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(Dutiyo bhÈgo)
_____
Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.

2. DukanipÈta
1. DaÄhavagga
1. RÈjovÈdajÈtakavaÓÓanÈ (151)
DaÄhaÑ daÄhassa khipatÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto RÈjovÈdaÑ
Èrabbha kathesi. So TesakuÓajÈtake1 Èvi bhavissati. EkasmiÑ pana divase
KosalarÈjÈ ekaÑ agatigataÑ dubbinicchayaÑ aÉÉaÑ2 vinicchinitvÈ
bhuttapÈtarÈso allahatthova ala~katarathaÑ abhiruyha Satthu santikaÑ
gantvÈ phullapadumasassirikesu pÈdesu nipatitvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ
ekamantaÑ nisÊdi. Atha naÑ SatthÈ etadavoca “handa kuto nu tvaÑ
mahÈrÈja Ègacchasi divÈ divassÈ”ti. Bhante ajja ekaÑ agatigataÑ
dubbinicchayaÑ aÉÉaÑ vinicchinanto okÈsaÑ alabhitvÈ idÈni taÑ tÊretvÈ
bhuÒjitvÈ allahatthova tumhÈkaÑ upaÔÔhÈnaÑ ÈgatomhÊti. SatthÈ “mahÈrÈja
dhammena samena aÉÉavinicchayaÑ nÈma kusalaÑ, saggamaggo esa.
AnacchariyaÑ kho panetaÑ, yaÑ tumhe mÈdisassa SabbaÒÒubuddhassa
santikÈ ovÈdaÑ labhamÈnÈ dhammena
______________________________________________________________
1. Khu 6. 1 piÔÔhe.

2. AÔÔaÑ (SÊ)

2

KhuddakanikÈya

samena aÉÉaÑ vinicchineyyÈtha. Etadeva acchariyaÑ, yaÑ pubbe rÈjÈno
asabbaÒÒ|nampi paÓÉitÈnaÑ vacanaÑ sutvÈ dhammena samena aÉÉaÑ
vinicchinantÈ cattÈri agatigamanÈni vajjetvÈ dasa rÈjadhamme akopetvÈ
dhammena rajjaÑ kÈretvÈ saggapuraÑ p|rayamÈnÈ agamiÑs|”ti vatvÈ tena
yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa
aggamahesiyÈ kucchismiÑ paÔisandhiÑ gahetvÈ laddhagabbhaparihÈro
sotthinÈ mÈtukucchimhÈ nikkhami. NÈmaggahaÓadivase panassa
“BrahmadattakumÈro”tveva nÈmaÑ akaÑsu. So anupubbena vayappatto
soÄasavassakÈle TakkasilaÑ gantvÈ sabbasippesu nipphattiÑ patvÈ pitu
accayena rajje patiÔÔhÈya dhammena samena rajjaÑ kÈresi, chandÈdivasena
agantvÈ vinicchayaÑ anusÈsi. TasmiÑ evaÑ dhammena rajjaÑ kÈrente
amaccÈpi dhammeneva vohÈraÑ vinicchiniÑsu. VohÈresu dhammena
vinicchayamÈnesu k|ÔaÉÉakÈrakÈ nÈma nÈhesuÑ, tesaÑ abhÈvÈ aÉÉatthÈya
rÈja~gaÓe uparavo pacchijji. AmaccÈ divasampi vinicchayaÔÔhÈne nisÊditvÈ
kaÒci vinicchayatthÈya ÈgacchantaÑ adisvÈ uÔÔhÈya pakkamanti,
vinicchayaÔÔhÈnaÑ chaÉÉetabbabhÈvaÑ pÈpuÓi.
Bodhisatto cintesi “mayi dhammena rajjaÑ kÈrente vinicchayaÔÔhÈnaÑ
ÈgacchantÈ nÈma natthi, uparavo pacchijji, vinicchayaÔÔhÈnaÑ
chaÉÉetabbabhÈvaÑ pattaÑ, idÈni mayÈ attano aguÓaÑ pariyesituÑ vaÔÔati
“ayaÑ nÈma me aguÓo”ti sutvÈ taÑ pahÈya guÓesuyeva vattissÈmÊ”ti. Tato
paÔÔhÈya “atthi nu kho me koci aguÓavÈdÊ”ti pariggaÓhanto
antovaÄaÒjakÈnaÑ antare kaÒci aguÓavÈdiÑ adisvÈ attano guÓakathameva
sutvÈ “ete mayhaÑ bhayenÈpi aguÓaÑ avatvÈ guÓameva vadeyyun”ti
bahivaÄaÒjanake pariggaÓhanto tatthÈpi adisvÈ antonagare pariggaÓhi.
Bahinagare cat|su dvÈresu catugÈmake pariggaÓhi. TatthÈpi kaÒci
aguÓavÈdiÑ adisvÈ attano guÓakathameva sutvÈ “janapadaÑ
pariggaÓhissÈmÊ”ti amacce rajjaÑ paÔicchÈpetvÈ rathaÑ Èruyha sÈrathimeva
gahetvÈ aÒÒÈtakavesena nagarÈ nikkhamitvÈ janapadaÑ pariggaÓhamÈno
yÈva paccantabh|miÑ gantvÈ kaÒci aguÓavÈdiÑ adisvÈ attano
guÓakathameva sutvÈ paccantasÊmato mahÈmaggena nagarÈbhimukhoyeva
nivatti.
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TasmiÑ pana kÈle Balliko1 nÈma KosalarÈjÈpi dhammena rajjaÑ
kÈrento aguÓakathaÑ gavesanto2 hutvÈ antovaÄaÒjakÈdÊsu aguÓavÈdiÑ
adisvÈ attano guÓakathameva sutvÈ janapadaÑ pariggaÓhanto taÑ padesaÑ
agamÈsi. Te ubhopi ekasmiÑ ninnaÔÔhÈne sakaÔamagge abhimukhÈ ahesuÑ,
rathassa ukkamanaÔÔhÈnaÑ natthi. Atha BallikaraÒÒo sÈrathi BÈrÈÓasiraÒÒo
sÈrathiÑ “tava rathaÑ ukkamÈpehÊ”ti Èha. Sopi “ambho sÈrathi tava rathaÑ
ukkamÈpehi, imasmiÑ rathe BÈraÓasirajjasÈmiko BrahmadattamahÈrÈjÈ
nisinno”ti Èha. Itaropi naÑ “ambho sÈrathi imasmiÑ rathe
KosalarajjasÈmiko BallikamahÈrÈjÈ nisinno, tava rathaÑ ukkamÈpetvÈ
amhÈkaÑ raÒÒo rathassa okÈsaÑ dehÊ”ti Èha. BÈrÈÓasiraÒÒo sÈrathi “ayampi
kira rÈjÈyeva, kiÑ nu kho kÈtabban”ti cintento “attheso upÈyo”ti vayaÑ
pucchitvÈ “daharassa rathaÑ ukkamÈpetvÈ mahallakassa okÈsaÑ
dÈpessÈmÊ”ti sanniÔÔhÈnaÑ katvÈ taÑ sÈrathiÑ KosalaraÒÒo vayaÑ
pucchitvÈ pariggaÓhanto ubhinnampi samÈnavayabhÈvaÑ ÒatvÈ
rajjaparimÈÓaÑ balaÑ dhanaÑ yasaÑ jÈtiÑ gottaÑ kulapadesanti sabbaÑ
pucchitvÈ “ubhopi tiyojanasatikassa rajjassa sÈmino
samÈnabaladhanayasajÈtigottakulapadesÈ”ti ÒatvÈ “sÊlavantassa okÈsaÑ
dassÈmÊ”ti cintetvÈ “bho sÈrathi tumhÈkaÑ raÒÒo sÊlÈcÈro kÊdiso”ti pucchi.
So “ayaÒca ayaÒca amhÈkaÑ raÒÒo sÊlÈcÈro”ti attano raÒÒo aguÓameva
guÓato pakÈsento paÔhamaÑ gÈthamÈha–
1. “DaÄhaÑ daÄhassa khipati, Balliko mudunÈ muduÑ.
SÈdhumpi sÈdhunÈ jeti, asÈdhumpi asÈdhunÈ.
EtÈdiso ayaÑ rÈjÈ, maggÈ uyyÈhi sÈrathÊ”ti.
Tattha daÄhaÑ daÄhassa khipatÊti yo daÄho hoti balavadaÄhena pahÈrena
vÈ vacanena vÈ jinitabbo, tassa daÄhameva pahÈraÑ vÈ vacanaÑ vÈ khipati.
EvaÑ daÄhova hutvÈ taÑ jinÈtÊti dasseti. Ballikoti3 tassa raÒÒo nÈmaÑ.
MudunÈ mudunti mudupuggalaÑ sayampi mudu hutvÈ mudunÈva upÈyena
jinÈti. SÈdhumpi sÈdhunÈ jetÊti ye sÈdh| sappurisÈ, te sayampi sÈdhu hutvÈ
______________________________________________________________
1. Malliko (SÊ)

2. AguÓagavesako (SÊ)

3. Mallikoti (SÊ)
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sÈdhunÈva upÈyena jinÈti. AsÈdhumpi asÈdhunÈti ye pana asÈdh|, te
sayampi asÈdhu hutvÈ asÈdhunÈva upÈyena jinÈtÊti dasseti. EtÈdiso ayaÑ
rÈjÈti ayaÑ amhÈkaÑ KosalarÈjÈ sÊlÈcÈrena evar|po. MaggÈ uyyÈhi
sÈrathÊti attano rathaÑ maggÈ ukkamÈpetvÈ uyyÈhi, uppathena yÈhi,
amhÈkaÑ raÒÒo maggaÑ dehÊti vadati.
Atha naÑ BÈrÈÓasiraÒÒo sÈrathi “ambho kiÑ pana tayÈ attano raÒÒo
guÓakathÈ kathitÈ”ti vatvÈ “ÈmÈ”ti vutte “yadi pana ete guÓÈti vadasi, aguÓÈ
pana kÊdisÊ”ti vatvÈ “ete tÈva aguÓÈ hontu, tumhÈkaÑ pana raÒÒo kÊdiso
guÓo”ti vutte “tena hi suÓÈhÊ”ti dutiyaÑ gÈthamÈha–
2. “Akkodhena jine kodhaÑ, asÈdhuÑ sÈdhunÈ jine.
Jine kadariyaÑ dÈnena, saccenÈ’likavÈdinaÑ.
EtÈdiso ayaÑ rÈjÈ, maggÈ uyyÈhi sÈrathÊ”ti.
Tattha etÈdisoti etehi “akkodhena jine kodhan”ti-Èdivasena vuttehi
guÓehi samannÈgato. AyaÒhi kuddhaÑ1 puggalaÑ sayaÑ akkodho hutvÈ
akkodhena jinÈti, asÈdhuÑ pana sayaÑ sÈdhu hutvÈ sÈdhunÈ upÈyena jinÈti,
kadariyaÑ thaddhamacchariÑ sayaÑ dÈyako hutvÈ dÈnena jinÈti.
SaccenÈ’likavÈdinanti musÈvÈdiÑ sayaÑ saccavÈdÊ hutvÈ saccena jinÈti.
MaggÈ uyyÈhi sÈrathÊti samma sÈrathi maggato apagaccha.
EvaÑvidhasÊlÈcÈraguÓayuttassa amhÈkaÑ raÒÒo maggaÑ dehi, amhÈkaÑ
rÈjÈ maggassa anucchavikoti.
EvaÑ vutte BallikarÈjÈ ca sÈrathi ca ubhopi rathÈ otaritvÈ asse mocetvÈ
rathaÑ apanetvÈ BÈrÈÓasiraÒÒo maggaÑ adaÑsu. BÈrÈÓasirÈjÈ BallikaraÒÒo
“raÒÒÈ nÈma idaÒcidaÒca kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti ovÈdaÑ datvÈ BÈrÈÓasiÑ gantvÈ
dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ jÊvitapariyosÈne saggapuraÑ p|resi. BallikarÈjÈpi
tassa ovÈdaÑ gahetvÈ janapadaÑ pariggahetvÈ attano aguÓavÈdiÑ adisvÈva
sakanagaraÑ gantvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ jÊvitapariyosÈne
saggapurameva p|resi.
______________________________________________________________
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SatthÈ KosalarÈjassa ovÈdatthÈya imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ
jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ BallikaraÒÒo sÈrathi MoggallÈno ahosi,
BallikarÈjÈ Œnando, BÈrÈÓasiraÒÒo sÈrathi SÈriputto, BÈrÈÓasirÈjÈ pana
ahameva ahosin”ti.
RÈjovÈdajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. Si~gÈlajÈtakavaÓÓanÈ (152)
Asamekkhitakammantanti idaÑ SatthÈ K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ viharanto
VesÈlivÈsikaÑ ekaÑ nhÈpitaputtaÑ Èrabbha kathesi. Tassa kira pitÈ rÈj|naÑ
rÈjorodhÈnaÑ rÈjakumÈrÈnaÑ rÈjakumÈrikÈnaÒca
massukaraÓakesasaÓÔhÈpana-aÔÔhapadaÔÔhapanÈdÊni1 sabbakiccÈni karoti
saddho pasanno tisaraÓagato samÈdinnapaÒcasÊlo, antarantare Satthu
dhammaÑ suÓanto kÈlaÑ vÊtinÈmeti. So ekasmiÑ divase rÈjanivesane
kammaÑ kÈtuÑ gacchanto attano puttaÑ gahetvÈ gato. So tattha ekaÑ
devaccharÈpaÔibhÈgaÑ ala~katapaÔiyattaÑ LicchavikumÈrikaÑ disvÈ
kilesavasena paÔibaddhacitto hutvÈ pitarÈ saddhiÑ rÈjanivesanÈ nikkhamitvÈ
“etaÑ kumÈrikaÑ labhamÈno jÊvissÈmi, alabhamÈnassa me ettheva
maraÓan”ti ÈhÈrupacchedaÑ katvÈ maÒcakaÑ parissajitvÈ nipajji.
Atha naÑ pitÈ upasa~kamitvÈ “tÈta avatthumhi chandarÈgaÑ mÈ kari,
hÊnajacco tvaÑ nhÈpitaputto, LicchavikumÈrikÈ khattiyadhÊtÈ jÈtisampannÈ,
na sÈ tuyhaÑ anucchavikÈ, aÒÒaÑ te jÈtigottehi sadisaÑ kumÈrikaÑ
ÈnessÈmÊ”ti Èha. So pitu kathaÑ na gaÓhi. Atha naÑ mÈtÈ bhÈtÈ bhaginÊ
c|ÄapitÈ c|ÄamÈtÈti sabbepi ÒÈtakÈ ceva mittasuhajjÈ ca sannipatitvÈ
saÒÒÈpentÈpi saÒÒÈpetuÑ nÈsakkhiÑsu. So tattheva sussitvÈ parisussitvÈ
jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓi. Athassa pitÈ sarÊrakiccapetakiccÈni katvÈ tanusoko
“SatthÈraÑ vandissÈmÊ”ti bahuÑ gandhamÈlÈvilepanaÑ gahetvÈ mahÈvanaÑ
gantvÈ SatthÈraÑ p|jetvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisinno “kiÑ nu kho upÈsaka
bah|ni divasÈni na dissasÊ”ti vutte tamatthaÑ Èrocesi. SatthÈ “na kho
upÈsaka idÈneva tava putto
______________________________________________________________
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avatthusmiÑ chandarÈgaÑ uppÈdetvÈ vinÈsaÑ pÈpuÓi, pubbepi pattoyevÈ”ti
vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
Himavantapadese sÊhayoniyaÑ nibbatti. Tassa cha kaniÔÔhabhÈtaro ekÈ ca
bhaginÊ ahosi, sabbepi KaÒcanaguhÈyaÑ vasanti. TassÈ pana guhÈya avid|re
Rajatapabbate ekÈ phalikaguhÈ atthi, tattheko si~gÈlo vasati. AparabhÈge
sÊhÈnaÑ mÈtÈpitaro kÈlamakaÑsu. Te bhaginiÑ sÊhapotikaÑ
KaÒcanaguhÈyaÑ ÔhapetvÈ gocarÈya pakkamitvÈ1 maÑsaÑ ÈharitvÈ tassÈ
denti. So si~gÈlo taÑ sÊhapotikaÑ disvÈ paÔibaddhacitto ahosi. TassÈ pana
mÈtÈpit|naÑ dharamÈnakÈle okÈsaÑ nÈlattha, so sattannampi tesaÑ
gocarÈya pakkantakÈle phalikaguhÈya otaritvÈ KaÒcanaguhÈya dvÈraÑ
gantvÈ sÊhapotikÈya purato lokÈmisapaÔisaÑyuttaÑ evar|paÑ
rahassakathaÑ kathesi “sÊhapotike ahampi catuppado, tvampi catuppadÈ,
tvaÑ me pajÈpatÊ hohi, ahaÑ te pati bhavissÈmi, te mayaÑ samaggÈ
sammodamÈnÈ vasissÈma, tvaÑ ito paÔÔhÈya maÑ kilesavasena
sa~gaÓhÈhÊ”ti. SÈ tassa vacanaÑ sutvÈ cintesi “ayaÑ si~gÈlo catuppadÈnaÑ
antare hÊno paÔikuÔÔho caÓÉÈlasadiso, mayaÑ uttamarÈjakulasammatÈ, esa
kho mayÈ saddhiÑ asabbhiÑ ananucchavikaÑ kathaÑ katheti, ahaÑ
evar|paÑ kathaÑ sutvÈ jÊvitena kiÑ karissÈmi, nÈsÈvÈtaÑ sannirujjhitvÈ2
marissÈmÊ”ti. AthassÈ etadahosi “mayhaÑ evameva maraÓaÑ ayuttaÑ,
bhÈtikÈ tÈva me Ègacchantu, tesaÑ kathetvÈ marissÈmÊ”ti. Si~gÈlopi tassÈ
santikÈ paÔivacanaÑ alabhitvÈ “idÈni esÈ mayhaÑ kujjhatÊ”ti
domanassappatto phalikaguhÈyaÑ pavisitvÈ nipajji.
Atheko sÊhapotako mahiÑsavÈraÓÈdÊsu aÒÒataraÑ vadhitvÈ maÑsaÑ
khÈditvÈ bhaginiyÈ bhÈgaÑ ÈharitvÈ “amma maÑsaÑ khÈdass|”ti Èha.
BhÈtika nÈhaÑ maÑsaÑ khÈdÈmi, marissÈmÊti. KiÑkÈraÓÈti. SÈ taÑ
pavattiÑ Ècikkhi. “IdÈni kahaÑ so si~gÈlo”ti ca vutte phalikaguhÈyaÑ
nipannaÑ si~gÈlaÑ “ÈkÈse nipanno”ti maÒÒamÈnÈ bhÈtika kiÑ na passasi,
eso Rajatapabbate ÈkÈse nipannoti. SÊhapotako tassa phalikaguhÈyaÑ
nipannabhÈvaÑ ajÈnanto “ÈkÈse nipanno”ti
______________________________________________________________
1. NikkhamitvÈ (SÊ)

2. SannirumbhitvÈ (SÊ, I)
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saÒÒÊ hutvÈ “mÈressÈmi nan”ti sÊhavegena pakkhanditvÈ phalikaguhaÑ
hadayeneva pahari. So hadayena phalitena tattheva jÊvitakkhayaÑ patvÈ
pabbatapÈde pati. AthÈparo Ègacchi, sÈ tassapi tatheva kathesi. Sopi tatheva
katvÈ jÊvitakkhayaÑ patvÈ pabbatapÈde pati.
EvaÑ chasupi bhÈtikesu matesu sabbapacchÈ bodhisatto Ègacchi. SÈ
tassapi taÑ kÈraÓaÑ ÈrocetvÈ “idÈni so kuhin”ti vutte “eso
Rajatapabbatamatthake ÈkÈse nipanno”ti Èha. Bodhisatto cintesi “si~gÈlÈnaÑ
ÈkÈse patiÔÔhÈ nÈma natthi, phalikaguhÈyaÑ nipannako bhavissatÊ”ti. So
pabbatapÈdaÑ otaritvÈ cha bhÈtike mate disvÈ “ime attano bÈlatÈya
pariggaÓhanapaÒÒÈya abhÈvena phalikaguhabhÈvaÑ ajÈnitvÈ hadayena
paharitvÈ matÈ bhavissanti, asamekkhitvÈ atituritaÑ karontÈnaÑ kammaÑ
nÈma evar|paÑ hotÊ”ti vatvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
3. “AsamekkhitakammantaÑ, turitÈbhinipÈtinaÑ.
SÈni kammÈni tappenti, uÓhaÑva’jjhohitaÑ mukhe”ti.
Tattha asamekkhitakammantaÑ, turitÈbhinipÈtinanti yo puggalo yaÑ
kammaÑ kattukÈmo hoti, tattha dosaÑ asamekkhitvÈ anupadhÈretvÈ turito
hutvÈ vegeneva taÑ kammaÑ kÈtuÑ abhinipatati pakkhandati paÔipajjati,
taÑ asamekkhitakammantaÑ turitÈbhinipÈtinaÑ evaÑ sÈni kammÈni
tappenti, socenti kilamenti. YathÈ kiÑ? UÓhaÑva’jjhohitaÑ mukheti, yathÈ
bhuÒjantena “idaÑ sÊtalaÑ idaÑ uÓhan”ti anupadhÈretvÈ uÓhaÑ
ajjhoharaÓÊyaÑ mukhe ajjhoharitaÑ ÔhapitaÑ mukhampi kaÓÔhampi
kucchimpi dahati soceti kilameti, evaÑ tathÈr|paÑ puggalaÑ sÈni kammÈni
tappenti.
Iti so sÊho imaÑ gÈthaÑ vatvÈ “mama bhÈtikÈ anupÈyakusalatÈya
‘si~gÈlaÑ mÈressÈmÈ’ti ativegena pakkhanditvÈ sayaÑ matÈ, ahaÑ pana
evar|paÑ akatvÈ si~gÈlassa phalikaguhÈyaÑ nipannasseva hadayaÑ
phÈlessÈmÊ”ti si~gÈlassa Èrohana-orohanamaggaÑ sallakkhetvÈ
tadabhimukho hutvÈ tikkhattuÑ sÊhanÈdaÑ nadi, pathaviyÈ saddhiÑ ÈkÈsaÑ
ekaninnÈdaÑ ahosi. Si~gÈlassa phalikaguhÈyaÑ nipannasseva bhÊtatasitassa
hadayaÑ phali, so tattheva jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓi.
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SatthÈ “evaÑ so si~gÈlo sÊhanÈdaÑ sutvÈ jÊvitakkhayaÑ patto”ti vatvÈ
abhisambuddho hutvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
4. “SÊho ca sÊhanÈdena, daddaraÑ abhinÈdayi.
SutvÈ sÊhassa nigghosaÑ, si~gÈlo daddare vasaÑ.
BhÊto santÈsamÈpÈdi, hadayaÒcassa apphalÊ”ti.
Tattha sÊhoti cattÈro sÊhÈ tiÓasÊho paÓÉusÊho kÈÄasÊho surattahatthapÈdo
kesarasÊhoti. Tesu kesarasÊho idha adhippeto. DaddaraÑ abhinÈdayÊti tena
asanipÈtasaddasadisena bheravatarena1 sÊhanÈdena taÑ RajatapabbataÑ
abhinÈdayi ekaninnÈdaÑ akÈsi. Daddare vasanti phalikamissake
Rajatapabbate vasanto. BhÊto santÈsamÈpÈdÊti maraÓabhayena bhÊto
cittutrÈsaÑ ÈpÈdi. HadayaÒcassa apphalÊti tena cassa bhayena hadayaÑ
phalÊti.
EvaÑ sÊho si~gÈlaÑ jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ bhÈtaro ekasmiÑ ÔhÈne
paÔicchÈdetvÈ tesaÑ matabhÈvaÑ bhaginiyÈ ÈcikkhitvÈ taÑ samassÈsetvÈ
yÈvajÊvaÑ KaÒcanaguhÈyaÑ vasitvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne upÈsako sotÈpattiphale patiÔÔhahi. TadÈ
si~gÈlo nhÈpitaputto ahosi, sÊhapotikÈ licchavikumÈrikÈ, cha kaniÔÔhabhÈtaro
aÒÒataratherÈ ahesuÑ, jeÔÔhabhÈtikasÊho pana ahameva ahosinti.
Si~gÈlajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. S|karajÈtakavaÓÓanÈ (153)
Catuppado ahaÑ sammÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ
mahallakattheraÑ Èrabbha kathesi. EkasmiÒhi divase rattiÑ dhammassavane
vattamÈne Satthari GandhakuÔidvÈre ramaÓÊye sopÈnaphalake ÔhatvÈ
bhikkhusaÑghassa SugatovÈdaÑ datvÈ GandhakuÔiÑ paviÔÔhe
DhammasenÈpati SatthÈraÑ vanditvÈ attano pariveÓaÑ agamÈsi.
MahÈmoggallÈnopi pariveÓameva
______________________________________________________________
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gantvÈ muhuttaÑ vissamitvÈ therassa santikaÑ ÈgantvÈ paÒhaÑ pucchi,
pucchitapucchitaÑ DhammasenÈpati gaganatale puÓÓacandaÑ uÔÔhÈpento
viya vissajjetvÈ pÈkaÔamakÈsi. Catassopi parisÈ dhammaÑ suÓamÈnÈ
nisÊdiÑsu. Tattheko mahallakatthero cintesi “sacÈhaÑ imissÈ parisÈya
majjhe SÈriputtaÑ ÈluÄento paÒhaÑ pucchissÈmi, ayaÑ me parisÈ
‘bahussuto ayan’ti ÒatvÈ sakkÈrasammÈnaÑ karissatÊ”ti parisantarÈ uÔÔhÈya
theraÑ upasa~kamitvÈ ekamantaÑ ÔhatvÈ “Èvuso SÈriputta mayampi taÑ
ekaÑ paÒhaÑ pucchÈma, amhÈkampi okÈsaÑ karohi, dehi me vinicchayaÑ
ÈvedhikÈya vÈ nivedhikÈya vÈ1 niggahe vÈ paggahe vÈ visese vÈ paÔivisese
vÈ”ti Èha. Thero taÑ oloketvÈ “ayaÑ mahallako icchÈcÈre Ôhito tuccho na
kiÒci jÈnÈtÊ”ti tena saddhiÑ akathetvÈva lajjamÈno bÊjaniÑ ÔhapetvÈ ÈsanÈ
otaritvÈ pariveÓaÑ pÈvisi, MoggallÈnattheropi attano pariveÓameva
agamÈsi.
ManussÈ uÔÔhÈya “gaÓhathetaÑ tucchamahallakaÑ,
madhuradhammassavanaÑ no sotuÑ na adÈsÊ”ti anubandhiÑsu. So
palÈyanto vihÈrapaccante bhinnapadarÈya vaccakuÔiyÈ patitvÈ
g|thamakkhito aÔÔhÈsi2. ManussÈ taÑ disvÈ vippaÔisÈrino hutvÈ Satthu
santikaÑ agamaÑsu. SatthÈ te disvÈ “kiÑ upÈsakÈ avelÈya ÈgatatthÈ”ti
pucchi, manussÈ tamatthaÑ ÈrocesuÑ. SatthÈ “na kho upÈsakÈ idÈnevesa
mahallako uppilÈvito hutvÈ attano balaÑ ajÈnitvÈ mahÈbalehi saddhiÑ
payojetvÈ g|thamakkhito jÈto, pubbepesa uppilÈvito hutvÈ attano balaÑ
ajÈnitvÈ mahÈbalehi saddhiÑ payojetvÈ g|thamakkhito ahosÊ”ti vatvÈ tehi
yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto sÊho hutvÈ
Himavantapadese pabbataguhÈya vÈsaÑ kappesi. TassÈ avid|re ekaÑ saraÑ
nissÈya bah| s|karÈ nivÈsaÑ kappesuÑ. Tameva saraÑ nissÈya tÈpasÈpi
paÓÓasÈlÈsu vÈsaÑ kappesuÑ. AthekadivasaÑ sÊho mahiÑsavÈraÓÈdÊsu
aÒÒataraÑ vadhitvÈ yÈvadatthaÑ maÑsaÑ khÈditvÈ taÑ saraÑ otaritvÈ
pÈnÊyaÑ pivitvÈ uttari. TasmiÑ khaÓe eko th|las|karo taÑ saraÑ nissÈya
gocaraÑ gaÓhÈti. SÊho taÑ disvÈ “aÒÒaÑ
______________________________________________________________
1. ŒveÔhikÈyeva nibbeÔhikÈyeva (SÊ)

2. UÔÔhÈsi (SÊ, I)
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ekadivasaÑ imaÑ khÈdissÈmi, maÑ kho pana disvÈ puna na ÈgaccheyyÈ”ti
tassa anÈgamanabhayena sarato uttaritvÈ ekena passena gantuÑ Èrabhi.
S|karo oloketvÈ “esa maÑ disvÈ mama bhayena upagantuÑ asakkonto
bhayena palÈyati, ajja mayÈ iminÈ sÊhena saddhiÑ payojetuÑ vaÔÔatÊ”ti
sÊsaÑ ukkhipitvÈ taÑ yuddhatthÈya avhayanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
5. “Catuppado ahaÑ samma, tvampi samma catuppado.
Ehi samma1 nivattassu, kiÑ nu bhÊto palÈyasÊ”ti.
SÊho tassa kathaÑ sutvÈ “samma s|kara ajja amhÈkaÑ tayÈ saddhiÑ
sa~gÈmo natthi, ito pana sattame divase imasmiÑyeva ÔhÈne sa~gÈmo
hot|”ti vatvÈ pakkÈmi. S|karo “sÊhena saddhiÑ sa~gÈmessÈmÊ”ti
haÔÔhapahaÔÔho taÑ pavattiÑ ÒÈtakÈnaÑ Èrocesi. Te tassa kathaÑ sutvÈ
bhÊtatasitÈ “idÈni tvaÑ sabbepi amhe nÈsessasi, attano balaÑ ajÈnitvÈ sÊhena
saddhiÑ sa~gÈmaÑ kattukÈmosi, sÊho ÈgantvÈ sabbepi amhe jÊvitakkhayaÑ
pÈpessati, sÈhasikakammaÑ mÈ karÊ”ti ÈhaÑsu. Sopi bhÊtatasito “idÈni kiÑ
karomÊ”ti pucchi. S|karÈ “samma tvaÑ etesaÑ tÈpasÈnaÑ uccÈrabh|miÑ
gantvÈ p|tig|the satta divasÈni sarÊraÑ parivaÔÔetvÈ sukkhÈpetvÈ sattame
divase sarÊraÑ ussÈvabind|hi temetvÈ sÊhassa Ègamanato purimataraÑ
gantvÈ vÈtayogaÑ ÒatvÈ uparivÈte tiÔÔha, sucijÈtiko sÊho tava sarÊragandhaÑ
ghÈyitvÈ tuyhaÑ jayaÑ datvÈ gamissatÊ”ti ÈhaÑsu. So tathÈ katvÈ sattame
divase tattha aÔÔhÈsi. SÊho tassa sarÊragandhaÑ ghÈyitvÈ
g|thamakkhitabhÈvaÑ ÒatvÈ “samma s|kara sundaro te leso cintito, sace
tvaÑ g|thamakkhito nÈbhavissa, idheva taÑ jÊvitakkhayaÑ apÈpessaÑ,
idÈni pana te sarÊraÑ neva mukhena ÉaÑsituÑ, na pÈdena paharituÑ sakkÈ,
jayaÑ te dammÊ”ti vatvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
6. “Asuci p|tilomosi, duggandho vÈsi s|kara.
Sace yujjhitukÈmosi, jayaÑ samma dadÈmi te”ti.
______________________________________________________________
1. SÊha (SÊ, I)
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Tattha p|tilomoti mÊÄhamakkhitattÈ duggandhalomo. Duggandho vÈsÊti
aniÔÔhajegucchapaÔik|lagandho hutvÈ vÈyasi. JayaÑ samma dadÈmi teti
“tuyhaÑ jayaÑ demi, ahaÑ parÈjito, gaccha tvan”ti vatvÈ sÊho tatova
nivattitvÈ gocaraÑ gahetvÈ sare pÈnÊyaÑ pivitvÈ pabbataguhameva gato.
S|karopi “sÊho me jito”ti ÒÈtakÈnaÑ Èrocesi. Te bhÊtatasitÈ “puna
ekadivasaÑ Ègacchanto sÊho sabbeva amhe jÊvitakkhayaÑ pÈpessatÊ”ti
palÈyitvÈ aÒÒattha agamaÑsu.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
s|karo mahallako ahosi, sÊho pana ahameva ahosin”ti.
S|karajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. UragajÈtakavaÓÓanÈ (154)
Idh|’ragÈnaÑ pavaro paviÔÔhoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
seÓibhaÓÉanaÑ Èrabbha kathesi. KosalaraÒÒo kira sevakÈ seÓipamukhÈ dve
mahÈmattÈ aÒÒamaÒÒaÑ diÔÔhaÔÔhÈne kalahaÑ karonti, tesaÑ veribhÈvo
sakalanagare pÈkaÔo jÈto. Te neva rÈjÈ, na ÒÈtimittÈ samagge kÈtuÑ
sakkhiÑsu. AthekadivasaÑ SatthÈ pacc|sasamaye bodhaneyyabandhave
olokento tesaÑ ubhinnampi sotÈpattimaggassa upanissayaÑ disvÈ
punadivase ekakova SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya pavisitvÈ tesu ekassa gehadvÈre
aÔÔhÈsi. So nikkhamitvÈ pattaÑ gahetvÈ SatthÈraÑ antonivesanaÑ pavesetvÈ
ÈsanaÑ paÒÒapetvÈ nisÊdÈpesi. SatthÈ nisÊditvÈ tassa mettÈbhÈvanÈya
ÈnisaÑsaÑ kathetvÈ kallacittataÑ ÒatvÈ saccÈni pakÈsesi, so
saccapariyosÈne sotÈpattiphale patiÔÔhahi.
SatthÈ tassa sotÈpannabhÈvaÑ ÒatvÈ tameva pattaÑ gÈhÈpetvÈ uÔÔhÈya
itarassa gehadvÈraÑ agamÈsi. Sopi nikkhamitvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ
“pavisatha bhante”ti gharaÑ pavesetvÈ nisÊdÈpesi. Itaropi pattaÑ gahetvÈ
SatthÈrÈ saddhiÑyeva pÈvisi. SatthÈ tassa ekÈdasa mettÈnisaÑse vaÓÓetvÈ
kallacittataÑ ÒatvÈ saccÈni pakÈsesi, saccapariyosÈne sopi sotÈpattiphale
patiÔÔhahi. Iti te ubhopi
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sotÈpannÈ hutvÈ aÒÒamaÒÒaÑ accayaÑ dassetvÈ khamÈpetvÈ samaggÈ
sammodamÈnÈ ekajjhÈsayÈ ahesuÑ. TaÑ divasaÒÒeva ca Bhagavato
sammukhÈva ekato bhuÒjiÑsu. SatthÈ bhattakiccaÑ niÔÔhÈpetvÈ vihÈraÑ
agamÈsi. Te bah|ni mÈlÈgandhavilepanÈni ceva sappimadhuphÈÓitÈdÊni ca
ÈdÈya SatthÈrÈ saddhiÑyeva nikkhamiÑsu. SatthÈ bhikkhusaÑghena vatte
dassite SugatovÈdaÑ datvÈ GandhakuÔiÑ pÈvisi.
Bhikkh| sÈyanhasamaye dhammasabhÈyaÑ Satthu guÓakathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso SatthÈ adantadamako, ye nÈma dve mahÈmatte ciraÑ
vÈyamamÈnopi neva rÈjÈ samagge kÈtuÑ sakkhi, na ÒÈtimittÈdayo
sakkhiÑsu, te ekadivaseneva TathÈgatena damitÈ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya
nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti
vutte “na bhikkhave idÈnevÈhaÑ ime dve jane samagge akÈsiÑ, pubbepete
mayÈ samaggÈ katÈyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente BÈrÈÓasiyaÑ ussave
ghosite mahÈsamajjaÑ ahosi. Bah| manussÈ ceva devanÈgasupaÓÓÈdayo ca
samajjadassanatthaÑ sannipatiÑsu. TatrekasmiÑ ÔhÈne eko nÈgo ca supaÓÓo
ca samajjaÑ passamÈnÈ ekato aÔÔhaÑsu. NÈgo supaÓÓassa supaÓÓabhÈvaÑ
ajÈnanto aÑse hatthaÑ Ôhapesi. SupaÓÓo “kena me aÑse hattho Ôhapito”ti
nivattitvÈ olokento nÈgaÑ saÒjÈni. NÈgopi olokento supaÓÓaÑ saÒjÈnitvÈ
maraÓabhayatajjito nagarÈ nikkhamitvÈ nadÊpiÔÔhena1 palÈyi. SupaÓÓopi
“taÑ gahessÈmÊ”ti anubandhi. TasmiÑ samaye bodhisatto tÈpaso hutvÈ tassÈ
nadiyÈ tÊre paÓÓasÈlÈya vasamÈno divÈ darathapaÔippassambhanatthaÑ
udakasÈÔikaÑ nivÈsetvÈ vakkalaÑ bahi ÔhapetvÈ nadiÑ otaritvÈ nhÈyati.
NÈgo “imaÑ pabbajitaÑ nissÈya jÊvitaÑ labhissÈmÊ”ti pakativaÓÓaÑ
vijahitvÈ maÓikkhandhavaÓÓaÑ mÈpetvÈ vakkalantaraÑ pÈvisi. SupaÓÓo
anubandhamÈno taÑ tattha paviÔÔhaÑ disvÈ vakkale garubhÈvena aggahetvÈ
bodhisattaÑ ÈmantetvÈ “bhante ahaÑ chÈto, tumhÈkaÑ vakkalaÑ gaÓhatha,
imaÑ nÈgaÑ khÈdissÈmÊ”ti imamatthaÑ pakÈsetuÑ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. NadÊtitthena (Ka)
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7. “Idh|’ragÈnaÑ pavaro paviÔÔho,
Selassa vaÓÓena pamokkha’micchaÑ.
BrahmaÑ ca vaÓÓaÑ apacÈyamÈno,
Bubhukkhito no vitarÈmi1 bhottun”ti.
Tattha idh|’ragÈnaÑ pavaro paviÔÔhoti imasmiÑ vakkale uragÈnaÑ
pavaro nÈgarÈjÈ paviÔÔho. Selassa vaÓÓenÈti maÓivaÓÓena, maÓikkhandho
hutvÈ paviÔÔhoti attho. Pamokkha’micchanti mama santikÈ mokkhaÑ
icchamÈno. BrahmaÑ ca vaÓÓaÑ apacÈyamÈnoti ahaÑ pana tumhÈkaÑ
brahmavaÓÓaÑ seÔÔhavaÓÓaÑ2 p|jento garuÑ karonto. Bubhukkhito no
vitarÈmi bhottunti etaÑ nÈgaÑ vakkalantaraÑ paviÔÔhaÑ chÈtopi samÈno
bhakkhituÑ na sakkomÊti.
Bodhisatto udake Ôhitoyeva supaÓÓarÈjassa thutiÑ katvÈ dutiyaÑ
gÈthamÈha–
8. “So brahmagutto cirameva jÊva,
DibyÈ ca te pÈtubhavantu bhakkhÈ.
Yo3 brahmavaÓÓaÑ apacÈyamÈno,
Bubhukkhito no vitarÈsi bhottun”ti.
Tattha so brahmaguttoti so tvaÑ brahmagopito brahmarakkhito hutvÈ.
DibyÈ ca te pÈtubhavantu bhakkhÈti devatÈnaÑ paribhogÈrahÈ bhakkhÈ ca
tava pÈtubhavantu, mÈ pÈÓÈtipÈtaÑ katvÈ nÈgamaÑsakhÈdako ahosi.
Iti bodhisatto udake Ôhitova anumodanaÑ katvÈ uttaritvÈ vakkalaÑ
nivÈsetvÈ te ubhopi gahetvÈ assamapadaÑ gantvÈ mettÈbhÈvanÈya vaÓÓaÑ
kathetvÈ dvepi jane samagge akÈsi. Te tato paÔÔhÈya samaggÈ
sammodamÈnÈ sukhaÑ vasiÑsu.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
nÈgo ca supaÓÓo ca ime dve mahÈmattÈ ahesuÑ, tÈpaso pana ahameva
ahosin”ti.
UragajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
______________________________________________________________
1. VisahÈmi (SÊ, I)

2. BrahmavakkaÑ seÔÔhavakkaÑ (Ka)

3. So (SÊ, I)
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5. BhaggajÈtakavaÓÓanÈ (155)
JÊva vassasataÑ bhaggÈti idaÑ SatthÈ JetavanasamÊpe Pasenadikosalena
raÒÒÈ kÈrite RÈjakÈrÈme1 viharanto attano khipitakaÑ Èrabbha kathesi.
EkasmiÒhi divase SatthÈ RÈjakÈrÈme catuparisamajjhe nisÊditvÈ dhammaÑ
desento khipi. Bhikkh| “jÊvatu bhante BhagavÈ, jÊvatu Sugato”ti uccÈsaddaÑ
mahÈsaddaÑ akaÑsu, tena saddena dhammakathÈya antarÈyo ahosi. Atha
kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “api nu kho bhikkhave khipite ‘jÊvÈ’ti vutto2
tappaccayÈ jÊveyya vÈ mareyya vÈ”ti. No hetaÑ bhanteti. Na bhikkhave
khipite “jÊvÈ”ti vattabbo, yo vadeyya Èpatti dukkaÔassÈti3. Tena kho pana
samayena manussÈ bhikkh|naÑ khipite “jÊvatha bhante”ti vadanti, bhikkh|
kukkuccÈyantÈ nÈlapanti. ManussÈ ujjhÈyanti “kathaÒhi nÈma samaÓÈ
SakyaputtiyÈ ‘jÊvatha bhante’ti vuccamÈnÈ nÈlapissantÊ”ti. Bhagavato
etamatthaÑ ÈrocesuÑ. GihÊ bhikkhave ma~galikÈ, anujÈnÈmi bhikkhave
gihÊnaÑ “jÊvatha bhante”ti vuccamÈnena “ciraÑ jÊvÈ”ti vattunti. Bhikkh|
BhagavantaÑ pucchiÑsu “bhante jÊvapaÔijÊvaÑ nÈma kadÈ uppannan”ti.
SatthÈ “bhikkhave jÊvapaÔijÊvaÑ nÈma porÈÓakÈle uppannan”ti vatvÈ atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto KÈsiraÔÔhe
ekasmiÑ brÈhmaÓakule nibbatti. Tassa pitÈ vohÈraÑ katvÈ jÊvikaÑ kappeti,
so soÄasavassuddesikaÑ bodhisattaÑ maÓikabhaÓÉaÑ ukkhipÈpetvÈ
gÈmanigamÈdÊsu caranto BÈrÈÓasiÑ patvÈ dovÈrikassa ghare bhattaÑ
pacÈpetvÈ bhuÒjitvÈ nivÈsaÔÔhÈnaÑ alabhanto “avelÈya ÈgatÈ ÈgantukÈ
kattha vasantÊ”ti pucchi. Atha naÑ manussÈ “bahinagare ekÈ sÈlÈ atthi, sÈ
pana amanussapariggahitÈ. Sace icchatha, tattha vasathÈ”ti ÈhaÑsu.
Bodhisatto “etha tÈta gacchÈma, mÈ yakkhassa bhÈyittha, ahaÑ taÑ dametvÈ
tumhÈkaÑ pÈdesu pÈtessÈmÊ”ti pitaraÑ gahetvÈ tattha gato. Athassa pitÈ
phalake nipajji, sayaÑ pitu pÈde sambÈhanto nisÊdi. Tattha adhivattho
yakkho dvÈdasa vassÈni VessavaÓaÑ upaÔÔhahitvÈ taÑ sÈlaÑ labhanto
“imaÑ sÈlaÑ paviÔÔhamanussesu yo khipite ‘jÊvÈ’ti vadati, yo ca ‘jÊvÈ’ti
vutte ‘paÔijÊvÈ’ti vadati, te
______________________________________________________________
1. RÈjikÈrÈme (Ka)

2. Vutte (SÊ, I)

3. Vi 4. 281 piÔÔhe.
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jÊvapaÔijÊvabhÈÓino ÔhapetvÈ avasese khÈdeyyÈsÊ”ti labhi. So
piÔÔhivaÑsath|ÓÈya vasati. So “bodhisattassa pitaraÑ khipÈpessÈmÊ”ti attano
ÈnubhÈvena sukhumacuÓÓaÑ vissajjesi, cuÓÓo ÈgantvÈ tassa nÈsapuÔe
pÈvisi. So phalake nipannakova khipi, bodhisatto na “jÊvÈ”ti Èha. Yakkho
taÑ khÈdituÑ th|ÓÈya otarati. Bodhisatto taÑ otarantaÑ disvÈ “iminÈ me
pitÈ khipÈpito bhavissati, ayaÑ so khipite ‘jÊvÈ’ti avadantaÑ khÈdakayakkho
bhavissatÊ”ti pitaraÑ Èrabbha paÔhamaÑ gÈthamÈha–
9. “JÊva vassasataÑ bhagga, aparÈni ca vÊsatiÑ.
MÈ maÑ pisÈcÈ khÈdantu, jÊva tvaÑ saradosatan”ti.
Tattha bhaggÈti1 pitaraÑ nÈmenÈlapati. AparÈni ca vÊsatinti aparÈni ca
vÊsati vassÈni jÊva. MÈ maÑ pisÈcÈ khÈdant|ti maÑ pisÈcÈ mÈ khÈdantu.
JÊva tvaÑ saradosatanti tvaÑ pana vÊsuttaraÑ vassasataÑ jÊvÈti.
SaradosataÒhi gaÓiyamÈnaÑ vassasatameva hoti, taÑ purimehi vÊsÈya
saddhiÑ vÊsuttaraÑ idha adhippetaÑ.
Yakkho bodhisattassa vacanaÑ sutvÈ “imaÑ tÈva mÈÓavaÑ ‘jÊvÈ’ti
vuttattÈ khÈdituÑ na sakkÈ, pitaraÑ panassa khÈdissÈmÊ”ti pitu santikaÑ
agamÈsi. So taÑ ÈgacchantaÑ disvÈ cintesi “ayaÑ so ‘paÔijÊvÈ’ti
abhaÓantÈnaÑ khÈdakayakkho bhavissati, paÔijÊvaÑ karissÈmÊ”ti. So puttaÑ
Èrabbha dutiyaÑ gÈthamÈha–
10. “Tvampi vassasataÑ jÊva, aparÈni ca vÊsatiÑ.
VisaÑ pisÈcÈ khÈdantu, jÊva tvaÑ saradosatan”ti.
Tattha visaÑ pisÈcÈ khÈdant|ti pisÈcÈ halÈhalavisaÑ khÈdantu.
Yakkho tassa vacanaÑ sutvÈ “ubhopi me na sakkÈ khÈditun”ti
paÔinivatti. Atha naÑ bodhisatto pucchi “bho yakkha kasmÈ tvaÑ imaÑ
sÈlaÑ paviÔÔhamanusse khÈdasÊ”ti. DvÈdasa vassÈni VessavaÓaÑ
upaÔÔhahitvÈ laddhattÈti. KiÑ pana sabbeva khÈdituÑ labhasÊti.
JÊvapaÔijÊvabhÈÓino ÔhapetvÈ avasese khÈdÈmÊti. “Yakkha tvaÑ pubbepi
akusalaÑ katvÈ
______________________________________________________________
1. GaggÈti (SÊ, I)
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kakkhaÄo pharuso paravihiÑsako hutvÈ nibbatto, idÈnipi tÈdisaÑ kammaÑ
katvÈ tamo tamaparÈyaÓo bhavissasi, tasmÈ ito paÔÔhÈya pÈÓÈtipÈtÈdÊhi
viramass|”ti taÑ yakkhaÑ dametvÈ nirayabhayena tajjetvÈ paÒcasu sÊlesu
patiÔÔhÈpetvÈ yakkhaÑ pesanakÈrakaÑ viya akÈsi.
Punadivase saÒcarantÈ manussÈ yakkhaÑ disvÈ bodhisattena cassa
damitabhÈvaÑ ÒatvÈ raÒÒo ÈrocesuÑ “deva eko mÈÓavo taÑ yakkhaÑ
dametvÈ pesanakÈrakaÑ viya katvÈ Ôhito”ti. RÈjÈ bodhisattaÑ pakkosÈpetvÈ
senÈpatiÔÔhÈne Ôhapesi, pitu cassa mahantaÑ yasaÑ adÈsi. So yakkhaÑ
balipaÔiggÈhakaÑ katvÈ bodhisattassa ovÈde ÔhatvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ
saggapuraÑ p|resi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “jÊvapaÔijÊvaÑ nÈma tasmiÑ
kÈle uppannan”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ yakkho A~gulimÈlo
ahosi, rÈjÈ Œnando, pitÈ Kassapo, putto pana ahameva ahosin”ti.
BhaggajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. AlÊnacittajÈtakavaÓÓanÈ (156)
AlÊnacittaÑ nissÈyÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
ossaÔÔhavÊriyaÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Vatthu EkÈdasanipÈte
SaÑvarajÈtake1 Èvi bhavissati. So pana bhikkhu SatthÈrÈ “saccaÑ kira tvaÑ
bhikkhu vÊriyaÑ ossajÊ”ti vutte “saccaÑ BhagavÈ”ti Èha. Atha naÑ SatthÈ
“nanu tvaÑ bhikkhu pubbe vÊriyaÑ avissajjetvÈ2 maÑsapesisadisassa
daharakumÈrassa dvÈdasayojanike BÈrÈÓasinagare rajjaÑ gahetvÈ adÈsi,
idÈni kasmÈ evar|pe sÈsane pabbajitvÈ vÊriyaÑ ossajasÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente BÈrÈÓasito avid|re
VaÉÉhakÊgÈmo ahosi, tattha paÒcasatÈ vaÉÉhakÊ vasanti. Te
______________________________________________________________
1. Khu 5. 238 piÔÔhe.

2. KatvÈ (SÊ, I)

JÈtakaÔÔhakathÈ

17

nÈvÈya uparisotaÑ gantvÈ araÒÒe gehasambhÈradÈr|ni koÔÔetvÈ tattheva
ekabh|mikadvibh|mikÈdibhede gehasambhÈre1 sajjetvÈ thambhato paÔÔhÈya
sabbadÈr|su saÒÒaÑ katvÈ nadÊtÊraÑ netvÈ nÈvaÑ ÈropetvÈ anusotena
nagaraÑ ÈgantvÈ ye yÈdisÈni gehÈni Èka~khanti, tesaÑ tÈdisÈni katvÈ
kahÈpaÓe gahetvÈ puna tattheva gantvÈ gehasambhÈre Èharanti. EvaÑ tesaÑ
jÊvikaÑ kappentÈnaÑ ekasmiÑ kÈle khandhÈvÈraÑ bandhitvÈ dÈr|ni
koÔÔentÈnaÑ avid|re eko hatthÊ khadirakhÈÓukaÑ akkami. Tassa so khÈÓuko
pÈdaÑ vijjhi, balavavedanÈ vattanti, pÈdo uddhumÈyitvÈ pubbaÑ gaÓhi. So
vedanÈppatto tesaÑ dÈrukoÔÔanasaddaÑ sutvÈ “ime vaÉÉhakÊ nissÈya
mayhaÑ sotthi bhavissatÊ”ti maÒÒamÈno tÊhi pÈdehi tesaÑ santikaÑ gantvÈ
avid|re nipajji, vaÉÉhakÊ taÑ uddhumÈtapÈdaÑ disvÈ upasa~kamitvÈ pÈde
khÈÓukaÑ disvÈ tikhiÓavÈsiyÈ khÈÓukassa samantato odhiÑ datvÈ rajjuyÈ
bandhitvÈ ÈkaÉÉhantÈ khÈÓuÑ nÊharitvÈ pubbaÑ mocetvÈ uÓhodakena
dhovitvÈ tadanur|pehi bhesajjehi makkhetvÈ na cirasseva vaÓaÑ phÈsukaÑ
kariÑsu.
HatthÊ arogo hutvÈ cintesi “mayÈ ime vaÉÉhakÊ nissÈya jÊvitaÑ
laddhaÑ, idÈni tesaÑ mayÈ upakÈraÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti. So tato paÔÔhÈya
vaÉÉhakÊhi saddhiÑ rukkhe nÊharati, tacchentÈnaÑ parivattetvÈ deti, vÈsiÈdÊni upasaÑharati, soÓÉÈya veÔhetvÈ kÈÄasuttakoÔiyaÑ gaÓhÈti.
VaÉÉhakÊpissa bhojanavelÈya ekekaÑ piÓÉaÑ dentÈ paÒca piÓÉasatÈni denti.
Tassa pana hatthissa putto sabbaseto hatthÈjÈnÊyapotako atthi, tenassa
etadahosi “ahaÑ etarahi mahallako. IdÈni mayÈ imesaÑ vaÉÉhakÊnaÑ
kammakaraÓatthÈya puttaÑ datvÈ gantuÑ vaÔÔatÊ”ti. So vaÉÉhakÊnaÑ
anÈcikkhitvÈva araÒÒaÑ pavisitvÈ puttaÑ ÈnetvÈ “ayaÑ hatthipotako mama
putto, tumhehi mayhaÑ jÊvitaÑ dinnaÑ, ahaÑ vo vejjavetanatthÈya imaÑ
dammi, ayaÑ tumhÈkaÑ ito paÔÔhÈya kammÈni karissatÊ”ti vatvÈ “ito
paÔÔhÈya puttaka yaÑ mayÈ kattabbaÑ kammaÑ, taÑ tvaÑ karohÊ”ti puttaÑ
ovaditvÈ vaÉÉhakÊnaÑ datvÈ sayaÑ araÒÒaÑ pÈvisi.
Tato paÔÔhÈya hatthipotako vaÉÉhakÊnaÑ vacanakaro ovÈdakkhamo
hutvÈ sabbakiccÈni karoti. Tepi taÑ paÒcahi piÓÉasatehi posenti,
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so kammaÑ katvÈ nadiÑ otaritvÈ nhatvÈ kÊÄitvÈ Ègacchati, vaÉÉhakÊdÈrakÈpi
taÑ soÓÉÈdÊsu gahetvÈ udakepi thalepi tena saddhiÑ kÊÄanti. ŒjÈnÊyÈ pana
hatthinopi assÈpi purisÈpi udake uccÈraÑ vÈ passÈvaÑ vÈ na karonti, tasmÈ
sopi udake uccÈrapassÈvaÑ akatvÈ bahinadÊtÊreyeva karoti. AthekasmiÑ
divase uparinadiyÈ devo vassi, atha sukkhaÑ hatthilaÓÉaÑ udakena nadiÑ
otaritvÈ gacchantaÑ BÈrÈÓasÊnagaratitthe ekasmiÑ gumbe laggetvÈ aÔÔhÈsi.
Atha raÒÒo hatthigopakÈ “hatthÊ nhÈpessÈmÈ”ti paÒca hatthisatÈni nayiÑsu.
ŒjÈnÊyalaÓÉassa gandhaÑ ghÈyitvÈ ekopi hatthÊ nadiÑ otarituÑ na ussahi.
Sabbepi na~guÔÔhaÑ ukkhipitvÈ palÈyituÑ ÈrabhiÑsu, hatthigopakÈ
hatthÈcariyÈnaÑ ÈrocesuÑ. Te “udake paripanthena1 bhavitabban”ti udakaÑ
sodhÈpetvÈ tasmiÑ gumbe taÑ ÈjÈnÊyalaÓÉaÑ disvÈ “idamettha kÈraÓan”ti
ÒatvÈ cÈÔiÑ ÈharÈpetvÈ udakassa p|retvÈ taÑ tattha madditvÈ hatthÊnaÑ
sarÊre siÒcÈpesuÑ, sarÊrÈni sugandhÈni ahesuÑ. TasmiÑ kÈle te nadiÑ
otaritvÈ nhÈyiÑsu.
HatthÈcariyÈ raÒÒo taÑ pavattiÑ ÈrocetvÈ “taÑ hatthÈjÈnÊyaÑ
pariyesitvÈ ÈnetuÑ vaÔÔati devÈ”ti ÈhaÑsu. RÈjÈ nÈvÈsa~ghÈÔehi nadiÑ
pakkhanditvÈ uddhaÑgÈmÊhi nÈvÈsa~ghÈÔehi vaÉÉhakÊnaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ
sampÈpuÓi. Hatthipotako nadiyaÑ kÊÄanto bherisaddaÑ sutvÈ gantvÈ
vaÉÉhakÊnaÑ santike aÔÔhÈsi. VaÉÉhakÊ raÒÒo paccuggamanaÑ katvÈ “deva
sace dÈr|hi attho, kiÑkÈraÓÈ Ègatattha, kiÑ pesetvÈ ÈharÈpetuÑ2 na
vaÔÔatÊ”ti ÈhaÑsu. NÈhaÑ bhaÓe dÈr|naÑ atthÈya Ègato, imassa pana
hatthissa atthÈya ÈgatomhÊti. GÈhÈpetvÈ gacchatha devÈti. Hatthipotako
gantuÑ na icchi. KiÑ kÈrÈpeti bhaÓe hatthÊti. VaÉÉhakÊnaÑ posÈvanikaÑ
ÈharÈpeti devÈti. “SÈdhu bhaÓe”ti rÈjÈ hatthissa catunnaÑ pÈdÈnaÑ soÓÉÈya
na~guÔÔhassa ca santike satasahassasatasahassakahÈpaÓe ÔhapÈpesi. HatthÊ
ettakenÈpi agantvÈ sabbavaÉÉhakÊnaÑ dussayugesu vaÉÉhakÊbhariyÈnaÑ
nivÈsanasÈÔakesu dinnesu saddhiÑkÊÄitÈnaÑ dÈrakÈnaÒca dÈrakaparihÈre
kate nivattitvÈ vaÉÉhakÊ3 ca itthiyo ca dÈrake ca oloketvÈ raÒÒÈ saddhiÑ
agamÈsi.
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RÈjÈ taÑ ÈdÈya nagaraÑ gantvÈ nagaraÒca hatthisÈlaÒca ala~kÈrÈpetvÈ
hatthiÑ nagaraÑ padakkhiÓaÑ kÈretvÈ hatthisÈlaÑ pavesetvÈ
sabbÈla~kÈrehi ala~karitvÈ abhisekaÑ datvÈ opavayhaÑ katvÈ attano
sahÈyaÔÔhÈne ÔhapetvÈ upaÉÉharajjaÑ hatthissa datvÈ attanÈ
samÈnaparihÈraÑ akÈsi. Hatthissa ÈgatakÈlato paÔÔhÈya raÒÒo
sakalajambudÊpe rajjaÑ hatthagatameva ahosi. EvaÑ kÈle gacchante
bodhisatto tassa raÒÒo aggamahesiyÈ kucchimhi paÔisandhiÑ gaÓhi. TassÈ
gabbhaparipÈkakÈle rÈjÈ kÈlamakÈsi. HatthÊ pana sace raÒÒo
kÈlakatabhÈvaÑ jÈneyya, tatthevassa hadayaÑ phaleyya, tasmÈ hatthiÑ
raÒÒo kÈlakatabhÈvaÑ ajÈnÈpetvÈva upaÔÔhahiÑsu. RaÒÒo pana
kÈlakatabhÈvaÑ sutvÈ “tucchaÑ kira rajjan”ti anantarasÈmantakosalarÈjÈ
mahatiyÈ senÈya ÈgantvÈ nagaraÑ parivÈresi. NagaravÈsino dvÈrÈni
pidahitvÈ KosalaraÒÒo sÈsanaÑ pahiÓiÑsu “amhÈkaÑ raÒÒo aggamahesÊ
paripuÓÓagabbhÈ ‘ito kira sattame divase puttaÑ vijÈyissatÊ’ti
a~gavijjÈpÈÔhakÈ ÈhaÑsu. Sace sÈ puttaÑ vijÈyissati, mayaÑ sattame divase
yuddhaÑ dassÈma, na rajjaÑ, ettakaÑ kÈlaÑ ÈgamethÈ”ti. RÈjÈ “sÈdh|”ti
sampaÔicchi.
DevÊ sattame divase puttaÑ vijÈyi. Tassa nÈmaggahaÓadivase pana
mahÈjanassa alÊnacittaÑ paggaÓhanto jÈtoti “AlÊnacittakumÈro”tvevassa
nÈmaÑ akaÑsu. JÈtadivasatoyeva panassa paÔÔhÈya nÈgarÈ KosalaraÒÒÈ
saddhiÑ yujjhiÑsu. NinnÈyakattÈ sa~gÈmassa mahantampi balaÑ
yujjhamÈnaÑ thokaÑ thokaÑ osakkati. AmaccÈ deviyÈ tamatthaÑ ÈrocetvÈ
“mayaÑ evaÑ osakkamÈne bale parÈjayabhÈvassa1 bhÈyÈma, amhÈkaÑ
pana raÒÒo kÈlakatabhÈvaÑ, puttassa jÈtabhÈvaÑ, KosalaraÒÒo ÈgantvÈ
yujjhanabhÈvaÒca raÒÒo sahÈyako ma~galahatthÊ na jÈnÈti, jÈnÈpema nan”ti
pucchiÑsu2. SÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ puttaÑ ala~karitvÈ
duk|lacumbaÔake nipajjÈpetvÈ pÈsÈdÈ oruyha amaccagaÓaparivutÈ
hatthisÈlaÑ gantvÈ bodhisattaÑ hatthissa pÈdam|le nipajjÈpetvÈ “sÈmi
sahÈyo te kÈlakato, mayaÑ tuyhaÑ hadayaphÈlanabhayena nÈrocayimha,
ayaÑ te sahÈyassa putto, KosalarÈjÈ ÈgantvÈ
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nagaraÑ parivÈretvÈ tava puttena saddhiÑ yujjhati, balaÑ osakkati, tava
puttaÑ tvaÒÒeva vÈ mÈrehi, rajjaÑ vÈssa gaÓhitvÈ dehÊ”ti Èha.
TasmiÑ kÈle hatthÊ bodhisattaÑ soÓÉÈya parÈmasitvÈ ukkhipitvÈ
kumbhe ÔhapetvÈ roditvÈ bodhisattaÑ otÈretvÈ deviyÈ hatthe nipajjÈpetvÈ
“KosalarÈjaÑ gaÓhissÈmÊ”ti hatthisÈlato nikkhami. Athassa amaccÈ
vammaÑ paÔimuÒcitvÈ ala~karitvÈ nagaradvÈraÑ avÈpuritvÈ taÑ
parivÈretvÈ nikkhamiÑsu. HatthÊ nagarÈ nikkhamitvÈ koÒcanÈdaÑ katvÈ
mahÈjanaÑ santÈsetvÈ palÈpetvÈ balakoÔÔhakaÑ bhinditvÈ KosalarÈjÈnaÑ
c|ÄÈya gahetvÈ ÈnetvÈ bodhisattassa pÈdam|le nipajjÈpetvÈ mÈraÓatthÈyassa
uÔÔhite vÈretvÈ “ito paÔÔhÈya appamatto hohi, ‘kumÈro daharo’ti saÒÒaÑ mÈ
karÊ”ti ovaditvÈ uyyojesi. Tato paÔÔhÈya sakalajambudÊpe rajjaÑ
bodhisattassa hatthagatameva jÈtaÑ, aÒÒo paÔisattu nÈma uÔÔhahituÑ
samattho nÈhosi. Bodhisatto sattavassikakÈle abhisekaÑ katvÈ AlÊnacittarÈjÈ
nÈma hutvÈ dhammena rajjaÑ kÈretvÈ jÊvitapariyosÈne saggapuraÑ p|resi.
SatthÈ imaÑ atÊtaÑ ÈharitvÈ abhisambuddho hutvÈ imaÑ
gÈthÈdvayamÈha–
11. “AlÊnacittaÑ nissÈya, pahaÔÔhÈ mahatÊ cam|.
KosalaÑ senÈ’santuÔÔhaÑ, jÊvaggÈhaÑ agÈhayi.
12. EvaÑ nissÈyasampanno, bhikkhu ÈraddhavÊriyo.
BhÈvayaÑ kusalaÑ dhammaÑ, yogakkhemassa pattiyÈ.
PÈpuÓe anupubbena, sabbasaÑyojanakkhayan”ti.
Tattha AlÊnacittaÑ nissÈyÈti AlÊnacittaÑ rÈjakumÈraÑ nissÈya.
PahaÔÔhÈ mahatÊ cam|ti “paveÓÊrajjaÑ no diÔÔhan”ti haÔÔhatuÔÔhÈ hutvÈ
mahatÊ senÈ. KosalaÑ senÈ’santuÔÔhanti KosalarÈjÈnaÑ sena1 rajjena
asantuÔÔhaÑ pararajjalobhena ÈgataÑ. JÊvaggÈhaÑ agÈhayÊti amÈretvÈva sÈ
cam| taÑ rÈjÈnaÑ hatthinÈ jÊvaggÈhaÑ gaÓhÈpesi. EvaÑ nissayasampannoti
yathÈ sÈ cam|, evaÑ aÒÒopi kulaputto nissayasampanno
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kalyÈÓamittaÑ BuddhaÑ vÈ BuddhasÈvakaÑ vÈ nissayaÑ labhitvÈ.
Bhikkh|ti parisuddhÈdhivacanametaÑ. ŒraddhavÊriyoti paggahitavÊriyo
catudosÈpagatena vÊriyena samannÈgato. BhÈvayaÑ kusalaÑ dhammanti
kusalaÑ niravajjaÑ1 sattatiÑsabodhipakkhiyasa~khÈtaÑ dhammaÑ
bhÈvento. Yogakkhemassa pattiyÈti cat|hi yogehi khemassa nibbÈnassa
pÈpuÓanatthÈya taÑ dhammaÑ bhÈvento. PÈpuÓe anupubbena,
sabbasaÑyojanakkhayanti evaÑ vipassanato paÔÔhÈya imaÑ kusalaÑ
dhammaÑ bhÈvento so kalyÈÓamittupanissayasampanno bhikkhu
anupubbena vipassanÈÒÈÓÈni ca heÔÔhimamaggaphalÈni ca pÈpuÓanto
pariyosÈne dasannampi saÑyojanÈnaÑ khayante uppannattÈ
sabbasaÑyojanakkhayasa~khÈtaÑ arahattaÑ pÈpuÓÈti. YasmÈ vÈ nibbÈnaÑ
Ègamma sabbasaÑyojanÈni khÊyanti, tasmÈ tampi
sabbasaÑyojanakkhayameva, evaÑ anupubbena nibbÈnasa~khÈtaÑ
sabbasaÑyojanakkhayaÑ pÈpuÓÈtÊti attho.
Iti BhagavÈ amatamahÈnibbÈnena dhammadesanÈya k|ÔaÑ gahetvÈ
uttaripi saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi, saccapariyosÈne
ossaÔÔhavÊriyo bhikkhu arahatte patiÔÔhahi. TadÈ mÈtÈ MahÈmÈyÈ, pitÈ
SuddhodanamahÈrÈjÈ ahosi, rajjaÑ gahetvÈ dinnahatthÊ ayaÑ ossaÔÔhavÊriyo
bhikkhu, hatthissa pitÈ SÈriputto, sÈmantakosalarÈjÈ MoggallÈno,
AlÊnacittakumÈro pana ahameva ahosinti.
AlÊnacittajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. GuÓajÈtakavaÓÓanÈ (157)
Yena kÈmaÑ paÓÈmetÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
Œnandattherassa sÈÔakasahassalÈbhaÑ Èrabbha kathesi. Therassa
KosalaraÒÒo antepure dhammavÈcanavatthu heÔÔhÈ MahÈsÈrajÈtake2
Ègatameva. Iti there raÒÒo antepure dhammaÑ vÈcente raÒÒo
sahassagghanikÈnaÑ sÈÔakÈnaÑ sahassaÑ Èhariyittha. RÈjÈ tato paÒca
sÈÔakasatÈni paÒcannaÑ devÊsatÈnaÑ adÈsi. TÈ sabbÈpi te sÈÔake ÔhapetvÈ
punadivase Œnandattherassa datvÈ sayaÑ purÈÓasÈÔakeyeva pÈrupitvÈ raÒÒo
pÈtarÈsaÔÔhÈnaÑ agamaÑsu.
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RÈjÈ “mayÈ tumhÈkaÑ sahassagghanikÈ sÈÔakÈ dÈpitÈ, kasmÈ tumhe te
apÈrupitvÈva ÈgatÈ”ti pucchi. Deva amhehi te Œnandattherassa dinnÈti.
Œnandattherena sabbe gahitÈti. Œma devÈti. “SammÈsambuddhena ticÊvaraÑ
anuÒÒÈtaÑ, Œnandatthero dussavaÓijjaÑ maÒÒe karissÈti, atibah| tena
sÈÔakÈ gahitÈ”ti therassa kujjhitvÈ bhuttapÈtarÈso vihÈraÑ gantvÈ therassa
pariveÓaÑ pavisitvÈ theraÑ vanditvÈ nisinno pucchi “api bhante amhÈkaÑ
ghare itthiyo tumhÈkaÑ santike dhammaÑ uggaÓhanti vÈ suÓanti vÈ”ti.
Œma mahÈrÈja, gahetabbayuttakaÑ gaÓhanti, sotabbayuttakaÑ suÓantÊti.
KiÑ tÈ suÓantiyeva, udÈhu tumhÈkaÑ nivÈsanaÑ vÈ pÈrupanaÑ vÈ
dadantÊti. TÈ ajja mahÈrÈja sahassagghanikÈni paÒca sÈÔakasatÈni adaÑs|ti.
Tumhehi gahitÈni tÈni bhanteti. Œma mahÈrÈjÈti. Nanu bhante SatthÈrÈ
ticÊvarameva anuÒÒÈtanti. Œma mahÈrÈja, BhagavatÈ ekassa bhikkhuno
ticÊvarameva paribhogasÊsena anuÒÒÈtaÑ, paÔiggahaÓaÑ pana avÈritaÑ,
tasmÈ mayÈpi aÒÒesaÑ jiÓÓacÊvarikÈnaÑ dÈtuÑ te sÈÔakÈ paÔiggahitÈti. Te
pana bhikkh| tumhÈkaÑ santikÈ sÈÔake labhitvÈ porÈÓacÊvarÈni kiÑ
karissantÊti. PorÈÓasa~ghÈÔiÑ uttarÈsa~gaÑ karissantÊti. PorÈÓauttarÈsa~gaÑ kiÑ karissantÊti. AntaravÈsakaÑ karissantÊti. PorÈÓaantaravÈsakaÑ kiÑ karissantÊti. PaccattharaÓaÑ karissantÊti.
PorÈÓapaccattharaÓaÑ kiÑ karissantÊti. BhummattharaÓaÑ karissantÊti.
PorÈÓabhummattharaÓaÑ kiÑ karissantÊti. PÈdapuÒchanaÑ karissantÊti.
PorÈÓapÈdapuÒchanaÑ kiÑ karissantÊti. MahÈrÈja saddhÈdeyyaÑ nÈma
vinipÈtetuÑ na labbhati, tasmÈ porÈÓapÈdapuÒchanaÑ vÈsiyÈ koÔÔetvÈ
mattikÈya makkhetvÈ1 senÈsanesu mattikÈlepanaÑ karissantÊti2. Bhante
tumhÈkaÑ dinnaÑ yÈva pÈdapuÒchanÈpi nassituÑ na labbhatÊti. Œma
mahÈrÈja, amhÈkaÑ dinnaÑ nassituÑ na labbhati, paribhogameva hotÊti.
RÈjÈ tuÔÔho somanassappatto hutvÈ itarÈnipi gehe ÔhapitÈni paÒca
sÈÔakasatÈni ÈharÈpetvÈ therassa datvÈ anumodanaÑ sutvÈ theraÑ vanditvÈ
padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. Thero paÔhamaladdhÈni paÒca sÈÔakasatÈni
jiÓÓacÊvarikÈnaÑ bhikkh|naÑ adÈsi. Therassa pana paÒcamattÈni
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saddhivihÈrikasatÈni, tesu eko daharabhikkhu therassa bah|pakÈro
pariveÓaÑ sammajjati, pÈnÊyaparibhojanÊyaÑ upaÔÔhapeti, dantakaÔÔhaÑ
mukhodakaÑ nhÈnodakaÑ deti, vaccakuÔijantÈgharasenÈsanÈni paÔijaggati,
hatthaparikammapÈdaparikammapiÔÔhiparikammÈdÊni karoti. Thero pacchÈ
laddhÈni paÒca sÈÔakasatÈni “ayaÑ me bah|pakÈro”ti yuttavasena sabbÈni
tasseva adÈsi. Sopi sabbe te sÈÔake bhÈjetvÈ attano samÈnupajjhÈyÈnaÑ
adÈsi.
EvaÑ sabbepi te laddhasÈÔakÈ bhikkh| sÈÔake chinditvÈ rajitvÈ
kaÓikÈrapupphavaÓÓÈni kÈsÈyÈni nivÈsetvÈ ca pÈrupitvÈ ca SatthÈraÑ
upasa~kamitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊditvÈ evamÈhaÑsu “bhante
sotÈpannassa ariyasÈvakassa mukholokanadÈnaÑ nÈma atthÊ”ti. Na
bhikkhave ariyasÈvakÈnaÑ mukholokanadÈnaÑ nÈma atthÊti. Bhante
amhÈkaÑ upajjhÈyena DhammabhaÓÉÈgÈrikattherena sahassagghanikÈnaÑ
sÈÔakÈnaÑ paÒca satÈni ekasseva daharabhikkhuno dinnÈni, so pana attanÈ
laddhe bhÈjetvÈ amhÈkaÑ adÈsÊti. “Na bhikkhave Œnando
mukholokanabhikkhaÑ deti, so panassa bhikkhu bah|pakÈro, tasmÈ attano
upakÈrassa upakÈravasena guÓavasena yuttavasena ‘upakÈrassa nÈma
paccupakÈro kÈtuÑ vaÔÔatÊ’ti kataÒÒukatavedibhÈvena adÈsi.
PorÈÓakapaÓÉitÈpi hi attano upakÈrÈnaÒÒeva paccupakÈraÑ kariÑs|”ti
vatvÈ tehi yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto sÊho hutvÈ
pabbataguhÈyaÑ vasati. So ekadivasaÑ guhÈya nikkhamitvÈ pabbatapÈdaÑ
olokesi, taÑ pana pabbatapÈdaÑ parikkhipitvÈ mahÈsaro ahosi. Tassa
ekasmiÑ unnataÔÔhÈne uparithaddhakaddamapiÔÔhe mud|ni haritatiÓÈni
jÈyiÑsu. SasakÈ ceva hariÓÈdayo ca1 sallahukamigÈ kaddamamatthake
vicarantÈ tÈni khÈdanti. TaÑ divasampi eko migo tÈni khÈdanto vicarati.
SÊho “taÑ migaÑ gaÓhissÈmÊ”ti pabbatamatthakÈ uppatitvÈ sÊhavegena
pakkhandi, migo maraÓabhayatajjito viravanto palÈyi. SÊho vegaÑ
sandhÈretuÑ asakkonto kalalapiÔÔhe
______________________________________________________________
1. SasakÈdayo ceva si~gÈlabiÄÈrÈdayo ca (Ka)
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nipatitvÈ osÊditvÈ uggantuÑ asakkonto cattÈro pÈdÈ thambhÈ viya osÊditvÈ
sattÈhaÑ nirÈhÈro aÔÔhÈsi.
Atha naÑ eko si~gÈlo gocarappasuto taÑ disvÈ bhayena palÈyi. SÊho
taÑ pakkositvÈ “bho si~gÈla mÈ palÈyi, ahaÑ kalale laggo, jÊvitaÑ me
dehÊ”ti Èha. Si~gÈlo tassa santikaÑ gantvÈ “ahaÑ taÑ uddhareyyaÑ,
uddhaÔo pana maÑ khÈdeyyÈsÊti bhÈyÈmÊ”ti Èha. MÈ bhÈyi, nÈhaÑ taÑ
khÈdissÈmi, mahantaÑ pana te guÓaÑ karissÈmi, ekenupÈyena maÑ
uddharÈhÊti. Si~gÈlo tassa paÔiÒÒaÑ gahetvÈ catunnaÑ pÈdÈnaÑ samantÈ
kalale apanetvÈ catunnampi pÈdÈnaÑ catasso mÈtikÈ khaÓitvÈ
udakÈbhimukhaÑ akÈsi, udakaÑ pavisitvÈ kalalaÑ muduÑ akÈsi. TasmiÑ
khaÓe si~gÈlo sÊhassa udarantaraÑ attano sÊsaÑ pavesetvÈ “vÈyÈmaÑ karohi
sÈmÊ”ti uccÈsaddaÑ karonto sÊsena udaraÑ pahari. SÊho vegaÑ janetvÈ
kalalÈ uggantvÈ pakkhanditvÈ thale aÔÔhÈsi. So muhuttaÑ vissamitvÈ saraÑ
oruyha kaddamaÑ dhovitvÈ nhÈyitvÈ darathaÑ paÔippassambhetvÈ ekaÑ
mahiÑsaÑ vadhitvÈ dÈÔhÈhi ovijjhitvÈ maÑsaÑ ubbattetvÈ “khÈda sammÈ”ti
si~gÈlassa purato ÔhapetvÈ tena khÈdite pacchÈ attanÈ khÈdi. Puna si~gÈlo
ekaÑ maÑsapesiÑ ÉaÑsitvÈ gaÓhi. “IdaÑ kimatthÈya sammÈ”ti ca vutte
“tumhÈkaÑ dÈsÊ atthi, tassÈ bhÈgo bhavissatÊ”ti Èha. SÊho “gaÓhÈhÊ”ti vatvÈ
sayampi sÊhiyÈ atthÈya maÑsaÑ gaÓhitvÈ “ehi samma, amhÈkaÑ
pabbatamuddhani ÔhatvÈ sakhiyÈ vasanaÔÔhÈnaÑ gamissÈmÈ”ti vatvÈ tattha
gantvÈ maÑsaÑ khÈdÈpetvÈ si~gÈlaÒca si~gÈliÒca assÈsetvÈ “ito paÔÔhÈya
idÈni ahaÑ tumhe paÔijaggissÈmÊ”ti attano vasanaÔÔhÈnaÑ netvÈ guhÈya
dvÈre aÒÒissÈ guhÈya vasÈpesi. Te tato paÔÔhÈya gocarÈya gacchantÈ sÊhiÒca
si~gÈliÒca ÔhapetvÈ si~gÈlena saddhiÑ gantvÈ nÈnÈmige vadhitvÈ ubhopi
tattheva maÑsaÑ khÈditvÈ itarÈsampi dvinnaÑ ÈharitvÈ denti.
EvaÑ kÈle gacchante sÊhÊ dve putte vijÈyi, si~gÈlÊpi dve putte vijÈyi. Te
sabbepi samaggavÈsaÑ vasiÑsu. AthekadivasaÑ sÊhiyÈ etadahosi “ayaÑ
sÊho si~gÈlaÒca si~gÈliÒca si~gÈlapotake ca ativiya piyÈyati, n|namassa
si~gÈliyÈ saddhiÑ santhavo atthi, tasmÈ evaÑ sinehaÑ karoti, yann|nÈhaÑ
imaÑ pÊÄetvÈ tajjetvÈ ito
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palÈpeyyan”ti. SÈ sÊhassa si~gÈlaÑ gahetvÈ gocarÈya gatakÈle si~gÈliÑ
pÊÄesi tajjesi “kiÑkÈraÓÈ imasmiÑ ÔhÈne vasasi, na palÈyasÊ”ti. PuttÈpissÈ
si~gÈliputte tatheva tajjayiÑsu. Si~gÈlÊ tamatthaÑ si~gÈlassa kathetvÈ
“sÊhassa vacanena etÈya evaÑ katabhÈvampi na jÈnÈma, ciraÑ vasimhÈ,
nÈsÈpeyyÈpi no, amhÈkaÑ vasanaÔÔhÈnameva gacchÈmÈ”ti Èha. Si~gÈlo tassÈ
vacanaÑ sutvÈ sÊhaÑ upasa~kamitvÈ Èha “sÈmi ciraÑ amhehi tumhÈkaÑ
santike nivutthaÑ, aticiraÑ vasantÈ nÈma appiyÈ honti, amhÈkaÑ gocarÈya
pakkantakÈle sÊhÊ si~gÈliÑ viheÔheti ‘imasmiÑ ÔhÈne kasmÈ vasatha,
palÈyathÈ’ti tajjeti, sÊhapotakÈpi si~gÈlapotake tajjenti. Yo nÈma yassa
attano santike vÈsaÑ na roceti, tena so ‘yÈhÊ’ti nÊharitabbova, viheÔhanaÑ
nÈma kimatthiyan”ti vatvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
13. “Yena kÈmaÑ paÓÈmeti, dhammo balavataÑ migÊ.
UnnadantÊ vijÈnÈhi, jÈtaÑ saraÓato bhayan”ti.
Tattha yena kÈmaÑ paÓÈmeti, dhammo balavatanti balavÈ nÈma issaro
attano sevakaÑ yena disÈbhÈgena icchati, tena disÈbhÈgena so paÓÈmeti
nÊharati. Esa dhammo balavataÑ ayaÑ issarÈnaÑ sabhÈvo
paveÓidhammova, tasmÈ sace amhÈkaÑ vÈsaÑ na rocetha, ujukameva no
nÊharatha, viheÔhanena ko atthoti dÊpento evamÈha. MigÊti sÊhaÑ Èlapati. So
hi migarÈjatÈya migÈ assa atthÊti migÊ. UnnadantÊtipi tameva Èlapati. So hi
unnatÈnaÑ dantÈnaÑ atthitÈya unnatÈ dantÈ assa atthÊti unnadantÊ.
“UnnatadantÊ”tipi pÈÔhoyeva. VijÈnÈhÊti “esa issarÈnaÑ dhammo”ti evaÑ
jÈnÈhi. JÈtaÑ saraÓato bhayanti amhÈkaÑ tumhe patiÔÔhÈnaÔÔhena saraÓaÑ,
tumhÈkaÒÒeva santikÈ bhayaÑ jÈtaÑ, tasmÈ attano vasanaÔÔhÈnameva
gamissÈmÈti dÊpeti.
Aparo nayo–tava migÊ sÊhÊ unnadantÊ mama puttadÈraÑ tajjentÊ yena
kÈmaÑ paÓÈmeti, yena yenÈkÈrena icchati, tena paÓÈmeti pavattati,
viheÔhetipi palÈpetipi, evaÑ tvaÑ vijÈnÈhi, tattha kiÑ sakkÈ amhehi kÈtuÑ.
Dhammo balavataÑ esa balavantÈnaÑ sabhÈvo, idÈni mayaÑ gamissÈma.
KasmÈ? JÈtaÑ saraÓato bhayanti.
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Tassa vacanaÑ sutvÈ sÊho sÊhiÑ Èha “bhadde asukasmiÑ nÈma kÈle
mama gocaratthÈya gantvÈ sattame divase iminÈ si~gÈlena imÈya ca
si~gÈliyÈ saddhiÑ ÈgatabhÈvaÑ sarasÊ”ti. Œma sarÈmÊti. JÈnÈsi pana
mayhaÑ sattÈhaÑ anÈgamanassa kÈraÓanti. Na jÈnÈmi sÈmÊti. “Bhadde
ahaÑ ‘ekaÑ migaÑ gaÓhissÈmÊ’ti virajjhitvÈ kalale laggo, tato nikkhamituÑ
asakkonto sattÈhaÑ nirÈhÈro aÔÔhÈsiÑ, svÈhaÑ imaÑ si~gÈlaÑ nissÈya
jÊvitaÑ labhiÑ, ayaÑ me jÊvitadÈyako sahÈyo. Mittadhamme ÔhÈtuÑ
samattho hi mitto dubbalo nÈma natthi, ito paÔÔhÈya mayhaÑ sahÈyassa ca
sahÈyikÈya ca puttakÈnaÒca evar|paÑ avamÈnaÑ mÈ akÈsÊ”ti vatvÈ sÊho
dutiyaÑ gÈthamÈha–
14. “Api cepi dubbalo mitto, mittadhammesu tiÔÔhati.
So ÒÈtako ca bandhu ca, so mitto so ca me sakhÈ.
DÈÔhini mÈ’timaÒÒittho, si~gÈlo mama pÈÓado”ti.
Tattha api cepÊti eko apisaddo anuggahattho, eko sambhÈvanattho.
TatrÈyaÑ yojanÈ–dubbalopi ce mitto mittadhammesu api tiÔÔhati, sace
ÔhÈtuÑ sakkoti, so ÒÈtako ca bandhu ca, so mettacittatÈya mitto, so ca me
sahÈyaÔÔhena sakhÈ. DÈÔhini mÈ’timaÒÒitthoti bhadde dÈÔhÈsampanne sÊhi
mÈ mayhaÑ sahÈyaÑ vÈ sahÈyiÑ vÈ atimaÒÒi, ayaÒhi si~gÈlo mama
pÈÓadoti.
SÈ tassa vacanaÑ sutvÈ si~gÈliÑ khamÈpetvÈ tato paÔÔhÈya saputtÈya

tÈya1 saddhiÑ samaggavÈsaÑ vasi. SÊhapotakÈpi si~gÈlapotakehi saddhiÑ
kÊÄamÈnÈ sammodamÈnÈ mÈtÈpit|naÑ atikkantakÈlepi mittabhÈvaÑ
abhinditvÈ sammodamÈnÈ vasiÑsu. TesaÑ kira sattakulaparivaÔÔe
abhijjamÈnÈ metti agamÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne keci sotÈpannÈ, keci sakadÈgÈmino, keci
anÈgÈmino, keci arahanto ahesuÑ. TadÈ si~gÈlo Œnando ahosi, sÊho pana
ahameva ahosinti.
GuÓajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
______________________________________________________________
1. SaputtadÈrÈya (Ka)
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8. SuhanujÈtakavaÓÓanÈ (158)
NayidaÑ visamasÊlenÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto dve
caÓÉabhikkh| Èrabbha kathesi. TasmiÒhi samaye Jetavanepi eko bhikkhu
caÓÉo ahosi pharuso sÈhasiko janapadepi. AthekadivasaÑ jÈnapadobhikkhu
kenacideva karaÓÊyena JetavanaÑ agamÈsi, sÈmaÓerÈ ceva daharabhikkh|
ca tassa caÓÉabhÈvaÑ jÈnanti. “TesaÑ dvinnaÑ caÓÉÈnaÑ kalahaÑ
passissÈmÈ”ti kut|halena taÑ bhikkhuÑ JetavanavÈsikassa pariveÓaÑ
pahiÓiÑsu. Te ubhopi caÓÉÈ aÒÒamaÒÒaÑ disvÈva piyasaÑvÈsaÑ
saÑsandiÑsu samiÑsu1, hatthapÈdapiÔÔhisambÈhanÈdÊni akaÑsu.
DhammasabhÈyaÑ bhikkh| kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso caÓÉÈ bhikkh|
aÒÒesaÑ upari caÓÉÈ pharusÈ sÈhasikÈ, aÒÒamaÒÒaÑ pana ubhopi samaggÈ
sammodamÈnÈ piyasaÑvÈsÈ jÈtÈ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave
etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave
idÈneva, pubbepete aÒÒesaÑ caÓÉÈ pharusÈ sÈhasikÈ, aÒÒamaÒÒaÑ pana
samaggÈ sammodamÈnÈ piyasaÑvÈsÈ ca ahesun”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa
sabbatthasÈdhako atthadhammÈnusÈsako amacco ahosi. So pana rÈjÈ thokaÑ
dhanalobhapakatiko, tassa MahÈsoÓo nÈma k|Ôa-asso atthi. Atha
UttarÈpathakÈ assavÈÓijÈ paÒca assasatÈni ÈnesuÑ, assÈnaÑ ÈgatabhÈvaÑ
raÒÒo ÈrocesuÑ. Tato pubbe pana bodhisatto asse agghÈpetvÈ m|laÑ
aparihÈpetvÈ dÈpesi. RÈjÈ taÑ parihÈyamÈno2 aÒÒaÑ amaccaÑ
pakkosÈpetvÈ “tÈta asse agghÈpehi, agghÈpento ca paÔhamaÑ mahÈsoÓaÑ
yathÈ tesaÑ assÈnaÑ antaraÑ pavisati, tathÈ vissajjetvÈ asse ÉaÑsÈpetvÈ
vaÓite kÈrÈpetvÈ dubbalakÈle m|laÑ hÈpetvÈ asse agghÈpeyyÈsÊ”ti Èha. So
“sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ tathÈ akÈsi.
AssavÈÓijÈ anattamanÈ hutvÈ tena katakiriyaÑ bodhisattassa ÈrocesuÑ.
Bodhisatto “kiÑ pana tumhÈkaÑ nagare k|Ôa-asso natthÊ”ti pucchi. Atthi
sÈmi Suhanu nÈma k|Ôa-asso caÓÉo pharusoti.
______________________________________________________________
1. DisvÈva piyasaÑvÈsaÑ vasiÑsu sammodiÑsu (Ka)

2. AsukhÈyamÈno (SÊ, I)
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Tena hi puna ÈgacchantÈ taÑ assaÑ ÈneyyÈthÈti. Te “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ
puna ÈgacchantÈ taÑ k|ÔassaÑ gÈhÈpetvÈ ÈgacchiÑsu. RÈjÈ “assavÈÓijÈ
ÈgatÈ”ti sutvÈ sÊhapaÒjaraÑ ugghÈÔetvÈ asse oloketvÈ MahÈsoÓaÑ
vissajjÈpesi. AssavÈÓijÈpi mahÈsoÓaÑ ÈgacchantaÑ disvÈ SuhanuÑ
vissajjÈpesuÑ. Te aÒÒamaÒÒaÑ patvÈ sarÊrÈni lehantÈ sammodamÈnÈ
aÔÔhaÑsu. RÈjÈ bodhisattaÑ pucchi “passasi ime dve k|ÔassÈ aÒÒesaÑ caÓÉÈ
pharusÈ sÈhasikÈ, aÒÒe asse ÉaÑsitvÈ gelaÒÒaÑ pÈpenti, idÈni aÒÒamaÒÒaÑ
pana sarÊraÑ lehantÈ sammodamÈnÈ aÔÔhaÑsu, kiÑ nÈmetan”ti. Bodhisatto
“nayime mahÈrÈja visamasÊlÈ, samasÊlÈ samadhÈtukÈ ca ete”ti vatvÈ imaÑ
gÈthÈdvayamÈha–
15. “NayidaÑ visamasÊlena, SoÓena Suhan| saha.
Suhan|pi tÈdisoyeva, yo SoÓassa sagocaro.
16. PakkhandinÈ pagabbhena, niccaÑ sandÈnakhÈdinÈ.
Sameti pÈpaÑ pÈpena, sameti asatÈ asan”ti.
Tattha nayidaÑ visamasÊlena, SoÓena Suhan| sahÈti yaÑ idaÑ Suhanu
k|Ôasso SoÓena saddhiÑ pemaÑ karoti, idaÑ na attano visamasÊlena, atha
kho attano samasÊleneva saddhiÑ karoti. Ubhopi hete attano anÈcÈratÈya
dussÊlatÈya samasÊlÈ samadhÈtukÈ. Suhan|pi tÈdisoyeva, yo SoÓassa
sagocaroti yÈdiso SoÓo, Suhanupi tÈdisoyeva, yo SoÓassa sagocaro
yaÑgocaro SoÓo, sopi taÑgocaroyeva. Yatheva hi SoÓo assagocaro asse
ÉaÑsentova carati, tathÈ Suhanupi. IminÈ nesaÑ samÈnagocarataÑ dasseti.
Te pana ÈcÈragocare1 ekato katvÈ dassetuÑ “pakkhandinÈ”ti-Èdi
vuttaÑ. Tattha pakkhandinÈti assÈnaÑ upari pakkhandanasÊlena
pakkhandanagocarena. PagabbhenÈti kÈyapÈgabbhiyÈdisamannÈgatena
dussÊlena. NiccaÑ sandÈnakhÈdinÈti sadÈ attano bandhanayottaÑ
khÈdanasÊlena khÈdanagocarena ca. Sameti pÈpaÑ pÈpenÈti etesu aÒÒatarena
pÈpena saddhiÑ
______________________________________________________________
1. AnÈcÈragocare (Ka)
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aÒÒatarassa pÈpaÑ dussÊlyaÑ sameti. AsatÈ asanti etesu aÒÒatarena asatÈ
anÈcÈragocarasampannena saha itarassa asaÑ asÈdhukammaÑ sameti,
g|thÈdÊni viya g|thÈdÊhi ekato saÑsandati sadisaÑ nibbisesameva hotÊti.
EvaÑ vatvÈ ca pana bodhisatto “mahÈrÈja raÒÒÈ nÈma atiluddhena na
bhavitabbaÑ, parassa santakaÑ nÈma nÈsetuÑ na vaÔÔatÊ”ti rÈjÈnaÑ
ovaditvÈ asse agghÈpetvÈ bh|tameva m|laÑ dÈpesi. AssavÈÓijÈ
yathÈsabhÈvameva m|laÑ labhitvÈ haÔÔhatuÔÔhÈ agamaÑsu. RÈjÈpi
bodhisattassa ovÈde ÔhatvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ dve
assÈ ime dve duÔÔhabhikkh| ahesuÑ, rÈjÈ Œnando, paÓÉitÈmacco pana
ahameva ahosin”ti.
SuhanujÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. MorajÈtakavaÓÓanÈ (159)
UdetayaÑ cakkhumÈ ekarÈjÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
ukkaÓÔhitabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. So hi bhikkhu bhikkh|hi Satthu
santikaÑ nÊto “saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu ukkaÓÔhito”ti vutte “saccaÑ
bhante”ti vatvÈ “kiÑ disvÈ”ti vutte “ekaÑ ala~katapaÔiyattasarÊraÑ
mÈtugÈmaÑ oloketvÈ”ti Èha. Atha naÑ SatthÈ “bhikkhu mÈtugÈmo nÈma
kasmÈ tumhÈdisÈnaÑ cittaÑ nÈluÄessati, porÈÓakapaÓÉitÈnampi hi
mÈtugÈmassa saddaÑ sutvÈ satta vassasatÈni asamudÈciÓÓakilesÈ okÈsaÑ
labhitvÈ khaÓeneva samudÈcariÑsu. VisuddhÈpi sattÈ saÑkilissanti,
uttamayasasama~ginopi ÈyasakyaÑ pÈpuÓanti, pageva aparisuddhÈ”ti vatvÈ
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
morayoniyaÑ paÔisandhiÑ gahetvÈ aÓÉakÈlepi kaÓikÈramakuÄavaÓÓaaÓÉakoso hutvÈ aÓÉaÑ bhinditvÈ nikkhanto suvaÓÓavaÓÓo ahosi dassanÊyo
pÈsÈdiko pakkhÈnaÑ antare surattarÈjivirÈjito, so
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attano jÊvitaÑ rakkhanto tisso pabbatarÈjiyo atikkamma catutthÈya
pabbatarÈjiyÈ ekasmiÑ DaÓÉakahiraÒÒapabbatatale vÈsaÑ kappesi. So
pabhÈtÈya rattiyÈ pabbatamatthake nisinno s|riyaÑ uggacchantaÑ oloketvÈ
attano gocarabh|miyaÑ rakkhÈvaraÓatthÈya brahmamantaÑ bandhanto
“udetayan”ti-ÈdimÈha.
17. “UdetayaÑ cakkhumÈ ekarÈjÈ,
HarissavaÓÓo pathavippabhÈso.
TaÑ taÑ namassÈmi harissavaÓÓaÑ pathavippabhÈsaÑ,
TayÈjja guttÈ viharemu divasan”ti.
Tattha udetÊti pÈcÊnalokadhÈtuto uggacchati. CakkhumÈti
sakalacakkavÈÄavÈsÊnaÑ andhakÈraÑ vidhamitvÈ cakkhupaÔilÈbhakaraÓena
yaÑ tena tesaÑ dinnaÑ cakkhu, tena cakkhunÈ cakkhumÈ. EkarÈjÈti
sakalacakkavÈÄe ÈlokakarÈnaÑ antare seÔÔhavisiÔÔhaÔÔhena ekarÈjÈ.
HarissavaÓÓoti harisamÈnavaÓÓo, suvaÓÓavaÓÓoti attho. PathavippabhÈsoti
pathaviyÈ pabhÈso1. TaÑ taÑ namassÈmÊti tasmÈ taÑ evar|paÑ bhavantaÑ
namassÈmi vandÈmi. TayÈjja guttÈ viharemu divasanti tayÈ ajja rakkhitÈ
gopitÈ hutvÈ imaÑ divasaÑ catu-iriyÈpathavihÈrena sukhaÑ vihareyyÈma.
EvaÑ bodhisatto imÈya gÈthÈya s|riyaÑ namassitvÈ dutiyagÈthÈya atÊte
parinibbute Buddhe ceva BuddhaguÓe ca namassati.
“Ye brÈhmaÓÈ vedag| sabbadhamme,
Te me namo te ca maÑ pÈlayantu.
Namatthu BuddhÈnaÑ namatthu bodhiyÈ,
Namo vimuttÈnaÑ namo vimuttiyÈ.
ImaÑ so parittaÑ katvÈ, moro carati esanÈ”ti.
Tattha ye brÈhmaÓÈti ye bÈhitapÈpÈ visuddhibrÈhmaÓÈ. Vedag|ti
vedÈnaÑ pÈraÑ gatÈtipi vedag|, vedehi pÈraÑ gatÈtipi vedag|. Idha pana
sabbe sa~khatÈsa~khatadhamme vidite pÈkaÔe katvÈ gatÈti vedag|.
______________________________________________________________
1. PathaviÑ pabhÈsetÊti pathavippabhÈso (SÊ, I)
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tenevÈha “sabbadhamme”ti. Sabbe khandhÈyatanadhÈtudhamme
salakkhaÓasÈmaÒÒalakkhaÓavasena attano ÒÈÓassa vidite pÈkaÔe katvÈ gatÈ,
tiÓÓaÑ mÈrÈnaÑ matthakaÑ madditvÈ dasasahassilokadhÈtuÑ unnÈdetvÈ
bodhitale sammÈsambodhiÑ patvÈ saÑsÈraÑ vÈ atikkantÈti attho. Te me
namoti te mama imaÑ namakkÈraÑ paÔicchantu. Te ca maÑ pÈlayant|ti
evaÑ mayÈ namassitÈ ca te Bhagavanto maÑ pÈlentu rakkhantu gopentu.
Namatthu BuddhÈnaÑ namatthu bodhiyÈ, namo vimuttÈnaÑ namo
vimuttiyÈti ayaÑ mama namakkÈro atÊtÈnaÑ parinibbutÈnaÑ BuddhÈnaÑ
atthu, tesaÒÒeva cat|su ca maggesu cat|su phalesu ÒÈÓasa~khÈtÈya bodhiyÈ
atthu, tathÈ tesaÒÒeva arahattaphalavimuttiyÈ vimuttÈnaÑ atthu, yÈ ca nesaÑ
tada~gavimutti vikkhambhanavimutti samucchedavimutti
paÔippassaddhivimutti nissaraÓavimuttÊti paÒcavidhÈ vimutti, tassÈ nesaÑ
vimuttiyÈpi ayaÑ mayhaÑ namakkÈro atth|ti. “ImaÑ so parittaÑ katvÈ,
moro carati esanÈ”ti idaÑ pana padadvayaÑ SatthÈ abhisambuddho hutvÈ
Èha. Tassattho–bhikkhave so moro imaÑ parittaÑ imaÑ rakkhaÑ katvÈ
attano gocarabh|miyaÑ pupphaphalÈdÊnaÑ atthÈya nÈnappakÈrÈya esanÈya
carati.
EvaÑ divasaÑ caritvÈ sÈyaÑ pabbatamatthake nisÊditvÈ attha~gataÑ
s|riyaÑ olokento BuddhaguÓe ÈvajjetvÈ nivÈsaÔÔhÈne rakkhÈvaraÓatthÈya
puna brahmamantaÑ bandhanto “apetayan”ti-ÈdimÈha.
18. “ApetayaÑ cakkhumÈ ekarÈjÈ,
HarissavaÓÓo pathavippabhÈso.
TaÑ taÑ namassÈmi harissavaÓÓaÑ pathavippabhÈsaÑ,
TayÈjja guttÈ viharemu rattiÑ.
Ye brÈhmaÓÈ vedag| sabbadhamme,
Te me namo te ca maÑ pÈlayantu.
Namatthu BuddhÈnaÑ namatthu bodhiyÈ,
Namo vimuttÈnaÑ namo vimuttiyÈ.
ImaÑ so parittaÑ katvÈ, moro vÈsamakappayÊ”ti.
Tattha apetÊti apayÈti atthaÑ gacchati. ImaÑ so parittaÑ katvÈ, moro
vÈsamakappayÊti idampi abhisambuddho hutvÈ Èha. Tassattho–
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bhikkhave so moro imaÑ parittaÑ imaÑ rakkhaÑ katvÈ attano nivÈsaÔÔhÈne
vÈsaÑ kappayittha, tassa rattiÑ vÈ divÈ vÈ imassa parittassÈnubhÈvena neva
bhayaÑ, na lomahaÑso ahosi.
Atheko BÈrÈÓasiyÈ avid|re NesÈdagÈmavÈsÊ nesÈdo Himavantapadese
vicaranto tasmiÑ DaÓÉakahiraÒÒapabbatamatthake nisinnaÑ bodhisattaÑ
disvÈ ÈgantvÈ puttassa Èrocesi. AthekadivasaÑ KhemÈ nÈma BÈrÈÓasiraÒÒo
devÊ supinena suvaÓÓavaÓÓaÑ moraÑ dhammaÑ desentaÑ disvÈ
pabuddhakÈle raÒÒo Èrocesi “ahaÑ deva suvaÓÓavaÓÓassa morassa
dhammaÑ sotukÈmÈ”ti. RÈjÈ amacce pucchi. AmaccÈ “brÈhmaÓÈ
jÈnissantÊ”ti ÈhaÑsu. BrÈhmaÓÈ taÑ sutvÈ “suvaÓÓavaÓÓÈ morÈ nÈma
hontÊ”ti vatvÈ “kattha hontÊ”ti vutte “nesÈdÈ jÈnissantÊ”ti ÈhaÑsu. RÈjÈ
nesÈde sannipÈtetvÈ pucchi. Atha so nesÈdaputto “Èma mahÈrÈja,
DaÓÉakahiraÒÒapabbato nÈma atthi, tattha suvaÓÓavaÓÓo moro vasatÊ”ti Èha.
Tena hi taÑ moraÑ amÈretvÈ bandhitvÈva ÈnehÊti. NesÈdo gantvÈ tassa
gocarabh|miyaÑ pÈse oÉÉesi. Morena akkantaÔÔhÈnepi pÈso na saÒcarati.
NesÈdo gaÓhituÑ asakkonto satta vassÈni vicaritvÈ tattheva kÈlamakÈsi.
KhemÈpi devÊ patthitaÑ alabhamÈnÈ kÈlamakÈsi.
RÈjÈ “moraÑ me nissÈya devÊ kÈlakatÈ”ti kujjhitvÈ “Himavantapadese
DaÓÉakahiraÒÒapabbato nÈma atthi, tattha suvaÓÓavaÓÓo moro vasati, ye
tassa maÑsaÑ khÈdanti, te ajarÈ amarÈ hontÊ”ti akkharaÑ suvaÓÓapaÔÔe
likhÈpetvÈ suvaÓÓapaÔÔaÑ maÒj|sÈya nikkhipÈpesi. TasmiÑ kÈlakate aÒÒo
rÈjÈ rajjaÑ patvÈ suvaÓÓapaÔÔaÑ vÈcetvÈ “ajaro amaro bhavissÈmÊ”ti aÒÒaÑ
nesÈdaÑ pesesi. Sopi gantvÈ bodhisattaÑ gahetuÑ asakkonto tattheva
kÈlamakÈsi. Eteneva niyÈmena cha rÈjaparivaÔÔÈ gatÈ. Atha sattamo rÈjÈ
rajjaÑ patvÈ ekaÑ nesÈdaÑ pahiÓi. So gantvÈ bodhisattena akkantaÔÔhÈnepi
pÈsassa asaÒcaraÓabhÈvaÑ, attano parittaÑ katvÈ
gocarabh|migamanabhÈvaÒcassa ÒatvÈ paccantaÑ otaritvÈ ekaÑ moriÑ
gahetvÈ yathÈ hatthatÈÄasaddena naccati, accharÈsaddena ca vassati, evaÑ
sikkhÈpetvÈ taÑ ÈdÈya gantvÈ morena
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paritte akate pÈtoyeva pÈsayaÔÔhiyo ropetvÈ pÈse oÉÉetvÈ moriÑ vassÈpesi.
Moro visabhÈgaÑ mÈtugÈmasaddaÑ sutvÈ kilesÈturo hutvÈ parittaÑ kÈtuÑ
asakkuÓitvÈ gantvÈ pÈse bajjhi. Atha naÑ nesÈdo gahetvÈ gantvÈ
BÈrÈÓasiraÒÒo adÈsi.
RÈjÈ tassa r|pasampattiÑ disvÈ tuÔÔhamÈnaso ÈsanaÑ dÈpesi.
Bodhisatto paÒÒattÈsane nisÊditvÈ “mahÈrÈja kasmÈ maÑ gaÓhÈpesÊ”ti
pucchi. Ye kira tava maÑsaÑ khÈdanti, te ajarÈ amarÈ honti, svÈhaÑ tava
maÑsaÑ khÈditvÈ ajaro amaro hotukÈmo taÑ gaÓhÈpesinti. MahÈrÈja mama
tÈva maÑsaÑ khÈdantÈ ajarÈ amarÈ hontu, ahaÑ pana marissÈmÊti. Œma
marissasÊti. Mayi marante pana mama maÑsameva khÈditvÈ kinti katvÈ na
marissantÊti. TvaÑ suvaÓÓavaÓÓo, tasmÈ kira tava maÑsaÑ khÈdakÈ ajarÈ
amarÈ bhavissantÊti. MahÈrÈja ahaÑ pana na akÈraÓÈ suvaÓÓavaÓÓo jÈto,
pubbe panÈhaÑ imasmiÑyeva nagare cakkavattÊ rÈjÈ hutvÈ sayampi paÒca
sÊlÈni rakkhiÑ, sakalacakkavÈÄavÈsinopi rakkhÈpesiÑ, svÈhaÑ kÈlaÑ karitvÈ
TÈvatiÑsabhavane nibbatto, tattha yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ tato cuto aÒÒassa
akusalassa nissandena morayoniyaÑ nibbattitvÈpi porÈÓasÊlÈnubhÈvena
suvaÓÓavaÓÓo jÈtoti. “TvaÑ cakkavattÊ rÈjÈ hutvÈ sÊlaÑ rakkhitvÈ
sÊlaphalena suvaÓÓavaÓÓo jÈto”ti kathamidaÑ amhehi saddhÈtabbaÑ. Atthi
no koci sakkhÊti. Atthi mahÈrÈjÈti. Ko nÈmÈti. MahÈrÈja ahaÑ
cakkavattikÈle ratanamaye rathe nisÊditvÈ ÈkÈse vicariÑ, so me ratho
ma~galapokkharaÓiyÈ antobh|miyaÑ nidahÈpito, taÑ ma~galapokkharaÓito
ukkhipÈpehi, so me sakkhi bhavissatÊti.
RÈjÈ “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ pokkharaÓito udakaÑ harÈpetvÈ rathaÑ
nÊharÈpetvÈ bodhisattassa saddahi. Bodhisatto “mahÈrÈja ÔhapetvÈ
amatamahÈnibbÈnaÑ avasesÈ sabbe sa~khatadhammÈ hutvÈ abhÈvino aniccÈ
khayavayadhammÈyevÈ”ti raÒÒo dhammaÑ desetvÈ rÈjÈnaÑ paÒcasu sÊlesu
patiÔÔhÈpesi. RÈjÈ pasanno bodhisattaÑ rajjena p|jetvÈ mahantaÑ sakkÈraÑ
akÈsi. So rajjaÑ tasseva paÔiniyyÈdetvÈ katipÈhaÑ vasitvÈ “appamatto hohi
mahÈrÈjÈ”ti ovaditvÈ
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ÈkÈse uppatitvÈ DaÓÉakahiraÒÒapabbatameva agamÈsi. RÈjÈpi bodhisattassa
ovÈde ÔhatvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu arahatte patiÔÔhahi. TadÈ
rÈjÈ Œnando ahosi, suvaÓÓamoro pana ahameva ahosinti.
MorajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. VinÊlajÈtakavaÓÓanÈ (160)
Evameva n|na rÈjÈnanti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto Devadattassa
sugatÈlayaÑ Èrabbha kathesi. Devadatte hi GayÈsÊsagatÈnaÑ dvinnaÑ
aggasÈvakÈnaÑ sugatÈlayaÑ dassetvÈ nipanne ubhopi therÈ dhammaÑ
desetvÈ attano nissitake ÈdÈya VeÄuvanaÑ agamiÑsu. Te SatthÈrÈ “SÈriputta
Devadatto tumhe disvÈ kiÑ akÈsÊ”ti puÔÔhÈ “bhante sugatÈlayaÑ dassetvÈ
mahÈvinÈsaÑ pÈpuÓÊ”ti ÈrocesuÑ. SatthÈ “na kho SÈriputta Devadatto
idÈneva mama anukiriyaÑ karonto vinÈsaÑ patto, pubbepi pÈpuÓiyevÈ”ti
vatvÈ therehi yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte VideharaÔÔhe MithilÈyaÑ VideharÈje rajjaÑ kÈrente bodhisatto
tassa aggamahesiyÈ kucchimhi nibbatti. So vayappatto TakkasilÈyaÑ
sabbasippÈni uggaÓhitvÈ pitu accayena rajje patiÔÔhÈsi. TadÈ ekassa
suvaÓÓahaÑsarÈjassa gocarabh|miyaÑ kÈkiyÈ saddhiÑ saÑvÈso ahosi, sÈ
puttaÑ vijÈyi. So neva mÈtupatir|pako ahosi, na pitu. Athassa
vinÊlakadhÈtukattÈ “VinÊlako”tveva nÈmaÑ akaÑsu. HaÑsarÈjÈ abhiÓhaÑ
gantvÈ puttaÑ passati. Apare panassa dve haÑsapotakÈ puttÈ ahesuÑ. Te
pitaraÑ abhiÓhaÑ manussapathaÑ gacchantaÑ disvÈ pucchiÑsu “tÈta tumhe
kasmÈ abhiÓhaÑ manussapathaÑ gacchathÈ”ti. TÈtÈ ekÈya me kÈkiyÈ
saddhiÑ saÑvÈsamanvÈya eko putto jÈto, “VinÊlako”tissa nÈmaÑ, tamahaÑ
daÔÔhuÑ gacchÈmÊti. KahaÑ
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panete vasantÊti. VideharaÔÔhe MithilÈya avid|re asukasmiÑ nÈma ÔhÈne
ekasmiÑ tÈlagge vasantÊti. “TÈta manussapatho nÈma sÈsa~ko sappaÔibhayo,
tumhe mÈ gacchatha, mayaÑ gantvÈ taÑ ÈnessÈmÈ”ti dve haÑsapotakÈ
pitarÈ ÈcikkhitasaÒÒÈya tattha gantvÈ taÑ VinÊlakaÑ ekasmiÑ daÓÉake
nisÊdÈpetvÈ mukhatuÓÉakena daÓÉakoÔiyaÑ ÉaÑsitvÈ
MithilÈnagaramatthakena pÈyiÑsu. TasmiÑ khaÓe VideharÈjÈ
sabbasetacatusindhavayuttarathavare nisÊditvÈ nagaraÑ padakkhiÓaÑ karoti.
VinÊlako taÑ disvÈ cintesi “mayhaÑ VideharaÒÒÈ kiÑ nÈnÈkÈraÓaÑ, esa
catusindhavayuttarathe nisÊditvÈ nagaraÑ anusaÒcarati, ahaÑ pana
haÑsayuttarathe nisÊditvÈ gacchÈmÊ”ti. So ÈkÈsena gacchanto paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
19. “Evameva n|na rÈjÈnaÑ, VedehaÑ MithilaggahaÑ.
AssÈ vahanti ÈjaÒÒÈ, yathÈ haÑsÈ vinÊlakan”ti.
Tattha evamevÈti evaÑ eva, n|nÈti parivitakke nipÈto. EkaÑsepi
vaÔÔatiyeva. Vedehanti VideharaÔÔhasÈmikaÑ1. Mithilaggahanti
mithilagehaÑ, mithilÈyaÑ gharaÑ pariggahetvÈ vasamÈnanti attho. ŒjaÒÒÈti
kÈraÓÈkÈraÓÈjÈnanakÈ. YathÈ haÑsÈ vinÊlakanti yathÈ ime haÑsÈ maÑ
vinÊlakaÑ vahanti, evameva vahantÊti.
HaÑsapotakÈ tassa vacanaÑ sutvÈ kujjhitvÈ “idheva naÑ pÈtetvÈ
gamissÈmÈ”ti cittaÑ uppÈdetvÈpi “evaÑ kate pitÈ no kiÑ vakkhatÊ”ti
garahabhayena pitu santikaÑ netvÈ tena katakiriyaÑ pitu ÈcikkhiÑsu. Atha
naÑ pitÈ kujjhitvÈ “kiÑ tvaÑ mama puttehi adhikatarosi, yo2 mama putte
abhibhavitvÈ rathe yuttasindhave viya karosi, attano pamÈÓaÑ na jÈnÈsi.
ImaÑ ÔhÈnaÑ tava agocaro, attano mÈtu vasanaÔÔhÈnameva gacchÈhÊ”ti
tajjetvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
20. “VinÊla duggaÑ bhajasi, abh|miÑ tÈta sevasi.
GÈmantakÈni sevassu, etaÑ mÈtÈlayaÑ tavÈ”ti.
Tattha VinÊlÈti taÑ nÈmenÈlapati. DuggaÑ bhajasÊti imesaÑ vasena
giriduggaÑ bhajasi. Abh|miÑ tÈta sevasÊti tÈta girivisamaÑ nÈma tava
______________________________________________________________
1. VideharaÔÔhissaraÑ (SÊ)

2. SotvaÑ (Ka)
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abh|mi, taÑ sevasi upagacchasi. EtaÑ mÈtÈlayaÑ tavÈti etaÑ gÈmantaÑ
ukkÈraÔÔhÈnaÑ ÈmakasusÈnaÔÔhÈnaÒca tava mÈtu ÈlayaÑ gehaÑ
vasanaÔÔhÈnaÑ, tattha gacchÈhÊti. EvaÑ taÑ tajjetvÈ “gacchatha, naÑ
Mithilanagarassa ukkÈrabh|miyaÒÒeva otÈretvÈ ethÈ”ti putte ÈÓÈpesi, te
tathÈ akaÑsu.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
VinÊlako Devadatto ahosi, dve haÑsapotakÈ dve aggasÈvakÈ ahesuÑ, pitÈ
Œnando ahosi, VideharÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
VinÊlajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
DaÄhavaggo paÔhamo.
TassuddÈnaÑ
RÈjovÈdaÒca Si~gÈlaÑ, S|karaÑ UragaÑ BhaggaÑ.
AlÊnacittaguÓaÒca, Suhanu MoravinÊlaÑ.
_____
2. Santhavavagga
1. IndasamÈnagottajÈtakavaÓÓanÈ (161)
Na santhavaÑ kÈpurisena kayirÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
dubbacajÈtikaÑ Èrabbha kathesi. Tassa vatthu NavakanipÈte GijjhajÈtake1
Èvi bhavissati. SatthÈ pana taÑ bhikkhuÑ “pubbepi tvaÑ bhikkhu
dubbacatÈya paÓÉitÈnaÑ vacanaÑ akatvÈ mattahatthipÈdehi saÒcuÓÓito”ti
vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vuÉÉhippatto gharÈvÈsaÑ pahÈya isipabbajjaÑ
pabbajitvÈ paÒcannaÑ isisatÈnaÑ gaÓasatthÈ hutvÈ Himavantapadese vÈsaÑ
kappesi. TadÈ tesu tÈpasesu IndasamÈnagotto nÈmeko
______________________________________________________________
1. Khu 5. 187 piÔÔhe.
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tÈpaso ahosi dubbaco anovÈdako. So ekaÑ hatthipotakaÑ posesi. Bodhisatto
sutvÈ taÑ pakkositvÈ “saccaÑ kira tvaÑ hatthipotakaÑ posesÊ”ti pucchi.
SaccaÑ Ècariya, matamÈtikaÑ ekaÑ hatthipotakaÑ posemÊti. Hatthino nÈma
vuÉÉhippattÈ posakeyeva mÈrenti, mÈ taÑ posehÊti. Tena vinÈ vattituÑ na
sakkomi ÈcariyÈti. Tena hi paÒÒÈyissasÊti. So tena posiyamÈno aparabhÈge
mahÈsarÊro ahosi.
AthekasmiÑ kÈle te isayo vanam|laphalÈphalatthÈya d|raÑ gantvÈ
tattheva katipÈhaÑ vasiÑsu. HatthÊpi aggadakkhiÓavÈte pabhinnamado
hutvÈ tassa paÓÓasÈlaÑ viddhaÑsetvÈ pÈnÊyaghaÔaÑ bhinditvÈ
pÈsÈÓaphalakaÑ khipitvÈ ÈlambanaphalakaÑ luÒcitvÈ “taÑ tÈpasaÑ
mÈretvÈva gamissÈmÊ”ti ekaÑ gahanaÔÔhÈnaÑ pavisitvÈ tassa
ÈgamanamaggaÑ olokento aÔÔhÈsi. IndasamÈnagotto tassa gocaraÑ gahetvÈ
sabbesaÑ puratova Ègacchanto taÑ disvÈ pakatisaÒÒÈyevassa santikaÑ
agamÈsi. Atha naÑ so hatthÊ gahanaÔÔhÈnÈ nikkhamitvÈ soÓÉÈya parÈmasitvÈ
bh|miyaÑ pÈtetvÈ sÊsaÑ pÈdena akkamitvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ madditvÈ
koÒcanÈdaÑ katvÈ araÒÒaÑ pÈvisi. SesatÈpasÈ taÑ pavattiÑ bodhisattassa
ÈrocesuÑ. Bodhisatto “kÈpurisehi nÈma saddhiÑ saÑsaggo na kÈtabbo”ti
vatvÈ imÈ gÈthÈ Èha–
21. “Na santhavaÑ kÈpurisena kayirÈ,
Ariyo anariyena pajÈnamatthaÑ.
CirÈnuvutthopi karoti pÈpaÑ,
Gajo yathÈ IndasamÈnagottaÑ.
22. YaÑ tveva jaÒÒÈ sadiso mamanti,
SÊlena paÒÒÈya sutena cÈpi.
Teneva mettiÑ kayirÈtha saddhiÑ,
Sukho have sappurisena sa~gamo”ti.
Tattha na santhavaÑ kÈpurisena kayirÈti kucchitena kodhapurisena
saddhiÑ taÓhÈsanthavaÑ vÈ mittasanthavaÑ vÈ na kayirÈtha. Ariyo
anariyena
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pajÈnamatthanti ariyoti cattÈro ariyÈ ÈcÈra-ariyo li~ga-ariyo dassana-ariyo
paÔivedha-ariyoti. Tesu ÈcÈra-ariyo idha adhippeto. So pajÈnamatthaÑ
atthaÑ pajÈnanto atthÈnatthakusalo ÈcÈre Ôhito ariyapuggalo anariyena
nillajjena dussÊlena saddhiÑ santhavaÑ na kareyyÈti attho. KiÑ kÈraÓÈ?
CirÈnuvutthopi karoti pÈpanti, yasmÈ anariyo ciraÑ ekato anuvutthopi taÑ
ekato nivÈsaÑ agaÓetvÈ karoti pÈpaÑ lÈmakakammaÑ karotiyeva. YathÈ
kiÑ? Gajo yathÈ IndasamÈnagottanti, yathÈ so gajo IndasamÈnagottaÑ
mÈrento pÈpaÑ akÈsÊti attho. YaÑ tveva jaÒÒÈ sadiso mamanti-ÈdÊsu yaÑ
tveva puggalaÑ “ayaÑ mama sÊlÈdÊhi sadiso”ti jÈneyya, teneva saddhiÑ
mettiÑ kayirÈtha, sappurisena saddhiÑ samÈgamo sukhÈvahoti.
EvaÑ bodhisatto “anovÈdakena nÈma na bhavitabbaÑ, susikkhitena
bhavituÑ vaÔÔatÊ”ti isigaÓaÑ ovaditvÈ IndasamÈnagottassa sarÊrakiccaÑ
kÈretvÈ brahmavihÈre bhÈvetvÈ brahmalok|pago ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
IndasamÈnagotto ayaÑ dubbaco ahosi, gaÓasatthÈ pana ahameva ahosin”ti.
IndasamÈnagottajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. SanthavajÈtakavaÓÓanÈ (162)
Na santhavasmÈ para’matthi pÈpiyoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
aggijuhanaÑ Èrabbha kathesi. Vatthu heÔÔhÈ Na~guÔÔhajÈtake1
kathitasadisameva. Bhikkh| te aggiÑ juhante disvÈ “bhante jaÔilÈ
nÈnappakÈraÑ micchÈtapaÑ karonti, atthi nu kho ettha vuÉÉhÊ”ti
BhagavantaÑ pucchiÑsu. “Na bhikkhave etthakÈci vuÉÉhi nÈma atthi,
porÈÓakapaÓÉitÈpi aggijuhane vuÉÉhi atthÊti saÒÒÈya ciraÑ aggiÑ juhitvÈ
tasmiÑ kamme avuÉÉhimeva
______________________________________________________________
1. Khu 5. 33 piÔÔhe.
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disvÈ aggiÑ udakena nibbÈpetvÈ sÈkhÈdÊhi pothetvÈ puna nivattitvÈpi na
olokesun”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
brÈhmaÓakule nibbatti. MÈtÈpitaro tassa jÈtaggiÑ gahetvÈ taÑ
soÄasavassuddese ÔhitaÑ ÈhaÑsu “kiÑ tÈta jÈtaggiÑ gahetvÈ araÒÒe aggiÑ
paricarissasi, udÈhu tayo vede uggaÓhitvÈ kuÔumbaÑ saÓÔhapetvÈ
gharÈvÈsaÑ vasissasÊ”ti. So “na me gharÈvÈsena attho, araÒÒe aggiÑ
paricaritvÈ brahmalokaparÈyaÓo bhavissÈmÊ”ti jÈtaggiÑ gahetvÈ mÈtÈpitaro
vanditvÈ araÒÒaÑ pavisitvÈ paÓÓasÈlÈya vÈsaÑ kappetvÈ aggiÑ paricari. So
ekadivasaÑ nimantitaÔÔhÈnaÑ gantvÈ sappinÈ pÈyÈsaÑ labhitvÈ “imaÑ
pÈyÈsaÑ mahÈbrahmuno yajissÈmÊ”ti taÑ pÈyÈsaÑ ÈharitvÈ aggiÑ jÈletvÈ
“aggiÑ tÈva bhavantaÑ sappiyuttaÑ pÈyÈsaÑ pÈyemÊ”ti pÈyÈsaÑ aggimhi
pakkhipi. Bahusinehe pÈyÈse aggimhi pakkhittamatteyeva aggi jalitvÈ
paccuggatÈhi accÊhi paÓÓasÈlaÑ jhÈpesi. BrÈhmaÓo bhÊtatasito palÈyitvÈ
bahi ÔhatvÈ “kÈpurisehi nÈma santhavo na kÈtabbo, idÈni me iminÈ agginÈ
kicchena katÈ paÓÓasÈlÈ jhÈpitÈ”ti vatvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
23. “Na santhavasmÈ para’matthi pÈpiyo,
Yo santhavo kÈpurisena hoti.
Santappito sappinÈ pÈyasena,
KicchÈkataÑ paÓÓakuÔiÑ adayhÊ”ti.
Tattha na santhavasmÈti taÓhÈsanthavÈpi ca mittasanthavÈpi cÈti
duvidhÈpi etasmÈ santhavÈ paraÑ uttari aÒÒaÑ pÈpataraÑ natthi,
lÈmakataraÑ nÈma natthÊti attho. Yo santhavo kÈpurisenÈti yo pÈpakena
kÈpurisena saddhiÑ duvidhopi santhavo, tato pÈpataraÑ aÒÒaÑ natthi.
KasmÈ? Santappito -pa- adayhÊti, yasmÈ sappinÈ ca pÈyÈsena ca
santappitopi ayaÑ aggi mayÈ kicchena kataÑ paÓÓasÈlaÑ jhÈpesÊti attho.
So evaÑ vatvÈ “na me tayÈ mittadubbhinÈ attho”ti taÑ aggiÑ udakena
nibbÈpetvÈ sÈkhÈhi pothetvÈ antohimavantaÑ pavisitvÈ ekaÑ sÈmamigiÑ
sÊhassa ca byagghassa ca dÊpino ca mukhaÑ lehantiÑ
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disvÈ “sappurisehi saddhiÑ santhavÈparaÑ seyyo nÈma natthÊ”ti cintetvÈ
dutiyaÑ gÈthamÈha–
24. “Na santhavasmÈ para’matthi seyyo,
Yo santhavo sappurisena hoti.
SÊhassa byagghassa ca dÊpino ca,
SÈmÈ mukhaÑ lehati santhavenÈ”ti.
Tattha sÈmÈ mukhaÑ lehati santhavenÈti sÈmÈ nÈma migÊ imesaÑ
tiÓÓaÑ janÈnaÑ santhavena sinehena mukhaÑ lehatÊti.
EvaÑ vatvÈ bodhisatto antohimavantaÑ pavisitvÈ isipabbajjaÑ
pabbajitvÈ abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca nibbattetvÈ jÊvitapariyosÈne
brahmalok|pago ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tena
samayena tÈpaso ahameva ahosin”ti.
SanthavajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. SusÊmajÈtakavaÓÓanÈ (163)
KÈÄÈ migÈ setadantÈ tavÊmeti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
chandakadÈnaÑ Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÒhi kadÈci ekameva kulaÑ
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa dÈnaÑ deti, kadÈci aÒÒatitthiyÈnaÑ
deti, kadÈci gaÓabandhanena bah| ekato hutvÈ denti, kadÈci vÊthisabhÈgena,
kadÈci sakalanagaravÈsino chandakaÑ saÑharitvÈ dÈnaÑ denti. ImasmiÑ
pana kÈle sakalanagaravÈsino chandakaÑ saÑharitvÈ sabbaparikkhÈradÈnaÑ
sajjetvÈ dve koÔÔhÈsÈ hutvÈ ekacce “imaÑ sabbaparikkhÈradÈnaÑ
aÒÒatitthiyÈnaÑ dassÈmÈ”ti ÈhaÑsu, ekacce “Buddhappamukhassa
bhikkhusaÑghassÈ”ti. EvaÑ punappunaÑ kathÈya vattamÈnÈya
aÒÒatitthiyasÈvakehi aÒÒatitthiyÈnaÒÒeva, BuddhasÈvakehi
“Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassevÈ”ti vutte sambahulaÑ
karissÈmÈ”ti sambahulÈya kathÈya “Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa
dassÈmÈ”ti vadantÈyeva bahukÈ jÈtÈ, tesaÒÒeva kathÈ
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patiÔÔhÈsi. AÒÒatitthiyasÈvakÈ BuddhÈnaÑ dÈtabbadÈnassa antarÈyaÑ kÈtuÑ
nÈsakkhiÑsu. NÈgarÈ BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ nimantetvÈ
sattÈhaÑ mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ sattame divase sabbaparikkhÈre adaÑsu.
SatthÈ anumodanaÑ katvÈ mahÈjanaÑ maggaphalehi pabodhetvÈ
JetavanavihÈrameva gantvÈ bhikkhusaÑghena vatte dassite
GandhakuÔippamukhe ÔhatvÈ SugatovÈdaÑ datvÈ GandhakuÔiÑ pÈvisi.
SÈyanhasamaye bhikkh| dhammasabhÈyaÑ sannipatitvÈ kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso aÒÒatitthiyasÈvakÈ BuddhÈnaÑ dÈtabbadÈnassa
antarÈyakaraÓatthÈya vÈyamantÈpi antarÈyaÑ kÈtuÑ nÈsakkhiÑsu, taÑ
sabbaparikkhÈradÈnaÑ BuddhÈnaÑyeva pÈdam|laÑ ÈgataÑ, aho
BuddhabalaÑ nÈma mahantan”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave
etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave
ete aÒÒatitthiyasÈvakÈ idÈneva mayhaÑ dÈtabbadÈnassa
antarÈyakaraÓatthÈya vÈyamanti, pubbepi vÈyamiÑsu, so pana parikkhÈro
sabbakÈlepi mameva pÈdam|laÑ ÈgacchatÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ SusÊmo nÈma rÈjÈ ahosi. TadÈ bodhisatto tassa
purohitassa brÈhmaÓiyÈ kucchimhi paÔisandhiÑ gaÓhi, tassa
soÄasavassikakÈle pitÈ kÈlamakÈsi. So pana dharamÈnakÈle raÒÒo
hatthima~galakÈrako ahosi. HatthÊnaÑ ma~galakaraÓaÔÔhÈne ÈbhataupakaraÓabhaÓÉaÒca hatthÈla~kÈraÒca sabbaÑ soyeva alattha. Evamassa
ekekasmiÑ ma~gale koÔimattaÑ dhanaÑ uppajjati. Atha tasmiÑ kÈle
hatthima~galachaÓo sampÈpuÓi. SesÈ brÈhmaÓÈ rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ
“mahÈrÈja hatthima~galachaÓo sampatto, ma~galaÑ kÈtuÑ vaÔÔati.
PurohitabrÈhmaÓassa pana putto atidaharo, neva tayo vede jÈnÈti, na
hatthisuttaÑ, mayaÑ hatthima~galaÑ karissÈmÈ”ti ÈhaÑsu. RÈjÈ “sÈdh|”ti
sampaÔicchi. BrÈhmaÓÈ purohitaputtassa hatthima~galaÑ kÈtuÑ adatvÈ
“hatthima~galaÑ katvÈ mayaÑ dhanaÑ gaÓhissÈmÈ”ti haÔÔhatuÔÔhÈ vicaranti.
Atha “catutthe divase hatthima~galaÑ bhavissatÊ”ti bodhisattassa mÈtÈ taÑ
pavattiÑ sutvÈ “hatthima~galakaraÓaÑ nÈma yÈva sattamÈ kulaparivaÔÔÈ
amhÈkaÑ vaÑso, vaÑso ca no osakkissati, dhanÈ ca parihÈyissÈmÈ”ti
anusocamÈnÈ parodi.
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Bodhisatto “kasmÈ amma rodasÊ”ti vatvÈ taÑ kÈraÓaÑ sutvÈ “nanu
amma ahaÑ ma~galaÑ karissÈmÊ”ti Èha. TÈta tvaÑ neva tayo vede jÈnÈsi,
na hatthisuttaÑ, kathaÑ ma~galaÑ karissasÊti. Amma kadÈ pana
hatthima~galaÑ karissatÊti. Ito catutthe divase tÈtÈti. Amma tayo pana vede
paguÓe katvÈ hatthisuttaÑ jÈnanaka-Ècariyo kahaÑ vasatÊti. TÈta evar|po
disÈpÈmokkho Ècariyo ito vÊsayojanasatamatthake GandhÈraraÔÔhe
TakkasilÈyaÑ vasatÊti. “Amma amhÈkaÑ vaÑsaÑ na nÈsessÈmi, ahaÑ sve
ekadivaseneva TakkasilaÑ gantvÈ ekaratteneva tayo vede ca hatthisuttaÒca
uggaÓhitvÈ punadivase ÈgantvÈ catutthe divase hatthima~galaÑ karissÈmi,
mÈ rodÊ”ti mÈtaraÑ samassÈsetvÈ punadivase bodhisatto pÈtova bhuÒjitvÈ
ekakova nikkhamitvÈ ekadivaseneva ( )1 TakkasilaÑ gantvÈ ÈcariyaÑ
vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi.
Atha naÑ Ècariyo “kuto Ègatosi tÈtÈ”ti pucchi. BÈrÈÓasito ÈcariyÈti.
KenatthenÈti. TumhÈkaÑ santike tayo vede ca hatthisuttaÒca
uggaÓhanatthÈyÈti. SÈdhu tÈta uggaÓhÈti. Bodhisatto “Ècariya mayhaÑ
kammaÑ accÈyikan”ti sabbaÑ pavattiÑ ÈrocetvÈ “ahaÑ ekadivaseneva
vÊsayojanasataÑ Ègato, ajjevekarattiÑ mayhameva okÈsaÑ karotha, ito
tatiyadivase hatthima~galaÑ bhavissati, ahaÑ ekeneva uddesamaggena
sabbaÑ uggaÓhissÈmÊ”ti vatvÈ ÈcariyaÑ okÈsaÑ kÈretvÈ Ècariyassa
bhuttakÈle sayaÑ bhuÒjitvÈ Ècariyassa pÈde dhovitvÈ sahassatthavikaÑ
purato ÔhapetvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisinno pariyattiÑ paÔÔhapetvÈ aruÓe
uggacchante tayo vede ca hatthisuttaÒca niÔÔhapetvÈ “aÒÒopi atthi ÈcariyÈ”ti
pucchitvÈ “natthi tÈta, sabbaÑ niÔÔhitan”ti vutte “Ècariya imasmiÑ ganthe
ettakaÑ padapaccÈbhaÔÔhaÑ, ettakaÑ sajjhÈyasammohaÔÔhÈnaÑ, ito paÔÔhÈya
tumhe antevÈsike evaÑ vÈceyyÈthÈ”ti Ècariyassa sippaÑ sodhetvÈ pÈtova
bhuÒjitvÈ ÈcariyaÑ vanditvÈ ekadivaseneva bÈrÈÓasiÑ paccÈgantvÈ mÈtaraÑ
vanditvÈ “uggahitaÑ te tÈta sippan”ti vutte “Èma ammÈ”ti vatvÈ mÈtaraÑ
paritosesi.
______________________________________________________________
1. MahÈsattassÈnubhÈvena devatÈ pathaviÑ sa~khipitvÈ (Ka)
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Punadivase hatthima~galachaÓo paÔiyÈdiyittha. Satamatte
hatthisoÓÉÈla~kÈre ca suvaÓÓaddhaje hemajÈlasaÒchanne katvÈ ÔhapesuÑ,
rÈja~gaÓaÑ ala~kariÑsu. BrÈhmaÓÈ “mayaÑ hatthima~galaÑ karissÈma,
mayaÑ karissÈmÈ”ti maÓÉitapasÈdhitÈ aÔÔhaÑsu. SusÊmopi rÈjÈ
sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉito upakaraÓabhaÓÉaÑ gÈhÈpetvÈ ma~galaÔÔhÈnaÑ
agamÈsi. Bodhisattopi kumÈraparihÈrena ala~kato attano parisÈya
purakkhataparivÈrito raÒÒo santikaÑ gantvÈ “saccaÑ kira mahÈrÈja tumhe
amhÈkaÑ vaÑsaÒca attano vaÑsaÒca nÈsetvÈ ‘aÒÒehi brÈhmaÓehi
hatthima~galaÑ kÈretvÈ hatthÈla~kÈraÒca upakaraÓÈni ca tesaÑ dassÈmÈ’ti
avacutthÈ”ti vatvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
25. “KÈÄÈ migÈ setadantÈ tavÊme,
ParosataÑ hemajÈlÈbhichannÈ.
Te te dadÈmÊti susÊma br|si,
AnussaraÑ pettipitÈmahÈnan”ti.
Tattha te te dadÈmÊti susÊma br|sÊti te ete tava1 santake “kÈÄÈ migÈ
setadantÈ”ti evaÑ sa~khaÑ gate parosataÑ sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉite hatthÊ
aÒÒesaÑ brÈhmaÓÈnaÑ dadÈmÊti saccaÑ kira bho SusÊma evaÑ br|sÊti
attho. AnussaraÑ pettipitÈmahÈnanti amhÈkaÒca attano ca vaÑse
pitupitÈmahÈnaÑ ÈciÓÓaÑ sarantoyeva. IdaÑ vuttaÑ hoti–mahÈrÈja yÈva
sattamakulaparivaÔÔÈ tumhÈkaÑ pettipitÈmahÈnaÑ amhÈkaÑ pettipitÈmahÈ
ca hatthima~galaÑ karonti, so tvaÑ evaÑ anussarantopi amhÈkaÒca attano
ca vaÑsaÑ nÈsetvÈ saccaÑ kira evaÑ br|sÊti.
SusÊmo rÈjÈ bodhisattassa vacanaÑ sutvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
26. “KÈÄÈ migÈ setadantÈ mamÊme,
ParosataÑ hemajÈlÈbhichannÈ.
Te te dadÈmÊti vadÈmi mÈÓava,
AnussaraÑ pettipitÈmahÈnan”ti.
______________________________________________________________
1. Te vÈ (SÊ)
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Tattha te te dadÈmÊti te ete hatthÊ aÒÒesaÑ brÈhmaÓÈnaÑ dadÈmÊti
saccameva mÈÓava vadÈmi, neva hatthÊ1 brÈhmaÓÈnaÑ dadÈmÊti attho2.
Anussaranti pettipitÈmahÈnaÑ kiriyaÑ anussarÈmiyeva, no nÈnussarÈmi,
amhÈkaÑ pettipitÈmahÈnaÑ hatthima~galaÑ tumhÈkaÑ pettipitÈmahÈ
karontÊti pana anussarantopi evaÑ vadÈmiyevÈti adhippÈyenevamÈha.
Atha naÑ bodhisatto etadavoca “mahÈrÈja amhÈkaÒca attano ca
vaÑsaÑ anussarantoyeva kasmÈ maÑ ÔhapetvÈ aÒÒehi hatthima~galaÑ
kÈrÈpethÈ”ti. “TvaÑ kira tÈta tayo vede hatthisuttaÒca na jÈnÈsÊ”ti mayhaÑ
ÈrocesuÑ, tenÈhaÑ aÒÒehi brÈhmaÓehi kÈrÈpemÊti. “Tena hi mahÈrÈja
ettakesu brÈhmaÓesu ekabrÈhmaÓopi tÊsu vedesu vÈ hatthisuttesu vÈ
ekadesampi yadi mayÈ saddhiÑ kathetuÑ samattho atthi, uÔÔhahatu, tayopi
vede hatthisuttaÒca saddhiÑ hatthima~galakaraÓena maÑ ÔhapetvÈ aÒÒo
sakalajambudÊpepi jÈnanto nÈma natthÊ”ti sÊhanÈdaÑ nadi. EkabrÈhmaÓopi
tassa paÔisattu hutvÈ uÔÔhÈtuÑ nÈsakkhi. Bodhisatto attano kulavaÑsaÑ
patiÔÔhÈpetvÈ ma~galaÑ katvÈ bahuÑ dhanaÑ ÈdÈya attano nivesanaÑ
agamÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne keci sotÈpannÈ ahesuÑ, keci sakadÈgÈmino,
keci anÈgÈmino, keci arahattaÑ pÈpuÓiÑsu. TadÈ mÈtÈ MahÈmÈyÈ ahosi,
pitÈ SuddhodanamahÈrÈjÈ, SusÊmo rÈjÈ Œnando, disÈpÈmokkho Ècariyo
SÈriputto, mÈÓavo pana ahameva ahosinti.
SusÊmajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.

______________________________________________________________
1. Te vÈ hatthÊ (SÊ)
2. Te hatthÊ brÈhmÈÓÈnaÑ dadÈmÊti te brÈhmaÓe saccaÑ evaÑ vadÈmÊti attho (Ka)
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4. GijjhajÈtakavaÓÓanÈ (164)
YaÑ nu gijjho yojanasatanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
mÈtuposakabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Vatthu SÈmajÈtake1 Èvi bhavissati.
SatthÈ pana taÑ bhikkhuÑ “saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu gihÊ posesÊ”ti
pucchitvÈ “saccan”ti vutte “kiÑ pana te hontÊ”ti pucchitvÈ “mÈtÈpitaro me
bhante”ti vutte “sÈdhu sÈdh|”ti tassa sÈdhukÈraÑ datvÈ “mÈ bhikkhave
imaÑ bhikkhuÑ ujjhÈyittha, porÈÓakapaÓÉitÈpi guÓavasena aÒÒÈtakÈnampi
upakÈraÑ akaÑsu, imassa pana mÈtÈpit|naÑ upakÈrakaraÓaÑ bhÈroyevÈ”ti
vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
Gijjhak|Ôapabbate gijjhayoniyaÑ nibbattitvÈ mÈtÈpitaro poseti. AthekasmiÑ
kÈle mahatÊ vÈtavuÔÔhi ahosi. GijjhÈ vÈtavuÔÔhiÑ sahituÑ asakkontÈ
sÊtabhayena BÈrÈÓasiÑ gantvÈ pÈkÈrasamÊpe ca parikhÈsamÊpe ca sÊtena
kampamÈnÈ nisÊdiÑsu. TadÈ BÈrÈÓasiseÔÔhi nagarÈ nikkhamitvÈ nhÈyituÑ
gacchanto te gijjhe kilamante disvÈ ekasmiÑ anovassakaÔÔhÈne sannipÈtetvÈ
aggiÑ kÈrÈpetvÈ gosusÈnaÑ pesetvÈ gomaÑsaÑ ÈharÈpetvÈ tesaÑ dÈpetvÈ
ÈrakkhaÑ Ôhapesi. GijjhÈ v|pasantÈya vÈtavuÔÔhiyÈ kallasarÊrÈ hutvÈ
pabbatameva agamaÑsu. Te tattheva sannipatitvÈ evaÑ mantayiÑsu
“BÈrÈÓasiseÔÔhinÈ amhÈkaÑ upakÈro kato, kat|pakÈrassa ca nÈma
paccupakÈraÑ kÈtuÑ vaÔÔati, tasmÈ ito paÔÔhÈya tumhesu yo yaÑ vatthaÑ vÈ
ÈbharaÓaÑ vÈ labhati, tena taÑ BÈrÈÓasiseÔÔhissa gehe ÈkÈsa~gaÓe
pÈtetabban”ti.
Tato paÔÔhÈya gijjhÈ manussÈnaÑ vatthÈbharaÓÈni Ètape
sukkhÈpentÈnaÑ pamÈdaÑ oloketvÈ senÈ viya maÑsapesiÑ sahasÈ gahetvÈ
BÈrÈÓasiseÔÔhissa gehe ÈkÈsa~gaÓe pÈtenti. So gijjhÈnaÑ ÈharaÓabhÈvaÑ
ÒatvÈ sabbÈni tÈni visuÑyeva Ôhapesi. “GijjhÈ nagaraÑ vilumpantÊ”ti raÒÒo
ÈrocesuÑ. RÈjÈ “ekaÑ gijjhampi tÈva gaÓhatha, sabbaÑ ÈharÈpessÈmÊ”ti
tattha tattha pÈse ceva jÈlÈni ca oÉÉÈpesi.
______________________________________________________________
1. Khu 6. 174 piÔÔhe.
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MÈtuposakagijjho pÈse bajjhi, taÑ gahetvÈ “raÒÒo dassessÈmÈ”ti nenti.
BÈrÈÓasiseÔÔhi rÈjupaÔÔhÈnaÑ gacchanto te manusse gijjhaÑ gahetvÈ
gacchante disvÈ “mÈ imaÑ gijjhaÑ bÈdhayiÑs|”ti saddhiÒÒeva agamÈsi.
GijjhaÑ raÒÒo dassesuÑ. Atha naÑ rÈjÈ pucchi “tumhe nagaraÑ vilumpitvÈ
vatthÈdÊni gaÓhathÈ”ti. Œma mahÈrÈjÈti. Kassa tÈni dinnÈnÊti.
BÈrÈÓasiseÔÔhissÈti. KiÑkÈraÓÈti. AmhÈkaÑ tena jÊvitaÑ dinnaÑ, upakÈrassa
nÈma paccupakÈraÑ kÈtuÑ vaÔÔati, tasmÈ adamhÈti. Atha naÑ rÈjÈ “gijjhÈ
kira yojanasatamatthake ÔhatvÈ kuÓapaÑ passanti, kasmÈ tvaÑ attano
oÉÉitaÑ pÈsaÑ na passasÊ”ti vatvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
27. “YaÑ nu gijjho yojanasataÑ, kuÓapÈni avekkhati.
KasmÈ jÈlaÒca pÈsaÒca, ÈsajjÈpi na bujjhasÊ”ti.
Tattha yanti nipÈtamattaÑ, n|ti nÈmatthe nipÈto. Gijjho nÈma
yojanasataÑ atikkamitvÈ ÔhitÈni kuÓapÈni avekkhati, passatÊti attho.
ŒsajjÈpÊti ÈsÈdetvÈpi1, sampÈpuÓitvÈpÊti attho. “TvaÑ attano atthÈya
oÉÉitaÑ jÈlaÒca pÈsaÒca patvÈpi kasmÈ na bujjhasÊ”ti pucchi.
Gijjho tassa vacanaÑ sutvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
28. “YadÈ parÈbhavo hoti, poso jÊvitasa~khaye.
Atha jÈlaÒca pÈsaÒca, ÈsajjÈpi na bujjhatÊ”ti.
Tattha parÈbhavoti vinÈso. Posoti satto.
Gijjhassa vacanaÑ sutvÈ rÈjÈ seÔÔhiÑ pucchi “saccaÑ kira mahÈseÔÔhi
gijjhehi tumhÈkaÑ gehe vatthÈdÊni ÈbhatÈnÊ”ti. SaccaÑ devÈti. KahaÑ tÈnÊti.
“Deva mayÈ tÈni sabbÈni visuÑ ÔhapitÈni, yaÑ yesaÑ santakaÑ, taÑ tesaÑ
dassÈmi, imaÑ gijjhaÑ vissajjethÈ”ti gijjhaÑ vissajjÈpetvÈ mahÈseÔÔhiÑ
sabbesaÑ santakÈni dÈpesi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne mÈtuposakabhikkhu sotÈpattiphale
______________________________________________________________
1. ŒsajjitvÈpi (Ka)
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patiÔÔhahi. TadÈ rÈjÈ Œnando ahosi, BÈrÈÓasiseÔÔhi SÈriputto,
mÈtuposakagijjho pana ahameva ahosinti.
GijjhajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. NakulajÈtakavaÓÓanÈ (165)
SandhiÑ katvÈ amittenÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
seÓibhaÓÉanaÑ Èrabbha kathesi. Vatthu heÔÔhÈ UragajÈtake1
kathitasadisameva. IdhÈpi SatthÈ “na bhikkhave ime dve mahÈmattÈ idÈneva
mayÈ samaggÈ katÈ, pubbepÈhaÑ ime samagge akÈsiÑyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto ekasmiÑ
gÈmake brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ sabbasippÈni
uggahetvÈ gharÈvÈsaÑ pahÈya isipabbajjaÑ pabbajitvÈ abhiÒÒÈ ca
samÈpattiyo ca nibbattetvÈ uÒchÈcariyÈya vanam|laphalÈhÈro
Himavanthapadese vÈsaÑ kappesi. Tassa ca~kamanakoÔiyaÑ ekasmiÑ
vammike nakulo, tasseva santike ekasmiÑ rukkhabile2 sappo ca vÈsaÑ
kappesi. Te ubhopi ahinakulÈ niccakÈlaÑ kalahaÑ karonti. Bodhisatto tesaÑ
kalahe ÈdÊnavaÒca mettÈbhÈvanÈya ca ÈnisaÑsaÑ kathetvÈ “kalahaÑ nÈma
akatvÈ samaggavÈsaÑ vasituÑ vaÔÔatÊ”ti ovaditvÈ ubhopi te samagge akÈsi.
Atha sappassa bahinikkhantakÈle nakulo ca~kamanakoÔiyaÑ vammikassa
biladvÈre sÊsaÑ nÊharitvÈ3 mukhaÑ vivaritvÈ nipanno assasanto passasanto
niddaÑ upagaÒchi. Bodhisatto taÑ tathÈ niddÈyamÈnaÑ disvÈ “kiÑ nu kho
te nissÈya bhayaÑ uppannan”ti pucchanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
29. “SandhiÑ katvÈ amittena, aÓÉajena jalÈbuja.
Vivariya dÈÔhaÑ sesi, kuto te bhayamÈgatan”ti.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 37 piÔÔhe.
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3. KatvÈ (SÊ, I)
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Tattha sandhiÑ katvÈti mittabhÈvaÑ karitvÈ. AÓÉajenÈti aÓÉakose
nibbattena nÈgena. JalÈbujÈti nakulaÑ Èlapati. So hi jalÈbumhi jÈtattÈ
“jalÈbujo”ti vuccati. VivariyÈti vivaritvÈ.
EvaÑ bodhisattena vutto nakulo “ayya paccÈmitto nÈma na
avajÈnitabbo Èsa~kitabboyevÈ”ti vatvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
30. “Sa~ketheva amittasmiÑ, mittasmimpi na vissase.
AbhayÈ bhayamuppannaÑ, api m|lÈni kantatÊ”ti.
Tattha abhayÈ bhayamuppannanti na ito te bhayamuppannanti abhayo,
ko so? Mitto. YaÑ hi mittasmimpi vissÈse sati tato bhayaÑ uppajjati, taÑ
m|lÈnipi kantati, mittassa sabbarandhÈnaÑ1 viditattÈ m|laghaccÈya2
saÑvattatÊti attho.
Atha naÑ bodhisatto “mÈ bhÈyi, yathÈ sappo tayi na dubbhati,
evamahaÑ karissÈmi, tvaÑ ito paÔÔhÈya tasmiÑ Èsa~kaÑ mÈ karÊ”ti
ovaditvÈ cattÈro brahmavihÈre bhÈvetvÈ brahmalokaparÈyaÓo ahosi. Tepi
yathÈkammaÑ gatÈ.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
sappo ca nakulo ca ime dve mahÈmattÈ ahesuÑ, tÈpaso pana ahameva
ahosin”ti.
NakulajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. UpasÈÄakajÈtakavaÓÓanÈ (166)
UpasÈÄakanÈmÈnÊti idaÑ SatthÈ VeÄuvane3 viharanto ekaÑ upasÈÄakaÑ
nÈma susÈnasuddhikaÑ brÈhmaÓaÑ Èrabbha kathesi. So kira aÉÉho ahosi
mahaddhano, diÔÔhigatikattÈ pana dhuravihÈre vasantÈnampi BuddhÈnaÑ
sa~gahaÑ nÈma na akÈsi. Putto panassa paÓÉito ahosi ÒÈÓasampanno. So
mahallakakÈle puttaÑ Èha “mÈ kho maÑ tÈta aÒÒassa vasalassa
jhÈpitasusÈne jhÈpehi, ekasmiÑ pana anucchiÔÔhasusÈneyeva
______________________________________________________________
1. SambandhÈnaÑ (Ka)

2. M|laghacchÈya (Ka)

3. Jetavane (SÊ, SyÈ, I)
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maÑ jhÈpeyyÈsÊ”ti. TÈta ahaÑ tumhÈkaÑ jhÈpetabbayuttakaÑ ÔhÈnaÑ na
jÈnÈmi, sÈdhu vata maÑ ÈdÈya gantvÈ “imasmiÑ ÔhÈne maÑ jhÈpeyyÈsÊ”ti
tumheva ÈcikkhathÈti. BrÈhmaÓo “sÈdhu tÈtÈ”ti taÑ ÈdÈya nagarÈ
nikkhamitvÈ Gijjhak|ÔamatthakaÑ abhiruhitvÈ “tÈta idaÑ aÒÒassa vasalassa
ajhÈpitaÔÔhÈnaÑ, ettha maÑ jhÈpeyyÈsÊ”ti vatvÈ puttena saddhiÑ pabbatÈ
otarituÑ Èrabhi.
SatthÈ pana taÑ divasaÑ pacc|sakÈle bodhaneyyabandhave olokento
tesaÑ pitÈputtÈnaÑ sotÈpattimaggassa upanissayaÑ addasa. TasmÈ maggaÑ
gahetvÈ1 Ôhitaluddako viya pabbatapÈdaÑ gantvÈ tesaÑ pabbatamatthakÈ
otarantÈnaÑ ÈgamayamÈno nisÊdi, te otarantÈ SatthÈraÑ addasaÑsu. SatthÈ
paÔisanthÈraÑ karonto “kahaÑ gamissatha2 brÈhmaÓÈ”ti pucchi. MÈÓavo
tamatthaÑ Èrocesi. SatthÈ “tena hi ehi, tava pitarÈ ÈcikkhitaÔÔhÈnaÑ
gacchÈmÈ”ti ubho pitÈputte gahetvÈ pabbatamatthakaÑ Èruyha “kataraÑ
ÔhÈnan”ti pucchi. MÈÓavo “imesaÑ tiÓÓaÑ pabbatÈnaÑ antaraÑ Ècikkhi
bhante”ti Èha. SatthÈ “na kho mÈÓava tava pitÈ idÈneva susÈnasuddhiko,
pubbepi susÈnasuddhikova, na cesa idÈneva ‘imasmiÑ ÔhÈne maÑ
jhÈpeyyÈsÊ’ti tava Ècikkhati, pubbepi imasmiÑyeva ÔhÈne attano
jhÈpitabhÈvaÑ ÈcikkhÊ”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte imasmiÒÒeva RÈjagahe ayameva UpasÈÄako brÈhmaÓo
ayamevassa putto ahosi. TadÈ bodhisatto MagadharaÔÔhe brÈhmaÓakule
nibbattitvÈ paripuÓÓasippo isipabbajjaÑ pabbajitvÈ abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo
ca nibbattetvÈ jhÈnakÊÄaÑ kÊÄanto Himavantapadese ciraÑ vasitvÈ
loÓambilasevanatthÈya Gijjhak|Ôe paÓÓasÈlÈyaÑ vihÈsi. TadÈ so brÈhmaÓo
iminÈva niyÈmena puttaÑ vatvÈ puttena “tumheyeva me tathÈr|paÑ ÔhÈnaÑ
ÈcikkhathÈ”ti vutte “idameva ÔhÈnan”ti ÈcikkhitvÈ puttena saddhiÑ otaranto
bodhisattaÑ disvÈ tassa santikaÑ upasa~kami. Bodhisatto iminÈva niyÈmena
pucchitvÈ mÈÓavassa vacanaÑ sutvÈ “ehi, tava pitarÈ ÈcikkhitaÔÔhÈnassa
ucchiÔÔhabhÈvaÑ vÈ anucchiÔÔhabhÈvaÑ vÈ jÈnissÈmÈ”ti tehi saddhiÑ
pabbatamatthakaÑ Èruyha “idaÑ tiÓÓaÑ pabbatÈnaÑ
______________________________________________________________
1. MigaÑ gahetuÑ (Ka)

2. Gamittha (SÊ, I)
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antaraÑ anucchiÔÔhaÔÔhÈnan”ti mÈÓavena vutte “mÈÓava imasmiÑyeva ÔhÈne
jhÈpitakÈnaÑ1 pamÈÓaÑ natthi, taveva pitÈ imasmiÑyeva RÈjagahe
brÈhmaÓakuleyeva nibbattitvÈ UpasÈÄakoyeva nÈma hutvÈ imasmiÑyeva
pabbatantare cuddasa jÈtisahassÈni jhÈpito. PathaviyaÒhi ajhÈpitaÔÔhÈnaÑ vÈ
asusÈnaÔÔhÈnaÑ vÈ sÊsÈnaÑ anivesitaÔÔhÈnaÑ2 vÈ laddhuÑ na sakkÈ”ti
pubbenivÈsaÒÈÓena paricchinditvÈ imaÑ gÈthÈdvayamÈha–
31. “UpasÈÄakanÈmÈni, sahassÈni catuddasa.
AsmiÑ padese daÉÉhÈni, natthi loke anÈmataÑ.
32. Yamhi saccaÒca dhammo ca, ahiÑsÈ saÑyamo damo.
EtaÑ ariyÈ sevanti, etaÑ loke anÈmatan”ti.
Tattha anÈmatanti mataÔÔhÈnaÑ3. TaÒhi upacÈravasena “amatan”ti
vuccati, taÑ paÔisedhento “anÈmatan”ti Èha. “Anamatan”tipi4 pÈÔho,
lokasmiÒhi anamataÔÔhÈnaÑ5 asusÈnaÑ nÈma natthÊti attho. Yamhi saccaÒca
dhammo cÈti yasmiÑ puggale catusaccavatthukaÑ pubbabhÈgasaccaÒÈÓaÒca
lokuttaradhammo ca atthi. AhiÑsÈti paresaÑ avihesÈ aviheÔhanÈ.
SaÑyamoti sÊlasaÑyamo. Damoti indriyadamanaÑ. IdaÒca guÓajÈtaÑ
yamhi puggale atthi, etaÑ ariyÈ sevantÊti, ariyÈ BuddhÈ ca PaccekabuddhÈ
ca BuddhasÈvakÈ ca etaÑ ÔhÈnaÑ sevanti, evar|paÑ puggalaÑ
upasa~kamanti bhajantÊti attho. EtaÑ loke anÈmatanti etaÑ guÓajÈtaÑ loke
amatabhÈvasÈdhanato anÈmataÑ nÈma.
EvaÑ bodhisatto pitÈputtÈnaÑ dhammaÑ desetvÈ cattÈro brahmavihÈre
bhÈvetvÈ brahmalokaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ
jÈtakaÑ samodhÈnesi, saccapariyosÈne ubho pitÈputtÈ sotÈpattiphale
patiÔÔhahiÑsu. TadÈ pitÈputtÈva etarahi pitÈputtÈ ahesuÑ, tÈpaso pana
ahameva ahosinti.
UpasÈÄhakajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
______________________________________________________________
1. JhÈpitamatÈnaÑ (Ka)
2. SÊsÈnaÑ aniveÔhitaÔÔhÈnaÑ (I), susÈne aniviÔÔhaÔÔhÈnaÑ (Ka)
3. ŒmakaÔÔhÈnaÑ (Ka)
4. AnÈmakantipi (Ka)
5. AnÈmakaÔÔhÈnaÑ (Ka)
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7. SamiddhijÈtakavaÓÓanÈ (167)
AbhutvÈ bhikkhasi bhikkh|ti idaÑ SatthÈ RÈjagahaÑ upanissÈya
TapodÈrÈme viharanto samiddhitheraÑ Èrabbha kathesi. EkadivasaÒhi
ÈyasmÈ Samiddhi sabbarattiÑ padhÈnaÑ padahitvÈ aruÓuggamanavelÈya
nhatvÈ suvaÓÓavaÓÓaÑ attabhÈvaÑ sukkhÈpayamÈno antaravÈsakaÑ
nivÈsetvÈ uttarÈsa~gaÑ hatthena gahetvÈ aÔÔhÈsi suparikammakatÈ viya
suvaÓÓapaÔimÈ. AttabhÈvasamiddhiyÈyeva hissa “SamiddhÊ”ti nÈmaÑ ahosi.
Athassa sarÊrasobhaggaÑ disvÈ ekÈ devadhÊtÈ paÔibaddhacittÈ theraÑ
evamÈha “tvaÑ khosi bhikkhu daharo yuvÈ susu kÈÄakeso bhadrena
yobbanena samannÈgato abhir|po dassanÊyo pÈsÈdiko, evar|passa tava
kÈme aparibhuÒjitvÈ ko attho pabbajjÈya, kÈme tÈva paribhuÒjassu, pacchÈ
pabbajitvÈ samaÓadhammaÑ karissasÊ”ti. Atha naÑ thero Èha “devadhÊte
‘asukasmiÑ nÈma vaye Ôhito marissÈmÊ’ti mama maraÓakÈlaÑ na jÈnÈmi,
esa me kÈlo paÔicchanno, tasmÈ taruÓakÈleyeva samaÓadhammaÑ katvÈ
dukkhassantaÑ karissÈmÊ”ti. SÈ therassa santikÈ paÔisanthÈraÑ alabhitvÈ
tattheva antaradhÈyi. Thero SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ etamatthaÑ Èrocesi.
SatthÈ “na kho samiddhi tvaÒÒeva etarahi devadhÊtÈya palobhito, pubbepi
devadhÊtaro pabbajite palobhiÑsuyevÈ”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto ekasmiÑ
KÈsigÈmake brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto sabbasippesu nipphattiÑ
patvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca nibbattetvÈ
Himavantapadese ekaÑ JÈtassaraÑ nissÈya vÈsaÑ kappesi. So sabbarattiÑ
padhÈnaÑ padahitvÈ aruÓuggamanavelÈya nhatvÈ ekaÑ vakkalaÑ nivÈsetvÈ
ekaÑ hatthena gahetvÈ sarÊraÑ vodakaÑ karonto aÔÔhÈsi. Athassa
r|pasobhaggappattaÑ attabhÈvaÑ oloketvÈ paÔibaddhacittÈ ekÈ devadhÊtÈ
bodhisattaÑ palobhayamÈnÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
33. “AbhutvÈ bhikkhasi bhikkhu, na hi bhutvÈna bhikkhasi.
BhutvÈna bhikkhu bhikkhassu, mÈ taÑ kÈlo upaccagÈ”ti.
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Tattha abhutvÈ bhikkhasi bhikkh|ti bhikkhu tvaÑ daharakÈle
kilesakÈmavasena vatthukÈme abhutvÈva bhikkhÈya carasi. Na hi bhutvÈna
bhikkhasÊti nanu nÈma paÒca kÈmaguÓe bhutvÈ bhikkhÈya caritabbaÑ, kÈme
abhutvÈva bhikkhÈcariyaÑ upagatosi. BhutvÈna bhikkhu bhikkhass|ti
bhikkhu daharakÈle tÈva kÈme bhuÒjitvÈ pacchÈ mahallakakÈle bhikkhassu.
MÈ taÑ kÈlo upaccagÈti ayaÑ kÈme bhuÒjanakÈlo daharakÈlo, taÑ mÈ
atikkamat|ti.
Bodhisatto devatÈya vacanaÑ sutvÈ attano ajjhÈsayaÑ pakÈsento
dutiyaÑ gÈthamÈha–
34. “KÈlaÑ vohaÑ na jÈnÈmi, channo kÈlo na dissati.
TasmÈ abhutvÈ bhikkhÈmi, mÈ maÑ kÈlo upaccagÈ”ti.
Tattha kÈlaÑ vohaÑ na jÈnÈmÊti voti nipÈtamattaÑ. AhaÑ pana
“paÔhamavaye vÈ mayÈ maritabbaÑ majjhimavaye vÈ pacchimavaye vÈ”ti
evaÑ attano maraÓakÈlaÑ na jÈnÈmi. PaÓÉitena1 hi puggalena–
JÊvitaÑ byÈdhi kÈlo ca, dehanikkhepanaÑ gati.
PaÒcete jÊvalokasmiÑ, animittÈ na nÈyareti.
channo kÈlo na dissatÊti yasmÈ “asukasmiÑ nÈma vayakÈle hemantÈdiutukÈle vÈ mayÈ maritabban”ti mayhampesa channo hutvÈ kÈlo na dissati,
suppaÔicchanno hutvÈ Ôhito na paÒÒÈyati. TasmÈ abhutvÈ bhikkhÈmÊti tena
kÈraÓena paÒca kÈmaguÓe abhutvÈ bhikkhÈmi. MÈ maÑ kÈlo upaccagÈti
maÑ samaÓadhammakaraÓakÈlo mÈ atikkamat|ti attho. IminÈ kÈraÓena
daharova samÈno pabbajitvÈ samaÓadhammaÑ karomÊti. DevadhÊtÈ
bodhisattassa vacanaÑ sutvÈ tattheva antaradhÈyi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
devadhÊtÈ ayaÑ devadhÊtÈ ahosi, ahameva tena samayena tÈpaso ahosin”ti.
SamiddhijÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
______________________________________________________________
1. AtipaÓÉitena (SÊ, I)
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8. SakuÓagghijÈtakavaÓÓanÈ (168)
Seno balasÈ patamÈnoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto attajjhÈsayaÑ
SakuÓovÈdasuttaÑ1 Èrabbha kathesi. EkadivasaÒhi SatthÈ bhikkh|
ÈmantetvÈ “gocare bhikkhave caratha sake pettike visaye”ti2 imaÑ
SaÑyuttamahÈvagge suttantaÑ kathento “tumhe tÈva tiÔÔhatha, pubbe
tiracchÈnagatÈpi sakaÑ pettikavisayaÑ pahÈya agocare carantÈ
paccÈmittÈnaÑ hatthapathaÑ gantvÈpi attano paÒÒÈsampattiyÈ
upÈyakosallena paccÈmittÈnaÑ hatthÈ mucciÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
lÈpasakuÓayoniyaÑ nibbattitvÈ na~galakaÔÔhakaraÓe leÉÉuÔÔhÈne vÈsaÑ
kappesi. So ekadivasaÑ “sakavisaye gocaragahaÓaÑ pahÈya paravisaye
gocaraÑ gaÓhissÈmÊ”ti aÔavipariyantaÑ agamÈsi. Atha naÑ tattha gocaraÑ
gaÓhantaÑ disvÈ sakuÓagghi sahasÈ ajjhappattÈ aggahesi. So sakuÓagghiyÈ
hariyamÈno evaÑ paridevasi “mayamevamha alakkhikÈ, mayaÑ appapuÒÒÈ,
ye mayaÑ agocare carimha paravisaye, sacejja mayaÑ gocare careyyÈma
sake pettike visaye, na myÈyaÑ sakuÓagghi alaÑ abhavissa yadidaÑ
yuddhÈyÈ”ti. Ko pana te lÈpa gocaro sako pettiko visayoti. YadidaÑ
na~galakaÔÔhakaraÓaÑ leÉÉuÔÔhÈnanti. Atha naÑ sakuÓagghi sake bale
apatthaddhÈ amuÒci “gaccha kho tvaÑ lÈpa tatrapi me gantvÈ na
mokkhasÊ”ti. So tattha gantvÈ mahantaÑ leÉÉuÑ abhiruhitvÈ “ehi kho dÈni
sakuÓagghÊ”ti senaÑ avhayanto aÔÔhÈsi. SakuÓagghi sake bale apatthaddhÈ
ubho pakkhe sannayha lÈpasakuÓaÑ sahasÈ ajjhappattÈ. YadÈ pana taÑ lÈpo
“bahu-ÈgatÈ3 kho myÈyaÑ sakuÓagghÊ”ti aÒÒÈsi, atha parivattitvÈ tasseva
leÉÉussa antaraÑ paccÈpÈdi. SakuÓagghi vegaÑ sandhÈretuÑ asakkontÊ
tattheva uraÑ paccatÈÄesi. EvaÑ sÈ bhinnena hadayena nikkhantehi akkhÊhi
jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓi.
SatthÈ imaÑ atÊtaÑ dassetvÈ “evaÑ bhikkhave tiracchÈnagatÈpi agocare
carantÈ sapattahatthaÑ gacchanti, gocare pana sake pettike visaye carantÈ
sapatte niggaÓhanti, tasmÈ tumhepi mÈ agocare caratha paravisaye.
______________________________________________________________
1. SaÑ 3. 127 piÔÔhe.

2. SaÑ 3. 128 piÔÔhe.
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agocare bhikkhave carataÑ paravisaye lacchati mÈro otÈraÑ, lacchati mÈro
ÈrammaÓaÑ. Ko ca bhikkhave bhikkhuno agocaro paravisayo. YadidaÑ
paÒca kÈmaguÓÈ. Katame paÒca, cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ -pa-. AyaÑ
bhikkhave bhikkhuno agocaro paravisayo”ti vatvÈ abhisambuddho hutvÈ
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
35. “Seno balasÈ patamÈno, lÈpaÑ gocaraÔhÈyinaÑ1.
SahasÈ ajjhappattova, maraÓaÑ tenu’pÈgamÊ”ti.
Tattha balasÈ patamÈnoti “lÈpaÑ gaÓhissÈmÊ”ti balena thÈmena
patamÈno. GocaraÔhÈyinanti2 sakavisayÈ nikkhamitvÈ gocaratthÈya
aÔavipariyante ÔhitaÑ. Ajjhappattoti sampatto. MaraÓaÑ tenu’pÈgamÊti tena
kÈraÓena maraÓaÑ patto.
TasmiÑ pana maraÓaÑ patte lÈpo nikkhamitvÈ “diÔÔhÈ vata me
paccÈmittassa piÔÔhÊ”ti tassa hadaye ÔhatvÈ udÈnaÑ udÈnento dutiyaÑ
gÈthamÈha–
36. “SohaÑ nayena sampanno, pettike gocare rato.
Apetasattu modÈmi, sampassaÑ atthamattano”ti.
Tattha nayenÈti upÈyena. Atthamattanoti attano arogabhÈvasa~khÈtaÑ
vuÉÉhiÑ.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne bah| bhikkh| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑsu.
TadÈ seno Devadatto ahosi, lÈpo pana ahameva ahosinti.
SakuÓagghijÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.

______________________________________________________________
1. LÈpagocaraÔhÈyinaÑ (SÊ)

2. AgocaraÔhÈyinanti (SÊ)
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9. ArakajÈtakavaÓÓanÈ (169)
Yo ve mettena cittenÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto MettasuttaÑ
Èrabbha kathesi. EkasmiÒhi samaye SatthÈ bhikkh| Èmantesi “mettÈya
bhikkhave cetovimuttiyÈ ÈsevitÈya bhÈvitÈya bahulÊkatÈya yÈnÊkatÈya
vatthukatÈya anuÔÔhitÈya paricitÈya susamÈraddhÈya ekÈdasÈnisaÑsÈ
pÈÔika~khÈ. Katame ekÈdasa, sukhaÑ supati, sukhaÑ paÔibujjhati, na
pÈpakaÑ supinaÑ passati, manussÈnaÑ piyo hoti, amanussÈnaÑ piyo hoti,
devatÈ rakkhanti, nÈssa aggi vÈ visaÑ vÈ satthaÑ vÈ kamati, tuvaÔaÑ cittaÑ
samÈdhiyati, mukhavaÓÓo vippasÊdati, asamm|Äho kÈlaÑ karoti, uttari
appaÔivijjhanto brahmalok|pago hoti. MettÈya bhikkhave cetovimuttiyÈ
ÈsevitÈya -pa- susamÈraddhÈya ime ekÈdasÈnisaÑsÈ pÈÔika~khÈ”ti1. Ime
ekÈdasÈnisaÑse gahetvÈ ÔhitaÑ mettÈbhÈvanaÑ vaÓÓetvÈ “bhikkhave
bhikkhunÈ nÈma sabbasattesu odissakÈnodissakavasena mettÈ bhÈvetabbÈ,
hitopi hitena pharitabbo, ahitopi hitena pharitabbo, majjhattopi hitena
pharitabbo. EvaÑ sabbasattesu odissakÈnodissakavasena mettÈ bhÈvetabbÈ,
karuÓÈ muditÈ upekkhÈ bhÈvetabbÈ, cat|su brahmavihÈresu kammaÑ
kÈtabbameva. EvaÑ karonto hi maggaÑ vÈ phalaÑ vÈ alabhantopi
brahmalokaparÈyaÓo ahosi, porÈÓakapaÓÉitÈpi satta vassÈni mettaÑ
bhÈvetvÈ satta saÑvaÔÔavivaÔÔakappe brahmalokasmiÑyeva vasiÑs|”ti vatvÈ
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte ekasmiÑ kappe bodhisatto brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto
kÈme pahÈya isipabbajjaÑ pabbajitvÈ catunnaÑ brahmavihÈrÈnaÑ lÈbhÊ
Arako nÈma satthÈ hutvÈ Himavantapadese vÈsaÑ kappesi, tassa mahÈ
parivÈro ahosi. So isigaÓaÑ ovadanto “pabbajitena nÈma mettÈ bhÈvetabbÈ,
karuÓÈ muditÈ upekkhÈ bhÈvetabbÈ. MettacittaÒhi nÈmetaÑ appanÈppattaÑ
brahmalokaparÈyaÓataÑ sÈdhetÊ”ti mettÈya ÈnisaÑsaÑ pakÈsento imÈ gÈthÈ
Èha–
______________________________________________________________
1. AÑ 3. 542 piÔÔhe.
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37. “Yo ve mettena cittena, sabbalokÈnukampati.
UddhaÑ adho ca tiriyaÑ, appamÈÓena sabbaso.
38. AppamÈÓaÑ hitaÑ cittaÑ, paripuÓÓaÑ subhÈvitaÑ.
YaÑ pamÈÓakataÑ kammaÑ, na taÑ tatrÈvasissatÊ”ti.

