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Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.

10. DasakanipÈta
1. CatudvÈrajÈtakavaÓÓanÈ (439)
CatudvÈramidaÑ nagaranti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
dubbacabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Paccuppannavatthu NavakanipÈtassa
paÔhamajÈtake vitthÈritameva. Idha pana SatthÈ taÑ bhikkhuÑ “saccaÑ kira
tvaÑ bhikkhu dubbaco”ti pucchitvÈ “saccaÑ bhante”ti vutte “pubbepi tvaÑ
bhikkhu dubbacatÈya paÓÉitÈnaÑ vacanaÑ akatvÈ khuracakkaÑ ÈpÈdesÊ”ti1
vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte Kassapadasabalassa kÈle BÈrÈÓasiyaÑ asÊtikoÔivibhavassa seÔÔhino
eko putto Mittavindako nÈma ahosi. Tassa mÈtÈpitaro sotÈpannÈ ahesuÑ, so
pana dussÊlo assaddho. Atha naÑ aparabhÈge pitari kÈlakate mÈtÈ
kuÔumbaÑ vicÈrentÊ Èha “tÈta tayÈ dullabhaÑ manussattaÑ laddhaÑ, dÈnaÑ
dehi, sÊlaÑ rakkhÈhi, uposathakammaÑ karohi, dhammaÑ suÓÈhÊ”ti. Amma
na mayhaÑ dÈnÈdÊhi attho, mÈ maÑ kiÒci avacuttha, ahaÑ yathÈkammaÑ
gamissÈmÊti. EvaÑ vadantampi naÑ
______________________________________________________________
1. ŒsÈdesÊti (SÊ, SyÈ)
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ekadivasaÑ puÓÓamuposathadivase mÈtÈ Èha “tÈta ajja abhilakkhito mahÈuposathadivaso, ajja uposathaÑ samÈdiyitvÈ vihÈraÑ gantvÈ sabbarattiÑ
dhammaÑ sutvÈ ehi, ahaÑ te sahassaÑ dassÈmÊ”ti. So “sÈdh|”ti
dhanalobhena uposathaÑ samÈdiyitvÈ bhuttapÈtarÈso vihÈraÑ gantvÈ
divasaÑ vÊtinÈmetvÈ rattiÑ yathÈ ekampi dhammapadaÑ kaÓÓaÑ1 na
paharati, tathÈ ekasmiÑ padese nipajjitvÈ niddaÑ okkamitvÈ punadivase
pÈtova mukhaÑ dhovitvÈ gehaÑ gantvÈ nisÊdi.
MÈtÈ panassa “ajja me putto dhammaÑ sutvÈ pÈtova
dhammakathikattheraÑ ÈdÈya ÈgamissatÊ”ti yÈguÑ khÈdanÊyaÑ
bhojanÊyaÑ2 paÔiyÈdetvÈ ÈsanaÑ paÒÒapetvÈ tassÈgamanaÑ paÔimÈnentÊ taÑ
ekakaÑ ÈgataÑ disvÈ “tÈta dhammakathiko kena3 na ÈnÊto”ti vatvÈ “na
mayhaÑ dhammakathikena attho”ti vutte “tena hi yÈguÑ pivÈ”ti Èha. So
“tumhehi mayhaÑ sahassaÑ paÔissutaÑ, taÑ tÈva me detha, pacchÈ
pivissÈmÊ”ti Èha. Piva tÈta, pacchÈ dassÈmÊti. GahetvÈva pivissÈmÊti.
Athassa mÈtÈ sahassabhaÓÉikaÑ purato Ôhapesi. So yÈguÑ pivitvÈ
sahassabhaÓÉikaÑ gahetvÈ vohÈraÑ karonto na cirasseva vÊsasatasahassaÑ
uppÈdesi. Athassa etadahosi “nÈvaÑ upaÔÔhapetvÈ4 vohÈraÑ karissÈmÊ”ti. So
nÈvaÑ upaÔÔhapetvÈ “amma ahaÑ nÈvÈya vohÈraÑ karissÈmÊ”ti Èha. Atha
naÑ mÈtÈ “tvaÑ tÈta ekaputtako, imasmiÑ ghare dhanampi bahu, samuddo
anekÈdÊnavo, mÈ gamÊ”ti nivÈresi. So “ahaÑ gamissÈmeva, na sakkÈ maÑ
nivÈretun”ti vatvÈ “ahaÑ taÑ tÈta vÈressÈmÊ”ti mÈtarÈ hatthe gahito hatthaÑ
vissajjÈpetvÈ mÈtaraÑ paharitvÈ pÈtetvÈ antaraÑ katvÈ gantvÈ nÈvÈya
samuddaÑ pakkhandi.
NÈvÈ sattame divase MittavindakaÑ nissÈya samuddapiÔÔhe niccalÈ
aÔÔhÈsi. KÈÄakaÓÓisalÈkÈ kariyamÈnÈ5 Mittavindakasseva hatthe
tikkhattuÑpati. Athassa uÄumpaÑdatvÈ “imaÑ ekaÑ nissÈya bah| mÈ
nassant|”ti taÑ samuddapiÔÔhe khipiÑsu. TÈvadeva nÈvÈ javena
mahÈsamuddaÑ pakkhandi. Sopi uÄumpe nipajjitvÈ ekaÑ dÊpakaÑ pÈpuÓi.
Tattha phalikavimÈne catasso vemÈnikapetiyo6 addasa. TÈ sattÈhaÑ
dukkhaÑ anubhavanti, sattÈhaÑ
______________________________________________________________
1. KaÓÓe (SyÈ, Ka) 2. YÈgu-ÈdÊni (SyÈ) 3. Te (SÊ, SyÈ)
5. VÈriyamÈnÈ (SÊ, I), viciniyamÈnÈ (SyÈ)

4. UpaÔÔhÈpetvÈ (SÊ)
6. Catasso janiyo (SyÈ)
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sukhaÑ. So tÈhi saddhiÑ sattÈhaÑ dibbasampattiÑ anubhavi. Atha naÑ tÈ
dukkhÈnubhavanatthÈya gacchamÈnÈ “sÈmi mayaÑ sattame divase
ÈgamissÈma, yÈva mayaÑ ÈgacchÈma, tÈva anukkaÓÔhamÈno idheva vasÈ”ti
vatvÈ agamaÑsu. So taÓhÈvasiko hutvÈ tasmiÑ yeva phalake nipajjitvÈ puna
samuddapiÔÔhena gacchanto aparaÑ dÊpakaÑ patvÈ tattha rajatavimÈne aÔÔha
vemÈnikapetiyo disvÈ eteneva upÈyena aparasmiÑ dÊpake maÓivimÈne
soÄasa, aparasmiÑ dÊpake kanakavimÈne dvattiÑsa vemÈnikapetiyo disvÈ
tÈhi saddhiÑ dibbasampattiÑ anubhavitvÈ tÈsampi dukkhaÑ anubhavituÑ
gatakÈle puna samuddapiÔÔhena gacchanto ekaÑ pÈkÈraparikkhittaÑ
catudvÈraÑ nagaraÑ addasa. Ussadanirayo kiresa, bah|naÑ
nerayikasattÈnaÑ kammakaraÓÈnubhavanaÔÔhÈnaÑ Mittavindakassa
ala~katapaÔiyattanagaraÑ viya hutvÈ upaÔÔhÈsi.
So “imaÑ nagaraÑ pavisitvÈ rÈjÈ bhavissÈmÊ”ti cintetvÈ khuracakkaÑ
ukkhipitvÈ sÊse paccamÈnaÑ nerayikasattaÑ addasa. Athassa taÑ tassa sÊse
khuracakkaÑ padumaÑ viya hutvÈ upaÔÔhÈsi. Ure paÒca~gikabandhanaÑ
uracchadapasÈdhanaÑ hutvÈ sÊsato galantaÑ lohitaÑ
lohitacandanavilepanaÑ viya hutvÈ paridevanasaddo madhurasaro gÊtasaddo
viya hutvÈ upaÔÔhÈsi. So tassa santikaÑ gantvÈ “bho purisa ciraÑ1 tayÈ
padumaÑ dhÈritaÑ, dehi me etan”ti Èha. Samma nayidaÑ padumaÑ,
khuracakkaÑ etanti. TvaÑ mayhaÑ adÈtukÈmatÈya evaÑ vadasÊti.
Nerayikasatto cintesi “mayhaÑ kammaÑ2 khÊÓaÑ bhavissati, iminÈpi mayÈ
viya mÈtaraÑ paharitvÈ Ègatena bhavitabbaÑ, dassÈmissa khuracakkan”ti.
Atha naÑ “ehi bho gaÓha iman”ti vatvÈ khuracakkaÑ tassa sÊse khipi, taÑ
tassa matthakaÑ pisamÈnaÑ bhassi. TasmiÑ khaÓe Mittavindako tassa
khuracakkabhÈvaÑ ÒatvÈ “tava khuracakkaÑ gaÓha, tava khuracakkaÑ
gaÓhÈ”ti vedanÈppatto paridevi, itaro antaradhÈyi. TadÈ bodhisatto
rukkhadevatÈ hutvÈ mahantena parivÈrena ussadacÈrikaÑ caramÈno taÑ
ÔhÈnaÑ pÈpuÓi. Mittavindako taÑ oloketvÈ “sÈmi devarÈja idaÑ maÑ
cakkaÑ saÓhakaraÓiyaÑ viya tilÈni pisamÈnaÑ otarati, kiÑ nu kho mayÈ
pÈpaÑ pakatan”ti pucchanto dve gÈthÈ abhÈsi–
______________________________________________________________
1. RuciraÑ (Ka)

2. PÈpaÑ (SyÈ)
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1. “CatudvÈramidaÑ nagaraÑ, ÈyasaÑ daÄhapÈkÈraÑ.
OruddhapaÔiruddhosmi, kiÑ pÈpaÑ pakataÑ mayÈ.
2. Sabbe apihitÈ dvÈrÈ, oruddhosmi yathÈ dijo.
KimÈdhikaraÓaÑ yakkha, cakkÈbhinihato ahan”ti.
Tattha daÄhapÈkÈranti thirapÈkÈraÑ. “DaÄhatoraÓan”tipi pÈÔho,
thiradvÈranti attho. OruddhapaÔiruddhosmÊti anto katvÈ samantÈ pÈkÈrena
ruddho, palÈyanaÔÔhÈnaÑ na paÒÒÈyati. KiÑ pÈpaÑ pakatanti kiÑ nu kho
mayÈ pÈpakammaÑ kataÑ. ApihitÈti thakitÈ. YathÈ dijoti paÒjare pakkhitto
sakuÓo viya. KimÈdhikaraÓanti kiÑ kÈraÓaÑ. CakkÈbhinihatoti cakkena
abhinihato.
Athassa devarÈjÈ kÈraÓaÑ kathetuÑ cha gÈthÈ abhÈsi–
3. “LaddhÈ satasahassÈni, atirekÈni vÊsati.
AnukampakÈnaÑ ÒÈtÊnaÑ, vacanaÑ samma nÈkari.
4. La~ghiÑ samuddaÑ pakkhandi, sÈgaraÑ appasiddhikaÑ.
Catubbhi aÔÔhajjhagamÈ, aÔÔhÈhipi ca soÄasa.
5. SoÄasÈhi ca bÈttiÑsa, aticchaÑ1 cakkamÈsado.
IcchÈhatassa posassa, cakkaÑ bhamati matthake.
6. UparivisÈlÈ dupp|rÈ, icchÈ visaÔagÈminÊ.
Ye ca taÑ anugijjhanti, te honti cakkadhÈrino.
7. BahubhaÓÉaÑ2 avahÈya, maggaÑ appaÔivekkhiya.
YesaÑ cetaÑ asa~khÈtaÑ, te honti cakkadhÈrino.
8. KammaÑ samekkhe vipulaÑ ca bhogaÑ,
IcchaÑ na seveyya anatthasaÑhitaÑ.
Kareyya vÈkyaÑ anukampakÈnaÑ,
TaÑ tÈdisaÑ nÈtivatteyya cakkan”ti.
Tattha laddhÈ satasahassÈni, atirekÈni vÊsatÊti tvaÑ uposathaÑ katvÈ
mÈtu santikÈ sahassaÑ gahetvÈ vohÈraÑ karonto
______________________________________________________________
1. AtricchaÑ (Ka), atriccho (I)

2. BahuÑ bhaÓÉaÑ (SÊ, I)
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satasahassÈni ca1 atirekÈni vÊsatisahassÈni labhitvÈ. NÈkarÊti tena dhanena
asantuÔÔho nÈvÈya samuddaÑ pavisanto samudde ÈdÊnavaÒca kathetvÈ
mÈtuyÈ vÈriyamÈnopi anukampakÈnaÑ ÒÈtÊnaÑ vacanaÑ na karosi,
sotÈpannaÑ mÈtaraÑ paharitvÈ antaraÑ katvÈ nikkhantoyevÈsÊti dÊpeti.
La~ghinti nÈvaÑ ulla~ghanasamatthaÑ. PakkhandÊti pakkhandosi.
Appasiddhikanti mandasiddhiÑ vinÈsabahulaÑ. Catubbhi aÔÔhÈti atha naÑ
nissÈya ÔhitÈya nÈvÈya phalakaÑ datvÈ samudde khittopi tvaÑ mÈtaraÑ
nissÈya ekadivasaÑ katassa uposathakammassa nissandena phalikavimÈne
catasso itthiyo labhitvÈ tato rajatavimÈne aÔÔha, maÓivimÈne soÄasa,
kanakavimÈne dvattiÑsa adhigatosÊti. AticchaÑ cakkamÈsadoti atha tvaÑ
yathÈladdhena asantuÔÔho “atra uttaritaraÑ labhissÈmÊ”ti evaÑ laddhaÑ
laddhaÑ atikkamanalobhasa~khÈtÈya aticchÈya samannÈgatattÈ aticcho
pÈpapuggalo tassa uposathakammassa khÊÓattÈ dvattiÑsa itthiyo atikkamitvÈ
imaÑ petanagaraÑ ÈgantvÈ tassa mÈtupahÈradÈna-akusalassa2 nissandena
idaÑ khuracakkaÑ sampattosi. “Atricchan”tipi pÈÔho, atra atra icchamÈnoti
attho. “AtricchÈ”tipi pÈÔho, atricchÈyÈti attho. BhamatÊti tassa te
icchÈhatassa posassa idaÑ cakkaÑ matthakaÑ pisamÈnaÑ idÈni
kumbhakÈracakkaÑ viya matthake bhamatÊti attho.
Ye ca taÑ anugijjhantÊti taÓhÈ nÈmesÈ gacchantÊ upar|pari visÈlÈ hoti,
samuddo viya ca dupp|rÈ, r|pÈdÊsu tassa tassa icchana-icchÈya
visaÔagÈminÊ, taÑ evar|paÑ taÓhaÑ ye ca anugijjhantÊ giddhÈ gadhitÈ hutvÈ
punappunaÑ allÊyanti. Te honti cakkadhÈrinoti te evaÑ paccantÈ3
khuracakkaÑ dhÈrenti. BahubhaÓÉanti mÈtÈpit|naÑ santakaÑ bahudhanaÑ
ohÈya. Magganti gantabbaÑ appasiddhikaÑ samuddamaggaÑ
apaccavekkhitvÈ yathÈ tvaÑ paÔipanno, evameva aÒÒesampi yesaÑ cetaÑ
asa~khÈtaÑ avÊmaÑsitaÑ, te yathÈ tvaÑ tatheva taÓhÈvasikÈ hutvÈ dhanaÑ
pahÈya gamanamaggaÑ anapekkhitvÈ paÔipannÈ cakkadhÈrino honti.
KammaÑ samekkheti tasmÈ paÓÉito puriso attanÈ kattabbakammaÑ
“sadosaÑ nu kho, niddosan”ti
______________________________________________________________
1. SatasahassaÒca (SÊ, I)
3. GacchantÈ (SyÈ), giddhÈ (Ka)

2. MÈtupaharaÓaka-akusalassa (Ka)
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samekkheyya paccavekkheyya. VipulaÑ ca bhoganti attano
dhammaladdhaÑ dhanarÈsimpi samekkheyya1. NÈtivatteyyÈti taÑ tÈdisaÑ
puggalaÑ idaÑ cakkaÑ na ativatteyya nÈvatthareyya. “NÈtivattetÊ”tipi
pÈÔho, nÈvattharatÊti attho.
TaÑ sutvÈ Mittavindako “iminÈ devaputtena mayÈ katakammaÑ tathato
ÒÈtaÑ, ayaÑ mayhaÑ paccanapamÈÓampi2 jÈnissati, pucchÈmi nan”ti
cintetvÈ navamaÑ gÈthamÈha–
9. “KÊvaciraÑ nu me yakkha, cakkaÑ sirasi Ôhassati.
Kati vassasahassÈni, taÑ me akkhÈhi pucchito”ti.
Athassa kathento mahÈsatto dasamaÑ gÈthamÈha–
10. “Atisaro paccasaro, Mittavinda suÓohi me.
CakkaÑ te sirasi mÈviddhaÑ, na taÑ jÊvaÑ pamokkhasÊ”ti.
Tattha atisaroti atisarÊtipi atisaro, atisarissatÊtipi atisaro. Paccasaroti3
tasseva vevacanaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti–samma Mittavindaka suÓohi me
vacanaÑ, tvaÑ hi atidÈruÓassa kammassa katattÈ atisaro, tassa pana na
sakkÈ vassagaÓanÈya vipÈko paÒÒÈpetunti aparimÈÓaÑ atimahantaÑ
vipÈkadukkhaÑ sarissasi paÔipajjissasÊti atisaro. Tena te “ettakÈni
vassasahassÈnÊ”ti vattuÑ na sakkomi. Sirasi mÈviddhanti yaÑ pana te idaÑ
cakkaÑ sirasmiÑ ÈviddhaÑ kumbhakÈracakkamiva bhamati. Na taÑ4 jÊvaÑ
pamokkhasÊti taÑ tvaÑ yÈva te kammavipÈko na khÊyati, tÈva jÊvamÈno na
pamokkhasi, kammavipÈke pana khÊÓe idaÑ cakkaÑ pahÈya yathÈkammaÑ
gamissasÊti.
IdaÑ vatvÈ devaputto attano devaÔÔhÈnameva gato, itaropi
mahÈdukkhaÑ paÔipajji.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
Mittavindako ayaÑ dubbacabhikkhu ahosi, devarÈjÈ pana ahameva
ahosin”ti.
CatudvÈrajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
______________________________________________________________
1. Avekkheyya (I, Ka)
3. Accasaroti (SÊ, SyÈ, I)

2. MuccanapamÈÓampi (Ka)
4. Na tvaÑ (SyÈ)
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2. KaÓhajÈtakavaÓÓanÈ (440)
KaÓho vatÈyaÑ purisoti idaÑ SatthÈ KapilavatthuÑ upanissÈya
NigrodhÈrÈme viharanto sitapÈtukammaÑ Èrabbha kathesi. TadÈ kira SatthÈ
sÈyanhasamaye NigrodhÈrÈme bhikkhusaÑghaparivuto ja~ghavihÈraÑ
anuca~kamamÈno1 aÒÒatarasmiÑ padese sitaÑ pÈtvÈkÈsi. Œnandatthero “ko
nu kho hetu, ko paccayo Bhagavato sitassa pÈtukammÈya, na ahetu
TathÈgatÈ sitaÑ pÈtukaronti, pucchissÈmi tÈvÈ”ti aÒjaliÑ paggayha
sitakÈraÓaÑ pucchi. Athassa SatthÈ “bh|tapubbaÑ Œnanda KaÓho nÈma isi
ahosi, so imasmiÑ bh|mippadese vihÈsi jhÈyÊ jhÈnarato, tassa sÊlatejena
Sakkassa bhavanaÑ kampÊ”ti sitakÈraÓaÑ vatvÈ tassa vatthuno apÈkaÔattÈ
therena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente BÈrÈÓasiyaÑ ekena
asÊhikoÔivibhavena aputtakena brÈhmaÓena sÊlaÑ samÈdiyitvÈ putte patthite
bodhisatto tassa brÈhmaÓiyÈ kucchimhi nibbatti, kÈÄavaÓÓattÈ panassa
nÈmaggahaÓadivase “KaÓhakumÈro”ti nÈmaÑ akaÑsu. So soÄasavassakÈle
maÓipaÔimÈ viya sobhaggappatto hutvÈ pitarÈ sippuggahaÓatthÈya pesito
TakkasilÈyaÑ sabbasippÈni uggahetvÈ paccÈgacchi. Atha naÑ pitÈ
anur|pena dÈrena saÑyojesi. So aparabhÈge mÈtÈpit|naÑ accayena
sabbissariyaÑ paÔipajji. AthekadivasaÑ ratanakoÔÔhÈgÈrÈni viloketvÈ
varapalla~kamajjhagato suvaÓÓapaÔÔaÑ ÈharÈpetvÈ “ettakaÑ dhanaÑ
asukena uppÈditaÑ, ettakaÑ asukenÈ”ti pubbaÒÈtÊhi suvaÓÓapaÔÔe likhitÈni
akkharÈni disvÈ cintesi “yehi imaÑ dhanaÑ uppÈditaÑ, te na paÒÒÈyanti,
dhanameva paÒÒÈyati, ekopi idaÑ dhanaÑ gahetvÈ gato nÈma natthi, na kho
pana2 sakkÈ dhanabhaÓÉikaÑ bandhitvÈ paralokaÑ gantuÑ3. PaÒcannaÑ
verÈnaÑ sÈdhÈraÓabhÈvena hi4 asÈrassa dhanassa dÈnaÑ sÈro,
bahurogasÈdhÈraÓabhÈvena asÈrassa sarÊrassa sÊlavantesu
abhivÈdanÈdikammaÑ sÈro, aniccÈbhibh|tabhÈvena5
______________________________________________________________
1. Anuca~kamanto (SÊ, SyÈ, I)
3. NetuÑ (SyÈ, I) gahetuÑ (Ka)
5. AniccatÈbhibh|tassa (SÊ, SyÈ, I)

2. Na koci pana (Ka)
4. PaÒca sÈdhÈraÓabhÈvena hi (SÊ, SyÈ, I)
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asÈrassa jÊvitassa aniccÈdivasena vipassanÈyogo sÈro, tasmÈ asÈrehi bhogehi
sÈraggahaÓatthaÑ dÈnaÑ dassÈmÊ”ti.
So ÈsanÈ vuÔÔhÈya raÒÒo santikaÑ gantvÈ rÈjÈnaÑ ÈpucchitvÈ
mahÈdÈnaÑ pavattesi. YÈva sattamÈ divasÈ dhanaÑ1 aparikkhÊyamÈnaÑ
disvÈ “kiÑ me dhanena, yÈva maÑ jarÈ nÈbhibhavati, tÈvadeva pabbajitvÈ
abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca nibbattetvÈ brahmalokaparÈyaÓo bhavissÈmÊ”ti
cintetvÈ gehe sabbadvÈrÈni vivarÈpetvÈ “dinnaÑ me, harant|”ti asuciÑ viya
jigucchanto vatthukÈme pahÈya mahÈjanassa rodantassa paridevantassa
nagarÈ nikkhamitvÈ HimavantapadesaÑ pavisitvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ
attano vasanatthÈya ramaÓÊyaÑ bh|mibhÈgaÑ olokento imaÑ ÔhÈnaÑ patvÈ
“idha vasissÈmÊ”ti ekaÑ indavÈruÓÊrukkhaÑ gocaragÈmaÑ adhiÔÔhÈya
tasseva rukkhassa m|le vihÈsi. GÈmantasenÈsanaÑ pahÈya ÈraÒÒiko ahosi,
paÓÓasÈlaÑ akatvÈ rukkham|liko ahosi, abbhokÈsiko nesajjiko. Sace
nipajjitukÈmo, bh|miyaÑyeva nipajjati, dantam|saliko hutvÈ
anaggipakkameva khÈdati, thusaparikkhittaÑ kiÒci na khÈdati, ekadivasaÑ
ekavÈrameva khÈdati, ekÈsaniko ahosi. KhamÈya2 pathavÊ-ÈpatejavÈyusamo
hutvÈ ete ettake dhuta~gaguÓe samÈdÈya vattati, imasmiÑ kira jÈtake
bodhisatto paramappiccho ahosi. So na cirasseva abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca
nibbattetvÈ jhÈnakÊÄaÑ kÊÄanto tattheva vasati, phalÈphalatthampi aÒÒattha
na gacchati, rukkhassa phalitakÈle phalaÑ khÈdati, pupphitakÈle pupphaÑ
khÈdati, sapattakÈle pattÈni khÈdati, nippattakÈle papaÔikaÑ khÈdati. EvaÑ
paramasantuÔÔho hutvÈ imasmiÑ ÔhÈne ciraÑ vasati.
So ekadivasaÑ pubbaÓhasamaye tassa rukkhassa pakkÈni phalÈni gaÓhi,
gaÓhanto pana loluppacÈrena uÔÔhÈya aÒÒasmiÑ padese na gaÓhÈti,
yathÈnisinnova hatthaÑ pasÈretvÈ hatthappasÈraÓaÔÔhÈne3 ÔhitÈni phalÈni
saÑharati, tesupi manÈpÈmanÈpaÑ avicinitvÈ sampattasampattameva
gaÓhÈti. EvaÑ paramasantuÔÔhassa tassa sÊlatejena Sakkassa
PaÓÉukambalasilÈsanaÑ uÓhÈkÈraÑ dassesi. TaÑ kira Sakkassa
Èyukkhayena vÈ uÓhaÑ hoti
______________________________________________________________
1. DhanÈnaÑ (Ka)

2. ChamÈyaÑ (SyÈ)

3. HatthapÈsaÔÔhÈne (SÊ, SyÈ)
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puÒÒakkhayena vÈ, aÒÒasmiÑ vÈ mahÈnubhÈvasatte taÑ ÔhÈnaÑ patthente,
dhammikÈnaÑ vÈ mahiddhikasamaÓabrÈhmaÓÈnaÑ sÊlatejena uÓhaÑ hoti.
Sakko “ko nu kho maÑ ÔhÈnÈ cÈvetukÈmo”ti ÈvajjetvÈ imasmiÑ padese
vasantaÑ kaÓhaÑ isiÑ rukkhaphalÈni uccinantaÑ disvÈ cintesi “ayaÑ isi
ghoratapo paramajitindriyo, imaÑ dhammakathÈya sÊhanÈdaÑ nadÈpetvÈ
sukÈraÓaÑ sutvÈ varena santappetvÈ imamassa rukkhaÑ dhuvaphalaÑ1
katvÈ ÈgamissÈmÊ”ti. So mahantenÈnubhÈvena sÊghaÑ otaritvÈ tasmiÑ
rukkham|le tassa piÔÔhipasse ÔhatvÈ “attano avaÓÓe kathite kujjhissati nu
kho, no”ti vÊmaÑsanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
11. “KaÓho vatÈyaÑ puriso, kaÓhaÑ bhuÒjati bhojanaÑ.
KaÓhe bh|mipadesasmiÑ, na mayhaÑ manaso piyo”ti.
Tattha kaÓhoti kÈÄavaÓÓo. Bhojananti rukkhaphalabhojanaÑ.
KaÓho isi Sakkassa vacanaÑ sutvÈ “ko nu kho mayÈ saddhiÑ kathetÊ”ti
dibbacakkhunÈ upadhÈrento “Sakko”ti ÒatvÈ anivattitvÈ2 anoloketvÈva
dutiyaÑ gÈthamÈha–
12. “Na kaÓho tacasÈ hoti, antosÈro hi brÈhmaÓo.
YasmiÑ pÈpÈni kammÈni, sa ve kaÓho sujampatÊ”ti.
Tattha tacasÈti tacena3 KaÓho nÈma na hotÊti attho. AntosÈroti
abbhantare sÊlasamÈdhipaÒÒÈvimuttivimuttiÒÈÓadassanasÈrehi samannÈgato.
Evar|po hi bÈhitapÈpattÈ brÈhmaÓo nÈma hoti. Sa veti yasmiÑ4 pana pÈpÈni
kammÈni atthi, so yattha katthaci kule jÈtopi yena kenaci sarÊravaÓÓena
samannÈgatopi kÈÄakova.
EvaÒca pana vatvÈ imesaÑ sattÈnaÑ kaÓhabhÈvakarÈni pÈpakammÈni
ekavidhÈdibhedehi vitthÈretvÈ sabbÈnipi tÈni garahitvÈ sÊlÈdayo guÓe
pasaÑsitvÈ ÈkÈse candaÑ uÔÔhÈpento viya Sakkassa dhammaÑ desesi. Sakko
tassa dhammakathaÑ sutvÈ pamudito somanassajÈto mahÈsattaÑ varena
nimantento tatiyaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. Imassa rukkhaÑ dhuvaphalaÑ (SyÈ, I)
3. TapasÈti tapena (SyÈ)

2. NivattitvÈ (SÊ)
4. Yassa (Ka)
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13. “EtasmiÑ te sulapite, patir|pe subhÈsite.
VaraÑ brÈhmaÓa te dammi, yaÑ kiÒci manasicchasÊ”ti.

Tattha etasminti yaÑ idaÑ tayÈ SabbaÒÒubuddhena viya sulapitaÑ,
tasmiÑ sulapite tumhÈkameva anucchavikattÈ patir|pe subhÈsite yaÑ kiÒci
manasÈ icchasi, sabbaÑ te yaÑ varaÑ icchitaÑ patthitaÑ, taÑ dammÊti
attho.
TaÑ sutvÈ mahÈsatto cintesi “ayaÑ kiÑ nu kho attano avaÓÓe kathite
kujjhissati, noti maÑ vÊmaÑsanto mayhaÑ chavivaÓÓaÒca bhojanaÒca
vasanaÔÔhÈnaÒca garahitvÈ idÈni mayhaÑ akuddhabhÈvaÑ ÒatvÈ
pasannacitto varaÑ deti, maÑ kho panesa ‘sakkissariyabrahmissariyÈnaÑ
atthÈya brahmacariyaÑ caratÊ’ tipi maÒÒeyya, tatrassa nikka~khabhÈvatthaÑ
mayhaÑ paresu kodho vÈ doso vÈ mÈ uppajjantu, parasampattiyaÑ lobho vÈ
paresu sineho vÈ mÈ uppajjatu, majjhattova bhaveyyanti ime mayÈ cattÈro
vare gahetuÑ vaÔÔatÊ”ti. So tassa nikka~khabhÈvatthÈya cattÈro vare
gaÓhanto catutthaÑ gÈthamÈha–
14. “VaraÒce me ado sakka, sabbabh|tÈna’missara.
SunikkodhaÑ suniddosaÑ, nillobhaÑ vuttimattano.
Nisnehamabhika~khÈmi, ete me caturo vare”ti.
Tattha varaÒce me ado sakkÈti sace tvaÑ mayhaÑ varaÑ adÈsi.
Sunikkodhanti akujjhanavasena suÔÔhu nikkodhaÑ. Suniddosanti
adussanavasena suÔÔhu niddosaÑ. Nillobhanti parasampattÊsu nillobhaÑ.
Vuttimattanoti evar|paÑ attano vuttiÑ. Nisnehanti puttadhÊtÈdÊsu vÈ
saviÒÒÈÓakesu dhanadhaÒÒÈdÊsu vÈ aviÒÒÈÓakesu attano santakesupi
nisnehaÑ apagatalobhaÑ. Abhika~khÈmÊti evar|paÑ imehi cat|ha~gehi
samannÈgataÑ attano vuttiÑ abhika~khÈmi. Ete me caturo vareti ete
nikkodhÈdike caturo mayhaÑ vare dehÊti.
KiÑ panesa na jÈnÈti “yathÈ na sakkÈ Sakkassa santike varaÑ gahetvÈ
varena kodhÈdayo hanitun”ti1. No na jÈnÈti, sakke kho pana varaÑ dente na
gaÓhÈmÊti vacanaÑ na yuttanti tassa ca nikka~khabhÈvatthÈya
______________________________________________________________
1. Haritunti (SÊ, I)
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gaÓhi. Tato Sakko cintesi “KaÓhapaÓÉito varaÑ gaÓhanto ativiya anavajje
vare gaÓhi, etesu varesu guÓadosaÑ etameva pucchissÈmÊ”ti. Atha naÑ
pucchanto paÒcamaÑ gÈthamÈha–
15. “KiÑ nu kodhe vÈ dose vÈ, lobhe snehe ca1 brÈhmaÓa.
ŒdÊnavaÑ tvaÑ passasi, taÑ me akkhÈhi pucchito”ti.
Tassattho–brÈhmaÓa kiÑ nu kho tvaÑ kodhe dose lobhe snehe ca2
ÈdÊnavaÑ passasi, taÑ tÈva me pucchito akkhÈhi, na hi mayaÑ ettha
ÈdÊnavaÑ jÈnÈmÈti.
Atha naÑ mahÈsatto “tena hi suÓÈhÊ”ti vatvÈ catasso gÈthÈ abhÈsi–
16. “Appo hutvÈ bahu hoti, vaÉÉhate so akhantijo.
Œsa~gÊ bahupÈyÈso, tasmÈ kodhaÑ na rocaye.
17. DuÔÔhassa pharusÈ vÈcÈ, parÈmÈso anantarÈ.
Tato pÈÓi tato daÓÉo, satthassa paramÈ gati3.
Doso kodhasamuÔÔhÈno, tasmÈ dosaÑ na rocaye.
18. ŒlopasÈhasÈkÈrÈ, nikatÊ vaÒcanÈni ca.
Dissanti lobhadhammesu, tasmÈ lobhaÑ na rocaye.
19. Snehasa~gathitÈ ganthÈ, senti manomayÈ puth|.
Te bhusaÑ upatÈpenti, tasmÈ snehaÑ na rocaye”ti.
Tattha akhantijoti so4 anadhivÈsakajÈtikassa akhantito jÈto kodho
paÔhamaÑ paritto hutvÈ pacchÈ bahu hoti aparÈparaÑ vaÉÉhati. Tassa
vaÉÉhanabhÈvo KhantivÈdÊjÈtakena5 ceva C|ÄadhammapÈlajÈtakena6 ca
vaÓÓetabbo. Apica tissÈmaccassapettha bhariyaÑ ÈdiÑ katvÈ sabbaÑ
saparijanaÑ mÈretvÈ pacchÈ attano mÈritavatthu kathetabbaÑ. Œsa~gÊti
Èsa~gakaraÓo. Yassa uppajjati, taÑ ÈsattaÑ laggitaÑ karoti, taÑ vatthuÑ
______________________________________________________________
1. Va (SÊ, I)
3. ParÈmasati (Ka)

2. Kodhe vÈ dose vÈ lobhe vÈ snehe vÈ (SÊ, SyÈ, I)
4. Yo (SÊ, I)
5. Khu 5. 99 piÔÔhe.
6. Khu 5. 125 piÔÔhe.
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vissajjetvÈ gantuÑ na deti, nivattitvÈ akkosanÈdÊni kÈreti. BahupÈyÈsoti
bahunÈ kÈyikacetasikadukkhasa~khÈtena upÈyÈsena kilamathena
samannÈgato. KodhaÑ nissÈya hi kodhavasena ariyÈdÊsu katavÊtikkamÈ
diÔÔhadhamme ceva samparÈye ca vadhabandhavippaÔisÈrÈdÊni ceva
paÒcavidhabandhanakammakaraÓÈdÊni ca bah|ni dukkhÈni anubhavantÊti
kodho bahupÈyÈso nÈma. TasmÈti yasmÈ esa evaÑ anekÈdÊnavo, tasmÈ
kodhaÑ na rocemi.
DuÔÔhassÈti kujjhanalakkhaÓena kodhena kujjhitvÈ aparabhÈge
dussanalakkhaÓena dosena duÔÔhassa paÔhamaÑ tÈva “are dÈsa pessÈ”ti
pharusavÈcÈ niccharati, vÈcÈya anantarÈ ÈkaÉÉhanavikaÉÉhanavasena
hatthaparÈmÈso, tato anantarÈ upakkamanavasena pÈÓi pavattati, tato daÓÉo,
daÓÉappahÈre atikkamitvÈ pana ekatodhÈra-ubhatodhÈrassa satthassa
paramÈ gati, sabbapariyantÈ satthanipphatti hoti. YadÈ hi satthena paraÑ
jÊvitÈ voropetvÈ pacchÈ teneva satthena attÈnaÑ jÊvitÈ voropeti, tadÈ doso
matthakappatto hoti. Doso kodhasamuÔÔhÈnoti yathÈ anambilaÑ takkaÑ vÈ
kaÒjikaÑ vÈ pariÓÈmavasena parivattitvÈ ambilaÑ hoti, taÑ ekajÈtikampi
samÈnaÑ ambilaÑ anambilanti nÈnÈ vuccati, tathÈ pubbakÈle kodho
pariÓamitvÈ aparabhÈge doso hoti. So akusalam|lattena ekajÈtikopi samÈno
kodho dosoti nÈnÈ vuccati. YathÈ anambilato ambilaÑ, evaÑ sopi kodhato
samuÔÔhÈtÊti kodhasamuÔÔhÈno. TasmÈti yasmÈ evaÑ anekÈdÊnavo doso,
tasmÈ dosampi na rocemi.
ŒlopasÈhasÈkÈrÈti divÈ divasseva gÈmaÑ paharitvÈ vilumpanÈni ca
ÈvudhaÑ sarÊre ÔhapetvÈ “idaÑ nÈma me dehÊ”ti sÈhasÈkÈrÈ ca. NikatÊ
vaÒcanÈni cÈti patir|pakaÑ dassetvÈ parassa haraÓaÑ nikati nÈma, sÈ
asuvaÓÓameva “suvaÓÓan”ti k|ÔakahÈpaÓaÑ “kahÈpaÓo”ti datvÈ
parasantakaggahaÓe daÔÔhabbÈ. PaÔibhÈnavasena pana upÈyakusalatÈya
parasantakaggahaÓaÑ vaÒcanaÑ nÈma. TassevaÑ pavatti daÔÔhabbÈ–eko
kira ujujÈtiko gÈmikapuriso araÒÒato sasakaÑ ÈnetvÈ nadÊtÊre ÔhapetvÈ
nhÈyituÑ otari. Atheko dhutto taÑ
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sasakaÑ sÊse katvÈ nhÈyituÑ otiÓÓo. Itaro uttaritvÈ sasakaÑ apassanto ito
cito ca vilokesi. TamenaÑ dhutto “kiÑ bho vilokesÊ”ti vatvÈ “imasmiÑ me
ÔhÈne sasako Ôhapito, taÑ na passÈmÊ”ti vutte “andhabÈla tvaÑ na jÈnÈsi,
SasakÈ nÈma nadÊtÊre ÔhapitÈ palÈyanti, passa ahaÑ attano sasakaÑ sÊse
ÔhapetvÈva nhÈyÈmÊ”ti Èha. So appaÔibhÈnatÈya “evaÑ bhavissatÊ”ti
pakkÈmi. EkakahÈpaÓena migapotakaÑ gahetvÈ puna taÑ datvÈ
dvikahÈpaÓagghanakassa migassa gahitavatthupettha kathetabbaÑ. Dissanti
lobhadhammes|ti sakka ime ÈlopÈdayo1 pÈpadhammÈ lobhasabhÈvesu
lobhÈbhibh|tesu sattesu dissanti. Na hi aluddhÈ evar|pÈni kammÈni karonti.
EvaÑ lobho anekÈdÊnavo, tasmÈ lobhampi na rocemi.
Snehasa~gathitÈ ganthÈti ÈrammaÓesu allÊyanalakkhaÓena snehena
sa~gathitÈ punappunaÑ uppÈdavasena ghaÔitÈ suttena pupphÈni viya baddhÈ
nÈnappakÈresu ÈrammaÓesu pavattamÈnÈ abhijjhÈkÈyaganthÈ. Senti
manomayÈ puth|ti te puth|su ÈrammaÓesu uppannÈ suvaÓÓÈdÊhi nibbattÈni
suvaÓÓÈdimayÈni ÈbharaÓÈdÊni viya manena nibbattattÈ manomayÈ
abhijjhÈkÈyaganthÈ tesu ÈrammaÓesu senti anusenti. Te bhusaÑ upatÈpentÊti
te evaÑ anusayitÈ balavatÈpaÑ janentÈ2 bhusaÑ upatÈpenti atikilamenti.
TesaÑ pana bhusaÑ upatÈpane “sallaviddhova ruppatÊ”ti3 gÈthÈya vatthu,
“piyajÈtikÈ hi gahapati sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ
piyappabhutikÈ”4 “piyato jÈyatÊ soko”ti-ÈdÊni5 suttÈni ca ÈharitabbÈni. Apica
Ma~galabodhisattassa dÈrake datvÈ balavasokena hadayaÑ phali,
Vessantarabodhisattassa mahantaÑ domanassaÑ udapÈdi. EvaÑ
p|ritapÈramÊnaÑ mahÈsattÈnaÑ pemaÑ6 upatÈpaÑ karotiyeva7. AyaÑ
snehe ÈdÊnavo, tasmÈ snehampi na rocemÊti.
Sakko paÒhavissajjanaÑ sutvÈ “KaÓhapaÓÉita tayÈ ime paÒhÈ
BuddhalÊÄÈya sÈdhukaÑ kathitÈ, ativiya tuÔÔhosmi te, aparampi varaÑ
gaÓhÈhÊ”ti vatvÈ dasamaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. LobhÈdayo (SyÈ, Ka)
3. Khu 1. 399 piÔÔhe SuttanipÈte.
5. Khu 1. 44 piÔÔhe Dhammapade.
7. Karontiyeva (SÊ, I)

2. BalavantÈ saÒjÈnantÈ (SyÈ)
4. Ma 2. 309 piÔÔhe.
6. MahÈsattÈnampete (SÊ, I)
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20. “EtasmiÑ te sulapite, patir|pe subhÈsite.
VaraÑ brÈhmaÓa te dammi, yaÑ kiÒci manasicchasÊ”ti.
Tato bodhisatto anantaragÈthamÈha–
21. “VaraÒce me ado sakka, sabbabh|tÈna’ missara.
AraÒÒe me viharato, niccaÑ ekavihÈrino.
ŒbÈdhÈ mÈ uppajjeyyuÑ, antarÈyakarÈ bhusÈ”ti.
Tattha antarÈyakarÈ bhusÈti imassa me tapokammassa antarÈyakarÈ.

TaÑ sutvÈ Sakko “KaÓhapaÓÉito varaÑ gaÓhanto na ÈmisasannissitaÑ
gaÓhÈti, tapokammanissitameva gaÓhÈtÊ”ti cintetvÈ bhiyyoso mattÈya
pasanno aparampi varaÑ dadamÈno itaraÑ gÈthamÈha–
22. “EtasmiÑ te sulapite, patir|pe subhÈsite.
VaraÑ brÈhmaÓa te dammi, yaÑ kiÒci manasicchasÊ”ti.
Bodhisattopi varaggahaÓÈpadesena tassa dhammaÑ desento
osÈnagÈthamÈha–
23. “VaraÒce me ado sakka, sabbabh|tÈna’missara.
Na mano vÈ sarÊraÑ vÈ, maÑ-kate sakka kassaci.
KadÈci upahaÒÒetha, etaÑ sakka varaÑ vare”ti.
Tattha mano vÈti manodvÈraÑ vÈ. SarÊraÑ vÈti kÈyadvÈraÑ vÈ,
vacÊdvÈrampi etesaÑ gahaÓena gahitamevÈti veditabbaÑ. MaÑ-kateti1
mama kÈraÓÈ. UpahaÒÒethÈti upaghÈtaÑ Èpajjeyya aparisuddhaÑ assa.
IdaÑ vuttaÑ hoti–Sakka devarÈja mama kÈraÓÈ maÑ nissÈya mama
anatthakÈmatÈya kassaci sattassa kismiÒci kÈle idaÑ tividhampi
kammadvÈraÑ na upahaÒÒetha, pÈÓÈtipÈtÈdÊhi dasahi akusalakammapathehi
vimuttaÑ parisuddhameva bhaveyyÈti.
______________________________________________________________
1. Ma~kuteti (SyÈ)
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Iti mahÈsatto chasupi ÔhÈnesu varaÑ gaÓhanto nekkhammanissitameva
gaÓhi, jÈnÈti cesa “sarÊraÑ nÈma byÈdhidhammaÑ, na taÑ sakkÈ Sakkena
abyÈdhidhammaÑ kÈtun”ti. SattÈnaÒhi tÊsu dvÈresu parisuddhabhÈvo
asakkÈyattova, evaÑ santepi tassa dhammadesanatthaÑ ime vare gaÓhi.
Sakkopi taÑ rukkhaÑ dhuvaphalaÑ katvÈ mahÈsattaÑ vanditvÈ sirasi
aÒjaliÑ patiÔÔhapetvÈ “arogÈ idheva vasathÈ”ti vatvÈ sakaÔÔhÈnameva gato.
Bodhisattopi aparihÊnajjhÈno brahmalok|pago ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “Œnanda pubbe mayÈ
nivutthabh|mippadeso ceso”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ Sakko
Anuruddho ahosi, KaÓhapaÓÉito pana ahameva ahosin”ti.
KaÓhajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. CatuposathikajÈtakavaÓÓanÈ (441)
24-38. Yo kopaneyyeti idaÑ CatuposathikajÈtakaÑ PuÓÓakajÈtake Èvi
bhavissati.
CatuposathikajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. Sa~khajÈtakavaÓÓanÈ (442)
Bahussutoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto sabbaparikkhÈradÈnaÑ
Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÑ kireko upÈsako TathÈgatassa dhammadesanaÑ
sutvÈ pasannacitto svÈtanÈya nimantetvÈ attano gharadvÈre maÓÉapaÑ
kÈretvÈ ala~karitvÈ punadivase TathÈgatassa kÈlaÑ ÈrocÈpesi. SatthÈ
paÒcasatabhikkhuparivÈro tattha gantvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. UpÈsako
saputtadÈro saparijano Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ
datvÈ puna svÈtanÈyÈti evaÑ sattÈhaÑ nimantetvÈ mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ
sattame divase sabbaparikkhÈraÑ adÈsi. TaÑ pana dadamÈno
upÈhanadÈnaÑ ussannaÑ katvÈ adÈsi. Dasabalassa dinno upÈhanasa~ghÈÔo
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sahassagghanako ahosi, dvinnaÑ aggasÈvakÈnaÑ paÒcasatagghanako1,
sesÈnaÑ paÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ satagghanako2. Iti so
sabbaparikkhÈradÈnaÑ datvÈ attano parisÈya saddhiÑ Bhagavato santike
nisÊdi. Athassa SatthÈ madhurena sarena anumodanaÑ karonto “upÈsaka
uÄÈraÑ te sabbaparikkhÈradÈnaÑ, attamano hohi, pubbe anuppanne Buddhe
Paccekabuddhassa ekaÑ upÈhanasa~ghÈÔaÑ datvÈ nÈvÈya bhinnÈya
appatiÔÔhe mahÈsamuddepi upÈhanadÈnanissandena patiÔÔhaÑ labhiÑsu,
tvaÑ pana Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa sabbaparikkhÈradÈnaÑ
adÈsi, tassa te upÈhanadÈnassa phalaÑ kasmÈ na patiÔÔhÈ bhavissatÊ”ti vatvÈ
tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte ayaÑ BÈrÈÓasÊ MoÄinÊ nÈma ahosi. MoÄininagare Brahmadatte
rajjaÑ kÈrente Sa~kho nÈma brÈhmaÓo aÉÉho mahaddhano mahÈbhogo
pah|tavittupakaraÓo pah|tadhanadhaÒÒasuvaÓÓarajato cat|su nagaradvÈresu
nagaramajjhe nivesanadvÈre cÈti chasu ÔhÈnesu cha dÈnasÈlÈyo kÈretvÈ
devasikaÑ chasatasahassÈni vissajjento kapaÓaddhikÈnaÑ mahÈdÈnaÑ
pavattesi. So ekadivasaÑ cintesi “ahaÑ gehe dhane khÊÓe dÈtuÑ na
sakkhissÈmi, aparikkhÊÓeyeva dhane nÈvÈya SuvaÓÓabh|miÑ gantvÈ
dhanaÑ ÈharissÈmÊ”ti. So nÈvaÑ bandhÈpetvÈ bhaÓÉassa p|rÈpetvÈ
puttadÈraÑ ÈmantetvÈ “yÈvÈhaÑ ÈgacchÈmi, tÈva me dÈnaÑ
anupacchinditvÈ pavatteyyÈthÈ”ti vatvÈ dÈsakammakaraparivuto chattaÑ
ÈdÈya upÈhanaÑ Èruyha majjhanhikasamaye PaÔÔanagÈmÈbhimukho pÈyÈsi.
TasmiÑ khaÓe GandhamÈdane eko Paccekabuddho ÈvajjetvÈ taÑ
dhanÈharaÓatthÈya gacchantaÑ disvÈ “mahÈpuriso dhanaÑ ÈharituÑ
gacchati, bhavissati nu kho assa samudde antarÈyo, no”ti ÈvajjetvÈ
“bhavissatÊ”ti ÒatvÈ “esa maÑ disvÈ chattaÒca upÈhanaÒca mayhaÑ datvÈ
upÈhanadÈnanissandena samudde bhinnÈya nÈvÈya patiÔÔhaÑ labhissati,
karissÈmissa anuggahan”ti ÈkÈsenÈgantvÈ tassÈvid|re otaritvÈ caÓÉavÈtÈtape
a~gÈrasantharasadisaÑ uÓhavÈlukaÑ maddanto tassa abhimukho Ègacchi.
So taÑ disvÈva “puÒÒakkhettaÑ me ÈgataÑ, ajja mayÈ ettha dÈnabÊjaÑ
ropetuÑ vaÔÔatÊ”ti tuÔÔhacitto vegena taÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ “bhante
mayhaÑ anuggahatthÈya thokaÑ maggÈ okkamma imaÑ rukkham|laÑ
upasa~kamathÈ”ti
______________________________________________________________
1. PaÒcasatagghanakÈ (SÊ, I)

2. SatagghanakÈ (SÊ, I)
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vatvÈ tasmiÑ rukkham|laÑ upasa~kamante rukkham|le vÈlukaÑ ussÈpetvÈ
uttarÈsa~gaÑ paÒÒapetvÈ PaccekabuddhaÑ nisÊdÈpetvÈ vanditvÈ
vÈsitaparissÈvitena udakena pÈde dhovitvÈ gandhatelena makkhetvÈ attano
upÈhanÈ omuÒcitvÈ papphoÔetvÈ1 gandhatelena makkhetvÈ tassa pÈdesu
paÔimuÒcitvÈ “bhante imÈ upÈhanÈ Èruyha chattaÑ matthake katvÈ
gacchathÈ”ti chattupÈhanaÑ adÈsi. So assa anuggahatthÈya taÑ gahetvÈ
pasÈdasaÑvaÉÉhanatthaÑ passantassevassa uppatitvÈ GandhamÈdanameva
agamÈsi. Bodhisattopi taÑ disvÈ ativiya pasannacitto PaÔÔanaÑ gantvÈ
nÈvaÑ abhiruhi. Athassa mahÈsamuddaÑ paÔipannassa sattame divase nÈvÈ
vivaraÑ adÈsi, udakaÑ ussiÒcituÑ nÈsakkhiÑsu. MahÈjano
maraÓabhayabhÊto attano attano devatÈ namassitvÈ mahÈviravaÑ viravi.
MahÈsatto ekaÑ upaÔÔhÈkaÑ gahetvÈ sakalasarÊraÑ telena makkhetvÈ
sappinÈ saddhiÑ sakkharacuÓÓaÑ yÈvadatthaÑ khÈditvÈ tampi khÈdÈpetvÈ
tena saddhiÑ k|pakayaÔÔhimatthakaÑ Èruyha “imÈya disÈya amhÈkaÑ
nagaran”ti disaÑ vavatthapetvÈ macchakacchapaparipanthato attÈnaÑ
mocento tena saddhiÑ usabhamattaÑ atikkamitvÈ pati. MahÈjano vinÈsaÑ
pÈpuÓi. MahÈsatto pana upaÔÔhÈkena saddhiÑ samuddaÑ tarituÑ Èrabhi.
Tassa tarantasseva sattamo divaso jÈto. So tasmimpi kÈle loÓodakena
mukhaÑ vikkhÈletvÈ uposathiko ahosiyeva.
TadÈ pana cat|hi lokapÈlehi MaÓimekhalÈ nÈma devadhÊtÈ “sace
samudde nÈvÈya bhinnÈya tisaraÓagatÈ vÈ sÊlasampannÈ vÈ
mÈtÈpitupaÔÔhÈkÈ2 vÈ manussÈ dukkhappattÈ honti, te rakkheyyÈsÊ”ti
samudde ÈrakkhaÓatthÈya ÔhapitÈ hoti. SÈ attano issariyena
sattÈhamanubhavitvÈ pamajjitvÈ sattame divase samuddaÑ olokentÊ
sÊlÈcÈrasaÑyuttaÑ Sa~khabrÈhmaÓaÑ disvÈ “imassa sattamo divaso
samudde patitassa, sace so marissati3 ativiya gÈrayhÈ me bhavissatÊ”ti
saÑviggamÈnahadayÈ hutvÈ ekaÑ suvaÓÓapÈtiÑ nÈnaggarasabhojanassa
p|retvÈ vÈtavegena tattha gantvÈ tassa purato ÈkÈse ÔhatvÈ “brÈhmaÓa tvaÑ
sattÈhaÑ nirÈhÈro, idaÑ dibbabhojanaÑ bhuÒjÈ”ti Èha. So taÑ oloketvÈ
“apanehi tava bhattaÑ, ahaÑ uposathiko”ti Èha.
______________________________________________________________
1. PuÒchitvÈ (SÊ, SyÈ, I)

2. MÈtÈpitudevatÈ (SÊ, I)

3. PatiÔÔhÈ nÈbhavissaÑ (Ka)
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Athassa upaÔÔhÈko pacchato Ègato devataÑ adisvÈ saddameva sutvÈ “ayaÑ
brÈhmaÓo pakatisukhumÈlo sattÈhaÑ nirÈhÈratÈya dukkhito maraÓabhayena
vilapati maÒÒe, assÈsessÈmi nan”ti cintetvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
39. “Bahussuto sutadhammosi Sa~kha,
DiÔÔhÈ tayÈ samaÓabrÈhmaÓÈ ca.
Atha’kkhaÓe dassayase vilÈpaÑ,
AÒÒo nu ko te paÔimantako mayÈ”ti.
Tattha sutadhammosÊti dhammopi tayÈ dhammikasamaÓabrÈhmaÓÈnaÑ
santike suto asi. DiÔÔhÈ tayÈti tesaÑ paccaye dentena veyyÈvaccaÑ
karontena dhammikasamaÓabrÈhmaÓÈ ca tayÈ diÔÔhÈ. EvaÑ akaronto hi
passantopi te na passatiyeva. Atha’kkhaÓeti atha akkhaÓe sallapantassa
kassaci abhÈvena vacanassa anokÈse. Dassayaseti “ahaÑ uposathiko”ti
vadanto vilÈpaÑ dassesi. PaÔimantakoti mayÈ aÒÒo ko tava paÔimantako
paÔivacanadÈyako, kiÑ kÈraÓÈ evaÑ vippalapasÊti.
So tassa vacanaÑ sutvÈ “imassa devatÈ na paÒÒÈyati maÒÒe”ti cintetvÈ
“samma nÈhaÑ maraÓassa bhÈyÈmi, atthi pana me aÒÒo paÔimantako”ti
vatvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
40. “Subbh| subhÈ suppaÔimukkakambu,
Paggayha sovaÓÓamayÈya pÈtiyÈ.
‘BhuÒjassu bhattaÑ’ iti maÑ vadeti,
SaddhÈvittÈ, tamahaÑ noti br|mÊ”ti.
Tattha subbh|ti1 subhamukhÈ. SubhÈti pÈsÈdikÈ uttamar|padharÈ.
SuppaÔimukkakamb|ti2 paÔimukkasuvaÓÓÈla~kÈrÈ. PaggayhÈti
suvaÓÓapÈtiyÈ bhattaÑ gahetvÈ ukkhipitvÈ. SaddhÈvittÈti3 saddhÈ ceva
tuÔÔhacittÈ ca. “SaddhaÑ cittan”tipi4 pÈÔho, tassattho saddhanti saddahantaÑ,
cittanti5 tuÔÔhacittaÑ.
______________________________________________________________
1. SubbhÈti (SyÈ, Ka)
2. SuppaÔimuttakamb|ti (Ka)
4. SaddhÈ vittantipi (SyÈ)

3. SaddhÈcittÈti (SÊ, I, Ka)
5. Vittanti (SyÈ)
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TamahaÑ notÊti tamahaÑ devataÑ uposathikattÈ paÔikkhipanto noti br|mi,
na vippalapÈmi sammÈti.
Athassa so tatiyaÑ gÈthamÈha–
41. “EtÈdisaÑ brÈhmaÓa disvÈna yakkhaÑ,
Puccheyya poso sukhamÈsisÈno.
UÔÔhehi naÑ paÒjalikÈ’bhipuccha,
DevÊ nusi tvaÑ uda mÈnusÊ n|”ti.
Tattha sukhamÈsisÈnoti etÈdisaÑ yakkhaÑ disvÈ attano sukhaÑ
ÈsÊsanto paÓÉito puriso “amhÈkaÑ sukhaÑ bhavissati, na bhavissatÊ”ti
puccheyya. UÔÔhehÊti udakato uÔÔhÈnÈkÈraÑ dassento uÔÔhaha.
PaÒjalikÈ’bhipucchÈti aÒjaliko hutvÈ abhipuccha. Uda mÈnusÊti udÈhu
mahiddhikÈ mÈnusÊ tvanti.
Bodhisatto “yuttaÑ kathesÊ”ti taÑ pucchanto catutthaÑ gÈthamÈha–
42. “YaÑ tvaÑ sukhenÈ’bhisamekkhase maÑ,
BhuÒjassu bhattaÑ iti maÑ vadesi.
PucchÈmi taÑ nÈri mahÈnubhÈve,
DevÊ nusi tvaÑ uda mÈnusÊ n|”ti.
Tattha yaÑ tvanti yasmÈ tvaÑ sukhena maÑ abhisamekkhase,
piyacakkh|hi olokesi. PucchÈmi tanti tena kÈraÓena taÑ pucchÈmi.
Tato devadhÊtÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
43. “DevÊ ahaÑ Sa~kha mahÈnubhÈvÈ,
IdhÈgatÈ sÈgaravÈrimajjhe.
AnukampikÈ no ca paduÔÔhacittÈ,
Taveva atthÈya idhÈ’gatÈsmi.
44. Idha’nnapÈnaÑ sayanÈsanaÒca,
YÈnÈni nÈnÈvividhÈni Sa~kha.
Sabbassa tyÈhaÑ paÔipÈdayÈmi,
YaÑ kiÒca tuyhaÑ manasÈ’bhipatthitan”ti.
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Tattha idhÈti imasmiÑ mahÈsamudde. NÈnÈvividhÈnÊti bah|ni ca
anekappakÈrÈni ca hatthiyÈna-assayÈnÈdÊni atthi. Sabbassa tyÈhanti tassa
annapÈnÈdino sabbassa sÈmikaÑ katvÈ taÑ te annapÈnÈdiÑ paÔipÈdayÈmi
dadÈmi. YaÑ kiÒcÊti aÒÒampi yaÑ kiÒci manasÈ icchitaÑ, taÑ sabbaÑ te
dammÊti.
TaÑ sutvÈ mahÈsatto “ayaÑ devadhÊtÈ samuddapiÔÔhe mayhaÑ
‘idaÒcidaÒca dammÊ’ti vadati, kiÑ nu kho esÈ mayÈ katena puÒÒakammena
dÈtukÈmÈ, udÈhu attano balena, pucchissÈmi tÈva nan”ti cintetvÈ pucchanto
sattamaÑ gÈthamÈha–
45. “YaÑ kiÒci yiÔÔhaÑ ca hutaÒca1 mayhaÑ,
Sabbassa no issarÈ tvaÑ sugatte.
SussoÓi subbhamu suvilaggamajjhe,
Kissa me kammassa ayaÑ vipÈko”ti.
Tattha yiÔÔhanti dÈnavasena yajitaÑ. Hutanti ÈhunapÈhunavasena
dinnaÑ. Sabbassa no issarÈ tvanti tassa amhÈkaÑ puÒÒakammassa tvaÑ
issarÈ, “imassa ayaÑ vipÈko, imassa ayan”ti byÈkarituÑ2 samatthÈti attho.
SussoÓÊti sundara-|rulakkhaÓe. Subbham|ti3 sundarabhamuke.
Suvilaggamajjheti suÔÔhuvilaggitatanumajjhe. Kissa meti mayÈ katakammesu
katarakammassa ayaÑ vipÈko, yenÈhaÑ appatiÔÔhe samudde patiÔÔhaÑ
labhÈmÊti.
TaÑ sutvÈ devadhÊtÈ “ayaÑ brÈhmaÓo ‘yaÑ tena kusalaÑ kataÑ, taÑ
kammaÑ na jÈnÈtÊ’ti saÒÒÈya pucchati maÒÒe, kathayissÈmi dÈnissÈ”ti taÑ
kathentÊ aÔÔhamaÑ gÈthamÈha–
46. “Ghamme pathe brÈhmaÓa ekabhikkhuÑ,
UgghaÔÔapÈdaÑ tasitaÑ kilantaÑ.
PaÔipÈdayÊ Sa~kha upÈhanÈni,
SÈ dakkhiÓÈ kÈmaduhÈ tava’jjÈ”ti.
Tattha ekabhikkhunti ekaÑ PaccekabuddhaÑ sandhÈyÈha.
UgghaÔÔapÈdanti uÓhavÈlukÈya ghaÔÔitapÈdaÑ. Tasitanti pipÈsitaÑ.
PaÔipÈdayÊti paÔipÈdesi, yojesÊti attho. KÈmaduhÈti sabbakÈmadÈyikÈ.
______________________________________________________________
1. YiÔÔhiÑva hutaÑva (SÊ, I)

2. JÈnituÑ (SÊ, SyÈ)
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TaÑ sutvÈ mahÈsatto “evar|pepi nÈma appatiÔÔhe mahÈsamudde mayÈ
dinna-upÈhanadÈnaÑ mama sabbakÈmadadaÑ jÈtaÑ, aho sudinnaÑ me
Paccekabuddhassa dÈnan”ti tuÔÔhacitto navamaÑ gÈthamÈha–
47. “SÈ hotu nÈvÈ phalak|papannÈ,
AnavassutÈ erakavÈtayuttÈ.
AÒÒassa yÈnassa na hettha bh|mi,
Ajjeva maÑ moÄiniÑ pÈpayass|”ti.
Tassattho–devate evaÑ sante mayhaÑ ekaÑ nÈvaÑ mÈpehi,
khuddakaÑ pana ekadoÓikanÈvaÑ mÈpehi, yaÑ nÈvaÑ mÈpessasi, sÈ hotu
nÈvÈ bah|hi susibbitehi phalakehi upapannÈ, udakapavesanassÈbhÈvena
anavassutÈ, erakena sammÈ gahetvÈ gacchantena vÈtena yuttÈ, ÔhapetvÈ
dibbanÈvaÑ aÒÒassa yÈnassa ettha bh|mi natthi, tÈya pana dibbanÈvÈya
ajjeva maÑ MoÄininagaraÑ pÈpayass|ti.
DevadhÊtÈ tassa vacanaÑ sutvÈ tuÔÔhacittÈ sattaratanamayaÑ nÈvaÑ
mÈpesi. SÈ dÊghato aÔÔha-usabhÈ ahosi vitthÈrato catu-usabhÈ, gambhÊrato
vÊsatiyaÔÔhikÈ. TassÈ indanÊlamayÈ tayo k|pakÈ, sovaÓÓamayÈni yottÈni
rajatamayÈni pattÈni1 sovaÓÓamayÈni ca phiyÈrittÈni ahesuÑ. DevatÈ taÑ
nÈvaÑ sattannaÑ ratanÈnaÑ p|retvÈ brÈhmaÓaÑ Èli~gitvÈ ala~katanÈvÈya
Èropesi, upaÔÔhÈkaÑ panassa na olokesi. BrÈhmaÓo attanÈ katakalyÈÓato
tassa pattiÑ adÈsi, so anumodi. TadÈ devatÈ tampi Èli~gitvÈ nÈvÈya
patiÔÔhÈpesi. Atha naÑ nÈvaÑ MoÄininagaraÑ netvÈ brÈhmaÓassa ghare
dhanaÑ patiÔÔhÈpetvÈ attano vasanaÔÔhÈnameva agamÈsi. SatthÈ
abhisambuddho hutvÈ–
48. “SÈ tattha vittÈ sumanÈ patÊtÈ,
NÈvaÑ sucittaÑ abhinimminitvÈ.
ŒdÈya Sa~khaÑ purisena saddhiÑ,
UpÈnayÊ nagaraÑ sÈdhuramman”ti–
imaÑ osÈnagÈthaÑ abhÈsi.
______________________________________________________________
1. SÊtÈni (SÊ, I), tittatÈni (SyÈ)
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Tattha sÈti bhikkhave sÈ devatÈ tattha samuddamajjhe tassa vacanaÑ
sutvÈ vittisa~khÈtÈya pÊtiyÈ samannÈgatattÈ vittÈ. SumanÈti sundaramanÈ
pÈmojjena patÊtacittÈ hutvÈ vicitranÈvaÑ nimminitvÈ brÈhmaÓaÑ
paricÈrakena saddhiÑ ÈdÈya sÈdhurammaÑ atiramaÓÊyaÑ nagaraÑ
upÈnayÊti.
BrÈhmaÓopi yÈvajÊvaÑ aparimitadhanaÑ gehaÑ ajjhÈvasanto dÈnaÑ
datvÈ sÊlaÑ rakkhitvÈ jÊvitapariyosÈne sapariso devanagaraÑ parip|resi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne upÈsako sotÈpattiphale patiÔÔhahi. TadÈ
devadhÊtÈ UppalavaÓÓÈ ahosi, upaÔÔhÈkapuriso Œnando, Sa~khabrÈhmaÓo
pana ahameva ahosinti.
Sa~khajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. C|ÄabodhijÈtakavaÓÓanÈ (443)
Yo te imaÑ visÈlakkhinti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
kodhanaÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. So kira bhikkhu niyyÈnike
BuddhasÈsane pabbajitvÈpi kodhaÑ niggahetuÑ nÈsakkhi, kodhano ahosi
upÈyÈsabahulo, appampi vutto samÈno abhisajji kuppi byÈpajji patiÔÔhayi.
SatthÈ tassa kodhanabhÈvaÑ sutvÈ pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira tvaÑ
kodhano”ti pucchitvÈ “saccaÑ bhante”ti vutte “bhikkhu kodho nÈma
vÈretabbo, evar|po hi idhaloke ca paraloke ca anatthakÈrako1, tvaÑ
nikkodhassa Buddhassa sÈsane pabbajitvÈ kasmÈ kujjhasi, porÈÓakapaÓÉitÈ
bÈhirasÈsane pabbajitvÈpi kodhaÑ na kariÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente aÒÒatarasmiÑ
KÈsinigame2 eko brÈhmaÓo aÉÉho mahaddhano mahÈbhogo aputtako ahosi,
tassa brÈhmaÓÊ puttaÑ patthesi. TadÈ bodhisatto brahmalokÈ cavitvÈ tassÈ
kucchiyaÑ nibbatti, tassa nÈmaggahaÓadivase “BodhikumÈro”ti nÈmaÑ
kariÑsu. Tassa vayappattakÈle TakkasilaÑ
______________________________________________________________
1. AtthakÈrako nÈma natthi (SyÈ)

2. GÈmanigame (Ka)
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gantvÈ sabbasippÈni uggaÓhitvÈ paccÈgatassa anicchantasseva mÈtÈpitaro
samÈnajÈtikÈ kulÈ kumÈrikaÑ ÈnesuÑ. SÈpi brahmalokÈ cutÈva
uttamar|padharÈ devaccharapaÔibhÈgÈ. TesaÑ anicchamÈnÈnaÒÒeva
aÒÒamaÒÒaÑ ÈvÈhavivÈhaÑ kariÑsu. UbhinnaÑ panetesaÑ
kilesasamudÈcÈro nÈma na bh|tapubbo, saÑrÈgavasena aÒÒamaÒÒassa
olokanaÑ nÈma nÈhosi, supinepi methunadhammo nÈma na diÔÔhapubbo,
evaÑ parisuddhasÊlÈ ahesuÑ.
AthÈparabhÈge mahÈsatto mÈtÈpit|su kÈlakatesu tesaÑ sarÊrakiccaÑ
katvÈ taÑ pakkositvÈ “bhadde tvaÑ imaÑ asÊtikoÔidhanaÑ gahetvÈ sukhena
jÊvÈhÊ”ti Èha. KiÑ karissatha tumhe pana ayyaputtÈti. MayhaÑ dhanena
kiccaÑ natthi, HimavantapadesaÑ pavisitvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ attano
patiÔÔhaÑ karissÈmÊti. KiÑ pana ayyaputta pabbajjÈ nÈma purisÈnaÒÒeva
vaÔÔatÊti. ItthÊnampi vaÔÔati bhaddeti. Tena hi ahaÑ tumhehi chaÉÉitakheÄaÑ
na gaÓhissÈmi, mayhampi dhanena kiccaÑ natthi, ahampi pabbajissÈmÊti.
SÈdhu bhaddeti. Te ubhopi mahÈdÈnaÑ datvÈ nikkhamitvÈ ramaÓÊye
bh|mibhÈge assamaÑ katvÈ pabbajitvÈ uÒchÈcariyÈya phalÈphalehi yÈpentÈ
tattha dasamattÈni saÑvaccharÈni vasiÑsu, jhÈnaÑ pana nesaÑ na tÈva
uppajjati. Te tattha pabbajjÈsukheneva dasa saÑvacchare vasitvÈ
loÓambilasevanatthÈya janapadacÈrikaÑ carantÈ anupubbena BÈrÈÓasiÑ
patvÈ rÈjuyyÈne vasiÑsu.
AthekadivasaÑ rÈjÈ uyyÈnapÈlaÑ paÓÓÈkÈraÑ ÈdÈya ÈgataÑ disvÈ
“uyyÈnakÊÄikaÑ kÊÄissÈma, uyyÈnaÑ sodhehÊ”ti vatvÈ tena sodhitaÑ sajjitaÑ
uyyÈnaÑ mahantena parivÈrena agamÈsi. TasmiÑ khaÓe te ubhopi janÈ
uyyÈnassa ekapasse pabbajjÈsukhena vÊtinÈmetvÈ nisinnÈ honti. Atha rÈjÈ
uyyÈne vicaranto te ubhopi nisinnake disvÈ paramapÈsÈdikaÑ
uttamar|padharaÑ paribbÈjikaÑ olokento paÔibaddhacitto ahosi. So
kilesavasena kampanto “pucchissÈmi tÈva, ayaÑ paribbÈjikÈ imassa kiÑ
hotÊ”ti bodhisattaÑ upasa~kamitvÈ “pabbajita ayaÑ te paribbÈjikÈ kiÑ
hotÊ”ti pucchi. MahÈrÈja kiÒci na hoti, kevalaÑ ekapabbajjÈya pabbajitÈ,
apica kho pana me gihikÈle pÈdaparicÈrikÈ ahosÊti. TaÑ sutvÈ rÈjÈ “ayaÑ
kiretassa kiÒci na hoti, apica kho pana gihikÈle pÈdaparicÈrikÈ kirassa
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ahosi, sace panÈhaÑ issariyabalena gahetvÈ gaccheyyaÑ, kiÑ nu kho esa
karissati, pariggaÓhissÈmi tÈva nan”ti cintetvÈ upasa~kamitvÈ paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
49. “Yo te imaÑ visÈlakkhiÑ, piyaÑ saÑmhitabhÈsiniÑ.
ŒdÈya balÈ gaccheyya, kiÑ nu kayirÈsi brÈhmaÓÈ”ti.
Tattha saÑmhitabhÈsininti1 mandahasitabhÈsiniÑ. BalÈ gaccheyyÈti
balakkÈrena ÈdÈya gaccheyya. KiÑ nu kayirÈsÊti tassa tvaÑ brÈhmaÓa kiÑ
kareyyÈsÊti.
Athassa kathaÑ sutvÈ mahÈsatto dutiyaÑ gÈthamÈha–
50. “Uppajje me na mucceyya, na me mucceyya jÊvato.
RajaÑva vipulÈ vuÔÔhi, khippameva nivÈraye”ti.
Tassattho–mahÈrÈja sace imaÑ gahetvÈ gacchante kismiÒci mama
abbhantare kopo uppajjeyya, so me anto uppajjitvÈ na mucceyya, yÈvÈhaÑ
jÊvÈmi, tÈva me na mucceyya. NÈssa anto ghanasannivÈsena patiÔÔhÈtuÑ
dassÈmi, atha kho yathÈ uppannaÑ rajaÑ vipulÈ meghavuÔÔhi khippaÑ
nivÈreti, tathÈ khippameva naÑ mettÈbhÈvanÈya niggahetvÈ vÈressÈmÊti.
EvaÑ mahÈsatto sÊhanÈdaÑ nadi. RÈjÈ panassa kathaÑ sutvÈpi
andhabÈlatÈya paÔibaddhaÑ attano cittaÑ nivÈretuÑ asakkonto aÒÒataraÑ
amaccaÑ ÈÓÈpesi “imaÑ paribbÈjikaÑ rÈjanivesanaÑ nehÊ”ti. So “sÈdh|”ti
paÔissuÓitvÈ “adhammo loke vattati, ayuttan”ti-ÈdÊni vatvÈ
paridevamÈnaÑyeva naÑ ÈdÈya pÈyÈsi. Bodhisatto tassÈ paridevanasaddaÑ
sutvÈ ekavÈraÑ oloketvÈ puna na olokesi. TaÑ rodantiÑ paridevantiÑ
rÈjanivesanameva nayiÑsu. Sopi BÈrÈÓasirÈjÈ uyyÈne papaÒcaÑ akatvÈva
sÊghataraÑ gantvÈ taÑ paribbÈjikaÑ pakkosÈpetvÈ mahantena yasena
nimantesi. SÈ yasassa aguÓaÑ pabbajÈya eva guÓaÑ kathesi. RÈjÈ kenaci
pariyÈyena tassÈ manaÑ alabhanto taÑ ekasmiÑ gabbhe kÈretvÈ cintesi
“ayaÑ paribbÈjikÈ evar|paÑ yasaÑ na icchati, sopi tÈpaso evar|paÑ
mÈtugÈmaÑ gahetvÈ gacchante kujjhitvÈ
______________________________________________________________
1. SammillabhÈsininti (SÊ, I), saÑmhitahÈsininti (Ka)
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olokitamattampi na akÈsi, pabbajitÈ kho pana bahumÈyÈ honti, kiÒci
payojetvÈ anatthampi me kareyya, gacchÈmi tÈva jÈnÈmi kiÑ
karontonisinno”ti saÓÔhÈtuÑ asakkonto uyyÈnaÑ agamÈsi. Bodhisattopi
cÊvaraÑ sibbanto nisÊdi, rÈjÈ mandaparivÈrova padasaddaÑ akaronto
saÓikaÑ upasa~kami. Bodhisatto rÈjÈnaÑ anoloketvÈ cÊvarameva sibbi. RÈjÈ
“ayaÑ kujjhitvÈ mayÈ saddhiÑ na sallapatÊ”ti maÒÒamÈno “ayaÑ k|ÔatÈpaso
‘kodhassa uppajjituÑ na dassÈmi, uppannampi naÑ khippameva
niggaÓhissÈmÊ’ti paÔhamameva gajjitvÈ idÈni kodhena thaddho hutvÈ mayÈ
saddhiÑ na sallapatÊ”ti saÒÒÈya tatiyaÑ gÈthamÈha–
51. “YaÑ nu pubbe vikatthittho, balamhiva apassito.
Svajja tuÓhikato dÈni, sa~ghÈÔiÑ sibbamacchasÊ”ti.
Tattha balamhiva apassitoti balanissito viya hutvÈ. TuÓhikatoti1 kiÒci
avadanto. SibbamacchasÊti sibbanto acchasi.
TaÑ sutvÈ mahÈsatto “ayaÑ rÈjÈ kodhavasena maÑ nÈlapatÊti maÒÒati,
kathessÈmi dÈnissa uppannassa kodhassa vasaÑ agatabhÈvan”ti cintetvÈ
catutthaÑ gÈthamÈha–
52. “Uppajji me na muccittha, na me muccittha jÊvato.
RajaÑva vipulÈ vuÔÔhi, khippameva nivÈrayin”ti.
Tassattho–mahÈrÈja uppajji me na na uppajji, na pana2 me muccittha,
nÈssa pavisitvÈ hadaye ÔhÈtuÑ adÈsiÑ, iti so mama jÊvato na muccittheva,
rajaÑ vipulÈ vuÔÔhi viya khippameva naÑ nivÈresinti.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ “kiÑ nu kho esa kopameva sandhÈya vadati, udÈhu
aÒÒaÑ kiÒci sippaÑ sandhÈya kathesi, pucchissÈmi tÈva nan”ti cintetvÈ
pucchanto paÒcamaÑ gÈthamÈha–
53. “KiÑ te uppajji no mucci, kiÑ te na mucci jÊvato.
RajaÑva vipulÈ vuÔÔhi, katamaÑ taÑ nivÈrayÊ”ti.
Tattha kiÑ te uppajji no muccÊti kiÑ tava uppajji ceva na mucci ca.
______________________________________________________________
1. TuÓhikakoti (SÊ), tuÓhikkhakoti (I)

2. Uppajji me, uppajjitvÈ na puna (SyÈ)
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TaÑ sutvÈ bodhisatto “mahÈrÈja evaÑ kodho bahu-ÈdÊnavo
mahÈvinÈsadÈyako, eso1 mama uppajji, uppannaÒca naÑ mettÈbhÈvanÈya
nivÈresin”ti kodhe ÈdÊnavaÑ pakÈsento–
54. “Yamhi jÈte na passati, ajÈte sÈdhu passati.
So me uppajji no mucci, kodho dummedhagocaro.
55. Yena jÈtena nandanti, amittÈ dukkhamesino.
So me uppajji no mucci, kodho dummedhagocaro.
56. YasmiÒca jÈyamÈnamhi, sadatthaÑ nÈvabujjhati.
So me uppajji no mucci, kodho dummedhagocaro.
57. YenÈbhibh|to kusalaÑ jahÈti,
Parakkare vipulaÒcÈpi atthaÑ.
Sa bhÊmaseno balavÈ pamaddÊ,
Kodho mahÈrÈja na me amuccatha.
58. KaÔÔhasmiÑ matthamÈnasmiÑ, pÈvako nÈma jÈyati.
Tameva kaÔÔhaÑ Éahati, yasmÈ so jÈyate gini.
59. EvaÑ mandassa posassa, bÈlassa avijÈnato.
SÈrambhÈ jÈyate kodho, sopi teneva Éayhati.
60. AggÊva tiÓakaÔÔhasmiÑ, kodho yassa pavaÉÉhati.
NihÊyati tassa yaso, kÈÄapakkheva candimÈ.
61. Anedho dh|maket|va, kodho yass|’pasammati.
Œp|rati tassa yaso, sukkapakkheva candimÈ”ti–
imÈ gÈthÈ Èha.
Tattha na passatÊti attatthampi na passati, pageva paratthaÑ. SÈdhu
passatÊti attatthaÑ paratthaÑ ubhayatthampi sÈdhu passati.
Dummedhagocaroti nippaÒÒÈnaÑ ÈdhÈrabh|to gocaro. Dukkhamesinoti
dukkhaÑ icchantÈ. Sadatthanti
______________________________________________________________
1. Eko (SyÈ, I)
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attano atthabh|taÑ atthato ceva dhammato ca vuddhiÑ. Parakkareti
vipulampi atthaÑ uppannaÑ parato kÈreti, apanetha, na me iminÈ atthoti
vadati. Sa bhÊmasenoti so kodho bhÊmÈya bhayajananiyÈ mahatiyÈ
kilesasenÈya samannÈgato. PamaddÊti attano balavabhÈvena1 uÄÈrepi satte
gahetvÈ attano vase karaÓena maddanasamattho2. Na me amuccathÈti mama
santikÈ mokkhaÑ na labhati, hadaye vÈ pana me khÊraÑ viya muhuttaÑ
dadhibhÈvena na patiÔÔhahitthÈtipi attho.
KaÔÔhasmiÑ matthamÈnasminti araÓÊsahitena matthiyamÈne,
“maddamÈnasmin”tipi pÈÔho. YasmÈti yato kaÔÔhÈ jÈyati, tameva Éahati.
GinÊti aggi. BÈlassa avijÈnatoti bÈlassa avijÈnantassa. SÈrambhÈ jÈyateti
ahaÑ tvanti ÈkaÉÉhanavikaÉÉhanaÑ karontassa karaÓuttariyalakkhaÓÈ
sÈrambhÈ araÓÊmatthanÈ viya pÈvako kodho jÈyati. Sopi tenevÈti sopi bÈlo
teneva kodhena kaÔÔhaÑ viya agginÈ Éayhati. Anedho3 dh|maket|vÈti
anindhano aggi viya. TassÈti tassa adhivÈsanakhantiyÈ samannÈgatassa
puggalassa sukkapakkhe cando viya laddho yaso aparÈparaÑ Èp|ratÊti.
RÈjÈ mahÈsattassa dhammakathaÑ sutvÈ tuÔÔho ekaÑ amaccaÑ
ÈÓÈpetvÈ paribbÈjikaÑ ÈharÈpetvÈ “bhante nikkodhatÈpasa ubhopi tumhe
pabbajjÈsukhena vÊtinÈmentÈ idheva uyyÈne vasatha, ahaÑ vo dhammikaÑ
rakkhÈvaraÓaguttiÑ karissÈmÊ”ti vatvÈ khamÈpetvÈ vanditvÈ pakkÈmi. Te
ubhopi tattheva vasiÑsu. AparabhÈge paribbÈjikÈ kÈlamakÈsi. Bodhisatto
tassÈ kÈlakatÈya HimavantaÑ pavisitvÈ abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca
nibbattetvÈ cattÈro brahmavihÈre bhÈvetvÈ brahmalokaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈ idaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne kodhano bhikkhu anÈgÈmiphale patiÔÔhahi.
TadÈ paribbÈjikÈ RÈhulamÈtÈ ahosi, rÈjÈ Œnando, paribbÈjako pana
ahameva ahosinti.
C|ÄabodhijÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
______________________________________________________________
1. BahulabhÈvena (SyÈ)

2. KaraÓasamattho (Ka)

3. Anindho (SÊ), anindo (SyÈ)
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6. KaÓhadÊpÈyanajÈtakavaÓÓanÈ (444)

SattÈhamevÈhanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
ukkaÓÔhitabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Vatthu KusajÈtake1 Èvi bhavissati.
SatthÈ taÑ bhikkhuÑ “saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu ukkaÓÔhitosÊ”ti pucchitvÈ
“saccaÑ bhante”ti vutte “bhikkhu porÈÓakapaÓÉitÈ anuppanne Buddhe
bÈhirakapabbajjaÑ pabbajitvÈ atirekapaÒÒÈsavassÈni anabhiratÈ
brahmacariyaÑ carantÈ hirottappabhedabhayena attano ukkaÓÔhitabhÈvaÑ
na kassaci kathesuÑ, tvaÑ kasmÈ evar|pe niyyÈnikasÈsane pabbajitvÈ
mÈdisassa garuno Buddhassa sammukhe ÔhatvÈ catuparisamajjhe
ukkaÓÔhitabhÈvaÑ Èvi karosi, kimatthaÑ attano hirottappaÑ na rakkhasÊ”ti
vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte VaÑsaraÔÔhe2 KosambiyaÑ nÈma nagare Kosambako nÈma rÈjÈ
rajjaÑ kÈresi. TadÈ aÒÒatarasmiÑ nigame dve brÈhmaÓÈ
asÊtikoÔidhanavibhavÈ aÒÒamaÒÒaÑ piyasahÈyakÈ kÈmesu dosaÑ disvÈ
mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ ubhopi kÈme pahÈya mahÈjanassa rodantassa
paridevantassa nikkhamitvÈ Himavantapadese assamapadaÑ katvÈ
pabbajitvÈ uÒchÈcariyÈya vanam|laphalÈphalena yÈpentÈ paÓÓÈsa vassÈni
vasiÑsu, jhÈnaÑ uppÈdetuÑ nÈsakkhiÑsu. Te paÓÓÈsavassaccayena
loÓambilasevanatthÈya janapadaÑ carantÈ KÈsiraÔÔhaÑ sampÈpuÓiÑsu.
Tatra aÒÒatarasmiÑ nigamagÈme DÊpÈyanatÈpasassa gihisahÈyo MaÓÉabyo
nÈma atthi, te ubhopi tassa santikaÑ agamaÑsu. So te disvÈva attamano
paÓÓasÈlaÑ kÈretvÈ ubhopi te cat|hi paccayehi upaÔÔhahi. Te tattha tÊÓi
cattÈri vassÈni vasitvÈ taÑ ÈpucchitvÈ cÈrikaÑ carantÈ BÈrÈÓasiÑ patvÈ
atimuttakasusÈne3 vasiÑsu. Tattha DÊpÈyano yathÈbhirantaÑ viharitvÈ puna
tasseva sahÈyassa santikaÑ gato. MaÓÉabyatÈpaso tattheva vasi.
AthekadivasaÑ eko coro antonagare corikaÑ katvÈ dhanasÈraÑ ÈdÈya
nikkhanto “coro”ti ÒatvÈ paÔibuddhehi gharassÈmikehi ceva
Èrakkhamanussehi ca anubaddho niddhamanena nikkhamitvÈ vegena
susÈnaÑ pavisitvÈ tÈpasassa paÓÓasÈladvÈre bhaÓÉikaÑ chaÉÉetvÈ
______________________________________________________________
1. Khu 6. 66 piÔÔhe.
3. AdhimuttikasusÈne (SyÈ), adhimuttakasusÈne (Ka)

2. VaÑsakaraÔÔhe (SÊ, SyÈ)
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palÈyi. ManussÈ bhaÓÉikaÑ disvÈ “are duÔÔhajaÔila tvaÑ rattiÑ corikaÑ
katvÈ divÈ tÈpasar|pena carasÊ”ti tajjetvÈ pothetvÈ taÑ ÈdÈya netvÈ raÒÒo
dassayiÑsu. RÈjÈ anupaparikkhitvÈva “gacchatha, naÑ s|le uttÈsethÈ”ti Èha.
Te taÑ susÈnaÑ netvÈ khadiras|laÑ ÈropayiÑsu, tÈpasassa sarÊre s|laÑ na
pavisati. Tato nimbas|laÑ ÈhariÑsu, tampi na pavisati. Ayas|laÑ ÈhariÑsu,
tampi na pavisati. TÈpaso “kiÑ nu kho me pubbakamman”ti olokesi, athassa
jÈtissaraÒÈÓaÑ uppajji, tena pubbakammaÑ oloketvÈ addasa. KiÑ panassa
pubbakammanti. KoviÄÈras|le makkhikÈvedhanaÑ. So kira purimabhave
vaÉÉhakiputto hutvÈ pitu rukkhatacchanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ ekaÑ makkhikaÑ
gahetvÈ koviÄÈrasalÈkÈya1 s|le viya vijjhi. TamenaÑ pÈpakammaÑ imaÑ
ÔhÈnaÑ patvÈ gaÓhi. So “na sakkÈ ito pÈpÈ mayÈ muccitun”ti ÒatvÈ
rÈjapurise Èha “sace maÑ s|le uttÈsetukÈmattha, koviÄÈras|laÑ ÈharathÈ”ti.
Te tathÈ katvÈ taÑ s|le uttÈsetvÈ ÈrakkhaÑ datvÈ pakkamiÑsu.
ŒrakkhakÈ paÔicchannÈ hutvÈ tassa santikaÑ Ègacchante olokenti. TadÈ
DÊpÈyano “ciradiÔÔho me sahÈyo”ti MaÓÉabyassa santikaÑ Ègacchanto “s|le
uttÈsito”ti taÑ divasaÒÒeva antarÈmagge sutvÈ taÑ ÔhÈnaÑ gantvÈ
ekamantaÑ Ôhito “kiÑ samma kÈrakosÊ”ti pucchitvÈ “akÈrakomhÊ”ti vutte
“attano manopadosaÑ rakkhituÑ sakkhi, nÈsakkhÊ”ti pucchi. Samma yehi
ahaÑ gahito, neva tesaÑ, na raÒÒo upari mayhaÑ manopadoso atthÊti.
“EvaÑ sante tÈdisassa sÊlavato chÈyÈ mayhaÑ sukhÈ”ti vatvÈ DÊpÈyano
s|laÑ nissÈya nisÊdi. Athassa sarÊre MaÓÉabyassa sarÊrato lohitabind|ni
patiÑsu. TÈni suvaÓÓavaÓÓasarÊre patitapatitÈni sussitvÈ kÈÄakÈni
uppajjiÑsu. Tato paÔÔhÈyeva so KaÓhadÊpÈyano nÈma ahosi. So sabbarattiÑ
tattheva nisÊdi.
Punadivase ÈrakkhapurisÈ ÈgantvÈ taÑ pavattiÑ raÒÒo ÈrocesuÑ. RÈjÈ
“anisÈmetvÈva me katan”ti vegena tattha gantvÈ “pabbajita kasmÈ s|laÑ
nissÈya nisinnosÊ”ti DÊpÈyanaÑ pucchi. MahÈrÈja imaÑ tÈpasaÑ rakkhanto
nisinnomhi, kiÑ pana tvaÑ mahÈrÈja imassa kÈrakabhÈvaÑ vÈ
akÈrakabhÈvaÑ vÈ ÒatvÈ evaÑ kÈresÊti. So kammassa asodhitabhÈvaÑ
Ècikkhi.
______________________________________________________________
1. KoviÄÈrasakalikÈya (SÊ, I)
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Athassa so “mahÈrÈja raÒÒÈ nÈma nisammakÈrinÈ bhavitabbaÑ, alaso gihÊ
kÈmabhogÊ na sÈdh|”ti-ÈdÊni vatvÈ dhammaÑ desesi. RÈjÈ MaÓÉabyassa
niddosabhÈvaÑ ÒatvÈ “s|laÑ harathÈ”ti ÈÓÈpesi. S|laÑ harantÈ harituÑ na
sakkhiÑsu. MaÓÉabyo Èha “mahÈrÈja ahaÑ pubbe katakammadosena
evar|paÑ bhayaÑ sampatto, mama sarÊrato s|laÑ harituÑ na sakkÈ, sace
mayhaÑ jÊvitaÑ dÈtukÈmo, kakacaÑ ÈharÈpetvÈ imaÑ s|laÑ cammasamaÑ
chindÈpehÊ”ti. RÈjÈ tathÈ kÈresi. AntosarÊre s|lo antoyeva ahosi. TadÈ kira
so sukhumaÑ koviÄÈrasalÈkaÑ1 gahetvÈ makkhikÈya vaccamaggaÑ
pavesesi, taÑ tassa antosarÊreyeva ahosi. So tena kÈraÓena amaritvÈ attano
Èyukkhayeneva mari, tasmÈ ayampi na mato. RÈjÈ tÈpase vanditvÈ
khamÈpetvÈ ubhopi uyyÈne vasÈpento paÔijaggi, tato paÔÔhÈya MaÓÉabyo
ŒÓimaÓÉabyo nÈma jÈto. So rÈjÈnaÑ upanissÈya tattheva vasi, DÊpÈyano
pana tassa vaÓaÑ phÈsukaÑ katvÈ attano gihisahÈyamaÓÉabyassa
santikameva gato.
TaÑ paÓÓasÈlaÑ pavisantaÑ disvÈ eko puriso2 sahÈyassa Èrocesi. So
sutvÈva tuÔÔhacitto saputtadÈro bah| gandhamÈlatelaphÈÓitÈdÊni ÈdÈya taÑ
paÓÓasÈlaÑ gantvÈ DÊpÈyanaÑ vanditvÈ pÈdedhovitvÈ telena makkhetvÈ
pÈnakaÑ pÈyetvÈ ŒÓimaÓÉabyassa pavattiÑ suÓanto nisÊdi. Athassa putto
YaÒÒadattakumÈro nÈma ca~kamanakoÔiyaÑ geÓÉukena kÊÄi, tatra cekasmiÑ
vammike ÈsÊviso vasati. KumÈrassa bh|miyaÑ pahaÔageÓÉuko gantvÈ
vammikabile ÈsÊvisassa matthake pati. So ajÈnanto bile hatthaÑ pavesesi.
Atha naÑ kuddho ÈsÊviso hatthe ÉaÑsi. So visavegena mucchito tattheva
pati. Athassa mÈtÈpitaro sappena ÉaÔÔhabhÈvaÑ ÒatvÈ kumÈrakaÑ
ukkhipitvÈtÈpasassa santikaÑ ÈnetvÈ pÈdam|le nipajjÈpetvÈ “bhante
pabbajitÈ nÈma osadhaÑ vÈ parittaÑ vÈ jÈnanti, puttakaÑ no arogaÑ
karothÈ”ti ÈhaÑsu. AhaÑ osadhaÑ na jÈnÈmi, nÈhaÑ vejjakammaÑ
karissÈmÊti. “Tena hi bhante imasmiÑ kumÈrake mettaÑ katvÈ saccakiriyaÑ
______________________________________________________________
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2. Ariyo (SÊ)
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karothÈ”ti vutte tÈpaso “sÈdhu saccakiriyaÑ karissÈmÊ”ti vatvÈ
YaÒÒadattassa sÊse hatthaÑ ÔhapetvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
62. “SattÈhamevÈhaÑ pasannacitto,
PuÒÒatthiko ÈcariÑ brahmacariyaÑ.
AthÈparaÑ yaÑ caritaÑ mamedaÑ,
VassÈni paÒÒÈsa samÈdhikÈni.
AkÈmakovÈpi ahaÑ carÈmi,
Etena saccena suvatthi hotu.
HataÑ visaÑ jÊvatu YaÒÒadatto”ti.
Tattha athÈparaÑ yaÑ caritanti tasmÈ sattÈhÈ uttari yaÑ mama
brÈhmacariyaÑ. AkÈmakovÈpÊti pabbajjaÑ anicchantoyeva. Etena saccena
suvatthi hot|ti sace atirekapaÓÓÈsavassÈni anabhirativÈsaÑ vasantena mayÈ
kassaci anÈrocitabhÈvo saccaÑ1, etena saccena YaÒÒadattakumÈrassa
sotthibhÈvo hotu, jÊvitaÑ paÔilabhat|ti.
Athassa saha saccakiriyÈya YaÒÒadattassa thanappadesato uddhaÑ
visaÑ bhassitvÈ pathaviÑ pÈvisi. KumÈro akkhÊni ummÊletvÈ mÈtÈpitaro
oloketvÈ “ammatÈtÈ”ti vatvÈ parivattitvÈ nipajji. Athassa pitaraÑ
KaÓhadÊpÈyano Èha “mayÈ tÈva mama balaÑ kataÑ, tvampi attano balaÑ
karohÊ”ti. So “ahampi saccakiriyaÑ karissÈmÊ”ti puttassa ure hatthaÑ
ÔhapetvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
63. “YasmÈ dÈnaÑ nÈbhinandiÑ kadÈci,
DisvÈna’haÑ atithiÑ vÈsakÈle.
Na cÈpi me appiyataÑ aveduÑ,
BahussutÈ samaÓabrÈhmaÓÈ ca.
AkÈmakovÈpi ahaÑ dadÈmi,
Etena saccena suvatthi hotu.
HataÑ visaÑ jÊvatu YaÒÒadatto”ti.
Tattha vÈsakÈleti vasanatthÈya gehaÑ ÈgatakÈle. Na cÈpi me appiyataÑ
avedunti bahussutÈpi samaÓabrÈhmaÓÈ “ayaÑ neva dÈnaÑ
______________________________________________________________
1. Sacco (SyÈ, Ka)
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abhinandati, na amhe”ti imaÑ mama appiyabhÈvaÑ neva jÈniÑsu. AhaÒhi
te piyacakkh|hiyeva olokemÊti dÊpeti. Etena saccenÈti sace ahaÑ dÈnaÑ
dadamÈno vipÈkaÑ asaddahitvÈ attano anicchÈya dammi, anicchanabhÈvaÑ
mama pare na jÈnanti, etena saccena suvatthi hot|ti attho.
EvaÑ tassa saccakiriyÈya saha kaÔito uddhaÑ visaÑ bhassitvÈ pathaviÑ
pÈvisi. KumÈro uÔÔhÈya nisÊdi, ÔhÈtuÑ pana na sakkoti. Athassa pitÈ
mÈtaraÑ Èha “bhadde mayÈ attano balaÑ kataÑ, tvaÑ idÈni saccakiriyaÑ
katvÈ puttassa uÔÔhÈya gamanabhÈvaÑ karohÊ”ti. SÈmi atthi mayhaÑ ekaÑ
saccaÑ, tava pana santike kathetuÑ na sakkomÊti. Bhadde yathÈ tathÈ me
puttaÑ arogaÑ karohÊti. SÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ saccaÑ karontÊ tatiyaÑ
gÈthamÈha–
64. “ŒsÊviso tÈta pah|tatejo,
Yo taÑ aÉaÑsÊ bilarÈ udicca.
TasmiÑ ca me appiyatÈya ajja,
PitaraÒca te natthi koci viseso.
Etena saccena suvatthi hotu,
HataÑ visaÑ jÊvatu YaÒÒadatto”ti.
Tattha tÈtÈti puttaÑ Èlapati. Pah|tatejoti balavaviso. BilarÈti vivarÈ1,
ayameva vÈ pÈÔho. UdiccÈti uÔÔhahitvÈ2, vammikabilato uÔÔhÈyÈti attho.
PitaraÒca teti pitari ca te. AÔÔhakathÈyaÑ pana ayameva pÈÔho. IdaÑ vuttaÑ
hoti–tÈta YaÒÒadatta tasmiÒca ÈsÊvise tava pitari ca appiyabhÈvena
mayhaÑ koci viseso natthi. TaÒca pana appiyabhÈvaÑ ÔhapetvÈ ajja mayÈ
koci jÈnÈpitapubbo nÈma natthi, sace etaÑ saccaÑ, etena saccena tava sotthi
hot|ti.
Saha ca saccakiriyÈya sabbaÑ visaÑ bhassitvÈ pathaviÑ pÈvisi.
YaÒÒadatto nibbisena sarÊrena uÔÔhÈya kÊÄituÑ Èraddho. EvaÑ putte uÔÔhite
MaÓÉabyo DÊpÈyanassa ajjhÈsayaÑ pucchanto catutthaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. PatarÈti padarÈ (I), sacarÈti vicarÈ (Ka)
2. UdiccÈti uddhaÑ ÔhatvÈ (SÊ), udeccÈti uddharitvÈ (SyÈ)

JÈtakaÔÔhakathÈ

33

65. “SantÈ dantÈyeva1 paribbajanti,
AÒÒatra kaÓhÈ natthÈ’kÈmar|pÈ2.
DÊpÈyana kissa jigucchamÈno,
AkÈmako carasi brahmacariyan”ti.
Tassattho–ye keci khattiyÈdayo kÈme pahÈya idha loke pabbajanti, te
aÒÒatra kaÓhÈ bhavantaÑ kaÓhaÑ ÔhapetvÈ aÒÒe akÈmar|pÈ nÈma natthi,
sabbe jhÈnabhÈvanÈya kilesÈnaÑ samitattÈ santÈ, cakkhÈdÊni dvÈrÈni yathÈ
nibbisevanÈni honti, tathÈ tesaÑ damitattÈ dantÈ hutvÈ abhiratÈva
brahmacariyaÑ caranti, tvaÑ pana bhante DÊpÈyana kiÑ kÈraÓÈ tapaÑ3
jigucchamÈno akÈmako hutvÈ brahmacariyaÑ carasi, kasmÈ puna na
agÈrameva ajjhÈvasasÊti.
Athassa so kÈraÓaÑ kathento paÒcamaÑ gÈthamÈha–
66. “SaddhÈya nikkhamma punaÑ nivatto,
So eÄam|gova bÈlo vatÈyaÑ.
Etassa vÈdassa jigucchamÈno,
AkÈmako carÈmi brahmacariyaÑ.
ViÒÒuppasatthaÑ ca sataÑ ca ÔhÈnaÑ,
Evampa’haÑ puÒÒakaro bhavÈmÊ”ti.
Tassattho–KaÓho kammaÒca phalaÒca saddahitvÈ tava mahantaÑ
vibhavaÑ pahÈya agÈrÈ nikkhamitvÈ yaÑ jahi, puna tadatthameva nivatto.
So ayaÑ eÄam|go gÈmadÈrako viya bÈlo vatÈti imaÑ vÈdaÑ jigucchamÈno
ahaÑ attano hirottappabhedabhayena anicchamÈnopi brahmacariyaÑ
carÈmi. KiÒca bhiyyo pabbajjÈpuÒÒaÒca nÈmetaÑ viÒÒ|hi BuddhÈdÊhi
pasatthaÑ, tesaÑyeva ca sataÑ nivÈsaÔÔhÈnaÑ. EvaÑ iminÈpi kÈraÓena
ahaÑ puÒÒakaro bhavÈmi, assumukhopi rudamÈno brahmacariyaÑ
carÈmiyevÈti.
EvaÑ so attano ajjhÈsayaÑ kathetvÈ puna MaÓÉabyaÑ pucchanto
chaÔÔhaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. Ye ca (Ka), yedha (?)
3. PÈpaÑ (SyÈ)

2. AnakÈmar|pÈ (SÊ, I), natthi akÈmar|pÈ (SyÈ)
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67. “SamaÓe tuvaÑ brÈhmaÓe addhike ca,
SantappayÈsi annapÈnena bhikkhaÑ.
OpÈnabh|taÑva gharaÑ tava yidaÑ,
Annena pÈnena upetar|paÑ.
Atha kissa vÈdassa jigucchamÈno,
AkÈmako dÈnamimaÑ dadÈsÊ”ti.
Tattha bhikkhanti bhikkhÈya carantÈnaÑ bhikkhaÒca sampÈdetvÈ
dadÈsi. OpÈnabh|taÑvÈti catumahÈpathe khatasÈdhÈraÓapokkharaÓÊ viya.
Tato MaÓÉabyo attano ajjhÈsayaÑ kathento sattamaÑ gÈthamÈha–
68. “Pitaro ca me ÈsuÑ pitÈmahÈ ca,
SaddhÈ ahuÑ dÈnapatÊ vadaÒÒ|.
TaÑ kullavattaÑ anuvattamÈno,
MÈhaÑ kule antimagandhano ahuÑ.
Etassa vÈdassa jigucchamÈno,
AkÈmako dÈnamimaÑ dadÈmÊ”ti.
Tattha “Èsun”ti padassa “saddhÈ”ti iminÈ sambandho, saddhÈ ahesunti
attho. Ahunti saddhÈ hutvÈ tato uttari dÈnajeÔÔhakÈ ceva “detha karothÈ”ti
vuttavacanassa atthajÈnanakÈ ca ahesuÑ. TaÑ kullavattanti taÑ
kulavattaÑ1, AÔÔhakathÈyaÑ pana ayameva pÈÔho. MÈhaÑ kule
antimagandhano2 ahunti “ahaÑ attano kule sabbapacchimako ceva
kulapalÈpo ca mÈ ahun”ti sallakkhetvÈ etaÑ “kula-antimo kulapalÈpo”ti
vÈdaÑ jigucchamÈno dÈnaÑ anicchantopi idaÑ dÈnaÑ dadÈmÊti dÊpeti.
EvaÒca pana vatvÈ MaÓÉabyo attano bhariyaÑ pucchamÈno aÔÔhamaÑ
gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. TaÑ kule vattaÑ (SyÈ)

2. Antimagandhino (SÊ, SyÈ, I)
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69. “DahariÑ kumÈriÑ asamatthapaÒÒaÑ,
YaÑ tÈ’nayiÑ ÒÈtikulÈ sugatte.
Na cÈpi me appiyataÑ avedi,
AÒÒatra kÈmÈ paricÈrayantÈ.
Atha kena vaÓÓena mayÈ te bhoti,
SaÑvÈsadhammo ahu evar|po”ti.
Tattha asamatthapaÒÒanti kuÔumbaÑ vicÈretuÑ appaÔibalapaÒÒaÑ
atitaruÓiÒÒeva samÈnaÑ. YaÑ tÈ’nayinti yaÑ taÑ ÈnayiÑ, ahaÑ
daharimeva samÈnaÑ taÑ ÒÈtikulato Ènesinti vuttaÑ hoti. AÒÒatra kÈmÈ
paricÈrayantÈti1 ettakaÑ kÈlaÑ vinÈ kÈmena anicchÈya maÑ
paricÈrayantÈpi2 attano appiyataÑ maÑ na jÈnÈpesi, sampiyÈyamÈnar|pÈva
paricari. Kena vaÓÓenÈti kena kÈraÓena. BhotÊti taÑ Èlapati. Evar|poti
ÈsÊvisasamÈnapaÔik|labhÈvena mayÈ saddhiÑ tava saÑvÈsadhammo evar|po
piyasaÑvÈso viya kathaÑ jÈtoti.
Athassa sÈ kathentÊ navamaÑ gÈthamÈha–
70. “ŒrÈ d|re nayidha kadÈci atthi,
ParamparÈ nÈma kule imasmiÑ.
TaÑ kullavattaÑ anuvattamÈnÈ,
MÈhaÑ kule antimagandhinÊ ahuÑ.
Etassa vÈdassa jigucchamÈnÈ,
AkÈmikÈ paddhacarÈ’mhi3 tuyhan”ti.
Tattha ÈrÈ d|reti aÒÒamaÒÒavevacanaÑ. Atid|reti vÈ dassentÊ evamÈha.
IdhÈti nipÈtamattaÑ, na kadÈcÊti attho. ParamparÈti purisaparamparÈ. IdaÑ
vuttaÑ hoti–sÈmi imasmiÑ amhÈkaÑ ÒÈtikule d|rato paÔÔhÈya yÈva
sattamÈ kulaparivaÔÔÈ purisaparamparÈ nÈma na kadÈci atthi, ekitthiyÈpi
sÈmikaÑ chaÉÉetvÈ aÒÒo puriso gahitapubbo nÈma natthÊti. TaÑ
kullavattanti ahampi taÑ kulavattaÑ kulapaveÓiÑ anuvattamÈnÈ attano kule
pacchimikÈ palÈlabh|tÈ4 mÈ ahunti sallakkhetvÈ etaÑ
______________________________________________________________
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2. ParicÈrayantÊpi (SÊ, I)
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kula-antimÈ kulagandhinÊti vÈdaÑ jigucchamÈnÈ akÈmikÈpi tuyhaÑ
paddhacarÈmhi1 veyyÈvaccakÈrikÈ pÈdaparicÈrikÈ jÈtÈmhÊti.
EvaÒca pana vatvÈ “mayÈ sÈmikassa santike abhÈsitapubbaÑ guyhaÑ
bhÈsitaÑ, kujjheyyapi me ayaÑ, amhÈkaÑ kul|pakatÈpasassa
sammukheyeva khamÈpessÈmÊ”ti cintetvÈ khamÈpentÊ dasamaÑ
gÈthamÈha–
71. “MaÓÉabya bhÈsiÑ2 ya’mabhÈsaneyyaÑ,
TaÑ khamyataÑ puttakahetu ma’jja.
PuttapemÈ na idha paratthi kiÒci,
So no ayaÑ jÊvati YaÒÒadatto”ti.
Tattha taÑ khamyatanti taÑ khamayatu. Puttakahetu ma’jjÈti taÑ
mama bhÈsitaÑ ajja imassa puttassa hetu khamayatu. So no ayanti yassa
puttassa kÈraÓÈ mayÈ etaÑ bhÈsitaÑ, so no putto jÊvati, imassa
jÊvitalÈbhabhÈvena me khama sÈmi, ajjato paÔÔhÈya tava vasavattinÊ
bhavissÈmÊti.
Atha naÑ MaÓÉabyo “uÔÔhehi bhadde, khamÈmi te, ito pana paÔÔhÈya
mÈ pharusacittÈ ahosi, ahampi te appiyaÑ na karissÈmÊ”ti Èha. Bodhisatto
MaÓÉabyaÑ Èha “Èvuso tayÈ dussa~gharaÑ dhanaÑ sa~gharitvÈ kammaÒca
phalaÒca asaddahitvÈ dÈnaÑ dadantena ayuttaÑ kataÑ, ito paÔÔhÈya dÈnaÑ
saddahitvÈ dehÊ”ti. So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ bodhisattaÑ Èha “bhante
tayÈ amhÈkaÑ dakkhiÓeyyabhÈve ÔhatvÈ anabhiratena brahmacariyaÑ
carantena ayuttaÑ kataÑ, ito paÔÔhÈya idÈni yathÈ tayi katakÈrÈ mahapphalÈ
honti, evaÑ cittaÑ pasÈdetvÈ suddhacitto abhirato hutvÈ brahmacariyaÑ
carÈhÊ”ti. Te mahÈsattaÑ vanditvÈ uÔÔhÈya agamaÑsu. Tato paÔÔhÈya bhariyÈ
sÈmike sasnehÈ ahosi, MaÓÉabyo pasannacitto saddhÈya dÈnaÑ adÈsi.
Bodhisatto anabhiratiÑ vinodetvÈ jhÈnÈbhiÒÒaÑ uppÈdetvÈ
brahmalokaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhito bhikkhu sotÈpattiphale
______________________________________________________________
1. BaddhacarÈsmi (SÊ)

2. BhÈsissaÑ (SÊ, SyÈ, I)
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patiÔÔhahi. TadÈ MaÓÉabyo Œnando ahosi, bhariyÈ VisÈkhÈ, putto RÈhulo,
ŒÓimaÓÉabyo SÈriputto, KaÓhadÊpÈyano pana ahameva ahosinti.
KaÓhadÊpÈyanajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. NigrodhajÈtakavaÓÓanÈ (445)
Na vÈhametaÑ jÈnÈmÊti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto DevadattaÑ
Èrabbha kathesi. EkadivasaÒhi bhikkh| tena “Èvuso Devadatta SatthÈ tava
bah|pakÈro, tvaÒhi SatthÈraÑ nissÈya pabbajjaÑ labhi upasampadaÑ labhi,
tepiÔakaÑ BuddhavacanaÑ uggaÓhi, jhÈnaÑ uppÈdesi, lÈbhasakkÈropi te
dasabalasseva santako”ti bhikkh|hi vutte tiÓasalÈkaÑ ukkhipitvÈ “ettakampi
samaÓena Gotamena mayhaÑ kataÑ guÓaÑ na passÈmÊ”ti vutte
dhammasabhÈyaÑ samuÔÔhÈpesuÑ. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave
etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave
idÈneva, pubbepi Devadatto akataÒÒ| mittadumbhÊ”ti vatvÈ tehi yÈcito
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte RÈjagahe MagadhamahÈrÈjÈ nÈma rajjaÑ kÈresi. TadÈ
RÈjagahaseÔÔhi attano puttassa JanapadaseÔÔhino dhÊtaraÑ Ènesi, sÈ vaÒjhÈ
ahosi. AthassÈ aparabhÈge sakkÈro parihÈyi. “AmhÈkaÑ puttassa gehe
vaÒjhitthiyÈ vasantiyÈ kathaÑ kulavaÑso vaÉÉhissatÊ”ti yathÈ sÈ suÓÈti,
evampi kathaÑ samuÔÔhÈpenti. SÈ taÑ sutvÈ “hotu gabbhini-ÈlayaÑ katvÈ
ete vaÒcessÈmÊ”ti cintetvÈ attano atthacÈrikaÑ dhÈtiÑ Èha “amma
gabbhiniyo nÈma kiÒca kiÒca karontÊ”ti gabbhiniparihÈraÑ pucchitvÈ
utunikÈle paÔicchÈdetvÈ ambilÈdirucikÈ hutvÈ hatthapÈdÈnaÑ
uddhumÈyanakÈle hatthapÈdapiÔÔhiyo koÔÔÈpetvÈ bahalaÑ kÈresi, divase
divasepi pilotikÈveÔhanena ca udaravaÉÉhanaÑ vaÉÉhesi, thanamukhÈni
kÈÄÈni kÈresi, sarÊrakiccaÑ karontÊpi aÒÒatra tassÈ dhÈtiyÈ aÒÒesaÑ
sammukhaÔÔhÈne na karoti. SÈmikopissÈ gabbhaparihÈraÑ adÈsi. EvaÑ nava
mÈse vasitvÈ “idÈni janapade pitu gharaÑ gantvÈ vijÈyissÈmÊ”ti sasure
ÈpucchitvÈ rathamÈruhitvÈ mahantena parivÈrena RÈjagahÈ
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nikkhamitvÈ maggaÑ paÔipajji. TassÈ pana purato eko sattho gacchati.
Satthena vasitvÈ gataÔÔhÈnaÑ esÈ pÈtarÈsakÈle pÈpuÓÈti.
AthekadivasaÑ tasmiÑ satthe ekÈ duggatitthÊ rattiyÈ ekasmiÑ
nigrodham|le puttaÑ vijÈyitvÈ pÈtova satthe gacchante “ahaÑ vinÈ satthena
gantuÑ na sakkhissÈmi, sakkÈ kho pana jÊvantiyÈ puttaÑ labhitun”ti
nigrodham|lajÈle jalÈbuÒceva gabbhamalaÒca attharitvÈ puttaÑ chaÉÉetvÈ
agamÈsi. DÈrakassapi devatÈ ÈrakkhaÑ gaÓhiÑsu. So hi na yo vÈ so vÈ,
bodhisattoyeva. So pana tadÈ tÈdisaÑ paÔisandhiÑ gaÓhi. ItarÈ pÈtarÈsakÈle
taÑ ÔhÈnaÑ patvÈ “sarÊrakiccaÑ karissÈmÊ”ti tÈya dhÈtiyÈ saddhiÑ
nigrodham|laÑ gatÈ suvaÓÓavaÓÓaÑ dÈrakaÑ disvÈ “amma nipphannaÑ no
kiccan”ti pilotikÈyo apanetvÈ uccha~gapadesaÑ lohitena ca gabbhamalena
ca makkhetvÈ attano gabbhavuÔÔhÈnaÑ Èrocesi. TÈvadeva naÑ sÈÓiyÈ
parikkhipitvÈ haÔÔhatuÔÔho saparijano RÈjagahaÑ paÓÓaÑ pesesi. AthassÈ
sassusasurÈ vijÈtakÈlato paÔÔhÈya “pitu kule kiÑ karissati, idheva
Ègacchat|”ti pesayiÑsu. SÈ paÔinivattitvÈ RÈjagahameva pÈvisi. Tattha taÑ
sampaÔicchitvÈ dÈrakassa nÈmaÑ karontÈ nigrodham|le jÈtattÈ
“NigrodhakumÈro”ti nÈmaÑ kariÑsu. TaÑ divasaÒÒeva AnuseÔÔhisuÓisÈpi
vijÈyanatthÈya kulagharaÑ gacchantÊ antarÈmagge ekissÈ rukkhasÈkhÈya
heÔÔhÈ puttaÑ vijÈyi, tassa “SÈkhakumÈro”ti nÈmaÑ kariÑsu. TaÑ
divasaÒÒeva seÔÔhiÑ nissÈya vasantassa TunnakÈrassa bhariyÈpi
pilotikantare puttaÑ vijÈyi, tassa “Pottiko”ti nÈmaÑ kariÑsu.
MahÈseÔÔhi ubhopi te dÈrake “NigrodhakumÈrassa jÈtadivasaÒÒeva
jÈtÈ”ti ÈÓÈpetvÈ teneva saddhiÑ saÑvaÉÉhesi. Te ekato vaÉÉhitvÈ
vayappattÈ TakkasilaÑ gantvÈ sippaÑ uggaÓhiÑsu. Ubhopi seÔÔhiputtÈ
Ècariyassa dve sahassÈni adaÑsu. NigrodhakumÈro Pottikassa attano santike
sippaÑ paÔÔhapesi. Te nipphannasippÈ ÈcariyaÑ ÈpucchitvÈ nikkhantÈ
“janapadacÈrikaÑ carissÈmÈ”ti anupubbena BÈrÈÓasiÑ patvÈ ekasmiÑ
rukkham|le nipajjiÑsu. TadÈ BÈrÈÓasiraÒÒo kÈlakatassa sattamo divaso,
“sve phussarathaÑ yojessÈmÈ”ti nagare bheriÑ carÈpesuÑ. Tesupi sahÈyesu
rukkham|le nipajjitvÈ niddÈyantesu
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Pottiko pacc|sakÈle uÔÔhÈya NigrodhakumÈrassa pÈde parimajjanto nisÊdi.
TasmiÑ rukkhe vutthakukkuÔesu1 uparikukkuÔo heÔÔhÈkukkuÔassa sarÊre
vaccaÑ pÈtesi. Atha naÑ so “kenetaÑ pÈtitan”ti Èha. “Samma mÈ kujjhi,
mayÈ ajÈnantena pÈtitan”ti Èha. Are tvaÑ mama sarÊraÑ attano
vaccaÔÔhÈnaÑ maÒÒasi, kiÑ mama pamÈÓaÑ na jÈnÈsÊti. Atha naÑ itaro
“are tvaÑ ‘ajÈnantena me kata’nti vuttepi kujjhasiyeva, kiÑ pana te
pamÈÓan”ti Èha. Yo maÑ mÈretvÈ maÑsaÑ khÈdati, so pÈtova sahassaÑ
labhati, tasmÈ ahaÑ mÈnaÑ karomÊti2. Atha naÑ itaro “are ettakamattena
tvaÑ mÈnaÑ karosi, maÑ pana mÈretvÈ yo th|lamaÑsaÑ khÈdati, so pÈtova
rÈjÈ hoti, yo majjhimamaÑsaÑ khÈdati, so senÈpati, yo aÔÔhinissitaÑ
khÈdati, so bhaÓÉÈgÈriko hotÊ”ti Èha.
Pottiko tesaÑ kathaÑ sutvÈ “kiÑ no sahassena, rajjameva varan”ti
saÓikaÑ rukkhaÑ abhiruhitvÈ uparisayitakukkuÔaÑ gahetvÈ mÈretvÈ a~gÈre
pacitvÈ th|lamaÑsaÑ Nigrodhassa adÈsi, majjhimamaÑsaÑ SÈkhassa adÈsi,
aÔÔhimaÑsaÑ attanÈ khÈdi. KhÈditvÈ pana “samma Nigrodha tvaÑ ajja rÈjÈ
bhavissasi, samma SÈkha tvaÑ senÈpati bhavissasi, ahaÑ pana bhaÓÉÈgÈriko
bhavissÈmÊ”ti vatvÈ “kathaÑ jÈnÈsÊ”ti puÔÔho taÑ pavattiÑ Èrocesi. Te
tayopi janÈ pÈtarÈsavelÈya BÈrÈÓasiÑ pavisitvÈ ekassa brÈhmaÓassa gehe
sappisakkarayuttaÑ pÈyÈsaÑ bhuÒjitvÈ nagarÈ nikkhamitvÈ uyyÈnaÑ
pavisiÑsu. NigrodhakumÈro silÈpaÔÔe nipajji, itare dve bahi nipajjiÑsu.
TasmiÑ samaye paÒca rÈjakakudhabhaÓÉÈni anto ÔhapetvÈ phussarathaÑ
vissajjesuÑ. Tattha vitthÈrakathÈ MahÈjanakajÈtake3 Èvi bhavissati.
Phussaratho uyyÈnaÑ gantvÈ nivattitvÈ Èrohanasajjo hutvÈ aÔÔhÈsi. Purohito
“uyyÈne puÒÒavatÈ sattena bhavitabban”ti uyyÈnaÑ pavisitvÈ kumÈraÑ
disvÈ pÈdantato4 sÈÔakaÑ apanetvÈ pÈdesu lakkhaÓÈni upadhÈretvÈ
“tiÔÔhatu BÈrÈÓasiyaÑ rajjaÑ, sakalajambudÊpassa adhipatirÈjÈ bhavituÑ
yutto”ti sabbatÈlÈvacare paggaÓhÈpesi. NigrodhakumÈro pabujjhitvÈ
mukhato sÈÔakaÑ apanetvÈ mahÈjanaÑ oloketvÈ parivattitvÈ nipanno
thokaÑ vÊtinÈmetvÈ silÈpaÔÔe palla~kena nisÊdi.
______________________________________________________________
1. DvÊsu nivuÔÔhakukkuÔesu (SyÈ)
3. Khu 6. 159 piÔÔhe.

2. KasmÈ ahaÑ mÈnaÑ na karissÈmÊti (SÊ, I)
4. PÈdato (SÊ, I)
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Atha naÑ purohito jaÓÓunÈ patiÔÔhÈya “rajjaÑ te deva pÈpuÓÈtÊ”ti vatvÈ
“sÈdh|”ti vutte tattheva ratanarÈsimhi ÔhapetvÈ abhisiÒci. So rajjaÑ patvÈ
SÈkhassa senÈpatiÔÔhÈnaÑ datvÈ mahantena sakkÈrena nagaraÑ pÈvisi,
Pottikopi tehi saddhiÒÒeva agamÈsi. Tato paÔÔhÈya mahÈsatto BÈrÈÓasiyaÑ
dhammena rajjaÑ kÈresi.
So ekadivasaÑ mÈtÈpit|naÑ saritvÈ SÈkhaÑ Èha “samma na sakkÈ
mÈtÈpit|hi vinÈ vattituÑ, mahantena parivÈrena gantvÈ mÈtÈpitaro no
ÈnehÊ”ti. SÈkho “na me tattha gamanakammaÑ atthÊ”ti paÔikkhipi. Tato
PottikaÑ ÈÓÈpesi. So “sÈdh|”ti tattha gantvÈ Nigrodhassa mÈtÈpitaro “putto
vo rajje patiÔÔhito, etha gacchÈmÈ”ti Èha. Te “atthi no tÈva vibhavamattaÑ,
alaÑ tattha gamanenÈ”ti paÔikkhipiÑsu. SÈkhassapi mÈtÈpitaro avoca, tepi
na icchiÑsu. Attano mÈtÈpitaro avoca, “mayaÑ tÈta tunnakÈrakammena
jÊvissÈma alan”ti paÔikkhipiÑsu. So tesaÑ manaÑ alabhitvÈ BÈrÈÓasimeva
paccÈgantvÈ “senÈpatissa ghare maggakilamathaÑ vinodetvÈ pacchÈ
NigrodhasahÈyaÑ passissÈmÊ”ti cintetvÈ tassa nivesanadvÈraÑ gantvÈ
“sahÈyo kira te Pottiko nÈma Ègatoti senÈpatissa ÈrocehÊ”ti dovÈrikaÑ Èha,
so tathÈ akÈsi. SÈkho pana “ayaÑ mayhaÑ rajjaÑ adatvÈ sahÈyanigrodhassa
adÈsÊ”ti tasmiÑ veraÑ bandhi. So taÑ kathaÑ sutvÈva kuddho ÈgantvÈ “ko
imassa sahÈyo ummattako dÈsiputto, gaÓhatha nan”ti vatvÈ
hatthapÈdajaÓÓukapparehi koÔÔÈpetvÈ gÊvÈyaÑ gÈhÈpetvÈ nÊharÈpesi.
So cintesi “SÈkho mama santikÈ senÈpatiÔÔhÈnaÑ labhitvÈ akataÒÒ|
mittadubbhÊ, maÑ koÔÔÈpetvÈ nÊharÈpesi, Nigrodho pana paÓÉito kataÒÒ|
sappuriso, tasseva santikaÑ gamissÈmÊ”ti. So rÈjadvÈraÑ gantvÈ “deva
Pottiko kira nÈma te sahÈyo dvÈre Ôhito”ti raÒÒo ÈrocÈpesi. RÈjÈ
pakkosÈpetvÈ taÑ ÈgacchantaÑ disvÈ ÈsanÈ vuÔÔhÈya paccuggantvÈ
paÔisanthÈraÑ katvÈ massukammÈdÊni kÈrÈpetvÈ sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitena
paribhuttanÈnaggarasabhojanena tena saddhiÑ sukhanisinno mÈtÈpit|naÑ
pavattiÑ pucchitvÈ anÈgamanabhÈvaÑ suÓi. SÈkhopi “Pottiko maÑ raÒÒo
santike
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paribhindeyya, mayi pana gate kiÒci vattuÑ na sakkhissatÊ”ti tattheva
agamÈsi. Pottiko tassa santikeyeva rÈjÈnaÑ ÈmantetvÈ “deva ahaÑ
maggakilanto ‘SÈkhassa gehaÑ gantvÈ vissamitvÈ idhÈgamissÈmÊ’ti agamiÑ,
atha maÑ SÈkho ‘nÈhaÑ taÑ jÈnÈmÊ’ti vatvÈ koÔÔÈpetvÈ gÊvÈyaÑ gÈhÈpetvÈ
nÊharÈpesÊti saddaheyyÈsi tvaÑ etan”ti vatvÈ tisso gÈthÈ abhÈsi–
72. “Na vÈhametaÑ jÈnÈmi, ko vÈyaÑ kassa vÈti vÈ.
YathÈ SÈkho vadi evaÑ, Nigrodha kinti maÒÒasi.
73. Tato galavinÊtena, purisÈ nÊhariÑsu maÑ.
DatvÈ mukhapahÈrÈni, SÈkhassa vacanaÑkarÈ.
74. EtÈdisaÑ dummatinÈ, akataÒÒuna dubbhinÈ.
KataÑ anariyaÑ SÈkhena, sakhinÈ te janÈdhipÈ”ti.
Tattha kinti maÒÒasÊti yathÈ maÑ sÈkho acari, kiÑ tvampi evameva
maÒÒasi, udÈhu aÒÒathÈ maÒÒasi, maÑ sÈkho evaÑ vadeyyÈti saddahasi,
taÑ na saddahasÊti adhippÈyo. GalavinÊtenÈti galaggÈhena. DubbhinÈti
mittadubbhinÈ.
TaÑ sutvÈ Nigrodho catasso gÈthÈ abhÈsi–
75. “Na vÈhametaÑ jÈnÈmi, napi me koci saÑsati.
YaÑ me tvaÑ samma akkhÈsi, SÈkhena kÈraÓaÑ kataÑ.
76. SakhÊnaÑ sÈjÊvakaro, mama SÈkhassa c|bhayaÑ.
TvaÑ no’si’ ssariyaÑ dÈtÈ, manussesu mahantataÑ.
TayÈ’mÈ labbhitÈ1 iddhÊ, ettha me natthi saÑsayo.
77. YathÈpi bÊjamaggimhi, Éayhati na vir|hati.
EvaÑ kataÑ asappurise, nassati na vir|hati.
78. KataÒÒumhi ca posamhi, sÊlavante ariyavuttine.
Sukhette viya bÊjÈni, kataÑ tamhi na nassatÊ”ti.
______________________________________________________________
1. TayÈmhÈ labhitÈ (SÊ, SyÈ, I)
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Tattha saÑsatÊti Ècikkhati. KÈraÓaÑ1 katanti ÈkaÉÉhanavikaÉÉhanapothanakoÔÔanasa~khÈtaÑ kÈraÓaÑ katanti attho. SakhÊnaÑ sÈjÊvakaroti
samma Pottika tvaÑ sahÈyakÈnaÑ su-ÈjÊvakaro jÊvikÈya uppÈdetÈ. Mama
sÈkhassa c|bhayanti mayhaÒca SÈkhassa ca ubhinnampi sakhÊnanti attho.
TvaÑ no’si’ssariyanti tvaÑ no asi issariyaÑ dÈtÈ, tava santikÈ imÈ sampattÊ
amhehi laddhÈ2. Mahantatanti mahantabhÈvaÑ.
EvaÒca pana vatvÈ ettakaÑ kathente Nigrodhe SÈkho tattheva aÔÔhÈsi.
Atha naÑ rÈjÈ “SÈkha imaÑ PottikaÑ saÒjÈnÈsÊ”ti pucchi. So tuÓhÊ ahosi.
Athassa rÈjÈ daÓÉaÑ ÈÓÈpento aÔÔhamaÑ gÈthamÈha–
79. ImaÑ jammaÑ nekatikaÑ, asappurisacintakaÑ.
Hanantu SÈkhaÑ sattÊhi, nÈssa icchÈmi jÊvitan”ti.
Tattha jammanti lÈmakaÑ. Nekatikanti vaÒcakaÑ.
TaÑ sutvÈ Pottiko “mÈ esa bÈlo maÑ nissÈya nassat|”ti cintetvÈ
navamaÑ gÈthamÈha–
80. “Khamata’ssa mahÈrÈja, pÈÓÈ na paÔi-ÈnayÈ.
Khama deva asappurisassa, nÈ’ssa icchÈmahaÑ vadhan”ti.
Tattha khamata’ssÈti3 khamataÑ assa, etassa asappurisassa khamathÈti
attho. Na paÔi-ÈnayÈti4 matassa nÈma pÈÓÈ paÔi-ÈnetuÑ na sakkÈ.
RÈjÈ tassa vacanaÑ sutvÈ SÈkhassa khami, senÈpatiÔÔhÈnampi
Pottikasseva dÈtukÈmo ahosi, so pana na icchi. Athassa sabbasenÈnÊnaÑ5
vicÈraÓÈrahaÑ bhaÓÉÈgÈrikaÔÔhÈnaÑ nÈma adÈsi. Pubbe kiretaÑ
ÔhÈnantaraÑ nÈhosi, tato paÔÔhÈya jÈtaÑ. AparabhÈge Pottiko bhaÓÉÈgÈriko
puttadhÊtÈhi vaÉÉhamÈno attano puttadhÊtÈnaÑ ovÈdavasena
osÈnagÈthamÈha–
81. “Nigrodhameva seveyya, na SÈkhamupasaÑvase.
NigrodhasmiÑ mataÑ seyyo, yaÒce SÈkhasmi jÊvitan”ti.
______________________________________________________________
1. KaÉÉhanaÑ (SÊ, SyÈ, I)
2. Tava santikÈ amhehi imaÑ laddhaÑ (SÊ, SyÈ, I)
3. KhamyatassÈti (SÊ, I)
4. DuppaÔi-ÈnayÈti (SÊ, SyÈ, I)
5. SabbaseninaÑ (SÊ), sabbasenÊnaÑ (SyÈ), sabbaseÓÊnaÑ (I)
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ bhikkhave Devadatto
pubbepi akataÒÒ|yevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ SÈkho Devadatto
ahosi, Pottiko Œnando, Nigrodho pana ahameva ahosin”ti.
NigrodhajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
_____
8. TakkalajÈtakavaÓÓanÈ (446)
Na takkalÈ santi na ÈluvÈnÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
pituposakaÑ upÈsakaÑ Èrabbha kathesi. So kira daliddakule paccÈjÈto
mÈtari kÈlakatÈya pÈtova uÔÔhÈya dantakaÔÔhamukhodakadÈnÈdÊni karonto
bhatiÑ vÈ kasiÑ vÈ katvÈ laddhavibhavÈnur|pena yÈgubhattÈdÊni
sampÈdetvÈ pitaraÑ posesi. Atha naÑ pitÈ Èha “tÈta tvaÑ ekakova anto ca
bahi ca kattabbaÑ karosi, ekaÑ te kuladÈrikaÑ ÈnessÈmi, sÈ te gehe
kattabbaÑ karissatÊ”ti. TÈta itthiyo nÈma gharaÑ ÈgatÈ neva mayhaÑ, na
tumhÈkaÑ cittasukhaÑ karissanti, mÈ evar|paÑ cintayittha, ahaÑ
yÈvajÊvaÑ tumhe posetvÈ tumhÈkaÑ accayena jÈnissÈmÊti. Athassa pitÈ
anicchamÈnasseva ekaÑ kumÈrikaÑ Ènesi. SÈ sasurassa ca sÈmikassa ca
upakÈrikÈ ahosi nÊcavutti. SÈmikopissÈ “mama pitu upakÈrikÈ”ti tussitvÈ
laddhaÑ laddhaÑ manÈpaÑ ÈharitvÈ deti, sÈpi taÑ sasurasseva upanÈmesi.
SÈ aparabhÈge cintesi “mayhaÑ sÈmiko laddhaÑ laddhaÑ pitu adatvÈ
mayhameva deti, addhÈ pitari nisneho jÈto, imaÑ mahallakaÑ ekenupÈyena
mama sÈmikassa paÔikk|laÑ katvÈ gehÈ nikkaÉÉhÈpessÈmÊ”ti.
SÈ tato paÔÔhÈya udakaÑ atisÊtaÑ vÈ accuÓhaÑ vÈ, ÈhÈraÑ atiloÓaÑ vÈ
aloÓaÑ vÈ, bhattaÑ uttaÓÉulaÑ vÈ atikilinnaÑ vÈti-evamÈdÊni tassa
kodhuppattikÈraÓÈni katvÈ tasmiÑ kujjhante “ko imaÑ mahallakaÑ
upaÔÔhÈtuÑ sakkhissatÊ”ti pharusÈni vatvÈ kalahaÑ vaÉÉhesi, tattha tattha
kheÄapiÓÉÈdÊni chaÉÉetvÈpi sÈmikaÑ ujjhÈpesi “passa pitu kammaÑ,
‘idaÒcidaÒca mÈ karÊ’ti vutte kujjhati, imasmiÑ gehe pitaraÑ vÈ vasÈpehi
maÑ vÈ”ti. Atha naÑ so “bhadde tvaÑ daharÈ yattha katthaci jÊvituÑ
sakkhissasi,
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mayhaÑ pitÈ mahallako, tvaÑ tassa asahantÊ imamhÈ gehÈ nikkhamÈ”ti Èha.
SÈ bhÊtÈ “ito paÔÔhÈya evaÑ na karissÈmÊ”ti sasurassa pÈdesu patitvÈ
khamÈpetvÈ pakatiniyÈmeneva paÔijaggituÑ Èrabhi. Atha so upÈdako
purimadivasesu tÈya ubbÈÄho Satthu santikaÑ dhammassavanÈya agantvÈ
tassÈ pakatiyÈ patiÔÔhitakÈle agamÈsi. Atha naÑ SatthÈ “kiÑ upÈsaka
sattaÔÔha divasÈni dhammassavanÈya nÈgatosÊ”ti pucchi. So taÑ kÈraÓaÑ
kathesi. SatthÈ “idÈni tÈva tassÈ kathaÑ aggahetvÈ pitaraÑ na nÊharÈpesi,
pubbe pana etissÈ kathaÑ gahetvÈ pitaraÑ ÈmakasusÈnaÑ netvÈ ÈvÈÔaÑ
khaÓitvÈ tattha naÑ pakkhipitvÈ mÈraÓakÈle ahaÑ sattavassiko hutvÈ
mÈtÈpit|naÑ guÓaÑ kathetvÈ pitughÈtakakammÈ nivÈresiÑ, tadÈ tvaÑ
mama kathaÑ sutvÈ tava pitaraÑ yÈvajÊvaÑ paÔijaggitvÈ saggaparÈyaÓo
jÈto, svÈyaÑ mayÈ dinno ovÈdo bhavantaragatampi na vijahati, iminÈ
kÈraÓena tassÈ kathaÑ aggahetvÈ idÈni tayÈ pitÈ na nÊhaÔo”ti vatvÈ tena
yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente aÒÒatarasmiÑ KÈsigÈme
ekassa kulassa ghare ekaputtako ahosi nÈmena SaviÔÔhako1 nÈma. So
mÈtÈpitaro paÔijagganto aparabhÈge mÈtari kÈlakatÈya pitaraÑ posesÊti
sabbaÑ vatthu paccuppannavatthuniyÈmeneva kathetabbaÑ. AyaÑ panettha
viseso, tadÈ sÈ itthÊ “passa pitu kammaÑ, ‘idaÒcidaÒca mÈ karÊ’ti vutte
kujjhatÊ”ti vatvÈ “sÈmi pitÈ te caÓÉo pharuso niccaÑ kalahaÑ karoti,
jarÈjiÓÓo byÈdhipÊÄito na cirasseva marissati, ahaÒca etena saddhiÑ ekagehe
vasituÑ na sakkomi, sayampesa katipÈhena marissatiyeva, tvaÑ etaÑ
ÈmakasusÈnaÑ netvÈ ÈvÈÔaÑ khaÓitvÈ tattha naÑ pakkhipitvÈ kuddÈlena
sÊsaÑ chinditvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ upari paÑsunÈ chÈdetvÈ ÈgacchÈhÊ”ti
Èha. So tÈya punappunaÑ vuccamÈno “bhadde purisamÈraÓaÑ nÈma
bhÈriyaÑ, kathaÑ naÑ mÈressÈmÊ”ti Èha. AhaÑ te upÈyaÑ ÈcikkhissÈmÊti.
Œcikkha tÈvÈti. SÈmi tvaÑ pacc|sakÈle pitu nisinnaÔÔhÈnaÑ gantvÈ yathÈ
sabbe suÓanti, evaÑ mahÈsaddaÑ katvÈ “tÈta asukagÈme tumhÈkaÑ
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uddhÈraÓako atthi, mayi gate na deti, tumhÈkaÑ accayena na dassateva, sve
yÈnake nisÊditvÈ pÈtova gacchissÈmÈ”ti vatvÈ tena vuttavelÈyameva uÔÔhÈya
yÈnakaÑ yojetvÈ tattha nisÊdÈpetvÈ ÈmakasusÈnaÑ netvÈ ÈvÈÔaÑ khaÓitvÈ
corehi acchinnasaddaÑ katvÈ mÈretvÈ ÈvÈÔe pakkhipitvÈ sÊsaÑ chinditvÈ
nhÈyitvÈ ÈgacchÈti.
SaviÔÔhako “atthesa upÈyo”ti tassÈ vacanaÑ sampaÔicchitvÈ yÈnakaÑ
gamanasajjaÑ akÈsi. Tassa paneko sattavassiko putto atthi paÓÉito byatto.
So mÈtu vacanaÑ sutvÈ “mayhaÑ mÈtÈ pÈpadhammÈ pitaraÑ me
pitughÈtakammaÑ kÈreti, ahaÑ imassa pitughÈtakammaÑ kÈtuÑ na
dassÈmÊ”ti saÓikaÑ gantvÈ ayyakena saddhiÑ nipajji. SaviÔÔhakopi itarÈya
vuttavelÈya yÈnakaÑ yojetvÈ “ehi tÈta, uddhÈraÑ sodhessÈmÈ”ti pitaraÑ
yÈnake nisÊdÈpesi. KumÈropi paÔhamataraÑ yÈnakaÑ abhiruhi. SaviÔÔhako
taÑ nivÈretuÑ asakkonto teneva saddhiÑ ÈmakasusÈnaÑ gantvÈ pitaraÒca
kumÈrakena saddhiÑ ekamante ÔhapetvÈ sayaÑ otaritvÈ kuddÈlapiÔakaÑ
ÈdÈya ekasmiÑ paÔicchannaÔÔhÈne caturassÈvÈÔaÑ khaÓituÑ Èrabhi.
KumÈrako otaritvÈ tassa santikaÑ gantvÈ ajÈnanto viya kathaÑ
samuÔÔhÈpetvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
82. “Na takkalÈ santi na ÈluvÈni,
Na biÄÈliyo na kaÄambÈni tÈta.
Eko araÒÒamhi susÈnamajjhe,
Kimatthiko tÈta khaÓÈsi kÈsun”ti.
Tattha na takkalÈ santÊti piÓÉÈlukandÈ na santi. ŒluvÈnÊti ÈluvakandÈ1.
BiÄÈliyoti biÄÈrivallikandÈ. KaÄambÈnÊti tÈlakandÈ.
Athassa pitÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
83. “PitÈmaho tÈta sudubbalo te,
AnekabyÈdhÊhi dukhena phuÔÔho.
TamajjahaÑ nikhaÓissÈmi sobbhe,
Na hi’ssa taÑ jÊvitaÑ rocayÈmÊ”ti.
______________________________________________________________
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Tattha anekabyÈdhÊhÊti anekehi byÈdhÊhi uppannena dukkhena phuÔÔho.
Na hi’ssa tanti ahaÑ hi tassa tava pitÈmahassa taÑ dujjÊvitaÑ na icchÈmi,
“evar|pÈ jÊvitÈ maraÓamevassa varan”ti maÒÒamÈno taÑ sobbhe
nikhaÓissÈmÊti.
TaÑ sutvÈ kumÈro upaÉÉhaÑ gÈthamÈha–
84. “Sa~kappa’metaÑ paÔiladdha pÈpakaÑ1,
AccÈhitaÑ kamma karosi luddan”ti.
Tassattho–tÈta tvaÑ “pitaraÑ dukkhÈ pamocessÈmÊ”ti
maraÓadukkhena yojento etaÑ pÈpakaÑ sa~kappaÑ paÔiladdhÈ tassa ca
sa~kappavasena hitaÑ atikkamma ÔhitattÈ accÈhitaÑ kammaÑ karosi
luddanti.
EvaÒca pana vatvÈ kumÈro pitu hatthato kuddÈlaÑ gahetvÈ avid|re
aÒÒataraÑ ÈvÈÔaÑ khaÓituÑ Èrabhi. Atha naÑ pitÈ upasa~kamitvÈ “kasmÈ
tÈta ÈvÈÔaÑ khaÓasÊ”ti pucchi. So tassa kathento tatiyaÑ gÈthamÈha–
“MayÈpi tÈta paÔilacchase tuvaÑ,
EtÈdisaÑ kamma jar|panÊto.
TaÑ kullavattaÑ anuvattamÈno,
Ahampi taÑ nikhaÓissÈmi sobbhe”ti.
Tassattho–tÈta ahampi etasmiÑ sobbhe taÑ mahallakakÈle
nikhaÓissÈmi, iti kho tÈta mayÈpi kate2 imasmiÑ sobbhe tuvaÑ jar|panÊto
etÈdisaÑ kammaÑ paÔilacchase, yaÑ etaÑ tayÈ pavattitaÑ kulavattaÑ, taÑ
anuvattamÈno vayappatto bhariyÈya saddhiÑ vasanto ahampi taÑ
nikhaÓissÈmi sobbheti.
Athassa pitÈ catutthaÑ gÈthamÈha–
85. “PharusÈhi vÈcÈhi pakubbamÈno,
Œsajja maÑ tvaÑ vadase kumÈra.
Putto mamaÑ orasako samÈno,
AhÊtÈnukampÊ mama tvaÑsi puttÈ”ti.
Tattha pakubbamÈnoti abhibhavanto. ŒsajjÈti ghaÔÔetvÈ.
______________________________________________________________
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EvaÑ vutte paÓÉitakumÈrako ekaÑ paÔivacanagÈthaÑ, dve udÈnagÈthÈti
tisso gÈthÈ abhÈsi–
86. “Na tÈhaÑ tÈta ahitÈnukampÊ,
HitÈnukampÊ te ahampi tÈta.
PÈpaÒca taÑ kamma pakubbamÈnaÑ,
ArahÈmi no vÈrayituÑ tato.
87. Yo mÈtaraÑ vÈ pitaraÑ saviÔÔha,
Ad|sake hiÑsati pÈpadhammo.
KÈyassa bhedÈ abhisamparÈyaÑ,
AsaÑsayaÑ so nirayaÑ upeti.
88. Yo mÈtaraÑ vÈ pitaraÑ saviÔÔha,
Annena pÈnena upaÔÔhahÈti.
KÈyassa bhedÈ abhisamparÈyaÑ,
AsaÑsayaÑ so sugatiÑ upetÊ”ti.
ImaÑ pana puttassa dhammakathaÑ sutvÈ pitÈ aÔÔhamaÑ gÈthamÈha–
89. “Na me tvaÑ putta ahitÈnukampÊ,
HitÈnukampÊ me tvaÑsi putta.
AhaÑ ca taÑ mÈtarÈ vuccamÈno,
EtÈdisaÑ kamma karomi luddan”ti.
Tattha ahaÑ ca taÑ mÈtarÈti ahaÒca te mÈtarÈ, ayameva vÈ pÈÔÔho.
TaÑ sutvÈ kumÈro “tÈta itthiyo nÈma uppanne dose aniggayhamÈnÈ
punappunaÑ pÈpaÑ karonti, mama mÈtÈ yathÈ puna evar|paÑ na karoti,
tathÈ naÑ paÓÈmetuÑ vaÔÔatÊ”ti navamaÑ gÈthamÈha–
90. “YÈ te sÈ bhariyÈ anariyar|pÈ,
MÈtÈ mamesÈ sakiyÈ janetti.
NiddhÈpaye taÒca sakÈ agÈrÈ,
AÒÒampi te sÈ dukha’mÈvaheyyÈ”ti.
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SaviÔÔhako paÓÉitaputtassa kathaÑ sutvÈ somanassajÈto hutvÈ
“gacchÈma tÈtÈ”ti saddhiÑ puttena ca pitarÈ ca yÈnake nisÊditvÈ pÈyÈsi. SÈpi
kho anÈcÈrÈ “nikkhantÈ no gehÈ kÈÄakaÓÓÊ”ti haÔÔhatuÔÔhÈ allagomayena
gehaÑ upalimpetvÈ pÈyÈsaÑ pacitvÈ ÈgamanamaggaÑ olokentÊ te
Ègacchante disvÈ “nikkhantaÑ kÈÄakaÓÓiÑ puna gahetvÈ Ègato”ti kujjhitvÈ
“are nikatika nikkhantaÑ kÈÄakaÓÓiÑ puna ÈdÈya ÈgatosÊ”ti paribhÈsi.
SaviÔÔhako kiÒci avatvÈ yÈnakaÑ mocetvÈ “anÈcÈre kiÑ vadesÊ”ti taÑ
sukoÔÔitaÑ koÔÔetvÈ “ito paÔÔhÈya mÈ imaÑ gehaÑ pÈvisÊ”ti pÈde gahetvÈ
nikkaÉÉhi. Tato pitaraÒca puttaÒca nhÈpetvÈ sayampi nhÈyitvÈ tayopi
pÈyÈsaÑ paribhuÒjiÑsu. SÈpi pÈpadhammÈ katipÈhaÑ aÒÒasmiÑ gehe vasi.
TasmiÑ kÈle putto pitaraÑ Èha “tÈta mama mÈtÈ ettakena na bujjhati, tumhe
mama mÈtu ma~kubhÈvakaraÓatthaÑ asukagÈmake mama1 mÈtuladhÊtÈ
atthi, sÈ mayhaÑ pitaraÒca puttaÒca maÒca paÔijaggissati, taÑ ÈnessÈmÊ’ti
vatvÈ mÈlÈgandhÈdÊni ÈdÈya yÈnakena nikkhamitvÈ khettaÑ anuvicaritvÈ
sÈyaÑ ÈgacchathÈ”ti. So tathÈ akÈsi.
PaÔivissakakule itthiyo “sÈmiko kira te aÒÒaÑ bhariyaÑ ÈnetuÑ
asukagÈmaÑ nÈma gato”ti tassÈ ÈcikkhiÑsu. SÈ “dÈnimhi naÔÔhÈ, natthi me
puna okÈso”ti bhÊtÈ tasitÈ hutvÈ “puttameva yÈcissÈmÊ”ti paÓÉitaputtassa
santikaÑ gantvÈ tassa pÈdesu patitvÈ “tÈta taÑ ÔhapetvÈ aÒÒo mama
paÔisaraÓaÑ natthi ito paÔÔhÈya tava pitaraÒca pitÈmahaÒca Ala~katacetiyaÑ
viya paÔijaggissÈmi, puna mayhaÑ imasmiÑ ghare pavesanaÑ karohÊ”ti Èha.
So “sÈdhu amma, sace puna evar|paÑ na karissatha, karissÈmi, appamattÈ
hothÈ”ti vatvÈ pitu ÈgatakÈle dasamaÑ gÈthamÈha–
91. “YÈ te sÈ bhariyÈ anariyar|pÈ,
MÈtÈ mamesÈ sakiyÈ janetthi.
DantÈ kareÓ|va vas|panÊtÈ,
SÈ pÈpadhammÈ puna’ rÈvajÈt|”ti.
______________________________________________________________
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Tattha kareÓ|vÈti tÈta idÈni sÈ ÈneÒjakÈraÓaÑ kÈrikÈ hatthinÊ viya dantÈ
vasaÑ upanÊtÈ nibbisevanÈ jÈtÈ. Puna’rÈgajÈt|ti puna imaÑ gehaÑ
Ègacchat|ti.
EvaÑ so pitu dhammaÑ kathetvÈ gantvÈ mÈtaraÑ Ènesi. SÈ sÈmikaÒca
sasuraÒca khamÈpetvÈ tato paÔÔhÈya dantÈ dhammena samannÈgatÈ hutvÈ
sÈmikaÒca sasuraÒca puttaÒca paÔijaggi. Ubhopi ca puttassa ovÈde ÔhatvÈ
dÈnÈdÊni puÒÒÈni karitvÈ saggaparÈyaÓÈ ahesuÑ.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne pituposako sotÈpattiphale patiÔÔhahi. TadÈ
pitÈ ca putto ca suÓisÈ ca teyeva ahesuÑ, paÓÉitakumÈro pana ahameva
ahosinti.
TakkalajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. MahÈdhammapÈlajÈtakavaÓÓanÈ (447)
KiÑ te vatanti idaÑ SatthÈ paÔhamagamanena KapilapuraÑ gantvÈ
NigrodhÈrÈme viharanto pitu nivesane raÒÒo asaddahanaÑ Èrabbha kathesi.
TadÈ hi SuddhodanamahÈrÈjÈ vÊsatisahassabhikkhuparivÈrassa Bhagavato
attano nivesane yÈgukhajjakaÑ datvÈ antarÈbhatte sammodanÊyaÑ kathaÑ
kathento “bhante tumhÈkaÑ padhÈnakÈle devatÈ ÈgantvÈ ÈkÈse ÔhatvÈ ‘putto
te SiddhatthakumÈro appÈhÈratÈya mato’ti mayhaÑ Èrocesun”ti Èha.
SatthÈrÈ ca “saddahi mahÈrÈjÈ”ti vutte “na saddahiÑ bhante ÈkÈse ÔhatvÈ
kathentiyopi devatÈ, ‘mama puttassa bodhitale BuddhattaÑ appatvÈ
parinibbÈnaÑ nÈma natthÊ’ti paÔikkhipin”ti Èha. “MahÈrÈja pubbepi tvaÑ
MahÈdhammapÈlakÈlepi ‘putto te mato, imÈnissa aÔÔhÊnÊ’ti dassetvÈ
vadantassapi disÈpÈmokkhÈcariyassa ‘amhÈkaÑ kule taruÓakÈle kÈlakiriyÈ
nÈma natthÊ’ti na saddahi, idÈni pana kasmÈ saddahissasÊ”ti vatvÈ tena
yÈcito atÊtaÑ Èhari.
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AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ karente KÈsiraÔÔhe
DhammapÈlagÈmo nÈma ahosi. So DhammapÈlakulassa vasanatÈya etaÑ
nÈmaÑ labhi. Tattha dasannaÑ kusalakammapathÈnaÑ pÈlanato
“DhammapÈlo” tveva paÒÒÈto brÈhmaÓo paÔivasati, tassa kule antamaso
dÈsakammakarÈpi dÈnaÑ denti, sÊlaÑ rakkhanti, uposathakammaÑ karonti.
TadÈ bodhisatto tasmiÑ kule nibbatti, “DhammapÈlakumÈro” tvevassa
nÈmaÑ kariÑsu. Atha naÑ vayappattaÑ pitÈ sahassaÑ datvÈ
sippuggahaÓatthÈya TakkasilaÑ pesesi. So tattha gantvÈ
disÈpÈmokkhÈcariyassa santike sippaÑ uggaÓhi, paÒcannaÑ
mÈÓavakasatÈnaÑ jeÔÔhantevÈsiko ahosi. TadÈ Ècariyassa jeÔÔhaputto
kÈlamakÈsi. Œcariyo mÈÓavakaparivuto ÒÈtigaÓena saddhiÑ rodanto
kandanto susÈne tassa sarÊrakiccaÑ kÈreti. Tattha Ècariyo ca ÒÈtivaggo cassa
antevÈsikÈ ca rodanti paridevanti, DhammapÈloyeveko na rodati na
paridevati, apica kho pana tesu paÒcasatesu mÈÓavesu susÈnÈ Ègamma
Ècariyassa santike nisÊditvÈ “aho evar|po nÈma ÈcÈrasampanno
taruÓamÈÓavo taruÓakÈleyeva mÈtÈpit|hi vippayutto maraÓappatto”ti
vadantesu “sammÈ tumhe ‘taruÓo’ti bhaÓatha, atha kasmÈ taruÓakÈleyeva
marati, nanu ayuttaÑ taruÓakÈle maritun”ti Èha.
Atha naÑ te ÈhaÑsu “kiÑ pana samma tvaÑ imesaÑ sattÈnaÑ
maraÓabhÈvaÑ1 na jÈnÈsÊ”ti. JÈnÈmi, taruÓakÈle pana na maranti,
mahallakakÈleyeva marantÊti. Nanu aniccÈ sabbe sa~khÈrÈ hutvÈ abhÈvinoti.
SaccaÑ aniccÈ, daharakÈle pana sattÈ na maranti, mahallakakÈle maranti,
aniccataÑ pÈpuÓantÊti. KiÑ samma DhammapÈla tumhÈkaÑ gehe na keci
marantÊti. DaharakÈle pana na maranti, mahallakakÈleyeva marantÊti. KiÑ
panesÈ tumhÈkaÑ kulapaveÓÊti. Œma kulapaveÓÊti. MÈÓavÈ taÑ tassa kataÑ
Ècariyassa ÈrocesuÑ. Atha naÑ so pakkosÈpetvÈ pucchi “saccaÑ kira tÈta
DhammapÈla tumhÈkaÑ kule daharakÈle na mÊyantÊ”ti. SaccaÑ ÈcariyÈti. So
tassa vacanaÑ sutvÈ cintesi “ayaÑ ativiya acchariyaÑ vadati, imassa pitu
santikaÑ gantvÈ pucchitvÈ sace etaÑ saccaÑ, ahampi
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tameva dhammaÑ p|ressÈmÊ”ti. So puttassa kattabbakiccaÑ katvÈ
sattaÔÔhadivasaccayena DhammapÈlaÑ pakkosÈpetvÈ “tÈta ahaÑ khippaÑ
ÈgamissÈmi, yÈva mamÈgamanÈ ime mÈÓave sippaÑ vÈcehÊ”ti vatvÈ ekassa
eÄakassa aÔÔhÊni gahetvÈ dhovitvÈ pasibbake katvÈ ekaÑ c|ÄupaÔÔhÈkaÑ
ÈdÈya Takkasilato nikkhamitvÈ anupubbena taÑ gÈmaÑ patvÈ “kataraÑ
MahÈdhammapÈlassa gehan”ti pucchitvÈ gantvÈ dvÈre aÔÔhÈsi. BrÈhmaÓassa
dÈsamanussesu yo yo paÔhamaÑ addasa, so so Ècariyassa hatthato chattaÑ
gaÓhi, upÈhanaÑ gaÓhi, upaÔÔhÈkassapi hatthato pasibbakaÑ gaÓhi.
“Puttassa vo DhammapÈlakumÈrassa Ècariyo dvÈre Ôhitoti kumÈrassa pitu
ÈrocethÈ”ti ca vuttÈ “sÈdh|”ti gantvÈ ÈrocayiÑsu. So vegena dvÈram|laÑ
gantvÈ “ito ethÈ”ti taÑ gharaÑ abhinetvÈ palla~ke nisÊdÈpetvÈ sabbaÑ
pÈdadhovanÈdikiccaÑ akÈsi.
Œcariyo bhuttabhojano sukhakathÈya nisinnakÈle “brÈhmaÓa putto te
DhammapÈlakumÈro paÒÒavÈ tiÓÓaÑ vedÈnaÑ aÔÔhÈrasannaÒca sippÈnaÑ
nipphattiÑ patto, apica kho panekena aphÈsukena jÊvitakkhayaÑ patto,
sabbe sa~khÈrÈ aniccÈ, mÈ socitthÈ”ti Èha. BrÈhmaÓo pÈÓiÑ paharitvÈ
mahÈhasitaÑ hasi. “Kinnu brÈhmaÓa hasasÊ”ti ca vutte “mayhaÑ putto na
marati, aÒÒo koci mato bhavissatÊ”ti Èha. “BrÈhmaÓaputtoyeva te mato,
puttasseva te aÔÔhÊni disvÈ saddahÈ”ti aÔÔhÊni nÊharitvÈ “imÈni te puttassa
aÔÔhÊnÊ”ti Èha. EtÈni eÄakassa vÈ sunakhassa vÈ bhavissanti, mayhaÑ pana
putto na marati, amhÈkaÒhi kule yÈva sattamÈ kulaparivaÔÔÈ taruÓakÈle
matapubbÈ nÈma natthi, tvaÑ musÈ bhaÓasÊti. TasmiÑ khaÓe sabbepi pÈÓiÑ
paharitvÈ mahÈhasitaÑ hasiÑsu. Œcariyo taÑ acchariyaÑ disvÈ
somanassappatto hutvÈ “brÈhmaÓa tumhÈkaÑ kulapaveÓiyaÑ daharÈnaÑ
amaraÓena na sakkÈ ahetukena bhavituÑ, kena vo kÈraÓena daharÈ na
mÊyantÊ”ti pucchanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
92. “KiÑ te vataÑ kiÑ pana brahmacariyaÑ,
Kissa suciÓÓassa ayaÑ vipÈko.
AkkhÈhi me brÈhmaÓa etamatthaÑ,
KasmÈ nu tumhaÑ daharÈ na mÊyare”ti.
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Tattha vatanti vatasamÈdÈnaÑ. Brahmacariyanti seÔÔhacariyaÑ. Kissa
suciÓÓassÈti tumhÈkaÑ kule daharÈnaÑ amaraÑ nÈma katarasucaritassa
vipÈkoti.
TaÑ sutvÈ brÈhmaÓo yesaÑ guÓÈnaÑ ÈnubhÈvena tasmiÑ kule daharÈ
na mÊyanti, te vaÓÓayanto–
93. “DhammaÑ carÈma na musÈ bhaÓÈma,
PÈpÈni kammÈni parivajjayÈma1.
AnariyaÑ parivajjemu sabbaÑ,
TasmÈ hi amhaÑ daharÈ na mÊyare.
94. SuÓoma dhammaÑ asataÑ sataÒca,
Na cÈpi dhammaÑ asataÑ rocayÈma.
HitvÈ asante na jahÈma sante,
TasmÈ hi amhaÑ daharÈ na mÊyare.
95. Pubbeva dÈnÈ sumanÈ bhavÈma,
Dadampi ve attamanÈ bhavÈma.
DatvÈpi ve nÈnutappÈma pacchÈ,
TasmÈ hi amhaÑ daharÈ na mÊyare.
96. SamaÓe mayaÑ brÈhmaÓe addhike ca,
Vanibbake yÈcanake dalidde.
Annena pÈnena abhitappayÈma,
TasmÈ hi amhaÑ daharÈ na mÊyare.
97. MayaÒca bhariyaÑ nÈtikkamÈma,
Amhe ca bhariyÈ natikkamanti.
AÒÒatra tÈhi brahmacariyaÑ carÈma,
TasmÈ hi amhaÑ daharÈ na mÊyare.
______________________________________________________________
1. VivajjayÈma (SÊ, SyÈ, I)
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98. PÈÓÈtipÈtÈ viramÈma sabbe,
Loke adinnaÑ parivajjayÈma.
AmajjapÈ nopi musÈ bhaÓÈma,
TasmÈ hi amhaÑ daharÈ na mÊyare.
99. EtÈsu ve jÈyare suttamÈsu,
MedhÈvino honti pah|tapaÒÒÈ.
BahussutÈ vedaguno ca honti,
TasmÈ hi amhaÑ daharÈ na mÊyare.
100. MÈtÈ pitÈ ca1 bhaginÊ bhÈtaro ca,
PuttÈ ca dÈrÈ ca mayaÑ ca sabbe.
DhammaÑ carÈma paralokahetu,
TasmÈ hi amhaÑ daharÈ na mÊyare.
101. DÈsÈ ca dÈsyo2 anujÊvino ca,
ParicÈrakÈ kammakarÈ ca sabbe.
DhammaÑ caranti paralokahetu,
TasmÈ hi amhaÑ daharÈ na mÊyare”ti–
imÈ gÈthÈ Èha.
Tattha dhammaÑ carÈmÈti dasakusalakammapathadhammaÑ carÈma,
attano jÊvitahetu antamaso kunthakipillikampi jÊvitÈ na voropema,
parabhaÓÉaÑ lobhacittena na olokemÈti sabbaÑ vitthÈretabbaÑ. MusÈvÈdo
cettha musÈvÈdissa akaraÓapÈpaÑ nÈma natthÊti ussannavasena puna vutto.
Te kira hasÈdhippÈyenapi musÈ na bhaÓanti. PÈpÈnÊti sabbÈni
nirayagÈmikammÈni. Anariyanti ariyagarahitaÑ sabbaÑ asundaraÑ
aparisuddhaÑ kammaÑ parivajjayÈma. TasmÈ hi amhanti ettha hi-kÈro
nipÈtamatto, tena kÈraÓena amhÈkaÑ daharÈ na mÊyanti, antarÈ
akÈlamaraÓaÑ nÈma no natthÊti attho. “TasmÈ amhan”tipi pÈÔho. SuÓomÈti
mayaÑ kiriyavÈdÈnaÑ3 sappurisÈnaÑ kusaladÊpanampi asappurisÈnaÑ
akusaladÊpanampi dhammaÑ
______________________________________________________________
1. MÈtÈ ca pitÈ (Ka), mÈtÈpitaro (SyÈ)
3. Kira yathÈ nÈma (SyÈ, Ka)

