, yassa honti tathÈvidhÈ.
665. Santi vehÈyasÈ pakkhÈ, iddhimanto yasassino.
Tepi ÈdÈya gaccheyyuÑ, yassa honti tathÈvidhÈ.
666. AtÊtaÑ mÈnusaÑ kammaÑ, dukkaraÑ durabhisambhavaÑ.
Na taÑ sakkomi mocetuÑ, antalikkhena khattiyÈ”ti.
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Tattha kammanti mahÈrÈja idaÑ ito tava mocanaÑ nÈma atÊtaÑ,
manussehi kattabbakammaÑ atÊtaÑ. DukkaraÑ durabhisambhavanti neva
kÈtuÑ, na sambhavituÑ sakkÈ. Na taÑ sakkomÊti ahaÑ taÑ ito mocetuÑ na
sakkomi. TvaÑ pajÈnassu khattiyÈti mahÈrÈja tvamevettha kattabbaÑ
jÈnassu. VehÈyasÈti1 ÈkÈsena gamanasamatthÈ. NÈgÈti hatthino. YassÈti
yassa raÒÒo. TathÈvidhÈti chaddantakule vÈ uposathakule vÈ jÈtÈ nÈgÈ honti,
taÑ rÈjÈnaÑ te ÈdÈya gaccheyyuÑ. AssÈti valÈhaka-assarÈjakule jÈtÈ assÈ.
PakkhÊti garuÄaÑ sandhÈyÈha. YakkhÈti sÈtÈgirÈdayo yakkhÈ.
AntalikkhenÈti antalikkhena mocetuÑ na sakkomi, taÑ ÈdÈya ÈkÈsena
MithilaÑ netuÑ na sakkomÊti attho.
RÈjÈ taÑ sutvÈ appaÔibhÈno nisÊdi. Atha Senako cintesi “idÈni raÒÒo
ceva amhÈkaÒca ÔhapetvÈ paÓÉitaÑ aÒÒaÑ paÔisaraÓaÑ natthi, rÈjÈ panassa
kathaÑ sutvÈ maraÓabhayatajjito kiÒci vattuÑ na sakkoti, ahaÑ paÓÉitaÑ
yÈcissÈmÊ”ti. So yÈcanto dve gÈthÈ abhÈsi–
667. “AtÊradassÊ puriso, mahante udakaÓÓave.
Yattha so labhate gÈdhaÑ, tattha so vindate sukhaÑ.
668. EvaÑ amhaÒca raÒÒo ca, tvaÑ patiÔÔhÈ Mahosadha.
TvaÑ no’si mantinaÑ seÔÔho, amhe dukkhÈ pamocayÈ”ti.
Tattha atÊradassÊti samudde bhinnanÈvo tÊraÑ apassanto. YatthÈti
|mivegabbhÈhato vicaranto yamhi padese patiÔÔhaÑ labhati. PamocayÈti
pubbepi MithilaÑ parivÈretvÈ ÔhitakÈle tayÈva pamocitamhÈ, idÈnipi
tvameva amhe dukkhÈ mocehÊti yÈci.
Atha naÑ niggaÓhanto mahÈsatto gÈthÈya ajjhabhÈsi–
669. “AtÊtaÑ mÈnusaÑ kammaÑ, dukkaraÑ durabhisambhavaÑ.
Na taÑ sakkomi mocetuÑ, tvaÑ pajÈnassu SenakÈ”ti.
______________________________________________________________
1. VehÈsayÈti (SÊ, I)
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Tattha pajÈnassu SenakÈti Senaka ahaÑ na sakkomi, tvaÑ pana imaÑ
rÈjÈnaÑ ÈkÈsena MithilaÑ nehÊti.
RÈjÈ gahetabbagahaÓaÑ apassanto maraÓabhayatajjito mahÈsattena
saddhiÑ kathetuÑ asakkonto “kadÈci Senakopi kiÒci upÈyaÑ jÈneyya,
pucchissÈmi tÈva nan”ti pucchanto gÈthamÈha–
670. “SuÓohi me’taÑ vacanaÑ, passa senaÑ mahabbhayaÑ.
SenakaÑ dÈni pucchÈmi, kiÑ kiccaÑ idha maÒÒasÊ”ti.
Tattha kiÑ kiccanti kiÑ kÈtabbayuttakaÑ idha maÒÒasi,
Mahosadhenamhi pariccatto, yadi tvaÑ jÈnÈsi, vadehÊti.
TaÑ sutvÈ Senako “maÑ rÈjÈ upÈyaÑ pucchati, sobhano vÈ hotu mÈ vÈ,
kathessÈmi ekaÑ upÈyan”ti cintetvÈ gÈthamÈha–
671. “AggiÑ vÈ dvÈrato dema, gaÓhÈmase vikantanaÑ.
AÒÒamaÒÒaÑ vadhitvÈna, khippaÑ hissÈma jÊvitaÑ.
MÈ no rÈjÈ Brahmadatto, ciraÑ dukkhena mÈrayÊ”ti.
Tattha dvÈratoti dvÈraÑ pidahitvÈ tattha aggiÑ dema. Vikantananti1
aÒÒamaÒÒaÑ vikantanaÑ2 SatthaÑ gaÓhÈma. HissÈmÈti jÊvitaÑ khippaÑ
jahissÈma, ala~katapÈsÈdoyeva no dÈrucitako bhavissati.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ anattamano “attano puttadÈrasa evar|paÑ citakaÑ
karohÊ”ti vatvÈ3 PukkusÈdayo pucchi. Tepi attano patir|pÈ bÈlakathÈyeva
kathayiÑsu. Tena vuttaÑ–
672. “SuÓohi me’taÑ vacanaÑ, passa senaÑ mahabbhayaÑ.
PukkusaÑ dÈni pucchÈmi, kiÑ kiccaÑ idha maÒÒasi.
673. VisaÑ khÈditvÈ mÊyÈma, khippaÑ hissÈma jÊvitaÑ.
MÈ no rÈjÈ Brahmadatto, ciraÑ dukkhena mÈrayi.
674. SuÓohi me’taÑ vacanaÑ, passa senaÑ mahabbhayaÑ.
KÈmindaÑ dÈni pucchÈmi, kiÑ kiccaÑ idha maÒÒasi.
______________________________________________________________
1. Vikattananti (SÊ, I)

2. VikattanaÑ (SÊ, I)

3. Cintento (Ka)
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675. RajjuyÈ bajjha mÊyÈma, papÈtÈ papatÈmase.
MÈ no rÈjÈ Brahmadatto, ciraÑ dukkhena mÈrayi.
676. SuÓohi me’taÑ vacanaÑ, passa senaÑ mahabbhayaÑ.
DevindaÑ dÈni pucchÈmi, kiÑ kiccaÑ idha maÒÒasi.
677. AggiÑ vÈ dvÈrato dema, gaÓhÈmase vikantanaÑ.
AÒÒamaÒÒaÑ vadhitvÈna, khippaÑ hissÈma jÊvitaÑ.
Na no sakkoti mocetuÑ, sukheneva Mahosadho”ti.

Apica etesu Devindo “ayaÑ rÈjÈ kiÑ karoti, aggimhi sante
khajjopanakaÑ dhamati, ÔhapetvÈ MahosadhaÑ aÒÒo idha sotthibhÈvaÑ
kÈtuÑ samattho nÈma natthi, ayaÑ taÑ apucchitvÈ amhe pucchati, mayaÑ
kiÑ jÈnÈmÈ”ti cintetvÈ aÒÒaÑ upÈyaÑ apassanto Senakena kathitameva
kathetvÈ mahÈsattaÑ vaÓÓento dve pÈde Èha. TatrÈyaÑ adhippÈyo–
mahÈrÈja mayaÑ sabbepi paÓÉitameva yÈcÈma. Sace pana yÈciyamÈnopi na
no sakkoti mocetuÑ sukheneva Mahosadho, atha Senakassa vacanaÑ
karissÈmÈti.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ pubbe bodhisattassa kathitadosaÑ saritvÈ tena saddhiÑ
kathetuÑ asakkonto tassa suÓantasseva paridevanto Èha–
678. “YathÈ kadalino sÈraÑ, anvesaÑ nÈ’dhigacchati.
EvaÑ anvesamÈnÈ naÑ, paÒhaÑ na’jjhagamÈmase.
679. YathÈ simbalino sÈraÑ, anvesaÑ nÈ’dhigacchati.
EvaÑ anvesamÈnÈ naÑ, paÒhaÑ na’jjhagamÈmase.
680. Adese vata no vuÔÔhaÑ, kuÒjarÈnaÑva’nodake.
SakÈse dummanussÈnaÑ, bÈlÈnaÑ avijÈnataÑ.
681. Ubbedhati me hadayaÑ, mukhaÒca parisussati.
NibbutiÑ nÈ’dhigacchÈmi, aggidaÉÉhova Ètape.
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682. KammÈrÈnaÑ yathÈ ukkÈ, anto jhÈyati no bahi.
Evampi hadayaÑ mayhaÑ, anto jhÈyati no bahÊ”ti.
Tattha kadalinoti yathÈ kadalikkhandhassa nissÈrattÈ sÈratthiko puriso
anvesantopi tato sÈraÑ nÈdhigacchati, evaÑ mayaÑ imamhÈ dukkhÈ
muccanupÈyaÑ paÒhaÑ paÒca paÓÉite pucchitvÈ anvesamÈnÈpi paÒhaÑ
na’jjhagamÈmase, amhehi pucchitaÑ upÈyaÑ ajÈnantÈ assuÓantÈ viya jÈtÈ,
mayaÑ taÑ paÒhaÑ nÈdhigacchÈma. DutiyagÈthÈyapi eseva nayo.
KuÒjarÈnaÑva’nodaketi yathÈ kuÒjarÈnaÑ nirudake ÔhÈne vuÔÔhaÑ adese
vuÔÔhaÑ nÈma hoti, te hi tathÈr|pe nirudake vanagahane padese vasantÈ
khippameva paccÈmittÈnaÑ vasaÑ gacchanti, evaÑ amhehipi imesaÑ
dummanussÈnaÑ bÈlÈnaÑ santike vasantehi adese vuÔÔhaÑ. Ettakesu hi
paÓÉitesu ekopi me idÈni paÔisaraÓaÑ natthÊti nÈnÈvidhena vilapati.
TaÑ sutvÈ paÓÉito “ayaÑ rÈjÈ ativiya kilamati. Sace naÑ na
assÈsessÈmi, hadayena phalitena marissatÊ”ti cintetvÈ assÈsesi. TamatthaÑ
pakÈsento SatthÈ Èha–
683. “Tato so paÓÉito dhÊro, atthadassÊ Mahosadho.
VedehaÑ dukkhitaÑ disvÈ, idaÑ vacanamabravi.
684. MÈ tvaÑ bhÈyi mahÈrÈja, mÈ tvaÑ bhÈyi rathesabha.
AhaÑ taÑ mocayissÈmi, rÈhuggahaÑva candimaÑ.
685. MÈ tvaÑ bhÈyi mahÈrÈja, mÈ tvaÑ bhÈyi rathesabha.
AhaÑ taÑ mocayissÈmi, rÈhuggahaÑva s|riyaÑ.
686. MÈ tvaÑ bhÈyi mahÈrÈja, mÈ tvaÑ bhÈyi rathesabha.
AhaÑ taÑ mocayissÈmi, pa~ke sannaÑva kuÒjaraÑ.
687. MÈ tvaÑ bhÈyi mahÈrÈja, mÈ tvaÑ bhÈyi rathesabha.
AhaÑ taÑ mocayissÈmi, peÄÈbaddhaÑva pannagaÑ.
688. MÈ tvaÑ bhÈyi mahÈrÈja, mÈ tvaÑ bhÈyi rathesabha.
AhaÑ taÑ mocayissÈmi, pakkhiÑ baddhaÑva paÒjare1.
______________________________________________________________
1. AyaÑ gÈthÈ SÊ-I-potthakesu natthi.
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689. MÈ tvaÑ bhÈyi mahÈrÈja, mÈ tvaÑ bhÈyi rathesabha.
AhaÑ taÑ mocayissÈmi, macche jÈlagateriva.
690. MÈ tvaÑ bhÈyi mahÈrÈja, mÈ tvaÑ bhÈyi rathesabha.
AhaÑ taÑ mocayissÈmi, sayoggabalavÈhanaÑ.
691. MÈ tvaÑ bhÈyi mahÈrÈja, mÈ tvaÑ bhÈyi rathesabha.
PaÒcÈlaÑ vÈhayissÈmi, kÈkasenaÑva leÉÉunÈ.
692. Adu paÒÒÈ kimatthiyÈ, amacco vÈpi tÈdiso.
Yo taÑ sambÈdhapakkhandaÑ, dukkhÈ na parimocaye”ti.

Tattha idanti davaÉÈhadaÉÉhe araÒÒe ghanavassaÑ vassÈpento viya
naÑ assÈsento idaÑ “mÈ tvaÑ bhÈyi mahÈrÈjÈ”ti-ÈdikaÑ vacanaÑ abravi.
Tattha sannanti laggaÑ. PeÄÈbaddhanti peÄÈya abbhantaragataÑ sappaÑ.
PaÒcÈlanti etaÑ evaÑ mahantimpi PaÒcÈlaraÒÒo senaÑ. VÈhayissÈmÊti
palÈpessÈmi. Ad|ti nÈmatthe nipÈto, paÒÒÈ nÈma kimatthiyÈti attho.
Amacco vÈpi tÈdisoti tÈdiso paÒÒÈya sampanno amacco vÈpi kimatthiyo, yo
taÑ evaÑ maraÓasambÈdhappattaÑ dukkhÈ na parimocaye, mahÈrÈja ahaÑ
paÔhamataraÑ Ègacchanto nÈma kimatthaÑ Ègatoti maÒÒasi. MÈ bhÈyi,
ahaÑ taÑ imamhÈ dukkhÈ mocayissÈmÊti assÈsesi.
Sopi tassa vacanaÑ sutvÈ “idÈni me jÊvitaÑ laddhan”ti assÈsaÑ
paÔilabhi. Bodhisattena sÊhanÈde kate sabbe ca tussiÑsu. Atha naÑ Senako
pucchi “paÓÉita tvaÑ sabbe amhe gahetvÈ gacchanto kenupÈyena
gamissasÊ”ti. “Ala~kata-uma~gena nessÈmi, tumhe gamanasajjÈ hothÈ”ti
vatvÈ uma~gadvÈravivaraÓatthaÑ yodhe ÈÓÈpento gÈthamÈha–
693. “Etha mÈÓavÈ uÔÔhetha, mukhaÑ sodhetha sandhino.
Vedeho saha’maccehi, uma~gena gamissatÊ”ti.
Tattha mÈÓavÈti taruÓÈdhivacanaÑ. MukhaÑ sodhethÈti uma~gadvÈraÑ
vivaratha. Sandhinoti gharasandhino ca dvÈraÑ sodhetha, ekasatÈnaÑ
sayanagabbhÈnaÑ dvÈraÑ vivaratha, anekasatÈnaÑ dÊpÈlayÈnaÑ dvÈraÑ
vivarathÈti.
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Te uÔÔhÈya uma~gadvÈraÑ vivariÑsu. Sakalo uma~go ekobhÈso
ala~katadevasabhÈ viya viroci. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha–
694. “Tassa taÑ vacanaÑ sutvÈ, paÓÉitassÈ’nucÈrino.
Uma~gadvÈraÑ vivariÑsu, yantayutte ca aggaÄe”ti.
Tattha anucÈrinoti1 veyyÈvaccakarÈ. Yantayutte ca aggaÄeti
s|cighaÔikasampannÈni ca dvÈrakavÈÔÈni.
Te uma~gadvÈraÑ vivaritvÈ mahÈsattassa ÈrocesuÑ. So raÒÒo
saÒÒamadÈsi “kÈlo deva, pÈsÈdÈ otarathÈ”ti. TaÑ sutvÈ rÈjÈ otari. Atha
Senako sÊsato nÈÄipaÔÔaÑ apanetvÈ sÈÔakaÑ omuÒcitvÈ kacchaÑ daÄhaÑ
bandhi. Atha naÑ mahÈsatto disvÈ “Senaka kiÑ “karosÊ”ti pucchi. PaÓÉita
uma~gena gacchantehi nÈma veÔhanaÑ mocetvÈ kacchaÑ daÄhaÑ bandhitvÈ
gantabbanti. “Senaka ‘uma~gaÑ pavisanto onamitvÈ jaÓÓukehi patiÔÔhÈya
pavisissÈmÊ’ti mÈ saÒÒamakÈsi. Sace hatthinÈ gantukÈmosi, hatthiÑ
abhiruyha gacchÈhi. Sace assena gantukÈmosi, assaÑ abhiruyha gacchÈhi.
Ucco uma~go aÔÔhÈrasahatthubbedho visÈladvÈro, tvaÑ yathÈruciyÈ
ala~katappaÔiyatto raÒÒo purato gacchÈhÊ”ti Èha. Bodhisatto kira Senakassa
gamanaÑ purato vicÈretvÈ rÈjÈnaÑ majjhe katvÈ sayaÑ pacchato ahosi.
KiÑ kÈraÓÈ? RÈjÈ ala~kata-uma~gaÑ olokento mÈ saÓikaÑ agamÈsÊti.
Uma~ge mahÈjanassa yÈgubhattakhÈdanÊyÈdÊni appamÈÓÈni ahesuÑ. Te
manussÈ khÈdantÈ pivantÈ uma~gaÑ olokentÈ gacchanti. MahÈsatto “yÈtha
mahÈrÈja, yÈtha mahÈrÈjÈ”ti codento pacchato yÈti. RÈjÈ
ala~katadevasabhaÑ viya uma~ga olokento yÈti. TamatthaÑ pakÈsento
SatthÈ Èha–
695. “Purato Senako yÈti, pacchato ca Mahosadho.
Majjhe ca rÈjÈ Vedeho, amaccaparivÈrito”ti.
______________________________________________________________
1. AnusÈrinoti (SÊ, SyÈ, I)
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RaÒÒo ÈgatabhÈvaÑ ÒatvÈ te mÈÓavÈ rÈjamÈtaraÒca deviÒca puttaÒca
dhÊtaraÒca uma~gÈ nÊharitvÈ mahÈvisÈlamÈÄake ÔhapesuÑ. RÈjÈpi
bodhisattena saddhiÑ muma~gÈ nikkhami. Te rÈjÈnaÒca paÓÉitaÒca disvÈ
“nissaÑsayaÑ parahatthaÑ gatamhÈ, amhe gahetvÈ Ègatehi paÓÉitassa
purisehi bhavitabban”ti maraÓabhayatajjitÈ mahÈviravaÑ viraviÑsu.
C|ÄanirÈjÈpi kira VedeharaÒÒo palÈyanabhayena Ga~gÈto gÈvutamattaÔÔhÈne
aÔÔhÈsi. So sannisinnÈya rattiyÈ tesaÑ viravaÑ sutvÈ “NandÈdeviyÈ viya
saddo”ti vattukÈmopi “kuhiÑ NandÈdeviÑ passissasÊ”ti parihÈsabhayena na
kiÒci Èha. MahÈsatto pana tasmiÑ ÔhÈne PaÒcÈlacandiÑ kumÈrikaÑ
ratanarÈsimhi ÔhapetvÈ abhisiÒcitvÈ “mahÈrÈja tvaÑ imissÈ kÈraÓÈ Ègato,
ayaÑ te aggamahesÊ hot|”ti Èha. TÊÓi nÈvÈsatÈni upaÔÔhÈpesuÑ, rÈjÈ
visÈlamÈÄakÈ otaritvÈ ala~katanÈvaÑ abhiruhi. Tepi cattÈro khattiyÈ nÈvaÑ
abhiruhiÑsu. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha–
696. “Uma~gÈ nikkhamitvÈna, Vedeho nÈva’mÈruhi.
AbhiruÄhaÒca taÑ ÒatvÈ, anusÈsi Mahosadho.
697. AyaÑ te sasuro deva, ayaÑ sassu janÈdhipa,
YathÈ mÈtu paÔipatti, evaÑ te hotu sassuyÈ.
698. YathÈpi niyako bhÈtÈ, sa-udariyo ekamÈtuko.
EvaÑ PaÒcÈlacando te, dayitabbo rathesabha.
699. AyaÑ PaÒcÈlacandÊ te rÈjaputtÊ abhicchitÈ.
KÈmaÑ karohi te tÈya, bhariyÈ te rathesabhÈ”ti.
Tattha anusÈsÊti evaÑ kirassa ahosi “kadÈci eso kujjhitvÈ C|ÄaniraÒÒo
mÈtaraÑ mÈreyya, abhir|pÈya NandÈdeviyÈ saddhiÑ saÑvÈsaÑ kappeyya,
rÈjakumÈraÑ vÈ mÈreyya, paÔiÒÒamassa gaÓhissÈmÊ”ti. TasmÈ “ayaÑ te”tiÈdÊni vadanto anusÈsi. Tattha ayaÑ te sasuroti ayaÑ tava sasurassa
C|ÄaniraÒÒo putto PaÒcÈlacandiyÈ kaniÔÔhabhÈtiko, ayaÑ te idÈni sasuro.
AyaÑ sass|ti ayaÑ imissÈ mÈtÈ NandÈdevÊ nÈma tava sassu. YathÈ mÈt|ti
yathÈ mÈtu puttÈ vattappaÔivattaÑ
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karonti, evaÑ te etissÈ hotu, balavatiÑ mÈtusaÒÒaÑ paccupaÔÔhÈpetvÈ mÈ
naÑ kadÈci lobhacittena olokehi. Niyakoti ajjhattiko ekapitarÈ jÈto.
EkamÈtukoti ekamÈtarÈ jÈto. Dayitabboti piyÈyitabbo. BhariyÈti ayaÑ te
bhariyÈ, mÈ etissÈ avamÈnaÑ akÈsÊti raÒÒo paÔiÒÒaÑ gaÓhi.
RÈjÈpi “sÈdh|”ti sampaÔicchi. RÈjamÈtaraÑ pana Èrabbha kiÒci na
kathesi. KiÑ kÈraÓÈ? TassÈ mahallakabhÈveneva. IdaÑ pana sabbaÑ
bodhisatto tÊre ÔhatvÈva kathesi. Atha naÑ rÈjÈ mahÈdukkhato muttatÈya
gantukÈmo hutvÈ “tÈta tvaÑ tÊre Ôhitova kathesÊ”ti vatvÈ gÈthamÈha–
700. Œruyha nÈvaÑ taramÈno, kinnu tÊramhi tiÔÔhasi.
KicchÈ muttÈ’mha dukkhato, yÈma dÈni MahosadhÈ”ti.
MahÈsatto “deva tumhehi saddhiÑ gamanaÑ nÈma mayhaÑ ayuttan”ti
vatvÈ Èha–
701. “Ne’sa dhammo mahÈrÈja, yo’haÑ senÈya nÈyako.
Sena~gaÑ parihÈpetvÈ, attÈnaÑ parimocaye.
702. Nivesanamhi te deva, sena~gaÑ parihÈpitaÑ.
TaÑ dinnaÑ Brahmadattena, ÈnayissaÑ rathesabhÈ”ti.
Tattha dhammoti sabhÈvo. NivesanamhÊti taÑ nagaraÑ sandhÈyÈha.
Parimocayeti parimoceyyaÑ. ParihÈpitanti chaÉÉitaÑ. Tesu hi manussesu
d|ramaggaÑ ÈgatattÈ1 keci kilantÈ niddaÑ okkantÈ keci khÈdantÈ pivantÈ
amhÈkaÑ nikkhantabhÈvampi na jÈniÑsu, koci gilÈnÈ. MayÈ saddhiÑ
cattÈro mÈse kammaÑ katvÈ mama upakÈrakÈ manussÈ cettha bah|, na
sakkÈ mayÈ ekamanussampi chaÉÉetvÈ gantuÑ, ahaÑ pana nivattitvÈ
sabbampi taÑ tava senaÑ Brahmadattena dinnaÑ appaÔividdhaÑ2 ÈnessÈmi.
Tumhe mahÈrÈja katthaci avilambantÈ sÊghaÑ gacchatha. MayÈ vo
antarÈmagge hatthivÈhanÈdÊni ÔhapitÈni, kilantakilantÈni pahÈya
samatthasamatthehi sÊghaÑ Mithilameva pavisathÈti.
______________________________________________________________
1. D|ramaggÈ ÈgatattÈ (Ka), d|ramaggaÑ Ègatesu (SyÈ)

2. AppaÔi-usiddhaÑ (Ka)
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Tato rÈjÈ gÈthamÈha–
703. “Appaseno mahÈsenaÑ, kathaÑ viggayha Ôhassasi.
Dubbalo balavantena, vihaÒÒissasi paÓÉitÈ”ti.
Tattha viggayhÈti parippharitvÈ1. VihaÒÒissasÊti haÒÒissasi.
Tato bodhisatto Èha–
704. “Appasenopi ce mantÊ, mahÈsenaÑ amantinaÑ.
JinÈti rÈjÈ rÈjÈno, Èdicco’vu’dayaÑ taman”ti.

Tattha mantÊti mantÈya samannÈgato paÒÒavÈ upÈyakusalo.
Amantinanti anupÈyakusalaÑ jinÈti, paÒÒavÈ duppaÒÒaÑ jinÈti. RÈjÈ
rÈjÈnoti ekopi ca evar|po rÈjÈ bah|pi duppaÒÒarÈjÈno jinÈtiyeva. YathÈ
kinti? Œdicco’vu’dayaÑ tamanti, yathÈ Èdicco udayanto tamaÑ
viddhaÑsetvÈ ÈlokaÑ dasseti, evaÑ jinÈti ceva s|riyo viya virocati ca.
IdaÑ vatvÈ mahÈsatto rÈjÈnaÑ “gacchatha tumhe”ti vanditvÈ uyyojesi.
So “mutto vatamhi amittahatthato, imissÈ ca laddhattÈ manorathopi me
matthakaÑ patto”ti bodhisattassa guÓe ÈvajjetvÈ uppannapÊtipÈmojjo
paÓÉitassa guÓe Senakassa kathento gÈthamÈha–
705. “SusukhaÑ vata saÑvÈso, paÓÉitehÊti Senaka.
PakkhÊva paÒjare baddhe, macche jÈlagateriva.
Amittahatthattagate, mocayÊ no Mahosadho”ti.
Tattha susukhaÑ vatÈti atisukhaÑ vata idaÑ2, yo saÑvÈso paÓÉitehi.
ItÊti kÈraÓatthe nipÈto. IdaÑ vuttaÑ hoti–yasmÈ amittahatthagate mocayi
no Mahosadho, tasmÈ Senaka vadÈmi. SusukhaÑ vata idaÑ, yo esa
paÓÉitehi saÑvÈsoti.
______________________________________________________________
1. NiggayhÈti paÔippharitvÈ (SyÈ), niggayhÈti niggahetvÈ (Ka)
2. IdaÑ kataraÑ (SÊ, I), idaÑ adhikataraÑ (SyÈ), idaÑ kataÑ (Ka)
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TaÑ sutvÈ Senakopi paÓÉitassa guÓe kathento Èha–
706. “Eva metaÑ mahÈrÈja, paÓÉitÈ hi sukhÈvahÈ.
PakkhÊva paÒjare baddhe, macche jÈlagateriva.
Amittahatthattagate, mocayÊ no Mahosadho”ti.
Atha VedeharÈjÈ nadiÑ uttaritvÈ yojanantare yojanantare mahÈsattena
kÈritagÈmaÑ sampatto. Tatrassa bodhisattena ÔhapitamanussÈ
hatthivÈhanÈdÊni ceva annapÈnÈdÊni ca adaÑsu. So kilante hatthiassarathÈdayo ÔhapetvÈ1 itare ÈdÈya tehi saddhiÑ aÒÒaÑ gÈmaÑ pÈpuÓi.
EtenupÈyena yojanasatikaÑ maggaÑ atikkamitvÈ punadivase pÈtova
MithilaÑ pÈviso. MahÈsattopi uma~gadvÈraÑ gantvÈ attanÈ
sannaddhakhaggaÑ omuÒcitvÈ uma~gadvÈre vÈlukaÑ viy|hitvÈ Ôhapesi.
®hapetvÈ ca pana uma~gaÑ pavisitvÈ uma~gena gantvÈ nagaraÑ pavisitvÈ
pÈsÈdaÑ abhiruyha gandhodakena nhatvÈ nÈnaggarasabhojanaÑ bhuÒjitvÈ
sayanavaragato “manoratho me matthakaÑ patto”ti Èvajjento nipajji. Atha
tassÈ rattiyÈ accayena C|ÄanirÈjÈ sena~gaÑ vicÈrayamÈno taÑ nagaraÑ
upÈgami. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha–
707. “RakkhitvÈ kasiÓaÑ rattiÑ, c|Äaneyyo mahabbalo.
UdentaÑ aruÓuggasmiÑ, upakÈriÑ upÈgami.
708. Œruyha pavaraÑ nÈgaÑ, balavantaÑ saÔÔhihÈyanaÑ.
RÈjÈ avoca PaÒcÈlo, c|Äaneyyo mahabbalo.
709. Sannaddho maÓivammena, sara’mÈdÈya pÈÓinÈ.
Pesiye ajjhabhÈsittha, puthugumbe samÈgate”ti.
Tattha kasiÓanti sakalaÑ nissesaÑ. Udentanti udente. UpakÈrinti
PaÒcÈlanagaraÑ upÈdÈya mahÈsattena kÈritattÈ upakÈrÊ”ti laddhanÈmakaÑ
taÑ nagaraÑ upÈgami. AvocÈti attano senaÑ avoca. Pesiyeti attano
pesanakÈrake. AjjhabhÈsitthÈti adhi-abhÈsittha, puretarameva abhÈsittha.
Puthugumbeti bah|su sippesu patiÔÔhite anekasippajÈnanaketi2.
______________________________________________________________
1. NivattetvÈ (SÊ, SyÈ, I)

2. SippaÒÒ| (SÊ), anekasippaÒÒ| (SyÈ, I)
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IdÈni te sar|pato dassetumÈha–
710. “HatthÈrohe anÊkaÔÔhe, rathike pattikÈrake.
UpÈsanamhi katahatthe, vÈlavedhe samÈgate”ti.

Tattha upÈsanamhÊti dhanusippe. Katahattheti avirajjhanavedhitÈya
sampannahatthe.
IdÈni rÈjÈ VedehaÑ jÊvaggÈhaÑ gaÓhÈpetuÑ ÈÓÈpento Èha–
711. “Pesetha kuÒjare dantÊ, balavante saÔÔhihÈyane.
Maddantu kuÒjarÈ nagaraÑ, Vedehena sumÈpitaÑ.
712. VacchadantamukhÈ setÈ, tikkhaggÈ aÔÔhivedhino.
PaÓunnÈ dhanuvegena, sampatantu’tarÊtarÈ.
713. MÈÓavÈ vammino s|rÈ, citradaÓÉayutÈvudhÈ.
Pakkhandino mahÈnÈgÈ, hatthÊnaÑ hontu sammukhÈ.
714. Sattiyo teladhotÈyo, accimantÈ pabhassarÈ.
VijjotamÈnÈ tiÔÔhantu, sataraÑsÊva tÈrakÈ.
715. ŒvudhabalavantÈnaÑ, guÓikÈy|radhÈrinaÑ.
EtÈdisÈnaÑ yodhÈnaÑ, sa~gÈme apalÈyinaÑ.
Vedeho kuto muccissati, sace pakkhÊva kÈhiti.
716. TiÑsa me purisanÈvutyo, sabbe’ve’kekaniccitÈ.
YesaÑ samaÑ na passÈmi, kevalaÑ mahi’maÑ caraÑ.
717. NÈgÈ ca kappitÈ dantÊ, balavanto saÔÔhihÈyanÈ.
YesaÑ khandhesu sobhanti, kumÈrÈ cÈrudassanÈ.
718. PÊtÈla~kÈrÈ pÊtavasanÈ, pÊtuttaranivÈsanÈ.
NÈgakhandhesu sobhanti, devaputtÈva Nandane.
719. PÈÔhÊnavaÓÓÈ nettiÑsÈ, teladhotÈ pabhassarÈ.
NiÔÔhitÈ naradhÊrebhi, samadhÈrÈ sunissitÈ.
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720. VellÈlino vÊtamalÈ, sikkÈyasamayÈ daÄÈ.
GahitÈ balavantebhi, suppahÈrappahÈribhi.
721. SuvaÓÓatharusampannÈ, lohitakacchupadhÈritÈ.
VivattamÈnÈ sobhanti, vijj|va’bbhaghanantare.
722. PaÔÈkÈ vammino s|rÈ, asicammassa kovidÈ.
DhanuggahÈ sikkhitarÈ, nÈgakhandhe nipÈtino.
723. EtÈdisehi parikkhitto, natthi mokkho ito tava.
PabhÈvaÑ te na passÈmi, yena tvaÑ MithilaÑ vaje”ti.
Tattha dantÊti sampannadante. VacchadantamukhÈti
nikhÈdanasadisamukhÈ. PaÓunnÈti vissaÔÔhÈ. Sampatantu’tarÊtarÈti evar|pÈ
sarÈ itarÊtarÈ sampatantu samÈgacchantu. GhanameghavassaÑ viya
saravassaÑ vassathÈti ÈÓÈpesi. MÈÓavÈti taruÓayodhÈ. Vamminoti
vammahatthÈ. CitradaÓÉayutÈvudhÈti citradaÓÉayuttehi Èvudhehi
samannÈgatÈ. Pakkhandinoti sa~gÈmapakkhandikÈ1. MahÈnÈgÈti
mahÈnÈgesu koÒcanÈdaÑ katvÈ Ègacchantesupi niccalÈ ÔhatvÈ tesaÑ dante
gahetvÈ luÒcituÑ samatthÈ yodhÈ. SataraÑsÊva tÈrakÈti sataraÑsÊ2 viya
osadhitÈrakÈ. ŒvudhabalavantÈnanti Èvudhabalena yuttÈnaÑ
samannÈgatÈnaÑ. GuÓikÈy|radhÈrinanti guÓi vuccati kavacaÑ, kavacÈni
ceva kÈy|rÈbharaÓÈni ca dhÈrentÈnaÑ, kavacasa~khÈtÈni vÈ kÈy|rÈni
dhÈrentÈnaÑ. Sace pakkhÊva kÈhitÊti sacepi pakkhÊ viya ÈkÈse
pakkhandanaÑ karissati, tathÈpi kiÑ muccissatÊti vadati.
TiÑsa me purisanÈvutyoti purisÈnaÑ tiÑsasahassÈni navutisatÈni
tiÑsanÈvutyoti vuccanti. Sabbe’ve’kekaniccitÈti3 ettakÈ mayhaÑ paresaÑ
hatthato ÈvudhaÑ gahetvÈ paccÈmittÈnaÑ sÊsapÈtanasamatthÈ ekekaÑ
vicinitvÈ gahitÈ anivattino yodhÈti dasseti. KevalaÑ mahi’maÑ caranti
sakalampi imaÑ mahiÑ caranto yesaÑ samaÑ sadisaÑ na passÈmi, kuto
uttaritaraÑ, teyeva me yodhÈ ettakÈti dasseti.
______________________________________________________________
1. Sa~gÈmaÑ pakkhandikÈ (SyÈ), sa~gÈme pakkhandikÈ (Ka)
2. SataraÑsÈ (SÊ, SyÈ)
3. SabbevekekanicchitÈti (SÊ, I)
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CÈrudassanÈti cÈru vuccati suvaÓÓaÑ, suvaÓÓavaÓÓÈti attho. PÊtÈla~kÈrÈti
pÊtavaÓÓasuvaÓÓÈla~kÈrÈ. PÊtavasanÈti pÊtavaÓÓasuvaÓÓavatthÈ.
PÊtuttaranivÈsanÈti pÊta-uttarÈsa~ganivatthÈ. PÈÔhÊnavaÓÓÈti
pÈsÈÓamacchasadisÈ. NettiÑsÈti khaggÈ. NaradhÊrebhÊti paÓÉitapurisehi.
SunissitÈti sunisitÈ atitikhiÓÈ.
VellÈlinoti Ôhitamajjhanhike s|riyo viya vijjotamÈnÈ. SikkÈyasamayÈti
satta vÈre koÒcasakuÓe khÈdÈpetvÈ gahitena sikkÈyasena katÈ.
SuppahÈrappahÈribhÊti daÄhappahÈrehi yodhehi. LohitakacchupadhÈritÈti
lohitavaÓÓÈya kosiyÈ samannÈgatÈ. PaÔÈkÈti ÈkÈse parivattanasamatthÈ.
S|rÈti jÈtis|rÈ. Asicammassa kovidÈti etesaÑ gahaÓe kusalÈ. DhanuggahÈti
dhanuggahakÈ1. SikkhitarÈti2 etasmiÑ dhanuggahaÓe ativiya sikkhitÈ.
NÈgakhandhe nipÈtinoti hatthikkhandhe khaggena chinditvÈ
nipÈtanasamatthÈ. Natthi mokkhoti ambho Vedeha3 tvaÑ paÔhamaÑ tÈva
gahapatiputtassÈnubhÈvena muttosi, idÈni pana natthi tava mokkhoti vadati.
PabhÈvaÑ teti idÈni te rÈjÈnubhÈvaÑ na passÈmi, yena tvaÑ MithilaÑ
gamissasi khippaÑ, jÈle paviÔÔhamaccho viya jÈtosÊti.
C|ÄanirÈjÈ VedehaÑ tajjento “idÈni naÑ gaÓhissÈmÊ”ti vajira~kusena
nÈgaÑ codento “gaÓhatha bhindatha vijjhathÈ”ti senaÑ ÈÓÈpento
upakÈrinagaraÑ avattharanto viya upÈgami. Atha naÑ mahÈsattassa
upanikkhittakapurisÈ “ko jÈnÈti, kiÑ bhavissatÊ”ti attano upaÔÔhÈke gahetvÈ
parivÈrayiÑsu. TasmiÑ khaÓe bodhisatto sirisayanÈ vuÔÔhÈya
katasarÊrappaÔijaggano bhuttapÈtarÈso ala~katappaÔiyatto
satasahassagghanakaÑ kÈsikavatthaÑ nivÈsetvÈ rattakambalaÑ ekaÑse
karitvÈ sattaratanavicittaÑ valaÒjanadaÓÉakaÑ ÈdÈya suvaÓÓapÈdukaÑ
Èruyha devaccharÈya viya ala~kata-itthiyÈ vÈlabÊjaniyÈ bÊjiyamÈno
ala~katapÈsÈde sÊhapaÒjaraÑ vivaritvÈ C|ÄaniraÒÒo attÈnaÑ dassento
SakkadevarÈjalÊlÈya aparÈparaÑ ca~kami. C|ÄanirÈjÈpi tassa r|pasiriÑ
oloketvÈ cittaÑ pasÈdetuÑ nÈsakkhi, “idÈni naÑ gaÓhissÈmÊ”ti
______________________________________________________________
1. TharuggahÈti tharuggahakÈ (I), pharuggahÈti pharuggahakÈ (SyÈ)
2. SikkhitÈroti (SÊ, I)
3. VedehaceÔaka (SÊ, I), Vedeha petaka (SyÈ)
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turitaturitova hatthiÑ pesesi. PaÓÉito cintesi “ayaÑ ‘Vedeho me laddho’ti
saÒÒÈya turitaturitova Ègacchati, na jÈnÈti attano puttadÈraÑ gahetvÈ
amhÈkaÑ raÒÒo gatabhÈvaÑ, suvaÓÓÈdÈsasadisaÑ mama mukhaÑ dassetvÈ
kathessÈmi tena saddhin”ti. So vÈtapÈne Ôhitova madhurassaraÑ nicchÈretvÈ
tena saddhiÑ kathento Èha–
724. “KiÑ nu santaramÈnova, nÈgaÑ pesesi kuÒjaraÑ.
PahaÔÔhar|po Èpatasi, Siddhattho’smÊti maÒÒasi.
725. Ohare’taÑ dhanuÑ cÈpaÑ, khurappaÑ paÔisaÑhara.
Ohare’taÑ subhaÑ vammaÑ, veÄuriyamaÓisanthatan”ti.
Tattha kuÒjaranti seÔÔhaÑ. PahaÔÔhar|poti haÔÔhatuÔÔhacitto
somanassajÈto. ŒpatasÊti1 Ègacchasi. SiddhatthosmÊti2 nipphannatthosmi,
manoratho me matthakaÑ pattoti maÒÒasi. Ohare’tanti imaÑ
cÈpasa~khÈtaÑ dhanuÑ ohara avahara chaÉÉehi, ko nu te etenattho.
PaÔisaÑharÈti apanetvÈ aÒÒassa vÈ dehi, paÔicchanne vÈ ÔhÈne Ôhapehi, kiÑ
khurappena karissasi. Vammanti etaÑ vammampi apanehi. IdaÑ tayÈ hiyyo
paÔimukkaÑ bhavissati, chaÉÉehi naÑ, mÈ te sarÊraÑ uppaÓÉukaÑ ahosi,
akilametvÈ pÈtova nagaraÑ pavisÈhÊti raÒÒÈ saddhiÑ keÄimakÈsi.
So tassa vacanaÑ sutvÈ “gahapatiputto mayÈ saddhiÑ keÄiÑ karoti, ajja
te kattabbaÑ jÈnissÈmÊ”ti taÑ tajjento gÈthamÈha–
726. “PasannamukhavaÓÓo’si, mhitapubbaÒca bhÈsasi.
Hoti kho maraÓakÈle, edisÊ vaÓÓasampadÈ”ti.
Tattha mhitapubbaÒcÈti3 paÔhamaÑ mhitaÑ katvÈ pacchÈ bhÈsanto
mhitapubbameva bhÈsasi, maÑ kismiÒci na gaÓesi. Hoti khoti maraÓakÈle
nÈma vaÓÓasampadÈ hotiyeva, tasmÈ tvaÑ virocasi, ajja te sÊsaÑ chinditvÈ
jayapÈnaÑ pivissÈmÈti.
EvaÑ tassa tena saddhiÑ kathanakÈle mahÈbalakÈyo mahÈsattassa
r|pasiriÑ disvÈ “ambho amhÈkaÑ rÈjÈ MahosadhapaÓÉitena saddhiÑ
______________________________________________________________
1. ŒgamasÊti (SyÈ)