Tattha yo ve mettena cittena, sabbalokÈnukampatÊti khattiyÈdÊsu vÈ
samaÓabrÈhmaÓesu vÈ yo koci appamÈÓena mettena cittena sakalaÑ
sattalokaÑ anukampati. Uddhanti pathavito yÈva
NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanabrahmalokÈ. Adhoti pathaviyÈ heÔÔhÈ ussade
mahÈniraye. Tiriyanti manussaloke, yattakÈni cakkavÈÄÈni ca tesu sabbesu
ettake ÔhÈne nibbattÈ sabbe sattÈ averÈ hontu, abyÈpajjhÈ anÊghÈ, sukhÊ
attÈnaÑ pariharant|ti evaÑ bhÈvitena mettena cittenÈti attho. AppamÈÓenÈti
appamÈÓasattÈnaÑ appamÈÓÈrammaÓattÈ appamÈÓena. Sabbasoti
sabbÈkÈrena, uddhaÑ adho tiriyanti evaÑ sabbasugatiduggativasenÈti attho.
AppamÈÓaÑ hitaÑ cittanti appamÈÓaÑ katvÈ bhÈvitaÑ sabbasattesu
hitacittaÑ. ParipuÓÓanti avikalaÑ. SubhÈvitanti suvaÉÉhitaÑ,
appanÈcittassetaÑ nÈmaÑ. YaÑ pamÈÓakataÑ kammanti yaÑ “appamÈÓaÑ
appamÈÓÈrammaÓan”ti evaÑ ÈrammaÓattikavasena ca
vasÊbhÈvappattivasena ca avaÉÉhitvÈ1 kataÑ parittaÑ kÈmÈvacarakammaÑ.
Na taÑ tatrÈvasissatÊti taÑ parittaÑ kammaÑ yaÑ taÑ “appamÈÓaÑ hitaÑ
cittan”ti sa~khagataÑ r|pÈvacarakammaÑ, tatra na avasissati. YathÈ nÈma
mahoghena ajjhotthaÔaÑ parittodakaÑ oghassa abbhantare tena
asaÑhÊramÈnaÑ nÈvasissati na tiÔÔhati, atha kho mahoghova taÑ
ajjhottharitvÈ tiÔÔhati, evameva taÑ parittakammaÑ tassa
mahaggatakammassa abbhantare tena mahaggatakammena acchinditvÈ
aggahitavipÈkokÈsaÑ hutvÈ na avasissati na tiÔÔhati, na sakkoti attano
vipÈkaÑ dÈtuÑ, atha kho mahaggatakammameva taÑ ajjhottharitvÈ tiÔÔhati
vipÈkaÑ detÊti.
EvaÑ bodhisatto antevÈsikÈnaÑ mettÈbhÈvanÈya ÈnisaÑsaÑ kathetvÈ
aparihÊnajjhÈno brahmaloke nibbattitvÈ satta saÑvaÔÔavivaÔÔakappe na imaÑ
lokaÑ puna agamÈsi.
______________________________________________________________
1. ŒvajjetvÈ (SÊ)
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
isigaÓo BuddhaparisÈ ahosi, Arako pana satthÈ ahameva ahosin”ti.
ArakajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. KakaÓÔakajÈtakavaÓÓanÈ (170)
NÈyaÑ pure uÓÓamatÊti idaÑ KakaÓÔakajÈtakaÑ MahÈ-uma~gajÈtake1
Èvi bhavissati.
KakaÓÔakajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
Santhavavaggo dutiyo.
TassuddÈnaÑ
IndasamÈnagottaÒca, SanthavaÑ SusÊmaÑ GijjhaÑ.
NakulaÑ UpasÈÄakaÑ, Samiddhi ca SakuÓagghi.
ArakaÒca kakaÓÔakaÑ.
_____
3. KalyÈÓavagga
1. KalyÈÓadhammajÈtakavaÓÓanÈ (171)
KalyÈÓadhammoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ badhirasassuÑ
Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÒhi eko kuÔumbiko saddho pasanno tisaraÓagato
paÒcasÊlena samannÈgato. So ekadivasaÑ bah|ni sappi-ÈdÊni bhesajjÈni ceva
pupphagandhavatthÈdÊni ca gahetvÈ “Jetavane Satthu santike dhammaÑ
sossÈmÊ”ti agamÈsi. Tassa tattha gatakÈle sassu khÈdanÊyabhojanÊyaÑ
gahetvÈ dhÊtaraÑ daÔÔhukÈmÈ taÑ gehaÑ agamÈsi, sÈ ca thokaÑ
badhiradhÈtukÈ hoti. SÈ dhÊtarÈ saddhiÑ
______________________________________________________________
1. Khu 6. 204 piÔÔhe.
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bhuttabhojanÈ bhattasammadaÑ vinodayamÈnÈ dhÊtaraÑ pucchi “kiÑ amma
bhattÈ te sammodamÈno avivadamÈno piyasaÑvÈsaÑ vasatÊ”ti. KiÑ amma
kathetha yÈdiso tumhÈkaÑ jÈmÈtÈ sÊlena ceva ÈcÈrasampadÈya ca, tÈdiso
pabbajitopi dullabhoti. UpÈsikÈ dhÊtu vacanaÑ sÈdhukaÑ asallakkhetvÈ
“pabbajito”ti padameva gahetvÈ “amma kasmÈ te bhattÈ pabbajito”ti
mahÈsaddaÑ akÈsi. TaÑ sutvÈ sakalagehavÈsino “amhÈkaÑ kira kuÔumbiko
pabbajito”ti viraviÑsu. TesaÑ saddaÑ sutvÈ dvÈrena saÒcarantÈ “kiÑ nÈma
kiretan”ti pucchiÑsu. “ImasmiÑ kira gehe kuÔumbiko pabbajito”ti. Sopi kho
kuÔumbiko Dasabalassa dhammaÑ sutvÈ vihÈrÈ nikkhamma nagaraÑ pÈvisi.
Atha naÑ antarÈmaggeyeva eko puriso disvÈ “samma tvaÑ kira
pabbajitoti tava gehe puttadÈraparijano paridevatÊ”ti Èha. Athassa etadahosi
“ayaÑ apabbajitameva kira maÑ ‘pabbajito’ti vadati, uppanno kho pana me
kalyÈÓasaddo na antaradhÈpetabbo, ajjeva mayÈ pabbajituÑ vaÔÔatÊ”ti tatova
nivattitvÈ Satthu santikaÑ gantvÈ “kiÑ nu kho upÈsaka idÈneva
BuddhupaÔÔhÈnaÑ katvÈ gantvÈ idÈneva paccÈgatosÊ”ti vutte tamatthaÑ
ÈrocetvÈ “bhante kalyÈÓasaddo nÈma uppanno na antaradhÈpetuÑ vaÔÔati,
tasmÈ pabbajitukÈmo hutvÈ ÈgatomhÊ”ti Èha. So pabbajjaÒca upasampadaÒca
labhitvÈ sammÈ paÔipanno na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. IdaÑ kira
kÈraÓaÑ bhikkhusaÑghe pÈkaÔaÑ jÈtaÑ. AthekadivasaÑ dhammasabhÈyaÑ
bhikkh| kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso asuko nÈma kuÔumbiko ‘uppanno
kalyÈÓasaddo na antaradhÈpetabbo’ti pabbajitvÈ idÈni arahattaÑ patto”ti.
SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti
pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte ‘bhikkhave porÈÓakapaÓÉitÈpi ‘uppanno
kalyÈÓasaddo virÈdhetuÑ na vaÔÔatÊ’ti pabbajiÑsuyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto seÔÔhikule
nibbattitvÈ vayappatto pitu accayena seÔÔhiÔÔhÈnaÑ pÈpuÓi. So ekadivasaÑ
nivesanÈ nikkhamitvÈ rÈjupaÔÔhÈnaÑ agamÈsi. Athassa sassu “dhÊtaraÑ
passissÈmÊ”ti taÑ gehaÑ agamÈsi, sÈ thokaÑ badhiradhÈtukÈti
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sabbaÑ paccuppannavatthusadisameva. TaÑ pana rÈjupaÔÔhÈnaÑ gantvÈ
attano gharaÑ ÈgacchantaÑ disvÈ eko puriso “tumhe kira pabbajitÈti
tumhÈkaÑ gehe mahÈparidevo pavattatÊ”ti Èha. Bodhisatto “uppanno
kalyÈÓasaddo nÈma na antaradhÈpetuÑ vaÔÔatÊ”ti tatova nivattitvÈ raÒÒo
santikaÑ gantvÈ “kiÑ mahÈseÔÔhi idÈneva gantvÈ puna ÈgatosÊ”ti vutte “deva
gehajano kira maÑ apabbajitameva ‘pabbajito’ti vatvÈ paridevati, uppanno
kho pana kalyÈÓasaddo na antaradhÈpetabbo, pabbajissÈmahaÑ, pabbajjaÑ
me anujÈnÈhÊ”ti etamatthaÑ pakÈsetuÑ imÈ gÈthÈ Èha–
41. “KalyÈÓadhammoti yadÈ janinda,
Loke samaÒÒaÑ anupÈpuÓÈti.
TasmÈ na hiyyetha naro sapaÒÒo,
HiriyÈpi santo dhuramÈdiyanti.
42. SÈyaÑ samaÒÒÈ idha ma’jja pattÈ,
KalyÈÓadhammoti janinda loke.
TÈhaÑ samekkhaÑ idha pabbajissaÑ,
Na hi ma’tthi chando idha kÈmabhoge”ti.
Tattha kalyÈÓadhammoti sundaradhammo. SamaÒÒaÑ anupÈpuÓÈtÊti
yadÈ sÊlavÈ kalyÈÓadhammo pabbajitoti idaÑ paÒÒattivohÈraÑ pÈpuÓÈti.
TasmÈ na hiyyethÈti tato sÈmaÒÒato na parihÈyetha. HiriyÈpi santo
dhuramÈdiyantÊti mahÈrÈja sappurisÈ nÈma ajjhattasamuÔÔhitÈya hiriyÈ
bahiddhasamuÔÔhitena ottappenapi etaÑ pabbajitadhuraÑ gaÓhanti. Idha
ma’jja pattÈti idha mayÈ ajja pattÈ. TÈhaÑ samekkhanti taÑ ahaÑ
guÓavasena laddhasamaÒÒaÑ samekkhanto passanto. Na hi ma’tthi chandoti
na hi me atthi chando. Idha kÈmabhogeti imasmiÑ loke
kilesakÈmavatthukÈmaparibhogeti.
Bodhisatto evaÑ vatvÈ rÈjÈnaÑ pabbajjaÑ anujÈnÈpetvÈ
HimavantapadesaÑ gantvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo
ca nibbattetvÈ brahmalokaparÈyaÓo ahosi.
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ
Œnando ahosi, BÈrÈÓasiseÔÔhi pana ahameva ahosin”ti.
KalyÈÓadhammajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. DaddarajÈtakavaÓÓanÈ (172)
Ko nu saddena mahatÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto KokÈlikaÑ
Èrabbha kathesi. TasmiÒhi kÈle bah| bahussutÈ bhikkh| manosilÈtale
nadamÈnÈ1 taruÓasÊhÈ viya ÈkÈsaga~gaÑ otÈrentÈ2 viya saÑghamajjhe
sarabhÈÓaÑ3 bhaÓanti. KokÈliko tesu sarabhÈÓaÑ bhaÓantesu attano
tucchabhÈvaÑ ajÈnitvÈva “ahampi sarabhÈÓaÑ bhaÓissÈmÊ”ti bhikkh|naÑ
antaraÑ pavisitvÈ “amhÈkaÑ sarabhÈÓaÑ na pÈpenti. Sace amhÈkampi
pÈpeyyuÑ, mayampi bhaÓeyyÈmÈ”ti bhikkhusaÑghassa nÈmaÑ
aggahetvÈva tattha tattha kathento ÈhiÓÉati. Tassa sÈ kathÈ bhikkhusaÑghe
pÈkaÔÈ jÈtÈ. Bhikkh| “vÊmaÑsissÈma tÈva nan”ti saÒÒÈya evamÈhaÑsu
“Èvuso KokÈlika ajja saÑghassa sarabhÈÓaÑ bhaÓÈhÊ”ti. So attano balaÑ
ajÈnitvÈva “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ “ajja sarabhÈÓaÑ bhaÓissÈmÊ”ti attano
sappÈyaÑ yÈguÑ pivi, khajjakaÑ khÈdi, sappÈyeneva s|pena bhuÒji.
S|riye attha~gate dhammassavanakÈle ghosite bhikkhusaÑgho
sannipati. So kaÓÔakuraÓÉakavaÓÓaÑ4 kÈsÈvaÑ nivÈsetvÈ
kaÓikÈrapupphavaÓÓaÑ cÊvaraÑ pÈrupitvÈ saÑghamajjhaÑ pavisitvÈ there
vanditvÈ ala~kataratanamaÓÉape paÒÒattavaradhammÈsanaÑ abhiruhitvÈ
citrabÊjaniÑ gahetvÈ “sarabhÈÓaÑ bhaÓissÈmÊ”ti nisÊdi, tÈvadevassa sarÊrÈ
sedÈ mucciÑsu, sÈrajjaÑ okkami, pubbagÈthÈya paÔhamaÑ padaÑ
udÈharitvÈ anantaraÑ na passi5. So kampamÈno ÈsanÈ oruyha lajjito
saÑghamajjhato apakkamma attano pariveÓaÑ agamÈsi. AÒÒo bahussuto
bhikkhu sarabhÈÓaÑ bhaÓi. Tato paÔÔhÈya bhikkh| tassa tucchabhÈvaÑ
jÈniÑsu.
______________________________________________________________
1. NisÊdamÈnÈ (Ka)
4. KoraÓÉakavaÓÓaÑ (Ka)

2. OtarantÈ (Ka)

3. PadabhÈÓaÑ (SÊ, I)
5. AntaÑ neva passi (Ka)
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athekadivasaÑ dhammasabhÈyaÑ bhikkh| kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso
paÔhamaÑ KokÈlikassa tucchabhÈvo dujjÈno, idÈni panesa sayaÑ naditvÈ
pÈkaÔo jÈto”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave KokÈliko
idÈneva naditvÈ pÈkaÔo jÈto, pubbepi naditvÈ pÈkaÔo ahosÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
Himavantapadese sÊhayoniyaÑ nibbattitvÈ bah|naÑ sÊhÈnaÑ rÈjÈ ahosi. So
anekasÊhaparivÈro RajataguhÈyaÑ vÈsaÑ kappesi. Tassa avid|re ekissÈya
guhÈya eko si~gÈlopi vasati. AthekadivasaÑ deve vassitvÈ vigate sabbe sÊhÈ
sÊharÈjasseva guhadvÈre sannipatitvÈ sÊhanÈdaÑ nadantÈ sÊhakÊÄaÑ kÊÄiÑsu.
TesaÑ evaÑ naditvÈ kÊÄanakÈle sopi si~gÈlo nadati. SÊhÈ tassa saddaÑ sutvÈ
“ayaÑ si~gÈlo amhehi saddhiÑ nadatÊ”ti lajjitÈ tuÓhÊ ahesuÑ. TesaÑ
tuÓhÊbh|takÈle bodhisattassa putto sÊhapotako “tÈta ime sÊhÈ naditvÈ
sÊhakÊÄaÑ kÊÄantÈ etassa saddaÑ sutvÈ lajjÈya tuÓhÊ jÈtÈ, ko nÈmesa attano
saddena attÈnaÑ jÈnÈpetÊ”ti pitaraÑ pucchanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
43. “Ko nu saddena mahatÈ, abhinÈdeti daddaraÑ.
TaÑ1 sÊhÈ nappaÔinadanti, ko nÈme’so migÈdhibh|”ti.
Tattha abhinÈdeti daddaranti daddaraÑ RajatapabbataÑ ekanÈdaÑ
karoti. MigÈdhibh|ti pitaraÑ Èlapati. AyaÒhettha attho–migÈdhibh|
migajeÔÔhaka sÊharÈja pucchÈmi taÑ “ko nÈmeso”ti.
Athassa vacanaÑ sutvÈ pitÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
44. “Adhamo migajÈtÈnaÑ, si~gÈlo tÈta vassati.
JÈti’massa jigucchantÈ, tuÓhÊ sÊhÈ samaccare”ti.
Tattha samaccareti santi upasaggamattaÑ, accantÊti attho, tuÓhÊ hutvÈ2
nisÊdantÊti vuttaÑ hoti. Potthakesu pana “samacchare”ti likhanti.
______________________________________________________________
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SatthÈ “na bhikkhave KokÈliko idÈneva attano nÈdena attÈnaÑ pÈkaÔaÑ
karoti, pubbepi akÈsiyevÈ”ti vatvÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ si~gÈlo KokÈliko ahosi, sÊhapotako RÈhulo, sÊharÈjÈ
pana ahameva ahosin”ti.
DaddarajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. MakkaÔajÈtakavaÓÓanÈ (173)
TÈta mÈÓavako esoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
kuhakabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Vatthu PakiÓÓakanipÈte UddÈlakajÈtake1
Èvi bhavissati. TadÈ pana SatthÈ “bhikkhave nÈyaÑ bhikkhu idÈneva
kuhako, pubbepi makkaÔo hutvÈ aggissa kÈraÓÈ kohaÒÒaÑ akÈsiyevÈ”ti
vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto ekasmiÑ
KÈsigÈmake brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ sippaÑ
uggaÓhitvÈ gharÈvÈsaÑ saÓÔhapesi. Athassa brÈhmaÓÊ ekaÑ puttaÑ vijÈyitvÈ
puttassa ÈdhÈvitvÈ paridhÈvitvÈ vicaraÓakÈle kÈlamakÈsi. Bodhisatto tassÈ
petakiccaÑ katvÈ “kiÑ me dÈni gharÈvÈsena, puttaÑ gahetvÈ
pabbajissÈmÊ”ti assumukhaÑ ÒÈtimittavaggaÑ pahÈya puttaÑ ÈdÈya
HimavantaÑ pavisitvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ tattha vanam|laphalÈhÈro
vÈsaÑ kappesi. So ekadivasaÑ vassÈnakÈle deve vassante sÈradÈr|ni aggiÑ
jÈletvÈ visibbanto phalakatthare nipajji, puttopissa TÈpasakumÈrako pitu
pÈde sambÈhantova nisÊdi.
Atheko vanamakkaÔo sÊtena pÊÄiyamÈno tassa paÓÓasÈlÈya taÑ aggiÑ
disvÈ “sacÈhaÑ ettha pavisissÈmi, ‘makkaÔo makkaÔo’ti maÑ pothetvÈ
nÊharissanti, aggiÑ visibbetuÑ na labhissÈmi, atthi dÈni me upÈyo,
tÈpasavesaÑ gahetvÈ kohaÒÒaÑ katvÈ pavisissÈmÊ”ti cintetvÈ ekassa
matatÈpasassa vakkalÈni nivÈsetvÈ pacchiÒca
______________________________________________________________
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a~kusayaÔÔhiÒca gahetvÈ paÓÓasÈladvÈre ekaÑ tÈlarukkhaÑ nissÈya
saÑkuÔito aÔÔhÈsi. TÈpasakumÈrako taÑ disvÈ makkaÔabhÈvaÑ ajÈnanto
“eko mahallakatÈpaso sÊtena pÊÄito aggiÑ visibbetuÑ Ègato bhavissatÊ”ti pitu
tÈpasassa kathetvÈ “etaÑ paÓÓasÈlaÑ pavesetvÈ visibbÈpessÈmÊ”ti cintetvÈ
pitaraÑ Èlapanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
45. “TÈta mÈÓavako eso, tÈlam|laÑ apassito.
AgÈrakaÒcidaÑ atthi, handa demassa’gÈrakan”ti.
Tattha mÈÓavakoti sattÈdhivacanaÑ1. Tena “tÈta eso eko mÈÓavako
satto eko tÈpaso”ti dÊpeti. TÈlam|laÑ apassitoti tÈlakkhandhaÑ nissÈya
Ôhito. AgÈrakaÒcidaÑ atthÊti idaÒca amhÈkaÑ pabbajitÈgÈraÑ atthi,
paÓÓasÈlaÑ sandhÈya vadati. HandÈti vavassaggatthe nipÈto.
Demassa’gÈrakanti etassa ekamante vasanatthÈya agÈrakaÑ dema.
Bodhisatto puttassa vacanaÑ sutvÈ uÔÔhÈya paÓÓasÈladvÈre ÔhatvÈ
olokento tassa makkaÔabhÈvaÑ ÒatvÈ “tÈta manussÈnaÑ nÈma na evar|paÑ
mukhaÑ hoti, makkaÔo esa, nayidha pakkositabbo”ti vatvÈ dutiyaÑ
gÈthamÈha–
46. “MÈ kho tvaÑ tÈta pakkosi, d|seyya no agÈrakaÑ.
NetÈdisaÑ mukhaÑ hoti, brÈhmaÓassa susÊlino”ti.
Tattha d|seyya no agÈrakanti ayaÒhi idha paviÔÔho samÈno imaÑ
kicchena kataÑ paÓÓasÈlaÑ agginÈ vÈ jhÈpento uccÈrÈdÊni vÈ karonto
d|seyya. NetÈdisanti “etÈdisaÑ brÈhmaÓassa susÊlino mukhaÑ na hoti,
makkaÔo eso”ti vatvÈ bodhisatto ekaÑ ummukaÑ gahetvÈ “kiÑ ettha
tiÔÔhasÊ”ti khipitvÈ taÑ palÈpesi. MakkaÔo vakkalÈni chaÉÉetvÈ rukkhaÑ
abhiruhitvÈ vanasaÓÉaÑ pÈvisi. Bodhisatto cattÈro brahmavihÈre bhÈvetvÈ
brahmalok|pago ahosi.
______________________________________________________________
1. SattavevacanaÑ (Ka)
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
makkaÔo ayaÑ kuhakabhikkhu ahosi, TÈpasakumÈro RÈhulo, tÈpaso pana
ahameva ahosin”ti.
MakkaÔajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. DubbhiyamakkaÔajÈtakavaÓÓanÈ (174)
Adamha te vÈri pah|tar|panti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto
DevadattaÑ Èrabbha kathesi. EkadivasaÒhi dhammasabhÈyaÑ bhikkh|
Devadattassa akataÒÒumittadubbhibhÈvaÑ kathentÈ nisÊdiÑsu. SatthÈ
ÈgantvÈ “na bhikkhave Devadatto idÈneva akataÒÒ| mittadubbhÊ, pubbepi
evar|po ahosÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto ekasmiÑ
KÈsigÈmake brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto gharÈvÈsaÑ saÓÔhapesi.
TasmiÑ pana samaye KÈsiraÔÔhe vattanimahÈmagge eko gambhÊro udapÈno
hoti anotaraÓÊyo tiracchÈnÈnaÑ, maggappaÔipannÈ puÒÒatthikÈ manussÈ
dÊgharajjukena vÈrakena udakaÑ ussiÒcitvÈ ekissÈ doÓiyÈ p|retvÈ
tiracchÈnÈnaÑ pÈnÊyaÑ denti. Tassa sÈmantato mahantaÑ araÒÒaÑ, tattha
bah| makkaÔÈ vasanti. Atha tasmiÑ magge dve tÊÓi divasÈni
manussasaÒcÈro pacchijji, tiracchÈnÈ pÈnÊyaÑ na labhiÑsu. Eko makkaÔo
pipÈsÈturo hutvÈ pÈnÊyaÑ pariyesanto udapÈnassa santike vicarati.
Bodhisatto kenacideva karaÓÊyena taÑ maggaÑ paÔipajjitvÈ tattha gacchanto
pÈnÊyaÑ uttÈretvÈ1 pivitvÈ hatthapÈde dhovitvÈ Ôhito taÑ makkaÔaÑ addasa.
Athassa pipÈsitabhÈvaÑ ÒatvÈ pÈnÊyaÑ ussiÒcitvÈ doÓiyaÑ ÈkiritvÈ adÈsi,
datvÈ ca pana “vissamissÈmÊ”ti ekasmiÑ rukkham|le nipajji. MakkaÔo
pÈnÊyaÑ pivitvÈ avid|re nisÊditvÈ mukhamakkaÔikaÑ karonto bodhisattaÑ
bhiÑsÈpesi. Bodhisatto tassa taÑ kiriyaÑ disvÈ “are duÔÔhamakkaÔa ahaÑ
tava pipÈsitassa kilantassa bahuÑ pÈnÊyaÑ adÈsiÑ, idÈni tvaÑ mayhaÑ
mukhamakkaÔikaÑ karosi, aho pÈpajanassa nÈma kato upakÈro niratthako”ti
vatvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
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47. “Adamha te vÈri pah|tar|paÑ.
GhammÈbhitattassa pipÈsitassa.
So dÈni pitvÈna kiri~karosi,
Asa~gamo pÈpajanena seyyo”ti.
Tattha so dÈni pitvÈna kiri~karosÊti1 so idÈni tvaÑ mayÈ dinnapÈnÊyaÑ
pivitvÈ mukhamakkaÔikaÑ karonto “kiri kirÊ”ti saddaÑ karosi. Asa~gamo
pÈpajanena seyyoti pÈpajanena saddhiÑ sa~gamo na seyyo, asa~gamova
seyyoti.
TaÑ sutvÈ so mittadubbhÊ makkaÔo “tvaÑ ‘ettakenavetaÑ niÔÔhitan’ti
saÒÒaÑ karosi, idÈni te sÊse vaccaÑ pÈtetvÈ gamissÈmÊ”ti vatvÈ dutiyaÑ
gÈthamÈha–
48. “Ko te suto vÈ diÔÔho vÈ, sÊlavÈ nÈma makkaÔo.
IdÈni kho taÑ ohacchaÑ, esÈ asmÈka dhammatÈ”ti.
TatrÈyaÑ sa~khepattho–bho brÈhmaÓa “makkaÔo kataguÓajÈnanako
ÈcÈrasampanno sÊlavÈ nÈma atthÊ”ti kahaÑ tayÈ suto vÈ diÔÔho vÈ, idÈni kho
ahaÑ taÑ ohacchaÑ2 vaccaÑ te sÊse katvÈ pakkamissÈmi, asmÈkaÒhi
makkaÔÈnaÑ nÈma esÈ dhammatÈ ayaÑ jÈtisabhÈvo, yadidaÑ upakÈrakassa
sÊse vaccaÑ kÈtabbanti.
TaÑ sutvÈ bodhisatto uÔÔhÈya gantuÑ Èrabhi. MakkaÔo ta~khaÓaÒÒeva
uppatitvÈ sÈkhÈyaÑ nisÊditvÈ olambakaÑ otaranto viya tassa sÊse vaccaÑ
pÈtetvÈ viravanto vanasaÓÉaÑ pÈvisi. Bodhisatto nhatvÈ agamÈsi.
SatthÈ “na bhikkhave idÈneva Devadatto, pubbepi mayÈ kataguÓaÑ na
jÈnÈsiyevÈ”ti vatvÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi
“tadÈ makkaÔo Devadatto ahosi, brÈhmaÓo pana ahameva ahosin”ti.
DubbhiyamakkaÔajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
______________________________________________________________
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5. ŒdiccupaÔÔhÈnajÈtakavaÓÓanÈ (175)

Sabbesu kira bh|tes|ti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
kuhakabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Vatthu heÔÔhÈ kathitasadisameva.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto KÈsiraÔÔhe
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ sabbasippÈni uggaÓhitvÈ
isipabbajjaÑ pabbajitvÈ abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca nibbattetvÈ mahÈparivÈro
gaÓasatthÈ hutvÈ Himavante vÈsaÑ kappesi. So tattha ciraÑ vasitvÈ
loÓambilasevanatthÈya pabbatÈ oruyha paccante ekaÑ gÈmaÑ nissÈya
paÓÓasÈlÈyaÑ vÈsaÑ upagaÒchi. Atheko lolamakkaÔo isigaÓe bhikkhÈcÈraÑ
gate assamapadaÑ ÈgantvÈ paÓÓasÈlÈ uttiÓÓÈ1 karoti, pÈnÊyaghaÔesu udakaÑ
chaÉÉeti, kuÓÉikaÑ bhindati, aggisÈlÈyaÑ vaccaÑ karoti. TÈpasÈ vassaÑ
vasitvÈ “idÈni Himavanto pupphaphalasamiddho ramaÓÊyo, tattheva
gamissÈmÈ”ti paccantagÈmavÈsike ÈpucchiÑsu. ManussÈ “sve bhante
mayaÑ bhikkhaÑ gahetvÈ assamapadaÑ ÈgamissÈma, taÑ paribhuÒjitvÈva
gamissathÈ”ti vatvÈ dutiyadivase pah|taÑ khÈdanÊyabhojanÊyaÑ gahetvÈ
tattha agamaÑsu. TaÑ disvÈ so makkaÔo cintesi “kohaÒÒaÑ katvÈ manusse
ÈrÈdhetvÈ mayhampi khÈdanÊyabhojanÊyaÑ ÈharÈpessÈmÊ”ti. So
tÈpasacaraÓaÑ2 caranto viya sÊlavÈ viya ca hutvÈ tÈpasÈnaÑ avid|re
s|riyaÑ namassamÈno aÔÔhÈsi. ManussÈ taÑ disvÈ “sÊlavantÈnaÑ santike
vasantÈ sÊlavantÈ hontÊ”ti vatvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
49. “Sabbesu kira bh|tesu, santi sÊlasamÈhitÈ.
Passa sÈkhamigaÑ jammaÑ, Èdicca’mupatiÔÔhatÊ”ti.
Tattha santi sÊlasamÈhitÈti sÊlena samannÈgato saÑvijjanti, sÊlavantÈ ca
samÈhitÈ ca ekaggacittÈ saÑvijjantÊtipi attho. Jammanti lÈmakaÑ.
Œdicca’mupatiÔÔhatÊti s|riyaÑ namassamÈno tiÔÔhati.
EvaÑ te manusse tassa guÓaÑ kathente disvÈ bodhisatto “tumhe imassa
lolamakkaÔassa sÊlÈcÈraÑ ajÈnitvÈ avatthusmiÑyeva pasannÈ”ti vatvÈ
dutiyaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
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50. “NÈssa sÊlaÑ vijÈnÈtha, anaÒÒÈya pasaÑsatha.
AggihuttaÒca uhannaÑ, dve ca bhinnÈ kamaÓÉal|”ti.
Tattha anaÒÒÈyÈti ajÈnitvÈ. Uhannanti1 iminÈ pÈpamakkaÔena |hadaÑ.
KamaÓÉal|ti kuÓÉikÈ. “Dve ca kuÓÉikÈ tena bhinnÈ”ti evamassa aguÓaÑ
kathesi.
ManussÈ makkaÔassa kuhakabhÈvaÑ ÒatvÈ leÉÉuÒca yaÔÔhiÒca gahetvÈ
pothetvÈ palÈpetvÈ isigaÓassa bhikkhaÑ adaÑsu. Isayopi Himavantameva
gantvÈ aparihÊnajjhÈnÈ brahmalokaparÈyaÓÈ ahesuÑ.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
makkaÔo ayaÑ kuhako bhikkhu ahosi, isigaÓo BuddhaparisÈ, gaÓasatthÈ
pana ahameva ahosin”ti.
ŒdiccupaÔÔhÈnajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. KaÄÈyamuÔÔhijÈtakavaÓÓanÈ (176)
BÈlo vatÈyaÑ dumasÈkhagocaroti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
KosalarÈjÈnaÑ Èrabbha kathesi. EkasmiÒhi samaye vassakÈle KosalaraÒÒo
paccanto kupi. Tattha ÔhitÈ yodhÈ dve tÊÓi yuddhÈni katvÈ paccatthike
abhibhavituÑ asakkontÈ raÒÒo sÈsanaÑ pesesuÑ. RÈjÈ akÈle vassÈneyeva
nikkhamitvÈ JetavanasamÊpe khandhÈvÈraÑ bandhitvÈ cintesi “ahaÑ akÈle
nikkhanto,kandarapadarÈdayo udakap|rÈ, duggamo maggo, SatthÈraÑ
upasa~kamissÈmi, so maÑ ‘kahaÑ gacchasi mahÈrÈjÈ’ti pucchissati,
athÈhaÑ etamatthaÑ ÈrocessÈmi, na kho pana maÑ SatthÈ
samparÈyikenevatthena anuggaÓhÈti, diÔÔhadhammikenÈpi anuggaÓhÈtiyeva,
tasmiÑ sace me gamanena avuÉÉhi bhavissati, akÈlo mahÈrÈjÈ’ti vakkhati.
Sace pana vuÉÉhi bhavissati, tuÓhÊ bhavissatÊ”ti. So JetavanaÑ pavisitvÈ
SatthÈraÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. SatthÈ “handa kuto nu tvaÑ mahÈrÈja
Ègacchasi divÈ divassÈ”ti pucchi. Bhante ahaÑ paccantaÑ v|pasametuÑ
nikkhanto “tumhe vanditvÈ gamissÈmÊ”ti
______________________________________________________________
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ÈgatomhÊti. SatthÈ “pubbepi mahÈrÈja rÈjÈno senÈya abbhuggacchamÈnÈya
paÓÉitÈnaÑ kathaÑ sutvÈ akÈle abbhuggamanaÑ nÈma na gamiÑs|”ti vatvÈ
tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ karente bodhisatto tassa
atthadhammÈnusÈsako sabbatthaka-amacco ahosi. Atha raÒÒo paccante
kupite paccantayodhÈ paÓÓaÑ pesesuÑ. RÈjÈ vassakÈle nikkhamitvÈ uyyÈne
khandhÈvÈraÑ bandhi, bodhisatto raÒÒo santike aÔÔhÈsi. TasmiÑ khaÓe
assÈnaÑ kaÄÈye sedetvÈ ÈharitvÈ doÓiyaÑ pakkhipiÑsu. UyyÈne makkaÔesu
eko makkaÔo rukkhÈ otaritvÈ tato kaÄÈye gahetvÈ mukhaÑ p|retvÈ
hatthehipi gahetvÈ uppatitvÈ rukkhe nisÊditvÈ khÈdituÑ Èrabhi, athassa
khÈdamÈnassa hatthato eko kaÄÈyo bh|miyaÑ pati. So mukhena ca hatthehi
ca gahite sabbe kaÄÈye chaÉÉetvÈ rukkhÈ oruyha tameva kaÄÈyaÑ olokento
taÑ kaÄÈyaÑ adisvÈva puna rukkhaÑ abhiruhitvÈ aÉÉe sahassaparÈjito viya
socamÈno dummukho rukkhasÈkhÈyaÑ nisÊdi. RÈjÈ makkaÔassa kiriyaÑ
disvÈ bodhisattaÑ ÈmantetvÈ “passatha,1 kiÑ nÈmetaÑ makkaÔena katan”ti
pucchi. Bodhisatto “mahÈrÈja bahuÑ anavaloketvÈ appaÑ oloketvÈ
dubbuddhino bÈlÈ evar|paÑ karontiyevÈ”ti vatvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
51. “BÈlo vatÈyaÑ dumasÈkhagocaro,
PaÒÒÈ janinda nayimassa vijjati.
KaÄÈyamuÔÔhiÑ avakiriya kevalaÑ,
EkaÑ kaÄÈyaÑ patitaÑ gavesatÊ”ti.
Tattha dumasÈkhagocaroti makkaÔo. So hi dumasÈkhÈsu gocaraÑ
gaÓhÈti, sÈva assa gocaro saÒcaraÓabh|mibh|tÈ, tasmÈ
“dumasÈkhagocaro”ti vuccati. JanindÈti rÈjÈnaÑ Èlapati. RÈjÈ hi
paramissarabhÈvena janassa indoti janindo. KaÄÈyamuÔÔhinti
caÓakamuÔÔhiÑ2. “KÈÄarÈjamÈsamuÔÔhin”tipi vadantiyeva. AvakiriyÈti
avakiritvÈ. Kevalanti sabbaÑ. GavesatÊti bh|miyaÑ patitaÑ ekameva
pariyesati.
______________________________________________________________
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EvaÑ vatvÈ puna bodhisatto taÑ upasa~kamitvÈ rÈjÈnaÑ ÈmantetvÈ
dutiyaÑ gÈthamÈha–
52. “Evameva mayaÑ rÈja, ye caÒÒe atilobhino.
Appena bahuÑ jiyyÈma, kaÄÈyeneva vÈnaro”ti.
TatrÈyaÑ sa~khepattho–mahÈrÈja evameva mayaÒca ye caÒÒe
lobhÈbhibh|tÈ janÈ sabbepi appena bahuÑ jiyyÈma. MayaÒhi etarahi akÈle
vassÈnasamaye maggaÑ gacchantÈ appakassa atthassa kÈraÓÈ bahukÈ atthÈ
parihÈyÈma. KaÄÈyeneva vÈnaroti yathÈ ayaÑ vÈnaro ekaÑ kaÄÈyaÑ
pariyesamÈno tenekena kaÄÈyena sabbakaÄÈyehi parihÊno, evaÑ mayampi
akÈlena kandarapadarÈdÊsu p|resu gacchamÈnÈ appamattakaÑ atthaÑ
pariyesamÈnÈ bah|hi hatthivÈhana-assavÈhanÈdÊhi ceva balakÈyena ca
parihÈyissÈma. TasmÈ akÈle gantuÑ na vaÔÔatÊti raÒÒo ovÈdaÑ adÈsi.
RÈjÈ tassa kathaÑ sutvÈ tato nivattitvÈ BÈrÈÓasimeva pÈvisi. CorÈpi
“rÈjÈ kira coramaddanaÑ karissÈmÊti nagarÈ nikkhanto”ti sutvÈ paccantato
palÈyiÑsu. Paccuppannepi corÈ “KosalarÈjÈ kira nikkhanto”ti sutvÈ
palÈyiÑsu. RÈjÈ Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vanditvÈ
padakkhiÓaÑ katvÈ SÈvatthimeva pÈvisi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ
Œnando ahosi, paÓÉitÈmacco pana ahameva ahosin”ti.
KaÄÈyamuÔÔhijÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. TindukajÈtakavaÓÓanÈ (177)
DhanuhatthakalÈpehÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto paÒÒÈpÈramiÑ
Èrabbha kathesi. SatthÈ hi MahÈbodhijÈtake1 viya Uma~gajÈtake2 viya ca
attano paÒÒÈya vaÓÓaÑ vaÓÓitaÑ sutvÈ “na bhikkhave idÈneva TathÈgato
paÒÒavÈ, pubbepi paÒÒavÈ upÈyakusaloyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
______________________________________________________________
1. Khu 6. 47 piÔÔhe.

2. Khu 6. 204 piÔÔhe.
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AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
vÈnarayoniyaÑ nibbattitvÈ asÊtisahassavÈnaragaÓaparivÈro Himavantapadese
vÈsaÑ kappesi. TassÈsanne eko paccantagÈmako kadÈci vasati, kadÈci
ubbasati. Tassa pana gÈmassa majjhe sÈkhÈviÔapasampanno madhuraphalo
eko tindukarukkho atthi, vÈnaragaÓo ubbasitakÈle ÈgantvÈ tassa phalÈni
khÈdati. AthÈparasmiÑ phalavÈre so gÈmo puna ÈvÈso ahosi
daÄhaparikkhitto1 dvÈrayutto, sopi rukkho phalabhÈranamitasÈkho aÔÔhÈsi.
VÈnaragaÓo cintesi “mayaÑ pubbe asukagÈme tindukaphalÈni khÈdÈma,
phalito nu kho so etarahi rukkho, udÈhu no, Èvasito so gÈmo, udÈhu no”ti.
EvaÒca pana cintetvÈ “gaccha imaÑ pavattiÑ jÈnÈhÊ”ti ekaÑ vÈnaraÑ
pesesi. So gantvÈ rukkhassa ca phalitabhÈvaÑ gÈmassa ca gÈÄhavÈsabhÈvaÑ
ÒatvÈ ÈgantvÈ vÈnarÈnaÑ Èrocesi.
VÈnarÈ tassa phalitabhÈvaÑ sutvÈ “madhurÈni tindukaphalÈni
khÈdissÈmÈ”ti ussÈhajÈtÈ vÈnarindassa tamatthaÑ ÈrocesuÑ. VÈnarindo
“gÈmo ÈvÈso anÈvÈso”ti pucchi. ŒvÈso devÈti. Tena hi na gantabbaÑ.
ManussÈ hi bahumÈyÈ hontÊti. “Deva manussÈnaÑ paÔisallÈnavelÈya
aÉÉharattasamaye khÈdissÈmÈ”ti bah| gantvÈ VÈnarindaÑ sampaÔicchÈpetvÈ
HimavantÈ otaritvÈ tassa gÈmassa avid|re manussÈnaÑ paÔisallÈnakÈlaÑ
ÈgamayamÈnÈ mahÈpÈsÈÓapiÔÔhe sayitvÈ majjhimayÈme manussesu niddaÑ
okkamantesu rukkhaÑ Èruyha phalÈni khÈdiÑsu. Atheko puriso
sarÊrakiccena gehÈ nikkhamitvÈ gÈmamajjhagato vÈnare disvÈ manussÈnaÑ
Ècikkhi. Bah| manussÈ dhanukalÈpaÑ sannayhitvÈ nÈnÈvudhahatthÈ
leÉÉudaÓÉÈdÊni ÈdÈya “pabhÈtÈya rattiyÈ vÈnare gaÓhissÈmÈ”ti rukkhaÑ
parivÈretvÈ aÔÔhaÑsu. AsÊtisahassavÈnarÈ manusse disvÈ maraÓabhayatajjitÈ
“natthi no aÒÒaÑ paÔissaraÓaÑ aÒÒatra vÈnarindenÈ”ti tassa santikaÑ gantvÈ
paÔhamaÑ gÈthamÈhaÑsu–
53. “DhanuhatthakalÈpehi, nettiÑsavaradhÈribhi.
SamantÈ parikiÓÓa’mha, kathaÑ mokkho bhavissatÊ”ti.
______________________________________________________________
1. NaÄaparikkhitto (SÊ, I)
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Tattha dhanuhatthakalÈpehÊti dhanukalÈpahatthehi, dhan|ni ceva
sarakalÈpe ca gahetvÈ ÔhitehÊti attho. NettiÑsavaradhÈribhÊti nettiÑsÈ
vuccanti khaggÈ, uttamakhaggadhÈrÊhÊti attho. ParikiÓÓa’mhÈti
parivÈritamha. Kathanti kena nu kho upÈyena amhÈkaÑ mokkho
bhavissatÊti.
TesaÑ kathaÑ sutvÈ VÈnarindo “mÈ bhÈyittha, manussÈ nÈma
bahukiccÈ, ajjapi majjhimayÈmo vattati, api nÈma tesaÑ ‘amhe
mÈressÈmÈ’ti parivÈritÈnaÑ imassa kiccassa antarÈyakaraÑ aÒÒaÑ kiccaÑ
uppajjeyyÈ”ti1 vÈnare samassÈsetvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
54. “Appeva bahukiccÈnaÑ, attho jÈyetha koci naÑ.
Atthi rukkhassa acchinnaÑ, khajjathaÒÒeva tindukan”ti.
Tattha nanti nipÈtamattaÑ, appeva bahukiccÈnaÑ manussÈnaÑ aÒÒo
koci attho uppajjeyyÈti ayamevettha attho. Atthi rukkhassa acchinnanti
imassa rukkhassa phalÈnaÑ ÈkaÉÉhanaparikaÉÉhanavasena acchinnaÑ bahu
ÔhÈnaÑ2 atthi. KhajjathaÒÒeva3 tindukanti tindukaphalaÑ khajjathaÒÒeva4.
Tumhe hi yÈvatakena vo attho atthi, tattakaÑ khÈdatha, amhÈkaÑ
paharaÓakÈlaÑ jÈnissÈmÈti.
EvaÑ mahÈsatto kapigaÓaÑ samassÈsesi. EttakaÒhi assÈsaÑ
alabhamÈnÈ sabbepi te phalitena hadayena jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓeyyuÑ.
MahÈsatto pana evaÑ vÈnaragaÓaÑ assÈsetvÈ “sabbe vÈnare samÈnethÈ”ti
Èha. SamÈnentÈ tassa bhÈgineyyaÑ SenakaÑ nÈma vÈnaraÑ adisvÈ “Senako
nÈgato”ti ÈrocesuÑ. Sace Senako nÈgato, tumhe mÈ bhÈyittha, idÈni vo so
sotthiÑ karissatÊti. Senakopi kho vÈnaragaÓassa gamanakÈle niddÈyitvÈ
pacchÈ pabuddho kaÒci adisvÈ padÈnupadiko hutvÈ Ègacchanto manusse
disvÈ “vÈnaragaÓassa bhayaÑ uppannan”ti ÒatvÈ ekasmiÑ pariyante gehe
aggiÑ jÈletvÈ suttaÑ kantantiyÈ mahallakitthiyÈ santikaÑ gantvÈ khettaÑ
gacchanto gÈmadÈrako viya ekaÑ ummukaÑ gahetvÈ uparivÈte ÔhatvÈ
gÈmaÑ padÊpesi. ManussÈ makkaÔe chaÉÉetvÈ aggiÑ nibbÈpetuÑ
agamaÑsu. VÈnarÈ palÈyantÈ SenakassatthÈya ekekaÑ phalaÑ gahetvÈ
palÈyiÑsu.
______________________________________________________________
1. UppÈdeyyÈmÈti (SÊ, I)
3. KhajjataÒÒeva (SÊ, I)

2. PhalaÑ (Ka)
4. Khajjatu eva (SÊ, I)
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
bhÈgineyyo Senako MahÈnÈmo Sakko ahosi, vÈnaragaÓo BuddhaparisÈ,
vÈnarindo pana ahameva ahosin”ti.
TindukajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
_____
8. KacchapajÈtakavaÓÓanÈ (178)
JanittaÑ me bhavittaÑ meti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
ahivÈtakarogamuttaÑ Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÑ kira ekasmiÑ kule
ahivÈtakarogo uppajji. MÈtÈpitaro puttaÑ ÈhaÑsu “tÈta mÈ imasmiÑ gehe
vasa, bhittiÑ bhinditvÈ palÈyitvÈ yattha katthaci gantvÈ jÊvitaÑ rakkha,
pacchÈ ÈgantvÈ imasmiÑ nÈma ÔhÈne mahÈnidhÈnaÑ atthi, taÑ uddharitvÈ
kuÔumbaÑ saÓÔhapetvÈ sukhena jÊveyyÈsÊ”ti. Putto tesaÑ vacanaÑ
sampaÔicchitvÈ bhittiÑ bhinditvÈ palÈyitvÈ attano roge v|pasante ÈgantvÈ
mahÈnidhÈnaÑ uddharitvÈ kuÔumbaÑ saÓÔhapetvÈ gharÈvÈsaÑ vasi. So
ekadivasaÑ sappitelÈdÊni ceva vatthacchÈdanÈdÊni ca gÈhÈpetvÈ JetavanaÑ
gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ nisÊdi. SatthÈ tena saddhiÑ paÔisanthÈraÑ katvÈ
“tumhÈkaÑ gehe ahivÈtakarogo uppannoti assumha, kinti katvÈ muttosÊ”ti
pucchi, so taÑ pavattiÑ Ècikkhi. SatthÈ “pubbepi kho upÈsaka bhaye
uppanne attano vasanaÔÔhÈne ÈlayaÑ katvÈ aÒÒattha agatÈ jÊvitakkhayaÑ
pÈpuÓiÑsu, anÈlayaÑ pana katvÈ aÒÒattha gatÈ jÊvitaÑ labhiÑs|”ti vatvÈ
tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto KÈsigÈmake1
kumbhakÈrakule nibbattitvÈ kumbhakÈrakammaÑ katvÈ puttadÈraÑ posesi.
TadÈ pana BÈrÈÓasiyaÑ mahÈnadiyÈ saddhiÑ ekÈbaddho MahÈjÈtassaro
ahosi. So bahu-udakakÈle nadiyÈ saddhiÑ ekodako hoti, udake mandÊbh|te
visuÑ hoti. MacchakacchapÈ pana “imasmiÑ saÑvacchare suvuÔÔhikÈ
bhavissati, imasmiÑ saÑvacchare dubbuÔÔhikÈ”ti jÈnanti. Atha tasmiÑ sare
nibbattamacchakacchapÈ “imasmiÑ saÑvacchare dubbuÔÔhikÈ bhavissatÊ”ti
ÒatvÈ udakassa ekÈbaddhakÈleyeva tamhÈ sarÈ
______________________________________________________________
1. GÈmake (SÊ, I)
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nikkhamitvÈ nadiÑ agamiÑsu. Eko pana kacchapo “idaÑ me jÈtaÔÔhÈnaÑ
vaÉÉhitaÔÔhÈnaÑ, mÈtÈpit|hi vasitaÔÔhÈnaÑ, na sakkomi imaÑ jahitun”ti
nadiÑ na agamÈsi. Atha nidÈghasamaye tattha udakaÑ chijji, so kacchapo
bodhisattassa mattikagahaÓaÔÔhÈne bh|miÑ khaÓitvÈ pÈvisi. Bodhisatto
“mattikaÑ gahessÈmÊ”ti tattha gantvÈ mahÈkuddÈlena bh|miÑ khaÓanto
kacchapassa piÔÔhiÑ bhinditvÈ mattikapiÓÉaÑ viya kuddÈleneva naÑ
uddharitvÈ thale pÈtesi. So vedanÈppatto hutvÈ “vasanaÔÔhÈne ÈlayaÑ
jahituÑ asakkonto evaÑ vinÈsaÑ pÈpuÓin”ti vatvÈ paridevamÈno imÈ gÈthÈ
avoca–
55. “JanittaÑ me bhavittaÑ me, iti pa~ke avassayiÑ.
TaÑ maÑ pa~ko ajjhabhavi, yathÈ dubbalakaÑ tathÈ.
TaÑ taÑ vadÈmi bhaggava, suÓohi vacanaÑ mama.
56. GÈme vÈ yadi vÈraÒÒe, sukhaÑ yatrÈdhigacchati.
TaÑ janittaÑ bhavittaÒca, purisassa pajÈnato.
Yamhi jÊve tamhi gacche, na niketahato siyÈ”ti.
Tattha janittaÑ me bhavittaÑ meti idaÑ mama jÈtaÔÔhÈnaÑ, idaÑ
mama vaÉÉhitaÔÔhÈnaÑ. Iti pa~ke avassayinti iminÈ kÈraÓenÈhaÑ imasmiÑ
kaddame avassayiÑnipajjiÑ, vÈsaÑ kappesinti attho. AjjhabhavÊti adhiabhavi vinÈsaÑ pÈpesi. BhaggavÈti kumbhakÈraÑ Èlapati.
KumbhakÈrÈnaÒhi nÈmagottapaÒÒatti esÈ, yadidaÑ bhaggavÈti. Sukhanti
kÈyikacetasikassÈdaÑ. TaÑ janittaÑ bhavittaÒcÈti taÑ jÈtaÔÔhÈnaÒca
vaÉÉhitaÔÔhÈnaÒca. “JÈnittaÑ bhÈvittan”ti1 dÊghavasenapi pÈÔho, soyevattho.
PajÈnatoti atthÈnatthaÑ kÈraÓÈkÈraÓaÑ jÈnantassa. Na niketahato siyÈti
nikete ÈlayaÑ katvÈ aÒÒattha agantvÈ niketena hato, evar|paÑ
maraÓadukkhaÑ pÈpito na bhaveyyÈti.
EvaÑ so bodhisattena saddhiÑ kathento kÈlamakÈsi. Bodhisatto taÑ
gahetvÈ sakalagÈmavÈsino sannipÈtÈpetvÈ te manusse ovadanto evamÈha
“passatha imaÑ kacchapaÑ, ayaÑ aÒÒesaÑ macchakacchapÈnaÑ
mahÈnadiÑ gamanakÈle attano vasanaÔÔhÈne ÈlayaÑ chindituÑ
______________________________________________________________
1. JÈnitaÑ bhÈvitanti (SÊ, I)
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asakkonto tehi saddhiÑ agantvÈ mama mattikagahaÓaÔÔhÈnaÑ pavisitvÈ
nipajji. AthassÈhaÑ mattikaÑ gaÓhanto mahÈkuddÈlena piÔÔhiÑ bhinditvÈ
mattikapiÓÉaÑ viya naÑ thale pÈtesiÑ, ayaÑ attanÈ katakammaÑ saritvÈ
dvÊhi gÈthÈhi paridevitvÈ kÈlamakÈsi. Evamesa attano vasanaÔÔhÈne ÈlayaÑ
katvÈ maraÓaÑ patto, tumhepi mÈ iminÈ kacchapena sadisÈ ahuvattha, ito
paÔÔhÈya ‘mayhaÑ r|paÑ mayhaÑ saddo mayhaÑ gandho mayhaÑ raso
mayhaÑ phoÔÔhabbo mayhaÑ putto mayhaÑ dhÊtÈ mayhaÑ
dÈsadÈsiparicchedo mayhaÑ hiraÒÒasuvaÓÓan’ti taÓhÈvasena
upabhogavasena mÈ gaÓhittha, ekakovesa satto tÊsu bhavesu parivattatÊ”ti.
EvaÑ BuddhalÊlÈya mahÈjanassa ovÈdamadÈsi, so ovÈdo sakalajambudÊpaÑ
pattharitvÈ saÔÔhimattÈni vassasahassÈni1 aÔÔhÈsi. MahÈjano bodhisattassa
ovÈde ÔhatvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ ÈyupariyosÈne saggapuraÑ p|resi,
bodhisattopi tatheva puÒÒÈni katvÈ saggapuraÑ p|resi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne so kulaputto sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi. TadÈ
kacchapo Œnando ahosi, kumbhakÈro pana ahameva ahosinti.
KacchapajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. SatadhammajÈtakavaÓÓanÈ (179)
TaÒca appanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekavÊsatividhaÑ
anesanaÑ Èrabbha kathesi. EkasmiÒhi kÈle bah| bhikkh| vejjakammena
d|takammena pahiÓakammena2 ja~ghapesanikena piÓÉapaÔipiÓÉenÈti
evar|pÈya ekavÊsatividhÈya anesanÈya jÊvikaÑ kappesuÑ. SÈ SÈketajÈtake3
Èvi bhavissati. SatthÈ tesaÑ tathÈ jÊvikakappanabhÈvaÑ ÒatvÈ “etarahi kho
bah| bhikkh| anesanÈya jÊvikaÑ kappenti, te pana evaÑ jÊvikaÑ kappetvÈ
yakkhattabhÈvÈ petattabhÈvÈ na muccissanti, dhuragoÓÈ hutvÈva
nibbattissanti, niraye paÔisandhiÑ gaÓhissanti, etesaÑ hitatthÈya
______________________________________________________________
1. SattamattÈni vassasatÈni (SÊ, I)

2. Pahenagamanena (SÊ, I)

3. Khu 5. 66 piÔÔhe.
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sukhatthÈya attajjhÈsayaÑ sakapaÔibhÈnaÑ ekaÑ dhammadesanaÑ kathetuÑ
vaÔÔatÊ”ti bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtÈpetvÈ “na bhikkhave ekavÊsatividhÈya
anesanÈya paccayÈ uppÈdetabbÈ. AnesanÈya hi uppanno piÓÉapÈto
ÈdittalohaguÄasadiso halÈhalavis|pamo. AnesanÈ hi nÈmesÈ
BuddhapaccekabuddhasÈvakehi garahitabbÈ paÔikuÔÔhÈ. AnesanÈya
uppannaÑ piÓÉapÈtaÑ bhuÒjantassa hi hÈso vÈ somanassaÑ vÈ natthi. EvaÑ
uppanno hi piÓÉapÈto mama sÈsane caÓÉÈlassa ucchiÔÔhabhojanasadiso, tassa
paribhogo satadhammamÈÓavassa caÓÉÈlucchiÔÔhabhattaparibhogo viya
hotÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
caÓÉÈlayoniyaÑ nibbattitvÈ vayappatto kenacideva karaÓÊyena
pÈtheyyataÓÉule ca bhattapuÔaÒca gahetvÈ maggaÑ paÔipajji. TasmiÒhi kÈle
BÈrÈÓasiyaÑ eko mÈÓavo atthi Satadhammo nÈma
udiccabrÈhmaÓamahÈsÈlakule nibbatto. Sopi kenacideva karaÓÊyena taÓÉule
ca bhattapuÔaÒca agahetvÈva maggaÑ paÔipajji, te ubhopi mahÈmagge
samÈgacchiÑsu. MÈÓavo bodhisattaÑ “kiÑjÈtikosÊ”ti pucchi. So “ahaÑ
caÓÉÈlo”ti vatvÈ “tvaÑ kiÑjÈtikosÊ”ti mÈÓavaÑ pucchi. UdiccabrÈhmaÓo
ahanti. “SÈdhu gacchÈmÈ”ti te ubhopi maggaÑ agamaÑsu. Bodhisatto
pÈtarÈsavelÈya udakaphÈsukaÔÔhÈne nisÊditvÈ hatthe dhovitvÈ bhattapuÔaÑ
mocetvÈ “mÈÓava bhattaÑ bhuÒjÈhÊ”ti Èha. Natthi are caÓÉÈla mama
bhattena atthoti. Bodhisatto “sÈdh|”ti puÔakabhattaÑ ucchiÔÔhaÑ akatvÈva
attano yÈpanamattaÑ aÒÒasmiÑ paÓÓe pakkhipitvÈ puÔakabhattaÑ bandhitvÈ
ekamante ÔhapetvÈ bhuÒjitvÈ pÈnÊyaÑ pivitvÈ dhotahatthapÈdo taÓÉule ca
sesabhattaÒca ÈdÈya “gacchÈma mÈÓavÈ”ti maggaÑ paÔipajji.
Te sakaladivasaÑ gantvÈ sÈyaÑ ubhopi ekasmiÑ udakaphÈsukaÔÔhÈne
nhatvÈ paccuttariÑsu. Bodhisatto phÈsukaÔÔhÈne nisÊditvÈ bhattapuÔaÑ
mocetvÈ mÈÓavaÑ anÈpucchitvÈ bhuÒjituÑ Èrabhi. MÈÓavo sakaladivasaÑ
maggagamanena kilanto chÈtajjhatto “sace me bhattaÑ dassati,
bhuÒjissÈmÊ”ti olokento aÔÔhÈsi. Itaro kiÒci avatvÈ bhuÒjateva. MÈÓavo
cintesi “ayaÑ caÓÉÈlo mayhaÑ avatvÈva sabbaÑ
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bhuÒjati nippÊÄetvÈpi taÑ gahetvÈ upari ucchiÔÔhabhattaÑ chaÉÉetvÈ sesaÑ
bhuÒjituÑ vaÔÔatÊ”ti. So tathÈ katvÈ ucchiÔÔhabhattaÑ bhuÒji. Athassa
bhuttamattasseva “mayÈ attano jÈtigottakulapadesÈnaÑ ananucchavikaÑ
kataÑ, caÓÉÈlassa nÈma me ucchiÔÔhabhattaÑ bhuttan”ti balavavippaÔisÈro
uppajji, tÈvadevassa salohitaÑ bhattaÑ mukhato uggacchi. So
“appamattakassa vata me kÈraÓÈ ananucchavikaÑ kammaÑ katan”ti
uppannabalavasokatÈya paridevamÈno paÔhamaÑ gÈthamÈha–
57. “TaÒca appaÒca ucchiÔÔhaÑ, taÒca kicchena no adÈ.
SohaÑ brÈhmaÓajÈtiko, yaÑ bhuttaÑ tampi uggatan”ti.
TatrÈyaÑ sa~khepattho–yaÑ mayÈ bhuttaÑ, taÑ appaÒca
ucchiÔÔhaÒca, taÒca so caÓÉÈlo na attano ruciyÈ maÑ adÈsi, atha kho
nippÊÄiyamÈno kicchena kasirena adÈsi, sohaÑ parisuddhabrÈhmaÓajÈtiko,
teneva me yaÑ bhuttaÑ, tampi saddhiÑ lohitena uggatanti.
EvaÑ mÈÓavo paridevitvÈ “kiÑ dÈni me evar|paÑ ananucchavikaÑ
kammaÑ katvÈ jÊvitenÈ”ti araÒÒaÑ pavisitvÈ kassaci attÈnaÑ adassetvÈva
anÈthamaraÓaÑ patto.
SatthÈ imaÑ atÊtaÑ dassetvÈ “seyyathÈpi bhikkhave
SatadhammamÈÓavassa taÑ caÓÉÈlucchiÔÔhakaÑ bhuÒjitvÈ attano
ayuttabhojanassa bhuttattÈ neva hÈso, na somanassaÑ uppajji, evameva yo
imasmiÑ sÈsane pabbajito anesanÈya jÊvikaÑ kappento
tathÈladdhapaccayaÑ paribhuÒjati, tassa
BuddhapaÔikuÔÔhagarahitajÊvitabhÈvato neva hÈso, na somanassaÑ
uppajjatÊ”ti vatvÈ abhisambuddho hutvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
58. “EvaÑ dhammaÑ niraÑkatvÈ, yo adhammena jÊvati.
Satadhammova lÈbhena, laddhenapi na nandatÊ”ti.
Tattha dhammanti ÈjÊvapÈrisuddhisÊladhammaÑ. NiraÑkatvÈti nÊharitvÈ
chaÉÉetvÈ. AdhammenÈti ekavÊsatiyÈ anesanasa~khÈtena micchÈjÊvena.
Satadhammoti tassa nÈmaÑ, “santadhammo”tipi1 pÈÔho. Na nandatÊti yathÈ
Satadhammo mÈÓavo “caÓÉÈlucchiÔÔhakaÑ me laddhan”ti tena lÈbhena
______________________________________________________________
1. SataÑ dhammotipi (Ka)
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na nandati, evaÑ imasmimpi sÈsane pabbajito kulaputto anesanÈya
laddhalÈbhaÑ paribhuÒjanto na nandati na tussati, “BuddhagarahitajÊvikÈya
jÊvÈmÊ”ti domanassappatto hoti. TasmÈ anesanÈya jÊvikaÑ kappentassa
SatadhammamÈÓavasseva araÒÒaÑ pavisitvÈ anÈthamaraÓaÑ marituÑ
varanti.
EvaÑ SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ desetvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne bah| bhikkh| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑsu.
TadÈ mÈÓavo Œnando ahosi, ahameva caÓÉÈlaputto ahosinti.
SatadhammajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. DuddadajÈtakavaÓÓanÈ (180)
DuddadaÑ dadamÈnÈnanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto gaÓadÈnaÑ
Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÑ kira dve sahÈyakÈ kuÔumbiyaputtÈ chandakaÑ
saÑharitvÈ sabbaparikkhÈradÈnaÑ sajjetvÈ BuddhappamukhaÑ
bhikkhusaÑghaÑ nimantetvÈ SattÈhaÑ mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ sattame
divase sabbaparikkhÈre adaÑsu. Tesu gaÓajeÔÔhako satthÈraÑ vanditvÈ
ekamantaÑ nisÊditvÈ “bhante imasmiÑ dÈne bahudÈyakÈpi atthi
appadÈyakÈpi, tesaÑ sabbesampi ‘idaÑ dÈnaÑ mahapphalaÑ hot|’ti”
dÈnaÑ niyyÈdesi. SatthÈ “tumhehi kho upÈsakÈ Buddhappamukhassa
bhikkhusaÑghassa dÈnaÑ datvÈ evaÑ niyyÈdentehi mahÈkammaÑ kataÑ,
porÈÓakapaÓÉitÈpi dÈnaÑ datvÈ evameva niyyÈdiÑs|”ti vatvÈ tena yÈcito
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto KÈsiraÔÔhe
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ sabbasippÈni uggaÓhitvÈ
gharÈvÈsaÑ pahÈya isipabbajjaÑ pabbajitvÈ gaÓasatthÈ hutvÈ
Himavantapadese ciraÑ vasitvÈ loÓambilasevanatthÈya janapadacÈrikaÑ
caramÈno BÈrÈÓasiÑ patvÈ rÈjuyyÈne vasitvÈ punadivase dvÈragÈme
saparivÈro bhikkhÈya cari. ManussÈ bhikkhaÑ adaÑsu. Punadivase
BÈrÈÓasiyaÑ cari, manussÈ sampiyÈyamÈnÈ bhikkhaÑ datvÈ
gaÓabandhanena
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chandakaÑ saÑharitvÈ dÈnaÑ sajjetvÈ isigaÓassa mahÈdÈnaÑ pavattayiÑsu.
DÈnapariyosÈne gaÓajeÔÔhako evameva vatvÈ iminÈva niyÈmena dÈnaÑ
niyyÈdesi. Bodhisatto “Èvuso cittappasÈde sati appakaÑ nÈma dÈnaÑ
natthÊ”ti vatvÈ anumodanaÑ karonto imÈ gÈthÈ avoca–
59. “DuddadaÑ dadamÈnÈnaÑ, dukkaraÑ kamma kubbataÑ.
Asanto nÈnukubbanti, sataÑ dhammo durannayo.
60. TasmÈ sataÒca asataÑ, nÈnÈ hoti ito gati.
Asanto nirayaÑ yanti, santo saggaparÈyaÓÈ”ti.
Tattha duddadanti dÈnaÑ nÈma lobhadosavasikehi apaÓÉitehi dÈtuÑ na
sakkÈ, tasmÈ “duddadan”ti vuccati. TaÑ dadamÈnÈnaÑ. DukkaraÑ kamma
kubbatanti tadeva dÈnakammaÑ sabbehi kÈtuÑ na sakkÈti dukkaraÑ. TaÑ
kurumÈnÈnaÑ. Asantoti apaÓÉitÈ bÈlÈ. NÈnukubbantÊti taÑ kammaÑ
nÈnukaronti. SataÑ dhammoti paÓÉitÈnaÑ sabhÈvo. DÈnaÑ sandhÈyetaÑ
vuttaÑ. Durannayoti phalasambandhavasena dujjÈno, evar|passa dÈnassa
evar|po phalavipÈko hotÊti duranubodho. Apica durannayoti duradhigamo,
apaÓÉitehi dÈnaÑ datvÈ dÈnaphalaÑ nÈma laddhuÑ na sakkÈtipi attho. NÈnÈ
hoti ito gatÊti ito cavitvÈ paralokaÑ gacchantÈnaÑ paÔisandhiggahaÓaÑ nÈnÈ
hoti. Asanto nirayaÑ yantÊti apaÓÉitÈ dussÊlÈ dÈnaÑ adatvÈ sÊlaÑ arakkhitvÈ
nirayaÑ gacchanti. Santo saggaparÈyaÓÈti paÓÉitÈ pana dÈnaÑ datvÈ sÊlaÑ
rakkhitvÈ uposathakammaÑ karitvÈ tÊÓi sucaritÈni p|retvÈ saggaparÈyaÓÈ
honti, mahantaÑ saggasukhasampattiÑ anubhavantÊti.
EvaÑ bodhisatto anumodanaÑ katvÈ cattÈro vassike mÈse tattheva
vasitvÈ vassÈtikkame HimavantaÑ gantvÈ jhÈnaÑ nibbattetvÈ
aparihÊnajjhÈno brahmalok|pago ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
isigaÓo BuddhaparisÈ ahosi, gaÓasatthÈ pana ahameva ahosin”ti.
DuddadajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
KalyÈÓavaggo tatiyo.
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TassuddÈnaÑ
KalyÈÓadhammaÑ DaddaraÑ, MakkaÔi DubbhimakkaÔaÑ.
ŒdiccupaÔÔhÈnaÒceva, KaÄÈyamuÔÔhi TindukaÑ.
KacchapaÑ SatadhammaÒca, Duddadanti ca te dasa.
_____
4. Asadisavagga
1. AsadisajÈtakavaÓÓanÈ (181)
Dhanuggaho asadisoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
mahÈbhinikkhamanaÑ Èrabbha kathesi. EkadivasaÑ hi bhikkh|
dhammasabhÈyaÑ sannisinnÈ Bhagavato mahÈnikkhamapÈramiÑ vaÓÓentÈ
nisÊdiÑsu. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave TathÈgato
idÈneva mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhanto, pubbepi setacchattaÑ pahÈya
nikkhantoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa
aggamahesiyÈ kucchimhi paÔisandhiÑ gaÓhi, tassa sotthinÈ jÈtassa
nÈmaggahaÓadivase “AsadisakumÈro”ti nÈmaÑ akaÑsu. Athassa ÈdhÈvitvÈ
paridhÈvitvÈ vicaraÓakÈle aÒÒo puÒÒavÈ satto deviyÈ kucchimhi
paÔisandhiÑ gaÓhi, tassa sotthinÈ jÈtassa nÈmaggahaÓadivase
“BrahmadattakumÈro”ti nÈmaÑ akaÑsu. Tesu bodhisatto soÄasavassakÈle
TakkasilaÑ gantvÈ disÈpÈmokkhassa Ècariyassa santike tayo vede aÔÔhÈrasa
ca sippÈni uggaÓhitvÈ tesu issÈsasippe asadiso hutvÈ BÈrÈÓasiÑ paccÈgami.
RÈjÈ kÈlaÑ karonto “AsadisakumÈrassa rajjaÑ datvÈ Brahmadattassa
oparajjaÑ dethÈ”ti vatvÈ kÈlamakÈsi. TasmiÑ kÈlakate bodhisatto attano
rajje dÊyamÈne “na mayhaÑ rajjenattho”ti paÔikkhipi, BrahmadattaÑ rajje
abhisiÒciÑsu. Bodhisatto “mayhaÑ rajjena1 attho natthÊ”ti kiÒcipi2 na icchi,
kaniÔÔhe rajjaÑ kÈrente pakatiyÈ vasanÈkÈreneva vasi. RÈjapÈdam|likÈ
______________________________________________________________
1. Yasena (SÊ)

2. KiÒcÈpi (Ka)
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“AsadisakumÈro rajjaÑ patthetÊ”ti vatvÈ raÒÒo santike bodhisattaÑ
paribhindiÑsu. Sopi tesaÑ vacanaÑ gahetvÈ paribhinnacitto “bhÈtaraÑ me
gaÓhathÈ”ti manusse payojesi.
Atheko bodhisattassa atthacarako taÑ kÈraÓaÑ bodhisattassa Èrocesi.
Bodhisatto kaniÔÔhabhÈtikassa kujjhitvÈ nagarÈ nikkhamitvÈ aÒÒaÑ raÔÔhaÑ
gantvÈ “eko dhanuggaho ÈgantvÈ rÈjadvÈre Ôhito”ti raÒÒo ÈrocÈpesi. RÈjÈ
“kittakaÑ bhogaÑ icchasÊ”ti pucchi. EkasaÑvaccharena satasahassanti.
SÈdhu Ègacchat|ti. Atha naÑ ÈgantvÈ samÊpe ÔhitaÑ pucchi “tvaÑ
dhanuggahosÊ”ti. Œma devÈti. SÈdhu maÑ upaÔÔhahass|ti. So tato paÔÔhÈya
rÈjÈnaÑ upaÔÔhahi. Tassa paribbayaÑ dÊyamÈnaÑ disvÈ “atibahuÑ labhatÊ”ti
porÈÓakadhanuggahÈ ujjhÈyiÑsu. AthekadivasaÑ rÈjÈ uyyÈnaÑ gantvÈ
ma~galasilÈpaÔÔasamÊpe sÈÓipÈkÈraÑ parikkhipÈpetvÈ ambarukkham|le
mahÈsayane nipanno uddhaÑolokento rukkhagge ekaÑ ambapiÓÉiÑ disvÈ
“imaÑ na sakkÈ abhiruhitvÈ gaÓhitun”ti dhanuggahe pakkosÈpetvÈ “imaÑ
ambapiÓÉiÑ sarena chinditvÈ pÈtetuÑ sakkhissathÈ”ti Èha. Na taÑ deva
amhÈkaÑ garu, devena pana no bahuvÈre kammaÑ diÔÔhapubbaÑ,
adhunÈgato dhanuggaho amhehi bahutaraÑ labhati, taÑ pÈtÈpethÈti.
RÈjÈ bodhisattaÑ pakkosÈpetvÈ “sakkhissasi tÈta etaÑ pÈtetun”ti
pucchi. Œma mahÈrÈja, ekaÑ okÈsaÑ labhamÈno sakkhissÈmÊti.
KatarokÈsanti. TumhÈkaÑ sayanassa antokÈsanti. RÈjÈ sayanaÑ harÈpetvÈ
okÈsaÑ kÈresi. Bodhisattassa hatthe dhanu natthi, nivÈsanantare dhanuÑ
sannayhitvÈ vicarati, tasmÈ “sÈÓiÑ laddhuÑ vaÔÔatÊ”ti Èha. RÈjÈ “sÈdh|”ti
sÈÓiÑ ÈharÈpetvÈ parikkhipÈpesi. Bodhisatto antosÈÓiÑ pavisitvÈ
uparinivatthaÑ setavatthaÑ haritvÈ ekaÑ rattapaÔaÑ nivÈsetvÈ kacchaÑ
bandhitvÈ ekaÑ rattapaÔaÑ udare bandhitvÈ pasibbakato sandhiyuttaÑ
khaggaÑ nÊharitvÈ vÈmapasse sannayhitvÈ suvaÓÓakaÒcukaÑ paÔimuÒcitvÈ
cÈpanÈÄiÑ piÔÔhiyaÑ sannayhitvÈ sandhiyuttameÓÉakamahÈdhanuÑ ÈdÈya
pavÈÄavaÓÓaÑ jiyaÑ ÈropetvÈ uÓhÊsaÑ sÊse paÔimuÒcitvÈ tikhiÓakhurappaÑ
nakhehi parivattayamÈno sÈÓiÑ dvidhÈ katvÈ pathaviÑ phÈletvÈ
ala~katanÈgakumÈro viya nikkhamitvÈ sarakhipanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ
khurappaÑ sannayhitvÈ rÈjÈnaÑ Èha “kiÑ mahÈrÈja etaÑ ambapiÓÉiÑ
uddhaÑ ÈrohanakaÓÉena pÈtemi,
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udÈhu adho orohanakaÓÉenÈ”ti. TÈta bah| mayÈ ÈrohanakaÓÉena pÈtentÈ
diÔÔhapubbÈ, orohanakaÓÉena pana pÈtentÈ mayÈ na diÔÔhapubbÈ,
orohanakaÓÉena pÈtehÊti. MahÈrÈja idaÑ kaÓÉaÑ d|raÑ Èrohissati, yÈva
CÈtumahÈrÈjikabhavanaÑ, tÈva gantvÈ sayaÑ orohissati, yÈvassa orohanaÑ,
tÈva tumhehi adhivÈsetuÑ vaÔÔatÊti. RÈjÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchi.
Atha naÑ puna Èha “mahÈrÈja idaÑ kaÓÉaÑ pana ÈrohamÈnaÑ
ambapiÓÉivaÓÔaÑ yÈvamajjhaÑ kantamÈnaÑ Èrohissati, orohamÈnaÑ
kesaggamattampi ito vÈ etto vÈ agantvÈ ujuÒÒeva1 patitvÈ ambapiÓÉiÑ
gahetvÈ otarissati, passa mahÈrÈjÈ”ti vegaÑ janetvÈ kaÓÉaÑ khipi. TaÑ
kaÓÉaÑ ambapiÓÉivaÓÔaÑ yÈvamajjhaÑ kantamÈnaÑ abhiruhi. Bodhisatto
“idÈni taÑ kaÓÉaÑ yÈvacÈtumahÈrÈjikabhavanaÑ gataÑ bhavissatÊ”ti ÒatvÈ
paÔhamaÑ khittakaÓÉato adhikataraÑ vegaÑ janetvÈ aÒÒaÑ kaÓÉaÑ khipi,
taÑ gantvÈ purimakaÓÉapu~khe2 paharitvÈ nivattitvÈ sayaÑ
TÈvatiÑsabhavanaÑ abhiruhi. Tattha naÑ devatÈ aggahesuÑ,
nivattanakaÓÉassa vÈtachinnasaddo asanisaddo viya ahosi. MahÈjanena “kiÑ
eso saddo”ti vutte bodhisatto “nivattanakaÓÉassa saddo”ti vatvÈ attano
attano sarÊre kaÓÉassa patanabhÈvaÑ ÒatvÈ3 bhÊtatasitaÑ mahÈjanaÑ “mÈ
bhÈyitthÈ”ti samassÈsetvÈ “kaÓÉassa bh|miyaÑ patituÑ na dassÈmÊ”ti Èha.
KaÓÉaÑ otaramÈnaÑ kesaggamattampi ito vÈ etto vÈ agantvÈ ujuÒÒeva4
patitvÈ ambapiÓÉiÑ5 chindi. Bodhisatto ambapiÓÉiyÈ ca kaÓÉassa ca
bh|miyaÑ patituÑ adatvÈ ÈkÈseyeva sampaÔicchanto ekena hatthena
ambapiÓÉiÑ, ekena hatthena kaÓÉaÑ aggahesi. MahÈjano taÑ acchariyaÑ
disvÈ “na no evar|paÑ diÔÔhapubban”ti mahÈpurisaÑ pasaÑsati unnadati
apphoÔeti a~guliyo vidh|nati, celukkhepasahassÈni pavatteti. RÈjaparisÈya
tuÔÔhapahaÔÔhÈya bodhisattassa dinnadhanaÑ koÔimattaÑ ahosi. RÈjÈpissa
dhanavassaÑ vassento viya bahuÑ dhanaÑ mahantaÒca yasaÑ adÈsi.
EvaÑ bodhisatte tena raÒÒÈ sakkate garukate tattha vasante
“AsadisakumÈro kira BÈrÈÓasiyaÑ natthÊ”ti satta rÈjÈno ÈgantvÈ
______________________________________________________________
1. OdhiyaÒÒeva (SÊ, SyÈ, I)
2. PurimakaÓÉaÑ pu~khe (SyÈ), purimakaÓÉaÑ pakkhena (Ka)
3. Patanabhayena (SyÈ, Ka)
4. OdhiyaÒÒeva (SÊ, SyÈ, I)

5. VaÓÉaÑ (Ka)

82

KhuddakanikÈya

BÈrÈÓasinagaraÑ parivÈretvÈ “rajjaÑ vÈ detu yuddhaÑ vÈ”ti raÒÒo paÓÓaÑ
pesesuÑ. RÈjÈ maraÓabhayabhÊto “kuhiÑ me bhÈtÈ vasatÊ”ti pucchitvÈ
“ekaÑ sÈmantarÈjÈnaÑ upaÔÔhahatÊ”ti sutvÈ “mama bhÈtike anÈgacchante
mayhaÑ jÊvitaÑ natthi, gacchatha tassa mama vacanena pÈde vanditvÈ
khamÈpetvÈ gaÓhitvÈ ÈgacchathÈ”ti d|te pÈhesi, te gantvÈ bodhisattassa taÑ
pavattiÑ ÈrocesuÑ. Bodhisatto taÑ rÈjÈnaÑ ÈpucchitvÈ BÈrÈÓasiÑ
paccÈgantvÈ rÈjÈnaÑ “mÈ bhÈyÊ”ti samassÈsetvÈ kaÓÉe akkharÈni chinditvÈ
“ahaÑ AsadisakumÈro Ègato, aÒÒaÑ ekakaÓÉaÑ khipanto sabbesaÑ vo
jÊvitaÑ harissÈmi, jÊvitena atthikÈ palÈyant|”ti aÔÔÈlake ÔhatvÈ sattannaÑ
rÈj|naÑ bhuÒjantÈnaÑ kaÒcanapÈtimakuleyeva kaÓÉaÑ pÈtesi. Te akkharÈni
disvÈ maraÓabhayabhÊtÈ sabbeva palÈyiÑsu. EvaÑ mahÈsatto
khuddakamakkhikÈya pivanamattampi lohitaÑ anuppÈdetvÈ satta rÈjÈno
palÈpetvÈ kaniÔÔhabhÈtaraÑ apaloketvÈ1 kÈme pahÈya isipabbajjaÑ
pabbajitvÈ abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca nibbattetvÈ jÊvitapariyosÈne
brahmalok|pago ahosi.
SatthÈ “evaÑ bhikkhave AsadisakumÈro satta rÈjÈno palÈpetvÈ
vijitasa~gÈmo isipabbajjaÑ pabbajito”ti abhisambuddho hutvÈ imÈ gÈthÈ
avoca–
61. “Dhanuggaho asadiso, rÈjaputto mahabbalo.
D|repÈtÊ akkhaÓavedhÊ, mahÈkÈyappadÈlano.
62. SabbÈmitte raÓaÑ katvÈ, na ca kaÒci viheÔhayi.
BhÈtaraÑ sotthiÑ katvÈna, saÑyamaÑ ajjhupÈgamÊ”ti.
Tattha asadisoti na kevalaÑ nÈmeneva, balavÊriyapaÒÒÈhipi asadisova.
Mahabbaloti kÈyabalenapi paÒÒÈbalenapi mahabbalo. D|repÈtÊti yÈva
CÈtumahÈrÈjikabhavanÈ TÈvatiÑsabhavanÈ ca kaÓÉaÑ pesetuÑ
samatthatÈya d|repÈtÊ. AkkhaÓavedhÊti avirÈdhitavedhÊ. Atha vÈ akkhaÓÈ
vuccati vijju, yÈva ekÈ vijju niccharati, tÈva tenobhÈsena
______________________________________________________________
1. OloketvÈ (SÊ, SyÈ, I)
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sattaÔÔha vÈre kaÓÉÈni gahetvÈ vijjhatÊti akkhaÓavedhÊ.
MahÈkÈyappadÈlanoti mahante kÈye padÈleti. CammakÈyo, dÈrukÈyo,
lohakÈyo, ayokÈyo, vÈlikakÈyo, udakakÈyo, phalakakÈyoti ime satta
mahÈkÈyÈ nÈma. Tattha aÒÒo cammakÈyapadÈlano mahiÑsacammaÑ
vinivijjhati, so pana satampi mahiÑsacammÈnaÑ1 vinivijjhatiyeva. AÒÒo
aÔÔha~gulabahalaÑ udumbarapadaraÑ, catura~gulabahalaÑ asanapadaraÑ
vinivijjhati, so pana phalakasatampi ekato baddhaÑ vinivijjhati, tathÈ
dva~gulabahalaÑ2 tambalohapaÔÔaÑ, a~gulabahalaÑ2 ayapaÔÔaÑ.
VÈlikasakaÔassa badarasakaÔassa palÈlasakaÔassa vÈ pacchÈbhÈgena kaÓÉaÑ
pavesetvÈ purebhÈgena atipÈteti, pakatiyÈ udake catu-usabhaÔÔhÈnaÑ
kaÓÉaÑ peseti3, thale aÔÔha-usabhanti evaÑ imesaÑ sattannaÑ
mahÈkÈyÈnaÑ padÈlanato mahÈkÈyappadÈlano. SabbÈmitteti sabbe amitte.
RaÓaÑ katvÈti yuddhaÑ katvÈ palÈpesÊti attho. Na ca kaÒci viheÔhayÊti
ekampi na viheÔhesi. AviheÔhayantoyeva pana tehi saddhiÑ
kaÓÉapesaneneva raÓaÑ katvÈ. SaÑyamaÑ ajjhupÈgamÊti sÊlasaÑyamaÑ
pabbajjaÑ upagato.
EvaÑ SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi
“tadÈ kaniÔÔhabhÈtÈ Œnando ahosi, AsadisakumÈro pana ahameva ahosin”ti.
AsadisajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. Sa~gÈmÈvacarajÈtakavaÓÓanÈ (182)
Sa~gÈmÈvacaro s|roti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto NandattheraÑ
Èrabbha kathesi. Satthari hi paÔhamagamanena KapilapuraÑ gantvÈ
kaniÔÔhabhÈtikaÑ NandarÈjakumÈraÑ pabbÈjetvÈ KapilapurÈ nikkhamma
anupubbena SÈvatthiÑ gantvÈ viharante ÈyasmÈ Nando Bhagavato pattaÑ
ÈdÈya TathÈgatena saddhiÑ gehÈ nikkhamanakÈle “NandakumÈro kira
SatthÈrÈ saddhiÑ gacchatÊ”ti sutvÈ aÉÉhullikhitehi kesehi vÈtapÈnantarena
oloketvÈ “tuvaÔaÑ kho ayyaputta ÈgaccheyyÈsÊ”ti idaÑ JanapadakalyÈÓiyÈ
vuttavacanaÑ anussaranto ukkaÓÔhito anabhirato uppaÓÉuppaÓÉukajÈto
______________________________________________________________
1. MahiÑsacammÈni (SÊ, SyÈ)

2. AÔÔha~gulabahalaÑ (Ka)

3. Paveseti (SyÈ, Ka)
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dhamanisanthatagatto ahosi. SatthÈ tassa taÑ pavattiÑ ÒatvÈ “yann|nÈhaÑ
NandaÑ arahatte patiÔÔhÈpeyyan”ti cintetvÈ tassa vasanapariveÓaÑ gantvÈ
paÒÒattÈsane nisinno “kacci Nanda imasmiÑ sÈsane abhiramasÊ”ti pucchi.
Bhante JanapadakalyÈÓiyÈ paÔibaddhacitto hutvÈ nÈbhiramÈmÊti.
HimavantacÈrikaÑ gatapubbosi NandÈti. Na gatapubbo bhanteti. Tena hi
gacchÈmÈti. Natthi me bhante iddhi, kathÈhaÑ gamissÈmÊti. SatthÈ “ahaÑ
taÑ Nanda mama iddhibalena nessÈmÊ”ti theraÑ hatthe gahetvÈ ÈkÈsaÑ
pakkhandanto antarÈmagge ekasmiÑ jhÈmakhette1 jhÈmakhÈÓuke nisinnaÑ
chinnakaÓÓanÈsana~guÔÔhaÑ jhÈmalomaÑ chinnachaviÑ cammamattaÑ
lohitapaliguÓÔhitaÑ ekaÑ paluÔÔhamakkaÔiÑ dassesi “passasi Nanda etaÑ
makkaÔin”ti. Œma bhanteti. SuÔÔhu paccakkhaÑ karohÊti.
Atha naÑ gahetvÈ saÔÔhiyojanikaÑ manosilÈtalaÑ, AnotattadahÈdayo
satta mahÈsare, paÒca mahÈnadiyo,
SuvaÓÓapabbatarajatapabbatamaÓipabbatapaÔimaÓÉitaÑ
anekasatarÈmaÓeyyakaÑ HimavantapabbataÒca dassetvÈ
“TÈvatiÑsabhavanaÑ te Nanda diÔÔhapubban”ti pucchitvÈ “na diÔÔhapubbaÑ
bhante”ti vutte “ehi Nanda TÈvatiÑsabhavanaÑ te dassayissÈmÊ”ti tattha
netvÈ PaÓÉukambalasilÈsane nisÊdi. Sakko devarÈjÈ dvÊsu devalokesu
devasaÑghena saddhiÑ ÈgantvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi.
AÉÉhatiyakoÔisa~khÈ tassa paricÈrikÈ paÒcasatÈ kakuÔapÈdÈ devaccharÈyopi
ÈgantvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. SatthÈ ÈyasmantaÑ NandaÑ tÈ
paÒcasatÈ accharÈ kilesavasena punappunaÑ olokÈpesi. Passasi Nanda imÈ
kakuÔapÈdiniyo accharÈyoti. Œma bhanteti. KiÑ nu kho etÈ sobhanti, udÈhu
JanapadakalyÈÓÊti. SeyyathÈpi bhante JanapadakalyÈÓiÑ upanidhÈya sÈ
paluÔÔhamakkaÔÊ, evameva imÈ upanidhÈya JanapadakalyÈÓÊti. IdÈni kiÑ
karissasi NandÈti. KiÑ kammaÑ katvÈ bhante imÈ accharÈ labhantÊti.
SamaÓadhammaÑ katvÈti. Sace me bhante imÈsaÑ paÔilÈbhatthÈya BhagavÈ
pÈÔibhogo hoti, ahaÑ samaÓadhammaÑ karissÈmÊti. Karohi Nanda, ahaÑ te
pÈÔibhogoti. EvaÑ thero devasaÑghassa majjhe TathÈgataÑ pÈÔibhogaÑ
gahetvÈ “mÈ bhante atipapaÒcaÑ karotha, etha gacchÈma, ahaÑ
samaÓadhammaÑ karissÈmÊ”ti Èha.
______________________________________________________________
1. EkaÑ jhÈmakhettaÑ dassetvÈ (SÊ, SyÈ, I)
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SatthÈ taÑ ÈdÈya Jetavanameva paccÈgami. Thero samaÓadhammaÑ kÈtuÑ
Èrabhi.
SatthÈ DhammasenÈpatiÑ ÈmantetvÈ “SÈriputta mayhaÑ kaniÔÔhabhÈtÈ
Nando TÈvatiÑsadevaloke devasaÑghassa majjhe devaccharÈnaÑ kÈraÓÈ
maÑ pÈÔibhogaÑ aggahesÊ”ti tassa Ècikkhi. EtenupÈyena
MahÈmoggallÈnattherassa MahÈkassapattherassa Anuruddhattherassa
DhammabhaÓÉÈgÈrika-ÈnandattherassÈti asÊtiyÈ mahÈsÈvakÈnaÑ
yebhuyyena ca sesabhikkh|naÑ Ècikkhi. DhammasenÈpati SÈriputtatthero
NandattheraÑ upasa~kamitvÈ “saccaÑ kira tvaÑ Èvuso Nanda
TÈvatiÑsadevaloke devasaÑghassa majjhe ‘devaccharÈ labhanto
samaÓadhammaÑ karissÈmÊ’ti DasabalaÑ pÈÔibhogaÑ gaÓhÊ”ti vatvÈ “nanu
evaÑ sante tava brahmacariyavÈso mÈtugÈmasannissito kilesasannissito,
tassa te itthÊnaÑ atthÈya samaÓadhammaÑ karontassa bhatiyÈ kammaÑ
karontena kammakÈrakena saddhiÑ kiÑ nÈnÈkaraÓan”ti theraÑ lajjÈpesi
nittejaÑ akÈsi. EtenupÈyena sabbepi asÊtimahÈsÈvakÈ avasesabhikkh| ca taÑ
ÈyasmantaÑ NandaÑ lajjÈpayiÑsu.
So “ayuttaÑ vata me katan”ti hiriyÈ ca ottappena ca vÊriyaÑ daÄhaÑ
paggaÓhitvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ patvÈ SatthÈraÑ
upasa~kamitvÈ “ahaÑ bhante Bhagavato paÔissavaÑ muÒcÈmÊ”ti Èha.
SatthÈpi “yadÈ tvaÑ Nanda arahattaÑ patto, tadÈyevÈhaÑ paÔissavÈ mutto”ti
Èha. EtamatthaÑ viditvÈ dhammasabhÈyaÑ bhikkh| kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ
“yÈva ovÈdakkhamo cÈyaÑ Èvuso Nandatthero ekovÈdeneva hirottappaÑ
paccupaÔÔhapetvÈ samaÓadhammaÑ katvÈ arahattaÑ patto”ti. SatthÈ ÈgantvÈ
“kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya
nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva, pubbepi Nando ovÈdakkhamoyevÈ”ti
vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
hatthÈcariyakule nibbattitvÈ vayappatto hatthÈcariyasippe nipphattiÑ patto
ekaÑ BÈrÈÓasiraÒÒo sapattarÈjÈnaÑ upaÔÔhÈsi. So tassa ma~galahatthiÑ
susikkhitaÑ katvÈ sikkhÈpesi. So rÈjÈ “BÈrÈÓasirajjaÑ gaÓhissÈmÊ”ti
bodhisattaÑ gahetvÈ ma~galahatthiÑ Èruyha mahatiyÈ senÈya

86

KhuddakanikÈya

BÈrÈÓasiÑ gantvÈ parivÈretvÈ “rajjaÑ vÈ detu yuddhaÑ vÈ”ti raÒÒo paÓÓaÑ
pesesi. Brahmadatto “yuddhaÑ dassÈmÊ”ti pÈkÈradvÈraÔÔÈlakagopuresu
balakÈyaÑ ÈropetvÈ yuddhaÑ adÈsi. SapattarÈjÈ ma~galahatthiÑ vammena
chÈdetvÈ sayampi vammaÑ paÔimuÒcitvÈ hatthikkhandhavaragato tikhiÓaÑ
a~kusaÑ ÈdÈya “nagaraÑ bhinditvÈ paccÈmittaÑ jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ
rajjaÑ hatthagataÑ karissÈmÊ”ti hatthiÑ nagarÈbhimukhaÑ pesesi. So
uÓhakalalÈni ceva yantapÈsÈÓe ca nÈnappakÈrÈni ca paharaÓÈni vissajjente
disvÈ maraÓabhayabhÊto upasa~kamituÑ asakkonto paÔikkami. Atha naÑ
hatthÈcariyo upasa~kamitvÈ “tÈta tvaÑ s|ro sa~gÈmÈvacaro, evar|pe ÔhÈne
paÔikkamanaÑ nÈma tuyhaÑ nÈnucchavikan”ti vatvÈ hatthiÑ ovadanto imÈ
gÈthÈ avoca–
63. “Sa~gÈmÈvacaro s|ro, balavÈ iti vissuto.
KiÑ nu toraÓamÈsajja, paÔikkamasi kuÒjara.
64. Omadda khippaÑ palighaÑ, esikÈni ca abbaha.
ToraÓÈni ca madditvÈ, khippaÑ pavisa kuÒjarÈ”ti.
Tattha iti vissutoti tÈta tvaÑ pavattasampahÈraÑ sa~gÈmaÑ madditvÈ
avacaraÓato sa~gÈmÈvacaro, thirahadayatÈya s|ro, thÈmasampattiyÈ
balavÈti evaÑ vissuto paÒÒÈto pÈkaÔo. ToraÓamÈsajjÈti
nagaradvÈrasa~khÈtaÑ toraÓaÑ1 patvÈ. PaÔikkamasÊti kiÑ nu kho osakkasi,
kena kÈraÓena nivattasÊti vadati. OmaddÈti avamadda adho pÈtaya. EsikÈni
ca abbahÈti nagaradvÈre soÄasaratanaÑ aÔÔharatanaÑ bh|miyaÑ pavesetvÈ
niccalaÑ katvÈ nikhÈtÈ esikatthambhÈ honti, te khippaÑ uddhara luÒcÈhÊti
ÈÓÈpeti. ToraÓÈni ca madditvÈti nagaradvÈrassa piÔÔhasa~ghÈÔe madditvÈ.
KhippaÑ pavisÈti sÊghaÑ nagaraÑ pavisa. KuÒjarÈti nÈgaÑ Èlapati.
TaÑ sutvÈ nÈgo bodhisattassa ekovÈdeneva nivattitvÈ esikatthambhe
soÓÉÈya paliveÔhetvÈ ahicchattakÈni viya luÒcitvÈ toraÓaÑ madditvÈ
palighaÑ otÈretvÈ2 nagaradvÈraÑ bhinditvÈ nagaraÑ pavisitvÈ rajjaÑ
gahetvÈ adÈsi.
______________________________________________________________
1. NagaradvÈrasa~ghÈtaÑ (SÊ, I), nagaradvÈrasa~ghaÔÔatoraÓaÑ (SyÈ)
2. OsÈdetvÈ (SÊ, I)
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
hatthÊ Nando ahosi, rÈjÈ Œnando, hatthÈcariyo pana ahameva ahosin”ti.
Sa~gÈmÈvacarajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. VÈlodakajÈtakavaÓÓanÈ (183)
VÈlodakaÑ apparasaÑ nihÊnanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
paÒcasate vighÈsÈde Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÑ kira paÒcasatÈ upÈsakÈ
gharÈvÈsapalibodhaÑ puttadÈrassa niyyÈdetvÈ Satthu dhammadesanaÑ
suÓantÈ ekatova vicaranti. Tesu keci sotÈpannÈ, keci sakadÈgÈmino, keci
anÈgÈmino, ekopi puthujjano nÈma natthi, SatthÈraÑ nimantentÈpi te
upÈsake antokaritvÈva nimantenti. TesaÑ pana
dantakaÔÔhamukhodakavatthagandhamÈladÈyakÈ paÒcasatÈ c|ÄupaÔÔhÈkÈ
vighÈsÈdÈ hutvÈ vasanti. Te bhuttapÈtarÈsÈ niddÈyitvÈ uÔÔhÈya AciravatiÑ
gantvÈ nadÊtÊre unnadantÈ mallayuddhaÑ yujjhanti. Te pana paÒcasatÈ
upÈsakÈ appasaddÈ appanigghosÈ paÔisallÈnamanuyuÒjanti. SatthÈ tesaÑ
vighÈsÈdÈnaÑ uccÈsaddaÑ sutvÈ “kiÑ eso Œnanda saddo”ti theraÑ
pucchitvÈ “vighÈsÈdasaddo bhante”ti vutte “na kho Œnanda ime vighÈsÈdÈ
idÈneva vighÈsaÑ khÈditvÈ unnadanti, pubbepi unnadantiyeva, imepi
upÈsakÈ na idÈneva sannisinnÈ, pubbepi sannisinnÈyevÈ”ti vatvÈ therena
yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto amaccakule
nibbattitvÈ vayappatto raÒÒo atthadhammÈnusÈsako ahosi. AthekasmiÑ kÈle
so rÈjÈ “paccanto kupito”ti sutvÈ paÒcasate sindhave kappÈpetvÈ
catura~giniyÈ senÈya gantvÈ paccantaÑ v|pasametvÈ BÈrÈÓasimeva
paccÈgantvÈ “sindhavÈ kilantÈ allarasameva nesaÑ muddikapÈnaÑ dethÈ”ti
ÈÓÈpesi. SindhavÈ gandhapÈnaÑ pivitvÈ assasÈlaÑ gantvÈ attano attano
ÔhÈnesu aÔÔhaÑsu. TesaÑ
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pana dinnÈvasiÔÔhakaÑ apparasaÑ1 bahukasaÔaÑ ahosi. ManussÈ “idaÑ kiÑ
karomÈ”ti rÈjÈnaÑ pucchiÑsu. RÈjÈ udakena madditvÈ makacipilotikÈhi
parissÈvetvÈ “ye gadrabhÈ sindhavÈnaÑ nivÈpaÑ pahiÑsu, tesaÑ dÈpethÈ”ti
dÈpesi. GadrabhÈ kasaÔa-udakaÑ pivitvÈ mattÈ hutvÈ viravantÈ rÈja~gaÓe
vicariÑsu. RÈjÈ mahÈvÈtapÈnaÑ vivaritvÈ rÈja~gaÓaÑ olokayamÈno samÊpe
ÔhitaÑ bodhisattaÑ ÈmantetvÈ “passa, ime gadrabhÈ kasaÔodakaÑ pivitvÈ
mattÈ hutvÈ viravantÈ uppatantÈ vicaranti, sindhavakule jÈtasindhavÈ pana
gandhapÈnaÑ pivitvÈ nissaddÈ sannisinnÈ na uppilavanti2, kiÑ nu kho
kÈraÓan”ti pucchanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
65. “VÈlodakaÑ apparasaÑ nihÊnaÑ,
PitvÈ mado jÈyati gadrabhÈnaÑ.
ImaÑ ca pitvÈna rasaÑ paÓÊtaÑ,
Mado na saÒjÈyati sindhavÈnan”ti.
Tattha vÈlodakanti makacivÈlehi parissÈvita-udakaÑ. “VÈludakan”tipi
pÈÔho. NihÊnanti nihÊnarasabhÈvena nihÊnaÑ. Na saÒjÈyatÊti sindhavÈnaÑ
mado na jÈyati, kiÑ nu kho kÈraÓanti pucchi.
Athassa kÈraÓaÑ Ècikkhanto bodhisatto dutiyaÑ gÈthamÈha–
66. “AppaÑ pivitvÈna nihÊnajacco,
So majjatÊ tena janinda puÔÔho.
DhorayhasÊlÊ ca kulamhi jÈto,
Na majjatÊ aggarasaÑ pivitvÈ”ti.
Tattha tena janinda puÔÔhoti3 janinda uttamarÈja yo nihÊnajacco, tena
nihÊnajaccabhÈvena puÔÔho4 majjati pamajjati. DhorayhasÊlÊti dhorayhasÊlo
dhuravahanaka-ÈcÈrena sampanno jÈtisindhavo. Aggarasanti
sabbapaÔhamaÑ gahitaÑ muddikarasaÑ pivitvÈpi na majjati.
RÈjÈ bodhisattassa vacanaÑ sutvÈ gadrabhe rÈja~gaÓÈ nÊharÈpetvÈ
tasseva ovÈde Ôhito dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
______________________________________________________________
1. SarasaÑ (SÊ)

2. Uppalapanti (SyÈ)

3. PhuÔÔhoti (SÊ, SyÈ)

4. PhuÔÔho (SÊ, SyÈ)
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paÒcasatÈ gadrabhÈ ime vighÈsÈdÈ ahesuÑ, paÒcasatÈ sindhavÈ ime upÈsakÈ,
rÈjÈ Œnando, paÓÉitÈmacco pana ahameva ahosin”ti.
VÈlodakajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. GiridattajÈtakavaÓÓanÈ (184)
D|sito giridattenÈti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto ekaÑ
vipakkhaseviÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Vatthu heÔÔhÈ
MahiÄÈmukhajÈtake1 kathitameva. SatthÈ pana “na bhikkhave ayaÑ bhikkhu
idÈneva vipakkhaÑ sevati, pubbepesa vipakkhasevakoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ SÈmarÈjÈ rajjaÑ kÈresi. TadÈ bodhisatto amaccakule
nibbattitvÈ vayappatto tassa atthadhammÈnusÈsako ahosi. RaÒÒo pana
PaÓÉavo nÈma ma~galasso, tassa Giridatto2 nÈma assabandho, so khaÒjo
ahosi. Asso mukharajjuke gahetvÈ taÑ purato purato gacchantaÑ disvÈ
“maÑ esa sikkhÈpetÊ”ti saÒÒÈya tassa anusikkhanto khaÒjo ahosi. Tassa
assassa khaÒjabhÈvaÑ raÒÒo ÈrocesuÑ, rÈjÈ vejje pesesi. Te gantvÈ assassa
sarÊre rogaÑ apassantÈ “rogamassa na passÈmÈ”ti raÒÒo kathayiÑsu. RÈjÈ
bodhisattaÑ pesesi “gaccha vayassa, ettha kÈraÓaÑ jÈnÈhÊ”ti. So gantvÈ
khaÒja-assabandhasaÑsaggena tassa khaÒjabh|tabhÈvaÑ ÒatvÈ raÒÒo
tamatthaÑ ÈrocetvÈ “saÑsaggadosena nÈma evaÑ hotÊ”ti dassento
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
67. “D|sito Giridattena, hayo sÈmassa PaÓÉavo.
PorÈÓaÑ pakatiÑ hitvÈ, tassevÈ’nuvidhiyyatÊ”ti.
Tattha hayo sÈmassÈti sÈmassa raÒÒo ma~galasso. PorÈÓaÑ pakatiÑ
hitvÈti attano porÈÓapakatiÑ3 si~gÈrabhÈvaÑ pahÈya. AnuvidhiyyatÊti
anusikkhati.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 7 piÔÔhe.

2. Giridanto (I)

3. PubbapakatiÑ (SyÈ)
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Atha naÑ rÈjÈ “idÈnivayassa1 kiÑ kattabban”ti pucchi. Bodhisatto
“sundaraÑ assabandhaÑ labhitvÈ yathÈ porÈÓo bhavissatÊ”ti vatvÈ dutiyaÑ
gÈthamÈha–
68. “Sace ca tanujo poso, sikharÈkÈrakappito.
Œnane naÑ gahetvÈna, maÓÉale parivattaye.
Khippameva pahantvÈna, tassevÈ’nuvidhiyyatÊ”ti.
Tattha tanujoti tassa anujo. Anur|paÑ jÈto hi anujo, tassa anujo tanujo.
IdaÑ vuttaÑ hoti–sace hi mahÈrÈja tassa si~gÈrassa ÈcÈrasampannassa
assassa anur|paÑ jÈto si~gÈro ÈcÈrasampanno2 poso. SikharÈkÈrakappitoti
sikharena sundarena ÈkÈrena kappitakesamassu taÑ assaÑ Ènane gahetvÈ
assamaÓÉale parivatteyya, khippamevesa taÑ khaÒjabhÈvaÑ pahÈya “ayaÑ
si~gÈro ÈcÈrasampanno assagopako maÑ sikkhÈpetÊ”ti saÒÒÈya khippameva
tassa anuvidhiyyati anusikkhissati, pakatibhÈveyeva ÔhassatÊti attho. RÈjÈ
tathÈ kÈresi, asso pakatibhÈve patiÔÔhÈsi. RÈjÈ “tiracchÈnÈnampi nÈma
ÈsayaÑ jÈnissatÊ”ti3 tuÔÔhacitto bodhisattassa mahantaÑ yasaÑ adÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
Giridatto Devadatto ahosi, asso vipakkhasevako bhikkhu, rÈjÈ Œnando,
amaccapaÓÉito pana ahameva ahosin”ti.
GiridattajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. AnabhiratijÈtakavaÓÓanÈ (185)
Yathodake Èvile appasanneti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ
brÈhmaÓakumÈraÑ Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÑ kira eko brÈhmaÓakumÈro
tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈrag| bah| khattiyakumÈre ca brÈhmaÓakumÈre ca mante
vÈcesi. So aparabhÈge gharÈvÈsaÑ saÓÔhapetvÈ
______________________________________________________________
1. IdÈnissa (Ka)
3. JÈnÈtÊti (SÊ, SyÈ, Ka)

2. Si~gÈrÈkÈrasampanno (SÊ, I), si~gÈrÈcÈrasampanno (SyÈ)
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vatthÈla~kÈradÈsadÈsikhettavatthugomahiÑsaputtadÈrÈdÊnaÑ atthÈya
cintayamÈno rÈgadosamohavasiko hutvÈ Èvilacitto ahosi, mante paÔipÈÔiyÈ
parivattetuÑ nÈsakkhi, ito cito ca mantÈ na paÔibhaÑsu. So ekadivasaÑ
bahuÑ gandhamÈlÈdiÑ gahetvÈ JetavanaÑ gantvÈ SatthÈraÑ p|jetvÈ
vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. SatthÈ tena saddhiÑ paÔisanthÈraÑ katvÈ “kiÑ
mÈÓava mante vÈcesi, paguÓÈ te mantÈ”ti pucchi. Pubbe me bhante mantÈ
paguÓÈ ahesuÑ, gharÈvÈsassa pana gahitakÈlato paÔÔhÈya cittaÑ me ÈvilaÑ
jÈtaÑ, tena me mantÈ na paguÓÈti. Atha naÑ SatthÈ “na kho mÈÓava
idÈneva, pubbepi te cittassa anÈvilakÈle tava mantÈ paguÓÈ ahesuÑ, rÈgÈdÊhi
pana ÈvilakÈle tava mantÈ na paÔibhaÑs|”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
brÈhmaÓamahÈsÈlakule nibbattitvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ mante
uggaÓhitvÈ disÈpÈmokkho Ècariyo hutvÈ BÈrÈÓasiyaÑ bah| khattiyakumÈre
ca brÈhmaÓakumÈre ca mante vÈcesi. Tassa santike eko brÈhmaÓamÈÓavo
tayo vede paguÓe akÈsi, ekapadepi nikka~kho piÔÔhi-Ècariyo hutvÈ mante
vÈcesi. So aparena samayena gharÈvÈsaÑ gahetvÈ gharÈvÈsacintÈya1
Èvilacitto mante parivattetuÑ nÈsakkhi. Atha naÑ Ècariyo attano santikaÑ
ÈgataÑ “kiÑ mÈÓava paguÓÈ te mantÈ”ti pucchitvÈ “gharÈvÈsagahitakÈlato
paÔÔhÈya me cittaÑ ÈvilaÑ jÈtaÑ, mante parivattetuÑ na sakkomÊ”ti vutte
“tÈta Èvile cittamhi paguÓÈpi mantÈ na paÔibhanti, anÈvile pana citte
appaÔibhÈÓaÑ nÈma natthÊ”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ Èha–
69. “Yathodake Èvile appasanne,
Na passati sippikasambukaÑ ca.
SakkharaÑ vÈlukaÑ macchagumbaÑ,
EvaÑ Èvilamhi citte.
Na so passati attadatthaÑ paratthaÑ.
______________________________________________________________
1. SagharÈvÈsacittatÈya (SÊ)
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70. “Yathodake acche vippasanne,
So passati sippikasambukaÑ ca.
SakkharaÑ vÈlukaÑ macchagumbaÑ,
EvaÑ anÈvilamhi citte.
So passati attadatthaÑ paratthan”ti.

Tattha Èvileti kaddamÈluÄite. Appasanneti tÈyeva ÈvilatÈya avippasanne.
SippikasambukaÑ cÈti sippikaÒca sambukaÒca. Macchagumbanti
macchaghaÔaÑ. EvaÑ ÈvilamhÊti evameva rÈgÈdÊhi Èvile citte. AttadatthaÑ
paratthanti neva attadatthaÑ na paratthaÑ passatÊti attho. So passatÊti
evameva anÈvile citte so puriso attadatthaÑ paratthaÒca passatÊti.
SatthÈ imaÑ atÊtaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi,
saccapariyosÈne brÈhmaÓakumÈro sotÈpattiphale patiÔÔhahi. TadÈ mÈÓavo
ayameva mÈÓavo ahosi, Ècariyo pana ahameva ahosinti.
AnabhiratijÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. DadhivÈhanajÈtakavaÓÓanÈ (186)
VaÓÓagandharas|petoti idaÑ SatthÈ VeÄuvane1 viharanto
vipakkhaseviÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Vatthu heÔÔhÈ kathitameva.
SatthÈ pana “bhikkhave asÈdhusannivÈso nÈma pÈpo anatthakaro, tattha
manussabh|tÈnaÑ tÈva pÈpasannivÈsassa anatthakaratÈya kiÑ vattabbaÑ,
pubbe pana asÈtena amadhurena nimbarukkhena saddhiÑ
sannivÈsamÈgamma madhuraraso dibbarasapaÔibhÈgo acetano
ambarukkhopi amadhuro tittako jÈto”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente KÈsiraÔÔhe cattÈro
bhÈtaro brÈhmaÓÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ Himavantapadese paÔipÈÔiyÈ
paÓÓasÈlÈ katvÈ vÈsaÑ kappesuÑ. TesaÑ jeÔÔhakabhÈtÈ kÈlaÑ katvÈ
sakkattaÑ pÈpuÓi. So taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ antarantarÈ sattaÔÔhadivasaccayena
______________________________________________________________
1. Jetavane (SyÈ, Ka)

JÈtakaÔÔhakathÈ

93

tesaÑ upaÔÔhÈnaÑ gacchanto ekadivasaÑ jeÔÔhakatÈpasaÑ vanditvÈ
ekamantaÑ nisÊditvÈ “bhante kena te attho”ti pucchi. PaÓÉurogo tÈpaso
“agginÈ me attho”ti Èha. So taÑ sutvÈ tassa vÈsipharasukaÑ adÈsi.
VÈsipharasuko nÈma daÓÉe pavesanavasena vÈsipi hoti pharasupi. TÈpaso
“ko me imaÑ ÈdÈya dÈr|ni ÈharissatÊ”ti Èha. Atha naÑ Sakko evamÈha
“yadÈ te bhante dÈr|hi attho, imaÑ pharasuÑ hatthena paharitvÈ1 ‘dÈr|ni
me ÈharitvÈ aggiÑ karohÊ’ti vadeyyÈsi, dÈr|ni ÈharitvÈ aggiÑ katvÈ
dassatÊ”ti. Tassa vÈsipharasukaÑ datvÈ dutiyampi upasa~kamitvÈ “bhante
kena te attho”ti pucchi. Tassa paÓÓasÈlÈya hatthimaggo hoti, so hatthÊhi
upadduto “hatthÊnaÑ me vasena2 dukkhaÑ uppajjati, te palÈpehÊ”ti Èha.
Sakko tassa ekaÑ bheriÑ upanÈmetvÈ “bhante imasmiÑ tale pahaÔe
tumhÈkaÑ paccÈmittÈ palÈyissanti, imasmiÑ tale pahaÔe mettacittÈ hutvÈ
catura~giniyÈ senÈya parivÈressantÊ”ti vatvÈ taÑ bheriÑ datvÈ kaniÔÔhassa
santikaÑ gantvÈ “bhante kena te attho”ti pucchi. Sopi paÓÉurogadhÈtukova,
tasmÈ “dadhinÈ me attho”ti Èha. Sakko tassa ekaÑ dadhighaÔaÑ datvÈ “sace
tumhe icchamÈnÈ imaÑ ÈsiÒceyyÈtha3, mahÈnadÊ hutvÈ mahoghaÑ
pavattetvÈ tumhÈkaÑ rajjaÑ gahetvÈ dÈtuÑ samatthopi bhavissatÊ”ti vatvÈ
pakkÈmi. Tato paÔÔhÈya vÈsipharasuko jeÔÔhabhÈtikassa aggiÑ karoti, itarena
bheritale pahaÔe hatthÊ palÈyanti, kaniÔÔho dadhiÑ paribhuÒjati.
TasmiÑ kÈle eko s|karo ekasmiÑ purÈÓagÈmaÔÔhÈne caranto
ÈnubhÈvasampannaÑ ekaÑ maÓikkhandhaÑ addasa. So taÑ
maÓikkhandhaÑ mukhena ÉaÑsitvÈ tassÈnubhÈvena ÈkÈse uppatitvÈ
samuddassa majjhe ekaÑ dÊpakaÑ gantvÈ “ettha dÈni mayÈ vasituÑ
vaÔÔatÊ”ti otaritvÈ phÈsukaÔÔhÈne ekassa udumbararukkhassa heÔÔhÈ vÈsaÑ
kappesi. So ekadivasaÑ tasmiÑ rukkham|le maÓikkhandhaÑ purato
ÔhapetvÈ niddaÑ okkami. Atheko KÈsiraÔÔhavÈsÊ manusso “nirupakÈro esa
amhÈkan”ti mÈtÈpit|hi gehÈ nikkaÉÉhito ekaÑ PaÔÔanagÈmaÑ gantvÈ
nÈvikÈnaÑ kammakÈro hutvÈ nÈvaÑ
______________________________________________________________
1. Hatthe pahaÑsitvÈ (SÊ), hatthena pahaÑsitvÈ (I)
3. Œvajjessatha (SÊ, I), ÈvaÔeyyÈtha (SyÈ)

2. HatthÊnaÑ laÓÉavasena (Ka)
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Èruyha samuddamajjhe bhinnÈya nÈvÈya phalake nipanno taÑ dÊpakaÑ
patvÈ phalÈphalÈni pariyesanto taÑ s|karaÑ niddÈyantaÑ disvÈ saÓikaÑ
gantvÈ maÓikkhandhaÑ gaÓhitvÈ tassa ÈnubhÈvena ÈkÈse uppatitvÈ
udumbararukkhe nisÊditvÈ cintesi “ayaÑ s|karo imassa maÓikkhandhassa
ÈnubhÈvena ÈkÈsacÈriko hutvÈ idha vasati maÒÒe, mayÈ paÔhamameva imaÑ
s|karaÑ mÈretvÈ maÑsaÑ khÈditvÈ pacchÈ gantuÑ vaÔÔatÊ”ti. So ekaÑ
daÓÉakaÑ bhaÒjitvÈ tassa sÊse pÈteti. S|karo pabujjhitvÈ maÓiÑ apassanto
ito cito ca kampamÈno vidhÈvati, rukkhe nisinnapuriso hasi. S|karo
olokento taÑ disvÈ taÑ rukkhaÑ sÊsena paharitvÈ tattheva mato.
So puriso otaritvÈ aggiÑ katvÈ tassa maÑsaÑ pacitvÈ khÈditvÈ ÈkÈse
uppatitvÈ Himavantamatthakena gacchanto assamapadaÑ disvÈ
jeÔÔhabhÈtikassa tÈpasassa assame otaritvÈ dvÊhatÊhaÑ vasitvÈ tÈpasassa
vattapaÔivattaÑ akÈsi, vÈsipharasukassa ÈnubhÈvaÒca passi. So “imaÑ mayÈ
gahetuÑ vaÔÔatÊ”ti maÓikkhandhassa ÈnubhÈvaÑ tÈpasassa dassetvÈ “bhante
imaÑ maÓiÑgahetvÈ vÈsipharasukaÑ dethÈ”ti Èha. TÈpaso ÈkÈsena
caritukÈmo taÑ gahetvÈ vÈsipharasukaÑ adÈsi. So taÑ gahetvÈ thokaÑ
gantvÈ vÈsipharasukaÑ paharitvÈ “vÈsipharasuka tÈpasassa sÊsaÑ chinditvÈ
maÓikkhandhaÑ me ÈharÈ”ti Èha. So gantvÈ tÈpasassa sÊsaÑ chinditvÈ
maÓikkhandhaÑ Èhari. So vÈsipharasukaÑ paÔicchannaÔÔhÈne ÔhapetvÈ
majjhimatÈpasassa santikaÑ gantvÈ katipÈhaÑ vasitvÈ bheriyÈ ÈnubhÈvaÑ
disvÈ maÓikkhandhaÑ datvÈ bheriÑ gaÓhitvÈ purimanayeneva tassapi sÊsaÑ
chindÈpetvÈ kaniÔÔhaÑ upasa~kamitvÈ dadhighaÔassa ÈnubhÈvaÑ disvÈ
maÓikkhandhaÑ datvÈ dadhighaÔaÑ gahetvÈ purimanayeneva tassa sÊsaÑ
chindÈpetvÈ maÓikkhandhaÒca vÈsipharasukaÒca bheriÒca dadhighaÔaÒca
gahetvÈ ÈkÈse uppatitvÈ BÈrÈÓasiyÈ avid|re ÔhatvÈ BÈrÈÓasiraÒÒo “yuddhaÑ
vÈ me detu rajjaÑ vÈ”ti ekassa purisassa hatthe paÓÓaÑ pÈhesi.
RÈjÈ sÈsanaÑ sutvÈva “coraÑ gaÓhissÈmÊ”ti nikkhami. So ekaÑ
bheritalaÑ pahari, catura~ginÊ senÈ parivÈresi. RaÒÒo avattharaÓabhÈvaÑ
ÒatvÈ dadhighaÔaÑ vissajjesi, mahÈnadÊ pavatti. MahÈjano dadhimhi osÊditvÈ
nikkhamituÑ nÈsakkhi. VÈsipharasukaÑ paharitvÈ “raÒÒo sÊsaÑ
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ÈharÈ”ti Èha, vÈsipharasuko gantvÈ raÒÒo sÊsaÑ ÈharitvÈ pÈdam|le nikkhipi.
Ekopi ÈvudhaÑ ukkhipituÑ nÈsakkhi. So mahantena balena parivuto
nagaraÑ pavisitvÈ abhisekaÑ kÈretvÈ DadhivÈhano nÈma rÈjÈ hutvÈ
dhammena samena rajjaÑ kÈresi.
TassekadivasaÑ mahÈnadiyaÑ jÈlakaraÓÉake kÊÄantassa
kaÓÓamuÓÉadahato devaparibhogaÑ ekaÑ ambapakkaÑ ÈgantvÈ jÈle laggi,
jÈlaÑ ukkhipantÈ taÑ disvÈ raÒÒo adaÑsu. TaÑ mahantaÑ ghaÔappamÈÓaÑ
parimaÓÉalaÑ suvaÓÓavaÓÓaÑ ahosi. RÈjÈ “kissa phalaÑ nÈmetan”ti
vanacarake pucchitvÈ “ambaphalan”ti sutvÈ paribhuÒjitvÈ tassa aÔÔhiÑ
attano uyyÈne ropÈpetvÈ khÊrodakena siÒcÈpesi. Rukkho nibbattitvÈ tatiye
saÑvacchare phalaÑ adÈsi. Ambassa sakkÈro mahÈ ahosi, khÊrodakena
siÒcanti, gandhapaÒca~gulikaÑ denti, mÈlÈdÈmÈni parikkhipanti,
gandhatelena dÊpaÑ jÈlenti, parikkhepo panassa paÔasÈÓiyÈ ahosi. PhalÈni
madhurÈni suvaÓÓavaÓÓÈni ahesuÑ. DadhivÈhanarÈjÈ aÒÒesaÑ rÈj|naÑ
ambaphalaÑ pesento aÔÔhito rukkhanibbattanabhayena
a~kuranibbattanaÔÔhÈnaÑ maÓÉ|kakaÓÔakena vijjhitvÈ pesesi. TesaÑ ambaÑ
khÈditvÈ aÔÔhi ropitaÑ na sampajjati. Te “kiÑ nu kho ettha kÈraÓan”ti
pucchantÈ taÑ kÈraÓaÑ jÈniÑsu.
Atheko rÈjÈ uyyÈnapÈlaÑ pakkositvÈ “DadhivÈhanassa ambaphalÈnaÑ
rasaÑ nÈsetvÈ tittakabhÈvaÑ kÈtuÑ sakkhissasÊ”ti pucchitvÈ “Èma devÈ”ti
vutte “tena hi gacchÈhÊ”ti sahassaÑ datvÈ pesesi. So BÈrÈÓasiÑ gantvÈ “eko
uyyÈnapÈlo Ègato”ti raÒÒo ÈrocÈpetvÈ tena pakkosÈpito pavisitvÈ rÈjÈnaÑ
vanditvÈ “tvaÑ uyyÈnapÈlo”ti puÔÔho “Èma devÈ”ti vatvÈ attano ÈnubhÈvaÑ
vaÓÓesi. RÈjÈ “gaccha amhÈkaÑ uyyÈnapÈlassa santike hohÊ”ti Èha. Te tato
paÔÔhÈya dve janÈ uyyÈnaÑ paÔijagganti. AdhunÈgato uyyÈnapÈlo
akÈlapupphÈni suÔÔhu pupphÈpento akÈlaphalÈni gaÓhÈpento uyyÈnaÑ
ramaÓÊyaÑ akÈsi. RÈjÈ tassa pasÊditvÈ porÈÓaka-uyyÈnapÈlaÑ nÊharitvÈ
tasseva uyyÈnaÑ adÈsi. So uyyÈnassa attano hatthagatabhÈvaÑ ÒatvÈ
ambarukkhaÑ parivÈretvÈ nimbe ca phaggavavalliyo ca ropesi, anupubbena
nimbÈ vaÉÉhiÑsu, m|lehi m|lÈni, sÈkhÈhi ca sÈkhÈ saÑsaÔÔhÈ
onaddhavinaddhÈ ahesuÑ. Tena asÈta-amadhurasaÑsaggena

96

KhuddakanikÈya

tÈvamadhuraphalo ambo tittako jÈto nimbapaÓÓasadisaraso, ambaphalÈnaÑ
tittakabhÈvaÑ ÒatvÈ uyyÈnapÈlo palÈyi.
DadhivÈhano uyyÈnaÑ gantvÈ ambaphalaÑ khÈdanto mukhe paviÔÔhaÑ
ambarasaÑ nimbakasaÔaÑ1 viya ajjhoharituÑ asakkonto kakkÈretvÈ
niÔÔhubhi. TadÈ bodhisatto tassa atthadhammÈnusÈsako amacco ahosi. RÈjÈ
bodhisattaÑ ÈmantetvÈ “paÓÉita imassa rukkhassa porÈÓakaparihÈrato
parihÊnaÑ natthi, evaÑ santepissa phalaÑ tittakaÑ jÈtaÑ, kiÑ nu kho
kÈraÓan”ti pucchanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
71. “VaÓÓagandharas|peto, ambo’yaÑ ahuvÈ pure.
Tameva p|jaÑ labhamÈno, kena’mbo kaÔukapphalo”ti.
Athassa kÈraÓaÑ Ècikkhanto bodhisatto dutiyaÑ gÈthamÈha–
72. “PucimandaparivÈro, ambo te DadhivÈhana.
M|laÑ m|lena saÑsaÔÔhaÑ, sÈkhÈ sÈkhÈ nisevare.
AsÈtasannivÈsena, tena’mbo kaÔukapphalo”ti.
Tattha pucimandaparivÈroti nimbarukkhaparivÈro. SÈkhÈ sÈkhÈ2
nisevareti pucimandassa sÈkhÈyo ambarukkhassa sÈkhÈyo3 nisevanti.
AsÈtasannivÈsenÈti amadhurehi pucimandehi saddhiÑ sannivÈsena. TenÈti
tena kÈraÓena ayaÑ ambo kaÔukapphalo asÈtaphalo tittakaphalo jÈtoti.
RÈjÈ tassa vacanaÑ sutvÈ sabbepi pucimande ca phaggavavalliyo ca
chindÈpetvÈ m|lÈni uddharÈpetvÈ samantÈ amadhurapaÑsuÑ harÈpetvÈ
madhurapaÑsuÑ pakkhipÈpetvÈ khÊrodakasakkharodakagandhodakehi
ambaÑ paÔijaggÈpesi. So madhurasaÑsaggena puna madhurova ahosi. RÈjÈ
pakati-uyyÈnapÈlasseva uyyÈnaÑ niyyÈdetvÈ yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ
yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
ahameva paÓÉitÈmacco ahosin”ti.
DadhivÈhanajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
______________________________________________________________
1. NimbakasÈvaÑ (SyÈ), nimbarasaÑ khÈdanto (Ka)
3. SÈkhaÑ (Ka)

2. SÈkhaÑ (SyÈ, Ka)
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7. CatumaÔÔhajÈtakavaÓÓanÈ (187)
Ucce viÔabhimÈruyhÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ
mahallakabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. EkadivasaÑ kira dvÊsu aggasÈvakesu
aÒÒamaÒÒaÑ paÒhapucchanavissajjanakathÈya nisinnesu eko mahallako
bhikkhu tesaÑ santikaÑ gantvÈ tatiyo hutvÈ nisÊditvÈ “bhante mayampi
tumhe paÒhaÑ pucchissÈma, tumhepi attano ka~khaÑ amhe pucchathÈ”ti
Èha. TherÈ taÑ jigucchitvÈ uÔÔhÈya pakkamiÑsu. TherÈnaÑ dhammaÑ
sotuÑ nisinnaparisÈ samÈgamassa bhinnakÈle Satthu santikaÑ gantvÈ “kiÑ
akÈle ÈgatatthÈ”ti vutte taÑ kÈraÓaÑ ÈrocayiÑsu. SatthÈ “na bhikkhave
idÈneva SÈriputtamoggallÈnÈ etaÑ jigucchitvÈ akathetvÈ pakkamanti,
pubbepi pakkamiÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto araÒÒÈyatane
rukkhadevatÈ ahosi. Atha dve haÑsapotakÈ Cittak|ÔapabbatÈ nikkhamitvÈ
tasmiÑ rukkhe nisÊditvÈ gocarÈya gantvÈ nivattantÈpi tasmiÑyeva
vissamitvÈ Cittak|ÔaÑ gacchanti. Gacchante gacchante kÈle tesaÑ
bodhisattena saddhiÑ vissÈso ahosi. GacchantÈ ca ÈgacchantÈ ca
aÒÒamaÒÒaÑ sammoditvÈ dhammakathaÑ kathetvÈ pakkamiÑsu.
AthekadivasaÑ tesu rukkhagge nisÊditvÈ bodhisattena saddhiÑ kathentesu
eko si~gÈlo tassa rukkhassa heÔÔhÈ ÔhatvÈ tehi haÑsapotakehi saddhiÑ
mantento paÔhamaÑ gÈthamÈha–
73. “Ucce viÔabhimÈruyha, mantayavho rahogatÈ.
NÊce oruyha mantavho, migarÈjÈpi sossatÊ”ti.
Tattha ucce viÔabhimÈruyhÈti pakatiyÈ ca ucce imasmiÑ rukkhe
uccataraÑ ekaÑ viÔapaÑ abhiruhitvÈ. Mantayavhoti mantetha kathetha.
NÊce oruyhÈti otaritvÈ nÊce ÔhÈne ÔhatvÈ mantetha. MigarÈjÈpi sossatÊti
attÈnaÑ migarÈjÈnaÑ katvÈ Èha. HaÑsapotakÈ jigucchitvÈ uÔÔhÈya
Cittak|Ôameva gatÈ.
TesaÑ gatakÈle bodhisatto si~gÈlassa dutiyaÑ gÈthamÈha–
74. “YaÑ suvaÓÓo suvaÓÓena, devo devena mantaye.
KiÑ te’ttha catumaÔÔhassa, bilaÑ pavisa jambukÈ”ti.
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Tattha suvaÓÓoti sundaravaÓÓo1. SuvaÓÓenÈti dutiyena haÑsapotakena.
Devo devenÈti teyeva dve deve katvÈ katheti. CatumaÔÔhassÈti sarÊrena
jÈtiyÈ sarena guÓenÈti imehi cat|hi maÔÔhassa suddhassÈti akkharattho.
AsuddhaÑyeva pana taÑ pasaÑsÈvacanena nindanto evamÈha, cat|hi
lÈmakassa kiÑ te ettha si~gÈlassÈti ayamettha adhippÈyo. “BilaÑ pavisÈ”ti
idaÑ bodhisatto bheravÈrammaÓaÑ dassetvÈ taÑ palÈpento Èha.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
si~gÈlo mahallako ahosi, dve haÑsapotakÈ SÈriputtamoggallÈnÈ,
rukkhadevatÈ pana ahameva ahosin”ti.
CatumaÔÔhajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
_____
8. SÊhakotthujÈtakavaÓÓanÈ (188)
SÊha~gulÊ sÊhanakhoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto KokÈlikaÑ
Èrabbha kathesi. EkadivasaÑ kira KokÈliko aÒÒesu bahussutesu dhammaÑ
kathentesu sayampi kathetukÈmo ahosÊti sabbaÑ heÔÔhÈ vuttanayeneva
vitthÈretabbaÑ. TaÑ pana pavattiÑ sutvÈ SatthÈ “na bhikkhave KokÈliko
idÈneva attano saddena pÈkaÔo jÈto, pubbepi pÈkaÔo ahosÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
Himavantapadese sÊho hutvÈ ekÈya si~gÈliyÈ saddhiÑ saÑvÈsamanvÈya
puttaÑ paÔilabhi. So a~gulÊhi nakhehi kesarena vaÓÓena saÓÔhÈnenÈti imehi
ÈkÈrehi pitusadiso ahosi, saddena mÈtusadiso. AthekadivasaÑ deve vassitvÈ
vigate sÊhesu naditvÈ sÊhakÊÄaÑ kÊÄantesu sopi tesaÑ antare naditukÈmo
hutvÈ si~gÈlikaÑ nÈdaÑ nadi. Athassa saddaÑsutvÈ sÊhÈ tuÓhÊ ahesuÑ.
Tassa saddaÑ sutvÈ aparo bodhisattassa sajÈtiputto2 “tÈta ayaÑ sÊho
vaÓÓÈdÊhi
______________________________________________________________
1. SupaÓÓoti sundarapaÓÓo (SÊ, SyÈ, I)

2. SÊhajÈtiputto (Ka)
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amhehi samÈno, saddo panassa aÒÒÈdiso, ko nÈmeso”ti pucchanto
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
75. “SÊha~gulÊ sÊhanakho, sÊhapÈdapatiÔÔhito.
So sÊho sÊhasaÑghamhi, eko nadati aÒÒathÈ”ti.
Tattha sÊhapÈdapatiÔÔhitoti sÊhapÈdeheva patiÔÔhito. Eko nadati aÒÒathÈti
ekova avasesasÊhehi asadisena si~gÈlasaddena nadanto aÒÒathÈ nadati.
TaÑ sutvÈ bodhisatto “tÈta esa tava bhÈtÈ si~gÈliyÈ putto, r|pena mayÈ
sadise, saddena mÈtarÈ sadiso”ti vatvÈ si~gÈliputtaÑ ÈmantetvÈ “tÈta tvaÑ
ito paÔÔhÈya idha vasanto appasaddo vasa, sace puna nadissasi
si~gÈlabhÈvaÑ te jÈnissantÊ”ti ovadanto dutiyaÑ gÈthamÈha–
76. “MÈ tvaÑ nadi rÈjaputta, appasaddo vane vasa.
Sarena kho taÑ jÈneyyuÑ, na hi te pettiko saro”ti.
Tattha rÈjaputtÈti sÊhassa migaraÒÒo putta. ImaÒca pana ovÈdaÑ sutvÈ
puna so nadituÑ nÈma na ussahi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
si~gÈlo KokÈliko ahosi, sajÈtiputto RÈhulo, migarÈjÈ pana ahameva
ahosin”ti.
SÊhakotthujÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. SÊhacammajÈtakavaÓÓanÈ (189)
NetaÑ sÊhassa naditanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto KokÈlikaÒÒeva
Èrabbha kathesi. So imasmiÑ kÈle sarabhaÒÒaÑ bhaÓitukÈmo ahosi. SatthÈ
taÑ pavattiÑ sutvÈ atÊtaÑ Èhari.
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AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto kassakakule
nibbattitvÈ vayappatto kasikammena jÊvikaÑ kappesi. TasmiÑ kÈle eko
vÈÓijo gadrabhabhÈrakena vohÈraÑ karonto vicarati. So gatagataÔÔhÈne
gadrabhassa piÔÔhito bhaÓÉikaÑ otÈretvÈ gadrabhaÑ sÊhacammena pÈrupitvÈ
sÈliyavakhettesu vissajjeti. KhettarakkhakÈ taÑ disvÈ “sÊho”ti saÒÒÈya
upasa~kamituÑ na sakkonti. AthekadivasaÑ so vÈÓijo ekasmiÑ gÈmadvÈre
nivÈsaÑ gahetvÈ pÈtarÈsaÑ pacÈpento tato gadrabhaÑ sÊhacammaÑ
pÈrupitvÈ yavakhette vissajjesi. KhettarakkhakÈ “sÊho”ti saÒÒÈya taÑ
upasa~kamituÑ asakkontÈ gehaÑ gantvÈ ÈrocesuÑ. SakalagÈmavÈsino
ÈvudhÈni gahetvÈ sa~khe dhamentÈ bheriyo vÈdentÈ khettasamÊpaÑ gantvÈ
unnadiÑsu, gadrabho maraÓabhayabhÊto gadrabharavaÑ ravi. Athassa
gadrabhabhÈvaÑ ÒatvÈ bodhisatto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
77. “NetaÑ sÊhassa naditaÑ, na byagghassa na dÊpino.
PÈruto sÊhacammena, jammo nadati gadrabho”ti.
Tattha jammoti lÈmako. GÈmavÈsinopi tassa gadrabhabhÈvaÑ ÒatvÈ
taÑ aÔÔhÊni bhaÒjantÈ pothetvÈ sÊhacammaÑ ÈdÈya agamaÑsu.
Atha so vÈÓijo ÈgantvÈ taÑ byasanabhÈvappattaÑ gadrabhaÑ disvÈ
dutiyaÑ gÈthamÈha–
78. “Cirampi kho taÑ khÈdeyya, gadrabho haritaÑ yavaÑ.
PÈruto sÊhacammena, ravamÈnova d|sayÊ”ti.
Tattha tanti nipÈtamattaÑ, ayaÑ gadrabho attano gadrabhabhÈvaÑ
ajÈnÈpetvÈ sÊhacammena pÈruto cirampi kÈlaÑ haritaÑ yavaÑ khÈdeyyÈti
attho. RavamÈnova d|sayÊti attano pana gadrabharavaÑ ravamÈnovesa
attÈnaÑ d|sayi, natthettha sÊhacammassa dosoti. TasmiÑ evaÑ
kathenteyeva gadrabho tattheva nipanno mari, vÈÓijopi taÑ pahÈya
pakkÈmi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
vÈÓijo Devadatto ahosi, gadrabho KokÈliko, paÓÉitakassako pana ahameva
ahosin”ti.
SÊhacammajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
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10. SÊlÈnisaÑsajÈtakavaÓÓanÈ (190)
Passa saddhÈya sÊlassÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ saddhaÑ
upÈsakaÑ Èrabbha kathesi. So kira saddho pasanno ariyasÈvako ekadivasaÑ
JetavanaÑ gacchanto sÈyaÑ AciravatinadÊtÊraÑ gantvÈ nÈvike nÈvaÑ tÊre
ÔhapetvÈ dhammassavanatthÈya gate titthe nÈvaÑ adisvÈ BuddhÈrammaÓaÑ
pÊtiÑ gahetvÈ nadiÑ otari, pÈdÈ udakamhi na osÊdiÑsu. So pathavÊtale
gacchanto viya vemajjhaÑ gatakÈle vÊciÑ passi. Athassa BuddhÈrammaÓÈ
pÊti mandÈ jÈtÈ, pÈdÈ osÊdituÑ ÈrabhiÑsu, so puna BuddhÈrammaÓaÑ pÊtiÑ
daÄhaÑ katvÈ udakapiÔÔheneva gantvÈ JetavanaÑ pavisitvÈ SatthÈraÑ
vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. SatthÈ tena saddhiÑ paÔisanthÈraÑ katvÈ
“upÈsaka kacci maggaÑ Ègacchanto appakilamathena ÈgatosÊ”ti pucchitvÈ
“bhante BuddhÈrammaÓaÑ pÊtiÑ gahetvÈ udakapiÔÔhe patiÔÔhaÑ labhitvÈ
pathaviÑ maddanto viya ÈgatomhÊ”ti vutte “na kho pana upÈsaka tvaÒÒeva
BuddhaguÓe anussaritvÈ patiÔÔhaÑ laddho, pubbepi upÈsakÈ samuddamajjhe
nÈvÈya bhinnÈya BuddhaguÓe anussarantÈ patiÔÔhaÑ labhiÑs|”ti vatvÈ tena
yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte KassapasammÈsambuddhakÈle sotÈpanno ariyasÈvako ekena
nhÈpitakuÔumbikena saddhiÑ nÈvaÑ abhiruhi, tassa nhÈpitassa bhariyÈ
“ayya imassa sukhadukkhaÑ tava bhÈro”ti nhÈpitaÑ tassa upÈsakassa hatthe
nikkhipi. Atha sÈ nÈvÈ sattame divase samuddamajjhe bhinnÈ, tepi dve janÈ
ekasmiÑ phalake nipannÈ ekaÑ dÊpakaÑ pÈpuÓiÑsu. Tattha so nhÈpito
sakuÓe mÈretvÈ pacitvÈ khÈdanto upÈsakassapi deti. UpÈsako “alaÑ
mayhan”ti na khÈdati. So cintesi “imasmiÑ ÔhÈne amhÈkaÑ ÔhapetvÈ tÊÓi
saraÓÈni aÒÒÈ patiÔÔhÈ natthÊ”ti. So tiÓÓaÑ ratanÈnaÑ guÓe anussari.
AthassÈnussarantassa tasmiÑ dÊpake nibbatto nÈgarÈjÈ attano sarÊraÑ
mahÈnÈvaÑ katvÈ mÈpesi, samuddadevatÈ niyÈmako ahosi, nÈvÈ sattahi
ratanehi p|rayittha, tayo k|pakÈ indanÊlamaÓimayÈ ahesuÑ, suvaÓÓamayo
la~kÈro, rajatamayÈni yottÈni, suvaÓÓamayÈni yaÔÔhiphiyÈni1.
______________________________________________________________
1. PadarÈni (SÊ, I), yaÔÔhiyÈni (SyÈ)
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SamuddadevatÈ nÈvÈya ÔhatvÈ “atthi jambudÊpagamikÈ”ti ghosesi.
UpÈsako “mayaÑ gamissÈmÈ”ti Èha. Tena hi ehi, nÈvaÑ abhiruhÈti. So
nÈvaÑ abhiruhitvÈ nhÈpitaÑ pakkosi, samuddadevatÈ “tuyhaÒÒeva labbhati,
na etassÈ”ti Èha. KiÑkÈraÓÈti. Etassa sÊlaguÓÈcÈro natthi, taÑ kÈraÓaÑ.
AhaÒhi tuyhaÑ nÈvaÑ ÈhariÑ, na etassÈti. Hotu, ahaÑ attanÈ dinnadÈnena
rakkhitasÊlena1 bhÈvitabhÈvanÈya etassa pattiÑ dammÊti. NhÈpito
“anumodÈmi sÈmÊ”ti Èha. DevatÈ “idÈni gaÓhissÈmÊ”ti tampi ÈropetvÈ
ubhopi jane samuddÈ nikkhÈmetvÈ nadiyÈ BÈrÈÓasiÑ gantvÈ attano
ÈnubhÈvena dvinnampi tesaÑ gehe dhanaÑ patiÔÔhapetvÈ “paÓÉiteheva
saddhiÑ saÑsaggo nÈma kÈtabbo. Sace hi imassa nhÈpitassa iminÈ
upÈsakena saddhiÑ saÑsaggo nÈbhavissa, samuddamajjheyeva nassissÈ”ti
paÓÉitasaÑsaggaguÓaÑ kathayamÈnÈ imÈ gÈthÈ avoca–
79. “Passa saddhÈya sÊlassa, cÈgassa ca ayaÑ phalaÑ.
NÈgo nÈvÈya vaÓÓena, saddhaÑ vahatu’pÈsakaÑ.
80. Sabbhireva samÈsetha, sabbhi kubbetha santhavaÑ.
SataÑ hi sannivÈsena, sotthiÑ gacchati nhÈpito”ti.
Tattha passÈti kaÒci aniyametvÈ passathÈti Èlapati. SaddhÈyÈti
lokiyalokuttarÈya saddhÈya. SÊlepi eseva nayo. CÈgassÈti
deyyadhammapariccÈgassa ceva kilesapariccÈgassa ca. AyaÑ phalanti idaÑ
phalaÑ, guÓaÑ ÈnisaÑsanti attho. Atha vÈ cÈgassa ca phalaÑ passa, ayaÑ
nÈgo nÈvÈya vaÓÓenÈti evampettha attho daÔÔhabbo. NÈvÈya vaÓÓenÈti
nÈvÈya saÓÔhÈnena. Saddhanti tÊsu ratanesu patiÔÔhitasaddhaÑ. SabbhirevÈti
paÓÉitehiyeva. SamÈsethÈti ekato Èvaseyya, upavaseyyÈti attho. KubbethÈti
kareyya. Santhavanti mittasanthavaÑ. TaÓhÈsanthavo pana kenacipi
saddhiÑ na kÈtabbo. NhÈpitoti nhÈpitakuÔumbiko. “NahÈpito”tipi pÈÔho.
EvaÑ samuddadevatÈ ÈkÈse ÔhatvÈ dhammaÑ desetvÈ ovaditvÈ
nÈgarÈjÈnaÑ gaÓhitvÈ attano vimÈnameva agamÈsi.
______________________________________________________________
1. DinnadÈne rakkhitasÊle (SÊ)
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne upÈsako sakadÈgÈmiphale patiÔÔhahi. TadÈ
sotÈpanna-upÈsako parinibbÈyi, nÈgarÈjÈ SÈriputto ahosi, samuddadevatÈ
pana ahameva ahosinti.
SÊlÈnisaÑsajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
Asadisavaggo catuttho.
TassuddÈnaÑ
AsadisaÒca Sa~gÈmaÑ, VÈlodakaÑ GiridattaÑ.
Nabhirati DadhivÈhaÑ, CatumaÔÔhaÑ SÊhakoÔÔhaÑ.
SÊhacammaÑ SÊlÈnisaÑsaÑ.
_____
5. Ruhakavagga
1. RuhakajÈtakavaÓÓanÈ (191)
Api ruhaka chinnÈpÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
purÈÓadutiyikÈpalobhanaÑ Èrabbha kathesi. Vatthu AÔÔhakanipÈte
IndriyajÈtake1 Èvi bhavissati. SatthÈ pana taÑ bhikkhuÑ “ayaÑ te bhikkhu
itthÊ anatthakÈrikÈ, pubbepi te esÈ sarÈjikÈya parisÈya majjhe lajjÈpetvÈ gehÈ
nikkhamanÈkÈraÑ kÈresÊ”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa
aggamahesiyÈ kucchimhi nibbattitvÈ vayappatto pitu accayena rajje
patiÔÔhÈya dhammena rajjaÑ kÈresi. Tassa Ruhako nÈma purohito ahosi,
tassa PurÈÓÊ nÈma brÈhmaÓÊ bhariyÈ. RÈjÈ brÈhmaÓassa assabhaÓÉakena
ala~karitvÈ assaÑ adÈsi. So taÑ assaÑ Èruyha raÒÒo upaÔÔhÈnaÑ gacchati.
Atha naÑ ala~kata-assassa piÔÔhe nisÊditvÈ gacchantaÑ ÈgacchantaÒca disvÈ
tahiÑ tahiÑ ÔhitÈ manussÈ
______________________________________________________________
1. Khu 5. 182 piÔÔhe.
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“aho assassa r|paÑ, aho asso sobhatÊ”ti assameva pasaÑsanti. So gehaÑ
ÈgantvÈ pÈsÈdaÑ abhiruyha bhariyaÑ Èmantesi “bhadde amhÈkaÑ asso
ativiya sobhati, ubhosu passesu ÔhitÈ manussÈ amhÈkaÑ assameva
vaÓÓentÊ”ti. SÈ pana brÈhmaÓÊ thokaÑ chinnikÈ dhuttikadhÈtukÈ1, tena naÑ
evamÈha “ayya tvaÑ assassa sobhanakÈraÓaÑ na jÈnÈsi, ayaÑ asso attano
ala~kataÑ assabhaÓÉakaÑ nissÈya sobhati, sace tvampi asso viya
sobhitukÈmo assabhaÓÉakaÑ piÄandhitvÈ antaravÊthiÑ oruyha asso viya
pÈde koÔÔayamÈno gantvÈ rÈjÈnaÑ passa, rÈjÈpi taÑ vaÓÓayissati, manussÈpi
taÒÒeva vaÓÓayissantÊ”ti.
So ummattakajÈtiko brÈhmaÓo tassÈ vacanaÑ sutvÈ “iminÈ nÈma
kÈraÓena sÈ maÑ vadatÊ”ti ajÈnitvÈ tathÈsaÒÒÊ hutvÈ tathÈ akÈsi. Ye ye
passanti, te te parihÈsaÑ karontÈ “sobhati Ècariyo”ti vadiÑsu. RÈjÈ pana
naÑ “kiÑ Ècariya pittaÑ te kupitaÑ, ummattakosi jÈto”ti-ÈdÊni vatvÈ
lajjÈpesi. TasmiÑ kÈle brÈhmaÓo “ayuttaÑ mayÈ katan”ti lajjito brÈhmaÓiyÈ
kujjhitvÈ “tÈyamhi sarÈjikÈya parisÈya antare lajjÈpito, pothetvÈ taÑ
nikkaÉÉhissÈmÊ”ti gehaÑ agamÈsi. DhuttikabrÈhmaÓÊ tassa kujjhitvÈ
ÈgamanabhÈvaÑ ÒatvÈ puretaraÒÒeva c|ÄadvÈrena nikkhamitvÈ
rÈjanivesanaÑ gantvÈ cat|hapaÒcÈhaÑ tattheva ahosi. RÈjÈ taÑ kÈraÓaÑ
ÒatvÈ purohitaÑ pakkosÈpetvÈ “Ècariya mÈtugÈmassa nÈma doso hotiyeva,
brÈhmaÓiyÈ khamituÑ vaÔÔatÊ”ti khamÈpanatthÈya paÔhamaÑ gÈthamÈha–
81. “Api ruhaka chinnÈpi, jiyÈ sandhÊyate puna.
SandhÊyassu purÈÓiyÈ, mÈ kodhassa vasaÑ gamÊ”ti.
TatrÈyaÑ sa~khepattho–bho Ruhaka nanu chinnÈpi dhanujiyÈ puna
sandhÊyati ghaÔÊyati, evameva tvampi purÈÓiyÈ saddhiÑ sandhÊyassu,
kodhassa vasaÑ mÈ gamÊti.
______________________________________________________________
1. DhuttikajÈtikÈ (SyÈ), chindahirottappÈvuttikadhÈtukÈ (Ka)
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TaÑ sutvÈ Ruhako dutiyaÑ gÈthamÈha–
82. “VijjamÈnesu vÈkesu1, vijjamÈnesu kÈrisu.
AÒÒaÑ jiyaÑ karissÈmi, alaÒÒeva purÈÓiyÈ”ti.
Tassattho–mahÈrÈja dhanukÈramuduvÈkesu2 ca jiyakÈrakesu ca
manussesu vijjamÈnesu aÒÒaÑ jiyaÑ karissÈmi, imÈya chinnÈya purÈÓiyÈ
jiyÈya alaÑ, natthi me koci atthoti. EvaÒca pana vatvÈ taÑ nÊharitvÈ aÒÒaÑ
brÈhmaÓiÑ Ènesi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi.
TadÈ brÈhmaÓÊ purÈÓadutiyikÈ ahosi, Ruhako ukkaÓÔhitabhikkhu,
BÈrÈÓasirÈjÈ pana ahameva ahosinti.
RuhakajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. SirikÈÄakaÓÓijÈtakavaÓÓanÈ (192)
ItthÊ siyÈ r|pavatÊti idaÑ SirikÈÄakaÓÓijÈtakaÑ MahÈ-uma~gajÈtake Èvi
bhavissati.
SirikÈÄakaÓÓijÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. C|ÄapadumajÈtakavaÓÓanÈ (193)
Ayameva sÈ ahamapi so anaÒÒoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
ukkaÓÔhitabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Vatthu UmmÈdantÊjÈtake3 Èvi
bhavissati. So pana bhikkhu SatthÈrÈ “saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu
ukkaÓÔhito”ti vutte4 “saccaÑ BhagavÈ”ti vatvÈ “kena pana tvaÑ
ukkaÓÔhÈpito”ti5
______________________________________________________________
1. VijjamÈnÈsu maruvÈsu (SÊ), vijjamÈnÈsu mar|dvÈsu (I)
2. MaruvavÈkesu (SÊ), marucavÈkesu (I)
3. Khu 6. 39 piÔÔhe.
4. PuÔÔho (?)
5. Ko pana taÑ ukkaÓÔhÈpetÊti (SÊ, SyÈ, I)
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vutte “ahaÑ bhante ekaÑ ala~katapaÔiyattaÑ mÈtugÈmaÑ disvÈ
kilesÈnuvattako hutvÈ ukkaÓÔhitomhÊ”ti Èha. Atha naÑ SatthÈ “bhikkhu
mÈtugÈmo nÈma akataÒÒ| mittadubbhÊ bahumÈyÈ1, porÈÓakapaÓÉitÈpi
attano dakkhiÓajÈÓulohitaÑ2 pÈyetvÈ yÈvajÊvitadÈnampi datvÈ mÈtugÈmassa
cittaÑ na labhiÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa
aggamahesiyÈ kucchimhi nibbatti, nÈmaggahaÓadivase cassa
“PadumakumÈro”ti nÈmaÑ akaÑsu. Tassa aparena3 cha kaniÔÔhabhÈtikÈ
ahesuÑ. Te sattapi janÈ anupubbena vuÉÉhippattÈ gharÈvÈsaÑ gahetvÈ
raÒÒo sahÈyÈ viya vicaranti. AthekadivasaÑ rÈjÈ rÈja~gaÓaÑ olokento Ôhito
te mahÈparivÈrena rÈjupaÔÔhÈnaÑ Ègacchante disvÈ “ime maÑ vadhitvÈ
rajjampi gaÓheyyun”ti Èsa~kaÑ uppÈdetvÈ te pakkosÈpetvÈ “tÈtÈ tumhe
imasmiÑ nagare vasituÑ na labhatha, aÒÒattha gantvÈ mama accayena
ÈgantvÈ kulasantakaÑ rajjaÑ gaÓhathÈ”ti Èha. Te pitu vacanaÑ
sampaÔicchitvÈ roditvÈ kanditvÈ attano attano gharÈni gantvÈ pajÈpatiyo
ÈdÈya “yattha vÈ tattha vÈ gantvÈ jÊvissÈmÈ”ti nagarÈ nikkhamitvÈ maggaÑ
gacchantÈ ekaÑ kantÈraÑ patvÈ annapÈnaÑ alabhamÈnÈ khudaÑ
adhivÈsetuÑ asakkontÈ “mayaÑ jÊvamÈnÈ itthiyo labhissÈmÈ”ti kaniÔÔhassa
bhariyaÑ mÈretvÈ terasa koÔÔhÈse katvÈ maÑsaÑ khÈdiÑsu. Bodhisatto
attano ca bhariyÈya ca laddhakoÔÔhÈsesu ekaÑ ÔhapetvÈ ekaÑ dvepi
khÈdiÑsu. EvaÑ cha divase cha itthiyo mÈretvÈ maÑsaÑ khÈdiÑsu.
Bodhisatto pana divase divase ekekaÑ ÔhapetvÈ cha koÔÔhÈse Ôhapesi.
Sattame divase “bodhisattassa bhariyaÑ mÈressÈmÈ”ti vutte bodhisatto te
cha koÔÔhÈse tesaÑ datvÈ “ajja tÈva ime cha koÔÔhÈse khÈdatha, sve
jÈnissÈmÈ”ti vatvÈ tesaÑ maÑsaÑ khÈditvÈ niddÈyanakÈle bhariyaÑ
gahetvÈ palÈyi. SÈ thokaÑ gantvÈ “gantuÑ na sakkomi sÈmÊ”ti Èha. Atha
naÑ bodhisatto khandhenÈdÈya aruÓuggamanavelÈya kantÈrÈ nikkhami. SÈ
s|riye uggate “pipÈsitÈmhi sÈmÊ”ti Èha. Bodhisatto “udakaÑ natthi
bhadde”ti vatvÈ punappunaÑ kathite
______________________________________________________________
1. ThaddhahadayÈ (SÊ), thaddhahadayo (SyÈ)
2. DakkhiÓajattulohitaÑ (SÊ), dakkhiÓajannulohitaÑ (SyÈ, I)

3. Apare (SÊ, SyÈ)
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khaggena dakkhiÓajÈÓukaÑ1 paharitvÈ “bhadde pÈnÊyaÑ natthi, idaÑ pana
me dakkhiÓajÈÓulohitaÑ pivamÈnÈ nisÊdÈhÊ”ti Èha. SÈ tathÈ akÈsi. Te
anupubbena mahÈga~gaÑ patvÈ pivitvÈ ca nhatvÈ ca phalÈphalaÑ khÈditvÈ
phÈsukaÔÔhÈne vissamitvÈ ekasmiÑ Ga~gÈnivattane assamapadaÑ mÈpetvÈ
vÈsaÑ kappesuÑ.
AthekadivasaÑ upariga~gÈya rÈjÈparÈdhikaÑ coraÑ hatthapÈde ca
kaÓÓanÈsaÒca chinditvÈ ekasmiÑ ambaÓake nipajjÈpetvÈ MahÈga~gÈya
pavÈhesuÑ. So mahantaÑ aÔÔassaraÑ karonto taÑ ÔhÈnaÑ pÈpuÓi.
Bodhisatto tassa karuÓaÑ paridevitasaddaÑ sutvÈ “dukkhappatto satto mayi
Ôhite mÈ nassÊ”ti Ga~gÈtÊraÑ gantvÈ taÑ uttÈretvÈ assamapadaÑ ÈnetvÈ
kÈsÈvadhovanalepanÈdÊhi vaÓapaÔikammaÑ akÈsi. BhariyÈ panassa
“evar|paÑ nÈma dussÊlaÑ kuÓÔhaÑ2 Ga~gÈya ÈvÈhetvÈ3 paÔijagganto
vicaratÊ”ti vatvÈ taÑ kuÓÔhaÑ jigucchamÈnÈ niÔÔhubhantÊ vicarati.
Bodhisatto tassa vaÓesu saÑviruÄhesu bhariyÈya saddhiÑ taÑ
assamapadeyeva ÔhapetvÈ aÔavito phalÈphalÈni ÈharitvÈ taÒca bhariyaÒca
posesi. Tesu evaÑ vasantesu sÈ itthÊ etasmiÑ kuÓÔhe paÔibaddhacittÈ hutvÈ
tena saddhiÑ anÈcÈraÑ caritvÈ ekenupÈyena bodhisattaÑ mÈretukÈmÈ hutvÈ
evamÈha “sÈmi ahaÑ tumhÈkaÑ aÑse nisÊditvÈ kantÈrÈ nikkhamamÈnÈ
ekaÑ pabbataÑ oloketvÈ ayye pabbatamhi nibbattadevate ‘sace ahaÑ
sÈmikena saddhiÑ arogÈ jÊvitaÑ labhissÈmi, balikammaÑ te karissÈmÊ’ti
ÈyÈciÑ, sÈ maÑ idÈni uttÈseti, karomassÈ balikamman”ti. Bodhisatto taÑ
mÈyaÑ ajÈnanto “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ balikammaÑ sajjetvÈ tÈya
balibhÈjanaÑ gÈhÈpetvÈ pabbatamatthakaÑ abhiruhi. Atha naÑ sÈ evamÈha
“sÈmi devatÈyapi tvaÒÒeva uttamadevatÈ, paÔhamaÑ tÈva taÑ vanapupphehi
p|jetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ vanditvÈ pacchÈ devatÈya balikammaÑ
karissÈmÊ”ti. SÈ bodhisattaÑ papÈtÈbhimukhaÑ ÔhapetvÈ vanapupphehi
p|jetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ vanditukÈmÈ viya hutvÈ piÔÔhipasse ÔhatvÈ
piÔÔhiyaÑ paharitvÈ papÈte pÈtetvÈ “diÔÔhÈ me paccÈmittassa piÔÔhÊ”ti
tuÔÔhamÈnasÈ pabbatÈ orohitvÈ kuÓÔhassa santikaÑ agamÈsi.
______________________________________________________________
1. DakkhiÓajattuÑ (SÊ), dakkhiÓajannu (SyÈ, I)
3. PavÈhitaÑ (SyÈ, Ka)

2. KoÓÔhaÑ (SÊ, I), koÓÉaÑ (SyÈ)

108

KhuddakanikÈya

Bodhisattopi papÈtÈnusÈrena1 pabbatÈ patanto udumbararukkhamatthake
ekasmiÑ akaÓÔake pattasaÒchanne gumbe laggi, heÔÔhÈpabbataÑ pana
orohituÑ na sakkÈ. So udumbaraphalÈni khÈditvÈ sÈkhantare nisÊdi. Atheko
mahÈsarÊro godharÈjÈ heÔÔhÈpabbatapÈdato abhiruhitvÈ tasmiÑ
udumbaraphalÈni khÈdati. So taÑ divasaÑ bodhisattaÑ disvÈ palÈyi,
punadivase ÈgantvÈ ekasmiÑ passe phalÈni khÈditvÈ pakkÈmi. So evaÑ
punappunaÑ Ègacchanto bodhisattena saddhiÑ vissÈsaÑ ÈpajjitvÈ “tvaÑ
imaÑ ÔhÈnaÑ kena kÈraÓena ÈgatosÊ”ti pucchitvÈ “iminÈ nÈma kÈraÓenÈ”ti
vutte “tena hi mÈ bhÈyÊ”ti vatvÈ bodhisattaÑ attano piÔÔhiyaÑ nipajjÈpetvÈ
otÈretvÈ araÒÒato nikkhamitvÈ mahÈmagge ÔhapetvÈ “tvaÑ iminÈ maggena
gacchÈhÊ”ti uyyojetvÈ araÒÒameva pÈvisi. Bodhisatto ekaÑ gÈmakaÑ gantvÈ
tattheva vasanto pitu kÈlakatabhÈvaÑ sutvÈ BÈrÈÓasiÑ gantvÈ kulasantake
rajje patiÔÔhÈya PadumarÈjÈ nÈma hutvÈ dasa rÈjadhamme akopetvÈ
dhammena rajjaÑ kÈrento cat|su nagaradvÈresu nagaramajjhe
nivesanadvÈreti cha dÈnasÈlÈyo kÈretvÈ devasikaÑ cha satasahassÈni
vissajjetvÈ dÈnaÑ adÈsi.
SÈpi kho itthÊ taÑ kuÓÔhaÑ khandhe nisÊdÈpetvÈ araÒÒÈ nikkhamitvÈ
manussapathe bhikkhaÑ caramÈnÈ yÈgubhattaÑ saÑharitvÈ2 taÑ kuÓÔhaÑ
posesi. ManussÈ “ayaÑ te kiÑ hotÊ”ti pucchiyamÈnÈ “ahaÑ etassa
mÈtuladhÊtÈ, pitucchÈputto me eso, etasseva maÑ adaÑsu, sÈhaÑ
vajjhappattampi attano sÈmikaÑ ukkhipitvÈ pariharantÊ bhikkhaÑ caritvÈ
posemÊti. ManussÈ “ayaÑ patibbatÈ”ti tato paÔÔhÈya bahutaraÑ yÈgubhattaÑ
adaÑsu. Apare pana janÈ evamÈhaÑsu “tvaÑ mÈ evaÑ vicari, PadumarÈjÈ
BÈrÈÓasiyaÑ rajjaÑ kÈreti, sakalajambudÊpaÑ sa~khobhetvÈ dÈnaÑ deti, so
taÑ disvÈ tussissati, tuÔÔho te bahuÑ dhanaÑ dassati, tava sÈmikaÑ idheva
nisÊdÈpetvÈ gacchÈ”ti thiraÑ katvÈ vettapacchiÑ adaÑsu. SÈ anÈcÈrÈ taÑ
kuÓÔhaÑ vettapacchiyaÑ nisÊdÈpetvÈ pacchiÑ ukkhipitvÈ BÈrÈÓasiÑ gantvÈ
dÈnasÈlÈsu bhuÒjamÈnÈ vicarati. Bodhisatto ala~katahatthikkhandhavaragato
dÈnaggaÑ gantvÈ aÔÔhannaÑ vÈ dasannaÑ vÈ sahatthÈ dÈnaÑ datvÈ puna
gehaÑ
______________________________________________________________
1. PapÈtataÔÈnusÈrena (SÊ), pabbatÈnusÈrena (Ka)
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gacchati. SÈ anÈcÈrÈ taÑ kuÓÔhaÑ pacchiyaÑ nisÊdÈpetvÈ pacchiÑ
ukkhipitvÈ tassa gamanamagge aÔÔhÈsi.
RÈjÈ disvÈ “kiÑ etan”ti pucchi. EkÈ deva patibbatÈti. Atha naÑ
pakkosÈpetvÈ saÒjÈnitvÈ kuÓÔhaÑ pacchiyÈ nÊharÈpetvÈ “ayaÑ te kiÑ hotÊ”ti
pucchi. SÈ “pitucchÈputto me deva kuladattiko sÈmiko”ti Èha. ManussÈ taÑ
antaraÑ ajÈnantÈ “aho patibbatÈ”ti-ÈdÊni vatvÈ taÑ anÈcÈritthiÑ
vaÓÓayiÑsu. Puna rÈjÈ “ayaÑ te kuÓÔho kuladattiko sÈmiko”ti pucchi. SÈ
rÈjÈnaÑ asaÒjÈnantÊ “Èma devÈ”ti s|rÈ hutvÈ kathesi. Atha naÑ rÈjÈ “kiÑ
esa BÈrÈÓasiraÒÒo putto, nanu tvaÑ PadumakumÈrassa bhariyÈ asukaraÒÒo
dhÊtÈ, asukÈ nÈma mama jÈÓulohitaÑ pivitvÈ imasmiÑ kuÓÔhe
paÔibaddhacittÈ maÑ papÈte pÈtesi. SÈ idÈni tvaÑ nalÈÔena maccuÑ gahetvÈ
maÑ ‘mato’ti maÒÒamÈnÈ imaÑ ÔhÈnaÑ ÈgatÈ, nanu ahaÑ jÊvÈmÊ”ti vatvÈ
amacce ÈmantetvÈ “bho amaccÈ nanu cÈhaÑ tumhehi puÔÔho evaÑ kathesiÑ
‘mama kaniÔÔhabhÈtikÈ cha itthiyo mÈretvÈ maÑsaÑ khÈdiÑsu, ahaÑ pana
mayhaÑ bhariyaÑ arogaÑ katvÈ Ga~gÈtÊraÑ netvÈ assamapade vasanto
ekaÑ vajjhappattaÑ kuÓÔhaÑ uttÈretvÈ paÔijaggiÑ. SÈ itthÊ etasmiÑ
paÔibaddhacittÈ maÑ pabbatapÈde pÈtesi. AhaÑ attano mettacittatÈya jÊvitaÑ
labhin’ti. YÈya ahaÑ pabbatÈ pÈtito, na sÈ aÒÒÈ, esÈ dussÊlÈ, sopi
vajjhappatto kuÓÔho na aÒÒo, ayamevÈ”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ avoca–
85. “Ayameva sÈ ahamapi so anaÒÒo,
Ayameva so hatthacchinno anaÒÒo.
YamÈha ‘komÈrapatÊ maman’ti,
Vajjhi’tthiyo natthi itthÊsu saccaÑ.
86. ImaÒca jammaÑ musalena hantvÈ,
LuddaÑ chavaÑ paradÈr|paseviÑ.
ImissÈ ca naÑ pÈpapatibbatÈya,
JÊvantiyÈ chindatha kaÓÓanÈsan”ti.
Tattha yamÈha komÈrapatÊ mamanti yaÑ esÈ “ayaÑ me komÈrapati
kuladattiko sÈmiko”ti Èha, ayameva so, na aÒÒo.
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“YamÈhu komÈrapatÊ”tipi1 pÈÔho. Ayameva hi potthakesu likhito, tassÈpi
ayamevattho, vacanavipallÈso panettha veditabbo. YaÒhi raÒÒÈ vuttaÑ,
tadeva idha ÈgataÑ. Vajjhi’tthiyoti itthiyo nÈma vajjhÈ vadhitabbÈ eva.
Natthi itthÊsu saccanti etÈsu sabhÈvo nÈmeko natthi. “ImaÒca jamman”tiÈdidvinnampi tesaÑ daÓÉÈÓÈpanavasena vuttaÑ. Tattha jammanti lÈmakaÑ.
Musalena hantvÈti musalena hanitvÈ pothetvÈ aÔÔhÊni bhaÒjitvÈ
cuÓÓavicuÓÓaÑ katvÈ. Luddanti dÈruÓaÑ. Chavanti guÓÈbhÈvena nijjÊvaÑ
matasadisaÑ. ImissÈ ca nanti ettha nanti nipÈtamattaÑ, imissÈ ca
pÈpapatibbatÈya anÈcÈrÈya dussÊlÈya jÊvantiyÈva kaÓÓanÈsaÑ chindathÈti
attho.
Bodhisatto kodhaÑ adhivÈsetuÑ asakkonto evaÑ tesaÑ daÓÉaÑ
ÈÓÈpetvÈpi na tathÈ kÈresi. KopaÑ pana mandaÑ katvÈ yathÈ sÈ pacchiÑ
sÊsato oropetuÑ na sakkoti, evaÑ gÈÄhataraÑ bandhÈpetvÈ kuÓÔhaÑ tattha
pakkhipÈpetvÈ attano vijitÈ nÊharÈpesi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi.
TadÈ cha bhÈtaro aÒÒatarÈ therÈ ahesuÑ, bhariyÈ CiÒcamÈÓavikÈ, kuÓÔho
Devadatto, GodharÈjÈ Œnando, PadumarÈjÈ pana ahameva ahosinti.
C|ÄapadumajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. MaÓicorajÈtakavaÓÓanÈ (194)
Na santi devÈ pavasantin|nÈti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto vadhÈya
parisakkantaÑ DevadattaÑ Èrabbha kathesi. TadÈ pana SatthÈ “Devadatto
vadhÈya parisakkatÊ”ti sutvÈ “na bhikkhave idÈneva, pubbepi Devadatto
mayhaÑ vadhÈya parisakkatiyeva, parisakkantopi pana maÑ vadhituÑ
nÈsakkhÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto BÈrÈÓasito
avid|re gÈmake gahapatikule nibbatti. Athassa
______________________________________________________________
1. KomÈripatÊtipi (SyÈ)
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vayappattassa BÈrÈÓasito kuladhÊtaraÑ ÈnesuÑ, sÈ suvaÓÓavaÓÓÈ ahosi
abhir|pÈ dassanÊyÈ devaccharÈ viya pupphalatÈ viya laÄamÈnÈ1 MattakinnarÊ
viya ca SujÈtÈti nÈmena patibbatÈ sÊlÈcÈrasampannÈ vattasampannÈ.
NiccakÈlampissÈ pativattaÑ sassuvattaÑ sasuravattaÒca katameva hoti, sÈ
bodhisattassa piyÈ ahosi manÈpÈ. Iti ubhopi te sammodamÈnÈ ekacittÈ
samaggavÈsaÑ vasiÑsu.
AthekadivasaÑ SujÈtÈ “mÈtÈpitaro daÔÔhukÈmÈmhÊ”ti bodhisattassa
Èrocesi. “SÈdhu bhadde, maggapÈtheyyaÑ pahonakaÑ paÔiyÈdehÊ”ti
khajjavikatiÑ pacÈpetvÈ khajjakÈdÊni yÈnake ÔhapetvÈ yÈnakaÑ pÈjento
yÈnakassa purato ahosi, itarÈ pacchato. Te nagarasamÊpaÑ gantvÈ yÈnakaÑ
mocetvÈ nhatvÈ bhuÒjiÑsu. Puna bodhisatto yÈnakaÑ yojetvÈ purato nisÊdi,
SujÈtÈ vatthÈni parivattetvÈ ala~karitvÈ pacchato nisÊdi. YÈnakassa
antonagaraÑ paviÔÔhakÈle BÈrÈÓasirÈjÈ hatthikkhandhavaragato nagaraÑ
padakkhiÓaÑ karonto taÑ padesaÑ agamÈsi. SujÈtÈ otaritvÈ yÈnakassa
pacchato padasÈ pÈyÈsi. RÈjÈ taÑ disvÈ tassÈ r|pasampattiyÈ
ÈkaÉÉhiyamÈnalocano paÔibaddhacitto hutvÈ ekaÑ amaccaÑ ÈÓÈpesi
“gaccha tvaÑ etissÈ sassÈmikabhÈvaÑ vÈ assÈmikabhÈvaÑ vÈ jÈnÈhÊ”ti. So
gantvÈ tassÈ sassÈmikabhÈvaÑ ÒatvÈ “sassÈmikÈ kira deva, yÈnake nisinno
puriso etissÈ sÈmiko”ti Èha.
RÈjÈ paÔibaddhacittaÑ vinodetuÑ asakkonto kilesÈturo hutvÈ “ekena
naÑ upÈyena mÈrÈpetvÈ itthiÑ gaÓhissÈmÊ”ti cintetvÈ ekaÑ purisaÑ
ÈmantetvÈ “gaccha bho imaÑ c|ÄÈmaÓiÑ vÊthiÑ gacchanto viya hutvÈ
etassa purisassa yÈnake pakkhipitvÈ ehÊ”ti c|ÄÈmaÓiÑ datvÈ uyyojesi. So
“sÈdh|”ti taÑ gahetvÈ gantvÈ yÈnake ÔhapetvÈ “Ôhapito me devÈ”ti ÈgantvÈ
Èrocesi. RÈjÈ “c|ÄÈmaÓi me naÔÔho”ti Èha, manussÈ ekakolÈhalaÑ akaÑsu.
RÈjÈ “sabbadvÈrÈni pidahitvÈ saÒcÈraÑ chinditvÈ coraÑ pariyesathÈ”ti Èha,
rÈjapurisÈ tathÈ akaÑsu, nagaraÑ ekasa~khobhaÑ ahosi. Itaro puriso
manusse gahetvÈ bodhisattassa santikaÑ gantvÈ “bho yÈnakaÑ Ôhapehi,
raÒÒo
______________________________________________________________
1. VilÈsamÈnÈ (SyÈ), kÊÄÈyamÈnÈ (Ka)
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c|ÄÈmaÓi naÔÔho, yÈnakaÑ sodhessÈmÊ”ti yÈnakaÑ sodhento attanÈ
ÔhapitamaÓiÑ gahetvÈ bodhisattaÑ gahetvÈ “maÓicoro”ti hatthehi ca pÈdehi
ca pothetvÈ pacchÈbÈhaÑ bandhitvÈ netvÈ “ayaÑ maÓicoro”ti raÒÒo dassesi.
RÈjÈpi “sÊsamassa chindathÈ”ti ÈÓÈpesi.
Atha naÑ rÈjapurisÈ catukke catukke kasÈhi tÈÄentÈ dakkhiÓadvÈrena
nagarÈ nikkhamÈpesuÑ. SujÈtÈpi yÈnakaÑ pahÈya bÈhÈ paggayha
paridevamÈnÈ “sÈmi maÑ nissÈya imaÑ dukkhaÑ pattosÊ”ti paridevamÈnÈ
pacchato pacchato agamÈsi. RÈjapurisÈ “sÊsamassa chindissÈmÈ”ti
bodhisattaÑ uttÈnaÑ nipajjÈpesuÑ. TaÑ disvÈ SujÈtÈ attano sÊlaguÓaÑ
ÈvajjetvÈ “natthi vata maÒÒe imasmiÑ loke sÊlavantÈnaÑ viheÔhake
pÈpasÈhasikamanusse nisedhetuÑ samatthÈ devatÈ nÈmÈ”ti-ÈdÊni vatvÈ
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
87. “Na santi devÈ pavasanti n|na,
Na hi n|na santi idha lokapÈlÈ.
SahasÈ karontÈna’masaÒÒatÈnaÑ,
Na hi n|na santi paÔisedhitÈro”ti.
Tattha na santi devÈti imasmiÑ loke sÊlavantÈnaÑ olokanakÈ pÈpÈnaÒca
nisedhakÈ na santi n|na devÈ. Pavasanti n|nÈti evar|pesu vÈ kiccesu
uppannesu n|na pavasanti pavÈsaÑ gacchanti. Idha lokapÈlÈti imasmiÑ
loke lokapÈlasammatÈ samaÓabrÈhmaÓÈpi sÊlavantÈnaÑ anuggÈhakÈ na hi
n|na santi. SahasÈ karontÈna’masaÒÒatÈnanti sahasÈ avÊmaÑsitvÈ sÈhasikaÑ
dÈruÓaÑ kammaÑ karontÈnaÑ dussÊlÈnaÑ. PaÔisedhitÈroti evar|paÑ
kammaÑ mÈ karittha, na labbhÈ etaÑ kÈtunti paÔisedhentÈ natthÊti attho.
EvaÑ tÈya sÊlasampannÈya paridevamÈnÈya Sakkassa devaraÒÒo
nisinnÈsanaÑ uÓhÈkÈraÑ dassesi, Sakko “ko nu kho maÑ sakkattato
cÈvetukÈmo”ti Èvajjento imaÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ “BÈrÈÓasirÈjÈ
atipharusakammaÑ karoti, sÊlasampannaÑ SujÈtaÑ kilameti, gantuÑ dÈni
me vaÔÔatÊ”ti devalokÈ oruyha attano ÈnubhÈvena