2. Dasso (SÊ) DÈsÊ (SyÈ)
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suÓoma, so pana no sutamattakova hoti, taÑ na rocayÈma. Tehi pana no
saddhiÑ viggaho vÈ vivÈdo vÈ mÈ hot|ti dhammaÑ suÓÈma, sutvÈpi hitvÈ
asante sante vattÈma, ekampi khaÓaÑ na jahÈma sante, pÈpamitte pahÈya
kalyÈÓamittasevinova homÈti.
SamaÓe mayaÑ brÈhmaÓeti mayaÑ samitapÈpe bÈhitapÈpe
PaccekabuddhasamaÓabrÈhmaÓepi avasesadhammikasamaÓabrÈhmaÓepi
addhikayÈcake sesajanepi annapÈnena abhitappemÈti attho. PÈÄiyaÑ pana
ayaÑ gÈthÈ “pubbeva dÈnÈ”ti gÈthÈya pacchato ÈgatÈ. NÈtikkamÈmÈti attano
bhariyaÑ atikkamitvÈ bahi aÒÒaÑ micchÈcÈraÑ na karoma. AÒÒatra tÈhÊti
tÈ attano bhariyÈ ÔhapetvÈ sesa-itthÊsu brahmacariyaÑ carÈma, amhÈkaÑ
bhariyÈpi sesapurisesu evameva vattanti. JÈyareti jÈyanti. SuttamÈs|ti
susÊlÈsu uttamitthÊsu. IdaÑ vuttaÑ hoti–ye etÈsu sampannasÊlÈsu
uttamitthÊsu amhÈkaÑ puttÈ jÈyanti, te medhÈvinoti evaÑpakÈrÈ honti, kuto
tesaÑ antarÈ maraÓaÑ, tasmÈpi amhÈkaÑ kule daharÈ na marantÊti.
DhammaÑ carÈmÈti paralokatthÈya tividhasucaritadhammaÑ carÈma.
DÈsyoti1 dÈsiyo.
AvasÈne–
102. “Dhammo have rakkhati dhammacÈriÑ,
Dhammo suciÓÓo sukhamÈvahati.
EsÈnisaÑso dhamme suciÓÓe,
Na duggatiÑ gacchati dhammacÈrÊ.
103. Dhammo have rakkhati dhammacÈriÑ,
ChattaÑ mahantaÑ viya vassakÈle.
Dhammena gutto mama DhammapÈlo,
AÒÒassa aÔÔhÊni sukhÊ kumÈro”ti–
imÈhi dvÊhi gÈthÈhi dhammacÈrÊnaÑ guÓaÑ kathesi.
Tattha rakkhatÊti dhammo nÈmeso rakkhito attano rakkhitaÑ
paÔirakkhati. SukhamÈvahatÊti devamanussasukhaÒceva nibbÈnasukhaÒca
Èvahati.
______________________________________________________________
1. Dassoti (SÊ, I), dÈsÊti (SyÈ)
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Na duggatinti nirayÈdibhedaÑ duggatiÑ na gacchati. EvaÑ brÈhmaÓa
mayaÑ dhammaÑ rakkhÈma, dhammopi amhe rakkhatÊti dasseti.
Dhammena guttoti mahÈchattasadisena attanÈ gopitadhammena gutto.
AÒÒassa aÔÔhÊnÊti tayÈ ÈnÊtÈni aÔÔhÊni aÒÒassa eÄakassa vÈ sunakhassa vÈ
aÔÔhÊni bhavissanti, chaÉÉethetÈni, mama putto sukhÊ kumÈroti.
TaÑ sutvÈ Ècariyo “mayhaÑ ÈgamanaÑ su-ÈgamanaÑ, saphalaÑ, no
nipphalan”ti saÒjÈtasomanasso DhammapÈlassa pitaraÑ khamÈpetvÈ “mayÈ
Ègacchantena tumhÈkaÑ vÊmaÑsanatthÈya imÈni eÄaka-aÔÔhÊni ÈbhatÈni,
putto te arogoyeva, tumhÈkaÑ rakkhitadhammaÑ mayhampi dethÈ”ti paÓÓe
likhitvÈ katipÈhaÑ tattha vasitvÈ TakkasilaÑ gantvÈ DhammapÈlaÑ
sabbasippÈni sikkhÈpetvÈ mahantena parivÈrena pesesi.
SatthÈ SuddhodanamahÈrÈjassa imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni
pakÈsetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi, saccapariyosÈne rÈjÈ anÈgÈmiphale
patiÔÔhahi. TadÈ mÈtÈpitaro mahÈrÈjakulÈni ahesuÑ, Ècariyo SÈriputto,
parisÈ BuddhaparisÈ, DhammapÈlakumÈro pana ahameva ahosinti.
MahÈdhammapÈlajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. KukkuÔajÈtakavaÓÓanÈ (448)
NÈsmase katapÈpamhÊti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto Devadattassa
vadhÈya parisakkanaÑ Èrabbha kathesi. DhammasabhÈyaÒhi bhikkh|
Devadattassa aguÓakathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso Devadatto
dhanuggahÈdipayojanena Dasabalassa vadhatthameva upÈyaÑ karotÊ”ti.
SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti
pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva, pubbepi esa
mayhaÑ vadhÈya parisakkiyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte KosambiyaÑ Kosambako nÈma rÈjÈ rajjaÑ kÈresi. TadÈ
bodhisatto ekasmiÑ VeÄuvane kukkuÔayoniyaÑ nibbattitvÈ
anekasatakukkuÔaparivÈro araÒÒe vasati, tassÈvid|re eko seno
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vasati. So upÈyena ekekaÑ kukkuÔaÑ gahetvÈ khÈdanto ÔhapetvÈ
bodhisattaÑ sesekhÈdi, bodhisatto ekakova ahosi. So appamatto velÈya
gocaraÑ gahetvÈ VeÄuvanaÑ pavisitvÈ vasati. So seno taÑ gaÓhituÑ
asakkonto “ekena naÑ upÈyena upalÈpetvÈ gaÓhissÈmÊ”ti cintetvÈ
tassÈvid|re sÈkhÈya nilÊyitvÈ “samma kukkuÔarÈja tvaÑ mayhaÑ kasmÈ
bhÈyasi, ahaÑ tayÈ saddhiÑ vissÈsaÑ kattukÈmo, asukasmiÑ nÈma padese
sampannagocaro, tattha ubhopi gocaraÑ gahetvÈ aÒÒamaÒÒaÑ
piyasaÑvÈsaÑ vasissÈmÈ”ti Èha. Atha naÑ bodhisatto Èha “samma mayhaÑ
tayÈ saddhiÑ vissaso nÈma natthi, gaccha tvan”ti. Samma tvaÑ mayÈ pubbe
katapÈpatÈya na saddahasi, ito paÔÔhÈya evar|paÑ na karissÈmÊti. Na
mayhaÑ tÈdisena sahÈyenattho, gaccha tvanti. Iti naÑ yÈvatatiyaÑ
paÔikkhipitvÈ “etehi a~gehi samannÈgatena puggalena saddhiÑ vissÈso nÈma
kÈtuÑ na vaÔÔatÊ”ti vanaghaÔaÑ unnÈdento devatÈsu sÈdhukÈraÑ
dadamÈnÈsu dhammakathaÑ samuÔÔhÈpento–
104. “NÈsmase katapÈpamhi, nÈsmase alikavÈdine.
NÈsmase attatthapaÒÒamhi, atisantepi nÈsmase.
105. Bhavanti heke purisÈ, gopipÈsikajÈtikÈ.
Ghasanti maÒÒe mittÈni, vÈcÈya na ca kammunÈ.
106. SukkhaÒjalipaggahitÈ, vÈcÈya paliguÓÔhitÈ.
Manussaphegg| nÈsÊde, yasmiÑ natthi kataÒÒutÈ.
107. Na hi aÒÒaÒÒacittÈnaÑ, itthÊnaÑ purisÈna vÈ.
NÈnÈvikatvÈ saÑsaggaÑ, tÈdisampi ca nÈsmase.
108. AnariyakammamokkantaÑ, athetaÑ sabbaghÈtinaÑ.
NisitaÑva paÔicchannaÑ, tÈdisampi ca nÈsmase.
109. Mittar|peni’dhekacce, sÈkhalyena acetasÈ.
Vividhehi upÈyanti1, tÈdisampi ca nÈsmase.
______________________________________________________________
1. UpÈyehi (SÊ, SyÈ)
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110. ŒmisaÑ vÈ dhanaÑ vÈpi, yattha passati tÈdiso.
DubbhiÑ karoti dummedho, taÒca hantvÈna gacchatÊ”ti–
imÈ gÈthÈ Èha.
Tattha nÈsmaseti nÈssase. Ayameva vÈ pÈÔho, na vissaseti vuttaÑ hoti.
KatapÈpamhÊti paÔhamaÑ katapÈpe puggale. AlikavÈdineti musÈvÈdimhipi
na vissase. Tassa hi akattabbaÑ nÈma pÈpaÑ natthi. NÈsmase
attatthapaÒÒamhÊti attano atthÈya eva yassa paÒÒÈ snehavasena na bhajati,
dhanatthikova bhajati, tasmiÑ attatthapaÒÒepi na vissase. Atisanteti anto
upasame avijjamÈneyeva ca bahi upasamadassanena atisante viya
paÔicchannakammantepi bilapaÔicchanna-ÈsÊvisasadise kuhakapuggale.
GopipÈsikajÈtikÈti1 gunnaÑ pipÈsakajÈtikÈ viya, pipÈsitagosadisÈti vuttaÑ
hoti. YathÈ pipÈsitagÈvo titthaÑ otaritvÈ mukhap|raÑ udakaÑ pivanti, na
pana udakassa kattabbayuttakaÑ karonti, evameva ekacce “idaÒcidaÒca
karissÈmÈ”ti madhuravacanena mittÈni ghasanti, piyavacanÈnucchavikaÑ
pana na karonti, tÈdisesu vissÈso mahato anatthÈya hotÊti dÊpeti.
SukkhaÒjalipaggahitÈti paggahitatuccha-aÒjalino. VÈcÈya paliguÓÔhitÈti
“idaÑ dassÈma, idaÑ karissÈmÈ”ti vacanena paÔicchÈdikÈ. Manussaphegg|ti
evar|pÈ asÈrakÈ manussÈ manussaphegg| nÈma. NÈsÊdeti na ÈsÊde evar|pe
na upagaccheyya. YasmiÑ natthÊti yasmiÒca puggale kataÒÒutÈ natthi, tampi
nÈsÊdeti attho. AÒÒaÒÒacittÈnanti aÒÒenaÒÒena cittena samannÈgatÈnaÑ,
lahucittÈnanti attho. Evar|pÈnaÑ itthÊnaÑ vÈ purisÈnaÑ vÈ na vissaseti
dÊpeti. NÈnÈvikatvÈ2 saÑsagganti yopi na sakkÈ anupagantvÈ etassa
antarÈyaÑ kÈtunti antarÈyakaraÓatthaÑ nÈnÈkÈraÓehi3 saÑsaggamÈvikatvÈ
daÄhaÑ karitvÈ pacchÈ-antarÈyaÑ karoti, tÈdisampi puggalaÑ4 nÈsmase na
vissaseyyÈti dÊpeti.
Anariyakammamokkantanti anariyÈnaÑ dussÊlÈnaÑ kammaÑ otaritvÈ
ÔhitaÑ. Athetanti athiraÑ appatiÔÔhitavacanaÑ. SabbaghÈtinanti okÈsaÑ
labhitvÈ
______________________________________________________________
1. GopipÈsakajÈtikÈti (SÊ, SyÈ)
3. NÈnÈkaraÓehi (SyÈ, I)

2. NÈnÈva katvÈ (SÊ)
4. TÈdisamhi puggale (SÊ)
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sabbesaÑ upaghÈtakaraÑ. NisitaÑva paÔicchannanti kosiyÈ vÈ pilotikÈya vÈ
paÔicchannaÑ nisitakhaggamiva. TÈdisampÊti evar|pampi amittaÑ
mittapatir|pakaÑ na vissaseyya. SÈkhalyenÈti maÔÔhavacanena. AcetasÈti
acittakena. Vacanameva hi nesaÑ maÔÔhaÑ, cittaÑ pana thaddhaÑ
pharusaÑ. VividhehÊti vividhehi upÈyehi otÈrÈpekkhÈ upagacchanti.
TÈdisampÊti yo etehi amittehi mittapatir|pakehi sadiso hoti, tampi na
vissaseti attho. Œmisanti khÈdanÊyabhojanÊyaÑ. Dhananti
maÒcapaÔipÈdakaÑ ÈdiÑ katvÈ avasesaÑ. Yattha passatÊti sahÈyakagehe
yasmiÑ ÔhÈne passati. DubbhiÑ karotÊti dubbhicittaÑ uppÈdeti, taÑ dhanaÑ
harati. TaÒca hantvÈnÈti1 taÒca sahÈyakampi chetvÈ2 gacchati. Iti imÈ satta
gÈthÈ kukkuÔarÈjÈ kathesi.
111. “Mittar|pena bahavo, channÈ sevanti sattavo.
Jahe kÈpurise hete, kukkuÔo viya senakaÑ.
112. Yo ca uppatitaÑ atthaÑ, na khippamanubujjhati.
Amittavasamanveti, pacchÈ ca manutappati.
113. Yo ca uppatitaÑ atthaÑ, khippameva nibodhati.
Muccate sattusambÈdhÈ, kukkuÔo viya senakÈ.
114. TaÑ tÈdisaÑ kuÔa’mivo’ÉÉitaÑ vane,
AdhammikaÑ niccavidhaÑsakÈrinaÑ.
ŒrÈ vivajjeyya naro vicakkhaÓo,
SenaÑ yathÈ kukkuÔo vaÑsakÈnane”ti–
imÈ catasso dhammarÈjena bhÈsitÈ abhisambuddhagÈthÈ.
Tattha jahe kÈpurise heteti bhikkhave ete kÈpurise paÓÉito jaheyya. HakÈro panettha nipÈtamattaÑ. PacchÈ ca manutappatÊti pacchÈ ca anutappati.
K|Ôa’mivo’ÉÉitanti vane migÈnaÑ bandhanatthÈya k|ÔapÈsaÑ viya oÉÉitaÑ.
NiccavidhaÑsakÈrinanti niccaÑ viddhaÑsanakaraÑ. VaÑsakÈnaneti yathÈ
vaÑsavane kukkuÔo senaÑ vivajjeti, evaÑ vicakkhaÓo pÈpamitte vivajjeyya.
______________________________________________________________
1. JhatvÈnÈti (SÊ), hitvÈnÈti (SyÈ)

2. HantvÈ (SÊ), hitvÈ (SyÈ)
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Sopi tÈ gÈthÈ vatvÈ senaÑ ÈmantetvÈ “sace imasmiÑ ÔhÈne vasissasi,
jÈnissÈmi te kattabban”ti tajjesi. Seno tato palÈyitvÈ aÒÒatra gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ bhikkhave Devadatto
pubbepi mayhaÑ vadhÈya parisakkÊ”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
seno Devadatto ahosi, kukkuÔo pana ahameva ahosin”ti.
KukkuÔajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
CatudvÈravaggo paÔhamo.
_____
11. MaÔÔhakuÓÉalÊjÈtakavaÓÓanÈ (449)
Ala~kato maÔÔhakuÓÉalÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
mataputtaÑ kuÔumbikaÑ Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÑ kirekassa
BuddhupaÔÔhÈkassa kuÔumbikassa piyaputto kÈlamakÈsi. So
puttasokasamappito na nhÈyati na bhuÒjati na kammante vicÈreti, na
BuddhupaÔÔhÈnaÑ gacchati, kevalaÑ “piyaputtaka maÑ ohÈya
paÔhamataraÑ gatosÊ”ti-ÈdÊni vatvÈ vippalapati. SatthÈ pacc|sasamaye
lokaÑ olokento tassa sotÈpattiphal|panissayaÑ disvÈ punadivase
bhikkhusaÑghaparivuto SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya caritvÈ katabhattakicco
bhikkh| uyyojetvÈ Œnandattherena pacchÈsamaÓena tassa gharadvÈraÑ
agamÈsi. Satthu ÈgatabhÈvaÑ kuÔumbikassa ÈrocesuÑ. Athassa gehajano
ÈsanaÑ paÒÒapetvÈ SatthÈraÑ nisÊdÈpetvÈ kuÔumbikaÑ pariggahetvÈ Satthu
santikaÑ Ènesi. TaÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisinnaÑ SatthÈ karuÓÈsÊtalena
vacanena ÈmantetvÈ “kiÑ upÈsaka puttakaÑ anusocasÊ”ti pucchitvÈ “Èma
bhante”ti vutte “upÈsaka porÈÓakapaÓÉitÈ putte kÈlakate sokasamappitÈ
vicarantÈpi1 paÓÉitÈnaÑ kathaÑ sutvÈ ‘alabbhanÊyaÔÔhÈna’ nti tathato ÒatvÈ
appamattakampi sokaÑ na kariÑs|”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
______________________________________________________________
1. ViravantÈpi (Ka)
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AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente ekassa mahÈvibhavassa
brÈhmaÓassa putto paÒcadasasoÄasavassakÈle ekena byÈdhinÈ phuÔÔho kÈlaÑ
katvÈ devaloke nibbatti. BrÈhmaÓo tassa kÈlakiriyato paÔÔhÈya susÈnaÑ
gantvÈ chÈrikapuÒjaÑ Èvijjhanto paridevati, sabbakammante pariccajitvÈ
sokasamappito vicarati. TadÈ devaputto anuvicaranto taÑ disvÈ “ekaÑ
upamaÑ katvÈ sokaÑ harissÈmÊ”ti tassa susÈnaÑ gantvÈ paridevanakÈle
tasseva puttavaÓÓÊ hutvÈ sabbÈbharaÓapaÔimaÓÉito ekasmiÑ padese ÔhatvÈ
ubho hatthe sÊse ÔhapetvÈ mahÈsaddena paridevi. BrÈhmaÓo saddaÑ sutvÈ
taÑ oloketvÈ puttapemaÑ paÔilabhitvÈ tassa santike ÔhatvÈ “tÈta mÈÓava
imasmiÑ susÈnamajjhe kasmÈ paridevasÊ”ti pucchanto paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
115. “Ala~kato MaÔÔhakuÓÉalÊ, mÈladhÈrÊ haricandanussado.
BÈhÈ paggayha kandasi, vanamajjhe kiÑ dukkhito tuvan”ti.
Tattha ala~katoti nÈnÈbharaÓavibh|sito. MaÔÔhakuÓÉalÊti
karaÓapariniÔÔhitehi maÔÔhehi kuÓÉalehi samannÈgato. MÈladhÈrÊti1
VicitrakusumamÈladharo. Haricandanussadoti suvaÓÓavaÓÓena candanena
anulitto. Vanamajjheti susÈnamajjhe. KiÑ dukkhito tuvanti kiÑkÈraÓÈ
dukkhito tvaÑ, Ècikkha, ahaÑ te yaÑ icchasi, taÑ dassÈmÊti Èha.
Athassa kathento mÈÓavo dutiyaÑ gÈthamÈha–
116. “SovaÓÓamayo pabhassaro,
Uppanno rathapaÒjaro mama.
Tassa cakkayugaÑ na vindÈmi,
Tena dukkhena jahÈmi jÊvitan”ti.
BrÈhmaÓo sampaÔicchanto tatiyaÑ gÈthamÈha–
117. “SovaÓÓamayaÑ maÓÊmayaÑ,
LohamayaÑ atha r|piyÈmayaÑ.
PÈvada rathaÑ karissÈmi te,
CakkayugaÑ paÔipÈdayÈmi tan”ti.
______________________________________________________________
1. MÈlabhÈrÊti (SÊ, I)
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Tattha pÈvadÈti yÈdisena te attho yÈdisaÑ rocesi, tÈdisaÑ vada, ahaÑ te
rathaÑ karissÈmi. PaÔipÈdayÈmi tanti taÑ paÒjarÈnur|paÑ cakkayugaÑ
adhigacchÈpemi.
TaÑ sutvÈ mÈÓavena kathitÈya gÈthÈya paÔhamapÈdaÑ SatthÈ
abhisambuddho hutvÈ kathesi, sesaÑ mÈÓavo.
118. “So mÈÓavo tassa pÈvadi,
Candas|riyÈ ubhaye’ttha bhÈtaro.
SovaÓÓamayo ratho mama,
Tena cakkayugena sobhatÊ”ti.
BrÈhmaÓo tadanantaraÑ Èha–
119. “BÈlo kho tvaÑsi mÈÓava,
Yo tvaÑ patthayasi apatthiyaÑ.
MaÒÒÈmi tuvaÑ marissasi,
Na hi tvaÑ lacchasi candas|riye”ti.
BrÈhmaÓena vuttagÈthÈya apatthiyanti apatthetabbaÑ.
Tato mÈÓavo Èha–
120. “GamanÈgamanampi dissati,
VaÓÓadhÈtu ubhaye’ttha vÊthito.
Peto pana neva dissati,
Ko nu kho kandataÑ bÈlyataro”ti.
MÈÓavena vuttagÈthÈya gamanÈgamananti uggamanaÒca
atthagamanaÒca. VaÓÓoyeva vaÓÓadhÈtu. Ubhaye’ttha vÊthiyoti ettha ÈkÈse
“ayaÑ candassa vÊthi, ayaÑ s|riyassa vÊthÊ”ti evaÑ
ubhayagamanÈgamanabh|miyopi1 paÒÒÈyanti. Peto panÈti paralokaÑ
gatasatto pana na dissateva. Ko nu khoti evaÑ sante amhÈkaÑ dvinnaÑ
kandantÈnaÑ ko nu kho bÈlyataroti.
______________________________________________________________
1. UbhayÈgatabh|miyopi (SÊ, I)
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EvaÑ mÈÓave kathente brÈhmaÓo sallakkhetvÈ gÈthamÈha–
121. “SaccaÑ kho vadesi mÈÓava,
Ahameva kandataÑ bÈlyataro.
CandaÑ viya dÈrako rudaÑ,
PetaÑ kÈlakatÈ’bhipatthaye”ti.

Tattha candaÑ viya dÈrakoti yathÈ daharo gÈmadÈrako “candaÑ
dethÈ”ti candassatthÈya rodeyya, evaÑ ahampi petaÑ kÈlakataÑ
abhipatthemÊti.
Iti brÈhmaÓo mÈÓavassa kathÈya nissoko hutvÈ tassa thutiÑ karonto
sesagÈthÈ abhÈsi–
122. “ŒdittaÑ vata maÑ santaÑ, ghatasittaÑva pÈvakaÑ.
VÈrinÈ viya osiÒcaÑ, sabbaÑ nibbÈpaye daraÑ.
123. AbbahÊ vata me sallaÑ, yamÈsi hadayassitaÑ.
Yo me sokaparetassa, puttasokaÑ apÈnudi.
124. SohaÑ abb|Ähasallosmi, vÊtasoko anÈvilo.
Na socÈmi na rodÈmi, tava sutvÈna mÈÓavÈ”ti.
Atha naÑ mÈÓavo “brÈhmaÓa yassatthÈya tvaÑ rodasi, ahaÑ te putto,
ahaÑ devaloke nibbatto, ito paÔÔhÈya mÈ maÑ anusoci, dÈnaÑ dehi, sÊlaÑ
rakkhÈhi, uposathaÑ karohÊ”ti ovaditvÈ sakaÔÔhÈnameva gato. BrÈhmaÓopi
tassovÈde ÔhatvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ kÈlakato devaloke nibbatti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne kuÔumbiko sotÈpattiphale patiÔÔhati. TadÈ
Dhammadesakadevaputto ahameva ahosinti.
MaÔÔhakuÓÉalÊjÈtakavaÓÓanÈ ekÈdasamÈ.

JÈtakaÔÔhakathÈ

63

12. BilÈrakosiyajÈtakavaÓÓanÈ (450)
ApacantÈpÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ dÈnavittaÑ1
bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. So kira Bhagavato dhammadesanaÑ sutvÈ
sÈsane pabbajitvÈ pabbajitakÈlato paÔÔhÈya dÈnavitto2 ahosi dÈnajjhÈsayo,
pattapariyÈpannampi piÓÉapÈtaÑ aÒÒassa adatvÈ na bhuÒji, antamaso
pÈnÊyampi labhitvÈ aÒÒassa adatvÈ na pivi, evaÑ dÈnÈbhirato ahosi. Athassa
dhammasabhÈyaÑ bhikkh| guÓakathaÑ kathesuÑ. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya
nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti
vutte taÑ bhikkhuÑ pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu dÈnavitto
dÈnajjhÈsayo”ti pucchitvÈ “saccaÑ bhante”ti vutte “bhikkhave ayaÑ pubbe
assaddho ahosi appasanno, tiÓaggena3 telabindumpi uddharitvÈ kassaci na
adÈsi, atha naÑ ahaÑ dametvÈ nibbisevanaÑ katvÈ dÈnaphalaÑ ÒÈpesiÑ4,
tameva dÈnaninnaÑ cittaÑ bhavantarepi na pajahatÊ”ti vatvÈ bhikkh|hi
yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto seÔÔhikule
nibbattitvÈ vayappatto kuÔumbaÑ saÓÔhapetvÈ pitu accayena seÔÔhiÔÔhÈnaÑ
patvÈ ekadivasaÑ dhanavilokanaÑ katvÈ “dhanaÑ paÒÒÈyati, etassa
uppÈdakÈ na paÒÒÈyanti, imaÑ dhanaÑ vissajjetvÈ mahÈdÈnaÑ dÈtuÑ
vaÔÔatÊ”ti dÈnasÈlaÑ kÈretvÈ yÈvajÊvaÑ mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ
ÈyupariyosÈne “idaÑ dÈnavattaÑ mÈ upacchindÊ”ti puttassa ovÈdaÑ datvÈ
TÈvatiÑsabhavane Sakko hutvÈ nibbatti. Puttopissa tatheva dÈnaÑ datvÈ
puttaÑ ovaditvÈ ÈyupariyosÈne Cando devaputto hutvÈ nibbatti, tassa putto
S|riyo hutvÈ nibbatti, tassapi putto MÈtalisa~gÈhako hutvÈ nibbatti, tassa
putto PaÒcasikho Gandhabbadevaputto hutvÈ nibbatti. ChaÔÔho pana
assaddho ahosi thaddhacitto nisneho maccharÊ, dÈnasÈlaÑ viddhaÑsetvÈ
jhÈpetvÈ yÈcake pothetvÈ nÊharÈpesi, kassaci tiÓaggena uddharitvÈ
telabindumpi na deti. TadÈ Sakko devarÈjÈ attano pubbakammaÑ oloketvÈ
“pavattati nu kho me dÈnavaÑso, udÈhu no”ti upadhÈrento “putto me dÈnaÑ
______________________________________________________________
1. DÈnavataÑ (I), dÈnavantaÑ (Ka)
3. KusatiÓena (SyÈ)

2. DÈnavato (I), dÈnavanto (Ka)
4. DÈnaphale patiÔÔhÈpesiÑ (SyÈ, Ka)
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pavattetvÈ Cando hutvÈ nibbatti, tassa putto S|riyo, tassa putto MÈtali, tassa
putto PaÒcasikho Gandhabbadevaputto hutvÈ nibbatti, chaÔÔho pana taÑ
vaÑsaÑ upacchindÊ”ti passi.
Athassa etadahosi “imaÑ pÈpadhammaÑ dametvÈ dÈnaphalaÑ
jÈnÈpetvÈ ÈgamissÈmÊ”ti. So Candas|riyamÈtalipaÒcasikhe pakkosÈpetvÈ
“sammÈ amhÈkaÑ vaÑse chaÔÔho kulavaÑsaÑ samucchinditvÈ dÈnasÈlaÑ
jhÈpetvÈ yÈcake nÊharÈpesi, na kassaci kiÒci deti, etha naÑ damessÈmÈ”ti
tehi saddhiÑ BÈrÈÓasiÑ agamÈsi. TasmiÑ khaÓe seÔÔhi rÈjupaÔÔhÈnaÑ katvÈ
ÈgantvÈ sattame dvÈrakoÔÔhake antaravÊthiÑ olokento ca~kamati. Sakko
“tumhe mama paviÔÔhakÈle pacchato paÔipÈÔiyÈ ÈgacchathÈ”ti vatvÈ gantvÈ
seÔÔhissa santike ÔhatvÈ “bho mahÈseÔÔhi bhojanaÑ me dehÊ”ti Èha.
BrÈhmaÓa natthi tava idha bhattaÑ, aÒÒattha gacchÈti. Bho mahÈseÔÔhi
brÈhmaÓehi bhatte yÈcite na dÈtuÑ na labbhatÊti. BrÈhmaÓa mama gehe
pakkampi pacitabbampi bhattaÑ natthi, aÒÒattha gacchÈti. MahÈseÔÔhi ekaÑ
te silokaÑ kathessÈmi, taÑ suÓÈhÊti. Natthi mayhaÑ tava silokenattho, mÈ
idha tiÔÔhÈti. Sakko tassa kathaÑ asuÓanto viya dve gÈthÈ abhÈsi–
125. “ApacantÈpi dicchanti, santo laddhÈna bhojanaÑ.
Kimeva tvaÑ pacamÈno, yaÑ na dajjÈ na taÑ samaÑ.
126. MaccherÈ ca pamÈdÈ ca, evaÑ dÈnaÑ na dÊyati.
PuÒÒaÑ Èka~khamÈnena, deyyaÑ hoti vijÈnatÈ”ti.
TÈsaÑ attho–mahÈseÔÔhi apacantÈpi santo sappurisÈ bhikkhÈcariyÈya
laddhampi bhojanaÑ dÈtuÑ icchanti, na ekakÈ paribhuÒjanti. Kimeva tvaÑ
pacamÈno yaÑ na dadeyyÈsi, na taÑ samaÑ, taÑ tava anur|paÑ
anucchavikaÑ na hoti. DÈnaÒhi maccherena ca pamÈdena cÈti dvÊhi dosehi
na dÊyati, puÒÒaÑ Èka~khamÈnena vijÈnatÈ paÓÉitamanussena dÈtabbameva
hotÊti.
So tassa vacanaÑ sutvÈ “tena hi gehaÑ pavisitvÈ nisÊda, thokaÑ
lacchasÊ”ti Èha. Sakko pavisitvÈ te siloke sajjhÈyanto nisÊdi. Atha naÑ cando
ÈgantvÈ bhattaÑ yÈci. “Natthi te bhattaÑ, gacchÈ”ti
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ca vutto “mahÈseÔÔhi anto eko brÈhmaÓo nisinno, brÈhmaÓavÈcanakaÑ
maÒÒe bhavissati, ahampi bhavissÈmÊ”ti vatvÈ “natthi brÈhmaÓavÈcanakaÑ,
nikkhamÈ”ti vuccamÈnopi “mahÈseÔÔhi i~gha tÈva silokaÑ suÓÈhÊ”ti dve
gÈthÈ abhÈsi–
127. “Yasseva bhÊto na dadÈti maccharÊ, tadevÈ’dadato bhayaÑ.
JighacchÈ ca pipÈsÈ ca, yassa bhÈyati maccharÊ.
Tameva bÈlaÑ phusati, asmiÑ loke paramhi ca.
128. TasmÈ vineyya maccheraÑ, dajjÈ dÈnaÑ malÈbhibh|.
PuÒÒÈni paralokasmiÑ, patiÔÔhÈ honti pÈÓinan”ti.
Tattha yassa bhÈyatÊti “ahaÑ aÒÒesaÑ datvÈ sayaÑ jighacchito ca
vipÈsito ca bhavissÈmÊ”ti yassÈ1 jighacchÈya pipÈsÈya bhÈyati. TamevÈti
taÒÒeva jighacchÈpipÈsÈsa~khÈtaÑ bhayaÑ etaÑ bÈlaÑ
nibbattanibbattaÔÔhÈne idhaloke paraloke ca phusati pÊÄeti,
accantadÈliddiyaÑ pÈpuÓÈti. MalÈbhibh|ti macchariyamalaÑ abhibhavanto.
Tassapi vacanaÑ sutvÈ “tena hi pavisa, thokaÑ labhissasÊ”ti Èha. Sopi
pavisitvÈ Sakkassa santike nisÊdi. Tato thokaÑ vÊtinÈmetvÈ s|riyo ÈgantvÈ
bhattaÑ yÈcanto dve gÈthÈ abhÈsi–
129. DuddadaÑ dadamÈnÈnaÑ, dukkaraÑ kamma kubbataÑ.
Asanto nÈnukubbanti, sataÑ dhammo durannayo.
130. TasmÈ sataÒca asataÑ, nÈnÈ hoti ito gati.
Asanto nirayaÑ yanti, santo saggaparÈyaÓÈ”ti.
Tattha duddadanti dÈnaÑ nÈma duddadaÑ maccheraÑ abhibhavitvÈ
dÈtabbato, taÑ dadamÈnÈnaÑ. Dukkaranti tadeva dÈnakammaÑ dukkaraÑ
yuddhasadisaÑ, taÑ kubbataÑ. NÈnukubbantÊti asappurisÈ dÈnaphalaÑ
ajÈnantÈ tesaÑ gatamaggaÑ nÈnugacchanti. SataÑ dhammoti sappurisÈnaÑ
bodhisattÈnaÑ dhammo aÒÒehi duranugamo. Asantoti macchariyavasena
dÈnaÑ adatvÈ asappurisÈ nirayaÑ yanti.
______________________________________________________________
1. Yassa (I, Ka)
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SeÔÔhi gahetabbagahaÓaÑ apassanto “tena hi pavisitvÈ brÈhmaÓÈnaÑ
santike nisÊda, thokaÑ lacchasÊ”ti Èha. Tato thokaÑ vÊtinÈmetvÈ MÈtali
ÈgantvÈ bhattaÑ yÈcitvÈ “natthÊ”ti vacanamattakÈlameva sattamaÑ
gÈthamÈha–
131. “Appasmeke pavecchanti, bahuneke na dicchare.
AppasmÈ dakkhiÓÈ dinnÈ, sahassena samaÑ mitÈ”ti.
Tattha appasmeke pavecchantÊti mahÈseÔÔhi ekacce paÓÉitapurisÈ
appasmimpi deyyadhamme pavecchanti, dadantiyevÈti attho. BahunÈpi
deyyadhammena samannÈgatÈ eke sattÈ na dicchare na dadanti. DakkhiÓÈti
kammaÒca phalaÒca saddahitvÈ dinnadÈnaÑ. Sahassena samaÑ mitÈti evaÑ
dinnÈ kaÔacchubhattamattÈpi dakkhiÓÈ sahassadÈnena saddhiÑmitÈ,
mahÈphalattÈ sahassadÈnasadisÈva hotÊti attho.
Tampi so “tena hi pavisitvÈ nisÊdÈ”ti Èha. Tato thokaÑ vÊtinÈmetvÈ
PaÒcasikho ÈgantvÈ bhattaÑ yÈcitvÈ “natthi gacchÈ”ti vutte “ahaÑ na
gatapubbo1, imasmiÑ gehe brÈhmaÓavÈcanakaÑ bhavissati maÒÒe”ti tassa
dhammakathaÑ Èrabhanto aÔÔhamaÑ gÈthamÈha–
132. “DhammaÑ care yopi samuÒchakaÑ care,
DÈraÒca posaÑ dadamappakasmiÑ.
SataÑ sahassÈnaÑ sahassayÈginaÑ,
Kalampi nÈgghanti tathÈvidhassa te”ti.
Tattha dhammanti tividhasucaritadhammaÑ. SamuÒchakanti gÈme vÈ
ÈmakapakkabhikkhÈcariyaÑ araÒÒe vÈ phalÈphalaharaÓasa~khÈtaÑ uÒchaÑ
yo careyya, sopi dhammameva care. DÈraÒca posanti attano ca puttadÈraÑ
posentoyeva. Dadamappakasminti paritte vÈ deyyadhamme
dhammikasamaÓabrÈhmaÓÈnaÑ dadamÈno dhammaÑ careti attho. SataÑ
sahassÈnaÑ sahassayÈginanti paraÑ pothetvÈ viheÔhetvÈ sahassena yÈgaÑ
yajantÈnaÑ sahassayÈgÊnaÑ issarÈnaÑ satasahassampi. Kalampi nÈgghanti
tathÈvidhassa teti tesaÑ satasahassasa~khÈtÈnaÑ sahassayÈgÊnaÑ2 yÈgÈ
tathÈvidhassa dhammena
______________________________________________________________
1. AhaÑ kahaÑ gatapubbo (I), ahaÑ anÈgatapubbo (Ka)
2. SatasahassayÈgÊnaÑ (Ka)
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samena deyyadhammaÑ uppÈdetvÈ dentassa duggatamanussassa soÄasiÑ
kalaÑ na agghantÊti.
SeÔÔhi paÒcasikhassa kathaÑ sutvÈ sallakkhesi. Atha naÑ
anagghakÈraÓaÑ pucchanto navamaÑ gÈthamÈha–
133. “Kene’sa yaÒÒo vipulo mahagghato,
Samena dinnassa na agghameti.
KathaÑ sataÑ sahassÈnaÑ sahassayÈginaÑ,
Kalampi nÈgghanti tathÈvidhassa te”ti.
Tattha yaÒÒoti dÈnayÈgo satasahassapariccÈgavasena vipulo, vipulattÈva
mahagghato. Samena dinnassÈti dhammena dinnassa kena kÈraÓena agghaÑ
na upeti. KathaÑ sataÑ sahassÈnanti1 brÈhmaÓa kathaÑ sahassayÈgÊnaÑ2
purisÈnaÑ bah|naÑ sahassÈnaÑ satasahassasa~khÈtÈ issarÈ tathÈvidhassa
dhammena uppÈdetvÈ dÈyakassa ekassa duggatamanussassa kalaÑ
nÈgghantÊti.
Athassa kathento PaÒcasikho osÈnagÈthamÈha–
134. “Dadanti heke visame niviÔÔhÈ,
ChetvÈ vadhitvÈ atha socayitvÈ.
SÈ dakkhiÓÈ assumukhÈ sadaÓÉÈ,
Samena dinnassa na agghameti.
EvaÑ sataÑ sahassÈnaÑ sahassayÈginaÑ,
Kalampi nÈgghanti tathÈvidhassa te”ti.
Tattha visameti visame kÈyakammÈdimhi niviÔÔhÈ. ChetvÈti3 kilametvÈ.
VadhitvÈti mÈretvÈ. SocayitvÈti sasoke katvÈ.
So PaÒcasikhassa dhammakathaÑ sutvÈ “tena hi gaccha, gehaÑ
pavisitvÈ nisÊda, thokaÑ lacchasÊ”ti Èha. Sopi gantvÈ tesaÑ santike nisÊdi.
Tato BilÈrakosiyo seÔÔhi ekaÑ dÈsiÑ ÈmantetvÈ “etesaÑ tato bilÈrakosiyo
seÔÔhi ekaÑ dÈsiÑ ÈmantetvÈ “etesaÑ brÈhmaÓÈnaÑ palÈpavÊhÊnaÑ nÈÄiÑ
nÈÄiÑ dehÊ”ti Èha. SÈ vÊhÊ gahetvÈ
______________________________________________________________
1. KathaÑ sahassÈnanti (SÊ, SyÈ, I)
3. JhatvÈti (SÊ, I), ghatvÈti (SyÈ)

2. SatasahassayÈgÊnaÑ (Ka)
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brÈhmaÓe upasa~kamitvÈ “ime ÈdÈya yattha katthaci pacÈpetvÈ bhuÒjathÈ”ti
Èha. Na amhÈkaÑ vÊhinÈ attho, na mayaÑ vÊhiÑ ÈmasÈmÈti. Ayya vÊhiÑ
kirete nÈmasantÊti. Tena hi tesaÑ taÓÉule dehÊti. SÈ taÓÉule ÈdÈya gantvÈ
“brÈhmaÓÈ taÓÉule gaÓhathÈ”ti Èha. MayaÑ ÈmakaÑ na paÔiggaÓhÈmÈti.
Ayya ÈmakaÑ kira na gaÓhantÊti. Tena hi tesaÑ karoÔiyaÑ vaÉÉhetvÈ
gobhattaÑ dehÊti. SÈ tesaÑ karoÔiyaÑ vaÉÉhetvÈ mahÈgoÓÈnaÑ
pakkabhattaÑ ÈharitvÈ adÈsi. PaÒcapi janÈ kabaÄe vaÉÉhetvÈ mukhe
pakkhipitvÈ gale laggÈpetvÈ akkhÊni parivattetvÈ vissaÔÔhasaÒÒÈ matÈ viya
nipajjiÑsu. DÈsÊ te disvÈ “matÈ bhavissantÊ”ti bhÊtÈ gantvÈ seÔÔhino Èrocesi
“ayya te brÈhmaÓÈ gobhattaÑ gilituÑ asakkontÈ matÈ”ti.
So cintesi “idÈni ayaÑ pÈpadhammo sukhumÈlabrÈhmaÓÈnaÑ
gobhattaÑ dÈpesi, te taÑ gilituÑ asakkontÈ matÈti maÑ garahissantÊ”ti.
Tato dÈsiÑ Èha “khippaÑ gantvÈ etesaÑ karoÔikesu bhattaÑ haritvÈ
nÈnaggarasaÑ sÈlibhattaÑ vaÉÉhehÊ”ti. SÈ tathÈ akÈsi. SeÔÔhi antaravÊthiÑ
paÔipannamanusse pakkosÈpetvÈ “ahaÑ mama bhuÒjananiyÈmena etesaÑ
brÈhmaÓÈnaÑ bhattaÑ dÈpesiÑ, ete lobhena mahante piÓÉe katvÈ
bhuÒjamÈnÈ gale laggÈpetvÈ matÈ, mama niddosabhÈvaÑ jÈnÈthÈ”ti vatvÈ
parisaÑ sannipÈtesi. MahÈjane sannipatite brÈhmaÓÈ uÔÔhÈya mahÈjanaÑ
oloketvÈ “passathimassa seÔÔhissa musÈvÈditaÑ, ‘amhÈkaÑ attano
bhuÒjanabhattaÑ dÈpesi’nti vadati, paÔhamaÑ gobhattaÑ amhÈkaÑ datvÈ
amhesu matesu viya nipannesu imaÑ bhattaÑ vaÉÉhÈpesÊ”ti vatvÈ attano
mukhehi gahitabhattaÑ bh|miyaÑ pÈtetvÈ dassesuÑ. MahÈjano seÔÔhiÑ
garahi “andhabÈla attano kulavaÑsaÑ nÈsesi, dÈnasÈlaÑ jhÈpesi, yÈcake
gÊvÈyaÑ gahetvÈ nÊharÈpesi, idÈni imesaÑ sukhumÈlabrÈhmaÓÈnaÑ bhattaÑ
dento gobhattaÑ dÈpesi, paralokaÑ gacchanto tava ghare vibhavaÑ
gÊvÈyaÑ bandhitvÈ gamissasi maÒÒe”ti.
TasmiÑ khaÓe Sakko mahÈjanaÑ pucchi “jÈnÈtha tumhe imasmiÑ gehe
dhanaÑ kassa santakan”ti. Na jÈnÈmÈti. “ImasmiÑ nagare asukakÈle
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BÈrÈÓasiyaÑ mahÈseÔÔhi nÈma dÈnasÈlaÑ kÈretvÈ mahÈdÈnaÑ pavattayÊ”ti
sutapubbaÑ tumhehÊti. Œma suÓÈmÈti. “AhaÑ so seÔÔhi, dÈnaÑ datvÈ Sakko
devarÈjÈ hutvÈ puttopi me taÑ vaÑsaÑ avinÈsetvÈ dÈnaÑ datvÈ Cando
devaputto hutvÈ nibbatto, tassa putto S|riyo, tassa putto MÈtali, tassa putto
PaÒcasikho Gandhabbadevaputto hutvÈ nibbatto. Tesu ayaÑ Cando, ayaÑ
S|riyo, ayaÑ MÈtalisa~gÈhako, ayaÑ imassa pÈpadhammassa pitÈ
PaÒcasikho Gandhabbadevaputto, evaÑ bahuguÓaÑ etaÑ dÈnaÑ nÈma,
kattabbameva kusalaÑ paÓÉitehÊ”ti kathentÈ mahÈjanassa
ka~khacchedanatthaÑ ÈkÈse uppatitvÈ mahantenÈnubhÈvena mahantena
parivÈrena jalamÈnasarÊrÈ aÔÔhaÑsu, sakalanagaraÑ pajjalantaÑ viya ahosi.
Sakko mahÈjanaÑ ÈmantetvÈ “mayaÑ attano dibbasampattiÑ pahÈya
ÈgacchantÈ imaÑ kulavaÑsanÈsakaraÑ PÈpadhammabilÈrakosiyaÑ nissÈya
ÈgatÈ, ayaÑ pÈpadhammo attano kulavaÑsaÑ nÈsetvÈ dÈnasÈlaÑ jhÈpetvÈ
yÈcake gÊvÈyaÑ gahetvÈ nÊharÈpetvÈ amhÈkaÑ vaÑsaÑ samucchindi, ‘ayaÑ
adÈnasÊlo hutvÈ niraye nibbatteyyÈ’ti imassa anukampÈya ÈgatÈmhÈ”ti vatvÈ
dÈnaguÓaÑ pakÈsento mahÈjanassa dhammaÑ desesi. BilÈrakosiyo
sirasmiÑ aÒjaliÑ patiÔÔhapetvÈ “deva ahaÑ ito paÔÔhÈya porÈÓakulavaÑsaÑ
anÈsÈpetvÈ dÈnaÑ pavattessÈmi, ajja ÈdiÑ katvÈ antamaso
udakadantaponaÑ upÈdÈya attano laddhÈhÈraÑ parassa adatvÈ na
khÈdissÈmÊ”ti Sakkassa paÔiÒÒaÑ adÈsi. Sakko taÑ dametvÈ nibbisevanaÑ
katvÈ paÒcasu sÊlesu patiÔÔhapetvÈ cattÈro devaputte ÈdÈya sakaÔÔhÈnameva
gato. Sopi seÔÔhi yÈvajÊvaÑ dÈnaÑ datvÈ TÈvatiÑsabhavane nibbatti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ bhikkhave ayaÑ bhikkhu
pubbe assaddho ahosi kassaci kiÒci adÈtÈ, ahaÑ pana naÑ dametvÈ
dÈnaphalaÑ jÈnÈpesiÑ, tameva cittaÑ bhavantaragatampi na jahÈtÊ”ti vatvÈ
jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ seÔÔhi ayaÑ dÈnapatiko bhikkhu ahosi, Cando
SÈriputto, S|riyo MoggallÈno, MÈtali Kassapo, PaÒcasikho Œnando, Sakko
pana ahameva ahosin”ti.
BilÈrakosiyajÈtakavaÓÓanÈ dvÈdasamÈ.
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13. CakkavÈkajÈtakavaÓÓanÈ (451)

VaÓÓavÈ abhir|posÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
lolabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. So kira cÊvarÈdÊhi atitto “kahaÑ
saÑghabhattaÑ, kahaÑ nimantanan”ti pariyesanto vicarati,
ÈmisakathÈyameva abhiramati. AthaÒÒe pesalÈ bhikkh| tassÈnuggahena
Satthu ÈrocesuÑ. SatthÈ taÑ pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu
lolo”ti pucchitvÈ “saccaÑ bhante”ti vutte “bhikkhu kasmÈ evar|pe
niyyÈnikasÈsane pabbajitvÈ lolo ahosi, lolabhÈvo ca nÈma pÈpako, pubbepi
tvaÑ lolabhÈvaÑ nissÈya BÈrÈÓasiyaÑ hatthikuÓapÈdÊhi atitto mahÈaraÒÒaÑ paviÔÔho”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente eko lolakÈko
BÈrÈÓasiyaÑ hatthikuÓapÈdÊhi atitto “araÒÒaÑ nu kho kÊdisan”ti araÒÒaÑ
gantvÈ tatthapi phalÈphalehi asantuÔÔho Ga~gÈya tÊraÑ gantvÈ vicaranto
jayampatike cakkavÈke disvÈ “ime sakuÓÈ ativiya sobhanti, ime imasmiÑ
Ga~gÈtÊre bahuÑ macchamaÑsaÑ khÈdanti maÒÒe, ime paÔipucchitvÈ
mayÈpi imesaÑ bhojanaÑ gocaraÑ khÈditvÈ vaÓÓavantena bhavituÑ
vaÔÔatÊ”ti tesaÑ avid|re nisÊditvÈ cakkavÈkaÑ pucchanto dve gÈthÈ abhÈsi–
135. “VaÓÓavÈ abhir|posi, ghano saÒjÈtarohito.
CakkavÈka sur|posi, vippasannamukhindriyo.
136. PÈÔhÊnaÑ pÈvusaÑ macchaÑ, balajaÑ muÒjarohitaÑ.
Ga~gÈya tÊre nisinno, evaÑ bhuÒjasi bhojanan”ti.
Tattha ghanoti ghanasarÊro. SaÒjÈtarohitoti uttattasuvaÓÓaÑ viya
suÔÔhujÈtarohitavaÓÓo. PÈÔhÊnanti pÈÔhÊnanÈmakaÑ pÈsÈÓamacchaÑ.
PÈvusanti mahÈmukhamacchaÑ, “pÈhusan”tipi1 pÈÔho. Balajanti
balajamacchaÑ2. MuÒjarohitanti muÒjamacchaÒca rohitamacchaÒca. EvaÑ
bhuÒjasÊti evar|paÑ bhojanaÑ maÒÒe bhuÒjasÊti pucchati.
______________________________________________________________
1. PÈgusantipi (SÊ, I), rÈvusantipi (SyÈ)
2. Valajanti valajamacchaÑ (SÊ), vÈlajanti vÈlajamacchaÑ (I), balajjanti
balajjamacchaÒca (SyÈ)
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CakkavÈko tassa vacanaÑ paÔikkhipanto tatiyaÑ gÈthamÈha–
137. “Na vÈhametaÑ bhuÒjÈmi, ja~galÈno’dakÈni vÈ.
AÒÒatra sevÈlapaÓakÈ, etaÑ me samma bhojanan”ti.
Tassattho–ahaÑ samma aÒÒatra sevÈlÈ ca paÓakÈ ca sesÈni ja~galÈni
vÈ odakÈni vÈ maÑsÈni ÈdÈya etaÑ bhojanaÑ na bhuÒjÈmi, yaÑ panetaÑ
sevÈlapaÓakaÑ, etaÑ me samma bhojananti.
Tato kÈko dve gÈthÈ abhÈsi–
138. “Na vÈhametaÑ saddahÈmi, cakkavÈkassa bhojanaÑ.
Ahampi samma bhuÒjÈmi, gÈme loÓiyateliyaÑ.
139. Manussesu kataÑ bhattaÑ, suciÑ maÑs|pasecanaÑ.
Na ca me tÈdiso vaÓÓo, cakkavÈka yathÈ tuvan”ti.
Tattha yathÈtuvanti yathÈ tuvaÑ sobhaggappatto sarÊravaÓÓo, tÈdiso
mayhaÑ vaÓÓo natthi, etena kÈraÓena ahaÑ tava “sevÈlapaÓakaÑ mama
bhojanan”ti vadantassa vacanaÑ na saddahÈmÊti.
Athassa cakkavÈko dubbaÓÓakÈraÓaÑ kathetvÈ dhammaÑ desento
sesagÈthÈ abhÈsi–
140. “SampassaÑ attani veraÑ, hiÑsayaÑ1 mÈnusiÑ pajaÑ.
Utrasto ghasasÊ bhÊto, tena vaÓÓo tave’diso.
141. Sabbalokaviruddhosi2, dha~ka pÈpena kammunÈ.
Laddho piÓÉo na pÊÓeti, tena vaÓÓo tave’diso.
142. Ahampi samma bhuÒjÈmi, ahiÑsaÑ sabbapÈÓinaÑ.
Appossukko nirÈsa~kÊ, asoko akutobhayo.
143. So karassu ÈnubhÈvaÑ, pÊtivattassu sÊliyaÑ.
AhiÑsÈya cara loke, piyo hohisi maÑmiva.
______________________________________________________________
1. HiÑsÈya (I, Ka)

2. Sabbalokaviraddhosi (SÊ, I)
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144. Yo na hanti na ghÈteti, na jinÈti na jÈpaye.
MettaÑso sabbabh|tesu, veraÑ tassa na kenacÊ”ti.
Tattha sampassanti samma kÈka tvaÑ paresu uppannaÑ attani
veracittaÑ sampassamÈno mÈnusiÑ pajaÑ hiÑsanto viheÔhento. Utrastoti
bhÊto. GhasasÊti bhuÒjasi. Tena te ediso bÊbhacchavaÓÓo jÈto. Dha~kÈti
kÈkaÑ Èlapati. PiÓÉoti bhojanaÑ. AhiÑsaÑ sabbapÈÓinanti ahaÑ pana
sabbasatte ahiÑsanto bhuÒjÈmÊti vadati. So karassu ÈnubhÈvanti so tvampi
vÊriyaÑ karohi, attano sÊliyasa~khÈtaÑ dussÊlabhÈvaÑ vÊtivattassu.
AhiÑsÈyÈti ahiÑsÈya samannÈgato hutvÈ loke cara. Piyo hohisi maÑmivÈti
evaÑ sante mayÈ sadisova lokassa piyo hohisi. Na jinÈtÊti dhanajÈniÑ1 na
karoti. Na jÈpayeti aÒÒepi2 na kÈreti. MettaÑsoti mettakoÔÔhÈso mettacitto.
Na kenacÊti kenaci ekasattenapi saddhiÑ tassa veraÑ nÈma natthÊti.
TasmÈ sace lokassa piyo bhavituÑ icchasi, sabbaverehi viramÈhÊti
evaÑ cakkavÈko kÈkassa dhammaÑ desesi. KÈko “tumhe attano gocaraÑ
mayhaÑ na kathetha, kÈ kÈ”ti vassanto uppatitvÈ BÈrÈÓasiyaÑ
ukkÈrabh|miyaÒÒeva otari.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne lolabhikkhu anÈgÈmiphale patiÔÔhahi. TadÈ
kÈko lolabhikkhu ahosi, cakkavÈkÊ RÈhulamÈtÈ, cakkavÈko pana ahameva
ahosinti.
CakkavÈkajÈtakavaÓÓanÈ terasamÈ.
____
14. Bh|ripaÒÒajÈtakavaÓÓanÈ (452)
145-154. SaccaÑ kirÈti idaÑ Bh|ripaÒÒajÈtakaÑ MahÈ-uma~gajÈtake3
Èvi bhavissati.
Bh|ripaÒÒajÈtakavaÓÓanÈ cuddasamÈ.
______________________________________________________________
1. DhanahÈniÑ (SyÈ)

2. AÒÒenapi (SÊ, I)

3. Khu 6. 204 piÔÔhe.
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15. MahÈma~galajÈtakavaÓÓanÈ (453)
KiÑ su naroti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto MahÈma~galasuttaÑ1
Èrabbha kathesi. RÈjagahanagarasmiÑ hi kenacideva karaÓÊyena santhÈgÈre2
sannipatitassa mahÈjanassa majjhe eko puriso “ajja me ma~galakiriyÈ
atthÊ”ti uÔÔhÈya agamÈsi. Aparo tassa vacanaÑ sutvÈ “ayaÑ ‘ma~gala’nti
vatvÈva gato, kiÑ etaÑ ma~galaÑ nÈmÈ”ti Èha. TamaÒÒo
“abhima~galar|padassanaÑ ma~galaÑ nÈma. Ekacco hi kÈlasseva uÔÔhÈya
sabbasetaÑ usabhaÑ vÈ passati, gabbhinitthiÑ vÈ rohitamacchaÑ vÈ
puÓÓaghaÔaÑ vÈ navanÊtaÑ vÈ gosappiÑ vÈ ahatavatthaÑ vÈ pÈyÈsaÑ vÈ
passati, ito uttari ma~galaÑ nÈma natthÊ”ti Èha. Tena kathitaÑ ekacce
“sukathitan”ti abhinandiÑsu. Aparo “netaÑ ma~galaÑ, sutaÑ nÈma
ma~galaÑ. Ekacco hi ‘puÓÓÈ’ti vadantÈnaÑ suÓÈti, tathÈ ‘vaÉÉhÈ’ti
‘vaÉÉhamÈnÈ’ti suÓÈti, ‘bhuÒjÈ’ti ‘khÈdÈ’ti vadantÈnaÑ suÓÈti, ito uttari
ma~galaÑ nÈma natthÊ”ti Èha. Tena kathitampi ekacce “sukathitan”ti
abhinandiÑsu. Aparo “na etaÑ ma~galaÑ, mutaÑ nÈma ma~galaÑ. Ekacco
hi kÈlasseva uÔÔhÈya pathaviÑ Èmasati, haritatiÓaÑ allagomayaÑ
parisuddhasÈÔakaÑ rohitamacchaÑ suvaÓÓarajatabhÈjanaÑ3 Èmasati, ito
uttari ma~galaÑ nÈma natthÊ”ti Èha. Tena kathitampi ekacce “sukathitan”ti
abhinandiÑsu. EvaÑ diÔÔhama~galikÈ sutama~galikÈ mutama~galikÈti
tissopi parisÈ hutvÈ aÒÒamaÒÒaÑ saÒÒÈpetuÑ nÈsakkhiÑsu, bhummadevatÈ
ÈdiÑ katvÈ yÈva brahmalokÈ “idaÑ ma~galan”ti tathato na jÈniÑsu.
Sakko cintesi “imaÑ ma~galapaÒhaÑ sadevake loke aÒÒatra BhagavatÈ
aÒÒo kathetuÑ samattho nÈma natthi, BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ imaÑ
paÒhaÑ pucchissÈmÊ”ti. So rattibhÈge SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ
aÒjaliÑ paggayha “bah| devÈ manussÈ cÈ”ti paÒhaÑ pucchi. Athassa SatthÈ
dvÈdasahi gÈthÈhi aÔÔhatiÑsa mahÈma~galÈni kathesi. Ma~galasutte
vinivaÔÔanteyeva4 koÔisatasahassamattÈ devatÈ arahattaÑ pÈpuÓiÑsu,
sotÈpannÈdÊnaÑ gaÓanapatho natthi. Sakko ma~galaÑ sutvÈ sakaÔÔhÈnameva
gato. SatthÈrÈ ma~gale kathite sadevako loko “sukathitan”ti abhinandi.
______________________________________________________________
1. Khu 1. 3 piÔÔhe.
3. SuvaÓÓarajataÑ bhojanaÑ (SÊ, SyÈ, I)

2. SaÓÔhÈgÈre (SyÈ), sandhÈgÈre (Ka)
4. Vinivattante (SyÈ)
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TadÈ dhammasabhÈyaÑ TathÈgatassa guÓakathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso
SatthÈ aÒÒesaÑ avisayaÑ ma~galapaÒhaÑ sadevakassa lokassa cittaÑ
gahetvÈ kukkuccaÑ chinditvÈ gaganatale candaÑ uÔÔhÈpento viya kathesi,
evaÑ mahÈpaÒÒo Èvuso TathÈgato”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha
bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte
“anacchariyaÑ bhikkhave idÈneva sambodhippattassa mama
ma~galapaÒhakathanaÑ, svÈhaÑ bodhisattacariyaÑ carantopi
devamanussÈnaÑ ka~khaÑ chinditvÈ ma~galapaÒhaÑ kathesin”ti vatvÈ
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BbÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto ekasmiÑ
gÈme1 vibhavasampannassa brÈhmaÓassa kule nibbatti, “RakkhitakumÈ
ro”tissa nÈmaÑ akaÑsu. So vayappatto TakkasilÈyaÑ uggahitasippo
katadÈrapariggaho mÈtÈpit|naÑ accayena ratanavilokanaÑ katvÈ
saÑviggamÈnaso mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ kÈme pahÈya Himavantapadese
pabbajitvÈ jhÈnÈbhiÒÒaÑ nibbattetvÈ vanam|laphalÈhÈro ekasmiÑ padese
vÈsaÑ kappesi. Anupubbenassa parivÈro mahÈ ahosi, paÒca antevÈsikasatÈni
ahesuÑ. AthekadivasaÑ te tÈpasÈ bodhisattaÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ
“Ècariya vassÈrattasamaye Himavantato otaritvÈ loÓambilasevanatthÈya
janapadacÈrikaÑ gacchÈma, evaÑ no sarÊraÒca thiraÑ bhavissati,
ja~ghavihÈro ca kato bhavissatÊ”ti ÈhaÑsu. Te “tena hi tumhe gacchatha,
ahaÑ idheva vasissÈmÊ”ti vutte taÑ vanditvÈ HimavantÈ otaritvÈ cÈrikaÑ
caramÈnÈ BÈrÈÓasiÑ patvÈ rÈjuyyÈne vasiÑsu. tesaÑ mahÈsakkÈrasammÈno
ahosi. AthekadivasaÑ BÈrÈÓasiyaÑ santhÈgÈre sannipatite mahÈjanakÈye
ma~galapaÒho samuÔÔhÈti. SabbaÑ paccuppannavatthunayeneva veditabbaÑ.
TadÈ pana manussÈnaÑ ka~khaÑ chinditvÈ ma~galapaÒhaÑ kathetuÑ
samatthaÑ apassanto mahÈjano uyyÈnaÑ gantvÈ isigaÓaÑ ma~galapaÒhaÑ
pucchi. Isayo rÈjÈnaÑ ÈmantetvÈ “mahÈrÈja mayaÑ etaÑ kathetuÑ na
sakkhissÈma, apica kho amhÈkaÑ Ècariyo rakkhitatÈpaso nÈma mahÈpaÒÒo
Himavante vasati, so sadevakassa lokassa cittaÑ gahetvÈ etaÑ
ma~galapaÒhaÑ kathessatÊ”ti vadiÑsu. RÈjÈ “bhante
______________________________________________________________
1. Nigame (SÊ, SyÈ, I)

JÈtakaÔÔhakathÈ

75

Himavanto nÈma d|re duggamova, na sakkhissÈma mayaÑ tattha gantuÑ,
sÈdhu vata tumheyeva Ècariyassa santikaÑ gantvÈ pucchitvÈ uggaÓhitvÈ
punÈgantvÈ amhÈkaÑ kathethÈ”ti Èha. Te “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ
Ècariyassa santikaÑ gantvÈ vanditvÈ katapaÔisanthÈrÈ Ècariyena raÒÒo
dhammikabhÈve janapadacÈritte ca1 pucchite taÑ diÔÔhama~galÈdÊnaÑ
uppattiÑ Èdito paÔÔhÈya kathetvÈ raÒÒo yÈcanÈya ca attano
paÒhasavanatthaÑ2 ÈgatabhÈvaÑ pakÈsetvÈ “sÈdhu no bhante
ma~galapaÒhaÑ pÈkaÔaÑ katvÈ kathethÈ”ti yÈciÑsu. Tato jeÔÔhantevÈsiko
ÈcariyaÑ pucchanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
155. “KiÑ su naro jappamadhicca kÈle,
KaÑ vÈ vijjaÑ katamaÑ vÈ sutÈnaÑ.
So macco asmiÒca paramhi loke,
KathaÑ karo sotthÈnena gutto”ti.
Tattha kÈleti ma~galapatthanakÈle. Vijjanti vedaÑ. SutÈnanti
sikkhitabbayuttakapariyattÊnaÑ. AsmiÒcÈti ettha cÈti nipÈtamattaÑ.
SotthÈnenÈti sotthibhÈvÈvahena ma~galena. IdaÑ vuttaÑ hoti–Ècariya
puriso ma~galaÑ icchanto ma~galakÈle kiÑsu nÈma jappanto tÊsu vedesu
kataraÑ vÈ vedaÑ kataraÑ vÈ sutÈnaÑ antare sutapariyattiÑ3 adhÊyitvÈ so
macco imasmiÑ ca loke paramhi ca kathaÑ karo etesu jappÈdÊsu kiÑ kena
niyÈmena4 karonto sotthÈnena niraparÈdhama~galena gutto rakkhito hoti,
taÑ ubhayalokahitaÑ gahetvÈ Ôhitama~galaÑ5 amhÈkaÑ kathehÊti.
EvaÑ jeÔÔhantevÈsikena ma~galapaÒhaÑ puÔÔho mahÈsatto
devamanussÈnaÑ ka~khaÑ chindanto “idaÒcidaÒca ma~galan”ti
BuddhalÊÄÈya ma~galaÑ kathento Èha–
______________________________________________________________
1. JanapadacÈrike ca (SyÈ)
2. PaÒhÈya ÒÈpanatthaÑ (SyÈ), paÒhaÑ ÒÈpanatthaÑ (Ka)
3. SutapariyattÊnaÑ (Ka)
4. KiÑ kÊdisena kena kena niyÈmena (SÊ, I), kinti kena niyÈmena (Ka)
5. Adhima~galaÑ (SyÈ), thutima~galaÑ (Ka)
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156. “Yassa devÈ pitaro ca sabbe,
SarÊsapÈ sabbabh|tÈni cÈpi.
MettÈya niccaÑ apacitÈni honti,
Bh|tesu ve sotthÈnaÑ tadÈh|”ti.

Tattha yassÈti yassa puggalassa. DevÈti bhummadeve ÈdiÑ katvÈ
sabbepi kÈmÈvacaradevÈ. Pitaro cÈti tatuttari r|pÈvacarabrahmÈno.
SarÊsapÈti dÊghajÈtikÈ. Sabbabh|tÈni cÈpÊti vuttÈvasesÈni ca sabbÈnipi
bh|tÈni. MettÈya niccaÑ apacitÈni hontÊti ete sabbe sattÈ
dasadisÈpharaÓavasena1 pavattÈya appanÈppattÈya mettÈbhÈvanÈya apacitÈ
honti. Bh|tesu veti taÑ tassa puggalassa sabbasattesu sotthÈnaÑ nirantaraÑ
pavattaÑ niraparÈdhama~galaÑ Èhu. MettÈvihÈrÊ hi puggalo sabbesaÑ piyo
hoti par|pakkamena avikopiyo. Iti so iminÈ ma~galena rakkhito gopito
hotÊti.
Iti mahÈsatto paÔhamaÑ ma~galaÑ kathetvÈ dutiyÈdÊni kathento–
157. “Yo sabbalokassa nivÈtavutti,
ItthÊpumÈnaÑ sahadÈrakÈnaÑ.
KhantÈ duruttÈnamappaÔik|lavÈdÊ,
AdhivÈsanaÑ sotthÈnaÑ tadÈhu.
158. Yo nÈvajÈnÈti sahÈyamatte,
Sippena kulyÈhi dhanena jaccÈ.
RucipaÒÒo atthakÈle matÊmÈ,
SahÈyesu ve sotthÈnaÑ tadÈhu.
159. MittÈni ve yassa bhavanti santo,
SaÑvissatthÈ avisaÑvÈdakassa.
Na mittadubbhÊ saÑvibhÈgÊ dhanena,
mittesu ve sotthÈnaÑ tadÈhu.
______________________________________________________________
1. OdissapharaÓavasena (Ka)
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160. Yassa bhariyÈ tulyavayÈ samaggÈ,
AnubbatÈ dhammakÈmÈ pajÈtÈ.
KoliniyÈ sÊlavatÊ patibbatÈ,
DÈresu ve sotthÈnaÑ tadÈhu.
161. Yassa rÈjÈ bh|tapati yasassÊ,
JÈnÈti soceyyaÑ parakkamaÒca.
AdvejjhatÈ suhada’yaÑ mamanti,
RÈj|su ve sotthÈnaÑ tadÈhu.
162. AnnaÒca pÈnaÒca dadÈti saddho,
MÈlaÒca gandhaÒca vilepanaÒca.
Pasannacitto anumodamÈno,
Saggesu ve sotthÈnaÑ tadÈhu.
163. Yamariyadhammena punanti vuddhÈ,
ŒrÈdhitÈ samacariyÈya santo.
BahussutÈ isayo sÊlavanto,
Arahantamajjhe sotthÈnaÑ tadÈh|”ti–
imÈ gÈthÈ abhÈsi.
Tattha nivÈtavuttÊti muducittatÈya sabbalokassa nÊcavutti hoti. KhantÈ
duruttÈnanti parehi vuttÈnaÑ duÔÔhavacanÈnaÑ adhivÈsako hoti.
AppaÔik|lavÈdÊti “akkocchi maÑ, avadhi man”ti yugaggÈhaÑ akaronto
anuk|lameva vadati. AdhivÈsananti idaÑ adhivÈsanaÑ tassa sotthÈnaÑ
niraparÈdhama~galaÑ paÓÉitÈ vadanti.
SahÈyamatteti1 sahÈye ca sahÈyamatte ca2. Tattha sahapaÑsukÊÄitÈ
sahÈyÈ nÈma, dasa dvÈdasa vassÈni ekato vutthÈ sahÈyamattÈ nÈma, te
sabbepi “ahaÑ sippavÈ, ime nisippÈ”ti evaÑ sippena vÈ, “ahaÑ kulÊno, ime
na kulÊnÈ”ti evaÑ kulasampattisa~khÈtÈhi kulyÈhi vÈ, “ahaÑ aÉÉhi, ime
duggatÈ”ti evaÑ dhanena vÈ, “ahaÑ jÈtisampanno, ime dujjÈtÈ”ti evaÑ jaccÈ
vÈ nÈvajÈnÈti. RucipaÒÒoti sÈdhupaÒÒo
______________________________________________________________
1. SahÈyamitteti (SyÈ, Ka)

2. SahÈyamitte ca (SyÈ, Ka)
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sundarapaÒÒo. AtthakÈleti kassacideva atthassa kÈraÓassa uppannakÈle.
MatÊmÈti taÑ taÑ1 atthaÑ paricchinditvÈ vicÈraÓasamatthatÈya matimÈ
hutvÈ te sahÈye nÈvajÈnÈti. SahÈyes|ti taÑ tassa anavajÈnanaÑ sahÈyesu
sotthÈnaÑ nÈmÈti porÈÓakapaÓÉitÈ Èhu. Tena hi so niraparÈdhama~galena
idhaloke ca paraloke ca gutto hoti. Tattha paÓÉite sahÈye nissÈya
sotthibhÈvo KusanÈÄijÈtakena2 kathetabbo.
Santoti paÓÉitÈ sappurisÈ yassa mittÈni bhavanti. SaÑvissatthÈti gharaÑ
pavisitvÈ icchiticchitasseva gahaÓavasena vissÈsamÈpannÈ.
AvisaÑvÈdakassÈti avisaÑvÈdanasÊlassa. Na mittadubbhÊti yo ca
mittadubbhÊ na hoti. SaÑvibhÈgÊ dhanenÈti attano dhanena mittÈnaÑ
saÑvibhÈgaÑ karoti. Mittes|ti mitte nissÈya laddhabbaÑ3 tassa taÑ mittesu
sotthÈnaÑ nÈma hoti. So hi evar|pehi mittehi rakkhito sotthiÑ pÈpuÓÈti.
Tattha mitte nissÈya sotthibhÈvo MahÈ-ukkusajÈtakÈdÊhi4 kathetabbo.
TulyavayÈti samÈnavayÈ. SamaggÈti samaggavÈsÈ5. AnubbatÈti
anuvattitÈ. DhammakÈmÈti tividhasucaritadhammaÑ roceti. PajÈtÈti6
vijÈyinÊ, na vaÒjhÈ. DÈres|ti etehi sÊlaguÓehi samannÈgate mÈtugÈme gehe
vasante sÈmikassa sotthi hotÊti paÓÉitÈ kathenti. Tattha sÊlavantaÑ
mÈtugÈmaÑ nissÈya sotthibhÈvo MaÓicorajÈtaka7 Samb|lajÈtaka8
KhaÓÉahÈlajÈtakehi9 kathetabbo.
Soceyyanti sucibhÈvaÑ. AdvejjhatÈti advejjhatÈya na esa mayÈ saddhiÑ
bhijjitvÈ dvidhÈ bhavissatÊti evaÑ advejjhabhÈvena yaÑ jÈnÈti. Suhada’yaÑ
mamanti suhado10 ayaÑ mamanti ca yaÑ jÈnÈti. RÈj|su veti evaÑ rÈj|su
sevakÈnaÑ sotthÈnaÑ nÈmÈti paÓÉitÈ kathenti. DadÈti saddhoti kammaÒca
phalaÒca saddahitvÈ dadÈti. Saggesu veti evaÑ sagge devaloke sotthÈnaÑ
niraparÈdhama~galanti paÓÉitÈ kathenti, taÑ PetavatthuvimÈnavatth|hi
vitthÈretvÈ kathetabbaÑ.
______________________________________________________________
1. HitaÑ (SyÈ)
4. Khu 5. 280 piÔÔhe.
7. Khu 5. 51 piÔÔhe.
9. Khu 6. 242 piÔÔhe.

2. Khu 5. 28 piÔÔhe.
5. AvaggavÈsÈ (SÊ)

3. LaddhatthaÑ (SyÈ)
6. SajÈtÈti (Ka)
8. Khu 5. 393 piÔÔhe.
10. Suhadayo (Ka)
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Punanti vuddhÈti yaÑ puggalaÑ ÒÈÓavuddhÈ ariyadhammena punanti
parisodhenti. SamacariyÈyÈti sammÈpaÔipattiyÈ. BahussutÈti
paÔivedhabahussutÈ. Isayoti esitaguÓÈ1. SÊlavantoti ariyasÊlena samannÈgatÈ.
Arahantamajjheti arahantÈnaÑ majjhe paÔilabhitabbaÑ taÑ sotthÈnanti
paÓÉitÈ kathenti. Arahanto hi attanÈ paÔividdhamaggaÑ ÈcikkhitvÈ
paÔipÈdentÈ ÈrÈdhakaÑ puggalaÑ ariyamaggena punanti, sopi arahÈva hoti.
EvaÑ mahÈsatto arahattena desanÈya k|ÔaÑ gaÓhanto aÔÔhahi gÈthÈhi
aÔÔha mahÈma~galÈni kathetvÈ tesaÒÒeva ma~galÈnaÑ thutiÑ karonto
osÈnagÈthamÈha–
164. “EtÈni kho sotthÈnÈni loke,
ViÒÒuppasatthÈni sukhudrayÈni.
TÈnÊdha sevetha naro sapaÒÒo,
Na hi ma~gale kiÒcanamatthi saccan”ti.
Tattha na hi ma~galeti tasmiÑ pana diÔÔhasutamutappabhede ma~gale
kiÒcanaÑ ekama~galampi saccaÑ nÈma natthi, nibbÈnameva panekaÑ
paramatthasaccanti.
Isayo tÈni ma~galÈni sutvÈ sattaÔÔhadivasaccayena ÈcariyaÑ ÈpucchitvÈ
tattheva agamaÑsu. RÈjÈ tesaÑ santikaÑ gantvÈ pucchi. Te tassa Ècariyena
kathitaniyÈmena ma~galapaÒhaÑ kathetvÈ Himavantameva ÈgamaÑsu. Tato
paÔÔhÈya loke ma~galaÑ pÈkaÔaÑ ahosi. Ma~galesu vattitvÈ matamatÈ
saggapathaÑ p|resuÑ. Bodhisatto cattÈro brahmavihÈre bhÈvetvÈ isigaÓaÑ
ÈdÈya brahmaloke nibbatti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈneva,
pubbepÈhaÑ ma~galapaÒhaÑ kathesin”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
isigaÓo BuddhaparisÈ ahosi, ma~galapaÒhapucchako jeÔÔhantevÈsiko
SÈriputto, Ècariyo pana ahameva ahosin”ti.
MahÈma~galajÈtakavaÓÓanÈ pannarasamÈ.
______________________________________________________________
1. IsigaÓÈ (SÊ, I)
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16. GhaÔapaÓÉitajÈtakavaÓÓanÈ (454)
UÔÔhehi kaÓhÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto mataputtaÑ
kuÔumbikaÑ Èrabbha kathesi. Vatthu MaÔÔhakuÓÉalisadisameva. Idha pana
SatthÈ taÑ upÈsakaÑ “kiÑ upÈsaka socasÊ”ti vatvÈ “Èma bhante”ti vutte
“upÈsaka porÈÓakapaÓÉitÈ paÓÉitÈnaÑ kathaÑ sutvÈ mataputtaÑ
nÈnusociÑs|”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte Uttarapathe KaÑsabhoge AsitaÒjananagare MahÈkaÑso nÈma rÈjÈ
rajjaÑ kÈresi. Tassa KaÑso ca UpakaÑso cÈti dve puttÈ ahesuÑ,
DevagabbhÈ nÈma ekÈ dhÊtÈ. TassÈ jÈtadivase nemittakÈ brÈhmaÓÈ “etissÈ
kucchiyaÑ nibbattaputtÈ kaÑsagottaÑ kaÑsavaÑsaÑ nÈsessantÊ”ti
byÈkariÑsu. RÈjÈ balavasinehena dhÊtaraÑ vinÈsetuÑ nÈsakkhi, “bhÈtaro
jÈnissantÊ”ti yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ kÈlamakÈsi. TasmiÑ kÈlakate KaÑso rÈjÈ
ahosi, UpakaÑso uparÈjÈ. Te cintayiÑsu “sace mayaÑ bhaginiÑ nÈsessÈma,
gÈrayhÈ bhavissÈma, etaÑ kassaci adatvÈ nissÈmikaÑ katvÈ
paÔijaggissÈmÈ”ti. Te ekath|ÓakaÑ pÈsÈdaÑ kÈretvÈ taÑ tattha vasÈpesuÑ.
NandigopÈ1 nÈma tassÈ paricÈrikÈ ahosi. AndhakaveÓÉo2 nÈma dÈso tassÈ
sÈmiko ÈrakkhamakÈsi.
TadÈ UttaramadhurÈya MahÈsÈgaro nÈma rÈjÈ rajjaÑ kÈresi. Tassa
SÈgaro UpasÈgaro cÈti dve puttÈ ahesuÑ. Tesu pitu accayena SÈgaro rÈjÈ
ahosi, UpasÈgaro uparÈjÈ. So UpakaÑsassa sahÈyako ekÈcariyakule ekato
uggahitasippo. So SÈgarassa bhÈtu antepure dubbhitvÈ bhÈyamÈno3
palÈyitvÈ KaÑsabhoge UpakaÑsassa santikaÑ agamÈsi. UpakaÑso taÑ
raÒÒo dassesi, rÈjÈ tassa mahantaÑ yasaÑ adÈsi. So rÈjupaÔÔhÈnaÑ
gacchanto devagabbhÈya nivÈsaÑ ekathambhaÑ pÈsÈdaÑ disvÈ “kasseso
nivÈso”ti pucchitvÈ taÑ kÈraÓaÑ sutvÈ devagabbhÈya paÔibaddhacitto ahosi.
DevagabbhÈpi ekadivasaÑ taÑ UpakaÑsena saddhiÑ rÈjupaÔÔhÈnaÑ
ÈgacchantaÑ disvÈ “ko eso”ti pucchitvÈ “MahÈsÈgarassa putto UpasÈgaro
nÈmÈ”ti
______________________________________________________________
1. NandagopÈ (SÊ, SyÈ, I)
3. GayhamÈno (SÊ, I)

2. Andhakavenahu (SÊ, I), AndhakaveÓÉu (SyÈ)
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NandigopÈya santikÈ sutvÈ tasmiÑ paÔibaddhacittÈ ahosi. UpasÈgaro
NandigopÈya laÒjaÑ datvÈ “bhagini sakkhissasi me devagabbhaÑ
dassetun”ti Èha. SÈ “na etaÑ sÈmi garukan”ti vatvÈ taÑ kÈraÓaÑ
devagabbhÈya Èrocesi. SÈ pakatiyÈva tasmiÑ paÔibaddhacittÈ taÑ vacanaÑ
sutvÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ NandigopÈ UpasÈgarassa saÒÒaÑ datvÈ
rattibhÈge taÑ pÈsÈdaÑ Èropesi. So devagabbhÈya saddhiÑ saÑvÈsaÑ
kappesi. Atha nesaÑ punappunaÑ saÑvÈsena devagabbhÈ gabbhaÑ
paÔilabhi.
AparabhÈge tassÈ gabbhapatiÔÔhÈnaÑ pÈkaÔaÑ ahosi. BhÈtaro
NandigopaÑ pucchiÑsu, sÈ abhayaÑ yÈcitvÈ taÑ antaraÑ kathesi. Te sutvÈ
“bhaginiÑ nÈsetuÑ na sakkÈ, sace dhÊtaraÑ vijÈyissati, tampi na nÈsessÈma,
sace pana putto bhavissati, nÈsessÈmÈ”ti cintetvÈ devagabbhaÑ
UpasÈgarasseva adaÑsu. SÈ paripuÓÓagabbhÈ dhÊtaraÑ vijÈyi. BhÈtaro sutvÈ
haÔÔhatuÔÔhÈ tassÈ “AÒjanadevÊ”ti nÈmaÑ kariÑsu, tesaÑ
BhogavaÉÉhamÈnaÑ1 nÈma BhogagÈmaÑ adaÑsu. UpasÈgaro
devagabbhaÑ gahetvÈ BhogavaÉÉhamÈnagÈme vasi. DevagabbhÈya punapi
gabbho patiÔÔhÈsi, NandigopÈpi taÑ divasameva gabbhaÑ paÔilabhi. TÈsu
paripuÓÓagabbhÈsu ekadivasameva devagabbhÈ puttaÑ vijÈyi, NandigopÈ
dhÊtaraÑ vijÈyi. DevagabbhÈ puttassa vinÈsanabhayena puttaÑ NandigopÈya
rahassena pesetvÈ tassÈ dhÊtaraÑ ÈharÈpesi. TassÈ vijÈtabhÈvaÑ bhÈtikÈnaÑ
ÈrocesuÑ. Te “puttaÑ vijÈtÈ, dhÊtaran”ti pucchitvÈ “dhÊtaran”ti vutte “tena
hi posethÈ”ti ÈhaÑsu. EtenupÈyena devagabbhÈ dasa putte vijÈyi, dasa
dhÊtaro NandigopÈ vijÈyi. Dasa puttÈ NandigopÈya santike vaÉÉhanti,
dhÊtaro devagabbhÈya. TaÑ antaraÑ koci na jÈnÈti. DevagabbhÈya
jeÔÔhaputto VÈsudevo nÈma ahosi, dutiyo Baladevo, tatiyo Candadevo,
catuttho S|riyadevo, paÒcamo Aggidevo, chaÔÔho VaruÓadevo, sattamo
Ajjuno, aÔÔhamo Pajjuno, navamo GhaÔapaÓÉito, dasamo A~kuro nÈma
ahosi. Te AndhakaveÓÉadÈsaputtÈ dasa bhÈtikÈ ceÔakÈti pÈkaÔÈ ahesuÑ.
Te aparabhÈge vuddhimanvÈya thÈmabalasampannÈ kakkhaÄÈ pharusÈ
hutvÈ vilopaÑ karontÈ vicaranti, raÒÒo gacchante paÓÓÈkÈrepi
vilumpanteva.
______________________________________________________________
1. GovaÉÉhamÈnaÑ (SÊ, I)

82

KhuddakanikÈya

ManussÈ sannipatitvÈ “AndhakaveÓÉadÈsaputtÈ dasa bhÈtikÈ raÔÔhaÑ
vilumpantÊ”ti rÈja~gaÓe upakkosiÑsu. RÈjÈ AndhakaveÓÉaÑ pakkosÈpetvÈ
“kasmÈ puttehi vilopaÑ kÈrÈpesÊ”ti tajjesi. EvaÑ dutiyampi tatiyampi
manussehi upakkose kate rÈjÈ taÑ santajjesi. So maraÓabhayabhÊto rÈjÈnaÑ
abhayaÑ yÈcitvÈ “deva ete na mayhaÑ puttÈ, UpasÈgarassa puttÈ”ti taÑ
antaraÑ Èrocesi. RÈjÈ bhÊto “kena te upÈyena gaÓhÈmÈ”ti amacce pucchitvÈ
“ete deva mallayuddhavittakÈ, nagare yuddhaÑ kÈretvÈ tattha ne
yuddhamaÓÉalaÑ Ègate gÈhÈpetvÈ mÈressÈmÈ”ti vutte cÈruraÒca1
muÔÔhikaÒcÈti dve malle posetvÈ2 “ito sattame divase yuddhaÑ bhavissatÊ”ti
nagare bheriÑ carÈpetvÈ rÈja~gaÓe yuddhamaÓÉalaÑ sajjÈpetvÈ akkhavÈÔaÑ
kÈretvÈ yuddhamaÓÉalaÑ ala~kÈrÈpetvÈ dhajapaÔÈkaÑ bandhÈpesi.
SakalanagaraÑ sa~khubhi. CakkÈticakkaÑ maÒcÈtimaÒcaÑ bandhitvÈ
cÈruramuÔÔhikÈ yuddhamaÓÉalaÑ ÈgantvÈ vaggantÈ gajjantÈ apphoÔentÈ
vicariÑsu. Dasa bhÈtikÈpi ÈgantvÈ rajakavÊthiÑ3 vilumpitvÈ vaÓÓasÈÔake
nivÈsetvÈ gandhÈpaÓesu gandhaÑ, mÈlÈkÈrÈpaÓesu mÈlaÑ vilumpitvÈ
vilittagattÈ mÈladhÈrino katakaÓÓap|rÈ vaggantÈ gajjantÈ apphoÔentÈ
yuddhamaÓÉalaÑ pavisiÑsu.
TasmiÑ khaÓe cÈruro apphoÔento vicarati. Baladevo taÑ disvÈ “na naÑ
hatthena chupissÈmÊ”ti hatthisÈlato mahantaÑ hatthiyottaÑ ÈharitvÈ
vaggitvÈ gajjitvÈ yottaÑ khipitvÈ cÈruraÑ udare veÔhetvÈ dve yottakoÔiyo
ekato katvÈ vattetvÈ4 ukkhipitvÈ sÊsamatthake bhametvÈ bh|miyaÑ pothetvÈ
bahi akkhavÈÔe khipi. CÈrure mate rÈjÈ muÔÔhikamallaÑ ÈÓÈpesi. So uÔÔhÈya
vaggitvÈ gajjitvÈ apphoÔesi. Baladevo taÑ pothetvÈ aÔÔhÊni saÒcuÓÓetvÈ
“amallomhi, amallomhÊ”ti vadantameva “nÈhaÑ tava mallabhÈvaÑ vÈ
amallabhÈvaÑ vÈ jÈnÈmÊ”ti hatthe gahetvÈ bh|miyaÑ pothetvÈ
jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ hi akkhavÈÔe khipi. MuÔÔhiko maranto “yakkho hutvÈ
taÑ khÈdituÑ labhissÈmÊ”ti patthanaÑ paÔÔhapesi. So KÈlamattika-aÔaviyaÑ
nÈma yakkho hutvÈ nibbatti. RÈjÈ “gaÓhatha dasa bhÈtike ceÔake”ti
______________________________________________________________
1. VÈnuraÒca (SÊ, SyÈ), cÈnuraÒca (I)
3. BhattagandharajakavÊthiÑ (SyÈ, Ka)

2. PakkosÈpetvÈ (SyÈ), pesetvÈ(I)
4. VeÔhetvÈ (SÊ, I), vaggetvÈ (SyÈ)
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uÔÔhahi. TasmiÑ khaÓe VÈsudevo cakkaÑ khipi. TaÑ dvinnampi
bhÈtikÈnaÑ sÊsÈni pÈtesi. MahÈjano bhÊtatasito “avassayÈ no hothÈ”ti tesaÑ
pÈdesu patitvÈ nipajji. Te dvepi mÈtule mÈretvÈ AsitaÒjananagare rajjaÑ
gahetvÈ mÈtÈpitaro tattha katvÈ “sakalajambudÊpe rajjaÑ gaÓhissÈmÈ”ti
nikkhamitvÈ anupubbena KÈlayonakaraÒÒo1 nivÈsaÑ AyujjhanagaraÑ
gantvÈ taÑ parikkhipitvÈ ÔhitaÑ parikhÈrukkhagahanaÑ viddhaÑsetvÈ
pÈkÈraÑ bhinditvÈ rÈjÈnaÑ gahetvÈ taÑ rajjaÑ attano hatthagataÑ katvÈ
DvÈravatiÑ pÈpuÓiÑsu. Tassa pana nagarassa ekato samuddo ekato
pabbato, amanussapariggahitaÑ kira taÑ ahosi.
Tassa ÈrakkhaÑ gahetvÈ Ôhitayakkho paccÈmitte disvÈ gadrabhavesena
gadrabharavaÑ ravati. TasmiÑ khaÓe yakkhÈnubhÈvena sakalanagaraÑ
uppatitvÈ mahÈsamudde ekasmiÑ dÊpake tiÔÔhati. PaccÈmittesu gatesu
punÈgantvÈ sakaÔÔhÈneyeva patiÔÔhÈti. TadÈpi so gadrabho tesaÑ dasannaÑ
bhÈtikÈnaÑ ÈgamanaÑ ÒatvÈ gadrabharavaÑ ravi. NagaraÑ uppatitvÈ
dÊpake patiÔÔhÈya tesu nagaraÑ adisvÈ nivattantesu punÈgantvÈ sakaÔÔhÈne
patiÔÔhÈsi. Te puna nivattiÑsu, punapi gadrabho tatheva akÈsi. Te
DvÈravatinagare rajjaÑ gaÓhituÑ asakkontÈ KaÓhadÊpÈyanassa isino
santikaÑ gantvÈ vanditvÈ “bhante mayaÑ DvÈravatiyaÑ rajjaÑ gahetuÑ na
sakkoma, ekaÑ no upÈyaÑ karothÈ”ti pucchitvÈ “parikhÈpiÔÔhe asukasmiÑ
nÈma ÔhÈne eko gadrabho carati, so hi amitte disvÈ viravati, tasmiÑ khaÓe
nagaraÑ uppatitvÈ gacchati, tumhe tassa pÈde gaÓhatha, ayaÑ vo
nipphajjan|pÈyo”ti vutte tÈpasaÑ vanditvÈ gantvÈ gadrabhassa pÈdesu
gahetvÈ nipatitvÈ “sÈmi ÔhapetvÈ tumhe aÒÒo amhÈkaÑ avassayo natthi,
amhÈkaÑ nagaraÑ gaÓhanakÈle mÈ ravitthÈ”ti yÈciÑsu. Gadrabho “na
sakkÈ na viravituÑ, tumhe pana paÔhamataraÑ ÈgantvÈ cattÈro janÈ
mahantÈni ayana~galÈni gahetvÈ cat|su nagaradvÈresu mahante ayakhÈÓuke
bh|miyaÑ ÈkoÔetvÈ nagarassa uppatanakÈle na~galÈni gahetvÈ
na~galabaddhaÑ ayasa~khalikaÑ ayakhÈÓuke bandheyyÈtha, nagaraÑ
uppatituÑ na sakkhissatÊ”ti Èha.
______________________________________________________________
1. KÈÄasenaraÒÒo (SÊ, I)
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Te “sÈdh|”ti vatvÈ tasmiÑ aviravanteyeva1 na~galÈni ÈdÈya cat|su
nagaradvÈresu khÈÓuke bh|miyaÑ ÈkoÔetvÈ aÔÔhaÑsu. TasmiÑ khaÓe
gadrabho viravi, nagaraÑ uppatitumÈrabhi. Cat|su dvÈresu ÔhitÈ cat|hi
ayana~galehi gahetvÈ na~galabaddhÈ ayasa~khalikÈ khÈÓukesu bandhiÑsu,
nagaraÑ uppatituÑ nÈsakkhi. Dasa bhÈtikÈ tato nagaraÑ pavisitvÈ rÈjÈnaÑ
mÈretvÈ rajjaÑ gaÓhiÑsu. EvaÑ te sakalajambudÊpe tesaÔÔhiyÈ
nagarasahassesu sabbarÈjÈno cakkena jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ DvÈravatiyaÑ
vasamÈnÈ rajjaÑ dasa koÔÔhÈse katvÈ vibhajiÑsu, bhaginiÑ pana
AÒjanadeviÑ na sariÑsu. Tato puna “ekÈdasa koÔÔhÈse karomÈ”ti vutte
a~kuro “mama koÔÔhÈsaÑ tassÈ detha, ahaÑ vohÈraÑ katvÈ jÊvissÈmi,
kevalaÑ tumhe attano janapade mayhaÑ su~kaÑ vissajjethÈ”ti Èha. Te
“sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ tassa koÔÔhÈsaÑ bhaginiyÈ datvÈ saddhiÑ tÈya
nava rÈjÈno DvÈravatiyaÑ vasiÑsu. A~kuro pana vaÓijjamakÈsi. EvaÑ tesu
aparÈparaÑ puttadhÊtÈhi vaÉÉhamÈnesu addhÈne gate mÈtÈpitaro
kÈlamakaÑsu.
TadÈ kira manussÈnaÑ vÊsativassasahassÈyukakÈlo2 ahosi. TadÈ
VÈsudevamahÈrÈjassa eko putto kÈlamakÈsi. RÈjÈ sokapareto sabbakiccÈni
pahÈya maÒcassa aÔaniÑ pariggahetvÈ vilapanto nipajji. TasmiÑ kÈle
GhaÔapaÓÉito cintesi “ÔhapetvÈ maÑ aÒÒo koci mama bhÈtu sokaÑ harituÑ
samattho nÈma natthi, upÈyenassa sokaÑ harissÈmÊ”ti. So ummattakavesaÑ
gahetvÈ “sasaÑ me detha, sasaÑ me dethÈ”ti ÈkÈsaÑ ullokento
sakalanagaraÑ vicari. “GhaÔapaÓÉito ummattako jÈto”ti sakalanagaraÑ
sa~khubhi. TasmiÑ kÈle RohiÓeyyo nÈma amacco VÈsudevaraÒÒo santikaÑ
gantvÈ tena saddhiÑ kathaÑ samuÔÔhÈpento paÔhamaÑ gÈthamÈha–
165. “UÔÔhehi kaÓha kiÑ sesi, ko attho supanena3 te.
Yopi tuyhaÑ sako bhÈtÈ, hadayaÑ cakkhu ca dakkhiÓaÑ.
Tassa vÈtÈ balÊyanti, ghaÔo jappati kesavÈ”ti.
______________________________________________________________
1. AÉÉharatteyeva (SyÈ, Ka)
3. Supinena (SÊ, SyÈ)

2. DasavassasahassÈyukakÈlo (Ka)
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Tattha kaÓhÈti gottenÈlapati, KaÓhÈyanagotto kiresa. Ko atthoti katarÈ
nÈma vaÉÉhi. HadayaÑ cakkhu ca dakkhiÓanti hadayena ceva
dakkhiÓacakkhunÈ ca samÈnoti attho. Tassa vÈtÈ balÊyantÊti tassa hadayaÑ
apasmÈravÈtÈ avattharantÊti attho. JappatÊti “sasaÑ me dethÈ”ti vippalapati.
KesavÈti so kira kesasobhanatÈya “KesavÈ”ti paÒÒÈyittha, tena taÑ
nÈmenÈlapati.
EvaÑ amaccena vutte tassa ummattakabhÈvaÑ ÒatvÈ satthÈ
abhisambuddho hutvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
166. “Tassa taÑ vacanaÑ sutvÈ, RohiÓeyyassa Kesavo.
TaramÈnar|po vuÔÔhÈsi, bhÈtusokena aÔÔito”ti.
RÈjÈ uÔÔhÈya sÊghaÑ pÈsÈdÈ otaritvÈ GhaÔapaÓÉitassa santikaÑ gantvÈ
ubhosu hatthesu daÄhaÑ gahetvÈ tena saddhiÑ sallapanto tatiyaÑ
gÈthamÈha–
167. “Kinnu ummattar|pova, kevalaÑ dvÈrakaÑ1 imaÑ.
Saso sasoti lapasi, ko nu te sasamÈharÊ”ti.
Tattha kevalaÑ dvÈrakaÑ imanti kasmÈ ummattako viya hutvÈ sakalaÑ
imaÑ DvÈravatinagaraÑ vicaranto “saso saso”ti lapasi, ko tava sasaÑ hari,
kena te saso gahitoti pucchati.
So raÒÒÈ evaÑ vuttepi punappunaÑ tadeva vacanaÑ vadati. RÈjÈ puna
dve gÈthÈ abhÈsi–
168. “SovaÓÓamayaÑ maÓÊmayaÑ, lohamayaÑ atha r|piyÈmayaÑ.
Sa~khasilÈpavÈÄamayaÑ, kÈrayissÈmi te sasaÑ.
169. Santi aÒÒepi sasakÈ, araÒÒe vanagocarÈ.
Tepi te ÈnayissÈmi, kÊdisaÑ sasamicchasÊ”ti.
TatrÈyaÑ sa~khepattho–tesu suvaÓÓamayÈdÊsu yaÑ icchasi, taÑ vada,
ahaÑ te kÈretvÈ dassÈmi, athÈpi te na rocesi, aÒÒepi
______________________________________________________________
1. NagaraÑ (Ka)
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araÒÒe vanagocarÈ sasakÈ atthi, tepi te ÈnayissÈmi, vada bhadramukha
kÊdisaÑ sasamicchasÊti.
RaÒÒo kathaÑ sutvÈ GhaÔapaÓÉito chaÔÔhaÑ gÈthamÈha–
170. “Na cÈhamete icchÈmi, ye sasÈ pathavissitÈ.
Candato sasamicchÈmi, taÑ me ohara KesavÈ”ti.
Tattha oharÈti otÈrehi1.
RÈjÈ tassa kathaÑ sutvÈ “nissaÑsayaÑ me bhÈtÈ ummattakova jÈto”ti
domanassappatto sattamaÑ gÈthamÈha–
171. “So n|na madhuraÑ ÒÈti, jÊvitaÑ vijahissasi.
ApatthiyaÑ yo patthayasi, candato sasamicchasÊ”ti.
Tattha ÒÈtÊti kaniÔÔhaÑ Èlapanto Èha. IdaÑ vuttaÑ hoti–tÈta mayhaÑ
piyaÒÈti so tvaÑ n|na atimadhuraÑ attano jÊvitaÑ vijahissasi, yo
apatthetabbaÑ patthayasÊti.
GhaÔapaÓÉito raÒÒo vacanaÑ sutvÈ niccalo ÔhatvÈ “bhÈtika tvaÑ
candato sasakaÑ patthentassa taÑ alabhitvÈ jÊvitakkhayabhÈvaÑ jÈnanto
kiÑ kÈraÓÈ mataputtaÑ anusocasÊ”ti vatvÈ aÔÔhamaÑ gÈthamÈha–
172. “EvaÑ ce kaÓha jÈnÈsi, yadaÒÒamanusÈsasi.
KasmÈ pure mataÑ puttaÑ, ajjÈpi manusocasÊ”ti.
Tattha evanti idaÑ alabbhaneyyaÔÔhÈnaÑ nÈma na patthetabbanti yadi
evaÑ jÈnÈsi. YadaÒÒamanusÈsasÊti evaÑ jÈnantova yadi aÒÒaÑ anusÈsasÊti
attho. Pureti atha kasmÈ ito catumÈsamatthake mataputtaÑ ajjÈpi anusocasÊti
vadati.
EvaÑ so antaravÊthiyaÑ Ôhitakova “bhÈtika ahaÑ tÈva paÒÒÈyamÈnaÑ
patthemi, tvaÑ pana apaÒÒÈyamÈnassa2 socasÊ”ti vatvÈ tassa dhammaÑ
desento puna dve gÈthÈ abhÈsi–
______________________________________________________________
1. OhÈrehi (Ka)

2. ApaÒÒÈyamÈnassatthÈya (SyÈ, Ka)
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173. “YaÑ na labbhÈ manussena, amanussena vÈ puna.
JÈto me mÈ marÊ putto, kuto labbhÈ alabbhiyaÑ.
174. Na mantÈ m|labhesajjÈ, osadhehi dhanena vÈ.
SakkÈ ÈnayituÑ kaÓha, yaÑ petamanusocasÊ”ti.
Tattha yanti bhÈtika yaÑ evaÑ jÈto me putto mÈ marÊti manussena vÈ
devena vÈ puna na labbhÈ na sakkÈ laddhuÑ, taÑ tvaÑ patthesi, tadetaÑ
kuto labbhÈ kena kÈraÓena sakkÈ laddhuÑ, na sakkÈti dÊpeti. KasmÈ?
YasmÈ alabbhiyaÑ, alabbhaneyyaÔÔhÈnaÑ hi nÈmetanti attho. MantÈti
mantapayogena. M|labhesajjÈti m|labhesajjena. OsadhehÊti
nÈnÈvidhosadhehi. Dhanena vÈti koÔisatasa~khyenapi dhanena vÈ. IdaÑ
vuttaÑ hoti–yaÑ tvaÑ petamanusocasi, taÑ etehi mantapayogÈdÊhi ÈnetuÑ
na sakkÈti.
RÈjÈ taÑ sutvÈ “yuttaÑ tÈta sallakkhitaÑ me, mama sokaharaÓatthÈya
tayÈ idaÑ katan”ti GhaÔapaÓÉitaÑ vaÓÓento catasso gÈthÈ abhÈsi–
175. “Yassa etÈdisÈ assu, amaccÈ purisapaÓÉitÈ.
YathÈ nijjhÈpaye ajja, ghaÔo purisapaÓÉito.
176. ŒdittaÑ vata maÑ santaÑ, ghatasittaÑva pÈvakaÑ.
VÈrinÈ viya osiÒcaÑ, sabbaÑ nibbÈpaye daraÑ.
177. AbbahÊ vata me sallaÑ, yamÈsi hadayassitaÑ.
Yo me sokaparetassa, puttasokaÑ apÈnudi.
178. SohaÑ abb|Ähasallosmi, vÊtasoko anÈvilo.
Na socÈmi na rodÈmi, tava sutvÈna mÈÓavÈ”ti.
Tattha paÔhamagÈthÈya sa~khepattho–yathÈ yena kÈraÓena ajja maÑ
puttasokaparetaÑ ghaÔo purisapaÓÉito sokaharaÓatthÈya nijjhÈpaye
nijjhÈpesi bodhesi. Yassa aÒÒassapi etÈdisÈ purisapaÓÉitÈ amaccÈ assu, tassa
kuto sokoti. SesagÈthÈ vuttatthÈyeva.
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AvasÈne–

179. “EvaÑ karonti sappaÒÒÈ, ye honti anukampakÈ.
Nivattayanti sokamhÈ, ghaÔo jeÔÔhaÑva bhÈtaran”ti–
ayaÑ abhisambuddhagÈthÈ uttÈnatthÈyeva.
EvaÑ GhaÔakumÈrena vÊtasoke kate VÈsudeve rajjaÑ anusÈsante
dÊghassa addhuno accayena dasabhÈtikaputtÈ kumÈrÈ cintayiÑsu
“KaÓhadÊpÈyanaÑ1 ‘dibbacakkhuko’ti vadanti, vÊmaÑsissÈma tÈva nan”ti2.
Te ekaÑ daharakumÈraÑ ala~karitvÈ gabbhini-ÈkÈrena3 dassetvÈ udare
mas|rakaÑ bandhitvÈ tassa santikaÑ netvÈ “bhante ayaÑ kumÈrikÈ kiÑ
vijÈyissatÊ”ti pucchiÑsu. TÈpaso “dasabhÈtikarÈj|naÑ vinÈsakÈlo patto,
mayhaÑ nu kho Èyusa~khÈro kÊdiso hotÊ”ti olokento “ajjeva maraÓaÑ
bhavissatÊ”ti ÒatvÈ “kumÈrÈ iminÈ tumhÈkaÑ ko attho”ti vatvÈ “kathetheva
no bhante”ti nibaddho “ayaÑ ito sattame divase khadiraghaÔikaÑ vijÈyissati,
tÈya VÈsudevakulaÑ nassissati, apica kho pana tumhe taÑ khadiraghaÔikaÑ
gahetvÈ jhÈpetvÈ chÈrikaÑ nadiyaÑ pakkhipeyyÈthÈ”ti Èha. Atha naÑ te
“k|ÔajaÔila puriso vijÈyanako4 nÈma natthÊ”ti vatvÈ tantarajjukaÑ nÈma
kammakaraÓaÑ katvÈ tattheva jÊvitakkhayaÑ pÈpayiÑsu. RÈjÈno kumÈre
pakkosÈpetvÈ “kiÑkÈraÓÈ tÈpasaÑ mÈrayitthÈ”ti pucchitvÈ sabbaÑ sutvÈ
bhÊtÈ tassa ÈrakkhaÑ datvÈ sattame divase tassa kucchito nikkhantaÑ
khadiraghaÔikaÑ jhÈpetvÈ chÈrikaÑ nadiyaÑ khapiÑsu. SÈ nadiyÈ
vuyhamÈnÈ mukhadvÈre ekapasse laggi, tato erakaÑ nibbatti.
AthekadivasaÑ te rÈjÈno “samuddakÊÄaÑ kÊÄissÈmÈ”ti mukhadvÈraÑ
gantvÈ mahÈmaÓÉapaÑ kÈrÈpetvÈ ala~katamaÓÉape khÈdantÈ pivantÈ
kÊÄÈvaseneva pavattahatthapÈdaparÈmÈsÈ dvidhÈ bhijjitvÈ mahÈkalahaÑ
kariÑsu. Atheko aÒÒaÑ muggaraÑ alabhanto erakavanato ekaÑ
erakapattaÑ gaÓhi. TaÑ gahitamattameva khadiramusalaÑ ahosi. So tena
mahÈjanaÑ
______________________________________________________________
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pothesi. AthaÒÒehi sabbehi gahitagahitaÑ khadiramusalameva ahosi. Te
aÒÒamaÒÒaÑ paharitvÈ mahÈvinÈsaÑ pÈpuÓiÑsu. Tesu mahÈvinÈsaÑ
vinassantesu VÈsudevo ca Baladevo ca bhaginÊ AÒjanadevÊ ca purohito cÈti
cattÈro janÈ rathaÑ abhiruhitvÈ palÈyiÑsu, sesÈ sabbepi vinaÔÔhÈ. Tepi
cattÈro rathena palÈyantÈ KÈÄamattika-aÔaviÑ pÈpuÓiÑsu. So hi
muÔÔhikamallo patthanaÑ katvÈ yakkho hutvÈ tattha nibbatto Baladevassa
ÈgatabhÈvaÑ ÒatvÈ tattha gÈmaÑ mÈpetvÈ mallavesaÑ gahetvÈ “ko
yujjhitukÈmo”ti vagganto gajjanto apphoÔento vicari. Baladevo taÑ disvÈva
“bhÈtika ahaÑ iminÈ saddhiÑ yujjhissÈmÊ”ti vatvÈ VÈsudeve vÈrenteyeva
rathÈ oruyha tassa santikaÑ gantvÈ vagganto gajjanto apphoÔesi. Atha naÑ
so pasÈritahattheyeva gahetvÈ m|lakandaÑ viya khÈdi. VÈsudevo tassa
matabhÈvaÑ ÒatvÈ bhaginiÒca purohitaÒca ÈdÈya sabbarattiÑ gantvÈ
s|riyodaye ekaÑ paccantagÈmaÑ patvÈ “ÈhÈraÑ pacitvÈ ÈharathÈ”ti
bhaginiÒca purohitaÒca gÈmaÑ pahiÓitvÈ sayaÑ ekasmiÑ gacchantare
paÔicchanno nipajji.
Atha naÑ JarÈ nÈma eko luddako gacchaÑ calantaÑ disvÈ “s|karo
ettha bhavissatÊ”ti saÒÒÈya sattiÑ khipitvÈ pÈde vijjhitvÈ “ko maÑ vijjhÊ”ti
vutte manussassa viddhabhÈvaÑ ÒatvÈ bhÊto palÈyituÑ Èrabhi. RÈjÈ satiÑ
paccupaÔÔhapetvÈ uÔÔhÈya “mÈtula mÈ bhÈyi, ehÊ”ti pakkositvÈ ÈgataÑ “kosi
nÈma tvan”ti pucchitvÈ “ahaÑ sÈmi JarÈ nÈmÈ”ti vutte “jarÈya viddho
marissatÊti kira maÑ porÈÓÈ byÈkariÑsu, nissaÑsayaÑ ajja mayÈ
maritabban”ti ÒatvÈ “mÈtulamÈ bhÈyi, ehi pahÈraÑ1 me bandhÈ”ti tena
pahÈramukhaÑ bandhÈpetvÈ taÑ uyyojesi. BalavavedanÈ pavattiÑsu, itarehi
ÈbhataÑ ÈhÈraÑ paribhuÒjituÑ nÈsakkhi. Atha te ÈmantetvÈ “ajja ahaÑ
marissÈmi, tumhe pana sukhumÈlÈ aÒÒaÑ kammaÑ katvÈ jÊvituÑ na
sakkhissatha, imaÑ vijjaÑ sikkhathÈ”ti ekaÑ vijjaÑ sikkhÈpetvÈ te
uyyojetvÈ tattheva jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓi. EvaÑ AÒjanadeviÑ ÔhapetvÈ
sabbeva vinÈsaÑ pÈpuÓiÑs|ti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “upÈsaka evaÑ porÈÓakapaÓÉitÈ
paÓÉitÈnaÑ kathaÑ sutvÈ attano puttasokaÑ hariÑsu, mÈ cintayÊ”ti
______________________________________________________________
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vatvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi, saccapariyosÈne upÈsako
sotÈpattiphale patiÔÔhahi. TadÈ RohiÓeyyo Œnando ahosi, VÈsudevo
SÈriputto, avasesÈ BuddhaparisÈ, GhaÔapaÓÉito pana ahameva ahosinti.
GhaÔapaÓÉitajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
Iti soÄasajÈtakapaÔimaÓÉitassa
DasakanipÈtajÈtakassa atthavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
JÈtakuddÈnaÑ
CatudvÈro KaÓhuposo, Sa~kha Bodhi DÊpÈyano.
Nigrodha Takkala Dhamma-pÈlo KukkuÔa KuÓÉalÊ.
BilÈra Cakka Bh|ri ca, Ma~gala GhaÔa soÄasa.

DasakanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

11. EkÈdasakanipÈta
1. MÈtuposakajÈtakavaÓÓanÈ (455)
Tassa nÈgassa vippavÈsenÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
mÈtuposakabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Paccuppannavatthu
SÈmajÈtakavatthusadisameva. SatthÈ pana bhikkh| ÈmantetvÈ “mÈ
bhikkhave etaÑ bhikkhuÑ ujjhÈyittha, porÈÓakapaÓÉitÈ tiracchÈnayoniyaÑ
nibbattÈpi mÈtarÈ viyuttÈ sattÈhaÑ nirÈhÈratÈya sussamÈnÈ rÈjÈrahaÑ
bhojanaÑ labhitvÈpi ‘mÈtarÈ vinÈ na bhuÒjissÈmÈ’ti mÈtaraÑ disvÈva
gocaraÑ1 gaÓhiÑs|”ti vatvÈ tehi yÈcito atÊtamÈhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
Himavantapadese hatthiyoniyaÑ nibbattitvÈ sabbaseto ahosi abhir|po
dassanÊyo pÈsÈdiko lakkhaÓasampanno asÊtihatthisahassaparivÈro2. So
jarÈjiÓÓaÑ mÈtaraÑ posesi, mÈtÈ panassa andhÈ. So madhuramadhurÈni
phalÈphalÈni hatthÊnaÑ datvÈ mÈtu santikaÑ pesesi. HatthÊ tassÈ adatvÈ
attanÈva khÈdanti. So pariggaÓhanto taÑ pavattiÑ ÒatvÈ “y|thaÑ chaÉÉetvÈ
mÈtarameva posessÈmÊ”ti rattibhÈge aÒÒesaÑ hatthÊnaÑ ajÈnantÈnaÑ
mÈtaraÑ gahetvÈ CaÓÉoraÓapabbatapÈdaÑ gantvÈ ekaÑ niÄiniÑ3 upanissÈya
ÔhitÈya pabbataguhÈyaÑ mÈtaraÑ ÔhapetvÈ posesi. Atheko BÈrÈÓasivÈsÊ
vanacarako maggam|Äho disaÑ vavatthapetuÑ asakkonto mahantena
saddena paridevi. Bodhisatto tassa saddaÑ sutvÈ “ayaÑ puriso anÈtho, na
kho pana metaÑ patir|paÑ, yaÑ esa mayi Ôhite idha vinasseyyÈ”ti tassa
santikaÑ gantvÈ taÑ bhayena palÈyantaÑ disvÈ “ambho purisa natthi te
maÑ nissÈya bhayaÑ, mÈ palÈyi, kasmÈ tvaÑ paridevanto vicarasÊ”ti
pucchitvÈ “sÈmi ahaÑ maggam|Äho, ajja me sattamo divaso”ti vutte “bho
purisa mÈ bhÈyi, ahaÑ taÑ manussapathe ÔhapessÈmÊ”ti taÑ attano
piÔÔhiyaÑ nisÊdÈpetvÈ araÒÒÈ nÊharitvÈ nivatti. Sopi pÈpo “nagaraÑ gantvÈ
raÒÒo ÈrocessÈmÊ”ti rukkhasaÒÒaÑ pabbatasaÒÒaÑ karontova nikkhamitvÈ
BÈrÈÓasiÑ agamÈsi.
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3. EkanilinaÑ (SyÈ)
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katthaci opavayhaÑ kÈtuÑ yuttar|po hatthÊ diÔÔho atthi, so Ècikkhat|”ti
bheriÑ carÈpesi. So puriso rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ “mayÈ deva tumhÈkaÑ
opavayho bhavituÑ yuttar|po sabbaseto sÊlavÈ hatthirÈjÈ diÔÔho, ahaÑ
maggaÑ dassessÈmi, mayÈ saddhiÑ hatthÈcariye pesetvÈ taÑ gaÓhÈpethÈ”ti
Èha. RÈjÈ “sÈdh|”ti “imaÑ maggadesakaÑ katvÈ araÒÒaÑ gantvÈ iminÈ
vuttaÑ hatthinÈgaÑ ÈnethÈ”ti tena saddhiÑ mahantena parivÈrena
hatthÈcariyaÑ pesesi. So tena saddhiÑ gantvÈ bodhisattaÑ naÄiniÑ pavisitvÈ
gocaraÑ gaÓhantaÑ passi. Bodhisattopi hatthÈcariyaÑ disvÈ “idaÑ bhayaÑ
na aÒÒato uppannaÑ, tassa purisassa santikÈ uppannaÑ bhavissati, ahaÑ
kho pana mahÈbalo hattisahassampi viddhaÑsetuÑ samattho homi, kujjhitvÈ
saraÔÔhakaÑ senÈvÈhanaÑ nÈsetuÑ, sace pana kujjhissÈmi, sÊlaÑ me
bhijjissati, tasmÈ ajja sattÊhi koÔÔiyamÈnopi na kujjhissÈmÊ”ti adhiÔÔhÈya
sÊsaÑ nÈmetvÈ niccalova aÔÔhÈsi. HatthÈcariyo padumasaraÑ otaritvÈ tassa
lakkhaÓasampattiÑ disvÈ “ehi puttÈ”ti rajatadÈmasadisÈya soÓÉÈya gahetvÈ
sattame divase BÈrÈÓasiÑ pÈpuÓi. BodhisattamÈtÈ pana putte anÈgacchante
“putto me rÈjarÈjamahÈmattÈdÊhi nÊto bhavissati, idÈni tassa vippavÈsena
ayaÑ vanasaÓÉo vaÉÉhissatÊ”ti paridevamÈnÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
1. “Tassa nÈgassa vippavÈsena,
Vir|ÄhÈ sallakÊ ca kuÔajÈ ca.
KuruvindakaravÊrÈ bhisasÈmÈ ca,
NivÈte pupphitÈ ca kaÓikÈrÈ.
2. Kocideva suvaÓÓakÈyurÈ,
NÈgarÈjaÑ bharanti piÓÉena.
Yattha rÈjÈ rÈjakumÈro vÈ,
Kavacamabhihessati achambhito”ti1.
______________________________________________________________
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Tattha vir|ÄhÈti vaÉÉhitÈ nÈma, natthettha saÑsayoti
asaÑsayavasenevamÈha. SallakÊ ca kuÔajÈ cÈti indasÈlarukkhÈ ca
kuÔajarukkhÈ ca. KuruvindakaravÊrÈ bhisasÈmÈ cÈti kuruvindarukkhÈ ca
karavÊranÈmakÈni mahÈtiÓÈni ca bhisÈni ca sÈmÈkÈni cÈti attho. Ete ca
sabbe idÈni vaÉÉhissantÊti paridevati. NivÈteti pabbatapÈde. PupphitÈti
mama puttena sÈkhaÑ bhaÒjitvÈ akhÈdiyamÈnÈ kaÓikÈrÈpi pupphitÈ
bhavissantÊti vuttaÑ hoti. KocidevÈti katthacideva gÈme vÈ nagare vÈ.
SuvaÓÓakÈyurÈti suvaÓÓÈbharaÓÈ rÈjarÈjamahÈmattÈ. Bharanti piÓÉenÈti ajja
mÈtuposakaÑ nÈgarÈjaÑ rÈjÈrahassa bhojanassa suvaÉÉhitena piÓÉena
posenti. YatthÈti yasmiÑ nÈgarÈje rÈjÈ nisÊditvÈ. KavacamabhihessatÊti
sa~gÈmaÑ pavisitvÈ paccÈmittÈnaÑ kavacaÑ abhihanissati bhindissati. IdaÑ
vuttaÑ hoti–yattha mama putte nisinno rÈjÈ vÈ rÈjakumÈro vÈ achambhito1
hutvÈ sapattÈnaÑ kavacaÑ hanissati, taÑ me puttaÑ2 nÈgarÈjÈnaÑ
suvaÓÓÈbharaÓÈ ajja piÓÉena bharantÊti.
HatthÈcariyopi antarÈmaggeva raÒÒo sÈsanaÑ pesesi. TaÑ sutvÈ rÈjÈ
nagaraÑ ala~kÈrÈpesi. HatthÈcariyo bodhisattaÑ katagandhaparibhaÓÉaÑ
ala~katapaÔiyattaÑ hatthisÈlaÑ netvÈ vicitrasÈÓiyÈ parikkhipÈpetvÈ raÒÒo
ÈrocÈpesi. RÈjÈ nÈnaggarasabhojanaÑ ÈdÈya gantvÈ bodhisattassa dÈpesi. So
“mÈtaraÑ vinÈ gocaraÑ na gaÓhissÈmÊ”ti piÓÉaÑ na gaÓhi. Atha naÑ
yÈcanto rÈjÈ tatiyaÑ gÈthamÈha–
3. “GaÓhÈhi nÈga kabaÄaÑ, mÈ nÈga kisako bhava.
Bah|ni rÈjakiccÈni, tÈni nÈga karissasÊ”ti.
TaÑ sutvÈ bodhisatto catutthaÑ gÈthamÈha–
4. “SÈ n|na’sÈ kapaÓikÈ, andhÈ apariÓÈyikÈ.
KhÈÓuÑ pÈdena ghaÔÔeti, giriÑ caÓÉoraÓaÑ patÊ”ti.
Tattha sÈ n|na’sÈti mahÈrÈja n|na sÈ esÈ. KapaÓikÈti puttaviyogena
kapaÓÈ. KhÈÓunti tattha tattha patitaÑ rukkhakali~garaÑ. GhaÔÔetÊti
paridevamÈnÈ tattha tattha pÈdena pothentÊ n|na pÈdena
______________________________________________________________
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2. TaÑ maÒÒe (SÊ)
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hanati. GiriÑ caÓÉoraÓaÑ patÊti caÓÉoraÓapabbatÈbhimukhÊ, pabbatapÈde
paripphandamÈnÈti attho.
Atha naÑ pucchanto rÈjÈ paÒcamaÑ gÈthamÈha–
5. “KÈ nu te sÈ mahÈnÈga, andhÈ apariÓÈyikÈ.
KhÈÓuÑ pÈdena ghaÔÔeti, giriÑ caÓÉoraÓaÑ patÊ”ti.
Bodhisatto chaÔÔhaÑ gÈthamÈha–
6. “MÈtÈ me sÈ mahÈrÈja, andhÈ apariÓÈyikÈ.
KhÈÓuÑ pÈdena ghaÔÔeti, giriÑ caÓÉoraÓaÑ patÊ”ti.
RÈjÈ chaÔÔhagÈthÈya tamatthaÑ sutvÈ muÒcÈpento sattamaÑ
gÈthamÈha–
7. “MuÒcathe’taÑ mahÈnÈgaÑ, yo’yaÑ bharati mÈtaraÑ.
Sametu mÈtarÈ nÈgo, saha sabbehi ÒÈtibhÊ”ti.
Tattha yo’yaÑ bharatÊti ayaÑ nÈgo “ahaÑ mahÈrÈja andhaÑ mÈtaraÑ
posemi, mayÈ vinÈ mayhaÑ mÈtÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓissati, tÈya vinÈ
mayhaÑ issariyena attho natthi, ajja me mÈtu gocaraÑ alabhantiyÈ sattamo
divaso”ti vadati, tasmÈ yo ayaÑ mÈtaraÑ bharati, etaÑ mahÈnÈgaÑ
khippaÑ muÒcatha. Sabbehi ÒÈtibhÊti saddhiÑ esa mÈtarÈ sametu
samÈgacchat|ti.
AÔÔhamanavamÈ abhisambuddhagÈthÈ honti–
8. “Mutto ca bandhanÈ nÈgo, muttamÈdÈya kuÒjaro1.
MuhuttaÑ assÈsayitvÈ2, agamÈ yena pabbato.
9. Tato so naÄiniÑ gantvÈ, sÊtaÑ kuÒjarasevitaÑ.
SoÓÉÈy|’dakamÈhatvÈ3, mÈtaraÑ abhisiÒcathÈ”ti.
So kira nÈgo bandhanÈ mutto thokaÑ vissamitvÈ raÒÒo
dasarÈjadhammagÈthÈya dhammaÑ desetvÈ “appamatto hohi mahÈrÈjÈ”ti
______________________________________________________________
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ovÈdaÑ datvÈ mahÈjanena gandhamÈlÈdÊhi p|jiyamÈno nagarÈ nikkhamitvÈ
tadaheva taÑ padumasaraÑ patvÈ “mama mÈtaraÑ gocaraÑ gÈhÈpetvÈva
sayaÑ gaÓhissÈmÊ”ti bahuÑ bhisamuÄÈlaÑ ÈdÈya soÓÉap|raÑ udakaÑ
gahetvÈ guhÈleÓato nikkhamitvÈ guhÈdvÈre nisinnÈya mÈtuyÈ santikaÑ
gantvÈ sattÈhaÑ nirÈhÈratÈya mÈtu sarÊrassa phassapaÔilÈbhatthaÑ upari
udakaÑ siÒci, tamatthaÑ Èvikaronto SatthÈ dve gÈthÈ abhÈsi. Bodhisattassa
mÈtÈpi “devo vassatÊ”ti saÒÒÈya taÑ akkosantÊ dasamaÑ gÈthamÈha–
10. “KoyaÑ anariyo devo, akÈlenapi vassati.
Gato me atrajo putto, yo mayhaÑ paricÈrako”ti.
Tattha atrajoti attato jÈto.
Atha naÑ samassÈsento bodhisatto ekÈdasamaÑ gÈthamÈha–
11. “UÔÔhehi amma kiÑ sesi, Ègato tyÈha’matrajo.
MuttomhÊ KÈsirÈjena, vedehena yasassinÈ”ti.
Tattha Ègato tyÈhanti Ègato te ahaÑ. VedehenÈti ÒÈÓasampannena.
YasassinÈti mahÈparivÈrena tena raÒÒÈ ma~galahatthibhÈvÈya gahitopi
ahaÑ mutto, idÈni tava santikaÑ Ègato uÔÔhehi gocaraÑ gaÓhÈhÊti.
SÈ tuÔÔhamÈnasÈ raÒÒo anumodanaÑ karontÊ osÈnagÈthamÈha–
22. “CiraÑ jÊvatu so rÈjÈ, KÈsÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhano.
Yo me puttaÑ pamocesi, sadÈ vuddhÈpacÈyikan”ti.
TadÈ rÈjÈ bodhisattassa guÓe pasÊditvÈ niÄiniyÈ avid|re gÈmaÑ mÈpetvÈ
bodhisattassa ca mÈtu cassa nibaddhaÑ vattaÑ1 paÔÔhapesi. AparabhÈge
bodhisatto mÈtari kÈlakatÈya tassÈ sarÊraparihÈraÑ katvÈ kÈraÓÉakaassamapadaÑ nÈma gato. TasmiÑ pana ÔhÈne Himavantato otaritvÈ
paÒcasatÈ isayo vasiÑsu, taÑ vattaÑ tesaÑ adÈsi. RÈjÈ bodhisattassa
samÈnar|paÑ silÈpaÔimaÑ kÈretvÈ mahÈsakkÈraÑ
______________________________________________________________
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pavattesi. SakalajambudÊpavÈsino anusaÑvaccharaÑ sannipatitvÈ
hatthimahaÑ nÈma kariÑsu.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne mÈtuposakabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi.
TadÈ rÈjÈ Œnando ahosi, pÈpapuriso Devadatto, hatthÈcariyo SÈriputto, mÈtÈ
hatthinÊ MahÈmÈyÈ, mÈtuposakanÈgo pana ahameva ahosinti.
MÈtuposakajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. JuÓhajÈtakavaÓÓanÈ (456)
SuÓohi mayhaÑ vacanaÑ janindÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
Œnandattherena laddhavare Èrabbha kathesi. PaÔhamabodhiyaÒhi vÊsati
vassÈni Bhagavato anibaddhupaÔÔhÈkÈ ahesuÑ. EkadÈ thero NÈgasamÈlo,
ekadÈ NÈgito, ekadÈ UpavÈÓo, ekadÈ Sunakkhatto, ekadÈ Cundo, ekadÈ
Nando, ekadÈ SÈgato, ekadÈ Meghiyo BhagavantaÑ upaÔÔhahi.
AthekadivasaÑ BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bhikkhave idÈnimhi mahallako,
ekacce bhikkh| ‘iminÈ maggena gacchÈmÈ’ti vutte aÒÒena gacchanti, ekacce
mayhaÑ pattacÊvaraÑ bh|miyaÑ nikkhipanti1, nibaddhupaÔÔhÈkaÑ me
ekaÑ bhikkhuÑ jÈnÈthÈ”ti. “Bhante ahaÑ upaÔÔhahissÈmi, ahaÑ
upaÔÔhahissÈmÊ”ti sirasi aÒjaliÑ katvÈ uÔÔhite SÈriputtattherÈdayo “tumhÈkaÑ
patthanÈ matthakaÑ pattÈ, alan”ti paÔikkhipi. Tato bhikkh| ŒnandattheraÑ
“tvaÑ Èvuso upaÔÔhÈkaÔÔhÈnaÑ yÈcÈhÊ”ti ÈhaÑsu. Thero “sace me bhante
BhagavÈ attanÈ laddhacÊvaraÑ na dassati, piÓÉapÈtaÑ na dassati,
ekagandhakuÔiyaÑ vasituÑ na dassati, maÑ gahetvÈ nimantanaÑ na
gamissati, sace pana BhagavÈ mayÈ gahitaÑ nimantanaÑ gamissati,sace
ahaÑ tiroraÔÔhÈ tirojanapadÈ BhagavantaÑ daÔÔhuÑ ÈgataÑ parisaÑ
ÈgatakkhaÓeyeva dassetuÑ labhissÈmi, yadÈ me ka~khÈ uppajjati, tasmiÑ
khaÓeyeva BhagavantaÑ upasa~kamituÑ labhissÈmi, sace yaÑ BhagavÈ
mama parammukhÈ dhammaÑ katheti, taÑ ÈgantvÈ mayhaÑ kathessati,
______________________________________________________________
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evÈhaÑ BhagavantaÑ upaÔÔhahissÈmÊ”ti ime cattÈro paÔikkhepe catasso ca
ÈyÈcanÈti aÔÔha vare yÈci, BhagavÈpissa adÈsi.
So tato paÔÔhÈya paÒcavÊsati vassÈni nibaddhupaÔÔhÈko ahosi. So
paÒcasu ÔhÈnesu etadagge ÔhapanaÑ patvÈ ÈgamasampadÈ adhigamasampadÈ
pubbahetusampadÈ attatthaparipucchÈsampadÈ titthavÈsasampadÈ
yonisomanasikÈrasampadÈ Buddh|panissayasampadÈti imÈhi sattahi
sampadÈhi samannÈgato Buddhassa santike aÔÔhavaradÈyajjaÑ labhitvÈ
BuddhasÈsane paÒÒÈto gaganamajjhe cando viya pÈkaÔo ahosi.
AthekadivasaÑ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso
TathÈgato ŒnandattheraÑ varadÈnena santappesÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya
nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti
vutte “na bhikkhave idÈneva, pubbepÈhaÑ ŒnandaÑvarena santappesiÑ,
pubbepÈhaÑ yaÑ yaÑ esa yÈci, taÑ taÑ adÈsiÑ yevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa putto
JuÓhakumÈro nÈma hutvÈ TakkasilÈyaÑ sippaÑ uggahetvÈ Ècariyassa
anuyogaÑ datvÈ rattibhÈge andhakÈre Ècariyassa gharÈ nikkhamitvÈ attano
nivÈsaÔÔhÈnaÑ vegena gacchanto aÒÒataraÑ brÈhmaÓaÑ bhikkhaÑ caritvÈ
attano nivÈsaÔÔhÈnaÑ gacchantaÑ apassanto bÈhunÈ paharitvÈ tassa
bhattapÈtiÑ bhindi, brÈhmaÓo patitvÈ viravi. KumÈro kÈruÒÒena nivattitvÈ
taÑ hatthe gahetvÈ uÔÔhÈpesi. BrÈhmaÓo “tayÈ tÈta mama bhikkhÈbhÈjanaÑ
bhinnaÑ, bhattam|laÑ me dehÊ”ti Èha. KumÈro “brÈhmaÓa na dÈnÈhaÑ tava
bhattam|laÑ dÈtuÑ sakkomi, ahaÑ kho pana KÈsikaraÒÒo putto
JuÓhakumÈro nÈma, mayi rajje patiÔÔhite ÈgantvÈ maÑ dhanaÑ yÈceyyÈsÊ”ti
vatvÈ niÔÔhitasippo ÈcariyaÑ vanditvÈ BÈrÈÓasiÑ gantvÈ pitu sippaÑ dassesi.
PitÈ “jÊvantena me putto diÔÔho, rÈjabh|tampi naÑ passissÈmÊ”ti rajje
abhisiÒci. So JuÓharÈjÈ nÈma hutvÈ dhammena rajjaÑ kÈresi. BrÈhmaÓo taÑ
pavattiÑ sutvÈ “idÈni mama bhattam|laÑ ÈharissÈmÊ”ti BÈrÈÓasiÑ gantvÈ
rÈjÈnaÑ ala~katanagaraÑ padakkhiÓaÑ karontameva disvÈ ekasmiÑ
unnatappadese Ôhito hatthaÑ pasÈretvÈ jayÈpesi. Atha naÑ rÈjÈ
anoloketvÈva atikkami. BrÈhmaÓo tena adiÔÔhabhÈvaÑ ÒatvÈ kathaÑ
samuÔÔhÈpento paÔhamaÑ gÈthamÈha–
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13. “SuÓohi mayhaÑ vacanaÑ janinda,
Atthena JuÓhamhi idhÈ’ nupatto.
Na brÈhmaÓe addhike tiÔÔhamÈne,
GantabbamÈhu1 dvipadinda2 seÔÔhÈ”ti.
Tattha JuÓhamhÊti mahÈrÈja tayi juÓhamhi ahaÑ ekena atthena
idhÈnuppatto, na nikkÈraÓÈ idhÈgatomhÊti dÊpeti. Addhiketi addhÈnaÑ Ègate.
Gantabbanti taÑ addhikaÑ addhÈnamÈgataÑ yÈcamÈnaÑ brÈhmaÓaÑ
anoloketvÈva gantabbanti paÓÉitÈ na Èhu na kathentÊti.
RÈjÈ tassa vacanaÑ sutvÈ hatthiÑ vajira~kusena niggahetvÈ dutiyaÑ
gÈthamÈha–
14. “SuÓomi tiÔÔhÈmi vadehi brahme,
YenÈ’si atthena idhÈ’nupatto.
KaÑ vÈ tvamatthaÑ mayi patthayÈno,
IdhÈ’ gamo brahme tadi~gha br|hÊ”ti.
Tattha i~ghÈti codanatthe nipÈto.
Tato paraÑ brÈhmaÓassa ca raÒÒo ca vacanapaÔivacanavasena sesagÈthÈ
kathitÈ–
15. “DadÈhi me gÈmavarÈni paÒca,
DÈsÊsataÑ satta gavaÑsatÈni.
ParosahassaÒca suvaÓÓanikkhe,
BhariyÈ ca me sÈdisÊ dve dadÈhi.
16. Tapo nu te brÈhmaÓa bhiÑsar|po,
MantÈ nu te brÈhmaÓa cittar|pÈ.
YakkhÈ nu te assavÈ santi keci,
AttaÑ vÈ me abhijÈnÈsi kattaÑ.
______________________________________________________________
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17. Na me tapo atthi na cÈpi mantÈ,
YakkhÈpi me assavÈ natthi keci.
Atthampi te nÈbhijÈnÈmi kattaÑ,
Pubbe ca kho sa~gatimattamÈsi.
18. PaÔhamaÑ idaÑ dassanaÑ jÈnato me,
Na tÈ’bhijÈnÈmi ito puratthÈ.
AkkhÈhi me pucchito etamatthaÑ,
KadÈ kuhiÑ vÈ ahu sa~gamo no.
19. GandhÈrarÈjassa puramhi ramme,
Avasimhase TakkasÊlÈyaÑ deva.
TatthandhakÈramhi timÊsikÈyaÑ1,
AÑsena aÑsaÑ samaghaÔÔayimha.
20. Te tattha ÔhatvÈna ubho janinda,
SÈrÈÓiyaÑ2 vÊtisÈrayimha3 tattha.
SÈyeva no sa~gatimattamÈsi,
Tato na pacchÈ na pure ahosi.
21. YadÈ kadÈci manujesu brahme,
SamÈgamo sappurisena hoti.
Na paÓÉitÈ sa~gatisanthavÈni,
Pubbe kataÑ vÈpi vinÈsayanti.
22. BÈlÈva kho sa~gatisanthavÈni,
Pubbe kataÑ vÈpi vinÈsayanti.
Bahumpi bÈlesu kataÑ vinassati,
TathÈ hi bÈlÈ akataÒÒur|pÈ.
23. DhÊrÈ ca kho sa~gatisanthavÈni,
Pubbe kataÑ vÈpi na nÈsayanti.
Appampi dhÊresu kataÑ na nassati,
TathÈ hi dhÊrÈ sukataÒÒur|pÈ.
______________________________________________________________
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24. DadÈmi te gÈmavarÈni paÒca,
DÈsÊsataÑ satta gavaÑsatÈni.
ParosahassaÒca suvaÓÓanikkhe,
BhariyÈ ca te sÈdisÊ dve dadÈmi.
25. EvaÑ sataÑ hoti samecca rÈja,
NakkhattarÈjÈriva tÈrakÈnaÑ.
Œp|ratÊ kÈsipatÊ tathÈhaÑ,
TayÈpi me sa~gamo ajja laddho”ti.