2. LaddhatthosmÊti (SÊ, SyÈ, I)

3. MihitapubbaÒcÈti (SÊ, SyÈ, I)
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manteti, kiÑ nu kho kathesi, etesaÑ kathaÑ suÓissÈmÈ”ti raÒÒo
santikameva agamÈsi. PaÓÉitopi tassa kathaÑ sutvÈ “na maÑ
‘MahosadhapaÓÉito’ti jÈnÈsi, nÈhaÑ attÈnaÑ mÈretuÑ dassÈmi, manto te
deva bhinno, KevaÔÔena ca tayÈ ca hadayena1 cintitaÑ na jÈtaÑ, mukhena
kathitameva jÈtan”ti pakÈsento Èha–
727. “MoghaÑ te gajjitaÑ rÈja, bhinnamanto’si khattiya.
DuggaÓho’si tayÈ rÈjÈ, khaÄu~keneva sindhavo.
728. TiÓÓo hiyyo rÈjÈ ga~gaÑ, sÈmacco saparijjano.
HaÑsarÈjaÑ yathÈ dha~ko, anujjavaÑ patissasÊ”ti.
Tattha bhinnamanto’sÊti yo tayÈ KevaÔÔena saddhiÑ sayanagabbhe
manto gahito, taÑ mantaÑ2 na jÈnÈtÊti mÈ saÒÒaÑ kari, pageva so mayÈ
ÒÈto, bhinnamanto asi jÈto. DuggaÓho’si3 tayÈti mahÈrÈja tayÈ amhÈkaÑ
rÈjÈ assakhaÄu~kena sindhavo viya duggaÓhosi4, khaÄu~kaÑ ÈruÄhena
javasampannaÑ ÈjÈnÊyaÑ Èruyha gacchanto viya gahetuÑ na sakkÈti attho.
KhaÄu~ko viya hi KevaÔÔo, taÑ ÈruÄhapuriso viya tvaÑ, javasampanno
sindhavo viya ahaÑ, taÑ ÈruÄhapuriso viya amhÈkaÑ rÈjÈti dasseti. TiÓÓo
hiyyoti hiyyova uttiÓÓo. So ca kho sÈmacco saparijano, na ekakova
palÈyitvÈ gato. Anujjavanti sace pana tvaÑ taÑ anujavissasi anubandhissasi,
atha yathÈ suvaÓÓahaÑsarÈjaÑ anujavanto dha~ko antarÈva patissati, evaÑ
patissasi, antarÈva vinÈsaÑ pÈpuÓissasÊti vadati.
IdÈni so achambhitakesarasÊho viya udÈharaÓaÑ Èharanto Èha–
729. “Si~gÈlÈ rattibhÈgena, phullaÑ disvÈna kiÑ sukaÑ.
MaÑsapesÊti maÒÒantÈ, pariby|ÄhÈ migÈdhamÈ.
______________________________________________________________
1. Rahassena (Ka)

2. TaÑ maÑ (SÊ), taÑ mama(SyÈ, I)

3. DuggaÓho hi (SÊ, SyÈ, I)

4. DuggaÓho (SÊ, SyÈ, I)
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730. VÊtivattÈsu rattÊsu, uggatasmiÑ divÈkare.
KiÑ sukaÑ phullitaÑ disvÈ, ÈsacchinnÈ migÈgamÈ.
731. Evameva tvaÑ rÈja, VedehaÑ parivÈriya.
Œsacchinno gamissasi, si~gÈlÈ kiÑ sukaÑ yathÈ”ti.
Tattha disvÈnÈti candÈlokena oloketvÈ. Pariby|ÄhÈti pÈtova
maÑsapesiÑ khÈditvÈ gamissÈmÈti parivÈretvÈ aÔÔhaÑsu. VÊtivattÈs|ti te
yÈsu yÈsu rattÊsu evaÑ aÔÔhaÑsu, tÈsu tÈsu rattÊsu atÊtÈsu. DisvÈti
s|riyÈlokena kiÑ sukaÑ disvÈ “na idaÑ maÑsan”ti ÒatvÈ chinnÈsÈ hutvÈ
palÈyiÑsu. Si~gÈlÈti yathÈ si~gÈlÈ kiÑ sukaÑ parivÈretvÈ ÈsacchinnÈ gatÈ,
evaÑ tuvampi idha VedeharaÒÒo natthibhÈvaÑ ÒatvÈ Èsacchinno hutvÈ
gamissasi, senaÑ gahetvÈ palÈyissasÊti dÊpeti.
RÈjÈ tassa achambhitavacanaÑ sutvÈ cintesi “ayaÑ gahapatiputto
atis|ro hutvÈ kathesi, nissaÑsayaÑ Vedeho palÈto bhavissatÊ”ti. So ativiya
kujjhitvÈ “pubbe mayaÑ gahapatiputtaÑ nissÈya udarasÈÔakassapi assÈmikÈ
jÈtÈ, idÈni tena amhÈkaÑ hatthagato paccÈmitto palÈpito, bahussa vata no
anatthassa kÈrako, ubhinnaÑ kattabbakÈraÓaÑ imasseva karissÈmÊ”ti tassa
kÈraÓaÑ kÈtuÑ ÈÓÈpento Èha–
732. “Imassa hatthe pÈde ca, kaÓÓanÈsaÒca chindatha.
Yo me amittaÑ hatthagataÑ, VedehaÑ parimocayi.
733. ImaÑ maÑsaÑ’va pÈtabyaÑ, s|le katvÈ pacantu naÑ.
Yo me amittaÑ hatthagataÑ, VedehaÑ parimocayi.
734. YathÈpi ÈsabhaÑ cammaÑ, pathabyÈ vitanÊyati.
SÊhassa atho byagghassa, hoti sa~kusamÈhataÑ.
735. EvaÑ taÑ vitanitvÈna, vedhayissÈmi sattiyÈ.
Yo me amittaÑ hatthagataÑ, VedehaÑ parimocayÊ”ti.
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Tattha pÈtabyanti1 pÈcayitabbaÑ pacitabbayuttakaÑ migÈdÊnaÑ
maÑsaÑ viya imaÑ gahapatiputtaÑ s|le ÈvuÓitvÈ pacantu. SÊhassa atho
byagghassÈti etesaÒca yathÈ cammaÑ sa~kusamÈhataÑ hoti, evaÑ hotu.
VedhayissÈmÊti vijjhÈpessÈmi.
TaÑ sutvÈ mahÈsatto hasitaÑ katvÈ “ayaÑ rÈjÈ attano deviyÈ ca
bandhavÈnaÒca mayÈ MithilaÑ pahitabhÈvaÑ na jÈnÈti, tena me imaÑ
kammakÈraÓaÑ vicÈreti, kodhavasena kho pana maÑ usunÈ vÈ vijjheyya,
aÒÒaÑ vÈ attano ruccanakaÑ kareyya, sokÈturaÑ imaÑ vedanÈppattaÑ
katvÈ hatthipiÔÔheyeva visaÒÒiÑ naÑ nipajjÈpetuÑ taÑ kÈraÓaÑ
ÈrocessÈmÊ”ti cintetvÈ Èha–
736. “Sace me hatthe pÈde ca, kaÓÓanÈsaÒca checchasi.
EvaÑ PaÒcÈlacandassa, Vedeho chedayissati.
737. Sace me hatthe pÈde ca, kaÓÓanÈsaÒca checchasi.
EvaÑ PaÒcÈlacandiyÈ, Vedeho chedayissati.
738. Sace me hatthe pÈde ca, kaÓÓanÈsaÒca checchasi.
EvaÑ NandÈya deviyÈ, Vedeho chedayissati,
739. Sace me hatthe pÈde ca, kaÓÓanÈsaÒca checchasi.
EvaÑ te puttadÈrassa, Vedeho chedayissati.
740. Sace maÑsaÑ’va pÈtabyaÑ, s|le katvÈ pacissasi.
EvaÑ PaÒcÈlacandassa, Vedeho pÈcayissati.
741. Sace maÑsaÑ’va pÈtabyaÑ, s|le katvÈ pacissasi.
EvaÑ PaÒcÈlacandiyÈ, Vedeho pÈcayissati.
742. Sace maÑsaÑ’va pÈtabyaÑ, s|le katvÈ pacissasi.
EvaÑ NandÈya deviyÈ, Vedeho pÈcayissati.
743. Sace maÑsaÑ’va pÈtabyaÑ, s|le katvÈ pacissasi.
EvaÑ te puttadÈrassa, Vedeho pÈcayissati.
______________________________________________________________
1. PÈtabbanti (SÊ, I)
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744. Sace maÑ vitanitvÈna, vedhayissasi sattiyÈ.
EvaÑ PaÒcÈlacandassa, Vedeho vedhayissati.
745. Sace maÑ vitanitvÈna, vedhayissasi sattiyÈ.
EvaÑ PaÒcÈlacandiyÈ, Vedeho vedhayissati.
746. Sace maÑ vitanitvÈna, vedhayissasi sattiyÈ.
EvaÑ NandÈya deviyÈ, Vedeho vedhayissati.
747. Sace maÑ vitanitvÈna, vedhayissasi sattiyÈ.
EvaÑ te puttadÈrassa, Vedeho vedhayissati.
EvaÑ no mantitaÑ raho, Vedehena mayÈ saha.
748. YathÈpi palasataÑ cammaÑ, kontimantÈsuniÔÔhitaÑ.
Upeti tanutÈÓÈya, sarÈnaÑ paÔihantave.
749. SukhÈvaho dukkhanudo, Vedehassa yasassino.
MatiÑ te paÔihaÒÒÈmi, usuÑ palasatena vÈ”ti.
Tattha chedayissatÊti “paÓÉitassa kira C|ÄaninÈ hatthapÈdÈ chinnÈ”ti
sutvÈva chedayissati. PuttadÈrassÈti mama ekassa chindanapaccayÈ tava
dvinnaÑ puttÈnaÒceva aggamahesiyÈ cÈti tiÓÓampi janÈnaÑ amhÈkaÑ rÈjÈ
chedayissati. EvaÑ no mantitaÑ rahoti mahÈrÈja mayÈ ca VedeharÈjena ca
evaÑ rahasi mantitaÑ yaÑ yaÑ idha mayhaÑ C|ÄanirÈjÈ kÈreti, taÑ taÑ
tattha tassa puttadÈrÈnaÑ kÈtabban”ti. Palasatanti palasatappamÈÓaÑ bah|
khÈre khÈdÈpetvÈ mudubhÈvaÑ upanÊtaÑ cammaÑ. KontimantÈsuniÔÔhitanti
kontimantÈ vuccati cammakÈrasatthaÑ, tÈya kantanalikhitÈnaÑ vasena
katattÈ suÔÔhu niÔÔhitaÑ. TanutÈÓÈyÈti yathÈ taÑ cammaÑ sa~gÈme sarÈnaÑ
paÔihantave sarÊratÈÓaÑ upeti, sare paÔihanitvÈ sarÊraÑ rakkhati.
SukhÈvahoti mahÈrÈja ahampi amhÈkaÑ raÒÒo paccÈmittÈnaÑ vÈraÓatthena
taÑ1 saraparittÈÓacammaÑ viya sukhÈvaho. Dukkhanudoti
kÈyikasukhacetasikasukhaÒca ÈvahÈmi, dukkhaÒca nudemi. Matinti tasmÈ
tava matiÑ paÒÒaÑ usuÑ tena palasatacammena viya attano matiyÈ
paÔihanissÈmÊti.
______________________________________________________________
1. Tassa (SyÈ)

306

KhuddakanikÈya

TaÑ sutvÈ rÈjÈ cintesi “gahapatiputto kiÑ katheti, yathÈ kira ahaÑ
etassa karissÈmi, evaÑ VedeharÈjÈ mama puttadÈrÈnaÑ kammakÈraÓaÑ
karissati, na jÈnÈti mama puttadÈrÈnaÑ Èrakkhassa susaÑvihitabhÈvaÑ,
‘idÈni mÈressatÊ’ti maraÓabhayena vilapati, nÈssa vacanaÑ saddahÈmÊ”ti.
MahÈsatto “ayaÑ maÑ maraÓabhayena kathetÊti maÒÒati, jÈnÈpessÈmi
nan”ti cintetvÈ Èha–
750. “I~gha passa mahÈrÈja, suÒÒaÑ antepuraÑ tava.
OrodhÈ ca kumÈrÈ ca, tava mÈtÈ ca khattiya.
Uma~gÈ nÊharitvÈna, Vedehassu’panÈmitÈ”ti.
Tattha uma~gÈti mahÈrÈja mayÈ attano mÈÓave pesetvÈ pÈsÈdÈ
otarÈpetvÈ ja~gha-uma~gena ÈharÈpetvÈ mahÈ-uma~gÈ nÊharitvÈ bandhavÈ
te Vedehassa upanÈmitÈti.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ cintesi “paÓÉito ativiya daÄhaÑ katvÈ katheti, mayÈ ca
rattibhÈge Ga~gÈpasse NandÈdeviyÈ saddo viya suto, mahÈpaÒÒo paÓÉito
kadÈci saccaÑ bhaÓeyyÈ”ti1. So uppannabalavasokopi satiÑ upaÔÔhÈpetvÈ
asocanto viya ekaÑ amaccaÑ pakkosÈpetvÈ jÈnanatthÈya pesento imaÑ
gÈthamÈha–
751. “I~gha antepuraÑ mayhaÑ, gantvÈna vicinÈtha naÑ.
YathÈ imassa vacanaÑ, saccaÑ vÈ yadi vÈ musÈ”ti.
So saparivÈro rÈjanivesanaÑ gantvÈ dvÈraÑ vivaritvÈ anto pavisitvÈ
hatthapÈde bandhitvÈ mukhaÒca pidahitvÈ nÈgadantakesu olaggite
antepurapÈlake ca khujjavÈmanakÈdayo ca bhÈjanÈni bhinditvÈ tattha tattha
vippakiÓÓakhÈdanÊyabhojanÊyaÒca ratanagharadvÈrÈni vivaritvÈ
kataratanavilopaÑ vivaÔadvÈraÑ sirigabbhaÒca yathÈvivaÔehi eva vÈtapÈnehi
pavisitvÈ caramÈnaÑ kÈkagaÓaÒca chaÉÉitagÈmasadisaÑ susÈnabh|miyaÑ
viya ca nissirikaÑ rÈjanivesanaÒca disvÈ punÈgantvÈ raÒÒo Èrocento Èha–
752. “EvametaÑ mahÈrÈja, yathÈ Èha Mahosadho.
SuÒÒaÑ antepuraÑ sabbaÑ, kÈkapaÔÔanakaÑ yathÈ”ti.
______________________________________________________________
1. BhaveyyÈti (SÊ, I, Ka)
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Tattha kÈkapaÔÔanakaÑ yathÈti macchagandhena Ègatehi kÈkagaÓehi
samÈkiÓÓo samuddatÊre chaÉÉitagÈmako viya.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ catunnaÑ janÈnaÑ piyavippayogasambhavena sokena
kampamÈno “idaÑ mama dukkhaÑ gahapatiputtaÑ nissÈya uppannan”ti
daÓÉena ghaÔÔito ÈsÊviso viya bodhisattassa ativiya kujjhi. MahÈsatto
tassÈkÈraÑ disvÈ “ayaÑ rÈjÈ mahÈyaso kadÈci kodhavasena ‘kiÑ mama
etehÊ ‘khattiyamÈnena maÑ viheÔheyya, yann|nÈhaÑ NandÈdeviÑ iminÈ
adiÔÔhapubbaÑ viya karonto tassÈ sarÊravaÓÓaÑ vaÓÓeyyaÑ, atha so taÑ
anussaritvÈ ‘sacÈhaÑ MahosadhaÑ mÈressÈmi, evar|paÑ itthiratanaÑ na
labhissÈmi, amÈrento puna taÑ labhissÈmÊ’ti attano bhariyÈya sinehena na
kiÒci mayhaÑ karissatÊ”ti cintetvÈ attano anurakkhaÓatthaÑ pÈsÈde Ôhitova
rattakambalantarÈ suvaÓÓavaÓÓaÑ bÈhuÑ nÊharitvÈ tassÈ
gatamaggÈcikkhanavasena vaÓÓento Èha–
753. “Ito gatÈ mahÈrÈja, nÈrÊ sabba~gasobhanÈ.
KosambaphalasussoÓÊ, haÑsagaggarabhÈÓinÊ.
754. Ito nÊtÈ mahÈrÈja, nÈrÊ sabba~gasobhanÈ.
KoseyyavasanÈ sÈmÈ, jÈtar|pasumekhalÈ.
755. SurattapÈdÈ kalyÈÓÊ, suvaÓÓamaÓimekhalÈ.
PÈrevatakkhÊ sutan|, bimboÔÔhÈ tanumajjhimÈ.
756. SujÈtÈ bhujalaÔÔhÊva, vedÊva tanumajjhimÈ.
DÊghassÈ kesÈ asitÈ, ÊsakaggapavellitÈ.
757. SujÈtÈ migachÈpÈva, hemantaggisikhÈriva.
NadÊva giriduggesu, saÒchannÈ khuddaveÄubhi.
758. NÈganÈs|ru kalyÈÓÊ, paramÈ timbarutthanÊ.
NÈtidÊghÈ nÈtirassÈ, nÈlomÈ nÈtilomasÈ”ti.
Tattha itoti uma~gaÑ dasseti. KosambaphalakasussoÓÊti1
visÈlakaÒcanaphalakaÑ viya sundarasoÓÊ. HaÑsagaggarabhÈÓinÊti
gocaratthÈya
______________________________________________________________
1. KosumbhaphalakasussoÓÊti (SÊ, SyÈ, I)
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vicarantÈnaÑ haÑsapotakÈnaÑ viya gaggarena madhurena sarena1
samannÈgatÈ. KoseyyavasanÈti kaÒcanakhacitakoseyyavatthavasanÈ. SÈmÈti
SuvaÓÓasÈmÈ2. PÈrevatakkhÊti paÒcasu pasÈdesu rattaÔÔhÈne
pÈrevatasakuÓisadisakkhÊ. Sutan|ti sobhanasarÊrÈ. BimboÔÔhÈti bimbaphalaÑ
viya surajjitamaÔÔhoÔÔhapariyosÈnÈ. TanumajjhimÈti karamitatanumajjhimÈ3.
SujÈtÈ bhujalaÔÔhÊvÈti vijambhanakÈle vÈteritarattapallavavilÈsinÊ sujÈtÈ
bhujalatÈ viya virocati. VedÊvÈti4 kaÒcanavedi viya tanumajjhimÈ.
¢sakaggapavellitÈti ÊsakaÑ aggesu onatÈ. ¢sakaggapavellitÈ vÈ nettiÑsÈya5
aggaÑ viya vinatÈ.
MigachÈpÈvÈti pabbatasÈnumhi sujÈtÈ ekavassikabyagghapotikÈ viya
vilÈsakuttiyuttÈ. HemantaggisikhÈrivÈti obhÈsasampannatÈya hemante
aggisikhÈ viya sobhati. KhuddaveÄubhÊti yathÈ khuddakehi udakaveÄ|hi
saÒchannÈ nadÊ sobhati, evaÑ tanukalomÈya lomarÈjiyÈ sobhati. KalyÈÓÊti
chavimaÑsakesanhÈru-aÔÔhÊnaÑ vasena paÒcavidhena kalyÈÓena
samannÈgatÈ. ParamÈ timbarutthanÊti timbarutthanÊ paramÈ6 uttamÈ,
suvaÓÓaphalake ÔhapitasuvaÓÓavaÓÓatimbaruphaladvayamivassÈ
susaÓÔhÈnasampannaÑ nirantaraÑ thanayugalaÑ.
EvaÑ mahÈsatte tassÈ r|pasiriÑ vaÓÓenteva tassa sÈ pubbe
adiÔÔhapubbÈ viya ahosi, balavasinehaÑ uppÈdesi. Athassa
sinehuppattibhÈvaÑ ÒatvÈ mahÈsatto anantaraÑ gÈthamÈha–
759. “NandÈya n|na maraÓena, nandasi sirivÈhana.
AhaÒca n|na nandÈ ca, gacchÈma yamasÈdhanan”ti.
Tattha sirivÈhanÈti sirisampannavÈhana ahÈrÈja n|na tvaÑ evaÑ
uttamar|padharÈya NandÈya maraÓena nandasÊti vadati. GacchÈmÈti sace hi
tvaÑ maÑ mÈressasi, ekaÑseneva amhÈkaÑ rÈjÈ NandaÑ mÈressati. Iti
NandÈ ca ahaÒca Yamassa santikaÑ gamissÈma, Yamo amhe ubho disvÈ
______________________________________________________________
1. BhaÒÒena (SÊ, I)
2. SuvaÓÓasarÊrÈ (SyÈ, Ka)
3. KaramitamajjhimÈ (I), karatanumajjhimÈ (Ka)
4. VellÊvÈti (SÊ, I)
5. RathiyÈya (SÊ), potthaniyÈ (SyÈ)
6. PaÔhamÈtimbarutthanÊti timbarutthanÊnaÑ paÔhamÈ (SÊ, I)
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NandaÑ mayhameva dassati, tassa tuyhaÑ maÑ mÈretvÈ1 tÈdisaÑ
itthiratanaÑ alabhantassa kiÑ rajjena2, nÈhaÑ attano maraÓena parihÈniÑ
passÈmi devÈti.
Iti mahÈsatto ettake ÔhÈne Nandameva vaÓÓesi, na itare tayo jane. KiÑ
kÈraÓÈ? SattÈ hi nÈma piyabhariyÈsu viya sesesu ÈlayaÑ na karonti,
mÈtaraÑ vÈ saranto puttadhÊtaropi sarissatÊti tasmÈ tameva vaÓÓesi,
rÈjamÈtaraÑ pana mahallikÈbhÈvena na vaÓÓesi. ©ÈÓasampanne mahÈsatte
madhurassarena vaÓÓenteyeva NandÈdevÊ ÈgantvÈ raÒÒo purato ÔhitÈ viya
ahosi. Tato rÈjÈ cintesi “ÔhapetvÈ MahosadhaÑ aÒÒo mama bhariyaÑ
ÈnetuÑ samattho nÈma natthÊ”ti. Athassa naÑ sarantassa soko uppajji. Atha
naÑ mahÈsatto “mÈ cintayittha mahÈrÈja, devÊ ca te putto ca mÈtÈ ca tayopi
Ègacchissanti, mama gamanamevettha pamÈÓaÑ, tasmÈ tvaÑ assÈsaÑ
paÔilabha narindÈ”ti rÈjÈnaÑ assÈsesi. Atha rÈjÈ cintesi “ahaÑ attano
nagaraÑ surakkhitaÑ sugopitaÑ kÈrÈpetvÈ imaÑ upakÈrinagaraÑ ettakena
balavÈhanena parikkhipitvÈva Ôhito. AyaÑ pana paÓÉito evaÑ sugopitÈpi
mama nagarÈ deviÒca me puttaÒca mÈtaraÒca ÈnetvÈ Vedehassa dÈpesi.
Amhesu ca evaÑ parivÈretvÈ Ôhitesveva ekassapi ajÈnantassa VedehaÑ
sasenÈvÈhanaÑ palÈpesi. KiÑ nu kho dibbamÈyaÑ jÈnÈti, udÈhu
cakkhumohanan”ti. Atha naÑ pucchanto Èha–
760. “DibbaÑ adhÊyase mÈyaÑ, akÈsi cakkhumohanaÑ.
Yo me amittaÑ hatthagataÑ, VedehaÑ parimocayÊ”ti.
TaÑ sutvÈ mahÈsatto “ahaÑ dibbamÈyaÑ jÈnÈmi, paÓÉitÈ hi nÈma
dibbamÈyaÑ uggaÓhitvÈ bhaye sampatte attÈnampi parampi dukkhato
mocayantiyevÈ”ti vatvÈ Èha–
761. “AdhÊyanti mahÈrÈja, dibbamÈyi’dha paÓÉitÈ.
Te mocayanti attÈnaÑ, paÓÉitÈ mantino janÈ.
______________________________________________________________
1. MayhaÑ maritvÈpi (SÊ, SyÈ), mayhaÑ mÈretvÈpi (I)
2. Labhantassa kiÑ chijjati (SÊ, I), labhantassa kiÑ chijjissati (SyÈ)
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762. Santi mÈÓavaputtÈ me, kusalÈ sandhichedakÈ.
YesaÑ katena maggena, Vedeho MithilaÑ gato”ti.