JÈtakaÔÔhakathÈ

113

hatthipiÔÔhe nisinnaÑ taÑ pÈparÈjÈnaÑ hatthikkhandhato otÈretvÈ
dhammagaÓÉikÈya uttÈnaÑ nipajjÈpetvÈ bodhisattaÑ ukkhipitvÈ
sabbÈla~kÈrehi ala~karitvÈ rÈjavesaÑ gÈhÈpetvÈ hatthikkhandhe nisÊdÈpesi.
RÈjapurisÈ pharasuÑ ukkhipitvÈ sÊsaÑ chindantÈ raÒÒo sÊsaÑ chindiÑsu,
chinnakÈleyeva cassa raÒÒo sÊsabhÈvaÑ jÈniÑsu. Sakko devarÈjÈ
dissamÈnakasarÊreneva bodhisattassa santikaÑ gantvÈ bodhisattassa
rÈjÈbhisekaÑ katvÈ SujÈtÈya ca aggamahesiÔÔhÈnaÑ dÈpesi. AmaccÈ ceva
brÈhmaÓagahapatikÈdayo ca SakkaÑ devarÈjÈnaÑ disvÈ “AdhammikarÈjÈ
mÈrito, idÈni amhehi sakkadattiko dhammikarÈjÈ laddho”ti somanassappattÈ
ahesuÑ.
Sakkopi ÈkÈse ÔhatvÈ “ayaÑ vo Sakkadattiko rÈjÈ, ito paÔÔhÈya
dhammena rajjaÑ kÈressati. Sace hi rÈjÈ adhammiko hoti, devo akÈle
vassati, kÈle na vassati, chÈtabhayaÑ rogabhayaÑ satthabhayanti imÈni tÊÓi
bhayÈni upagatÈneva1 hontÊ”ti ovadanto dutiyaÑ gÈthamÈha–
88. “AkÈle vassatÊ tassa, kÈle tassa na vassati.
SaggÈ ca cavati ÔhÈnÈ, nanu so tÈvatÈ hato”ti.
Tattha akÈleti adhammikaraÒÒo rajje ayuttakÈle sassÈnaÑ pakkakÈle vÈ
lÈyanamaddanÈdikÈle vÈ devo vassati. KÈleti yuttapayuttakÈle vapanakÈle
taruÓasassakÈle gabbhaggahaÓakÈle ca na vassati. SaggÈ ca cavati ÔhÈnÈti
saggasa~khÈtÈ ÔhÈnÈ devalokÈ cavatÊti attho. AdhammikarÈjÈ hi
appaÔilÈbhavasena devalokÈ cavati nÈma, saggepi vÈ rajjaÑ kÈrento
AdhammikarÈjÈ tato cavatÊtipi attho. Nanu so tÈvatÈ hatoti nanu so
adhammiko rÈjÈ ettakena hato hoti. Atha vÈ ekaÑsavÈcÊ ettha nukÈro, neso
ekaÑsena ettÈvatÈ hato, aÔÔhasu pana mahÈnirayesu soÄasasu ca
ussadanirayesu dÊgharattaÑ so haÒÒissatÊti ayamettha attho.
______________________________________________________________
1. AnapagatÈneva (SÊ)
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EvaÑ Sakko mahÈjanassa ovÈdaÑ datvÈ attano devaÔÔhÈnameva

agamÈsi. Bodhisattopi dhammena rajjaÑ kÈretvÈ saggapuraÑ p|resi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ AdhammikarÈjÈ Devadatto ahosi, Sakko Anuruddho,
SujÈtÈ RÈhulamÈtÈ, SakkadattiyarÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
MaÓicorajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. Pabbat|pattharajÈtakavaÓÓanÈ (195)
Pabbat|patthare rammeti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
KosalarÈjÈnaÑ Èrabbha kathesi. KosalaraÒÒo kira eko amacco antepure
padussi. RÈjÈpi parivÊmaÑsamÈno taÑ tathato ÒatvÈ “Satthu ÈrocessÈmÊ”ti
JetavanaÑ gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ “bhante amhÈkaÑ antepure eko
amacco padussi, tassa kiÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti pucchi. Atha naÑ SatthÈ
“upakÈrako te mahÈrÈja, so ca amacco sÈ ca itthÊ piyÈ”ti pucchitvÈ “Èma
bhante, ativiya upakÈrako sakalaÑ rÈjakulaÑ sandhÈreti, sÈpi me itthÊ
piyÈ”ti vutte “mahÈrÈja ‘attano upakÈrakesu sevakesu piyÈsu ca itthÊsu
dubbhituÑ na sakkÈ’ti pubbepi rÈjÈno paÓÉitÈnaÑ kathaÑ sutvÈ majjhattÈva
ahesun”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto amaccakule
nibbattitvÈ vayappatto tassa atthadhammÈnusÈsako ahosi. Athassa raÒÒo eko
amacco antepure padussi. RÈjÈ naÑ tathato ÒatvÈ “amaccopi me
bah|pakÈro, ayaÑ itthÊpi me piyÈ, dvepi ime nÈsetuÑ na sakkÈ,
paÓÉitÈmaccaÑ paÒhaÑ pucchitvÈ sace sahitabbaÑ bhavissati, sahissÈmi, no
ce, na sahissÈmÊ”ti bodhisattaÑ pakkosÈpetvÈ ÈsanaÑ datvÈ “paÓÉita
paÒhaÑ pucchissÈmÊ”ti vatvÈ “pucchatha mahÈrÈja vissajjessÈmÊ”ti vutte
paÒhaÑ pucchanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
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89. “Pabbat|patthare ramme, jÈtÈ pokkharaÓÊ sivÈ.
TaÑ si~gÈlo apÈpÈyi, jÈnaÑ sÊhena rakkhitan”ti.
Tattha pabbat|patthare rammeti HimavantapabbatapÈde pattharitvÈ
Ôhite a~gaÓaÔÔhÈneti attho. JÈtÈ pokkharaÓÊ sivÈti sivÈ sÊtalÈ madhurodakÈ
pokkharaÓÊ nibbattÈ, apica kho pokkharasaÒchannÈ nadÊpi pokkharaÓÊyeva.
ApÈpÈyÊti1 apa-iti upasaggo, apÈyÊti2 attho. JÈnaÑ sÊhena rakkhitanti sÈ
pokkharaÓÊ sÊhaparibhogÈ sÊhena rakkhitÈ, sopi naÑ si~gÈlo “sÊhena
rakkhitÈ ayan”ti jÈnantova apÈyi. TaÑ3 kiÑ maÒÒasi, bÈlo si~gÈlo sÊhassa
abhÈyitvÈ piveyya evar|paÑ pokkharaÓinti ayametthÈdhippÈyo.
Bodhisatto “addhÈ etassa antepure eko amacco paduÔÔho bhavissatÊ”ti
ÒatvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
90. “Pivanti ce4 mahÈrÈja, sÈpadÈni mahÈnadiÑ.
Na tena anadÊ hoti, khamassu yadi te piyÈ”ti.
Tattha sÈpadÈnÊti na kevalaÑ si~gÈlova, avasesÈni
sunakhapasadabiÄÈramigÈdÊni5 sabbasÈpadÈni taÑ pokkharasaÒchannattÈ
“pokkharaÓÊ”ti laddhanÈmaÑ nadiÑ pivanti ce6. Na tena anadÊ hotÊti
nadiyaÒhi dvipadacatuppadÈpi ahimacchÈpi sabbe pipÈsitÈ pÈnÊyaÑ pivanti,
na sÈ tena kÈraÓena anadÊ nÈma hoti, nÈpi ucchiÔÔhanadÊ. KasmÈ? SabbesaÑ
sÈdhÈraÓattÈ. YathÈ nadÊ yena kenaci pÊtÈ na dussati, evaÑ itthÊpi
kilesavasena sÈmikaÑ atikkamitvÈ aÒÒena saddhiÑ saÑvÈsaÑ gatÈ neva
anitthÊ hoti. KasmÈ? SabbesaÑ sÈdhÈraÓabhÈvena. NÈpi ucchiÔÔhitthÊ.
KasmÈ? OdakantikatÈya suddhabhÈvena. Khamassu yadi te piyÈti yadi pana
te sÈ itthÊ piyÈ, so ca amacco bah|pakÈro, tesaÑ ubhinnampi khamassu
majjhattabhÈvena tiÔÔhÈhÊti.
EvaÑ mahÈsatto raÒÒo ovÈdaÑ adÈsi. RÈjÈ tassa ovÈde ÔhatvÈ “puna
evar|paÑ pÈpakammaÑ mÈ karitthÈ”ti vatvÈ ubhinnampi khami. Tato
______________________________________________________________
1. ApÈpÈsÊti (SÊ, SyÈ, I)
2. ApÈsÊti (SÊ, SyÈ, I)
3. TvaÑ (SÊ, SyÈ, I)
4. Pivanti ve (SÊ), pivantiva (I)
5. DÊpisunakhasasabiÄÈramigÈdÊni (SÊ), sunakhasasabiÄÈrÈdÊni (SyÈ, I)
6. Pivanteva (SÊ, I)
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paÔÔhÈya te oramiÑsu. RÈjÈpi dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ jÊvitapariyosÈne
saggapuraÑ p|resi. KosalarÈjÈpi imaÑ dhammadesanaÑ sutvÈ tesaÑ
ubhinnampi khamitvÈ majjhatto ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ
Œnando ahosi, paÓÉitÈmacco pana ahameva ahosin”ti.
Pabbat|pattharajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. ValÈhakassajÈtakavaÓÓanÈ (196)
Ye na kÈhanti ovÈdanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
ukkaÓÔhitabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. So hi bhikkhu SatthÈrÈ “saccaÑ kira
tvaÑ bhikkhu ukkaÓÔhitosÊ”ti puÔÔho “saccan”ti vatvÈ “kiÑkÈraÓÈ”ti vutte
“ekaÑ ala~kataÑ mÈtugÈmaÑ disvÈ kilesavasenÈ”ti Èha. Atha naÑ SatthÈ
“itthiyo nÈmetÈ bhikkhu attano r|pasaddagandharasaphoÔÔhabbehi ceva
itthikuttavilÈsehi ca purise1 palobhetvÈ attano vase katvÈ vasaÑ
upagatabhÈvaÑ ÒatvÈ sÊlavinÈsaÒceva dhanavinÈsaÒca pÈpanaÔÔhena
“yakkhiniyo”ti vuccanti. Pubbepi hi yakkhiniyo itthikuttena ekaÑ
purisasatthaÑ upasa~kamitvÈ vÈÓije palobhetvÈ attano vase katvÈ puna aÒÒe
purise disvÈ te sabbepi jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ ubhohi hanukapassehi
lohitena paggharantena mukhaÑ p|rÈpetvÈ2 khÈdiÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte TambapaÓÓidÊpe SirÊsavatthu nÈma yakkhanagaraÑ ahosi, tattha
yakkhiniyo vasiÑsu. TÈ bhinnanÈvÈnaÑ vÈÓijÈnaÑ ÈgatakÈle
ala~katapaÔiyattÈ khÈdanÊyabhojanÊyaÑ gÈhÈpetvÈ dÈsigaÓaparivutÈ dÈrake
a~kenÈdÈya vÈÓije upasa~kamanti. TesaÑ “manussÈvÈsaÑ ÈgatamhÈ”ti
saÒjÈnanatthaÑ tattha tattha kasigorakkhÈdÊni karonte manusse gogaÓe
sunakheti evamÈdÊni dassenti, vÈÓijÈnaÑ santikaÑ gantvÈ “imaÑ yÈguÑ
pivatha, bhattaÑ bhuÒjatha, khÈdanÊyaÑ khÈdathÈ”ti vadanti. VÈÓijÈ
ajÈnantÈ tÈhi dinnaÑ paribhuÒjanti. Atha tesaÑ khÈditvÈ bhuÒjitvÈ pivitvÈ
______________________________________________________________
1. VÈÓijake (Ka)

2. Paggharantena murumurÈpetvÈ (SÊ, SyÈ, I)
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vissamitakÈle paÔisanthÈraÑ karonti, “tumhe kattha vÈsikÈ, kuto ÈgatÈ,
kahaÑ gacchissatha, kena kammena idhÈgatatthÈ”ti pucchanti. “BhinnanÈvÈ
hutvÈ idhÈgatamhÈ”ti vutte “sÈdhu ayyÈ, amhÈkampi sÈmikÈnaÑ nÈvaÑ
abhiruhitvÈ gatÈnaÑ tÊÓi saÑvaccharÈni atikkantÈni, te matÈ bhavissanti,
tumhepi vÈÓijÈyeva, mayaÑ tumhÈkaÑ pÈdaparicÈrikÈ bhavissÈmÈ”ti vatvÈ
te vÈÓije itthikuttahÈvabhÈvavilÈsehi1 palobhetvÈ yakkhanagaraÑ netvÈ sace
paÔhamagahitÈ manussÈ atthi, te devasa~khalikÈya bandhitvÈ kÈraÓaghare
pakkhipanti, attano vasanaÔÔhÈne bhinnanÈve manusse alabhantiyo pana
parato KalyÈÓiÑ orato NÈgadÊpanti evaÑ samuddatÊraÑ anusaÒcaranti.
AyaÑ tÈsaÑ dhammatÈ.
AthekadivasaÑ paÒcasatÈ bhinnanÈvÈ vÈÓijÈ tÈsaÑ nagarasamÊpe
uttariÑsu. TÈ tesaÑ santikaÑ gantvÈ palobhetvÈ yakkhanagaraÑ netvÈ
paÔhamaÑ gahite manusse devasa~khalikÈya bandhitvÈ kÈraÓaghare
pakkhipitvÈ jeÔÔhayakkhinÊ jeÔÔhakavÈÓijaÑ, sesÈ seseti tÈ paÒcasatÈ
yakkhiniyo te paÒcasate vÈÓije attano sÈmike akaÑsu. Atha sÈ
jeÔÔhayakkhinÊ rattibhÈge vÈÓije niddaÑ upagate uÔÔhÈya gantvÈ kÈraÓaghare
manusse mÈretvÈ maÑsaÑ khÈditvÈ Ègacchati, sesÈpi tatheva karonti.
JeÔÔhayakkhiniyÈ manussamaÑsaÑ khÈditvÈ ÈgatakÈle sarÊraÑ sÊtalaÑ hoti.
JeÔÔhavÈÓijo pariggaÓhanto tassÈ yakkhinibhÈvaÑ ÒatvÈ “imÈ paÒcasatÈ
yakkhiniyo bhavissanti, amhehi palÈyituÑ vaÔÔatÊ”ti punadivase pÈtova
mukhadhovanatthÈya gantvÈ sesavÈÓijÈnaÑ Èrocesi “imÈ yakkhiniyo, na
manussitthiyo, aÒÒesaÑ bhinnanÈvÈnaÑ ÈgatakÈle te sÈmike katvÈ amhepi
khÈdissanti, etha ito palÈyissÈmÈ”ti. Tesu paÒcasatesu aÉÉhateyyasatÈ “na
mayaÑ etÈ vijahituÑ sakkhissÈma, tumhe gacchatha, mayaÑ na
palÈyissÈmÈ”ti ÈhaÑsu. JeÔÔhavÈÓijo attano vacanakare aÉÉhateyyasate
gahetvÈ tÈsaÑ bhÊto palÈyi.
TasmiÑ pana kÈle bodhisatto valÈhakassayoniyaÑ nibbatti, sabbaseto
kÈÄasÊso muÒjakeso iddhimÈ vehÈsa~gamo ahosi.
______________________________________________________________
1. ItthikuttabhÈvavilÈsehi (I), itthikuttahÈsavilÈsehi (SyÈ, Ka)
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So Himavantato ÈkÈse uppatitvÈ TambapaÓÓidÊpaÑ gantvÈ tattha
TambapaÓÓisare1 pallale sayaÑjÈtasÈliÑ khÈditvÈ gacchati. EvaÑ gacchanto
ca “janapadaÑ gantukÈmÈ atthÊ”ti tikkhattuÑ karuÓÈparibhÈvitaÑ mÈnusiÑ
vÈcaÑ bhÈsati. Te bodhisattassa vacanaÑ sutvÈ upasa~kamitvÈ aÒjaliÑ
paggayha “sÈmi mayaÑ janapadaÑ gamissÈmÈ”ti ÈhaÑsu. Tena hi mayhaÑ
piÔÔhiÑ abhiruhathÈti. Appekacce abhiruhiÑsu, tesu ekacce vÈladhiÑ
gaÓhiÑsu, ekacce aÒjaliÑ paggahetvÈ aÔÔhaÑsuyeva. Bodhisatto antamaso
aÒjaliÑ paggahetvÈ Ôhite sabbepi te aÉÉhateyyasate vÈÓije attano
ÈnubhÈvena janapadaÑ netvÈ sakasakaÔÔhÈnesu patiÔÔhapetvÈ attano
vasanaÔÔhÈnaÑ agamÈsi. TÈpi kho yakkhiniyo aÒÒesaÑ ÈgatakÈle tattha
ohÊnake aÉÉhateyyasate manusse vadhitvÈ khÈdiÑsu.
SatthÈ bhikkh| ÈmantetvÈ “bhikkhave yathÈ te yakkhinÊnaÑ vasaÑ gatÈ
vÈÓijÈ jÊvitakkhayaÑ pattÈ, ValÈhakassarÈjassa vacanakarÈ vÈÓijÈ
sakasakaÔÔhÈnesu patiÔÔhitÈ, evameva BuddhÈnaÑ ovÈdaÑ akarontÈ
bhikkh|pi bhikkhuniyopi upÈsakÈpi upÈsikÈyopi cat|su apÈyesu
paÒcavidhabandhanakammakaraÓaÔÔhÈnÈdÊsu mahÈdukkhaÑ pÈpuÓanti.
OvÈdakarÈ pana tisso kulasampattiyo ca cha kÈmasagge vÊsati brahmaloketi
imÈni ca ÔhÈnÈni patvÈ amatamahÈnibbÈnaÑ sacchikatvÈ mahantaÑ sukhaÑ
anubhavantÊ”ti vatvÈ abhisambuddho hutvÈ imÈ gÈthÈ avoca–
91. “Ye na kÈhanti ovÈdaÑ, narÈ Buddhena desitaÑ.
ByasanaÑ te gamissanti, rakkhasÊhiva vÈÓijÈ.
92. Ye ca kÈhanti ovÈdaÑ, narÈ Buddhena desitaÑ.
SotthiÑ pÈraÑ gamissanti, valÈheneva vÈÓijÈ”ti.
Tattha ye na kÈhantÊti ye na karissanti. ByasanaÑ te gamissantÊti te
mahÈvinÈsaÑ pÈpuÓissanti. RakkhasÊhiva vÈÓijÈti rakkhasÊhi palobhitavÈÓijÈ
viya. SotthiÑ pÈraÑ gamissantÊti anantarÈyena nibbÈnaÑ pÈpuÓissanti.
ValÈheneva vÈÓijÈti valÈheneva2
______________________________________________________________
1. TambapaÓÓitale (Ka)

2. VÈlÈheneva (SÊ)

JÈtakaÔÔhakathÈ

119

“ÈgacchathÈ”ti vuttÈ tassa vacanakarÈ vÈÓijÈ viya. YathÈ hi te
samuddapÈraÑ gantvÈ sakasakaÔÔhÈnaÑ agamaÑsu, evaÑ BuddhÈnaÑ
ovÈdakarÈ saÑsÈrapÈraÑ nibbÈnaÑ gacchantÊti amatamahÈnibbÈnena
dhammadesanÈya k|ÔaÑ gaÓhi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi,
aÒÒepi bah| sotÈpattiphalasakadÈgÈmiphala-anÈgÈmiphala-arahattaphalÈni
pÈpuÓiÑsu. TadÈ valÈhakassarÈjassa vacanakarÈ aÉÉhateyyasatÈ vÈÓijÈ
BuddhaparisÈ ahesuÑ, ValÈhakassarÈjÈ pana ahameva ahosinti.
ValÈhakassajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. MittÈmittajÈtakavaÓÓanÈ (197)
Na naÑ umhayate disvÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ
bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. AÒÒataro bhikkhu “mayÈ gahite mayhaÑ
upajjhÈyo na kujjhissatÊ”ti upajjhÈyena ÔhapitaÑ vissÈsena ekaÑ
vatthakhaÓÉaÑ gahetvÈ upÈhanatthavikaÑ katvÈ pacchÈ upajjhÈyaÑ
Èpucchi. Atha taÑ upajjhÈyo “kiÑkÈraÓÈ gaÓhÊ”ti vatvÈ “mayÈ gahite na
kujjhissatÊti tumhÈkaÑ vissÈsenÈ”ti vutte “ko mayÈ saddhiÑ tuyhaÑ vissÈso
nÈmÈ”ti vatvÈ kuddho uÔÔhahitvÈ pahari. Tassa sÈ kiriyÈ bhikkh|su pÈkaÔÈ
jÈtÈ. AthekadivasaÑ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ
“Èvuso asuko kira daharo upajjhÈyassa vissÈsena vatthakhaÓÉaÑ gahetvÈ
upÈhanatthavikaÑ akÈsi. Atha naÑ upajjhÈyo ‘ko mayÈ saddhiÑ tuyhaÑ
vissÈso nÈmÈ’ti vatvÈ kuddho uÔÔhahitvÈ paharÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya
nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti
vutte “na bhikkhave idÈnevesa bhikkhu attano saddhivihÈrikena saddhiÑ
avissÈsiko, pubbepi avissÈsikoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto KÈsiraÔÔhe
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto isipabbajjaÑ pabbajitvÈ
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abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca nibbattetvÈ gaÓasatthÈ hutvÈ Himavantapadese
vÈsaÑ kappesi. TasmiÑ isigaÓe eko tÈpaso bodhisattassa vacanaÑ akatvÈ
ekaÑ matamÈtikaÑ hatthipotakaÑ paÔijaggi. Atha naÑ so vuddhippatto
mÈretvÈ araÒÒaÑ pÈvisi. Tassa sarÊrakiccaÑ katvÈ isigaÓo bodhisattaÑ
parivÈretvÈ “bhante kena nu kho kÈraÓena mittabhÈvo vÈ amittabhÈvo vÈ
sakkÈ jÈnitun”ti pucchi. Bodhisatto “iminÈ ca iminÈ ca kÈraÓenÈ”ti
Ècikkhanto imÈ gÈthÈ avoca–
93. “Na naÑ umhayate disvÈ, na ca naÑ paÔinandati.
Cakkh|ni cassa na dadÈti, paÔilomaÒca vattati.
94. Ete bhavanti ÈkÈrÈ, amittasmiÑ patiÔÔhitÈ.
Yehi amittaÑ jÈneyya, disvÈ sutvÈ ca paÓÉito”ti.
Tattha na naÑ umhayate disvÈti yo hi yassa amitto hoti, so taÑ
puggalaÑ disvÈ na umhayate, hasitaÑ na karoti, pahaÔÔhÈkÈraÑ na dasseti.
Na ca naÑ paÔinandatÊti tassa vacanaÑ sutvÈpi taÑ puggalaÑ na
paÔinandati, sÈdhu subhÈsitanti na cÈnumodati. Cakkh|ni cassa na dadÈtÊti
cakkhunÈ cakkhuÑ Èhacca paÔimukho hutvÈ na oloketi, aÒÒato cakkh|ni
harati. PaÔilomaÒca vattatÊti tassa kÈyakammampi vacÊkammampi na roceti,
paÔilomagÈhaÑ gaÓhÈti paccanÊkagÈhaÑ. ŒkÈrÈti kÈraÓÈni. Yehi amittanti
yehi kÈraÓehi tÈni kÈraÓÈni disvÈ sutvÈ ca paÓÉito puggalo “ayaÑ me
amitto”ti jÈneyya, tato viparÊtehi pana mittabhÈvo jÈnitabboti.
EvaÑ bodhisatto mittÈmittabhÈvakÈraÓÈni ÈcikkhitvÈ brahmavihÈre
bhÈvetvÈ brahmalok|pago ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
hatthiposakatÈpaso saddhivihÈriko ahosi, hatthÊ upajjhÈyo, isigaÓo1
BuddhaparisÈ, gaÓasatthÈ pana ahameva ahosin”ti.
MittÈmittajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
______________________________________________________________
1. HatthigaÓÈ (Ka)
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8. RÈdhajÈtakavaÓÓanÈ (198)
PavÈsÈ Ègato tÈtÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
ukkaÓÔhitabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. So kira SatthÈrÈ “saccaÑ kira tvaÑ
bhikkhu ukkaÓÔhito”ti puÔÔho “saccaÑ bhante”ti vatvÈ “kiÑkÈraÓÈ”ti vutte
“ekaÑ ala~kata-itthiÑ disvÈ kilesavasenÈ”ti Èha. Atha naÑ SatthÈ
“mÈtugÈmo nÈma bhikkhu na sakkÈ rakkhituÑ, pubbepi dovÈrike ÔhapetvÈ
rakkhantÈpi rakkhituÑ na sakkhiÑsu, kiÑ te itthiyÈ, laddhÈpi sÈ rakkhituÑ
na sakkÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto suvayoniyaÑ
nibbatti, “RÈdho”tissa nÈmaÑ, kaniÔÔhabhÈtÈ panassa PoÔÔhapÈdo nÈma. Te
ubhopi taruÓakÈleyeva eko luddako gahetvÈ BÈrÈÓasiyaÑ aÒÒatarassa
brÈhmaÓassa adÈsi, brÈhmaÓo te puttaÔÔhÈne ÔhapetvÈ paÔijaggi.
BrÈhmaÓassa pana brÈhmaÓÊ arakkhitÈ1 dussÊlÈ. So vohÈrakaraÓatthÈya
gacchanto te suvapotake ÈmantetvÈ “tÈtÈ ahaÑ vohÈrakaraÓatthÈya
gacchÈmi, kÈle vÈ vikÈle vÈ tumhÈkaÑ mÈtu karaÓakammaÑ olokeyyÈtha,
aÒÒassa purisassa gamanabhÈvaÑ vÈ agamanabhÈvaÑ vÈ jÈneyyÈthÈ”ti
brÈhmaÓiÑ suvapotakÈnaÑ paÔicchÈpetvÈ agamÈsi. SÈ tassa nikkhantakÈlato
paÔÔhÈya anÈcÈraÑ cari, rattimpi divÈpi ÈgacchantÈnaÒca gacchantÈnaÒca
pamÈÓaÑ natthi.
TaÑ disvÈ PoÔÔhapÈdo RÈdhaÑ pucchi “brÈhmaÓo imaÑ brÈhmaÓiÑ
amhÈkaÑ niyyÈdetvÈ gato, ayaÒca pÈpakammaÑ karoti, vadÈmi nan”ti.
RÈdho “mÈ vadÈhÊ”ti Èha. So tassa vacanaÑ aggahetvÈ “amma kiÑkÈraÓÈ
pÈpakammaÑ karosÊ”ti Èha. SÈ taÑ mÈretukÈmÈ hutvÈ “tÈta tvaÑ nÈma
mayhaÑ putto, ito paÔÔhÈya na karissÈmi, ehi tÈta tÈvÈ”ti piyÈyamÈnÈ viya
pakkositvÈ ÈgataÑ gahetvÈ “tvaÑ maÑ ovadasi, attano pamÈÓaÑ na
jÈnÈsÊ”ti gÊvaÑ parivattetvÈ mÈretvÈ uddhanantaresu pakkhipi. BrÈhmaÓo
ÈgantvÈ vissamitvÈ bodhisattaÑ “kiÑ tÈta RÈdha mÈtÈ te anÈcÈraÑ karoti,
na karotÊ”ti pucchanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. ArakkhiyÈ (SÊ), arakkhikÈ (SyÈ)
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95. “PavÈsÈ Ègato tÈta, idÈni nacirÈgato.
Kaccinnu tÈta te mÈtÈ, na aÒÒamupasevatÊ”ti.

Tassattho–ahaÑ tÈta RÈdha pavÈsÈ Ègato, so camhi idÈneva Ègato
nacirÈgato, tena pavattiÑ ajÈnanto taÑ pucchÈmi “kacci nu te tÈta mÈtÈ
aÒÒaÑ purisaÑ na upasevatÊ”ti.
RÈdho “tÈta paÓÉitÈ nÈma bh|taÑ vÈ abh|taÑ vÈ aniyyÈnikaÑ nÈma na
kathesun”ti ÒÈpento dutiyaÑ gÈthamÈha–
96. “Na kho panetaÑ subhaÓaÑ, giraÑ saccupasaÑhitaÑ.
Sayetha PoÔÔhapÈdova, mummure upak|thito”ti1.
Tattha giranti vacanaÑ. TaÒhi yathÈ idÈni girÈ, evaÑ tadÈ “giran”ti
vuccati, so suvapotako li~gaÑ anÈdiyitvÈ evamÈha. AyaÑ panettha attho–
tÈta paÓÉitena nÈma saccupasaÑhitaÑ yathÈbh|taÑ atthayuttaÑ
sabhÈvavacanampi aniyyÈnikaÑ na subhaÓaÑ. AniyyÈnikaÒca saccaÑ
bhaÓanto sayetha PoÔÔhapÈdova, mummure upak|thito2, yathÈ PoÔÔhapÈdo
kukkuÄe jhÈmo sayati, evaÑ sayeyyÈti. “Upak|dhito”tipi3 pÈÔho,
ayamevattho.
EvaÑ bodhisatto brÈhmaÓassa dhammaÑ desetvÈ “mayÈpi imasmiÑ
ÔhÈne vasituÑ na sakkÈ”ti brÈhmaÓaÑ ÈpucchitvÈ araÒÒameva pÈvisi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi.
TadÈ PoÔÔhapÈdo Œnando ahosi, RÈdho pana ahameva ahosinti.
RÈdhajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.

______________________________________________________________
1. Upak|sitoti (SÊ, SyÈ, I)
3. Upak|jitotipi (SÊ, I), upakuÔÔhitotipi (SyÈ)

2. Upak|sito (SÊ, SyÈ, I)
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9. GahapatijÈtakavaÓÓanÈ (199)
UbhayaÑ me na khamatÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
ukkaÓÔhitameva bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Kathento ca “mÈtugÈmo nÈma
arakkhito, pÈpakammaÑ katvÈ yena kenaci upÈyena sÈmikaÑ vaÒcetiyevÈ”ti
vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto KÈsiraÔÔhe
gahapatikule nibbattitvÈ vayappatto gharÈvÈsaÑ gaÓhi. Tassa bhariyÈ
dussÊlÈ gÈmabhojakena saddhiÑ anÈcÈraÑ carati. Bodhisatto taÑ ÒatvÈ
pariggaÓhanto carati. TadÈ pana antovasse bÊjesu nÊhaÔesu chÈtakaÑ ahosi,
sassÈnaÑ gabbhagahaÓakÈlo jÈto. SakalagÈmavÈsino “ito mÈsadvayena
sassÈni uddharitvÈ vÊhiÑ dassÈmÈ”ti ekato hutvÈ gÈmabhojakassa hatthato
ekaÑ jaragoÓaÑ gahetvÈ maÑsaÑ khÈdiÑsu.
AthekadivasaÑ gÈmabhojako khaÓaÑ oloketvÈ bodhisattassa
bahigatavelÈyaÑ gehaÑ pÈvisi. TesaÑ sukhanipannakkhaÓeyeva bodhisatto
gÈmadvÈrena pavisitvÈ gehÈbhimukho pÈyÈsi. SÈ itthÊ gÈmadvÈrÈbhimukhÊ
taÑ disvÈ “ko nu kho eso”ti ummÈreÔhatvÈ olokentÊ “soyevÈ”ti ÒatvÈ
gÈmabhojakassa Ècikkhi, gÈmabhojako bhÊto pakampi. Atha naÑ sÈ “mÈ
bhÈyi, attheko upÈyo, amhehi tava hatthato goÓamaÑsaÑ khÈditaÑ, tvaÑ
maÑsam|laÑ sodhento viya hohi, ahaÑ koÔÔhaÑ Èruyha koÔÔhadvÈre ÔhatvÈ
‘vÊhi natthÊ’ti vakkhÈmi. TvaÑ gehamajjhe ÔhatvÈ ‘amhÈkaÑ ghare dÈrakÈ
chÈtÈ, maÑsam|laÑ me dehÊ’ti punappunaÑ codeyyÈsÊ”ti vatvÈ koÔÔhaÑ
Èruyha koÔÔhadvÈre nisÊdi. Itaro gehamajjhe ÔhatvÈ “maÑsam|laÑ dehÊ”ti
vadati. SÈ koÔÔhadvÈre nisinnÈ “koÔÔhe vÊhi natthi, sasse uddharante dassÈmi
gacchÈhÊ”ti Èha.
Bodhisatto gehaÑ pavisitvÈ tesaÑ kiriyaÑ disvÈ “imÈya pÈpÈya kataupÈyo esa bhavissatÊ”ti ÒatvÈ gÈmabhojakaÑ ÈmantetvÈ “bho gÈmabhojaka
amhe tava jaragoÓassa maÑsaÑ khÈdantÈ ‘ito mÈsadvayena vÊhiÑ
dassÈmÈ’ti khÈdimha, tvaÑ aÉÉhamÈsampi anatikkamitvÈ
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idÈneva kasmÈ ÈharÈpesi, na tvaÑ iminÈ kÈraÓena Ègato, aÒÒena kÈraÓena
Ègato bhavissasi, mayhaÑ tava kiriyÈ na ruccati, ayampi anÈcÈrÈ
pÈpadhammÈ koÔÔhe vÊhÊnaÑ abhÈvaÑ jÈnÈti, sÈ dÈni koÔÔhaÑ Èruyha ‘vÊhi
natthÊ’ti vadati, tvampi ‘dehÊ’ti vadasi, ubhinnampi vo karaÓaÑ1 mayhaÑ na
ruccatÊ”ti etamatthaÑ pakÈsento imÈ gÈthÈ avoca–
97. “UbhayaÑ me na khamati, ubhayaÑ me na ruccati.
YÈcÈyaÑ koÔÔhamotiÓÓÈ, nadassaÑ2 iti bhÈsati.
98. TaÑ taÑ gÈmapati br|mi, kadare appasmi jÊvite.
Dve mÈse sa~garaÑ katvÈ, maÑsaÑ jaraggavaÑ kisaÑ.
AppattakÈle codesi, tampi mayhaÑ na ruccatÊ”ti.
Tattha taÑ taÑ gÈmapati br|mÊti ambho gÈmajeÔÔhaka tena kÈraÓena
taÑ vadÈmi. Kadare appasmi jÊviteti amhÈkaÑ jÊvitaÑ nÈma kadaraÒceva
thaddhaÑ l|khaÑ kasiraÑ appaÒca mandaÑ parittaÑ, tasmiÑ no evar|pe
jÊvite vattamÈne. Dve mÈse sa~garaÑ katvÈ, maÑsaÑ jaraggavaÑ kisanti
amhÈkaÑ maÑsaÑ gaÓhantÈnaÑ jaraggavaÑ kisaÑ dubbalaÑ jaragoÓaÑ
dadamÈno tvaÑ “dvÊhi mÈsehi m|laÑ dÈtabban”ti evaÑ dve mÈse sa~garaÑ
paricchedaÑ katvÈ. AppattakÈle codesÊti tasmiÑ kÈle asampatte antarÈva
codesi. Tampi mayhaÑ na ruccatÊti yÈ cÈyaÑ pÈpadhammÈ dussÊlÈ
antokoÔÔhe vÊhÊnaÑ natthibhÈvaÑ jÈnamÈnÈva ajÈnantÊ viya hutvÈ
koÔÔhamotiÓÓÈ koÔÔhadvÈre ÔhatvÈ na dassaÑ iti bhÈsati, yaÒca tvaÑ akÈle
codesi, tampÊti idaÑ ubhayampi mama neva khamati na ruccatÊti.
EvaÑ so kathentova gÈmabhojakaÑ c|ÄÈya gahetvÈ kaÉÉhitvÈ
gehamajjhe pÈtetvÈ3 “gÈmabhojakomhÊti parassa rakkhitagopitabhaÓÉe
aparajjhasÊ”ti-ÈdÊhi paribhÈsitvÈ pothetvÈ dubbalaÑ katvÈ gÊvÈya gahetvÈ
gehÈ nikkaÉÉhitvÈ tampi duÔÔha-itthiÑ kesesu gahetvÈ koÔÔhÈ otÈretvÈ
nippothetvÈ “sace puna evar|paÑ karosi, jÈnissasÊ”ti santajjesi. Tato
paÔÔhÈya gÈmabhojako taÑ gehaÑ oloketumpi na visahi, sÈpi pÈpÈ puna
manasÈpi aticarituÑ nÈsakkhi.
______________________________________________________________
1. KÈraÓaÑ (SÊ, SyÈ, I)

2. NÈddasaÑ (Ka)

3. PothetvÈ (Ka)
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi.
TadÈ gÈmabhojako Devadatto, niggahakÈrako gahapati pana ahameva
ahosinti.
GahapatijÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. SÈdhusÊlajÈtakavaÓÓanÈ (200)
SarÊradabyanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ brÈhmaÓaÑ
Èrabbha kathesi. Tassa kira catasso dhÊtaro ahesuÑ. TÈ cattÈro janÈ
patthenti, tesu eko abhir|po sarÊrasampanno, eko vayappatto mahallako, eko
jÈtisampanno, eko sÊlavÈ. BrÈhmaÓo cintesi “dhÊtaro nivesentena
patiÔÔhÈpentena1 kassa nu kho dÈtabbÈ, kiÑ r|pasampannassa, udÈhu
vayappattassa, jÈtisampannasÊlavantÈnaÑ aÒÒatarassÈ”ti. So cintentopi
ajÈnitvÈ “imaÑ kÈraÓaÑ SammÈsambuddho jÈnissati, taÑ pucchitvÈ etesaÑ
antare anucchavikassa dassÈmÊ”ti gandhamÈlÈdÊni gÈhÈpetvÈ vihÈraÑ gantvÈ
SatthÈraÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisinno Èdito paÔÔhÈya tamatthaÑ ÈrocetvÈ
“bhante imesu cat|su janesu kassa dÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti pucchi. SatthÈ “pubbepi
paÓÉitÈ etaÑ paÒhaÑ kathayiÑsu, bhavasa~khepagatattÈ pana sallakkhetuÑ
na sakkosÊ”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ BrÈhmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ sippaÑ uggaÓhitvÈ
ÈgantvÈ BÈrÈÓasiyaÑ disÈpÈmokkho Ècariyo ahosi. Athekassa brÈhmaÓassa
catasso dhÊtaro ahesuÑ, tÈ evameva cattÈro janÈ patthayiÑsu. BrÈhmaÓo
“kassa nu kho dÈtabbÈ”ti ajÈnanto “ÈcariyaÑ pucchitvÈ dÈtabbayuttakassa
dassÈmÊ”ti tassa santikaÑ gantvÈ tamatthaÑ pucchanto paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. Patthentena (Ka)
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99. “SarÊradabyaÑ vuÉÉhabyaÑ, sojaccaÑ sÈdhusÊliyaÑ.
BrÈhmaÓaÑ teva pucchÈma, kannu tesaÑ vanimhase”ti.

Tattha “sarÊradabyan”ti-ÈdÊhi tesaÑ catunnaÑ vijjamÈne guÓe pakÈseti.
AyaÒhettha adhippÈyo–dhÊtaro me cattÈro janÈ patthenti, tesu ekassa
sarÊradabyamatthi, sarÊrasampadÈ abhir|pabhÈvo saÑvijjati. Ekassa
vuÉÉhabyaÑ vuÉÉhibhÈvo mahallakatÈ atthi. Ekassa sojaccaÑ SujÈtitÈ
jÈtisampadÈ atthi. “Sujaccan”tipi pÈÔho. Ekassa sÈdhusÊliyaÑ
sundarasÊlabhÈvo sÊlasampadÈ atthi. BrÈhmaÓaÑ teva pucchÈmÈti tesu
asukassa nÈmetÈ dÈtabbÈti ajÈnantÈ mayaÑ bhavantaÑ brÈhmaÓaÒÒeva
pucchÈma. Kannu tesaÑ vanimhaseti tesaÑ catunnaÑ janÈnaÑ kaÑ
vanimhase, kaÑ icchÈma, kassa tÈ kumÈrikÈ dadÈmÈti pucchati.
TaÑ sutvÈ Ècariyo “r|pasampadÈdÊsu vijjamÈnÈsupi vipannasÊlo
gÈrayho, tasmÈ taÑ nappamÈÓaÑ, amhÈkaÑ sÊlavantabhÈvo ruccatÊ”ti
imamatthaÑ pakÈsento dutiyaÑ gÈthamÈha–
100. “Attho atthi sarÊrasmiÑ, vuÉÉhabyassa namo kare.
Attho atthi SujÈtasmiÑ, sÊlaÑ asmÈka ruccatÊ”ti.
Tattha attho atthi sarÊrasminti r|pasampanne sarÊrepi attho viseso
vuddhi atthiyeva, “natthÊ”ti na vadÈmi. VuÉÉhabyassa namo kareti
vuÉÉhabhÈvassa pana namakkÈrameva karomi. VuÉÉhabhÈvo hi
vandanamÈnanaÑ labhati. Attho atthi sujÈtasminti sujÈtepi purise vuÉÉhi
atthi, jÈtisampattipi icchitabbÈyeva. SÊlaÑ asmÈka ruccatÊti amhÈkaÑ pana
sÊlameva ruccati. SÊlavÈ hi ÈcÈrasampanno sarÊradabyavirahitopi pujjo
pÈsaÑsoti. BrÈhmaÓo tassa vacanaÑ sutvÈ sÊlavantasseva dhÊtaro adÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne brÈhmaÓo sotÈpattiphale patiÔÔhahi. TadÈ
brÈhmaÓo ayameva brÈhmaÓo ahosi, disÈpÈmokkho Ècariyo pana ahameva
ahosinti.
SÈdhusÊlajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
Ruhakavaggo paÒcamo.
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TassuddÈnaÑ
RuhakaÑ SirikÈÄakaÑ, PadumaÑ MaÓicorakaÑ.
Pabbat|pattharavalÈhaÑ, MittÈmittaÒca RÈdhaÒca.
Gahapati SÈdhusÊlaÑ.
_____
6. NataÑdaÄhavagga
1. BandhanÈgÈrajÈtakavaÓÓanÈ (201)
Na taÑ daÄhaÑ bandhanamÈhu dhÊrÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
bandhanÈgÈraÑ Èrabbha kathesi. TasmiÑ kira kÈle bah|
sandhicchedakapanthaghÈtakacore ÈnetvÈ KosalaraÒÒo dassesuÑ. Te rÈjÈ
addubandhanarajjubandhanasa~khalikabandhanehi bandhÈpesi. TiÑsamattÈ
jÈnapadÈ bhikkh| SatthÈraÑ daÔÔhukÈmÈ ÈgantvÈ disvÈ vanditvÈ punadivase
piÓÉÈya carantÈ bandhanÈgÈraÑ gantvÈ te core disvÈ piÓÉapÈtapaÔikkantÈ
sÈyanhasamaye TathÈgataÑ upasa~kamitvÈ “bhante ajja amhehi piÓÉÈya
carantehi bandhanÈgÈre bah| corÈ addubandhanÈdÊhi baddhÈ mahÈdukkhaÑ
anubhavantÈ diÔÔhÈ, te tÈni bandhanÈni chinditvÈ palÈyituÑ na sakkonti, atthi
nu kho tehi bandhanehi thirataraÑ nÈma aÒÒaÑ bandhanan”ti pucchiÑsu.
SatthÈ “bhikkhave kiÑ bandhanÈni nÈmetÈni, yaÑ panetaÑ
dhanadhaÒÒaputtadÈrÈdÊsu taÓhÈsa~khÈtaÑ kilesabandhanaÑ, etaÑ etehi
bandhanehi sataguÓena sahassaguÓena thirataraÑ, evaÑ mahantampi
panetaÑ ducchindaniyaÑ1 bandhanaÑ porÈÓakapaÓÉitÈ chinditvÈ
HimavantaÑ pavisitvÈ pabbajiÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto ekasmiÑ
duggatagahapatikule nibbatti, tassa vayappattassa pitÈ kÈlamakÈsi. So
bhatiÑ katvÈ mÈtaraÑ posesi, athassa mÈtÈ anicchamÈnasseva ekaÑ
kuladhÊtaraÑ gehe katvÈ2 aparabhÈge kÈlamakÈsi. BhariyÈyapissa
kucchiyaÑ gabbho patiÔÔhÈsi. So gabbhassa patiÔÔhitabhÈvaÑ ajÈnanto
“bhadde tvaÑ bhatiÑ katvÈ jÊvÈhi, ahaÑ pabbajissÈmÊ”ti
______________________________________________________________
1. AcchindiyaÑ (SÊ), ducchindiyaÑ (SyÈ)

2. GahetvÈ (Ka)
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Èha. SÈpi “gabbho me patiÔÔhito, mayi vijÈtÈya dÈrakaÑ disvÈ pabbajissasÊ”ti
Èha. So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ tassÈ vijÈtakÈle “bhadde tvaÑ sotthinÈ
vijÈtÈ, idÈnÈhaÑ pabbajissÈmÊ”ti Èpucchi. Atha naÑ sÈ “puttakassa tÈva
thanapÈnato apagamanakÈlaÑ ÈgamehÊ”ti vatvÈ puna gabbhaÑ gaÓhi.
So cintesi “imaÑ sampaÔicchÈpetvÈ gantuÑ na sakkÈ, imissÈ
anÈcikkhitvÈva palÈyitvÈ pabbajissÈmÊ”ti. So tassÈ anÈcikkhitvÈ rattibhÈge
uÔÔhÈya palÈyi. Atha naÑ nagaraguttikÈ aggahesuÑ. So “ahaÑ sÈmi
mÈtuposako nÈma, vissajjetha man”ti tehi attÈnaÑ vissajjÈpetvÈ ekasmiÑ
ÔhÈne vasitvÈ aggadvÈreneva nikkhamitvÈ HimavantaÑ pavisitvÈ
isipabbajjaÑ pabbajitvÈ abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca nibbattetvÈ jhÈnakÊÄaÑ
kÊÄanto vihÈsi. So tattha vasanto “evar|pampi nÈma me ducchindaniyaÑ
puttadÈrabandhanaÑ kilesabandhanaÑ chinditan”ti udÈnaÑ udÈnento imÈ
gÈthÈ avoca–
101. “Na taÑ daÄhaÑ bandhanamÈhu dhÊrÈ,
YadÈyasaÑ dÈrujapabbajaÒca.
SÈrattarattÈ maÓikuÓÉalesu,
Puttesu dÈresu ca yÈ apekkhÈ.
102. EtaÑ daÄhaÑ bandhanamÈhu dhÊrÈ,
OhÈrinaÑ sÊthilaÑ duppamuÒcaÑ.
Etampi chetvÈna vajanti dhÊrÈ,
Anapekkhino kÈmasukhaÑ pahÈyÈ”ti.
Tattha dhÊrÈti dhitimantÈ, dhikkatapÈpÈti dhÊrÈ. Atha vÈ dhÊ vuccati
paÒÒÈ, tÈya paÒÒÈya samannÈgatÈti dhÊrÈ, BuddhÈ PaccekabuddhÈ
BuddhasÈvakÈ bodhisattÈ ca ime dhÊrÈ nÈma. YadÈyasanti-ÈdÊsu yaÑ
sa~khalikasa~khÈtaÑ ayasÈ nibbattaÑ ÈyasaÑ, yaÑ
addubandhanasa~khÈtaÑ dÈrujaÑ, yaÒca pabbajatiÓehi vÈ aÒÒehi vÈ
vÈkÈdÊhi rajjuÑ katvÈ katarajjubandhanaÑ, taÑ ÈyasÈdiÑ chindituÑ
sakkuÓeyyabhÈvena dhÊrÈ daÄhaÑ thiranti nÈhu na kathenti. SÈrattarattÈti
sÈrattÈ hutvÈ rattÈ, balavarÈgarattÈti attho. MaÓikuÓÉales|ti maÓÊsu ca
kuÓÉalesu ca, maÓiyuttesu vÈ kuÓÉalesu.
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EtaÑ daÄhanti ye maÓikuÓÉalesu sÈrattarattÈ, tesaÑ yo ca sÈrÈgo, yÈ ca
tesaÑ puttadÈresu apekkhÈ taÓhÈ, etaÑ kilesamayaÑ bandhanaÑ daÄhaÑ
thiranti dhÊrÈ Èhu. OhÈrinanti ÈkaÉÉhitvÈ cat|su apÈyesu pÈtanato avaharati
heÔÔhÈ haratÊti ohÈrinaÑ. Sithilanti bandhanaÔÔhÈne chavicammamaÑsÈni na
chindati, lohitaÑ na nÊharati, bandhanabhÈvampi na jÈnÈpeti,
thalapathajalapathÈdÊsu kammÈni kÈtuÑ detÊti1 sithilaÑ. DuppamuÒcanti
taÓhÈlobhavasena hi ekavÈrampi uppannaÑ kilesabandhanaÑ daÔÔhaÔÔhÈnato
kacchapo viya dummocayaÑ hotÊti duppamuÒcaÑ. Etampi chetvÈnÈti etaÑ
evaÑ daÄhampi kilesabandhanaÑ ÒÈÓakhaggena chinditvÈ ayadÈmÈni2
chinditvÈ mattavaravÈraÓÈ3viya paÒjare chinditvÈ sÊhapotakÈ viya ca dhÊrÈ
vatthukÈmakilesakÈme ukkÈrabh|miÑ viya jigucchamÈnÈ anapekkhino
hutvÈ kÈmasukhaÑ pahÈya vajanti pakkamanti, pakkamitvÈ ca pana
HimavantaÑ pavisitvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ jhÈnasukhena vÊtinÈmentÊti.
EvaÑ bodhisatto imaÑ udÈnaÑ udÈnetvÈ aparihÊnajjhÈno
brahmalokaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne keci sotÈpannÈ, keci sakadÈgÈmino, keci
anÈgÈmino, keci arahanto ahesuÑ. TadÈ mÈtÈ MahÈmÈyÈ ahosi, pitÈ
SuddhodanamahÈrÈjÈ, bhariyÈ RÈhulamÈtÈ, putto RÈhulo, puttadÈraÑ
pahÈya nikkhamitvÈ pabbajito puriso pana ahameva ahosinti.
BandhanÈgÈrajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. KeÄisÊlajÈtakavaÓÓanÈ (202)
HaÑsÈ koÒcÈ may|rÈ cÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ÈyasmantaÑ
LakuÓÉakabhaddiyaÑ4 Èrabbha kathesi. So kirÈyasmÈ BuddhasÈsane pÈkaÔo
ahosi paÒÒÈto madhurassaro madhuradhammakathiko paÔisambhidÈppatto
mahÈkhÊÓÈsavo asÊtiyÈ mahÈtherÈnaÑ
______________________________________________________________
1. Na detÊti (Ka)
3. MattavÈraÓo (Ka)

2. ŒyasÈni (Ka)
4. LakuÓÔakabhaddiyaÑ (SÊ)
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antaro pamÈÓena omako LakuÓÉako sÈmaÓero viya, khuddako1 kÊÄanatthÈya
kato viya. TasmiÑ ekadivasaÑ TathÈgataÑ vanditvÈ JetavanakoÔÔhakaÑ
gate janapadÈ tiÑsamattÈ bhikkh| “DasabalaÑ vandissÈmÈ”ti JetavanaÑ
pavisantÈ vihÈrakoÔÔhake theraÑ disvÈ “sÈmaÓero eso”ti2 saÒÒÈya theraÑ
cÊvarakaÓÓe gaÓhantÈ hatthe gaÓhantÈ sÊsaÑ gaÓhantÈ nÈsÈya parÈmasantÈ
kaÓÓesu gahetvÈ cÈletvÈ hatthakukkuccaÑ katvÈ pattacÊvaraÑ paÔisÈmetvÈ
SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ nisÊditvÈ SatthÈrÈ madhurapaÔisanthÈre
kate pucchiÑsu “bhante LakuÓÉakabhaddiyatthero kira nÈmeko tumhÈkaÑ
sÈvako madhuradhammakathiko atthi, kahaÑ so idÈnÊ”ti. KiÑ pana
bhikkhave daÔÔhukÈmatthÈti. Œma bhanteti. YaÑ bhikkhave tumhe
dvÈrakoÔÔhake disvÈ cÊvarakaÓÓÈdÊsu gaÓhantÈ hatthakukkuccaÑ katvÈ
ÈgatÈ, esa soti. Bhante evar|po patthitapatthano abhinÊhÈrasampanno sÈvako
kiÑkÈraÓÈ appesakkho jÈtoti. SatthÈ “attanÈ katapÈpakammaÑ nissÈyÈ”ti
vatvÈ tehi yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto Sakko
devarÈjÈ ahosi. TadÈ Brahmadattassa jiÓÓaÑ jarÈppattaÑ hatthiÑ vÈ assaÑ
vÈ goÓaÑ vÈ dassetuÑ na sakkÈ, keÄisÊlo hutvÈ tathÈr|paÑ disvÈva
anubandhÈpeti, jiÓÓasakaÔampi disvÈ bhindÈpeti, jiÓÓamÈtugÈme disvÈ
pakkosÈpetvÈ udare paharÈpetvÈ pÈtÈpetvÈ puna uÔÔhÈpetvÈ bhÈyÈpeti,
jiÓÓapurise disvÈ la~ghake viya bh|miyaÑ saÑparivattakÈdikÊÄaÑ kÊÄÈpeti,
apassanto “asukaghare kira mahallako atthÊ”ti sutvÈpi pakkosÈpetvÈ kÊÄati.
ManussÈ lajjantÈ attano mÈtÈpitaro tiroraÔÔhÈni pesenti,
mÈtupaÔÔhÈnadhammo pitupaÔÔhÈnadhammo pacchijji, rÈjasevakÈpi keÄisÊlÈva
ahesuÑ. MatamatÈ cattÈro apÈye p|renti, devaparisÈ parihÈyati.
Sakko abhinave devaputte apassanto “kiÑ nu kho kÈraÓan”ti Èvajjento
taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ “damessÈmi nan”ti mahallakavaÓÓaÑ abhinimminitvÈ
jiÓÓayÈnake dve takkacÈÔiyo ÈropetvÈ dve
______________________________________________________________
1. BhaÓÉako (SyÈ)

2. Ekoti (SÊ)

JÈtakaÔÔhakathÈ

131

jaragoÓe yojetvÈ ekasmiÑ chaÓadivase ala~katahatthiÑ abhiruhitvÈ
Brahmadatte ala~katanagaraÑ padakkhiÓaÑ karonte pilotikanivattho taÑ
yÈnakaÑ pÈjento raÒÒo abhimukho agamÈsi. RÈjÈ jiÓÓayÈnakaÑ disvÈ
“etaÑ yÈnakaÑ apanethÈ”ti vadati. ManussÈ “kahaÑ deva na passÈmÈ”ti
ÈhaÑsu. Sakko attano ÈnubhÈvena raÒÒoyeva dassesi. Atha naÑ
bahusampatte tasmiÑ tassa uparibhÈgena pÈjento raÒÒo matthake ekaÑ
cÈÔiÑ bhinditvÈ nivattÈpento1 dutiyaÑ bhindi. Athassa sÊsato paÔÔhÈya ito
cito ca takkaÑ paggharati, so tena aÔÔÊyati harÈyati jigucchati. Athassa taÑ
upaddutabhÈvaÑ ÒatvÈ Sakko yÈnakaÑ antaradhÈpetvÈ SakkattabhÈvaÑ
mÈpetvÈ vajirahattho ÈkÈse ÔhatvÈ “pÈpa AdhammikarÈja kiÑ tvaÑ
mahallako na bhavissasi, tava sarÊraÑ jarÈ na paharissati, keÄisÊlo hutvÈ
vuÉÉhe viheÔhanakammaÑ karosi, ekakaÑ taÑ nissÈya etaÑ kammaÑ katvÈ
matamatÈ apÈye parip|renti, manussÈ mÈtÈpitaro paÔijaggituÑ na labhanti.
Sace imamhÈ kammÈ na viramissasi, vajirena te sÊsaÑ padÈlessÈmi, mÈ ito
paÔÔhÈyetaÑ kammaÑ akatthÈ”ti santajjetvÈ mÈtÈpit|naÑ guÓaÑ kathetvÈ
vuÉÉhÈpacÈyikakammassa ÈnisaÑsaÑ pakÈsetvÈ ovaditvÈ sakaÔÔhÈnameva
agamÈsi. RÈjÈ tato paÔÔhÈya tathÈr|paÑ kammaÑ kÈtuÑ cittampi na
uppÈdesi.
SatthÈ imaÑ atÊtaÑ ÈharitvÈ abhisambuddho hutvÈ imÈ gÈthÈ avoca–
103. “HaÑsÈ koÒcÈ may|rÈ ca, hatthayo pasadÈ migÈ.
Sabbe sÊhassa bhÈyanti, natthi kÈyasmi tulyatÈ.
104. Evameva manussesu, daharo cepi paÒÒavÈ.
So hi tattha mahÈ hoti, neva bÈlo sarÊravÈ”ti.
Tattha pasadÈ migÈti pasadasa~khÈtÈ migÈ, pasadÈ migÈ ca avasesÈ
migÈ cÈtipi attho. “PasadamigÈ”tipi pÈÔho, pasadÈ migÈti attho. Natthi
kÈyasmi tulyatÈti sarÊre pamÈÓaÑ nÈma natthi. Yadi bhaveyya, mahÈsarÊrÈ
hatthino ceva pasadamigÈ ca sÊhaÑ mÈreyyuÑ, sÊho
______________________________________________________________
1. TintÈpento (SÊ)

KhuddakanikÈya

132

haÑsÈdayo khuddakasarÊreyeva mÈreyya, khuddakÈyeva1 sÊhassa
bhÈyeyyuÑ, na mahantÈ. YasmÈ panetaÑ natthi, tasmÈ sabbepi te sÊhassa
bhÈyanti. SarÊravÈti bÈlo mahÈsarÊropi mahÈ nÈma na hoti, tasmÈ
LakuÓÉakabhaddiyo sarÊrena khuddakopi mÈ taÑ ÒÈÓenapi khuddakoti
maÒÒitthÈti attho.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne tesu bhikkh|su keci sotÈpannÈ, keci
sakadÈgÈmino, keci anÈgÈmino, keci arahanto ahesuÑ. TadÈ rÈjÈ
LakuÓÉakabhaddiyo ahosi, so tÈya keÄisÊlatÈya paresaÑ keÄinissayo jÈto,
Sakko pana ahameva ahosinti.
KeÄisÊlajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. KhandhajÈtakavaÓÓanÈ (203)
Vir|pakkhehi me mettanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ
bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. TaÑ kira jantÈgharadvÈre kaÔÔhÈni phÈlentaÑ
p|tirukkhantarÈ nikkhamitvÈ eko sappo pÈda~guliyaÑ ÉaÑsi, so tattheva
mato. Tassa matabhÈvo sakalavihÈre pÈkaÔo ahosi. DhammasabhÈyaÑ
bhikkh| kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso asuko kira bhikkhu jantÈgharadvÈre
kaÔÔhÈni phÈlento sappena daÔÔho tattheva mato”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya
nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti
vutte “sace so bhikkhave bhikkhu cattÈri ahirÈjakulÈni Èrabbha mettaÑ
abhÈvayissa, na naÑ sappo ÉaÑseyya. PorÈÓakatÈpasÈpi anuppanne Buddhe
cat|su ahirÈjakulesu mettaÑ bhÈvetvÈ tÈni ahirÈjakulÈni nissÈya
uppajjanakabhayato mucciÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
______________________________________________________________
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AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto KÈsiraÔÔhe
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto kÈme pahÈya isipabbajjaÑ pabbajitvÈ
abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca nibbattetvÈ Himavantapadese ekasmiÑ
Ga~gÈnivattane assamapadaÑ mÈpetvÈ jhÈnakÊÄaÑ kÊÄanto isigaÓaparivuto
vihÈsi. TadÈ Ga~gÈtÊre nÈnappakÈrÈ dÊghajÈtikÈ isÊnaÑ paripanthaÑ karonti,
yebhuyyena isayo jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓanti. TÈpasÈ tamatthaÑ bodhisattassa
ÈrocesuÑ. Bodhisatto sabbe tÈpase sannipÈtÈpetvÈ “sace tumhe cat|su
ahirÈjakulesu mettaÑ bhÈveyyÈtha, na vo sappÈ ÉaÑseyyuÑ, tasmÈ ito
paÔÔhÈya cat|su ahirÈjakulesu evaÑ mettaÑ bhÈvethÈ”ti vatvÈ imaÑ
gÈthamÈha–
105. “Vir|pakkhehi me mettaÑ, mettaÑ ErÈpathehi me.
ChabyÈputtehi me mettaÑ, mettaÑ KaÓhÈgotamakehi cÈ”ti.
Tattha vir|pakkhehi me mettanti Vir|pakkhanÈgarÈjakulehi saddhiÑ
mayhaÑ mettaÑ. ErÈpathÈdÊsupi eseva nayo. EtÈnipi hi
ErÈpathanÈgarÈjakulaÑ ChabyÈputtanÈgarÈjakulaÑ
KaÓhÈgotamakanÈgarÈjakulanti nÈgarÈjakulÈneva.
EvaÑ cattÈri nÈgarÈjakulÈni dassetvÈ “sace tumhe etesu mettaÑ
bhÈvetuÑ sakkhissatha, dÊghajÈtikÈ vo na ÉaÑsissanti na viheÔhessantÊ”ti
vatvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
“ApÈdakehi me mettaÑ, mettaÑ dvipÈdakehi me.
Catuppadehi me mettaÑ, mettaÑ bahuppadehi me”ti.
Tattha paÔhamapadena odissakaÑ katvÈ sabbesu apÈdakesu
dÊghajÈtikesu ceva macchesu ca mettÈbhÈvanÈ dassitÈ, dutiyapadena
manussesu ceva pakkhijÈtesu ca, tatiyapadena hatthi-assÈdÊsu
sabbacatuppadesu, catutthapadena vicchikasatapadiuccÈli~gapÈÓakamakkaÔakÈdÊsu.
EvaÑ sar|pena mettÈbhÈvanaÑ dassetvÈ idÈni ÈyÈcanavasena dassento
imaÑ gÈthamÈha–
“MÈ maÑ apÈdako hiÑsi, mÈ maÑ hiÑsi dvipÈdako.
MÈ maÑ catuppado hiÑsi, mÈ maÑ hiÑsi bahuppado”ti.
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Tattha mÈ manti etesu apÈdakÈdÊsu koci ekopi mÈ maÑ hiÑsatu, mÈ
viheÔhet|ti evaÑ ÈyÈcantÈ mettaÑ bhÈvethÈti attho.
IdÈni anodissakavasena mettÈbhÈvanaÑ dassento imaÑ gÈthamÈha–
“Sabbe sattÈ sabbe pÈÓÈ, sabbe bh|tÈ ca kevalÈ.
Sabbe bhadrÈni passantu, mÈ kaÒci pÈpamÈgamÈ”ti.
Tattha taÓhÈdiÔÔhivasena vaÔÔe paÒcasu khandhesu ÈsattÈ visattÈ laggÈ
laggitÈti sattÈ, assÈsapassÈsapavattanasa~khÈtena pÈÓanavasena pÈÓÈ,
bh|tabhÈvitanibbattanavasena bh|tÈti evaÑ vacanamattaviseso veditabbo.
Avisesena pana sabbÈnipetÈni padÈni sabbasattasa~gÈhakÈneva. KevalÈti
sakalÈ. IdaÑ sabbasaddasseva1 hi pariyÈyavacanaÑ. BhadrÈni passant|ti
sabbepete sattÈ bhadrÈni sÈdh|ni kalyÈÓÈneva passantu. MÈ kaÒci
pÈpamÈgamÈti etesu kaÒci ekaÑ sattampi pÈpaÑ lÈmakaÑ dukkhaÑ mÈ
ÈgamÈ, mÈ Ègacchatu mÈ pÈpuÓÈtu, sabbe averÈ abyÈpajjÈ sukhÊ niddukkhÈ
hont|ti.
EvaÑ “sabbasattesu anodissakavasena mettaÑ bhÈvethÈ”ti vatvÈ puna
tiÓÓaÑ ratanÈnaÑ guÓe anussarÈpetuÑ–
106. “AppamÈÓo Buddho, appamÈÓo dhammo.
AppamÈÓo saÑgho”ti Èha.
Tattha pamÈÓakarÈnaÑ kilesÈnaÑ abhÈvena guÓÈnaÒca pamÈÓÈbhÈvena
BuddharatanaÑ appamÈÓaÑ. Dhammoti navavidho lokuttaradhammo.
Tassapi pamÈÓaÑ kÈtuÑ na sakkÈti appamÈÓo. Tena appamÈÓena
dhammena samannÈgatattÈ saÑghopi appamÈÓo.
Iti bodhisatto “imesaÑ tiÓÓaÑ ratanÈnaÑ guÓe anussarathÈ”ti vatvÈ
tiÓÓaÑ ratanÈnaÑ appamÈÓaguÓataÑ dassetvÈ sappamÈÓe satte dassetuÑ–
______________________________________________________________
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“PamÈÓavantÈni sarÊsapÈni, ahi vicchika satapadÊ,
UÓÓanÈbhi sarab| m|sikÈ”ti Èha.
Tattha sarÊsapÈnÊti sappadÊghajÈtikÈnaÑ nÈmaÑ. Te hi sarantÈ
gacchanti, sirena vÈ sapantÊti sarÊsapÈ. “AhÊ”ti-Èdi tesaÑ sar|pato
nidassanaÑ. Tattha uÓÓanÈbhÊti makkaÔako. Tassa hi nÈbhito uÓÓÈsadisaÑ
suttaÑ nikkhamati, tasmÈ “uÓÓanÈbhÊ”ti vuccati. Sarab|ti gharagoÄikÈ.
Iti bodhisatto “yasmÈ etesaÑ antorÈgÈdayo pamÈÓakarÈ dhammÈ atthi,
tasmÈ tÈni sarÊsapÈdÊni pamÈÓavantÈnÊ”ti dassetvÈ “appamÈÓÈnaÑ tiÓÓaÑ
ratanÈnaÑ ÈnubhÈvena ime pamÈÓavantÈ1 sattÈ rattindivaÑ parittakammaÑ
karont|ti evaÑ tiÓÓaÑ ratanÈnaÑ guÓe anussarathÈ”ti vatvÈ tato uttari
kattabbaÑ dassetuÑ imaÑ gÈthamÈha–
“KatÈ me rakkhÈ katÈ me parittÈ,
PaÔikkamantu bh|tÈni.
SohaÑ namo Bhagavato,
Namo sattannaÑ SammÈsambuddhÈnan”ti.
Tattha katÈ me rakkhÈti mayÈ ratanattayaguÓe anussarantena attano
rakkhÈ gutti katÈ. KatÈ me parittÈti parittÈÓampi me attano kataÑ.
PaÔikkamantu bh|tÈnÊti mayi ahitajjhÈsayÈni bh|tÈni paÔikkamantu
apagacchantu. SohaÑ namo Bhagavatoti so ahaÑ evaÑ kataparitto atÊtassa
parinibbutassa sabbassapi Buddhassa Bhagavato namo karomi. Namo
sattannaÑ SammÈsambuddhÈnanti visesena pana atÊte paÔipÈÔiyÈ
parinibbutÈnaÑ sattannaÑ SammÈsambuddhÈnaÑ namo karomÊti.
EvaÑ “namakkÈraÑ karontÈpi satta Buddhe2 anussarathÈ”ti bodhisatto
isigaÓassa imaÑ parittaÑ bandhitvÈ adÈsi. Œdito pana paÔÔhÈya dvÊhi gÈthÈhi
cat|su ahirÈjakulesu mettÈya dÊpitattÈ odissakÈnodissakavasena vÈ dvinnaÑ
mettÈbhÈvanÈnaÑ dÊpitattÈ idaÑ parittaÑ idha vuttanti veditabbaÑ, aÒÒaÑ
vÈ3 kÈraÓaÑ pariyesitabbaÑ. Tato paÔÔhÈya isigaÓo bodhisattassa ovÈde
ÔhatvÈ mettaÑ bhÈvesi, BuddhaguÓe anussari.
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evametesu BuddhaguÓe anussarantesuyeva sabbe dÊghajÈtikÈ paÔikkamiÑsu.
Bodhisattopi brahmavihÈre bhÈvetvÈ brahmalokaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
isigaÓo BuddhaparisÈ ahosi, gaÓasatthÈ pana ahameva ahosin”ti.
KhandhajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. VÊrakajÈtakavaÓÓanÈ (204)
Api vÊraka passesÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto sugatÈlayaÑ
Èrabbha kathesi. Devadattassa parisaÑ gahetvÈ Ègatesu hi theresu SatthÈ
“SÈriputta Devadatto tumhe disvÈ kiÑ akÈsÊ”ti pucchitvÈ “sugatÈlayaÑ
bhante dassesÊ”ti vutte “na kho SÈriputta idÈneva Devadatto mama
anukiriyaÑ karonto vinÈsaÑ patto, pubbepi vinÈsaÑ pÈpuÓÊ”ti vatvÈ therena
yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
Himavantapadese udakakÈkayoniyaÑ nibbattitvÈ ekaÑ saraÑ upanissÈya
vasi, “VÊrako”tissa nÈmaÑ ahosi. TadÈ KÈsiraÔÔhe dubbhikkhaÑ ahosi,
manussÈ kÈkabhattaÑ vÈ dÈtuÑ yakkhanÈgabalikammaÑ vÈ kÈtuÑ
nÈsakkhiÑsu. ChÈtakaraÔÔhato kÈkÈ yebhuyyena araÒÒaÑ pavisiÑsu.
Tattheko BÈrÈÓasivÈsÊ SaviÔÔhako nÈma kÈko kÈkiÑ ÈdÈya VÊrakassa
vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ taÑ saraÑ nissÈya ekamante vÈsaÑ kappesi. So
ekadivasaÑ tasmiÑ sare gocaraÑ gaÓhanto VÊrakaÑ saraÑ otaritvÈ macche
khÈditvÈ paccuttaritvÈ sarÊraÑ sukkhÈpentaÑ disvÈ “imaÑ udakakÈkaÑ
nissÈya sakkÈ bah| macche laddhuÑ, imaÑ upaÔÔhahissÈmÊ”ti taÑ
upasa~kamitvÈ “kiÑ sammÈ”ti vutte “icchÈmi taÑ sÈmi upaÔÔhahitun”ti
vatvÈ “sÈdh|”ti tena sampaÔicchito tato paÔÔhÈya upaÔÔhÈsi. VÊrakopi tato
paÔÔhÈya attano yÈpanamattaÑ khÈditvÈ macche uddharitvÈ SaviÔÔhakassa
deti. Sopi attano yÈpanamattaÑ khÈditvÈ sesaÑ kÈkiyÈ deti.
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Tassa aparabhÈge mÈno uppajji “ayampi udakakÈko kÈÄako, ahampi
kÈÄako, akkhituÓÉapÈdehipi etassa ca mayhaÒca nÈnÈkaraÓaÑ natthi, ito
paÔÔhÈya iminÈ gahitamacchehi mayhaÑ kammaÑ natthi, ahameva
gaÓhissÈmÊ”ti. So VÊrakaÑ upasa~kamitvÈ “samma ito paÔÔhÈya ahameva
saraÑ otaritvÈ macche gaÓhissÈmÊ”ti vatvÈ “na tvaÑ samma udakaÑ
otaritvÈ macche gaÓhanakakule nibbatto, mÈ nassÊ”ti tena vÈriyamÈnopi
vacanaÑ anÈdiyitvÈ saraÑ oruyha udakaÑ pavisitvÈ ummujjamÈno sevÈlaÑ
chinditvÈ nikkhamituÑ nÈsakkhi, sevÈlantare laggi, aggatuÓÉameva paÒÒÈyi.
So nirassÈso anto-udakeyeva jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓi. Athassa bhariyÈ
ÈgamanaÑ apassamÈnÈ taÑ pavattiÑ jÈnanatthaÑ VÊrakassa santikaÑ
gantvÈ “sÈmi SaviÔÔhako na paÒÒÈyati, kahaÑ nu kho so”ti pucchamÈnÈ
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
107. “Api VÊraka passesi, sakuÓaÑ maÒjubhÈÓakaÑ.
May|ragÊvasa~kÈsaÑ, patiÑ mayhaÑ SaviÔÔhakan”ti.
Tattha api VÊraka passesÊti sÈmi VÊraka api passasi. MaÒjubhÈÓakanti
maÒjubhÈÓinaÑ. SÈ hi rÈgavasena “madhurassaro me patÊ”ti maÒÒati, tasmÈ
evamÈha. May|ragÊvasa~kÈsanti moragÊvasamÈnavaÓÓaÑ.
TaÑ sutvÈ vÊrako “Èma jÈnÈmi te sÈmikassa gataÔÔhÈnan”ti vatvÈ
dutiyaÑ gÈthamÈha–
108. “Udakathalacarassa pakkhino,
NiccaÑ Èmakamacchabhojino.
TassÈ’nukaraÑ SaviÔÔhako,
SevÈle paliguÓÔhito mato”ti.
Tattha udakathalacarassÈti udake ca thale ca carituÑ samatthassa.
Pakkhinoti attÈnaÑ sandhÈya vadati. TassÈ’nukaranti tassa anukaronto.
SevÈle paliguÓÔhito matoti udakaÑ pavisitvÈ sevÈlaÑ chinditvÈ
nikkhamituÑ asakkonto sevÈlapariyonaddho anto-udakeyeva mato, passa,
etassa tuÓÉaÑ dissatÊti. TaÑ sutvÈ kÈkÊ paridevitvÈ BÈrÈÓasimeva agamÈsi.
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
SaviÔÔhako Devadatto ahosi, VÊrako pana ahameva ahosin”ti.
VÊrakajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. Ga~geyyajÈtakavaÓÓanÈ (205)
Sobhati maccho ga~geyyoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto dve
daharabhikkh| Èrabbha kathesi. Te kira SÈvatthivÈsino kulaputtÈ sÈsane
pabbajitvÈ asubhabhÈvanaÑ ananuyuÒjitvÈ r|papasaÑsakÈ hutvÈ r|paÑ
upalÈÄentÈ1 vicariÑsu. Te ekadivasaÑ “tvaÑ na sobhasi, ahaÑ sobhÈmÊ”ti
r|paÑ nissÈya uppannavivÈdÈ avid|re nisinnaÑ ekaÑ mahallakattheraÑ
disvÈ “eso amhÈkaÑ sobhanabhÈvaÑ vÈ asobhanabhÈvaÑ vÈ jÈnissatÊ”ti taÑ
upasa~kamitvÈ “bhante ko amhesu sobhano”ti pucchiÑsu. So “Èvuso
tumhehi ahameva sobhanataro”ti Èha. DaharÈ “ayaÑ mahallako amhehi
pucchitaÑ akathetvÈ apucchitaÑ kathetÊ”ti taÑ paribhÈsitvÈ pakkamiÑsu. SÈ
tesaÑ kiriyÈ bhikkhusaÑghe pÈkaÔÈ jÈtÈ. AthekadivasaÑ dhammasabhÈyaÑ
kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso asuko mahallako thero kira te r|panissitake
dahare lajjÈpesÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave ime dve daharÈ
idÈneva r|papasaÑsakÈ, pubbepete r|pameva upalÈÄentÈ1 vicariÑs|”ti vatvÈ
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto Ga~gÈtÊre
rukkhadevatÈ ahosi. TadÈ Ga~gÈyamunÈnaÑ samÈgamaÔÔhÈne Ga~geyyo ca
YÈmuneyyo ca dve macchÈ “ahaÑ sobhÈmi, tvaÑ na sobhasÊ”ti r|paÑ
nissÈya vivadamÈnÈ avid|re Ga~gÈtÊre kacchapaÑ nipannaÑ disvÈ “eso
amhÈkaÑ sobhanabhÈvaÑ vÈ asobhanabhÈvaÑ vÈ jÈnissatÊ”ti taÑ
upasa~kamitvÈ “kiÑ nu kho samma kacchapa Ga~geyyo sobhati, udÈhu
YÈmuneyyo”ti pucchiÑsu. Kacchapo “Ga~geyyopi
______________________________________________________________
1. UpalÈpentÈ (SyÈ)
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sobhati, YÈmuneyyopi sobhati, tumhehi pana dvÊhi ahameva atirekataraÑ
sobhÈmÊ”ti imamatthaÑ pakÈsento paÔhamaÑ gÈthamÈha–
109. “Sobhati maccho Ga~geyyo, atho sobhati YÈmuno.
CatuppadoyaÑ puriso, nigrodhaparimaÓÉalo.
¢sakÈyatagÊvo ca, sabbeva atirocatÊ”ti.
Tattha catuppadoyanti catuppado ayaÑ. Purisoti attÈnaÑ sandhÈya
vadati. NigrodhaparimaÓÉaloti sujÈto nigrodho viya parimaÓÉalo.
¢sakÈyatagÊvoti rathÊsÈ viya ÈyatagÊvo. Sabbeva atirocatÊti evaÑ
saÓÔhÈnasampanno kacchapo sabbeva atirocati, ahameva sabbe tumhe
atikkamitvÈ sobhÈmÊti vadati.
MacchÈ tassa kathaÑ sutvÈ “ambho pÈpakacchapa amhehi pucchitaÑ
akathetvÈ aÒÒameva kathesÊ”ti vatvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
110. “YaÑ pucchito na taÑ akkhÈsi, aÒÒaÑ akkhÈsi pucchito.
AttappasaÑsako poso, nÈyaÑ asmÈka ruccatÊ”ti.
Tattha attappasaÑsakoti attÈnaÑ pasaÑsanasÊlo attukkaÑsako poso.
NÈyaÑ asmÈka ruccatÊti ayaÑ pÈpakacchapo amhÈkaÑ na ruccati na
khamatÊti kacchapassa upari udakaÑ khipitvÈ sakaÔÔhÈnameva gamiÑsu.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ dve
macchÈ dve daharabhikkh| ahesuÑ, kacchapo mahallako, imassa kÈraÓassa
paccakkhakÈrikÈ Ga~gÈtÊre nibbattarukkhadevatÈ pana ahameva ahosin”ti.
Ga~geyyajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. Kuru~gamigajÈtakavaÓÓanÈ (206)
I~gha vaÔÔamayaÑ pÈsanti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto DevadattaÑ
Èrabbha kathesi. TadÈ hi SatthÈ “Devadatto vadhÈya parisakkatÊ”ti sutvÈ “na
bhikkhave Devadatto idÈneva mayhaÑ vadhÈya parisakkati, pubbepi
parisakkiyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
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AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
Kuru~gamigo hutvÈ araÒÒe ekassa sarassa avid|re ekasmiÑ gumbe vÈsaÑ
kappesi. Tasseva sarassa avid|re ekasmiÑ rukkhagge satapatto, sarasmiÑ
pana kacchapo vÈsaÑ kappesi. EvaÑ te tayopi sahÈyakÈ aÒÒamaÒÒaÑ
piyasaÑvÈsaÑ vasiÑsu. Atheko migaluddako araÒÒe caranto pÈnÊyatitthe
bodhisattassa padavalaÒjaÑ disvÈ lohanigaÄasadisaÑ vaÔÔamayaÑ1 pÈsaÑ
oÉÉetvÈ agamÈsi. Bodhisatto pÈnÊyaÑ pÈtuÑ Ègato paÔhamayÈmeyeva pÈse
bajjhitvÈ baddharavaÑ ravi. Tassa tena saddena rukkhaggato satapatto
udakato ca kacchapo ÈgantvÈ “kiÑ nu kho kÈtabban”ti mantayiÑsu. Atha
satapatto kacchapaÑ ÈmantetvÈ “samma tava dantÈ atthi, tvaÑ imaÑ pÈsaÑ
chinda, ahaÑ gantvÈ yathÈ so nÈgacchati, tathÈ karissÈmi, evaÑ amhehi
dvÊhipi kataparakkamena sahÈyo no jÊvitaÑ labhissatÊ”ti imamamatthaÑ
pakÈsento paÔhamaÑ gÈthamÈha–
111. “I~gha vaÔÔamayaÑ pÈsaÑ, chinda dantehi kacchapa.
AhaÑ tathÈ karissÈmi, yathÈ nehiti luddako”ti.
Atha kacchapo cammavarattaÑ khÈdituÑ Èrabhi, satapatto luddakassa
vasanagÈmaÑ gato2 avid|re rukkhe nisÊdi. Luddako pacc|sakÈleyeva sattiÑ
gahetvÈ nikkhami. SakuÓo tassa nikkhamanabhÈvaÑ ÒatvÈ vassitvÈ pakkhe
papphoÔetvÈ taÑ purimadvÈrena nikkhamantaÑ mukhe pahari. Luddo
“kÈÄakaÓÓinÈ sakuÓenamhi pahaÔo”ti nivattitvÈ thokaÑ sayitvÈ puna sattiÑ
gahetvÈ uÔÔhÈsi. SakuÓo “ayaÑ paÔhamaÑ purimadvÈrena nikkhanto idÈni
pacchimadvÈrena nikkhamissatÊ”ti ÒatvÈ gantvÈ pacchimagehe nisÊdi.
Luddopi “purimadvÈrena me nikkhantena kÈÄakaÓÓÊ sakuÓo diÔÔho, idÈni
pacchimadvÈrena nikkhamissÈmÊ”ti pacchimadvÈrena nikkhami, sakuÓo
puna vassitvÈ gantvÈ mukhe pahari. Luddo “punapi kÈÄakaÓÓÊsakuÓena
pahaÔo, na dÈni me esa nikkhamituÑ detÊ”ti nivattitvÈ yÈva aruÓuggamanÈ
sayitvÈ aruÓuggamanavelÈya sattiÑ gahetvÈ nikkhami. SakuÓo vegena
gantvÈ “luddo ÈgacchatÊ”ti bodhisattassa kathesi.
______________________________________________________________
1. VaddhamayaÑ (SÊ, SyÈ, I)

2. VasanagÈmato (SyÈ)
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TasmiÑkhaÓe kacchapena ekameva cammavaddhaÑ ÔhapetvÈ
sesavarattÈ khÈditÈ honti. DantÈ panassa patanÈkÈrappattÈ jÈtÈ, mukhato
lohitaÑ paggharati1. Bodhisatto luddaputtaÑ sattiÑ gahetvÈ asanivegena
ÈgacchantaÑ disvÈ taÑ vaddhaÑ chinditvÈ vanaÑ pÈvisi, sakuÓo rukkhagge
nisÊdi, kacchapo pana dubbalattÈ tattheva nipajji. Luddo kacchapaÑ gahetvÈ
pasibbake pakkhipitvÈ ekasmiÑ khÈÓuke laggesi. Bodhisatto nivattitvÈ
olokento kacchapassa gahitabhÈvaÑ ÒatvÈ “sahÈyassa jÊvitadÈnaÑ
dassÈmÊ”ti dubbalo viya hutvÈ luddassa attÈnaÑ dassesi. So “dubbalo esa
bhavissati, mÈressÈmi nan”ti sattiÑ ÈdÈya anubandhi. Bodhisatto nÈtid|re
nÈccÈsanne gacchanto taÑ ÈdÈya araÒÒaÑ pÈvisi, d|raÑ gatabhÈvaÑ ÒatvÈ
padaÑ vaÒcetvÈ aÒÒena maggena vÈtavegena gantvÈ si~gena pasibbakaÑ
ukkhipitvÈ bh|miyaÑ pÈtetvÈ phÈletvÈ kacchapaÑ nÊhari. Satapattopi
rukkhÈ otari. Bodhisatto dvinnampi ovÈdaÑ dadamÈno “ahaÑ tumhe
nissÈya jÊvitaÑ labhiÑ, tumhehi sahÈyakassa kattabbaÑ mayhaÑ kataÑ,
idÈni luddo ÈgantvÈ tumhe gaÓheyya, tasmÈ samma satapatta tvaÑ attano
puttake gahetvÈ aÒÒattha yÈhi, tvampi samma kacchapa udakaÑ pavisÈhÊ”ti
Èha. Te tathÈ akaÑsu.
SatthÈ abhisambuddho hutvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
112. “Kacchapo pÈvisÊ vÈriÑ, Kuru~go pÈvisÊ vanaÑ.
Satapatto dumaggamhÈ, d|re putte apÈnayÊ”ti.
Tattha apÈnayÊti Ènayi, gahetvÈ agamÈsÊti attho.
Luddopi taÑ ÔhÈnaÑ ÈgantvÈ kaÒci apassitvÈ chinnapasibbakaÑ
gahetvÈ domanassappatto attano gehaÑ agamÈsi. Te tayopi sahÈyÈ
yÈvajÊvaÑ vissÈsaÑ acchinditvÈ yathÈkammaÑ gatÈ.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
luddako Devadatto ahosi, satapatto SÈriputto, kacchapo MoggallÈno,
Kuru~gamigo pana ahameva ahosin”ti.
Kuru~gamigajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
______________________________________________________________
1. MukhaÑ lohitamakkhitaÑ (SÊ, SyÈ, I)
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7. AssakajÈtakavaÓÓanÈ (207)

Aya’massakarÈjenÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
purÈÓadutiyikÈpalobhanaÑ Èrabbha kathesi. So hi bhikkhu SatthÈrÈ “saccaÑ
kira tvaÑ bhikkhu ukkaÓÔhitosÊ”ti puÔÔho “saccan”ti vatvÈ “kena
ukkaÓÔhÈpitosÊ”ti vutte “purÈÓadutiyikÈyÈ”ti Èha. Atha naÑ SatthÈ “na
idÈneva tassÈ bhikkhu itthiyÈ tayi sineho atthi, pubbepi tvaÑ taÑ nissÈya
mahÈdukkhaÑ patto”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte KÈsiraÔÔhe PÈÔalinagare1 Assako nÈma rÈjÈ rajjaÑ kÈresi. Tassa
UparÊ2 nÈma aggamahesÊ piyÈ ahosi manÈpÈ abhir|pÈ dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ
atikkantÈ mÈnusavaÓÓaÑ, apattÈ dibbavaÓÓaÑ. SÈ kÈlamakÈsi, tassÈ
kÈlakiriyÈya rÈjÈ sokÈbhibh|to ahosi dukkhÊ dummano. So tassÈ sarÊraÑ
doÓiyaÑ nipajjÈpetvÈ telakalalaÑ pakkhipÈpetvÈ heÔÔhÈmaÒce ÔhapÈpetvÈ
nirÈhÈro rodamÈno paridevamÈno nipajji. MÈtÈpitaro avasesaÒÈtakÈ
mittÈmaccabrÈhmaÓagahapatikÈdayopi “mÈ soci mahÈrÈja, aniccÈ
sa~khÈrÈ”ti-ÈdÊni vadantÈ saÒÒÈpetuÑ nÈsakkhiÑsu. Tassa vilapantasseva
satta divasÈ atikkantÈ. TadÈ bodhisatto paÒcÈbhiÒÒa-aÔÔhasamÈpattilÈbhÊ
tÈpaso hutvÈ Himavantapadese viharanto ÈlokaÑ vaÉÉhetvÈ dibbena
cakkhunÈ jambudÊpaÑ olokento taÑ rÈjÈnaÑ tathÈ paridevamÈnaÑ disvÈ
“etassa mayÈ avassayena bhavitabban”ti iddhÈnubhÈvena ÈkÈse uppatitvÈ
raÒÒo uyyÈne otaritvÈ ma~galasilÈpaÔÔe kaÒcanapaÔimÈ viya nisÊdi.
Atheko PÈÔalinagaravÈsÊ brÈhmaÓamÈÓavo uyyÈnaÑ gato bodhisattaÑ
disvÈ vanditvÈ nisÊdi. Bodhisatto tena saddhiÑ paÔisanthÈraÑ katvÈ “kiÑ
mÈÓava rÈjÈ dhammiko”ti pucchi. Œma bhante, dhammiko rÈjÈ, bhariyÈ
panassa kÈlakatÈ, so tassÈ sarÊraÑ doÓiyaÑ pakkhipÈpetvÈ vilapamÈno
nipanno, ajja sattamo divaso, kissa tumhe rÈjÈnaÑ evar|pÈ dukkhÈ na
mocetha, yuttaÑ nu kho tumhÈdisesu sÊlavantesu saÑvijjamÈnesu raÒÒo
evar|paÑ dukkhaÑ anubhavitunti. Na kho
______________________________________________________________
1. Potale nÈma nagare (SÊ), Potali nÈma nagare (I)
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ahaÑ mÈÓava rÈjÈnaÑ jÈnÈmi, sace pana so ÈgantvÈ maÑ puccheyya,
ahamevassa tassÈ nibbattaÔÔhÈnaÑ ÈcikkhitvÈ raÒÒo santikeyeva taÑ
kathÈpeyyanti. “Tena hi bhante yÈva rÈjÈnaÑ Ènemi, tÈva idheva nisÊdathÈ”ti
mÈÓavo bodhisattassa paÔiÒÒaÑ gahetvÈ raÒÒo santikaÑ gantvÈ tamatthaÑ
ÈrocetvÈ “tassa dibbacakkhukassa santikaÑ gantuÑ vaÔÔatÊ”ti Èha.
RÈjÈ “upariÑ kira daÔÔhuÑ labhissÈmÊ”ti tuÔÔhamÈnaso rathaÑ
abhiruhitvÈ tattha gantvÈ bodhisattaÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisinno “saccaÑ
kira tumhe deviyÈ nibbattaÔÔhÈnaÑ jÈnÈthÈ”ti pucchi. Œma mahÈrÈjÈti.
Kattha nibbattÈti. SÈ kho mahÈrÈja r|pasmiÑyeva mattÈ pamÈdamÈgamma
kalyÈÓakammaÑ akatvÈ imasmiÑyeva uyyÈne gomayapÈÓakayoniyaÑ
nibbattÈti. NÈhaÑ saddahÈmÊti. Tena hi te1 dassetvÈ kathÈpemÊti. SÈdhu
kathÈpethÈti. Bodhisatto attano ÈnubhÈvena “ubhopi gomayapiÓÉaÑ
vaÔÔayamÈnÈ raÒÒo purato Ègacchant|”ti tesaÑ ÈgamanaÑ akÈsi. Te tatheva
ÈgamiÑsu. Bodhisatto taÑ dassento “ayaÑ te mahÈrÈja uparidevÊ, taÑ
jahitvÈ gomayapÈÓakassa pacchato pacchatogacchati, passatha nan”ti Èha.
Bhante “UparÊ nÈma gomayapÈÓakayoniyaÑ nibbattissatÊ”ti na
saddahÈmahanti. KathÈpemi naÑ mahÈrÈjÈti. KathÈpetha bhanteti.
Bodhisatto attano ÈnubhÈvena taÑ kathÈpento “UparÊ”ti Èha. SÈ
manussabhÈsÈya “kiÑ bhante”ti Èha. TvaÑ atÊtabhave2 kÈ nÈma ahosÊti.
Bhante AssakaraÒÒo aggamahesÊ UparÊ nÈma ahosinti. KiÑ pana te idÈni
AssakarÈjÈ piyo, udÈhu gomayapÈÓakoti. “Bhante so mayhaÑ purimajÈtiyÈ
sÈmiko, tadÈ ahaÑ imasmiÑ uyyÈne tena saddhiÑ
r|pasaddagandharasaphoÔÔhabbe anubhavamÈnÈ vicariÑ. IdÈni pana me
bhavasa~khepagatakÈlato paÔÔhÈya so kiÑ hoti, ahaÒhi idÈni AssakarÈjÈnaÑ
mÈretvÈ tassa galalohitena mayhaÑ sÈmikassa gomayapÈÓakassa pÈde
makkheyyan”ti vatvÈ parisamajjhe manussabhÈsÈya imÈ gÈthÈ avoca–
______________________________________________________________
1. TaÑ (Ka)

2. AtÊtattabhÈve (SÊ, SyÈ, I)
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113. “Aya’massakarÈjena, deso vicarito mayÈ.
AnukÈmaya kÈmena, piyena patinÈ saha.
114. Navena sukhadukkhena, porÈÓaÑ apidhÊyati.
TasmÈ assakaraÒÒÈva, kÊÔo piyataro mamÈ”ti.

Tattha aya’massakarÈjena, deso vicarito mayÈti ayaÑ ramaÓÊyo
uyyÈnapadeso pubbe mayÈ AssakarÈjena saddhiÑ vicarito. AnukÈmaya
kÈmenÈti1 an|ti nipÈtamattaÑ, mayÈ taÑ kÈmayamÈnÈya tena maÑ
kÈmayamÈnena sahÈti attho. PiyenÈti tasmiÑ attabhÈve piyena. Navena
sukhadukkhena, porÈÓaÑ apidhÊyatÊti bhante navena hi sukhena porÈÓaÑ
sukhaÑ, navena ca dukkhena porÈÓaÑ dukkhaÑ pidhÊyati paÔicchÈdÊyati,
esÈ lokassa dhammatÈti dÊpeti. TasmÈ assakaraÒÒÈva, kÊÔo piyataro mamÈti
yasmÈ navena porÈÓaÑ pidhÊyati, tasmÈ mama AssakarÈjato sataguÓena
sahassaguÓena kÊÔova piyataroti.
TaÑ sutvÈ AssakarÈjÈ vippaÔisÈrÊ hutvÈ tattha Ôhitova kuÓapaÑ
nÊharÈpetvÈ sÊsaÑ nhatvÈ bodhisattaÑ vanditvÈ nagaraÑ pavisitvÈ aÒÒaÑ
aggamahesiÑ katvÈ dhammena rajjaÑ kÈresi. Bodhisattopi rÈjÈnaÑ
ovaditvÈ nissokaÑ katvÈ Himavantameva agamÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi.
TadÈ UparÊ purÈÓadutiyikÈ ahosi, AssakarÈjÈ ukkaÓÔhito bhikkhu, mÈÓavo
SÈriputto, tÈpaso pana ahameva ahosinti.
AssakajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.

______________________________________________________________
1. AnukÈmayÈnukÈmenÈti (SÊ, I)
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8. SusumÈrajÈtakavaÓÓanÈ (208)
AlaÑ me’tehi ambehÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto Devadattassa
vadhÈya parisakkanaÑ Èrabbha kathesi. TadÈ hi SatthÈ “Devadatto vadhÈya
parisakkatÊ”ti sutvÈ “na bhikkhave idÈneva Devadatto mayhaÑ vadhÈya
parisakkati, pubbepi parisakkiyeva, santÈsamattampi pana kÈtuÑ na
sakkhÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente Himavantapadese
bodhisatto kapiyoniyaÑ nibbattitvÈ nÈgabalo thÈmasampanno mahÈsarÊro
sobhaggappatto hutvÈ Ga~gÈnivattane araÒÒÈyatane vÈsaÑ kappesi. TadÈ
Ga~gÈya eko SusumÈro vasi. Athassa bhariyÈ bodhisattassa sarÊraÑ disvÈ
tassa hadayamaÑse dohaÄaÑ uppÈdetvÈ SusumÈraÑ Èha “ahaÑ sÈmi etassa
KapirÈjassa hadayamaÑsaÑ khÈditukÈmÈ”ti. Bhadde mayaÑ jalagocarÈ, eso
thalagocaro, kinti naÑ gaÓhituÑ sakkhissÈmÈti. Yena kenaci upÈyena
gaÓha, sace na labhissÈmi, marissÈmÊti. “Tena hi mÈ soci, attheko upÈyo,
khÈdÈpessÈmi taÑ tassa hadayamaÑsan”ti SusumÈriÑ samassÈsetvÈ
bodhisattassa Ga~gÈya pÈnÊyaÑ pivitvÈ Ga~gÈtÊre nisinnakÈle santikaÑ
gantvÈ evamÈha “VÈnarinda imasmiÑ padese kasÈyaphalÈni1 khÈdanto kiÑ
tvaÑ niviÔÔhaÔÔhÈneyeva2 carasi, pÈraga~gÈya ambalabujÈdÊnaÑ
madhuraphalÈnaÑ anto natthi, kiÑ te tattha gantvÈ phalÈphalaÑ khÈdituÑ
na vaÔÔatÊ”ti. KumbhÊlarÈja Ga~gÈ mahodakÈ vitthiÓÓÈ, kathaÑ tattha
gamissÈmÊti. Sace icchasi, ahaÑ taÑ mama piÔÔhiÑ ÈropetvÈ nessÈmÊti. So
saddahitvÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchi. “Tena hi ehi piÔÔhiÑ me abhiruhÈ”ti ca
vutte taÑ abhiruhi. SusumÈro thokaÑ netvÈ udake osÊdÈpesi.
Bodhisatto “samma udake maÑ osÊdÈpesi, kiÑ nu kho etan”ti-Èha.
NÈhaÑ taÑ dhammasudhammatÈya gahetvÈ gacchÈmi, bhariyÈya pana me
tava hadayamaÑse dohaÄo uppanno, tamahaÑ tava hadayaÑ
khÈdÈpetukÈmoti. Samma kathentena te sundaraÑ kataÑ. Sace hi amhÈkaÑ
udare hadayaÑ bhaveyya, sÈkhaggesu carantÈnaÑ cuÓÓavicuÓÓaÑ
bhaveyyÈti. KahaÑ pana tumhe ÔhapethÈti.
______________________________________________________________
1. KasaÔaphalÈni (SÊ, I), kadaliphalÈni (SyÈ)
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Bodhisatto avid|re ekaÑ udumbaraÑ pakkaphalapiÓÉisaÒchannaÑ1
dassento “passetÈni amhÈkaÑ hadayÈni etasmiÑ udumbare olambantÊ”ti
Èha. Sace me hadayaÑ dassasi, ahaÑ taÑ na mÈressÈmÊti. Tena hi maÑ
ettha nehi, ahaÑ te rukkhe olambantaÑ dassÈmÊti. So taÑ ÈdÈya tattha
agamÈsi. Bodhisatto tassa piÔÔhito uppatitvÈ udumbararukkhe nisÊditvÈ
“samma bÈla SusumÈra ‘imesaÑ sattÈnaÑ hadayaÑ nÈma rukkhagge hotÊ’ti
saÒÒÊ ahosi, bÈlosi, ahaÑ taÑ vaÒcesiÑ, tava phalÈphalaÑ taveva hotu,
sarÊrameva pana te mahantaÑ, paÒÒÈ pana natthÊ”ti vatvÈ imamatthaÑ
pakÈsento imÈ gÈthÈ avoca–
115. “AlaÑ me’tehi ambehi, jamb|hi panasehi ca.
YÈni pÈraÑ samuddassa, varaÑ mayhaÑ udumbaro.
116. MahatÊ vata te bondi, na ca paÒÒÈ tad|pikÈ.
SusumÈra vaÒcito mesi, gaccha dÈni yathÈsukhan”ti.
Tattha alaÑ me’tehÊti yÈni tayÈ dÊpake niddiÔÔhÈni, etehi mayhaÑ alaÑ.
VaraÑ mayhaÑ udumbaroti mayhaÑ ayameva udumbararukkho varaÑ.
BondÊti sarÊraÑ. Tad|pikÈti paÒÒÈ pana te tad|pikÈ tassa sarÊrassa
anucchavikÈ natthi. Gaccha dÈni yathÈsukhanti idÈni yathÈsukhaÑ gaccha,
natthi te hadayamaÑsagahaÓ|pÈyoti attho2. SusumÈro sahassaÑ parÈjito
viya dukkhÊ dummano pajjhÈyantova attano nivÈsaÔÔhÈnameva gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
SusumÈro Devadatto ahosi, SusumÈrÊ CiÒcamÈÓavikÈ, KapirÈjÈ pana
ahameva ahosin”ti.
SusumÈrajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.

______________________________________________________________
1. PakkaphalapiÓÉisampannaÑ (SÊ, SyÈ, I)
2. Natthi te hadayanti (SÊ, I), hadayamaÑsalabhan|pÈyoti attho (SyÈ)
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9. KukkuÔajÈtakavaÓÓanÈ (209)
DiÔÔhÈ mayÈ vane rukkhÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
DhammasenÈpatisÈriputtattherassa saddhivihÈrikaÑ daharabhikkhuÑ
Èrabbha kathesi. So kira attano sarÊrassa guttikamme cheko ahosi. “SarÊrassa
me na sukhaÑ bhaveyyÈ”ti bhayena atisÊtaÑ accuÓhaÑ paribhogaÑ na
karoti, “sÊtuÓhehi sarÊraÑ kilameyyÈ”ti bhayena bahi na nikkhamati,
atikilinna-uttaÓÉulÈdÊni na bhuÒjati. Tassa sÈ sarÊraguttikusalatÈ
saÑghamajjhe pÈkaÔÈ jÈtÈ. Bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso asuko daharo kira bhikkhu sarÊraguttikamme
cheko”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave ayaÑ daharo
idÈneva sarÊraguttikamme cheko, pubbepi chekova ahosÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto araÒÒÈyatane
rukkhadevatÈ ahosi. Atheko sakuÓaluddako ekaÑ dÊpakakukkuÔamÈdÈya1
vÈlarajjuÒca yaÔÔhiÒca gahetvÈ araÒÒe kukkuÔe bandhanto ekaÑ palÈyitvÈ
araÒÒaÑ paviÔÔhaÑ porÈÓakukkuÔaÑ bandhituÑ Èrabhi. So vÈlapÈse
kusalatÈya attÈnaÑ bandhituÑ na deti, uÔÔhÈyuÔÔhÈya nilÊyati. Luddako
attÈnaÑ sÈkhÈpallavehi paÔicchÈdetvÈ punappunaÑ yaÔÔhiÒca pÈsaÒca oÉÉeti.
KukkuÔo taÑ lajjÈpetukÈmo mÈnusiÑ vÈcaÑ nicchÈretvÈ paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
117. “DiÔÔhÈ mayÈ vane rukkhÈ, assakaÓÓÈ vibhÊÔakÈ.
Na tÈni evaÑ sakkanti, yathÈ tvaÑ rukkha sakkasÊ”ti.
Tassattho–samma luddaka mayÈ imasmiÑ vane jÈtÈ bah| assakaÓÓÈ ca
vibhÊÔakÈ ca rukkhÈ diÔÔhapubbÈ, tÈni pana rukkhÈni yathÈ tvaÑ sakkasi
sa~kamasi ito cito ca vicarasi, evaÑ na sakkanti na sa~kamanti na
vicarantÊti.
EvaÑ vatvÈ ca pana so kukkuÔo palÈyitvÈ aÒÒattha agamÈsi. Tassa
palÈyitvÈ gatakÈle luddako dutiyaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. DÊpakakkaraÑ ÈdÈya (SÊ, I), ekaÑ kakkaraÑ ÈdÈya (SyÈ)
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118. “PorÈÓakukkuÔo ayaÑ, bhetvÈ paÒjaramÈgato.
Kusalo vÈlapÈsÈnaÑ, apakkamati bhÈsatÊ”ti.

Tattha kusalo vÈlapÈsÈnanti vÈlamayesu pÈsesu kusalo attÈnaÑ
bandhituÑ adatvÈ apakkamati ceva bhÈsati ca, bhÈsitvÈ ca pana palÈtoti
evaÑ vatvÈ luddako araÒÒe caritvÈ yathÈladdhamÈdÈya gehameva gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
luddako Devadatto ahosi, kukkuÔo kÈyaguttikusalo daharabhikkhu, tassa
pana kÈraÓassa paccakkhakÈrikÈ rukkhadevatÈ pana ahameva ahosin”ti.
KukkuÔajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. KandagalakajÈtakavaÓÓanÈ (210)
Ambho ko nÈmayaÑ rukkhoti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto
sugatÈlayaÑ Èrabbha kathesi. TadÈ hi SatthÈ “Devadatto sugatÈlayaÑ
akÈsÊ”ti sutvÈ “na bhikkhave idÈneva Devadatto mayhaÑ anukiriyaÑ
karonto vinÈsaÑ patto, pubbepi pÈpuÓiyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
Himavantapadese rukkhakoÔÔakasakuÓayoniyaÑ nibbatti,
“Khadiravaniyo”tissa nÈmaÑ ahosi. So Khadiravaneyeva gocaraÑ gaÓhi,
tasseko Kandagalako nÈma sahÈyo ahosi, so SimbalipÈlibhaddakavane1
gocaraÑ gaÓhÈti. So ekadivasaÑ Khadiravaniyassa santikaÑ agamÈsi.
Khadiravaniyo “sahÈyo me Ègato”ti KandagalakaÑ gahetvÈ KhadiravanaÑ
pavisitvÈ khadirakhandhaÑ tuÓÉena paharitvÈ rukkhato pÈÓake nÊharitvÈ
adÈsi. Kandagalako dinne dinne madhurap|ve viya chinditvÈ chinditvÈ
khÈdi. Tassa khÈdantasseva mÈno uppajji “ayampi rukkhakoÔÔakayoniyaÑ
nibbatto, ahampi, kiÑ me etena dinnagocarena, sayameva Khadiravane
______________________________________________________________
1. PÈlibhaddakavane (SÊ), PhÈlibhaddakavane (I), PÈtalibhaddavane (SyÈ)
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gocaraÑ gaÓhissÈmÊ”ti. So KhadiravaniyaÑ Èha “samma mÈ tvaÑ dukkhaÑ
anubhavi, ahameva Khadiravane gocaraÑ gaÓhissÈmÊ”ti.
Atha naÑ so “handa tvaÑ samma SimbalipÈlibhaddakÈdivane nissÈre
gocaraggahaÓakule jÈto, KhadirÈ nÈma jÈtasÈrÈ1 thaddhÈ, mÈ te etaÑ
ruccÊ”ti Èha. Kandagalako “kiÑ dÈnÈhaÑ na rukkhakoÔÔakayoniyaÑ
nibbatto”ti tassa vacanaÑ anÈdiyitvÈ vegena gantvÈ khadirarukkhaÑ
tuÓÉena pahari. Tavadevassa tuÓÉaÑ bhijji, akkhÊni nikkhamanÈkÈrappattÈni
jÈtÈni, sÊsaÑ phalitaÑ. So khandhe patiÔÔhÈtuÑ asakkonto bh|miyaÑ patitvÈ
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
119. “Ambho ko nÈmayaÑ rukkho, sinnapatto sakaÓÔako.
Yattha ekappahÈrena, uttama~gaÑ vibhijjitan”ti.
Tattha ambho ko nÈmayaÑ rukkhoti bho Khadiravaniya ko nÈma ayaÑ
rukkho. “Ko nÈma so”tipi pÈÔho. Sinnapattoti2 sukhumapatto. Yattha
ekappahÈrenÈti yasmiÑ rukkhe ekeneva pahÈrena. Uttama~gaÑ vibhijjitanti
sÊsaÑ bhinnaÑ, na kevalaÒca sÊsaÑ, tuÓÉampi bhinnaÑ. So
vedanÈppattatÈya3 khadirarukkhaÑ “kiÑ rukkho nÈmeso”ti jÈnituÑ
asakkonto vedanÈppatto hutvÈ imÈya gÈthÈya vippalapi.
TaÑ vacanaÑ sutvÈ Khadiravaniyo dutiyaÑ gÈthamÈha–
120. “AcÈri vatÈyaÑ vitudaÑ vanÈni, kaÔÔha~garukkhesu asÈrakesu.
AthÈ’sadÈ khadiraÑ jÈtasÈraÑ,
Yattha’bbhidÈ garuÄo uttama~gan”ti.
Tattha acÈri vatÈyanti acari vata ayaÑ. VitudaÑ vanÈnÊti
nissÈrasimbalipÈlibhaddakavanÈni vitudanto vijjhanto. KaÔÔha~garukkhes|ti
vanakaÔÔhakoÔÔhÈsesu rukkhesu. AsÈrakes|ti nissÈresu PÈlibhaddakasimbaliÈdÊsu. AthÈ’sadÈ khadiraÑ jÈtasÈranti atha potakakÈlato paÔÔhÈya jÈtasÈraÑ
khadiraÑ sampÈpuÓi. Yattha’bbhidÈ garuÄo uttama~ganti yattha’bbhidÈti
yasmiÑ khadire abhindi padÈlayi. GaruÄoti sakuÓo. SabbasakuÓÈnaÒhetaÑ
sagÈravasappatissa vacanaÑ.
______________________________________________________________
1. JÈtisÈrÈ (Ka)

2. SÊnapattoti (SÊ), sÊtapattoti (I)

3. VedanÈmattatÈya (SÊ)
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Iti naÑ Khadiravaniyo vatvÈ “bho Kandagalaka yattha tvaÑ
uttama~gaÑ abhindi, khadiro nÈmeso sÈrarukkho”ti Èha. So tattheva
jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
Kandagalako Devadatto ahosi, Khadiravaniyo pana ahameva ahosin”ti.
KandagalakajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
NataÑdaÄhavaggo chaÔÔho.
TassuddÈnaÑ
BandhanÈgÈraÑ KeÄisÊlaÑ, KhaÓÉaÑ VÊrakaga~geyyaÑ.
Kuru~gamassakaÒceva, SusumÈraÒca KukkuÔaÑ.
Kandagalakanti te dasa.
_____
7. BÊraÓathambhavagga
1. SomadattajÈtakavaÓÓanÈ (211)
AkÈsi yogganti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto LÈÄudÈyittheraÑ
Èrabbha kathesi. So hi dvinnaÑ tiÓÓaÑ janÈnaÑ antare ekavacanampi
sampÈdetvÈ kathetuÑ na sakkoti, sÈrajjabahulo “aÒÒaÑ kathessÈmÊ”ti
aÒÒameva kathesi. Tassa taÑ pavattiÑ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathentÈ
nisÊdiÑsu. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave LÈÄudÈyÊ
idÈneva sÈrajjabahulo, pubbepi sÈrajjabahuloyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto KÈsiraÔÔhe
aÒÒatarasmiÑ brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ sippaÑ
uggaÓhitvÈ puna gehaÑ ÈgantvÈ mÈtÈpit|naÑ duggatabhÈvaÑ ÒatvÈ
“parihÊnakulato seÔÔhikulaÑ patiÔÔhapessÈmÊ”ti mÈtÈpitaro
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ÈpucchitvÈ BÈrÈÓasiÑ gantvÈ rÈjÈnaÑ upaÔÔhÈsi. So raÒÒÈ piyo ahosi
manÈpo. Athassa pituno dvÊhiyeva goÓehi kasiÑ katvÈ jÊvikaÑ kappentassa
eko goÓo mato. So bodhisattaÑ upasa~kamitvÈ “tÈta eko goÓo mato,
kasikammaÑ na pavattati, rÈjÈnaÑ ekaÑ goÓaÑ yÈcÈhÊ”ti Èha. TÈta na
cirasseva me rÈjÈ diÔÔho, idÈneva goÓaÑ yÈcituÑ na yuttaÑ, tumhe
yÈcathÈti. TÈta tvaÑ mayhaÑ sÈrajjabahulabhÈvaÑ na jÈnÈsi, ahaÒhi
dvinnaÑ tiÓÓaÑ sammukhe kathaÑ sampÈdetuÑ na sakkomi. Sace ahaÑ
raÒÒo santikaÑ goÓaÑ yÈcituÑ gamissÈmi, imampi datvÈ ÈgamissÈmÊti.
TÈta yaÑ hoti, taÑ hotu, na sakkÈ mayÈ rÈjÈnaÑ yÈcituÑ, apica kho
panÈhaÑ tumhe yoggaÑ kÈressÈmÊti. Tena hi sÈdhu maÑ yoggaÑ kÈrehÊti.
Bodhisatto pitaraÑ ÈdÈya bÊraÓatthambhakasusÈnaÑ gantvÈ tattha tattha
tiÓakalÈpe bandhitvÈ “ayaÑ rÈjÈ, ayaÑ uparÈjÈ, ayaÑ senÈpatÊ”ti nÈmÈni
katvÈ paÔipÈÔiyÈ pitu dassetvÈ “tÈta tvaÑ raÒÒo santikaÑ gantvÈ ‘jayatu
mahÈrÈjÈ’ti evaÑ imaÑ gÈthaÑ vatvÈ goÓaÑ yÈceyyÈsÊ”ti gÈthaÑ
uggaÓhÈpesi–
“Dve me goÓÈ mahÈrÈja, yehi khettaÑ kasÈmase.
Tesu eko mato deva, dutiyaÑ dehi khattiyÈ”ti.
BrÈhmaÓo ekena saÑvaccharena imaÑ gÈthaÑ paguÓaÑ katvÈ
bodhisattaÑ Èha “tÈta Somadatta gÈthÈ me paguÓÈ jÈtÈ, idÈni ahaÑ yassa
kassaci santike vattuÑ sakkomi, maÑ raÒÒo santikaÑ nehÊ”ti. So “sÈdhu
tÈtÈ”ti tathÈr|paÑ paÓÓÈkÈraÑ gÈhÈpetvÈ pitaraÑ raÒÒo santikaÑ nesi.
BrÈhmaÓo “jayatu mahÈrÈjÈ”ti vatvÈ paÓÓÈkÈraÑ adÈsi. RÈjÈ “ayaÑ te
Somadatta brÈhmaÓo kiÑ hotÊ”ti Èha. PitÈ me mahÈrÈjÈti. KenaÔÔhenÈgatoti.
TasmiÑ khaÓe brÈhmaÓo goÓayÈcanatthÈya gÈthaÑ vadanto–
“Dve me goÓÈ mahÈrÈja, yehi khettaÑ kasÈmase.
Tesu eko mato deva, dutiyaÑ gaÓha khattiyÈ”ti–Èha.
RÈjÈ brÈhmaÓena virajjhitvÈ kathitabhÈvaÑ ÒatvÈ sitaÑ katvÈ
“Somadatta tumhÈkaÑ gehe bah| maÒÒe goÓÈ”ti Èha. Tumhehi
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dinnÈ bhavissanti mahÈrÈjÈti. RÈjÈ bodhisattassa tussitvÈ brÈhmaÓassa
soÄasa goÓe ala~kÈrabhaÓÉake nivÈsanagÈmaÒcassa brahmadeyyaÑ datvÈ
mahantena yasena brÈhmaÓaÑ uyyojesi. BrÈhmaÓo
sabbasetasindhavayuttaÑ rathaÑ abhiruyha mahantena parivÈrena gÈmaÑ
agamÈsi. Bodhisatto pitarÈ saddhiÑ rathe nisÊditvÈ gacchanto “tÈta ahaÑ
tumhe sakalasaÑvaccharaÑ yoggaÑ kÈresiÑ, sanniÔÔhÈnakÈle pana
tumhÈkaÑ goÓaÑ raÒÒo adatthÈ”ti vatvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
121. “AkÈsi yoggaÑ dhuva’mappamatto,
SaÑvaccharaÑ bÊraÓathambhakasmiÑ.
ByÈkÈsi saÒÒaÑ parisaÑ vigayha,
Na niyyamo tÈyati appapaÒÒan”ti.
Tattha akÈsi yoggaÑ dhuva’mappamatto, saÑvaccharaÑ
bÊraÓathambhakasminti tÈta tvaÑ niccaÑ appamatto bÊraÓatthambhamaye
susÈne yoggaÑ akÈsi. ByÈkÈsi saÒÒaÑ parisaÑ vigayhÈti atha ca pana
parisaÑ vigÈhitvÈ taÑ saÒÒaÑ vi-akÈsi vikÈraÑ ÈpÈdesi, parivattesÊti1 attho.
Na niyyamo tÈyati appapaÒÒanti appapaÒÒaÑ nÈma puggalaÑ niyyamo
yoggÈciÓÓaÑ caraÓaÑ2 na tÈyati na rakkhatÊti.
Athassa vacanaÑ sutvÈ brÈhmaÓo dutiyaÑ gÈthamÈha–
122. “DvayaÑ yÈcanako tÈta, Somadatta nigacchati.
AlÈbhaÑ dhanalÈbhaÑ vÈ, evaÑdhammÈ hi yÈcanÈ”ti.
Tattha evaÑdhammÈ hi yÈcanÈti yÈcanÈ hi evaÑsabhÈvÈti.
SatthÈ “na bhikkhave LÈÄudÈyÊ idÈneva sÈrajjabahulo, pubbepi
sÈrajjabahuloyevÈ”ti vatvÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ Œnando, Somadattassa pitÈ LÈÄudÈyÊ ahosi,
Somadatto pana ahameva ahosin”ti.
SomadattajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.

______________________________________________________________
1. ParivattayÊti (SÊ, I)

2. YoggaÑ ciÓÓacaraÓaÑ (SÊ), yoggÈ ciÓÓacaraÓaÑ (I)
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2. UcchiÔÔhabhattajÈtakavaÓÓanÈ (212)
AÒÒo uparimo vaÓÓoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
purÈÓadutiyikÈpalobhanaÑ Èrabbha kathesi. So hi bhikkhu SatthÈrÈ “saccaÑ
kira tvaÑ bhikkhu ukkaÓÔhitosÊ”ti puÔÔho “saccan”ti vatvÈ “ko taÑ
ukkaÓÔhÈpesÊ”ti vutte “purÈÓadutiyikÈ”ti Èha. Atha naÑ SatthÈ “bhikkhu
ayaÑ te itthÊ anatthakÈrikÈ, pubbepi attano jÈrassa ucchiÔÔhakaÑ bhojesÊ”ti
vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto ekasmiÑ
ÔhÈne bhikkhaÑ caritvÈ jÊvikakappake kapaÓe naÔakakule nibbattitvÈ
vayappatto duggato dur|pako hutvÈ bhikkhaÑ caritvÈ jÊvikaÑ kappesi. TadÈ
KÈsiraÔÔhe ekasmiÑ gÈmake ekassa brÈhmaÓassa brÈhmaÓÊ dussÊlÈ
pÈpadhammÈ aticÈraÑ carati. AthekadivasaÑ brÈhmaÓe kenacideva
karaÓÊyena bahi gate tassÈ jÈro taÑ khaÓaÑ oloketvÈ taÑ gehaÑ pÈvisi. SÈ
tena saddhiÑ aticaritvÈ “muhuttaÑ accha, bhuÒjitvÈva gamissasÊ”ti bhattaÑ
sampÈdetvÈ s|pabyaÒjanasampannaÑ uÓhabhattaÑ vaÉÉhetvÈ “tvaÑ
bhuÒjÈ”ti tassa datvÈ sayaÑ brÈhmaÓassa ÈgamanaÑ olokayamÈnÈ dvÈre
aÔÔhÈsi. Bodhisatto brÈhmaÓiyÈ jÈrassa bhuÒjanaÔÔhÈne piÓÉaÑ paccÈsÊsanto
aÔÔhÈsi.
TasmiÑ khaÓe brÈhmaÓo gehÈbhimukho Ègacchati. BrÈhmaÓÊ taÑ
ÈgacchantaÑ disvÈ vegena pavisitvÈ “uÔÔhehi, brÈhmaÓo ÈgacchatÊ”ti jÈraÑ
koÔÔhe otÈretvÈ brÈhmaÓassa pavisitvÈ nisinnakÈle phalakaÑ upanetvÈ
hatthadhovanaÑ datvÈ itarena bhuttÈvasiÔÔhassa sÊtabhattassa upari
uÓhabhattaÑ vaÉÉhetvÈ brÈhmaÓassa adÈsi. So bhatte hatthaÑ otÈretvÈ upari
uÓhaÑ heÔÔhÈ ca bhattaÑ sÊtalaÑ disvÈ cintesi “iminÈ aÒÒassa bhuttÈdhikena
ucchiÔÔhabhattena bhavitabban”ti. So brÈhmaÓiÑ pucchanto paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
123. “AÒÒo uparimo vaÓÓo, aÒÒo vaÓÓo ca heÔÔhimo.
BrÈhmaÓÊ tveva pucchÈmi, kiÑ heÔÔhÈ kiÒca upparÊ”ti.
Tattha vaÓÓoti ÈkÈro. AyaÒhi uparimassa uÓhabhÈvaÑ heÔÔhimassa ca
sÊtabhÈvaÑ pucchanto evamÈha. KiÑ heÔÔhÈ kiÒca upparÊti
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vuÉÉhitabhattena nÈma upari sÊtalena, heÔÔhÈ uÓhena bhavitabbaÑ, idaÒca
pana na tÈdisaÑ, tena taÑ pucchÈmi “kena kÈraÓena upari bhattaÑ uÓhaÑ,
heÔÔhimaÑ sÊtalan”ti.
BrÈhmaÓÊ attanÈ katakammassa uttÈnabhÈvabhayena brÈhmaÓe
punappunaÑ kathentepi tuÓhÊyeva ahosi. TasmiÑ khaÓe NaÔaputtassa
etadahosi “koÔÔhe nisÊdÈpitapÈpapurisena jÈrena bhavitabbaÑ, iminÈ
gehassÈmikena, brÈhmaÓÊ pana attanÈ katakammassa pÈkaÔabhÈvabhayena
kiÒci na katheti, handÈhaÑ imissÈ katakammaÑ pakÈsetvÈ jÈrassa koÔÔhake
nisÊdÈpitabhÈvaÑ brÈhmaÓassa kathemÊ”ti. So brÈhmaÓassa gehÈ
nikkhantakÈlato paÔÔhÈya itarassa gehapavesanaÑ aticaraÓaÑ
aggabhattabhuÒjanaÑ brÈhmaÓiyÈ dvÈre ÔhatvÈ maggaÑ olokanaÑ itarassa
koÔÔhe otÈritabhÈvanti sabbaÑ taÑ pavattiÑ ÈcikkhitvÈ dutiyaÑ
gÈthamÈha–
124. “AhaÑ naÔosmi bhaddante, bhikkhakosmi idhÈgato.
AyaÑ hi koÔÔhamotiÓÓo, ayaÑ so yaÑ gavesasÊ”ti.
Tattha ahaÑ naÔosmi bhaddanteti sÈmi ahaÑ naÔajÈtiko. Bhikkhakosmi
idhÈgatoti svÈhaÑ imaÑ ÔhÈnaÑ bhikkhako bhikkhaÑ pariyesamÈno
Ègatosmi. AyaÑ hi koÔÔhamotiÓÓoti ayaÑ pana etissÈ jÈro imaÑ bhattaÑ
bhuÒjanto tava bhayena koÔÔhaÑ otiÓÓo. AyaÑ so yaÑ gavesasÊti yaÑ tvaÑ
kassa nu kho iminÈ ucchiÔÔhakena bhavitabbanti gavesasi, ayaÑ so. C|ÄÈya
naÑ gahetvÈ koÔÔhÈ nÊharitvÈ yathÈ na punevar|paÑ pÈpaÑ karoti, tathÈ
assa satiÑ janehÊti1 vatvÈ pakkÈmi. BrÈhmaÓo ubhopi te yathÈ naÑ na
punevar|paÑ pÈpaÑ karonti, tajjanapothanehi tathÈ sikkhÈpetvÈ
yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhito bhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi.
TadÈ brÈhmaÓÊ purÈÓadutiyikÈ ahosi, brÈhmaÓo ukkaÓÔhito bhikkhu,
NaÔaputto pana ahameva ahosinti.
UcchiÔÔhabhattajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
______________________________________________________________
1. TathÈ assa taÑ jÈnÈhÊti (SyÈ)
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3. BharujÈtakavaÓÓanÈ (213)
IsÊna’mantaraÑ katvÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto KosalarÈjÈnaÑ
Èrabbha kathesi. Bhagavato hi bhikkhusaÑghassa ca lÈbhasakkÈro mahÈ
ahosi. YathÈha–
“Tena kho pana samayena BhagavÈ sakkato hoti garukato mÈnito
p|jito apacito lÈbhÊ cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnapaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ. BhikkhusaÑghopi kho sakkato hoti -paparikkhÈrÈnaÑ. AÒÒatitthiyÈ pana paribbÈjakÈ asakkatÈ honti -paparikkhÈrÈnan”ti1.
Te evaÑ parihÊnalÈbhasakkÈrÈ ahorattaÑ guÄhasannipÈtaÑ katvÈ
mantayanti “samaÓassa Gotamassa uppannakÈlato paÔÔhÈya mayaÑ
hatalÈbhasakkÈrÈ jÈtÈ, samaÓo Gotamo lÈbhaggayasaggappatto jÈto, kena nu
kho kÈraÓenassa esÈ sampattÊ”ti. Tatreke evamÈhaÑsu “samaÓo Gotamo
sakalajambudÊpassa uttamaÔÔhÈne bh|misÊse vasati. Tenassa lÈbhassakkÈro
uppajjatÊ”ti, sesÈ “atthetaÑ kÈraÓaÑ, mayampi JetavanapiÔÔhe titthiyÈrÈmaÑ
kÈremu, evaÑ lÈbhino bhavissÈmÈ”ti ÈhaÑsu. Te sabbepi “evametan”ti
sanniÔÔhÈnaÑ katvÈ “sacepi mayaÑ raÒÒo anÈrocetvÈ ÈrÈmaÑ kÈressÈma,
bhikkh| vÈressanti, laÒjaÑ labhitvÈ abhijjanako nÈma natthi, tasmÈ raÒÒo
laÒjaÑ datvÈ ÈrÈmaÔÔhÈnaÑ gaÓhissÈmÈ”ti sammantetvÈ upaÔÔhÈke yÈcitvÈ
raÒÒo satasahassaÑ datvÈ “mahÈrÈja mayaÑ JetavanapiÔÔhiyaÑ
titthiyÈrÈmaÑ karissÈma, sace bhikkh| ‘kÈtuÑ na dassÈmÈ’ti tumhÈkaÑ
Èrocenti, nesaÑ paÔivacanaÑ na dÈtabban”ti ÈhaÑsu. RÈjÈ laÒjalobhena
“sÈdh|”ti sampaÔicchi.
TitthiyÈ rÈjÈnaÑ sa~gaÓhitvÈ vaÉÉhakiÑ pakkosÈpetvÈ kammaÑ
paÔÔhapesuÑ, mahÈsaddo ahosi. SatthÈ “ke panete Œnanda
uccÈsaddamahÈsaddÈ”ti pucchi. AÒÒatitthiyÈ bhante JetavanapiÔÔhiyaÑ
titthiyÈrÈmaÑ kÈrenti, tattheso saddoti. “Œnanda netaÑ ÔhÈnaÑ
titthiyÈrÈmassa anucchavikaÑ, titthiyÈ uccÈsaddakÈmÈ, na sakkÈ tehi
______________________________________________________________
1. Khu 1. 89 piÔÔhe.
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saddhiÑ vasitun”ti vatvÈ bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtetvÈ “gacchatha
bhikkhave raÒÒo ÈcikkhitvÈ titthiyÈrÈmakaraÓaÑ nivÈrethÈ”ti Èha.
BhikkhusaÑgho gantvÈ raÒÒo nivesanadvÈre aÔÔhÈsi. RÈjÈ saÑghassa
ÈgatabhÈvaÑ sutvÈpi1 “titthiyÈrÈmaÑ nissÈya ÈgatÈ bhavissantÊ”ti laÒjassa
gahitattÈ “rÈjÈ gehe natthÊ”ti vadÈpesi. Bhikkh| gantvÈ Satthu ÈrocesuÑ.
SatthÈ “laÒjaÑ nissÈya evaÑ karotÊ”ti dve aggasÈvake pesesi. RÈjÈ tesampi
ÈgatabhÈvaÑ sutvÈ tatheva vadÈpesi. Tepi ÈgantvÈ Satthu ÈrocesuÑ. SatthÈ
“na idÈni SÈriputta rÈjÈ gehe nisÊdituÑ labhissati, bahi nikkhamissatÊ”ti
punadivase pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya paÒcahi
bhikkhusatehi saddhiÑ raÒÒo nivesanadvÈraÑ agamÈsi. RÈjÈ sutvÈ pÈsÈdÈ
otaritvÈ pattaÑ gahetvÈ SatthÈraÑ pavesetvÈ Buddhappamukhassa
saÑghassa yÈgukhajjakaÑ datvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi.
SatthÈ raÒÒo ekaÑ pariyÈyadhammadesanaÑ Èrabhanto “mahÈrÈja
porÈÓakarÈjÈno laÒjaÑ gahetvÈ sÊlavante aÒÒamaÒÒaÑ kalahaÑ kÈretvÈ
attano raÔÔhassa assÈmino hutvÈ mahÈvinÈsaÑ pÈpuÓiÑs|”ti vatvÈ tena
yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BharuraÔÔhe BharurÈjÈ2 nÈma rajjaÑ kÈresi. TadÈ bodhisatto
paÒcÈbhiÒÒo aÔÔhasamÈpattilÈbhÊ gaÓasatthÈ tÈpaso hutvÈ Himavantapadese
ciraÑ vasitvÈ loÓambilasevanatthÈya paÒcasatatÈpasaparivuto HimavantÈ
otaritvÈ anupubbena BharunagaraÑ patvÈ tattha piÓÉÈya caritvÈ nagarÈ
nikkhamitvÈ uttaradvÈre sÈkhÈviÔapasampannassa vaÔarukkhassa m|le
nisÊditvÈ bhattakiccaÑ katvÈ tattheva rukkham|le vÈsaÑ kappesi. EvaÑ
tasmiÑ isigaÓe tattha vasante aÉÉhamÈsaccayena aÒÒo gaÓasatthÈ
paÒcasataparivÈro ÈgantvÈ nagare bhikkhÈya caritvÈ nagarÈ nikkhamitvÈ
dakkhiÓadvÈre tÈdisasseva vaÔarukkhassa m|le nisÊditvÈ bhattakiccaÑ katvÈ
tattha rukkham|le vÈsaÑ kappesi. Iti te dvepi isigaÓÈ tattha yathÈbhirantaÑ
viharitvÈ Himavantameva agamaÑsu.
TesaÑ gatakÈle dakkhiÓadvÈre vaÔarukkho sukkho. PunavÈre tesu
Ègacchantesu dakkhiÓadvÈre vaÔarukkhavÈsino paÔhamataraÑ ÈgantvÈ attano
______________________________________________________________
1. ©atvÈ (Ka)

2. KururaÔÔhe KururÈjÈ (Ka), SaÑ-®Ôha 3. 314 piÔÔhe passitabbaÑ.
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vaÔarukkhassa sukkhabhÈvaÑ ÒatvÈ bhikkhÈya caritvÈ nagarÈ nikkhamitvÈ
uttaradvÈre vaÔarukkham|laÑ gantvÈ bhattakiccaÑ katvÈ tattha vÈsaÑ
kappesuÑ. Itare pana isayo pacchÈ ÈgantvÈ nagare bhikkhÈya caritvÈ attano
rukkham|lameva gantvÈ bhattakiccaÑ katvÈ vÈsaÑ kappesuÑ. Te “na so
tumhÈkaÑ rukkho, amhÈkaÑ rukkho”ti rukkhaÑ nissÈya aÒÒamaÒÒaÑ
kalahaÑ kariÑsu, kalaho mahÈ ahosi. Eke “amhÈkaÑ paÔhamaÑ
vasitaÔÔhÈnaÑ tumhe na labhissathÈ”ti vadanti. Eke “mayaÑ imasmiÑ vÈre
paÔhamataraÑ idhÈgatÈ, tumhe na labhissathÈ”ti vadanti. Iti te “mayaÑ
sÈmino, mayaÑ sÈmino”ti kalahaÑ karontÈ rukkham|lassatthÈya rÈjakulaÑ
agamaÑsu. RÈjÈ paÔhamaÑ vuttha-isigaÓaÒÒeva sÈmikaÑ akÈsi. Itare “na
dÈni mayaÑ imehi parÈjitÈti attÈnaÑ vadÈpessÈmÈ”ti dibbacakkhunÈ
oloketvÈ ekaÑ cakkavattiparibhogaÑ rathapaÒjaraÑ disvÈ ÈharitvÈ raÒÒo
laÒjaÑ datvÈ “mahÈrÈja amhepi sÈmike karohÊ”ti ÈhaÑsu.
RÈjÈ laÒjaÑgahetvÈ “dvepi gaÓÈ vasant|”ti dvepi sÈmike akÈsi. Itare
isayo tassa rathapaÒjarassa rathacakkÈni nÊharitvÈ laÒjaÑ datvÈ “mahÈrÈja
amheyeva sÈmike karohÊ”ti ÈhaÑsu. RÈjÈ tathÈ akÈsi. IsigaÓÈ “amhehi
vatthukÈme ca kilesakÈme ca pahÈya pabbajitehi rukkham|lassa kÈraÓÈ
kalahaÑ karontehi laÒjaÑ dadantehi ayuttaÑ katan”ti vippaÔisÈrino hutvÈ
vegena palÈyitvÈ Himavantameva agamaÑsu. SakalabharuraÔÔhavÈsino
devatÈ ekato hutvÈ “sÊlavante kalahaÑ karontena raÒÒÈ ayuttaÑ katan”ti
BharuraÒÒo kujjhitvÈ tiyojanasatikaÑ BharuraÔÔhaÑ samuddaÑ ubbattetvÈ
araÔÔhamakaÑsu. Iti ekaÑ BharurÈjÈnaÑ nissÈya sakalaraÔÔhavÈsinopi
vinÈsaÑ pattÈti.
SatthÈ imaÑ atÊtaÑ ÈharitvÈ abhisambuddho hutvÈ imÈ gÈthÈ avoca–
125. “IsÊna’mantaraÑ katvÈ, BharurÈjÈti me sutaÑ.
Ucchinno saha raÔÔhehi1, sa rÈjÈ vibhava~gato.
126. TasmÈ hi chandÈgamanaÑ, nappasaÑsanti paÓÉitÈ.
AduÔÔhacitto bhÈseyya, giraÑ saccupasaÑhitan”ti.
______________________________________________________________
1. RaÔÔhena (SÊ, I)
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Tattha antaraÑ katvÈti chandÈgativasena vivaraÑ katvÈ. BharurÈjÈti
BharuraÔÔhe1 rÈjÈ. Iti me sutanti iti mayÈ pubbe etaÑ sutaÑ. TasmÈ hi
chandÈgamananti yasmÈ hi chandÈgamanaÑ gantvÈ BharurÈjÈ saha raÔÔhena
ucchinno, tasmÈ chandÈgamanaÑ paÓÉitÈ nappasaÑsanti. AduÔÔhacittoti
kilesehi ad|sitacitto hutvÈ. BhÈseyya giraÑ saccupasaÑhitanti
sabhÈvanissitaÑ atthanissitaÑ kÈraÓanissitameva giraÑ bhÈseyya. Ye hi
tattha BharuraÒÒo laÒjaÑ gaÓhantassa ayuttaÑ etanti paÔikkosantÈ
saccupasaÑhitaÑ giraÑ bhÈsiÑsu, tesaÑ ÔhitaÔÔhÈnaÑ NÈÄikeradÊpe ajjÈpi
dÊpakasahassaÑ paÒÒÈyatÊti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “mahÈrÈja chandavasikena nÈma
na bhavitabbaÑ, dve pabbajitagaÓe kalahaÑ kÈretuÑ na vaÔÔatÊ”ti vatvÈ
jÈtakaÑ samodhÈnesi “ahaÑ tena samayena jeÔÔhaka-isi ahosin”ti, rÈjÈ
TathÈgatassa bhattakiccaÑ katvÈ gatakÈle manusse pesetvÈ titthiyÈrÈmaÑ
viddhaÑsÈpesi, titthiyÈ appatiÔÔhÈ ahesuÑ.
BharujÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. PuÓÓanadÊjÈtakavaÓÓanÈ (214)
PuÓÓaÑ nadinti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto paÒÒÈpÈramiÑ Èrabbha
kathesi. EkasmiÒhi divase dhammasabhÈyaÑ bhikkh| TathÈgatassa paÒÒaÑ
Èrabbha kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso SammÈsambuddho mahÈpaÒÒo
puthupaÒÒo hÈsapaÒÒo javanapaÒÒo tikkhapaÒÒo gambhÊrapaÒÒo
nibbedhikapaÒÒo upÈyapaÒÒÈya samannÈgato”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya
nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti
vutte “na bhikkhave idÈneva, pubbepi TathÈgato paÒÒavÈ
upÈyakusaloyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto purohitakule
nibbattitvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ sabbasippÈni uggaÓhitvÈ pitu accayena
purohitaÔÔhÈnaÑ labhitvÈ BÈrÈÓasiraÒÒo
______________________________________________________________
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atthadhammÈnusÈsako ahosi. AparabhÈge rÈjÈ paribhedakÈnaÑ kathaÑ
gahetvÈ bodhisattassa kuddho “mÈ mama santike vasÊ”ti bodhisattaÑ
BÈrÈÓasito pabbÈjesi. Bodhisatto puttadÈraÑ gahetvÈ ekasmiÑ
KÈsikagÈmake vÈsaÑ kappesi. AparabhÈge rÈjÈ tassa guÓaÑ saritvÈ
“mayhaÑ kaÒci pesetvÈ ÈcariyaÑ pakkosituÑ na yuttaÑ, ekaÑ pana gÈthaÑ
bandhitvÈ paÓÓaÑ likhitvÈ kÈkamaÑsaÑ pacÈpetvÈ paÓÓaÒca maÑsaÒca
setavatthena paliveÔhetvÈ rÈjamuddikÈya laÒchetvÈ pesessÈmi. Yadi paÓÉito
bhavissati, paÓÓaÑ vÈcetvÈ kÈkamaÑsabhÈvaÑ ÒatvÈ Ègamissati, no ce,
nÈgamissatÊ”ti “puÓÓaÑ nadin”ti imaÑ gÈthaÑ paÓÓe likhi.
127. PuÓÓaÑ nadiÑ yena ca peyyamÈhu,
JÈtaÑ yavaÑ yena ca guyhamÈhu.
D|raÑ gataÑ yena ca avhayanti,
So tyÈ’gato handa ca bhuÒja brÈhmaÓÈti.
Tattha puÓÓaÑ nadiÑ yena ca peyyamÈh|ti kÈkapeyyÈ nadÊti vadantÈ
yena puÓÓaÑ nadiÑ kÈkapeyyamÈhu1, na hi apuÓÓÈ nadÊ “kÈkapeyyÈ”ti
vuccati. YadÈpi nadÊtÊre ÔhatvÈ gÊvaÑ pasÈretvÈ kÈkena pÈtuÑ sakkÈ hoti,
tadÈ naÑ “kÈkapeyyÈ”ti vadanti. JÈtaÑ yavaÑ yena ca guyhamÈh|ti yavanti
desanÈsÊsamattaÑ, idha pana sabbampi jÈtaÑ uggataÑ
sampannataruÓasassaÑ adhippetaÑ. TaÒhi yadÈ anto paviÔÔhakÈkaÑ
paÔicchÈdetuÑ sakkoti, tadÈ guyhatÊti guyhaÑ. KiÑ guyhati? KÈkaÑ. Iti
kÈkassa guyhaÑ kÈkaguyhanti taÑ vadamÈnÈ kÈkena guyhavacanassa
kÈraÓabh|tena “guyhan”ti vadanti. Tena vuttaÑ “yena ca guyhamÈh|”ti.
D|raÑ gataÑ yena ca avhayantÊti d|raÑ gataÑ vippavutthaÑ piyapuggalaÑ
yaÑ ÈgantvÈ nisinnaÑ2 disvÈ sace itthannÈmo Ègacchati, vassa kÈkÈti vÈ
vassantaÒÒeva vÈ sutvÈ “yathÈ kÈko vassati, itthannÈmo ÈgamissatÊ”ti evaÑ
vadantÈ yena ca avhayanti kathenti mantenti, udÈharantÊti attho. SotyÈ’gatoti
so te ÈnÊto. Handa ca bhuÒja brÈhmaÓÈti gaÓha brÈhmaÓa bhuÒjassu naÑ,
khÈda idaÑ kÈkamaÑsanti attho.
______________________________________________________________
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Iti rÈjÈ imaÑ gÈthaÑ paÓÓe likhitvÈ bodhisattassa pesesi. So paÓÓaÑ
vÈcetvÈ “rÈjÈ maÑ daÔÔhukÈmo”ti ÒatvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
128. “Yato maÑ saratÊ rÈjÈ, vÈyasampi pahetave.
HaÑsÈ koÒcÈ may|rÈ ca, asatÊyeva pÈpiyÈ”ti.
Tattha yato maÑ saratÊ rÈjÈ, vÈyasampi pahetaveti yadÈ rÈjÈ
vÈyasamaÑsaÑ labhitvÈ tampi pahetuÑ maÑ sarati. HaÑsÈ koÒcÈ may|rÈ
cÈti yadÈ panassa ete haÑsÈdayo upanÊtÈ bhavissanti, etÈni haÑsamaÑsÈdÊni
lacchati, tadÈ maÑ kasmÈ na sarissatÊti attho. AÔÔhakathÈyaÑ pana
“haÑsakoÒcamay|rÈnan”ti pÈÔho. So sundarataro, imesaÑ haÑsÈdÊnaÑ
maÑsaÑ labhitvÈ kasmÈ maÑ na sarissati, sarissatiyevÈti attho1. AsatÊyeva
pÈpiyÈti yaÑ vÈ taÑ vÈ labhitvÈ saraÓaÑ nÈma sundaraÑ, lokasmiÑ pana
asatiyeva pÈpiyÈ, asatikaraÓaÑyeva hÊnaÑ lÈmakaÑ, taÒca amhÈkaÑ raÒÒo
natthi. Sarati maÑ rÈjÈ, ÈgamanaÑ me paccÈsÊsati, tasmÈ gamissÈmÊti
yÈnaÑ yojÈpetvÈ gantvÈ rÈjÈnaÑ passi, rÈjÈ tussitvÈ purohitaÔÔhÈneyeva
patiÔÔhÈpesi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ
Œnando ahosi, purohito pana ahameva ahosin”ti.
PuÓÓanadÊjÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. KacchapajÈtakavaÓÓanÈ (215)
AvadhÊ vata attÈnanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto KokÈlikaÑ
Èrabbha kathesi. Vatthu MahÈtakkÈrijÈtake2 Èvi bhavissati. TadÈ pana SatthÈ
“na bhikkhave KokÈliko idÈneva vÈcÈya hato, pubbepi vÈcÈya hatoyevÈ”ti
vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto amaccakule
nibbattitvÈ vayappatto tassa atthadhammÈnusÈsako ahosi. So pana rÈjÈ
bahubhÈÓÊ ahosi, tasmiÑ kathente
______________________________________________________________
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aÒÒesaÑ vacanassa okÈso nÈma natthi. Bodhisatto tassa taÑ bahubhÈÓitaÑ
vÈretukÈmo1 ekaÑ upÈyaÑ upadhÈrento vicarati. TasmiÒca kÈle
Himavantapadese ekasmiÑ sare kacchapo vasati, dve haÑsapotakÈ gocarÈya
carantÈ tena saddhiÑ vissÈsaÑ akaÑsu. Te daÄhavissÈsikÈ hutvÈ ekadivasaÑ
kacchapaÑ ÈhaÑsu “samma kacchapa amhÈkaÑ Himavante
Cittak|Ôapabbatatale KaÒcanaguhÈyaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ ramaÓÊyo padeso,
gacchasi amhÈkaÑ saddhin”ti. AhaÑ kinti katvÈ gamissÈmÊti. MayaÑ taÑ
gahetvÈ gamissÈma, sace tvaÑ mukhaÑ rakkhituÑ sakkhissasi, kassaci kiÒci
na kathessasÊti. RakkhissÈmi sÈmi, gahetvÈ maÑ gacchathÈti. Te “sÈdh|”ti
vatvÈ ekaÑ daÓÉakaÑ kacchapena ÉaÑsÈpetvÈ sayaÑ tassa ubho koÔiyo
ÉaÑsitvÈ ÈkÈsaÑ pakkhandiÑsu. TaÑ tathÈ haÑsehi nÊyamÈnaÑ
gÈmadÈrakÈ disvÈ “dve haÑsÈ kacchapaÑ daÓÉakena harantÊ”ti ÈhaÑsu.
Kacchapo “yadi maÑ sahÈyakÈ nenti, tumhÈkaÑ ettha kiÑ
duÔÔhaceÔakÈ”ti vattukÈmo haÑsÈnaÑ sÊghavegatÈya BÈrÈÓasinagare
rÈjanivesanassa uparibhÈgaÑ sampattakÈle daÔÔhaÔÔhÈnato daÓÉakaÑ
vissajjetvÈ ÈkÈsa~gaÓe patitvÈ dvebhÈgo ahosi, “kacchapo ÈkÈsato patitvÈ
dvedhÈ bhinno”ti ekakolÈhalaÑ ahosi. RÈjÈ bodhisattaÑ ÈdÈya
amaccagaÓaparivuto taÑ ÔhÈnaÑ gantvÈ kacchapaÑ disvÈ bodhisattaÑ
pucchi “paÓÉita kinti katvÈ esa patito”ti. Bodhisatto “cirapaÔika~khohaÑ
rÈjÈnaÑ ovaditukÈmo upÈyaÑ upadhÈrento carÈmi, iminÈ kacchapena
haÑsehi saddhiÑ vissÈso kato bhavissati, tehi imaÑ ‘HimavantaÑ
nessÈmÈ’ti daÓÉakaÑ ÉaÑsÈpetvÈ ÈkÈsaÑ pakkhantehi bhavitabbaÑ, atha
iminÈ kassaci vacanaÑ sutvÈ arakkhitamukhatÈya kiÒci vattukÈmena
daÓÉakÈ vissaÔÔho bhavissati, evaÑ ÈkÈsato patitvÈ jÊvitakkhayaÑ patteneva
bhavitabban”ti cintetvÈ “Èma mahÈrÈja atimukharÈ nÈma apariyantavacanÈ
evar|paÑ dukkhaÑ pÈpuÓantiyevÈ”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ avoca–
129. “AvadhÊ vata attÈnaÑ, kacchapo byÈharaÑ giraÑ.
SuggahÊtasmiÑ kaÔÔhasmiÑ, vÈcÈya sakiyÈ’vadhi.
______________________________________________________________
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130. Etampi disvÈ naravÊriyaseÔÔha, vÈcaÑ pamuÒce kusalaÑ nÈtivelaÑ.
Passasi bahubhÈÓena, kacchapaÑ byasanaÑ gatan”ti.