Tattha sÈdisÊti r|pavaÓÓajÈtikulapadesena mayÈ sÈdisÊ ekasadisÈ1 dve
mahÈyasÈ bhariyÈ ca me dehÊti attho. BhiÑsar|poti kinnu te brÈhmaÓa
balavar|pasÊlÈcÈraguÓasa~khÈtaÑ tapokammaÑ atthÊti pucchati. MantÈ nu
teti udÈhu vicitrar|pÈ sabbatthasÈdhakÈ mantÈ te atthi. AssavÈti
vacanakÈrakÈ icchiticchitadÈyakÈ yakkhÈ vÈ te keci santi. Kattanti kataÑ,
udÈhu tayÈ kataÑ kiÒci mama atthaÑ abhijÈnÈsÊti pucchati. Sa~gatimattanti
samÈgamamattaÑ tayÈ saddhiÑ pubbe mama ÈsÊti vadati. JÈnato meti
jÈnantassa mama idaÑ paÔhamaÑ tava dassanaÑ. Na tÈ’bhijÈnÈmÊti na taÑ
abhijÈnÈmi. TimÊsikÈyanti bahalatimirÈyaÑ rattiyaÑ. Te tattha ÔhatvÈnÈti te
mayaÑ tasmiÑ aÑsena aÑsaÑ ghaÔÔitaÔÔhÈne ÔhatvÈ. VÊtisÈrayimha tatthÈti
tasmiÑ yeva ÔhÈne saritabbayuttakaÑ kathaÑ vÊtisÈrayimha, ahaÑ
“bhikkhÈbhÈjanaÑ me tayÈ bhinnaÑ, bhattam|laÑ me dehÊ”ti avacaÑ, tvaÑ
“idÈnÈhaÑ tava bhattam|laÑ dÈtuÑ na sakkomi, ahaÑ kho pana
KÈsikaraÒÒo putto JuÓhakumÈro nÈma, mayi rajje patiÔÔhite ÈgantvÈ maÑ
dhanaÑ yÈceyyÈsÊ”ti avacÈti imaÑ sÈraÓÊyakathaÑ karimhÈti Èha. SÈyeva
no sa~gatimattamÈsÊti deva amhÈkaÑ sÈyeva aÒÒamaÒÒaÑ
sa~gatimattamÈsi, ekamuhuttikamahosÊti dÊpeti. Tatoti tato pana
taÑmuhuttikamittadhammato pacchÈ vÈ pure vÈ kadÈci amhÈkaÑ sa~gati
nÈma na bh|tapubbÈ.
Na paÓÉitÈti brÈhmaÓa paÓÉitÈ nÈma taÑmuhuttikaÑ sa~gatiÑ vÈ
cirakÈlasanthavÈni vÈ yaÑ kiÒci pubbe kataguÓaÑ vÈ na nÈsenti. BahumpÊti
______________________________________________________________
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bahukampi. AkataÒÒur|pÈti yasmÈ bÈlÈ akataÒÒusabhÈvÈ, tasmÈ tesu
bahumpi kataÑ nassatÊti attho. SukataÒÒur|pÈti suÔÔhu kataÒÒusabhÈvÈ.
EtthÈpi tatthÈpi tathÈhÊti hi-kÈro kÈraÓattho. DadÈmi teti brÈhmaÓena
yÈcitayÈcitaÑ dadanto evamÈha. EvaÑ satanti brÈhmaÓo raÒÒo
anumodanaÑ karonto vadati, sataÑ sappurisÈnaÑ ekavÈrampi samecca
sa~gati nÈma evaÑ hoti. NakkhattarÈjÈrivÈti ettha ra-kÈro1 nipÈtamattaÑ.
TÈrakÈnanti tÈrakagaÓamajjhe. KÈsipatÊti rÈjÈnamÈlapati. IdaÑ vuttaÑ
hoti–deva kÈsiraÔÔhÈdhipati yathÈ cando tÈrakÈnaÑ majjhe Ôhito
tÈrakagaÓaparivuto pÈÔipadato paÔÔhÈya yÈva puÓÓamÈ Èp|rati, tathÈ ahampi
ajja tayÈ dinnehi gÈmavarÈdÊhi Èp|rÈmÊti. TayÈpi meti mayÈ pubbe tayÈ
saddhiÑ laddhopi sa~gamo aladdhova, ajja pana mama manorathassa
nipphannattÈ mayÈ tayÈ saha sa~gamo laddho nÈmÈti nipphannaÑ me tayÈ
saddhiÑ mittaphalanti2 vadati. Bodhisatto tassa mahantaÑ yasaÑ adÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈneva,
pubbepÈhaÑ ŒnandaÑ varena santappesiÑyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ brÈhmaÓo Œnando ahosi, rÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
JuÓhajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. DhammadevaputtajÈtakavaÓÓanÈ (457)
Yasokaro puÒÒakarohamasmÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
Devadattassa pathavipavesanaÑ Èrabbha kathesi. TadÈ hi bhikkh|
dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso Devadatto TathÈgatena
saddhiÑ paÔivirujjhitvÈ pathaviÑ paviÔÔho”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha
bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na
idÈnevesa bhikkhave mama Jinacakke pahÈraÑ datvÈ pathaviÑ paviÔÔho,
pubbepi
______________________________________________________________
1. RivakÈro (SyÈ), rikÈro (Ka)
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dhammacakke pahÈraÑ datvÈ pathaviÑ pavisitvÈ AvÊciparÈyaÓo jÈtoyevÈ”ti
vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
kÈmÈvacaradevaloke Dhammo nÈma devaputto hutvÈ nibbatti, Devadatto
Adhammo nÈma. Tesu Dhammo dibbÈla~kÈrapaÔimaÓÉito
dibbarathavaramabhiruyha accharÈgaÓaparivuto manussesu sÈyamÈsaÑ
bhuÒjitvÈ attano attano gharadvÈre sukhakathÈya nisinnesu
puÓÓamuposathadivase gÈmanigamajanapadarÈjadhÈnÊsu ÈkÈse ÔhatvÈ
“pÈÓÈtipÈtÈdÊhi dasahi akusalakammapathehi viramitvÈ
mÈtupaÔÔhÈnadhammaÑ pitupaÔÔhÈnadhammaÑ tividhasucaritadhammaÑ ca
p|retha, evaÑ saggaparÈyaÓÈ hutvÈ mahantaÑ yasaÑ anubhavissathÈ”ti
manusse dasa kusalakammapathe samÈdapento jambudÊpaÑ padakkhiÓaÑ
karoti. Adhammo pana devaputto “pÈÓaÑ hanathÈ”ti-ÈdinÈ nayena dasa
akusalakammapathe samÈdapento jambudÊpaÑ vÈmaÑ karoti. Atha tesaÑ
ÈkÈse rathÈ sammukhÈ ahesuÑ. Atha nesaÑ parisÈ “tumhe kassa, tumhe
kassÈ”ti pucchitvÈ “mayaÑ dhammassa, mayaÑ AdhammassÈ”ti vatvÈ
maggÈ okkamitvÈ dvidhÈ jÈtÈ. Dhammopi AdhammaÑ ÈmantetvÈ “samma
tvaÑ Adhammo, ahaÑ dhammo, maggo mayhaÑ anucchaviko, tava rathaÑ
okkÈmetvÈ mayhaÑ maggaÑ dehÊ”ti paÔhamaÑ gÈthamÈha–
26. “Yasokaro puÒÒakarohamasmi,
SadÈtthuto samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ.
MaggÈraho devamanussap|jito,
Dhammo ahaÑ dehi Adhamma maggan”ti.
Tattha yasokaroti ahaÑ devamanussÈnaÑ yasadÈyako. Dutiyapadepi
eseva nayo. SadÈtthutoti sadÈ thuto niccapasattho. Tato parÈ–
27. “AdhammayÈnaÑ daÄhamÈruhitvÈ,
Asantasanto balavÈ’ha masmi.
Sa kissa hetumhi tava’jja dajjaÑ,
MaggaÑ ahaÑ dhamma adinnapubbaÑ.
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28. Dhammo have pÈturahosi pubbe,
PacchÈ Adhammo udapÈdi loke.
JeÔÔho ca seÔÔho ca sanantano ca,
UyyÈhi jeÔÔhassa kaniÔÔha maggÈ.
29. Na yÈcanÈya napi pÈtir|pÈ,
Na arahatÈ1 te’haÑ dadeyyaÑ maggaÑ.
YuddhaÒca no hotu ubhinna’majja,
Yuddhamhi yo jessati tassa maggo.
30. SabbÈ disÈ anuvisaÔo’hamasmi,
Mahabbalo amitayaso atulyo.
GuÓehi sabbehi upetar|po,
Dhammo Adhamma tvaÑ kathaÑ vijessasi.
31. Lohena ve haÒÒati jÈtar|paÑ,
Na jÈtar|pena hananti lohaÑ.
Sace Adhammo haÒchati dhamma’majja,
Ayo suvaÓÓaÑ viya dassaneyyaÑ.
32. Sace tuvaÑ yuddhabalo Adhamma,
Na tuyha vuÉÉhÈ ca gar| ca atthi.
MaggaÒca te dammi piyÈppiyena,
VÈcÈduruttÈnipi te khamÈmÊ”ti–
imÈ cha gÈthÈ tesaÒÒeva vacanapaÔivacanavasena kathitÈ2.
Tattha sa kissa hetumhi tava’jja dajjanti somhi ahaÑ Adhammo
AdhammayÈnaÑ rathaÑ ÈruÄho3 abhÊto balavÈ, kiÑkÈraÓÈ ajja bho
Dhamma kassaci adinnapubbaÑ maggaÑ tuyhaÑ dammÊti. Pubbeti
paÔhamakappikakÈle imasmiÑ loke dasakusalakammapathadhammo ca
pubbe pÈturahosi, pacchÈ Adhammo. JeÔÔho cÈti pure nibbattabhÈvena ahaÑ
jeÔÔho ca seÔÔho ca porÈÓako ca, tvaÑ pana kaniÔÔho, tasmÈ maggÈ uyyÈhÊti
vadati.
______________________________________________________________
1. Na arahati (SÊ, I), arahati (Ka)

2. ®hitÈ (SÊ, I)
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Napi pÈtir|pÈti ahaÒhi te neva yÈcanÈya na patir|pavacanena
maggÈrahatÈya maggaÑ dadeyyaÑ. AnuvisaÔoti ahaÑ catasso disÈ catasso
anudisÈti sabbÈ disÈ attano guÓena patthaÔo paÒÒÈto pÈkaÔo. LohenÈti
ayamuÔÔhikena. HaÒchatÊti1 hanissati. TuvaÑ yuddhabalo AdhammÈti sace
tvaÑ yuddhabalosi Adhamma. VuÉÉhÈ ca gar| cÈti yadi tuyhaÑ “ime
vuÉÉhÈ, ime gar| paÓÉitÈ”ti evaÑ natthi. PiyÈppiyenÈti piyenÈpi appiyenÈpi
dadanto piyena viya te maggaÑ dadÈmÊti attho.
Bodhisattena pana imÈya gÈthÈya kathitakkhaÓeyeva Adhammo rathe
ÔhÈtuÑ asakkonto avaÑsiro pathaviyaÑ patitvÈ pathaviyÈ vivare dinne
gantvÈ AvÊcimhiyeva nibbatti. EtamatthaÑ viditvÈ BhagavÈ abhisambuddho
hutvÈ sesagÈthÈ abhÈsi–
33. “IdaÒca sutvÈ vacanaÑ Adhammo,
AvaÑsiro patito uddhapÈdo.
Yuddhatthiko ce na labhÈmi yuddhaÑ,
EttÈvatÈ hoti hato Adhammo.
34. KhantÊbalo yuddhabalaÑ vijetvÈ,
HantvÈ AdhammaÑ nihanitva2 bh|myÈ.
PÈyÈsi vitto abhiruyha sandanaÑ,
Maggeneva atibalo saccanikkamo.
35. MÈtÈ pitÈ samaÓabrÈhmaÓÈ ca,
AsammÈnitÈ yassa sake agÈre.
Idheva nikkhippa sarÊradehaÑ,
KÈyassa bhedÈ nirayaÑ vajanti te.
YathÈ Adhammo patito avaÑsiro.
36. MÈtÈ pitÈ samaÓabrÈhmaÓÈ ca,
SusammÈnitÈ yassa sake agÈre.
Idheva nikkhippa sarÊradehaÑ,
KÈyassa bhedÈ sugatiÑ vajanti te.
YathÈpi dhammo abhiruyha sandanan”ti.
______________________________________________________________
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Tattha yuddhatthiko ceti ayaÑ tassa vilÈpo, so kirevaÑ vilapantoyeva
patitvÈ pathaviÑ paviÔÔho. EttÈvatÈti bhikkhave yÈvatÈ pathaviÑ paviÔÔho,
tÈvatÈ Adhammo hato nÈma hoti. KhantÊbaloti bhikkhave evaÑ Adhammo
pathaviÑ paviÔÔho adhivÈsanakhantÊbalo taÑ yuddhabalaÑ vijetvÈ vadhitvÈ
bh|miyaÑ nihanitvÈ pÈtetvÈ vittajÈtatÈya vitto attano rathaÑ Èruyha
maggeneva saccanikkamo tathaparakkamo Dhammadevaputto pÈyÈsi.
AsammÈnitÈti asakkatÈ. SarÊradehanti imasmiÑyeva loke sarÊrasa~khÈtaÑ
dehaÑ nikkhipitvÈ. NirayaÑ vajantÊti yassa pÈpapuggalassa ete
sakkÈrÈrahÈ1 gehe asakkatÈ, tathÈr|pÈ yathÈ Adhammo patito avaÑsiro,
evaÑ avaÑsirÈ nirayaÑ vajantÊti attho. SugatiÑ vajantÊti yassa panete
sakkatÈ, tÈdisÈ paÓÉitÈ yathÈpi dhammo sandanaÑ abhiruyha devalokaÑ
gato, evaÑ sugatiÑ vajantÊti.
SatthÈ evaÑ dhammaÑ desetvÈ “na bhikkhave idÈneva, pubbepi
Devadatto mayÈ saddhiÑ paÔivirujjhitvÈ pathaviÑ paviÔÔho”ti vatvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ Adhammo devaputto Devadatto ahosi, parisÈpissa
DevadattaparisÈ, Dhammo pana ahameva, parisÈ BuddhaparisÈyevÈ”ti.
DhammadevaputtajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. UdayabhaddajÈtakavaÓÓanÈ (458)
EkÈ nisinnÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ ukkaÓÔhitabhikkhuÑ
Èrabbha kathesi. Vatthu KusajÈtake2 Èvi bhavissati. SatthÈ pana taÑ
bhikkhuÑ “saccaÑ kira tvaÑ ukkaÓÔhitosÊ”ti pucchitvÈ “saccaÑ bhante”ti
vutte “bhikkhu kasmÈ kilesavasena evar|pe niyyÈnikasÈsane pabbajitvÈ
ukkaÓÔhitosi, porÈÓakapaÓÉitÈ samiddhe dvÈdasayojanike Surundhananagare
rajjaÑ kÈrentÈ devaccharapaÔibhÈgÈya itthiyÈ saddhiÑ satta vassasatÈni
ekagabbhe vasantÈpi indriyÈni bhinditvÈ lobhavasena na olokesun”ti vatvÈ
atÊtaÑ Èhari.
______________________________________________________________
1. SakkatÈrahÈ (Ka)

2. Khu 6. 66 piÔÔhe.
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AtÊte KÈsiraÔÔhe Surundhananagare KÈsirÈjÈ rajjaÑ kÈresi, tassa neva
putto, na dhÊtÈ ahosi. So attano deviyo “putte patthethÈ”ti Èha.
AggamahesÊpi raÒÒo vacanaÑ sampaÔicchitvÈ tathÈ akÈsi. TadÈ bodhisatto
brahmalokÈ cavitvÈ tasseva raÒÒo aggamahesiyÈ kucchimhi nibbatti.
Athassa mahÈjanassa hadayaÑ vaÉÉhetvÈ jÈtabhÈvena “Udayabhaddo”ti
nÈmaÑ kariÑsu. KumÈrassa padasÈ caraÓakÈle aÒÒopi satto brahmalokÈ
cavitvÈ tasseva raÒÒo aÒÒatarÈya deviyÈ kucchimhi kumÈrikÈ hutvÈ nibbatti,
tassÈpi “UdayabhaddÈ”ti nÈmaÑ kariÑsu. KumÈro vayappatto
sabbasippanipphattiÑ pÈpuÓi, jÈtibrahmacÈrÊ pana ahosi, supinantenapi
methunadhammaÑ na jÈnÈti, na tassa kilesesu cittaÑ allÊyi. RÈjÈ puttaÑ
rajje abhisiÒcitukÈmo “kumÈrassa idÈni rajjasukhasevanakÈlo, nÈÔakÈpissa
paccupaÔÔhÈpessÈmÊ”ti sÈsanaÑ pesesi. Bodhisatto “na mayhaÑ rajjenattho,
kilesesu me cittaÑ na allÊyatÊ”ti paÔikkhipitvÈ punappunaÑ vuccamÈno
rattajambunadamayaÑ itthir|paÑ kÈretvÈ “evar|paÑ itthiÑ labhamÈno
rajjaÑ sampaÔicchissÈmÊ”ti mÈtÈpit|naÑ pesesi. Te taÑ suvaÓÓar|pakaÑ
sakalajambudÊpaÑ parihÈrÈpetvÈ tathÈr|paÑ itthiÑ alabhantÈ
UdayabhaddaÑ ala~kÈretvÈ tassa santike ÔhapesuÑ. SÈ taÑ suvaÓÓar|pakaÑ
abhibhavitvÈ aÔÔhÈsi. Atha nesaÑ anicchamÈnÈnaÒÒeva vemÈtikaÑ bhaginiÑ
UdayabhaddakumÈriÑ aggamahesiÑ katvÈ bodhisattaÑ rajje abhisiÒciÑsu.
Te pana dvepi brahmacariyavÈsameva vasiÑsu.
AparabhÈge mÈtÈpit|naÑ accayena bodhisatto rajjaÑ kÈresi. Ubho
ekagabbhe vasamÈnÈpi lobhavasena indriyÈni bhinditvÈ aÒÒamaÒÒaÑ na
olokesuÑ, apica kho pana “yo amhesu paÔhamataraÑ kÈlaÑ karoti, so
nibbattaÔÔhÈnato ÈgantvÈ ‘asukaÔÔhÈne nibbattosmÊ’ti Èrocet|”ti
sa~garamakaÑsu. Atha kho bodhisatto abhisekato sattavassasataccayena
kÈlamakÈsi. AÒÒo rÈjÈ nÈhosi, UdayabhaddÈyayeva ÈÓÈ pavatti. AmaccÈ
rajjaÑ anusÈsiÑsu. Bodhisattopi cutikkhaÓe TÈvatiÑsabhavane SakkattaÑ
patvÈ yasamahantatÈya sattÈhaÑ anussarituÑ nÈsakkhi. Iti so
manussagaÓanÈya sattavassasataccayena ÈvajjetvÈ “UdayabhaddaÑ
rÈjadhÊtaraÑ dhanena vÊmaÑsitvÈ sÊhanÈdaÑ nadÈpetvÈ dhammaÑ desetvÈ
sa~garaÑ mocetvÈ ÈgamissÈmÊ”ti cintesi.
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TadÈ kira manussÈnaÑ dasavassasahassÈyukakÈlo hoti. RÈjadhÊtÈpi taÑ
divasaÑ rattibhÈge pihitesu dvÈresu Ôhapita-Èrakkhe
sattabh|mikapÈsÈdavaratale ala~katasirigabbhe ekikÈva niccalÈ attano sÊlaÑ
ÈvajjamÈnÈ nisÊdi. Atha Sakko suvaÓÓamÈsakap|raÑ ekaÑ suvaÓÓapÈtiÑ
ÈdÈya ÈgantvÈ sayanagabbheyeva pÈtubhavitvÈ ekamantaÑ Ôhito tÈya
saddhiÑ sallapanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
37. “EkÈ nisinnÈ suci saÒÒat|r|,
PÈsÈdamÈruyha anindita~gÊ.
YÈcÈmi taÑ kinnaranettacakkhu,
Ime’karattiÑ ubhayo vasemÈ”ti.
Tattha sucÊti sucivatthanivatthÈ. SaÒÒat|r|ti suÔÔhu Ôhapita-|r|,
iriyÈpathaÑ saÓÔhapetvÈ sucivatthÈ ekikÈva nisinnÈsÊti vuttaÑ hoti.
Anindita~gÊti pÈdantato yÈva kesaggÈ aninditasarÊrÈ
paramasobhaggappattasarÊrÈ. Kinnaranettacakkh|ti tÊhi maÓÉalehi paÒcahi
ca pasÈdehi upasobhitattÈ kinnarÈnaÑ nettasadisehi cakkh|hi samannÈgate.
Ime’karattinti imaÑ ekarattaÑ ajja imasmiÑ ala~katasayanagabbhe ekato
vaseyyÈmÈti yÈcati.
Tato rÈjadhÊtÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
38. “OkiÓÓantaraparikhaÑ, daÄhamaÔÔÈlakoÔÔhakaÑ.
RakkhitaÑ khaggahatthehi, duppavesamidaÑ puraÑ.
39. Daharassa yuvino cÈpi, Ègamo ca na vijjati.
Atha kena nu vaÓÓena, sa~gamaÑ icchase mayÈ”ti.
Tattha okiÓÓantaraparikhanti idaÑ dvÈdasayojanikaÑ
SurundhanapuraÑ antarantarÈ udakaparikhÈnaÑ kaddamaparikhÈnaÑ
sukkhaparikhÈnaÑ okiÓÓattÈ okiÓÓantaraparikhaÑ. DaÄhamaÔÔÈlakoÔÔhakanti
thiratarehi aÔÔÈlakehi dvÈrakoÔÔhakehi ca samannÈgataÑ. KhaggahatthehÊti
Èvudhahatthehi dasahi yodhasahassehi rakkhitaÑ. DuppavesamidaÑ puranti
idaÑ sakalapurampi tassa anto mÈpitaÑ mayhaÑ nivÈsapurampi ubhayaÑ
kassaci pavisituÑ na sakkÈ. Œgamo cÈti idha
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imÈya velÈya taruÓassa vÈ yobbanappattassa vÈ thÈmasampannayodhassa vÈ
aÒÒassa vÈ mahantampi paÓÓÈkÈraÑ gahetvÈ Ègacchantassa Ègamo nÈma
natthi. Sa~gamanti atha tvaÑ kena kÈraÓena imÈya velÈya mayÈ saha
samÈgamaÑ icchasÊti.
Atha Sakko catutthaÑ gÈthamÈha–
40. “Yakkho’hamasmi kalyÈÓi, Ègatosmi tavantike1.
TvaÑ maÑ Nandaya bhaddante, puÓÓakaÑsaÑ dadÈmi te”ti.
Tassattho–kalyÈÓi sundaradassane2 ahameko devaputto
devatÈnubhÈvena idhÈgato, tvaÑ ajja maÑ Nandaya tosehi, ahaÑ te imaÑ
suvaÓÓamÈsakapuÓÓaÑ suvaÓÓapÈtiÑ dadÈmÊti.
TaÑ sutvÈ rÈjadhÊtÈ paÒcamaÑ gÈthamÈha–
41. “DevaÑ va yakkhaÑ atha vÈ manussaÑ,
Na patthaye udaya’maticca aÒÒaÑ.
Gaccheva tvaÑ yakkha mahÈnubhÈva,
MÈ cassu gantvÈ puna’rÈvajitthÈ”ti.
Tassattho–ahaÑ devarÈja devaÑ vÈ yakkhaÑ vÈ udayaÑ atikkamitvÈ
aÒÒaÑ na patthemi, so tvaÑ gaccheva, mÈ idha aÔÔhÈsi, na me tayÈ Èbhatena
paÓÓÈkÈrena attho, gantvÈ ca mÈ imaÑ ÔhÈnaÑ punarÈvajitthÈti.
So tassÈ sÊhanÈdaÑ sutvÈ aÔÔhatvÈ gatasadiso hutvÈ tattheva antarahito
aÔÔhÈsi. So punadivase tÈya velÈyameva suvaÓÓamÈsakap|raÑ rajatapÈtiÑ
ÈdÈya tÈya saddhiÑ sallapanto chaÔÔhaÑ gÈthamÈha–
42. “YÈ sÈ rati3 uttamÈ kÈmabhoginaÑ,
YaÑhetu4 sattÈ visamaÑ caranti.
MÈ taÑ ratiÑ jÊyi tuvaÑ sucimhite,
DadÈmi te r|piyaÑ kaÑsap|ran”ti.
______________________________________________________________
1. TavantikaÑ (SÊ, I)
3. YÈ rati (Ka)

2. Sundaradassanena sama~gi (Ka)
4. RatÊsu (SÊ, SyÈ)
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Tassattho–bhadde rÈjadhÊte yÈ esÈ kÈmabhogisattÈnaÑ ratÊsu
methunakÈmarati nÈma uttamÈ rati, yassÈ ratiyÈ kÈraÓÈ sattÈ
kÈyaduccaritÈdivisamaÑ caranti, taÑ ratiÑ tvaÑ bhadde sucimhite
manÈpahasite mÈ jÊyi, ahampi Ègacchanto na tucchahattho Ègato, hiyyo
suvaÓÓamÈsakap|raÑ suvaÓÓapÈtiÑ ÈhariÑ, ajja r|piyapÈtiÑ, imaÑ te
ahaÑ r|piyapÈtiÑ suvaÓÓap|raÑ dadÈmÊti.
RÈjadhÊtÈ cintesi “ayaÑ kathÈsallÈpaÑ labhanto punappunaÑ
Ègamissati, na dÈni tena saddhiÑ kathessÈmÊ”ti. SÈ kiÒci na kathesi. Sakko
tassÈ akathitabhÈvaÑ ÒatvÈ tattheva antarahito hutvÈ punadivase tÈyameva
velÈya lohapÈtiÑ kahÈpaÓap|raÑ ÈdÈya “bhadde tvaÑ maÑ kÈmaratiyÈ
santappehi, imaÑ te kahÈpaÓap|raÑ lohapÈtiÑ dassÈmÊ”ti Èha. TaÑ disvÈ
rÈjadhÊtÈ sattamaÑ gÈthamÈha–
43. “NÈriÑ naro nijjhapayaÑ dhanena,
UkkaÑsatÊ yattha karoti chandaÑ.
VipaccanÊko tava devadhammo,
Paccakkhato thokatarena esÊ”ti.
Tassattho–bho purisa tvaÑ jaÄo. Naro hi nÈma nÈriÑ kilesaratikÈraÓÈ
dhanena nijjhÈpento saÒÒÈpento1 yattha nÈriyÈ chandaÑ karoti, taÑ
ukkaÑsati vaÓÓetvÈ thometvÈ bahutarena dhanena palobheti, tuyhaÑ paneso
devasabhÈvo vipaccanÊko, tvaÒhi mayÈ paccakkhato thokatarena esi,
paÔhamadivase suvaÓÓap|raÑ suvaÓÓapÈtiÑ ÈharitvÈ dutiyadivase
suvaÓÓap|raÑ r|piyapÈtiÑ, tatiyadivase kahÈpaÓap|raÑ lohapÈtiÑ
ÈharasÊti.
TaÑ sutvÈ Sakko “bhadde rÈjakumÈri ahaÑ chekavÈÓijo na
niratthakena atthaÑ nÈsemi, sace tvaÑ ÈyunÈ vÈ vaÓÓena vÈ vaÉÉheyyÈsi,
ahaÑ te paÓÓÈkÈraÑ vaÉÉhetvÈ ÈhareyyaÑ, tvaÑ pana parihÈyaseva,
tenÈhampi dhanaÑ parihÈpemÊ”ti vatvÈ tisso gÈthÈ abhÈsi–
______________________________________________________________
1. Santappento (SÊ)
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44. Œyu ca vaÓÓo ca manussaloke,
NihÊyati manujÈnaÑ sugatte.
Teneva vaÓÓena dhanampi tuyhaÑ,
NihÊyati jiÓÓatarÈsi ajja.
45. EvaÑ me pekkhamÈnassa, rÈjaputti yasassini.
HÈyateva tava vaÓÓo1, ahorattÈnamaccaye.
46. IminÈva tvaÑ vayasÈ, rÈjaputti sumedhase.
BrahmacariyaÑ careyyÈsi, bhiyyo vaÓÓavatÊ siyÈ”ti.

Tattha nihÊyatÊti parissÈvane Èsitta-udakaÑ viya parihÈyati.
ManussalokasmiÒhi sattÈ jÊvitena vaÓÓena cakkhupasÈdÈdÊhi ca dine dine
parihÈyanteva. JiÓÓatarÈsÊti mama paÔhamaÑ Ègatadivase pavattaÒhi te Èyu
hiyyo divasaÑ na pÈpuÓi, kuÔhÈriyÈ chinnaÑ viya tattheva nirujjhi, hiyyo
pavattampi ajjadivasaÑ na pÈpuÓi, hiyyova kuÔhÈriyÈ chinnaÑ viya nirujjhi,
tasmÈ ajja jiÓÓatarÈsi jÈtÈ. EvaÑ meti tiÔÔhatu hiyyo ca parahiyyo ca2, ajjeva
pana mayhaÑ evaÑ pekkhamÈnasseva hÈyateva tava vaÓÓo.
AhorattÈnamaccayeti ito paÔÔhÈya rattindivesu vÊtivattesu ahorattÈnaÑ
accayena apaÓÓattikabhÈvameva gamissasÊti3 dasseti. IminÈvÈti tasmÈ
bhadde sace tvaÑ iminÈ vayeneva imasmiÑ suvaÓÓavaÓÓe sarÊre jarÈya
avilutteyeva seÔÔhacariyaÑ careyyÈsi, pabbajitvÈ samaÓadhammaÑ
kareyyÈsi. Bhiyyo vaÓÓavatÊ siyÈti atirekataravaÓÓÈ bhaveyyÈsÊti.
Tato rÈjadhÊtÈ itaraÑ gÈthamÈha–
47. “DevÈ na jÊranti yathÈ manussÈ,
Gattesu tesaÑ valiyo na honti.
PucchÈmi taÑ yakkha mahÈnubhÈva,
KathaÑ nu4 devÈna sarÊradeho”ti.
______________________________________________________________
1. HÈyate vata te vaÓÓo (SÊ), hÈyateva tato vaÓÓo (SyÈ, I)
2. Parato ca (Ka)
3. BhavissasÊti (SyÈ, Ka)

4. Na (I)
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Tattha sarÊradehoti sarÊrasa~khÈto deho, devÈnaÑ sarÊraÑ kathaÑ na
jÊrati, idaÑ ahaÑ taÑ pucchÈmÊti vadati.
AthassÈ kathento Sakko itaraÑ gÈthamÈha–
48. “DevÈ na jÊranti yathÈ manussÈ,
Gattesu tesaÑ valiyo na honti.
Suve suve bhiyyatarova tesaÑ,
Dibbo ca vaÓÓo vipulÈ ca bhogÈ”ti.
Tattha yathÈ manussÈti yathÈ manussÈ jÊrantÈ r|pena vaÓÓena bhogena
cakkhupasÈdÈdÊhi ca jÊranti, na evaÑ devÈ. TesaÒhi gattesu valiyopi na
santi, maÔÔhakaÒcanapaÔÔamiva sarÊraÑ hoti. Suve suveti divase divase.
BhiyyatarovÈti atirekatarova tesaÑ dibbo ca vaÓÓo vipulÈ ca bhogÈ honti.
Manussesu hi r|paparihÈni cirajÈtabhÈvassa sakkhi, devesu
atirekar|pasampatti ca atirekaparivÈrasampatti ca. EvaÑ aparihÈnadhammo
nÈmesa devaloko. TasmÈ tvaÑ jaraÑ appatvÈva nikkhamitvÈ pabbaja, evaÑ
parihÈniyasabhÈvÈ manussalokÈ cavitvÈ aparihÈniyasabhÈvaÑ evar|paÑ
devalokaÑ gamissasÊti.
SÈ devalokassa vaÓÓaÑ sutvÈ tassa gamanamaggaÑ pucchantÊ itaraÑ
gÈthamÈha–
46. “KiÑ s|dha bhÊtÈ janatÈ anekÈ,
Maggo ca nekÈyatanaÑ pavutto.
PucchÈmi taÑ yakkha mahÈnubhÈva,
KatthaÔÔhito paralokaÑ na bhÈye”ti.
Tattha kiÑ s|dha bhÊtÈti devarÈja ayaÑ khattiyÈdibhedÈ anekÈ janatÈ
kiÑ bhÊtÈ kassa bhayena parihÈniyasabhÈvÈ manussalokÈ devalokaÑ na
gacchatÊti pucchati. Maggoti devalokagÈmimaggo. Idha pana “kin”ti
ÈharitvÈ “ko”ti pucchÈ kÈtabbÈ. AyaÒhettha attho “anekatitthÈyatanavasena
paÓÉitehi pavutto devalokamaggo ko kataro”ti vutto. KatthaÔÔhitoti
paralokaÑ gacchanto katarasmiÑ magge Ôhito na bhÈyatÊti.
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AthassÈ kathento Sakko itaraÑ gÈthamÈha–
50. “VÈcaÑ manaÒca paÓidhÈya sammÈ,
KÈyena pÈpÈni akubbamÈno.
BahunnapÈnaÑ gharamÈvasanto,
Saddho mud| saÑvibhÈgÊ vadaÒÒ|.
Sa~gÈhako sakhilo saÓhavÈco,
EtthaÔÔhito paralokaÑ na bhÈye”ti.

Tassattho–bhadde udaye vÈcaÑ manaÒca sammÈ ÔhapetvÈ kÈyena
pÈpÈni akaronto ime dasa kusalakammapathe samÈdÈya vattanto bahuannapÈne pah|tadeyyadhamme1 ghare vasanto “dÈnassa vipÈko atthÊ”ti
saddhÈya samannÈgato muducitto dÈnasaÑvibhÈgatÈya saÑvibhÈgÊ,
pabbajitÈ bhikkhÈya caramÈnÈ vadanti2 nÈma, tesaÑ paccayadÈnena tassa
vÈdassa jÈnanato vadaÒÒ| cat|hi sa~gahavatth|hi sa~gahatÈya sa~gÈhako
piyavÈditÈya sakhilo maÔÔhavacanatÈya saÓhavÈco ettha ettake guÓarÈsimhi
Ôhito paralokaÑ gacchanto na bhÈyatÊti.
Tato rÈjadhÊtÈ taÑ tassa vacanaÑ sutvÈ thutiÑ karontÊ itaraÑ
gÈthamÈha–
51. “AnusÈsasi maÑ yakkha, yathÈ mÈtÈ yathÈ pitÈ.
UÄÈravaÓÓa3 pucchÈmi, ko nu tvamasi subrahÈ”ti.
Tassattho–yathÈ mÈtÈpitaro puttake anusÈsanti, tathÈ maÑ anusÈsasi.
UÄÈravaÓÓa sobhaggappattar|padÈraka ko nu asi tvaÑ evaÑ
accuggatasarÊroti.
Tato bodhisatto itaraÑ gÈthamÈha–
52. “Udayohamasmi kalyÈÓi, sa~garattÈ4 idhÈgato.
Œmanta kho taÑ gacchÈmi, muttosmi tava sa~garÈ”ti.
______________________________________________________________
1. Bah| vÈ deyyadhamme (I)
2. Ovadanti (Ka)
4. Sa~garatthÈ (SÊ, I), sa~karatthÈ (SyÈ), sa~karattÈ (Ka)

3. UÄÈravaÓÓaÑ (Ka)

JÈtakaÔÔhakathÈ

113

Tassattho–kalyÈÓadassane ahaÑ purimabhave tava sÈmiko Udayo
nÈma TÈvatiÑsabhavane Sakko hutvÈ nibbatto, idhÈgacchanto na
kilesavasenÈgato, taÑ vÊmaÑsitvÈ pana sa~garaÑ1 mocessÈmÊti sa~garattÈ2
pubbe sa~garassa katattÈ Ègatosmi, idÈni taÑ ÈmantetvÈ gacchÈmi, muttosmi
tava sa~garÈti.
RÈjadhÊtÈ assasitvÈ “sÈmi tvaÑ UdayabhaddarÈjÈ”ti assudhÈrÈ
pavattayamÈnÈ “ahaÑ tumhehi vinÈ vasituÑ na sakkomi, yathÈ tumhÈkaÑ
santike vasÈmi, tathÈ maÑ anusÈsathÈ”ti vatvÈ itaraÑ gÈthaÑ abhÈsi–
53. “Sace kho tvaÑ Udayosi, sa~garattÈ3 idhÈgato.
AnusÈsa maÑ rÈjaputta, yathÈ’ssa puna sa~gamo”ti.
Atha naÑ anusÈsanto mahÈsatto catasso gÈthÈ abhÈsi–
54. “Atipatati vayo khaÓo tatheva,
®hÈnaÑ natthi dhuvaÑ cavanti sattÈ.
ParijÊyati addhuvaÑ sarÊraÑ,
Udaye mÈ pamÈda carassu dhammaÑ.
55. KasiÓÈ pathavÊ dhanassa p|rÈ,
Ekasseva siyÈ anaÒÒadheyyÈ.
TaÑ cÈpi jahati avÊtarÈgo,
Udaye mÈ pamÈda carassu dhammaÑ.
56. MÈtÈ ca pitÈ ca bhÈtaro ca,
BhariyÈ yÈpi dhanena hoti kÊtÈ4.
Te cÈpi jahanti aÒÒamaÒÒaÑ,
Udaye mÈ pamÈda carassu dhammaÑ.
______________________________________________________________
1. Sa~karÈ (Ka)
2. Sa~garatthÈya (SÊ, I), sa~karatthÈya (SyÈ)
3. Sa~garatthÈ (SÊ, I), sa~karatthÈ (SyÈ), sa~karattÈ (Ka)
4. BhariyÈpi dhanena honti atittÈ (Ka)
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57. KÈyo parabhojananti ÒatvÈ1,
SaÑsÈre sugatiÒca duggatiÒca2.
IttaravÈsoti jÈniyÈna,
Udaye mÈ pamÈda carassu dhamman”ti.

Tattha atipatatÊti3 ativiya patati, sÊghaÑ atikkamati. Vayoti
paÔhamavayÈditividhopi vayo. KhaÓo tathevÈti uppÈdaÔÔhitibha~gakkhaÓopi
tatheva atipatati. Ubhayenapi bhinno imesaÑ sattÈnaÑ Èyusa~khÈro nÈma
sÊghasotÈ nadÊ viya anivattanto sÊghaÑ atikkamatÊti dasseti. ®hÈnaÑ natthÊti
“uppannÈ sa~khÈrÈ abhijjitvÈ tiÔÔhant|”ti patthanÈyapi tesaÑ ÔhÈnaÑ nÈma
natthi, dhuvaÑ ekaÑseneva BuddhaÑ BhagavantaÑ ÈdiÑ katvÈ sabbepi
sattÈ cavanti, “dhuvaÑ maraÓaÑ, addhuvaÑ jÊvitan”ti evaÑ maraÓassatiÑ
bhÈvehÊti dÊpeti. ParijÊyatÊti idaÑ suvaÓÓavaÓÓampi sarÊraÑ jÊrateva, evaÑ
jÈnÈhi. MÈ pamÈdanti4 tasmÈ tvaÑ udayabhadde mÈ pamÈdaÑ Èpajji,
appamattÈ hutvÈ dasakusalakammapathadhammaÑ carÈhÊti.
KasiÓÈti sakalÈ. EkassevÈti yadi ekasseva raÒÒo, tasmiÑ ekasmiÑyeva
anaÒÒÈdhÊnÈ assa. TaÑ cÈpi jahati avÊtarÈgoti taÓhÈvasiko puggalo
ettakenapi yasena atitto maraÓakÈle avÊtarÈgova taÑ vijahati. EvaÑ taÓhÈya
ap|raÓÊyabhÈvaÑ jÈnÈhÊti dÊpeti. Te cÈpÊti mÈtÈ puttaÑ, putto mÈtaraÑ, pitÈ
puttaÑ, putto pitaraÑ, bhÈtÈ bhaginiÑ, bhaginÊ bhÈtaraÑ, bhariyÈ sÈmikaÑ,
sÈmiko bhariyanti ete aÒÒamaÒÒaÑ jahanti, nÈnÈ honti. EvaÑ sattÈnaÑ
nÈnÈbhÈvavinÈbhÈvaÑ jÈnÈhÊti dÊpeti.
Parabhojananti vividhÈnaÑ kÈkÈdÊnaÑ parasattÈnaÑ bhojanaÑ.
IttaravÈsoti yÈ esÈ imasmiÑ saÑsÈre manussabh|tÈ suggati ca
tiracchÈnabh|tÈ duggati ca, etaÑ ubhayampi “ittaravÈso”ti jÈnitvÈ mÈ
pamÈdaÑ, carassu dhammaÑ. ImesaÑ sattÈnaÑ nÈnÈÔhÈnato ÈgantvÈ
ekasmiÑ ÔhÈne samÈgamo paritto, ime sattÈ appakasmiÑ yeva kÈle ekato
vasanti, tasmÈ appamattÈ hohÊti.
______________________________________________________________
1. KÈyo ca parabhojanaÑ viditvÈ (Ka)
3. AdhipatatÊti (SÊ, SyÈ, I)

2. SugatÊ ca duggatÊ ca (SÊ, SyÈ, I)
4. MÈ pamÈdÈti (I, Ka)
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EvaÑ mahÈsatto tassÈ ovÈdamadÈsi. SÈpi tassa dhammakathÈya
pasÊditvÈ thutiÑ karontÊ osÈnagÈthamÈha–
58. “SÈdhu bhÈsati’yaÑ yakkho, appaÑ maccÈna jÊvitaÑ.
KasiraÒca parittaÒca, taÒca dukkhena saÑyutaÑ.
SÈhaÑ ekÈ pabbajissÈmi, hitvÈ KÈsiÑ Surundhanan”ti.
Tattha sÈdh|ti “appaÑ maccÈna jÊvitan”ti bhÈsamÈno ayaÑ devarÈjÈ
sÈdhu bhÈsati. KiÑ kÈraÓÈ? IdaÒhi KasiraÒca dukkhaÑ assÈdarahitaÑ,
parittaÒca na bahukaÑ ittarakÈlaÑ. Sace hi kasirampi samÈnaÑ dÊghakÈlaÑ
pavatteyya, parittakampi samÈnaÑ sukhaÑ bhaveyya1, idaÑ pana
KasiraÒceva parittaÒca2 sakalena vaÔÔadukkhena saÑyutaÑ sannihitaÑ.
SÈhanti sÈ ahaÑ. Surundhananti SurundhananagaraÒca KÈsiraÔÔhaÒca
chaÉÉetvÈ ekikÈva pabbajissÈmÊti Èha.
Bodhisatto tassÈ ovÈdaÑ datvÈ sakaÔÔhÈnameva gato. SÈpi punadivase
amacce rajjaÑ paÔicchÈpetvÈ antonagareyeva ramaÓÊye uyyÈne isipabbajjaÑ
pabbajitvÈ dhammaÑ caritvÈ ÈyupariyosÈne TÈvatiÑsabhavane
bodhisattassa pÈdaparicÈrikÈ hutvÈ nibbatti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi.
TadÈ rÈjadhÊtÈ RÈhulamÈtÈ ahosi, Sakko pana ahameva ahosinti.
UdayabhaddajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. PÈnÊyajÈtakavaÓÓanÈ (459)
Mitto mittassÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto kilesaniggahaÑ
Èrabbha kathesi. EkasmiÒhi samaye SÈvatthivÈsino paÒcasatÈ gihisahÈyakÈ
TathÈgatassa dhammadesanaÑ sutvÈ pabbajitvÈ upasampannÈ
antokoÔisanthÈre vasantÈ aÉÉharattasamaye kÈmavitakkaÑ vitakkesuÑ.
______________________________________________________________
1. Bhaveyya vaÔÔeyya (I, Ka)

2. ParittaÒca, taÒca (Ka)
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SabbaÑ heÔÔhÈ vuttanayeneva veditabbaÑ. Bhagavato ÈÓattiyÈ panÈyasmatÈ
Œnandena bhikkhusaÑghe sannipÈtite SatthÈ paÒÒattÈsane nisÊditvÈ
anodissakaÑ katvÈ “kÈmavitakkaÑ vitakkayitthÈ”ti avatvÈ
sabbasa~gÈhikavaseneva “bhikkhave kileso khuddako nÈma natthi,
bhikkhunÈ nÈma uppannuppannÈ kilesÈ niggahetabbÈ, porÈÓakapaÓÉitÈ
anuppannepi Buddhe kilese niggahetvÈ paccekabodhiÒÈÓaÑ pattÈ”ti vatvÈ
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente KÈsiraÔÔhe ekasmiÑ
gÈmake dve sahÈyakÈ pÈnÊyatumbÈni ÈdÈya khettaÑ gantvÈ ekamantaÑ
ÔhapetvÈ khettaÑ koÔÔetvÈ pipÈsitakÈle ÈgantvÈ pÈnÊyaÑ pivanti. Tesu eko
pÈnÊyatthÈya ÈgantvÈ attano pÈnÊyaÑ rakkhanto itarassa tumbato pivitvÈ
sÈyaÑ araÒÒÈ nikkhamitvÈ nhÈyitvÈ Ôhito “atthi nu kho me kÈyadvÈrÈdÊhi
ajja kiÒci pÈpaÑ katan”ti upadhÈrento thenetvÈ pÈnÊyassa pivitabhÈvaÑ
disvÈ saÑvegappatto hutvÈ “ayaÑ taÓhÈ vaÉÉhamÈnÈ maÑ apÈyesu
khipissati, imaÑ kilesaÑ niggaÓhissÈmÊ”ti pÈnÊyassa thenetvÈ pivitabhÈvaÑ
ÈrammaÓaÑ katvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ paccekabodhiÒÈÓaÑ nibbattetvÈ
paÔiladdhaguÓaÑ Èvajjento aÔÔhÈsi. Atha naÑ itaro nhÈyitvÈ uÔÔhito “ehi
samma gharaÑ gacchÈmÈ”ti Èha. Gaccha tvaÑ, mama gharena kiccaÑ
natthi, PaccekabuddhÈ nÈma mayanti. PaccekabuddhÈ nÈma tumhÈdisÈ na
hontÊti. Atha kÊdisÈ PaccekabuddhÈ hontÊti. Dva~gulakesÈ
kÈsÈyavatthavasanÈ Uttarahimavante Nandam|lakapabbhÈre vasantÊti. So
sÊsaÑ parÈmasi, taÑ khaÓaÒÒevassa gihili~gaÑ antaradhÈyi, surattadupaÔÔaÑ
nivatthameva, vijjulatÈsadisaÑ kÈyabandhanaÑ baddhameva,
alattakapÈÔalavaÓÓaÑ uttarÈsa~gacÊvaraÑ ekaÑsaÑ katameva,
meghavaÓÓaÑ paÑsuk|lacÊvaraÑ dakkhiÓa-aÑsak|Ôe Ôhapitameva,
bhamaravaÓÓo mattikÈpatto vÈma-aÑsak|Ôe laggitova ahosi. So ÈkÈse ÔhatvÈ
dhammaÑ desetvÈ uppatitvÈ Nandam|lakapabbhÈreyeva otari.
Aparopi kÈsigÈmeyeva kuÔumbiko ÈpaÓe nisinno ekaÑ purisaÑ attano
bhariyaÑ ÈdÈya gacchantaÑ disvÈ taÑ uttamar|padharaÑ itthiÑ indriyÈni
bhinditvÈ oloketvÈ puna cintesi “ayaÑ lobho vaÉÉhamÈno

JÈtakaÔÔhakathÈ

117

maÑ apÈyesu khipissatÊ”ti saÑviggamÈnaso vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ
paccekabodhiÒÈÓaÑ nibbattetvÈ ÈkÈse Ôhito dhammaÑ desetvÈ
Nandam|lakapabbhÈrameva gato.
Aparepi KÈsigÈmavÈsinoyeva dve pitÈputtÈ ekato maggaÑ paÔipajjiÑsu.
AÔavÊmukhe pana corÈ uÔÔhitÈ honti. Te pitÈputte labhitvÈ puttaÑ gahetvÈ
“dhanaÑ ÈharitvÈ tava puttaÑ gaÓhÈ”ti pitaraÑ vissajjenti, dve bhÈtaro
labhitvÈ kaniÔÔhaÑ gahetvÈ jeÔÔhaÑ vissajjenti, ÈcariyantevÈsike labhitvÈ
ÈcariyaÑ gahetvÈ antevÈsikaÑ vissajjenti, antevÈsiko sippalobhena dhanaÑ
ÈharitvÈ ÈcariyaÑ gaÓhitvÈ gacchati. Atha te pitÈputtÈpi tattha corÈnaÑ
uÔÔhitabhÈvaÑ ÒatvÈ “tvaÑ maÑ ‘pitÈ’ti mÈ vada, ahampi taÑ ‘putto’ti na
vakkhÈmÊ”ti katikaÑ katvÈ corehi gahitakÈle “tumhe aÒÒamaÒÒaÑ kiÑ
hothÈ”ti puÔÔhÈ “na kiÒci homÈ”ti sampajÈnamusÈvÈdaÑ kariÑsu. Tesu
aÔavito nikkhamitvÈ sÈyaÑ nhÈyitvÈ Ôhitesu putto attano sÊlaÑ sodhento taÑ
musÈvÈdaÑ disvÈ “idaÑ pÈpaÑ vaÉÉhamÈnaÑ maÑ apÈyesu khipissati,
imaÑ kilesaÑ niggaÓhissÈmÊ”ti vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ paccekabodhiÒÈÓaÑ
nibbattetvÈ ÈkÈse Ôhito pitu dhammaÑ desetvÈ Nandam|lakapabbhÈrameva
gato.
Aparopi KÈsigÈmeyeva pana eko gÈmabhojako mÈghÈtaÑ1 kÈrÈpesi.
Atha naÑ balikammakÈle mahÈjano sannipatitvÈ Èha “sÈmi mayaÑ
migas|karÈdayo mÈretvÈ yakkhÈnaÑ balikammaÑ karissÈma,
balikammakÈlo eso”ti. TumhÈkaÑ pubbe karaÓaniyÈmeneva karothÈti.
ManussÈ bahuÑ pÈÓÈtipÈtamakaÑsu. So bahuÑ macchamaÑsaÑ disvÈ “ime
manussÈ ettake pÈÓe mÈrentÈ mamevekassa vacanena mÈrayiÑs|”ti
kukkuccaÑ katvÈ vÈtapÈnaÑ nissÈya Ôhitakova vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ
paccekabodhiÒÈÓaÑ nibbattetvÈ ÈkÈse Ôhito mahÈjanassa dhammaÑ desetvÈ
Nandam|lakapabbhÈrameva gato.
Aparopi KÈsiraÔÔheyeva gÈmabhojako majjavikkayaÑ vÈretvÈ “sÈmi
pubbe imasmiÑ kÈle SurÈchaÓo nÈma hoti, kiÑ karomÈ”ti mahÈjanena
vutto2 “tumhÈkaÑ porÈÓakaniyÈmeneva
______________________________________________________________
1. PoÓaghÈtaÑ (SÊ)

2. Vutte (SÊ, I)
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karothÈ”ti Èha. ManussÈ chaÓaÑ katvÈ suraÑ pivitvÈ kalahaÑ karontÈ
hatthapÈde bhaÒjitvÈ sÊsaÑ bhinditvÈ kaÓÓe chinditvÈ bahudaÓÉena
bajjhiÑsu. GÈmabhojako te disvÈ cintesi “mayi ananujÈnante ime imaÑ
dukkhaÑ na vindeyyun”ti. So ettakena kukkuccaÑ katvÈ vÈtapÈnaÑ nissÈya
Ôhitakova vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ paccekabodhiÒÈÓaÑ nibbattetvÈ
“appamattÈ hothÈ”ti ÈkÈse ÔhatvÈ dhammaÑ desetvÈ
Nandam|lakapabbhÈrameva gato.
AparabhÈge te paÒca PaccekabuddhÈ bhikkhÈcÈratthÈya BÈrÈÓasidvÈre
otaritvÈ sunivatthÈ supÈrutÈ pÈsÈdikehi abhikkamÈdÊhi piÓÉÈya carantÈ
rÈjadvÈraÑ sampÈpuÓiÑsu. RÈjÈ te disvÈ pasannacitto rÈjanivesanaÑ
pavesetvÈ pÈde dhovitvÈ gandhatelena makkhetvÈ paÓÊtena khÈdanÊyena
bhojanÊyena parivisitvÈ ekamantaÑ nisÊditvÈ “bhante tumhÈkaÑ
paÔhamavaye pabbajjÈ sobhati, imasmiÑ vaye pabbajantÈ kathaÑ kÈmesu
ÈdÊnavaÑ passittha, kiÑ vo ÈrammaÓaÑ ahosÊ”ti pucchi. Te tassa
kathentÈ–
59. “Mitto mittassa pÈnÊyaÑ, adinnaÑ paribhuÒjisaÑ.
Tena pacchÈ vijigucchiÑ, taÑ pÈpaÑ pakataÑ mayÈ.
MÈ puna akaraÑ pÈpaÑ, tasmÈ pabbajito ahaÑ. (1)
60. ParadÈraÒca disvÈna, chando me udapajjatha1.
Tena pacchÈ vijigucchiÑ, taÑ pÈpaÑ pakataÑ mayÈ.
MÈ puna akaraÑ pÈpaÑ, tasmÈ pabbajito ahaÑ. (2)
61. PitaraÑ me mahÈrÈja, corÈ agaÓhu2 kÈnane.
TesÈhaÑ pucchito jÈnaÑ, aÒÒathÈ naÑ viyÈkariÑ.
62. Tena pacchÈ vijigucchiÑ, taÑ pÈpaÑ pakataÑ mayÈ.
MÈ puna akaraÑ pÈpaÑ, tasmÈ pabbajito ahaÑ. (3)
63. PÈÓÈtipÈtamakaruÑ, somayÈge upaÔÔhite.
TesÈhaÑ samanuÒÒÈ’siÑ.
______________________________________________________________
1. Upapajjatha (SyÈ, Ka)

2. AgaÓhuÑ (SÊ, SyÈ, I)
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64. Tena pacchÈ vijigucchiÑ, taÑ pÈpaÑ pakataÑ mayÈ.
MÈ puna akaraÑ pÈpaÑ, tasmÈ pabbajito ahaÑ. (4)
65. SurÈmerayamÈdhukÈ, ye janÈ paÔhamÈ’su no.
Bah|naÑ te anatthÈya, majjapÈna’makappayuÑ.
TesÈhaÑ samanuÒÒÈ’siÑ.
66. Tena pacchÈ vijigucchiÑ, taÑ pÈpaÑ pakataÑ mayÈ.
MÈ puna akaraÑ pÈpaÑ, tasmÈ pabbajito ahan”ti (5)–
ImÈ paÔipÈÔiyÈ paÒca gÈthÈ abhÈsiÑsu. RÈjÈpi ekamekassa byÈkaraÓaÑ
sutvÈ “bhante ayaÑ pabbajjÈ tumhÈkaÑyevÈnucchavikÈ”ti thutimakÈsi.
Tattha mitto mittassÈti mahÈrÈja ahaÑ ekassa mitto hutvÈ tassa mittassa
santakaÑ pÈnÊyaÑ iminÈ niyÈmeneva paribhuÒjiÑ. TasmÈti yasmÈ
puthujjanÈ nÈma pÈpakammaÑ karonti, tasmÈ ahaÑ mÈ puna akaraÑ
pÈpaÑ, taÑ pÈpaÑ ÈrammaÓaÑ katvÈ pabbajitomhi. Chandoti mahÈrÈja
iminÈva niyÈmena mama paradÈraÑ disvÈ kÈme chando uppajji. AgaÓh|ti1
agaÓhiÑsu. JÈnanti tesaÑ corÈnaÑ “ayaÑ kiÑ te hotÊ”ti pucchito
jÈnantoyeva “na kiÒci hotÊ”ti aÒÒathÈ byÈkÈsiÑ. SomayÈgeti navacande
uÔÔhite2 SomayÈgaÑ nÈma yakkhabaliÑ kariÑsu, tasmiÑ upaÔÔhite.
SamanuÒÒÈ’sinti samanuÒÒo ÈsiÑ. SurÈmerayamÈdhukÈti
piÔÔhasurÈdisuraÒca pupphÈsavÈdimerayaÒca pakkamadhu viya madhuraÑ
maÒÒamÈnÈ. Ye janÈ paÔhamÈ’su noti ye no gÈme janÈ paÔhamaÑ evar|pÈ
ÈsuÑ ahesuÑ. Bah|naÑ teti te ekadivasaÑ ekasmiÑ chaÓe patte bah|naÑ
anatthÈya majjapÈnaÑ akappayiÑsu.
RÈjÈ tesaÑ dhammaÑ sutvÈ pasannacitto cÊvarasÈÔake ca bhesajjÈni ca
datvÈ Paccekabuddhe uyyojesi. Tepi tassa anumodanaÑ katvÈ tattheva
agamaÑsu. Tato paÔÔhÈya rÈjÈ vatthukÈmesu viratto anapekkho
______________________________________________________________
1. AgaÓhunti (SÊ, SyÈ, I)

2. NavachaÓe upaÔÔhite (SÊ, SyÈ), navachande uÔÔhite (I)
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hutvÈ nÈnaggarasabhojanaÑ bhuÒjitvÈ itthiyo anÈlapitvÈ anoloketvÈ
virattacitto uÔÔhÈya sirigabbhaÑ pavisitvÈ nisinno setabhittiyaÑ
kasiÓaparikammaÑ katvÈ jhÈnaÑ nibbattesi. So jhÈnappatto kÈme
garahanto–
67. “Dhiratthu subah| kÈme, duggandhe bahukaÓÔake.
Ye ahaÑ paÔisevanto, nÈlabhiÑ tÈdisaÑ sukhan”ti–
gÈthamÈha.
Tattha bahukaÓÔaketi bah| paccÈmitte. Ye ahanti yo ahaÑ, ayameva vÈ
pÈÔho. TÈdisanti etÈdisaÑ kilesarahitaÑ jhÈnasukhaÑ.
Athassa aggamahesÊ “ayaÑ rÈjÈ PaccekabuddhÈnaÑ dhammakathaÑ
sutvÈ ukkaÓÔhitar|po ahosi, amhehi saddhiÑ akathetvÈ va sirigabbhaÑ
paviÔÔho, pariggaÓhissÈmi tÈva nan”ti cintetvÈ sirigabbhadvÈre ÔhitÈ raÒÒo
kÈmesu garahantassa udÈnaÑ sutvÈ “mahÈrÈja tvaÑ kÈme garahasi,
kÈmasukhasadisaÑ nÈma sukhaÑ natthÊ”ti kÈme vaÓÓentÊ itaraÑ
gÈthamÈha–
67. “MahassÈdÈ sukhÈ kÈmÈ, natthi kÈmÈ paraÑ sukhaÑ.
Ye kÈme paÔisevanti, saggaÑ te upapajjare”ti.
Tattha mahassÈdÈti mahÈrÈja ete kÈmÈ nÈma mahÈ-assÈdÈ, ito uttariÑ
aÒÒaÑ sukhaÑ natthi. KÈmasevino hi apÈye anupagamma sagge
nibbattantÊti attho.
TaÑ sutvÈ bodhisatto tassÈ “nassa vasali kiÑ kathesi, kÈmesu sukhaÑ
nÈma kuto atthi, vipariÓÈmadukkhÈ ete”ti garahanto sesagÈthÈ abhÈsi–
68. “AppassÈdÈ dukhÈ kÈmÈ, natthi kÈmÈ paraÑ dukhaÑ.
Ye kÈme paÔisevanti, nirayaÑ te upapajjare.
69. AsÊ yathÈ sunisito, nettiÑsova supÈyiko.
SattÊva urasi khittÈ, kÈmÈ dukkhatarÈ tato.
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70. A~gÈrÈnaÑva jalitaÑ, kÈsuÑ sÈdhikaporisaÑ.
PhÈlaÑva divasaÑtattaÑ, kÈmÈ dukkhatarÈ tato.
71. VisaÑ yathÈ halÈhalaÑ, telaÑ pakkuthitaÑ1 yathÈ.
TambalohavilÊnaÑva, kÈmÈ dukkhatarÈ tato”ti.
Tattha nettiÑsoti nikkaruÓo2, idampi ekassa khaggassa nÈmaÑ.
DukkhatarÈti evaÑ jalita~gÈrakÈsuÑ vÈ divasaÑtattaÑ phÈlaÑ vÈ paÔicca
yaÑ dukkhaÑ uppajjati, tatopi kÈmÈyeva dukkhatarÈti attho.
AnantaragÈthÈya yathÈ etÈni visÈdÊni dukkhÈvahanato dukkhÈni, evaÑ
kÈmÈpi dukkhÈ, taÑ pana kÈmadukkhaÑ itarehi dukkhehi dukkhataranti
attho.
EvaÑ mahÈsatto deviyÈ dhammaÑ desetvÈ amacce sannipÈtetvÈ
“bhonto amaccÈ tumhe rajjaÑ paÔipajjatha, ahaÑ pabbajissÈmÊ”ti vatvÈ
mahÈjanassa rodantassa paridevantassa uÔÔhÈya ÈkÈse ÔhatvÈ ovÈdaÑ datvÈ
anilapatheneva UttarahimavantaÑ gantvÈ ramaÓÊye padese assamaÑ
mÈpetvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ ÈyupariyosÈne brahmalokaparÈyaÓo ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “bhikkhave kileso khuddako
nÈma natthi, appamattakopi paÓÉitehi niggahitabboyevÈ”ti vatvÈ saccÈni
pakÈsetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi, saccapariyosÈne paÒcasatÈ bhikkh|
arahatte patiÔÔhahiÑsu. TadÈ PaccekabuddhÈ parinibbÈyiÑsu, devÊ
RÈhulamÈtÈ ahosi, rÈjÈ pana ahameva ahosinti.
PÈnÊyajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. YudhaÒcayajÈtakavaÓÓanÈ (460)
MittÈmaccapariby|Ähanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
mahÈbhinikkhamanaÑ Èrabbha kathesi. EkadivasaÒhi dhammasabhÈyaÑ
sannipatitÈ bhikkh| “Èvuso sace Dasabalo agÈraÑ ajjhÈvasissa,
sakalacakkavÈÄagabbhe cakkavattirÈjÈ abhavissa sattaratanasamannÈgato
caturiddhÊhi samiddho
______________________________________________________________
1. TelamukkaÔÔhitaÑ (SÊ, I), telaÑ pakkuÔÔhitaÑ (SyÈ)

2. Nettiso (SyÈ)
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parosahassaputtaparivÈro, so evar|paÑ sirivibhavaÑ pahÈya kÈmesu dosaÑ
disvÈ aÉÉharattasamaye ChannasahÈyova KaÓÔakamÈruyha nikkhamitvÈ
AnomanadÊtÊre pabbajitvÈ chabbassÈni dukkarakÈrikaÑ katvÈ
sammÈsambodhiÑ patto”ti Satthu guÓakathaÑ kathayiÑsu. SatthÈ ÈgantvÈ
“kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya
nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave TathÈgato idÈneva mahÈbhinikkhamanaÑ
nikkhanto, pubbepi dvÈdasayojanike BÈrÈÓasinagare rajjaÑ pahÈya
nikkhantoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte Rammanagare Sabbadatto nÈma rÈjÈ1 ahosi. AyaÒhi BÈrÈÓasÊ
UdayajÈtake2 SurundhananagaraÑ nÈma jÈtÈ, C|ÄasutasomajÈtake3
SudassanaÑ nÈma, SoÓanandajÈtake4 BrahmavaÉÉhanaÑ nÈma,
KhaÓÉahÈlajÈtake5 PupphavatÊ nÈma, Sa~khabrÈhmaÓajÈtake6 MoÄinÊ nÈma,
imasmiÑ pana YudhaÒcayajÈtake RammanagaraÑ nÈma ahosi, evamassÈ
kadÈci nÈmaÑ parivattati. Tattha SabbadattaraÒÒo puttasahassaÑ ahosi.
YudhaÒcayassa nÈma jeÔÔhaputtassa uparajjaÑ adÈsi. So divase divase
mahÈdÈnaÑ pavattesi. EvaÑ gacchante kÈle bodhisatto ekadivasaÑ pÈtova
rathavaramÈruyha mahantena sirivibhavena uyyÈnakÊÄaÑ gacchanto
rukkhaggatiÓaggasÈkhaggamakkaÔakasuttajÈlÈdÊsu muttÈjÈlÈkÈrena laggitaussavabind|ni disvÈ “samma sÈrathi kiÑ nÈmetan”ti pucchitvÈ “ete deva
himasamaye patanaka-ussavabind|ni nÈmÈ”ti sutvÈ divasabhÈgaÑ uyyÈne
kÊÄitvÈ sÈyanhakÈle paccÈgacchanto te adisvÈva “samma sÈrathi kahaÑ nu
kho ete ussavabind|, na te idÈni passÈmÊ”ti pucchi. “Deva te s|riye
uggacchante sabbeva bhijjitvÈ pathaviyaÑ patantÊ”ti sutvÈ saÑvegappatto
hutvÈ “imesaÑ sattÈnaÑ jÊvitasa~khÈrÈpi tiÓagge ussavabindusadisÈva,
mayÈ byÈdhijarÈmaraÓehi apÊÄiteyeva mÈtÈpitaro ÈpucchitvÈ pabbajituÑ
vaÔÔatÊ”ti ussavabindumeva ÈrammaÓaÑ katvÈ Èditte viya tayo bhave
passanto attano gehaÑ agantvÈ ala~katapaÔiyattÈya vinicchayasÈlÈya
nisinnassa pitu santikaÑyeva gantvÈ pitaraÑ vinditvÈ ekamantaÑ Ôhito
pabbajjaÑ yÈcanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. RammarÈjÈ (Ka)
4. Khu 6. 74 piÔÔhe.

2. Khu 5. 231 piÔÔhe.
5. Khu 6. 242 piÔÔhe.

3. Khu 6. 25 piÔÔhe.
6. Khu 5. 205 piÔÔhe.
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73. “MittÈmaccapariby|ÄhaÑ, ahaÑ vande rathesabhaÑ.
PabbajissÈmahaÑ rÈja1, taÑ devo anumaÒÒat|”ti.
Tattha pariby|Ähanti parivÈritaÑ. TaÑ devoti taÑ mama pabbajjaÑ
devo anujÈnÈt|ti attho.
Atha naÑ rÈjÈ nivÈrento dutiyaÑ gÈthamÈha–
74. “Sace te |naÑ kÈmehi, ahaÑ parip|rayÈmi2 te.
Yo taÑ hiÑsati vÈremi, mÈ pabbaja YudhaÒcayÈ”ti.
TaÑ sutvÈ kumÈro tatiyaÑ gÈthamÈha–
75. “Na ma’tthi |naÑ kÈmehi, hiÑsitÈ3 me na vijjati.
DÊpaÒca kÈtumicchÈmi, yaÑ jarÈ nÈbhikÊratÊ”ti.
Tattha dÊpaÒcÈti tÈta neva mayhaÑ kÈmehi |naÑ atthi, na maÑ
hiÑsanto koci vijjati, ahaÑ pana paralokagamanÈya attano patiÔÔhaÑ
kÈtumicchÈmi. KÊdisaÑ? YaÑ jarÈ nÈbhikÊrati na viddhiÑseti, tamahaÑ
kÈtumicchÈmi, amatamahÈnibbÈnaÑ gavesissÈmi, na me kÈmehi attho,
anujÈnÈtha maÑ mahÈrÈjÈti vadati.
Iti punappunaÑ kumÈro pabbajjaÑ yÈci, rÈjÈ “mÈ pabbajÈ”ti vÈreti.
TamatthamÈvikaronto SatthÈ upaÉÉhaÑ gÈthamÈha–
76. “Putto vÈ pitaraÑ yÈce, pitÈ vÈ putta’morasan”ti.
Tattha vÈ-kÈro sampiÓÉanattho. IdaÑ vuttaÑ hoti–evaÑ bhikkhave
putto ca pitaraÑ yÈcati, pitÈ ca orasaÑ puttaÑ yÈcatÊti.
SesaÑ upaÉÉhagÈthaÑ rÈjÈ Èha–
“Negamo taÑ yÈce tÈta, mÈ pabbaja YudhaÒcayÈ”ti.
Tassattho–ayaÑ te tÈta nigamavÈsimahÈjano yÈcati, nagarajanopi mÈ
tvaÑ pabbajÈti.
KumÈro punapi paÒcamaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. PabbajissaÑ mahÈrÈja (SÊ, I)

2. AhaÑva p|rayÈmi (Ka)

3. HiÑsanto (SyÈ)
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77. “MÈ maÑ deva1 nivÈrehi, pabbajantaÑ rathesabha.
MÈhaÑ kÈmehi sammatto, jarÈya vasamanvag|”ti.

Tattha vasamanvag|ti mÈ ahaÑ kÈmehi sammatto pamatto jarÈya
vasagÈmÊ nÈma homi, vaÔÔadukkhaÑ pana khepetvÈ yathÈ ca
sabbaÒÒutaÒÒÈÓappaÔivijjhanako homi, tathÈ maÑ olokehÊti adhippÈyo.
EvaÑ vutte rÈjÈ appaÔibhÈÓo ahosi. MÈtÈ panassa “putto te devi pitaraÑ
pabbajjaÑ anujÈnÈpetÊ”ti sutvÈ “kiÑ tumhe kathethÈ”ti nirassÈsena mukhena
suvaÓÓasivikÈya nisÊditvÈ sÊghaÑ vinicchayaÔÔhÈnaÑ gantvÈ yÈcamÈnÈ
chaÔÔhaÑ gÈthamÈha–
78. “AhaÑ taÑ tÈta yÈcÈmi, ahaÑ putta nivÈraye.
CiraÑ taÑ daÔÔhumicchÈmi, mÈ pabbaja YudhaÒcayÈ”ti.
taÑ sutvÈ kumÈro sattamaÑ gÈthamÈha–
79. “UssÈvova tiÓaggamhi, s|riyuggamanaÑ pati.
EvamÈyu manussÈnaÑ, mÈ maÑ amma nivÈrayÈ”ti.
Tassattho–amma yathÈ tiÓagge ussavabindu s|riyassa uggamanaÑ
patiÔÔhÈtuÑ na sakkoti, pathaviyaÑ patati, evaÑ imesaÑ sattÈnaÑ jÊvitaÑ
parittaÑ tÈvakÈlikaÑ aciraÔÔhitikaÑ, evar|pe lokasannivÈse kathaÑ tvaÑ
ciraÑ maÑ passasi, mÈ maÑ nivÈrehÊti.
EvaÑ vuttepi sÈ punappunaÑ yÈciyeva. Tato mahÈsatto pitaraÑ
ÈmantetvÈ aÔÔhamaÑ gÈthamÈha–
80. “TaramÈno imaÑ yÈnaÑ, Èropetu rathesabha.
MÈ me mÈtÈ tarantassa, antarÈyakarÈ ah|”ti.
Tassattho–tÈta rathesabha imaÑ mama mÈtaraÑ taramÈno puriso
suvaÓÓasivikÈyÈnaÑ Èropetu, mÈ me jÈtijarÈbyÈdhimaraÓakantÈraÑ
tarantassa atikkamantassa mÈtÈ antarÈyakarÈ ah|ti.
______________________________________________________________
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RÈjÈ puttassa vacanaÑ sutvÈ “gaccha bhadde tava sivikÈya nisÊditvÈ
rativaÉÉhanapÈsÈdaÑ abhiruhÈ”ti Èha. SÈ tassa vacanaÑ sutvÈ ÔhÈtuÑ
asakkontÊ nÈrÊgaÓaparivutÈ gantvÈ pÈsÈdaÑ abhiruhitvÈ “kÈ nu kho puttassa
pavattÊ”ti vinicchayaÔÔhÈnaÑ olokentÊ aÔÔhÈsi. Bodhisatto mÈtu gatakÈle puna
pitaraÑ yÈci. RÈjÈ paÔibÈhituÑ asakkonto “tena hi tÈta tava manaÑ
matthakaÑ pÈpehi, pabbajÈhÊ”ti anujÈni. RaÒÒo anuÒÒÈtakÈle bodhisattassa
kaniÔÔho YudhiÔÔhilakumÈro nÈma pitaraÑ vanditvÈ “tÈta mayhaÑ
pabbajjaÑ anujÈnÈthÈ”ti anujÈnÈpesi. Ubhopi bhÈtaro pitaraÑ vanditvÈ
kÈme pahÈya mahÈjanaparivutÈ vinicchayato nikkhamiÑsu. DevÊpi
mahÈsattaÑ oloketvÈ “mama putte pabbajite RammanagaraÑ tucchaÑ
bhavissatÊ”ti paridevamÈnÈ gÈthÈdvayamÈha–
81. “AbhidhÈvatha bhaddante, suÒÒaÑ hessati RammakaÑ.
YudhaÒcayo anuÒÒÈto, sabbadattena rÈjinÈ.
82. Yohu seÔÔho sahassassa, yuvÈ kaÒcanasannibho.
SoyaÑ kumÈro pabbajito, kÈsÈyavasano balÊ”ti.
Tattha abhidhÈvathÈti parivÈretvÈ ÔhitÈ nÈriyo sabbÈ vegena dhÈvathÈti
ÈÓÈpeti. Bhaddanteti evaÑ gantvÈ “bhaddaÑ tava hot|”ti vadatha.
Rammakanti RammanagaraÑ sandhÈyÈha. Yohu seÔÔhoti yo raÒÒo putto
sahassassa seÔÔho ahosi, so pabbajitoti pabbajjÈya gacchantaÑ
sandhÈyevamÈha.
Bodhisattopi na tÈva pabbajati. So hi mÈtÈpitaro vanditvÈ kaniÔÔhaÑ
YudhiÔÔhilakumÈraÑ gahetvÈ nagarÈ nikkhamma mahÈjanaÑ nivattetvÈ
ubhopi bhÈtaro HimavantaÑ pavisitvÈ manorame ÔhÈne assamapadaÑ
karitvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ jhÈnÈbhiÒÒaÑ nibbattetvÈ
vanam|laphalÈdÊhi yÈvajÊvaÑ yÈpetvÈ brahmalokaparÈyaÓÈ ahesuÑ.
TamatthaÑ osÈne abhisambuddhagÈthÈya dÊpeti–
83. “Ubho kumÈrÈ pabbajitÈ, YudhaÒcayo YudhiÔÔhilo.
PahÈya mÈtÈpitaro, sa~gaÑ chetvÈna maccuno”ti.
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Tattha maccunoti mÈrassa. IdaÑ vuttaÑ hoti–bhikkhave YudhaÒcayo
ca YudhiÔÔhilo ca te ubhopi kumÈrÈ mÈtÈpitaro pahÈya mÈrassa santakaÑ
rÈgadosamohasa~gaÑ chinditvÈ pabbajitÈti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ “na
bhikkhave idÈneva, pubbepi TathÈgato rajjaÑ chaÔÔetvÈ pabbajitoyevÈ”ti
vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ mÈtÈpitaro mahÈrÈjakulÈni ahesuÑ,
YudhiÔÔhilakumÈro Œnando, YudhaÒcayo pana ahameva ahosin”ti.
YudhaÒcayajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. DasarathajÈtakavaÓÓanÈ (461)
Etha lakkhaÓa sÊtÈ cÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
matapitikaÑ1 kuÔumbikaÑ Èrabbha kathesi. So hi pitari kÈlakate
sokÈbhibh|to sabbakiccÈni pahÈya sokÈnuvattakova ahosi. SatthÈ
pacc|sasamaye lokaÑ olokento tassa sotÈpattiphal|panissayaÑ disvÈ
punadivase SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya caritvÈ katabhattakicco bhikkh| uyyojetvÈ
ekaÑ pacchÈsamaÓaÑ gahetvÈ tassa gehaÑ gantvÈ vanditvÈ nisinnaÑ
madhuravacanena Èlapanto “kiÑ socasi upÈsakÈ”ti vatvÈ “Èma bhante,
pitusoko maÑ bÈdhatÊ”ti vutte “upÈsaka porÈÓakapaÓÉitÈ aÔÔhavidhe
lokadhamme tathato jÈnantÈ pitari kÈlakate appamattakampi sokaÑ na
kariÑs|”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ DasarathamahÈrÈjÈ nÈma agatigamanaÑ pahÈya
dhammena rajjaÑ kÈresi. Tassa soÄasannaÑ itthisahassÈnaÑ jeÔÔhikÈ
aggamahesÊ dve putte ekaÒca dhÊtaraÑ vijÈyi. JeÔÔhaputto RÈmapaÓÉito
nÈma ahosi, dutiyo LakkhaÓakumÈro nÈma, dhÊtÈ SÊtÈ devÊ nÈma.
AparabhÈge mahesÊ kÈlamakÈsi. RÈjÈ tassÈ kÈlakatÈya cirataraÑ sokavasaÑ
gantvÈ amaccehi saÒÒÈpito tassÈ
______________________________________________________________
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kattabbaparihÈraÑ katvÈ aÒÒaÑ aggamahesiÔÔhÈne Ôhapesi. SÈ raÒÒo piyÈ
ahosi manÈpÈ. SÈpi aparabhÈge gabbhaÑ gaÓhitvÈ laddhagabbhaparihÈrÈ
puttaÑ vijÈyi, “BharatakumÈro”tissa nÈmaÑ akaÑsu. RÈjÈ puttasinehena
“bhadde varaÑ te dammi, gaÓhÈhÊ”ti Èha. SÈ gahitakaÑ katvÈ ÔhapetvÈ
kumÈrassa sattaÔÔhavassakÈle1 rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ “deva tumhehi
mayhaÑ puttassa varo dinno, idÈnissa varaÑ dethÈ”ti Èha. GaÓha bhaddeti.
“Deva puttassa me rajjaÑ dethÈ”ti vutte rÈjÈ accharaÑ paharitvÈ “nassa
vasali, mayhaÑ dve puttÈ aggikkhandhÈ viya jalanti, te mÈrÈpetvÈ tava
puttassa rajjaÑ yÈcasÊ”ti tajjesi. SÈ bhÊtÈ sirigabbhaÑ pavisitvÈ aÒÒesupi
divasesu rÈjÈnaÑ punappunaÑ rajjameva yÈci.
RÈjÈ tassÈ taÑ varaÑ adatvÈva cintesi “mÈtugÈmo nÈma akataÒÒ|
mittadubbhÊ, ayaÑ me k|ÔapaÓÓaÑ vÈ k|ÔalaÒjaÑ vÈ katvÈ putte
ghÈtÈpeyyÈ”ti. So putte pakkosÈpetvÈ tamatthaÑ ÈrocetvÈ “tÈtÈ tumhÈkaÑ
idha vasantÈnaÑ antarÈyopi bhaveyya, tumhe sÈmantarajjaÑ vÈ araÒÒaÑ vÈ
gantvÈ mama maraÓakÈle ÈgantvÈ kulasantakaÑ rajjaÑ gaÓheyyÈthÈ”tivatvÈ
puna nemittake brÈhmaÓe pakkosÈpetvÈ attano ÈyuparicchedaÑ pucchitvÈ
“aÒÒÈni dvÈdasa vassÈni pavattissatÊ”ti sutvÈ “tÈtÈ ito dvÈdasavassaccayena
ÈgantvÈ chattaÑ ussÈpeyyÈthÈ”ti Èha. Te “sÈdh|”ti vatvÈ pitaraÑ vanditvÈ
rodantÈ pÈsÈdÈ otariÑsu. SÊtÈ devÊ “ahampi bhÈtikehi saddhiÑ gamissÈmÊ”ti
pitaraÑ vanditvÈ rodantÊ nikkhami. Tayopi janÈ mahÈparivÈrÈ nikkhamitvÈ
mahÈjanaÑ nivattetvÈ anupubbena HimavantaÑ pavisitvÈ sampannodake
sulabhaphalÈphale padese assamaÑ mÈpetvÈ phalÈphalena yÈpentÈ vasiÑsu.
LakkhaÓapaÓÉito ca sÊtÈ ca RÈmapaÓÉitaÑ yÈcitvÈ “tumhe amhÈkaÑ
pituÔÔhÈne ÔhitÈ, tasmÈ assameyeva hotha, mayaÑ phalÈphalaÑ ÈharitvÈ
tumhe posessÈmÈ”ti paÔiÒÒaÑ gaÓhiÑsu. Tato paÔÔhÈya RÈmapaÓÉito
tattheva hoti. Itare dve phalÈphalaÑ ÈharitvÈ taÑ paÔijaggiÑsu. EvaÑ tesaÑ
phalÈphalena yÈpetvÈ vasantÈnaÑ dasarathamahÈrÈjÈ puttasokena navame
saÑvacchare kÈlamakÈsi. Tassa sarÊrakiccaÑ
______________________________________________________________
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kÈretvÈ devÊ “attano puttassa BharatakumÈrassa chattaÑ ussÈpethÈ”ti Èha.
AmaccÈ pana “chattassÈmikÈ araÒÒe vasantÊ”ti na adaÑsu. BharatakumÈro
“mama bhÈtaraÑ RÈmapaÓÉitaÑ araÒÒato ÈnetvÈ chattaÑ ussÈpessÈmÊ”ti
paÒcarÈjakakudhabhaÓÉÈni gahetvÈ catura~giniyÈ senÈya tassa
vasanaÔÔhÈnaÑ patvÈ avid|re khandhÈvÈraÑ katvÈ tattha nivÈsetvÈ
katipayehi amaccehi saddhiÑ LakkhaÓapaÓÉitassa ca sÊtÈya ca araÒÒaÑ
gatakÈle assamapadaÑ pavisitvÈ assamapadadvÈre ÔhapitakaÒcanar|pakaÑ
viya RÈmapaÓÉitaÑ nirÈsa~kaÑ sukhanisinnaÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ
ekamantaÑ Ôhito raÒÒo pavattiÑ ÈrocetvÈ saddhiÑ amaccehi pÈdesu patitvÈ
rodati. RÈmapaÓÉito pana neva soci, na paridevi, indriyavikÈramattampissa
nÈhosi. Bharatassa pana roditvÈ nisinnakÈle sÈyanhasamaye itare dve
phalÈphalaÑ ÈdÈya ÈgamiÑsu. RÈmapaÓÉito cintesi “ime daharÈ mayhaÑ
viya pariggaÓhanapaÒÒÈ etesaÑ natthi, sahasÈ ‘pitÈ vo mato’ti vutte sokaÑ
sandhÈretuÑ asakkontÈnaÑ hadayampi tesaÑ phaleyya, upÈyena te1 udakaÑ
otÈretvÈ etaÑ pavattiÑ ÈrocessÈmÊ”ti. Atha nesaÑ purato ekaÑ
udakaÔÔhÈnaÑ dassetvÈ “tumhe aticirena ÈgatÈ, idaÑ vo daÓÉakammaÑ
hotu, imaÑ udakaÑ otaritvÈ tiÔÔhathÈ”ti upaÉÉhagÈthaÑ tÈva Èha–
84. “Etha lakkhaÓa sÊtÈ ca, ubho otaratho’dakan”ti.
Tassattho–etha lakkhaÓa sÊtÈ ca Ègacchatha2, ubhopi otaratha udakanti.
Te ekavacaneneva otaritvÈ aÔÔhaÑsu. Atha nesaÑ pitu pavattiÑ
Èrocento sesaÑ upaÉÉhagÈthamÈha–
“EvÈyaÑ bharato Èha, rÈjÈ dasaratho mato”ti.
Te pitu matasÈsanaÑ sutvÈva visaÒÒÈ ahesuÑ. Punapi nesaÑ kathesi,
punapi te visaÒÒÈ ahesunti evaÑ yÈvatatiyaÑ visaÒÒitaÑ patte te amaccÈ
ukkhipitvÈ udakÈ nÊharitvÈ thale nisÊdÈpetvÈ laddhassÈsesu
______________________________________________________________
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tesu sabbe aÒÒamaÒÒaÑ roditvÈ paridevitvÈ nisÊdiÑsu. TadÈ BharatakumÈro
cintesi “mayhaÑ bhÈtÈ LakkhaÓakumÈro ca bhaginÊ ca sÊtÈ devÊ pitu
matasÈsanaÑ sutvÈva sokaÑ sandhÈretuÑ na sakkonti, RÈmapaÓÉito pana
neva socati, na paridevati, kinnu kho tassa asocanakÈraÓaÑ, pucchissÈmi
nan”ti. So taÑ pucchanto dutiyaÑ gÈthamÈha–
85. “Kena rÈmappabhÈvena, socitabbaÑ na socasi.
PitaraÑ kÈlakataÑ sutvÈ, na taÑ pasahate dukhan”ti.
Tattha pabhÈvenÈti ÈnubhÈvena. Na taÑ pasahate1 dukhanti evar|paÑ
dukkhaÑ kena kÈraÓena taÑ na pÊÄeti, kiÑ te asocanakÈraÓaÑ, kathehi tÈva
nanti2.
Athassa RÈmapaÓÉito attano asocanakÈraÓaÑ kathento–
86. “YaÑ na sakkÈ nipÈletuÑ, posena lapataÑ bahuÑ.
Sa kissa viÒÒ| medhÈvÊ, attÈna’mupatÈpaye.
87. DaharÈ ca hi vuddhÈ ca, ye bÈlÈ ye ca paÓÉitÈ.
AÉÉhÈ ceva daliddÈ ca, sabbe maccuparÈyaÓÈ.
88. PhalÈnamiva pakkÈnaÑ, niccaÑ patanato bhayaÑ.
EvaÑ jÈtÈna maccÈnaÑ, niccaÑ maraÓato bhayaÑ.
89. SÈyameke na dissanti, pÈto diÔÔhÈ bahujjanÈ.
PÈto eke na dissanti, sÈyaÑ diÔÔhÈ bahujjanÈ.
90. ParidevayamÈno ce, kiÒcidatthaÑ udabbahe.
Samm|Äho hiÑsa’mattÈnaÑ, kayirÈ taÑ vicakkhaÓo.
91. Kiso vivaÓÓo bhavati, hiÑsa’mattÈna’mattano.
Na tena petÈ pÈlenti, niratthÈ paridevanÈ.
92. YathÈ saraÓa’mÈdittaÑ, vÈrinÈ parinibbaye.
Evampi dhÊro sutavÈ, medhÈvÊ paÓÉito naro.
KhippamuppatitaÑ sokaÑ, vÈto t|laÑva dhaÑsaye.
______________________________________________________________
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93. Macco ekova acceti, ekova jÈyate kule.
SaÑyogaparamÈtveva, sambhogÈ sabbapÈÓinaÑ.
94. TasmÈ hi dhÊrassa bahussutassa,
Sampassato lokamimaÑ paraÒca.
AÒÒÈya dhammaÑ hadayaÑ manaÒca,
SokÈ mahantÈpi na tÈpayanti.
95. SohaÑ dassaÒca bhokkhaÒca, bharissÈmi ca ÒÈtake.
SesaÒca pÈlayissÈmi, kiccametaÑ vijÈnato”ti–

imÈhi dasahi gÈthÈhi aniccataÑ pakÈseti.
Tattha nipÈletunti rakkhituÑ. Lapatanti lapantÈnaÑ. IdaÑ vuttaÑ
hoti–tÈta Bharata yaÑ sattÈnaÑ jÊvitaÑ bahumpi vilapantÈnaÑ purisÈnaÑ
ekenÈpi mÈ ucchijjÊti na sakkÈ rakkhituÑ, so dÈni mÈdiso aÔÔha lokadhamme
tathato jÈnanto viÒÒ| medhÈvÊ paÓÉito maraÓapariyosÈnajÊvitesu sattesu
kissa attÈnamupatÈpaye, kiÑkÈraÓÈ anupakÈrena sokadukkhena1 attÈnaÑ
santÈpeyyÈti.
DaharÈ cÈti gÈthÈ “maccu nÈmesa tÈta Bharata neva
suvaÓÓar|pakasadisÈnaÑ daharÈnaÑ khattiyakumÈrakÈdÊnaÑ, na
vuddhippattÈnaÑ mahÈyodhÈnaÑ, na bÈlÈnaÑ puthujjansattÈnaÑ, na
BuddhÈdÊnaÑ paÓÉitÈnaÑ, na cakkavatti-ÈdÊnaÑ issarÈnaÑ, na
niddhanÈnaÑ2 daliddÈdÊnaÑ lajjati, sabbepime sattÈ maccuparÈyaÓÈ
maraÓamukhe saÑbhaggavibhaggÈ bhavantiyevÈ”ti dassanatthaÑ vuttÈ.
NiccaÑ patanatoti3 idaÑ vuttaÑ hoti–yathÈ hi tÈta Bharata pakkÈnaÑ
phalÈnaÑ pakkakÈlato paÔÔhÈya “idÈni vaÓÔÈ chijjitvÈ patissanti, idÈni
patissantÊ”ti patanato bhayaÑ niccaÑ dhuvaÑ ekaÑsikameva bhavati, evaÑ
Èsa~kanÊyato evaÑ jÈtÈnaÑ maccÈnampi ekaÑsikaÑyeva maraÓato bhayaÑ,
natthi so khaÓo vÈ layo vÈ yattha tesaÑ maraÓaÑ na Èsa~kitabbaÑ
bhaveyyÈti.
______________________________________________________________
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SÈyanti vikÈle. IminÈ rattibhÈge ca diÔÔhÈnaÑ divasabhÈge adassanaÑ,
divasabhÈge ca diÔÔhÈnaÑ rattibhÈge adassanaÑ dÊpeti. KiÒcidatthanti “pitÈ
me, putto me”ti-ÈdÊhi paridevamÈnova poso samm|Äho attÈnaÑ hiÑsanto
kilamento appamattakampi atthaÑ Èhareyya. KayirÈ taÑ1 vicakkhaÓoti atha
paÓÉito puriso evaÑ paridevaÑ kareyya, yasmÈ pana paridevanto mataÑ vÈ
ÈnetuÑ aÒÒaÑ vÈ tassa vaÉÉhiÑ kÈtuÑ na sakkoti, tasmÈ niratthakattÈ
paridevitassa paÓÉitÈ na paridevanti.
AttÈna’mattanoti attano attabhÈvaÑ sokaparidevadukkhena hiÑsanto.
Na tenÈti tena paridevena paralokaÑ gatÈ sattÈ na pÈlenti na yÈpenti.
NiratthÈti tasmÈ tesaÑ matasattÈnaÑ ayaÑ paridevanÈ niratthakÈ. SaraÓanti
nivÈsagehaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti–yathÈ paÓÉito puriso attano vasanÈgÈre
Èditte muhuttampi vosÈnaÑ anÈpajjitvÈ ghaÔasatena ghaÔasahassena vÈrinÈ
nibbÈpayateva, evaÑ dhÊro uppatitaÑ sokaÑ khippameva nibbÈpaye. T|laÑ
viya ca vÈto yathÈ saÓÔhÈtuÑ na sakkoti, evaÑ dhaÑsaye viddhiÑseyyÈti
attho.
Macco ekova2 accetÊti ettha tÈta Bharata ime sattÈ kammassakÈ nÈma,
tathÈ hi ito paralokaÑ gacchanto satto ekova acceti atikkamati,
khattiyÈdikule jÈyamÈnopi ekova gantvÈ jÈyati. Tattha tattha pana
ÒÈtimittasaÑyogena “ayaÑ me pitÈ, ayaÑ me mÈtÈ, ayaÑ me mitto”ti
saÑyogaparamÈtveva sambhogÈ sabbapÈÓinaÑ, paramatthena pana tÊsupi
bhavesu kammassakÈvete sattÈti attho.
TasmÈti yasmÈ etesaÑ sattÈnaÑ ÒÈtimittasaÑyogaÑ
ÒÈtimittaparibhogamattaÑ ÔhapetvÈ ito paraÑ aÒÒaÑ natthi, tasmÈ.
Sampassatoti imaÒca paraÒca lokaÑ nÈnÈbhÈvavinÈbhÈvameva sammÈ
passato. AÒÒÈya dhammanti aÔÔhavidhalokadhammaÑ jÈnitvÈ. HadayaÑ
manaÒcÈti idaÑ ubhayampi cittasseva nÈmaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti–
______________________________________________________________
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“LÈbho alÈbho yaso ayaso ca,
NindÈ pasaÑsÈ ca sukhaÒca dukkhaÑ.
Ete aniccÈ manujesu dhammo,
MÈ soca kiÑ socasi poÔÔhapÈdÈ”ti1 –

ImesaÑ aÔÔhannaÑ lokadhammÈnaÑ yena kenaci cittaÑ pariyÈdÊyati2, tassa
ca aniccataÑ ÒatvÈ Ôhitassa dhÊrassa pituputtamaraÓÈdivatthukÈ mahantÈpi
sokÈ hadayaÑ na tÈpayantÊti. EtaÑ vÈ aÔÔhavidhaÑ lokadhammaÑ ÒatvÈ
Ôhitassa hadayavatthuÒca manaÒca mahantÈpi sokÈ na tÈpayantÊti evampettha
attho daÔÔhabbo.
SohaÑ dassaÒca bhokkhaÒcÈti gÈthÈya–tÈta Bharata andhabÈlÈnaÑ
sattÈnaÑ viya mama rodanaparidevanaÑ nÈma na anucchavikaÑ, ahaÑ
pana pitu-accayena tassa ÔhÈne ÔhatvÈ kapaÓÈdÊnaÑ dÈnÈrahÈnaÑ dÈnaÑ,
ÔhÈnantarÈrahÈnaÑ ÔhÈnantaraÑ, yasÈrahÈnaÑ yasaÑ dassÈmi, pitarÈ me
paribhuttanayena issariyaÑ paribhuÒjissÈmi, ÒÈtake ca posessÈmi,
avasesaÒca antoparijanÈdikaÑ janaÑ pÈlessÈmi,
dhammikasamaÓabrÈhmaÓÈnaÑ dhammikaÑ rakkhÈvaraÓaguttiÑ
karissÈmÊti evaÒhi jÈnato paÓÉitapurisassa anur|paÑ kiccanti attho.
ParisÈ imaÑ RÈmapaÓÉitassa aniccatÈpakÈsanaÑ dhammadesanaÑ
sutvÈ nissokÈ ahesuÑ. Tato BharatakumÈro RÈmapaÓÉitaÑ vanditvÈ
“BÈrÈÓasirajjaÑ sampaÔicchathÈ”ti Èha. TÈta LakkhaÓaÒca SÊtÈdeviÒca
gahetvÈ gantvÈ rajjaÑ anusÈsathÈti. Tumhe pana devÈti. TÈta mama pitÈ
“dvÈdasavassaccayena ÈgantvÈ rajjaÑ kÈreyyÈsÊ”ti maÑ avoca, ahaÑ
idÈneva gacchanto tassa vacanakaro nÈma na homi, aÒÒÈnipi tÊÓi vassÈni
atikkamitvÈ ÈgamissÈmÊti. EttakaÑ kÈlaÑ ko rajjaÑ kÈressatÊti. Tumhe
kÈrethÈti. Na mayaÑ kÈressÈmÈti. “Tena hi yÈva mamÈgamanÈ imÈ pÈdukÈ
kÈressantÊ”ti attano tiÓapÈdukÈ omuÒcitvÈ adÈsi. Te tayopi janÈ pÈdukÈ
gahetvÈ RÈmapaÓÉitaÑ vanditvÈ mahÈjanaparivutÈ BÈrÈÓasiÑ agamaÑsu.
TÊÓi saÑvaccharÈni pÈdukÈ rajjaÑ kÈresuÑ. AmaccÈ tiÓapÈdukÈ
rÈjapalla~ke
______________________________________________________________
1. Khu 5. 107 piÔÔhe.
2. Yena tena cittena ÒÈyanti (I), yena kenaci cittena paÒÒÈyanti (Ka)
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ÔhapetvÈ aÉÉaÑ vinicchinanti. Sace dubbinicchito hoti, pÈdukÈ aÒÒamaÒÒaÑ
paÔihaÒÒanti. TÈya saÒÒÈya puna vinicchinanti. SammÈ vinicchitakÈle
pÈdukÈ nissaddÈ sannisÊdanti. RÈmapaÓÉito tiÓÓaÑ saÑvaccharÈnaÑ
accayena araÒÒÈ nikkhamitvÈ BÈrÈÓasinagaraÑ patvÈ uyyÈnaÑ pÈvisi. Tassa
ÈgamanabhÈvaÑ ÒatvÈ kumÈrÈ amaccagaÓaparivutÈ uyyÈnaÑ gantvÈ sÊtaÑ
aggamahesiÑ katvÈ ubhinnampi abhisekaÑ akaÑsu. EvaÑ abhisekappatto
mahÈsatto ala~katarathe ÔhatvÈ mahantena parivÈrena nagaraÑ pavisitvÈ
padakkhiÓaÑ katvÈ candakapÈsÈdavarassa1 mahÈtalaÑ abhiruhi, tato
paÔÔhÈya soÄasa vassasahassÈni dhammena rajjaÑ kÈretvÈ ÈyupariyosÈne
saggapuraÑ p|resi.
96. “Dasa vassasahassÈni, saÔÔhi vassasatÈni ca.
KambugÊvo mahÈbÈhu, RÈmo rajjamakÈrayÊ”ti–
ayaÑ abhisambuddhagÈthÈ tamatthaÑ dÊpeti.
Tattha kambugÊvoti suvaÓÓÈÄi~gasadisagÊvo. SuvaÓÓaÒhi kamb|ti
vuccati.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne kuÔumbiko sotÈpattiphale patiÔÔhahi. TadÈ
DasarathamahÈrÈjÈ SuddhodanamahÈrÈjÈ ahosi, mÈtÈ MahÈmÈyÈdevÊ, SÊtÈ
RÈhulamÈtÈ, Bharato Œnando, LakkhaÓo SÈriputto, parisÈ BuddhaparisÈ,
RÈmapaÓÉito pana ahameva ahosinti.
DasarathajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
_____
8. SaÑvarajÈtakavaÓÓanÈ (462)
JÈnanto no mahÈrÈjÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
ossaÔÔhavÊriyaÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. So kira SÈvatthivÈsÊ kulaputto
Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ pabbajitvÈ laddh|pasampado
ÈcariyupajjhÈyavattaÑ p|rento ubhayÈni pÈtimokkhÈni paguÓÈni katvÈ
______________________________________________________________
1. SunandanapÈsÈdavarassa (SÊ), sucandakapÈsÈdavarassa (I)
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paripuÓÓapaÒcavasso kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ “araÒÒe vasissÈmÊ”ti
ÈcariyupajjhÈye ÈpucchitvÈ KosalaraÔÔhe ekaÑ paccantagÈmaÑ gantvÈ tattha
iriyÈpathe pasannamanussehi paÓÓasÈlaÑ katvÈ upaÔÔhiyamÈno vassaÑ
upagantvÈ yuÒjanto ghaÔento vÈyamanto accÈraddhena vÊriyena temÈsaÑ
kammaÔÔhÈnaÑ bhÈvetvÈ obhÈsamattampi uppÈdetuÑ asakkonto cintesi
“addhÈ ahaÑ SatthÈrÈ desitesu cat|su puggalesu padaparamo, kiÑ me
araÒÒavÈsena, JetavanaÑ gantvÈ TathÈgatassa r|pasiriÑ passanto
madhuradhammadesanaÑ suÓanto vÊtinÈmessÈmÊ”ti. So vÊriyaÑ ossajitvÈ
tato nikkhanto anupubbena JetavanaÑ gantvÈ ÈcariyupajjhÈyehi ceva
sandiÔÔhasambhattehi ca ÈgamanakÈraÓaÑ puÔÔho tamatthaÑ kathetvÈ tehi
“kasmÈ evamakÈsÊ”ti garahitvÈ Satthu santikaÑ netvÈ “kiÑ bhikkhave
anicchamÈnaÑ bhikkhuÑ ÈnayitthÈ”ti vutte “ayaÑ bhante vÊriyaÑ ossajitvÈ
Ègato”ti Èrocite SatthÈ “saccaÑ kirÈ”ti pucchitvÈ “saccaÑ bhante”ti vutte
“kasmÈ bhikkhu vÊriyaÑ ossaji, imasmiÒhi sÈsane nibbÊriyassa
kusÊtapuggalassa aggaphalaÑ arahattaÑ nÈma natthi, ÈraddhavÊriyÈ imaÑ
dhammaÑ1 ÈrÈdhenti, tvaÑ kho pana pubbe vÊriyavÈ ovÈdakkhamo, teneva
kÈraÓena BÈrÈÓasiraÒÒo puttasatassa sabbakaniÔÔho hutvÈpi paÓÉitÈnaÑ
ovÈde ÔhatvÈ setacchattaÑ pattosÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente SaÑvarakumÈro nÈma
puttasatassa sabbakaniÔÔho ahosi. RÈjÈ ekekaÑ puttaÑ “sikkhitabbayuttakaÑ
sikkhÈpethÈ”ti ekekassa amaccassa adÈsi. SaÑvarakumÈrassa Ècariyo
amacco bodhisatto ahosi paÓÉito byatto rÈjaputtassa pituÔÔhÈne Ôhito.
AmaccÈ sikkhitasippe2 rÈjaputte raÒÒo dassesuÑ. RÈjÈ tesaÑ janapadaÑ
datvÈ uyyojesi. SaÑvarakumÈro sabbasippassa nipphattiÑ patvÈ bodhisattaÑ
pucchi “tÈta sace maÑ pitÈ janapadaÑ peseti, kiÑ karomÊ”ti. TÈta tvaÑ
janapade dÊyamÈne taÑ aggahetvÈ “deva ahaÑ sabbakaniÔÔho, mayipi gate
tumhÈkaÑ pÈdam|laÑ tucchaÑ bhavissati, ahaÑ tumhÈkaÑ pÈdam|leyeva
vasissÈmÊ”ti vadeyyÈsÊti. AthekadivasaÑ rÈjÈ SaÑvarakumÈraÑ vanditvÈ
______________________________________________________________
1. AdhigamadhammaÑ (SÊ, SyÈ)

2. Sikkhitasikkhite (I, Ka)
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ekamantaÑ nisinnaÑ pucchi “kiÑ tÈta sippaÑ te niÔÔhitan”ti. Œma devÈti.
Tuyhampi janapadaÑ demÊti1. Deva tumhÈkaÑ pÈdam|laÑ tucchaÑ
bhavissati, pÈdam|leyeva vasissÈmÊti. RÈjÈ tussitvÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchi.
So tato paÔÔhÈya raÒÒo pÈdam|leyeva hutvÈ punapi bodhisattaÑ pucchi “tÈta
aÒÒaÑ kiÑ karomÊ”ti. TÈta rÈjÈnaÑ ekaÑ purÈÓuyyÈnaÑ yÈcÈhÊti. So
“sÈdh|”ti uyyÈnaÑ yÈcitvÈ tattha jÈtakehi pupphaphalehi nagare issarajanaÑ
sa~gaÓhitvÈ puna “kiÑ karomÊ”ti pucchi. TÈta rÈjÈnaÑ ÈpucchitvÈ
antonagare bhattavetanaÑ tvameva dehÊti. So tathÈ katvÈ antonagare kassaci
kiÒci ahÈpetvÈ bhattavetanaÑ datvÈ puna2 bodhisattaÑ pucchitvÈ rÈjÈnaÑ
viÒÒÈpetvÈ antonivesane dÈsaporisÈnampi hatthÊnampi assÈnampi
balakÈyassapi vattaÑ aparihÈpetvÈ adÈsi, tirojanapadehi ÈgatÈnaÑ
d|tÈdÊnaÑ nivÈsaÔÔhÈnÈdÊni vÈÓijÈnaÑ su~kanti sabbakaraÓÊyÈni attanÈva
akÈsi. EvaÑ so mahÈsattassa ovÈde ÔhatvÈ sabbaÑ antojanaÒca bahijanaÒca
nÈgare ca raÔÔhavÈsino ca Ègantuke ca Èyavattane ca3 tena tena
sa~gahavatthunÈ ÈbandhitvÈ sa~gaÓhi, sabbesaÑ piyo ahosi manÈpo.
AparabhÈge rÈjÈnaÑ maraÓamaÒce nipannaÑ amaccÈ pucchiÑsu “deva
tumhÈkaÑ accayena setacchattaÑ kassa demÈ”ti. TÈta mama puttÈ sabbepi
setacchattassa sÈminova. Yo pana tumhÈkaÑ manaÑ gaÓhÈti, tasseva
setacchatthaÑ dadeyyÈthÈti. Te tasmiÑ kÈlakate tassa sarÊraparihÈraÑ katvÈ
sattame divase sannipatitvÈ “raÒÒÈ ‘yo tumhÈkaÑ manaÑ gaÓhÈti, tassa
setacchattaÑ ussÈpeyyÈthÈ’ti vuttaÑ, amhÈkaÒca ayaÑ SaÑvarakumÈro
manaÑ gaÓhÈtÊ”ti ÒÈtakehi parivÈritÈ tassa kaÒcanamÈlaÑ setacchattaÑ
ussÈpayiÑsu. SaÑvaramahÈrÈjÈ bodhisattassa ovÈde ÔhatvÈ dhammena
rajjaÑ kÈresi. Itare ek|nasatakumÈrÈ “pitÈ kira no kÈlakato,
SaÑvarakumÈrassa kira setacchattaÑ ussÈpesuÑ so sabbakaniÔÔho, tassa
chattaÑ na pÈpuÓÈti, sabbajeÔÔhakassa chattaÑ ussÈpessÈmÈ”ti ekato ÈgantvÈ
“chattaÑ vÈ no detu, yuddhaÑ vÈ”ti SaÑvaramahÈrÈjassa paÓÓaÑ pesetvÈ
nagaraÑ uparundhiÑsu. RÈjÈ bodhisattassa taÑ pavattiÑ ÈrocetvÈ “idÈni
kiÑ karomÈ”ti pucchi. MahÈrÈja tava
______________________________________________________________
1. VÈrehÊti (SÊ, I)

2. PunappunaÑ (Ka)

3. AyapaÔÔeneva (SÊ), ayapatteneva (I)
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bhÈtikehi saddhiÑ yujjhanakiccaÑ natthi, tvaÑ pitu santakaÑ dhanaÑ
satakoÔÔhÈse kÈretvÈ ek|nasataÑ bhÈtikÈnaÑ1 pesetvÈ “imaÑ tumhÈkaÑ
koÔÔhÈsaÑ pitu santakaÑ gaÓhatha, nÈhaÑ tumhehi saddhiÑ yujjhÈmÊ”ti
sÈsanaÑ pahiÓÈhÊti. So tathÈ akÈsi. Athassa sabbajeÔÔhabhÈtiko
UposathakumÈro nÈma sese ÈmantetvÈ “tÈtÈ rÈjÈnaÑ nÈma abhibhavituÑ
samatthÈ nÈma natthi, ayaÒca no kaniÔÔhabhÈtiko paÔisattupi hutvÈ na tiÔÔhati,
amhÈkaÑ pitu santakaÑ dhanaÑ pesetvÈ ‘nÈhaÑ tumhehi saddhiÑ
yujjhÈmÊ’ti pesesi, na kho pana mayaÑ sabbepi ekakkhaÓe chattaÑ
ussÈpessÈma, ekasseva chattaÑ ussÈpessÈma, ayameva rÈjÈ hotu, etha taÑ
passitvÈ rÈjakuÔumbaÑ paÔicchÈdetvÈ amhÈkaÑ janapadameva gacchÈmÈ”ti
Èha. Atha te sabbepi kumÈrÈ nagaradvÈraÑ vivarÈpetvÈ paÔisattuno ahutvÈ
nagaraÑ pavisiÑsu.
RÈjÈpi tesaÑ amaccehi paÓÓÈkÈraÑ gÈhÈpetvÈ paÔimaggaÑ peseti.
KumÈrÈ nÈtimahantena parivÈrena pattikÈva ÈgantvÈ rÈjanivesanaÑ
abhiruhitvÈ SaÑvaramahÈrÈjassa nipaccakÈraÑ dassetvÈ nÊcÈsane nisÊdiÑsu.
SaÑvaramahÈrÈjÈ setacchattassa heÔÔhÈ sÊhÈsane nisÊdi, mahanto yaso
mahantaÑ sirisobhaggaÑ ahosi, olokitolokitaÔÔhÈnaÑ kampi.
UposathakumÈro SaÑvaramahÈrÈjassa sirivibhavaÑ oloketvÈ “amhÈkaÑ
pitÈ attano accayena SaÑvarakumÈrassa rÈjabhÈvaÑ ÒatvÈ maÒÒe amhÈkaÑ
janapade datvÈ imassa na adÈsÊ”ti cintetvÈ tena saddhiÑ sallapanto tisso
gÈthÈ abhÈsi–
97. “Jananto no mahÈrÈja, tava sÊlaÑ janÈdhipo.
Ime kumÈre p|jento, na taÑ kenaci maÒÒatha.
98. TiÔÔhante no mahÈrÈje, adu deve diva~gate.
©ÈtÊ taÑ samanuÒÒiÑsu, sampassaÑ atthamattano.
99. Kena saÑvara vattena, saÒjÈte abhitiÔÔhasi.
Kena taÑ nÈtivattanti, ÒÈtisa~ghÈ samÈgatÈ”ti.
______________________________________________________________
1. Ek|nasatabhÈtikÈnaÑ (SyÈ, Ka)
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Tattha jÈnanto noti jÈnanto nu. JanÈdhipoti amhÈkaÑ pitÈ narindo.
Imeti ime ek|nasate kumÈre. PÈÄipotthakesu pana “aÒÒe kumÈre”ti likhitaÑ.
P|jentoti tena tena janapadena mÈnento. Na taÑ kenacÊti khuddakenÈpi
kenaci janapadena taÑ p|jetabbaÑ na maÒÒittha, “ayaÑ mama accayena
rÈjÈ bhavissatÊ”ti ÒatvÈ maÒÒe attano pÈdam|leyeva vÈsesÊti1. TiÔÔhante noti
tiÔÔhante nu, dharamÈneyeva n|ti pucchati. Adu2 deveti udÈhu amhÈkaÑ
pitari diva~gate attano atthaÑ vuÉÉhiÑ passantÈ saddhiÑ rÈjakÈrakehi
negamajÈnapadehi ÒÈtayo taÑ “rÈjÈ hohÊ”ti samanuÒÒiÑsu. VattenÈti
sÊlÈcÈrena. SaÒjÈte abhitiÔÔhasÊti samÈnajÈtike ek|nasatabhÈtaro abhibhavitvÈ
tiÔÔhasi. NÈtivattantÊti na abhibhavanti3.
TaÑ sutvÈ SaÑvaramahÈrÈjÈ attano guÓaÑ kathento cha gÈthÈ abhÈsi–
100. “Na rÈjaputta us|yÈmi, samaÓÈnaÑ MahesinaÑ.
SakkaccaÑ te namassÈmi, pÈde vandÈmi tÈdinaÑ.
101. Te maÑ dhammaguÓe yuttaÑ, suss|sa’manus|yakaÑ.
SamaÓÈ manusÈsanti, isÊ dhammaguÓe ratÈ.
102. TesÈhaÑ vacanaÑ sutvÈ, samaÓÈnaÑ MahesinaÑ.
Na kiÒci atimaÒÒÈmi, dhamme me nirato mano.
103. HatthÈrohÈ anÊkaÔÔhÈ, rathikÈ pattikÈrakÈ.
TesaÑ nappaÔibandhÈmi, niviÔÔhaÑ bhattavetanaÑ.
104. MahÈmattÈ ca me atthi, mantino paricÈrakÈ.
BÈraÓasiÑ voharanti, bahumaÑsasurodanaÑ.
105. Athopi vÈÓijÈ phÊtÈ, nÈnÈraÔÔhehi ÈgatÈ.
Tesu me vihitÈ rakkhÈ, evaÑ jÈnÈhu’posathÈ”ti.
______________________________________________________________
1. ®hapesÊti (Ka)

2. Œdu (SÊ, I), Èd| (SyÈ)

3. Na ativattanti (Ka)
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Thattha na rÈjaputtÈti ahaÑ rÈjaputta kaÒci sattaÑ1 “ayaÑ sampatti
imassa mÈ hot|”ti na us|yÈmi. TÈdinanti tÈdilakkhaÓayuttÈnaÑ
samitapÈpatÈya samaÓÈnaÑ mahantÈnaÑ sÊlakkhandhÈdÊnaÑ guÓÈnaÑ
esitatÈya mahesÊnaÑ dhammikasamaÓabrÈhmaÓÈnaÑ paÒcapatiÔÔhitena pÈde
vandÈmi, dÈnaÑ dadanto dhammikaÒca nesaÑ rakkhÈvaraÓaguttiÑ
paccupaÔÔhapento sakkaccaÑ te namassÈmi, manena sampiyÈyanto ca
p|jemÊti attho. Te manti te samaÓÈ maÑ “ayaÑ dhammakoÔÔhÈse
yuttapayutto suss|saÑ anus|yako”ti tathato ÒatvÈ maÑ dhammaguÓe
yuttaÑ suss|saÑ anus|yakaÑ anusÈsanti, “idaÑ kara2, idaÑ mÈ karÊ”ti
ovadantÊti attho. TesÈhanti tesaÑ ahaÑ. HatthÈrohÈti hatthiÑ Èruyha
yujjhanakÈ yodhÈ. AnÊkaÔÔhÈti3 hatthÈnÊkÈdÊsu ÔhitÈ. RathikÈti rathayodhÈ.
PattikÈrakÈti pattinova. NiviÔÔhanti4 yaÑ tehi sajjitaÑ bhattaÒca vetanaÒca,
ahaÑ taÑ nappaÔibandhÈmi, aparihÈpetvÈ dadÈmÊti attho.
MahÈmattÈti bhÈtika mayhaÑ mahÈpaÒÒÈ mantesu kusalÈ mahÈ-amaccÈ
ceva avasesamantino ca paricÈrakÈ atthi. IminÈ imaÑ dasseti “tumhe
mantasampanne paÓÉite Ècariye na labhittha, amhÈkaÑ pana ÈcariyÈ paÓÉitÈ
upÈyakusalÈ, te no setacchattena5 yojesun”ti. BÈrÈÓasinti bhÈtika mama
chattaÑ ussÈpitakÈlato paÔÔhÈya “amhÈkaÑ rÈjÈ dhammiko anvaddhamÈsaÑ
devo vassati, tena sassÈni sampajjanti, BÈrÈÓasiyaÑ bahuÑ
khÈditabbayuttakaÑ macchamaÑsaÑ pÈyitabbayuttakaÑ surodakaÒca
jÈtan”ti evaÑ raÔÔhavÈsino bahumaÑsasurodakaÑ6 katvÈ BÈrÈÓasiÑ
voharanti. PhÊtÈti hatthiratana-assaratanamuttaratanÈdÊni ÈharitvÈ
nirupaddavÈ vohÈraÑ karontÈ phÊtÈ samiddhÈ. EvaÑ jÈnÈhÊti bhÈtika
uposatha ahaÑ imehi ettakehi kÈraÓehi sabbakaniÔÔhopi hutvÈ mama bhÈtike
abhibhavitvÈ setacchattaÑ patto, evaÑ jÈnÈhÊti.
Athassa guÓaÑ sutvÈ UposathakumÈro dve gÈthÈ abhÈsi–
106. “Dhammena kira ÒÈtÊnaÑ, rajjaÑ kÈrehi saÑvara.
MedhÈvÊ paÓÉito cÈsi, athopi ÒÈtinaÑ hito.
______________________________________________________________
1. KiÒci janaÑ (SyÈ), kiÒcimattaÑ (Ka)
3. AÓÊkaÔÔhÈti (SÊ)
5. Setacchatte (Ka)

2. Kari (SÊ, SyÈ, Ka), kuru (I)
4. Nibaddhanti (SÊ,I)
6. BahumaÑsasurodakanti (Ka)
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107. TaÑ taÑ ÒÈtipariby|ÄhaÑ, nÈnÈratanamocitaÑ.
AmittÈ nappasahanti, indaÑva asurÈdhipo”ti.
Tattha dhammena kira ÒÈtÊnanti tÈta SaÑvara mahÈrÈja dhammena kira
tvaÑ ek|nasatÈnaÑ ÒÈtÊnaÑ attano jeÔÔhabhÈtikÈnaÑ ÈnubhÈvaÑ
abhibhavasi, ito paÔÔhÈya tvameva rajjaÑ kÈrehi, tvameva1 medhÈvÊ ceva
paÓÉito ca ÒÈtÊnaÒca hitoti attho. TaÑ tanti evaÑ2 vividhaguÓasampannaÑ
taÑ. ©Ètipariby|Ähanti amhehi ek|nasatehi ÒÈtakehi parivÈritaÑ.
NÈnÈratanamocitanti nÈnÈratanehi ocitaÑ saÒcitaÑ bahuratanasaÒcayaÑ.
AsurÈdhipoti yathÈ TÈvatiÑsehi parivÈritaÑ indaÑ asurarÈjÈ nappasahati,
evaÑ amhehi ÈrakkhaÑ karontehi parivÈritaÑ taÑ tiyojanasatike KÈsiraÔÔhe
dvÈdasayojanikÈya BÈrÈÓasiyÈ rajjaÑ kÈrentaÑ amittÈ nappasahantÊti dÊpeti.
SaÑvaramahÈrÈjÈ sabbesampi bhÈtikÈnaÑ mahantaÑ yasaÑ adÈsi. Te
tassa santike mÈsaÉÉhamÈsaÑ vasitvÈ “mahÈrÈja janapadesu coresu
uÔÔhahantesu mayaÑ jÈnissÈma, tvaÑ rajjasukhaÑ anubhavÈ”ti vatvÈ attano
attano janapadaÑ gatÈ. RÈjÈpi bodhisattassa ovÈde ÔhatvÈ ÈyupariyosÈne
devanagaraÑ p|rento agamÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “bhikkhu evaÑ tvaÑ pubbe
ovÈdakkhamo, idÈni kasmÈ vÊriyaÑ na akÈsÊ”ti vatvÈ saccÈni pakÈsetvÈ
jÈtakaÑ samodhÈnesi, saccapariyosÈne so bhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi.
TadÈ SaÑvaramahÈrÈjÈ ayaÑ bhikkhu ahosi, UposathakumÈro SÈriputto,
sesabhÈtikÈ therÈnutherÈ, parisÈ BuddhaparisÈ, ovÈdadÈyako amacco pana
ahameva ahosinti.
SaÑvarajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. SuppÈrakajÈtakavaÓÓanÈ (463)
Ummujjanti nimujjantÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto paÒÒÈpÈramiÑ
Èrabbha kathesi. EkadivasaÒhi sÈyanhasamaye TathÈgatassa dhammaÑ
desetuÑ nikkhamanaÑ ÈgamayamÈnÈ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ nisÊditvÈ
“Èvuso
______________________________________________________________
1. TvaÑ hi (SÊ, I), tvampi (Ka)

2. TaÑ evaÑ (SÊ, I)
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aho satthÈ mahÈpaÒÒo puthupaÒÒo hÈsapaÒÒo javanapaÒÒo tikkhapaÒÒo
nibbedhikapaÒÒo tatra tatra upÈyapaÒÒÈya samannÈgato vipulÈya
pathavÊsamÈya, mahÈsamuddo viya gambhÊrÈya, ÈkÈso viya vitthiÓÓÈya,
sakalajambudÊpasmiÒhi uÔÔhitapaÒho dasabalaÑ atikkamitvÈ gantuÑ
samattho nÈma natthi. YathÈ mahÈsamudde uÔÔhita-|miyo velaÑ
nÈtikkamanti, velaÑ patvÈva bhijjanti, evaÑ na koci paÒho1 DasabalaÑ
atikkamati, Satthu pÈdam|laÑ patvÈ bhijjatevÈ”ti dasabalassa
mahÈpaÒÒÈpÈramiÑ vaÓÓesuÑ. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave
etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave
TathÈgato idÈneva paÒÒavÈ, pubbepi aparipakke ÒÈÓe paÒÒavÈva, andho
hutvÈpi mahÈsamudde udakasaÒÒÈya ‘imasmiÑ imasmiÑ samudde idaÑ
nÈma idaÑ nÈma ratana’nti aÒÒÈsÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte KururaÔÔhe KururÈjÈ nÈma rajjaÑ kÈresi, KurukacchaÑ2 nÈma
PaÔÔanagÈmo ahosi. TadÈ bodhisatto Kurukacche NiyÈmakajeÔÔhakassa putto
hutvÈ nibbatti pÈsÈdiko suvaÓÓavaÓÓo, “SuppÈrakakumÈro”tissa nÈmaÑ
kariÑsu. So mahantena parivÈrena vaÉÉhanto soÄasavassakÈleyeva
niyÈmakasippe nipphattiÑ patvÈ aparabhÈge pitu accayena
niyÈmakajeÔÔhako hutvÈ niyÈmakakammaÑ akÈsi, paÓÉito ÒÈÓasampanno
ahosi. Tena ÈruÄhanÈvÈya byÈpatti nÈma natthi. Tassa aparabhÈge
loÓajalapahaÔÈni dvepi cakkh|ni nassiÑsu. So tato paÔÔhÈya
niyÈmakajeÔÔhako hutvÈpi niyÈmakakammaÑ akatvÈ “rÈjÈnaÑ nissÈya
jÊvissÈmÊ”ti rÈjÈnaÑ upasa~kami. Atha naÑ rÈjÈ agghÈpaniyakamme
Ôhapesi. So tato paÔÔhÈya raÒÒo hatthiratana-assaratanamuttasÈramaÓisÈrÈdÊni
agghÈpesi.
AthekadivasaÑ “raÒÒo ma~galahatthÊ bhavissatÊ”ti
kÈÄapÈsÈÓak|ÔavaÓÓaÑ ekaÑ vÈraÓaÑ ÈnesuÑ. TaÑ disvÈ rÈjÈ “paÓÉitassa
dassethÈ”ti Èha. Atha naÑ tassa santikaÑ nayiÑsu. So hatthena tassa
sarÊraÑ parimajjitvÈ “nÈyaÑ ma~galahatthÊ bhavituÑ anucchaviko, pÈdehi
vÈmanadhÈtuko esa, etaÒhi mÈtÈ vijÈyamÈnÈ a~kena sampaÔicchituÑ
nÈsakkhi, tasmÈ bh|miyaÑ patitvÈ pacchimapÈdehi vÈmanadhÈtuko
______________________________________________________________
1. PaÒÒÈya (SÊ, I)

2. BharukacchaÑ (SÊ, SyÈ, I)
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hotÊ”ti Èha. HatthiÑ gahetvÈ Ègate pucchiÑsu. Te “saccaÑ paÓÉito kathetÊ”ti
vadiÑsu. TaÑ kÈraÓaÑ rÈjÈ sutvÈ tuÔÔho tassa aÔÔha kahÈpaÓe dÈpesi.
PunekadivasaÑ “raÒÒo ma~gala-asso bhavissatÊ”ti ekaÑ assaÑ
ÈnayiÑsu. Tampi rÈjÈ paÓÉitassa santikaÑ pesesi. So tampi hatthena
parÈmasitvÈ “ayaÑ ma~gala-asso bhavituÑ na yutto, etassa hi
jÈtadivaseyeva mÈtÈ mari, tasmÈ mÈtu khÊraÑ alabhanto na sammÈ
vaÉÉhito”ti Èha. SÈpissa kathÈ saccÈva ahosi. Tampi sutvÈ rÈjÈ tussitvÈ aÔÔha
kahÈpaÓe dÈpesi. AthekadivasaÑ “raÒÒo ma~galaratho bhavissatÊ”ti rathaÑ
ÈhariÑsu. Tampi rÈjÈ tassa santikaÑ pesesi. So tampi hatthena parÈmasitvÈ
“ayaÑ ratho susirarukkhena kato, tasmÈ raÒÒo nÈnucchaviko”ti Èha. SÈpissa
kathÈ saccÈva ahosi. RÈjÈ tampi sutvÈ aÔÔheva kahÈpaÓe dÈpesi. Athassa
mahagghaÑ kambalaratanaÑ ÈhariÑsu. Tampi tasseva pesesi. So tampi
hatthena parÈmasitvÈ “imassa m|sikacchinnaÑ ekaÔÔhÈnaÑ atthÊ”ti Èha.
SodhentÈ taÑ disvÈ raÒÒo ÈrocesuÑ. RÈjÈ sutvÈ tussitvÈ aÔÔheva kahÈpaÓe
dÈpesi.
So cintesi “ayaÑ rÈjÈ evar|pÈnipi acchariyÈni disvÈ aÔÔheva kahÈpaÓe
dÈpesi, imassa dÈyo nhÈpitadÈyo, nhÈpitajÈtiko bhavissati, kiÑ me
evar|pena rÈjupaÔÔhÈnena, attano vasanaÔÔhÈnameva gamissÈmÊ”ti. So
KurukacchapaÔÔanameva paccÈgami. tasmiÑ tattha vasante vÈÓijÈ nÈvaÑ
sajjetvÈ “kaÑ niyÈmakaÑ karissÈmÈ”ti mantesuÑ. “SuppÈrakapaÓÉitena
ÈruÄhanÈvÈ na byÈpajjati, esa paÓÉito upÈyakusalo, andho samÈnopi
SuppÈrakapaÓÉitova uttamo”ti taÑ upasa~kamitvÈ “niyÈmako no hohÊ”ti
vatvÈ “tÈtÈ ahaÑ andho, kathaÑ niyÈmakakammaÑ karissÈmÊ”ti vutte “sÈmi
andhÈpi tumheyeva amhÈkaÑ uttamÈ”ti punappunaÑ yÈciyamÈno “sÈdhu
tÈtÈ tumhehi ÈrocitasaÒÒÈya niyÈmako bhavissÈmÊ”ti tesaÑ nÈvaÑ abhiruhi.
Te nÈvÈya mahÈsamuddaÑ pakkhandiÑsu. NÈvÈ satta divasÈni nirupaddavÈ
agamÈsi, tato akÈlavÈtaÑ uppÈtitaÑ uppajji, nÈvÈ cattÈro mÈse
pakatisamuddapiÔÔhe vicaritvÈ khuramÈlÊsamuddaÑ nÈma pattÈ.
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Tattha macchÈ manussasamÈnasarÊrÈ khuranÈsÈ udake ummujjanimujjaÑ
karonti. VÈÓijÈ te disvÈ mahÈsattaÑ tassa samuddassa nÈmaÑ pucchantÈ
paÔhamaÑ gÈthamÈhaÑsu–
108. “Ummujjanti nimujjanti, manussÈ khuranÈsikÈ.
SuppÈrakaÑ taÑ pucchÈma, samuddo katamo ayan”ti.
EvaÑ tehi puÔÔho mahÈsatto attano niyÈmakasuttena saÑsanditvÈ
dutiyaÑ gÈthamÈha–
109. “KurukacchÈ payÈtÈnaÑ, vÈÓijÈnaÑ dhanesinaÑ.
NÈvÈya vippanaÔÔhÈya, khuramÈlÊti vuccatÊ”ti.
Tattha payÈtÈnanti KurukacchapaÔÔanÈ1 nikkhamitvÈ gacchantÈnaÑ.
Dhanesinanti tumhÈkaÑ vÈÓijÈnaÑ dhanaÑ pariyesantÈnaÑ. NÈvÈya
vippanaÔÔhÈyÈti tÈta tumhÈkaÑ imÈya videsaÑ pakkhandanÈvÈya
kammakÈrakaÑ2 pakatisamuddaÑ atikkamitvÈ sampatto ayaÑ samuddo
“khuramÈlÊ”ti vuccati, evametaÑ3 paÓÉitÈ kathentÊti.
TasmiÑ pana samudde vajiraÑ ussannaÑ hoti. MahÈsatto “sacÈhaÑ
‘ayaÑ vajirasamuddo’ti evaÑ etesaÑ kathessÈmi, lobhena bahuÑ vajiraÑ
gaÓhitvÈ nÈvaÑ osÊdÈpessantÊ”ti tesaÑ anÈcikkhitvÈva nÈvaÑ laggÈpetvÈ
upÈyenekaÑ yottaÑ gahetvÈ macchagahaÓaniyÈmena jÈlaÑ khipÈpetvÈ
vajirasÈraÑ uddharitvÈ nÈvÈyaÑ pakkhipitvÈ aÒÒaÑ appagghabhaÓÉaÑ
chaÉÉÈpesi. NÈvÈ taÑ samuddaÑ atikkamitvÈ purato aggimÈliÑ nÈma gatÈ.
So pajjalita-aggikkhandho viya majjhanhikas|riyo viya ca obhÈsaÑ
muÒcanto aÔÔhÈsi. VÈÓijÈ–
110. “YathÈ aggÊva suriyova4, samuddo paÔidissati.
SuppÈrakaÑ taÑ pucchÈma, samuddo katamo ayan”ti–
gÈthÈya taÑ pucchiÑsu.
______________________________________________________________
1. BharukacchapaÔÔanÈ (SÊ, SyÈ, I, Ka)
2. KammakÈrakÈ (I, Ka), kammakÈraÓÈya (SyÈ)
3. Evameva (Ka)

4. Aggi suriyo ca (SyÈ)
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MahÈsattopi tesaÑ anantaragÈthÈya kathesi–
111. “KurukacchÈ payÈtÈnaÑ, vÈÓijÈnaÑ dhanesinaÑ.
NÈvÈya vippanaÔÔhÈya, aggimÈlÊti vuccatÊ”ti.
TasmiÑ pana samudde suvaÓÓaÑ ussannaÑ ahosi. MahÈsatto
purimanayeneva tatopi suvaÓÓaÑ gÈhÈpetvÈ nÈvÈyaÑ pakkhipÈpesi. NÈvÈ
tampi samuddaÑ atikkamitvÈ khÊraÑ viya dadhiÑ viya ca obhÈsantaÑ
dadhimÈliÑ nÈma samuddaÑ pÈpuÓi. VÈÓijÈ–
112. “YathÈ dadhÊva khÊraÑva, samuddo paÔidissati.
SuppÈrakaÑ taÑ pucchÈma, samuddo katamo ayan”ti–
gÈthÈya tassapi nÈmaÑ pucchiÑsu.
MahÈsatto anantaragÈthÈya Ècikkhi–
113. “KurukacchÈ payÈtÈnaÑ, vÈÓijÈnaÑ dhanesinaÑ.
NÈvÈya vippanaÔÔhÈya, dadhimÈlÊti1 vuccatÊ”ti.
TasmiÑ pana samudde rajataÑ ussannaÑ ahosi. So tampi upÈyena
gÈhÈpetvÈ nÈvÈyaÑ pakkhipÈpesi. NÈvÈ tampi samuddaÑ atikkamitvÈ
nÊlakusatiÓaÑ viya sampannasassaÑ viya ca obhÈsamÈnaÑ nÊlavaÓÓaÑ
kusamÈliÑ nÈma samuddaÑ pÈpuÓi. VÈÓijÈ–
114. “YathÈ kusova sassova, samuddo paÔidissati.
SuppÈrakaÑ taÑ pucchÈma, samuddo katamo ayan”ti–
gÈthÈya tassapi nÈmaÑ pucchiÑsu.
So anantaragÈthÈya Ècikkhi–
115. “KurukacchÈ payÈtÈnaÑ, vÈÓijÈnaÑ dhanesinaÑ.
NÈvÈya vippanaÔÔhÈya, kusamÈlÊti vuccatÊ”ti.
TasmiÑ pana samudde nÊlamaÓiratanaÑ ussannaÑ ahosi. So tampi
upÈyeneva gÈhÈpetvÈ nÈvÈyaÑ pakkhipÈpesi. NÈvÈ tampi samuddaÑ
______________________________________________________________
1. KhÊramÈlÊti (Ka)
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atikkamitvÈ naÄavanaÑ viya VeÄuvanaÑ viya ca khÈyamÈnaÑ NaÄamÈliÑ
nÈma samuddaÑ pÈpuÓi. VÈÓijÈ–
116. “YathÈ naÄova veÄ|va, samuddo paÔidissati.
SuppÈrakaÑ taÑ pucchÈma, samuddo katamo ayan”ti–
gÈthÈya tassapi nÈmaÑ pucchiÑsu.
MahÈsatto anantaragÈthÈya kathesi–
117. “KurukacchÈ payÈtÈnaÑ, vÈÓijÈnaÑ dhanesinaÑ.
NÈvÈya vippanaÔÔhÈya, NaÄamÈlÊti vuccatÊ”ti.
TasmiÑ pana samudde masÈragallaÑ veÄuriyaÑ ussannaÑ ahosi. So
tampi upÈyena gÈhÈpetvÈ nÈvÈyaÑ pakkhipÈpesi. Aparo nayo–naÄoti
vicchikanaÄopi kakkaÔakanaÄopi, so rattavaÓÓo hoti. VeÄ|ti pana
pavÈÄassetaÑ nÈmaÑ, so ca samuddo pavÈÄussanno rattobhÈso ahosi, tasmÈ
“yathÈ naÄova veÄuvÈ”ti pucchiÑsu. MahÈsatto tato pavÈÄaÑ gÈhÈpesÊti.
VÈÓijÈ NaÄamÈliÑ atikkantÈ balavÈmukhasamuddaÑ nÈma passiÑsu.
Tattha udakaÑ kaÉÉhitvÈ kaÉÉhitvÈ sabbato bhÈgena1 uggacchati. TasmiÑ
sabbato bhÈgena uggate2 udakaÑ sabbato bhÈgena
chinnapapÈtamahÈsobbho viya paÒÒÈyati, |miyÈ uggatÈya ekato
papÈtasadisaÑ hoti, bhayajanano saddo uppajjati sotÈni bhindanto viya
hadayaÑ phÈlento viya ca. TaÑ disvÈ vÈÓijÈ bhÊtatasitÈ–
118. “Mahabbhayo bhiÑsanako, saddo suyyati’mÈnuso3.
YathÈ sobbho papÈtova, samuddo paÔidissati.
SuppÈrakaÑ taÑ pucchÈma, samuddo katamo ayan”ti–
gÈthÈya tassapi nÈmaÑ pucchiÑsu.
______________________________________________________________
1. PabbatobhÈgena (Ka) evamuparipi.
3. Samuddo suyyatamÈnuso (SÊ, SyÈ, I)

2. UggataÑ (SyÈ, I)
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Tattha suyyati’mÈnusoti suyyati amÈnuso saddo1.
119. “KurukacchÈ payÈtÈnaÑ, vÈÓijÈnaÑ dhanesinaÑ.
NÈvÈya vippanaÔÔhÈya, balavÈmukhÊti vuccatÊ”ti–
bodhisatto anantaragÈthÈya tassa nÈmaÑ ÈcikkhitvÈ “tÈtÈ imaÑ
balavÈmukhasamuddaÑ patvÈ nivattituÑ samatthÈ nÈvÈ nÈma natthi, ayaÑ
sampattanÈvaÑ nimujjÈpetvÈ vinÈsaÑ pÈpetÊ”ti Èha. TaÒca nÈvaÑ satta
manussasatÈni abhiruhiÑsu. Te sabbe maraÓabhayabhÊtÈ ekappahÈreneva
AvÊcimhi paccamÈnasattÈ viya atikÈruÒÒaÑ ravaÑ muÒciÑsu. MahÈsatto
“ÔhapetvÈ maÑ aÒÒo etesaÑ sotthibhÈvaÑ kÈtuÑ samattho nÈma natthi,
saccakiriyÈya tesaÑ sotthiÑ karissÈmÊ”ti cintetvÈ te ÈmantetvÈ Èha “tÈtÈ
khippaÑ maÑ gandhodakena nhÈpetvÈ ahatavatthÈni nivÈsÈpetvÈ
puÓÓapatiÑ sajjetvÈ nÈvÈya dhure ÔhapethÈ”ti. Te vegena tathÈ kariÑsu.
MahÈsatto ubhohi hatthehi puÓÓapÈtiÑ gahetvÈ nÈvÈya dhure Ôhito
saccakiriyaÑ karonto osÈnagÈthamÈha–
120. “Yato sarÈmi attÈnaÑ, yato pattosmi viÒÒutaÑ.
NÈbhijÈnÈmi saÒcicca, ekapÈÓampi hiÑsitaÑ.
Etena saccavajjena, sotthiÑ nÈvÈ nivattat|”ti.
Tattha yatoti yato paÔÔhÈya ahaÑ attÈnaÑ sarÈmi, yato paÔÔhÈya camhi
viÒÒutaÑ pattoti attho. EkapÈÓampi hiÑsitanti etthantare saÒcicca ekaÑ
kunthakipillikapÈÓampi hiÑsitaÑ nÈbhijÈnÈmi. DesanÈmattamevetaÑ,
bodhisatto pana tiÓasalÈkampi upÈdÈya mayÈ parasantakaÑ na
gahitapubbaÑ, lobhavasena paradÈraÑ na olokitapubbaÑ, musÈ na
bhÈsitapubbÈ, tiÓaggenÈpi majjaÑ na pivitapubbanti evaÑ paÒcasÊlavasena
pana saccakiriyaÑ akÈsi, katvÈ ca pana puÓÓapÈtiyÈ udakaÑ nÈvÈya dhure
abhisiÒci.
CattÈro mÈse videsaÑ pakkhandanÈvÈ nivattitvÈ iddhimÈ viya
saccÈnubhÈvena ekadivaseneva KurukacchapaÔÔanaÑ agamÈsi. GantvÈ ca
pana thalepi aÔÔhusabhamattaÑ ÔhÈnaÑ pakkhanditvÈ nÈvikassa
gharadvÈreyeva aÔÔhÈsi. MahÈsatto tesaÑ vÈÓijÈnaÑ
suvaÓÓarajatamaÓipavÈÄamuttavajirÈni
______________________________________________________________
1. MahÈsamuddo (SÊ, SyÈ, I)
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bhÈjetvÈ adÈsi. “Ettakehi vo ratanehi alaÑ, mÈ puna samuddaÑ pavisathÈ”ti
tesaÑ ovÈdaÑ datvÈ yÈvajÊvaÑ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ devapuraÑ p|resi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ bhikkhave pubbepi
TathÈgato mahÈpaÒÒoyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ parisÈ
BuddhaparisÈ ahesuÑ, SuppÈrakapaÓÉito pana ahameva ahosin”ti.
SuppÈrakajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
JÈtakuddÈnaÑ
MÈtuposaka JuÓho ca, Dhamma Udaya PÈnÊyo.
YudhaÒcayo Dasaratho, SaÑvaro ca SuppÈrako.
EkÈdasanipÈtamhi, sa~gÊtÈ nava jÈtakÈ.

EkÈdasakanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

12. DvÈdasakanipÈta
1. C|ÄakuÓÈlajÈtakavaÓÓanÈ (464)
1-12. LuddhÈnaÑ1 lahucittÈnanti idaÑ jÈtakaÑ KuÓÈlajÈtake2 Èvi
bhavissati.
C|ÄakuÓÈlajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. BhaddasÈlajÈtakavaÓÓanÈ (465)
KÈ tvaÑ suddhehi vatthehÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
ÒÈtatthacariyaÑ Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÒhi AnÈthapiÓÉikassa nivesane
paÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ nibaddhabhojanaÑ pavattati, tathÈ VisÈkhÈya
ca KosalaraÒÒo ca. Tattha pana kiÒcÈpi nÈnaggarasabhojanaÑ dÊyati,
bhikkh|naÑ panettha koci vissÈsiko natthi, tasmÈ bhikkh| rÈjanivesane na
bhuÒjanti, bhattaÑ gahetvÈ AnÈthapiÓÉikassa vÈ VisÈkhÈya vÈ aÒÒesaÑ vÈ
vissÈsikÈnaÑ gharaÑ gantvÈ bhuÒjanti. RÈjÈ ekadivasaÑ paÓÓÈkÈraÑ
ÈhaÔaÑ “bhikkh|naÑ dethÈ”ti bhattaggaÑ pesetvÈ “bhattagge bhikkh|
natthÊ”ti vutte “kahaÑ gatÈ”ti pucchitvÈ “attano vissÈsikagehesu nisÊditvÈ
bhuÒjantÊ”ti sutvÈ bhuttapÈtarÈso Satthu santikaÑ gantvÈ “bhante bhojanaÑ
nÈma kiÑ paraman”ti pucchi. VissÈsaparamaÑ mahÈrÈja,
kaÒjikamattakampi3 vissÈsikena dinnaÑ madhuraÑ hotÊti. Bhante kena pana
saddhiÑ bhikkh|naÑ vissÈso hotÊti. ©ÈtÊhi vÈ sekkhakulehi vÈ4 mahÈrÈjÈti.
Tato rÈjÈ cintesi “ekaÑ sakyadhÊtaraÑ ÈnetvÈ aggamahesiÑ karissÈmi,
evaÑ mayÈ saddhiÑ bhikkh|naÑ ÒÈtake viya vissÈso bhavissatÊ”ti5. So
uÔÔhÈyÈsanÈ attano nivesanaÑ gantvÈ KapilavatthuÑ d|taÑ pesesi “dhÊtaraÑ
me detha, ahaÑ tumhehi saddhiÑ ÒÈtibhÈvaÑ icchÈmÊ”ti.
______________________________________________________________
1. KhuddÈnaÑ (SÊ, SyÈ, I)
3. KaÒjikakaÓÈjabhattampi hi (SyÈ)
5. ©Ètiko bhavissatÊti (SyÈ), ÒÈtako bhavissatÊti (Ka)

2. Khu 6. 113 piÔÔhe.
4. Sakyakulehi vÈ (I, Ka)
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SÈkiyÈ d|tavacanaÑ sutvÈ sannipatitvÈ mantayiÑsu “mayaÑ
KosalaraÒÒo ÈÓÈpavattiÔÔhÈne vasÈma, sace dÈrikaÑ na dassÈma, mahantaÑ
veraÑ bhavissati, sace dassÈma, kulavaÑso no bhijjissati, kiÑ nu kho
kÈtabban”ti. Atha ne MahÈnÈmo Èha “mÈ cintayittha, mama dhÊtÈ
VÈsabhakhattiyÈ nÈma NÈgamuÓÉÈya nÈma dÈsiyÈ kucchismiÑ nibbatti, sÈ
soÄasavassuddesikÈ uttamar|padharÈ sobhaggappattÈ pitu vaÑsena
khattiyajÈtikÈ, tamassa ‘khattiyakaÒÒÈ’ti pesessÈmÈ”ti. SÈkiyÈ “sÈdh|”ti
sampaÔicchitvÈ d|te pakkosÈpetvÈ “sÈdhu dÈrikaÑ dassÈma, idÈneva naÑ
gahetvÈ gacchathÈ”ti ÈhaÑsu. D|tÈ cintesuÑ “ime sÈkiyÈ nÈma jÈtiÑ
nissÈya atimÈnino, ‘sadisÊ no’ti vatvÈ asadisimpi dadeyyuÑ, etehi saddhiÑ
ekato bhuÒjamÈnameva gaÓhissÈmÈ”ti. Te evamÈhaÑsu “mayaÑ gahetvÈ
gacchantÈ yÈ tumhehi saddhiÑ ekato bhuÒjati, taÑ gahetvÈ gamissÈmÈ”ti.
SÈkiyÈ tesaÑ nivÈsaÔÔhÈnaÑ dÈpetvÈ “kiÑ karissÈmÈ”ti cintayiÑsu.
MahÈnÈmo Èha “tumhe mÈ cintayittha, ahaÑ upÈyaÑ karissÈmi, tumhe
mama bhojanakÈle VÈsabhakhattiyaÑ ala~karitvÈ ÈnetvÈ mayÈ ekasmiÑ
kabaÄe gahitamatte ‘deva asukarÈjÈ paÓÓaÑ pahiÓi, imaÑ tÈva sÈsanaÑ
suÓÈthÈ’ti paÓÓaÑ dasseyyÈthÈ”ti. Te “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ tasmiÑ
bhuÒjamÈne kumÈrikaÑ ala~kariÑsu.
MahÈnÈmo “dhÊtaraÑ me Ènetha, mayÈ saddhiÑ bhuÒjat|”ti Èha. Atha
naÑ ala~karitvÈ tÈvadeva thokaÑ papaÒcaÑ katvÈ ÈnayiÑsu. SÈ “pitarÈ
saddhiÑ bhuÒjissÈmÊ”ti ekapÈtiyaÑ hatthaÑ otÈresi. MahÈnÈmopi tÈya
saddhiÑ ekapiÓÉaÑ gahetvÈ mukhe Ôhapesi. DutiyapiÓÉÈya hatthe pasÈrite
“deva asukaraÒÒÈ paÓÓaÑ pahitaÑ, imaÑ tÈva sÈsanaÑ suÓÈthÈ”ti paÓÓaÑ
upanÈmesuÑ. MahÈnÈmo “amma tvaÑ bhuÒjÈhÊ”ti dakkhiÓahatthaÑ
pÈtiyÈyeva katvÈ vÈmahatthena gahetvÈ paÓÓaÑ olokesi. Tassa taÑ sÈsanaÑ
upadhÈrentasseva itarÈ bhuÒji. So tassÈ bhuttakÈle hatthaÑ dhovitvÈ
mukhaÑ vikkhÈlesi. TaÑ disvÈ d|tÈ “nicchayenesÈ etassa dhÊtÈ”ti
niÔÔhamakaÑsu, na taÑ1 antaraÑ jÈnituÑ sakkhiÑsu. MahÈnÈmo mahantena
______________________________________________________________
1. TesaÑ (Ka)
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parivÈrena dhÊtaraÑ pesesi. D|tÈpi naÑ SÈvatthiÑ netvÈ “ayaÑ kumÈrikÈ
jÈtisampannÈ MahÈnÈmassa dhÊtÈ”ti vadiÑsu. RÈjÈ tussitvÈ sakalanagaraÑ
ala~kÈrÈpetvÈ taÑ ratanarÈsimhi ÔhapetvÈ aggamahesiÔÔhÈne abhisiÒcÈpesi.
SÈ raÒÒo piyÈ ahosi manÈpÈ.
AthassÈ na cirasseva gabbho patiÔÔhahi, rÈjÈ gabbhaparihÈramadÈsi. SÈ
dasamÈsaccayena suvaÓÓavaÓÓaÑ puttaÑ vijÈyi. Athassa
nÈmaggahaÓadivase rÈjÈ attano ayyakassa santikaÑ pesesi “sakyarÈjadhÊtÈ
VÈsabhakhattiyÈ puttaÑ vijÈyi, kimassa nÈmaÑ karomÈ”ti. TaÑ pana
sÈsanaÑ gahetvÈ gato amacco thokaÑ badhiradhÈtuko, so gantvÈ raÒÒo
ayyakassÈrocesi. So taÑ sutvÈ “VÈsabhakhattiyÈ puttaÑ avijÈyitvÈpi sabbaÑ
janaÑ abhibhavati, idÈni pana ativiya raÒÒo vallabhÈ bhavissatÊ”ti Èha. So
badhira-amacco “vallabhÈ”ti vacanaÑ dussutaÑ sutvÈ “ViÔaÔ|bho”ti1
sallakkhetvÈ rÈjÈnaÑ upagantvÈ “deva kumÈrassa kira ‘ViÔaÔ|bho’ ti1
nÈmaÑ karothÈ”ti Èha. RÈjÈ “porÈÓakaÑ no kuladattikaÑ2 nÈmaÑ
bhavissatÊ”ti cintetvÈ “viÔaÔ|bho”ti nÈmaÑ akÈsi. Tato paÔÔhÈya kumÈro
kumÈraparihÈrena vaÉÉhanto sattavassikakÈle aÒÒesaÑ kumÈrÈnaÑ
mÈtÈmahakulato hatthir|paka-assar|pakÈdÊni ÈhariyamÈnÈni disvÈ mÈtaraÑ
pucchi “amma aÒÒesaÑ mÈtÈmahakulato paÓÓÈkÈro Èhariyati, mayhaÑ koci
kiÒci na pesesi, kiÑ tvaÑ nimmÈtÈ nippitÈsÊ”ti. Atha naÑ sÈ “tÈta
sakyarÈjÈno mÈtÈmahÈ3 d|re pana vasanti, tena te kiÒci na pesentÊ”ti vatvÈ
vaÒcesi.
Puna soÄasavassikakÈle “amma mÈtÈmahakulaÑ passitukÈmomhÊ”ti
vatvÈ “alaÑ tÈta, kiÑ tattha gantvÈ karissasÊ”ti vÈriyamÈnopi punappunaÑ
yÈci. Athassa mÈtÈ “tena hi gacchÈhÊ”ti sampaÔicchi. So pitu ÈrocetvÈ
mahantena parivÈrena nikkhami. VÈsabhakhattiyÈ puretaraÑ paÓÓaÑ pesesi
“ahaÑ idha sukhaÑ vasÈmi, sÈmino kiÒci antaraÑ mÈ dassayiÑs|”ti. SÈkiyÈ
ViÔaÔ|bhassa ÈgamanaÑ ÒatvÈ “vandituÑ na sakkÈ”ti tassa daharadahare
kumÈrake janapadaÑ pahiÓiÑsu. KumÈre KapilavatthuÑ sampatte sÈkiyÈ
santhÈgÈre sannipatiÑsu. KumÈro
______________________________________________________________
1. ViÉ|Éabhoti (SÊ, I), ViÉaÉ|bhoti (Ka)

2. RÈjadattiyaÑ (Ka)

3. PitÈmahÈ (Ka)
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santhÈgÈraÑ gantvÈ aÔÔhÈsi. Atha naÑ “ayaÑ te tÈta mÈtÈmaho1, ayaÑ
mÈtulo”ti vadiÑsu. So sabbe vandamÈno vicari. So yÈva piÔÔhiyÈ
rujanappamÈÓÈ vanditvÈ ekampi attÈnaÑ vandamÈnaÑ adisvÈ “kiÑ nu kho
maÑ vandantÈ natthÊ”ti pucchi. SÈkiyÈ “tÈta tava kaniÔÔhakumÈrÈ janapadaÑ
gatÈ”ti vatvÈ tassa mahantaÑ sakkÈraÑ kariÑsu. So katipÈhaÑ vasitvÈ
mahantena parivÈrena nikkhami. AthekÈ dÈsÊ santhÈgÈre tena
nisinnaphalakaÑ “idaÑ VÈsabhakhattiyÈya dÈsiyÈ puttassa
nisinnaphalakan”ti akkositvÈ paribhÈsitvÈ khÊrodakena dhovi. Eko puriso
attano ÈvudhaÑ pamussitvÈ nivatto taÑ gaÓhanto ViÔaÔ|bhakumÈrassa
akkosanasaddaÑ sutvÈ taÑ antaraÑ pucchitvÈ “VÈsabhakhattiyÈ dÈsiyÈ
icchismiÑ MahÈnÈmasakkassa jÈtÈ”ti ÒatvÈ gantvÈ balakÈyassa kathesi.
“VÈsabhakhattiyÈ kira dÈsiyÈ dhÊtÈ”ti mahÈkolÈhalaÑ ahosi.
KumÈro taÑ sutvÈ “ete tÈva mama nisinnaphalakaÑ khÊrodakena
dhovantu, ahaÑ pana rajje patiÔÔhitakÈle etesaÑ galalohitaÑ gahetvÈ mama
nisinnaphalakaÑ dhovissÈmÊ”ti cittaÑ paÔÔhapesi. TasmiÑ SÈvatthiÑ gate
amaccÈ sabbaÑ pavattiÑ raÒÒo ÈrocesuÑ. RÈjÈ “sabbe mayhaÑ
dÈsidhÊtaraÑ adaÑs|”ti sÈkiyÈnaÑ kujjhitvÈ VÈsabhakhattiyÈya ca puttassa
ca dinnaparihÈraÑ acchinditvÈ dÈsadÈsÊhi laddhabbaparihÈramattameva
dÈpesi. Tato katipÈhaccayena SatthÈ rÈjanivesanaÑ ÈgantvÈ nisÊdi. RÈjÈ
SatthÈraÑ vanditvÈ “bhante tumhÈkaÑ kira ÒÈtakehi dÈsidhÊtÈ mayhaÑ
dinnÈ, tenassÈ ahaÑ saputtÈya parihÈraÑ acchinditvÈ dÈsadÈsÊhi
laddhabbaparihÈramattameva dÈpesin”ti Èha. SatthÈ “ayuttaÑ mahÈrÈja
sÈkiyehi kataÑ, dadantehi nÈma samÈnajÈtikÈ dÈtabbÈ assa, taÑ pana
mahÈrÈja vadÈmi VÈsabhakhattiyÈ khattiyarÈjadhÊtÈ khattiyassa raÒÒo gehe
abhisekaÑ labhi, ViÔaÔ|bhopi khattiyarÈjÈnameva paÔicca jÈto, mÈtugottaÑ
nÈma kiÑ karissati, pitugottameva pamÈÓanti porÈÓakapaÓÉitÈ dalidditthiyÈ
kaÔÔhahÈrikÈyapi aggamahesiÔÔhÈnaÑ adaÑsu, tassÈ ca kucchimhi
jÈtakumÈro dvÈdasayojanikÈya BÈrÈÓasiyÈ rajjaÑ katvÈ KaÔÔhavÈhanarÈjÈ
nÈma jÈto”ti KaÔÔhavÈhanajÈtakaÑ2
______________________________________________________________
1. PitÈmaho (Ka)

2. Khu 5. 2 piÔÔhe.
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kathesi. RÈjÈ Satthu dhammakathaÑ sutvÈ “pitugottameva kira pamÈÓan”ti
sutvÈ tussitvÈ mÈtÈputtÈnaÑ pakatiparihÈrameva dÈpesi.
RaÒÒo pana Bandhulo nÈma senÈpati MallikaÑ nÈma attano bhariyaÑ
vaÒjhaÑ1 “tava kulagharameva gacchÈhÊ”ti KusinÈrameva pesesi. SÈ
“SatthÈraÑ disvÈva gamissÈmÊ”ti JetavanaÑ pavisitvÈ TathÈgataÑ vanditvÈ
ekamantaÑ ÔhitÈ “kahaÑ gacchasÊ”ti ca puÔÔhÈ “sÈmiko me bhante
kulagharaÑ pesesÊ”ti vatvÈ “kasmÈ”ti vuttÈ “vaÒjhÈ aputtikÈ bhante”ti vatvÈ
SatthÈrÈ “yadi evaÑ gamanakiccaÑ natthi, nivattÈhÊ”ti vuttÈ tuÔÔhÈ
SatthÈraÑ vanditvÈ nivesanameva puna agamÈsi. “KasmÈ nivattasÊ”ti puÔÔhÈ
“dasabalena nivattitÈmhÊ”ti Èha. SenÈpati “diÔÔhaÑ bhavissati TathÈgatena
kÈraÓan”ti Èha. SÈ na cirasseva gabbhaÑ paÔilabhitvÈ uppannadohaÄÈ
“dohaÄo me uppanno”ti Èrocesi. KiÑ dohaÄoti. VesÈliyÈ nagare
licchavirÈjÈnaÑ abhisekama~galapokkharaÓiÑ otaritvÈ nhatvÈ pÈnÊyaÑ
pivitukÈmÈmhi sÈmÊti. SenÈpati “sÈdh|”ti vatvÈ sahassathÈmadhanuÑ
gahetvÈ taÑ rathaÑ ÈropetvÈ SÈvatthito nikkhamitvÈ rathaÑ pÈjento2
VesÈliÑ pÈvisi.
TasmiÒca kÈle KosalaraÒÒo BandhulasenÈpatinÈ saddhiÑ ekÈcariyakule
uggahitasippo MahÈli nÈma licchavÊ andho licchavÊnaÑ atthaÒca
dhammaÒca anusÈsanto dvÈrasamÊpe vasati. So rathassa ummÈre
paÔighaÔÔanasaddaÑ sutvÈ “Bandhulamallassa rathapatanasaddo eso, ajja
licchavÊnaÑ bhayaÑ uppajjissatÊ”ti Èha. PokkharaÓiyÈ anto ca bahi ca
ÈrakkhÈ balavÈ, upari lohajÈlaÑ patthaÔaÑ, sakuÓÈnampi okÈso natthi.
SenÈpati pana rathÈ otaritvÈ Èrakkhake khaggena paharanto palÈpetvÈ
lohajÈlaÑ chinditvÈ antopokkharaÓiyaÑ bhariyaÑ otÈretvÈ nhÈpetvÈpÈyetvÈ
sayampi nhatvÈ MallikaÑ rathaÑ ÈropetvÈ nagarÈ nikkhamitvÈ
Ègatamaggeneva pÈyÈsi. ŒrakkhakÈ gantvÈ licchavÊnaÑ ÈrocesuÑ.
LicchavirÈjÈno kujjhitvÈ paÒca rathasatÈni Èruyha “BandhulamallaÑ
gaÓhissÈmÈ”ti nikkhamiÑsu. TaÑ pavattiÑ MahÈlissa ÈrocesuÑ. MahÈli
“mÈ gamittha, so hi vo sabbe ghÈtayissatÊ”ti Èha. Tepi “mayaÑ
gamissÈmayevÈ”ti vadiÑsu. Tena hi cakkassa yÈva nÈbhito pathaviÑ
______________________________________________________________
1. VaÒjhÈ tvaÑ (SÊ), vaÒjhaÑ (SyÈ), vaÒjhÈti (Ka)
2. VÈhento (SÊ, SyÈ, I), pÈcento (Ka)
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paviÔÔhaÔÔhÈnaÑ disvÈ nivatteyyÈtha, tato anivattantÈ purato asanisaddaÑ
viya suÓissatha, tamhÈ ÔhÈnÈ nivatteyyÈtha, tato anivattantÈ tumhÈkaÑ
rathadhuresu chiddaÑ passissatha, tamhÈ ÔhÈnÈ nivatteyyÈtha, purato
mÈgamitthÈti. Te tassa vacanena anivattitvÈ taÑ anubandhiÑsuyeva.
MallikÈ disvÈ “rathÈ sÈmi paÒÒÈyantÊ”ti Èha. Tena hi ekassa rathassa
viya paÒÒÈyanakÈle mama ÈroceyyÈsÊti. SÈ yadÈ sabbe eko viya hutvÈ
paÒÒÈyiÑsu, tadÈ “ekameva sÈmi rathasÊsaÑ paÒÒÈyatÊ”ti Èha. Bandhulo
“tena hi imÈ rasmiyo gaÓhÈhÊ”ti tassÈ rasmiyo datvÈ rathe Ôhitova dhanuÑ
Èropeti, rathacakkaÑ yÈva nÈbhito pathaviÑ pÈvisi, licchavino taÑ ÔhÈnaÑ
disvÈpi na nivattiÑsu. Itaro thokaÑ gantvÈ jiyaÑ pothesi, asanisaddo viya
ahosi. Te tatopi na nivattiÑsu, anubandhantÈ gacchanteva. Bandhulo rathe
Ôhitakova ekaÑ saraÑ khipi. So paÒcannaÑ rathasatÈnaÑ rathasÊsaÑ
chiddaÑ katvÈ paÒca rÈjasatÈni parikarabandhanaÔÔhÈne1 vijjhitvÈ pathaviÑ
pÈvisi. Te attano viddhabhÈvaÑ ajÈnitvÈ “tiÔÔha re, tiÔÔha re”ti vadantÈ
anubandhiÑsuyeva. Bandhulo rathaÑ ÔhapetvÈ “tumhe matakÈ, matakehi
saddhiÑ mayhaÑ yuddhaÑ nÈma natthÊ”ti Èha. Te “matakÈ nÈma amhÈdisÈ
neva hontÊ”ti vadiÑsu. Tena hi sabbapacchimassa parikaraÑ mocethÈti. Te
mocayiÑsu. So muttamatteyeva maritvÈ patito. Atha ne “sabbepi tumhe
evar|pÈ, attano gharÈni gantvÈ saÑvidhÈtabbaÑ saÑvidahitvÈ puttadÈre
anusÈsitvÈ sannÈhaÑ mocethÈ”ti Èha. Te tathÈ katvÈ sabbe jÊvitakkhayaÑ
pattÈ.
Bandhulopi MallikaÑ SÈvatthiÑ Ènesi. SÈ soÄasakkhattuÑ yamake putte
vijÈyi, sabbepi s|rÈ thÈmasampannÈ ahesuÑ, sabbasippe nipphattiÑ
pÈpuÓiÑsu. Ekekassapi purisasahassaparivÈro ahosi. PitarÈ saddhiÑ
rÈjanivesanaÑ gacchantehi teheva rÈja~gaÓaÑ parip|ri. AthekadivasaÑ
vinicchaye k|ÔaÉÉaparÈjitÈ manussÈ BandhulaÑ ÈgacchantaÑ disvÈ
mahÈravaÑ viravantÈ vinicchaya-amaccÈnaÑ k|ÔaÉÉakÈraÓaÑ tassa
ÈrocesuÑ. Sopi vinicchayaÑ gantvÈ taÑ aÉÉaÑ tÊretvÈ2 sÈmikameva
sÈmikaÑ, assÈmikameva
______________________________________________________________
1. ParikkhÈrabandhanaÔÔhÈne (SyÈ, Ka)

2. VicÈretvÈ (Ka)
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assÈmikaÑ akÈsi. MahÈjano mahÈsaddena sÈdhukÈraÑ pavattesi. RÈjÈ
“kimidan”ti pucchitvÈ tamatthaÑ sutvÈ tussitvÈ sabbepi te amacce hÈretvÈ
Bandhulasseva viniccha yaÑ niyyÈdesi. So tato paÔÔhÈyasammÈ vinicchini.
Tato porÈÓakavinicchayikÈ laÒjaÑ alabhantÈ appalÈbhÈ hutvÈ “Bandhulo
rajjaÑ patthetÊ”ti rÈjakule paribhindiÑsu. RÈjÈ taÑ kathaÑ gahetvÈ cittaÑ
niggahetuÑ nÈsakkhi, “imasmiÑ idheva ghÈtiyamÈne garahÈ me
uppajjissatÊ”ti puna cintetvÈ “payuttapurisehi paccantaÑ paharÈpetvÈ te
palÈpetvÈ nivattakÈle antarÈmagge puttehi saddhiÑ mÈretuÑ vaÔÔatÊ”ti
BandhulaÑ pakkosÈpetvÈ “paccanto kira kupito, tava puttehi saddhiÑ
gantvÈ core gaÓhÈhÊ”ti pahiÓitvÈ “etthevassa dvattiÑsÈya puttehi saddhiÑ
sÊsaÑ chinditvÈ ÈharathÈ”ti tehi saddhiÑ aÒÒepi samatthe mahÈyodhe
pesesi. TasmiÑ paccantaÑ gacchanteyeva “senÈpati kira ÈgacchatÊ”ti
sutvÈva payuttakacorÈ palÈyiÑsu. So taÑ padesaÑ ÈvÈsÈpetvÈ janapadaÑ
saÓÔhapetvÈ1 nivatti.
Athassa nagarato avid|re ÔhÈne te yodhÈ puttehi saddhiÑ sÊsaÑ
chindiÑsu. TaÑ divasaÑ MallikÈya paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ dve
aggasÈvakÈ nimantitÈ honti. AthassÈ pubbaÓhasamaye “sÈmikassa te
saddhiÑ puttehi sÊsaÑ chindiÑs|”ti paÓÓaÑ ÈharitvÈ adaÑsu. SÈ taÑ
pavattiÑ ÒatvÈ kassaci kiÒci avatvÈ paÓÓaÑ uccha~ge katvÈ
bhikkhusaÑghameva parivisi. AthassÈ paricÈrikÈ bhikkh|naÑ bhattaÑ datvÈ
sappicÈÔiÑ Èharantiyo therÈnaÑ purato cÈÔiÑ bhindiÑsu. DhammasenÈpati
“upÈsike bhedanadhammaÑ bhinnaÑ, na cintetabban”ti Èha. SÈ uccha~gato
paÓÓaÑ nÊharitvÈ “dvattiÑsaputtehi saddhiÑ pitu sÊsaÑ chinnanti me imaÑ
paÓÓaÑ ÈhariÑsu, ahaÑ idaÑ sutvÈpi na cintemi, sappicÈÔiyÈ bhinnÈya kiÑ
cintemi bhante”ti Èha. DhammasenÈpati “animittamanaÒÒÈtan”ti-ÈdÊni2
vatvÈ dhammaÑ desetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ agamÈsi. SÈpi dvattiÑsa
suÓisÈyo pakkosÈpetvÈ “tumhÈkaÑ sÈmikÈ attano purimakammaphalaÑ
labhiÑsu, tumhe mÈ socittha mÈ paridevittha, raÒÒo upari manopadosaÑ mÈ
karitthÈ”ti ovadi.
RaÒÒo carapurisÈ taÑ kathaÑ sutvÈ tesaÑ niddosabhÈvaÑ raÒÒo
kathayiÑsu. RÈjÈ saÑvegappatto tassÈ nivesanaÑ gantvÈ MallikaÒca
______________________________________________________________
1. SantappetvÈ (SÊ, I)

2. Khu 1. 371 piÔÔhe SuttanipÈte.
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suÓisÈyo cassÈ khamÈpetvÈ MallikÈya varaÑ adÈsi, sÈ “gahito me hot|”ti
vatvÈ tasmiÑ gate matakabhattaÑ datvÈ nhatvÈ rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ
vanditvÈ “deva tumhehi me varo dinno, mayhaÒca aÒÒena attho natthi,
dvattiÑsÈya me suÓisÈnaÑ mama ca kulagharagamanaÑ anujÈnÈthÈ”ti Èha.
RÈjÈ sampaÔicchi. SÈ dvattiÑsÈya suÓisÈnaÑ sakakulaÑ pesetvÈ sayaÑ
KusinÈranagare attano kulagharaÑ agamÈsi. RÈjÈ BandhulasenÈpatino
bhÈgineyyassa DÊghakÈrÈyanassa nÈma senÈpatiÔÔhÈnaÑ adÈsi. So pana
“mÈtulo me iminÈ mÈrito”ti raÒÒo otÈraÑ gavesanto vicarati. RÈjÈpi
nipparÈdhassa Bandhulassa mÈritakÈlato paÔÔhÈya vippaÔisÈrÊ cittassÈdaÑ na
labhati, rajjasukhaÑ nÈnubhoti.
TadÈ SatthÈ sÈkiyÈnaÑ VeÄuÑ1 nÈma nigamaÑ upanissÈya viharati.
RÈjÈ tattha gantvÈ ÈrÈmato avid|re khandhÈvÈraÑ nivÈsetvÈ “mahantena
parivÈrena SatthÈraÑ vandissÈmÈ”ti vihÈraÑ gantvÈ paÒca
rÈjakakudhabhaÓÉÈni DÊghakÈrÈyanassa datvÈ ekakova GandhakuÔiÑ pÈvisi.
SabbaÑ DhammacetiyasuttaniyÈmeneva2 veditabbaÑ. TasmiÑ
GandhakuÔiÑ paviÔÔhe DÊghakÈrayano tÈni paÒca rÈjakakudhabhaÓÉÈni
gahetvÈ ViÔaÔ|bhaÑ rÈjÈnaÑ katvÈ raÒÒo ekaÑ assaÑ ekaÒca
upaÔÔhÈnakÈrikaÑ mÈtugÈmaÑ nivattetvÈ SÈvatthiÑ agamÈsi. RÈjÈ SatthÈrÈ
saddhiÑ piyakathaÑ kathetvÈ nikkhanto senaÑ adisvÈ taÑ mÈtugÈmaÑ
pucchitvÈ taÑ pavattiÑ sutvÈ “ahaÑ bhÈgineyyaÑ AjÈtasattuÑ ÈdÈya
ÈgantvÈ ViÔaÔ|bhaÑ gahessÈmÊ”ti RÈjagahanagaraÑ gacchanto vikÈle
dvÈresu pihitesu nagaraÑ pavisitumasakkonto ekissÈya sÈlÈya nipajjitvÈ
vÈtÈtapena kilanto rattibhÈge tattheva kÈlamakÈsi. VibhÈtÈya rattiyÈ “deva
Kosalanarinda idÈni anÈthosi jÈto”ti vilapantiyÈ tassÈ itthiyÈ saddaÑ sutvÈ
raÒÒo ÈrocesuÑ. So mÈtulassa mahantena sakkÈrena sarÊrakiccaÑ kÈresi.
ViÔaÔ|bhopi rajjaÑ labhitvÈ taÑ veraÑ saritvÈ “sabbepi sÈkiye
mÈressÈmÊ”ti mahatiyÈ senÈya nikkhami. TaÑ divasaÑ SatthÈ
pacc|sasamaye lokaÑ volokento ÒÈtisaÑghassa vinÈsaÑ disvÈ
“ÒÈtisa~gahaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ pubbaÓhasamaye piÓÉÈya
______________________________________________________________
1. UÄumpaÑ (SÊ, I) vettanuppannaÑ kulaÑ (SyÈ)

2. Ma 2. 320 piÔÔhe.
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caritvÈ piÓÉapÈtapaÔikkanto GandhakuÔiyaÑ sÊhaseyyaÑ kappetvÈ
sÈyanhasamaye ÈkÈsena gantvÈ KapilavatthusÈmante ekasmiÑ kabaracchÈye
rukkham|le nisÊdi. Tato avid|re ViÔaÔ|bhassa rajjasÊmÈya anto sandacchÈyo
nigrodharukkho atthi, ViÔaÔ|bho SatthÈraÑ disvÈ upasa~kamitvÈ vanditvÈ
“bhante kiÑ kÈraÓÈ evar|pÈya uÓhavelÈya imasmiÑ kabaracchÈye
rukkham|le nisÊdatha1, etasmiÑ sandacchÈye nibrodharukkham|le nisÊdatha
bhante”ti vatvÈ “hotu mahÈrÈja ÒÈtakÈnaÑ chÈyÈ nÈma sÊtalÈ”ti vutte
“ÒÈtakÈnaÑ rakkhaÓatthÈya SatthÈ Ègato bhavissatÊ”ti cintetvÈ SatthÈraÑ
vanditvÈ SÈvatthimeva paccÈgami. SatthÈpi uppatitvÈ Jetavanameva gato.
RÈjÈ sÈkiyÈnaÑ dosaÑ saritvÈ dutiyaÑ nikkhamitvÈ tatheva SatthÈraÑ
passitvÈ punanivattitvÈ tatiyavÈre nikkhamitvÈ tattheva SatthÈraÑ passitvÈ
nivatti. CatutthavÈre pana tasmiÑ nikkhante SatthÈ sÈkiyÈnaÑ
pubbakammaÑ oloketvÈ tesaÑ nidiyaÑ visapakkhipanapÈpakammassa
appaÔibÈhirabhÈvaÑ ÒatvÈ catutthavÈre na agamÈsi. ViÔaÔ|bharÈjÈ
khÊrapÈyake dÈrake ÈdiÑ katvÈ sabbesÈkiye ghÈtetvÈ galalohitena
nisinnaphalakaÑ dhovitvÈ paccÈgami. Satthari tatiyavÈre gamanato
paccÈgantvÈ punadivase piÓÉÈya caritvÈ niÔÔhÈpitabhattakicce
GandhakuÔiyaÑ pavisante disÈhi sannipatitÈ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ
nisÊditvÈ “Èvuso SatthÈ attÈnaÑ dassetvÈ rÈjÈnaÑ nivattÈpetvÈ ÒÈtake
maraÓabhayÈ mocesi, evaÑ ÒÈtakÈnaÑ atthacaro SatthÈ”ti Bhagavato
guÓakathaÑ kathayiÑsu. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi
kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave
idÈneva TathÈgato ÒÈtakÈnaÑ atthaÑ carati, pubbepi cariyevÈ”ti vatvÈ
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatto nÈma rÈjÈ dasa rÈjadhamme akopetvÈ
dhammena rajjaÑ kÈrento ekadivasaÑ cintesi “jambudÊpatale rÈjÈno
bahuthambhesu pÈsÈdesu vasanti, tasmÈ bah|hi thambhehi pÈsÈdakaraÓaÑ
nÈma anacchariyaÑ, yann|nÈhaÑ ekathambhakaÑ pÈsÈdaÑ kÈreyyaÑ,
evaÑ sabbarÈj|naÑ aggarÈjÈ bhavissÈmÊ”ti. So vaÉÉhakÊ pakkosÈpetvÈ
“mayhaÑ sobhaggappattaÑ ekathambhakaÑ pÈsÈdaÑ karothÈ”ti Èha. Te
______________________________________________________________
1. NisÊdittha (SÊ, I)
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“sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ araÒÒaÑ pavisitvÈ uj| mahante
ekathambhakapÈsÈdÈrahe bah| rukkhe disvÈ “ime rukkhÈ santi, maggo pana
visamo, na sakkÈ otÈretuÑ, raÒÒo ÈcikkhissÈmÈ”ti cintetvÈ tathÈ akaÑsu.
RÈjÈ “kenaci upÈyena saÓikaÑ otÈrethÈ”ti vatvÈ “deva yena kenaci upÈyena
na sakkÈ”ti vutte “tena hi mama uyyÈne ekaÑ rukkhaÑ upadhÈrethÈ”ti Èha.
VaÉÉhakÊ uyyÈnaÑ gantvÈ ekaÑ sujÈtaÑ ujukaÑ gÈmanigamap|jitaÑ
rÈjakulatopi laddhabalikammaÑ ma~galasÈlarukkhaÑ disvÈ raÒÒo santikaÑ
gantvÈ tamatthaÑ ÈrocesuÑ. RÈjÈ “uyyÈne rukkho nÈma mama paÔibaddho,
gacchatha bho taÑ chindathÈ”ti Èha. Te “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ
gandhamÈlÈdihatthÈ uyyÈnaÑ gantvÈ rukkhe gandhapaÒca~gulikaÑ datvÈ
suttena parikkhipitvÈ pupphakaÓÓikaÑ bandhitvÈ dÊpaÑ jÈletvÈ
balikammaÑ katvÈ “ito sattame divase ÈgantvÈ rukkhaÑ chindissÈma, rÈjÈ
chindÈpeti, imasmiÑ rukkhe nibbattadevatÈ aÒÒattha gacchatu, amhÈkaÑ
doso natthÊ”ti sÈvesuÑ.
Atha tasmiÑ nibbatto devaputto taÑ vacanaÑ sutvÈ “nissaÑsayaÑ ime
vaÉÉhakÊ imaÑ rukkhaÑ chindissanti, vimÈnaÑ me nassissati,
vimÈnapariyantikameva kho pana mayhaÑ jÊvitaÑ, imaÒca rukkhaÑ
parivÈretvÈ Ôhitesu taruÓasÈlarukkhesu nibbattÈnaÑ mama ÒÈtidevatÈnampi
bah|ni vimÈnÈni nassissanti, vimÈnapariyantikameva mama ÒÈtÊnaÑ
devatÈnampi jÊvitaÑ, na kho pana maÑ tathÈ attano vinÈso bÈdhati, yathÈ
ÒÈtÊnaÑ, tasmÈ nesaÑ mayÈ jÊvitaÑ dÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ
aÉÉharattasamaye dibbÈla~kÈrapaÔimaÓÉito raÒÒo sirigabbhaÑ pavisitvÈ
sakalagabbhaÑ ekobhÈsaÑ katvÈ ussÊsakapasse rodamÈno aÔÔhÈsi. RÈjÈ taÑ
disvÈ bhÊtatasito tena saddhiÑ sallapanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
13. “KÈ tvaÑ suddhehi vatthehi, aghe vehÈyasaÑ ÔhitÈ.
Kena tyÈ’ss|ni vattanti, kuto taÑ bhayamÈgatan”ti.
Tattha kÈ tvanti nÈgayakkhasupaÓÓasakkÈdÊsu kÈ nÈma tvanti pucchati.
VatthehÊti vacanamattamevetaÑ, sabbepi pana dibbÈla~kÈre
sandhÈyevamÈha. Agheti appaÔighe ÈkÈse. VehÈyasanti tasseva vevacanaÑ.
KenatyÈ’ss|ni vattantÊti kena kÈraÓena tava ass|ni vattanti. Kutoti
ÒÈtiviyogadhanavinÈsÈdÊnaÑ kiÑ nissÈya taÑ bhayamÈgatanti pucchati.
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Tato devarÈjÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
14. “Taveva deva vijite, bhaddasÈloti maÑ vid|.
SaÔÔhi1 vassasahassÈni, tiÔÔhato p|jitassa me.
15. KÈrayantÈ nagarÈni, agÈre ca disampati.
Vividhe cÈpi pÈsÈde, na maÑ te accamaÒÒisuÑ.
Yatheva maÑ te p|jesuÑ, tatheva tvampi p|jayÈ”ti.
Tattha tiÔÔhatoti sakalabÈrÈÓasinagarehi ceva gÈmanigamehi ca tayÈ ca
p|jitassa niccaÑ balikammaÒca sakkÈraÒca labhantassa mayhaÑ imasmiÑ
uyyÈne tiÔÔhantassa ettako kÈlo gatoti dasseti. NagarÈnÊti
nagarapaÔisa~kharaÓakammÈni. AgÈre cÈti bh|migehÈni. DisampatÊti
disÈnaÑ pati mahÈrÈja. Na maÑ teti te nagarapaÔisa~kharaÓÈdÊni karontÈ
imasmiÑ nagare porÈÓakarÈjÈno maÑ nÈtimaÒÒisuÑ nÈtikkamiÑsu na
viheÔhayiÑsu, mama nivÈsarukkhaÑ chinditvÈ attano kammaÑ na kariÑsu,
mayhaÑ pana sakkÈrameva kariÑs|ti avaca. YathevÈti tasmÈ yatheva te
porÈÓakarÈjÈno maÑ p|jayiÑsu, ekopi imaÑ rukkhaÑ na chindÈpesi,
tvaÒcÈpi maÑ tatheva p|jaya, mÈ me rukkhaÑ chedayÊti.
Tato rÈjÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
16. “TaÑ ivÈhaÑ2 na passÈmi, th|laÑ kÈyena te dumaÑ.
ŒrohapariÓÈhena, abhir|posi jÈtiyÈ.
17. PÈsÈdaÑ kÈrayissÈmi, ekatthambhaÑ manoramaÑ.
Tattha taÑ upanessÈmi, ciraÑ te yakkha jÊvitan”ti.
Tattha kÈyenÈti pamÈÓena3. IdaÑ vuttaÑ hoti–tava pamÈÓena4 taÑ
viya th|laÑ mahantaÑ aÒÒaÑ dumaÑ na passÈmi, tvaÒÒeva pana
ÈrohapariÓÈhena sujÈtasa~khÈtÈya samasaÓÔhÈna-ujubhÈvappakÈrÈya jÈtiyÈ
ca abhir|po sobhaggappatto ekathambhapÈsÈdÈrahoti. PÈsÈdanti tasmÈ taÑ
chedÈpetvÈ ahaÑ pÈsÈdaÑ kÈrÈpessÈmeva. Tattha tanti
______________________________________________________________
1. SaÔÔhiÑ (SÊ, I)
3. Tava vimÈnena (Ka)

2. Tava ahaÑ (SÊ, SyÈ), taÑ ca ahaÑ (I)
4. Tava vimÈnena samÈnaÑ (Ka)
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taÑ panÈhaÑ samma devarÈja tattha pÈsÈde upanessÈmi, so tvaÑ mayÈ
saddhiÑ ekato vasanto aggagandhamÈlÈdÊni labhanto sakkÈrappatto sukhaÑ
jÊvissasi, nivÈsaÔÔhÈnÈbhÈvena me vinÈso bhavissatÊti mÈ cintayi, ciraÑ te
yakkha jÊvitaÑ bhavissatÊti.
TaÑ sutvÈ devarÈjÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
18. “EvaÑ cittaÑ udapÈdi, sarÊrena vinÈbhÈvo.
Puthuso maÑ vikantitvÈ, khaÓÉaso avakantatha.
19. Agge ca chetvÈ majjhe ca, pacchÈ m|lamhi chindatha.
EvaÑ me chijjamÈnassa, na dukkhaÑ maraÓaÑ siyÈ”ti.
Tattha evaÑ cittaÑ udapÈdÊti yadi evaÑ cittaÑ tava uppannaÑ.
SarÊrena vinÈbhÈvoti yadi te mama sarÊrena bhaddasÈlarukkhena saddhiÑ
mama vinÈbhÈvo patthito1. Puthusoti bahudhÈ. VikantitvÈti chinditvÈ.
KhaÓÉasoti khaÓÉÈkhaÓÉaÑ katvÈ avakantatha. Agge cÈti avakantantÈ pana
paÔhamaÑ agge, tato majjhe chetvÈ sabbapacchÈ m|le chindatha. EvaÒhi me
chijjamÈnassa na dukkhaÑ maraÓaÑ siyÈ, sukhaÑ nu khaÓÉaso bhaveyyÈti
yÈcati.
Tato rÈjÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
20. “HatthapÈdaÑ yathÈ chinde2, kaÓÓanÈsaÒca jÊvato.
Tato pacchÈ siro chinde, taÑ dukkhaÑ maraÓaÑ siyÈ.
21. SukhaÑ nu khaÓÉaso chinnaÑ, bhaddasÈla vanappati.
KiÑ hetu kiÑ upÈdÈya, khaÓÉaso chinnamicchasÊ”ti.
Tattha hatthapÈdanti3 hatthe ca pÈde ca. TaÑ dukkhanti evaÑ
paÔipÈÔiyÈ chijjantassa corassa taÑ maraÓaÑ dukkhaÑ siyÈ. SukhaÑ n|ti
samma bhaddasÈla vajjhappattÈ corÈ sukhena maritukÈmÈ sÊsacchedaÑ
yÈcanti, na khaÓÉaso chedanaÑ, tvaÑ pana evaÑ yÈcasi, tena taÑ pucchÈmi
“sukhaÑ nu khaÓÉaso chinnan”ti. KiÑ het|ti khaÓÉaso chinnaÑ nÈma na
sukhaÑ, kÈraÓena panettha bhavitabbanti taÑ pucchanto evamÈha.
______________________________________________________________
1. PatiÔÔhito (Ka)

2. Chinne (Ka)

3. HatthapÈdeti (Ka)
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Athassa Ècikkhanto bhaddasÈlo dve gÈthÈ abhÈsi–
22. “YaÒca hetumupÈdÈya, hetuÑ dhamm|pasaÑhitaÑ.
KhaÓÉaso chinnamicchÈmi, mahÈrÈja suÓohi me.
23. ©ÈtÊ me sukhasaÑvaddhÈ, mama passe nivÈtajÈ.
Tepi’haÑ upahiÑseyyaÑ, paresaÑ asukhocitan”ti.
Tattha hetuÑ dhamm|pasaÑhitanti mahÈrÈja yaÑ
hetusabhÈvayuttameva1, na hetupatir|pakaÑ, hetuÑ upÈdÈya Èrabbha
sandhÈyÈhaÑ khaÓÉaso chinnamicchÈmi, taÑ ohitasoto suÓohÊti attho. ©ÈtÊ
meti mama bhaddasÈlarukkhassa chÈyÈya sukhasaÑvaddhÈ mama passe
taruÓasÈlarukkhesu nibbattÈ mayÈ katavÈtaparittÈÓattÈ nivÈtajÈ mama ÒÈtakÈ
devasaÑghÈ atthi, te ahaÑ visÈlasÈkhaviÔapo m|le chinditvÈ patanto
upahiÑseyyaÑ, saÑbhaggavimÈne karonto vinÈseyyanti attho. ParesaÑ
asukhocitanti evaÑ sante mayÈ tesaÑ paresaÑ ÒÈtidevasaÑghÈnaÑ
asukhaÑ dukkhaÑ ocitaÑ vaÉÉhitaÑ, na cÈhaÑ tesaÑ dukkhakÈmo, tasmÈ
bhaddasÈlaÑ khaÓÉaso khaÓÉaso chindÈpemÊti2 ayametthÈdhippÈyo.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ “dhammiko vatÈyaÑ devaputto, attano
vimÈnavinÈsatopi ÒÈtÊnaÑ vimÈnavinÈsaÑ na icchati, ÒÈtÊnaÑ atthacariyaÑ
carati3, abhayamassa dassÈmÊ”ti tussitvÈ osÈnagÈthamÈha–
24. “Ceteyyar|paÑ cetesi, bhaddasÈla vanappati.
HitakÈmosi ÒÈtÊnaÑ, abhayaÑ samma dammi te”ti.
Tattha ceteyyar|paÑ4 cetesÊti ÒÈtÊsu muducittatÈya cintento
cintetabbayuttakameva cintesi. Chedeyyar|paÑ5 chedesÊtipi pÈÔho.
Tassattho–khaÓÉaso chinnamicchanto chedetabbayuttakameva chedesÊti.
Abhayanti etasmiÑ te samma guÓe pasÊditvÈ abhayaÑ dadÈmi, na me
pÈsÈdenattho, nÈhaÑ taÑ chedÈpessÈmi, gaccha ÒÈtisaÑghaparivuto
sakkatagarukato sukhaÑ jÊvÈti Èha.
______________________________________________________________
1. YaÑ hetu hetusabhÈvaÑ yuttameva (SÊ)
2. KhaÓÉaso chinnamicchÈmÊti (SÊ, SyÈ, I)
3. Attano vimÈnavinÈsatopi ÒÈtÊnaÑ atthacariyaÑ carati (SÊ)
4. Cetabbar|paÑ (SÊ, I), cetayar|paÑ (SyÈ)
5. Chedassa r|paÑ (SÊ, I)
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DevarÈjÈ raÒÒo dhammaÑ desetvÈ agamÈsi. RÈjÈ tassovÈde ÔhatvÈ
dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ saggapuraÑ p|resi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ bhikkhave pubbepi
TathÈgato ÒÈtatthacariyaÑ acariyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
rÈjÈ Œnando ahosi, taruÓasÈlesu nibbattadevatÈ BuddhaparisÈ,
BhaddasÈladevarÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
BhaddasÈlajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. SamuddavÈÓijajÈtakavaÓÓanÈ (466)
Kasanti vapanti te janÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto Devadattassa
paÒca kulasatÈni gahetvÈ niraye patitabhÈvaÑ Èrabbha kathesi. So hi
aggasÈvakesu parisaÑ gahetvÈ pakkantesu sokaÑ sandhÈretuÑ asakkonto
uÓhalohite mukhato nikkhante balavavedanÈpÊÄito TathÈgatassa guÓaÑ
anussaritvÈ “ahameva nava mÈse TathÈgatassa anatthaÑ cintesiÑ, Satthu
pana mayi pÈpacittaÑ nÈma natthi, asÊtimahÈtherÈnampi mayi ÈghÈto nÈma
natthi, mayÈ katakammena ahameva idÈni anÈtho jÈto, SatthÈrÈpimhi
vissaÔÔho1 mahÈtherehipi ÒÈtiseÔÔhena RÈhulattherenapi sakyarÈjakulehipi,
gantvÈ SatthÈraÑ khamÈpessÈmÊ”ti parisÈya saÒÒaÑ datvÈ attÈnaÑ
maÒcakena gÈhÈpetvÈ rattiÑ rattiÑ2 gacchanto KosalaraÔÔhaÑ sampÈpuÓi.
Œnandatthero Satthu Èrocesi “Devadatto kira bhante tumhÈkaÑ khamÈpetuÑ
ÈgacchatÊ”ti. Œnanda Devadatto mama dassanaÑ na labhissatÊti.
Atha tasmiÑ SÈvatthinagaradvÈraÑ sampatte puna thero Èrocesi,
BhagavÈpi tatheva avaca. Tassa Jetavane pokkharaÓiyÈ samÊpaÑ Ègatassa
pÈpaÑ matthakaÑ pÈpuÓi, sarÊre ÉÈho uppajji, nhatvÈ pÈnÊyaÑ pivitukÈmo
hutvÈ “maÒcakato maÑ Èvuso otÈretha, pÈnÊyaÑ pivissÈmÊ”ti Èha. Tassa
otÈretvÈ bh|miyaÑ Ôhapitamattassa cittassÈde aladdheyeva mahÈpathavÊ
vivaramadÈsi. TÈvadeva taÑ
______________________________________________________________
1. SatthÈpi amhÈkaÑ seÔÔho (Ka)

2. SÈvatthiÑ (Ka)
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AvÊcito aggijÈlÈ uÔÔhÈya parikkhipitvÈ gaÓhi. So “pÈpakammaÑ me
matthakaÑ pattan”ti TathÈgatassa guÓe anussaritvÈ–
“Imehi aÔÔhÊhi tamaggapuggalaÑ,
DevÈtidevaÑ naradammasÈrathiÑ.
SamantacakkhuÑ satapuÒÒalakkhaÓaÑ,
PÈÓehi BuddhaÑ saraÓaÑ upemÊ”ti1–
imÈya gÈthÈya saraÓe patiÔÔhahanto AvÊciparÈyaÓo ahosi. Tassa pana paÒca
upaÔÔhÈkakulasatÈni ahesuÑ, tÈnipi tappakkhikÈni hutvÈ DasabalaÑ
akkositvÈ AvÊcimhiyeva nibbattiÑsu. EvaÑ so tÈni paÒca kulasatÈni
gaÓhitvÈ AvÊcimhi patiÔÔhito.
AthekadivasaÑ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ
“Èvuso Devadatto pÈpo lÈbhasakkÈragiddhatÈya SammÈsambuddhe aÔÔhÈne
kopaÑ bandhitvÈ anÈgatabhayamanoloketvÈ paÒcahi kulasatehi saddhiÑ
AvÊciparÈyaÓo jÈto”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi
kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave
idÈneva Devadatto lÈbhasakkÈragiddho hutvÈ anÈgatabhayaÑ na olokesi,
pubbepi anÈgatabhayaÑ anoloketvÈ paccuppannasukhagiddhena2 saddhiÑ
parisÈya mahÈvinÈsaÑ patto”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente BÈrÈÓasito avid|re
kulasahassanivÈso3 mahÈvaÉÉhakÊgÈmo ahosi. Tattha vaÉÉhakÊ “tumhÈkaÑ
maÒcaÑ karissÈma, pÊÔhaÑ karissÈma, gehaÑ karissÈmÈ”ti vatvÈ
manussÈnaÑ hatthato bahuÑ iÓaÑ gahetvÈ kiÒci kÈtuÑ na sakkhiÑsu.
ManussÈ diÔÔhadiÔÔhe vaÉÉhakÊ codenti palibundhanti. Te iÓÈyikehi upaddutÈ
sukhaÑ vasituÑ asakkontÈ “videsaÑ gantvÈ yattha katthaci vasissÈmÈ”ti
araÒÒaÑ pavisitvÈ rukkhe chinditvÈ mahatiÑ nÈvaÑ bandhitvÈ nadiÑ
otÈretvÈ ÈharitvÈ gÈmato gÈvutaÉÉhayojanamatte ÔhÈne ÔhapetvÈ
aÉÉharattasamaye gÈmaÑ ÈgantvÈ puttadÈramÈdÈya nÈvaÔÔhÈnaÑ gantvÈ
______________________________________________________________
1. Khu 11. 116 piÔÔhe MilindapaÒhe.
2. Paccuppannasukhagedhena (SÊ, I), paccuppannasukhagavesanena (SyÈ)
3. KulasahassaparivÈro (Ka)

162

KhuddakanikÈya

nÈvaÑ Èruyha anukkamena mahÈsamuddaÑ pavisitvÈ vÈtavegena vicarantÈ
samuddamajjhe ekaÑ dÊpakaÑ pÈpuÓiÑsu. TasmiÑ pana dÊpake
sayaÑjÈtasÈli-ucchukadali-ambajambupanasatÈlanÈÄikerÈdÊni vividhaphalÈni
atthi, aÒÒataro pabhinnanÈvo puriso paÔhamataraÑ taÑ dÊpakaÑ patvÈ
sÈlibhattaÑ bhuÒjamÈno ucchu-ÈdÊni khÈdamÈno th|lasarÊro naggo
par|Ähakesamassu tasmiÑ dÊpake paÔivasati.
VaÉÉhakÊ cintayiÑsu “sace ayaÑ dÊpako rakkhasapariggahito
bhavissati, sabbepi amhe vinÈsaÑ pÈpuÓissÈma, pariggaÓhissÈma tÈva
nan”ti. Atha sattaÔÔha purisÈ s|rÈ balavanto sannaddhapaÒcÈvudhÈ hutvÈ
otaritvÈ dÊpakaÑ pariggaÓhiÑsu. TasmiÑ khaÓe so puriso bhuttapÈtarÈso
ucchurasaÑ pivitvÈ sukhappatto ramaÓÊye padese rajatapaÔÔasadise
vÈlukatale sÊtacchÈyÈya uttÈnako nipajjitvÈ “jambudÊpavÈsino kasantÈ
vapantÈ evar|paÑ sukhaÑ na labhanti, jambudÊpato mayhaÑ ayameva
dÊpako varan”ti gÈyamÈno udÈnaÑ udÈnesi. Atha SatthÈ bhikkh| ÈmantetvÈ
“so bhikkhave puriso imaÑ udÈnaÑ udÈnesÊ”ti dassento paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
25. “Kasanti vapanti te janÈ,
ManujÈ kammaphal|pajÊvino.
Nayimassa dÊpakassa bhÈgino,
JambudÊpÈ idameva no varan”ti.
Tattha te janÈti te jambudÊpavÈsino janÈ. Kammaphal|pajÊvinoti
nÈnÈkammÈnaÑ phal|pajÊvino sattÈ.
Atha te dÊpakaÑ pariggaÓhantÈ purisÈ tassa gÊtasaddaÑ sutvÈ
“manussasaddo viya suyyati, jÈnissÈma nan”ti saddÈnusÈrena gantvÈ taÑ
purisaÑ disvÈ “yakkho bhavissatÊ”ti bhÊtatasitÈ sare sannahiÑsu. Sopi te
disvÈ attano vadhabhayena “nÈhaÑ sÈmi yakkho, purisomhi, jÊvitaÑ me
dethÈ”ti yÈcanto “purisÈ nÈma tumhÈdisÈ naggÈ na hontÊ”ti vutte
punappunaÑ yÈcitvÈ manussabhÈvaÑ viÒÒÈpesi. Te taÑ purisaÑ
upasa~kamitvÈ sammodanÊyaÑ kathaÑ sutvÈ tassa tattha ÈgataniyÈmaÑ
pucchiÑsu. Sopi sabbaÑ tesaÑ kathetvÈ “tumhe attano puÒÒasampattiyÈ
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idhÈgatÈ, ayaÑ uttamadÊpo, na ettha sahatthena kammaÑ katvÈ jÊvanti,
sayaÑjÈtasÈlÊnaÒceva ucchu-ÈdÊnaÒcettha anto natthÊti anukkaÓÔhantÈ
vasathÈ”ti Èha. Idha pana vasantÈnaÑ amhÈkaÑ aÒÒo paripantho1 natthi,
aÒÒaÑ bhayaÑ ettha natthi, ayaÑ pana amanussapariggahito, amanussÈ
tumhÈkaÑ uccÈrapassÈvaÑ disvÈ kujjheyyuÑ, tasmÈ taÑ karontÈ vÈlukaÑ
viy|hitvÈ vÈlukÈya paÔicchÈdeyyÈtha, ettakaÑ idha bhayaÑ, aÒÒaÑ natthi,
niccaÑ appamattÈ bhaveyyÈthÈti. Te tattha vÈsaÑ upagacchiÑsu. TasmiÑ
pana kulasahasse paÒcannaÑ paÒcannaÑ kulasatÈnaÑ jeÔÔhakÈ dve vaÉÉhakÊ
ahesuÑ. Tesu eko bÈlo ahosi rasagiddho, eko paÓÉito rasesu anallÊno.
AparabhÈge sabbepi te tattha sukhaÑ vasantÈ th|lasarÊrÈ hutvÈ
cintayiÑsu “ciraÑ pÊtÈ no surÈ, ucchurasena merayaÑ katvÈ pivissÈmÈ”ti.
Te merayaÑ kÈretvÈ pivitvÈ madavasena gÈyantÈ naccantÈ kÊÄantÈ pamattÈ
tattha tattha uccÈrapassÈvaÑ katvÈ appaÔicchÈdetvÈ dÊpakaÑ jegucchaÑ
paÔik|laÑ kariÑsu. DevatÈ “ime amhÈkaÑ kÊÄÈmaÓÉalaÑ paÔik|laÑ
karontÊ”ti kujjhitvÈ “mahÈsamuddaÑuttarÈpetvÈ dÊpakadhovanaÑ
karissÈmÈ”ti mantetvÈ “ayaÑ kÈÄapakkho, ajja amhÈkaÑ samÈgamo ca
bhinno, ito dÈni pannarasame divase puÓÓamÊ-uposathadivase
candassuggamanavelÈya samuddaÑ ubbattetvÈ sabbepime ghÈtessÈmÈ”ti
divasaÑ ÔhapayiÑsu. Atha nesaÑ antare eko dhammiko devaputto “mÈ ime
mama passantassa nassiÑs|”ti anukampÈya tesu sÈyamÈsaÑ bhuÒjitvÈ
gharadvÈre sukhakathÈya nisinnesu sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉito sakaladÊpaÑ
ekobhÈsaÑ katvÈ uttarÈya disÈya ÈkÈse ÔhatvÈ “ambho vaÉÉhakÊ devatÈ
tumhÈkaÑ kuddhÈ, imasmiÑ ÔhÈne mÈ vasittha, ito aÉÉhamÈsaccayena hi
devatÈ samuddaÑ ubbattetvÈ sabbeva tumhe ghÈtessanti, ito nikkhamitvÈ
palÈyathÈ”ti vatvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
26. “TipaÒcaratt|pagatamhi2 cande,
Vego mahÈ hehiti sÈgarassa.
UplavissaÑ dÊpamimaÑ uÄÈraÑ,
MÈ vo vadhÊ gacchatha leÓamaÒÒan”ti.
______________________________________________________________
1. RaÒÒo paÔibaddho (Ka)

2. TipaÒcaratt|pagamamhi (SÊ, I)
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Tattha uplavissanti1 imaÑ dÊpakaÑ uplavanto2 ajjhottharanto
abhibhavissati. MÈ vo vadhÊti so sÈgaravego tumhe mÈ vadhi.
Iti so tesaÑ ovÈdaÑ datvÈ attano ÔhÈnameva gato. TasmiÑ gate aparo
sÈhasiko kakkhaÄo devaputto “ime imassa vacanaÑ gahetvÈ palÈyeyyuÑ,
ahaÑ nesaÑ gamanaÑ nivÈretvÈ sabbepime mahÈvinÈsaÑ pÈpessÈmÊ”ti
cintetvÈ dibbÈla~kÈrapaÔimaÓÉito sakaladÊpaÑ ekobhÈsaÑ karonto ÈgantvÈ
dakkhiÓÈya disÈya ÈkÈse ÔhatvÈ “eko devaputto idhÈgato, no”ti pucchitvÈ
“Ègato”ti vutte “so vo kiÑ kathesÊ”ti vatvÈ “imaÑ nÈma sÈmÊ”ti vutte “so
tumhÈkaÑ idha nivÈsaÑ na icchati, dosena katheti, tumhe aÒÒattha agantvÈ
idheva vasathÈ”ti vatvÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
27. “Na jÈtu’yaÑ sÈgaravÈrivego,
UplavissaÑ dÊpamimaÑ uÄÈraÑ.
TaÑ me nimittehi bah|hi diÔÔhaÑ,
MÈ bhetha kiÑ socatha modathavho.
28. Pah|tabhakkhaÑ bahu-annapÈnaÑ,
Patta’ttha ÈvÈsamimaÑ uÄÈraÑ.
Na vo bhayaÑ paÔipassÈmi kiÒci,
Œputtaputtehi pamodathavho”ti.
Tattha na jÈtu’yanti3 na jÈtu ayaÑ. MÈ bhethÈti mÈ bhÈyittha.
Modathavhoti4 pamoditÈ pÊtisomanassajÈtÈ hotha. ŒputtaputtehÊti yÈva
puttÈnampi puttehi pamodatha, natthi vo imasmiÑ ÔhÈne bhayanti.
EvaÑ so imÈhi dvÊhi gÈthÈhi te assÈsetvÈ pakkÈmi. Tassa pakkantakÈle
dhammikadevaputtassa vacanaÑ anÈdiyanto bÈlavaÉÉhakÊ “suÓantu me
bhonto vacanan”ti sesavaÉÉhakÊ ÈmantetvÈ paÒcamaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. UpalÈpayanti (SÊ, I), upÈvasanti (SyÈ)
2. UpÈvasanto (SyÈ)
3. Na jÈtayanti (SÊ, SyÈ, I)
4. Pamodathavhoti (SyÈ, I), modatha voti (Ka)
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29. “Yo devo’yaÑ1 dakkhiÓÈyaÑ disÈyaÑ,
Khemanti pakkosati tassa saccaÑ.
Na uttaro vedi bhayÈbhayassa,
MÈ bhetha kiÑ socatha modathavho”ti.
Tattha dakkhiÓÈyanti2 dakkhiÓÈya, ayameva vÈ pÈÔho.
TaÑ sutvÈ rasagiddhÈ paÒcasatÈ vaÉÉhakÊ tassa bÈlassa vacanaÑ
ÈdiyiÑsu. Itaro pana paÓÉitavaÉÉhakÊ tassa vacanaÑ anÈdiyanto te vaÉÉhakÊ
ÈmantetvÈ catasso gÈthÈ abhÈsi–
30. “YathÈ ime vippavadanti yakkhÈ,
Eko bhayaÑ saÑsati khemameko.
Tadi~gha mayhaÑ vacanaÑ suÓÈtha,
KhippaÑ lahuÑ mÈ vinassimha sabbe.
31. Sabbe samÈgamma karoma nÈvaÑ,
DoÓiÑ daÄhaÑ sabbayant|papannaÑ.
Sace ayaÑ dakkhiÓo saccamÈha,
MoghaÑ paÔikkosati uttaroyaÑ.
SÈ ceva no hehiti ÈpadatthÈ,
ImaÒca dÊpaÑ na pariccajema.
32. Sace ca kho uttaro saccamÈha,
MoghaÑ paÔikkosati dakkhiÓoyaÑ.
Tameva nÈvaÑ abhiruyha sabbe,
EvaÑ mayaÑ sotthi taremu pÈraÑ.
33. Na ve sugaÓhaÑ paÔhamena seÔÔhaÑ,
KaniÔÔhamÈpÈthagataÑ gahetvÈ.
Yo cÊdha tacchaÑ3 paviceyya gaÓhati4,
Sa ve naro seÔÔhamupeti ÔhÈnan”ti.
______________________________________________________________
1. Yo tvevayaÑ (SÊ, I), yo te ayaÑ (SyÈ)
3. MajjhaÑ (SÊ, SyÈ)

2. DakkhiÓassanti (SÊ, SyÈ)
4. GaÓhi (Ka)
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Tattha vippavadantÊti aÒÒamaÒÒaÑ viruddhaÑ vadanti. Lahunti
purimassa atthadÊpanaÑ. DoÓinti gambhÊraÑ mahÈnÈvaÑ.
Sabbayant|papannanti sabbehi phiyÈrittÈdÊhi yantehi upapannaÑ. SÈ ceva
no hehiti ÈpadatthÈti sÈ ca no nÈvÈ pacchÈpi uppannÈya ÈpadÈya atthÈ
bhavissati, imaÒca dÊpaÑ na pariccajissÈma. Tarem|ti tarissÈma. Na ve
sugaÓhanti na ve sukhena gaÓhitabbaÑ. SeÔÔhanti uttamaÑ kathaÑ saccaÑ.
KaniÔÔhanti paÔhamavacanaÑ upÈdÈya pacchimavacanaÑ kaniÔÔhaÑ nÈma.
IdhÈpi “na ve sugaÓhan”ti anuvattateva1. IdaÑ vuttaÑ hoti–ambho
vaÉÉhakÊ yena kenaci paÔhamena vuttavacanaÑ “idameva seÔÔhaÑ tathaÑ
saccan”ti sukhaÑ na gaÓhitabbameva, yathÈ ca taÑ, evaÑ kaniÔÔhaÑ pacchÈ
vuttavacanampi “idameva tathaÑ saccan”ti na gaÓhitabbaÑ. YaÑ pana
sotavisayaÑ ÈpÈthagataÑ hoti, taÑ ÈpÈthagataÑ gahetvÈ yo idha
paÓÉitapuriso purimavacanaÒca pacchimavacanaÒca paviceyya vicinitvÈ
tÊretvÈ upaparikkhitvÈ tacchaÑ2 gaÓhÈti, yaÑ tathaÑ saccaÑ
sabhÈvabh|taÑ, tadeva paccakkhaÑ katvÈ gaÓhÈti. Sa ve naro seÔÔhamupeti
ÔhÈnanti so uttamaÑ ÔhÈnaÑ upeti adhigacchati vindati labhatÊti.
So evaÒca pana vatvÈ Èha “ambho mayaÑ dvinnampi devatÈnaÑ
vacanaÑ karissÈma, nÈvaÑ tÈva sajjeyyÈma, sace paÔhamassa vacanaÑ
saccaÑ bhavissati, taÑ nÈvaÑ abhiruhitvÈ palÈyissÈma, atha itarassa
vacanaÑ saccaÑ bhavissati, nÈvaÑ ekamante ÔhapetvÈ idheva vasissÈmÈ”ti.
EvaÑ vutte bÈlavaÉÉhakÊ “ambho tvaÑ udakapÈtiyaÑ susumÈraÑ passasi,
atÊva dÊghaÑ passasi3, paÔhamadevaputto amhesu dosavasena kathesi,
pacchimo sineheneva, imaÑ evar|paÑ varadÊpaÑ pahÈya kuhiÑ
gamissÈma, sace pana tvaÑ gantukÈmo, tava parisaÑ gaÓhitvÈ nÈvaÑ
karohi, amhÈkaÑ nÈvÈya kiccaÑ natthÊ”ti Èha. PaÓÉito attano
parisaÑgahetvÈ nÈvaÑ sajjetvÈ nÈvÈya sabb|pakaraÓÈni ÈropetvÈ sapariso
nÈvÈya aÔÔhÈsi. Tato puÓÓamadivase candassa uggamanavelÈya samuddato
|mi uttaritvÈ jÈÓukapamÈÓÈ4 hutvÈ dÊpakaÑ dhovitvÈ gatÈ. PaÓÉito
samuddassa uttaraÓabhÈvaÑ ÒatvÈ nÈvaÑ vissajjesi.
BÈlavaÉÉhakipakkhikÈni paÒca kulasatÈni “samuddato |mi
dÊpadhovanatthÈya ÈgatÈ, ettakameva etan”ti
______________________________________________________________
1. Anuttare carÈma (Ka)
3. AtidÊghasuttosi (SÊ)

2. MajjhaÑ (SÊ, SyÈ, I)
4. mivego uttaritvÈ kaÔipamÈÓÈ (Ka)

JÈtakaÔÔhakathÈ

167

kathentÈ nisÊdiÑsu. Tato paÔipÈÔiyÈ kaÔippamÈÓÈ purisappamÈÓÈ
tÈlappamÈÓÈ sattatÈlappamÈÓÈ sÈgara-|mi dÊpakampi vuyhamÈnÈ ÈgaÒchi.
PaÓÉito upÈyakusalatÈya rase alaggo sotthinÈ gato, bÈlavaÉÉhakÊ
rasagiddhena anÈgatabhayaÑ anolokento paÒcahi kulasatehi saddhiÑ
vinÈsaÑ patto.
Ito parÈ sÈnusÈsanÊ1 tamatthaÑ dÊpayamÈnÈ tisso abhisambuddhagÈthÈ
honti–
34. “YathÈpi te sÈgaravÈrimajjhe,
SakammunÈ sotthi vahiÑsu vÈÓijÈ.
AnÈgatatthaÑ paÔivijjhiyÈna,
Appampi nÈ’cceti sa bh|ripaÒÒo.
35. BÈlÈ ca mohena rasÈnugiddhÈ,
AnÈgataÑ appaÔivijjhiya’tthaÑ.
Paccuppanne sÊdanti atthajÈte,
Samuddamajjhe yathÈ te manussÈ.
36. AnÈgataÑ paÔikayirÈtha kiccaÑ,
‘MÈ maÑ kiccaÑ kiccakÈle byadhesi’.
TaÑ tÈdisaÑ paÔikatakiccakÈriÑ,
Na taÑ kiccaÑ kiccakÈle byadhetÊ”ti2.
Tattha sakammunÈti anÈgatabhayaÑ disvÈ puretaraÑ katena attano
kammena. Sotthi vahiÑs|ti khemena3 gamiÑsu. VÈÓijÈti samudde
vicaraÓabhÈvena vaÉÉhakÊ vuttÈ. PaÔivijjhiyÈnÈti evaÑ bhikkhave
paÔhamataraÑ kattabbaÑ anÈgataÑ atthaÑ paÔivijjhitvÈ idhaloke bh|ripaÒÒo
kulaputto appamattakampi attano atthaÑ na acceti nÈtivattati, na hÈpetÊti
attho. AppaÔivijjhiya’tthanti appaÔivijjhitvÈ atthaÑ, paÔhamameva kattabbaÑ
akatvÈti attho. Paccuppanneti yadÈ taÑ anÈgataÑ atthajÈtaÑ uppajjati, tadÈ
tasmiÑ paccuppanne sÊdanti, atthe jÈte attano patiÔÔhaÑ na labhanti,
samudde te bÈlavaÉÉhakÊ manussÈ viya vinÈsaÑ pÈpuÓanti.
______________________________________________________________
1. Iti tassÈnusÈsanÈya (Ka)

2. ByadhesÊti (Ka)

3. Sukhena pana (Ka)
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AnÈgatanti bhikkhave paÓÉitapuriso anÈgataÑ paÔhamataraÑ
kattabbakiccaÑ samparÈyikaÑ vÈ diÔÔhadhammikaÑ vÈ paÔikayirÈtha,
puretarameva kareyya. KiÑ kÈraÓÈ? MÈ maÑ kiccaÑ kiccakÈle byadhesi,
pure kattabbaÒhi pure akayiramÈnaÑ pacchÈ paccuppannabhÈvappattaÑ
attano kiccakÈle kÈyacittÈbÈdhena byadheti, taÑ maÑ mÈ byadhesÊti
paÔhamameva naÑ paÓÉito kareyya. TaÑ tÈdisanti yathÈ paÓÉitaÑ1
purisaÑ. PaÔikatakiccakÈrinti paÔikacceva kattabbakiccakÈrinaÑ. TaÑ
kiccaÑ kiccakÈleti anÈgataÑ kiccaÑ kayiramÈnaÑ pacchÈ
paccuppannabhÈvappattaÑ attano kiccakÈle kÈyacittÈbÈdhakÈle tÈdisaÑ
purisaÑ na byadheti na bÈdhati. KasmÈ? Pureyeva katattÈti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈneva, pubbepi
Devadatto paccuppannasukhe laggo anÈgatabhayaÑ anoloketvÈ sapariso
vinÈsaÑ patto”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ bÈlavaÉÉhakÊ Devadatto
ahosi, dakkhiÓadisÈya Ôhito Adhammikadevaputto KokÈliko, uttaradisÈya
Ôhito dhammikadevaputto SÈriputto, paÓÉitavaÉÉhakÊ pana ahameva
ahosin”ti.
SamuddavÈÓijajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. KÈmajÈtakavaÓÓanÈ (467)
KÈmaÑ kÈmayamÈnassÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ
brÈhmaÓaÑ Èrabbha kathesi. Eko kira SÈvatthivÈsÊ brÈhmaÓo AciravatÊtÊre
khettakaraÓatthÈya araÒÒaÑ koÔesi2. SatthÈ tassa upanissayaÑ disvÈ
SÈvatthiÑ piÓÉÈya pavisanto maggÈ okkamma tena saddhiÑ paÔisanthÈraÑ
katvÈ “kiÑ karosi brÈhmaÓÈ”ti vatvÈ “khettaÔÔhÈnaÑ koÔÈpemi bho
GotamÈ”ti vutte “sÈdhu brÈhmaÓa kammaÑ karohÊ”ti vatvÈ agamÈsi.
Eteneva upÈyena chinnarukkhe hÈretvÈ khettassa sodhanakÈle kasanakÈle
kedÈrabandhanakÈle vapanakÈleti punappunaÑ gantvÈ tena saddhiÑ
paÔisanthÈramakÈsi. Vapanadivase pana so brÈhmaÓo “ajja bho Gotama
mayhaÑ vappama~galaÑ, ahaÑ imasmiÑ sasse nipphanne
Buddhappamukhassa
______________________________________________________________
1. TathÈ saÓÔhitaÑ (SyÈ)

2. KoÔÔhesi (SÊ), koÔÔesi (I, Ka)
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bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ dassÈmÊ”ti Èha. SatthÈ tuÓhÊbhÈvena
adhivÈsetvÈ pakkÈmi. PunekadivasaÑ brÈhmaÓo sassaÑ olokento aÔÔhÈsi.
SatthÈpi tattha gantvÈ “kiÑ karosi brÈhmaÓÈ”ti pucchitvÈ “sassaÑ olokemi
bho GotamÈ”ti vutte “sÈdhu brÈhmaÓÈ”ti vatvÈ pakkÈmi. TadÈ brÈhmaÓo
cintesi “samaÓo Gotamo abhiÓhaÑ Ègacchati, nissaÑsayaÑ bhattena
atthiko, dassÈmahaÑ tassa bhattan”ti. TassevaÑ cintetvÈ gehaÑ gatadivase
SatthÈpi tattha agamÈsi. Atha brÈhmaÓassa ativiya vissÈso ahosi.
AparabhÈge pariÓate sasse “sve khettaÑ lÈyissÈmÊ”ti sanniÔÔhÈnaÑ katvÈ
nipanne brÈhmaÓe AciravatiyÈ upari sabbarattiÑ karakavassaÑ vassi.
Mahogho ÈgantvÈ ekanÈÄimattampi anavasesaÑ katvÈ sabbaÑ sassaÑ
samuddaÑ pavesesi. BrÈhmaÓo oghamhi patite sassavinÈsaÑ oloketvÈ
sakabhÈvena saÓÔhÈtuÑ nÈhosi, balavasokÈbhibh|to hatthena uraÑ paharitvÈ
paridevamÈno rodanto nipajji.
SatthÈ pacc|sasamaye sokÈbhibh|taÑ brÈhmaÓaÑ disvÈ
“brÈhmaÓassÈvassayo bhavissÈmÊ”ti punadivase SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya caritvÈ
piÓÉapÈtapaÔikkanto bhikkh| vihÈraÑ pesetvÈ pacchÈsamaÓena saddhiÑ
tassa gehadvÈraÑ agamÈsi. BrÈhmaÓo Satthu ÈgatabhÈvaÑ sutvÈ
“paÔisanthÈratthÈya me sahÈyo Ègato bhavissatÊ”ti paÔiladdhassÈso ÈsanaÑ
paÒÒapesi. SatthÈ pavisitvÈ paÒÒattÈsane nisÊditvÈ “brÈhmaÓa kasmÈ tvaÑ
dummanosi, kiÑ te aphÈsukan”ti pucchi. Bho Gotama AciravatÊtÊre mayÈ
rukkhacchedanato paÔÔhÈya kataÑ kammaÑ tumhe jÈnÈtha, ahaÑ “imasmiÑ
sasse nipphanne tumhÈkaÑ dÈnaÑ dassÈmÊ”ti vicarÈmi, idÈni me sabbaÑ
taÑ sassaÑ mahogho samuddameva pavesesi, kiÒci avasiÔÔhaÑ natthi,
sakaÔasatamattaÑ dhaÒÒaÑ vinaÔÔhaÑ1, tena me mahÈsoko uppannoti. KiÑ
pana brÈhmaÓa socantassa naÔÔhaÑ punÈgacchatÊti. No hetaÑ bho GotamÈti.
EvaÑ sante kasmÈ socasi, imesaÑ sattÈnaÑ dhanadhaÒÒaÑ nÈma
uppajjanakÈle uppajjati, nassanakÈle nassati, kiÒci sa~khÈragataÑ
anassanadhammaÑ nÈma natthi, mÈ cintayÊti. Iti naÑ SatthÈ samassÈsetvÈ
tassa sappÈyadhammaÑ desento KÈmasuttaÑ2 kathesi.
______________________________________________________________
1. PasatamattaÑ dhaÒÒaÑ natthi (Ka)

2. Khu 1. 399 piÔÔhe SuttanipÈte.
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SuttapariyosÈne socanto brÈhmaÓo sotÈpattiphale patiÔÔhahi. SatthÈ taÑ
nissokaÑ katvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ agamÈsi. “SatthÈ asukaÑ nÈma
brÈhmaÓaÑ sokasallasamappitaÑ nissokaÑ katvÈ sotÈpattiphale
patiÔÔhÈpesÊ”ti sakalanagaraÑ aÒÒÈsi. Bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso Dasabalo brÈhmaÓena saddhiÑ mittaÑ katvÈ
vissÈsiko hutvÈ upÈyeneva tassa sokasallasamappitassa dhammaÑ desetvÈ
taÑ nissokaÑ katvÈ sotÈpattiphale patiÔÔhÈpesÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya
nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti
vutte “na bhikkhave idÈneva, pubbepÈhaÑ etaÑ nissokamakÈsin”ti vatvÈ
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ BrÈhmadattassa raÒÒo dve puttÈ ahesuÑ. So
jeÔÔhakassa uparajjaÑ adÈsi, kaniÔÔhassa senÈpatiÔÔhÈnaÑ. AparabhÈge
Brahmadatte kÈlakate amaccÈ jeÔÔhakassa abhisekaÑ paÔÔhapesuÑ. So “na
mayhaÑ rajjenattho, kaniÔÔhassa me dethÈ”ti vatvÈ punappunaÑ
yÈciyamÈnopi paÔikkhipitvÈ kaniÔÔhassa abhiseke kate “na me
issariyenattho”ti uparajjÈdÊnipi na icchi. “Tena hi sÈd|ni bhojanÈni
bhuÒjanto idheva vasÈhÊ”ti vuttepi “na me imasmiÑ nagare kiccaÑ atthÊ”ti
BÈrÈÓasito nikkhamitvÈ paccantaÑ gantvÈ ekaÑ seÔÔhikulaÑ nissÈya
sahatthena kammaÑ karonto vasi. Te aparabhÈge tassa rÈjakumÈrabhÈvaÑ
ÒatvÈ kammaÑ kÈtuÑ nÈdaÑsu, kumÈraparihÈreneva taÑ parihariÑsu1.
AparabhÈge rÈjakammikÈ khettappamÈÓaggahaÓatthÈya taÑ gÈmaÑ
agamaÑsu. SeÔÔhi rÈjakumÈraÑ upasa~kamitvÈ “sÈmi mayaÑ tumhe
posema, kaniÔÔhabhÈtikassa paÓÓaÑ pesetvÈ amhÈkaÑ baliÑ hÈrethÈ”ti Èha.
So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ “ahaÑ asukaseÔÔhikulaÑ nÈma upanissÈya
vasÈmi, maÑ nissÈya etesaÑ baliÑ vissajjehÊ”ti paÓÓaÑ pesesi. RÈjÈ
“sÈdh|”ti vatvÈ tathÈ kÈresi.
Atha naÑ sakalagÈmavÈsinopi janapadavÈsinopi upasa~kamitvÈ
“mayaÑ tumhÈkaÒÒeva baliÑ dassÈma, amhÈkampi su~kaÑ vissajjÈpehÊ”ti
ÈhaÑsu. So tesampi atthÈya paÓÓaÑ pesetvÈ vissajjÈpesi.
______________________________________________________________
1. ParivÈriÑsu. (Ka)
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Tato paÔÔhÈya te tasseva baliÑ adaÑsu. Athassa mahÈlÈbhasakkÈro ahosi,
tena saddhiÒÒevassa taÓhÈpi mahatÊ jÈtÈ. So aparabhÈgepi sabbaÑ
janapadaÑ yÈci, upaÉÉharajjaÑ1 yÈci, kaniÔÔhopi tassa adÈsiyeva. So
taÓhÈya vaÉÉhamÈnÈya upaÉÉharajjenapi asantuÔÔho “rajjaÑ gaÓhissÈmÊ”ti
janapadaparivuto taÑ nagaraÑ gantvÈ bahinagare ÔhatvÈ “rajjaÑ vÈ me detu
yuddhaÑ vÈ”ti kaniÔÔhassa paÓÓaÑ pahiÓi. KaniÔÔho cintesi “ayaÑ bÈlo
pubbe rajjampi uparajjÈdÊnipi paÔikkhipitvÈ idÈni ‘yuddhena gaÓhÈmÊ’ti
vadati, sace kho panÈhaÑ imaÑ yuddhena mÈressÈmi, garahÈ me bhavissati,
kiÑ me rajjenÈ”ti. Athassa “alaÑ yuddhena, rajjaÑ gaÓhat|”ti pesesi. So
rajjaÑ gaÓhitvÈ kaniÔÔhassa uparajjaÑ datvÈ tato paÔÔhÈya rajjaÑ kÈrento
taÓhÈvasiko hutvÈ ekena rajjena asantuÔÔho dve tÊÓi rajjÈni patthetvÈ taÓhÈya
koÔiÑ nÈddasa.
TadÈ Sakko devarÈjÈ “ke nu kho loke mÈtÈpitaro upaÔÔhahanti, ke
dÈnÈdÊni puÒÒÈni karonti, ke taÓhÈvasikÈ”ti olokento tassa
taÓhÈvasikabhÈvaÑ ÒatvÈ “ayaÑ bÈlo BÈrÈÓasirajjenapi na tussati, ahaÑ
sikkhÈpessÈmi nan”ti mÈÓavakavesena rÈjadvÈre ÔhatvÈ “eko upÈyakusalo
mÈÓavo dvÈre Ôhito”ti ÈrocÈpetvÈ “pavisat|”ti vutte pavisitvÈ rÈjÈnaÑ
jayÈpetvÈ “kiÑ kÈraÓÈ ÈgatosÊ”ti vutte “mahÈrÈja tumhÈkaÑ kiÒci
vattabbaÑ atthi, raho paccÈsÊsÈmÊ”ti Èha. SakkÈnubhÈvena tÈvadeva
manussÈ paÔikkamiÑsu. Atha naÑ mÈÓavo “ahaÑ mahÈrÈja phÊtÈni
ÈkiÓÓamanussÈni sampannabalavÈhanÈni tÊÓi nagarÈni passÈmi, ahaÑ te
attano ÈnubhÈvena tesu rajjaÑ2 gahetvÈ dassÈmi, papaÒcaÑ akatvÈ sÊghaÑ
gantuÑ vaÔÔatÊ”ti Èha. So taÓhÈvasiko rÈjÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ
sakkÈnubhÈvena “ko vÈ tvaÑ, kuto vÈ Ègato, kiÑ vÈ te laddhuÑ vaÔÔatÊ”ti na
pucchi. Sopi ettakaÑ vatvÈ TÈvatiÑsabhavanameva agamÈsi.
RÈjÈ amacce pakkosÈpetvÈ “eko mÈÓavo ‘amhÈkaÑ tÊÓi rajjÈni gahetvÈ
dassÈmÊ’ti Èha, taÑ pakkosatha, nagare bheriÑ
______________________________________________________________
1. UparajjaÑ (I, Ka)

2. TÊÓi rajjÈni (SyÈ)
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carÈpetvÈ balakÈyaÑ sannipÈtÈpetha, papaÒcaÑ akatvÈ tÊÓi rajjÈni
gaÓhissÈmÊ”ti vatvÈ “kiÑ pana te mahÈrÈja tassa mÈÓavassa sakkÈro vÈ
kato, nivÈsaÔÔhÈnaÑ vÈ pucchitan”ti vutte “neva sakkÈraÑ akÈsiÑ, na
nivÈsaÔÔhÈnaÑ pucchiÑ, gacchatha naÑ upadhÈrethÈ”ti Èha. UpadhÈrentÈ
naÑ adisvÈ “mahÈrÈja sakalanagare mÈÓavaÑ na passÈmÈ”ti ÈrocesuÑ. TaÑ
sutvÈ rÈjÈ domanassajÈto “tÊsu nagaresu rajjaÑ naÔÔhaÑ, mahantenamhi
yasena parihÊno, ‘neva me paribbayaÑ adÈsi, na ca pucchi nivÈsaÔÔhÈna’nti
mayhaÑ kujjhitvÈ mÈÓavo anÈgato bhavissatÊ”ti punappunaÑ cintesi.
Athassa taÓhÈvasikassa sarÊre ÉÈho uppajji, sarÊre pariÉayhante udaraÑ1
khobhetvÈ lohitapakkhandikÈ udapÈdi. EkaÑ bhÈjanaÑ2 pavisati, ekaÑ
nikkhamati, vejjÈ tikicchituÑ na sakkonti, rÈjÈ kilamati. Athassa
byÈdhitabhÈvo sakalanagare pÈkaÔo ahosi.
TadÈ bodhisatto Takkasilato sabbasippÈni uggaÓhitvÈ BÈrÈÓasinagare
mÈtÈpit|naÑ santikaÑ Ègato taÑ raÒÒo pavattiÑ sutvÈ “ahaÑ
tikicchissÈmÊ”ti rÈjadvÈraÑ gantvÈ “eko kira taruÓamÈÓavo tumhe
tikicchituÑ Ègato”ti ÈrocÈpesi. RÈjÈ “mahantamahantÈ disÈpÈmokkhavejjÈpi
maÑ tikicchituÑ na sakkonti, kiÑ taruÓamÈÓavo sakkhissati, paribbayaÑ
datvÈ vissajjetha nan”ti Èha. TaÑ sutvÈ mÈÓavo “mayhaÑ vejjakammena
vetanaÑ natthi, ahaÑ tikicchÈmi, kevalaÑ bhesajjam|lamattaÑ det|”ti Èha.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ “sÈdh|”ti pakkosÈpesi. MÈÓavo rÈjÈnaÑ vanditvÈ “mÈ bhÈyi
mahÈrÈja, ahaÑ te tikicchÈmi, apica kho pana me rogassa samuÔÔhÈnaÑ
ÈcikkhÈhÊ”ti Èha. RÈjÈ harÈyamÈno “kiÑ te samuÔÔhÈnena, bhesajjaÑ eva
karohÊ”ti Èha. MahÈrÈja vejjÈ nÈma “ayaÑ byÈdhi imaÑ nissÈya
samuÔÔhito”ti ÒatvÈ anucchavikaÑ bhesajjaÑ karontÊti. RÈjÈ “sÈdhu tÈtÈ”ti
samuÔÔhÈnaÑ kathento “ekena mÈÓavena ÈgantvÈ tÊsu nagaresu rajjaÑ
gahetvÈ dassÈmÊ”ti-ÈdiÑ katvÈ sabbaÑ kathetvÈ “iti me tÈta taÓhaÑ nissÈya
byÈdhi uppanno, sace tikicchituÑ sakkosi, tikicchÈhÊ”ti Èha. KiÑ pana
mahÈrÈja socanÈya tÈni nagarÈni sakkÈ laddhunti. Na sakkÈ tÈtÈti. EvaÑ
sante kasmÈ socasi mahÈrÈja, sabbameva hi
______________________________________________________________
1. UraÑ (Ka)

2. BhojanaÑ (I, Ka)
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saviÒÒÈÓakÈviÒÒÈÓakavatthuÑ attano kÈyaÑ ÈdiÑ katvÈ pahÈya gamanÊyaÑ,
cat|su nagaresu rajjaÑ gahetvÈpi tvaÑ ekappahÈreneva na catasso
bhattapÈtiyo bhuÒjissasi, na cat|su sayanesu sayissasi, na cattÈri
vatthayugÈni1 acchÈdessasi, taÓhÈvasikena nÈma bhavituÑ na vaÔÔati, ayaÒhi
taÓhÈ nÈma vaÉÉhamÈnÈ cat|hi apÈyehi muccituÑ na detÊti.
Iti naÑ mahÈsatto ovaditvÈ athassa dhammaÑ desento imÈ gÈthÈ
abhÈsi–
37. “KÈmaÑ kÈmayamÈnassa, tassa ce taÑ samijjhati.
AddhÈ pÊtimano hoti, laddhÈ macco yadicchati.
38. KÈmaÑ kÈmayamÈnassa, tassa ce taÑ samijjhati.
Tato naÑ aparaÑ kÈme, ghamme taÓhaÑva vindati.
39. GavaÑva si~gino si~gaÑ, vaÉÉhamÈnassa vaÉÉhati.
EvaÑ mandassa posassa, bÈlassa avijÈnato.
Bhiyyo taÓhÈ pipÈsÈ ca, vaÉÉhamÈnassa vaÉÉhati.
40. PathabyÈ sÈliyavakaÑ, gavÈssaÑ dÈsaporisaÑ.
DatvÈ ca nÈlamekassa, iti vidvÈ samaÑ care.
41. RÈjÈ pasayha pathaviÑ vijitvÈ,
SasÈgarantaÑ mahi’mÈvasanto.
OraÑ samuddassa atittar|po2,
PÈraÑ samuddassapi patthayetha.
42. YÈva anussaraÑ kÈme, manasÈ titti nÈ’jjhagÈ.
Tato nivattÈ paÔikkamma disvÈ,
Te ve sutittÈ3 ye paÒÒÈya tittÈ.
43. PaÒÒÈya tittinaÑ seÔÔhaÑ, na so kÈmehi tappati.
PaÒÒÈya tittaÑ purisaÑ, taÓhÈ na kurute vasaÑ.
______________________________________________________________
1. VatthÈbharaÓÈni (Ka)

2. Atittir|po (Ka)

3. TittÈ (SÊ, SyÈ, I)
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44. Apacinetheva kÈmÈnaÑ1, appiccha’ssa alolupo.
Samuddamatto puriso, na so kÈmehi tappati.
45. RathakÈrova cammassa, parikantaÑ upÈhanaÑ.
YaÑ yaÑ cajati2 kÈmÈnaÑ, taÑ taÑ sampajjate sukhaÑ.
SabbaÒce sukhamiccheyya, sabbe kÈme pariccaje”ti.

Tattha kÈmanti vatthukÈmampi kilesakÈmampi. KÈmayamÈnassÈti
patthayamÈnassa. Tassa ce taÑ samijjhatÊti tassa puggalassa taÑ
kÈmitavatthu samijjhati ce, nipphajjati ceti attho. Tato naÑ aparaÑ kÈmeti
ettha nanti nipÈtamattaÑ. Aparanti parabhÈgadÊpanaÑ. KÈmeti
upayogabahuvacanaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti–sace kÈmaÑ kÈmayamÈnassa taÑ
kÈmitavatthu samijjhati, tasmiÑ samiddhe tato paraÑ so puggalo
kÈmayamÈno yathÈ nÈma ghamme gimhakÈle vÈtÈtapena kilanto taÓhaÑ
vindati, pÈnÊyapipÈsaÑ paÔilabhati, evaÑ bhiyyo kÈmataÓhÈsa~khÈte kÈme
vindati paÔilabhati, r|pataÓhÈdikÈ taÓhÈ cassa vaÉÉhatiyevÈti. GavaÑvÈti
gor|passa viya. Si~ginoti matthakaÑ padÈletvÈ uÔÔhitasi~gassa. MandassÈti
mandapaÒÒassa. BÈlassÈti bÈladhamme yuttassa. IdaÑ vuttaÑ hoti–yathÈ
vacchakassa vaÉÉhantassa sarÊreneva saddhiÑ sa~gaÑ vaÉÉhati, evaÑ
andhabÈlassapi appattakÈmataÓhÈ ca pattakÈmapipÈsÈ ca aparÈparaÑ
vaÉÉhatÊti.
SÈliyavakanti sÈlikhettayavakhettaÑ. Etena sÈliyavÈdikaÑ sabbaÑ
dhaÒÒaÑ dasseti, dutiyapadena sabbaÑ dvipadacatuppadaÑ dasseti.
PaÔhamapadena vÈ sabbaÑ aviÒÒÈÓakaÑ, itarena saviÒÒÈÓakaÑ. DatvÈ cÈti
datvÈpi. IdaÑ vuttaÑ hoti–tiÔÔhantu tÊÓi rajjÈni, sace so mÈÓavo aÒÒaÑ3 vÈ
sakalampi pathaviÑ saviÒÒÈÓakÈviÒÒÈÓakaratanap|raÑ4 kassaci datvÈ
gaccheyya, idampi ettakaÑ vatthu ekasseva apariyantaÑ, evaÑ dupp|rÈ esÈ
taÓhÈ nÈma. Iti vidvÈ samaÑ careti evaÑ jÈnanto puriso taÓhÈvasiko ahutvÈ
kÈyasamÈcÈrÈdÊni5 p|rento careyya.
______________________________________________________________
1. KÈmÈni (SÊ, SyÈ, I)
2. Jahati (SyÈ, Ka)
4. SaviÒÒÈÓakaÑ aviÒÒÈÓakaÑ vÈ pana (Ka)

3. AÒÒo (I, Ka)
5. KÈyasucaritÈdÊni (SyÈ)
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Oranti orimakoÔÔhÈsaÑ patvÈ tena atittar|po puna samuddapÈrampi
patthayetha. EvaÑ taÓhÈvasikasattÈ nÈma dupp|rÈti dasseti. YÈvÈti
aniyÈmitaparicchedo. Anussaranti anussaranto. NÈ’jjhagÈti na vindati. IdaÑ
vuttaÑ hoti–mahÈrÈja puriso apariyantepi kÈme manasÈ anussaranto tittiÑ
na vindati, pattukÈmova hoti,evaÑ kÈmesu sattÈnaÑ taÓhÈ vaÉÉhateva. Tato
nivattÈti tato pana vatthukÈmakilesakÈmato cittena nivattitvÈ kÈyena
paÔikkamma ÒÈÓena ÈdÊnavaÑ disvÈ ye paÒÒÈya tittÈ paripuÓÓÈ, te tittÈ
nÈma.
PaÒÒÈya tittinaÑ seÔÔhanti paÒÒÈya tittÊnaÑ ayaÑ paripuÓÓaseÔÔho1,
ayameva vÈ pÈÔho. Na so kÈmehi tappatÊti “na hÊ”tipi2 pÈÔho. YasmÈ
paÒÒÈya titto puriso kÈmehi na pariÉayhatÊti attho. Na kurute vasanti
tÈdisaÒhi purisaÑ taÓhÈ vase vattetuÑ na sakkoti, sveva pana taÓhÈya
ÈdÊnavaÑ disvÈ Sarabha~gamÈÓavo viya ca3 AÉÉhamÈsakarÈjÈ viya ca
taÓhÈvase na pavattatÊti attho. ApacinethevÈti viddhaÑsetheva4.
Samuddamattoti mahatiyÈ paÒÒÈya samannÈgatattÈ samuddappamÈÓo. So
mahantena agginÈpi samuddo viya kilesakÈmehi na tappati na Éayhati.
RathakÈroti cammakÈro. Parikantanti parikantanto. IdaÑ vuttaÑ hoti–
yathÈ cammakÈro upÈhanaÑ parikantanto yaÑ yaÑ cammassa
agayh|pagaÔÔhÈnaÑ hoti, taÑ taÑ cajitvÈ upÈhanaÑ katvÈ upÈhanam|laÑ
labhitvÈ sukhito hoti, evameva paÓÉito cammakÈrasatthasadisÈya paÒÒÈya
kantanto yaÑ yaÑ odhiÑ kÈmÈnaÑ cajati, tena tenassa kÈmodhinÈ rahitaÑ
taÑ taÑ kÈyakammaÑ vacÊkammaÑ manokammaÒca sukhaÑ sampajjati
vigatadarathaÑ, sace pana sabbampi5 kÈyakammÈdisukhaÑ
vigatapariÄÈhameva iccheyya, kasiÓaÑ bhÈvetvÈ jhÈnaÑ nibbattetvÈ sabbe
kÈme pariccajeti.
Bodhisattassa pana imaÑ gÈthaÑ kathentassa raÒÒo setacchattaÑ
ÈrammaÓaÑ katvÈ odÈtakasiÓajjhÈnaÑ udapÈdi, rÈjÈpi arogo ahosi. So
tuÔÔho sayanÈ vuÔÔhahitvÈ “ettakÈ vejjÈ maÑ tikicchituÑ
______________________________________________________________
1. ParipuÓÓo seÔÔho (SÊ), paripuÓÓaÑ seÔÔho (Ka)
3. Ga~gamÈlo viya ca (SÊ, SyÈ, I)
5. Sabbena sabbampi (SÊ, SyÈ)

2. Na pariÉayhatÊtipi (SyÈ)
4. ViddhaÑseyyÈtheva (SyÈ, I)
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nÈsakkhiÑsu, paÓÉitamÈÓavo pana attano ÒÈÓosadhena1 maÑ nirogaÑ
akÈsÊ”ti tena saddhiÑ sallapanto dasamaÑ gÈthamÈha–
46. “AÔÔha te bhÈsitÈ gÈthÈ, sabbÈ honti sahassiyÈ2.
PaÔigaÓha mahÈbrahme, sÈdhetaÑ tava bhÈsitan”ti.
Tattha aÔÔhÈti dutiyagÈthaÑ ÈdiÑ katvÈ kÈmÈdÊnavasaÑyuttÈ aÔÔha.
SahassiyÈti sahassÈrahÈ. PaÔigaÓhÈti aÔÔha sahassÈni gaÓha. SÈdhetaÑ tava
bhÈsitanti sÈdhu etaÑ tava vacanaÑ.
TaÑ sutvÈ mahÈsatto ekÈdasamaÑ gÈthamÈha–
47. “Na me attho sahassehi, satehi nahutehi vÈ.
PacchimaÑ bhÈsato gÈthaÑ, kÈme me na rato mano”ti.
Tattha pacchimanti “rathakÈrova cammassÈ”ti gÈthaÑ. KÈme me na
rato manoti imaÑ gÈthaÑ bhÈsamÈnasseva mama vatthukÈmepi
kilesakÈmepi mano nÈbhiramÈmi. AhaÒhi imaÑ gÈthaÑ bhÈsamÈno
attanova dhammadesanÈya jhÈnaÑ nibbattesiÑ mahÈrÈjÈti.
RÈjÈ bhiyyoso mattÈya tussitvÈ mahÈsattaÑ vaÓÓento
osÈnagÈthamÈha–
48. “Bhadrako vatÈyaÑ mÈÓavako, sabbalokavid| Muni.
Yo imaÑ taÓhaÑ dukkhajananiÑ, parijÈnÈti paÓÉito”ti.
Tattha dukkhajananinti sakalavaÔÔadukkhajananiÑ. ParijÈnÈtÊti parijÈni
paricchindi, luÒcitvÈ nÊharÊti bodhisattaÑ vaÓÓento evamÈha.
Bodhisattopi “mahÈrÈja appamatto hutvÈ dhammaÑ carÈ”ti rÈjÈnaÑ
ovaditvÈ ÈkÈsena HimavantaÑ gantvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ yÈvatÈyukaÑ
ÔhatvÈ brahmavihÈre bhÈvetvÈ aparihÊnajjhÈno hutvÈ brahmalok|pago ahosi.
______________________________________________________________
1. ©ÈÓavisayena (SyÈ)

2. Sahassiyo (SÊ, I, Ka) Khu 6. 137 piÔÔhe pana passitabbaÑ.
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ bhikkhave pubbepÈhaÑ
etaÑ brÈhmaÓaÑ nissokamakÈsin”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ
esa brÈhmaÓo ahosi, paÓÉitamÈÓavo pana ahameva ahosin”ti.
KÈmajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. JanasandhajÈtakavaÓÓanÈ (468)
Dasa khal|ti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto KosalaraÒÒo ovÈdatthÈya
kathesi. EkasmiÒhi kÈle rÈjÈ issariyamadamatto kilesasukhanissito
vinicchayampi na paÔÔhapesi, BuddhupaÔÔhÈnampi1 pamajji. So ekadivase
DasabalaÑ anussaritvÈ “SatthÈraÑ vandissÈmÊ”ti bhuttapÈtarÈso
rathavaramÈruyha vihÈraÑ gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ nisÊdi. Atha naÑ
SatthÈ “kiÑ mahÈrÈja ciraÑ na paÒÒÈyasÊ”ti vatvÈ “bahukiccatÈya no bhante
BuddhupaÔÔhÈnassa okÈso na jÈto”ti vutte “mahÈrÈja mÈdise nÈma
ovÈdadÈyake SabbaÒÒubuddhe dhuravihÈre viharante ayuttaÑ tava
pamajjituÑ, raÒÒÈ nÈma rÈjakiccesu appamattena bhavitabbaÑ,
raÔÔhavÈsÊnaÑ mÈtÈpitusamena agatigamanaÑ pahÈya dasa rÈjadhamme
akopentena rajjaÑ kÈretuÑ vaÔÔati, raÒÒo hi dhammikabhÈve sati parisÈpissa
dhammikÈ honti, anacchariyaÑ kho panetaÑ, yaÑ mayi anusÈsante tvaÑ
dhammena rajjaÑ kÈreyyÈsi, porÈÓakapaÓÉitÈ anusÈsaka-Ècariye
avijjamÈnepi attano matiyÈva2 tividhasucaritadhamme patiÔÔhÈya
mahÈjanassa dhammaÑ desetvÈ saggapathaÑ p|rayamÈnÈ agamaÑs|”ti
vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa
aggamahesiyÈ kucchimhi nibbatti, “JanasandhakumÈro”tissa nÈmaÑ
kariÑsu. Athassa vayappattassa Takkasilato sabbasippÈni uggaÓhitvÈ
ÈgatakÈle rÈjÈ sabbÈni bandhanÈgÈrÈni sodhÈpetvÈ uparajjaÑ adÈsi. So
aparabhÈge pitu accayena rajje patiÔÔhÈya cat|su
______________________________________________________________
1. BuddhupaÔÔhÈne (SÊ, I)

2. PakatiyÈva (Ka)
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nagaradvÈresu nagaramajjhe rÈjadvÈre cÈti cha dÈnasÈlÈyo kÈrÈpetvÈ divase
divase cha satasahassÈni pariccajitvÈ sakalajambudÊpaÑ sa~khobhetvÈ
mahÈdÈnaÑ pavattento bandhanÈgÈrÈni niccaÑ vivaÔÈni kÈrÈpetvÈ
dhammabhaÓÉikaÑ sodhÈpetvÈ cat|hi sa~gahavatth|hi lokaÑ sa~gaÓhanto
paÒca sÊlÈni rakkhanto uposathavÈsaÑ vasanto dhammena rajjaÑ kÈresi.
AntarantarÈ ca raÔÔhavÈsino sannipÈtÈpetvÈ “dÈnaÑ detha, sÊlaÑ
samÈdiyatha, bhÈvanaÑ bhÈvetha, dhammena kammante ca vohÈre ca
payojetha, daharakÈleyeva sippÈni uggaÓhatha, dhanaÑ uppÈdetha,
gÈmak|ÔakammaÑ vÈ pisuÓavÈcÈkammaÑ vÈ mÈ karittha, caÓÉÈ pharusÈ
mÈ ahuvattha, mÈtupaÔÔhÈnaÑ pitupaÔÔhÈnaÑ p|retha, kule jeÔÔhÈpacÈyino
bhavathÈ”ti dhammaÑ desetvÈ mahÈjane sucaritadhamme patiÔÔhÈpesi. So
ekadivasaÑ pannarasÊ-uposathe samÈdinnuposatho “mahÈjanassa bhiyyo
hitasukhatthÈya appamÈdavihÈratthÈya dhammaÑ desessÈmÊ”ti cintetvÈ
nagare bheriÑ carÈpetvÈ attano orodhe ÈdiÑ katvÈ sabbanagarajanaÑ
sannipÈtÈpetvÈ rÈja~gaÓe ala~karitvÈ ala~kataratanamaÓÉapamajjhe
supaÒÒattavarapalla~ke nisÊditvÈ “ambho nagaravÈsino tumhÈkaÑ tapanÊye
ca atapanÊye ca dhamme desessÈmi, appamattÈ hutvÈ ohitasotÈ sakkaccaÑ
suÓÈthÈ”ti vatvÈ dhammaÑ desesi.
SatthÈ saccaparibhÈvitaÑ mukharatanaÑ vivaritvÈ taÑ
dhammadesanaÑ madhurena sarena KosalaraÒÒo Èvi karonto–
49. “Dasa khalu imÈni ÔhÈnÈni, yÈni pubbe akaritvÈ.
Sa pacchÈ manutappati, iccevÈha janasandho.
50. AladdhÈ vittaÑ tappati, pubbe asamudÈnitaÑ.
Na pubbe dhanamesissaÑ, iti pacchÈnutappati.
51. Sakyar|paÑ pure santaÑ, mayÈ sippaÑ na sikkhitaÑ.
KicchÈ vutti asippassa, iti pacchÈnutappati.
52. K|ÔavedÊ pure ÈsiÑ, pisuÓo piÔÔhimaÑsiko.
CaÓÉo ca pharuso cÈpi1, iti pacchÈnutappati.
______________________________________________________________
1. CÈsiÑ (SÊ, SyÈ, I)
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53. PÈÓÈtipÈtÊ pure ÈsiÑ, luddo cÈpi anÈriyo.
Bh|tÈnaÑ nÈpacÈyissaÑ, iti pacchÈnutappati.
54. Bah|su vata santÊsu, anÈpÈdÈsu itthisu.
ParadÈraÑ asevissaÑ, iti pacchÈnutappati.
55. Bahumhi vata santamhi, annapÈne upaÔÔhite.
Na pubbe adadaÑ dÈnaÑ, iti pacchÈnutappati.
56. MÈtaraÑ pitaraÑ cÈpi, jiÓÓakaÑ gatayobbanaÑ.
Pahu santo na posissaÑ, iti pacchÈnutappati.
57. Œcariya’manusatthÈraÑ, sabbakÈmarasÈharaÑ.
PitaraÑ atimaÒÒissaÑ, iti pacchÈnutappati.
58. SamaÓe brÈhmaÓe cÈpi, sÊlavante bahussute.
Na pubbe payirupÈsissaÑ, iti pacchÈnutappati.
59. SÈdhu hoti tapo ciÓÓo, santo ca payirupÈsito.
Na ca pubbe tapo ciÓÓo, iti pacchÈnutappati.
60. Yo ca etÈni ÔhÈnÈni, yoniso paÔipajjati.
KaraÑ purisakiccÈni, sa pacchÈ nÈnutappatÊ”ti–
imÈ gÈthÈ Èha.
Tattha ÔhÈnÈnÊti kÈraÓÈni. Pubbeti paÔhamameva akaritvÈ. Sa pacchÈ
manutappatÊti so paÔhamaÑ kattabbÈnaÑ akÈrako puggalo pacchÈ
idhalokepi paralokepi tappati kilamati. “PacchÈ vÈ anutappatÊ”tipi pÈÔho.
IccevÈhÈti iti evaÑ ÈhÈti padacchedo, iti evaÑ rÈjÈ janasandho avoca.
IccassuhÈtipi1 pÈÔho. Tattha assu-kÈro2 nipÈtamattaÑ, iti assu ÈhÈti3
padacchedo. IdÈni tÈni dasa tapanÊyakÈraÓÈni pakÈsetuÑ bodhisattassa
dhammakathÈ hoti. Tattha pubbeti paÔhamameva taruÓakÈle parakkamaÑ
katvÈ asamudÈnitaÑ asambhataÑ4
______________________________________________________________
1. IccÈsuhÈtipi (SÊ, SyÈ, I)
3. IccÈsu ÈhÈti (SÊ, SyÈ), icca assu ÈhÈti (Ka)

2. SukÈro (SÊ, SyÈ, I)
4. Asambh|taÑ (SÊ, SyÈ, I)
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dhanaÑ mahallakakÈle alabhitvÈ tappati socati, pare ca sukhite disvÈ sayaÑ
dukkhaÑ jÊvanto “pubbe dhanaÑ na pariyesissan”ti evaÑ pacchÈ anutappati,
tasmÈ mahallakakÈle sukhaÑ jÊvitukÈmÈ daharakÈleyeva dhammikÈni
kasikammÈdÊni katvÈ dhanaÑ pariyesathÈti dasseti.
Pure santanti pure1 daharakÈle Ècariye payirupÈsitvÈ mayÈ kÈtuÑ
sakyar|paÑ samÈnaÑ hatthisippÈdikaÑ kiÒci sippaÑ na sikkhitaÑ. KicchÈti
mahallakakÈle asippassa dukkhÈ jÊvitavutti, neva sakkÈ tadÈ sippaÑ
sikkhituÑ, tasmÈ mahallakakÈle sukhaÑ jÊvitukÈmÈ taruÓakÈleyeva sippaÑ
sikkhathÈti dasseti. K|ÔavedÊti k|ÔajÈnanako gÈmak|Ôako vÈ lokassa
anatthakÈrako vÈ tulÈk|ÔÈdikÈrako vÈ k|ÔaÔÔakÈrako vÈti attho. Œsinti
evar|po ahaÑ pubbe ahosiÑ. PisuÓoti pesuÒÒakÈrako. PiÔÔhimaÑsikoti
laÒjaÑ gahetvÈ asÈmike sÈmike karonto paresaÑ piÔÔhimaÑsakhÈdako. Iti
pacchÈti evaÑ maraÓamaÒce nipanno anutappati, tasmÈ sace niraye na
vasitukÈmÈttha, mÈ evar|paÑ pÈpakammaÑ karitthÈti ovadati.
Luddoti dÈruÓo. AnÈriyoti na ariyo nÊcasamÈcÈro. NÈpacÈyissanti2
khantimettÈnuddayavasena nÊcavuttiko nÈhosiÑ. SesaÑ purimanayeneva
yojetabbaÑ. AnÈpÈdÈs|ti apÈdÈnaÑ ÈpÈdo. Pariggahoti attho. Natthi ÈpÈdo
yÈsaÑ tÈ anÈpÈdÈ3, aÒÒehi akatapariggahÈs|ti attho. UpaÔÔhiteti
paccupaÔÔhite4. Na pubbeti ito pubbe dÈnaÑ na adadaÑ. Pahu santoti
dhanabalenÈpi kÈyabalenÈpi posituÑ samattho paÔibalo samÈno. Œcariyanti
ÈcÈre sikkhÈpanato idha pitÈ “Ècariyo”ti adhippeto. AnusatthÈranti
anusÈsakaÑ. SabbakÈmarasÈharanti sabbe vatthukÈmarase ÈharitvÈ
positÈraÑ. AtimaÒÒissanti tassa ovÈdaÑ agaÓhanto atikkamitvÈ maÒÒissaÑ.
Na pubbeti ito pubbe dhammikasamaÓabrÈhmaÓepi gilÈnÈgilÈnepi
cÊvarÈdÊni datvÈ appaÔijagganena na payirupÈsissaÑ. Tapoti sucaritatapo.
Santoti tÊhi dvÈrehi upasanto sÊlavÈ. IdaÑ vuttaÑ hoti–
______________________________________________________________
1. Pubbe (SyÈ)
2. NÈvajÈnissanti (SyÈ), nÈvadÈyissanti (I)
3. Na Èpado yÈsaÑ atthÊti anÈpadÈ (SyÈ), na ÈpÈdo anÈpÈdo (Ka)
4. PatiÔÔhite (Ka)
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tividhasucaritasa~khÈto tapo ciÓÓo evar|po ca upasanto payirupÈsito nÈma
sÈdhu sundaro. Na pubbeti mayÈ daharakÈle evar|po tapo na ciÓÓo, iti
pacchÈ jarÈjiÓÓo maraÓabhayatajjito anutappati socati. Sace tumhe evaÑ na
socitukÈmÈ, tapokammaÑ karothÈti vadati. Yo ca etÈnÊti yo pana etÈni dasa
kÈraÓÈni paÔhamameva upÈyena paÔipajjati samÈdÈya vattati, purisehi
kattabbÈni dhammikakiccÈni karonto so appamÈdavihÈrÊ puriso pacchÈ
nÈnutappati, somanassappattova hotÊti.
Iti mahÈsatto anvaddhamÈsaÑ iminÈ niyÈmena mahÈjanassa dhammaÑ
desesi. MahÈjanopissa ovÈde ÔhatvÈ tÈni dasa ÔhÈnÈni p|retvÈ
saggaparÈyaÓova ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ mahÈrÈja
porÈÓakapaÓÉitÈ anÈcariyakÈpi attano matiyÈva dhammaÑ desetvÈ
mahÈjanaÑ saggapathe patiÔÔhÈpesun”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
parisÈ BuddhaparisÈ ahesuÑ, JanasandharÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
JanasandhajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. MahÈkaÓhajÈtakavaÓÓanÈ (469)
KaÓho kaÓho cÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto lokatthacariyaÑ
Èrabbha kathesi. EkadivasaÒhi bhikkh| dhammasabhÈyaÑ nisÊditvÈ
“yÈvaÒcidaÑ Èvuso SatthÈ bahujanahitÈya paÔipanno attano phÈsuvihÈraÑ
pahÈya lokasseva atthaÑ carati, paramÈbhisambodhiÑ patvÈ sayaÑ
pattacÊvaramÈdÈya aÔÔhÈrasayojanamaggaÑ gantvÈ paÒcavaggiyattherÈnaÑ
DhammacakkaÑ1 pavattetvÈ paÒcamiyÈ pakkhassa AnattalakkhaÓasuttaÑ2
kathetvÈ sabbesaÑ arahattaÑ adÈsi, UruvelaÑ gantvÈ tebhÈtikajaÔilÈnaÑ
aÉÉhuÉÉhÈni pÈÔihÈriyasahassÈni dassetvÈ pabbÈjetvÈ GayÈsÊse
ŒdittapariyÈyaÑ3 kathetvÈ jaÔilasahassÈnaÑ arahattaÑ adÈsi,
MahÈkassapassa tÊÓi
______________________________________________________________
1. SaÑ 3. 168; Vi 3. 14; Khu 9. 329 piÔÔhesu.
3. SaÑ 2. 377; Vi 3. 44 piÔÔhesu.

2. SaÑ 2. 55; Vi 3. 18 piÔÔhesu.
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gÈvutÈni paccuggamanaÑ gantvÈ1 tÊhi ovÈdehi upasampadaÑ adÈsi, eko2
pacchÈbhattaÑ paÒcacattÈlÊsayojanamaggaÑ gantvÈ PukkusÈtikulaputtaÑ
anÈgÈmiphale patiÔÔhÈpesi, MahÈkappinassa vÊsayojanasataÑ
paccuggamanaÑ katvÈ arahattaÑ adÈsi, eko2 pacchÈbhattaÑ
tiÑsayojanamaggaÑ gantvÈ tÈva kakkhaÄaÑ pharusaÑ A~gulimÈlaÑ
arahatte patiÔÔhÈpesi, tiÑsayojanamaggaÑ gantvÈ ŒÄavakaÑ yakkhaÑ
sotÈpattiphale patiÔÔhÈpetvÈ kumÈrassa sotthiÑ akÈsi, TÈvatiÑsabhavane
temÈsaÑ vasanto asÊtiyÈ devatÈkoÔÊnaÑ dhammÈbhisamayaÑ sampÈdesi,
brahmalokaÑ gantvÈ Bakabrahmuno diÔÔhiÑ bhinditvÈ dasannaÑ
brahmasahassÈnaÑ arahattaÑ adÈsi, anusaÑvaccharaÑ tÊsu maÓÉalesu
cÈrikaÑ caramÈno upanissayasampannÈnaÑ manussÈnaÑ saraÓÈni ceva
sÊlÈnica maggaphalÈni ca deti, nÈgasupaÓÓÈdÊnampi nÈnappakÈraÑ atthaÑ
caratÊ”ti Dasabalassa lokatthacariyaguÓaÑ kathayiÑsu. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya
nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti
vutte “anacchariyaÑ bhikkhave sohaÑ idÈni abhisambodhiÑ patvÈ lokassa
atthaÑ careyyaÑ, pubbe sarÈgakÈlepi lokassa atthaÑ acarin”ti vatvÈ atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte KassapasammÈsambuddhakÈle BÈrÈÓasiyaÑ UsÊnako3 nÈma rÈjÈ
rajjaÑ kÈresi. KassapasammÈsambuddhe catusaccadesanÈya mahÈjanaÑ
kilesabandhanÈ mocetvÈ nibbÈnanagaraÑ p|retvÈ parinibbute dÊghassa
addhuno accayena sÈsanaÑ osakki. Bhikkh| ekavÊsatiyÈ anesanÈhi jÊvikaÑ
kappenti, bhikkh| gihisaÑsaggaÑ karonti, puttadhÊtÈdÊhi vaÉÉhanti.
Bhikkhuniyopi gihisaÑsaggaÑ karonti, puttadhÊtÈdÊhi vaÉÉhanti. Bhikkh|
bhikkhudhammaÑ, bhikkhuniyo bhikkhunidhammaÑ, upÈsakÈ
upÈsakadhammaÑ, upÈsikÈ upÈsikadhammaÑ, brÈhmaÓÈ
brÈhmaÓadhammaÑ vissajjesuÑ. Yebhuyyena manussÈdasa
akusalakammapathe samÈdÈya vattiÑsu, matamatÈ apÈyesu parip|resuÑ.
TadÈ Sakko devarÈjÈ nava nave deve apassanto manussalokaÑ oloketvÈ
manussÈnaÑ apÈyesu nibbattitabhÈvaÑ ÒatvÈ Satthu sÈsanaÑ osakkitaÑ
disvÈ “kiÑ nu karissÈmÊ”ti cintetvÈ “attheko upÈyo, mahÈjanaÑ tÈsetvÈ
bhÊtabhÈvaÑ ÒatvÈ pacchÈ assÈsetvÈ dhammaÑ desetvÈ osakkitaÑ sÈsanaÑ
paggayha aparampi vassasahassaÑ pavattanakÈraÓaÑ
______________________________________________________________
1. KatvÈ (SyÈ, Ka)

2. EkaÑ (Ka)

3. UsÊnaro (SÊ, I), ussinnaro (SyÈ)
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karissÈmÊ”ti sanniÔÔhÈnaÑ katvÈ MÈtalidevaputtaÑ mocappamÈÓadÈÔhaÑ
cat|hi dÈÔhÈhi viniggatarasmiyÈ bhayÈnakaÑ katvÈ gabbhinÊnaÑ
dassaneneva gabbhapÈtanasamatthaÑ ghorar|paÑ ÈjÈneyyappamÈÓaÑ
kÈÄavaÓÓaÑ mahÈkaÓhasunakhaÑ mÈpetvÈ paÒcabandhanena bandhitvÈ
rattamÈlaÑ kaÓÔhe piÄandhitvÈ rajjukoÔiyaÑ ÈdÈya sayaÑ dve kÈsÈyÈni
nivÈsetvÈ pacchÈmukhe paÒcadhÈ kese bandhitvÈ rattamÈlaÑ piÄandhitvÈ
ÈropitapavÈÄavaÓÓajiyaÑ mahÈdhanuÑ gahetvÈ vajiragganÈrÈcaÑ nakhena
parivaÔÔento1 vanacarakavesaÑ gahetvÈ nagarato yojanamatte ÔhÈne otaritvÈ
“nassati loko, nassati loko”ti tikkhattuÑ saddaÑ anusÈvetvÈ manusse
uttÈsetvÈ nagar|pacÈraÑ patvÈ puna saddamakÈsi.
ManussÈ sunakhaÑ disvÈ utrastÈ nagaraÑ pavisitvÈ taÑ pavattiÑ raÒÒo
ÈrocesuÑ. RÈjÈ sÊghaÑ nagaradvÈrÈni pidahÈpesi. Sakkopi aÔÔhÈrasahatthaÑ
pÈkÈraÑ2 ulla~ghitvÈ sunakhena saddhiÑ antonagare patiÔÔhahi. ManussÈ
bhÊtatasitÈ palÈyitvÈ gehÈni pavisitvÈ nilÊyiÑsu. MahÈkaÓhopi diÔÔhadiÔÔhe
manusse upadhÈvitvÈ santÈsento rÈjanivesanaÑ agamÈsi. RÈja~gaÓe
manussÈ bhayena palÈyitvÈ rÈjanivesanaÑ pavisitvÈ dvÈraÑ pidahiÑsu.
UsÊnakarÈjÈpi orodhe gahetvÈ pÈsÈdaÑ abhiruhi. MahÈkaÓho sunakho
purimapÈde ukkhipitvÈ vÈtapÈne ÔhatvÈ mahÈbhussitaÑ bhussi. Tassa saddo
heÔÔhÈ AvÊciÑ, upari BhavaggaÑ patvÈ sakalacakkavÈÄaÑ ekaninnÈdaÑ
ahosi. VidhurajÈtake3 hi PuÓÓakayakkharaÒÒo, KusajÈtake4 KusaraÒÒo,
Bh|ridattajÈtake5 SudassananÈgaraÒÒo, imasmiÑ MahÈkaÓhajÈtake ayaÑ
saddoti ime cattÈro saddÈ jambudÊpe mahÈsaddÈ nÈma ahesuÑ.
NagaravÈsino bhÊtatasitÈ hutvÈ ekapurisopi Sakkena saddhiÑ kathetuÑ
nÈsakkhi, rÈjÈyeva satiÑ upaÔÔhÈpetvÈ vÈtapÈnaÑ nissÈya SakkaÑ ÈmantetvÈ
“ambho luddaka kasmÈ te sunakhobhussatÊ”ti Èha. ChÈtabhÈvena mahÈrÈjÈti.
“Tena hi tassa bhattaÑ dÈpessÈmÊ”ti antojanassa ca attano ca pakkabhattaÑ
sabbaÑ dÈpesi. TaÑ sabbaÑ sunakho ekakabaÄaÑ viya katvÈ puna
saddamakÈsi. Puna rÈjÈ pucchitvÈ “idÈnipi me
______________________________________________________________
1. Parivattanto (SyÈ)
4. Khu 6. 66 piÔÔhe.

2. DvÈraÑ (Ka)

3. Khu 6. 275 piÔÔhe.
5. Khu 6. 221 piÔÔhe.
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sunakho chÈtoyevÈ”ti sutvÈ hatthi-assÈdÊnaÑ pakkabhattaÑ sabbaÑ
ÈharÈpetvÈ dÈpesi. TasmiÑ ekappahÈreneva niÔÔhÈpite sakalanagarassa
pakkabhattaÑ dÈpesi. Tampiso tatheva bhuÒjitvÈ puna saddamakÈsi. RÈjÈ
“na esa sunakho, nissaÑsayaÑ esa yakkho bhavissati, ÈgamanakÈraÓaÑ
pucchissÈmÊ”ti bhÊtatasito hutvÈ pucchanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
61. “KaÓho kaÓho ca ghoro ca, sukkadÈÔho pabhÈsavÈ.
Baddho paÒcahi rajj|hi, kiÑ ravi sunakho tavÈ”ti.
Tattha kaÓho kaÓhoti bhayavasena daÄhÊvasena vÈ ÈmeÉitaÑ. Ghoroti
passantÈnaÑ bhayajanako. PabhÈsavÈti dÈÔhÈ nikkhantaraÑsipabhÈsena
pabhÈsavÈ1. KiÑ ravÊti kiÑ viravi2. Tavesa evar|po kakkhaÄo sunakho kiÑ
karoti, kiÑ mige gaÓhÈti, udÈhu te amitte, kiÑ te iminÈ, vissajjehi nanti
adhippÈyenevamÈha.
TaÑ sutvÈ Sakko dutiyaÑ gÈthamÈha–
62. “NÈyaÑ migÈnamatthÈya, UsÊnaka bhavissati.
ManussÈnaÑ anayo hutvÈ, tadÈ kaÓho pamokkhatÊ”ti.
Tassattho–ayaÒhi “migamaÑsaÑ khÈdissÈmÊ”ti idha nÈgato, tasmÈ
migÈnaÑ attho na bhavissati, manussamaÑsaÑ pana khÈdituÑ Ègato, tasmÈ
tesaÑ anayo mahÈvinÈsakÈrako hutvÈ yadÈ anena manussÈ vinÈsaÑ pÈpitÈ
bhavissanti, tadÈ ayaÑ kaÓho pamokkhati, mama hatthato muccissatÊti.
Atha naÑ rÈjÈ “kiÑ pana te bho luddaka sunakho sabbesaÑyeva
manussÈnaÑ maÑsaÑ khÈdissati, udÈhu tava amittÈnaÒÒevÈ”ti pucchitvÈ
“amittÈnaÒÒeva me mahÈrÈjÈ”ti vutte “ke pana idha te amittÈ”ti pucchitvÈ
“adhammÈbhiratÈ visamacÈrino mahÈrÈjÈ”ti vutte “kathehi tÈva ne
amhÈkan”ti pucchi. Athassa kathento devarÈjÈ dasa gÈthÈ abhÈsi–
______________________________________________________________
1. PatÈpavÈti dÈÔhehi nikkhantena raÑsipatÈpena patÈpavÈ (SÊ, SyÈ, I)
2. KiÑ dhÊrÈti dhÊra viriyavanta (SÊ, I), kiÑ vÊrÈti viriyavanta (SyÈ)
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63. “PattahatthÈ samaÓakÈ, muÓÉÈ sa~ghÈÔipÈrutÈ.
Na~galehi kasissanti, tadÈ kaÓho pamokkhati.
64. Tapassiniyo1 pabbajitÈ, muÓÉÈ sa~ghÈÔipÈrutÈ.
YadÈ loke gamissanti, tadÈ kaÓho pamokkhati.
65. DÊghottaroÔÔhÈ jaÔilÈ, pa~kadantÈ rajassirÈ.
IÓaÑ codÈya gacchanti, tadÈ kaÓho pamokkhati.
66. Adhicca vede2 sÈvittiÑ, yaÒÒatantaÒca3 brÈhmaÓÈ.
BhatikÈya yajissanti, tadÈ kaÓho pamokkhati.
67. MÈtaraÑ pitaraÑ cÈpi, jiÓÓakaÑ gatayobbanaÑ.
Pah| santo na bharanti, tadÈ kaÓho pamokkhati.
68. MÈtaraÑ pitaraÑ cÈpi, jiÓÓakaÑ gatayobbanaÑ.
BÈlÈ tumheti vakkhanti, tadÈ kaÓho pamokkhati.
69. ŒcariyabhariyaÑ sakhiÑ4, mÈtulÈniÑ pitucchakiÑ5.
YadÈ loke gamissanti, tadÈ kaÓho pamokkhati.
70. AsicammaÑ gahetvÈna, khaggaÑ paggayha brÈhmaÓÈ.
PanthaghÈtaÑ karissanti, tadÈ kaÓho pamokkhati.
71. SukkacchavÊ vedhaverÈ, th|labÈh| apÈtubhÈ
MittabhedaÑ karissanti, tadÈ kaÓho pamokkhati.
72. MÈyÈvino nekatikÈ, asappurisacintakÈ.
YadÈ loke bhavissanti, tadÈ kaÓho pamokkhatÊ”ti.
Tattha samaÓakÈti “mayaÑ samaÓÈmhÈ”ti paÔiÒÒÈmattakena
hÊÄitavohÈrenevamÈha6. KasissantÊti te tadÈpi kasantiyeva. AyaÑ
______________________________________________________________
1. TapanÊyÈ (Ka)
2. VedaÑ (Ka)
3. YaÒÒatantraÒca (SÊ)
4. SakhÈbhariyaÑ (SÊ, I)
5. PitucchayaÑ (SÊ), pitucchasaÑ (SyÈ)
6. MayaÑ samitÈmhÈti paÔiÒÒÈtÈ, tadÈ hi lokavohÈrenevamÈha (Ka)
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pana ajÈnanto viya evamÈha. AyaÒhissa adhippÈyo–ete evar|pÈ dussÊlÈ
mama amittÈ, yadÈ mama sunakhena ete mÈretvÈ maÑsaÑ khÈditaÑ
bhavissati, tadÈ esa kaÓho ito paÒcarajjubandhanÈ pamokkhatÊti. IminÈ
upÈyena sabbagÈthÈsu adhippÈyayojanÈ veditabbÈ.
PabbajitÈti BuddhasÈsane pabbajitÈ. GamissantÊti agÈramajjhe paÒca
kÈmaguÓe paribhuÒjantiyo vicarissanti. DÊghottaroÔÔhÈti dÈÔhikÈnaÑ
vaÉÉhitattÈ dÊghuttaroÔÔhÈ. Pa~kadantÈti pa~kena malena samannÈgatadantÈ.
IÓaÑ codÈyÈti bhikkhÈcariyÈya dhanaÑ saÑharitvÈ vaÉÉhiyÈ iÓaÑ
payojetvÈ taÑ codetvÈ tato laddhena jÊvikaÑ kappentÈ yadÈ gacchantÊti
attho.
SÈvittinti sÈvittiÒca1 adhiyitvÈ. YaÒÒatantaÒcÈti yaÒÒavidhÈyakatantaÑ,
yaÒÒaÑ2 adhiyitvÈti attho. BhatikÈyÈti te te rÈjarÈjamahÈmatte
upasa~kamitvÈ “tumhÈkaÑ yaÒÒaÑ yajissÈma, dhanaÑ dethÈ”ti evaÑ bhatiatthÈya yadÈ yaÒÒaÑ yajissanti. Pah| santoti3 bharituÑ posetuÑ samatthÈ
samÈnÈ. BÈlÈ tumheti tumhe bÈlÈ na kiÒci jÈnÈthÈti yadÈ vakkhanti.
GamissantÊti lokadhammasevanavasena gamissanti. PanthaghÈtanti panthe
ÔhatvÈ manusse mÈretvÈ tesaÑ bhaÓÉaggahaÓaÑ.
SukkacchavÊti kasÈvacuÓÓÈdighaÑsanena4
samuÔÔhÈpitasukkacchavivaÓÓÈ. VedhaverÈti vidhavÈ apatikÈ, tÈhi vidhavÈhi
veraÑ carantÊti vedhaverÈ5. Th|labÈh|ti pÈdaparimaddanÈdÊhi
samuÔÔhÈpitamaÑsatÈya mahÈbÈh|. ApÈtubhÈti apÈtubhÈvÈ,
dhanuppÈdarahitÈti attho. Mittabhedanti mithubhedaÑ6, ayameva vÈ pÈÔho.
IdaÑ vuttaÑ hoti–yadÈ evar|pÈ itthidhuttÈ “imÈ amhe na jahissantÊ”ti
sahiraÒÒÈ vidhavÈ upagantvÈ saÑvÈsaÑ kappetvÈ tÈsaÑ santakaÑ khÈditvÈ
tÈhi saddhiÑ mittabhedaÑ
______________________________________________________________
1. SÈvittiÑ nÈma pakaraÓaÑ (Ka)
2. YaÒÒatantraÒcÈti yaÒÒavidhÈyakaÑ tantraÑ, yaÒÒasuttaÑ (SÊ, I), yaÒÒaÑ tatraÒcÈti
YaÒÒavidhÈyakaÑ tatra, yaÒÒasuttaÑ (SyÈ)
3. SantÈti (SÊ, Ka)
4. KasÈvacuÓÓanighaÑsanena (Ka)
5. Tehi vidhavÈ carantÊti tividhaverÈ ca vedhaverÈ (I), tehi vidhavÈranti te vedhaverÈ,
VidhavÈ itthiyo vuccanti (Ka)
6. Mithubhedanti mittabhedaÑ (SÊ, I), mittabhedanti mittabhedanaÑ (SyÈ)
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karissanti, vissÈsaÑ bhinditvÈ aÒÒaÑ sahiraÒÒaÑ1 gamissanti, tadÈ esa te
core sabbeva khÈditvÈ muccissati. AsappurisacintakÈti asappurisacittehi2
paradukkhacintanasÊlÈ. TadÈti tadÈ sabbepime ghÈtetvÈ khÈditamaÑso3
kaÓho pamokkhatÊti.
EvaÒca pana vatvÈ “ime mayhaÑ mahÈrÈja amittÈ”ti te te
adhammakÈrake pakkhanditvÈ khÈditukÈmataÑ viya katvÈ dasseti. So tato
mahÈjanassa utrastakÈle sunakhaÑ rajjuyÈ ÈkaÉÉhitvÈ ÔhapitaÑ viya katvÈ
luddakavesaÑ vijahitvÈ attano ÈnubhÈvena ÈkÈse jalamÈno ÔhatvÈ “mahÈrÈja
ahaÑ Sakko devarÈjÈ, ‘ayaÑ loko vinassatÊ’ti Ègato, pamattÈ hi mahÈjanÈ,
adhammaÑ vattitvÈ matamatÈ sampati apÈye p|renti, devaloko tuccho viya
jÈto, ito paÔÔhÈya adhammikesu kattabbaÑ ahaÑ jÈnissÈmi, tvaÑ appamatto
hohi mahÈrÈjÈ”ti cat|hi satÈrahagÈthÈhi dhammaÑ desetvÈ manussÈnaÑ
dÈnasÊlesu patiÔÔhÈpetvÈ osakkitasÈsanaÑ aÒÒaÑ vassasahassaÑ
pavattanasamatthaÑ katvÈ MÈtaliÑ ÈdÈya sakaÔÔhÈnameva gato. MahÈjanÈ
dÈnasÊlÈdÊni puÒÒÈni katvÈ devaloke nibbattiÑsu.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ bhikkhave pubbepÈhaÑ
lokassa atthameva carÈmÊ”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ MÈtali
Œnando ahosi, Sakko pana ahameva ahosin”ti.
MahÈkaÓhajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. KosiyajÈtakavaÓÓanÈ (470)
KosiyajÈtakaÑ SudhÈbhojanajÈtake4 Èvi bhavissati.
KosiyajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.

______________________________________________________________
1. AÒÒÈsaÑ hiraÒÒakoÔÔhaÑ (SÊ, I), aÒÒaÑ ÔhÈnaÑ (Ka)
3. KhÈdati, tato (Ka)

2. Asappurisacintehi (SyÈ)
4. Khu 6. 99 piÔÔhe.
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8. MeÓÉakapaÒhajÈtakavaÓÓanÈ (471)
MeÓÉakapaÒhajÈtakaÑ Uma~gajÈtake1 Èvi bhavissati.
MeÓÉakapaÒhajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. MahÈpadumajÈtakavaÓÓanÈ (472)
NÈ’daÔÔhÈ parato dosanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
CiÒcamÈÓavikaÑ Èrabbha kathesi. PaÔhamabodhiyaÒhi Dasabalassa
puthubh|tesu sÈvakesu aparimÈÓesu devamanussesu ariyabh|miÑ
okkantesu patthaÔesu guÓasamudayesu mahÈlÈbhasakkÈro udapÈdi. TitthiyÈ
s|riyuggamane khajjopanakasadisÈ ahesuÑ hatalÈbhasakkÈrÈ. Te
antaravÊthiyaÑ ÔhatvÈ “kiÑ samaÓo Gotamova Buddho, mayampi BuddhÈ,
kiÑ tasseva dinnaÑ mahapphalaÑ, amhÈkampi dinnaÑ mahapphalameva,
amhÈkampi detha karothÈ”ti evaÑ manusse viÒÒÈpentÈpi lÈbhasakkÈraÑ
alabhantÈ raho sannipatitvÈ “kena nu kho upÈyena samaÓassa Gotamassa
manussÈnaÑ antare avaÓÓaÑ uppÈdetvÈ lÈbhasakkÈraÑ nÈseyyÈmÈ”ti2
mantayiÑsu. TadÈ SÈvatthiyaÑ CiÒcamÈÓavikÈ nÈmekÈ paribbÈjikÈ
uttamar|padharÈ sobhaggappattÈ devaccharÈ viya. TassÈ sarÊrato rasmiyo
niccharanti. Atheko kharamantÊ evamÈha “CiÒcamÈÓavikaÑ paÔicca
samaÓassa Gotamassa avaÓÓaÑ uppÈdetvÈ lÈbhasakkÈraÑ nÈsessÈmÈ”ti. Te
“attheso upÈyo”ti sampaÔicchiÑsu. Atha sÈ titthiyÈrÈmaÑ gantvÈ vanditvÈ
aÔÔhÈsi, titthiyÈ tÈya saddhiÑ na kathesuÑ. SÈ “ko nu kho me doso”ti
yÈvatatiyaÑ “vandÈmi ayyÈ”ti vatvÈ “ayyÈ ko nu kho me doso, kiÑ mayÈ
saddhiÑ na kathethÈ”ti Èha. Bhagini samaÓaÑ GotamaÑ amhe viheÔhentaÑ
hatalÈbhasakkÈre katvÈ vicarantaÑ na jÈnÈsÊti. NÈhaÑ jÈnÈmi ayyÈ, mayÈ
kiÑ panettha kattabbanti. Sace tvaÑ bhagini amhÈkaÑ sukhamicchasi,
attÈnaÑ paÔicca samaÓassa Gotamassa avaÓÓaÑ uppÈdetvÈ lÈbhasakkÈraÑ
nÈsehÊti.
______________________________________________________________
1. Khu 6. 204 piÔÔhe.

2. NÈsessÈmÈti (SÊ)
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SÈ “sÈdhu ayyÈ, mayhameveso bhÈro, mÈ cintayitthÈ”ti vatvÈ
pakkamitvÈ itthimÈyÈsu kusalatÈya tato paÔÔhÈya SÈvatthivÈsÊnaÑ
dhammakathaÑ sutvÈ JetavanÈ nikkhamanasamaye indagopakavaÓÓaÑ
paÔaÑ pÈrupitvÈ gandhamÈlÈdihatthÈ JetavanÈbhimukhÊ gacchantÊ “imÈya
velÈya kuhiÑ gacchasÊ”ti vutte “kiÑ tumhÈkaÑ mama gamanaÔÔhÈnenÈ”ti
vatvÈ JetavanasamÊpe titthiyÈrÈme vasitvÈ pÈtova “aggavandanaÑ1
vandissÈmÈ”ti nagarÈ nikkhamante upÈsakajane Jetavane vutthÈ viya2 hutvÈ
nagaraÑ pavisati. “KuhiÑ vutthÈsÊ”ti vutte “kiÑ tumhÈkaÑ mama
vutthaÔÔhÈnenÈ”ti vatvÈ mÈsaÉÉhamÈsaccayena3 pucchiyamÈnÈ “Jetavane
samaÓena Gotamena saddhiÑ ekagandhakuÔiyÈ vutthÈmhÊ”ti Èha.
PuthujjanÈnaÑ “saccaÑ nu kho etaÑ, no”ti ka~khaÑ uppÈdetvÈ
temÈsacatumÈsaccayena pilotikÈhi udaraÑ veÔhetvÈ gabbhinivaÓÓaÑ
dassetvÈ upari rattapaÔaÑ pÈrupitvÈ “samaÓaÑ GotamaÑ paÔicca gabbho me
laddho”ti andhabÈle gÈhÈpetvÈ4 aÔÔhanavamÈsaccayena udare
dÈrumaÓÉalikaÑ bandhitvÈ upari rattapaÔaÑ pÈrupitvÈ hatthapÈdapiÔÔhiyo
gohanukena koÔÔÈpetvÈ ussade dassetvÈ kilantindriyÈ hutvÈ sÈyanhasamaye
TathÈgate ala~katadhammÈsane nisÊditvÈ dhammaÑ desente
dhammasabhaÑ gantvÈ TathÈgatassa purato ÔhatvÈ “mahÈsamaÓa
mahÈjanassa tÈva dhammaÑ desesi, madhuro te saddo, suphusitaÑ
dantÈvaraÓaÑ, ahaÑ pana taÑ paÔicca gabbhaÑ labhitvÈ paripuÓÓagabbhÈ
jÈtÈ, neva me s|tigharaÑ jÈnÈsi, na sappitelÈdÊni, sayaÑ akaronto
upaÔÔhÈkÈnampi aÒÒataraÑ KosalarÈjÈnaÑ vÈ AnÈthapiÓÉikaÑ vÈ VisÈkhaÑ
upÈsikaÑ vÈ ‘imissÈ CiÒcamÈÓavikÈya kattabbayuttaÑ karohÊ’ti na vadasi,
abhiramituÑyeva jÈnÈsi, gabbhaparihÈraÑ na jÈnÈsÊ”ti g|thapiÓÉaÑ gahetvÈ
candamaÓÉalaÑ d|setuÑ vÈyamantÊ viya parisamajjhe TathÈgataÑ akkosi.
TathÈgato dhammakathaÑ ÔhapetvÈ sÊho viya abhinadanto5 “bhagini tayÈ
kathitassa tathabhÈvaÑ vÈ atathabhÈvaÑ vÈ ahaÒceva tvaÒca jÈnÈmÈ”ti Èha.
Œma samaÓa tayÈ ca mayÈ ca ÒÈtabhÈvenetaÑ jÈtanti.
______________________________________________________________
1. BhagavantaÑ (SÊ, SyÈ)
2. JetavanÈgamanasadisÈ viya (Ka)
3. EkamÈsadvimÈsaccayena (SyÈ), catumÈsaccayena (Ka)
4. SaddahÈpetvÈ (Dhammapada-®Ôha 2. 117 piÔÔhe)
5. VijambhiyamÈno (Ka)
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TasmiÑ khaÓe Sakkassa bhavanaÑ uÓhÈkÈraÑ dassesi. So ÈvajjamÈno
“CiÒcamÈÓavikÈ TathÈgataÑ abh|tena akkosatÊ”ti ÒatvÈ “imaÑ vatthuÑ
sodhessÈmÊ”ti cat|hi devaputtehi saddhiÑ Ègami. DevaputtÈ m|sikapotakÈ
hutvÈ dÈrumaÓÉalikassa bandhanarajjuke ekappahÈreneva chindiÑsu,
pÈrutapaÔaÑ vÈto ukkhipi, dÈrumaÓÉalikaÑ patamÈnaÑ tassÈ pÈdapiÔÔhiyaÑ
pati, ubho aggapÈdÈ chijjiÑsu. ManussÈ uÔÔhÈya “kÈÄakaÓÓi1
SammÈsambuddhaÑ akkosasÊ”ti sÊse kheÄaÑ pÈtetvÈ leÉÉadaÓÉÈdihatthÈ
JetavanÈ nÊhariÑsu. AthassÈ TathÈgatassa cakkhupathaÑ atikkantakÈle
mahÈpathavÊ bhijjitvÈ vivaramadÈsi, AvÊcito aggijÈlÈ uÔÔhahi. SÈ
kuladattiyaÑ kambalaÑ pÈrupamÈnÈ viya gantvÈ AvÊcimhi nibbatti.
AÒÒatitthiyÈnaÑ lÈbhasakkÈro parihÈyi, Dasabalassa bhiyyoso mattÈya
vaÉÉhi. Punadivase dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso
CiÒcamÈÓavikÈ evaÑ uÄÈraguÓaÑ aggadakkhiÓeyyaÑ sammÈsambuddhaÑ
abh|tena akkositvÈ mahÈvinÈsaÑ pattÈ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha
bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na
bhikkhave idÈneva, pubbepi esÈ maÑ abh|tena akkositvÈ mahÈvinÈsaÑ
pattÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa
aggamahesiyÈ kucchimhi nibbatti, phullapadumasassirikamukhattÈ2 panassa
“PadumakumÈro” tveva nÈmaÑ kariÑsu. So vayappatto TakkasilÈyaÑ
gantvÈ sabbasippÈni uggaÓhitvÈ Ègami. Athassa mÈtÈ kÈlamakÈsi. RÈjÈ
aÒÒaÑ aggamahesiÑ katvÈ puttassa uparajjaÑ adÈsi. AparabhÈge rÈjÈ
paccantaÑ kupitaÑ v|pasametuÑ aggamahesiÑ Èha “bhadde idheva vasa
ahaÑ paccantaÑ kupitaÑ v|pasametuÑ gacchÈmÊ”ti vatvÈ “nÈhaÑ idheva
vasissÈmi3, ahampi gamissÈmÊ”ti vutte yuddhabh|miyÈ ÈdÊnavaÑ dassetvÈ
“yÈva mamÈgamanÈ anukkaÓÔhamÈnÈ vasa, ahaÑ PadumakumÈraÑ yathÈ
tava kattabbakiccesu appamatto hoti, evaÑ ÈÓÈpetvÈ gamissÈmÊ”ti vatvÈ
tathÈ katvÈ gantvÈ paccÈmitte palÈpetvÈ4 janapadaÑ santappetvÈ
paccÈgantvÈ bahinagare khandhÈvÈraÑ nivÈsesi. Bodhisatto pitu
ÈgatabhÈvaÑ
______________________________________________________________
1. KiÑ tvaÑ kÈÄakaÓÓi (Ka) dhÊ kÈÄakaÓÓi (Dhammapada-®Ôha 2. 117 piÔÔhe.)
2. PhullapadumasarikkhamukhattÈ (SyÈ)
3. NÈhaÑ deva nivattissÈmi (SÊ, I)
4. AnusÈsetvÈ (Ka)
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ÒatvÈ nagaraÑ ala~kÈrÈpetvÈ rÈjagehaÑ paÔijaggÈpetvÈ ekakova tassÈ
santikaÑ agamÈsi.
SÈ tassa r|pasampattiÑ1 disvÈ paÔibaddhacittÈ ahosi. Bodhisatto taÑ
vanditvÈ “amma kiÑ amhÈkaÑ2 kattabban”ti pucchi. Atha naÑ “ammÈti
maÑ vadasÊ”ti3 uÔÔhÈya hatthe gahetvÈ “sayanaÑ abhiruhÈ”ti Èha. KiÑ
kÈraÓÈti. YÈva rÈjÈ na Ègacchati, tÈva ubhopi kilesaratiyÈ ramissÈmÈti.
Amma tvaÑ mama mÈtÈ ca sasÈmikÈ ca, mayÈ sapariggaho mÈtugÈmo nÈma
kilesavasena indriyÈni bhinditvÈ na olokitapubbo, kathaÑ tayÈ saddhiÑ
evar|paÑ kiliÔÔhakammaÑ karissÈmÊti. SÈ dve tayo vÈre kathetvÈ tasmiÑ
anicchamÈne “mama vacanaÑ na karosÊ”ti Èha. Œma na karomÊti. Tena hi
raÒÒo kathetvÈ sÊsaÑ te chindÈpessÈmÊti. MahÈsatto “tava ruciÑ4 karohÊ”ti
vatvÈ taÑ lajjÈpetvÈ pakkÈmi.
SÈ bhÊtatasitÈ cintesi “sace ayaÑ paÔhamaÑ pitu Èrocessati, jÊvitaÑ me
natthi, ahameva puretaraÑ kathessÈmÊ”ti bhattaÑ abhuÒjitvÈ
kiliÔÔhalomavatthaÑ nivÈsetvÈ sarÊre nakharÈjiyo dassetvÈ “kuhiÑ devÊti
raÒÒo pucchanakÈle ‘gilÈnÈ’ti katheyyÈthÈ”ti paricÈrikÈnaÑ saÒÒaÑ datvÈ
gilÈnÈlayaÑ katvÈ nipajji. RÈjÈpi nagaraÑ padakkhiÓaÑ katvÈ nivesanaÑ
Èruyha taÑ apassanto “kuhiÑ devÊ”ti pucchitvÈ “gilÈnÈ”ti sutvÈ sirigabbhaÑ
pavisitvÈ “kiÑ te devi aphÈsukan”ti pucchi. SÈ tassa vacanaÑ asuÓantÊ viya
hutvÈ dve tayo vÈre pucchitÈ “mahÈrÈja kasmÈ kathesi, tuÓhÊ hohi,
sasÈmika-itthiyo nÈma mÈdisÈ na hontÊ”ti5 vatvÈ “kena tvaÑ viheÔhitÈsi,
sÊghaÑ me kathehi, sÊsamassa chindissÈmÊ”ti vutte “kaÑsi tvaÑ mahÈrÈja
nagare ÔhapetvÈ gato”ti vatvÈ “PadumakumÈran”ti vutte “so mayhaÑ
vasanaÔÔhÈnaÑ ÈgantvÈ ‘tÈta mÈ evaÑ karohi, ahaÑ tava mÈtÈ’ti
vuccamÈnopi ‘ÔhapetvÈ maÑ aÒÒo rÈjÈ natthi, ahaÑ taÑ gehe karitvÈ
kilesaratiyÈ ramissÈmÊ’ti maÑ
______________________________________________________________
1. R|pasobhaÑ (I), r|pasobhaggappattaÑ (Ka)
3. AmmÈti mÈ vadesÊti (SyÈ), kiÑ maÑ vadasÊti (Ka)
4. RuciyÈ (SyÈ)

2. TumhÈkaÑ (SÊ, I)
5. MÈdisÈ hontÊti (SÊ, I)
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kesesu gahetvÈ aparÈparaÑ luÒcitvÈ attano vacanaÑ akarontiÑ maÑ pÈtetvÈ
koÔÔetvÈ gato”ti Èha.
RÈjÈ anupaparikkhitvÈva ÈsÊviso viya kuddho purise ÈÓÈpesi “gacchatha
bhaÓe PadumakumÈraÑ bandhitvÈ ÈnethÈ”ti. Te nagaraÑ avattharantÈ viya
tassa gehaÑ gantvÈ taÑ bandhitvÈ paharitvÈ pacchÈbÈhaÑ gÈÄhabandhanaÑ
bandhitvÈ rattakaÓaveramÈlaÑ1 gÊvÈyaÑ paÔimuÒcitvÈ vajjhaÑ katvÈ
ÈnayiÑsu. So “deviyÈ idaÑ kamman”ti ÒatvÈ “bho purisÈ nÈhaÑ raÒÒo
dosakÈrako, nipparÈdhohamasmÊ”ti vilapanto Ègacchati. SakalanagaraÑ
saÑkhubbhitvÈ “rÈjÈ kira mÈtugÈmassa vacanaÑ gahetvÈ
MahÈpadumakumÈraÑ ghÈtÈpesÊ”ti sannipatitvÈ rÈjakumÈrassa pÈdam|le
nipatitvÈ “idaÑ te sÈmi ananucchavikan”ti mahÈsaddena paridevi. Atha naÑ
netvÈ raÒÒo dassesuÑ. RÈjÈ disvÈva cittaÑ niggaÓhituÑ asakkonto “ayaÑ
arÈjÈva rÈjalÊÄaÑ karoti, mama putto hutvÈ aggamahesiyÈ aparajjhati,
gacchatha naÑ corapapÈte pÈtetvÈ vinÈsaÑ pÈpethÈ”ti Èha. MahÈsatto “na
mayhaÑ tÈta evar|po aparÈdho atthi, mÈtugÈmassa vacanaÑ gahetvÈ mÈ
maÑ nÈsehÊ”ti pitaraÑ yÈci. So tassa kathaÑ na gaÓhi.
Tato soÄasasahassÈ antepurikÈ “tÈta MahÈpadumakumÈra attano
ananucchavikaÑ idaÑ laddhan”ti mahÈviravaÑ viraviÑsu. Sabbe
khattiyamahÈsÈlÈdayopi amaccaparijanÈpi “deva kumÈro
sÊlÈcÈraguÓasampanno vaÑsÈnurakkhito rajjadÈyÈdo, mÈ naÑ mÈtugÈmassa
vacanaÑ gahetvÈ anupaparikkhitvÈva vinÈsehi, raÒÒÈ nÈma nisammakÈrinÈ
bhavitabban”ti vatvÈ satta gÈthÈ abhÈsiÑsu–
106. “NÈ’daÔÔhÈ parato dosaÑ, aÓuÑ th|lÈni sabbaso.
Issaro paÓaye daÓÉaÑ, sÈmaÑ appaÔivekkhiya.
107. Yo ca appaÔivekkhitvÈ, daÓÉaÑ kubbati khattiyo.
SakaÓÔakaÑ so gilati, jaccandhova samakkhikaÑ.
______________________________________________________________
1. Ratta~kuramÈlaÑ (Ka)
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108. AdaÓÉiyaÑ daÓÉayati, daÓÉiyaÒca adaÓÉiyaÑ.
Andhova visamaÑ maggaÑ, na jÈnÈti samÈsamaÑ.
109. Yo ca etÈni ÔhÈnÈni, aÓuÑ th|lÈni sabbaso.
SudiÔÔhamanusÈseyya, sa ve voharitu1 marahati.
110. NekantamudunÈ sakkÈ, ekantatikhiÓena vÈ.
AttaÑ mahante2 ÔhapetuÑ, tasmÈ ubhayamÈcare.
111. Paribh|to mudu hoti, atitikkho ca veravÈ.
EtaÒca ubhayaÑ ÒatvÈ, anumajjhaÑ samÈcare.
112. Bahumpi ratto bhÈseyya, duÔÔhopi bahu bhÈsati.
Na itthikÈraÓÈ rÈja, puttaÑ ghÈtetumarahasÊ”ti.
Tattha nÈ’daÔÔhÈti3 na adisvÈ. Paratoti parassa. Sabbasoti sabbÈni.
AÓuÑ th|lÈnÊti khuddakamahantÈni vajjÈni. SÈmaÑ appaÔivekkhiyÈti
parassa vacanaÑ gahetvÈ4 attano paccakkhaÑ akatvÈ Pathavissaro rÈjÈ
daÓÉaÑ na paÓaye na paÔÔhapeyya. MahÈsammatarÈjakÈlasmiÒhi satato
uttari daÓÉo nÈma natthi, tÈÄanagarahaÓapabbÈjanato uddhaÑ
hatthapÈdacchedanaghÈtanaÑ nÈma natthi, pacchÈ kakkhaÄarÈj|naÑyeva
kÈle etaÑ uppannaÑ, taÑ sandhÈya te amaccÈ “ekanteneva parassa dosaÑ
sÈmaÑ adisvÈ kÈtuÑ na yuttan”ti kathentÈ evamÈhaÑsu.
Yo ca appaÔivekkhitvÈti mahÈrÈjÈ evaÑ appaÔivekkhitvÈ
dosÈnucchavike daÓÉe paÓetabbe yo rÈjÈ agatigamane Ôhito taÑ dosaÑ
appaÔivekkhitvÈ hatthacchedÈdidaÓÉaÑ karoti, so attano dukkhakÈraÓaÑ
karonto sakaÓÔakaÑ bhojanaÑ gilati nÈma, jaccandho viya ca samakkhikaÑ
bhuÒjati nÈma. AdaÓÉiyanti yo adaÓÉiyaÑ adaÓÉapaÓetabbaÒca daÓÉetvÈ
daÓÉiyaÒca daÓÉapaÓetabbaÑ adaÓÉetvÈ5 attano rucimeva karoti, so andho
viya visamaÑ maggaÑ paÔipanno, na jÈnÈti samÈsamaÑ, tato pÈsÈÓÈdÊsu
pakkhalanto andho viya cat|su apÈyesu mahÈdukkhaÑ
______________________________________________________________
1. KÈritu (Ka)
2. Mahatte (SyÈ, Ka)
3. NÈdiÔÔhÈti (SÊ, SyÈ, Ka)
4. ParavacanaÑ pahÈya (SÊ, SyÈ, I)
5. Yo adaÓÉitabbaÑ daÓÉaÑ deti, daÓÉitabbaÒca adaÓÉitvÈ (Ka)
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pÈpuÓÈtÊti attho. EtÈni ÔhÈnÈnÊti etÈni daÓÉiyÈdaÓÉiyakÈraÓÈni ceva
daÓÉiyakÈraÓesupi aÓuÑth|lÈni ca sabbÈni sudiÔÔhaÑ disvÈ anusÈseyya, sa
ve voharituÑ rajjamanusÈsituÑ arahatÊti attho.
AttaÑ mahante Ôhapetunti evar|po anuppanne bhoge uppÈdetvÈ
uppanne thÈvare katvÈ attÈnaÑ mahante uÄÈre issariye ÔhapetuÑ na sakkotÊti
attho. Mud|ti MudurÈjÈ raÔÔhavÈsÊnaÑ paribh|to hoti avaÒÒÈto, so rajjaÑ
niccoraÑ kÈtuÑ na sakkoti. VeravÈti atitikkhassa pana sabbepi raÔÔhavÈsino
verino hontÊti so veravÈ nÈma hoti. Anumajjhanti anubh|taÑ
mudutikhiÓabhÈvÈnaÑ majjhaÑ samÈcare, amudu atikkho hutvÈ rajjaÑ
kÈreyyÈti attho. Na itthikÈraÓÈti pÈpaÑ lÈmakaÑ mÈtugÈmaÑ nissÈya
vaÑsÈnurakkhakaÑ chattadÈyÈdaÑ puttaÑ1 ghÈtetuÑ nÈrahasi mahÈrÈjÈti.
EvaÑ nÈnÈkÈraÓehi kathentÈpi amaccÈ attano kathaÑ gÈhÈpetuÑ
nÈsakkhiÑsu. Bodhisattopi yÈcanto attano kathaÑ gÈhÈpetuÑ nÈsakkhi.
AndhabÈlo pana rÈjÈ “gacchatha naÑ corapapÈte khipathÈ”ti ÈÓÈpento
aÔÔhamaÑ gÈthamÈha–
113. “Sabbova loko ekato2, itthÊ ca ayamekikÈ.
TenÈhaÑ paÔipajjissaÑ, gacchatha pakkhipatheva3 tan”ti.
Tattha tenÈhanti yena kÈraÓena sabbo loko ekato kumÈrasseva pakkho
hutvÈ Ôhito, ayaÒca itthÊ ekikÈva, tena kÈraÓena ahaÑ imissÈ vacanaÑ
paÔipajjissaÑ, gacchatha taÑ pabbataÑ ÈropetvÈ papÈte khipathevÈti.
EvaÑ vutte soÄasasahassÈsu rÈja-itthÊsu ekÈpi sakabhÈvena saÓÔhÈtuÑ
nÈsakkhi, sakalanagaravÈsino bÈhÈ paggayha kanditvÈ kese vikirayamÈnÈ4
vilapiÑsu. RÈjÈ “ime imassa papÈte khipanaÑ paÔibÈheyyun”ti saparivÈro
gantvÈ mahÈjanassa paridevantasseva naÑ uddhaÑpÈdaÑ avaÑsiraÑ katvÈ
gÈhÈpetvÈ papÈte khipÈpesi. Athassa mettÈnubhÈvena pabbate adhivatthÈ
devatÈ “mÈ bhÈyi MahÈpadumÈ”ti taÑ
______________________________________________________________
1. Attano dÈyÈdaputtaÑ (Ka)
3. Pakkhipetha (SyÈ)

2. Ekanto (SÊ, I)
4. Vikiriya (SÊ), vikiriyamÈnÈ (SyÈ)
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samassÈsetvÈ ubhohi hatthehi gahetvÈ hadaye ÔhapetvÈ dibbasamphassaÑ
pharÈpetvÈ1
otaritvÈ pabbatapÈde patiÔÔhitanÈgarÈjassa phaÓagabbhe Ôhapesi. NÈgarÈjÈ
bodhisattaÑ NÈgabhavanaÑ netvÈ attano yasaÑ majjhe bhinditvÈ adÈsi. So
tattha ekasaÑvaccharaÑ vasitvÈ “manussapathaÑ gamissÈmÊ”ti vatvÈ
“kataraÑ ÔhÈnan”ti vutte “HimavantaÑ gantvÈ pabbajissÈmÊ”ti Èha.
NÈgarÈjÈ ‘sÈdh|”ti taÑ gahetvÈ manussapathe patiÔÔhÈpetvÈ
pabbajitaparikkhÈre datvÈ sakaÔÔhÈnameva gato. Sopi HimavantaÑ pavisitvÈ
isipabbajjaÑ pabbajitvÈ jhÈnÈbhiÒÒaÑ nibbattetvÈ vanam|laphalÈhÈro tattha
paÔivasati.
Atheko BÈrÈÓasivÈsÊ vanacarako taÑ ÔhÈnaÑ patto mahÈsattaÑ
saÒjÈnitvÈ “nanu tvaÑ deva MahÈpadumakumÈro”ti vatvÈ “Èma sammÈ”ti
vutte taÑ vanditvÈ katipÈhaÑ tattha vasitvÈ BÈrÈÓasiÑ gantvÈ raÒÒo Èrocesi
“deva putto te Himavantapadese isipabbajjaÑ pabbajitvÈ paÓÓasÈlÈyaÑ
vasati, ahaÑ tassa santike vasitvÈ Ègato”ti. Paccakkhato te diÔÔhoti. Œma
devÈti. RÈjÈ mahÈbalakÈyaparivuto tattha gatvÈ vanapariyante
khandhÈvÈraÑ bandhitvÈ amaccagaÓaparivuto paÓÓasÈlaÑ gantvÈ
kaÒcanar|pasadisaÑ2 paÓÓasÈladvÈre nisinnaÑ mahÈsattaÑ disvÈ vanditvÈ
ekamantaÑ nisÊdi. AmaccÈpi vanditvÈ paÔisanthÈraÑ katvÈ nisÊdiÑsu.
Bodhisattopi rÈjÈnaÑ paÔipucchitvÈ paÔisanthÈramakÈsi. Atha naÑ rÈjÈ “tÈta
mayÈ tvaÑ gambhÊre papÈte khipÈpito3, kathaÑ sajÊvitosÊ”ti pucchanto
navamaÑ gÈthamÈha–
114. “AnekatÈle narake, gambhÊre ca suduttare.
PÈtito giriduggasmiÑ, kena tvaÑ tattha nÈ’marÊ”ti.
Tattha anekatÈleti anekatÈlappamÈÓe. NÈ’marÊti na amari4.
TatoparaÑ–
115. “NÈgo jÈtaphaÓo tattha, thÈmavÈ girisÈnujo,
Paccaggahi maÑ bhogehi, tenÈhaÑ tattha nÈ’mariÑ.
______________________________________________________________
1. PaÓÈmetvÈ (Ka)
2. KaÒcanar|pasiriyÈ (SÊ, I), kaÒcanar|pakaÑ viya pajjalantaÑ siriyÈ (SyÈ)
3. KhipÈpetvÈ (Ka)
4. NÈmarÊti na mari (I)
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116. Ehi taÑ paÔinessÈmi, rÈjaputta sakaÑ gharaÑ.
RajjaÑ kÈrehi bhaddante, kiÑ araÒÒe karissasi.
117. YathÈ gilitvÈ baÄisaÑ, uddhareyya salohitaÑ.
UddharitvÈ sukhÊ assa, evaÑ passÈmi attanaÑ.
118. KiÑ nu tvaÑ baÄisaÑ br|si, kiÑ tvaÑ br|si salohitaÑ.
KiÑ nu tvaÑ ubbhataÑ br|si, taÑ me akkhÈhi pucchito.
119. KÈmÈ’haÑ baÄisaÑ br|mi, hatthi-assaÑ salohitaÑ.
CattÈ’haÑ ubbhataÑ br|mi, evaÑ jÈnÈhi khattiyÈ”ti–

imÈsu paÒcasu ekantarikÈ tisso gÈthÈ bodhisattassa, dve raÒÒo.
Tattha paccaggahi manti pabbatapatanakÈle devatÈya pariggahetvÈ
dibbasamphassena samassÈsetvÈ upanÊtaÑ maÑ paÔiggaÓhi, gahetvÈ ca pana
NÈgabhavanaÑ ÈnetvÈ mahantaÑ yasaÑ datvÈ “manussapathaÑ maÑ
nehÊ”ti vutto maÑ manussapathaÑ Ènesi, ahaÑ idhÈgantvÈ pabbajito, iti
tena devatÈya ca nÈgarÈjassa ca ÈnubhÈvena ahaÑ tattha nÈmarinti sabbaÑ
Èrocesi.
EhÊti rÈjÈ tassa vacanaÑ sutvÈ somanassappatto hutvÈ “tÈta ahaÑ
bÈlabhÈvena itthiyÈ vacanaÑ gahetvÈ evaÑ sÊlÈcÈrasampanne tayi
aparajjhiÑ, khamÈhi me dosan”ti pÈdesu nipatitvÈ “uÔÔhehi mahÈrÈja,
khamÈma te dosaÑ, ito paraÑ puna mÈ evaÑ anisammakÈrÊ bhaveyyÈsÊ”ti
vutte “tÈta tvaÑ attano kulasantakaÑ setacchattaÑ ussÈpetvÈ rajjaÑ
anusÈsanto mayhaÑ khamasi nÈmÈ”ti evamÈha.
UddharitvÈti hadayavakkÈdÊni asampattameva taÑ uddharitvÈ sukhÊ
assa. EvaÑ passÈmi attananti attÈnaÑ mahÈrÈja evaÑ ahampi puna
sotthibhÈvappattaÑ gilitabaÄisaÑ purisamiva attÈnaÑ passÈmÊti. “KiÑ nu
tvan”ti idaÑ rÈjÈ tamatthaÑ vitthÈrato sotuÑ pucchati. KÈmÈ’hanti paÒca
kÈmaguÓe ahaÑ. Hatthi-assaÑ salohitanti evaÑ hatthi-assarathavÈhanaÑ
sattaratanÈdivibhavaÑ “salohitan”ti br|mi. CattÈhanti cattaÑ ahaÑ, yadÈ
taÑ sabbampi cattaÑ hoti pariccattaÑ, taÑ dÈnÈhaÑ “ubbhatan”ti br|mi.
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“Iti kho mahÈrÈja mayhaÑ rajjena kiccaÑ natthi, tvaÑ pana dasa
rÈjadhamme akopetvÈ agatigamanaÑ pahÈya dhammena rajjaÑ kÈrehÊ”ti
mahÈsatto pitu ovÈdaÑ adÈsi. So rÈjÈ roditvÈ paridevitvÈ nagaraÑ
gacchanto antarÈmagge amacce pucchi “ahaÑ kaÑ nissÈya evar|pena
ÈcÈraguÓasampannena puttena viyogaÑ patto”ti. AggamahesiÑ devÈti. RÈjÈ
taÑ uddhaÑpÈdaÑ gÈhÈpetvÈ corapapÈte khipÈpetvÈ nagaraÑ pavisitvÈ
dhammena rajjaÑ kÈresi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ bhikkhave pubbepesÈ
maÑ akkositvÈ mahÈvinÈsaÑ pattÈ”ti vatvÈ–
120. “CiÒcamÈÓavikÈ mÈtÈ, Devadatto ca me pitÈ.
Œnando paÓÉito nÈgo, SÈriputto ca devatÈ.
RÈjaputto ahaÑ ÈsiÑ, evaÑ dhÈretha jÈtakan”ti–
osÈnagÈthÈya jÈtakaÑ samodhÈnesi.
MahÈpadumajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. MittÈmittajÈtakavaÓÓanÈ (473)
KÈni kammÈnÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto KosalaraÒÒo
atthacarakaÑ1 amaccaÑ Èrabbha kathesi. So kira raÒÒo bah|pakÈro ahosi.
Athassa rÈjÈ atirekasammÈnaÑ kÈresi. AvasesÈ naÑ asahamÈnÈ “deva asuko
nÈma amacco tumhÈkaÑ anatthakÈrako”ti paribhindiÑsu. RÈjÈ taÑ
pariggaÓhanto kiÒci dosaÑ adisvÈ “ahaÑ imassa kiÒci dosaÑ na passÈmi,
kathaÑ nu kho sakkÈ mayÈ imassa mittabhÈvaÑ vÈ amittabhÈvaÑ vÈ
jÈnitun”ti cintetvÈ “imaÑ paÒhaÑ ÔhapetvÈ TathÈgataÑ aÒÒo jÈnituÑ na
sakkhissati, gantvÈ pucchissÈmÊ”ti bhuttapÈtarÈso SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ
“bhante kathaÑ nu kho sakkÈ purisena attano mittabhÈvaÑ vÈ
amittabhÈvaÑ vÈ jÈnitun”ti pucchi. Atha naÑ SatthÈ “pubbepi mahÈrÈja
paÓÉitÈ imaÑ paÒhaÑ cintetvÈ paÓÉite pucchitvÈ tehi
______________________________________________________________
1. AtthacaraÑ (SÊ, I), atthacariyaÑ (Ka)
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kathitavasena ÒatvÈ amitte vajjetvÈ mitte seviÑs|”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa
atthadhammÈnusÈsako amacco ahosi. TadÈ BÈrÈÓasiraÒÒo ekaÑ
atthacarakaÑ amaccaÑ sesÈ paribhindiÑsu. RÈjÈ tassa dosaÑ apassanto
“kathaÑ nu kho sakkÈ mittaÑ vÈ amittaÑ vÈ ÒÈtun”ti mahÈsattaÑ
pucchanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
121. “KÈni kammÈni kubbÈnaÑ, kathaÑ viÒÒ| parakkame.
AmittaÑ jÈneyya medhÈvÊ, disvÈ sutvÈ ca paÓÉito”ti.
Tassattho–kÈni kammÈni karontaÑ medhÈvÊ paÓÉito puriso cakkhunÈ
disvÈ vÈ sotena sutvÈ vÈ “ayaÑ mayhaÑ amitto”ti jÈneyya, tassa
jÈnanatthÈya kathaÑ viÒÒ| parakkameyyÈti.
Athassa amittalakkhaÓaÑ kathento Èha–
122. “Na naÑ umhayate disvÈ, na ca naÑ paÔinandati.
Cakkh|ni cassa1 na dadÈti, paÔilomaÒca vattati.
123. Amitte tassa bhajati, mitte tassa na sevati.
VaÓÓakÈme nivÈreti, akkosante pasaÑsati.
124. GuyhaÒca tassa na’kkhÈti, tassa guyhaÑ na g|hati.
KammaÑ tassa na vaÓÓeti, paÒÒa’ssa nappasaÑsati.
125. Abhave nandati tassa, bhave tassa na nandati.
AccheraÑ2 bhojanaÑ laddhÈ, tassa nu’ppajjate sati.
Tato naÑ nÈnukampati, aho sopi labheyyito.
126. Iccete soÄasÈkÈrÈ, amittasmiÑ patiÔÔhitÈ.
Yehi amittaÑ jÈneyya, disvÈ sutvÈ ca paÓÉito”ti.
______________________________________________________________
1. Cakkh|nissa (Ka)

2. AcchariyaÑ (SÊ, SyÈ, I)
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MahÈsatto imÈ paÒca gÈthÈ vatvÈna puna–
127. “KÈni kammÈni kubbÈnaÑ, kathaÑ viÒÒ| parakkame.
MittaÑ jÈneyya medhÈvÊ, disvÈ sutvÈ ca paÓÉito”ti–
ImÈya gÈthÈya mittalakkhaÓaÑ puÔÔho sesagÈthÈ abhÈsi–
128. “PavutthaÑ tassa sarati, ÈgataÑ abhinandati.
Tato kelÈyito hoti, vÈcÈya paÔinandati.
129. Mitte tasseva bhajati, amitte tassa na sevati.
Akkosante nivÈreti, vaÓÓakÈme pasaÑsati.
130. GuyhaÒca tassa akkhÈti, tassa guyhaÒca g|hati.
KammaÒca tassa vaÓÓeti, paÒÒaÑ tassa pasaÑsati.
131. Bhave ca nandati tassa, abhave tassa na nandati.
AccheraÑ bhojanaÑ laddhÈ, tassa uppajjate sati.
Tato naÑ anukampati, aho sopi labheyyito.
132. Iccete soÄasÈkÈrÈ, mittasmiÑ suppatiÔÔhitÈ.
Yehi mittaÒca jÈneyya1, disvÈ sutvÈ ca paÓÉito”ti.
Tattha na naÑ umhayate disvÈti taÑ mittaÑ mittapatir|pako2 disvÈ
sitaÑ na karoti, pahaÔÔhÈkÈraÑ na dasseti. Na ca naÑ paÔinandatÊti tassa
kathaÑ paggaÓhanto3 na paÔinandati na tussati4. Cakkh|ni cassa na dadÈtÊti
olokentaÑ na oloketi. PaÔilomaÒcÈti tassa kathaÑ paÔippharati paÔisattu hoti.
VaÓÓakÈmeti tassa vaÓÓaÑ bhaÓante. Na’kkhÈtÊti attano guyhaÑ tassa na
Ècikkhati. KammaÑ tassÈti tena katakammaÑ na vaÓÓayati. PaÒÒa’ssÈti assa
paÒÒaÑ nappasaÑsati, ÒÈÓasampadaÑ na pasaÑsati5. Abhaveti avaÉÉhiyaÑ.
Tassa nu’ppajjate satÊti tassa mittapatir|pakassa “mama mittassapi ito
dassÈmÊ”ti sati na uppajjati. NÈnukampÈtÊti muducittena na cinteti.
Labheyyitoti labheyya ito. ŒkÈrÈti kÈraÓÈni. Pavutthanti
______________________________________________________________
1. MittaÑ sujÈneyya (I, Ka)
3. PaÔiggaÓhanto (SyÈ), pariggaÓhanto (Ka)
4. Dussati (Ka)

2. TaÑ mittapaÔir|pakaÑ (SyÈ, Ka)
5. Na sahati (I), na bhÈsati (Ka)
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videsagataÑ. KelÈyitoti kelÈyati mamÈyati pattheti piheti icchatÊti attho.
VÈcÈyÈti madhuravacanena taÑ samudÈcaranto paÔinandati tussati. SesaÑ
vuttapaÔipakkhanayena veditabbaÑ. RÈjÈ mahÈsattassa kathÈya attamano
hutvÈ tassa mahantaÑ yasaÑ adÈsi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ mahÈrÈja pubbepesa
paÒho samuÔÔhahi, paÓÉitÈva naÑ kathayiÑsu, imehi dvattiÑsÈya ÈkÈrehi1
mittÈmitto jÈnitabbo”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ Œnando ahosi,
paÓÉitÈmacco pana ahameva ahosin”ti.
MittÈmittajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
JÈtakuddÈnaÑ
KuÓÈlaÑ BhaddasÈlaÒca, SamuddavÈÓija paÓÉitaÑ.
JanasandhaÑ MahÈkaÓhaÑ, KosiyaÑ SirimantakaÑ.
PadumaÑ MittÈmittaÒca, iccete dasa jÈtake.
Sa~gÈyiÑsu mahÈtherÈ, dvÈdasamhi nipÈtake.

DvÈdasakanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

______________________________________________________________
1. DvÊhi kÈraÓehi (Ka)

13. TerasakanipÈta
1. AmbajÈtakavaÓÓanÈ (474)
AhÈsi me ambaphalÈni pubbeti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
DevadattaÑ Èrabbha kathesi. Devadatto hi “ahaÑ Buddho bhavissÈmi,
mayhaÑ samaÓo Gotamo neva Ècariyo na upajjhÈyo”ti ÈcariyaÑ
paccakkhÈya jhÈnaparihÊno saÑghaÑ bhinditvÈ anupubbena SÈvatthiÑ
Ègacchanto bahijetavane pathaviyÈ vivare dinne AvÊciÑ pÈvisi. TadÈ
bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso Devadatto
ÈcariyaÑ paccakkhÈya mahÈvinÈsaÑ patto, AvÊcimahÈniraye nibbatto”ti.
SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti
pucchitvÈ “imÈyanÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva, pubbepi Devadatto
ÈcariyaÑ paccakkhÈya mahÈvinÈsaÑ pattoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ BrÈhmadatte rajjaÑ kÈrente tassa purohitakulaÑ
ahivÈtarogena vinassi, ekova putto bhittiÑ bhinditvÈ palÈto. So TakkasilaÑ
gantvÈ disÈpÈmokkhassÈcariyassa santike tayo vede ca avasesasippÈni ca
uggahetvÈ ÈcariyaÑ vanditvÈ nikkhanto “desacÈrittaÑ jÈnissÈmÊ”ti caranto
ekaÑ paccantanagaraÑ pÈpuÓi. TaÑ nissÈya MahÈcaÓÉÈlagÈmako ahosi.
TadÈ bodhisatto tasmiÑ gÈme paÔivasati, paÓÉito byatto akÈle phalaÑ
gaÓhÈpanamantaÑ jÈnÈti. So pÈtova vuÔÔhÈya kÈjaÑ ÈdÈya tato gÈmÈ
nikkhamitvÈ araÒÒe ekaÑ ambarukkhaÑ upasa~kamitvÈ sattapadamatthake
Ôhito taÑ mantaÑ parivattetvÈ1 ambarukkhaÑ ekena udakapasatena
paharati. Rukkhato ta~khaÓaÒÒeva purÈÓapaÓÓÈni patanti, navÈni uÔÔhahanti,
pupphÈni pupphitvÈ patanti, ambaphalÈni uÔÔhÈya muhutteneva paccitvÈ
madhurÈni ojavantÈni dibbarasasadisÈni hutvÈ rukkhato patanti. MahÈsatto
tÈni uccinitvÈ yÈvadatthaÑ khÈditvÈ kÈjaÑ p|rÈpetvÈ gehaÑ gantvÈ tÈni
vikkiÓitvÈ puttadÈraÑ posesi.
______________________________________________________________
1. ParijappitvÈ (Ka)
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So brÈhmaÓakumÈro mahÈsattaÑ akÈle ambapakkÈni ÈharitvÈ
vikkiÓantaÑ disvÈ “nissaÑsayena tehi mantabalena uppannehi bhavitabbaÑ,
imaÑ purisaÑ nissÈya idaÑ anagghamantaÑ labhissÈmÊ”ti cintetvÈ
mahÈsattassa ambÈni ÈharaÓaniyÈmaÑ pariggaÓhanto tathato ÒatvÈ tasmiÑ
araÒÒato anÈgateyeva tassa gehaÑ gantvÈ ajÈnanto viya hutvÈ tassa
bhariyaÑ “kuhiÑ ayye Ècariyo”ti pucchitvÈ “araÒÒaÑ gato”ti vutte taÑ
ÈgataÑ ÈgamayamÈnova ÔhatvÈ ÈgacchantaÑ disvÈ hatthato pacchiÑ
gahetvÈ ÈharitvÈ gehe Ôhapesi. MahÈsatto taÑ oloketvÈ bhariyaÑ Èha
“bhadde ayaÑ mÈÓavo mantatthÈya Ègato, tassa hatthe manto nassati,
asappuriso eso”ti. MÈÓavopi “ahaÑ imaÑ mantaÑ Ècariyassa upakÈrako
hutvÈ labhissÈmÊ”ti cintetvÈ tato paÔÔhÈya tassa gehe sabbakiccÈni karoti,
dÈr|ni Èharati, vÊhiÑ koÔÔeti, bhattaÑ pacati, dantakaÔÔhamukhadhovanÈdÊni
deti, pÈdaÑ dhovati.
EkadivasaÑ mahÈsattena “tÈta mÈÓava maÒcapÈdÈnaÑ me upadhÈnaÑ
dehÊ”ti vutte aÒÒaÑ apassitvÈ sabbarattiÑ |rumhi ÔhapetvÈ nisÊdi.
AparabhÈge mahÈsattassa bhariyÈ puttaÑ vijÈyi. TassÈ pas|tikÈle
parikammaÑ1 sabbamakÈsi. SÈ ekadivasaÑ mahÈsattaÑ Èha “sÈmi ayaÑ
mÈÓavo jÈtisampanno hutvÈ mantatthÈya amhÈkaÑ veyyÈvaccaÑ karoti,
etassa hatthe manto tiÔÔhatu vÈ mÈvÈ, detha tassa mantan”ti. So “sÈdh|”ti
sampaÔicchitvÈ tassa mantaÑ datvÈ evamÈha “tÈta anagghoyaÑ manto, tava
imaÑ nissÈya mahÈlÈbhasakkÈro bhavissati, raÒÒÈ vÈ rÈjamahÈmattena
imaÑ nissÈya mahÈlÈbhasakkÈro bhavissati, raÒÒÈ vÈ rÈjamahÈmattena vÈ
‘ko te Ècariyo’ti puÔÔhakÈle mÈ maÑ nig|hittho, sace hi ‘caÓÉÈlassa me
santikÈ manto gahito’ti lajjanto ‘brÈhmaÓamahÈsÈlo me Ècariyo’ti
kathessasi, imassa mantassa phalaÑ na labhissasÊ”ti2. So “kiÑ kÈraÓÈ taÑ
nig|hissÈmi, kenaci puÔÔhakÈle tumheyeva kathessÈmÊ”ti vatvÈ taÑ vanditvÈ
CaÓÉÈlagÈmato nikkhamitvÈ mantaÑ vÊmaÑsitvÈ anupubbena BÈrÈÓasiÑ
vatvÈ ambÈni vikkiÓitvÈ bahuÑ dhanaÑ labhi.
AthekadivasaÑ uyyÈnapÈlo tassa hatthato ambaÑ kiÓitvÈ raÒÒo adÈsi.
RÈjÈ taÑ paribhuÒjitvÈ “kuto samma tayÈ evar|paÑ
______________________________________________________________
1. Pas|tikÈparikammampi (SÊ, SyÈ, I)

2. PhalaÑ na bhavissatÊti (SyÈ, Ka)
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ambaÑ laddhan”ti pucchi. Deva eko mÈÓavo akÈla-ambaphalÈni ÈnetvÈ
vikkiÓÈti, tato me gahitanti. Tena hi “ito paÔÔhÈya idheva ambÈni Èharat|”ti
naÑ vadehÊti. So tathÈ akÈsi. MÈÓavopi tato paÔÔhÈya ambÈni rÈjakulaÑ
harati. Atha raÒÒÈ “upaÔÔhaha man”ti vutte rÈjÈnaÑ upaÔÔhahanto bahuÑ
dhanaÑ labhitvÈ anukkamena vissÈsiko jÈto. Atha naÑ ekadivasaÑ rÈjÈ
pucchi “mÈÓava kuto akÈle evaÑ vaÓÓagandharasasampannÈni ambÈni
labhasi1, kiÑ te nÈgo vÈ supaÓÓo vÈ devo vÈ koci deti, udÈhu mantabalaÑ
etan”ti. Na me mahÈrÈja koci deti, anaggho pana me manto atthi, tasseva
balanti. Tena hi mayampi te ekadivasaÑ mantabalaÑ daÔÔhukÈmÈti. SÈdhu
deva dassessÈmÊti. RÈjÈ punadivase tena saddhiÑ uyyÈnaÑ gantvÈ
“dassehÊ”ti Èha. So “sÈdh|”ti ambarukkhaÑ upagantvÈ sattapadamatthake
Ôhito mantaÑ parivattetvÈ rukkhaÑ udakena pahari. Ta~khaÓaÒÒeva
ambarukkho heÔÔhÈ vuttaniyÈmeneva phalaÑ gahetvÈ mahÈmegho viya
ambavassaÑ vassi. MahÈjano sÈdhukÈraÑ adÈsi, celukkhepÈ pavattiÑsu.
RÈjÈ ambaphalÈni khÈditvÈ tassa bahuÑ dhanaÑ datvÈ “mÈÓavaka
evar|po te acchariyamanto kassa santike gahito”ti pucchi. MÈÓavo
“sacÈhaÑ ‘CaÓÉÈlassa santike’ti vakkhÈmi, lajjitabbakaÑ bhavissati, maÒca
garahissanti, manto kho pana me paguÓo, idÈni na nassissati2,
disÈpÈmokkhaÑ ÈcariyaÑ apadisÈmÊ”ti cintetvÈ musÈvÈdaÑ katvÈ
“TakkasilÈyaÑ disÈpÈmokkhÈcariyassa santike gahito me”ti vadanto
ÈcariyaÑ paccakkhÈsi. Ta~khaÓaÒÒeva manto antaradhÈyi. RÈjÈ
somanassajÈto taÑ ÈdÈya nagaraÑ pavisitvÈ punadivase “ambÈni
khÈdissÈmÊ”ti uyyÈnaÑ gantvÈ ma~galasilÈpaÔÔe nisÊditvÈ mÈÓava ambÈni
ÈharÈti Èha. So “sÈdh|”ti ambaÑ upagantvÈ sattapadamatthake Ôhito
“mantaÑ parivattessÈmÊ”ti mante anupaÔÔhahante3 antarahitabhÈvaÑ ÒatvÈ
lajjito aÔÔhÈsi. RÈjÈ “ayaÑ pubbe parisamajjheyeva ambÈni ÈharitvÈ
amhÈkaÑ deti, ghanameghavassaÑ viya ambavassaÑ vassÈpeti, idÈni
thaddho viya Ôhito, kiÑ nu kho kÈraÓan”ti cintetvÈ taÑ pucchanto
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. Œharasi (SyÈ)

2. Na nassati (SÊ, Ka)

3. AnuÔÔhahante (Ka)
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1. “AhÈsi me ambaphalÈni pubbe,
AÓ|ni th|lÈni ca brahmacÈri.
Teheva mantehi na dÈni tuyhaÑ,
DumapphalÈ pÈtubhavanti brahme”ti.
Tattha ahÈsÊti Èhari. DumapphalÈti rukkhaphalÈni.

TaÑ sutvÈ mÈÓavo “sace ‘ajja ambaphalaÑ na gaÓhÈmÊ’ti vakkhÈmi,
rÈjÈ me kujjhissati, musÈvÈdena naÑ vaÒcessÈmÊ”ti dutiyaÑ gÈthamÈha–
2. “NakkhattayogaÑ paÔimÈnayÈmi,
KhaÓaÑ muhuttaÒca mante na passaÑ1.
NakkhattayogaÒca khaÓaÒca laddhÈ,
AddhÈ harissa’mbaphalaÑ pah|tan”ti.
Tattha addhÈharissa’mbaphalanti2 addhÈ ambaphalaÑ ÈharissÈmi.
RÈjÈ “ayaÑ aÒÒadÈ nakkhattayogaÑ na vadati, kiÑ nu kho etan”ti
pucchanto dve gÈthÈ abhÈsi–
3. “NakkhattayogaÑ na pure abhÈÓi,
KhaÓaÑ muhuttaÑ na pure asaÑsi.
SayaÑ harÊ ambaphalaÑ pah|taÑ,
VaÓÓena gandhena rasenupetaÑ.
4. MantÈbhijappena pure hi3 tuyhaÑ,
DumapphalÈ pÈtubhavanti brahme.
SvÈ’jja na pÈresi jappampi mantaÑ,
AyaÑ so ko nÈma tava’jja dhammo”ti.
Tattha na pÈresÊti na sakkosi. JappampÊti jappantopi parivattentopi.
AyaÑ soti ayameva so tava sabhÈvo ajja ko nÈma jÈtoti.
TaÑ sutvÈ mÈÓavo “na sakkÈ rÈjÈnaÑ musÈvÈdena vaÒcetuÑ, sacepi
me sabhÈve kathite ÈÓaÑ kareyya, karotu, sabhÈvameva kathessÈmÊ”ti
cintetvÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
______________________________________________________________
1. MuhuttaÑ na maÑ tosayanti (SÊ, I)
3. Purassa (SÊ, I), purepi (SyÈ)

2. AthÈharissambaphalanti (SÊ, SyÈ)
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5. “CaÓÉÈlaputto mama sampadÈsi,
Dhammena mante pakatiÑ ca saÑsi.
MÈ cassu1 me pucchito nÈmagottaÑ,
Guyhittho atthaÑ2 vijaheyya manto.
6. SohaÑ janindena janamhi puÔÔho,
MakkhÈbhibh|to alikaÑ abhÈÓiÑ.
‘MantÈ ime brÈhmaÓassÈ’ti micchÈ,
PahÊnamanto kapaÓo rudÈmÊ”ti.
Tattha dhammenÈti samena kÈraÓena appaÔicchÈdetvÈva adÈsi. PakatiÑ
ca saÑsÊti “mÈ me pucchito nÈmagottaÑ guyhittho, sace g|hasi, mantÈ te
nassissantÊ”ti tesaÑ nassanapakatiÒca mayhaÑ saÑsi. BrÈhmaÓassÈti
micchÈti “brÈhmaÓassa santike mayÈ ime mantÈ gahitÈ”ti micchÈya
abhaÓiÑ, tena me te mantÈ naÔÔhÈ, svÈhaÑ pahÊnamanto idÈni kapaÓo
rudÈmÊti.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ “ayaÑ pÈpadhammo evar|paÑ ratanamantaÑ na
olokesi, evar|pasmiÒhi uttamaratanamante laddhe jÈti kiÑ karissatÊ”ti
kujjhitvÈ tassa garahanto–
7. “EraÓÉÈ pucimandÈ vÈ, atha vÈ pÈlibhaddakÈ.
MadhuÑ madhutthiko vinde, so hi tassa dumuttamo.
8. KhattiyÈ brÈhmaÓÈ vessÈ, suddÈ caÓÉÈlapukkusÈ.
YamhÈ dhammaÑ vijÈneyya, so hi tassa naruttamo.
9. Imassa daÓÉaÒca vadhaÒca datvÈ,
Gale gahetvÈ khalayÈtha jammaÑ.
Yo uttamatthaÑ kasirena laddhaÑ,
MÈnÈtimÈnena vinÈsayitthÈ”ti–
imÈ gÈthÈ Èha.
______________________________________________________________
1. Cassa (Ka)

2. MÈ taÑ (SÊ, SyÈ, I)
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Tattha madhutthikoti madhu-atthiko puriso araÒÒe madhuÑ olokento
etesaÑ rukkhÈnaÑ yato madhuÑ labhati, sova dumo tassa dumuttamo
nÈma. Tatheva khattiyÈdÊsu yamhÈ purisÈ dhammaÑ kÈraÓaÑ yuttaÑ
atthaÑ vijÈneyya, sova tassa uttamo naro nÈma. Imassa daÓÉaÒcÈti imassa
pÈpadhammassa sabbassaharaÓadaÓÉaÒca1 veÄupesikÈdÊhi piÔÔhicammaÑ
uppÈÔetvÈ vadhaÒca datvÈ imaÑ jammaÑ gale gahetvÈ khalayÈthÈ2,
khalikÈrattaÑ3 pÈpetvÈ niddhamatha nikkaÉÉhatha, kiÑ iminÈ idha
vasantenÈti.
RÈjapurisÈ tathÈ katvÈ “tavÈcariyassa santikaÑ gantvÈ taÑ ÈrÈdhetvÈva
sace puna mante labhissasi, idha ÈgaccheyyÈsi, no ce, imaÑ disaÑ mÈ
olokeyyÈsÊ”ti taÑ nibbisayamakaÑsu. so anÈtho hutvÈ “ÔhapetvÈ ÈcariyaÑ
na me aÒÒaÑ paÔisaraÓaÑ atthi, tasseva santikaÑ gantvÈ taÑ ÈrÈdhetvÈ
puna mantaÑ yÈcissÈmÊ”ti rodanto taÑ gÈmaÑ agamÈsi. Atha naÑ
ÈgacchantaÑ disvÈ mahÈsatto bhariyaÑ ÈmantetvÈ “bhadde passa taÑ
pÈpadhammaÑ parihÊnamantaÑ puna Ègacchantan”ti Èha. So mahÈsattaÑ
upasa~kamitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisinno “kiÑ kÈraÓÈ ÈgatosÊ”ti puÔÔho
“Ècariya musÈvÈdaÑ katvÈ ÈcariyaÑ paccakkhitvÈ mahÈvinÈsaÑ pattomhÊ”ti
vatvÈ accayaÑ dassetvÈ puna mante yÈcanto–
10. “YathÈ samaÑ maÒÒamÈno pateyya,
SobbhaÑ guhaÑ narakaÑ p|tipÈdaÑ.
Rajj|ti vÈ akkame kaÓhasappaÑ,
Andho yathÈ jotimadhiÔÔhaheyya.
Evampi maÑ taÑ khalitaÑ sapaÒÒa,
PahÊnamantassa punappadÈhÊ”ti4–
gÈthamÈha.
Tattha yathÈ samanti yathÈ puriso idaÑ samaÑ ÔhÈnanti maÒÒamÈno
sobbhaÑ vÈ guhaÑ vÈ bh|miyÈ phalitaÔÔhÈnasa~khÈtaÑ5 narakaÑ vÈ
p|tipÈdaÑ vÈ pateyya. P|tipÈdoti6 Himavantapadese mahÈrukkhe sussitvÈ
mate7
______________________________________________________________
1. SabbapaharaÓadaÓÉaÒca (Ka)
2. BalayÈtha (SyÈ)
3. KhalÊkÈraÑ (SÊ, I), balakÈrattaÑ (SyÈ)
4. PunappasÊdÈti (SÊ, I), puna sampadÈhÊti (SyÈ)
5. KhalitaÔÔhÈnasa~khÈtaÑ (Ka)
6. P|tipÈdanti (SyÈ)
7. MahÈrukkhesu sussitvÈ matesu (I, Ka)
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tassa m|lesu p|tikesu jÈtesu tasmiÑ ÔhÈne mahÈ-ÈvÈÔo hoti, tassa nÈmaÑ.
JotimadhiÔÔhaheyyÈti aggiÑ akkameyya. EvampÊti evaÑ ahampi
paÒÒÈcakkhuno abhÈvÈ andho tumhÈkaÑ visesaÑ ajÈnanto tumhesu khalito,
taÑ maÑ khalitaÑ viditvÈ sapaÒÒa ÒÈÓasampanna pahÊnamantassa mama
punapi dethÈti1.
Atha naÑ Ècariyo “tÈta kiÑ kathesi, andho hi saÒÒÈya dinnÈya
sobbhÈdÊni pariharati, mayÈ paÔhamameva tava kathitaÑ, idÈni kimatthaÑ
mama santikaÑ ÈgatosÊ”ti vatvÈ–
11. “Dhammena mantaÑ tava sampadÈsiÑ,
Tuvampi dhammena2 paÔiggahesi3.
Pakatimpi te attamano asaÑsiÑ,
Dhamme ÔhitaÑ taÑ na jaheyya manto.
12. Yo bÈla mantaÑ kasirena laddhaÑ,
YaÑ dullabhaÑ ajja manussaloke.
KiÒcÈpi laddhÈ jÊvituÑ appapaÒÒo,
VinÈsayÊ alikaÑ bhÈsamÈno.
13. BÈlassa m|Ähassa akataÒÒuno ca.
MusÈ bhaÓantassa asaÒÒatassa.
Mante mayaÑ tÈdisake na dema,
Kuto mantÈ gaccha na mayhaÑ ruccasÊ”ti–
imÈ gÈthÈ Èha.
Tattha dhammenÈti ahampi tava ÈcariyabhÈgaÑ hiraÒÒaÑ vÈ suvaÓÓaÑ
vÈ aggahetvÈ dhammeneva mantaÑ sampadÈsiÑ, tvampi kiÒci adatvÈ
dhammena sameneva paÔiggahesi. Dhamme Ôhitanti Ècariyap|jakadhamme
ÔhitaÑ4. TÈdisaketi tathÈr|pe akÈlaphalagaÓhÈpake mante na dema, gaccha
na me ruccasÊti.
So evaÑ Ècariyena uyyojito “kiÑ mayhaÑ jÊvitenÈ”ti araÒÒaÑ pavisitvÈ
anÈthamaraÓaÑ mari.
______________________________________________________________
1. PasÊdÈti (SÊ), pasÊdathÈhi (I)
3. Pariggahesi (Ka)

2. Tvampi dhammeneva (Ka)
4. Œcariyap|ritadhamme patiÔÔhaÑ (Ka)
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈneva, pubbepi
Devadatto ÈcariyaÑ paccakkhÈya mahÈvinÈsaÑ patto”ti vatvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ akataÒÒ| mÈÓavo Devadatto ahosi, rÈjÈ Œnando,
CaÓÉÈlaputto pana ahameva ahosin”ti.
AmbajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. PhandanajÈtakavaÓÓanÈ (475)
KuÔhÈrihattho purisoti idaÑ SatthÈ RohiÓÊnadÊtÊre viharanto ÒÈtakÈnaÑ
kalahaÑ Èrabbha kathesi. Vatthu pana KuÓÈlajÈtake1 Èvi bhavissati. TadÈ
pana SatthÈ ÒÈtake ÈmantetvÈ–MahÈrÈjÈ atÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte
rajjaÑ kÈrente bahinagare vaÉÉhakigÈmo ahosi. Tatreko brÈhmaÓavaÉÉhakÊ
araÒÒato dÈr|ni ÈharitvÈ rathaÑ katvÈ jÊvikaÑ kappesi. TadÈ
Himavantapadese mahÈphandanarukkho ahosi. Eko kÈÄasÊho gocaraÑ
pariyesitvÈ ÈgantvÈ tassa m|le nipajji. Athassa ekadivasaÑ vÈte paharante
eko sukkhadaÓÉako patitvÈ khandhe avatthÈsi. So thokaÑ khandhena
rujantena bhÊtatasito uÔÔhÈya pakkhanditvÈ puna nivatto ÈgatamaggaÑ
olokento kiÒci adisvÈ “aÒÒo maÑ sÊho vÈ byaggho vÈ anubandhanto natthi,
imasmiÑ pana rukkhe nibbattadevatÈ maÑ ettha nipajjantaÑ na sahati
maÒÒe, hotu jÈnissÈmÊ”ti aÔÔhÈne kopaÑ2 bandhitvÈ rukkhaÑ paharitvÈ
“neva tava rukkhassa pattaÑ khÈdÈmi, na sÈkhaÑ bhaÒjÈmi, idha aÒÒe mige
vasante sahasi, maÑ na sahasi, ko mayhaÑ doso atthi, katipÈhaÑ Ègamehi,
sam|laÑ te rukkhaÑ uppÈÔetvÈ khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ chedÈpessÈmÊ”ti
rukkhadevataÑ tajjetvÈ ekaÑ purisaÑ upadhÈrento vicari. TadÈ so
brÈhmaÓavaÉÉhakÊ dve tayo manusse ÈdÈya rathadÈr|naÑ atthÈya yÈnakena
taÑ padesaÑ gantvÈ ekasmiÑ ÔhÈne yÈnakaÑ ÔhapetvÈ vÈsipharasuhattho
rukkhe upadhÈrento phandanasamÊpaÑ agamÈsi. KÈÄasÊho taÑ disvÈ “ajja
mayÈ paccÈmittassa piÔÔhiÑ daÔÔhuÑ vaÔÔatÊ”ti gantvÈ rukkham|le aÔÔhÈsi.
VaÉÉhakÊ ca ito cito
______________________________________________________________
1. Khu 6. 113 piÔÔhe.

2. KodhaÑ (Ka)
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oloketvÈ phandanasamÊpena pÈyÈsi. So “yÈva eso nÈtikkamati, tÈvadevassa
kathessÈmÊ”ti cintetvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
14. “KuÔhÈrihattho puriso, vanamogayha tiÔÔhasi.
PuÔÔho me samma akkhÈhi, kiÑ dÈruÑ chetumicchasÊ”ti.
Tattha purisoti tvaÑ kuÔhÈrihattho eko puriso imaÑ vanaÑ ogayha
tiÔÔhasÊti.
So tassa vacanaÑ sutvÈ “acchariyaÑ vata bho, na vata me ito pubbe
migo manussavÈcaÑ bhÈsanto diÔÔhapubbo, esa rathÈnucchavikaÑ dÈruÑ
jÈnissati, pucchissÈmi nan”ti cintetvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
15. “Isso vanÈni carasi, samÈni visamÈni ca.
PuÔÔho me samma akkhÈhi, kiÑ dÈruÑ nemiyÈ daÄhan”ti.
Tattha issoti1 tvampi eko kÈÄasÊho vanÈni carasi, tvaÑ
rathÈnucchavikaÑ dÈruÑ jÈnissasÊti.
TaÑ sutvÈ kÈÄasÊho “idÈni me manoratho matthakaÑ pÈpuÓissatÊ”ti
cintetvÈ tatiyaÑ gÈthamÈha–
16. “Neva sÈlo na khadiro, nÈ’ssakaÓÓo kuto dhavo.
Rukkho ca phandano nÈma, taÑ dÈruÑ nemiyÈ daÄhan”ti.
So taÑ sutvÈ somanassajÈto “sudivasena vatamhi2 ajja araÒÒaÑ
paviÔÔho, tiracchÈnagato me rathÈnucchavikaÑ dÈruÑ Ècikkhati, aho
sÈdh|”ti pucchanto catutthaÑ gÈthamÈha–
17. “KÊdisÈni’ssa pattÈni, khandho vÈ pana kÊdiso.
PuÔÔho me samma akkhÈhi, yathÈ jÈnemu phandanan”ti.
Athassa so Ècikkhanto dve gÈthÈ abhÈsi–
18. “Yassa sÈkhÈ palambanti, namanti na ca bhaÒjare.
So rukkho phandano nÈma, yassa m|le ahaÑ Ôhito.
______________________________________________________________
1. Isoti (SÊ, I)

2. Sudivaso vatamhi (SyÈ)
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19. ArÈnaÑ cakkanÈbhÊnaÑ, ÊsÈnemirathassa ca.
Sabbassa te kammaniyo, ayaÑ hessati phandano”ti.
Tattha “arÈnan”ti idaÑ so “kadÈcesa imaÑ rukkhaÑ na gaÓheyya,
guÓampissa kathessÈmÊ”ti cintetvÈ evamÈha. Tattha ÊsÈnemirathassa cÈti
ÊsÈya ca nemiyÈ ca sesassa ca rathassa sabbassa te esa kammaniyo
kammakkhamo bhavissatÊti.
So evaÑ ÈcikkhitvÈ tuÔÔhamÈnaso ekamante1 vicari, vaÉÉhakÊpi
rukkhaÑ chindituÑ Èrabhi. RukkhadevatÈ cintesi “mayÈ etassa upari na
kiÒci pÈtitaÑ, ayaÑ aÔÔhÈne ÈghÈtaÑ bandhitvÈ mama vimÈnaÑ nÈseti,
ahaÒca vinassissÈmi, ekenupÈyena imaÒca issaÑ vinÈsessÈmÊ”ti. SÈ
vanakammikapuriso viya hutvÈ tassa santikaÑ ÈgantvÈ pucchi “bho purisa
manÈpo te rukkho laddho, imaÑ chinditvÈ kiÑ karissasÊ”ti. RathanemiÑ
karissÈmÊti. “IminÈ rukkhena ratho bhavissatÊ”ti kena te akkhÈtanti. Ekena
kÈÄasÊhenÈti. SÈdhu suÔÔhu tena akkhÈtaÑ, iminÈ rukkhena ratho sundaro
bhavissati, kÈÄasÊhassa galacammaÑ uppÈÔetvÈ catura~gulamatte ÔhÈne
ayapaÔÔena viya nemimaÓÉale parikkhitte nemi ca thirÈ bhavissati, bahuÒca
dhanaÑ labhissasÊti. KÈÄasÊhacammaÑ kuto lacchÈmÊti. “TvaÑ bÈlakosi,
ayaÑ tava rukkho vane Ôhito na palÈyati, tvaÑ yena te rukkho akkhÈto, tassa
santikaÑ gantvÈ ‘sÈmi tayÈ dassitarukkhaÑ kataraÔÔhÈne chindÈmÊ’ti
vaÒcetvÈ Ènehi, atha naÑ nirÈsa~kaÑ ‘idha ca ettha ca chindÈ’ti
mukhatuÓÉaÑ pasÈretvÈ ÈcikkhantaÑ tikhiÓena mahÈpharasunÈ koÔÔetvÈ
jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ cammaÑ ÈdÈya varamaÑsaÑ khÈditvÈ rukkhaÑ
chindÈ”ti veraÑ appesi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ imÈ gÈthÈ Èha–
20. “Iti phandanarukkhopi, tÈvade ajjhabhÈsatha.
Mayhampi vacanaÑ atthi, BhÈradvÈja suÓohi me.
21. Issassa upakkhandhamhÈ, ukkacca catura~gulaÑ.
Tena nemiÑ pasÈresi2, evaÑ daÄhataraÑ siyÈ.
22. Iti phandanarukkhopi, veraÑ appesi tÈvade.
JÈtÈnaÑ ca ajÈtÈnaÑ, issÈnaÑ dukkha’mÈvahÊ”ti.
______________________________________________________________
1. Ekapanthena (Ka)

2. Pariharesi (SÊ, SyÈ, I), pasÈrehi (Ka)
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Tattha BhÈradvÈjÈti taÑ gottena Èlapati. UpakkhandhamhÈti khandhato.
UkkaccÈti ukkantitvÈ.
VaÉÉhakÊ rukkhadevatÈya vacanaÑ sutvÈ “aho ajja mayhaÑ
ma~galadivaso”ti kÈÄasÊhaÑ ghÈtetvÈ rukkhaÑ chetvÈ pakkÈmi. TamatthaÑ
pakÈsento SatthÈ Èha–
23. “IccevaÑ1 phandano issaÑ, isso ca pana phandanaÑ.
AÒÒamaÒÒaÑ vivÈdena, aÒÒamaÒÒa’maghÈtayuÑ.
24. Evameva manussÈnaÑ, vivÈdo yattha jÈyati.
May|ranaccaÑ naccanti, yathÈ te issaphandanÈ.
25. TaÑ vo vadÈmi bhaddaÑ vo, yÈvantettha samÈgatÈ.
Sammodatha mÈ vivadatha, mÈ hotha issaphandanÈ.
26. SÈmaggimeva sikkhetha, Buddhehe’taÑ pasaÑsitaÑ.
SÈmaggirato dhammaÔÔho, yogakkhemÈ na dhaÑsatÊ”ti.
Tattha aghÈtayunti ghÈtÈpesuÑ. May|ranaccaÑ naccantÊti mahÈrÈjÈ
yattha hi manussÈnaÑ vivÈdo hoti, tattha yathÈ nÈma may|rÈ naccantÈ
paÔicchÈdetabbaÑ rahassa~gaÑ pÈkaÔaÑ karonti, evaÑ manussÈ
aÒÒamaÒÒassa randhaÑ pakÈsentÈ may|ranaccaÑ naccanti nÈma. YathÈ te
issaphandanÈ aÒÒamaÒÒassa randhaÑ pakÈsentÈ nacciÑsu nÈma. TaÑ voti
tena kÈraÓena tumhe vadÈmi. BhaddaÑ voti bhaddaÑ tumhÈkaÑ hotu.
YÈvantetthÈti yÈvanto ettha issaphandanasadisÈ mÈ ahuvattha.
SÈmaggimeva2 sikkhethÈti samaggabhÈvameva tumhe sikkhatha, idaÑ
paÒÒÈvuddhehi paÓÉitehi pasaÑsitaÑ. DhammaÔÔhoti sucaritadhamme Ôhito.
YogakkhemÈ na dhaÑsatÊti yogehi khemÈ nibbÈnÈ na parihÈyatÊti nibbÈnena
desanÈk|ÔaÑ gaÓhi. SakyarÈjÈno dhammakathaÑ sutvÈ samaggÈ jÈtÈ.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ taÑ
kÈraÓaÑ viditvÈ tasmiÑ vanasaÓÉe nivutthadevatÈ ahameva ahosin”ti.
PhandanajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
______________________________________________________________
1. Icceva (SÊ, SyÈ, I)

2. SÈmagyameva (SyÈ, Ka)
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3. JavanahaÑsajÈtakavaÓÓanÈ (476)
Idheva haÑsa nipatÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
DaÄhadhammadhanuggahasuttantadesanaÑ1 Èrabbha kathesi. BhagavatÈ
hi–
“SeyyathÈpi bhikkhave cattÈro daÄhadhammÈ dhanuggahÈ
susikkhitÈ katahatthÈ kat|pÈsanÈ catuddisÈ ÔhitÈ assu, atha puriso
Ègaccheyya ‘ahaÑ imesaÑ catunnaÑ daÄhadhammÈnaÑ
dhanuggahÈnaÑ susikkhitÈnaÑ katahatthÈnaÑ kat|pÈsanÈnaÑ catuddisÈ
kaÓÉe khitte apatiÔÔhite pathaviyaÑ gahetvÈ ÈharissÈmÊ’ ti. TaÑ kiÑ
maÒÒatha bhikkhave, ‘javano puriso paramena javena samannÈgato’ti
alaÑ vacanÈyÈti. EvaÑ bhanteti. YathÈ ca bhikkhave tassa purisassa
javo, yathÈ ca candimas|riyÈnaÑ javo, tato sÊghataro. YathÈ ca
bhikkhave tassa purisassa javo, yathÈ ca candimas|riyÈnaÑ javo, yathÈ
ca yÈ devatÈ candimas|riyÈnaÑ purato dhÈvanti, tÈsaÑ devatÈnaÑ javo,
tato sÊghataraÑ Èyusa~khÈrÈ khÊyanti. TasmÈtiha bhikkhave evaÑ
sikkhitabbaÑ ‘appamattÈ viharissÈmÈ’ ti. EvaÒhi vo bhikkhave
sikkhitabban”ti–
imassa suttassa kathitadivasato dutiyadivase bhikkh| dhammasabhÈyaÑ
kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso SatthÈ attano Buddhavisaye ÔhatvÈ imesaÑ
sattÈnaÑ Èyusa~khÈre ittare dubbale katvÈ paridÊpento puthujjanabhikkh|
ativiya santÈsaÑ pÈpesi, aho BuddhabalaÑ nÈmÈ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya
nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti
vutte “anacchariyaÑ bhikkhave svÈhaÑ idÈni sabbaÒÒutaÑ patto
Èyusa~khÈrÈnaÑ ittarabhÈvaÑ dassetvÈ bhikkh| saÑvejetvÈ dhammaÑ
desemi, mayÈ hi pubbe ahetukahaÑsayoniyaÑ nibbattenapi Èyusa~khÈrÈnaÑ
ittarabhÈvaÑ dassetvÈ BÈrÈÓasirÈjÈnaÑ ÈdiÑ katvÈ sakalarÈjaparisaÑ
saÑvejetvÈ dhammo desito”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
______________________________________________________________
1. SaÑ 1. 456 piÔÔhe.
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AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
javanahaÑsayoniyaÑ nibbattitvÈ navutihaÑsasahassaparivuto Cittak|Ôe
paÔivasati. So ekadivasaÑ jambudÊpatale ekasmiÑ sare saparivÈro
sayaÑjÈtasÈliÑ khÈditvÈ ÈkÈse suvaÓÓakilaÒjaÑ pattharanto viya mahantena
parivÈrena BÈrÈÓasinagarassa matthakena mandamandÈya vilÈsagatiyÈ
Cittak|ÔaÑ gacchati. Atha naÑ BÈrÈÓasirÈjÈ disvÈ “iminÈpi mÈdisena raÒÒÈ
bhavitabban”ti amaccÈnaÑ vatvÈ tasmiÑ sinehaÑ uppÈdetvÈ
mÈlÈgandhavilepanaÑ gahetvÈ mahÈsattaÑ oloketvÈ sabbat|riyÈni
paggaÓhÈpesi. MahÈsatto attano sakkÈraÑ karontaÑ disvÈ haÑse pucchi
“rÈjÈ mama evar|paÑ sakkÈraÑ karonto kiÑ paccÈsÊsatÊ”ti. Tumhehi
saddhiÑ mittabhÈvaÑ devÈti. “Tena hi raÒÒo amhehi saddhiÑ mittabhÈvo
hot|”ti raÒÒÈ saddhiÑ mittabhÈvaÑ katvÈ pakkÈmi. AthekadivasaÑ raÒÒo
uyyÈnaÑ gatakÈle AnotattadahaÑ gantvÈ ekena pakkhena udakaÑ, ekena
candanacuÓÓaÑ ÈdÈya ÈgantvÈ rÈjÈnaÑ tena udakena nhÈpetvÈ
candanacuÓÓena okiritvÈ mahÈjanassa passantasseva saparivÈro Cittak|ÔaÑ
agamÈsi. Tato paÔÔhÈya rÈjÈ mahÈsattaÑ daÔÔhukÈmo hutvÈ “sahÈyo me ajja
Ègamissati, sahÈyo me ajja ÈgamissatÊ”ti ÈgamanamaggaÑ olokento acchati.
TadÈ mahÈsattassa kaniÔÔhÈ dve haÑsapotakÈ “s|riyena saddhiÑ
javissÈmÈ”ti mantetvÈ mahÈsattassa ÈrocesuÑ “mayaÑ s|riyena saddhiÑ
javissÈmÈ”ti. TÈtÈ s|riyajavo nÈma sÊgho, s|riyena saddhiÑ javituÑ na
sakkhissatha, antarÈva vinassissatha, mÈ gamitthÈti. Te dutiyampi tatiyampi
yÈciÑsu, bodhisattopi te yÈvatatiyaÑ vÈresiyeva. Te mÈnathaddhÈ attano
balaÑ ajÈnantÈ mahÈsattassa anÈcikkhitvÈva “s|riyena saddhiÑ javissÈmÈ”ti
s|riye anuggateyeva gantvÈ Yugandharamatthake nisÊdiÑsu. MahÈsatto te
adisvÈ “kahaÑ nu kho gatÈ”ti pucchitvÈ taÑ pavattiÑ sutvÈ cintesi “te
s|riyena saddhiÑ javituÑ na sakkhissanti, antarÈva vinassissanti, jÊvitaÑ
tesaÑ dassÈmÊ”ti. Sopi gantvÈ Yugandharamatthakeyeva nisÊdi. Atha uggate
s|riyamaÓÉale haÑsapotakÈ uppatitvÈ s|riyena saddhiÑ pakkhandiÑsu,
mahÈsattopi tehi saddhiÑ pakkhandi.
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KaniÔÔhabhÈtiko yÈva pubbaÓhasamayÈ javitvÈ kilami, pakkhasandhÊsu aggiuÔÔhÈnakÈlo viya ahosi. So bodhisattassa saÒÒaÑ adÈsi “bhÈtika na
sakkomÊ”ti. Atha naÑ mahÈsatto “mÈ bhÈyi, jÊvitaÑ te dassÈmÊ”ti
pakkhapaÒjarena parikkhipitvÈ assÈsetvÈ Cittak|ÔapabbataÑ netvÈ
haÑsÈnaÑ majjhe ÔhapetvÈ puna pakkhanditvÈ s|riyaÑ patvÈ itarena
saddhiÑ pÈyÈsi. Sopi yÈva upakaÔÔhamajjhanhikÈ s|riyena saddhiÑ javitvÈ
kilami, pakkhasandhÊsu aggi-uÔÔhÈnakÈlo viya ahosi. TadÈ1 bodhisattassa
saÒÒaÑ adÈsi “bhÈtika na sakkomÊ”ti. Tampi mahÈsatto tatheva
samassÈsetvÈ pakkhapaÒjarenÈdÈya Cittak|Ôameva agamÈsi. TasmiÑ khaÓe
s|riyo nabhamajjhaÑ pÈpuÓi.
Atha mahÈsatto “mama ajja sarÊrabalaÑ vÊmaÑsissÈmÊ”ti cintetvÈ
ekavegena pakkhanditvÈ Yugandharamatthake nisÊditvÈ tato uppatitvÈ
ekavegena s|riyaÑ pÈpuÓitvÈ kÈlena purato, kÈlena pacchato javitvÈ cintesi
“mayhaÑ suriyena saddhiÑ javanaÑ nÈma niratthakaÑ
ayonisomanasikÈrasambh|taÑ, kiÑ me iminÈ, BÈrÈÓasiÑ gantvÈ mama
sahÈyakassa raÒÒo atthayuttaÑ dhammayuttaÑ kathaÑ kathessÈmÊ”ti. So
nivattitvÈ s|riye nabhamajjhaÑ anatikkanteyeva sakalacakkavÈÄagabbhaÑ
antantena anusaÑyÈyitvÈ vegaÑ parihÈpento sakalajambudÊpaÑ antantena
anusaÑyÈyitvÈ BÈrÈÓasiÑ pÈpuÓi. DvÈdasayojanikaÑ sakalanagaraÑ
haÑsacchannaÑ viya ahosi, chiddaÑ nÈma na paÒÒÈyi, anukkamena vege
parihÈyante2 ÈkÈse chiddÈni paÒÒÈyiÑsu. MahÈsatto vegaÑ parihÈpetvÈ
ÈkÈsato otaritvÈ sÊhapaÒjarassa abhimukhaÔÔhÈne aÔÔhÈsi. RÈjÈ “Ègato me
sahÈyo”ti somanassappatto tassa nisÊdanatthÈya kaÒcanapÊÔhaÑ paÒÒapetvÈ
“samma pavisa, idha nisÊdÈ”ti vatvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
27. “Idheva haÑsa nipata, piyaÑ me tava dassanaÑ.
Issaro’si anuppatto, yamidhatthi pavedayÈ”ti.
Tattha “idhÈ”ti kaÒcanapÊÔhaÑ sandhÈyÈha. NipatÈti nisÊda. Issaro’sÊti
tvaÑ imassa ÔhÈnassa issaro sÈmi hutvÈ ÈgatosÊti vadati. Yamidhatthi
______________________________________________________________
1. Tato (SÊ, SyÈ, I)

2. ParihÈpente (SyÈ)
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pavedayÈti yaÑ imasmiÑ nivesane atthi, taÑ aparisa~kanto amhÈkaÑ
kathehÊti.
MahÈsatto kaÒcanapÊÔhe nisÊdi. RÈjÈ satapÈkasahassapÈkehi telehi tassa
pakkhantarÈni makkhetvÈ kaÒcanataÔÔake madhulÈje ca madhurodakaÒca
sakkharodakaÒca dÈpetvÈ madhurapaÔisanthÈraÑ katvÈ “samma tvaÑ
ekakova Ègatosi, kuhiÑ agamitthÈ”ti pucchi. So taÑ pavattiÑ vitthÈrena
kathesi. Atha naÑ rÈjÈ Èha “samma mamapi s|riyena saddhiÑ javitavegaÑ
dassehÊ”ti. MahÈrÈja na sakkÈ so vego dassetunti. Tena hi me
sarikkhakamattaÑ dassehÊti. SÈdhu mahÈrÈja sarikkhakamattaÑ dassessÈmi,
akkhaÓavedhÊ dhanuggahe sannipÈtehÊti. RÈjÈ sannipÈtesi. MahÈsatto cattÈro
dhanuggahe gahetvÈ nivesanÈ oruyha rÈja~gaÓe silÈthambhaÑ nikhaÓÈpetvÈ
attano gÊvÈyaÑ ghaÓÔaÑ1 bandhÈpetvÈ silÈthambhamatthake nisÊditvÈ
cattÈro dhanuggahe thambhaÑ nissÈya catuddisÈbhimukhe ÔhapetvÈ
“mahÈrÈja ime cattÈro janÈ ekappahÈreneva catuddisÈbhimukhÈ cattÈri
kaÓÉÈni khipantu, tÈni ahaÑ pathaviÑ appattÈneva ÈharitvÈ etesaÑ
pÈdam|le pÈtessÈmi, mama kaÓÉagahaÓatthÈya gatabhÈvaÑ
ghaÓÔasaddasaÒÒÈya jÈneyyÈsi, maÑ pana na passissasÊ”ti2 vatvÈ tehi
ekappahÈreneva khittakaÓÉÈni ÈharitvÈ tesaÑ pÈdam|le pÈtetvÈ
silÈthambhamatthake nisinnameva attÈnaÑ dassetvÈ “diÔÔho te mahÈrÈja
mayhaÑ vego”ti vatvÈ “mahÈrÈja ayaÑ vego mayhaÑ neva uttamo,
majjhimo, paritto lÈmakavego esa, evaÑsÊgho mahÈrÈja amhÈkaÑ vego”ti
Èha.
Atha naÑ rÈjÈ pucchi “samma atthi pana tumhÈkaÑ vegato aÒÒo
sÊghataro vego”ti. “Œma mahÈrÈja amhÈkaÑ uttamavegatopi sataguÓena
sahassaguÓena satasahassaguÓena imesaÑ sattÈnaÑ Èyusa~khÈrÈ sÊghataraÑ
khÊyanti bhijjanti, khayaÑ gacchantÊ”ti khaÓikanirodhavasena
r|padhammÈnaÑ nirodhaÑ dasseti, tato nÈmadhammÈnaÑ3. RÈjÈ
mahÈsattassa kathaÑ sutvÈ maraÓabhayabhÊto satiÑ paccupaÔÔhÈpetuÑ
asakkonto bh|miyaÑ pati, mahÈjano utrÈsaÑ patto ahosi. RaÒÒo mukhaÑ
udakena
______________________________________________________________
1. KaÓÉaÑ (SyÈ) ghaÓÔikaÑ (Ka)
2. AhaÑ pana na paÒÒÈyissÈmÊti (SÊ, SyÈ, I)
3. KhaÓikanirodhavasena ar|padhammÈnaÑ bhedaÑ dasseti (SÊ, SyÈ)
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siÒcitvÈ satiÑ labhÈpesi. Atha naÑ mahÈsatto “mahÈrÈja mÈ bhÈyi,
maraÓassatiÑ bhÈvehi, dhammaÑ carÈhi, dÈnÈdÊni puÒÒÈni karohi,
appamatto hohi devÈ”ti ovadi. Atha rÈjÈ “sÈmi mayaÑ tumhÈdisena
ÒÈÓabalasampannena Ècariyena vinÈ vasituÑ1 na sakkhissÈma, Cittak|ÔaÑ
agantvÈ mayhaÑ dhammaÑ desento mayhaÑ ovÈdÈcariyo hutvÈ idheva
vasÈhÊ”ti yÈcanto dve gÈthÈ abhÈsi–
28. “Savanena ekassa piyÈ bhavanti,
DisvÈ pane’kassa viyeti chando2.
DisvÈ ca sutvÈ ca piyÈ bhavanti,
Kaccinnu me pÊyasi dassanena.
29. Savanena piyo mesi, bhiyyo cÈgamma dassanaÑ.
EvaÑ piyadassano me, vasa haÑsa mamantike”ti.
TÈsaÑ attho–samma haÑsarÈja savanena ekassa ekacce piyÈ honti,
“evaÑ guÓo nÈmÈ”ti sutvÈ savanena piyÈyati, ekassa pana ekacce disvÈva
chando vigacchati, pemaÑ antaradhÈyati, khÈdituÑ ÈgatÈ yakkhÈ viya
upaÔÔhahanti, ekassa ekacce disvÈ ca sutvÈ cÈti ubhayathÈpi piyÈ honti, tena
taÑ pucchÈmi. Kaccinnu me pÊyasi dassanenÈti kacci nu tvaÑ maÑ
piyÈyasi, mayhaÑ pana tvaÑ savanena piyova, dassanaÑ panÈgamma
atipiyova. EvaÑ mama piyadassano samÈno Cittak|ÔaÑ agantvÈ idha mama
santike vasÈti.
Bodhisatto Èha–
30. “VaseyyÈma tavÈ’gÈre, niccaÑ sakkatap|jitÈ.
Matto ca ekadÈ vajje, haÑsarÈjaÑ pacantu me”ti.
Tattha matto ca ekadÈti mahÈrÈja mayaÑ tava ghare niccaÑ p|jitÈ
vaseyyÈma, tvaÑ pana kadÈci surÈmadamatto maÑsakhÈdanatthaÑ
“haÑsarÈjaÑ pacantu me”ti vadeyyÈsi, atha evaÑ tava anujÊvino maÑ
mÈretvÈ paceyyuÑ, tadÈhaÑ kiÑ karissÈmÊti.
______________________________________________________________
1. VattituÑ (Ka)

2. Viyogachando (SyÈ), viheti chando (I)
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Athassa rÈjÈ “tena hi majjameva na pivissÈmÊ”ti paÔiÒÒaÑ dÈtuÑ imaÑ
gÈthamÈha–
31. “Dhiratthu taÑ majjapÈnaÑ, yaÑ me piyataraÑ tayÈ.
Na cÈpi majjaÑ pissÈmi, yÈva me vacchasÊ ghare”ti.
Tato paraÑ bodhisatto cha gÈthÈ Èha–
32. “SuvijÈnaÑ si~gÈlÈnaÑ, sakuÓÈnaÒca1 vassitaÑ.
ManussavassitaÑ rÈja, dubbijÈnataraÑ tato.
33. Api ce maÒÒatÊ poso, ÒÈti mitto sakhÈti vÈ.
Yo pubbe sumano hutvÈ, pacchÈ sampajjate diso.
34. YasmiÑ mano nivisati, avid|re sahÈpi so.
Santikepi hi so d|re, yasmiÑ nÈvisate2 mano.
35. Antopi so hoti pasannacitto,
PÈraÑ samuddassa pasannacitto.
Antopi so hoti paduÔÔhacitto,
PÈraÑ samuddassa paduÔÔhacitto.
36. SaÑvasantÈ vivasanti, ye disÈ te rathesabha.
ŒrÈ santo3 saÑvasanti, manasÈ raÔÔhavaÉÉhana.
37. AticiraÑ nivÈsena, piyo bhavati appiyo.
Œmanta kho taÑ gacchÈma, purÈ te homa appiyÈ”ti.
Tattha vassitanti mahÈrÈja tiracchÈnagatÈ ujuhadayÈ, tena tesaÑ
vassitaÑ suvijÈnaÑ, manussÈ pana kakkhaÄÈ, tasmÈ tesaÑ vacanaÑ
dubbijÈnataranti attho. Yo pubbeti yo puggalo paÔhamameva attamano hutvÈ
“tvaÑ mayhaÑ ÒÈtako mitto pÈÓasamo sakhÈ”ti api evaÑ maÒÒati, sveva
pacchÈ diso verÊ sampajjati, evaÑ dubbijÈnaÑ nÈma manussahadayanti.
NivisatÊti mahÈrÈja yasmiÑ puggale pemavasena mano nivisati, so
______________________________________________________________
1. SakuntÈnaÒca (SÊ, SyÈ, I)

2. YasmÈ vivasate (SÊ, SyÈ, I)

3. ŒrÈ ÔhitÈ (SyÈ, Ka)
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d|re vasantopi avid|re sahÈpi vasatiyeva nÈma. YasmiÑ pana puggale
mano na nivisati apeti, so santike vasantopi d|reyeva.
Antopi so hotÊti mahÈrÈja yo sahÈyo pasannacitto, so cittena allÊnattÈ1
pÈraÑ samuddassa vasantopi antoyeva hoti. Yo pana paduÔÔhacitto, so
cittena anallÊnattÈ anto vasantopi pÈraÑ samuddassa nÈma. Ye disÈ teti ye
verino paccatthikÈ, te ekato vasantÈpi d|re vasantiyeva nÈma. Santo pana
paÓÉitÈ ÈrÈ ÔhitÈpi mettÈbhÈvitena manasÈ ÈvajjentÈ saÑvasantiyeva. PurÈ te
homÈti yÈva tava appiyÈ na homa, tÈvadeva taÑ ÈmantetvÈ gacchÈmÈti
vadati.
Atha naÑ rÈja Èha–
38. “EvaÑ ce yÈcamÈnÈnaÑ, aÒjaliÑ nÈvabujjhasi.
ParicÈrakÈnaÑ sataÑ2, vacanaÑ na karosi no.
EvaÑ taÑ abhiyÈcÈma, puna kayirÈsi pariyÈyan”ti.
Tattha evaÑ ceti sace haÑsarÈja evaÑ aÒjaliÑ paggayha yÈcamÈnÈnaÑ
amhÈkaÑ imaÑ aÒjaliÑ nÈvabujjhasi, tava paricÈrakÈnaÑ samÈnÈnaÑ
vacanaÑ na karosi, atha naÑ evaÑ yÈcÈma. Puna kayirÈsi pariyÈyanti
kÈlena kÈlaÑ idha ÈgamanÈya vÈraÑ kareyyÈsÊti attho.
Tato bodhisatto Èha–
39. “EvaÑ ce no viharataÑ, antarÈyo na hessati.
TuyhaÑ cÈpi3 mahÈrÈja, mayhaÑ ca4 raÔÔhavaÉÉhana.
Appeva nÈma passemu, ahorattÈnamaccaye”ti.
Tattha evaÑ ce noti mahÈrÈja mÈ cintayittha, sace amhÈkampi evaÑ
viharantÈnaÑ jÊvitantarÈyo na bhavissati, appeva nÈma ubho aÒÒamaÒÒaÑ
passissÈma, apica tvaÑ dinnaÑ ovÈdameva mama ÔhÈne ÔhapetvÈ evaÑ
ittarajÊvite lokasannivÈse appamatto hutvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni karonto dasa
rÈjadhamme akopetvÈ dhammena rajjaÑ kÈrehi,
______________________________________________________________
1. AllÊyitattÈ (SyÈ), allÊyattÈ (Ka)
3. VÈpi (SyÈ, I)

2. SantÈnaÑ (SÊ, SyÈ)
4. VÈ (SyÈ, I)
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evaÒhi me ovÈdaÑ karonto maÑ passissatiyevÈti. EvaÑ mahÈsatto rÈjÈnaÑ
ovaditvÈ Cittak|Ôapabbatameva gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ bhikkhave pubbe
tiracchÈnayoniyaÑ nibbattenapi mayÈ Èyusa~khÈrÈnaÑ dubbalabhÈvaÑ
dassetvÈ dhammo desito”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ Œnando
ahosi, kaniÔÔho MoggallÈno, majjhimo SÈriputto, sesahaÑsagaÓÈ
BuddhaparisÈ, javanahaÑso pana ahameva ahosin”ti.
JavanahaÑsajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. C|ÄanÈradajÈtakavaÓÓanÈ (477)
Na te kaÔÔhÈni bhinnÈnÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
thullakumÈrikÈpalobhanaÑ Èrabbha kathesi. SÈvatthivÈsino kirekassa
kulassa pannarasasoÄasavassuddesikÈ dhÊtÈ ahosi sobhaggappattÈ, na ca naÑ
koci vÈresi. AthassÈ mÈtÈ cintesi “mama dhÊtÈ vayappattÈ, na ca naÑ koci
vÈreti, Èmisena macchaÑ viya etÈya ekaÑ sÈkiyabhikkhuÑ palobhetvÈ
uppabbÈjetvÈ taÑ nissÈya jÊvissÈmÊ”ti. TadÈ ca SÈvatthivÈsÊ eko kulaputto
sÈsane uraÑ datvÈ pabbajitvÈ upasampannakÈlato paÔÔhÈya sikkhÈkÈmataÑ
pahÈya Èlasiyo sarÊramaÓÉanamanuyutto vihÈsi. MahÈ-upÈsikÈ gehe
yÈgukhÈdanÊyabhojanÊyÈni sampÈdetvÈ dvÈre ÔhatvÈ antaravÊthiyÈ
gacchantesu bhikkh|su ekaÑ bhikkhuÑ rasataÓhÈya bandhitvÈ gahetuÑ
sakkuÓeyyar|paÑ upadhÈrentÊ tepiÔaka-ÈbhidhammikavinayadharÈnaÑ
mahantena parivÈrena gacchantÈnaÑ antare kaÒci gayhupagaÑ adisvÈ tesaÑ
pacchato gacchantÈnaÑ madhuradhammakathikÈnaÑ
acchinnavalÈhakasadisÈnaÑ1 piÓÉapÈtikÈnampi antare kaÒci adisvÈva ekaÑ
yÈva bahi apa~gÈ2 akkhÊni aÒjetvÈ kese osaÓhetvÈ duk|lantaravÈsakaÑ
nivÈsetvÈ ghaÔitamaÔÔhaÑ cÊvaraÑ pÈrupitvÈ maÓivaÓÓapattaÑ ÈdÈya
manoramaÑ chattaÑ dhÈrayamÈnaÑ vissaÔÔhindriyaÑ kÈyadaÄhibahulaÑ
ÈgacchantaÑ disvÈ “imaÑ sakkÈ gaÓhitun”ti gantvÈ vanditvÈ pattaÑ gahetvÈ
______________________________________________________________
1. ChannavalÈhakasadisÈnaÑ (SÊ), chinnavalÈhakasadisÈnaÑ (SyÈ, I)
2. A~gapacca~gÈni (Ka)
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“etha bhante”ti gharaÑ ÈnetvÈ nisÊdÈpetvÈ yÈgu-ÈdÊhi parivisitvÈ
katabhattakiccaÑ taÑ bhikkhuÑ “bhante ito paÔÔhÈya idhevÈgaccheyyÈthÈ”ti
Èha. Sopi tato paÔÔhÈya tattheva gantvÈ aparabhÈge vissÈsiko ahosi.
AthekadivasaÑ mahÈ-upÈsikÈ tassa savanapathe ÔhatvÈ “imasmiÑ gehe
upabhogaparibhogamattÈ atthi, tathÈr|po pana me putto vÈ jÈmÈtÈ vÈ gehaÑ
vicÈrituÑ samattho natthÊ”ti Èha. So tassÈ vacanaÑ sutvÈ “kimatthaÑ nu
kho kathetÊ”ti thokaÑ hadaye viddho viya ahosi. SÈ dhÊtaraÑ Èha “imaÑ
palobhetvÈ tava vase vattÈpehÊ”ti. SÈ tato paÔÔhÈya maÓÉitapasÈdhitÈ
itthikuttavilÈsehi taÑ palobhesi. ThullakumÈrikÈti na ca th|lasarÊrÈ
daÔÔhabbÈ, th|lÈ vÈ hotu kisÈ vÈ, paÒcakÈmaguÓikarÈgena pana th|latÈya
“thullakumÈrikÈ”ti vuccati. So daharo kilesavasiko hutvÈ “na dÈnÈhaÑ
BuddhasÈsane patiÔÔhÈtuÑ sakkhissÈmÊ”ti cintetvÈ “vihÈraÑ gantvÈ
pattacÊvaraÑ niyyÈdetvÈ asukaÔÔhÈnaÑ nÈma gamissÈmi, tatra me vatthÈni
pesethÈ”ti vatvÈ vihÈraÑ gantvÈ pattacÊvaraÑ niyyÈdetvÈ “ukkaÓÔhitosmÊ”ti
ÈcariyupajjhÈye Èha. Te taÑ ÈdÈya Satthu santikaÑ netvÈ “ayaÑ bhikkhu
ukkaÓÔhito”ti ÈrocesuÑ. SatthÈ “saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu ukkaÓÔhitosÊ”ti
pucchitvÈ “saccaÑ bhante”ti vutte “kena ukkaÓÔhÈpitosÊ”ti vatvÈ
“thullakumÈrikÈya bhante”ti vutte “bhikkhu pubbepesÈ tava araÒÒe
vasantassa brahmacariyantarÈyaÑ katvÈ mahantaÑ anatthamakÈsi, puna
tvaÑ etameva nissÈya kasmÈ ukkaÓÔhitosÊ”ti vatvÈ bhikkh|hi yÈcito atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto KÈsiraÔÔhe
mahÈbhoge brÈhmaÓakule nibbattitvÈ uggahitasippo kuÔumbaÑ saÓÔhapesi,
athassa bhariyÈ ekaÑ puttaÑ vijÈyitvÈ kÈlamakÈsi. So “yatheva me
piyabhariyÈya, evaÑ mayipi maraÓaÑ Ègamissati1, kiÑ me gharÈvÈsena,
pabbajissÈmÊ”ti cintetvÈ kÈme pahÈya puttaÑ ÈdÈya himavantaÑ pavisitvÈ
tena saddhiÑ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ jhÈnÈbhiÒÒÈ nibbattetvÈ
vanam|laphalÈhÈro araÒÒe vihÈsi. TadÈ paccantavÈsino corÈ janapadaÑ
______________________________________________________________
1. Mayhampi maraÓaÑ na lajjissati (I, Ka)
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pavisitvÈ gÈmaÑ paharitvÈ karamare gahetvÈ bhaÓÉikaÑ ukkhipÈpetvÈ puna
paccantaÑ pÈpayiÑsu. TesaÑ antare ekÈ abhir|pÈ kumÈrikÈ
kerÈÔikapaÒÒÈya samannÈgatÈ cintesi “ime amhe gahetvÈ dÈsibhogena
paribhuÒjissanti, ekena upÈyena palÈyituÑ vaÔÔatÊ”ti. SÈ “sÈmi sarÊrakiccaÑ
kÈtukÈmÈmhi, thokaÑ paÔikkamitvÈ tiÔÔhathÈ”ti vatvÈ core vaÒcetvÈ
palÈyitvÈ araÒÒaÑ pavisantÊ bodhisattassa puttaÑ assame ÔhapetvÈ
phalÈphalatthÈya gatakÈle pubbaÓhasamaye taÑ assamaÑ pÈpuÓitvÈ taÑ
TÈpasakumÈraÑ kÈmaratiyÈ palobhetvÈ sÊlamassa bhinditvÈ attano vase
vattetvÈ “kiÑ te araÒÒavÈsena, ehi gÈmaÑ gantvÈ vasissÈma, tatra hi
r|pÈdayokÈmaguÓÈ sulabhÈ”ti Èha. Sopi “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ “pitÈ tÈva
me araÒÒato phalÈphalaÑ ÈharituÑ gato, taÑ disvÈ ubhopi ekatova
gamissÈmÈ”ti Èha.
SÈ cintesi “ayaÑ taruÓadÈrako na kiÒci jÈnÈti, pitarÈ panassa
mahallakakÈle pabbajitena bhavitabbaÑ, so ÈgantvÈ ‘idha kiÑ karosÊ”ti
maÑ pothetvÈ pÈde gahetvÈ kaÉÉhetvÈ araÒÒe khipissati, tasmiÑ
anÈgateyeva palÈyissÈmÊ”ti. Atha naÑ “ahaÑ purato gacchÈmi, tvaÑ pacchÈ
ÈgaccheyyÈsÊ”ti vatvÈ maggasaÒÒaÑ ÈcikkhitvÈ pakkÈmi. So tassÈ
gatakÈlato paÔÔhÈya uppannadomanasso yathÈ pure kiÒci vattaÑ akatvÈ
sasÊsaÑ pÈrupitvÈ antopaÓÓasÈlÈya pajjhÈyanto nipajji. MahÈsatto
phalÈphalaÑ ÈdÈya ÈgantvÈ tassÈ padavalaÒjaÑ disvÈ “ayaÑ mÈtugÈmassa
padavalaÒjo, “puttassa mama sÊlaÑ bhinnaÑ bhavissatÊ”ti cintento
paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ phalÈphalaÑ otÈretvÈ puttaÑ pucchanto paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
40. “Na te kaÔÔhÈni bhinnÈni, na te udakamÈbhataÑ.
AggÊpi te na hÈpito, kinnu mandova jhÈyasÊ”ti.
Tattha aggÊpi te na hÈpitoti1 aggipi te na jÈlito. MandovÈti nippaÒÒo
andhabÈlo viya.
So pitu kathaÑ sutvÈ uÔÔhÈya pitaraÑ vanditvÈ gÈraveneva araÒÒavÈse
anussÈhaÑ pavedento gÈthÈdvayamÈha–
______________________________________________________________
1. Na hÈsitoti (SÊ, SyÈ)
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41. “Na ussahe vane vatthuÑ, KassapÈ’mantayÈmi taÑ.
Dukkho vÈso araÒÒamhi, raÔÔhaÑ icchÈmi gantave.
42. YathÈ ahaÑ ito gantvÈ, yasmiÑ janapade vasaÑ.
ŒcÈraÑ brahme1 sikkheyyaÑ, taÑ dhammaÑ anusÈsa man”ti.
Tattha KassapÈ’mantayÈmi tanti Kassapa ÈmantayÈmi taÑ. Gantaveti
gantuÑ. ŒcÈranti yasmiÑ janapade vasÈmi, tattha vasanto yathÈ ÈcÈraÑ
janapadacÈrittaÑ sikkheyyaÑ jÈneyyaÑ, taÑ dhammaÑ anusÈsa ovadÈhÊti
vadati.
MahÈsatto “sÈdhu tÈta desacÈrittaÑ te kathessÈmÊ”ti vatvÈ
gÈthÈdvayamÈha–
43. “Sace araÒÒaÑ hitvÈna, vanam|laphalÈni ca.
RaÔÔhe rocayase vÈsaÑ, taÑ dhammaÑ nisÈmehi me.
44. VisaÑ mÈ paÔisevittho2, papÈtaÑ parivajjaya.
Pa~ke ca mÈ visÊdittho, yatto cÈsÊvise care”ti.
Tattha dhammanti sace raÔÔhavÈsaÑ rocesi, tena hi tvaÑ
janapadacÈrittaÑ dhammaÑ nisÈmehi. Yatto cÈsÊviseti ÈsÊvisassa santike
yatto paÔiyatto careyyÈsi, sakkonto ÈsÊvisaÑ parivajjeyyÈsÊti attho.
TÈpasakumÈro saÑkhittena bhÈsitassa atthaÑ ajÈnanto pucchi–
45. “Kinnu visaÑ papÈto vÈ, pa~ko vÈ brahmacÈrinaÑ.
KaÑ tvaÑ ÈsÊvisaÑ br|si, taÑ me akkhÈhi pucchito”ti.
Itaropissa byÈkÈsi–
46. Œsavo tÈta lokasmiÑ, surÈ nÈma pavuccati.
ManuÒÒo3 surabhÊ vaggu, sÈdu khuddaras|pamo4.
VisaÑ tadÈhu ariyÈ se, brahmacariyassa NÈrada.
______________________________________________________________
1. BrahmaÑ (Ka)
3. ManuÒÒÈ (SÊ, SyÈ, I)

2. PaÔisevittha (SyÈ, Ka)
4. Madhukhuddaras|pamÈ (SÊ, SyÈ)

JÈtakaÔÔhakathÈ

223

47. Itthiyo tÈta lokasmiÑ, pamattaÑ pamathenti tÈ.
Haranti yuvino1 cittaÑ, t|laÑ bhaÔÔhaÑva mÈluto.
PapÈto eso akkhÈto, brahmacariyassa NÈrada.
48. LÈbho siloko sakkÈro, p|jÈ parakulesu ca.
Pa~ko eso ca akkhÈto, brahmacariyassa NÈrada.
49. SasatthÈ2 tÈta rÈjÈno, Èvasanti mahiÑ imaÑ.
Te tÈdise manussinde, mahante tÈta NÈrada.
50. IssarÈnaÑ adhipatÊnaÑ, na tesaÑ pÈdato care.
ŒsÊvisoti3 akkhÈto, brahmacariyassa NÈrada.
51. Bhattattho bhattakÈle ca, yaÑ gehamupasa~kame.
Yadettha kusalaÑ jaÒÒÈ, tattha ghÈsesanaÑ care.
52. PavisitvÈ parakulaÑ, pÈnatthaÑ4 bhojanÈya vÈ.
MitaÑ khÈde mitaÑ bhuÒje, na ca r|pe manaÑ kare.
53. GoÔÔhaÑ majjaÑ kirÈÔaÒca5, sabhÈ nikiraÓÈni ca.
ŒrakÈ parivajjehi, yÈnÊ’va visamaÑ pathan”ti.
Tattha Èsavoti pupphÈsavÈdi. VisaÑ tadÈh|ti taÑ Èsavasa~khÈtaÑ
suraÑ ariyÈ “brahmacariyassa visan”ti vadanti. Pamattanti muÔÔhassatiÑ.
T|laÑ bhaÔÔhaÑvÈti rukkhÈ bhassitvÈ patitat|laÑ viya. AkkhÈtoti
BuddhÈdÊhi kathito. Silokoti kittivaÓÓo. SakkÈroti aÒjalikammÈdi. P|jÈti
gandhamÈlÈdÊhi p|jÈ. Pa~koti esa osÊdÈpanaÔÔhena “pa~ko”ti akkhÈto.
Mahanteti mahantabhÈvappatte. Na tesaÑ pÈdato careti tesaÑ santike na
care, rÈjakul|pako na bhaveyyÈsÊti attho. RÈjÈno hi ÈsÊvisÈ viya
muhutteneva kujjhitvÈ anayabyasanaÑ pÈpenti. Apica antepurappavesane
vuttÈdÊnavavasenapettha attho veditabbo.
______________________________________________________________
1. Munino (Ka)
2. MahantÈ (SyÈ, Ka)
4. PÈnattho (I), pÈnassa (SyÈ)

3. ŒsÊviso so (SÊ, I)
5. KirÈsaÒca (SÊ, SyÈ), kirÈsaÑ vÈ (I)
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Bhattatthoti bhattena atthiko hutvÈ. Yadettha kusalanti yaÑ tesu
upasa~kamitabbesu gehesu kusalaÑ anavajjaÑ paÒca-agocararahitaÑ
jÈneyyÈsi, tattha ghÈsesanaÑ careyyÈsÊti attho. Na ca r|pe manaÑ kareti
parakule mattaÒÒ| hutvÈ bhojanaÑ bhuÒjantopi tattha itthir|pe manaÑ mÈ
kareyyÈsi, mÈ cakkhuÑ ummÊletvÈ itthir|pe nimittaÑ gaÓheyyÈsÊti vadati.
GoÔÔhaÑ majjaÑ kirÈÔanti ayaÑ potthakesu pÈÔho, AÔÔhakathÈyaÑ pana
“goÔÔhaÑ majjaÑ kirÈsaÒcÈ”ti vatvÈ “goÔÔhanti gunnaÑ ÔhitaÔÔhÈnaÑ.
Majjanti pÈnÈgÈraÑ. KirÈsanti dhuttakerÈÔikajanan”ti vuttaÑ. SabhÈ
nikiraÓÈni cÈti1 sabhÈyo ca hiraÒÒasuvaÓÓÈnaÑ nikiraÓaÔÔhÈnÈni ca2.
ŒrakÈti etÈni sabbÈni d|rato parivajjeyyÈsi. YÈnÊ’vÈti sappitelayÈnena
gacchanto visamaÑ maggaÑ viya.
MÈÓavo pitu kathentasseva satiÑ paÔilabhitvÈ “tÈta alaÑ me
manussapathenÈ”ti Èha. Athassa pitÈ mettÈdibhÈvanaÑ Ècikkhi. So tassovÈde
ÔhatvÈ na cirasseva jhÈnÈbhiÒÒÈ nibbattesi. Ubhopi pitÈputtÈ aparihÊnajjhÈnÈ
kÈlaÑ katvÈ brahmaloke nibbattiÑsu.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ sÈ
kumÈrikÈ ayaÑ kumÈrikÈ ahosi, TÈpasakumÈro ukkaÓÔhitabhikkhu, pitÈ
pana ahameva ahosin”ti.
C|ÄanÈradajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. D|tajÈtakavaÓÓanÈ (478)
D|te te brahme pÈhesinti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto attano
paÒÒÈpasaÑsanaÑ Èrabbha kathesi. DhammasabhÈyaÑ bhikkh| kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ “passatha Èvuso Dasabalassa upÈyakosallaÑ, Nandassa
Sakyaputtassa accharÈgaÓaÑ dassetvÈ arahattaÑ adÈsi, C|Äapanthakassa
pilotikaÑ datvÈ saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ adÈsi, kammÈraputtassa
padumaÑ dassetvÈ arahattaÑ adÈsi, evaÑ nÈnÈ-upÈyehi satte
______________________________________________________________
1. SabhÈdhikaraÓÈni cÈti (SyÈ)
2. KaraÓaÔÔhÈnaÒca (SÊ), nidhiÔhÈnaÑ (SyÈ), karaÓaÔÔhÈnÈni ca (I)
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vinetÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave TathÈgato
idÈneva ‘iminÈ idaÑ hotÊ’ti upÈyakusalo, pubbepi upÈyakusaloyevÈ”ti vatvÈ
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente janapado ahiraÒÒo
ahosi. So hi janapadaÑ pÊÄetvÈ dhanameva saÑkaÉÉhi. TadÈ bodhisatto
KÈsigÈme brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto TakkasilaÑ gantvÈ “pacchÈ
dhammena bhikkhaÑ caritvÈ ÈcariyadhanaÑ ÈharissÈmÊ”ti vatvÈ sippaÑ
paÔÔhapetvÈ niÔÔhitasippo anuyogaÑ datvÈ “Ècariya tumhÈkaÑ dhanaÑ
ÈharissÈmÊ”ti ÈpucchitvÈ nikkhamma janapade caranto dhammena samena
pariyesitvÈ satta nikkhe labhitvÈ “Ècariyassa dassÈmÊ”ti gacchanto
antarÈmagge ga~gaÑ otarituÑ nÈvaÑ abhiruhi. Tassa tattha nÈvÈya
viparivattamÈnÈya taÑ suvaÓÓaÑ udake pati. So cintesi “dullabhaÑ
hiraÒÒaÑ, janapade puna Ècariyadhane pariyesiyamÈne papaÒco bhavissati,
yann|nÈhaÑ Ga~gÈtÊreyeva nirÈhÈro nisÊdeyyaÑ, tassa me nisinnabhÈvaÑ
anupubbena rÈjÈ jÈnissati, tato amacce pesessati, ahaÑ tehi saddhiÑ na
mantessÈmi, tato rÈjÈ sayaÑ Ègamissati, iminÈ upÈyena tassa santike
ÈcariyadhanaÑ labhissÈmÊ”ti. So Ga~gÈtÊre uttarisÈÔakaÑ pÈrupitvÈ
yaÒÒasuttaÑ bahi ÔhapetvÈ rajatapaÔÔavaÓÓe vÈlukatale suvaÓÓapaÔimÈ viya
nisÊdi. TaÑ nirÈhÈraÑ nisinnaÑ disvÈ mahÈjano “kasmÈ nisinnosÊ”ti pucchi,
kassaci na kathesi. Punadivase dvÈragÈmavÈsino tassa tattha nisinnabhÈvaÑ
sutvÈ ÈgantvÈ pucchiÑsu, tesampi na kathesi. Te tassa kilamathaÑ1 disvÈ
paridevantÈ pakkamiÑsu. Tatiyadivase nagaravÈsino ÈgamiÑsu,
catutthadivase nagarato issarajanÈ, paÒcamadivase rÈjapurisÈ. ChaÔÔhadivase
rÈjÈ amacce pesesi, tehipi saddhiÑ na kathesi. Sattamadivase rÈjÈ bhayaÔÔito
hutvÈ tassa santikaÑ gantvÈ pucchanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
54. “D|te te brahme2 pÈhesiÑ, Ga~gÈrasmi jhÈyato.
TesaÑ puÔÔho na byÈkÈsi, dukkhaÑ guyhamataÑ nu te”ti.
______________________________________________________________
1. KilamantattaÑ (Ka)

2. D|te brÈhmaÓa (Ka)
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Tattha dukkhaÑ guyhamataÑ1 nu teti kiÑ nu kho brÈhmaÓa yaÑ tava
dukkhaÑ uppannaÑ, taÑ te guyhameva mataÑ2, na aÒÒassa
Ècikkhitabbanti.
TaÑ sutvÈ mahÈsatto “mahÈrÈja dukkhaÑ nÈma harituÑ samatthasseva
ÈcikkhitabbaÑ, na aÒÒassÈ”ti vatvÈ satta gÈthÈ abhÈsi–
55. “Sace te dukkhamuppajje, KÈsÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhana.
MÈ kho naÑ tassa akkhÈhi, yo taÑ dukkhÈ na mocaye.
56. Yo tassa dukkhajÈtassa, eka~gamapi bhÈgaso3.
Vippamoceyya dhammena, kÈmaÑ tassa pavedaya4.
57. SuvijÈnaÑ si~gÈlÈnaÑ, sakuÓÈnaÒca vassitaÑ.
ManussavassitaÑ rÈja, dubbijÈnataraÑ tato.
58. Api ce maÒÒatÊ poso, ÒÈti mitto sakhÈti vÈ.
Yo pubbe sumano hutvÈ, pacchÈ sampajjate diso.
59. Yo attano dukkha’manÈnupuÔÔho,
Pavedaye jantu akÈlar|pe.
Œnandino tassa bhavanti’mittÈ,
Hitesino tassa dukhÊ bhavanti.
60. KÈlaÒca ÒatvÈna tathÈvidhassa,
MedhÈvinaÑ ekamanaÑ viditvÈ.
Akkheyya tibbÈni parassa dhÊro,
SaÓhaÑ giraÑ atthavatiÑ pamuÒce.
61. Sace ca jaÒÒÈ avisayha’mattano,
Na te hi5 mayhaÑ sukhÈgamÈya.
Ekova tibbÈni saheyya dhÊro,
SaccaÑ hirottappa’mapekkhamÈno”ti.
______________________________________________________________
1. TuyhaÑ mataÑ (SyÈ, Ka)
2. Tuyhameva mataÑ (SyÈ, Ka), guyhanti mataÑ (I)
3. EkantaÑ api bhÈsato (SÊ, SyÈ, I)
4. Pavedaye (SÊ, SyÈ)
5. NÈyaÑ nÊti (SÊ, SyÈ, I)
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Tattha uppajjeti sace tava uppajjeyya. MÈ akkhÈhÊti mÈ kathehi.
DubbijÈnataraÑ tatoti tato tiracchÈnagatavassitatopi dubbijÈnataraÑ, tasmÈ
tathato ajÈnitvÈ harituÑ asamatthassa attano dukkhaÑ na
kathetabbamevÈti1. Api ceti gÈthÈ vuttatthÈva. AnÈnupuÔÔhoti punappunaÑ
puÔÔho. Pavedayeti katheti. AkÈlar|peti akÈle. KÈlanti attano guyhassa
kathanakÈlaÑ. TathÈvidhassÈti paÓÉitapurisaÑ attanÈ saddhiÑ ekamanaÑ
viditvÈ tathÈvidhassa Ècikkheyya. TibbÈnÊti dukkhÈni2.
Saceti yadi attano dukkhaÑ avisayhaÑ3 attano vÈ paresaÑ vÈ
purisakÈrena atekicchaÑ jÈneyya. Te hÊti te eva lokapaveÓikÈ4,
aÔÔhalokadhammÈti attho. IdaÑ vuttaÑ hoti–atha ayaÑ lokapaveÓÊ na
mayhaÑ eva sukhÈgamÈya uppannÈ, aÔÔhahi5 lokadhammehi parimutto
nÈma natthi, evaÑ sante sukhameva patthentena parassa dukkhÈropanaÑ
nÈma na yuttaÑ, netaÑ hirottappasampannena kattabbaÑ, atthi ca me hirÊ
ottappanti saccaÑ saÑvijjamÈnaÑ attani6 hirottappaÑ apekkhamÈnova
aÒÒassa anÈrocetvÈ ekova tibbÈni saheyya dhÊroti.
EvaÑ mahÈsatto sattahi gÈthÈhi raÒÒo dhammaÑ desetvÈ attano
Ècariyadhanassa pariyesitabhÈvaÑ dassento catasso gÈthÈ abhÈsi–
62. “AhaÑ raÔÔhe vicaranto, nigame rÈjadhÈniyo.
BhikkhamÈno mahÈrÈja, Ècariyassa dhanatthiko.
63. GahapatÊ rÈjapurise, mahÈsÈle ca brÈhmaÓe.
AlatthaÑ satta nikkhÈni, suvaÓÓassa janÈdhipa.
Te me naÔÔhÈ mahÈrÈja, tasmÈ socÈmahaÑ bhusaÑ.
64. PurisÈ te mahÈrÈja, manasÈ’nuvicintitÈ.
NÈlaÑ dukkhÈ pamocetuÑ, tasmÈ tesaÑ na byÈhariÑ.
______________________________________________________________
1. Na kathetabbaÑ devÈti (I, Ka)
4. NÊtÊti lokapaveÓi (SÊ, SyÈ, I)

2. TippÈnÊti kharÈni (I)
5. Uppannehi (SÊ, SyÈ, Ka)

3. Pasayha (Ka)
6. Attano (Ka)
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65. TvaÒca kho me mahÈrÈja, manasÈ’nuvicintito.
AlaÑ dukkhÈ pamocetuÑ, tasmÈ tuyhaÑ pavedayin”ti.

Tattha bhikkhamÈnoti ete gahapati-Èdayo yÈcamÈno. Te meti te satta
nikkhÈ mama ga~gaÑ tarantassa naÔÔhÈ, Ga~gÈyaÑ patitÈ. PurisÈ teti
mahÈrÈja tava d|tapurisÈ. AnuvicintitÈti “nÈlaÑ ime maÑ dukkhÈ
mocetun”ti mayÈ ÒÈtÈ. TasmÈti tena kÈraÓena tesaÑ attano dukkhaÑ
nÈcikkhiÑ. Pavedayinti kathesiÑ.
RÈjÈ tassa dhammakathaÑ sutvÈ “mÈ cintayi brÈhmaÓa, ahaÑ te
ÈcariyadhanaÑ dassÈmÊ”ti dviguÓadhanamadÈsi. TamatthaÑ pakÈsento
SatthÈ osÈnagÈthamÈha–
66. “TassÈ’dÈsi pasannatto1, KÈsÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhano.
JÈtar|pamaye nikkhe, suvaÓÓassa catuddasÈ”ti.
Tattha jÈtar|pamayeti te suvaÓÓassa catuddassa nikkhe
jÈtar|pamayeyeva adÈsi, na yassa vÈ tassa vÈ suvaÓÓassÈti attho.
MahÈsatto raÒÒo ovÈdaÑ datvÈ Ècariyassa dhanaÑ datvÈ dÈnÈdÊni
puÒÒÈni katvÈ rÈjÈpi tassovÈde Ôhito dhammena rajjaÑ kÈretvÈ ubhopi
yathÈkammaÑ gatÈ.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈneva, pubbepi
TathÈgato upÈyakusaloyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ
Œnando ahosi, Ècariyo SÈriputto, brÈhmaÓamÈÓavo pana ahameva ahosin”ti.
D|tajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
_____
6. KÈli~gabodhijÈtakavaÓÓanÈ (479)
RÈjÈ kÈli~go cakkavattÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
Œnandattherena kataÑ mahÈbodhip|jaÑ Èrabbha kathesi.
Veneyyasa~gahatthÈya hi TathÈgate janapadacÈrikaÑ pakkante
SÈvatthivÈsino gandhamÈlÈdihatthÈ JetavanaÑ gantvÈ aÒÒaÑ
p|janÊyaÔÔhÈnaÑ alabhitvÈ GandhakuÔidvÈre
______________________________________________________________
1. Pasannacitto (SyÈ, Ka)
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pÈtetvÈ gacchanti, te uÄÈrapÈmojjÈ na honti. TaÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ
AnÈthapiÓÉiko TathÈgatassa JetavanaÑ ÈgatakÈle Œnandattherassa santikaÑ
gantvÈ “bhante ayaÑ vihÈro TathÈgate cÈrikaÑ pakkante nipaccayo hoti,
manussÈnaÑ gandhamÈlÈdÊhi p|janÊyaÔÔhÈnaÑ na hoti, sÈdhu bhante
TathÈgatassa imamatthaÑ ÈrocetvÈ ekassa p|janÊyaÔÔhÈnassa
sakkuÓeyyabhÈvaÑ jÈnÈthÈ”ti Èha. So ‘sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ TathÈgataÑ
pucchi “kati nu kho bhante cetiyÈnÊ”ti. TÊÓi ŒnandÈti. KatamÈni bhante
tÊÓÊti. SÈrÊrikaÑ pÈribhogikaÑ1 uddissakanti. SakkÈ pana bhante tumhesu
dharantesuyeva cetiyaÑ kÈtunti. Œnanda sÈrÊrikaÑ na sakkÈ kÈtuÑ. TaÒhi
BuddhÈnaÑ parinibbÈnakÈle hoti, uddissakaÑ avatthukaÑ
mamÈyanamattameva2 hoti, Buddhehi paribhutto MahÈbodhirukkho
Buddhesu dharantesupi cetiyamevÈti. Bhante tumhesu pakkantesu
JetavanavihÈro appaÔisaraÓo hoti, mahÈjano p|janÊyaÔÔhÈnaÑ na labhati,
mahÈbhodhito bÊjaÑ ÈharitvÈ JetavanadvÈre ropessÈmi bhanteti. SÈdhu
Œnanda ropehi, evaÑ sante Jetavane mama nibaddhavÈso viya bhavissatÊti.
Thero Kosalanarindassa AnÈthapiÓÉikassa VisÈkhÈdÊnaÒca ÈrocetvÈ
JetavanadvÈre bodhiropanaÔÔhÈne ÈvÈÔaÑ khaÓÈpetvÈ
MahÈmoggallÈnattheraÑ Èha “bhante ahaÑ JetavanadvÈre bodhiÑ
ropessÈmi, mahÈbodhito me bodhipakkaÑ ÈharathÈ”ti. Thero “sÈdh|”ti
sampaÔicchitvÈ ÈkÈsena BodhimaÓÉaÑ gantvÈ vaÓÔÈ parigalantaÑ pakkaÑ
bh|miÑ asampattameva cÊvarena sampaÔicchitvÈ gahetvÈ Œnandattherassa
adÈsi. Œnandatthero “ajja bodhiÑ ropessÈmÊ”ti KosalarÈjÈdÊnaÑ Èrocesi.
RÈjÈ sÈyanhasamaye mahantena parivÈrena sabb|pakaraÓÈni gÈhÈpetvÈ
Ègami, tathÈ AnÈthapiÓÉiko VisÈkhÈ ca aÒÒo ca saddho jano. Thero
mahÈbodhiropanaÔÔhÈne mahantaÑ suvaÓÓakaÔÈhaÑ ÔhapetvÈ heÔÔhÈ
chiddaÑ kÈretvÈ gandhakalalassa p|retvÈ “idaÑ bodhipakkaÑ ropehi
mahÈrÈjÈ”ti raÒÒo adÈsi. So cintesi “rajjaÑ nÈma na sabbakÈlaÑ amhÈkaÑ
hatthe tiÔÔhati, idaÑ mayÈ AnÈthapiÓÉikena ropÈpetuÑ
______________________________________________________________
1. ParibhogiyaÑ (Ka)

2. UddissakaÑ paribhogiyaÒca sakkÈ (Ka)
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vaÔÔatÊ”ti. SotaÑ bodhipakkaÑ mahÈseÔÔhissa hatthe Ôhapesi. AnÈthapiÓÉiko
gandhakalalaÑ vih|hitvÈ tattha pÈtesi. TasmiÑ tassa hatthato
muttamatteyeva sabbesaÑ passantÈnaÒÒeva na~galasÊsappamÈÓo
bodhikhandho paÓÓÈsahatthubbedho uÔÔhahi, cat|su disÈsu uddhaÒcÈti paÒca
mahÈsÈkhÈ paÓÓÈsahatthÈva nikkhamiÑsu. Iti so ta~khaÓaÒÒeva
vanappatijeÔÔhako hutvÈ aÔÔhÈsi. RÈjÈ aÔÔhÈrasamatte suvaÓÓarajataghaÔe
gandhodakena p|retvÈ nÊluppalahatthakÈdipaÔimaÓÉite mahÈbodhiÑ
parikkhipitvÈ puÓÓaghaÔe paÔipÈÔiyÈ Ôhapesi, sattaratanamayaÑ vedikaÑ
kÈresi, suvaÓÓamissakaÑ vÈlukaÑ okiri, pÈkÈraparikkhepaÑ kÈresi,
sattaratanamayaÑ dvÈrakoÔÔhakaÑ kÈresi, sakkÈro mahÈ ahosi.
Thero TathÈgataÑ upasa~kamitvÈ “bhante tumhehi mahÈbodhim|le
samÈpannasamÈpattiÑ mayÈ ropitabodhim|le nisÊditvÈ mahÈjanassa
hitatthÈya samÈpajjathÈ”ti Èha. Œnanda kiÑ kathesi, mayi mahÈbodhim|le
samÈpannasamÈpattiÑ samÈpajjitvÈ nisinne aÒÒo padeso dhÈretuÑ na
sakkotÊti. Bhante mahÈjanassa hitatthÈya1 imassa bh|mippadesassa
dhuvaniyÈmena2 samÈpattisukhena taÑ bodhim|laÑ paribhuÒjathÈti. SatthÈ
ekarattiÑ samÈpattisukhena paribhuÒji. Thero KosalarÈjÈdÊnaÑ kathetvÈ
bodhimahaÑ nÈma kÈresi. Sopi kho Bodhirukkho Œnandattherena ropitattÈ
ŒnandabodhiyevÈti paÒÒÈyittha. TadÈ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso ÈyasmÈ Œnando dharanteyeva TathÈgate bodhiÑ
ropetvÈ mahÈp|jaÑ kÈresi, aho mahÈguÓo thero”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya
nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti
vutte “na bhikkhave idÈneva, pubbepi Œnando saparivÈresu cat|su
mahÈdÊpesu manusse gahetvÈ bahugandhamÈlÈdÊni ÈharitvÈ
MahÈbodhimaÓÉe bodhimahaÑ kÈresiyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte Kali~garaÔÔhe Dantapuranagare KÈli~go nÈma rÈja rajjaÑ kÈresi.
Tassa MahÈkÈli~go C|ÄakÈli~goti dve puttÈ ahesuÑ. NemittakÈ “jeÔÔhaputto
pitu accayena rajjaÑ kÈressati, kaniÔÔho pana
______________________________________________________________
1. HitasukhÈya (Ka)

2. VahananiyÈmena (SÊ, I) Dh|raniyÈmena (SyÈ)
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isipabbajjaÑ pabbajitvÈ bhikkhÈya carissati, putto panassa cakkavattÊ
bhavissatÊ”ti byÈkariÑsu. AparabhÈge jeÔÔhaputto pitu accayena rÈjÈ ahosi,
kaniÔÔho pana uparÈjÈ. So “putto kira me cakkavattÊ bhavissatÊ”ti puttaÑ
nissÈya mÈnaÑ akÈsi. RÈjÈ asahanto “C|ÄakÈli~gaÑ gaÓhÈ”ti ekaÑ
atthacarakaÑ ÈÓÈpesi. So gantvÈ “kumÈra rÈjÈ taÑ gaÓhÈpetukÈmo, tava
jÊvitaÑ rakkhÈhÊ”ti Èha. So attano laÒjanamuddikaÒca sukhumakambalaÒca
khaggaÒcÈti imÈni tÊÓi atthacarakÈmaccassa dassetvÈ “imÈya saÒÒÈya mama
puttassa rajjaÑ dadeyyÈthÈ”ti vatvÈ araÒÒaÑ pavisitvÈ ramaÓÊye
bh|mibhÈge assamaÑ katvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ nadÊtÊre vÈsaÑ kappesi.
MaddaraÔÔhepi SÈgalanagare MaddaraÒÒo aggamahesÊ dhÊtaraÑ vijÈyi.
TaÑ nemittakÈ “ayaÑ bhikkhaÑ caritvÈ jÊvikaÑ kappessati, putto panassÈ
cakkavattÊ bhavissatÊ”ti byÈkariÑsu. SakalajambudÊpe rÈjÈno taÑ pavattiÑ
sutvÈ ekappahÈreneva ÈgantvÈ sÈgalanagaraÑ rundhiÑsu. MaddarÈjÈ cintesi
“sacÈhaÑ imaÑ ekassa dassÈmi, sesarÈjÈno kujjhissanti, mama dhÊtaraÑ
rakkhissÈmÊ”ti dhÊtaraÒca bhariyaÒca gahetvÈ aÒÒÈtakavesena palÈyitvÈ
araÒÒaÑ pavisitvÈ C|ÄakÈli~gakumÈrassa assamapadato uparibhÈge
assamaÑ katvÈ pabbajitvÈ uÒchÈcariyÈya jÊvikaÑ kappento tattha paÔivasati.
MÈtÈpitaro “dhÊtaraÑ rakkhissÈmÈ”ti taÑ assamapade katvÈ
phalÈphalatthÈya gacchanti. SÈ tesaÑ gatakÈle nÈnÈpupphÈni gahetvÈ
pupphacumbaÔakaÑ katvÈ Ga~gÈtÊre ÔhapitasopÈnapanti viya jÈto eko
supupphito ambarukkho atthi, taÑ abhiruhitvÈ kÊÄitvÈ pupphacumbaÔakaÑ
udake khipi. TaÑ ekadivasaÑ Ga~gÈyaÑ nhÈyantassa
C|ÄakÈli~gakumÈrassa sÊse laggi. So taÑ oloketvÈ “idaÑ ekÈya itthiyÈ
kataÑ, no ca kho mahallikÈya, taruÓakumÈrikÈya katakammaÑ,
vÊmaÑsissÈmi tÈva nan”ti kilesavasena upariga~gaÑ gantvÈ tassÈ
ambarukkhe nisÊditvÈ madhurena sarena gÈyantiyÈ saddaÑ sutvÈ
rukkham|laÑ gantvÈ taÑ disvÈ “bhadde kÈ nÈma tvan”ti Èha.
ManussitthÊhamasmi sÈmÊti. Tena hi otarÈhÊti. Na sakkÈ sÈmi ahaÑ
khattiyÈti. Bhadde ahampi khattiyoyeva, otarÈhÊti. SÈmi na vacanamatteneva
khattiyo hoti, yadisi khattiyo,
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khattiyamÈyaÑ kathehÊti. Te ubhopi aÒÒamaÒÒaÑ khattiyamÈyaÑ
kathayiÑsu. RÈjadhÊtÈ otari.
Te aÒÒamaÒÒaÑ ajjhÈcÈraÑ cariÑsu. SÈ mÈtÈpit|su Ègatesu tassa
KÈli~garÈjaputtabhÈvaÒceva araÒÒaÑ paviÔÔhakÈraÓaÒca vitthÈrena tesaÑ
kathesi. Te “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ taÑ tassa adaÑsu. TesaÑ
piyasaÑvÈsena vasantÈnaÑ rÈjadhÊtÈ gabbhaÑ labhitvÈ dasamÈsaccayena
dhaÒÒapuÒÒalakkhaÓasampannaÑ puttaÑ vijÈyi, “KÈli~go”tissa nÈmaÑ
akaÑsu. So vayappatto pitu ceva ayyakassa ca santike sabbasippÈnaÑ
nipphattiÑ pÈpuÓi. Athassa pitÈ nakkhattayogavasena bhÈtu matabhÈvaÑ
ÒatvÈ “tÈta mÈ tvaÑ araÒÒe vasa, petteyyo te MahÈkÈli~go kÈlakato, tvaÑ
DantapuranagaraÑ gantvÈ kulasantakaÑ sakalarajjaÑ gaÓhÈhÊ”ti vatvÈ
attanÈ ÈnÊtaÑ muddikaÒca kambalaÒca khaggaÒca datvÈ “tÈta
Dantapuranagare asukavÊthiyaÑ amhÈkaÑ atthacarako amacco atthi, tassa
gehe sayanamajjhe otaritvÈ imÈni tÊÓi ratanÈni tassa dassetvÈ mama
puttabhÈvaÑ Ècikkha, so taÑ rajje patiÔÔhÈpessatÊ”ti uyyojesi. So mÈtÈpitaro
ca ayyakÈyyike ca vanditvÈ puÒÒamahiddhiyÈ ÈkÈsena gantvÈ amaccassa
sayanapiÔÔheyeva otaritvÈ “kosi tvan”ti puÔÔho “C|ÄakÈli~gassa puttomhÊ”ti
ÈcikkhitvÈ tÈni ratanÈni dassesi. Amacco rÈjaparisÈya Èrocesi. AmaccÈ
nagaraÑ ala~kÈrÈpetvÈ tassa setacchattaÑ ussÈpayiÑsu.
Athassa KÈli~gabhÈradvÈjo nÈma purohito tassa dasa cakkavattivattÈni
Ècikkhi. So taÑ vattaÑ p|resi. Athassa pannarasa-uposathadivase
Cakkadahato cakkaratanaÑ, Uposathakulato hatthiratanaÑ, ValÈhakakulato
assaratanaÑ, Vepullapabbatato maÓiratanaÑ Ègami,
itthiratanagahapatiratanapariÓÈyakaratanÈni pÈtubhavanti. So
sakalacakkavÈÄagabbhe rajjaÑ gaÓhitvÈ ekadivasaÒca chattiÑsayojanÈya
parisÈya parivuto sabbasetaÑ KelÈsak|ÔapaÔibhÈgaÑ hatthiÑ Èruyha
mahantena sirivilÈsena mÈtÈpit|naÑ santikaÑ pÈyÈsi. Athassa
sabbabuddhÈnaÑ jayapalla~kassa pathavÊnÈbhibh|tassa
MahÈbodhimaÓÉassa uparibhÈge nÈgo gantuÑ nÈsakkhi. RÈjÈ punappunaÑ
codesi, so nÈsakkhiyeva. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
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67. “RÈjÈ KÈli~go cakkavatti, dhammena pathavimanusÈsaÑ.
AgamÈ1 bodhisamÊpaÑ, nÈgena mahÈnubhÈvenÈ”ti.
Atha raÒÒo purohito raÒÒÈ saddhiÑ gacchanto “ÈkÈse ÈvaraÓaÑ nÈma
natthi, kiÑ nu kho rÈjÈ hatthiÑ pesetuÑ na sakkoti, vÊmaÑsissÈmÊ”ti
ÈkÈsato oruyha sabbabuddhÈnaÑyeva jayapalla~kaÑ
pathavÊnÈbhimaÓÉalabh|taÑ bh|mibhÈgaÑ passi. TadÈ kira tattha
aÔÔharÈjakarÊsamatte ÔhÈne kesamassumattampi2 tiÓaÑ nÈma natthi,
rajatapaÔÔavaÓÓavÈlukÈ vippakiÓÓÈ honti, samantÈ tiÓalatÈvanappatiyo
BodhimaÓÉaÑ padakkhiÓaÑ katvÈ ÈvaÔÔetvÈ BodhimaÓÉÈbhimukhÈva
aÔÔhaÑsu. BrÈhmaÓo taÑ bh|mibhÈgaÑ oloketvÈ “idaÒhi sabbabuddhÈnaÑ
sabbakilesaviddhaÑsanaÔÔhÈnaÑ, imassa uparibhÈge sakkÈdÊhipi na sakkÈ
gantun”ti cintetvÈ KÈli~garaÒÒo santikaÑ gantvÈ BodhimaÓÉassa vaÓÓaÑ
kathetvÈ rÈjÈnaÑ “otarÈ”ti Èha. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ imÈ gÈthÈ
Èha–
68. “KÈli~go BhÈradvÈjo ca, rÈjÈnaÑ KÈli~gaÑ samaÓakolaÒÒaÑ.
CakkaÑ vattayato pariggahetvÈ, paÒjalÊ idamavoca.
69. Paccoroha mahÈrÈja, bh|mibhÈgo yathÈ samaÓuggato3.
Idha anadhivarÈ BuddhÈ, abhisambuddhÈ virocanti.
70. PadakkhiÓato ÈvaÔÔÈ, tiÓalatÈ asmiÑ bh|mibhÈgasmiÑ.
PathaviyÈ nÈbhiyaÑ maÓÉo, iti no sutaÑ mante mahÈrÈja.
71. SÈgarapariyantÈya, mediniyÈ sabbabh|tadharaÓiyÈ.
PathaviyÈ ayaÑ maÓÉo, orohitvÈ namo karohi.
72. Ye te bhavanti nÈgÈ ca, abhijÈtÈ ca kuÒjarÈ.
EttÈvatÈ padesaÑ te, nÈgÈ neva mupayanti.
73. AbhijÈto nÈgo kÈmaÑ, pesehi kuÒjaraÑ dantiÑ.
EttÈvatÈ padeso, sakkÈ4 nÈgena mupagantuÑ.
______________________________________________________________
1. AgamÈsi (SyÈ, Ka)
3. SamanugÊto (SÊ, SyÈ, I)

2. Sasakamassumattampi (SÊ, SyÈ, I)
4. PadesÈ ca, na sakkÈ (SyÈ, Ka)
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74. TaÑ sutvÈ rÈjÈ KÈli~go, veyyaÒjanikavaco nisÈmetvÈ.
Sampesesi nÈgaÑ ÒassÈma, mayaÑ yathimassidaÑ vacanaÑ.
75. Sampesito ca raÒÒÈ, nÈgo koÒcova abhinaditvÈna.
PaÔisakkitvÈ nisÊdi, garuÑva bhÈraÑ asahamÈno”ti.
Tattha samaÓakolaÒÒanti tÈpasÈnaÑ puttaÑ. CakkaÑ vattayatoti
cakkaÑ vattayamÈnaÑ, cakkavattinti attho. PariggahetvÈti bh|mibhÈgaÑ
vÊmaÑsitvÈ. SamaÓuggatoti1 sabbabuddhehi vaÓÓito. AnadhivarÈti atulyÈ
appameyyÈ. VirocantÊti vihatasabbakilesandhakÈrÈ taruÓas|riyÈ viya idha
nisinnÈ virocanti. TiÓalatÈti tiÓÈni ca latÈyo ca. MaÓÉoti
catunahutÈdhikadviyojanasatasahassabahalÈya pathaviyÈ maÓÉo sÈro
nÈbhibh|to acalaÔÔhÈnaÑ, kappe saÓÔhahante paÔhamaÑ saÓÔhahati,
vinassante pacchÈ vinassati. Iti no sutanti evaÑ amhehi
lakkhaÓamantavasena sutaÑ. OrohitvÈti ÈkÈsato otaritvÈ imassa
sabbabuddhÈnaÑ kilesaviddhaÑsanaÔÔhÈnassa namo karohi, p|jÈsakkÈraÑ
karohi2.
Ye teti ye cakkavattiraÒÒo hatthiratanasa~khÈtÈ uposathakule
nibbattanÈgÈ. EttÈvatÈti sabbepi te ettakaÑ padesaÑ neva upayanti,
koÔÔiyamÈnÈpi na upagacchantiyeva. AbhijÈtoti gocariyÈdÊni aÔÔha
hatthikulÈni abhibhavitvÈ atikkamitvÈ uposathakule jÈto. KuÒjaranti
uttamaÑ. EttÈvatÈti ettako padeso sakkÈ etena nÈgena upagantuÑ, ito uttari
na sakkÈ, abhika~khanto3 vajira~kusena saÒÒaÑ datvÈ pesehÊti.
VeyyaÒjanikavaco nisÈmetvÈti bhikkhave so rÈjÈ tassa lakkhaÓapÈÔhakassa
veyyaÒjanikassa KÈli~gabhÈradvÈjassa vaco nisÈmetvÈ upadhÈretvÈ
‘ÒassÈma mayaÑ yathÈ imassa vacanaÑ yadi vÈ saccaÑ yadi vÈ alikan”ti
vÊmaÑsanto nÈgaÑ pesesÊti attho. KoÒcova abhinaditvÈnÈti bhikkhave so
nÈgo tena raÒÒÈ vajira~kusena codetvÈ pesito koÒcasakuÓo viya naditvÈ
paÔisakkitvÈ soÓÉaÑ ukkhipitvÈ gÊvaÑ unnÈmetvÈ garuÑ bhÈraÑ vahituÑ
asakkonto viya ÈkÈseyeva nisÊdi.
______________________________________________________________
1. SamanugÊtoti (SÊ, SyÈ, I)
3. AticaÓÉena (Ka)

2. Anuvidhehi (SÊ, I), anuvadhehi (SyÈ)
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So tena punappunaÑ vijjhiyamÈno vedanaÑ sahituÑ asakkonto
kÈlamakÈsi. RÈjÈ panassa matabhÈvaÑ ajÈnanto piÔÔhe1 nisinnova ahosi.
KÈli~gabhÈradvÈjo “mahÈrÈja tava nÈgo niruddho, aÒÒaÑ hatthiÑ
sa~kamÈ”ti Èha. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ dasamaÑ gÈthamÈha–
76. “KÈli~gabhÈradvÈjo, nÈgaÑ khÊÓÈyukaÑ viditvÈna.
RÈjÈnaÑ KÈli~gaÑ, taramÈno ajjhabhÈsittha.
AÒÒaÑ sa~kama nÈgaÑ, nÈgo khÊÓÈyuko mahÈrÈjÈ”ti.
Tattha nÈgo khÊÓÈyukoti nÈgo te jÊvitakkhayaÑ patto, yaÑ kiÒci
karontena na sakkÈ piÔÔhe2 nisinnena BodhimaÓÉamatthakena gantuÑ.
AÒÒaÑ nÈgaÑ sa~kamÈti raÒÒo puÒÒiddhibalena aÒÒo nÈgo uposathakulato
ÈgantvÈ piÔÔhiÑ upanÈmesi.
RÈjÈ tassa piÔÔhiyaÑ nisÊdi. TasmiÑ khaÓe matahatthÊ bh|miyaÑ pati.
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ itaraÑ gÈthamÈha–
77. “TaÑ sutvÈ KÈli~go, taramÈno sa~kamÊ nÈgaÑ.
Sa~kanteva raÒÒe, nÈgo tattheva pati bhumyÈ.
VeyyaÒjanikavaco, yathÈ tathÈ ahu nÈgo”ti.
Atha rÈjÈ ÈkÈsato oruyha BodhimaÓÉaÑ oloketvÈ pÈÔihÈriyaÑ disvÈ
BhÈradvÈjassa thutiÑ karonto Èha–
78. “KÈli~go rÈjÈ KÈli~gaÑ, brÈhmaÓaÑ etadavoca3.
Tvameva asi Sambuddho, sabbaÒÒ| sabbadassÈvÊ”ti.
BrÈhmaÓo taÑ anadhivÈsento attÈnaÑ nÊcaÔÔhÈne ÔhapetvÈ Buddheyeva
ukkhipitvÈ vaÓÓesi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi–
79. “TaÑ anadhivÈsento KÈli~gaÑ4, brÈhmaÓo idamavoca.
VeyyaÒjanikÈ hi mayaÑ, BuddhÈ sabbaÒÒuno mahÈrÈja.
______________________________________________________________
1. TathÈ (SÊ, SyÈ, I)
2. HatthipiÔÔhe (SÊ, SyÈ, I)
3. KÈli~gabhÈradvÈjaÑ, kÈli~go brÈhmaÓaÑ idamavoca (SÊ, I)
4. KÈli~go (SyÈ)
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80. “SabbaÒÒ| sabbavid| ca, BuddhÈ na lakkhaÓena jÈnanti.
ŒgamabalasÈ hi mayaÑ, BuddhÈ sabbaÑ pajÈnantÊ”ti.

Tattha veyyaÒjanikÈti mahÈrÈja mayaÑ byaÒjanaÑ disvÈ
byÈkaraÓasamatthÈ sutabuddhÈ nÈma, BuddhÈ pana sabbaÒÒ| sabbavid|.
BuddhÈ hi atÊtÈdibhedaÑ sabbaÑ jÈnanti ceva passanti ca1,
sabbaÒÒutaÒÒÈÓena te sabbaÑ jÈnanti, na lakkhaÓena. MayaÑ pana
ÈgamabalasÈ attano sippabaleneva jÈnÈma, taÒca ekadesameva, BuddhÈ pana
sabbaÑ pajÈnantÊti.
RÈjÈ BuddhaguÓe sutvÈ somanassappatto hutvÈ sakalacakkavÈÄavÈsikehi
bahugandhamÈlaÑ ÈharÈpetvÈ MahÈbodhimaÓÉe sattÈhaÑ vasitvÈ
mahÈbodhip|jaÑ kÈresi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ imaÑ
gÈthÈdvayamÈha–
81. “MahayitvÈ sambodhiÑ2, nÈnÈturiyehi vajjamÈnehi.
MÈlÈvilepanaÑ3 abhiharitvÈ, atha rÈjÈ manupÈyÈsi4.
82. SaÔÔhi vÈhasahassÈni, pupphÈnaÑ sannipÈtayi.
P|jesi rÈjÈ KÈli~go, BodhimaÓÉamanuttaran”ti.
Tattha manupÈyÈsÊti5 mÈtÈpit|naÑ santikaÑ agamÈsi. So
MahÈbodhimaÓÉe aÔÔhÈrasahatthaÑ suvaÓÓatthambhaÑ ussÈpesi, tassa
sattaratanamayÈ vedikÈ kÈresi, ratanamissakaÑ vÈlukaÑ okirÈpetvÈ
pÈkÈraparikkhittaÑ kÈresi, sattaratanamayaÑ dvÈrakoÔÔhakaÑ kÈresi,
devasikaÑ pupphÈnaÑ saÔÔhi vÈhasahassÈni sannipÈtayi, evaÑ
BodhimaÓÉaÑ p|jesi. PÈÄiyaÑ pana “saÔÔhi vÈhasahassÈni pupphÈnan”ti
ettakameva ÈgataÑ.
EvaÑ mahÈbodhip|jaÑ katvÈ mÈtÈpitaro ayyakÈyyike ca ÈdÈya
dantapurameva ÈnetvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ TÈvatiÑsabhavane nibbatti.
______________________________________________________________
1. Vadanti ca (SÊ, I), vidiyanti ca (SyÈ)
2. MahÈyitvÈna sambodhiÑ (SÊ, SyÈ, I), mamÈyitvÈna taÑ bodhiÑ (Ka)
3. MÈlÈgandhavilepanaÑ (SÊ, I)
4. PÈkÈraparikkhepaÑ kÈresi, atha rÈjÈ pÈyÈsi (SÊ, SyÈ, I)
5. PÈyÈsÊti (SÊ, SyÈ, I)
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈneva, pubbepi
Œnando bodhip|jaÑ kÈresiyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
MÈÓavakakÈli~go Œnando ahosi, KÈli~gabhÈradvÈjo pana ahameva
ahosin”ti.
KÈli~gajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. AkittijÈtakavaÓÓanÈ (480)
AkittiÑ disvÈ sammantanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
SÈvatthivÈsiÑ dÈnapatiÑ upÈsakaÑ Èrabbha kathesi. So kira SatthÈraÑ
nimantetvÈ sattÈhaÑ Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ
datvÈ pariyosÈnadivase ariyasaÑghassa sabbaparikkhÈre adÈsi. athassa
SatthÈ parisamajjheyeva anumodanaÑ karonto “upÈsaka mahÈ te pariccÈgo,
aho dukkaraÑ tayÈ kataÑ, ayaÒhi dÈnavaÑso nÈma porÈÓakapaÓÉitÈnaÑ
vaÑso, dÈnaÑ nÈma gihinÈpi pabbajitenÈpi dÈtabbameva. PorÈÓakapaÓÉitÈ
pana pabbajitvÈ araÒÒe vasantÈpi aloÓakaÑ vidh|panaÑ udakamattasittaÑ
kÈrapaÓÓaÑ khÈdamÈnÈpi sampattayÈcakÈnaÑ yÈvadatthaÑ datvÈ sayaÑ
pÊtisukhena yÈpayiÑs|”ti vatvÈ “bhante idaÑ tÈva sabbaparikkhÈradÈnaÑ
mahÈjanassa pÈkaÔaÑ, tumhehi vuttaÑ apÈkaÔaÑ, taÑ no kathethÈ”ti tena
yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
asÊtikoÔivibhavassa brÈhmaÓamahÈsÈlassa kule nibbatti, “AkittÊ”tissa nÈmaÑ
kariÑsu. Tassa padasÈ gamanakÈle bhaginÊpi jÈyi, “YasavatÊ”tissÈ nÈmaÑ
kariÑsu. MahÈsatto soÄasavassakÈle TakkasilaÑ gantvÈ sabbasippÈni
uggaÓhitvÈ paccÈgami. Athassa mÈtÈpitaro kÈlamakaÑsu. So tesaÑ
petakiccÈni kÈretvÈ dhanavilokanaÑ karonto “asuko nÈma ettakaÑ dhanaÑ
saÓÔhapetvÈ atÊto, asuko ettakan”ti vacanaÑ sutvÈ saÑviggamÈnaso hutvÈ
“idaÑ dhanameva paÒÒÈyati, na dhanassa saÑhÈrakÈ, sabbe imaÑ dhanaÑ
pahÈyeva gatÈ, ahaÑ pana taÑ ÈdÈya gamissÈmÊ”ti bhaginiÑ pakkosÈpetvÈ
“tvaÑ imaÑ dhanaÑ paÔipajjÈhÊ”ti
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Èha. TumhÈkaÑ pana ko ajjhÈsayoti. PabbajitukÈmomhÊti. BhÈtika ahaÑ
tumhehi chaÉÉitaÑ kheÄaÑ na sirasÈ sampaÔicchÈmi, na me iminÈ attho,
ahampi pabbajissÈmÊti. So rÈjÈnaÑ ÈpucchitvÈ bheriÑ carÈpesi “dhanena
atthikÈ AkittipaÓÉitassa gehaÑ Ègacchant|”ti.
So sattÈhaÑ mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ dhane akhÊyamÈne cintesi “ime
sa~khÈrÈ khÊyanti, kiÑ me dhanakÊÄÈya, atthikÈ taÑ gaÓhissantÊ”ti
nivedanadvÈraÑ vivaritvÈ “dinnaÒÒeva harant|”ti sahiraÒÒasuvaÓÓaÑ
gehaÑ pahÈya ÒÈtimaÓÉalassa paridevantassa bhaginiÑ gahetvÈ BÈrÈÓasito
nikkhami. Yena dvÈrena nikkhami, taÑ AkittidvÈraÑ nÈma jÈtaÑ, yena
titthena nadiÑ otiÓÓo, tampi AkittititthaÑ nÈma jÈtaÑ. So dve tÊÓi yojanÈni
gantvÈ ramaÓÊye ÔhÈne paÓÓasÈlaÑ katvÈ bhaginiyÈ saddhiÑ pabbaji. Tassa
pabbajitakÈlato paÔÔhÈya bahugÈmanigamarÈjadhÈnivÈsino pabbajiÑsu.
MahÈparivÈro ahosi, mahÈlÈbhasakkÈro nibbatti, BuddhuppÈdakÈlo viya
pavatti. Atha mahÈsatto “ayaÑ lÈbhasakkÈro mahÈ, parivÈropi mahanto,
mayÈ ekakeneva viharituÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ avelÈya antamaso bhaginimpi
ajÈnÈpetvÈ ekakova nikkhamitvÈ anupubbena DamiÄaraÔÔhaÑ patvÈ
KÈvÊrapaÔÔanasamÊpe1 uyyÈne viharanto jhÈnÈbhiÒÒÈyo nibbattesi.
TatrÈpissa mahÈlÈbhasakkÈro uppajji. So taÑ jigucchitvÈ chaÉÉetvÈ ÈkÈsena
gantvÈ NÈgadÊpasamÊpe KÈradÊpe2 otari. TadÈ KÈradÊpo AhidÊpo nÈma
ahosi. So tattha mahantaÑ kÈrarukkhaÑ upanissÈya paÓÓasÈlaÑ mÈpetvÈ
vÈsaÑ kappesi. Tattha tassa vasanabhÈvaÑ na koci jÈnÈti. Athassa bhaginÊ
bhÈtaraÑ gavesamÈnÈ anupubbena damiÄaraÔÔhaÑ patvÈ taÑ adisvÈ tena
vasitaÔÔhÈneyeva vasi, jhÈnaÑ pana nibbattetuÑ nÈsakkhi.
MahÈsatto appicchatÈya katthaci agantvÈ tassa rukkhassa phalakÈle
phalÈni khÈdati, pattakÈle pattÈni udakasittÈni khÈdati. Tassa sÊlatejena
Sakkassa PaÓÉukambalasilÈsanaÑ uÓhÈkÈraÑ dassesi. Sakko “ko nu kho
maÑ ÔhÈnÈ cÈvetukÈmo”ti Èvajjento AkittipaÓÉitaÑ disvÈ “kimatthaÑ esa
tÈpaso sÊlÈni rakkhati, SakkattaÑ nu kho pattheti, udÈhu aÒÒaÑ,
vÊmaÑsissÈmi naÑ. AyaÒhi dukkhena jÊvikaÑ kappesi, udakasittÈni
______________________________________________________________
1. KÈvÊrapaÔÔanasamÊpe (SÊ, I), kÈcirapaÔÔanasamÊpe (SyÈ)

2. KÈradÊpaÑ (SyÈ)
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kÈrapaÓÓÈni khÈdati, sace SakkattaÑ pattheti, attano sittapattÈni mayhaÑ
dassati, no ce, na dassatÊ”ti brÈhmaÓavaÓÓena tassa santikaÑ agamÈsi.
Bodhisatto kÈrapaÓÓÈni sedetvÈ otÈretvÈ “sÊtalabh|tÈni khÈdissÈmÊ”ti
paÓÓasÈladvÈre nisÊdi. Athassa purato Sakko bhikkhÈya aÔÔhÈsi. MahÈsatto
taÑ disvÈ somanassappatto hutvÈ “lÈbhÈ vata me, yohaÑ yÈcakaÑ passÈmi,
ajja me manorathaÑ matthakaÑ pÈpetvÈ dÈnaÑ dassÈmÊ”ti
pakkabhÈjaneneva ÈdÈya gantvÈ “idaÑ me dÈnaÑ sabbaÒÒutaÒÒÈÓassa
paccayo hot|”ti attano asesetvÈva tassa bhÈjane pakkhipi. BrÈhmaÓo taÑ
gahetvÈ thokaÑ gantvÈ antaradhÈyi. MahÈsattopi tassa datvÈ puna apacitvÈ
pÊtisukheneva vÊtinÈmetvÈ punadivase pacitvÈ tattheva paÓÓasÈladvÈre
nisÊdi.
Sakko puna brÈhmaÓavesena agamÈsi. Punapissa datvÈ mahÈsatto
tatheva vÊtinÈmesi. Tatiyadivasepi tatheva datvÈ “aho me lÈbhÈ vata,
kÈrapaÓÓÈni nissÈya mahantaÑ puÒÒaÑ pasutan”ti somanassappatto tayo
divase anÈhÈratÈya dubbalopi samÈno majjhanhikasamaye paÓÓasÈlato
nikkhamitvÈ dÈnaÑ Èvajjento paÓÓasÈladvÈre nisÊdi. Sakkopi cintesi “ayaÑ
brÈhmaÓo tayo divase nirÈhÈro hutvÈ evaÑ dubbalopi dÈnaÑ dento
tuÔÔhacittova deti, cittassa aÒÒathattampi natthi, ahaÑ imaÑ ‘idaÑ nÈma
patthetvÈ detÊ’ti na jÈnÈmi, pucchitvÈ ajjhÈsayamassa sutvÈ dÈnakÈraÓaÑ
jÈnissÈmÊ”ti. So majjhanhike vÊtivatte mahantena sirisobhaggena gaganatale
taruÓas|riyo viya jalamÈno ÈgantvÈ mahÈsattassa puratova ÔhatvÈ “ambho
tÈpasa evaÑ uÓhavÈte paharante evar|pe loÓajalaparikkhitte1 araÒÒe
kimatthaÑ tapokammaÑ karosÊ”ti pucchi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
83. “AkittiÑ disvÈ sammantaÑ, Sakko bh|tapatÊ bravi.
KiÑ patthayaÑ mahÈbrahme, eko sammasi ghammanÊ”ti.
Tattha kiÑ patthayanti kiÑ manussasampattiÑ patthento, udÈhu
Sakkasampatti-ÈdÊnaÑ aÒÒataranti.
______________________________________________________________
1. TÈpasa evar|pe uÓhavÈtapaharitakÈrarukkhaparikkhitte (Ka)
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MahÈsatto taÑ sutvÈ SakkabhÈvaÒcassa ÒatvÈ “nÈhaÑ etÈ sampattiyo
patthemi, sabbaÒÒutaÑ pana patthento tapokammaÑ karomÊ”ti pakÈsetuÑ
dutiyaÑ gÈthamÈha–
84. “Dukkho punabbhavo Sakka, sarÊrassa ca bhedanaÑ.
SammohamaraÓaÑ dukkhaÑ, tasmÈ sammÈmi vÈsavÈ”ti.
Tattha tasmÈti yasmÈ punappunaÑ jÈti khandhÈnaÑ bhedanaÑ
sammohamaraÓaÒca dukkhaÑ, tasmÈ yatthetÈni natthi, taÑ nibbÈnaÑ
patthento idha sammÈmÊti evaÑ attano nibbÈnajjhÈsayataÑ dÊpeti.
TaÑ sutvÈ Sakko tuÔÔhamÈnaso “sabbabhavesu kirÈyaÑ ukkaÓÔhito
nibbÈnatthÈya araÒÒe viharati, varamassa dassÈmÊ”ti varena nimantento
tatiyaÑ gÈthamÈha–
85. “EtasmiÑ te sulapite, patir|pe subhÈsite.
VaraÑ Kassapa te dammi, yaÑ kiÒci manasicchasÊ”ti.
Tattha yaÑ kiÒci manasicchasÊti yaÑ manasÈ icchasi, taÑ dammi,
varaÑ gaÓhÈhÊti.
MahÈsatto varaÑ gaÓhanto catutthaÑ gÈthamÈha–
86. “VaraÒce me ado Sakka, sabbabh|tÈnamissara.
Yena putte ca dÈre ca, dhanadhaÒÒaÑ piyÈni ca.
LaddhÈ narÈ na tappanti1, so lobho na mayÊ vase”ti.
Tattha varaÒce me adoti sace varaÑ mayhaÑ desi. PiyÈni cÈti aÒÒÈni
ca yÈni piyabhaÓÉÈni. Na tappantÊti2 punappunaÑ puttÈdayo patthentiyeva,
na tittiÑ upagacchanti. Na mayÊ vaseti mayi mÈ vasatu mÈ uppajjatu.
Athassa Sakko tussitvÈ uttarimpi varaÑ dento mahÈsatto ca varaÑ
gaÓhanto imÈ gÈthÈ abhÈsiÑsu–
87. “EtasmiÑ te sulapite, patir|pe subhÈsite.
VaraÑ Kassapa te dammi, yaÑ kiÒci manasicchasi.
______________________________________________________________
1. LaddhÈ na anutappenti (SyÈ), laddhÈ naÒÒÈni tappenti (Ka)
2. Na anutappentÊti (SyÈ)
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88. VaraÒce me ado Sakka, sabbabh|tÈnamissara.
KhettaÑ vatthuÑ hiraÒÒaÒca, gavÈssaÑ dÈsaporisaÑ.
Yena jÈtena jÊyanti, so doso na mayÊ vase.
89. EtasmiÑ te sulapite, patir|pe subhÈsite.
VaraÑ Kassapa te dammi, yaÑ kiÒci manasicchasi.
90. VaraÒce me ado Sakka, sabbabh|tÈnamissara.
BÈlaÑ na passe na suÓe, na ca bÈlena saÑvase.
BÈlena’llÈpasallÈpaÑ, na kare na ca rocaye.
91. KiÑ nu te akaraÑ bÈlo, vada Kassapa kÈraÓaÑ.
Kena Kassapa bÈlassa, dassanaÑ nÈbhika~khasi.
92. AnayaÑ nayati dummedho, adhurÈyaÑ niyuÒjati.
Dunnayo seyyaso hoti, sammÈ vutto pakuppati.
VinayaÑ so na jÈnÈti, sÈdhu tassa adassanaÑ.
93. EtasmiÑ te sulapite, patir|pe subhÈsite.
VaraÑ Kassapa te dammi, yaÑ kiÒci manasicchasi.
94. VaraÒce me ado Sakka, sabbabh|tÈnamissara.
DhÊraÑ passe suÓe dhÊraÑ, dhÊrena saha saÑvase.
DhÊrena’llÈpasallÈpaÑ, taÑ kare taÑ ca rocaye.
95. KiÑ nu te akaraÑ dhÊro, vada Kassapa kÈraÓaÑ.
Kena Kassapa dhÊrassa, dassanaÑ abhika~khasi.
96. NayaÑ nayati medhÈvÊ, adhurÈyaÑ na yuÒjati.
Sunayo seyyaso hoti, sammÈ vutto na kuppati.
VinayaÑ so pajÈnÈti, sÈdhu tena samÈgamo.
97. EtasmiÑ te sulapite, patir|pe subhÈsite.
VaraÑ Kassapa te dammi, yaÑ kiÒci manasicchasi.
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98. VaraÒce me ado Sakka, sabbabh|tÈnamissara.
Tato ratyÈ vivasÈne1, s|riyuggamanaÑ2 pati.
DibbÈ bhakkhÈ pÈtubhaveyyuÑ, sÊlavanto ca yÈcakÈ.
99. Dadato me na khÊyetha, datvÈ nÈnutapeyyahaÑ.
DadaÑ cittaÑ pasÈdeyyaÑ, etaÑ Sakka varaÑ vare.
100. EtasmiÑ te sulapite, patir|pe subhÈsite.
VaraÑ Kassapa te dammi, yaÑ kiÒci manasicchasi.
101. VaraÒce me ado Sakka, sabbabh|tÈnamissara.
Na maÑ puna upeyyÈsi, etaÑ Sakka varaÑ vare.
102. Bah|hi vatacariyÈhi, narÈ ca atha nÈriyo.
DassanaÑ abhika~khanti, kiÑ nu me dassane bhayaÑ.
103. TaÑ tÈdisaÑ devavaÓÓaÑ, sabbakÈmasamiddhinaÑ.
DisvÈ tapo pamajjeyyaÑ, etaÑ te dassane bhayan”ti.

Tattha yena jÈtenÈti yena cittena jÈtena kuddhÈ sattÈ pÈÓavadhÈdÊnaÑ
katattÈ rÈjadaÓÉavasena visakhÈdanÈdÊhi vÈ attano maraÓavasena3 etÈni
khettÈdÊni jÊyanti, so doso mayi na vaseyyÈti yÈcati. Na suÓeti asukaÔÔhÈne
nÈma vasatÊtipi imehi kÈraÓehi4 na suÓeyyaÑ. KiÑ nu te akaranti kiÑ nu
tava bÈlena mÈtÈ mÈritÈ5, udÈhu tava pitÈ, aÒÒaÑ vÈ pana te kiÑ nÈma
anatthaÑ bÈlo akaraÑ6.
AnayaÑ nayatÊti akÈraÓaÑ “kÈraÓan”ti gaÓhÈti, pÈÓÈtipÈtÈdÊni katvÈ
jÊvikaÑ kappessÈmÊti evar|pÈni anatthakammÈni7 cinteti. AdhurÈyanti
saddhÈdhurasÊladhurapaÒÒÈdhuresu ayojetvÈ ayoge8 niyuÒjati. Dunnayo
seyyaso hotÊti dunnayova tassa seyyo hoti. PaÒca dussÊlakammÈni samÈdÈya
vattanameva seyyoti gaÓhÈti, hitapaÔipattiyÈ vÈ dunnayo hoti netuÑ
asakkuÓeyyo. SammÈ vuttoti
______________________________________________________________
1. Vivasane (SÊ, SyÈ, I)
3. MÈravasena (SyÈ), mÈnavasena (Ka)
5. NÊhatÈ (Ka)
7. DÈruÓakammÈni (SyÈ), akaraÓÈni kammÈni (Ka)

2. S|riyassuggamanaÑ (SyÈ, I)
4. KaÓÓehi (SÊ, I)
6. Akari (SÊ)
8. AdhurÈyaÑ (Ka)

JÈtakaÔÔhakathÈ

243

hetunÈ kÈraÓena vutto kuppati. Vinayanti “evaÑ abhikkamitabban”ti-ÈdikaÑ
ÈcÈravinayaÑ na jÈnÈti, ovÈdaÒca na sampaÔicchati. SÈdhu tassÈti etehi
kÈraÓehi tassa adassanameva sÈdhu.
S|riyuggamanaÑ patÊti1 s|riyuggamanavelÈya. DibbÈ bhakkhÈti
dibbabhojanaÑ2 yÈcakÈti tassa dibbabhojanassa paÔiggÈhakÈ. VatacariyÈhÊti
dÈnasÊla-uposathakammehi. DassanaÑ abhika~khantÊti dassanaÑ mama
abhika~khanti. TaÑ tÈdisanti evar|paÑ dibbÈla~kÈravibh|sitaÑ.
Pamajjeyyanti pamÈdaÑ ÈpajjeyyaÑ. Tava sirisampattiÑ vattheyyaÑ, evaÑ
nibbÈnatthÈya pavattite tapokamme sakkaÔÔhÈnaÑ patthento pamatto nÈma
bhaveyyaÑ, etaÑ tava dassane mayhaÑ bhayanti.
Sakko “sÈdhu bhante ito paÔÔhÈya na te santikaÑ ÈgamissÈmÈ”ti taÑ
vanditvÈ khamÈpetvÈ sakkÈmi. MahÈsatto yÈvajÊvaÑ tattheva vasanto
brahmavihÈre bhÈvetvÈ brahmaloke nibbatti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
Sakko Anuruddho ahosi, AkittipaÓÉito pana ahameva ahosin”ti.
AkittijÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
_____
8. TakkÈriyajÈtakavaÓÓanÈ (481)
Ahameva dubbhÈsitaÑ bhÈsi bÈloti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
KokÈlikaÑ Èrabbha kathesi. EkasmiÒhi antovasse dve aggasÈvakÈ gaÓaÑ
pahÈya vivittÈvÈsaÑ vasitukÈmÈ SatthÈraÑ ÈpucchitvÈ KokÈlikaraÔÔhe
KokÈlikassa vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ taÑ evamÈhaÑsu “Èvuso KokÈlika taÑ
nissÈya amhÈkaÑ, amhe ca nissÈya tava phÈsuvihÈro bhavissati, imaÑ
temÈsaÑ idha vaseyyÈmÈ”ti. Ko panÈvuso maÑ nissÈya tumhÈkaÑ
phÈsuvihÈroti. Sace tvaÑ Èvuso “dve aggasÈvakÈ idha viharantÊ”ti kassaci
nÈroceyyÈsi, mayaÑ sukhaÑ vihareyyÈma, ayaÑ taÑ nissÈya amhÈkaÑ
phÈsuvihÈroti.
______________________________________________________________
1. S|riyassuggamanaÑ patÊti (SyÈ)

2. DibbabhojanÈ (Ka)
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Atha tumhe nissÈya mayhaÑ ko phÈsuvihÈroti. MayaÑ tuyhaÑ
antotemÈsaÑ dhammaÑ vÈcessÈma, dhammakathaÑ kathessÈma, esa
tuyhaÑ amhe nissÈya phÈsuvihÈroti. VasathÈvuso yathÈjjhÈsayenÈti. So
tesaÑ patir|paÑ senÈsanaÑ adÈsi. Te phalasamÈpattisukhena sukhaÑ
vasiÑsu. Koci nesaÑ tattha vasanabhÈvaÑ na jÈnÈti.
Te vutthavassÈ pavÈretvÈ “Èvuso taÑ nissÈya sukhaÑ vutthÈmha,
SatthÈraÑ vandituÑ gacchÈmÈ”ti taÑ ÈpucchiÑsu. So “sÈdh|”ti
sampaÔicchitvÈ te ÈdÈya dhuragÈme piÓÉÈya cari. TherÈ katabhattakiccÈ
gÈmato nikkhamiÑsu. KokÈliko te uyyojetvÈ nivattitvÈ manussÈnaÑ Èrocesi
“upÈsakÈ tumhe tiracchÈnasadisÈ, dve aggasÈvake temÈsaÑ dhuravihÈre
vasante na jÈnittha, idÈni te gatÈ”ti. ManussÈ “kasmÈ pana bhante amhÈkaÑ
nÈrocitthÈ”ti vatvÈ bahuÑ sappitelÈdibhesajjaÒceva vatthacchÈdanaÒca
gahetvÈ there upasa~kamitvÈ vanditvÈ “khamatha no bhante, mayaÑ
tumhÈkaÑ aggasÈvakabhÈvaÑ na jÈnÈma, ajja no KokÈlikabhadantassa
vacanena ÒÈtÈ, amhÈkaÑ anukampÈya imÈni bhesajjavatthacchÈdanÈni
gaÓhathÈ”ti ÈhaÑsu.
KokÈliko “therÈ appicchÈ santuÔÔhÈ, imÈni vatthÈni attanÈ aggahetvÈ
mayhaÑ dassantÊ”ti cintetvÈ upÈsakehi saddhiÑyeva therÈnaÑ santikaÑ
gato. TherÈ bhikkhuparipÈcitattÈ tato1 kiÒci neva attanÈ gaÓhiÑsu, na
KokÈlikassa dÈpesuÑ. UpÈsakÈ “bhante idÈni agaÓhantÈ puna amhÈkaÑ
anukampÈya idha ÈgaccheyyÈthÈ”ti yÈciÑsu. TherÈ anadhivÈsetvÈ Satthu
santikaÑ agamiÑsu. KokÈliko “ime therÈ attanÈ agaÓhantÈ mayhaÑ na
dÈpesun”ti ÈghÈtaÑ bandhi. TherÈpi Satthu santike thokaÑ vasitvÈ attano
parivÈre paÒcabhikkhusate ca ÈdÈya bhikkhusahassena saddhiÑ cÈrikaÑ
caramÈnÈ KokÈlikaraÔÔhaÑ patthÈ. Te upÈsakÈ paccuggamanaÑ katvÈ there
ÈdÈya tameva vihÈraÑ netvÈ devasikaÑ mahÈsakkÈraÑ kariÑsu. Pah|taÑ
bhesajjavatthacchÈdanaÑ uppajji, therehi saddhiÑ Ègatabhikkh| cÊvarÈni
vicÈrentÈ saddhiÑ ÈgatÈnaÑ bhikkh|naÒÒeva
______________________________________________________________
1. TherÈ imaÑ bhikkhuÑ paÔicca dinnattÈ (Ka)
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denti, KokÈlikassa na denti, therÈpi tassa na dÈpenti. KokÈliko cÊvaraÑ
alabhitvÈ “pÈpicchÈ SÈriputtamoggallÈnÈ, pubbe dÊyamÈnaÑ lÈbhaÑ
aggahetvÈ idÈni gaÓhanti, p|retuÑ na sakkÈ, aÒÒe na olokentÊ”ti there
akkosati paribhÈsati. TherÈ”ayaÑ amhe nissÈya akusalaÑ pasavatÊ”ti
saparivÈrÈ nikkhamitvÈ “aÒÒaÑ bhante katipÈhaÑ vasathÈ”ti manussehi
yÈciyamÈnÈpi nivattituÑ na icchiÑsu.
Atheko daharo bhikkhu Èha “upÈsakÈ kathaÑ therÈ vasissanti,
tumhÈkaÑ kul|pako thero idha imesaÑ vÈsaÑ na sahatÊ”ti. Te tassa
santikaÑ gantvÈ “bhante tumhe kira therÈnaÑ idha vÈsaÑ na sahatha,
gacchatha ne khamÈpetvÈ nivattetha, sace na nivattetha, palÈyitvÈ aÒÒattha
vasathÈ”ti ÈhaÑsu. So upÈsakÈnaÑ bhayena gantvÈ there yÈci. TherÈ
“gacchÈvuso, na mayaÑ nivattÈmÈ”ti pakkamiÑsu. So there nivattetuÑ
asakkonto vihÈrameva paccÈgato. Atha naÑ upÈsakÈ pucchiÑsu “nivattitÈ te
bhante therÈ”ti. NivattetuÑ nÈsakkhiÑ Èvusoti. Atha naÑ “imasmiÑ
pÈpadhamme vasante idha pesalÈ bhikkh| na vasissanti, nikkaÉÉhÈma nan”ti
cintetvÈ “bhante mÈ tvaÑ idha vasi, amhe nissÈya tuyhaÑ kiÒci natthÊ”ti
ÈhaÑsu. So tehi nikkaÉÉhito1 pattacÊvaramÈdÈya JetavanaÑ gantvÈ
SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ “pÈpicchÈ bhante SÈriputtamoggallÈnÈ, pÈpikÈnaÑ
icchÈnaÑ vasaÑ gatÈ”ti Èha. Atha naÑ SatthÈ “mÈ hevaÑ KokÈlika avaca,
mÈ hevaÑ KokÈlika avaca, pasÈdehi KokÈlika SÈriputtamoggallÈnesu
cittaÑ, te pesalÈ bhikkh|”ti vÈreti. VÈritopi KokÈliko “tumhe bhante
tumhÈkaÑ aggasÈvakÈnaÑ saddahatha, ahaÑ paccakkhato addasaÑ,
pÈpicchÈ ete paÔicchannakammantÈ dussÊlÈ”ti vatvÈ yÈvatatiyaÑ SatthÈrÈ
vÈritopi tatheva vatvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. Tassa pakkantamattasseva
sakalasarÊre sÈsapamattÈ piÄakÈ uÔÔhahitvÈ anupubbena vaÉÉhitvÈ
beÄuvapakkamattÈ hutvÈ bhijjitvÈ pubbalohitÈni pagghariÑsu. So nitthunanto
vedanÈppatto JetavanadvÈrakoÔÔhake nipajji. “KokÈlikena dve aggasÈvakÈ
akkuÔÔhÈ”ti yÈva brahmalokÈ ekakolÈhalaÑ ahosi.
______________________________________________________________
1. AbahumÈnÊkato (SÊ), abahumÈnakato (SyÈ, I)
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Athassa upajjhÈyo Tur|1 nÈma brahmÈ taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ “there
khamÈpessÈmÊ”ti ÈgantvÈ ÈkÈse ÔhatvÈ “KokÈlika pharusaÑ te kammaÑ
kataÑ, aggasÈvake pasÈdehÊ”ti Èha. Ko pana tvaÑ Èvusoti. Tur| brahmÈ
nÈmÈhanti. “Nanu tvaÑ Èvuso BhagavatÈ anÈgÈmÊti byÈkato, anÈgÈmÊ ca2
anÈvattidhammo asmÈ lokÈti vuttaÑ, tvaÑ sa~kÈraÔÔhÈne yakkho
bhavissasÊ”ti mahÈbrahmaÑ apasÈdesi. So taÑ attano vacanaÑ gÈhÈpetuÑ
asakkonto “tava vÈcÈya tvaÒÒeva paÒÒÈyissasÊ”ti vatvÈ SuddhÈvÈsameva
gato. KokÈlikopi kÈlaÑ katvÈ Padumaniraye uppajji. Tassa tattha
nibbattabhÈvaÑ ÒatvÈ SahaÑpatibrahmÈ TathÈgatassa Èrocesi, SatthÈ
bhikkh|naÑ Èrocesi. Bhikkh| tassa aguÓaÑ kathentÈ dhammasabhÈyaÑ
kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso KokÈliko kira SÈriputtamoggallÈne akkositvÈ
attano mukhaÑ nissÈya Padumaniraye uppanno”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya
nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti
vutte “na bhikkhave idÈneva KokÈliko vacanena hato attano mukhaÑ
nissÈya dukkhaÑ anubhoti, pubbepi esa attano mukhaÑ nissÈya dukkhaÑ
anubhosiyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente tassa purohito Pi~galo
nikkhantadÈÔho ahosi. Tassa brÈhmaÓÊ aÒÒena brÈhmaÓena saddhiÑ aticari,
sopi tÈdisova. Purohito brÈhmaÓiÑ punappunaÑ vÈrentopi vÈretuÑ
asakkonto cintesi “imaÑ mama veriÑ sahatthÈ mÈretuÑ na sakkÈ, upÈyena
naÑ mÈressÈmÊ”ti. So rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ Èha “mahÈrÈja tava nagaraÑ
sakalajambudÊpe agganagaraÑ, tvaÑ aggarÈjÈ, evaÑ aggaraÒÒo nÈma tava
dakkhiÓadvÈraÑ duyuttaÑ avama~galan”ti. Œcariya idÈni kiÑ kÈtabbanti.
Ma~galaÑ katvÈ yojetabbanti. KiÑ laddhuÑ vaÔÔatÊti. PurÈÓadvÈraÑ hÈretvÈ
ma~galayuttÈni dÈr|ni gahetvÈ nagarapariggÈhakÈnaÑ bh|tÈnaÑ baliÑ
datvÈ ma~galanakkhattena patiÔÔhÈpetuÑ vaÔÔatÊti. Tena hi evaÑ karothÈti.
TadÈ bodhisatto TakkÈriyo nÈma
______________________________________________________________
1. TudÊ (SÊ, SyÈ), tudu (I), t|risa (Ka) SaÑ 1. 151 piÔÔhe pana passitabbaÑ.
2 AnÈgÈmÊti ca (SÊ), anÈgÈmÊti (I)
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mÈÓavo hutvÈ tassa santike sippaÑ uggaÓhÈti. Purohito purÈÓadvÈraÑ
hÈretvÈ navaÑ niÔÔhÈpetvÈ rÈjÈnaÑ Èha “niÔÔhitaÑ deva dvÈraÑ, sve
bhaddakaÑ nakkhattaÑ, taÑ anatikkamitvÈ baliÑ katvÈ dvÈraÑ
patiÔÔhÈpetuÑ vaÔÔatÊ”ti. Œcariya balikammatthÈya kiÑ laddhuÑ vaÔÔatÊti.
Deva mahesakkhaÑ dvÈraÑ mahesakkhÈhi devatÈhi pariggahitaÑ, ekaÑ
Pi~galaÑ nikkhantadÈÔhaÑ ubhatovisuddhaÑ brÈhmaÓaÑ mÈretvÈ tassa
maÑsalohitena baliÑ katvÈ sarÊraÑ heÔÔhÈ khipitvÈ dvÈraÑ
patiÔÔhÈpetabbaÑ, evaÑ tumhÈkaÒca nagarassa ca vuÉÉhi bhavissatÊti. SÈdhu
Ècariya evar|paÑ brÈhmaÓaÑ mÈretvÈ dvÈraÑ patiÔÔhÈpehÊti.
So tuÔÔhamÈnaso “sve paccÈmittassa piÔÔhiÑ passissÈmÊ”ti ussÈhajÈto
attano gehaÑ gantvÈ mukhaÑ rakkhituÑ asakkonto turitaturito bhariyaÑ
Èha “pÈpe caÓÉÈli ito paÔÔhÈya kena saddhiÑ abhiramissasi, sve te jÈraÑ
mÈretvÈ balikammaÑ karissÈmÊ”ti. NiraparÈdhaÑ kiÑ kÈraÓÈ mÈressasÊti.
RÈjÈ “KaÄÈrapi~galassa brÈhmaÓassa maÑsalohitena balikammaÑ katvÈ
nagaradvÈraÑ patiÔÔhÈpehÊ”ti Èha, jÈro ca te KaÄÈrapi~galo, taÑ mÈretvÈ
balikammaÑ karissÈmÊti. SÈ jÈrassa santikaÑ sÈsanaÑ pÈhesi “rÈjÈ kira
KaÄÈrapi~galaÑ brÈhmaÓaÑ mÈretvÈ baliÑ kÈtukÈmo, sace jÊvitukÈmo,
aÒÒepi tayÈ sadisebrÈhmaÓe gahetvÈ kÈlasseva palÈyass|”ti. So tathÈ akÈsi.
TaÑ nagare pÈkaÔaÑ ahosi, sakalanagarato sabbe KaÄÈrapi~galÈ palÈyiÑsu.
Purohito paccÈmittassa palÈtabhÈvaÑ ajÈnitvÈ pÈtova rÈjÈnaÑ
upasa~kamitvÈ “deva asukaÔÔhÈne KaÄarapi~galo brÈhmaÓo atthi, taÑ
gaÓhÈpethÈ”ti Èha. RÈjÈ amacce pesesi. Te taÑ apassantÈ ÈgantvÈ “palÈto
kirÈ”ti ÈrocesuÑ. “AÒÒattha upadhÈrethÈ”ti sakalanagaraÑ upadhÈrentÈpi na
passiÑsu. Tato “aÒÒaÑ upadhÈrethÈ”ti vutte “deva ÔhapetvÈ purohitaÑ aÒÒo
evar|po natthÊ”ti vadiÑsu. PurohitaÑ na sakkÈ mÈretunti. Deva kiÑ
kathetha, purohitassa kÈraÓÈ ajja dvÈre appatiÔÔhÈpite nagaraÑ aguttaÑ
bhavissati, Ècariyo kathento “ajja nakkhattaÑ atikkamitvÈ ito
saÑvaccharaccayena nakkhattaÑ labhissatÊ”ti kathesi, saÑvaccharaÑ nagare
advÈrake paccatthikÈnaÑ okÈso bhavissati, imaÑ mÈretvÈ aÒÒena
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byattena brÈhmaÓena balikammaÑ kÈretvÈ dvÈraÑ patiÔÔhÈpessÈmÈti. Atthi
pana aÒÒo Ècariyasadiso paÓÉito brÈhmaÓoti. Atthi deva tassa antevÈsÊ
TakkÈriyamÈÓavo nÈma, tassa purohitaÔÔhÈnaÑ datvÈ ma~galaÑ karothÈti.
RÈjÈ taÑ pakkosÈpetvÈ sammÈnaÑ kÈretvÈ purohitaÔÔhÈnaÑ datvÈ tathÈ
kÈtuÑ ÈÓÈpesi. So mahantena parivÈrena nagaradvÈraÑ agamÈsi. PurohitaÑ
rÈjÈnubhÈvena bandhitvÈ ÈnayiÑsu. MahÈsatto dvÈraÔÔhapanaÔÔhÈne ÈvÈÔaÑ
khaÓÈpetvÈ sÈÓiÑ parikkhipÈpetvÈ Ècariyena saddhiÑ antosÈÓiyaÑ aÔÔhÈsi.
Œcariyo ÈvÈÔaÑ oloketvÈ attano patiÔÔhaÑ alabhanto “attho1 tÈva me
nipphÈdito ahosi, bÈlattÈ pana mukhaÑ rakkhituÑ asakkonto vegena
pÈpitthiyÈ kathesiÑ, attanÈva attano vadho Èbhato”ti mahÈsattaÑ Èlapanto
paÔhamaÑ gÈthamÈha–
104. “Ahameva dubbhÈsitaÑ bhÈsi bÈlo,
Bhekova’raÒÒe ahimavhÈyamÈno2.
TakkÈriye sobbha’mimaÑ3 patÈmi,
Na kireva sÈdhu ativelabhÈÓÊ”ti.
Tattha dubbhÈsitaÑ bhÈsÊti dubbhÈsitaÑ bhÈsiÑ. BhekovÈti yathÈ
araÒÒe maÓÉ|ko vassanto attano khÈdakaÑ ahiÑ avhÈyamÈno4 dubbhÈsitaÑ
bhÈsati nÈma, evaÑ ahameva dubbhÈsitaÑ bhÈsiÑ. TakkÈriyeti tassa
nÈmaÑ, TakkÈriyÈti itthili~gaÑ nÈma, teneva taÑ Èlapanto5 evamÈha.
TaÑ sutvÈ mahÈsatto dutiyaÑ gÈthamÈha–
105. “Pappoti macco ativelabhÈÓÊ,
BandhaÑ vadhaÑ sokapariddavaÒca.
AttÈnameva garahÈsi ettha,
Œcera yaÑ taÑ nikhaÓanti sobbhe”ti.
______________________________________________________________
1. Anattho (SyÈ)
2. AhimavhayÈno (SÊ, I)
3. Sobbhamhi ahaÑ (Ka)
4. AhiÑ avheti, so taÑ avhÈyamÈno (SÊ, SyÈ)
5. TakkÈriyeti tassa nÈmaÑ itthili~gaÑ, taÑ Èlapanto (SyÈ)
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Tattha ativelabhÈÓÊti velÈtikkantaÑ pamÈÓÈtikkantaÑ katvÈ kathanaÑ
nÈma na sÈdhu, ativelabhÈÓÊ puriso na sÈdh|ti attho. SokapariddavaÒcÈti
Ècariya evameva ativelabhÈÓÊ puriso vadhaÑ bandhaÒca1 sokaÒca
mahantena saddena paridevaÒca pappoti. GarahÈsÊti paraÑ agarahitvÈ
attÈnaÑyeva garaheyyÈsi. EtthÈti etasmiÑ kÈraÓe. Œcera yaÑ tanti Ècariya
yena kÈraÓena taÑ nikhaÓanti sobbhe, taÑ tayÈva kataÑ, tasmÈ attÈnameva
garaheyyÈsÊti vadati.
EvaÒca pana vatvÈ “Ècariya vÈcaÑ arakkhitvÈ na kevalaÑ tvameva
dukkhappatto, aÒÒopi dukkhappattoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ ÈharitvÈ dassesi.
Pubbe kira BÈrÈÓasiyaÑ KÈÄÊ nÈma gaÓikÈ ahosi, tassÈ TuÓÉilo nÈma
bhÈtÈ. KÈÄÊ ekadivasaÑ sahassaÑ gaÓhÈti. TuÓÉilo pana itthidhutto
surÈdhutto akkhadhutto ahosi. SÈ tassa dhanaÑ deti, so laddhaÑ laddhaÑ
vinÈseti. SÈ taÑ vÈrentÊpi vÈretuÑ nÈsakkhi. So ekadivasaÑ j|taparÈjito
nivatthavatthÈni datvÈ kaÔasÈrakakhaÓÉaÑ nivÈsetvÈ tassÈ gehaÑ Ègami.
TÈya ca dÈsiyo ÈÓattÈ honti “TuÓÉilassa ÈgatakÈle kiÒci adatvÈ gÊvÈyaÑ
naÑ gahetvÈ nÊhareyyÈthÈ”ti. TÈ tathÈ kariÑsu. So dvÈram|le rodanto
aÔÔhÈsi.
Atheko seÔÔhiputto niccakÈlaÑ kÈÄiyÈ sahassaÑ ÈharÈpento disvÈ
“kasmÈ TuÓÉila rodasÊ”ti pucchi. SÈmi j|taparÈjito mama bhaginiyÈ
santikaÑ Ègatomhi, taÑ maÑ dÈsiyo gÊvÈyaÑ gahetvÈ nÊhariÑs|ti. “Tena hi
tiÔÔha, bhaginiyÈ te kathessÈmÊ”ti so gantvÈ “bhÈtÈ te kaÔasÈrakakhaÓÉaÑ
nivÈsetvÈ dvÈram|le Ôhito, vatthÈnissa kimatthaÑ na desÊ”ti Èha. AhaÑ tÈva
na demi, sace pana te sineho atthi, tvaÑ dehÊti. TasmiÑ pana gaÓikÈya
ghare idaÑcÈrittaÑ–Èbhatasahassato2 paÒcasatÈni gaÓikÈya honti,
paÒcasatÈni vatthagandhamÈlam|lÈni honti. ŒgatapurisÈ tasmiÑ ghare
laddhavatthÈni nivÈsetvÈ rattiÑ vasitvÈ punadivase gacchantÈ
ÈbhatavatthÈneva nivÈsetvÈ gacchanti. TasmÈ so seÔÔhiputto tÈya
dinnavatthÈni nivÈsetvÈ attano sÈÔake TuÓÉilassa dÈpesi. So nivÈsetvÈ
______________________________________________________________
1. VadhabandhanaÒca (SÊ, SyÈ, I)

2. ŒbhataÑ sahassato (SÊ, SyÈ, I)
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nadanto gajjanto gantvÈ surÈgehaÑ pÈvisi. KÈÄÊpi dÈsiyo ÈÓÈpesi “sve etassa
gamanakÈle vatthÈni acchindeyyÈthÈ”ti. TÈ tassa nikkhamanakÈle ito cito ca
upadhÈvitvÈ vilumpamÈnÈ1 sÈÔake gahetvÈ “idÈni yÈhi kumÈrÈ”ti naggaÑ
katvÈ vissajjesuÑ. So naggova nikkhami. Jano parihÈsaÑ karoti. So lajjitvÈ
“mayÈvetaÑ kataÑ, ahameva attano mukhaÑ rakkhituÑ nÈsakkhin”ti
paridevi. IdaÑ tÈvadassetuÑ tatiyaÑ gÈthamÈha–
106. “Kimeva’haÑ tuÓÉilamanupucchiÑ,
Kareyya saÑ bhÈtaraÑ kÈÄikÈ’yaÑ.
NaggovahaÑ vatthayugaÒca jÊno,
Ayampi attho bahutÈdisovÈ”ti.
Tattha bahutÈdisovÈti seÔÔhiputto hi attanÈ katena dukkhaÑ patto,
tvampi tasmÈ ayampi tuyhaÑ dukkhappatti attho bah|hi kÈraÓehi tÈdisova.
Aparopi BÈrÈÓasiyaÑ ajapÈlÈnaÑ pamÈdena gocarabh|miyaÑ dvÊsu
meÓÉesu yujjhantesu eko kuli~gasakuÓo “ime dÈni bhinnehi sÊsehi
marissanti, vÈressÈmi teti mÈtulÈ mÈ yujjhathÈ”ti vÈretvÈ tesaÑ kathaÑ
aggahetvÈ yujjhantÈnaÒÒeva piÔÔhiyampi sÊsepi nisÊditvÈ yÈcitvÈ vÈretuÑ
asakkonto “tena hi maÑ mÈretvÈ yujjhathÈ”ti ubhinnampi sÊsantaraÑ pÈvisi.
Te aÒÒamaÒÒaÑ yujjhiÑsuyeva. So saÓhakaraÓiyaÑ pisito viya attanÈ
kateneva vinÈsaÑ patto. Idampi aparaÑ kÈraÓaÑ dassetuÑ catutthaÑ
gÈthamÈha–
107. “Yo yujjhamÈnÈna’mayujjhamÈno,
MeÓÉantaraÑ accupatÊ kuli~go.
So piÑsito meÓÉasirehi tattha,
Ayampi attho bahutÈdisovÈ”ti.
Tattha meÓÉantaranti meÓÉÈnaÑ antaraÑ. AccupatÊti atigantvÈ uppati,
ÈkÈse sÊsÈnaÑ vemajjhe aÔÔhÈsÊti attho. PiÑsitoti pÊÄito.
______________________________________________________________
1. VilumpamÈnÈ viya (SÊ, SyÈ), vilumpamÈnÈ viyassa (I)
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Aparepi BÈrÈÓasivÈsino GopÈlakÈ phalitaÑ tÈlarukkhaÑ disvÈ ekaÑ
tÈlaphalatthÈya rukkhaÑ ÈropesuÑ. TasmiÑ phalÈni pÈtente eko
kaÓhasappo vammikÈ nikkhamitvÈ tÈlarukkhaÑ Èruhi. HeÔÔhÈ patiÔÔhitÈ
daÓÉehi paharantÈ nivÈretuÑ nÈsakkhiÑsu. Te “sappo tÈlaÑ abhiruhatÊ”ti
itarassa ÈcikkhiÑsu. So bhÊto mahÈviravaÑ viravi. HeÔÔhÈ ÔhitÈ ekaÑ
thirasÈÔakaÑ cat|su kaÓÓesu gahetvÈ “imasmiÑ sÈÔake patÈ”ti ÈhaÑsu. So
patanto catunnampi antare sÈÔakamajjhe pati. Tassa pana pÈtanavegena te
sandhÈretuÑ asakkontÈ aÒÒamaÒÒaÑ sÊsehi paharitvÈ bhinnehi sÊsehi
jÊvitakkhayaÑ pattÈ. Idampi kÈraÓaÑ dassento paÒcamaÑ gÈthamÈha–
108. “Caturo janÈ potthaka’maggahesuÑ,
EkaÒca posaÑ anurakkhamÈnÈ.
Sabbeva te bhinnasirÈ sayiÑsu,
Ayampi attho bahutÈdisovÈ”ti.
Tattha potthakanti sÈÓasÈÔakaÑ1. Sabbeva teti tepi cattÈro janÈ attanÈ
kateneva bhinnasÊsÈ sayiÑsu.
Aparepi BÈrÈÓasivÈsino eÄakacorÈ rattiÑ ekaÑ ajaÑ thenetvÈ “divÈaraÒÒe khÈdissÈmÈ”ti tassÈ avassanatthÈya mukhaÑ bandhitvÈ veÄugumbe
ÔhapesuÑ. Punadivase taÑ khÈdituÑ gacchantÈ ÈvudhaÑ pamussitvÈ
agamaÑsu. Te “ajaÑ mÈretvÈ maÑsaÑ pacitvÈ khÈdissÈma,
ÈharathÈvudhan”ti ekassapi hatthe ÈvudhaÑ adisvÈ “vinÈ Èvudhena etaÑ
mÈretvÈpi maÑsaÑ gahetuÑ na sakkÈ, vissajjetha naÑ, puÒÒamassa atthÊ”ti
vissajjesuÑ. TadÈ eko naÄakÈro veÄuÑ gahetvÈ “punapi ÈgantvÈ
gahessÈmÊ”ti naÄakÈrasatthaÑ veÄugumbantare ÔhapetvÈ pakkÈmi. AjÈ
“muttÈmhÊ”ti tussitvÈ veÄum|le kÊÄamÈnÈ pacchimapÈdehi paharitvÈ taÑ
satthaÑ pÈtesi. CorÈ satthasaddaÑ sutvÈ upadhÈrentÈ taÑ disvÈ
tuÔÔhamÈnasÈ ajaÑ mÈretvÈ maÑsaÑ khÈdiÑsu. Iti “sÈpi ajÈ attanÈ kateneva
matÈ”ti dassetuÑ chaÔÔhaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. GhanasÈÔakaÑ (SÊ, I)
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109. “AjÈ yathÈ veÄugumbasmiÑ baddhÈ1,
AvakkhipantÊ asi’majjhagacchi.
Teneva tassÈ galakÈ’vakantaÑ2,
Ayampi attho bahutÈdisovÈ”ti.
Tattha avakkhipantÊti kÊÄamÈnÈ pacchimapÈde khipantÊ.