Tattha dibbamÈyi’dhÈti dibbamÈyaÑ idha. MÈÓavaputtÈti
upaÔÔhÈkataruÓayodhÈ. YesaÑ katenÈti yehi katena. MaggenÈti ala~katauma~gena.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ “ala~kata-uma~gena kira gato, kÊdiso nu kho uma~go”ti
uma~gaÑ daÔÔhukÈmo ahosi. Athassa icchitaÑ ÒatvÈ mahÈsatto “rÈjÈ
uma~gaÑ daÔÔhukÈmo, dassessÈmissa uma~gan”ti dassento Èha–
763. “I~gha passa mahÈrÈja, uma~gaÑ sÈdhu mÈpitaÑ.
HatthÊnaÑ atha assÈnaÑ, rathÈnaÑ atha pattinaÑ.
Œlokabh|taÑ tiÔÔhantaÑ, uma~gaÑ sÈdhu mÈpitan”ti.
Tattha hatthÊnanti iÔÔhakakammacittakammavasena1 katÈnaÑ etesaÑ
hatthi-ÈdÊnaÑ pantÊhi upasobhitaÑ ala~katadevasabhÈsadisaÑ ekobhÈsaÑ
hutvÈ tiÔÔhantaÑ uma~gaÑ passa devÈti.
EvaÒca pana vatvÈ “mahÈrÈja mama paÒÒÈya mÈpite candassa ca
s|riyassa ca uÔÔhitaÔÔhÈne viya pÈkaÔe ala~kata-uma~ge2 asÊtimahÈdvÈrÈni
catusaÔÔhic|ÄadvÈrÈni ekasatasayanagabbhe anekasatadÊpagabbhe ca passa,
mayÈ saddhiÑ samaggÈ sammodamÈno hutvÈ attano balena saddhiÑ
upakÈrinagaraÑ pavisa devÈ”ti nagaradvÈraÑ vivarÈpesi. RÈjÈ
ekasatarÈjaparivÈro nagaraÑ pÈvisi. MahÈsatto pÈsÈdÈ oruyha rÈjÈnaÑ
vanditvÈ saparivÈraÑ ÈdÈya uma~gaÑ pÈvisi. RÈjÈ ala~katadevasabhaÑ
viya uma~gaÑ disvÈ bodhisattassa guÓe vaÓÓento Èha–
764. “LÈbhÈ vata VidehÈnaÑ, yassi’me’disÈ paÓÉitÈ.
Ghare vasanti vijite, yathÈ tvaÑ’si MahosadhÈ”ti.
Tattha videhÈnanti evar|pÈnaÑ paÓÉitÈnaÑ Èkarassa
uÔÔhÈnaÔÔhÈnabh|tassa videhÈnaÑ janapadassa lÈbhÈ vata. Yassi’me’disÈti
yassa
______________________________________________________________
1. Potthakammacittakammavasena (SÊ, SyÈ, I)
2. Mama paÒÒÈcandassa ÒÈÓasuriyassa ca uÔÔhitaÔÔhÈne ala~kata-ummagge (SÊ)
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ime evar|pÈ paÓÉitÈ upÈyakusalÈ santike vÈ ekaghare vÈ ekajanapade vÈ
ekaraÔÔhe vÈ vasanti, tassapi lÈbhÈ vata. YathÈ tvaÑ’sÊti yathÈ tvaÑ asi,
tÈdisena paÓÉitena saddhiÑyeva ekaraÔÔhe vÈ ekajanapade vÈ ekanagare vÈ
ekaghare vÈ vasituÑ labhanti. TesaÑ VideharaÔÔhavÈsÊnaÑ ceva
MithilanagaravÈsÊnaÒca tayÈ saddhiÑ ekato vasituÑ labhantÈnaÑ lÈbhÈ
vatÈti vadati.
Athassa mahÈsatto ekasatasayanagabbhe dasseti. Ekassa dvÈre vivaÔe
sabbesaÑ vivarÊyati. Ekassa dvÈre pidahite sabbesaÑ pidhÊyati. RÈjÈ
uma~gaÑ olokento purato gacchati, paÓÉito pana pacchato. SabbÈ senÈ
uma~gameva pÈvisi. RÈjÈ uma~gato nikkhami. PaÓÉito tassa
nikkhantabhÈvaÑ ÒatvÈ sayaÑ nikkhamitvÈ aÒÒesaÑ nikkhamituÑ adatvÈ
uma~gadvÈraÑ pidahanto ÈÓiÑ akkami. TÈvadeva asÊtimahÈdvÈrÈni
catusaÔÔhic|ÄadvÈrÈni ekasatasayanagabbhadvÈrÈni
anekasatadÊpagabbhadvÈrÈnica ekappahÈreneva pidahiÑsu. Sakalo uma~go
Lokantariyanirayo viya andhakÈro ahosi. MahÈjano bhÊtatasito ahosi.
MahÈsatto hiyyo uma~gaÑ pavisanto yaÑ khaggaÑ vÈluke Ôhapesi, taÑ
gahetvÈ bh|mito aÔÔhÈrasahatthubbedhaÑ ÈkÈsaÑ ulla~ghitvÈ oruyha
rÈjÈnaÑ hatthe gahetvÈ asiÑ uggiritvÈ tÈsetvÈ “mahÈrÈja sakalajambudÊpe
rajjaÑ kassa rajjan”ti pucchi. So bhÊto “tuyhameva paÓÉitÈ”ti vatvÈ
“abhayaÑ me dehÊ”ti Èha. “MÈ bhÈyittha mahÈrÈja, nÈhaÑ taÑ
mÈretukÈmatÈya khaggaÑ parÈmasiÑ, mama paÒÒÈnubhÈvaÑ dassetuÑ
parÈmasin”ti khaggaÑ raÒÒo adÈsi. Atha naÑ khaggaÑ gahetvÈ ÔhitaÑ
“mahÈrÈja sace maÑ mÈretukÈmosi, idÈneva iminÈ khaggena mÈrehi. Atha
abhayaÑ dÈtukÈmo, abhayaÑ dehÊ”ti Èha. “PaÓÉita mayÈ tuyhampi abhayaÑ
dinnameva, tvaÑ mÈ cintayÊ”ti asiÑ ÔhapetvÈ ubhopi aÒÒamaÒÒaÑ
adubbhÈya sapathaÑ kariÑsu.
Atha rÈjÈ bodhisattaÑ Èha “paÓÉita evaÑ ÒÈÓabalasampanno hutvÈ
rajjaÑ kasmÈ na gaÓhÈsÊ”ti. MahÈrÈja ahaÑ icchamÈno ajjeva
sakalajambudÊpe rÈjÈno mÈretvÈ rajjaÑ gaÓheyyaÑ, paraÑ mÈretvÈ ca
yasaggahaÓaÑ nÈma paÓÉitehi na pasatthanti. PaÓÉita mahÈjano dvÈraÑ
alabhamÈno paridevati, uma~gadvÈraÑ vivaritvÈ mahÈjanassa jÊvitadÈnaÑ
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dehÊti. So dvÈraÑ vivari, sakalo uma~go ekobhÈso ahosi. MahÈjano assÈsaÑ
paÔilabhi. Sabbe rÈjÈno attano senÈya saddhiÑ nikkhamitvÈ paÓÉitassa
santikaÑ ÈgamiÑsu. So raÒÒÈ saddhiÑ visÈlamÈÄake aÔÔhÈsi. ( )1 Atha naÑ
te rÈjÈno ÈhaÑsu “paÓÉita taÑ nissÈya jÊvitaÑ laddhaÑ, sace muhuttaÑ
uma~gadvÈraÑ na vivarittha, sabbesaÑ no tattheva maraÓaÑ abhavissÈ”ti.
Na mahÈrÈjÈno idÈneva tumhehi maÒÒeva nissÈya jÊvitaÑ laddhaÑ, pubbepi
laddhaÑyevÈti. KadÈ paÓÉitÈti. ®hapetvÈ amhÈkaÑ nagaraÑ
sakalajambudÊpe rajjaÑ gahetvÈ UttarapaÒcÈlanagaraÑ gantvÈ uyyÈne
jayapÈnaÑ pÈtuÑ surÈya paÔiyattakÈlaÑ sarathÈti. Œma paÓÉitÈti. TadÈ esa
rÈjÈ KevaÔÔena saddhiÑ dummantitena visayojitÈya surÈya ceva
macchamaÑsehi ca tumhe mÈretuÑ kiccamakÈsi. AthÈhaÑ “mÈdise paÓÉite
dharamÈne ime anÈthamaraÓaÑ mÈ marant|”ti attano yodhe pesetvÈ
sabbabhÈjanÈni bhindÈpetvÈ etesaÑ mantaÑ bhinditvÈ tumhÈkaÑ
jÊvitadÈnaÑ adÈsinti.
Te sabbepi ubbiggamÈnasÈ hutvÈ C|ÄanirÈjÈnaÑ pucchiÑsu “saccaÑ
kira mahÈrÈjÈ”ti. Œma mayÈ KevaÔÔassa kathaÑ gahetvÈ kathaÑ, saccameva
paÓÉito kathetÊti. Te sabbepi mahÈsattaÑ Èli~gitvÈ “paÓÉita tvaÑ sabbesaÑ
no patiÔÔhÈ jÈto, taÑ nissÈya mayaÑ jÊvitaÑ labhimhÈ”ti sabbapasÈdhanehi
mahÈsattassa p|jaÑ kariÑsu. PaÓÉito rÈjÈnaÑ Èha “mahÈrÈja tumhe mÈ
cintayittha, pÈpamittasaÑsaggasseva esa doso, ime rÈjÈno khamÈpethÈ”ti.
RÈjÈ “mayÈ duppurisaÑ nissÈya tumhÈkaÑ evar|paÑ kataÑ, esa mayhaÑ
doso, khamatha me dosaÑ, puna evar|paÑ na karissÈmÊ”ti khamÈpesi. Te
aÒÒamaÒÒaÑ accayaÑ desetvÈ samaggÈ sammodamÈnÈ ahesuÑ. Atha rÈjÈ
bah|ni khÈdanÊyabhojanÊyagandhamÈlÈdÊni ÈharÈpetvÈ sabbehi saddhiÑ
sattÈhaÑ uma~geyeva kÊÄitvÈ nagaraÑ pavisitvÈ mahÈsattassa
mahÈsakkÈraÑ kÈretvÈ ekasatarÈjaparivuto mahÈtale nisÊditvÈ paÓÉitaÑ
attano santike vasÈpetukÈmatÈya Èha–
______________________________________________________________
1. (MahÈrÈja imasmiÑ ÔhÈne PaÒcÈlacandiÑ ratanarÈsimhi ÔhapetvÈ abhisiÒciÑ,
mahÈrÈja imissÈ kÈraÓÈ Ègato, ayaÑ te aggamahesÊ hot|ti.) (Ka)
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765. “VuttiÒca parihÈraÒca, diguÓaÑ bhattavetanaÑ.
DadÈmi vipule bhoge, bhuÒja kÈme ramassu ca.
MÈ VidehaÑ paccagamÈ, kiÑ Videho karissatÊ”ti.
Tattha vuttinti yasanissitaÑ jÊvitavuttiÑ. ParihÈranti
gÈmanigamadÈnaÑ. Bhattanti nivÈpaÑ. Vetananti paribbayaÑ. Bhogeti
aÒÒepi te vipule bhoge dadÈmi.
PaÓÉito taÑ paÔikkhipanto Èha–
766. “Yo cajetha mahÈrÈja, bhattÈraÑ dhanakÈraÓÈ.
UbhinnaÑ hoti gÈrayho, attano ca parassa ca.
YÈva jÊveyya Vedeho, nÈÒÒassa puriso siyÈ.
767. Yo cajetha mahÈrÈja, bhattÈraÑ dhanakÈraÓÈ.
UbhinnaÑ hoti gÈrayho, attano ca parassa ca.
YÈva tiÔÔheyya Vedeho, nÈÒÒassa vijite vase”ti.
Tattha attano ca parassa cÈti evar|paÑ hi “dhanakÈraÓÈ mayÈ1 attano
bhattÈraÑ pariccajantena pÈpaÑ katan”ti attÈpi attÈnaÑ garahati, “iminÈ
dhanakÈraÓÈ attano bhattÈ pariccatto, pÈpadhammo ayan”ti paropi garahati.
TasmÈ na sakkÈ tasmiÑ dharante mayÈ aÒÒassa vijite vasitunti.
Atha naÑ rÈjÈ Èha “tena hi paÓÉita tava raÒÒo diva~gatakÈle
idhÈgantuÑ paÔiÒÒaÑ dehÊ”ti. So “sÈdhu deva ahaÑ jÊvanto ÈgamissÈmÊ”ti
Èha. Athassa rÈjÈ sattÈhaÑ mahÈsakkÈraÑ katvÈ sattÈhaccayena puna
ÈpucchanakÈle “ahaÑ te paÓÉita idaÒci daÒca dammÊ”ti vadanto
gÈthamÈha–
768. “Dammi nikkhasahassaÑ te, gÈmÈsÊtiÒca kÈsisu.
DÈsisatÈni cattÈri, dammi bhariyÈsataÒca te.
SabbaÑ sena~ga’mÈdÈya, sotthiÑ gaccha MahosadhÈ”ti.
Tattha nikkhasahassanti paÒcasuvaÓÓena nikkhena nikkhÈnaÑ
sahassaÑ. GÈmÈti ye gÈmÈ saÑvacchare saÑvacchare
sahassasahassuÔÔhÈnakÈ2, te ca
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gÈme te dammi. KÈsis|ti KÈsiraÔÔhe. TaÑ VideharaÔÔhassa ÈsannaÑ, tasmÈ
tatthassa asÊtigÈme adÈsi.
Sopi rÈjÈnaÑ Èha “mahÈrÈja tumhe bandhavÈnaÑ mÈ cintayittha, ahaÑ
mama raÒÒo gamanakÈleyeva ‘mahÈrÈja NandÈdeviÑ mÈtuÔÔhÈne
ÔhapeyyÈsi, PaÒcÈlacandaÑ kaniÔÔhaÔÔhÈne’ti vatvÈ dhÊtÈya te abhisekaÑ
dÈpetvÈ rÈjÈnaÑ uyyojesiÑ, mÈtaraÒca deviÒca puttaÒca sÊghameva
pesessÈmÊ”ti. So “sÈdhu paÓÉitÈ”ti attano dhÊtu dÈtabbÈni
dÈsidÈsavatthÈla~kÈrasuvaÓÓahiraÒÒa-ala~katahatthi-assarathÈdÊni “imÈni
tassÈ dadeyyÈsÊ”ti mahÈsattaÑ paÔicchÈpetvÈ senÈvÈhanassa kattabbakiccaÑ
vicÈrento Èha–
769. “YÈva dadantu hatthÊnaÑ, assÈnaÑ diguÓaÑ vidhaÑ.
Tappentu annapÈnena, rathike pattikÈrake”ti.
Tattha yÈvÈti na kevalaÑ diguÓameva, yÈva pahoti, tÈva hatthÊnaÒca
assÈnaÒca yavagodhumÈdividhaÑ dethÈti vadati. Tappent|ti yattakena te
antarÈmagge akilantÈ gacchanti, tattakaÑ dentÈ tappentu.
EvaÒca pana vatvÈ paÓÉitaÑ uyyojento Èha–
770. “HatthÊ asse rathe pattÊ, gacchevÈ’dÈya paÓÉita.
Passatu taÑ mahÈrÈjÈ, Vedeho MithilaÑ gatan”ti.
Tattha MithilaÑ gatanti sotthinÈ taÑ MithilanagaraÑ sampattaÑ
passatu.
Iti so paÓÉitassa mahantaÑ sakkÈraÑ katvÈ uyyojesi. Tepi etasatarÈjÈno
mahÈsattassa sakkÈraÑ katvÈ bahuÑ paÓÓÈkÈraÑ adaÑsu. TesaÑ santike
upanikkhittakapurisÈpi paÓÉitameva parivÈrayiÑsu. So mahantena
parivÈrena parivuto maggaÑ paÔipajjitvÈ antarÈmaggeyeva C|ÄaniraÒÒÈ
dinnagÈmato ÈyaÑ ÈharÈpetuÑ purise pesetvÈ VideharaÔÔhaÑ sampÈpuÓi.
Senakopi kira antarÈmagge attano purisaÑ Ôhapesi “C|ÄaniraÒÒo puna
ÈgamanaÑ vÈ anÈgamanaÑ vÈ jÈnitvÈ yassa kassaci ÈgamanaÒca mayhaÑ
ÈroceyyÈsÊ”ti. So tiyojanamatthakeyeva mahÈsattaÑ disvÈ ÈgantvÈ “paÓÉito
mahantena parivÈrena ÈgacchatÊ”ti Senakassa Èrocesi. So taÑ sutvÈ
rÈjakulaÑ
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agamÈsi. RÈjÈpi pÈsÈdatale Ôhito vÈtapÈnena olokento mahatiÑ senaÑ disvÈ
“MahosadhapaÓÉitassa senÈ mandÈ, ayaÑ ativiya mahatÊ senÈ dissati, kiÑ
nu kho C|ÄanirÈjÈ Ègato siyÈ”ti bhÊtatasito tamatthaÑ pucchanto Èha–
771. “HatthÊ assÈ rathÈ pattÊ, senÈ padissate mahÈ.
Catura~ginÊ bhÊsar|pÈ, kiÑ nu maÒÒasi1 paÓÉitÈ”ti.
Athassa Senako tamatthaÑ Èrocento Èha–
772. “Œnando te mahÈrÈja, uttamo paÔidissati.
SabbaÑ sena~ga’mÈdÈya, sotthiÑ patto Mahosadho”ti.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ Èha “Senaka paÓÉitassa senÈ mandÈ, ayaÑ pana
mahatÊ”ti. MahÈrÈja C|ÄanirÈjÈ tena pasÈdito bhavissati, tenassa pasannena
dinnÈ bhavissatÊti. RÈjÈ nagare bheriÑ carÈpesi “nagaraÑ ala~karitvÈ
paÓÉitassa paccuggamanaÑ karont|”ti. NÈgarÈ tathÈ kariÑsu. PaÓÉito
nagaraÑ pavisitvÈ rÈjakulaÑ gantvÈ rÈjÈnaÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi.
Atha naÑ rÈjÈ uÔÔhÈya Èli~gitvÈ palla~kavaragato paÔisanthÈraÑ karonto
Èha–
773. “YathÈ petaÑ susÈnasmiÑ, chaÉÉetvÈ caturo janÈ.
EvaÑ kapilayye tyamha, chaÉÉayitvÈ idhÈ’gatÈ.
774. “Atha tvaÑ kena vaÓÓena, kena vÈ pana hetunÈ.
Kena vÈ atthajÈtena, attÈnaÑ parimocayÊ”ti.
Tattha caturo janÈti paÓÉita yathÈ nÈma kÈlakataÑ caturo janÈ
maÒcakena susÈnaÑ netvÈ tattha chaÉÉetvÈ anapekkhÈ gacchanti, evaÑ
Kapilayye raÔÔhe2 taÑ chaÉÉetvÈ mayaÑ idhÈgatÈti attho. Kena vaÓÓenÈti
kena kÈraÓena. HetunÈti paccayena. AtthajÈtenÈti atthena3. AttÈnaÑ
parimocayÊti amittahatthagato kena kÈraÓena paccayena kena atthena tvaÑ
attÈnaÑ parimocesÊti pucchati.
______________________________________________________________
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Tato mahÈsatto Èha–
775. “AtthaÑ atthena Vedeha, mantaÑ mantena khattiya.
ParivÈrayiÑ1 rÈjÈnaÑ, jambudÊpaÑ’va sÈgaro”ti.

Tassattho–ahaÑ mahÈrÈja tena cintitaÑ atthaÑ attano cintitena
atthena, tena ca mantitaÑ mantaÑ attano mantitena mantena parivÈresiÑ.
Na kevalaÒca ettakameva, ekasatarÈjaparivÈraÑ pana taÑ rÈjÈnaÑ
jambudÊpaÑ sÈgaro viya parivÈrayissanti. SabbaÑ attano katakammaÑ
vitthÈretvÈ kathesi.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ ativiya tussi. Athassa paÓÉito C|ÄaniraÒÒÈ attano
dinnaÑ paÓÓÈkÈraÑ Ècikkhanto Èha–
776. “DinnaÑ nikkhasahassaÑ me, gÈmÈsÊti ca kÈsisu.
DÈsisatÈni cattÈri, dinnaÑ bhariyÈsataÒca me.
SabbaÑ sena~ga’mÈdÈya, sotthinÈ’mhi idhÈ’gato”ti.
Tato rÈjÈ ativiya tuÔÔhapahaÔÔho mahÈsattassa guÓaÑ vaÓÓento tameva
udÈnaÑ udÈnesi–
777. “SusukhaÑ vata saÑvÈso, paÓÉitehÊti Senaka.
PakkhÊva paÒjare baddhe, macche jÈlagateriva.
Amittahatthattagate, mocayÊ no Mahosadho”ti.
Senakopi tassa vacanaÑ sampaÔicchanto tameva gÈthamÈha–
778. “Eva metaÑ mahÈrÈja, paÓÉitÈ hi sukhÈvahÈ.
PakkhÊva paÒjare baddhe, macche jÈlagateriva.
Amittahatthattagate, mocayÊ no Mahosadho”ti.
Atha rÈjÈ nagare chaÓabheriÑ carÈpetvÈ “sattÈhaÑ mahÈchaÓaÑ
karontu, yesaÑ mayi sineho atthi, te sabbe paÓÉitassa sakkÈraÑ sammÈnaÑ
karont|”ti ÈÓÈpento Èha–
______________________________________________________________
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779. “ŒhaÒÒantu sabbavÊÓÈ, bheriyo dindimÈni ca.
Dhamentu MÈgadhÈ sa~khÈ, vagg| nadantu dundubhÊ”ti.
Tattha ÈhaÒÒant|ti vÈdiyantu. MÈgadhÈ sa~khÈti MagadharaÔÔhe saÒjÈtÈ
sa~khÈ. DundubhÊti mahÈbheriyo.
Atha te nÈgarÈ ca jÈnapadÈ ca pakatiyÈpi paÓÉitassa sakkÈraÑ
kÈtukÈmÈ bherisaddaÑ sutvÈ atirekataraÑ akaÑsu. TamatthaÑ pakÈsento
SatthÈ Èha–
780. “OrodhÈ ca kumÈrÈ ca, vesiyÈnÈ ca brÈhmaÓÈ.
BahuÑ annaÒca pÈnaÒca, paÓÉitassÈ’bhiyÈrayuÑ.
781. HatthÈrohÈ anÊkaÔÔhÈ, rathikÈ pattikÈrakÈ.
BahuÑ annaÒca pÈnaÒca, paÓÉitassÈ’bhihÈrayuÑ.
782. SamÈgatÈ jÈnapadÈ, negamÈ ca samÈgatÈ.
BahuÑ annaÒca pÈnaÒca, paÓÉitassÈ’bhihÈrayuÑ.
783. Bahujano pasanno’si, disvÈ paÓÉita’mÈgataÑ.
PaÓÉitamhi anuppatte, celukkhepo avattathÈ”ti1.
Tattha orodhÈti UdumbaradeviÑ ÈdiÑ katvÈ antepurikÈ. AbhihÈrayunti
abhihÈrÈpesuÑ, pahiÓiÑs|ti attho. Bahujanoti bhikkhave nagaravÈsino ca
catudvÈragÈmavÈsino ca janapadavÈsino cÈti bahujano pasanno ahosi. DisvÈ
paÓÉita’mÈgatanti paÓÉitaÑ MithilaÑ ÈgataÑ disvÈ. AvattathÈti paÓÉitamhi
MithilaÑ anuppatte “ayaÑ no paÔhamameva paccÈmittavasaÑ gataÑ
rÈjÈnaÑ mocetvÈ pesetvÈ pacchÈ ekasatarÈjÈno aÒÒamaÒÒaÑ khamÈpetvÈ
samagge katvÈ C|ÄaniÑ pasÈdetvÈ tena dinnaÑ mahantaÑ yasaÑ ÈdÈya
Ègato”ti tuÔÔhacittena janena pavattito celukkhepo pavattatha.
Atha mahÈsatto chaÓÈvasÈne rÈjakulaÑ ÈgantvÈ “mahÈrÈja C|ÄaniraÒÒo
mÈtaraÒca deviÒca puttaÒca sÊghaÑ pesetuÑ vaÔÔatÊ”ti Èha. SÈdhu tÈta
pesehÊti. So tesaÑ tiÓÓaÑ janÈnaÑ mahantaÑ sakkÈraÑ
______________________________________________________________
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katvÈ attanÈ saddhiÑ ÈgatasenÈyapi sakkÈraÑ sammÈnaÑ kÈretvÈ te tayo
jane mahantena parivÈrena attano purisehi saddhiÑ pesesi. RaÒÒÈ attano
dinnÈ satabhariyÈ ca cattÈri dÈsisatÈni ca NandÈdeviyÈ saddhiÑ pesesi,
attanÈ saddhiÑ Ègatasenampi tehi saddhiÑyeva pesesi. Te mahantena
parivÈrena UttarapaÒcÈlanagaraÑ pÈpuÓiÑsu. Atha rÈjÈ mÈtaraÑ pucchi
“kiÑ amma VedeharÈjena te sa~gaho kato”ti. KiÑ tÈta kathesi, maÑ
devatÈÔhÈne ÔhapetvÈ sakkÈramakÈsi, NandÈdevimpi mÈtuÔÔhÈne Ôhapesi,
PaÒcÈlacandaÑ kaniÔÔhabhÈtikaÔÔhÈne ÔhapesÊti. TaÑ sutvÈ rÈjÈ ativiya
tussitvÈ bahuÑ paÓÓÈkÈraÑ pesesi. Tato paÔÔhÈya te ubhopi
samaggÈsammodamÈnÈ vasiÑs|ti.
MahÈ-uma~gakhaÓÉaÑ niÔÔhitaÑ.
PaÒcÈlacandÊ VideharaÒÒÈ piyÈ ahosi manÈpÈ. SÈ dutiye saÑvacchare
puttaÑ vijÈyi. Tassa dasame saÑvacchare VedeharÈjÈ kÈlamakÈsi.
Bodhisatto tassa chattaÑ ussÈpetvÈ “deva ahaÑ tava ayyakassa C|ÄaniraÒÒo
santikaÑ gamissÈmÊ”ti Èpucchi. PaÓÉita mÈ maÑ daharaÑ chaÉÉetvÈ
gamittha, ahaÑ taÑ pituÔÔhÈne ÔhapetvÈ sakkÈraÑ karissÈmÊti.
PaÒcÈlacandÊpi naÑ “paÓÉita tumhÈkaÑ gatakÈle aÒÒaÑ paÔisaraÓaÑ natthi,
mÈ gamitthÈ”ti yÈci. Sopi “mayÈ raÒÒo paÔiÒÒÈ dinnÈ, na sakkÈ Ègantun”ti
mahÈjanassa kalunaÑ paridevantasseva attano upaÔÔhÈke gahetvÈ nagarÈ
nikkhamitvÈ UttarapaÒcÈlanagaraÑ gato. RÈjÈ tassÈgamanaÑ sutvÈ
paccuggantvÈ mahantena sakkÈrena nagaraÑ pavesetvÈ mahantaÑ gehaÑ
datvÈ ÔhapetvÈ paÔhamadinne asÊtigÈme na aÒÒaÑ bhogaÑ adÈsi. So taÑ
rÈjÈnaÑ upaÔÔhÈsi. TadÈ BherÊ nÈma paribbÈjikÈ rÈjagehe bhuÒjati, sÈ
paÓÉitÈ byattÈ. TÈya mahÈsatto na diÔÔhapubbo, “MahosadhapaÓÉito kira
rÈjÈnaÑ upaÔÔhÈtÊ”ti saddameva suÓÈti. Tenapi sÈ na diÔÔhapubbÈ, “BherÊ
nÈma paribbÈjikÈ rÈjagehe bhuÒjatÊ”ti saddameva suÓÈti. NandÈdevÊ pana
“piyavippayogaÑ katvÈ amhe kilamÈpesÊ”ti bodhisatte anattamanÈ ahosi. SÈ
paÒcasatÈ1 vallabhitthiyo ÈÓÈpesi “Mahosadhassa ekaÑ dosaÑ
______________________________________________________________
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upadhÈretvÈ raÒÒo antare paribhindituÑ vÈyamathÈ”ti. TÈ tassa antaraÑ
olokentiyo vicaranti.
AthekadivasaÑ sÈ paribbÈjikÈ bhuÒjitvÈ rÈjagehÈ nikkhantÊ bodhisattaÑ
rÈjupaÔÔhÈnaÑ ÈgacchantaÑ rÈja~gaÓe passi. So taÑ vanditvÈ aÔÔhÈsi. SÈ
“ayaÑ kira paÓÉito, jÈnissÈmi tÈvassa paÓÉitabhÈvaÑ vÈ
apaÓÉitabhÈvaÑvÈ”ti hatthamuddÈya paÒhaÑ pucchantÊ bodhisattaÑ
oloketvÈ hatthaÑ pasÈresi1. SÈ kira “kÊdisaÑ paÓÉita rÈjÈ taÑ paradesato
ÈnetvÈ idÈni paÔijaggati, na paÔijaggatÊ”ti manasÈva paÒhaÑ pucchi.
Bodhisatto ayaÑ “hatthamuddÈya maÑ paÒhaÑ pucchatÊ”ti ÒatvÈ paÒhaÑ
vissajjento hatthamuÔÔhiÑ akÈsi. So kira “ayye mama paÔiÒÒaÑ gahetvÈ
pakkositvÈ idÈni rÈjÈ gÈÄhamuÔÔhiva jÈto, na me apubbaÑ kiÒci detÊ”ti
manasÈva paÒhaÑ vissajjesi. SÈ taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ hatthaÑ ukkhipitvÈ
attano sÊsaÑ parÈmasi. Tena idaÑ dasseti “paÓÉita sace kilamasi, mayaÑ
viya kasmÈ na pabbajasÊ”ti. TaÑ ÒatvÈ mahÈsatto attano kucchiÑ parÈmasi.
Tena idaÑ dasseti “ayye mama positabbÈ puttadÈrÈ bahutarÈ, tena na
pabbajÈmÊ”ti. Iti sÈ hatthamuddÈya paÒhaÑ pucchitvÈ attano ÈvÈsameva
agamÈsi. MahÈsattopi taÑ vanditvÈ rÈjupaÔÔhÈnaÑ gato.
NandÈdeviyÈ payuttÈ vallabhitthiyo sÊhapaÒjare ÔhitÈ taÑ kiriyaÑ disvÈ
C|ÄaniraÒÒo santikaÑ gantvÈ “deva Mahosadho BheriparibbÈjikÈya saddhiÑ
ekato hutvÈ tumhÈkaÑ rajjaÑ gaÓhitukÈmo, tumhÈkaÑ paccatthiko hotÊ”ti
paribhindiÑsu. RÈjÈ Èha “kiÑ vo diÔÔhaÑ vÈ sutaÑ vÈ”ti. MahÈrÈja
paribbÈjikÈ bhuÒjitvÈ otarantÊ MahosadhaÑ disvÈ rÈjÈnaÑ hatthatalaÑ viya
khalamaÓÉalaÑ viya ca samaÑ katvÈ “rajjaÑ attano hatthagataÑ kÈtuÑ
sakkosÊ”ti hatthaÑ pasÈresi. Mahosadhopi khaggaggahaÓÈkÈraÑ dassento
“katipÈhaccayena sÊsaÑ chinditvÈ rajjaÑ attano hatthagataÑ karissÈmÊ”ti
muÔÔhiÑ akÈsi. SÈ “sÊsameva chindÈhÊ”ti attano hatthaÑ ukkhipitvÈ sÊsaÑ
parÈmasi. Mahosadho “majjheyeva naÑ chindissÈmÊ”ti kucchiÑ parÈmasi.
AppamattÈ mahÈrÈja hotha, MahosadhaÑ ghÈtetuÑ vaÔÔatÊti. So tÈsaÑ
kathaÑ sutvÈ cintesi “na sakkÈ paÓÉitena mayi dussituÑ, paribbÈjikaÑ
pucchissÈmÊ”ti.
______________________________________________________________
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So punadivase paribbÈjikÈya bhuttakÈle taÑ upasa~kamitvÈ pucchi
“ayye kacci te MahÈsadhapaÓÉito diÔÔho”ti. Œma mahÈrÈja, hiyyo ito
bhuÒjitvÈ nikkhantiyÈ diÔÔhoti. Koci pana vo kathÈsallÈpo ahosÊti. MahÈrÈja
sallÈpo natthi, “so pana paÓÉito”ti sutvÈ “sace paÓÉito, idaÑ jÈnissatÊ”ti
hatthamuddÈya naÑ paÒhaÑ pucchantÊ “paÓÉita kacci te rÈjÈ pasÈritahattho,
na sa~kucitahattho, kacci te sa~gaÓhÈtÊ”ti hatthaÑ pasÈresiÑ. PaÓÉito “rÈjÈ
mama paÔiÒÒaÑ gahetvÈ pakkositvÈ idÈni kiÒci na detÊ”ti muÔÔhimakÈsi.
AthÈhaÑ “sace kilamasi, mayaÑ viya kasmÈ na pabbajasÊ”ti sÊsaÑ
parÈmasiÑ, so “mama posetabbÈ puttadÈrÈ bahutarÈ, tena na pabbajÈmÊ”ti
attano kucchiÑ parÈmasÊti. PaÓÉito ayye Mahosadhoti. Œma mahÈrÈja
pathavitale paÒÒÈya tena sadiso nÈma natthÊti. RÈjÈ tassÈ kathaÑ sutvÈ taÑ
vanditvÈ uyyojesi. tassÈ gatakÈle paÓÉito rÈjupaÔÔhÈnaÑ paviÔÔho. Atha naÑ
pucchi “kacci te paÓÉita BherÊ nÈma paribbÈjikÈ diÔÔhÈ”ti. “Œma mahÈrÈja
hiyyo ito nikkhantiÑ passiÑ, sÈ hatthamuddÈya evaÑ maÑ paÒhaÑ pucchi,
ahaÒcassÈ tatheva vissajjesin”ti tÈya kathitaniyÈmeneva kathesi. RÈjÈ taÑ
divasaÑ pasÊditvÈ paÓÉitassa senÈpatiÔÔhÈnaÑ adÈsi. SabbakiccÈni tameva
paÔicchÈpesi. Tassa yaso mahÈ ahosi.
RaÒÒo dinnayasÈnantarameva so cintesi “raÒÒÈ ekappahÈreneva
mayhaÑ atimahantaÑ issariyaÑ dinnaÑ, rÈjÈno kho pana mÈretukÈmÈpi
evaÑ karontiyeva, yann|nÈhaÑ ‘mama suhadayo vÈ no vÈ’ti rÈjÈnaÑ
vÊmaÑseyyaÑ, na kho panaÒÒo jÈnituÑ sakkhissati, BherÊ paribbÈjikÈ
ÒÈÓasampannÈ, sÈ ekenupÈyena jÈnissatÊ”ti. So bah|ni gandhamÈlÈdÊni
gahetvÈ paribbÈjikÈya ÈvÈsaÑ gantvÈ taÑ p|jayitvÈ vanditvÈ “ayye tumhehi
raÒÒo mama guÓakathÈya kathitadivasato paÔÔhÈya rÈjÈ ajjhottharitvÈ
mayhaÑ atimahantaÑ yasaÑ deti, taÑ kho pana ‘sabhÈvena vÈ deti, no vÈ’ti
na jÈnÈmi, sÈdhu vatassa, sace ekenupÈyena raÒÒo mayi sinehabhÈvaÑ
jÈneyyÈthÈ”ti Èha. SÈ “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ punadivase rÈjagehaÑ
gacchamÈnÈ dakarakkhasapaÒhaÑ nÈma cintesi. EvaÑ kirassÈ ahosi “ahaÑ
carapuriso viya hutvÈ1
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upÈyena rÈjÈnaÑ paÒhaÑ pucchitvÈ ‘paÓÉitassa suhadayo vÈ, no vÈ’ti
jÈnissÈmÊ”ti. SÈ gantvÈ katabhattakiccÈ nisÊdi. RÈjÈpi naÑ vanditvÈ
ekamantaÑ nisÊdi. TassÈ etadahosi “sace rÈjÈ paÓÉitassa upari duhadayo
bhavissati, paÒhaÑ puÔÔho attano duhadayabhÈvaÑ mahÈjanamajjheyeva
kathessati, taÑ ayuttaÑ, ekamante naÑ paÒhaÑ pucchissÈmÊ”ti. SÈ “raho
paccÈsÊsÈmi mahÈrÈjÈ”ti Èha. RÈjÈ manusse paÔikkamÈpesi. Atha naÑ sÈ Èha
“mahÈrÈja taÑ paÒhaÑ pucchÈmÊ”ti. Puccha ayye, jÈnanto kathessÈmÊti.
Atha sÈ dakarakkhasapaÒhe paÔhamaÑ gÈthamaha–
“Sace vo vuyhamÈnÈnaÑ, sattannaÑ udakaÓÓave.
ManussabalimesÈno, nÈvaÑ gaÓheyya rakkhaso.
AnupubbaÑ kathaÑ datvÈ, muÒcesi dakarakkhasÈ”ti1.
Tattha sattannanti tumhÈkaÑ mÈtÈ ca NandÈdevÊ ca
TikhiÓamantikumÈro ca dhanusekhasahÈyo ca purohito ca Mahosadho ca
tumhe cÈti imesaÑ sattannaÑ. UdakaÓÓaveti gambhÊravitthate udake.
ManussabalimesÈnoti manussabaliÑ gavesanto. GaÓheyyÈti thÈmasampanno
dakarakkhaso udakaÑ dvidhÈ katvÈ nikkhamitvÈ taÑ nÈvaÑ gaÓheyya,
gahetvÈ ca pana “mahÈrÈja ime cha jane mama anupaÔipÈÔiyÈ dehi, taÑ
vissajjessÈmÊ”ti vadeyya, atha tvaÑ anupubbaÑ kathaÑ datvÈ muÒcesi
dakarakkhasÈ, kaÑ paÔhamaÑ datvÈ -pa- kaÑ chaÔÔhaÑ datvÈ
dakarakkhasato muÒceyyÈsÊti.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ attano yathÈjjhÈsayaÑ kathento imaÑ gÈthamÈha–
“MÈtaraÑ paÔhamaÑ dajjaÑ, bhariyaÑ datvÈna bhÈtaraÑ.
Tato sahÈyaÑ datvÈna, paÒcamaÑ dajjaÑ brÈhmaÓaÑ.
ChaÔÔhÈhaÑ dajjamattÈnaÑ, neva dajjaÑ Mahosadhan”ti1.
Tattha chaÔÔhÈhanti ayye paÒcame khÈdite athÈhaÑ “so dakarakkhasa
mukhaÑ vivarÈ”ti vatvÈ tena mukhe vivaÔe daÄhaÑ kacchaÑ bandhitvÈ
imaÑ rajjasiriÑ agaÓetvÈ “idÈni maÑ khÈdÈ”ti tassa mukhe pateyyaÑ, na
tveva jÊvamÈno MahosadhapaÓÉitaÑ dadeyyanti. Ettakena ayaÑ paÒho
niÔÔhito.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 384 piÔÔhe.
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EvaÑ ÒÈtaÑ paribbÈjikÈya raÒÒo mahÈsatte suhadayataÑ, na pana
ettakeneva paÓÉitassa guÓo cando viya pÈkaÔo hoti. TenassÈ etadahosi
“ahaÑ mahÈjanamajjhe etesaÑ guÓaÑ kathayissÈmi, rÈjÈ tesaÑ aguÓaÑ
kathetvÈ paÓÉitassa guÓaÑ kathessati, evaÑ paÓÉitassa guÓo nabhe
puÓÓacando viya pÈkaÔo bhavissatÊ”ti. SÈ sabbaÑ antepurajanaÑ
sannipÈtÈpetvÈ Èdito paÔÔhÈya puna rÈjÈnaÑ tameva paÒhaÑ pucchitvÈ tena
tatheva vutte “mahÈrÈja tvaÑ ‘mÈtaraÑ paÔhamaÑ dassÈmÊ’ti vadasi, mÈtÈ
nÈma mahÈguÓÈ, tuyhaÒca mÈtÈ na aÒÒesaÑ mÈtusadisÈ, bah|pakÈrÈ te
esÈ”ti tassÈ guÓaÑ kathentÊ gÈthÈdvayamÈha–
“PosetÈ te janettÊ ca, dÊgharattÈnukampikÈ.
ChambhÊ tayi padussati, paÓÉitÈ atthadassinÊ.
AÒÒaÑ upanisaÑ katvÈ, vadhÈ taÑ parimocayi.
TaÑ tÈdisiÑ pÈÓadadiÑ, orasaÑ gabbhadhÈriniÑ.
MÈtaraÑ kena dosena, dajjÈsi dakarakkhino”ti1.
Tattha posetÈti daharakÈle dve tayo vÈre nhÈpetvÈ pÈyetvÈ bhojetvÈ taÑ
posesi. DÊgharattÈnukampikÈti cirakÈlaÑ mudunÈ hitacittena anukampikÈ.
ChabbhÊ tayi padussatÊti2 yadÈ tayi ChabbhÊ3 nÈma brÈhmaÓo padussi, tadÈ4
sÈ paÓÉitÈ atthadassinÊ aÒÒaÑ tava paÔir|pakaÑ katvÈ taÑ vadhÈ
parimocayi.
C|Äanissa kira MahÈc|ÄanÊ nÈma pitÈ ahosi. SÈ imassa daharakÈle
purohitena saddhiÑ methunaÑ paÔisevitvÈ rÈjÈnaÑ visena mÈrÈpetvÈ
brÈhmaÓassa chattaÑ ussÈpetvÈ tassa aggamahesÊ hutvÈ ekadivasaÑ “amma
chÈtomhÊ”ti vutte puttassa phÈÓitena saddhiÑ p|vakhajjakaÑ dÈpesi. Atha
naÑ makkhikÈ parivÈrayiÑsu, so “imaÑ nimmakkhikaÑ katvÈ
khÈdissÈmÊ”ti thokaÑ paÔikkamitvÈ bh|miyaÑ phÈÓitabind|ni pÈtetvÈ attano
santike makkhikÈ pothetvÈ palÈpesi. TÈ gantvÈ itaraÑ phÈÓitaÑ
parivÈrayiÑsu. So nimmakkhikaÑ katvÈ khajjakaÑ khÈditvÈ
______________________________________________________________
1. Khu 5. 384 piÔÔhe.
3. ChambhÊ (SÊ, I)