Tattha avadhÊ vatÈti ghÈtesi vata. ByÈharanti byÈharanto.
SuggahÊtasmiÑ kaÔÔhasminti mukhena suÔÔhu ÉaÑsitvÈ gahite daÓÉake.
VÈcÈya sakiyÈ’vadhÊti atimukharatÈya akÈle vÈcaÑ nicchÈrento
daÔÔhaÔÔhÈnaÑ vissajjetvÈ tÈya sakÈya vÈcÈya attÈnaÑ avadhi ghÈtesi.
Evamesa jÊvitakkhayaÑ patto, na aÒÒathÈti. Etampi disvÈti etampi kÈraÓaÑ
disvÈ. NaravÊriyaseÔÔhÈti naresu vÊriyena seÔÔha uttamavÊriya rÈjavara.
VÈcaÑ pamuÒce kusalaÑ nÈtivelanti saccÈdipaÔisaÑyuttaÑ kusalameva
paÓÉito puriso muÒceyya nicchÈreyya, tampi hitaÑ kÈlayuttaÑ, na ativelaÑ,
atikkantakÈlaÑ apariyantavÈcaÑ na bhÈseyya. PassasÊti nanu paccakkhato
passasi. BahubhÈÓenÈti bahubhaÓanena. KacchapaÑ byasanaÑ gatanti etaÑ
kacchapaÑ jÊvitakkhayaÑ pattanti.
RÈjÈ “maÑ sandhÈya bhÈsatÊ”ti ÒatvÈ “amhe sandhÈya kathesi
paÓÉitÈ”ti Èha. Bodhisatto “mahÈrÈja tvaÑ vÈ hohi aÒÒo vÈ, yo koci
pamÈÓÈtikkantaÑ bhÈsanto evar|paÑ byasanaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti pÈkaÔaÑ katvÈ
kathesi. RÈjÈ tato paÔÔhÈya viramitvÈ mandabhÈÓÊ ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
kacchapo KokÈliko ahosi, dve haÑsapotakÈ dve mahÈtherÈ, rÈjÈ Œnando,
amaccapaÓÉito pana ahameva ahosin”ti.
KacchapajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. MacchajÈtakavaÓÓanÈ (216)
Na mÈ’yamaggi tapatÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
purÈÓadutiyikÈpalobhanaÑ Èrabbha kathesi. TaÒhi bhikkhuÑ SatthÈ
“saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu ukkaÓÔhitosÊ”ti pucchi. “SaccaÑ bhante”ti vutte
“kena ukkaÓÔhÈpitosÊ”ti puÔÔho “purÈÓadutiyikÈyÈ”ti Èha. Atha naÑ SatthÈ
“ayaÑ te bhikkhu itthÊ anatthakÈrikÈ, pubbepi tvaÑ etaÑ nissÈya s|lena
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vijjhitvÈ a~gÈresu pacitvÈ khÈditabbataÑ patto paÓÉite nissÈya jÊvitaÑ
alatthÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa
purohito ahosi. AthekadivasaÑ kevaÔÔÈ jÈle laggaÑ macchaÑ uddharitvÈ
uÓhavÈlukÈpiÔÔhe ÔhapetvÈ “a~gÈresu naÑ pacitvÈ khÈdissÈmÈ”ti s|laÑ
tacchiÑsu. Maccho macchiÑ Èrabbha paridevamÈno imÈ gÈthÈ avoca–
131. “Na mÈ’yamaggi tapati, na s|lo sÈdhutacchito.
YaÒca maÑ maÒÒate macchÊ, aÒÒaÑ so ratiyÈ gato.
132. So maÑ dahati rÈgaggi, cittaÑ c|patapeti maÑ.
JÈlino muÒcathÈ’yirÈ maÑ, na kÈme haÒÒate kvacÊ”ti.
Tattha na mÈ’yamaggi tapatÊti na maÑ ayaÑ aggi tapati, na tÈpaÑ
janeti, na socayatÊti attho. Na s|loti ayaÑ s|lopi sÈdhutacchito maÑ na
tapati, na me sokaÑ uppÈdeti. YaÒca maÑ maÒÒateti yaÑ pana maÑ
macchÊ evaÑ maÒÒati “aÒÒaÑ macchiÑ so paÒcakÈmaguÓaratiyÈ gato”ti,
tadeva maÑ tapati socayati. So maÑ dahatÊti yo panesa rÈgaggi, so maÑ
dahati jhÈpeti. CittaÑ c|patapeti manti rÈgasampayuttakaÑ mama cittameva
ca maÑ upatÈpeti kilameti viheÔheti. JÈlinoti kevaÔÔe Èlapati. Te hi jÈlassa
atthitÈya “jÈlino”ti vuccanti. MuÒcathÈ’yirÈ manti muÒcatha maÑ sÈminoti
yÈcati. Na kÈme haÒÒate kvacÊti kÈme patiÔÔhito1 kÈmena nÊyamÈno satto na
kvaci haÒÒati. Na hi taÑ tumhÈdisÈ hanituÑ anucchavikÈti paridevati. Atha
vÈ kÈmeti hetuvacane bhummaÑ, kÈmahetu macchiÑ anubandhamÈno nÈma
na kvaci tumhÈdisehi haÒÒatÊti paridevati. TasmiÑ khaÓe bodhisatto
nadÊtÊraÑ gato tassa macchassa paridevitasaddaÑ sutvÈ kevaÔÔe
upasa~kamitvÈ taÑ macchaÑ mocesi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale
______________________________________________________________
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patiÔÔhahi. TadÈ macchÊ purÈÓadutiyikÈ ahosi, maccho ukkaÓÔhitabhikkhu,
purohito pana ahameva ahosinti.
MacchajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. SeggujÈtakavaÓÓanÈ (217)
Sabbo lokoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ PaÓÓika-upÈsakaÑ
Èrabbha kathesi. Vatthu EkakanipÈte vitthÈritameva. IdhÈpi SatthÈ taÑ “kiÑ
upÈsaka cirassaÑ ÈgatosÊ”ti pucchi. PaÓÓika-upÈsako “dhÊtÈ me bhante
niccaÑ pahaÑsitamukhÊ, tamahaÑ vÊmaÑsitvÈ ekassa kuladÈrakassa
adÈsiÑ, tattha itikattabbatÈya tumhÈkaÑ dassanÈya ÈgantuÑ okÈsaÑ na
labhin”ti Èha. Atha naÑ SatthÈ “na kho upÈsaka idÈnevesÈ sÊlavatÊ, pubbepi
sÊlavatÊ, tvaÑ ca na idÈnevetaÑ vÊmaÑsasi, pubbepi vÊmaÑsiyevÈ”ti vatvÈ
tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto rukkhadevatÈ
ahosi. TadÈ ayameva PaÓÓika-upÈsako “dhÊtaraÑ vÊmaÑsissÈmÊ”ti araÒÒaÑ
netvÈ kilesavasena icchanto viya hatthe gaÓhi. Atha naÑ paridevamÈnaÑ
paÔhamagÈthÈya ajjhabhÈsi–
133. “Sabbo loko attamano ahosi,
AkovidÈ gÈmadhammassa seggu.
KomÈri ko nÈma tava’jja dhammo,
YaÑ tvaÑ gahitÈ pavane parodasÊ”ti.
Tattha sabbo loko attamano ahosÊti amma sakalopi sattaloko etissÈ
kÈmasevanÈya attamano jÈto. AkovidÈ gÈmadhammassa segg|ti segg|ti
tassÈ nÈmaÑ. Tena tvaÑ pana amma seggu akovidÈ gÈmadhammassa,
imasmiÑ gÈmadhamme vasaladhamme akusalÈsÊti vuttaÑ hoti. KomÈri ko
nÈma1 tava’jja dhammoti amma kumÈri ko nÈmesa2 tava ajja sabhÈvo. YaÑ
tvaÑ gahitÈ pavane parodasÊti tvaÑ3 mayÈ imasmiÑ pavane santhavavasena
hatthe gahitÈ
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parodasi na sampaÔicchasi, ko esa tava sabhÈvo, kiÑ kumÈrikÈyeva tvanti
pucchati.
TaÑ sutvÈ kumÈrikÈ “Èma tÈta kumÈrikÈyevÈhaÑ, nÈhaÑ
methunadhammaÑ nÈma jÈnÈmÊ”ti vatvÈ paridevamÈnÈ dutiyaÑ
gÈthamÈha–
134. “Yo dukkhaphuÔÔhÈya bhaveyya tÈÓaÑ,
So me pitÈ dubbhi vane karoti.
SÈ kassa kandÈmi vanassa majjhe,
Yo tÈyitÈ so sahasaÑ karotÊ”ti.
SÈ heÔÔhÈ kathitÈyeva. Iti so PaÓÓiko tadÈ dhÊtaraÑ vÊmaÑsitvÈ gehaÑ
netvÈ kuladÈrakassa datvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne PaÓÓika-upÈsako sotÈpattiphale patiÔÔhahi.
TadÈ dhÊtÈ dhÊtÈyeva, pitÈ pitÈyeva ahosi, tassa kÈraÓassa paccakkhakÈrikÈ
rukkhadevatÈ pana ahameva ahosinti.
SeggujÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
_____
8. K|ÔavÈÓijajÈtakavaÓÓanÈ (218)
SaÔhassa sÈÔheyyamidanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
k|ÔavÈÓijaÑ Èrabbha kathesi. SÈvatthivÈsino hi k|ÔavÈÓijo ca paÓÉitavÈÓijo
ca dve vÈÓijÈ mittikÈ1 hutvÈ paÒca sakaÔasatÈni bhaÓÉassa p|rÈpetvÈ
pubbantato aparantaÑ vicaramÈnÈ vohÈraÑ katvÈ bahuÑ lÈbhaÑ labhitvÈ
SÈvatthiÑ paccÈgamiÑsu. PaÓÉitavÈÓijo k|ÔavÈÓijaÑ Èha “samma bhaÓÉaÑ
bhÈjemÈ”ti. K|ÔavÈÓijo “ayaÑ dÊgharattaÑ dukkhaseyyÈya dubbhojanena
kilanto attano ghare nÈnaggarasaÑ bhattaÑ bhuÒjitvÈ ajÊrakena marissati,
atha sabbampetaÑ bhaÓÉaÑ mayhameva bhavissatÊ”ti cintetvÈ “nakkhattaÑ
na manÈpaÑ, divaso na manÈpo, sve
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jÈnissÈmi, punadivase jÈnissÈmÊ”ti kÈlaÑ khepeti. Atha naÑ paÓÉitavÈÓijo
nippÊÄetvÈ bhÈjÈpetvÈ gandhamÈlaÑ ÈdÈya Satthu santikaÑ gantvÈ SatthÈraÑ
p|jetvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. SatthÈ “kadÈ ÈgatosÊ”ti pucchitvÈ
“aÉÉhamÈsamatto me bhante ÈgatassÈ”ti vatvÈ “atha kasmÈ evaÑ papaÒcaÑ
katvÈ BuddhupaÔÔhÈnaÑ ÈgatosÊ”ti puÔÔho taÑ pavattiÑ Èrocesi. SatthÈ “na
kho upÈsaka idÈneva, pubbepesa k|ÔavÈÓijoyevÈ”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto amaccakule
nibbattitvÈ vayappatto tassa vinicchayÈmacco ahosi. TadÈ gÈmavÈsÊ ca
nagaravÈsÊ ca dve vÈÓijÈ mittÈ ahesuÑ. GÈmavÈsÊ nagaravÈsissa santike
paÒca phÈlasatÈni Ôhapesi. So te phÈle vikkiÓitvÈ m|laÑ gahetvÈ phÈlÈnaÑ
ÔhapitaÔÔhÈne m|sikavaccaÑ ÈkiritvÈ Ôhapesi. AparabhÈge gÈmavÈsÊ ÈgantvÈ
“phÈle me dehÊ”ti Èha. K|ÔavÈÓijo “phÈlÈ te m|sikÈhi khÈditÈ”ti
m|sikavaccaÑ dassesi. Itaro “khÈditÈva hontu, m|sikÈhi khÈdite kiÑ sakkÈ
kÈtun”ti nhÈnatthÈya tassa puttaÑ ÈdÈya gacchanto ekassa sahÈyakassa gehe
“imassa katthaci gantuÑ mÈ adatthÈ”ti vatvÈ antogabbhe nisÊdÈpetvÈ sayaÑ
nhÈyitvÈ k|ÔavÈÓijassa gehaÑ agamÈsi. So “putto me kahan”ti Èha. Samma
tava puttaÑ tÊre ÔhapetvÈ mama udake nimuggakÈle eko kulalo ÈgantvÈ tava
puttaÑ nakhapaÒjarena gahetvÈ ÈkÈsaÑ pakkhanto, ahaÑ pÈÓiÑ paharitvÈ
viravitvÈ vÈyamantopi mocetuÑ nÈsakkhinti. TvaÑ musÈ bhaÓasi, kulalÈ
dÈrake gahetvÈ gantuÑ samatthÈ nÈma natthÊti. Samma hotu, ayuttepi honte1
ahaÑ kiÑ karomi, kulaleneva te putto nÊtoti. So taÑ santajjetvÈ “are
duÔÔhacora manussamÈraka idÈni taÑ vinicchayaÑ gantvÈ
kaÉÉhÈpessÈmÊ”ti2 nikkhami. So “mama3 ruccanakameva karosÊ”ti teneva
saddhiÑ vinicchayaÔÔhÈnaÑ agamÈsi.
K|ÔavÈÓijo bodhisattaÑ Èha “ayaÑ sÈmi mama puttaÑ gahetvÈ
nhÈyituÑ gato, ‘kahaÑ me putto’ti vutte ‘kulalena haÔo’ti Èha,
______________________________________________________________
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vinicchinatha me aÉÉan”ti. Bodhisatto “saccaÑ bhaÓe”ti itaraÑ pucchi. So
Èha “Èma sÈmi, ahaÑ taÑ ÈdÈya gato, senena pahaÔabhÈvo saccameva
sÈmÊ”ti. KiÑ pana loke kulalÈ nÈma dÈrake harantÊti. SÈmi ahampi tumhe
pucchÈmi “kulalÈ dÈrake gahetvÈ ÈkÈse gantuÑ na sakkonti, m|sikÈ pana
ayaphÈle khÈdantÊ”ti. IdaÑ kiÑ nÈmÈti. SÈmi mayÈ etassa ghare paÒca
phÈlasatÈni ÔhapitÈni, svÈyaÑ “phÈlÈ te m|sikÈhi khÈditÈ”ti vatvÈ “idaÑ te
phÈle khÈditam|sikÈnaÑ vaccan”ti vaccaÑ dasseti, sÈmi m|sikÈ ce phÈle
khÈdanti, kulalÈpi dÈrake harissanti. Sace na khÈdanti, senÈpi taÑ na
harissanti. Eso pana “phÈlÈ te m|sikÈhi khÈditÈ”ti vadati, tesaÑ
khÈditabhÈvaÑ vÈ akhÈditabhÈvaÑ vÈ jÈnÈtha, aÉÉaÑ me vinicchinathÈti.
Bodhisatto “saÔhassa paÔisÈÔheyyaÑ katvÈ jinissÈmÊti iminÈ cintitaÑ
bhavissatÊ”ti ÒatvÈ “suÔÔhu te cintitan”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ avoca–
135. “SaÔhassa sÈÔheyyamidaÑ sucintitaÑ,
PaccoÉÉitaÑ paÔik|Ôassa k|ÔaÑ.
PhÈlaÑ ce khÈdeyyuÑ m|sikÈ,
KasmÈ kumÈraÑ kulalÈ na hareyyuÑ.
136. K|Ôassa hi santi k|Ôak|ÔÈ,
Bhavati cÈpi nikatino nikatyÈ.
Dehi puttanaÔÔha phÈlanaÔÔhassa phÈlaÑ,
MÈ te puttamahÈsi phÈlanaÔÔho”ti.
Tattha saÔhassÈti saÔhabhÈvena kerÈÔikena “ekaÑ upÈyaÑ katvÈ
parasantakaÑ khÈdituÑ vaÔÔatÊ”ti saÔhassa. SÈÔheyyamidaÑ sucintitanti idaÑ
paÔisÈÔheyyaÑ cintentena tayÈ suÔÔhu cintitaÑ. PaccoÉÉitaÑ paÔik|Ôassa
k|Ôanti k|Ôassa puggalassa tayÈ paÔik|ÔaÑ suÔÔhu paccoÉÉitaÑ, paÔibhÈgaÑ
katvÈ oÉÉitasadisameva katanti attho. PhÈlaÑ ce khÈdeyyuÑ1 m|sikÈti yadi
m|sikÈ phÈlaÑ khÈdeyyuÑ. KasmÈ kumÈraÑ kulalÈ na hareyyunti
m|sikÈsu phÈle khÈdantÊsu kulalÈ kiÑkÈraÓÈ kumÈraÑ no hareyyuÑ.
______________________________________________________________
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K|Ôassa hi santik|Ôak|ÔÈti tvaÑ “ahameva m|sikÈhi phÈle
khÈdÈpitapuriso k|Ôo”ti maÒÒasi, tÈdisassa pana k|Ôassa imasmiÑ loke bah|
k|ÔÈ santi, k|Ôassa k|ÔÈti k|ÔapaÔik|ÔÈnaÑ etaÑ nÈmaÑ, k|Ôassa paÔik|ÔÈ
nÈma santÊti vuttaÑ hoti. Bhavati cÈpi nikatino nikatyÈti nikatino
nekatikassa vaÒcanakapuggalassa nikatyÈ aparo nikatikÈrako
vaÒcanakapuriso bhavatiyeva. Dehi puttanaÔÔha phÈlanaÔÔhassa phÈlanti
ambho naÔÔhaputta purisa etassa naÔÔhaphÈlassa phÈlaÑ dehi. MÈ te
puttamahÈsi phÈlanaÔÔhoti sace hissa phÈlaÑ na dassasi, puttaÑ te harissati,
taÑ te1 esa mÈ haratu, phÈlamassa dehÊti. Demi sÈmi, sace me puttaÑ detÊti.
Demi sÈmi, sace me phÈle detÊti. EvaÑ naÔÔhaputto puttaÑ, naÔÔhaphÈlo ca
phÈlaÑ paÔilabhitvÈ ubhopi yathÈkammaÑ gatÈ.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
k|ÔavÈÓijo idÈni k|ÔavÈÓijova, paÓÉitavÈÓijo paÓÉitavÈÓijoyeva,
vinicchayÈmacco pana ahameva ahosin”ti.
K|ÔavÈÓijajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. GarahitajÈtakavaÓÓanÈ (219)
HiraÒÒaÑ me suvaÓÓaÑ meti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
anabhiratiyÈ ukkaÓÔhitabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Etassa hi paccekaÑ
gahitaÑ ÈrammaÓaÑ nÈma natthi, anabhirativÈsaÑ vasantaÑ pana taÑ
Satthu santikaÑ ÈnesuÑ. So SatthÈrÈ “saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu
ukkaÓÔhitosÊ”ti puÔÔho “saccan”ti vatvÈ “kiÑkÈraÓÈ”ti vutte “kilesavasenÈ”ti
Èha. Atha naÑ SatthÈ “ayaÑ bhikkhu kileso nÈma pubbe tiracchÈnehipi
garahito, tvaÑ evar|pe sÈsane pabbajito kasmÈ tiracchÈnehipi
garahitakilesavasena ukkaÓÔhito”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
Himavantapadese vÈnarayoniyaÑ nibbatti. TamenaÑ eko vanacarako
______________________________________________________________
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gahetvÈ ÈnetvÈ raÒÒo adÈsi. So ciraÑ rÈjagehe vasamÈno vattasampanno
ahosi, manussaloke vattamÈnaÑ kiriyaÑ yebhuyyena aÒÒÈsi. RÈjÈ tassa
vatte pasÊditvÈ vanacarakaÑ pakkosÈpetvÈ “imaÑ vÈnaraÑ gahitaÔÔhÈneyeva
vissajjehÊ”ti ÈÓÈpesi, so tathÈ akÈsi. VÈnaragaÓo bodhisattassa ÈgatabhÈvaÑ
ÒatvÈ tassa dassanatthÈya mahante pÈsÈÓapiÔÔhe sannipatitvÈ bodhisattena
saddhiÑ sammodanÊyaÑ kathaÑ katvÈ “samma kahaÑ ettakaÑ kÈlaÑ
vutthosÊ”ti Èha. BÈrÈÓasiyaÑ rÈjanivesaneti. Atha kathaÑ muttosÊti. RÈjÈ
maÑ keÄimakkaÔaÑ katvÈ mama vatte pasanno maÑ vissajjesÊti.
Atha naÑ te vÈnarÈ “manussaloke vattamÈnakiriyaÑ1 nÈma tumhe
jÈnissatha, amhÈkampi tÈva kathetha, sotukÈmamhÈ”ti ÈhaÑsu. MÈ maÑ
manussÈnaÑ kiriyaÑ pucchathÈti. Kathetha sotukÈmamhÈti. Bodhisattopi
“manussÈ nÈma khattiyÈpi brÈhmaÓÈpi ‘mayhaÑ mayhan’ti vadanti, hutvÈ
abhÈvaÔÔhena aniccataÑ na jÈnanti, suÓÈtha dÈni tesaÑ andhabÈlÈnaÑ
kÈraÓan”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ avoca–
137. “HiraÒÒaÑ me suvaÓÓaÑ me, esÈ rattiÑ divÈ kathÈ.
DummedhÈnaÑ manussÈnaÑ, ariyadhammaÑ apassataÑ.
138. Dve dve gahapatayo gehe, eko tattha amassuko.
Lambatthano veÓikato, atho a~kitakaÓÓako.
KÊto dhanena bahunÈ, so taÑ vitudate janan”ti.
Tattha hiraÒÒaÑ me suvaÓÓaÑ meti desanÈsÊsamattametaÑ, iminÈ pana
padadvayena dasavidhampi ratanaÑ sabbaÑ, pubbaÓÓÈparaÓÓaÑ
khettavatthuÑ dvipadacatuppadaÒca sabbaÑ dassento “idaÑ me idaÑ me”ti
Èha. EsÈ rattiÑ divÈ kathÈti esÈ manussÈnaÑ rattiÒca divÈ ca niccakÈlaÑ
kathÈ. AÒÒaÑ pana te “paÒcakkhandhÈ aniccÈ”ti vÈ “hutvÈ na bhavantÊ”ti vÈ
na jÈnanti, evameva paridevantÈ vicaranti. DummedhÈnanti appapaÒÒÈnaÑ.
AriyadhammaÑ apassatanti ariyÈnaÑ BuddhÈdÊnaÑ dhammaÑ, ariyaÑ vÈ
niddosaÑ navavidhaÑ lokuttaradhammaÑ apassantÈnaÑ esÈva kathÈ. AÒÒÈ
pana “aniccaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ”ti tesaÑ kathÈ nÈma natthi.
______________________________________________________________
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Gahapatayoti gehe adhipatibh|tÈ. Eko tatthÈti tesu dvÊsu gharasÈmikesu
“eko”ti mÈtugÈmaÑ sandhÈya vadati. Tattha veÓikatoti kataveÓÊ,
nÈnappakÈrena saÓÔhÈpitakesakalÈpoti attho. Atho a~kitakaÓÓakoti atha
sveva viddhakaÓÓo chiddakaÓÓoti lambakaÓÓataÑ sandhÈyÈha. KÊto
dhanena bahunÈti so panesa amassuko lambatthano veÓikato a~kitakaÓÓo
mÈtÈpit|naÑ bahuÑ dhanaÑ datvÈ kÊto, maÓÉetvÈ pasÈdhetvÈ yÈnaÑ
ÈropetvÈ mahantena parivÈrena gharaÑ ÈnÊto. So taÑ vitudate jananti so
gahapati ÈgatakÈlato paÔÔhÈya tasmiÑ gehe dÈsakammakarÈdibhedaÑ janaÑ
“are duÔÔhadÈsa duÔÔhadÈsi imaÑ na karosÊ”ti mukhasattÊhi vitudati, sÈmiko
viya hutvÈ mahÈjanaÑ vicÈreti. EvaÑ tÈva “manussaloke ativiya ayuttan”ti
manussalokaÑ garahi.
TaÑ sutvÈ sabbe vÈnarÈ “mÈ kathetha, mÈ kathetha, asotabbayuttakaÑ
assumhÈ”ti ubhohi hatthehi kaÓÓe daÄhaÑ pidahiÑsu. “ImasmiÑ ÔhÈne
amhehi idaÑ ayuttaÑ sutan”ti taÑ Ôhanampi garahitvÈ aÒÒattha agamaÑsu.
So piÔÔhipÈsÈÓo garahitapiÔÔhipÈsÈÓoyeva kira nÈma jÈto.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pÈkÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne so bhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi. TadÈ
vÈnaragaÓo BuddhaparisÈ ahosi, VÈnarindo pana ahameva ahosinti.
GarahitajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. DhammadhajajÈtakavaÓÓanÈ (220)
SukhaÑ jÊvitar|posÊti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto Devadattassa
vadhÈya parisakkanaÑ Èrabbha kathesi. TadÈ hi SatthÈ “na bhikkhave
idÈneva, pubbepi Devadatto mayhaÑ vadhÈya parisakkiyeva,
santÈsamattampi pana kÈtuÑ nÈsakkhÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
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AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ YasapÈÓi1 nÈma rÈjÈ rajjaÑ kÈresi, KÈÄako nÈmassa
senÈpati ahosi. TadÈ bodhisatto tasseva purohito ahosi nÈmena
Dhammadhajo nÈma, raÒÒo pana sÊsappasÈdhanakappako ChattapÈÓi nÈma.
RÈjÈ dhammena rajjaÑ kÈreti, senÈpati panassa vinicchayaÑ karonto laÒjaÑ
khÈdati parapiÔÔhimaÑsiko, laÒjaÑ gahetvÈ assÈmike sÈmike karoti.
AthekadivasaÑ vinicchaye parÈjito manusso bÈhÈ paggayha kandanto
vinicchayÈ nikkhanto rÈjupaÔÔhÈnaÑ gacchantaÑ bodhisattaÑ disvÈ tassa
pÈdesu patitvÈ “tumhÈdisesu nÈma sÈmi raÒÒo atthaÒca dhammaÒca
anusÈsantesu KÈÄakasenÈpati laÒjaÑ gahetvÈ assÈmike sÈmike karotÊ”ti
attano parÈjitabhÈvaÑ bodhisattassa kathesi. Bodhisatto kÈruÒÒaÑ
uppÈdetvÈ “ehi bhaÓe, aÉÉaÑ te vinicchinissÈmÊ”ti taÑ gahetvÈ
vinicchayaÔÔhÈnaÑ agamÈsi. MahÈjano sannipati, bodhisatto taÑ aÉÉaÑ
paÔivinicchinitvÈ sÈmikaÒÒeva sÈmikaÑ akÈsi.
MahÈjano sÈdhukÈraÑ adÈsi, so saddo mahÈ ahosi. RÈjÈ taÑ sutvÈ “kiÑ
saddo nÈmeso”ti pucchi. Deva DhammadhajapaÓÉitena dubbinicchito aÉÉo
suvinicchito, tatresa sÈdhukÈrasaddoti. RÈjÈ tuÔÔho bodhisattaÑ
pakkosÈpetvÈ “aÉÉo kira te Ècariya vinicchito”ti pucchi. “Œma mahÈrÈja,
KÈÄakena dubbinicchitaÑ aÉÉaÑ vinicchinin”ti vutte “ito dÈni paÔÔhÈya
tumheva aÉÉaÑ vinicchinatha, mayhaÒca kaÓÓasukhaÑ bhavissati lokassa
ca vuÉÉhÊ”ti vatvÈ anicchantampi taÑ “sattÈnuddayÈya vinicchaye
nisÊdathÈ”ti yÈcitvÈ sampaÔicchÈpesi. Tato paÔÔhÈya bodhisatto vinicchaye
nisÊdati, sÈmikeyeva sÈmike karoti.
KÈÄako tato paÔÔhÈya laÒjaÑ alabhanto lÈbhato parihÈyitvÈ bodhisattassa
ÈghÈtaÑ bandhitvÈ “mahÈrÈja DhammadhajapaÓÉito tava rajjaÑ patthetÊ”ti
bodhisattaÑ raÒÒo antare paribhindi. RÈjÈ asaddahanto “mÈ evaÑ avacÈ”ti
paÔikkhipitvÈ puna tena “sace me na saddahatha, tassÈgamanakÈle
vÈtapÈnena oloketha. AthÈnena sakalanagarassa attano hatthe katabhÈvaÑ
passissathÈ”ti vutte rÈjÈ tassa aÉÉakÈrakaparisaÑ disvÈ “etasseva parisÈ”ti
saÒÒÈya bhijjitvÈ “kiÑ
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karoma senÈpatÊ”ti pucchi. Deva etaÑ mÈretuÑ vaÔÔatÊti. OÄÈrikadosaÑ
apassantÈ kathaÑ mÈressÈmÈti. Attheko upÈyoti. Katar|pÈyoti.
Asayhamassa kammaÑ ÈropetvÈ1 taÑ kÈtuÑ asakkontaÑ taÑ tena dosena
mÈressÈmÈti. KiÑ pana asayhakammanti. MahÈrÈja uyyÈnaÑ nÈma
sÈrabh|miyaÑ ropitaÑ paÔijaggiyamÈnaÑ tÊhi cat|hi2 saÑvaccharehi
phalaÑ deti. Tumhe taÑ pakkosÈpetvÈ “sve uyyÈnaÑ kÊÄissÈma, uyyÈnaÑ
me mÈpehÊ”ti vadatha, so mÈpetuÑ na sakkhissati. Atha naÑ tasmiÑ dose
mÈressÈmÈti.
RÈjÈ bodhisattaÑ ÈmantetvÈ paÓÉita mayhaÑ purÈÓa-uyyÈne ciraÑ
kÊÄimha, idÈni nava-uyyÈne kÊÄitukÈmamha, sve kÊÄissÈma, uyyÈnaÑ no
mÈpehi, sace mÈpetuÑ na sakkhissasi, jÊvitaÑ te natthÊti. Bodhisatto
“KÈÄakena laÒjaÑ alabhamÈnena rÈjÈ antare paribhinno bhavissatÊ”ti ÒatvÈ
“sakkonto jÈnissÈmi mahÈrÈjÈ”ti vatvÈ gehaÑ gantvÈ subhojanaÑ bhuÒjitvÈ
cintayamÈno sayane nipajji, Sakkassa bhavanaÑ uÓhÈkÈraÑ dassesi. Sakko
Èvajjento bodhisattassa cittaÑ ÒatvÈ vegenÈgantvÈ sirigabbhaÑ pavisitvÈ
ÈkÈse ÔhatvÈ “kiÑ cintesi paÓÉitÈ”ti pucchi. Kosi tvanti. SakkohamasmÊti.
RÈjÈ maÑ uyyÈnaÑ mÈpehÊti Èha, taÑ cintemÊti. PaÓÉita mÈ cintayi, ahaÑ
te NandanavanacittalatÈvanasadisaÑ uyyÈnaÑ mÈpessÈmi, katarasmiÑ
ÔhÈne mÈpemÊti. AsukaÔÔhÈne mÈpehÊti. Sakko mÈpetvÈ devapurameva gato.
Punadivase bodhisatto uyyÈnaÑ paccakkhato disvÈ gantvÈ raÒÒo
Èrocesi “niÔÔhitaÑ te mahÈrÈja uyyÈnaÑ, kÊÄass|”ti. RÈjÈ gantvÈ
aÔÔhÈrasahatthena manosilÈvaÓÓena pÈkÈrena parikkhittaÑ
dvÈraÔÔÈlakasampannaÑ pupphaphalabhÈrabharitanÈnÈrukkhapaÔimaÓÉitaÑ
uyyÈnaÑ disvÈ KÈÄakaÑ pucchi “paÓÉitena amhÈkaÑ vacanaÑ kataÑ, idÈni
kiÑ karomÈ”ti. MahÈrÈja ekarattena uyyÈnaÑ mÈpetuÑ sakkonto rajjaÑ
gahetuÑ kiÑ na sakkotÊti. IdÈni kiÑ karomÈti. Aparampi naÑ
asayhakammaÑ kÈremÈti. KiÑ kammaÑ nÈmÈti. SattaratanamayaÑ
pokkharaÓiÑ mÈpemÈti. RÈjÈ “sÈdh|”ti bodhisattaÑ ÈmantetvÈ “Ècariya
uyyÈnaÑ tÈva te
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mÈpitaÑ, etassa pana anucchavikaÑ sattaratanamayaÑ pokkharaÓiÑ
mÈpehi. Sace mÈpetuÑ na sakkhissasi, jÊvitaÑ te natthÊ”ti Èha. Bodhisatto
“sÈdhu mahÈrÈja, sakkonto mÈpessÈmÊ”ti-Èha. Athassa Sakko pokkharaÓiÑ
mÈpesi sobhaggappattaÑ satatitthaÑ sahassava~kaÑ
paÒcavaÓÓapadumasaÒchannaÑ NandanapokkharaÓisadisaÑ.
Punadivase bodhisatto tampi paccakkhaÑ katvÈ raÒÒo Èrocesi “mÈpitÈ
deva pokkharaÓÊ”ti. RÈjÈ tampidisvÈ “idÈni kiÑ karomÈ”ti KÈÄakaÑ pucchi.
UyyÈnassa anucchavikaÑ gehaÑ mÈpetuÑ ÈÓÈpehi devÈti. RÈjÈ bodhisattaÑ
ÈmantetvÈ “idÈni Ècariya imassa uyyÈnassa ceva pokkharaÓiyÈ ca
anucchavikaÑ sabbadantamayaÑ gehaÑ mÈpehi, no ce mÈpessasi, jÊvitaÑ te
natthÊ”ti Èha. Athassa Sakko gehampi mÈpesi. Bodhisatto punadivase tampi
paccakkhaÑ katvÈ raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ tampi disvÈ “idÈni kiÑ karomÈ”ti
KÈÄakaÑ pucchi. “Gehassa anucchavikaÑ maÓiÑ mÈpetuÑ ÈÓÈpehi
mahÈrÈjÈ”ti Èha. RÈjÈ bodhisattaÑ ÈmantetvÈ “paÓÉita imassa
dantamayagehassa anucchavikaÑ maÓiÑ mÈpehi, maÓi-Èlokena vicarissÈma.
Sace mÈpetuÑ na sakkosi, jÊvitaÑ te natthÊ”ti Èha. Athassa Sakko maÓimpi
mÈpesi.
Bodhisatto punadivase taÑ paccakkhaÑ katvÈ raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ
tampi disvÈ “idÈni kiÑ karissÈmÈ”ti KÈÄakaÑ pucchi. MahÈrÈja
DhammadhajabrÈhmaÓassa icchiticchitadÈyikÈ devatÈ atthi maÒÒe, idÈni
yaÑ devatÈpi mÈpetuÑ na sakkoti, taÑ ÈÓÈpehi. Catura~gasamannÈgataÑ
nÈma manussaÑ devatÈpi mÈpetuÑ na sakkoti, tasmÈ
“catura~gasamannÈgataÑ me uyyÈnapÈlaÑ mÈpehÊ”ti taÑ vadÈhÊti. RÈjÈ
bodhisattaÑ ÈmantetvÈ “Ècariya tayÈ amhÈkaÑ uyyÈnaÑ, pokkharaÓÊ,
dantamayapÈsÈdo, tassa ÈlokakaraÓatthÈya maÓiratanaÒca mÈpitaÑ, idÈni
me uyyÈnarakkhakaÑ catura~gasamannÈgataÑ uyyÈnapÈlaÑ mÈpehi, no ce
mÈpessasi, jÊvitaÑ te natthÊ”ti Èha. Bodhisatto “hotu, labhamÈno jÈnissÈmÊ”ti
gehaÑ gantvÈ subhojanaÑ bhuÒjitvÈ nipanno pacc|sakÈle pabujjhitvÈ
sayanapÊÔhe nisinno cintesi “Sakko devarÈjÈ yaÑ attanÈ sakkÈ mÈpetuÑ, taÑ
mÈpesi, catura~gasamannÈgataÑ pana uyyÈnapÈlaÑ na sakkÈ mÈpetuÑ,
evaÑ
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sante paresaÑ hatthe maraÓato araÒÒe anÈthamaraÓameva varataran”ti. So
kassaci anÈrocetvÈ pÈsÈdÈ otaritvÈ aggadvÈreneva nagarÈ nikkhamitvÈ
araÒÒaÑ pavisitvÈ aÒÒatarasmiÑ rukkham|le sataÑ dhammaÑ ÈvajjamÈno
nisÊdi.
Sakko taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ vanacarako viya hutvÈ bodhisattaÑ
upasa~kamitvÈ “brÈhmaÓa tvaÑ sukhumÈlo, adiÔÔhapubbadukkhar|po1 viya
imaÑ araÒÒaÑ pavisitvÈ kiÑ karonto nisinnosÊ”ti imamatthaÑ pucchanto
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
139. “SukhaÑ jÊvitar|posi, raÔÔhÈ vivanamÈgato.
So ekako rukkham|le2, kapaÓo viya jhÈyasÊ”ti.
Tattha sukhaÑ jÊvitar|posÊti tvaÑ sukhena jÊvitasadiso sukhedhito
sukhaparihato viya. RaÔÔhÈti ÈkiÓÓamanussaÔÔhÈnÈ. VivanamÈgatoti
nirudakaÔÔhÈnaÑ araÒÒaÑ paviÔÔho. Rukkham|leti rukkhasamÊpe. KapaÓo
viya jhÈyasÊti kapaÓo viya ekako nisinno jhÈyasi pajjhÈyasi, kiÑ nÈmetaÑ
cintesÊti pucchi.
TaÑ sutvÈ bodhisatto dutiyaÑ gÈthamÈha–
140. “SukhaÑ jÊvitar|posmi, raÔÔhÈ vivanamÈgato.
So ekako rukkham|le2, kapaÓo viya jhÈyÈmi.
SataÑ dhammaÑ anussaran”ti.
Tattha sataÑ dhammaÑ anussaranti samma saccametaÑ, ahaÑ sukhaÑ
jÊvitar|po raÔÔhÈ ca vivanamÈgato, sohaÑ ekakova imasmiÑ rukkham|le
nisÊditvÈ kapaÓo viya jhÈyÈmi. YaÑ pana vadesi “kiÑ nÈmetaÑ cintesÊ”ti,
taÑ te pavedemi “sataÑ dhamman”ti. AhaÒhi3 sataÑ dhammaÑ anussaranto
idha nisinno. SataÑ dhammanti BuddhapaccekabuddhabuddhasÈvakÈnaÑ
sataÑ sappurisÈnaÑ paÓÉitÈnaÑ dhammaÑ. LÈbho alÈbho yaso ayaso nindÈ
pasaÑsÈ sukhaÑ dukkhanti ayaÒhi aÔÔhavidho lokadhammo. IminÈ pana
abbhÈhatÈ santo na kampanti na pavedhenti, ayamettha akampanasa~khÈto
sataÑ dhammo imaÑ anussaranto nisinnomhÊti dÊpeti.
______________________________________________________________
1. Abhidukkhar|po (Ka)
3. TaÑ te pavedemi. AhaÒhi (SÊ)

2. AraÒÒasmiÑ rukkham|le (SÊ, SyÈ, I)
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Atha naÑ Sakko evaÑsante brÈhmaÓa imasmiÑ ÔhÈne kasmÈ
nisinnosÊti. RÈjÈ catura~gasamannÈgataÑ uyyÈnapÈlaÑ ÈharÈpeti, tÈdisaÑ
na sakkomi laddhuÑ, sohaÑ “kiÑ me parassa hatthe maraÓena, araÒÒaÑ
pavisitvÈ anÈthamaraÓaÑ marissÈmÊ”ti cintetvÈ idhÈgantvÈ nisinnoti.
BrÈhmaÓa ahaÑ Sakko devarÈjÈ, mayÈ te uyyÈnÈdÊni mÈpitÈni,
catura~gasamannÈgataÑ uyyÈnapÈlaÑ mÈpetuÑ na sakkÈ, tumhÈkaÑ raÒÒo
sÊsappasÈdhanakappako ChattapÈÓi nÈma, so catura~gasamannÈgato,
catura~gasamannÈgatena uyyÈnapÈlena atthe sati etaÑ kappakaÑ
uyyÈnapÈlaÑ kÈtuÑ vadehÊti. Iti sakko bodhisattassa ovÈdaÑ datvÈ “mÈ
bhÈyÊ”ti samassÈsetvÈ attano devapurameva gato.
Bodhisatto gehaÑ gantvÈ bhuttapÈtarÈso rÈjadvÈraÑ gantvÈ
ChattapÈÓimpi tattheva disvÈ hatthe gahetvÈ “tvaÑ kira samma ChattapÈÓi
catura~gasamannÈgatosÊ”ti pucchitvÈ “ko te mayhaÑ
catura~gasamannÈgatabhÈvaÑ ÈcikkhÊ”ti vutte “Sakko devarÈjÈ”ti vatvÈ
“kiÑkaraÓÈ ÈcikkhÊ”ti puÔÔho “iminÈ nÈma kÈraÓenÈ”ti sabbaÑ Ècikkhi. So
“Èma ahaÑ catura~gasamannÈgato”ti Èha. Atha naÑ bodhisatto hatthe
gahetvÈva raÒÒo santikaÑ gantvÈ “ayaÑ mahÈrÈja ChattapÈÓi
catura~gasamannÈgato, catura~gasamannÈgatena uyyÈnapÈlena atthe sati
imaÑ uyyÈnapÈlaÑ karothÈ”ti Èha. Atha naÑ rÈjÈ “tvaÑ kira
catura~gasamannÈgatosÊ”ti pucchi. Œma mahÈrÈjÈti. Katamehi catura~gehi
samannÈgatosÊti.
Anus|yako ahaÑ deva, amajjapÈyako ahaÑ.
Nisnehako ahaÑ deva, akkodhanaÑ adhiÔÔhitoti.
MayhaÒhi mahÈrÈja us|yÈ nÈma natthi, majjaÑ me na pivitapubbaÑ,
paresu me sneho vÈ kodho vÈ na bh|tapubbo. Imehi cat|hi a~gehi
samannÈgatomhÊti.
Atha naÑ rÈjÈ bho ChattapÈÓi “anus|yakosmÊ”ti vadasÊti. Œma deva
anus|yakomhÊti. KiÑ ÈrammaÓaÑ disvÈ anus|yako jÈtosÊti. SuÓÈhi devÈti
attano anus|yakakÈraÓaÑ kathento imaÑ gÈthamÈha–
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“ItthiyÈ kÈraÓÈ rÈja, bandhÈpesiÑ purohitaÑ.
So maÑ atthe nivedesi1, tasmÈhaÑ anus|yako”ti.
Tassattho–ahaÑ deva pubbe imasmiÑyeva BÈrÈÓasinagare tÈdisova
rÈjÈ hutvÈ itthiyÈ kÈraÓÈ purohitaÑ bandhÈpesiÑ.
“AbaddhÈ tattha bajjhanti, yattha bÈlÈ pabhÈsare.
BaddhÈpi tattha muccanti, yattha dhÊrÈ pabhÈsare”ti2–
imasmiÒhi jÈtake Ègatanayeneva ekasmiÑ kÈle ayaÑ ChattapÈÓi rÈjÈ hutvÈ
catusaÔÔhiyÈ pÈdam|likehi saddhiÑ sampadussitvÈ bodhisattaÑ attano
manorathaÑ ap|rentaÑ nÈsetukÈmÈya deviyÈ paribhinno bandhÈpesi. TadÈ
naÑ bandhitvÈ ÈnÊto bodhisatto yathÈbh|taÑ deviyÈ dosaÑ ÈropetvÈ3 sayaÑ
mutto raÒÒÈ bandhÈpite sabbepi te pÈdam|like mocetvÈ “etesaÒca deviyÈ ca
aparÈdhaÑ khamatha mahÈrÈjÈ”ti ovadi. SabbaÑ heÔÔhÈ vuttanayeneva
vitthÈrato veditabbaÑ. TaÑ sandhÈyÈha–
“ItthiyÈ kÈraÓÈ rÈja, bandhÈpesiÑ purohitaÑ.
So maÑ atthe nivedesi, tasmÈhaÑ anus|yako”ti.
TadÈ pana sohaÑ cintesiÑ “ahaÑ soÄasa sahassa-itthiyo pahÈya etaÑ
ekameva kilesavasena sa~gaÓhantopi santappetuÑ nÈsakkhiÑ, evaÑ
dupp|raÓÊyÈnaÑ itthÊnaÑ kujjhanaÑ nÈma nivatthavatthe kilissante ‘kasmÈ
kilissasÊ’ti kujjhanasadisaÑ hoti, bhuttabhatte g|thabhÈvaÑ Èpajjante
‘kasmÈ etaÑ sabhÈvaÑ ÈpajjasÊ’ti kujjhanasadisaÑ hoti4. ‘Ito dÈni paÔÔhÈya
yÈva arahattaÑ na pÈpuÓÈmi, tÈva kilesaÑ nissÈya mayi us|yÈ mÈ
uppajjat|”ti adhiÔÔhahiÑ. Tato paÔÔhÈya anus|yako jÈto. IdaÑ sandhÈya
“tasmÈhaÑ anus|yako”ti Èha.
Atha naÑ rÈjÈ “samma ChattapÈÓi kiÑ ÈrammaÓaÑ disvÈ amajjapo
jÈtosÊ”ti pucchi. So taÑ kÈraÓaÑ Ècikkhanto imaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. Nivesesi (SÊ, SyÈ, I)

2. Khu 5. 28 piÔÔhe.

3. ŒrocetvÈ (SÊ, SyÈ, I)

4. KujjhanasadisaÑ viya hoti (I)
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“Matto ahaÑ mahÈrÈja, puttamaÑsÈni khÈdayiÑ.
Tassa sokenahaÑ phuÔÔho, majjapÈnaÑ vivajjayin”ti.
AhaÑ mahÈrÈja pubbe tÈdiso BÈrÈÓasirÈjÈ hutvÈ majjena vinÈ vattituÑ
nÈsakkhiÑ, amaÑsakabhattampi bhuÒjituÑ nÈsakkhiÑ. Nagare
uposathadivasesu mÈghÈto hoti, bhattakÈrako pakkhassa terasiyaÒÒeva
maÑsaÑ gahetvÈ Ôhapesi, taÑ dunnikkhittaÑ sunakhÈ khÈdiÑsu.
BhattakÈrako uposathadivase maÑsaÑ alabhitvÈ raÒÒo
nÈnaggarasabhojanaÑ pacitvÈ pÈsÈdaÑ ÈropetvÈ upanÈmetuÑ asakkonto
deviÑ upasa~kamitvÈ “devi ajja me maÑsaÑ na laddhaÑ,
amaÑsakabhojanaÑ nÈma upanÈmetuÑ na sakkomi, kinti karomÊ”ti Èha.
TÈta mayhaÑ putto raÒÒÈ piyo manÈpo, puttaÑ me disvÈ rÈjÈ tameva
cumbanto parissajanto attano atthibhÈvampi na jÈnÈti, ahaÑ puttaÑ
maÓÉetvÈ raÒÒo |rumhi nisÊdÈpeyyaÑ, raÒÒo puttena saddhiÑ kÊÄanakÈle
tvaÑ bhattaÑ upaneyyÈsÊti. SÈ evaÑ vatvÈ attano puttaÑ ala~katÈbharaÓaÑ1
maÓÉetvÈ raÒÒo |rumhi nisÊdÈpesi. RaÒÒo puttena saddhiÑ kÊÄanakÈle
bhattakÈrako bhattaÑ upanÈmesi. RÈjÈ surÈmadamatto pÈtiyaÑ2 maÑsaÑ
adisvÈ “maÑsaÑ kahan”ti pucchitvÈ “ajja deva uposathadivasaÑ
mÈghÈtatÈya3 maÑsaÑ na laddhan”ti vutte “mayhaÑ maÑsaÑ nÈma
dullabhan”ti vatvÈ |rumhi nisinnassa piyaputtassa gÊvaÑ vaÔÔetvÈ4
jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ bhattakÈrakassa purato khipitvÈ “vegena sampÈdetvÈ
ÈharÈ”ti Èha. BhattakÈrako tathÈ akÈsi, rÈjÈ puttamaÑsena bhattaÑ bhuÒji.
RaÒÒo bhayena ekopi kandituÑ vÈ rodituÑ vÈ kathetuÑ vÈ samattho nÈma
nÈhosi.
RÈjÈ bhuÒjitvÈ sayanapiÔÔhe niddaÑ upagantvÈ pacc|sakÈle pabujjhitvÈ
vigatamado “puttaÑ me ÈnethÈ”ti Èha. TasmiÑ kÈle devÊ kandamÈnÈ
pÈdam|le pati. “KiÑ bhadde”ti ca vutte “deva hiyyo te puttaÑ mÈretvÈ
puttamaÑsena bhattaÑ bhuttan”ti Èha. RÈjÈ puttasokena roditvÈ kanditvÈ
“idaÑ me dukkhaÑ surÈpÈnaÑ nissÈya uppannan”ti surÈpÈne dosaÑ disvÈ
“ito paÔÔhÈya yÈva arahattaÑ na pÈpuÓÈmi, tÈva evar|paÑ
______________________________________________________________
1. LalitadÈrakaÑ (SÊ, I), pilandhanakumÈraÑ (SyÈ)
3. UposathamÈghÈtatÈya (SÊ), uposathe mÈghÈtatÈya (SyÈ, I)
4. VaÄetvÈ (SÊ, I), pÊÄetvÈ (Ka)

2. PÈkiyaÑ (SÊ)
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vinÈsakÈrakaÑ suraÑ nÈma na pivissÈmÊ”ti paÑsuÑ gahetvÈ mukhaÑ
puÒchitvÈ adhiÔÔhÈsi. Tato paÔÔhÈya majjaÑ nÈma na piviÑ. ImamatthaÑ
sandhÈya “matto ahaÑ mahÈrÈjÈ”ti imaÑ gÈthamÈha.
Atha naÑ rÈjÈ “kiÑ pana samma ChattapÈÓi ÈrammaÓaÑ disvÈ nisneho
jÈtosÊ”ti pucchi. So taÑ kÈraÓaÑ Ècikkhanto imaÑ gÈthamÈha–
“KitavÈso nÈmahaÑ rÈja, putto paccekabodhi me.
PattaÑ bhinditvÈ cavito, nisneho tassa kÈraÓÈ”ti.
MahÈrÈja pubbe ahaÑ BÈrÈÓasiyaÑyeva KitavÈso nÈma rÈjÈ. Tassa me
putto vijÈyi. LakkhaÓapÈÔhakÈ taÑ disvÈ “mahÈrÈja ayaÑ kumÈro pÈnÊyaÑ
alabhitvÈ marissatÊ”ti ÈhaÑsu. “DuÔÔhakumÈro”tissa nÈmaÑ ahosi. So
viÒÒutaÑ patto oparajjaÑ kÈresi, rÈjÈ kumÈraÑ purato vÈ pacchato vÈ katvÈ
vicari, pÈnÊyaÑ alabhitvÈ maraÓabhayena cassa cat|su dvÈresu antonagaresu
ca tattha tattha pokkharaÓiyo kÈresi, catukkÈdÊsu maÓÉape kÈretvÈ
pÈnÊyacÈÔiyo ÔhapÈpesi. So ekadivase ala~katapaÔiyatto pÈtova uyyÈnaÑ
gacchanto antarÈmagge PaccekabuddhaÑ passi. MahÈjanopi
PaccekabuddhaÑ disvÈ tameva vandati pasaÑsati, aÒjaliÒcassa paggaÓhÈti.
KumÈro cintesi “mÈdisena saddhiÑ gacchantÈ imaÑ muÓÉakaÑ
vandanti pasaÑsanti, aÒjaliÒcassa paggaÓhantÊ”ti. So kupito
hatthikkhandhato oruyha PaccekabuddhaÑ upasa~kamitvÈ “laddhaÑ te
samaÓa bhattan”ti vatvÈ “Èma kumÈrÈ”ti vutte tassa hatthato pattaÑ gahetvÈ
bh|miyaÑ pÈtetvÈ saddhiÑ bhattena madditvÈ pÈdappahÈrena
cuÓÓavicuÓÓaÑ akÈsi. Paccekabuddho “naÔÔho vatÈyaÑ satto”ti tassa
mukhaÑ olokesi. KumÈro “ahaÑ samaÓa KitavÈsaraÒÒo putto, nÈmena
DuÔÔhakumÈro nÈma, tvaÑ me kuddho akkhÊni ummÊletvÈ olokento kiÑ
karissasÊ”ti Èha.
Paccekabuddho chinnabhatto hutvÈ vehÈsaÑ abbhuggantvÈ
uttarahimavante Nandanam|lapabbhÈrameva gato. KumÈrassÈpi
ta~khaÓaÒÒeva pÈpakammaÑ paripacci. So “ÉayhÈmi ÉayhÈmÊ”ti
samuggatasarÊraÉÈho tattheva pati. Tattha tattheva yattakaÑ pÈnÊyaÑ,
tattakaÑ pÈnÊyaÑ sabbaÑ chijji, mÈtikÈ1 sussiÑsu, tattheva
______________________________________________________________
1. CÈÔikÈ (SÊ)
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jÊvitakkhayaÑ patvÈ AvÊcimhi nibbatti. RÈjÈ taÑ pavattiÑ sutvÈ puttasokena
abhibh|to cintesi “ayaÑ me soko piyavatthuto uppajji, sace me sneho
nÈbhavissa, soko na uppajjissa, ito dÈni me paÔÔhÈya saviÒÒÈÓake vÈ
aviÒÒÈÓeke vÈ kismiÒci vatthusmiÑ sneho nÈma mÈ uppajjat|”ti adhiÔÔhÈsi,
tato paÔÔhÈya sneho nÈma natthi. TaÑ sandhÈya “kitavÈso nÈmÈhan”ti
gÈthamÈha.
Tattha putto paccekabodhi me. PattaÑ bhinditvÈ cavitoti mama putto
paccekabodhipattaÑ bhinditvÈ cavitoti attho. Nisneho tassa kÈraÓÈti tadÈ
uppannasnehavatthussa kÈraÓÈ ahaÑ nisneho jÈtoti attho.
Atha naÑ rÈjÈ “kiÑ pana samma ÈrammaÓaÑ disvÈ nikkodho jÈtosÊ”ti
pucchi. So taÑ kÈraÓaÑ Ècikkhanto imaÑ gÈthamÈha–
“Arako hutvÈ mettacittaÑ, satta vassÈni bhÈvayiÑ.
Satta kappe brahmaloke, tasmÈ akkodhano ahan”ti.
Tassattho–ahaÑ mahÈrÈja Arako nÈma tÈpaso hutvÈ satta vassÈni
mettacittaÑ bhÈvetvÈ satta saÑvaÔÔavivaÔÔakappe brahmaloke vasiÑ, tasmÈ
ahaÑ dÊgharattaÑ mettÈbhÈvanÈya ÈciÓÓapariciÓÓattÈ akkodhano jÈtoti.
EvaÑ ChattapÈÓinÈ attano cat|su a~gesu kathitesu rÈjÈ parisÈya
i~ghitasaÒÒaÑ adÈsi. Ta~khaÓaÒÒeva amaccÈ ca brÈhmaÓagahapatikÈdayo
ca uÔÔhahitvÈ “are laÒjakhÈdaka duÔÔhacora tvaÑ laÒjaÑ alabhitvÈ paÓÉitaÑ
upavaditvÈ mÈretukÈmo jÈto”ti KÈÄakaÑ senÈpatiÑ hatthapÈdesu gahetvÈ
rÈjanivesanÈ otÈretvÈ gahitagahiteheva pÈsÈÓamuggarehi sÊsaÑ bhinditvÈ
jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ pÈdesu gahetvÈ kaÉÉhantÈ sa~kÈraÔÔhÈne chaÉÉesuÑ.
Tato paÔÔhÈya rÈjÈ dhammena rajjaÑ kÈrento yathÈkammaÑ gato.
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
KÈÄakasenÈpati Devadatto ahosi, ChattapÈÓikappako SÈriputto, Sakko
Anuruddho, Dhammadhajo pana ahameva ahosin”ti.
DhammadhajajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
BÊraÓathambhavaggo sattamo.
TassuddÈnaÑ
SomadattaÒca UcchiÔÔhaÑ, Kuru PuÓÓanadÊpi ca.
Kacchapamacchaseggu ca, K|ÔavÈÓijagarahi.
Dhammadhajanti te dasa.
_____
8. KÈsÈvavagga
1. KÈsÈvajÈtakavaÓÓanÈ (221)
AnikkasÈvo kÈsÈvanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto DevadattaÑ
Èrabbha kathesi. Vatthu pana RÈjagahe samuÔÔhitaÑ. EkasmiÑ samaye
DhammasenÈpati paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ VeÄuvane viharati.
Devadattopi attano anur|pÈya dussÊlaparisÈya parivuto GayÈsÊse viharati.
TasmiÑ samaye RÈjagahavÈsino chandakaÑ sa~gharitvÈ1 dÈnaÑ
sajjayiÑsu. Atheko vohÈratthÈya ÈgatavÈÓijo imaÑ sÈÔakaÑ vissajjetvÈ
“mampi pattikaÑ karothÈ”ti mahagghaÑ gandhakÈsÈvaÑ adÈsi. NÈgarÈ
mahÈdÈnaÑ pavattayiÑsu, sabbaÑ chandakena sa~kaÉÉhitaÑ kahÈpaÓeheva
niÔÔhÈsi. So sÈÔako atireko ahosi. MahÈjano sannipatitvÈ “ayaÑ
gandhakÈsÈvasÈÔako atireko, kassa naÑ dema, kiÑ SÈriputtattherassa, udÈhu
DevadattassÈ”ti mantayiÑsu.
Tattheke “SÈriputtattherassÈ”ti ÈhaÑsu. Apare “SÈriputtatthero
katipÈhaÑ vasitvÈ yathÈruci pakkamissati, Devadattatthero pana nibaddhaÑ
amhÈkaÑ nagarameva upanissÈya viharati, ma~galÈma~galesu ayameva
______________________________________________________________
1. SaÑharitvÈ (SyÈ, I)
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amhÈkaÑ avassayo, Devadattassa dassÈmÈ”ti ÈhaÑsu. SambahulikaÑ
karontesupi “Devadattassa dassÈmÈ”ti vattÈro bahutarÈ ahesuÑ, atha naÑ
Devadattassa adaÑsu. Devadatto tassa dasÈ chindÈpetvÈ ovaÔÔikaÑ
sibbÈpetvÈ rajÈpetvÈ suvaÓÓapaÔÔavaÓÓaÑ katvÈ pÈrupi. TasmiÑ kÈle
tiÑsamattÈ bhikkh| RÈjagahÈ nikkhamitvÈ SÈvatthiÑ gantvÈ SatthÈraÑ
vanditvÈ katapaÔisanthÈrÈ taÑ pavattiÑ ÈrocetvÈ “evaÑ bhante attano
ananucchavikaÑ arahaddhajaÑ pÈrupÊ”ti ÈrocesuÑ. SatthÈ “na Devadatto
bhikkhave Devadatto idÈneva attano ananur|paÑ arahaddhajaÑ paridahati,
pubbepi paridahiyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
Himavantapadese hatthikule nibbattitvÈ vayappatto
asÊtisahassamattavÈraÓaparivÈro y|thapati hutvÈ araÒÒÈyatane vasati.
Atheko duggatamanusso BÈrÈÓasiyaÑ viharanto dantakÈravÊthiyaÑ
dantakÈre dantavalayÈdÊni karonte disvÈ “hatthidante labhitvÈ gaÓhissathÈ”ti
pucchi. Te “Èma gaÓhissÈmÈ”ti ÈhaÑsu. So ÈvudhaÑ ÈdÈya
kÈsÈvavatthavasano PaccekabuddhavesaÑ gaÓhitvÈ paÔisÊsakaÑ
paÔimuÒcitvÈ hatthivÊthiyaÑ ÔhatvÈ Èvudhena hatthiÑ mÈretvÈ dante ÈdÈya
BÈrÈÓasiyaÑ vikkiÓanto jÊvikaÑ kappesi. So aparabhÈge bodhisattassa
parivÈrahatthÊnaÑ sabbapacchimaÑ hatthiÑ mÈretuÑ Èrabhi. Hatthino
devasikaÑ hatthÊsu parihÈyantesu “kena nu kho kÈraÓena hatthino
parihÈyantÊ”ti bodhisattassa ÈrocesuÑ.
Bodhisatto pariggaÓhanto “PaccekabuddhavesaÑ gahetvÈ
hatthivÊthipariyante eko puriso tiÔÔhati, kacci nu kho so mÈreti,
pariggaÓhissÈmi nan”ti ekadivasaÑ hatthÊ purato katvÈ sayaÑ pacchato
ahosi. So bodhisattaÑ disvÈ ÈvudhaÑ ÈdÈya pakkhandi. Bodhisatto
nivattitvÈ Ôhito “bh|miyaÑ pothetvÈ mÈressÈmi nan”ti soÓÉaÑ pasÈretvÈ
tena paridahitÈni kÈsÈvÈni disvÈ “imaÑ arahaddhajaÑ mayÈ garuÑ kÈtuÑ
vaÔÔatÊ”ti soÓÉaÑ paÔisaÑharitvÈ “ambho purisa nanu esa arahaddhajo
ananucchaviko tuyhaÑ, kasmÈ etaÑ paridahasÊ”ti imÈ gÈthÈ avoca–
141. “AnikkasÈvo kÈsÈvaÑ, yo vatthaÑ paridahissati.
Apeto damasaccena, na so kÈsÈvamarahati.
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142. Yo ca vantakasÈva’ssa, sÊlesu susamÈhito.
Upeto damasaccena, sa ve kÈsÈvamarahatÊ”ti.
Tattha anikkasÈvoti kasÈvo vuccati rÈgo doso moho makkho paÄÈso issÈ
macchariyaÑ mÈyÈ sÈÔheyyaÑ thambho sÈrambho mÈno atimÈno mado
pamÈdo, sabbe akusalÈ dhammÈ sabbe duccaritÈ sabbaÑ
bhavagÈmikammaÑ diyaÉÉhakilesasahassaÑ, eso kasÈvo nÈma. So yassa
puggalassa appahÊno santÈnato anissaÔÔho anikkhanto, so anikkasÈvo nÈma.
KÈsÈvanti kasÈyarasapÊtaÑ arahaddhajabh|taÑ. Yo vatthaÑ paridahissatÊti1
yo evar|po hutvÈ evar|paÑ vatthaÑ paridahissati2 nivÈseti ceva pÈrupati
ca. Apeto damasaccenÈti indriyadamasa~khÈtena damena ca
nibbÈnasa~khÈtena ca paramatthasaccena apeto parivajjito. Nissakkatthe vÈ
karaÓavacanaÑ, etasmÈ damasaccÈ apetoti attho. “Saccan”ti cettha
vacÊsaccaÑ catusaccampi vaÔÔatiyeva. Na so kÈsÈvamarahatÊti so puggalo
anikkasÈvattÈ arahaddhajaÑ kÈsÈvaÑ na arahati ananucchaviko etassa.
Yo ca vantakasÈva’ssÈti yo pana puggalo yathÈvuttasseva kasÈvassa
vantattÈ3 vantakasÈvo assa. SÊlesu susamÈhitoti maggasÊlesu ceva
phalasÊlesu ca sammÈ Èhito, ÈnetvÈ Ôhapito viya tesu patiÔÔhito. Tehi sÊlehi
sama~gÊbh|tassetaÑ adhivacanaÑ. Upetoti samannÈgato. DamasaccenÈti
vuttappakÈrena damena ca saccena ca. Sa ve kÈsÈvamarahatÊti so evar|po
puggalo imaÑ arahaddhajaÑ kÈsÈvaÑ arahati.
EvaÑ bodhisatto tassa purisassa imaÑ kÈraÓaÑ kathetvÈ “ito paÔÔhÈya
‘mÈ idha Ègami, Ègacchasi ce, jÊvitaÑ te natthÊ’ti” tajjetvÈ palÈpesi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
hatthimÈrakapuriso Devadatto ahosi, y|thapati pana ahameva ahosin”ti.
KÈsÈvajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
______________________________________________________________
1. ParidahessatÊti (SÊ, I)

2. Paridahessati (SÊ, I)

3. AbhavÈ (SÊ, I)
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2. C|ÄanandiyajÈtakavaÓÓanÈ (222)
IdaÑ tadÈcariyavacoti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto DevadattaÑ
Èrabbha kathesi. EkadivasaÒhi bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso Devadatto nÈma kakkhaÄo pharuso sÈhasiko
SammÈsambuddhe abhimÈre payojesi, silaÑ pavijjhi, NÈÄÈgiriÑ payojesi,
khantimettÈnuddayamattampissa TathÈgate natthÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya
nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti
vutte “na bhikkhave idÈneva, pubbepi Devadatto kakkhaÄo pharuso
nikkÈruÓikoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
Himavantapadese MahÈnandiyo nÈma vÈnaro ahosi, kaniÔÔhabhÈtiko panassa
C|Äanandiyo nÈma. Te ubhopi asÊtisahassavÈnaraparivÈrÈ Himavantapadese
andhamÈtaraÑ paÔijaggantÈ vÈsaÑ kappesuÑ. Te mÈtaraÑ sayanagumbe
ÔhapetvÈ araÒÒaÑ pavisitvÈ madhurÈni phalÈphalÈni mÈtuyÈ pesenti.
ŒharaÓakavÈnarÈ tassÈ na denti, sÈ khudÈpÊÄitÈ aÔÔhicammÈvasesÈ kisÈ ahosi.
Atha naÑ bodhisatto Èha “mayaÑ amma tumhÈkaÑ madhuraphalÈphalÈni
pesema, tumhe kasmÈ milÈyathÈ”ti. TÈta nÈhaÑ labhÈmÊti. Bodhisatto
cintesi “mayi y|thaÑ pariharante mÈtÈ me nassissati, y|thaÑ pahÈya
mÈtaraÑyeva paÔijaggissÈmÊ”ti. So C|ÄanandiyaÑ pakkositvÈ “tÈta tvaÑ
y|thaÑ parihara, ahaÑ mÈtaraÑ paÔijaggissÈmÊ”ti Èha. Sopi naÑ “bhÈtika
mayhaÑ y|thapariharaÓena kammaÑ natthi, ahampi mÈtarameva
paÔijaggissÈmÊ”ti Èha. Iti te ubhopi ekacchandÈ hutvÈ y|thaÑ pahÈya
mÈtaraÑ gahetvÈ HimavantÈ oruyha paccante nigrodharukkhe vÈsaÑ
kappetvÈ mÈtaraÑ paÔijaggiÑsu.
Atheko BÈrÈÓasivÈsÊ BrÈhmaÓamÈÓavo TakkasilÈyaÑ disÈpÈmokkhassa
Ècariyassa santike sabbasippÈni uggaÓhitvÈ “gamissÈmÊ”ti ÈcariyaÑ Èpucchi.
Œcariyo a~gavijjÈnubhÈvena tassa kakkhaÄapharusasÈhasikabhÈvaÑ ÒatvÈ
“tÈta tvaÑ kakkhaÄo pharuso sÈhasiko, evar|pÈnaÑ na sabbakÈlaÑ
ekasadisameva ijjhati, mahÈvinÈsaÑ mahÈdukkhaÑ pÈpuÓissasi1, mÈ tvaÑ
kakkhaÄo hohi, pacchÈnutÈpanakÈraÓaÑ kammaÑ mÈ
______________________________________________________________
1. PÈpuÓissanti (SÊ), passissati (SyÈ), passanti (I)
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karÊ”ti ovaditvÈ uyyojesi. So ÈcariyaÑ vanditvÈ BÈrÈÓasiÑ gantvÈ
gharÈvÈsaÑ gahetvÈ aÒÒehi sippehi jÊvikaÑ kappetuÑ asakkonto
“dhanukoÔiÑ nissÈya jÊvissÈmi, luddakammaÑ katvÈ jÊvikaÑ kappessÈmÊ”ti
BÈrÈÓasito nikkhamitvÈ paccantagÈmake vasanto dhanukalÈpasannaddho
araÒÒaÑ pavisitvÈ nÈnÈmige mÈretvÈ maÑsavikkayena jÊvikaÑ kappesi. So
ekadivasaÑ araÒÒe kiÒci alabhitvÈ Ègacchanto a~gaÓapariyante ÔhitaÑ
nigrodharukkhaÑ disvÈ “api nÈmettha kiÒci bhaveyyÈ”ti
nigrodharukkhÈbhimukho pÈyÈsi.
TasmiÑ khaÓe ubhopi te bhÈtaro mÈtaraÑ phalÈni khÈdÈpetvÈ purato
katvÈ viÔapabbhantare nisinnÈ taÑ ÈgacchantaÑ disvÈ “kiÑ no mÈtaraÑ
karissatÊ”ti sÈkhantare nilÊyiÑsu. Sopi kho sÈhasikapuriso rukkham|laÑ
ÈgantvÈ taÑ tesaÑ mÈtaraÑ jarÈdubbalaÑ andhaÑ disvÈ cintesi “kiÑ me
tucchahatthagamanena imaÑ makkaÔiÑ vijjhitvÈ gahetvÈ gamissÈmÊ”ti. So
tassÈ vijjhanatthÈya dhanuÑ gaÓhi. TaÑ disvÈ bodhisatto “tÈta C|Äanandiya
eso me puriso mÈtaraÑ vijjhitukÈmo, ahamassÈ jÊvitadÈnaÑ dassÈmi, tvaÑ
mamaccayena mÈtaraÑ paÔijaggeyyÈsÊ”ti vatvÈ sÈkhantarÈ nikkhamitvÈ
“bho purisa mÈ me mÈtaraÑ vijjhi, esÈ andhÈ jarÈdubbalÈ, ahamassÈ
jÊvitadÈnaÑ demi, tvaÑ etaÑ amÈretvÈ maÑ mÈrehÊ”ti tassa paÔiÒÒaÑ
gahetvÈ sarassa ÈsannaÔÔhÈne nisÊdi. So nikkaruÓo bodhisattaÑ vijjhitvÈ
pÈtetvÈ mÈtarampissa vijjhituÑ puna dhanuÑ sannayhi. TaÑ disvÈ
C|Äanandiyo “ayaÑ me mÈtaraÑ vijjhitukÈmo, ekadivasampi kho me mÈtÈ
jÊvamÈnÈ laddhajÊvitÈyeva nÈma hoti, jÊvitadÈnamassÈ dassÈmÊ”ti sÈkhantarÈ
nikkhamitvÈ “bho purisa mÈ me mÈtaraÑ vijjhi, ahamassÈ jÊvitadÈnaÑ
dammi, tvaÑ maÑ vijjhitvÈ amhe dve bhÈtike gahetvÈ amhÈkaÑ mÈtu
jÊvitadÈnaÑ dehÊ”ti tassa paÔiÒÒaÑ gahetvÈ sarassa ÈsannaÔÔhÈne nisÊdi. So
tampi vijjhitvÈ pÈtetvÈ “ayaÑ makkaÔÊ ghare dÈrakÈnaÑ bhavissatÊ”ti
mÈtarampi tesaÑ vijjhitvÈ pÈtetvÈ tayopi kÈjenÈdÈya gehÈbhimukho pÈyÈsi.
Athassa pÈpapurisassa gehe asani patitvÈ bhariyaÒca dve dÈrake ca
geheneva saddhiÑ jhÈpesi, piÔÔhivaÑsath|ÓamattaÑ avasissi. Athassa naÑ
gÈmadvÈreyeva eko puriso disvÈ taÑ pavattiÑ Èrocesi. So
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puttadÈrasokena abhibh|to tasmiÑyeva ÔhÈne maÑsakÈjaÒca dhanuÒca
chaÉÉetvÈ vatthaÑ pahÈya naggo bÈhÈ paggayha paridevamÈno gantvÈ
gharaÑ pÈvisi. Athassa sÈ th|ÓÈ bhijjitvÈ sÊse patitvÈ sÊsaÑ bhindi, pathavÊ
vivaraÑ adÈsi, avÊcito jÈlÈ uÔÔhahi. So pathaviyÈ giliyamÈno Ècariyassa
ovÈdaÑ saritvÈ “imaÑ vata kÈraÓaÑ disvÈ PÈrÈsariyabrÈhmaÓo mayhaÑ
ovÈdamadÈsÊ”ti paridevamÈno imaÑ gÈthÈdvayamÈha–
143. “IdaÑ tadÈcariyavaco, PÈrÈsariyo1 yadabravi.
MÈsu tvaÑ akari pÈpaÑ, yaÑ tvaÑ pacchÈ kataÑ tape.
144. YÈni karoti puriso, tÈni attani passati.
KalyÈÓakÈrÊ kalyÈÓaÑ, pÈpakÈrÊ ca pÈpakaÑ.
YÈdisaÑ vapate bÊjaÑ, tÈdisaÑ harate phalan”ti.
Tassattho–yaÑ PÈrÈsariyo1 brÈhmaÓo abravi “mÈsu tvaÑ pÈpaÑ
akarÊ, yaÑ kataÑ pacchÈ tvaÒÒeva tapeyyÈ”ti, idaÑ taÑ Ècariyassa
vacanaÑ. YÈni kÈyavacÊmanodvÈrehi kammÈni puriso karoti, tesaÑ
vipÈkaÑ paÔilabhanto tÈniyeva attani passati. KalyÈÓakammakÈrÊ kalyÈÓaÑ
phalamanubhoti, pÈpakÈrÊ ca pÈpakameva hÊnaÑ lÈmakaÑ aniÔÔhaphalaÑ
anubhoti. Lokasmimpi hi yÈdisaÑ vapate bÊjaÑ, tÈdisaÑ harate phalaÑ,
bÊjÈnur|paÑ bÊjÈnucchavikameva phalaÑ harati gaÓhÈti anubhavatÊti. Iti so
paridevanto pathaviÑ pavisitvÈ AvÊcimahÈniraye nibbatti.
SatthÈ “na bhikkhave Devadatto idÈneva, pubbepi kakkhaÄo pharuso
nikkÈruÓikoyevÈ”ti vatvÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ luddakapuriso Devadatto ahosi, disÈpÈmokkho Ècariyo
SÈriputto, C|Äanandiyo Œnando, mÈtÈ MahÈpajÈpatigotamÊ, MahÈnandiyo
pana ahameva ahosin”ti.
C|ÄanandiyajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
______________________________________________________________
1. PorÈÓÈcariyo (Ka)
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3. PuÔabhattajÈtakavaÓÓanÈ (223)

Name namantassa bhaje bhajantanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
ekaÑ kuÔumbikaÑ Èrabbha kathesi. SÈvatthinagaravÈsÊ kireko kuÔumbiko
ekena janapadakuÔumbikena saddhiÑ vohÈraÑ akÈsi. So attano bhariyaÑ
ÈdÈya tassa dhÈraÓakassa santikaÑ agamÈsi. DhÈraÓako “dÈtuÑ na
sakkomÊ”ti na kiÒci adÈsi, itaro kujjhitvÈ bhattaÑ abhuÒjitvÈva nikkhami.
Atha naÑ antarÈmagge chÈtajjhattaÑ disvÈ maggapaÔipannÈ purisÈ
“bhariyÈyapi datvÈ bhuÒjÈhÊ”ti bhattapuÔaÑ adaÑsu. So taÑ gahetvÈ tassÈ
adÈtukÈmo hutvÈ “bhadde idaÑ corÈnaÑ tiÔÔhanaÔÔhÈnaÑ, tvaÑ purato
yÈhÊ”ti uyyojetvÈ sabbaÑ bhattaÑ bhuÒjitvÈ tucchapuÔaÑ dassetvÈ “bhadde
abhattakaÑ tucchapuÔameva adaÑs|”ti Èha. SÈ tena ekakeneva
bhuttabhÈvaÑ ÒatvÈ domanassappattÈ ahosi. Te ubhopi
JetavanapiÔÔhivihÈrena gacchantÈ “pÈnÊyaÑ pivissÈmÈ”ti JetavanaÑ
pavisiÑsu.
SatthÈpi tesaÒÒeva ÈgamanaÑ olokento maggaÑ gahetvÈ1 Ôhitaluddako
viya GandhakuÔichÈyÈya nisÊdi, te SatthÈraÑ disvÈ upasa~kamitvÈ vanditvÈ
nisÊdiÑsu. SatthÈ tehi saddhiÑ paÔisanthÈraÑ katvÈ “kiÑ upÈsike ayaÑ te
bhattÈ hitakÈmo sasneho”ti pucchi. Bhante ahaÑ etassa sasnehÈ, ayaÑ pana
mayhaÑ nisneho, tiÔÔhantu aÒÒepi divasÈ, ajjevesa antarÈmagge puÔabhattaÑ
labhitvÈ mayhaÑ adatvÈ attanÈva bhuÒjÊti. “UpÈsike niccakÈlampi tvaÑ
etassa hitakÈmÈ sasnehÈ, ayaÑ pana nisnehova. YadÈ pana paÓÉite nissÈya
tava guÓe jÈnÈti, tadÈ te sabbissariyaÑ niyyÈdetÊ”ti vatvÈ tÈya yÈcito atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto amaccakule
nibbattitvÈ vayappatto tassa atthadhammÈnusÈsako ahosi. Atha rÈjÈ
“padubbheyyÈpi me ayan”ti attano puttaÑ Èsa~kanto nÊhari. So attano
bhariyaÑ gahetvÈ nagarÈ nikkhamma ekasmiÑ KÈsikagÈmake vÈsaÑ
kappesi. So aparabhÈge pitu
______________________________________________________________
1. MigaÑ gahetuÑ (SyÈ, Ka)
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kÈlakatabhÈvaÑ sutvÈ “kulasantakaÑ rajjaÑ gaÓhissÈmÊ”ti BÈrÈÓasiÑ
paccÈgacchanto antarÈmagge “bhariyÈyapi datvÈ bhuÒjÈhÊ”ti bhattapuÔaÑ
labhitvÈ tassÈ adatvÈ sayameva taÑ bhuÒji. SÈ “kakkhaÄo vatÈyaÑ puriso”ti
domanassappattÈ ahosi. So BÈrÈÓasiyaÑ rajjaÑ gahetvÈ taÑ
aggamahesiÔÔhÈne ÔhapetvÈ “ettakameva etissÈ alan”ti na aÒÒaÑ sakkÈraÑ
vÈ sammÈnaÑ vÈ karoti, “kathaÑ yÈpesÊ”tipi naÑ na pucchati.
Bodhisatto cintesi “ayaÑ devÊ raÒÒo bah|pakÈrÈ sasnehÈ, rÈjÈ panetaÑ
kismiÒci na maÒÒati, sakkÈrasammÈnamassÈ kÈressÈmÊ”ti taÑ
upasa~kamitvÈ upacÈraÑ katvÈ ekamantaÑ ÔhatvÈ “kiÑ tÈtÈ”ti vutte
“kathaÑ samuÔÔhÈpetuÑ mayaÑ devi tumhe upaÔÔhahÈma, kiÑ nÈma
mahallakÈnaÑ pit|naÑ vatthakhaÓÉaÑ vÈ bhattapiÓÉaÑ vÈ dÈtuÑ na
vaÔÔatÊ”ti Èha. TÈta ahaÑ attanÈva kiÒci na labhÈmi, tumhÈkaÑ kiÑ dassÈmi,
nanu labhanakÈle adÈsiÑ, idÈni pana me rÈjÈ na kiÒci deti. TiÔÔhatu aÒÒaÑ
dÈnaÑ, rajjaÑ gaÓhituÑ Ègacchanto antarÈmagge bhattapuÔaÑ labhitvÈ
bhattamattampi me adatvÈ attanÈva bhuÒjÊti. KiÑ pana amma raÒÒo santike
evaÑ kathetuÑ sakkhissathÈti. SakkhissÈmi tÈtÈti. “Tena hi ajjeva mama
raÒÒo santike ÔhitakÈle mayi pucchante evaÑ kathetha ajjeva vo guÓaÑ
jÈnÈpessÈmÊ”ti evaÑ vatvÈ bodhisatto purimataraÑ gantvÈ raÒÒo santike
aÔÔhÈsi. SÈpi gantvÈ raÒÒo samÊpe aÔÔhÈsi.
Atha naÑ bodhisatto “amma tumhe ativiya kakkhaÄÈ, kiÑ nÈma
pit|naÑ vatthakhaÓÉaÑ vÈ bhattapiÓÉamattaÑ vÈ dÈtuÑ na vaÔÔatÊ”ti Èha.
TÈta ahameva raÒÒo santikÈ kiÒci na labhÈmi, tumhÈkaÑ kiÑ dassÈmÊti.
Nanu aggamahesiÔÔhÈnaÑ te laddhanti. TÈta kismiÒci sammÈne asati
aggamahesiÔÔhÈnaÑ kiÑ karissati, idÈni me tumhÈkaÑ rÈjÈ kiÑ dassati, so
antarÈmagge bhattapuÔaÑ labhitvÈ tato kiÒci adatvÈ sayameva bhuÒjÊti.
Bodhisatto “evaÑ kira mahÈrÈjÈ”ti pucchi. RÈjÈ adhivÈsesi. Bodhisatto tassa
adhivÈsanaÑ viditvÈ “tena hi amma raÒÒo appiyakÈlato paÔÔhÈya kiÑ
tumhÈkaÑ idha vÈsena. LokasmiÒhi appiyasampayogo ca dukkho,
tumhÈkaÑ idha vÈse sati raÒÒo appiyasampayogova
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dukkhaÑ bhavissati, ime sattÈ nÈma bhajante bhajanti, abhajanabhÈvaÑ
ÒatvÈ aÒÒattha gantabbaÑ, mahanto lokasannivÈso”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ
avoca–
145. “Name namantassa bhaje bhajantaÑ,
KiccÈnukubbassa kareyya kiccaÑ.
NÈnatthakÈmassa kareyya atthaÑ,
Asambhajantampi na sambhajeyya.
146. Caje cajantaÑ vanathaÑ na kayirÈ,
Apetacittena na sambhajeyya.
Dijo dumaÑ khÊÓaphalanti ÒatvÈ,
AÒÒaÑ samekkheyya mahÈ hi loko”ti.
Tattha name namantassa bhaje bhajantanti yo attano namati, tasseva
paÔinameyya. Yo ca bhajati, tameva bhajeyya. KiccÈnukubbassa kareyya
kiccanti attano uppannakiccaÑ anukubbantasseva tassapi uppannakiccaÑ
paÔikareyya. Caje cajantaÑ vanathaÑ na kayirÈti attÈnaÑ jahantaÑ
jaheyyeva, tasmiÑ taÓhÈsa~khÈtaÑ1 vanathaÑ na kareyya. ApetacittenÈti
vigatacittena vipallatthacittena. Na sambhajeyyÈti tathÈr|pena saddhiÑ na
samÈgaccheyya. Dijo dumanti yathÈ sakuÓo pubbe phalitampi rukkhaÑ
phale khÊÓe “khÊÓaphalo ayan”ti ÒatvÈ taÑ chaÉÉetvÈ aÒÒaÑ samekkhati
pariyesati, evaÑ aÒÒaÑ samekkheyya. MahÈ hi esa loko, atha2 tumhe
sasnehaÑ ekaÑ purisaÑ labhissathÈti.
TaÑ sutvÈ bÈrÈÓasirÈjÈ deviyÈ sabbissariyaÑ adÈsi. Tato paÔÔhÈya
samaggÈ sammodamÈnÈ vasiÑsu.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne dve jayampatikÈ sotÈpattiphale patiÔÔhahiÑsu.
TadÈ jayampatikÈ ime dve jayampatikÈ ahesuÑ, paÓÉitÈmacco pana
ahameva ahosinti.
PuÔabhattajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
______________________________________________________________
1. TaÓhÈsanthavasa~khÈtaÑ (Ka)

2. AvassaÑ (SyÈ, Ka)
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4. KumbhilajÈtakavaÓÓanÈ (224)
Yasse’te caturo dhammÈti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto DevadattaÑ
Èrabbha kathesi.
147. Yasse’te caturo dhammÈ, VÈnarinda yathÈ tava.
SaccaÑ dhammo dhiti cÈgo, diÔÔhaÑ so ativattati.
148. Yassa ce’te na vijjanti, guÓÈ paramabhaddakÈ.
SaccaÑ dhammo dhiti cÈgo, diÔÔhaÑ so nÈtivattatÊti.
Tattha guÓÈ paramabhaddakÈti yassa ete paramabhaddakÈ cattÈro
rÈsaÔÔhena piÓÉaÔÔhena guÓÈ na vijjanti, so paccÈmittaÑ atikkamituÑ na
sakkotÊti. Sesamettha sabbaÑ heÔÔhÈ KumbhilajÈtake vuttanayameva
saddhiÑ samodhÈnenÈti.
KumbhilajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. KhantivaÓÓajÈtakavaÓÓanÈ (225)
Atthi me puriso devÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto KosalarÈjÈnaÑ
Èrabbha kathesi. Tassa kireko bah|pakÈro amacco antepure padussi. RÈjÈ
“upakÈrako me”ti ÒatvÈpi adhivÈsetvÈ Satthu Èrocesi. SatthÈ
“porÈÓakarÈjÈnopi mahÈrÈja evaÑ adhivÈsesuÑyevÈ”ti vatvÈ tena yÈcito
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente eko amacco tassa
antepure padussi, amaccassÈpi sevako tassa gehe padussi. So tassa
aparÈdhaÑ adhivÈsetuÑ asakkonto taÑ ÈdÈya raÒÒo santikaÑ gantvÈ “deva
eko me upaÔÔhÈko sabbakiccakÈrako, so mayhaÑ gehe padussi, tassa kiÑ
kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti pucchanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
149. “Atthi me puriso deva, sabbakiccesu byÈvaÔo.
Tassa ceko’parÈdha’tthi, tattha tvaÑ kinti maÒÒasÊ”ti.
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Tattha tassa ceko’parÈdha’tthÊti tassa ca purisassa eko aparÈdho atthi.
Tattha tvaÑ kinti maÒÒasÊti tattha tassa purisassa aparÈdhe tvaÑ “kiÑ
kÈtabban”ti maÒÒasi, yathÈ te cittaÑ uppajjati, tadanur|pamassa daÓÉaÑ
paÓehÊti dÊpeti.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
150. “AmhÈkampa’tthi puriso, ediso idha vijjati.
Dullabho a~gasampanno, khanti’rasmÈka ruccatÊ”ti.
Tassattho–amhÈkampi rÈj|naÑ sataÑ ediso bah|pakÈro agÈre
dussanakapuriso atthi, so ca kho idha vijjati, idÈnipi idheva saÑvijjati,
mayaÑ rÈjÈnopi samÈnÈ tassa bah|pakÈrataÑ sandhÈya adhivÈsema, tuyhaÑ
pana araÒÒopi sato adhivÈsanabhÈro jÈto. A~gasampanno hi sabbehi
guÓakoÔÔhÈsehi samannÈgato puriso nÈma dullabho, tena kÈraÓena asmÈkaÑ
evar|pesu ÔhÈnesu adhivÈsanakhantiyeva ruccatÊti.
Amacco attÈnaÑ sandhÈya raÒÒo vuttabhÈvaÑ ÒatvÈ tato paÔÔhÈya
antepure padussituÑ na visahi, sopissa sevako raÒÒo ÈrocitabhÈvaÑ ÒatvÈ
tato paÔÔhÈya taÑ kammaÑ kÈtuÑ na visahi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
ahameva BÈrÈÓasirÈjÈ ahosin”ti. Sopi amacco raÒÒo Satthu kathitabhÈvaÑ
ÒatvÈ tato paÔÔhÈya taÑ kammaÑ kÈtuÑ nÈsakkhÊti.
KhantivaÓÓajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. KosiyajÈtakavaÓÓanÈ (226)
KÈle nikkhamanÈ sÈdh|ti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
KosalarÈjÈnaÑ Èrabbha kathesi. KosalarÈjÈ paccantav|pasamanatthÈya akÈle
nikkhami. Vatthu heÔÔhÈ vuttanayameva.
SatthÈ pana atÊtaÑ ÈharitvÈ Èha. MahÈrÈja atÊte BÈrÈÓasirÈjÈ akÈle
nikkhamitvÈ uyyÈne khandhÈvÈraÑ nivesayi1. TasmiÑ
______________________________________________________________
1. Nivesesi (SÊ, I), nivÈsesi (SyÈ)
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kÈle eko ul|kasakuÓo veÄugumbaÑ pavisitvÈ nilÊyi. KÈkasenÈ ÈgantvÈ
“nikkhantameva taÑ gaÓhissÈmÈ”ti parivÈresi. So s|riyattha~gamanaÑ
anoloketvÈ akÈleyeva1 nikkhamitvÈ palÈyituÑ Èrabhi. Atha naÑ kÈkÈ
parivÈretvÈ tuÓÉehi koÔÔentÈ paripÈtesuÑ. RÈjÈ bodhisattaÑ ÈmantetvÈ “kiÑ
nu kho paÓÉita ime kÈkÈ kosiyaÑ paripÈtentÊ”ti pucchi. Bodhisatto “akÈle
mahÈrÈja attano vasanaÔÔhÈnÈ nikkhamantÈ evar|paÑ dukkhaÑ
paÔilabhantiyeva, tasmÈ akÈle attano vasanaÔÔhÈnÈ nikkhamituÑ na vaÔÔatÊ”ti
imamatthaÑ pakÈsento imaÑ gÈthÈdvayamÈha–
151. “KÈle nikkhamanÈ sÈdhu, nÈkÈle sÈdhu nikkhamo.
AkÈlena hi nikkhamma, ekakampi bahujjano.
Na kiÒci atthaÑ joteti, dha~kasenÈva kosiyaÑ.
152. DhÊro ca vidhividhÈnaÒÒ|, paresaÑ vivarÈnug|.
SabbÈmitte vasÊkatvÈ, kosiyova sukhÊ siyÈ”ti.
Tattha kÈle nikkhamanÈ sÈdh|ti mahÈrÈja nikkhamanÈ nÈma
nikkhamanaÑ vÈ parakkamanaÑ vÈ yuttapayuttakÈle sÈdhu. NÈkÈle sÈdhu
nikkhamoti akÈle pana attano vasanaÔÔhÈnato aÒÒattha gantuÑ nikkhamo
nÈma nikkhamanaÑ vÈ parakkamanaÑ vÈ na sÈdhu. “AkÈlena hÊ”ti-ÈdÊsu
cat|su padesu paÔhamena saddhiÑ tatiyaÑ, dutiyena catutthaÑ yojetvÈ
evaÑ attho veditabbo. Attano vasanaÔÔhÈnato hi koci puriso akÈlena
nikkhamitvÈ vÈ parakkamitvÈ vÈ na kiÒci atthaÑ joteti, attano
appamattakampi vuÉÉhiÑ uppÈdetuÑ na sakkoti, atha kho ekakampi
bahujjano bahupi so paccatthikajano etaÑ akÈle nikkhamantaÑ vÈ
parakkamantaÑ vÈ ekakaÑ parivÈretvÈ2 mahÈvinÈsaÑ pÈpeti. TatrÈyaÑ
upamÈ–dha~kasenÈva kosiyaÑ, yathÈ ayaÑ dha~kasenÈ imaÑ akÈle
nikkhamantaÒca parakkamantaÒca kosiyaÑ tuÓÉehi vitudanti mahÈvinÈsaÑ
pÈpenti, tathÈ tasmÈ tiracchÈnagate ÈdiÑ katvÈ kenaci akÈle attano
vasanaÔÔhÈnato na nikkhamitabbaÑ na parakkamitabbanti.
______________________________________________________________
1. KÈlasseva (SÊ), akÈlasseva (SyÈ, I)

2. SampaharitvÈ (SÊ), samparivÈretvÈ (SyÈ, I)
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DutiyagÈthÈya dhÊroti paÓÉito. VidhÊti porÈÓakapaÓÉitehi ÔhapitapaveÓÊ.
VidhÈnanti koÔÔhÈso vÈ saÑvidahanaÑ vÈ. VivarÈnug|ti1 vivaraÑ
anugacchanto jÈnanto. SabbÈmitteti sabbe amitte. VasÊkatvÈti attano vase
katvÈ. KosiyovÈti imamhÈ bÈlakosiyÈ aÒÒo paÓÉitakosiyo viya. IdaÑ vuttaÑ
hoti–yo ca kho paÓÉito “imasmiÑ kÈle nikkhamitabbaÑ parakkamitabbaÑ,
imasmiÑ na nikkhamitabbaÑ na parakkamitabban”ti porÈÓakapaÓÉitehi
Ôhapitassa paveÓisa~khÈtassa vidhino koÔÔhÈsasa~khÈtaÑ vidhÈnaÑ vÈ tassa
vÈ vidhino vidhÈnaÑ saÑvidahanaÑ anuÔÔhÈnaÑ jÈnÈti, so vidhividhÈnaÒÒ|
paresaÑ attano paccÈmittÈnaÑ vivaraÑ ÒatvÈ yathÈ nÈma paÓÉito kosiyo
rattisa~khÈte attano kÈle nikkhamitvÈ ca parakkamitvÈ ca tattha tattha
sayitÈnaÒÒeva kÈkÈnaÑ sÊsÈni chindamÈno te sabbe amitte vasÊkatvÈ sukhÊ
siyÈ, evaÑ dhÊropi kÈle nikkhamitvÈ parakkamitvÈ attano paccÈmitte
vasÊkatvÈ sukhÊ niddukkho bhaveyyÈti. RÈjÈ bodhisattassa vacanaÑ sutvÈ
nivatti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ
Œnando ahosi, paÓÉitÈmacco pana ahameva ahosin”ti.
KÈsiyajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. G|thapÈÓajÈtakavaÓÓanÈ (227)
S|ro s|rena sa~gammÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ
bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. TasmiÑ kira kÈle Jetavanato
tigÈvutaÉÉhayojanamatte2 eko nigamagÈmo, tattha bah|ni
salÈkabhattapakkhiyabhattÈni atthi. Tatreko paÒhapucchako KoÓÉo3 vasati.
So salÈkabhattapakkhiyabhattÈnaÑ atthÈya Ègate4 dahare ca sÈmaÓere ca
“ke khÈdanti, ke pivanti, ke bhuÒjantÊ”ti5 paÒhaÑ pucchitvÈ kathetuÑ
asakkonte lajjÈpesi. Te tassa bhayena salÈkabhattapakkhiyabhattatthÈya taÑ
gÈmaÑ na gacchanti. AthekadivasaÑ eko bhikkhu salÈkaggaÑ gantvÈ
“bhante asukagÈme salÈkabhattaÑ vÈ pakkhiyabhattaÑ vÈ atthÊ”ti
______________________________________________________________
1. Vivarantag|ti (SÊ, I)
2. GÈvutaÉÉhayojanamatte (SÊ, SyÈ, I)
3. KoÓÔho (SÊ), koÓÔo (I)
4. Gate (SÊ, SyÈ, I)
5. Keci khÈdante keci pivante keci bhuÒjante (Ka)
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pucchitvÈ “atthÈvuso, tattha paneko KoÓÉo paÒhaÑ pucchati, taÑ kathetuÑ
asakkonte akkosati paribhÈsati, tassa bhayena koci gantuÑ na sakkotÊ”ti
vutte “bhante tattha bhattÈni mayhaÑ pÈpetha, ahaÑ taÑ dametvÈ
nibbisevanaÑ katvÈ tato paÔÔhÈya tumhe disvÈ palÈyanakaÑ karissÈmÊ”ti
Èha. Bhikkh| “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ tassa tattha bhattÈni pÈpesuÑ.
So tattha gantvÈ gÈmadvÈre cÊvaraÑ pÈrupi. TaÑ disvÈ KoÓÉo
caÓÉameÓÉako viya vegena upagantvÈ “paÒhaÑ me samaÓa kathehÊ”ti Èha.
UpÈsaka gÈme caritvÈ yÈguÑ ÈdÈya ÈsanasÈlaÑ tÈva me ÈgantuÑ dehÊti. So
yÈguÑ ÈdÈya ÈsanasÈlaÑ Ègatepi tasmiÑ tatheva Èha. Sopi naÑ bhikkhu
“yÈguÑ tÈva me pÈtuÑ dehi, ÈsanasÈlaÑ tÈva sammajjituÑ dehi,
salÈkabhattaÑ tÈva me ÈharituÑ dehÊ”ti vatvÈ salÈkabhattaÑ ÈharitvÈ
tameva pattaÑ gÈhÈpetvÈ “ehi, paÒhaÑ te kathessÈmÊ”ti bahigÈmaÑ netvÈ
cÊvaraÑ saÑharitvÈ aÑse ÔhapetvÈ tassa hatthato pattaÑ gahetvÈ aÔÔhÈsi.
TatrÈpi naÑ so “samaÓa paÒhaÑ me kathehÊ”ti Èha. Atha naÑ “kathemi te
paÒhan”ti ekappahÈreneva pÈtetvÈ aÔÔhÊni saÑcuÓÓento viya pothetvÈ
g|thaÑ mukhe pakkhipitvÈ “ito dÈni paÔÔhÈya imaÑ gÈmaÑ ÈgataÑ kaÒci
bhikkhuÑ paÒhaÑ pucchitakÈle janissÈmÊ”ti santajjetvÈ pakkÈmi. So tato
paÔÔhÈya bhikkh| disvÈva palÈyati. AparabhÈge tassa bhikkhuno sÈ kiriyÈ
bhikkhusaÑghe pÈkaÔÈ jÈtÈ. AthekadivasaÑ dhammasabhÈyaÑ bhikkh|
kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso asukabhikkhu kira koÓÉassa mukhe g|thaÑ
pakkhipitvÈ gato”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave so bhikkhu
idÈneva taÑ mÊÄhena ÈsÈdeti1, pubbepi ÈsÈdesiyevÈ”ti2 vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte A~gamagadhavÈsino aÒÒamaÒÒassa raÔÔhaÑ gacchantÈ
ekadivasaÑ dvinnaÑ raÔÔhÈnaÑ sÊmantare ekaÑ saraÑ3 nissÈya vasitvÈ
suraÑ pivitvÈ macchamaÑsaÑ khÈditvÈ pÈtova yÈnÈni yojetvÈ pakkamiÑsu.
TesaÑ gatakÈle eko g|thakhÈdako pÈÓako g|thagandhena ÈgantvÈ tesaÑ
pÊtaÔÔhÈne chaÉÉitaÑ suraÑ disvÈ pipÈsÈya pivitvÈ matto hutvÈ g|thapuÒjaÑ
abhiruhi,
______________________________________________________________
1. PakkhipitvÈ gato (Ka)

2. MÊÄhena pakkhipiyevÈti (Ka)

3. GharaÑ (SyÈ, I)
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allag|thaÑ tasmiÑ ÈruÄhe thokaÑ onami. So “pathavÊ maÑ dhÈretuÑ na
sakkotÊ”ti viravi. TasmiÒÒeva khaÓe eko mattavaravÈraÓo taÑ padesaÑ
patvÈ g|thagandhaÑ ghÈyitvÈ jigucchanto paÔikkami. So taÑ disvÈ “esa
mama bhayena palÈyatÊ”ti saÒÒÊ hutvÈ “iminÈ me saddhiÑ sa~gÈmaÑ kÈtuÑ
vaÔÔatÊ”ti taÑ avhayanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
153. “S|ro s|rena sa~gamma, vikkantena pahÈrinÈ.
Ehi nÈga nivattassu, kiÑ nu bhÊto palÈyasi.
Passantu a~gamagadhÈ, mama tuyhaÒca vikkaman”ti.
Tassattho–tvaÑ s|ro mayÈ s|rena saddhiÑ samÈgantvÈ
vÊriyavikkamena1 vikkantena pahÈradÈnasamatthatÈya pahÈrinÈ kiÑkÈraÓÈ
asa~gÈmetvÈva gacchasi, nanu nÈma ekasampahÈropi dÈtabbo siyÈ, tasmÈ
ehi nÈga nivattassu, ettakeneva maraÓabhayatajjito hutvÈ kiÑ nu bhÊto
palÈyasi, ime imaÑ sÊmaÑ antaraÑ katvÈ vasantÈ passantu, A~gamagadhÈ
mama tuyhaÒca vikkamaÑ ubhinnampi amhÈkaÑ parakkamaÑ passant|ti.
So hatthÊ kaÓÓaÑ datvÈ2 tassa vacanaÑ sutvÈ nivattitvÈ tassa santikaÑ
gantvÈ taÑ apasÈdento dutiyaÑ gÈthamÈha–
154. “Na taÑ pÈdÈ vadhissÈmi, na dantehi na soÓÉiyÈ.
MÊÄhena taÑ vadhissÈmi, p|ti haÒÒatu p|tinÈ”ti.
Tassattho–na taÑ pÈdÈdÊhi vadhissÈmi, tuyhaÑ pana anucchavikena
mÊÄhena taÑ vadhissÈmÊti.
EvaÒca pana vatvÈ “p|tig|thapÈÓako p|tinÈva haÒÒat|”ti tassa
matthake mahantaÑ laÓÉaÑ pÈtetvÈ udakaÑ vissajjetvÈ tattheva taÑ
jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ koÒcanÈdaÑ nadanto araÒÒameva pÈvisi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
g|thapÈÓako KoÓÉo ahosi, vÈraÓo so bhikkhu, taÑ kÈraÓaÑ paccakkhato
disvÈ tasmiÑ vanasaÓÉe nivutthadevatÈ pana ahameva ahosin”ti.
G|thapÈÓajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
______________________________________________________________
1. VÊriyasa~khÈtena (Ka)

2. UccÈretvÈ (SyÈ, Ka)
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8. KÈmanÊtajÈtakavaÓÓanÈ (228)
Tayo girinti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto KÈmanÊtabrÈhmaÓaÑ nÈma
Èrabbha kathesi. Vatthu paccuppannaÒca atÊtaÒca DvÈdasakanipÈte
KÈmajÈtake1 Èvi bhavissati. Tesu pana dvÊsu rÈjaputtesu jeÔÔhako ÈgantvÈ
BÈrÈÓasiyaÑ rÈjÈ ahosi, kaniÔÔho uparÈjÈ. Tesu rÈjÈ
vatthukÈmakilesakÈmesu atitto dhanalolo ahosi. TadÈ bodhisatto Sakko
devarÈjÈ hutvÈ jambudÊpaÑ olokento tassa raÒÒo dvÊsupi kÈmesu
atittabhÈvaÑ ÒatvÈ “imaÑ rÈjÈnaÑ niggaÓhitvÈ lajjÈpessÈmÊ”ti
brÈhmaÓamÈÓavavaÓÓena ÈgantvÈ rÈjÈnaÑ passi, raÒÒÈ ca “kenatthena
Ègatosi mÈÓavÈ”ti vutte “ahaÑ mahÈrÈja tÊÓi nagarÈni passÈmi khemÈni
subhikkhÈni pah|tahatthi-assarathapattÊni hiraÒÒasuvaÓÓÈla~kÈrabharitÈni,
sakkÈ ca pana tÈni appakeneva balena gaÓhituÑ, ahaÑ te tÈni gahetvÈ dÈtuÑ
Ègato”ti Èha. “KadÈ gacchÈma mÈÓavÈ”ti vutte sve mahÈrÈjÈti. Tena hi
gaccha, pÈtova ÈgaccheyyÈsÊti. “SÈdhu mahÈrÈja vegena balaÑ sajjehÊ”ti
vatvÈ Sakko sakaÔÔhÈnameva gato.
RÈjÈ punadivase bheriÑ carÈpetvÈ balasajjaÑ kÈretvÈ amacce
pakkosÈpetvÈ hiyyo eko brÈhmaÓamÈÓavo “UttarapaÒcÈle Indapatte
Kekaketi2 imesu tÊsu nagaresu rajjaÑ gahetvÈ dassÈmÊ”ti Èha, taÑ mÈÓavaÑ
ÈdÈya tÊsu nagaresu rajjaÑ gaÓhissÈma, vegena naÑ pakkosathÈti. Katthassa
deva nivÈso dÈpitoti. Na me tassa nivÈsagehaÑ dÈpitanti. NivÈsaparibbayo3
pana dinnoti. Sopi na dinnoti. Atha kahaÑ naÑ passissÈmÈti. NagaravÊthÊsu
olokethÈti. Te olokentÈ adisvÈ “na passÈma mahÈrÈjÈ”ti ÈhaÑsu. RaÒÒo
mÈÓavaÑ apassantassa “evaÑ mahantÈ nÈma issariyÈ parihÊnomhÊ”ti
mahÈsoko udapÈdi, hadayavatthu uÓhaÑ ahosi, vatthulohitaÑ kuppi,
lohitapakkhandikÈ udapÈdi, vejjÈ tikicchituÑ nÈsakkhiÑsu.
Tato tÊhacat|haccayena Sakko ÈvajjamÈno tassa taÑ ÈbÈdhaÑ ÒatvÈ
“tikicchissÈmi nan”ti brÈhmaÓavaÓÓena ÈgantvÈ dvÈre ÔhatvÈ
______________________________________________________________
1. Khu 5. 246 piÔÔhe.

2. Kekayeti (SÊ)

3. NivÈpaparibbayo (SÊ)
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“vejjabrÈhmaÓo tumhÈkaÑ tikicchanatthÈya Ègato”ti ÈrocÈpesi. RÈjÈ taÑ
sutvÈ “mahantamahantÈ rÈjavejjÈ maÑ tikicchituÑ nÈsakkhiÑsu,
paribbayamassa dÈpetvÈ uyyojethÈ”ti Èha. Sakko taÑ sutvÈ “mayhaÑ neva
nivÈsaparibbayena1 attho, vejjalÈbhampi na gaÓhissÈmi, tikicchissÈmi naÑ,
puna rÈjÈ maÑ passat|”ti Èha. RÈjÈ taÑ sutvÈ “tena hi Ègacchat|”ti Èha.
Sakko pavisitvÈ jayÈpetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, rÈjÈ “tvaÑ maÑ tikicchasÊ”ti
Èha. Œma devÈti. Tena hi tikicchass|ti. SÈdhu mahÈrÈja byÈdhino me
lakkhaÓaÑ kathetha, kena kÈraÓena uppanno, kiÑ khÈditaÑ vÈ pÊtaÑ vÈ
nissÈya, udÈhu diÔÔhaÑ vÈ sutaÑ vÈti. TÈta mayhaÑ byÈdhi sutaÑ nissÈya
uppannoti. KiÑ te sutanti. “TÈta eko mÈÓavo ÈgantvÈ mayhaÑ ‘tÊsu
nagaresu rajjaÑ gaÓhitvÈ dassÈmÊ’ti Èha, ahaÑ tassa nivÈsaÔÔhÈnaÑ vÈ
nivÈsaparibbayaÑ vÈ na dÈpesiÑ, so mayhaÑ kujjhitvÈ aÒÒassa raÒÒo
santikaÑ gato bhavissati. Atha me ‘evaÑ mahantÈ nÈma issariyÈ
parihÊnomhÊ’ti cintentassa ayaÑ byÈdhi uppanno. Sace sakkosi tvaÑ me
kÈmacittaÑ nissÈya uppannaÑ byÈdhiÑ tikicchituÑ, tikicchÈhÊ”ti
etamatthaÑ pakÈsento paÔhamaÑ gÈthamÈha–
155. “Tayo giriÑ antaraÑ kÈmayÈmi,
PaÒcÈlÈ kuruyo kekake ca.
TatuttariÑ brÈhmaÓa kÈmayÈmi,
Tikiccha maÑ brÈhmaÓa kÈmanÊtan”ti.
Tattha tayo girinti tayo girÊ, ayameva vÈ pÈÔho. YathÈ “Sudassanassa
girino, dvÈraÑ hetaÑ pakÈsatÊ”ti ettha SudassanaÑ devanagaraÑ yujjhitvÈ
duggaÓhatÈya duccalanatÈya “SudassanagirÊ”ti vuttaÑ, evamidhÈpi tÊÓi
nagarÈni “tayo girin”ti adhippetÈni. TasmÈ ayamettha attho–tÊÓi ca
nagarÈni tesaÒca antaraÑ tividhampi raÔÔhaÑ kÈmayÈmi. “PaÒcÈlÈ Kuruyo
Kekake cÈ”ti imÈni tesaÑ raÔÔhÈnaÑ nÈmÈni. Tesu PaÒcÈlÈti UttarapaÒcÈlÈ,
tattha KapilaÑ nÈma nagaraÑ. Kuruyoti KururaÔÔhaÑ, tattha IndapattaÑ
nÈma nagaraÑ. Kekake cÈti2 paccatte upayogavacanaÑ, tena
KekakaraÔÔhaÑ3 dasseti. Tattha KekakarÈjadhÈnÊyeva nagaraÑ. Tatuttarinti
______________________________________________________________
1. Neva nivÈpena na paribbayena (SÊ)

2. Kekaye cÈti (SÊ)

3. KekayaraÔÔhaÑ (SÊ)
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taÑ ahaÑ ito paÔiladdhÈ BÈrÈÓasirajjÈ tatuttariÑ tividhaÑ rajjaÑ kÈmayÈmi.
Tikiccha maÑ brÈhmaÓa kÈmanÊtanti imehi vatthukÈmehi ca kilesakÈmehi
ca nÊtaÑ hataÑ pahataÑ sace sakkosi, tikiccha maÑ brÈhmaÓÈti.
Atha naÑ Sakko “mahÈrÈja tvaÑ m|losadhÈdÊhi atekiccho,
ÒÈÓosadheneva tikicchitabbo”ti vatvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
156. “KaÓhÈhidaÔÔhassa karonti heke,
AmanussapaviÔÔhassa karonti paÓÉitÈ.
Na kÈmanÊtassa karoti koci,
Okkantasukkassa hi kÈ tikicchÈ”ti.
Tattha kaÓhÈhidaÔÔhassa karonti heketi ekacce hi tikicchakÈ
ghoravisena kÈÄasappena daÔÔhassa mantehi ceva osadhehi ca tikicchaÑ
karonti. AmanussapaviÔÔhassa karonti paÓÉitÈti apare paÓÉitÈ bh|tavejjÈ
bh|tayakkhÈdÊhi amanussehi paviÔÔhassa abhibh|tassa gahitassa
balikammaparittakaraÓa-osadhaparibhÈvitÈdÊhi tikicchaÑ karonti. Na
kÈmanÊtassa karoti kocÊti kÈmehi pana nÊtassa kÈmavasikassa puggalassa
aÒÒatra paÓÉitehi aÒÒo koci tikicchaÑ na karoti, karontopi kÈtuÑ samattho
nÈma natthi. KiÑkÈraÓÈ? Okkantasukkassa hi kÈ tikicchÈti,
okkantasukkassa avakkantassa kusaladhammamariyÈdaÑ atikkantassa
akusaladhamme patiÔÔhitassa puggalassa mantosadhÈdÊhi kÈ nÈma tikicchÈ,
na sakkÈ osadhehi tikicchitunti.
Itissa mahÈsatto imaÑ kÈraÓaÑ dassetvÈ uttari evamÈha “mahÈrÈja sace
tvaÑ tÈni tÊÓi rajjÈni lacchasi, api nu kho imesu cat|su nagaresu rajjaÑ
karonto ekappahÈreneva cattÈri sÈÔakayugÈni paridaheyyÈsi, cat|su vÈ
suvaÓÓapÈtÊsu bhuÒjeyyÈsi, cat|su vÈ sayanesu sayeyyÈsi, mahÈrÈja
taÓhÈvasikena nÈma bhavituÑ na vaÔÔati, taÓhÈ hi nÈmesÈ vipattim|lÈ. SÈ
vaÉÉhamÈnÈ yo taÑ vaÉÉheti, taÑ puggalaÑ aÔÔhasu mahÈnirayesu soÄasasu
Ussadanirayesu nÈnappakÈrabhedesu ca avasesesu apÈyesu khipatÊ”ti. EvaÑ
rÈjÈnaÑ nirayÈdibhayena tajjetvÈ mahÈsatto dhammaÑ desesi. RÈjÈpissa
dhammaÑ sutvÈ vigatasoko hutvÈ tÈvadeva nibyÈdhitaÑ pÈpuÓi. Sakkopissa
ovÈdaÑ
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datvÈ sÊlesu patiÔÔhÈpetvÈ devalokameva gato. Sopi tato paÔÔhÈya dÈnÈdÊni
puÒÒÈni katvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ KÈmanÊtabrÈhmaÓo ahosi, Sakko pana ahameva
ahosin”ti.
KÈmanÊtajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. PalÈyitajÈtakavaÓÓanÈ (229)
GajaggameghehÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
PalÈyitaparibbÈjakaÑ1 Èrabbha kathesi. So kira vÈdatthÈya
sakalajambudÊpaÑ vicaritvÈ kaÒci paÔivÈdiÑ alabhitvÈ anupubbena
SÈvatthiÑ gantvÈ “atthi nu kho koci mayÈ saddhiÑ vÈdaÑ kÈtuÑ
samattho”ti manusse pucchi. ManussÈ “tÈdisÈnaÑ sahassenapi saddhiÑ
vÈdaÑ kÈtuÑ samattho sabbaÒÒ| dvipadÈnaÑ aggo MahÈgotamo
Dhammissaro parappavÈdamaddano, sakalepi jambudÊpe uppanno
parappavÈdo taÑ BhagavantaÑ atikkamituÑ samattho nÈma natthi.
VelantaÑ patvÈ samudda-|miyo viya hi sabbavÈdÈ tassa pÈdam|laÑ patvÈ
cuÓÓavicuÓÓÈ hontÊ”ti BuddhaguÓe kathesuÑ. ParibbÈjako “kahaÑ pana so
etarahÊ”ti pucchitvÈ “Jetavane”ti sutvÈ”idÈnissa vÈdaÑ ÈropessÈmÊ”ti
mahÈjanaparivuto JetavanaÑ gacchanto Jetena rÈjakumÈrena
navakoÔidhanaÑ vissajjetvÈ kÈritaÑ JetavanadvÈrakoÔÔhakaÑ disvÈ “ayaÑ
samaÓassa Gotamassa vasanapÈsÈdo”ti pucchitvÈ “dvÈrakoÔÔhako ayan”ti
sutvÈ “dvÈrakoÔÔhako tÈva evar|po, vasanagehaÑ kÊdisaÑ bhavissatÊ”ti
vatvÈ “GandhakuÔi nÈma appameyyÈ”ti vutte “evar|pena samaÓena saddhiÑ
ko vÈdaÑ karissatÊ”ti tatova palÈyi. ManussÈ unnÈdino hutvÈ JetavanaÑ
pavisitvÈ SatthÈrÈ “kiÑ akÈle ÈgatatthÈ”ti vuttÈ taÑ pavattiÑ kathayiÑsu.
SatthÈ “na kho upÈsakÈ idÈneva, pubbepesa mama pasanaÔÔhÈnassa
dvÈrakoÔÔhakaÑ disvÈ palÈyatevÈ”ti vatvÈ tehi yÈcito atÊtaÑ Èhari.
______________________________________________________________
1. PalÈsÊparibbÈjakaÑ (SÊ), PalÈyiparibbÈjakaÑ (SyÈ, I)
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AtÊte GandhÈraraÔÔhe TakkasilÈyaÑ bodhisatto rajjaÑ kÈresi,
BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatto. So “TakkasilaÑ gaÓhissÈmÊ”ti mahantena
balakÈyena gantvÈ nagarato avid|re ÔhatvÈ “iminÈ niyÈmena hatthÊ pesetha,
iminÈ asse, iminÈ rathe, iminÈ pattÊ, evaÑ dhÈvitvÈ Èvudhehi paharatha,
evaÑ ghanavassavalÈhakÈ viya saravassaÑ vassathÈ”ti senaÑ vicÈrento
imaÑ gÈthÈdvayamÈha–
157. “Gajaggameghehi hayaggamÈlibhi,
Rath|mijÈtehi sarÈbhivassebhi.
TharuggahÈvaÔÔadaÄhappahÈribhi,
ParivÈritÈ TakkasilÈ samantato.
158. AbhidhÈvatha c|padhÈvatha ca,
VividhÈ vinÈditÈ vadantibhi.
Vattata’jja tumulo ghoso yathÈ,
VijjulatÈ jaladharassa gajjato”ti.
Tattha gajaggameghehÊti aggagajameghehi, koÒcanÈdaÑ gajjantehi
mattavaravÈraÓavalÈhakehÊti attho. HayaggamÈlibhÊti aggahayamÈlÊhi,
varasindhavavalÈhakakulehi assÈnÊkehÊti attho. Rath|mijÈtehÊti saÒjÈta|mivegehi sÈgarasalilehi viya saÒjÈtarath|mÊhi, rathÈnÊkehÊti attho.
SarÈbhivassebhÊti tehiyeva rathÈnÊkehi ghanavassamegho viya saravassaÑ
vassantehi. TharuggahÈvaÔÔadaÄhappahÈribhÊti tharuggahehi1
ÈvaÔÔadaÄhappahÈrÊhi, ito cito ca ÈvattitvÈ parivattitvÈ daÄhaÑ paharantehi
gahitakhaggaratanatharudaÓÉehi pattiyodhehi cÈti attho. ParivÈritÈ
TakkasilÈ samantatoti yathÈ ayaÑ TakkasilÈ parivÈritÈ hoti, sÊghaÑ tathÈ
karothÈti attho.
AbhidhÈvatha c|padhÈvatha cÈti vegena dhÈvatha ceva upadhÈvatha ca.
VividhÈ vinÈditÈ vadantibhÊti varavÈraÓehi saddhiÑ vividhÈ vinaditÈ
bhavatha, selitagajjitavÈditehi nÈnÈviravÈ hothÈti attho. Vattata’jja tumulo
ghosoti vattatu ajja tumulo mahanto asanisaddasadiso ghoso. YathÈ vijjulatÈ
jaladharassa gajjatoti yathÈ
______________________________________________________________
1. Dhanuggahehi (SyÈ, Ka)
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gajjantassa jaladharassa mukhato niggatÈ vijjulatÈ caranti, evaÑ vicarantÈ
nagaraÑ parivÈretvÈ rajjaÑ gaÓhathÈti vadati.
Iti so rÈjÈ gajjitvÈ senaÑ vicÈretvÈ nagaradvÈrasamÊpaÑ gantvÈ
dvÈrakoÔÔhakaÑ disvÈ “idaÑ raÒÒo vasanagehan”ti pucchitvÈ “ayaÑ
nagaradvÈrakoÔÔhako”ti vutte “nagaradvÈrakoÔÔhako tÈva evar|po, raÒÒo
nivesanaÑ kÊdisaÑ bhavissatÊ”ti vatvÈ “VejayantapÈsÈdasadisan”ti sutvÈ
“evaÑ yasasampannena raÒÒÈ saddhiÑ yujjhituÑ na sakkhissÈmÈ”ti
dvÈrakoÔÔhakaÑ disvÈva nivattitvÈ palÈyitvÈ BÈrÈÓasimeva agamÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
BÈrÈÓasirÈjÈ PalÈyitaparibbÈjako ahosi, TakkasilarÈjÈ pana ahameva
ahosin”ti.
PalÈyitajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. DutiyapalÈyitajÈtakavaÓÓanÈ (230)
Dhajamaparimitanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
PalÈyitaparibbÈjakameva Èrabbha kathesi. ImasmiÑ pana vatthusmiÑ so
paribbÈjako JetavanaÑ pÈvisi. TasmiÑ khaÓe SatthÈ mahÈjanaparivuto
ala~katadhammÈsane nisinno manosilÈtale sÊhanÈdaÑ nadanto sÊhapotako
viya dhammaÑ deseti. ParibbÈjako Dasabalassa brahmasarÊrapaÔibhÈgaÑ
r|paÑ puÓÓacandasassirikaÑ mukhaÑ suvaÓÓapaÔÔasadisaÑ nalÈÔaÒca disvÈ
“ko evar|paÑ purisuttamaÑ jinituÑ sakkhissatÊ”ti nivattitvÈ parisantaraÑ
pavisitvÈ palÈyi. MahÈjano taÑ anubandhitvÈ nivattitvÈ Satthussa taÑ
pavattiÑ Èrocesi. SatthÈ “na so paribbÈjako idÈneva, pubbepi mama
suvaÓÓavaÓÓaÑ mukhaÑ disvÈ palÈtoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte bodhisatto BÈrÈÓasiyaÑ rajjaÑ kÈresi, TakkasilÈyaÑ eko
GandhÈrarÈjÈ. So “BÈrÈÓasiÑ gahessÈmÊ”ti catura~giniyÈ senÈya ÈgantvÈ
nagaraÑ parivÈretvÈ nagaradvÈre Ôhito attano balavÈhanaÑ oloketvÈ “ko
ettakaÑ balavÈhanaÑ jinituÑ sakkhissatÊ”ti attano senaÑ saÑvaÓÓetvÈ
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
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159. “DhajamaparimitaÑ anantapÈraÑ,
DuppasahaÑ dha~kehi sÈgaraÑva.
Girimiva anilena duppasayho,
Duppasaho ahamajja tÈdisenÈ”ti.
Tattha dhajamaparimitanti idaÑ tÈva me rathesu morachade1 ÔhapetvÈ
ussÈpitadhajameva aparimitaÑ bahuÑ anekasatasa~khyaÑ. AnantapÈranti
balavÈhanampi me “ettakÈ hatthÊ ettakÈ assÈ ettakÈ rathÈ ettakÈ pattÊ”ti
gaÓanaparicchedarahitaÑ anantapÈraÑ. Duppasahanti na sakkÈ paÔisatt|hi
sahituÑ abhibhavituÑ. YathÈ kiÑ? Dha~kehi sÈgaraÑva, yathÈ sÈgaro
bah|hi kÈkehi vegavikkhambhanavasena vÈ atikkamanavasena vÈ
duppasaho, evaÑ duppasahaÑ. Girimiva anilena duppasayhoti2 apica me
ayaÑ balakÈyo yathÈ pabbato vÈtena akampanÊyato duppasaho, tathÈ aÒÒena
balakÈyena duppasaho. Duppasaho ahamajja tÈdisenÈti svÈhaÑ iminÈ balena
samannÈgato ajja tÈdisena duppasahoti aÔÔÈlake ÔhitaÑ bodhisattaÑ sandhÈya
vadati.
Athassa so puÓÓacandasassirikaÑ attano mukhaÑ dassetvÈ “bÈla mÈ
vippalapasi, idÈni te balavÈhanaÑ mattavÈraÓo viya naÄavanaÑ
viddhaÑsessÈmÊ”ti santajjetvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
160. “MÈ bÈliyaÑ vilapi na hissa tÈdisaÑ,
ViÉayhase na hi labhase nisedhakaÑ.
Œsajjasi gajamiva ekacÈrinaÑ,
Yo taÑ padÈ naÄamiva pothayissatÊ”ti.
Tattha mÈ bÈliyaÑ vilapÊti mÈ attano bÈlabhÈvaÑ vippalapasi. Na hissa
tÈdisanti na hi assa tÈdiso, ayameva vÈ pÈÔho. TÈdiso “anantapÈraÑ me
balavÈhanan”ti evar|paÑ takkento rajjaÒca gahetuÑ samattho nÈma na hi
assa, na hotÊti attho. ViÉayhaseti tvaÑ bÈla kevalaÑ
rÈgadosamohamÈnapariÄÈhena viÉayhasiyeva. Na hi labhase nisedhakanti
mÈdisaÑ pana pasayha abhibhavitvÈ nisedhakaÑ na tÈva labhasi,
______________________________________________________________
1. MorapÈde (SÊ, SyÈ, I)

2. Duppasahoti (SÊ, SyÈ, I)

202

KhuddakanikÈya

ajja taÑ Ègatamaggeneva palÈpessÈmi. ŒsajjasÊti upagacchasi. Gajamiva
ekacÈrinanti ekacÈrinaÑ mattavaravÈraÓaÑ viya. Yo taÑ padÈ naÄamiva
pothayissatÊti yo taÑ yathÈ nÈma mattavaravÈraÓo pÈdÈ naÄaÑ potheti
saÑcuÓÓeti, evaÑ pothayissati, taÑ tvaÑ ÈsajjasÊti attÈnaÑ sandhÈyÈha.
EvaÑ tajjentassa panassa kathaÑ sutvÈ GandhÈrarÈjÈ ullokento
kaÒcanapaÔÔasadisaÑ mahÈnalÈÔaÑ disvÈ attano gahaÓabhÊto nivattitvÈ
palÈyanto sakanagarameva agamÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
GandhÈrarÈjÈ PalÈyitaparibbÈjako ahosi, BÈrÈÓasirÈjÈ pana ahameva
ahosin”ti.
DutiyapalÈyitajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
KÈsÈvavaggo aÔÔhamo.
TassuddÈnaÑ
KÈsÈvaÑ C|ÄanandiyaÑ, PuÔabhattaÒca KumbhilaÑ.
KhantivaÓÓaÑ KosiyaÒca, G|thapÈÓaÑ KÈmanÊtaÑ.
PalÈyitadvayampi ca.
_____
9. UpÈhanavagga
1. UpÈhanajÈtakavaÓÓanÈ (231)
YathÈpi kÊtÈti idaÑ SatthÈ Jetavane1 viharanto DevadattaÑ Èrabbha
kathesi. DhammasabhÈyaÒhi bhikkh| kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso
Devadatto ÈcariyaÑ paccakkhÈya TathÈgatassa paÔipakkho paÔisattu hutvÈ
mahÈvinÈsaÑ pÈpuÓÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi
kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave
______________________________________________________________
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Devadatto idÈneva ÈcariyaÑ paccakkhÈya mama paÔipakkho hutvÈ
mahÈvinÈsaÑ patto, pubbepi pattoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
hatthÈcariyakule nibbattitvÈ vayappatto hatthisippe nipphattiÑ pÈpuÓi.
Atheko KÈsigÈmako mÈÓavako ÈgantvÈ tassa santike sippaÑ uggaÓhi.
BodhisattÈ nÈma sippaÑ vÈcentÈ ÈcariyamuÔÔhiÑ na karonti, attano
jÈnananiyÈmena niravasesaÑ sikkhÈpenti. TasmÈ so mÈÓavo bodhisattassa
jÈnanasippaÑ niravasesamuggaÓhitvÈ bodhisattaÑ Èha “Ècariya ahaÑ
rÈjÈnaÑ upaÔÔhahissÈmÊ”ti. Bodhisatto “sÈdhu tÈtÈ”ti gantvÈ raÒÒo Èrocesi
“mahÈrÈja mama antevÈsiko tumhe upaÔÔhÈtuÑ icchatÊ”ti. SÈdhu upaÔÔhÈt|ti.
Tena hissa paribbayaÑ jÈnÈthÈti. TumhÈkaÑ antevÈsiko tumhehi samakaÑ
na lacchati, tumhesu sataÑ labhantesu paÓÓÈsaÑ lacchati, dve labhantesu
ekaÑ lacchatÊti. So gehaÑ gantvÈ taÑ pavattiÑ antevÈsikassa Èrocesi.
AntevÈsiko “ahaÑ Ècariya tumhehi samaÑ sippaÑ jÈnÈmi. Sace
samakaÒÒeva paribbayaÑ labhissÈmi, upaÔÔhahissÈmi. No ce, na
upaÔÔhahissÈmÊ”ti Èha. Bodhisatto taÑ pavattiÑ raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ “sace so
tumhehi samappakÈro, tumhehi samakaÒÒeva sippaÑ dassetuÑ sakkonto
samakaÑ labhissatÊ”ti Èha. Bodhisatto taÑ pavattiÑ tassa ÈrocetvÈ tena
“sÈdhu dassessÈmÊ”ti vutte raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ “tena hi sve sippaÑ
dassethÈ”ti. SÈdhu dassessÈma, nagare bheriÑ carÈpethÈti. RÈjÈ “sve kira
Ècariyo ca antevÈsiko ca ubho hatthisippaÑ dassessanti, rÈja~gaÓe
sannipatitvÈ daÔÔhukÈmÈ passant|”ti bheriÑ carÈpesi.
Œcariyo “na me antevÈsiko upÈyakosallaÑ jÈnÈtÊ”ti ekaÑ hatthiÑ
gahetvÈ ekaratteneva vilomaÑ sikkhÈpesi. So taÑ “gacchÈ”ti vutte
osakkituÑ, “osakkÈ”ti vutte gantuÑ, “tiÔÔhÈ”ti vutte nipajjituÑ, “nipajjÈ”ti
vutte ÔhÈtuÑ, “gaÓhÈ”ti vutte ÔhapetuÑ, “ÔhapehÊ”ti vutte gaÓhituÑ
sikkhÈpetvÈ punadivase taÑ hatthiÑ abhiruhitvÈ rÈja~gaÓaÑ agamÈsi.
AntevÈsikopi ekaÑ manÈpaÑ hatthiÑ abhiruhi. MahÈjano sannipati. Ubhopi
samakaÑ sippaÑ dassesuÑ. Puna bodhisatto attano
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hatthiÑ vilomaÑ kÈresi, so “gacchÈ”ti vutte osakki, “osakkÈ”ti vutte purato
dhÈvi, “tiÔÔhÈ”ti vutte nipajji, “nipajjÈ”ti vutte aÔÔhÈsi, “gaÓhÈ”ti vutte
nikkhipi, “nikkhipÈ”ti vutte gaÓhi. MahÈjano “are duÔÔha-antevÈsika tvaÑ
Ècariyena saddhiÑ sÈrambhaÑ karosi, attano pamÈÓaÑ na jÈnÈsi, ‘Ècariyena
samakaÑ jÈnÈmÊ’ti evaÑsaÒÒÊ hosÊ”ti leÉÉudaÓÉÈdÊhi paharitvÈ tattheva
jÊvitakkhayaÑ pÈpesi.
Bodhisatto hatthimhÈ oruyha rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ “mahÈrÈja sippaÑ
nÈma attano sukhatthÈya gaÓhanti, ekaccassa pana gahitasippaÑ dukkaÔaupÈhanÈ viya vinÈsameva ÈvahatÊ”ti vatvÈ idaÑ gÈthÈdvayamÈha–
161. “YathÈpi kÊtÈ purisassupÈhanÈ,
Sukhassa atthÈya dukhaÑ udabbahe.
GhammÈbhitattÈ talasÈ papÊÄitÈ,
Tasseva pÈde purisassa khÈdare.
162. Evameva yo dukkulÊno anariyo,
TammÈka vijjaÒca sutaÒca Èdiya.
Tameva so tattha sutena khÈdati,
Anariyo vuccati pÈnad|pamo”ti1.
Tattha udabbaheti udabbaheyya. GhammÈbhitattÈ talasÈ2 papÊÄitÈti
ghammena abhitattÈ pÈdatalena ca pÊÄitÈ. TassevÈti yena tÈ sukhatthÈya
kiÓitvÈ pÈdesu paÔimukkÈ dukkaÔ|pÈhanÈ, tasseva. KhÈdareti vaÓaÑ karontÈ
pÈde khÈdanti.
DukkulÊnoti dujjÈtiko akulaputto. Anariyoti hirottappavajjito
asappuriso. TammÈka vijjaÒca sutaÒca ÈdiyÈti ettha taÑ taÑ manatÊti
“tammo”ti vattabbe tammÈko3, taÑ taÑ sippaÑ Èsevati parivattetÊti attho,
ÈcariyassetaÑ nÈmaÑ. TasmÈ tammÈkÈ, gÈthÈbandhasukhatthaÑ panassa
rassabhÈvo kato. Vijjanti aÔÔhÈrasasu
______________________________________________________________
1. DupÈhan|pamoti (SyÈ, Ka)
2. ThalasÈ (SyÈ, Ka)
3. TaÑmÈkoti vattabbe tamhÈko (SÊ), tumhÈkanti vattabbe tumhÈka iti vuttaÑ (I)
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vijjÈÔÔhÈnesu yaÑkiÒci. Sutanti yaÑkiÒci sutapariyatti. ŒdiyÈti ÈdiyitvÈ.
Tameva so tattha sutena khÈdatÊti tamevÈti attÈnameva. Soti yo dukkulÊno
anariyo ÈcariyamhÈ vijjaÒca sutaÒca Èdiyati, so. Tattha sutena khÈdatÊti
tassa santike sutena so attÈnameva khÈdatÊti attho. AÔÔhakathÈyaÑ pana
“teneva so tattha sutena khÈdatÊ”tipi pÈÔho. TassÈpi so tena tattha sutena
attÈnameva khÈdatÊti ayameva attho. Anariyo vuccati pÈnad|pamoti iti
anariyo dupÈhan|pamo dukkaÔ|pÈhan|pamo vuccati. YathÈ hi
dukkaÔ|pÈhanÈ purisaÑ khÈdanti, evamesa sutena khÈdanto attanÈva
attÈnaÑ khÈdati. Atha vÈ pÈnÈya dutoti pÈnadu, upÈhan|patÈpitassa
upÈhanÈya khÈditapÈdassetaÑ nÈmaÑ. TasmÈ yo so attÈnaÑ sutena khÈdati,
so tena sutena khÈditattÈ “anariyo”ti vuccati pÈnad|pamo,
upÈhan|patÈpitapÈdasadisoti vuccatÊti ayamettha attho. RÈjÈ tuÔÔho
bodhisattassa mahantaÑ yasaÑ adÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
antevÈsiko Devadatto ahosi, Ècariyo pana ahameva ahosin”ti.
UpÈhanajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. VÊÓÈth|ÓajÈtakavaÓÓanÈ (232)
Ekacintitoyamatthoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ
kumÈrikaÑ Èrabbha kathesi. SÈ kirekÈ SÈvatthiyaÑ seÔÔhidhÊtÈ attano gehe
UsabharÈjassa sakkÈraÑ kayiramÈnaÑ disvÈ dhÈtiÑ pucchi “amma ko
nÈmesa evaÑ sakkÈraÑ labhatÊ”ti. UsabharÈjÈ nÈma ammÈti. Puna sÈ
ekadivasaÑ pÈsÈde ÔhatvÈ antaravÊthiÑ olokentÊ ekaÑ khujjaÑ disvÈ cintesi
“gunnaÑ antare jeÔÔhakassa piÔÔhiyaÑ kakudhaÑ hoti, manussajeÔÔhakassapi
tena bhavitabbaÑ, ayaÑ manussesu puris|sabho bhavissati, etassa mayÈ
pÈdaparicÈrikÈya bhavituÑ vaÔÔatÊ”ti. SÈ dÈsiÑ
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pesetvÈ “seÔÔhidhÊtÈ tayÈ saddhiÑ gantukÈmÈ, asukaÔÔhÈnaÑ kira gantvÈ
tiÔÔhÈ”ti tassa ÈrocetvÈ sÈrabhaÓÉakaÑ ÈdÈya aÒÒÈtakavesena pÈsÈdÈ
otaritvÈ tena saddhiÑ palÈyi. AparabhÈge taÑ kammaÑ nagare ca
bhikkhusaÑghe ca pÈkaÔaÑ jÈtaÑ. DhammasabhÈyaÑ bhikkh| kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso asukÈ kira seÔÔhidhÊtÈ khujjena saddhiÑ palÈtÈ”ti.
SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti
pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte SatthÈ “na bhikkhave idÈnevesÈ khujjaÑ
kÈmeti, pubbepi kÈmesiyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto ekasmiÑ
nigamagÈme seÔÔhikule nibbattitvÈ vayappatto gharÈvÈsaÑ vasanto
puttadhÊtÈhi vaÉÉhamÈno attano puttassa BÈrÈÓasÊseÔÔhissa dhÊtaraÑ vÈretvÈ
divasaÑ Ôhapesi. SeÔÔhidhÊtÈ attano gehe usabhassa sakkÈrasammÈnaÑ disvÈ
“ko nÈmeso”ti dhÈtiÑ pucchitvÈ “usabho”ti sutvÈ antaravÊthiyÈ gacchantaÑ
ekaÑ khujjaÑ disvÈ “ayaÑ puris|sabho bhavissatÊ”ti sÈrabhaÓÉakaÑ
gahetvÈ tena saddhiÑ palÈyi. Bodhisattopi kho “seÔÔhidhÊtaraÑ gehaÑ
ÈnessÈmÊ”ti mahantena parivÈrena BÈrÈÓasiÑ gacchanto tameva maggaÑ
paÔipajji. Te ubhopi sabbarattiÑ maggaÑ agamaÑsu. Atha khujjassa
sabbarattiÑ sÊtÈbhihatassa aruÓodaye sarÊre vÈto kuppi, mahantÈ vedanÈ
vattanti. So maggÈ okkamma vedanÈppatto hutvÈ vÊÓÈdaÓÉako viya
saÑkuÔito nipajji, seÔÔhidhÊtÈpissa pÈdam|le nisÊdi. Bodhisatto seÔÔhidhÊtaraÑ
khujjassa pÈdam|le nisinnaÑ disvÈ saÒjÈnitvÈ upasa~kamitvÈ seÔÔhidhÊtÈya
saddhiÑ sallapanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
163. “Ekacintitoyamattho, bÈlo apariÓÈyako.
Na hi khujjena vÈmena, bhoti sa~gantumarahasÊ”ti.
Tattha ekacintitoyamatthoti amma yaÑ tvaÑ atthaÑ cintetvÈ iminÈ
khujjena saddhiÑ palÈtÈ, ayaÑ tayÈ ekikÈya eva cintito bhavissati. BÈlo
apariÓÈyakoti ayaÑ khujjo bÈlo, duppaÒÒabhÈvena mahallakopi bÈlova,
aÒÒasmiÑ gahetvÈ gacchante asati gantuÑ asamatthatÈya apariÓÈyako. Na
hi khujjena vÈmena, bhoti
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sa~gantumarahasÊti iminÈ hi khujjena vÈmanattÈ vÈmena bhoti tvaÑ
mahÈkule jÈtÈ abhir|pÈ dassanÊyÈ sa~gantuÑ saha gantuÑ nÈrahasÊti.
Athassa taÑ vacanaÑ sutvÈ seÔÔhidhÊtÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
164. “Puris|sabhaÑ maÒÒamÈnÈ, ahaÑ khujjamakÈmayiÑ.
So’yaÑ saÑkuÔito seti, chinnatanti yathÈ thuÓÈ”ti1.
Tassattho–ahaÑ ayya ekaÑ usabhaÑ disvÈ “gunnaÑ jeÔÔhakassa
piÔÔhiyaÑ kakudhaÑ hoti, imassapi taÑ atthi, iminÈpi puris|sabhena
bhavitabban”ti evamahaÑ khujjaÑ puris|sabhaÑ maÒÒamÈnÈ akÈmayiÑ.
So’yaÑ yathÈ nÈma chinnatanti sadoÓiko vÊÓÈdaÓÉako, evaÑ saÑkuÔito
setÊti.
Bodhisatto tassÈ aÒÒÈtakavesena nikkhantabhÈvameva ÒatvÈ taÑ
nhÈpetvÈ ala~karitvÈ rathaÑ ÈropetvÈ gehameva agamÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
ayameva seÔÔhidhÊtÈ ahosi, BÈrÈÓasÊseÔÔhi pana ahameva ahosin”ti.
VÊÓÈth|ÓajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. VikaÓÓakajÈtakavaÓÓanÈ (233)
KÈmaÑ yahiÑ icchasi tena gacchati idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
ekaÑ ukkaÓÔhitabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. So hi dhammasabhaÑ ÈnÊto
“saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu ukkaÓÔhito”ti SatthÈrÈ puÔÔho “saccan”ti vatvÈ
“kasmÈ ukkaÓÔhitosÊ”ti vutte “kÈmaguÓakÈraÓÈ”ti Èha. Atha naÑ satthÈ
“kÈmaguÓÈ nÈmete bhikkhu vikaÓÓakasallasadisÈ, sakiÑ hadaye patiÔÔhaÑ
labhamÈnÈ vikaÓÓakaÑ viya viddhaÑ2 suÑsumÈraÑ maraÓameva pÈpentÊ”ti
vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte bodhisatto BÈrÈÓasiyaÑ dhammena rajjaÑ kÈrento ekadivasaÑ
uyyÈnaÑ gantvÈ pokkharaÓÊtÊraÑ sampÈpuÓi. NaccagÊtÈsu kusalÈ
______________________________________________________________
1. ViÓÈti (SyÈ, Ka)

2. PaviÔÔhaÑ (SÊ, SyÈ, I)
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naccagÊtÈni payojesuÑ, pokkharaÓiyaÑ macchakacchapÈ gÊtasaddalolatÈya
sannipatitvÈ raÒÒÈva saddhiÑ gacchanti. RÈjÈ tÈlakkhandhappamÈÓaÑ
macchaghaÔaÑ disvÈ “kiÑ nu kho ime macchÈ mayÈ saddhiÑyeva carantÊ”ti
amacce pucchi. AmaccÈ “ete deva upaÔÔhahantÊ”ti ÈhaÑsu. RÈjÈ “ete kira
maÑ upaÔÔhahantÊ”ti tussitvÈ tesaÑ niccabhattaÑ paÔÔhapesi. DevasikaÑ
taÓÉulambaÓaÑ pÈcesi. MacchÈ bhattavelÈya ekacce Ègacchanti, ekacce
nÈgacchanti, bhattaÑ nassati. RaÒÒo tamatthaÑ ÈrocesuÑ. RÈjÈ “ito
paÔÔhÈya bhattavelÈya bheriÑ paharitvÈ bherisaÒÒÈya macchesu
sannipatitesu bhattaÑ dethÈ”ti Èha. Tato paÔÔhÈya bhattakammiko bheriÑ
paharÈpetvÈ sannipatitÈnaÑ macchÈnaÑ bhattaÑ deti. Tepi bherisaÒÒÈya
sannipatitvÈ bhuÒjanti.
Tesu evaÑ sannipatitvÈ bhuÒjantesu eko suÑsumÈro ÈgantvÈ macche
khÈdi. Bhattakammiko raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ taÑ sutvÈ “suÑsumÈraÑ
macchÈnaÑ khÈdanakÈle vikaÓÓakena vijjhitvÈ gaÓhÈ”ti Èha. So “sÈdh|”ti
gantvÈ nÈvÈya ÔhatvÈ macche khÈdituÑ ÈgataÑ suÑsumÈraÑ vikaÓÓakena
pahari, taÑ tassa antopiÔÔhiÑ pÈvisi. So vedanÈppatto1 hutvÈ taÑ gahetvÈva
palÈyi. Bhattakammiko tassa viddhabhÈvaÑ ÒatvÈ taÑ Èlapanto paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
165. “KÈmaÑ yahiÑ icchasi tena gaccha,
Viddhosi mammamhi vikaÓÓakena.
Hatosi bhattena suvÈditena,
Lolo ca macche anubandhamÈno”ti.
Tattha kÈmanti ekaÑsena. YahiÑ icchasi tena gacchÈti yasmiÑ icchasi,
tasmiÑ gaccha. MammamhÊti mammaÔÔhÈne. VikaÓÓakenÈti
vikaÓÓakasallena. Hatosi bhattena suvÈditena, lolo ca macche
anubandhamÈnoti tvaÑ bherivÈditasaÒÒÈya bhatte dÊyamÈne lolo hutvÈ
khÈdanatthÈya macche anubandhamÈno tena savÈditena2 bhattena hato,
gataÔÔhÈnepi te jÊvitaÑ natthÊti attho. So attano vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ
jÊvitakkhayaÑ patto.
______________________________________________________________
1. VedanÈmatto (SÊ, I)

2. SuvÈditena (Ka)
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SatthÈ imaÑ kÈraÓaÑ dassetvÈ abhisambuddho hutvÈ dutiyaÑ
gÈthamÈha–
166. “Evampi lokÈmisaÑ opatanto,
VihaÒÒatÊ cittavasÈnuvattÊ.
So haÒÒatÊ ÒÈtisakhÈna majjhe,
MacchÈnugo soriva suÑsumÈro”ti.
Tattha lokÈmisanti paÒca kÈmaguÓÈ. Te hi loko iÔÔhato kantato
manÈpato gaÓhÈti, tasmÈ “lokÈmisan”ti vuccati. Opatantoti taÑ lokÈmisaÑ
anupatanto kilesavasena cittavasÈnuvattÊ puggalo vihaÒÒati kilamati, so
haÒÒatÊti so evar|po puggalo ÒÈtÊnaÒca sakhÈnaÒca majjhe so vikaÓÓakena
viddho macchÈnugo suÑsumÈro viya paÒca kÈmaguÓe manÈpÈti gahetvÈ
haÒÒati kilamati mahÈvinÈsaÑ pÈpuÓÈtiyevÈti.
EvaÑ SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi.
TadÈ suÑsumÈro Devadatto, macchÈ BuddhaparisÈ, BÈrÈÓasirÈjÈ pana
ahameva ahosinti.
VikaÓÓakajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. AsitÈbh|jÈtakavaÓÓanÈ (234)
Tvameva dÈni’makarÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ
kumÈrikaÑ Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÑ kirekasmiÑ dvinnaÑ
aggasÈvakÈnaÑ upaÔÔhÈkakule ekÈ kumÈrikÈ abhir|pÈ sobhaggappattÈ, sÈ
vayappattÈ samÈnajÈtikaÑ kulaÑ agamÈsi. SÈmiko taÑ kismiÒci
amaÒÒamÈno aÒÒattha cittavasena carati. SÈ tassa taÑ attani anÈdarataÑ
agaÓetvÈ dve aggasÈvake nimantetvÈ dÈnaÑ datvÈ dhammaÑ suÓantÊ
sotÈpattiphale patiÔÔhahi. SÈ tato paÔÔhÈya maggaphalasukhena
vÊtinÈmayamÈnÈ “sÈmikopi maÑ na icchati, gharÈvÈsena me kammaÑ
natthi, pabbajissÈmÊ”ti
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cintetvÈ mÈtÈpit|naÑ ÈcikkhitvÈ pabbajitvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. TassÈ sÈ
kiriyÈ bhikkh|su pÈkaÔÈ jÈtÈ. AthekadivasaÑ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ
kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso asukakulassa dhÊtÈ atthagavesikÈ sÈmikassa
anicchabhÈvaÑ ÒatvÈ aggasÈvakÈnaÑ dhammaÑ sutvÈ sotÈpattiphale
patiÔÔhÈya puna mÈtÈpitaro ÈpucchitvÈ pabbajitvÈ arahattaÑ pattÈ, evaÑ
atthagavesikÈ Èvuso sÈ kumÈrikÈ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave
etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave
idÈnevesÈ kuladhÊtÈ atthagavesikÈ, pubbepi atthagavesikÈyevÈ”ti vatvÈ
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto isipabbajjaÑ
pabbajitvÈ abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca nibbattetvÈ Himavantapadese vÈsaÑ
kappesi. TadÈ BÈrÈÓasirÈjÈ attano puttassa BrahmadattakumÈrassa
parivÈrasampattiÑ disvÈ uppannÈsa~ko puttaÑ raÔÔhÈ pabbÈjesi. So
AsitÈbhuÑ nÈma attano deviÑ ÈdÈya HimavantaÑ pavisitvÈ
macchamaÑsaphalÈphalÈni khÈdanto paÓÓasÈlÈya nivÈsaÑ kappesi. So ekaÑ
KinnariÑ disvÈ paÔibaddhacitto “imaÑ pajÈpatiÑ karissÈmÊ”ti AsitÈbhuÑ
agaÓetvÈ tassÈ anupadaÑ agamÈsi. SÈ taÑ KinnariÑ anubandhamÈnaÑ
disvÈ “ayaÑ maÑ agaÓetvÈ KinnariÑ anubandhati, kiÑ me iminÈ”ti
virattacittÈ hutvÈ bodhisattaÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ attano
kasiÓaparikammaÑ kathÈpetvÈ kasiÓaÑ olokentÊ abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca
nibbattetvÈ bodhisattaÑ vanditvÈ ÈgantvÈ attano paÓÓasÈlÈya dvÈre aÔÔhÈsi.
Brahmadattopi KinnariÑ anubandhanto vicaritvÈ tassÈ gatamaggampi adisvÈ
chinnÈso hutvÈ paÓÓasÈlÈbhimukhova Ègato. AsitÈbh| taÑ ÈgacchantaÑ
disvÈ vehÈsaÑ abbhuggantvÈ maÓivaÓÓe gaganatale ÔhitÈ “ayyaputta taÑ
nissÈya mayÈ idaÑ jhÈnasukhaÑ laddhan”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha–
167. “Tvameva dÈni’makara, yaÑ kÈmo byagamÈ tayi.
SoyaÑ appaÔisandhiko, kharachinnaÑva renukan”ti1.
______________________________________________________________
1. Rerukanti (SÊ, I)
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Tattha tvameva dÈni’makarÈti ayyaputta maÑ pahÈya KinnariÑ
anubandhanto tvaÒÒeva idÈni idaÑ akara. YaÑ kÈmo byagamÈ tayÊti yaÑ
mama tayi kÈmo vigato vikkhambhanappahÈnena pahÊno, yassa pahÊnattÈ
ahaÑ imaÑ visesaÑ pattÈti dÊpeti. SoyaÑ appaÔisandhikoti so pana kÈmo
idÈni appaÔisandhiko jÈto, na sakkÈ paÔisandhituÑ. KharachinnaÑva
renukanti kharo vuccati kakaco, renukaÑ vuccati hatthidanto. YathÈ
kakacena chinno hatthidanto appaÔisandhiko hoti, na puna purimanayena
allÊyati, evaÑ puna mayhaÑ tayÈ saddhiÑ cittassa ghaÔanaÑ nÈma natthÊti
vatvÈ tassa passantasseva uppatitvÈ aÒÒattha agamÈsi.
So tassÈ gatakÈle paridevamÈno dutiyaÑ gÈthamÈha–
168. “AtricchaÑ1 atilobhena, atilobhamadena ca.
EvaÑ hÈyati atthamhÈ, ahaÑva asitÈbhuyÈ”ti.
Tattha atricchaÑ atilobhenÈti atricchÈ vuccati atra atra icchÈsa~khÈtÈ
apariyantataÓhÈ, atilobho vuccati atikkamitvÈ pavattalobho. Atilobhamadena
cÈti purisamadaÑ uppÈdanato atilobhamado nÈma jÈyati2. IdaÑ vuttaÑ
hoti–atricchÈvasena atricchamÈno puggalo atilobhena ca atilobhamadena
ca yathÈ ahaÑ asitÈbhuyÈ rÈjadhÊtÈya parihÊno, evaÑ atthÈ hÈyatÊti.
Iti so imÈya gÈthÈya paridevitvÈ araÒÒe ekakova vasitvÈ pitu accayena
gantvÈ rajjaÑ gaÓhi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
rÈjaputto ca rÈjadhÊtÈ ca ime dve janÈ ahesuÑ, tÈpaso pana ahameva
ahosin”ti.
AsitÈbh|jÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.

______________________________________________________________
1. AtricchÈ (SÊ, I)

2. JÈto (Ka)
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5. VacchanakhajÈtakavaÓÓanÈ (235)

SukhÈ gharÈ vacchanakhÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto RojamallaÑ
Èrabbha kathesi. So kirÈyasmato Œnandassa gihisahÈyo. So ekadivasaÑ
ÈgamanatthÈya therassa sÈsanaÑ pÈhesi, thero SatthÈraÑ ÈpucchitvÈ
agamÈsi. So theraÑ nÈnaggarasabhojanaÑ bhojetvÈ ekamantaÑ nisinno
therena saddhiÑ paÔisanthÈraÑ katvÈ theraÑ gihibhogehi paÒcahi
kÈmaguÓehi nimantento “bhante Œnanda mama gehe pah|taÑ saviÒÒÈÓakaaviÒÒÈÓakaratanaÑ, idaÑ majjhe bhinditvÈ tuyhaÑ dammi, ehi ubho agÈraÑ
ajjhÈvasÈmÈ”ti. Thero tassa kÈmaguÓesu ÈdÊnavaÑ kathetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ
vihÈraÑ gantvÈ “diÔÔho te Œnanda Rojo”ti SatthÈrÈ pucchito “Èma bhante”ti
vatvÈ “kimassa kathesÊ”ti vutte “bhante maÑ Rojo gharÈvÈsena nimantesi,
athassÈhaÑ gharÈvÈse ceva kÈmaguÓesu ca ÈdÊnavaÑ kathesin”ti. SatthÈ “na
kho Œnanda Rojo mallo idÈneva pabbajite gharÈvÈsena nimantesi, pubbepi
nimantesiyevÈ”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
aÒÒatarasmiÑ nigamagÈme brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto
isipabbajjaÑ pabbajitvÈ Himavantapadese ciraÑ vasitvÈ
loÓambilasevanatthÈya BÈrÈÓasiÑ patvÈ rÈjuyyÈne vasitvÈ punadivase
BÈrÈÓasiÑ pÈvisi. Athassa BÈrÈÓasiseÔÔhi ÈcÈravihÈre1 pasÊditvÈ gehaÑ
netvÈ bhojetvÈ uyyÈne vasanatthÈya paÔiÒÒaÑ gahetvÈ taÑ paÔijagganto
uyyÈne vasÈpesi. Te aÒÒamaÒÒaÑ uppannasinehÈ ahesuÑ.
AthekadivasaÑ BÈrÈÓasiseÔÔhi bodhisatte pemavissÈsavasena evaÑ
cintesi “pabbajjÈ nÈma dukkhÈ, mama sahÈyaÑ VacchanakhaparibbÈjakaÑ
uppabbÈjetvÈ sabbaÑ vibhavaÑ majjhe bhinditvÈ tassa datvÈ dvepi
samaggavÈsaÑ vasissÈmÈ”ti. So ekadivasaÑ bhattakiccapariyosÈne tena
saddhiÑ madhurapaÔisanthÈraÑ katvÈ “bhante Vacchanakha pabbajjÈ nÈma
dukkhÈ, sukho gharÈvÈso, ehi ubho samaggÈ kÈme paribhuÒjantÈ vasÈmÈ”ti
vatvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
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169. “SukhÈ gharÈ vacchanakha, sahiraÒÒÈ sabhojanÈ.
Yattha bhutvÈ pivitvÈ ca, sayeyyÈtha anussuko”ti.
Tattha sahiraÒÒÈti sattaratanasampannÈ. SabhojanÈti
bahukhÈdanÊyabhojanÊyÈ. Yattha bhutvÈ pivitvÈ cÈti yesu
sahiraÒÒabhojanesu gharesu nÈnaggarasÈni bhojanÈni paribhuÒjitvÈ
nÈnÈpÈnÈni ca pivitvÈ. SayeyyÈtha anussukoti yesu ala~katasirisayanapiÔÔhe
anussuko hutvÈ sayeyyÈsi, te gharÈ nÈma ativiya sukhÈti.
Athassa taÑ sutvÈ bodhisatto “mahÈseÔÔhi tvaÑ aÒÒÈÓatÈya kÈmagiddho
hutvÈ gharÈvÈsassa guÓaÑ, pabbajjÈya ca aguÓaÑ kathesi, gharÈvÈsassa te
aguÓaÑ kathessÈmi, suÓÈhi dÈnÊ”ti vatvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
170. “GharÈ nÈ’nÊhamÈnassa, gharÈ nÈ’bhaÓato musÈ.
GharÈ nÈdinnadaÓÉassa, paresaÑ anikubbato.
EvaÑ chiddaÑ durabhisambhavaÑ1, ko gharaÑ paÔipajjatÊ”ti.
Tattha gharÈ nÈ’nÊhamÈnassÈti niccakÈlaÑ kasigorakkhÈdikaraÓena
anÊhamÈnassa avÈyamantassa gharÈ nÈma natthi, gharÈvÈso na patiÔÔhÈtÊti
attho. GharÈ nÈ’bhaÓato musÈti khettavatthuhiraÒÒasuvaÓÓÈdÊnaÑ atthÈya
amusÈbhaÓatopi gharÈ nÈma natthi. GharÈ nÈdinnadaÓÉassa, paresaÑ
anikubbatoti nÈdinnadaÓÉassÈti aggahitadaÓÉassa, nikkhittadaÓÉassa
paresaÑ anikubbato gharÈ nÈma natthi. Yo pana ÈdinnadaÓÉo hutvÈ
paresaÑ dÈsakammakarÈdÊnaÑ tasmiÑ tasmiÑ aparÈdhe aparÈdhÈnur|paÑ
vadhabandhanachedanatÈÄanÈdivasena karoti, tasseva gharÈvÈso saÓÔhahatÊti
attho. EvaÑ chiddaÑ durabhisambhavaÑ, ko gharaÑ paÔipajjatÊti taÑ dÈni
evaÑ etesaÑ ÊhanÈdÊnaÑ akaraÓe sati tÈya tÈya parihÈniyÈ chiddaÑ
karaÓepi sati niccameva kÈtabbato durabhisambhavaÑ durÈrÈdhanÊyaÑ,
niccaÑ karontassapi vÈ durabhisambhavameva dupp|raÑ gharÈvÈsaÑ
“ahaÑ nipparitasso hutvÈ ajjhÈvasissÈmÊ”ti ko paÔipajjatÊti.
EvaÑ mahÈsatto gharÈvÈsassa dosaÑ kathetvÈ uyyÈnameva agamÈsi.
______________________________________________________________
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
BÈrÈÓasiseÔÔhi Rojo mallo ahosi, VacchanakhaparibbÈjako pana ahameva
ahosin”ti.
VacchanakhajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. BakajÈtakavaÓÓanÈ (236)
Bhaddako vata’yaÑ pakkhÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
kuhakabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. TaÒhi SatthÈ ÈnetvÈ dassitaÑ disvÈ “na
bhikkhave idÈneva, pubbepesa kuhakoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
Himavantapadese ekasmiÑ sare maccho hutvÈ mahÈparivÈro vasi. Atheko
bako “macche khÈdissÈmÊ”ti sarassa ÈsannaÔÔhÈne sÊsaÑ pÈtetvÈ pakkhe
pasÈretvÈ mandamando macche olokento aÔÔhÈsi tesaÑ pamÈdaÑ
ÈgamayamÈno. TasmiÑ khaÓe bodhisatto macchagaÓaparivuto gocaraÑ
gaÓhanto taÑ ÔhÈnaÑ pÈpuÓi. MacchagaÓo taÑ bakaÑ passitvÈ paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
171. “Bhaddako vata’yaÑ pakkhÊ, dijo kumudasannibho.
V|pasantehi pakkhehi, mandamandova jhÈyatÊ”ti.
Tattha mandamandova jhÈyatÊti abalabalo viya hutvÈ kiÒci ajÈnanto
viya ekakova jhÈyatÊti.
Atha naÑ bodhisatto oloketvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
172. “NÈssa sÊlaÑ vijÈnÈtha, anaÒÒÈya pasaÑsatha.
Amhe dijo na pÈleti, tena pakkhÊ na phandatÊ”ti.
Tattha anaÒÒÈyÈti ajÈnitvÈ. Amhe dijo na pÈletÊti esa dijo amhe na
rakkhati na gopÈyati, “kataraÑ nu kho etesu kabaÄaÑ karissÈmÊ”ti
upadhÈreti. Tena pakkhÊ na phandatÊti tenÈyaÑ sakuÓo na
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phandati na calatÊti. EvaÑ vutte macchagaÓo udakaÑ khobhetvÈ bakaÑ
palÈpesi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
bako kuhako bhikkhu ahosi, maccharÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
BakajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. SÈketajÈtakavaÓÓanÈ (237)
Ko nu kho BhagavÈ het|ti idaÑ SatthÈ SÈketaÑ upanissÈya viharanto
SÈketaÑ brÈhmaÓaÑ Èrabbha kathesi. Vatthu panettha atÊtampi
paccuppannampi heÔÔhÈ EkakanipÈte1 kathitameva. TathÈgatassa pana
vihÈraÑ gatakÈle bhikkh| “sineho nÈmesa bhante kathaÑ patiÔÔhÈtÊ”ti
pucchantÈ paÔhamaÑ gÈthamÈhaÑsu–
173. “Ko nu kho BhagavÈ hetu, ekacce idha puggale.
AtÊva hadayaÑ nibbÈti, cittaÒcÈpi pasÊdatÊ”ti.
Tassattho–ko nu kho hetu, yena idhekacce puggale diÔÔhamatteyeva
hadayaÑ ativiya nibbÈti, suvÈsitassa sÊtassa udakassa ghaÔasahassena
parisittaÑ viya sÊtalaÑ hoti, ekacce na nibbÈti. Ekacce diÔÔhamatteyeva
cittaÑ pasÊdati, mudu hoti, pemavasena allÊyati, ekacce na allÊyatÊti.
Atha nesaÑ SatthÈ pemakÈraÓaÑ dassento dutiyaÑ gÈthamÈha–
174. “Pubbeva sannivÈsena, paccuppannahitena vÈ.
EvaÑ taÑ jÈyate pemaÑ, uppalaÑva yathodake”ti.
Tassattho–bhikkhave pemaÑ nÈmetaÑ dvÊhi kÈraÓehi jÈyati,
purimabhave mÈtÈ vÈ pitÈ vÈ putto vÈ dhÊtÈ vÈ bhÈtÈ vÈ bhaginÊ vÈ pati vÈ
bhariyÈ vÈ sahÈyo vÈ mitto vÈ hutvÈ yo yena
______________________________________________________________
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saddhiÑ ekaÔÔhÈne vutthapubbo, tassa iminÈ pubbeva sannivÈsena
bhavantarepi anubandhanto so sineho na vijahati. ImasmiÑ attabhÈve katena
paccuppannahitena vÈ evaÑ taÑ jÈyate pemaÑ, imehi dvÊhi kÈraÓehi
pemaÑ nÈma jÈyati. YathÈ kiÑ? UppalaÑva yathodaketi. VÈ-kÈrassa
rassattaÑ kataÑ. Samuccayatthe cesa vutto, tasmÈ uppalaÒca sesaÑ
jalajapupphaÒca yathÈ udake jÈyamÈnaÑ dve kÈraÓÈni nissÈya jÈyati
udakaÒceva kalalaÒca, tathÈ etehi dvÊhi kÈraÓehi pemaÑ jÈyatÊti evamettha
attho daÔÔhabbo.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
brÈhmaÓo ca brÈhmaÓÊ ca ime dve janÈ ahesuÑ, putto pana ahameva
ahosin”ti.
SÈketajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
_____
8. EkapadajÈtakavaÓÓanÈ (238)
I~gha ekapadaÑ tÈtÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
kuÔumbikaÑ Èrabbha kathesi. SÈvatthivÈsÊ kiresa kuÔumbiko, athassa
ekadivasaÑ a~ke nisinno putto atthassa dvÈraÑ nÈma paÒhaÑ pucchi. So
“Buddhavisayo esa paÒho, na taÑ aÒÒo kathetuÑ sakkhissatÊ”ti puttaÑ
gahetvÈ JetavanaÑ gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ “bhante ayaÑ me dÈrako
|rumhi nisinno atthassa dvÈraÑ nÈma paÒhaÑ pucchi, ahaÑ taÑ ajÈnanto
idhÈgato, kathetha bhante imaÑ paÒhan”ti. SatthÈ “na kho upÈsaka ayaÑ
dÈrako idÈneva atthagavesako, pubbepi atthagavesakova hutvÈ imaÑ
paÒhaÑ paÓÉite pucchi, porÈÓakapaÓÉitÈpissa kathesuÑ,
bhavasa~khepagatattÈ pana na sallakkhesÊ”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto seÔÔhikule
nibbattitvÈ vayappatto pitu accayena seÔÔhiÔÔhÈnaÑ labhi. Athassa putto
daharo kumÈro |rumhi nisÊditvÈ “tÈta mayhaÑ ekapadaÑ anekatthanissitaÑ
ekaÑ kÈraÓaÑ kathethÈ”ti pucchanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
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175. “I~gha ekapadaÑ tÈta, anekatthapadassitaÑ.
KiÒci sa~gÈhikaÑ br|si, yena’tthe sÈdhayemase”ti.
Tattha i~ghÈti yÈcanatthe codanatthe vÈ nipÈto. Ekapadanti ekaÑ
kÈraÓapadaÑ, ekaÑ kÈraÓ|pasaÒhitaÑ vÈ byaÒjanapadaÑ.
Anekatthapadassitanti anekÈni atthapadÈni kÈraÓapadÈni nissitaÑ. KiÒci
sa~gÈhikaÑ br|sÊti kiÒci ekapadaÑ1 bah|naÑ padÈnaÑ sa~gÈhikaÑ br|hi,
ayameva vÈ pÈÔho. Yena’tthe sÈdhayemaseti yena ekena padena
anekatthanissitena mayaÑ attano vuÉÉhiÑ sÈdheyyÈma, taÑ me kathehÊti
pucchi.
Athassa pitÈ kathento dutiyaÑ gÈthamÈha–
176. “Dakkheyye’kapadaÑ tÈta, anekatthapadassitaÑ.
TaÒca sÊlena saÒÒuttaÑ, khantiyÈ upapÈditaÑ.
AlaÑ mitte sukhÈpetuÑ, amittÈnaÑ dukhÈya cÈ”ti.
Tattha dakkheyye’kapadanti dakkheyyaÑ ekapadaÑ. DakkheyyaÑ
nÈma lÈbhuppÈdakassa chekassa kusalassa ÒÈÓasampayuttaÑ vÊriyaÑ.
Anekatthapadassitanti evaÑ vuttappakÈraÑ vÊriyaÑ anekehi atthapadehi
nissitaÑ. KatarahÊti? SÊlÈdÊhi. Teneva “taÒca sÊlena saÒÒuttan”ti-ÈdimÈha.
Tassattho–taÒca panetaÑ vÊriyaÑ ÈcÈrasÊlasampayuttaÑ
adhivÈsanakhantiyÈ upetaÑ mitte sukhÈpetuÑ amittÈnaÒca dukkhÈya alaÑ
samatthaÑ. Ko hi nÈma
lÈbhuppÈdakaÒÈÓasampayuttakusalavÊriyasamannÈgato
ÈcÈrakhantisampanno mitte sukhÈpetuÑ, amitte vÈ dukkhÈpetuÑ na
sakkotÊti.
EvaÑ bodhisatto puttassa paÒhaÑ kathesi. Sopi pitu kathitanayeneva
attano atthaÑ sÈdhetvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne pitÈputtÈ sotÈpattiphale patiÔÔhitÈ. TadÈ putto
ayameva putto ahosi, BÈrÈÓasiseÔÔhi pana ahameva ahosinti.
EkapadajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
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9. HaritamaÓÉ|kajÈtakavaÓÓanÈ (239)
ŒsÊvisampi maÑ santanti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto AjÈtasattuÑ
Èrabbha kathesi. KosalarÈjassa hi pitÈ MahÈkosalo BimbisÈraraÒÒo dhÊtaraÑ
dadamÈno dhÊtu nhÈnam|laÑ KÈsigÈmakaÑ nÈma adÈsi. SÈ AjÈtasattunÈ
pitughÈtakakamme kate raÒÒo sinehena na cirasseva kÈlamakÈsi. AjÈtasattu
mÈtari kÈlakatÈyapi taÑ gÈmaÑ bhuÒjateva. KosalarÈjÈ “pitughÈtakassa
corassa mama kulasantakaÑ gÈmaÑ na dassÈmÊ”ti tena saddhiÑ yujjhati.
KadÈci mÈtulassa jayo hoti, kadÈci bhÈgineyyassa. YadÈ pana AjÈtasattu
jinÈti, tadÈ somanassappatto rathe dhajaÑ ussÈpetvÈ mahantena yasena
nagaraÑ pavisati. YadÈ pana parÈjayati, tadÈ domanassappatto kaÒci
ajÈnÈpetvÈva pavisati. AthekadivasaÑ dhammasabhÈyaÑ bhikkh| kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso AjÈtasattu mÈtulaÑ jinitvÈ tussati, parÈjito
domanassappatto hotÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi
kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave
idÈneva, pubbepesa jinitvÈ tussati, parÈjito domanassappatto hotÊ”ti vatvÈ
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
nÊlamaÓÉ|kayoniyaÑ nibbatti. TadÈ manussÈ nadÊkandarÈdÊsu tattha tattha
macche gahaÓatthÈya kumÊnÈni oÉÉesuÑ. EkasmiÑ kumÊne bah| macchÈ
pavisiÑsu. Atheko udakÈsÊviso macche khÈdanto taÑ kumÊnaÑ pÈvisi, bah|
macchÈ ekato hutvÈ taÑ khÈdantÈ ekalohitaÑ akaÑsu. So paÔisaraÓaÑ
apassanto maraÓabhayatajjito kumÊnamukhena nikkhamitvÈ vedanÈppatto
udakapariyante nipajji. NÊlamaÓÉ|kopi tasmiÑ khaÓe uppatitvÈ
kumÊnas|lamatthake nipanno hoti. ŒsÊviso vinicchayaÔÔhÈnaÑ alabhanto
tattha nipannaÑ taÑ disvÈ “samma NÊlamaÓÉ|ka imesaÑ macchÈnaÑ kiriyÈ
ruccati tuyhan”ti pucchanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
177. “ŒsÊvisampi maÑ santaÑ, paviÔÔhaÑ kuminÈmukhaÑ.
Ruccate haritÈmÈtÈ, yaÑ maÑ khÈdanti macchakÈ”ti.
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Tattha ÈsÊvisampi maÑ santanti maÑ ÈgatavisaÑ samÈnaÑ. Ruccate
haritÈmÈtÈ, yaÑ maÑ khÈdanti macchakÈti etaÑ tava ruccati
haritamaÓÉ|kaputtÈti vadati.
Atha naÑ haritamaÓÉ|ko “Èma samma ruccatÊ”ti. KiÑ kÈraÓÈti. “Sace
tvampi tava padesaÑ Ègate macche khÈdasi, macchÈpi attano padesaÑ
ÈgataÑ taÑ khÈdanti, attano visaye padese gocarabh|miyaÑ abalavÈ nÈma
natthÊ”ti vatvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
178. “Vilumpateva puriso, yÈva’ssa upakappati.
YadÈ caÒÒe vilumpanti, so vilutto vilumpatÊ”ti.
Tattha vilumpateva puriso, yÈva’ssa upakappatÊti yÈva assa purisassa
issariyaÑ upakappati ijjhati pavattati, tÈva so aÒÒaÑ vilumpatiyeva. “YÈva
so upakappatÊ”tipi pÈÔho, yattakaÑ kÈlaÑ so puriso sakkoti vilumpitunti
attho. YadÈ caÒÒe vilumpantÊti yadÈ ca aÒÒe issarÈ hutvÈ vilumpanti. So
vilutto vilumpatÊti atha so vilumpako aÒÒehi vilumpati. “Vilumpate”tipi
pÈÔho, ayamevattho. “Vilumpanan”tipi paÔhanti, tassattho na sameti. EvaÑ
“vilumpako puna vilumpaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti bodhisattena aÉÉe vinicchite
udakÈsÊvisassa dubbalabhÈvaÑ ÒatvÈ “paccÈmittaÑ gaÓhissÈmÈ”ti
macchagaÓÈ kumÊnamukhÈ nikkhamitvÈ tattheva naÑ jÊvitakkhayaÑ
pÈpetvÈ pakkamuÑ.
Sattho imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
udakÈsÊviso AjÈtasattu ahosi, NÊlamaÓÉ|ko pana ahameva ahosin”ti.
HaritamaÓÉ|kajÈtakavaÓÓÈnÈ navamÈ.
_____
10. MahÈpi~galajÈtakavaÓÓanÈ (240)
Sabbo janoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto DevadattaÑ Èrabbha
kathesi. Devadatte Satthari ÈghÈtaÑ bandhitvÈ navamÈsaccayena
JetavanadvÈrakoÔÔhake pathaviyaÑ nimugge JetavanavÈsino ca
sakalaraÔÔhavÈsino ca “BuddhapaÔikaÓÔako Devadatto pathaviyÈ gilito,
nihatapaccÈmitto
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dÈni SammÈsambuddho jÈto”ti tuÔÔhahaÔÔhÈ ahesuÑ. TesaÑ kathaÑ sutvÈ
paramparaghosena sakalajambudÊpavÈsino yakkhabh|tadevagaÓÈ ca
tuÔÔhahaÔÔhÈ eva ahesuÑ. AthekadivasaÑ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso Devadatte pathaviyaÑ nimugge ‘BuddhapaÔikaÓÔako
Devadatto pathaviyÈ gilito’ti mahÈjano attamano jÈto”ti. SatthÈ ÈgantvÈ
“kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya
nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva Devadatte mate mahÈjano tussati ceva
hasati ca, pubbepi tussi ceva hasi cÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ MahÈpi~galo nÈma rÈjÈ adhammena visamena
rajjaÑ kÈresi, chandÈdivasena pÈpakammÈni karonto
daÓÉabalija~ghakahÈpaÓÈdiggahaÓena ucchuyante ucchuÑ viya mahÈjanaÑ
pÊÄesi kakkhaÄo pharuso sÈhasiko, paresu anuddayÈmattampi nÈmassa natthi,
gehe itthÊnampi puttadhÊtÈnampi amaccabrÈhmaÓagahapatikÈdÊnampi appiyo
amanÈpo, akkhimhi patitarajaÑ viya, bhattapiÓÉe sakkharÈ viya, paÓhiÑ
vijjhitvÈ paviÔÔhakaÓÔako viya ca ahosi. TadÈ bodhisatto MahÈpi~galassa
putto hutvÈ nibbatti. MahÈpi~galo dÊgharattaÑ rajjaÑ kÈretvÈ kÈlamakÈsi.
TasmiÑ kÈlakate sakalabÈrÈÓasivÈsino haÔÔhatuÔÔhÈ mahÈhasitaÑ hasitvÈ
dÈr|naÑ sakaÔasahassena mahÈpi~galaÑ jhÈpetvÈ anekehi ghaÔasahassehi
ÈÄÈhanaÑ nibbÈpetvÈ bodhisattaÑ rajje abhisiÒcitvÈ “dhammiko no rÈjÈ
laddho”ti haÔÔhatuÔÔhÈ nagare ussavabheriÑ carÈpetvÈ
samussitadhajapaÔÈkaÑ nagaraÑ ala~karitvÈ dvÈre dvÈre maÓÉapaÑ kÈretvÈ
vippakiÓÓalÈjakusumamaÓÉitatalesu ala~katamaÓÉapesu nisÊditvÈ khÈdiÑsu
ceva piviÑsu ca.
Bodhisattopi ala~kate mahÈtale samussitasetacchattassa palla~kavarassa
majjhe mahÈyasaÑ anubhavanto nisÊdi. AmaccÈ ca
brÈhmaÓagahapatiraÔÔhikadovÈrikÈdayo ca rÈjÈnaÑ parivÈretvÈ aÔÔhaÑsu.
Atheko dovÈriko nÈtid|re ÔhatvÈ assasanto passasanto parodi. Bodhisatto
taÑ disvÈ “samma dovÈrika mama pitari kÈlakate sabbe tuÔÔhapahaÔÔhÈ
ussavaÑ kÊÄantÈ vicaranti, tvaÑ pana rodamÈno
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Ôhito, kiÑ nu kho mama pitÈ taveva piyo ahosi manÈpo”ti pucchanto
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
179. “Sabbo jano hiÑsito Pi~galena,
TasmiÑ mate paccayÈ vedayanti.
Piyo nu te Èsi akaÓhanetto,
KasmÈ nu tvaÑ rodasi dvÈrapÈlÈ”ti.
Tattha hiÑsitoti nÈnappakÈrehi daÓÉabali-ÈdÊhi pÊÄito. Pi~galenÈti
pi~galakkhena. Tassa kira dvepi akkhÊni nibbiddhapi~galÈni
biÄÈrakkhivaÓÓÈni ahesuÑ, tenevassa “Pi~galo”ti nÈmaÑ akaÑsu. PaccayÈ
vedayantÊti pÊtiyo pavedayanti. AkaÓhanettoti Pi~galanetto. KasmÈ nu tvanti
kena nu kÈraÓena tvaÑ rodasi. AÔÔhakathÈyaÑ pana “kasmÈ tuvan”ti pÈÔho.
So tassa vacanaÑ sutvÈ “nÈhaÑ mahÈrÈja ‘MahÈpi~galo mato’ti sokena
rodÈmi, sÊsassa me sukhaÑ jÈtaÑ. Pi~galarÈjÈ hi pÈsÈdÈ otaranto ca
Èrohanto ca kammÈramuÔÔhikÈya paharanto viya mayhaÑ sÊse aÔÔhaÔÔha
khaÔake deti, so paralokaÑ gantvÈpi mama sÊse dadamÈno viya
nirayapÈlÈnampi yamassapi sÊse khaÔake dassati, atha naÑ te ‘ativiya ayaÑ
amhe bÈdhatÊ’ti puna idheva ÈnetvÈ vissajjeyyuÑ, atha me so punapi sÊse
khaÔake dadeyyÈti bhayenÈhaÑ rodÈmÊ”ti imamatthaÑ pakÈsento dutiyaÑ
gÈthamÈha–
180. “Na me piyo Èsi akaÓhanetto,
BhÈyÈmi paccÈgamanÈya tassa.
Ito gato hiÑseyya maccurÈjaÑ,
So hiÑsito Èneyya puna idhÈ”ti.
Atha naÑ bodhisatto “so rÈjÈ dÈr|naÑ vÈhasahassena daÉÉho
udakaghaÔasatehi sitto, sÈpissa ÈÄÈhanabh|mi samantato khatÈ, pakatiyÈpi ca
paralokaÑ gatÈ nÈma aÒÒattha gativasÈ1 puna teneva sarÊrena nÈgacchanti2,
mÈ tvaÑ bhÈyÊ”ti taÑ samassÈsento imaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. Gato nÈma aÒÒattha gatova, so (SyÈ)

2. NÈgacchati (SyÈ)
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181. “DaÉÉho vÈhasahassehi, sitto ghaÔasatehi so.
ParikkhatÈ ca sÈ bh|mi, mÈ bhÈyi nÈgamissatÊ”ti.
Tato paÔÔhÈya dovÈriko assÈsaÑ paÔilabhi. Bodhisatto dhammena rajjaÑ
kÈretvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
MahÈpi~galo Devadatto ahosi, putto pana ahameva ahosin”ti.
MahÈpi~galajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
UpÈhanavaggo navamo.
TassuddÈnaÑ
UpÈhanaÑ VÊÓÈth|ÓaÑ, VikaÓÓakaÑ AsitÈbhu.
VacchanakhaÑ BakaÒceva, SÈketaÒca EkapadaÑ.
HaritamÈtu Pi~galaÑ.
_____
10. Si~gÈlavagga
1. SabbadÈÔhajÈtakavaÓÓanÈ (241)
Si~gÈlo mÈnatthaddhoti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto DevadattaÑ
Èrabbha kathesi. Devadatto AjÈtasattuÑ pasÈdetvÈ uppÈditaÑ
lÈbhasakkÈraÑ ciraÔÔhitikaÑ kÈtuÑ nÈsakkhi, NÈÄÈgiripayojane
pÈÔihÈriyassa diÔÔhakÈlato paÔÔhÈya tassa so lÈbhasakkÈro antaradhÈyi.
AthekadivasaÑ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso
Devadatto lÈbhasakkÈraÑ uppÈdetvÈ ciraÔÔhitikaÑ kÈtuÑ nÈsakkhÊ”ti. SatthÈ
ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ
“imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave Devadatto idÈneva attano uppannaÑ
lÈbhasakkÈraÑ antaradhÈpeti, pubbepi antaradhÈpesiyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ
Èhari.
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AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa
purohito ahosi tiÓÓaÑ vedÈnaÑ aÔÔhÈrasannaÒca sippÈnaÑ pÈraÑ gato. So
pathavÊjayamantaÑ nÈma jÈnÈti. PathavÊjayamantoti ÈvaÔÔanamanto vuccati.
AthekadivasaÑ bodhisatto “taÑ mantaÑ sajjhÈyissÈmÊ”ti ekasmiÑ
a~gaÓaÔÔhÈne piÔÔhipÈsÈÓe nisÊditvÈ sajjhÈyamakÈsi. TaÑ kira mantaÑ
aÒÒavihitaÑ dhitivirahitaÑ1 sÈvetuÑ na sakkÈ, tasmÈ naÑ so tathÈr|pe
ÔhÈne sajjhÈyati. Athassa sajjhÈyanakÈle eko Si~gÈlo ekasmiÑ bile nipanno
taÑ mantaÑ sutvÈva paguÓamakÈsi. So kira anantarÈtÊte attabhÈve
paguÓapathavÊjayamanto eko brÈhmaÓo ahosi. Bodhisatto sajjhÈyaÑ katvÈ
uÔÔhÈya “paguÓo vata me ayaÑ manto”ti Èha. Si~gÈlo bilÈ nikkhamitvÈ
“ambho brÈhmaÓa ayaÑ manto tayÈpi mameva paguÓataro”ti vatvÈ palÈyi.
Bodhisatto “ayaÑ Si~gÈlo mahantaÑ akusalaÑ karissatÊ”ti “gaÓhatha
gaÓhathÈ”ti thokaÑ anubandhi. Si~gÈlo palÈyitvÈ araÒÒaÑ pÈvisi.
So gantvÈ ekaÑ Si~gÈliÑ thokaÑ sarÊre ÉaÑsi, “kiÑ sÈmÊ”ti ca vutte
“mayhaÑ jÈnÈsi na jÈnÈsÊ”ti Èha. SÈ “Èma jÈnÈmÊ”ti sampaÔicchi. So
pathavÊjayamantaÑ parivattetvÈ anekÈni si~gÈlasatÈni ÈÓÈpetvÈ sabbepi
hatthi-assasÊhabyagghas|karamigÈdayo catuppade attano santike akÈsi.
KatvÈ ca pana SabbadÈÔho nÈma rÈjÈ hutvÈ ekaÑ Si~gÈliÑ aggamahesiÑ
akÈsi. DvinnaÑ hatthÊnaÑ piÔÔhe sÊho tiÔÔhati, sÊhapiÔÔhe SabbadÈÔho Si~gÈlo
rÈjÈ Si~gÈliyÈ aggamahesiyÈ saddhiÑ nisÊdati, mahanto yaso ahosi. So
yasamahantena pamajjitvÈ mÈnaÑ uppÈdetvÈ “BÈrÈÓasirajjaÑ gaÓhissÈmÊ”ti
sabbacatuppadaparivuto BÈrÈÓasiyÈ avid|raÔÔhÈnaÑ sampÈpuÓi, parisÈ
dvÈdasayojanÈ ahosi. So avid|re Ôhitoyeva “rajjaÑ vÈ detu, yuddhaÑ vÈ”ti
raÒÒo sÈsanaÑ pesesi. BÈrÈÓasivÈsino bhÊtatasitÈ nagaradvÈrÈni pidahitvÈ
aÔÔhaÑsu.
Bodhisatto rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ “mÈ bhÈyi mahÈrÈja,
SabbadÈÔhasi~gÈlena saddhiÑ yuddhaÑ mama bhÈro, ÔhapetvÈ maÑ aÒÒo
tena saddhiÑ
______________________________________________________________
1. AÒÒaÑ vidhirahitaÑ (SÊ, I), aÒÒavihitena dhitivirahitaÑ (SyÈ)
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yujjhituÑ samattho nÈma natthÊ”ti rÈjÈnaÒca nÈgare ca samassÈsetvÈ “kinti
katvÈ nu kho SabbadÈÔho rajjaÑ gahessati, pucchissÈmi tÈva nan”ti
dvÈraÔÔÈlakaÑ abhiruhitvÈ “samma SabbadÈÔha kinti katvÈ imaÑ rajjaÑ
gaÓhissasÊ”ti pucchi. SÊhanÈdaÑ nÈdÈpetvÈ mahÈjanaÑ saddena santÈsetvÈ
gaÓhissÈmÊti. Bodhisatto “atthetan”ti ÒatvÈ aÔÔÈlakÈ oruyha
“sakaladvÈdasayojanikabÈrÈÓasinagaravÈsino kaÓÓacchiddÈni mÈsapiÔÔhena
laÒjant|”ti1 bheriÑ carÈpesi. MahÈjano bheriyÈ ÈÓaÑ sutvÈ antamaso biÄÈle
upÈdÈya sabbacatuppadÈnaÒceva attano ca kaÓÓacchiddÈni yathÈ parassa
saddaÑ sotuÑ na sakkÈ, evaÑ mÈsapiÔÔhena laÒji2.
Atha bodhisatto puna aÔÔÈlakaÑ abhiruhitvÈ “SabbadÈÔhÈ”ti Èha. KiÑ
brÈhmaÓÈti. ImaÑ rajjaÑ kinti katvÈ gaÓhissasÊti. SÊhanÈdaÑ nadÈpetvÈ
manusse tÈsetvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ gaÓhissÈmÊti. SÊhanÈdaÑ nadÈpetuÑ
na sakkhissasi. JÈtisampannÈ hi surattahatthapÈdÈ kesarasÊharÈjÈno tÈdisassa
jarasi~gÈlassa ÈÓaÑ na karissantÊti. Si~gÈlo mÈnatthaddho hutvÈ “aÒÒe tÈva
sÊhÈ tiÔÔhantu, yassÈhaÑ piÔÔhe nisinno, taÒÒeva nadÈpessÈmÊ”ti Èha. Tena hi
nadÈpehi, yadi sakkosÊti. So yasmiÑ sÊhe nisinno, tassa “nadÈhÊ”ti pÈdena
saÒÒaÑ adÈsi. SÊho hatthikumbhe mukhaÑ uppÊÄetvÈ tikkhattuÑ
appaÔivattiyaÑ sÊhanÈdaÑ nadi. HatthÊ santÈsappattÈ hutvÈ Si~gÈlaÑ
pÈdam|le pÈtetvÈ pÈdenassa sÊsaÑ akkamitvÈ cuÓÓavicuÓÓaÑ akaÑsu,
SabbadÈÔho tattheva jÊvitakkhayaÑ patto. Tepi hatthÊ sÊhanÈdaÑ sutvÈ
maraÓabhayatajjitÈ aÒÒamaÒÒaÑ ovijjhitvÈ tattheva jÊvitakkhayaÑ
pÈpuÓiÑsu, ÔhapetvÈ sÊhe sesÈpi migas|karÈdayo sasabiÄÈrapariyosÈnÈ sabbe
catuppÈdÈ tattheva jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓiÑsu. SÊhÈ palÈyitvÈ araÒÒaÑ
pavisiÑsu, dvÈdasayojaniko maÑsarÈsi ahosi. Bodhisatto aÔÔÈlakÈ otaritvÈ
nagaradvÈrÈni vivarÈpetvÈ “sabbe attano kaÓÓesu mÈsapiÔÔhaÑ apanetvÈ
maÑsatthikÈ maÑsaÑ Èharant|”ti nagare bheriÑ carÈpesi. ManussÈ
allamaÑsaÑ khÈditvÈ sesaÑ sukkhÈpetvÈ vall|ramakaÑsu. TasmiÑ kira
kÈle vall|rakaraÓaÑ udapÈdÊti vadanti.
______________________________________________________________
1. Limpant|ti (SÊ, I)

2. Limpi (SÊ, I)
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ imÈ abhisambuddhagÈthÈ vatvÈ
jÈtakaÑ samodhÈnesi–
182. “Si~gÈlo mÈnatthaddho ca, parivÈrena atthiko.
PÈpuÓi mahatiÑ bh|miÑ, rÈjÈsi SabbadÈÔhinaÑ.
183. Evameva manussesu, yo hoti parivÈravÈ.
So hi tattha mahÈ hoti, Si~gÈlo viya dÈÔhinan”ti.
Tattha mÈnatthaddhoti parivÈraÑ nissÈya uppannena mÈnena thaddho.
ParivÈrena atthikoti uttarimpi parivÈrena atthiko hutvÈ. MahatiÑ bh|minti
mahantaÑ sampattiÑ. RÈjÈsi SabbadÈÔhinanti sabbesaÑ dÈÔhÊnaÑ rÈjÈ Èsi.
So hi tattha mahÈ hotÊti so parivÈrasampanno puriso tesu parivÈresu mahÈ
nÈma hoti. Si~gÈlo viya dÈÔhinanti yathÈ Si~gÈlo dÈÔhÊnaÑ mahÈ ahosi,
evaÑ mahÈ hoti, atha so Si~gÈlo viya pamÈdaÑ ÈpajjitvÈ taÑ parivÈraÑ
nissÈya vinÈsaÑ pÈpuÓÈtÊti.
TadÈ Si~gÈlo Devadatto ahosi, rÈjÈ SÈriputto, purohito pana ahameva
ahosinti.
SabbadÈÔhajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. SunakhajÈtakavaÓÓanÈ (242)
BÈlo vatÈyaÑ sunakhoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
ambaÓakoÔÔhake ÈsanasÈlÈya bhattabhuÒjanasunakhaÑ Èrabbha kathesi. TaÑ
kira jÈtakÈlato paÔÔhÈya pÈnÊyahÈrakÈ gahetvÈ tattha posesuÑ. So
aparabhÈge tattha bhattaÑ bhuÒjanto th|lasarÊro ahosi. AthekadivasaÑ eko
gÈmavÈsÊ puriso taÑ ÔhÈnaÑ patto sunakhaÑ disvÈ pÈnÊyahÈrakÈnaÑ
uttarisÈÔakaÒca kahÈpaÓaÒca datvÈ gadd|lena bandhitvÈ taÑ ÈdÈya pakkÈmi.
So gahetvÈ nÊyamÈno na vassi, dinnaÑ dinnaÑ khÈdanto pacchato pacchato
agamÈsi. Atha so puriso “ayaÑ idÈni maÑ piyÈyatÊ”ti gadd|laÑ mocesi, so
vissaÔÔhamatto
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ekavegena ÈsanasÈlameva gato. Bhikkh| taÑ disvÈ tena gatakÈraÓaÑ jÈnitvÈ
sÈyanhasamaye dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso
ÈsanasÈlÈya sunakho bandhanamokkhakusalo vissaÔÔhamattova puna
Ègato”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave so sunakho
idÈneva bandhanamokkhakusalo, pubbepi kusaloyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto KÈsiraÔÔhe
ekasmiÑ mahÈbhogakule nibbattitvÈ vayappatto gharÈvÈsaÑ aggahesi. TadÈ
BÈrÈÓasiyaÑ ekassa manussassa sunakho ahosi, so piÓÉibhattaÑ labhanto
th|lasarÊro jÈto. Atheko gÈmavÈsÊ BÈrÈÓasiÑ Ègato taÑ sunakhaÑ disvÈ
tassa manussassa uttarisÈÔakaÒca kahÈpaÓaÒca datvÈ sunakhaÑ gahetvÈ
cammayottena bandhitvÈ yottakoÔiyaÑ gahetvÈ gacchanto aÔavimukhe ekaÑ
sÈlaÑ pavisitvÈ sunakhaÑ bandhitvÈ phalake nipajjitvÈ niddaÑ okkami.
TasmiÑ kÈle bodhisatto kenacideva karaÓÊyena aÔaviÑ paÔipanno taÑ
sunakhaÑ yottena bandhitvÈ ÔhapitaÑ disvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
184. “BÈlo vatÈyaÑ sunakho, yo varattaÑ1 na khÈdati.
BandhanÈ ca pamuÒceyya, asito ca gharaÑ vaje”ti.
Tattha pamuÒceyyÈti pamoceyya2, ayameva vÈ pÈÔho. Asito ca gharaÑ
vajeti asito suhito hutvÈ attano vasanaÔÔhÈnaÑ gaccheyya.
TaÑ sutvÈ sunakho dutiyaÑ gÈthamÈha–
185. “AÔÔhitaÑ me manasmiÑ me, atho me hadaye kataÑ.
KÈlaÒca paÔika~khÈmi, yÈva passupat| jano”ti.
Tattha aÔÔhitaÑ me manasmiÑ meti yaÑ tumhe kathetha, taÑ mayÈ
adhiÔÔhitameva, manasmiÑyeva me etaÑ. Atho me hadaye katanti atha ca
pana me tumhÈkaÑ vacanaÑ hadaye katameva. KÈlaÒca paÔika~khÈmÊti
kÈlaÑ
______________________________________________________________
1. Yo ca yottaÑ (Ka)

2. PamocetvÈ (I, Ka)
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paÔimÈnemi. YÈva passupat| janoti yÈvÈyaÑ mahÈjano pasupatu niddaÑ
okkamatu, tÈvÈhaÑ kÈlaÑ paÔimÈnemi. ItarathÈ hi “ayaÑ sunakho
palÈyatÊ”ti ravo uppajjeyya, tasmÈ rattibhÈge sabbesaÑ suttakÈle
cammayottaÑ khÈditvÈ palÈyissÈmÊti. So evaÑ vatvÈ mahÈjane niddaÑ
okkante yottaÑ khÈditvÈ suhito hutvÈ palÈyitvÈ attano sÈmikÈnaÑ
gharameva gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
sunakhova etarahi sunakho, paÓÉitapuriso pana ahameva ahosin”ti.
SunakhajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. GuttilajÈtakavaÓÓanÈ (243)
SattatantiÑ sumadhuranti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto DevadattaÑ
Èrabbha kathesi. TasmiÒhi kÈle bhikkh| DevadattaÑ ÈhaÑsu “Èvuso
Devadatta SammÈsambuddho tuyhaÑ Ècariyo, tvaÑ SammÈsambuddhaÑ
nissÈya tÊÓi piÔakÈni uggaÓhi, cattÈri jhÈnÈni uppÈdesi, Ècariyassa nÈma
paÔisattunÈ bhavituÑ na yuttan”ti. Devadatto “kiÑ pana me Èvuso samaÓo
Gotamo Ècariyo, nanu mayÈ attano baleneva tÊÓi piÔakÈni uggahitÈni, cattÈri
jhÈnÈni uppÈditÈnÊ”ti ÈcariyaÑ paccakkhÈsi. Bhikkh| dhammasabhÈyaÑ
kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso Devadatto ÈcariyaÑ paccakkhÈya
SammÈsambuddhassa paÔisattu hutvÈ mahÈvinÈsaÑ patto”ti. SatthÈ ÈgantvÈ
“kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya
nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave Devadatto idÈneva ÈcariyaÑ paccakkhÈya
mama paÔisattu hutvÈ vinÈsaÑ pÈpuÓÈti, pubbepi pattoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
gandhabbakule nibbatti, “GuttilakumÈro”tissa nÈmaÑ akaÑsu. So
vayappatto gandhabbasippe nipphattiÑ patvÈ Guttilagandhabbo nÈma
sakalajambudÊpe aggagandhabbo ahosi. So dÈrÈbharaÓaÑ akatvÈ andhe
mÈtÈpitaro posesi. TadÈ BÈrÈÓasivÈsino vÈÓijÈ vaÓijjÈya UjjeninagaraÑ
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gantvÈ ussave ghuÔÔhe chandakaÑ saÑharitvÈ bahuÑ
mÈlÈgandhavilepanaÒca khajjabhojjÈdÊni ca ÈdÈya kÊÄanaÔÔhÈne sannipatitvÈ
“vetanaÑ datvÈ ekaÑ gandhabbaÑ ÈnethÈ”ti ÈhaÑsu. Tena ca samayena
UjjeniyaÑ M|silo nÈma jeÔÔhagandhabbo hoti, te taÑ pakkosÈpetvÈ attano
gandhabbaÑ kÈresuÑ.
M|silo vÊÓaÑ vÈdento vÊÓaÑ uttamamucchanÈya mucchitvÈ vÈdesi.
TesaÑ Guttilagandhabbassa gandhabbe jÈtaparicayÈnaÑ tassa gandhabbaÑ
kilaÒcakaÓÉ|vanaÑ viya hutvÈ upaÔÔhÈsi, ekopi pahaÔÔhÈkÈraÑ na dassesi.
M|silo tesu tuÔÔhÈkÈraÑ adassentesu “atikharaÑ katvÈ vÈdemi maÒÒe”ti
majjhimamucchanÈya mucchitvÈ majjhimasarena vÈdesi, te tatthapi
majjhattÈva ahesuÑ. Atha so “ime na kiÒci jÈnanti maÒÒe”ti sayampi
ajÈnanako viya hutvÈ tantiyo sithile vÈdesi, te tatthapi na kiÒci ÈhaÑsu.
Atha ne M|silo “ambho vÈÓijÈ kiÑ nu kho mayi vÊÓaÑ vÈdente tumhe na
tussathÈ”ti. KiÑ pana tvaÑ vÊÓaÑ vÈdesi, mayaÒhi “ayaÑ vÊÓaÑ
mucchetÊ”ti saÒÒaÑ akarimhÈti. KiÑ pana tumhe mayÈ uttaritaraÑ ÈcariyaÑ
jÈnÈtha, udÈhu attano ajÈnanabhÈvena na tussathÈti. VÈÓijÈ “BÈrÈÓasiyaÑ
Guttilagandhabbassa vÊÓÈsaddaÑ sutapubbÈnaÑ tava vÊÓÈsaddo itthÊnaÑ
dÈrake tosÈpanasaddo viya hotÊ”ti ÈhaÑsu. Tena hi handa tumhehi
dinnaparibbayaÑ paÔiggaÓhatha, na mayhaÑ etenattho, apica kho pana
BÈrÈÓasiÑ gacchantÈ maÑ gaÓhitvÈ gaccheyyÈthÈti. Te “sÈdh|”ti
sampaÔicchitvÈ gamanakÈle taÑ ÈdÈya BÈrÈÓasiÑ gantvÈ tassa “etaÑ
guttilassa vasanaÔÔhÈnan”ti ÈcikkhitvÈ sakasakanivesanaÑ agamiÑsu.
M|silo bodhisattassa gehaÑ pavisitvÈ laggetvÈ ÔhapitaÑ bodhisattassa
jÈtivÊÓaÑ disvÈ gahetvÈ vÈdesi, atha bodhisattassa mÈtÈpitaro andhabhÈvena
taÑ apassantÈ “m|sikÈ maÒÒe vÊÓaÑ khÈdantÊ”ti saÒÒÈya “sus|”ti ÈhaÑsu.
TasmiÑ kÈle M|silo vÊÓaÑ ÔhapetvÈ bodhisattassa mÈtÈpitaro vanditvÈ
“kuto ÈgatosÊ”ti vutte “Ècariyassa santike sippaÑ uggaÓhituÑ ujjenito
ÈgatomhÊ”ti Èha. So “sÈdh|”ti vutte “kahaÑ Ècariyo”ti pucchitvÈ
“vippavuttho tÈta, ajja ÈgamissatÊ”ti sutvÈ tattheva nisÊditvÈ bodhisattaÑ
ÈgataÑ
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disvÈ tena katapaÔisanthÈro attano ÈgatakÈraÓaÑ Èrocesi. Bodhisatto
a~gavijjÈpÈÔhako, so tassa asappurisabhÈvaÑ ÒatvÈ “gaccha tÈta, natthi tava
sippan”ti paÔikkhipi. So bodhisattassa mÈtÈpit|naÑ pÈde gahetvÈ upakÈraÑ
karonto te ÈrÈdhetvÈ “sippaÑ me dÈpethÈ”ti yÈci. Bodhisatto mÈtÈpit|hi
punappunaÑ vuccamÈno te atikkamituÑ asakkonto sippaÑ adÈsi. So
bodhisatteneva saddhiÑ rÈjanivesanaÑ gacchati. RÈjÈ taÑ disvÈ “ko esa
ÈcariyÈ”ti pucchi. MayhaÑ antevÈsiko mahÈrÈjÈti. So anukkamena raÒÒo
vissÈsiko ahosi. Bodhisatto ÈcariyamuÔÔhiÑ akatvÈ attano jÈnananiyÈmena
sabbaÑ sippaÑ sikkhÈpetvÈ “niÔÔhitaÑ te tÈta sippan”ti Èha.
So cintesi “mayhaÑ sippaÑ paguÓaÑ, idaÒca BÈrÈÓasinagaraÑ
sakalajambudÊpe agganagaraÑ, Ècariyopi mahallako, idheva mayÈ vasituÑ
vaÔÔatÊ”ti. So ÈcariyaÑ Èha “Ècariya ahaÑ rÈjÈnaÑ upaÔÔhahissÈmÊ”ti.
Œcariyo “sÈdhu tÈta, raÒÒo ÈrocessÈmÊ”ti gantvÈ “amhÈkaÑ antevÈsiko
devaÑ upaÔÔhÈtuÑ icchati, deyyadhammamassa jÈnÈthÈ”ti raÒÒo ÈrocetvÈ
raÒÒÈ “tumhÈkaÑ deyyadhammato upaÉÉhaÑ labhissatÊ”ti vutte taÑ
pavattiÑ M|silassa Èrocesi. M|silo “ahaÑ tumhehi samakaÒÒeva labhanto
upaÔÔhahissÈmi, na alabhanto”ti Èha. KiÑkÈraÓÈti. Nanu ahaÑ tumhÈkaÑ
jÈnanasippaÑ sabbaÑ jÈnÈmÊti. Œma jÈnÈsÊti. EvaÑ sante kasmÈ mayhaÑ
upaÉÉhaÑ detÊti. Bodhisatto raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ “yadi evaÑ tumhehi
samakaÑ sippaÑ dassetuÑ sakkonto samakaÑ labhissatÊ”ti Èha. Bodhisatto
raÒÒo vacanaÑ tassa ÈrocetvÈ tena “sÈdhu dassessÈmÊ”ti vutte raÒÒo taÑ
pavattiÑ ÈrocetvÈ “sÈdhu dassetu, kataradivasaÑ sÈkacchÈ hot|”ti vutte “ito
sattame divase hotu mahÈrÈjÈ”ti Èha.
RÈjÈ M|silaÑ pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira tvaÑ Ècariyena saddhiÑ
sÈkacchaÑ karissasÊ”ti pucchitvÈ “saccaÑ devÈ”ti vutte “Ècariyena saddhiÑ
viggaho nÈma na vaÔÔati, mÈ karÊ”ti vÈriyamÈnopi “alaÑ mahÈrÈja, hotuyeva
me Ècariyena saddhiÑ sattame divase sÈkacchÈ
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katarassa jÈnibhÈvaÑ1 jÈnissÈmÈ”ti Èha. RÈjÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ “ito
kira sattame divase Ècariyaguttilo ca antevÈsikam|silo ca rÈjadvÈre
aÒÒamaÒÒaÑ sÈkacchaÑ katvÈ sippaÑ dassessanti, nÈgarÈ sannipatitvÈ
sippaÑ passant|”ti bheriÑ carÈpesi.
Bodhisatto cintesi “ayaÑ M|silo daharo taruÓo, ahaÑ mahallako
parihÊnathÈmo, mahallakassa kiriyÈ nÈma na sampajjati. AntevÈsike nÈma
parÈjitepi viseso natthi, antevÈsikassa pana jaye sati pattabbalajjato araÒÒaÑ
pavisitvÈ maraÓaÑ varataran”ti. So araÒÒaÑ pavisitvÈ maraÓabhayena
nivattati, lajjÈbhayena gacchati. Evamassa gamanÈgamanaÑ karontasseva
cha divasÈ atikkantÈ, tiÓÈni matÈni, ja~ghamaggo nibbatti. TasmiÑ khaÓe
Sakkassa bhavanaÑ uÓhÈkÈraÑ dassesi. Sakko ÈvajjamÈno taÑ kÈraÓaÑ
ÒatvÈ “Guttilagandhabbo antevÈsikassa bhayena araÒÒe mahÈdukkhaÑ
anubhoti, etassa mayÈ avassayena bhavituÑ vaÔÔatÊ”ti vegena gantvÈ
bodhisattassa purato ÔhatvÈ “Ècariya kasmÈ araÒÒaÑ paviÔÔhosÊ”ti pucchitvÈ
“kosi tvan”ti vutte “sakkohamasmÊ”ti Èha. Atha naÑ bodhisatto “ahaÑ kho
devarÈja antevÈsikato parÈjayabhayena araÒÒaÑ paviÔÔho”ti vatvÈ paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
186. “SattatantiÑ sumadhuraÑ, rÈmaÓeyyaÑ avÈcayiÑ.
So maÑ ra~gamhi avheti, saraÓaÑ me hohi kosiyÈ”ti.
Tassattho–ahaÑ devarÈja M|silaÑ nÈma antevÈsikaÑ sattatantiÑ
sumadhuraÑ rÈmaÓeyyaÑ vÊÓaÑ attano jÈnananiyÈmena sikkhÈpesiÑ, so
maÑ idÈni ra~gamaÓÉale pakkosati, tassa me tvaÑ kosiyagotta saraÓaÑ
hohÊti.
Sakko tassa vacanaÑ sutvÈ “mÈ bhÈyi, ahaÑ te tÈÓaÒca leÓaÒcÈ”ti vatvÈ
dutiyaÑ gÈthamÈha–
187. “AhaÑ taÑ saraÓaÑ samma, ahamÈcariyap|jako.
Na taÑ jayissati sisso, sissamÈcariya jessasÊ”ti.
______________________________________________________________
1. JÈnanabhÈvaÑ (SÊ, SyÈ, I)
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Tattha ahaÑ taÑ saraÓanti ahaÑ saraÓaÑ avassayo patiÔÔhÈ hutvÈ taÑ
tÈyissÈmi. SammÈti piyavacanametaÑ. SissamÈcariya jessasÊti Ècariya tvaÑ
vÊÓaÑ vÈdayamÈno sissaÑ jinissasi. Apica tvaÑ vÊÓaÑ vÈdento ekaÑ tantiÑ
chinditvÈ cha vÈdeyyÈsi, vÊÓÈya te pakatisaddo bhavissati. M|silopi tantiÑ
chindissati, athassa vÊÓÈya saddo na bhavissati. TasmiÑ khaÓe so parÈjayaÑ
pÈpuÓissati. Athassa parÈjayabhÈvaÑ ÒatvÈ dutiyampi tatiyampi catutthampi
paÒcamampi chaÔÔhampi sattamampi tantiÑ chinditvÈ suddhadaÓÉakameva
vÈdeyyÈsi, chinnatantikoÔÊhi saro nikkhamitvÈ sakalaÑ dvÈdasayojanikaÑ
BÈrÈÓasinagaraÑ chÈdetvÈ ÔhassatÊti.
EvaÑ vatvÈ Sakko bodhisattassa tisso pÈsakaghaÔikÈ datvÈ evamÈha
“vÊÓÈsaddeneva pana sakalanagare chÈdite ito ekaÑ pÈsakaghaÔikaÑ ÈkÈse
khipeyyÈsi, atha te purato otaritvÈ tÊÓi accharÈsatÈni naccissanti. TÈsaÑ
naccanakÈle ca dutiyaÑ khipeyyÈsi, athÈparÈnipi tÊÓi satÈni otaritvÈ tava
vÊÓÈdhure naccissanti. Tato tatiyaÑ khipeyyÈsi, athÈparÈni tÊÓi satÈni
otaritvÈ ra~gamaÓÉale naccissanti. Ahampi te santikaÑ ÈgamissÈmi, gaccha
mÈ bhÈyÊ”ti bodhisattaÑ assÈsesi. Bodhisatto pubbaÓhasamaye gehaÑ
agamÈsi. NÈgarÈ rÈjadvÈrasamÊpe maÓÉapaÑ katvÈ raÒÒo ÈsanaÑ
paÒÒapesuÑ. RÈjÈ pÈsÈdÈ otaritvÈ ala~katamaÓÉape palla~kamajjhe nisÊdi,
dvÈdasasahassÈ ala~katitthiyo amaccabrÈhmaÓagahapatikÈdayo ca rÈjÈnaÑ
parivÈrayiÑsu, sabbe nÈgarÈ sannipatiÑsu, rÈja~gaÓe cakkÈticakke
maÒcÈtimaÒce bandhiÑsu.
Bodhisattopi nhÈtÈnulitto nÈnaggarasabhojanaÑ bhuÒjitvÈ vÊÓaÑ
gÈhÈpetvÈ attano paÒÒattÈsane nisÊdi. Sakko adissamÈnakÈyena ÈgantvÈ
ÈkÈse aÔÔhÈsi, bodhisattoyeva naÑ passati. M|silopi ÈgantvÈ attano Èsane
nisÊdi. MahÈjano parivÈresi, Èditova dvepi samasamaÑ vÈdayiÑsu.
MahÈjano dvinnampi vÈditena tuÔÔho ukkuÔÔhisahassÈni pavattesi. Sakko
ÈkÈse ÔhatvÈ bodhisattaÒÒeva sÈvento “ekaÑ tantiÑ chindÈ”ti Èha.
Bodhisatto tantiÑ chindi, sÈ chinnÈpi chinnakoÔiyÈ saraÑ muÒcateva,
devagandhabbaÑ viya vattati. M|silopi tantiÑ chindi, tato saddo na
nikkhimi. Œcariyo dutiyampi
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chindi -pa- sattamampi chindi. SuddhadaÓÉakaÑ vÈdentassa saddo nagaraÑ
chÈdetvÈ aÔÔhÈsi. CelukkhepasahassÈni ceva ukkuÔÔhisahassÈni ca
pavattayiÑsu. Bodhisatto ekaÑ pÈsakaÑ ÈkÈse khipi, tÊÓi accharÈsatÈni
otaritvÈ nacciÑsu. EvaÑ dutiye ca tatiye ca khitte tÊÓi tÊÓi accharÈsatÈni
otaritvÈ vuttanayeneva nacciÑsu.
TasmiÑ khaÓe rÈjÈ mahÈjanassa i~gitasaÒÒaÑ adÈsi, mahÈjano uÔÔhÈya
“tvaÑ Ècariyena saddhiÑ virujjhitvÈ ‘samakÈraÑ karomÊ’ti vÈyamasi, attano
pamÈÓaÑ na jÈnÈsÊ”ti M|silaÑ tajjetvÈ gahitagahiteheva pÈsÈÓadaÓÉÈdÊhi
saÑcuÓÓetvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ pÈde gahetvÈ sa~kÈraÔÔhÈne chaÉÉesi.
RÈjÈ tuÔÔhacitto ghanavassaÑ vassÈpento viya bodhisattassa bahuÑ dhanaÑ
adÈsi, tathÈ nÈgarÈ. Sakko bodhisattena saddhiÑ paÔisanthÈraÑ katvÈ “ahaÑ
te paÓÉita sahassayuttaÑ ÈjaÒÒarathaÑ gÈhÈpetvÈ pacchÈ MÈtaliÑ
pesessÈmi, tvaÑ sahassayuttaÑ VejayantarathavaraÑ abhiruyha devalokaÑ
ÈgaccheyyÈsÊ”ti vatvÈ pakkÈmi.
Atha naÑ gantvÈ PaÓÉukambalasilÈyaÑ nisinnaÑ “kahaÑ gatÈttha
mahÈrÈjÈ”ti devadhÊtaro pucchiÑsu. Sakko tÈsaÑ taÑ kÈraÓaÑ vitthÈrena
kathetvÈ bodhisattassa sÊlaÒca guÓaÒca vaÓÓesi. DevadhÊtaro “mahÈrÈja
mayampi ÈcariyaÑ daÔÔhukÈmÈ, idha naÑ ÈnehÊ”ti ÈhaÑsu, Sakko MÈtaliÑ
ÈmantetvÈ “tÈta devaccharÈ GuttilagandhabbaÑ daÔÔhukÈmÈ, gaccha naÑ
Vejayantarathe nisÊdÈpetvÈ ÈnehÊ”ti. So “sÈdh|”ti gantvÈ bodhisattaÑ Ènesi.
Sakko bodhisattena saddhiÑ sammoditvÈ “devakaÒÒÈ kira te Ècariya
gandhabbaÑ sotukÈmÈ”ti Èha. MayaÑ mahÈrÈja gandhabbÈ nÈma sippaÑ
nissÈya jÊvÈma, m|laÑ labhantÈ vÈdeyyÈmÈti. VÈdehi, ahaÑ te m|laÑ
dassÈmÊti. Na mayhaÑ aÒÒena m|lenattho, imÈ pana devadhÊtaro attano
attano kalyÈÓakammaÑ kathentu, evÈhaÑ vÈdessÈmÊti. Atha naÑ
devadhÊtaro ÈhaÑsu “amhehi kataÑ kalyÈÓakammaÑ pacchÈ tumhÈkaÑ
kathessÈma, gandhabbaÑ karohi ÈcariyÈ”ti. Bodhisatto sattÈhaÑ devatÈnaÑ
gandhabbaÑ akÈsi, taÑ dibbagandhabbaÑ abhibhavitvÈ pavatti. Sattame
divase Èdito paÔÔhÈya devadhÊtÈnaÑ kalyÈÓakammaÑ pucchi. EkaÑ
KassapasammÈsambuddhakÈle ekassa bhikkhuno
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uttamavatthaÑ datvÈ Sakkassa paricÈrikÈ hutvÈ nibbattaÑ
accharÈsahassaparivÈraÑ uttamavatthadevakaÒÒaÑ “tvaÑ purimabhave kiÑ
kammaÑ katvÈ nibbattÈ”ti pucchi. Tassa pucchanÈkÈro ca vissajjanÈ ca
vimÈnavatthumhi Ègatameva. VuttaÒhi tattha–
“Abhikkantena vaÓÓena, yÈ tvaÑ tiÔÔhasi devate.
ObhÈsentÊ disÈ sabbÈ, osadhÊ viya tÈrakÈ.
Kena te’tÈdiso vaÓÓo, kena te idha mijjhati.
Uppajjanti ca te bhogÈ, ye keci manaso piyÈ.
PucchÈmi taÑ devi mahÈnubhÈve,
Manussabh|tÈ kimakÈsi puÒÒaÑ.
KenÈsi evaÑ jalitÈnubhÈvÈ,
VaÓÓo ca te sabbadisÈ pabhÈsatÊti.
VatthuttamadÈyikÈ nÈrÊ, pavarÈ hoti naresu nÈrÊsu.
EvaÑ piyar|padÈyikÈ manÈpaÑ, dibbaÑ sÈ labhate upecca ÔhÈnaÑ.
TassÈ me passa vimÈnaÑ, accharÈ kÈmavaÓÓinÊhamasmi.
AccharÈsahassassÈhaÑ, pavarÈ passa puÒÒÈnaÑ vipÈkaÑ.
Tena me’tÈdiso vaÓÓo, tena me idha mijjhati.
Uppajjanti ca me bhogÈ, ye keci manaso piyÈ.
Tenamhi evaÑ jalitÈnubhÈvÈ,
VaÓÓo ca me sabbadisÈ pabhÈsatÊ”ti1.
AparÈ piÓÉÈya caramÈnassa bhikkhuno p|janatthÈya pupphÈni adÈsi,
aparÈ “cetiye gandhapaÒca~gulikaÑ dethÈ”ti gandhe adÈsi, aparÈ madhurÈni
phalÈphalÈni adÈsi, aparÈ ucchurasaÑ adÈsi, aparÈ Kassapadasabalassa
cetiye gandhapaÒca~gulikaÑ adÈsi, aparÈ maggapaÔipannÈnaÑ bhikkh|naÑ
bhikkhunÊnaÒca kulagehe vÈsaÑ upagatÈnaÑ santike dhammaÑ assosi,
aparÈ nÈvÈya upakaÔÔhÈya velÈya bhuttassa bhikkhuno udake ÔhatvÈ udakaÑ
adÈsi, aparÈ agÈramajjhe vasamÈnÈ akkodhanÈ hutvÈ sassusasuravattaÑ
akÈsi, aparÈ attano laddhakoÔÔhÈsatopi saÑvibhÈgaÑ
______________________________________________________________
1. Khu 2. 39 piÔÔhe.
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katvÈva paribhuÒji, sÊlavatÊ ca ahosi, aparÈ paragehe dÈsÊ hutvÈ nikkodhanÈ
nimmÈnÈ attano laddhakoÔÔhÈsato saÑvibhÈgaÑ katvÈ devaraÒÒo paricÈrikÈ
hutvÈ nibbattÈ1. EvaÑ sabbÈpi GuttilavimÈnavatthusmiÑ ÈgatÈ chattiÑsa2
devadhÊtÈ yaÑ yaÑ kammaÑ katvÈ tattha nibbattÈ, sabbaÑ bodhisatto
pucchi. TÈpissa attano katakammaÑ gÈthÈhiyeva kathesuÑ. TaÑ sutvÈ
bodhisatto “lÈbhÈ vata me, suladdhaÑ vata me, svÈhaÑ idhÈgantvÈ
appamattakenapi kammena paÔiladdhadibbasampattiyo assosiÑ. Ito dÈni
paÔÔhÈya manussalokaÑ gantvÈ dÈnÈdÊni kusalakammÈneva karissÈmÊ”ti
vatvÈ imaÑ udÈnaÑ udÈnesi–
“SvÈgataÑ vata me ajja, suppabhÈtaÑ suhuÔÔhitaÑ.
YaÑ addasÈmi devatÈyo, accharÈkÈmavaÓÓiyo.
ImÈsÈhaÑ dhammaÑ sutvÈ, kÈhÈmi kusalaÑ bahuÑ.
DÈnena samacariyÈya, saÑyamena damena ca.
SvÈhaÑ tattha gamissÈmi, yattha gantvÈ na socare”ti3.
Atha naÑ sattÈhaccayena devarÈjÈ MÈtalisa~gÈhakaÑ ÈÓÈpetvÈ rathe
nisÊdÈpetvÈ BÈrÈÓasimeva pesesi. So BÈrÈÓasiÑ gantvÈ devaloke attanÈ
diÔÔhakÈraÓaÑ manussÈnaÑ Ècikkhi. Tato paÔÔhÈya manussÈ sa-ussÈhÈ
puÒÒÈni kÈtuÑ maÒÒiÑsu.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
M|silo Devadatto ahosi, Sakko Anuruddho, rÈjÈ Œnando, Guttilagandhabbo
pana ahameva ahosin”ti.
GuttilajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.