EvaÒca pana vatvÈ “attano vacanaÑ rakkhitvÈ mitabhÈÓino nÈma
maraÓadukkhÈ muccantÊ”ti dassetvÈ KinnaravatthuÑ Èhari.
BÈrÈÓasivÈsÊ kireko luddako HimavantaÑ gantvÈ ekenupÈyena
Jayampatike dve kinnare gahetvÈ ÈnetvÈ raÒÒo adÈsi. RÈjÈ adiÔÔhapubbe
kinnare disvÈ tussitvÈ “ludda imesaÑ ko guÓo”ti pucchi. Deva ete
madhurena saddena gÈyanti, manuÒÒaÑ naccanti, manussÈ evaÑ gÈyituÒca
niccituÒca na jÈnantÊti. RÈjÈ luddassa bahuÑ dhanaÑ datvÈ kinnare “gÈyatha
naccathÈ”ti Èha. KinnarÈ “sace mayaÑ gÈyantÈ byaÒjanaÑ paripuÓÓaÑ
kÈtuÑ na sakkhissÈma, duggÊtaÑ hoti, amhe garahissanti vadhissanti, bahuÑ
kathentÈnaÒca pana musÈvÈdopi hotÊ”ti musÈvÈdabhayena raÒÒÈ
punappunaÑ vuttÈpi na gÈyiÑsu na nacciÑsu. RÈjÈ kujjhitvÈ “ime mÈretvÈ
maÑsaÑ pacitvÈ ÈharathÈ”ti ÈÓÈpento sattamaÑ gÈthamÈha–
110. “Ime na devÈ na gandhabbaputtÈ,
MigÈ ime atthavasaÑ gatÈ me.
EkaÒca naÑ sÈyamÈse pacantu,
EkaÑ punappÈtarÈse pacant|”ti.
Tattha migÈ imeti ime sace devÈ gandhabbÈ vÈ bhaveyyuÑ, nacceyyuÑ
ceva gÈyeyyuÒca, ime pana migÈ tiracchÈnagatÈ. AtthavasaÑ gatÈ meti3
atthaÑ paccÈsÊsantena luddena ÈnÊtattÈ atthavasena mama hatthaÑ gatÈ4.
Etesu ekaÑ sÈyamÈse, ekaÑ pÈtarÈse pacant|ti.
KinnarÊ cintesi “rÈjÈ kuddho nissaÑsayaÑ mÈressati, idÈni kathetuÑ
kÈlo”ti aÔÔhamaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. BandhÈ (SyÈ)
3. AttavasÈbhatÈ imeti (SÊ, SyÈ, I)

2. GalakaÑ vikantÈ (SyÈ), galayÈ vikantuÑ (Ka)
4. Mama-ÈbhatÈ (SÊ, SyÈ, I)
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111. “SataÑ sahassÈni dubhÈsitÈni,
Kalampi nÈgghanti subhÈsitassa.
DubbhÈsitaÑ sa~kamÈno kileso,
TasmÈ tuÓhÊ kimpurisÈ1 na bÈlyÈ”ti.
Tattha sa~kamÈno kilesoti kadÈci ahaÑ bhÈsamÈno dubbhÈsitaÑ
bhÈseyyaÑ, evaÑ dubbhÈsitaÑ sa~kamÈno kilissati kilamati. TasmÈti tena
kÈraÓena tumhÈkaÑ na gÈyiÑ, na bÈlabhÈvenÈti.
RÈjÈ kinnariyÈ tussitvÈ anantaraÑ gÈthamÈha–
112. “YÈ me’sÈ byÈhÈsi2 pamuÒcathe’ taÑ,
GiriÒca naÑ3 HimavantaÑ nayantu.
ImaÒca kho dentu mahÈnasÈya,
PÈtova naÑ pÈtarÈse pacant|”ti.
Tattha yÈ me’sÈti yÈ me esÈ. Dent|ti mahÈnasatthÈya dentu.
Kinnaro raÒÒo vacanaÑ sutvÈ” ayaÑ maÑ akathentaÑ avassaÑ
mÈressati, idÈni kathetuÑ vaÔÔatÊ”ti itaraÑ gÈthamÈha–
113. “PajjunnanÈthÈ pasavo, pasunÈthÈ ayaÑ pajÈ.
TvaÑ nÈthosi mahÈrÈja, nÈthohaÑ bhariyÈya me.
DvinnamaÒÒataraÑ ÒatvÈ, mutto gaccheyya pabbatan”ti.
Tattha pajjunnanÈthÈ pasavoti tiÓabhakkhÈ pasavo meghanÈthÈ nÈma.
PasunÈthÈ ayaÑ pajÈti ayaÑ pana manussapajÈ paÒcagorasena upajÊvantÊ
pasunÈthÈ pasupatiÔÔhÈ. TvaÑ nÈthosÊti4 tvaÑ mama patiÔÔhÈ asi. NÈthohanti
mama bhariyÈya ahaÑ nÈtho, ahamassÈ patiÔÔhÈ. DvinnamaÒÒataraÑ ÒatvÈ,
mutto gaccheyya pabbatanti amhÈkaÑ dvinnaÑ antare eko ekaÑ mataÑ
ÒatvÈ sayaÑ maraÓato mutto HimavantaÑ gaccheyya, jÊvamÈnÈ pana
mayaÑ aÒÒamaÒÒaÑ na jahÈma, tasmÈ sacepi imaÑ HimavantaÑ
pesetukÈmo, maÑ paÔhamaÑ mÈretvÈ pacchÈ pesehÊti.
______________________________________________________________
1. KiÑ puriso (SÊ, SyÈ)
3. GiriÑ varaÑ (Ka)

2. ByÈkÈsi (SÊ, SyÈ, Ka)
4. TvaÑ nÈthosmÊti (SÊ, I)
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EvaÒca pana vatvÈ” mahÈrÈja na mayaÑ tava vacanaÑ akÈtukÈmatÈya
tuÓhÊ ahumha, mayaÑ kathÈya pana dosaÑ disvÈ na kathayimhÈ”ti dÊpento
imaÑ gÈthÈdvayamÈha–
114. “Na ve nindÈ suparivajjayetha,
NÈnÈ janÈ sevitabbÈ janinda.
Yeneva eko labhate pasaÑsaÑ,
Teneva aÒÒo labhate ninditÈraÑ.
115. Sabbo loko paricitto aticitto,
Sabbo loko cittavÈ samhi citte.
PaccekacittÈ puthu sabbasattÈ,
KassÊdha cittassa vasena vatte”ti.
Tattha suparivajjayethÈti mahÈrÈja nindÈ nÈma sukhena parivajjetuÑ
na sakkÈ. NÈnÈ janÈti nÈnÈchandÈ janÈ. YenevÈti yena sÊlÈdiguÓena eko
pasaÑsaÑ labhati, teneva aÒÒo ninditÈraÑ labhati. AmhÈkaÒhi kinnarÈnaÑ
antare kathanena pasaÑsaÑ labhati, manussÈnaÑ antare nindaÑ, iti nindÈ
nÈma dupparivajjiyÈ, svÈhaÑ kathaÑ tava santikÈ pasaÑsaÑ labhissÈmÊti.
Sabbo loko paricittoti1 mahÈrÈja asappuriso nÈma
pÈÓÈtipÈtÈdicittena, sappuriso pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓi Èdicittena aticittoti2,
evaÑ sabbo loko paricitto aticittoti3 attho. CittavÈ samhi citteti sabbo pana
loko attano hÊnena vÈ paÓÊtena vÈ cittena cittavÈ nÈma4. PaccekacittÈti
pÈÔiyekkacittÈ puthuppabhedÈ sabbe sattÈ. Tesu kasse kassa tava vÈ aÒÒassa
vÈ cittena5 kinnarÊ vÈ mÈdiso vÈ aÒÒo vÈ vatteyya, tasmÈ” ayaÑ mama
cittavasena na vattatÊ”ti, mÈ mayhaÑ kujjhi.
______________________________________________________________
1. Sabbo loko paracitto acittoti (SÊ, I), sabbo loko paracittena aticittoti (SyÈ)
2. Acittoti (I)

3. Paracittena aticittoti (SÊ, SyÈ), paracittena acittoti (I)

4. CittaÑ jÈnÈti eva (Ka)

5. Cittena (SyÈ, I)
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SabbasattÈ hi attano cittavasena1 gacchanti devÈti. Kimpuriso raÒÒo
dhammaÑ desesi.
RÈjÈ “sabhÈvameva katheti paÓÉito kinnaro”ti somanassappatto hutvÈ
osÈnagÈthamÈha–
116. “TuÓhÊ ah| kimpuriso sabhariyo,
Yo dÈni byÈhÈsi bhayassa bhÊto.
So dÈni mutto sukhito arogo,
VÈcÈkireva’tthavatÊ narÈnan”ti.
Tattha vÈcÈkireva’tthavatÊ2 narÈnanti vÈcÈgirÈ eva3 imesaÑ
sattÈnaÑ atthavatÊ hitÈvahÈ hotÊti attho.
RÈjÈ kinnare suvaÓÓapaÒjare nisÊdÈpetvÈ tameva luddaÑ
pakkosÈpetvÈ “gaccha bhaÓe, gahitaÔÔhÈneyeva vissajjehÊ”ti vissajjÈpesi.
MahÈsattopi” Ècariya evaÑ kinnarÈ vÈcaÑ rakkhitvÈ pattakÈle kathitena
subhÈsiteneva muttÈ, tvaÑ pana dukkathitena mahÈdukkhaÑ patto”ti idaÑ
udÈharaÓaÑ dassetvÈ “ Ècariya mÈ bhÈyi, jÊvitaÑ te ahaÑ dassÈmÊ”ti
assÈsesi, “apica kho pana tumhe maÑ rakkheyyÈthÈ”ti vutte “na tÈva
nakkhattayogo labbhatÊ”ti divasaÑ vÊtinÈmetvÈ majjhimayÈma samanantare
mataÑ eÄakaÑ ÈharÈpetvÈ “brÈhmaÓa yattha katthaci gantvÈ jÊvÈhÊ”ti kaÒci
ajÈnÈpetvÈ uyyojetvÈ eÄakamaÑsena baliÑ katvÈ dvÈraÑ patiÔÔhÈpesi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈneva,
pubbepi ko kÈliko vÈcÈya hatoyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
KaÄÈrapi~galo KokÈliko ahosi, TakkÈriyapaÓÉito pana ahameva ahosin”ti.
TakkÈriyajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
______________________________________________________________
1. Cittavase na (SyÈ, I)

2. VÈcÈ girevatthavatÊ(SyÈ)

3. VÈcÈ girÈ (SyÈ)
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9. RurumigarÈjajÈtakavaÓÓanÈ (482)

Tassa gÈmavaraÑ dammÊti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto
DevadattaÑ Èrabbha kathesi. So kira bhikkh|hi” bah|pakÈro te Èvuso
Devadatta SatthÈ, tvaÑ TathÈgataÑ nissÈya pabbajjaÑ labhi, tÊÓi piÔakÈni
uggaÓhi, lÈbhasakkÈraÑ pÈpuÓÊ”ti vutto “Èvuso SatthÈrÈ mama
tiÓaggamattopi upakÈro na kato, ahaÑ sayameva pabbajiÑ, sayaÑ
tÊÓipiÔakÈni uggaÓhiÑ, sayaÑ lÈbhasakkÈraÑ pÈpuÓin”ti kathesi. Bhikkh|
dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “akataÒÒ| Èvuso Devadatto
akatavedÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave Devadatto
idÈneva akataÒÒ|, pubbepi akataÒÒ|yeva, pubbepesa mayÈ jÊvite dinnepi
mama guÓamattaÑ na jÈnÈtÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente eko asÊtikoÔivibhavo
seÔÔhi puttaÑ labhitvÈ “ MahÈdhanako”tissa nÈmaÑ katvÈ “sippaÑ
uggaÓhanto mama putto kilamissatÊ”ti na kiÒci sippaÑ uggaÓhÈpesi. So
gÊtanaccavÈditakhÈdanabhojanato uddhaÑ na kiÒci aÒÒÈsi. TaÑ
vayappattaÑ patir|pena dÈrena saÑyojetvÈ mÈtÈpitaro kÈlamakaÑsu. So
tesaÑ accayena itthidhuttasurÈdhuttÈdÊhi parivuto nÈnÈbyasanamukhehi
sabbaÑ dhanaÑ viddhaÑ setvÈ iÓaÑ ÈdÈya taÑ dÈtuÑ asakkonto iÓÈyikehi
codiyamÈno cintesi” kiÑ mayhaÑ jÊvitena,ekenamhi1 attabhÈvena aÒÒo viya
jÈto, mataÑ me seyyo”ti. So iÓÈyike Èha” tumhÈkaÑ iÓapaÓÓÈni gahetvÈ
Ègacchatha, ga~gÈtÊre me nidahitaÑ kulasantakaÑ dhanaÑ atthi, taÑ vo
dassÈmÊ”ti. Te tena saddhiÑ agamaÑsu. So “idha dhanan”ti nidhiÔÔhÈnaÑ
Ècikkhanto viya “ga~gÈyaÑ patitvÈ marissÈmÊ”ti palÈyitvÈ ga~gÈyaÑ pati.
So caÓÉasotena vuyhanto kÈruÒÒaravaÑ viravi.
TadÈ mahÈsatto rurumigayoniyaÑ nibbattitvÈ parivÈraÑ chaÉÉetvÈ
ekakova ga~gÈnivattane ramaÓÊye sÈlamissake supupphita-ambavane vasati
uposathÑ upavutthÈya. Tassa sarÊracchavi sumajjitakaÒcanapaÔÔavaÓÓÈ ahosi
______________________________________________________________
1. Tenevamhi (SÊ, I)
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hatthapÈdÈ lÈkhÈrasaparikammakatÈ viya, na~guÔÔhaÑ cÈmarÊna~guÔÔhaÑ
viya, si~gÈni rajatadÈmasadisÈni, akkhÊni sumajjitamaÓiguÄikÈ viya,
mukhaÑ odahitvÈ ÔhapitarattakambalageÓÉukaÑ viya. Evar|paÑ tassa
r|paÑ ahosi. So aÉÉharattasamaye tassa kÈruÒÒasaddaÑ sutvÈ “
manussasaddo s|yati, mÈ mayi dharante maratu, jÊvitamassa dassÈmÊ”ti
cintetvÈ sayanagumbÈ1 uÔÔhÈya nadÊtÊraÑ gantvÈ “ambho purisa mÈ bhÈyi,
jÊvitaÑ te dassÈmÊ”ti assÈsetvÈ sotaÑ chindanto gantvÈ taÑ piÔÔhiyaÑ
ÈropetvÈ tÊraÑ pÈpetvÈ attano vasanaÔÔhÈnaÑ netvÈ phalÈphalÈni datvÈ
dvÊhatÊhaccayena “bho purisa ahaÑ taÑ ito araÒÒato nÊharitvÈ
BÈrÈÓasimagge ÔhapessÈmi, tvaÑ sotthinÈ gamissasi, apica kho pana tvaÑ
‘asukaÔÔhÈne nÈma kaÒcanamigo vasatÊ’ti dhanakÈraÓÈ maÑ raÒÒo ceva
rÈjamahÈmattassa ca mÈ ÈcikkhÈhÊ”ti Èha. So “sÈdhu sÈmÊ”ti sampaÔicchi.
MahÈsatto tassa paÔiÒÒaÑ gahetvÈ taÑ attano piÔÔhiyaÑ ÈropetvÈ
BÈrÈÓasimagge otÈretvÈ nivatti. Tassa BÈrÈÓasipavisanadivaseyeva KhemÈ
nÈma raÒÒo aggamahesÊ paccusakÈle supinante suvaÓÓavaÓÓaÑ migaÑ
attano dhammaÑ desentaÑ disvÈ cintesi “sace evar|po migo na bhaveyya,
nÈhaÑ supine passeyyaÑ, addhÈ bhavissati, raÒÒo ÈrocessÈmÊ”ti. SÈ rÈjÈnaÑ
upasa~kamitvÈ “mahÈrÈja ahaÑ suvaÓÓavaÓÓaÑ migaÑ passituÑ icchÈmi,
suvaÓÓavaÓÓamigassa dhammaÑ sotukÈmÈmhi, labhissÈmi ce, jÊveyyaÑ, no
ce, natthi me jÊvitan”ti Èha. RÈjÈ taÑ assÈsetvÈ “sace manussaloke atthi,
labhissasÊ”ti vatvÈ brÈhmaÓe pakkosÈpetvÈ “suvaÓÓavaÓÓÈ migÈ nÈma
hontÊ”ti pucchitvÈ “Èma deva hontÊ”ti sutvÈ ala~katahatthikkhandhe
suvaÓÓaca~koÔake sahassathavikaÑ ÔhapetvÈ yo suvaÓÓavaÓÓaÑ migaÑ
Ècikkhissati, tassa saddhiÑ sahassathavikasuvaÓÓaca~koÔakena taÒca
hatthiÑ tato ca uttari dÈtukÈmo hutvÈ suvaÓÓapaÔÔe gÈthaÑ likhÈpetvÈ ekaÑ
amaccaÑ pakkosÈpetvÈ “ehi tÈta, mama vacanena imaÑ gÈthaÑ
nagaravÈsÊnaÑ kathehÊ”ti imasmiÑ jÈtake paÔhamaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. Sayanato (SyÈ), sayanaguhÈ (Ka)
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117. “Tassa1 gÈmavaraÑ dammi, nÈriyo ca ala~katÈ.
Yo2 me taÑ migamakkhÈti3, migÈnaÑ migamuttaman”ti.
Amacco suvaÓÓapaÔÔaÑ gahetvÈ sakalanagare vÈcÈpesi. Atha so
seÔÔhiputto BÈrÈÓasiÑ pavisantova taÑ kathaÑ sutvÈ amaccassa santikaÑ
gantvÈ “ ahaÑ raÒÒo evar|paÑ migaÑ migaÑ ÈcikkhissÈmi, maÑ raÒÒo
dassehÊ”ti Èha. Amacco hatthikkhandhato otaritvÈ taÑ raÒÒo santikaÑ netvÈ
“ ayaÑ kira deva taÑ migaÑ ÈcikkhissatÊ”ti dassesi. RÈjÈ “saccaÑ ambho
purisÈ”ti pucchi. So “saccaÑ mahÈrÈja, tvaÑ etaÑ yasaÑ mayhaÑ dehÊ”ti
vadanto dutiyaÑ gÈthamÈha–
118. “MayhaÑ gÈmavaraÑ dehi, nÈriyo ca ala~katÈ.
AhaÑ te migamakkhissaÑ, migÈnaÑ migamuttaman”ti.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ tassa mittadubbhissa tussitvÈ” ambho kuhiÑ so migo
vasatÊ”ti puchitvÈ” asukaÔÔhÈne nÈma devÈ”ti vutte tameva maggadesakaÑ
katvÈ mahantena parivÈrena taÑ ÔhÈnaÑ agamÈsi. Atha naÑ so
mittadubbhÊ”senaÑ deva sannisÊdÈpehÊ”ti vatvÈ sannisinnÈya senÈya eso
deva suvaÓÓamigo etasmiÑ vane vasatÊ”ti hatthaÑ pasÈretvÈ Ècikkhanto
tatiyaÑ gÈthamÈha–
119. “EtasmiÑ vanasaÓÉasmiÑ, ambÈ sÈlÈ ca pupphitÈ.
IndagopakasaÒchannÈ, ettheso tiÔÔhate migo”ti.
Tattha indagopakasaÒchannÈti etassa vanasaÓÉassa bh|mi
indagopakavaÓÓÈya rattÈya sukhasamphassÈya tiÓajÈtiyÈ saÒchannÈ,
sasakucchi4 viya mudukÈ, ettha etasmiÑ ramaÓÊye vanasaÓÉe eso tiÔÔhatÊti
dasseti.
RÈjÈ tassa vacanaÑ sutvÈ amacce ÈÓÈpesi “tassa migassa palÈyituÑ
adatvÈ khippaÑ Èvudhahatthehi purisehi saddhiÑ vanasaÓÉaÑ
parivÈrethÈ”ti. Te tathÈ katvÈ unnadiÑsu. RÈjÈ katipayehi janehi saddhiÑ
ekamantaÑ aÔÔhÈsi, sopissa avid|re aÔÔhÈsi. MahÈsatto taÑ saddaÑ sutvÈ
cintesi “mahanto balakÈyasaddo, tamhÈ me
______________________________________________________________
1. Kassa (SÊ, I)
3. MigamakkhÈsi (SyÈ, Ka)

2. Ko (SÊ, SyÈ, I)
4. Tivassikasasakassa kucchi (SÊ, I)
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purisÈ bhayena uppannena bhavitabban”ti. So uÔÔhÈya sakalaparisaÑ
oloketvÈ raÒÒo ÔhitaÔÔhÈnaÑ disvÈ “raÒÒo ÔhitaÔÔhÈneyeva me sotthi
bhavissati, ettheva mayÈ gantuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ rÈjÈbhimukho pÈyÈsi.
RÈjÈ taÑ ÈgacchantaÑ disvÈ “nÈgabalo migo avattharanto viya Ègaccheyya,
saraÑ sannayhitvÈ imaÑ migaÑ santÈsetvÈ sace palÈyati, vijjhitvÈ dubbalaÑ
katvÈ gaÓhissÈmÊ”ti dhanuÑ ÈropetvÈ bodhisattÈbhimukho ahosi.
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ imaÑ gÈthÈdvayamÈha–
120. “DhanuÑ advejjhaÑ katvÈna, usuÑ sannayhupÈgami1.
Migo ca disvÈ rÈjÈnaÑ, d|rato ajjhabhÈsatha.
121. Œgamehi mahÈrÈja, mÈ maÑ vijjhi2 rathesabha.
Ko nu te idamakkhÈsi, ettheso tiÔÔhate migo”ti.
Tattha advejjhaÑ katvÈnÈti jiyÈya ca sarena ca saddhiÑ ekameva
katvÈ. SannayhÈti sannayhitvÈ3. ŒgamehÊti “tiÔÔha mahÈrÈja, mÈ maÑ vijjhi,
jÊvaggÈhameva gaÓhÈhÊ”ti madhurÈya manussavÈcÈya abhÈsi.
RÈjÈ tassa madhurakathÈya bandhitvÈ dhanuÑ otÈretvÈ gÈravena
aÔÔhÈsi. MahÈsattopi rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ madhurapaÔisanthÈraÑ katvÈ
ekamantaÑ aÔÔhÈsi. MahÈjanopi sabbÈvudhÈni chaÉÉetvÈ ÈgantvÈ rÈjÈnaÑ
parivÈresi. TasmiÑ khaÓe mahÈsatto suvaÓÓaki~kiÓikaÑ cÈlento viya
madhurena sarena rÈjÈnaÑ pucchi “ko nu te idamakkhÈsi, ettheso tiÔÔhate
migo”ti. TasmiÑ khaÓe pÈpapuriso thokaÑ paÔikkamitvÈ sotapatheva
aÔÔhÈsi. RÈjÈ “iminÈ me dassito”ti kathento chaÔÔhaÑ gÈthamÈha–
122. “Esa pÈpacaro poso, samma tiÔÔhati ÈrakÈ.
So’yaÑ4 me idamakkhÈsi, ettheso tiÔÔhate migo”ti.
Tattha pÈpacaroti vissaÔÔhÈcÈro.
TaÑ sutvÈ mahÈsatto taÑ mittadubbhiÑ garahitvÈ raÒÒÈ saddhiÑ
sallapanto sattamaÑ gÈthamÈha–
__________________________________________________________________________
1. SandhÈyupÈgami (SÊ, I)
2. Vijjha (SyÈ, Ka)
3. SandhÈyÈti sandahitvÈ (SÊ, I)
4. So hi (SÊ, SyÈ, I)
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123. “SaccaÑ kireva mÈhaÑsu, narÈ ekacciyÈ idha.
KaÔÔhaÑ niplavitaÑ seyyo, na tveve’kacciyo naro”ti.
Tattha niplavitanti1 uttÈritaÑ. Ekacciyoti ekacco pana mittadubbhÊ
pÈpapuggalo udake patantopi2 uttÈrito na tveva seyyo. KaÔÔhaÒhi
nÈnappakÈrena upakÈrÈya saÑvattati, mittadubbhÊ pana pÈpapuggalo
vinÈsÈya, tasmÈ tato kaÔÔhameva varatananti porÈÓakapaÓÉitÈ kathayiÑsu,
mayÈ pana tesaÑ vacanaÑ na katanti.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ itaraÑ gÈthamÈha–
124. “Kinnu ruru garahasi migÈnaÑ,
KiÑ pakkhÊnaÑ kiÑ pana mÈnusÈnaÑ.
BhayaÑ hi maÑ vindati’nappar|paÑ,
SutvÈna taÑ mÈnusiÑ bhÈsamÈnan”ti.
Tattha migÈnanti migÈnamaÒÒataraÑ garahasi, udÈhu pakkhÊnaÑ,
mÈnusÈnanti pucchi. BhayaÑ hi maÑ vindatÊti bhayaÑ maÑ paÔilabhati,
ahaÑ attani anissaro bhayasantako viya homi. Anappar|panti mahantaÑ.
Tato mahÈsatto “mahÈrÈja na migaÑ, na pakkhiÑ garahÈmi,
manussaÑ pana garahÈmÊ”ti dassento navamaÑ gÈthamÈha–
125. “YamuddhariÑ vÈhane vuyhamÈnaÑ,
Mahodake salile sÊghasote.
TatonidÈnaÑ bhayamÈgataÑ mama,
Dukkho have rÈja asabbhi sa~gamo”ti.
Tattha vÈhaneti3 patitapatite vahituÑ samatthe ga~gÈvahe.
Mahodake salileti mahÈ-udake mahÈsalileti attho. UbhayenÈpi
ga~gÈvahasseva bahu-udakataÑ dasseti. TatonidÈnanti mahÈrÈja yo mayhaÑ
tayÈ dassito puriso, eso mayÈ Ga~gÈya vuyhamÈno aÉÉharattasamaye
kÈruÒÒaravaÑ viravanto uddharito, tatonidÈnaÑ me idamajja bhayaÑ
ÈgataÑ, asappurisehi samÈgamo nÈma dukkho mahÈrÈjÈti.
______________________________________________________________
1. Viplavitanti (SÊ, I)

2. Marantopi (SÊ, SyÈ)

3. Vahaneti (SÊ, SyÈ, I)
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TaÑ sutvÈ rÈjÈ tassa kujjhitvÈ “evaÑ bah|pakÈrassa nÈma guÓaÑ na
jÈnÈti, vijjhitvÈ naÑ jÊvitakkhayaÑ pÈpessÈmÊ”ti dasamaÑ gÈthamÈha–
126. “SohaÑ catuppattamimaÑ viha~gamaÑ,
TanucchidaÑ hadaye ossajÈmi.
HanÈmi taÑ mittadubbhiÑ akiccakÈriÑ,
Yo tÈdisaÑ kammakataÑ na jÈne”ti.
Tattha catuppattanti cat|hi vÈjapattehi samannÈgataÑ. Viha~gamanti
ÈkÈsagÈmiÑ. Tanucchidanti sarÊrachindanaÑ. OssajÈmÊti etassa hadaye
vissajjemi.
Tato mahÈsatto “mÈ esa maÑ nissÈya nassat|”ti cintetvÈ ekÈdasamaÑ
gÈthamÈha–
127. “DhÊra’ssa bÈlassa have janinda,
Santo vadhaÑ nappasaÑsanti jÈtu.
KÈmaÑ gharaÑ gacchatu pÈpadhammo,
YaÒcassa bhaÔÔhaÑ tadetassa dehi.
AhaÑ ca te kÈmakaro bhavÈmÊ”ti.
Tattha kÈmanti kÈmena yathÈruciyÈ attano gharaÑ gacchatu. YaÒcassa
bhaÔÔhaÑ tadetassa dehÊti yaÒca tassa “idaÑ nÈma te dassÈmÊ”ti tayÈ
kathitaÑ, taÑ tasa dehi. KÈmakaroti icchÈkaro, yaÑ icchasi, taÑ karohi,
maÑsaÑ vÈ me khÈda, kÊÄÈmigaÑ vÈ karohi, sabbattha te anuk|lavattÊ
bhavissÈmÊti attho.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ tuÔÔhamÈnaso mahÈsattassa thutiÑ karonto anantaraÑ
gÈthamÈha–
128. “Addho rur| aÒÒataro sataÑ so,
Yo dubbhato mÈnusassa na dubbhi.
KÈmaÑ gharaÑ gacchatu pÈpadhammo,
YaÒcassa bhaÔÔhaÑ tadetassa dammi.
AhaÑ ca te kÈmacÈraÑ dadÈmÊ”ti.

262

KhuddakanikÈya

Tattha sataÑ soti1 addhÈ tvaÑ sataÑ paÓÉitÈnaÑ aÒÒataro.
KÈmacÈranti ahaÑ tava dhammakathÈya pasÊditvÈ tuyhaÑ kÈmacÈraÑ
abhayaÑ dadÈmi, ito paÔÔhÈya tumhe nibbhayÈ yathÈruciyÈ viharathÈti
mahÈsattassa varaÑ adÈsi.
Atha naÑ mahÈsatto “mahÈrÈja manussÈ nÈma aÒÒaÑ mukhena
bhÈsanti, aÒÒaÑ kÈyena karontÊ”ti pariggaÓhanto dve gÈthÈ abhÈsi–
129. “SuvijÈnaÑ si~gÈlÈnaÑ, sakuÓÈnaÒca vassitaÑ.
ManussavassitaÑ rÈja, dubbijÈnataraÑ tato.
130. Api ce maÒÒatÊ poso, ÒÈti mitto sakhÈti vÈ.
Yo pubbe sumano hutvÈ, pacchÈ sampajjate diso”ti.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ “migarÈja mÈ maÑ evaÑ maÒÒi, ahaÒhi rajjaÑ
jahantopi na tuyhaÑ dinnavaraÑ jahissaÑ, saddahatha mayhan”ti varaÑ
adÈsi. MahÈsatto tassa santike varaÑ gaÓhanto attÈnaÑ ÈdiÑ katvÈ
sabbasattÈnaÑ abhayadÈnaÑ varaÑ gaÓhi. RÈjÈpi taÑ varaÑ datvÈ
bodhisattaÑ nagaraÑ netvÈ mahÈsatthaÒca nagaraÒca ala~kÈrÈpetvÈ deviyÈ
dhammaÑ desÈpesi. MahÈsatto deviÑ ÈdiÑ katvÈ raÒÒo ca rÈjaparisÈya ca
madhurÈya manussabhÈsÈya dhammaÑ desetvÈ rÈjÈnaÑ dasahi
rÈjadhammehi ovaditvÈ mahÈjanaÑ anusÈsitvÈ araÒÒaÑ pavisitvÈ
migagaÓaparivuto vÈsaÑ kappesi. RÈjÈ “sabbesaÑ sattÈnaÑ abhayaÑ
dammÊ”ti nagare bheriÑ carÈpesi. Tato paÔÔhÈya migapakkhÊnaÑ koci
hatthaÑ pasÈretuÑ samattho nÈma nÈhosi. MigagaÓo manussÈnaÑ sassÈni
khÈdati, koci vÈretuÑ na sakkoti. MahÈjano rÈja~gaÓaÑ gantvÈ upakkosi.
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ imaÑ gÈthamÈha–
131. “SamÈgatÈ jÈnapadÈ, negamÈ ca samÈgatÈ.
MigÈ sassÈni khÈdanti, taÑ devo paÔisedhat|”ti.
Tattha taÑ devoti taÑ migagaÓaÑ devo paÔisedhat|ti.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ gÈthÈdvayamÈha–
132. “KÈmaÑ janapado mÈ’si, raÔÔhaÒcÈpi vinassatu.
Na tvevÈhaÑ ruruÑ dubbhe, datvÈ abhayadakkhiÓaÑ.
______________________________________________________________
1. SataÑseti (SÊ)
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133. MÈ me janapado Èsi, raÔÔhaÒcÈpi vinassatu1.
Na tvevÈhaÑ migarÈjassa, varaÑ datvÈ musÈ bhaÓe”ti.
Tattha mÈ’sÊti kÈmaÑ mayhaÑ janapado mÈ hotu. Rurunti na tveva
ahaÑ suvaÓÓavaÓÓassa RurumigarÈjassa abhayadakkhiÓaÑ datvÈ
dubbhissÈmÊti.
MahÈjano raÒÒo vacanaÑ sutvÈ kiÒci vattuÑ avisahanto paÔikkami. SÈ
kathÈ vitthÈrikÈ ahosi. TaÑ sutvÈ mahÈsatto migagaÓaÑ sannipÈtÈpetvÈ “ito
paÔÔhÈya manussÈnaÑ sassÈni mÈ khÈdathÈ”ti ovaditvÈ “attano khettesu
paÓÓasaÒÒaÑ bandhant|”ti2 manussÈnaÑ ghosÈpesi3. Te tathÈ bandhiÑsu,
tÈya saÒÒÈya migÈ yÈvajjatanÈ sassÈni na khÈdanti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈneva, pubbepi
Devadatto akataÒÒ|yevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ seÔÔhiputto
Devadatto ahosi, rÈjÈ Œnando, RurumigarÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
RurumigarÈjajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. SarabhamigajÈtakavaÓÓanÈ (483)
ŒsÊsetheva purisoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto attanÈ saÑkhittena
pucchitapaÒhassa DhammasenÈpatino vitthÈrena byÈkaraÓaÑ Èrabbha
kathesi. KadÈ pana SatthÈ theraÑ saÑkhittena paÒhaÑ pucchÊ ti?
Devorohane. TatrÈyaÑ sa~khepato anupubbikathÈ. RÈjagahaseÔÔhino hi
santake candanapatte ÈyasmatÈ PiÓÉolabhÈradvÈjena iddhiyÈ gahite SatthÈ
bhikkh|naÑ iddhipÈÔihÈriyakaraÓaÑ paÔikkhipi. TadÈ titthiyÈ “paÔikkhittaÑ
samaÓena Gotamena iddhipÈÔihÈriyakaraÓaÑ, idÈni sayampi na karissatÊ”ti
cintetvÈ ma~kubh|tehi attano sÈvakehi “kiÑ bhante iddhiyÈ pattaÑ na
gaÓhathÈ”ti vuccamÈnÈ “netaÑ Èvuso amhÈkaÑ dukkaraÑ, chavassa pana
dÈrupattassatthÈya attano saÓhasukhumaguÓaÑ ko gihÊnaÑ pakÈsessatÊti na
gaÓhimha, samaÓÈ pana SakyaputtiyÈ lolatÈya iddhiÑ
______________________________________________________________
1. MÈ maÑ janapado ahu (SyÈ)

2. BandhÈpent|ti (SyÈ)

3. Pesesi (SÊ, SyÈ, I)
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dassetvÈ gaÓhiÑsu. MÈ ‘amhÈkaÑ iddhikaraÓaÑ bhÈro’ti cintayittha,
mayaÒhi tiÔÔhantu samaÓassa Gotamassa sÈvakÈ, Èka~khamÈnÈ pana
samaÓena Gotamena saddhiÑ iddhiÑ dassessÈma, sace hi samaÓo Gotamo
ekaÑ pÈÔihÈriyaÑ karissati, mayaÑ dviguÓaÑ karissÈmÈ”ti kathayiÑsu.
TaÑ sutvÈ bhikkh| Bhagavato ÈrocesuÑ “bhante titthiyÈ kira
pÈÔihÈriyaÑ karissantÊ”ti. SatthÈ “bhikkhave karontu1, ahampi karissÈmÊ”ti
Èha. TaÑ sutvÈ BimbisÈro ÈgantvÈ BhagavantaÑ pucchi “bhante
pÈÔihÈriyaÑ kira karissathÈ”ti. Œma mahÈrÈjÈti. Nanu bhante sikkhÈpadaÑ
paÒÒattanti. MahÈrÈja taÑ mayÈ sÈvakÈnaÑ paÒÒattaÑ, BuddhÈnaÑ pana
sikkhÈpadaÑ nÈma natthi. YathÈ hi mahÈrÈja tava uyyÈne pupphaphalaÑ
aÒÒesaÑ vÈritaÑ, na tava, evaÑsampadamidaÑ daÔÔhabbanti. Kattha pana
bhante pÈÔihÈriyaÑ karissathÈti. SÈvatthinagaradvÈre
KaÓÉambarukkham|leti. Amhehi tattha kiÑ kattabbanti. Natthi kiÒci
mahÈrÈjÈti. Punadivase SatthÈ katabhattakicco cÈrikaÑ pakkÈmi. ManussÈ
“kuhiÑ bhante SatthÈ gacchatÊ”ti pucchanti. “SÈvatthinagaradvÈre
KaÓÉambarukkham|le titthiyamaddanaÑ yamakapÈÔihÈriyaÑ kÈtun”ti tesaÑ
bhikkh| kathayanti. MahÈjano “acchariyar|paÑ kira2 pÈÔihÈriyaÑ
bhavissati, passissÈma nan”ti gharadvÈrÈni chaÉÉetvÈ3 SatthÈrÈ saddhiÑ
yeva agamÈsi.
AÒÒatitthiyÈ “mayampi samaÓassa Gotamassa pÈÔihÈriyakaraÓaÔÔhÈne
pÈÔihÈriyaÑ karissÈmÈ”ti upaÔÔhÈkehi saddhiÑ SatthÈrameva anubandhiÑsu.
SatthÈ anupubbena SÈvatthiÑ gantvÈ raÒÒÈ “pÈÔihÈriyaÑ kira bhante
karissathÈ”ti pucchito “karissÈmÊ”ti vatvÈ “kadÈ bhante”ti vutte “ito sattame
divase ÈsÈÄhipuÓÓamÈsiyan”ti Èha. MaÓÉapaÑ karomi bhanteti. AlaÑ
mahÈrÈja, mama pÈÔihÈriyakaraÓaÔÔhÈne Sakko devarÈjÈ dvÈdasayojanikaÑ
ratanamaÓÉapaÑ karissatÊti. EtaÑ kÈraÓaÑ nagare ugghosÈpemi bhanteti.
UgghosÈpehi mahÈrÈjÈti. RÈjÈ DhammaghosakaÑ ala~katahatthipiÔÔhiÑ
ÈropetvÈ “BhagavÈ kira SÈvatthinagaradvÈre KaÓÉambarukkham|le
titthiyamaddanaÑ pÈÔihÈriyaÑ karissati ito sattame divase”ti yÈva
chaÔÔhadivasÈ devasikaÑ4 ghosanaÑ kÈresi. TitthiyÈ “KaÓÉambarukkham|le
kira karissatÊ”ti sÈmikÈnaÑ
______________________________________________________________
1. Sace karonti (Ka)
2. KiÑ (SyÈ)
3. NikkaÉÉhetvÈ (SyÈ)
4. Kuto sattame divase, chaÔÔhe divase, paÒcame divaseti devasikaÑ (Ka)
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dhanaÑ datvÈ SÈvatthisÈmante ambarukkhe chindÈpayiÑsu.
Dhammaghosako puÓÓamÊdivase pÈtova “ajja Bhagavato pÈÔihÈriyaÑ
bhavissatÊ”ti ugghosesi. DevatÈnubhÈvena sakalajambudÊpe dvÈreÔhatvÈ
ugghositaÑ viya ahosi. Ye ye gantuÑ cittaÑ uppÈdenti, te te SÈvatthiÑ
pattameva attÈnaÑ passiÑsu, dvÈdasayojanikÈ parisÈ ahosi.
SatthÈ pÈtova SÈvatthiÑ piÓÉÈya pavisituÑ nikkhami. KaÓÉo1 nÈma
uyyÈnapÈlo piÓÉipakkameva kumbhapamÈÓaÑ2 mahantaÑ ambapakkaÑ
raÒÒo haranto SatthÈraÑ nagaradvÈre disvÈ “idaÑ TathÈgatasseva
anucchavikan”ti adÈsi. SatthÈ paÔiggahetvÈ tattheva ekamantaÑ nisinno
paribhuÒjitvÈ “Œnanda imaÑ ambaÔÔhiÑ uyyÈnapÈlakassa imasmiÑ ÔhÈne
ropanatthÈya dehi, esa kaÓÉambo nÈma bhavissatÊ”ti Èha. Thero tathÈ akÈsi.
UyyÈnapÈlo paÑsuÑ viy|hitvÈ ropesi. Ta~khaÓaÒÒeva aÔÔhiÑ bhinditvÈ
m|lÈni otariÑsu, na~galasÊsapamÈÓo ratta~kuro uÔÔhahi, mahÈjanassa
olokentasseva paÓÓÈsahatthakkhandho paÓÓÈsahatthasÈkho ubbedhato ca
hatthasatiko ambarukkho sampajji, tÈvadevassa pupphÈni ca phÈlÈni ca
uÔÔhahiÑsu, so madhukaraparivuto3 suvaÓÓavaÓÓaphalabharito nabhaÑ
p|retvÈ aÔÔhÈsi, vÈtappaharaÓakÈle madhurapakkÈni patiÑsu. PacchÈ
ÈgacchantÈ bhikkh| paribhuÒjitvÈva ÈgamiÑsu.
SÈyanhasamaye Sakko devarÈjÈ Èvajjento “Satthu
ratanamaÓÉapakaraÓaÑ4 amhÈkaÑ bhÈro”ti ÒatvÈ VissakammadevaputtaÑ
pesetvÈ dvÈdasayojanikaÑ nÊluppalasaÒchannaÑ sattaratanamaÓÉapaÑ
kÈresi. EvaÑ dasasahassacakkavÈÄadevatÈ sannipatiÑsu. SatthÈ
titthiyamaddanaÑ asÈdhÈraÓaÑ sÈvakehi yamakapÈÔihÈriyaÑ katvÈ
bahujanassa pasannabhÈvaÑ ÒatvÈ oruyha BuddhÈsane nisinno dhammaÑ
desesi. VÊsati pÈÓakoÔiyo amatapÈnaÑ piviÑsu. Tato “purimabuddhÈ pana
pÈÔihÈriyaÑ katvÈ kattha gacchantÊ”ti Èvajjento “TÈvatiÑsabhavanan”ti
ÒatvÈ BuddhÈsanÈ uÔÔhÈya dakkhiÓapÈdaÑ Yugandharamuddhani ÔhapetvÈ
vÈmapÈdena SinerumatthakaÑ5 akkamitvÈ pÈricchattakam|le
PaÓÉukambalasilÈyaÑ vassaÑ upagantvÈ antotemÈsaÑ devÈnaÑ
AbhidhammapiÔakaÑ kathesi. ParisÈ Satthu gataÔÔhÈnaÑ
______________________________________________________________
1. GaÓÉo (SÊ, SyÈ, I)
3. MadhurapakkaparipuÓÓo (Ka)
5. VÈmapÈdaÑ sinerumatthake (Ka)

2. KumbhaÓÉappamÈÓaÑ (SÊ)
4. SattaratanamaÓÉapakaraÓaÑ (I)
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ajÈnantÊ “disvÈva gamissÈmÈ”ti tattheva temÈsaÑ vasi. UpakaÔÔhÈya
pavÈraÓÈya MahÈmoggallÈnatthero gantvÈ Bhagavato Èrocesi. Atha naÑ
SatthÈ pucchi “kahaÑ pana etarahi SÈriputto”ti. Eso bhante pÈÔihÈriye
pasÊditvÈ pabbajitehi paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ Sa~kassanagaradvÈre
vasÊti. MoggallÈna ahaÑ ito sattame divase Sa~kassanagaradvÈre otarissÈmi,
TathÈgataÑ daÔÔhukÈmÈ Sa~kassanagare ekato sannipatant|ti. Thero
“sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ ÈgantvÈ parisÈya ÈrocetvÈ sakalaparisaÑ SÈvatthito
tiÑsayojanaÑ Sa~kassanagaraÑ ekamuhutteneva pÈpesi.
SatthÈ vutthavasso pavÈretvÈ “mahÈrÈja manussalokaÑ gamissÈmÊ”ti
SakkassÈrocesi. Sakko VissakammaÑ ÈmantetvÈ “Dasabalassa
manussalokagamanatthÈya tÊÓi sopÈnÈni karohÊ”ti Èha. So Sinerumatthake
sopÈnasÊsaÑ Sa~kassanagaradvÈre dhurasopÈnaÑ katvÈ majjhe maÓimayaÑ,
ekasmiÑ passe rajatamayaÑ, ekasmiÑ passe suvaÓÓamayanti tÊÓi sopÈnÈni
mÈpesi, sattaratanamayÈ vedikÈparikkhepÈ. SatthÈ lokavivaraÓaÑ
pÈÔihÈriyaÑ katvÈ majjhe maÓimayena sopÈnena otari. Sakko pattacÊvaraÑ
aggahesi, SuyÈmo vÈlabÊjaniÑ, Sahampati mahÈbrahmÈ chattaÑ dhÈresi,
dasasahassacakkavÈÄadevatÈ dibbagandhamÈlÈdÊhi p|jayiÑsu. SatthÈraÑ
dhurasopÈne patiÔÔhitaÑ paÔhamameva SÈriputtatthero vandi, pacchÈ
sesaparisÈ. TasmiÑ samÈgame SatthÈ cintesi “MoggallÈno ‘iddhimÈ’ti
pÈkaÔo, UpÈli ‘vinayadharo’ ti, SÈriputtassa pana mahÈpaÒÒaguÓo apÈkaÔo,
ÔhapetvÈ maÑ aÒÒo etena sadiso samapaÒÒo nÈma natthi, paÒÒÈguÓamassa
pÈkaÔaÑ karissÈmÊ”ti paÔhamaÑ tÈva puthujjanÈnaÑ visaye paÒhaÑ pucchi,
taÑ puthujjanÈva kathayiÑsu. Tato sotÈpannÈnaÑ visaye paÒhaÑ pucchi,
tampi sotÈpannÈva kathayiÑsu, puthujjanÈ na jÈniÑsu. EvaÑ
sakadÈgÈmivisaye anÈgÈmivisaye khÊÓÈsavavisaye mahÈsÈvakavisaye ca
paÒhaÑ pucchi, tampi heÔÔhimÈ heÔÔhimÈ na jÈniÑsu, uparimÈ uparimÈva
kathayiÑsu. AggasÈvakavisaye puÔÔhapaÒhampi aggasÈvakÈva kathayiÑsu,
aÒÒe na jÈniÑsu. Tato SÈriputtattherassa visaye paÒhaÑ pucchi, taÑ therova
kathesi, aÒÒe na jÈniÑsu.
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ManussÈ “ko nÈma esa thero SatthÈrÈ saddhiÑ kathesÊ”ti pucchitvÈ
“DhammasenÈpati SÈriputtatthero nÈmÈ”ti sutvÈ “aho mahÈpaÒÒo”ti
vadiÑsu. Tato paÔÔhÈya devamanussÈnaÑ antare therassa mahÈpaÒÒaguÓo
pÈkaÔo jÈto. Atha naÑ SatthÈ–
“Ye ca sa~khÈtadhammÈse, ye ca sekhÈ puth| idha.
TesaÑ me nipako iriyaÑ, puÔÔho pabr|hi mÈrisÈ”ti1–
Buddhavisaye paÒhaÑ pucchitvÈ “imassa nu kho SÈriputta saÑkhittena
bhÈsitassa kathaÑ vitthÈrena attho daÔÔhabbo”ti Èha. Thero paÒhaÑ oloketvÈ
“SatthÈ maÑ sekhÈsekhÈnaÑ bhikkh|naÑ ÈgamanapaÔipadaÑ pucchatÊ”ti
paÒhe nikka~kho hutvÈ “ÈgamanapaÔipadÈ nÈma khandhÈdivasena bah|hi
mukhehi sakkÈ kathetuÑ, kathaÑ nu kho kathento Satthu ajjhÈsayaÑ
gaÓhituÑ sakkhissÈmÊ”ti ajjhÈsaye ka~khi. SatthÈ “SÈriputto paÒhe
nikka~kho, ajjhÈsaye pana me ka~khati, mayÈ naye adinne kathetuÑ na
sakkhissati, nayamassa dassÈmÊ”ti nayaÑ dadanto “bh|tamidaÑ SÈriputta
samanupassÈ”ti Èha. EvaÑ kirassa ahosi “SÈriputto mama ajjhÈsayaÑ
gahetvÈ kathento khandhavasena kathessatÊ”ti. Therassa saha nayadÈnena so
paÒho nayasatena nayasahassena upaÔÔhÈsi. So SatthÈrÈ dinnanaye ÔhatvÈ
Buddhavisaye paÒhaÑ kathesi.
SatthÈ dvÈdasayojanikÈya parisÈya dhammaÑ desesi. TiÑsa pÈÓakoÔiyo
amatapÈnaÑ piviÑsu. SatthÈ parisaÑ uyyojetvÈ cÈrikaÑ caranto
anupubbena SÈvatthiÑ gantvÈ punadivase SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya caritvÈ
piÓÉapÈtapaÔikkanto bhikkh|hi vatte dassite GandhakuÔiÑ pÈvisi.
SÈyanhasamaye bhikkh| therassa guÓakathaÑ kathentÈ dhammasabhÈyaÑ
nisÊdiÑsu “mahÈpaÒÒo Èvuso SÈriputto puthupaÒÒo javanapaÒÒo
tikkhapaÒÒo nibbedhikapaÒÒo Dasabalena saÑkhittena pucchitapaÒhaÑ
vitthÈrena kathesÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva,
pubbepi esa saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ kathesiyevÈ”ti vatvÈ
atÊtaÑ Èhari.
______________________________________________________________
1. Khu 1. 434; Khu 8. 6; Khu 10. 16 piÔÔhesu.
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AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
sarabhamigayoniyaÑ nibbattitvÈ araÒÒe vasati. RÈjÈ migavittako ahosi
thÈmasampanno, aÒÒaÑ manussaÑ “manusso”tipi na gaÓeti. So ekadivasaÑ
migavaÑ gantvÈ amacce Èha “yassa passena migo palÈyati, tena so daÓÉo
dÈtabbo”ti1. Te cintayiÑsu “kadÈci vemajjhe ÔhitamigaÑ vijjhanti, kadÈci
uÔÔhitaÑ, kadÈci palÈyantampi, ajja pana yena kenaci upÈyena2 raÒÒo
ÔhitaÔÔhÈnaÒÒeva ÈropessÈmÈ”ti. CintetvÈ ca pana katikaÑ katvÈ raÒÒo
dhuramaggaÑ adaÑsu. Te mahantaÑ gumbaÑ parikkhipitvÈ muggarÈdÊhi
bh|miÑ pothayiÑsu. PaÔhamameva sarabhamigo uÔÔhÈya tikkhattuÑ
gumbaÑ anuparigantvÈ3 palÈyanokÈsaÑ olokento sesadisÈsu manusse
bÈhÈya bÈhaÑ dhanunÈ dhanuÑ Èhacca nirantare Ôhite disvÈ raÒÒo
ÔhitaÔÔhÈneyeva okÈsaÑ addasa. So ummÊlitesu akkhÊsu vÈlukaÑ khipamÈno
viya rÈjÈnaÑ abhimukho agamÈsi. RÈjÈ taÑ lahusampattaÑ4 disvÈ saraÑ
ukkhipitvÈ vijjhi. SarabhamigÈ nÈma saraÑ vaÒcetuÑ chekÈ honti, sare
abhimukhaÑ Ègacchante vegaÑ hÈpetvÈ tiÔÔhanti, pacchato Ègacchante
vegena purato javanti, uparibhÈgenÈgacchante piÔÔhiÑ nÈmenti,
passenÈgacchante thokaÑ apagacchanti, kucchiÑ sandhÈyÈgacchante
parivattitvÈ patanti, sare atikkante vÈtacchinnavalÈhakavegena palÈyanti.
Sopi rÈjÈ tasmiÑ parivattitvÈ patite “Sarabhamigo me viddho”ti nÈdaÑ
muÒci. Sarabho uÔÔhÈya vÈtavegena palÈyi. BalamaÓÉalaÑ bhijjitvÈ ubhosu
passesu Ôhita-amaccÈ SarabhaÑ palÈyamÈnaÑ disvÈ ekato hutvÈ pucchiÑsu
“migo kassa ÔhitaÔÔhÈnaÑ abhiruhÊ”ti. RaÒÒo ÔhitaÔÔhÈnanti. “RÈjÈ ‘viddho
me’ti vadati, konena viddho, nibbirajjho bho amhÈkaÑ rÈjÈ, bh|minena
viddhÈ”ti te nÈnappakÈrena raÒÒÈ saddhiÑ keÄiÑ kariÑsu. RÈjÈ cintesi “ime
maÑ parihasanti, na mama pamÈÓaÑ jÈnantÊ”ti gÈÄhaÑ nivÈsetvÈ pattikova
khaggaÑ ÈdÈya “SarabhaÑ gaÓhissÈmÊ”ti vegena pakkhandi. Atha naÑ
disvÈ tÊÓi yojanÈni anubandhi. Sarabho araÒÒaÑ pÈvisi, rÈjÈpi pÈvisi. Tattha
Sarabhamigassa gamanamagge saÔÔhihatthamatto
______________________________________________________________
1. Teneva so dÈtabboti (SÊ), tenevassa ÈÓÈ dÈtabbÈti (SyÈ)
2. KadÈci gehamajjhe ÔhitÈpi koÔÔhakaÑ virajjhanti, uÔÔhitamigaÑ yena kenaci upÈyena
(SÊ, SyÈ, I)
3. Anuvicaranto (Ka)
4. BalasampannaÑ (SyÈ, Ka)
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mahÈp|tipÈdanarakÈvÈÔo atthi, so tiÑsahatthamattaÑ udakena puÓÓo tiÓehi
ca paÔicchanno. Sarabho udakagandhaÑ ghÈyitvÈva ÈvÈÔabhÈvaÑ ÒatvÈ
thokaÑ osakkitvÈ gato, rÈjÈ pana ujukameva gacchanto tasmiÑ pati.
Sarabho tassa padasaddaÑ asuÓanto nivattitvÈ taÑ apassanto
“narakÈvÈÔe patito bhavissatÊ”ti ÒatvÈ ÈgantvÈ olokento taÑ gambhÊra-udake
apatiÔÔhaÑ kilamantaÑ disvÈ tena kataÑ aparÈdhaÑ hadaye akatvÈ
saÒjÈtakÈruÒÒo “mÈ mayi passanteva rÈjÈ nassatu, imamhÈ dukkhÈ naÑ
mocessÈmÊ”ti ÈvÈÔatÊre Ôhito “mÈ bhÈyi mahÈrÈja, mahantÈ dukkhÈ taÑ
mocessÈmÊ”ti vatvÈ attano piyaputtaÑ uddharituÑ ussÈhaÑ karonto viya
tassuddharaÓatthÈya silÈya yoggaÑ katvÈva “vijjhissÈmÊ”ti ÈgataÑ rÈjÈnaÑ
saÔÔhihatthÈ narakÈ uddharitvÈ assÈsetvÈ piÔÔhiÑ ÈropetvÈ araÒÒÈ nÊharitvÈ
senÈya avid|re otÈretvÈ ovÈdamassa datvÈ paÒcasu sÊlesu patiÔÔhÈpesi. RÈjÈ
mahÈsattaÑ vinÈ vasituÑ asakkonto Èha “sÈmi SarabhamigarÈja mayÈ
saddhiÑ BÈrÈÓasiÑ ehi, dvÈdasayojanikÈya te BÈrÈÓasiyaÑ rajjaÑ dammi,
taÑ kÈrehÊ”ti. “MahÈrÈja mayaÑ tiracchÈnagatÈ, na me rajjenattho, sace te
mayi sineho atthi, mayÈ dinnÈni sÊlÈni rakkhanto raÔÔhavÈsinopi sÊlaÑ
rakkhÈpehÊ”ti taÑ ovaditvÈ araÒÒameva pavÈsi.
So assupuÓÓehi nettehi tassa guÓaÑ sarantova senaÑ pÈpuÓitvÈ
sena~gaparivuto nagaraÑ gantvÈ “ito paÔÔhÈya sakalanagaravÈsino paÒca
sÊlÈni rakkhant|”ti dhammabheriÑ carÈpesi. MahÈsattena pana attano
kataguÓaÑ kassaci akathetvÈ sÈyanhe nÈnaggarasabhojanaÑ bhuÒjitvÈ
ala~katasayane sayitvÈ pacc|sakÈle mahÈsattassa guÓaÑ saritvÈ uÔÔhÈya
sayanapiÔÔhe palla~kena nisÊditvÈ pÊtipuÓÓena hadayena chahi gÈthÈhi
udÈnesi–
134. “ŒsÊsetheva1 puriso, na nibbindeyya paÓÉito.
PassÈmi vohaÑ attÈnaÑ, yathÈ icchiÑ tathÈ ahu.
135. ŒsÊsetheva puriso, na nibbindeyya paÓÉito.
PassÈmi vohaÑ attÈnaÑ, udakÈ thalamubbhataÑ.
______________________________________________________________
1. ŒsiÑsetheva (SÊ, SyÈ, I)
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136. VÈyametheva puriso, na nibbindeyya paÓÉito.
PassÈmi vohaÑ attÈnaÑ, yathÈ icchiÑ tathÈ ahu.
137. VÈyametheva puriso, na nibbindeyya paÓÉito.
PassÈmi vohaÑ attÈnaÑ, udakÈ thalamubbhataÑ.
138. Dukkh|panÊtopi naro sapaÒÒo,
ŒsaÑ na chindeyya sukhÈgamÈya.
Bah| hi phassÈ ahitÈ hitÈ ca,
AvitakkitÈ maccumupabbajanti.
139. Acintitampi bhavati, cintitampi vinassati.
Na hi cintÈmayÈ bhogÈ, itthiyÈ purisassa vÈ”ti.
Tattha ÈsÊsetheva purisoti ÈsacchedakakammaÑ akatvÈ attano kammesu

ÈsaÑ karotheva na ukkaÓÔheyya. YathÈ icchinti ahaÑ hi saÔÔhihatthÈ narakÈ
uÔÔhÈnaÑ icchiÑ, somhi tatheva jÈto, tato uÔÔhitoyevÈti dÊpeti. AhitÈ hitÈ cÈti
dukkhaphassÈ ca sukhaphassÈ ca, “maraÓaphassÈ jÊvitaphassÈ cÈ”tipi attho,
sattÈnaÒhi maraÓaphasso ahito jÊvitaphasso hito, tesaÑ avitakkito acintitopi
maraÓaphasso ÈgacchatÊti dasseti. AcintitampÊti mayÈ “ÈvÈÔe patissÈmÊ”ti na
cintitaÑ, “SarabhaÑ mÈressÈmÊ”ti cintitaÑ, idÈni pana me cintitaÑ naÔÔhaÑ,
acintitameva jÈtaÑ. BhogÈti yasaparivÈrÈ. Ete cintÈmayÈ na honti, tasmÈ
ÒÈÓavatÈ vÊriyameva kÈtabbaÑ. VÊriyavato hi acintitampi hotiyeva.
TassevaÑ udÈnaÑ udÈnentasseva aruÓaÑ uÔÔhahi. Purohito ca pÈtova
sukhaseyyapucchanatthaÑ ÈgantvÈ rÈjadvÈre Ôhito tassa udÈnagÊtasaddaÑ
sutvÈ cintesi “rÈjÈ hiyyo migavaÑ agamÈsi, tattha SarabhamigaÑ viraddho
bhavissati, tato amaccehi avahasiyamÈno ‘mÈretvÈ naÑ ÈharissÈmÊ’ti
khattiyamÈnena taÑ anubandhanto saÔÔhihatthe narake patito bhavissati,
dayÈlunÈ SarabharÈjena raÒÒo dosaÑ acintetvÈ rÈjÈ uddharito bhavissati,
tena maÒÒe udÈnaÑ udÈnetÊ”ti. EvaÑ brÈhmaÓassa
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raÒÒo paripuÓÓabyaÒjanaÑ udÈnaÑ sutvÈ sumajjite ÈdÈse mukhaÑ
olokentassa chÈyÈ viya raÒÒÈ ca Sarabhena ca katakÈraÓaÑ pÈkaÔaÑ ahosi.
So nakhaggena dvÈraÑ ÈkoÔesi. RÈjÈ “ko eso”ti pucchi. AhaÑ deva
purohitoti. Athassa dvÈraÑ vivaritvÈ “ito ehÈcariyÈ”ti Èha. So pavisitvÈ
rÈjÈnaÑ jayÈpetvÈ ekamantaÑ Ôhito “ahaÑ mahÈrÈja tayÈ araÒÒe
katakÈraÓaÑ jÈnÈmi, tvaÑ ekaÑ SarabhamigaÑ anubandhanto narake patito,
atha naÑ so Sarabho silÈya yoggaÑ katvÈ narakato uddhari, so tvaÑ tassa
guÓaÑ anussaritvÈ udÈnaÑ udÈnesÊ”ti vatvÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
140. “SarabhaÑ giriduggasmiÑ, yaÑ tvaÑ anusarÊ pure.
AlÊnacittassa tuvaÑ, vikkanta’manujÊvasi1.
141. Yo taÑ viduggÈ narakÈ samuddhari,
SilÈya yoggaÑ Sarabho karitvÈ.
Dukkh|panÊtaÑ paccumukhÈ pamocayi,
AlÊnacittaÑ ta migaÑ vadesÊ”ti.
Tattha anusarÊti anubandhi. Vikkantanti uddharaÓatthÈya
kataparakkamaÑ. AnujÊvasÊti upajÊvasi, tassÈnubhÈvena tayÈ jÊvitaÑ
laddhanti attho. SamuddharÊti uddhari2. Ta migaÑ vadesÊti taÑ
suvaÓÓasarabhamigaÑ idha sirisayane nisinno vaÓÓesi.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ “ayaÑ mayÈ saddhiÑ na migavaÑ gato, sabbaÑ
pavattiÑ jÈnÈti, kathaÑ nu kho jÈnÈti, pucchissÈmi nan”ti cintetvÈ navamaÑ
gÈthamÈha–
142. “KiÑ tvaÑ nu3 tattheva tadÈ ahosi,
UdÈhu te koci naÑ etadakkhÈ.
VivaÔacchaddo nu’si sabbadassÊ,
©ÈÓaÑ nu te brÈhmaÓa bhiÑsar|pan”ti.
Tattha bhiÑsar|panti kinnu4 te ÒÈÓaÑ balavajÈtikaÑ, tenetaÑ jÈnÈsÊti.
______________________________________________________________
1. AlÊnacittassa tava, vikkantaÑ jivitaÑ labhi (Ka)
3. Tuvannu (SÊ)

2. UttÈresi (Ka)
4. BhiÑsar|paÑ (Ka)
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BrÈhmaÓo “nÈhaÑ SabbaÒÒubuddho, byaÒcanaÑ amakkhetvÈ1 tayÈ
kathitagÈthÈnaÑ2 pana mayhaÑ attho upaÔÔhÈtÊ”ti dÊpento dasamaÑ
gÈthamÈha–
143. “Na cevahaÑ tattha tadÈ ahosiÑ,
Na cÈpi me koci naÑ etadakkhÈ.
GÈthÈpadÈnaÒca subhÈsitÈnaÑ,
AtthaÑ tadÈ’nenti janinda dhÊrÈ”ti.
Tattha subhÈsitÈnanti byaÒjanaÑ amakkhetvÈ suÔÔhu bhÈsitÈnaÑ.
AtthaÑ tadÈ’nentÊti yo tesaÑ attho, taÑ Ènenti upadhÈrentÊti.
RÈjÈ tassa tussitvÈ bahuÑ dhanaÑ adÈsi. Tato paÔÔhÈya
dÈnÈdipuÒÒÈbhirato ahosi, manussÈpi puÒÒÈbhiratÈ hutvÈ matamatÈ
saggameva p|rayiÑsu. AthekadivasaÑ rÈjÈ “lakkhaÑ vijjhissÈmÊ”ti
purohitamÈdÈya uyyÈnaÑ gato. TadÈ Sakko devarÈjÈ bah| nave deve ca
devakaÒÒÈyo ca disvÈ “kiÑ nu kho kÈraÓan”ti Èvajjento Sarabhamigena
narakÈ uddharitvÈ raÒÒo sÊlesu patiÔÔhÈpitabhÈvaÑ ÒatvÈ “raÒÒo ÈnubhÈvena
mahÈjano puÒÒÈni karoti, tena devaloko parip|rati, idÈni kho pana rÈjÈ
lakkhaÑ vijjhituÑ uyyÈnaÑ gato, taÑ vÊmaÑsitvÈ sÊhanÈdaÑ nadÈpetvÈ
Sarabhamigassa guÓaÑ kathÈpetvÈ attano ca SakkabhÈvaÑ jÈnÈpetvÈ ÈkÈse
Ôhito dhammaÑ desetvÈ mettÈya ceva paÒcannaÑ sÊlÈnaÒca guÓaÑ kathetvÈ
ÈgamissÈmÊ”ti cintetvÈ uyyÈnaÑ agamÈsi. RÈjÈpi “lakkhaÑ vijjhissÈmÊ”ti
dhanuÑ ÈropetvÈ saraÑ sannayhi. TasmiÑ khaÓe Sakko raÒÒo ca lakkhassa
ca antare attano ÈnubhÈvena SarabhaÑ dassesi. RÈjÈ taÑ disvÈ saraÑ na
muÒci. Atha naÑ Sakko purohitassa sarÊre adhimuccitvÈ gÈthaÑ abhÈsi–
144. “ŒdÈya pattiÑ3 paraviriyaghÈtiÑ,
CÈpe saraÑ kiÑ vicikicchase tuvaÑ.
Nunno4 saro SarabhaÑ hantu khippaÑ,
AnnaÑ hi etaÑ varapaÒÒa raÒÒo”ti.
______________________________________________________________
1. SamekkhitvÈ (SÊ), samekkhatvÈ (Ka)
3. PattaÑ (SyÈ), paÔÔiÑ (Ka)

2. KathitagÈthÈnayena (SÊ)
4. NuÓÓo (SÊ, SyÈ), tuÓÓo (Ka)
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Tattha pattinti vÈjapattehi samannÈgataÑ. ParaviriyaghÈtinti paresaÑ
vÊriyaghÈtakaÑ. CÈpe saranti etaÑ pattasahitaÑ saraÑ cÈpe ÈdÈya
sannayhitvÈ idÈni tvaÑ kiÑ vicikicchasi. Hant|ti tayÈ vissaÔÔho hutvÈ esa
saro khippaÑ imaÑ SarabhaÑ hanatu. AnnaÑ hi etanti varapaÒÒa mahÈrÈja
Sarabho nÈma raÒÒo ÈhÈro bhakkhoti attho.
Tato rÈjÈ gÈthamÈha–
145. “AddhÈ pajÈnÈmi ahampi etaÑ,
AnnaÑ migo brÈhmaÓa khattiyassa.
Pubbe kataÒca apacÈyamÈno,
TasmÈ migaÑ SarabhaÑ no hanÈmÊ”ti.
Tattha pubbe kataÒcÈti brÈhmaÓa ahametaÑ ekaÑsena jÈnÈmi yathÈ
migo khattiyassa annaÑ, pubbe pana iminÈ mayhaÑ kataguÓaÑ p|jemi,
tasmÈ taÑ na hanÈmÊti.
Tato Sakko gÈthÈdvayamÈha–
146. “Neso migo mahÈrÈja, asure’so disampati.
EtaÑ hantvÈ manussinda, bhavassu amarÈdhipo.
147. Sace ca rÈjÈ1 vicikicchase tuvaÑ,
HantuÑ migaÑ SarabhaÑ sahÈyakaÑ.
SaputtadÈro naravÊraseÔÔha2,
GantÈ3 tuvaÑ VetaraÓiÑ yamassÈ”ti.
Tattha asure’soti asuro eso, asurajeÔÔhako Sakko esoti adhippÈyena
vadati. AmarÈdhipoti tvaÑ etaÑ SakkaÑ mÈretvÈ sayaÑ Sakko devarÈjÈ
hohÊti vadati. VetaraÓiÑ yamassÈti “sace etaÑ ‘sahÈyo me’ti cintetvÈ na
mÈressasi, saputtadÈro yamassa VetaraÓinirayaÑ gato4 bhavissasÊ”ti naÑ
tÈsesi.
______________________________________________________________
1. RÈja (SÊ, I)
3. HantvÈ no ce (SyÈ), gantvÈ (Ka)

2. NaraviriyaseÔÔha (SÊ, SyÈ, I)
4. GantvÈ (SyÈ, Ka)
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Tato rÈjÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
148. “KÈmaÑ ahaÑ jÈnapadÈ ca sabbe,
PuttÈ ca dÈrÈ ca sahÈyasa~ghÈ.
Gacchemu taÑ vetaraÓiÑ yamassa,
Na tveva haÒÒo mama pÈÓado yo.
149. AyaÑ migo kicchagatassa mayhaÑ,
Ekassa kattÈ vivanasmi ghore.
TaÑ tÈdisaÑ pubbakiccaÑ saranto,
JÈnaÑ mahÈbrahme kathaÑ haneyyan”ti.

Tattha mama pÈÓado yoti1 brÈhmaÓa yo mama pÈÓadado2 yena me
piyaÑ jÊvitaÑ dinnaÑ, narakaÑ pavisantena mayÈ so na tveva haÒÒo na
hanitabbo, avajjho esoti vadati. Ekassa kattÈ vivanasmi ghoreti dÈruÓe
araÒÒe paviÔÔhassa3 sato ekassa asahÈyakassa mama kattÈ kÈrako jÊvitassa
dÈyako, svÈhaÑ taÑ iminÈ kataÑ tÈdisaÑ pubbakiccaÑ sarantoyeva taÑ
guÓaÑ jÈnantoyeva kathaÑ haneyyaÑ.
Atha Sakko purohitassa sarÊrato apagantvÈ SakkattabhÈvaÑ mÈpetvÈ
ÈkÈse ÔhatvÈ raÒÒo guÓaÑ pakÈsento gÈthÈdvayamÈha–
150. “MittÈbhirÈdhÊ cirameva jÊva,
RajjaÑ imaÑ dhammaguÓe4 pasÈsa.
NÈrÊgaÓehi paricÈriyanto,
Modassu raÔÔhe tidiveva vÈsavo.
151. Akkodhano niccapasannacitto,
SabbÈtithÊ yÈcayogo bhavitvÈ5.
DatvÈ ca bhutvÈ ca yathÈnubhÈvaÑ,
Anindito saggamupehi ÔhÈnan”ti.
______________________________________________________________
1. Mama pÈÓada’ssÈti (SÊ, SyÈ, I)
3. Paccatthikassa (SÊ, I)
5. PÈhunake katvÈ (SyÈ), yÈcayogo viditvÈ (Ka)

2. PÈÓado assa (SÊ, SyÈ, I)
4. Rajjampi maÑ cassa gaÓe (Ka)
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Tattha mittÈbhirÈdhÊti mitte ÈrÈdhento tosento tesu adubbhamÈno.
SabbÈtithÊti sabbe dhammikasamaÓabrÈhmaÓe atithÊ pÈhunakeyeva katvÈ
pariharanto1 yÈcitabbayuttako hutvÈ. Aninditoti dÈnÈdÊni puÒÒÈni karaÓena
pamudito devalokena abhinandito hutvÈ saggaÔÔhÈnaÑ upehÊti.
EvaÑ vatvÈ Sakko “ahaÑ mahÈrÈja taÑ pariggaÓhituÑ Ègato, tvaÑ
attÈnaÑ pariggaÓhituÑ nÈdÈsi, appamatto hohÊ”ti taÑ ovaditvÈ
sakaÔÔhÈnameva gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈneva, pubbepi
SÈriputto saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ jÈnÈtiyevÈ”ti vatvÈ
jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ Œnando ahosi, purohito SÈriputto,
Sarabhamigo pana ahameva ahosin”ti.
SarabhamigajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
JÈtakuddÈnaÑ
Amba Phandana Javana, NÈrada D|ta Kali~gÈ.
Akitti TakkÈriyaÑ Ruru, SarabhaÑ dasa terase.

TerasakanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

______________________________________________________________
1. Paricaranto (SyÈ), paricÈrayanto (Ka)

14. PakiÓÓakanipÈta
1. SÈlikedÈrajÈtakavaÓÓanÈ (484)
SampannaÑ sÈlikedÈranti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
mÈtuposakabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Paccuppannavatthu SÈmajÈtake1 Èvi
bhavissati. SatthÈ pana taÑ bhikkhuÑ pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira tvaÑ
bhikkhu gihÊ posesÊ”ti pucchitvÈ “saccaÑ bhante”ti vutte “kiÑ te hontÊ”ti
vatvÈ “mÈtÈpitaro me bhante”ti vutte “sÈdhu bhikkhu, porÈÓakapaÓÉitÈ
tiracchÈnÈ hutvÈ suvayoniyaÑ nibbattitvÈpi jiÓÓe mÈtÈpitaro kulÈvake
nipajjÈpetvÈ mukhatuÓÉakena gocaraÑ ÈharitvÈ posesun”ti vatvÈ atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte RÈjagahe MagadharÈjÈ nÈma rajjaÑ kÈresi. TadÈ nagarato
pubbuttaradisÈya SÈliddiyo2 nÈma brÈhmaÓagÈmo ahosi. Tassa
pubbuttaradisÈya MagadhakhettaÑ atthi, tattha Kosiyagotto nÈma
SÈliddiyavÈsÊ brÈhmaÓo sahassakarÊsamattaÑ khettaÑ gahetvÈ sÈliÑ
vapÈpesi. UÔÔhite ca pana sasse vatiÑ thiraÑ kÈretvÈ kassaci
paÓÓÈsakarÊsamattaÑ, kassaci saÔÔhikarÊsamattanti evaÑ
paÒcasatakarÊsamattaÑ khettaÑ attano purisÈnaÑyeva ÈrakkhaÓatthÈya
datvÈ sesaÑ paÒcasatakarÊsamattaÑ khettaÑ bhatiÑ katvÈ3 ekassa
bhatakassa adÈsi. So tattha kuÔiÑ katvÈ rattindivaÑ vasati. Khettassa pana
pubbuttaradisÈbhÈge ekasmiÑ sÈnupabbate mahantaÑ SimbalivanaÑ atthi,
tattha anekÈni suvasatÈni vasanti. TadÈ bodhisatto tasmiÑ Suvasa~ghe
SuvaraÒÒo putto hutvÈ nibbatti. So vayappatto abhir|po thÈmasampanno
sakaÔanÈbhipamÈÓasarÊro ahosi. Athassa pitÈ mahallakakÈle “ahaÑ idÈni
d|raÑ gantuÑ na sakkomi, tvaÑ imaÑ gaÓaÑ pariharÈ”ti gaÓaÑ4
niyyÈdesi. So punadivasato paÔÔhÈya mÈtÈpit|naÑ gocaratthÈya gantuÑ
nÈdÈsi, suvagaÓaÑ pariharanto HimavantaÑ gantvÈ sayaÑjÈtasÈlivane
______________________________________________________________
1. Khu 6. 174 piÔÔhe.
3. BhatiÑ datvÈ (SÊ), vatiÑ katvÈ (SyÈ)

2. SÈlindiyo (SÊ, SyÈ, I)
4. RajjaÑ (SyÈ, I)
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yÈvadatthaÑ sÈliÑ khÈditvÈ ÈgamanakÈle mÈtÈpit|naÑ pahonakaÑ gocaraÑ
ÈharitvÈ mÈtÈpitaro posesi.
Athassa ekadivasaÑ suvÈ ÈrocesuÑ “pubbe imasmiÑ kÈle
Magadhakhette sÈli paccati, idÈni kiÑ nu kho jÈtan”ti. “Tena hi jÈnÈthÈ”ti
dve suve pahiÓiÑsu. Te gantvÈ Magadhakhette otarantÈ tassa bhatiyÈ
rakkhaÓapurisassa khette otaritvÈ sÈliÑ khÈditvÈ ekaÑ sÈlisÊsaÑ ÈdÈya
SimbalivanaÑ gantvÈ sÈlisÊsaÑ mahÈsattassa pÈdam|le ÔhapetvÈ “tattha
evar|po sÈlÊ”ti vadiÑsu. So punadivase suvagaÓaparivuto tattha gantvÈ
tasmiÑ bhatakassa khette otari. So pana puriso suve sÈliÑ khÈdante disvÈ
ito cito ca dhÈvitvÈ vÈrentopi vÈretuÑ na sakkoti. SesÈ suvÈ yÈvadatthaÑ
sÈliÑ khÈditvÈ tucchamukhÈva gacchanti. SuvarÈjÈ pana bah|ni sÈlisÊsÈni
ekato katvÈ tehi parivuto hutvÈ ÈharitvÈ1 mÈtÈpit|naÑ deti. SuvÈ
punadivasato paÔÔhÈya tattheva sÈliÑ khÈdiÑsu. atha so puriso “sace ime
aÒÒaÑ katipÈhaÑ evaÑ khÈdissanti, kiÒci na bhavissati, brÈhmaÓo sÈliÑ
agghopetvÈ mayhaÑ iÓaÑ karissati, gantvÈ tassa ÈrocessÈmÊ”ti sÈlimuÔÔhinÈ
saddhiÑ tathÈr|paÑ paÓÓÈkÈraÑ gahetvÈ sÈliddiyagÈmaÑ gantvÈ
brÈhmaÓaÑ passitvÈ vanditvÈ paÓÓÈkÈraÑ datvÈ ekamantaÑ Ôhito “kiÑ bho
purisa sampannaÑ sÈlikhettan”ti puÔÔho “Èma brÈhmaÓa sampannan”ti vatvÈ
dve gÈthÈ abhÈsi–
1. “SampannaÑ sÈlikedÈraÑ, suvÈ bhuÒjanti kosiya.
PaÔivedemi te brahme, na ne vÈretumussahe.
2. Eko ca tattha sakuÓo, yo2 nesaÑ sabbasundaro.
BhutvÈ sÈliÑ yathÈkÈmaÑ, tuÓÉenÈ’dÈya gacchatÊ”ti.
Tattha sampannanti paripuÓÓaÑ avekallaÑ. SÈlikedÈranti sÈlikhettaÑ.
Sabbasundaroti sabbehi koÔÔhÈsehi sundaro rattatuÓÉo jiÒjukasannibha-akkhi
rattapÈdo tÊhi rattarÈjÊhi parikkhittagÊvo mahÈmay|rapamÈÓo so
yÈvadatthaÑ sÈliÑ khÈditvÈ aÒÒaÑ tuÓÉena gahetvÈ gacchatÊti.
______________________________________________________________
1. Ekato katvÈ haritvÈ (SÊ, I), ekato katvÈ tuÓÉenÈdÈya purato gantvÈ ÈharitvÈ (SyÈ)
2. So (SÊ, SyÈ, I)
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BrÈhmaÓo tassa kathaÑ sutvÈ SuvarÈje sinehaÑ uppÈdetvÈ khettapÈlaÑ
pucchi “ambho purisa pÈsaÑ oÉÉetuÑ jÈnÈsÊ”ti. Œma jÈnÈmÊti. Atha naÑ
gÈthÈya ajjhabhÈsi–
3. “OÉÉentu vÈlapÈsÈni, yathÈ bajjhetha so dijo.
JÊvaÒca naÑ gahetvÈna, Ènayehi mamantike”ti.
Tattha oÉÉent|ti oÉÉayantu1. VÈlapÈsÈnÊti assavÈlÈdirajjumayapÈsÈni.
JÊvaÒca nanti jÊvantaÑ eva naÑ. ŒnayehÊti Ènehi.
TaÑ sutvÈ khettapÈlo sÈliÑ agghÈpetvÈ iÓassa akatabhÈvena tuÔÔho
gantvÈ assavÈle vaÔÔetvÈ “ajja imasmiÑ ÔhÈne otarissatÊ”ti SuvaraÒÒo
otaraÓaÔÔhÈnaÑ sallakkhetvÈ punadivase pÈtova cÈÔipamÈÓaÑ paÒjaraÑ
katvÈ2 pÈsaÒca oÉÉetvÈ suvÈnaÑ ÈgamanaÑ olokento kuÔiyaÑ nisÊdi.
SuvarÈjÈpi suvagaÓaparivuto ÈgantvÈ aloluppacÈratÈya hiyyo khÈditaÔÔhÈne3
oÉÉitapÈse pÈdaÑ pavesantova otari. So attano baddhabhÈvaÑ ÒatvÈ cintesi
“sacÈhaÑ idÈneva baddharavaÑ ravissÈmi, ÒÈtakÈ me bhayatajjitÈ gocaraÑ
aggahetvÈva palÈyissanti, yÈva etesaÑ gocaraggahaÓaÑ, tÈva
adhivÈsessÈmÊ”ti. So tesaÑ suhitabhÈvaÑ ÒatvÈ maraÓabhayatajjito hutvÈ
tikkhattuÑ baddharavaÑ ravi. Atha sabbe te suvÈ palÈyiÑsu. SuvarÈjÈ
“ettakesu me ÒÈtakesu nivattitvÈ olokento ekopi natthi, kinnu kho mayÈ
pÈpaÑ katan”ti vilapanto gÈthamÈha–
4. “Ete bhutvÈ pivitvÈ ca, pakkamanti viha~gamÈ.
Eko baddhosmi pÈsena, kiÑ pÈpaÑ pakataÑ mayÈ”ti.
KhettapÈlo SuvarÈjassa baddharavaÑ suvÈnaÒca ÈkÈse
pakkhandanasaddaÑ sutvÈ “kiÑ nu kho”ti kuÔiyÈ oruyha pÈsaÔÔhÈnaÑ
gantvÈ SuvarÈjÈnaÑ disvÈ “yasseva me pÈso oÉÉito, sveva baddho”ti
tuÔÔhamÈnaso SuvarÈjÈnaÑ pÈsato mocetvÈ dve pÈde ekato bandhitvÈ
daÄhaÑ ÈdÈya
______________________________________________________________
1. Ujjhant|ti oÉayantu (SyÈ)
2. Punadivase vÈtappahÈrena saÒcaraÓakaÑ katvÈ (SÊ), punadivase pÈtova
vÈtappahÈrena caraÓakaÑ akatvÈ (SyÈ)
3. KhÈdita-odhiyaÑ (Ka)
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SÈliddiyagÈmaÑ gantvÈ SuvarÈjaÑ brÈhmaÓassa adÈsi. BrÈhmaÓo
balavasinehena mahÈsattaÑ ubhohi hatthehi daÄhaÑ gahetvÈ a~ke
nisÊdÈpetvÈ tena saddhiÑ sallapanto dve gÈthÈ abhÈsi–
5. “UdaraÑ n|na aÒÒesaÑ, suva accodaraÑ tava.
BhutvÈ sÈliÑ yathÈkÈmaÑ, tuÓÉenÈ’dÈya gacchasi.
6. KoÔÔhaÑ nu tattha p|resi, suva veraÑ nu te mayÈ.
PuÔÔho me samma akkhÈhi, kuhiÑ sÈliÑ nidÈhasÊ”ti.
Tattha udaraÑ n|nÈti aÒÒesaÑ udaraÑ udarameva maÒÒe, tava udaraÑ
pana ati-udaraÑ. TatthÈti tasmiÑ Simbalivane. P|resÊti vassÈrattatthÈya
p|resi. NidÈhasÊti nidhÈnaÑ katvÈ Ôhapesi, “nidhÊyasÊ”tipi pÈÔho1.
TaÑ sutvÈ SuvarÈjÈ madhurÈya manussabhÈsÈya sattamaÑ
gÈthamÈha–
7. “Na me veraÑ tayÈ saddhiÑ, koÔÔho mayhaÑ na vijjati.
IÓaÑ muÒcÈmi’ÓaÑ dammi, sampatto koÔasimbaliÑ.
Nidhimpi tattha nidahÈmi, evaÑ jÈnÈhi kosiyÈ”ti.
Tattha inaÑ muÒcÈmi’ÓaÑ dammÊti tava sÈliÑ haritvÈ iÓaÑ muÒcÈmi
ceva dammi cÈti vadati. NidhimpÊti ekaÑ tattha Simbalivane
anugÈmikanidhimpi nidahÈmi.
Atha naÑ brÈhmaÓo pucchi–
8. “KÊdisaÑ te iÓadÈnaÑ, iÓamokkho ca kÊdiso.
NidhinidhÈna’makkhÈhi, atha pÈsÈ pamokkhasÊ”ti.
Tattha iÓadÈnanti iÓassa dÈnaÑ. NidhinidhÈnanti nidhino nidhÈnaÑ.
EvaÑ brÈhmaÓena puÔÔho SuvarÈjÈ tassa byÈkaronto catasso gÈthÈ
abhÈsi–
9. “AjÈtapakkhÈ taruÓÈ, puttakÈ mayha kosiya.
Te maÑ bhatÈ bharissanti, tasmÈ tesaÑ iÓaÑ dade.
10. MÈtÈ pitÈ ca me vuddhÈ, jiÓÓakÈ gatayobbanÈ.
TesaÑ tuÓÉena hÈt|na, muÒce pubbakataÑ iÓaÑ.
______________________________________________________________
1. NidhÊyasÊti nidhesi, nidhÈnaÑ katvÈ ÔhapesÊti (SÊ, SyÈ)
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11. AÒÒepi tattha sakuÓÈ, khÊÓapakkhÈ sudubbalÈ.
TesaÑ puÒÒatthiko dammi, taÑ nidhiÑ Èhu paÓÉitÈ.
12. ¢disaÑ1 me iÓadÈnaÑ, iÓamokkho ca Êdiso.
NidhinidhÈna’makkhÈmi2, evaÑ jÈnÈhi kosiyÈ”ti.

Tattha hÈt|nÈti haritvÈ. TaÑ nidhinti taÑ puÒÒakammaÑ paÓÉitÈ
anugÈmikanidhiÑ nÈma kathenti. NidhinidhÈnanti nidhino nidhÈnaÑ,
“nidhÈnanidhin”tipi pÈÔho, ayamevattho.
BrÈhmaÓo mahÈsattassa dhammakathaÑ sutvÈ pasannacitto dve gÈthÈ
abhÈsi–
13. “Bhaddako vata’yaÑ pakkhÊ, dijo paramadhammiko.
Ekaccesu manussesu, ayaÑ dhammo na vijjati.
14. BhuÒja sÈliÑ yathÈkÈmaÑ, saha sabbehi ÒÈtibhi.
PunÈpi suva passemu, piyaÑ me tava dassanan”ti.
Tattha bhuÒja sÈlinti ito paÔÔhÈya nibbhayo hutvÈ bhuÒjÈti
karÊsasahassampi tasseva niyyÈdento evamÈha. Passem|ti attano ruciyÈ
ÈgataÑ aÒÒesupi divasesu taÑ passeyyÈmÈti.
EvaÑ brÈhmaÓo mahÈsattaÑ yÈcitvÈ piyaputtaÑ viya muducittena
olokento pÈdato bandhanaÑ mocetvÈ satapÈkatelena pÈde makkhetvÈ
bhaddapÊÔhe nisÊdÈpetvÈ kaÒcanataÔÔake madhulÈje khÈdÈpetvÈ
sakkharodakaÑ pÈyesi. Athassa SuvarÈjÈ “appamatto hohi brÈhmaÓÈ”ti
vatvÈ ovÈdaÑ dento Èha–
15. “BhuttaÒca pÊtaÒca tava’ssamamhi,
RatÊ ca3 no kosiya te sakÈse.
NikkhittadaÓÉesu dadÈhi dÈnaÑ,
JiÓÓe ca mÈtÈpitaro bharass|”ti.
Tattha tava’ssamamhÊti4 tava nivesane. RatÊti abhirati.
______________________________________________________________
1. EdisaÑ (SÊ, I)
3. RattiÒca SyÈ, Ka)

2. NidhiÑ nidhÈnaÑ akkhÈtaÑ (SÊ, I)
4. TavassabyamhÊti (Ka)
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TaÑ sutvÈ brÈhmaÓo tuÔÔhamÈnaso udÈnaÑ udÈnento gÈthamÈha–
16. “LakkhÊ vata me udapÈdi ajja,
Yo addasÈsiÑ pavaraÑ1 dijÈnaÑ.
Suvassa sutvÈna subhÈsitÈni,
KÈhÈmi puÒÒÈni anappakÈnÊ”ti.
Tattha lakkhÊti sirÊpi puÒÒampi paÒÒÈpi.
MahÈsatto brÈhmaÓena attano dinnaÑ karÊsasahassamattaÑ
paÔikkhipitvÈ aÔÔhakarÊsameva gaÓhi. BrÈhmaÓo thambhe nikhanitvÈ tassa
khettaÑ niyyÈdetvÈ gandhamÈlÈdÊhi p|jetvÈ khamÈpetvÈ “gaccha sÈmi,
assumukhe rodamÈne mÈtÈpitaro assÈsehÊ”ti vatvÈ taÑ uyyojesi. So
tuÔÔhamÈnaso sÈlisÊsaÑ ÈdÈya gantvÈ mÈtÈpit|naÑ purato nikkhipitvÈ
“ammatÈtÈ uÔÔhethÈ”ti Èha. Te assumukhÈ rodamÈnÈ2 uÔÔhahiÑsu, tÈvadeva
suvagaÓÈ sannipatitvÈ “kathaÑ muttosi devÈ”ti pucchiÑsu. So tesaÑ
sabbaÑ vitthÈrato kathesi. Kosiyopi SuvaraÒÒo ovÈdaÑ sutvÈ tato paÔÔhÈya
dhammikasamaÓabrÈhmaÓÈnaÑ mahÈdÈnaÑ paÔÔhapesi. TamatthaÑ
pakÈsento SatthÈ osÈnagÈthamÈha–
17. “So kosiyo attamano udaggo,
AnnaÒca pÈnaÒca’bhisa~kharitvÈ3,
Annena pÈnena pasannacitto,
Santappayi samaÓabrÈhmaÓe cÈ”ti.
Tattha santappayÊti gahitagahitÈni bhÈjanÈni p|rento santappesÊti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ bhikkhu mÈtÈpit|naÑ
posanaÑ nÈma paÓÉitÈnaÑ vaÑso”ti vatvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne so bhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi. TadÈ
suvagaÓÈ BuddhaparisÈ ahesuÑ, mÈtÈpitaro mahÈrÈjakulÈni, khettapÈlo
Channo, brÈhmaÓo Œnando, SuvarÈjÈ pana ahameva ahosinti.
BhÈlikedÈrajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
______________________________________________________________
1. YohaÑ adassaÑ paramaÑ (Ka)
2. AssumukhÈva hasamÈnÈ (SÊ, SyÈ), assumukhÈva bhÈsamÈnÈ (I)
3. AnnaÒca pÈnaÑ abhisaÑharitvÈ (Ka)
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2. CandakinnarÊjÈkatavaÓÓanÈ (485)
UpanÊyatidaÑ maÒÒeti idaÑ SatthÈ KapilavatthupuraÑ upanissÈya

NigrodharÈme viharanto RÈjanivesane rÈhulamÈtaraÑ Èrabbha kathesi.
IdaÑ pana jÈtakaÑ D|renidÈnato paÔÔhÈya kathetabbaÑ. SÈ panesÈ
nidÈnakathÈ yÈva LaÔÔhivane UruvelakassapasÊhanÈdÈ ApaÓÓakajÈtake1
kathitÈ, tato paraÑ yÈva KapilavatthugamanÈ VessantarajÈtake Èvi
bhavissati. SatthÈ pana pitu nivesane nisÊditvÈ antarabhattasamaye
MahÈdhammapÈlajÈtakaÑ2 kathetvÈ katabhattakicco “RÈhulamÈtu nivesane
nisÊditvÈ tassÈ guÓaÑ vaÓÓento candakinnarÊjÈtakaÑ3 kathessÈmÊ”ti rÈjÈnaÑ
pattaÑ gÈhÈpetvÈ dvÊhi aggasÈvakethi saddhiÑ rÈhulamÈtu nivesanaÔÔhÈnaÑ
pÈyÈsi. TadÈ tassÈ sammukhÈ4 cattÈlÊsasahassanÈÔakitthiyo vasanti tÈsu
khattiyakaÒÒÈnaÑyeva navuti-adhikasahassaÑ. SÈ TathÈgatassa ÈgamanaÑ
ÒatvÈ “sabbÈ kÈsÈvÈneva nivÈsent|”ti tÈsaÑ ÈrocÈpesi. TÈ tathÈ kariÑsu.
SatthÈ ÈgantvÈ paÒÒattÈsane nisÊdi. Atha tÈ sabbÈpi ekappahÈreneva
viraviÑsu, mahÈparidevasaddo ahosi. RÈhulamÈtÈpi paridevitvÈ sokaÑ
vinodetvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ rÈjagatena5 bahumÈnena sagÈravena nisÊdi.
RÈjÈ tassÈ guÓakathaÑ Èrabhi, “bhante mama suÓhÈ ‘tumhehi kÈsÈvÈni
nivatthÈnÊ’ti sutvÈ kÈsÈvÈneva nivÈsesi, ‘mÈlÈdÊni pariccattÈnÊ’ti sutvÈ
mÈlÈdÊni pariccaji, ‘bh|miyaÑ sayatÊ’ ti6 sutvÈ bh|misayanÈva jÈtÈ,
tumhÈkaÑ pabbajitakÈle vidhavÈ hutvÈ aÒÒehi rÈj|hi pesitaÑ paÓÓÈkÈraÑ
na gaÓhi, evaÑ tumhesu asaÑhÊracittÈ esÈ”ti nÈnappakÈrehi tassÈ
guÓakathaÑ kathesi. SatthÈ “anacchariyaÑ mahÈrÈja, yaÑ esÈ idÈni mama
pacchime attabhÈve mayi sasinehÈ asaÑhÊracittÈ anaÒÒaneyyÈ bhaveyya.
EsÈ tiracchÈnayoniyaÑ nibbattÈpi mayi asaÑhÊracittÈ anaÒÒaneyyÈ ahosÊ”ti
vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
______________________________________________________________
1. JÈtaka-®Ôha 1. 111 piÔÔhe.

2. Khu 5. 214 piÔÔhe.

3. Khu 5. 277 piÔÔhe.

4. Pamukhe (SÊ, I)

5. RÈjagehe (Ka)

6. UccÈsayanamahÈsayanÈni, pariccattÈnÊti (SyÈ)
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AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente mahÈsatto
Himavantapadese kinnarayoniyaÑ nibbatti, CandÈ nÈmassa bhariyÈ. Te
ubhopi CandanÈmake Rajatapabbate vasiÑsu. TadÈ BÈrÈÓasirÈjÈ amaccÈnaÑ
rajjaÑ niyyÈdetvÈ dve kÈsÈyÈni nivÈsetvÈ sannaddhapaÒcÈvudho ekakova
HimavantaÑ pÈvisi. So migamaÑsaÑ khÈdanto ekaÑ khuddakanadiÑ
anusaÒcaranto uddhaÑ abhiruhi. CandapabbatavÈsino kinnarÈ
vassÈrattasamaye anotaritvÈ pabbateyeva vasanti, nidÈghasamaye otaranti.
TadÈ ca so Candakinnaro attano bhariyÈya saddhiÑ otaritvÈ tesu tesu
ÔhÈnesu gandhe vilimpanto pupphareÓuÑ khÈtanto pupphapaÔe1 nivÈsento
pÈrupanto latÈdolÈhi kÊÄanto madhurassarena gÈyanto taÑ khuddakanadiÑ
patvÈ ekasmiÑ nivattanaÔÔhÈne otaritvÈ udake pupphÈni vikiritvÈ
udakakÊÄaÑ kÊÄitvÈ pupphapaÔe nivÈsetvÈ pÈrupitvÈ rajatapaÔÔavaÓÓÈya
vÈlukÈya pupphÈsanaÑ paÒÒapetvÈ ekaÑ veÄu daÓÉakaÑ gahetvÈ sayane
nisÊdi. Tato Candakinnaro veÄuÑ vÈdento madhurasaddena2 gÈyi.
CandakinnarÊ muduhatthe nÈmetvÈ tassa avid|re ÔhitÈ nacci ceva gÈyi ca. So
rÈjÈ tesaÑ saddaÑ sutvÈ padasaddaÑ asÈvento saÓikaÑ gantvÈ paÔicchanne
ÔhatvÈ te kinnare disvÈ kinnariyÈ paÔibaddhacitto hutvÈ “taÑ kinnaraÑ
vijjhitvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ imÈya saddhiÑ saÑvÈsaÑ kappessÈmÊ”ti
ÔhatvÈ CandakinnaraÑ vijjhi. So vedanÈppatto paridevamÈno catasso gÈthÈ
abhÈsi–
18. “UpanÊyatidaÑ maÒÒe, cande lohitamaddane.
Ajja jahÈmi jÊvitaÑ3, pÈÓÈ me cande nirujjhanti.
19. OsÊdi me dukkhaÑ hadayaÑ, me Éayhate nitammÈmi.
Tava candiyÈ socantiyÈ, na naÑ aÒÒehi sokehi.
20. TiÓamiva vanamiva milÈyÈmi, nadÊ aparipuÓÓÈva sussÈmi.
Tava candiyÈ socantiyÈ, na naÑ aÒÒehi sokehi.
21. Vassa’miva sare pÈde, imÈni ass|ni vattare mayhaÑ.
Tava candiyÈ socantiyÈ, na naÑ aÒÒehi sokehÊ”ti.
______________________________________________________________
1. PupphapaÔakena (SyÈ, Ka)
2. ManuÒÒasaddena (Ka)
3. Lohitamadena majjÈmi, vijahÈmi jÊvitaÑ pÈÓÈ (SÊ, SyÈ, I)

284

KhuddakanikÈya

Tattha upanÊyatÊti santativicchedaÑ upanÊyati. Idanti jÊvitaÑ. PÈÓÈ meti
bhadde cande mama jÊvitapÈÓÈ nirujjhanti. OsÊdi meti1 jÊvitaÑ me osÊdati.
NitammÈmÊti atikilamÈmi. Tava candiyÈti idaÑ mama dukkhaÑ, na naÑ
aÒÒehi sokehi, atha kho tava candiyÈ socantiyÈ sokahetu yasmÈ tvaÑ mama
viyogena socissasi, tasmÈti attho. TiÓamiva vana miva milÈyÈmÊti
tattapÈsÈÓe khittatiÓamiva m|lachinnavanamiva milÈyÈmÊti vadati. Sare
pÈdeti yathÈ nÈma pabbatapÈde patitavassaÑ saritvÈ acchinnadhÈraÑ vattati.
MahÈsatto imÈhi cat|hi gÈthÈhi paridevitvÈ pupphasayane nipannova
satiÑ vissajjetvÈ parivatti. RÈjÈ patiÔÔhitova. ItarÈ mahÈsatte paridevante
attano ratiyÈ mattÈ hutvÈ tassa viddhabhÈvaÑ na jÈnÈti, visaÒÒaÑ pana naÑ
parivattitvÈ nipannaÑ disvÈ “kiÑ nu kho me piyasÈmikassa dukkhan”ti
upadhÈrentÊ pahÈramukhato paggharantaÑ lohitaÑ disvÈ piyasÈmike
uppannaÑ balavasokaÑ sandhÈretuÑ asakkontÊ mahÈsaddena paridevi. RÈjÈ
“kinnaro mato bhavissatÊ”ti nikkhamitvÈ attÈnaÑ dassesi. CandÈ taÑ disvÈ
“iminÈ me corena piyasÈmiko viddho bhavissatÊ”ti kampamÈnÈ palÈyitvÈ
pabbatamatthake ÔhatvÈ rÈjÈnaÑ paribhÈsantÊ paÒca gÈthÈ abhÈsi–
22. PÈpo khosi rÈjaputta, yo me icchitaÑ patiÑ varÈkiyÈ.
Vijjhasi vanam|lasmiÑ, soyaÑ viddho chamÈ seti.
23. ImaÑ mayhaÑ hadayasokaÑ, paÔimuÒcatu rÈjaputta tava mÈtÈ.
Yo mayhaÑ hadayasoko, kimpurisaÑ avekkhamÈnÈya.
24. ImaÑ mayhaÑ hadayasokaÑ, paÔimuÒcatu rÈjaputta tava jÈyÈ.
Yo mayhaÑ hadayasoko, kimpurisaÑ avekkhamÈnÈya.
25. MÈ ca puttaÑ mÈ ca patiÑ, addakkhi rÈjaputta tava mÈtÈ.
Yo kimpurisaÑ avadhi, ad|sakaÑ mayha kÈmÈ hi.
26. MÈ ca puttaÑ mÈ ca patiÑ, addakkhi rÈjaputta tava jÈyÈ.
Yo kimpurisaÑ avadhi, ad|sakaÑ mayha kÈmÈ hÊ”ti.
______________________________________________________________
1. OsadhÊ meti (SÊ, SyÈ, I), osaÔÔhi meti (Ka)
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Tattha varÈkiyÈti kapaÓÈya. PaÔimuÒcat|ti paÔilabhatu phusatu
pÈpuÓÈtu. Mayha kÈmÈ hÊti mayhaÑ1 kÈmena.
RÈjÈ naÑ paÒcahi gÈthÈhi paribhÈsitvÈ pabbatamatthake ÔhitaÑyeva
assÈsento gÈthamÈha–
27. “MÈ tvaÑ Cande rodi mÈ soci, vanatimiramattakkhi.
Mama tvaÑ hehisi bhariyÈ, rÈjakule p|jitÈ nÈrÊbhÊ”ti2.
Tattha Candeti mahÈsattassa paridevanakÈle nÈmassa3 sutattÈ evamÈha.
VanatimiramattakkhÊti vanatimirapupphasamÈna-akkhi. P|jitÈ nÈrÊbhÊti
soÄasannaÑ itthisahassÈnaÑ jeÔÔhikÈ aggamahesÊ hessasi.
CandÈ tassa vacanaÑ sutvÈ “tvaÑ kiÑ maÑ vadesÊ”ti sÊhanÈdaÑ
nadantÊ anantaragÈthamÈha–
28. “Api n|na’haÑ marissaÑ, nÈhaÑ rÈjaputta tava hessaÑ.
Yo kimpurisaÑ avadhi, ad|sakaÑ mayha kÈmÈ hÊ”ti.
Tattha api n|na’hanti api ekaÑseneva ahaÑ marissaÑ.
So tassÈ vacanaÑ sutvÈ nicchandarÈgo hutvÈ itaraÑ gÈthamÈha–
29. “Api bhÊruke api jÊvitukÈmike, kimpurisi gaccha HimavantaÑ.
TÈlÊsatagarabhojanÈ, aÒÒe4 taÑ migÈ ramissantÊ”ti.
Tattha api bhÊruketi bhÊrujÈtike. TÈlÊsatagarabhojanÈti tvaÑ
tÈlÊsapattatagarapattabhojanÈ migÊ, tasmÈ aÒÒe4 taÑ migÈ ramissanti, na
tvaÑ rÈjakulÈrahÈ, gacchÈti naÑ avaca, vatvÈ ca pana nirapekkho hutvÈ
pakkÈmi.
SÈ tassa gatabhÈvaÑ ÒatvÈ oruyha mahÈsattaÑ Èli~gitvÈ
pabbatamatthakaÑ ÈropetvÈ pabbatatale nipajjÈpetvÈ sÊsamassa attano |r|su
katvÈ balavaparidevaÑ paridevamÈnÈ dvÈdasa gÈthÈ abhÈsi–
______________________________________________________________
1. MayhaÑ kÈmÈ hÊti mayi (SyÈ, Ka)
3. NÈmamassÈ (Ka)

2. NÈrÊti (SÊ, I)
4. AraÒÒe (SÊ, I)
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30. “Te pabbatÈ tÈ ca kandarÈ,
TÈ ca giriguhÈyo tatheva tiÔÔhanti.
Tattheva1 taÑ apassantÊ,
Kimpurisa kathaÑ ahaÑ kassaÑ.
31. Te paÓÓasanthatÈ ramaÓÊyÈ, vÈÄamigehi anuciÓÓÈ.
Tattheva taÑ apassantÊ, kimpurisa kathaÑ ahaÑ kassaÑ.
32. Te pupphasanthatÈ ramaÓÊyÈ, vÈÄamigehi anuciÓÓÈ.
Tattheva taÑ apassantÊ, kimpurisa kathaÑ ahaÑ kassaÑ.
33. AcchÈ savanti girivananadiyo, kusumÈbhikiÓÓasotÈyo.
Tattheva taÑ apassantÊ, kimpurisa kathaÑ ahaÑ kassaÑ.
34. NÊlÈni Himavato pabbatassa, k|ÔÈni dassanÊyÈni.
Tattheva taÑ apassantÊ, kimpurisa kathaÑ ahaÑ kassaÑ.
35. PÊtÈni Himavato pabbatassa, k|ÔÈni dassanÊyÈni.
Tattheva taÑ apassantÊ, kimpurisa kathaÑ ahaÑ kassaÑ.
36. TambÈni Himavato pabbatassa, k|ÔÈni dassanÊyÈni.
Tattheva taÑ apassantÊ, kimpurisa kathaÑ ahaÑ kassaÑ.
37. Tu~gÈni Himavato pabbatassa, k|ÔÈni dassanÊyÈni.
Tattheva taÑ apassantÊ, kimpurisa kathaÑ ahaÑ kassaÑ.
38. SetÈni Himavato pabbatassa, k|ÔÈni dassanÊyÈni.
Tattheva taÑ apassantÊ, kimpurisa kathaÑ ahaÑ kassaÑ.
39. CitrÈni Himavato pabbatassa, k|ÔÈni dassanÊyÈni.
Tattheva taÑ apassantÊ, kimpurisa kathaÑ ahaÑ kassaÑ.

40. YakkhagaÓasevite GandhamÈdane, osadhebhi saÒchanne.
Tattheva taÑ apassantÊ, kimpurisa kathaÑ ahaÑ kassaÑ.
______________________________________________________________
1. Tattha (SÊ, SyÈ, I)
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41. Kimpurisasevite GandhamÈdane, osadhebhi saÒchanne.
Tattheva taÑ apassantÊ, kimpurisa kathaÑ ahaÑ kassan”ti.
Tattha te pabbatÈti yesu mayaÑ ekatova abhiramimha1, ime te pabbatÈ
tÈ ca kandarÈ tÈ ca giriguhÈyo tatheva ÔhitÈ. Tesu ahaÑ idÈni taÑ apassantÊ
kathaÑ kassaÑ, kiÑ karissÈmi, tesu pupphaphalapallavÈdisobhaÑ taÑ
apassantÊ kathaÑ adhivÈsetuÑ sakkhissÈmÊti paridevati. PaÓÓasanthatÈti
tÈlÊsapattÈdigandhapaÓÓasantharÈ. AcchÈti vippasannodakÈ. NÊlÈnÊti
nÊlamaÓimayÈni. PÊtÈnÊti sovaÓÓamayÈni. TambÈnÊti manosilamayÈni.
Tu~gÈnÊti uccÈni tikhiÓaggÈni. SetÈnÊti rajatamayÈni. CitrÈnÊti
sattaratanamissakÈni. YakkhagaÓaseviteti bhummadevatÈhi sevite.
Iti sÈ dvÈdasahi gÈthÈhi paridevitvÈ mahÈsattassa ure hatthaÑ ÔhapetvÈ
santÈpabhÈvaÑ ÒatvÈ “Cando jÊvatiyeva, devujjhÈnakammaÑ2 katvÈ
jÊvitamassa dassÈmÊ”ti cintetvÈ “kinnu kho lokapÈlÈ nÈma natthi, udÈhu
vippavutthÈ, adu3 matÈ, te me piyasÈmikaÑ na rakkhantÊ”ti
devujjhÈnakammaÑ akÈsi. TassÈ sokavegena Sakkassa ÈsanaÑ uÓhaÑ ahosi.
Sakko Èvajjento taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ brÈhmaÓavaÓÓena vegeneva ÈgantvÈ
kuÓÉikato udakaÑ gahetvÈ mahÈsattaÑ ÈsiÒci. TÈvadeva visaÑ antaradhÈyi,
vaÓo ruhi4, imasmiÑ ÔhÈne viddhotipi na paÒÒÈyi. MahÈsatto sukhito
uÔÔhÈsi. CandÈ piyasÈmikaÑ arogaÑ disvÈ somanassappattÈ Sakkassa pÈde
vandantÊ anantaragÈthamÈha–
42. “Vande te ayirabrahme, yo me icchitaÑ patiÑ varÈkiyÈ.
Amatena abhisiÒci, samÈgatÈsmi piyatamenÈ”ti.
Tattha amatenÈti udakaÑ “amatan”ti maÒÒamÈnÈ evamÈha.
PiyatamenÈti piyatarena, ayameva vÈ pÈÔÔho.
Sakko tesaÑ ovÈdamadÈsi “ito paÔÔhÈya Candapabbatato oruyha
manussapathaÑ mÈ gamittha, idheva vasathÈ”ti. EvaÒca pana vatvÈ te
ovaditvÈ
______________________________________________________________
1. Abhiruhimha (SyÈ, Ka)
2. TÈvadeva ujjhÈnakammaÑ (SÊ, I), devatÈ-ujjhÈnakammaÑ (SyÈ)
3. Œdu (SÊ, SyÈ, I)

4. Virahi (Ka)
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sakaÔÔhÈnameva gato. CandÈpi “kiÑ no sÈmi iminÈ paripanthaÔÔhÈnena, ehi
Candapabbatameva gacchÈmÈ”ti vatvÈ osÈnagÈthamÈha–
43. “VicarÈma dÈni girivananadiyo, kusumÈbhikiÓÓasotÈyo.
NÈnÈdumavasanÈyo, piyaÑvadÈ aÒÒamaÒÒassÈ”ti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na idÈneva, pubbepesÈ mayi
asaÑhÊracittÈ anaÒÒaneyyÈ evÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ
Devadatto ahosi, Sakko Anuruddho, CandÈ RÈhulamÈtÈ, Candakinnaro pana
ahameva ahosin”ti.
CandakinnarÊjÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.
_____
3. MahÈ-ukkusajÈtakavaÓÓanÈ (486)
UkkÈ cilÈcÈ bandhantÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto MittabandhakaupÈsakaÑ1 Èrabbha kathesi. So kira SÈvatthiyaÑ parijiÓÓassa kulassa putto
sahÈyaÑ pesetvÈ aÒÒataraÑ kuladhÊtaraÑ vÈrÈpetvÈ “atthi panassa
uppannakiccaÑ nittharaÓasamattho mitto vÈ sahÈyo vÈ”ti vutte “natthÊ”ti
vatvÈ “tena hi mitte tÈva bandhat|”ti2 vutte tasmiÑ ovÈde ÔhatvÈ paÔhamaÑ
tÈva cat|hi dovÈrikehi saddhiÑ mettiÑ3 akÈsi, athÈnupubbena nagaraguttika
gaÓakamahÈmattÈdÊhi saddhiÑ mettiÑkatvÈ senÈpatinÈpi uparÈjenÈpi
saddhiÑ mettiÑ akÈsi. Tehi pana saddhiÑ ekato hutvÈ raÒÒÈ saddhiÑ
mettiÑ akÈsi. Tato asÊtiyÈ mahÈtherehi saddhiÑ Œnandattherenapi saddhiÑ
ekato hutvÈ TathÈgatena saddhiÑ mettiÑ akÈsi. Atha naÑ SatthÈ saraÓesu
ca sÊlesu ca patiÔÔhÈpesi, rÈjÈpissa issariyamadÈsi. So MittabandhakoyevÈti4
pÈkaÔo jÈto. Athassa rÈjÈ mahantaÑ gehaÑ datvÈ ÈvÈhama~galaÑ kÈresi.
RÈjÈnaÑ ÈdiÑ katvÈ mahÈjano paÓÓÈkÈre pahiÓi. Athassa bhariyÈ raÒÒÈ
pahitaÑ paÓÓÈkÈraÑ uparÈjassa, uparÈjena pahitaÑ paÓÓÈkÈraÑ
senÈpatissÈti etena upÈyena sakalanagaravÈsino ÈbandhitvÈ gaÓhi. Sattame
______________________________________________________________
1. Mittaganthaka-upÈsakaÑ (SÊ, SyÈ, I)
3. MittaÑ (Ka), evamuparipi.

2. Ganthet|ti (SÊ, SyÈ, I)
4. MittaganthakoyevÈti (SÊ, SyÈ, I)
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divase mahÈsakkÈraÑ katvÈ DasabalaÑ nimantetvÈ paÒcasatassa
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ datvÈ
bhattakiccÈvasÈne SatthÈrÈ kathitaÑ anumodanaÑ sutvÈ ubhopi jayampatikÈ
sotÈpattiphale patiÔÔhahiÑsu.
Bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso
Mittabandhaka-upÈsako attano bhariyaÑ nissÈya tassÈvacanaÑ katvÈ
sabbehi mettiÑ katvÈ raÒÒo santikÈ mahantaÑ sakkÈraÑ labhi, TathÈgatena
pana saddhiÑ mettiÑ katvÈ ubhopi jayampatikÈ sotÈpattiphale patiÔÔhitÈ”ti.
SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti
pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva so etaÑ mÈtugÈmaÑ
nissÈya mahantaÑ yasaÑ sampatto, pubbe tiracchÈnayoniyaÑ nibbattopi
panesa etissÈ vacanena bah|hi saddhiÑ mettiÑ katvÈ puttasokato
muttoyevÈ”ti vatvÈ tehi yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente ekacce paccantavÈsino
yattha yattha bahuÑ maÑsaÑ labhanti, tattha tattha gÈmaÑ nivÈsetvÈ
araÒÒe caritvÈ migÈdayo mÈretvÈ maÑsaÑ ÈharitvÈ puttadÈre posenti.
TesaÑ gÈmato avid|re mahÈjÈtassaro atthi. Tassa dakkhiÓapasse eko
senasakuÓo, pacchimapasse ekÈ senasakuÓÊ, uttarapasse sÊho migarÈjÈ,
pÈcÊnapasse UkkusasakuÓarÈjÈ vasati. JÈtassaramajjhe pana unnataÔÔhÈne
kacchapo vasati. TadÈ seno seniÑ “bhariyÈ me hohÊ”ti vadati. Atha naÑ sÈ
Èha “atthi pana te koci mitto”ti. Natthi bhaddeti. AmhÈkaÑ uppannaÑ
bhayaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ haraÓasamatthaÑ1 mittaÑ vÈ sahÈyaÑ vÈ laddhuÑ
vaÔÔati, mitte tÈva gaÓhÈhÊti. Kehi saddhiÑ mettiÑ karomi bhaddeti.
PÈcÊnapasse vasantena UkkusarÈjena, uttarapasse sÊhena, jÈtassaramajjhe
kacchapena saddhiÑ mettiÑ karohÊti. So tassÈ vacanaÑ sampaÔicchitvÈ tathÈ
akÈsi. TadÈ te ubhopi saÑvÈsaÑ kappetvÈ tasmiÑyeva sare ekasmiÑ dÊpake
Kadambarukkho atthi samantÈ udakena parikkhitto, tasmiÑ kulÈvakaÑ
katvÈ paÔivasiÑsu
__________________________________________________________________________
1. NittharaÓasamatthaÑ (SyÈ, Ka)
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TesaÑ aparabhÈge dve sakuÓapotakÈ jÈyiÑsu. TesaÑ pakkhesu
asaÒjÈtesuyeva ekadivasaÑ te jÈnapadÈ divasaÑ araÒÒe caritvÈ kiÒci
alabhitvÈ “na sakkÈ tucchahatthena gharaÑ gantuÑ, macche vÈ kacchape vÈ
gaÓhissÈmÈ”ti saraÑ otaritvÈ taÑ dÊpakaÑ gantvÈ tassa kadambassa m|le
nipajjitvÈ makasÈdÊhi khajjamÈnÈ tesaÑ palÈpanatthÈya araÓiÑ manthetvÈ
aggiÑ nibbattetvÈ dh|maÑ kariÑsu. Dh|mo uggantvÈ sakuÓe pahari,
sakuÓapotakÈ viraviÑsu. JÈnapadÈ taÑ sutvÈ “ambho sakuÓapotakÈnaÑ
s|yati saddo, uÔÔhetha ukkÈ bandhatha, chatÈ sayituÑ na sakkoma,
sakuÓamaÑsaÑ khÈditvÈva sayissÈmÈ”ti vatvÈ aggiÑ jÈletvÈ ukkÈ
bandhiÑsu. SakuÓikÈ tesaÑ saddaÑ sutvÈ “ime amhÈkaÑ potake
khÈditukÈmÈ, mayaÑ evar|passa bhayassa haraÓatthÈya mitte gaÓhimha,
sÈmikaÑ UkkusarÈjassa santikaÑ pesessÈmÊ”ti cintetvÈ “gaccha sÈmi,
puttÈnaÑ no uppannabhayaÑ UkkusarÈjassa ÈrocehÊ”ti vatvÈ paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
44. “UkkÈ cilÈcÈ bandhanti dÊpe1,
PajÈ mamaÑ khÈdituÑ patthayanti.
MittaÑ sahÈyaÒca vadehi senaka,
Œcikkha ÒÈtibyasanaÑ dijÈnan”ti.
Tattha cilÈcÈti2 jÈnapadÈ. DÊpeti dÊpakamhi. PajÈ mamanti mama
puttake. SenakÈti senakasakuÓaÑ nÈmenÈlapati. ©Ètibyasananti puttÈnaÑ
byasanaÑ. DijÈnanti amhÈkaÑ ÒÈtÊnaÑ dijÈnaÑ idaÑ byasanaÑ
UkkusarÈjassa santikaÑ gantvÈ ÈcikkhÈhÊti vadati.
So vegena tassa vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ vassitvÈ attano ÈgatabhÈvaÑ
jÈnÈpetvÈ katokÈso upasa~kamitvÈ vanditvÈ “kiÑ kÈraÓÈ ÈgatosÊ”ti puÔÔho
ÈgatakÈraÓaÑ dassento dutiyaÑ gÈthamÈha–
45. “Dijo dijÈnaÑ pavarosi pakkhima,
UkkusarÈja saraÓaÑ taÑ upema.
PajÈ mamaÑ khÈdituÑ patthayanti,
LuddÈ cilÈcÈ bhava me sukhÈyÈ”ti.
Tattha dijoti tvaÑ dijo ceva dijÈnaÑ pavaro ca.
______________________________________________________________
1. Bandhanti luddÈ (Ka)

2. MilÈcÈti (SÊ, SyÈ, I)
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UkkusarÈjÈ “senaka mÈ bhÈyÊ”ti taÑ assÈsetvÈ tatiyaÑ gÈthamÈha–
46. “MittaÑ sahÈyaÒca karonti paÓÉitÈ,
KÈle akÈle sukhamesamÈnÈ.
Karomi te senaka etamatthaÑ,
Ariyo hi ariyassa karoti kiccan”ti.
Tattha kÈle akÈleti divÈ ca rattiÑ ca. Ariyoti idha ÈcÈra-ariyo
adhippeto. ŒcÈrasampanno hi ÈcÈrasampannassa kiccaÑ karoteva, kimettha
karaÓÊyanti vadati.
Atha naÑ pucchi “kiÑ samma rukkhaÑ abhiruÄhÈ cilÈcÈ”ti. Na tÈva
abhiruÄhÈ, ukkÈyeva bandhantÊti. Tena hi tvaÑ sÊghaÑ gantvÈ mama
sahÈyikaÑ assÈsetvÈ mamÈgamanabhÈvaÑ ÈcikkhÈhÊti. So tathÈ akÈsi.
UkkusarÈjÈpi gantvÈ kadambassa avid|re cilÈcÈnaÑ abhiruhanaÑ olokento
ekasmiÑ rukkhagge nisÊditvÈ ekassa cilÈcassa abhiruhanakÈle tasmiÑ
kulÈvakassa avid|raÑ abhiruÄhe sare nimujjitvÈ pakkhehi ca mukhena ca
udakaÑ ÈharitvÈ ukkÈya upari ÈsiÒci, sÈ nibbÈyi. CilÈcÈ “imaÒca
senakasakuÓapotake cassa khÈdissÈmÊ”ti otaritvÈ puna ukkaÑ jÈlÈpetvÈ
abhiruhiÑsu. Puna so ukkaÑ vijjhÈpesi. EtenupÈyena baddhaÑ baddhaÑ
vijjhÈpentassevassa aÉÉharatto jÈto. So ativiya kilami, heÔÔhÈ-udare
kilomakaÑ1 tanutaÑ gataÑ, akkhÊni rattÈni jÈtÈni. TaÑ disvÈ sakuÓÊ
sÈmikaÑ Èha “sÈmi ativiya kilanto UkkusarÈjÈ, etassa thokaÑ
vissamanatthÈya gantvÈ kacchaparÈjassa kathehÊ”ti. So tassÈ vacanaÑ sutvÈ
UkkusaÑ upasa~kamitvÈ gÈthÈya ajjhabhÈsi–
47. “YaÑ hoti kiccaÑ anukampakena,
Ariyassa ariyena kataÑ tayÊdaÑ.
AttÈnurakkhÊ bhava mÈ aÉayhi,
LacchÈma putte tayi jÊvamÈne”ti.
Tattha tayÊdanti tayÈ idaÑ, ayameva vÈ pÈÔho.
______________________________________________________________
1. Kira lomaÑ (Ka)
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So tassa vacanaÑ sutvÈ sÊhanÈdaÑ nadanto paÒcamaÑ gÈthamÈha–
48. “Taveva rakkhÈvaraÓaÑ karonto,
SarÊrabhedÈpi na santasÈmi.
Karonti heke sakhinaÑ sakhÈro,
PÈÓaÑ cajantÈ sata’mesa dhammo”ti.

ChaÔÔhaÑ pana SatthÈ abhisambuddho hutvÈ tassa guÓaÑ vaÓÓanto
Èha–
49. “SudukkaraÑ kammamakÈsi, aÓÉajÈ’yaÑ viha~gamo.
AtthÈya kuraro putte, aÉÉharatte anÈgate”ti.
Tattha Kuraroti UkkusarÈjÈ. Putteti senakassa putte rakkhanto tesaÑ
atthÈya aÉÉharatte anÈgate yÈva diyaÉÉhayÈmÈ vÈyÈmaÑ karonto dukkaraÑ
akÈsi.
Senopi UkkusaÑ “thokaÑ vissamÈhi sammÈ”ti vatvÈ kacchapassa
santikaÑ gantvÈ taÑ uÔÔhÈpetvÈ “kiÑ samma ÈgatosÊ”ti vutto “evar|paÑ
nÈma bhayaÑ uppannaÑ, UkkusarÈjÈ paÔhamayÈmato paÔÔhÈya vÈyamanto
kilami, tenamhi tava santikaÑ Ègato”ti vatvÈ sattamaÑ gÈthamÈha–
50. “CutÈpi heke khalitÈ sakammunÈ,
MittÈnukampÈya patiÔÔhahanti.
PuttÈ mama’ÔÔÈ gati’mÈgatosmi,
AtthaÑ caretho mama vÈricarÈ”ti.
Tassattho–sÈmi ekacce hi yasato vÈ dhanato vÈ cutÈpi sakammunÈ
khalitÈpi mittÈnaÑ anukampÈya patiÔÔhahanti, mama ca puttÈ aÔÔÈ ÈturÈ,
tenÈhaÑ taÑ gatiÑ paÔisaraÓaÑ katvÈ Ègatosmi, puttÈnaÑ jÊvitadÈnaÑ
dadanto atthaÑ me carÈhi vÈricarÈti.
TaÑ sutvÈ kacchapo itaraÑ gÈthamÈha–
51. “Dhanena dhaÒÒena ca attanÈ ca,
MittaÑ sahÈyaÑ ca karonti paÓÉitÈ.
Karomi te senaka etamatthaÑ,
Ariyo hi ariyassa karoti kiccan”ti.
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Athassa putto avid|re nipanno pitu vacanaÑ sutvÈ “mÈ me pitÈ
kilamatu, ahaÑ pitu kiccaÑ karissÈmÊ”ti cintetvÈ navamaÑ gÈthamÈha–
52. “Appossukko tÈta tuvaÑ nisÊda,
Putto pitu carati atthacariyaÑ.
AhaÑ carissÈmi taveta’matthaÑ,
Senassa putte paritÈyamÈno”ti.
Atha naÑ pitÈ gÈthÈya ajjhabhÈsi–
53. “AddhÈ hi tÈta sata’mesa dhammo,
Putto pitu yaÑ care atthacariyaÑ.
Appeva maÑ disvÈna pavaÉÉhakÈyaÑ,
Senassa puttÈ na viheÔhayeyyun”ti.
Tattha sata’mesa dhammoti paÓÉitÈnaÑ esa dhammo. PuttÈti senassa
putte cilÈcÈ na heÔhayeyyunti.
EvaÑ vatvÈ mahÈkacchapo “samma mÈ bhÈyi, tvaÑ purato gaccha,
idÈnÈhaÑ ÈgamissÈmÊ”ti taÑ uyyojetvÈ udake patitvÈ kalalaÒca sevÈlaÒca
saÑkaÉÉhitvÈ ÈdÈya dÊpakaÑ gantvÈ aggiÑ vijjhÈpetvÈ nipajji. CilÈcÈ “kiÑ
no senapotakehi, imaÑ kÈÄakacchapaÑ1 parivattetvÈ mÈressÈma, ayaÑ no
sabbesaÑ pahossatÊ”ti valliyo uddharitvÈ jiyÈ2 gahetvÈ nivatthapilotikÈpi
mocetvÈ3 tesu tesu ÔhÈnesu bandhitvÈ kacchapaÑ parivattetuÑ na sakkonti.
Kacchapo te ÈkaÉÉhanto gantvÈ gambhÊraÔÔhÈne udake pati. Tepi
kacchapalobhena saddhiÑ yeva patitvÈ udakapuÓÓÈya kucchiyÈ kilantÈ
nikkhamitvÈ “bho ekena no Ukkusena yÈva aÉÉharattÈ ukkÈ vijjhÈpitÈ, idÈni
iminÈ kacchapena udake pÈtetvÈ udakaÑ pÈyetvÈ mahodarÈ katamha, puna
aggiÑ karitvÈ aruÓe uggatepi ime senakapotake khÈdissÈmÈ”ti aggiÑ kÈtuÑ
ÈrabhiÑsu. SakuÓÊ tesaÑ kathaÑ sutvÈ “sÈmi ime yÈya kÈyaci velÈya
amhÈkaÑ puttake khÈditvÈ gamissanti, sahÈyassa no sÊhassa santikaÑ
gacchÈhÊ”ti Èha. So ta~khaÓaÒÒeva sÊhassa santikaÑ gantvÈ “kiÑ avelÈya
______________________________________________________________
1. KÈÓakacchapa (SÊ, SyÈ, I)
3. NivatthapilotikÈhi veÔhetvÈ (Ka)

2. VallikoÔiyo (Ka)
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ÈgatosÊ”ti vutte Èdito paÔÔhÈya taÑ pavattiÑ ÈrocetvÈ ekÈdasamaÑ
gÈthamÈha–
54. “Pas| manussÈ migavÊraseÔÔha,
BhayaÔÔitÈ seÔÔhamupabbajanti.
PuttÈ mama’ÔÔÈ gati’mÈgatosmi,
TvaÑ nosi rÈjÈ bhava me sukhÈyÈ”ti.
Tattha pas|ti sabbatiracchÈne Èha. IdaÑ vuttaÑ hoti–sÈmi migesu
vÊriyena seÔÔha, sabbalokasmiÒhi sabbe tiracchÈnÈpi manussÈpi bhayaÔÔitÈ
hutvÈ seÔÔhaÑ upagacchanti, mama ca puttÈ aÔÔÈ ÈturÈ, tasmÈhaÑ taÑ gatiÑ
katvÈ Ègatomhi, tvaÑ amhÈkaÑ rÈjÈ sukhÈya me bhavÈhÊti.
TaÑ sutvÈ sÊho gÈthamÈha–
55. “Karomi te senaka etamatthaÑ,
ŒyÈmi te taÑ disataÑ vadhÈya.
KathaÑ hi viÒÒ| pahu sampajÈno,
Na vÈyame attajanassa guttiyÈ”ti.
Tattha taÑ disatanti taÑ disasam|haÑ1, taÑ tava paccatthikagaÓanti
attho. Pah|ti amitte hantuÑ samattho. SampajÈnoti mittassa bhayuppattiÑ
jÈnanto. AttajanassÈti attasamassa a~gasamÈnassa janassa, mittassÈti attho.
EvaÒca pana vatvÈ “gaccha tvaÑ putte samassÈsehÊ”ti taÑ uyyojetvÈ
maÓivaÓÓaÑ udakaÑ maddamÈno pÈyÈsi. CilÈcÈ taÑ ÈgacchantaÑ disvÈ
“Kurarena tÈva amhÈkaÑ ukkÈ vijjhÈpitÈ, tathÈ kacchapena amhe2
nivatthapilotikÈnampi assÈmikÈ katÈ, idÈni pana naÔÔhamhÈ, sÊho no
jÊvitakkhayameva pÈpessatÊ”ti maraÓabhayatajjitÈ yena vÈ tena vÈ
palÈyiÑsu. SÊho ÈgantvÈ rukkham|le na kiÒci addasa. Atha naÑ Kuraro ca
kacchapo ca seno ca upasa~kamitvÈ vandiÑsu. So tesaÑ mittÈnisaÑsaÑ
kathetvÈ “ito paÔÔhÈya mittadhammaÑ abhinditvÈ appamattÈ hothÈ”ti
ovaditvÈ pakkÈmi, tepi sakaÔhÈnÈni gatÈ.
______________________________________________________________
1. Verasam|haÑ (Ka)

2. AmhÈkaÑ (SyÈ, I, Ka)
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SenasakuÓÊ attano putte oloketvÈ “mitte nissÈya amhehi dÈrakÈ laddhÈ”ti
sukhanisinnasamaye senena saddhiÑ sallapantÊ mittadhammaÑ
pakÈsamÈnÈ1 cha gÈthÈ abhÈsi–
56. “MittaÒca kayirÈtha suhadayaÒca,
AyiraÒca kayirÈtha sukhÈgamÈya.
Nivatthakocova sare’bhihantvÈ,
ModÈma puttehi sama~gibh|tÈ.
57. Sakamittassa kammena, sahÈyassÈ’palÈyino.
K|janta’mupak|janti, lomasÈ hadaya~gamaÑ.
58. MittaÑ sahÈyaÑ adhigamma paÓÉito,
So bhuÒjatÊ putta pasuÑ dhanaÑ vÈ.
AhaÒca puttÈ ca patÊ ca mayhaÑ,
MittÈnukampÈya sama~gibh|tÈ.
59. RÈjavatÈ s|ravatÈ ca attho,
Sampannasakhissa bhavanti hete.
So mittavÈ yasavÈ uggatatto,
AsmiÑ’dhaloke modati kÈmakÈmÊ.
60. KaraÓÊyÈni mittÈni, daliddenÈpi senaka.
Passa mittÈnukampÈya, samaggamhÈ saÒÈtake.
61. S|rena balavantena, yo mitte kurute dijo.
EvaÑ so sukhito hoti, yathÈhaÑ tvaÑ ca senakÈ”ti.
Tattha mittaÒcÈti yaÑkiÒci attano mittaÒca suhadayaÒca
suhadayasahÈyaÒca sÈmikasa~khÈtaÑ2 ayiraÒca karotheva. Nivatthakocova3
sare’bhihantvÈti ettha kocoti kavaco4. YathÈ nÈma paÔimukkakavaco sare
abhihanati nivÈreti, evaÑ mayampi mittabalena paccatthike
______________________________________________________________
1. MittadhammapakÈsanÈ nÈma (SyÈ, Ka)
2. SÈmiÔÔhÈnikaÑ (SÊ, I), sÈmikaÔÔhÈnaÑ (SyÈ)
4. Kojoti kavacaÑ (SÊ, I)

3. Nivatthakojova (SÊ, SyÈ, I)
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abhihantvÈ puttehi saddhiÑ modÈmÈti vadati. Sakamittassa kammenÈti
sakassa mittassa parakkamena. SahÈyassÈ’palÈyinoti sahÈyassa apalÈyino
migarÈjassa. LomasÈti pakkhino amhÈkaÑ puttakÈ maÒca taÒca1 k|jantaÑ
hadaya~gamaÑ madhurassaraÑ nicchÈretvÈ upak|janti. Sama~gibh|tÈti
ekaÔÔhÈne ÔhitÈ.
RÈjavatÈ s|ravatÈ ca atthoti yassa sÊhasadiso rÈjÈ ukkusakacchapasadisÈ
ca s|rÈ mittÈ honti, tena rÈjavatÈ s|ravatÈ ca attho sakkÈ pÈpuÓituÑ.
Bhavanti heteti yo ca sampannasakho paripuÓÓamittadhammo, tassa ete
sahÈyÈ bhavanti. Uggatattoti sirisobhaggena uggatasabhÈvo.
AsmiÑ’dhaloketi2 idhalokasa~khÈte asmiÑ loke3 modati. KÈmakÈmÊti
sÈmikaÑ Èlapati. So hi kÈme kÈmanato kÈmakÈmÊ nÈma. SamaggamhÈti
samaggÈ jÈtamhÈ. SaÒÈtaketi ÒÈtakehi puttehi saddhiÑ.
EvaÑ sÈ chahi gÈthÈhi mittadhammassa guÓakathaÑ kathesi. Te
sabbepi sahÈyakÈ mittadhammaÑ abhinditvÈ yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ
yathÈkammaÑ gatÈ.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈneva so
bhariyaÑ nissÈya sukhappatto, pubbepi sukhappattoyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ seno ca senÊ ca jayampatikÈ ahesuÑ, puttakacchapo
RÈhulo, pitÈ MahÈmoggallÈno, Ukkuso SÈriputto, sÊho pana ahameva
ahosin”ti.
MahÈ-ukkusajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. UddÈlakajÈtakavaÓÓanÈ (487)
KharÈjinÈ jaÔilÈ pa~kadantÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ
kuhakabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. So hi niyyÈnikasÈsane pabbajitvÈpi
catupaccayatthÈya tividhaÑ kuhakavatthuÑ p|resi. Athassa aguÓaÑ
pakÈsentÈ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso asuko
nÈma bhikkhu evar|pe niyyÈnikasÈsane pabbajitvÈ kuhanaÑ
______________________________________________________________
1. PuttakÈnaÒca tava (Ka)

2. AsmiÒca loketi (SÊ, SyÈ, I)

3. AsmiÑ ca loke (SÊ, I)
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nissÈya jÊvikaÑ kappetÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi
kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave
idÈneva, pubbepesa kuhakoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto tassa
purohito ahosi paÓÉito byatto. So ekadivasaÑ uyyÈnakÊÄaÑ gato ekaÑ
abhir|paÑ gaÓikaÑ disvÈ paÔibaddhacitto tÈya saddhiÑ saÑvÈsaÑ kappesi.
SÈ taÑ paÔicca gabbhaÑ paÔilabhi, gabbhassa patiÔÔhitabhÈvaÑ ÒatvÈ taÑ
Èha “sÈmi gabbho me patiÔÔhito, jÈtakÈle nÈmaÑ karontÊ assa kiÑ nÈmaÑ1
karomÊ”ti. So “vaÓÓadÈsiyÈ kucchimhi nibbattattÈ2 na sakkÈ kulanÈmaÑ
kÈtun”ti cintetvÈ “bhadde ayaÑ vÈtaghÈtarukkho uddÈlo nÈma, idha
paÔiladdhattÈ ‘UddÈlako’ tissa nÈmaÑ kareyyÈsÊ”ti vatvÈ a~gulimuddikaÑ
adÈsi. “Sace dhÊtÈ hoti, imÈya naÑ poseyyÈsi, sace putto, atha naÑ
vayappattaÑ mayhaÑ dasseyyÈsÊ”ti Èha. SÈ aparabhÈge puttaÑ vijÈyitvÈ
“UddÈlako”tissa nÈmaÑ akÈsi.
So vayappatto mÈtaraÑ pucchi “amma ko me pitÈ”ti. Purohito tÈtÈti.
“Yadi evaÑ vede uggaÓhissÈmÊ”ti mÈtu hatthato muddikaÒca
ÈcariyabhÈgaÒca gahetvÈ TakkasilaÑ gantvÈ disÈpÈmokkhÈcariyassa santike
sippaÑ uggaÓhanto ekaÑ tÈpasagaÓaÑ disvÈ “imesaÑ santike varasippaÑ
bhavissati, taÑ uggaÓhissÈmÊ”ti sippalobhena pabbajitvÈ tesaÑ
vattapaÔivattaÑ katvÈ “ÈcariyÈ maÑ tumhÈkaÑ jÈnanasippaÑ sikkhÈpethÈ”ti
Èha. Te attano attano jÈnananiyÈmeneva taÑ sikkhÈpesuÑ. PaÒcannaÑ
tÈpasasatÈnaÑ ekopi tena atirekapaÒÒo nÈhosi, sveva tesaÑ paÒÒÈya aggo.
Athassa te sannipatitvÈ ÈcariyaÔÔhÈnaÑ adaÑsu. Atha ne so Èha “mÈrisÈ
tumhe niccaÑ vanam|laphalÈhÈrÈ araÒÒeva vasatha, manussapathaÑ kasmÈ
na gacchathÈ”ti. MÈrisa manussÈ nÈma mahÈdÈnaÑ datvÈ anumodanaÑ
kÈrÈpenti, dhammiÑ kathaÑ bhaÓÈpenti, paÒhaÑ pucchanti, mayaÑ tena
bhayena tattha na gacchÈmÈti. “MÈrisÈ sacepi cakkavattirÈjÈ bhavissati,
manaÑ gahetvÈ kathanaÑ nÈma mayhaÑ bhÈro, tumhe mÈ bhÈyathÈ”ti
vatvÈ tehi saddhiÑ cÈrikaÑ
______________________________________________________________
1. Ayyakassa nÈmaÑ (SÊ, I)

2. Nibbattassa (SÊ, I)
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caramÈno anupubbena BÈrÈÓasiÑ patvÈ rÈjuyyÈne vasitvÈ punadivase
sabbehi saddhiÑ dvÈragÈme bhikkhÈya cari, manussÈ mahÈdÈnaÑ adaÑsu.
TÈpasÈ punadivase nagaraÑ pavisiÑsu, manussÈ mahÈdÈnaÑ adaÑsu.
UddÈlakatÈpaso dÈnÈnumodanaÑ karoti, ma~galaÑ vadati, paÒhaÑ
vissajjeti, manussÈ pasÊditvÈ bahupaccaye adaÑsu. SakalanagaraÑ “paÓÉito
gaÓasatthÈ dhammikatÈpaso Ègato”ti sa~khubhi, taÑ raÒÒopi kathayiÑsu.
RÈjÈ “kuhiÑ vasatÊ”ti pucchitvÈ “uyyÈne”ti sutvÈ “sÈdhu ajja tesaÑ
dassanÈya gamissÈmÊ”ti Èha. Eko puriso gantvÈ “rÈjÈ kira vo passituÑ
ÈgacchissatÊ”ti UddÈlakassa kathesi. Sopi isigaÓaÑ ÈmantetvÈ “mÈrisÈ rÈjÈ
kira Ègamissati, issare nÈma ekadivasaÑ ÈrÈdhetvÈ yÈvajÊvaÑ alaÑ hotÊ”ti.
KiÑ pana kÈtabbaÑ ÈcariyÈti. So evamÈha “tumhesu ekacce vaggulivataÑ
carantu, ekacce ukkuÔikappadhÈnamanuyuÒjantu, ekacce kaÓÔakÈpassayikÈ1
bhavantu, ekacce paÒcÈtapaÑ tapantu, ekacce udakorohanakammaÑ
karontu, ekacce tattha tattha mante sajjhÈyant|”ti. Te tathÈ kariÑsu. SayaÑ
pana aÔÔha vÈ dasa vÈ paÓÉitavÈdino gahetvÈ manorame2 ÈdhÈrake
ramaÓÊyaÑ potthakaÑ ÔhapetvÈ antevÈsikaparivuto supaÒÒatte sÈpassaye
Èsane nisÊdi. TasmiÑ khaÓe rÈjÈ purohitaÑ ÈdÈya mahantena parivÈrena
uyyÈnaÑ gantvÈ te micchÈtapaÑ carante disvÈ “apÈyabhayamhÈ muttÈ”ti
pasÊditvÈ UddÈlakassa santikaÑ gantvÈ paÔisanthÈraÑ katvÈ ekamantaÑ
nisinno tuÔÔhamÈnaso purohitena saddhiÑ sallapanto paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
62. “KharÈjinÈ jaÔilÈ pa~kadantÈ,
Dummakkhar|pÈ ye mantaÑ jappanti.
Kaccinnu te mÈnusake payoge,
IdaÑ vid| parimuttÈ apÈyÈ”ti.
Tattha kharÈjinÈti sakhurehi ajinacammehi samannÈgatÈ. Pa~kadantÈti
dantakaÔÔhassa akhÈdanena malaggahitadantÈ. Dummakkhar|pÈti3
anaÒjitakkhÈ
______________________________________________________________
1. KaÓÔake sayikÈ (Ka)

2. Manohare (SÊ, I)

3. Dummukhar|pÈti (SÊ, I, Ka)
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amaÓÉitar|pÈ l|khasa~ghÈÔidharÈ. MÈnusake payogeti manussehi
kattabbavÊriye. IdaÑ vid|ti idaÑ tapacaraÓaÒca mantasajjhÈyanaÒca jÈnantÈ.
ApÈyÈti kacci Ècariya ime cat|hi apÈyehi muttÈti pucchati.
TaÑ sutvÈ purohito “ayaÑ rÈjÈ aÔÔhÈne pasanno1, tuÓhÊ bhavituÑ na
vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha–
63. “PÈpÈni kammÈni karetha rÈja,
Bahussuto ce na careyya dhammaÑ.
Sahassavedopi na taÑ paÔicca,
DukkhÈ pamucce caraÓaÑ apatvÈ”ti.
Tattha bahussuto ceti sace mahÈrÈja “ahaÑ bahussutomhÊ”ti
paguÓavedopi2 dasakusalakammapathadhammaÑ na careyya, tÊhi dvÈrehi
pÈpÈneva kareyya, tiÔÔhantu tayo vedÈ, sahassavedopi samÈno taÑ
bÈhusaccaÑ paÔicca aÔÔhasamÈpattisa~khÈtaÑ caraÓaÑ appatvÈ
apÈyadukkhato na mucceyyÈti.
Tassa vacanaÑ sutvÈ UddÈlako cintesi “rÈjÈ yathÈ vÈ tathÈ vÈ
isigaÓassa pasÊdi, ayaÑ pana brÈhmaÓo carantaÑ goÓaÑ daÓÉena paharanto
viya vaÉÉhitabhatte kacavaraÑ khipanto viya kathesi, tena saddhiÑ
kathessÈmÊ”ti. So tena saddhiÑ kathento tatiyaÑ gÈthamÈha–
64. “Sahassavedopi na taÑ paÔicca,
DukkhÈ pamucce caraÓaÑ apatvÈ.
MaÒÒÈmi vedÈ aphalÈ bhavanti,
SasaÑyamaÑ caraÓaÒÒeva saccan”ti.
Tattha aphalÈti tava vÈde vedÈ ca sesasippÈni ca aphalÈni Èpajjanti, tÈni
kasmÈ uggaÓhanti, sÊlasaÑyamena saddhiÑ caraÓaÒÒeva ekaÑ saccaÑ
ÈpajjatÊti.
______________________________________________________________
1. Pakkhando (Ka)

2. Sace mahÈrÈja bahussuto paguÓativedo (SÊ, I)
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Tato purohito catutthaÑ gÈthamÈha–
65. “Na heva vedÈ aphalÈ bhavanti,
SasaÑyamaÑ caraÓaÒÒeva saccaÑ.
KittiÑ hi pappoti adhicca vede,
SantiÑ puÓÈti caraÓena danto”ti.