2. ChambhÊ tayi paduÔÔhasminti (SÊ, I)
4. TadÈ tasmiÑ tayi paduÔÔhe (SÊ, I)
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hatthaÑ dhovitvÈ mukhaÑ vikkhÈletvÈ pakkÈmi. BrÈhmaÓo tassa taÑ
kiriyaÑ disvÈ cintesi “ayaÑ dÈrako idÈneva nimmakkhikaÑ phÈÓitaÑ
khÈdati, vuÉÉhippatto mama rajjaÑ na dassati, idÈneva naÑ mÈressÈmÊ”ti.
So deviyÈ tamatthaÑ Èrocesi.
SÈ “sÈdhu deva, ahaÑ tayi sinehena attano sÈmikampi mÈresiÑ, iminÈ
me ko attho, mahÈrÈja ekampi ajÈnÈpetvÈ1 rahassena naÑ mÈressÈmÊ”ti
brÈhmaÓaÑ vaÒcetvÈ “attheso upÈyo”ti paÓÉitaÑ upÈyakusalaÑ
bhattakÈrakaÑ pakkosÈpetvÈ “samma mama putto C|ÄanikumÈro ca tava
putto DhanusekhakumÈro ca ekadivasaÑ jÈtÈ ekato kumÈraparihÈrena
vaÉÉhitÈ piyasahÈyakÈ, ChabbhibrÈhmaÓo mama puttaÑ mÈretukÈmo, tvaÑ
tassa jÊvitadÈnaÑ dehÊ”ti vatvÈ “sÈdhu devi, kiÑ karomÊ”ti vutte “mama
putto abhiÓhaÑ tava gehe hotu, tvaÒca te ca katipÈhaÑ
nirÈsa~kabhÈvatthÈya mahÈnaseyeva supatha, tato nirÈsa~kabhÈvaÑ ÒatvÈ
tumhÈkaÑ sayanaÔÔhÈne eÄakaÔÔhÊni ÔhapetvÈ manussÈnaÑ sayanavelÈya
mahÈnase aggiÑ datvÈ kaÒci ajÈnÈpetvÈ mama puttaÒca tava puttaÒca
gahetvÈ aggadvÈreneva nikkhamitvÈ tiroraÔÔhaÑ gantvÈ mama puttassa
rÈjaputtabhÈvaÑ anÈcikkhitvÈ jÊvitaÑ anurakkhÈhÊ”ti Èha.
So “sÈdh|”ti sampaÔicchi. Athassa sÈ ratanasÈraÑ adÈsi. So tathÈ katvÈ
kumÈraÒca puttaÒca ÈdÈya MaddaraÔÔhe SÈgalanagaraÑ gantvÈ rÈjÈnaÑ
upaÔÔhÈsi. So porÈÓabhattakÈrakaÑ apanetvÈ tassa taÑ ÔhÈnaÑ adÈsi. Dvepi
kumÈrÈ tena saddhiÑyeva rÈjanivesanaÑ gacchanti. RÈjÈ “kassete puttÈ
kumÈrÈ”ti pucchi. BhattakÈrako “mayhaÑ puttÈ”ti Èha. Nanu dve asadisÈti.
DvinnaÑ itthÊnaÑ puttÈ devÈti. Te gacchante kÈle vissÈsikÈ hutvÈ
MaddaraÒÒo dhÊtÈya saddhiÑ rÈjanivesaneyeva kÊÄanti. Atha C|ÄanikumÈro
ca rÈjadhÊtÈ ca abhiÓhadassanena aÒÒamaÒÒaÑ paÔibaddhacittÈ ahesuÑ.
KÊÄanaÔÔhÈne kumÈro rÈjadhÊtaraÑ veÓÉukampi pÈsakampi ÈharÈpeti.
AnÈharantiÑ sÊse paharati, sÈ rodati. AthassÈ saddaÑ sutvÈ rÈjÈ “kena me
dhÊtÈ pahaÔÈ “ti vadati. DhÈtiyo ÈgantvÈ pucchanti. KumÈrikÈ “sacÈhaÑ
‘iminÈ pahaÔÈmhÊ’ti
______________________________________________________________
1. MahÈjanikaÑ pana akatvÈ (SÊ, I), mahÈjanaÑ ajÈnÈpetvÈ (SyÈ)
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vakkhÈmi, pitÈ me etassa rÈjadaÓÉaÑ karissatÊ”ti sinehena na katheti,
“nÈhaÑ kenaci pahaÔÈ”ti vadati.
AthekadivasaÑ MaddarÈjÈ naÑ paharantaÑ addasa. DisvÈnassa
etadahosi “ayaÑ kumÈro na ca bhattakÈrakena sadiso abhir|po pÈsÈdiko
ativiya achambhito, na iminÈ etassa puttena bhavitabban”ti. So tato paÔÔhÈya
taÑ pariggaÓhi. DhÈtiyo kÊÄanaÔÔhÈne khÈdanÊnaÑ ÈharitvÈ rÈjadhÊtÈya denti,
sÈ aÒÒesampi dÈrakÈnaÑ deti. Te jaÓÓunÈ patiÔÔhÈya onatÈ gaÓhanti.
C|ÄanikumÈro pana Ôhitakova tassÈ hatthato acchinditvÈ gaÓhÈti. RÈjÈpi taÑ
kiriyaÑ addasa. AthekadivasaÑ C|ÄanikumÈrassa geÓÉuko raÒÒo
c|Äasayanassa heÔÔhÈ pÈvisi. KumÈro taÑ gaÓhanto attano issaramÈnena
“imassa paccantaraÒÒo heÔÔhÈsayane na pavisÈmÊ”ti taÑ daÓÉakena nÊharitvÈ
gaÓhi. RÈjÈ tampi kiriyaÑ disvÈ “nicchayenesa na bhattakÈrakassa putto”ti
taÑ pakkosÈpetvÈ “kasseso putto”ti pucchi. MayhaÑ putto devÈti. “AhaÑ
tava puttaÒca aputtaÒca jÈnÈmi, sabhÈvaÑ me kathehi, no ce kathesi, jÊvitaÑ
te natthÊ”ti khaggaÑ uggiri. So maraÓabhayabhÊto “kathemi deva, raho pana
paccÈsÊsÈmÊ”ti vatvÈ raÒÒÈ okÈse kate abhayaÑ yÈcitvÈ yathÈbh|taÑ
Èrocesi. RÈjÈ tathato ÒatvÈ attano dhÊtaraÑ ala~karitvÈ tassa
pÈdaparicÈrikaÑ katvÈ adÈsi.
ImesaÑ pana palÈtadivase “bhattakÈrako ca C|ÄanikumÈro ca
bhattakÈrakassa putto ca mahÈnase paditteyeva daÉÉhÈ”ti Sakalanagare
ekakolÈhalaÑ ahosi. CalÈkadevÊpi taÑ pavattiÑ sutvÈ brÈhmaÓassa Èrocesi
“deva tumhÈkaÑ manoratho matthakaÑ patto, te kira tayopi bhattageheyeva
daÉÉhÈ”ti. So tuÔÔhahaÔÔho ahosi. CalÈkadevÊpi “C|ÄanikumÈrassa aÔÔhÊnÊ”ti
eÄakassa aÔÔhÊni ÈharÈpetvÈ brÈhmaÓassa dassetvÈ chaÉÉÈpesi. ImamatthaÑ
sandhÈya paribbÈjikÈ “aÒÒaÑ upanisaÑ katvÈ, vadhÈ taÑ parimocayÊ”ti Èha.
SÈ hi eÄakassa aÔÔhÊni “manussa-aÔÔhÊnÊ”ti dassetvÈ taÑ vadhÈ mocesi.
Orasanti yÈya tvaÑ ure katvÈ vaÉÉhito, taÑ orasaÑ piyaÑ manÈpaÑ.
GabbhadhÈrininti yÈya tvaÑ kucchinÈ dhÈrito, taÑ evar|paÑ mÈtaraÑ kena
dosena dakarakkhasassa dassasÊti.
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TaÑ sutvÈ rÈjÈ “ayye bah| mama mÈtu guÓÈ, ahaÒcassÈ mama
upakÈrabhÈvaÑ jÈnÈmi, tatopi pana mameva guÓÈ bahutarÈ”ti mÈtu aguÓaÑ
kathento imaÑ gÈthÈdvayamÈha–
“DaharÈ viyala~kÈraÑ, dhÈreti apiÄandhanaÑ.
DovÈrike anÊkaÔÔhe, ativelaÑ pajagghati.
Athopi paÔirÈj|naÑ, sayaÑ d|tÈni sÈsati.
MÈtaraÑ tena dosena, dajjÈhaÑ dakarakkhino”ti1.
Tattha daharÈ viyÈti mahallikÈpi hutvÈ taruÓÊ viya. DhÈreti
apiÄandhananti piÄandhituÑ ayuttaÑ ala~kÈraÑ dhÈreti. SÈ kira
vajirap|ritaÑ kaÒcanamekhalaÑ piÄandhitvÈ raÒÒo amaccehi saddhiÑ
mahÈtale nisinnakÈle aparÈparaÑ ca~kamati, mekhalÈsaddena rÈjanivesanaÑ
ekaninnÈdaÑ hoti. PajagghatÊti esÈ dovÈrike ca hatthi-ÈcariyÈdike anÊkaÔÔhe
ca, ye etissÈ ucchiÔÔhakampi bhuÒjituÑ ayuttar|pÈ, tepi ÈmantetvÈ tehi
saddhiÑ ativelaÑ mahÈhasitaÑ hasati. PaÔirÈj|nanti aÒÒesaÑ rÈj|naÑ.
SayaÑ d|tÈni sÈsatÊti mama vacanena sayaÑ paÓÓaÑ likhitvÈ d|tepi peseti
“mama mÈtÈ kÈme paribhuÒjanavayasmiÑ yeva2 ÔhitÈ, asukarÈjÈ kira
ÈgantvÈ taÑ Ènet|”ti. Te “mayaÑ raÒÒo upaÔÔhÈkÈ, kasmÈ no evaÑ vadesÊ”ti
paÔipaÓÓÈni pesenti. Tesu parisamajjhe vÈciyamÈnesu mama sÊsaÑ
chindanakÈlo viya hoti, mÈtaraÑ tena dosena dakarakkhasassa dassÈmÊti. (1)
Atha paribbÈjikÈ “mahÈrÈja mÈtaraÑ tÈva iminÈ dosena dehi, bhariyÈ
pana te bah|pakÈrÈ”ti tassÈ guÓaÑ kathentÊ dve gÈthÈ abhÈsi–
“Itthigumbassa pavarÈ, accantaÑ piyabhÈÓinÊ.
AnuggatÈ sÊlavatÊ, chÈyÈva anapÈyinÊ.
AkkodhanÈ puÒÒavatÊ, paÓÉitÈ atthadassinÊ.
UbbariÑ kena dosena, dajjÈsi dakarakkhino”ti3.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 384 piÔÔhe.
3. Khu 5. 385 piÔÔhe.

2. ParibhuÒjitukÈmÈ paÔhamavayasmiÑyeva (Ka)
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Tattha itthigumbassÈti itthigaÓassa. AnuggatÈti daharakÈlato paÔÔhÈya
anugatÈ. “AkkodhanÈ”ti-Èdikena panassÈ guÓe katheti. MaddaraÔÔhe
SÈgalanagare vasanakÈle pahaÔÈpi tava ÈÓÈkaraÓabhayena tayi sinehena
mÈtÈpit|naÑ na kathesi, evamesÈ akkodhanÈ puÒÒavatÊ paÓÉitÈ
atthadassinÊti. IdaÑ daharakÈle akkodhanÈdibhÈvaÑ sandhÈyÈha. Ubbarinti
orodhaÑ. EvaÑ guÓasampannaÑ NandÈdeviÑ kena dosena
dakarakkhasassa dassasÊti vadati.
So tassÈ aguÓaÑ kathento Èha–
“KhiÉÉaratisamÈpannaÑ, anatthavasamÈgataÑ.
SÈ maÑ sakÈna puttÈnaÑ, ayÈcaÑ yÈcate dhanaÑ.
SohaÑ dadÈmi sÈratto, bahuÑ uccÈvacaÑ dhanaÑ.
SuduccajaÑ cajitvÈna, pacchÈ socÈmi dummano.
UbbariÑ tena dosena, dajjÈhaÑ dakarakkhino”ti1.
Tattha anatthavasamÈgatanti tÈya khiÉÉÈratiyÈ kÈmakÊÄÈya
anatthakÈrakÈnaÑ kilesÈnaÑ vasaÑ ÈgataÑ maÑ viditvÈ. SÈ manti sÈ
NandÈdevÊ maÑ. SakÈna puttÈnanti yaÑ mayÈ attano puttadhÊtÈnaÒca
bhariyÈnaÒca dinnaÑ piÄandhanaÑ, taÑ ayÈcitabbar|paÑ “mayhaÑ dehÊ”ti
yÈcati. PacchÈ socÈmÊti sÈ dutiyadivase “imÈni piÄandhanÈni raÒÒÈ me
dinnÈni, ÈharathetÈnÊ”ti tesaÑ rodantÈnaÑ omuÒcitvÈ gaÓhÈti. AthÈhaÑ te
rodamÈne mama santikaÑ Ègate disvÈ pacchÈ socÈmi. EvaÑ dosakÈrikÈ esÈ.
IminÈ naÑ dosena dakarakkhasassa dassÈmÊti. (2)
Atha naÑ paribbÈjikÈ “imaÑ tÈva iminÈ dosena dehi, kaniÔÔho pana te
TikhiÓamantikumÈro upakÈrako, taÑ kena dosena dassasÊ”ti pucchantÊ
Èha–
“YenocitÈ janapadÈ 2, ÈnÊtÈ ca paÔiggahaÑ.
ŒbhataÑ pararajjebhi, abhiÔÔhÈya bahuÑ dhanaÑ.
DhanuggahÈnaÑ pavaraÑ, s|raÑ TikhiÓamantinaÑ.
BhÈtaraÑ kena dosena, dajjÈsi dakarakkhino”ti1.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 385 piÔÔhe.

2. JÈnapadÈ (SÊ, SyÈ, I)
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Tattha ocitÈti vaÉÉhitÈ. PaÔiggahanti yena ca tumhe paradese vasantÈ
puna gehaÑ ÈnÊtÈ. AbhiÔÔhÈyÈti abhibhavitvÈ. TikhiÓamantinanti
tikhiÓapaÒÒaÑ.
So kira mÈtu brÈhmaÓena saddhiÑ vasanakÈle jÈto. Athassa
vayappattassa brÈhmaÓo khaggaÑ hatthe datvÈ “imaÑ gahetvÈ maÑ
upaÔÔhÈhÈ”ti Èha. So brÈhmaÓaÑ “pitÈ me”ti saÒÒÈya upaÔÔhÈsi. Atha naÑ
eko amacco “kumÈra na tvaÑ etassa putto, tava kucchigatakÈle CalÈkadevÊ
rÈjÈnaÑ mÈretvÈ etassa chattaÑ ussÈpesi, tvaÑ MahÈc|ÄaniraÒÒo putto”ti
Èha. So kujjhitvÈ “ekena upÈyena naÑ mÈressÈmÊ”ti rÈjakulaÑ pavisanto
taÑ khaggaÑ ekassa pÈdam|likassa datvÈ aparaÑ “tvaÑ rÈjadvÈre ‘mameso
khaggo’ti iminÈ saddhiÑ vivÈdaÑ kareyyÈsÊ”ti vatvÈ pÈvisi. Te kalahaÑ
kariÑsu. So “kiÑ esa kalaho”ti ekaÑ purisaÑ pesesi. So ÈgantvÈ
“khaggatthÈyÈ”ti Èha. BrÈhmaÓo taÑ sutvÈ “kiÑ etan”ti pucchi. So kira
tumhehi mama dinnakhaggo parassa santakoti. “KiÑ vadesi tÈta, tena hi
ÈharÈpehi, saÒjÈnissÈmi nan”ti Èha. So taÑ ÈharÈpetvÈ kosato nikkaÉÉhitvÈ
“passathÈ”ti taÑ saÒjÈnÈpento viya upagantvÈ ekappahÈreneva tassa sÊsaÑ
chinditvÈ attano pÈdam|le pÈtesi. Tato rÈjagehaÑ paÔijaggitvÈ nagaraÑ
ala~karitvÈ tassa abhiseke upanÊte mÈtÈ C|ÄanikumÈrassa MaddaraÔÔhe
vasanabhÈvaÑ Ècikkhi. TaÑ sutvÈ kumÈro sena~gaparivuto tattha gantvÈ
bhÈtaraÑ ÈnetvÈ rajjaÑ paÔicchÈpesi. Tato paÔÔhÈya taÑ “TikhiÓamantÊ”ti
saÒjÈniÑsu. ParibbÈjikÈ taÑ “evar|paÑ bhÈtaraÑ kena dosena
dakarakkhasassa dajjÈsÊ”ti pucchi.
RÈjÈ tassa dosaÑ kathento Èha–
“YonocitÈ1 janapadÈ, ÈnÊtÈ ca paÔiggahaÑ.
ŒbhataÑ pararajjebhi, abhiÔÔhÈya bahuÑ dhanaÑ.
DhanuggahÈnaÑ pavaro, s|ro TikhiÓamanti ca.
MayÈyaÑ sukhito rÈjÈ, atimaÒÒati dÈrako.
______________________________________________________________
1. MayocitÈ (SÊ, SyÈ), mayÈcitÈ (I)
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UpaÔÔhÈnampi me ayye, na so eti yathÈ pure.
BhÈtaraÑ tena dosena, dajjÈhaÑ dakarakkhino”ti1.

Tattha pararajjebhÊti imassa pararajjato ca bahu dhanaÑ ÈbhataÑ,
ayaÒca2 pararajje vasanto puna imaÑ gehaÑ ÈnetvÈ “esa mayÈ mahati yase
patiÔÔhÈpito”ti vadati. YathÈ pureti pubbe pÈtova Ègacchati, idÈni pana na
tathÈ eti. IminÈ naÑ dosena dakarakkhasassa dassÈmÊti. (3)
Atha paribbÈjikÈ “bhÈtu tÈva so doso hotu, DhanusekhakumÈro pana
tayi sinehaguÓayutto bah|pakÈro”ti tassa guÓaÑ kathentÊ Èha–
“Ekarattena ubhayo, tvaÒceva dhanusekha ca.
Ubho jÈtettha paÒcÈlÈ, sahÈyÈ susamÈvayÈ.
CariyÈ taÑ anubandhittho, ekadukkhasukho tava.
Ussukko te divÈrattiÑ, sabbakiccesu byÈvaÔo.
SahÈyaÑ kena dosena, dajjÈsi dakarakkhino”ti3.
Tattha dhanusekhacÈti dhanusekho ca, DhanusekhakumÈro cÈti4 attho.
EtthÈti idheva nagare. PaÒcÈlÈti UttarapaÒcÈlanagare jÈtattÈ evaÑvohÈrÈ.
SusamÈvayÈti suÔÔhu samavayÈ. CariyÈ taÑ anubandhitthoti daharakÈle
janapadacÈrikÈya pakkantaÑ taÑ anubandhi, chÈyÈva na vijahi. Ussukkoti
tava kiccesu rattindivaÑ ussukko chandajÈto niccaÑ byÈvaÔo. TaÑ kena
dosena dakarakkhasassa dassasÊti.
Athassa rÈjÈ dosaÑ kathento Èha–
“CariyÈ maÑ ayaÑ ayye, pajagghittho mayÈ saha.
AjjÈpi tena vaÓÓena, ativelaÑ pajagghati.
UbbariyÈpi’haÑ ayye, mantayÈmi rahogato.
AnÈmanto pavisati, pubbe appaÔivedito.
LaddhadvÈro katokÈso, ahirikaÑ anÈdaraÑ.
SahÈyaÑ tena dosena, dajjÈhaÑ dakarakkhino”ti5.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 385 piÔÔhe.
2. SayaÒca (SÊ, SyÈ), ahaÒca (Ka)
3. Khu 5. 385 piÔÔhe.
4. DhanusekhavÈti dhanusekhatÈya DhanusekharakumÈroti (SÊ, SyÈ, I)
5. Khu 5. 386 piÔÔhe.
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Tattha ajjÈpi tena vaÓÓenÈti yathÈ cariyÈya pubbe maÑ anubandhanto
mayÈ anÈthena saddhiÑ ekatova bhuÒjanto sayanto hatthaÑ paharitvÈ
mahÈhasitaÑ hasi, ajjÈpi tatheva hasati, duggatakÈle viya maÑ maÒÒati.
AnÈnantoti1 raho NandÈdeviyÈ saddhiÑ mantentepi mayi ajÈnÈpetvÈ
sahasÈva pavisati. IminÈ dosena taÑ ahirikaÑ anÈdaraÑ dakarakkhasassa
dassÈmÊti. (4)
Atha paribbÈjikÈ “mahÈrÈja tava sahÈyakassa tÈva eso doso hotu,
purohito pana tava bah|pakÈro”ti tassa guÓaÑ kathentÊ Èha–
“Kusalo sabbanimittÈnaÑ, rutaÒÒ| ÈgatÈgamo.
UppÈte supine yutto, niyyÈne ca pavesane.
PaÔÔho bh|mantalikkhasmiÑ, nakkhattapadakovido.
BrÈhmaÓaÑ kena dosena, dajjÈsi dakarakkhino”ti2.
Tattha sabbanimittÈnanti “iminÈ nimittena idaÑ bhavissati, iminÈ
idan”ti evaÑ sabbanimittesu kusalo. RutaÒÒ|ti sabbaravaÑ jÈnÈti. UppÈteti
candaggÈhas|riyaggÈha-ukkÈpÈtadisÈÉÈhÈdike uppÈte. Supine yuttoti supine
ca tassa nipphattijÈnanavasena yutto. NiyyÈne ca pavesaneti iminÈ
nakkhattena niyyÈyitabbaÑ, iminÈ pavisitabbanti jÈnÈti. PaÔÔhoti3 cheko
paÔibalo, bh|miyaÒca antalikkhe ca dosaguÓe jÈnituÑ samattho.
Nakkhattapadakovidoti aÔÔhavÊsatiyÈ nakkhattakoÔÔhÈsesu cheko. TaÑ kena
dosena dakarakkhasassa dassasÊti.
RÈjÈ tassa dosaÑ kathento Èha–
“ParisÈyampi me ayye, ummÊletvÈ udikkhati.
TasmÈ accabhamuÑ luddaÑ, dajjÈhaÑ dakarakkhino”ti2.
Tassattho–ayye esa maÑ parisamajjhe olokentopi akkhÊni ummÊletvÈ
kuddho viya udikkhati, tasmÈ evaÑ atikkamitvÈ ÔhitabhamuÑ amanÈpena
ukkhittabhamukaÑ viya luddaÑ bhayÈnakaÑ taÑ ahaÑ dakarakkhasassa
dassÈmÊti. (5)
______________________________________________________________
1. AnÈmantÈti (SÊ, I)

2. Khu 5. 386 piÔÔhe.

3. Paddhoti (SÊ, I)
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Tato paribbÈjikÈ “mahÈrÈja tvaÑ ‘mÈtaraÑ ÈdiÑ katvÈ ime paÒca
dakarakkhasassa dammÊ’ti vadasi, ‘evar|paÒca sirivibhavaÑ agaÓetvÈ attano
jÊvitampi Mahosadhassa dammÊ’ti vadasi, kaÑ tassa guÓaÑ passasÊ”ti
pucchantÊ imÈ gÈthÈyo Èha–
“SasamuddapariyÈyaÑ, mahiÑ sÈgarakuÓÉalaÑ.
VasundharaÑ Èvasati, amaccaparivÈrito.
Caturanto mahÈraÔÔho, vijitÈvÊ mahabbalo.
PathabyÈ ekarÈjÈsi, yaso te vipulaÑ gato.
SoÄasitthisahassÈni, ÈmuttamaÓikuÓÉalÈ.
NÈnÈjanapadÈ nÈrÊ, devakaÒÒ|pamÈ subhÈ.
EvaÑ sabba~gasampannaÑ, sabbakÈmasamiddhinaÑ.
SukhitÈnaÑ piyaÑ dÊghaÑ, jÊvitaÑ Èhu khattiya.
Atha tvaÑ kena vaÓÓena, kena vÈ pana hetunÈ.
PaÓÉitaÑ anurakkhanto, pÈÓaÑ cajasi duccajan”ti1.
Tattha sasamuddapariyÈyanti samuddamariyÈdasa~khÈtena
samuddaparikkhepena samannÈgataÑ. SÈgarakuÓÉalanti parikkhipitvÈ
Ôhitassa sÈgarassa kuÓÉalabh|taÑ. VijitÈvÊti vijitasa~gÈmo. EkarÈjÈti
aÒÒassa attanÈ sadisassa raÒÒo abhÈvato ekova rÈjÈ.
SabbakÈmasamiddhinanti sabbesampi vatthukÈmakilesakÈmÈnaÑ
samiddhiyÈ samannÈgatÈnaÑ. SukhitÈnanti evar|pÈnaÑ sukhitÈnaÑ
sattÈnaÑ evaÑ sabba~gasampannaÑ jÊvitaÑ dÊghameva piyaÑ, na te appaÑ
jÊvitamicchantÊti paÓÉitÈ vadanti. PÈÓanti evar|paÑ attano jÊvitaÑ kasmÈ
paÓÉitaÑ anurakkhanto cajasÊti.
RÈjÈ tassÈ kathaÑ sutvÈ paÓÉitassa guÓaÑ kathento imÈ gÈthÈ abhÈsi–
“Yatopi Ègato ayye, mama hatthaÑ Mahosadho.
NÈbhijÈnÈmi dhÊrassa, aÓumattampi dukkaÔaÑ.
Sace ca kismici kÈle, maraÓaÑ me pure siyÈ.
So me putte paputte ca, sukhÈpeyya Mahosadho.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 386 piÔÔhe.
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AnÈgataÑ paccuppannaÑ, sabbamatthampi passati.
AnÈparÈdhakammantaÑ, na dajjaÑ dakarakkhino”ti1.
Tattha kismicÊti kismiÒci kÈle. SukhÈpeyyÈti sukhasmiÑ yeva
patiÔÔhÈpeyya. Sabbamatthanti esa anÈgataÒca paccuppannaÒca atÊtaÒca
sabbaÑ atthaÑ SabbaÒÒubuddho viya passati. AnÈparÈdhakammantanti
kÈyakammÈdÊsu aparÈdharahitaÑ. Na dajjanti ayye evaÑ asamadhuraÑ
paÓÉitaÑ nÈhaÑ dakarakkhasassa dassÈmÊti evaÑ so mahÈsattassa guÓe
candamaÓÉalaÑ uddharanto viya ukkhipitvÈ kathesi.
Iti imaÑ jÈtakaÑ yathÈnusandhippattaÑ. Atha paribbÈjikÈ cintesi
“ettakenapi paÓÉitassa guÓÈ pÈkaÔÈ na honti, SakalanagaravÈsÊnaÑ majjhe
sÈgarapiÔÔhe ÈsittatelaÑ vippakirantÊ viya tassa guÓe pÈkaÔe karissÈmÊ”ti
rÈjÈnaÑ gahetvÈ pÈsÈdÈ oruyha rÈja~gaÓe ÈsanaÑ paÒÒapetvÈ tattha
nisÊdÈpetvÈ nÈgare sannipÈtÈpetvÈ puna rÈjÈnaÑ Èdito paÔÔhÈya
dakarakkhasassa paÒhaÑ pucchitvÈ tena heÔÔhÈ kathitaniyÈmeneva
kathitakÈle nÈgare ÈmantetvÈ Èha–
“IdaÑ suÓÈtha PaÒcÈlÈ, c|Äaneyyassa bhÈsitaÑ.
PaÓÉitaÑ anurakkhanto, pÈÓaÑ cajati duccajaÑ.
MÈtu bhariyÈya bhÈtucca, sakhino brÈhmaÓassa ca.
Attano cÈpi PaÒcÈlo, channaÑ cajati jÊvitaÑ.
EvaÑ mahatthikÈ paÒÒÈ, nipuÓÈ sÈdhucintinÊ.
DiÔÔhadhammahitatthÈya, samparÈyasukhÈya cÈ”ti2.
Tattha mahatthikÈti3 mahantaÑ atthaÑ gahetvÈ ÔhitÈ.
DiÔÔhadhammahitatthÈyÈti imasmiÑyeva attabhÈve hitatthÈya ca paraloke
sukhatthÈya ca hotÊti.
Iti sÈ ratanagharassa maÓikkhandhena k|ÔaÑ gaÓhantÊ viya
mahÈsattassa guÓehi desanÈk|ÔaÑ gaÓhÊti.
DakarakkhasapaÒho niÔÔhito.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 387 piÔÔhe.

2. Khu 5. 387 piÔÔhe.

3. MahiddhikÈti (I)
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈneva

TathÈgato, paÒÒavÈ, pubbepi paÒÒavÈyevÈ”ti jÈtakaÑ samodhÈnento
osÈnagÈthÈ Èha–
“BherÊ UppalavaÓÓÈsi, pitÈ Suddhodano ahu.
MÈtÈ Èsi MahÈmÈyÈ, AmarÈ BimbasundarÊ.
Suvo ahosi Œnando, SÈriputto ca C|ÄanÊ.
Devadatto ca KevaÔÔo, CalÈkÈ ThullanandinÊ.
PaÒcÈlacandÊ SundarÊ, SÈÄikÈ MallikÈ ahu,
AmbaÔÔho Èsi KÈmindo, PoÔÔhapÈdo ca Pukkuso.
Pilotiko ca Devindo, Senako Èsi Kassapo1.
UdumbarÈ ma~galikÈ, Vedeho KÈÄudÈyako.
Mahosadho LokanÈtho, evaÑ dhÈretha jÈtakan”ti.

Uma~gajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
(ChaÔÔho bhÈgo niÔÔhito)

______________________________________________________________
1. Saccako (SÊ, I)
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SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

AkatvÈ
AkarÈ
AkkodhaÑ
AkkodhanÈ
AkkhÈ
AkkhÈsi
AggaÄe
AggisamÈ
AgghaÑ
Agghena
A~gÈrakÈsuÑ
AcÈruÑ
Acintitampi
Acetaso
AccantaÑ
Acceti
Acchati
Acchare
AcchÈ’haÑ
AcchinnaraÔÔhÈ
Ajinamhi
AjivhatÈ
AjuÔÔhamÈrÊva
Ajeyye
Ajja
AjjhupÈgami

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

285
25
107
326
199
122
293
68
141
141
135
143
54
14
46
199
146
56
21
244
76
20
78
65
102
162

AjjhabhÈsittha
AÔaviyo
AÔÔhaÉÉhapado
AÔÔhanakho
AÉÉhakosaÑ
AÉÉharatte
AtikkantavanathÈ
AtibrahÈ
AtimaÒÒasi
Ativattanti
AtivelaÑ
AtÊto
AtÊraÓeyya
AtÊradassÊ
AttaÑ
AttapÊtirato
AttÈnaÑ
AtthaÑ
AtthajÈtena
Atthampi
Atthesu
AdaÑsu
Adanti
AdiÔÔhe
AdinnaÑ
AdissamÈno

297
69
194
194
100
99
56
106
269
143
233
285
71
288
262
285
315
217
315
201
203
151
139
71
138
194
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

Addakkhi
AddhÈ
Adhammo
AdhiÔÔhito
AdhippÈyaphalaÑ
AnaÒÒatheyyÈ
AnaÓo
AnatthavasaÑ
AnantavÈhanaÑ
AnariyaÑ
Anariyar|po
Anavayo
AnÈmanto
AnÈmayaÑ
AnÈparÈdhakammantaÑ
AniketaÑ
AnigÈdhak|lÈ
Aniddhimanto
AnipphannatÈ
AnisammakÈrÊ
AnuggatÈ
AnucÈrino
AnuciÓÓo
AnujÈto
AnujjavaÑ
AnuttaraÑ
AnupÈpaya
AnupÈvisiÑ
AnupubbasamuggatÈ
Anubandhittho

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

194
156
111
156
46
223
45
326
280
78
286
79
329
29
331
76
137
202
225
219
326
293
80
224
302
127
109
75
157
328

Anuvijjanti
AnusÈsati
AnusÈsi
AnusikkhÈmi
Anekar|paÑ
Anodake
Antalikkhena
AntÈ
Anto
AndhÈnaÑ
Apakkami
ApaviddhaÑ
ApassaÑ
ApÈpadhammaÑ
ApÈraneyyaÑ
ApiÄandhanaÑ
AppatvÈ
AppiyaÑ
Abbhaghanantare
Abbhuto
Abhakkho
AbhÈvavas|panitaÑ
AbhijÊhanÈya
AbhiÔÔhÈya
Abhidosagato
AbhinippataÑ
Abhibhuyyati
AbhimatthaÑ
AbhisaÔo
AbhihÈrayuÑ

287
72
294
103
158
291
288
29
284
110
128
111
44
134
54
325
54
29
155
129
78
216
217
327
230
45
35
214
70
317

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

[A]
Amacca
Amacco
Amajjapo
AmaÒÒatha
AmaÒÒittha
AmantinaÑ
Amittassa
AmbaÑ
Amhi
ArajaÑ
AratÊ
Arahante
ArÈjayutto
AriyagaÓe
Ala~kÈrÈ
AlomahaÔÔho
AvaÑsirÈ
AvattiÑsu
AvadhiÑ
AvasÊdasi
Avasucchati
AvitakkitÈ
Avoca
AvhÈyassu
Asa~khyaÑ
AsaÒÒato
AsataÑ
AsanthavaÑ
AsandhitÈ
Asabbhir|paÑ
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PiÔÔha~ko
[A]

285
292
29
95
71
296
233
75
114
158
71
140
231
65
242
122
136
124
106
46
99
53
297
21
199
200
143
76
20
231

Asabbhir|po
AsampatvÈ
AsambuddhaÑ
Asi
Asicammassa
AsuddhakammÈ
AsotatÈ
AsnÈti
Asmi
AssavÈ
AssÈ
Asse
Ahi
AhitÈ
Ahu

232, 259
82
233
302
300
137
20
18
301
65
288
27
176
53
110

[Œ]
ŒkiÓÓaÑ
Œgacchantu
ŒgataÑ
Œgato
ŒgantunÈ
ŒgamayÈmase
Œgamma
ŒguÑ
ŒghÈtane
ŒjÈnÊyeva
ŒÓatto
ŒtapaÑ
Œturo

158
257
317
106
198
109
98
103
142
65
229
35
96

JÈtakaÔÔhakathÈya chaÔÔhabhÈge

336
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[Œ]

ŒdÈya
Œdicco
Œpatasi
Œpaye
ŒbhassarÈ
Œbhenti
Œmagiddho
Œmantayi
ŒmÈyadÈsÊ
Œmoti
Œyuhe
Œruyha
Œlaye
Œvasatho
ŒvÈsaÑ
Œvisi
ŒvudhabalavantÈnaÑ
Œvasanti
ŒsiÑ
ŒsÊsetheva
ŒhaÒÒantu
Œhari
Œhu
ŒÄambarÈ

138
296
301
56
69
148
262
265
147
265
44
28
25
272
156
96
299
72
102
53
317
105
242
150

[I]
IcchiÑ
IcchimhÈ
ItarÊtarÈ
Iti

53
107
299
296

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[I-¢]
Itthigumbassa
IdaÑ
Iddhassa
Iddhi vikubbamÈnÈ
IndapurohitÈ
IlliyÈcÈpadhÈribhi
IsÊhi
¢sakaggapavellitÈ

326
159
202
147
159
65
33
308

[U]
UggaputtarÈjaputtiyÈnaÑ
UccÈvacaÑ
UccÈvacÈ
UjubhÈvÈya
UÔÔhÈnapÈdacariyÈya
UÓhodakasmiÑ
UttamatthÈni
UttamabhaÓÉathenÈ
Uttarena
UtrÈsanti
UdakaÓÓave
UdayaÑ
UdÊrayantu
UdentaÑ
UddhaÑ
UnnataÒca
Unnamati
UpakÈriÑ
Upak|laje
UpakkamÈ

192
147
145
82
99
136
263
144
125
97
321
296
26
297
244
72
185
297
33
145

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

[U]
UpatÈpanÈ
Upanivattati
UpanÊtamanasa~kappaÑ
UpantikaÑ
Upabbajanti
UparocataÑ
Upavattatu
Upasamena
Upaseniye
UpassutikÈ
UpÈgacchi
UpÈgacchuÑ
UpÈgamuÑ
UpÈdhÊ
UpÈyanÈni
UpÈsanamhi
UppÈte
Uppetha
UbbariÑ
Ubbedhati
UbbhataÑ
Uma~gÈ
UyyÈnaÑ
UyyÈne
UsabhaÑ
UsÈ
UsÈmattaÑ
UssÊsake
Ussukamhi
Ussukko
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PiÔÔha~ko
[]