______________________________________________________________
1. VimÈna-®Ôha 129 piÔÔhe passitabbaÑ.

2. SattatiÑsa (SÊ, SyÈ)

3. Khu 2. 47 piÔÔhe.
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4. VigaticchajÈtakavaÓÓanÈ (244)
YaÑ passati na taÑ icchatÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
PalÈyikaÑ paribbÈjakaÑ1 Èrabbha kathesi. So kira sakalajambudÊpe
paÔivÈdaÑ alabhitvÈ SÈvatthiÑ ÈgantvÈ “ko mayÈ saddhiÑ vÈdaÑ kÈtuÑ
samattho”ti pucchitvÈ “SammÈsambuddho”ti sutvÈ mahÈjanaparivuto
JetavanaÑ gantvÈ BhagavantaÑ catuparisamajjhe dhammaÑ desentaÑ
paÒhaÑ pucchi. Athassa SatthÈ taÑ vissajjetvÈ “ekaÑ nÈma kin”ti paÒhaÑ
pucchi, so taÑ kathetuÑ asakkonto uÔÔhÈya palÈyi. NisinnaparisÈ
“ekapadeneva vo bhante paribbÈjako niggahito”ti ÈhaÑsu. SatthÈ “nÈhaÑ
upÈsakÈ idÈnevetaÑ ekapadeneva niggaÓhÈmi, pubbepi niggaÓhiÑyevÈ”ti
vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto KÈsiraÔÔhe
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto kÈme pahÈya isipabbajjaÑ pabbajitvÈ
dÊgharattaÑ Himavante vasi. So pabbatÈ oruyha ekaÑ nigamagÈmaÑ
nissÈya Ga~gÈnivattane paÓÓasÈlÈyaÑ vÈsaÑ kappesi. Atheko paribbÈjako
sakalajambudÊpe paÔivÈdaÑ alabhitvÈ taÑ nigamaÑ patvÈ “atthi nu kho koci
mayÈ saddhiÑ vÈdaÑ kÈtuÑ samattho”ti pucchitvÈ “atthÊ”ti bodhisattassa
ÈnubhÈvaÑ sutvÈ mahÈjanaparivuto tassa vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ
paÔisanthÈraÑ katvÈ nisÊdi. Atha naÑ bodhisatto “vaÓÓagandhaparibhÈvitaÑ
Ga~gÈpÈnÊyaÑ pivissasÊ”ti pucchi. ParibbÈjako vÈdena ottharanto “kÈ
Ga~gÈ, vÈlukÈ Ga~gÈ, udakaÑ Ga~gÈ, orimatÊraÑ Ga~gÈ, pÈrimatÊraÑ
Ga~gÈ”ti Èha. Bodhisatto “tvaÑ pana paribbÈjaka ÔhapetvÈ udakaÑ vÈlukaÑ
orimatÊraÑ pÈrimatÊraÒca kahaÑ ga~gaÑ labhissasÊ”ti Èha. ParibbÈjako
appaÔibhÈno hutvÈ uÔÔhÈya palÈyi. TasmiÑ palÈte bodhisatto nisinnaparisÈya
dhammaÑ desento imÈ gÈthÈ avoca–
188. “YaÑ passati na taÑ icchati, yaÒca na passati taÑ kiri’cchati.
MaÒÒÈmi ciraÑ carissati, na hi taÑ lacchati yaÑ sa icchati.
189. YaÑ labhati na tena tussati, yaÑ ca pattheti laddhaÑ hÊÄeti.
IcchÈ hi anantagocarÈ, vigaticchÈna2 namo karomase”ti.
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Tattha yaÑ passatÊti yaÑ udakÈdiÑ passati, taÑ Ga~gÈti na icchati.
YaÒca na passatÊti yaÒca udakÈdivinimuttaÑ ga~gaÑ na passati, taÑ
kiri’cchati. MaÒÒÈmi ciraÑ carissatÊti ahaÑ evaÑ maÒÒÈmi–ayaÑ
paribbÈjako evar|paÑ ga~gaÑ pariyesanto ciraÑ carissati. YathÈ vÈ
udakÈdivinimuttaÑ ga~gaÑ, evaÑ r|pÈdivinimuttaÑ attÈnampi pariyesanto
saÑsÈre ciraÑ carissati. Na hi taÑ lacchatÊti ciraÑ carantopi yaÑ taÑ
evar|paÑ ga~gaÑ vÈ attÈnaÑ vÈ icchati, taÑ na lacchati. YaÑ labhatÊti yaÑ
udakaÑ vÈ r|padiÑ vÈ labhati, tena na tussati. YaÑ ca pattheti laddhaÑ
hÊÄetÊti evaÑ laddhena atussanto yaÑ yaÑ sampattiÑ pattheti, taÑ taÑ
labhitvÈ “kiÑ etÈyÈ”ti hÊÄeti avamaÒÒati. IcchÈ hi anantagocarÈti laddhaÑ
hÊÄetvÈ aÒÒamaÒÒaÑ ÈrammaÓaÑ icchanato ayaÑ icchÈ nÈma taÓhÈ
anantagocarÈ. VigaticchÈna namo karomaseti tasmÈ ye vigaticchÈ
BuddhÈdayo, tesaÑ mayaÑ namakkÈraÑ karomÈti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
paribbÈjako etarahi paribbÈjako ahosi, tÈpaso pana ahameva ahosin”ti.
VigaticchajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. M|lapariyÈyajÈtakavaÓÓanÈ (245)
KÈlo ghasati bh|tÈnÊti idaÑ SatthÈ UkkaÔÔhaÑ nissÈya Subhagavane
viharanto M|lapariyÈyasuttantaÑ Èrabbha kathesi. TadÈ kira paÒcasatÈ
brÈhmaÓÈ tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈrag| sÈsane pabbajitvÈ tÊÓi piÔakÈni
uggaÓhitvÈ mÈnamadamattÈ hutvÈ “SammÈsambuddhopi tÊÓeva piÔakÈni
jÈnÈti, mayampi tÈni jÈnÈma, evaÑ sante kiÑ tassa amhehi nÈnÈkaraÓan”ti
BuddhupaÔÔhÈnaÑ na gacchanti, paÔipakkhÈ1 hutvÈ caranti.
AthekadivasaÑ SatthÈ tesu ÈgantvÈ attano santike nisinnesu aÔÔhahi
bh|mÊhi paÔimaÓÉetvÈ M|lapariyÈyasuttantaÑ kathesi, te na kiÒci
sallakkhesuÑ. Atha nesaÑ etadahosi “mayaÑ ‘amhehi sadisÈ paÓÉitÈ
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natthÊ’ti mÈnaÑ karoma, idÈni pana na kiÒci jÈnÈma, Buddhehi sadiso
paÓÉito nÈma natthi, aho BuddhaguÓÈ nÈmÈ”ti. Te tato paÔÔhÈya nihatamÈnÈ
hutvÈ uddhaÔadÈÔhÈ viya sappÈ nibbisevanÈ jÈtÈ. SatthÈ UkkaÔÔhÈkaÑ
yathÈbhirantaÑ viharitvÈ VesÈliÑ gantvÈ Gotamakacetiye
GotamakasuttantaÑ nÈma kathesi, dasasahassilokadhÈtu kampi, taÑ sutvÈ te
bhikkh| arahattaÑ pÈpuÓiÑsu. M|lapariyÈyasuttantapariyosÈne pana
Satthari UkkaÔÔhÈyaÑ viharanteyeva bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso aho BuddhÈnaÑ ÈnubhÈvo, te nÈma
brÈhmaÓapabbajitÈ tathÈ mÈnamadamattÈ BhagavatÈ M|lapariyÈyadesanÈya
nihatamÈnÈ katÈ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva,
pubbepÈhaÑ ime evaÑ mÈnapaggahitasire vicarante nihatamÈne
akÈsiÑyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈrag| disÈpÈmokkho
Ècariyo hutvÈ paÒca mÈÓavakasatÈni mante vÈcesi. Te paÒcasatÈpi
niÔÔhitasippÈ sippe anuyogaÑ datvÈ “yattakaÑ mayaÑ jÈnÈma, Ècariyopi
tattakameva, viseso natthÊ”ti mÈnatthaddhÈ hutvÈ Ècariyassa santikaÑ na
gacchanti, vattapaÔivattaÑ na karonti. Te ekadivasaÑ Ècariye
badarirukkham|le nisinne taÑ vambhetukÈmÈ1 badarirukkhaÑ nakhena
ÈkoÔetvÈ “nissÈrovÈyaÑ rukkho”ti ÈhaÑsu. Bodhisatto attano
vambhanabhÈvaÑ ÒatvÈ antevÈsike “ekaÑ vo paÒhaÑ pucchissÈmÊ”ti Èha.
Te haÔÔhatuÔÔhÈ “vadetha, kathessÈmÈ”ti. Œcariyo paÒhaÑ pucchÈnto
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
190. “KÈlo ghasati bh|tÈni, sabbÈneva saha’ttanÈ.
Yo ca kÈlaghaso bh|to, sa bh|tapacaniÑ pacÊ”ti.
Tattha kÈloti purebhattakÈlopi pacchÈbhattakÈlopÊti evamÈdi. Bh|tÈnÊti
sattÈdhivacanametaÑ, na kÈlo bh|tÈnaÑ cammamaÑsÈdÊni luÒcitvÈ khÈdati,
apica kho nesaÑ ÈyuvaÓÓabalÈni khepento
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yobbaÒÒaÑ maddanto ÈrogyaÑ vinÈsento ghasati khÈdatÊti vuccati. EvaÑ
ghasanto ca na kiÒci vajjeti, sabbÈneva ghasati. Na kevalaÒca bh|tÈneva,
apica kho saha’ttanÈ attÈnampi ghasati, purebhattakÈlo pacchÈbhattakÈlaÑ
na pÈpuÓÈti. Esa nayo pacchÈbhattakÈlÈdÊsu. Yo ca kÈlaghaso bh|toti
khÊÓÈsavassetaÑ adhivacanaÑ. So hi ariyamaggena ÈyatiÑ paÔisandhikÈlaÑ
khepetvÈ khÈditvÈ ÔhitattÈ “kÈlaghaso bh|to”ti vuccati. Sa bh|tapacaniÑ
pacÊti so yÈyaÑ taÓhÈ apÈyesu bh|te pacati, taÑ ÒÈÓagginÈ paci dahi
bhasmamakÈsi, tena “bh|tapacaniÑ pacÊ”ti vuccati. “Pajanin”tipi pÈÔho,
janikaÑ nibbattakinti1 attho.
ImaÑ paÒhaÑ sutvÈ mÈÓavesu ekopi jÈnituÑ samattho nÈma nÈhosi.
Atha ne bodhisatto “mÈ kho tumhe ‘ayaÑ paÒho tÊsu vedesu atthÊ’ti saÒÒaÑ
akattha, tumhe ‘yamahaÑ jÈnÈmi, taÑ sabbaÑ jÈnÈmÈ’ti maÒÒamÈnÈ maÑ
badarirukkhasadisaÑ karotha, mama tumhehi aÒÒÈtassa bahuno
jÈnanabhÈvaÑ na jÈnÈtha, gacchatha sattame divase kÈlaÑ dammi, ettakena
kÈlena imaÑ paÒhaÑ cintethÈ”ti. Te bodhisattaÑ vanditvÈ attano attano
vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ sattÈhaÑ cintetvÈpi paÒhassa neva antaÑ, na koÔiÑ
passiÑsu. Te sattamadivase Ècariyassa santikaÑ gantvÈ vanditvÈ nisÊditvÈ
“kiÑ bhadramukhÈ jÈnittha paÒhan”ti vutte “na jÈnÈmÈ”ti vadiÑsu. Atha
bodhisatto te garahamÈno dutiyaÑ gÈthamÈha–
191. “Bah|ni narasÊsÈni, lomasÈni brahÈni ca.
GÊvÈsu paÔimukkÈni, kocideve’ttha kaÓÓavÈ”ti.
Tassattho–bah|ni narÈnaÑ sÊsÈni dissanti, sabbÈni ca tÈni lomasÈni,
sabbÈni mahantÈni gÊvÈsuyeva ÔhapitÈni, na tÈlaphalaÑ viya hatthena
gahitÈni, natthi tesaÑ imehi dhammehi nÈnÈkaraÓaÑ. Ettha pana kocideva
kaÓÓavÈti attÈnaÑ sandhÈyÈha. KaÓÓavÈti paÒÒavÈ, kaÓÓachiddaÑ pana na
kassaci natthi. Iti te mÈÓavake “kaÓÓachiddamattameva tumhÈkaÑ bÈlÈnaÑ
atthi, na paÒÒÈ”ti garahitvÈ paÒhaÑ vissajjesi. Te sutvÈ
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“aho ÈcariyÈ nÈma mahantÈ”ti khamÈpetvÈ nihatamÈnÈ bodhisattaÑ
upaÔÔhahiÑsu.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
paÒcasatÈ mÈÓavakÈ ime bhikkh| ahesuÑ, Ècariyo pana ahameva ahosin”ti.
M|lapariyÈyajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. BÈlovÈdajÈtakavaÓÓanÈ (246)
HantvÈ chetvÈ vadhitvÈ cÈti idaÑ SatthÈ VesÈliÑ upanissÈya
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ viharanto SÊhasenÈpatiÑ Èrabbha kathesi. So hi
BhagavantaÑ saraÓaÑ gantvÈ nimantetvÈ punadivase samaÑsakabhattaÑ
adÈsi. NigaÓÔhÈ taÑ sutvÈ kupitÈ anattamanÈ TathÈgataÑ viheÔhetukÈmÈ
“samaÓo Gotamo jÈnaÑ uddissakataÑ maÑsaÑ bhuÒjatÊ”ti akkosiÑsu.
Bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso NigaÓÔho
NÈÔaputto ‘samaÓo Gotamo jÈnaÑ uddissakataÑ maÑsaÑ bhuÒjatÊ’ti
saddhiÑ parisÈya akkosanto ÈhiÓÉatÊ”ti. TaÑ sutvÈ SatthÈ “na bhikkhave
NigaÓÔho NÈÔaputto idÈneva maÑ uddissakatamaÑsakhÈdanena garahati,
pubbepi garahiyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto isipabbajjaÑ pabbajitvÈ
loÓambilasevanatthÈya Himavantato BÈrÈÓasiÑ gantvÈ punadivase nagaraÑ
bhikkhÈya pÈvisi. Atheko kuÔumbiko “tÈpasaÑ viheÔhessÈmÊ”ti gharaÑ
pavesetvÈ paÒÒattÈsane nisÊdÈpetvÈ macchamaÑsena parivisitvÈ
bhattakiccÈvasÈne ekamantaÑ nisÊditvÈ “imaÑ maÑsaÑ tumheyeva uddissa
pÈÓe mÈretvÈ kataÑ, idaÑ akusalaÑ mÈ amhÈkameva, tumhÈkampi hot|”ti
vatvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
192. “HantvÈ chetvÈ1 vadhitvÈ ca, deti dÈnaÑ asaÒÒato.
EdisaÑ bhattaÑ bhuÒjamÈno, sa pÈpene upalippatÊ”ti2.
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Tattha hantÈti paharitvÈ. ChentvÈti kilametvÈ. VadhitvÈti mÈretvÈ. Deti
dÈnaÑ asaÒÒatoti asaÒÒato dussÊlo evaÑ katvÈ dÈnaÑ deti. EdisaÑ bhattaÑ
bhuÒjamÈno, sa pÈpena upalippatÊti edisaÑ uddissakatabhattaÑ bhuÒjamÈno
so samaÓopi pÈpena upalippati saÑyujjatiyevÈti.
TaÑ sutvÈ bodhisatto dutiyaÑ gÈthamÈha–
193. “PuttadÈrampi ce hantvÈ, deti dÈnaÑ asaÒÒato.
BhuÒjamÈnopi sappaÒÒo, na pÈpena upalippatÊ”ti.
Tattha bhuÒjamÈnopi sappaÒÒoti tiÔÔhatu aÒÒaÑ maÑsaÑ, puttadÈraÑ
vadhitvÈpi dussÊlena dinnaÑ sappaÒÒo khantimettÈdiguÓasampanno taÑ
bhuÒjamÈnopi pÈpena na upalippatÊti. Evamassa bodhisatto dhammaÑ
kathetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
kuÔumbiko NigaÓÔho NÈÔaputto ahosi, tÈpaso pana ahameva ahosin”ti.
BÈlovÈdajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. PÈdaÒjalijÈtakavaÓÓanÈ (247)
AddhÈ pÈdaÒjalÊ sabbeti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
LÈÄudÈyÊtheraÑ Èrabbha kathesi. EkasmiÒhi divase dve aggasÈvakÈ paÒhaÑ
vinicchinanti, bhikkh| paÒhaÑ suÓantÈ there pasaÑsanti. LÈÄudÈyÊthero
pana parisantare nisinno “ete amhehi samaÑ kiÑ jÈnantÊ”ti oÔÔhaÑ bhaÒji.
TaÑ disvÈ therÈ uÔÔhÈya pakkamiÑsu, parisÈ bhijji. DhammasabhÈyaÑ
bhikkh| kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso LÈÄudÈyÊ dve aggasÈvake garahitvÈ
oÔÔhaÑ bhaÒjÊ”ti. TaÑ sutvÈ SatthÈ “na bhikkhave idÈneva, pubbepi
LÈÄudÈyÊ ÔhapetvÈ oÔÔhabhaÒjanaÑ tato uttari aÒÒaÑ na jÈnÈtÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ
Èhari.
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AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa
atthadhammÈnusÈsako amacco ahosi. RaÒÒo PÈdaÒjalÊ nÈma putto lÈlo
dandhaparisakkano ahosi. AparabhÈge rÈjÈ kÈlamakÈsi. AmaccÈ raÒÒo
matakiccÈni katvÈ “taÑ rajje abhisiÒcissÈmÈ”ti mantayamÈnÈ rÈjaputtaÑ
pÈdaÒjaliÑ ÈhaÑsu. Bodhisatto pana “ayaÑ kumÈro lÈlo
dandhaparisakkano, pariggahetvÈ naÑ abhisiÒcissÈmÈ”ti Èha. AmaccÈ
vinicchayaÑ sajjetvÈ kumÈraÑ samÊpe nisÊdÈpetvÈ aÉÉaÑ vinicchinantÈ na
sammÈ vinicchiniÑsu. Te assÈmikaÑ sÈmikaÑ katvÈ kumÈraÑ pucchiÑsu
“kÊdisaÑ kumÈra suÔÔhu aÉÉaÑ vinicchinimhÈ”ti. So oÔÔhaÑ bhaÒji.
Bodhisatto “paÓÉito vata maÒÒe kumÈro, asammÈvinicchitabhÈvo tena ÒÈto
bhavissatÊ”ti maÒÒamÈno paÔhamaÑ gÈthamÈha–
194. “AddhÈ PÈdaÒjalÊ sabbe, paÒÒÈya atirocati.
TathÈ hi oÔÔhaÑ bhaÒjati, uttariÑ n|na passatÊ”ti.
Tassattho–ekaÑsena PÈdaÒjalikumÈro sabbe amhe paÒÒÈya atirocati.
TathÈ hi oÔÔhaÑ bhaÒjati, n|na uttariÑ aÒÒaÑ kÈraÓaÑ passatÊti.
Te aparasmimpi divase vinicchayaÑ sajjetvÈ aÒÒaÑ aÉÉaÑ suÔÔhu
vinicchinitvÈ “kÊdisaÑ deva suÔÔhu vinicchinitan”ti pucchiÑsu. So punapi
oÔÔhameva bhaÒji. Athassa andhabÈlabhÈvaÑ ÒatvÈ bodhisatto dutiyaÑ
gÈthamÈha–
195. “NÈyaÑ dhammaÑ adhammaÑ vÈ, atthÈnatthaÒca bujjhati.
AÒÒatra oÔÔhanibbhogÈ, nÈyaÑ jÈnÈti kiÒcanan”ti.
AmaccÈ PÈdaÒjalikumÈrassa lÈlabhÈvaÑ ÒatvÈ bodhisattaÑ rajje
abhisiÒciÑsu.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
PÈdaÒjalÊ LÈÄudÈyÊ ahosi, paÓÉitÈmacco pana ahameva ahosin”ti.
PÈdaÒjalijÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
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8. KiÑsukopamajÈtakavaÓÓanÈ (248)
Sabbehi kiÑsuko diÔÔhoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto

KiÑsukopamasuttantaÑ Èrabbha kathesi. CattÈro hi bhikkh| TathÈgataÑ
upasa~kamitvÈ kammaÔÔhÈnaÑ yÈciÑsu, SatthÈ tesaÑ kammaÔÔhÈnaÑ
kathesi. Te kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ attano rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnÈni agamiÑsu.
Tesu eko cha phassÈyatanÈni pariggaÓhitvÈ arahattaÑ pÈpuÓi, eko
paÒcakkhandhe, eko cattÈro mahÈbh|te, eko aÔÔhÈrasa dhÈtuyo. Te attano
attano adhigatavisesaÑ Satthu ÈrocesuÑ. Athekassa bhikkhuno parivitakko
udapÈdi “imesaÑ kammaÔÔhÈnÈni nÈnÈ, nibbÈnaÑ ekaÑ, kathaÑ sabbehi
arahattaÑ pattan”ti. So SatthÈraÑ pucchi. SatthÈ “kiÑ te bhikkhu
kiÑsukadiÔÔhabhÈtikehi nÈnattan”ti vatvÈ “idaÑ no bhante kÈraÓaÑ
kathethÈ”ti bhikkh|hi yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente tassa cattÈro puttÈ
ahesuÑ. Te ekadivasaÑ sÈrathiÑ pakkosetvÈ “mayaÑ samma kiÑsukaÑ
daÔÔhukÈmÈ, kiÑsukarukkhaÑ no dassehÊ”ti ÈhaÑsu. SÈrathi “sÈdhu
dassessÈmÊ”ti vatvÈ catunnampi ekato adassetvÈ jeÔÔharÈjaputtaÑ tÈva rathe
nisÊdÈpetvÈ araÒÒaÑ netvÈ “ayaÑ kiÑsuko”ti khÈÓukakÈle1 kiÑsukaÑ
dassesi. Aparassa bahalapalÈsakÈle, aparassa pupphitakÈle, aparassa
phalitakÈle. AparabhÈge cattÈropi bhÈtaro ekato nisinnÈ “kiÑsuko nÈma
kÊdiso”ti kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ. Tato eko “seyyathÈpi jhÈmath|Óo”ti Èha.
Dutiyo “seyyathÈpi nigrodharukkho”ti, tatiyo “seyyathÈpi maÑsapesÊ”ti,
catuttho “seyyathÈpi sirÊso”ti. Te aÒÒamaÒÒassa kathÈya aparituÔÔhÈ pitu
santikaÑ gantvÈ “deva kiÑsuko nÈma kÊdiso”ti pucchitvÈ “tumhehi kiÑ
kathitan”ti vutte attanÈ kathitanÊhÈraÑ raÒÒo kathesuÑ. RÈjÈ “cat|hipi
tumhehi kiÑsuko diÔÔho, kevalaÑ vo kiÑsukassa dassento sÈrathi ‘imasmiÑ
kÈle kiÑsuko kÊdiso, imasmiÑ kÊdiso’ti vibhajitvÈ na pucchito, tena vo
ka~khÈ uppannÈ”ti vatvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. KhÈÓukorakÈle (SÊ, I)
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196. “Sabbehi kiÑsuko diÔÔho, kiÑ nvettha vicikicchatha.
Na hi sabbesu ÔhÈnesu, sÈrathÊ paripucchito”ti.
Tattha na hi sabbesu ÔhÈnesu, sÈrathÊ paripucchitoti sabbehi vo
kiÑsuko diÔÔho, kiÑ nu tumhe ettha vicikicchatha, sabbesu ÔhÈnesu
kiÑsukoveso, tumhehi pana na hi sabbesu ÔhÈnesu sÈrathi paripucchito, tena
vo ka~khÈ uppannÈti.
SatthÈ imaÑ kÈraÓaÑ dassetvÈ “yathÈ bhikkhu te cattÈro bhÈtikÈ
vibhÈgaÑ katvÈ apucchitattÈ kiÑsuke ka~khaÑ uppÈdesuÑ, evaÑ tvampi
imasmiÑ dhamme ka~khaÑ uppÈdesÊ”ti vatvÈ abhisambuddho hutvÈ
dutiyaÑ gÈthamÈha–
197. “EvaÑ sabbehi ÒÈÓehi, yesaÑ dhammÈ ajÈnitÈ.
Te ve dhammesu ka~khanti, kiÑsukasmiÑva bhÈtaro”ti.
Tassattho–yathÈ te bhÈtaro sabbesu ÔhÈnesu kiÑsukassa adiÔÔhattÈ
ka~khiÑsu, evaÑ sabbehi vipassanÈÒÈÓehi yesaÑ sabbe
chaphassÈyatanakhandhabh|tadhÈtubhedÈ dhammÈ ajÈnitÈ,
sotÈpattimaggassa anadhigatattÈ appaÔividdhÈ, te ve tesu
phassÈyatanÈdidhammesu ka~khanti yathÈ ekasmiÑyeva kiÑsukasmiÑ
cattÈro bhÈtaroti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
BÈrÈÓasirÈjÈ ahameva ahosin”ti.
KiÑsukopamajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. SÈlakajÈtakavaÓÓanÈ (249)
Ekaputtako bhavissasÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ
mahÈtheraÑ Èrabbha kathesi. So kirekaÑ kumÈrakaÑ pabbÈjetvÈ pÊÄento
tattha viharati. SÈmaÓero pÊÄaÑ sahituÑ asakkonto uppabbaji. Thero gantvÈ
taÑ upalÈpeti “kumÈra tava cÊvaraÑ taveva bhavissati pattopi, mama
santakaÑ pattacÊvarampi taveva bhavissati, ehi pabbajÈhÊ”ti. So “nÈhaÑ
pabbajissÈmÊ”ti vatvÈpi punappunaÑ vuccamÈno
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pabbaji. Atha naÑ pabbajitadivasato paÔÔhÈya puna thero viheÔhesi. So pÊÄaÑ
asahanto puna uppabbajitvÈ anekavÈraÑ yÈcantepi tasmiÑ “tvaÑ neva maÑ
sahasi, na vinÈ vattituÑ sakkosi, gaccha na pabbajissÈmÊ”ti na pabbaji.
Bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso suhadayo vata
so dÈrako mahÈtherassa ÈsayaÑ ÒatvÈ na pabbajÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya
nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti
vutte “na bhikkhave idÈnevesa suhadayo, pubbepi suhadayova, ekavÈraÑ
etassa dosaÑ disvÈ na puna upagacchÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
kuÔumbikakule nibbattitvÈ vayappatto dhaÒÒavikkayena jÊvikaÑ kappesi.
AÒÒataropi ahituÓÉiko1 ekaÑ makkaÔaÑ sikkhÈpetvÈ osadhaÑ gÈhÈpetvÈ
tena sappaÑ kÊÄÈpento jÊvikaÑ kappesi. So BÈrÈÓasiyaÑ ussave ghuÔÔhe
ussavaÑ kÊÄitukÈmo “imaÑ mÈ pamajjÊ”ti taÑ makkaÔaÑ tassa
dhaÒÒavÈÓijassa hatthe ÔhapetvÈ ussavaÑ kÊÄitvÈ sattame divase tassa
santikaÑ gantvÈ “kahaÑ makkaÔo”ti pucchi. MakkaÔo sÈmikassa saddaÑ
sutvÈva dhaÒÒÈpaÓato vegena nikkhami. Atha naÑ so veÄupesikÈya
piÔÔhiyaÑ pothetvÈ ÈdÈya uyyÈnaÑ gantvÈ ekamante bandhitvÈ niddaÑ
okkami. MakkaÔo tassa niddÈyanabhÈvaÑ ÒatvÈ attano bandhanaÑ mocetvÈ
palÈyitvÈ ambarukkhaÑ Èruyha ambapakkaÑ khÈditvÈ aÔÔhiÑ ahituÓÉikassa
sarÊre pÈtesi. So pabujjhitvÈ ullokento taÑ disvÈ “madhuravacanena naÑ
vaÒcetvÈ rukkhÈ otÈretvÈ gaÓhissÈmÊ”ti taÑ upalÈpento paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
198. “Ekaputtako bhavissasi,
TvaÒca no hessasi issaro kule.
Oroha dumasmÈ sÈlaka,
Ehi dÈni gharakaÑ vajemase”ti.
Tassattho–tvaÑ mayhaÑ ekaputtako bhavissasi, kule ca me bhogÈnaÑ
issaro, etamhÈ rukkhÈ otara, ehi amhÈkaÑ gharaÑ gamissÈma. SÈlakÈti
nÈmena Èlapanto Èha.
______________________________________________________________
1. AhiguÓÔhiko (SÊ, SyÈ, I)
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TaÑ sutvÈ makkaÔo dutiyaÑ gÈthamÈha–
199. “Nanu maÑ suhadayoti maÒÒasi1,
YaÒca maÑ hanasi veÄuyaÔÔhiyÈ.
Pakkambavane ramÈmase,
Gaccha tvaÑ gharakaÑ yathÈsukhan”ti.
Tattha nanu maÑ suhadayoti maÒÒasÊti nanu tvaÑmaÑ “suhadayo”ti
maÒÒasi2, “suhadayo ayan”ti maÒÒasÊti attho. YaÒca maÑ hanasi
veÄuyaÔÔhiyÈti yaÑ maÑ evaÑ atimaÒÒasi, yaÒca veÄupesikÈya hanasi,
tenÈhaÑ nÈgacchÈmÊti dÊpeti. Atha naÑ “mayaÑ imasmiÑ pakkambavane
ramÈmase, gaccha tvaÑ gharakaÑ yathÈsukhan”tivatvÈ uppatitvÈ vanaÑ
pÈvisi. Ahi tuÓÉikopi anattamano attano gehaÑ agamÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
makkaÔo sÈmaÓero ahosi, ahituÓÉiko mahÈthero, dhaÒÒavÈÓijo pana
ahameva ahosin”ti.
SÈlakajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. KapijÈtakavaÓÓanÈ (250)
AyaÑ isÊ upasamasaÑyame ratoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
kuhakaÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Tassa hi kuhakabhÈvo bhikkh|su
pÈkaÔo jÈto. Bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso
asuko bhikkhu niyyÈnike BuddhasÈsane pabbajitvÈ kuhakavattaÑ p|retÊ”ti.
SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti
pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave esa bhikkhu idÈneva,
pubbepi kuhakoyeva, aggimattassa kÈraÓÈ makkaÔo hutvÈ kohaÒÒamakÈsÊ”ti
vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto KÈsiraÔÔhe
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto puttassa ÈdhÈvitvÈ paridhÈvitvÈ
vicaraÓakÈle brÈhmaÓiyÈ matÈya puttaÑ a~kenÈdÈya
______________________________________________________________
1. HadayetimaÒÒasi (SÊ, I)

2. Hadaye atimaÒÒasi (SÊ, I)
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HimavantaÑ pavisitvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ tampi puttaÑ
TÈpasakumÈrakaÑ katvÈ paÓÓasÈlÈya vÈsaÑ kappesi. VassÈrattasamaye
acchinnadhÈre deve vassante eko makkaÔo sÊtapÊÄito dante khÈdanto
kampanto vicarati. Bodhisatto mahante dÈrukkhandhe ÈharitvÈ aggiÑ katvÈ
maÒcake nipajji, puttakopissa pÈde parimajjamÈno nisÊdi. So makkaÔo
ekassa matatÈpasassa santakÈni vakkalÈni nivÈsetvÈ ca pÈrupitvÈ ca
ajinacammaÑ aÑse katvÈ kÈjakamaÓÉaluÑ ÈdÈya isivesenÈgantvÈ
paÓÓasÈladvÈre aggissa kÈraÓÈ kuhakakammaÑ katvÈ aÔÔhÈsi.
TÈpasakumÈrako taÑ disvÈ “tÈta tÈpaso eko sÊtapÊÄito kampamÈno tiÔÔhati,
idha naÑ pakkosatha, visibbessatÊ”ti pitaraÑ ÈyÈcanto paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
200. “AyaÑ isÊ upasamasaÑyame rato,
Sa tiÔÔhati sisirabhayena aÔÔito.
Handa ayaÑ pavisatu’maÑ agÈrakaÑ,
Vinetu sÊtaÑ darathaÒca kevalan”ti.
Tattha upasamasaÑyame ratoti rÈgÈdikilesa-upasame ca sÊlasaÑyame
ca rato. Sa tiÔÔhatÊti so tiÔÔhati. SisirabhayenÈti vÈtavuÔÔhijanitassa sisirassa
bhayena. AÔÔitoti pÊÄito. Pavisatu’manti pavisatu imaÑ. Kevalanti sakalaÑ
anavasesaÑ.
Bodhisatto puttassa vacanaÑ sutvÈ uÔÔhÈya olokento makkaÔabhÈvaÑ
ÒatvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
201. “NÈyaÑ isÊ upasamasaÑyame rato,
KapÊ ayaÑ dumavarasÈkhagocaro.
So d|sako rosako cÈpi jammo,
Sace vaje’mampi d|seyyagÈran”ti.
Tattha dumavarasÈkhagocaroti dumavarÈnaÑ sÈkhagocaro. So d|sako
rosako cÈpi jammoti so evaÑ gatagataÔÔhÈnassa d|sanato d|sako,
ghaÔÔanatÈya rosako, lÈmakabhÈvena jammo. Sace vajeti yadi imaÑ
paÓÓasÈlaÑ vaje paviseyya, sabbaÑ uccÈrapassÈvakaraÓena ca aggidÈnena
ca d|seyyÈti.
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EvaÒca pana vatvÈ bodhisatto ummukaÑ gahetvÈ taÑ santÈsetvÈ
palÈpesi. So uppatitvÈ vanaÑ pakkhanto tathÈ pakkhantova ahosi, na puna
taÑ ÔhÈnaÑ agamÈsi. Bodhisatto abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca nibbattetvÈ
TÈpasakumÈrassa kasiÓaparikammaÑ Ècikkhi, sopi abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo
ca uppÈdesi. Te ubhopi aparihÊnajjhÈnÈ brahmalokaparÈyaÓÈ ahesuÑ.
SatthÈ “na bhikkhave idÈneva, porÈÓato paÔÔhÈyapesa kuhakoyevÈ”ti
imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi,
saccapariyosÈne keci sotÈpannÈ, keci sakadÈgÈmino, keci anÈgÈmino, keci
arahanto ahesuÑ. TadÈ makkaÔo kuhakabhikkhu ahosi, putto RÈhulo, pitÈ
pana ahameva ahosin”ti.
KapijÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
Si~gÈlavaggo dasamo.
TassuddÈnaÑ
SabbadÈÔhÊ ca Sunakho, Guttilo VigaticchÈ ca.
M|lapariyÈyaÑ BÈlovÈdaÑ, PÈdaÒjali KiÑsukopamaÑ.
SÈlakaÑ kapi te dasa.
Atha vagguddÈnaÑ–
DaÄhavaggo ca Santhavo, KalyÈÓadhammÈ’sadiso.
R|hako DaÄhavaggo ca, BÊraÓathambhakÈsÈvo.
UpÈhano Si~gÈlo ca, dasavaggÈ duke siyuÑ.

DukanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
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3. TikanipÈta
1. Sa~kappavagga
1. Sa~kapparÈgajÈtakavaÓÓanÈ (251)
Sa~kapparÈgadhotenÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
ukkaÓÔhitabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. SÈvatthinagaravÈsÊ kireko kulaputto
sÈsane uraÑ datvÈ pabbajitvÈ ekadivasaÑ SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya caranto
ekaÑ ala~katapaÔiyattaÑ itthiÑ disvÈ uppannakÈmarÈgo anabhirato vicari.
TamenaÑ ÈcariyupajjhÈyÈdayo disvÈ anabhiratikÈraÓaÑ pucchitvÈ
vibbhamitukÈmabhÈvamassa ÒatvÈ “Èvuso SatthÈ nÈma
kÈmarÈgÈdikilesapÊÄitÈnaÑ kilese hÈretvÈ saccÈni pakÈsetvÈ
sotÈpattiphalÈdÊni deti, ehi taÑ Satthu santikaÑ nessÈmÈ”ti ÈdÈya
agamaÑsu. SatthÈrÈ ca “kiÑ nu kho bhikkhave anicchamÈnakaÒÒeva
bhikkhuÑ gahetvÈ ÈgatatthÈ”ti vutte tamatthaÑ ÈrocesuÑ. SatthÈ “saccaÑ
kira tvaÑ bhikkhu ukkaÓÔhito”ti pucchitvÈ “saccaÑ bhante”ti vutte
“kiÑkÈraÓÈ”ti pucchi. So tamatthaÑ Èrocesi. Atha naÑ satthÈ “itthiyo
nÈmetÈ bhikkhu pubbe jhÈnabalena vikkhambhitakilesÈnaÑ
visuddhasattÈnampi saÑkilesaÑ uppÈdesuÑ, tÈdisaÑ tucchapuggalaÑ
kiÑkÈraÓÈ na saÑkilesissanti, visuddhÈpi sattÈ saÑkilissanti,
uttamayasasama~ginopi ÈyasakyaÑ pÈpuÓanti, pageva aparisuddhÈ.
SinerukampanakavÈto purÈÓapaÓÓakasaÔaÑ kiÑ na kampessati, bodhitale
nisÊditvÈ abhisambujjhanakasattaÑ ayaÑ kileso ÈloÄesi, tÈdisaÑ kiÑ na
ÈloÄessatÊ”ti vatvÈ tehi yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
asÊtikoÔivibhave brÈhmaÓamahÈsÈlakule nibbattitvÈ vayappatto
TakkasilÈyaÑ sabbasippÈni uggaÓhitvÈ BÈrÈÓasiÑ paccÈgantvÈ
katadÈrapariggaho mÈtÈpit|naÑ accayena tesaÑ matakiccÈni katvÈ
hiraÒÒolokanakammaÑ karonto “idaÑ dhanaÑ paÒÒÈyati, yehi panetaÑ
sambhataÑ,
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te na paÒÒÈyantÊ”ti Èvajjento saÑvegappatto ahosi, sarÊrÈ sedÈ mucciÑsu.
So gharÈvÈse ciraÑ vasanto mahÈdÈnaÑ datvÈ kÈme pahÈya assumukhaÑ
ÒÈtisaÑghaÑ pariccajitvÈ HimavantaÑ pavisitvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ
ramaÓÊye padese paÓÓasÈlaÑ mÈpetvÈ uÒchÈcariyÈya vanam|laphalÈdÊhi
yÈpento na cirasseva abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca uppÈdetvÈ jhÈnakÊÄaÑ
kÊÄanto ciraÑ vasitvÈ cintesi “manussapathaÑ gantvÈ loÓambilaÑ
upasevissÈmi, evaÑ me sarÊraÒceva thiraÑ bhavissati, ja~ghavihÈro ca kato
bhavissati, ye ca mÈdisassa sÊlasampannassa bhikkhaÑ vÈ dassanti,
abhivÈdanÈdÊni vÈ karissanti, te saggapuraÑ p|ressantÊ”ti.
So HimavantÈ otaritvÈ anupubbena cÈrikaÑ caramÈno BÈrÈÓasiÑ patvÈ
s|riyattha~gamanavelÈya vasanaÔÔhÈnaÑ olokento rÈjuyyÈnaÑ disvÈ “idaÑ
paÔisallÈnasÈruppaÑ, ettha vasissÈmÊ”ti uyyÈnaÑ pavisitvÈ aÒÒatarasmiÑ
rukkham|le nisinno jhÈnasukhena rattiÑ khepetvÈ punadivase
katasarÊrapaÔijaggano pubbaÓhasamaye jaÔÈjinavakkalÈni saÓÔhapetvÈ
bhikkhÈbhÈjanaÑ ÈdÈya santindriyo santamÈnaso iriyÈpathasampanno
yugamattadassano hutvÈ sabbÈkÈrasampannÈya attano r|pasiriyÈ lokassa
locanÈni ÈkaÉÉhento nagaraÑ pavisitvÈ bhikkhÈya caranto raÒÒo
nivesanadvÈraÑ pÈpuÓi. RÈjÈ mahÈtale ca~kamanto vÈtapÈnantarena
bodhisattaÑ disvÈ iriyÈpathasmiÒÒeva pasÊditvÈ “sace santadhammo nÈma
atthi, imassa tena abbhantare bhavitabban”ti cintetvÈ “gaccha taÑ tÈpasaÑ
ÈnehÊ”ti ekaÑ amaccaÑ ÈÓÈpesi. So gantvÈ vanditvÈ bhikkhÈbhÈjanaÑ
gahetvÈ “rÈjÈ bhante taÑ pakkosatÊ”ti Èha. Bodhisatto “mahÈpuÒÒa amhe
rÈjÈ na jÈnÈtÊ”ti Èha. Tena hi bhante yÈvÈhaÑ ÈgacchÈmi, tÈva idheva
hothÈti gantvÈ raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ “amhÈkaÑ kul|pakatÈpaso natthi, gaccha
naÑ ÈnehÊ”ti sayampi vÈtapÈnena hatthaÑ pasÈretvÈ vandanto “ito etha
bhante”ti Èha. Bodhisatto amaccassa hatthe bhikkhÈbhÈjanaÑ datvÈ
mahÈtalaÑ abhiruhi.
Atha naÑ rÈjÈ vanditvÈ rÈjapalla~ke nisÊdÈpetvÈ attano sampÈditehi
yÈgukhajjakabhattehi parivisitvÈ katabhattakiccaÑ paÒhaÑ pucchi.
PaÒhabyÈkaraÓena bhiyyoso mattÈya pasÊditvÈ vanditvÈ “bhante tumhe
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katthavÈsikÈ, kuto ÈgatatthÈ”ti pucchitvÈ “HimavantavÈsikÈ mayaÑ
mahÈrÈja, Himavantato ÈgatÈ”ti vutte puna “kiÑkÈraÓÈ”ti pucchitvÈ
“vassÈrattakÈle mahÈrÈja nibaddhavÈso nÈma laddhuÑ vaÔÔatÊ”ti vutte “tena
hi bhante rÈjuyyÈne vasatha, tumhe ca cat|hi paccayehi na kilamissatha,
ahaÒca saggasaÑvattanikaÑ puÒÒaÑ pÈpuÓissÈmÊ”ti paÔiÒÒaÑ gahetvÈ
bhuttapÈtarÈso bodhisattena saddhiÑ uyyÈnaÑ gantvÈ paÓÓasÈlaÑ kÈretvÈ
ca~kamaÑ mÈpetvÈ sesÈnipi rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnÈdÊni sampÈdetvÈ
pabbajitaparikkhÈre paÔiyÈdetvÈ “sukhena vasatha bhante”ti uyyÈnapÈlaÑ
sampaÔicchÈpesi. Bodhisatto tato paÔÔhÈya dvÈdasa saÑvaccharÈni tattheva
vasi.
AthekadivasaÑ raÒÒo paccanto kupito. So tassa v|pasamanatthÈya
gantukÈmo deviÑ ÈmantetvÈ “bhadde tayÈ nagare ohÊyituÑ vaÔÔatÊ”ti Èha.
KiÑ nissÈya kathetha devÈti. SÊlavantaÑ tÈpasaÑ bhaddeti. Deva nÈhaÑ
tasmiÑ pamajjissÈmi, amhÈkaÑ ayyassa paÔijagganaÑ mama bhÈro, tumhe
nirÈsa~kÈ gacchathÈti. RÈjÈ nikkhamitvÈ gato. DevÊpi bodhisattaÑ tatheva
sakkaccaÑ upaÔÔhÈti. Bodhisatto pana raÒÒo gatakÈle nibaddhavelÈyaÑ
ÈgantvÈ attano rucitÈya velÈya rÈjanivesanaÑ gantvÈ bhattakiccaÑ karoti.
AthekadivasaÑ bodhisatte aticirÈyante devÊ sabbaÑ
khÈdanÊyabhojanÊyaÑ paÔiyÈdetvÈ nhatvÈ ala~karitvÈ nÊcamaÒcakaÑ
paÒÒÈpetvÈ bodhisattassa ÈgamanaÑ olokayamÈnÈ maÔÔhasÈÔakaÑ sithilaÑ
katvÈ nivÈsetvÈ nipajji. Bodhisattopi velaÑ sallakkhetvÈ bhikkhÈbhÈjanaÑ
ÈdÈya ÈkÈsenÈgantvÈ mahÈvÈtapÈnadvÈraÑ pÈpuÓi. Tassa vakkalasaddaÑ
sutvÈ sahasÈ uÔÔhahamÈnÈya deviyÈ sarÊrÈ maÔÔhasÈÔako bhassittha,
bodhisatto visabhÈgÈrammaÓaÑ disvÈ indriyÈni bhinditvÈ subhavasena
olokesi. Athassa jhÈnabalena sannisinnopi kileso karaÓÉake pakkhittaÈsÊviso viya phaÓaÑ katvÈ uÔÔhahi, khÊrarukkhassa vÈsiyÈ ÈkoÔitakÈlo viya
ahosi. KilesuppÈdanena saheva jhÈna~gÈni parihÈyiÑsu, indriyÈni
aparipuÓÓÈni1 ahesuÑ, sayaÑ pakkhacchinnakÈko viya ahosi. So pubbe viya
nisÊditvÈ bhattakiccaÑ kÈtuÑ
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nÈsakkhi, nisÊdÈpiyamÈnopi na nisÊdi. Athassa devÊ sabbaÑ
khÈdanÊyabhojanÊyaÑ bhikkhÈbhÈjaneyeva pakkhipi. YathÈ ca pubbe
bhattakiccaÑ katvÈ sÊhapaÒjarena nikkhamitvÈ ÈkÈseneva gacchati, evaÑ
taÑ divasaÑ gantuÑ nÈsakkhi. BhattaÑ pana gahetvÈ mahÈnisseÓiyÈ
otaritvÈ uyyÈnaÑ agamÈsi. DevÊpi assa attani paÔibaddhacittataÑ aÒÒÈsi. So
uyyÈnaÑ gantvÈ bhattaÑ abhuÒjitvÈva heÔÔhÈmaÒcake nikkhipitvÈ “deviyÈ
evar|pÈ hatthasobhÈ pÈdasobhÈ, evar|paÑ kaÔipariyosÈnaÑ, evar|paÑ
|rulakkhaÓan”ti-ÈdÊni vippalapanto sattÈhaÑ nipajji, bhattaÑ p|tikaÑ ahosi
nÊlamakkhikÈparipuÓÓaÑ.
Atha rÈjÈ paccantaÑ v|pasametvÈ paccÈgato ala~katapaÔiyattaÑ
nagaraÑ padakkhiÓaÑ katvÈ rÈjanivesanaÑ agantvÈva “bodhisattaÑ
passissÈmÊ”ti uyyÈnaÑ gantvÈ uklÈpaÑ assamapadaÑ disvÈ “pakkanto
bhavissatÊ”ti paÓÓasÈlÈya dvÈraÑ vivaritvÈ antopaviÔÔho taÑ nipannakaÑ
disvÈ “kenaci aphÈsukena bhavitabban”ti p|tibhattaÑ chaÉÉÈpetvÈ
paÓÓasÈlaÑ paÔijaggÈpetvÈ “bhante kiÑ te aphÈsukan”ti pucchi. Viddhosmi
mahÈrÈjÈti. RÈjÈ “mama paccÈmittehi mayi okÈsaÑ alabhantehi
‘mamÈyanaÔÔhÈnamassa1 dubbalaÑ karissÈmÈ’ti ÈgantvÈ esa viddho
bhavissati maÒÒe”ti sarÊraÑ parivattetvÈ viddhaÔÔhÈnaÑ olokento
viddhaÔÔhÈnaÑ adisvÈ “kattha viddhosi bhante”ti pucchi. Bodhisatto “nÈhaÑ
mahÈrÈja aÒÒena viddho, ahaÑ pana attanÈva attÈnaÑ hadaye vijjhin”ti
vatvÈ uÔÔhÈya nisÊditvÈ imÈ gÈthÈ avoca–
1. “Sa~kapparÈgadhotena, vitakkanisitena ca.
NÈla~katena bhadrena, usukÈrÈkatena ca.
2. Na kaÓÓÈyatamuttena, nÈpi mor|pasevinÈ.
Tenamhi hadaye viddho, sabba~gaparidÈhinÈ.
3. ŒvedhaÒca na passÈmi, yato ruhira’massave.
YÈva ayoniso cittaÑ, sayaÑ me dukkha’mÈbhatan”ti.
______________________________________________________________
1. PiyaÔÔhÈnamassa (SÊ, I)

252

KhuddakanikÈya

Tattha sa~kapparÈgadhotenÈti kÈmavitakkasampayuttarÈgadhotena.
Vitakkanisitena cÈti teneva rÈgodakena vitakkapÈsÈÓe nisitena. NÈla~katena
bhadrenÈti neva ala~katena bhadrena, anala~katena bÊbhacchenÈti1 attho.
UsukÈrÈkatena cÈti usukÈrehipi akatena. Na kaÓÓÈyatamuttenÈti yÈva
dakkhiÓakaÓÓac|ÄakaÑ ÈkaÉÉhitvÈ amuttakena. NÈpi mor|pasevinÈti
morapattagijjhapattÈdÊhi akat|pasevanena. Tenamhi hadaye viddhoti tena
kilesakaÓÉenÈhaÑ hadaye viddho amhi. Sabba~gaparidÈhinÈti sabbÈni
a~gÈni paridahanasamatthena. MahÈrÈja tena hi kilesakaÓÉena hadaye
viddhakÈlato paÔÔhÈya mama aggi padittÈniva sabbÈni a~gÈni ÉayhantÊti
dasseti.
ŒvedhaÒca na passÈmÊti viddhaÔÔhÈne vaÓaÒca na passÈmi. Yato
ruhira’massaveti yato me Èvedhato lohitaÑ pagghareyya, taÑ na passÈmÊti
attho. YÈva ayoniso cittanti ettha yÈvÈti daÄhatthe nipÈto, ativiya daÄhaÑ
katvÈ ayoniso cittaÑ vaÉÉhitanti attho. SayaÑ me dukkha’mÈbhatanti
attanÈva mayÈ attano dukkhaÑ ÈnÊtanti.
EvaÑ bodhisatto imÈhi tÊhi gÈthÈhi raÒÒo dhammaÑ desetvÈ rÈjÈnaÑ
paÓÓasÈlato bahi katvÈ kasiÓaparikammaÑ katvÈ naÔÔhaÑ jhÈnaÑ uppÈdetvÈ
paÓÓasÈlÈya nikkhamitvÈ ÈkÈse nisinno rÈjÈnaÑ ovaditvÈ “mahÈrÈja ahaÑ
Himavantameva gamissÈmÊ”ti vatvÈ “na sakkÈ bhante gantun”ti
vuccamÈnopi “mahÈrÈja mayÈ idha vasantena evar|po vippakÈro patto,
idÈni na sakkÈ idha vasitun”ti raÒÒo yÈcantasseva ÈkÈse uppatitvÈ
HimavantaÑ gantvÈ tattha yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ brahmalok|pago ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu arahatte patiÔÔhahi. Keci
sotÈpannÈ, keci sakadÈgÈmino, keci anÈgÈmino, keci arahanto ahesuÑ. TadÈ
rÈjÈ Œnando ahosi, tÈpaso pana ahameva ahosinti.
Sa~kapparÈgajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
______________________________________________________________
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2. TilamuÔÔhijÈtakavaÓÓanÈ (252)
AjjÈpi me taÑ manasÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ
kodhanaÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. AÒÒataro kira bhikkhu kodhano ahosi
upÈyÈsabahulo, appampi vutto samÈno kuppi abhisajji, kopaÒca dosaÒca
appaccayaÒca pÈtvÈkÈsi. AthekadivasaÑ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso asuko nÈma bhikkhu kodhano upÈyÈsabahulo
uddhane pakkhittaloÓaÑ viya taÔataÔÈyanto vicarati, evar|pe nikkodhane
BuddhasÈsane pabbajito samÈno kodhamattampi niggaÓhituÑ na sakkotÊ”ti.
SatthÈ tesaÑ kathaÑ sutvÈ ekaÑ bhikkhuÑ pesetvÈ taÑ bhikkhuÑ
pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu kodhano”ti pucchitvÈ “saccaÑ
bhante”ti vutte “na bhikkhave idÈneva, pubbepi ayaÑ kodhano ahosÊ”ti
vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente tassa putto
BrahmadattakumÈro nÈma ahosi. PorÈÓakarÈjÈno ca attano putte “evaÑ ete
nihatamÈnadappÈ sÊtuÓhakkhamÈ lokacÈrittaÒÒ| ca bhavissantÊ”ti attano
nagare disÈpÈmokkha-Ècariye vijjamÈnepi sippuggahaÓatthÈya d|re
tiroraÔÔhaÑ pesenti, tasmÈ sopi rÈjÈ soÄasavassuddesikaÑ puttaÑ
pakkosÈpetvÈ ekapaÔalika-upÈhanÈ ca paÓÓacchattaÒca kahÈpaÓasahassaÒca
datvÈ “tÈta TakkasilaÑ gantvÈ sippaÑ uggaÓhÈ”ti pesesi. So “sÈdh|”ti
mÈtÈpitaro vanditvÈ nikkhamitvÈ anupubbena TakkasilaÑ patvÈ Ècariyassa
gehaÑ pucchitvÈ Ècariye mÈÓavakÈnaÑ sippaÑ vÈcetvÈ uÔÔhÈya gharadvÈre
ca~kamante gehaÑ gantvÈ yasmiÑ ÔhÈne Ôhito ÈcariyaÑ addasa, tattheva
upÈhanÈ omuÒcitvÈ chattaÒca apanetvÈ ÈcariyaÑ vanditvÈ aÔÔhÈsi. So tassa
kilantabhÈvaÑ ÒatvÈ Ègantukasa~gahaÑ kÈresi. KumÈro bhuttabhojano
thokaÑ vissamitvÈ ÈcariyaÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ aÔÔhÈsi, “kuto Ègatosi
tÈtÈ”ti ca vutte “BÈrÈÓasito”ti Èha. Kassa puttosÊti. BÈrÈÓasiraÒÒoti.
KenatthenÈgatosÊti. SippaÑ uggaÓhatthÈyÈti. KiÑ te ÈcariyabhÈgo Èbhato,
udÈhu dhammantevÈsiko1 hotukÈmosÊti. So “ÈcariyabhÈgo
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me Èbhato”ti vatvÈ Ècariyassa pÈdam|le sahassatthavikaÑ ÔhapetvÈ vandi.
DhammantevÈsikÈ divÈ Ècariyassa kammaÑ katvÈ rattiÑ sippaÑ
uggaÓhanti ÈcariyabhÈgadÈyakÈ gehe jeÔÔhaputtÈ viya hutvÈ sippameva
uggaÓhanti. TasmÈ sopi Ècariyo sallahukena subhanakkhattena kumÈrassa
sippaÑ paÔÔhapesi. KumÈropi sippaÑ uggaÓhanto ekadivasaÑ Ècariyena
saddhiÑ nhÈyituÑ agamÈsi. AthekÈ mahallikÈ itthÊ tilÈni sete katvÈ1
pattharitvÈ rakkhamÈnÈ nisÊdi. KumÈro setatile disvÈ khÈditukÈmo hutvÈ
ekaÑ tilamuÔÔhiÑ gahetvÈ khÈdi, mahallikÈ “taÓhÈluko eso”ti kiÒci avatvÈ
tuÓhÊ ahosi. So punadivasepi tÈya velÈya tatheva akÈsi, sÈpi naÑ na kiÒci
Èha. Itaro tatiyadivasepi tathevÈkÈsi, tadÈ mahallikÈ “disÈpÈmokkho Ècariyo
attano antevÈsikehi maÑ vilumpÈpetÊ”ti bÈhÈ paggayha kandi. Œcariyo
nivattitvÈ “kiÑ etaÑ ammÈ”ti pucchi. SÈmi antevÈsiko te mayÈ katÈnaÑ
setatilÈnaÑ ajjekaÑ muÔÔhiÑ khÈdi, hiyyo ekaÑ, pare ekaÑ, nanu evaÑ
khÈdanto mama santakaÑ sabbaÑ nÈsessatÊti. Amma mÈ rodi, m|laÑ te
dÈpessÈmÊti. Na me sÈmi m|lenattho, yathÈ panesa kumÈro puna evaÑ na
karoti, tathÈ taÑ sikkhÈpehÊti. Œcariyo “tena hi passa ammÈ”ti dvÊhi
mÈÓavehi taÑ kumÈraÑ dvÊsu hatthesu gÈhÈpetvÈ veÄupesikaÑ gahetvÈ
“puna evar|paÑ mÈ akÈsÊ”ti tikkhattuÑ piÔÔhiyaÑ pahari. KumÈro
Ècariyassa kujjhitvÈ rattÈni akkhÊni katvÈ pÈdapiÔÔhito yÈva kesamatthakÈ
olokesi. Sopissa kujjhitvÈ olokitabhÈvaÑ aÒÒÈsi. KumÈro sippaÑ
niÔÔhÈpetvÈ “anuyogaÑ datvÈ mÈrÈpetabbo esa mayÈ”ti tena katadosaÑ
hadaye ÔhapetvÈ gamanakÈle ÈcariyaÑ vanditvÈ “yadÈhaÑ Ècariya
BÈrÈÓasirajjaÑ patvÈ tumhÈkaÑ santikaÑ pesessÈmi, tadÈ tumhe
ÈgaccheyyÈthÈ”ti sasineho viya paÔiÒÒaÑ gahetvÈ pakkÈmi.
So BÈrÈÓasiÑ patvÈ mÈtÈpitaro vanditvÈ sippaÑ dassesi. RÈjÈ
“jÊvamÈnena me putto diÔÔho, jÊvamÈnovassa rajjasiriÑ passÈmÊ”ti puttaÑ
rajje patiÔÔhÈpesi. So rajjasiriÑ anubhavamÈno Ècariyena
______________________________________________________________
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katadosaÑ saritvÈ uppannakodho “mÈrÈpessÈmi nan”ti pakkosanatthÈya
Ècariyassa d|taÑ pÈhesi. Œcariyo “taruÓakÈle naÑ saÒÒÈpetuÑ na
sakkhissÈmÊ”ti agantvÈ tassa raÒÒo majjhimavayakÈle “idÈni naÑ
saÒÒÈpetuÑ sakkhissÈmÊ”ti gantvÈ rÈjadvÈre ÔhatvÈ “TakkasilÈcariyo
Ègato”ti ÈrocÈpesi. RÈjÈ tuÔÔho brÈhmaÓaÑ pakkosÈpetvÈ taÑ attano
santikaÑ ÈgataÑ disvÈva kodhaÑ uppÈdetvÈ rattÈni akkhÊni katvÈ amacce
ÈmantetvÈ “bho ajjÈpi me Ècariyena pahaÔaÔÔhÈnaÑ rujjati, Ècariyo nalÈÔena
maccuÑ ÈdÈya ‘marissÈmÊ’ti Ègato, ajjassa jÊvitaÑ natthÊ”ti vatvÈ purimÈ
dve gÈthÈ avoca–
4. “AjjÈpi me taÑ manasi1, yaÑ maÑ tvaÑ tilamuÔÔhiyÈ.
BÈhÈya maÑ gahetvÈna, laÔÔhiyÈ anutÈÄayi.
5. Nanu jÊvite na ramasi, yenÈsi brÈhmaÓÈ’gato.
YaÑ maÑ bÈhÈ gahetvÈna, tikkhattuÑ anutÈÄayÊ”ti.
Tattha yaÑ maÑ bÈhÈya manti dvÊsu padesu upayogavacanaÑ
anutÈÄanagahaÓÈpekkhaÑ. YaÑ maÑ tvaÑ tilamuÔÔhiyÈ kÈraÓÈ anutÈÄayi,
anutÈÄento ca maÑ bÈhÈya gahetvÈ anutÈÄayi, taÑ anutÈÄanaÑ ajjÈpi me
manasÊti ayaÒhettha attho. Nanu jÊvite na ramasÊti maÒÒe tvaÑ attano
jÊvitamhi nÈbhiramasi. YenÈsi brÈhmaÓÈ’gatoti yasmÈ brÈhmaÓa idha mama
santikaÑ Ègatosi. YaÑ maÑ bÈhÈ gahetvÈnÈti yaÑ mama bÈhÈ gahetvÈ,
yaÑ maÑ bÈhÈya gahetvÈtipi attho. TikkhattuÑ anutÈÄayÊti tayo vÈre
veÄulaÔÔhiyÈ tÈÄesi, ajja dÈni tassa phalaÑ vindÈhÊti naÑ maraÓena
santajjento evamÈha.
TaÑ sutvÈ Ècariyo tatiyaÑ gÈthamÈha–
6. “Ariyo anariyaÑ kubbantaÑ2, yo daÓÉena nisedhati.
SÈsanaÑ taÑ na taÑ veraÑ, iti naÑ paÓÉitÈ vid|”ti.
______________________________________________________________
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Tattha ariyoti sundarÈdhivacanametaÑ. So pana ariyo catubbidho hoti
ÈcÈra-ariyo dassana-ariyo li~ga-ariyo paÔivedha-ariyoti. Tattha manusso vÈ
hotu tiracchÈno vÈ, ariyÈcÈre Ôhito ÈcÈra-ariyo nÈma. Vuttampi cetaÑ–
“Ariyavatta’si vakka~ga, yo piÓÉamapacÈyati.
CajÈmi te taÑ bhattÈraÑ, gacchath|bho yathÈsukhan”ti1.
R|pena pana iriyÈpathena ca pÈsÈdikena dassanÊyena samannÈgato
dassana-ariyo nÈma. Vuttampi cetaÑ–
“AriyÈvakÈsosi pasannanetto,
MaÒÒe bhavaÑ pabbajito kulamhÈ.
KathaÑ nu cittÈni pahÈya bhoge,
Pabbaji nikkhamma gharÈ sapaÒÒÈ”ti2.
NivÈsanapÈrupanali~gaggahaÓena pana samaÓasadiso hutvÈ vicaranto
dussÊlopi li~ga-ariyo nÈma. YaÑ sandhÈya vuttaÑ–
“ChadanaÑ katvÈna subbatÈnaÑ,
PakkhandÊ kulad|sako pagabbho.
MÈyÈvÊ asaÒÒato palÈpo,
Patir|pena caraÑ sa maggad|sÊ”ti3.
BuddhÈdayo pana paÔivedha-ariyÈ nÈma. Tena vuttaÑ “ariyÈ vuccanti
BuddhÈ ca PaccekabuddhÈ ca BuddhasÈvakÈ cÈ”ti. Tesu idha ÈcÈra-ariyova
adhippeto.
Anariyanti dussÊlaÑ pÈpadhammaÑ. Kubbantanti pÈÓÈtipÈtÈdikaÑ
paÒcavidhadussÊlyakammaÑ karontaÑ, ekameva vÈ etaÑ atthapadaÑ,
anariyaÑ hÊnaÑ lÈmakaÑ paÒcaverabhayakammaÑ karontaÑ puggalaÑ.
Yoti khattiyÈdÊsu yo koci. DaÓÉenÈti yena kenaci paharaÓakena. NisedhatÊti
“mÈ puna evar|paÑ karÊ”ti paharanto nivÈreti. SÈsanaÑ taÑ na taÑ veranti
taÑ mahÈrÈja akattabbaÑ karonte puttadhÊtaro vÈ antevÈsike vÈ evaÑ
paharitvÈ nisedhanaÑ nÈma imasmiÑ loke sÈsanaÑ anusiÔÔhi-ovÈdo, na
veraÑ. Iti naÑ
______________________________________________________________
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paÓÉitÈ vid|ti evametaÑ paÓÉitÈ jÈnanti. TasmÈ mahÈrÈja tvampi evaÑ
jÈna, na evar|pe ÔhÈne veraÑ kÈtuÑ arahasi. Sace hi tvaÑ mahÈrÈja mayÈ
evaÑ sikkhÈpito nÈbhavissa, atha gacchante kÈle p|vasakkhali-ÈdÊni ceva
phalÈphalÈdÊni ca haranto corakammesu paluddho anupubbena
sandhicchedanapanthad|hanagÈmaghÈtakÈdÊni katvÈ “rÈjÈparÈdhiko coro”ti
sahoÉÉhaÑ gahetvÈ raÒÒo dassito “gacchathassa dosÈnur|paÑ daÓÉaÑ
upanethÈ”ti daÓÉabhayaÑ pÈpuÓissa, kuto te evar|pÈ sampatti abhavissa,
nanu maÑ nissÈya idaÑ issariyaÑ tayÈ laddhanti evaÑ Ècariyo rÈjÈnaÑ
saÒÒÈpesi. ParivÈretvÈ ÔhitÈ amaccÈpissa kathaÑ sutvÈ “saccaÑ deva idaÑ
issariyaÑ tumhÈkaÑ Ècariyasseva santakan”ti ÈhaÑsu.
TasmiÑ khaÓe rÈjÈ Ècariyassa guÓaÑ sallakkhetvÈ “sabbissariyaÑ te
Ècariya dammi, rajjaÑ paÔicchÈ”ti Èha. Œcariyo “na me mahÈrÈja
rajjenattho”ti paÔikkhipi. RÈjÈ TakkasilaÑ pesetvÈ Ècariyassa puttadÈraÑ
ÈharÈpetvÈ mahantaÑ issariyaÑ datvÈ tameva purohitaÑ katvÈ pituÔÔhÈne
ÔhapetvÈ tassovÈde Ôhito dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ saggaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne kodhano bhikkhu anÈgÈmiphale patiÔÔhahi,
bah| janÈ sotÈpannasakadÈgÈmi-anÈgÈmino ahesuÑ. TadÈ rÈjÈ kodhano
bhikkhu ahosi, Ècariyo pana ahameva ahosinti.
TilamuÔÔhijÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. MaÓikaÓÔhajÈtakavaÓÓanÈ (253)
MamannapÈnanti idaÑ SatthÈ ŒÄaviÑ nissÈya AggÈÄave cetiye
viharanto KuÔikÈrasikkhÈpadaÑ1 Èrabbha kathesi. ŒÄavakÈ hi bhikkh|
saÒÒÈcikÈya kuÔiyo kÈrayamÈnÈ yÈcanabahulÈ viÒÒattibahulÈ vihariÑsu
“purisaÑ detha, parisatthakaraÑ dethÈ”ti-ÈdÊni vadantÈ.
______________________________________________________________
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manussÈ upaddutÈ yÈcanÈya upaddutÈ viÒÒattiyÈ bhikkh| disvÈ ubbijjiÑsupi
uttasiÑsupi palÈyiÑsupi. AthÈyasmÈ MahÈkassapo ŒÄaviÑ upasa~kamitvÈ
piÓÉÈya pÈvisi, manussÈ therampi disvÈ tatheva paÔipajjiÑsu. So
pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto bhikkh| ÈmantetvÈ “pubbÈyaÑ Èvuso
ŒÄavÊ sulabhapiÓÉÈ, idÈni kasmÈ dullabhapiÓÉÈ jÈtÈ”ti pucchitvÈ taÑ
kÈraÓaÑ sutvÈ Bhagavati ŒÄaviÑ ÈgantvÈ AggÈÄavacetiye viharante
BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ etamatthaÑ Èrocesi. SatthÈ etasmiÑ kÈraÓe
bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtÈpetvÈ ŒÄavake bhikkh|paÔipucchi “saccaÑ kira
tumhe bhikkhave saÒÒÈcikÈya kuÔiyo kÈrethÈ”ti. “SaccaÑ bhante”ti vutte te
bhikkh| garahitvÈ “bhikkhave yÈcanÈ nÈmesÈ sattaratanaparipuÓÓe
NÈgabhavane vasantÈnaÑ nÈgÈnampi amanÈpÈ, pageva manussÈnaÑ, yesaÑ
ekaÑ kahÈpaÓakaÑ uppÈdentÈnaÑ pÈsÈÓato maÑsaÑ uppÈÔanakÈlo1 viya
hotÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto mahÈvibhave
brÈhmaÓakule nibbatti. Tassa ÈdhÈvitvÈ paridhÈvitvÈ vicaraÓakÈle aÒÒopi
puÒÒavÈ satto tassa mÈtu kucchismiÑ nibbatti. Te ubhopi bhÈtaro
vayappattÈ mÈtÈpit|naÑ kÈlakiriyÈya saÑviggahadayÈ isipabbajjaÑ
pabbajitvÈ Ga~gÈtÊre paÓÓasÈlaÑ mÈpetvÈ vasiÑsu. Tesu jeÔÔhassa
upariga~gÈya paÓÓasÈlÈ ahosi, kaniÔÔhassa adhoga~gÈya. AthekadivasaÑ
MaÓikaÓÔho nÈma nÈgarÈjÈ NÈgabhavanÈ nikkhamitvÈ Ga~gÈtÊre
mÈÓavakavesena vicaranto kaniÔÔhassa assamaÑ gantvÈ vanditvÈ ekamantaÑ
nisÊdi, te aÒÒamaÒÒaÑ sammodanÊyakathaÑ kathetvÈ vissÈsikÈ ahesuÑ, vinÈ
vattituÑ nÈsakkhiÑsu. MaÓikaÓÔho abhiÓhaÑ kaniÔÔhatÈpasassa santikaÑ
ÈgantvÈ kathÈsallÈpena nisÊditvÈ gamanakÈle tÈpase sinehena attabhÈvaÑ
vijahitvÈ bhogehi tÈpasaÑ parikkhipanto parissajitvÈ uparimuddhani
mahantaÑ phaÓaÑ dhÈretvÈ thokaÑ vasitvÈ taÑ sinehaÑ vinodetvÈ sarÊraÑ
viniveÔhetvÈ tÈpasaÑ vanditvÈ sakaÔÔhÈnameva gacchati. TÈpaso tassa
bhayena kiso ahosi l|kho dubbaÓÓo uppaÓÉuppaÓÉukajÈto
dhamanisanthatagatto.
______________________________________________________________
1. PapaÑ uppÈdanakÈlo (Ka)
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So ekadivasaÑ bhÈtu santikaÑ agamÈsi. Atha naÑ so pucchi “kissa
tvaÑ bho kiso l|kho dubbaÓÓo uppaÓÉuppaÓÉukajÈto
dhamanisanthatagatto”ti. So tassa taÑ pavattiÑ ÈrocetvÈ “kiÑ pana tvaÑ
bho tassa nÈgarÈjassa ÈgamanaÑ icchasi, na icchasÊ”ti puÔÔho “na icchÈmÊ”ti
vatvÈ “so pana nÈgarÈjÈ tava santikaÑ Ègacchanto kiÑ piÄandhanaÑ
piÄandhitvÈ ÈgacchatÊ”ti vutte “maÓiratanan”ti Èha. Tena hi tvaÑ tasmiÑ
nÈgarÈje tava santikaÑ ÈgantvÈ anisinneyeva “maÓiÑ me dehÊ”ti yÈca, evaÑ
so nÈgo taÑ bhogehi aparikkhipitvÈva gamissati. Punadivase
assamapadadvÈre ÔhatvÈ Ègacchantameva naÑ yÈceyyÈsi, tatiyadivase
Ga~gÈtÊre ÔhatvÈ udakÈ ummujjantameva naÑ yÈceyyÈsi, evaÑ so tava
santikaÑ puna na ÈgamissatÊti.
TÈpaso “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ attano paÓÓasÈlaÑ gantvÈ punadivase
nÈgarÈjÈnaÑ ÈgantvÈ Ôhitamattameva “etaÑ attano piÄandhanamaÓiÑ me
dahÊ”ti yÈci, so anisÊditvÈva palÈyi. Atha naÑ dutiyadivase
assamapadadvÈre ÔhatvÈ Ègacchantameva “hiyyo me maÓiratanaÑ nÈdÈsi,
ajja dÈnaÑ laddhuÑ vaÔÔatÊ”ti Èha. NÈgo assamapadaÑ apavisitvÈva palÈyi.
Tatiyadivase udakato ummujjantameva naÑ “ajja me tatiyo divaso
yÈcantassa, dehi dÈni me etaÑ maÓiratanan”ti Èha. NÈgarÈjÈ udake ÔhatvÈva
tÈpasaÑ paÔikkhipanto dve gÈthÈ Èha–
7. “MamannapÈnaÑ vipulaÑ uÄÈraÑ,
UppajjatÊ’massa maÓissa hetu.
TaÑ te na dassaÑ atiyÈcakosi,
Na cÈpi te assama’mÈgamissaÑ.
8. Sus| yathÈ sakkharadhotapÈÓÊ,
TÈsesimaÑ selaÑ yÈcamÈno.
TaÑ te na dassaÑ atiyÈcakosi,
Na cÈpi te assama’mÈgamissan”ti.
Tattha mamannapÈnanti mama yÈgubhattÈdidibbabhojanaÑ
aÔÔhapÈnakabhedaÒca dibbapÈnaÑ. Vipulanti bahu. UÄÈranti seÔÔhaÑ
paÓÊtaÑ. TaÑ teti taÑ maÓiÑ tuyhaÑ.
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AtiyÈcakosÊti kÈlaÒca pamÈÓaÒca atikkamitvÈ ajja tÊÓi divasÈni mayhaÑ
piyaÑ manÈpaÑ maÓiratanaÑ yÈcamÈno atikkamma yÈcakosi. Na cÈpi teti
na kevalaÑ na dassaÑ, assamampi te nÈgamissaÑ. Sus| yathÈti yathÈ nÈma
yuvÈ taruÓamanusso. SakkharadhotapÈÓÊti sakkharÈya dhotapÈÓi, telena
pÈsÈÓe dhota-asihattho. TÈsesimaÑ selaÑ yÈcamÈnoti imaÑ maÓiÑ yÈcanto
tvaÑ kaÒcanatharukhaggaÑ abbÈhitvÈ “sÊsaÑ te chindÈmÊ”ti vadanto
taruÓapuriso viya maÑ tÈsesi.
EvaÑ vatvÈ so nÈgarÈjÈ udake nimujjitvÈ attano NÈgabhavanameva
gantvÈ na paccÈgaÒchi. Atha so tÈpaso tassa dassanÊyassa nÈgarÈjassa
adassanena bhiyyoso mattÈya kiso ahosi l|kho dubbaÓÓo
uppaÓÉuppaÓÉukajÈto dhamanisanthatagatto. Atha jeÔÔhatÈpaso “kaniÔÔhassa
pavattiÑ jÈnissÈmÊ”ti tassa santikaÑ ÈgantvÈ taÑ bhiyyoso mattÈya
paÓÉuroginaÑ disvÈ “kiÑ nu kho bho tvaÑ bhiyyoso mattÈya paÓÉurogÊ
jÈto”ti vatvÈ “tassa dassanÊyassa nÈgarÈjassa adassanenÈ”ti sutvÈ “ayaÑ
tÈpaso nÈgarÈjÈnaÑ vinÈ vattituÑ na sakkotÊ”ti sallakkhetvÈ tatiyaÑ
gÈthamÈha–
9. “Na taÑ yÈce ya’ssa piyaÑ jigÊse,
Desso hoti atiyÈcanÈya.
NÈgo maÓiÑ yÈcito brÈhmaÓena,
AdassanaÑyeva tada’jjhagamÈ”ti.
Tattha na taÑ yÈceti taÑ bhaÓÉaÑ na yÈceyya. Ya’ssa piyaÑ jigÊseti
yaÑ bhaÓÉaÑ assa puggalassa piyanti jÈneyya. Desso hotÊti appiyo hoti.
AtiyÈcanÈyÈti pamÈÓaÑ atikkamitvÈ varabhaÓÉaÑ yÈcanto tÈya
atiyÈcanÈya. AdassanaÑyeva tada’jjhagamÈti tato paÔÔhÈya adassanameva
gatoti.
EvaÑ pana taÑ vatvÈ “ito dÈni paÔÔhÈya mÈ socÊ”ti samassÈsetvÈ
jeÔÔhabhÈtÈ attano assamameva gato. AthÈparabhÈge te dvepi bhÈtaro
abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca nibbattetvÈ brahmalokaparÈyaÓÈ ahesuÑ.
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SatthÈ “evaÑ bhikkhave sattaratanaparipuÓÓe NÈgabhavane vasantÈnaÑ
nÈgÈnampiyÈcanÈ nÈma amanÈpÈ, kima~gaÑ pana manussÈnan”ti imaÑ
dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ kaniÔÔho Œnando
ahosi, jeÔÔho pana ahameva ahosin”ti.
MaÓikaÓÔhajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. KuÓÉakakucchisindhavajÈtakavaÓÓanÈ (254)
BhutvÈ tiÓaparighÈsanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
SÈriputtattheraÑ Èrabbha kathesi. EkasmiÒhi samaye SammÈsambuddhe
SÈvatthiyaÑ vassaÑ vasitvÈ cÈrikaÑ caritvÈ puna paccÈgate manussÈ
“ÈgantukasakkÈraÑ karissÈmÈ”ti Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa
mahÈdÈnaÑ dadanti. VihÈre ekaÑ dhammaghosakabhikkhuÑ ÔhapesuÑ, so
ye ye ÈgantvÈ yattake bhikkh| icchanti, tesaÑ tesaÑ bhikkh| vicÈretvÈ deti.
AthekÈ duggatamahallikÈ itthÊ ekameva paÔivÊsaÑ sajjetvÈ tesaÑ tesaÑ
manussÈnaÑ bhikkh|su vicÈretvÈ dinnesu uss|re dhammaghosakassa
santikaÑ ÈgantvÈ “mayhaÑ ekaÑ bhikkhuÑ dethÈ”ti Èha. So “mayÈ sabbe
bhikkh| vicÈretvÈ dinnÈ, SÈriputtatthero pana vihÈreyeva, tvaÑ tassa
bhikkhaÑ dehÊ”ti Èha. SÈ “sÈdh|”ti tuÔÔhacittÈ JetavanadvÈrakoÔÔhake ÔhatvÈ
therassa ÈgatakÈle vanditvÈ hatthato pattaÑ gahetvÈ gharaÑ netvÈ
nisÊdÈpesi. “EkÈya kira mahallikÈya DhammasenÈpati attano ghare
nisÊdÈpito”ti bah|ni saddhÈni kulÈni assosuÑ. Tesu rÈjÈ PassenadÊ Kosalo
taÑ pavattiÑ sutvÈ tassÈ sÈÔakena ceva sahassatthavikÈya ca saddhiÑ
bhattabhÈjanÈni pahiÓi “mayhaÑ ayyaÑ parivisamÈnÈ imaÑ sÈÔakaÑ
nivÈsetvÈ ime kahÈpaÓe vaÄaÒjetvÈ theraÑ parivisat|”ti. YathÈ ca rÈjÈ, evaÑ
AnÈthapiÓÉiko C|Äa-anÈthapiÓÉiko VisÈkhÈ ca mahÈ-upÈsikÈ pahiÓi.
AÒÒÈnipi pana kulÈni ekasatadvisatÈdivasena attano attano balÈnur|pena
kahÈpaÓe pahiÓiÑsu. EvaÑ ekÈheneva sÈ mahallikÈ satasahassamattaÑ
labhi. Thero pana tÈya dinnayÈgumeva
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pivitvÈ tÈya katakhajjakameva pakkabhattameva ca paribhuÒjitvÈ
anumodanaÑ katvÈ taÑ mahallikaÑ sotÈpattiphale patiÔÔhÈpetvÈ vihÈrameva
agamÈsi.
DhammasabhÈyaÑ bhikkh| therassa guÓakathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ
“Èvuso DhammasenÈpati mahallikagahapatÈniÑ duggatabhÈvato mocesi,
patiÔÔhÈ ahosi. TÈya dinnamÈhÈraÑ ajigucchanto paribhuÒjÊ”ti. SatthÈ
ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ
“imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave SÈriputto idÈneva etissÈ mahallikÈya
avassayo jÈto, na ca idÈneva tÈya dinnaÑ ÈhÈraÑ ajigucchanto paribhuÒjati,
pubbepi paribhuÒjiyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto UttarÈpathe
assavÈÓijakule nibbatti. UttarÈpathajanapadato paÒcasatÈ assavÈÓijÈ asse
BÈrÈÓasiÑ ÈnetvÈ vikkiÓanti. AÒÒataropi assavÈÓijo paÒca-assasatÈni ÈdÈya
BÈrÈÓasimaggaÑ paÔipajji. AntarÈmagge ca BÈrÈÓasito avid|re eko
nigamagÈmo atthi, tattha pubbe mahÈvibhavo seÔÔhi ahosi. Tassa mahantaÑ
nivesanaÑ, taÑ pana kulaÑ anukkamena parikkhayaÑ gataÑ, ekÈva
mahallikÈ avasiÔÔhÈ, sÈ tasmiÑ nivesane vasati. Atha so assavÈÓijo taÑ
nigamagÈmaÑ patvÈ “vetanaÑ dassÈmÊ”ti tassÈ nivesane nivÈsaÑ gaÓhitvÈ
asse ekamante Ôhapesi. TaÑdivasamevassa ekissÈ ÈjÈnÊyÈvaÄavÈya
gabbhavuÔÔhÈnaÑ ahosi. So dve tayo divase vasitvÈ asse balaÑ gÈhÈpetvÈ
“rÈjÈnaÑ passissÈmÊ”ti asse ÈdÈya pÈyÈsi. Atha naÑ mahallikÈ
“gehavetanaÑ dehÊ”ti vatvÈ “sÈdhu amma demÊ”ti vutte “tÈta vetanaÑ me
dadamÈno imampi assapotakaÑ vetanato khaÓÉetvÈ dehÊ”ti Èha. VÈÓijo
tathÈ katvÈ pakkÈmi. SÈ tasmiÑ assapotake puttasinehaÑ paccupaÔÔhapetvÈ
avassÈvanajhÈmakabhattavighÈsatiÓÈni datvÈ taÑ paÔijaggi.
AthÈparabhÈge bodhisatto paÒca assasatÈni ÈdÈya Ègacchanto tasmiÑ
gehe nivÈsaÑ gaÓhi. KuÓÉakakhÈdakassa sindhavapotakassa ÔhitaÔÔhÈnato
gandhaÑ ghÈyitvÈ eka-assopi gehaÑ pavisituÑ nÈsakkhi. Bodhisatto
mahallikaÑ pucchi “amma kacci imasmiÑ gehe asso
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atthÊ”ti. TÈta aÒÒo asso nÈma natthi, ahaÑ pana puttaÑ katvÈ ekaÑ
assapotakaÑ paÔijaggÈmi, so ettha atthÊti. KahaÑ so ammÈti. CarituÑ gato
tÈtÈti. KÈya velÈya Ègamissati ammÈti. SÈyanhe tÈtÈti. Bodhisatto tassa
ÈgamanaÑ paÔimÈnento asse bahi ÔhapetvÈva nisÊdi. Sindhavapotakopi
vicaritvÈ kÈleyeva Ègami. Bodhisatto kuÓÉakakucchisindhavapotakaÑ disvÈ
lakkhaÓÈni samÈnetvÈ “ayaÑ sindhavo anaggho, mahallikÈya m|laÑ datvÈ
gahetuÑ vaÔÔatÊ”ti cintesi. Sindhavapotakopi gehaÑ pavisitvÈ attano
vasanaÔÔhÈneyeva Ôhito. TasmiÑ khaÓe te assÈ gehaÑ pavisituÑ sakkhiÑsu.
Bodhisatto dvÊhatÊhaÑ vasitvÈ asse santappetvÈ gacchanto “amma imaÑ
assapotakaÑ m|laÑ gahetvÈ mayhaÑ dehÊ”ti Èha. KiÑ vadesi tÈta, puttaÑ
vikkiÓantÈ nÈma atthÊti. Amma tvaÑ etaÑ kiÑ khÈdÈpetvÈ paÔijaggasÊti.
OdanakaÒjikaÒca jhÈmakabhattaÒca vighÈsatiÓaÒca khÈdÈpetvÈ
kuÓÉakayÈguÒca pÈyetvÈ paÔijaggÈmi tÈtÈti. Amma ahaÑ etaÑ labhitvÈ
piÓÉarasabhojanaÑ bhojessÈmi, ÔhitaÔÔhÈne celavitÈnaÑ pasÈretvÈ
attharaÓapiÔÔhe ÔhapessÈmÊti. TÈta evaÑ sante mama putto ca sukhaÑ
anubhavatu, taÑ gahetvÈ gacchÈti. Atha bodhisatto tassa catunnaÑ pÈdÈnaÑ
na~guÔÔhassa mukhassa ca m|laÑ ekekaÑ katvÈ cha sahassatthavikÈyo
ÔhapetvÈ mahallikaÑ navavatthaÑ nivÈsÈpetvÈ sindhavapotakassa purato
Ôhapesi. So akkhÊni ummÊletvÈ mÈtaraÑ oloketvÈ ass|ni pavattesi. SÈpi tassa
piÔÔhiÑparimajjitvÈ Èha “mayÈ puttaposÈvanikaÑ laddhaÑ, tvaÑ tÈta
gacchÈhÊ”ti, tadÈ so agamÈsi.
Bodhisatto punadivase assapotakassa piÓÉarasabhojanaÑ sajjetvÈ
“vÊmaÑsissÈmi tÈva naÑ, jÈnÈti nu kho attano balaÑ, udÈhu na jÈnÈtÊ”ti
doÓiyaÑ kuÓÉakayÈguÑ ÈkirÈpetvÈ dÈpesi. So “nÈhaÑ imaÑ bhojanaÑ
bhuÒjissÈmÊ”ti taÑ yÈguÑ pÈyituÑ na icchi. Bodhisatto tassa
vÊmaÑsanavasena paÔhamaÑ gÈthamÈha–
10. “BhutvÈ tiÓaparighÈsaÑ, bhutvÈ ÈcÈmakuÓÉakaÑ.
EtaÑ te bhojanaÑ Èsi, kasmÈ dÈni na bhuÒjasÊ”ti.
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Tattha bhutvÈ tiÓaparighÈsanti tvaÑ pubbe mahallikÈya dinnaÑ tesaÑ
tesaÑ khÈditÈvasesaÑ vighÈsatiÓasa~khÈtaÑ parighÈsaÑ1 bhuÒjitvÈ
vaÉÉhito. BhutvÈ ÈcÈmakuÓÉakanti ettha ÈcÈmo vuccati odanÈvasesaÑ2.
KuÓÉakanti kuÓÉakameva. EtaÒca bhuÒjitvÈ vaÉÉhitosÊti dÊpeti. EtaÑ teti
etaÑ tava pubbe bhojanaÑ Èsi. KasmÈ dÈni na bhuÒjasÊti mayÈpi te tameva
dinnaÑ, tvaÑ taÑ kasmÈ idÈni na bhuÒjasÊti.
TaÑ sutvÈ sindhavapotako itarÈ dve gÈthÈ avoca–
11. “Yattha posaÑ na jÈnanti, jÈtiyÈ vinayena vÈ.
Bahu tattha mahÈbrahme, api ÈcÈmakuÓÉakaÑ.
12. TvaÒca kho maÑ pajÈnÈsi, yÈdisÈ’yaÑ hayuttamo.
JÈnanto jÈna’mÈgamma, na te bhakkhÈmi kuÓÉakan”ti.
Tattha yatthÈti yasmiÑ ÔhÈne. Posanti sattaÑ. JÈtiyÈ vinayena vÈti
“jÈtisampanno vÈ eso, na vÈ, ÈcÈrayutto vÈ, na vÈ”ti evaÑ na jÈnanti.
MahÈbrahmeti garukÈlapanena Èlapanto Èha. YÈdisÈ’yanti yÈdiso ayaÑ,
attÈnaÑ sandhÈya vadati. JÈnanto jÈna’mÈgammÈti ahaÑ attano balaÑ
jÈnanto jÈnantameva taÑ Ègamma paÔicca tava santike kuÓÉakaÑ kiÑ
bhuÒjissÈmi. Na hi tvaÑ kuÓÉakaÑ bhojÈpetukÈmatÈya cha sahassÈni datvÈ
maÑ gaÓhÊti.
TaÑ sutvÈ bodhisatto “taÑ vÊmaÑsanatthÈya taÑ mayÈ kataÑ, mÈ
kujjhÊ”ti taÑ samassÈsetvÈ subhojanaÑ bhojetvÈ ÈdÈya rÈja~gaÓaÑ gantvÈ
ekasmiÑ passe paÒca assasatÈni ÔhapetvÈ ekasmiÑ passe vicittasÈÓiÑ
parikkhipitvÈ heÔÔhÈ attharaÓaÑ pattharitvÈ upari celavitÈnaÑ bandhitvÈ
sindhavapotakaÑ Ôhapesi.
RÈjÈ ÈgantvÈ asse olokento “ayaÑ asso kasmÈ visuÑ Ôhapito”ti
pucchitvÈ “mahÈrÈja ayaÑ sindhavo ime asse visuÑ akato mocessatÊ”ti
sutvÈ “sobhano bho sindhavo”ti pucchi. Bodhisatto “Èma mahÈrÈjÈ”ti vatvÈ
“tena hissa javaÑ
______________________________________________________________
1. BhiÓaparighÈsasa~khÈtaÑ vighÈsatiÓaÑ (SÊ, I)
2. OdanÈvassÈvanaÑ (SÊ), odanÈvasÈnaÑ (Ka)
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passissÈmÊ”ti vutte taÑ assaÑ kappetvÈ abhiruhitvÈ “passa mahÈrÈjÈ”ti
manusse ussÈretvÈ rÈja~gaÓe assaÑ pÈhesi. SabbaÑ rÈja~gaÓaÑ nirantaraÑ
assapantÊti parikkhittamivÈhosi. Puna bodhisatto “passa mahÈrÈja
sindhavapotakassa vegan”ti vissajjesi, ekapurisopi naÑ na addasa. Puna
rattapaÔaÑ udare parikkhipitvÈ vissajjesi, rattapaÔameva passiÑsu. Atha naÑ
antonagare ekissÈ uyyÈnapokkharaÓiyÈ udakapiÔÔhe vissajjesi, tatthassa
udakapiÔÔhe dhÈvato khuraggÈnipi na temiÑsu. PunavÈraÑ
paduminipattÈnaÑ upari dhÈvanto ekapaÓÓampi na udake osÊdÈpesi.
Evamassa javasampannaÑ dassetvÈ oruyha pÈÓiÑ paharitvÈ hatthatalaÑ
upanÈmesi, asso upagantvÈ cattÈro pÈde ekato katvÈ hatthatale aÔÔhÈsi. Atha
mahÈsatto rÈjÈnaÑ Èha “mahÈrÈja imassa assapotakassa sabbÈkÈrena vege
dassiyamÈne samuddapariyanto nappahotÊ”ti. RÈjÈ tussitvÈ mahÈsattassa
upaÉÉharajjaÑ adÈsi. Sindhavapotakampi abhisiÒcitvÈ ma~gala-assaÑ akÈsi.
So raÒÒo piyo ahosi manÈpo, sakkÈropissa mahÈ ahosi. Tassa hi
vasanaÔÔhÈnaÑ raÒÒo ala~katapaÔiyatto vÈsagharagabbho viya ahosi,
catujÈtigandhehi bh|milepanaÑ akaÑsu, gandhadÈmamÈlÈdÈmÈni
osÈrayiÑsu, upari suvaÓÓatÈrakakhacitaÑ celavitÈnaÑ ahosi, samantato
citrasÈÓi parikkhittÈ ahosi, niccaÑ gandhatelapadÊpÈ jhÈyiÑsu,
uccÈrapassÈvaÔÔhÈnepissa suvaÓÓakaÔÈhaÑ ÔhapayiÑsu, niccaÑ
rÈjÈrahabhojanameva bhuÒji. Tassa pana ÈgatakÈlato paÔÔhÈya raÒÒo
sakalajambudÊpe rajjaÑ hatthagatameva ahosi. RÈjÈ bodhisattassa ovÈde
ÔhatvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ saggaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne bah| sotÈpannÈ sakadÈgÈmino anÈgÈmino
arahanto ca ahesuÑ. TadÈ mahallikÈ ayameva mahallikÈ ahosi, sindhavo
SÈriputto, rÈjÈ Œnando, assavÈÓijjo pana ahameva ahosinti.
KuÓÉakakucchisindhavajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
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5. SukajÈtakavaÓÓanÈ (255)

YÈva so mattamaÒÒÈsÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ atibahuÑ
bhuÒjitvÈ ajÊraÓena kÈlakataÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. TasmiÑ kira
evaÑ kÈlakate dhammasabhÈyaÑ bhikkh| tassa aguÓakathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso asuko nÈma bhikkhu attano kucchippamÈÓaÑ
ajÈnitvÈ atibahuÑ bhuÒjitvÈ jÊrÈpetuÑ asakkonto kÈlakato”ti. SatthÈ ÈgantvÈ
“kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya
nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva, pubbepesa atibhojanapaccayeneva
mato”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
Himavantapadese sukayoniyaÑ nibbattitvÈ anekÈnaÑ sukasahassÈnaÑ
samuddÈnugate Himavantapadese vasantÈnaÑ rÈjÈ ahosi. Tasseko putto
ahosi, tasmiÑ balappatte bodhisatto dubbalacakkhuko ahosi. SukÈnaÑ kira
sÊgho vego hoti, tena tesaÑ mahallakakÈle paÔhamaÑ cakkhumeva
dubbalaÑ hoti. Bodhisattassa putto mÈtÈpitaro kulÈvake ÔhapetvÈ gocaraÑ
ÈharitvÈ posesi. So ekadivasaÑ gocarabh|miÑ gantvÈ pabbatamatthake Ôhito
samuddaÑ olokento ekaÑ dÊpakaÑ passi, tasmiÑ pana suvaÓÓavaÓÓaÑ
madhuraphalaÑ ambavanaÑ atthi, so punadivase gocaravelÈya uppatitvÈ
tasmiÑ ambavane otaritvÈ ambarasaÑ pivitvÈ ambapakkaÑ ÈdÈya ÈgantvÈ
mÈtÈpit|naÑ adÈsi. Bodhisatto taÑ khÈdanto rasaÑ saÒjÈnitvÈ “tÈta nanu
imaÑ asukadÊpake ambapakkan”ti vatvÈ “Èma tÈtÈ”ti vutte “tÈta etaÑ
dÊpakaÑ gacchantÈ nÈma sukÈ dÊghamÈyuÑ pÈlentÈ nÈma natthi, mÈ kho
tvaÑ puna taÑ dÊpakaÑ agamÈsÊ”ti Èha. So tassa vacanaÑ aggahetvÈ
agamÈsiyeva.
AthekadivasaÑ bahuÑ ambarasaÑ pivitvÈ mÈtÈpit|naÑ atthÈya
ambapakkaÑ ÈdÈya samuddamatthakenÈgacchanto atidhÈtatÈya1 kilantakÈyo
niddÈyÈbhibh|to, so niddÈyantopi Ègacchateva, tuÓÉena panassa gahitaÑ
ambapakkaÑ pati. So anukkamena ÈgamanavÊthiÑ jahitvÈ osÊdanto
udakapiÔÔheneva Ègacchanto udake pati. Atha naÑ eko maccho
______________________________________________________________
1. AtibhÈratÈya (Ka), atidÈvatÈya (SyÈ)
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gahetvÈ khÈdi. Bodhisatto tasmiÑ ÈgamanavelÈya anÈgacchanteyeva
“samudde patitvÈ mato bhavissatÊ”ti aÒÒÈsi. Athassa mÈtÈpitaropi ÈhÈraÑ
alabhamÈnÈ sussitvÈ mariÑsu.
SatthÈ imaÑ atÊtaÑ ÈharitvÈ abhisambuddho hutvÈ imÈ gÈthÈ avoca–
13. “YÈva so mattamaÒÒÈsi, bhojanasmiÑ viha~gamo.
TÈva addhÈna’mÈpÈdi, mÈtaraÒca aposayi.
14. Yato ca kho bahutaraÑ, bhojanaÑ ajjhavÈhari1.
Tato tattheva saÑsÊdi, amattaÒÒ| hi so ahu.
15. TasmÈ mattaÒÒutÈ sÈdhu, bhojanasmiÑ agiddhatÈ.
AmattaÒÒ| hi sÊdanti, mattaÒÒ| ca na sÊdare”ti.
Tattha yÈva soti yÈva so viha~gamo bhojane mattamaÒÒÈsi. TÈva
addhÈna’mÈpÈdÊti tattakaÑ kÈlaÑ jÊvita-addhÈnaÑ ÈpÈdi, ÈyuÑ vindi.
MÈtaraÒcÈti desanÈsÊsametaÑ, mÈtÈpitaro ca aposayÊti attho. Yato ca khoti
yasmiÑ ca kho kÈle. BhojanaÑ ajjhavÈharÊti ambarasaÑ ajjhohari. Tatoti
tasmiÑ kÈle. Tattheva saÑsÊdÊti tasmiÑ samuddeyeva osÊdi nimujji,
macchabhojanataÑ Èpajji.
TasmÈ mattaÒÒutÈ sÈdh|ti yasmÈ bhojane amattaÒÒ| suko samudde
osÊditvÈ mato, tasmÈ bhojanasmiÑ agiddhitÈsa~khÈto mattaÒÒubhÈvo sÈdhu,
pamÈÓajÈnanaÑ sundaranti attho. Atha vÈ “paÔisa~khÈ yoniso ÈhÈraÑ
ÈhÈreti, neva davÈya na madÈya -pa- phÈsuvihÈro cÈ”ti,
“AllaÑ sukkhaÒca bhuÒjanto, na bÈÄhaÑ suhito siyÈ.
nudaro mitÈhÈro, sato bhikkhu paribbaje.
CattÈro paÒca Èlope, abhutvÈ udakaÑ pive.
AlaÑ phÈsuvihÈrÈya, pahitattassa bhikkhuno2.
______________________________________________________________
1. AjjhupÈhari (SÊ, I)
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Manujassa sadÈ satÊmato, mattaÑ jÈnato laddhabhojane.
Tan| tassa bhavanti vedanÈ, saÓikaÑ jÊrati ÈyuÑ pÈlayan”ti1–
evaÑ vaÓÓitÈ mattaÒÒutÈpi sÈdhu.
“KantÈre puttamaÑsaÑva, akkhassabbhaÒjanaÑ yathÈ.
EvaÑ Èhari ÈhÈraÑ, yÈpanatthamamucchito”ti2–
evaÑ vaÓÓitÈ agiddhitÈpi sÈdhu. PÈÄiyaÑ pana “agiddhimÈ”ti likhitaÑ, tato
ayaÑ AÔÔhakathÈpÈÔhova sundarataro. AmattaÒÒ| hi sÊdantÊti bhojane
pamÈÓaÑ ajÈnantÈ hi rasataÓhÈvasena pÈpakammaÑ katvÈ cat|su apÈyesu
sÊdanti. MattaÒÒ| ca na sÊdareti ye pana bhojane pamÈÓaÑ jÈnanti, te
diÔÔhadhammepi samparÈyepi na sÊdantÊti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne bah| sotÈpannÈpi sakadÈgÈminopi
anÈgÈminopi arahantopi ahesuÑ. TadÈ SukarÈjaputto bhojane amattaÒÒ|
bhikkhu ahosi, SukarÈjÈ pana ahameva ahosinti.
SukajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. Jar|dapÈnajÈtakavaÓÓanÈ (256)
Jar|dapÈnaÑ khaÓamÈnÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
SÈvatthivÈsino vÈÓije Èrabbha kathesi. Te kira SÈvatthiyaÑ bhaÓÉaÑ
gahetvÈ sakaÔÈni p|retvÈ vohÈratthÈya gamanakÈle TathÈgataÑ nimantetvÈ
saraÓÈni gahetvÈ sÊlesu patiÔÔhÈya SatthÈraÑ vanditvÈ “mayaÑ bhante
vohÈratthÈya dÊghamaggaÑ gamissÈma, bhaÓÉaÑ vissajjetvÈ siddhippattÈ3
sotthinÈ paccÈgantvÈ puna tumhe vandissÈmÈ”ti vatvÈ maggaÑ paÔipajjiÑsu.
Te kantÈramagge purÈÓa-udapÈnaÑ disvÈ “imasmiÑ udapÈne pÈnÊyaÑ
natthi, mayaÒca pipÈsitÈ, khaÓissÈma nan”ti khaÓantÈ paÔipÈÔiyÈ bahuÑ
ayaÑ -pa- veÄuriyaÑ labhiÑsu. Te teneva santuÔÔhÈ hutvÈ tesaÑ ratanÈnaÑ
______________________________________________________________
1. SaÑ 1. 82 piÔÔhe.

2. Visuddhi 1. 43 piÔÔhe.
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sakaÔÈni p|retvÈ sotthinÈ SÈvatthiÑ paccÈgamiÑsu. Te ÈbhataÑ dhanaÑ
paÔisÈmetvÈ mayaÑ “siddhippattÈ bhattaÑ dassÈmÈ”ti TathÈgataÑ
nimantetvÈ dÈnaÑ datvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisinnÈ attano dhanassa
laddhÈkÈraÑ Satthu ÈrocesuÑ. SatthÈ “tumhe kho upÈsakÈ tena dhanena
santuÔÔhÈ hutvÈ pamÈÓaÒÒutÈya dhanaÒca jÊvitaÒca alabhittha, porÈÓakÈ
pana asantuÔÔhÈ amattaÒÒuno paÓÉitÈnaÑ vacanaÑ akatvÈ jÊvitakkhayaÑ
pattÈ”ti vatvÈ tehi yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto BÈrÈÓasiyaÑ
vÈÓijakule nibbattitvÈ vayappatto satthavÈhajeÔÔhako ahosi. So BÈrÈÓasiyaÑ
bhaÓÉaÑ gahetvÈ sakaÔÈni p|retvÈ bah| vÈÓije ÈdÈya tameva kantÈraÑ
paÔipanno tameva udapÈnaÑ addasa. Tattha te vÈÓijÈ “pÈnÊyaÑ pivissÈmÈ”ti
taÑ udapÈnaÑ khaÓantÈ paÔipÈÔiyÈ bah|ni ayÈdÊni labhiÑsu. Te bahumpi
ratanaÑ labhitvÈ tena asantuÔÔhÈ “aÒÒampi ettha ito sundarataraÑ
bhavissatÊ”ti bhiyyoso mattÈya taÑ khaÓiÑsuyeva. Atha bodhisatto te Èha
“bho vÈÓijÈ lobho nÈmesa vinÈsam|laÑ, amhehi bahu dhanaÑ laddhaÑ,
ettakeneva santuÔÔhÈ hotha, mÈ atikhaÓathÈ”ti. Te tena nivÈriyamÈnÈpi
khaÓiÑsuyeva. So ca udapÈno nÈgapariggahito, athassa heÔÔhÈ
VasanakanÈgarÈjÈ attano vimÈne bhijjante leÉÉ|su ca paÑs|su ca
patamÈnesu kuddho ÔhapetvÈ bodhisattaÑ avasese sabbepi nÈsikavÈtena
paharitvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ NÈgabhavanÈ nikkhamma sakaÔÈni yojetvÈ
sabbaratanÈnaÑ p|retvÈ bodhisattaÑ sukhayÈnake nisÊdÈpetvÈ
nÈgamÈÓavakehi saddhiÑ sakaÔÈni yojÈpento bodhisattaÑ BÈrÈÓasiÑ netvÈ
gharaÑ pavesetvÈ taÑ paÔisÈmetvÈ attano NÈgabhavanameva gato.
Bodhisatto taÑ dhanaÑ vissajjetvÈ sakalajambudÊpaÑ unna~galaÑ katvÈ
dÈnaÑ datvÈ sÊlaÑ samÈdiyitvÈ uposathakammaÑ katvÈ jÊvitapariyosÈne
saggapuraÑ p|resi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ abhisambuddho hutvÈ imÈ gÈthÈ
avoca–
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16. “Jar|dapÈnaÑ khaÓamÈnÈ, vÈÓijÈ udakatthikÈ.
AjjhagamuÑ ayasaÑ lohaÑ, tipusÊsaÑ ca vÈÓijÈ.
RajataÑ jÈtar|paÒca, muttÈ veÄuriyÈ bah|.
17. Te ca tena asantuÔÔhÈ, bhiyyo bhiyyo akhÈÓisuÑ.
Te tatthÈ’sÊviso ghoro, tejassÊ tejasÈ hani.
18. TasmÈ khaÓe nÈtikhaÓe, atikhÈtaÑ hi pÈpakaÑ.
KhÈtena ca dhanaÑ laddhaÑ, atikhÈtena nÈsitan”ti.

Tattha ayasanti kÈÄalohaÑ. Lohanti tambalohaÑ. MuttÈti muttÈyo. Te
ca tena asantuÔÔhÈti te ca vÈÓijÈ tena dhanena asantuÔÔhÈ. Te tatthÈti te
vÈÓijÈ tasmiÑ udapÈne. TejassÊti visatejena samannÈgato. TejasÈ hanÊti
visatejena ghÈtesi. AtikhÈtena nÈsitanti atikhaÓena taÒca dhanaÑ jÊvitaÒca
nÈsitaÑ.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
nÈgarÈjÈ SÈriputto ahosi, satthavÈhajeÔÔhako pana ahameva ahosin”ti.
Jar|dapÈnajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. GÈmaÓicandajÈtakavaÓÓanÈ (257)
NÈyaÑ gharÈnaÑ kusaloti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
paÒÒÈpasaÑsanaÑ Èrabbha kathesi. DhammasabhÈyaÒhi bhikkh|
Dasabalassa paÒÒaÑ pasaÑsantÈ nisÊdiÑsu “Èvuso TathÈgato mahÈpaÒÒo
puthupaÒÒo hÈsapaÒÒo javanapaÒÒo tikkhapaÒÒo nibbedhikapaÒÒo
sadevakaÑ lokaÑ paÒÒÈya atikkamatÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha
bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na
bhikkhave idÈneva, pubbepi TathÈgato paÒÒÈvÈyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Janasandho nÈma rÈjÈ rajjaÑ kÈresi. Bodhisatto
tassa aggamahesiyÈ kucchimhi nibbatti. Tassa mukhaÑ
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suparimajjitakaÒcanÈdÈsatalaÑ viya parisuddhaÑ ahosi atisobhaggappattaÑ,
tenassa nÈmaggahaÓadivase “ ŒdÈsamukhakumÈro”ti nÈmaÑ akaÑsu. TaÑ
sattavassabbhantareyeva pana pitÈ tayo vede ca sabbaÒca loke
kattabbÈkattabbaÑ sikkhÈpetvÈ tassa sattavassikakÈle kÈlamakÈsi. AmaccÈ
mahantena sakkÈrena raÒÒo sarÊrakiccaÑ katvÈ matakadÈnaÑ datvÈ sattame
divase rÈja~gaÓe sannipatitvÈ “kumÈro atidaharo, na sakkÈ rajje
abhisiÒcituÑ, vÊmaÑsitvÈ naÑ abhisiÒcissÈmÈ”ti ekadivasaÑ nagaraÑ
ala~kÈrÈpetvÈ vinicchayaÔÔhÈnaÑ sajjetvÈ palla~kaÑ paÒÒapetvÈ kumÈrassa
santikaÑ gantvÈ “vinicchayaÔÔhÈnaÑ deva gantuÑ vaÔÔatÊ”ti ÈhaÑsu.
KumÈro “sÈdh|”ti mahantena parivÈrena gantvÈ palla~ke nisÊdi.
Tassa nisinnakÈle amaccÈ ekaÑ dvÊhi pÈdehi vicaraÓamakkaÔaÑ
vatthuvijjÈcariyavesaÑ gÈhÈpetvÈ vinicchayaÔÔhÈnaÑ netvÈ “deva ayaÑ
puriso pitu mahÈrÈjassa kÈle vatthuvijjÈcariyo paguÓavijjo antobh|miyaÑ
sattaratanaÔÔhÈne guÓadosaÑ passati, eteneva gahitaÑ rÈjakulÈnaÑ
gehaÔÔhÈnaÑ hoti, imaÑ devo sa~gaÓhitvÈ ÔhÈnantare Ôhapet|”ti ÈhaÑsu.
KumÈro taÑ heÔÔhÈ ca uparica oloketvÈ “nÈyaÑ manusso, makkaÔo eso”ti
ÒatvÈ “makkaÔÈ nÈma kataÑ kataÑ viddhaÑsetuÑ jÈnanti, akataÑ pana
kÈtuÑ vÈ vicÈretuÑ vÈ na jÈnantÊ”ti cintetvÈ amaccÈnaÑ paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
19. “NÈyaÑ gharÈnaÑ kusalo, lolo ayaÑ valÊmukho.
KataÑ kataÑ kho d|seyya, evaÑdhamma’midaÑ kulan”ti.
Tattha nÈyaÑ gharÈnaÑ kusaloti ayaÑ satto na gharÈnaÑ kusalo,
gharÈni vicÈretuÑ vÈ kÈtuÑ vÈ cheko na hoti. Loloti lolajÈtiko. ValÊmukhoti
valiyo mukhe assÈti valÊmukho. EvaÑdhamma’midaÑkulanti idaÑ
makkaÔakulaÑ nÈma kataÑ kataÑ d|setabbaÑ vinÈsetabbanti
evaÑsabhÈvanti.
AthÈmaccÈ “evaÑ bhavissati devÈ”ti taÑ apanetvÈ ekÈhadvÊhaccayena
puna tameva ala~karitvÈ vinicchayaÔÔhÈnaÑ ÈnetvÈ “ayaÑ deva pitu
mahÈrÈjassa kÈle vinicchayÈmacco, vinicchayasuttamassa supavattitaÑ1,
______________________________________________________________
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imaÑ sa~gaÓhitvÈ vinicchayakammaÑ kÈretuÑ vaÔÔatÊ”ti ÈhaÑsu. KumÈro
taÑ oloketvÈ “cittavato manussassa1 lomaÑ nÈma evar|paÑ na hoti, ayaÑ
nicittako vÈnaro vinicchayakammaÑ kÈtuÑ na sakkhissatÊ”ti ÒatvÈ dutiyaÑ
gÈthamÈha–
20. “NayidaÑ cittavato lomaÑ, nÈyaÑ assÈsiko migo.
SiÔÔhaÑ2 me janasandhena, nÈyaÑ kiÒci vijÈnatÊ”ti.
Tattha nayidaÑ cittavato lomanti yaÑ idaÑ etassa sarÊre
pharusalomaÑ, idaÑ vicÈraÓapaÒÒÈya sampayuttacittavato na hoti.
PÈkatikacittena pana acittako nÈma tiracchÈnagato natthi. NÈyaÑ assÈsikoti
ayaÑ avassayo vÈ hutvÈ anusÈsaniÑ vÈ datvÈ aÒÒaÑ assÈsetuÑ
asamatthatÈya na assÈsiko. Migoti makkaÔaÑ Èha. SiÔÔhaÑ me
janasandhenÈti mayhaÑ pitarÈ janasandhena etaÑ siÔÔhaÑ kathitaÑ,
“makkaÔo nÈma kÈraÓÈkÈraÓaÑ na jÈnÈtÊ”ti evaÑ anusÈsanÊ dinnÈti dÊpeti.
NÈyaÑ kiÒci vijÈnatÊti tasmÈ ayaÑ vÈnaro na kiÒci jÈnÈtÊti niÔÔhamettha
gantabbaÑ. PÈÄiyaÑ pana “nÈyaÑ kiÒci na d|saye”ti likhitaÑ, taÑ
AÔÔhakathÈyaÑ natthi.
AmaccÈ imampi gÈthaÑ sutvÈ “evaÑ bhavissati devÈ”ti taÑ apanetvÈ
punapi ekadivasaÑ tameva ala~karitvÈ vinicchayaÔÔhÈnaÑ ÈnetvÈ “ayaÑ
deva puriso pitu mahÈrÈjassa kÈle mÈtÈpitu-upaÔÔhÈnakÈrako,
kulejeÔÔhÈpacÈyikakammakÈrako, imaÑ sa~gaÓhituÑ vaÔÔatÊ”ti ÈhaÑsu.
KumÈro taÑ oloketvÈ “makkaÔÈ nÈma calacittÈ, evar|paÑ kammaÑ kÈtuÑ
na samatthÈ”ti cintetvÈ tatiyaÑ gÈthamÈha–
21. “Na mÈtaraÑ pitaraÑ vÈ, bhÈtaraÑ bhaginiÑ sakaÑ.
Bhareyya tÈdiso poso, siÔÔhaÑ dasarathena me”ti.
Tattha bhÈtaraÑ bhaginiÑ sakanti attano bhÈtaraÑ vÈ bhaginiÑ vÈ.
PÈÄiyaÑ pana “sakhan”ti likhitaÑ, taÑ pana AÔÔhakathÈyaÑ “sakanti vutte
sakabhÈtikabhaginiyo labbhanti, sakhanti vutte sahÈyako labbhatÊ”ti
vicÈritameva. BhareyyÈti poseyya. TÈdiso posoti yÈdiso esa dissati, tÈdiso
makkaÔajÈtiko satto na bhareyya. SiÔÔhaÑ dasarathena
______________________________________________________________
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meti evaÑ me pitarÈ anusiÔÔhaÑ. PitÈ hissa janaÑ cat|hi sa~gahavatth|hi
sandahanato “janasandho”ti vuccati, dasahi rathehi kattabbÈkattabbaÑ
attano ekeneva rathena karaÓato “dasaratho”ti. Tassa santikÈ evar|passa
ovÈdassa sutattÈ evamÈha.
AmaccÈ “evaÑ bhavissati devÈ”ti makkaÔaÑ apanetvÈ “paÓÉito kumÈro,
sakkhissati rajjaÑ kÈretun”ti bodhisattaÑ rajje abhisiÒcitvÈ
“ŒdÈsamukharaÒÒo ÈÓÈ”ti nagare bheriÑ carÈpesuÑ. Tato paÔÔhÈya
bodhisatto dhammena rajjaÑ kÈresi, paÓÉitabhÈvopissa sakalajambudÊpaÑ
pattharitvÈ gato.
PaÓÉitabhÈvadÊpanatthaÑ panassa imÈni cuddasa vatth|ni ÈbhatÈni–
“GoÓo putto hayo ceva, naÄakÈro gÈmabhojako.
GaÓikÈ taruÓÊ sappo, migo tittiradevatÈ.
NÈgo tapassino ceva, atho brÈhmaÓamÈÓavo”ti.
TatrÈyaÑ anupubbÊkathÈ–BodhisattasmiÑ hi rajje abhisiÒcite eko
JanasandharaÒÒo pÈdam|liko nÈmena GÈmaÓicando nÈma evaÑ cintesi
“idaÑ rajjaÑ nÈma samÈnavayehi saddhiÑ sobhati, ahaÒca mahallako,
daharaÑ kumÈraÑ upaÔÔhÈtuÑ na sakkhissÈmi, janapade kasikammaÑ katvÈ
jÊvissÈmÊ”ti, so nagarato tiyojanamattaÑ gantvÈ ekasmiÑ gÈmake vÈsaÑ
kappesi. KasikammatthÈya panassa goÓÈpi natthi, so deve vuÔÔhe ekaÑ
sahÈyakaÑ dve goÓe yÈcitvÈ sabbadivasaÑ kasitvÈ tiÓaÑ khÈdÈpetvÈ goÓe
sÈmikassa niyyÈdetuÑ gehaÑ agamÈsi. So tasmiÑ khaÓe bhariyÈya saddhiÑ
gehamajjhe nisÊditvÈ bhattaÑ bhuÒjati. GoÓÈpi paricayena gehaÑ
pavisiÑsu, tesu pavisantesu sÈmiko thÈlakaÑ ukkhipi, bhariyÈ thÈlakaÑ
apanesi. GÈmaÓicando “bhattena maÑ nimanteyyun”ti olokento goÓe
aniyyÈdetvÈva gato. CorÈ rattiÑ vajaÑ bhinditvÈ teyeva goÓe hariÑsu.
GoÓasÈmiko pÈtova vajaÑ paviÔÔho te goÓe adisvÈ corehi haÔabhÈvaÑ
jÈnantopi “GÈmaÓicandassa gÊvaÑ karissÈmÊ”ti taÑ upasa~kamitvÈ “bho
goÓe me dehÊ”ti Èha. Nanu goÓÈ gehaÑ paviÔÔhÈti. KiÑ pana te mayhaÑ
niyyÈditÈti. Na niyyÈditÈti. “Tena hi ayaÑ te rÈjad|to,
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ehÊ”ti Èha. Tesu hi janapadesu yaÑkiÒci sakkharaÑ vÈ kapÈlakhaÓÉaÑ vÈ
ukkhipitvÈ “ayaÑ te rÈjad|to, ehÊ”ti vutte yo na gacchati, tassa rÈjÈÓaÑ
karoti, tasmÈ so “rÈjad|to”ti sutvÈva nikkhami.
So tena saddhiÑ rÈjakulaÑ gacchanto ekaÑ sahÈyakassa vasanagÈmaÑ
patvÈ “bho atichÈtomhi, yÈva gÈmaÑ pavisitvÈ ÈhÈrakiccaÑ katvÈ
ÈgacchÈmi, tÈva idheva hohÊ”ti vatvÈ sahÈyagehaÑ pÈvisi. SahÈyo panassa
gehe natthi, sahÈyikÈ disvÈ “sÈmi pakkÈhÈro natthi, muhuttaÑ adhivÈsehi,
idÈneva pacitvÈ dassÈmÊ”ti nisseÓiyÈ vegena taÓÉulakoÔÔhakaÑ abhiruhantÊ
bh|miyaÑ pati, ta~khaÓaÒÒeva tassÈ sattamÈsiko gabbho patito. TasmiÑ
khaÓe tassÈ sÈmiko ÈgantvÈ taÑ disvÈ “tvaÑ me bhariyaÑ paharitvÈ
gabbhaÑ pÈtesi, ayaÑ te rÈjad|to, ehÊ”ti taÑ gahetvÈ nikkhami. Tato
paÔÔhÈya dve janÈ gÈmaÓiÑ majjhe katvÈ gacchanti.
AthekasmiÑ gÈmadvÈre eko assagopako assaÑ nivattetuÑ na sakkoti,
assopi tesaÑ santikena gacchati. Assagopako GÈmaÓicandaÑ disvÈ “mÈtula
GÈmaÓicanda etaÑ tÈva assaÑ kenacideva paharitvÈ nivattehÊ”ti Èha. So
ekaÑ pÈsÈÓaÑ gahetvÈ khipi, pÈsÈÓo assassa pÈde paharitvÈ
eraÓÉadaÓÉakaÑ viya bhindi. Atha naÑ assagopako “tayÈ me assassa pÈdo
bhinno, ayaÑ te rÈjad|to”ti vatvÈ gaÓhi.
So tÊhi janehi nÊyamÈno cintesi “ime maÑ raÒÒo dassessanti, ahaÑ
goÓam|lampi dÈtuÑ na sakkomi, pageva gabbhapÈtanadaÓÉaÑ, assam|laÑ
pana kuto labhissÈmi, mataÑ me seyyo”ti. So gacchanto antarÈmagge
aÔaviyaÑ maggasamÊpeyeva ekaÑ ekato papÈtaÑ pabbataÑ addasa, tassa
chÈyÈya dve pitÈputtÈ naÄakÈrÈ ekato kilaÒjaÑ cinanti1. GÈmaÓicando “bho
sarÊrakiccaÑ kÈtukÈmomhi, thokaÑ idheva hotha, yÈva ÈgacchÈmÊ”ti vatvÈ
pabbataÑ abhiruhitvÈ papÈtapasse patamÈno pitunaÄakÈrassa piÔÔhiyaÑ pati,
naÄakÈro ekappahÈreneva jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓi. GÈmaÓi uÔÔhÈya aÔÔhÈsi.
NaÄakÈraputto “tvaÑ me pitughÈtakacoro, ayaÑ te rÈjad|to”ti vatvÈ taÑ
hatthe gahetvÈ gumbato
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nikkhami, “kiÑ etan”ti ca vutte “pitughÈtakacoro me”ti Èha. Tato paÔÔhÈya
gÈmaÓiÑ majjhe katvÈ cattÈro janÈ parivÈretvÈ nayiÑsu.
AthÈparasmiÑ gÈmadvÈre eko gÈmabhojako GÈmaÓicandaÑ disvÈ
“mÈtula GÈmaÓicanda kahaÑ gacchasÊ”ti vatvÈ “rÈjÈnaÑ passitun”ti vutte
“addhÈ tvaÑ rÈjÈnaÑ passissasi, ahaÑ raÒÒo sÈsanaÑ dÈtukÈmo, harissasÊ”ti
Èha. Œma harissÈmÊti. AhaÑ pakatiyÈ abhir|po dhanavÈ yasasampanno
arogo, idÈni panamhi duggato ceva paÓÉurogÊ ca, tattha kiÑ kÈraÓanti
rÈjÈnaÑ puccha, rÈjÈ kira paÓÉito, so te kathessati, tassa sÈsanaÑ puna
mayhaÑ katheyyÈsÊti. So “sÈdh|”ti sampaÔicchi.
Atha naÑ purato aÒÒatarasmiÑ gÈmadvÈre ekÈ gaÓikÈ disvÈ “mÈtula
GÈmaÓicanda kataÑ gacchasÊ”ti vatvÈ “rÈjÈnaÑ passitun”ti vutte “rÈjÈ kira
paÓÉito, mama sÈsanaÑ harÈ”ti vatvÈ evamÈha “pubbe ahaÑ bahuÑ bhatiÑ
labhÈmi, idÈni pana tambulamattampi na labhÈmi, koci me santikaÑ Ègato
nÈma natthi, tattha kiÑ kÈraÓanti rÈjÈnaÑ pucchitvÈ paccÈgantvÈ mayhaÑ
katheyyÈsÊ”ti.
Atha naÑ purato aÒÒatarasmiÑ gÈmadvÈre ekÈ taruÓitthÊ disvÈ tatheva
pucchitvÈ “ahaÑ neva sÈmikassa gehe vasituÑ sakkomi, na kulagehe, tattha
kiÑ kÈraÓanti rÈjÈnaÑ pucchitvÈ paccÈgantvÈ mayhaÑ katheyyÈsÊ”ti Èha.
Atha naÑ tato parabhÈge mahÈmaggasamÊpe ekasmiÑ vammike
vasanto sappo disvÈ “GÈmaÓicanda kahaÑ yÈsÊ”ti pucchitvÈ “rÈjÈnaÑ
passitun”ti vutte “rÈjÈ kira paÓÉito, sÈsanaÑ me harÈ”ti vatvÈ “ahaÑ
gocaratthÈya gamanakÈle chÈtajjhatto milÈtasarÊro vammikato nikkhamanto
sarÊrena bilaÑ p|retvÈ sarÊraÑ kaÉÉhento kicchena nikkhamÈmi, gocaraÑ
caritvÈ Ègato pana suhito th|lasarÊro hutvÈ pavisanto bilapassÈni aphusanto
sahasÈva pavisÈmi, tattha kiÑ kÈraÓanti rÈjÈnaÑ pucchitvÈ mayhaÑ
katheyyÈsÊ”ti Èha.