Tattha na hevÈti nÈhaÑ “vedÈ aphalÈ”ti vadÈmi, apica kho pana
sasaÑyamaÑ caraÓaÑ saccameva sabhÈvabh|taÑ uttamaÑ. Tena hi sakkÈ
dukkhÈ muccituÑ. SantiÑ puÓÈtÊti samÈpattisa~khÈtena caraÓena danto
bhayasantikaraÑ1 nibbÈnaÑ pÈpuÓÈtÊti.
TaÑ sutvÈ UddÈlako “na sakkÈ iminÈ saddhiÑ paÔipakkhavasena
ÔhÈtuÑ2 ‘putto tavÈha’ nti vutte sinehaÑ akaronto nÈma natthi,
puttabhÈvamassa kathessÈmÊ”ti cintetvÈ paÒcamaÑ gÈthamÈha–
66. “BhaccÈ mÈtÈ pitÈ bandh|,
Yena jÈto sayeva so.
UddÈlako ahaÑ bhoto,
SottiyÈkulavaÑsako”ti.
Tattha bhaccÈti mÈtÈ ca pitÈ ca sesabandh| ca bharitabbÈ nÈma. Yena
pana jÈto, soyeva so hoti. AttÈyeva hi attano jÈyati, ahaÒca tayÈva
UddÈlakarukkham|le janito3, tayÈ vuttameva nÈmaÑ kataÑ, UddÈlako
ahaÑ bhoti.
So “ekaÑsena tvaÑ UddÈlakosÊ”ti vutte “ÈmÈ”ti vatvÈ “mayÈ te
mÈtusaÒÒÈÓaÑ dinnaÑ, taÑ kuhin”ti vutte “idaÑ brÈhmaÓÈ”ti muddikaÑ
tassa hatthe Ôhapesi. BrÈhmaÓo muddikaÑ saÒjÈnitvÈ nicchayena “tvaÑ
brÈhmaÓadhammaÑ pajÈnÈsÊ”ti vatvÈ brÈhmaÓadhammaÑ pucchanto
chaÔÔhaÑ gÈthamÈha–
67. “KathaÑ bho brÈhmaÓo hoti, kathaÑ bhavati kevalÊ.
KathaÒca parinibbÈnaÑ, dhammaÔÔho kinti vuccatÊ”ti.
______________________________________________________________
1. HadayasantikaraÑ (SyÈ, I, Ka)

2. VÈdituÑ (SyÈ), vÈretuÑ (Ka)

3. JÈto (SÊ, SyÈ)
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UddÈlakopi tassa Ècikkhanto sattamaÑ gÈthamÈha–
68. “NiraÑkatvÈ aggimÈdÈya brÈhmaÓo,
Œpo siÒcaÑ yajaÑ usseti y|paÑ.
EvaÑkaro brÈhmaÓo hoti khemÊ,
Dhamme ÔhitaÑ tena amÈpayiÑs|”ti.
Tattha niraÑkatvÈ aggimÈdÈyÈti nirantaraÑ katvÈ aggiÑ1 gahetvÈ
paricarati. Œpo siÒcaÑ yajaÑ usseti y|panti abhisecanakakammaÑ karonto
sammÈpÈsaÑ vÈ vÈjapeyyaÑ vÈ niraggaÄaÑ vÈ yajanto suvaÓÓay|paÑ
ussÈpeti. KhemÊti khemappatto. AmÈpayiÑs|ti teneva kÈraÓena dhamme
ÔhitaÑ kathayiÑsu.
TaÑ sutvÈ purohito tena kathitaÑ brÈhmaÓadhammaÑ garahanto
aÔÔhamaÑ gÈthamÈha–
69. “Na suddhi secanena’tthi, nÈpi kevalÊ brÈhmaÓo.
Na khantÊ nÈpi soraccaÑ, nÈpi so parinibbuto”ti.
Tattha secanenÈti tena vuttesu brÈhmaÓadhammesu ekaÑ dassetvÈ
sabbaÑ paÔikkhipati. IdaÑ vuttaÑ hoti–aggiparicaraÓena vÈ udakasecanena
vÈ pasughÈtayaÒÒena vÈ suddhi nÈma natthi, nÈpi ettakena brÈhmaÓo
kevalaparipuÓÓo hoti, na adhivÈsanakhanti, na sÊlasoraccaÑ, nÈpi
kilesaparinibbÈnena parinibbuto nÈma hotÊti.
Tato naÑ UddÈlako “yadi evaÑ brÈhmaÓo na hoti, atha kathaÑ hotÊ”ti
pucchanto navamaÑ gÈthamÈha–
70. “KathaÑ so brÈhmaÓo hoti, kathaÑ bhavati kevalÊ.
KathaÒca parinibbÈnaÑ, dhammaÔÔho kinti vuccatÊ”ti.
______________________________________________________________
1. JÈti-aggiÑ (Ka)

302

KhuddakanikÈya
Purohitopissa kathento itaraÑ gÈthamÈha–
71. “Akhettabandh| amamo nirÈso,
NillobhapÈpo bhavalobhakhÊÓo.
EvaÑkaro brÈhmaÓo hoti khemÊ,
Dhamme ÔhitaÑ tena amÈpayiÑs|”ti.

Tattha akhettabandh|ti akkhetto abandhu,
khettavatthugÈmanigamapariggahena ceva
ÒÈtibandhavagottabandhavamittabandhavasahÈyabandhavasippabandhavapar
iggahena ca rahito. Amamoti sattasa~khÈresu taÓhÈdiÔÔhimamÈyanarahito.
NirÈsoti lÈbhadhanaputtajÊvitÈsÈya rahito. NillobhapÈpoti
pÈpalobhavisamalobhena rahito. BhavalobhakhÊÓoti khÊÓabhavarÈgo.
Tato UddÈlako gÈthamÈha–
72. “KhattiyÈ brÈhmaÓÈ vessÈ, suddÈ caÓÉÈlapukkusÈ.
Sabbeva soratÈ dantÈ, sabbeva parinibbutÈ.
SabbesaÑ sÊtibh|tÈnaÑ, atthi seyyotha pÈpiyo”ti.
Tattha atthi seyyotha1 pÈpiyoti ete khattiyÈdayo sabbepi soraccÈdÊhi
samannÈgatÈ honti, evaÑ bh|tÈnaÑ pana tesaÑ ayaÑ seyyo, ayaÑ pÈpiyoti
evaÑ hÊnukkaÔÔhatÈ atthi, natthÊti pucchati.
Athassa “arahattuppattito paÔÔhÈya hÊnukkaÔÔhatÈ nÈma natthÊ”ti
dassetuÑ brÈhmaÓo gÈthamÈha–
73. “KhattiyÈ brÈhmaÓÈ vessÈ, suddÈ caÓÉÈlapukkusÈ.
Sabbeva soratÈ dantÈ, sabbeva parinibbutÈ.
SabbesaÑ sÊtibh|tÈnaÑ, natthi seyyotha pÈpiyo”ti.
Atha naÑ garahanto UddÈlako gÈthÈdvayamÈha–
74. “KhatthiyÈ brÈhmaÓÈ vessÈ, suddÈ caÓÉÈlapukkusÈ.
Sabbeva soratÈ dantÈ, sabbeva parinibbutÈ.
______________________________________________________________
1. Seyyova (SÊ, SyÈ, I)
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75. SabbesaÑ sÊtibh|tÈnaÑ, natthi seyyotha pÈpiyo.
PanaÔÔhaÑ1 carasi brahmaÒÒaÑ, sottiyÈkulavaÑsatan”ti.
Tassattho–yadi etehi guÓehi samannÈgatÈnaÑ viseso natthi, eko
vaÓÓova hoti, evaÑ sante tvaÑ2 ubhato sujÈtabhÈvaÑ nÈsento panaÔÔhaÑ
carasi brahmaÒÒaÑ, caÓÉÈlasamo hosi, sottiyakulavaÑsataÑ nÈsesÊti.
Atha naÑ purohito upamÈya saÒÒÈpento gÈthÈdvayamÈha–
76. “NÈnÈrattehi vatthehi, vimÈnaÑ bhavati chÈditaÑ.
Na tesaÑ chÈyÈ vatthÈnaÑ, so rÈgo anupajjatha.
77. Evameva manussesu, yadÈ sujjhanti mÈÓavÈ.
Te sajÈtiÑ pamuÒcanti, dhammamaÒÒÈya subbatÈ”ti.
Tattha vimÈnanti gehaÑ vÈ maÓÉapaÑ vÈ. ChÈyÈti tesaÑ vatthÈnaÑ
chÈyÈ so nÈnÈvidho rÈgo na upeti3, sabbÈ chÈyÈ ekavaÓÓÈva4 honti.
EvamevÈti manussesupi evameva ekacce aÒÒÈÓabrÈhmaÓÈ akÈraÓeneva
cÈtuvaÓÓe5 suddhiÑ paÒÒÈpenti, esÈ atthÊti mÈ gaÓhi. YadÈ ariyamaggena
mÈÓavÈ sujjhanti, tadÈ tehi paÔividdhaÑ nibbÈnadhammaÑ jÈnitvÈ subbatÈ
sÊlavantÈ paÓÉitapurisÈ te sajÈtiÑ muÒcanti. NibbÈnappattito paÔÔhÈya hi jÈti
nÈma niratthakÈti.
UddÈlako pana paccÈharituÑ asakkonto appaÔibhÈnova nisÊdi. Atha
brÈhmaÓo rÈjÈnaÑ Èha “sabbe ete mahÈrÈja kuhakÈ sakalajambudÊpe
kohaÒÒeneva nÈsenti, UddÈlakaÑ uppabbÈjetvÈ upapurohitaÑ karotha, sese
uppabbÈjetvÈ phalakÈvudhÈni datvÈ sevake karothÈ”ti. “SÈdhu ÈcariyÈ”ti
rÈjÈ tathÈ kÈresi. Te rÈjÈnaÑ upaÔÔhahantÈva yathÈkammaÑ gatÈ.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈneva,
pubbepesa kuhakoyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
______________________________________________________________
1. PasaÔÔhaÑ (SyÈ)
2. TaÑ (SÊ, I)
4. SabbachÈyÈvatthÈnaÑ ekavaÓÓova (SÊ)

3. NÈnÈvidho citro rÈgopi na hoti (Ka)
5. CatuvaÓÓaÑ (SyÈ), catubbaÓÓÈ (Ka)
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UddÈlako kuhakabhikkhu ahosi, rÈjÈ Œnando, purohito pana ahameva
ahosin”ti.
UddÈlakajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ.
_____
5. BhisajÈtakavaÓÓanÈ (488)
AssaÑ gavaÑ rajataÑ jÈtar|panti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
ukkaÓÔhitabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Vatthu pana KusajÈtake1 Èvi
bhavissati. TadÈ pana SatthÈ “saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu ukkaÓÔhitosÊ”ti
pucchitvÈ “saccaÑ bhante”ti vutte “kiÑ paÔiccÈ”ti vatvÈ “kilesaÑ bhante”ti
vutte “bhikkhu evar|pe niyyÈnikasÈsane pabbajitvÈ kasmÈ kilesaÑ paÔicca
ukkaÓÔhitosi, porÈÓakapaÓÉitÈ anuppanne Buddhe bÈhirakapabbajjaÑ
pabbajitvÈ vatthukÈmakilesakÈme Èrabbha uppajjanakasaÒÒaÑ sapathaÑ
katvÈ vihariÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
asÊtikoÔivibhavassa brÈhmaÓamahÈsÈlakulassa putto hutvÈ nibbatti,
“MahÈkaÒcanakumÈro”tissa nÈmaÑ kariÑsu. Athassa padasÈ vicaraÓakÈle
aparopi putto jÈyi, “UpakaÒcanakumÈro”tissa nÈmaÑ kariÑsu. EvaÑ
paÔipÈÔiyÈ satta puttÈ ahesuÑ. SabbakaniÔÔhÈ panekÈ dhÊtÈ, tassÈ
“KaÒcanadevÊ”ti nÈmaÑ kariÑsu. MahÈkaÒcanakumÈro vayappatto
Takkasilato sabbasippÈni uggaÓhitvÈ Ègacchi, Atha naÑ mÈtÈ pitaro
gharÈvÈsena bandhitukÈmÈ “attanÈ samÈnajÈtiyakulato te dÈrikaÑ ÈnessÈma,
gharÈvÈsaÑ saÓÔhapehÊ”ti vadiÑsu. “AmmatÈtÈ na mayhaÑ
gharÈvÈsenattho, mayhaÒhi tayo bhavÈ ÈdittÈ viya sappaÔibhayÈ,
bandhanÈgÈraÑ viya palibuddhÈ2, ukkÈrabh|mi viya jegucchÈ hutvÈ
upaÔÔhahanti, mayÈ supinenapi methunadhammo na diÔÔhapubbo, aÒÒe vo
puttÈ atthi, te gharÈvÈsena nimantethÈ”ti vatvÈ punappunaÑ yÈcitopi sahÈye
pesetvÈ tehi yÈcitopi na icchi.
______________________________________________________________
1. Khu 6. 66 piÔÔhe.

2. PalibandhanÈ (SyÈ, Ka)
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Atha naÑ sahÈyÈ “samma kiÑ pana tvaÑ patthento kÈme paribhuÒjituÑ
na icchasÊ”ti pucchiÑsu. So tesaÑ nekkhammajjhÈsayataÑ Èrocesi. ( )1
TaÑ sutvÈ mÈtÈpitaro sesaputte nimantesuÑ, tepi na icchiÑsu.
KaÒcanadevÊpi na icchiyeva. AparabhÈge mÈtÈpitaro kÈlamakaÑsu.
MahÈkaÒcanapaÓÉito mÈtÈpit|naÑ kattabbakiccaÑ katvÈ asÊtikoÔidhanena
kapaÓaddhikÈnaÑ mahÈdÈnaÑ datvÈ cha bhÈtaro bhaginiÑ ekaÑ dÈsaÑ
ekaÑ dÈsiÑ ekaÑ sahÈyakaÒca ÈdÈya mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhamitvÈ
HimavantaÑ pÈvisi. Te tattha ekaÑ padumasaraÑ nissÈya ramaÓÊye
bh|mibhÈge assamaÑ katvÈ pabbajitvÈ vanam|laphalÈhÈrehi yÈpayiÑsu. Te
araÒÒaÑ gacchantÈ ekatova gantvÈ yattha eko phalaÑ vÈ pattaÑ vÈ passati,
tattha itarepi pakkositvÈ diÔÔhasutÈdÊni kathentÈ uccinanti, gÈmassa
kammantaÔÔhÈnaÑ viya hoti. Atha Ècariyo MahÈkaÒcanatÈpaso cintesi
“amhÈkaÑ asÊtikoÔidhanaÑ chaÉÉetvÈ pabbajitÈnaÑ evaÑ
loluppacÈravasena phalÈphalatthÈya vicaraÓaÑ nÈma appatir|paÑ, ito
paÔÔhÈya ahameva phalÈphalaÑ ÈharissÈmÊ”ti. So assamaÑ patvÈ sabbepi te
sÈyanhasamaye sannipÈtetvÈ tamatthaÑ ÈrocetvÈ “tumhe idheva
samaÓadhammaÑ karontÈ acchatha, ahaÑ phalÈphalaÑ ÈharissÈmÊ”ti Èha.
Atha naÑ UpakaÒcanÈdayo “mayaÑ Ècariya tumhe nissÈya pabbajitÈ, tumhe
idheva samaÓadhammaÑ karotha, bhaginÊpi no idheva hotu, dÈsÊpi tassÈ
santike acchatu, mayaÑ aÔÔha janÈ vÈrena phalÈphalaÑ ÈharissÈma, tumhe
pana tayo vÈramuttÈva hothÈ”ti vatvÈ paÔiÒÒaÑ gaÓhiÑsu.
Tato paÔÔhÈya aÔÔhasupi janesu ekeko vÈreneva phalÈphalaÑ Èharati.
SesÈ attano attano paÓÓasÈlÈyameva honti2, akÈraÓena ekato bhavituÑ na
labhanti. VÈrappatto phalÈphalaÑ ÈharitvÈ eko mÈÄako atthi, tattha3
pÈsÈÓaphalake ekÈdasa koÔÔhÈse katvÈ ghaÓÉisaÒÒaÑ4 katvÈ attano
koÔÔhÈsaÑ ÈdÈya vasanaÔÔhÈnaÑ pavisati. SesÈ ghaÓÉisaÒÒÈya nikkhamitvÈ
loluppaÑ5
______________________________________________________________
1. (SÈdhu samma sahÈyaka bodhisattakathitameva kathesÊti.) (Ka)
2. SesÈ attano pÈpuÓanakoÔÔhÈsaÑ ÈdÈya vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ
attano paÓÓasÈlÈyameva honti (SÊ, I)
3. Tassa (Ka) 4. GaÓÉisaÒÒaÑ (SÊ, SyÈ, I) 5. UllolaÑ (SÊ, I), ullolasaddaÑ (SyÈ)
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akatvÈ gÈravaparihÈrena gantvÈ attano pÈpuÓanakoÔÔhÈsaÑ ÈdÈya
vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ paribhuÒjitvÈ samaÓadhammaÑ karonti. Te
aparabhÈge bhisÈni ÈharitvÈ khÈdantÈ tattatapÈ ghoratapÈ paramÈjitindriyÈ1
kasiÓaparikammaÑ karontÈ vihariÑsu. Atha tesaÑ sÊlatejena Sakkassa
bhavanaÑ kampi. Sakkopi Èvajjento taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ “kÈmÈdhimuttÈ nu
kho ime isayo, no”ti Èsa~kaÑ karotiyeva. So “ime tÈva isayo
pariggaÓhissÈmÊ”ti cintetvÈ attano ÈnubhÈvena mahÈsattassa koÔÔhÈsaÑ tayo
divase antaradhÈpesi. So paÔhamadivase koÔÔhÈsaÑ adisvÈ “mama koÔÔhÈsaÑ
pamuÔÔho bhavissatÊ”ti cintesi, dutiyadivase “mama dosena bhavitabbaÑ,
paÓÈmanavasena mama koÔÔhÈsaÑ na Ôhapesi maÒÒe”ti cintesi, tatiyadivase
“kena nu kho kÈraÓena mayhaÑ koÔÔhÈsaÑ na Ôhapenti, sace me doso atthi,
khamÈpessÈmÊ”ti sÈyanhasamaye ghaÓÉisaÒÒaÑ adÈsi.
Sabbe sannipatitvÈ “kena ghaÓÉisaÒÒÈ dinnÈ”ti ÈhaÑsu. MayÈ tÈtÈti.
KiÑ kÈraÓÈ ÈcariyÈti. TÈtÈ tatiyadivase kena phalÈphalaÑ Èbhatanti. Tesu
eko uÔÔhÈya “mayÈ ÈcariyÈ”ti vanditvÈ aÔÔhÈsi. KoÔÔhÈse karontena te
mayhaÑ koÔÔhÈso katoti. Œma Ècariya, jeÔÔhakakoÔÔhÈso me katoti. Hiyyo
kenÈbhatanti. “MayÈ”ti aparo uÔÔhÈya vanditvÈ aÔÔhÈsi. KoÔÔhÈsaÑ karonto
maÑ anussarÊti. TumhÈkaÑ me jeÔÔhakakoÔÔhÈso Ôhapitoti. Ajja
kenÈbhatanti. “MayÈ”ti aparo uÔÔhÈya vanditvÈ aÔÔhÈsi. KoÔÔhÈsaÑ karonto
maÑ anussarÊti. TumhÈkaÑ me jeÔÔhakoÔÔhÈso katoti. TÈtÈ ajja mayhaÑ
koÔÔhÈsaÑ alabhantassa tatiyo divaso, paÔhamadivase koÔÔhÈsaÑ adisvÈ
“koÔÔhÈsaÑ karonto maÑ pamuÔÔho bhavissatÊ”ti cintesiÑ, dutiyadivase
“mama koci doso bhavissatÊ”ti cintesiÑ, ajja pana “sace me doso atthi,
khamÈpessÈmÊ”ti cintetvÈ ghaÓÉisaÒÒÈya tumhe sannipÈtesiÑ, ete
bhisakoÔÔhÈse tumhe “karimhÈ”ti vadatha, ahaÑ na labhÈmi, etesaÑ
thenetvÈ khÈdakaÑ ÒÈtuÑ vaÔÔati, kÈme pahÈya pabbajitÈnaÑ
______________________________________________________________
1. ParimÈritindriyÈ (SÊ, I), paramÈritindriyÈ (Ka)
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bhisamattaÑ thenanaÑ nÈma appatir|panti. Te tassa kathaÑ sutvÈ “aho
sÈhasikakamman”ti sabbeva ubbegappattÈ1 ahesuÑ.
TasmiÑ assamapade vanajeÔÔhakarukkhe nibbattadevatÈpi otaritvÈ
ÈgantvÈ tesaÑyeva santike nisÊdi. ŒneÒjakaraÓaÑ kÈriyamÈno dukkhaÑ
adhivÈsetuÑ asakkonto ÈÄÈnaÑ bhinditvÈ palÈyitvÈ araÒÒaÑ paviÔÔho eko
vÈraÓo kÈlena kÈlaÑ isigaÓaÑ vandati, sopi ÈgantvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi.
SappakÊÄÈpanako eko vÈnaro ahituÓÉikassa hatthato muccitvÈ palÈyitvÈ
araÒÒaÑ pavisitvÈ tattheva assame vasati, sopi taÑ divasaÑ isigaÓaÑ
vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. Sakko “isigaÓaÑ pariggaÓhissÈmÊ”ti tesaÑ
santike adissamÈnakÈyo aÔÔhÈsi. TasmiÑ khaÓeva bodhisattassa kaniÔÔho
UpakaÒcanatÈpaso uÔÔhÈyÈsanÈ bodhisattaÑ vanditvÈ sesÈnaÑ apacitiÑ
dassetvÈ “Ècariya ahaÑ aÒÒe apaÔÔhapetvÈ attÈnaÒÒeva sodhetuÑ labhÈmÊ”ti
pucchi. Œma labhasÊti. So isigaÓamajjhe ÔhatvÈ “Sace te mayÈ bhisÈni
khÈditÈni, evar|po nÈma hot|”ti sapathaÑ karonto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
78. “AssaÑ gavaÑ rajataÑ jÈtar|paÑ,
BhariyaÑ ca so idha labhataÑ manÈpaÑ.
Puttehi dÈrehi sama~gi hotu,
BhisÈni te brÈhmaÓa yo ahÈsÊ”ti.
Tattha “assaÑ gavan”ti idaÑ “so ‘yattakÈni piyavatth|ni honti, tehi
vippayoge tattakÈni sokadukkhÈni uppajjantÊ’ti vatthukÈme garahanto
abhÈsÊ”ti veditabbaÑ.
TaÑ sutvÈ isigaÓo “mÈrisa mÈ evaÑ kathetha, atibhÈriyo te sapatho”ti
kaÓÓe pidahi. Bodhisattopi naÑ “tÈta atibhÈriyo te sapatho, na tvaÑ khÈdasi,
tava pattÈsane nisÊdÈ”ti Èha. TasmiÑ paÔhamaÑ sapathaÑ katvÈ nisinne
dutiyopi bhÈtÈ sahasÈ uÔÔhÈya mahÈsattaÑ vanditvÈ sapathena attÈnaÑ
sodhento dutiyaÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. UbbiggappattÈ (Ka)
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79. “MÈlaÑ ca so kÈsikacandanaÑ ca,
DhÈretu putta’ssa bah| bhavantu.
KÈmesu tibbaÑ kurutaÑ apekkhaÑ,
BhisÈni te brÈhmaÓa yo ahÈsÊ”ti.

Tattha tibbanti vatthukÈmakilesakÈmesu bahalaÑ apekkhaÑ karot|ti.
IdaÑ so “yassetesu tibbÈ apekkhÈ honti, so tehi vippayoge mahantaÑ
dukkhaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti dukkhapaÔikkhepavaseneva Èha.
TasmiÑ nisinne sesÈpi attano attano ajjhÈsayÈnur|pena taÑ taÑ gÈthaÑ
abhÈsiÑsu–
80. “Pah|tadhaÒÒo kasimÈ yasassÊ,
Putte gihÊ dhanimÈ sabbakÈme.
VayaÑ apassaÑ gharamÈvasÈtu,
BhisÈni te brÈhmaÓa yo ahÈsi.
81. So khattiyo hotu pasayhakÈrÊ,
RÈjÈbhirÈjÈ balavÈ yasassÊ.
Sa cÈturantaÑ mahi’mÈvasÈtu,
BhisÈni te brÈhmaÓa yo ahÈsi.
82. So brÈhmaÓo hotu avÊtarÈgo,
Muhuttanakkhattapathesu yutto.
P|jetu naÑ raÔÔhapatÊ yasassÊ,
BhisÈni te brÈhmaÓa yo ahÈsi.
83. AjjhÈyakaÑ sabbasamantavedaÑ,
TapassinaÑ maÒÒatu sabbaloko.
P|jentu naÑ jÈnapadÈ samecca,
BhisÈni te brÈhmaÓa yo ahÈsi.
84. CatussadaÑ gÈmavaraÑ samiddhaÑ,
DinnaÑ hi so bhuÒjatu vÈsavena.
AvÊtarÈgo maraÓaÑ upetu,
BhisÈni te brÈhmaÓa yo ahÈsi.
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85. So gÈmaÓÊ hotu sahÈyamajjhe,
Naccehi gÊtehi pamodamÈno.
So rÈjato byasana mÈ’lattha kiÒci,
BhisÈni te brÈhmaÓa yo ahÈsi.
86. YaÑ ekarÈjÈ pathaviÑ vijetvÈ,
ItthÊsahassÈna Ôhapetu aggaÑ.
SÊmantinÊnaÑ pavarÈ bhavÈtu,
BhisÈni te brÈhmaÓa yÈ ahÈsi.
87. IsÊnaÑ hi sÈ sabbasamÈgatÈnaÑ,
BhuÒjeyya sÈduÑ avikampamÈnÈ.
CarÈtu lÈbhena vikatthamÈnÈ,
BhisÈni te brÈhmaÓa yÈ ahÈsi.
88. ŒvÈsiko hotu mahÈvihÈre,
Navakammiko hotu Gaja~galÈyaÑ.
ŒlokasandhiÑ divasaÑ karotu,
BhisÈni te brÈhmaÓa yo ahÈsi.
89. So bajjhat| pÈsasatehi chabbhi,
RammÈ vanÈ niyyatu rÈjadhÈniÑ.
Tuttehi so haÒÒatu pÈcanehi,
BhisÈni te brÈhmaÓa yo ahÈsi.
90. AlakkamÈlÊ tipukaÓÓaviddho,
LaÔÔhÊhato sappamukhaÑ upetu.
Sakacchabandho visikhaÑ carÈtu,
BhisÈni te brÈhmaÓa yo ahÈsÊ”ti.
Tattha tatiyena vuttagÈthÈya kasimÈti sampannakasikammo. Putte gihÊ
dhanimÈ sabbakÈmeti putte labhatu, gihÊ hotu, sattavidhena ratanadhanena
dhanimÈ hotu, r|pÈdibhede sabbakÈme labhatu. VayaÑ apassanti
mahallakakÈle pabbajjÈnur|pampi attano vayaÑ apassanto
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paÒcakÈmaguÓasamiddhaÑ gharameva Èvasat|ti. IdaÑ so
“paÒcakÈmaguÓagiddho kÈmaguÓavippayogena mahÈvinÈsaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti
dassetuÑ kathesi.
Catutthena vuttagÈthÈya rÈjÈbhirÈjÈti rÈj|naÑ antare abhirÈjÈti. IdaÑ so
“issarÈnaÑ nÈma issariye parigalite mahantaÑ dukkhaÑ uppajjatÊ”ti rajje
dosaÑ dassento kathesi. PaÒcamena vuttagÈthÈya avÊtarÈgoti
purohitaÔÔhÈnataÓhÈya sataÓhoti. IdaÑ so “purohitassa purohitaÔÔhÈne
parigalite mahantaÑ domanassaÑ uppajjatÊ”ti dassetuÑ kathesi. ChaÔÔhena
vuttagÈthÈya tapassinanti tapasÊlasampannoti taÑ maÒÒatu. IdaÑ so
“lÈbhasakkÈrÈpagamena mahantaÑ domanassaÑ uppajjatÊ”ti
lÈbhasakkÈragarahavasena kathesi.
SahÈyatÈpasena vuttagÈthÈya catussadanti ÈkiÓÓamanussatÈya
manussehi, pah|tadhaÒÒatÈya dhaÒÒena, sulabhadÈrutÈya dÈr|hi,
sampannodakatÈya udakenÈti cat|hi ussannaÑ, catussadasamannÈgatanti
attho. VÈsavenÈti vÈsavena dinnaÑ viya acalaÑ, vÈsavato
laddhavarÈnubhÈvena ekaÑ1 rÈjÈnaÑ ÈrÈdhetvÈ tena dinnantipi attho.
AvÊtarÈgoti kaddame s|karo viya kÈmapa~ke nimuggova hutvÈ. Iti sopi
kÈmÈnaÑ ÈdÊnavaÑ kathento evamÈha.
DÈsena vuttagÈthÈya gÈmaÓÊti gÈmajeÔÔhako. Ayampi kÈme
garahantoyeva evamÈha. KaÒcanadeviyÈ vuttagÈthÈya yanti yaÑ itthinti
attho. EkarÈjÈti aggarÈjÈ. ItthisahassÈnanti vacanamaÔÔhatÈya vuttaÑ,
soÄasannaÑ itthisahassÈnaÑ aggaÔÔhÈne Ôhapet|ti attho. SÊmantinÊnanti
sÊmantadharÈnaÑ itthÊnanti attho. Iti sÈ itthibhÈve ÔhatvÈpi
duggandhag|tharÈsiÑ viya kÈme garahantÊyeva evamÈha. DÈsiyÈ
vuttagÈthÈya sabbasamÈgatÈnanti sabbesaÑ sannipatitÈnaÑ majjhe nisÊditvÈ
avikampamÈnÈ anosakkamÈnÈ sÈdurasaÑ bhuÒjat|ti attho. DÈsÊnaÑ kira
sÈmikassa santike nisÊditvÈ bhuÒjanaÑ nÈma appiyaÑ. Iti sÈ attano
appiyatÈya evamÈha. CarÈt|ti caratu. LÈbhena vikatthamÈnÈti lÈbhahetu
kuhanakammaÑ karontÊ lÈbhasakkÈraÑ uppÈdentÊ carat|ti attho. IminÈ sÈ
dÈsibhÈve ÔhitÈpi kilesakÈmavatthukÈme garahati.
______________________________________________________________
1. TaÑ (SyÈ, Ka)
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DevatÈya vuttagÈthÈya ÈvÈsikoti ÈvÈsajagganako. Gaja~galÈyanti
evaÑnÈmake nagare. Tattha kira dabbasambhÈrÈ sulabhÈ. ŒlokasandhiÑ
divasanti ekadivaseneva vÈtapÈnaÑ karotu. So kira devaputto
KassapabuddhakÈle Gaja~galanagaraÑ nissÈya yojanike jiÓÓamahÈvihÈre
ÈvÈsikasaÑghatthero hutvÈ jiÓÓavihÈre navakammaÑ karontoyeva
mahÈdukkhaÑ anubhavi, tasmÈ tadeva dukkhaÑ Èrabbha evamÈha. HatthinÈ
vuttagÈthÈya pÈsasatehÊti bah|hi pÈsehi. ChabbhÊti cat|su pÈdesu gÊvÈya
kaÔibhÈge cÈti chasu ÔhÈnesu. TuttehÊti dvikaÓÉakÈhi dÊghalaÔÔhÊhi.
PÈcanehÊti dasapÈcanehi a~kusehi vÈ. So kira attano anubh|tadukkhaÒÒeva
Èrabbha evamÈha.
VÈnarena vuttagÈthÈya alakkamÈlÊti ahituÓÉikena kaÓÔhe parikkhipitvÈ
ÔhapitÈya alakkamÈlÈya samannÈgato. TipukaÓÓaviddhoti tipupiÄandhanena
piÄandhakaÓÓo. LaÔÔhÊhatoti sappakÊÄaÑ sikkhÈpayamÈno laÔÔhiyÈ hato hutvÈ.
Esopi ahituÓÉikassa hatthe attano anubh|tadukkhameva sandhÈya evamÈha.
EvaÑ tehi terasahi janehi sapathe kate mahÈsatto cintesi “kadÈci ime
‘ayaÑ anaÔÔhameva naÔÔhanti kathetÊ’ti mayi Èsa~kaÑ1 kareyyuÑ, ahampi
sapathaÑ karomÊ”ti. Atha naÑ karonto cuddasamaÑ gÈthamÈha–
91. “Yo ve anaÔÔhaÑva naÔÔhanti cÈha,
KÈmeva so labhataÑ bhuÒjataÑ ca2.
AgÈramajjhe maraÓaÑ upetu,
Yo vÈ bhonto sa~kati kaÒcidevÈ”ti.
Tattha bhontoti ÈlapanaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti–bhavanto yo anaÔÔhe
koÔÔhÈse3 “naÔÔhaÑ me”ti vadati, yo vÈ tumhesu kaÒci Èsa~kati, so paÒca
kÈmaguÓe labhatu ceva bhuÒjatu ca, ramaÓÊyameva pabbajjaÑ alabhitvÈ
agÈramajjheyeva marat|ti.
______________________________________________________________
1. ŒghÈtaÑ (SÊ)

2. Labhatu bhuÒjatu ca (SyÈ)

3. AnaÔÔhaÑva koÔÔhÈsaÑ (Ka)
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EvaÑ isÊhi sapathe kate Sakko bhÈyitvÈ “ahaÑ ime vÊmaÑsanto bhisÈni
antaradhÈpesiÑ, ime ca chaÉÉitakheÄapiÓÉaÑ viya kÈme garahantÈ sapathaÑ
karonti, kÈme garahakÈraÓaÑ te pucchissÈmÊ”ti cintetvÈ dissÈmÈnar|po
bodhisattaÑ vanditvÈ pucchanto anantaraÑ gÈthamÈha–
92. “YadesamÈnÈ vicaranti loke,
IÔÔhaÒca kantaÒca bah|nametaÑ.
PiyaÑ manuÒÒaÑ cidha jÊvaloke,
KasmÈ isayo nappasaÑsanti kÈme”ti.
Tattha yadesamÈnÈti yaÑ vatthukÈmaÑ kilesakÈmaÒca
kasigorakkhÈdÊhi samavisamakammehi pariyesamÈnÈ sattÈ loke vicaranti,
etaÑ bah|naÑ devamanussÈnaÑ iÔÔhaÒca kantaÒca piyaÒca manuÒÒaÒca,
kasmÈ isayo nappasaÑsanti kÈmeti attho. “KÈme”ti iminÈ taÑ vatthuÑ
sar|pato dasseti.
Athassa paÒhaÑ vissajjento mahÈsatto dve gÈthÈ abhÈsi–
93. “KÈmesu ve haÒÒare bajjhare ca,
KÈmesu dukkhaÒca bhayaÒca jÈtaÑ.
KÈmesu bh|tÈdhipatÊ pamattÈ,
PÈpÈni kammÈni karonti mohÈ.
94. Te pÈpadhammÈ pasavetva pÈpaÑ,
KÈyassa bhedÈ nirayaÑ vajanti.
ŒdÊnavaÑ kÈmaguÓesu disvÈ,
TasmÈ isayo nappasaÑsanti kÈme”ti.
Tattha kÈmes|ti kÈmahetu, kÈme nissÈya kÈyaduccaritÈdÊni karontÊti
attho. HaÒÒareti daÓÉÈdÊhi haÒÒanti. Bajjhareti rajjubandhanÈdÊhi bajjhanti.
Dukkhanti kÈyikacetasikaÑ asÈtaÑ dukkhaÑ. Bhayanti attÈnuvÈdÈdikaÑ
sabbampi bhayaÑ. Bh|tÈdhipatÊti sakkaÑ Èlapati. ŒdÊnavanti evar|paÑ
dosaÑ. So panesa ÈdÊnavo dukkhakkhandhÈdÊhi suttehi1 dÊpetabbo.
______________________________________________________________
1. Ma 1. 118, 126 piÔÔhesu.
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Sakko mahÈsattassa kathaÑ sutvÈ saÑviggamÈnaso anantaraÑ
gÈthamÈha–
95. “VÊmaÑsamÈno isino bhisÈni,
TÊre gahetvÈna thale nidhesiÑ.
SuddhÈ apÈpÈ isayo vasanti,
EtÈni te brahmacÈrÊ bhisÈnÊ”ti.
Tattha vÊmaÑsamÈnoti bhante ahaÑ “ime isayo kÈmÈdhimuttÈ vÈ, no
vÈ”ti vÊmaÑsanto. Isinoti tava mahesino santakÈni bhisÈni. TÊre gahetvÈnÈti
tÊre nikkhittÈni gahetvÈ thale ekamante nidhesiÑ. SuddhÈti idÈni mayÈ
tumhÈkaÑ sapathakiriyÈya ÒÈtaÑ “ime isayo suddhÈ apÈpÈ hutvÈ vasantÊ”ti.
TaÑ sutvÈ bodhisatto gÈthamÈha–
96. “Na te naÔÈ no pana kÊÄaneyyÈ,
Na bandhavÈ no pana te sahÈyÈ.
KismiÑ vu’patthambha1 sahassanetta,
IsÊhi tvaÑ kÊÄasi devarÈjÈ”ti.
Tattha na te naÔÈ noti devarÈja mayaÑ tava naÔÈ vÈ kÊÄitabbayuttakÈ vÈ
keci na homa, nÈpi tava ÒÈtakÈ, na sahÈyÈ, atha tvaÑ kiÑ vÈ upatthambhaÑ
katvÈ2 kiÑ nissÈya isÊhi saddhiÑ kÊÄasÊti attho.
Atha naÑ Sakko khamÈpento vÊsatimaÑ gÈthamÈha–
97. “Œcariyo mesi pitÈ ca mayhaÑ,
EsÈ patiÔÔhÈ khalitassa brahme.
EkÈparÈdhaÑ khama bh|ripaÒÒa,
Na paÓÉitÈ kodhabalÈ bhavantÊ”ti.
Tattha esÈ patiÔÔhÈti esÈ tava pÈdacchÈyÈ ajja mama khalitassa
aparaddhassa patiÔÔhÈ hotu. KodhabalÈti paÓÉitÈ nÈma khantibalÈ bhavanti,
na kodhabalÈti.
______________________________________________________________
1. KismiÑ paratthambha (SÊ, I)
2. KismiÑ paratthambha kiÑ upatthambhaÑ katvÈ (SÊ, I)
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Atha mahÈsatto Sakkassa devaraÒÒo khamitvÈ sayaÑ isigaÓaÑ
khamÈpento itaraÑ gÈthamÈha–
98. “SuvÈsitaÑ isinaÑ ekarattaÑ,
YaÑ vÈsavaÑ bh|tapati’ddasÈma.
Sabbeva bhonto sumanÈ bhavantu,
YaÑ brÈhmaÓo paccupÈdÊ bhisÈnÊ”ti.
Tattha suvÈsitaÑ isinaÑ ekarattanti ÈyasmantÈnaÑ isÊnaÑ ekarattampi
imasmiÑ araÒÒe vasitaÑ suvasitameva. KiÑ kÈraÓÈ? YaÑ vÈsavaÑ
bh|tapatiÑ addasÈma, sace hi mayaÑ nagare avasimha, imaÑ na addasÈma.
Bhontoti bhavanto sabbepi sumanÈ bhavantu, tussantu1, Sakkassa devaraÒÒo
khamantu. KiÑ kÈraÓÈ? YaÑ brÈhmaÓo paccupÈdÊ bhisÈni, yasmÈ
tumhÈkaÑ Ècariyo bhisÈni paÔilabhÊti.
Sakko isigaÓaÑ vanditvÈ devalokameva gato. IsigaÓopi jhÈnÈbhiÒÒÈyo
nibbattetvÈ brahmalok|pago ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ bhikkhu porÈÓakapaÓÉitÈ
sapathaÑ katvÈ kilese pajahiÑs|”ti vatvÈ saccÈni pakÈsesi, saccapariyosÈne
ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi. JÈtakaÑ samodhÈnento puna
SatthÈ tisso gÈthÈ abhÈsi–
99. “AhaÑ ca SÈriputto ca, MoggallÈno ca Kassapo.
Anuruddho PuÓÓo Œnando, tadÈsuÑ satta bhÈtaro.
100. BhaginÊ UppalavaÓÓÈ ca, dÈsÊ KhujjuttarÈ tadÈ.
Citto gahapati dÈso, yakkho SÈtÈgiro tadÈ.
101. PÈlileyyo tadÈ nÈgo, madhudo seÔÔhavÈnaro.
KÈÄudÈyÊ tadÈ Sakko, evaÑ dhÈretha jÈtakan”ti.
BhisajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ.
______________________________________________________________
1. SomanassÈ bhavantu, domanassaÑ vinassantu (SyÈ)
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6. SurucijÈtakavaÓÓanÈ (489)
MahesÊ surucino bhariyÈti idaÑ SatthÈ SÈvatthiÑ upanissÈya
MigÈramÈtupÈsÈde viharanto VisÈkhÈya mahÈ-upÈsikÈya laddhe aÔÔha vare
Èrabbha kathesi. SÈ hi ekadivasaÑ Jetavane dhammakathaÑ sutvÈ
BhagavantaÑ saddhiÑ bhikkhusaÑghena svÈtanÈya nimantetvÈ pakkÈmi.
TassÈ pana rattiyÈ accayena cÈtuddÊpiko mahÈmegho pÈvassi. BhagavÈ
bhikkh| ÈmantetvÈ “yathÈ bhikkhave Jetavane vassati, evaÑ cat|su dÊpesu
vassati, ovassÈpetha bhikkhave kÈyaÑ, ayaÑ pacchimako cÈtuddÊpiko
mahÈmegho”ti vatvÈ ovassÈpitakÈyehi bhikkh|hi saddhiÑ iddhibalena
Jetavane antarahito VisÈkhÈya koÔÔhake pÈturahosi. UpÈsikÈ “acchariyaÑ
vata bho abbhutaÑ vata bho TathÈgatassa mahiddhikatÈ mahÈnubhÈvatÈ,
yatra hi nÈma jÈÓukamattesupi oghesu vattamÈnesu kaÔimattesupi oghesu
vattamÈnesu na hi nÈma ekabhikkhussapi pÈdÈ vÈ cÊvarÈni vÈ allÈni
bhavissantÊ”ti haÔÔhÈ udaggÈ BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ
parivisitvÈ katabhattakiccaÑ BhagavantaÑ etadavoca “aÔÔhÈhaÑ bhante
BhagavantaÑ varÈni yÈcÈmÊ”ti. AtikkantavarÈ kho VisÈkhe TathÈgatÈti.
YÈni ca bhante kappiyÈni yÈni ca anavajjÈnÊti. Vadehi VisÈkheti.
IcchÈmahaÑ bhante bhikkhusaÑghassa yÈvajÊvaÑ vassikasÈÔikaÑ dÈtuÑ,
ÈgantukabhattaÑ dÈtuÑ, gamikabhattaÑ dÈtuÑ, gilÈnabhattaÑ dÈtuÑ,
gilÈnupaÔÔhÈkabhattaÑ dÈtuÑ, gilÈnabhesajjaÑ dÈtuÑ, dhuvayÈguÑ dÈtuÑ,
bhikkhunisaÑghassa yÈvajÊvaÑ udakasÈÔikaÑ dÈtunti.
SatthÈ “kaÑ pana tvaÑ VisÈkhe atthavasaÑ sampassamÈnÈ TathÈgataÑ
aÔÔha varÈni yÈcasÊ”ti pucchitvÈ tÈya varÈnisaÑse kathite “sÈdhu sÈdhu
VisÈkhe, sÈdhu kho tvaÑ VisÈkhe imaÑ ÈnisaÑsaÑ sampassamÈnÈ
TathÈgataÑ aÔÔha varÈni yÈcasÊ”ti vatvÈ “anujÈnÈmi te VisÈkhe aÔÔha
varÈnÊ”ti aÔÔha vare datvÈ anumodanaÑ katvÈ pakkÈmi. AthekadivasaÑ
Satthari PubbÈrÈme viharante bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso VisÈkhÈ mahÈ-upÈsikÈ mÈtugÈmattabhÈve1 ÔhatvÈpi
Dasabalassa santike aÔÔha vare labhi, aho mahÈguÓÈ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya
nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ
______________________________________________________________
1. MÈtugÈmabhÈve (SÊ, I)
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“imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave VisÈkhÈ idÈneva mama santikÈ vare
labhati, pubbepesÈ labhiyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte MithilÈyaÑ Suruci nÈma rÈjÈ rajjaÑ kÈrento puttaÑ paÔilabhitvÈ
tassa “SurucikumÈro” tveva nÈmaÑ akÈsi. So vayappatto “TakkasilÈyaÑ
sippaÑ uggaÓhissÈmÊ”ti gantvÈ nagaradvÈre sÈlÈyaÑ nisÊdi. BÈrÈÓasiraÒÒopi
putto BrahmadattakumÈro nÈma tatheva gantvÈ SurucikumÈrassa
nisinnaphalakeyeva nisÊdi. Te aÒÒamaÒÒaÑ pucchitvÈ vissÈsikÈ hutvÈ
ekatova Ècariyassa santikaÑ gantvÈ ÈcariyabhÈgaÑ datvÈ sippaÑ
paÔÔhapetvÈ na cirasseva niÔÔhitasippÈ ÈcariyaÑ ÈpucchitvÈ thokaÑ maggaÑ
ekatova gantvÈ dvedhÈpathe ÔhitÈ aÒÒamaÒÒaÑ Èli~gitvÈ
mittadhammÈnurakkhaÓatthaÑ katikaÑ kariÑsu “sace mama putto jÈyati,
tava dhÊtÈ, tava putto, mama dhÊtÈ, tesaÑ ÈvÈhavivÈhaÑ karissÈmÈ”ti. Tesu
rajjaÑ kÈrentesu SurucimahÈrÈjassa putto jÈyi, “SurucikumÈro” tvevassa
nÈmaÑ kariÑsu.
Brahmadattassa dhÊtÈ jÈyi, “SumedhÈ”tissÈ nÈmaÑ kariÑsu.
SurucikumÈro vayappatto TakkasilÈyaÑ gantvÈ sippaÑ uggaÓhitvÈ
Ègacchi. Atha naÑ pitÈ rajje abhisiÒcitukÈmo hutvÈ “sahÈyassa kira me
BÈrÈÓasiraÒÒo dhÊtÈ atthi, tamevassa aggamahesiÑ karissÈmÊ”ti tassÈ
atthÈya bahuÑ paÓÓÈkÈraÑ datvÈ amacce pesesi. TesaÑ anÈgatakÈleyeva
BÈrÈÓasirÈjÈ deviÑ pucchi “bhadde mÈtugÈmassa nÈma kiÑ
atirekadukkhan”ti. SapattirosadukkhaÑ1 devÈti. “Tena hi bhadde amhÈkaÑ
ekaÑ dhÊtaraÑ SumedhÈdeviÑ tamhÈ dukkhÈ mocetvÈ yo etaÑ ekikameva
gaÓhissati, tassa dassÈmÈ”ti Èha. So tehi amaccehi ÈgantvÈ tassÈ nÈme gahite
“tÈtÈ kÈmaÑ mayÈ pubbe mayhaÑ sahÈyassa paÔiÒÒÈ katÈ, imaÑ pana
mayaÑ itthighaÔÈya antare na khipitukÈmÈ, yo etaÑ ekikameva gaÓhÈti,
tassa dÈtukÈmamhÈ”ti Èha. Te raÒÒo santikaÑ pahiÓiÑsu. RÈjÈ pana
“amhÈkaÑ rajjaÑ mahantaÑ, sattayojanikaÑ MithilanagaraÑ, tÊÓi
yojanasatÈni raÔÔhaparicchedo, heÔÔhimantena soÄasa itthisahassÈni laddhuÑ
vaÔÔatÊ”ti vatvÈ na rocesi.
______________________________________________________________
1. SapativÈsaÑ (Ka)
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SurucikumÈro pana SumedhÈya r|pasampadaÑ sutvÈ
savanasaÑsaggena bajjhitvÈ “ahaÑ taÑ ekikameva gaÓhissÈmi, na mayhaÑ
itthighaÔÈya attho, tameva Ènent|”ti mÈtÈpit|naÑ pesesi. Te tassa manaÑ
abhinditvÈ bahuÑ dhanaÑ pesetvÈ mahantena parivÈrena taÑ ÈnetvÈ
kumÈrassa aggamahesiÑ katvÈ ekatova abhisiÒciÑsu. So SurucimahÈrÈjÈ
nÈma hutvÈ dhammena rajjaÑ kÈrento tÈya saddhiÑ piyasaÑvÈsaÑ vasi. SÈ
pana dasa vassasahassÈni tassa gehe vasantÊ neva puttaÑ, na dhÊtaraÑ labhi.
Atha nÈgarÈ sannipatitvÈ rÈja~gaÓe upakkositvÈ “kimetan”ti vutte “raÒÒo
doso natthi, vaÑsÈnupÈlako pana vo putto na vijjati, tumhÈkaÑ ekÈva devÊ,
rÈjakule ca nÈma heÔÔhimantena soÄasahi itthisahassehi bhavitabbaÑ,
itthighaÔaÑ gaÓha deva, addhÈ tÈsu puÒÒavatÊ puttaÑ labhissatÊ”ti vatvÈ
“tÈtÈ kiÑ kathetha, ‘ahaÑ aÒÒaÑ na gaÓhissÈmÊ’ti paÔiÒÒaÑ datvÈ mayÈ esÈ
ÈnÊtÈ, na sakkÈ musÈvÈdaÑ kÈtuÑ, na mayhaÑ itthighaÔÈya attho”ti raÒÒÈ
paÔikkhittÈ pakkamiÑsu.
SumedhÈ taÑ kathaÑ sutvÈ “rÈjÈ tÈva saccavÈditÈya aÒÒÈ itthiyo na
Ènesi, ahameva panassa ÈnessÈmÊ”ti raÒÒo mÈtusamabhariyaÔÔhÈne ÔhatvÈ
attano ruciyÈva khattiyakaÒÒÈnaÑ sahassaÑ, amaccakaÒÒÈnaÑ sahassaÑ,
gahapatikaÒÒÈnaÑ sahassaÑ, sabbasamayanÈÔakitthÊnaÑ sahassanti cattÈri
itthisahassÈni Ènesi. TÈpi dasa vassasahassÈni rÈjakule vasitvÈ neva puttaÑ,
na dhÊtaraÑ labhiÑsu. EtenevupÈyena aparÈnipi tikkhattuÑ cattÈri cattÈri
sahassÈni Ènesi. TÈpi neva puttaÑ, na dhÊtaraÑ labhiÑsu. EttÈvatÈ soÄasa
itthisahassÈni ahesuÑ. CattÈlÊsa vassasahassÈni atikkamiÑsu, tÈni tÈya
ekikÈya vutthehi dasahi sahassehi saddhiÑ paÒÒÈsa vassasahassÈni honti.
Atha nÈgarÈ sannipatitvÈ puna upakkositvÈ “kimetan”ti vutte “deva
tumhÈkaÑ itthiyo puttaÑ patthetuÑ ÈÓÈpethÈ”ti vadiÑsu. RÈjÈ “sÈdh|”ti
sampaÔicchitvÈ “tumhe puttaÑ patthethÈ”ti Èha. TÈ tato paÔÔhÈya puttaÑ
patthayamÈnÈ nÈnÈdevatÈ namassanti, nÈnÈvatÈni caranti, putto,
nuppajjateva. Atha rÈjÈ sumedhaÑ Èha “bhadde tvampi puttaÑ patthehÊ”ti.
SÈ “sÈdh|”ti pannarasa-uposathadivase aÔÔha~gasamannÈgataÑ uposathaÑ
samÈdÈya sirigabbhe sÊlÈni ÈvajjamÈnÈ kappiyamaÒcake
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nisÊdi. SesÈ ajavatagovatÈ hutvÈ puttaÑ alabhitvÈ uyyÈnaÑ agamaÑsu.
SumedhÈya sÊlatejena Sakkassa bhavanaÑ kampi. TadÈ Sakko Èvajjento
“SumedhÈ puttaÑ pattheti, puttamassÈ dassÈmi, na kho pana sakkÈ yaÑ vÈ
taÑ vÈ dÈtuÑ, anucchavikamassÈ puttaÑ upadhÈressÈmÊ”ti upadhÈrento
NaÄakÈradevaputtaÑ passi. So hi puÒÒasampanno satto purimattabhÈve
BÈrÈÓasiyaÑ vasanto vappakÈle1 khettaÑ gacchanto ekaÑ PaccekabuddhaÑ
disvÈ dÈsakammakare “vapathÈ”ti pahiÓi2, sayaÑ nivattitvÈ
PaccekabuddhaÑ gehaÑ netvÈ bhojetvÈ puna Ga~gÈtÊraÑ ÈnetvÈ puttena
saddhiÑ ekato hutvÈ udumbarabhittipÈdaÑ naÄabhittikaÑ paÓÓasÈlaÑ katvÈ
dvÈraÑ yojetvÈ ca~kamaÑ katvÈ PaccekabuddhaÑ tattheva temÈsaÑ
vasÈpetvÈ vutthavassaÑ dve pitÈputtÈ ticÊvarena acchÈdetvÈ uyyojesuÑ.
Eteneva niyÈmena sattaÔÔha3 Paccekabuddhe tÈya paÓÓasÈlÈya vasÈpetvÈ
ticÊvarÈni adaÑsu. “Dve pitÈputtÈ naÄakÈrÈ hutvÈ Ga~gÈtÊre veÄuÑ
upadhÈrentÈ PaccekabuddhaÑ disvÈ evamakaÑs|”tipi vadantiyeva.
Te kÈlaÑ katvÈ TÈvatiÑsabhavane nibbattitvÈ chasu
kÈmÈvacarasaggesu anulomapaÔilomena mahantaÑ devissariyaÑ
anubhavantÈ vicaranti. Te tato cavitvÈ uparidevaloke nibbattitukÈmÈ honti.
Sakko TathÈgatabhÈvaÑ4 ÒatvÈ tesu ekassa vimÈnadvÈraÑ gantvÈ taÑ
ÈgantvÈ vanditvÈ ÔhitaÑ Èha “mÈrisa tayÈ manussalokaÑ gantuÑ vaÔÔatÊ”ti.
MahÈrÈja manussaloko nÈma jeguccho paÔik|lo, tattha ÔhitÈ dÈnÈdÊni
puÒÒÈni katvÈ devalokaÑ patthenti, tattha gantvÈ kiÑ karissÈmÊti. MÈrisa
devaloke paribhuÒjitabbasampattiÑ manussaloke paribhuÒjissasi,
paÒcavÊsatiyojanubbedhe navayojana-ÈyÈme aÔÔhayojanavitthÈre
ratanapÈsÈde vasissasi, adhivÈsehÊti. So adhivÈsesi. Sakko tassa paÔiÒÒaÑ
gahetvÈ isivesena rÈjuyyÈnaÑ gantvÈ tÈsaÑ itthÊnaÑ upari ÈkÈse
ca~kamanto attÈnaÑ dassetvÈ “kassÈhaÑ puttavaraÑ dammi, kÈ puttavaraÑ
gaÓhissatÊ”ti Èha. “Bhante mayhaÑ dehi, mayhaÑ dehÊ”ti soÄasa
itthisahassÈni hatthe5 ukkhipiÑsu. Tato
______________________________________________________________
1. VayapattakÈle (SÊ)
4. TathÈbhÈvaÑ (SyÈ)

2. pahiÓitvÈ (SÊ, I, Ka)

3. Satta (SÊ, SyÈ, I)
5. HatthasahassÈni (SÊ, I)
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Sakko Èha “ahaÑ sÊlavatÊnaÑ puttaÑ dammi, tumhÈkaÑ kiÑ sÊlaÑ, ko
ÈcÈro”ti. TÈ ukkhittahatthe samaÒchitvÈ “sace sÊlavatiyÈ dÈtukÈmo,
SumedhÈya santikaÑ gacchÈhÊ”ti vadiÑsu. So ÈkÈseneva gantvÈ tassÈ
vÈsÈgÈre sÊhapaÒjare aÔÔhÈsi.
AthassÈ tÈ itthiyo ÈrocesuÑ “etha devi eko devarÈjÈ ‘tumhÈkaÑ
puttavaraÑ dassÈmÊ’ti ÈkÈsenÈgantvÈ sÊhapaÒjare Ôhito”ti. SÈ
garuparihÈrenÈgantvÈ sÊhapaÒjaraÑ ugghÈÔetvÈ “saccaÑ kira bhante tumhe
sÊlavatiyÈ puttavaraÑ dethÈ”ti Èha. Œma devÊti. Tena hi mayhaÑ dethÈti.
KiÑ pana te sÊlaÑ, kathehi, sace me ruccati, dassÈmi te puttavaranti. SÈ
tassa vacanaÑ sutvÈ “tena hi suÓÈhÊ”ti vatvÈ attano sÊlaguÓaÑ kathentÊ
pannarasa gÈthÈ abhÈsi–
102. “MahesÊ Surucino bhariyÈ, ÈnÊtÈ paÔhamaÑ ahaÑ.
Dasa vassasahassÈni, yaÑ maÑ SurucimÈnayi.
103. SÈhaÑ brÈhmaÓa rÈjÈnaÑ, vedehaÑ MithilaggahaÑ.
NÈbhijÈnÈmi kÈyena, vÈcÈya uda cetasÈ.
SuruciÑ atimaÒÒittha, Èvi vÈ yadi vÈ raho.
104. Etena saccavajjena, putto uppajjataÑ ise.
MusÈ me bhaÓamÈnÈya, muddhÈ phalatu sattadhÈ.
105. Bhattu mama sassu mÈtÈ, pitÈ cÈpi ca sassuro1.
Te maÑ brahme vinetÈro, yÈva aÔÔhaÑsu jÊvitaÑ.
106. SÈhaÑ ahiÑsÈratinÊ, kÈmasÈ dhammacÈrinÊ.
SakkaccaÑ te upaÔÔhÈsiÑ, rattindivamatanditÈ.
107. Etena saccavajjena, putto uppajjataÑ ise.
MusÈ me bhaÓamÈnÈya, muddhÈ phalatu sattadhÈ.
______________________________________________________________
1. Bhattu manÈpassa pitÈ, mÈtÈ cÈpi suvÈmino (SÊ, I) bhattu manÈpÈ sassu piyÈ,
mÈtÈ pitÈ ca sassuro (SyÈ)
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108. SoÄasitthisahassÈni, sahabhariyÈni brÈhmaÓa.
TÈsu issÈ vÈ kodho vÈ, nÈhu mayhaÑ kudÈcanaÑ.
109. Hitena tÈsaÑ nandÈmi, na ca me kÈci appiyÈ.
AttÈnaÑvÈ’nukampÈmi, sadÈ sabbÈ sapattiyo.
110. Etena saccavajjena, putto uppajjataÑ ise.
MusÈ me bhaÓamÈnÈya, muddhÈ phalatu sattadhÈ.
111. DÈse kammakare pesse, ye caÒÒe anujÊvino.
Pesemi sahadhammena, sadÈ pamuditindriyÈ.
112. Etena saccavajjena, putto uppajjataÑ ise.
MusÈ me bhaÓamÈnÈya, muddhÈ phalatu sattadhÈ.
113. SamaÓe brÈhmaÓe cÈpi, aÒÒe cÈpi vanibbake.
Tappemi annapÈnena, sadÈ payatapÈÓinÊ.
114. Etena saccavajjena, putto uppajjataÑ ise.
MusÈ me bhaÓamÈnÈya, muddhÈ phalatu sattadhÈ.
115. CÈtuddasiÑ paÒcaddasiÑ, yÈ ca pakkhassa aÔÔhamÊ.
PÈÔihÈriyapakkhaÒca, aÔÔha~gasusamÈgataÑ.
UposathaÑ upavasÈmi, sadÈ sÊlesu saÑvutÈ.
116. Etena saccavajjena, putto uppajjataÑ ise.
MusÈ me bhaÓamÈnÈya, muddhÈ phalatu sattadhÈ”ti.

Tattha mahesÊti aggamahesÊ. Surucinoti1 SuruciraÒÒo. PaÔhamanti
soÄasannaÑ itthisahassÈnaÑ sabbapaÔhamaÑ. YaÑ manti yasmiÑ kÈle maÑ
Suruci Ènayi, tato paÔÔhÈya ahaÑ dasa vassasahassÈni ekikÈva imasmiÑ gehe
vasiÑ. AtimaÒÒitthÈti2 muhuttampi sammukhÈ vÈ parammukhÈ vÈ
atimaÒÒinti idaÑ atikkamitvÈ maÒÒanaÑ na jÈnÈmi3 na sarÈmi. Iseti taÑ
Èlapati.
______________________________________________________________
1. Rucinoti (SÊ, SyÈ, I)
3. ParammukhÈ vÈ atikkamitvÈ maÒÒinti na abhijÈnÈmi (SyÈ)

2. AtimaÒÒitthoti (SÊ)
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Te manti sasuro ca sassu cÈti te ubhopi maÑ vinetÈro1, tehi vinÊtÈ
amhi, te me yÈva jÊviÑsu, tÈva ovÈdamadaÑsu. AhiÑsÈratinÊti
ahiÑsÈsa~khÈtÈya ratiyÈ samannÈgatÈ. MayÈ hi kunthakipillikopi2 na
hiÑsitapubbo. KÈmasÈti ekanteneva. DhammacÈrinÊti
dasakusalakammapathesu p|remi. UpaÔÔhÈsinti pÈdaparikammÈdÊni kiccÈni
karontÊ upaÔÔhahiÑ.
SahabhariyÈnÊti mayÈ saha ekasÈmikassa bhariyabh|tÈni. NÈh|ti
kilesaÑ nissÈya issÈdhammo vÈ kodhadhammo vÈ mayhaÑ na bh|tapubbo.
HitenÈti yaÑ tÈsaÑ hitaÑ, teneva nandÈmi, ure vutthadhÊtaro viya tÈ disvÈ
tussÈmi. KÈcÊti tÈsu ekÈpi mayhaÑ appiyÈ nÈma natthi, sabbÈpi
piyakÈyeva3. AnukampÈmÊti muducittena sabbÈ soÄasasahassÈpi tÈ attÈnaÑ
viya anukampÈmi.
SahadhammenÈti nayena kÈraÓena yo yaÑ kÈtuÑ sakkoti, taÑ tasmiÑ
kamme payojemÊti attho. PamuditindriyÈti pesentÊ ca niccaÑ
pamuditindriyÈva hutvÈ pesemi, “are duÔÔha dÈsa idaÑ nÈma karohÊ”ti evaÑ
kujjhitvÈ na me koci katthaci pesitapubbo. PayatapÈÓinÊti dhotahatthÈ
pasÈritahatthÈva hutvÈ. PÈÔihÈriyapakkhaÒcÈti
aÔÔhamÊcÈtuddasÊpannarasÊnaÑ paccuggamanÈnuggamanavasena cattÈro
divasÈ. SadÈti niccakÈlaÑ paÒcasu sÊlesu saÑvutÈ, tehi
pihitagopitattabhÈvÈva homÊti.
EvaÑ tassÈ gÈthÈya satenapi sahassenapi vaÓÓiyamÈnÈnaÑ guÓÈnaÑ
pamÈÓaÑ nÈma natthi, tÈya pannarasahi gÈthÈhi attano guÓÈnaÑ
vaÓÓitakÈleyeva Sakko attano bahukaraÓÊyatÈya tassÈ kathaÑ avicchinditvÈ
“pah|tÈ abbhutÈyeva te guÓÈ”ti taÑ pasaÑsanto gÈthÈdvayamÈha–
117. “Sabbeva te dhammaguÓÈ, rÈjaputti yasassini.
SaÑvijjanti tayi bhadde, ye tvaÑ kittesi attani.
______________________________________________________________
1. VinetÈrohi (SyÈ, I, Ka)
3. DayitÈyeva (SÊ), piyavÈditÈyeva (I)

2. KunthakipillikÈdi koci (SyÈ)
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118. Khattiyo jÈtisampanno, abhijÈto yasassimÈ.
DhammarÈjÈ videhÈnaÑ, putto uppajjate tavÈ”ti.

Tattha dhammaguÓÈti sabhÈvaguÓÈ bh|taguÓÈ. SaÑvijjantÊti ye tayÈ
vuttÈ, te sabbeva tayi upalabbhanti1. AbhijÈtoti atijÈto suddhajÈto2.
YasassimÈti yasasampannena parivÈrasampannena samannÈgato. Uppajjateti
evar|po putto tava uppajjissati, mÈ cintayÊti.
SÈ tassa vacanaÑ sutvÈ somanassajÈtÈ taÑ pucchantÊ dve gÈthÈ
abhÈsi–
119. “DummÊ rajojalladharo, aghe vehÈyasaÑ Ôhito.
ManuÒÒaÑ bhÈsase vÈcaÑ, yaÑ mayhaÑ hadaya~gamaÑ.
120. DevatÈnusi saggamhÈ, isi vÈ’si mahiddhiko.
Ko vÈ’si tvaÑ anuppatto, attÈnaÑ me pavedayÈ”ti.
Tattha dummÊti3 anaÒjitÈmaÓÉito Sakko Ègacchanto ramaÓÊyena
tÈpasavesena Ègato, pabbajitavesena ÈgatattÈ pana sÈ evamÈha. Agheti
appaÔighe ÔhÈne. YaÑ mayhanti yaÑ etaÑ manuÒÒaÑ vÈcaÑ mayhaÑ
bhÈsasi, taÑ bhÈsamÈno tvaÑ devatÈnusi saggamhÈ idhÈgato. Isi vÈ’si4
mahiddhikoti yakkhÈdÊsu ko vÈ tvaÑ asi idhÈnuppatto, attÈnaÑ me
pavedaya, yathÈbh|taÑ kathehÊ”ti vadati.
Sakko tassÈ kathento cha gÈthÈ abhÈsi–
121. “YaÑ devasaÑghÈ vandanti5, sudhammÈyaÑ samÈgatÈ.
SohaÑ Sakko sahassakkho, Ègatosmi tavantike.
122. Itthiyo jÊvalokasmiÑ, yÈ hoti6 samacÈrinÊ.
MedhÈvinÊ sÊlavatÊ, sassudevÈ patibbatÈ.
______________________________________________________________
1. Upasampajjanti (SyÈ)
2. AbhijÈtoti atijÈto (SÊ, I), abhijÈtoti ubhato suddhajÈto (SyÈ)
3. RummÊti (SÊ, SyÈ, I)
5. Vadanti (SyÈ, I)

4. CÈpi (Ka)
6. Honti (SÊ, SyÈ)
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123. TÈdisÈya SumedhÈya, sucikammÈya nÈriyÈ.
DevÈ dassanamÈyanti, mÈnusiyÈ amÈnusÈ.
124. TvaÒca bhadde suciÓÓena, pubbe sucaritena ca.
Idha rÈjakule jÈtÈ, sabbakÈmasamiddhinÊ.
125. AyaÒca te rÈjaputti, ubhayattha kaÔaggaho.
Devalok|papattÊ ca, kittÊ ca idha jÊvite.
126. CiraÑ Sumedhe sukhinÊ, dhammamattani pÈlaya.
EsÈhaÑ tidivaÑ yÈmi, piyaÑ me tava dassanan”ti.
Tattha sahassakkhoti atthasahassassa taÑmuhuttaÑ dassanavasena1
sahassakkho. Itthiyoti itthÊ. SamacÈrinÊti tÊhi dvÈrehi samacariyÈya
samannÈgatÈ. TÈdisÈyÈti tathÈr|pÈya. SumedhÈyÈti supaÒÒÈya. Ubhayattha
kaÔaggahoti ayaÑ tava imasmiÒca attabhÈve anÈgate ca jayaggÈho. Tesu2
anÈgate devalokuppatti ca idhajÊvite pavattamÈne kitti cÈti ayaÑ ubhayattha
kaÔaggaho nÈma. Dhammanti evaÑ sabhÈvaguÓaÑ ciraÑ attani pÈlaya.
EsÈhanti eso ahaÑ. PiyaÑ meti mayhaÑ tava dassanaÑ piyaÑ.
Devaloke pana me kiccakaraÓÊyaÑ atthi, tasmÈ gacchÈmi, tvaÑ
appamattÈ hohÊti tassÈ ovÈdaÑ datvÈ pakkÈmi. NaÄakÈradevaputto pana
pacc|sakÈle cavitvÈ tassÈ kucchiyaÑ paÔisandhiÑ gaÓhi. SÈ gabbhassa
patiÔÔhitabhÈvaÑ ÒatvÈ raÒÒo Èrocesi, rÈjÈ gabbhassa parihÈraÑ adÈsi. SÈ
dasamÈsaccayena puttaÑ vijÈyi, “MahÈpanÈdo”tissa nÈmaÑ kariÑsu.
UbhayaraÔÔhavÈsino “sÈmiputtassa no khÊram|lan”ti ekekaÑ kahÈpaÓaÑ
rÈja~gaÓe khipiÑsu, mahÈdhanarÈsi ahosi. RaÒÒÈ paÔikkhittÈpi
“sÈmiputtassa novaÉÉhitakÈle paribbayo bhavissatÊ”ti aggahetvÈva
pakkamiÑsu. KumÈro pana mahÈparivÈrena vaÉÉhitvÈ vayappatto
soÄasavassakÈleyeva sabbasippesu nipphattiÑ pÈpuÓi. RÈjÈ puttassa vayaÑ
______________________________________________________________
1. AtthaÑ purisassa sahassehi cintitaÑ taÑmuhuttadassanavasena (SyÈ),
AÔÔhahi sahassehi cintitatthaÑ muhuttaÑ dassanavasena (Ka)
2. Tesu idhalokaparalokesu (SyÈ, Ka)
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oloketvÈ deviÑ Èha “bhadde puttassa me rajjÈbhisekakÈlo, ramaÓÊyamassa
pÈsÈdaÑ kÈretvÈ abhisekaÑ karissÈmÊ”ti. SÈ “sÈdhu devÈ”ti sampaÔicchi.
RÈjÈ vatthuvijjÈcariye pakkosÈpetvÈ “tÈtÈ vaÉÉhakiÑ gahetvÈ amhÈkaÑ
nivesanato avid|re puttassa me pÈsÈdaÑ mÈpetha, rajjena naÑ
abhisiÒcissÈmÈ”ti Èha. Te “sÈdhu devÈ”ti bh|mippadesaÑ vÊmaÑsanti.
TasmiÑ khaÓe Sakkassa bhavanaÑ uÓhÈkÈraÑ dassesi. So taÑ kÈraÓaÑ
ÒatvÈ VissakammaÑ ÈmantetvÈ “gaccha tÈta MahÈpanÈdakumÈrassa
ÈyÈmena navayojanikaÑ, vitthÈrato aÔÔhayojanikaÑ, ubbedhena
paÒcavÊsatiyojanikaÑ, ratanapÈsÈdaÑ mÈpehÊ”ti pesesi. So vaÉÉhakÊvesena
vaÉÉhakÊnaÑ santikaÑ gantvÈ “tumhe pÈtarÈsaÑ bhuÒjitvÈ ethÈ”ti te
pesetvÈ daÓÉakena bh|miÑ pahari, tÈvadeva vuttappakÈro sattabh|miko1
pÈsÈdo uÔÔhahi. MahÈpanÈdassa pÈsÈdama~galaÑ chattama~galaÑ
ÈvÈhama~galanti tÊÓi ma~galÈni ekatova ahesuÑ. Ma~galaÔÔhÈne
ubhayaraÔÔhavÈsino sannipatitvÈ ma~galacchaÓena satta vassÈni
vÊtinÈmesuÑ. Neva ne rÈjÈ uyyojesi, tesaÑ
vatthÈla~kÈrakhÈdanÊyabhojanÊyÈdi sabbaÑ rÈjakulasantakameva ahosi. Te
sattasaÑvaccharaccayena upakkositvÈ SurucimahÈrÈjena “kimetan”ti puÔÔhÈ
“mahÈrÈja amhÈkaÑ ma~galaÑ bhuÒjantÈnaÑ satta vassÈni gatÈni, kadÈ
ma~galassa osÈnaÑ bhavissatÊ”ti ÈhaÑsu. Tato rÈjÈ “tÈtÈ puttena me
ettakaÑ kÈlaÑ na hasitapubbaÑ, yadÈ so hasissati, tadÈ gamissathÈ”ti Èha.
Atha mahÈjano bheriÑ carÈpetvÈ naÔe sannipÈtesi. Cha naÔasahassÈni2
sannipatitvÈ satta koÔÔhÈsÈ hutvÈ naccantÈ rÈjÈnaÑ hasÈpetuÑ nÈsakkhiÑsu.
Tassa kira3 dÊgharattaÑ dibbanÈÔakÈnaÑ diÔÔhattÈ tesaÑ naccaÑ
amanuÒÒaÑ ahosi.
TadÈ BhaÓÉukaÓÉo ca PaÓÉukaÓÉo cÈti4 dve nÈÔakajeÔÔhakÈ “mayaÑ
rÈjÈnaÑ hasÈpessÈmÈ”ti rÈja~gaÓaÑ pavisiÑsu. Tesu BhaÓÉukaÓÉo tÈva
rÈjadvÈre mahantaÑ atulaÑ nÈma ambaÑ mÈpetvÈ suttaguÄaÑ khipitvÈ tassa
sÈkhÈya laggÈpetvÈ suttena atulambaÑ abhiruhi. Atulamboti
______________________________________________________________
1. Satabh|miko (Ka)
2. NaÔasahassÈni (SÊ, I)
3. Hi (SÊ, SyÈ, I)
4. BhaÓÉukaÓÓapaÓÉukaÓÓÈ nÈma (SÊ, I), kaÓÉakaÓÓo ca paÓÉukaÓÓo cÈti (SyÈ)
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kira VessavaÓassa ambo. Atha tampi VessavaÓassa dÈsÈ gahetvÈ
a~gapacca~gÈni chinditvÈ pÈtesuÑ, sesanÈÔakÈ tÈni samodhÈnetvÈ udakena
abhisiÒciÑsu. So pupphapaÔaÑ nivÈsetvÈ ca pÈrupitvÈ ca naccantova uÔÔhahi.
MahÈpanÈdo tampi disvÈ neva hasi. PaÓÉukaÓÉo naÔo rÈja~gaÓe
dÈrucitakaÑ kÈretvÈ attano parisÈya saddhiÑ aggiÑ pÈvisi. TasmiÑ nibbute
citakaÑ udakena abhisiÒciÑsu. So sapariso pupphapaÔaÑ nivÈsetvÈ ca
pÈrupitvÈ ca naccantova uÔÔhahi. Tampi disvÈ rÈjÈ neva hasi. Iti taÑ
hasÈpetuÑ asakkontÈ manussÈ upaddutÈ ahesuÑ.
Sakko taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ “gaccha tÈta MahÈpanÈdaÑ hasÈpetvÈ ehÊ”ti
devanaÔaÑ pesesi. So ÈgantvÈ rÈja~gaÓe ÈkÈse ÔhatvÈ upaÉÉha-a~gaÑ nÈma
dassesi, ekova hattho, ekova pÈdo, ekaÑ akkhi, ekÈ dÈÔhÈ naccati calati
phandati, sesaÑ niccalamahosi. TaÑ disvÈ MahÈpanÈdo thokaÑ hasitaÑ
akÈsi. MahÈjano pana hasanto hasanto hÈsaÑ sandhÈretuÑ satiÑ
paccupaÔÔhÈpetuÑ asakkonto a~gÈni vissajjetvÈ rÈja~gaÓeyeva pati, tasmiÑ
kÈle ma~galaÑ niÔÔhitaÑ. Sesamettha “PanÈdo nÈma so rÈjÈ, yassa y|po
suvaÓÓayo”ti MahÈpanÈdajÈdakena vaÓÓetabbaÑ. RÈjÈ MahÈpanÈdo
dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ ÈyupariyosÈne devalokameva gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ bhikkhave VisÈkhÈ
pubbepi mama santikÈ varaÑ labhiyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
MahÈpanÈdo Bhaddaji ahosi, SumedhÈdevÊ VisÈkhÈ, vissakammo Œnando,
Sakko pana ahameva ahosin”ti.
SurucijÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
_____
7. PaÒcuposathajÈtakavaÓÓanÈ (490)
Appossukko dÈni tuvaÑ kapotÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
uposathike paÒcasate upÈsake Èrabbha kathesi. TadÈ hi SatthÈ
dhammasabhÈyaÑ catuparisamajjhe ala~katabuddhÈsane nisÊditvÈ
muducittena parisaÑ oloketvÈ “ajja upÈsakÈnaÑ kathaÑ paÔicca
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desanÈ samuÔÔhahissatÊ”ti ÒatvÈ upÈsake ÈmantetvÈ “uposathikattha
upÈsakÈ”ti pucchitvÈ “Èma bhante”ti vutte “sÈdhu vo kataÑ, uposatho
nÈmesa porÈÓakapaÓÉitÈnaÑ vaÑso, porÈÓakapaÓÉitÈ hi
rÈgÈdikilesaniggahatthaÑ uposathavÈsaÑ vasiÑs|”ti vatvÈ tehi yÈcito atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte MagadharaÔÔhÈdÊnaÑ tiÓÓaÑ raÔÔhÈnaÑ antare aÔavÊ ahosi.
Bodhisatto MagadharaÔÔhe brÈhmaÓamahÈsÈlakule nibbattitvÈ vayappatto
kÈme pahÈya nikkhamitvÈ taÑ aÔaviÑ pavisitvÈ assamaÑ katvÈ isipabbajjaÑ
pabbajitvÈ vÈsaÑ kappesi. Tassa pana assamassa avid|re ekasmiÑ
veÄugahane attano bhariyÈya saddhiÑ kapotasakuÓo vasati, ekasmiÑ
vammike ahi, ekasmiÑ vanagumbe si~gÈlo, ekasmiÑ vanagumbe accho. Te
cattÈropi kÈlena kÈlaÑ isiÑ upasa~kamitvÈ dhammaÑ suÓanti.
AthekadivasaÑ kapoto bhariyÈya saddhiÑ kulÈvakÈ nikkhamitvÈ
gocarÈya pakkÈmi. Tassa pacchato gacchantiÑ kapotiÑ eko seno gahetvÈ
palÈyi. TassÈ viravasaddaÑ sutvÈ kapoto nivattitvÈ olokento taÑ tena
hariyamÈnaÑ passi. Senopi naÑ viravantiÑyeva mÈretvÈ khÈdi. Kapoto tÈya
viyogena rÈgapariÄÈhena pariÉayhamÈno cintesi “ayaÑ rÈgo maÑ ativiya
kilameti, na idÈni imaÑ aniggahetvÈ gocarÈya pakkamissÈmÊ”ti. So
gocarapathaÑ pacchinditvÈ tÈpasassa santikaÑ gantvÈ rÈganiggahÈya
uposathaÑ samÈdiyitvÈ ekamantaÑ nipajji.
Sappopi “gocaraÑ pariyesissÈmÊ”ti vasanaÔÔhÈnÈ nikkhamitvÈ
paccantagÈme gÈvÊnaÑ vicaraÓaÔÔhÈne gocaraÑ pariyesati. TadÈ
gÈmabhojakassa sabbaseto ma~gala-usabho gocaraÑ gahetvÈ ekasmiÑ
vammikapÈde jaÓÓunÈ patiÔÔhÈya si~gehi mattikaÑ gaÓhanto kÊÄati, sappo
gÈvÊnaÑ padasaddena bhÊto taÑ vammikaÑ pavisituÑ pakkanto. Atha naÑ
usabho pÈdena akkami. So taÑ kujjhitvÈ ÉaÑsi, usabho tattheva
jÊvitakkhayaÑ patto. GÈmavÈsino “usabho kira mato”ti sutvÈ sabbe ekato
ÈgantvÈ roditvÈ kanditvÈ taÑ gandhamÈlÈdÊhi p|jetvÈ ÈvÈÔe nikhaÓitvÈ
pakkamiÑsu. Sappo tesaÑ gatakÈle nikkhamitvÈ “ahaÑ kodhaÑ nissÈya
imaÑ jÊvitÈ voropetvÈ mahÈjanassa hadaye sokaÑ pavesesiÑ,
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na dÈni imaÑ kodhaÑ aniggahetvÈ gocarÈya pakkamissÈmÊ”ti cintetvÈ
nivattitvÈ taÑ assamaÑ gantvÈ kodhaniggahÈya uposathaÑ samÈdiyitvÈ
ekamantaÑ nipajji.
Si~gÈlopi gocaraÑ pariyesanto ekaÑ matahatthiÑ disvÈ “mahÈ me
gocaro laddho”ti tuÔÔho gantvÈ soÓÉÈyaÑ ÉaÑsi, thambhe daÔÔhakÈlo viya
ahosi. Tattha assÈdaÑ alabhitvÈ dante ÉaÑsi, pÈsÈÓe daÔÔhakÈlo viya ahosi.
KucchiyaÑ ÉaÑsi, kusule daÔÔhakÈlo viya ahosi. Na~guÔÔhe ÉaÑsi,
ayasalÈke1 daÔÔhakÈlo viya ahosi. VaccamaggeÉaÑsi, ghatap|ve2 daÔÔhakÈlo
viya ahosi. So lobhavasena khÈdanto antokucchiyaÑ pÈvisi, tattha chÈtakÈle
maÑsaÑ khÈdati, pipÈsitakÈle lohitaÑ pivati, nipajjanakÈle antÈni ca
papphÈsaÒca avattharitvÈ nipajji. So “idheva me annapÈnaÒca sayanaÒca
nipphannaÑ, aÒÒattha kiÑ karissÈmÊ”ti cintetvÈ tattheva abhirato bahi
anikkhamitvÈ antokucchiyaÑyeva vasi. AparabhÈge vÈtÈtapena hatthikuÓape
sukkhante karÊsamaggo pihito, si~gÈlo antokucchiyaÑ nipajjamÈno3
appamaÑsalohito paÓÉusarÊro hutvÈ nikkhamanamaggaÑ na passi.
AthekadivasaÑ akÈlamegho vassi,, karÊsamaggo temiyamÈno mudu hutvÈ
vivaraÑ dassesi. Si~gÈlo chiddaÑ disvÈ “aticiramhi kilanto, iminÈ chiddena
palÈyissÈmÊ”ti karÊsamaggaÑ sÊsena pahari. Tassa sambÈdhaÔÔhÈnena vegena
nikkhantassa sinnasarÊrassa sabbÈni lomÈni karÊsamagge laggÈni, tÈlakando4
viya nillomasarÊro hutvÈ nikkhami. So “lobhaÑ nissÈya mayÈ idaÑ
dukkhaÑ anubh|taÑ, na dÈni imaÑ aniggahetvÈ gocaraÑ gaÓhissÈmÊ”ti
cintetvÈ taÑ assamaÑ gantvÈ lobhaniggahatthÈya uposathaÑ samÈdiyitvÈ
ekamantaÑ nipajji.
Acchopi araÒÒÈnikkhamitvÈ atricchÈbhibh|to MallaraÔÔhe
paccantagÈmaÑ gato. GÈmavÈsino “accho kira Ègato”ti dhanudaÓÉÈdihatthÈ
nikkhamitvÈ tena paviÔÔhaÑ gumbaÑ parivÈresuÑ. So mahÈjanena
parivÈritabhÈvaÑ ÒatvÈ nikkhamitvÈ palÈyi, palÈyantameva taÑ dhan|hi
ceva daÓÉÈdÊhi ca pothesuÑ. So bhinnena sÊsena lohitena galantena attano
______________________________________________________________
1. AyathÈle (SÊ, I), musale (SyÈ)
3. UpapacciyamÈno (SÊ, I)

2. Madhukap|ve (SyÈ), ghanap|ve (Ka)
4. TÈlakkhandho (SÊ, I, Ka)
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vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ “idaÑ dukkhaÑ mama atricchÈlobhavasena
uppannaÑ, na dÈni imaÑ aniggahetvÈ gocaraÑ gaÓhissÈmÊ”ti cintetvÈ taÑ
assamaÑ gantvÈ atricchÈniggahÈya uposathaÑ samÈdiyitvÈ ekamantaÑ
nipajji.
TÈpasopi attano jÈtiÑ nissÈya mÈnavasiko hutvÈ jhÈnaÑ uppÈdetuÑ na
sakkoti. Atheko Paccekabuddho tassa mÈnanissitabhÈvaÑ ÒatvÈ “ayaÑ na
lÈmakasatto, Buddha~kuro esa, imasmiÑ yeva Bhaddakappe sabbaÒÒutaÑ
pÈpuÓissati, imassa mÈnaniggahaÑ katvÈ samÈpattinibbattanÈkÈraÑ
karissÈmÊ”ti tasmiÑ paÓÓasÈlÈya nisinneyeva Uttarahimavantato ÈgantvÈ
tassa pÈsÈÓaphalake nisÊdi. So nikkhamitvÈ taÑ attano Èsane nisinnaÑ disvÈ
mÈnanissitabhÈvena anattamano hutvÈ taÑ upasa~kamitvÈ accharaÑ
paharitvÈ “nassa vasala kÈÄakaÓÓi muÓÉaka samaÓaka kimatthaÑ mama
nisinnaphalake nisinnosÊ”ti Èha. Atha naÑ so “sappurisa kasmÈ
mÈnanissitosi, ahaÑ paÔividdhapaccekabodhiÒÈÓo, tvaÑ imasmiÑ yeva
Bhaddakappe SabbaÒÒubuddho bhavissasi, Buddha~kurosi, pÈramiyo
p|retvÈ Ègato aÒÒaÑ ettakaÑ nÈma kÈlaÑ atikkamitvÈ Buddho bhavissasi,
BuddhattabhÈve Ôhito Siddhattho nÈma bhavissasÊ”ti nÈmaÒca gottaÒca
kulaÒca aggasÈvakÈdayo ca sabbe ÈcikkhitvÈ “kimatthaÑ tvaÑ mÈnanissito
hutvÈ pharuso hosi, nayidaÑ tava anucchavikan”ti ovÈdamadÈsi. So tena
evaÑ vuttopi neva naÑ vandi, na ca “kadÈhaÑ Buddho bhavissÈmÊ”ti-ÈdÊni
pucchi. Atha naÑ Paccekabuddho “tava jÈtiyÈ mama guÓÈnaÑ
mahantabhÈvaÑ jÈna1, sace sakkosi, ahaÑ viya ÈkÈse vicarÈhÊ”ti vatvÈ
ÈkÈse uppatitvÈ attano pÈdapaÑsuÑ tassa jaÔÈmaÓÉale vikiranto
Uttarahimavantameva gato.
TÈpaso tassa gatakÈle saÑvegappatto hutvÈ “ayaÑ samaÓo evaÑ
garusarÊro vÈtamukhe khittat|lapicu viya ÈkÈse pakkhando, ahaÑ
jÈtimÈnena evar|passa Paccekabuddhassa neva pÈde vandiÑ, na ca
‘kadÈhaÑ Buddho bhavissÈmÊ’ti pucchiÑ, jÈti nÈmesÈ kiÑ karissati,
imasmiÑ loke sÊlacaraÓameva mahantaÑ, ayaÑ kho pana me mÈno
vaÉÉhanto nirayaÑ upanessati, na idÈni imaÑ mÈnaÑ aniggahetvÈ
phalÈphalatthÈya gamissÈmÊ”ti paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ mÈnaniggahÈya
uposathaÑ samÈdÈya
______________________________________________________________
1. Tava jÈtiyÈ vÈ mama guÓÈnaÑ vÈ mahantabhÈvaÑ na jÈnÈsi (SyÈ)
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kaÔÔhattharikÈya nisinno mahÈÒÈÓo kulaputto mÈnaÑ niggahetvÈ kasiÓaÑ
vaÉÉhetvÈ abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca nibbattetvÈ nikkhamitvÈ
ca~kamanakoÔiyaÑ pÈsÈÓaphalake nisÊdi. Atha naÑ kapotÈdayo
upasa~kamitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. MahÈsatto kapotaÑ pucchi
“tvaÑ aÒÒesu divasesu na imÈya velÈya Ègacchasi, gocaraÑ pariyesasi, kiÑ
nu kho ajja uposathiko jÈtosÊ”ti. Œma bhanteti. Atha naÑ “kena kÈraÓenÈ”ti
pucchanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
127. “Appossukko dÈni tuvaÑ kapota,
Viha~gama na tava bhojanattho.
KhudaÑ pipÈsaÑ adhivÈsayanto,
KasmÈ bhavaÑ’posathiko kapotÈ”ti.
Tattha appossukkoti nirÈlayo1. Na tava bhojanatthoti kiÑ ajja tava
bhojanena attho natthi.
TaÑ sutvÈ kapoto dve gÈthÈ abhÈsi–
128. “AhaÑ pure giddhigato kapotiyÈ,
AsmiÑ padesasmi’mubho ramÈma.
AthaggahÊ sÈkuÓiko kapotiÑ,
AkÈmako tÈya vinÈ ahosiÑ.
129. NÈnÈbhavÈ vippayogena tassÈ,
ManomayaÑ vedana vedayÈmi.
TasmÈ ahaÑ’posathaÑ pÈlayÈmi,
RÈgo mamaÑ mÈ puna’rÈgamÈsÊ”ti.
Tattha ramÈmÈti imasmiÑ bh|mibhÈge kÈmaratiyÈ ramÈma. SÈkuÓikoti
senasakuÓo.
Kapotena attano uposathakamme vaÓÓite mahÈsatto sappÈdÊsu ekekaÑ
pucchi. Tepi yathÈbh|taÑ byÈkariÑsu–
______________________________________________________________
1. NirÈlayo nivÈtavutti (Ka)

330

KhuddakanikÈya
130. “AnujjugÈmÊ uragÈ dujivha,
DÈÔhÈvudho ghoravisosi sappa.
KhudaÑ pipÈsaÑ adhivÈsayanto,
KasmÈ bhavaÑ’posathiko nu dÊgha.
131. Usabho ah| balavÈ gÈmikassa,
Calakkak| vaÓÓabal|papanno.
So maÑ akkami taÑ kupito aÉaÑsiÑ,
DukkhÈbhituÓÓo maraÓaÑ upÈgÈ.
132. Tato janÈ nikkhamitvÈna gÈmÈ,
KanditvÈ roditvÈ apakkamiÑsu.
TasmÈ ahaÑ’posathaÑ pÈlayÈmi,
Kodho mamaÑ mÈ puna’rÈgamÈsi.
133. MatÈna maÑsÈni bah| susÈne,
ManuÒÒar|paÑ tava bhojane taÑ.
KhudaÑ pipÈsaÑ adhivÈsayanto,
KasmÈ bhavaÑ’posathiko si~gÈla.
134. Pavisi1 kucchiÑ mahato gajassa,
KuÓape rato hatthimaÑsesu giddho.
UÓho ca vÈto tikhiÓÈ ca rasmiyo,
Te sosayuÑ tassa karÊsamaggaÑ.
135. Kiso ca paÓÉ| ca ahaÑ bhadante,
Na me ah| nikkhamanÈya maggo.
MahÈ ca megho sahasÈ pavassi,
So temayÊ tassa karÊsamaggaÑ.

136. Tato ahaÑ nikkhamisaÑ bhadante,
Cando yathÈ rÈhumukhÈ pamutto.
TasmÈ ahaÑ’posathaÑ pÈlayÈmi,
Lobho mamaÑ mÈ puna’rÈgamÈsi.
______________________________________________________________
1. PavissaÑ (SÊ, SyÈ, I)
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137. VammÊkath|pasmiÑ kipillikÈni,
Nippothayanto tuvaÑ pure carÈsi.
KhudaÑ pipÈsaÑ adhivÈsayanto,
KasmÈ bhavaÑ’posathiko nu accha.
138. SakaÑ niketaÑ atihÊÄayÈno,
AtricchatÈ mallagÈmaÑ agacchiÑ.
Tato janÈ nikkhamitvÈna gÈmÈ,
KodaÓÉakena paripothayiÑsu maÑ.
139. So bhinnasÊso ruhiramakkhita~go,
PaccÈgamÈsiÑsakaÑ niketaÑ.
TasmÈ ahaÑ’posathaÑ pÈlayÈmi,
AtricchatÈ mÈ puna’rÈgamÈsÊ”ti.
Tattha anujjugÈmÊti-ÈdÊhi taÑ Èlapati. Calakkak|ti calamÈnakakudho.
DukkhÈbhituÓÓoti so usabho dukkhena abhituÓÓo Èturo hutvÈ. Bah|ti
bah|ni. PavisÊti1 pÈvisiÑ. Rasmiyoti s|riyarasmiyo. Nikkhamisanti2
nikkhamiÑ. KipillikÈnÊti upacikÈyo. Nippothayantoti khÈdamÈno.
AtihÊÄayÈnoti atimaÒÒanto nindanto garahanto. KodaÓÉakenÈti
dhanudaÓÉakehi ceva muggarehi ca.
EvaÑ te cattÈropi attano uposathakammaÑ vaÓÓetvÈ uÔÔhÈya
mahÈsattaÑ vanditvÈ “bhante tumhe aÒÒesu divasesu imÈya velÈya
phalÈphalatthÈya gacchatha, ajja agantvÈ kasmÈ uposathikatthÈ”ti pucchantÈ
gÈthamÈhaÑsu–
140. “YaÑ no apucchittha tuvaÑ bhadante,
Sabbeva byÈkarimha yathÈpajÈnaÑ.
Mayampi pucchÈma tuvaÑ bhadante,
KasmÈ bhavaÑ’posathiko nu brÈhme”ti.
______________________________________________________________
1. Pavissanti (SÊ, SyÈ, I)

2. Nikkhamissanti (SÊ, SyÈ, I)
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Sopi nesaÑ byÈkÈsi–
141. “An|palitto mama assamamhi,
Paccekabuddho muhuttaÑ nisÊdi.
So maÑ avedÊ gati’mÈgatiÒca,
NÈmaÒca gottaÑ caraÓaÒca sabbaÑ.
142. Evampa’haÑ na vandi tassa pÈde,
Na cÈpi naÑ mÈnagatena pucchiÑ.
TasmÈ ahaÑ’posathaÑ pÈlayÈmi,
MÈno mamaÑ mÈ puna’rÈgamÈsÊ”ti.

Tattha yaÑ noti yaÑ atthaÑ tvaÑ amhe apucchi. YathÈpajÈnanti attano
pajÈnananiyÈmena taÑ mayaÑ byÈkarimha. An|palittoti sabbakilesehi
alitto. So maÑ avedÊti so mama idÈni gantabbaÔÔhÈnaÒca gataÔÔhÈnaÒca
“anÈgate tvaÑ evaÑnÈmo Buddho bhavissasi evaÑgotto, evar|paÑ te
sÊlacaraÓaÑ bhavissatÊ”ti evaÑ nÈmaÒca gottaÒca caraÓaÒca sabbaÑ maÑ
avedi jÈnÈpesi, kathesÊti attho. Evampa’haÑ na vandÊti evaÑ kathentassapi
tassa ahaÑ attano mÈnaÑ nissÈya pÈde na vandinti.
EvaÑ mahÈsatto attano uposathakÈraÓaÑ kathetvÈ te ovaditvÈ
uyyojetvÈ paÓÓasÈlaÑ pÈvisi, itarepi yathÈÔÔhÈnÈni agamaÑsu. MahÈsatto
aparihÊnajjhÈno brahmalokaparÈyaÓo ahosi, itare ca tassovÈde ÔhatvÈ
saggaparÈyaÓÈ ahesuÑ.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ upÈsakÈ uposatho
nÈmesa porÈÓakapaÓÉitÈnaÑ vaÑso, upavasitabbo uposathavÈso”ti1 vatvÈ
jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ kapoto Anuruddho ahosi, accho Kassapo,
si~gÈlo MoggallÈno, sappo SÈriputto, tÈpaso pana ahameva ahosin”ti.
PaÒcuposathajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
______________________________________________________________
1. Vasitabbo uposathavÈsoti (SÊ, I), upavasitabbo uposathoti (SyÈ)
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8. MahÈmorajÈtakavaÓÓanÈ (491)
Sace hi tyÈhaÑ dhanahetu gÈhitoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
ekaÑ ukkaÓÔhitabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. TaÒhi bhikkhuÑ SatthÈ “saccaÑ
kira tvaÑ ukkaÓÔhitosÊ”ti pucchitvÈ “saccaÑ bhante”ti vutte “bhikkhu ayaÑ
nandÊrÈgo tÈdisaÑ kiÑ nÈma nÈlolessati, na hi sineru-ubbÈhanakavÈto1
sÈmante purÈÓapaÓÓassa lajjati, pubbe satta vassasatÈni
antokilesasamudÈcÈraÑ vÈretvÈ2 viharante visuddhasattepesa ÈlolesiyevÈ”ti
vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto
paccantapadese morasakuÓiyÈ kucchimhi paÔisandhiÑ aggahesi, gabbhe
paripÈkagate mÈtÈ gocarabh|miyaÑ aÓÉaÑ pÈtetvÈ pakkÈmi. AÓÉaÒca nÈma
mÈtu arogabhÈve sati aÒÒasmiÑ dÊghajÈtikÈdiparipanthe ca avijjamÈne na
nassati. TasmÈ taÑ aÓÉaÑ kaÓikÈramakulaÑ viya suvaÓÓavaÓÓaÑ hutvÈ
pariÓatakÈle attano dhammatÈya bhijji, suvaÓÓavaÓÓo moracchÈpo
nikkhami. Tassa dve akkhÊni jiÒjukÈphalasadisÈni, tuÓÉaÑ pavÈÄavaÓÓaÑ,
tisso rattarÈjiyo gÊvaÑ parikkhipitvÈ piÔÔhimajjhena agamaÑsu. So
vayappatto bhaÓÉasakaÔamattasarÊro abhir|po ahosi. TaÑ sabbe nÊlamorÈ
sannipatitvÈ rÈjÈnaÑ katvÈ parivÈrayiÑsu.
So ekadivasaÑ udakasoÓÉiyaÑ pÈnÊyaÑ pivanto attano r|pasampattiÑ
disvÈ cintesi “ahaÑ sabbamorehi atirekar|pasobho, sacÈhaÑ imehi saddhiÑ
manussapathe vasissÈmi, paripantho me uppajjissati, HimavantaÑ gantvÈ
ekakova phÈsukaÔÔhÈne vasissÈmÊ”ti. So rattibhÈge moresu paÔisallÊnesu
kaÒci ajÈnÈpetvÈ uppatitvÈ HimavantaÑ pavisitvÈ tisso pabbatarÈjiyo
atikkamma catutthÈya pabbatarÈjiyÈ ekasmiÑ araÒÒe padumasaÒchanno
jÈtassaro atthi, tassa avid|re ekaÑ pabbataÑ nissÈya Ôhito
mahÈnigrodharukkho atthi, tassa avid|re ekaÑ pabbataÑ nissÈya Ôhito
mahÈnigrodharukkho atthi, tassa sÈkhÈya nilÊyi. Tassa pana pabbatassa
vemajjhe manÈpÈ guhÈ atthi. So tattha vasitukÈmo hutvÈ tassÈ pamukhe
pabbatatale nilÊyi. TaÑ pana ÔhÈnaÑ neva
______________________________________________________________
1. SineruÑ uppÈÔanakavÈto (SÊ, I), sineru-uppÈÔitavÈto (SyÈ)

2. AcaritvÈ (Ka)
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heÔÔhÈbhÈgena abhiruhituÑ, na uparibhÈgena otarituÑ sakkÈ,
biÄÈladÊghajÈtikamanussabhayehi vimuttaÑ. So “idaÑ me phÈsukaÔÔhÈnan”ti
taÑ divasaÑ tattheva vasitvÈ punadivase pabbataguhÈto uÔÔhÈya
pabbatamatthake puratthÈbhimukho nisinno udentaÑ s|riyamaÓÉalaÑ disvÈ
attano divÈrakkhÈvaraÓatthÈya “udetayaÑ cakkhumÈ ekarÈjÈ”ti parittaÑ
katvÈ gocarabh|miyaÑ otaritvÈ gocaraÑ gahetvÈ sÈyaÑ ÈgantvÈ
pabbatamatthake pacchÈbhimukho nisinno attha~gataÑ s|riyamaÓÉalaÑ
disvÈ attano rattirakkhÈvaraÓatthÈya “apetayaÑ cakkhumÈ ekarÈjÈ”ti
parittaÑ katvÈ etenupÈyena vasati.
Atha naÑ ekadivasaÑ eko luddaputto araÒÒe vicaranto
pabbatamatthake nisinnaÑ moraÑ disvÈ attano nivesanaÑ ÈgantvÈ
maraÓÈsannakÈle puttaÑ Èha “tÈta catutthÈya pabbatarÈjiyÈ araÒÒe
suvaÓÓavaÓÓo moro atthi, sace rÈjÈ pucchati, ÈcikkheyyÈsÊ”ti. AthekasmiÑ
divase BÈrÈÓasiraÒÒo KhemÈ nÈma aggamahesÊ pacc|sakÈle supinaÑ passi.
Evar|po supino ahosi–suvaÓÓavaÓÓo moro dhammaÑ deseti, sÈ
sÈdhukÈraÑ datvÈ dhammaÑ suÓÈti, moro dhammaÑ desetvÈ uÔÔhÈya
pakkÈmi. SÈ “morarÈjÈ gacchati, gaÓhatha nan”ti vadantÊyeva pabujjhi,
pabujjhitvÈ ca pana supinabhÈvaÑ ÒatvÈ “supinoti vutte rÈjÈ na ÈdaraÑ
karissati, ‘dohaÄo me’ti vutte karissatÊ”ti cintetvÈ dohaÄinÊ viya hutvÈ nipajji.
Atha naÑ rÈjÈ upasa~kamitvÈ pucchi “bhadde kiÑ te aphÈsukan”ti. DohaÄo
me uppannoti. KiÑ icchasi bhaddeti. SuvaÓÓavaÓÓassa morassa dhammaÑ
sotuÑ devÈti. Bhadde kuto evar|paÑ moraÑ lacchÈmÊti. Deva sace na
labhÈmi, jÊvitaÑ me natthÊti. “Bhadde mÈ cintayi, sace katthaci atthi,
labhissasÊ”ti rÈjÈ naÑ assÈsetvÈ gantvÈ rÈjÈsane nisinno amacce pucchi
“ambho devÊ suvaÓÓavaÓÓassa morassa dhammaÑ sotukÈmÈ, morÈ nÈma
suvaÓÓavaÓÓÈ hontÊ”ti. BrÈhmaÓÈ jÈnissanti devÈti.
RÈjÈ brÈhmaÓe pakkosÈpetvÈ pucchi. BrÈhmaÓÈ evamÈhaÑsu
“mahÈrÈja jalajesu macchakacchapakakkaÔakÈ, thalajesu migÈ haÑsÈ morÈ
tittirÈ ete tiracchÈnagatÈ ca manussÈ ca suvaÓÓavaÓÓÈ hontÊti amhÈkaÑ
lakkhaÓamantesu Ègatan”ti. RÈjÈ attano vijite luddaputte sannipÈtetvÈ
“suvaÓÓavaÓÓo moro vo diÔÔhapubbo”ti pucchi. SesÈ
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“na diÔÔhapubbo”ti ÈhaÑsu. Yassa pana pitarÈ ÈcikkhitaÑ, so Èha “mayÈpi
na diÔÔhapubbo, pitÈ pana me ‘asukaÔÔhÈne nÈma suvaÓÓavaÓÓo moro atthÊ’ti
kathesÊ”ti. Atha naÑ rÈjÈ “samma mayhaÒca deviyÈ ca jÊvitaÑ dinnaÑ
bhavissati, gantvÈ taÑ bandhitvÈ ÈnehÊ”ti bahuÑ dhanaÑ datvÈ uyyojesi. So
puttadÈrassa dhanaÑ datvÈ tattha gantvÈ mahÈsattaÑ disvÈ pÈse oÉÉetvÈ
“ajja bajjhissati, ajja bajjhissatÊ”ti abajjhitvÈva1 mato, devÊpi patthanaÑ
alabhantÊ matÈ. RÈjÈ “taÑ moraÑ nissÈya piyabhariyÈ me matÈ”ti kujjhitvÈ
kodhavasiko hutvÈ “Himavante catutthÈya pabbatarÈjiyÈ suvaÓÓavaÓÓo
moro carati, tassa maÑsaÑ khÈditvÈ ajarÈ amarÈ hontÊ”ti suvaÓÓapaÔÔe
likhÈpetvÈ taÑ paÔÔaÑ sÈramaÒj|sÈyaÑ ÔhapetvÈ kÈlamakÈsi.
Atha aÒÒo rÈjÈ ahosi. So suvaÓÓapaÔÔe akkharÈni disvÈ “ajaro amaro
bhavissÈmÊ”ti tassa gahaÓatthÈya ekaÑ luddaputtaÑ pesesi. Sopi tattheva
mato. EvaÑ cha rÈjaparivaÔÔÈ gatÈ, cha luddaputtÈ Himavanteyeva matÈ.
Sattamena pana raÒÒÈ pesito sattamo luddo “ajja ajjevÈ”ti satta
saÑvaccharÈni bajjhituÑ asakkonto cintesi “kiÑ nu kho imassa morarÈjassa
pÈde pÈsassa asaÒcaraÓakÈraÓan”ti. Atha naÑ pariggaÓhanto sÈyaÑpÈtaÑ
parittaÑ karontaÑ disvÈ “imasmiÑ ÔhÈne aÒÒo moro natthi, iminÈ
brahmacÈrinÈ bhavitabbaÑ, brahmacariyÈnubhÈvena ceva parittÈnubhÈvena
cassa pÈdo pÈse2 na bajjhatÊ”ti nayato pariggahetvÈ paccantajanapadaÑ
gantvÈ ekaÑ moriÑ bandhitvÈ yathÈ sÈ accharÈya pahaÔÈya vassati, pÈÓimhi
pahaÔe naccati, evaÑ sikkhÈpetvÈ ÈdÈya gantvÈ bodhisattassa parittakaraÓato
puretarameva pÈsaÑ oÉÉetvÈ accharaÑ paharitvÈ moriÑ vassÈpesi. Moro
tassÈ saddaÑ suÓi, tÈvadevassa satta vassasatÈni sannisinnakileso phaÓaÑ
karitvÈ daÓÉena pahaÔÈsÊviso viya uÔÔhahi. So kilesÈturo hutvÈ parittaÑ
kÈtuÑ asakkuÓitvÈva vegena tassÈ santikaÑ gantvÈ pÈse pÈdaÑ
pavesentoyeva ÈkÈsÈ otari. Satta vassasatÈni asaÒcaraÓakapÈso
ta~khaÓaÒÒeva saÒcaritvÈ pÈdaÑ bandhi.
Atha naÑ luddaputto yaÔÔhi-agge3 olambantaÑ disvÈ cintesi “imaÑ
morarÈjaÑ cha luddaputtÈ bandhituÑ nÈsakkhiÑsu, ahampi satta vassÈni
nÈsakkhiÑ,
______________________________________________________________
1. AbandhitvÈva (SÊ, SyÈ, I)

2. PÈde pÈso (SyÈ, Ka)

3. LaÔÔhi-agge (SÊ, I)
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ajja panesa imaÑ moriÑ nissÈya kilesÈturo hutvÈ parittaÑ kÈtuÑ
asakkuÓitvÈ Ègamma pÈse baddho heÔÔhÈsÊsako olambati, evar|po me sÊlavÈ
kilamito, evar|paÑ raÒÒo paÓÓÈkÈratthÈya netuÑ ayuttaÑ, kiÑ me raÒÒÈ
dinnena sakkÈrena, vissajjessÈmi nan”ti. Puna cintesi “ayaÑ nÈgabalo
thÈmasampanno mayi upasa~kamante ‘esa maÑ mÈretuÑ ÈgacchatÊ’ti
maraÓabhayatajjito phandamÈno pÈdaÑ vÈ pakkhaÑ vÈ bhindeyya,
anupagantvÈ pana paÔicchanne ÔhatvÈ khurappenassa pÈsaÑ chindissÈmi,
tato sayameva yathÈruciyÈ gamissatÊ”ti. So paÔicchanne ÔhatvÈ dhanuÑ
ÈropetvÈ khurappaÑ sannayhitvÈ ÈkaÉÉhi. Moropi “ayaÑ luddako maÑ
kilesÈturaÑ katvÈ baddhabhÈvaÑ ÒatvÈ nirÈsa~ko Ègacchissati, kahaÑ nu
kho so”ti cintetvÈ ito cito ca viloketvÈ dhanuÑ ÈropetvÈ ÔhitaÑ disvÈ
“mÈretvÈ maÑ ÈdÈya gantukÈmo bhavissatÊ”ti maÒÒamÈno
maraÓabhayatajjito hutvÈ jÊvitaÑ yÈcanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
143. “Sace hi tyÈhaÑ dhanahetu gÈhito,
MÈ maÑ vadhÊ jÊvagÈhaÑ gahetvÈ.
RaÒÒo ca maÑ samma upantikaÑ nehi,
MaÒÒe dhanaÑ lacchasi’nappar|pan”ti.
Tattha sace hi tyÈhanti sace hi te ahaÑ. UpantikaÑ nehÊti upasantikaÑ
nehi. Lacchasi’nappar|panti lacchasi anappakar|paÑ.
TaÑ sutvÈ luddaputto cintesi “morarÈjÈ ‘ayaÑ maÑ vijjhitukÈmatÈya
khurappaÑ sannayhÊ’ti maÒÒati, assÈsessÈmi nan”ti. So assÈsento dutiyaÑ
gÈthamÈha–
144. “Na me ayaÑ tuyha vadhÈya ajja,
SamÈhito cÈpadhure khurappo.
PÈsaÒca tyÈhaÑ adhipÈtayissaÑ,
YathÈsukhaÑ gacchatu morarÈjÈ”ti.
Tattha adhipÈtayissanti chindayissaÑ.
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Tato morarÈjÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
145. “YaÑ satta vassÈni mamÈnubandhi,
RattindivaÑ khuppipÈsaÑ sahanto.
Atha kissa maÑ pÈsavas|panÊtaÑ,
Pamuttave icchasi bandhanasmÈ.
146. PÈÓÈtipÈtÈ virato nu’sa’jja,
AbhayaÑ nu te sabbabh|tesu dinnaÑ.
YaÑ maÑ tuvaÑ pÈsavas|panÊtaÑ,
Pamuttave icchasi bandhanasmÈ”ti.
Tattha yanti yasmÈ maÑ ettakaÑ kÈlaÑ tvaÑ anubandhi, tasmÈ taÑ
pucchÈmi, atha kissa maÑ pÈsavasaÑ1 upanÊtaÑ bandhanasmÈ pamocetuÑ
icchasÊti attho. Virato nu’sa’jjÈti virato nusi ajja. Sabbabh|tes|ti
sabbasattÈnaÑ.
Ito paraÑ2–
147. “PÈÓÈtipÈtÈ viratassa br|hi,
AbhayaÒca yo sabbabh|tesu deti.
PucchÈmi taÑ morarÈje’tamatthaÑ,
Ito cuto kiÑ labhate sukhaÑ so.
148. PÈÓÈtipÈtÈ viratassa br|mi,
AbhayaÒca yo sabbabh|tesu deti.
DiÔÔheva dhamme labhate pasaÑsaÑ,
SaggaÒca so yÈti sarÊrabhedÈ.
149. Na santi devÈ iti Èhu eke,
Idheva jÊvo vibhavaÑ upeti.
TathÈ phalaÑ sukatadukkaÔÈnaÑ,
DattupaÒÒattaÒca vadanti dÈnaÑ.
TesaÑ vaco arahataÑ saddahÈno,
TasmÈ ahaÑ sakuÓe bÈdhayÈmÊ”ti–
ImÈ uttÈnasambandhagÈthÈ PÈÄinayena veditabbÈ.
______________________________________________________________
1. PÈsavase (SyÈ, Ka)
2. Ito paraÑ vacanapaÔivacanasambandho veditabbo (SÊ, SyÈ, Ka)
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Tattha iti Èhu1 eketi ekacce samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑ kathenti. TesaÑ
vaco arahataÑ saddahÈnoti tassa kira kul|pakÈ ucchedavÈdino
naggasamaÓakÈ. Te taÑ paccekabodhiÒÈÓassa upanissayasampannampi
sattaÑ2 ucchedavÈdaÑ gaÓhÈpesuÑ. So tehi saÑsaggena “kusalÈkusalaÑ
natthÊ”ti gahetvÈ sakuÓe mÈreti. EvaÑ mahÈsÈvajjÈ esÈ asappurisasevanÈ
nÈma. Teyeva ayaÑ “arahanto”ti maÒÒamÈno evamÈha.
TaÑ sutvÈ mahÈsatto “tasseva paralokassa atthibhÈvaÑ kathessÈmÊ”ti
pÈsayaÔÔhiyaÑ adhosiro olambamÈnova imaÑ gÈthamÈha–
150. “Cando ca suriyo ca ubho sudassanÈ,
Gacchanti obhÈsayamantalikkhe.
Imassa lokassa parassa vÈ te,
KathaÑ nu te Èhu manussaloke”ti.
Tattha imassÈti kinnu te imassa lokassa santi3, udÈhu paralokassÈti.
Bhummatthe vÈ etaÑ sÈmivacanaÑ. KathaÑ nu teti etesu vimÈnesu
candimas|riyadevaputte4 kathaÑ nu kathenti, kiÑ atthÊti kathenti, udÈhu
natthÊti, kiÑ vÈ devÈ, udÈhu manussÈti5.
Luddaputto gÈthamÈha–
151. “Cando ca suriyo ca ubho sudassanÈ,
Gacchanti obhÈsayamantalikkhe.
Parassa lokassa na te imassa,
DevÈti te Èhu manussaloke”ti.
Atha naÑ mahÈsatto Èha–
152. “Ettheva te nÊhatÈ hÊnavÈdÈ,
AhetukÈ ye na vadanti kammaÑ.
TathÈ phalaÑ sukatadukkaÔÈnaÑ,
DattupaÒÒattaÑ ye ca vadanti dÈnan”ti.
______________________________________________________________
1. IccÈhu (SÊ, SyÈ, I)
2. SantaÑ (SÊ)
4. Candimas|riyadevaputtesu (SyÈ, Ka)

3. SantakÈ (SÊ, I), santikÈ (SyÈ)
5. KiÑ vÈ devÈti udÈhu manussÈti vÈ (I)
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Tattha ettheva te nÊhatÈ hÊnavÈdÈti sace candimas|riyÈ devaloke ÔhitÈ,
na manussaloke, sace ca te devÈ, na manussÈ, ettheva ettake byÈkaraÓe te
tava kul|pakÈ hÊnavÈdÈ nÊhatÈ honti. AhetukÈti “visuddhiyÈ vÈ saÑkilesassa
vÈ hetubh|taÑ kammaÑ natthÊ”ti evaÑvÈdÈ. DattupaÒÒattanti ye ca dÈnaÑ
“bÈlakehi1 paÒÒattan”ti vadanti.
So mahÈsatte kathente sallakkhetvÈ gÈthÈdvayamÈha–
153. “AddhÈ hi saccaÑ vacanaÑ tavedaÑ,
KathaÒhi dÈnaÑ aphalaÑ bhaveyya.
TathÈ phalaÑ sukatadukkaÔÈnaÑ,
DattupaÒÒattaÒca kathaÑ bhaveyya.
154. KathaÑkaro kintikaro ki’mÈcaraÑ,
KiÑ sevamÈno kena tapoguÓena.
AkkhÈhi me morarÈje’tamatthaÑ,
YathÈ ahaÑ no nirayaÑ pateyyan”ti.
Tattha dattupaÒÒattaÒcÈti dÈnaÒca dattupaÒÒattaÑ nÈma kathaÑ
bhaveyyÈti attho. KathaÑkaroti katarakammaÑ karonto. Kintikaroti kena
kÈraÓena karonto ahaÑ nirayaÑ na gaccheyyaÑ. ItarÈni tasseva vevacanÈni.
TaÑ sutvÈ mahÈsatto “sacÈhaÑ imaÑ paÒhaÑ na kathessÈmi2,
manussaloko tuccho viya kato bhavissati, tathevassa dhammikÈnaÑ
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ atthibhÈvaÑ kathessÈmÊ”ti cintetvÈ dve gÈthÈ
abhÈsi–
155. “Ye keci atthi samaÓÈ pathabyÈ,
KÈsÈyavatthÈ anagÈriyÈ te.
PÈtova piÓÉÈya caranti kÈle,
VikÈlacariyÈ viratÈ hi santo.
______________________________________________________________
1. LÈlakehi (SÊ, I), lÈmakehi (Ka)

2. KathessÈmi (SÊ, I)
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156. Te tattha kÈlenu’pasa~kamitvÈ,
PucchÈhi yaÑ te manaso piyaÑ siyÈ.
Te te pavakkhanti yathÈpajÈnaÑ,
Imassa lokassa parassa ca’tthan”ti.

Tattha santoti santapÈpÈ paÓÉitÈ PaccekabuddhÈ. YathÈpajÈnanti te
tuyhaÑ attano pajÈnananiyÈmena vakkhanti, ka~khaÑ te chinditvÈ
kathessanti. Imassa lokassa parassa ca’tthanti iminÈ nÈma kammena
manussaloke nibbattanti, iminÈ devaloke, iminÈ nirayÈdÊs|ti evaÑ imassa ca
parassa ca lokassa atthaÑ Ècikkhissanti, te pucchÈti.
EvaÒca pana vatvÈ nirayabhayena tajjesi. So pana p|ritapÈramÊ
paccekabodhisatto s|riyarasmisamphassaÑ oloketvÈ ÔhitaÑ
pariÓatapadumaÑ viya paripÈkagataÒÈÓo vicarati. So tassa dhammakathaÑ
suÓanto Ôhitapadeneva Ôhito sa~khÈre pariggaÓhitvÈ tilakkhaÓaÑ
sammasanto paccekabodhiÒÈÓaÑ paÔivijjhi. Tassa paÔivedho ca mahÈsattassa
pÈsato mokkho ca ekakkhaÓeyeva ahosi. Paccekabuddho sabbakilese
padÈletvÈ bhavapariyante Ôhitova udÈnaÑ udÈnanto gÈthamÈha–
157. “TacaÑva jiÓÓaÑ urago purÈÓaÑ,
PaÓÉ|palÈsaÑ harito dumova.
EsappahÊno mama luddabhÈvo,
JahÈmahaÑ luddakabhÈva’majjÈ”ti.
Tassattho–yathÈ jiÓÓaÑ purÈÓaÑ tacaÑ urago jahati, yathÈ ca harito
sampajjamÈnanÊlapatto dumo katthaci ÔhitaÑ paÓÉupalÈsaÑ jahati, evaÑ
ahampi ajja luddabhÈvaÑ dÈruÓabhÈvaÑ jahitvÈ Ôhito, so dÈni esa pahÊno
mama luddabhÈvo, sÈdhu vata jahÈmahaÑ luddakabhÈvamajjÈti.
JahÈmahanti1 pajahiÑ ahanti attho.
So imaÑ udÈnaÑ udÈnetvÈ “ahaÑ tÈva sabbakilesabandhanehi mutto,
nivesane pana me bandhitvÈ ÔhapitÈ bah| sakuÓÈ atthi, te kathaÑ
mocessÈmÊ”ti cintetvÈ mahÈsattaÑ pucchi “morarÈja nivesane me bah|
______________________________________________________________
1. PajahÈmahanti (SÊ, I)
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sakuÓÈ baddhÈ atthi, te kathaÑ mocessÈmÊ”ti. Paccekabuddhatopi
sabbaÒÒubodhisattÈnaÒÒeva upÈyapariggahaÒÈÓaÑ mahantataraÑ hoti, tena
naÑ Èha “yaÑ vo maggena1 kilese khaÓÉetvÈ paccekabodhiÒÈÓaÑ
paÔividdhaÑ, taÑ Èrabbha saccakiriyaÑ karotha, sakalajambudÊpe
bandhanagato satto nÈma na bhavissatÊ”ti. So bodhisattena dinnanayadvÈre2
ÔhatvÈ saccakiriyaÑ karonto gÈthamÈha–
158. “Ye cÈpi me sakuÓÈ atthi baddhÈ,
SatÈni’nekÈni nivesanasmiÑ.
Tesampa’haÑ jÊvita’majja dammi,
MokkhaÒca te pattÈ sakaÑ niketan”ti.
Tattha mokkhaÒca te pattÈti3 svÈhaÑ4 mokkhaÑ patto
paccekabodhiÒÈÓaÑ paÔivijjhitvÈ Ôhito, te satte jÊvitadÈnena anukampÈmi,
etena saccena. SakaÑ niketanti sabbepi te sattÈ attano attano vasanaÔÔhÈnaÑ
gacchant|ti vadati.
Athassa saccakiriyÈsamakÈlameva5 sabbe bandhanÈ muccitvÈ
tuÔÔhiravaÑ ravantÈ sakaÔÔhÈnameva agamiÑsu. TasmiÑ khaÓe tesaÑ tesaÑ
gehesu biÄÈle ÈdiÑ katvÈ sakalajambudÊpe bandhanagato satto nÈma nÈhosi.
Paccekabuddho hatthaÑ ukkhipitvÈ sÊsaÑ parÈmasi. TÈvadeva gihili~gaÑ
antaradhÈyi, pabbajitali~gaÑ pÈturahosi. So saÔÔhivassikatthero viya
Èkappasampanno aÔÔhaparikkhÈradharo hutvÈ “tvameva mama patiÔÔhÈ
ahosÊ”ti morarÈjassa aÒjaliÑ paggayha padakkhiÓaÑ katvÈ ÈkÈse uppatitvÈ
Nandam|lakapabbhÈraÑ agamÈsi. MorarÈjÈpi yaÔÔhi-aggato uppatitvÈ
gocaraÑ gahetvÈ attano vasanaÔÔhÈnaÑ gato. IdÈni luddassa satta vassÈni
pÈsahatthassa caritvÈpi morarÈjÈnaÑ nissÈya dukkhÈ muttabhÈvaÑ
pakÈsento SatthÈ osÈnagÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. Yena bodhimaggena (SyÈ, Ka)
2. DinnaÔÔhÈne (SyÈ, Ka)
3. Pattoti (SÊ, SyÈ, I)
4. SacÈhaÑ (SyÈ, Ka)
5. Saccakiriyasamanantarameva (SyÈ), saccakiriyÈya akÈlameva (I)
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159. “Luddo carÊ pÈsahattho araÒÒe,
BÈdhetu morÈdhipatiÑ yasassiÑ.
BandhitvÈ morÈdhipatiÑ yasassiÑ,
DukkhÈ sa pamucci yathÈhaÑ pamutto”ti.

Tattha bÈdhet|ti mÈretuÑ1, ayameva vÈ pÈÔho. BandhitvÈti bandhitvÈ
Ôhitassa2 dhammakathaÑ sutvÈ paÔiladdhasaÑvego hutvÈti attho. YathÈhanti
yathÈ ahaÑ sayambhuÒÈÓena mutto, evameva sopi muttoti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu arahattaÑ pÈpuÓi. TadÈ
morarÈjÈ ahameva ahosinti.
MahÈmorajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. Tacchas|karajÈtakavaÓÓanÈ (492)
YadesamÈnÈ vicarimhÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto dve
mahallakatthere Èrabbha kathesi. MahÈkosalo kira raÒÒo BimbisÈrassa
dhÊtaraÑ dento dhÊtu nhÈnÊyam|latthÈya KÈsigÈmaÑ adÈsi. Pasenadi rÈjÈ
AjÈtasattunÈ pitari mÈrite taÑ gÈmaÑ acchindi. Tesu tassatthÈya yujjhantesu
paÔhamaÑ AjÈtasattussa jayo ahosi. KosalarÈjÈ parÈjayappatto amacce
pucchi "kena nu kho upÈyena AjÈtasattuÑ gaÓheyyÈmÈ”ti. MahÈrÈja
bhikkh| nÈma mantakusalÈ honti, carapurise pesetvÈ vihÈre bhikkh|naÑ
kathaÑ pariggaÓhituÑ vaÔÔatÊti. RÈjÈ “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ “etha tumhe
vihÈraÑ gantvÈ paÔicchannÈ hutvÈ bhadantÈnaÑ kathaÑ pariggaÓhathÈ”ti
carapurise payojesi. Jetavanepi bah| rÈjapurisÈ pabbajitÈ honti. Tesu dve
mahallakattherÈ vihÈrapaccante paÓÓasÈlÈyaÑ vasanti, eko
Dhanuggahatissatthero nÈma, eko Mantidattatthero3 nÈma. Te sabbarattiÑ
supitvÈ pacc|sakÈle pabujjhiÑsu.
______________________________________________________________
1. BÈdhetunti hÈretuÑ (SÊ, I), bÈdhet|ti bÈdhetuÑ (SyÈ)
2. BandhitvÈti tassa (I), bandhitvÈti bandhitassa (Ka)
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Tesu Dhanuggahatissatthero aggiÑ jÈletvÈ Èha “bhante
MantidattattherÈ”ti. KiÑ bhanteti. NiddÈyatha tumheti. Na niddÈyÈmi, kiÑ
kÈtabbanti. Bhante lÈlako vatÈyaÑ KosalarÈjÈ cÈÔimattabhojanameva
bhuÒjituÑ jÈnÈtÊti. Atha kiÑ bhanteti. Attano kucchimhi pÈÓakamattena
AjÈtasattunÈ parÈjito rÈjÈti. Kinti pana bhante kÈtuÑ vaÔÔatÊti. Bhante
Mantidattatthera yuddhaÑ nÈma
sakaÔaby|hacakkaby|hapadumaby|havasena tividhaÑ. Tesu bhÈgineyyaÑ
AjÈtasattuÑ gaÓhantena sakaÔaby|haÑ katvÈ gaÓhituÑ vaÔÔati, asukasmiÑ
nÈma pabbatakaÓÓe dvÊsu passesu s|rapurise ÔhapetvÈ purato balaÑ
dassetvÈ anto paviÔÔhabhÈvaÑ ÒatvÈ naditvÈ vaggitvÈ kumine
paviÔÔhamacchaÑ viya antomuÔÔhiyaÑ katvÈva naÑ gahetuÑ sakkÈti.
PayojitapurisÈ taÑ kathaÑ sutvÈ raÒÒo ÈrocesuÑ. RÈjÈ mahatiyÈ senÈya
gantvÈ tathÈ katvÈ AjÈtasattuÑ gahetvÈ sa~khalikabandhanena bandhitvÈ
katipÈhaÑ nimmadaÑ katvÈ “puna evar|paÑ mÈ karÊ”ti assÈsetvÈ mocetvÈ
dhÊtaraÑ VajirakumÈriÑ1 nÈma tassa datvÈ mahantena parivÈrena vissajjesi.
“KosalaraÒÒÈ Dhanuggahatissattherassa saÑvidhÈnena AjÈtasattu gahito”ti
bhikkh|naÑ antare kathÈ samuÔÔhahi, dhammasabhÈyampi tameva kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈma”ti vutte “na bhikkhave idÈneva,
pubbepi Dhanuggahatisso yuddhasaÑvidhÈne chekoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasinagarassa dvÈragÈmavÈsÊ eko vaÉÉhakÊ dÈru-atthÈya
araÒÒaÑ gantvÈ ÈvÈÔe patitaÑ ekaÑ s|karapotakaÑ disvÈ ÈnetvÈ
“Tacchas|karo”tissa nÈmaÑ katvÈ posesi. So tassa upakÈrako ahosi.
TuÓÉena rukkhe parivattetvÈ deti, dÈÔhÈya veÔhetvÈ KÈÄasuttaÑ kaÉÉhati,
mukhena ÉaÑsitvÈ vÈsinikhÈdanamuggare Èharati. So vuÉÉhippatto
mahÈbalo mahÈsarÊro ahosi. Atha vaÉÉhakÊ tasmiÑ puttapemaÑ
paccupaÔÔhÈpetvÈ “imaÑ idha vasantaÑ kocideva hiÑseyyÈ”ti araÒÒe
vissajjesi. So cintesi “ahaÑ imasmiÑ araÒÒe ekakova vasituÑ na
sakkhissÈmi, ÒÈtake pariyesitvÈ
______________________________________________________________
1. Vajira~kakumÈriÑ (Ka)
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tehi parivuto vasissÈmÊ”ti. So vanaghaÔÈya s|kare pariyesanto bah| s|kare
disvÈ tussitvÈ tisso gÈthÈ abhÈsi–
160. “YadesamÈnÈ vicarimha, pabbatÈni vanÈni ca.
AnvesaÑ vicariÑ ÒÈtÊ, te’me adhigatÈ mayÈ.
161. BahuÒcidaÑ m|laphalaÑ, bhakkho cÈyaÑ anappako.
RammÈ cimÈ girÊnajjo, phÈsuvÈso bhavissati.
162. IdhevÈhaÑ vasissÈmi, saha sabbehi ÒÈtibhi.
Appossukko nirÈsa~kÊ, asoko akutobhayo”ti.
Tattha yadesamÈnÈti yaÑ ÒÈtigaÓaÑ pariyesantÈ mayaÑ vicarimha.
Anvesanti ciraÑ vata anvesanto vicariÑ. Te’meti te ime. Bhakkhoti sveva
vanam|laphalasa~khÈto bhakkho. Appossukkoti anussukko hutvÈ.
S|karÈ tassa vacanaÑ sutvÈ catutthaÑ gÈthamÈhaÑsu–
163. “AÒÒampi leÓaÑ pariyesa, sattu no idha vijjati.
So taccha s|kare hanti, idhÈgantvÈ varaÑ varan”ti.
Tattha tacchÈti taÑ nÈmenÈlapanti. VaraÑ varanti s|kare hananto
th|lamaÑsaÑ varaÑ varaÒÒeva hanati.
Ito paraÑ uttÈnasambandhagÈthÈ PÈÄinayena veditabbÈ–
164. “Ko nu’mhÈkaÑ idha sattu, ko ÒÈtÊ susamÈgate1.
DuppadhaÑse2 padhaÑseti, taÑ me akkhÈtha pucchitÈ.
165. UddhaggarÈjÊ migarÈjÈ, balÊ dÈÔhÈvudho migo.
So taccha s|kare hanti, idhÈgantvÈ varaÑ varaÑ.
166. Na no dÈÔhÈ na vijjanti, balaÑ kÈye samohitaÑ.
Sabbe samaggÈ hutvÈna, vasaÑ kÈhÈma ekakaÑ.
______________________________________________________________
1. SusamÈgato (Ka)

2. AppadhaÑse (SÊ, I)
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167. Hadaya~gamaÑ kaÓÓasukhaÑ, vÈcaÑ bhÈsasi tacchaka.
Yopi yuddhe palÈyeyya, tampi pacchÈ hanÈmase”ti.
Tattha ko nu’mhÈkanti1 ahaÑ tumhe disvÈva “ime s|karÈ
appamaÑsalohitÈ, bhayena nesaÑ bhavitabban”ti cintesiÑ, tasmÈ me
Ècikkhatha, ko nu amhÈkaÑ idha sattu. UddhaggarÈjÊti uddhaggÈhi
sarÊrarÈjÊhi samannÈgato. ByagghaÑ sandhÈyevamÈhaÑsu. YopÊti yo
amhÈkaÑ antare ekopi palÈyissati, tampi mayaÑ pacchÈ hanissÈmÈti.
Tacchas|karo sabbe s|kare ekacitte katvÈ pucchi “kÈya velÈya byaggho
ÈgamissatÊ”ti. Ajja pÈtova ekaÑ gahetvÈ gato, sve pÈtova ÈgamissatÊti. So
yuddhakusalo “imasmiÑ ÔhÈne Ôhitena sakkÈ jetun”ti bh|misÊsaÑ pajÈnÈti,
tasmÈ ekaÑ padesaÑ sallakkhetvÈ rattimeva s|kare gocaraÑ gÈhÈpetvÈ
balavapacc|sato paÔÔhÈya “yuddhaÑ nÈma sakaÔaby|hÈdivasena tividhaÑ
hotÊ”ti vatvÈ padumaby|haÑ saÑvidahati. Majjhe ÔhÈne khÊrapivake
s|karapotake Ôhapesi, te parivÈretvÈ tesaÑ mÈtaro, tÈ parivÈretvÈ vaÒjhÈ
s|kariyo, tÈsaÑ anantarÈ s|karapotake, tesaÑ anantarÈ makuladÈÔhe
taruÓas|kare, tesaÑ anantarÈ mahÈdÈÔhe, tesaÑ anantarÈ jiÓÓas|kare, tato
tattha tattha dasavaggaÑ vÊsativaggaÑ tiÑsavaggaÒca katvÈ balagumbaÑ
Ôhapesi. Attano atthÈya ekaÑ ÈvÈÔaÑ, byagghassa patanatthÈya ekaÑ
suppasaÓÔhÈnaÑ pabbhÈraÑ katvÈ khaÓÈpesi. DvinnaÑ ÈvÈÔÈnaÑ antare
attano vasanatthÈya pÊÔhakaÑ kÈresi. So thÈmasampanne yodhas|kare
gahetvÈ tasmiÑ tasmiÑ ÔhÈne s|kare assÈsento vicari. TassevaÑ
karontasseva s|riyo uggacchati.
Atha byaggharÈjÈ K|ÔajaÔilassa assamapadÈ nikkhamitvÈ pabbatatale
aÔÔhÈsi. TaÑ disvÈ s|karÈ “Ègato no bhante verÊ”ti vadiÑsu. MÈ bhÈyatha,
yaÑ yaÑ esa karoti, taÑ sabbaÑ sarikkhÈ hutvÈ karothÈti. Byaggho sarÊraÑ
vidhunitvÈ osakkanto viya passÈvamakÈsi, s|karÈpi tatheva kariÑsu.
Byaggho s|kare oloketvÈ mahÈnadaÑ nadi, tepi tatheva kariÑsu. So tesaÑ
kiriyaÑ disvÈ cintesi “na ime pubbasadisÈ,
______________________________________________________________
1. Ko namhÈkanti (SÊ, SyÈ, I)
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ajja mayhaÑ paÔisattuno hutvÈ vaggavaggÈ ÔhitÈ, saÑvidahako nesaÑ
senÈnÈyakopi atthi, ajja mayÈ etesaÑ santikaÑ gantuÑ na vaÔÔatÊ”ti
maraÓabhayatajjito nivattitvÈ k|ÔajaÔilassa santikaÑ gato. Atha naÑ so
tucchahatthaÑ disvÈ navamaÑ gÈthamÈha–
168. “PÈÓÈtipÈtÈ virato nu ajja,
AbhayaÑ nu te sabbabh|tesu dinnaÑ.
DÈÔhÈ nu te migavadhÈya na santi,
Yo sa~ghapatto kapaÓova jhÈyasÊ”ti.
Tattha sa~ghapattoti yo tvaÑ s|karasa~ghapatto hutvÈ kiÒci gocaraÑ
alabhitvÈ kapaÓo viya jhÈyasÊti.
Atha byaggho tisso gÈthÈ abhÈsi–
169. “Na me dÈÔhÈ na vijjanti,
BalaÑ kÈye samohitaÑ.
©ÈtÊ ca disvÈna sÈmaggÊ ekato,
TasmÈ ca jhÈyÈmi vanamhi ekako.
170. Ima’ssudaÑ yanti disodisaÑ pure,
BhayaÔÔitÈ leÓagavesino puthu.
Te dÈni sa~gamma vasanti ekato,
YatthaÔÔhitÈ duppasaha’jja te mayÈ.
171. PariÓÈyakasampannÈ, sahitÈ ekavÈdino.
Te maÑ samaggÈ hiÑseyyuÑ, tasmÈ nesaÑ na patthaye”ti.
Tattha sÈmaggÊ ekatoti sahitÈ1 hutvÈ ekato Ôhite. Ima’ssudanti ime
sudaÑ mayÈ akkhÊni ummÊletvÈ olokitamattÈva pubbe disodisaÑ gacchanti.
Puth|ti visuÑ visuÑ. YatthaÔÔhitÈti yasmiÑ bh|mibhÈge ÔhitÈ.
PariÓÈyakasampannÈti senÈnÈyakena sampannÈ. TasmÈ nesaÑ na patthayeti
tena kÈraÓena etesaÑ na patthemi.
______________________________________________________________
1. Sahite (I)
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TaÑ sutvÈ k|ÔajaÔilo tassa ussÈhaÑ janayanto gÈthamÈha–
172. “Ekova indo asure jinÈti,
Ekova seno hanti dije pasayha.
Ekova byaggho migasa~ghapatto,
VaraÑ varaÑ hanti balaÑ hi tÈdisan”ti.
Tattha migasa~ghapattoti migagaÓapatto hutvÈ varaÑ varaÑ migaÑ
hanti. BalaÑ hi tÈdisanti tÈdisaÑ hi tassa balaÑ.
Atha byaggho gÈthamÈha–
173. “Na heva indo na seno, napi byaggho migÈdhipo.
Samagge sahite ÒÈtÊ, na byagghe kurute vase”ti.
Tattha byaggheti byagghasadise hutvÈ sarÊravidh|nanÈdÊni katvÈ Ôhite
vase na kurute, attano vase vattÈpetuÑ na sakkotÊti attho.
Puna jaÔilo taÑ ussÈhento dve gÈthÈ abhÈsi–
174. “KumbhÊlakÈ sakuÓakÈ, sa~ghino gaÓacÈrino.
SammodamÈnÈ ekajjhaÑ, uppatanti Éayanti ca.
175. TesaÑ ca ÉayamÈnÈnaÑ, ekettha apasakkati.
TaÒca seno nitÈÄeti, veyyagghiyeva sÈ gatÊ”ti.
Tattha kumbhÊlakÈti evaÑnÈmakÈ khuddakasakuÓÈ. UppatantÊti
gocaraÑ carantÈ uppatanti. ayanti cÈti gocaraÑ gahetvÈ ÈkÈsena
gacchanti. Ekettha apasakkatÊti eko etesu osakkitvÈ vÈ ekapassena vÈ visuÑ
gacchati. NitÈÄetÊti paharitvÈ gaÓhÈti. Veyyagghiyeva sÈ gatÊti byagghÈnaÑ
esÈti veyyagghi, samaggÈnaÑ gacchantÈnampi1 esÈ evar|pÈ gati
byagghÈnaÑ gatiyeva nÈma hoti. Na hi sakkÈ sabbehi ekatova gantuÑ,
tasmÈ yo evaÑ tattha eko gacchati, taÑ gaÓhÈti.
EvaÒca pana vatvÈ “byaggharÈja tvaÑ attano balaÑ na jÈnÈsi, mÈ
bhÈyi, kevalaÑ tvaÑ naditvÈ pakkhanda, dve ekato gacchantÈ nÈma na
bhavissantÊ”ti
______________________________________________________________
1. ByagghÈnaÑ samaggavÈsaÑ gacchantÈnampi (SyÈ)
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ussÈhesi. So tathÈ akÈsi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha–
176. “UssÈhito jaÔilena, luddenÈ’misacakkhunÈ.
DÈÔhÊ dÈÔhÊsu pakkhandi, maÒÒamÈno yathÈ pure”ti.
Tattha dÈÔhÊti sayaÑ dÈÔhÈvudho itaresu dÈÔhÈvudhesu pakkhandi.
YathÈ pureti yathÈ pubbe maÒÒati, tatheva maÒÒamÈno.
So kira gantvÈ pabbatatale tÈva aÔÔhÈsi. S|karÈ “punÈgato sÈmi coro”ti
Tacchassa ÈrocesuÑ. So “mÈ bhÈyathÈ”ti te assÈsetvÈ uÔÔhÈya dvinnaÑ
ÈvÈÔÈnaÑ antare pÊÔhakÈya aÔÔhÈsi. Byaggho vegaÑ janetvÈ Tacchas|karaÑ
sandhÈya pakkhandi. Tacchas|karo parivattitvÈ pacchÈmukho purima-ÈvÈÔe
pati. Byaggho ca vegaÑ sandhÈretuÑ asakkonto gantvÈ suppapabbhÈre
ÈvÈÔe patitvÈ puÒjakitova1 aÔÔhÈsi. Tacchas|karo vegena uÔÔhÈya tassa
antarasatthimhi dÈÔhaÑ otÈretvÈ yÈva hadayÈ phÈletvÈ maÑsaÑ khÈditvÈ
mukhena ÉaÑsitvÈ bahi-ÈvÈÔe pÈtetvÈ “gaÓhathimaÑ dÈsan”ti Èha.
PaÔhamÈgatÈ ekavÈrameva tuÓÉotÈraÓamattaÑ labhiÑsu, pacchÈ ÈgatÈ
alabhitvÈ “byagghamaÑsaÑ nÈma kÊdisan”ti vadiÑsu. Tacchas|karo ÈvÈÔÈ
uttaritvÈ s|kare oloketvÈ “kiÑ nu kho na tussathÈ”ti Èha. SÈmi eko tÈva
byaggho gahito, aÒÒo paneko dasabyagghagghanako2 atthÊti. Ko nÈmesoti.
Byagghena ÈbhatÈbhatamaÑsaÑ khÈdako k|ÔajaÔiloti. “Tena hi etha,
gaÓhissÈma nan”ti tehi saddhiÑ vegena pakkhandi.
JaÔilo “byaggho cirÈyatÊ”ti tassa ÈgamanamaggaÑ olokento bah| s|kare
Ègacchante disvÈ “ime byagghaÑ mÈretvÈ mama mÈraÓatthÈya Ègacchanti
maÒÒe”ti palÈyitvÈ ekaÑ udumbararukkhaÑ abhiruhi. S|karÈ “esa rukkhaÑ
ÈruÄho”ti vadiÑsu. KiÑ rukkhanti. Udumbararukkhanti. “Tena hi mÈ
cintayittha, idÈni naÑ gaÓhissÈmÈ”ti taruÓas|kare pakkositvÈ
______________________________________________________________
1. PuÒjakato (SyÈ, JÈtaka-®Ôha 2. 366 piÔÔhe ca), paÒjalikova (Ka)
2. ByagghanÈyako (SyÈ), dÈsabyagghanako (Ka), dasabyagghanÈyako (I),
JÈtaka-®Ôha 2. 366 piÔÔhepi passitabbaÑ.
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rukkham|lato paÑsuÑ apaby|hÈpesi, s|karÊhi mukhap|raÑ udakaÑ
ÈharÈpesi, mahÈdÈÔhas|karehi samantÈ m|lÈni chindÈpesi. EkaÑ ujukaÑ
otiÓÓam|lameva aÔÔhÈsi. Tato sesas|kare “tumhe apethÈ”ti ussÈretvÈ
jaÓÓukehi patiÔÔhahitvÈ dÈÔhÈya m|laÑ pahari, pharasunÈ pahaÔaÑ viya
chijjitvÈ gataÑ, rukkho parivattitvÈ pati. TaÑ K|ÔajaÔilaÑ patantameva
sampaÔicchitvÈ maÑsaÑ bhakkhesuÑ. TaÑ acchariyaÑ disvÈ rukkhadevatÈ
gÈthamÈha–
177. “SÈdhu sambahulÈ ÒÈtÊ, api rukkhÈ araÒÒajÈ.
S|karehi samaggehi, byaggho ekÈyane hato”ti.
Tattha ekÈyane hatoti ekagamanasmiÑ yeva1 hato.
UbhinnaÑ pana nesaÑ hatabhÈvaÑ pakÈsento SatthÈ itaraÑ
gÈthamÈha–
178. “BrÈhmaÓaÒceva byagghaÒca, ubho hantvÈna s|karÈ.
Œnandino pamuditÈ, mahÈnÈdaÑ panÈdisun”ti.
Puna Tacchas|karo te pucchi “aÒÒepi vo amittÈ attÊ”ti. S|karÈ “natthi
sÈmÊ”ti vatvÈ “taÑ abhisiÒcitvÈ rÈjÈnaÑ karissÈmÈ”ti udakaÑ pariyesantÈ
jaÔilassa pÈnÊyasa~khaÑ disvÈ taÑ dakkhiÓÈvaÔÔaÑ sa~kharatanaÑ p|retvÈ
udakaÑ abhiharitvÈ Tacchas|karaÑ udumbararukkham|leyeva
abhisiÒciÑsu. Abhiseka-udakaÑ ÈsittaÑ, s|karimevassa aggamahesiÑ
kariÑsu. Tato paÔÔhÈya udumbarabhaddapÊÔhe nisÊdÈpetvÈ
dakkhiÓÈvaÔÔasa~khena abhisekakaraÓaÑ pavattaÑ. Tampi atthaÑ pakÈsento
SatthÈ osÈnagÈthamÈha–
179. “Te su udumbaram|lasmiÑ, s|karÈ susamÈgatÈ.
TacchakaÑ abhisiÒciÑsu, tvaÑ no rÈjÈsi issaro”ti.
Tattha te s|ti te s|karÈ, su-kÈro nipÈtamattaÑ. Udumbaram|lasminti
udumbarassa m|le.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈneva, pubbepi
Dhanuggahatissatthero yuddhasaÑvidahane chekoyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ
______________________________________________________________
1. EkamaggasmiÑyeva (SyÈ)
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samodhÈnesi “tadÈ k|ÔajaÔilo Devadatto ahosi, Tacchas|karo
Dhanuggahatisso, rukkhadevatÈ pana ahameva ahosin”ti.
Tacchas|karajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
_____
10. MahÈvÈÓijajÈtakavaÓÓanÈ (493)
VÈÓijÈ samitiÑ katvÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto SÈvatthivÈsino
vÈÓije Èrabbha kathesi. Te kira vohÈratthÈya gacchantÈ Satthu mahÈdÈnaÑ
datvÈ saraÓesu ca sÊlesu ca patiÔÔhÈya “bhante sace arogÈ ÈgamissÈma, puna
tumhÈkaÑ pÈde vandissÈmÈ”ti vatvÈ paÒcamattehi sakaÔasatehi nikkhamitvÈ
kantÈraÑ patvÈ maggaÑ asallakkhetvÈ maggam|ÄhÈ nirudake nirÈhÈre
araÒÒe vicarantÈ ekaÑ nÈgapariggahitaÑ nigrodharukkhaÑ disvÈ sakaÔÈni
mocetvÈ rukkham|le nisÊdiÑsu. Te tassa udakatintÈni viya nÊlÈni siniddhÈni
pattÈni udakapuÓÓÈ viya ca sÈkhÈ disvÈ cintayiÑsu “imasmiÑ rukkhe
udakaÑ saÒcarantaÑ viya paÒÒÈyati, imassa purimasÈkhaÑ chindÈma,
pÈnÊyaÑ no dassatÊ”ti. Atheko rukkhaÑ abhiruhitvÈ sÈkhaÑ chindi, tato
tÈlakkhandhappamÈÓÈ udakadhÈrÈ pavatti. Te tattha nhatvÈ pivitvÈ ca
dakkhiÓasÈkhaÑ chindiÑsu, tato nÈnaggarasabhojanaÑ nikkhami. TaÑ
bhuÒjitvÈ pacchimasÈkhaÑ chindiÑsu, tato ala~kata-itthiyo nikkhamiÑsu.
TÈhi saddhiÑ abhiramitvÈ uttarasÈkhaÑ chindiÑsu, tato satta ratanÈni
nikkhamiÑsu. TÈni gahetvÈ paÒca sakaÔasatÈni p|retvÈ SÈvatthiÑ
paccÈgantvÈ dhanaÑ gopetvÈ gandhamÈlÈdihatthÈ JetavanaÑ gantvÈ
SatthÈraÑ vanditvÈ p|jetvÈ ekamantaÑ nisinnÈ dhammakathaÑ sutvÈ
nimantetvÈ punadivase mahÈdÈnaÑ datvÈ “bhante imasmiÑ dÈne amhÈkaÑ
dhanadÈyikÈya rukkhadevatÈya pattiÑ demÈ”ti pattiÑ adaÑsu. SatthÈ
niÔÔhitabhattakicco “katararukkhadevatÈya pattiÑ dethÈ”ti pucchi. VÈÓijÈ
nigrodharukkhe dhanassa laddhÈkÈraÑ1 TathÈgatassÈrocesuÑ. SatthÈ
“tumhe tÈva mattaÒÒutÈya taÓhÈvasikÈ ahutvÈ dhanaÑ labhittha, pubbe pana
amattaÒÒutÈya taÓhÈvasikÈ dhanaÒca jÊvitaÒca vijahiÑs|”ti2 vatvÈ tehi
yÈcito atÊtaÑ Èhari.
______________________________________________________________
1. LaddhakÈraÓaÑ (SyÈ, Ka)

2. JÊyiÑs|ti (SÊ, I), jahiÑs|ti (SyÈ)
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AtÊte BÈrÈÓasinagare1 tadeva pana kantÈraÑ sveva nigrodho. VÈÓijÈ
maggam|ÄhÈ hutvÈ tameva nigrodhaÑ passiÑsu. TamatthaÑ SatthÈ
abhisambuddho hutvÈ kathento imÈ gÈthÈ Èha–
180. “VÈÓijÈ samitiÑ katvÈ, nÈnÈraÔÔhato ÈgatÈ.
DhanÈharÈ pakkamiÑsu, ekaÑ katvÈna gÈmaÓiÑ.
181. Te taÑ kantÈramÈgamma, appabhakkhaÑ anodakaÑ.
MahÈnigrodhamaddakkhuÑ, sÊtacchÈyaÑ manoramaÑ.
182. Te ca tattha nisÊditvÈ, tassa rukkhassa chÈyayÈ.
VÈÓijÈ samacintesuÑ, bÈlÈ mohena pÈrutÈ.
183. AllÈyate ayaÑ rukkho, api vÈrÊva sandati.
I~gha’ssa purimaÑ sÈkhaÑ, mayaÑ chindÈma vÈÓijÈ.
184. SÈ ca chinnÈva pagghari, acchaÑ vÈriÑ anÈvilaÑ.
Te tattha nhatvÈ pivitvÈ, yÈvaticchiÑsu vÈÓijÈ.
185. DutiyaÑ samacintesuÑ, bÈlÈ mohena pÈrutÈ.
I~gha’ssa dakkhiÓaÑ sÈkhaÑ, mayaÑ chindÈma vÈÓijÈ.
186. SÈ ca chinnÈva pagghari, sÈlimaÑsodanaÑ bahuÑ.
AppodavaÓÓe kummÈse, si~giÑ vidalas|piyo.
187. Te tattha bhutvÈ khÈditvÈ, yÈvaticchiÑsu vÈÓijÈ.
TatiyaÑ samacintesuÑ, bÈlÈ mohena pÈrutÈ.
I~gha’ssa pacchimaÑ sÈkhaÑ, mayaÑ chindÈma vÈÓijÈ.
188. SÈ ca chinnÈva pagghari, nÈriyo samala~katÈ.
VicitravatthÈbharaÓÈ, ÈmuttamaÓikuÓÉalÈ.
189. Api su vÈÓijÈ ekÈ, nÈriyo paÓÓavÊsati.
SamantÈ parivÈriÑsu, tassa rukkhassa chÈyayÈ.
Te tÈhi paricÈretvÈ, yÈvaticchiÑsu vÈÓijÈ.
______________________________________________________________
1. BÈrÈÓasinagaraÑ (SÊ, SyÈ, I)
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190. CatutthaÑ samacintesuÑ, bÈlÈ mohena pÈrutÈ.
I~gha’ssa uttaraÑ sÈkhaÑ, mayaÑ chindÈma vÈÓijÈ.
191. SÈ ca chinnÈva pagghari, muttÈ veÄuriyÈ bah|.
RajataÑ jÈtar|paÒca, kuttiyo paÔiyÈni ca.
192. KÈsikÈni ca vatthÈni, uddiyÈni ca kambalÈ.
Te tattha bhÈre bandhitvÈ, yÈvaticchiÑsu vÈÓijÈ.
193. PaÒcamaÑ samacintesuÑ, bÈlÈ mohena pÈrutÈ.
I~gha’ssa m|laÑ chindÈma, api bhiyyo labhÈmase.
194. Athu’ÔÔhahi satthavÈho, yÈcamÈno kataÒjalÊ.
Nigrodho kiÑ parajjhati, vÈÓijÈ bhaddamatthu te.
195. VÈridÈ purimÈ sÈkhÈ, annapÈnaÒca dakkhiÓÈ.
NÈridÈ pacchimÈ sÈkhÈ, sabbakÈme ca uttarÈ.
Nigrodho kiÑ parajjhati, vÈÓijÈ bhaddamatthu te.
196. Yassa rukkhassa chÈyÈya, nisÊdeyya sayeyya vÈ.
Na tassa sÈkhaÑ bhaÒjeyya, mittadubbho hi pÈpako.
197. Te ca tassÈ’nÈdiyitvÈ, ekassa vacanaÑ bah|.
NisitÈhi kuÔhÈrÊhi, m|lato naÑ upakkamun”ti.