29
33
115
272
53
80, 82
72
72
79
233
28
27
81
28
19
298
329
21
326
284
53
306
179
55
204
99
99
100
56
328

naÑ
r|

72
15
[E]

EkaÑ
EkakaÑ
EkattaÑ
EkapadÊ
EkapokkharÈ
EkamÈtuko
EkarÈjÈ
EkÈdasÊ
EkekaniccitÈ
Ekena
Etto
Ettha
EdisaÑ
EyyÈsi
EsaÑ
EsÈno
Essati
EÄam|gaÑ

80
30
80, 82
100
26
295
330
242
299
81
29
70
30
274
95
321
262
197
[O]

Okacarena
OkkantasattaÑ
OcitÈ
OcinÈyatu
OdanaÑ
OrasaÑ

262
272
327
5
178
324
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
317
75
65
301
242
285
[ Ka ]

KaÑsaÑ
KaÒÒÈ
Katahatthe
Kadalino
KaddamÊkataÑ
KapÈle
KapiliyaÑ
KappaÑ
Kappati
KamaÓÉaluÑ
Kamanti
KammaÑ
Kammabandh|
KammunÈ
KayaÑ
Kayino
KaraÑ
Karohi
KalyÈÓakammÈnaÑ
KalyÈÓÊ
KasiÓaÑ
KasiraÑ

PiÔÔha~ko
[ Ka ]

[O]
OrodhÈ
OrohitvÈ
OvaÔÔho
Ohara
OhÈrinÊ
Ohito

PadÈnukkamo

65
32
298
291
74
73
280
74
108
106
134
73
127
46
141
137
45
261
161
308
297
21

KassaÑ
KÈkapaÔÔanakaÑ
KÈkolasa~ghÈ
KÈmasaÑyojane
KÈyÈ
KÈraÓikÈ
KÈlaÑ
KÈlÈkÈlaÑ
KÈsisu
KÈsuÑ
KÈhanti
KÈhiti
KiccaÑ
KiÒcanaÑ
Kitti
KibbisaÑ
KÊÄiyÈ
KukkuÔo
KuÒjaraÑ
KuÒjarÈnaÑva
KumÈriyÈ
KusalaÑ
KusalÈ
K|ÔaÑ
K|ÔakÈrissa
K|ÔÈgÈravarocitaÑ
K|Ôena
K|Ôeva
KevalaÑ
Kevaladhammadassi

46
307
133
65
123
140
109
216
314
14
284
299
35
68
219
102
70
176
301
291
80
29
31
141
142
149
141
285
299
196

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Ka ]

Koci
KoÔÔhake
KoÔumbarÈni
KodhalobhÈbhibh|to
KodhasÈ
KontimantÈ
KomÈrakaÑ
KolitthiyÈso
KovidÈ
KosambaphalakasussoÓÊ
KosÈ
KoseyyavasanÈ

110
81
65
98
107
305
33
143
300
307
68
308
74
28
244
72
143
134
218
199
21
35
35
139
308

[ Ga ]
GacchaÑ
Gacchasi

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Ga ]

[ Kha ]
KhajjantaÑ
KhattasaÑghapariby|ÄhaÑ
KhatyÈ
KhantiyÈ
KhandhÈ
Khandhehi
KhalitÈ
KhÈyate
KhÈrÈpatacchikaÑ
KhiÉÉÈ
KhÊyetha
KhudÈparetÈ
KhuddaveÄubhi

339

26
77

GacchÈma
GaÓheyya
GataÑ
Gati
Gate
Gato
GandhamayÈ
GabbhadhÈriniÑ
Garu
GahetvÈna
GÈmaÓÊyehi
GÈmÈ
GÈmeva
GijjhÈ
GÊvÈya
GuÓikÈy|radhÈrinaÑ
GoÓo
Goto
GoravindaÑ

308
321
314
131
46
96
114
324
17
136
65
313
70
133
139
299
168
172
197

[ Gha - Ca ]
GhammÈbhitattÈ
Ghamme
GhÈtayissati
GhÈtimhi
Caturo
Candanaphosite
CaraÑ
CariyÈ

140
198
271
107
315
65
299
328
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ca ]
CÈturi’tthiyo
CÈrudassanÈ
CitradaÓÉayutÈvudhÈ
CitrÈ
CintÈmayÈ
CirarattÈya
CorÈ

[ Ja ]
31
300
299
159
54
99
35

[ Cha ]
ChandarucÊni
ChandasÈ
ChannaÑ
ChabbhÊ
ChamÈ
ChÈdiyaÑ
ChÈy|pago
Chedayissati

223
225
141
322
109
194
16
305
[ Ja ]

JaÒÒÈ
JaÔaÑ
Janati
JanÈ
Jane
Jano
JampÈvatÊ
Jalantamiva
Jahanti
JÈtiyÈ
JÈtucche

JÈnaÑ
JÈnato
JÈpayanti
JÈlaÑ
JÈlÈ
JiÓÓena
JimhaÑ
JÊvaÑ
JÊvantaÑ
JÊvitaÑ
JeÔÔhÈpacÈyiko

122
122
135
56
68
35
81
115
96
99
112

[ Jha - ©a - ®ha ]
JhÈyati
©Ètimajjhe
®hÈnaÑ
®hitatto

284
201
261
224
[ Ta ]

35, 46
111
79
315
133
5
268
28
199
65
73

TakkarÈ
TagarÈ
Tato
TanutÈÓÈya
TanumajjhimÈ
TandÊ
Tapassino
Tappentu
TamaÑ
Tarati
TarÈmahaÑ

244
125
110
305
308
71
123
314
296
17
46
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PiÔÔha~ko

[ Da ]

[ Ta ]
Tavantike
TaÄÈkaÑ
TÈyati
TÈrakajÈtÈva
TÈrakÈ
TÈvanto
TikhiÓamantinaÑ
TiÓamÈsi
TiÓÓo
Titikkhati
TipuraÑ
TimbarutthanÊ
TirocchadaÑ
Tisandhi
TÊraÑ
TuÔÔho
Tudanti
T|riyataÄasa~ghuÔÔhe
TejasÈ

21
179
216
244
299
233
327
193
71, 302
233
65
308
75
244
44
259
138
75
28

[ Tha - Da ]
Thaddho
DajjaÑ
DajjÈsi
DajjuÑ
DaÓÉo
DadÈhi
DaddallamÈnÈ
DantÊ
Dantehi

185
331
24
19
175
281
148
299
76

Damena
Dayitabbo
DaharÈ
Daharo
DaÄhadhammo
DaÄhamaÔÔÈlakoÔÔhakaÑ
DÈnapaccayÈ
DiÔÔhadhammahitatthÈya
DiÔÔhe
Dittar|pÈ
DibbamÈyaÑ
DibbayÈnaÑ
Dibbe
DisvÈ
DÊgharattÈnukampikÈ
DÊnaÑ
DÊpe
DukkaÔaÑ
DukkaraÑ
Dukkhanudo
Dukkh|panÊto
Dukkhena
Dukkho
DuggaÓho
DujaccÈ
DutiyÈbhisecanaÑ
DunÊvarÈ
Dubbale
Dubbhati
DubbhiÑ

127
295
56
32
95
65
160
331
71
143
310
156
65
147
322
218
65
103
288
305
53
216
286
302
142
67
80
132
17
73
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PiÔÔha~ko

PiÔÔha~ko
[ Na ]

[ Da ]
DubhayÈni
DurabhisambhavaÑ
D|tÈni
D|raÑ
DvÈraÑ
DvÈrato
DvipadÈjanindaseÔÔha

PadÈnukkamo

138
288
325
158
158
289
225

[ Dha ]
DhajinÊ
Dhanalobhahetu
Dhanassa
DhanuggahÈ
Dhanusekha
DhammaÑ
DhammacÈrÊ
DhammavÈyÈmasampanno
Dhamme
DhÈrayanti
DhÈreti
DhitÊ
DhimhÈmi
DhÊradhammo
DhuttÊ

242
141
35
300
328
73
112
46
29
159
325
216
96
77
170

[ Na ]
Nakkhattapadakovido
NagÈ
Nage
Na~galakoÔivaÉÉho

329
125
156
263

NaccagÊtÈ
Najjo
Nandi
Narake
NaradhÊrebhi
Naraviriyena
NÈgaÑ
NÈgakhandhe
NÈgÈ
NÈnÈcitraÑ
NÈnÈpupphadumÈyutÈ
NÈrÊ
NÈrÊvaragaÓÈkiÓÓaÑ
NikkhasahassaÑ
NikhaÓaÑ
NikhÈtÈ
Niggayha
NiggaÄamaÓÉite
Nicite
NiccaÑ
NiddÈ
NipÈtino
Nibbindeyya
Niyako
Niyate
NiyyÈne
NirodhagataÑ
NilÊyasi
Nivattassu
NivÈpo

150
152
35
144
300
260
204
300
288
158
152
142
149
313
15
143
81
79
65
35
71
300
53
295
29
329
115
96
22
105
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[ Pa ]

[ Na ]
Nisakkati
Nisamma
NisÈdetvÈ
NihaÒÒamÈno
NihaÒÒasi
NihÊno
NegamÈ
NettiÑsabandhÈ
NettiÑsÈ
Neyati

29
44
21
24
16
196
26
31
300
104

[ Pa ]
PaÑsugataÑ
PakÈsati
PakiracÈrÊ
PakiledayitvÈ
Pakkhandino
Pakkhasammato
PakkhÊ
Pakkho
Paggayha
PaccakkhÈnupadaÑ
PaccayaÑ
Pajagghati
PajappÈmi
PajappitÈni
PajÈnassu
Pajjalati
Pajjote
PaÒcath|paÑ

111
158
127
136
299
21
136
14
67
269
151
325
31
199
288
18
214
146

PaÒcÈliyaÑ
PaÒcÈliyÈ
PaÒÒaÑ
PaÒÒÈÓavato
PaÒÒÈya
PaÒÒo
PaÔÈkÈ
PaÔiggahaÑ
PaÔicchadaÑ
PaÔicchannaÑ
PaÔidassayi
PaÔinandiÑsu
PaÔinandito
PaÔinijjhatto
PaÔipÈdayuÑ
PaÔirÈj|naÑ
PaÔirÈj|hi
PaÔivÈmagataÑ
PaÔivijjhanti
PaÔisaÑhara
PaÔisanthataÑ
PaÔisandhÈya
PaÔhamuppattiko
PaÔÔho
PaÓunnÈ
PaÓÉiccayaÑ
PaÓÉitaÑ
PaÓÉitÈ
Pati
Patikunthito

244
242
199
201
21
196
300
327
76
281
161
160
17
259
151
325
32
96
194
301
29
190
32
329
299
5
317
285
143
109
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PiÔÔha~ko
[ Pa ]

PattakÈlaÑ
PattimatÊ
PathabyÈ
PathaviÑ
PathÈvÊhi
PadittÈ
Paditto
Padussati
Paddhag|
PanthÈnubandhaÑ
Pabbajito
PabbatyÈhaÑ
Pabyathito
PabhÈvaÑ
PamattaÑ
Pamatto
Pamukho
Pamocaya
Parato
ParamaÑ
ParamÈ
Pararajjebhi
ParikhaÒÒati
ParittaÑ
Paripanthayo
ParipÈcayanto
ParipÈcayitvÈ
Paripucchi
Paripluto
Paribbaja

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Pa ]

147
242
23
134
80
136
111
322
224
262
19
114
76
300
94
111
130
288
160
82
308
328
244
21
71
216
217
23
96
73

Pariby|ÄhÈ
Parimocayi
Parimocaye
Parisumbhati
ParihÈpitaÑ
Par|ÄhakacchÈ
PalasataÑ
PalÈsaÑ
PalÈsena
PaluggaÑ
PavÈÄaÑ
Pavedaya
PaveditÈ
Pavedetha
PavesanaÑ
Pavesane
PasavetvÈ
PasÈrayiÑsu
PasÈraya
PasÈhanti
PasuÑ
PassÈmi
PahaÔÔhar|po
Pahito
PÈÔihÈriyapakkhaÑ
PÈÔhÊnavaÓÓÈ
PÈÓaÑ
PÈtabyaÑ
PÈni
PÈpaÑ

303
315
295
220
295
125
305
193
137
33
106
95
80
106
158
329
132
139
72
17
139
46
301
98
148
300
330
304
137
107
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PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

[ Pa ]
PÈpatthaÑ
PÈrÈjikÈ
PÈrevatakkhÊ
PitÈ
PitÈputtÈ
PitÈmahassa
Pitu
Piyena
PÊtavasanÈ
PÊtÈla~kÈrÈ
PÊtuttaranivÈsanÈ
PÊÄitaÑ
PuÓÓaÑmukhassa
PuÓÓapattaÑ
PuttadÈrassa
Puttanivedako
Putto
Puthugumbe
Puthujjano
PuthuyaÒÒaÑ
PumunÈ
PuraÑ
PurisakiccÈni
PurisanÈvutyo
P|gÈya
P|jako
PetaÑ
PesiyÈ
Pesiye
PeÄÈbaddhaÑ

345
PiÔÔha~ko
[ Pa ]

21
140
308
107
103
232
19
225
300
300
300
65
194
19
305
26
171
297
74
162
99
280
45
299
135
17
115
80
297
292

Pothayanti
Posa
PosetÈ

134
103
322
[ Pha ]

PhalaÑ
PhalÈsÈva
PhaliÑ
PhalikÈsu
PhalÊ
PhÊtaÑ
PhÊtÈ

105
19
75
149
76
64
29
[ Ba ]

BaddhÈ
Baddhe
BandhanÈ
BalavantÈ
BahalÈ
Bahujano
Bahujjano
BahupÈkÈratoraÓaÑ
Bah|
BÈlamato
BÈlamhase
BÈhÈ
BimboÔÔhÈ
BilakatÈ
BuddhÈnaÑ
Bubhukkassa

139
266
35
132
29
317
198
65
25
5
263
67
308
139
203
194
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PiÔÔha~ko
[ Ba ]

Byagghassa
Byagghehi
ByathitÈ
ByamhaÑ
BrahÈ
BrahmacÈrÊ
BrÈhmaÓassa

304
158
244
149
109
33
147
[ Bha ]

BhattaÑ
Bhattasammado
BhattÈ
BhayaÑ
BharÈmi
BhariyÈ
BharissaÑ
Bhava
Bhavantu
Bhavissati
BhÈgaso
Bhinnamanto
Bhiyyo
BhujadassanaÑ
BhujalaÔÔhÊva
Bhusa
Bh|miÑ
Bh|mibhÈgehi
Bh|miyÈ
Bh|mivaÉÉhano
Bh|ripaÒÒÈ

313
71
223
262
98
295
100
115
257
64
64
285, 302
115
109
308
137
158
150
24
23
242

PadÈnukkamo
[ Bha ]
Bherisa~khappabodhanÈ
BhesmÈ
BhogaratÈ
BhogÈ
Bhoge

PiÔÔha~ko
242
68
203
54
313

[ Ma ]
MaÑsaÑ
Maggena
Maccu
Maccuno
Maccharino
MacchikÈ
Majjhe
MaÒjunÈ
MaÒÒanti
MaÒÒe
MaÓi
MatiÑ
Mati
MatyÈ
ManujÈ
Manussasseva
MantanaÑ
MantayitaÑ
MantitaÑ
MantinaÑ
MantÊ
Mantehi
MaraÓaÑ

168
310
35
56
133
139
29
114
283
103
177
305
261
19
139
104
285
230
305
233
296
217
35
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PiÔÔha~ko

[ Ma ]
Marissare
MahatÊ
MahatthikÈ
MahantaÑ
Mahabbalo
MahÈnÈgÈ
MahÈnubhÈvo
MahÈsenena
MahesinaÑ
Mahesino
MÈÓavaputtÈ
MÈÓavÈ
MÈtÈpettibharo
MÈtu
MÈnuse
MÈyÈvino
MÈraÓatthaÑ
MÈlÈpiÄandhÈ
MÈluteritaÑ
MigachÈpÈva
Migasammate
MigÈ
MigÈjina
MigÈnaÑ
Mige
Migo
MitaÑ
Mittadduno
MittÈnaÑ
MittiÑ

99
136
331
262
262
299
262
35
56
272
310
292
112
294
65
56
262
146
106
308
107
97
73
100
55
214
64
140
17
286
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PiÔÔha~ko

[ Ma ]
MithilaggahaÑ
MissaÑ
MhitapubbaÒca
MukhaÑ
Mudi~gÈ
Munibh|tova
M|go
MeÓÉo
Mokkho

129
137
301
292
150
80
14, 55
194
300

[ Ya ]
YaÑvadÈ
YakkhÈ
Yakkho
YajitvÈna
YathÈbalaÑ
YathÈsatti
YantaÑ
Yantayutte
YavakaÑ
Yaso
YasokittiÒca
YÈcayogena
Yutte
Yutto
YuvÈ
YoggaÑ

244
288
148
162
46
46
70
293
216
219
17
123
27
329
32
29
[ Ra ]

RaÒÒova

103
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PiÔÔha~ko
[ Ra ]

RatanÈni
Rati
RatikhiÉÉahetu
Ratte
RatyÈ
Ratyo
Rathaseniyo
Rathena
RamÈpayitvÈ
Raho
RahogamÈ
RahosÊlÈ
RÈjabandhuniÑ
RÈjarakkhÈ
RÈjÈno
RucirÈ
Rucchati
Rujjako
RutaÒÒ|
RodantÊ
Rosenti

PiÔÔha~ko
[ La ]

257
35
143
99
33
33
65
174
143
305
242
56
65
31
296
159
99
65
329
23
132

[ La ]
LapimhÈ
Li~gaÑ
LuÒcanti
Luto
LuÄitaÑ
LokavattantaÑ
Lokassa

PadÈnukkamo

263
82
136
31
78
74
44

LobhÈ
LohaÑ
LohavijjÈ
LohitakacchupadhÈritÈ

95
68
242
300

[ Va ]
Vaggukatho
Vaggusu
Vagg|
Va~kaghastÈ
VacchadantamukhÈ
Vajati
VajjÈsi
VaÓÓakittibhato
VaÓÓitaÑ
VaÓÓena
VattaÑ
VattÈro
VadantaraÑ
VadhÈya
VanÈ
Vandako
VandituÑ
VammaÑ
Vammino
ValinaÑ
VallabhÈnaÑ
Vasino
VasundharaÑ

19
75
26
141
299
104
22
17
33
315
44
102
33
141
114
17
281
301
31, 299
111
215
244
215
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PiÔÔha~ko
[ Va ]

Vahati
Vahe
VÈdantu
VÈdinÈ
VÈmarohinÊ
VÈyÈmassa
VÈricaraÑ
VÈlukaÑ
VÈsavaÑ
VÈhanaÑ
VÈhayissÈmi
VikantanaÑ
VikantÈ
Viggayha
VijÈnayaÑ
VijÈnÈhi
VijitÈvÊ
VijjaÑ
Vijju
Vid|
VidehÈnaÑ
ViddhÈ
ViddheyyaÑ
VinasÈ
VinaÄÊkataÑ
Vindati
Vipakkabrahmacariyo
Vipaccati
VippahÈya
VibhattaÑ

29
33
26
106
242
44
141
178
122
29
292
289
139, 142
296
177
244
330
73
155
72
310
94
96
68
75
132
19
19
143
64

PadÈnukkamo
[ Va ]
Vir|Äham|lasantÈnaÑ
VirosakÈ
VilumpamÈnamhi
Vivajjayi
VivasÈne
VivÈdappatto
Vivicca
VisaÔÔhavacano
VisÈlaÑ
Vissaje
VissÈsakammÈni
VihaÒÒissasi
Vihara
VihÈro
ViheÔhayanti
VÊtivattÈsu
VÊtihÈraÑ
VÊthimatÊ
VuÉÉhÈ
VuttiÑ
VeÔhayitvÈ
VetanaÑ
VetaraÓiÑ
VedÊva
VedhayissÈmi
Veyyagghe
VeyyÈvaccaÑ
VeraÑ
VelaÑ

349
PiÔÔha~ko
18
140
69
24
33
80, 82
233
25
82
233
145
296
83
72
136
303
194
242
56
313
136
313
131
308
304
65
264
21
199
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PiÔÔha~ko
300
19
265
155
159
150
[ Sa ]

SaÑyamaÑ
SaÑyamÈ
SaÑyamena
SaÑvidheti
SaÑvibhÈgÈ
SaÑsumbhamÈnÈ
SaÑhÊro
SakaÑgharÈ
SakÈna
Sakkato
SakkatvÈ
SakkatvÈna
Sakkomi
Sakhinova
SagÈravo
SagharaÑ
Sa~kate
Sa~khÈ
Sa~garaÑ
Sa~ghÈtÈ
SaccavÈdÊ
Saccena

PiÔÔha~ko
[ Sa ]

[ Va ]
VellÈlino
VesiyÈnÈ
Vesse
VehÈyasÈ
VeÄuriyÈ
VeÄuriyÈsu

PadÈnukkamo

162
147
127, 160
203
147
109
233
17
326
17
17
73
288
231
17
17
230
317
35
80
112
112

Sajotibh|tÈ
Sajjhurathe
SaÒcatto
SataÑ
SatapalaÑ
SataraÑsÊva
SatarÈjikaÑ
SattÈhasammeghe
Satti’sayo
Sadiso
SaddavatÊ
SantaÑ
Santamhi
Santike
SanthavakÈmo
SandhÈnagatÈ
SandhÈnagato
Sandhino
SannaÑ
SannataÒca
SannaddhÈ
Sannaddhe
SannÈ
Sanno
SabalÈ
SabbakÈmasamiddhinaÑ
SabbakÈmasamiddhisu
SabbatopabhaÑ
SabbanimittÈnaÑ
SabbavidehÈnaÑ

134
65
19
203
65
299
65
65
124
268
242
104
214
46
257
141
200
292
292
72
26
65
46
74
133
330
160
65
329
121
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[ Sa ]
Sabbasa~gÈmakovidÈ
SabbasenÈya
Sabbhi
SamacariyÈya
Samacchare
SamajjhiÔÔho
SamaÓabrÈhmaÓÈnaÑ
Samapajjatha
SamÈgatÈ
SamÈhite
SamuÔÔhito
Samenti
Sampatantu
SampatvÈ
SampaddavÊ
Samparipluto
SamparibhinnagattÈ
SambaddhaÑ
Samma
SammatÈlasamÈhite
Sammadattho
SammamatthaÑ
SammasitvÈna
SayaÑkatÈni
Saye
SaraÓaÑ
SarÊraÔÔhÈ
SalomahaÔÔho
SallaÑ
SasamuddapariyÈyaÑ

PiÔÔha~ko
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PiÔÔha~ko
[ Sa ]

242
242
72
160
129
15
133
101
26
127
114
188
299
82
67
21
142
287
22
75
19
331
191
160
96
115
72
122
99
330

Sasuro
Sassu
SÈgarakuÓÉalaÑ
SÈdhu
SÈpadÈnipi
SÈmÈ
SÈmo
SÈrathÊ
SÈrayanti
SÈsati
SÈhasÈ
SÈhassa
SÈÄikÈvacanaÑ
SikkÈyasamayÈ
SikkhitarÈ
SikkhitÈ
Sippiyehi
SiyÈ
SirivÈhana
SirÊ
SÊdantare
SÊmÈtikkamanaÑ
SÊlavatÊ
SÊlavantaÑ
SÊsaÑ
SÊhassa
SukhakÈmÈ
SukhÈpeyya
SukhÈvaho
SukhitÈnaÑ

294
294
330
219
97
133, 308
109
27
102
325
198
99
273
300
300
31
242
33
308
216
156
70
187
136
176
304
56
331
305
330
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PiÔÔha~ko
[ Sa ]

SukhÊ
Sukho
SugatÊ
SugharaÑ
SujÈtÈ
SuÓÈsi
SutaÑ
Sutanu
SuttaÑ
Sudassanassa
Sudassano
SuddhadhaÒÒaÑ
SuniÔÔhitaÑ
SuniviÔÔhÈya
SunissitÈ
SupÈpadiÔÔhino
SupÈpadhammino
Supine
SuppatitthÈ
SuppahÈrappahÈribhi
SuraÑ
SurakkhitaÑ
SuvaÓÓena
SuvÈditÈ
Suve
Suvo
SusaÒÒÈ
SusamÈvayÈ
Susu
SusukhaÑ

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Sa ]

218
286
103
265
308
82
230
308
170
158
156
137
305
155
300
145
134
329
137
300
29
158
281
150
35
267
65
328
32
296

S|naggavellitÈ
S|nesu
S|rÈ
S|rehi
Seti
SenakÈ
SenÈmokkhapalÈbhena
Seyyo
Seve
SocÈmi
SoÓadinno
SoÓÈ
SotthinÈ
Sodhetha
Somanassena
Sossi

106
139
300
242
106
289
215
196
78
326
148
133
114
292
65
270

[ Ha ]
HaÑsagaggarabhÈÓinÊ
HaÑse
HaÒÒamÈnaÑ
HatthaÑ
HatthÈnÊkaÑ
Hatthigumbe
HatthÊnaÑ
Hadayattheno
Hananti
Hanti
HayavÈhiÑ
Haricandanalitta~ge

307
55
75
232
31
65
310
233
140
76, 220
156
65
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Haritapakkha
Harito
HÈpaye
HiÑsanti
HiÓÉissanti
Hiyyo

PiÔÔha~ko
[ Ha ]

264
31
46
132
99
302
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PiÔÔha~ko
[ Ha ]

HissÈma
HÊnena
HetunÈ
HemakappanavÈsase
HemantaggisikhÈ
Hoti

289
122
315
65
308
137
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LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
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PiÔÔha~ko

[A]
AgÈraÑ Lokantarikanirayo
viya khÈyi
Aggino bhÈyanti
paÒcavassikadÈrakÈ
A~gÈravÊmaÑsana
Aticchatha
Attano guyhaÑ parassa na
kathetabbaÑ
Attano yÈva icchitaÑ na
nipphajjati tÈva
adhivÈseyya paÓÉito
AtthadhammÈnusÈsakapaÓÉitÈ cattÈro
Adese vasanassa ÈdÊnavÈ
Ad|ti nÈmatthe nipÈto
AdhammaladdhaÑ pana
sahassagghanakampi
jigucchanÊyameva
Anariyasa~gamassa
mahÈdukkhatÈ
Aniketa
AnisammakÈrÊ
AnugÈmiyadhana
AntarÈyÈ tayo
Antobhattiko
AndhabÈlamanussÈ
bhogaratÈya
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[A]

56
7
9
87
232

225
163
291
292

79
286
76
219
160
11
183
203

AmarÈ
205
Ambilodanassa a~gÈni aÔÔha 178
AyapathavÊ
navayojanabahalÈ
134
ArÈjikaÑ nÈma raÔÔhaÑ
pÈletuÑ na sakkÈ
48
Avama~galaratha
11, 12
AsamÈnajÈtikÈnaÑ saÑvÈso
nÈma na sameti
267
Asambhinnakhattiyakula
42
AsÈmikabhaÓÉaÑ nÈma
raÒÒo pÈpuÓÈti
187
Asino bhÈyanti
navavassikadÈrakÈ
8
Asukakammassa
asukanirayo
145
AsucivÊmaÑsana
9
[Œ]
Œcariyassa guÓo
ŒjÈnÊya
ŒrÈmaropanÈdikammassa
ÈnisaÑsÈ
ŒvÈha
ŒvÈhavivÈha
ŒhaÔamaÑsa

219
65
152
204
89, 90
90

356

JÈtakaÔÔhakathÈya chaÔÔhabhÈge

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[I]
ItthipurisÈnaÑ sÊsÈni
ItthipurisasÊsÈnaÑ jÈnanakÈraÓÈni
ItthÊ ca nÈma pabbajitassa
malaÑ
ItthÊnaÑ sakabhÈvo
Idhaloka, paralokÈnaÑ
saddahanaÑ
Isivesa
IssariyaÑ na patiÔÔhÈ hoti,
paÒÒÈsampannova patiÔÔhÈ
IssariyakÈraÓÈ pÈpaÑ na
karonti
IssariyamÈnassa ÈdÊnavÈ
[U-O]
UdakaparikhÈ
UdumbaradevÊ
UpaÔÔhÈnassa anujÈnanaÑ
UpÈyaÑ me Ècikkhatha
Uma~gassa cittakammaÑ
Uma~gassa dvÈrÈni asÊti
catusaÔÔhi
UyyÈnapaÒhÈ
OsadhaghaÔika
[ Ka ]
KaddamaparikhÈ
KapÈla
KappÈsaphalaÔÔhi idaÑ
timbaru aÔÔhi

176
176
79
50
222
90
217
218
196
234
187
184
126
279
279
179
164
234
73, 86
171
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[ Ka - Kha ]
KalyÈÓa, pÈpakammÈnaÑ
ÔhÈnÈni
156, 161
KalyÈÓamittÈnaÑ vandako,
sayampi paÔivandanaÑ
labhati
17
KalyÈÓÈ paÒca
308
KasiÓanti sakalaÑ
297
Kasira’parittÈnaÑ patthanÈ
21
KÈmasmiÒhi cittameva
pamÈÓaÑ
268-9
KÈme asÈdiso nÈma
natthi
269
KÈsivatthaÑ
satasahasagghanakaÑ
249
KÈÄakaÓÓÊ
11
KÈÄakaÓÓÊ nÈma siriyÈ na
sameti
186
KinnarakinnarÊ
91
KinnarÈ nÈma dubbalÈ
269
KimevÈti garahatthe
nipÈto
263
KÊÄanabhaÓÉakaÑ piyÈyanti
tivassikadÈrakÈ
6
KukkuÔÈnaÑ nadakÈlÈ
176
KepukaÑ vuccati udakaÑ
52
KoÔumbararaÔÔha
65
Kodho nÈma
nirayasaÑvattaniko
107
KhajjopanakapaÒhÈ
214
KhadiradaÓÉassa aggam|laÑ 175
KhÊravÊmaÑsana
6

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
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[ Ga ]
Ga~godakaÑ viya Yamunodakena saddhiÑ
saÑsandantÈ
ekasadisÈva
257, 261
GaÓabandhanena katapuÒÒÈnaÑ ÈnisaÑsÈ
149, 150
GaÓÔhipaÒho esa
190
Girigabbhara
105
GilÈnassa vejjo
paÔisaraÓaÑ
244
GuÓi vuccati kavacaÑ
299
GoÓasÈmiko ayaÑ coro
169
GotakÈÄa
172
[ Ca ]
Ca~kamo catuvÊsatihattho
Caturassapalla~kassa
ussÊsakaÑ
CandanakaraÓÉaka
CÈru vuccati suvaÓÓaÑ
CittapasÈdassa ÈnubhÈvo
C|ÄÈmaÓi
CetiyÈnaÑ ÔhÈnÈni
Corassa bandhanÈgÈrapavesanaÑ

25
47
180
300
37
210
83
4

[ Cha ]
ChattaÑ vÈ me detha,
yuddhaÑ vÈ
39
Chatte adhivatthÈ
devadhÊtÈ
5, 37, 213
ChÈta, pipÈsitÈnaÑ visesÈ
244
ChÈtassa bhojanaÑ
paÔisaraÓaÑ
244
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[ Ja - ©a ]
Ja~gha-uma~gaÑ
gÈvutamattaÑ
273-5
JayapÈna
236-8, 271-281
JÈtissaraÒÈÓa
4
JÈmÈtarena nÈma sasuro
vandanÊyo
281
JÊvitadÈna
312
©ÈÓavantaÑ sirÊ nÈma
nÈtikkamati
203
[ Ta ]
TaÓÉulÈ tayo
TathÈgato paÒÒavÈ pubbepi
TathÈgatÈ nÈma na pabbÈjenti
mÈtÈpit|hi ananuÒÒÈtaÑ
puttaÑ
TaÄÈkapaÒhÈ
Temiya
TemiyakumÈrassa
adhiÔÔhÈnakÈraÓÈni
TemiyakumÈrassa
adhiÔÔhÈnÈni tÊÓi
TemiyakumÈrassa
pabbajitukÈmatÈ
[ Tha - Da ]
ThanÈnaÑ dosÈ cha
Th|pÈ paÒca
Dakarakkhasassa paÒhÈ
DakkhiÓaÑ gaÓha, vÈmaÑ
muÒca
DakkhiÓa, vÈmamagga

207
332

85
179
4
4, 5
5
25
3
146
321
206
80
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[ Da ]

DaÄhadhanu
95
DÈnaÑ nÈma kÈmÈvacareyeva
nibbattati
123
DÈnato brahmacariyavÈsova
mahapphalo
123-4, 128
DÈnapati
152-3-5
DÈnabrahmacariyÈnaÑ
mahapphalatÈ
121-3
DÈrakapaÒhÈ satta
168-175
DibbapasÈdhanaÑ
14
DisÈpÈmokkho
mantajjhÈyako brÈhmaÓo
41
DÊghÈvukumÈra
54
DÊpavÊmaÑsana
9
DukulapÈrikÈnaÑ
pubbakammaÑ
92
Dutiyako nÈma
vivÈdamÈnno hoti
80-2
DevanagaraÑ dasasahassayojanikaÑ Sinerumatthake
158
DvÈrÈni cattÈri MithilÈyaÑ
164
DvÈrÈni tÊÓi
273
[ Dha ]
DhaÒÒÈni satta
DhanaÑ nissÈya mÈno
uppajjati
DhanasÈrÈ tayo
DhamakaraÓato udakamiva
Dhammayuddha
Dhammayuddhassa
v|pasamanaÑ

137
185
43
164
248
259
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PiÔÔha~ko

[ Dha - Na ]
DhÈtiyo catusaÔÔhi
3
DhÈtÊnaÑ dosÈ
3
Na-kÈro paripucchanatthe
nipÈto
78
NakkhattakoÔÔhÈsÈ
aÔÔhavÊsati
392
NagaraÑ nÈma bahi udakaÑ 246
bahidhaÒÒaÑ
247
bahidÈrukaÑ
248
Nagara
179
Nagarassa ala~kÈrÈ
65
NaÔasamajjaÑ piyÈyanti
aÔÔhavassikadÈrakÈ
8
Naraka
144
NÈÔakavÊmaÑsana
10
NÈbhiparÈmasana
91
NÈmaggahaÓadivasa
3
NiccasÊlÈni paÒca
120
NimikumÈra
120
NimirÈjÈnaÑ dibbayÈne
ÈropetvÈ Ènehi
128
NirayapÈlÈ kaÉÉhanti nirayaÑ 198
NirayapÈlÈnaÑ ÈvudhÈni
131
NirayapÈlÈnaÑ kammÈni
136
NekkhammapÈramÊ
1
NemittakabrÈhmaÓa
5, 120
NerayikasattÈnaÑ
chÈtakabhayaÑ
139
NerayikÈnaÑ dukkhÈ
Ussadaniraye
140
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[ Pa ]
PaÑsukulaÑ nÈma anavajjaÑ
PaÑsukulapiÓÉapÈta
Paccatthiko khuddako

78
77

nÈma natthi
229
PaccÈmittÈ hutvÈpi samaggavÈsaÑ vasanti
189
PaccekabuddhÈnaÑ lÊlÈ
66
PaÒhÈnaÑ vissajjanaÑ
319
PaÒÒavantaÑ sirimÈ nÈma
nÈtikkamati
199
PaÒÒÈpÈramÊ
163
PaÒÒÈya ÈnubhÈvo
163
PaÒÒÈya tena sadiso nÈma
natthi pathavitale
320
PaÒÒÈsampannova uttamo
196
PaÔiÒÒÈ dinnÈ mayÈ raÒÒo
318
PaÔivÈmagata
96
PaÔisanthÈrassa karaÓaÑ
27
PaÔhamameva paÔikkhipanaÑ
nÈma avama~galaÑ
205
PaÓÉitaÑ nissÈya mayÈ
laddhaÑ jÊvitaÑ
188
PaÓÉitassa guÓo nabhe
puÓÓacando viya pÈkaÔo
322
PaÓÉitassa vÊmaÑsanaÑ 167, 175
PaÓÉitassa sakkÈrakaraÓaÑ
317
PaÓÉitÈnaÑ guÓÈ
228
PaÓÉitÈnaÑ paÒÒÈsampatti
182