276

KhuddakanikÈya

Atha naÑ purato eko migo disvÈ tatheva pucchitvÈ “ahaÑ aÒÒattha
tiÓaÑ khÈdituÑ na sakkhomi, ekasmiÑyeva rukkham|le sakkomi, tattha
kiÑ kÈraÓanti rÈjÈnaÑ puccheyyÈsÊ”ti Èha.
Atha naÑ tato parabhÈge eko tittiro disvÈ tatheva pucchitvÈ “ahaÑ
ekasmiÑyeva vammikapÈde nisÊditvÈ vassanto manÈpaÑ karitvÈ vassituÑ
sakkomi, sesaÔÔhÈnesu nisinno na sakkomi, tattha kiÑ kÈraÓanti rÈjÈnaÑ
puccheyyÈsÊ”ti Èha.
Atha naÑ purato ekÈ rukkhadevatÈ disvÈ “Canda kahaÑ yÈsÊ”ti
pucchitvÈ “raÒÒo santikan”ti vutte “rÈjÈ kira paÓÉito, ahaÑ pubbe
sakkÈrappatto ahosiÑ, idÈni pana pallavamuÔÔhimattampi na labhÈmi, tattha
kiÑ kÈraÓanti rÈjÈnaÑ puccheyyÈsÊ”ti Èha.
Tato aparabhÈge eko nÈgarÈjÈ taÑ disvÈ tatheva pucchitvÈ “rÈjÈ kira
paÓÉito, pubbe imasmiÑ sare udakaÑ pasannaÑ maÓivaÓÓaÑ, idÈni ÈvilaÑ
paÓÓakasevÈlapariyonaddhaÑ, tattha kiÑ kÈraÓanti rÈjÈnaÑ puccheyyÈsÊ”ti
Èha.
Atha naÑ purato nagarassa ÈsannaÔÔhÈne ekasmiÑ ÈrÈme vasantÈ tÈpasÈ
disvÈ tatheva pucchitvÈ “rÈjÈ kira paÓÉito, pubbe imasmiÑ ÈrÈme
phalÈphalÈni madhurÈni ahesuÑ, idÈni nirojÈni kasaÔÈni jÈtÈni, tattha kiÑ
kÈraÓanti rÈjÈnaÑ puccheyyÈsÊ”ti ÈhaÑsu.
Tato naÑ purato gantvÈ nagaradvÈrasamÊpe ekissaÑ sÈlÈyaÑ
brÈhmaÓamÈÓavakÈ disvÈ “kahaÑ bho Canda gacchasÊ”ti vatvÈ “raÒÒo
santikan”ti vutte “tena hi no sÈsanaÑ gahetvÈ gaccha, amhÈkaÒhi pubbe
gahitagahitaÔÔhÈnaÑ pÈkaÔaÑ ahosi, idÈni pana chiddaghaÔe udakaÑ viya na
saÓÔhÈti na paÒÒÈyati, andhakÈro viya hoti, tattha kiÑ kÈraÓanti rÈjÈnaÑ
puccheyyÈsÊ”ti ÈhaÑsu.
GÈmaÓicando imÈni dasa1 sÈsanÈni gahetvÈ raÒÒo santikaÑ agamÈsi.
RÈjÈ vinicchayaÔÔhÈne nisinno ahosi. GoÓasÈmiko GÈmaÓicandaÑ gahetvÈ
rÈjÈnaÑ upasa~kami. RÈjÈ GÈmaÓicandaÑ disvÈ
______________________________________________________________
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saÒjÈnitvÈ “ayaÑ amhÈkaÑ pitu upaÔÔhÈko, amhe ukkhipitvÈ parihari,
kahaÑ nu kho ettakaÑ kÈlaÑ vasÊ”ti cintetvÈ “ambho GÈmaÓicanda kahaÑ
ettakaÑ kÈlaÑ vasasi, cirakÈlato paÔÔhÈya na paÒÒÈyasi, kenatthena
ÈgatosÊ”ti Èha. Œma deva, amhÈkaÑ devassa saggagatakÈlato paÔÔhÈya
janapadaÑ gantvÈ kasikammaÑ katvÈ jÊvÈmi, tato maÑ ayaÑ puriso goÓaaÉÉakÈraÓÈ rÈjad|taÑ dassetvÈ tumhÈkaÑ santikaÑ ÈkaÉÉhÊti.
AnÈkaÉÉhiyamÈno nÈgaccheyyÈsi, ÈkaÉÉhitabhÈvoyeva sobhano, idÈni taÑ
daÔÔhuÑ labhÈmi, kahaÑ so purisoti. AyaÑ devÈti. SaccaÑ kira bho
amhÈkaÑ Candassa d|taÑ dassesÊti. SaccaÑ devÈti. KiÑ kÈraÓÈti. AyaÑ me
deva dve goÓe na detÊti. SaccaÑ kira CandÈti. Tena hi deva mayhampi
vacanaÑ suÓÈthÈti sabbaÑ pavattiÑ kathesi. TaÑ sutvÈ rÈjÈ goÓasÈmikaÑ
pucchi “kiÑ bho tava gehaÑ pavisante goÓe addasÈ”ti. NÈddasaÑ devÈti.
KiÑ bho maÑ “ŒdÈsamukharÈjÈ nÈmÈ”ti kathentÈnaÑ na sutapubbaÑ tayÈ,
vissattho1 kathehÊti. AddasaÑ devÈti. “Bho Canda goÓÈnaÑ aniyyÈditattÈ
goÓÈ tava gÊvÈ, ayaÑ pana puriso disvÈva ‘na passÈmÊ’ti
sampajÈnamusÈvÈdaÑ bhaÓi, tasmÈ tvaÒÒeva kammiko hutvÈ imassa ca
purisassa pajÈpatiyÈya cassa akkhÊni uppÈÔetvÈ sayaÑ goÓam|laÑ catuvÊsati
kahÈpaÓe dehÊ”ti. EvaÑ vutte goÓasÈmikaÑ bahi kariÑsu. So “akkhÊsu
uppÈÔitesu catuvÊsatikahÈpaÓehi kiÑ karissÈmÊ”ti GÈmaÓicandassa pÈdesu
patitvÈ “sÈmi Canda goÓam|lakahÈpaÓÈ tuyheva hontu, ime ca gaÓhÈhÊ”ti
aÒÒepi kahÈpaÓe datvÈ palÈyi.
Tato dutiyo Èha “ayaÑ deva mama pajÈpatiÑ paharitvÈ gabbhaÑ
pÈtesÊ”ti. SaccaÑ CandÈti. SuÓohi mahÈrÈjÈti Cando sabbaÑ vitthÈretvÈ
kathesi. Atha naÑ rÈjÈ “kiÑ pana tvaÑ etassa pajÈpatiÑ paharitvÈ gabbhaÑ
pÈtesÊ”ti pucchi. Na pÈtemi devÈti. Ambho sakkhissasi tvaÑ iminÈ
gabbhassa pÈtitabhÈvaÑ sÈdhetunti. Na sakkomi devÈti. IdÈni kiÑ karosÊti.
Deva puttaÑ me laddhuÑ vaÔÔatÊti. Tena hi ambho Canda tvaÑ etassa
pajÈpatiÑ tava gehe karitvÈ yadÈ
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puttavijÈtÈ hoti, tadÈ naÑ netvÈ etasseva dehÊti. Sopi GÈmaÓicandassa
pÈdesu patitvÈ “mÈ me sÈmi gehaÑ bhindÊ”ti kahÈpaÓe datvÈ palÈyi.
Atha tatiyo ÈgantvÈ “iminÈ me deva paharitvÈ assassa pÈdo bhinno”ti
Èha. SaccaÑ CandÈti. SuÓohi mahÈrÈjÈti Cando taÑ pavattiÑ vitthÈrena
kathesi. TaÑ sutvÈ rÈjÈ assagopakaÑ Èha “saccaÑ kira tvaÑ ‘assaÑ
paharitvÈ nivattehÊ’ti kathesÊ”ti. Na kathemi devÈti. So punavÈre pucchito
“Èma kathemÊ”ti Èha. RÈjÈ candaÑ ÈmantetvÈ “ambho Canda ayaÑ
kathetvÈva ‘na kathemÊ’ti musÈvÈdaÑ vadati, tvaÑ etassa jivhaÑ chinditvÈ
assam|laÑ amhÈkaÑ santikÈ gahetvÈ sahassaÑ dehÊ”ti Èha. Assagopako
aparepi kahÈpaÓe datvÈ palÈyi.
Tato NaÄakÈraputto “ayaÑ me deva pitughÈtakacoro”ti Èha. SaccaÑ
kira CandÈti. SuÓohi devÈti Cando tampi kÈraÓaÑ vitthÈretvÈ kathesi. Atha
rÈjÈ NaÄakÈraÑ ÈmantetvÈ “idÈni kiÑ karosÊ”ti pucchi. Deva me pitaraÑ
laddhuÑ vaÔÔatÊti. Ambho Canda imassa kira pitaraÑ laddhuÑ vaÔÔati,
matakaÑ pana na sakkÈ puna ÈnetuÑ, tvaÑ imassa mÈtaraÑ ÈnetvÈ tava
gehe katvÈ etassa pitÈ hohÊti. NaÄakÈraputto “mÈ me sÈmi matassa pitu
gehaÑ bhindÊ”ti GÈmaÓicandassa kahÈpaÓe datvÈ palÈyi.
GÈmaÓicando aÉÉe jayaÑ patvÈ tuÔÔhacitto rÈjÈnaÑ Èha “atthi deva
tumhÈkaÑ kehici sÈsanaÑ pahitaÑ, taÑ vo kathemÊ”ti. Kathehi candÈti.
Cando brÈhmaÓamÈÓavakÈnaÑ sÈsanaÑ ÈdiÑ katvÈ paÔilomakkamena
ekekaÑ kathaÑ kathesi. RÈjÈ paÔipÈÔiyÈ vissajjesi.
KathaÑ? PaÔhamaÑ tÈva sÈsanaÑ sutvÈ “pubbe tesaÑ vasanaÔÔhÈne
velaÑ jÈnitvÈ vassanakukkuÔo ahosi, tesaÑ tena saddena uÔÔhÈya mante
gahetvÈ sajjhÈyaÑ karontÈnaÒÒeva aruÓo uggacchati, tena tesaÑ
gahitagahitaÑ na nassati. IdÈni pana nesaÑ vasanaÔÔhÈne avelÈya
vassanakakukkuÔo atthi, so atirattiÑ vÈ vassati atipabhÈte vÈ, atirattiÑ
vassantassa tassa saddena uÔÔhÈya mante gahetvÈ
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niddÈbhibh|tÈ sajjhÈyaÑ akatvÈva1 puna sayanti, atipabhÈte vassantassa
saddena uÔÔhÈya sajjhÈyituÑ na labhanti, tena tesaÑ gahitagahitaÑ na
paÒÒÈyatÊ”ti Èha.
DutiyaÑ sutvÈ “te pubbe samaÓadhammaÑ karontÈ kasiÓaparikamme
yuttapayuttÈ ahesuÑ, idÈni pana samaÓadhammaÑ vissajjetvÈ akattabbesu
yuttapayuttÈ ÈrÈme uppannÈni phalÈphalÈni upaÔÔhÈkÈnaÑ datvÈ
piÓÉapaÔipiÓÉakena micchÈjÊvena jÊvikaÑ kappenti, tena nesaÑ phalÈphalÈni
na madhurÈni jÈtÈni. Sace pana te pubbe viya puna samaÓadhamme
yuttapayuttÈ bhavissanti, puna tesaÑ phalÈphalÈni madhurÈni bhavissanti.
Te tÈpasÈ rÈjakulÈnaÑ paÓÉitabhÈvaÑ na jÈnanti, samaÓadhammaÑ tesaÑ
kÈtuÑ vadehÊ”ti Èha.
TatiyaÑ sutvÈ “te nÈgarÈjÈno aÒÒamaÒÒaÑ kalahaÑ karonti, tena taÑ
udakaÑ ÈvilaÑ jÈtaÑ. Sace te pubbe viya samaggÈ bhavissanti, puna
pasannaÑ bhavissatÊ”ti Èha.
CatutthaÑ sutvÈ “sÈ rukkhadevatÈ pubbe aÔaviyaÑ paÔipanne manusse
rakkhati, tasmÈ nÈnappakÈraÑ balikammaÑ labhati. IdÈni pana ÈrakkhaÑ na
karoti, tasmÈ balikammaÑ na labhati. Sace pubbe viya ÈrakkhaÑ karissati,
puna lÈbhaggappattÈ bhavissati. SÈ rÈj|naÑ atthibhÈvaÑ na jÈnÈti, tasmÈ
aÔavi-ÈruÄhamanussÈnaÑ ÈrakkhaÑ kÈtuÑ vadehÊ”ti Èha.
PaÒcamaÑ sutvÈ “yasmiÑ vammikapÈde nisÊditvÈ so tittiro manÈpaÑ
vassati, tassa heÔÔhÈ mahantÊ nidhikumbhi atthi, taÑ uddharitvÈ tvaÑ
gaÓhÈhÊ”ti Èha.
ChaÔÔhaÑ sutvÈ “yassa rukkhassa m|le so migo tiÓÈni khÈdituÑ
sakkoti, tassa rukkhassa upari mahantaÑ bhamaramadhu atthi, so
madhumakkhitesu tiÓesu paluddho aÒÒÈni khÈdituÑ na sakkoti, tvaÑ taÑ
madhupaÔalaÑ haritvÈ aggamadhuÑ amhÈkaÑ pahiÓa, sesaÑ attanÈ
paribhuÒjÈ”ti Èha.
SattamaÑ sutvÈ “yasmiÑ vammike so sappo vasati, tassa heÔÔhÈ
mahantÊ nidhikumbhi atthi, so taÑ rakkhamÈno vasanto nikkhamanakÈle
dhanalobhena sarÊraÑ sithilaÑ katvÈ lagganto nikkhamati, gocaraÑ
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gahetvÈ dhanasinehena alagganto vegena sahasÈ pavisati. TaÑ
nidhikumbhiÑ uddharitvÈ tvaÑ gaÓhÈhÊ”ti Èha.
AÔÔhamaÑ sutvÈ “tassÈ taruÓitthiyÈ sÈmikassa ca mÈtÈpit|naÒca
vasanagÈmÈnaÑ antare ekasmiÑ gÈmake jÈro atthi, sÈ taÑ saritvÈ tasmiÑ
sinehena sÈmikassa gehe vasituÑ asakkontÊ ‘mÈtÈpitaro passissÈmÊ’ti jÈrassa
gehe katipÈhaÑ vasitvÈ mÈtÈpit|naÑ gehaÑ gacchati, tattha katipÈhaÑ
vasitvÈ puna jÈraÑ saritvÈ ‘sÈmikassa gehaÑ gamissÈmÊ’ti puna jÈrasseva
gehaÑ gacchati. TassÈ itthiyÈ rÈj|naÑ atthibhÈvaÑ ÈcikkhitvÈ ‘sÈmikasseva
kira gehe vasatu. Sace taÑ rÈjÈ gaÓhÈpeti, jÊvitaÑ te natthi, appamÈdaÑ
kÈtuÑ vaÔÔatÊ’ti tassÈ kathehÊ”ti Èha.
NavamaÑ sutvÈ “sÈ gaÓikÈ pubbe ekassa hatthato bhatiÑ gahetvÈ taÑ
ajÊrÈpetvÈ aÒÒassa hatthato na gaÓhÈti, tenassÈ pubbe bahuÑ uppajji. IdÈni
pana attano dhammataÑ vissajjetvÈ ekassa hatthato gahitaÑ ajÊrÈpetvÈva
aÒÒassa hatthato haÓhÈti, purimassa okÈsaÑ akatvÈ pacchimassa karoti,
tenassÈ bhati na uppajjati, na keci naÑ upasa~kamanti. Sace attano dhamme
Ôhassati, pubbasadisÈva bhavissati. Attano dhamme ÔhÈtumassÈ kathehÊ”ti
Èha.
DasamaÑ sutvÈ “so gÈmabhojako pubbe dhammena samena aÉÉaÑ
vinicchini, tena manussÈnaÑ piyo ahosi manÈpo, sampiyÈyamÈnÈ cassa
manussÈ bahupaÓÓÈkÈraÑ ÈhariÑsu, tena abhir|po dhanavÈ yasasampanno
ahosi. IdÈni pana laÒjavittako hutvÈ adhammena aÉÉaÑ vinicchinati, tena
duggato kapaÓo hutvÈ paÓÉurogena abhibh|to. Sace pubbe viya dhammena
aÉÉaÑ vinicchinissati, puna pubbasadiso bhavissati. So raÒÒo atthibhÈvaÑ
na jÈnÈti, dhammena aÉÉaÑ vinicchinitumassa kathehÊ”ti Èha.
Iti so GÈmaÓicando imÈni ettakÈni sÈsanÈni raÒÒo Èrocesi, rÈjÈ attano
paÒÒÈya sabbÈnipi tÈni SabbaÒÒubuddho viya byÈkaritvÈ GÈmaÓicandassa
bahuÑ dhanaÑ datvÈ tassa vasanagÈmaÑ brahmadeyyaÑ katvÈ tasseva
datvÈ uyyojesi. So nagarÈ nikkhamitvÈ bodhisattena
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dinnasÈsanaÑ brÈhmaÓamÈÓavakÈnaÒca tÈpasÈnaÒca nÈgarÈjassa ca
rukkhadevatÈya ca ÈrocetvÈ tittirassa vasanaÔÔhÈnato nidhiÑ gahetvÈ
migassa tiÓakhÈdanaÔÔhÈne rukkhato bhamaramadhuÑ gahetvÈ raÒÒo
madhuÑ pesetvÈ sappassa vasanaÔÔhÈne vammikaÑ khaÓitvÈ nidhiÑ gahetvÈ
taruÓitthiyÈ ca gaÓikÈya ca gÈmabhojakassa ca raÒÒo kathitaniyÈmeneva
sÈsanaÑ ÈrocetvÈ mahantena yasena attano gÈmakaÑ gantvÈ yÈvatÈyukaÑ
ÔhatvÈ yathÈkammaÑ gato. ŒdÈsamukharÈjÈpi dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ
jÊvitapariyosÈne saggapuraÑ p|rento gato.
SatthÈ “na bhikkhave TathÈgato idÈneva mahÈpaÒÒo, pubbepi
mahÈpaÒÒoyevÈ”ti vatvÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ
jÈtakaÑ samodhÈnesi, saccapariyosÈne bah| sotÈpannasakadÈgÈmi-anÈgÈmiarahanto ahesuÑ. TadÈ GÈmaÓicando Œnando ahosi, ŒdÈsamukharÈjÈ pana
ahameva ahosinti.
GÈmaÓicandajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
_____
8. MandhÈtujÈtakavaÓÓanÈ (258)
YÈvatÈ candimas|riyÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
ukkaÓÔhitabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. So kira SÈvatthiÑ piÓÉÈya caramÈno
ekaÑ ala~katapaÔiyattaÑ itthiÑ disvÈ ukkaÓÔhi. Atha naÑ bhikkh|
dhammasabhaÑ ÈnetvÈ “ayaÑ bhante bhikkhu ukkaÓÔhito”ti Satthu
dassesuÑ. SatthÈ “saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu ukkaÓÔhito”ti pucchitvÈ
“saccaÑ bhante”ti vutte “kadÈ tvaÑ bhikkhu agÈraÑ ajjhÈvasamÈno taÓhaÑ
p|retuÑ sakkhissasi, kÈmataÓhÈ hi nÈmesÈ samuddo viya dupp|rÈ,
porÈÓakarÈjÈno dvisahassaparittadÊpaparivÈresu cat|su mahÈdÊpesu
cakkavattirajjaÑ kÈretvÈ manussaparihÈreneva CÈtumahÈrÈjikadevaloke
rajjaÑ kÈretvÈ TÈvatiÑsadevaloke chattiÑsÈya SakkÈnaÒca vasanaÔÔhÈne
devarajjaÑ kÈretvÈpi attano kÈmataÓhaÑ p|retuÑ asakkontÈva
kÈlamakaÑsu, tvaÑ panetaÑ taÓhaÑ kadÈ p|retuÑ sakkhissasÊ”ti vatvÈ
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte PaÔhamakappikesu MahÈsammato nÈma rÈjÈ ahosi. Tassa putto
Rojo nÈma, tassa putto Vararojo nÈma, tassa
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putto KalyÈÓo nÈma, tassa putto VarakalyÈÓo nÈma, tassa putto Uposatho
nÈma, tassa putto MandhÈtu nÈma ahosi. So sattahi ratanehi cat|hi ca
iddhÊhi samannÈgato cakkavattirajjaÑ kÈresi. Tassa vÈmahatthaÑ
samaÒjitvÈ dakkhiÓahatthena apphoÔitakÈle ÈkÈsÈ dibbamegho viya
jÈÓuppamÈÓaÑ sattaratanavassaÑ vassati, evar|po acchariyamanusso ahosi.
So caturÈsÊti vassasahassÈni kumÈrakÊÄaÑ kÊÄi. CaturÈsÊti vassasahassÈni
oparajjaÑ kÈresi, caturÈsÊti vassasahassÈni cakkavattirajjaÑ kÈresi,
ÈyuppamÈÓaÑ asa~khyeyyaÑ ahosi.
So ekadivasaÑ kÈmataÓhaÑ p|retuÑ asakkonto ukkaÓÔhitÈkÈraÑ
dassesi. AthÈmaccÈ “kiÑ nu kho deva ukkaÓÔhitosÊ”ti pucchiÑsu. MayhaÑ
puÒÒabale olokiyamÈne idaÑ rajjaÑ kiÑ karissati, kataraÑ nu kho ÔhÈnaÑ
ramaÓÊyanti. Devaloko mahÈrÈjÈti. So cakkaratanaÑ abbhukkiritvÈ saddhiÑ
parisÈya CÈtumahÈrÈjikadevalokaÑ agamÈsi. Athassa cattÈro mahÈrÈjÈno
dibbamÈlÈgandhahatthÈ devagaÓaparivutÈ paccuggamanaÑ katvÈ taÑ ÈdÈya
CÈtumahÈrÈjikadevalokaÑ gantvÈ devarajjaÑ adaÑsu. Tassa sakaparisÈya
parivÈritasseva tasmiÑ rajjaÑ kÈrentassa dÊgho addhÈ vÊtivatto.
So tatthÈpi taÓhaÑ p|retuÑ asakkonto ukkaÓÔhitÈkÈraÑ dassesi, cattÈro
mahÈrÈjÈno “kiÑ nu kho deva ukkaÓÔhitosÊ”ti pucchiÑsu. ImamhÈ devalokÈ
kataraÑ ÔhÈnaÑ ramaÓÊyanti. MayaÑ deva paresaÑ upaÔÔhÈkaparisÈ,
TÈvatiÑsadevaloko ramaÓÊyoti. MandhÈtÈ cakkaratanaÑ abbhukkiritvÈ
attano parisÈya parivuto TÈvatiÑsÈbhimukho pÈyÈsi. Athassa Sakko
devarÈjÈ dibbamÈlÈgandhahattho devagaÓaparivuto paccuggamanaÑ katvÈ
taÑ hatthe gahetvÈ “ito ehi mahÈrÈjÈ”ti Èha. RaÒÒo devagaÓaparivutassa
gamanakÈle pariÓÈyakaratanaÑ cakkaratanaÑ ÈdÈya saddhiÑ parisÈya
manussapathaÑ otaritvÈ attano nagarameva pÈvisi. Sakko MandhÈtuÑ
TÈvatiÑsabhavanaÑ netvÈ devatÈ dve koÔÔhÈse katvÈ attano devarajjaÑ
majjhe bhinditvÈ adÈsi. Tato paÔÔhÈya dve rÈjÈno rajjaÑ kÈresuÑ. EvaÑ
kÈle gacchante Sakko saÔÔhi ca vassasatasahassÈni tisso ca vassakoÔiyo ÈyuÑ
khepetvÈ cavi, aÒÒo Sakko nibbatti. Sopi
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devarajjaÑ kÈretvÈ Èyukkhayena cavi. Eten|pÈyena chattiÑsa SakkÈ
caviÑsu, MandhÈtÈ pana manussaparihÈrena devarajjaÑ kÈresiyeva.
Tassa evaÑ kÈle gacchante bhiyyoso mattÈya kÈmataÓhÈ uppajji, so
“kiÑ me upaÉÉharajjena, SakkaÑ mÈretvÈ ekarajjameva karissÈmÊ”ti
cintesi. SakkaÑ mÈretuÑ nÈma na sakkÈ, taÓhÈ nÈmesÈ vipattim|lÈ, tenassa
Èyusa~khÈro parihÈyi, jarÈ sarÊraÑ pahari. ManussasarÊraÒca nÈma devaloke
na bhijjati, atha so devalokÈ bhassitvÈ uyyÈne otari. UyyÈnapÈlo tassa
ÈgatabhÈvaÑ rÈjakule nivedesi. RÈjakulaÑ ÈgantvÈ uyyÈneyeva sayanaÑ
paÒÒapesi. RÈjÈ anuÔÔhÈnaseyyÈya nipajji. AmaccÈ “deva tumhÈkaÑ parato
kinti kathemÈ”ti pucchiÑsu. Mama parato tumhe imaÑ sÈsanaÑ
mahÈjanassa katheyyÈtha “MandhÈtumahÈrÈjÈ
dvisahassaparittadÊpaparivÈresu cat|su mahÈdÊpesu cakkavattirajjaÑ kÈretvÈ
dÊgharattaÑ CÈtumahÈrÈjikesu rajjaÑ kÈretvÈ chattiÑsÈya SakkÈnaÑ
ÈyuppamÈÓena devaloke rajjaÑ kÈretvÈ taÓhaÑ ap|retvÈ kÈlamakÈsÊ”ti. So
evaÑ vatvÈ kÈlaÑ katvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ atÊtaÑ ÈharitvÈ abhisambuddho hutvÈ imÈ gÈthÈ avoca–
22. “YÈvatÈ candimas|riyÈ, pariharanti disÈ bhanti virocanÈ1.
Sabbeva dÈsÈ MandhÈtu, ye pÈÓÈ pathavissitÈ2.
23. Na kahÈpaÓavassena, titti kÈmesu vijjati.
AppassÈdÈ dukhÈ kÈmÈ, iti viÒÒÈya paÓÉito.
24. Api dibbesu kÈmesu, ratiÑ so nÈdhigacchati.
TaÓhakkhayarato hoti, SammÈsambuddhasÈvako”ti.
Tattha yÈvatÈti paricchedavacanaÑ. PariharantÊti yattakena
paricchedena sineruÑ pariharanti. DisÈ bhantÊti dasasu disÈsu bhÈsanti
pabhÈsanti. VirocanÈti ÈlokakaraÓatÈya virocanasabhÈvÈ. Sabbeva dÈsÈ
MandhÈtu, ye pÈÓÈ pathavissitÈti etthake padese ye
______________________________________________________________
1. PavirocamÈnÈ (Ka)

2. PaÔhavinissitÈ (SÊ, I)

284

KhuddakanikÈya

pathavinissitÈ pÈÓÈ janapadavÈsino manussÈ, sabbeva te “dÈsÈ mayaÑ raÒÒo
MandhÈtussa, ayyako no rÈjÈ MandhÈtÈ”ti evaÑ upagatattÈ bhujissÈpi
samÈnÈ dÈsÈyeva.
Na kahÈpaÓavassenÈti tesaÑ dÈsabh|tÈnaÑ manussÈnaÑ anuggahÈya
yaÑ MandhÈtÈ apphoÔetvÈ sattaratanavassaÑ vassÈpeti, taÑ idha
“kahÈpaÓavassan”ti vuttaÑ. Titti kÈmes|ti tenÈpi kahÈpaÓavassena
vatthukÈmakilesakÈmesu titti nÈma natthi, evaÑ dupp|rÈ esÈ taÓhÈ.
AppassÈdÈ dukhÈ kÈmÈti supinak|pamattÈ kÈmÈ nÈma appassÈdÈ
parittasukhÈ, dukkhameva panettha bahutaraÑ. TaÑ
DukkhakkhandhasuttapariyÈyena dÊpetabbaÑ. Iti viÒÒÈyÈti evaÑ jÈnitvÈ.
Dibbes|ti devatÈnaÑ paribhogesu r|pÈdÊsu. RatiÑ soti so vipassako
bhikkhu dibbehi kÈmehi nimantiyamÈnopi tesu ratiÑ nÈdhigacchati ÈyasmÈ
samiddhi viya. TaÓhakkhayaratoti nibbÈnarato. NibbÈnaÒhi Ègamma taÓhÈ
khÊyati, tasmÈ taÑ “taÓhakkhayo”ti vuccati. Tattha rato hoti abhirato.
SammÈsambuddhasÈvakoti Buddhassa savanante jÈto bahussuto
yogÈvacarapuggalo1.
EvaÑ SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi,
aÒÒe pana bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑsu. TadÈ MandhÈturÈjÈ ahameva
ahosinti.
MandhÈtujÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. TirÊÔavacchajÈtakavaÓÓanÈ (259)
Nayimassa vijjÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto Èyasmato Œnandassa
KosalaraÒÒo mÈtugÈmÈnaÑ hatthato paÒcasatÈni, raÒÒo hatthato
paÒcasatÈnÊti dussasahassapaÔilÈbhavatthuÑ Èrabbha kathesi. Vatthu heÔÔhÈ
DukanipÈte GuÓajÈtake2 vitthÈritameva.
______________________________________________________________
1. SammÈ sÈmaÒca saccÈnaÑ buddhattÈ SammÈsambuddho, savanante jÈtattÈ sÈvako
bahussuto yogÈvacaro puggaloti (Ka)
2. JÈtaka-®Ôha 2. 21 piÔÔhe.
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AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto KÈsiraÔÔhe
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ nÈmaggahaÓadivase TirÊÔavacchakumÈroti
katanÈmo anupubbena vayappatto TakkasilÈyaÑ sabbasippÈni uggaÓhitvÈ
agÈraÑ ajjhÈvasanto mÈtÈpit|naÑ kÈlakiriyÈya saÑviggahadayo hutvÈ
nikkhamitvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ araÒÒÈyatane vanam|laphalÈhÈro
hutvÈ vÈsaÑ kappesi. TasmiÑ tattha vasante BÈrÈÓasiraÒÒo paccanto kupi,
so tattha gantvÈ yuddhe parÈjito maraÓabhayabhÊto hatthikkhandhagato
ekena passena palÈyitvÈ araÒÒe vicaranto pubbaÓhasamaye TirÊÔavacchassa
phalÈphalatthÈya gatakÈle tassa assamapadaÑ pÈvisi. So “tÈpasÈnaÑ
vasanaÔÔhÈnan”ti hatthito otaritvÈ vÈtÈtapena kilanto pipÈsito pÈnÊyaghaÔaÑ
olokento katthaci adisvÈ ca~kamanakoÔiyaÑ udapÈnaÑ addasa. UdakaussiÒcanatthÈya pana rajjughaÔaÑ adisvÈ pipÈsaÑ sandhÈretuÑ asakkonto
hatthissa kucchiyaÑ baddhayottaÑ gahetvÈ hatthiÑ udapÈnataÔe ÔhapetvÈ
tassa pÈde yottaÑ bandhitvÈ yottena udapÈnaÑ otaritvÈ yotte apÈpuÓante
uttaritvÈ uttarasÈÔakaÑ yottakoÔiyÈ sa~ghÈÔetvÈ puna otari, tathÈpi
nappahosiyeva. So aggapÈdehi udakaÑ phusitvÈ atipipÈsito “pipÈsaÑ
vinodetvÈ maraÓampi sumaraÓan”ti cintetvÈ udapÈne patitvÈ yÈvadatthaÑ
pivitvÈ paccuttarituÑ asakkonto tattheva aÔÔhÈsi. HatthÊpi susikkhitattÈ
aÒÒattha agantvÈ rÈjÈnaÑ olokento tattheva aÔÔhÈsi. Bodhisatto
sÈyanhasamaye phalÈphalaÑ ÈharitvÈ hatthiÑ disvÈ “rÈjÈ Ègato bhavissati,
vammitahatthÊyeva pana paÒÒÈyati, kiÑ nu kho kÈraÓan”ti so hatthisamÊpaÑ
upasa~kami. HatthÊpi tassa upasa~kamanabhÈvaÑ ÒatvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi.
Bodhisatto udapÈnataÔaÑ gantvÈ rÈjÈnaÑ disvÈ “mÈ bhÈyi mahÈrÈjÈ”ti
samassÈsetvÈ nisseÓiÑ bandhitvÈ rÈjÈnaÑ uttÈretvÈ kÈyamassa sambÈhitvÈ
telena makkhetvÈ nhÈpetvÈ phalÈphalÈni khÈdÈpetvÈ hatthissa sannÈhaÑ
mocesi. RÈjÈ dvÊhatÊhaÑ vissamitvÈ bodhisattassa attano santikaÑ
ÈgamanatthÈya paÔiÒÒaÑ gahetvÈ pakkÈmi. RÈjabalakÈyo nagarassa avid|re
khandhÈvÈraÑ bandhitvÈ Ôhito. RÈjÈnaÑ ÈgacchantaÑ disvÈ parivÈresi, rÈjÈ
nagaraÑ pÈvisi.
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Bodhisattopi aÉÉhamÈsaccayena BÈrÈÓasiÑ patvÈ uyyÈne vasitvÈ
punadivase bhikkhaÑ caramÈno rÈjadvÈraÑ gato. RÈjÈ mahÈvÈtapÈnaÑ
ugghÈÔetvÈ rÈja~gaÓaÑ olokayamÈno bodhisattaÑ disvÈ saÒjÈnitvÈ pÈsÈdÈ
oruyha vanditvÈ mahÈtalaÑ ÈropetvÈ samussitasetacchatte rÈjapalla~ke
nisÊdÈpetvÈ attano paÔiyÈditaÑ ÈhÈraÑ bhojetvÈ sayampi bhuÒjitvÈ uyyÈnaÑ
netvÈ tatthassa ca~kamanÈdiparivÈraÑ vasanaÔÔhÈnaÑ kÈretvÈ sabbe
pabbajitaparikkhÈre datvÈ uyyÈnapÈlaÑ paÔicchÈpetvÈ vanditvÈ pakkÈmi.
Tato paÔÔhÈya bodhisatto rÈjanivesaneyeva paribhuÒji,
mahÈsakkÈrasammÈno ahosi.
TaÑ asahamÈnÈ amaccÈ “evar|paÑ sakkÈraÑ ekopi yodho labhamÈno
kiÑ nÈma na kareyyÈ”ti vatvÈ uparÈjÈnaÑ upagantvÈ “deva amhÈkaÑ rÈjÈ
ekaÑ tÈpasaÑ ativiya mamÈyati, kiÑ nÈma tena tasmiÑ diÔÔhaÑ, tumhepi
tÈva raÒÒÈ saddhiÑ mantethÈ”ti ÈhaÑsu. So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ
amaccehi saddhiÑ rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
15. “Nayimassa vijjÈmaya’matthi kiÒci,
Na bandhavo no pana te sahÈyo.
Atha kena vaÓÓena TirÊÔavaccho,
TedaÓÉiko bhuÒjati aggapiÓÉan”ti.
Tattha nayimassa vijjÈmaya’matthi kiÒcÊti imassa tÈpasassa vijjÈmayaÑ
kiÒci kammaÑ natthi. Na bandhavoti
puttabandhavasippabandhavagottabandhavaÒÈtibandhavesu aÒÒataropi na
hoti. No pana te sahÈyoti sahapaÑsukÊÄiko sahÈyakopi te na hoti. Kena
vaÓÓenÈti kena kÈraÓena. TirÊÔavacchoti tassa nÈmaÑ. TedaÓÉikoti
kuÓÉikaÔhapanatthÈya tidaÓÉakaÑ gahetvÈ caranto. AggapiÓÉanti
rasasampannaÑ rÈjÈrahaÑ aggabhojanaÑ.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ puttaÑ ÈmantetvÈ “tÈta mama paccantaÑ gantvÈ
yuddhaparÈjitassa dvÊhatÊhaÑ anÈgatabhÈvaÑ sarasÊ”ti vatvÈ “sarÈmÊ”ti
vutte “tadÈ mayÈ imaÑ nissÈya jÊvitaÑ laddhan”ti sabbaÑ taÑ pavattiÑ
ÈcikkhitvÈ
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“tÈta mayhaÑ jÊvitadÈyake mama santikaÑ Ègate rajjaÑ dadantopi ahaÑ
neva etena kataguÓÈnur|paÑ kÈtuÑ sakkomÊ”ti vatvÈ itarÈ dve gÈthÈ
avoca–
26. “ŒpÈsu1 me yuddhaparÈjitassa,
Ekassa katvÈ vivanasmi ghore.
PasÈrayÊ kicchagatassa pÈÓiÑ,
Ten|datÈriÑ dukhasampareto.
27. Etassa kiccena idhÈnupatto,
VesÈyino visayÈ jÊvaloke.
LÈbhÈraho tÈta TirÊÔavaccho,
Detha’ssa bhogaÑ yajathaÒca yaÒÒan”ti.
Tattha ÈpÈs|ti ÈpadÈsu. EkassÈti adutiyassa. KatvÈti anukampaÑ
karitvÈ pemaÑ uppÈdetvÈ. Vivanasminti pÈnÊyarahite araÒÒe. Ghoreti
dÈruÓe. PasÈrayÊ kicchagatassa pÈÓinti nisseÓiÑ bandhitvÈ k|paÑ otÈretvÈ
dukkhagatassa mayhaÑ uttÈraÓatthÈya vÊriyapaÔisaÑyuttaÑ hatthaÑ
pasÈresi. Ten|datÈriÑ dukhasamparetoti tena kÈraÓenamhi
dukkhaparivÈritopi tamhÈ k|pÈ uttiÓÓo.
Etassa kiccena idhÈnupattoti ahaÑ etassa tÈpasassa kiccena, etena
katassa kiccassÈnubhÈvena idhÈnuppatto. VesÈyino visayÈti vesÈyÊ vuccati
yamo, tassa visayÈ. JÊvaloketi manussaloke. AhaÒhi imasmiÑ jÊvaloke Ôhito
yamavisayaÑ maccuvisayaÑ paralokaÑ gato nÈma ahosiÑ, somhi etassa
kÈraÓÈ tato puna idhÈgatoti vuttaÑ hoti. LÈbhÈrahoti lÈbhaÑ2 araho
catupaccayalÈbhassa anucchaviko. Detha’ssa bhoganti etena
paribhuÒjitabbaÑ catupaccayasamaÓaparikkhÈrasa~khÈtaÑ bhogaÑ etassa
detha. YajathaÒca yaÒÒanti tvaÒca amaccÈ ca nÈgarÈ cÈti sabbepi tumhe
etassa bhogaÒca detha, yaÒÒaÒca yajatha. Tassa hi dÊyamÈno deyyadhammo
tena bhuÒjitabbattÈ bhogo hoti, itaresaÑ dÈnayaÒÒattÈ yaÒÒo. TenÈha
“detha’ssa bhogaÑ yajathaÒca yaÒÒan”ti.
______________________________________________________________
1. AvÈsu (Ka)

2. LÈbhassa (SÊ, SyÈ)
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EvaÑ raÒÒÈ gaganatale puÓÓacandaÑ uÔÔhÈpentena viya bodhisattassa
guÓe pakÈsite tassa guÓo sabbatthameva pÈkaÔo jÈto, atirekataro tassa
lÈbhasakkÈro udapÈdi. Tato paÔÔhÈya uparÈjÈ vÈ amaccÈ vÈ aÒÒo vÈ koci
kiÒci rÈjÈnaÑ vattuÑ na visahi. RÈjÈ bodhisattassa ovÈde ÔhatvÈ dÈnÈdÊni
puÒÒÈni katvÈ saggapuraÑ p|resi. Bodhisattopi abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca
uppÈdetvÈ brahmalokaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈ “porÈÓakapaÓÉitÈpi upakÈravasena kariÑs|”ti imaÑ
dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ Œnando ahosi,
tÈpaso pana ahameva ahosin”ti.
TirÊÔavacchajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. D|tajÈtakavaÓÓanÈ (260)
YassatthÈ d|ramÈyantÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
lolabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Vatthu NavakanipÈte CakkavÈkajÈtake1 Èvi
bhavissati. SatthÈ pana taÑ bhikkhuÑ ÈmantetvÈ “na kho bhikkhu idÈneva,
pubbepi tvaÑ lolo, lolyakÈraÓeneva pana asinÈ sÊsacchedanaÑ labhÊ”ti vatvÈ
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa putto
hutvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ sabbasippÈni uggaÓhitvÈ pitu accayena rajje
patiÔÔhÈya bhojanasuddhiko ahosi, tenassa BhojanasuddhikarÈjÈtveva
nÈmaÑ jÈtaÑ. So kira tathÈr|pena vidhÈnena bhattaÑ bhuÒjati, yathÈssa
ekissÈ bhattapÈtiyÈ satasahassaÑ vayaÑ gacchati2. BhuÒjanto pana antogehe
na bhuÒjati, attano bhojanavidhÈnaÑ olokentaÑ mahÈjanaÑ puÒÒaÑ
kÈretukÈmatÈya rÈjadvÈre ratanamaÓÉapaÑ kÈretvÈ bhojanavelÈya taÑ
ala~karÈpetvÈ kaÒcanamaye samussitasetacchatte rÈjapalla~ke nisÊditvÈ
khattiyakaÒÒÈhi
______________________________________________________________
1. Khu 5. 194 piÔÔhe. KÈkajÈtake (SÊ, SyÈ, I)
2. Satasahassagghavayo hoti (SyÈ), sahasahassagghanikoyeva hoti (Ka)
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parivuto satasahassagghanikÈya suvaÓÓapÈtiyÈ sabbarasabhojanaÑ bhuÒjati.
Atheko lolapuriso tassa bhojanavidhÈnaÑ oloketvÈ taÑ bhojanaÑ
bhuÒjitukÈmo hutvÈ pipÈsaÑ sandhÈretuÑ asakkonto “attheko upÈyo”ti
gÈÄhaÑ nivÈsetvÈ hatthe ukkhipitvÈ “bho ahaÑ d|to d|to”ti uccÈsaddaÑ
karonto rÈjÈnaÑ upasa~kami. Tena ca samayena tasmiÑ janapade
“d|tomhÊ”ti vadantaÑ na vÈrenti, tasmÈ mahÈjano dvidhÈ bhijjitvÈ okÈsaÑ
adÈsi. So vegena gantvÈ raÒÒo pÈtiyÈ ekaÑ bhattapiÓÉaÑ gahetvÈ mukhe
pakkhipi, athassa “sÊsaÑ chindissÈmÊ”ti asigÈho asiÑ abbÈhesi, rÈjÈ “mÈ
paharÊ”ti nivÈresi, “mÈ bhÈyi, bhuÒjass|”ti hatthaÑ dhovitvÈ nisÊdi.
BhojanapariyosÈne cassa attano pivanapÈnÊyaÒceva tamb|laÒca dÈpetvÈ
“bho purisa tvaÑ ‘d|tomhÊ’ti vadasi, kassa d|tosÊ”ti pucchi. “MahÈrÈja
ahaÑ taÓhÈd|to udarad|to, taÓhÈ maÑ ÈÓÈpetvÈ ‘tvaÑ gacchÈhÊ’ti d|taÑ
katvÈ pesesÊ”ti vatvÈ purimÈ dve gÈthÈ avoca–
28. “YassatthÈ d|ramÈyanti, amittamapi yÈcituÑ.
Tass|darassahaÑ d|to, mÈ me kujjha rathesabha.
29. Yassa divÈ ca ratto ca, vasamÈyanti mÈÓavÈ.
Tass|darassahaÑ d|to, mÈ me kujjha rathesabhÈ”ti.
Tattha yassatthÈ d|ramÈyantÊti yassa atthÈya ime sattÈ taÓhÈvasikÈ
hutvÈ d|rampi gacchanti. RathesabhÈti rathayodhajeÔÔhaka.
RÈjÈ tassa vacanaÑ sutvÈ “saccametaÑ, ime sattÈ udarad|tÈ
taÓhÈvasena vicaranti, taÓhÈva ime satte vicÈreti, yÈva manÈpaÑ vata iminÈ
kathitan”ti tassa purisassa tussitvÈ tatiyaÑ gÈthamÈha–
30. “DadÈmi te brÈhmaÓa rohiÓÊnaÑ,
GavaÑ sahassaÑ saha pu~gavena.
D|to hi d|tassa kathaÑ na dajjaÑ,
Mayampi tasseva bhavÈma d|tÈ”ti.
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Tattha brÈhmaÓÈti ÈlapanamattametaÑ. RohiÓÊnanti rattavaÓÓÈnaÑ.
Saha pu~gavenÈti y|thapariÓÈyakena upaddavarakkhakena usabhena
saddhiÑ. MayampÊti ahaÒca avasesÈ ca sabbe sattÈ tasseva udarassa d|tÈ
bhavÈma, tasmÈ ahaÑ udarad|to samÈno udarad|tassa tuyhaÑ kasmÈ na
dajjanti. EvaÒca pana vatvÈ “iminÈ vata purisena assutapubbaÑ kÈraÓaÑ
kathitan”ti1 tuÔÔhacitto tassa mahantaÑ yasaÑ adÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne so lolabhikkhu sakadÈgÈmiphale2 patiÔÔhahi,
aÒÒepi bah| sotÈpannÈdayo ahesuÑ. TadÈ lolapuriso etarahi lolabhikkhu
ahosi, BhojanasuddhikarÈjÈ pana ahameva ahosinti.
D|tajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
Sa~kappavaggo paÔhamo.
TassuddÈnaÑ
Sa~kappa TilamuÔÔhi ca, MaÓi ca SindhavÈ sukaÑ.
Jar|dapÈnaÑ GÈmaÓi, MandhÈtÈ TirÊÔad|tanti.
_____
2. Padumavagga
1. PadumajÈtakavaÓÓanÈ (261)
YathÈ kesÈ ca mass| cÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
Œnandabodhimhi mÈlÈp|jakÈrake bhikkh| Èrabbha kathesi. Vatthu
KÈli~gabodhijÈtake3 Èvi bhavissati. So pana Œnandattherena ropitattÈ
“ŒnandabodhÊ”ti jÈto. Therena hi JetavanadvÈrakoÔÔhake bodhissa
ropitabhÈvo sakalajambudÊpe patthari. Athekacce janapadavÈsino bhikkh|
“Œnandabodhimhi mÈlÈp|jaÑ karissÈmÈ”ti
______________________________________________________________
1. IminÈ vatamhi purisena sutavittakatÈya apubbaÑ kÈraÓaÑ sÈvitoti (SÊ)
2. AnÈgÈmiphale (SÊ, SyÈ)
3. Khu 5. 264 piÔÔhe.
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JetavanaÑ ÈgantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ punadivase SÈvatthiÑ pavisitvÈ
uppalavÊthiÑ gantvÈ mÈlaÑ alabhitvÈ ÈgantvÈ Œnandattherassa ÈrocesuÑ
“Èvuso mayaÑ ‘bodhimhi mÈlÈp|jaÑ karissÈmÈ’ti uppalavÊthiÑ gantvÈ
ekamÈlampi na labhimhÈ”ti. Thero “ahaÑ vo Èvuso ÈharissÈmÊ”ti
uppalavÊthiÑ gantvÈ bah| nÊluppalakalÈpe ukkhipÈpetvÈ Ègamma tesaÑ
dÈpesi, te tÈni gahetvÈ bodhissa p|jaÑ kariÑsu. TaÑ pavattiÑ sutvÈ
dhammasabhÈyaÑ bhikkh| therassa guÓakathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso
jÈnapadÈ bhikkh| appapuÒÒÈ uppalavÊthiÑ gantvÈ mÈlaÑ na labhiÑsu, thero
pana gantvÈva ÈharÈpesÊti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi
kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave
idÈneva vattuchekÈ kathÈkusalÈ mÈlaÑ labhanti, pubbepi labhiÑsuyevÈ”ti
vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto seÔÔhiputto
ahosi. Antonagare ca ekasmiÑ sare padumÈni pupphanti. Eko chinnanÈso
puriso taÑ saraÑ rakkhati. AthekadivasaÑ BÈrÈÓasiyaÑ ussave ghuÔÔhe
mÈlaÑ piÄandhitvÈ ussavaÑ kÊÄitukÈmÈ tayo seÔÔhiputtÈ “nÈsacchinnassa
abh|tena vaÓÓaÑ vatvÈ mÈlaÑ yÈcissÈmÈ”ti tassa padumÈni bhaÒjanakÈle
sarassa santikaÑ gantvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu.
Tesu eko taÑ ÈmantetvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
31. “YathÈ kesÈ ca mass| ca, chinnaÑ chinnaÑ vir|hati.
EvaÑ ruhatu te nÈsÈ, padumaÑ dehi yÈcito”ti.
So tassa kujjhitvÈ padumaÑ na adÈsi.
Athassa dutiyo dutiyaÑ gÈthamÈha–
32. “YathÈ sÈradikaÑ bÊjaÑ, khette vuttaÑ vir|hati.
EvaÑ ruhatu te nÈsÈ, padumaÑ dehi yÈcito”ti.
Tattha sÈradikanti saradasamaye gahetvÈ nikkhittaÑ sÈrasampannaÑ
bÊjaÑ. So tassapi kujjhitvÈ padumaÑ na adÈsi.
Athassa tatiyo tatiyaÑ gÈthamÈha–
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33. “Ubhopi palapante’te1, api padmÈni dassati.
VajjuÑ vÈ te na vÈ vajjuÑ, natthi nÈsÈya r|hanÈ.
Dehi samma padumÈni, ahaÑ yÈcÈmi yÈcito”ti.

Tattha ubhopi palapante’teti ete dvepi musÈ vadanti. Api padmÈnÊti
“api nÈma no padumÈni dassatÊ”ti cintetvÈ evaÑ vadanti. VajjuÑ vÈ te na
vÈ vajjunti “tavanÈsÈ ruhat|”ti evaÑ vadeyyuÑ vÈ na vÈ vadeyyuÑ, etesaÑ
vacanaÑ appamÈÓaÑ, sabbatthÈpi natthi nÈsÈya ruhanÈ, ahaÑ pana te nÈsaÑ
paÔicca na kiÒci vadÈmi, kevalaÑ yÈcÈmi, tassa me dehi samma padumÈni
yÈcitoti.
TaÑ sutvÈ padumasaragopako “imehi dvÊhi musÈvÈdo kathito, tumhehi
sabhÈvo kathito, tumhÈkaÑ anucchavikÈni padumÈnÊ”ti mahantaÑ
padumakalÈpaÑ ÈdÈya tassa datvÈ attano padumasarameva gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
padumalÈbhÊ seÔÔhiputto ahameva ahosin”ti.
PadumajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. MudupÈÓijÈtakavaÓÓanÈ (262)
PÈÓi ce muduko cassÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
ukkaÓÔhitabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. TaÒhi SatthÈ dhammasabhaÑ ÈnÊtaÑ
“saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu ukkaÓÔhitosÊ”ti pucchitvÈ “saccaÑ bhante”ti
vutte “bhikkhu itthiyo nÈmetÈ kilesavasena gamanato arakkhiyÈ,
porÈÓakapaÓÉitÈpi attano dhÊtaraÑ rakkhituÑ nÈsakkhiÑsu, pitarÈ hatthe
gahetvÈ ÔhitÈva pitaraÑ ajÈnÈpetvÈ kilesavasena purisena saddhiÑ palÈyÊ”ti
vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa
aggamahesiyÈ kucchimhi nibbattitvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ sabbasippÈni
uggaÓhitvÈ pitu accayena rajje patiÔÔhÈya dhammena rajjaÑ kÈresi.
______________________________________________________________
1. Vilapantete (SyÈ, Ka)
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so dhÊtaraÒca bhÈgineyyaÒca dvepi antonivesane posento ekadivasaÑ
amaccehi saddhiÑnisinno “mamaccayena mayhaÑ bhÈgineyyo rÈjÈ
bhavissati, dhÊtÈpi me tassa aggamahesÊ bhavissatÊ”ti vatvÈ aparabhÈge
bhÈgineyyassa vayappattakÈle puna amaccehi saddhiÑ nisinno “mayhaÑ
bhÈgineyyassa aÒÒassa raÒÒo dhÊtaraÑ ÈnessÈma, mayhaÑ dhÊtarampi
aÒÒasmiÑ rÈjakule dassÈma, evaÑ no ÒÈtakÈ bahutarÈ bhavissantÊ”ti Èha.
AmaccÈ sampaÔicchiÑsu.
Atha rÈjÈ bhÈgineyyassa bahigehaÑ dÈpesi, anto pavesanaÑ nivÈresi.
Te pana aÒÒamaÒÒaÑ paÔibaddhacittÈ ahesuÑ. KumÈro “kena nu kho
upÈyena rÈjadhÊtaraÑ bahi nÊharÈpeyyan”ti cintento “atthi upÈyo”ti dhÈtiyÈ
laÒjaÑ datvÈ “kiÑ ayyaputta kiccan”ti vutte “amma kathaÑ nu kho
rÈjadhÊtaraÑ bahi kÈtuÑ okÈsaÑ labheyyÈmÈ”ti Èha. RÈjadhÊtÈya saddhiÑ
kathetvÈ jÈnissÈmÊti. SÈdhu ammÈti. SÈ gantvÈ “ehi amma, sÊse te |kÈ
gaÓhissÈmÊ”ti taÑ nÊcapÊÔhake nisÊdÈpetvÈ sayaÑ ucce nisÊditvÈ tassÈ sÊsaÑ
attano |r|su ÔhapetvÈ |kÈ gaÓhayamÈnÈ rÈjadhÊtÈya sÊsaÑ nakhehi vijjhi.
RÈjadhÊtÈ “nÈyaÑ attano nakhehi vijjhati, pitucchÈputtassa me kumÈrassa
nakhehi vijjhatÊ”ti ÒatvÈ “amma tvaÑ kumÈrassa santikaÑ agamÈsÊ”ti
pucchi. Œma ammÈti. KiÑ tena sÈsanaÑ kathitanti. Tava bahikaraÓ|pÈyaÑ
pucchati ammÈti. RÈjadhÊtÈ “paÓÉito honto jÈnissatÊ”ti paÔhamaÑ gÈthaÑ
bandhitvÈ “amma imaÑ uggahetvÈ kumÈrassa kathehÊ”ti Èha.
34. “PÈÓi ce muduko cassa, nÈgo cassa sukÈrito.
AndhakÈro ca vasseyya, atha n|na tadÈ siyÈ”ti.
SÈ taÑ uggaÓhitvÈ kumÈrassa santikaÑ gantvÈ “amma rÈjadhÊtÈ
kimÈhÈ”ti vutte “ayyaputta aÒÒaÑ kiÒci avatvÈ imaÑ gÈthaÑ pahiÓÊ”ti taÑ
gÈthaÑ udÈhÈsi. KumÈro ca tassatthaÑ ÒatvÈ “gaccha ammÈ”ti taÑ
uyyojesi.
GÈthÈyattho–sace te ekissÈ c|ÄupaÔÔhÈkÈya mama hattho viya hattho
mudu assa, yadi ca te ÈneÒjakÈraÓaÑ sukÈrito eko hatthÊ assa, yadi ca taÑ
divasaÑ catura~gasamannÈgato ativiya bahalo andhakÈro assa, devo ca
vasseyya. Atha n|na tadÈ
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siyÈti tÈdise kÈle ime cattÈro paccaye Ègamma ekaÑsena te manorathassa
matthakagamanaÑ siyÈti.
KumÈro etamatthaÑ tathato ÒatvÈ ekaÑ abhir|paÑ muduhatthaÑ
c|ÄupaÔÔhÈkaÑ sajjaÑ katvÈ ma~galahatthigopakassa laÒjaÑ datvÈ hatthiÑ
ÈneÒjakÈraÓaÑ kÈretvÈ kÈlaÑ Ègamento acchi.
AthekasmiÑ kÈÄapakkhuposathadivase majjhimayÈmasamanantare
ghanakÈÄamegho vassi. So “ayaÑ dÈni rÈjadhÊtÈya vuttadivaso”ti vÈraÓaÑ
abhiruhitvÈ muduhatthakaÑ c|ÄupaÔÔhÈkaÑ hatthipiÔÔhe nisÊdÈpetvÈ gantvÈ
rÈjanivesanassa ÈkÈsa~gaÓÈbhimukhe ÔhÈne hatthiÑ mahÈbhittiyaÑ
allÊyÈpetvÈ vÈtapÈnasamÊpe temento aÔÔhÈsi. RÈjÈpi dhÊtaraÑ rakkhanto
aÒÒattha sayituÑ na deti, attano santike c|Äasayane sayÈpeti. SÈpi “ajja
kumÈro ÈgamissatÊ”ti ÒatvÈ niddaÑ anokkamitvÈva nipannÈ “tÈta
nhÈyitukÈmÈmhÊ”ti Èha. RÈjÈ “ehi ammÈ”ti taÑ hatthe gahetvÈ
vÈtapÈnasamÊpaÑ netvÈ “nhÈyÈhi ammÈ”ti ukkhipitvÈ vÈtapÈnassa bahipasse
pamukhe1 ÔhapetvÈ ekasmiÑ hatthe gahetvÈ aÔÔhÈsi. SÈ nhÈyamÈnÈva
kumÈrassa hatthaÑ pasÈresi, so tassÈ hatthato ÈbharaÓÈni omuÒcitvÈ
upaÔÔhÈkÈya hatthe piÄandhitvÈ taÑ ukkhipitvÈ rÈjadhÊtaraÑnissÈya
pamukhe2 Ôhapesi. SÈ tassÈ hatthaÑ gahetvÈ pitu hatthe Ôhapesi, so tassÈ
hatthaÑ gahetvÈ dhÊtu hatthaÑ muÒci, sÈ itarasmÈpi hatthÈ ÈbharaÓÈni
omuÒcitvÈ tassÈ dutiyahatthe piÄandhitvÈ pitu hatthe ÔhapetvÈ kumÈrena
saddhiÑ agamÈsi. RÈjÈ “dhÊtÈyeva me”ti saÒÒÈya taÑ dÈrikaÑ
nhÈnapariyosÈne sirigabbhe sayÈpetvÈ dvÈraÑ pidhÈya laÒchetvÈ ÈrakkhaÑ
datvÈ attano sayanaÑ gantvÈ nipajji.
So pabhÈtÈya rattiyÈ dvÈraÑ vivaritvÈ taÑ dÈrikaÑ disvÈ “kimetan”ti
pucchi, sÈ tassÈ kumÈrena saddhiÑ gatabhÈvaÑ kathesi. RÈjÈ vippaÔisÈrÊ
hutvÈ “hatthe gahetvÈ carantenapi mÈtugÈmaÑ rakkhituÑ na sakkÈ, evaÑ
arakkhiyÈ nÈmitthiyo”ti cintetvÈ itarÈ dve gÈthÈ avoca–
35. “AnalÈ mudusambhÈsÈ, dupp|rÈ tÈ nadÊsamÈ.
SÊdanti naÑ viditvÈna, ÈrakÈ parivajjaye.
______________________________________________________________
1. BÈhirapadumake (SÊ), bÈhirapasse padumake (SyÈ)

2. Padumake (SÊ, SyÈ)
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36. YaÑ etÈ upasevanti, chandasÈ vÈ dhanena vÈ.
JÈtavedova saÑ ÔhÈnaÑ, khippaÑ anudahanti nan”ti.
Tattha analÈ mudusambhÈsÈti muduvacanenapi asakkuÓeyyÈ, neva
sakkÈ saÓhavÈcÈya sa~gaÓhitunti attho. Purisehi vÈ etÈsaÑ na alanti analÈ.
MudusambhÈsÈti hadaye thaddhepi sambhÈsÈva mudu etÈsanti
mudusambhÈsÈ. Dupp|rÈ tÈ nadÊsamÈti yathÈ nadÊ ÈgatÈgatassa udakassa
sandanato udakena dupp|rÈ, evaÑ anubh|tÈnubh|tehi methunÈdÊhi
aparitussanato dupp|rÈ. Tena vuttaÑ–
“TiÓÓaÑ bhikkhave dhammÈnaÑ atitto appaÔivÈno mÈtugÈmo ÈlaÑ
karoti. KatamesaÑ tiÓÓaÑ. MethunasamÈpattiyÈ ca vijÈyanassa ca
ala~kÈrassa ca. ImesaÑ kho bhikkhave tiÓÓaÑ dhammÈnaÑ atitto
appaÔivÈno mÈtugÈmo kÈlaÑ karotÊ”ti1.
SÊdantÊti aÔÔhasu mahÈnirayesu soÄasasu Ussadanirayesu2 nimujjanti.
Nanti nipÈtamattaÑ. ViditvÈnÈti evaÑ jÈnitvÈ. ŒrakÈ parivajjayeti “etÈ
itthiyo nÈma methunadhammÈdÊhi atittÈ kÈlaÑ katvÈ etesu nirayesu sÊdanti,
etÈ evaÑ attanÈ sÊdamÈnÈ kassaÒÒassa sukhÈya bhavissantÊ”ti evaÑ ÒatvÈ
paÓÉito puriso d|ratova tÈ parivajjayeti dÊpeti. ChandasÈ vÈ dhanena vÈti
attano vÈ chandena ruciyÈ pemena, bhativasena laddhadhanena vÈ yaÑ
purisaÑ etÈ itthiyo upasevanti bhajanti. JÈtavedoti aggi. So hi jÈtamattova
vediyati, vidito pÈkaÔo hotÊti jÈtavedo. So yathÈ attano ÔhÈnaÑ kÈraÓaÑ
okÈsaÑ anudahati, evametÈpi yaÑ upasevanti, taÑ purisaÑ
dhanayasasÊlapaÒÒÈsamannÈgatampi tesaÑ sabbesaÑ dhanÈdÊnaÑ
vinÈsanato puna tÈya sampattiyÈ abhabbuppattikaÑ kurumÈnÈ khippaÑ
anudahanti jhÈpenti. Vuttampi cetaÑ–
“Balavanto dubbalÈ honti, thÈmavantopi3 hÈyare.
CakkhumÈ andhakÈ4 honti, mÈtugÈmavasaÑ gatÈ.
______________________________________________________________
1. A~guttarapÈÄiyaÑ tikanipÈte na dissati, AÑ 1. 77 piÔÔhe pana dve dhammÈ ÈgatÈ.
2. Uss|danirayesu (SyÈ)
3. PaÒÒavantopi (Ka)
4. AndhitÈ (SÊ)
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GuÓavanto nigguÓÈ honti, paÒÒavantopi hÈyare.
PamattÈ1 bandhane senti, mÈtugÈmavasaÑ gatÈ.
AjjhenaÒca tapaÑ sÊlaÑ, saccaÑ cÈgaÑ satiÑ matiÑ2.
Acchindanti pamattassa, panthad|bhÊva takkarÈ.
YasaÑ kittiÑ dhitiÑ s|raÑ, bÈhusaccaÑ pajÈnanaÑ.
Khepayanti pamattassa, kaÔÔhapuÒjaÑva pÈvako”ti.
EvaÑ vatvÈ mahÈsatto “bhÈgineyyopi mayÈva posetabbo”
ti
mahantena sakkÈrena dhÊtaraÑ tasseva datvÈ taÑ oparajje patiÔÔhapesi. Sopi
mÈtulassa accayena rajje patiÔÔhahi.
SatthÈ imaÑ dhammadesenaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi.
TadÈ rÈjÈ ahameva ahosinti.
MudupÈÓijÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. C|ÄapalobhanajÈtakavaÓÓanÈ (263)
AbhijjamÈne vÈrisminti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
ukkaÓÔhitabhikkhumeva Èrabbha kathesi. TaÒhi SatthÈ dhammasabhaÑ
ÈnÊtaÑ “saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu ukkaÓÔhitosÊ”ti pucchitvÈ “saccaÑ
bhante”ti vutte “bhikkhu itthiyo nÈmetÈ porÈÓake suddhasattepi
saÑkilesesun”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatto rÈjÈ aputtako hutvÈ attano itthiyo
“puttapatthanaÑ karothÈ”ti Èha. TÈ putte patthenti. EvaÑ addhÈne gate
bodhisatto brahmalokÈ cavitvÈ aggamahesiyÈ kucchismiÑ nibbatti. TaÑ
jÈtamattaÑ nhÈpetvÈ thaÒÒapÈyanatthÈya dhÈtiyÈ adaÑsu. So pÈyamÈno
rodati, atha naÑ aÒÒissÈ adaÑsu. MÈtugÈmahatthagato neva tuÓhÊ hoti. Atha
naÑ ekassa pÈdam|likassa adaÑsu, tena gahitamattoyeva tuÓhÊ ahosi. Tato
paÔÔhÈya
______________________________________________________________
1. PamuttÈ (Ka)

2. PatibbataÑ (Ka)
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purisÈva taÑ gahetvÈ caranti. ThaÒÒaÑ pÈyentÈ duhitvÈ vÈ pÈyenti, sÈÓiantarena vÈ thanaÑ mukhe Ôhapenti. Tenassa AnitthigandhakumÈroti
nÈmaÑ kariÑsu. Tassa aparÈparaÑ vaddhamÈnassapi mÈtugÈmaÑ nÈma
dassetuÑ na sakkÈ. Tenassa rÈjÈ visuÑyeva nisajjÈdiÔÔhÈnÈni jhÈnÈgÈraÒca
kÈresi.
So tassa soÄasavassikakÈle cintesi “mayhaÑ aÒÒo putto natthi, ayaÑ
pana kumÈro kÈme na paribhuÒjati, rajjampi na icchissati, dulladdho vata
me putto”ti. Atha naÑ ekÈ naccagÊtavÈditakusalÈ purise paricaritvÈ attano
vase kÈtuÑ paÔibalÈ taruÓanÈÔakitthÊ upasa~kamitvÈ “deva kinnu cintesÊ”ti
Èha, rÈjÈ taÑ kÈraÓaÑ Ècikkhi. Hotu deva, ahaÑ taÑ palobhetvÈ kÈmarasaÑ
jÈnÈpessÈmÊti. Sace me puttaÑ AnitthigandhakumÈraÑ palobhetuÑ
sakkhissasi, so rÈjÈ bhavissati, tvaÑ aggamahesÊti. SÈ “mameso bhÈro,
tumhe mÈ cintayitthÈ”ti vatvÈ Èrakkhamanusse upasa~kamitvÈ Èha “ahaÑ
pacc|sasamaye ÈgantvÈ ayyaputtassa sayanaÔÔhÈne bahijhÈnÈgÈre ÔhatvÈ
gÈyissÈmi. Sace so kujjhati, mayhaÑ katheyyÈtha, ahaÑ apagacchissÈmi.
Sace suÓÈti, vaÓÓaÑ me katheyyÈthÈ”ti. Te “sÈdh|”ti sampaÔicchiÑsu.
SÈpi pacc|sakÈle tasmiÑ padese ÔhatvÈ tantissarena gÊtassaraÑ,
gÊtassarena tantissaraÑ anatikkamitvÈ madhurena saddena gÈyi, kumÈro
suÓantova nipajji, punadivase ca ÈsannaÔÔhÈne ÔhatvÈ gÈyituÑ ÈÓÈpesi,
punadivase jhÈnÈgÈre ÔhatvÈ gÈyituÑ ÈÓÈpesi, punadivase attano samÊpe
ÔhatvÈti evaÑ anukkameneva taÓhaÑ uppÈdetvÈ lokadhammaÑ sevitvÈ
kÈmarasaÑ ÒatvÈ “mÈtugÈmaÑ nÈma aÒÒesaÑ na dassÈmÊ”ti asiÑ gahetvÈ
antaravÊthiÑ otaritvÈ purise anubandhanto vicari. Atha naÑ rÈjÈ gÈhÈpetvÈ
tÈya kumÈrikÈya saddhiÑ nagarÈ nÊharÈpesi. Ubhopi araÒÒaÑ pavisitvÈ
adhoga~gaÑ gantvÈ ekasmiÑ passe ga~gaÑ, ekasmiÑ samuddaÑ katvÈ
ubhinnamantare assamapadaÑ mÈpetvÈ vÈsaÑ kappayiÑsu. KumÈrikÈ
paÓÓasÈlÈyaÑ nisÊditvÈ kandam|lÈdÊni pacati, bodhisatto araÒÒato
phalÈphalaÑ Èharati.
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AthekadivasaÑ tasmiÑ phalÈphalatthÈya gate samuddadÊpakÈ eko
tÈpaso bhikkhÈcÈratthÈya ÈkÈsena gacchanto dh|maÑ disvÈ assamapade
otari. Atha naÑ sÈ “nisÊda, yÈva paccatÊ”ti nisÊdÈpetvÈ itthikuttena
palobhetvÈ jhÈnÈ cÈvetvÈ brahmacariyamassa antaradhÈpesi. So
pakkhachinnakÈko viya hutvÈ taÑ jahituÑ asakkonto sabbadivasaÑ tatthe
va ÔhatvÈ bodhisattaÑ ÈgacchantaÑ disvÈ vegena samuddÈbhimukho palÈyi.
Atha naÑ so “paccÈmitto me ayaÑ bhavissatÊ”ti asiÑ gahetvÈ anubandhi.
TÈpaso ÈkÈse uppatanÈkÈraÑ dassetvÈ samudde pati. Bodhisatto “esa tÈpaso
ÈkÈsenÈgato bhavissati, jhÈnassa parihÊnattÈ samudde patito, mayÈ dÈnissa
avassayena bhavituÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ velante ÔhatvÈ imÈ gÈthÈ avoca–
37. “AbhijjamÈne vÈrismiÑ, sayaÑ1 Ègamma iddhiyÈ.
MissÊbhÈvi’tthiyÈ gantvÈ, saÑsÊdasi2 mahaÓÓave.
38. ŒvaÔÔanÊ mahÈmÈyÈ, brahmacariyavikopanÈ.
SÊdanti naÑ viditvÈna, ÈrakÈ parivajjaye.
39. YaÑ etÈ upasevanti, chandasÈ vÈ dhanena vÈ.
JÈtavedova saÑ ÔhÈnaÑ, khippaÑ anudahanti nan”ti.
Tattha abhijjamÈne vÈrisminti imasmiÑ udake acalamÈne akampamÈne
udakaÑ anÈmasitvÈ sayaÑ ÈkÈseneva iddhiyÈ ÈgantvÈ. MissÊbhÈvi’tthiyÈti
lokadhammavasena itthiyÈ saddhiÑ missÊbhÈvaÑ. ŒvaÔÔanÊ mahÈmÈyÈti
itthiyo nÈmetÈ kÈmÈvaÔÔena ÈvaÔÔanato ÈvaÔÔanÊ, anantÈhi itthimÈyÈhi
samannÈgatattÈ mahÈmÈyÈ nÈma. VuttaÒhetaÑ–
“MÈyÈ cetÈ marÊcÊ ca, soko rogo cupaddavo.
KharÈ ca bandhanÈ cetÈ, maccupÈso guhÈsayo.
TÈsu yo vissase poso, so naresu narÈdhamo”ti3.
______________________________________________________________
1. AyaÑ (Ka)

2. SaÑsÊdati (Ka)

3. Khu 6. 93 piÔÔhe.
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BrahmacariyavikopanÈti seÔÔhacariyassa methunaviratibrahmacariyassa
vikopanÈ. SÊdantÊti itthiyo nÈmetÈ isÊnaÑ brahmacariyavikopanena apÈyesu
sÊdanti. SesaÑ purimanayeneva yojetabbaÑ.
EtaÑ pana bodhisattassa vacanaÑ sutvÈ tÈpaso samuddamajjhe
Ôhitoyeva naÔÔhajjhÈnaÑ puna uppÈdetvÈ ÈkÈsena attano vasanaÔÔhÈnameva
gato. Bodhisatto cintesi “ayaÑ tÈpaso evaÑ bhÈriko samÈno simbalit|laÑ
viya ÈkÈsena gato, mayÈpi iminÈ viya jhÈnaÑ uppÈdetvÈ ÈkÈsena carituÑ
vaÔÔatÊ”ti. So assamaÑ gantvÈ taÑ itthiÑ manussapathaÑ netvÈ “gaccha
tvan”ti uyyojetvÈ araÒÒaÑ pavisitvÈ manuÒÒe bh|mibhÈge assamaÑ
mÈpetvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ kasiÓaparikammaÑ katvÈ abhiÒÒÈ ca
samÈpattiyo ca nibbattetvÈ brahmalokaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi.
TadÈ AnitthigandhakumÈro ahameva ahosinti.
C|ÄapalobhanajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. MahÈpanÈdajÈtakavaÓÓanÈ (264)
PanÈdo nÈma so rÈjÈti idaÑ SatthÈ Ga~gÈtÊre nisinno
BhaddajittherassÈnubhÈvaÑ Èrabbha kathesi. EkasmiÒhi samaye SatthÈ
SÈvatthiyaÑ vassaÑ vasitvÈ “BhaddajikumÈrassa sa~gahaÑ karissÈmÊ”ti
bhikkhusaÑghaparivuto cÈrikaÑ caramÈno BhaddiyanagaraÑ patvÈ
jÈtiyÈvane tayo mÈse vasi kumÈrassa ÒÈÓaparipÈkaÑ ÈgamayamÈno.
BhaddajikumÈro mahÈyaso asÊtikoÔivibhavassa BhaddiyaseÔÔhino ekaputtako.
Tassa tiÓÓaÑ ut|naÑ anucchavikÈ tayo pÈsÈdÈ ahesuÑ. EkekasmiÑ cattÈro
cattÈro mÈse vasati. EkasmiÑ vasitvÈ nÈÔakaparivuto mahantena yasena
aÒÒaÑ pÈsÈdaÑ gacchati. TasmiÑ khaÓe “kumÈrassa yasaÑ passissÈmÈ”ti
sakalanagaraÑ sa~khubhi, pÈsÈdantare cakkÈticakkÈni maÒcÈtimaÒcÈni
bandhanti.
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SatthÈ tayo mÈse vasitvÈ “mayaÑ gacchÈmÈ”ti nagaravÈsÊnaÑ Èrocesi.
NÈgarÈ “bhante sve gamissathÈ”ti SatthÈraÑ nimantetvÈ dutiyadivase
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ sajjetvÈ nagaramajjhe
maÓÉapaÑ katvÈ ala~karitvÈ ÈsanÈni paÒÒapetvÈ kÈlaÑ ÈrocesuÑ. SatthÈ
bhikkhusaÑghaparivuto tattha gantvÈ nisÊdi, manussÈ mahÈdÈnaÑ adaÑsu.
SatthÈ niÔÔhitabhattakicco madhurassarena anumodanaÑ Èrabhi. TasmiÑ
khaÓe BhaddajikumÈropi pÈsÈdato pÈsÈdaÑ gacchati, tassa
sampattidassanatthÈya taÑ divasaÑ na koci agamÈsi, attano manussÈva
parivÈresuÑ. So manusse pucchi “aÒÒasmiÑ kÈle mayi pÈsÈdato pÈsÈdaÑ
gacchante sakalanagaraÑ sa~khubhati, cakkÈticakkÈni maÒcÈtimaÒcÈni
bandhanti, ajja pana ÔhapetvÈ mayhaÑ manusse aÒÒo koci natthi, kiÑ nu
kho kÈraÓan”ti. SÈmi SammÈsambuddho imaÑ BhaddiyanagaraÑ
upanissÈya tayo mÈse vasitvÈ ajjeva gamissati, so bhattakiccaÑ niÔÔhÈpetvÈ
mahÈjanassa dhammaÑ deseti, sakalanagaravÈsinopi tassa dhammakathaÑ
suÓantÊti. So “tena hi etha, mayampi suÓissÈmÈ”ti
sabbÈbharaÓapaÔimaÓÉitova mahantena parivÈrena upasa~kamitvÈ
parisapariyante Ôhito dhammaÑ suÓanto Ôhitova sabbakilese khepetvÈ
aggaphalaÑ arahattaÑ pÈpuÓi.
SatthÈ BhaddiyaseÔÔhiÑ ÈmantetvÈ “mahÈseÔÔhi putto te
ala~katapaÔiyattova dhammakathaÑ suÓanto arahatte patiÔÔhito, tenassa
ajjeva pabbajituÑ vÈ vaÔÔati parinibbÈyituÑ vÈ”ti Èha. Bhante mayhaÑ
puttassa parinibbÈnena kiccaÑ natthi, pabbÈjetha naÑ, pabbÈjetvÈ ca pana
naÑ gahetvÈ sve amhÈkaÑ gehaÑ upasa~kamathÈti. BhagavÈ nimantanaÑ
adhivÈsetvÈ kulaputtaÑ ÈdÈya vihÈraÑ gantvÈ pabbÈjetvÈ upasampadaÑ
dÈpesi. Tassa mÈtÈpitaro sattÈhaÑ mahÈsakkÈraÑ kariÑsu. SatthÈ sattÈhaÑ
vasitvÈ kulaputtamÈdÈya cÈrikaÑ caranto KoÔigÈmaÑ pÈpuÓi.
KoÔigÈmavÈsino manussÈ Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa
mahÈdÈnaÑ adaÑsu. SatthÈ bhattakiccÈvasÈne anumodanaÑ Èrabhi.
Kulaputto anumodanakaraÓakÈle bahigÈmaÑ gantvÈ “Satthu ÈgatakÈleyeva
uÔÔhahissÈmÊ”ti Ga~gÈtitthasamÊpe ekasmiÑ rukkham|le jhÈnaÑ
samÈpajjitvÈ nisÊdi. Mahallakattheresu Ègacchantesupi anuÔÔhahitvÈ Satthu
ÈgatakÈleyeva uÔÔhahi. PuthujjanÈ bhikkh| “ayaÑ pure viya pabbajitvÈ
mahÈthere Ègacchantepi disvÈ na uÔÔhahatÊ”ti kujjhiÑsu.
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KoÔigÈmavÈsino manussÈ nÈvÈsa~ghÈte bandhiÑsu. SatthÈ nÈvÈsa~ghÈte
ÔhatvÈ “kahaÑ BhaddajÊ”ti pucchi. Esa bhante idhevÈti. Ehi Bhaddaji amhehi
saddhiÑ ekanÈvaÑ abhiruhÈti. Theropi uppatitvÈ ekanÈvÈya aÔÔhÈsi. Atha
naÑ Ga~gÈya majjhaÑ majjhe gatakÈle SatthÈ Èha “Bhaddaji tayÈ
MahÈpanÈdarÈjakÈle ajjhÈvutthapÈsÈdo kahan”ti. ImasmiÑ ÔhÈne nimuggo
bhanteti. PuthujjanÈ bhikkh| “Bhaddajitthero aÒÒaÑ byÈkarotÊ”ti ÈhaÑsu.
SatthÈ “tena hi Bhaddaji sabrahmacÈrÊnaÑ ka~khaÑ chindÈ”ti Èha. TasmiÑ
khaÓe thero SatthÈraÑ vanditvÈ iddhibalena gantvÈ pÈsÈdath|pikaÑ
pÈda~guliyÈ gahetvÈ paÒcavÊsatiyojanaÑ pÈsÈdaÑ gahetvÈ ÈkÈse uppati.
Uppatito ca pana heÔÔhÈpÈsÈde ÔhitÈnaÑ pÈsÈdaÑ bhinditvÈ paÒÒÈyi. So
ekayojanaÑ dviyojanaÑ tiyojananti yÈva vÊsatiyojanÈ udakato pÈsÈdaÑ
ukkhipi. Athassa purimabhave ÒÈtakÈ pÈsÈdalobhena
macchakacchapanÈgamaÓÉ|kÈ hutvÈ tasmiÑyeva pÈsÈde nibbattÈ pÈsÈde
uÔÔhahante parivattitvÈ parivattitvÈ udakeyeva patiÑsu. SatthÈ te patante
disvÈ “ÒÈtakÈ te Bhaddaji kilamantÊ”ti Èha. Thero Satthu vacanaÑ sutvÈ
pÈsÈdaÑ vissajjesi, pÈsÈdo yathÈÔhÈneyeva patiÔÔhahi, SatthÈ pÈraga~gaÑ
gato. Athassa Ga~gÈtÊreyeva ÈsanaÑ paÒÒÈpayiÑsu, so paÒÒatte
varabuddhÈsane taruÓas|riyo viya rasmiyo muÒcanto nisÊdi. Atha naÑ
bhikkh| “kasmiÑ kÈle bhante ayaÑ pÈsÈdo Bhaddajittherena ajjhÈvuttho”ti
pucchiÑsu. SatthÈ “MahÈpanÈdarÈjakÈle”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte VideharaÔÔhe MithilÈyaÑ Suruci nÈma rÈjÈ ahosi, puttopi tassa
Suruciyeva, tassa pana putto MahÈpanÈdo nÈma ahosi, te imaÑ pÈsÈdaÑ
paÔilabhiÑsu. PaÔilÈbhatthÈya panassa idaÑ pubbakammaÑ–dve pitÈputtÈ
naÄehi ca udumbaradÈr|hi ca Paccekabuddhassa vasanapaÓÓasÈlaÑ kariÑsu.
ImasmiÑ jÈtake sabbaÑ atÊtavatthu PakiÓÓakanipÈte SurucijÈtake1 Èvi
bhavissati.
SatthÈ imaÑ atÊtaÑ ÈharitvÈ SammÈsambuddho hutvÈ imÈ gÈthÈ
avoca–
______________________________________________________________
1. Khu 5. 288 piÔÔhe.
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40. “PanÈdo nÈma so rÈjÈ, yassa y|po suvaÓÓayo.
TiriyaÑ soÄasubbedho, uddhamÈhu sahassadhÈ.
41. SahassakaÓÉo satageÓÉu, dhajÈlu haritÈmayo.
AnaccuÑ tattha gandhabbÈ, cha sahassÈni sattadhÈ.
42. EvametaÑ1 tadÈ Èsi, yathÈ bhÈsasi Bhaddaji.
Sakko ahaÑ tadÈ ÈsiÑ, veyyÈvaccakaro tavÈ”ti.
Tattha y|poti pÈsÈdo. TiriyaÑ soÄasubbedhoti vitthÈrato
soÄasakaÓÉapÈtavitthÈro ahosi. UddhamÈhu sahassadhÈti ubbedhena
sahassakaÓÉagamanamattaÑ ucco ahu, sahassakaÓÉagamanagaÓanÈya
paÒcavÊsatiyojanappamÈÓaÑ hoti. VitthÈro panassa aÔÔhayojanamatto2.
SahassakaÓÉo satageÓÉ|ti so panesa sahassakaÓÉubbedho pÈsÈdo
satabh|miko ahosi. DhajÈl|ti dhajasampanno. HaritÈmayoti
haritamaÓiparikkhitto. AÔÔhakathÈyaÑ pana “samÈluharitÈmayo”ti3 pÈÔho,
haritamaÓimayehi dvÈrakavÈÔavÈtapÈnehi samannÈgatoti attho. SamÈl|ti kira
dvÈrakavÈÔavÈtapÈnÈnaÑ nÈmaÑ. GandhabbÈti naÔÈ, cha sahassÈni
sattadhÈti cha gandhabbasahassÈni sattadhÈ hutvÈ tassa pÈsÈdassa sattasu
ÔhÈnesu raÒÒo ratijananatthÈya nacciÑs|ti attho. Te evaÑ naccantÈpi
rÈjÈnaÑ hÈsetuÑ nÈsakkhiÑsu, atha Sakko devarÈjÈ devanaÔaÑ pesetvÈ
samajjaÑ kÈresi, tadÈ MahÈpanÈdo hasi.
YathÈ bhÈsasi BhaddajÊti Bhaddajittherena hi “Bhaddaji tayÈ
MahÈpanÈdarÈjakÈle ajjhÈvutthapÈsÈdo kahan”ti vutte “imasmiÑ ÔhÈne
nimuggo bhante”ti vadantena tasmiÑ kÈle attano atthÈya tassa pÈsÈdassa
nibbattabhÈvo ca MahÈpanÈdarÈjabhÈvo ca bhÈsito hoti. TaÑ gahetvÈ SatthÈ
“yathÈ tvaÑ Bhaddaji bhÈsasi, tadÈ etaÑ tatheva ahosi, ahaÑ tadÈ tava
kÈyaveyyÈvaccakaro Sakko DevÈnamindo ahosin”ti Èha. TasmiÑ khaÓe
puthujjanabhikkh| nikka~khÈ ahesuÑ.
______________________________________________________________
1. Evameva (Ka)

2. AÉÉhayojanamatto (SÊ, SyÈ)

3. JhasÈluharitÈmayoti (SÊ)
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
MahÈpanÈdo rÈjÈ Bhaddaji ahosi, Sakko pana ahameva ahosin”ti.
MahÈpanÈdajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. KhurappajÈtakavaÓÓanÈ (265)
DisvÈ khurappeti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ ossaÔÔhavÊriyaÑ
bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. TaÒhi SatthÈ “saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu
ossaÔÔhavÊriyo”ti pucchitvÈ “saccaÑ bhante”ti vutte “bhikkhu kasmÈ evaÑ
tvaÑ niyyÈnikasÈsane pabbajitvÈ vÊriyaÑ ossaji, porÈÓakapaÓÉitÈ
aniyyÈnikaÔÔhÈnepi vÊriyaÑ kariÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto ekasmiÑ
aÔavi-Èrakkhakakule nibbattitvÈ vayappatto paÒcapurisasataparivÈro aÔaviÈrakkhakesu sabbajeÔÔhako hutvÈ aÔavimukhe ekasmiÑ gÈme vÈsaÑ kappesi.
So bhatiÑ gahetvÈ manusse aÔaviÑ atikkÈmeti. AthekasmiÑ divase
BÈrÈÓaseyyako satthavÈhaputto paÒcahi sakaÔasatehi taÑ gÈmaÑ patvÈ taÑ
pakkosÈpetvÈ “samma sahassaÑ gahetvÈ maÑ aÔaviÑ atikkÈmehÊ”ti Èha. So
“sÈdh|”ti tassa hatthato sahassaÑ gaÓhi, bhatiÑ gaÓhantoyeva tassa jÊvitaÑ
pariccaji. So taÑ ÈdÈya aÔaviÑ pÈvisi, aÔavimajjhe paÒcasatÈ corÈ
uÔÔhahiÑsu, core disvÈva sesapurisÈ urena nipajjiÑsu, ÈrakkhakajeÔÔhako
ekova nadanto vagganto paharitvÈ paÒcasatepi core palÈpetvÈ
satthavÈhaputtaÑ sotthinÈ kantÈraÑ tÈresi.
SatthavÈhaputto parakantÈre SatthaÑ nivesetvÈ ÈrakkhatajeÔÔhakaÑ
nÈnaggarasabhojanaÑ bhojetvÈ sayampi bhuttapÈtarÈso sukhanisinno tena
saddhiÑ sallapanto “samma tathÈdÈruÓÈnaÑ corÈnaÑ ÈvudhÈni gahetvÈ
avattharaÓakÈle kena nu kho te kÈraÓena cittutrÈsamattampi na uppannan”ti
pucchanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
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43. “DisvÈ khurappe dhanuveganunne,
Khagge gahÊte tikhiÓe teladhote.
TasmiÑ bhayasmiÑ maraÓe viy|Ähe1,
KasmÈ nu te nÈhu chambhi tattan”ti.

Tattha dhanuveganunneti dhanuvegena vissaÔÔhe. Khagge gahÊteti
tharudaÓÉehi sugahite khagge. MaraÓe viy|Äheti maraÓe paccupaÔÔhite.
KasmÈ nu te nÈh|ti kena nu kho kÈraÓena nÈhosi. Chambhitattanti
sarÊracalanaÑ.
TaÑ sutvÈ ÈrakkhakajeÔÔhako itarÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
44. “DisvÈ khurappe dhanuveganunne,
Khagge gahÊte tikhiÓe teladhote.
TasmiÑ bhayasmiÑ maraÓe viy|Ähe,
VedaÑ alatthaÑ vipulaÑ uÄÈraÑ.
45. So vedajÈto ajjhabhaviÑ amitte,
Pubbeva me jÊvita’mÈsi cattaÑ.
Na hi jÊvite ÈlayaÑ kubbamÈno,
S|ro kayirÈ s|rakiccaÑ kadÈcÊ”ti.
Tattha vedaÑ alatthanti tuÔÔhiÒceva somanassaÒca paÔilabhiÑ. Vipulanti
bahuÑ. UÄÈranti uttamaÑ. Ajjhabhavinti jÊvitaÑ pariccajitvÈ abhibhaviÑ.
Pubbeva me jÊvita’mÈsi cattanti mayÈ pubbeva tava hatthato bhatiÑ
gaÓhanteneva jÊvitaÑ cattamÈsi. Na hi jÊvite ÈlayaÑ kubbamÈnoti
jÊvitasmiÒhi nikantiÑ kurumÈno purisakiccaÑ kadÈcipi na karoti.
EvaÑ so saravasse vassante jÊvitanikantiyÈ vissaÔÔhattÈ attanÈ
s|rakiccassa katabhÈvaÑ ÒÈpetvÈ satthavÈhaputtaÑ uyyojetvÈ
sakagÈmameva paccÈgantvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ossaÔÔhavÊriyo bhikkhu arahatte patiÔÔhahi.
TadÈ ÈrakkhakajeÔÔhako ahameva ahosinti.
KhurappajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
______________________________________________________________
1. Vir|Ähe (Ka)
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6. VÈtaggasindhavajÈtakavaÓÓanÈ (266)
YenÈsi kisiyÈ paÓÉ|ti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto SÈvatthiyaÑ
aÒÒataraÑ kuÔumbikaÑ Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÑ kirekÈ abhir|pÈ itthÊ
ekaÑ abhir|paÑ kuÔumbikaÑ disvÈ paÔibaddhacittÈ ahosi, sakalasarÊraÑ
jhÈyamÈno viyassÈ abbhantare kilesaggi uppajji. SÈ neva kÈyassÈdaÑ labhi,
na cittassÈdaÑ, bhattampissÈ na rucci, kevalaÑ maÒcaka-aÔaniÑ gahetvÈ
nipajji. Atha naÑ upaÔÔhÈyikÈ ca sahÈyikÈ ca pucchiÑsu “kiÑ nu kho tvaÑ
kampamÈnacittÈ aÔaniÑ gahetvÈ nipannÈ, kiÑ te aphÈsukan”ti. SÈ ekaÑ dve
vÈre akathetvÈ punappunaÑ vuccamÈnÈ tamatthaÑ Èrocesi. Atha naÑ tÈ
samassÈsetvÈ “tvaÑ mÈ cintayi, mayaÑ taÑ ÈnessÈmÈ”ti vatvÈ gantvÈ
kuÔumbikena saddhiÑ mantesuÑ, so paÔikkhipitvÈ punappunaÑ vuccamÈno
adhivÈsesi. TÈ “asukadivase asukavelÈyaÑ ÈgacchÈ”ti paÔiÒÒaÑ gahetvÈ
gantvÈ tassÈ ÈrocesuÑ. SÈ attano sayanagabbhaÑ sajjetvÈ attÈnaÑ
ala~karitvÈ sayanapiÔÔhe nisinnÈ tasmiÑ ÈgantvÈ sayanekadese nisinne
cintesi “sacÈhaÑ imassa garukaÑ akatvÈ idÈneva okÈsaÑ karissÈmi,
issariyaÑ me parihÈyissati, Ègatadivaseyeva okÈsakaraÓaÑ nÈma akÈraÓaÑ,
ajja naÑ ma~kuÑ katvÈ aÒÒasmiÑ divase okÈsaÑ karissÈmÊ”ti. Atha naÑ
hatthagahaÓÈdivasena keÄiÑ kÈtuÑ ÈraddhaÑ hatthe gahetvÈ “apehi apehi,
na me tayÈ attho”ti nibbhacchesi. So osakkitvÈ lajjito uÔÔhÈya attano
gehameva gato.
ItarÈ itthiyo tÈya tathÈ katabhÈvaÑ ÒatvÈ kuÔumbike nikkhante taÑ
upasa~kamitvÈ evamÈhaÑsu “tvaÑ etasmiÑ paÔibaddhacittÈ ÈhÈraÑ
paÔikkhipitvÈ nipajji, atha naÑ mayaÑ punappunaÑ yÈcitvÈ Ènayimha, tassa
kasmÈ okÈsaÑ na akÈsÊ”ti. SÈ tamatthaÑ Èrocesi. ItarÈ “tena hi
paÒÒÈyissasÊ”ti vatvÈ pakkamiÑsu. KuÔumbiko puna nivattitvÈpi na olokesi.
SÈ taÑ alabhamÈnÈ nirÈhÈrÈ tattheva jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓi. KuÔumbiko
tassÈ matabhÈvaÑ ÒatvÈ bahuÑ mÈlÈgandhavilepanaÑ ÈdÈya JetavanaÑ
gantvÈ SatthÈraÑ p|jetvÈ ekamantaÑ nisÊditvÈ SatthÈrÈ ca “kiÑ nu kho
upÈsaka na paÒÒÈyasÊ”ti pucchite tamatthaÑ ÈrocetvÈ “svÈhaÑ bhante
ettakaÑ kÈlaÑ lajjÈya BuddhupaÔÔhÈnaÑ nÈgato”ti Èha. SatthÈ
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‘na upÈsaka idÈnevesÈ kilesavasena taÑ pakkosÈpetvÈ ÈgatakÈle taÑ okÈsaÑ
akatvÈ lajjÈpesi, pubbepi pana paÓÉitesu paÔibaddhacittÈ hutvÈ pakkosÈpetvÈ
ÈgatakÈle okÈsaÑ akatvÈ kilametvÈva uyyojesÊ”ti1 vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto sindhavakule
nibbattitvÈ VÈtaggasindhavo nÈma hutvÈ tassa ma~gala-asso ahosi.
AssagopakÈ taÑ netvÈ Ga~gÈyaÑ nhÈpenti. Atha naÑ BhaddalÊ2 nÈma
gadrabhÊ disvÈ paÔibaddhacittÈ hutvÈ kilesavasena kampamÈnÈ neva tiÓaÑ
khÈdi, na udakaÑ pivi, parisussitvÈ kisÈ aÔÔhicammamattÈ ahosi. Atha naÑ
putto gadrabhapotako mÈtaraÑ parisussamÈnaÑ disvÈ “kiÑ nu kho tvaÑ
amma neva tiÓaÑ khÈdasi, na udakaÑ pivasi, parisussitvÈ tattha tattha
kampamÈnÈ nipajjasi, kiÑ te aphÈsukan”ti pucchi. SÈ akathetvÈ
punappunaÑ vuccamÈnÈ tamatthaÑ kathesi. Atha naÑ putto samassÈsetvÈ
“amma mÈ cintayi, ahaÑ taÑ ÈnessÈmÊ”ti vatvÈ VÈtaggasindhavassa
nhÈyituÑ ÈgatakÈle taÑ upasa~kamitvÈ “tÈta mayhaÑ mÈtÈ tumhesu
paÔibaddhacittÈ nirÈhÈrÈ sussitvÈ marissati, jÊvitadÈnamassÈ dethÈ”ti Èha.
“SÈdhu tÈta dassÈmi, assagopakÈ maÑ nhÈpetvÈ thokaÑ Ga~gÈtÊre
vicaraÓatthÈya vissajjenti, tvaÑ mÈtaraÑ gahetvÈ taÑ padesaÑ ehÊ”ti. So
gantvÈ mÈtaraÑ ÈnetvÈ tasmiÑ padese vissajjetvÈ ekamantaÑ paÔicchanno
aÔÔhÈsi.
AssagopakÈpi VÈtaggasindhavaÑ tasmiÑ ÔhÈne vissajjesuÑ. So taÑ
gadrabhiÑ oloketvÈ upasa~kami. Atha sÈ gadrabhÊ tasmiÑ upasa~kamitvÈ
attano sarÊraÑ upasi~ghamÈne “sacÈhaÑ garuÑ akatvÈ ÈgatakkhaÓeyevassa
okÈsaÑ karissÈmi, evaÑ me yaso ca issariyaÒca parihÈyissati, anicchamÈnÈ
viya bhavituÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ sindhavassa heÔÔhÈhanuke pÈdena paharitvÈ
palÈyi, dantam|lamassa bhijjitvÈ gatakÈlo viya ahosi. VÈtaggasindhavo “ko
me etÈya attho”ti lajjito tatova palÈyi. SÈ vippaÔisÈrinÊ hutvÈ tattheva patitvÈ
socamÈnÈ nipajji.
______________________________________________________________
1. VippayojesÊti (SÊ)

2. KundalÊ (SÊ, I)
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Atha naÑ putto upasa~kamitvÈ pucchanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
46. “YenÈsi kisiyÈ paÓÉu, yena bhattaÑ na ruccati.
AyaÑ so Ègato bhattÈ1, kasmÈ dÈni palÈyasÊ”ti.
Tattha yenÈti tasmiÑ paÔibaddhacittatÈya yena kÈraÓabh|tena.
Puttassa vacanaÑ sutvÈ gadrabhÊ dutiyaÑ gÈthamÈha–
47. “Sace2 panÈ’dikeneva, santhavo nÈma jÈyati.
Yaso hÈyati itthÊnaÑ, tasmÈ tÈta palÈya’han”ti3.
Tattha ÈdikenevÈti Èditova paÔhamameva. Santhavoti
methunadhammasaÑyogavasena mittasanthavo. Yaso hÈyati itthÊnanti tÈta
itthÊnaÒhi garukaÑ akatvÈ Èditova santhavaÑ kurumÈnÈnaÑ yaso hÈyati,
issariyagabbitabhÈvo parihÈyatÊti. EvaÑ sÈ itthÊnaÑ sabhÈvaÑ puttassa
kathesi.
TatiyagÈthaÑ pana SatthÈ abhisambuddho hutvÈ Èha–
48. “YasassinaÑ kule jÈtaÑ, ÈgataÑ yÈ na icchati.
Socati cirarattÈya, vÈtagga’miva BhaddalÊ”ti.
Tattha yasassinanti yasasampannaÑ. YÈ na icchatÊti yÈ itthÊ tathÈr|paÑ
purisaÑ na icchati. CirarattÈyÈti cirarattaÑ, dÊghamaddhÈnanti attho.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne kuÔumbiko sotÈpattiphale patiÔÔhahi. TadÈ
gadrabhÊ sÈ itthÊ ahosi, VÈtaggasindhavo pana ahemeva ahosinti.
VÈtaggasindhavajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
______________________________________________________________
1. TÈto (SÊ, SyÈ, I)

2. Na kho (SyÈ, Ka)

3. PalÈyihanti (SyÈ, Ka)
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7. KakkaÔakajÈtakavaÓÓanÈ (267)
Si~gÊ migoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ itthiÑ Èrabbha
kathesi. SÈvatthiyaÑ kireko kuÔumbiko attano bhariyaÑ gahetvÈ
uddhÈrasodhanatthÈya1 janapadaÑ gantvÈ uddhÈraÑ sodhetvÈ2 Ègacchanto
antarÈmagge corehi gahito. BhariyÈ panassa abhir|pÈ pÈsÈdikÈ dassanÊyÈ,
corajeÔÔhako tassÈ sinehena kuÔumbikaÑ mÈretuÑ Èrabhi. SÈ pana itthÊ
sÊlavatÊ ÈcÈrasampannÈ patidevatÈ, sÈ corajeÔÔhakassa pÈdesu nipatitvÈ “sÈmi
sace mayi sineho atthi, mÈ mayhaÑ sÈmikaÑ mÈrehi. Sace mÈresi, ahampi
visaÑ vÈ khÈditvÈ nÈsavÈtaÑ vÈ sannirumbhitvÈ marissÈmi, tayÈ pana
saddhiÑ na gamissÈmi, mÈ me akÈraÓena3 sÈmikaÑ mÈrehÊ”ti yÈcitvÈ taÑ
vissajjÈpesi. Te ubhopi sotthinÈ SÈvatthiÑ patvÈ JetavanapiÔÔhivihÈrena
gacchantÈ “vihÈraÑ pavisitvÈ SatthÈraÑ vandissÈmÈ”ti
GandhakuÔipariveÓaÑ gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. Te
SatthÈrÈ “kahaÑ gatattha upÈsakÈ”ti puÔÔhÈ “uddhÈrasodhanatthÈyÈ”ti
ÈhaÑsu. “AntarÈmagge pana Èrogyena ÈgatatthÈ”ti vutte kuÔumbiko Èha
“antarÈmagge no bhante corÈ gaÓhiÑsu, tatresÈ maÑ mÈriyamÈnaÑ
corajeÔÔhakaÑ yÈcitvÈ mocesi, imaÑ nissÈya mayÈ jÊvitaÑ laddhan”ti. SatthÈ
“na upÈsaka idÈnevetÈya evaÑ tuyhaÑ jÊvitaÑ dinnaÑ, pubbepi
paÓÉitÈnampi jÊvitaÑ adÈsiyevÈ”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente Himavante mahÈudakarahado, tattha mahÈsuvaÓÓakakkaÔako ahosi. So tassa nivÈsabhÈvena
“KuÄÊradayo”ti paÒÒÈyittha. KakkaÔako mahÈ ahosi khalamaÓÉalappamÈÓo,
hatthÊ gahetvÈ vadhitvÈ khÈdati. HatthÊ tassa bhayena tattha otaritvÈ
gocaraÑ gaÓhituÑ na sakkonti. TadÈ bodhisatto KuÄÊradahaÑ upanissÈya
vasamÈnaÑ hatthiy|thajeÔÔhakaÑ paÔicca kareÓuyÈ4 kucchismiÑ
paÔisandhiÑ gaÓhi. Athassa mÈtÈ “gabbhaÑ rakkhissÈmÊ”ti aÒÒaÑ
pabbatappadesaÑ gantvÈ gabbhaÑ rakkhitvÈ puttaÑ vijÈyi. So anukkamena
viÒÒutaÑ
______________________________________________________________
1. UddhÈrasÈdhanatthÈya (SÊ, I)
3. AkÈraÓÈ (SÊ, I)

2. SÈdhetvÈ (SÊ, I)
4. KaÓeruyÈ (SÊ, I)
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patto mahÈsarÊro thÈmasampanno sobhaggappatto aÒjanapabbato viya ahosi.
So ekÈya kareÓuyÈ saddhiÑ saÑvÈsaÑ kappetvÈ “kakkaÔakaÑ gaÓhissÈmÊ”ti
attano bhariyaÒca mÈtaraÒca ÈdÈya taÑ hatthiy|thaÑ upasa~kamitvÈ
pitaraÑ passitvÈ “tÈta ahaÑ kakkaÔakaÑ gaÓhissÈmÊ”ti Èha. Atha naÑ pitÈ
“na sakkhissasi tÈtÈ”ti vÈretvÈ punappunaÑ vadantaÑ “tvaÒÒeva jÈnissasÊ”ti
Èha.
So KuÄÊradahaÑ upanissÈya vasante sabbavÈraÓe sannipÈtetvÈ sabbehi
saddhiÑ dahasamÊpaÑ gantvÈ “kiÑ so kakkaÔako otaraÓakÈle gaÓhÈti,
udÈhu gocaraÑ gaÓhanakÈle, udÈhu uttaraÓakÈle”ti pucchitvÈ
“uttaraÓakÈle”ti sutvÈ “tena hi tumhe KuÄÊradahaÑ otaritvÈ yÈvadatthaÑ
gocaraÑ gahetvÈ paÔhamaÑ uttaratha, ahaÑ pacchato bhavissÈmÊ”ti Èha.
VÈraÓÈ tathÈ kariÑsu. KuÄÊro pacchato uttarantaÑ bodhisattaÑ
mahÈsaÓÉÈsena kammÈro lohasalÈkaÑ viya aÄadvayena pÈde daÄhaÑ gaÓhi,
kareÓukÈ bodhisattaÑ avijahitvÈ samÊpeyeva aÔÔhÈsi. Bodhisatto ÈkaÉÉhanto
kuÄÊraÑ cÈletuÑ nÈsakkhi, kuÄÊro pana taÑ ÈkaÉÉhanto attano abhimukhaÑ
karoti. So maraÓabhayatajjito baddharavaÑ ravi, sabbe vÈraÓÈ
maraÓabhayatajjitÈ koÒcanÈdaÑ katvÈ muttakarÊsaÑ cajamÈnÈ palÈyiÑsu,
kareÓukÈpissa saÓÔhÈtuÑ asakkontÊ palÈyituÑ Èrabhi.
Atha naÑ so attano baddhabhÈvaÑ saÒÒÈpetvÈ tassÈ apalÈyanatthaÑ
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
49. “Si~gÊ migo Èyatacakkhunetto,
AÔÔhittaco vÈrisayo alomo.
TenÈ’bhibh|to kapaÓaÑ rudÈmi,
MÈ heva maÑ pÈÓasamaÑ jaheyyÈ”ti.
Tattha si~gÊ migoti si~gÊ suvaÓÓavaÓÓo migo. DvÊhi aÄehi si~gakiccaÑ
sÈdhentehi yuttatÈya si~gÊti attho. Migoti pana sabbapÈÓasa~gÈhakavasena
idha kuÄÊro vutto. Œyatacakkhunettoti ettha dassanaÔÔhena cakkhu,
nayanaÔÔhena nettaÑ, ÈyatÈni cakkhusa~khÈtÈni
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nettÈni assÈti Èyatacakkhunetto, dÊgha-akkhÊti attho. AÔÔhimevassa
tacakiccaÑ sÈdhetÊti aÔÔhittaco. TenÈ’bhibh|toti tena migena abhibh|to
ajjhotthato niccalaÑ gahito hutvÈ. KapaÓaÑ rudÈmÊti kÈruÒÒappatto hutvÈ
rudÈmi viravÈmi. MÈ heva manti maÑ evar|paÑ byasanappattaÑ attano
pÈÓasamaÑ piyasÈmikaÑ tvaÑ mÈ heva jahÊti.
Atha sÈ KareÓukÈ nivattitvÈ taÑ assÈsayamÈnÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
50. “Ayya na taÑ jahissÈmi, kuÒjaraÑ saÔÔhihÈyanaÑ.
PathabyÈ cÈturantÈya, suppiyo hosi me tuvan”ti.
Tattha saÔÔhihÈyananti jÈtiyÈ saÔÔhivassakÈlasmiÒhi kuÒjarÈ thÈmena
parihÈyanti, sÈ ahaÑ evaÑ thÈmahÊnaÑ imaÑ byasanaÑ pattaÑ taÑ na
jahissÈmi, mÈ bhÈyi, imissÈ hi cat|su disÈsu samuddaÑ patvÈ ÔhitÈya
cÈturantÈya pathaviyÈ tvaÑ mayhaÑ suÔÔhu piyoti.
Atha naÑ santhambhetvÈ “ayya idÈni taÑ KuÄÊrena saddhiÑ thokaÑ
kathÈsallÈpaÑ labhamÈnÈ vissajjÈpessÈmÊ”ti vatvÈ KuÄÊraÑ yÈcamÈnÈ
tatiyaÑ gÈthamÈha–
51. “Ye KuÄÊrÈ SamuddasmiÑ, Ga~gÈya YamunÈya1 ca.
TesaÑ tvaÑ vÈrijo seÔÔho, muÒca rodantiyÈ patin”ti.
Tassattho–ye Samudde vÈ Ga~gÈya vÈ YamunÈya vÈ KuÄÊrÈ, sabbesaÑ
vaÓÓasampattiyÈ ca mahantattena ca tvameva seÔÔho uttamo. Tena taÑ
yÈcÈmi, mayhaÑ rodamÈnÈya sÈmikaÑ muÒcÈti.
KuÄÊro tassÈ kathayamÈnÈya itthisadde nimittaÑ gahetvÈ
ÈkaÉÉhiyamÈnaso2 hutvÈ vÈraÓassa pÈdato aÄe viniveÔhento “ayaÑ vissaÔÔho
idaÑ nÈma karissatÊ”ti na kiÒci aÒÒÈsi. Atha naÑ vÈraÓo pÈdaÑ ukkhipitvÈ
piÔÔhiyaÑ akkami, tÈvadeva aÔÔhÊni bhijjiÑsu. VÈraÓo tuÔÔharavaÑ ravi,
sabbe vÈraÓÈ sannipatitvÈ kuÄÊraÑ nÊharitvÈ mahÊtale ÔhapetvÈ maddantÈ
cuÓÓavicuÓÓamakaÑsu. Tassa dve aÄÈ sarÊrato bhijjitvÈ ekamante patiÑsu.
So ca KuÄÊradaho Ga~gÈya
______________________________________________________________
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ekÈbaddho, Ga~gÈya p|raÓakÈle ga~godakena p|rati, udake mandÊbh|te
dahato udakaÑ ga~gaÑ otarati. Atha dvepi te aÄÈ uplavitvÈ Ga~gÈya
vuyhiÑsu. Tesu eko SamuddaÑ pÈvisi, ekaÑ DasabhÈtikarÈjÈno udake
kÊÄamÈnÈ labhitvÈ ÈÄi~gaÑ1 nÈma mudi~gaÑ akaÑsu. SamuddaÑ pana
paviÔÔhaÑ asurÈ gahetvÈ ÈlambaraÑ nÈma bheriÑ kÈresuÑ. Te aparabhÈge
sakkena sa~gÈme parÈjitÈ taÑ chaÉÉetvÈ palÈyiÑsu, atha naÑ Sakko attano
atthÈya gaÓhÈpesi. “Œlambaramegho viya thanatÊ”ti taÑ sandhÈya vadanti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ubho jayampatikÈ sotÈpattiphale
patiÔÔhahiÑsu. TadÈ KareÓukÈ ayaÑ upÈsikÈ ahosi, VÈraÓo pana ahameva
ahosinti.
KakkaÔakajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
_____
8. ŒrÈmad|sakajÈtakavaÓÓanÈ (268)
Yo ve sabbasametÈnanti idaÑ SatthÈ DakkhiÓÈgirijanapade aÒÒataraÑ
uyyÈnapÈlaputtaÑ Èrabbha kathesi. SatthÈ kira vutthavasso JetavanÈ
nikkhamitvÈ DakkhiÓÈgirijanapade cÈrikaÑ cari. Atheko upÈsako
BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ nimantetvÈ uyyÈne nisÊdÈpetvÈ
yÈgukhajjakehi santappetvÈ “ayyÈ uyyÈnacÈrikaÑ caritukÈmÈ iminÈ
uyyÈnapÈlena saddhiÑ carant|”ti vatvÈ “ayyÈnaÑ phalÈphalÈni dadeyyÈsÊ”ti
uyyÈnapÈlaÑ ÈÓÈpesi. Bhikkh| caramÈnÈ ekaÑ chiddaÔÔhÈnaÑ disvÈ “idaÑ
ÔhÈnaÑ chiddaÑ viraÄarukkhaÑ, kiÑ nu kho kÈraÓan”ti pucchiÑsu. Atha
nesaÑ uyyÈnapÈlo Ècikkhi “eko kira uyyÈnapÈlaputto uparopakesu udakaÑ
ÈsiÒcanto ‘m|lappamÈÓena ÈsiÒcissÈmÊ’ti uppÈÔetvÈ m|lappamÈÓena
udakaÑ ÈsiÒci, tena taÑ ÔhÈnaÑ chiddaÑ jÈtan”ti. Bhikkh| Satthu santikaÑ
gantvÈ tamatthaÑ ÈrocesuÑ. SatthÈ “na bhikkhave idÈneva, pubbepi so
kumÈrako ŒrÈmad|sakoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
______________________________________________________________
1. ŒÓakaÑ (SÊ, I)
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AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Vissasene nÈma raÒÒe rajjaÑ kÈrente ussave ghuÔÔhe
uyyÈnapÈlo “ussavaÑ kÊÄissÈmÊ”ti uyyÈnavÈsino makkaÔe Èha “idaÑ
uyyÈnaÑ tumhÈkaÑ bah|pakÈraÑ, ahaÑ sattÈhaÑ ussavaÑ kÊÄissÈmi, tumhe
satta divase uparopakesu udakaÑ ÈsiÒcathÈ”ti. Te “sÈdh|”ti
sampaÔicchiÑsu. So tesaÑ cammaghaÔake datvÈ pakkÈmi. MakkaÔÈ udakaÑ
ÈsiÒcantÈ uparopakesu ÈsiÒciÑsu. Atha ne makkaÔajeÔÔhako Èha “Ègametha
tÈva, udakaÑ nÈma sabbakÈlaÑ dullabhaÑ, taÑ rakkhitabbaÑ, uparopake
uppÈÔetvÈ m|lappamÈÓaÑ ÒatvÈ dÊgham|lakesu bahuÑ, rassam|lakesu
appaÑ udakaÑ siÒcituÑ vaÔÔatÊ”ti. Te “sÈdh|”ti vatvÈ ekacce uparopake
uppÈÔetvÈ gacchanti, ekacce te ropetvÈ udakaÑ siÒcanti.
TasmiÑ kÈle bodhisatto BÈrÈÓasiyaÑ ekassa kulassa putto ahosi, so
kenacideva karaÓÊyena uyyÈnaÑ gantvÈ te makkaÔe tathÈ karonte disvÈ “ko
tumhe evaÑ kÈretÊ”ti pucchitvÈ “vÈnarajeÔÔhako”ti vutte “jeÔÔhakassa tÈva vo
ayaÑ paÒÒÈ, tumhÈkaÑ pana kÊdisÊ bhavissatÊ”ti tamatthaÑ pakÈsento imaÑ
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
52. “Yo ve sabbasametÈnaÑ, ahuvÈ seÔÔhasammato.
TassÈyaÑ edisÊ paÒÒÈ, kimeva itarÈ pajÈ”ti.
Tattha sabbasametÈnanti imesaÑ sabbesaÑ samÈnajÈtÊnaÑ1. AhuvÈti
ahosi. Kimeva itarÈ pajÈti yÈ itarÈ etesu lÈmikÈ pajÈ, kÊdisÈ nu kho tassÈ
paÒÒÈti.
Tassa kathaÑ sutvÈ vÈnarÈ dutiyaÑ gÈthamÈhaÑsu–
53. “Evameva tuvaÑ brahme, anaÒÒÈya vinindasi.
KathaÑ m|laÑ adisvÈna, rukkhaÑ jaÒÒÈ patiÔÔhitan”ti.
Tattha brahmeti ÈlapanamattaÑ. AyaÑ panettha sa~khepattho–tvaÑ
bho purisa kÈraÓÈkÈraÓaÑ ajÈnitvÈ evameva amhe vinindasi, rukkhaÑ nÈma
“gambhÊre patiÔÔhito vÈ esa, na vÈ”ti m|laÑ anuppÈÔetvÈ kathaÑ ÒÈtuÑ
sakkÈ, tena mayaÑ uppÈÔetvÈ m|lappamÈÓena udakaÑ ÈsiÒcÈmÈti.
______________________________________________________________
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TaÑ sutvÈ bodhisatto tatiyaÑ gÈthamÈha–
54. “NÈhaÑ tumhe vinindÈmi, ye caÒÒe vÈnarÈ vane.
Vissasenova gÈrayho, yassatthÈ rukkharopakÈ”ti.
Tattha vissasenova gÈrayhoti BÈrÈÓasirÈjÈ Vissasenoyeva ettha
garahitabbo. YassatthÈ rukkharopakÈti yassatthÈya tumhÈdisÈ rukkharopakÈ
jÈtÈti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
vÈnarajeÔÔhako ŒrÈmad|sakakumÈro ahosi, paÓÉitapuriso pana ahameva
ahosin”ti.
ŒrÈmad|sakajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. SujÈtajÈtakavaÓÓanÈ (269)
Na hi vaÓÓena sampannÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
AnÈthapiÓÉikassa suÓisaÑ DhanaÒcayaseÔÔhidhÊtaraÑ VisÈkhÈya
kaniÔÔhabhaginiÑ SujÈtaÑ Èrabbha kathesi. SÈ kira mahantena yasena
AnÈthapiÓÉikassa gharaÑ p|rayamÈnÈ pÈvisi, “mahÈkulassa dhÊtÈ ahan”ti
mÈnathaddhÈ ahosi kodhanÈ caÓÉÊ pharusÈ, sassusasurasÈmikavattÈni na
karoti, gehajanaÑ tajjentÊ paharantÊ carati. AthekadivasaÑ SatthÈ paÒcahi
bhikkhusatehi parivuto AnÈthapiÓÉikassa gehaÑ gantvÈ nisÊdi. MahÈseÔÔhi
dhammaÑ suÓantova BhagavantaÑ upanisÊdi, tasmiÑ khaÓe SujÈtÈ
dÈsakammakarehi saddhiÑ kalahaÑ karoti. SatthÈ dhammakathaÑ ÔhapetvÈ
“kiÑ saddo eso”ti Èha. EsÈ bhante kulasuÓhÈ agÈravÈ, nevassÈ
sassusasurasÈmikavattaÑ atthi, assaddhÈ appasannÈ ahorattaÑ kalahaÑ
kurumÈnÈ vicaratÊti. Tena hi naÑ pakkosathÈti. SÈ ÈgantvÈ vanditvÈ
ekamantaÑ aÔÔhÈsi.
Atha naÑ SatthÈ “sattimÈ SujÈte purisassa bhariyÈ, tÈsaÑ tvaÑ katarÈ”ti
pucchi. Bhante nÈhaÑ saÑkhittena kathitassa atthaÑ ÈjÈnÈmi, vitthÈrena me
kathethÈti. SatthÈ “tena hi ohitasotÈ suÓohÊ”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi–
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“PaduÔÔhacittÈ ahitÈnukampinÊ,
AÒÒesu rattÈ atimaÒÒate patiÑ,
Dhanena kÊtassa vadhÈya ussukÈ.
YÈ evar|pÈ purisassa bhariyÈ,
VadhakÈ ca bhariyÈti ca sÈ pavuccati. (1)
YaÑ itthiyÈ vindati sÈmiko dhanaÑ,
SippaÑ vaÓijjaÒca kasiÑ adhiÔÔhahaÑ,
Appampi tassa apahÈtumicchati.
YÈ evar|pÈ purisassa bhariyÈ,
CorÊ ca bhariyÈti ca sÈ pavuccati.
(2)
AkammakÈmÈ alasÈ mahagghasÈ,
PharusÈ ca caÓÉÊ ca duruttavÈdinÊ,
UÔÔhÈyakÈnaÑ abhibhuyya vattati.
YÈ evar|pÈ purisassa bhariyÈ,
AyyÈ ca bhariyÈti ca sÈ pavuccati.

(3)

YÈ sabbadÈ hoti hitÈnukampinÊ,
MÈtÈva puttaÑ anurakkhate patiÑ,
Tato dhanaÑ sambhatamassa rakkhati.
YÈ evar|pÈ purisassa bhariyÈ,
MÈtÈ ca bhariyÈti ca sÈ pavuccati.
(4)
YathÈpi jeÔÔhÈ bhaginÊ kaniÔÔhakÈ,
SagÈravÈ hoti sakamhi sÈmike,
HirÊmanÈ bhattu vasÈnuvattinÊ.
YÈ evar|pÈ purisassa bhariyÈ,
BhaginÊ ca bhariyÈti ca sÈ pavuccati.

(5)

YÈcÊdha disvÈna patiÑ pamodati,
SakhÊ sakhÈraÑva cirassamÈgataÑ,
KoleyyakÈ sÊlavatÊ patibbatÈ.
YÈ evar|pÈ purisassa bhariyÈ,
SakhÊ ca bhariyÈti ca sÈ pavuccati.

(6)

JÈtakaÔÔhakathÈ
AkkuddhasantÈ vadhadaÓÉatajjitÈ,
AduÔÔhacittÈ patino titikkhati,
AkkodhanÈ bhattu vasÈnuvattinÊ.
YÈ evar|pÈ purisassa bhariyÈ,
DÈsÊ ca bhariyÈti ca sÈ pavuccati1.
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(7)

ImÈ kho SujÈte purisassa satta bhariyÈ. TÈsu vadhakasamÈ corÊsamÈ
ayyasamÈti imÈ tisso niraye nibbattanti, itarÈ catasso NimmÈnaratidevaloke.
YÈcÊdha bhariyÈ vadhakÈti vuccati,
CorÊti ayyÈti ca yÈ pavuccati,
DussÊlar|pÈ pharusÈ anÈdarÈ,
KÈyassa bhedÈ nirayaÑ vajanti tÈ.
YÈcÊdha mÈtÈ bhaginÊ sakhÊti ca,
DÈsÊti bhariyÈti ca yÈ pavuccati,
SÊle ÔhitattÈ cirarattasaÑvutÈ,
KÈyassa bhedÈ sugatiÑ vajanti tÈ”ti2.
EvaÑ Satthari imÈ satta bhariyÈ dassenteyeva SujÈtÈ sotÈpattiphale
patiÔÔhahi. “SujÈte3 tvaÑ imÈsaÑ sattannaÑ bhariyÈnaÑ katarÈ”ti vutte
“dÈsisamÈ ahaÑ bhante”ti vatvÈ TathÈgataÑ vanditvÈ khamÈpesi. Iti SatthÈ
SujÈtaÑ gharasuÓhaÑ ekovÈdeneva dametvÈ katabhattakicco JetavanaÑ
gantvÈ bhikkhusaÑghena vatte dassite GandhakuÔiÑ pÈvisi.
DhammasabhÈyampi kho bhikkh| Satthu guÓakathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ
“Èvuso ekovÈdeneva SatthÈ SujÈtaÑ gharasuÓhaÑ dametvÈ sotÈpattiphale
patiÔÔhÈpesÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva,
pubbepi mayÈ SujÈtÈ ekovÈdeneva damitÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa
aggamahesiyÈ kucchismiÑ nibbattitvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ
______________________________________________________________
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sabbasippÈni uggaÓhitvÈ pitu accayena rajje patiÔÔhÈya dhammena samena
rajjaÑ kÈresi. Tassa mÈtÈ kodhanÈ ahosi caÓÉÈ pharusÈ akkosikÈ
paribhÈsikÈ. So mÈtu ovÈdaÑ dÈtukÈmopi “avatthukaÑ kathetuÑ na
yuttan”ti tassÈ anusÈsanatthaÑ ekaÑ upamaÑ olokento carati.
AthekadivasaÑ uyyÈnaÑ agamÈsi, mÈtÈpi puttena saddhiÑyeva agamÈsi.
Atha antarÈmagge kikÊ sakuÓo viravi, bodhisattaparisÈ taÑ saddaÑ sutvÈ
kaÓÓe pidahitvÈ “ambho caÓÉavÈce pharusavÈce mÈ saddamakÈsÊ”ti Èha.
Bodhisatte pana nÈÔakaparivÈrite mÈtarÈ saddhiÑ uyyÈne vicarante ekasmiÑ
supupphitasÈlarukkhe nilÊnÈ ekÈ kokilÈ madhurena sarena vassi. MahÈjano
tassÈ saddena1 sammatto hutvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ “saÓhavÈce sakhilavÈce
muduvÈce vassa vassÈ”ti gÊvaÑ ukkhipitvÈ ohitasoto olokento aÔÔhÈsi.
Atha mahÈsatto tÈni dve kÈraÓÈni disvÈ “idÈni mÈtaraÑ saÒÒÈpetuÑ
sakkhissÈmÊ”ti cintetvÈ “amma antarÈmagge kikÊsaddaÑ sutvÈ mahÈjano
‘mÈ saddamakÈsi, mÈ saddamakÈsÊ’ti kaÓÓe pidahi, pharusavÈcÈ nÈma na
kassaci piyÈ”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ avoca–
55. “Na hi vaÓÓena sampannÈ, maÒjukÈ piyadassanÈ.
KharavÈcÈ piyÈ honti, asmiÑ loke paramhi ca.
56. Nanu passasimaÑ kÈÄiÑ, dubbaÓÓaÑ tilakÈhataÑ.
KokilaÑ saÓhabhÈÓena2, bah|naÑ pÈÓinaÑ piyaÑ.
57. TasmÈ sakhilavÈcassa, mantabhÈÓÊ anuddhato.
AtthaÑ dhammaÒca dÊpeti, madhuraÑ tassa bhÈsitan”ti.
TÈsaÑ ayamattho–amma ime sattÈ piya~gusÈmÈdinÈ sarÊravaÓÓena
samannÈgatÈ kathÈnigghosassa madhuratÈya maÒjukÈ, abhir|patÈya
viyadassanÈ samÈnÈpi antamaso mÈtÈpitaropi akkosaparibhÈsÈdivasena
pavattÈya kharavÈcÈya samannÈgatattÈ kharavÈcÈ imasmiÑ ca parasmiÑ ca
loke piyÈ nÈma na honti antarÈmagge kharavÈcÈ kikÊ viya,
______________________________________________________________
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saÓhabhÈÓino pana maÔÔhÈya madhurÈya vÈcÈya samannÈgatÈ vir|pÈpi piyÈ
honti. Tena taÑ vadÈmi–nanu passasi tvaÑ imaÑ koÄiÑ dubbaÓÓaÑ
sarÊravaÓÓatopi kÈÄatarehi tilakehi ÈhataÑ kokilaÑ, yÈ evaÑ dubbaÓÓÈ
samÈnÈpi saÓhabhÈsanena1 bah|naÑ piyÈ jÈtÈ. Iti yasmÈ kharavÈco satto
loke mÈtÈpit|nampi appiyo, tasmÈ bahujanassa piyabhÈvaÑ icchanto poso
sakhilavÈco saÓhamaÔÔhamuduvÈco assa. PaÒÒÈsa~khÈtÈya mantÈya
paricchinditvÈ vacanato mantabhÈÓÊ, vinÈ uddhaccena pamÈÓayuttasseva
kathanato anuddhato. Yo hi evar|po puggalo PÈÄiÒca atthaÒca dÊpeti, tassa
bhÈsitaÑ kÈraÓasannissitaÑ katvÈ paraÑ anakkosetvÈ kathitatÈya
madhuranti.
EvaÑ bodhisatto imÈhi tÊhi gÈthÈhi mÈtu dhammaÑ desetvÈ mÈtaraÑ
saÒÒÈpesi, sÈ tato paÔÔhÈya ÈcÈrasampannÈ ahosi. Bodhisattopi mÈtaraÑ
ekovÈdena nibbisevanaÑ katvÈ yathÈkammaÑ gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
BÈrÈÓasiraÒÒo mÈtÈ SujÈtÈ ahosi, rÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
SujÈtajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. Ul|kajÈtakavaÓÓanÈ (270)
Sabbehi kira ÒÈtÊhÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto kÈkol|kakalahaÑ
Èrabbha kathesi. TasmiÒhi kÈle kÈkÈ divÈ ul|ke khÈdanti, ul|kÈ
s|riyattha~gamanato paÔÔhÈya tattha tattha sayitÈnaÑ kÈkÈnaÑ sÊsÈni
chinditvÈ te jÊvitakkhayaÑ pÈpenti. Athekassa bhikkhuno Jetavanapaccante
ekasmiÑ pariveÓe vasantassa sammajjanakÈle rukkhato patitÈni
sattaÔÔhanÈÄimattÈnipi bahutarÈnipi kÈkasÊlÈni chaÉÉetabbÈni honti. So
tamatthaÑ bhikkh|naÑ Èrocesi. Bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso amukassa kira bhikkhuno
______________________________________________________________
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vasanaÔÔhÈne divase divase ettakÈni nÈma kÈkasÊsÈni chaÉÉetabbÈni hontÊ”ti.
SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchi,
bhikkh| “imÈya nÈmÈ”ti vatvÈ “kadÈ paÔÔhÈya pana bhante kÈkÈnaÒca
ul|kÈnaÒca aÒÒamaÒÒaÑ veraÑ uppannan”ti pucchiÑsu, SatthÈ
“PaÔhamakappikakÈlato paÔÔhÈyÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte PaÔhamakappikÈ manussÈ sannipatitvÈ ekaÑ abhir|paÑ
sobhaggappattaÑ ÈcÈrasampannaÑ sabbÈkÈraparipuÓÓaÑ purisaÑ gahetvÈ
rÈjÈnaÑ kariÑsu, catuppadÈpi sannipatitvÈ ekaÑ sÊhaÑ rÈjÈnaÑ akaÑsu,
MahÈsamudde macchÈ ŒnandaÑ nÈma macchaÑ rÈjÈnaÑ akaÑsu. Tato
sakuÓagaÓÈ Himavantapadese ekasmiÑ piÔÔhipÈsÈÓe sannipatitvÈ
“manussesu rÈjÈ paÒÒÈyati, tathÈ catuppadesu ceva macchesu ca. AmhÈkaÑ
panantare rÈjÈ nÈma natthi, appatissavÈso nÈma na vaÔÔati, amhÈkampi
rÈjÈnaÑ laddhuÑ vaÔÔati, ekaÑ rÈjaÔÔhÈne ÔhapetabbayuttakaÑ jÈnÈthÈ”ti. Te
tÈdisaÑ sakuÓaÑ olokayamÈnÈ ekaÑ ul|kaÑ rocetvÈ “ayaÑ no ruccatÊ”ti
ÈhaÑsu. Atheko sakuÓo sabbesaÑ ajjhÈsahaggahaÓatthaÑ tikkhattuÑ sÈvesi.
Tassa sÈventassa dve sÈvanÈ adhivÈsetvÈ tatiyasÈvanÈya eko kÈko uÔÔhÈya
“tiÔÔha tÈvetassa1 imasmiÑ rÈjÈbhisekakÈle evar|paÑ mukhaÑ bhavati,
kuddhassa kÊdisaÑ bhavissati, iminÈ hi kuddhena olokitÈ mayaÑ tattakapÈle
pakkhittaloÓaÑ2 viya tattha tattheva bhijjissÈma, imaÑ rÈjÈnaÑ kÈtuÑ
mayhaÑ na ruccatÊ”ti imamatthaÑ pakÈsetuÑ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
58. “Sabbehi kira ÒÈtÊhi, kosiyo issaro kato.
Sace ÒÈtÊhanuÒÒÈto, bhaÓeyyÈhaÑ ekavÈcikan”ti.
Tassattho–yÈ esÈ sÈvanÈ vattati, taÑ sutvÈ vadÈmi. Sabbehi kira imehi
samÈgatehi ÒÈtÊti ayaÑ Kosiyo rÈjÈ kato. Sace panÈhaÑ ÒÈtÊti anuÒÒÈto
bhaveyyaÑ, ettha vattabbaÑ ekavÈcikaÑ kiÒci bhaÓeyyanti.
______________________________________________________________
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Atha naÑ anujÈnantÈ sakuÓÈ dutiyaÑ gÈthamÈhaÑsu–
59. “BhaÓa samma anuÒÒÈto, atthaÑ dhammaÒca kevalaÑ.
Santi hi daharÈ pakkhÊ, paÒÒavanto jutindharÈ”ti.
Tattha bhaÓa samma anuÒÒÈtoti samma vÈyasa tvaÑ amhehi sabbehi
anuÒÒÈto, yaÑ te bhaÓitabbaÑ, taÑ bhaÓa. AtthaÑ dhammaÒca kevalanti
bhaÓanto ca kÈraÓaÒceva paveÓi-ÈgataÒca vacanaÑ amuÒcitvÈ bhaÓa.
PaÒÒavanto jutindharÈti paÒÒÈsampannÈ ceva ÒÈÓobhÈsadharÈ ca daharÈpi
pakkhino atthiyeva.
So evaÑ anuÒÒÈto tatiyaÑ gÈthamÈha–
60. “Na me ruccati bhaddaÑ vo, ul|kassÈ’bhisecanaÑ.
Akkuddhassa mukhaÑ passa, kathaÑ kuddho karissatÊ”ti.
Tassattho–bhaddaÑ tumhÈkaÑ hotu, yaÑ panetaÑ tikkhattuÑ
sÈvanavÈcÈya ul|kassa abhisecanaÑ karÊyati, etaÑ mayhaÑ na ruccati.
Etassa hi idÈni tuÔÔhacittassa akkuddhassa mukhaÑ passatha, kuddho
panÈyaÑ kathaÑ karissatÊti na jÈnÈmi, sabbathÈpi etaÑ mayhaÑ na
ruccatÊti.
So evaÑ vatvÈ “mayhaÑ na ruccati, mayhaÑ na ruccatÊ”ti viravanto
ÈkÈse uppati, ul|kopi naÑ uÔÔhÈya anubandhi. Tato paÔÔhÈya te aÒÒamaÒÒaÑ
veraÑ bandhiÑsu. SakuÓÈ suvaÓÓahaÑsaÑ rÈjÈnaÑ katvÈ pakkamiÑsu.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne bah| sotÈpannÈdayo ahesuÑ. TadÈ rajje
abhisittahaÑsapoto ahameva ahosinti.
Ul|kajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
Padumavaggo dutiyo.
TassuddÈnaÑ
PadumaÑ mudupÈÓÊ ca, PalobhanaÑ PanÈdakaÑ.
KhurappaÑ SindhavaÒceva, KakkaÔÈ, RÈmad|sakaÑ.
SujÈtaÑ Ul|kaÑ dasa.
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3. UdapÈnavagga
1. UdapÈnad|sakajÈtakavaÓÓanÈ (271)

ŒraÒÒikassa isinoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
udapÈnad|sakasi~gÈlaÑ Èrabbha kathesi. Eko kira si~gÈlo
bhikkhusaÑghassa pÈnÊya-udapÈnaÑ uccÈrapassÈvakaraÓena d|setvÈ
pakkÈmi. Atha naÑ ekadivasaÑ udapÈnasamÊpaÑ ÈgataÑ sÈmaÓerÈ leÉÉ|hi
paharitvÈ kilamesuÑ, so tato paÔÔhÈya taÑ ÔhÈnaÑ puna nivattitvÈpi na
olokesi. Bhikkh| taÑ pavattiÑ ÒatvÈ dhammasabhÈyaÑ kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso udapÈnad|sakasi~gÈlo kira sÈmaÓerehi
kilamitakÈlato paÔÔhÈya puna nivattitvÈpi na olokesÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya
nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti
vutte “na bhikkhave idÈneva, pubbepesa si~gÈlo udapÈnad|sakoyevÈ”ti
vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ idameva IsipatanaÑ ayameva udapÈno ahosi. TadÈ
bodhisatto BÈrÈÓasiyaÑ kulaghare nibbattitvÈ vayappatto isipabbajjaÑ
pabbajitvÈ isigaÓaparivuto Isipatane vÈsaÑ kappesi. TadÈ eko si~gÈlo
idameva udapÈnaÑ d|setvÈ pakkamati. Atha naÑ ekadivasaÑ tÈpasÈ
parivÈretvÈ ÔhitÈ ekenupÈyena gahetvÈ bodhisattassa santikaÑ ÈnayiÑsu.
Bodhisatto si~gÈlena saddhiÑ sallapanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
61. “ŒraÒÒikassa isino, cirarattatapassino.
KicchÈkataÑ udapÈnaÑ, kathaÑ samma avÈhayÊ”ti.
Tassattho–araÒÒe vasanatÈya ÈraÒÒikassa, esitaguÓattÈ isino,
cirarattaÑ tapaÑ nissÈya vutthattÈ cirarattatapassino kicchÈkataÑ kicchena
dukkhena nipphÈditaÑ udapÈnaÑ kathaÑ kimatthÈya samma si~gÈla tvaÑ
avÈhayi muttakarÊsena ajjhotthari d|sesi, taÑ vÈ muttakarÊsaÑ ettha avÈhayi
pÈtesÊti.
TaÑ sutvÈ si~gÈlo dutiyaÑ gÈthamÈha–
62. “Esa dhammo si~gÈlÈnaÑ, yaÑ pitvÈ ohadÈmase.
PitupitÈmahaÑ dhammo, na taÑ ujjhÈtu’marahasÊ”ti.
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Tattha esa dhammoti esa sabhÈvo. YaÑ pitvÈ ohadÈmaseti samma yaÑ
mayaÑ yattha pÈnÊyaÑ pivÈma, tameva |hadÈmapi omuttemapi, esa
amhÈkaÑ si~gÈlÈnaÑ dhammoti dasseti. PitupitÈmahanti pit|naÒca
pitÈmahÈnaÒca no esa dhammo. Na taÑ ujjhÈtu’marahasÊti taÑ amhÈkaÑ
paveÓi-ÈgataÑ dhammaÑ sabhÈvaÑ tvaÑ ujjhÈtuÑ na arahasi, na yuttaÑ te
ettha kujjhitunti.
Athassa bodhisatto tatiyaÑ gÈthamÈha–
63. “YesaÑ vo ediso dhammo, adhammo pana kÊdiso.
MÈ vo dhammaÑ adhammaÑ vÈ, addasÈma kudÈcanan”ti.
Tattha mÈ voti tumhÈkaÑ dhammaÑ vÈ adhammaÑ vÈ na mayaÑ
kadÈci addasÈmÈti.
EvaÑ bodhisatto tassa ovÈdaÑ datvÈ “mÈ puna ÈgacchÈ”ti Èha. So tato
paÔÔhÈya puna nivattitvÈpi na olokesi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ udapÈnad|sako ayameva si~gÈlo ahosi, gaÓasatthÈ pana
ahameva ahosin”ti.
UdapÈnad|sakajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. ByagghajÈtakavaÓÓanÈ (272)
Yena mittena saÑsaggÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto KokÈlikaÑ
Èrabbha kathesi. KokÈlikavatthu TerasakanipÈte TakkÈriyajÈtake1 Èvi
bhavissati. KokÈliko pana “SÈriputtamoggallÈne gahetvÈ ÈgamissÈmÊ”ti
KokÈlikaraÔÔhato JetavanaÑ ÈgantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ there
upasa~kamitvÈ “Èvuso KokÈlikaraÔÔhavÈsino manussÈ tumhe pakkosanti,
etha gacchÈmÈ”ti Èha. Gaccha tvaÑ Èvuso, na mayaÑ ÈgacchÈmÈti. So
therehi paÔikkhitto sayameva agamÈsi. Atha bhikkh| dhammasabhÈyaÑ
kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso KokÈliko SÈriputtamoggallÈnehi
______________________________________________________________
1. Khu 5. 268 piÔÔhe.
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SahÈpi vinÈpi vattituÑ na sakkoti, saÑyogampi na sahati, viyogampi na
sahatÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva,
pubbepi KokÈliko SÈriputtamoggallÈnehi neva saha, na vinÈ vattituÑ
sakkotÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
aÒÒatarasmiÑ araÒÒÈyatane rukkhadevatÈ hutvÈ nibbatti. Tassa vimÈnato
avid|re aÒÒatarasmiÑ vanappatijeÔÔhake aÒÒÈ rukkhadevatÈ vasati. TasmiÑ
vanasaÓÉe sÊho ca byaggho ca vasanti. TesaÑ bhayena koci tattha na
khettaÑ karoti, na rukkhaÑ chindati, nivattitvÈ oloketuÑ samattho nÈma
natthi. Te pana sÊhabyagghÈ nÈnappakÈre mige vadhitvÈ khÈdanti,
khÈditÈvasesaÑ tattheva pahÈya pacchanti. Tena so vanasaÓÉo
asucikuÓapagandho hoti. Atha itarÈ rukkhadevatÈ andhabÈlÈ kÈraÓÈkÈraÓaÑ
ajÈnamÈnÈ ekadivasaÑ bodhisattaÑ Èha “samma ete no sÊhabyagghe nissÈya
vanasaÓÉo asucikuÓapagandho jÈto, ahaÑ ete palÈpemÊ”ti. Bodhisatto
“samma ime dve nissÈya amhÈkaÑ vimÈnÈni rakkhiyanti, etesu palÈyantesu
vimÈnÈni no vinassissanti, sÊhabyagghÈnaÑ padaÑ apassantÈ manussÈ
sabbaÑ vanaÑ chinditvÈ eka~gaÓaÑ katvÈ khettÈni karissanti, mÈ te evaÑ
ruccÊ”ti vatvÈ purimÈ dve gÈthÈ avoca–
64. “Yena mittena saÑsaggÈ, yogakkhemo vihiyyati1.
Pubbeva’jjhÈbhavaÑ tassa, rakkhe akkhÊva paÓÉito.
65. Yena mittena saÑsaggÈ, yogakkhamo pavaÉÉhati.
KÈreyya’ttasamaÑ vuttiÑ, sabbakiccesu paÓÉito”ti.
Tattha yena mittena saÑsaggÈti yena pÈpamittena saddhiÑ
saÑsaggahetu saÑsaggakÈraÓÈ, yena saddhiÑ dassanasaÑsaggo
savanasaÑsaggo kÈyasaÑsaggo samullapanasaÑsaggo paribhogasaÑsaggoti
imassa paÒcavidhassa saÑsaggassa katattÈti attho. Yogakkhemoti
kÈyacittasukhaÑ.
______________________________________________________________
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TaÒhi dukkhayogato khemattÈ idha yogakkhemoti adhippetaÑ. VihiyyatÊti
parihÈyati. Pubbeva’jjhÈbhavaÑ tassa, rakkhe akkhÊva paÓÉitoti tassa
pÈpamittassa ajjhÈbhavaÑ tena abhibhavitabbaÑ attano lÈbhayasajÊvitaÑ,
yathÈ naÑ so na ajjhÈbhavati, tathÈ paÔhamatarameva attano akkhÊ viya
paÓÉito puriso rakkheyya.
DutiyagÈthÈya yenÈti yena kalyÈÓamittena saha saÑsaggakÈraÓÈ.
Yogakkhemo pavaÉÉhatÊti kÈyacittasukhaÑ vaÉÉhati. Kareyya’ttasamaÑ
vuttinti tassa kalyÈÓamittassa sabbakiccesu paÓÉito puriso yathÈ attano
jÊvitavuttiÒca upabhogaparibhogavuttiÒca karoti, evametaÑ sabbaÑ kareyya,
adhikampi kareyya, hÊnaÑ pana na kareyyÈti.
EvaÑ bodhisattena kÈraÓe kathitepi sÈ bÈladevatÈ anupadhÈretvÈ
ekadivasaÑ bheravar|pÈrammaÓaÑ dassetvÈ te sÊhabyagghe palÈpesi.
ManussÈ tesaÑ padavalaÒjaÑ adisvÈ “sÊhabyagghÈ aÒÒaÑ vanasaÓÉaÑ
gatÈ”ti ÒatvÈ vanasaÓÉassa ekapassaÑ chindiÑsu. DevatÈ bodhisattaÑ
upasa~kamitvÈ “ahaÑ samma tava vacanaÑ akatvÈ te palÈpesiÑ, idÈni
tesaÑ gatabhÈvaÑ ÒatvÈ manussÈ vanasaÓÉaÑ chindanti, kiÑ nu kho
kÈtabban”ti vatvÈ “idÈni te asukavanasaÓÉe nÈma vasanti, gantvÈ te ÈnehÊ”ti
vuttÈ tattha gantvÈ tesaÑ purato ÔhatvÈ aÒjaliÑ paggayha tatiyaÑ
gÈthamÈha–
66. “Etha byagghÈ nivattavho, paccupetha1 mahÈvanaÑ.
MÈ vanaÑ chindi nibyagghaÑ, byagghÈ mÈhesu nibbanÈ”ti.
Tattha byagghÈti ubhopi te byagghanÈmenevÈlapantÊ Èha. Nivattavhoti
nivattatha. PaccupethamahÈvananti taÑ mahÈvanaÑ paccupetha puna
upagacchatha, ayameva vÈ pÈÔho. MÈ vanaÑ chindi nibyagghanti amhÈkaÑ
vasanakavanasaÓÉaÑ idÈni tumhÈkaÑ abhÈvena nibyagghaÑ manussÈ mÈ
chindiÑsu. ByagghÈ mÈhesu nibbanÈti tumhÈdisÈ ca byaggharÈjÈno attano
vasanaÔÔhÈnÈ palÈyitattÈ nibbanÈ vasanaÔÔhÈnabh|tena vanena virahitÈ mÈ
ahesuÑ. Te evaÑ tÈya devatÈya yÈciyamÈnÈpi “gaccha tvaÑ, na mayaÑ
ÈgamissÈmÈ”ti paÔikkhipiÑsuyeva. DevatÈ ekikÈva vanasaÓÉaÑ
paccÈgaÒchi. ManussÈpi katipÈheneva sabbaÑ vanaÑ chinditvÈ khettÈni
karitvÈ kasikammaÑ kariÑsu.
______________________________________________________________
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ apaÓÉitÈ devatÈ KokÈliko ahosi, sÊho SÈriputto, byaggho
MoggallÈno, paÓÉitadevatÈ pana ahameva ahosin”ti.
ByagghajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. KacchapajÈtakavaÓÓanÈ (273)
Ko nu uddhitabhattovÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto KosalarÈjassa
dvinnaÑ mahÈmattÈnaÑ kalahav|pasamanaÑ Èrabbha kathesi.
Paccuppannavatthu DukanipÈte kathitameva.
AtÊte pana BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
KÈsiraÔÔhe brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ sabbasippÈni
uggaÓhitvÈ kÈme pahÈya isipabbajjaÑ pabbajitvÈ Himavantapadese
Ga~gÈtÊre assamapadaÑ mÈpetvÈ tattha abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca
nibbattetvÈ jhÈnakÊÄaÑ kÊÄanto vÈsaÑ kappesi. ImasmiÑ kira jÈtake
bodhisatto paramamajjhatto ahosi, upekkhÈpÈramiÑ p|resi. Tassa
paÓÓasÈladvÈre nisinnassa eko pagabbho dussÊlo makkaÔo ÈgantvÈ
kaÓÓasotesu a~gajÈtena salÈkapavesanakammaÑ karoti, bodhisatto avÈretvÈ
majjhatto hutvÈ nisÊdatiyeva. AthekadivasaÑ eko kacchapo udakÈ uttaritvÈ
Ga~gÈtÊre mukhaÑ vivaritvÈ ÈtapaÑ tappanto niddÈyati. TaÑ disvÈ so
lolavÈnaro tassa mukhe salÈkapavesanakammaÑ akÈsi. Athassa kacchapo
pabujjhitvÈ a~gajÈtaÑ samugge pakkhipanto viya ÉaÑsi, balavavedanÈ
uppajji. VedanaÑ adhivÈsetuÑ asakkonto “ko nu kho maÑ imamhÈ dukkhÈ
moceyya, kassa santikaÑ gacchÈmÊ”ti cintetvÈ “aÒÒo maÑ imamhÈ dukkhÈ
mocetuÑ samattho natthi aÒÒatra tÈpasena, tasseva santikaÑ mayÈ gantuÑ
vaÔÔatÊ”ti kacchapaÑ dvÊhi hatthehi ukkhipitvÈ bodhisattassa santikaÑ
agamÈsi. Bodhisatto tena dussÊlamakkaÔena saddhiÑ davaÑ karonto
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
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67. “Ko nu uddhitabhattova, p|rahatthova brÈhmaÓo.
KahaÑ nu bhikkhaÑ acari, kaÑ saddhaÑ upasa~kamÊ”ti.
Tattha ko nu uddhitabhattovÈti ko nu esa vaÉÉhitabhatto viya, ekaÑ
vaÉÉhitabhattaÑ1 bhattap|rapÈtiÑ hatthehi gahetvÈ viya ko nu eso
ÈgacchatÊti attho. P|rahatthova brÈhmaÓoti kattikamÈse vÈcanakaÑ labhitvÈ
p|rahattho brÈhmaÓo viya ca ko nu kho esoti vÈnaraÑ sandhÈya vadati.
KahaÑ nu bhikkhaÑ acarÊti bho vÈnara kasmiÑ padese ajja tvaÑ bhikkhaÑ
acari. KaÑ saddhaÑ upasa~kamÊti kataraÑ nÈma pubbapete uddissa kataÑ
saddhabhattaÑ, kataraÑ vÈ saddhaÑ puggalaÑ tvaÑ upasa~kami, kuto te
ayaÑ deyyadhammo laddhoti dÊpeti.
TaÑ sutvÈ dussÊlavÈnaro dutiyaÑ gÈthamÈha–
68. “AhaÑ kapi’smi dummedho, anÈmÈsÈni ÈmasiÑ.
TvaÑ maÑ mocaya bhaddaÑ te, mutto gaccheyya pabbatan”ti.
Tattha ahaÑ kapi’smi dummedhoti bhaddaÑ te ahaÑ asmi dummedho
capalacitto makkaÔo. AnÈmÈsÈni Èmasinti anÈmasitabbaÔÔhÈnÈni ÈmasiÑ.
TvaÑ maÑ mocaya bhaddaÑ teti tvaÑ dayÈlu anukampako maÑ imamhÈ
dukkhÈ mocehi, bhaddaÑ te hotu. Mutto gaccheyya pabbatanti sohaÑ
tavÈnubhÈvena imamhÈ byasanÈ mutto pabbatameva gaccheyyaÑ, na te
puna cakkhupathe attÈnaÑ dasseyyanti.
Bodhisatto tasmiÑ kÈruÒÒena kacchapena saddhiÑ sallapanto tatiyaÑ
gÈthamÈha–
69. “KacchapÈ KassapÈ honti, KoÓÉaÒÒÈ honti makkaÔÈ.
MuÒca Kassapa KoÓÉaÒÒaÑ, kataÑ methunakaÑ tayÈ”ti.
Tassattho–kacchapÈ nÈma KassapagottÈ honti, makkaÔÈ
KoÓÉaÒÒagottÈ, KassapakoÓÉaÒÒÈnaÑ ca aÒÒamaÒÒaÑ
ÈvÈhavivÈhasambandho atthi. AddhÈ tayidaÑ lolena dussÊlamakkaÔena tayÈ
saddhiÑ, tayÈ ca dussÊlena iminÈ makkaÔena saddhiÑ
gottasadisatÈsa~khÈtassa
______________________________________________________________
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methunadhammassa anucchavikaÑ dussÊlyakammasa~khÈtampi
methunakaÑ kataÑ, tasmÈ muÒca kassapa koÓÉaÒÒanti.
Kacchapo bodhisattassa vacanaÑ sutvÈ kÈraÓena pasanno vÈnarassa
a~gajÈtaÑ muÒci. MakkaÔo muttamattova bodhisattaÑ vanditvÈ palÈto, puna
taÑ ÔhÈnaÑ nivattitvÈpi na olokesi. Kacchapopi bodhisattaÑ vanditvÈ
sakaÔÔhÈnameva gato. Bodhisattopi aparihÊnajjhÈno brahmalokaparÈyaÓo
ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ kacchapavÈnarÈ dve mahÈmattÈ ahesuÑ, tÈpaso pana
ahameva ahosin”ti.
KacchapajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. LolajÈtakavaÓÓanÈ (274)
KÈ’yaÑ balÈkÈ sikhinÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
lolabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. TaÒhi dhammasabhaÑ ÈnÊtaÑ SatthÈ “na
tvaÑ bhikkhu idÈneva lolo, pubbepi loloyeva, lolatÈyeva ca jÊvitakkhayaÑ
patto, taÑ nissÈya porÈÓakapaÓÉitÈpi attano vasanaÔÔhÈnÈ paribÈhirÈ
ahesun”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente BÈrÈÓasiseÔÔhino
mahÈnase bhattakÈrako puÒÒatthÈya nÊÄapacchiÑ Ôhapesi. TadÈ bodhisatto
pÈrÈvatayoniyaÑ nibbattitvÈ tattha vÈsaÑ kappesi. Atheko lolakÈko
mahÈnasamatthakena gacchanto nÈnappakÈraÑ macchamaÑsavikatiÑ disvÈ
pipÈsÈbhibh|to “kaÑ nu kho nissÈya sakkÈ bhaveyyaÑ okÈsaÑ laddhun”ti
cintetvÈ bodhisattaÑ disvÈ “imaÑ nissÈya sakkÈ”ti sanniÔÔhÈnaÑ katvÈ tassa
gocarÈya araÒÒagamanakÈle piÔÔhito piÔÔhito anubandhi. Atha naÑ
bodhisatto “mayaÑ kho kÈka aÒÒagocarÈ, tvampi aÒÒagocaro, kiÑ nu kho
maÑ anubandhasÊ”ti Èha. TumhÈkaÑ sÈmi kiriyÈ mayhaÑ ruccati, ahampi
tumhehi samÈnagocaro hutvÈ tumhe
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upaÔÔhÈtuÑ icchÈmÊti. Bodhisatto sampaÔicchi. So tena saddhiÑ
gocarabh|miyaÑ ekagocaraÑ caranto viya osakkitvÈ gomayarÈsiÑ
viddhaÑsetvÈ pÈÓake khÈditvÈ kucchip|raÑ katvÈ bodhisattaÑ
upasa~kamitvÈ “tumhe ettakaÑ kÈlaÑ caratheva, nanu bhojane nÈma
pamÈÓaÑ ÒÈtuÑ vaÔÔati, etha nÈtisÈyameva gacchÈmÈ”ti Èha. Bodhisatto taÑ
ÈdÈya vasanaÔÔhÈnaÑ agamÈsi. BhattakÈrako “amhÈkaÑ pÈrÈvato sahÈyaÑ
gahetvÈ Ègato”ti kÈkassÈpi ekaÑ thusapacchiÑ Ôhapesi. KÈkopi
cat|hapaÒcÈhaÑ teneva nÊhÈrena vasi.
AthekadivasaÑ seÔÔhino bahumacchamaÑsaÑ Èhariyittha, kÈko taÑ
disvÈ lobhÈbhibh|to pacc|sakÈlato paÔÔhÈya nitthunanto nipajji. Atha naÑ
punadivase bodhisatto “ehi samma, gocarÈya pakkamissÈmÈ”ti Èha. Tumhe
gacchatha, mayhaÑ ajiÓÓÈsa~kÈ1 atthÊti. Samma kÈkÈnaÑ ajÊrako nÈma
natthi, dÊpavaÔÔimattameva hi tumhÈkaÑ kucchiyaÑ thokaÑ tiÔÔhati, sesaÑ
ajjhohaÔamattameva jÊrati, mama vacanaÑ karohi, mÈ etaÑ macchamaÑsaÑ
disvÈ evamakÈsÊti. SÈmi kiÑ nÈmetaÑ kathetha, ajiÓÓÈsa~kÈva mayhanti.
“Tena hi appamatto hohÊ”ti taÑ ovaditvÈ bodhisatto pakkÈmi.
BhattakÈrakopi nÈnÈmacchamaÑsavikatiyo sampÈdetvÈ sarÊrato sedaÑ
apanento mahÈnasadvÈre aÔÔhÈsi. KÈko “ayaÑ idÈni kÈlo maÑsaÑ
khÈditun”ti gantvÈ rasakaroÔimatthake nisÊdi. BhattakÈrako “kirÊ”ti saddaÑ
sutvÈ nivattitvÈ olokento kÈkaÑ disvÈ pavisitvÈ taÑ gahetvÈ
sakalasarÊralomaÑ luÒcitvÈ matthake c|ÄaÑ ÔhapetvÈ si~gÊveramaricÈdÊni2
pisitvÈ takkena ÈloÄetvÈ “tvaÑ amhÈkaÑ seÔÔhino macchamaÑsaÑ
ucchiÔÔhakaÑ karosÊ”ti sakalasarÊramassa makkhetvÈ khipitvÈ nÊÄapacchiyaÑ
pÈtesi, balavavedanÈ uppajji. Bodhisatto gocarabh|mito ÈgantvÈ taÑ
nitthunantaÑ disvÈ davaÑ karonto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
70. “KÈ’yaÑ balÈkÈ sikhinÊ, corÊ la~ghipitÈmahÈ.
OraÑ balÈke Ègaccha, caÓÉo me vÈyaso sakhÈ”ti.
______________________________________________________________
1. AjÊrako rogo (Ka)

2. Si~gÊverajÊrakÈdÊni (SÊ, I)
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Tattha kÈ’yaÑ balÈkÈ sikhinÊti taÑ kÈkaÑ tassa bahalatakkena
makkhitasarÊrasetavaÓÓattÈ matthake ca sikhÈya ÔhapitattÈ “kÈ esÈ balÈkÈ
sikhinÊ”ti pucchanto Èlapati. CorÊti kulassa1 ananuÒÒÈya kulagharaÑ,
kÈkassa vÈ aruciyÈ pacchiÑ paviÔÔhattÈ “corÊ”ti vadati. La~ghipitÈmahÈti
la~ghÊ vuccati ÈkÈse la~ghanato megho, balÈkÈ ca nÈma meghasaddena
gabbhaÑ gaÓhantÊti meghasaddo balÈkÈnaÑ pitÈ, megho pitÈmaho hoti.
TenÈha “la~ghipitÈmahÈ”ti. OraÑ balÈke ÈgacchÈti ambho balÈke ito ehi.
CaÓÉo me vÈyaso sakhÈti mayhaÑ sakhÈ pacchisÈmiko vÈyaso caÓÉo
pharuso, so Ègato taÑ disvÈ kaÓayasadisena2 tuÓÉena koÔÔetvÈ
jÊvitakkhayaÑ pÈpeyya, tasmÈ yÈva vÈyaso nÈgacchati, tÈva pacchito
otaritvÈ ito ehi, sÊghaÑ palÈyass|ti vadati.
TaÑ sutvÈ kÈko dutiyaÑ gÈthamÈha–
71. “NÈhaÑ balÈkÈ sikhinÊ, ahaÑ lolosmi vÈyaso.
AkatvÈ vacanaÑ tuyhaÑ, passa l|nosmi Ègato”ti.
Tattha Ègatoti tvaÑ idÈni gocarabh|mito Ègato, maÑ l|naÑ passÈti
attho.
TaÑ sutvÈ bodhisatto tatiyaÑ gÈthamÈha–
72. “PunapÈ’pajjasÊ samma, sÊlaÑ hi tava tÈdisaÑ.
Na hi mÈnusakÈ bhogÈ, subhuÒjÈ honti pakkhinÈ”ti.
Tattha punapÈ’pajjasÊ sammÈti samma vÈyasa punapi tvaÑ evar|paÑ
dukkhaÑ paÔilabhissaseva, natthi te ettakena mokkho3. KiÑkÈraÓÈ? SÊlaÑ hi
tava tÈdisaÑ pÈpakaÑ, yasmÈ tava ÈcÈrasÊlaÑ tÈdisaÑ dukkhÈdhigamasseva
anur|paÑ. Na hi mÈnusakÈti manussÈ nÈma mahÈpuÒÒÈ, tiracchÈnagatÈnaÑ
tathÈr|paÑ puÒÒaÑ natthi, tasmÈ mÈnusakÈ bhogÈ tiracchÈnagatena
pakkhinÈ na bhuÒjÊyantÊti4.
______________________________________________________________
1. KÈkassa (Ka)
3. SukhaÑ (Ka)

2. Kattarisadisena (Ka)
4. Na subhuÒjÈti (SÊ, I), na bhuÒjitabbÈti (SyÈ)
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EvaÒca pana vatvÈ bodhisatto “ito dÈni paÔÔhÈya mayÈ ettha vasituÑ na
sakkÈ”ti uppatitvÈ aÒÒattha agamÈsi. KÈkopi nitthunanto tattheva
kÈlamakÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne lolabhikkhu anÈgÈmiphale patiÔÔhahi. TadÈ
lolakÈko lolabhikkhu ahosi, pÈrÈvato pana ahameva ahosinti.
LolajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. RucirajÈtakavaÓÓanÈ (275)
KÈ’yaÑ balÈkÈ rucirÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
lolabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Dvepi vatth|ni purimasadisÈneva gÈthÈpi.
73. “KÈ’yaÑ balÈkÈ rucirÈ, kÈkanÊÄasmi’macchati.
CaÓÉo kÈko sakhÈ mayhaÑ, yassa cetaÑ kulÈvakaÑ.
74. Nanu maÑ samma jÈnÈsi, dija sÈmÈkabhojana.
AkatvÈ vacanaÑ tuyhaÑ, passa l|nosmi Ègato.
75. PunapÈ’pajjasÊ samma, sÊlaÑ hi tava tÈdisaÑ.
Na hi mÈnusakÈ bhogÈ, subhuÒjÈ honti pakkhinÈ”ti–
gÈthÈ hi ekantarikÈyeva.
Tattha “rucirÈ”ti takkamakkhitasarÊratÈya setavaÓÓataÑ sandhÈya
vadati. RucirÈ piyadassanÈ, paÓÉarÈti attho. KÈkanÊÄasminti kÈkakulÈvake.
“KÈkaniÉÉhasmin”tipi1 pÈÔho. DijÈti kÈko pÈrevataÑ Èlapati.
SÈmÈkabhojanÈti tiÓabÊjabhojana. SÈmÈkaggahaÓena hettha sabbampi
tiÓabÊjaÑ gahitaÑ. IdhÈpi bodhisatto “na idÈni sakkÈ ito paÔÔhÈya mayÈ ettha
vasitun”ti uppatitvÈ aÒÒattha gato.
______________________________________________________________
1. KÈkanÊÄamhÊtipi (Ka)
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne lolabhikkhu anÈgÈmiphale patiÔÔhahi. TadÈ
lolakÈko lolabhikkhu ahosi, pÈrÈvato pana ahameva ahosinti.
RucirajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. KurudhammajÈtakavaÓÓanÈ1 (276)
Tava saddhaÒca sÊlaÒcÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
haÑsaghÈtakabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. SÈvatthivÈsino dve sahÈyakÈ
bhikkh|pabbajitvÈ laddh|pasampadÈ yebhuyyena ekato vicaranti. Te
ekadivasaÑ AciravatiÑ gantvÈ nhatvÈ vÈlukapuline ÈtapaÑ tappamÈnÈ
sÈraÓÊyakathaÑ kathentÈ aÔÔhaÑsu, tasmiÑ khaÓe dve haÑsÈ ÈkÈsena
gacchanti. Atheko daharabhikkhu sakkharaÑ gahetvÈ “ekassa
haÑsapotakassa akkhiÑ paharissÈmÊ”ti Èha, itaro “na sakkhissasÊ”ti Èha.
TiÔÔhatu imasmiÑ passe akkhi, parapasse akkhiÑ paharissÈmÊti. Idampi na
sakkhissasiyevÈti. “Tena hi upadhÈrehÊ”ti tiyaÑsaÑ2 sakkharaÑ gahetvÈ
haÑsassa pacchÈbhÈge khipi. HaÑso sakkharasaddaÑ sutvÈ nivattitvÈ
olokesi, atha naÑ itaro vaÔÔasakkharaÑ gahetvÈ parapasse akkhimhi
paharitvÈ orimakkhinÈ nikkhamÈpesi. HaÑso viravanto parivattitvÈ tesaÑ
pÈdam|leyeva pati. Tattha tattha ÔhitÈ bhikkh| disvÈ ÈgantvÈ “Èvuso
evar|pe niyyÈnikasÈsane pabbajitvÈ ananucchavikaÑ vo kataÑ pÈÓÈtipÈtaÑ
karontehÊ”ti vatvÈ te ÈdÈya TathÈgatassa dassesuÑ. SatthÈ “saccaÑ kira tayÈ
bhikkhu pÈÓÈtipÈto kato”ti pucchitvÈ “saccaÑ bhante”ti vutte “bhikkhu
kasmÈ evar|pe niyyÈnikasÈsane pabbajitvÈ evamakÈsi, porÈÓakapaÓÉitÈ
anuppanne Buddhe agÈramajjhe saÑkiliÔÔhavÈsaÑ3 vasamÈnÈ
appamattakesupi ÔhÈnesu kukkuccaÑ kariÑsu, tvaÑ pana evar|pe
niyyÈnikasÈsane pabbajitvÈ kukkuccamattampi na akÈsi, nanu nÈma
bhikkhunÈ kÈyavÈcÈcittehi saÒÒatena bhavitabban”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
______________________________________________________________
1. GarudhammajÈtakavaÓÓanÈ (Ka)
3. SakalattavÈsaÑ (SÊ, I)

2. TikhiÓasakkharaÑ (SyÈ)
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AtÊte KururaÔÔhe Indapatthanagare1 DhanaÒcaye Korabye rajjaÑ
kÈrente bodhisatto tassa aggamahesiyÈ kucchimhi paÔisandhiÑ gahetvÈ
anupubbena viÒÒutaÑ patto TakkasilÈyaÑ sabbasippÈni uggaÓhitvÈ pitarÈ
oparajje patiÔÔhÈpito aparabhÈge pitu accayena rajjaÑ patvÈ dasa
rÈjadhamme akopento kurudhamme2 vattittha. Kurudhammo nÈma paÒca
sÊlÈni, tÈni bodhisatto parisuddhÈni katvÈ rakkhi. YathÈ ca bodhisatto,
evamassa mÈtÈ aggamahesÊ kaniÔÔhabhÈtÈ uparÈjÈ purohito brÈhmaÓo
RajjugÈhako amacco SÈrathi seÔÔhi DoÓamÈpako mahÈmatto DovÈriko
nagarasobhinÊ vaÓÓadÈsÊti evamete.
RÈjÈ mÈtÈ mahesÊ ca, uparÈjÈ purohito.
Rajjuko SÈrathi seÔÔhi, DoÓo DovÈriko tathÈ.
GaÓikekÈdasa janÈ, kurudhamme patiÔÔhitÈti.
Iti ime sabbepi parisuddhÈni katvÈ paÒca sÊlÈni rakkhiÑsu. RÈjÈ cat|su
nagaradvÈresu ca nagaramajjhe ca nivesanadvÈre cÈti cha dÈnasÈlÈyo
kÈretvÈ devasikaÑ chasatasahassaÑ dhanaÑ vissajjento sakalajambudÊpaÑ
unna~galaÑ katvÈ dÈnaÑ adÈsi, tassa pana dÈnajjhÈsayatÈ dÈnÈbhiratatÈ
sakalajambudÊpaÑ ajjhotthari. TasmiÑ kÈle KÈli~garaÔÔhe Dantapuranagare
KÈli~garÈjÈ rajjaÑ kÈresi. Tassa raÔÔhe devo na vassi, tasmiÑ avassante
sakalaraÔÔhe chÈtakaÑ jÈtaÑ, ÈhÈravipattiyÈ ca manussÈnaÑ rogo udapÈdi,
dubbuÔÔhibhayaÑ chÈtakabhayaÑ rogabhayanti tÊÓi bhayÈni uppajjiÑsu.
ManussÈ niggahaÓÈ dÈrake hatthesu gahetvÈ tattha tattha vicaranti.
SakalaraÔÔhavÈsino ekato hutvÈ DantapuraÑ gantvÈ rÈjadvÈre
ukkuÔÔhimakaÑsu. RÈjÈ vÈtapÈnaÑ nissÈya Ôhito taÑ saddaÑ sutvÈ
“kiÑkÈraÓÈ ete viravantÊ”ti pucchi. MahÈrÈja sakalaraÔÔhe tÊÓi bhayÈni
uppannÈni, devo na vassati, sassÈni na vipannÈni, chÈtakaÑ jÈtaÑ. ManussÈ
dubbhojanÈ rogÈbhibh|tÈ niggahaÓÈ putte hatthesu gahetvÈ vicaranti, devaÑ
vassÈpehi mahÈrÈjÈti. PorÈÓakarÈjÈno deve avassante kiÑ karontÊti.
PorÈÓakarÈjÈno mahÈrÈja deve avassante dÈnaÑ
______________________________________________________________
1. Indapattanagare (SÊ, I, Ka), IndapaÔÔanagare (SyÈ)

2. Garudhamme (Ka)
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datvÈ uposathaÑ adhiÔÔhÈya samÈdinnasÊlÈ sirigabbhaÑ pavisitvÈ
dabbasanthare sattÈhaÑ nipajjanti, tadÈ devo vassatÊti. RÈjÈ “sÈdh|”ti
sampaÔicchitvÈ tathÈ akÈsi. EvaÑ santepi devo na vassi.
RÈjÈ amacce pucchi “ahaÑ kattabbakiccaÑ akÈsiÑ, devo na vassati,
kinti karomÈ”ti. MahÈrÈja Indapatthanagare DhanaÒcayassa KorabyaraÒÒo
AÒjanavaÓÓo1 nÈma ma~galahatthÊ atthi, taÑ ÈnessÈma, evaÑ sante devo
vassatÊti. So rÈjÈ balavÈhanasampanno duppasaho, kathamassa hatthiÑ
ÈnessÈmÈti. MahÈrÈja tena saddhiÑ yuddhakiccaÑ natthi, dÈnajjhÈsayo rÈjÈ
dÈnÈbhirato yÈcito samÈno ala~katasÊsampi chinditvÈ pasÈdasampannÈni
akkhÊnipi uppÈÔetvÈ sakalarajjampi niyyÈdetvÈ dadeyya, hatthimhi
vattabbameva natthi, avassaÑ yÈcito dassatÊti. Ke pana taÑ yÈcituÑ
samatthÈti. BrÈhmaÓÈ mahÈrÈjÈti. RÈjÈ brÈhmaÓagÈmato2 aÔÔha brÈhmaÓe
pakkosÈpetvÈ sakkÈrasammÈnaÑ katvÈ hatthiÑ yÈcanatthÈya pesesi. Te
paribbayaÑ ÈdÈya addhikavesaÑ gahetvÈ sabbattha ekarattivÈsena
turitagamanaÑ gantvÈ katipÈhaÑ nagaradvÈre dÈnasÈlÈsu bhuÒjitvÈ sarÊraÑ
santappetvÈ “kadÈ rÈjÈ dÈnaggaÑ ÈgacchissatÊ”ti pucchiÑsu. ManussÈ
“pakkhassa tayo divase cÈtuddase pannarase aÔÔhamiyaÒca Ègacchati, sve
pana puÓÓamÊ, tasmÈ sve ÈgacchissatÊ”ti vadiÑsu.
BrÈhmaÓÈ punadivase pÈtova gantvÈ pÈcÊnadvÈre aÔÔhaÑsu. Bodhisatto
pÈtova nhatvÈ gattÈnulitto3 sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉito
ala~katahatthikkhandhavaragato mahantena parivÈrena pÈcÊnadvÈrena
dÈnasÈlaÑ gantvÈ otaritvÈ sattaÔÔhajanÈnaÑ sahatthÈ bhattaÑ datvÈ “iminÈva
nÊhÈrena dethÈ”ti vatvÈ hatthiÑ abhiruhitvÈ dakkhiÓadvÈraÑ agamÈsi.
BrÈhmaÓÈ pÈcÊnadvÈre Èrakkhassa balavatÈya okÈsaÑ alabhitvÈ
dakkhiÓadvÈrameva gantvÈ rÈjÈnaÑ ÈgacchantaÑ olokayamÈnÈ dvÈrato
nÈtid|re unnataÔÔhÈne ÔhitÈ sampattaÑ rÈjÈnaÑ hatthe ukkhipitvÈ “jayatu
bhavaÑ mahÈrÈjÈ”ti jayÈpesuÑ. RÈjÈ vajira~kusena vÈraÓaÑ nivattetvÈ
tesaÑ
______________________________________________________________
1. AÒjanavasabho (SÊ, I), aÒjanasannibho (SyÈ)
2. BrÈhmaÓavÈsato (SyÈ), brÈhmaÓavÈÔato (Ka)

3. NhÈtÈnulitto (SÊ, SyÈ, I)
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santikaÑ gantvÈ “bho brÈhmaÓÈ kiÑ icchathÈ”ti pucchi. BrÈhmaÓÈ
bodhisattassa guÓaÑ vaÓÓentÈ paÔhamaÑ gÈthamÈhaÑsu–
76. “Tava saddhaÒca sÊlaÒca, viditvÈna janÈdhipa.
VaÓÓaÑ AÒjanavaÓÓena, KÈli~gasmiÑnimimhase”ti1.
Tattha saddhanti kammaphalÈnaÑ saddahanavasena
okappaniyasaddhaÑ. SÊlanti saÑvarasÊlaÑ avÊtikkamasÊlaÑ. VaÓÓanti tadÈ
tasmiÑ dese suvaÓÓaÑ vuccati, desanÈsÊsameva cetaÑ. IminÈ pana padena
sabbampi hiraÒÒasuvaÓÓadidhanadhaÒÒaÑ sa~gahitaÑ. AÒjanavaÓÓenÈti
aÒjanapuÒjasamÈnavaÓÓena iminÈ tava nÈgena, KÈli~gasminti KÈli~garaÒÒo
santike. Nimimhaseti vinimayavasena2 gaÓhimha, paribhogavasena vÈ udare
pakkhipimhÈti attho. Seti nipÈtamattaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti–mayaÒhi
janÈdhipa tava saddhaÒca sÊlaÒca viditvÈna “addhÈ no evaÑ
saddhÈsÊlasampanno rÈjÈ yÈcito AÒjanavaÓÓaÑ nÈgaÑ dassatÊ”ti iminÈ
attano santakena viya AÒjanavaÓÓena KÈli~garaÒÒo santike nÈgaÑ vo
ÈharissÈmÈti vatvÈ bahudhanadhaÒÒaÑ nimimhase parivattayimha ceva
udare ca pakkhipimha. EvaÑ taÑ3 mayaÑ dhÈrayamÈnÈ idhÈgatÈ. Tattha
kattabbaÑ devo jÈnÈt|ti.
Aparo nayo–tava saddhaÒca sÊlaguÓasa~khÈtaÑ vaÓÓaÒca sutvÈ
“uÄÈraguÓo rÈjÈ jÊvitampi yÈcito dadeyya, pageva tiracchÈnagataÑ nÈgan”ti
evaÑ KÈli~gassa santike iminÈ AÒjanavaÓÓena tava vaÓÓaÑ4 nimimhase
nimimha tulayimha, tenamhÈ idhÈgatÈti.
TaÑ sutvÈ bodhisatto “sace vo brÈhmaÓÈ imaÑ nÈgaÑ parivattetvÈ
dhanaÑ khÈditaÑ sukhÈditaÑ mÈ cintayittha, yathÈla~katameva vo nÈgaÑ
dassÈmÊ”ti samassÈsetvÈ itarÈ dve gÈthÈ avoca–
77. “AnnabhaccÈ ca’bhaccÈ ca, yodha uddissa gacchati.
Sabbe te appaÔikkhippÈ, pubbÈcariyavaco idaÑ.
______________________________________________________________
1. Vinimhaseti (SyÈ), vanimhaseti (Ka)
3. Tassa (SÊ, I)