[ Pa ]
PaÓÉitÈ nÈma bhaye sampatte
attÈnampi parampi dukkhato
mocayantiyeva
309
PaÓÉitÈ paÒca
189, 194
PaÓÉitena nÈma Mahosadhasadisena bhavitabbaÑ
184
PaÓÉitehi samÈgamo sÈdhu
72
PaÓÉito nÈma natthi tayÈ
sadiso
244
Patir|pÈsana
180-1
Padumapattato udakaÑ viya
visaÑ
114
PadumasaÒchannÈ paÒca
pokkharaÓÊ
55
PabbajjÈkaraÓaÑ BuddhÈdÊhi
thomitaÑ
22
PabbajjÈ nÈma atidukkarÈ
85
PabbajjÈya ÈnisaÑsÈ
85
PabbajitakÈlo idÈni me
119
Pabbajitassa kÈraÓÈni
74-5
PabbajitÈnaÑ sirÊ
25
PabbatÈ satta
157
PabbÈjanÊyakamma
234
ParaÑ mÈretvÈ yasaggahaÓaÑ
nÈma na pasatthaÑ
paÓÉitehi
311
Parassa rakkhitagopitavatthumhi aparajjhitvÈ
nirayaÑ gamissati
209
ParikhÈyo tisso
234, 280
Paribhuttarukkhassa sÈkhaÑ
bhaÒjantopi mittadubbhÊ
hoti
218
Palitakesassa dassanaÑ
119
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[ Pa ]
PasÈdhanÈni dve
PÈÔihÈriyapakkhÈ aÔÔha
PÈdavisÈÓaÑ etaÑ
sÊsakakudhaÑ
PÈpamittasaÑsaggasseva dosÈ
PÈrÈjikaÑ pattÈ
gihibhÈveyeva
Piya~gupupphagandho ayaÑ
sabbasaÑhÈrako
Piyavippayogassa mahÈdukkhatÈ
PuÒÒavato kiriyÈ nÈma
samijjhatiyeva
PuÒÒavato nivÈso
PuÒÒÈnaÑ phalaÑ nÈma aho
Puttapema
PuttÈ tayo
atijÈto
anujÈto
avajÈto
PubbadevatÈ nÈma mÈtÈpitaro
PurisÈnaÑ patiÔÔhÈtabbÈdayo
cattÈro
PurisÈ nÈma vijÈyantÈ natthi
P|jako mittÈnaÑ hutvÈ
sayampi p|jaÑ labhati
P|vakhajjakaÑ piyÈyanti
ekavassikadÈrakÈ
Peta
Pemasineha

14
148
176
312
140
170
267
206
151
209
2-3

224
205
222
177
17
6
123
220
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[ Pha ]
PhalÈphalaÑ piyÈyanti
dvivassikadÈrakÈ
PhÈÓitavÊmaÑsana
Phussaratha
Phussarathassa vissajjanaÑ

6
9
48
49

[ Ba ]
BalaÑ me kiÑ nukho
13-4
BalÈni tÊÓi
132
Bahibhattiko
183
BÈlavacanÈni paÒÒavantaÑ
atikkamituÑ na sakkonti
199
BuddhaÒÈÓe anuppannepi
mahÈjanassa BuddhakiccaÑ
sÈdhayamÈnÈ
uppajjanti vicakkhaÓÈ
121
BodhisattÈnaÑ adhippÈyo nÈma
samijjhatiyeva
247, 251, 279
Brahmalokato Ègatasattassa sabhÈvo
89, 90
BrahmavihÈrabhÈvanÈnaÑ ÈnisaÑsÈ
161
BrahmÈno pÊtibhakkhÈ
69
[ Bha ]
Bhattasammada
BhattikÈ dve
BhavÈ tayo ÈdittÈ viya
upaÔÔhahiÑsu
Bh|ripaÒhÈ
BherisaddavÊmaÑsana

71-2
183
56
216
9
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[ Bha - Ma ]
BhojanaÑ piyÈyanti catuvassikadÈrakÈ
7
MaggÈ dve
87, 130
MaÑsapesiyÈ pÈtanaÑ
168
Ma~gala-usabha
177
Ma~galasilÈpaÔÔa
49
Ma~galasupino esa
164
Maccuno mahÈsenÈ
35
MaÓikkhandha
177
MaÓikkhandhassa va~kÈ
aÔÔha
177-249
MaÓimekhalÈ
samuddarakkhikÈ
44
MaÓisÈro
43
Mattahatthino bhÈyanti
chavassikadÈrakÈ
7
MadhurathaÒÒa
3
MadhurapaÔisanthÈra
181
ManussabhÈsÈya kathenti
devÈpi nÈgÈpi
95
Mantakusalo anukevaÔÔo
251
Manto nÈma catukkaÓÓo
236
MahÈ-uma~gaÑ
aÉÉhayojanikaÑ
273-5
MahÈnidhÊ soÄasa
47-51
MahÈpaÒÒopi issarasantikaÑ
patto na paÒÒÈyati
199
MahÈsattassa ÒÈÓabalaÑ
202
MahÈsattassa
paÔisandhiggahaÓaÑ
164
MahÈsattassa paÓÉitatÈ
170
MahÈsattassa pÈramitÈnubhÈvo
13
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[ Ma ]
MahÈsattassa mÈtubh|tapubbÈ
sattame attabhÈve
102
MahÈsattassa setacchattÈnucchavikÈ dhiti
49
MahÈsatto nipajji dakkhiÓapassena
49
MahosadhakumÈra
165
MahosadhapaÓÉito atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ atthaÑ
jÈnÈti
261
MahosadhapaÓÉito na coro,
ime cattÈrova corÈ
213
MahosadhapaÓÉito
SirivaÉÉhanaseÔÔhiputto 167-176
MahosadhapaÓÉitassa ÒÈÓabalaÑ
184
MahosadhapaÓÉitassa
byÈkaraÓÈni
167-180
MahosadhapaÓÉitassa
saÑvidhÈnaÑ
240
Mahosadhabuddha~kurassa
paÒÒÈnubhÈvo
174
Mahosadhassa guÓÈ
238
MÈtÈ nÈma mahÈguÓÈ
322
MÈtÈpituguÓajÈnanaÑ
bodhisattena sadiso
nÈma natthi
183
MÈtÈpit|naÑ posanaÑ nÈma
paÓÉitÈnaÑ vaÑso
88-9, 117
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[ Ma ]
MÈtupaÔÔhÈnÈdiguÓayuttÈnaÑ
ÈnubhÈvo
44
MÈtuposakasutta
87
MÈtuyÈ kuddhakÈle
putto piyataro nÈma
221
MÈnusakapasÈdhanaÑ
14
MicchÈdiÔÔhikÈnaÑ
paccanaÔÔhÈnaÑ
144-5
MittaghÈtaka
16
MithilÈ sakalasattayojanikÈ
240
MuttasÈro
43
MeÓÉakapaÒhÈ
188-194

[ Ra ]
Rahassassa mantanakÈlo
233
RÈjakakudhabhaÓÉÈni
paÒca
28, 48
RÈjakammÈni nÈma bhÈriyÈ 225
RÈjadaÓÉa
24
RÈjadhammacariyÈ dasa
116
RÈjadhammÈ dasa
29, 54
RÈjavesÈ pabbajitaveso
varataro
66
RÈjÈnaÑ niggaÓhanaÑ
262
Rukkhassa nÈma m|laÑ
bhÈriyaÑ
175
RukkhÈ sabbe gandhamayÈ
114

[ Ya ]
YakkhiniyÈ jÈnanakÈraÓÈni
cattÈri
171
YakkhinÊ esÈ
171-2
YathÈsatti yathÈbalaÑ
46
YojanaÑ nÈma
rathayugapamÈÓaÑ
51

[ La - Va ]
LakkhaÓapÈÔhakabrÈhmaÓa
VaÑsÈnurakkhaka
VajirasÈro
Vasundhara
VÈyÈmassa ÈnisaÑsÈ

[ Ra ]
Rajjassa yÈcanaÑ
11
RaÒÒo anur|pakÈraÓÈni
47, 50
RaÒÒo diva~gato
47
RatÊnaÑ ÈdÊnavÈ
143
RasataÓhÈbhibh|to natthi
ekopi
125
RasaharaÓisahassÈni satta
207
Rahassassa kathanapuggalÈ
cattÈro
225-8

3, 11
1
43
215
44-5,
52-3,
178
178
36
240
167

VÈlukapaÒhÈ
VÈlukayotta
VitakkÈ tayo
VideharÈjassa thÈmo
Vinicchayassa ÔhapanaÑ
Vinicchayo nÈma labbhati
paÒÒavantapÈdam|leyeva 200
VivÈha
267
VisÈÓapaÒhÈ
214
VihÈro catubbidho
72
VÊmaÑsanÈni soÄasa
6, 11
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[ Va ]
Vejayantaratho
sindhavasahassayutto
128-9
VetaraÓÊ kammapaccaya-utusamuÔÔhÈnÈ
131
VedeharÈjena kato
sa~gaho
318
VedeharaÒÒo supinassa
dassanaÑ
163-7
[ Sa ]
SakiÑ gatÈnaÑ na
paccÈgamanaÔÔhÈnaÑ
nÈma susÈnaÑ
205
SakkadattiyaÑ assamapadaÑ
tiyojanikaÑ
36
SakkadattiyabhÈjana
26
SakkÈnubhÈvassa dassanaÑ
175
Sakko ayaÑ rathasÈmiko
174
SagÈravo paresu sayampi
parehi garuko
17
Sa~khasaddavÊmaÑsana
8
Sa~khepÈ cattÈro
244
Sa~gahavatth|ni cattÈri
129
SaccakiriyÈ
2, 39, 103
SattÈnaÑ acintitampi hoti,
cintitampi vinassati
54
SattÈnaÑ sukhadukkhaÑ
Ègantukameva
198
SattÈ nÈma kammabandh|
kammapaÔisaraÓÈ
127

[ Sa ]
SattÈ nÈma piyabhariyÈsu
viya sesesu ÈlayaÑ
na karonti
309
SandhÊ tayo
244
SappasappinÊnaÑ
jÈnanakÈraÓÈni
176
Sappassa bhÈyanti
sattavassikadÈrakÈ
7
Sappo ayaÑ sappinÊ
176
SabbÈbharaÓÈnaÑ omuÒcanaÑ
uposathadivase
121
SamaÓÈnaÑ puttÈ nÈma natthi 76
SamaÓÈ nÈma bhaginimpi
ÈdÈya na caranti
80
Samuddo nÈma appasiddhiko
bahu-antarÈyo
43
SahassathÈmadhanu
47, 51
SÈmikassa mama pÈdarajampi
na agghati sahassaÑ
209
SÈmiko ayaÑ coro
174
SÈmivacanatthe cetaÑ
upayogavacanaÑ
244
SÈlÈnaÑ karaÓÈni
166
SÈÄikÈ vessajÈtikÈ
nÈma
265
SindhavajÈtika
27
Sippassa balaÑ
164
SirimantapaÒhÈ
195
SÊdantaramahÈsamuddÈ satta 157
SÊdÈ nadÊ
125
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[ Sa ]
SÊdÈmahÈsamudda
SÊvalideviyÈ paridevo
SÊsÈbÈdha
SukkhaparikhÈ
SudhammÈ devasabhÈ
SudhammÈdevasabhÈpaÔibhÈgÈ sÈlÈ
SuvaÓÓabh|mi
Suve parasuve
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PiÔÔha~ko
125, 156
66-7,
83
164-5
234
120
166
43
35
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[ Sa - Ha ]
Setacchatte adhivatthÈ
devatÈ
HatthÈnÊkaÑ nÈma
dasahatthito paÔÔhÈya
Hasana, rodanÈnaÑ kÈraÓÈni
Hasitavasenapi musÈvÈdaÑ
na vadati
HitÈhita
Himavantappadese mama verÊ
nÈma natthi

219
31
209
112
53
94
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[A]
A~gulimÈla (manussacora)
163
AnukevaÔÔa (brÈhmaÓa) 251-255
Anuruddha
117, 162
AmarÈdevÊ (kuladhÊtÈ)
204-6
209, 213, 215, 332,
AmbaÔÔha
332
AriÔÔhajanaka
39, 41-2, 52
AriÔÔhapura (nagara)
265-6
AvÊciniraya
10
AssakaÓÓa (pabbata)
156-7
[Œ]
Œnanda (kumÈra)
275
Œnanda
84, 117, 119, 150
162, 332
ŒÄÈvaka (yakkha)
163
[¢-U]
¢sadhara (pabbata)
Uttarakuru
UttarapaÒcÈla (nagara)

156-7
125
235, 237
274, 318

Uttarayavamajjhaka
(gÈma)
164, 204
UdumbaradevÊ (aggamahesÊ) 187
191, 195, 204, 209, 228, 316
332

NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ U - Ka ]
UppalavaÓÓÈ (therÊ)
37, 84, 117
332
Ussadaniraya
2, 4, 140
Kapila (raÔÔha)
235
KaravÊka (pabbata)
156-7
Kassapa (Buddha)
150, 152-3
155
Kassapatthera
332
KÈminda (paÓÉita) 163, 181, 211
227, 332
KÈlacampÈnagara
40-1, 52
KÈsiraÔÔha
1, 4
KÈsirÈjÈ
1, 2, 36
KÈÄudÈyÊ
332
KusarÈjÈ
177, 232
K|Ôadanta (brÈhmaÓa)
163
KevaÔÔa (brÈhmaÓa)
235, 2378, 246-9 ÈdipiÔÔhesu
Kotumbara (raÔÔha)
65
[ Kha - Ga - Ca ]
KhemÈ (bhikkhunÊ)
84
GotakÈÄa
172-4
Goravinda (seÔÔhi)
197
CandÈdevÊ (aggamahesÊ) 2, 3, 5,
11, 13, 23, 24, 30, 35
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JÈtakaÔÔhakathÈya chaÔÔhabhÈge
PiÔÔha~ko

[ Ca - Cha - Ja ]
CalÈkadevÊ (aggamahesÊ)
243,
282, 324, 327, 332
C|ÄanÊ (kumÈra)
323-4, 327
C|Äanibrahmadatta (rÈjÈ)
235-9
240-1
ChabbhÊ (brÈhmaÓa)
322-3
JampÈvatÊ (mahesÊ)
268
Jetavana (vihÈra)
1, 85
[ Ta - Tha ]
TakkasÊlÈ (nagara)
186
TikhiÓamanti (kumÈra) 321, 326-7
Temiya (kumÈra) 4-7, 10, 12, 14
22, 36
ThullanandinÊ
332
Th|Óa (nagara)
77, 81
[ Da ]
DakkhiÓayavamajjhaka (gÈma)
164, 211, 215, 217
DÊghatÈla (duggatapurisa) 172-3
DÊghapiÔÔhi (duggatapurisa) 172-4
DÊghÈvu (kumÈra)
54, 76, 84
Duk|la (kumÈra)
89, 90
Duk|la (tÈpasa)
91-2, 105-7
117
DudÊpa (rÈjÈ)
123
Devadatta
332
Devinda (paÓÉita) 163, 181, 211
227, 332

NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Dha - Na - Pa - Ba - Bha ]
Dhanusekha (kumÈra)
323, 328
Nandanavanakappa (uyyÈna) 166
NandÈdevÊ
282, 294, 314, 318319, 321
NÈrada (tÈpasa)
70, 72, 84
NimikumÈra
120
NimirÈjÈ
120-2, 128, 161
Nemindhara (pabbata)
156-7
Pacchimayavamajjhaka (gÈma) 164
PaÒcÈlacanda (rÈjakumÈra)
282
PaÒcÈlacandÊ (rÈjadhÊtÈ)
255,
274-5, 282, 294, 314, 318
PÈcÊnayavamajjhaka
(gÈma)
164, 175
178-9
PÈrikÈ (kumÈrÊ)
89, 90
PÈrikÈ (tÈpasÊ)
91, 106, 117
Pi~guttara (mÈÓava)
186-7
Pilotika
332
PÊÄiyakkha (rÈjÈ)
93, 103
Pukkusa (paÓÉita)
163, 181,
211, 227, 332
PoÔÔhapÈda
332
Polajanaka
39, 40-1, 43
BahusundarÊ (devadhÊtÈ)
102
BÈrÈÓasÊ (nagara)
1, 93
BimbasundarÊ
332
Brahmadatta (rÈjÈ)
238
BhaddakÈpilÈnÊ
117
BherÊ (paribbÈjikÈ)
318-9
320, 332

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ
NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko
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NÈmÈnukkamo

[ Ma ]

PiÔÔha~ko

[ Va ]

Ma~galikÈ
332
Maghadeva (ambavana)
119
Maghadeva (rÈjÈ)
119, 120
MaÓimekhalÈ (devadhÊtÈ)
44
Madda (rÈjÈ)
323
MaddaraÔÔha
323, 326
MallikÈdevÊ
332
MahÈkassapa
117
MahÈc|ÄanÊ (rÈjÈ)
322, 327
MahÈjanaka (kumÈra)
42, 44
MahÈjanaka (rÈjÈ)
39, 49
MahÈjava (devaputta)
145
MahÈjambudÊpa
125
MahÈmÈyÈ (BuddhamÈtÈ)
332
MahÈsenagutta (amacca) 3, 26, 67
Mahosadha (kumÈra)
165-7
Mahosadha (paÓÉita)
179,
180-1, 196-7, 228, 332
MÈtali (devasÈrathi)
129,
130-9
MigasammatÈ (nadÊ) 90, 93, 103
MigÈjina (tÈpasa)
73-6, 84
MithilÈ (nagara)
39, 42,
46-7, ÈdipiÔÔhesu
Mudi~gÈ (bherÊ)
150
MoggallÈna
84

Vagguli (gÈma)

[ Ya - Ra ]
Yugandhara (pabbata)
RaÔÔhavatÊ (kinnarÊ)
RÈhula (kumÈra)

SÊvalidevÊ (aggamahesÊ)
156-7
269
84

278

Vinataka (pabbata)

156-7

Videha (raÔÔha) 39, 119, 153, 163
VideharÈjÈ

255

Vissakamma (devaputta)

14, 25,
36, 90,

Vejayanta (ratha)

129

VetaraÓÊ (nadÊ)

131

VetaraÓÊ (niraya)

131-2

Vedeha (rÈjÈ)

163, 167
282, 332
[ Sa ]

Sa~khabalaka (rÈjÈ)

235

Sabhiya (paribbÈjaka)

163

SÈgala (nagara)

323, 326

SÈriputta

37, 84, 332

SÈvatthi (nagara)

155

SirivaÉÉhana (seÔÔhi)

164-5

SiviraÔÔha

265-6

SÊdÈ (samudda)

156

SÊdÈ (nadÊ)

125-7

SÊvalidevÊ (rÈjadhÊtÈ)

47, 50,
54, 66-9

76, 79, 81, 83, 84
Sudassana (pabbata)
Suddhodana (rÈjÈ)

156-7
332

368
NÈmÈnukkamo

JÈtakaÔÔhakathÈya chaÔÔhabhÈge
PiÔÔha~ko

[ Sa ]
SudhammÈ (devasabhÈ)
128, 145, 158
Sunanda (sÈrathi) 12, 13, 18, 21,
26, 37
SundarÊtherÊ
332
SumanadevÊ (seÔÔhibhariyÈ)
164
SuvaÓÓabh|mi (nagara)
43
SuvaÓÓasÈma (kumÈra)
91-2

NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Sa ]
SuvaÓÓasÈma (tÈpasa)
94, 98, 103, 117
Senaka (paÓÉita)
163, 167-9,
175-6, ÈdipiÔÔhesu
SoÓadinna (gahapati)
147-8
[ Ha ]
Himavanta

93, 125

JÈtakaÔÔhakathÈya chaÔÔhabhÈge

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

PiÔÔha~kÈ

[A]
AÑse = EkaÑsaÑ (SÊ, SyÈ, I)
AÑsenÈdÈya = A~kenÈdÈya (Ka)
Akatti cÈti = Akitti cÈti (SÊ, SyÈ, I)
AkkharÈni = NÈmar|paÑ (SÊ, I, Ka)
Aggi gaÓhi = AgginÈ Éayhanti (SyÈ)
AcchariyaÑ = AnacchariyaÑ (SÊ)
Acchariyoti te = Acchariyoti vÈ (SÊ, SyÈ, I)
AjuÔÔhamÈrÊvÈti anÈthamaraÓameva = AjaddhumÈrÊvÈti anÈsakamaraÓameva (SÊ, I) AjjhuÔÔhamÈrÊvÈti ÈsannamaraÓameva (SyÈ)
AÒÒamaÒÒaÑ saÑvÈsarocanaÑyeva = AÒÒamaÒÒaÑ saÑvÈsena,
cittamevettha (Ka)
AÒÒena na thenitabbÈ = AÒÒena agahetabbÈti attho (SÊ, I)
Attano = AttÈnaÑ (Ka)
Attano attano = AtÈÓÈ asaraÓÈ (SÊ, I)
AtthaÑ = MicchÈ atthaÑ (SyÈ)
Atthena = Atthena jÈtena (SÊ, I)
Atha yÊme = AddhÈ ime (SÊ, I)
AnaÒÒatheyyÈti = AnaÒÒadheyyÈti (SÊ, I)

94
181
124
211
68
272
129

78
268
223
132
254
21
315
124
223
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[A]
Anavayoti anu avayo = Anavajjoti anu-avajjo (SÊ) Anavajjoti
anu-avayo (I) Anavayoti anavajjo (SyÈ)
AnavasumbhitvÈ = AnusumbhitvÈ (SyÈ, I)
AnÈmantoti = AnÈmantÈti (SÊ, I)
AnigÈdhak|lÈti = AnikhÈtak|lÈti (SÊ, SyÈ, I)
Anipphajjanato = Anippajjanato (SyÈ, I) Anibbajjanato (Ka)
AnipphannatÈti = AnipphÈdÈyÈti (SÊ) AnipphannÈyÈti (SyÈ)
AnippÈdÈyÈti (I)
AnucÈrinoti = AnusÈrinoti (SÊ, SyÈ, I)
AnubandhamigaÑ = AnuppattaÑ migaÑ (SÊ)
AnuppannaÑ migaÑ (SyÈ)
AnekasippajÈnanake = SippaÒÒ| (SÊ) AnekasippaÒÒ| (SyÈ, I)
AntarudhÊnaÑ = AntaruddhÊnaÑ (SÊ, I) AntarutthÊnaÑ (SyÈ)
Apanudi = Apaneti (I, Ka)
AppaÔibhÈnakaraÓatthaÑ = NippabhÈkaraÓatthaÑ (SÊ, SyÈ, I)
AppaÔividdhaÑ = AppaÔisiddhaÑ (Ka)
AppaÔicchannoti = AppaÔicchannassÈti (SÊ, SyÈ, I)
Appamattotipi = Appamajjotipi (SÊ, SyÈ)
Abhiruhi = UÔÔhahi (I, Ka)
AmaÒÒitthÈti = AmaÒÒitthoti (SÊ, SyÈ, I)
AmhÈkaÑ = MayaÑ (SÊ)
AyaÑ puriso paÓÉito vÈ apaÓÉito vÈ = ImaÑ purisaÑ paÓÉitaÑ vÈ
apaÓÉitaÑ vÈ na jÈnÈmi (SyÈ)
AyaÒca = SayaÒca (SÊ, SyÈ) AhaÒca (Ka)
AruÓuggamanaÒca = AruÓuggamanÈ (SÊ, I) AruÓuggamane (Ka)
Alabhantassa kiÑ rajjena = Labhantassa kiÑ chijjati (SÊ, I)
Labhantassa kiÑ chijjissati (SyÈ)
AvattathÈti = PavattathÈti (SyÈ, I)
AsandhihÈbhi sandhÊnaÑ abhÈvena = AsatthitÈti satthÊnaÑ
abhÈvena (SÊ)

79
94
329
137
54
225
293
262
297
9
24
183
295
216
29
43
71
269
208
328
114
309
317
20

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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[A]
AssapiÔÔhattharassukhassa = AssapiÔÔhattharaÓaÑ sukhassa (SyÈ)
AssapiÔÔhattharaÓassa (I)
AhÊratha = AjÊratha (SÊ, I) AhÈratha (SyÈ, Ka)
[Œ]
ŒkÈsantanti ÈkÈsamÈnaÑ,
pakÈsamÈnanti attho = ŒkÈsantanti ÈkÈsasamÈnaÑ, pakÈsamÈnanti attho (SÊ, I) ŒkÈsantanti
ÈkÈsassa pamÈÓaÑ (Ka)
ŒkÈseyeva saÓÔhitÈ = ŒkÈseneva sandhÈritÈ (SÊ, I)
Œgacchato = Œgacchanto (SyÈ) Œgato (I, Ka)
ŒgacchantÈnaÑ = ŒgacchantÈ (SyÈ)
ŒguÑ kirÈti = ŒguÑ karÊti (SÊ, SyÈ, I)
ŒghÈtaneti gÈvaghÈtaÔÔhÈne = SÊ-SyÈ-I-potthakesu natthi
ŒÓÈpesi = ŒÓÈpehi (SÊ, I)
ŒpatasÊti = ŒgamasÊti (SyÈ)
ŒmakasusÈne = KÈÄakaÓÓÊti vadanto ÈmakasusÈne (SyÈ)
Œropent|ti attho = Œruyhantu (SÊ, I) Œruyha (SyÈ)
ŒsÊsethevÈti ÈsÈchedakammaÑ akatvÈ
attano kammaÑ ÈsaÑ karotheva = SÊ-I-Ka-potthakesu natthi
[I]
Icchati = Na icchati (SÊ, I) Necchati (SyÈ)
IÔÔhakakammacittakammavasena = Potthakammacittakammavasena (SÊ, SyÈ, I)
ItthiratanaÑ hÊno assaÑ = ItthiratanaÑ na labhissaÑ (SÊ, I)
IdaÑ = IdaÑ kataraÑ (SÊ, I) IdaÑ adhikataraÑ (SyÈ) IdaÑ kataÑ (Ka)
IddhiÑ paÒÒopi loke = Iddhiparo hi loko (SÊ, I)
Iddhivaro hi loke (SyÈ)
IssarasantikaÑ patto = IssaraÑ patvÈ (SÊ)
IssariyamÈnena = Issariyamadena (SÊ, SyÈ, I)

192
69

109
155
104
70
103
142
286
301
12
28
53
220
310
188
296
199
199
196
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NÈnÈpÈÔhÈ
[U]
Uggacchanto = Udento (SÊ, SyÈ, I)
UÔÔhÈnapÈdacariyÈyÈti = UÔÔhÈnapÈricariyÈyÈti (SÊ, I)
Uttarahimavantapadese = Uttarahimavantapasse (SÊ, I)
UtrÈsanti migÈ mamanti mamaÑ
disvÈ migÈ utrÈseyyuÑ = UtrÈseti mama migo
utraseyyÈti (SÊ, I)
UdakanidhÈnaÑ = UdakanidhamanaÑ (Ka)
UddhÈrehÊti = UpadhÈrehÊti (SÊ, SyÈ, I)
UnnadantÈ = UnnÈdÈdÊni (I) UnnÈdinÊ (SÊ, Ka)
UpaghosiÑsu = UkkosiÑsu (SÊ) UpakkosiÑsu (SyÈ, Ka)
UpanetvÈ = UpanÈmetvÈ (Ka)
UpalÈpati sa~gahaÑ = UpalÈpanasa~gahaÑ (SyÈ, I)
UpÈdhÊ = UpÈdÊ (SÊ, SyÈ, I)
UppethÈti = AppethÈti (SÊ) AccethÈti (I)
UbhayatthÈpi = UbhayathÈpi (SÊ, SyÈ, I)
Urabbhassa maÑsaÑ = UrabbhamaÑsaÑ (SÊ, SyÈ, I, Ka)
Usindaro Kassapo ca = UsÊnaro AÔÔhako ca (SÊ, I)
Usinnaro Atthako ca (SyÈ)
Ususattitomarehi = Ususattitomaravassehi (SÊ, SyÈ, I)
[E]
EkaÑ daÓÉaÑ ujuÑ kataÑ = SÊ-I-potthakesu natthi
EkasatarÈjanÈyikÈya = EkasatarÈjadhÈniyÈ (I)
EkikÈva = EkissÈ (SÊ, I)
EkÊbhÈvaÑ gateti = EkÊbhÈve rateti (Ka)
Ediso mÈ = Nediso te (SÊ)
Ehisi = Esi (SÊ, SyÈ, I)

PiÔÔha~kÈ
155
99
126

97
234
44
182
254
93
233
28
21
123
192
123
253
81
242
41
127
271
230

[O]
OcinÈyat|ti “NÊharathetaÑ kÈÄakaÓÓin”ti
avamaÒÒatu, avajÈnÈt|ti attho = OcinÈyat|ti avamaÒÒatu
“NÊharethetaÑ kÈÄakaÓÓin”ti
avajÈnÈtu (SyÈ)
5

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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[O]
OvaÔÔhoti onatasÊso = SÊ-SyÈ-I-potthakesu natthi
OsadhaghaÔikaÑ = OsadhighaÔikaÑ (SÊ, I) OsathaghaÔikaÑ (SyÈ)
OsadhanÈmakova hot|ti vatvÈ
MahosadhakumÈrotvevassa = OsadhanÈmakova hot|ti tato
mahantaÑ osadhantivacanaÑ
upÈdÈya MahosadhakumÈrotvevassa (Ka)
[ Ka ]
KaÒci = KiÒci (SyÈ, Ka)
KaÓayasadisehi = Katthariyasadisehi (Ka) KaÓayaggasadisehi (SyÈ)
KatapÈtarÈso = KatapÈtarÈsabhatto (SÊ, I) KatapÈtarÈsakÈle (Ka)
KathÈ = GÈthÈ (SÊ, SyÈ, I)
KapÈle = Kapallake (SÊ, SyÈ, I)
KapÈleti = Kapalleti (SÊ, SyÈ, I)
Kapilayye raÔÔhe = KampilliyaraÔÔhe (SÊ, I) KapilaraÔÔhe (SyÈ)
KapilaraÔÔhe Sa~khabalako = EkabalaraÔÔhe Sa~khapÈlo (SÊ, I)
KambalaraÔÔhe Sa~khabalako (SyÈ)
KapiliyaÑ puranti KapilaraÔÔhe = KampilliyaÑ puranti
KampillaraÔÔhe (SÊ, I)
KappÈsaphoÔanadhanuÑ = KappÈsapothanadhanuÑ (SÊ, SyÈ, I)
KampamÈnÈ = KampamÈnasakalasarÊrÈ (Ka)
KayaÑ = AyaÑ (SÊ, SyÈ)
KaraÑ purisakiccÈnÊti yathÈ so puggalo purisehi kattabbÈni
kammÈni karaÑ pacchÈkÈle na ca anutappati, yathÈ nÈnusocati, evÈhampi vÊriyaÑ karonto pacchÈkÈle
nÈnutappÈmi nÈnusocÈmÊti attho. = SÊ-SyÈ-I-potthakesu natthi
KaramitatanumajjhimÈ = KaramitamajjhimÈ (I)
KaratanumajjhimÈ (Ka)
KaritvÈ = DatvÈ (SÊ, I)
Kareyya = KareyyÈsi (SÊ, SyÈ)

65
164

165
186
133
188
82
73
73
315
235
280
51
85
141

45
308
135
267
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[ Ka ]
Kal|naÑ = KaruÓaÑ (SÊ, I)
Kassanti = KÈsanti (SÊ, SyÈ, I)
Kassapo = Saccako (SÊ, I)
KÈ nu kho = KiÑ nu kho (SÊ, I)
KÈmindo = KÈvindo (SÊ, I)
KÈraÓakÈrakÈ = DukkhakÈrakÈ (SyÈ)
KÈrayasi = KÈrayantÊ (SÊ, SyÈ, I)
KÈlapurakkhato = KÈlikarakkhiyo (SÊ, I)
KÈsÈnaÒca pana itthÊnaÑ = KÈsaÒci pana itthÊnaÑ (SÊ)
KÈsaÒcappana-itthiyÈ (Ka)
KÈÄÈrajanako = KaÄÈrajanako (SÊ, I) KÈlÈrajjako (SyÈ)
KiÑ = Kira (SÊ, SyÈ, I)
KiÑ sa~kateti = KimÈsa~kateti (SÊ) KimÈsa~kiteti (SyÈ)
KittakÈ = EttakÈ (SyÈ, I, Ka)
KinnÈmaÑ = KinnÈmakaÑ nÈma (SÊ, I) KiÑ nÈma taÑ (Ka)
Kiri kirÊti saddaÑ viravanto = KirikirÊti vassanto (SÊ, SyÈ, I)
KÊÄi = KilikilÈ (SÊ) KÊÄikÊÄÈyamÈnÈ (SyÈ)
KÊÄiyÈti = KilÊliyÈti (SÊ)
Kuddho = RuÔÔho (SÊ, I)
Kudr|sakumudabÊjaÑ = KaddamakumudabÊjaÑ (SÊ, I)
Kudr|sakumudabÊjÈni = KaddamakumudabÊjaÑ (SÊ, I)
KulabhÈro = Kula~gÈro kulapacchimako dhanavinÈsako (SÊ)
Kula~kuro kulupacchedako dhanavinÈsako (SyÈ)
Kusaloti = Kusalo (SyÈ)
Keci MahÈjambudÊpe jambuphalaÑ = Keci mahÈjambupesiÑ (SÊ, I)
Keci mahÈjambuphalaÑ (SyÈ)
KedÈre = KedÈrehi (SÊ, SyÈ, I)
Kene’koti -pa- ovadati = SÊ-I-potthakesu natthi
Kepuketi kepukaÑ = Kebuketi kebukaÑ (SÊ, I)

110
46
332
190
163
140
77
124
3
162
180
230
3
158
237
70
70
283
246
234
224
100
125
206
82
52

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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[ Ka ]
KevalaÑ somanassaÑ = KodhasomanassaÑ (SÊ)
Ko = KiÑjÈtiko (SÊ, SyÈ, I)

281
72

Ko me sammajja’mÈdÈya = Ko ve sammajjanÈdÈya (SÊ, I)

111

KolitthiyÈyoti = KoliniyÈyoti (SÊ, I)

143

KosambaphalakasussoÓÊti = KosumbhaphalakasussoÓÊti (SÊ, SyÈ, I)

307

[ Kha ]
KhadiradaÓÉaÑ = KhadirakkhaÓÉaÑ (Ka)

175

KhalitÈpÊti = KhalitattÈti (SÊ, I)

218

KhiÉÉÈhetu = KÊÄÈhetu (SÊ, SyÈ, I)

143

KhÊyetha = Jiyyetha (SÊ, SyÈ, I)

35

KhÊyethÈti = JiyyethÈti (SÊ, SyÈ, I)

35

[ Ga ]
GacchasÊti = GaÒchisÊti (SÊ, I)

77

GaÓhituÑ = GaÓÔhiÑ kÈtuÑ (SÊ, I) SaÓÔhituÑ (SyÈ)

242

GanthÊti = GaÓÔhÊti (SÊ, SyÈ, I)

169

GandhaÑ = PÈtiÑ (SÊ, I)

170

GamanasajjaÑ = GamanaparivacchaÑ (SÊ, I)

26

Garahatthe nipÈto = Garahanto Èha (SÊ)

263

GavaÑ sahassassa = Gavasahassassa (SÊ, SyÈ, I)

204

GahetabbagahaÓaÑ = GahetabbayuttakaÑ (Ka)

244

GuÓasampanne = GuÓasampanno (Ka)

100

GuyhaÑ = BhayaÑ (SÊ, SyÈ, I)

237

GotakÈÄo = GoÄakÈÄo (SÊ, I) GodhakÈÄo (SyÈ)

172

Goto = GoÄo (SÊ, I)

172

Gototi = GoÄarathena cÈti goÄena ca rathena ca (SÊ, I) Godhoti (SyÈ)

172

Goravinda = Gorimanda (SÊ, I)

197

Goravindanti = Gorimandanti (SÊ, I)

197
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NÈnÈpÈÔhÈ
[ Gha - Ca ]
GhÈtetvÈ = PÈtetvÈ (SÊ, SyÈ, I)
CatukkaÓÓo manto nÈma = CatukkaÓÓamanto nÈma
kimatthiyo (SyÈ, Ka)
Cat|su mahÈsÈlesu = Caturo ca mahÈsÈlÈ (SÊ, I, Ka)
Cat|su mahÈsÈles|ti = Caturo ca mahÈsÈlÈti (SÊ, I)
Carapuriso viya hutvÈ = AtthacaraÓapuriso viya ahutvÈ (Ka)
CalÈkadevÊ = TalatÈdevÊ (SÊ, SyÈ, I)
CÈturi’tthiyoti caturÈ vilÈsÈ itthiyo, atha vÈ caturÈ nÈgarÈ
itthiyo, atha vÈ caturÈ nÈma nÈÔakitthiyo = Caturatthiyoti caturÈ
nÈgarakitthiyo (SÊ, I)
CoragehaÑ = RÈjagehaÑ (SÊ, SyÈ, I)

PiÔÔha~kÈ
103
236
47
51
320
243

31, 32
4

[ Cha ]
ChaÉÉente passiÑ = ChaÉÉesiÑ (SÊ, SyÈ, I)
ChandarucÊnÊti = ChandaÒca ruciÒcÈti (SÊ, I)
ChannapathaÑ paÔicchannapathaÑ
channapathaÑ vÈ paÔicchannakÈraÓaÑ = ChannapathaÑ
channapadaÑ vÈ
paÔicchannakÈraÓaÑ (SÊ, I)
ChannabhÈvaÑ = ŒnubhÈvaÑ (Ka)
Channavuti = AÔÔhanavuti (SÊ, I)
ChabbhÊ = ChambhÊ (SÊ, I)
ChabbhÊ tayi padussatÊti = ChambhÊ tayi paduÔÔhasminti (SÊ, I)
ChinnaÑ = JiÓÓaÑ (SÊ)
[ Ja ]
Ja~gha-uma~gaÑ = Ja~gha-ummaggaÑ (SÊ) Ja~gha-umma~gaÑ (SyÈ)
Ja~ghamaggaÑ (I)
JanatÊti saddaÑ karoti = JanatÊti sanati saddaÑ karoti (SÊ, I)
JanapadÈ = JÈnapadÈ (SÊ, SyÈ, I)
JampÈvatÊ = JambÈvatÊ (SÊ, SyÈ, I)
JampÈvatÊti = JambÈvatÊti (SÊ, SyÈ, I)
JÈtucche = JÈtucca (SÊ, I)

247
223

206
228
35
322
322
177

273
79
326
268
268
73

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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PiÔÔha~kÈ

[ Ja - ®ha ]
JÈnÈmi = JÈnissaÑ (SÊ, SyÈ, I)
JiÓÓenÈti jarÈya
anuparitena anubh|tena = CiÓÓenÈti caritena anubh|tena (SÊ, I)
VaÓÓenÈti parijiÓÓena abhibh|tena tena
vaÓÓena (Ka)
JotikaseÔÔhivatthunÈ = JotipÈlavatthunÈ (SÊ, I)
®hapetvÈ = NivattetvÈ (SÊ, SyÈ, I)
[ Ta ]
TaÑ = Tassa (SyÈ)
TaÑ kudÈ’ssu = TaÑ kadÈssu (SÊ, SyÈ, I)
TaÑ tayÈ dhammarakkhitaÑ = Tanti tathÈ dhammÈrakkhiyaÑ (SÊ, I)
RaÔÔhanti tathÈr|paÑ
dhammarakkhitaÑ (SyÈ)
TaÑ mantaÑ = TaÑ maÑ (SÊ) TaÑ mama (SyÈ, I)
Tato = PÈtova (Ka)
Tattha -pa- abhivadetha = SÊ-SyÈ-I-potthakesu natthi
Tattha bhesmÈti = Tattha vesmÈti (SÊ)
Tattha na taÑ tasÈti na taÑ disvÈ
migo tasa, na bhÊtoti attho = Tattha na taddasÈti na taÑ
addasa (SÊ, SyÈ, I)
Tattha ropÈpesi = SÊ-SyÈ-I-potthakesu natthi
Tattha vetaraÓinti = Tassattho (Ka)
TathÈr|pÈ = Ye tathÈr|pÈ (SÊ)
TathÈ hadaye appamattakampi na
icchati, ÈgamanaÒcassa icchati = Tato appamattakassapi Ègamanamassa na icchati (SÊ) Tato
hadayena appamattakassapi
ÈgamanaÒcassa na icchati (SyÈ)
TadÈ = TadÈ tasmiÑ tayi paduÔÔhe (SÊ, I)
Tamb|lapasibbake = C|Äapasibbake (SyÈ)
TaruÓavanaghaÔÈya = TarughaÔÈya (SÊ, I)
TaruÓavanapaÔimaÓÉitabhÊrÈya = TaruvarapaÔimaÓÉitatÊrÈya (SÊ, I)

286

35
17
297
305
64

69
302
207
114
68

97
234
131
121

221
322
207
152
151
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NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ta ]
TÈyÈ’hanti tÈyo vÈcÈyo ahaÑ = TassÈhanti tassa ahaÑ (SÊ, I)
TÈ sabbÈpi paÓÓasÈlÈyo Vissakammadevaputto -pa- iddhiyÈ mÈpesi = SÊ-SyÈ-I-potthakesu natthi
TikkhattuÑ puÓÓaÑ = Tip|raÑ vÈ tikkhattuÑ puÓÓanti attho (SÊ, I)
TÊÓi = SattamattÈni (SÊ, I) TiÑsamattÈni (SyÈ)
TumhÈkaÑ vacanaÑ tiÓaÑ viya na gaÓetÊti = Tumhe tiÓÈyapi na
gaÓhÈtÊti (SÊ, I)
Tumhe pakkosathÈti sutvÈva = Tumhe pakkositthÈti vutte (SÊ)
Tumhehi pakkosathÈti vutte (I)
Tuvanti sughare taÑ pucchÈmi = TavÈti sughare tava
vadÈmi (SÊ, SyÈ, I)
Te = Tena (SyÈ, Ka)
Tena = Te (SÊ, SyÈ)
Tepi rÈjÈno satta rajjÈni chaÉÉetvÈ
bodhisattassa santikeyeva pabbajiÑsu = EvaÑ aparopi aparopÊti tÊÓi
rajjÈni chaÉÉitÈni (SÊ) EvaÑ
aparopi aparopÊti evaÑ
aÒÒepi rÈjÈno tÊÓi rajjÈni
chaÉÉetvÈ tatheva
pabbajiÑsu (SyÈ)
TemayamÈno = HadayaÑ temayamÈno (SÊ, I) HadayaÑ
temiyamÈno viya (SyÈ)
TerasÊpÈÔipade = TerasÊcÈtuddasÊpÈÔipade (I, Ka) SaÑ-®Ôha 1. 281;
TherÊgÈthÈ-®Ôha 39 piÔÔhe.
TesaÑ ÔhÈnaÑ = Te (SÊ, SyÈ, I)
TvaÑ’bhipassasÊti = MabhipassasÊti (SÊ, SyÈ, I)
[ Da ]
DantanimittaÑ = DantanimittÈ (Ka)
DassatÊti = DetÊti (SÊ, SyÈ, I)
DaÄhasamÈdÈnatthaÑ = DaÄhaÑ sampÈdanatthaÑ (Ka)
DiÔÔhabhÈvena = PÈkaÔatthatÈya (SÊ, I) PÈkaÔattÈ (SyÈ)

21
36
65
279
50
217
265
72
242

37
4
148
130
213
76
271
70
192

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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PiÔÔha~kÈ

[ Da ]
Dittar|pÈti saÔhar|pÈ dhuttajÈtikÈ hutvÈ = Dhuttar|pÈ asÈdhur|pÈ
duÔÔhar|pÈ dhuttajÈtikÈ
hutvÈ (SyÈ)
DivÈ divasseva = DivÈdivaseyeva (SyÈ, Ka)
DuggaÓhosi = DuggaÓho (SÊ, SyÈ, I)
DuggaÓhosi = DuggaÓho hi (SÊ, SyÈ, I)
DudÊpo = Dutipo (Ka)
DunÊvarÈti = DunÊdhurÈti (SÊ, I)
DussanÊye-adussantÈ = DassanÊye adassantÈ (Ka)
D|ramaggaÑ ÈgatattÈ = D|ramaggÈ ÈgatattÈ (Ka)
D|ramaggaÑ Ègatesu (SyÈ)
DevatÈviggahito = DevatÈvikatito (Ka)
[ Dha ]
DhajinÊti = DhajanÊti (SyÈ, I)
DhanaÑ = ManaÑ (SÊ)
DhanuggahÈti dhanuggahakÈ = TharuggahÈti tharuggahakÈ (I)
PharuggahÈti pharuggahakÈ (SyÈ)
Dhanusekha cÈti dhanusekho ca,
DhanusekhakumÈro cÈti = DhanusekhavÈti dhanusekhatÈya
DhanusekharakumÈroti (SÊ, SyÈ, I)
DhammayuddhamaÓÉale = DhammayuddhakÈle (Ka)
DhimhÈmÊti = VihÈmÊti (SÊ, I)
DhÊtaranti c|ÄanibÈÄisikassa KevaÔÔabrÈhmaÓassa vacanabaÄisaÑ
chÈdetvÈ ÔhitaÑ ÈmisasadisaÑ = Na jÈnÈsÊti bÈÄisiko viya C|ÄanirÈjÈ,
ayabaÄiso viya KevaÔÔabrÈhmaÓo,
baÄisaÑ chÈdetvÈ Ôhita-ÈmisaÑ viya
rÈjadhÊtÈ (Ka)
Dh|magandhÈkÈraÑ = ...dh|pandhakÈraÑ (SÊ, I)
...dh|pagandh|pakaraÓaÑ (SyÈ)
[ Na ]
Na upanivattati = Na upari vattati (I, Ka)
Na ca vÊkalo = Napi pa~gulo (SÊ, I)

143
40
302
302
123
80
10
295
13
242
166
300

328
259
96

262
52
33
15
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[ Na ]
Na jÊreyya = Na jaheyya (SyÈ)
219
Na jhÈyatÊti = Na paÒÒÈyatÊti (SÊ, SyÈ, I)
284
Na taÓÉulehÊti = Na taÓÉulehÊti nÈma (SÊ, I) Na taÓÉulÈ nÈma (SyÈ)
178
Na paÒÒÈ = Na paÒÒo (SyÈ) Na paÒÒaÑ (Ka)
200
Navasappip|raÑ = NavanÊtasappip|raÑ (Ka)
180
Na sarÊravaÓÓo yo = Na sarÊrÈvakÈso (SÊ, SyÈ, I)
197
NÈnÈsippakusalÈ = NÈnÈsippakusale (SÊ)
274
NÈrÊti itthiyo = Nariyoti nÈriyo (SÊ, I)
142
Niccalova = Majjhattova (SÊ, SyÈ, I)
9
NiddharituÑ = NittharituÑ (SÊ, SyÈ, I)
246, 251
NidhiÑ = Dve nidhÊ (SÊ, I)
52
NidhiÑ = Nidhikumbhiyo (SÊ, SyÈ, I)
51, 52
NipattanaÄaÑ kataÑ = NipattanÈÄÊkataÑ (SyÈ)
NibbattanÈÄitaÑ kataÑ (Ka)
75
Nipphannova = Nipphannattho (SÊ) Nipphannatthova (SyÈ)
Nippannattho (I)
225
Nibbatti = Nipphatti (SÊ, I)
131
NiyutÈni = NahutÈni (SÊ, SyÈ, I)
110
NirantaraÑ = AnuttaraÑ (SÊ) NiruttaraÑ (I)
127
NivÈsÈpetvÈ = NivesetvÈ (SÊ, I)
29
NivesetvÈ = NivesanaÑ mÈpetvÈ (Ka)
275
NisÈdetvÈti = NisÊdetvÈti (SÊ, I)
21
NihaÒÒasÊti = NighaÒÒasÊti (SÊ, I)
16
NettiÑsabandhÈti khaggabandhÈ = NettiÑsabaddhÈti
khaggabaddhÈ (SÊ, I)
31
NettiÑsÈya = RathiyÈya (SÊ) PotthaniyÈ (SyÈ)
308
NeyatÊti = ©attatÊti (SÊ, I) HaÒÒatÊti (SyÈ)
104
NesÈdÈ = NesÈda (SyÈ, Ka)
108
No = No ce (SÊ, I)
42
[ Pa ]
PakiledayitvÈti = PakilotayitvÈti (Ka)
PakkhapÈdo = Khala~kapÈdÈ (SÊ, I) PhakkhapÈdÈ (SyÈ)

136
3

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ

381
PiÔÔha~kÈ

[ Pa ]
PacchÈgehesu = PacchÈbhÈgesu (Ka)
248
PacchÈpi = Peccampi (SÊ, I)
200, 201
PacchÈbhÈgena = PacchÈbhÈgaÑ (SyÈ, Ka)
129
PaÒcasatÈ = PaÒca (SÊ)
318
PaÒcÈlacandÊ = PaÒcÈlacaÓÉÊ (SÊ, I)
255
PaÒcÈliyaÑ = PaÒcÈlinaÑ (SÊ, I) PaÒcÈlÊnaÑ (SyÈ)
244
PaÒhassa = Kiccassa (SÊ, SyÈ, I)
193
PaÒhÈ = PaÒho (SÊ, SyÈ, I)
223
PaÔicchanno = PaÔicchannassa (SÊ, SyÈ, I)
216
PaÔipÈdayiÑsu = PÈpayiÑsu (SÊ, SyÈ, I)
151
PaÔivÈmagatanti = PaÔicammÈti (SÊ, I)
96
PaÔÔhoti = Paddhoti (SÊ, I)
329
PaÓÉiccayanti = PaÓÉitiyanti (SÊ) PaÓÉicciyanti (I)
5
PaÓhe = PaÒÒo (SÊ, I) PaÒho (SyÈ)
228
Patikunthitoti = PatikuÓÔhitoti (SÊ, I) ParikuÓÉitoti (SyÈ)
109
PattaÑ = Udakena seditaÑ bhojanaÑ (SyÈ)
30
PattakÈlanti = PattakÈleti (Ka)
147
Pattheyya = VaÔÔeyya (SÊ, I)
21
PaduÔÔho Brahmadattena = PaduÔÔho te Brahmadatto (SÊ, SyÈ, I)
284
Paddhag|ti = Patthag|ti (SyÈ)
224
PanthÈnubandhanti = PathÈnupannanti (SÊ, I) PanthÈnuppannanti (SyÈ) 262
PapphoÔeti = PoÔheti (SÊ-I)
79
PabbajanaÑ = PabbajituÑ (SyÈ) PabbajitaÑ (Ka)
64
Pabbajitova samÈno paÔijaggito
upakÈrako mÈtÈpit|nanti = Pabbajitaputtova upakÈrako
nÈmÈti (SÊ, I)
87
ParamaÑ = ParaÑ (SÊ, I)
82
ParamÈ timbarutthanÊti timbarutthanÊ paramÈ = PaÔhamÈtimbarutthanÊti
timbarutthanÊnaÑ
paÔhamÈ (SÊ, I)
308
ParÈjetvÈ = JinitvÈ (Ka)
248

382
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[ Pa ]
ParÈbaddho = Paribaddho (SÊ) ParÈvaÔÔo (SyÈ) Paribandho (I)
ParikkhÊÓaÑ = ParijiÓÓaÑ (SÊ, SyÈ, I)
ParibhuÒjanavayasmiÑyeva = ParibhuÒjitukÈmÈ
paÔhamavayasmiÑyeva (Ka)
Parivattanto = PavaÔÔento (SÊ, I)
ParivÈrayiÑ = ParivÈrayissaÑ (SÊ, SyÈ, I)
ParihariÑ = ParihariÑ, nivÈsemÊti attho (Ka)
ParihasitvÈ = ParibhÈsitvÈ (SÊ, I)
Pare = ParesaÑ (Ka)
PallavaÑ = AssatthapallavaÑ (SyÈ)
PaviÔÔhoti attho = MaraÓamukhe appito (SÊ, I)
PasÈresi = VikÈsesi (SÊ, I)
Paharantassapi = ParibhÈsantassapi (SÊ, SyÈ, I)
PaharÈpesi = Œhacca aÔÔhÈsi (SyÈ)
PahitÈ = PahitattÈ (SÊ, SyÈ, I)
PahenakatthÈya = VikkÊÓatthÈya (SyÈ) GahaÓatthÈya (Ka)
PÈtabyanti = PÈtabbanti (SÊ, I)
PÈtiÑ = PÈÓiÑ (SÊ)
PÈdacariyaÑ = PÈricariyaÑ (SÊ, I)
PÈpadiÔÔhiÑ = PÈpadiÔÔhÊ (SÊ, SyÈ) PÈpadiÔÔhÊsu (I)
PÈpadhamma = PÈpakamma (Ka)
PÈraga~gÈya = Ga~gÈtÊre (Ka)
PÈhiÓÊti = PahiÓÊti (SÊ, I)
PiÔÔhikÈya nipajji = PiÔÔhiÑ onÈmetvÈ nipajji (Ka)
Pivanto = PivissÈmÊti (Ka)
Pivissasi = VaÉÉhemi (SÊ, I)
Pukkuso = Pakkuso (Ka)
PuÔabhattaÑ = P|vabhattaÑ (SyÈ, I)
Purato = Parato (SÊ, I)
PurisÈpi nadantÈ vaggantÈ = ParisÈ nadantÊ vaggantÊ (SÊ, I)
PurisÈpissa = ParisÈpissa (SÊ, SyÈ, I)

PiÔÔha~kÈ
176
204
325
43
316
97
182
133
284
96
205, 319
273
40
179
211
304
205
99
145
251
278
280
188
283
206
163
41
206
250
250

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ Pa ]
P|gÈya dhanassÈti = P|gÈyatanassÈti (SÊ, I)
PesiyaÑ viya ca = PessaÑ viya dÈsaÑ viya ca (SÊ, I)
PothiyamÈnÈ = KoÔÔiyamÈnÈ (SÊ, SyÈ, I)
PothentÈ = VaÔÔentÈ (SÊ, I) PothentÈ parivattamÈnÈ (Ka)

383
PiÔÔha~kÈ
135
80
135
109

[ Ba ]
BaddhÈti = BandhÈti (SyÈ, Ka)
139
Bandhanena = Pattharena (SÊ, SyÈ)
264-5
BalavalÈbhamacchariyatÈya = VaÓÓamaccharatÈya (SÊ, I)
168
BahuÑ dhanadhaÒÒaÑ = BahudhaÒÒasannicayaÑ (Ka)
237
BahudhaÒÒÈ jÈnapadÈ = Bah| jÈnapadÈ caÒÒe (SÊ, I)
18
BahusundarÊ = BahusodarÊ (SÊ, I)
102
BaÄisassa = BaÄise (Ka)
262
BuddhÈnanti SabbaÒÒubuddhÈnaÒca ÒÈÓaÑ = BuddhÈnanti ÒÈÓavuddhÈnaÑ (SÊ, I)
203
BubhukkassÈti bhubh|ti saddakaraÓasunakhassa = BhobhukkassÈti
bhu~karaÓasunakhassa (SÊ, I)
194
BrahmacariyaÑ caranto yuvÈ bhaveyya = BrahmacÈrÊ honto yuvÈ
siyÈ (SÊ)
33
Brahmadatto’ya’mÈgato = Brahmadatto samÈgato (SÊ, SyÈ, I)
241
[ Bha ]
BhagavantaÑ -pa- yÈci = GantvÈ sattÈhaÑ nirÈhÈro mÈtÈpitaro
anujÈnÈpetvÈ ÈgantvÈ pabbajjaÑ yÈci (SÊ, I) 85-6
BhaÓeyyÈti = BhaveyyÈti (SÊ, I, Ka)
306
BhaÓÉukÈsÈvanivatthaÑ = BhaÓÉakasÈvanivatthaÑ (SyÈ)
PaÓÉukÈsÈvanivatthaÑ (Ka)
71
BhatiÑ = VÊthiÑ (Ka)
187
Bherisa~khasaddeheva = Bherisaddasa~khasaddasaÒÒÈÓeneva (SÊ, I)
242
Bho mahÈrÈja -pa- paÔÔhÈya = SÊ-SyÈ-I-potthakesu natthi
97

384
NÈnÈpÈÔhÈ
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[ Ma ]
MaÑ mÈretvÈ = MayhaÑ maritvÈpi (SÊ, SyÈ) MayhaÑ mÈretvÈpi (I)
Maghadeva-ambavane = MakhÈdeva-ambavane (SÊ, I)
Magghadeva-ambavane (Ka)
MaÒÒasi = MaÒÒanti (SÊ, SyÈ, I)
MaÓipahaÑsanakammaÑ = MaÓiratanapavisanakammaÑ (Ka)
MaÓipabhaÑsanakammaÑ (I)
MaÓimayaÑ paÒcath|pikaÑ = MaÓimayakaÒcanath|pikaÑ (SÊ, I)
MadditÈ = PatthaÔÈ (SÊ) UpattitÈ (I) PatthaÔato (SyÈ)
Manorama dissati d|ratova = SyÈma-potthakeyeva dissati
MantitaÑ = TaÑ mantaÑ (SyÈ)
Mama = Mayi (SÊ, I)
MamatthÈya = TesaÑ atthÈya (SÊ, I) TadatthÈya (SyÈ)
Mama paÒÒÈya mÈpite candassa ca s|riyassa ca uÔÔhitaÔÔhÈne viya
pÈkaÔe ala~kata-uma~ge = Mama paÒÒÈcandassa ÒÈÓasuriyassa
ca uÔÔhitaÔÔhÈne ala~kata-ummagge (SÊ)
Mama puttassa rajjanti = Mama putto rÈjÈti (SÊ, SyÈ)
MayaÑ idha pavattiÑ = AyaÑ idha pavatti (SÊ, I)
MayÈ = Vata me (SÊ) Tameva (I, Ka)
MayhaÑ dinnÈti = MayaÑ diÔÔhÈti (SÊ)
MayhaÑ mÈtÈpit|naÒca verÊ = Mamapi aÒÒasmiÑ veraÑ (SÊ, I)
MahatthikÈti = MahiddhikÈti (I)
MahantÈni = MandÈni (SÊ, SyÈ, I)
Mahantehi cammapasibbakehi = MahatÊti cammamÈlukÈdÊhi (SÊ, I)
MahÈrÈja ekampi ajÈnÈpetvÈ = MahÈjanikaÑ pana akatvÈ (SÊ, I)
MahÈjanaÑ ajÈnÈpetvÈ (SyÈ)
MÈ amaÒÒittha = MÈ amaÒÒittho (SÊ, SyÈ, I)
MÈÓavÈti = MÈtiyÈti (SÊ, I)
MÈdharaÑ = MaÉharaÑ (SÊ) MÈthuraÑ (SyÈ)
MÈraÓatthanti mÈraÓassa = KÈraÓatthanti maraÓakÈraÓassa (SÊ)
MÈsakahÈpaÓaÑ = PahÈrakahÈpaÓaÑ (I)
Mittadubbhoti = Mittad|bhoti (SÊ, I)
MittabhÈvo = Metti ca vo (SÊ) Mittasanthavo (SyÈ)

309
119
315
227
146
101
157
233
35
99

310
77
235
313
91
94
331
205
278
323
71
127
264
262
140
16
258

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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[ Ma ]
(MittÈnanti BuddhÈdÊnaÑ
kalyÈÓamittÈnaÑ na dubbhati) = ( ) SÊ-SyÈ-I-potthakesu natthi
MithilÈyanti = KimbilÈyanti (SÊ, I)
MukhabandhanaÑ katvÈ kilaÒjena veÔhetvÈ tasmiÑ ekenattharaÓena
paÔicchÈdetvÈ = MukhabandhanaÑ katvÈ ekasmiÑ attharake vaÔÔetvÈ
(SÊ, I) MukhabandhanaÑ katvÈ kilaÒjena veÔhetvÈ
ekasmiÑ attharaÓake sayÈpetvÈ (SyÈ)
Mujakindo = Mucalindo (SÊ, I) Bhujagindo (SyÈ)
M|lataÓÉulehi bhattaÑ,
majjhimataÓÉulehi yÈguÑ = M|lataÓÉulehi yÈguÑ, majjhimataÓÉulehi bhattaÑ (SÊ, SyÈ, I)
MhitapubbaÒcÈti = MihitapubbaÒcÈti (SÊ, SyÈ, I)
[ Ya ]
YaÑ = YadÈ (SyÈ)
YathÈ = YathÈr|po (Ka)
YathicchitaÑ = YÈvadicchakaÑ (SÊ, SyÈ, I)
YadevÈti yaÑ eva = YaÑ tvevÈti yaÑ tu eva (SÊ, SyÈ, I)
YasmÈ = YadÈ (SyÈ)
YassÈbhinippatanti = YassÈbhinipphattanti (SyÈ)
YÈcanayuttakena
yaÒÒayuttakena vÈti = YÈcakayuttakena yÈcanayogena vÈ yaÒÒayuttakenÈti (SÊ) YÈcanayuttakena yÈcayogena
vÈ yaÒÒayuttena vÈti attho (SyÈ) YÈcayogena
vÈ yaÒÒayuttakena vÈti (I)
Ye keci vinicchinanti = Yena kenaci vinicchitaÑ (SyÈ, I, Ka)
Yena dadÈmÊti yena hatthena dadÈmi = YenÈdÈmÊti yena
hatthena ÈdadÈmi (SÊ, SyÈ, I)
YenocitÈ = MayocitÈ (SÊ, SyÈ) MayÈ citÈ (I)
Yo = So (SÊ, SyÈ, I)
Yo yaÑ kÈme = YaÑ yaÑ kÈmÊ (SÊ)

17
152

181
123

207
301
221
121
283
286
230
45

123
169
206
327
224
267
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[ Ra ]

RaÒÒÈ = RaÒÒo (SyÈ, Ka)

274

RaÒÒo = RaÒÒÈ (Ka)

240

RaÔÔhavatÊ = RathÈvatÊ (SÊ) RatanavatÊ (SyÈ) RathavatÊ (I)
Rathena cÈti = Rathoti (SÊ, SyÈ) Ratheti (I)

268, 269
174

RÈjÈnaÑ rakkhitÈ = RÈjarakkhikÈ (SÊ, I)

31

Rujjakoti = VÊÓarujjakoti (SyÈ)

65

RumbhitvÈ = YujjhitvÈ (Ka) RumhitvÈ (SyÈ, I)

236

[ La ]
LÈbhaÑ = VaÓÓaÑ (SÊ, I)

167

LÈbhamaccharena = MaccharÈyanto (SyÈ)

175

LeÉÉudaÓÉehi = LaguÄehi (SÊ, I) Muggarehi (SyÈ)

239

LohavijjÈla~kÈrÈbhÈti = LohavijjÈ ala~kÈrÈti (SyÈ, I, Ka)

242

[ Va ]
VaÑsÈnurakkhako = VaÑsÈnurakkhito (SyÈ, Ka)

1

Vaggukathoti sakhilakatho = Vaggukathoti salÊlakatho (SÊ, I)
Vaggukathoti madhurakatho
sakhilakatho (SyÈ)

19

VagguliÑ nÈma gÈmaÑ = GagguligÈmaÑ (SÊ, I)

278

VaÉÉhakigaÓena = VaÉÉhakibalena (SÊ, SyÈ, I)

242

VatthaÑva = VuttaÑ (SyÈ, Ka)

186

VatvÈ = Cintento (Ka)

289

Vadantaranti = VadaÑ naranti (SÊ)
Vadhenti = VaÒceti (Ka)

33
142

VanaghaÔaÑ = VanaghaÔo (SÊ, I)

13

VandanÊyoti = Vandiyoti (SÊ, I)

281

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ Va ]
VayakaraÓaÑ gataÑ = VeyyÈvaccakaraÓaÑ kataÑ (SyÈ)
VeyyÈkaraÓaÑ kataÑ (Ka)
VÈdant|ti = Vadant|ti (SÊ, I) Nadant|ti (SyÈ)
VÈyamantopi jÈletuÑ = Dhamentopi saÒcÈletuÑ (SÊ, I)
VikantanaÑ = VitakkanaÑ (SÊ, I)
Vikantananti = Vitakkananti (SÊ, I)
VikantÈti = VikattÈti (SÊ, I)
ViggayhÈti parippharitvÈ = NiggayhÈti paÔippharitvÈ (SyÈ)
NiggayhÈti niggahetvÈ (Ka)
VicarissÈmi = VasissÈmi (SÊ, I)
ViditvÈ = BhinditvÈ (SyÈ) VinicchinditvÈ (Ka)
ViddhasarÊrÈ = VinividdhasarÊrÈ (SÊ, I)
Vidhunanti = Thunanti vipphandanti (SÊ, SyÈ)
VinatÈ = KiÒcinatÈ (Ka)
Vinicchitanti = ViniccheyyÈsÊti (SyÈ) VinicchayÈti (Ka)
VinivijjhitvÈ nicchÈrito = NisÊditvÈ niccharanto (SyÈ, Ka)
VirahitabhÈvaÑ = AbhÈvaÑ (SÊ, SyÈ, I)
VÊthibhÈgena = VÊthisabhÈgÈnaÑ (SÊ, I)
VÊthimatÊti vÊthiyÈ = PiÔÔhimatÊti piÔÔhiyÈ (SÊ, I)
ViddhimatÊti viddhiyÈ (SyÈ)
VuÔÔhÈya = VuÉÉhÈya (Ka)
VedÊvÈti = VellÊvÈti (SÊ, I)
Vedeha = VedehaceÔaka (SÊ, I) Vedehapetaka (SyÈ)
VeripaccÈmittÈnaÑ = VerÊnaÑ paccÈmittÈnaÑ (SyÈ)
VeribhedakÈnaÑ paccÈmittÈnaÑ (Ka)
VessajÈtike = VessajÈtike iti vÈ (SÊ) VessajÈtike iti (I)
VehÈyasÈti = VehÈsayÈti (SÊ, I)
VehÈyasÈ’me = VehÈsayÈme (SÊ)
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135
26
214
289
289
142
296
93
194
131
135
106
243
168
48
207
242
247
308
300
228
265
288
155
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[ Sa ]
SakaÑ gharÈti = SakÈ gharÈti (SÊ, I)
SakasaÒÒÈya = SakabhÈsÈya (Ka)
Sakkassa bhavanaÑ = SakkabhavanaÑ (SÊ, I)
SakkhikaÑ = Sakkhi (SÊ, I)
SakkhikaÑ = Sakkhi taÑ (SÊ, I) SakkhitaÑ (SyÈ, Ka)
Sa~garanti = Sa~karanti (Ka)
Sa~gÈmapakkhandikÈ = Sa~gÈmaÑ pakkhandikÈ (SyÈ)
Sa~gÈme pakkhandikÈ (Ka)
SaÓhakaraÓÊ = SaÓhakaraÓiyaÑ (SyÈ, Ka)
SataraÑsÊ = SataraÑsÈ (SÊ, SyÈ)
SatisammosaÑ = SatisammohaÑ (SÊ, SyÈ, I)
SattadÈrakapaÒhehi = SattadÈrakapaÒhepi (SyÈ, Ka)
SattÈhasammegheti = SattÈhaÑ megheti (SÊ, SyÈ)
SaddhiÑ samaggavÈsaÑ vasanti = SaddhiÑ saÑvasantÈ puttadhÊtÈhi
vaÉÉhitÈ saÑvijjanti (SÊ)
SandhÈnagatÈti sandhÈnaÑ mariyÈdaÑ = SanthÈnagatÈti santhÈnamariyÈdaÑ (SÊ, I) SaÓÔhÈnagatÈti saÓÔhÈnaÑ
mariyÈdaÑ (SyÈ)
SabbaÔÔhÈnesupi = SabbavÈdesupi (SÊ, I) SabbavidhÈne (SyÈ)
SabbatthÈti sabbadisaÑ = Sabbahanti sabbaÑ divasaÑ (SÊ, I)
SabbaÓhanti sabbarattiÑ sabbadivasaÑ (SyÈ)
Sabbameva = Sabbeva te (SÊ, I) Sabbepime (SyÈ)
Sabbeva = Saccameva (Ka)
SabbevekekaniccitÈti = SabbevekekanicchitÈti (SÊ, I)
SabbesaÑ = SabbaÑ (SÊ)
Sabbo = SabbesaÑ (SÊ)
Sabbo hi = Sabbehi (SÊ)
SamajjantÈ = PamajjantÈ (SÊ, SyÈ) PavaÔÔantÈ (I)
SamaÓa teva = SamaÓaÒÒeva (SÊ, I) SamaÓa tveva (SyÈ)
Samuddo = Saddo (Ka)
Samubbahanto = SamuÔÔhahanto (SyÈ, Ka)
SampaddavÊ gato = Sampadduto (SÊ, I)

17
262
2
194
193
35
299
143
299
8
180
65
269

141
169
65
127
190
299
194
268
267
109
70
254
25
67
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[ Sa ]
SampaddavÊti = SampaddayÊti (SÊ)
67
SamparipuÓÓaÑ = SamparivÈretvÈ ÔhitaÑ (SÊ) SamparivÈritaÑ (SyÈ, I) 158
SayÈmÈti = SayÈti (SÊ)
272
Sarena = BhaÒÒena (SÊ, I)
308
SahassasahassuÔÔhÈnakÈ = SatasahassuÔÔhÈnasu~kÈ (SÊ, SyÈ)
313
SÈmÈti = SammÈti (SÊ, I)
98
SÈyataraÑ = SÈyanhasamaye (Ka) SÈyanhataraÑ (SyÈ)
207
SÈsÈnaÒca pana itthÊnaÑ = KÈsaÒci pana itthÊnaÑ (SÊ, I)
SÈsaÒcappana-itthiyÈ (Ka)
3
SikkhitarÈti = SikkhitÈroti (SÊ, I)
300
SiddhatthosmÊti = LaddhatthosmÊti (SÊ, SyÈ, I)
301
Sippabalena = SikkhÈbalena (SyÈ, Ka)
164
SabbinÊ = SibbanÈni (SÊ) SibbÈni (I)
176
SirÊhinaÑ = SirÊhÊnaÑ (SÊ, SyÈ, I)
197, 200
SuÔÔhusaÒÒitÈ = SusaÒÒÈtÈ (SÊ, I)
65
SuÓÈsÊti suÓa tvaÑ kathÈ = SuÓasÊti sutÈ te tÈ gÈthÈ (SÊ, I)
82
Sutavaseneva = Sutivaseneva (SÊ, I)
124
Subha~gÊnaÑ rÈjakaÒÒÈnaÑ = SubhÈsitarÈjakaÒÒÈnaÑ (SÊ, I)
34
SuvaÓÓasÈmÈ = SuvaÓÓasarÊrÈ (SyÈ, Ka)
308
S|Óato = S|nÈpaÓato (SyÈ)
77
SenÈmokkhapalÈbhenÈti senÈmokkhÈnaÑ = SeÓimokkhapalÈbhenÈti
seÓipamukhÈnaÑ
(SÊ, SyÈ, I)
215
SenÈya deva gahapatiputtena laÒjo dinno = SenÈ te deva gahapatiputtena bhinnÈ (SÊ, SyÈ, I) 252
So esa mahÈjÈloti attho = So esa vesmÈ jÈlÈ jalitoti attho (SÊ)
So ekasamÈya jÈlÈya jalitoti attho (SyÈ)
68
SotÈro = SotakÈ (Ka)
233
SomayÈmo = SomayÈgo (SÊ, SyÈ, I)
124
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[ Sa ]
Sovattiko = Sovatthiko (SyÈ, I)
SossÊti = SossasÊti (SÊ) SosÊti (SyÈ)
So hi = Sopi (SyÈ)

PiÔÔha~kÈ
176
270
101

[ Ha ]
HaÒÒamÈnanti = TujjamÈnanti (SÊ) TudamÈnanti (SyÈ)
TaddamÈnanti (I)
75
HatthapÈde = Gatte (SÊ, I)
93
Hadayuppatanasamatthassa = Hadayubbattanasamatthassa (SÊ, SyÈ, I)
9
Hadayena = Rahassena (Ka)
302
Hi = Kira (SÊ, SyÈ, I)
99
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GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[A]
AkatvÈ’maccassa vacanaÑ
285
Akkuddho sagharaÑ eti
16
AkkodhanÈ puÒÒavatÊ
325
Akkosati yathÈkÈmaÑ
220
AkkheyyaÑ te ahaÑ ayye
24
AggiÑ vÈ dvÈrato dema 289, 90
Aggi yathÈ pajjalati
17
A~gapacca~gasampanno
25
A~gÈrakÈsuÑ apare phuÓanti 134
Acintitampi bhavati
53
AccheraÑ vata lokasmiÑ
121
AccherakaÑ maÑ paÔibhÈti
30
Ajinamhi haÒÒate dÊpi
75, 96
Ajjeva kiccaÑ ÈtapaÑ
35
AÒjaliÑ te paggaÓhÈmi
101
AÔaviyo samuppannÈ
69
AÔÔhaÑsÈ sukatÈ thambhÈ
159
AÔÔhaÉÉhapado catuppadassa 193
AÔÔhava~kaÑ maÓiratanaÑ
uÄÈraÑ
232
AtikkantavanatÈ dhÊrÈ
56
AtÊtaÑ nÈnusocÈmi
31
AtÊtaÑ mÈnusaÑ kammaÑ 287-8
AtÊradassÊ puriso
288
AtthaÑ atthena Vedeha
316
AtthaÑ devamanussÈnaÑ
159