2. VinivaÔÔanavasena (Ka)
4. AÒjanavaÓÓaÑ nÈgaÑ (SÊ, I)
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78. DadÈmi vo brÈhmaÓÈ nÈga’metaÑ,
RÈjÈrahaÑ rÈjabhoggaÑ yasassinaÑ.
Ala~kataÑ hemajÈlÈbhichannaÑ,
SasÈrathiÑ gacchatha yenakÈman”ti.
Tattha annabhaccÈ ca’bhaccÈ cÈti purisaÑ upanissÈya jÊvamÈnÈ

yÈgubhattÈdinÈ annena bharitabbÈti annabhaccÈ, itare tathÈ abharitabbattÈ
abhaccÈ. Sandhivasena panettha akÈralopo veditabbo. EttÈvatÈ attÈnaÑ
upanissÈya ca anupanissÈya ca jÊvamÈnavasena sabbepi sattÈ dve koÔÔhÈse
katvÈ dassitÈ honti. Yodha uddissa gacchatÊti tesu sattesu idha jÊvaloke yo
satto yaÑ purisaÑ kÈyacideva paccÈsÊsanÈya uddissa gacchati. Sabbe te
appaÔikkhippÈti tathÈ uddissa gacchantÈ sacepi bah| honti, tathÈpi tena
purisena sabbe te appaÔikkhippÈ, “apetha, na vo dassÈmÊ”ti evaÑ na
paÔikkhipitabbÈti attho. PubbÈcariyavaco idanti pubbÈcariyÈ vuccanti
mÈtÈpitaro, idaÑ tesaÑ vacanaÑ. EvamahaÑ mÈtÈpit|hi sikkhÈpitoti dÊpeti.
DadÈmi vo brÈhmaÓÈ nÈga’metanti yasmÈ idaÑ amhÈkaÑ
pubbÈcariyavaco, tasmÈhaÑ brÈhmaÓÈ tumhÈkaÑ imaÑ nÈgaÑ dadÈmi.
RÈjÈrahanti raÒÒo anucchavikaÑ. RÈjabhogganti rÈjaparibhogaÑ.
Yasassinanti parivÈrasampannaÑ, taÑ kira hatthiÑ nissÈya
hatthigopakahatthivejjÈdÊni paÒca kulasatÈni jÊvanti, tehi saddhiÒÒeva vo
dadÈmÊti attho. Ala~katanti nÈnÈvidhehi hatthi-ala~kÈrehi ala~kataÑ.
HemajÈlÈbhichannanti suvaÓÓajÈlena abhicchannaÑ. SasÈrathinti yo panassa
sÈrathi hatthigopako Ècariyo, tena saddhiÑyeva dadÈmi, tasmÈ sasÈrathi
hutvÈ tumhe saparivÈraÑ imaÑ nÈgaÑ gahetvÈ yenakÈmaÑ gacchathÈti.
EvaÑ hatthikkhandhavaragatova mahÈsatto vÈcÈya datvÈ puna
hatthikkhandhÈ oruyha “sace anala~kataÔÔhÈnaÑ atthi, ala~karitvÈ dassÈmÊ”ti
vatvÈ tikkhattuÑ padakkhiÓaÑ karonto upadhÈretvÈ anala~kataÔÔhÈnaÑ
adisvÈ tassa soÓÉaÑ brÈhmaÓÈnaÑ hatthesu ÔhapetvÈ suvaÓÓabhi~kÈrena
pupphagandhavÈsitaÑ udakaÑ pÈtetvÈ adÈsi. BrÈhmaÓÈ saparivÈraÑ nÈgaÑ
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sampaÔicchitvÈ hatthipiÔÔhe nisinnÈ dantapuraÑ gantvÈ hatthiÑ raÒÒo
adaÑsu, hatthimhi Ègatepi devo na vassateva. RÈjÈ “kiÑ nu kho kÈraÓan”ti
uttariÑ pucchanto “DhanaÒcayakorabyarÈjÈ kurudhammaÑ rakkhati,
tenassa raÔÔhe anvaÉÉhamÈsaÑ anudasÈhaÑ devo vassati, raÒÒo
guÓÈnubhÈvo cesa, imassa pana tiracchÈnagatassa guÓÈ hontÈpi kittakÈ
bhaveyyun”ti sutvÈ “tena hi yathÈla~katameva saparivÈraÑ hatthiÑ
patinetvÈ raÒÒo datvÈ yaÑ so kurudhammaÑ rakkhati, taÑ suvaÓÓapaÔÔe
likhitvÈ ÈnethÈ”ti brÈhmaÓe ca amacce ca pesesi. Te gantvÈ raÒÒo hatthiÑ
niyyÈdetvÈ “deva imasmiÑ hatthimhi gatepi amhÈkaÑ raÔÔhe devo na
vassati, tumhe kira kurudhammaÑ nÈma rakkhatha, amhÈkampi rÈjÈ taÑ
rakkhitukÈmo imasmiÑ suvaÓÓapaÔÔhe likhitvÈ ÈnethÈ”ti pesesi. Detha no
kurudhammanti. TÈtÈ saccÈhaÑ1 etaÑ kurudhammaÑ rakkhÈmi2, idÈni pana
me tattha kukkuccaÑ atthi, na me so kurudhammo cittaÑ ÈrÈdheti, tasmÈ
tumhÈkaÑ dÈtuÑ na sakkÈti.
KasmÈ pana taÑ sÊlaÑ rÈjÈnaÑ na ÈrÈdhetÊti? TadÈ kira rÈj|naÑ tatiye
tatiye saÑvacchare kattikamÈse pavatto chaÓo nÈma hoti, taÑ chaÓaÑ
kÊÄantÈ rÈjÈno sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitÈ devavesaÑ gahetvÈ CittarÈjassa
nÈma yakkhassa santike ÔhatvÈ catuddisÈ pupphapaÔimaÓÉite cittasare
khipanti. Ayampi rÈjÈ taÑ khaÓaÑ kÊÄanto ekissÈ taÄÈkapÈÄiyÈ cittarÈjassa
yakkhassa santike ÔhatvÈ catuddisÈ cittasare khipitvÈ3 tesu sesadisÈgate tayo
sare disvÈ udakapiÔÔhe khittasaraÑ na addasa4. RaÒÒo “kacci nu kho mayÈ
khitto saro macchasarÊre patito”ti kukkuccaÑ ahosi pÈÓÈtipÈtakammena
sÊlabhedaÑ Èrabbha, tasmÈ sÊlaÑ na ÈrÈdheti. So evamÈha “tÈtÈ mayhaÑ
kurudhamme kukkuccaÑ atthi, mÈtÈ pana me surakkhitaÑ rakkhati, tassÈ
santike gaÓhathÈ”ti. MahÈrÈja tumhÈkaÑ “pÈÓaÑ vadhissÈmÊ”ti cetanÈ
natthi, taÑ5 vinÈ pÈÓÈtipÈto nÈma na hoti, detha no attanÈ rakkhitaÑ
kurudhammanti. “Tena hi likhathÈ”ti suvaÓÓapaÔÔe likhÈpesi “pÈÓo na
hantabbo, adinnaÑ nÈdÈtabbaÑ, kÈmesu micchÈ na caritabbaÑ6, musÈ na
______________________________________________________________
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bhaÓitabbaÑ, majjaÑ na pÈtabban”ti likhÈpetvÈ ca pana “evaÑ santepi neva
maÑ ÈrÈdheti, mÈtu me santike gaÓhathÈ”ti Èha.
D|tÈ rÈjÈnaÑ vanditvÈ tassÈ santikaÑ gantvÈ “devi tumhe kira
kurudhammaÑ rakkhatha, taÑ no dethÈ”ti vadiÑsu. TÈtÈ saccÈhaÑ
kurudhammaÑ rakkhÈmi, idÈni pana me tattha kukkuccaÑ uppannaÑ, na
me so kurudhammo ÈrÈdheti tena vo dÈtuÑ na sakkÈti. TassÈ kira dve puttÈ
jeÔÔho rÈjÈ, kaniÔÔho uparÈjÈ. Atheko rÈjÈ bodhisattassa satasahassaggha
nakaÑ candanasÈraÑ sahassagghanakaÑ kaÒcanamÈlaÑ pesesi. So
“mÈtaraÑ p|jessÈmÊ”ti taÑ sabbaÑ mÈtu pesesi. SÈ cintesi “ahaÑ neva
candanaÑ vilimpÈmi, na mÈlaÑ dhÈremi, suÓisÈnaÑ dassÈmÊ”ti. AthassÈ
etadahosi “jeÔÔhasuÓisÈ me issarÈ, aggamahesiÔÔhÈne ÔhitÈ, tassÈ
suvaÓÓamÈlaÑ dassÈmi. KaniÔÔhasuÓisÈ pana duggatÈ, tassÈ candanasÈraÑ
dassÈmÊ”ti. SÈ raÒÒo deviyÈ suvaÓÓamÈlaÑ datvÈ uparÈjabhariyÈya
candanasÈraÑ adÈsi, datvÈ ca panassÈ “ahaÑ kurudhammaÑ rakkhÈmi,
etÈsaÑ duggatÈduggatabhÈvo mayhaÑ appamÈÓaÑ,
jeÔÔhÈpacÈyikakammameva pana kÈtuÑ mayhaÑ anur|paÑ, kacci nu kho
me tassa akatattÈ sÊlaÑ bhinnan”ti kukkuccaÑ ahosi, tasmÈ evamÈha. Atha
naÑ d|tÈ “attano santakaÑ nÈma yathÈruciyÈ dÊyati, tumhe ettakenapi
kukkuccaÑ kurumÈnÈ kiÑ aÒÒaÑ pÈpaÑ karissatha, sÊlaÑ nÈma evar|pena
na bhijjati, detha no kurudhamman”ti vatvÈ tassÈpi santike gahetvÈ
suvaÓÓapaÔÔe likhiÑsu.
“TÈtÈ evaÑ santepi neva maÑ ÈrÈdheti, suÓisÈ pana me suÔÔhu rakkhati,
tassÈ santike gaÓhathÈ”ti vuttÈ ca pana aggamahesiÑ upasa~kamitvÈ
purimanayeneva kurudhammaÑ yÈciÑsu. SÈpi purimanayeneva vatvÈ “idÈni
maÑ sÊlaÑ nÈrÈdheti, tena vo dÈtuÑ na sakkÈ”ti Èha. SÈ kira ekadivasaÑ
sÊhapaÒjare ÔhitÈ raÒÒo nagaraÑ padakkhiÓaÑ karontassa pacchato
hatthipiÔÔhe nisinnaÑ uparÈjaÑ disvÈ lobhaÑ uppÈdetvÈ “sacÈhaÑ iminÈ
saddhiÑ santhavaÑ kareyyaÑ, bhÈtu accayena rajje patiÔÔhito maÑ esa
sa~gaÓheyyÈ”ti cintesi. AthassÈ “ahaÑ kurudhammaÑ rakkhamÈnÈ
sasÈmikÈ hutvÈ kilesavasena aÒÒaÑ purisaÑ olokesiÑ, sÊlena me bhinnena
bhavitabban”ti kukkuccaÑ ahosi, tasmÈ evamÈha. Atha naÑ d|tÈ “aticÈro
nÈma ayye cittuppÈdamattena
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na hoti, tumhe ettakenapi kukkuccaÑ kurumÈnÈ vÊtikkamaÑ kiÑkarissatha,
na ettakena sÊlaÑ bhijjati, detha no kurudhamman”ti vatvÈ tassÈpi santike
gahetvÈ suvaÓÓapaÔÔe likhiÑsu.
“TÈtÈ evaÑ santepi neva maÑ ÈrÈdheti, uparÈjÈ pana suÔÔhu rakkhati,
tassa santike gaÓhathÈ”ti vuttÈ ca pana uparÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ
purimanayeneva kurudhammaÑ yÈciÑsu. So pana sÈyaÑ rÈjupaÔÔhÈnaÑ
gacchanto ratheneva raja~gaÓaÑ patvÈ sace raÒÒo santike bhuÒjitvÈ tattheva
sayitukÈmo hoti, rasmiyo ca patodaÒca antodhure1 chaÉÉeti. TÈya saÒÒÈya
jano pakkamitvÈ punadivase pÈtova gantvÈ tassa nikkhamanaÑ olokentova
tiÔÔhati. SÈrathipi rathaÑ gopayitvÈ2 punadivase pÈtova taÑ ÈdÈya rÈjadvÈre
tiÔÔhati. Sace ta~khaÓaÒÒeva nikkhantukÈmo hoti, rasmiyo ca patodaÒca
antoratheyeva ÔhapetvÈ rÈjupaÔÔhÈnaÑ gacchati. MahÈjano tÈya saÒÒÈya
“idÈneva nikkhamissatÊ”ti rÈjadvÈreyeva tiÔÔhati. So ekadivasaÑ evaÑ katvÈ
rÈjanivesanaÑ pÈvisi, paviÔÔhamattassayevassa devo pÈvassi. RÈjÈ “devo
vassatÊ”ti tassa nikkhantuÑ nÈdÈsi, so tattheva bhuÒjitvÈ sayi. MahÈjano
“idÈni nikkhamissatÊ”ti sabbarattiÑ temento aÔÔhÈsi. UparÈjÈ dutiyadivase
nikkhamitvÈ temetvÈ ÔhitaÑ mahÈjanaÑ disvÈ “ahaÑ kurudhammaÑ
rakkhanto ettakaÑ janaÑ kilamesiÑ, sÊlena me bhinnena bhavitabban”ti
kukkuccaÑ ahosi, tena tesaÑ d|tÈnaÑ “saccÈhaÑ kurudhammaÑ rakkhÈmi,
idÈni pana me kukkuccaÑ atthi, tena vo na sakkÈ dÈtun”ti vatvÈ tamatthaÑ
Èrocesi. Atha naÑ d|tÈ “tumhÈkaÑ deva ‘ete kilamant|’ti cittaÑ natthi,
acetanakaÑ kammaÑ na hoti, ettakenapi kukkuccaÑ karontÈnaÑ kathaÑ
tumhÈkaÑ vÊtikkamo bhavissatÊ”ti vatvÈ tassapi santike sÊlaÑ gahetvÈ
suvaÓÓapaÔÔe likhiÑsu.
“EvaÑ santepi neva maÑ ÈrÈdheti, purohito pana suÔÔhu rakkhati, tassa
santike gaÓhathÈ”ti vuttÈ ca pana purohitaÑ upasa~kamitvÈ yÈciÑsu. Sopi
ekadivasaÑ rÈjupaÔÔhÈnaÑ gacchanto ekena raÒÒÈ tassa raÒÒo pesitaÑ
taruÓaravivaÓÓaÑ3 rathaÑ antarÈmagge disvÈ “kassÈyaÑ ratho”ti pucchitvÈ
“raÒÒo Èbhato”ti sutvÈ
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“ahaÑ mahallako, sace me rÈjÈ imaÑ rathaÑ dadeyya, sukhaÑ imaÑ
Èruyha vicareyyan”ti cintetvÈ rÈjupaÔÔhÈnaÑ gato. Tassa jayÈpetvÈ ÔhitakÈle
raÒÒo rathaÑ dassesuÑ. RÈjÈ disvÈ “ati viya sundaro ayaÑ ratho, Ècariyassa
naÑ dethÈ”ti Èha. Purohito na icchi, punappunaÑ vuccamÈnopi na
icchiyeva. KiÑkÈraÓÈ? EvaÑ kirassa ahosi “ahaÑ kurudhammaÑ
rakkhantova parasantake lobhaÑ akÈsiÑ, bhinnena me sÊlena
bhavitabban”ti. So etamatthaÑ ÈcikkhitvÈ “tÈtÈ kurudhamme me kukkuccaÑ
atthi, na maÑ so dhammo ÈrÈdheti, tasmÈ na sakkÈ dÈtun”ti Èha. Atha naÑ
d|tÈ “ayya lobhuppÈdamattena na sÊlaÑ bhijjati, tumhe ettakenapi
kukkuccaÑ karontÈ kiÑ vÊtikkamaÑ karissathÈ”ti vatvÈ tassapi santike
sÊlaÑ gahetvÈ suvaÓÓapaÔÔe likhiÑsu.
“EvaÑ santepi neva maÑ ÈrÈdheti, RajjugÈhako amacco pana suÔÔhu
rakkhati, tassa santike gaÓhathÈ”ti vuttÈ ca pana tampi upasa~kamitvÈ
yÈciÑsu. Sopi ekadivasaÑ janapade khettaÑ minanto rajjuÑ daÓÉake
bandhitvÈ ekaÑ koÔiÑ khettasÈmikena gaÓhÈpetvÈ ekaÑ attanÈ aggahesi,
tena gahitarajjukoÔiyÈ baddhadaÓÉako ekassa kakkaÔakassa bilamajjhaÑ
pÈpuÓi. So cintesi “sace daÓÉakaÑ bile otÈressÈmi, antobile kakkaÔako
nassissati. Sace pana parato1 karissÈmi, raÒÒo santakaÑ nassissati. Sace
orato karissÈmi, kuÔumbikassa santakaÑ nassissati, kiÑ nu kho kÈtabban”ti.
Athassa etadahosi “bile kakkaÔakena bhavitabbaÑ, sace bhaveyya,
paÒÒÈyeyya, ettheva naÑ otÈressÈmÊ”ti bile daÓÉakaÑ otÈresi, kakkaÔako
“kirÊ”ti saddamakÈsi. Athassa etadahosi “daÓÉako kakkaÔakapiÔÔhe otiÓÓo
bhavissati, kakkaÔako mato bhavissati, ahaÒca kurudhammaÑ rakkhÈmi,
tena me sÊlena bhinnena bhavitabban”ti. So etamatthaÑ ÈcikkhitvÈ “iminÈ
me kÈraÓena kurudhamme kukkuccaÑ atthi, tena vo na sakkÈ dÈtun”ti Èha.
Atha naÑ d|tÈ “tumhÈkaÑ ‘kakkaÔako marat|’ti cittaÑ natthi, acetanakaÑ
kammaÑ nÈma na hoti. Tumhe ettakenapi kukkuccaÑ karontÈ kiÑ
vÊtikkamaÑ karissathÈ”ti vatvÈ tassapi santike sÊlaÑ gahetvÈ suvaÓÓapaÔÔe
likhiÑsu.
______________________________________________________________
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“EvaÑ santepi neva maÑ ÈrÈdheti, sÈrathi pana suÔÔhu rakkhati, tassa
santike gaÓhathÈ”ti vuttÈ ca pana tampi upasa~kamitvÈ yÈciÑsu. So
ekadivasaÑ rÈjÈnaÑ rathena uyyÈnaÑ nesi. RÈjÈ tattha divÈ1 kÊÄitvÈ sÈyaÑ
nikkhamitvÈ rathaÑ abhiruhi, tassa nagaraÑ asampattasseva
s|riyattha~gamanavelÈya megho uÔÔhahi. SÈrathi raÒÒo temanabhayena
sindhavÈnaÑ patodasaÒÒamadÈsi, sindhavÈ javena pakkhandiÑsu, tato
paÔÔhÈya ca pana te uyyÈnaÑ gacchantÈpi tato ÈgacchantÈpi taÑ ÔhÈnaÑ
patvÈ javena gacchanti Ègacchanti. KiÑkÈraÓÈ? TesaÑ kira etadahosi
“imasmiÑ ÔhÈne parissayena bhavitabbaÑ, tena no sÈrathi tadÈ
patodasaÒÒaÑ adÈsÊ”ti. SÈrathissapi etadahosi “raÒÒo temane vÈ atemane vÈ
mayhaÑ doso natthi, ahaÑ pana aÔÔhÈne susikkhitasindhavÈnaÑ
patodasaÒÒaÑ adÈsiÑ, tena ime idÈni aparÈparaÑ javantÈ kilamanti, ahaÒca
kurudhammaÑ rakkhÈmi, tena me bhinnena sÊlena bhavitabban”ti. So
etamatthaÑ ÈcikkhitvÈ “iminÈ kÈraÓena kurudhamme kukkuccaÑ atthi, tena
vo na sakkÈ dÈtun”ti Èha. Atha naÑ d|tÈ “tumhÈkaÑ ‘sindhavÈ kilamant|’ti
cittaÑ natthi, acetanakaÑ kammaÑ nÈma na hoti, ettakenapi ca tumhe
kukkuccaÑ karontÈ kiÑ vÊtikkamaÑ karissathÈ”ti vatvÈ tassa santike sÊlaÑ
gahetvÈ suvaÓÓapaÔÔe likhiÑsu.
“EvaÑ santepi neva maÑ ÈrÈdheti, seÔÔhi pana suÔÔhu rakkhati, tassa
santike gaÓhathÈ”ti vuttÈ ca pana tampi upasa~kamitvÈ yÈciÑsu. Sopi
ekadivasaÑ gabbhato nikkhantasÈlisÊsaÑ attano sÈlikhettaÑ gantvÈ
paccavekkhitvÈ nivattamÈno “vÊhimÈlaÑ bandhÈpessÈmÊ”ti ekaÑ
sÈlisÊsamuÔÔhiÑ gÈhÈpetvÈ th|ÓÈya2 bandhÈpesi. Athassa etadahosi “imamhÈ
kedÈrÈ mayÈ raÒÒo bhÈgo dÈtabbo, adinnabhÈgatoyeva me kedÈrato
sÈlisÊsamuÔÔhi gÈhÈpito, ahaÒca kurudhammaÑ rakkhÈmi, tena me bhinnena
sÊlena bhavitabban”ti. So etamatthaÑ ÈcikkhitvÈ “iminÈ me kÈraÓena
kurudhamme kukkuccaÑ atthi, tena vo na sakkÈ dÈtun”ti Èha. Atha naÑ
d|tÈ “tumhÈkaÑ theyyacittaÑ natthi, tena vinÈ adinnÈdÈnaÑ nÈma
paÒÒÈpetuÑ3 na sakkÈ, ettakenapi kukkuccaÑ karontÈ tumhe parasantakaÑ
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nÈma kiÑ gaÓhissathÈ”ti vatvÈ tassapi santike sÊlaÑ gahetvÈ suvaÓÓapaÔÔe
likhiÑsu.
“EvaÑ santepi neva maÑ ÈrÈdheti, DoÓamÈpako pana mahÈmatto
suÔÔhu rakkhati, tassa santike gaÓhathÈ”ti vuttÈ ca pana tampi upasa~kamitvÈ
yÈciÑsu. So kira ekadivasaÑ koÔÔhÈgÈradvÈre nisÊditvÈ rÈjabhÈge vÊhiÑ
minÈpento amitavÊhirÈsito vÊhiÑ gahetvÈ lakkhaÑ Ôhapesi, tasmiÑ khaÓe
devo pÈvassi. MahÈmatto lakkhÈni gaÓetvÈ1 “mitavÊhÊ ettakÈ nÈma hontÊ”ti
vatvÈ lakkhavÊhiÑ saÑkaÉÉhitvÈ mitarÈsimhi pakkhipitvÈ vegena gantvÈ
dvÈrakoÔÔhake ÔhatvÈ cintesi “kiÑ nu kho mayÈ lakkhavÊhÊ mitavÊhirÈsimhi
pakkhittÈ, udÈhu amitarÈsimhÊ”ti. Athassa etadahosi “sace me
mitavÊhirÈsimhi pakkhittÈ akÈraÓeneva raÒÒo santakaÑ vaÉÉhitaÑ,
gahapatikÈnaÑ santakaÑ nÈsitaÑ, ahaÒca kurudhammaÑ rakkhÈmi, tena me
bhinnena sÊlena bhavitabban”ti. So etamatthaÑ ÈcikkhitvÈ “iminÈ me
kÈraÓena kurudhamme kukkuccaÑ atthi, tena vo na sakkÈ dÈtun”ti Èha.
Atha naÑ d|tÈ “tumhÈkaÑ theyyacittaÑ natthi, tena vinÈ adinnÈdÈnaÑ
nÈma paÒÒÈpetuÑ na sakkÈ, ettakenapi kukkuccaÑ karontÈ kiÑ tumhe
parassa santakaÑ gaÓhissathÈ”ti vatvÈ tassapi santike sÊlaÑ gahetvÈ
suvaÓÓapaÔÔe likhiÑsu.
“EvaÑ santepi neva maÑ ÈrÈdheti, DovÈriko pana suÔÔhu rakkhati, tassa
santike gaÓhathÈ”ti vuttÈ ca pana tampi upasa~kamitvÈ yÈciÑsu. Sopi
ekadivasaÑ nagaradvÈraÑ pidhÈnavelÈya tikkhattuÑ saddamanussÈvesi.
Atheko daliddamanusso attano kaniÔÔhabhaginiyÈ saddhiÑ dÈrupaÓÓatthÈya
araÒÒaÑ gantvÈ nivattanto tassa saddaÑ sutvÈ bhaginiÑ ÈdÈya vegena
dvÈraÑ sampÈpuÓi. Atha naÑ dovÈriko “tvaÑ nagare raÒÒo atthibhÈvaÑ
kiÑ na jÈnÈsi, ‘sakÈlasseva imassa nagarassa dvÈraÑ pidhÊyatÊ’ti na jÈnÈsi,
attano mÈtugÈmaÑ gahetvÈ araÒÒe kÈmaratikÊÄaÑ kÊÄanto divasaÑ
vicarasÊ”ti Èha. Athassa itarena “na me sÈmi bhariyÈ, bhaginÊ me esÈ”ti
vutte etadahosi “akÈraÓaÑ vata me kataÑ bhaginiÑ bhariyÈti kathentena,
ahaÒca kurudhammaÑ rakkhÈmi, tena me bhinnena sÊlena bhavitabban”ti.
So etamatthaÑ ÈcikkhitvÈ “iminÈ me kÈraÓena kurudhamme
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1. VaÉÉhitvÈ (SyÈ, Ka)
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kukkuccaÑ atthi, tena vo na sakkÈ dÈtun”ti Èha. Atha naÑ d|tÈ “etaÑ
tumhehi tathÈsaÒÒÈya kathitaÑ, ettha vo sÊlabhedo natthi, ettakenapi ca
tumhe kukkuccÈyantÈ kurudhamme sampajÈnamusÈvÈdaÑ nÈma kiÑ
karissathÈ”ti vatvÈ tassapi santike sÊlaÑ gahetvÈ suvaÓÓapaÔÔe likhiÑsu.
“EvaÑ santepi neva maÑ ÈrÈdheti, VaÓÓadÈsÊ pana suÔÔhu rakkhati,
tassa santike gaÓhathÈ”ti vuttÈ ca pana tampi upasa~kamitvÈ yÈciÑsu. SÈ
purimanayeneva paÔikkhipi. KiÑkÈraÓÈ? Sakko kira DevÈnamindo “tassÈ
sÊlaÑ vÊmaÑsissÈmÊ”ti mÈÓavakavaÓÓena ÈgantvÈ “ahaÑ ÈgamissÈmÊ”ti
vatvÈ sahassaÑ datvÈ devalokameva gantvÈ tÊÓi saÑvaccharÈni nÈgacchi. SÈ
attano sÊlabhedabhayena tÊÓi saÑvaccharÈni aÒÒassa purisassa hatthato
tamb|lamattampi na gaÓhi, sÈ anukkamena duggatÈ hutvÈ cintesi “mayhaÑ
sahassaÑ datvÈ gatapurisassa tÊÓi saÑvaccharÈni anÈgacchantassa duggatÈ
jÈtÈ, jÊvitavuttiÑ ghaÔetuÑ na sakkomi, ito dÈni paÔÔhÈya mayÈ
vinicchayamahÈmattÈnaÑ ÈrocetvÈ paribbayaÑ gahetuÑ vaÔÔatÊ”ti. SÈ
vinicchayaÑ gantvÈ “sÈmi paribbayaÑ datvÈ gatapurisassa me tÊÓi
saÑvaccharÈni, matabhÈvampissa na jÈnÈmi, jÊvitaÑ ghaÔetuÑ na sakkomi,
kiÑ karomi sÈmÊ”ti Èha. TÊÓi saÑvaccharÈni anÈgacchante kiÑ karissati, ito
paÔÔhÈya paribbayaÑ gaÓhÈti. TassÈ laddhavinicchayÈya vinicchayato
nikkhamamÈnÈya eva eko puriso sahassabhaÓÉikaÑ upanÈmesi.
Tassa gahaÓatthÈya hatthaÑ pasÈraÓakÈle Sakko attÈnaÑ dassesi. SÈ
disvÈva “mayhaÑ saÑvaccharattayamatthake sahassadÈyako puriso Ègato,
tÈta natthi me tava kahÈpaÓehi attho”ti hatthaÑ samiÒjesi. Sakko attano
sarÊraÒÒeva abhinimminitvÈ taruÓas|riyo viya jalanto ÈkÈse aÔÔhÈsi,
sakalanagaraÑ sannipati. Sakko mahÈjanamajjhe “ahaÑ etissÈ
vÊmaÑsanavasena saÑvaccharattayamatthake sahassaÑ adÈsiÑ, sÊlaÑ
rakkhantÈ nÈma evar|pÈ hutvÈ rakkhathÈ”ti ovÈdaÑ datvÈ tassÈ nivesanaÑ
sattaratanehi p|retvÈ “ito paÔÔhÈya appamattÈ hohÊ”ti taÑ anusÈsitvÈ
devalokameva agamÈsi. IminÈ kÈraÓena sÈ “ahaÑ gahitabhatiÑ ajÊrÈpetvÈva
aÒÒena dÊyamÈnÈya bhatiyÈ hatthaÑ pasÈresiÑ, iminÈ
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kÈraÓena maÑ sÊlaÑ nÈrÈdheti, tena vo dÈtuÑ na sakkÈ”ti paÔikkhipi. Atha
naÑ d|tÈ “hatthappasÈraÓamattena sÊlabhedo natthi, sÊlaÑ nÈma etaÑ
paramavisuddhi hotÊ”ti vatvÈ tassÈpi santike sÊlaÑ gahetvÈ suvaÓÓapaÔÔe
likhiÑsu.
Iti imesaÑ ekÈdasannaÑ janÈnaÑ rakkhaÓasÊlaÑ suvaÓÓapaÔÔe likhitvÈ
dantapuraÑ gantvÈ KÈli~garaÒÒo suvaÓÓapaÔÔaÑ datvÈ taÑ pavattiÑ
ÈrocesuÑ. RÈjÈ tasmiÑ kurudhamme vattamÈno paÒca sÊlÈni p|resi.
TasmiÑ khaÓe sakalakÈli~garaÔÔhe devo vassi, tÊÓi bhayÈni v|pasantÈni,
raÔÔhaÑ khemaÑ subhikkhaÑ ahosi. Bodhisatto yÈvajÊvaÑ dÈnÈdÊni puÒÒÈni
katvÈ saparivÈro saggapuraÑ p|resi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi. SaccapariyosÈne keci sotÈpannÈ ahesuÑ, keci sakadÈgÈmino,
keci anÈgÈmino, keci arahantoti. JÈtakasamodhÈne pana–
GaÓikÈ UppalavaÓÓÈ, PuÓÓo DovÈriko tadÈ.
RajjugÈho KaccÈyano, MoggallÈno DoÓamÈpako.
SÈriputto tadÈ seÔÔhi, Anuruddho ca sÈrathi.
BrÈhmaÓo Kassapo thero, uparÈjÈ NandapaÓÉito.
MahesÊ RÈhulamÈtÈ, MÈyÈdevÊ janettiyÈ.
KururÈjÈ bodhisatto, evaÑ dhÈretha jÈtakanti.
KurudhammajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. RomakajÈtakavaÓÓanÈ (277)
VassÈni paÒÒÈsa samÈdhikÈnÊti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto
Bhagavato vadhÈya parisakkanaÑ Èrabbha kathesi. Paccuppannavatthu
uttÈnameva.
AtÊte pana BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
pÈrÈvato hutvÈ bahupÈrÈvataparivuto araÒÒe pabbataguhÈyaÑ vÈsaÑ
kappesi. AÒÒataropi kho tÈpaso sÊlasampanno tesaÑ pÈrÈvatÈnaÑ
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vasanaÔÔhÈnato avid|re ekaÑ paccantagÈmaÑ upanissÈya assamapadaÑ
mÈpetvÈ pabbataguhÈyaÑ vÈsaÑ kappesi. Bodhisatto antarantarÈ tassa
santikaÑ ÈgantvÈ sotabbayuttakaÑ suÓÈti. TÈpaso tattha ciraÑ vasitvÈ
pakkÈmi, athaÒÒo k|ÔajaÔilo ÈgantvÈ tattha vÈsaÑ kappesi. Bodhisatto
pÈrÈvataparivuto taÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ paÔisanthÈraÑ katvÈ
assamapade vicaritvÈ girikandarasamÊpe gocaraÑ gahetvÈ sÈyaÑ attano
vasanaÔÔhÈnaÑ gacchati. K|ÔatÈpaso tattha atirekapaÓÓÈsavassÈni vasi.
Athassa ekadivasaÑ paccantagÈmavÈsino manussÈ pÈrÈvatamaÑsaÑ
abhisa~kharitvÈ adaÑsu. So tattha rasataÓhÈya bajjhitvÈ “kiÑ maÑsaÑ
nÈmetan”ti pucchitvÈ “pÈrÈvatamaÑsan”ti sutvÈ cintesi “mayhaÑ
assamapadaÑ bah| pÈrÈvatÈ Ègacchanti, te mÈretvÈ maÑsaÑ khÈdituÑ
vaÔÔatÊ”ti. So taÓÉulasappidadhikhÊramaricÈdÊni1 ÈharitvÈ ekamante ÔhapetvÈ
muggaraÑ cÊvarakaÓÓena paÔicchÈdetvÈ pÈrÈvatÈnaÑ ÈgamanaÑ olokento
paÓÓasÈladvÈre nisÊdi. Bodhisatto pÈrÈvataparivuto ÈgantvÈ tassa
k|ÔajaÔilassa duÔÔhakiriyaÑ oloketvÈ “ayaÑ duÔÔhatÈpaso aÒÒenÈkÈrena
nisinno, kacci nu kho amhÈkaÑ samÈnajÈtÊnaÑ maÑsaÑ khÈdi,
parigaÓhissÈmi nan”ti anuvÈte ÔhatvÈ tassa sarÊragandhaÑ ghÈyitvÈ “ayaÑ
amhe mÈretvÈ maÑsaÑ khÈditukÈmo, na tassa santikaÑ gantuÑ vaÔÔatÊ”ti
pÈrÈvate ÈdÈya paÔikkamitvÈ cari. TÈpaso taÑ anÈgacchantaÑ disvÈ
“madhurakathaÑ tehi saddhiÑ kathetvÈ vissÈsena upagate mÈretvÈ maÑsaÑ
khÈdituÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ purimÈ dve gÈthÈ avoca–
79. “VassÈni paÒÒÈya samÈdhikÈni,
Vasimha selassa guhÈya romaka.
Asa~kamÈnÈ abhinibbutattÈ,
HatthattamÈyanti mama’ÓÉajÈ pure.
80. TedÈni vakka~ga kimattha’mussukÈ,
Bhajanti aÒÒaÑ girikandaraÑ dijÈ.
Na n|na maÒÒanti mamaÑ yathÈ pure,
CirappavutthÈ atha vÈ na te ime”ti.
______________________________________________________________
1. TaÓÉulasappidadhÊjÊrakamaricÈdÊni (SÊ, I)
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Tattha samÈdhikÈnÊti sama adhikÈni. RomakÈti rumÈya uppanna1,
sudhotapavÈÄena samÈnavaÓÓanettapÈdatÈya2 bodhisattaÑ pÈrÈvataÑ
Èlapati. Asa~kamÈnÈti evaÑ atirekapaÒÒÈsavassÈni imissÈ pabbataguhÈya
vasantesu amhesu ete aÓÉajÈ ekadivasampi mayi Èsa~kaÑ akatvÈ
abhinibbutacittÈva hutvÈ pubbe mama hatthatthaÑ3 hatthappasÈraÓokÈsaÑ
ÈgacchantÊti attho.
TedÈnÊti te idÈni. Vakka~gÈti bodhisattaÑ Èlapati, sabbepi pana
pakkhino uppatanakÈle gÊvaÑ vakkaÑ katvÈ uppatanato “vakka~gÈ”ti
vuccanti. Kimatthanti kiÑkÈraÓaÑ sampassamÈnÈ. UssukÈti ukkaÓÔhitar|pÈ
hutvÈ. Girikandaranti girito aÒÒaÑ pabbatakandaraÑ. YathÈ pureti yathÈ
pubbe ete pakkhino maÑ garuÑ katvÈ piyaÑ katvÈ maÒÒanti, tathÈ idÈni na
n|na maÒÒanti, pubbe idha nivutthatÈpaso aÒÒo, ayaÑ aÒÒo, evaÑ maÒÒe
ete maÑ maÒÒantÊti4 dÊpeti. CirappavutthÈ atha vÈ na te imeti kiÑ nu kho
ime ciraÑ vippavasitvÈ dÊghassa addhuno accayena ÈgatattÈmaÑ “soyeva
ayan”ti na saÒjÈnanti, udÈhu ye amhesu abhinibbutacittÈ5, na te ime, aÒÒeva
Ègantukapakkhino, ime kena6 maÑ na upasa~kamantÊti pucchati.
TaÑ sutvÈ bodhisatto pakkamitvÈ Ôhitova tatiyaÑ gÈthamÈha–
81. “JÈnÈma taÑ na mayaÑ sampam|ÄhÈ,
Soyeva tvaÑ te maya’masma nÈ’ÒÒe.
CittaÒca te asmiÑ jane paduÔÔhaÑ,
ŒjÊvikÈ tena tamuttasÈmÈ”ti.
Tattha na mayaÑ sampam|ÄhÈti mayaÑ m|ÄhÈ7 pamattÈ na homa.
CittaÒca te asmiÑ jane paduÔÔhanti tvaÑ, soyeva mayampi teyeva, na taÑ
saÒjÈnÈma, apica kho pana tava cittaÑ asmiÑ jane paduÔÔhaÑ amhe
mÈretuÑ uppannaÑ. ŒjÊvikÈti8 ÈjÊvahetu pabbajita paduÔÔhatÈpasa. Tena
tamuttasÈmÈti tena kÈraÓena taÑ uttasÈma bhÈyÈma na upasa~kamÈma.
______________________________________________________________
1. DumÈyaÑ uppannaÑ (Ka)
2. SudhotapavÈÄasamÈnavaÓÓarattapÈdatÈya (SyÈ)
3. HatthatthaÑ (SyÈ)
4. AyaÑ aÒÒo evaÑ aÒÒo ete maÑ maÒÒantÊti (I),
assamopi aÒÒoti evaÑ aÒÒe eteti maÑ maÒÒantÊti (Ka)
5. AbhinibbutattÈ (SÊ, I)
6. Tena (SyÈ, Ka)
7. Na mayaÑ asma m|ÄhÈti (SÊ, I)
8. ŒjÊvakÈti (SÊ, SyÈ)
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K|ÔatÈpaso “ÒÈto ahaÑ imehÊ”ti muggaraÑ khipitvÈ virajjhitvÈ “gaccha
tÈva tvaÑ viraddhomhÊ”ti Èha. Atha naÑ bodhisatto “maÑ tÈva viraddhosi,
cattÈro pana apÈye na virajjhasi. Sace idha vasissasi, gÈmavÈsÊnaÑ ‘coro
ayan’ti ÈcikkhitvÈ taÑ gÈhÈpessÈmi sÊghaÑ palÈyass|”ti taÑ tajjetvÈ
pakkÈmi. K|ÔajaÔilo tattha vasituÑ nÈsakkhi, aÒÒattha agamÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ k|ÔatÈpaso Devadatto ahosi, purimo sÊlavantatÈpaso
SÈriputto, pÈrÈvatajeÔÔhako pana ahameva ahosin”ti.
RomakajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
_____
8. MahiÑsajÈtakavaÓÓanÈ (278)
KimatthamabhisandhÈyÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
lolamakkaÔaÑ Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÑ kira ekasmiÑ kule eko
posÈvaniyalolamakkaÔo hatthisÈlaÑ gantvÈ ekassa sÊlavantassa hatthissa
piÔÔhiyaÑ nisÊditvÈ uccÈrapassÈvaÑ karoti, piÔÔhiyaÑ ca~kamati. HatthÊ
attano sÊlavantatÈya khantisampadÈya na kiÒci karoti. AthekadivasaÑ tassa
hatthissa ÔhÈne aÒÒo duÔÔhahatthipoto aÔÔhÈsi. MakkaÔo “soyeva ayan”ti
saÒÒÈya duÔÔhahatthissa piÔÔhiÑ abhiruhi. Atha naÑ so soÓÉÈya gahetvÈ
bh|miyaÑ ÔhapetvÈ pÈdena akkamitvÈ saÒcuÓÓesi. SÈ pavatti
bhikkhusaÑghe pÈkaÔÈ jÈtÈ. AthekadivasaÑ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ
kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso lolamakkaÔo kira sÊlavantahatthisaÒÒÈya
duÔÔhahatthipiÔÔhiÑ abhiruhi, atha naÑ so jÊvitakkhayaÑ pÈpesÊ”ti. SatthÈ
ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ
“imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈnevesa, lolamakkaÔo evaÑsÊlo,
porÈÓato paÔÔhÈya evaÑsÊloyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
Himavantapadese mahiÑsayoniyaÑ nibbattitvÈ vayappatto thÈmasampanno
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mahÈsarÊro pabbatapÈdapabbhÈragiriduggavanaghaÔesu vicaranto ekaÑ
phÈsukaÑ rukkham|laÑ disvÈ gocaraÑ gahetvÈ divÈ tasmiÑ rukkham|le
aÔÔhÈsi. Atheko lolamakkaÔo rukkhÈ otaritvÈ tassa piÔÔhiÑ abhiruhitvÈ
uccÈrapassÈvaÑ katvÈ si~ge gaÓhitvÈ olambanto na~guÔÔhe gahetvÈ
dolÈyantova kÊÄi. Bodhisatto khantimettÈnuddayasampadÈya taÑ tassa
anÈcÈraÑ na manasÈkÈsi, makkaÔo punappunaÑ tatheva kari.
AthekadivasaÑ tasmiÑ rukkhe adhivatthÈ devatÈ rukkhakkhandhe ÔhatvÈ
naÑ “mahiÑsarÈja kasmÈ imassa duÔÔhamakkaÔassa avamÈnaÑ sahasi,
nisedhehi nan”ti vatvÈ etamatthaÑ pakÈsentÊ purimÈ dve gÈthÈ avoca–
82. “KimatthamabhisandhÈya, lahucittassa dubbhino.
SabbakÈmadadasseva, imaÑ dukkhaÑ titikkhasi.
83. Si~gena nihanÈhe’taÑ, padasÈ ca adhiÔÔhaha.
Bhiyyo bÈlÈ pakujjheyyuÑ, no cassa paÔisedhako”ti.
Tattha kimatthamabhisandhÈyÈti1 kiÑ nu kho kÈraÓaÑ paÔicca kiÑ
sampassamÈno. Dubbhinoti mittadubbhissa. SabbakÈmadadassevÈti
sabbakÈmadadassa sÈmikassa iva. TitikkhasÊti adhivÈsesi. PadasÈ ca
adhiÔÔhahÈti pÈdena ca naÑ tiÓhakhuraggena yathÈ ettheva marati, evaÑ
akkama. Bhiyyo bÈlÈti sace hi paÔisedhako na bhaveyya, bÈlÈ aÒÒÈÓasattÈ
punappunaÑ kujjheyyuÑ ghaÔÔeyyuÑ2 viheÔheyyuÑ evÈti dÊpeti.
TaÑ sutvÈ bodhisatto “rukkhadevate sacÈhaÑ iminÈ jÈtigottabalÈdÊhi
adhiko samÈno imassa dosaÑ na sahissÈmi, kathaÑ me manoratho
nipphattiÑ gamissati. AyaÑ pana maÑ viya aÒÒampi maÒÒamÈno evaÑ
anÈcÈraÑ karissati, tato yesaÑ caÓÉamahiÑsÈnaÑ esa evaÑ karissati,
eteyeva etaÑ vadhissanti. SÈ tassa aÒÒehi mÈraÓÈ mayhaÑ dukkhato ca
pÈÓÈtipÈtato ca vimutti bhavissatÊ”ti vatvÈ tatiyaÑ gÈthamÈha–
84. “MamevÈyaÑ maÒÒamÈno, aÒÒepevaÑ karissati.
Te naÑ tattha vadhissanti, sÈ me mutti bhavissatÊ”ti.
______________________________________________________________
1. KamatthamabhisandhÈyÈti (SÊ, I)

2. GhÈteyyuÑ (Ka)
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KatipÈhaccayena pana bodhisatto aÒÒattha gato. AÒÒo caÓÉamahiÑso
tattha ÈgantvÈ aÔÔhÈsi. DuÔÔhamakkaÔo “soyeva ayan”ti saÒÒÈya tassa piÔÔhiÑ
abhiruhitvÈ tatheva anÈcÈraÑ cari. Atha naÑ so vidhunanto bh|miyaÑ
pÈtetvÈ si~gena hadaye vijjhitvÈ pÈdehi madditvÈ saÒcuÓÓesi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ duÔÔhamahiÑso ayaÑ duÔÔhahatthÊ ahosi, duÔÔhamakkaÔo
etarahi ayaÑ makkaÔo, sÊlavÈ mahiÑsarÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
MahiÑsarÈjajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. SatapattajÈtakavaÓÓanÈ (279)
YathÈ mÈÓavako pantheti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
PaÓÉukalohitake Èrabbha kathesi. ChabbaggiyÈnaÒhi dve janÈ
Mettiyabh|majakÈ RÈjagahaÑ upanissÈya vihariÑsu, dve
AssajipunabbasukÈ KÊÔÈgiriÑ upanissÈya vihariÑsu, PaÓÉukalohitakÈ ime
pana dve SÈvatthiÑ upanissÈya Jetavane vihariÑsu. Te dhammena nÊhaÔaÑ
adhikaraÓaÑ ukkoÔenti. Yepi tesaÑ sandiÔÔhasambhattÈ honti, tesaÑ
upatthambhÈ hutvÈ “na Èvuso tumhe etehi jÈtiyÈ vÈ gottena vÈ sÊlena vÈ
nihÊnatarÈ1. Sace tumhe attano gÈhaÑ vissajjetha, suÔÔhutaraÑ vo ete
adhibhavissantÊ”ti-ÈdÊni vatvÈ gÈhaÑ vissajjetuÑ na denti. Tena bhaÓÉanÈni
ceva kalahaviggahavivÈdÈ ca pavattanti. Bhikkh| etamatthaÑ Bhagavato
ÈrocesuÑ. Atha BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe bhikkh|
sannipÈtÈpetvÈ PaÓÉukalohitake pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira tumhe
bhikkhave attanÈpi adhikaraÓaÑ ukkoÔetha, aÒÒesampi gÈhaÑ vissajjetuÑ
na dethÈ”ti pucchitvÈ “saccaÑ bhante”ti vutte “evaÑ sante bhikkhave
tumhÈkaÑ kiriyÈ satapattamÈÓavassa2 kiriyÈ viya hotÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
______________________________________________________________
1. VatÈdÊhi vÈ na samÈ nihÊnatarÈ (Ka)

2. SatapattasakuÓassa (SyÈ)
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AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
aÒÒatarasmiÑ KÈsigÈmake ekasmiÑ kule nibbattitvÈ vayappatto
kasivaÓijjÈdÊhi jÊvikaÑ akappetvÈ paÒcasatamatte core gahetvÈ tesaÑ
jeÔÔhako hutvÈ panthad|hanasandhicchedÈdÊni karonto jÊvikaÑ kappesi.
TadÈ BÈrÈÓasiyaÑ eko kuÔumbiko ekassa jÈnapadassa kahÈpaÓasahassaÑ
datvÈ puna aggahetvÈva kÈlamakÈsi. Athassa bhariyÈ aparabhÈge gilÈnÈ
maraÓamaÒce nipannÈ puttaÑ ÈmantetvÈ “tÈta pitÈ te ekassa sahassaÑ datvÈ
anÈharÈpetvÈva mato, sace ahampi marissÈmi, na so tuyhaÑ dassati, gaccha
naÑ mayi jÊvantiyÈ ÈharÈpetvÈ gaÓhÈ”ti Èha. So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ
tattha gantvÈ kahÈpaÓe labhi. Athassa mÈtÈ kÈlakiriyaÑ katvÈ puttasinehena
tassa Ègamanamagge opapÈtikasi~gÈlÊ hutvÈ nibbatti.
TadÈ so corajeÔÔhako maggapaÔipanne vilumpamÈno sapariso tasmiÑ
magge aÔÔhÈsi. Atha sÈ si~gÈlÊ putte aÔavÊmukhaÑ sampatte “tÈta mÈ aÔaviÑ
abhiruhi, corÈ ettha ÔhitÈ, te taÑ mÈretvÈ kahÈpaÓe gaÓhissantÊ”ti
punappunaÑ maggaÑ occhindamÈnÈ nivÈreti. So taÑ kÈraÓaÑ ajÈnanto
“ayaÑ kÈÄakaÓÓÊ si~gÈlÊ mayhaÑ maggaÑ occhindatÊ”ti leÉÉudaÓÉaÑ
gahetvÈ mÈtaraÑ palÈpetvÈ aÔaviÑ paÔipajji. Atheko satapattasakuÓo
“imassa purisassa hatthe kahÈpaÓasahassaÑ atthi, imaÑ mÈretvÈ taÑ
kahÈpaÓaÑ gaÓhathÈ”ti viravanto corÈbhimukho pakkhandi. MÈÓavo tena
katakÈraÓaÑ ajÈnanto “ayaÑ ma~galasakuÓo, idÈni me sotthi bhavissatÊ”ti
cintetvÈ “vassa sÈmi vassa sÈmÊ”ti vatvÈ aÒjaliÑ paggaÓhi.
Bodhisatto sabbarutaÒÒ| tesaÑ dvinnaÑ kiriyaÑ disvÈ cintesi–imÈya
si~gÈliyÈ etassa mÈtarÈ bhavitabbaÑ, tena sÈ “imaÑ mÈretvÈ kahÈpaÓe
gaÓhantÊ”ti bhayena vÈreti. IminÈ pana satapattena paccÈmittena
bhavitabbaÑ, tena so “imaÑ mÈretvÈ kahÈpaÓe gaÓhathÈ”ti amhÈkaÑ
Èrocesi. AyaÑ pana etamatthaÑ ajÈnanto atthakÈmaÑ mÈtaraÑ tajjetvÈ
palÈpesi, anatthakÈmassa satapattassa “atthakÈmo me”ti saÒÒÈya aÒjaliÑ
paggaÓhÈti, aho vatÈyaÑ
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bÈloti. BodhisattÈnaÒhi evaÑ mahÈpurisÈnampi sataÑ parasantakaggahaÓaÑ
visamapaÔisandhiggahaÓavasena hoti, “nakkhattadosenÈ”tipi vadanti.
MÈÓavo ÈgantvÈ corÈnaÑ sÊmantaraÑ pÈpuÓi. Bodhisatto taÑ
gÈhÈpetvÈ “kattha vÈsikosÊ”ti pucchi. BÈrÈÓasivÈsikomhÊti. KahaÑ
agamÈsÊti. EkasmiÑ gÈmake sahassaÑ laddhabbaÑ atthi, tattha agamÈsinti.
LaddhaÑ pana teti. Œma laddhanti. Kena tvaÑ pesitosÊti. SÈmi pitÈ me
mato, mÈtÈpi me gilÈnÈ, sÈ “mayi matÈya esa na labhissatÊ”ti maÒÒamÈnÈ
maÑ pesesÊti. IdÈni tava mÈtu pavattiÑ jÈnÈsÊti. Na jÈnÈmi sÈmÊti. “MÈtÈ te
tayi nikkhante kÈlaÑ katvÈ puttasinehena si~gÈlÊ hutvÈ tava maraÓa
bhayabhÊtÈ maggaÑ te occhinditvÈ taÑ vÈresi, taÑ tvaÑ tajjetvÈ palÈpesi,
satapattasakuÓo pana te paccÈmitto. So ‘imaÑ mÈretvÈ kahÈpaÓe gaÓhathÈ’ti
amhÈkaÑ Ècikkhi, tvaÑ attano bÈlatÈya atthakÈmaÑ mÈtaraÑ ‘anatthakÈmÈ
me’ti maÒÒasi, anatthakÈmaÑ satapattaÑ ‘atthakÈmo me’ti. Tassa
tumhÈkaÑ kataguÓo nÈma natthi, mÈtÈ pana te mahÈguÓÈ, kahÈpaÓe gahetvÈ
gacchÈ”ti vissajjesi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ abhisambuddho hutvÈ imÈ gÈthÈ
avoca–
85. “YathÈ mÈÓavako panthe, si~gÈliÑ vanagocariÑ.
AtthakÈmaÑ pavedentiÑ, anatthakÈmÈti maÒÒati.
AnatthakÈmaÑ satapattaÑ, atthakÈmoti maÒÒati.
86. Evameva idhekacco, puggalo hoti tÈdiso.
Hitehi vacanaÑ vutto, paÔiggaÓhÈti vÈmato.
87. Ye ca kho naÑ pasaÑsanti, bhayÈ ukkaÑsayanti vÈ.
TaÒhi so maÒÒate mittaÑ, satapattaÑva mÈÓavo”ti.
Tattha hitehÊti hitaÑ vuÉÉhiÑ icchamÈnehi. VacanaÑ vuttoti
hitasukhÈvahaÑ ovÈdÈnusÈsanaÑ vutto. PaÔiggaÓhÈti vÈmatoti ovÈdaÑ
agaÓhanto “ayaÑ me na atthÈvaho hoti, anatthÈvaho me ayan”ti gaÓhanto
vÈmato paÔiggaÓhÈti nÈma.
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Ye ca kho nanti ye ca kho taÑ attano gÈhaÑ gahetvÈ ÔhitapuggalaÑ
“adhikaraÓaÑ gahetvÈ Ôhitehi nÈma tumhÈdisehi bhavitabban”ti vaÓÓenti.
BhayÈ ukkaÑsayanti vÈti imassa gÈhassa vissaÔÔhapaccayÈ tumhÈkaÑ
idaÒcidaÒca bhayaÑ uppajjissati, mÈ vissajjayittha, na ete
bÈhusaccakulaparivÈrÈdÊhi tumhe sampÈpuÓantÊti evaÑ vissajjanapaccayÈ
bhayaÑ dassetvÈ ukkhipanti. TaÒhi so maÒÒate mittanti ye evar|pÈ honti,
tesu yaÑkiÒci so ekacco bÈlapuggalo attano bÈlatÈya mittaÑ maÒÒati,
“ayaÑ me atthakÈmo mitto”ti maÒÒati. SatapattaÑva mÈÓavoti yathÈ
anatthakÈmaÒÒeva satapattaÑ so mÈÓavo attano bÈlatÈya “atthakÈmo me”ti
maÒÒati, paÓÉito pana evar|paÑ “anuppiyabhÈÓÊ mitto”ti agahetvÈ d|ratova
naÑ vivajjeti. Tena vuttaÑ–
“AÒÒadatthuharo mitto, yo ca mitto vacÊparo.
AnuppiyaÒca yo Èha, apÈyesu ca yo sakhÈ.
Ete amitte cattÈro, iti viÒÒÈya paÓÉito.
ŒrakÈ parivajjeyya, maggaÑ paÔibhayaÑ yathÈ”ti1.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
corajeÔÔhako ahameva ahosin”ti.
SatapattajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. PuÔad|sakajÈtakavaÓÓanÈ (280)
AddhÈ hi n|na migarÈjÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
puÔad|sakaÑ Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÑ kireko amacco
BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ nimantetvÈ uyyÈne nisÊdÈpetvÈ
dÈnaÑ dadamÈno “antarÈbhatte uyyÈne caritukÈmÈ carant|”ti Èha. Bhikkh|
uyyÈnacÈrikaÑ cariÑsu. TasmiÑ khaÓe uyyÈnapÈlo pattasampannaÑ
rukkhaÑ abhiruhitvÈ mahantamahantÈni paÓÓani gahetvÈ “ayaÑ pupphÈnaÑ
bhavissati, ayaÑ phalÈnan”ti puÔe katvÈ rukkham|le pÈteti. Tassa putto
dÈrako pÈtitapÈtitaÑ puÔaÑ viddhaÑseti. Bhikkh| tamatthaÑ Bhagavato
ÈrocesuÑ.
______________________________________________________________
1. DÊ 3. 152 piÔÔhe.
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SatthÈ “na bhikkhave idÈneva, pubbepesa puÔad|sakoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto BÈrÈÓasiyaÑ
ekasmiÑ brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto agÈraÑ ajjhÈvasamÈno
ekadivasaÑ kenacideva karaÓÊyena uyyÈnaÑ agamÈsi. Tattha bah| vÈnarÈ
vasanti. UyyÈnapÈlo iminÈva niyÈmena pattapuÔe pÈteti, jeÔÔhavÈnaro
pÈtitapÈtite viddhaÑseti. Bodhisatto taÑ ÈmantetvÈ “uyyÈnapÈlena
pÈtitapÈtitaÑ puÔaÑ viddhaÑsetvÈ manÈpataraÑ kÈtukÈmo maÒÒetÊ”ti vatvÈ
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
88. “AddhÈ hi n|na migarÈjÈ, puÔakammassa kovido.
TathÈ hi puÔaÑ d|seti, aÒÒaÑ n|na karissatÊ”ti.
Tattha migarÈjÈti makkaÔaÑ vaÓÓento vadati. PuÔakammassÈti
mÈlÈpuÔakaraÓassa. Kovidoti cheko. AyaÑ panettha sa~khepattho–ayaÑ
mirÈgajÈ ekaÑsena puÔakammassa kovido maÒÒe, tathÈ hi pÈtitapÈtitaÑ
puÔaÑ d|seti, aÒÒaÑ n|na tato manÈpataraÑ karissatÊti.
TaÑ sutvÈ makkaÔo dutiyaÑ gÈthamÈha–
89. “Na me mÈtÈ vÈ pitÈ vÈ, puÔakammassa kovido.
KataÑ kataÑ kho d|sema, evaÑ dhammamidaÑ kulan”ti.
TaÑ sutvÈ bodhisatto tatiyaÑ gÈthamÈha–
90. “YesaÑ vo ediso dhammo, adhammo pana kÊdiso.
MÈ vo dhammaÑ adhammaÑ vÈ, addasÈma kudÈcanan”ti.
EvaÑ vatvÈ ca pana vÈnaragaÓaÑ garahitvÈ pakkÈmi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ vÈnaro puÔad|sakadÈrako ahosi, paÓÉitapuriso pana
ahameva ahosin”ti.
PuÔad|sakajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
UdapÈnavaggo tatiyo.
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TassuddÈnaÑ
UdapÈnavaraÑ vanabyaggha kapi,
SikhinÊ ca balÈka ruciravaro.
SujanÈdhipa romaka d|sa puna,
Satapattavaro puÔakamma dasÈti.
_____
4. Abbhantaravagga
1. AbbhantarajÈtakavaÓÓanÈ (281)

Abbhantaro nÈma dumoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
SÈriputtattherassa BimbÈdevÊtheriyÈ ambarasadÈnaÑ Èrabbha kathesi.
SammÈsambuddhe hi pavattitavaradhammacakke VesÈliyaÑ
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ viharante MahÈpajÈpatÊ GotamÊ paÒca sÈkiyasatÈni ÈdÈya
gantvÈ pabbajjaÑ yÈcitvÈ pabbajjaÒceva upasampadaÒca labhi. AparabhÈge
tÈ paÒcasatÈ bhikkhuniyo NandakovÈdaÑ1 sutvÈ arahattaÑ pÈpuÓiÑsu.
Satthari pana SÈvatthiÑ upanissÈya viharante RÈhulamÈtÈ BimbÈdevÊ
“sÈmiko me pabbajitvÈ sabbaÒÒutaÑ patto, puttopi me pabbajitvÈ tasseva
santike vasati, ahaÑ agÈramajjhe kiÑkarissÈmi, ahampi pabbajitvÈ
SÈvatthiÑ gantvÈ SammÈsambuddhaÒca puttaÒca nibaddhaÑ passamÈnÈ
viharissÈmÊ”ti cintetvÈ bhikkhunupassayaÑ gantvÈ pabbajitvÈ
ÈcariyupajjhÈyÈhi saddhiÑ SÈvatthiÑ gantvÈ SatthÈraÒca piyaputtaÒca
passamÈnÈ ekasmiÑ bhikkhunupassaye vÈsaÑ kappesi. RÈhulasÈmaÓero
ÈgantvÈ mÈtaraÑ passati.
AthekadivasaÑ theriyÈ udaravÈto kuppi. SÈ putte daÔÔhuÑ Ègate tassa
dassanatthÈya nikkhamituÑ nÈsakkhi, aÒÒÈva ÈgantvÈ aphÈsukabhÈvaÑ
kathayiÑsu. So mÈtu santikaÑ gantvÈ “kiÑ te laddhuÑ vaÔÔatÊ”ti pucchi.
TÈta agÈramajjhe me sakkharayojite ambarase pÊte udaravÈto v|pasammati,
idÈni piÓÉÈya caritvÈ jÊvikaÑ kappema, kuto taÑ labhissÈmÈti. SÈmaÓero
“labhanto ÈharissÈmÊ”ti vatvÈ nikkhami.
______________________________________________________________
1. Ma 3. 314 piÔÔhe.
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Tassa panÈyasmato upajjhÈyo DhammasenÈpati, Ècariyo MahÈmoggallÈno,
c|ÄapitÈ Œnandatthero, pitÈ SammÈsambuddhoti mahÈsampatti. EvaÑ
santepi aÒÒassa santikaÑ agantvÈ upajjhÈyassa santikaÑ gantvÈ vanditvÈ
dummukhÈkÈro hutvÈ aÔÔhÈsi. Atha naÑ thero “kiÑ nu kho RÈhula
dummukho viyÈsÊ”ti1 Èha. MÈtu me bhante theriyÈ udaravÈto kupitoti. KiÑ
laddhuÑ vaÔÔatÊti. Sakkharayojitena kira ambarasena phÈsu hotÊti. Hotu
labhissÈmi, mÈ cintayÊti.
So punadivase taÑ ÈdÈya SÈvatthiÑ pavisitvÈ sÈmaÓeraÑ ÈsanasÈlÈyaÑ
nisÊdÈpetvÈ rÈjadvÈraÑ agamÈsi. KosalarÈjÈ theraÑ disvÈ nisÊdÈpesi,
ta~khaÓaÒÒeva uyyÈnapÈlo piÓÉipakkÈnaÑ madhura-ambÈnaÑ ekaÑ puÔaÑ
Èhari. RÈjÈ ambÈnaÑ tacaÑ apanetvÈ sakkharaÑ pakkhipitvÈ sayameva
madditvÈ therassa pattaÑ p|retvÈ adÈsi. Thero rÈjanivesanÈ nikkhamitvÈ
ÈsanasÈlaÑ gantvÈ sÈmaÓerassa adÈsi “haritvÈ mÈtu te dehÊ”ti. So haritvÈ
adÈsi, theriyÈ paribhuttamatteva udaravÈto v|pasami. RÈjÈpi manussaÑ
pesesi “thero idha nisÊditvÈ ambarasaÑ na paribhuÒji, gaccha kassaci
dinnabhÈvaÑ jÈnÈhÊ”ti. So therena saddhiÑyeva gantvÈ taÑ pavattiÑ ÒatvÈ
ÈgantvÈ raÒÒo kathesi. RÈjÈ cintesi “sace SatthÈ agÈraÑ ajjhÈvasissa,
cakkavattirÈjÈ abhavissa, RÈhulasÈmaÓero pariÓÈyakaratanaÑ, therÊ
itthiratanaÑ, sakalacakkavÈÄarajjaÑ etesaÒÒeva abhavissa. Amhehi ete
upaÔÔhahantehi caritabbaÑ assa, idÈni pabbajitvÈ amhe upanissÈya vasantesu
etesu na yuttaÑ amhÈkaÑ pamajjitun”ti. So tato paÔÔhÈya theriyÈ nibaddhaÑ
ambarasaÑ dÈpesi. Therena BimbÈdevÊtheriyÈ ambarasassa dinnabhÈvo
bhikkhusaÑghe pÈkaÔo jÈto. AthekadivasaÑ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ
kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso SÈriputtatthero kira BimbÈdevÊtheriÑ
ambarasena santappesÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi
kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave
idÈneva RÈhulamÈtÈ SÈriputtena ambarasena santappitÈ, pubbepesa etaÑ
santappesiyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
______________________________________________________________
1. VihÈsÊti (SyÈ), ÔhassasÊti (Ka)
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AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto KÈsigÈmake
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ sabbasippÈni uggaÓhitvÈ
saÓÔhapitagharÈvÈso mÈtÈpit|naÑ accayena isipabbajjaÑ pabbajitvÈ
Himavantapadese abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca nibbattetvÈ isigaÓaparivuto
gaÓasatthÈ hutvÈ dÊghassa addhuno accayena loÓambilasevanatthÈya
pabbatapÈdÈ otaritvÈ cÈrikaÑ caramÈno BÈrÈÓasiÑ patvÈ uyyÈne vÈsaÑ
kappesi. Athassa isigaÓassa sÊlatejena Sakkassa bhavanaÑ kampi. Sakko
ÈvajjamÈno taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ “imesaÑ tÈpasÈnaÑ avÈsÈya parisakkissÈmi,
atha te bhinnÈvÈsÈ upaddutÈ caramÈnÈ cittekaggataÑ na labhissanti, evaÑ
me phÈsukaÑ bhavissatÊ”ti cintetvÈ “ko nu kho upÈyo”ti vÊmaÑsanto imaÑ
upÈyaÑ addasa–majjhimayÈmasamanantare raÒÒo aggamahesiyÈ
sirigabbhaÑ pavisitvÈ ÈkÈse ÔhatvÈ “bhadde sace tvaÑ abbhantaraambapakkaÑ khÈdeyyÈsi, puttaÑ labhissasi, so cakkavattirÈjÈ bhavissatÊ”ti
ÈcikkhissÈmi, rÈjÈ deviyÈ kathaÑ sutvÈ ambapakkatthÈya uyyÈnaÑ
pesessati, athÈhaÑ ambÈni antaradhÈpessÈmi, raÒÒo uyyÈne ambÈnaÑ
abhÈvaÑ Èrocessanti, “ke te khÈdantÊ”ti vutte “tÈpasÈ khÈdantÊ”ti vakkhanti,
taÑ sutvÈ rÈjÈ tÈpase pothetvÈ nÊharÈpessati, evaÑ te upaddutÈ bhavissantÊti.
So majjhimayÈmasamanantare sirigabbhaÑ pavisitvÈ ÈkÈse Ôhito attano
devarÈjabhÈvaÑ jÈnÈpetvÈ tÈya saddhiÑ sallapanto purimÈ dve gÈthÈ
avoca–
91. “Abbhantaro nÈma dumo, yassa dibyamidaÑ phalaÑ.
BhutvÈ dohaÄinÊ nÈrÊ, cakkavattiÑ vijÈyati.
92. Tvampi bhadde mahesÊsi, sÈ cÈpi patino piyÈ.
Œharissati te rÈjÈ, idaÑ abbhantaraÑ phalan”ti.
Tattha abbhantaro nÈma dumoti iminÈ tÈva
gÈmanigamajanapadapabbatÈdÊnaÑ asukassa abbhantaroti1 avatvÈ kevalaÑ
ekaÑ abbhantaraÑ
______________________________________________________________
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ambarukkhaÑ kathesi. Yassa dibyamidaÑ phalanti yassa ambarukkhassa
devatÈnaÑ paribhogÈrahaÑ dibyaÑ phalaÑ. Idanti pana nipÈtamattameva.
DohaÄinÊti saÒjÈtadohaÄÈ. Tvampi bhadde mahesÊsÊti tvaÑ sobhane mahesÊ
asi. AÔÔhakathÈyaÑ pana “mahesÊ cÈ”tipi1 pÈÔho. SÈ cÈpi2 patino piyÈti
soÄasannaÑ devÊsahassÈnaÑ abbhantare aggamahesÊ cÈpi3 patino cÈpi piyÈti
attho. Œharissati te rÈjÈ, idaÑ abbhantaraÑ phalanti tassÈ te piyÈya
aggamahesiyÈ idaÑ mayÈ vuttappakÈraÑ phalaÑ rÈjÈ ÈharÈpessati, sÈ tvaÑ
taÑ paribhuÒjitvÈ cakkavattigabbhaÑ labhissasÊti.
EvaÑ Sakko deviyÈ imÈ dve gÈthÈ vatvÈ “tvaÑ appamattÈ hohi, mÈ
papaÒcaÑ akÈsi, sve raÒÒo ÈroceyyÈsÊ”ti taÑ anusÈsitvÈ attano
vasanaÔÔhÈnameva gato. SÈ punadivase gilÈnÈlayaÑ dassetvÈ paricÈrikÈnaÑ
saÒÒaÑ datvÈ nipajji. RÈjÈ samussitasetacchatte sÊhÈsane nisinno nÈÔakÈni
passanto deviÑ adisvÈ “kahaÑ devÊ”ti paricÈrike pucchi. GilÈnÈ devÈti. So
tassÈ santikaÑ gantvÈ sayanapasse nisÊditvÈ piÔÔhiÑ parimajjanto “kiÑ te
bhadde aphÈsukan”ti pucchi. MahÈrÈja aÒÒaÑ aphÈsukaÑ nÈma natthi,
dohaÄo me uppannoti. KiÑ icchasi bhaddeti. Abbhantara-ambaphalaÑ
devÈti. Abbhantara-ambo4 nÈma kahaÑ atthÊti. NÈhaÑ deva abbhantaraambaÑ jÈnÈmi, tassa pana me phalaÑ labhamÈnÈya jÊvitaÑ atthi,
alabhamÈnÈya natthÊti. “Tena hi ÈharÈpessÈmi, mÈ cintayÊ”ti rÈjÈ deviÑ
assÈsetvÈ uÔÔhÈya gantvÈ rÈjapalla~ke nisinno amacce pakkosÈpetvÈ “deviyÈ
abbhantara-ambe nÈma dohaÄo uppanno, kiÑ kÈtabban”ti pucchi. Deva
dvinnaÑ ambÈnaÑ antare Ôhito ambo abbhantara-ambo nÈma, uyyÈnaÑ
pesetvÈ abbhantare Ôhita-ambato phalaÑ ÈharÈpetvÈ deviyÈ dÈpethÈti.
RÈjÈ “sÈdhu evar|paÑ ambaÑ ÈharathÈ”ti uyyÈnaÑ pesesi. Sakko
attano ÈnubhÈvena uyyÈne ambÈni khÈditasadisÈni katvÈ antaradhÈpesi.
AmbatthÈya gatÈ manussÈ sakala-uyyÈnaÑ vicarantÈ ekaÑ ambampi
alabhitvÈ gantvÈ uyyÈne ambÈnaÑ abhÈvaÑ raÒÒo kathayiÑsu.
______________________________________________________________
1. MahesÊ vÈtipi (SÊ, SyÈ)
3. CÈsi (SÊ, I)

2. SÈ asi (SÊ, I)
4. Abbhantara-ambÈ (SÊ)
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Ke ambÈni khÈdantÊti. TÈpasÈ devÈti. TÈpase uyyÈnato pothetvÈ nÊharathÈti.
ManussÈ “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ nÊhariÑsu. Sakkassa manoratho matthakaÑ
pÈpuÓi. DevÊ ambaphalatthÈya nibaddhaÑ katvÈ nipajjiyeva. RÈjÈ
kattabbakiccaÑ apassanto amacce ca brÈhmaÓe ca sannipÈtÈpetvÈ
“abbhantara-ambassa atthibhÈvaÑ jÈnÈthÈ”ti pucchi. BrÈhmaÓÈ ÈhaÑsu
“deva abbhantara-ambo nÈma devatÈnaÑ paribhogo, ‘Himavante
KaÒcanaguhÈya anto atthÊ’ti ayaÑ no paramparÈgato anussavo”ti. Ko pana
tato ambaÑ ÈharituÑ sakkhissatÊti. Na sakkÈ tattha manussabh|tena gantuÑ,
ekaÑ suvapotakaÑ pesetuÑ vaÔÔatÊti.
Tena ca samayena rÈjakule eko suvapotako mahÈsarÊro kumÈrakÈnaÑ
yÈnakacakkanÈbhimatto thÈmasampanno paÒÒavÈ upÈyakusalo. RÈjÈ taÑ
ÈharÈpetvÈ “tÈta suvapotaka ahaÑ tava bah|pakÈro, kaÒcanapaÒjare vasasi1,
suvaÓÓataÔÔake madhulÈje khÈdasi, sakkharapÈnakaÑ pivasi, tayÈpi
amhÈkaÑ ekaÑ kiccaÑ nittharituÑ vaÔÔatÊ”ti Èha. KiÑ devÈti. TÈta deviyÈ
abbhantara-ambe dohaÄo uppanno, so ca ambo Himavante
KaÒcanapabbatantare atthi devatÈnaÑ paribhogo, na sakkÈ manussabh|tena
tattha gantuÑ, tayÈ tato ambaphalaÑ ÈharituÑ vaÔÔatÊti. SÈdhu deva,
ÈharissÈmÊti. Atha naÑ rÈjÈ suvaÓÓataÔÔake madhulÈje khÈdÈpetvÈ
sakkharapÈnakaÑ pÈyetvÈ satapÈkatelena tassa pakkhantarÈni makkhetvÈ
ubhohi hatthehi gahetvÈ sÊhapaÒjare ÔhatvÈ ÈkÈse vissajjesi. Sopi raÒÒo
nipaccakÈraÑ dassetvÈ ÈkÈse pakkhandanto manussapathaÑ atikkamma
Himavante paÔhame pabbatantare vasantÈnaÑ sukÈnaÑ santikaÑ gantvÈ
“abbhantara-ambo nÈma kattha atthi, kathetha me taÑ ÔhÈnan”ti pucchi.
MayaÑ na jÈnÈma, dutiye pabbatantare sukÈ jÈnissantÊti.
So tesaÑ vacanaÑ sutvÈ tato uppatitvÈ dutiyaÑ pabbatantaraÑ agamÈsi,
tathÈ tatiyaÑ, catutthaÑ, paÒcamaÑ, chaÔÔhaÑ agamÈsi. Tatthapi naÑ sukÈ
“na mayaÑ jÈnÈma, sattamapabbatantare sukÈ jÈnissantÊ”ti ÈhaÑsu, so
tatthapi gantvÈ “abbhantara-ambo nÈma kattha atthÊ”ti pucchi. “AsukaÔÔhÈne
nÈma KaÒcanapabbatantare”ti ÈhaÑsu. AhaÑ tassa phalatthÈya Ègato, maÑ
tattha netvÈ tato me phalaÑ dÈpethÈti.
______________________________________________________________
1. VasÈpesiÑ (Ka)
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SukagaÓÈ ÈhaÑsu “samma so VessavaÓamahÈrÈjassa paribhogo, na sakkÈ
upasa~kamituÑ, sakalarukkho m|lato paÔÔhÈya sattahi lohajÈlehi parikkhitto,
sahassakumbhaÓÉarakkhasÈ1 rakkhanti, tehi diÔÔhassa jÊvitaÑ nÈma natthi,
kappuÔÔhÈnaggi-avÊcimahÈnirayasadisaÔÔhÈnaÑ, mÈ tattha patthanaÑ karÊ”ti.
Sace tumhe na gacchatha, mayhaÑ ÔhÈnaÑ ÈcikkhathÈti. Tena hi asukena ca
asukena ca ÔhÈnena yÈhÊti. So tehi Ècikkhitavaseneva suÔÔhu maggaÑ
upadhÈretvÈ taÑ ÔhÈnaÑ gantvÈ divÈ attÈnaÑ adassetvÈ
majjhimayÈmasamanantare rakkhasÈnaÑ niddokkamanasamaye abbhantaraambassa santikaÑ gantvÈ ekena m|lantarena saÓikaÑ abhiruhituÑ Èrabhi.
LohajÈlaÑ “kirÊ”ti saddamakÈsi.
RakkhasÈ pabujjhitvÈ sukapotakaÑ disvÈ “ambacoroyan”ti gahetvÈ
kammakaraÓaÑ saÑvidahiÑsu. Eko “mukhe pakkhipitvÈ gilissÈmi nan”ti
Èha, aparo “hatthehi madditvÈ puÒjitvÈ2 vippakirissÈmi nan”ti, aparo
“dvedhÈ phÈletvÈ a~gÈresu pacitvÈ khÈdissÈmÊ”ti. So tesaÑ
kammakaraÓasaÑvidhÈnaÑ sutvÈpi asantasitvÈva te rakkhase ÈmantetvÈ
“ambho rakkhasÈ tumhe kassa manussÈ”ti Èha. VessavaÓamahÈrÈjassÈti.
“Ambho tumhepi ekassa raÒÒova manussÈ, ahampi raÒÒova manusso,
BÈrÈÓasirÈjÈ maÑ abbhantara-ambaphalatthÈya pesesi, svÈhaÑ tattheva
attano raÒÒo jÊvitaÑ datvÈ Ègato. Yo hi attano mÈtÈpit|naÒceva sÈmikassa
ca atthÈya jÊvitaÑ pariccajati, so devalokeyeva nibbattati, tasmÈ ahampi
imamhÈ tiracchÈnayoniyÈ cavitvÈ devaloke nibbattissÈmÊ”ti vatvÈ tatiyaÑ
gÈthamÈha–
93. “Bhatturatthe parakkanto, yaÑ ÔhÈnamadhigacchati.
S|ro attapariccÈgÊ, labhamÈno bhavÈmahan”ti.
Tattha bhatturattheti bhattÈ vuccanti bhattÈdÊhi bharaÓaposakÈ3 pitÈ
mÈtÈ sÈmiko ca, iti tividhassapetassa bhattu atthÈya. Parakkantoti
parakkamaÑ karonto vÈyamanto. YaÑ ÔhÈnamadhigacchatÊti yaÑ
sukhakÈraÓaÑ yasaÑ vÈ lÈbhaÑ vÈ saggaÑ vÈ adhigacchati. S|roti abhÊru
vikkamasampanno.
______________________________________________________________
1. KoÔisahassaÑ kumbhaÓÉarakkhasÈ (SÊ, I)
3. BharaÓaposako (SyÈ)

2. PuÒchitvÈ (SÊ), suphusitvÈ (Ka)
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AttapariccÈgÊti kÈye ca jÊvite ca nirapekkho hutvÈ tassa tividhassapi bhattu
atthÈya1 attÈnaÑ pariccajanto. LabhamÈno bhavÈmahanti yaÑ so evar|po
s|ro devasampattiÑ vÈ manussasampattiÑ vÈ labhati, ahampi taÑ
labhamÈno bhavÈmi, tasmÈ hÈsova me ettha, na tÈso, kiÑ maÑ tumhe
tÈsethÈti.
EvaÑ so imÈya gÈthÈya tesaÑ dhammaÑ desesi. Te tassa
dhammakathaÑ sutvÈ pasannacittÈ “dhammiko esa, na sakkÈ mÈretuÑ,
vissajjema nan”ti vatvÈ sukapotakaÑ vissajjetvÈ “ambho sukapotaka
muttosi, amhÈkaÑ hatthato sotthinÈ gacchÈ”ti ÈhaÑsu. MayhaÑ ÈgamanaÑ
mÈ tucchaÑ karotha, detha me ekaÑ ambaphalanti. Sukapotaka tuyhaÑ
ekaÑ ambaphalaÑ dÈtuÑ nÈma na bhÈro, imasmiÑ pana rukkhe ambÈni
a~ketvÈ gahitÈni2, ekasmiÑ phale asamente amhÈkaÑ jÊvitaÑ natthi.
VessavaÓena hi kujjhitvÈ sakiÑ olokite tattakapÈle pakkhittatilÈ viya
kumbhaÓÉasahassaÑ bhijjitvÈ vippakirÊyati, tena te dÈtuÑ na sakkoma,
labhanaÔÔhÈnaÑ pana ÈcikkhissÈmÈti. Yo koci detu, phaleneva me attho,
labhanaÔÔhÈnaÑ ÈcikkhathÈti. Etassa KaÒcanapabbatassa antare jotiraso
nÈma tÈpaso aggiÑ JuhamÈno KaÒcanapattiyÈ nÈma3 paÓÓasÈlÈyaÑ vasati
VessavaÓassa kul|pako, VessavaÓo tassa nibaddhaÑ cattÈri ambaphalÈni
peseti, tassa santikaÑ gacchati.
So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ tÈpasassa santikaÑ gantvÈ vanditvÈ
ekamantaÑ nisÊdi. Atha naÑ tÈpaso “kuto ÈgatosÊ”ti pucchi. BÈrÈÓasiraÒÒo
santikÈti. KimatthÈya ÈgatosÊti. SÈmi amhÈkaÑ raÒÒo deviyÈ abbhantaraambapakke dohaÄo uppanno, tadatthaÑ Ègatomhi, rakkhasÈ pana me sayÑ
ambapakkaÑ adatvÈ tumhÈkaÑ santikaÑ pesesunti. Tena hi nisÊda,
labhissasÊti. Athassa VessavaÓo cattÈri phalÈni pesesi. TÈpaso tato dve
paribhuÒji, ekaÑ suvapotakassa khÈdanatthÈya adÈsi. Tena tasmiÑ khÈdite
ekaÑ phalaÑ sikkÈya pakkhipitvÈ suvapotakassa gÊvÈya paÔimuÒcitvÈ “idÈni
gacchÈ”ti sukapotakaÑ
______________________________________________________________
1. Atthe (SÊ, SyÈ, I)
2. GaÓitÈni gaÓitÈni (SyÈ)
3. KaÒcanapantiyÈ nÈma (SyÈ), KaÒcanapabbataguhÈya (Ka)
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vissajjesi. So taÑ ÈharitvÈ deviyÈ adÈsi. SÈ taÑ khÈditvÈ dohaÄaÑ
paÔippassambhesi, tatonidÈnaÑ panassÈ putto nÈhosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ devÊ
RÈhulamÈtÈ ahosi, suko Œnando, ambapakkadÈyako tÈpaso SÈriputto,
uyyÈne nivutthatÈpaso pana ahameva ahosin”ti.
AbbhantarajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. SeyyajÈtakavaÓÓanÈ (282)
SeyyaÑso seyyaso hotÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
KosalaraÒÒo amaccaÑ Èrabbha kathesi. So kira raÒÒo bah|pakÈro
sabbakiccanipphÈdako ahosi. RÈjÈ “bah|pakÈro me ayan”ti tassa mahantaÑ
yasaÑ adÈsi. TaÑ asahamÈnÈ aÒÒe raÒÒo pesuÒÒaÑ upasaÑharitvÈ taÑ
paribhindiÑsu. RÈjÈ tesaÑ vacanaÑ saddahitvÈ dosaÑ anupaparikkhitvÈva
taÑ sÊlavantaÑ niddosaÑ sa~khalikabandhanena bandhÈpetvÈ bandhanÈgÈre
pakkhipÈpesi. So tattha ekako vasanto sÊlasampattiÑ nissÈya cittekaggataÑ
labhitvÈ ekaggacitto sa~khÈre sammasitvÈ sotÈpattiphalaÑ pÈpuÓi. Athassa
rÈjÈ aparabhÈge niddosabhÈvaÑ ÒatvÈ sa~khalikabandhanaÑ bhindÈpetvÈ
purimayasato mahantataraÑ yasaÑ adÈsi. So “SatthÈraÑ vandissÈmÊ”ti
bah|ni mÈlÈgandhÈdÊni ÈdÈya vihÈraÑ gantvÈ TathÈgataÑ p|jetvÈ vanditvÈ
ekamantaÑ nisÊdi. SatthÈ tena saddhiÑ paÔisanthÈraÑ karonto “anattho kira
te uppannoti assumhÈ”ti Èha. Œma bhante uppanno, ahaÑ pana tena
anatthena atthaÑ akÈsiÑ, bandhanÈgÈre nisÊditvÈ sotÈpattiphalaÑ
nibbattesinti. SatthÈ “na kho upÈsaka tvaÒÒeva anatthena atthaÑ Èhari,
porÈÓakapaÓÉitÈpi attano anatthena atthaÑ ÈhariÑsuyevÈ”ti vatvÈ tena
yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa
aggamahesiyÈ kucchimhi nibbattitvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ
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sabbasippÈni uggaÓhitvÈ pitu accayena rajje patiÔÔhÈya dasa rÈjadhamme
akopetvÈ dÈnaÑ deti, paÒca sÊlÈni rakkhati, uposathakammaÑ karoti.
Athasseko amacco antepure padussi. PÈdam|likÈdayo ÒatvÈ “asuka-amacco
antepure paduÔÔho”ti raÒÒo ÈrocesuÑ. RÈjÈ pariggaÓhanto yathÈsabhÈvato
ÒatvÈ pakkosÈpetvÈ “mÈ maÑ ito paÔÔhÈya upaÔÔhÈhÊ”ti nibbisayaÑ1 akÈsi.
So gantvÈ aÒÒataraÑ sÈmantarÈjÈnaÑ upaÔÔhahÊti sabbaÑ vatthu heÔÔhÈ
MahÈsÊlavajÈtake2 kathitasadisameva. IdhÈpi so rÈjÈ tikkhattuÑ vÊmaÑsitvÈ
tassa amaccassa vacanaÑ saddahitvÈ “BÈrÈÓasirajjaÑ gaÓhissÈmÊ”ti
mahantena parivÈrena rajjasÊmaÑ pÈpuÓi. BÈrÈÓasiraÒÒo sattasatamattÈ3
mahÈyodhÈ taÑ pavattiÑ sutvÈ “deva asuko nÈma kira rÈjÈ BÈrÈÓasirajjaÑ
gaÓhissÈmÊ’ti janapadaÑ bhindanto Ègacchati, ettheva naÑ gantvÈ
gaÓhissÈmÈ”ti ÈhaÑsu. MayhaÑ paravihiÑsÈya laddhena rajjena kiccaÑ
natthi, mÈ kiÒci karitthÈti.
CorarÈjÈ ÈgantvÈ nagaraÑ parikkhipi, puna amaccÈ rÈjÈnaÑ
upasa~kamitvÈ “deva mÈ evaÑ karittha, gaÓhissÈma nan”ti ÈhaÑsu. RÈjÈ
“na labbhÈ kiÒci kÈtuÑ, nagaradvÈrÈni vivarathÈ”ti vatvÈ sayaÑ
amaccagaÓaparivuto mahÈtale rÈjapalla~ke nisÊdi. CorarÈjÈ cat|su dvÈresu
manusse pothento nagaraÑ pavisitvÈ pÈsÈdaÑ abhiruyha amaccaparivutaÑ
rÈjÈnaÑ gÈhÈpetvÈ sa~khalikÈti bandhÈpetvÈ bandhanÈgÈre pakkhipÈpesi.
RÈjÈ bandhanÈgÈre nisinnova corarÈjÈnaÑ mettÈyanto mettajjhÈnaÑ
uppÈdesi. Tassa mettanubhÈvena coraraÒÒo kÈye ÉÈho uppajji,
sakalasarÊraÑ yamaka-ukkÈhi jhÈpiyamÈnaÑ viya jÈtaÑ. So
mahÈdukkhÈbhitunno “kiÑ nu kho kÈraÓan”ti pucchi. Tumhe sÊlavantaÑ
rÈjÈnaÑ bandhanÈgÈre pakkhipetha, tena vo idaÑ dukkhaÑ uppannaÑ
bhavissatÊti. So gantvÈ bodhisattaÑ khamÈpetvÈ “tumhÈkaÑ rajjaÑ
tumhÈkameva hot|”ti rajjaÑ tasseva niyyÈdetvÈ “ito paÔÔhÈya tumhÈkaÑ
paccatthiko me bhÈro hot|”ti vatvÈ paduÔÔhÈmaccassa rÈjÈÓaÑ kÈretvÈ
attano nagarameva gato.
Bodhisatto ala~katamahÈtale samussitasetacchatte rÈjapalla~ke nisinno
amaccehi saddhiÑ sallapanto purimÈ dve gÈthÈ avoca–
______________________________________________________________
1. Nissariyam (SyÈ)

2. Khu 5. 13 piÔÔhe.

3. PaÒcasatamattÈ (SÊ, I)
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94. “SeyyaÑso seyyaso hoti, yo seyyamupasevati.
Ekena sandhiÑ katvÈna, sataÑ vajjhe amocayiÑ.
95. TasmÈ sabbena lokena, sandhiÑ katvÈna ekato1.
Pecca saggaÑ nigaccheyya, idaÑ suÓÈtha kÈsiyÈ”ti.
Tattha seyyaÑso seyyaso hoti, yo seyyamupasevatÊti anavajjauttamadhammasa~khÈto seyyo aÑso koÔÔhÈso assÈti seyyaÑso,
kusaladhammanissitapuggalo. Yo punappunaÑ taÑ seyyaÑ
kusaladhammabhÈvanaÑ2 kusalÈbhirataÑ vÈ uttamapuggalamupasevati, so
seyyaso hoti pÈsaÑsataro ceva uttaritaro ca hoti. Ekena sandhiÑ katvÈna,
sataÑ vajjhe amocayinti tadaminÈpi cetaÑ veditabbaÑ–ahaÑ hi seyyaÑ
mettÈbhÈvanaÑ upasevanto tÈya mettÈbhÈvanÈya ekena coraraÒÒÈ sandhiÑ
santhavaÑ katvÈ mettÈbhÈvanaÑ bhÈvetvÈ3 tumhe satajane vajjhe
amocayiÑ.
DutiyagÈthÈya attho–yasmÈ ahaÑ ekena saddhiÑ ekato1
mettÈbhÈvanÈya sandhiÑ katvÈ tumhe vajjhappatte satajane mocayiÑ, tasmÈ
veditabbamevetaÑ tasmÈ sabbena lokena saddhiÑ mettÈbhÈvanÈya sandhiÑ
katvÈ ekato puggalo pecca paraloke saggaÑ nigaccheyya. MettÈya hi
upacÈraÑ kÈmÈvacare paÔisandhiÑ deti, appanÈ brahmaloke. IdaÑ mama
vacanaÑ sabbepi tumhe KÈsiraÔÔhavÈsino suÓÈthÈti.
EvaÑ mahÈsatto mahÈjanassa mettÈbhÈvanÈya guÓaÑ vaÓÓetvÈ
dvÈdasayojanike BÈrÈÓasinagare setacchattaÑ pahÈya HimavantaÑ pavisitvÈ
isipabbajjaÑ pabbaji. SatthÈ SammÈsambuddho hutvÈ tatiyaÑ gÈthamÈha–
96. “IdaÑ vatvÈ mahÈrÈjÈ, KaÑso BÈrÈÓasiggaho.
DhanuÑ kaÓÉaÒca nikkhippa, saÑyamaÑ ajjhupÈgamÊ”ti.
Tattha mahanto rÈjÈti mahÈrÈjÈ. KaÑsoti tassa nÈmaÑ. BÈrÈÓasiÑ
gahetvÈ ajjhÈvasanato BÈrÈÓasiggaho. So rÈjÈ idaÑ vacanaÑ vatvÈ
dhanuÒca sarasa~khÈtaÑ kaÓÉaÒca4 nikkhippa ohÈya chaÉÉetvÈ
______________________________________________________________
1. Ekako (SÊ, I)
3. GhaÔetvÈ (SyÈ, Ka)

2. KusaladhammabhÈvaÑ vÈ (Ka)
4. DhanuÒca t|ÓiÒca (SÊ, I)
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sÊlasaÑyamaÑ upagato pabbajito, pabbajitvÈ ca pana jhÈnaÑ uppÈdetvÈ
aparihÊnajjhÈno brahmaloke uppannoti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
corarÈjÈ Œnando ahosi, BÈrÈÓasirÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
SeyyajÈtakavaÓÓanÈ dutiyo.
_____
3. VaÉÉhakÊs|karajÈtakavaÓÓanÈ (283)
VaraÑ varaÑ tvanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
DhanuggahatissattheraÑ Èrabbha kathesi. PasenadiraÒÒo pitÈ MahÈkosalo
BimbisÈraraÒÒo dhÊtaraÑ VedehiÑ nÈma KosaladeviÑ dadamÈno tassÈ
nhÈnacuÓÓam|laÑ satasahassuÔÔhÈnaÑ KÈsigÈmaÑ adÈsi. AjÈtasattunÈ pana
pitari mÈrite KosaladevÊpi sokÈbhibh|tÈ kÈlamakÈsi. Tato Pasenadi
KosalarÈjÈ cintesi “AjÈtasattunÈ pitÈ mÈrito, bhaginÊpi me sÈmike kÈlakate
tena sokena1 kÈlakatÈ, pitughÈtakassa corassa KÈsigÈmaÑ na dassÈmÊ”ti. So
taÑ AjÈtasattussa na adÈsi. TaÑ gÈmaÑ nissÈya tesaÑ dvinnampi kÈlena
kÈlaÑ yuddhaÑ hoti, AjÈtasattu taruÓo samattho, Pasenadi mahallakoyeva.
So abhikkhaÓaÑ parajjati, MahÈkosalassÈpi manussÈ yebhuyyena parÈjitÈ.
Atha rÈjÈ “mayaÑ abhiÓhaÑ parajjÈma, kiÑ nu kho kÈtabban”ti amacce
pucchi. Deva ayyÈ nÈma mantacchekÈ honti, JetavanavihÈre bhikkh|naÑ
kathaÑ sotuÑ vaÔÔatÊti. RÈjÈ “tena hi tÈyaÑ velÈyaÑ bhikkh|naÑ
kathÈsallÈpaÑ suÓÈthÈ”ti carapurise ÈÓÈpesi. Te tato paÔÔhÈya tathÈ akaÑsu.
TasmiÑ pana kÈle dve mahallakattherÈ vihÈrapaccante paÓÓasÈlÈyaÑ
vasanti Dattatthero2 ca Dhanuggahatissatthero ca. Tesu
Dhanuggahatissatthero paÔhamayÈmepi majjhimayÈmepi niddÈyitvÈ
pacchimayÈme pabujjhitvÈ ummukkÈni
______________________________________________________________
1. SÈmikagatena sokena (SÊ, I)

2. Uttaratthero (SÊ), Uttatthero (I)
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sodhetvÈ1 aggiÑ jÈletvÈ nisinnako Èha “bhante DattattherÈ”ti. KiÑ bhante
TissattherÈti. KiÑ niddÈyasi no tvanti. AniddÈyantÈkiÑ karissÈmÈti. UÔÔhÈya
tÈva nisÊdathÈti. So uÔÔhÈya nisinno taÑ DattattheraÑ Èha “bhante
Dattatthera ayaÑ te lolo2 mahodarakosalo cÈÔimattaÑ bhattameva p|tiÑ3
karoti, yuddhavicÈraÓaÑ pana kiÒci na jÈnÈti, parÈjito parÈjitotveva
vadÈpetÊ”ti4. KiÑ pana kÈtuÑ vaÔÔatÊti. TasmiÑ khaÓe te carapurisÈ tesaÑ
kathaÑ suÓantÈ aÔÔhaÑsu.
Dhanuggahatissatthero yuddhaÑ vicÈresi “bhante yuddho5 nÈma
tividho padumaby|ho, cakkaby|ho, sakaÔaby|hoti, AjÈtasattuÑ
gaÓhitukÈmena asuke nÈma pabbatakucchismiÑ dvÊsu pabbatabhittÊsu
manusse ÔhapetvÈ purato dubbalabalaÑ dassetvÈ pabbatantaraÑ
paviÔÔhabhÈvaÑ jÈnitvÈ6 paviÔÔhamaggaÑ occhinditvÈ purato ca pacchato ca
ubhosu pabbatabhittÊsu vaggitvÈ unnaditvÈ khipe patitamacchaÑ7 viya
antomuÔÔhiyaÑ vaÔÔapotakaÑ8 viya ca katvÈ sakkÈ assa taÑ gahetun”ti.
CarapurisÈ taÑ sÈsanaÑ raÒÒo ÈrocesuÑ. TaÑ sutvÈ rÈjÈ sa~gÈmabheriÑ
carÈpetvÈ gantvÈ sakaÔaby|haÑ katvÈ AjÈtasattuÑ jÊvaggÈhaÑ gÈhÈpetvÈ
attano dhÊtaraÑ VajirakumÈriÑ bhÈgineyyassa datvÈ KÈsigÈmaÑ tassÈ
nhÈnam|laÑ katvÈ datvÈ uyyojesi. SÈ pavatti bhikkhusaÑghe pÈkaÔÈ jÈtÈ.
AthekadivasaÑ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso
KosalarÈjÈ kira Dhanuggahatissattherassa vicÈraÓÈya AjÈtasattuÑ jinÊ”ti.
SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti
pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva, pubbepi
Dhanuggahatisso yuddhavicÈraÓÈya chekoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto araÒÒe
rukkhadevatÈ hutvÈ nibbatti. TadÈ BÈrÈÓasiÑ nissÈya
nivutthavaÉÉhakigÈmakÈ eko vaÉÉhakÊ thambhatthÈya araÒÒaÑ gantvÈ ÈvÈÔe
patitaÑ s|karapotakaÑ disvÈ taÑ gharaÑ netvÈ paÔijaggi. So vuÉÉhippatto
mahÈsarÊro
______________________________________________________________
1. PothetvÈ (SÊ, SyÈ, I)
3. PÈtibhuttabhattaÑ p|timeva (SyÈ, Ka)
5. Yuddhe (SÊ, SyÈ)
7. JÈle pakkhittamacchaÑ (Ka)

2. AyaÑ bÈlo (SyÈ)
4. DÈpetÊti (I)
6. AjÈnÈpetvÈ (SyÈ, Ka)
8. MaÓÉ|kapotakaÑ (SÊ, I)
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va~kadÈÔho ÈcÈrasampanno ahosi, vaÉÉhakinÈ positattÈ pana
“vaÉÉhakÊs|karo”tveva paÒÒÈyi. VaÉÉhakissa rukkhatacchanakÈle tuÓÉena
rukkhaÑ parivatteti, mukhena ÉaÑsitvÈ vÈsipharasunikhÈdanamuggare
Èharati, kÈlasuttakoÔiyaÑ gaÓhÈti. Atha so vaÉÉhakÊ “kocideva naÑ
khÈdeyyÈ”ti bhayena netvÈ araÒÒe vissajjesi. Sopi araÒÒaÑ pavisitvÈ
khemaÑ phÈsukaÔÔhÈnaÑ olokento ekaÑ pabbatantare mahantaÑ
girikandaraÑ addasa sampannakandam|laphalaÑ phÈsukaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ
anekasatas|karasamÈkiÓÓaÑ. Te s|karÈ taÑ disvÈ tassa santikaÑ
ÈgamaÑsu. Sopi te Èha “ahaÑ tumheva olokento vicarÈmi, apica vo mayÈ
diÔÔhÈ, idaÒca ÔhÈnaÑ ramaÓÊyaÑ, ahampi idÈni idheva vasissÈmÊ”ti. SaccaÑ
idaÑ ÔhÈnaÑ ramaÓÊyaÑ, parissayo panettha atthÊti. Ahampi tumhe disvÈ
etaÑ aÒÒÈsiÑ, evaÑ gocarasampanne ÔhÈne vasantÈnaÑ vo sarÊresu
maÑsalohitaÑ natthi, kiÑ pana vo ettha bhayanti. Eko byaggho pÈtova
ÈgantvÈ diÔÔhadiÔÔhaÑyeva gahetvÈ gacchatÊti. KiÑ pana so nibaddhaÑ
gaÓhÈti, udÈtu antarantarÈti. NibaddhaÑ gaÓhÈtÊti. Kati pana te byagghÈti.
EkoyevÈti. EttakÈ tumhe ekassa yujjhituÑ na sakkothÈti. Œma na sakkomÈti.
AhaÑ taÑ gaÓhissÈmi, kevalaÑ tumhe mama vacanaÑ karotha, so byaggho
kahaÑ vasatÊti. EtasmiÑ pabbateti.
So rattiÒÒeva s|kare carÈpetvÈ yuddhaÑ vicÈrento “yuddhaÑ nÈma
padumaby|hacakkaby|hasakaÔaby|havasena tividhaÑ hotÊ”ti vatvÈ
padumaby|havasena vicÈresi. So hi bh|misÊsaÑ jÈnÈsi. TasmÈ “imasmiÑ
ÔhÈne yuddhaÑ vicÈretuÑ vaÔÔatÊ”ti s|karapillake mÈtaro ca tesaÑ
majjhaÔÔhÈne Ôhapesi. So tÈ ÈvijjhitvÈ majjhimas|kariyo, tÈ ÈvijjhitvÈ
potakas|kare, te ÈvijjhitvÈ jaras|kare1, te ÈvijjhitvÈ dÊghadÈÔhas|kare, te
ÈvijjhitvÈ yuddhasamatthe balavataras|kare dasa vÊsa tiÑsa jane tasmiÑ
tasmiÑ ÔhÈne balagumbaÑ katvÈ Ôhapesi. Attano ÔhitaÔÔhÈnassa purato ekaÑ
parimaÓÉalaÑ ÈvÈÔaÑ khaÓÈpesi, pacchato ekaÑ suppasaÓÔhÈnaÑ
anupubbaninnaÑ pabbhÈrasadisaÑ. Tassa saÔÔhisattatimatte yodhas|kare
ÈdÈya tasmiÑ tasmiÑ ÔhÈne “mÈ bhÈyitthÈ”ti kammaÑ vicÈrato aruÓaÑ
uÔÔhahi.
______________________________________________________________
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Byaggho uÔÔhÈya “kÈlo”ti ÒatvÈ gantvÈ tesaÑ sammukhÈ Ôhite
pabbatatale ÔhatvÈ akkhÊni ummÊletvÈ s|kare olokesi. VaÉÉhakÊs|karo “paÔioloketha nan”ti s|karÈnaÑ saÒÒaÑ adÈsi, te paÔi-olokesuÑ. Byaggho
mukhaÑ ugghÈÔetvÈ assosi1, s|karÈpi tathÈ kariÑsu. Byaggho muttaÑ
chaÉÉesi, s|karÈpi chaÉÉayiÑsu. Iti yaÑ yaÑ so karoti, taÑ taÑ te
paÔikariÑsu. So cintesi “pubbe s|karÈ mayÈ olokitakÈle palÈyantÈ
palÈyitumpi na sakkonti, ajja apalÈyitvÈ mama paÔisattu hutvÈ mayÈ
katameva paÔikaronti etasmiÑ bh|misÊte Ôhito eko tesaÑ saÑvidhÈyakopi
atthi, ajja mayhaÑ gatassa jayo na paÒÒÈyatÊ”ti. So nivattitvÈ attano
vasanaÔÔhÈnameva agamÈsi. Tena pana gahitamaÑsakhÈdako eko k|ÔajaÔilo
atthi, so taÑ tucchahatthameva ÈgacchantaÑ disvÈ tena saddhiÑ sallapanto
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
97. “VaraÑ varaÑ tvaÑ nihanaÑ pure cari,
AsmiÑ padese abhibhuyya s|kare.
SodÈni eko byapagamma jhÈyasi,
BalaÑ nu te byaggha na ca’jja vijjatÊ”ti.
Tattha varaÑ varaÑ tvaÑ nihanaÑ pure cari, asmiÑ padese
abhibhuyya s|kareti ambho byaggha tvaÑ pubbe imasmiÑ padese
sabbas|kare abhibhavitvÈ imesu s|karesu varaÑ varaÑ tvaÑ uttamuttamaÑ
s|karaÑ nihananto vicari. SodÈni eko byapagamma jhÈyasÊti so tvaÑ idÈni
aÒÒataraÑ s|karaÑ aggahetvÈ ekakova apagantvÈ jhÈyasi pajjhÈyasi. BalaÑ
nu te byaggha na ca’jja vijjatÊti kiÑ nu te ambhobyaggha ajja kÈyabalaÑ
natthÊti.
TaÑ sutvÈ byaggho dutiyaÑ gÈthamÈha–
98. “Ime sudaÑ2 yanti disodisaÑ pure,
BhayaÔÔitÈ leÓagavesino puth|.
Te dÈni sa~gamma vasanti ekato,
Yattha’ÔÔhitÈ duppasaha’jja’me mayÈ”ti.
______________________________________________________________
1. NibbÈÔhetvÈ assasi (SÊ, I), uppÈÔetvÈ assasi (SyÈ)

2. ImassutÈ (SyÈ, Ka)
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Tattha sudanti1 nipÈto. AyaÑ pana sa~khepattho–ime s|karÈ pubbe
maÑ disvÈ bhayena aÔÔitÈ pÊÄitÈ attano leÓagavesino puth| visuÑ visuÑ
hutvÈ disodisaÑ yanti, taÑ taÑ disaÑ abhimukhÈ palÈyanti, te dÈni sabbepi
samÈgantvÈ ekato vasanti tiÔÔhanti2, taÒca bh|misÊsaÑ upagatÈ, yattha ÔhitÈ
duppasahÈ dummaddayÈ ajja ime mayÈti.
Athassa ussÈhaÑ janento k|ÔajaÔilo “mÈ bhÈyi, gaccha tayi naditvÈ
pakkhandante sabbepi bhÊtÈ bhijjitvÈ palÈyissantÊ”ti Èha. Byaggho tasmiÑ
ussÈhaÑ janente s|ro hutvÈ puna gantvÈ pabbatatale aÔÔhÈsi.
VaÉÉhakÊs|karo dvinnaÑ ÈvÈÔÈnaÑ antare aÔÔhÈsi. S|karÈ “sÈmi mahÈcoro
punÈgato”ti ÈhaÑsu. MÈ bhÈyittha, idÈni taÑ gaÓhissÈmÊti. Byaggho naditvÈ
vaÉÉhakÊs|karassa upari patati, s|karo tassa attano upari patanakÈle
parivattitvÈ vegena ujukaÑ khata-ÈvÈÔe pati. Byaggho vegaÑ sandhÈretuÑ
asakkonto uparibhÈgena gantvÈ suppamukhassa tiriyaÑ khata-ÈvÈÔassa
atisambÈdhe mukhaÔÔhÈne patitvÈ puÒjakato viya ahosi. S|karo ÈvÈÔÈ
uttaritvÈ asanivegena gantvÈ byagghaÑ antarasatthimhi dÈÔhÈya paharitvÈ
yÈva vakkapadesÈ phÈletvÈ paÒcamadhuramaÑsaÑ dÈÔhÈya paliveÔhetvÈ
byagghassa matthake ÈvijjhitvÈ “gaÓhatha tumhÈkaÑ paccÈmittan”ti
ukkhipitvÈ bahi-ÈvÈÔe chaÉÉesi. PaÔhamaÑ ÈgatÈ byagghamaÑsaÑ
labhiÑsu, pacchÈ ÈgatÈ “byagghamaÑsaÑ kÊdisaÑ hotÊ”ti tesaÑ mukhaÑ
upasi~ghantÈ vicariÑsu.
S|karÈ na tÈva tussanti. VaÉÉhakÊs|karo tesaÑ i~ghitaÑ disvÈ “kiÑnu
kho tumhe na tussathÈ”ti Èha. SÈmi kiÑ etena byagghena ghÈtitena, aÒÒo
pana byaggha-ÈÓÈpanasamattho3 k|ÔajaÔilo atthiyevÈti. Ko nÈmesoti. Eko
dussÊlatÈpasoti. “Byagghopi mayÈ ghÈtito, so me kiÑ pahoti, etha
gaÓhissÈma nan”ti s|karaghaÔÈya saddhiÑ pÈyÈsi. K|ÔatÈpasopi byagghe
cirÈyante “kiÑ nu kho s|karÈ byagghaÑ gaÓhiÑs|”ti paÔipathaÑ gacchanto
te s|kare Ègacchante disvÈ attano parikkhÈraÑ ÈdÈya palÈyanto tehi
anubandhito parikkhÈraÑ chaÉÉetvÈvegena udumbararukkhaÑ abhiruhi.
S|karÈ “idÈnimha sÈmi naÔÔhÈ, tÈpaso
______________________________________________________________
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palÈyitvÈ rukkhaÑ abhiruhÊ”ti ÈhaÑsu. KiÑrukkhaÑ nÈmÈti.
Udumbararukkhanti. So “s|kariyo udakaÑ Èharantu, s|karapotakÈ pathaviÑ
khaÓantu, dÊghadÈÔhÈ s|karÈ m|lÈni chindantu, sesÈ parivÈretvÈ
Èrakkhant|”ti saÑvidahitvÈ tesu tathÈ karontesu sayaÑ udumbarassa ujukaÑ
th|lam|laÑ pharasunÈ paharanto viya ekappahÈrameva katvÈ
udumbararukkhaÑ pÈtesi. ParivÈretvÈ Ôhitas|karÈ k|ÔajaÔilaÑ bh|miyaÑ
pÈtetvÈ khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ katvÈ yÈva aÔÔhito khÈditvÈ vaÉÉhakÊs|karaÑ
udumbarakhandheyeva nisÊdÈpetvÈ k|ÔajaÔilassa paribhogasa~khena udakaÑ
ÈharitvÈ abhisiÒcitvÈ rÈjÈnaÑ kariÑsu, ekaÒca taruÓas|kariÑ tassa
aggamahesiÑ akaÑsu. Tato paÔÔhÈya kira yÈvajjatanÈ rÈjÈno
udumbarabhaddapÊÔhe nisÊdÈpetvÈ tÊhi sa~khehi abhisiÒcanti.
TasmiÑ vanasaÓÉe adhivatthÈ devatÈ taÑ acchariyaÑ disvÈ ekasmiÑ
viÔapantare s|karÈnaÑ abhimukhÈ hutvÈ tatiyaÑ gÈthamÈha–
99. “Namatthu saÑghÈna samÈgatÈnaÑ,
DisvÈ sayaÑ sakhya vadÈmi abbhutaÑ.
ByagghaÑ migÈ yattha jiniÑsu dÈÔhino,
SÈmaggiyÈ dÈÔhabalesu muccare”ti.
Tattha namatthu saÑghÈnanti ayaÑ mama namakkÈro samÈgatÈnaÑ
s|karasaÑghÈnaÑ atthu. DisvÈ sayaÑ sakhya vadÈmi abbhutanti idaÑ
pubbe abh|tapubbaÑ abbhutaÑ sakhyaÑ mittabhÈvaÑ sayaÑ disvÈ vadÈmi.
ByagghaÑ migÈ yattha jiniÑsu dÈÔhinoti yatra hi nÈma dÈÔhino s|karamigÈ
byagghaÑ jiniÑsu, ayameva vÈ pÈÔho. SÈmaggiyÈ dÈÔhabalesu muccareti yÈ
sÈ dÈÔhabalesu s|karesu sÈmaggÊ ekajjhÈsayatÈ, tÈya tesu sÈmaggiyÈ te
dÈÔhabalÈ paccÈmittaÑ gahetvÈ ajja maraÓabhayÈ muttÈti attho.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
Dhanuggahatisso vaÉÉhakÊs|karo ahosi, rukkhadevatÈ pana ahameva
ahosin”ti.
VaÉÉhakÊs|karajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
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4. SirijÈtakavaÓÓanÈ (284)

YaÑ ussukÈ sa~gharantÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
siricorabrÈhmaÓaÑ Èrabbha kathesi. ImasmiÑ jÈtake paccuppannavatthu
heÔÔhÈ Khadira~gÈrajÈtake1 vitthÈritameva. IdhÈpi pana sÈ AnÈthapiÓÉikassa
ghare catutthe dvÈrakoÔÔhake vasanakÈ micchÈdiÔÔhidevatÈ daÓÉakammaÑ
karontÊ catupaÒÒÈsahiraÒÒakoÔiyo ÈharitvÈ koÔÔhe p|retvÈ seÔÔhinÈ saddhiÑ
sahÈyikÈ ahosi. Atha naÑ so ÈdÈya Satthu santikaÑ nesi. SatthÈ tassÈ
dhammaÑ desesi, sÈ dhammaÑ sutvÈ sotÈpannÈ ahosi. Tato paÔÔhÈya
seÔÔhino yaso yathÈporÈÓova jÈto. Atheko SÈvatthivÈsÊ sirilakkhaÓaÒÒ|
brÈhmaÓo cintesi “AnÈthapiÓÉiko duggato hutvÈ puna issaro jÈto,
yaÑn|nÈhaÑ taÑ daÔÔhukÈmo viya gantvÈ2 tassa gharato siriÑ thenetvÈ
Ègaccheyyan”ti. So tassa gharaÑ gantvÈ tena katasakkÈrasammÈno
sÈraÓÊyakathÈya vattamÈnÈya “kimatthaÑ ÈgatosÊ”ti vutte “kattha nu kho sirÊ
patiÔÔhitÈ”ti olokesi. SeÔÔhino ca sabbaseto dhotasa~khapaÔibhÈgo kukkuÔo
suvaÓÓapaÒjare pakkhipitvÈ Ôhapito atthi, tassa c|ÄÈya sirÊ patiÔÔhÈsi.
BrÈhmaÓo olokayamÈno siriyÈ tattha patiÔÔhitabhÈvaÑ ÒatvÈ Èha “ahaÑ
mahÈseÔÔhi paÒcasate mÈÓave mante vÈcemi, akÈlaraviÑ ekaÑ kukkuÔaÑ
nissÈya te ca mayaÒca kilamÈma, ayaÒca kira kukkuÔo kÈlaravÊ,
imassatthÈya Ègatomhi, dehi me etaÑ kukkuÔan”ti. GaÓha brÈhmaÓa, demi
te kukkuÔanti. DemÊti ca vuttakkhaÓeyeva sirÊ tassa c|Äato apagantvÈ
ussÊsake Ôhapite maÓikkhandhe patiÔÔhÈsi.
BrÈhmaÓo siriyÈ maÓimhi patiÔÔhitabhÈvaÑ ÒatvÈ maÓimpi yÈci.
“MaÓimpi demÊ”ti vuttakkhaÓeyeva sirÊ maÓito apagantvÈ ussÊsake ÔhapitaÈrakkhayaÔÔhiyaÑ patiÔÔhÈsi. BrÈhmaÓo siriyÈ tattha patiÔÔhitabhÈvaÑ ÒatvÈ
tampi yÈci. “GahetvÈ gacchÈhÊ”ti vuttakkhaÓeyeva sirÊ yaÔÔhito apagantvÈ
PuÒÒalakkhaÓadeviyÈ nÈma seÔÔhino aggamahesiyÈ sÊse patiÔÔhÈsi.
SiricorabrÈhmaÓo tattha patiÔÔhitabhÈvaÑ ÒatvÈ “avissajjiyabhaÓÉaÑ etaÑ,
yÈcitumpi na sakkÈ”ti cintetvÈ seÔÔhiÑ etadavoca “mahÈseÔÔhi
______________________________________________________________
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ahaÑ tumhÈkaÑ gehe ‘siriÑ thenetvÈ gamissÈmÊ’ti ÈgacchiÑ, sirÊ pana te
kukkuÔassa c|ÄÈyaÑ patiÔÔhitÈ ahosi, tasmiÑ mama dinne tato apagantvÈ
maÓimhi patiÔÔhahi, maÓimhi dinne ÈrakkhayaÔÔhiyaÑ patiÔÔhati,
ÈrakkhayaÔÔhiyÈ dinnÈya tato apagantvÈ puÒÒalakkhaÓadeviyÈ sÊse
patiÔÔhahi, ‘idaÑ kho pana avissajjiyabhaÓÉan’ti imampi1 me na gahitaÑ, na
sakkÈ tava siriÑ thenetuÑ, tava santakaÑ taveva hot|”ti uÔÔhÈyÈsanÈ
pakkÈmi. AnÈthapiÓÉiko “imaÑ kÈraÓaÑ Satthu kathessÈmÊ”ti vihÈraÑ
gantvÈ SatthÈraÑ p|jetvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisinno sabbaÑ TathÈgatassa
Èrocesi. SatthÈ taÑ sutvÈ “na kho gahapati idÈneva aÒÒesaÑ sirÊ aÒÒattha
gacchati, pubbepi appapuÒÒehi uppÈditasirÊ pana puÒÒavantÈnaÑyeva
pÈdam|laÑ gatÈ”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto KÈsiraÔÔhe
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ sippaÑ uggaÓhitvÈ
agÈraÑ ajjhÈvasanto mÈtÈpit|naÑ kÈlakiriyÈya saÑviggo nikkhamitvÈ
Himavantapadese isipabbajjaÑ pabbajitvÈ abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca
uppÈdetvÈ dÊghassa addhuno accayena loÓambilasevanatthÈya janapadaÑ
gantvÈ BÈrÈÓasiraÒÒo uyyÈne vasitvÈ punadivase bhikkhaÑ caramÈno
hatthÈcariyassa gharadvÈraÑ agamÈsi. So tassa ÈcÈravihÈre pasanno
bhikkhaÑ datvÈ uyyÈne vasÈpetvÈ niccaÑ paÔijaggi. TasmiÑ kÈle eko
kaÔÔhahÈrako araÒÒato dÈr|ni Èharanto velÈya nagaradvÈraÑ pÈpuÓituÑ
nÈsakkhi. SÈyaÑ ekasmiÑ devakule dÈrukalÈpaÑ ussÊsake katvÈ nipajji,
devakule vissaÔÔhÈ bah| kukkuÔÈ tassa avid|re ekasmiÑ rukkhe sayiÑsu.
Tesu uparisayitakukkuÔo pacc|sakÈle vaccaÑ pÈtento
heÔÔhÈsayitakukkuÔassa sarÊre pÈtesi. “Kena me sarÊre vaccaÑ pÈtitan”ti ca
vutte “mayÈ”ti Èha. “KiÑkÈraÓÈ”ti ca vutte “anupadhÈretvÈ”ti vatvÈ punapi
pÈtesi. Tato ubhopi aÒÒamaÒÒaÑ kuddhÈ2 “kiÑ te balaÑ, kiÑ te balan”ti
kalahaÑ kariÑsu. Atha heÔÔhÈsayitakukkuÔo Èha “maÑ mÈretvÈ a~gÈre
pakkamaÑsaÑ khÈdanto pÈtova kahÈpaÓasahassaÑ labhatÊ”ti.
UparisayitakukkuÔo Èha “ambho mÈ tvaÑ ettakena gajji, mama
th|lamaÑsaÑ khÈdanto rÈjÈ hoti,
______________________________________________________________
1. NÈmampi (SÊ)

2. VatvÈ (SÊ, I)
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bahimaÑsaÑ khÈdanto puriso ce, senÈpatiÔÔhÈnaÑ, itthÊ ce,
aggamahesiÔÔhÈnaÑ labhati. AÔÔhimaÑsaÑ pana me khÈdanto gihÊ ce,
bhaÓÉÈgÈrikaÔÔhÈnaÑ, pabbajito ce, rÈjakul|pakabhÈvaÑ labhatÊ”ti.
KaÔÔhahÈrako tesaÑ vacanaÑ sutvÈ “rajje patte sahassena kiccaÑ
natthÊ”ti saÓikaÑ abhiruhitvÈ uparisayitakukkuÔaÑ gahetvÈ mÈretvÈ
uccha~ge katvÈ “rÈjÈ bhavissÈmÊ”ti gantvÈ vivaÔadvÈreneva nagaraÑ
pavisitvÈ kukkuÔaÑ nittacaÑ katvÈ udaraÑ sodhetvÈ “idaÑ kukkuÔamaÑsaÑ
sÈdhukaÑ sampÈdehÊ”ti pajÈpatiyÈ adÈsi. SÈ kukkuÔamaÑsaÒca bhattaÒca
sampÈdetvÈ “bhuÒjasÈmÊ”ti tassa upanÈmesi. “Bhadde etaÑ maÑsaÑ
mahÈnubhÈvaÑ, etaÑ khÈditvÈ ahaÑ rÈjÈ bhavissÈmi, tvaÑ aggamahesÊ
bhavissasi, taÑ bhattaÒca maÑsaÒca ÈdÈya Ga~gÈtÊraÑ gantvÈ nhÈyitvÈ
bhuÒjissÈmÈ”ti bhattabhÈjanaÑ tÊre ÔhapetvÈ nhÈnatthÈya otariÑsu. TasmiÑ
khaÓe vÈtena khubhitaÑ udakaÑ ÈgantvÈ bhattabhÈjanaÑ ÈdÈya agamÈsi.
TaÑ nadÊsotena vuyhamÈnaÑ heÔÔhÈnadiyaÑ hatthiÑ nhÈpento eko
hatthÈcariyo mahÈmatto disvÈ ukkhipÈpetvÈ vivarÈpetvÈ “kimetthÈ”ti
pucchi. BhattaÒceva kukkuÔamaÑsaÒca sÈmÊti. So taÑ pidahÈpetvÈ
laÒchÈpetvÈ “yÈva mayaÑ ÈgacchÈma, tÈvimaÑ bhattaÑ mÈ vivarÈ”ti
bhariyÈya pesesi. Sopi kho kaÔÔhahÈrako mukhato paviÔÔhena vÈlukodakena
uddhumÈta-udaro palÈyi.
Atheko tassa hatthÈcariyassa kul|pako dibbacakkhukatÈpaso “mayhaÑ
upaÔÔhÈko hatthiÔÔhÈnaÑ na vijahati, kadÈ nu kho sampattiÑ pÈpuÓissatÊ”ti
dibbacakkhunÈ upadhÈrento taÑ purisaÑ disvÈ taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ
puretaraÑ gantvÈ hatthÈcariyassa nivesane nisÊdi. HatthÈcariyo ÈgantvÈ taÑ
vanditvÈ ekamantaÑ nisinno taÑ bhattabhÈjanaÑ ÈharÈpetvÈ “tÈpasaÑ
maÑsodanena parivisathÈ”ti Èha. TÈpaso bhattaÑ gahetvÈ maÑse dÊyamÈne
aggahetvÈ “imaÑ maÑsaÑ ahaÑ vicÈremÊ”ti vatvÈ “vicÈretha bhante”ti
vutte th|lamaÑsÈdÊni ekekaÑ koÔÔhÈsaÑ kÈretvÈ th|lamaÑsaÑ
hatthÈcariyassa dÈpesi, bahimaÑsaÑ tassa bhariyÈya, aÔÔhimaÑsaÑ attanÈ
paribhuÒji. So bhattakiccÈvasÈne gacchanto “tvaÑ ito tatiyadivase rÈjÈ
bhavissasi, appamatto hotÊ”ti vatvÈ pakkÈmi. Tatiyadivase eko sÈmantarÈjÈ
ÈgantvÈ BÈrÈÓasiÑ parivÈresi.
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BÈrÈÓasirÈjÈ hatthÈcariyaÑ rÈjavesaÑ gÈhÈpetvÈ “hatthiÑ abhiruhitvÈ
yujjhÈ”ti ÈÓÈpetvÈ sayaÑ aÒÒÈtakavesena senÈya vicÈrento ekena
mahÈvegena sarena viddho ta~khaÓaÒÒeva mari. Tassa matabhÈvaÑ ÒatvÈ
hatthÈcariyo bah| kahÈpaÓe nÊharÈpetvÈ “dhanatthikÈ purato hutvÈ
yujjant|”ti bheriÑ carÈpesi. BalakÈyo muhutteneva sÈmantarÈjÈnaÑ
jÊvitakkhayaÑ pÈpesi. AmaccÈ raÒÒo sarÊrakiccaÑ katvÈ “kaÑ rÈjÈnaÑ
karomÈ”ti mantayamÈnÈ “amhÈkaÑ rÈjÈ jÊvamÈno attano vesaÑ
hatthÈcariyassa adÈsi, ayameva yuddhaÑ katvÈ rajjaÑ gaÓhi, etasseva
rajjaÑ dassÈmÈ”ti taÑ rajjena abhisiÒciÑsu, bhariyampissa aggamahesiÑ
akaÑsu. Bodhisatto rÈjakul|pako ahosi.
SatthÈ atÊtaÑ ÈharitvÈ abhisambuddho hutvÈ imÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
100. “YaÑ ussukÈ sa~gharanti, alakkhikÈ bahuÑ dhanaÑ.
Sippavanto asippÈ ca, lakkhivÈ tÈni bhuÒjati.
101. Sabbattha katapuÒÒassa, aticca’ÒÒeva pÈÓino.
Uppajjanti bah| bhogÈ, appa’nÈyatanesupÊ”ti.
Tattha yaÑ ussukÈti yaÑ1 dhanasa~gharaÓe ussukkamÈpannÈ
chandajÈtÈ kicchena bahuÑ dhanaÑ sa~gharanti. “Ye ussukÈ”tipi pÈÔho, ye
purisÈ dhanasaÑharaÓe ussukÈ hatthisippÈdivasena sippavanto asippÈ ca
antamaso vetanena kammaÑ katvÈ bahuÑ dhanaÑ sa~gharantÊti attho.
LakkhivÈ tÈni bhuÒjatÊti tÈni “bahuÑ dhanan”ti vuttÈni dhanÈni puÒÒavÈ
puriso attano puÒÒaphalaÑ paribhuÒjanto kiÒci kammaÑ akatvÈpi
paribhuÒjati.
Aticca’ÒÒeva pÈÓinoti aticca aÒÒe eva pÈÓino. Eva-kÈro purimapadena
yojetabbo, sabbattheva katapuÒÒassa aÒÒe akatapuÒÒe satte atikkamitvÈti
attho. Appa’nÈyatanesupÊti2 api anÈyatanesupi aratanÈkaresu ratanÈni
asuvaÓÓÈyatanÈdÊsu suvaÓÓÈdÊni ahatthÈyatanÈdÊsu hatthi-Èdayoti
saviÒÒÈÓaka-aviÒÒÈÓakÈ bah| bhogÈ uppajjanti. Tattha muttÈmaÓi-ÈdÊnaÑ
anÈkare uppattiyaÑ DuÔÔhagÈmaÓi-abhayamahÈrÈjassa vatthu kathetabbaÑ.
______________________________________________________________
1. Yattha (SÊ, I)

2. ApinÈyatanesupÊti (SyÈ)
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SatthÈ pana imÈ gÈthÈ vatvÈ “gahapati imesaÑ sattÈnaÑ puÒÒasadisaÑ
aÒÒaÑ ÈyatanaÑ nÈma natthi, puÒÒavantÈnaÑ hi anÈkaresu ratanÈni
uppajjantiyevÈ”ti vatvÈ imaÑ dhammaÑ desesi–
“Esa devamanussÈnaÑ, sabbakÈmadado nidhi.
YaÑ yadevÈbhipatthenti, sabbametena labbhati.
SuvaÓÓatÈ susaratÈ, susaÓÔhÈnÈ sur|patÈ.
ŒdhipaccaparivÈro, sabbametena labbhati.
PadesarajjaÑ issariyaÑ, cakkavattisukhaÑ viyaÑ.
Devarajjampi dibbesu, sabbametena labbhati.
MÈnussikÈ ca sampatti, devaloke ca yÈ rati.
YÈ ca nibbÈnasampatti, sabbametena labbhati.
MittasampadamÈgamma, yonisova payuÒjato.
VijjÈvimuttivasÊbhÈvo, sabbametena labbhati.
PaÔisambhidÈ vimokkhÈ ca, yÈ ca sÈvakapÈramÊ.
Paccekabodhi buddhabh|mi, sabbametena labbhati.
EvaÑ mahatthikÈ1 esÈ, yadidaÑ puÒÒasampadÈ.
TasmÈ dhÊrÈ pasaÑsanti, paÓÉitÈ katapuÒÒatan”ti2.
IdÈni yesu AnÈthapiÓÉikassa sirÊ patiÔÔhitÈ, tÈni ratanÈni dassetuÑ
“kukkuÔo”ti-ÈdimÈha.
102. KukkuÔo maÓayo daÓÉo, thiyo ca puÒÒalakkhaÓÈ.
Uppajjanti apÈpassa, katapuÒÒassa jantunoti.
Tattha daÓÉoti ÈrakkhayaÔÔhiÑ sandhÈya vuttaÑ, thiyoti seÔÔhibhariyaÑ
puÒÒalakkhaÓadeviÑ. Sesamettha uttÈnameva. GÈthaÑ vatvÈ ca pana
jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ Œnando ahosi, kul|pakatÈpaso pana
ahameva SammÈsambuddho ahosin”ti.
SirijÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
______________________________________________________________
1. MahiddhiyÈ (SÊ, SyÈ, I), mahiddhikÈ (Ka)

2. Khu 1. 10 piÔÔhe.
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5. MaÓis|karajÈtakavaÓÓanÈ (285)
DariyÈ satta vassÈnÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto SundarÊmÈraÓaÑ1
Èrabbha kathesi. Tena kho pana samayena BhagavÈ sakkato hoti garukatoti
vatthu UdÈne2 Ègatameva. AyaÑ panettha sa~khepo–Bhagavato kira
bhikkhusaÑghassa ca paÒcannaÑ mahÈnadÊnaÑ mahoghasadise
lÈbhasakkÈre uppanne hatalÈbhasakkÈrÈ aÒÒatitthiyÈ s|riyuggamanakÈle
khajjopanakÈ viya nippabhÈ hutvÈ ekato sannipatitvÈ mantayiÑsu “mayaÑ
samaÓassa Gotamassa uppannakÈlato paÔÔhÈya hatalÈbhasakkÈrÈ, na koci
amhÈkaÑ atthibhÈvampi jÈnÈti, kena nu kho saddhiÑ ekato hutvÈ samaÓassa
Gotamassa avaÓÓaÑ uppÈdetvÈ lÈbhasakkÈramassa antaradhÈpeyyÈmÈ”ti.
Atha nesaÑ etadahosi “SundariyÈ saddhiÑ ekato hutvÈ sakkuÓissÈmÈ”ti.
Te ekadivasaÑ SundariÑ titthiyÈrÈmaÑ pavisitvÈ vanditvÈ ÔhitaÑ
nÈlapiÑsu. SÈ punappunaÑ sallapantÊpi paÔivacanaÑ alabhitvÈ “api nu ayyÈ
tumhe kenaci viheÔhitÈtthÈ”ti pucchi. KiÑ bhagini samaÓaÑ GotamaÑ amhe
viheÔhetvÈ hatalÈbhasakkÈre katvÈ vicarantaÑ na passasÊti. SÈ evamÈha
“mayÈ ettha kiÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti. TvaÑ khosi bhagini abhir|pÈ
sobhaggappattÈ, samaÓassa Gotamassa ayasaÑ ÈropetvÈ mahÈjanaÑ tava
kathaÑ gÈhÈpetvÈ hatalÈbhasakkÈraÑ karohÊti. SÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ
vanditvÈ pakkantÈ. Tato paÔÔhÈya
mÈlÈgandhavilepanakapp|rakaÔukaphalÈdÊni gahetvÈ sÈyaÑ mahÈjanassa
Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ nagaraÑ pavisanakÈle JetavanÈbhimukhÊ
gacchati. “KahaÑ gacchasÊ”ti ca puÔÔhÈ “samaÓassa Gotamassa santikaÑ,
ahaÒhi tena saddhiÑ ekagandhakuÔiyaÑ vasÈmÊ”ti vatvÈ aÒÒa tarasmiÑ
titthiyÈrÈme vasitvÈ pÈtova JetavanamaggaÑ otaritvÈ nagarÈbhimukhÊ
gacchati. “KiÑ sundari kahaÑ gatÈsÊ”ti ca puÔÔhÈ “samaÓena Gotamena
saddhiÑ ekagandhakuÔiyaÑ vasitvÈ taÑ kilesaratiyÈ ramÈpetvÈ ÈgatÈmhÊ”ti
vadati.
Atha naÑ katipÈhaccayena dhuttÈnaÑ kahÈpaÓe datvÈ “gacchatha
SundariÑ mÈretvÈ samaÓassa Gotamassa GandhakuÔiyÈ samÊpe
mÈlÈkacavarantare
______________________________________________________________
1. SundarÊsamÈgamaÑ (SyÈ, Ka)

2. Khu 1. 128 piÔÔhe.
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nikkhipitvÈ ethÈ”ti vadiÑsu, te tathÈ akaÑsu. Tato titthiyÈ “SundariÑ na
passÈmÈ”ti kolÈhalaÑ katvÈ raÒÒo ÈrocetvÈ “kahaÑ vo Èsa~kÈ”ti vuttÈ
“imesu divasesu Jetavane vasati, tatrassÈ pavattiÑ na jÈnÈmÈ”ti vatvÈ “tena
hi gacchatha, naÑ vicinathÈ”ti raÒÒÈ anuÒÒÈtÈ attano upaÔÔhÈke gahetvÈ
JetavanaÑ gantvÈ vicinantÈ mÈlÈkacavarantare disvÈ maÒcakaÑ ÈropetvÈ
nagaraÑ pavesetvÈ “samaÓassa Gotamassa sÈvakÈ ‘SatthÈrÈ
katapÈpakammaÑ paÔicchÈdessÈmÈ’ti SundariÑ mÈretvÈ mÈlÈkacavarantare
nikkhipiÑs|”ti raÒÒo ÈrocesuÑ, rÈjÈ “tena hi gacchatha, nagaraÑ
ÈhiÓÉathÈ”ti Èha. Te nagaravÊthÊsu “passatha samaÓÈnaÑ SakyaputtiyÈnaÑ
kamman”ti-ÈdÊni viravitvÈ puna raÒÒo nivesanadvÈraÑ agamaÑsu.
RÈjÈ SundariyÈ sarÊraÑ ÈmakasusÈne aÔÔakaÑ ÈropetvÈ rakkhÈpesi.
SÈvatthivÈsino ÔhapetvÈ ariyasÈvake sesÈ yebhuyyena “passatha samaÓÈnaÑ
SakyaputtiyÈnaÑ kamman”ti-ÈdÊni vatvÈ antonagare ca bahinagare ca
bhikkh| akkosantÈ paribhÈsantÈ vicaranti. Bhikkh| taÑ pavattiÑ
TathÈgatassa ÈrocesuÑ. SatthÈ “tena hi tumhepi te manusse evaÑ
paÔicodethÈ”ti–
“Abh|tavÈdÊ nirayaÑ upeti,
Yo vÈpi1 katvÈ na karomi cÈha2.
Ubhopi te pecca samÈ bhavanti,
NihÊnakammÈ manujÈ paratthÈ”ti3–
imaÑ gÈthamÈha.
RÈjÈ “SundariyÈ aÒÒehi mÈritabhÈvaÑ jÈnÈthÈ”ti purise pesesi. Tepi
kho dhuttÈ tehi kahÈpaÓehi suraÑ pivantÈ aÒÒamaÒÒaÑ kalahaÑ karonti.
Tattheko evamÈha “tvaÑ SundariÑ ekappahÈreneva mÈretvÈ
mÈlÈkacavarantare nikkhipitvÈ tato laddhakahÈpaÓehi suraÑ pivasi, hotu
hot|”ti. RÈjapurisÈ te dhutte gahetvÈ raÒÒo dassetuÑ. Atha te rÈjÈ “tumhehi
mÈritÈ”ti pucchi. Œma devÈti. Kehi mÈrÈpitÈti. AÒÒatitthiyehi devÈti.
______________________________________________________________
1. Yo cÈpi (Ka)

2. Na karomÊti cÈha (SÊ, SyÈ, I)

3. Khu 1. 130 piÔÔhe UdÈne.
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RÈjÈ titthiye pakkosÈpetvÈ SundariÑ ukkhipÈpetvÈ “gacchatha tumhe, evaÑ
vadantÈ nagaraÑ ÈhiÓÉatha ‘ayaÑ SundarÊ samaÓassa Gotamassa avaÓÓaÑ
ÈropetukÈmehi amhehi mÈrÈpitÈ, neva samaÓassa Gotamassa, na
GotamasÈvakÈnaÑ doso atthi, amhÈkaÑyeva doso’ti” ÈÓÈpesi. Te tathÈ
akaÑsu. BÈlamahÈjano tadÈ saddahi, titthiyÈpi purisavadhadaÓÉena
palibuddhÈ. Tato paÔÔhÈya BuddhÈnaÑ mahantataro lÈbhasakkÈro ahosi.
AthekadivasaÑ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ
“Èvuso titthiyÈ ‘BuddhÈnaÑ kÈÄakabhÈvaÑ uppÈdessÈmÈ’ti sayaÑ kÈÄakÈ
jÈtÈ, BuddhÈnaÑ pana mahantataro lÈbhasakkÈro udapÈdÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ
“kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya
nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave sakkÈ BuddhÈnaÑ saÑkilesaÑ uppÈdetuÑ,
BuddhÈnaÑ saÑkiliÔÔhabhÈvakaraÓaÑ nÈma jÈtimaÓino
kiliÔÔhabhÈvakaraÓasadisaÑ, pubbe jÈtimaÓiÑ ‘kiliÔÔhaÑ karissÈmÈ’ti
vÈyamantÈpi nÈsakkhiÑsu kiliÔÔhaÑ kÈtun”ti vatvÈ tehi yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto ekasmiÑ
gÈmake brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto kÈmesu ÈdÊnavaÑ disvÈ
nikkhamitvÈ Himavantapadese tisso pabbatarÈjiyo atikkamitvÈ tÈpaso hutvÈ
paÓÓasÈlÈyaÑ vasi. TassÈ avid|re maÓiguhÈ ahosi, tattha tiÑsamattÈ s|karÈ
vasanti, guhÈya avid|re eko sÊho carati, tassa maÓimhi chÈyÈ paÒÒÈyati.
S|karÈ sÊhacchÈyaÑ disvÈ bhÊtÈ utrastÈ appamaÑsalohitÈ ahesuÑ. Te
“imassa maÓino vippasannattÈ ayaÑ chÈyÈ paÒÒÈyati, imaÑ maÓiÑ
saÑkiliÔÔhaÑ vivaÓÓaÑ karomÈ”ti cintetvÈ avid|re ekaÑ saraÑ gantvÈ
kalale pavaÔÔetvÈ ÈgantvÈ taÑ maÓiÑ ghaÑsanti. So s|karalomehi
ghaÑsiyamÈno vippasannataro ahosi. S|karÈ upÈyaÑ apassantÈ “imassa
maÓino vivaÓÓakaraÓ|pÈyaÑ tÈpasaÑ pucchissÈmÈ”ti bodhisattaÑ
upasa~kamitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ ÔhitÈ purimÈ dve gÈthÈ udÈhariÑsu–
103. “DariyÈ satta vassÈni, tiÑsamattÈ vasÈmase.
HaÒÒÈma maÓino ÈbhaÑ, iti no mantanaÑ ahu.
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104. YÈvatÈ maÓiÑ ghaÑsÈma, bhiyyo vodÈyate maÓi.
IdaÒcadÈni pucchÈma, kiÑ kiccaÑ idha maÒÒasÊ”ti.

Tattha dariyÈti maÓiguhÈyaÑ. VasÈmaseti vasÈma. HaÒÒÈmÈti1
hanissÈma, mayampi vivaÓÓaÑ karissÈma. IdaÒcadÈni pucchÈmÈti idÈni
mayaÑ “kena kÈraÓena ayaÑ maÓi kilissamÈno vodÈyate”ti idaÑ taÑ
pucchÈma. KiÑ kiccaÑ idha maÒÒasÊti imasmiÑ atthe tvaÑ imaÑ kiccaÑ
kinti maÒÒasÊti.
Atha nesaÑ Ècikkhanto bodhisatto tatiyaÑ gÈthamÈha–
105. “AyaÑ maÓi veÄuriyo, akÈco vimalo subho.
NÈ’ssa sakkÈ siriÑ hantuÑ, apakkamatha s|karÈ”ti.
Tattha akÈcoti akakkaso. Subhoti sobhano. Sirinti pabhaÑ.
ApakkamathÈti imassa maÓissa pabhÈ nÈsetuÑ na sakkÈ, tumhe pana imaÑ
maÓiguhaÑ pahÈya aÒÒattha gacchathÈti.
Te tassa kathaÑ sutvÈ tathÈ akaÑsu. Bodhisatto jhÈnaÑ uppÈdetvÈ
brahmalokaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
tÈpaso ahameva ahosin”ti.
MaÓis|karajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. SÈl|kajÈtakavaÓÓanÈ (286)
MÈ sÈl|kassa pihayÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
thullakumÈrikÈpalobhanaÑ Èrabbha kathesi. TaÑ C|ÄanÈradakassapajÈtake2
Èvi bhavissati. TaÑ pana bhikkhuÑ SatthÈ pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira tvaÑ
bhikkhu ukkaÓÔhitosÊ”ti pucchi. EvaÑ bhanteti. Ko taÑ ukkaÓÔhÈpetÊti.
ThullakumÈrikÈ bhanteti. SatthÈ “esÈ te bhikkhu anatthakÈrikÈ, pubbepi
tvaÑ etissÈ vivÈhatthÈya ÈgataparisÈya uttaribha~go ahosÊ”ti vatvÈ
bhikkh|hi yÈcito atÊtaÑ Èhari.
______________________________________________________________
1. HaÒchemÈti (SÊ, I) haÒchÈmÈti (?)

2. Khu 5. 261 piÔÔhe.
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AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
MahÈlohitagoÓo nÈma ahosi, kaniÔÔhabhÈtÈ panassa C|Äalohito nÈma.
Ubhopi goÓÈ gÈmake ekasmiÑ kule kammaÑ karonti. Tassa kulassa ekÈ
vayappattÈ kumÈrikÈ atthi, taÑ aÒÒakulaÑ vÈresi. Atha naÑ kulaÑ
“vivÈhakÈle uttaribha~go bhavissatÊ”ti SÈl|kaÑ nÈma s|karaÑ yÈgubhattena
paÔijaggi, so heÔÔhÈmaÒce sayati. AthekadivasaÑ C|Äalohito bhÈtaraÑ Èha
“bhÈtika mayaÑ imasmiÑ kule kammaÑ karoma, amhe nissÈya imaÑ
kulaÑ jÊvati, atha ca panime manussÈ amhÈkaÑ tiÓapalÈlamattaÑ denti,
imaÑ s|karaÑ yÈgubhattena posenti, heÔÔhÈmaÒce sayÈpenti, kiÑ nÈmesa
etesaÑ karissatÊ”ti. MahÈlohito “tÈta mÈ tvaÑ etassa yÈgubhattaÑ patthaya,
etissÈ kumÈrikÈya vivÈhadivase etaÑ uttaribha~gaÑ kÈtukÈmÈ ete maÑsassa
th|labhÈvakaraÓatthaÑ posenti, katipÈhaccayena taÑ passissasi
heÔÔhÈmaÒcato nikkhÈmetvÈ vadhitvÈ khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ chinditvÈ
ÈgantukabhattaÑ kariyamÈnan”ti vatvÈ purimÈ dve gÈthÈ samuÔÔhÈpesi–
106. “MÈ sÈl|kassa pihayi, ÈturannÈni bhuÒjati.
Appossukko bhusaÑ khÈda, etaÑ dÊghÈyulakkhaÓaÑ.
107. IdÈni so idhÈgantvÈ, atithÊ yuttasevako.
Atha dakkhasi sÈl|kaÑ, sayantaÑ musaluttaran”ti.
TatthÈyaÑ sa~khepattho–tÈta tvaÑ mÈ SÈl|kas|karabhÈvaÑ patthayi,
ayaÒhi ÈturannÈni maraÓabhojanÈni bhuÒjati, yÈni bhuÒjitvÈ na cirasseva
maraÓaÑ pÈpuÓissati, tvaÑ pana appossukko nirÈlayo hutvÈ attanÈ laddhaÑ
imaÑ palÈlamissakaÑ bhusaÑ khÈda, etaÑ dÊghÈyubhÈvassa lakkhaÓaÑ
saÒjÈnananimittaÑ. IdÈni katipÈhasseva so vevÈhikapuriso mahatiyÈ
parisÈya yutto yuttasevako idha atithi hutvÈ Ègato bhavissati, athetaÑ
sÈl|kaÑ musalasadisena uttaroÔÔhena samannÈgatattÈ musaluttaraÑ mÈritaÑ
sayantaÑ dakkhasÊti.
Tato katipÈhasseva vevÈhikesu Ègatesu sÈl|kaÑ mÈretvÈ
uttaribha~gamakaÑsu. Ubho goÓÈ taÑ tassa vipattiÑ disvÈ
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“amhÈkaÑ bhusameva varan”ti cintayiÑsu. SatthÈ abhisambuddho hutvÈ
tadatthajotikaÑ tatiyaÑ gÈthamÈha–
108. “VikantaÑ s|karaÑ disvÈ, sayantaÑ musaluttaraÑ.
JaraggavÈ vicintesuÑ, varamhÈkaÑ bhusÈmivÈ”ti.
Tattha bhusÈmivÈti bhusameva amhÈkaÑ varaÑ uttamanti attho.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne so bhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi. TadÈ
kumÈrikÈ etarahi thullakumÈrikÈ ahosi, SÈl|ko ukkaÓÔhitabhikkhu,
C|Äalohito Œnando, MahÈlohito pana ahameva ahosinti.
SÈl|kajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. LÈbhagarahajÈtakavaÓÓanÈ (287)
NÈnummattoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto SÈriputtattherassa
saddhivihÈrikaÑ Èrabbha kathesi. Therassa kira saddhivihÈriko theraÑ
upasa~kamitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisinno “lÈbhuppattipaÔipadaÑ me
bhante kathetha, kiÑ karonto cÊvarÈdÊnaÑ lÈbhÊ hotÊ”ti pucchi. Athassa
thero “Èvuso cat|ha~gehi samannÈgatassa lÈbhasakkÈro uppajjati, attano
abbhantare hiri-ottappaÑ bhinditvÈ sÈmaÒÒaÑ pahÈya anummatteneva
ummattena viya bhavitabbaÑ, pisuÓavÈcÈ vattabbÈ, naÔasadisena
bhavitabbaÑ, vikiÓÓavÈcena kut|halena bhavitabban”ti imaÑ
lÈbhuppattipaÔipadaÑ kathesi. So taÑ paÔipadaÑ garahitvÈ uÔÔhÈya pakkanto.
Thero SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ taÑ pavattiÑ Ècikkhi. SatthÈ “neso
“SÈriputta bhikkhu idÈneva lÈbhaÑ garahati, pubbepesa garahiyevÈ”ti vatvÈ
therena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto soÄasavassikakÈleyeva tiÓÓaÑ
vedÈnaÑ aÔÔhÈrasannaÒca sippÈnaÑ pariyosÈnaÑ patvÈ disÈpÈmokkho
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Ècariyo hutvÈ paÒca mÈÓavakasatÈni sippaÑ vÈcesi. Tatreko mÈÓavo
sÊlÈcÈrasampanno ekadivasaÑ ÈcariyaÑ upasa~kamitvÈ “kathaÑ imesaÑ
sattÈnaÑ lÈbho uppajjatÊ”ti lÈbhuppattipaÔipadaÑ pucchi. Œcariyo “tÈta
imesaÑ sattÈnaÑ cat|hi kÈraÓehi lÈbho uppajjatÊ”ti vatvÈ paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
109. “NÈnummatto nÈpisuÓo, nÈnaÔo nÈkut|halo.
M|Ähesu labhate lÈbhaÑ, esÈ te anusÈsanÊ”ti.
Tattha nÈnummattoti na anummatto. IdaÑ vuttaÑ hoti–yathÈ
ummattako nÈma itthipurisadÈrikadÈrake disvÈ tesaÑ vatthÈla~kÈrÈdÊni
vilumpati, tato tato macchamaÑsap|vÈdÊni balakkÈrena gahetvÈ khÈdati,
evameva yo gihibh|to ajjhattabahiddhasamuÔÔhÈnaÑ hirottappaÑ pahÈya
kusalÈkusalaÑ agaÓetvÈ nirayabhayaÑ abhÈyanto lobhÈbhibh|to
pariyÈdiÓÓacitto kÈmesu pamatto sandhicchedÈdÊni sÈhasikakammÈni karoti,
pabbajitopi hirottappaÑ pahÈya kusalÈkusalaÑ agaÓetvÈ nirayabhayaÑ
abhÈyanto SatthÈrÈ paÒÒattaÑ sikkhÈpadaÑ maddanto lobhena abhibh|to
pariyÈdiÓÓacitto cÊvarÈdimattaÑ nissÈya attano sÈmaÒÒaÑ vijahitvÈ pamatto
vejjakammad|takammÈdÊni karoti, veÄudÈnÈdÊni nissÈya jÊvikaÑ kappeti,
ayaÑ anummattopi ummattasadisattÈ ummatto nÈma, evar|passa khippaÑ
lÈbho uppajjati. Yo pana evaÑ anummatto lajjÊ kukkuccako, esa m|Ähesu
apaÓÉitesu purisesu lÈbhaÑ na labhati, tasmÈ lÈbhatthikena ummattakena
viya bhavitabbanti.
NÈpisuÓoti etthÈpi yo pisuÓo hoti, “asukena idaÑ nÈma katan”ti
rÈjakule pesuÒÒaÑ upasaÑharati, so aÒÒesaÑ yasaÑ acchinditvÈ attano
gaÓhÈti. RÈjÈnopi naÑ “ayaÑ amhesu sasneho”ti ucce ÔhÈne Ôhapenti,
amaccÈdayopissa “ayaÑ no rÈjakule paribhindeyyÈ”ti bhayena dÈtabbaÑ
maÒÒanti, evaÑ etarahi pisuÓassa lÈbho uppajjati. Yo pana apisuÓo, so
m|Ähesu lÈbhaÑ na labhatÊti evamattho veditabbo.
NÈnaÔoti lÈbhaÑ uppÈdentena naÔena viya bhavitabbaÑ. YathÈ naÔo
hirottappaÑ pahÈya naccagÊtavÈditehi kÊÄaÑ katvÈ dhanaÑ saÑharati,
evameva
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lÈbhatthikesu hirottappaÑ bhinditvÈ itthipurisadÈrikadÈrakÈnaÑ
soÓÉasahÈyena1 viya nÈnappakÈraÑ keÄiÑ karontena vicaritabbaÑ. Yo
evaÑ anaÔo, so m|Ähesu lÈbhaÑ na labhati.
NÈkut|haloti kut|halo nÈma vippakiÓÓavÈco. RÈjÈno hi amacce
pucchanti “asukaÔÔhÈne kira ‘manusso mÈrito, gharaÑ viluttaÑ, paresaÑ
dÈrÈ padhaÑsitÈ’ti suyyati, kesaÑ nu kho idaÑ kamman”ti. Tattha sesesu
akathentesuyeva yo uÔÔhahitvÈ “asuko ca asuko ca nÈmÈ”ti vadati, ayaÑ
kut|halo nÈma. RÈjÈno tassa vacanena te purise pariyesitvÈ nisedhetvÈ
“imaÑ nissÈya no nagaraÑ niccoraÑ jÈtan”ti tassa mahantaÑ yasaÑ denti,
sesÈpi janÈ “ayaÑ no rÈjapurisehi puÔÔho suyuttaduyuttaÑ katheyyÈ”ti
bhayena tasseva dhanaÑ denti, evaÑ kut|halassa lÈbho uppajjati. Yo pana
akut|halo, esa na m|Ähesu labhati lÈbhaÑ. EsÈ te anusÈsanÊti esÈ amhÈkaÑ
santikÈ tuyhaÑ lÈbhÈnusiÔÔhÊti.
AntevÈsiko Ècariyassa kathaÑ sutvÈ lÈbhaÑ garahanto–
110. “Dhiratthu taÑ yasalÈbhaÑ, dhanalÈbhaÒca brÈhmaÓa.
YÈ vutti vinipÈtena, adhammacaraÓena vÈ.
111. Api ce pattamÈdÈya, anagÈro paribbaje.
EsÈva jÊvikÈ seyyo2, yÈ cÈ’dhammena esanÈ”ti.
gÈthÈdvayamÈha.
Tattha yÈ vuttÊti yÈ jÊvitavutti. VinipÈtenÈti attano vinipÈtena.
AdhammacaraÓenÈti3 adhammakiriyÈya visamakiriyÈya
vadhabandhanagarahÈdÊhi attÈnaÑ vinipÈtetvÈ adhammaÑ caritvÈ yÈ vutti,
taÒca yasadhanalÈbhaÒca sabbaÑ dhiratthu nindÈmi garahÈmi, na me
etenatthoti adhippÈyo. PattamÈdÈyÈti bhikkhÈbhÈjanaÑ gahetvÈ. AnagÈro
paribbajeti ageho pabbajito hutvÈ careyya, na ca sappuriso
kÈyaduccaritÈdivasena adhammacariyaÑ careyya. KiÑ kÈraÓÈ? EsÈva jÊvikÈ
seyyo4,
______________________________________________________________
1. BhaÓÉaÑ pahÈrakena (Ka)
3. AdhammacariyÈya vÈti (SÊ, SyÈ, I)
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yÈ cÈ’dhammena esanÈti yÈ esÈ adhammena jÊvikapariyesanÈ, tato esÈ
pattahatthassa parakulesu bhikkhÈcariyÈva seyyo1, sataguÓena
sahassaguÓena sundarataroti dasseti.
EvaÑ mÈÓavo pabbajjÈya guÓaÑ vaÓÓetvÈ nikkhamitvÈ isipabbajjaÑ
pabbajitvÈ dhammena bhikkhaÑ pariyesanto abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca
nibbattetvÈ brahmalokaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
mÈÓavo lÈbhagarahÊ bhikkhu ahosi, Ècariyo pana ahameva ahosin”ti.
LÈbhagarahajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
_____
8. MacchuddÈnajÈtakavaÓÓanÈ (288)
Agghanti macchÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ k|ÔavÈÓijaÑ
Èrabbha kathesi. Vatthu heÔÔhÈ kathitameva.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
kuÔumbikakule nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto kuÔumbaÑ saÓÔhapesi.
KaniÔÔhabhÈtÈpissa atthi, tesaÑ aparabhÈge pitÈ kÈlakato. Te ekadivasaÑ
“pitu santakaÑ vohÈraÑ sÈdhessÈmÈ”ti2 ekaÑ gÈmaÑ gantvÈ
kahÈpaÓasahassaÑ labhitvÈ ÈgacchantÈ nadÊtitthe nÈvaÑ paÔimÈnentÈ
puÔabhattaÑ bhuÒjiÑsu. Bodhisatto atirekabhattaÑ Ga~gÈya macchÈnaÑ
datvÈ nadÊdevatÈya pattiÑ adÈsi. DevatÈ pattiÑ anumoditvÈyeva dibbena
yasena vaÉÉhitvÈ attano yasavuÉÉhiÑ ÈvajjamÈnÈ taÑ kÈraÓaÑ aÒÒÈsi.
Bodhisattopi vÈlikÈyaÑ uttarÈsa~gaÑ pattharitvÈ nipanno niddaÑ okkami,
kaniÔÔhabhÈtÈ panassa thokaÑ corapakatiko. So te kahÈpaÓe bodhisattassa
adatvÈ sayameva gaÓhitukÈmatÈya kahÈpaÓabhaÓÉikasadisaÑ ekaÑ
sakkharabhaÓÉikaÑ katvÈ dvepi bhaÓÉikÈ ekatova Ôhapesi. TesaÑ nÈvaÑ
abhiruhitvÈ Ga~gÈmajjhagatÈnaÑ kaniÔÔho nÈvaÑ khobhetvÈ
“sakkharabhaÓÉikaÑ udake khipissÈmÊ”ti sahassabhaÓÉikaÑkhipitvÈ
“bhÈtika sahassabhaÓÉikÈ
______________________________________________________________
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udake patitÈ, kinti karomÈ”ti Èha. Udake patitÈya kiÑ karissÈma, mÈ
cintayÊti. NadÊdevatÈ cintesi “ahaÑ iminÈ dinnapattiÑ anumoditvÈ
dibbayasena vaÉÉhitvÈ etassa santakaÑ rakkhissÈmÊ”ti attano ÈnubhÈvena
taÑ bhaÓÉikaÑ ekaÑ mahÈmacchaÑ gilÈpetvÈ sayaÑ ÈrakkhaÑ gaÓhi. Sopi
coro gehaÑ gantvÈ “bhÈtÈ me vaÒcito”ti bhaÓÉikaÑ mocento sakkharÈ
passitvÈ hadayena sussantena maÒcassa aÔaniÑ upag|hitvÈ nipajji.
TadÈ kevaÔÔÈ macchagahaÓatthÈya jÈlaÑ khipiÑsu. So maccho
devatÈnubhÈvena jÈlaÑ pÈvisi. KevaÔÔÈ taÑ gahetvÈ vikkiÓituÑ nagaraÑ
paviÔÔhÈ. ManussÈ mahÈmacchaÑ disvÈ m|laÑ pucchanti. KevaÔÔÈ
“kahÈpaÓasahassaÒca satta ca mÈsake datvÈ gaÓhathÈ”ti vadanti. ManussÈ
“sahassagghanakamacchopi no diÔÔho”ti parihÈsaÑ karonti. KevaÔÔÈ
macchaÑ gahetvÈ bodhisattassa gharadvÈraÑ gantvÈ “imaÑ macchaÑ
gaÓhathÈ”ti ÈhaÑsu. Kimassa m|lanti. Satta mÈsake datvÈ gaÓhathÈti.
AÒÒesaÑ dadamÈnÈ kathaÑ dethÈti. AÒÒesaÑ sahassena ca sattahi ca
mÈsakehi dema, tumhe pana satta mÈsake datvÈ gaÓhathÈti. So tesaÑ satta
mÈsake datvÈ macchaÑ bhariyÈya pesesi. SÈ macchassa kucchiÑ
phalayamÈnÈ sahassabhaÓÉikaÑ disvÈ bodhisattassa Èrocesi. Bodhisatto taÑ
oloketvÈ attano laÒchaÑ disvÈ sakasantakabhÈvaÑ ÒatvÈ “idÈni ime kevaÔÔÈ
imaÑ macchaÑ aÒÒesaÑ dadamÈnÈ sahassena ceva sattahi ca mÈsakehi
denti, amhe pana patvÈ1 sahassassa amhÈkaÑ santakattÈ satteva mÈsake
gahetvÈ adaÑsu, idaÑ antaraÑ ajÈnantaÑ na sakkÈ kaÒci saddahÈpetun”ti
cintetvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
112. “Agghanti macchÈ adhikaÑ sahassaÑ.
Na so atthi yo imaÑ saddaheyya.
MayhaÒca assu idha satta mÈsÈ,
Ahampi taÑ macchuddÈnaÑ kiÓeyyan”ti.
Tattha adhikanti aÒÒehi pucchitÈ kevaÔÔÈ “sattamÈsÈdhikaÑ sahassaÑ
agghantÊ”ti vadanti. Na so atthi yo imaÑ saddaheyyÈti so puriso
______________________________________________________________
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na atthi, yo imaÑ kÈraÓaÑ paccakkhato ajÈnanto mama vacanena
saddaheyya, ettakaÑ vÈ macchÈ agghantÊti yo imaÑ saddaheyya, so natthi,
tasmÈyeva te aÒÒehi na gahitÈtipi attho. MayhaÒca ass|ti mayhaÑ pana
satta mÈsakÈ ahesuÑ. MacchuddÈnanti macchavaggaÑ. Tena hi macchena
saddhiÑ aÒÒepi macchÈ ekato baddhÈ taÑ sakalampi macchuddÈnaÑ
sandhÈyetaÑ vuttaÑ. KiÓeyyanti kiÓiÑ1, satteva mÈsake datvÈ ettakaÑ
macchavaggaÑ gaÓhinti attho.
EvaÒca pana vatvÈ idaÑ cintesi “kiÑ nu kho nissÈya mayÈ ete
kahÈpaÓÈ laddhÈ”ti. TasmiÑ khaÓe nadÊdevatÈ ÈkÈse dissamÈnar|pena2
ÔhatvÈ “ahaÑ Ga~gÈdevatÈ, tayÈ macchÈnaÑ atirekabhattaÑ datvÈ mayhaÑ
patti dinnÈ, tenÈhaÑ tava santakaÑ rakkhantÊ ÈgatÈ”ti dÊpayamÈnÈ
gÈthamÈha–
113. “MacchÈnaÑ bhojanaÑ datvÈ, mama dakkhiÓamÈdisi.
TaÑ dakkhiÓaÑ sarantiyÈ, kataÑ apacitiÑ tayÈ”ti.
Tattha dakkhiÓanti imasmiÑ ÔhÈne pattidÈnaÑ dakkhiÓÈ nÈma.
SarantiyÈ kataÑ apacitiÑtayÈti taÑ tayÈ mayhaÑ kataÑ apacitiÑ sarantiyÈ
mayÈ idaÑ tava dhanaÑ rakkhitanti attho.
IdaÑ vatvÈ ca pana sÈ devatÈ tassa kaniÔÔhena katak|ÔakammaÑ sabbaÑ
kathetvÈ “Eso idÈni hadayena sussantena nipanno, duÔÔhacittassa vuÉÉhi
nÈma natthi, ahaÑ pana ‘tava santakaÑ mÈ nassÊ’ti dhanaÑ te ÈharitvÈ
adÈsiÑ, idaÑ kaniÔÔhacorassa adatvÈ sabbaÑ tvaÒÒeva gaÓhÈ”ti vatvÈ
tatiyaÑ gÈthamÈha–
114. “PaduÔÔhacittassa na phÈti hoti,
Na cÈpi taÑ devatÈ p|jayanti.
Yo bhÈtaraÑ pettikaÑ sÈpateyyaÑ,
AvaÒcayÊ dukkaÔakammakÈrÊ”ti.
Tattha na phÈti hotÊti evar|passa puggalassa idhaloke vÈ paraloke vÈ
vuÉÉhi nÈma na hoti. Na cÈpi tanti taÑ puggalaÑ tassa santakaÑ
rakkhamÈnÈ devatÈ na p|jayanti.
______________________________________________________________
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Iti devatÈ mittadubbhicorassa kahÈpaÓe adÈtukÈmÈ evamÈha. Bodhisatto
pana “na sakkÈ evaÑ kÈtun”ti tassapi paÒca kahÈpaÓasatÈni pesesiyeva.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne vÈÓijo sotÈpattiphale patiÔÔhati. TadÈ
kaniÔÔhabhÈtÈ idÈni k|ÔavÈÓijo, jeÔÔhabhÈtÈ pana ahameva ahosinti.
MacchuddÈnajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. NÈnÈchandajÈtakavaÓÓanÈ (289)
NÈnÈchandÈ mahÈrÈjÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto Èyasmato
Œnandassa aÔÔhavaralÈbhaÑ Èrabbha kathesi. Vatthu EkÈdasakanipÈte
JuÓhajÈtake1 Èvi bhavissati.
AtÊte pana bodhisatto BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente tassa
aggamahesiyÈ kucchimhi nibbattitvÈ vayappatto TakkasilÈyaÑ sabbasippÈni
uggahetvÈ pitu accayena rajjaÑ pÈpuÓi. Tassa ÔhÈnato apanÊto pitu purohito
atthi, so duggato hutvÈ ekasmiÑ jaragehe vasati. AthekadivasaÑ bodhisatto
aÒÒÈtakavesena rattibhÈge nagaraÑ pariggaÓhanto vicarati. TamenaÑ
katakammacorÈ ekasmiÑ surÈpÈne suraÑ pivitvÈ aparampi ghaÔenÈdÈya
attano gehaÑ gacchantÈ antaravÊthiyaÑ disvÈ “are kosi tvan”ti vatvÈ
paharitvÈ uttarisÈÔakaÑ gahetvÈ ghaÔaÑ ukkhipÈpetvÈ tÈsentÈ gacchiÑsu.
Sopi kho brÈhmaÓo tasmiÑ khaÓe nikkhamitvÈ antaravÊthiyaÑ Ôhito
nakkhattaÑ olokento raÒÒo amittÈnaÑ hatthagatabhÈvaÑ ÒatvÈ brÈhmaÓiÑ
Èmantesi. SÈ “kiÑ ayyÈ”ti vatvÈ vegena tassa santikaÑ ÈgatÈ. Atha naÑ so
Èha “bhoti amhÈkaÑ rÈjÈ amittÈnaÑ vasaÑ gato”ti. Ayya kiÑ te raÒÒo
santike pavattiyÈ2, brÈhmaÓÈ jÈnissantÊti.
______________________________________________________________
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RÈjÈ brÈhmaÓassa saddaÑ sutvÈ thokaÑ gantvÈ dhutte Èha “duggatomhi
sÈmi, uttarÈsa~gaÑ gahetvÈ vissajjetha man”ti. Te punappunaÑ kathentaÑ
kÈruÒÒena vissajjesuÑ. So tesaÑ vasanagehaÑ sallakkhetvÈ nivatti. Atha
porÈÓakapurohito brÈhmaÓopi “bhoti amhÈkaÑ rÈjÈ amittahatthato mutto”ti
Èha. RÈjÈ tampi sutvÈ tampi gehaÑ sallakkhetvÈ pÈsÈdaÑ abhiruhi. So
vibhÈtÈya rattiyÈ brÈhmaÓe pakkosÈpetvÈ “kiÑ ÈcariyÈ rattiÑ nakkhattaÑ
olokayitthÈ”ti pucchi. Œma devÈti. KiÑ sobhananti1. SobhanaÑ devÈti. Koci
gÈho natthÊti. Natthi devÈti. RÈjÈ “asukagehato brÈhmaÓaÑ pakkosathÈ”ti
porÈÓakapurohitaÑ pakkosÈpetvÈ “kiÑ Ècariya rattiÑ te nakkhattaÑ
diÔÔhan”ti pucchi. Œma devÈti. Atthi koci gÈhoti. Œma mahÈrÈja, ajja rattiÑ
tumhe amittavasaÑ gantvÈ muhutteneva muttÈti. RÈjÈ “nakkhattajÈnanakena
nÈma evar|pena bhavitabban”ti sesabrÈhmaÓe nikkaÉÉhÈpetvÈ “brÈhmaÓa
pasannosmi te, varaÑ tvaÑ gaÓhÈ”ti Èha. MahÈrÈja puttadÈrena saddhiÑ
mantetvÈ gaÓhissÈmÊti. Gaccha mantetvÈ ehÊti.
So gantvÈ brÈhmaÓiÒca puttaÒca suÓisaÒca dÈsiÒca pakkositvÈ “rÈjÈ me
varaÑ dadÈti, kiÑ gaÓhÈmÈ”ti pucchi. BrÈhmaÓÊ “mayhaÑ dhenusataÑ
ÈnehÊ”ti Èha, putto chattamÈÓavo nÈma “mayhaÑ kumudavaÓÓehi cat|hi
sindhavehi yuttaÑ ÈjaÒÒarathan”ti, suÓisÈ “mayhaÑ maÓikuÓÉalaÑ ÈdiÑ
katvÈ sabbÈla~kÈran”ti, PuÓÓÈ nÈma dÈsÊ “mayhaÑ udukkhalamusalaÒceva
suppaÒcÈ”ti. BrÈhmaÓo pana gÈmavaraÑ gahetukÈmo raÒÒo santikaÑ
gantvÈ “kiÑ brÈhmaÓa pucchito te puttadÈro”ti puÔÔho “Èma deva pucchito,
anekacchando”ti vatvÈ paÔhamaÑ gÈthÈdvayamÈha–
115. “NÈnÈchandÈ mahÈrÈja, ekÈgÈre vasÈmase.
AhaÑ gÈmavaraÑ icche, brÈhmaÓÊ ca gavaÑ sataÑ.
116. Putto ca ÈjaÒÒarathaÑ, kaÒÒÈ ca maÓikuÓÉalaÑ.
YÈ ce’sÈ puÓÓikÈ jammÊ, udukkhalaÑ’bhika~khatÊ”ti.
______________________________________________________________
1. SobhanaÑ asobhananti (SÊ, I)
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Tattha iccheti icchÈmi. GavaÑsatanti dhen|naÑ1 gunnaÑ sataÑ.
KaÒÒÈti suÓisÈ. YÈ ce’sÈti yÈ esÈ amhÈkaÑ ghare PuÓÓikÈ nÈma dÈsÊ, sÈ
jammÊ lÈmikÈ suppamusalehi saddhiÑ udukkhalaÑ abhika~khati icchatÊti.
RÈjÈ “sabbesaÑ icchiticchitaÑ dethÈ”ti ÈÓÈpento–
117. “BrÈhmaÓassa gÈmavaraÑ, brÈhmaÓiyÈ gavaÑ sataÑ.
Puttassa ÈjaÒÒarathaÑ, kaÒÒÈya maÓikuÓÉalaÑ.
YaÒcetaÑ puÓÓikaÑ jammiÑ, paÔipÈdethu’dukkhalan”ti–
gÈthamÈha.
Tattha yaÒcetanti yaÒca etaÑ puÓÓikanti vadati, taÑ jammiÑ
udukkhalaÑ paÔipÈdetha sampaÔicchÈpethÈti.
Iti rÈjÈ brÈhmaÓena patthitaÒca aÒÒaÒca mahantaÑ yasaÑ datvÈ “ito
paÔÔhÈya amhÈkaÑ kattabbakiccesu ussukkaÑ ÈpajjÈ”ti vatvÈ brÈhmaÓaÑ
attano santike akÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
brÈhmaÓo Œnando ahosi, rÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
NÈnÈchandajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. SÊlavÊmaÑsakajÈtakavaÓÓanÈ (290)
SÊlaÑ kireva kalyÈÓanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
sÊlavÊmaÑsakabrÈhmaÓaÑ Èrabbha kathesi. Vatthu pana paccuppannampi
atÊtampi heÔÔhÈ EkakanipÈte SÊlavÊmaÑsakajÈtake2 vitthÈritameva. Idha pana
BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente tassa purohito sÊlasampanno
“attano sÊlaÑ vÊmaÑsissÈmÊ”ti heraÒÒikaphalakato dve divase ekekaÑ
kahÈpaÓaÑ gaÓhi. Atha naÑ tatiyadivase “coro”ti gahetvÈ raÒÒo santikaÑ
nayiÑsu. So antarÈmagge ahituÓÉike sappaÑ kÊÄÈpente3 addasa. Atha naÑ
rÈjÈ disvÈ “kasmÈ evar|paÑ akÈsÊ”ti
______________________________________________________________
1. RohiÓÊnaÑ (SÊ, I), khiradhen|naÑ (SyÈ)
3. KÊÄÈyante (SyÈ, Ka)

2. Khu 5. 20 piÔÔhe.
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pucchi. BrÈhmaÓo “attano sÊlaÑ vÊmaÑsitukÈmatÈyÈ”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ
avoca–
118. “SÊlaÑ kireva kalyÈÓaÑ, sÊlaÑ loke anuttaraÑ.
Passa ghoraviso nÈgo, sÊlavÈti na haÒÒati.
119. SohaÑ sÊlaÑ samÈdissaÑ, loke anumataÑ sivaÑ.
AriyavuttisamÈcÈro, yena vuccati sÊlavÈ.
120. ©ÈtÊnaÒca piyo hoti, mittesu ca virocati.
KÈyassa bhedÈ sugatiÑ, upapajjati sÊlavÈ”ti.
Tattha sÊlanti ÈcÈro. KirÈti anussavatthe nipÈto. KalyÈÓanti sobhanaÑ,
“sÊlaÑ kireva kalyÈÓan”ti evaÑ paÓÉitÈ vadantÊti attho. PassÈti atthÈnameva
vadati. Na haÒÒatÊti parampi na viheÔheti, parehipi na viheÔÔhÊyati1.
SamÈdissanti samÈdiyissÈmi. AnumataÑ sivanti “khemaÑ nibbhayan”ti
evaÑ paÓÉitehi sampaÔicchitaÑ. Yena vuccatÊti yena sÊlena sÊlavÈ puriso
ariyÈnaÑ BuddhÈdÊnaÑ paÔipattiÑ samÈcaranto “ariyavuttisamÈcÈro”ti
vuccati, tamahaÑ samÈdiyissÈmÊti attho. VirocatÊti pabbatamatthake
aggikkhandho viya virocati.
EvaÑ bodhisatto tÊhi gÈthÈhi sÊlassa vaÓÓaÑ pakÈsento raÒÒo
dhammaÑ desetvÈ “mahÈrÈja mama gehe pitu santakaÑ mÈtu santakaÑ
attanÈ uppÈditaÑ tayÈ dinnaÒca bahu dhanaÑ atthi, pariyanto nÈma na
paÒÒÈyati, ahaÑ pana sÊlaÑ vÊmaÑsanto heraÒÒikaphalakato kahÈpaÓe
gaÓhiÑ. IdÈni mayÈ imasmiÑ loke jÈtigottakulapadesÈnaÑ lÈmakabhÈvo,
sÊlasseva ca jeÔÔhakabhÈvo ÒÈto, ahaÑ pabbajissÈmi, pabbajjaÑ me
anujÈnÈhÊ”ti anujÈnÈpetvÈ raÒÒÈ punappunaÑ yÈciyamÈnopi nikkhamma
HimavantaÑ pavisitvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca
nibbattetvÈ brahmalokaparÈyaÓo ahosi.
______________________________________________________________
1. Parepi na viheÔheyyÈti (SyÈ)
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ

sÊlavÊmaÑsako purohito brÈhmaÓo ahameva ahosin”ti.
SÊlavÊmaÑsakajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
Abbhantaravaggo catuttho.
TassuddÈnaÑ
Duma kaÑsavaruttamabyagghamigÈ,
MaÓayo maÓi sÈlukamavhayano.
AnusÈsaniyopi ca macchavaro,
MaÓikuÓÉalakena kirena dasÈti.
_____
5. Kumbhavagga
1. SurÈghaÔajÈtakavaÓÓanÈ (291)
SabbakÈmadadaÑ kumbhanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
AnÈthapiÓÉikassa bhÈgineyyaÑ Èrabbha kathesi. So kira mÈtÈpit|naÑ
santakÈ cattÈlÊsa hiraÒÒakoÔiyo pÈnabyasanena nÈsetvÈ seÔÔhino santikaÑ
agamÈsi. Sopissa “vohÈraÑ karohÊ”ti sahassaÑ adÈsi, tampi nÈsetvÈ puna
agamÈsi. Punassa paÒca satÈni dÈpesi, tÈnipi nÈsetvÈ puna Ègatassa dve
th|lasÈÔake dÈpesi. Tepi nÈsetvÈ puna ÈgataÑ gÊvÈyaÑ gÈhÈpetvÈ
nÊharÈpesi. So anÈtho hutvÈ parakuÔÔaÑ nissÈya kÈlamakÈsi, tamenaÑ
kaÉÉhitvÈ bahi chaÉÉesuÑ. AnÈthapiÓÉiko vihÈraÑ gantvÈ sabbaÑ taÑ
bhÈgineyyassa pavattiÑ TathÈgatassa Èrocesi. SatthÈ “tvaÑ etaÑ kathaÑ
santappessasi, yamahaÑ pubbe sabbakÈmadadaÑ kumbhaÑ datvÈpi
santappetuÑ nÈsakkhin”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto seÔÔhikule
nibbattitvÈ pitu accayena seÔÔhiÔÔhÈnaÑ labhi. Tassa gehe
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bh|migatameva cattÈlÊsakoÔidhanaÑ ahosi, putto panassa ekoyeva.
Bodhisatto dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ kÈlakato Sakko devarÈjÈ hutvÈ nibbatti.
Athassa putto vÊthiÑ ÈvaritvÈ1 maÓÉapaÑ kÈretvÈ mahÈjanaparivuto
nisÊditvÈ suraÑ pÈtuÑ Èrabhi. So la~ghanadhÈvananaccagÊtÈdÊni karontÈnaÑ
sahassaÑ sahassaÑ dadamÈno itthisoÓÉasurÈsoÓÉamaÑsasoÓÉÈdibhÈvaÑ
ÈpajjitvÈ “kva gÊtaÑ, kva naccaÑ, kva vÈditan”ti samajjatthiko pamatto
hutvÈ ÈhiÓÉanto na cirasseva cattÈlÊsakoÔidhanaÑ
upabhogaparibhog|pakaraÓÈni ca vinÈsetvÈ duggato kapaÓo pilotikaÑ
nivÈsetvÈ vicari. Sakko Èvajjento tassa duggatabhÈvaÑ ÒatvÈ puttapemena
ÈgantvÈ sabbakÈmadadaÑ kumbhaÑ datvÈ “tÈta yathÈ ayaÑ kumbho na
bhijjati, tathÈ naÑ rakkha, imasmiÑ te sati dhanassa paricchedo nÈma na
bhavissati, appamatto hohÊ”ti ovaditvÈ devalokameva gato. Tato paÔÔhÈya
suraÑ pivanto vicari. AthekadivasaÑ matto taÑ kumbhaÑ ÈkÈse khipitvÈ
sampaÔicchanto ekavÈraÑ virajjhi, kumbho bh|miyaÑ patitvÈ bhijji. Tato
paÔÔhÈya puna daliddo hutvÈ pilotikaÑ nivÈsetvÈ kapÈlahattho bhikkhaÑ
caranto parakuÔÔaÑ nissÈya kÈlamakÈsi.
SatthÈ imaÑ atÊtaÑ ÈharitvÈ–
121. “SabbakÈmadadaÑ kumbhaÑ, kuÔaÑ laddhÈna dhuttako.
YÈva naÑ anupÈleti, tÈva so sukhamedhati.
122. YadÈ matto ca ditto ca, pamÈdÈ kumbha’mabbhidÈ.
TadÈ naggo ca pottho ca, pacchÈ bÈlo vihaÒÒati.
123. Evameva yo dhanaÑ laddhÈ, pamatto paribhuÒjati.
PacchÈ tappati dummedho, kuÔaÑ bhitvÈva dhuttako”ti–
imÈ abhisambuddhagÈthÈ vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi.
Tattha sabbakÈmadadanti sabbe vatthukÈme dÈtuÑ samatthaÑ
kumbhaÑ. KuÔanti kumbhavevacanaÑ. YÈvÈti yattakaÑ kÈlaÑ. AnupÈletÊti
yo koci evar|paÑ labhitvÈ yÈva rakkhati, tÈva so sukhamedhatÊti attho.
______________________________________________________________
1. KiÒci dÈnavattaÑ avicÈretvÈ (SyÈ), vÊthiÑ vicaritvÈ (Ka)
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Matto ca ditto cÈti surÈmadena matto dappena1 ditto. PamÈdÈ
kumbha’mabbhidÈti pamÈdena2 kumbhaÑ bhindi. Naggo ca pottho cÈti
kadÈci naggo, kadÈci potthakapilotikÈya nivatthattÈ pottho. EvamevÈti evaÑ
eva. Pamattoti pamÈdena. TappatÊti socati.
TadÈ surÈghaÔabhedako dhutto seÔÔhibhÈgineyyo ahosi, Sakko pana
ahameva ahosinti.
SurÈghaÔajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. SupattajÈtakavaÓÓanÈ (292)
BÈrÈÓasyaÑ mahÈrÈjÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto bimbÈdeviyÈ
SÈriputtattherena dinnaÑ rohitamaccharasaÑ navasappimissakaÑ
sÈlibhattaÑ Èrabbha kathesi. Vatthu heÔÔhÈ kathita-abbhantarajÈtake3
vatthusadisameva. TadÈpi hi theriyÈ udaravÈto kuppi, RÈhulabhaddo
therassa Ècikkhi. Thero taÑ ÈsanasÈlÈyaÑ nisÊdÈpetvÈ KosalaraÒÒo
nivesanaÑ gantvÈ rohitamaccharasaÑ navasappimissakaÑ sÈlibhattaÑ
ÈharitvÈ tassa adÈsi. So ÈharitvÈ mÈtu theriyÈ adÈsi, tassÈ bhuttamattÈya
udaravÈto paÔippassambhi. RÈjÈ purise pesetvÈ pariggaÓhÈpetvÈ tato
paÔÔhÈya theriyÈ tathÈr|paÑ bhattaÑ adÈsi. AthekadivasaÑ bhikkh|
dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso DhammasenÈpati theriÑ
evar|pena nÈma bhojanena santappesÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha
bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na
bhikkhave idÈneva SÈriputto RÈhulamÈtÈya patthitaÑ deti, pubbepi
adÈsiyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto kÈkayoniyaÑ
nibbattitvÈ vayappatto asÊtiyÈ kÈkasahassÈnaÑ jeÔÔhako Supatto nÈma
kÈkarÈjÈ ahosi, aggamahesÊ panassa SuphassÈ4 nÈma kÈkÊ ahosi, senÈpati
Sumukho nÈma. So asÊtiyÈ kÈkasahassehi parivuto BÈrÈÓasiÑ upanissÈya
vasi.
______________________________________________________________
1. Dittar|pena (Ka)
3. Khu 5. 84 piÔÔhe.