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[A]
Atthampi ce bhÈsati
bh|ripaÒÒo
201
Atthi JampÈvatÊ nÈma
268
Atthi nesaÑ usÈmattaÑ
98
Atthi me pÈnÊyaÑ sÊtaÑ
114
Atha tvaÑ kena vaÓÓena 315, 330
Atha yÊme avattiÑsu
124
Athe’tthe’kasataÑ khatyÈ
241
Atho antÈ ca me phÊtÈ
28
Atho arogaÑ yoggaÑ me
28
Athopi paÔirÈj|naÑ
325
Adu paÒÒÈ kimatthiyÈ
292
Adese vata no vuÔÔhaÑ
290
AddhÈ idaÑ mantapadaÑ
sududdasaÑ
260
AddhÈ hi paÒÒÈva sataÑ
pasatthÈ
203
AdhippÈyaphalaÑ eke
45
AdhÊyanti mahÈrÈja
309
AnaÓo ÒÈtinaÑ hoti
45
Anariyar|po puriso
janinda
259, 285
AnÈgataÑ paccuppannaÑ
331
AnÈgatappajappÈya
31
AnuÒÒÈto ahaÑ matyÈ
19
Anekar|paÑ ruciraÑ
157-8
AndhÈ mÈtÈpitÈ mayhaÑ
98

392
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[A]
ApÈraneyyaÑ yaÑ kammaÑ
45
ApÈraneyya’maccantaÑ
45
Api ataramÈnÈnaÑ
19, 20
Api jÊvaÑ mahÈrÈja
115
AporÈÓaÑ vata bho rÈjÈ
55
Appasenopi ce mantÊ
296
Appaseno mahÈsenaÑ
296
AbbhakkhÈti abh|tena
221
Abbhuto vata lokasmiÑ
129
AbhayaÑ samma te dammi
24
Abhidosagato dÈni ehisi
230
Abhir|ÄhaÑ rathaÑ dibbaÑ 130
Amajjapo ahaÑ putta
28
AmittÈ n|na nandanti
23
AyaÑ ekapadÊ rÈja
100
AyaÑ te sasuro deva
294
AyaÑ dvedhÈpatho bhadde 80, 82
AyaÑ PaÒcÈlacandÊ te
294
AyaÑ so sÈrathi eti
23
AlaÑ me tena rajjena
18
Alaso gihÊ kÈmabhogÊ na
sÈdhu
219
AladdhapubbaÑ laddhÈna
185
AsaÑvihitakammantaÑ
202
AsaÒÒato cepi
paresamatthaÑ
200
AssatarirathaÒca ekamekaÑ 194
Asatthasseva taruÓaÑ
106

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[A-Œ]
AssÈsayitvÈ janataÑ
76
Asse ca sÈrathÊ yutte
26
AhaÑ taÑ avadhiÑ sÈmaÑ
106
AhaÑ seÔÔho’smi dÈnena
124
Ahampi pabbajissÈmi
21
AhosiÑ SivirÈjassa
266
ŒguÑ kira mahÈrÈja
103
Œnando te mahÈrÈja
315
ŒnayitvÈna VedehaÑ
271
ŒbÈdho’yaÑ asabbhir|po
232
Œmoti so paÔissutvÈ
264
Œruyha nÈvaÑ taramÈno
295
Œruyha pavaraÑ nÈgaÑ
297
Œr|ÄhÈ gÈmaÓÊyehi
61-3
Œr|Ähe gÈmaÓÊyebhi
58-9
Œrohane mahÈnidhi
47
ŒvudhabalavantÈnaÑ
298
Œvellitasi~giko hi
meÓÉo
193
ŒsÊsetheva puriso
53
ŒhaÒÒantu sabbavÊÓÈ
317
ŒÄambarÈ mudi~gÈ ca
150, 153
[I]
I~gha antopuraÑ mayhaÑ
306
I~gha passa mahÈrÈja
306, 310
Ito gatÈ mahÈrÈja
307
Ito nÊtÈ mahÈrÈja
307
ItthÈgÈrampi te dammi
31, 34

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[I]
Itthigumbassa pavarÈ
325
ItthÊ siyÈ r|pavatÊ
187
IdaÑ vatvÈna MaghavÈ
128
IdaÑ vatvÈna so sÈmo
101
IdaÑ vatvÈ NimirÈjÈ
161
IdaÑ suÓÈtha PaÒcÈlÈ
331
Idampi dutiyaÑ sallaÑ
99
Idampi paÓÓakaÑ mayhaÑ
29
Idampi pÈnÊyaÑ sÊtaÑ
105
Idheva tÈva acchassu
22
Idheva te nisÊdassu
29
ImaÑ gale gahetvÈna
263, 286
ImaÑ bhonto nisÈmetha
128
ImaÑ maÑsaÑ’va pÈtabyaÑ 303
Imameva kathayantÈ
81
ImasmiÑ me samaÓahatthe
79
Imassa hatthe pÈde ca
303
Issatthe ca’smi kusalo
95
100, 105, 107
[U]
UggaputtarÈjaputtiyÈnaÑ
192
UccÈvacÈ’me vividhÈ
upakkamÈ
144
Uccha~ge maÑ nisÈdetvÈ
20
UÔÔhÈnapÈdacariyÈya
99
Uttama~garuhÈ mayhaÑ 119, 161
Uttarena nadÊ sÊdÈ
124
UddhaÑ tÈrakajÈtÈva
242
UpaÔÔhÈnampi me ayye
328
UpetaÑ annapÈnehi
151-2

PaÔhamapÈdÈ
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[U-]
UposathaÑ upavasÊ
148, 152-4
UposathaÑ upavasuÑ
150
UbbariyÈpi’haÑ ayye
328
Ubbedhati me hadayaÑ 284, 290
Ubhayeneva maÑ nehi
130
Uma~gÈ nikkhamitvÈna
294
Us|hi sattÊhi ca
tomarehi
138
r| bÈhuÑ ca me passa
15
[E]
EkaggacittÈva ekamekÈ
191
EkaÒca cakkhuÑ niggayha
81
Ekarattena ubhayo
328
Eko rÈja nipajjÈmi
30
EtÈdisehi parikkhitto
299
Ete caÒÒe ca rÈjÈno
123
Ete sÊdantare nagÈ
156
Etha mÈÓavÈ uÔÔhetha
292
Ediso mÈ amittÈnaÑ
271
EvaÑ amhaÒca raÒÒo ca
288
EvaÑ taÑ vitanitvÈna
303
EvaÑ no sÈdhu passasi
81
EvaÑ mahatthikÈ paÒÒÈ
331
EvaÑ vaggukatho santo
19
EvaÑ sabba~gasampannaÑ
330
Eva’metaÑ mahÈrÈja
297, 306,
316
Evameva tuvaÑ rÈja
261, 285
303

394
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[E]
Evameva n|namhepi
75
Evampi anupÈyena
214
Evampi bÈlassa pajappitÈni
199
Esa bhiyyo pamuyhÈmi
115
Ehi taÑ anusikkhÈmi
77, 103
Ehi taÑ paÔinessÈmi
18
Ehi’maÑ rathamÈruyha
129
Ehi samma nivattassu
22
Ehi samma haritapakkha
264
[O]
OrabbhikÈ s|karikÈ ca
macchikÈ
OrodhÈ ca kumÈrÈ ca-

139

18, 26, 317
Ohare’taÑ dhanuÑ cÈpaÑ
301
[ Ka ]
Kacci antÈ ca te phÊtÈ
Kacci amajjapo tÈta
Kacci arogaÑ yoggaÑ te
Kacci te sughare
khamanÊyaÑ
Kacci nu tÈta kusalaÑ
Kacci nu te jÈnapadÈ
KatamaÑ taÑ vanaÑ sÈma
KathaÑ nu KevaÔÔa
Mahosadhena
KathaÑ hatthehi pÈdehi
KadÈ’ssu maÑ ajarathÈ
KadÈ’ssu maÑ amaccagaÓÈ
KadÈ’ssu maÑ ariyagaÓÈ

28
28
28
264
27
73
100
259
23
62
63
63

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ka ]
KadÈ’ssu maÑ assagumbÈ
61
KadÈ’ssu maÑ assarathÈ
62
KadÈ’ssu maÑ assÈrohÈ
63
KadÈ’ssu maÑ oÔÔharathÈ
62
KadÈ’ssu maÑ goÓarathÈ
62
KadÈ’ssu maÑ dhanuggahÈ
63
KadÈ’ssu maÑ migarathÈ
63
KadÈ’ssu maÑ meÓÉarathÈ
62
KadÈ’ssu maÑ rathasenÊ
61
KadÈ’ssu maÑ rathÈrohÈ
63
KadÈ’ssu maÑ rÈjaputtÈ
63
KadÈ’ssu maÑ sajjhurathÈ
62
KadÈ’ssu maÑ sattasatÈ
bhariyÈ
64
KadÈ’ssu maÑ soÓÓarathÈ
62
KadÈ’ssu maÑ hatthÈrohÈ
63
KadÈ’ssu maÑ hatthigumbÈ
61
KadÈ’haÑ ajarathe ca
60
KadÈ’haÑ antepuraÑ
rammaÑ
57-8
KadÈ’haÑ amaccagaÓe ca
61
KadÈ’haÑ ariyagaÓe ca
61
KadÈ’haÑ assagumbe ca
58
KadÈ’haÑ assarathe ca
59
KadÈ’haÑ assÈrohe ca
60
KadÈ’haÑ oÔÔharathe ca
59
KadÈ’haÑ kappÈsakoseyyaÑ 58
KadÈ’haÑ k|ÔÈgÈre ca
58
KadÈ’haÑ giriduggesu
64
KadÈ’haÑ goÓarathe ca
59
KadÈ’haÑ dhanuggahe ca
60

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ka ]
KadÈ’haÑ paÑsuk|lÈnaÑ
64
KadÈ’haÑ pattaÑ gahetvÈna
64
KadÈ’haÑ pokkharaÓÊ rammÈ 58
KadÈ’haÑ maÓipalla~ke
58
KadÈ’haÑ migarathe ca
60
KadÈ’haÑ MithilaÑ phÊtaÑ 56-7
KadÈ’haÑ meÓÉarathe ca
60
KadÈ’haÑ rathakÈro’va
64
KadÈ’haÑ rathaseniyo
59
KadÈ’haÑ rathÈrohe ca
60
KadÈ’haÑ rÈjaputte ca
60
KadÈ’haÑ vÊÓaÑ’va rujjako
64
KadÈ’haÑ Vedehe phÊte
57
KadÈ’haÑ sajjhurathe ca
59
KadÈ’haÑ satapalaÑ kaÑsaÑ 61
KadÈ’haÑ sattasatÈ bhariyÈ
61
KadÈ’haÑ sattÈhasammeghe
64
KadÈ’haÑ sabbattha gantvÈ
64
KadÈ’haÑ soÓÓapalla~ke
58
KadÈ’haÑ sovaÓÓarathe
59
KadÈ’haÑ hatthÈrohe ca
60
KadÈ’haÑ hatthigumbe ca
58
KammÈrÈnaÑ
yathÈ ukkÈ
284, 291
Karomi te’taÑ vacanaÑ
5, 22
KalyÈÓaÑ vata maÑ bhavaÑ 72
KasiraÒca parittaÒca
20
Kassa nu eso padasaddo
104
KÈlaÒca ÒatvÈ abhijÊhanÈya
216
KiÑ tvaÑ vimanosi
rÈjaseÔÔha
228

PaÔhamapÈdÈ

395
PiÔÔha~kÈ

[ Ka ]
KiÑ dhanena yaÑ khÊyetha
34
KiÑ nu santaramÈnova
14, 301
KicchÈ laddho piyo putto
107
Kinnu m|go kinnu pakkho
23
Kimhe’so mahato ghoso
70
Kise th|le vivajjetvÈ
27
Kuto nu samma Ègamma
264
Kuto nu sÈma Ègamma
98
KumÈrike upaseniye
78
KusalaÒceva me putta
28
KusalaÒceva me samma
264
KusalÈ naccagÊtassa
31, 34
Kusalo sabbanimittÈnaÑ
329
Kena taÑ paÔhamaÑ nemi
130
Kena duk|la mantesi
106
Kena mabbhÈhato loko
32
KoÔÔhake usukÈrassa
81
KoÔÔhÈgÈraÒca kosaÒca
34
Ko’dÈni nhÈpayissati
111
Ko’dÈni bhojayissati
111
Ko nu te BhagavÈ SatthÈ
74
Ko nu maÑ usunÈ vijjhi
94
Ko nu me paripanthassa
71
Ko nu santamhi pajjote
214
Ko me sammajja’mÈdÈya
111
KoyaÑ majjhe samuddasmiÑ 44
KolitthiyÈyo idha
jÊvaloke
142

396
PaÔhamapÈdÈ

JÈtakaÔÔhakathÈya chaÔÔhabhÈge
PiÔÔha~kÈ

[ Ka - Kha - Ga ]
Ko vÈ tvaÑ kassa vÈ putto
94-5
KhiÉÉÈratisamÈpannaÑ
326
GambhÊre appameyyasmiÑ
45
GÈvo tassa pajÈyanti
17
GÊvÈya baddhÈ kissa
ime pune’ke
138
GuyhamatthaÑ
asambuddhaÑ
233
Guyhassa hi guyhameva
sÈdhu
225, 232
GomaÓÉalapariby|Äho
34

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ
[ Ja ]

JivhaÑ ca passa baÄisena
viddhaÑ

141

JeÔÔho atha majjhimo kaniÔÔho 224
[ Ta ]
TaÑ tÈdisiÑ pÈÓadadiÑ

322

TaÑ devÈ paÔinandiÑsu

159

TaÑ bandhanena pucchassu

264

TaÒca disvÈna ÈyantaÑ

27

Tato andhÈna’mÈdÈya

110

[ Ca ]
CattÈ mayÈ jÈnapadÈ
76
CammaÑ vihananti eÄakassa 192
CariyÈ taÑ anubandhittho
328
CariyÈ maÑ ayaÑ ayye
328
CÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ
148,
150-1, 153-4
CÈturanto mahÈraÔÔho
330
Citrak|Ôo’ti yaÑ Èhu
157
CÊvaraÑ
piÓÉapÈtaÒca
150-1, 153-4
CorÈ dhanassa patthenti
35

Tato ca kho so

Tattha kÈ nandi kÈ khiÉÉÈ

34

[ Cha - Ja ]
ChannaÑ hi ekÈva
matÊ sameti
JaÔaÑ valinaÑ paÑsugataÑ
JÈtimantaÑ avaccaÒca
JÈnÈsi kho rÈja
mahÈnubhÈvo

Tassa taÑ dadato dÈnaÑ

128

Tassa taÑ vacanaÑ sutvÈ

293

261
111
124
261

gantvÈna

264, 273, 280

Tato ca pÈyÈsi pure
Mahosadho

275

Tato ca rÈjÈ pÈyÈsi

280

Tato ca rÈjÈ Vedeho

281

Tato ca so apakkamma

264

Tato rÈjÈ taramÈno

27, 130

Tato sa rÈjÈ pÈyÈsi

27

Tato so paÓÉito dhÊro

291

Tassa te sabbo Œnando

72

Tassa pÈde gahetvÈna

23

Tassa pÈde samajjantÈ

109

Tassa puÔÔho viyÈkÈsi

132-159

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ta ]
Tassa me’kÈ dutiyÈ’si
266
Tassa rajjassa so bhÊto
24
Tassa rajjassa’haÑ bhÊto
20
Tassa raÒÒo ahaÑ putto
15
Tassa sa~kappa’maÒÒÈya
122
TassÈ kÈmÈ hi sammatto
267
TÈ ca sattasatÈ bhariyÈ
67
TÈya senÈya MithilÈ
241
TÈyÈ’haÑ pharusaÑ sutvÈ
20
TiÑsa me purisanÈvutyo
298
TiÓamÈsi palÈsamÈsi meÓÉo 193
TiÓÓo hiyyo rÈjÈ ga~gaÑ
302
TindukÈni piyÈlÈni
105, 114
Tuvampi pucchÈmi
anomapaÒÒa
196
T|riyatÈÄasa~ghuÔÔhe
75
Te chetvÈ maccuno jÈlaÑ
56
Te vassap|gÈni bah|ni tattha 144
TesaÑ lÈlappamÈnÈnaÑ
113
TvaÑ Èvikarohi bh|mipÈla
223
[ Tha - Da ]
ThiyÈ guyhaÑ na saÑseyya 233
Th|lÈ javena hÈyanti
27
DadÈmi dÈni te bhariyaÑ
281
DadÈhi dÈni me bhariyaÑ 280-1
DaddallamÈnÈ Èbhenti
147
Dantaggesu mahÈnidhi
47
Dammi nikkhasahassaÑ te
313
Darito pabbatÈto vÈ
17

PaÔhamapÈdÈ

397
PiÔÔha~kÈ

[ Da ]
Dase’ttha paÓÉitÈ Èhu
241
Dassesi MÈtali raÒÒo
131
DaharÈpi hi mÊyanti
32
DaharÈ viyala~kÈraÑ
325
Daharo yuvÈ nÈtibrahÈ
106
DÈsova paÒÒassa
yasassi bÈlo
203
DinnaÑ nikkhasahassaÑ me 316
DibbaÑ adhÊyase mÈyaÑ
309
DisvÈna patitaÑ sÈmaÑ 110, 112
DisvÈna lokavattantaÑ
74
DÊghassa kesÈ asitÈ
106
Dukkh|panÊtopi naro sapaÒÒo 53
DudÊpo SÈgaro Selo
123
DumaÑ yathÈ sÈduphalaÑ
araÒÒe
198
DevatÈ nu’si gandhabbo
15
Devaputto mahiddhiko
129
DvÊhi samaÓacakkh|hi
81
[ Dha - Na ]
DhanuggahÈnaÑ pavaraÑ 326-7
DhammaÑ cara mahÈrÈja
116
DhammaÑ nesÈdÈ bhaÓatha 108
DhÊrÈ ca bÈlÈ ca have janinda 195
Na guyhamatthaÑ vivareyya 233
Na ca nettiÑ sabandhÈ me
31
Na ca me tÈdiso vaÓÓo
122
Na cÈpi me SÊvali so
abhakkho
78
Na cÈhaÑ paÓÓaÑ bhuÒjÈmi
30
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PiÔÔha~kÈ
[ Na ]

Na cÈha’meta’micchÈmi

160

Na taÑ tasa migo sÈma

97

NandÈya n|na maraÓena

308

Na paÓÉitÈ attasukhassa
hetu

218

Na badhiro na m|go’smi

15

Na maÑ migÈ uttasanti

97

Na migÈjÊna jÈtucche

73-4

Na mige napi uyyÈne

55

Na me idaÑ tathÈ dukkhaÑ
Na me maÑsÈni khajjÈni
Namo te KÈsirÈja’tthu

98-9
94

101, 108

Na’mhi devo na gandhabbo

15

Na sÈdhu balavÈ bÈlo

198

Na sirÊ taramÈnassa

270

Na so m|go na so pakkho

24

Na hi k|ÔakÈrissa
bhavanti tÈÓÈ

141

Na he’te sulabhÈ kÈyÈ

122

NÈganÈs|ru kalyÈÓÊ

307

NÈgÈ ca kappitÈ dantÊ

298

NÈyaÑ pure unnamati

185

NÈrado iti me nÈmaÑ

72

NÈrÊ imÈ samparibhinnagattÈ 142
NÈ’laÑ andhÈ vane daÔÔhuÑ

105

NÈ’ssa corÈ pasÈhanti

16

NÈ’haÑ asandhitÈ pakkho

20

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Na ]
NÈhaÑ evaÑgataÑ jÈtu 150, 153
Nicca’mabbhÈhato loko
32
NiddÈ tandÊ vijambhitÈ
71
NimÊ have mÈtalimajjhabhÈsatha
132
NirayaÑ n|na gacchÈmi
102
Niraye tÈva passÈmi
130
Nivesanamhi te deva
295
NivesanÈni mÈpetvÈ
274, 280
Nisamma khattiyo kayirÈ
219
Nisamma vattaÑ lokassa
44
NisippametaÑ vidadhÈti
bhogaÑ
197
Ne’sa dhammo mahÈrÈja 108, 295
NesÈdaputto bhaddante
96
[ Pa ]
PaÒcath|paÑ dissati’daÑ
vimÈnaÑ
146
PaÒca paÓÉitÈ mayaÑ
bhaddante
202
PaÒca paÓÉitÈ samÈgatÈ’ttha 223
PaÒcÈlacandÊ sundarÊ
332
PaÒcÈlo sabbasenÈya
241
PaÒÒÈya ca alÈbhena
20
PaÒÒÈyu’petaÑ siriyÈ
vihÊnaÑ
195
PaÔÈkÈ vammino s|rÈ
299
PaÔirÈj|hi te kaÒÒÈ
31, 34
PaÔivÈmagataÑ sallaÑ
96
PaÔÔho bh|mantalikkhasmiÑ 329
PaÓhe vajjho mahosadhoti
228, 230

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Pa ]
PabbatyÈ’haÑ GandhamÈdane 113
PabhÈsati midaÑ
byamhaÑ
149, 151-3
Pamatto mantanÈtÊto
285
Paradinnakena paraniÔÔhitena 77
Parassa vÈ attano vÈpi hetu 200-1
ParisÈyampi me ayye
329
Par|ÄhakacchÈ tagarÈ
124
PasannamukhavaÓÓo’si
301
PasÈraya sannataÒca
72
PassÈmi vo’haÑ daharaÑ
32
PassÈmi vo’haÑ dahariÑ
32
Pah|tatoyÈ anigÈdhak|lÈ
137
Pah|tabhakkho bhavati
16
PÈÔhÊnavaÓÓÈ nettiÑsÈ
298
PÈde gahetvÈ kissa ime
pune’ke
143
PÈde deva pasÈrehi
245
PÈpÈni kammÈni karoti bÈlo 196
PÈrike KÈsirÈjÈ’yaÑ
107
PÈsÈdavaragato
videhaseÔÔho
193
Pitu mÈtu ca’haÑ catto
19
Pilotiko ca devindo
332
PÊtÈla~kÈrÈ pÊtavasanÈ
298
Pukkusapurisassa te janinda 231
PuÓÓapattaÑ maÑ lÈbhehi
18
Purato Senako yÈti
293

PaÔhamapÈdÈ
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PiÔÔha~kÈ

[ Pa ]
PurimaÑ sarati so jÈtiÑ
PurimaÑ sarÈma’haÑ jÈtiÑ
P|jako labhate p|jaÑ
Pesetha kuÒjare dantÊ
PosetÈ te janettÊ ca
[ Pha - Ba ]
PhalÈnamiva pakkÈnaÑ
PhaliÑ ambaÑ hataÑ disvÈ
Bahujano pasanno’si
BahudhaÒÒÈ jÈnapadÈ
Bah|pakÈro no bhavaÑ
Bah| hatthÊ ca asse ca
BÈrÈÓasiyaÑ gahapati
BÈlo tuvaÑ eÄam|go’si rÈja
BÈÄhaÑ kho tvaÑ
pakuddho’si
BÈÄhaÑ kho tvaÑ paditto’si
BÈÄhaÑ kho tvaÑ pamatto’si
BÈÄhaÑ kho tvaÑ pasutto’si
BÈÄhaÑ kho tvaÑ vimano’si
BrahÈ vÈÄamigÈkiÓÓaÑ

24
20
17
298
322
34
75
317
18
160
73
153
286
111
111
110
111
111
109

[ Bha ]
BhayaÑ hi maÑ vindati
s|ta disvÈ
137, 141-2
Bhavanti tassa vattÈro
102
BhÈsantu mudukÈ vÈcÈ
257
BhÊr| kimpurisÈ rÈja
97
BherÊ UppalavaÓÓÈsi
332
BhesmÈ aggisamÈ jÈlÈ
68
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PiÔÔha~kÈ

[ Ma ]
MaÑsaÑ goÓo ganthi suttaÑ 167
MaccunÈ’bbhÈhato loko
32
MaÓayo sa~khamuttÈ ca
68
MamaÑ ohÈya gacchantaÑ
70
Mayameva bÈla’mhase
eÄam|gÈ
263
MahatÈ cÈ’nubhÈvena
75
MahÈjanasamÈgamamhi
ghore
191
Mahosadha atÊtena
287
MÈÓavÈ vammino s|rÈ
298
MÈtaraÑ paÔhamaÑ dajjaÑ
321
MÈtÈ dvipadÈjanindaseÔÔha
225
MÈtu bhariyÈya bhÈtucca
331
MÈ tvaÑ bhÈyi mahÈrÈja
291-2
MÈ paÓÉiccayaÑ vibhÈvaya
5
MÈ bÈÄhaÑ paridevetha
107
MÈ bÈÄhaÑ paridevesi
100
MÈ’vaca maÑ tvaÑ
‘pati me’ti
80, 82
MÈssu tiÓÓo amaÒÒittha
71
MigÈnaÑ
vighÈsa’manvesaÑ
100, 107
Migo upaÔÔhito Èsi
96
MithilÈyaÑ gahapati
151-2
‘MuÒjÈ’ve’sikÈ pavÈÄhÈ
83
MoghaÑ te gajjitaÑ rÈja
302
[ Ya ]
YaÑ kiÒcitthi
kataÑ puÒÒaÑ
YaÑ taÑ apucchimha
akittayÊ no

112-3
204

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ya ]
YaÑ yaÑ janapadaÑ yÈti
16
YaÑ vadÈ takkarÈ raÒÒo
241
YaÑ sÈlavanasmiÑ Senako
231
Yato nidhiÑ parihariÑ
97
Yatopi Ègato ayye
330
Yato sarÈmi attÈnaÑ
97
YathÈ ayaÑ nimirÈjÈ
128
YathÈ udaya’mÈdicco
154
YathÈ kadalino sÈraÑ
290
YatÈpi ÈsabhaÑ cammaÑ
303
YathÈpi tante vitate
33
YathÈpi niyako bhÈtÈ
294
YathÈpi palasataÑ cammaÑ 305
YathÈpi maccho baÄisaÑ 261, 285
YathÈ petaÑ susÈnasmiÑ
315
YathÈ yÈcitakaÑ yÈnaÑ
160
YathÈ rukkho tathÈ rÈjÈ
16
YathÈ vÈrivaho p|ro
33
YathÈ sarade ÈkÈse
158
YathÈ simbalino sÈraÑ
290
Yadi tattha sahassÈni
110
Yadi te sutÈ bÊraÓÊ jÊvaloke
146
Yadi me ajja pÈtarÈsakÈle
190
Ya’deva jaÒÒÈ
purisaÑ janinda
285
Yadeva tyÈ’haÑ vacanaÑ
22
Yameta’makkhÈ udadhiÑ
mahantaÑ
199
Yassa ratyÈ vivasÈne
32
Yassa rukkhassa chÈyÈya 16, 210

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ
[ Ya ]
YassÈpi dhammaÑ
puriso vijaÒÒÈ
Yassu maÑ paÔimanteti

PiÔÔha~kÈ

219
102

Yasseva ghare bhuÒjeyya
bhogaÑ
273
YÈ kÈci najjo ga~gamabhissavanti
199
YÈ kÈci nÈriyo idha
jÊvaloke
149
YÈva dadantu hatthÊnaÑ
314
YÈvanto purisassa’tthaÑ
233
YÈ sÊlavatÊ anaÒÒatheyyÈ
223
YavÈ ca daharo cÈ’si
31, 34
YuvÈ care brahmacariyaÑ
32
Ye adutiyÈ na
ramanti ekikÈ
124
Yekeci p|gÈya
dhanassa hetu
135
Ye keci maccÈ idha
jÊvaloke
150
Ye keci’me kÈraÓikÈ
virodakÈ
139
Ye keci’me maccharino
kadariyÈ
133
Ye keci sandhÈnagatÈ
manussÈ
141
Ye jÊvalokasmiÑ
asÈdhukammino
138, 144

PaÔhamapÈdÈ
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[ Ya ]
Ye jÊvalokasmiÑ
supÈpadiÔÔhino
145
Ye jÊvalokasmi supÈpadhammino
134, 136
Ye dubbale balavantÈ
jÊvaloke
132
Yena kenaci vaÓÓena
218
Yena saccena’yaÑ sÈmo
112-3
Yena sattubila~gÈ ca
206
YenocitÈ janapadÈ
326-7
Ye mÈtaraÑ vÈ pitaraÑ vÈ
jÊvaloke
140
YesaÑ nakadÈci
bh|tapubbaÑ
190
Ye sÊlavantaÑ samaÓaÑ
brÈhmaÓaÑ vÈ
135
Ye suddhadhaÒÒaÑ
palÈsena missaÑ
137
Yo kicchagatassa Èturassa
224
Yo cajetha mahÈrÈja
313
Yojayantu rathe asse
26
Yo tvaÑ evaÑ gate oghe
46
Yo nu khvÈyaÑ tibbo saddho 270
Yopi catutthe bhattakÈle na bhuÒje
78
Yo mÈtaraÑ pitaraÑ vÈ
115
Yo’yaÑ kÈme kÈmayati
267
Yo ve pituhadayassa
paddhag|
224
Yo’haÑ evaÑ pajÈnÈmi
34

402
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[ Ra - La ]
Rakkhati taÑ mahÈrÈja
284
RakkhitvÈ kasiÓaÑ rattiÑ
297
RajjuyÈ bajjha mÊyÈma
290
RaÒÒo m|go ca pakkho ca
14
RaÔÔhavatÊ kimpurisÊ
268
RathaÑ niyyÈdayitvÈna
22
Rahado ayaÑ
muttakarÊsap|ro
139
Rahado ayaÑ lohitapubbap|ro
140
RÈjÈyatanÈ kapitthÈca
152
RÈjÈ santhavakÈmo te
257
RÈjÈ sabbavidehÈnaÑ
121
RÈjÈ’ha’masmi KÈsÊnaÑ 95, 105
LaddhadvÈro katokÈso
328
LaddhÈ sukhaÑ majjati
appapaÒÒo
197
LÈbhÈ vata me anappar|pÈ
194
LÈbhÈ vata VidehÈnaÑ
310
LuÒcanti gÊvaÑ
atha veÔhayitvÈ
136
LohavijjÈla~kÈrÈbhÈ
248
[ Va ]
VacchadantamukhÈ setÈ
298
VÈdantu bherÊ sannaddhÈ
26
VÈyametheva puriso
53
VÈÄabÊjanimuÓhÊsaÑ
27
VittÊ hi maÑ vindati s|ta
disvÈ
146, 158
ViditÈni te mahÈrÈja
145, 156
Viddhosmi puthusallena
96

PaÔhamapÈdÈ
[ Va ]
Vir|Äham|lasantÈnaÑ
VivÈdappatto dutiyo
Vivicca bhÈseyya divÈ
rahassaÑ
Vividhehi upÈyehi
VisaÑ khÈditvÈ mÊyÈma
VÊtivattÈsu rattÊsu
VÊthimatÊ pattimatÊ
VÊsatiÒceva vassÈni
VuttiÒca parihÈraÒca
VellÈlino vÊtamalÈ
VehÈyasÈ’me bahukÈ

PiÔÔha~kÈ
17
79, 82
233
214
289
303
241
20, 24
313
299
155

[ Sa ]
SakkaccaÑ te upaÔÔhÈsi
148
SakkatvÈ sakkato hoti
16
Sakkopi paÔinandittha
159
Sace gacchasi PaÒcÈlaÑ 262, 285
Sace ca kismici kÈle
330
Sace tvaÑ daÔÔhukÈmÈ’si
25
Sace passasi mokkhaÑ vÈ
287
Sace maÑ vitanitvÈna
305
Sace maÑsaÑ’va pÈtabyaÑ
304
Sace me hatthe pÈde ca
304
Sace vo vuyhamÈnÈnaÑ
321
SaccaÑ kira, tvaÑ api
bh|ripaÒÒa
216
Sajotibh|tÈ jalitÈ
padittÈ
135
Sajotibh|tÈ pathaviÑ
kamanti
134

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ
[ Sa ]
Sattiyo teladhotÈyo
SaddahÈmi mahÈrÈja
SaddhÈya suniviÔÔhÈya

PiÔÔha~kÈ
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PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ
[ Sa ]

298
188
155

SantaÑ hi sÈmo vajati
104
Santi mÈÓavaputtÈ me
310
Santi vehÈyasÈ assÈ
287
Santi vehÈyasÈ nÈgÈ
287
Santi vehÈyasÈ pakkhÊ
287
Santi vehÈyasÈ yakkhÈ
287
SandiÔÔhikaÑ kammaphalaÑ
45
Sannaddho maÓivammena
297
SabbasaÑhÈrako natthi
170
Sabbe vaÓÓÈ adhammaÔÔhÈ
125
Sabbe vanÈ gandhamayÈ
113
Sabbo jano pabyathito
76
SamÈgatÈ jÈnapadÈ
26, 317
Samuddo mÈgho bharato ca 124
SammuyhÈmi pamuyhÈmi
114
Sa rÈjÈ paridevitvÈ
104
Sa rÈjÈ paridevesi
101
SalomahaÔÔhaÑ ÒatvÈna
122
SalomahaÔÔho manujindo
122
SasamuddapariyÈyaÑ
330
SahassathÈmo palla~ko
47
SahassayuttaÑ
hayavÈhiÑ
156, 158
SÈ devatÈ antarahitÈ
103, 113
SÈdhu khosi anuppatto
160

SÈ n|na kapaÓÈ ammÈ
99
SÈmÈ ca soÓÈ sabalÈ ca
gijjhÈ
133
SÈmo’ha’masmi bhaddaÑ vo 114
SÈya’meke na dissanti
34
SÈrayanti hi kammÈni
102
SÈvatthiyaÑ gahapati
154
Si~gÈlÈ rattibhÈgena
302
SukhaÑ dukkhena
paripÈcayanto
216
SukhakÈmÈ rahosÊlÈ
55
SukhÈvaho dukkhanudo
305
SukhÊpi heke na karonti
pÈpaÑ
217
SujÈtÈ bhujalaÔÔhÊva
307
SujÈtÈ migachÈpÈva
307
SuÒÒaÑ mÈtÈ rathaÑ disvÈ
23
SuÓÈsi SÊvali kathÈ
80, 82
SuÓohi me’taÑ vacanaÑ 289, 290
Sudassano karavÊko
156
“SudhammÈ”iti yaÑ Èhu
159
SurattapÈdÈ kalyÈÓÊ
307
SuvaÓÓatharusampannÈ
299
Suvo ahosi Œnando
332
Suvo’va suviÑ kÈmeyya
267
SusukhaÑ vata jÊvÈma
68-9
SusukhaÑ vata saÑvÈso 296, 316
S|riyuggamane nidhi
47
SenÈmokkhapalÈbhena
214
So ahaÑ vÈyamissÈmi
46
So kho’haÑ taÑ siriÑhitvÈ
75
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PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
So ca tena katokÈso
122
SoÓadinno gahapati
148
So n|na kapaÓo tÈto
99
So puÔÔho naradevena
122
SohaÑ gantvÈ manussesu
160
SohaÑ dadÈmi sÈratto
326
So have phala’mÈharitvÈ
106
SoÄasitthisahassÈni
330
Svassa gomayacuÓÓÈni
214
SvÈgataÑ te mahÈrÈja
28, 105,
114
SvÈgataÑ te’va Vedeha
281
[ Ha ]
HaÑci tuvaÑ
evamaÒÒasi seyyo
HatthÈnÊkaÑ rathÈnÊkaÑ

182
31, 33

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ha ]
HatthÈrohÈ anÊkaÔÔhÈ 18, 26, 317
HatthÈrohe anÊkaÔÔhe
298
HatthÊ assÈ rathÈ pattÊ 283-4, 315
HatthÊ asse rathe pattÊ
314
HatthÊ gavÈssÈ
maÓikuÓÉalÈ ca
201
Hanti hatthehi pÈdehi
213, 220
Handa kho taÑ anujÈnÈmi
272
Handa kho maÑ anujÈnÈhi
272
Handa khvÈhaÑ gamissÈmi
269
HandÈhaÑ gacchÈmi
pure janinda
274
HaraÑ annaÒca pÈnaÒca
222
HitvÈ satapalaÑ kaÑsaÑ
67
HÊnena brahmacariyena
122