2. AmattÈti appamÈÓena (SÊ, I)
4. SupassÈ (SyÈ)
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So ekadivasaÑ suphassaÑ ÈdÈya gocaraÑ pariyesanto BÈrÈÓasiraÒÒo
mahÈnasamatthakena agamÈsi. S|do raÒÒo
nÈnÈmacchamaÑsavikatiparivÈraÑ bhojanaÑ sampÈdetvÈ thokaÑ bhÈjanÈni
vivaritvÈ usumaÑ palÈpento aÔÔhÈsi. SuphassÈ macchamaÑsagandhaÑ
ghÈyitvÈ rÈjabhojanaÑ bhuÒjitukÈmÈ hutvÈ taÑ divasaÑ akathetvÈ
dutiyadivase “ehi bhadde, gocarÈya gamissÈmÈ”ti vuttÈ “tumhe gacchatha,
mayhaÑ eko dohaÄo atthÊ”ti vatvÈ “kÊdiso dohaÄo”ti vutte “BÈrÈÓasiraÒÒo
bhojanaÑ bhuÒjitukÈmÈmhi, na kho pana sakkÈ mayÈ taÑ laddhuÑ, tasmÈ
jÊvitaÑ pariccajissÈmi devÈ”ti Èha. Bodhisatto cintayamÈno nisÊdi. Sumukho
ÈgantvÈ “kiÑ mahÈrÈja anattamanosÊ”ti pucchi, rÈjÈ tamatthaÑ Èrocesi.
SenÈpati “mÈ cintayi mahÈrÈjÈ”ti te ubhopi assÈsetvÈ “ajja tumhe idheva
hotha, mayaÑ bhattaÑ ÈharissÈmÈ”ti vatvÈ pakkÈmi.
So kÈke sannipÈtetvÈ taÑ kÈraÓaÑ kathetvÈ “etha bhattaÑ
ÈharissÈmÈ”ti kÈkehi saddhiÑ BÈrÈÓasiÑ pavisitvÈ mahÈnasassa avid|re
kÈke vagge vagge katvÈ tasmiÑ tasmiÑ ÔhÈne ÈrakkhatthÈya ÔhapetvÈ sayaÑ
aÔÔhahi kÈkayodhehi saddhiÑ mahÈnasachadane nisÊdi raÒÒo
bhattaharaÓakÈlaÑ olokayamÈno. Te ca kÈke Èha “ahaÑ raÒÒo bhatte
hariyamÈne bhÈjanÈni pÈtessÈmi, bhÈjanesu patitesu mayhaÑ jÊvitaÑ natthi,
tumhesu cattÈro janÈ mukhap|raÑ bhattaÑ, cattÈro macchamaÑsaÑ
gahetvÈ netvÈ SupattaÑ sapajÈpatikaÑ kÈkarÈjÈnaÑ bhojetha, ‘kahaÑ
senÈpatÊ’ti vutte ‘pacchato ehitÊ’ti vadeyyÈthÈ”ti. Atha s|do raÒÒo
bhojanavikatiÑ sampÈdetvÈ kÈjena gahetvÈ rÈjakulaÑ pÈyÈsi. Tassa
rÈja~gaÓaÑ gatakÈle kÈkasenÈpati kÈkÈnaÑ saÒÒaÑ datvÈ sayaÑ uppatitvÈ
bhattahÈrakassa ure nisÊditvÈ nakhapaÒjarena paharitvÈ kaÓayaggasadisena
tuÓÉena nÈsaggamassa abhihantvÈ uÔÔhÈya dvÊhi pakkhehi mukhamassa
pidahi. RÈjÈ mahÈtale ca~kamanto mahÈvÈtapÈnena oloketvÈ taÑ kÈkassa
kiriyaÑ disvÈ bhattahÈrakassa saddaÑ datvÈ “bho bhattahÈrakabhÈjanÈni
chaÉÉetvÈ kÈkameva gaÓhÈ”ti Èha. So bhÈjanÈni chaÉÉetvÈ kÈkaÑ daÄhaÑ
gaÓhi. RÈjÈpi naÑ “ito ehÊ”ti Èha.
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TasmiÑ khaÓe kÈkÈ ÈgantvÈ attano pahonakaÑ bhuÒjitvÈ sesaÑ
vuttaniyÈmeneva gahetvÈ agamiÑsu. Tato sesÈ ÈgantvÈ sesaÑ bhuÒjiÑsu.
Tepi aÔÔha janÈ gantvÈ rÈjÈnaÑ sapajÈpatikaÑ bhojesuÑ, SuphassÈya dohaÄo
v|pasami. BhattahÈrako kÈkaÑ raÒÒo upanesi. Atha naÑ rÈjÈ pucchi “bho
kÈka tvaÑ mamaÒca na lajji, bhattahÈrakassa ca nÈsaÑ khaÓÉesi,
bhattabhÈjanÈni ca bhindi, attano ca jÊvitaÑ na rakkhi, kasmÈ evar|paÑ
kammamakÈsÊ”ti. KÈko “mahÈrÈja amhÈkaÑ rÈjÈ BÈrÈÓasiÑ upanissÈya
vasati, ahamassa senÈpati, tassa SuphassÈ nÈma bhariyÈ dohaÄinÊ tumhÈkaÑ
bhojanaÑ bhuÒjitukÈmÈ, rÈjÈ tassÈ dohaÄaÑ mayhaÑ Ècikkhi, ahaÑ tattheva
mama jÊvitaÑ pariccajitvÈ Ègato, idÈni me tassÈ bhojanaÑ pesitaÑ, mayhaÑ
manoratho matthakaÑ patto, iminÈ kÈraÓena mayÈ evar|paÑ kammaÑ
katan”ti dÊpento imÈ gÈthÈ Èha.
124. “BÈrÈÓasyaÑ mahÈrÈja, kÈkarÈjÈ nivÈsako.
AsÊtiyÈ sahassehi, Supatto parivÈrito.
125. Tassa dohaÄinÊ bhariyÈ, SuphassÈ bhakkhitumicchati.
RaÒÒo mahÈnase pakkaÑ, paccagghaÑ rÈjabhojanaÑ.
126. TesÈhaÑ pahito d|to, raÒÒo camhi idhÈgato.
Bhattu apacitiÑ kummi, nÈsÈya’makaraÑ vaÓan”ti.
Tattha BÈrÈÓasyanti1 BÈrÈÓasiyaÑ. NivÈsakoti2 nibaddhavasanako.
Pakkanti nÈnappakÈrena sampÈditaÑ. Keci “siddhan”ti sajjhÈyanti.
Paccagghanti abbhuÓhaÑ apÈrivÈsikaÑ3, macchamaÑsavikatÊsu vÈ
paccekaÑ mahagghaÑ etthÈti paccagghaÑ. TesÈhaÑ pahito d|to, raÒÒo
camhi idhÈgatoti tesaÑ ubhinnampi ahaÑ d|to ÈÓattikaro4 raÒÒo ca amhi
pahito, tasmÈ idha Ègatoti attho. Bhattu apacitiÑ kummÊti svÈhaÑ evaÑ
Ègato5 attano bhattu apacitiÑ sakkÈrasammÈnaÑ karomi. NÈsÈya’makaraÑ
vaÓanti mahÈrÈja iminÈ kÈraÓena tumhe ca
______________________________________________________________
1. BÈrÈÓassanti (SÊ, SyÈ, I)
4. AtthakÈro (Ka)

2. NivÈsikoti (SÊ, SyÈ, I)

3. AbhiÓhaparivÈsitaÑ (Ka)
5. ŒÓatto (Ka)
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attano ca jÊvitaÑ agaÓetvÈ bhattabhÈjanaÑ pÈtÈpetuÑ bhattahÈrakassa
nÈsÈya mukhatuÓÉakena vaÓaÑ akÈsiÑ, mayÈ attano raÒÒo apaciti katÈ,
idÈni tumhe yaÑ icchatha, taÑ daÓÉaÑ karothÈti.
RÈjÈ tassa vacanaÑ sutvÈ “mayaÑ tÈva manussabh|tÈnaÑ mahantaÑ
yasaÑ datvÈ amhÈkaÑ suhajje kÈtuÑ na sakkoma, gÈmÈdÊni dadamÈnÈpi
amhÈkaÑ jÊvitadÈyakaÑ na labhÈma, ayaÑ kÈko samÈno attano raÒÒo
jÊvitaÑ pariccajati, ativiya sappuriso madhurassaro dhammakathiko”ti1
guÓesu pasÊditvÈ taÑ setacchattena p|jesi. So attanÈ laddhena setacchattena
rÈjÈnameva p|jetvÈ bodhisattassa guÓe kathesi. RÈjÈ naÑ pakkosÈpetvÈ
dhammaÑ sutvÈ ubhinnampi tesaÑ attano bhojananiyÈmena bhattaÑ
paÔÔhapesi, sesakÈkÈnaÑ devasikaÑ ekaÑ taÓÉulambaÓaÑ pacÈpesi, sayaÒca
bodhisattassa ovÈde ÔhatvÈ sabbasattÈnaÑ abhayaÑ datvÈ paÒca sÊlÈni
rakkhi. SupattakÈkovÈdo pana satta vassasatÈni pavatti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ
Œnando ahosi, Sumukho senÈpati SÈriputto, SuphassÈ RÈhulamÈtÈ, Supatto
pana ahameva ahosin”ti.
SupattajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. KÈyanibbindajÈtakavaÓÓanÈ (293)
PhuÔÔhassa meti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ purisaÑ
Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÑ kireko puriso paÓÉurogena aÔÔito vejjehi
paÔikkhitto. PuttadÈropissa “ko imaÑ paÔijaggituÑ sakkotÊ”ti cintesi. Tassa
etadahosi “sacÈhaÑ imamhÈ rogÈ vuÔÔhahissÈmi, pabbajissÈmÊ”ti. So
katipÈheneva kiÒci sappÈyaÑ labhitvÈ arogo hutvÈ JetavanaÑ gantvÈ
SatthÈraÑ pabbajjaÑ yÈci. So Satthu santike pabbajjaÒca upasampadaÒca
labhitvÈ na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. AthekadivasaÑ bhikkh|
dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso asuko nÈma
______________________________________________________________
1. Dhammikoti (SÊ, I)
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paÓÉurogÊ ‘imamhÈ rogÈ vuÔÔhito pabbajissÈmÊ’ti cintetvÈ pabbajito ceva
arahatthaÒca patto”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈni ayameva,
pubbe paÓÉitÈpi evaÑ vatvÈ rogÈ vuÔÔhÈya pabbajitvÈ attano
vuÉÉhimakaÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto kuÔumbaÑ saÓÔhapetvÈ vasanto
paÓÉurogÊ ahosi. VejjÈpi paÔijaggituÑ nÈsakkhiÑsu, puttadÈropissa
vippaÔisÈrÊ ahosi. So “imamhÈ rogÈ vuÔÔhito pabbajissÈmÊ”ti cintetvÈ
kiÒcideva sappÈyaÑ labhitvÈ arogo hutvÈ HimavantaÑ pavisitvÈ
isipabbajjaÑ pabbajitvÈ abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca uppÈdetvÈ jhÈnasukhena
viharanto “ettakaÑ kÈlaÑ evar|paÑ sukhaÑ nÈma nÈlatthan”ti udÈnaÑ
udÈnento imÈ gÈthÈ Èha–
127. “PhuÔÔhassa me aÒÒatarena byÈdhinÈ,
Rogena bÈÄhaÑ dukhitassa ruppato.
Parisussati khippamidaÑ kaÄevaraÑ,
PupphaÑ yathÈ paÑsuni Ètape kataÑ.
128. AjaÒÒaÑ jaÒÒasa~khÈtaÑ, asuciÑ sucisammataÑ.
NÈnÈkuÓapaparip|raÑ, jaÒÒar|paÑ apassato.
129. Dhiratthu’maÑ ÈturaÑ p|tikÈyaÑ,
JegucchiyaÑ assuciÑ byÈdhidhammaÑ.
YatthappamattÈ adhimucchitÈ pajÈ,
HÈpenti maggaÑ sugat|papattiyÈ”ti.
Tattha aÒÒatarenÈti aÔÔhanavutiyÈ rogesu ekena paÓÉurogabyÈdhinÈ.
RogenÈti rujjanasabhÈvattÈ evaÑladdhanÈmena. Ruppatoti ghaÔÔiyamÈnassa
pÊÄiyamÈnassa. PaÑsuni Ètape katanti yathÈ Ètape tattavÈlikÈya ÔhapitaÑ
sukhumapupphaÑ parisusseyya, evaÑ parisussatÊti attho.
AjaÒÒaÑ jaÒÒasa~khÈtanti paÔik|laÑ amanÈpameva bÈlÈnaÑ manÈpanti
sa~khaÑ gataÑ. NÈnÈkuÓapaparip|ranti kesÈdÊhi dvattiÑsÈya kuÓapehi
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paripuÓÓaÑ. JaÒÒar|paÑ apassatoti apassantassa andhabÈlaputhujjanassa
manÈpaÑ sÈdhur|paÑ paribhogasabhÈvaÑ hutvÈ upaÔÔhÈti, “akkhimhÈ
akkhig|thako”ti-ÈdinÈ nayena pakÈsito asubhasabhÈvo1 bÈlÈnaÑ na
upaÔÔhÈti.
Œturanti niccagilÈnaÑ. AdhimucchitÈti kilesamucchÈya ativiya
mucchitÈ. PajÈti andhabÈlaputhujjanÈ. HÈpenti maggaÑ sugat|papattiyÈti
imasmiÑ p|tikÈye laggÈ laggitÈ hutvÈ apÈyamaggaÑ p|rentÈ
devamanussabhedÈya sugati-upapattiyÈ maggaÑ parihÈpenti.
Iti mahÈsatto nÈnappakÈrena asucibhÈvaÒca niccÈturabhÈvaÒca
pariggaÓhanto kÈye nibbinditvÈ yÈvajÊvaÑ cattÈro brahmavihÈre bhÈvetvÈ
brahmalokaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne bahujanÈ sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑsu. TadÈ
tÈpaso ahameva ahosinti.
KÈyanibbindajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. JambukhÈdakajÈtakavaÓÓanÈ (294)
Ko’yaÑ bindussaro vagg|ti idaÑ SatthÈ VeÄuvane2 viharanto
DevadattakokÈlike Èrabbha kathesi. TadÈ hi Devadatte parihÊnalÈbhasakkÈre
KokÈliko kulÈni upasa~kamitvÈ “Devadattatthero nÈma
mahÈsammatapaveÓiyÈ OkkÈkarÈjavaÑse jÈto asambhinnakhattiyavaÑse
vaÉÉhito tipiÔakadharo jhÈnalÈbhÊ madhurakatho dhammakathiko, detha
karotha therassÈ”ti Devadattassa vaÓÓaÑ bhÈsati. Devadattopi “KokÈliko
udiccabrÈhmaÓakulÈ nikkhamitvÈ pabbajito bahussuto dhammakathiko,
detha karotha KokÈlikassÈ”ti KokÈlikassa vaÓÓaÑ bhÈsati. Iti te
aÒÒamaÒÒassa vaÓÓaÑ bhÈsitvÈ kulagharesu bhuÒjantÈ vicaranti.
AthekadivasaÑ dhammasabhÈyaÑ
______________________________________________________________
1. Assa sabhÈvo (SÊ, I), asucibhÈvo (SyÈ)

2. Jetavane (Ka)
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bhikkh| kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso DevadattakokÈlikÈ aÒÒamaÒÒassa
abh|taguÓakathaÑ kathetvÈ bhuÒjantÈ vicarantÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya
nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti
vutte “na bhikkhave idÈneva te aÒÒamaÒÒassa abh|taguÓakathaÑ kathetvÈ
bhuÒjanti, pubbepevaÑ bhuÒjiÑsuyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
aÒÒatarasmiÑ jambuvanasaÓÉe rukkhadevatÈ hutvÈ nibbatti. Tatreko kÈko
jambusÈkhÈya nisinno jambupakkÈni khÈdati. Atheko si~gÈlo ÈgantvÈ
uddhaÑ olokento kÈkaÑ disvÈ “yann|nÈhaÑ imassa abh|taguÓakathaÑ
kathetvÈ jamb|ni khÈdeyyan”ti tassa vaÓÓaÑ kathento imaÑ gÈthamÈha–
130. Ko’yaÑ bindussaro vaggu, saravantÈnamuttamo1.
Accuto jambusÈkhÈya, moracchÈpova k|jatÊ”ti.
Tattha bindussaroti bindunÈ avisÈrena piÓÉitena sarena samannÈgato.
Vagg|ti madhurasaddo2. Accutoti na cuto sannisinno. MoracchÈpova
k|jatÊti taruÓamorova manÈpena saddena “ko nÈmeso k|jatÊ”ti vadati.
Atha naÑ kÈko paÔivasaÑsanto dutiyaÑ gÈthamÈha–
131. “Kulaputtova jÈnÈti, kulaputtaÑ pasaÑsituÑ.
ByagghacchÈpasarÊvaÓÓa, bhuÒja samma dadÈmi te”ti.
Tattha byaggacchÈpasarÊvaÓÓÈti3 tvaÑ amhÈkaÑ
byagghapotakasamÈnavaÓÓova khÈyasi, tena taÑ vadÈmi ambho
byagghacchÈpasarÊvaÓÓa4. BhuÒja samma dadÈmi teti vayassa5 yÈvadatthaÑ
jambupakkÈni khÈda, ahaÑ te dadÈmÊti.
EvaÒca pana vatvÈ jambusÈkhaÑ cÈletvÈ phalÈni pÈtesi. Atha tasmiÑ
jamburukkhe adhivatthÈ devatÈ te ubhopi abh|taguÓakathaÑ kathetvÈ
jamb|ni khÈdante disvÈ tatiyaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. PavadantÈnamuttamo (SÊ, I)
3. ByagghacchÈpasadisavaÓÓÈti (SyÈ)
5. Si~gÈla (Ka)

2. Mudu madhurasaddo (SÊ)
4. ByagghacchÈpasadisavaÒÒa (SyÈ)
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132. “CirassaÑ vata passÈmi, musÈvÈdÊ samÈgate.
VantÈdaÑ kuÓapÈdaÒca, aÒÒamaÒÒaÑ pasaÑsake”ti.
Tattha vantÈdanti paresaÑ vantabhattakhÈdakaÑ kÈkaÑ. KuÓapÈdaÒcÈti
kuÓapakhÈdakaÑ si~gÈlaÒca.
ImaÒca pana gÈthaÑ vatvÈ sÈ devatÈ bheravar|pÈrammaÓaÑ dassetvÈ
te tato palÈpesi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
si~gÈlo Devadatto ahosi, kÈko KokÈliko, rukkhadevatÈ pana ahameva
ahosin”ti.
JambukhÈdakajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. AntajÈtakavaÓÓanÈ (295)
Usabhasseva te khandhoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto teyeva dve
jane Èrabbha kathesi. Paccuppannavatthu purimasadisameva.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto ekasmiÑ
gÈm|pacÈre eraÓÉarukkhadevatÈ hutvÈ nibbatti. TadÈ ekasmiÑ gÈmake
mataÑ jaraggavaÑ nikkaÉÉhitvÈ gÈmadvÈre eraÓÉavane chaÉÉesuÑ. Eko
si~gÈlo ÈgantvÈ tassa maÑsaÑ khÈdi. Eko kÈko ÈgantvÈ eraÓÉe nilÊno taÑ
disvÈ “yann|nÈhaÑ etassa abh|taguÓakathaÑ kathetvÈ maÑsaÑ
khÈdeyyan”ti cintetvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
133. “Usabhasseva te khandho, sÊhasseva vijambhitaÑ.
MigarÈja namo tyatthu, api kiÒci labhÈmase”ti.
Tattha namo tyatth|ti namo te atthu.
TaÑ sutvÈ si~gÈlo dutiyaÑ gÈthamÈha–
134. “Kulaputtova jÈnÈti, kulaputtaÑ1 pasaÑsituÑ.
May|ragÊvasa~kÈsa, ito pariyÈhi vÈyasÈ”ti.
_____________________________________________________________
1. Kulaputte (SÊ, I)
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Tattha ito pariyÈhÊti eraÓÉato otaritvÈ ito yenÈhaÑ, tenÈgantvÈ maÑsaÑ
khÈdÈti vadati.
TaÑ tesaÑ kiriyaÑ disvÈ rukkhadevatÈ tatiyaÑ gÈthamÈha–
135. “MigÈnaÑ si~gÈlo1 anto, pakkhÊnaÑ pana vÈyaso.
EraÓÉo anto rukkhÈnaÑ, tayo antÈ samÈgatÈ”ti.
Tattha antoti hÊno lÈmako.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
si~gÈlo Devadatto ahosi, kÈko KokÈliko, rukkhadevatÈ pana ahameva
ahosin”ti.
AntajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. SamuddajÈtakavaÓÓanÈ (296)
Ko nÈ’yanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto UpanandattheraÑ Èrabbha
kathesi. So hi mahagghaso mahÈtaÓho ahosi, sakaÔap|rehi paccayehipi
santappetuÑ na sakkÈ. Vass|panÈyikakÈle dvÊsu tÊsu vihÈresu vassaÑ
upagantvÈ ekasmiÑ upÈhane Ôhapeti, ekasmiÑ kattarayaÔÔhiÑ, ekasmiÑ
udakatumbaÑ. EkasmiÑ sayaÑ vasati, janapadavihÈraÑ gantvÈ
paÓÊtaparikkhÈre bhikkh| disvÈ ariyavaÑsakathaÑ kathetvÈ tesaÑ
paÑsuk|lÈni gÈhÈpetvÈ tesaÑ cÊvarÈni gaÓhÈti, mattikÈpatte gÈhÈpetvÈ
manÈpamanÈpe patte thÈlakÈni ca gahetvÈ yÈnakaÑ p|retvÈ JetavanaÑ
Ègacchati. AthekadivasaÑ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso Upanando Sakyaputto mahagghaso mahiccho
aÒÒesaÑ paÔipattiÑ kathetvÈ samaÓaparikkhÈrena yÈnakaÑ p|retvÈ
ÈgacchatÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “ayuttaÑ bhikkhave
Upanandena kataÑ paresaÑ ariyavaÑsakathaÑ kathentena, paÔhamataraÒhi
attanÈ appicchena2 hutvÈ pacchÈ paresaÑ ariyavaÑsaÑ kathetuÑ vaÔÔatÊ”ti.
______________________________________________________________
1. Kotthuko (SÊ, I), koÔÔhako (SyÈ)

2. Appiccho (Ka)
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“AttÈnameva paÔhamaÑ, patir|pe nivesaye.
AthaÒÒamanusÈseyya, na kilisseyya paÓÉito”ti1–
imaÑ Dhammapade gÈthaÑ desetvÈ UpanandaÑ garahitvÈ “na bhikkhave
idÈneva Upanando mahiccho, pubbe mahÈsamuddepi udakaÑ rakkhitabbaÑ
maÒÒÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto samudda
devatÈ hutvÈ nibbatti. Atheko kÈko2 samuddassa uparibhÈge vicaranto
“samudde udakaÑ pamÈÓena pivatha, rakkhantÈ pivathÈ”ti
macchasaÑghasakuÓasaÑghe vÈrento vÈrento carati. TaÑ disvÈ
samuddadevatÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
136. “Ko nÈ’yaÑ3 loÓatoyasmiÑ, samantÈ paridhÈvati.
Macche makare ca vÈreti4, |mÊsu ca vihaÒÒatÊ”ti.
Tattha ko nÈ’yanti5 ko nu ayaÑ.
TaÑ sutvÈ samuddakÈko dutiyaÑ gÈthamÈha–
137. “AnantapÈyÊ sakuÓo, atittoti disÈsuto.
SamuddaÑ pÈtumicchÈmi, sÈgaraÑ saritaÑpatin”ti.
Tassattho–ahaÑ anantasÈgaraÑ pÈtumicchÈmi, tenamhi anantapÈyÊ
nÈma sakuÓo mahatiyÈpi ap|raÓiyÈ taÓhÈya samannÈgatattÈ atittotipi ahaÑ
disÈsu suto vissuto pÈkaÔo, svÈhaÑ imaÑ sakalasamuddaÑ sundarÈnaÑ
ratanÈnaÑ ÈkarattÈ sÈgarena vÈ khatattÈ sÈgaraÑ saritÈnaÑ patibhÈvena
saritaÑpatiÑ pÈtumicchÈmÊti.
TaÑ sutvÈ samuddadevatÈ tatiyaÑ gÈthamÈha–
138. “So ayaÑ hÈyati ceva, p|rate ca mahodadhi.
NÈ’ssa nÈyati pÊtanto, apeyyo kira sÈgaro”ti.
______________________________________________________________
1. Khu 1. 37 piÔÔhe.
4. VÈrento (SyÈ)

2. UdakakÈko (SÊ, SyÈ)

3. KonvÈyaÑ (SyÈ)
5. KonvÈyanti (SyÈ)
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Tattha so ayaÑ hÈyati cevÈti udakassa osakkanavelÈya hÈyati,
nikkhamanavelÈya p|rati. NÈ’ssa nÈyatÊti assa mahÈsamuddassa sacepi naÑ
sakalaloko piveyya, tathÈpi “ito ettakaÑ nÈma udakaÑ pÊtan”ti pariyanto na
paÒÒÈyati. Apeyyo kirÈti eso kira sÈgaro na sakkÈ kenaci udakaÑ khepetvÈ
pÈtunti.
EvaÒca pana vatvÈ sÈ bheravar|pÈrammaÓaÑ dassetvÈ samuddakÈkaÑ
palÈpesi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
samuddakÈko Upanando ahosi, devatÈ pana ahameva ahosin”ti.
SamuddajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. KÈmavilÈpajÈtakavaÓÓanÈ (297)
Ucce sakuÓa ÉemÈnÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
purÈÓadutiyikÈpalobhanaÑ Èrabbha kathesi. Paccuppannavatthu
PuppharattajÈtake1 kathitaÑ, atÊtavatthu IndriyajÈtake2 Èvi bhavissati. TaÑ
pana purisaÑ jÊvantaÑ s|le3 uttÈsesuÑ. So tattha nisinno ÈkÈsena
gacchantaÑ ekaÑ kÈkaÑ disvÈ tÈvakharampi4 taÑ vedanaÑ agaÓetvÈ
piyabhariyÈya sÈsanaÑ pesetuÑ kÈkaÑ Èmantento imÈ gÈthÈ Èha–
139. “Ucce sakuÓa ÉemÈna, pattayÈna viha~gama.
VajjÈsi kho tvaÑ vÈm|ruÑ, ciraÑ kho sÈ karissati5.
140. IdaÑ kho sÈ na jÈnÈti, asiÑ sattiÒca oÉÉitaÑ.
SÈ caÓÉÊ kÈhati kodhaÑ, taÑ me tapati, no idaÑ6.
141. Esa uppalasannÈho, nikkhaÒcussÊsako’hitaÑ7.
KÈsikaÒca muduÑ vatthaÑ, tappetu dhanikÈ piyÈ”ti.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 34 piÔÔhe.
2. Khu 5. 182 piÔÔhe.
3. JÊvas|le (SÊ, SyÈ)
4. Atitibbatarampi (Ka)
5. Sarissati (Ka)
6. Idha (SÊ, SyÈ, I)
7. NikkhamussÊsake kataÑ (SÊ, I) nikkhaÒcussÊsake kataÑ (SyÈ, Ka)
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Tattha ÉemÈnÈti gacchamÈna caramÈna1. PattayÈnÈti tamevÈlapati, tathÈ
viha~gamÈti. So hi pattehi yÈnaÑ katvÈ gamanato pattayÈno, ÈkÈse
gamanato viha~gamo. VajjÈsÊti vadeyyÈsi. VÈm|runti
kadalikkhandhasamÈna-|ruÑ, mama s|le nisinnabhÈvaÑ vadeyyÈsi. CiraÑ
kho sÈ karissatÊti sÈ imaÑ pavattiÑ ajÈnamÈnÈ mama ÈgamanaÑ ciraÑ
karissati2, “ciraÑ me gatassa piyassa na ca ÈgacchatÊ”ti evaÑ cintessatÊti
attho.
AsiÑ sattiÒcÈti asisamÈnatÈya sattisamÈnatÈya ca s|lameva sandhÈya
vadati. TaÒhi tassa uttÈsanatthÈya oÉÉitaÑ ÔhapitaÑ. CaÓÉÊti kodhanÈ.
KÈhati kodhanti “aticirÈyatÊ”ti mayi kodhaÑ karissati. TaÑ me tapatÊti taÑ
tassÈ kujjhanaÑ maÑ tapati. No idanti3 idha pana idaÑ s|laÑ maÑ na
tapatÊti dÊpeti.
“Esa uppalasannÈho”ti-ÈdÊhi ghare ussÊsake ÔhapitaÑ attano bhaÓÉaÑ
Ècikkhati. Tattha uppalasannÈhoti uppalo ca sannÈho ca uppalasannÈho,
uppalasadiso kaÓayo ca sannÈhako cÈti attho. NikkhaÒcÈti paÒcahi
suvaÓÓehi kataÑ a~gulimuddikaÑ. KÈsikaÒca mudu vatthanti muduÑ
kÈsikasÈÔakayugaÑ sandhÈyÈha. EttakaÑ kira tena ussÊsake nikkhittaÑ.
Tappetu dhanikÈ piyÈti4 etaÑ sabbaÑ gahetvÈ sÈ mama piyÈ dhanatthikÈ
iminÈ dhanena tappetu p|retu, santuÔÔhÈ hot|ti.
EvaÑ so paridevamÈnova kÈlaÑ katvÈ niraye nibbatti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhÊtabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi.
TadÈ bhariyÈ etarahi bhariyÈ ahosi, yena pana devaputtena taÑ kÈraÓaÑ
diÔÔhaÑ, so ahameva ahosinti.
KÈmavilÈpajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.

______________________________________________________________
1. eyamÈna gacchamÈna (SyÈ), tattha tattha ÉayamÈna (Ka)
2. Sarissati (Ka)
3. No idhÈti (SÊ, SyÈ) 4. DhanakÈmikÈti (SÊ), dhanakÈmiyÈti (SyÈ)
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8. UdumbarajÈtakavaÓÓanÈ (298)

UdumbarÈ cime pakkÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ
bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. So kira aÒÒatarasmiÑ paccantagÈmake vihÈraÑ
kÈretvÈ vasati. RamaÓÊyo vihÈro piÔÔhipÈsÈÓe niviÔÔho, mandaÑ
sammajjanaÔÔhÈnaÑ1 udakaphÈsukaÑ, gocaragÈmo nÈtid|re nÈccÈsanne,
sampiyÈyamÈnÈ manussÈ bhikkhaÑ denti. Atheko bhikkhu cÈrikaÑ
caramÈno taÑ vihÈraÑ pÈpuÓi. NevÈsiko tassa ÈgantukavattaÑ katvÈ
punadivase taÑ ÈdÈya gÈmaÑ piÓÉÈya pÈvisi. ManussÈ paÓÊtaÑ bhikkhaÑ
datvÈ svÈtanÈya nimantayiÑsu. Œgantuko katipÈhaÑ bhuÒjitvÈ cintesi
“ekenupÈyena imaÑ bhikkhuÑ vaÒcetvÈ nikkaÉÉhitvÈ imaÑ vihÈraÑ
gaÓhissÈmÊ”ti. Atha naÑ ther|paÔÔhÈnaÑ ÈgataÑ pucchi “kiÑ Èvuso
Buddh|paÔÔhÈnaÑ nÈkÈsÊ”ti. Bhante imaÑ vihÈraÑ paÔijagganto natthi,
tenamhi na gatapubboti. YÈva tvaÑ Buddh|paÔÔhÈnaÑ gantvÈ Ègacchasi,
tÈvÈhaÑ paÔijaggissÈmÊti. “SÈdhu bhante”ti nevÈsiko “yÈva mamÈgamanÈ
there mÈ pamajjitthÈ”ti manussÈnaÑ vatvÈ pakkÈmi.
Tato paÔÔhÈya Ègantuko “tassa nevÈsikassa ayaÒca ayaÒca doso”ti te
manusse paribhindi. Itaropi SatthÈraÑ vanditvÈ punÈgato, athassa so
senÈsanaÑ na adÈsi. So ekasmiÑ ÔhÈne vasitvÈ punadivase piÓÉÈya gÈmaÑ
pÈvisi, manussÈ sÈmÊcimattampi na kariÑsu. So vippaÔisÈrÊ hutvÈ puna
JetavanaÑ gantvÈ taÑ kÈraÓaÑ bhikkh|naÑ Èrocesi. Te bhikkh|
dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso asuko kira bhikkhu
asukaÑ bhikkhuÑ vihÈrÈ nikkaÉÉhitvÈ sayaÑ tattha vasÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ
“kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya
nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva, pubbepi so imaÑ vasanaÔÔhÈnÈ
nikkaÉÉhiyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto araÒÒe
rukkhadevatÈ hutvÈ nibbatti. Tattha vassÈne sattasattÈhaÑ devo vassi.
Atheko rattamukhakhuddakamakkaÔo ekissÈ anovassikÈya pÈsÈÓadariyÈ
vasamÈno ekadivasaÑ daridvÈre atemanaÔÔhÈne
______________________________________________________________
1. MaÓÉapasammajjanaÔÔhÈnaÑ (SyÈ), maÓÉalasammajjanaÔÔhÈnaÑ (Ka)

JÈtakaÔÔhakathÈ

403

sukhena nisÊdi. Tattha eko kÈÄamukhamahÈmakkaÔo tinto sÊtena pÊÄiyamÈno
vicaranto taÑ tathÈnisinnaÑ disvÈ “upÈyena naÑ nÊharitvÈ ettha
vasissÈmÊ”ti cintetvÈ kucchiÑ olambetvÈ suhitÈkÈraÑ dassetvÈ tassa purato
ÔhatvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
142. “UdumbarÈ cime pakkÈ, nigrodhÈ ca kapitthanÈ.
Ehi nikkhama bhuÒjassu, kiÑ jighacchÈya miyyasÊ”ti.
Tattha kapitthanÈti pilakkhÈ. Ehi nikkhamÈti ete udumbarÈdayo
phalabhÈranamitÈ, ahampi khÈditvÈ suhito Ègatosmi, tvampi gaccha
bhuÒjass|ti.
Sopi tassa vacanaÑ sutvÈ saddahitvÈ phalÈni khÈditukÈmo nikkhamitvÈ
tattha tattha vicaritvÈ kiÒci alabhanto punÈgantvÈ taÑ antopÈsÈÓadariyaÑ
pavisitvÈ nisinnaÑ disvÈ “vaÒcessÈmi nan”ti tassa purato ÔhatvÈ dutiyaÑ
gÈthamÈha–
143. “EvaÑ so suhito hoti, yo vuÉÉha’mapacÈyati.
YathÈha’majja suhito, dumapakkÈni mÈsito”ti.
Tattha dumapakkÈni mÈsitoti udumbarÈdÊni rukkhaphalÈni khÈditvÈ
asito dhÈto suhito1.
TaÑ sutvÈ mahÈmakkaÔo tatiyaÑ gÈthamÈha–
144. “YaÑ vanejo vanejassa, vaÒceyya kapino kapi.
Daharo kapi saddheyya2, na hi jiÓÓo jarÈkapÊ”ti.
Tassattho–yaÑ vane jÈto kapi vane jÈtassa kapino vaÒcanaÑ kareyya,
taÑ tayÈ sadiso daharo vÈnaro saddaheyya3, mÈdiso pana jiÓÓo jarÈkapi
mahallakamakkaÔo na hi saddaheyya, satakkhattumpi bhaÓantassa
tumhÈdisassa na saddahati. ImasmiÒhi Himavantapadese sabbaÑ
______________________________________________________________
1. KhÈditvÈ Èsito suhito jÈto (SyÈ), khÈditvÈ Èsito tato suhitoti attho (Ka)
2. Daharopi taÑ na saddheyya (SÊ), daharopi na saddheyya (SyÈ)
3. Na saddaheyya (SÊ, SyÈ)
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phalÈphalaÑ vassena kilinnaÑ patitaÑ, puna tava idaÑ ÔhÈnaÑ natthi,
gacchÈti. So tatova pakkÈmo.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
khuddakamakkaÔo nevÈsiko ahosi, kÈÄamahÈmakkaÔo Ègantuko,
rukkhadevatÈ pana ahameva ahosin”ti.
UdumbarajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. KomÈraputtajÈtakavaÓÓanÈ (299)
Pure tuvanti idaÑ SatthÈ PubbÈrÈme1 viharanto KeÄisÊle bhikkh|
Èrabbha kathesi. Te kira bhikkh| Satthari uparipÈsÈde viharante
heÔÔhÈpÈsÈde diÔÔhasutÈdÊni kathentÈ kalahaÒca paribhÈsaÒca karontÈ
nisÊdiÑsu. SatthÈ MahÈmoggallÈnaÑ ÈmantetvÈ “ete bhikkh| saÑvejehÊ”ti
Èha. Thero ÈkÈse uppatitvÈ pÈda~guÔÔhakena pÈsÈdathupikaÑ paharitvÈ yÈva
udakapariyantÈ pÈsÈdaÑ kampesi. Te bhikkh| maraÓabhayabhÊtÈ
nikkhamitvÈ bahi aÔÔhaÑsu. TesaÑ so KeÄisÊlabhÈvo bhikkh|su pÈkaÔo jÈto.
AthekadivasaÑ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso
ekacce bhikkh| evar|pe niyyÈnikasÈsane pabbajitvÈ KeÄisÊlÈ hutvÈ vicaranti,
‘aniccaÑ dukkhaÑ anattÈ’ti vipassanÈya kammaÑ na karontÊ”ti. SatthÈ
ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ
“imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva, pubbepete KeÄisÊlakÈyevÈ”ti
vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto ekasmiÑ
gÈmake brÈhmaÓakule nibbatti, “KomÈraputto”ti2 naÑ saÒjÈniÑsu. So
aparabhÈge nikkhamitvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ Himavantapadese vasi.
AthaÒÒe KeÄisÊlÈ tÈpasÈ Himavantapadese assamaÑ mÈpetvÈ vasiÑsu,
kasiÓaparikammamattampi nesaÑ natthi, araÒÒato phalÈphalÈni ÈharitvÈ
khÈditvÈ hasamÈnÈ nÈnappakÈrÈya keÄiyÈ vÊtinÈmenti. TesaÑ santike eko
makkaÔo atthi, sopi
______________________________________________________________
1. Jetavane (Ka)

2. KomÈyaputtoti (SÊ), KomÈriyaputtoti (SyÈ)
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KeÄisÊlakova mukhavikÈrÈdÊni karonto tÈpasÈnaÑ nÈnÈvidhaÑ keÄiÑ dasseti.
TÈpasÈ tattha ciraÑ vasitvÈ loÓambilasevanatthÈya manussapathaÑ
agamaÑsu. TesaÑ gatakÈlato paÔÔhÈya bodhisatto taÑ ÔhÈnaÑ gantvÈ vÈsaÑ
kappesi, makkaÔo tesaÑ viya tassapi keÄiÑ dassesi.
Bodhisatto accharaÑ paharitvÈ “susikkhitapabbajitÈnaÑ santike
vasantena nÈma ÈcÈrasampannena kÈyÈdÊhi susaÒÒatena jhÈnesu yuttena
bhavituÑ1 vaÔÔatÊ”ti tassa ovÈdaÑ adÈsi. So tato paÔÔhÈya sÊlavÈ
ÈcÈrasampanno ahosi, bodhisattopi tato aÒÒattha agamÈsi. Atha te tÈpasÈ
loÓambilaÑ sevitvÈ taÑ ÔhÈnaÑ agamaÑsu. MakkaÔo pubbe viya tesaÑ
keÄiÑ na dassesi. Atha naÑ tÈpasÈ “pubbe tvaÑ Èvuso amhÈkaÑ purato
keÄiÑ akÈsi, idÈni na karosi, kiÑkÈraÓÈ”ti pucchantÈ paÔhamaÑ
gÈthamÈhaÑsu–
145. “Pure tuvaÑ sÊlavataÑ sakÈse,
OkkantikaÑ kÊÄasi assamamhi.
Karoha’re makkaÔiyÈni makkaÔa,
Na taÑ mayaÑ sÊlavataÑ ramÈmÈ”ti.
Tattha sÊlavataÑ sakÈseti KeÄisÊlÈnaÑ2 amhÈkaÑ santike. Okkantikanti3
migo viya okkantitvÈ4 kÊÄasi. Karoha’reti ettha areti ÈlapanaÑ.
MakkaÔiyÈnÊti mukhamakkaÔikakÊÄÈsa~khÈtÈni mukhavikÈrÈni. Na taÑ
mayaÑ sÊlavataÑ ramÈmÈti yaÑ pubbe tava KeÄisÊlaÑ keÄivataÑ, taÑ
mayaÑ etarahi na ramÈma, tvampi no na ramÈpesi, kiÑ nu kho kÈraÓanti.
TaÑ sutvÈ makkaÔo dutiyaÑ gÈthamÈha–
146. “SutÈ hi mayhaÑ paramÈ visuddhi,
KomÈraputtassa bahussutassa.
MÈ dÈni maÑ maÒÒi tuvaÑ yathÈ pure,
JhÈnÈnuyutto viharÈmi Èvuso”ti.
______________________________________________________________
1. KÈsÈdÊhi susaÑvutena sÈdarena susaÑyatena bhavituÑ (Ka)
2. KeÄisÊlavatÈnaÑ (Ka)
3. Okkandikanti (SÊ, SyÈ, I)
4. OkkanditvÈ (SÊ, SyÈ, I)
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Tattha mayhanti karaÓatthe sampadÈnaÑ. VisuddhÊti jhÈnavisuddhi.
BahussutassÈti bah|naÑ kasiÓaparikammÈnaÑ aÔÔhannaÒca samÈpattÊnaÑ
sutattÈ ceva paÔividdhattÈ ca bahussutassÈ. Tuvanti tesu ekaÑ tÈpasaÑ
Èlapanto idÈni mÈ maÑ tvaÑ pure viya saÒjÈni, nÈhaÑ purimasadiso,
Ècariyo me laddhoti dÊpeti.
TaÑ sutvÈ tÈpasÈ tatiyaÑ gÈthamÈhaÑsu–
147. “Sacepi selasmi vapeyya bÊjaÑ,
Devo ca vasse na hi taÑ vir|Ähe1.
SutÈ hi te sÈ paramÈ visuddhi,
ŒrÈ tuvaÑ makkaÔa jhÈnabh|miyÈ”ti.
Tassattho–sacepi pÈsÈÓapiÔÔhe paÒcavidhaÑ bÊjaÑ vapeyya, devo ca
sammÈ vasseyya, akhettatÈya taÑ na vir|Äheyya, evameva tayÈ paramÈ
jhÈnavisuddhi sutÈ, tvaÑ pana tiracchÈnayonikattÈ ÈrÈ jhÈnabh|miyÈ d|re
Ôhito, na sakkÈ tayÈ jhÈnaÑ nibbattetunti makkaÔaÑ garahiÑsu.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
KeÄisÊlÈ tÈpasÈ ime bhikkh| ahesuÑ, KomÈraputto pana ahameva ahosin”ti.
KomÈraputtajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. VakajÈtakavaÓÓanÈ (300)
ParapÈÓarodhÈ jÊvantoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
purÈÓasanthataÑ Èrabbha kathesi. Vatthu vinaye2 vitthÈrato Ègatameva.
AyaÑ panettha sa~khepo–ÈyasmÈ Upaseno duvassiko ekavassikena
saddhivihÈrikena saddhiÑ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ SatthÈrÈ garahito
vanditvÈ pakkanto vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ arahattappatto
appicchatÈdiguÓayutto terasa dhuta~gÈni samÈdÈya parisampi
terasadhuta~gadharaÑ katvÈ Bhagavati temÈsaÑ paÔisallÊne sapariso
______________________________________________________________
1. Neva hi taÑ ruheyya (SÊ, I)

2. Vi 1. 336 piÔÔhe.
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SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ parisaÑ nissÈya paÔhamaÑ garahaÑ labhitvÈ
adhammikÈya katikÈya ananuvattane dutiyaÑ sÈdhukÈraÑ labhitvÈ “ito
paÔÔhÈya dhuta~gadharÈ bhikkh| yathÈsukhaÑ upasa~kamitvÈ maÑ
passant|”ti SatthÈrÈ katÈnuggaho nikkhamitvÈ bhikkh|naÑ tamatthaÑ
Èrocesi. Tato pabhuti bhikkh| dhuta~gadharÈ hutvÈ SatthÈraÑ dassanÈya
upasa~kamitvÈ Satthari paÔisallÈnÈ vuÔÔhite tattha tattha paÑsuk|lÈni
chaÉÉetvÈ attano pattacÊvarÈneva1 gaÓhiÑsu. SatthÈ sambahulehi bhikkh|hi
saddhiÑ senÈsanacÈrikaÑ caranto tattha tattha patitÈni paÑsuk|lÈni disvÈ
pucchitvÈ tamatthaÑ sutvÈ “bhikkhave imesaÑ nÈma bhikkh|naÑ
dhuta~gasamÈdÈnaÑ na ciraÔÔhitikaÑ vakassa uposathakammasadisaÑ
ahosÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓayaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto Sakko devarÈjÈ
ahosi. Atheko vako Ga~gÈtÊre pÈsÈÓapiÔÔhe vasati, atha Ga~gÈya
mahodakaÑ ÈgantvÈ taÑ pÈsÈÓaÑ parikkhipi. Vako abhiruhitvÈ
pÈsÈÓapiÔÔhe nipajji, nevassa gocaro atthi, na gocarÈya gamanamaggo,
udakampi vaÉÉhateva. So cintesi “mayhaÑ neva gocaro atthi, na gocarÈya
gamanaggo, nikkammassa pana nipajjanato uposathakammaÑ varan”ti
manasÈva uposathaÑ adhiÔÔhÈya sÊlÈni samÈdiyitvÈ nipajji. TadÈ Sakko
devarÈjÈ ÈvajjamÈno tassa taÑ dubbalasamÈdÈnaÑ ÒatvÈ “etaÑ vakaÑ
viheÔhessÈmÊ”ti2 eÄakar|pena ÈgantvÈ tassa avid|re ÔhatvÈ attÈnaÑ dassesi.
Vako taÑ disvÈ “aÒÒasmiÑ divase uposathakammaÑ jÈnissÈmÊ”ti uÔÔhÈya
taÑ gaÓhituÑ pakkhandi. EÄakopi ito cito ca pakkhanditvÈ attÈnaÑ gahetuÑ
nÈdÈsi. Vako taÑ gahetuÑ asakkonto nivattitvÈ Ègamma “uposathakammaÑ
tÈva me na bhijjatÊ”ti tattheva puna nipajji. Sakko sakkattabhÈveneva ÈkÈse
ÔhatvÈ “tÈdisassa dubbalajjhÈsayassa kiÑ uposathakammena, tvaÑ mama
SakkabhÈvaÑ ajÈnanto eÄakamaÑsaÑ khÈditukÈmo ahosÊ”ti taÑ viheÔÔhetvÈ
garahitvÈ devalokameva gato.
148. “ParapÈÓarodhÈ jÊvanto, maÑsalohitabhojano.
Vako vataÑ samÈdÈya, upapajji uposathaÑ.
______________________________________________________________
1. MaÔÔacÊvarÈneva (SÊ)

2. VÊmaÑsissÈmÊti (SyÈ, Ka)
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149. Tassa Sakko vata’ÒÒÈya, ajar|penu’pÈgami.
VÊtatapo ajjhappatto, bhaÒji lohitapo tapaÑ.
150. Evameva idhekacce, samÈdÈnamhi dubbalÈ.
LahuÑ karonti attÈnaÑ, vakova ajakÈraÓÈ”ti–

tissopi abhisambuddhagÈthÈva.
Tattha upapajji uposathanti uposathavÈsaÑ upagato. Vata’ÒÒÈyÈti tassa
dubbalavataÑ aÒÒÈya. VÊtatapo ajjhappattoti vigatatapo hutvÈ upagato, taÑ
khÈdituÑ pakkhandÊti attho. Lohitapoti lohitapÈyÊ. Tapanti taÑ attano
samÈdÈnatapaÑ bhindi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
Sakko ahameva ahosin”ti.
VakajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
Kumbhavaggo paÒcamo.
TassuddÈnaÑ
Varakumbha supatta sirivhayano,
Sucisammata bindusaro cusabho.
SaritaÑpati caÓÉi jarÈkapinÈ,
Atha makkaÔiyÈ vakakena dasÈti.
Atha vagguddÈnaÑ
Sa~kappo padumo ceva, udapÈnena tatiyaÑ.
AbbhantaraÑ ghaÔabhedaÑ, tikanipÈtamhi’la~katanti.

TikanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
(Dutiyo bhÈgo niÔÔhito)

JÈtakaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

AkaÓhanetto
Akappayi
AkaraÑ
Akara
AkÈco
AkÈle
AkÈsi
AkovidÈ
AkkhaÓavedhÊ
AkkhÊva
AgÈrakaÑ
AgÈhayi
AggapiÓÉaÑ
AggarasaÑ
A~kitakaÓÓako
Acari
AcÈri
Accuto
AcchinnaÑ
AjaÒÒaÑ
Ajja
AjjhagamÈ
Ajjhappatto
AjjhabhaviÑ
Ajjhabhavi
AjjhavÈhari

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

221
31
392
211
376
113, 191
152
164
82, 83
323
63
20
286
88
170
325
149
396
71
394
199, 365
260
54, 408
304
73
267

AjjhÈbhavaÑ
AjjhupÈgami
AjjhohitaÑ
AÒjanavaÓÓena
AÒÒatarena
AÒÒathÈ
AÒÒÈya
AÔÔito
AÔÔhitaÑ
AÔÔhittaco
AÓÉajena
AtikhÈtena
Aticca
Atittoti
AtimaÒÒittho
AtiyÈcakosi
AtiyÈcanÈya
Atirocati
Atilobhamadena
Atilobhena
AttadatthaÑ
AttapariccÈgÊ
AttappasaÑsako
Attamano
AttasamaÑ
AtthaÑ

323
83
7
333
394
99
408
246
226
310
48
270
371
399
26
260
260
139
211
211
92
358
139
164
323
54, 191, 346
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

AtthÈ
Atthi
Atthiko
Atthu
Atthe
Attho
AtricchaÑ
Atho me
Adayhi
AdassanaÑ
AduÔÔhacitto
AddhÈnaÑ
AdhammacaraÓena
Adhammena
AdhikaÑ
Adhigacchati
AdhiÔÔhaha
AdhimucchitÈ
Adho
AnagÈro
AnaÒÒÈya
AnadÊ
AnantagocarÈ
AnantapÈyÊ
AnantapÈraÑ
AnariyaÑ
Anariyo
AnalÈ
AnÈmataÑ
AnÈmÈsÈni

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

289
126
225
397
217
126, 206
211
226
39
260
158
267
380
76, 181
382
357
346
395
56
380
67, 214
115
236
399
201
256
205
295
50
325

Anikubbato
AnikkasÈvo
Anilena
AnÊhamÈnassa
Anu
Anukampati
AnukaraÑ
AnukÈmaya kÈmena
Anukubbassa
AnuÒÒÈto
AnutÈÄayi
Anuddhato
AnupÈpuÓÈti
AnupÈleti
Anupubbena
AnubandhamÈno
AnumataÑ
Anuvidhiyyati
Anuvutthopi
AnusÈsanÊ
AnussaraÑ
Anussuko
AnekatthapadassitaÑ
AntaraÑ katvÈ
Anto
AnnabhaccÈ
Apa
Apakkamatha
ApacÈyamÈno
ApacitiÑ

213
182
201
213
144
56
137
144
188
319
255
317
59
389
21
208
387
89
38
380
43
213
217
158
398
334
115
376
13
383

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

AparÈdho
AparÈni ca vÊsatiÑ
AparinÈyako
AparimitaÑ
ApassataÑ
Apassato
Apassito
ApÈnayi
ApÈpÈyi
Api
ApidhÊyati
Apetacittena
Apeti
Apeto
Apeyyo
AppaÔikkhippÈ
AppaÔisandhiko
AppattakÈle
Appa’nÈyatanesu
AppapaÒÒaÑ
Appamatto
AppamÈÓaÑ
AppamÈÓena
AppamÈÓo
Appasanne
AppasÈdÈ
Appasmi
Appossukko
ApphalÊ
Abbaha

411

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

190
15
206
201
169
395
63
141
115
26, 292
144
188
31
182
400
334
211
124
371
152
152
56, 134
56
134
92
284
124
377
8
86

AbbhantaraÑ
Abbhantaro
AbbhidÈ
AbbhutaÑ
AbhaccÈ
AbhayÈ
AbhijjamÈne
AbhidhÈvatha
AbhinÈdayi
AbhinÈdeti
Abhibhuyya
Abhibh|to
AbhisandhÈya
AbhutvÈ
Abh|miÑ
AmattaÒÒ|
AmanussapaviÔÔhassa
AmittaÑ
Amitte
AmocayiÑ
Ambho
AyaÑ
AyaÑ phalaÑ
AyasaÑ
Ayoniso cittaÑ
Arahasi
AriyadhammaÑ
AriyÈ sevanti
Ariyo
Are

355
354
149, 390
367
334
48
298
199
8
61
365
310
346
52
35
268
197
120
192
361
149
139
102
270
252
207, 321
169
50
38, 256
405

JÈtakaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge

412
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

[A]
AlaÑ
146
Ala~kataÑ
334
AlatthaÑ
304
AlikavÈdinaÑ
4
AlÊnacittaÑ
20
Avakiriya
68
AvadhÊ
162
Avasissati
56
AvassayiÑ
73
AvÈhayi
320
Avhayanti
159
Asa~kamÈnÈ
344
Asa~gamo
65
AsaÒÒatÈnaÑ
112
AsaÒÒato
240
AsatÈ asaÑ
29
Asatiyeva
160
Asadiso
82
AsantuÔÔhaÑ
20
AsantuÔÔhÈ
270
Asanto
78
AsamekkhitakammantaÑ
7
AsÈtasannivÈsena
96
AsÈdhumpi asÈdhunÈ
4
AsÈrakesu
149
AsiÑ
401
Asito
226
AsmÈka
126, 139
Asmi
154, 325
Assa
400

PiÔÔha~ko
[A]

AssakarÈjena
Assave
AssÈsiko
Assu
AhÈsi
AhiÑsÈ
Ahu
AhuvÈ
Ahosi

144
252
272
383
168
50
302
312
164
[Œ]

ŒkÈrÈ
Œgaccha
Œgato
ŒgamÈ
Œgamma
Œcariya
ŒcÈmakuÓÉakaÑ
ŒjaÒÒÈ
ŒjÊvikÈ
Œtape
ŒturaÑ
ŒturannÈni
ŒdÈya
Œdikeneva
ŒdiccaÑ
Œdiya
Œdiyanti
ŒpajjasÊ
ŒpÈdi

120
328
174, 159
134
264
231
264
35
344
394
395
377
380
307
66
205
59
328
8, 267

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[Œ]

ŒpÈsu
ŒbhataÑ
ŒmasiÑ
Œyatacakkhunetto
Œyanti
ŒrakÈ
ŒraÒÒikassa
ŒraddhavÊriyo
ŒlayaÑ
ŒvaÔÔanÊ
Œvile
ŒvedhaÒca
Œsajja
Œsajjasi
ŒsajjÈpi
Œsi
ŒsÊvisaÑ
Œharissati
Œhu

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[I-¢]
287
252
325
309
289
295
320
21
304
298
92
252
86
202
46
304
219
355
159

[I]
I~gha
IcchaÑ
Icchati
IcchÈ
Icche
ItarÈ
Iti
Iti naÑ
Ito

413

217
13
307
236
386
312
284
256
398

Ito gati
ItthÊnaÑ
IdaÑ
IdaÑ
Idha
IdhÈnupatto
IndasamÈnagottaÑ
ImaÑ so parittaÑ
Imassa
ImissÈ
Isino
¢sakÈyatagÊvo

78
307
355
272
13, 59
287
38
31
286
110
320
139

[U]
UkkaÑsayanti
Ucce
UjjhÈtuÑ
UÓÓanÈbhi
Uttama~gaÑ
UttasÈma
Udakathalacarassa
UdatÈriÑ
Udabbahe
Udumbaro
Udeti
Uddissa
UddhaÑ
Uddhitabhattova
UnnadantÊ
Upakappati

350
97
321
135
149
344
137
287
204
146
30
334
56, 302
325
25
219

JÈtakaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge

414
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[U]

Upak|thito
UpaccagÈ
Upatapeti
UpatiÔÔhati
UpadhÈvatha
Upapajji
Upalippati
Upasa~kami
UpasamasaÑyame
Upasevati
UpÈgami
Upeto
UposathaÑ
UppannaÑ
Uppari
UppalaÑ
UppalasannÈho
Ubhopi
Umhayate
UyyÈhi
UsukÈrÈkatena
UssukÈ
UhannaÑ
UÄÈraÑ

PiÔÔha~ko
[E]

122
52
163
66
199
408
240
325
246
361
54
182
408
48
153
216
401
292
120
4
252
344, 371
67
304

[E]
EkakaÑ
EkacÈrinaÑ
Ekacintito
EkapadaÑ

PadÈnukkamo

191
202
206
217

EkappahÈrena
EkarÈjÈ
Ekassa
Eke
Eko
Eko tattha
EtaÑ
Etampi
Etassa
EtÈdiso
EdisaÑ bhattaÑ
EvaÑ dhammaÑ
EvaÑ dhammÈ
Eva
Evameva
EsanÈ
EsÈ te
EsÈ rattiÑ
EsikÈni
[O]
Okkantasukkassa
OkkantikaÑ
OtiÓÓo
Opatanto
Omadda
OraÑ
Oruyha
OhadÈmase
OhÈrinaÑ

149
30
287
197
99, 190
170
129, 264
162
287
4
240
271
152
371
35, 390
381
380
169
86
197
405
154
209
86
328
97
321
129

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Ka ]

KaÑ
KaÑso
KacchapaÑ
KaÒci
KaÒÒÈ
KaÔÔha~garukkhesu
KaÔÔhasmiÑ
KaÓÉaÒca
KaÓÓavÈ
KaÓÓÈyatamuttena
KaÓhÈhidaÔÔhassa
KataÑ
KatÈ
KatvÈ
KathaÑ
Kadare
Kantati
Kannu
KapaÓaÑ
KapaÓo
Kapi
KapitthanÈ
KamaÓÉalu
KammaÑ
KayirÈ
Karissati
Kareyya
KarontÈnaÑ
Karomase
KalyÈÓaÑ

325
361
162
83
386
149
162
361
238
252
197
383
135
287
71, 320
124
48
126
310
174
325
403
67
56
37, 188
401
188, 323
112
236
387

PadÈnukkamo
[ Ka ]
KalyÈÓadhammo
KasmÈ
Kassapa
KahÈpaÓavassena
KaÄÈyamuÔÔhiÑ
KaÄÈyeneva
KÈkanÊÄasmiÑ
KÈ tikicchÈ
KÈpurisena
KÈmaÑ
KÈmanÊtaÑ
KÈmanÊtassa
KÈmabhoge
KÈmÈ
KÈme
KÈmesu
KÈmo
KÈyasmi
KÈlaÑ
KÈlaghaso
KÈli~gasmiÑ
KÈle
KÈlo
KÈsÈvaÑ
KÈsikaÒca
KÈhati
KÈhanti
KiÑ kiccaÑ
KiÑ heÔÔhÈ
KiccaÑ

415
PiÔÔha~ko
59
167
326
284
68
69
329
197
37
25, 208
197
197
59
284
163
284
211
131
52
238
333
113
52, 237
182
401
401
118
376
153
188

JÈtakaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge

416
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo
[ Ka ]

[ Ka ]
Kiccena
Kicchagatassa
KicchÈkataÑ
KiÒca
KiÒci
KiÓeyyaÑ
Kinti
KimatthaÑ
Kimeva
Kira
Kiri~karosi
KisaÑ
KÊÔo
KÊto
KuÒjara
KuÔaÑ
KuÓapÈdaÒca
KuÓÉakaÑ
KubbataÑ
KubbantaÑ
KubbamÈno
Kubbetha
KumÈraÑ
KumbhaÑ
Kummi
Kuruyo
KusalaÑ dhammaÑ
Kusalo
K|jati
K|ÔaÑ

PiÔÔha~ko

287
287
320
153
286
383
190
344
312
387
65
124
144
170
86
389
397
264
78
256
304
102
167
390
392
196
21
148
396
167

K|Ôak|ÔÈ
Kekake
KevalaÑ
KevalÈ
Ko gharaÑ
Koci
KoÒcÈ
KoÔÔhaÑ
KoÓÉaÒÒaÑ
KodhaÑ
Ko nÈ’yaÑ
KomÈri
Kovido
KosalaÑ
KosiyaÑ
Kosiyo
Kvaci

168
196
68, 246
134
213
197
160
154
326
401
399
164
351
20
191
192
163
[ Kha ]

Khagge
KhajjathaÒÒeva
KhadiraÑ
Khamassu
KharachinnaÑva
KharavÈcÈ
KhÈdanti
KhÈdare
Khipati
KhippaÑ pavisa
KhÊÓaphalaÑ
Khujjena

304
71
149
115
211
316
219
204
3
86
188
206

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ

417

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Ga ]

[ Gha ]

Gaccheyya
Gajaggameghehi
Gajamiva
Gajo
Gajjato
GataÑ
GandhabbÈ
Gamissanti
GaruÄo
GavaÑ sataÑ
Gavesati
Gavesasi
Gahapatayo
GahitÈ
GahÊte
GÈmapati
GÈmadhammassa
GÈrayho
GiraÑ
GirikandaraÑ
GuÓÈ
GuttÈ
GuyhaÑ
GocaraÔhÈyinaÑ

325
199
202
38
199
162
302
118
149
386
68
154
170
164
304
124
164
313
122
344
189
30
159
54

[ Gha ]
GhammÈbhitattÈ
GharaÑ
GharakaÑ
GharÈ

204
226
245
213

GharÈnaÑ
Ghasati
Ghore
Ghoso

271
238
287
199
[ Ca ]

CakkhumÈ
Cakkh|ni
CajantaÑ
Caje
CaÓÉÊ
CaÓÉo
CatuppadoyaÑ
CatumaÔÔhassa
CattaÑ
Cam|
Cari
Carissati
Cavati
Cavito
CÈgassa
Cittavato
CiraÑ
CiraÑ kho
CirappavutthÈ
Cirarattatapassino
CirarattÈya
Codesi
CorÊ

30
120
188
188
401
328
139
98
304
20
365
236
113
179
102
272
38, 236
401
344
320
307
124
328

JÈtakaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge

418
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PÈdanukkamo

[ Cha ]
ChandasÈ
ChandÈgamanaÑ
ChambhitattaÑ
ChavaÑ
Cha sahassÈni
ChiddaÑ
Chindi
ChetvÈ
ChetvÈna

[ Ja ]
295
158
304
110
302
213
323
240
129

[ Ja ]
JaÒÒar|paÑ
JaÒÒasa~khÈtaÑ
JaÒÒÈ
Janasandhena
JanittaÑ
Janinda
Jane
Jano
JammaÑ
Jammo
JaraggavaÑ
Jaladharassa
JalÈbuja
JÈtaÑ
JÈtavedo
JÈtasÈraÑ
JÈtÈ
JÈtiyÈ
JÈnaÑ

PiÔÔha~ko

395
394
38
272
73
68, 88
344
227
66, 110
100, 246
124
199
48
159
295
149
115
264
264

JÈnanto
JÈnÈmi
JÈyate
JÈlino
JigÊse
JiniÑsu
JÊva
JÊvaggÈhaÑ
JÊvaloke
JÊvikÈ
JÊvitaÑ
JÊvitar|posi
JÊvite
JutindharÈ
Jeti
Jessasi
Joteti

264
52
216
163
260
367
15
20
287
380
304
174
124, 255
319
3
231
191

[ Jha - ®ha - a ]
JhÈyati
JhÈyasi
®hÈnaÑ
®hÈnÈ
®hÈnesu
emÈna

174, 214
365
357
113
243
401
[ Ta ]

TaÑ
TaÑ taÑ
TaÑ tatra

100
30, 124
56

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Ta ]

TaÑ yÈce
TaÑ saraÓaÑ
TaÓhakkhayarato
TatuttariÑ
Tato
Tattha
Tattha sutena
Tattheva
Tad|pikÈ
Tanujo
TapaÑ
Tapati
Tappati
Tappetu
Tameva
TammÈka
TayÈ
Tayo giriÑ
TalasÈ
Tassa
Tasseva
TÈdisaÑ
TÈdiso
TÈyati
TÈlam|laÑ
TÈva
TÈvatÈ
TÈsesimaÑ
Tikiccha
TikkhattuÑ

260
231
284
196
267
225
205
267
146
90
408
163, 401
390
401
205
204
383
196
204
190
204
328
272
152
63
267
113
260
197
255

419

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ta ]
TiÓaparighÈsaÑ
Titikkhasi
Titti
TindukaÑ
TiriyaÑ
Tumulo
TuritÈbhinipÈtinaÑ
TulyatÈ
TuvaÑ
Te
Te ime
Te ca maÑ
TejasÈ
TejassÊ
Te te
TedaÓÉiko
TedÈni
Tena
Tena gaccha
TesaÑ
TesÈhaÑ
ToraÓaÑ
ToraÓÈni
Tvameva

264
346
284
71
56, 302
199
7
131
406
270
344
31
270
270
44
286
344
54, 96
208
126
392
86
86
211

[ Tha ]
TharuggahÈvaÔÔadaÄhappahÈribhi
Thiyo

199
372

[ Da ]
DakkhiÓaÑ
DakkheyyaÑ

383
217

JÈtakaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge

420
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Da ]

DaÓÉena
DaÓÉo
DaddaraÑ
Damasaccena
Damo
DariyÈ
Dahati
DaÄhaÑ
DaÄhaÑ daÄhassa
DÈÔhabalesu
DÈÔhinaÑ
DÈÔhini
DÈÔhino
DÈsÈ
DijÈ
Dijo
Ditto
Dibbesu
DibyaÑ phalaÑ
DibyÈ
DivasaÑ
DivÈ kathÈ
DisÈ
DisodisaÑ
DukkaraÑ
DukkulÊno
Dukhasampareto
DukhÈ
DuggaÑ bhajasi
Duggandho

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Da ]

256
372
8, 61
182
50
376
163
129
3
367
225
26
367
283
329
188, 214
390
284
355
13
30
169
283
366
78
204
287
284
35
11

DuddadaÑ
DuppamuÒjaÑ
Duppasayho
DuppasahaÑ
Duppasaho
Dupp|rÈ
Dubbhino
DumaÑ
DumapakkÈni
DumavarasÈkhagocaro
DumasÈkhagocaro
Dumo
DummedhÈnaÑ
Dummedho
Durannayo
DurabhisambhavaÑ
D|to
D|raÑ
D|raÑ gataÑ
D|repÈtÊ
D|sako
D|sayi
D|seyya
Deti dÈnaÑ
Demassa
Devo devena
Deso
Desso
DohaÄinÊ
Dve mÈse

78
129
201
201
201
295
346
188
403
246
68
354
169
325
78
213
392
289
159
82
246
100
63
240
63
98
144
260
355
124

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ

421

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Dha ]
Dha~kasenÈ
Dha~kehi
DhajaÑ
DhajÈlu
DhanikÈ
DhanuÑ
Dhanuveganunne
DhanuhatthakalÈpehi
Dhanena
DhammaÑ
DhammaÒca
Dhammo
Dhiratthu
DhÊrÈ
DhÊro
DhuraÑ
DhuvaÑ
DhorayhasÊlÊ

191
201
201
302
401
361
304
71
170, 295
76
319
50, 134
380
128
192
59
152
88

[ Na ]
NaÑ
Naggo
Na cÈpi taÑ
NaÔo
Nadati
NadÊsamÈ
Nanu
Nandati
Namatthu
NamassÈmi

110, 120, 295
390
383
154
99
295
113
76
31, 367
30

[ Na ]
Name namantassa
Namo
Namo kare
Nayena
NaravÊriyaseÔÔhÈ
Navena
NaÄaÑ
NÈkut|halo
NÈgaÑ
NÈtivelaÑ
NÈdinnadaÓÉassa
NÈnaÔo
NÈnÈkuÓapaparip|raÑ
NÈnÈ hoti
NÈnummatto
NÈpisuÓo
NÈ’bhaÓato
NÈyati
NÈla~katena
NÈsÈya
NÈsitaÑ
Nikatino
NikatyÈ
Niketahato
NikkhaÒca
Nikkhama
NikkhamanÈ
Nikkhamo
Nikkhippa
NigrodhaparimaÓÉako

188
135
126
54
162
144
202
380
334
162
213
379
394
78
379
379
213
400
252
392
270
168
168
73
401
403
191
191
361
139

JÈtakaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge

422
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
323
323
333
152
76
323
392
201
96
179
20
365
88
97
46, 113
35
71
102

[ Pa ]
PaÑsuni
PakatiÑ
PakujjheyyuÑ
PakkaÑ
Pakkambavane
PakkhandinÈ
Pakkhino
PakkhÊ
Pagabbhena
Pa~ke

PiÔÔha~ko
[ Pa ]

[ Na ]
NibbanÈ
NibyagghaÑ
Nimimhase
Niyyamo
NiraÑkatvÈ
Nivattavho
NivÈsako
NisedhakaÑ
Nisevare
Nisneho
Nissayasampanno
NihanaÑ
NihÊnaÑ
NÊce
Nu
Nuna
NettiÑsavaradhÈribhi
NhÈpito

PadÈnukkamo

394
89
346
392
245
28
137
214
28
73

Paci
PaccagghaÑ
PaccayÈ
Paccupetha
Paccuppannahitena
PaccoÉÉitaÑ
PajÈ
PajÈnato
PajÈnamatthaÑ
PaÒcÈlÈ
PaÒÒavanto
PaÔika~khÈmi
PaÔikkamantu
PaÔikkamasi
PaÔik|Ôassa
PaÔiggaÓhÈti
PaÔinandati
PaÔipajjati
PaÔilomaÒca
PaÔisedhitÈro
PaÓÈmeti
PaÓÉitÈ
PaÓÉito
PatamÈno
Patino
PattaÑ
PattayÈna
PattiyÈ
Pattheti
PathavippabhÈso

238
392
221
323
216
167
395
73
38
196
319
226
135
86
167
349
120
213
120
112
25
197
323
54
355
179, 380
401
21
236
30

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Pa ]

PathavissitÈ
PadasÈ
PadÈ
PaduÔÔhaÑ
Padese
PadmÈni
PapÊÄitÈ
PabbataÑ
Pabbat|patthare
Pamatto
PamÈÓakataÑ
PamÈdÈ
PamuÒce
PamuÒceyya
Parakkamanto
ParatthaÑ
ParamabhaddakÈ
ParÈbhavo
ParikiÓÓa’mha
ParittÈ
Paridahissati
Paripucchito
ParipuÓÓaÑ
Paribbaje
PariyÈhi
Parivajjaye
ParivÈritÈ
ParivÈrena
Pariharanti
Parodasi

423

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Pa ]

283
346
202
344
365
292
204
325
115
390
56
390
162
226
357
92
189
46
71
135
182
243
56
380
398
295
199
225
283
164

Palapante
PaliguÓÔhito
PavaÉÉhati
Pavane
Pavasanti
Pavisatu
PasadÈ
PasÈrayÊ
Passa
Passasi
Passupat|
Passesi
PahaÔÔhÈ
Pahito
Pahetave
PÈÓÈ
PÈÓiÑ
PÈÓino
PÈtubhavantu
PÈnad|pamo
PÈpaÑ
PÈpaÑ pÈpena
PÈpajanena
PÈpiyÈ
PÈpuÓe
PÈpena
PÈraÑ
PÈlayantu
PÈleti
Pi~galena

292
137
323
164
112
246
131
287
102, 387
162
227
137
20
392
160
134, 283
287
371
13
205
134
28
65
160
21
240
118
31
214
221

424
PadÈnukkamo

JÈtakaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge
PiÔÔha~ko

[ Pa ]
PitupitÈmahaÑ
321
PitvÈ
321
PitvÈna
65
PiyaÑ
260
Piyataro
144
PiyadassanÈ
316
PiyÈ
115, 355
Piyena
144
PivitvÈ
213
Pu~gavena
290
PucimandaparivÈro
96
PucchÈma
376
PuÔakammassa
351
PuÓÓaÑ nadiÑ
159
PuttanaÔÔha
168
Puth|
366
PubbÈcariyavaco
334
Pubbeva
216, 304, 323
Puriso
139
Pure
344
P|tilomo
11
P|rahattho
325
PettipitÈmahÈnaÑ
43
PemaÑ
216
PeyyaÑ
159
PokkharaÓÊ
115
PoÔÔhapÈdova
122
Pottho
390
Pothayissati
202
PorÈÓaÑ
89, 144

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Pa ]

PosaÑ
Poso

264
46, 272
[ Pha ]

Phandati
PhÈti
PhÈlaÑ khÈdeyyuÑ
PhÈlanaÔÔhassa

214
383
167
168

[ Ba ]
Bandhavo
BalaÑ
BalavataÑ
BalavÈ
BalasÈ
BalÈkÈ
BalÈke
Bahujjano
BahunÈ
BahubhÈÓena
Bahussutassa
BÈrÈÓasiggaho
BÈrÈÓasyaÑ
BÈliyaÑ
BÈlo
BÈhÈ gahetvÈna
BÈhÈya
Bindussaro
BÊraÓathambhakasmiÑ
Bubhukkhito
BodhiyÈ

286
365
25
86
54
328
328
191
170
162
406
361
392
201
206
255
255
396
152
13
31

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Bha ]

[ Ba ]
Bondi
146
ByagamÈ
211
ByagghaÑ
367
Byaggha
365
ByagghacchÈpasarÊvaÓÓa
396
ByagghÈ
323
Byapagamma
365
ByasanaÑ
118, 162
ByÈkÈsi
152
ByÈharaÑ
162
BrahmaÑ
13
Brahmagutto
13
BrahmacariyavikopanÈ
299
Brahme
312
BrÈhmaÓa
159
BrÈhmaÓÈ
30
Br|mi
124
Br|si
43, 217
[ Bha ]
BhakkhÈ
Bhagavato
BhaginiÑ
Bhagga
Bhaggava
Bhaje bhajantaÑ
BhaÓa samma
Bhattu
Bhatturatthe
BhaddaÑ te

13
135
272
15
73
188
319
392
357
325

Bhadde
BhadrÈni
Bhadrena
Bhanti
BhayÈ
BharurÈjÈ
Bhareyya
BhavittaÑ
BhÈtaraÑ
BhÈvayaÑ
BhÈsasi
BhikkhaÑ
Bhikkhako
Bhikkhasi
Bhikkhassu
BhikkhÈmi
BhinditvÈ
Bhiyyo bÈlÈ
BhÊto
BhuÒja
BhuÒjati
BhuÒjamÈno
BhuÒjasi
BhutvÈ
BhutvÈna
BhusÈmiva
Bh|tapacaniÑ
Bh|tÈ
Bh|tÈni
Bh|to

355
134
252
283
350
158
272
73
272
21
302
325
154
52
52
52
179
346
8
159
371
240
264
213
52
378
238
134
135, 237
238

JÈtakaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge

426
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
225
287
267
206
13

[ Ma ]
MaÑ
MaÑsaÑ
MakkaÔiyÈni
MaggaÑ
MaggÈ
MacchakÈ
MacchagumbaÑ
MacchuddÈnaÑ
Macche
MaÒjukÈ
MaÒjubhÈÓakaÑ
MaÒÒate
MaÒÒasi
MaÒÒÈmi
MaÓikuÓÉalesu
MattaÒÒutÈ
MattaÒÒ|
Matto
MadditvÈ
MantabhÈÓÊ
Mantayavho
Mandamandova
MandhÈtu

PiÔÔha~ko

[ Ma ]

[ Bha ]
Bh|miÑ
BhogaÑ
BhojanaÑ
Bhoti
BhottuÑ

PadÈnukkamo

310
124
405
395
4
219
92
383
208
316
137
163
245
236
128
267
268
390
86
317
97
214
283

Mammamhi
Mayampi
May|ragÊvasa~kÈsaÑ
May|rÈ
MayhaÑ
MahatiÑ
MahatÊ
Mahabbalo
MahÈkÈyappadÈlano
MahÈbrahme
MahÈmÈyÈ
MahÈrÈjÈ
MahÈvanaÑ
MahesÊ
MÈÓavako
MÈÓavo
MÈtaraÒca
MÈnatthaddho
MÈnusakÈ
MÈ maÑ
MÈsito
MÈhesu
MigarÈjÈ
MigarÈjÈpi
MigÈ
MigÈdhibh|
MigÊ
Migo
MittaÑ
Mittena

208
290
137
160
406
225
20
82
83
264
298
361
323
355
63
350
267
225
328
134
403
323
351
97
131, 367
61
25
272, 309
350
322

PadÈnukkamo

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ

427

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PiÔÔha~ko

[ Ya ]

[ Ma ]
Mitto
MithilaggahaÑ
MissÊbhÈvaÑ
Mukhe
Muccare
MuÒca
MuÒcathÈ’yirÈ
MuttÈ
Mutto
MuduÑ
MudunÈ
MudusambhÈsÈ
Mummure
MusaluttaraÑ
Musalena
MusÈ
M|lÈni
M|sikÈ
Me
MettaÑ
Mettena
Mocaya
MoracchÈpova
Mor|pasevinÈ
Moro

26
35
298
7
367
326
163
270
325
3, 401
3
295
122
377
110
213
48
167
133
133
56
325
396
252
31

[ Ya ]
YaÑ
YaÑ nu
YaÑ passati

236
46
236

YajathaÒca
YaÒca na passati
YaÒcetaÑ
YaÒÒaÑ
Yato
Yattha
YathÈsukhaÑ
Yathodake
YadÈyasaÑ
Yanti
Yamhi
YavaÑ
YasassinaÑ
Yaso
Ya’ssa
YassatthÈ
YahiÑ icchasi
YÈ
YÈcanÈ
YÈcamÈno
YÈ ce’sÈ
YÈdisÈ’yaÑ
YÈva
YÈvatÈ
YÈva so
Y|po
Ye
Yena
Yena vuccati
Yehi

287
236
386
287
160
213
146, 245
216
128
78, 366
50
159
307, 334
307
260
313
208
307
152
260
386
264
252, 389
283
267
302
283
307, 323
387
120

JÈtakaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

[ Ya ]
Yo
Yogakkhemassa
Yogakkhemo
YoggaÑ
Yodha

[ Ra ]
256
21
322
152
334

[ Ra ]
RakkhasÊhiva
RakkhÈ
RakkhitaÑ
Rakkhe
RaÔÔhÈ
RaÓaÑ katvÈ
RatiÑ so
Rath|mijÈtehi
Rathesabha
Ramasi
RamÈma
RamÈmase
Ramme
RavamÈnova
RÈjabhoggaÑ
RÈjÈrahaÑ
Rukkham|le
RukkharopakÈ
RucirÈ
Ruccati
Ruccate
RudÈmi
Ruppato

PiÔÔha~ko

118
135
115
323
174
83
284
199
289
255
405
245
115
100
334
334
174
313
329
124
219
310
394

RuhiraÑ
RenukaÑ
Rogena
Romaka
Rosako
RohiÓÊnaÑ

252
211
394
344
246
290
[ La ]

LakkhaÓaÑ
LakkhivÈ
La~ghipitÈmahÈ
Lacchati
LaddhaÑ
LabhamÈno
LÈbhÈraho
LuddaÑ
Lehati
LokapÈlÈ
LokÈmisaÑ
Loko
LomaÑ
Lolo
LohaÑ
Lohitapo

377
371
328
236
236
358
287
110
40
112
209
164
272
208, 271
270
408

[ Va ]
Vaggu
VacanaÑ vutto
Vaje
VajjÈsi

396
349
226
401

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Va ]

VajjuÑ
Vajjhi’tthiyo
Vajjhe
ViÔabhiÑ
VaÉÉhabyaÑ
VaÓaÑ
VaÓÓaÑ
VaÓÓena
VaÓÓo
VataÑ
VatÈyaÑ
Vattati
Vattatu
VatthaÑ
Vadantibhi
VadÈmi
VadhitvÈ
VanaÑ
VanathaÑ
VanÈni
Vanimhase
VantakasÈvo
VantÈdaÑ
VaraÑ varaÑ
ValÈheneva
ValÊmukho
VasaÑ
VasÈmase
VasÊkatvÈ
VÈ

429

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Va ]

292
110
361
97
126
392
13, 333
13, 102
153
408
149
120
199
182, 401
199
367
240
323
188
149
126
182
397
365
118
271
8
376
192
216

VÈcaÑ
VÈcÈya
VÈÓijÈ
VÈmato
VÈm|ruÑ
VÈmena
VÈyasampi
VÈyaso
VÈrismiÑ
VÈlapÈsÈnaÑ
VÈlodakaÑ
VÈsaÑ
VÈsi
VikaÓÓakena
VigaticchÈna
Vigayha
Vicarito
VijÈnati
VijÈnÈhi
VijjaÑ
VijjÈmayaÑ
VijjulatÈ
ViÒÒÈya
ViÉayhase
Vitakkanissitena
VitudaÑ
Vitudate
ViditvÈna
VidhÈnaÑ
Vidhi

162
162
118
349
401
206
160
328
298
148
88
31
11
208
236
152
144
272
25
204
286
199
284
201
252
149
170
295
192
192

JÈtakaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

[ Va ]
Vinayena
VinÈditÈ
VinipÈtena
VipulaÑ
VibhajjitaÑ
VimuttÈnaÑ
Viy|Ähe
Vir|pakkhehi
Virocati
VirocanÈ
Vilapi
Vilutto vilumpati
Vilumpateva
VivanaÑ
VivanasmiÑ
VivarÈnug|
Vivariya
VisamasÊlena
VisayÈ
Visuddhi
Vissasenova
Vissuto
Viha~gama
Viharemu
Vihiyyati
ViheÔhayi
VÊtatapo
VÊraka
VuÉÉhabyassa
VuttiÑ

PiÔÔha~ko
[ Va ]

264
199
380
304
149
31
304
133
387
283
201
219
219
174
287
192
48
28
287
406
313
86
401
30
323
83
408
137
126
323

Vutti
VeÓikato
VedaÑ
Vedag|
Vedayanti
VedehaÑ
VeraÑ
VesÈyino
VeÄuyaÔÔhiyÈ
Vo

380
170
304
30
221
35
256
287
245
321
[ Sa ]

SaÑ
SaÑghÈnaÑ
SaÑyamaÑ
SaÑyamo
SaÑsaggÈ
SaÑsÊdi
Sa
SakaÑ
SakÈse
SakiyÈ
SakuÓo
SakkharadhotapÈÓÊ
SakhÈ
Sakhya
Sagocaro
SaggaparÈyaÓÈ
SaggÈ
Sa~kapparÈgadhotena

61
367
83
50
322
267
238, 240
272
405
162
399
260
26, 328
367
28
78
113
252

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Sa ]

Sa~gantuÑ
207
Sa~garaÑ
124
Sa~gÈmÈvacaro
86
Sa~gÈhikaÑ
217
SaccaÒca
50
SaccupasaÑhitaÑ
158
Saccena
4
SaÒjÈyati
88
SaÒÒuttaÑ
217
SaÔhassa
167
SaÔÔhihÈyanaÑ
310
SataÑ
361
SataÑ dhammaÑ
174
SataÑ dhammo
78
SatageÓÉu
302
SatapattaÑva
350
SattadhÈ
302
SattannaÑ
SammÈsambuddhÈnaÑ
135
SattÈ
134
SattiÒca
401
Saddaheyya
382
SaddhaÑ
102, 325
SaddhÈya
102
SantaÑ
219
SantÈsaÑ
8
Santi
66
Santi devÈ
112
Santo
59
SanthavaÑ
37, 102
SanthavasmÈ
39

431

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Sa ]

Santhavena
Santhavo
SandÈnakhÈdinÈ
SandhiÑ katvÈ
SannivÈsena
SappaÒÒo
SabbakÈmadadaÑ
SabbakÈmadadassa
Sabba~gaparidÈhinÈ
SabbadÈÔhinaÑ
SabbalokaÑ
SabbasaÑyojanakkhayaÑ
SabbasametÈnaÑ
Sabbaso
SabbÈmitte
Sabbe
Sabbeva
Sabbhireva
SabhojanÈ
SamaÒÒaÑ
Samaccare
SamÈdissaÑ
SamÈdhikÈni
SamÈlu
SamÈsetha
SamekkhaÑ
Samekkheyya
Sampam|ÄhÈ
Sambhajeyya
Samma

40
307
28
48
216
240
389
346
252
225
56
21
312
56
83
192
283
102
213
59
61
387
344
302
102
59
188
344
188
320

432
PadÈnukkamo

JÈtakaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge
PiÔÔha~ko

[ Sa ]
SammÈsambuddhasÈvako
284
SayaÑ
367
Sayetha
122
SayeyyÈtha
213
SaraÓato
25
SaradosataÑ
15
SarantiyÈ
383
Sarab|
135
SarÈbhivassebhi
199
SaritaÑpatiÑ
399
SarÊradabya
126
SarÊravÈ
132
SarÊrasmiÑ
126
SarÊsapÈni
135
SasÈrathiÑ
334
SahasÈ
112
SahassakaÓÉo
302
SahÈyo
286
SahiraÒÒÈ
213
SÈkhÈ sÈkhÈ
96
SÈgaraÑva
201, 399
SÈÔheyyaÑ
167
SÈdhayemase
217
SÈdhu
191
SÈdhumpi sÈdhunÈ
3
SÈdhusÊliyaÑ
126
SÈpadÈni
115
SÈmaggiyÈ
367
SÈmassa
89
SÈmÈkabhojana
329

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Sa ]

SÈrattarattÈ
SÈrathÊ
SÈradikaÑ
SÈlaka
SÈsanaÑ
SikharÈkÈrakappito
SikhinÊ
Si~gÈlo
Si~gÊ
SiÔÔhaÑ me
SithilaÑ
SippikasambukaÑ
Sinnapatto
SiyÈ
SiriÑ
SivaÑ
SivÈ
Sisirabhayena
SÊdanti
SÊlaÑ
SÊlavataÑ
SÊlasamÈhitÈ
SÊlena
SÊlesu
SÊhapÈdapatiÔÔhito
SÊhena
SÊho
SukhaÑ
Sukhadukkhena
Sugat|papattiyÈ

128
243
291
244
256
90
328
225
309
272
129
92
149
73
376
387
115
246
268, 295
328, 333
405
66
217
182
99
115
8
73
144
395

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Sa ]

[ Sa ]
SuggahÊtasmiÑ

162

SucintitaÑ

167

Suto

399

SudaÑ

366

SubhÈvitaÑ

433

56

Subho

376

SuvaÓÓaÑ

169

SuvaÓÓena

98

SuvaÓÓo

98

SuvÈditena

208

SusamÈhito

182

Sus|

260

Suhadayoti

245

Suhan|

28

S|kare

365

S|ro

86, 357

S|lo

163

Se

333

Seggu

164

Sena

20

SeyyaÑ

361

SeyyaÑso

361

Seyyaso

361

Seyyo

65

SelaÑ

260

Sevasi

35

SevÈle

137

So
SojaccaÑ
SoÓena
Sossati
SoÄassubbedho

205
126
28
97
302

[ Ha ]
HaÑsÈ
HaÑsÈ vinÊlakaÑ
HaÒÒati
HaÒÒate
HaÒÒÈma
Hato
Hadaye kataÑ
Hadaye viddho
Hanasi
Hani
HantvÈ
Handa
HayaggamÈlibhi
Hayo
HaritÈmayo
HaritÈmÈtÈ
HarissavaÓÓo
HareyyuÑ
HÈpenti
HÈyati
HiÑsito
HitaÑ cittaÑ

160
35
209, 387
163
376
113, 208
226
252
245
270
110, 240
63
199
89
302
219
30
167
395
307
221
56

JÈtakaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge
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PadÈnukkamo
Hitehi
HitvÈ
Hiyyetha
HiraÒÒaÑ me

PiÔÔha~ko
[ Ha ]

349
89
59
169

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Ha ]

HiriyÈpi
Hissa
HÊÄeti
HemajÈlÈbhichannaÑ

59
201
236
334

JÈtakaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[A]
AgocaraÔÔhÈnassa ÈdÊnavÈ
53
Agocaro paravisayo
54
AggijuhanaÑ micchÈtapaÑ 38-9
A~gavijjÈnubhÈva
183
AcetanakaÑ kammaÑ
nÈma na hoti
338-9
AÉÉavinicchayo dhammena
samena saggamaggo
1, 2
AticÈrÊ brÈhmaÓÊ
153
AticÈro nÈma cittuppÈdamattena na hoti
336
AticiraÑ vasantÈ nÈma
appiyÈ
25
AtimukharÈ pÈpuÓanti
dukkhaÑ
161-2
Attano visaye gocarabh|miyaÑ abalavÈ nÈma
natthi
219
AttÈnameva paÔhamaÑ
athaÒÒamanusÈseyya
399
AtthagavesakadÈraka
216-7
AdhammikaraÒÒo kÈle
bhayÈni upagatÈneva
113
AnÈlayassa ÈnisaÑsÈ
72
AnitthigandhakumÈra
297
AnukiriyÈ
34, 136, 148
Anujo
90
AnesanaÑ ekavÊsatividhaÑ 74-5

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[A]
AnesanÈ nÈmesÈ BuddhÈdÊhi
paÔikuÔÔhÈ
75
AnesanÈya ÈdÊnavÈ
76-7
AnodissamettÈbhÈvanÈ
134
AntÈ tayo
398
ApisaddÈ anuggahatthasambhÈvanatthÈ
26
AppatissavÈso nÈma
na vaÔÔati
318
Appiyasampayogo dukkho
187
Abh|taguÓakathÈ
396
Abh|tavÈdÊ nirayaÑ upeti
374
AmatamahÈnibbÈnaÑ ÔhapetvÈ
sabbe sa~khatadhammÈ
33
AmittÈ cattÈro
350
Ayuttabhojanassa ÈdÊnavÈ
76
AyokÈyo
83
AyyasamÈ bhariyÈ
314-5
Arahaddhaja
181-2
AriyÈ cattÈro
38, 256
AlÊnacittakumÈra
19, 20
AsÈdhusannivÈso nÈma
anatthakaro
92
Assasanto passasanto
niddaÑ upagaÒchi nakulo
47

JÈtakaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge
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PiÔÔha~ko

[A]
AhirÈjakulÈni cattÈri
AhivÈtarogo

133
72

[Œ]
ŒgantukÈnaÑ
sakkÈrakaraÓaÑ
261
ŒgantukÈnaÑ sa~gaho
253
Œcariyassa nÈma paÔisattunÈ
bhavituÑ na yuttaÑ
227
Œcariyena saddhiÑ viggaho
nÈma na vaÔÔati
229
Œcariyena saddhiÑ sÈkacchÈ
nÈma vaÔÔati
229
ŒcÈra-ariyo
38, 256
ŒjÈnÊyalaÓÉassa
ÈnisaÑso
18
ŒjÈnÊyÈ na karonti
uccÈraÑ vÈ passÈvaÑ vÈ
udake
18
ŒdÈsamukharaÒÒo ÈÓÈ
273
Œnandabodhi
290
ŒnandabodhiyÈ
mÈlÈp|jakaraÓaÑ
290
Œlambaro nÈma bherÊ
311
Œlayassa ÈdÊnavÈ
72-3
ŒhÈraÑ ÈhÈreti
paÔisa~khÈ yoniso
267
ŒÄi~go nÈma mudi~go
311
[I]
IcchÈ nÈma taÓhÈ
anantagocarÈ

236

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[I]
ItthimÈyÈ anantÈ
298
Itthiyo upasevanti purisaÑ
295
Itthiyo dupp|rÈ nadÊsamÈ
295
Itthiyo nÈma arakkhiyÈ
294
Itthiyo nÈma nirayesu
apÈyesu ca sÊdanti
295, 299
Itthiyo nÈma yakkhiniyo
116
Itthiyo nÈma visuddhasattÈnampi saÑkilesaÑ
uppÈdesuÑ
248, 296
ItthÊnaÑ kilesaggi
305-6
ItthÊnaÑ nadÊsadisatÈ
115
ItthÊ na icchati tathÈr|paÑ
purisaÑ
307
ItthÊsu sabhÈvo
nÈmeko natthi
110
IdaÑ me idaÑ me
169
[U]
UcchiÔÔhabhatta
UdakaÑ ga~gÈ
UdakakÈyo
Udakassa pÈtanaÑ
suvaÓÓabhi~kÈrena
UdapÈna
UddissakabhattaÑ bhuÒjamÈnopi pÈpena na
upalippati sappaÒÒo
UddhumÈtapÈdassa bhesajjÈni

153
235
83
334
64

240
17

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[U]
Upanandattherassa
mahicchakathÈ
UpÈyapaÒÒo
UpÈhanachattÈni apanetvÈ
Ècariyassa vandanaÑ
UpekkhÈpÈramÊ
UyyÈnapÈla~gÈni cattÈri
UsabharÈjÈ
[E-O]
Esa dhammo balavataÑ
issarÈnaÑ ayaÑ sabhÈvo
Esikatthambho
OdissakamettÈbhÈvanÈ
OrimatÊraÑ ga~gÈ
OsadhÈni tÊÓi

398-9
158
253
324
175
205-6

25
86
133
235
197

[ Ka ]
KakkaÔo aÔÔhimeva taco
310
Kat|pakÈrassa nÈma
paccupakÈraÑ
kÈtuÑ vaÔÔati
45-6
KalyÈÓakammaÑ akarontassa
ÈdÊnavÈ
143
KalyÈÓa,pÈpakÈrÊnaÑ
phalÈni
185
KasÈva
182
KÈkapeyyÈ nadÊ
159
KÈmataÓhÈ nÈmesÈ
samuddo viya dupp|rÈ
281
KÈyanibbindÈnisaÑsakathÈ 393-5
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[ Ka ]
KÈyasaÑsaggo
322
KÈraÓÈ appakassa bahukÈ
atthÈ parihÈyanti
69
KÈlÈkÈla
191
KÈli~gabodhi
290
KÈÄasÊho
8
KiÑsukopamÈ
242
KilesabandhanaÑ thirataraÑ
addubandhanehi
127
KilesÈnaÑ paridahanaÑ
250-2
Kileso nÈma
tiracchÈnehipi
garahito
168
KucchippamÈÓassa ajÈnatÈ
266
Kurudhammo nÈma paÒca
sÊlÈni
331, 335
K|ÔavÈÓijo
165
KesarasÊho
surattahatthapÈdo
8, 224
[ Kha ]
KhantimettÈnuddayÈnaÑ
ÈnisaÑsÈ
346
Khandhaparittassa ÈnisaÑsÈ 132
KharavÈcÈ piyÈ nÈma
na honti
316-7
[ Ga ]
Ga~gÈ catasso
GaÓadÈna
GanthÈnaÑ
padapaccÈbhaÔÔhaÑ

235
77
42

JÈtakaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge

438
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ga ]

[ Ja ]

GanthÈnaÑ
sajjhÈyasammohaÔÔhÈnaÑ
42
GandhakuÔi nÈma appameyyÈ 198
GambhÊrapaÒÒo
158
GÈmavÈsÊ
166
GijjhÈ yojanasatamatthake
ÔhatvÈ kuÓapaÑ passanti
46
Guttilagandhabbassa
vÊÓÈsaddo
228, 231

Janasandha
273
JavanapaÒÒo
158, 270
JÈtasindhavÈnaÑ
appasaddatÈ
88
JÈtÊnaÑ hÊnapaÓÊtatÈ
5
JÊva tvaÑ vÊsatuttaraÑ
vassasataÑ
15
JÊvapaÔijÊvaÑ nÈma porÈÓakÈle uppannaÑ
14, 16
JÊvitaÑ nÈma parittaÑ
124
JÊvitadÈna
141
JÊvitapariccÈgÈnisaÑsÈ
357

[ Gha ]
GharÈvÈsassa dosÈ
GharÈvÈsena me
kammaÑ natthi

213
209

[ Ca ]
Cakkaby|ho
363
CakkavattirÈjÈ ratanamayarathe
nisÊditvÈ ÈkÈse vicariÑ
33
CammakÈyo
83
CÈgo
189
Cittamhi Èvile paguÓÈ
na paÔibhanti
91
C|ÄÈmaÓi
111
CorÊsamÈ bhariyÈ
314-5
[ Cha ]
Chandaka
180, 228
ChandakadÈna
40
ChandÈgamanaÑ
nappasaÑsanti paÓÉitÈ
158
ChÈtabhayaÑ
113, 331

[ ©a ]
©ÈÓosadhaÑ

197
[ Ta ]

TaÓhakkhaya
284
TaÓhÈ nÈmesÈ
vipattim|lÈ
197, 283
TaÓhÈsanthavo
37, 39
TathÈgato upÈyakusalo
69
Tada~gavimutti
31
Tammo
204
TÈpasavesa
246
TikkhapaÒÒo
158, 270
TiÓasÊho
8
TitthiyÈrÈmassa netaÑ
ÔhÈnaÑ anucchavikaÑ
155-6
Tumula
199
ToraÓa-esikatthambhÈnaÑ
visesatÈ
86
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PiÔÔha~ko

[ Dha ]

DaÓÉa
190
Dassana-ariyo
38, 256
DassanasaÑsaggo
322
DÈnaÑ appakaÑ nÈma natthi
cittapasÈde sati
78
DÈnaÑ nÈma lobhadosavasikehi dÈtuÑ na sakkÈ
78
DÈrukÈyo
83
DÈsisamÈ bhariyÈ
315
DÊghÈyulakkhaÓaÑ
377
DupÈhan|pamo
205
DubbalajjhÈsayassa
dubbalasamÈdÈnÈ
407
DubbuÔÔhibhayaÑ
331
Dubbhikkhe manussÈ
kÈkabhattÈdÊni dÈtuÑ
nÈsakkhiÑsu
136
D|to d|to ahaÑ
289
Devadattassa akataÒÒumittadubbhitÈ
64
DevadhÊtÈnaÑ
pubbakammÈni
232
Devasa~khalikÈ
117
Deve avassante kiÑ
karonti porÈÓakarÈjÈno?
331-2
DohaÄa
145
[ Dha ]
Dhammaghosakabhikkhu
Dhammo

PadÈnukkamo
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261
189

Dhiti
DhÊrÈ puggalÈ

189
128
[ Na ]

NagaravÈsÊ
166
Nandattherassa arahattapattatÈ 85
NibbedhikapaÒÒo
158, 270
NissaraÓavimutti
31
NhÈpitaputto hÊnajacco
5
[ Pa ]
PakkhÊnaÑ vÈyaso anto
398
PaccÈmittÈnaÑ
atikkamanadhammÈ cattÈro 189
PaccÈmitto nÈma na avajÈnitabbo Èsa~kitabboyeva
48
PaÒcakkhandhÈ aniccÈ
169
PaÒÒÈyo aÔÔha cha
158, 270
PaÔippassaddhivimutti
31
PaÔivedha-ariyo
38, 256
PaÓÉitabhÈvadÊpanassa
vatth|ni cuddasa
273
PaÓÉitavÈÓijo
165
PaÓÉitasaÑsaggÈnaÑ guÓÈ
102
PaÓÉitÈnaÑ kammÈni
323
PaÓÉitÈnaÑ vacanÈni
122
PaÓÉusÊho
8
PattÈnumodanÈnisaÑsÈ
381-3
PattidÈnassa ÈnisaÑsÈ
381-3
PathavÊjayamanta
223
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[ Pa ]

Padumaby|ho
363
PadumaraÒÒo
dÈnasÈlÈyo cha
108
PamÈÓaÑ ajÈnantÈ bhojane
apÈyesu sÊdanti
268
PamÈÓaÑ jÈnantÈ bhojane
diÔÔhadhammikasamparÈye
na sÊdanti
268
PamÈÓajÈnanaÑ sundaraÑ
267
ParikkhÈro sabbakÈlepi
mameva pÈdam|laÑ
Ègacchati
41
PariggaÓhanapaÒÒÈya abhÈvo
7
ParibhogasaÑsaggo
322
ParesaÑ hatthe maraÓato
araÒÒe anÈthamaraÓameva
varataraÑ
174
PÈpajanena saddhiÑ
sa~gamo na seyyo
65
PÈrimatÊraÑ ga~gÈ
235
PÈsÈdÈ tayo
299
PÈsÈdo satabh|miko
302
Pi~gala
221
PiÔÔhi-Ècariya
91
Pitte kupite
ummattako jÈto
104
PiyabhÈvaÑ bahujanassa
icchanto sakhilavÈco assa 317
PuÒÒasadisaÑ aÒÒaÑ ÈyatanaÑ
nÈma natthi
372
PuthupaÒÒo
158, 270
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[ Pa ]
PubbÈcariyÈ vuccanti
mÈtÈpitaro
Puriso a~gasampanno
dullabho
PemakÈraÓÈni dve
PokkharaÓÊ
PorÈÓakapaÓÉitÈ aniyyÈnikaÔÔhÈnepi vÊriyaÑ
kariÑsu

334
190
215-6
115

303

[ Pha - Ba ]
PhalakakÈyo
83
BandhavÈ cattÈro
286
BalakÈya
199
BalavÈhana
201
BalÈkÈ nÈma meghasaddena
gabbhaÑ gaÓhanti
328
BahikaraÓ|pÈyÈ cattÈro
293
BahubhÈÓÊ
160-1
Bah|pakÈro me ayaÑ
23
BÈrÈÓasinagaraÑ dvÈdasayojanikaÑ
16
BÊjanÊ
9
BuddhaguÓe anussarantÈ
patiÔÔhaÑ labhiÑsu upÈsakÈ 101
BuddhapaÔikaÓÔako
pathaviyÈ gilito
219, 220
BuddhÈnaÑ ovÈdaÑ akarontÈ
apÈyesu mahÈdukkhaÑ
pÈpuÓanti
118
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[ Ba ]
BuddhÈnaÑ ovÈdakarÈ
saÑsÈrapÈraÑ nibbÈnaÑ
gacchanti
118-9
BuddhÈrammaÓapÊtiyÈ
ÈnisaÑsÈ
101
Buddhehi sadiso paÓÉito
nÈma natthi
237
Bodhisattassa ovÈdo
405
BodhisattÈ nÈma sippaÑ
vÈcentÈ ÈcariyamuÔÔhiÑ
na karonti
203, 229
[ Bha ]
BhaginisamÈ bhariyÈ
314-5
BhayÈni tÊÓi
113, 331
BhariyÈ catasso NimmÈnaratidevaloke
315
BhariyÈ tisso niraye
nibbattanti
315
BhariyÈ satta
314-5
BhikkhunÈ nÈma kÈyavÈcÈcittehi saÒÒatena
bhavitabbaÑ
330
BhojanasmiÑ agiddhitÈsa~khÈto mattaÒÒubhÈvo
sÈdhu
267
[ Ma ]
MakkaÔÈnaÑ ayaÑ jÈtisabhÈvo
MakkaÔÈ nÈma calacittÈ

65, 271
272
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[ Ma ]
MakkaÔo kÈraÓÈ, kÈraÓaÑ
na jÈnÈti
272
Ma~galasilÈpaÔÔa
80
MaÔÔhÈ cattÈro
98
MaÓikkhandhassa ÈnubhÈvo 93-4
MaÓicora
112
MattaÒÒuno ÈnisaÑsÈ
269
Madhuraphalo tittako
asÈta-amadhurasaÑsaggena 95-6
Madhuraphalo madhurova
madhurasaÑsaggena
96
ManussatiracchÈnÈnaÑ
puÒÒÈni
328
ManussabhÈsÈ
143
ManussÈ nÈma bahukiccÈ
71
MantosadhaÑ
197
MandabhÈÓÊ
162
MandhÈtussa iddhiyo
282-4
Mahallakassa kiriyÈ nÈma
na sampajjati
230
Mahallakopi bÈlova
206
MahÈkÈyÈ satta
83
MahÈjÈtassaro
ekÈbaddho mahÈnadiyÈ
72
MahÈtherÈ asÊti
129
MahÈpaÒÒo
158
MÈtÈpit|naÑ upakÈrakaraÓaÑ
bhÈroyeva
45
MÈtÈsamÈ bhariyÈ
314-5
MÈtugÈmavasaÑ gatÈ
balavantopi dubbalÈ
295-6
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[ Ma ]
MÈtugÈmÈnaÑ atittÈ
tayo
295
MÈtugÈmo nÈma na sakkÈ
rakkhituÑ
121, 123
MÈtugÈmo nÈma bahumÈyÈ 106
MigÈnaÑ si~gÈlo anto
398
Mittasanthavo
37, 39
MittÈ, mittabhÈvÈnaÑ
jÈnanakÈraÓÈni
120
MittÈ, mittÈnaÑ
sukhadukkhatÈ
217
Mitto dubbalo nÈma natthi
26
M|losadhaÑ
197
MettÈbhÈvanÈ duvidhÈ
133-5
MettÈbhÈvanÈya
ÈnisaÑsÈ
11, 179, 360-1
MettÈya ÈnisaÑsÈ
ekÈdasa
55
Metti abhijjati sattakulaparivaÔÔe
26
Moraparittassa ÈnisaÑsÈ
32
[ Ya ]
Yakkhanagara
116
Yakkho pesanakÈrako viya
16
Yakkho VessavaÓassa
upaÔÔhÈko
14-5
YÈcanÈ nÈma amanÈpÈ
nÈgÈnampi
258-9, 261
Yuddho tividho
363
YogakkhemaÑ
322-3
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PiÔÔha~ko

[ Ra ]
RakkhÈvaraÓamanta
30-1
RajjaparimÈÓÈni cha
3
RatanÈnaÑ tiÓÓaÑ
appamÈÓaguÓatÈ
134
RahassakathÈ
6
RukkhÈnaÑ eraÓÉo anto
398
R|papasaÑsakÈnaÑ
vivÈdapucchÈ
138-9
RogabhayaÑ
113, 331
[ La ]
LakuÓÉakabhaddiyassa
khuddakasarÊratÈ
130
LÈbhasakkÈrakÈraÓÈni
cattÈri
378, 380
LÈÄudÈyÊ sÈrajjabahulo
151-2
Li~ga-ariyo
38, 256
LicchavikumÈrikÈ jÈtisampannÈ 5
LokadhammatÈ
160
Lokadhammo aÔÔhavidho
174
LokasmiÑ asusÈnaÑ
nÈma natthi
50
LokÈmisa
209
Loke sÈsanaÑ anusiÔÔhi
ovÈdo na veraÑ
256
LobhÈnaÑ ÈdÊnavÈ
301
Lobho nÈma vinÈsam|laÑ
269
LohakÈyo
83
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[ Va ]
VatthukÈmakilesakÈmesu
titti nÈma natthi
284
VatthuvijjÈcariya
271
VadhakasamÈ bhariyÈ
314-5
Vamma
20, 86
ValÈhakassarÈjÈ
117-8
VÈÓijÈ dve
165-6
VÈtav|pasamÈnaÑ
bhesajjÈni
352-3, 390
VÈlikakÈyo
83
VÈlukÈ ga~gÈ
235
Vikkhambhanavimutti
31
VinicchayaÔÔhÈnaÑ ÈgacchantÈ
nÈma natthi
2
VinicchayÈmacca
166-8
VinÊlaka
34
VipannasÊlo gÈrayho
cat|su r|pasampannÈdÊsu
vijjamÈnesupi
126
Vimutti paÒcavidhÈ
31
VisÈkhÈya kaniÔÔhabhaginÊ
SujÈtÈ
313
VuÉÉhÈpacÈyikakammassa
ÈnisaÑsÈ
131
VejjÈ tikicchituÑ nÈsakkhiÑsu 195
VesÈyÊ vuccati yamo
287
[ Sa ]
SaÑsaggÈ paÒca
SaÑsaggÈsaÑsaggapuggalÈ

322
37-8

[ Sa ]
SakaÔaby|ho
363
SakhisamÈ bhariyÈ
314-5
SaccaÑ
189
SaÓhavÈcÈ bah|naÑ piyÈ
317
SatthabhayaÑ
113
SatthÈraÑ nimantentÈpi te
upÈsake antokaritvÈva nimantenti
87
Saddhabhatta
325
SaddhÈdeyyaÑ nÈma
na vinipÈtetabbaÑ
22
Santhavo duvidho
37, 39
SandhiyuttakameÓÉakamahÈdhanu
80
SappaÒÒo uddissakatabhattaÑ
bhuÒjamÈnopi pÈpena na
upalippati
240
SappurisÈ nÈma hirottappena
pabbajitadhuraÑ gaÓhanti
59
Sappurisena saddhiÑ
samÈgamo sukhÈvaho
38, 40
SabbadhammÈ
31
SamaÓadhammakaraÓakÈlo
52
SamasÊlo samadhÈtukÈ
saÑsandanti ekato
28-9
Samiddhi
51
Samucchedavimutti
31
SamullapanasaÑsaggo
322
SarÊraguttikamme cheko
147
SavanasaÑsaggo
322
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PiÔÔha~ko
[ Sa ]

SÈsanÈni dasa
276
SÈsane kodhamattampi
niggaÓhituÑ na sakkoti
253
Si~gÊ
309
Sindhavapotakassa ÈgatakÈlato paÔÔhÈya rajjaÑ
hatthagatameva
265
Sindhavapotakassa vego
265
Sindhavo assapotako
262-3
SippaÑ nÈma attano
sukhatthÈya gaÓhanti
204
Sisira
246
SÊmantara
193
SÊlaÑ nÈma paramavisuddhi 342
SÊlavantÈnaÑ santike
vasantÈ sÊlavantÈ
66
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[ Sa ]
SÊlasseva jeÔÔhako
loke
387
SÊhÈ cattÈro
8
SujÈtÈ devaccharÈ viya
111
SurÈpÈnassa
ÈdÊnavÈ
177-8, 389
SuvaÓÓo suvaÓÓena mantaye
devo devena
97-8
S|karassa cintÈ
10, 11
Soko piyavatthuto
uppajji
179
[ Ha ]
Hatthino nÈma vuÉÉhipattÈ
posakeyeva mÈrenti
37
HatthisippÈnaÑ sikkhanaÑ 203-4
HÈsapaÒÒo
158
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[A-Œ]
AggÈÄavacetiya
257-8
A~ga (raÔÔha)
193-4
A~gulimÈla
16
AciravatÊ (nadÊ)
87, 101
AjÈtasattu
218, 222, 362-3
AÒjanavaÓÓa (hatthi)
332-3
AnÈthapiÓÉika
261, 313,
368-9, 388
AnitthigandhakumÈra
297, 299
Anuruddhatthera
85, 114, 180,
234, 242
Anotattadaha
84
Araka (tÈpasa)
55, 57, 179
AlÊnacittakumÈra
19, 21
AlÊnacitta (rÈjÈ)
20
AsitÈbh|
210
Assaka (rÈjÈ)
143-4
Assaji
347
Œnandatthera
5, 16, 21-3, 26,
29, 34, 36, 47, 60, 69, 74,
77, 83, 87, 89, 90, 110,
116, 122, 152, 160, 162,
185, 192, 212, 234, 252,
261, 265, 281, 284, 288,
290-1, 318, 353, 359,
362, 372, 378, 386, 393

NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[Œ]
ŒÄavÊ

257-8

[I]
Indapatta (raÔÔha)
195-6, 331-2
IndasamÈnagotta (tÈpasa)
36, 38
[U]
UkkaÔÔhÈ
UjjenÊ (nagara)
UttarapaÒcÈla (raÔÔha)
UttarÈpatha
Upanandatthera
UparÊ (aggamahesÊ)
UpasÈÄaka (brÈhmaÓa)
Upasenatthera
Uposatha (rÈjÈ)
UppalavaÓÓÈ

236-7
227
195-6
27, 262
398, 400
142-4
49-50
406
282
342

[E]
ErÈpatha

133
[ Ka ]

KaccÈyana
KaÓhÈgotamaka
Kandagalaka
Kapila (nagara)
Kapila (pura)

342
133
148, 150
196
83
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[ Ka ]
KalyÈÓa (rÈjÈ)
282
KalyÈÓÊ (nadÊ)
117
Kassapa (gotta)
325
Kassapa (Buddha)
101, 232-3
KÈli~ga (raÔÔha)
331, 333, 342
KÈsi (gÈma)
51, 62, 64, 72,
159, 203, 218,
348, 354, 362-3
KÈsi (raÔÔha)
14, 64, 66, 77,
92, 119, 123, 133,
136, 142, 150,
153, 226, 245,
285, 324, 369
KÈÄakasenÈpati
171,
179, 180
KitavÈsa (rÈjÈ)
178
Kuru (raÔÔha)
196, 331
Kekaka (raÔÔha)
195-6
KokÈlika
60-2, 98, 100,
160, 162, 321-2,
324, 395, 397-8
KoÓÉaÒÒa (gotta)
325
KomÈraputta
404, 406
Kosala (rÈjÈ)
1, 3, 5,
11, 14, 19-21, 67, 69,
114, 116, 127, 155,
189, 190, 218, 261,
284, 324, 353, 359,
362-3, 390

NÈmÈnukkamo
[ Kha ]
KhemÈ (devÊ)

PiÔÔha~ko
32

[ Ga ]
Ga~gÈ (nadÊ)
133, 138-9, 145,
235-6, 258-9, 299,
301, 306, 310-11,
324, 370, 383, 406
GandhÈra (raÔÔha)
42, 199
GandhÈra (rÈjÈ)
200, 202
GayÈsÊsa
34, 180
GÈmaÓicanda
273-8, 280-1
Gijjhak|Ôa
45, 49
Giridatta (assabandha)
89, 90
Guttila (gandhabba) 227, 230, 232
GuttilakumÈra
227
Gotama (Buddha) 155, 198, 227,
239, 373-5
[ Ca ]
CÈtumahÈrÈjika
CiÒcamÈÓavikÈ
Cittak|Ôa (pabbata)
CittarÈja (yakkha)
CittalatÈvana
C|Äa-anÈthapiÓÉika
C|Äanandiya (vÈnara)
C|Äalohita (goÓa)

82, 281-3
110, 146
97, 161
335
172
261
183-5
377-8

[ Cha ]
ChattapÈÓi (rÈjÈ)
ChabyÈputta

176
133

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ
NÈmÈnukkamo
[ Ja ]
JanapadakalyÈÓÊ
Janasandha (rÈjÈ)
JambudÊpa
Jetavana

PiÔÔha~ko
83-4
270, 273
19, 20, 44
(ÈdipiÔÔhesu)
1, 8, 11
(ÈdipiÔÔhesu)

[ Ta - Tha ]
TakkasilÈ

2, 34, 42
(ÈdipiÔÔhesu)
TapodÈrÈma
51
TambapaÓÓidÊpa
116, 118
TÈvatiÑsa
33, 82, 84-5, 282
TirÊÔavacchakumÈra
285
ThullakumÈrikÈ
376, 378
[ Da ]
DakkhiÓÈgiri (janapada)
311
DaÓÉakahiraÒÒa
(pabbata)
30, 32, 34
Dantapura (nagara)
331, 342
DisÈpÈmokkha
42, 44, 79, 91,
125-6, 183, 185,
237, 378
DuÔÔhakumÈratissa
178
DuÔÔhagÈmaÓi-abhaya (rÈjÈ) 371
Devadatta
34, 36, 54
(ÈdipiÔÔhesu)
[ Dha ]
DhanaÒcayakorabya
(rÈjÈ)

447
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[ Dha ]
DhanaÒcayaseÔÔhi
313
Dhanuggahatissatthera 362-3, 367
Dhammadhaja (purohita) 171, 173
[ Na ]
Nandatthera
Nandanam|lapabbhÈra
Nandanavana
NandapaÓÉita
NandarÈjakumÈra
NÈgadÊpa
NÈÄÈgiri
NigaÓÔhanÈÔaputta

83-5, 87
178
172
342
83-4
117
222
240

[ Pa ]
PaÓÉava (assa)
PaÓÉukambalasilÈ
PadumakumÈra
PadumarÈjÈ
PÈÔali (nagara)
PÈdaÒjali
PÈrÈsariya (brÈhmaÓa)
PuÒÒalakkhaÓadevÊ
PuÓÓa
PunabbasukÈ
PubbÈrÈma
PurÈÓÊ (brÈhmaÓÊ)
PoÔÔhapÈda

89
232
106, 109
108, 110
142
241
185
368
342
347
404
103
121-2

[ Ba ]
331-2, 335

Ballika (rÈjÈ)

3-5

JÈtakaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge

448
NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ba ]
BÈrÈÓasÊ
BimbÈdevÊtherÊ
BimbisÈra (rÈjÈ)
Brahmadatta (rÈjÈ)

2-6, 9, 12,
(ÈdipiÔÔhesu)
352-3, 390
218, 362
2, 3, 6
(ÈdipiÔÔhesu)

[ Bha ]
BhaddajikumÈra
299, 300
Bhaddajitthera
299, 301-3
Bhaddiya (nagara)
299
Bhaddiya (seÔÔhi)
299, 300
Bharu (nagara)
156
Bharu (raÔÔha)
156
Bharu (rÈjÈ)
156
Bhojanasuddhika (rÈjÈ) 288, 290
[ Ma ]
Magadha (raÔÔha)
49, 193-4
MaÓikaÓÔha (nÈgarÈjÈ)
258
MandhÈtu (rÈjÈ)
282-4
MahÈkassapatthera 85, 258, 342
MahÈnandiya (vÈnara)
183, 185
MahÈnÈma (sakka)
72
MahÈpajÈpatigotamÊ
185, 352
MahÈpanÈda
301-3
MahÈpi~gala (rÈjÈ)
220-2
MahÈmÈyÈdevÊ
21, 129, 342
MahÈmoggallÈnatthera
5, 8, 9,
21, 85, 97-8, 141, 321-2,
324, 342, 353, 404

NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ma ]
MahÈlohita (goÓa)
377-8
MahÈvana
5
MahÈsammata (rÈjÈ)
281
MahÈsoÓa (assa)
27, 28
MÈtali
232, 234
MithilÈ
34-6, 301
M|sila (gandhabba) 228-31, 234
Mettiyabh|majaka
347
[ Ya - Ra ]
YamunÈ (nadÊ)
138-9
RÈjagaha
49-51, 169,
180-1, 347
RÈdha
121-2
RÈhulatthera
62, 64, 99,
(ÈdipiÔÔhesu)
Roja
281
Rojamalla
212
[ La ]
LakuÓÉakabhaddiyatthera 129-30,
132
LakuÓÉakasÈmaÓera
130
LÈÄudÈyitthera
150, 152,
240, 241
LicchavÊkumÈrÊ
5, 8
[ Va ]
VarakalyÈÓa (rÈjÈ)
Vararoja
Videha (raÔÔha)

282
281
34-5, 301

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ
NÈmÈnukkamo
[ Va ]

Videha (rÈjÈ)
VinÊlaka (haÑsa)
Vir|pakkha
VisÈkhÈ (upÈsikÈ)
Vissasena (rÈjÈ)
Vejayanta (ratha)
VedehÊ
VesÈlÊ (raÔÔha)
VessavaÓa
VeÄuvana

[ Sa ]
Sakka (devarÈjÈ)

PiÔÔha~ko
34, 35-6
34-6
133
261, 313
312-3
232
362
5, 239, 352
357
34, 48, 64
(ÈdipiÔÔhesu)

84, 112-4,
(ÈdipiÔÔhesu)
Sakkadattika (rÈjÈ)
113-4
Satadhamma
75
Samiddhithera
51
SaviÔÔhaka (kÈka)
138
SÈma (rÈjÈ)
89
SÈriputtatthera
5, 9, 21, 34, 44,
47, 85, 97-8, 103, 136,
141, 144, 147, 180, 185,
225, 261, 265, 270, 321-2,
324, 342, 345, 352-3, 359,
378, 390, 393

449

NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Sa ]
SÈl|ka (s|kara)
377-8
SÈvatthÊ
40, 57,
69 (ÈdipiÔÔhesu)
SirÊsavatthu (yakkhanagara) 116
SÊha (senÈpati)
239
SujÈtÈ
111-4, 313, 315,
317
SuddhodanamahÈrÈjÈ 21, 44, 129
SundarÊ
373-5
Supatta (kÈkarÈjÈ)
390, 393
SuphassÈ (kÈkÊ)
390-3
Sumukha (kÈkasenÈpati)
390-1,
393
Suruci (rÈjÈ)
301
SusÊma (rÈjÈ)
41, 43-4
Suhanu (assa)
27-8
Senaka (vÈnara)
71-2, 103,
129 (ÈdipiÔÔhesu)
Somadatta (brÈhmaÓa)
151-2
[ Ha ]
Himavanta

6, 9,
32 (ÈdipiÔÔhesu)

JÈtakaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge

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]
AkatvÈva = Karonto (SyÈ)
AkÈraÓena = AkÈraÓÈ (SÊ, I)
AkÈleyeva = KÈlasseva (SÊ) AkÈlasseva (SyÈ, I)
AjiÓÓÈsa~kÈ = AjÊrako rogo (Ka)
AjjhavÈhari = AjjhupÈhari (SÊ, I)
AÒjanavaÓÓena tava vaÓÓaÑ = AÒjanavaÓÓaÑ nÈgaÑ (SÊ, I)
AÒjanavaÓÓo = AÒjanavasabho (SÊ, I) AÒjanasannibho (SyÈ)
AÒÒaÑ vÈ = AÒÒathÈ (SyÈ, Ka)
AÒÒo pana byaggha-ÈÓÈpanasamattho = AÒÒe dasa byagghe
Ènayanasamattho (SÊ, SyÈ, I)
AÔÔhayojanamatto = AÉÉhayojanamatto (SÊ, SyÈ)
AÔÔhÈsi = UÔÔhÈsi (SÊ, I)
AÉÉaÑ = AÔÔaÑ (SÊ)
AtidhÈtatÈya = AtibhÈratÈya (Ka) AtidÈvatÈya (SyÈ)
AtÊtabhave = AtÊtattabhÈve (SÊ, SyÈ, I)
AtthÈya = Atthe (SÊ, SyÈ, I)
AtricchaÑ = AtricchÈ (SÊ, I)
Atha = AvassaÑ (SyÈ, Ka)
AdiÔÔhapubbadukkhar|po = Atidukkhar|po (Ka)
Addasa = AddasaÑsu (SÊ, I)

279
308
191
327
267
333
332
135
366
302
9
1
266
143
358
211
188
174
335

452

JÈtakaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge

NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ

[A]
AdhammacaraÓenÈti = AdhammacariyÈya vÈti (SÊ, SyÈ, I)
AnantaraÑ na passi = AntaÑ neva passi (Ka)
AnamataÔÔhÈnaÑ = AnÈmakaÔÔhÈnaÑ (Ka)
Anamatantipi = AnÈmakantipi (Ka)
Anala~katena bÊbhacchenÈti = Ala~katena vigatenÈti (Ka)
AnukÈmaya kÈmenÈti = AnukÈmayÈnukÈmenÈti (SÊ, I)
Antodhure = Rathadhure (Ka)
AndhakÈ = AndhitÈ (SÊ)
AparipuÓÓÈni = AparisuddhÈni (I)
ApaloketvÈ = OloketvÈ (SÊ, SyÈ, I)
ApÈpÈyÊti = ApÈpÈsÊti (SÊ, SyÈ, I)
ApÈrivÈsikaÑ = AbhiÓhaparivÈsitaÑ (Ka)
Appa’nÈyatanesupÊti = ApinÈyatanesupÊti (SyÈ)
ApparasaÑ = SarasaÑ (SÊ)
Appicchena = Appiccho (Ka)
Abbhantara-ambo = Abbhantara-ambÈ (SÊ)
Abbhantaroti = Abbhantareti (SÊ, I)
AbhinibbutacittÈ = AbhinibbutattÈ (SÊ, I)
AmbapiÓÉiÑ = VaÓÔaÑ (Ka)
AyaÑ te lolo = AyaÑ bÈlo (SyÈ)
AyadÈmÈni = ŒyasÈni (Ka)
Ayuttepi honte = Yuttopi hotu ayuttopi (Ka)
Yuttampi hotu, ayuttampi hotu (SyÈ)
ArakkhitÈ = ArakkhiyÈ (SÊ) ArakkhikÈ (SyÈ)
Ala~katÈbharaÓaÑ = LalitadÈrakaÑ (SÊ, I) PilandhanakumÈraÑ (SyÈ)
AvaÉÉhitvÈ = ŒvajjetvÈ (SÊ)
AvissajjetvÈ = KatvÈ (SÊ, I)
AsubhasabhÈvo = Assa sabhÈvo (SÊ, I) AsucibhÈvo (SyÈ)

380
60
50
50
252
144
337
295
250
82
115
392
371
88
398
355
354
344
81
363
129
166
121
177
56
16
395

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ

453
PiÔÔha~kÈ

[A-Œ]
AhaÒhi = TaÑ te pavedemi. AhaÒhi (SÊ)

174

AhituÓÉiko = AhiguÓÔhiko (SÊ, SyÈ, I)

244

ŒkaÉÉhiyamÈnaso = KampitamÈnaso (SÊ)

310

Œgate = Gate (SÊ, SyÈ, I)

192

Œgato = ŒÓatto (Ka)

392

ŒcÈragocare = AnÈcÈragocare (Ka)

82

ŒcÈravihÈre = CÈravihÈre (I)

212

ŒjÊvikÈti =ŒjÊvakÈti (SÊ, SyÈ)

344

ŒÓattikaro = AtthakÈro (Ka)

392

ŒpÈsu = AvÈsu (Ka)

287

ŒropetvÈ = ŒrocetvÈ (SÊ, I)

172

ŒropetvÈ = ŒrocetvÈ (SÊ, SyÈ, I)

176

ŒvÈhetvÈ = PavÈhitaÑ (SyÈ, Ka)

107

ŒsÈdeti = PakkhipitvÈ gato (Ka)

193

ŒsÈdetvÈpi = ŒsajjitvÈpi (Ka)

46

ŒsiÒceyyÈtha = Œvajjessatha (SÊ, I) ŒvaÔeyyÈtha (SyÈ)

93

ŒharÈpetuÑ = ŒrocetuÑ (Ka)

18

[I-U]
IdaÑ = Idha (SÊ, SyÈ, I)
IdÈnivayassa = IdÈnissa (Ka)

400
90

Indapatthanagare = Indapattanagare (SÊ, I, Ka) IndapaÔÔanagare (SyÈ)

331

Imampi = NÈmampi (SÊ)

369

Ime pamÈÓavantÈ = NopamÈÓavantÈ (SÊ) No pamÈÓavantÈ (SyÈ, I)

135

Ime sudaÑ = ImassutÈ (SyÈ, Ka)

365

IsigaÓo = HatthigaÓÈ (Ka)

120

UgghÈÔetvÈ assosi = NibbÈÔhetvÈ assasi (SÊ, I) UppÈÔetvÈ assasi (SyÈ)

365

UjuÒÒeva = OdhiyaÒÒeva (SÊ, SyÈ, I)

81

454

JÈtakaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge

NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ
[U]

UttÈretvÈ = UkkÈcetvÈ (SÊ, I)

64

UddhÈrasodhanatthÈya = UddhÈrasÈdhanatthÈya (SÊ, I)

308

Upak|thito = Upak|sito (SÊ, SyÈ, I)

122

Upak|dhitotipi = Upak|jitotipi (SÊ, I) UpakuÔÔhitotipi (SyÈ)

122

UpagatÈneva = AnapagatÈneva (SÊ)

113

UparÊ = UbbarÊ (SÊ, SyÈ, I)

142

UpalÈÄentÈ = UpalÈpentÈ (SyÈ)

138

UppajjeyyÈti = UppÈdeyyÈmÈti (SÊ, I)

71

Uppilavanti = Uppalapanti (SyÈ)

88

UyyojesÊti = VippayojesÊti (SÊ)

306

Ussadanirayesu = Uss|danirayesu (SyÈ)

295

Uhannanti = hantanti (SÊ) hantÊti (I)

67

[E]
EkaÑ saraÑ = GharaÑ (SyÈ, I)

193

Ekako rukkham|le = AraÒÒasmiÑ rukkham|le (SÊ, SyÈ, I)

174

Ekato = Ekako (SÊ, I)

361

EkapadaÑ = EkaÑ (SÊ, I)

217

EkasmiÑ jhÈmakhette = EkaÑ jhÈmakhettaÑ dassetvÈ (SÊ, SyÈ, I)

84

EvaÑ taÑ = Tassa (SÊ, I)

333

EvametaÑ = Evameva (Ka)

302

Esoti = Ekoti (SÊ)

130

[O]
Okkantikanti = Okkandikanti (SÊ, SyÈ, I)

405

OkkantitvÈ = OkkanditvÈ (SÊ, SyÈ, I)

405

OtÈretvÈ = OsÈdetvÈ (SÊ, I)

86

OtÈrentÈ = OtarantÈ (Ka)

60

OhacchaÑ = hacca (SÊ, I)

65

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ Ka ]
KaÒcanapattiyÈ nÈma = KaÒcanapantiyÈ nÈma (SyÈ)
KaÒcanapabbataguhÈya (Ka)
KaÉÉhÈpessÈmÊti = KathÈpessÈmÊti (Ka)
KaÓayasadisena = Kattarisadisena (Ka)
KaÓÔakuraÓÉakavaÓÓaÑ = KoraÓÉakavaÓÓaÑ (Ka)
KaÓÉaÒca = DhanuÒca t|ÓiÒca (SÊ, I)
KatvÈ = GahetvÈ (Ka)
KaraÓaÑ = KÈraÓaÑ (SÊ, SyÈ, I)
Karissati = Sarissati (Ka)
KareÓuyÈ = KaÓeruyÈ (SÊ, I)
KasÈyaphalÈni = KasaÔaphalÈni (SÊ, I) KadaliphalÈni (SyÈ)
KÈkaniÉÉhasmintipi = KÈkanÊÄamhÊtipi (Ka)
KÈkapeyyamÈhu = PeyyamÈhu (SÊ, I)
KÈko = UdakakÈko (SÊ, SyÈ)
KÈmesu micchÈ na caritabbaÑ = KÈmesumicchÈcÈro na
caritabbo (SyÈ, Ka)
KÈsigÈmake = GÈmake (SÊ, I)
KiÑ sobhananti = SobhanaÑ asobhananti (SÊ, I)
KiÒcipi = KiÒcÈpi (Ka)
KiÓiÑ = KiÓissaÑ (SÊ, I)
KimatthamabhisandhÈyÈti = KamatthamabhisandhÈyÈti (SÊ, I)
Kiri~karosÊti = KikiÑ karosÊti (SÊ, I)
KÊÄÈpente = KÊÄÈyante (SyÈ, Ka)
KujjhanasadisaÑ hoti = KujjhanasadisaÑ viya hoti (I)
KuÓÔhaÑ = KoÓÔhaÑ (SÊ, I) KoÓÉaÑ (SyÈ)
KuddhaÑ = KodhaÑ (Ka)
KuddhÈ = VatvÈ (SÊ, I)
KubbantaÑ = KubbÈnaÑ (SÊ, I)
KumÈri ko nÈmesa = KumÈriko nÈmesa (SyÈ, I)
KurudhammajÈtakavaÓÓanÈ = GarudhammajÈtakavaÓÓanÈ (Ka)

455
PiÔÔha~kÈ

358
166
328
60
361
127
124
400, 401
308
145
329
159
399
335
72
385
79
383
346
65
386
176
107
4
369
255
164
330

456

JÈtakaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge

NÈnÈpÈÔhÈ
[ Ka ]
Kurudhamme = Garudhamme (Ka)
KulaputtaÑ = Kulaputte (SÊ, I)
Kulassa = KÈkassa (Ka)
KusaladhammabhÈvanaÑ = KusaladhammabhÈgaÑ vÈ (Ka)
Kekake cÈti = Kekaye cÈti (SÊ)
Kekaketi = Kekayeti (SÊ)
KekakaraÔÔhaÑ = KekayaraÔÔhaÑ (SÊ)
Kena = Tena (SyÈ, Ka)
KeÄisÊlÈnaÑ = KeÄisÊlavatÈnaÑ (Ka)
KoÓÉo = KoÓÔho (SÊ) KoÓÔo (I)
Ko nÈ’yaÑ = KonvÈyaÑ (SyÈ)
Ko nÈ’yanti = KonvÈyanti (SyÈ)
KomÈrapatÊtipi = KomÈripatÊtipi (SyÈ)
KomÈraputtoti = KomÈyaputtoti (SÊ) KomÈriyaputtoti (SyÈ)
KomÈri ko nÈma = KomÈriko nÈma (SyÈ, I)
[ Kha - Ga ]
KhajjathaÒÒeva = Khajjatu eva (SÊ, I)
KhajjathaÒÒeva = KhajjataÒÒeva (SÊ, I)
KhÈÓukakÈle = KhÈÓukorakÈle (SÊ, I)
KhÈdeyyuÑ = AdeyyuÑ (SÊ, SyÈ, I)
KhipitvÈ = Khipi (SÊ, I)
Khipe patitamacchaÑ =JÈle pakkhittamacchaÑ (Ka)
KhuddakÈyeva = Yadi evaÑ khuddakÈyeva (SyÈ, Ka)
Khuddako = BhaÓÉako (SyÈ)
GacchamÈna caramÈna = eyamÈna gacchamÈna (SyÈ)
Tattha tattha ÉayamÈna (Ka)
GaÓetvÈ = VaÉÉhitvÈ (SyÈ, Ka)
GantvÈ = HutvÈ (Ka)

PiÔÔha~kÈ
331
397
328
361
196
195
196
344
405
192
399
399
110
404
164
71
71
242
167
335
363
132
130
401
340
368

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ

457
PiÔÔha~kÈ

[ Ga - Gha ]
Gamissatha = Gamittha (SÊ, I)
Gavesanto = AguÓagavesako (SÊ)
GahitÈni = GaÓitÈni gaÓitÈni (SyÈ)
Giridatto = Giridanto (I)
GehasambhÈre = Gehe (SÊ, I)
GocaraÔhÈyinaÑ = LÈpagocaraÔhÈyinaÑ (SÊ)
GocaraÔhÈyinanti = AgocaraÔhÈyinanti (SÊ)
GopayitvÈ = VÈhayitvÈ (SyÈ) GÈhayitvÈ (Ka)
GhaÔÔeyyuÑ = GhÈteyyuÑ (Ka)
GharÈvÈsacintÈya = SagharÈvÈsacittatÈya (SÊ)

49
3
358
89
17
54
54
337
346
91

[ Ca - Cha ]
CakkavÈkajÈtake = KÈkajÈtake (SÊ, SyÈ, I)
CaÓakamuÔÔhiÑ = VarakamuÔÔhiÑ (I, Ka)
CÈÔimattaÑ bhattameva p|tiÑ = PÈtibhuttabhattaÑ p|timeva (SyÈ, Ka)
CÈpi = CÈsi (SÊ, I)
Cinanti = Vinanti (SyÈ)
ChattiÑsa = SattatiÑsa (SÊ, SyÈ)
ChetvÈ = JhatvÈ (SÊ, I) GhatvÈ (SyÈ)

288
68
363
355
274
234
239

[ Ja ]
JanikaÑ nibbattakinti = JanitaÑ nibbattitanti (Ka)
Jaras|kare = Daharas|kare (SÊ, I)
JÈtasÈrÈ = JÈtisÈrÈ (Ka)
JÈnittaÑ bhÈvittanti = JÈnitaÑ bhÈvitanti (SÊ, I)
JÈnitvÈ = AjÈnÈpetvÈ (SyÈ, Ka)
JÈnibhÈvaÑ = JÈnanabhÈvaÑ (SÊ, SyÈ, I)
JÈnissatÊti = JÈnÈtÊti (SÊ, SyÈ, Ka)
JÈyati = JÈto (Ka)
JÊvantaÑ s|le = JÊvas|le (SÊ, SyÈ)
Jetavane = VeÄuvane (I)

238
364
149
73
363
230
90
211
400
202

458

JÈtakaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge

NÈnÈpÈÔhÈ
[ Jha - ®ha ]
JhÈpitakÈnaÑ = JhÈpitamatÈnaÑ (Ka)
®hÈnaÑ = PhalaÑ (Ka)

PiÔÔha~kÈ
50
71

[ Ta ]
TaÑ = KiÑ (SÊ, I)
TaÑ = CittaÑ (SÊ, I)
TaÑ = TvaÑ (SÊ, SyÈ, I)
TaÑ te = TaÒce (SÊ)
TaÓhÈsa~khÈtaÑ = TaÓhÈsanthavasa~khÈtaÑ (Ka)
TambapaÓÓisare = TambapaÓÓitale (Ka)
TammÈko = TaÑmÈkoti vattabbe tamhÈko (SÊ) TumhÈkanti
vattabbe tumhÈka iti vuttaÑ (I)
TaruÓaravivaÓÓaÑ = TaruÓaruciravaÓÓaÑ (SyÈ)
TalasÈ = ThalasÈ (SyÈ, Ka)
Tava = Te vÈ (SÊ)
TÈpasacaraÓaÑ = TapacaraÓaÑ (SÊ, I)
TÈvakharampi = Atitibbatarampi (Ka)
TigÈvutaÉÉhayojanamatte = GÈvutaÉÉhayojanamatte (SÊ, SyÈ, I)
TiÔÔha tÈvetassa = Akkuddhassa tÈva tassa (Ka)
TiÔÔhanti = Rasanti nadanti (SÊ, I)
TiyaÑsaÑ = TikhiÓasakkharaÑ (SyÈ)
TÊhi cat|hi = DvÊhi cat|hi (SÊ, I)
TuÓhÊ hutvÈ = TuÓhÊ acchanti, tuÓhÊ hutvÈ (SÊ, I)
Te = TaÑ (Ka)
TvaÑ = YaÑ (SÊ)

204
337
204
43
66
400
192
318
366
330
172
61
143
164

[ Tha ]
Tharuggahehi = Dhanuggahehi (SyÈ, Ka)
ThÈmavantopi = PaÒÒavantopi (Ka)
ThuÓÈti = ViÓÈti (SyÈ, Ka)
Th|ÓÈya = C|ÄÈya (SyÈ, Ka)

199
295
207
339

61
335
115
168
188
118

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ Da ]
DakkhiÓajÈÓukaÑ = DakkhiÓajattuÑ (SÊ) DakkhiÓajannu (SyÈ, I)
Dattatthero = Uttaratthero (SÊ) Uttatthero (I)
DatvÈ = UccÈretvÈ (SyÈ, Ka)
Dappena = Dittar|pena (Ka)
Dasa = Cuddasa (SÊ, I, Ka)
Daharo kapi saddheyya = Daharopi taÑ na saddheyya (SÊ)
Daharopi na saddheyya (SyÈ)
DaÄhaparikkhitto = NaÄaparikkhitto (SÊ, I)
DinnadÈnena rakkhitasÊlena = DinnadÈne rakkhitasÊle (SÊ)
DivÈ = Divasampi (Ka)
DissamÈnar|pena = DissamÈnar|pÈ (SyÈ, Ka)
DucchindaniyaÑ = AcchindiyaÑ (SÊ) DucchindiyaÑ (SyÈ)
Duppasayhoti = Duppasahoti (SÊ, SyÈ, I)
DurabhisambhavaÑ = DurabhibhavaÑ (SÊ, I)
DetÊti = Na detÊti (Ka)
Dva~gulabahalaÑ = AÔÔha~gulabahalaÑ (Ka)
[ Dha - Na ]
DhanikÈ piyÈti = DhanakÈmikÈti (SÊ) DhanakÈmiyÈti (SyÈ)
DhanukÈramuduvÈkesu = MaruvavÈkesu (SÊ) MarucavÈkesu (I)
Dhammakathikoti = Dhammikoti (SÊ, I)
DhammantevÈsiko = KammantevÈsiko (SÊ)
DhuttikadhÈtutÈ = DhuttikajÈtikÈ (SyÈ)
ChindahirottappÈvuttikadhÈtukÈ (Ka)
Dhen|naÑ = RohiÓÊnaÑ (SÊ, I) Khiradhen|naÑ (SyÈ)
Na karomi cÈha = Na karomÊti cÈha (SÊ, SyÈ, I)
NadamÈnÈ = NisÊdamÈnÈ (Ka)
NadassaÑ = NÈddasaÑ (Ka)
NadÊpiÔÔhena = NadÊtitthena (Ka)
Na bhuÒjÊyantÊti = Na subhuÒjÈti (SÊ, I) Na bhuÒjitabbÈti (SyÈ)
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PiÔÔha~kÈ
107
362
194
390
276
403
70
102
339
383
127
201
213
129
83
401
105
393
253
104
386
374
60
124
12
328
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JÈtakaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge
PiÔÔha~kÈ

[ Na ]
Na mayaÑ sampam|ÄhÈti mayaÑ m|ÄhÈ = Na mayaÑ asma
m|ÄhÈti (SÊ, I)
Na hi taÑ vir|Ähe = Neva hi taÑ ruheyya (SÊ, I)
NÈgacchanti = NÈgacchati (SyÈ)
NikkhaÒcussÊsako’hitaÑ = NikkhamussÊsake kataÑ (SÊ, I)
NikkhaÒcussÊsake kataÑ (SyÈ, Ka)
NibbisayaÑ = NissariyaÑ (SyÈ)
Nimimhaseti = Vinimhaseti (SyÈ) Vanimhaseti (Ka)
NimbakasaÔaÑ = NimbakasÈvaÑ (SyÈ) NimbarasaÑ khÈdanto (Ka)
NiravajjaÑ = NirÈmisaÑ (SÊ, I)
NivattÈpento = TintÈpento (SÊ)
NivÈsakoti = NivÈsikoti (SÊ, SyÈ, I)
NivÈsaparibbayena = Neva nivÈpena na paribbayena (SÊ)
NivÈsaparibbayo = NivÈpaparibbayo (SÊ)
NiviÔÔhaÔÔhÈneyeva = CiÓÓaÔÔhÈneyeva (SÊ, SyÈ, I)
Nivedesi = Nivesesi (SÊ, SyÈ, I)
Nivesayi = Nivesesi (SÊ, I) NivÈsesi (SyÈ)
NisinnaÑ = NilÊnaÑ (SÊ, I)
NÊharitvÈ = KatvÈ (SÊ, I)
Neva hatthÊ = Te vÈ hatthÊ (SÊ)
No idanti = No idhÈti (SÊ, SyÈ)
NhatvÈ gattÈnulitto = NhÈtÈnulitto (SÊ, SyÈ, I)
[ Pa ]
PakkaphalapiÓÉisaÒchannaÑ = PakkaphalapiÓÉisampannaÑ (SÊ, SyÈ, I)
PakkamitvÈ = NikkhamitvÈ (SÊ)
PakkhittaloÓaÑ = PakkhittatilÈ (SÊ, I)
Paggharantena mukhaÑ p|rÈpetvÈ = Paggharantena murumurÈpetvÈ
(SÊ, SyÈ, I)
Paccupetha = Paccametha (SÊ, I)
PaÒÒÈpetuÑ = SaÒÒÈpetuÑ (Ka)
PaÔipakkhÈ = SamasatthÈ (SÊ, I)

344
406
221
400
360
333
96
21
131
392
196
195
145
176
190
159
47
44
401
332
146
6
318
116
323
339
236

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ Pa ]
PaÓÉitena = AtipaÓÉitena (SÊ, I)
PatanabhÈvaÑ ÒatvÈ = Patanabhayena (SyÈ, Ka)
PatiÔÔhÈpentena = Patthentena (Ka)
PatiÔÔhito = Patthito (Ka)
PatitamacchaÑ = JÈle pakkhittamacchaÑ (Ka)
PattacÊvarÈneva = MaÔÔacÊvarÈneva (SÊ)
PatvÈ = DatvÈ (I)
PathavissitÈ = PaÔhavinissitÈ (SÊ, I)
PapÈtÈnusÈrena = PapÈtataÔÈnusÈrena (SÊ) PabbatÈnusÈrena (Ka)
PamattÈ = PamuttÈ (Ka)
PamÈdena = AmattÈti appamÈÓena (SÊ, I)
Pamukhe = Padumake (SÊ, SyÈ)
Pamoceyya = PamocetvÈ (I, Ka)
Parato = Purato (SÊ, SyÈ)
ParÈjayabhÈvassa = ParajjanabhÈvassa (SÊ, I)
Paridahissati = Paridahessati (SÊ, I)
ParidahissatÊti = ParidahessatÊti (SÊ, I)
Paripanthena = Paribandhena (Ka)
ParivattesÊti = ParivattayÊti (SÊ, I)
ParivÈretvÈ = SampaharitvÈ (SÊ) SamparivÈretvÈ (SyÈ, I)
ParihÈyamÈno = AsukhÈyamÈno (SÊ, I)
Parehipi na viheÔhÊyati = Parepi na viheÔheyyÈti (SyÈ)
Palapante’te = Vilapantete (SyÈ, Ka)
PalÈya’hanti = PalÈyihanti (SyÈ, Ka)
PalÈyikaÑ paribbÈjakaÑ = PalÈyitaparibbÈjakaÑ (Ka)
PalÈyitaparibbÈjakaÑ = PalÈsÊparibbÈjakaÑ (SÊ)
PalÈyiparibbÈjakaÑ (SyÈ, I)
PavattiyÈ = PattayasÈ (SyÈ, Ka)
Passatha = Vayassa (SÊ)
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PiÔÔha~kÈ
52
81
125
163
363
407
382
283
108
296
390
294
226
338
19
182
182
18
152
191
27
387
292
307
235
198
384
68
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JÈtakaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge

NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Pa ]
PaharitvÈ = Hatthe pahaÑsitvÈ (SÊ) Hattena pahaÑsitvÈ (I)
PahiÓakammena = Pahenagamanena (SÊ, I)
PÈÔalinagare = Potale nÈma nagare (SÊ) Potali nÈma nagare (I)
PÈtiyaÑ = PÈkiyaÑ (SÊ)
PÈtetvÈ = PothetvÈ (Ka)
PÈnad|pamoti = DupÈhan|pamoti (SyÈ, Ka)
PÈpuÓissasi = PÈpuÓissanti (SÊ) Passissati (SyÈ) Passanti (I)
PÈrÈsariyo = PorÈÓÈcariyo (Ka)
Pivanti ce = Pivanti ve (SÊ) Pivantiva (I)
Pivanti ce = Pivanteva (SÊ, I)
PucchiÑsu = ŒpucchiÑsu (Ka)
PuÒjitvÈ = PuÒchitvÈ (SÊ) SuphusitvÈ (Ka)
PuÔÔho = PhuÔÔho (SÊ, SyÈ)
PuÔÔhoti = PhuÔÔhoti (SyÈ)
PubbÈrÈme = Jetavane (Ka)
Pubbepi ÈsÈdesiyevÈti = MÊÄhena pakkhipiyevÈti (Ka)
PurimakaÓÉapu~khe = PurimakaÓÉaÑ pu~khe (SyÈ) PurimakaÓÉaÑ
pakkhena (Ka)
Purise = VÈÓijake (Ka)
Peseti = Paveseti (SyÈ, Ka)
PorÈÓapakatiÑ = PubbapakatiÑ (SyÈ)
[ Ba ]
Balliko = Malliko (SÊ)
Ballikoti = Mallikoti (SÊ)
Bahipasse pamukhe = BÈhirapadumake (SÊ) BÈhirapasse
padumake (SyÈ)
Bahu-ÈgatÈ = Bahu-Ègato (SÊ, I)
BahumÈyÈ = ThaddhahadayÈ (SÊ) Thaddhahadayo (SyÈ)

93
74
142
177
124
204
183
185
115
115
19
357
88
88
404
193
81
116
83
89
3
3
294
53
106

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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[ Ba ]
BÈrÈÓasyanti = BÈrÈÓassanti (SÊ, SyÈ, I)
ByagghacchÈpasarÊvaÓÓa = ByagghacchÈpasadisavaÓÓa (SyÈ)
ByagghacchÈpasarÊvaÓÓÈti = ByagghacchÈpasadisavaÓÓÈti (SyÈ)
BrahmavaÓÓaÑ seÔÔhavaÓÓaÑ = BrahmavakkaÑ seÔÔhavakkaÑ (Ka)
BrÈhmaÓagÈmato = BrÈhmaÓavÈsato (SyÈ) BrÈhmaÓavÈÔato (Ka)

392
396
396
13
332

[ Bha ]
BhaggÈti = GaggÈti (SÊ, I)
BhattÈ = TÈto (SÊ, SyÈ, I)
BhaddalÊ = KundalÊ (SÊ, I)
BharaÓaposakÈ = BharaÓaposako (SyÈ)
BharuraÔÔhe BharurÈjÈ = KururaÔÔhe KururÈjÈ (Ka)
BharurÈjÈti BharuraÔÔhe = KururÈjÈti KururaÔÔhe (Ka)
BhÈvetvÈ = GhaÔetvÈ (SyÈ, Ka)

15
307
306
357
156
158
361

[ Ma ]
MaÑsaÑ uppÈÔanakÈlo = PapaÑ uppÈdanakÈlo (Ka)
MakkhetvÈ = PakkhipitvÈ (SÊ, I)
MaggaÑ gahetvÈ = MigaÑ gahetuÑ (Ka)
MaggaÑ gahetvÈ = MigaÑ gahetuÑ (SyÈ, Ka)
MataÔÔhÈnaÑ = ŒmakaÔÔhÈnaÑ (Ka)
MatiÑ = PatibbataÑ (Ka)
MattavaravÈraÓÈ = MattavÈraÓo (Ka)
MattikÈlepanaÑ karissantÊti = MattikÈlepaÑ dassantÊti (SÊ, I)
Madhurasaddo = Mudu madhurasaddo (SÊ)
Manasi = Sarasi (Ka)
Manussassa = SampannamÈnasassa (SÊ, I)
MandaÑ sammajjanaÔÔhÈnaÑ = MaÓÉapasammajjanaÔÔhÈnaÑ (SyÈ)
MaÓÉalasammajjanaÔÔhÈnaÑ (Ka)
Mama = Tava (SÊ, I)

258
22
49
186
50
296
129
22
396
255
272
402
166
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NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ma ]
MamÈyanaÔÔhÈnamassa = PiyaÔÔhÈnamassa (SÊ, I)
MahatthikÈ = MahiddhiyÈ (SÊ, SyÈ, I) MahiddhikÈ (Ka)
MahiÑsacammÈnaÑ = MahiÑsacammÈni (SÊ, SyÈ)
MahesÊ cÈtipi = MahesÊ vÈtipi (SÊ, SyÈ)
MÈtikÈ = CÈÔikÈ (SÊ)
MigÈnaÑ si~gÈlo = Kotthuko (SÊ, I) KoÔÔhako (SyÈ)
MittikÈ = PattikÈ (SÊ, SyÈ, I)
Mukhato lohitaÑ paggharati = MukhaÑ lohitamakkhitaÑ (SÊ, SyÈ, I)
M|laghaccÈya = M|laghacchÈya (Ka)
Mokkho = SukhaÑ (Ka)
Morachade = MorapÈde (SÊ, SyÈ, I)
[ Ya ]
YaÑ = Yattha (SÊ, I)
YaÔÔhiphiyÈni =PadarÈni (SÊ, I) YaÔÔhiyÈni (SyÈ)
YamunÈya = NammadÈya (SÊ, I)
YasapÈÓi = PÈyÈsapÈÓi (SÊ)
Yuddho = Yuddhe (SÊ, SyÈ)
Yo = So (SÊ, I)
Yo = So tvaÑ (Ka)
YoggÈciÓÓaÑ caraÓaÑ = YoggaÑ ciÓÓacaraÓaÑ (SÊ)
YoggÈ ciÓÓacaraÓaÑ (Ka)
Yo varattaÑ = Yo ca yottaÑ (Ka)
Yo vÈpi = Yo cÈpi (Ka)
[ Ra ]
RakkhÈmi = RakkhiÑ (SÊ, I)
Rajjena = Yasena (SÊ)
RaÔÔhehi = RaÔÔhena (SÊ, I)
RÈjakÈrÈme = RÈjikÈrÈme (Ka)

251
372
83
355
178
398
165
141
48
328
201
371
101
310
171
363
13
35
152
226
374
335
79
157
14

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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[ Ra ]
Rukkhabile = RukkhajÈle (Ka)
RumÈya uppanna = DumÈyaÑ uppannaÑ (Ka)
Renukanti = Rerukanti (SÊ, I)

47
344
210

[ La ]
LakuÓÉakabhaddiyaÑ = LakuÓÔakabhaddiyaÑ (SÊ)
LaÒjant|ti = Limpant|ti (SÊ, I)
LaÒji = Limpi (SÊ, I)
LaÄamÈnÈ = VilÈsamÈnÈ (SyÈ) KÊÄÈyamÈnÈ (Ka)
LÈbhaÑ = LÈbhassa (SÊ, SyÈ)

129
224
224
111
287

[ Va ]
VaÔÔapotakaÑ = MaÓÉ|kapotakaÑ (SÊ, I)
VaÔÔamayaÑ = VaddhamayaÑ (SÊ, SyÈ, I)
VaÔÔetvÈ = VaÄetvÈ (SÊ, I) PÊÄetvÈ (Ka)
VaÉÉhakÊ = VaÉÉhakÊ nivattetvÈ (SÊ)
VaÉÉhitabhattaÑ = BhattavaÉÉhitikaÑ (SÊ, I)
VattamÈnakiriyaÑ = VattanakiriyaÑ (SÊ, I) ManussÈnaÑ kiriyaÑ (Ka)
VadÈpetÊti = DÈpetÊti (I)
VantattÈ = AbhavÈ (SÊ, I)
VambhetukÈmÈ = VaÒcetukÈmÈ (SÊ, I)
Vayassa = Si~gÈla (Ka)
ValÈheneva = VÈlÈheneva (SÊ)
VasanagÈmaÑ gato = VasanagÈmato (SyÈ)
Vasasi = VasÈpesiÑ (Ka)
VÈreti = VÈrento (SyÈ)
VÈretukÈmo = HÈretukÈmo (SÊ, I)
VijjamÈnesu vÈkesu = VijjamÈnÈsu maruvÈsu (SÊ)
VijjamÈnÈsu mar|dvÈsu (I)
VitarÈmi = VisahÈmi (SÊ, I)

363
140
177
18
325
169
363
182
237
396
118
140
356
399
161
105
13
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NÈnÈpÈÔhÈ
[ Va ]
VideharaÔÔhasÈmikaÑ = VideharaÔÔhissaraÑ (SÊ)
Vinimayavasena = VinivaÔÔanavasena (Ka)
Viya viddhaÑ = PaviÔÔhaÑ (SÊ, SyÈ, I)
ViyÈsÊti = VihÈsÊhi (SyÈ) ®hassasÊti (Ka)
Viy|Ähe = Vir|Ähe (Ka)
VirocanÈ = PavirocamÈnÈ (Ka)
VivarÈnug|ti = Vivarantag|ti (SÊ, I)
Vissattho = NirÈsa~ko (SyÈ)
Vihiyyati = VihiÑsati (SÊ, I)
ViheÔhessÈmÊti = VÊmaÑsissÈmÊti (SyÈ, Ka)
VÊthiÑ ÈvaritvÈ = KiÒci dÈnavattaÑ avicÈretvÈ (SyÈ),
VÊthiÑ vicaritvÈ (Ka)
VÊriyavikkamena = VÊriyasa~khÈtena (Ka)
Vutte = PuÔÔho (?)
Vutto = Vutte (SÊ, I)
VedanÈppattatÈya = VedanÈmattatÈya (SÊ)
VedanÈppatto = VedanÈmatto (SÊ, I)
VeÄuvane = Jetavane (SyÈ, Ka)
VeÄuvane = Jetavane (SÊ, SyÈ, I)
VeÄuvane = Jetavane (Ka)
[ Sa ]
SaÑkiliÔÔhavÈsaÑ = SakalattavÈsaÑ (SÊ, I)
SaÑsÊdasi = SaÑsÊdati (Ka)
SaÑharitvÈ = Sa~gharitvÈ (SÊ)
SakadÈgÈmiphale = AnÈgÈmiphale (SÊ, SyÈ)
Sa~gharitvÈ = SaÑharitvÈ (SyÈ, I)
Sace = Na kho (SyÈ, Ka)
SaccÈhaÑ = SacÈhaÑ (Ka)

PiÔÔha~kÈ
35
333
207
353
304
283
192
277
322
407
389
194
105
14
149
208
92
48
395
330
298
108
290
180
307
335

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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[ Sa ]
SajÈtiputto = SÊhajÈtiputto (Ka)
SaÔÔhimattÈni vassasahassÈni = SattamattÈni vassasatÈni (SÊ, I)
SaÓhabhÈÓena = SaÓhavÈcena (Ka)
SaÓhabhÈsanena = SaÓhavÈcabhÈvena (Ka)
SatapattamÈÓavassa = SatapattasakuÓassa (SyÈ)
Satta Buddhe = Sabbabuddhe (SyÈ, Ka)
SattasatamattÈ = PaÒcasatamattÈ (SÊ, I)
SattÈdhivacanaÑ = SattavevacanaÑ (Ka)
Saddaheyya = Na saddaheyya (SÊ, SyÈ)
Saddena = Sare (SÊ) Sarena (SyÈ)
Santadhammotipi = SataÑ dhammotipi (Ka)
SannirujjhitvÈ = SannirumbhitvÈ (SÊ, I)
Sa pÈpena upalippatÊti = Sa pÈpamupalimpatÊti (Ka)
SaputtÈya tÈya = SaputtadÈrÈya (Ka)
SabbarandhÈnaÑ = SambandhÈnaÑ (Ka)
Sabbasaddasseva = Sabbasattasseva (SyÈ, I), Sabbasattavasena (Ka)
SamÈnajÈtÊnaÑ = SamÈgatÈnaÑ (SÊ, I)
SamÈluharitÈmayoti = JhasÈluharitÈmayoti (SÊ)
Samma = SÊha (SÊ, I)
SayaÑ = AyaÑ (Ka)
SarabhÈÓaÑ = PadabhÈÓaÑ (SÊ, I)
SaravantÈnamuttamo = PavadantÈnamuttamo (SÊ, I)
SavÈditena = SuvÈditena (Ka)
SahassakumbhaÓÉarakkhasÈ = KoÔisahassaÑ
kumbhaÓÉarakkhasÈ (SÊ, I)
SÈkhÈ = SÈkhaÑ (SyÈ, Ka)
SÈkhÈyo = SÈkhaÑ (Ka)
SÈ cÈpi = SÈ asi (SÊ, I)
SÈdhessÈmÈti = SodhessÈmÈti (SyÈ) KarissÈmÈti (Ka)

98
74
316
317
347
135
360
63
403
316
76
6
239
26
48
134
312
302
10
298
60
396
208
357
96
96
355
381
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NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
SÈmike kÈlakate tena sokena = SÈmikavasena sokena (SÊ, I)
Si~gÊveramaricÈdÊni = Si~gÊverajÊrakÈdÊni (SÊ, I)
SiÔÔhaÑ = SatthaÑ (SÊ, SyÈ, I)
SiddhippattÈ = SiddhiyÈtrÈ (SyÈ)
Sinnapattoti = SÊnapattoti (SÊ) SÊtapattoti (I)
SÊlena vÈ nihÊnatarÈ = VatÈdÊhi vÈ na samÈ nihÊnatarÈ (Ka)
SujÈte = Tato (SÊ)
SutvÈpi = ©atvÈ (Ka)
Sudanti = AssutÈti (SyÈ, Ka)
SundarÊmÈraÓaÑ = SundarÊsamÈgamaÑ (SyÈ, Ka)
SupavattitaÑ = Suppavatti (SÊ) Suppavattati (SyÈ)
SuphassÈ = SupassÈ (SyÈ)
SuvaÓÓoti sundaravaÓÓo = SupaÓÓoti sundarapaÓÓo (SÊ, SyÈ, I)
Suhadayoti maÒÒasi = Hadaye atimaÒÒasi (SÊ, I)
Suhadayoti maÒÒasi = HadayetimaÒÒasi (SÊ, I)
Sete katvÈ = Nitthuse katvÈ (SyÈ)
Sena = Sakena (SÊ)
Seyyo = SeyyÈ (SÊ, SyÈ, I)
SoÓÉasahÈyena = BhaÓÉaÑ pahÈrakena (Ka)
SodhetvÈ = PothetvÈ (SÊ, SyÈ, I)
SodhetvÈ = SÈdhetvÈ (SÊ, I)

362
327
272
268
149
347
315
156
366
373
271
390
98
245
245
254
20
380
380
363
308

[ Ha ]
HaÒÒÈmÈti = HaÒchemÈti (SÊ, I) HaÒchÈmÈti (?)
HatthattaÑ = HatthatthaÑ (SyÈ)
HatthÊnaÑ me vasena = HatthÊnaÑ laÓÉavasena (Ka)

376
344
93

JÈtakaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[A]
AkammakÈmÈ alasÈ
mahagghasÈ
(AÑ 2. 467 piÔÔhe)
AkÈle vassatÊ tassa
AkÈsi yoggaÑ
dhuva’mappamatto
AkkuddhasantÈ vadhadaÓÉatajjitÈ (AÑ 2. 468 piÔÔhe)
Akkodhena jine kodhaÑ
Agghanti macchÈ adhikaÑ
sahassaÑ
AcÈri vatÈyaÑ
vitudaÑ vanÈni
AjaÒÒaÑ jaÒÒasa~khÈtaÑ
AjjÈpi me taÑ manasi
AjjhenaÒca tapaÑ sÊlaÑ
AÒÒadatthuharo mitto
(DÊ 3. 152 piÔÔhe)
AÒÒo uparimo vaÓÓo
AÔÔhitaÑ me manasmiÑ me
AttÈnameva paÔhamaÑ
(Khu 1. 37 piÔÔhe)
Atthi me puriso deva
Attho atthi sarÊrasmiÑ
AtricchaÑ atilobhena
Adamha te vÈri pah|tar|paÑ
AddhÈ pÈdaÒjalÊ sabbe
AddhÈ hi n|na migarÈjÈ

314
113
152
315
4
382
149
394
255
296
350
153
226
399
189
126
211
65
241
351

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[A]
Adhamo migajÈtÈnaÑ
61
AnantapÈyÊ sakuÓo
399
AnalÈ mudusambhÈsÈ
294
AnikkasÈvo kÈsÈvaÑ
181
Anus|yako ahaÑ deva
175
AnnabhaccÈ ca’bhaccÈ ca
333
ApÈdakehi me mettaÑ
133
Api ce pattamÈdÈya
380
Api cepi dubbalo mitto
26
Api dibbesu kÈmesu
283
Api ruhaka chinnÈpi
104
Api vÊraka passesi
137
ApetayaÑ cakkhumÈ ekarÈjÈ 31
AppaÑ pivitvÈna nihÊnajacco 88
AppamÈÓaÑ hitaÑ cittaÑ
56
AppamÈÓo Buddho
134
Appeva bahukiccÈnaÑ
71
AbaddhÈ tattha bajjhanti
(Khu 5. 28 piÔÔhe)
176
Abhikkantena vaÓÓena
(Khu 2. 39 piÔÔhe)
233
AbhijjamÈne vÈrismiÑ
298
AbhidhÈvatha c|padhÈvatha ca 199
AbhutvÈ bhikkhasi bhikkhu
51
Abh|tavÈdÊ nirayaÑ upeti
(Khu 1. 130 piÔÔhe)
374

470
PaÔhamapÈdÈ

JÈtakaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge
PiÔÔha~kÈ

[A]
Abbhantaro nÈma dumo
Ambho ko nÈmayaÑ rukkho
AmhÈkampa’tthi puriso
AyaÑ isÊ upasamasaÑyame rato
AyaÑ maÓi veÄuriyo
Aya’massakarÈjena
Ayameva sÈ ahamapi
so anaÒÒo
Ayya na taÑ jahissÈmi
Arako hutvÈ mettacittaÑ
Ariyavatta’si vakka~ga
(Khu 6. 92 piÔÔhe)
AriyÈvakÈsosi pasannanetto (Khu 6. 16 piÔÔhe)
Ariyo anariyaÑ kubbantaÑ
AlaÑ me’tehi ambehi
AlÊnacittaÑ nissÈya
AllaÑ sukkhaÒca bhuÒjanto
AvadhÊ vata attÈnaÑ
AsamekkhitakammantaÑ
Asuci p|tilomosi
AhaÑ kapi’smi dummedho
AhaÑ taÑ saraÓaÑ samma
AhaÑ naÔosmi bhaddante
[Œ]
ŒpÈsu me yuddhaparÈjitassa
ŒraÒÒikassa isino
ŒvaÔÔanÊ mahÈmÈyÈ
ŒvedhaÒca na passÈmi

354
149
190
246
376
144
109
310
179
256
256
255
146
20
267
161
7
10
325
230
154
287
320
298
251

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[Œ-I]
ŒsÊvisampi maÑ santaÑ
218
I~gha ekapadaÑ tÈta
217
I~gha vaÔÔamayaÑ pÈsaÑ
140
ItthiyÈ kÈraÓÈ rÈja
176
IdaÑ kho sÈ na jÈnÈti
400
IdaÑ tadÈcariyavaco
185
IdaÑ vatvÈ mahÈrÈjÈ
361
IdÈni so idhÈgantvÈ
377
“Idh|’ragÈnaÑ pavaro paviÔÔho 13
ImaÒca jammaÑ musalena
hantvÈ
109
ImÈsÈhaÑ dhammaÑ sutvÈ
(Khu 2. 47 piÔÔhe)
234
Ime sudaÑ yanti
disodisaÑ pure
365
IsÊna’mantaraÑ katvÈ
157
[U]
Ucce viÔabhimÈruyha
Ucce sakuÓa ÉemÈna
Udakathalacarassa pakkhino
UdumbarÈ cime pakkÈ
UdetayaÑ cakkhumÈ ekarÈjÈ
UpasÈÄakanÈmÈni
UbhayaÑ me na khamati
Ubhopi palapante’te
Usabhasseva te khandho
[E]
Ekacintitoyamattho
Ekaputtako bhavissasi
EtaÑ daÄhaÑ
bandhanamÈhu dhÊrÈ
Etampi disvÈ naravÊriyaseÔÔha

97
400
137
403
30
50
124
292
397
206
244
128
162

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[E]
Etassa kiccena idhÈnupatto
287
Ete amitte cattÈro
(DÊ 3. 152 piÔÔhe)
350
Ete bhavanti ÈkÈrÈ
120
Etha byagghÈ nivattavho
323
EvaÑ dhammaÑ niraÑkatvÈ
76
EvaÑ nissayasampanno
20
EvaÑ mahatthikÈ esÈ
(Khu 1. 10 piÔÔhe)
372
EvaÑ sabbehi ÒÈÓehi
243
EvaÑ so suhito hoti
403
EvametaÑ tadÈ Èsi
302
Evameva idhekacce
408
Evameva idhekacco
349
Evameva tuvaÑ brahme
312
Evameva n|na rÈjÈnaÑ
35
Evameva manussesu
131, 225
Evameva mayaÑ rÈja
69
Evameva yo dukkulÊno
anariyo
204
Evameva yo dhanaÑ laddhÈ 389
Evampi lokÈmisaÑ
opatanto
209
Esa uppalasannÈho
400
Esa devamanussÈnaÑ
(Khu 1. 10 piÔÔhe)
372
Esa dhammo si~gÈlÈnaÑ
320
[O]
Omadda khippaÑ palighaÑ

86

PaÔhamapÈdÈ

471
PiÔÔha~kÈ

[ Ka ]
KacchapÈ kassapÈ honti
325
Kacchapo pÈvisÊ vÈriÑ
141
KaÓhÈhidaÔÔhassa karonti
heke
197
KatÈ me rakkhÈ katÈ
me parittÈ
135
KantÈre puttamaÑsaÑva
(Visuddhi 1. 43 piÔÔhe)
268
KalyÈÓadhammoti
yadÈ janinda
59
KÈmaÑ yahiÑ icchasi tena
gaccha
208
KÈ’yaÑ balÈkÈ rucirÈ
329
KÈ’yaÑ balÈkÈ sikhinÊ
327
KÈlaÑ vohaÑ na jÈnÈmi
52
KÈle nikkhamanÈ sÈdhu
191
KÈlo ghasati bh|tÈni
237
KÈÄÈ migÈ setadantÈ
tavÊme
43
KÈÄÈ migÈ setadantÈ mamÊme 43
KitavÈso nÈmahaÑ rÈja
178
KimatthamabhisandhÈya
346
KukkuÔo maÓayo daÓÉo
372
Kulaputtova jÈnÈti
396-7
K|Ôassa hi santi k|Ôak|ÔÈ
167
Kena te’tÈdito vaÓÓo
(Khu 2. 39 piÔÔhe)
233
Ko te suto vÈ
diÔÔho vÈ
65
Ko nÈ’yaÑ loÓatoyasmiÑ
399
Ko nu uddhitabhattova
325

472

JÈtakaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ka ]
Ko nu kho BhagavÈ hetu
Ko nu saddena mahatÈ
Ko’yaÑ bindussaro vaggu
[ Ga - Gha ]
Gajaggameghehi
hayaggamÈlibhi
GaÓikÈ UppalavaÓÓÈ
GÈme vÈ yadi vÈraÒÒe
GuÓavanto nigguÓÈ honti
GoÓo putto hayo
ceva
GharÈ nÈ’nÊhamÈnassa

215
61
396

199
342
73
296
273
213

[ Ca - Cha ]
Caje cajantaÑ vanathaÑ na
kayirÈ
188
Catuppado ahaÑ samma
10
CattÈro paÒca Èlope
(Khu 2. 343 piÔÔhe thera)
267
Cirampi kho taÑ khÈdeyya
100
CirassaÑ vata passÈmi
397
ChadanaÑ katvÈna subbatÈnaÑ
(Khu 1. 294 piÔÔhe)
256
[ Ja - ©a ]
JanittaÑ me bhavittaÑ me
Jar|dapÈnaÑ khaÓamÈnÈ
JÈnÈma taÑ na mayaÑ
sampam|ÄhÈ
JÊva vassasataÑ bhagga
JÊvitaÑ byÈdhi kÈlo ca
©ÈtÊnaÒca piyo hoti

73
270
344
15
52
387

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ta ]
TaÑ taÑ gÈmapati br|mi
TaÒca appaÒca ucchiÔÔhaÑ
Tayo giriÑ antaraÑ
kÈmayÈmi
Tava saddhaÒca sÊlaÒca
TasmÈ khaÓe nÈtikhaÓe
TasmÈ mattaÒÒutÈ sÈdhu
TasmÈ sakhilavÈcassa
TasmÈ sataÒca asataÑ
TasmÈ sabbena lokena
TasmÈ hi chandÈgamanaÑ
Tassa dohaÄinÊ bhariyÈ
Tassa Sakko vata’ÒÒÈya
TassÈ me passa vimÈnaÑ
(Khu 2. 39 piÔÔhe)
TÈta mÈÓavako eso
Te ca tena asantuÔÔhÈ
TedÈni vakka~ga kimattha’mussukÈ
Tena me’tÈdiso vaÓÓo
(Khu 2. 39 piÔÔhe)
Tenamhi evaÑ jalitÈnubhÈvÈ
(Khu 2. 39 piÔÔhe)
TesÈhaÑ pahito d|to
TvaÒca kho maÑ pajÈnÈsi
Tvameva dÈni’makara
Tvampi bhadde mahesÊsi
Tvampi vassasataÑ jÊva

124
76
196
333
270
267
316
78
361
157
392
408
233
63
270
343
233
233
392
264
210
354
15

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Da ]
Dakkheyye’kapadaÑ tÈta
DaÉÉho vÈhasahassehi
DadÈmi te brÈhmaÓa
rohiÓÊnaÑ
DadÈmi vo brÈhmaÓÈ
nÈga’metaÑ
DariyÈ satta vassÈni
DaÄhaÑ daÄhassa khipati
DiÔÔhÈ mayÈ vane rukkhÈ
DisvÈ khurappe
dhanuveganunne
DuddadaÑ dadamÈnÈnaÑ
D|sito giridattena
DvayaÑ yÈcanako tÈta
Dve dve gahapatayo gehe
Dve me goÓÈ mahÈrÈja
[ Dha ]
DhajamaparimitaÑ
anantapÈraÑ
Dhanuggaho asadiso
DhanuhatthakalÈpehi
Dhiratthu taÑ yasalÈbhaÑ
Dhiratthu’maÑ ÈturaÑ
p|tikÈyaÑ
DhÊro ca vidhividhÈnaÒÒ|
[ Na ]
Na kaÓÓÈyatamuttena
Na kahÈpaÓavassena
Na kho panetaÑ subhaÓaÑ
Na taÑ daÄhaÑ bandhanamÈhu dhÊrÈ
Na taÑ pÈdÈ vadhissÈmi
Na taÑ yÈce ya’ssa piyaÑ
jigÊse

217
222
289
334
375
3
147
304
78
89
152
169
151

201
82
70
380
394
191
251
283
122
128
194
260

PaÔhamapÈdÈ

473
PiÔÔha~kÈ

[ Na ]
Na naÑ umhayate disvÈ
120
Nanu jÊvite na ramasi
255
Nanu passasimaÑ kÈÄiÑ
316
Nanu maÑ samma jÈnÈsi
329
Nanu maÑ suhadayoti
maÒÒasi
245
Namatthu saÑghÈna
samÈgatÈnaÑ
367
Na mÈtaraÑ pitaraÑ vÈ
272
Na mÈ’yamaggi tapati
163
Name namantassa bhaje
bhajantaÑ
188
Na me piyo Èsi
akaÓhanetto
221
Na me mÈtÈ vÈ pitÈ vÈ
351
Na me ruccati bhaddaÑ vo
319
NayidaÑ cittavato lomaÑ
272
NayidaÑ visamasÊlena
28
Nayimassa vijjÈmaya’matthi
kiÒci
286
Navena sukhadukkhena
144
Na santhavaÑ kÈpurisena
kayirÈ
37
Na santhavasmÈ para’matthi
pÈpiyo
39
Na santhavasmÈ para’matthi
seyyo
40
Na santi devÈ pavasanti n|na 112
Na hi vaÓÓena sampannÈ
316
NÈnÈchandÈ mahÈrÈja
385
NÈnummatto nÈpisuÓo
379
NÈyaÑ isÊ upasamasaÑyame
rato
246
NÈyaÑ gharÈnaÑ kusalo
271
NÈyaÑ dhammaÑ adhammaÑ
vÈ
241

474

JÈtakaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge

PaÔhamapÈdÈ
[ Na ]
NÈssa sÊlaÑ vijÈnÈtha
NÈhaÑ tumhe vinindÈmi
NÈhaÑ balÈkÈ sikhinÊ
NetaÑ sÊhassa naditaÑ

PiÔÔha~kÈ
67, 214
313
328
100

[ Pa ]
PakkhandinÈ pagabbhena
28
PaÔisambhidÈ vimokkhÈ ca
(Khu 1. 10 piÔÔhe)
372
PaduÔÔhacittassa na phÈti hoti 383
PaduÔÔhacittÈ ahitÈnukampinÊ
(AÑ 2. 467 piÔÔhe)
314
PadesarajjaÑ issariyaÑ
(Khu 1. 10 piÔÔhe)
372
PanÈdo nÈma so rÈjÈ
302
Pabbat|patthare ramme
115
PamÈÓavantÈni sarÊsapÈni
135
ParapÈÓarodhÈ jÊvanto
407
PavÈsÈ Ègato tÈta
122
Passa saddhÈya sÊlassa
102
PÈÓi ce muduko cassa
293
Pivanti ce mahÈrÈja
115
PucimandaparivÈro
96
PucchÈmi taÑ devi mahÈnubhÈve (Khu 2. 39 piÔÔhe) 233
PuÓÓaÑ nadiÑ yena ca
peyyamÈhu
159
PuttadÈrampi ce hantvÈ
240
Putto ca ÈjaÒÒarathaÑ
385
PunapÈ’pajjasÊ samma
328-9

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Pa ]
Pubbeva sannivÈsena
215
Puris|sabhaÑ maÒÒamÈnÈ
207
Pure tuvaÑ sÊlavataÑ sakÈse 405
PorÈÓakukkuÔo ayaÑ
148
[ Pha - Ba - Bha ]
PhuÔÔhassa me aÒÒatarena
byÈdhinÈ
Balavanto dubbalÈ honti
Bah|ni narasÊsÈni
BÈrÈÓasyaÑ mahÈrÈja
BÈlo vatÈyaÑ
dumasÈkhagocaro
BÈlo vatÈyaÑ sunakho
BrÈhmaÓassa gÈmavaraÑ
BhaÓa samma anuÒÒÈto
Bhatturatthe parakkanto
Bhaddako vata’yaÑ pakkhÊ
BhutvÈ tiÓaparighÈsaÑ
[ Ma ]
MacchÈnaÑ bhojanaÑ datvÈ
Matto ahaÑ mahÈrÈja
Manujassa sadÈ satÊmato
(SaÑ 1. 82 piÔÔhe)
MamannapÈnaÑ vipulaÑ
uÄÈraÑ
MamevÈyaÑ maÒÒamÈno
MahatÊ vata te bondi
MahesÊ RÈhulamÈtÈ
MÈ kho tvaÑ tÈta pakkosi
MÈ tvaÑ nadi rÈjaputta

394
295
238
392
68
226
386
319
357
214
263
383
177
268
259
346
146
342
63
99

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ma ]
MÈnussikÈ ca sampatti
(Khu 1. 10 piÔÔhe)
MÈ bÈliyaÑ vilapi na hissa
tÈdisaÑ
MÈ maÑ apÈdako hiÑsi
MÈyÈ cetÈ marÊcÊ ca
(Khu 6. 93 piÔÔhe)
MÈ sÈl|kassa pihayi
MigÈnaÑ si~gÈlo anto
MittasampadamÈgamma
(Khu 1. 10 piÔÔhe)

372
201
133
298
377
398
372

[ Ya ]
YaÑ itthiyÈ vindati sÈmiko
dhanaÑ (AÑ 2. 467 piÔÔhe) 314
YaÑ ussukÈ sa~gharanti
371
YaÑ etÈ upasevanti
295, 298
YaÑ tveva jaÒÒÈ sadiso
mamanti
37
YaÑ nu gijjho yojanasataÑ
46
YaÑ passati na taÑ icchati
235
YaÑ pucchito na taÑ akkhÈsi 139
YaÑ labhati na tena tussati
235
YaÑ vanejo vanejassa
403
YaÑ suvaÓÓo suvaÓÓena
97
Yato ca kho bahutaraÑ
267
Yato maÑ saratÊ rÈjÈ
160
Yattha posaÑ na jÈnanti
264
YathÈ kesÈ ca mass| ca
291
YathÈpi kÊtÈ purisassupÈhanÈ
204

PaÔhamapÈdÈ

475
PiÔÔha~kÈ

[ Ya ]
YathÈpi jeÔÔhÈ bhaginÊ
kaniÔÔhakÈ
(AÑ 2. 467 piÔÔhe)
YathÈ mÈÓavako panthe
YathÈ sÈradikaÑ bÊjaÑ
Yathodake acche vippasanne
Yathodake Èvile
appasanne
YadÈ parÈbhavo hoti
YadÈ matto ca ditto ca
Yamhi saccaÒca dhammo ca
YasaÑ kittiÑ dhitiÑ s|raÑ
YasassinaÑ kule jÈtaÑ
Yassa ce’te na vijjanti
YassatthÈ d|ramÈyanti
Yassa divÈ ca ratto ca
Yasse’te caturo dhammÈ
YÈcÊdha disvÈna patiÑ pamodati (AÑ 2. 467 piÔÔhe)
YÈcÊdha bhariyÈ vadhakÈti
vuccati (AÑ 2. 468 piÔÔhe)
YÈcÊdha mÈtÈ bhaginÊ sakhÊti
ca (AÑ 2. 468 piÔÔhe)
YÈni karoti puriso
YÈvatÈ candimas|riyÈ
YÈvatÈ maÓiÑ ghaÑsÈma
YÈva so mattamaÒÒÈsi
YÈ sabbadÈ hoti hitÈnukampinÊ (AÑ 2. 467 piÔÔhe)
Ye kuÄÊrÈ samuddasmiÑ
Ye ca kÈhanti ovÈdaÑ

314
349
291
92
91
46
389
50
296
307
189
289
289
189
314
315
315
185
283
376
267
314
310
118

476
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JÈtakaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge
PiÔÔha~kÈ

[ Ya ]
Ye ca kho naÑ pasaÑsanti
349
Yena kÈmaÑ paÓÈmeti
25
Ye na kÈhanti ovÈdaÑ
118
Yena mittena saÑsaggÈ
322
YenÈsi kisiyÈ paÓÉu
307
Ye brÈhmaÓÈ vedag|
sabbadhamme
30-1
YesaÑ vo ediso
dhammo
321, 351
Yo ca vantakasÈva’ssa
182
Yo dukkhaphuÔÔhÈya
bhaveyya tÈÓaÑ
165
Yo ve mettena cittena
56
Yo ve sabbasametÈnaÑ
312
[ Ra ]
RÈjÈ mÈtÈ mahesÊ ca

331

[ Va ]
VaÓÓagandharas|peto
96
VatthuttamadÈyikÈ nÈrÊ
(Khu 2. 39 piÔÔhe)
233
VaraÑ varaÑ tvaÑ nihanaÑ pure
cari
365
VassÈni paÒÒÈsa samÈdhikÈni 343
VÈlodakaÑ apparasaÑ nihÊnaÑ 88
VikantaÑ s|karaÑ disvÈ
378
VijjamÈnesu vÈkesu
105
VinÊla duggaÑ bhajasi
35
Vir|pakkhehi me mettaÑ
133
Vilumpateva puriso
219

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
Sa~kapparÈgadhotena
Sa~ketheva amittasmiÑ
Sa~gÈmÈvacaro s|ro
Sace ca tanujo poso
Sace panÈ’dikeneva
Sacepi selasmi vapeyya bÊjaÑ
SaÔhassa sÈÔheyyamidaÑ
sucintitaÑ
Sattatanti sumadhuraÑ
SandhiÑ katvÈ amittena
SabbakÈmadadaÑ kumbhaÑ
Sabbattha katapuÒÒassa
SabbÈmitte raÓaÑ katvÈ
Sabbe sattÈ sabbe pÈÓÈ
Sabbesu kira bh|tesu
Sabbehi kiÑsuko diÔÔho
Sabbehi kira ÒÈtÊhi
Sabbo jano hiÑsito
pi~galena
Sabbo loko attamano
ahosi
Sabbhireva samÈsetha
SarÊradabyaÑ vuÉÉhabyaÑ
SahassakaÓÉo satageÓÉu
SÈyaÑ samaÒÒÈ idha ma’jja
pattÈ
SÈriputto tadÈ seÔÔhi
Si~gÈlo mÈnatthaddho ca
Si~gÊ migo Èyatacakkhunetto
Si~gena nihanÈhe’taÑ

251
48
86
90
307
406
167
230
47
389
371
82
134
66
243
318
221
164
102
126
302
59
342
225
309
346

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
SÊlaÑ kireva kalyÈÓaÑ
SÊha~gulÊ sÊhanakho
SÊho ca sÊhanÈdena
SukhaÑ jÊvitar|posi
SukhaÑ jÊvitar|posmi
SukhÈ gharÈ vacchanakha
SutÈ hi mayhaÑ paramÈ
visuddhi
SuvaÓÓatÈ susaratÈ
(Khu 1. 10 piÔÔhe)
Sus| yathÈ sakkharadhotapÈÓÊ
S|ro s|rena sa~gamma
Seno balasÈ patamÈno
SeyyaÑso seyyaso
hoti

387
99
8
174
174
213
405
372
259
194
54
361

PaÔhamapÈdÈ

477
PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
So ayaÑ hÈyati ceva
So brahmagutto cirameva jÊva
Sobhati maccho ga~geyyo
So maÑ dahati rÈgaggi
So vedajÈto ajjhabhaviÑ
amitte
SohaÑ nayena sampanno
SohaÑ sÊlaÑ samÈdissaÑ
SvÈgataÑ vata me ajja
(Khu 2. 47 piÔÔhe)
[ Ha ]
HaÑsÈ koÒcÈ may|rÈ ca
HantvÈ chetvÈ vadhitvÈ ca
HiraÒÒaÑ me suvaÓÓaÑ me

399
13
139
163
304
54
387
234
131
239
169