Tattha samitiÑ katvÈti BÈrÈÓasiyaÑ samÈgamaÑ katvÈ, bah| ekato
hutvÈti attho. PakkamiÑs|ti paÒcahi sakaÔasatehi bÈrÈÓaseyyakaÑ bhaÓÉaÑ
ÈdÈya pakkamiÑsu. GÈmaÓinti ekaÑ paÒÒavantataraÑ satthavÈhaÑ katvÈ.
ChÈyayÈti1 chÈyÈya. AllÈyateti udakabharito viya allo2 hutvÈ paÒÒÈyati.
ChinnÈva paggharÊti eko rukkhÈrohanakusalo abhiruhitvÈ taÑ chindi, sÈ
chinnamattÈva paggharÊti dasseti. Paratopi eseva nayo.
______________________________________________________________
1. ChÈdiyÈti (SÊ, SyÈ, I)

2. AddÈyateti udakabharito viya addo (SÊ, I)
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AppodavaÓÓe kummÈseti appodakapÈyÈsasadise kummÈse. Si~ginti
si~giverÈdikaÑ uttaribha~gaÑ. Vidalas|piyoti1 muggas|pÈdayo. VÈÓijÈ
ekÈti ekekassa vÈÓijassa yattakÈ vÈÓijÈ, tesu ekekassa ekekÈva,
satthavÈhassa pana santike paÒcavÊsatÊti attho. ParivÈriÑs|ti2 parivÈresuÑ.
TÈhi pana saddhiÑyeva nÈgÈnubhÈvena sÈÓivitÈnasayanÈdÊni pagghariÑsu.
Kuttiyoti hatthattharÈdayo. PaÔiyÈni cÈti uÓÓÈmayapaccattharaÓÈni.
“SetakambalÈnÊ”tipi vadantiyeva. UddiyÈni ca kambalÈti uddiyÈni nÈma3
kambalÈ atthi. Te tattha bhÈre bandhitvÈti yÈvatakaÑ icchiÑsu, tÈvatakaÑ
gahetvÈ paÒca sakaÔasatÈni p|retvÈti attho. VÈÓijÈ bhaddamatthu teti
ekekaÑ vÈÓijaÑ Èlapanto “bhaddaÑ te atth|”ti Èha. AnnapÈnaÒcÈti annaÒca
pÈnaÒca adÈsi. SabbakÈme cÈti sabbakÈme ca adÈsi. Mittadubbho hÊti
mittÈnaÑ dubbhanapuriso hi pÈpako lÈmako nÈma. AnÈdiyitvÈti4 tassa
vacanaÑ aggahetvÈ. Upakkamunti mohÈva chindituÑ ÈrabhiÑsu.
Atha ne chindanatthÈya rukkhaÑ upagate disvÈ nÈgarÈjÈ cintesi “ahaÑ
etesaÑ pipÈsitÈnaÑ pÈnÊyaÑ dÈpesiÑ, tato dibbabhojanaÑ, tato sayanÈdÊni
ceva paricÈrikÈ ca nÈriyo, tato paÒcasatasakaÔap|raÑ ratanaÑ, idÈni panime
‘rukkhaÑ m|lato chindissÈmÈ’ti vadanti, ativiya luddhÈ ime, ÔhapetvÈ
satthavÈhaÑ avasese mÈretuÑ vaÔÔatÊ”ti. So “ettakÈ sannaddhayodhÈ
nikkhamantu, ettakÈ dhanuggahÈ, ettakÈ vammino”ti senaÑ vicÈresi.
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ gÈthamÈha–
198. “Tato nÈgÈ nikkhamiÑsu, sannaddhÈ paÓÓavÊsati.
DhanuggahÈnaÑ tisatÈ, chasahassÈ ca vammino”ti.
Tattha sannaddhÈti suvaÓÓarajatÈdivammakavacikÈ5. DhanuggahÈnaÑ
tisatÈti meÓÉavisÈÓadhanuggahÈnaÑ tÊÓi satÈni. Vamminoti
kheÔakaphalakahatthÈ chasahassÈ.
______________________________________________________________
1. Bidalas|piyoti (SÊ, I)
2. ParikariÑs|ti (SÊ, SyÈ, I)
3. UddiyÈne ca kambaleti uddiyÈnÈ nÈma (SÊ, I),
uÔÔiyÈneva kambalÈti uÔÔiyÈnaÑ nÈma (SyÈ)
4. AnÈditvÈti (SÊ, SyÈ)
5. SuvaÓÓarajatÈdicammikavacitÈ (SyÈ)
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199. “Ete hanatha bandhatha, mÈ vo muÒcittha jÊvitaÑ.
®hapetvÈ satthavÈhaÑva, sabbe bhasmaÑ karotha ne”ti–

ayaÑ nÈgarÈjena vuttagÈthÈ.
Tattha mÈ vo muÒcittha jÊvitanti kassaci ekassapi jÊvitaÑ mÈ muÒcittha.
NÈgÈ tathÈ katvÈ attharaÓÈdÊni paÒcasu sakaÔasatesu ÈropetvÈ
satthavÈhaÑ gahetvÈ sayaÑ tÈni sakaÔÈni pÈjentÈ BÈrÈÓasiÑ gantvÈ sabbaÑ
dhanaÑ tassa gehe paÔisÈmetvÈ taÑ ÈpucchitvÈ attano NÈgabhavanameva
gatÈ. TamatthaÑ viditvÈ SatthÈ ovÈdavasena gÈthÈdvayamÈha–
200. “TasmÈ hi paÓÉito poso, sampassaÑ atthamattano.
Lobhassa na vasaÑ gacche, haneyyÈrisakaÑ manaÑ.
201. EvamÈdÊnavaÑ ÒatvÈ, taÓhÈ dukkhassa sambhavaÑ.
VÊtataÓho anÈdÈno, sato bhikkhu paribbaje”ti.
Tattha tasmÈti yasmÈ lobhavasikÈ mahÈvinÈsaÑ pattÈ, satthavÈho
uttamasampattiÑ, tasmÈ. HaneyyÈrisakaÑ1 mananti anto uppajjamÈnÈnaÑ
nÈnÈvidhÈnaÑ lobhasatt|naÑ santakaÑ manaÑ, lobhasampayuttacittaÑ
haneyyÈti attho. EvamÈdÊnavanti evaÑ lobhe ÈdÊnavaÑ jÈnitvÈ. TaÓhÈ
dukkhassa sambhavanti jÈti-Èdidukkhassa taÓhÈ sambhavo, tato etaÑ
dukkhaÑ nibbattati, evaÑ taÓhÈva dukkhassa sambhavaÑ ÒatvÈ vÊtataÓho
taÓhÈ-ÈdÈnena anÈdÈno maggena ÈgatÈya satiyÈ sato hutvÈ bhikkhu
paribbaje iriyetha vattethÈti arahattena desanÈya k|ÔaÑ gaÓhi.
ImaÒca pana dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ upÈsakÈ
pubbelobhavasikÈ vÈÓijÈ mahÈvinÈsaÑ pattÈ, tasmÈ lobhavasikena na
bhavitabban”ti vatvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi,
saccapariyosÈne te vÈÓijÈ sotÈpattiphale patiÔÔhitÈ. TadÈ nÈgarÈjÈ SÈriputto
ahosi, satthavÈho pana ahameva ahosinti.
MahÈvÈÓijajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
______________________________________________________________
1. Haneyya disataÑ (SÊ), haneyya disakaÑ (SyÈ)
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11. SÈdhinajÈtakavaÓÓanÈ (494)
Abbhuto vata lokasminti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto uposathike
upÈsake Èrabbha kathesi. TadÈ hi SatthÈ “upÈsakÈ porÈÓakapaÓÉitÈ attano
uposathakammaÑ nissÈya manussasarÊreneva devalokaÑ gantvÈ ciraÑ
vasiÑs|”ti vatvÈ tehi yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte MithilÈyaÑ SÈdhino nÈma rÈjÈ dhammena rajjaÑ kÈresi. So
cat|su nagaradvÈresu nagaramajjhe nivesanadvÈre cÈti cha dÈnasÈlÈyo
kÈretvÈ sakalajambudÊpaÑ unna~galaÑ katvÈ mahÈdÈnaÑ pavattesi,
devasikaÑ cha satasahassÈni vayakaraÓaÑ gacchanti1, paÒca sÊlÈni rakkhati,
uposathaÑ upavasati. RaÔÔhavÈsinopi tassa ovÈde ÔhatvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni
katvÈ matamatÈ devanagareyeva nibbattiÑsu. SudhammadevasabhaÑ
p|retvÈ nisinnÈ devÈ raÒÒo sÊlÈdiguÓameva vaÓÓayanti. TaÑ sutvÈ
sesadevÈpi rÈjÈnaÑ daÔÔhukÈmÈ ahesuÑ. Sakko devarÈjÈ tesaÑ manaÑ
viditvÈ Èha “sÈdhinarÈjÈnaÑ daÔÔhukÈmatthÈ”ti. Œma devÈti. so MÈtaliÑ
ÈÓÈpesi “gaccha tvaÑ VejayantarathaÑ yojetvÈ SÈdhinarÈjÈnaÑ ÈnehÊ”ti. So
“sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ rathaÑ yojetvÈ VideharaÔÔhaÑ agamÈsi, tadÈ
puÓÓamadivaso hoti. MÈtali manussÈnaÑ sÈyamÈsaÑ bhuÒjitvÈ
gharadvÈresu sukhakathÈya nisinnakÈle candamaÓÉalena saddhiÑ rathaÑ
pesesi. ManussÈ “dve candÈ uÔÔhitÈ”ti vadantÈ puna candamaÓÉalaÑ ohÈya
rathaÑ ÈgacchantaÑ disvÈ “nÈyaÑ cando, ratho eso, devaputto paÒÒÈyati,
kassesa etaÑ manomayasindhavayuttaÑ dibbarathaÑ Èneti, na aÒÒassa,
amhÈkaÑ raÒÒo bhavissati, rÈjÈ hi no dhammiko dhammarÈjÈ”ti
somanassajÈtÈ hutvÈ aÒjaliÑ paggayha ÔhitÈ paÔhamaÑ gÈthamÈhaÑsu–
202. “Abbhuto vata lokasmiÑ, uppajji lomahaÑsano.
Dibbo ratho pÈturahu, vedehassa yasassino”ti.
Tassattho–abbhuto vatesa amhÈkaÑ rÈjÈ, lokasmiÑ lomahaÑsano
uppajji, yassa dibbo ratho pÈturahosivedehassa yassassinoti.
______________________________________________________________
1. VeyakaraÓaÑ gacchanti (Ka), valaÒjanakaÑ dhanaÑ gacchati (SyÈ)
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MÈtalipi taÑ rathaÑ ÈnetvÈ manussesu gandhamÈlÈdÊhi p|jentesu
tikkhattuÑ nagaraÑ padakkhiÓaÑ katvÈ raÒÒo nivesanadvÈraÑ gantvÈ
rathaÑ nivattetvÈ pacchÈbhÈgena sÊhapaÒjara-ummÈre ÔhapetvÈ
ÈrohaÓasajjaÑ katvÈ aÔÔhÈsi. TaÑ divasaÑ rÈjÈpi dÈnasÈlÈyo oloketvÈ
“iminÈ niyÈmena dÈnaÑ dethÈ”ti ÈÓÈpetvÈ uposathaÑ samÈdiyitvÈ divasaÑ
vÊtinÈmetvÈ amaccagaÓaparivuto ala~katamahÈtale
pÈcÊnasÊhapaÒjarÈbhimukho dhammayuttaÑ kathento nisinno hoti. Atha naÑ
MÈtali rathÈbhiruhanatthaÑ nimantetvÈ ÈdÈya agamÈsi. TamatthaÑ
pakÈsento SatthÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi–
203. “Devaputto mahiddhiko, MÈtali devasÈrathi.
Nimantayittha rÈjÈnaÑ, VedehaÑ MithilaggahaÑ.
204. Ehi’maÑ rathamÈruyha, rÈjaseÔÔha disampati.
DevÈ dassanakÈmÈ te, TÈvatiÑsÈ sa-indakÈ.
SaramÈnÈ hi te devÈ, SudhammÈyaÑ samacchare.
205. Tato ca rÈjÈ sÈdhino, Vedeho Mithilaggaho.
SahassayuttamÈruyha, agÈ devÈna santike.
TaÑ devÈ paÔinandiÑsu, disvÈ rÈjÈnamÈgataÑ.
206. SvÈgataÑ te mahÈrÈja, atho te adurÈgataÑ.
NisÊda dÈni rÈjÊsi, devarÈjassa santike.
207. Sakkopi paÔinandittha, VedehaÑ MithilaggahaÑ.
Nimantayittha kÈmehi, Èsanena ca vÈsavo.
208. SÈdhu khosi anuppatto, ÈvÈsaÑ vasavattinaÑ.
Vasa devesu rÈjÊsi, sabbakÈmasamiddhisu.
TÈvatiÑsesu devesu, bhuÒja kÈme amÈnuse”ti.
Tattha samacchareti acchanti. AgÈ devÈna santiketi devÈnaÑ santikaÑ
agamÈsi. TasmiÒhi rathaÑ abhiruhitvÈ Ôhite ratho ÈkÈsaÑ pakkhandi, so
mahÈjanassa olokentasseva antaradhÈyi. MÈtali rÈjÈnaÑ devalokaÑ nesi.
TaÑ disvÈ devatÈ ca Sakko ca haÔÔhatuÔÔhÈ paccuggamanaÑ
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katvÈ paÔisanthÈraÑkariÑsu. TamatthaÑ dassetuÑ “taÑ devÈ”ti-Èdi vuttaÑ.
Tattha paÔinandiÑs|ti punappunaÑ nandiÑsu. Œsanena cÈti rÈjÈnaÑ
Èli~gitvÈ “idha nisÊdÈ”ti attano paÓÉukambalasilÈsanena ca kÈmehi ca
nimantesi, upaÉÉharajjaÑ datvÈ ekÈsane nisÊdÈpesÊti attho.
Tattha Sakkena devaraÒÒÈ dasayojanasahassaÑ devanagaraÑ aÉÉhatiyÈ
ca accharÈkoÔiyo VejayantapÈsÈdaÒca majjhe bhinditvÈ dinnaÑ sampattiÑ
anubhavantassa manussagaÓanÈya satta vassasatÈni atikkantÈni.
TenattabhÈvena devaloke vasanakaÑ puÒÒaÑ khÊÓaÑ, anabhirati uppannÈ,
tasmÈ Sakkena saddhiÑ sallapanto gÈthamÈha–
209. “AhaÑ pure saggagato ramÈmi,
Naccehi gÊtehi ca vÈditehi.
So dÈni ajja na ramÈmi sagge,
ŒyuÑ nu khÊÓo maraÓaÑ nu santike.
UdÈhu m|Ähosmi janindaseÔÔhÈ”ti.
Tattha ÈyuÑ nu khÊÓoti1 kiÑ nu mama sarasena jÊvitindriyaÑ khÊÓaÑ,
udÈhu upacchedakakammavasena maraÓaÑ santike jÈtanti pucchati.
JanindaseÔÔhÈti janindÈnaÑ devÈnaÑ seÔÔha.
Atha naÑ Sakko Èha–
210. “Na tÈ’yu khÊÓaÑ maraÓaÒca d|re,
Na cÈpi m|Äho naravÊraseÔÔha.
TuyhaÒca puÒÒÈni parittakÈni,
YesaÑ vipÈkaÑ idha vedayittho.
211. Vasa devÈnubhÈvena, rÈjaseÔÔha disampati.
TÈvatiÑsesu devesu, bhuÒja kÈme amÈnuse”ti.
Tattha “parittakÈnÊ”ti idaÑ tena attabhÈvena devaloke vipÈkadÈyakÈni
puÒÒÈni sandhÈya vuttaÑ, itarÈni panassa puÒÒÈni pathaviyaÑ paÑsu viya
appamÈÓÈni. Vasa devÈnubhÈvenÈti ahaÑ te attano
______________________________________________________________
1. KhÊÓanti (SyÈ)

358

KhuddakanikÈya

puÒÒÈni majjhe bhinditvÈ dassÈmi, mamÈnubhÈvena vasÈti taÑ
samassÈsento Èha.
Atha naÑ paÔikkhipanto mahÈsatto Èha–
212. “YathÈ yÈcitakaÑ yÈnaÑ, yathÈ yÈcitakaÑ dhanaÑ.
EvaÑsampadameve’taÑ, yaÑ parato dÈnapaccayÈ.
213. Na cÈha’meta’micchÈmi, yaÑ parato dÈnapaccayÈ.
SayaÑkatÈni puÒÒÈni, taÑ me ÈveÓikaÑ dhanaÑ.
214. SohaÑ gantvÈ manussesu, kÈhÈmi kusalaÑ bahuÑ.
DÈnena samacariyÈya, saÑyamena damena ca.
YaÑ katvÈ sukhito hoti, na ca pacchÈnutappatÊ”ti.
Tattha yaÑ parato dÈnapaccayÈti yaÑ parena dinnattÈ labbhati, taÑ
yÈcitakasadisameva hoti. YÈcitakaÒhi tuÔÔhakÈle denti, atuÔÔhakÈle
acchinditvÈ gaÓhantÊti vadati. SamacariyÈyÈti kÈyÈdÊhi pÈpassa akaraÓena.
SaÑyamenÈti sÊlasaÑyamena. DamenÈti indriyadamanena. YaÑ katvÈti yaÑ
karitvÈ sukhito ceva hoti na ca pacchÈnutappati, tathÈr|pameva kammaÑ
karissÈmÊti.
Athassa vacanaÑ sutvÈ Sakko MÈtaliÑ ÈÓÈpesi “gaccha tÈta
SÈdhinarÈjÈnaÑ MithilaÑ netvÈ uyyÈne otÈrehÊ”ti. So tathÈ akÈsi. RÈjÈ
uyyÈne ca~kamati. Atha naÑ uyyÈnapÈlo disvÈ pucchitvÈ gantvÈ
NÈradaraÒÒo Èrocesi. So raÒÒo ÈgatabhÈvaÑ sutvÈ “tvaÑ purato gantvÈ
uyyÈnaÑ sajjetvÈ tassa ca mayhaÒca dve ÈsanÈni paÒÒÈpehÊ”ti uyyÈnapÈlaÑ
uyyojesi. So tathÈ akÈsi. Atha naÑ rÈjÈ pucchi “kassa dve ÈsanÈni
paÒÒÈpesÊ”ti. EkaÑ tumhÈkaÑ, ekaÑ amhÈkaÑ raÒÒoti. Atha naÑ rÈjÈ “ko
aÒÒo satto mama santike Èsane nisÊdissatÊ”ti vatvÈ ekasmiÑ nisÊditvÈ
ekasmiÑ pÈde Ôhapesi. NÈradarÈjÈ ÈgantvÈ tassa pÈde vanditvÈ ekamantaÑ
nisÊdi. So kirassa sattamo panattÈ. TadÈ kira vassasatÈyukakÈlova hoti.
MahÈsatto pana attano puÒÒabalena ettakaÑ kÈlaÑ vÊtinÈmesi. So NÈradaÑ
hatthe gahetvÈ uyyÈne vicaranto tisso gÈthÈ abhÈsi–
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215. “ImÈni tÈni khettÈni, imaÑ nikkhaÑ sukuÓÉalaÑ.
ImÈ tÈ haritÈn|pÈ, imÈ najjo savantiyo.
216. ImÈ tÈ pokkharaÓÊ rammÈ, cakkavÈkapak|jitÈ.
MandÈlakehi saÒchannÈ, padumuppalakehi ca.
YassimÈni mamÈyiÑsu, kiÑ nu te disataÑ gatÈ.
217. TÈnÊdha khettÈni so bh|mibhÈgo,
Teyeva ÈrÈmavan|pacÈrÈ.
Tameva mayhaÑ janataÑ apassato,
SuÒÒaÑva me nÈrada khÈyate disÈ”ti.
Tattha khettÈnÊti bh|mibhÈge sandhÈyÈha. ImaÑ nikkhanti imaÑ
tÈdisameva udakaniddhamanaÑ. SukuÓÉalanti sobhanena
musalapavesanakuÓÉalena samannÈgataÑ. HaritÈn|pÈti
udakaniddhamanassa ubhosu passesu haritatiÓasaÒchannÈ an|pabh|miyo.
YassimÈni mamÈyiÑs|ti tÈta NÈrada ye mama upaÔÔhÈkÈ ca orodhÈ ca
imasmiÑ uyyÈne mahantena yasena mayÈ saddhiÑ vicarantÈ imÈni ÔhÈnÈni
mamÈyiÑsu piyÈyiÑsu, kataraÑ nu te disataÑ gatÈ, kattha te pesitÈ.
TÈnÊdha khettÈnÊti imasmiÑ uyyÈne tÈneva etÈni
uparopanakaviruhanaÔÔhÈnÈni. Teyeva ÈrÈmavan|pacÈrÈti1 ime teyeva
ÈrÈmavan|pacÈrÈ2, vihÈrabh|miyoti attho.
Atha naÑ NÈrado Èha “deva tumhÈkaÑ devalokagatÈnaÑ idÈni satta
vassasatÈni, ahaÑ vo sattamo panattÈ, tumhÈkaÑ upaÔÔhÈkÈ ca orodhÈ ca
maraÓamukhaÑ pattÈ, idaÑ vo attano santakaÑ rajjaÑ, anubhavatha nan”ti.
RÈjÈ “tÈta NÈrada nÈhaÑ idhÈgacchanto rajjatthÈya Ègato,
puÒÒakaraÓatthÈyamhi Ègato, ahaÑ puÒÒameva karissÈmÊ”ti vatvÈ gÈthÈ
Èha–
218. “DiÔÔhÈ mayÈ vimÈnÈni, obhÈsentÈ catuddisÈ.
SammukhÈ devarÈjassa, tidasÈnaÒca sammukhÈ.
______________________________________________________________
1. Te vana’me pacarÈti (SÊ, I)

2. VanapacÈrÈ vane (SÊ, I)
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219. VutthaÑ me bhavanaÑ dibyaÑ, bhuttÈ kÈmÈ amÈnusÈ.
TÈvatiÑsesu devesu, sabbakÈmasamiddhisu.
220. SohaÑ etÈdisaÑ hitvÈ, puÒÒÈya’mhi idhÈgato.
Dhammameva carissÈmi, nÈhaÑ rajjena atthiko.
221. AdaÓÉÈvacaraÑ maggaÑ, SammÈsambuddhadesitaÑ.
TaÑ maggaÑ paÔipajjissaÑ, yena gacchanti subbatÈ”ti.

Tattha vutthaÑ me bhavanaÑ dibyanti VejayantaÑ sandhÈya Èha.
SohaÑ etÈdisanti tÈta NÈrada sohaÑ BuddhaÒÈÓena aparicchindanÊyaÑ
evar|paÑ kÈmaguÓasampattiÑ pahÈya puÒÒakaraÓatthÈya idhÈgato.
AdaÓÉÈvacaranti adaÓÉehi nikkhittadaÓÉahatthehi avacaritabbaÑ
sammÈdiÔÔhipurekkhÈraÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ. SubbatÈti yena maggena
subbatÈ SabbaÒÒubuddhÈ gacchanti, ahampi agatapubbaÑ disaÑ gantuÑ
bodhitale nisÊditvÈ tameva maggaÑ paÔipajjissÈmÊti.
EvaÑ bodhisatto imÈ gÈthÈyo sabbaÒÒutaÒÒÈÓena sa~khipitvÈ kathesi.
NÈrado punapi Èha “rajjaÑ deva anusÈsÈ”ti. TÈta na me rajjenattho, satta
vassasatÈni vigataÑ dÈnaÑ1 sattÈheneva dÈtukÈmamhÊti. NÈrado “sÈdh|”ti
tassa vacanaÑ sampaÔicchitvÈ mahÈdÈnaÑ paÔiyÈdesi. RÈjÈ sattÈhaÑ dÈnaÑ
datvÈ sattame divase kÈlaÑ katvÈ
TÈvatiÑsabhavaneyeva nibbatti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ vasitabbayuttakaÑ
uposathakammaÑ nÈmÈ”ti dassetvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi,
saccapariyosÈne uposathikesu upÈsakesu keci sotÈpattiphale, keci
sakadÈgÈmiphale, keci anÈgÈmiphale patiÔÔhahiÑsu. TadÈ NÈradarÈjÈ
SÈriputto ahosi, MÈtali Œnando, Sakko Anuruddho, SÈdhinarÈjÈ pana
ahameva ahosinti.
SÈdhinajÈtakavaÓÓanÈ ekÈdasamÈ.
______________________________________________________________
1. ®hitadÈnaÑ (SÊ), niÔÔhitadÈnaÑ (SyÈ, I)
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12. DasabrÈhmaÓajÈtakavaÓÓanÈ (495)
RÈjÈ avoca vidhuranti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto asadisadÈnaÑ
Èrabbha kathesi. TaÑ AÔÔhakanipÈte ŒdittajÈtake1 vitthÈritameva. RÈjÈ kira
taÑ dÈnaÑ dadanto SatthÈraÑ jeÔÔhakaÑ katvÈ paÒca bhikkhusatÈni
vicinitvÈ gaÓhitvÈ mahÈkhÊÓÈsavÈnaÑyeva adÈsi. Athassa guÓakathaÑ
kathentÈ “Èvuso rÈjÈ asadisadÈnaÑ dadanto vicinitvÈ mahapphalaÔÔhÈne
adÈsÊ”ti dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya
nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti
vutte “anacchariyaÑ bhikkhave, yaÑ KosalarÈjÈ mÈdisassa Buddhassa
upaÔÔhÈko hutvÈ viceyyadÈnaÑ deti, porÈÓakapaÓÉitÈ anuppanne Buddhepi
viceyyadÈnaÑ adaÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte KururaÔÔhe Indapatthanagare YudhiÔÔhilagotto Korabyo nÈma rÈjÈ
rajjaÑ kÈresi. Tassa Vidhuro nÈma amacco atthaÒca dhammaÒca anusÈsati.
RÈjÈ sakalajambudÊpaÑ khobhetvÈ mahÈdÈnaÑ deti. TaÑ gahetvÈ
bhuÒjantesu ekopi paÒcasÊlamattaÑ rakkhanto nÈma natthi, sabbe dussÊlÈva,
dÈnaÑ rÈjÈnaÑ na toseti. RÈjÈ “viceyyadÈnaÑ mahapphalan”ti sÊlavantÈnaÑ
dÈtukÈmo hutvÈ cintesi “VidhurapaÓÉitena saddhiÑ mantayissÈmÊ”ti. So taÑ
upaÔÔhÈnaÑ ÈgataÑ Èsane nisÊdÈpetvÈ paÒhaÑ pucchi. TamatthaÑ pakÈsento
SatthÈ upaÉÉhagÈthamÈha–
222. “RÈjÈ avoca VidhuraÑ, dhammakÈmo YudhiÔÔhilo”ti.
Parato raÒÒo ca Vidhurassa ca vacanapaÔivacanaÑ hoti–
“BrÈhmaÓe vidhura pariyesa, sÊlavante bahussute.
223. Virate methunÈ dhammÈ, ye me bhuÒjeyyu bhojanaÑ.
DakkhiÓaÑ samma dassÈma, yattha dinnaÑ mahapphalaÑ.
224. DullabhÈ brÈhmaÓÈ deva, sÊlavanto bahussutÈ.
ViratÈ methunÈ dhammÈ, ye te bhuÒjeyyu bhojanaÑ.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 183 piÔÔhe.
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225. Dasa khalu mahÈrÈja, yÈ tÈ brÈhmaÓajÈtiyo.
TesaÑ vibha~gaÑ vicayaÑ, vitthÈrena suÓohi me.
226. Pasibbake gahetvÈna, puÓÓe m|lassa saÑvute.
OsadhikÈyo ganthenti, nhÈpayanti japanti ca.
227. TikicchakasamÈ rÈja, tepi vuccanti brÈhmaÓÈ.
AkkhÈtÈ te mahÈrÈja, tÈdise nipatÈmase.
228. ApetÈ te ca brahmaÒÒÈ, (Iti rÈjÈ1 Korabyo)
Na te vuccanti brÈhmaÓÈ.
AÒÒe Vidhura pariyesa, sÊlavante bahussute.
229. Virate methunÈ dhammÈ, ye me bhuÒjeyyu bhojanaÑ.
DakkhiÓaÑ samma dassÈma, yattha dinnaÑ mahapphalaÑ.
230. Ki~kiÓikÈyo gahetvÈ, ghosenti puratopi te.
PesanÈnipi gacchanti, rathacariyÈsu sikkhare.
231. ParicÈrakasamÈ rÈja, tepi vuccanti brÈhmaÓÈ.
AkkhÈtÈ te mahÈrÈja, tÈdise nipatÈmase.
232. ApetÈ te ca brahmaÒÒÈ, (Iti rÈjÈ Korabyo)
Na te vuccanti brÈhmaÓÈ.
AÒÒe Vidhura pariyesa, sÊlavante bahussute.
233. Virate methunÈ dhammÈ, ye me bhuÒjeyyu bhojanaÑ.
DakkhiÓaÑ samma dassÈma, yattha dinnaÑ mahapphalaÑ.

234. KamaÓÉaluÑ gahetvÈna, va~kadaÓÉaÒca brÈhmaÓÈ.
Paccupessanti rÈjÈno, gÈmesu nigamesu ca.
NÈ’dinne vuÔÔhahissÈma, gÈmamhi vÈ vanamhi vÈ.
______________________________________________________________
1. RÈjÈ ca (SyÈ, Ka)
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235. NiggÈhakasamÈ rÈja, tepi vuccanti brÈhmaÓÈ.
AkkhÈtÈ te mahÈrÈja, tÈdise nipatÈmase.
236. ApetÈ te ca brahmaÒÒÈ, (Iti rÈjÈ Korabyo)
Na te vuccanti brÈhmaÓÈ.
AÒÒe Vidhura pariyesa, sÊlavante bahussute.
237. Virate methunÈ dhammÈ, ye me bhuÒjeyyu bhojanaÑ.
DakkhiÓaÑ samma dassÈma, yattha dinnaÑ mahapphalaÑ.
238. Par|ÄhakacchanakhalomÈ, pa~kadantÈ rajassirÈ.
OkiÓÓÈ rajareÓ|hi, yÈcakÈ vicaranti te.
239. KhÈÓughÈtasamÈ rÈja, tepi vuccanti brÈhmaÓÈ.
AkkhÈtÈ te mahÈrÈja, tÈdise nipatÈmase.
240. ApetÈ te ca brahmaÒÒÈ, (Iti rÈjÈ Korabyo)
Na te vuccanti brÈhmaÓÈ.
AÒÒe Vidhura pariyesa, sÊlavante bahussute.
241. Virate methunÈ dhammÈ, ye me bhuÒjeyyu bhojanaÑ.
DakkhiÓaÑ samma dassÈma, yattha dinnaÑ mahapphalaÑ.
242. HarÊtakaÑ ÈmalakaÑ, ambaÑ jambuÑ vibhÊtakaÑ.
LabujaÑ dantapoÓÈni, beluvÈ badarÈni ca.
243. RÈjÈyatanaÑ ucchupuÔaÑ, dh|manettaÑ madhu-aÒjanaÑ.
UccÈvacÈni paÓiyÈni, vipaÓenti janÈdhipa.
244. VÈÓijakasamÈ rÈja, tepi vuccanti brÈhmaÓÈ.
AkkhÈtÈ te mahÈrÈja, tÈdise nipatÈmase.
245. ApetÈ te ca brahmaÒÒÈ, (Iti rÈjÈ Korabyo)
Na te vuccanti brÈhmaÓÈ.
AÒÒe Vidhura pariyesa, sÊlavante bahussute.
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246. Virate methunÈ dhammÈ, ye me bhuÒjeyyu bhojanaÑ.
DakkhiÓaÑ samma dassÈma, yattha dinnaÑ mahapphalaÑ.
247. KasivÈÓijjaÑ kÈrenti, posayanti ajeÄake.
KumÈriyo pavecchanti, vivÈhantÈ’vahanti ca.
248. SamÈ ambaÔÔhavessehi, tepi vuccanti brÈhmaÓÈ.
AkkhÈtÈ te mahÈrÈja, tÈdise nipatÈmase.
249. ApetÈ te ca brahmaÒÒÈ, (Iti rÈjÈ Korabyo)
Na te vuccanti brÈhmaÓÈ.
AÒÒe Vidhura pariyesa, sÊlavante bahussute.
250. Virate methunÈ dhammÈ, ye me bhuÒjeyyu bhojanaÑ.
DakkhiÓaÑ samma dassÈma, yattha dinnaÑ mahapphalaÑ.
251. NikkhittabhikkhaÑ bhuÒjanti, gÈmesve’ke purohitÈ.
Bah| te paripucchanti, aÓÉacchedÈ nilaÒchakÈ.
252. Pas|pi tattha haÒÒanti, mahiÑsÈ s|karÈ ajÈ.
GoghÈtakasamÈ rÈja, tepi vuccanti brÈhmaÓÈ.
AkkhÈtÈ te mahÈrÈja, tÈdise nipatÈmase.
253. ApetÈ te ca brahmaÒÒÈ, (Iti rÈjÈ Korabyo)
Na te vuccanti brÈhmaÓÈ.
AÒÒe Vidhura pariyesa, sÊlavante bahussute.
254. Virate methunÈ dhammÈ, ye me bhuÒjeyyu bhojanaÑ.
DakkhiÓaÑ samma dassÈma, yattha dinnaÑ mahapphalaÑ.
255. AsicammaÑ gahetvÈna, khaggaÑ paggayha brÈhmaÓÈ.
Vessapathesu tiÔÔhanti, satthaÑ abbÈhayantipi.
256. SamÈ gopanisÈdehi, tepi vuccanti brÈhmaÓÈ.
AkkhÈtÈ te mahÈrÈja, tÈdise nipatÈmase.
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257. ApetÈ te ca brahmaÒÒÈ, (Iti rÈjÈ Korabyo)
Na te vuccanti brÈhmaÓÈ.
AÒÒe Vidhura pariyesa, sÊlavante bahussute.
258. Virate methunÈ dhammÈ, ye me bhuÒjeyyu bhojanaÑ.
DakkhiÓaÑ samma dassÈma, yattha dinnaÑ mahapphalaÑ.
259. AraÒÒe kuÔikaÑ katvÈ, k|ÔÈni kÈrayanti te.
SasabiÄÈre bÈdhenti, ÈgodhÈ macchakacchapaÑ.
260. Te luddakasamÈ rÈja, tepi vuccanti brÈhmaÓÈ.
AkkhÈtÈ te mahÈrÈja, tÈdise nipatÈmase.
261. ApetÈ te ca brahmaÒÒÈ, (Iti rÈjÈ Korabyo)
Na te vuccanti brÈhmaÓÈ.
AÒÒe Vidhura pariyesa, sÊlavante bahussute.
262. Virate methunÈ dhammÈ, ye me bhuÒjeyyu bhojanaÑ.
DakkhiÓaÑ samma dassÈma, yattha dinnaÑ mahapphalaÑ.
263. AÒÒe dhanassa kÈmÈ hi, heÔÔhÈmaÒce pasakkitÈ.
RÈjÈno upari nhÈyanti, somayÈge upaÔÔhite.
264. MalamajjakasamÈ rÈja, tepi vuccanti brÈhmaÓÈ.
AkkhÈtÈ te mahÈrÈja, tÈdise nipatÈmase.
265. ApetÈ te ca brahmaÒÒÈ, (Iti rÈjÈ Korabyo)
Na te vuccanti brÈhmaÓÈ.
AÒÒe Vidhura pariyesa, sÊlavante bahussute.
266. Virate methunÈ dhammÈ, ye me bhuÒjeyyu bhojanaÑ.
DakkhiÓaÑ samma dassÈma, yattha dinnaÑ mahapphalan”ti.
Tattha sÊlavanteti maggenÈgatasÊle. Bahussuteti paÔivedhabahussute.
DakkhiÓanti dÈnaÑ. Ye teti ye dhammikÈ samaÓabrÈhmaÓÈ tava
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dÈnaÑ bhuÒjeyyuÑ, te dullabhÈ. BrÈhmaÓajÈtiyoti brÈhmaÓakulÈni. TesaÑ
vibha~gaÑ vicayanti tesaÑ brÈhmaÓÈnaÑ vibha~gaÑ mama paÒÒÈya
vicitabhÈvaÑ vitthÈrena suÓohi. SaÑvuteti baddhamukhe. OsadhikÈyo
ganthentÊti “idaÑ imassa rogassa bhesajjaÑ, idaÑ imassa rogassa
bhesajjan”ti evaÑ siloke1 bandhitvÈ manussÈnaÑ denti. NhÈpayantÊti2
nahÈpanaÑ nÈma karonti. Japanti cÈti bh|tavijjaÑ parivattenti.
TikicchakasamÈti vejjasadisÈ. Tepi vuccantÊti tepi “brÈhmaÓÈ vÈ mayaÑ,
abrÈhmaÓÈ vÈ”ti ajÈnitvÈ vejjakammena jÊvikaÑ kappentÈ vohÈrena
“brÈhmaÓÈ”ti vuccanti. AkkhÈtÈ teti ime te mayÈ vejjabrÈhmaÓÈ nÈma
akkhÈtÈ. NipatÈmaseti vadehi dÈni, kiÑ tÈdise brÈhmaÓe nipatÈma,
nimantanatthÈya upasa~kamÈma, atthi te etehi atthoti pucchati. BrahmaÒÒÈti
brÈhmaÓadhammato. Na te vuccantÊti te bÈhitapÈpatÈya brÈhmaÓÈ nÈma na
vuccanti.
Ki~kiÓikÈyoti mahÈrÈja aparepi brÈhmaÓÈ attano brÈhmaÓadhammaÑ
chaÉÉetvÈ jÊvikatthÈya rÈjarÈjamahÈmattÈnaÑ purato kaÑsatÈÄe gahetvÈ
vÈdentÈ gÈyantÈ gacchanti. PesanÈnipÊti dÈsakammakarÈ viya pesanÈnipi
gacchanti. RathacariyÈs|ti rathasippaÑ sikkhanti. ParicÈrakasamÈti
dÈsakammakarasadisÈ. Va~kadaÓÉanti va~kadaÓÉakaÔÔhaÑ3. Paccupessanti
rÈjÈnoti rÈjarÈjamahÈmatte paÔicca Ègamma sandhÈya upasevanti. GÈmesu
nigamesu cÈti tesaÑ nivesanadvÈre nisÊdanti. NiggÈhakasamÈti
niggahakÈrakehi balisÈdhakarÈjapurisehi samÈ. YathÈ te purisÈ “aggahetvÈ
na gamissÈmÈ”ti niggahaÑ katvÈ gaÓhantiyeva, tathÈ “gÈme vÈ vane vÈ
aladdhÈ marantÈpi na vuÔÔhahissÈmÈ”ti upavasanti. TepÊti tepi
balisÈdhakasadisÈ pÈpadhammÈ.
RajareÓ|hÊti rajehi ca paÑs|hi ca okiÓÓÈ. YÈcakÈti dhanayÈcakÈ.
KhÈÓughÈtasamÈti malÊnasarÊratÈya jhÈmakhette khÈÓughÈtakehi bh|miÑ
khaÓitvÈ jhÈmakhÈÓuka-uddharaÓakamanussehi samÈnÈ, “aggahetvÈ na
gamissÈmÈ”ti niccalabhÈvena ÔhitattÈ nikhaÓitvÈ ÔhapitavatikhÈÓukÈ viyÈtipi
attho. TepÊti tepi tathÈ laddhaÑ dhanaÑ vaÉÉhiyÈ payojetvÈ puna tatheva
ÔhitattÈ4 dussÊlÈ brÈhmaÓÈ.
______________________________________________________________
1. Pilotike (SÊ, I), silokena (Ka)
3. Va~kadantakaÔÔhaÑ (SyÈ, Ka)

2. NahÈpayantÊti (SÊ, I)
4. VicarantÈ (SyÈ)
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UcchupuÔanti ucchuÑ ceva phÈÓitapuÔaÒca. Madhu-aÒjananti
madhuÒceva aÒjanaÒca. UccÈvacÈnÊti mahaggha-appagghÈni1. PaÓiyÈnÊti
bhaÓÉÈni. VipaÓentÊti vikkaÓanti. TepÊti tepi imÈni ettakÈni vikkiÓitvÈ
jÊvikakappakÈ vÈÓijakabrÈhmaÓÈ. PosayantÊti gorasavikkayena
jÊvikakappanatthaÑ posenti. PavecchantÊti attano dhÊtaro hiraÒÒasuvaÓÓaÑ
gahetvÈ paresaÑ denti. Te evaÑ paresaÑ dadamÈnÈ vivÈhanti nÈma, attano
puttÈnaÑ atthÈya gaÓhamÈnÈ ÈvÈhanti nÈma. AmbaÔÔhavessehÊti2
kuÔumbikehi ceva gahapatÊhi ca samÈ, tepi vohÈravasena “brÈhmaÓÈ”ti
vuccanti.
Nikkhittabhikkhanti gÈmapurohitÈ hutvÈ attano atthÈya
nibaddhabhikkhaÑ3. Bah| teti bah| janÈ ete gÈmapurohite
nakkhattamuhuttama~galÈni pucchanti. AÓÉacchedÈ nilaÒchakÈti bhatiÑ
gahetvÈ balibaddÈnaÑ aÓÉacchedakÈ ceva tis|lÈdi-a~kakaraÓena laÒchakÈ
ca, lakkhaÓakÈrakÈti attho. TatthÈti tesaÑ gÈmapurohitÈnaÑ gehesu
maÑsavikkiÓanatthaÑ ete pasu-Èdayopi haÒÒanti. TepÊti tepi goghÈtakasamÈ
brÈhmaÓÈti vuccanti.
Asicammanti asilaÔÔhiÒceva kaÓÉavÈraÓaÒca4. Vessapathes|ti
vÈÓijÈnaÑ gamanamaggesu. SatthaÑ abbÈhayantÊti satthavÈhÈnaÑ hatthato
satampi sahassampi gahetvÈ satthe corÈÔaviÑ atibÈhenti. GopanisÈdehÊti
GopÈlakehi ceva nisÈdehi ca gÈmaghÈtakacorehi samÈti vuttaÑ. TepÊti tepi
evar|pÈ brÈhmaÓÈti vuccanti. K|ÔÈni kÈrayanti teti k|ÔapÈsÈdÊni ropenti.
SasabiÄÈreti sase ceva biÄÈre ca. Etena thalacare mige dasseti. ŒgodhÈ
macchakacchapanti thalajesu tÈva Ègodhato mahante ca khuddake ca pÈÓayo
bÈdhenti mÈrenti, jalajesu macchakacchape. TepÊti tepi luddakasamÈ
brÈhmaÓÈti vuccanti.
AÒÒe dhanassa kÈmÈ hÊti apare brÈhmaÓÈ dhanaÑ patthentÈ.
HeÔÔhÈmaÒce pasakkitÈti5 “kalipavÈhakammaÑ kÈressÈmÈ”ti ratanamayaÑ
maÒcaÑ kÈretvÈ tassa heÔÔhÈ nipannÈ acchanti. Atha nesaÑ somayÈge
upaÔÔhite rÈjÈno upari nahÈyanti, te kira somayÈge niÔÔhite
______________________________________________________________
1. MahagghasamagghÈni (I)
3. NimantabhikkhaÑ (SyÈ)
5. PasakkhitÈti (SÊ, SyÈ, I)

2. AmbaÔÔhavesehÊti (SÊ, SyÈ)
4. AsiÒceva cammakaÓÉavÈraÓaÒca (SyÈ)
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ÈgantvÈ tasmiÑ maÒce nisÊdanti. Atha ne aÒÒe brÈhmaÓÈ “kaliÑ
pavÈhessÈmÈ”ti nahÈpenti. RatanamaÒco ceva raÒÒo rÈjÈla~kÈro ca sabbo
heÔÔhÈmaÒce nipannasseva hoti. TepÊti tepi malamajjakehi nahÈpitehi sadisÈ
brÈhmaÓÈti vuccanti.
EvaÒcime vohÈramattabrÈhmaÓe dassetvÈ idÈni paramatthabrÈhmaÓe
dassento dve gÈthÈ abhÈsi–
267. “Atthi kho brÈhmaÓÈ deva, sÊlavanto bahussutÈ.
ViratÈ methunÈ dhammÈ, ye te bhuÒjeyyu bhojanaÑ.
268. EkaÒca bhattaÑ bhuÒjanti, na ca majjaÑ pivanti te.
AkkhÈtÈ te mahÈrÈja, tÈdise nipatÈmase”ti.
Tattha sÊlavantoti ariyasÊlena samannÈgatÈ. BahussutÈti
paÔivedhabÈhusaccena samannÈgatÈ. TÈdiseti evar|pe bÈhitapÈpe
PaccekabuddhabrÈhmaÓe nimantanatthÈya upasa~kamÈmÈti.
RÈjÈ tassa kathaÑ sutvÈ pucchi “samma Vidhura evar|pÈ
aggadakkhiÓeyyÈ brÈhmaÓÈ kahaÑ vasantÊ”ti. Uttarahimavante
Nandam|lakapabbhÈre mahÈrÈjÈti. “Tena hi paÓÉita tava balena mayhaÑ te
brÈhmaÓe pariyesÈ”ti tuÔÔhamÈnaso gÈthamÈha–
269. “Ete kho brÈhmaÓÈ Vidhura, sÊlavanto bahussutÈ.
Ete Vidhura pariyesa, khippaÒca ne nimantayÈ”ti.
MahÈsatto “sÈdh|”ti tassa vacanaÑ sampaÔicchitvÈ “tena hi mahÈrÈja
nagaraÑ ala~kÈrÈpetvÈ sabbe nagaravÈsino dÈnaÑ datvÈ uposathaÑ
adhiÔÔhÈya samÈdinnasÊlÈ hont|”ti bheriÑ carÈpetvÈ “tumhepi saddhiÑ
parijanena uposathaÑ samÈdiyathÈ”ti vatvÈ sayaÑ pÈtova bhuÒjitvÈ
uposathaÑ samÈdÈya sÈyanhasamaye jÈtipupphapuÓÓaÑ suvaÓÓasamuggaÑ
ÈharÈpetvÈ raÒÒÈ saddhiÑ paÒcapatiÔÔhitaÑ patiÔÔhahitvÈ PaccekabuddhÈnaÑ
guÓe anussaritvÈ vanditvÈ “Uttarahimavante Nandam|lakapabbhÈravÈsino
paÒcasatÈ PaccekabuddhÈ sve amhÈkaÑ bhikkhaÑ gaÓhant|”ti nimantetvÈ
ÈkÈse aÔÔha pupphamuÔÔhiyo vissajjesi. TadÈ tattha paÒcasatÈ PaccekabuddhÈ
vasanti, pupphÈni gantvÈ tesaÑ upari patiÑsu. Te ÈvajjentÈ taÑ
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kÈraÓaÑ ÒatvÈ “mÈrisÈ VidhurapaÓÉitena nimantitamha, na kho panesa
ittarasatto, Buddha~kuro esa, imasmiÑyeva kappe Buddho bhavissati,
karissÈmassa sa~gahan”ti nimantanaÑ adhivÈsayiÑsu. MahÈsatto
pupphÈnaÑ anÈgamanasaÒÒÈya adhivÈsitabhÈvaÑ ÒatvÈ “mahÈrÈja sve
PaccekabuddhÈ Ègamissanti, sakkÈrasammÈnaÑ karohÊ”ti Èha. RÈjÈ
punadivase mahÈsakkÈraÑ katvÈ mahÈtale mahÈrahÈni ÈsanÈni paÒÒapesi.
PaccekabuddhÈ Anotattadahe katasarÊrapaÔijagganÈ velaÑ sallakkhetvÈ
ÈkÈsenÈgantvÈ rÈja~gaÓe otariÑsu. RÈjÈ ca bodhisatto ca pasannamÈnasÈ
tesaÑ hatthato pattÈni gahetvÈ pÈsÈdaÑ ÈropetvÈ nisÊdÈpetvÈ
dakkhiÓodakaÑ datvÈ paÓÊtena khÈdanÊyena bhojanÊyena parivisiÑsu.
BhattakiccapariyosÈne ca punadivasatthÈyÈti evaÑ satta divase nimantetvÈ
mahÈdÈnaÑ datvÈ sattame divase sabbaparikkhÈre adaÑsu. Te anumodanaÑ
katvÈ ÈkÈsena tattheva gatÈ, parikkhÈrÈpi tehi saddhiÑyeva gatÈ.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “anacchariyaÑ bhikkhave
KosalaraÒÒo mama upaÔÔhÈkassa sato viceyyadÈnaÑ dÈtuÑ,
porÈÓakapaÓÉitÈ anuppannepi Buddhe dÈnaÑ adaÑsuyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ Œnando ahosi, VidhurapaÓÉito pana ahameva
ahosin”ti.
DasabrÈhmaÓajÈtakavaÓÓanÈ dvÈdasamÈ.
_____
13. BhikkhÈparamparajÈtakavaÓÓanÈ (496)
SukhumÈlar|paÑ disvÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ
kuÔumbikaÑ Èrabbha kathesi. So kira saddho ahosi pasanno, TathÈgatassa
ceva saÑghassa ca nibaddhaÑ mahÈsakkÈraÑ karoti. AthekadivasaÑ cintesi
“ahaÑ Buddharatanassa ceva saÑgharatanassa ca paÓÊtÈni
khÈdanÊyabhojanÊyÈni ceva sukhumavatthÈni ca dento niccaÑ
mahÈsakkÈraÑ karomi, idÈni dhammaratanassapi karissÈmi, kathaÑ1 nu kho
tassa sakkÈraÑ
______________________________________________________________
1. KiÑ (SÊ, SyÈ, I)
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karontena kattabban”ti. So bah|ni gandhamÈlÈdÊni ÈdÈya JetavanaÑ gantvÈ
SatthÈraÑ vanditvÈ pucchi “ahaÑ bhante dhammaratanassa sakkÈraÑ
kattukÈmomhi, kathaÑ1 nu kho tassa sakkÈraÑ karontena kattabban”ti. Atha
naÑ SatthÈ Èha “sace dhammaratanassa sakkÈraÑ kattukÈmo,
DhammabhaÓÉÈgÈrikassa Œnandassa sakkÈraÑ karohÊ”ti. So “sÈdh|”ti
paÔissuÓitvÈ theraÑ nimantetvÈ punadivase mahantena sakkÈrena attano
gehaÑ netvÈ mahÈrahe Èsane nisÊdÈpetvÈ gandhamÈlÈdÊhi p|jetvÈ
nÈnaggarasabhojanaÑ datvÈ mahagghe ticÊvarappahonake sÈÔake adÈsi.
Theropi “ayaÑ sakkÈro dhammaratanassa kato, na mayhaÑ anucchaviko,
aggasÈvakassa DhammasenÈpatissa anucchaviko”ti cintetvÈ piÓÉapÈtaÒca
vatthÈni ca vihÈraÑ haritvÈ SÈriputtattherassa adÈsi. Sopi “ayaÑ sakkÈro
dhammaratanassa kato, ekantena dhammassÈmino SammÈsambuddhasseva
anucchaviko”ti cintetvÈ Dasabalassa adÈsi. SatthÈ attano uttaritaraÑ adisvÈ
piÓÉapÈtaÑ paribhuÒji, cÊvarasÈÔake aggahesi.
Bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso asuko nÈma
kuÔumbiko ‘dhammaratanassa sakkÈraÑ karomÊ’ti DhammabhaÓÉÈgÈrikassa
Œnandattherassa adÈsi, thero ‘nÈyaÑ mayhaÑ anucchaviko’ti
DhammasenÈpatino adÈsi, sopi ‘nÈyaÑ mayhaÑ anucchaviko’ti
TathÈgatassa adÈsi. TathÈgato aÒÒaÑ uttaritaraÑ apassanto attano
dhammassÈdhitÈya ‘mayhameveso anucchaviko’ti taÑ piÓÉapÈtaÑ
paribhuÒji, cÊvarasÈÔakepi gaÓhi, evaÑ so piÓÉapÈto yathÈnucchavikatÈya
dhammassÈminova2 pÈdam|laÑ gato”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha
bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na
bhikkhave idÈneva piÓÉapÈto paramparÈ yathÈnucchavikaÑ gacchati,
pubbepi anuppanne Buddhe agamÈsiyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatto agatigamanaÑ pahÈya dasa
rÈjadhamme akopento dhammena rajjaÑ kÈresi. EvaÑ santepissa vinicchayo
suÒÒo viya ahosi. RÈjÈ attano aguÓagavesako hutvÈ
______________________________________________________________
1. KiÑ (SÊ, SyÈ, I)

2. SÈminova (SÊ, I)
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antonivesanÈdÊni pariggaÓhanto antepure ca antonagare ca dvÈragÈmesu ca
attano aguÓaÑ kathentaÑ adisvÈ “janapade gavesissÈmÊ”ti amaccÈnaÑ
rajjaÑ niyyÈdetvÈ purohitena saddhiÑ aÒÒÈtakaveseneva KÈsiraÔÔhe caranto
kaÒci aguÓaÑ kathentaÑ adisvÈ paccante ekaÑ nigamaÑ patvÈ
bahidvÈrasÈlÈyaÑ nisÊdi. TasmiÑ khaÓe nigamavÈsÊ asÊtikoÔivibhavo
kuÔumbiko mahantena parivÈrena nhÈnatitthaÑ gacchanto sÈlÈyaÑ nisinnaÑ
suvaÓÓavaÓÓaÑ sukhumÈlasarÊraÑ rÈjÈnaÑ disvÈ uppannasineho sÈlaÑ
pavisitvÈ paÔisanthÈraÑ katvÈ “idheva hothÈ”ti vatvÈ gehaÑ gantvÈ
nÈnaggarasabhojanaÑ sampÈdetvÈ mahantena parivÈrena bhattabhÈjanÈni
gÈhÈpetvÈ agamÈsi. TasmiÑ khaÓe HimavantavÈsÊ paÒjÈbhiÒÒo tÈpaso
ÈgantvÈ tattheva nisÊdi. Nandam|lakapabbhÈrato Paccekabuddhopi ÈgantvÈ
tattheva nisÊdi.
KuÔumbiko raÒÒo hatthadhovana-udakaÑ datvÈ nÈnaggarasehi
s|pabyaÒjanehi bhattapÈtiÑ sajjetvÈ raÒÒo upanesi. RÈjÈ naÑ gahetvÈ
purohitassa brÈhmaÓassa adÈsi. BrÈhmaÓo gahetvÈ tÈpasassa adÈsi. TÈpaso
Paccekabuddhassa santikaÑ gantvÈ vÈmahatthena bhattapÈtiÑ,
dakkhiÓahatthena kamaÓÉaluÑ gahetvÈ dakkhiÓodakaÑ datvÈ patte bhattaÑ
pakkhipi. so kaÒci animantetvÈ anÈpucchitvÈ paribhuÒji. Tassa
bhattakiccapariyosÈne kuÔumbiko cintesi “mayÈ raÒÒo bhattaÑ dinnaÑ,
raÒÒÈ brÈhmaÓassa, brÈhmaÓena tÈpasassa, tÈpasena Paccekabuddhassa,
Paccekabuddho kaÒci anÈpucchitvÈ paribhuÒji, kiÑ nu kho imesaÑ ettakaÑ
dÈnakÈraÓaÑ, kiÑ imassa kaÒci anÈpucchitvÈva bhuÒjanakÈraÓaÑ,
anupubbena te pucchissÈmÊ”ti. So ekekaÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ pucchi.
Tepissa kathesuÑ–
270. SukhumÈlar|paÑ disvÈ, raÔÔhÈ vivanamÈgataÑ.
K|ÔÈgÈravar|petaÑ, mahÈsayana’mupÈsitaÑ.
271. Tassa te pemakenÈhaÑ, adÈsiÑ vaÉÉhamodanaÑ.
SÈlÊnaÑ vicitaÑ bhattaÑ, suciÑ maÑs|pasecanaÑ.
272. TaÑ tvaÑ bhattaÑ paÔiggayha, brÈhmaÓassa adÈsayi.
AttÈnaÑ anasitvÈna, koyaÑ dhammo namatthu te.
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273. Œcariyo brÈhmaÓo mayhaÑ, kiccÈkiccesu byÈvaÔo.
Garu ca ÈmantanÊyo ca, dÈtumarahÈmi bhojanaÑ.
274. BrÈhmaÓaÑ dÈni pucchÈmi, GotamaÑ rÈjap|jitaÑ.
RÈjÈ te bhattaÑ pÈdÈsi, suciÑ maÑs|pasecanaÑ.
275. TaÑ tvaÑ bhattaÑ paÔiggayha, isissa bhojanaÑ adÈ.
AkhettaÒÒ|si dÈnassa, koyaÑ dhammo namatthu te.
276. BharÈmi puttadÈre ca, gharesu gadhito ahaÑ.
BhuÒje mÈnusake kÈme, anusÈsÈmi rÈjino.
277. ŒraÒÒikassa isino, cirarattaÑ tapassino.
VuÉÉhassa bhÈvitattassa, dÈtumarahÈmi bhojanaÑ.
278. IsiÒca dÈni pucchÈmi, kisaÑ dhamanisanthataÑ.
Par|ÄhakacchanakhalomaÑ, pa~kadantaÑ rajassiraÑ.
279. Eko araÒÒe viharasi, nÈvaka~khasi jÊvitaÑ.
Bhikkhu kena tayÈ seyyo, yassa tvaÑ bhojanaÑ adÈ.
280. KhaÓantÈ’lukalambÈni, bilÈlitakkalÈni ca.
DhunaÑ sÈmÈkanÊvÈraÑ, saÑghÈriyaÑ pasÈriyaÑ.
281. SÈkaÑ bhisaÑ madhuÑ maÑsaÑ, badarÈmalakÈni ca.
TÈni ÈharitvÈ bhuÒjÈmi, atthi me so pariggaho.
282. Pacanto apacantassa, amamassa sakiÒcano.
AnÈdÈnassa sÈdÈno, dÈtumarahÈmi bhojanaÑ.
283. BhikkhuÒca dÈni pucchÈmi, tuÓhÊmÈsÊna subbataÑ.
Isi te bhattaÑ pÈdÈsi, suciÑ maÑs|pasecanaÑ.
284. TaÑ tvaÑ bhattaÑ paÔiggayha, tuÓhÊ bhuÒjasi ekako.
NÈÒÒaÑ kaÒci nimantesi, koyaÑ dhammo namatthu te.
285. Na pacÈmi na pÈcemi, na chindÈmi na chedaye.
TaÑ maÑ akiÒcanaÑ ÒatvÈ, sabbapÈpehi ÈrataÑ.
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286. VÈmena bhikkhamÈdÈya, dakkhiÓena kamaÓÉaluÑ.
Isi me bhattaÑ pÈdÈsi, suciÑ maÑs|pasecanaÑ.
287. Ete hi dÈtumarahanti, samamÈ sapariggahÈ.
PaccanÊka’mahaÑ maÒÒe, yo dÈtÈraÑ nimantaye”ti.
Tattha vivananti nirudakÈraÒÒasadisaÑ imaÑ paccantaÑ ÈgataÑ.
K|ÔÈgÈravar|petanti k|ÔÈgÈravarena1 upagataÑ, ekaÑ
varak|ÔÈgÈravÈsinanti attho. MahÈsayana’mupÈsitanti2 tattheva supaÒÒattaÑ
sirisayanaÑ upÈsitaÑ. Tassa teti evar|paÑ taÑ disvÈ ahaÑ pemamakÈsiÑ,
tassa te pemakena. VaÉÉhamodananti uttamodanaÑ. Vicitanti
apagatakhaÓÉakÈÄakehi vicitataÓÉulehi kataÑ. AdÈsayÊti3 adÈsi. AttÈnanti
attanÈ, ayameva vÈ pÈÔho. AnasitvÈnÈti abhuÒjitvÈ. KoyaÑ dhammoti
mahÈrÈja ko esa tumhÈkaÑ sabhÈvo. Namatthu teti namo tava atthu, yo
tvaÑ attanÈ abhuÒjitvÈ parassa adÈsi.
Œcariyoti kuÔumbika esa mayhaÑ ÈcÈrasikkhÈpako Ècariyo. ByÈvaÔoti
ussuko4. ŒmantanÊyoti Èmantetabbayuttako mayÈ dinnaÑ bhattaÑ gahetuÑ
anur|po. DÈtumarahÈmÊti “ahaÑ evar|passa Ècariyassa bhojanaÑ dÈtuÑ
arahÈmÊ”ti rÈjÈ brÈhmaÓassa guÓaÑ vaÓÓesi. AkhettaÒÒ|sÊti nÈhaÑ dÈnassa
khettaÑ, mayi dinnaÑ mahapphalaÑ na hotÊti evaÑ attÈnaÑ dÈnassa
akhettaÑ jÈnÈsi maÒÒeti. AnusÈsÈmÊti attano atthaÑ pahÈya raÒÒo atthaÒca
dhammaÒca anusÈsÈmi.
EvaÑ attano aguÓaÑ kathetvÈ ÈraÒÒikassÈti isino guÓaÑ kathesi. Isinoti
sÊlÈdiguÓapariyesakassa. Tapassinoti tapanissitassa. VaÉÉhassÈti paÓÉitassa
guÓavuÉÉhassa. NÈvaka~khasÊti sayaÑ dullabhabhojano hutvÈ evar|paÑ
bhojanaÑ aÒÒassa desi, kiÑ attano jÊvitaÑ na ka~khasi. Bhikkhu kenÈti
ayaÑ bhikkhu katarena guÓena tayÈ seÔÔhataro.
______________________________________________________________
1. K|ÔÈgÈravare (SÊ, I)

2. MahÈsayanamupocitanti (I, Ka)

3. AdÈpayÊti (SyÈ, I)

4. Uyyutto (SÊ, SyÈ, I)
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KhaÓantÈ’lukalambÈnÊti khaÓanto Èl|ni ceva tÈlakandÈni ca.

BilÈlitakkalÈni cÈti bilÈlikandatakkalakandÈni ca. DhunaÑ sÈmÈkanÊvÈranti
sÈmÈkaÒca nÊvÈraÒca dhunitvÈ. SaÑghÈriyaÑ1 pasÈriyanti ete sÈmÈkanÊvÈre
dhunanto saÑghÈretvÈ2 puna sukkhÈpite pasÈretvÈ suppena papphoÔetvÈ
koÔÔetvÈ taÓÉule ÈdÈya pacitvÈ bhuÒjÈmÊti vadati. SÈkanti yaÑ kiÒci
s|peyyapaÓÓaÑ. MaÑsanti sÊhabyagghavighÈsÈdimaÑsaÑ3. TÈni ÈharitvÈti
tÈni sÈkÈdÊni ÈharitvÈ. AmamassÈti taÓhÈdiÔÔhimamattarahitassa. SakiÒcanoti
sapalibodho. AnÈdÈnassÈti niggahaÓassa. DÈtumarahÈmÊti evar|passa
Paccekabuddhassa attanÈ laddhabhojanaÑ dÈtuÑ arahÈmi.
TuÓhÊmÈsÊnanti kiÒci avatvÈ nisinnaÑ. AkiÒcananti rÈgakiÒcanÈdÊhi
rahitaÑ. Œratanti virataÑ sabbapÈpÈni pahÈya ÔhitaÑ. KamaÓÉalunti
kuÓÉikaÑ. Ete hÊti ete rÈjÈdayo tayo janÈti hatthaÑ pasÈretvÈ te niddisanto
evamÈha. DÈtumarahantÊti mÈdisassa dÈtuÑ arahanti. PaccanÊkanti
paccanÊkapaÔipadaÑ. DÈyakassa hi nimantanaÑ ekavÊsatiyÈ anesanÈsu
aÒÒatarÈya piÓÉapÈtapariyesanÈya jÊvikakappanasa~khÈtÈ
micchÈjÊvapaÔipatti nÈma hoti.
Tassa vacanaÑ sutvÈ kuÔumbiko attamano dve osÈnagÈthÈ abhÈsi–
288. “AtthÈya vata me ajja, idhÈ’gacchi rathesabho.
SohaÑ ajja pajÈnÈmi, yattha dinnaÑ mahapphalaÑ.
289. RaÔÔhesu giddhÈ rÈjÈno, kiccÈkiccesu brÈhmaÓÈ.
IsÊ m|laphale giddhÈ, vippamuttÈ ca bhikkhavo”ti.
Tattha rathesabhoti rÈjÈnaÑ sandhÈyÈha. KiccÈkicces|ti raÒÒo
kiccakaraÓÊyesu. Bhikkhavoti PaccekabuddhÈ bhikkhavo pana sabbabhavehi
vippamuttÈ.
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Paccekabuddho tassa dhammaÑ desetvÈ sakaÔÔhÈnameva gato, tathÈ
tÈpaso. RÈjÈ pana katipÈhaÑ tassa santike vasitvÈ BÈrÈÓasimeva gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈneva
piÓÉapÈto yathÈnucchavikaÑ gacchati, pubbepi gatoyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ kuÔumbiko dhammaratanassa sakkÈrakÈrako kuÔumbiko
ahosi, rÈjÈ Œnando, purohito SÈriputto, HimavantatÈpaso pana ahameva
ahosin”ti.
BhikkhÈparamparajÈtakavaÓÓanÈ terasamÈ.
JÈtakuddÈnaÑ
KedÈraÑ CandakinnarÊ, UkkusuddÈlabhisakaÑ.
Suruci PaÒcuposathaÑ, MahÈmoraÒca TacchakaÑ.
MahÈvÈÓija SÈdhinaÑ, DasabrÈhmaÓajÈtakaÑ.
BhikkhÈparamparÈpi ca, terasÈni pakiÓÓake.

PakiÓÓakanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

15. VÊsatinipÈta
1. MÈta~gajÈtakavaÓÓanÈ (497)
Kuto nu Ègacchasi dummavÈsÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
UdenaÑ nÈma vaÑsarÈjÈnaÑ1 Èrabbha kathesi. TasmiÒhi kÈle ÈyasmÈ
PiÓÉolabhÈradvÈjo Jetavanato ÈkÈsena gantvÈ yebhuyyena KosambiyaÑ
Udenassa raÒÒo uyyÈnaÑ divÈvihÈrÈya gacchati. Thero kira purimabhave
rajjaÑ kÈrento dÊghamaddhÈnaÑ tasmiÑ uyyÈne mahÈparivÈro sampattiÑ
anubhavi. So tena pubbÈciÓÓena yebhuyyena tattheva divÈvihÈraÑ nisÊditvÈ
phalasamÈpattisukhena vÊtinÈmeti. TasmiÑ ekadivasaÑ tattha gantvÈ
supupphitasÈlam|le nisinne Udeno sattÈhaÑ mahÈpÈnaÑ pivitvÈ
“uyyÈnakÊÄaÑ kÊÄissÈmÊ”ti mahantena parivÈrena uyyÈnaÑ gantvÈ
ma~galasilÈpaÔÔe aÒÒatarÈya itthiyÈ a~ke nipanno surÈmadamattatÈya
niddaÑ okkami. GÈyantÈ nisinnitthiyo t|riyÈni chaÉÉetvÈ uyyÈnaÑ
pavisitvÈ pupphaphalÈdÊni vicinantiyo theraÑ disvÈ gantvÈ vanditvÈ
nisÊdiÑsu. Thero tÈsaÑ dhammakathaÑ kathento nisÊdi. ItarÈpi itthÊ a~kaÑ
cÈletvÈ rÈjÈnaÑ pabodhetvÈ “kuhiÑ tÈ vasaliyo gatÈ”ti vutte “ekaÑ
samaÓaÑ parivÈretvÈ nisinnÈ”ti Èha. So kuddho gantvÈ theraÑ akkositvÈ
paribhÈsitvÈ “handÈhaÑ taÑ samaÓaÑ tambakipillakehi2 khÈdÈpessÈmÊ”ti
kodhavasena therassa sarÊre tambakipillakapuÔaÑ bhindÈpesi. Thero ÈkÈse
ÔhatvÈ tassovÈdaÑ datvÈ Jetavane GandhakuÔidvÈreyeva otaritvÈ
TathÈgatena “kuto ÈgatosÊ”ti puÔÔho thero tamatthaÑ Èrocesi. SatthÈ “na kho
BhÈradvÈja Udeno idÈneva pabbajite viheÔheti, pubbepi viheÔhesiyevÈ”ti
vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente tadÈ mahÈsatto
bahinagare caÓÉÈlayoniyaÑ nibbatti, “MÈta~go”tissa nÈmaÑ kariÑsu.
______________________________________________________________
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AparabhÈge viÒÒutaÑ patto “MÈta~gapaÓÉito”ti pÈkaÔo ahosi. TadÈ
BÈrÈÓasiseÔÔhino dhÊtÈ DiÔÔhama~galikÈ nÈma ekamÈsadvemÈsavÈrena1
mahÈparivÈrÈ uyyÈnaÑ kÊÄituÑ gacchati. AthekadivasaÑ mahÈsatto kenaci
kammena nagaraÑ pavisanto antaradvÈre DiÔÔhama~galikaÑ disvÈ
ekamantaÑ apagantvÈ allÊyitvÈ aÔÔhÈsi. DiÔÔhama~galikÈ sÈÓiyÈ antarena
olokentÊ taÑ disvÈ “ko eso”ti pucchitvÈ “caÓÉÈlo ayye”ti vutte
“adiÔÔhapubbayuttakaÑ vata passÈmÊ”ti gandhodakena akkhÊni dhovitvÈ tato
nivatti. TÈya saddhiÑ nikkhantajano “are duÔÔha caÓÉÈla ajja taÑ nissÈya
amhÈkaÑ am|lakaÑ surÈbhattaÑ naÔÔhan”ti kodhÈbhibh|to
MÈta~gapaÓÉitaÑ hatthehi ca pÈdehi ca pothetvÈ visaÒÒiÑ katvÈ pakkÈmi.
So muhuttaÑ vÊtinÈmetvÈ paÔiladdhasaÒÒo cintesi “DiÔÔhama~galikÈya
parijano maÑ niddosaÑ akÈraÓena pothesi, DiÔÔhama~galikaÑ labhitvÈva
uÔÔhahissÈmi, no alabhitvÈ”ti adhiÔÔhÈya gantvÈ tassÈ pitu nivesanadvÈre
nipajji. So “kena kÈraÓena nipannosÊ”ti vutte “aÒÒaÑ kÈraÓaÑ natthi,
DiÔÔhama~galikÈya me attho”ti Èha. Eko divaso atÊto, tathÈ dutiyo, tatiyo,
catuttho, paÒcamo, chaÔÔho ca. BodhisattÈnaÑ adhiÔÔhÈnaÑ nÈma samijjhati,
tasmÈ sattame divase DiÔÔhama~galikaÑ nÊharitvÈ tassa adaÑsu.
Atha naÑ sÈ “uÔÔhehi sÈmi, tumhÈkaÑ gehaÑ gacchÈmÈ”ti Èha. Bhadde
tava parijanenamhi supothito dubbalo, maÑ ukkhipitvÈ piÔÔhiÑ ÈropetvÈ
ÈdÈya gacchÈhÊti. SÈ tathÈ katvÈ nagaravÈsÊnaÑ passantÈnaÒÒeva nagarÈ
nikkhamitvÈ caÓÉÈlagÈmakaÑ gatÈ. Atha naÑ mahÈsatto
jÈtisambhedavÊtikkamaÑ akatvÈva katipÈhaÑ gehe vasÈpetvÈ cintesi
“ahametaÑ lÈbhaggayasaggappattaÑ karonto pabbajitvÈva kÈtuÑ
sakkhissÈmi, na itarathÈ”ti. Atha naÑ ÈmantetvÈ “bhadde mayi araÒÒato
kiÒci anÈharante amhÈkaÑ jÊvikÈ nappavattati, yÈva mamÈgamanÈ mÈ
ukkaÓÔhi, ahaÑ araÒÒaÑ gamissÈmÊ”ti vatvÈ gehavÈsinopi “imaÑ mÈ
pamajjitthÈ”ti ovaditvÈ araÒÒaÑ gantvÈ samaÓapabbajjaÑ pabbajitvÈ
appamatto sattame divase aÔÔha samÈpattiyo ca paÒca abhiÒÒÈyo ca
uppÈdetvÈ “idÈni
______________________________________________________________
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DiÔÔhama~galikÈya avassayo bhavituÑ sakkhissÈmÊ”ti iddhiyÈ gantvÈ
caÓÉÈlagÈmadvÈre otaritvÈ DiÔÔhama~galikÈya gehadvÈraÑ agamÈsi. SÈ
tassÈgamanaÑ sutvÈ gehato nikkhamitvÈ “sÈmi kasmÈ maÑ anÈthaÑ katvÈ
pabbajitosÊ”ti paridevi. Atha naÑ “bhadde mÈ cintayi, tava porÈÓakayasato
idÈni mahantataraÑ yasaÑ karissÈmi, apica kho pana ‘na mayhaÑ
MÈta~gapaÓÉito sÈmiko, mahÈbrahmÈ me sÈmiko’ti ettakaÑ parisamajjhe
vattuÑ sakkhissasÊ’ti Èha. Œma sÈmi sakkhissÈmÊti. “Tena hi ‘idÈni te
sÈmiko kuhi’nti puÔÔhÈ ‘brahmalokaÑ gato’ti vatvÈ ‘kadÈ ÈgamissatÊ’ti vutte
‘ito sattame divase puÓÓamÈyaÑ candaÑ bhinditvÈ ÈgamissatÊ’ti
vadeyyÈsÊ”ti naÑ vatvÈ mahÈsatto Himavantameva gato.
DiÔÔhama~galikÈpi BÈrÈÓasiyaÑ mahÈjanassa majjhe tesu tesu ÔhÈnesu
tathÈ kathesi. MahÈjano “aho1 mahÈbrahmÈ samÈno DiÔÔhama~galikaÑ na
gacchati2, evametaÑ bhavissatÊ”ti saddahi. Bodhisattopi puÓÓamadivase
candassa gaganamajjhe ÔhitakÈle brahmattabhÈvaÑ mÈpetvÈ sakalaÑ
KÈsiraÔÔhaÑ dvÈdasayojanikaÑ BÈrÈÓasinagaraÒca ekobhÈsaÑ katvÈ
candamaÓÉalaÑ bhinditvÈ otaritvÈ BÈrÈÓasiyÈ upar|pari tikkhattuÑ
paribbha mitvÈ mahÈjanena gandhamÈlÈdÊhi p|jiyamÈno
caÓÉÈlagÈmakÈbhimukho ahosi. BrahmabhattÈ sannipatitvÈ
caÓÉÈlagÈmakaÑ gantvÈ DiÔÔhama~galikÈya gehaÑ suddhavatthehi chÈdetvÈ
bh|miÑ catujjÈtiyagandhehi opuÒchitvÈ3 pupphÈni vikiritvÈ dh|maÑ datvÈ
celavitÈnaÑ pasÈretvÈ mahÈsayanaÑ paÒÒapetvÈ gandhatelehi dÊpaÑ jÈletvÈ
dvÈre rajatapaÔÔavaÓÓavÈlukaÑ okiritvÈ pupphÈni vikiritvÈ dhaje bandhiÑsu.
EvaÑ ala~kate gehe mahÈsatto otaritvÈ anto pavisitvÈ thokaÑ sayanapiÔÔhe
nisÊdi.
TadÈ DiÔÔhama~galikÈ utunÊ hoti. AthassÈ a~guÔÔhakena nÈbhiÑ
parÈmasi, kucchiyaÑ gabbho patiÔÔhÈsi. Atha naÑ mahÈsatto ÈmantetvÈ
“bhadde gabbho te patiÔÔhito, tvaÑ puttaÑ vijÈyissasi, tvampi puttopi te
lÈbhaggayasaggappattÈ bhavissatha, tava pÈdadhovana-udakaÑ
sakalajambudÊpe rÈj|naÑ abhisekodakaÑ bhavissati, nahÈnodakaÑ pana te
amatosadhaÑ bhavissati, ye taÑ sÊse ÈsiÒcissanti, te sabbarogehi
muccissanti,
______________________________________________________________
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kÈÄakaÓÓiÑ parivajjessanti, tava pÈdapiÔÔhe sÊsaÑ ÔhapetvÈ vandantÈ
sahassaÑ dassanti, sotapathe ÔhatvÈ vandantÈ sataÑ dassanti, cakkhupathe
ÔhatvÈ vandantÈ ekaÑ kahÈpaÓaÑ datvÈ vandissanti, appamattÈ hohÊ”ti naÑ
ovaditvÈ gehÈ nikkhamitvÈ mahÈjanassa passantasseva uppatitvÈ
candamaÓÉalaÑ pÈvisi. BrahmabhattÈ sannipatitvÈ ÔhitakÈva rattiÑ
vÊtinÈmetvÈ pÈtova DiÔÔhama~galikaÑ suvaÓÓasivikaÑ ÈropetvÈ sÊsena
ukkhipitvÈ nagaraÑ pavisiÑsu. “MahÈbrahmabhariyÈ”ti taÑ upasa~kamitvÈ
mahÈjano gandhamÈlÈdÊhi p|jesi. PÈdapiÔÔhe sÊsaÑ ÔhapetvÈ vandituÑ
labhantÈ sahassatthavikaÑ denti, sotapathe ÔhatvÈ vandituÑ labhantÈ sataÑ
denti, cakkhupathe ÔhatvÈ vandituÑ labhantÈ ekaÑ kahÈpaÓaÑ denti. EvaÑ
dvÈdasayojanikaÑ BÈrÈÓasiÑ taÑ gahetvÈ vicarantÈ aÔÔhÈrasakoÔidhanaÑ
labhiÑsu.
Atha naÑ nagaraÑ pariharitvÈ ÈnetvÈ nagaramajjhe mahÈmaÓÉapaÑ
kÈretvÈ sÈÓiÑ parikkhipitvÈ mahÈsayanaÑ paÒÒapetvÈ mahantena
sirisobhaggena tattha vasÈpesuÑ. MaÓÉapasantikeyeva sattadvÈrakoÔÔhaÑ
sattabh|mikaÑ pÈsÈdaÑ kÈtuÑ ÈrabhiÑsu, mahantaÑ navakammaÑ ahosi.
DiÔÔhama~galikÈ maÓÉapeyeva puttaÑ vijÈyi. Athassa nÈmaggahaÓadivase
brÈhmaÓÈ sannipatitvÈ maÓÉape jÈtattÈ “MaÓÉabyakumÈro”ti nÈmaÑ
kariÑsu. PÈsÈdo pana dasahi mÈsehi niÔÔhito. Tato paÔÔhÈya sÈ mahantena
yasena tasmiÑ vasati, MaÓÉabyakumÈropi mahantena parivÈrena vaÉÉhati.
Tassa sattaÔÔhavassakÈleyeva jambudÊpatale uttamÈcariyÈ sannipatiÑsu. Te
taÑ tayo vede uggaÓhÈpesuÑ. So soÄasavassakÈlato paÔÔhÈya brÈhmaÓÈnaÑ
bhattaÑ paÔÔhapesi, nibaddhaÑ soÄasa brÈhmaÓasahassÈni bhuÒjanti.
Catutthe dvÈrakoÔÔhake brÈhmaÓÈnaÑ dÈnaÑ deti1.
AthekasmiÑ mahÈmahadivase2 gehe bahuÑ pÈyÈsaÑ paÔiyÈdesuÑ.
SoÄasa brÈhmaÓasahassÈni catutthe dvÈrakoÔÔhake nisÊditvÈ
suvaÓÓarasavaÓÓena3 navasappinÈ pakkamadhukhaÓÉasakkharÈhi ca
abhisa~khataÑ pÈyÈsaÑ paribhuÒjanti. KumÈropi sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉito
suvaÓÓapÈdukÈ Èruyha hatthena kaÒcanadaÓÉaÑ gahetvÈ “idha sappiÑ
detha, idha madhun”ti vicÈrento carati. TasmiÑ khaÓe MÈta~gapaÓÉito
Himavante
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assamapade nisinno “kÈ nu kho DiÔÔhama~galikÈya puttassa pavattÊ”ti
olokento tassa atitthe pakkhandabhÈvaÑ disvÈ “ajjeva gantvÈ mÈÓavaÑ
dametvÈ yattha dinnaÑ mahapphalaÑ hoti, tattha dÈnaÑ dÈpetvÈ
ÈgamissÈmÊ”ti cintetvÈ ÈkÈsena AnotattadahaÑ gantvÈ mukhadhovanÈdÊni
katvÈ manosilÈtale Ôhito rattadupaÔÔaÑ nivÈsetvÈ kÈyabandhanaÑ bandhitvÈ
paÑsuk|lasa~ghÈÔiÑ pÈrupitvÈ mattikÈpattaÑ ÈdÈya ÈkÈsenÈgantvÈ catutthe
dvÈrakoÔÔhake dÈnaggeyeva otaritvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. MaÓÉabyo kumÈro
ito cito ca olokento taÑ disvÈ “evaÑ vir|po sa~kÈrayakkhasadiso ayaÑ
pabbajito imaÑ ÔhÈnaÑ Ègacchanto kuto nu kho ÈgacchatÊ”ti tena saddhiÑ
sallapanto paÔhamaÑ gÈthamÈha–
1. “Kuto nu Ègacchasi dummavÈsÊ,
Otallako paÑsupisÈcakova.
Sa~kÈracoÄaÑ paÔimuÒca kaÓÔhe,
Ko re tuvaÑ hosi adakkhiÓeyyo”ti.
Tattha dummavÈsÊti1 anaÒjita-amaÓÉitaghaÔitasa~ghÈÔikapilotikavasano.
Otallakoti lÈmako olambavilambanantakadharo vÈ2. PaÑsupisÈcakovÈti
sa~kÈraÔÔhÈne pisÈcako viya. Sa~kÈracoÄanti sa~kÈraÔÔhÈne laddhapilotikaÑ.
PaÔimuÒcÈti paÔimuÒcitvÈ. AdakkhiÓeyyoti tvaÑ adakkhiÓeyyo imesaÑ
paramadakkhiÓeyyÈnaÑ nisinnaÔÔhÈnaÑ eko hutvÈ kuto Ègato.
TaÑ sutvÈ mahÈsatto muducitteneva tena saddhiÑ sallapanto dutiyaÑ
gÈthamÈha–
2. “AnnaÑ tavedaÑ pakataÑ yasassi,
TaÑ khajjare bhuÒjare piyyare ca.
JÈnÈsi maÑ tvaÑ paradatt|pajÊviÑ,
UttiÔÔhapiÓÉaÑ labhataÑ sapÈko”ti.
Tattha pakatanti paÔiyattaÑ. YasassÊti parivÈrasampanna. TaÑ
khajjareti taÑ khajjanti ca bhuÒjanti ca pivanti ca, kiÑkÈrÈÓÈ mayhaÑ
kujjhasi. UttiÔÔhapiÓÉanti
______________________________________________________________
1. RummavÈsÊti (SÊ, I)

2. OLambavilambanantakasuttakadharo (SyÈ)

JÈtakaÔÔhakathÈ

381

upatiÔÔhitvÈ labhitabbapiÓÉaÑ, uÔÔhÈya Ôhitehi vÈ dÊyamÈnaÑ heÔÔhÈ ÔhatvÈ
labhitabbapiÓÉaÑ. LabhataÑ sapÈkoti sapÈko caÓÉÈlopi labhatu.
JÈtisampannÈ hi yattha katthaci labhanti, sapÈkacaÓÉÈlassa pana ko deti,
dullabhapiÓÉo ahaÑ, tasmÈ me jÊvitapavattanatthaÑ bhojanaÑ dÈpehi
kumÈrÈti.
Tato MaÓÉabyo gÈthamÈha–
3. “AnnaÑ mamedaÑ pakataÑ brÈhmaÓÈnaÑ,
AttatthÈya saddahato mamedaÑ.
Apehi etto kimidhaÔÔhitosi,
Na mÈdisÈ tuyhaÑ dadanti jammÈ”ti.
Tattha attatthÈyÈti attano vaÉÉhi-atthÈya. Apehi ettoti imamhÈ ÔhÈnÈ
apagaccha. Na mÈdisÈti mÈdisÈ jÈtisampannÈnaÑ udiccabrÈhmaÓÈnaÑ
dÈnaÑ denti, na tuyhaÑ caÓÉÈlassa, gaccha jammÈti.
Tato mahÈsatto gÈthamÈha–
4. “Thale ca ninne ca vapanti bÊjaÑ,
An|pakhette phalamÈsamÈnÈ.
EtÈya saddhÈya dadÈhi dÈnaÑ,
Appeva ÈrÈdhaye dakkhiÓeyye”ti.
Tassattho–kumÈra sassaphalaÑ ÈsÊsamÈnÈ tÊsupi khettesu bÊjaÑ
vapanti. Tattha ativuÔÔhikÈle thale sassaÑ sampajjati, ninne p|tikaÑ hoti,
an|pakhette nadiÒca, taÄÈkaÒca nissÈya kataÑ oghena vuyhati.
MandavuÔÔhikÈle thale khette1 vipajjati, ninne thokaÑ sampajjati,
an|pakhette sampajjateva. SamavuÔÔhikÈle thale khette1 thokaÑ sampajjati,
itaresu sampajjateva. TasmÈ yathÈ phalamÈsÊsamÈnÈ tÊsupi khettesu vapanti,
tathÈ tvampi etÈya phalasaddhÈya ÈgatÈgatÈnaÑ sabbesaÑyeva dÈnaÑ dehi,
appeva nÈma evaÑ dadanto dakkhiÓeyye ÈrÈdheyyÈsi labheyyÈsÊti.
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Tato MaÓÉabyo gÈthamÈha–
5. “KhettÈni mayhaÑ viditÈni loke,
YesÈhaÑ bÊjÈni patiÔÔhapemi.
Ye brÈhmaÓÈ jÈtimant|papannÈ,
TÈnÊdha khettÈni supesalÈnÊ”ti.

Tattha yesÈhanti yesu ahaÑ. JÈtimant|papannÈti jÈtiyÈ ca mantehi ca
upapannÈ.
Tato mahÈsatto dve gÈthÈ abhÈsi–
6. “JÈtimado ca atimÈnitÈ ca,
Lobho ca doso ca mado ca moho.
Ete aguÓÈ yesu ca santi1 sabbe,
TÈnÊdha khettÈni apesalÈni.
7. JÈtimado ca atimÈnitÈ ca,
Lobho ca doso ca mado ca moho.
Ete aguÓÈ yesu na santi sabbe,
TÈnÊdha khettÈni supesalÈnÊ”ti.
Tattha jÈtimadoti “ahamasmi jÈtisampanno”ti evaÑ uppannamÈno2.
AtimÈnitÈ cÈti “aÒÒo mayÈ saddhiÑ jÈti-ÈdÊhi sadiso natthÊ”ti atikkamma
pavattamÈno. LobhÈdayo lubbhanadussanamajjanamuyhanamattÈva.
ApesalÈnÊti evar|pÈ puggalÈ ÈsÊvisabharitÈ viya vammikÈ appiyasÊlÈ honti,
evar|pÈnaÑ dinnaÑ na mahapphalaÑ hoti, tasmÈ mÈ etesaÑ
supesalakhettabhÈvaÑ maÒÒittha. Na hi jÈtimantÈ saggadÈyakÈ. Ye pana
jÈtimÈnÈdirahitÈ ariyÈ, tÈni khettÈni supesalÈni, tesu dinnaÑ mahapphalaÑ,
te saggadÈyakÈ hontÊti.
Iti so mahÈsatte punappunaÑ kathente kujjhitvÈ “ayaÑ ativiya bahuÑ
vippalapati, kuhiÑ gatÈ ime dovÈrikÈ, nayimaÑ caÓÉÈlaÑ nÊharantÊ”ti
gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. Yesu vasanti (SÊ, SyÈ, I)

2. Uppannamado (SyÈ, I)
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8. “Kvettha gatÈ upajotiyo ca,
UpajjhÈyo1 atha vÈ gaÓÉakucchi2.
Imassa daÓÉaÒca vadhaÒca datvÈ,
Gale gahetvÈ khalayÈtha jamman”ti.
Tattha kvettha gatÈti imesu tÊsu dvÈresu ÔhapitÈ upajotiyo ca upajjhÈyo
ca gaÓÉakucchi cÈti tayo dovÈrikÈ kuhiÑ gatÈti attho.
Tepi tassa vacanaÑ sutvÈ vegenÈgantvÈ vanditvÈ “kiÑ karoma devÈ”ti
ÈhaÑsu. AyaÑ vo jammo caÓÉÈlo diÔÔhoti. Na passÈma deva, kutoci
ÈgatabhÈvaÑ na jÈnÈmÈti. Ko cesa mÈyÈkÈro vÈ vijjÈdharo vÈ bhavissati,
idÈni kiÑ tiÔÔhathÈti. KiÑ karoma devÈti. Imassa mukhameva pothetvÈ
bhindantÈ daÓÉaveÄupesikÈhi piÔÔhicammaÑ uppÈÔentÈ vadhaÒca datvÈ gale
gahetvÈ etaÑ jammaÑ khalayÈtha, ito nÊharathÈti.
MahÈsatto tesu attano santikaÑ anÈgatesveva uppatitvÈ ÈkÈse Ôhito
gÈthamÈha–
9. “GiriÑ nakhena khaÓasi, ayo dantehi khÈdasi.
JÈtavedaÑ padahasi, yo isiÑ paribhÈsasÊ”ti.
Tattha jÈtavedaÑ padahasÊti aggiÑ gilituÑ vÈyamasi.
ImaÒca pana gÈthaÑ vatvÈ mahÈsatto passantasseva mÈÓavassa ca
brÈhmaÓÈnaÒca ÈkÈse pakkhandi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha–
10. “IdaÑ vatvÈna MÈta~go, isi saccaparakkamo.
AntalikkhasmiÑ pakkÈmi, brÈhmaÓÈnaÑ udikkhatan”ti.
Tattha saccaparakkamoti sabhÈvaparakkamo.
So pÈcÊnadisÈbhimukho gantvÈ ekÈya vÊthiyÈ otaritvÈ “padavaÄaÒjaÑ
paÒÒÈyat|”ti adhiÔÔhÈya pÈcÊnadvÈrasamÊpe piÓÉÈya caranto missakabhattaÑ
saÑkaÉÉhitvÈ ekissaÑ sÈlÈyaÑ nisÊditvÈ missakabhattaÑ
______________________________________________________________
1. Upavajjho (SyÈ)

2. BhaÓÉakucchi (SÊ, SyÈ, I)
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paribhuÒji. NagaradevatÈ “ayaÑ amhÈkaÑ ayyaÑ viheÔhetvÈ kathetÊ”ti
asahamÈnÈ ÈgamiÑsu. Athassa jeÔÔhakayakkho MaÓÉabyassa gÊvaÑ gahetvÈ
parivattesi, sesadevatÈ sesabrÈhmaÓÈnaÑ gÊvaÑ gaÓhitvÈ parivattesuÑ.
Bodhisatte muducittatÈya pana “tassa putto”ti naÑ na mÈrenti, kevalaÑ
kilamentiyeva. MaÓÉabyassa sÊsaÑ parivattitvÈ piÔÔhipassÈbhimukhaÑ
jÈtaÑ, hatthapÈdÈ ujukÈ thaddhÈva aÔÔhaÑsu, akkhÊni kÈlakatasseva
parivattiÑsu. So thaddhasarÊrova nipajji, sesabrÈhmaÓÈ mukhena kheÄaÑ
vamantÈ aparÈparaÑ parivattanti. MÈÓavÈ “ayye puttassa te kiÑ jÈtan”ti
DiÔÔhama~galikÈya ÈrocayiÑsu. SÈ vegena gantvÈ puttaÑ disvÈ “kimetan”ti
vatvÈ gÈthamÈha–
11. “ŒvellitaÑ piÔÔhito uttama~gaÑ,
BÈhuÑ pasÈreti akammaneyyaÑ.
SetÈni akkhÊni yathÈ matassa,
Ko me imaÑ puttamakÈsi evan”ti.
Tattha Èvellitanti1 parivattitaÑ.
AthassÈ tasmiÑ ÔhÈne Ôhitajano ÈrocetuÑ gÈthamÈha–
12. “IdhÈgamÈ samaÓo dummavÈsÊ,
Otallako paÑsupisÈcakova.
Sa~kÈracoÄaÑ paÔimuÒca kaÓÔhe,
So te imaÑ puttamakÈsi evan”ti.
SÈ taÑ sutvÈva cintesi “aÒÒassetaÑ balaÑ natthi, nissaÑsayaÑ
MÈta~gapaÓÉito bhavissati, sampannamettÈbhÈvano kho pana dhÊro na
ettakaÑ janaÑ kilametvÈ gamissati, kataraÑ nu kho disaÑ gato
bhavissatÊ”ti. Tato pucchantÊ gÈthamÈha–
13. “KatamaÑ disaÑ agamÈ bh|ripaÒÒo,
AkkhÈtha me mÈÓavÈ etamatthaÑ.
GantvÈna taÑ paÔikaremu accayaÑ,
Appeva naÑ putta labhemu jÊvitan”ti.
______________________________________________________________
1. ŒveÔhitanti (SÊ, I)
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Tattha gantvÈnÈti tassa santikaÑ gantvÈ. TaÑ paÔikaremu accayanti taÑ
accayaÑ paÔikarissÈma desessÈma, khamÈpessÈma nanti. Putta labhemu
jÊvitanti appeva nÈma puttassa jÊvitaÑ labheyyÈma.
AthassÈ tattha ÔhitÈ mÈÓavÈ kathentÈ gÈthamÈhaÑsu–
14. “VehÈyasaÑ agamÈ bh|ripaÒÒo,
Pathaddhuno pannaraseva cando.
Api cÈpi so purimadisaÑ agacchi,
SaccappaÔiÒÒo isi sÈdhur|po”ti.
Tattha pathaddhunoti ÈkÈsapathasa~khÈtassa addhuno majjhe Ôhito
pannarase cando viya. Api cÈpi soti apica kho pana so puratthimaÑ disaÑ
gato.
SÈ tesaÑ vacanaÑ sutvÈ “mama sÈmikaÑ upadhÈressÈmÊ”ti
suvaÓÓakalasasuvaÓÓasarakÈni gÈhÈpetvÈ dÈsigaÓaparivutÈ tena
padavaÄaÒjassa adhiÔÔhitaÔÔhÈnaÑ patvÈ tenÈnusÈrena gacchantÊ tasmiÑ
pÊÔhikÈya nisÊditvÈ bhuÒjamÈne tassa santikaÑ gantvÈ vanditvÈ aÔÔhÈsi. So
taÑ disvÈ thokaÑ odanaÑ patte Ôhapesi. DiÔÔhama~galikÈ suvaÓÓakalasena
tassa udakaÑ adÈsi. So tattheva hatthaÑ dhovitvÈ mukhaÑ vikkhÈlesi. Atha
naÑ sÈ “kena me puttassa so vippakÈro kato”ti pucchantÊ gÈthamÈha–
15. “ŒvellitaÑ piÔÔhito uttama~gaÑ,
BÈhuÑ pasÈreti akammaneyyaÑ.
SetÈni akkhÊni yathÈ matassa,
Ko me imaÑ puttamakÈsi evan”ti.
Tato parÈ tesaÑ vacanapaÔivacanagÈthÈ honti–
16. “YakkhÈ have santi mahÈnubhÈvÈ,
AnvÈgatÈ isayo sÈdhur|pÈ.
Te duÔÔhacittaÑ kupitaÑ viditvÈ,
YakkhÈ hi te puttamakaÑsu evaÑ.
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17. YakkhÈ ca me puttamakaÑsu evaÑ,
TvaÒÒeva me mÈ kuddho brahmacÈri.
Tumheva pÈde saraÓaÑ gatÈsmi,
AnvÈgatÈ puttasokena bhikkhu.
18. Tadeva hi etarahi ca mayhaÑ,
Manopadoso na mamatthi koci.
Putto ca te vedamadena matto,
AtthaÑ na jÈnÈti adhicca vede.
19. AddhÈ have bhikkhu muhuttakena,
Sammuyhateva purisassa saÒÒÈ.
EkÈparÈdhaÑ khama bh|ripaÒÒa,
Na paÓÉitÈ kodhabalÈ bhavantÊ”ti.
Tattha yakkhÈti nagarapariggÈhakayakkhÈ. AnvÈgatÈti anu ÈgatÈ, isayo1

sÈdhur|pÈ guÓasampannÈti evaÑ jÈnamÈnÈti attho. Teti te isÊnaÑ guÓaÑ
ÒatvÈ tava puttaÑ duÔÔhacittaÑ kupitacittaÑ viditvÈ. TvaÒÒeva meti sace
yakkhÈ kupitÈ evamakaÑsu, karontu, devatÈ nÈma pÈnÊya-uÄu~kamattena
santappetuÑ sakkÈ, tasmÈhaÑ tesaÑ na bhÈyÈmi, kevalaÑ tvaÒÒeva me
puttassa mÈ kujjhi. AnvÈgatÈti ÈgatÈsmi. Bhikkh|ti mahÈsattaÑ ÈlapantÊ
puttassa jÊvitadÈnaÑ yÈcati. Tadeva hÊti DiÔÔhama~galike tadÈ tava puttassa
maÑ akkosanakÈle ca mayhaÑ manopadoso natthi, etarahi ca tayi
yÈcamÈnÈyapi mama tasmiÑ manopadoso natthiyeva. VedamadenÈti “tayo
vedÈ me uggahitÈ”ti madena. AdhiccÈti vede uggahetvÈpi atthÈnatthaÑ na
jÈnÈti. MuhuttakenÈti yaÑ kiÒci uggahetvÈ muhuttakeneva.
EvaÑ tÈya khamÈpiyamÈno mahÈsatto “tena hi etesaÑ yakkhÈnaÑ
palÈyanatthÈya amatosadhaÑ dassÈmÊ”ti vatvÈ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. AnvÈgatÈti isayo (SÊ), anvÈgatÈti ÈgantvÈ isayo (SyÈ)
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20. “IdaÒca mayhaÑ uttiÔÔhapiÓÉaÑ,
Tava MaÓÉabyo bhuÒjatu appapaÒÒo.
YakkhÈ ca te naÑ na viheÔhayeyyuÑ,
Putto ca te hessati so arogo”ti.
Tattha uttiÔÔhapiÓÉanti ucchiÔÔhakapiÓÉaÑ, “ucchiÔÔhapiÓÉan”tipi pÈÔho.
SÈ mahÈsattassa vacanaÑ sutvÈ “detha sÈmi amatosadhan”ti
suvaÓÓasarakaÑ upanÈmesi. MahÈsatto ucchiÔÔhakakaÒjikaÑ tattha ÈsiÒcitvÈ
“paÔhamaÒÒeva ito upaÉÉhaÑ tava puttassa mukhe osiÒcitvÈ1 sesaÑ cÈÔiyaÑ
udakena missetvÈ sesabrÈhmaÓÈnaÑ2 mukhe osiÒcehi3, sabbepi nirogÈ
bhavissantÊ”ti vatvÈ uppatitvÈ Himavantameva gato. SÈpi taÑ sarakaÑ
sÊsenÈdÈya “amatosadhaÑ me laddhan”ti vadantÊ nivesanaÑ gantvÈ
paÔhamaÑ puttassa mukhe kaÒjikaÑ osiÒci, yakkho palÈyi. Itaro paÑsuÑ
puÒchanto uÔÔhÈya “ammakimetan”ti Èha. TayÈ kataÑ tvameva jÈnissasi, ehi
tÈta tava dakkhiÓeyyÈnaÑ tesaÑ vippakÈraÑ passÈti. So te disvÈ vippaÔisÈrÊ
ahosi. Atha naÑ mÈtÈ “tÈta MaÓÉabya tvaÑ bÈlo dÈnassa
mahapphalaÔÔhÈnaÑ na jÈnÈsi, dakkhiÓeyyÈ nÈma evar|pÈ na honti,
MÈta~gapaÓÉitasadisÈva honti, ito paÔÔhÈya mÈ etesaÑ dussÊlÈnaÑ
dÈnamadÈsi, sÊlavantÈnaÑ dehÊ”ti vatvÈ Èha–
21. “MaÓÉabya bÈlosi parittapaÒÒo,
Yo puÒÒakkhettÈnamakovidosi.
MahakkasÈvesu dadÈsi dÈnaÑ,
KiliÔÔhakammesu asaÒÒatesu.
22. JaÔÈ ca kesÈ ajinÈ nivatthÈ,
Jar|dapÈnaÑva mukhaÑ par|ÄhaÑ.
PajaÑ imaÑ passatha dummar|paÑ,
Na jaÔÈjinaÑ tÈyati appapaÒÒaÑ.
______________________________________________________________
1. OpitvÈ (SÊ, I), osiÒcÈpetvÈ (SyÈ)
3. Opehi (SÊ, I), osiÒcÈpesi (SyÈ)

2. TesaÑ brÈhmaÓÈnaÑ (SÊ, I)
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23. YesaÑ rÈgo ca doso ca, avijjÈ ca virÈjitÈ.
KhÊÓÈsavÈ arahanto, tesu dinnaÑ mahapphalan”ti.

Tattha mahakkasÈves|ti mahÈkasÈvesu mahantehi rÈgakasÈvÈdÊhi
samannÈgatesu. JaÔÈ ca kesÈti tÈta MaÓÉabya tava dakkhiÓeyyesu
ekaccÈnaÑ kesÈ jaÔÈ katvÈ baddhÈ. AjinÈ nivatthÈti sakhurÈni ajinacammÈni
nivatthÈ. Jar|dapÈnaÑvÈti tiÓagahanena1 jiÓÓak|po viya mukhaÑ
dÊghamassutÈya par|ÄhaÑ. PajaÑ imanti imaÑ evar|paÑ
anaÒjitÈmaÓÉital|khavesaÑ pajaÑ passatha. Na jaÔÈjinanti etaÑ jaÔÈjinaÑ
imaÑ appapaÒÒaÑ pajaÑ tÈyituÑ na sakkoti, sÊlapaÒÒÈÓatapokammÈneva
imesaÑ sattÈnaÑ patiÔÔhÈ honti. Yesanti yasmÈ2 yesaÑ ete
rajjanadussanamuyhanasabhÈvÈ rÈgÈdayo aÔÔhavatthukÈ ca avijjÈ virÈjitÈ
vigatÈ, vigatattÈyeva ca etesaÑ kilesÈnaÑ ye khÊÓÈsavÈ arahanto, tesu
dinnaÑ mahapphalaÑ, tasmÈ tvaÑ tÈta ito paÔÔhÈya evar|pÈnaÑ dussÊlÈnaÑ
adatvÈ ye loke aÔÔhasamÈpattilÈbhino paÒcÈbhiÒÒÈ
dhammikasamaÓabrÈhmaÓÈ ca PaccekabuddhÈ ca santi, tesaÑ dÈnaÑ dehi,
ehi tÈta tava kul|pake amatosadhaÑ pÈyetvÈ aroge karissÈmÈti vatvÈ
ucchiÔÔhakaÒjikaÑ gÈhÈpetvÈ udakacÈÔiyaÑ pakkhipitvÈ soÄasannaÑ
brÈhmaÓasahassÈnaÑ mukhesu ÈsiÒcÈpesi.
Ekeko paÑsuÑ puÒchantova uÔÔhahi. Atha ne brÈhmaÓÈ “imehi
caÓÉÈlucchiÔÔhakaÑ pÊtan”ti abrÈhmaÓe kariÑsu. Te lajjitÈ BÈrÈÓasito
nikkhamitvÈ MajjharaÔÔhaÑ3 gantvÈ MajjharaÒÒo santike vasiÑsu,
MaÓÉabyo pana tattheva vasi. TadÈ VettavatÊnagaraÑ upanissÈya
VettavatÊnadÊtÊre JÈtimanto nÈmeko brÈhmaÓo pabbajito jÈtiÑ nissÈya
mahantaÑ mÈnamakÈsi. MahÈsatto “etassa mÈnaÑ bhindissÈmÊ”ti taÑ
ÔhÈnaÑ gantvÈ tassa santike uparisote vÈsaÑ kappesi. So ekadivasaÑ
dantakaÔÔhaÑ khÈditvÈ “imaÑ dantakaÔÔhaÑ JÈtimantassa jaÔÈsu laggat|”ti
adhiÔÔhÈya nadiyaÑ pÈtesi. TaÑ tassa udakaÑ Ècamantassa jaÔÈsu laggi. So
taÑ disvÈva “nassa vasalÈ”ti vatvÈ “kuto ayaÑ kÈÄakaÓÓÊ Ègato,
upadhÈressÈmi nan”ti uddhaÑsotaÑ gacchanto mahÈsattaÑ disvÈ “kiÑ
jÈtikosÊ”ti pucchi. CaÓÉÈlosmÊti. TayÈ nadiyÈ dantakaÔÔhaÑ
______________________________________________________________
1. TiÓaggahaÓena (SÊ, I, Ka)

2. TasmÈ (SÊ, I)

3. MejjharaÔÔhaÑ (SÊ, SyÈ, I)
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pÈtitanti. Œma mayÈti. “Nassa vasala caÓÉÈla kÈÄakaÓÓi mÈ idha vasi,
heÔÔhÈsote vasÈhÊ”ti vatvÈ heÔÔhÈsote vasantenapi tena pÈtite dantakaÔÔhe
paÔisotaÑ ÈgantvÈ jaÔÈsu laggante so “nassa vasala, sace idha vasissasi,
sattame divase sattadhÈ muddhÈ phalissatÊ”ti Èha.
MahÈsatto “sacÈhaÑ etassa kujjhissÈmi, sÊlaÑ me arakkhitaÑ
bhavissati, upÈyenevassa mÈnaÑ bhindissÈmÊ”ti sattame divase
s|riyuggamanaÑ nivÈresi. ManussÈ ubbÈÄhÈ JÈtimantaÑ tÈpasaÑ
upasa~kamitvÈ “bhante tumhe s|riyuggamanaÑ na dethÈ”ti pucchiÑsu. So
Èha “na me taÑ kammaÑ, nadÊtÊre paneko caÓÉÈlo vasati, tassetaÑ
kammaÑ bhavissatÊ”ti. ManussÈ mahÈsattaÑ upasa~kamitvÈ “tumhe bhante
s|riyuggamanaÑ na dethÈ”ti pucchiÑsu. ŒmÈvusoti. KiÑkÈraÓÈti.
TumhÈkaÑ kul|pako tÈpaso maÑ niraparÈdhaÑ abhisapi, tasmiÑ ÈgantvÈ
khamÈpanatthÈya mama pÈdesu patite s|riyaÑ vissajjessÈmÊti. Te gantvÈ
taÑ kaÉÉhantÈ ÈnetvÈ mahÈsattassa pÈdam|le nipajjÈpetvÈ khamÈpetvÈ
ÈhaÑsu “s|riyaÑ vissajjetha bhante”ti. Na sakkÈ vissajjetuÑ, sacÈhaÑ
vissajjessÈmi, imassa sattadhÈ muddhÈ phalissatÊti. Atha bhante kiÑ
karomÈti. So “mattikÈpiÓÉaÑ ÈharathÈ”ti ÈharÈpetvÈ “imaÑ tÈpasassa sÊse
ÔhapetvÈ tÈpasaÑ otÈretvÈ udake ÔhapethÈ”ti ÔhapÈpetvÈ s|riyaÑ vissajjesi.
S|riyarasmÊhi pahaÔamatte mattikÈpiÓÉo sattadhÈ bhijji, tÈpaso udake
nimujji.
MahÈsatto taÑ dametvÈ “kahaÑ nu kho dÈni soÄasa brÈhmaÓasahassÈni
vasantÊ”ti upadhÈrento “MajjharaÒÒo santike”ti ÒatvÈ “te damessÈmÊ”ti
iddhiyÈ gantvÈ nagarasÈmante otaritvÈ pattaÑ ÈdÈya nagare piÓÉÈya cari.
BrÈhmaÓÈ taÑ disvÈ “ayaÑ idha ekaÑ dve divase vasantopi amhe appatiÔÔhe
karissatÊ”ti vegena gantvÈ “mahÈrÈja mÈyÈkÈro eko vijjÈdharo coro Ègato,
gaÓhÈpetha nan”ti raÒÒo ÈrocesuÑ. RÈjÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchi. MahÈsattopi
missakabhattaÑ ÈdÈya aÒÒataraÑ kuÔÔaÑ nissÈya pÊÔhikÈya nisinno bhuÒjati.
Atha naÑ aÒÒavihitakaÑ ÈhÈraÑ paribhuÒjamÈnameva raÒÒÈ pahitapurisÈ
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asinÈ gÊvaÑ paharitvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpesuÑ. So kÈlaÑ katvÈ brahmaloke
nibbatti. ImasmiÑ kira jÈtake bodhisatto koÓÉadamako ahosi. So teneva
paratantiyuttabhÈvena1 jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓi. DevatÈ kujjhitvÈ sakalameva
MajjharaÔÔhaÑ uÓhaÑ kukkuÄavassaÑ2 vassÈpetvÈ raÔÔhaÑ araÔÔhamakaÑsu.
Tena vuttaÑ–
“Upahacca manaÑ majjho, MÈta~gasmiÑ yasassine.
SapÈrisajjo ucchinno, MajjhÈraÒÒaÑ tadÈ ah|”ti3.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na idÈneva, pubbepi Udeno
pabbajite viheÔhesiyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ MaÓÉabyo
Udeno ahosi, MÈta~gapaÓÉito pana ahameva ahosin”ti.
MÈta~gajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.
_____
2. Cittasambh|tajÈtakavaÓÓanÈ (498)
SabbaÑ narÈnaÑ saphalaÑ suciÓÓanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
Èyasmato MahÈkassapassa piyasaÑvÈse dve saddhivihÈrike bhikkh| Èrabbha
kathesi. Te kira aÒÒamaÒÒaÑ appaÔivibhattabhogÈ paramavissÈsikÈ ahesuÑ,
piÓÉÈya carantÈpi ekatova gacchanti, ekatova Ègacchanti, vinÈ bhavituÑ na
sakkonti. DhammasabhÈyaÑ bhikkh| tesaÑyeva vissÈsaÑ vaÓÓayamÈnÈ
nisÊdiÑsu. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”tim vutte “anacchariyaÑ bhikkhave
imesaÑ ekasmiÑ attabhÈve vissÈsikattaÑ, porÈÓakapaÓÉitÈ tÊÓi cattÈri
bhavantarÈni gacchantÈpi mittabhÈvaÑ na vijahiÑsuyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ
Èhari.
AtÊte AvantiraÔÔhe UjjeniyaÑ AvantimahÈrÈjÈ nÈma rajjaÑ kÈresi. TadÈ
UjjeniyÈ bahi caÓÉÈlagÈmako ahosi. MahÈsatto tattha nibbatti, aparopi satto
tasseva mÈtucchÈputto hutvÈ nibbatti. Tesu eko Citto nÈma ahosi, eko
Sambh|to nÈma. Te
______________________________________________________________
1. ParaniyuttabhÈveneva (SyÈ)
3. Khu 6. 61 piÔÔhe SaÑkiccajÈtake.
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ubhopi vayappattÈ caÓÉÈlavaÑsadhovanaÑ nÈma sippaÑ uggaÓhitvÈ
ekadivasaÑ “UjjenÊnagaradvÈre sippaÑ dassessÈmÈ”ti eko uttaradvÈre
sippaÑ dassesi, eko pÈcÊnadvÈre. TasmiÒca nagare dve diÔÔhama~galikÈyo
ahesuÑ, ekÈ seÔÔhidhÊtÈ, ekÈ puro hitadhÊtÈ. TÈ
bahukhÈdanÊyabhojanÊyamÈlÈgandhÈdÊni gÈhÈpetvÈ “uyyÈnakÊÄaÑ
kÊÄissÈmÈ”ti ekÈ uttaradvÈrena nikkhami, ekÈ pÈcÊnadvÈrena. TÈ te
caÓÉÈlaputte sippaÑ dassente disvÈ “ke ete”ti pucchitvÈ “caÓÉÈlaputtÈ”ti
sutvÈ “apassitabbayuttakaÑ vata passimhÈ”ti gandhodakena akkhÊni
dhovitvÈ nivattiÑsu. MahÈjano “are duÔÔhacaÓÉÈla tumhe nissÈya mayaÑ
am|lakÈni surÈbhattÈdÊni na labhimhÈ”ti te ubhopi bhÈtike pothetvÈ
anayabyasanaÑ pÈpesi.
Te paÔiladdhasaÒÒÈ uÔÔhÈya aÒÒamaÒÒassa santikaÑ gacchantÈ ekasmiÑ
ÔhÈne samÈgantvÈ aÒÒamaÒÒassa taÑ dukkhuppattiÑ ÈrocetvÈ roditvÈ
paridevitvÈ “kinti karissÈmÈ”ti mantetvÈ “imaÑ amhÈkaÑ jÈtiÑ nissÈya
dukkhaÑ uppannaÑ, caÓÉÈlakammaÑ kÈtuÑ na sakkhissÈma, jÈtiÑ
paÔicchÈdetvÈ brÈhmaÓamÈÓavavaÓÓena TakkasilaÑ gantvÈ sippaÑ
uggaÓhissÈ mÈ”ti sanniÔÔhÈnaÑ katvÈ tattha gantvÈ dhammantevÈsikÈ hutvÈ
disÈpÈmokkhÈcariyassa santike sippaÑ paÔÔhapesuÑ. JambudÊpatale “dve
kira caÓÉÈlÈ jÈtiÑ paÔicchÈdetvÈ sippaÑ uggaÓhantÊ”ti s|yittha. Tesu
CittapaÓÉitassa sippaÑ niÔÔhitaÑ, Sambh|tassa na tÈva niÔÔhÈti.
AthekadivasaÑ eko gÈmavÈsÊ “brÈhmaÓavÈcanakaÑ karissÈmÊ”ti
ÈcariyaÑ nimantesi. Tameva rattiÑ devovassitvÈ magge kandarÈdÊni p|resi.
Œcariyo pÈtova CittapaÓÉitaÑ pakkosÈpetvÈ “tÈta ahaÑ gantuÑ na
sakkhissÈmi, tvaÑ mÈÓavehi saddhiÑ gantvÈ ma~galaÑ vatvÈ tumhehi
laddhaÑ bhuÒjitvÈ amhehi laddhaÑ ÈharÈ”ti pesesi. So “sÈdh|”ti mÈÓavake
gahetvÈ gato. YÈva mÈÓavÈ nhÈyanti ceva mukhÈni ca dhovanti, tÈva
manussÈ pÈyÈsaÑ vaÉÉhetvÈ nibbÈt|ti ÔhapesuÑ. MÈÓavÈ tasmiÑ
anibbuteyeva ÈgantvÈ nisÊdiÑsu. ManussÈ dakkhiÓodakaÑ datvÈ tesaÑ
purato pÈtiyo ÔhapesuÑ. Sambh|to luddhadhÈtuko1 viya hutvÈ “sÊtalo”ti
saÒÒÈya pÈyÈsapiÓÉaÑ ukkhipitvÈ mukhe Ôhapesi, so
______________________________________________________________
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tassa Èditta-ayoguÄo viya mukhaÑ dahi. So kampamÈno satiÑ
anupaÔÔhÈpetvÈ CittapaÓÉitaÑ oloketvÈ caÓÉÈlabhÈsÈya eva1 “khaÄu khaÄ|”ti
Èha. Sopi tatheva satiÑ anupaÔÔhÈpetvÈ caÓÉÈlabhÈsÈya eva “niggala
niggalÈ”ti Èha. MÈÓavÈ aÒÒamaÒÒaÑ oloketvÈ “kiÑ bhÈsÈ nÈmesÈ”ti
vadiÑsu. CittapaÓÉito ma~galaÑ abhÈsi. MÈÓavÈ bahi nikkhamitvÈ
vaggavaggÈ hutvÈ tattha tattha nisÊditvÈ bhÈsaÑ sodhentÈ “caÓÉÈlabhÈsÈ”ti
ÒatvÈ “are duÔÔhacaÓÉÈlÈ ettakaÑ kÈlaÑ ‘brÈhmaÓÈmhÈ’ti vatvÈ
vaÒcayitthÈ”ti ubhopi te pothayiÑsu. Atheko sappuriso “apethÈ”ti vÈretvÈ
“ayaÑ tumhÈkaÑ jÈtiyÈ doso, gacchatha katthaci deseva pabbajitvÈ
jÊvathÈ”ti te ubho uyyojesi. MÈÓavÈ tesaÑ caÓÉÈlabhÈvaÑ Ècariyassa
ÈrocesuÑ.
Tepi araÒÒaÑ pavisitvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ na cirasseva tato
cavitvÈ NeraÒjarÈya tÊre migiyÈ kucchismiÑ nibbattiÑsu. Te mÈtukucchito
nikkhantakÈlato paÔÔhÈya ekatova vicaranti, vinÈ bhavituÑ na sakkonti. Te
ekadivasaÑ gocaraÑ gahetvÈ ekasmiÑ rukkham|le sÊsena sÊsaÑ, si~gena
si~gaÑ, tuÓÉena tuÓÉaÑ allÊyÈpetvÈ romanthayamÈne Ôhite disvÈ
ekoluddakosattiÑ khipitvÈ ekappahÈreneva jÊvitÈ voropesi. Tato cavitvÈ
NammadÈnadÊtÊre ukkusayoniyaÑ nibbattiÑsu. TatrÈpi vuddhippatte
gocaraÑ gahetvÈ sÊsena sÊsaÑ, tuÓÉena tuÓÉaÑ, allÊyÈpetvÈ Ôhite disvÈ eko
yaÔÔhiluddako ekappahÈreneva bandhitvÈ vadhi. Tato pana cavitvÈ
CittapaÓÉito KosambiyaÑ purohitassa putto hutvÈ nibbatti.
Sambh|tapaÓÉito UttarapaÒcÈlaraÒÒo putto hutvÈ nibbatti. Te
nÈmaggahaÓadivasato paÔÔhÈya attano jÈtiÑ anussariÑsu. Tesu
Sambh|tapaÓÉito nirantaraÑ sarituÑ asakkonto catutthaÑ caÓÉÈlajÈtimeva
anussarati, CittapaÓÉito paÔipÈÔiyÈ catassopi jÈtiyo. So soÄasavassakÈle
nikkhamitvÈ HimavantaÑ pavisitvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ jhÈnÈbhiÒÒaÑ
nibbattetvÈ jhÈnasukhena vÊtinÈmento vasi. Sambh|tapaÓÉitopi pitu
accayena chattaÑ ussÈpetvÈ chattama~galadivaseyeva mahÈjanamajjhe
ma~galagÊtaÑ katvÈ udÈnavasena dve
______________________________________________________________
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gÈthÈ abhÈsi. TaÑ sutvÈ “amhÈkaÑ raÒÒo ma~galagÊtan”ti orodhÈpi
gandhabbÈpi tameva gÊtaÑ gÈyanti. Anukkameneva “raÒÒopiyagÊtan”ti
sabbepi nagaravÈsino manussÈ tameva gÈyanti.
CittapaÓÉitopi Himavantapadese vasantoyeva “kiÑ nu kho mama
bhÈtikena Sambh|tena chattaÑ laddhaÑ, udÈhu na vÈ”ti1 upadhÈrento
laddhabhÈvaÑ ÒatvÈ “navarajjaÑ tÈva idÈni gantvÈpi bodhetuÑ na
sakkhissÈmi, mahallakakÈle naÑ upasa~kamitvÈ dhammaÑ kathetvÈ
pabbÈjessÈmÊ”ti cintetvÈ paÓÓÈsa vassÈni agantvÈ raÒÒo puttadhÊtÈhi
vaÉÉhitakÈle iddhiyÈ gantvÈ uyyÈne otaritvÈ ma~galasilÈpaÔÔe
suvaÓÓapaÔimÈ viya nisÊdi. TasmiÑ khaÓe eko dÈrako taÑ gÊtaÑ gÈyanto
dÈr|ni uddharati, CittapaÓÉito taÑ pakkosi. So ÈgantvÈ vanditvÈ aÔÔhÈsi.
Atha naÑ Èha “tvaÑ pÈtova paÔÔhÈya imameva gÊtaÑ gÈyasi, kiÑ aÒÒaÑ na
jÈnÈsÊ”ti. Bhante aÒÒÈnipi bah|ni jÈnÈmi, imÈni pana dve raÒÒo viyagÊtÈni,
tasmÈ imÈneva gÈyÈmÊti. Atthi pana raÒÒo gÊtassa paÔigÊtaÑ gÈyantoti.
Natthi bhanteti. Sakkhissasi pana tvaÑ paÔigÊtaÑ gÈyitunti. JÈnanto
sakkhissÈmÊti. “Tena hi tvaÑ raÒÒÈ dvÊsu gÊtesu gÈyitesu idaÑ tatiyaÑ katvÈ
gÈyass|”ti gÊtaÑ datvÈ “gantvÈ raÒÒo santike gÈyissasi, rÈjÈ te pasÊditvÈ
mahantaÑ issariyaÑ dassatÊ”ti uyyojesi.
So sÊghaÑ mÈtu santikaÑ gantvÈ attÈnaÑ ala~kÈrÈpetvÈ rÈjadvÈraÑ
gantvÈ “eko kira dÈrako tumhehi saddhiÑ paÔigÊtaÑ gÈyissatÊ”ti raÒÒo
ÈrocÈpetvÈ “Ègacchat|”ti vutte gantvÈ vanditvÈ “tvaÑ kira tÈta paÔigÊtaÑ
gÈyissasÊ”ti puÔÔho “Èma deva, sabbaÑ rÈjaparisaÑ sannipÈtethÈ”ti
sannipatitÈya parisÈya rÈjÈnaÑ Èha “tumhe tÈva deva tumhÈkaÑ gÊtaÑ
gÈyatha, athÈhaÑ paÔigÊtaÑ gÈyissÈmÊ”ti. RÈjÈ gÈthÈdvayamÈha–
24. “SabbaÑ narÈnaÑ saphalaÑ suciÓÓaÑ,
Na kammunÈ kiÒcana moghamatthi.
PassÈmi Sambh|taÑ mahÈnubhÈvaÑ,
SakammunÈ puÒÒaphal|papannaÑ.
______________________________________________________________
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25. “SabbaÑ narÈnaÑ saphalaÑ suciÓÓaÑ,
Na kammunÈ kiÒcana moghamatthi.
Kaccinnu cittassapi evamevaÑ,
Iddho mano tassa yathÈpi mayhan”ti.

Tattha na kammunÈ kiÒcana1 moghamatthÊti sukatadukkaÔesu kammesu
kiÒcana2 ekakammampi moghaÑ nÈma natthi, nipphalaÑ na hoti, vipÈkaÑ
datvÈva nassatÊti aparÈpariyavedanÊyakammaÑ sandhÈyÈha. Sambh|tanti
attÈnaÑ vadati, passÈmahaÑ ÈyasmantaÑ Sambh|taÑ sakena kammena
puÒÒaphal|papannaÑ, sakammaÑ nissÈya puÒÒaphalena upapannaÑ taÑ
passÈmÊti attho. Kaccinnu cittassapÊti mayaÒhi dvepi janÈ ekato hutvÈ na
ciraÑ sÊlaÑ rakkhimha, ahaÑ tÈva tassa phalena mahantaÑ yasaÑ patto,
kacci nu kho me bhÈtikassa cittassapi evameva mano iddho samiddhoti.
Tassa gÊtÈvasÈne dÈrako gÈyanto tatiyaÑ gÈthamÈha–
26. “SabbaÑ narÈnaÑ saphalaÑ suciÓÓaÑ,
Na kammunÈ kiÒcana moghamatthi.
Cittampi jÈnÈhi tatheva deva,
Iddho mano tassa yathÈpi tuyhan”ti.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ catutthaÑ gÈthamÈha–
27. “BhavaÑ nu citto suta’maÒÒato te,
UdÈhu te koci naÑ etadakkhÈ.
GÈthÈ sugÊtÈ na mamatthi ka~khÈ,
DadÈmi te gÈmavaraÑ sataÒcÈ”ti.
Tattha suta’maÒÒato teti ahaÑ Sambh|tassa bhÈtÈ Citto nÈmÈti
vadantassa cittasseva nu te santikÈ sutanti attho. Koci nanti udÈhu mayÈ
Sambh|tassa raÒÒo bhÈtÈ citto diÔÔhoti koci te etamatthaÑ Ècikkhi. SugÊtÈti
sabbathÈpi ayaÑ gÈthÈ sugÊtÈ, natthettha mama ka~khÈ. GÈmavaraÑ
sataÒcÈti gÈmavarÈnaÑ te sataÑ dadÈmÊti vadati.
______________________________________________________________
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Tato dÈrako paÒcamaÑ gÈthamÈha–
28. “Na cÈhaÑ Citto suta’maÒÒato me,
IsÊ ca me etamatthaÑ asaÑsi.
GantvÈna raÒÒo paÔigÈhi gÈthaÑ,
Api te varaÑ attamano dadeyyÈ”ti.
Tattha etamatthanti tumhÈkaÑ uyyÈne nisinno eko isi mayhaÑ
etamatthaÑ Ècikkhi.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ “so mama bhÈtÈ citto bhavissati, idÈneva naÑ gantvÈ
passissÈmÊ”ti purise ÈÓÈpento gÈthÈdvayamÈha–
29. “Yojentu ve rÈjarathe, sukate cittasibbane.
KacchaÑ nÈgÈnaÑ bandhatha, gÊveyyaÑ paÔimuÒcatha.
30. ŒhaÒÒantu bherimudi~gasa~khe,
SÊghÈni yÈnÈni ca yojayantu.
AjjevahaÑ assamaÑ taÑ gamissaÑ,
Yattheva dakkhissa’misiÑ nisinnan”ti.
Tattha ÈhaÒÒant|ti Èhanantu1. AssamaÑ tanti taÑ assamaÑ.
So evaÑ vatvÈ rathaÑ abhiruyha sÊghaÑ gantvÈ uyyÈnadvÈre rathaÑ
ÔhapetvÈ CittapaÓÉitaÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisinno
tuÔÔhamÈnaso aÔÔhamaÑ gÈthamÈha–
31. “SuladdhalÈbho2 vata me ahosi,
GÈthÈ sugÊtÈ parisÈya majjhe.
SvÈhaÑ isiÑ sÊlavat|papannaÑ,
DisvÈ patÊto sumano’ha’masmÊ”ti.
Tassattho–suladdhalÈbho vata mayhaÑ chattama~galadivase parisÈya
majjhe gÊtagÈthÈ sugÊtÈva ahosi, svÈhaÑ ajja sÊlavatasampannaÑ isiÑ disvÈ
pÊtisomanassappatto jÈtoti.
______________________________________________________________
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So CittapaÓÉitassa diÔÔhakÈlato paÔÔhÈya somanassappatto “bhÈtikassa
me palla~kaÑ attharathÈ”ti-ÈdÊni ÈÓÈpento navamaÑ gÈthamÈha–
32. “ŒsanaÑ udakaÑ pajjaÑ, paÔiggaÓhÈtu no bhavaÑ.
Agghe bhavantaÑ pucchÈma, agghaÑ kurutu no bhavan”ti.
Tattha aggheti atithino dÈtabbayuttakasmiÑ agghe bhavantaÑ
ÈpucchÈma. Kurutu noti imaÑ no agghaÑ bhavaÑ paÔiggaÓhÈtu.
EvaÑ madhurapaÔisanthÈraÑ katvÈ rajjaÑ majjhe bhinditvÈ dento
itaraÑ gÈthamÈha–
33. “RammaÒca te ÈvasathaÑ karontu,
NÈrÊgaÓehi paricÈrayassu.
Karohi okÈsamanuggahÈya,
UbhopimaÑ issariyaÑ karomÈ”ti.
Tattha imaÑ issariyanti KapilaraÔÔhe UttarapaÒcÈlanagare rajjaÑ
majjhe bhinditvÈ dvepi janÈ karoma anubhavÈma.
Tassa taÑ vacanaÑ sutvÈ CittapaÓÉito dhammaÑ desento cha gÈthÈ
abhÈsi–
34. “DisvÈ phalaÑ duccaritassa rÈja,
Atho suciÓÓassa mahÈvipÈkaÑ.
AttÈnameva paÔisaÑyamissaÑ,
Na patthaye putta pasuÑ dhanaÑ vÈ.
35. Dasevi’mÈ vassadasÈ, maccanaÑ idha jÊvitaÑ.
ApattaÒÒeva taÑ odhiÑ, naÄo chinnova sussati.
36. Tattha kÈ nandi kÈ khiÉÉÈ, kÈ ratÊ kÈ dhanesanÈ.
KiÑ me puttehi dÈrehi, rÈja muttosmi bandhanÈ.
37. SohaÑ evaÑ pajÈnÈmi, maccu me nappamajjati.
AntakenÈdhipannassa, kÈ ratÊ kÈ dhanesanÈ.
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38. JÈti narÈnaÑ adhamÈ janinda,
CaÓÉÈlayoni dvipadÈkaniÔÔhÈ.
Sakehi kammehi supÈpakehi,
CaÓÉÈlagabbhe avasimha pubbe.
39. CaÓÉÈlÈhumha avantÊsu, migÈ NeraÒjaraÑ pati.
UkkusÈ NammadÈtÊre, tya’jja brÈhmaÓakhattiyÈ”ti.
Tattha duccaritassÈti mahÈrÈja tvaÑ sucaritasseva phalaÑ jÈnÈsi, ahaÑ
pana duccaritassapi phalaÑ passÈmiyeva. MayaÑ hi ubho duccaritassa
phalena ito catutthe attabhÈve caÓÉÈlayoniyaÑ nibbattÈ. Tattha na ciraÑ
sÊlaÑ rakkhitvÈ tassa phalena tvaÑ khattiyakule nibbatto, ahaÑ
brÈhmaÓakule, evÈhaÑ1 duccaritassa ca phalaÑ suciÓÓassa ca mahÈvipÈkaÑ
disvÈ attÈnameva sÊlasaÑyamena paÔisaÑyamissaÑ, puttaÑ vÈ pasuÑ vÈ
dhanaÑ vÈ na patthemi.
Dasevi’mÈ vassadasÈti mahÈrÈja mandadasakaÑ khiÉÉÈdasakaÑ
vaÓÓadasakaÑ baladasakaÑ paÒÒÈdasakaÑ hÈnidasakaÑ pabbhÈradasakaÑ
va~kadasakaÑ mom|hadasakaÑ sayanadasakanti imesaÒhi dasannaÑ
dasakÈnaÑ vasena daseva vassadasÈ imesaÑ2 maccÈnaÑ idha manussaloke
jÊvitaÑ, tayidaÑ na niyamena sabbÈ eva etÈ dasÈ pÈpuÓÈti, atha kho
appattaÒÒeva taÑ odhiÑ naÄo chinnova sussati. Yepi sakalaÑ vassasataÑ
jÊvanti, tesampi mandadasake pavattÈ r|pÈr|padhammÈ vicchinditvÈ Ètape
khittanaÄo viya tattheva sussanti antaradhÈyanti, taÑ odhiÑ atikkamitvÈ
khiÉÉÈdasakaÑ na pÈpuÓanti, tathÈ khiÉÉÈdasakÈdÊsu pavattÈ
vaÓÓadasakÈdÊni.
TatthÈti tasmiÑ evaÑ sussamÈne jÊvite kÈ paÒca kÈmaguÓe nissÈya
abhinandÊ, kÈ kÈyakÊÄÈdivasena khiÉÉÈ, kÈ somanassavasena rati, kÈ
dhanesanÈ, kiÑ me puttehi, kiÑ dÈrehi, muttosmi tamhÈ
puttadÈrabandhanÈti attho. AntakenÈdhipannassÈti jÊvitantakarena maccunÈ
abhibh|tassa. DvipadÈkaniÔÔhÈti dvipadÈnaÑ antare lÈmakÈ. AvasimhÈti
dvepi mayaÑ vasimha.
______________________________________________________________
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CaÓÉÈlÈhumhÈti mahÈrÈja ito pubbe catutthaÑ jÈtiÑ AvantiraÔÔhe
Ujjeninagare caÓÉÈlÈ ahumha, tato cavitvÈ NeraÒjarÈya nadiyÈ tÊre ubhopi
migÈ ahumha. Tattha dvepi amhe ekasmiÑ rukkham|le aÒÒamaÒÒaÑ
nissÈya Ôhite eko luddako ekeneva sattipahÈrena jÊvitÈ voropesi, tato cavitvÈ
NammadÈnadÊtÊre kurarÈ ahumha. TatrÈpi no nissÈya Ôhite eko nesÈdo
ekappahÈreneva bandhitvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpesi, tato cavitvÈ te mayaÑ ajja
brÈhmaÓakhattiyÈ jÈtÈ. AhaÑ KosambiyaÑ brÈhmaÓakule nibbatto, tvaÑ
idha rÈjÈ jÈtoti.
Evamassa atÊte1 lÈmakajÈtiyo pakÈsetvÈ idÈni imissÈpi jÈtiyÈ
Èyusa~khÈraparittataÑ dassetvÈ puÒÒesu ussÈhaÑ janento catasso gÈthÈ
abhÈsi–
40. “UpanÊyati jÊvitamappamÈyu,
Jar|panÊtassa na santi tÈÓÈ.
Karohi paÒcÈla mameta vÈkyaÑ,
MÈ’kÈsi kammÈni dukkhudrayÈni.
41. UpanÊyati jÊvitamappamÈyu,
Jar|panÊtassa na santi tÈÓÈ.
Karohi paÒcÈla mameta vÈkyaÑ,
MÈ’kÈsi kammÈni dukkhapphalÈni.
42. UpanÊyati jÊvitamappamÈyu,
Jar|panÊtassa na santi tÈÓÈ.
Karohi paÒcÈla mameta vÈkyaÑ,
MÈ’kÈsi kammÈni rajassirÈni.
43. UpanÊyati jÊvitamappamÈyu,
VaÓÓaÑ jarÈ hanti narassa jiyyato.
Karohi paÒcÈla mameta vÈkyaÑ,
MÈ’kÈsi kammaÑ niray|papattiyÈ”ti.
______________________________________________________________
1. AtÊtÈ (SyÈ)

JÈtakaÔÔhakathÈ

399

Tattha upanÊyatÊti mahÈrÈja idaÑ jÊvitaÑ maraÓaÑ upagacchati. IdaÒhi
imesaÑ sattÈnaÑ appamÈyu sarasaparittatÈyapi ÔhitiparittatÈyapi parittakaÑ,
s|riyuggamane tiÓagge ussÈvabindusadisaÑ. Na santi tÈÓÈti na hi jarÈya
maraÓaÑ1 upanÊtassa puttÈdayo tÈÓÈ nÈma honti. Mameta vÈkyanti mama
etaÑ vacanaÑ. MÈ’kÈsÊti mÈ r|pÈdikÈmaguÓahetu pamÈdaÑ ÈpajjitvÈ
nirayÈdÊsu dukkhavaÉÉhanÈni kammÈni kari. DukkhapphalÈnÊti
dukkhavipÈkÈni. RajassirÈnÊti kilesarajena okiÓÓasÊsÈni. VaÓÓanti
jÊramÈnassa narassa sarÊravaÓÓaÑ jarÈ hanti. Niray|papattiyÈti nirassÈde
niraye uppajjanatthÈya.
EvaÑ mahÈsatte kathente rÈjÈ tussitvÈ2 tisso gÈthÈ abhÈsi–
44. “AddhÈ hi saccaÑ vacanaÑ tavetaÑ,
YathÈ isÊ bhÈsasi evametaÑ.
KÈmÈ ca me santi anappar|pÈ,
Te duccajÈ mÈdisakena bhikkhu.
45. NÈgo yathÈ pa~kamajjhe byasanno,
PassaÑ thalaÑ nÈbhisambhoti gantuÑ.
EvampahaÑ kÈmapa~ke byasanno,
Na bhikkhuno maggamanubbajÈmi.
46. YathÈpi mÈtÈ ca pitÈ ca puttaÑ,
AnusÈsare kinti sukhÊ bhaveyya.
Evampi maÑ tvaÑ anusÈsa bhante,
YathÈ ciraÑ3 pecca sukhÊ bhaveyyan”ti.
Tattha anappar|pÈti aparittajÈtikÈ bah| aparimitÈ. Te duccajÈ
mÈdisakenÈti bhÈtika tvaÑ kilese pahÈya Ôhito, ahaÑ pana kÈmapa~ke
nimuggo, tasmÈ mÈdisakena te kÈmÈ duccajÈ. “NÈgoyathÈ”ti iminÈ attano
kÈmapa~ke nimuggabhÈvassa upamaÑ dasseti. Tattha byasannoti visanno4
anupaviÔÔho ayameva vÈ pÈÔho. Magganti
______________________________________________________________
1. JarÈmaraÓaÑ (SÊ, I)
3. YamÈcaraÑ (SÊ, I)

2. PabujjhitvÈ (SÊ, SyÈ)
4. Visatto (SÊ)

400

KhuddakanikÈya

tumhÈkaÑ ovÈdÈnusÈsanÊmaggaÑ nÈnubbajÈmi pabbajituÑ na sakkomi,
idheva pana me Ôhitassa ovÈdaÑ dethÈti. AnusÈsareti anusÈsanti.
Atha naÑ mahÈsatto Èha–
47. “No ce tuvaÑ ussahase janinda,
KÈme ime mÈnusake pahÈtuÑ.
DhammiÑ baliÑ paÔÔhapayassu rÈja,
AdhammakÈro tava mÈ’hu raÔÔhe.
48. D|tÈ vidhÈvantu disÈ catasso,
NimantakÈ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ.
Te annapÈnena upaÔÔhahassu,
Vatthena senÈsanapaccayena ca.
49. Annena pÈnena pasannacitto,
Santappaya samaÓabrÈhmaÓe ca.
DatvÈ ca bhutvÈ ca yathÈnubhÈvaÑ,
Anindito saggamupehi ÔhÈnaÑ.
50. Sace ca taÑ rÈja mado saheyya,
NÈrÊgaÓehi paricÈrayantaÑ.
Imameva gÈthaÑ manasÊ karohi,
BhÈsesi ce’naÑ parisÈya majjhe.
51. AbbhokÈsasayo jantu, vajantyÈ khÊrapÈyito.
ParikiÓÓo suvÈnehi, svÈjja rÈjÈti vuccatÊ”ti.
Tattha ussahaseti ussahasi. DhammiÑ balinti1 dhammena samena
anatirittaÑ baliÑ gaÓhÈti attho. AdhammakÈroti porÈÓakarÈj|hi ÔhapitaÑ
vinicchayadhammaÑ bhinditvÈ pavattÈ adhammakiriyÈ. NimantakÈti
dhammikasamaÓabrÈhmaÓe nimantetvÈ pakkosakÈ. YathÈnubhÈvanti
yathÈbalaÑ yathÈsattiÑ. Imameva gÈthanti idÈni vattabbaÑ sandhÈyÈha.
TatrÈyaÑ adhippÈyo–mahÈrÈja sace taÑ mado abhibhaveyya, sace te
______________________________________________________________
1. DhammaÑ balinti (SÊ, I), dhammibalinti (SyÈ)
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nÈrÊgaÓaparivutassa r|pÈdayo vÈ kÈmaguÓe rajjasukhaÑ vÈ Èrabbha mÈno1
uppajjeyya, athevaÑ cinteyyÈsi “ahaÑ pure caÓÉÈlayoniyaÑ nibbatto
Channassa tiÓakuÔimattassapi abhÈvÈ abbhokÈsasayo ahosiÑ, tadÈ hi me
mÈtÈ caÓÉÈlÊ araÒÒaÑ dÈrupaÓÓÈdÊnaÑ atthÈya gacchantÊ maÑ
kukkuragaÓassa majjhe abbhokÈse nipajjÈpetvÈ attano khÊraÑ pÈyetvÈ
gacchati, sohaÑ kukkurehi parivÈrito tehiyeva saddhiÑ sunakhiyÈ khÊraÑ
pivitvÈ vaÉÉhito, evaÑ nÊcajacco hutvÈ ajja rÈjÈ nÈma jÈto”ti. Iti kho tvaÑ
mahÈrÈja iminÈ atthena attÈnaÑ ovadanto yo so pubbe abbhokÈsasayo jantu
araÒÒe vajantiyÈ caÓÉÈliyÈ ito cito ca anusaÒcarantiyÈ sunakhiyÈ ca khÊraÑ
pÈyito sunakhehi parikiÓÓo vaÉÉhito, so ajja rÈjÈti vuccatÊti imaÑ gÈthaÑ
bhÈseyyÈsÊti.
EvaÑ mahÈsatto tassa ovÈdaÑ datvÈ “dinno te mayÈ ovÈdo, idÈni tvaÑ
pabbaja vÈ mÈ vÈ, attanÈva attano kammassa vipÈkaÑ paÔisevissatÊ”ti vatvÈ
ÈkÈse uppatitvÈ tassa matthake pÈdarajaÑ pÈtento Himavantameva gato.
RÈjÈpi taÑ disvÈ uppannasaÑvego jeÔÔhaputtassa rajjaÑ datvÈ balakÈyaÑ
nivattetvÈ HimavantÈbhimukho pÈyÈsi. MahÈsatto tassÈgamanaÑ ÒatvÈ
isigaÓaparivuto ÈgantvÈ taÑ ÈdÈya gantvÈ pabbÈjetvÈ kasiÓaparikammaÑ
Ècikkhi. So jhÈnÈbhiÒÒaÑ nibbattesi. Iti te ubhopi brahmalok|pagÈ ahesuÑ.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ bhikkhave
porÈÓakapaÓÉitÈ tÊÓi cattÈri bhavantarÈni gacchantÈpi daÄhavissÈsÈva
ahesun”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ Sambh|tapaÓÉito Œnando ahosi,
CittapaÓÉito pana ahameva ahosin”ti.
Cittasambh|tajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ.

______________________________________________________________
1. Mado (SÊ)
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3. SivijÈtakavaÓÓanÈ (499)

D|re apassaÑ therovÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto asadisadÈnaÑ
Èrabbha kathesi. TaÑ AÔÔhakanipÈte SivijÈtake1 vitthÈritameva. TadÈ pana
rÈjÈ sattame divase sabbaparikkhÈre datvÈ anumodanaÑ yÈci, SatthÈ
akatvÈva pakkÈmi. RÈjÈ bhuttapÈtarÈso vihÈraÑ gantvÈ “kasmÈ bhante
anumodanaÑ na karitthÈ”ti Èha. SatthÈ “aparisuddhÈ mahÈrÈja parisÈ”ti
vatvÈ “na ve kadariyÈ devalokaÑ vajantÊ”ti2 gÈthÈya dhammaÑ desesi. RÈjÈ
pasÊditvÈ satasahassagghanakena sÊveyyakena uttarÈsa~gena TathÈgataÑ
p|jetvÈ nagaraÑ pÈvisi. Punadivase dhammasabhÈyaÑ kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso KosalarÈjÈ asadisadÈnaÑ datvÈ tÈdisenapi dÈnena
atitto Dasabalena dhamme desite puna satasahassagghanakaÑ
sÊveyyakavatthaÑ adÈsi, yÈva atitto vata Èvuso dÈnena rÈjÈ”ti. SatthÈ
ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ
“imÈya nÈmÈ”ti vutte “bhikkhave3 bÈhirabhaÓÉaÑ nÈma sudinnaÑ4,
porÈÓakapaÓÉitÈ sakalajambudÊpaÑ unna~galaÑ katvÈ devasikaÑ
chasatasahassapariccÈgena dÈnaÑ dadamÈnÈpi bÈhiradÈnena atittÈ ‘piyassa
dÈtÈ piyaÑ labhatÊ’ti sampattayÈcakÈnaÑ akkhÊni uppÈÔetvÈ adaÑsuyevÈ”ti
vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte SiviraÔÔhe AriÔÔhapuranagare5 SivimahÈrÈje rajjaÑ kÈrente
mahÈsatto tassa putto hutvÈ nibbatti, “SivikumÈro”tissa nÈmaÑ kariÑsu. So
vayappatto TakkasilaÑ gantvÈ uggahitasippo ÈgantvÈ pitu sippaÑ dassetvÈ
uparajjaÑ labhitvÈ aparabhÈge pitu accayena rÈjÈ hutvÈ agatigamanaÑ
pahÈya dasa rÈjadhamme akopetvÈ dhammena rajjaÑ kÈretvÈ cat|su
dvÈresu nagaramajjhe nivesanadvÈre cÈti cha dÈnasÈlÈyo kÈretvÈ devasikaÑ
chasatasahassapariccÈgena mahÈdÈnaÑ pavattesi, aÔÔhamiyaÑ cÈtuddasiyaÑ
pannarasiyaÒca niccaÑ dÈnasÈlaÑ gantvÈ dÈnaÑ olokesi, so ekadÈ
puÓÓamadivase pÈtova samussitasetacchatte rÈjapalla~ke nisinno attanÈ
dinnadÈnaÑ Èvajjento
______________________________________________________________
1. SovÊrajÈtake (SÊ, I), SivirÈjajÈtake (SyÈ), ŒdittajÈtake (?)
2. Khu 1. 40 piÔÔhe Dhammapade.
3. Na bhikkhave (SyÈ, Ka)
4. SudadaÑ (SÊ)
5. AriÔÔhapure (SÊ)
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bÈhiravatthuÑ attanÈ adinnaÑ nÈma adisvÈ “mayÈ bÈhiravatthu adinnaÑ
nÈma natthi, na maÑ bÈhiradÈnaÑ toseti, ahaÑ ajjhattikadÈnaÑ dÈtukÈmo,
aho vata ajja mama dÈnasÈlaÑ gatakÈle kocideva yÈcako bÈhiravatthuÑ
ayÈcitvÈ ajjhattikassa nÈmaÑ gaÓheyya, sace hi me koci hadayamaÑsassa
nÈmaÑ gaÓheyya, kaÓayena uraÑ paharitvÈ pasanna-udakato sanÈÄaÑ
padumaÑ uddharanto viya lohitabind|ni paggharantaÑ hadayaÑ nÊharitvÈ
dassÈmi. Sace sarÊramaÑsassa nÈmaÑ gaÓheyya, avalekhanasatthakena
telasi~gaÑ likhanto viya sarÊramaÑsaÑ otÈretvÈ dassÈmi. Sace lohitassa
nÈmaÑ gaÓheyya, yantamukhe pakkhanditvÈ upanÊtaÑ bhÈjanaÑ p|retvÈ
lohitaÑ dassÈmi. Sace vÈ pana koci ‘gehe me kammaÑ nappavattati, gehe
me dÈsakammaÑ karohÊ’ti vadeyya, rÈjavesaÑ apanetvÈ bahi ÔhatvÈ attÈnaÑ
sÈvetvÈ dÈsakammaÑ karissÈmi. Sace me koci akkhino nÈmaÑ gaÓheyya,
tÈlamiÒjaÑ nÊharanto viya akkhÊni uppÈÔetvÈ dassÈmÊ”ti cintesi.
Iti so–
“YaÑkiÒci mÈnusaÑ dÈnaÑ, adinnaÑ me na vijjati.
Yopi yÈceyya maÑ cakkhuÑ, dadeyyaÑ avikampito”ti1–
CintetvÈ soÄasahi gandhodakaghaÔehi nhÈyitvÈ sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉito
nÈnaggarasabhojanaÑ bhuÒjitvÈ ala~katahatthikkhandhavaragato dÈnaggaÑ
agamÈsi. Sakko tassa ajjhÈsayaÑ viditvÈ “SivirÈjÈ ‘ajja sampattayÈcakÈnaÑ
cakkh|ni uppÈÔetvÈ dassÈmÊ’ti cintesi, sakkhissati nu kho dÈtuÑ, udÈhu
no”ti tassa vÊmaÑsanatthÈya jarÈpatto andhabrÈhmaÓo viya hutvÈ raÒÒo
dÈnaggagamanakÈle ekasmiÑ unnatappadese hatthaÑ pasÈretvÈ rÈjÈnaÑ
jayÈpetvÈ aÔÔhÈsi. RÈjÈ tadabhimukhaÑ vÈraÓaÑ pesetvÈ “brÈhmaÓa kiÑ
vadesÊ”ti pucchi. Atha naÑ Sakko “mahÈrÈja tava dÈnajjhÈsayaÑ nissÈya
samuggatena kittighosena sakalalokasannivÈso nirantaraÑ phuÔo, ahaÑ
andho, tvaÑ dvicakkhuko”ti vatvÈ cakkhuÑ yÈcanto paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. Khu 4. 390. piÔÔhe cariyÈpiÔake.
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52. “D|re apassaÑ1 therova, cakkhuÑ yÈcitumÈgato.
EkanettÈ bhavissÈma, cakkhuÑ me dehi yÈcito”ti.

Tattha d|reti ito d|re vasanto. Theroti jarÈjiÓÓathero2. EkanettÈti ekaÑ
nettaÑ mayhaÑ dehi, evaÑ dvepi ekekanettÈ3 bhavissÈmÈti.
TaÑ sutvÈ mahÈsatto “idÈnevÈhaÑ pÈsÈde nisinno cintetvÈ Ègato, aho
me lÈbho, ajjeva me manoratho matthakaÑ pÈpuÓissati, adinnapubbaÑ
dÈnaÑ dassÈmÊ”ti tuÔÔhamÈnaso dutiyaÑ gÈthamÈha–
53. “KenÈ’nusiÔÔho idha mÈgatosi,
Vanibbaka cakkhupathÈni yÈcituÑ.
SuduccajaÑ yÈcasi uttama~gaÑ,
YamÈhu nettaÑ purisena “duccajan”ti.
Tattha vanibbakÈti taÑ Èlapati. CakkhupathÈnÊti cakkh|nametaÑ
nÈmaÑ. YamÈh|ti yaÑ paÓÉitÈ “duccajan”ti kathenti.
Ito paraÑ uttÈnasambandhagÈthÈ PÈÄinayeneva veditabbÈ–
54. “YamÈhu devesu sujampatÊti,
MaghavÈti naÑ Èhu manussaloke.
TenÈ’nusiÔÔho idha mÈgatosmi,
Vanibbako cakkhupathÈni yÈcituÑ.
55. Vanibbato mayha vaniÑ anuttaraÑ,
DadÈhi te cakkhupathÈni yÈcito.
DadÈhi me cakkhupathaÑ anuttaraÑ,
YamÈhu nettaÑ purisena duccajaÑ.
56. Yena atthena Ègacchi, yamattha’mabhipatthayaÑ.
Te te ijjhantu sa~kappÈ, labha cakkh|ni brÈhmaÓa.
______________________________________________________________
1. D|re ca vasaÑ (SyÈ)

2. JarÈjiÓÓathero viya (SyÈ, Ka)

3. EkanettÈ (SÊ, SyÈ, I)
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57. EkaÑ te yÈcamÈnassa, ubhayÈni dadÈmahaÑ.
Sa cakkhumÈ gaccha janassa pekkhato,
Yadicchase tvaÑ tadate samijjhat|”ti.
Tattha vanibbatoti yÈcantassa1. Vaninti yÈcanaÑ. Te teti te tava tassa
atthassa sa~kappÈ. Sa cakkhumÈti so tvaÑ mama cakkh|hi cakkhumÈ hutvÈ.
Yadicchase tvaÑ tadate2 samijjhat|ti yaÑ tvaÑ mama santikÈ icchasi, taÑ
te samijjhat|ti.
RÈjÈ ettakaÑ kathetvÈ “idheva mayÈ akkhÊni uppÈÔetvÈ dÈtuÑ
asÈruppan”ti cintetvÈ brÈhmaÓaÑ ÈdÈya antepuraÑ gantvÈ rÈjÈsane nisÊditvÈ
SÊvikaÑ nÈma vejjaÑ pakkosÈpetvÈ “akkhiÑ me sodhehÊ”ti Èha. “AmhÈkaÑ
kira rÈjÈ akkhÊni uppÈÔetvÈ brÈhmaÓassa dÈtukÈmo”ti sakalanagare
ekakolÈhalaÑ ahosi. Atha senÈpati-Èdayo rÈjavallabhÈ ca nÈgarÈ ca orodhÈ
ca sabbe sannipatitvÈ rÈjÈnaÑ vÈrentÈ tisso gÈthÈ avocuÑ–
58. “MÈ no deva adÈ cakkhuÑ, mÈ no sabbe parÈkari.
DhanaÑ dehi mahÈrÈja, muttÈ veÄuriyÈ bah|.
59. Yutte deva rathe dehi, ÈjÈnÊye ca’la~kate.
NÈge dehi mahÈrÈja, hemakappanavÈsase.
60. YathÈ taÑ sivayo sabbe, sayoggÈ sarathÈ sadÈ.
SamantÈ parikireyyuÑ, evaÑ dehi rathesabhÈ”ti.
Tattha parÈkarÊti3 pariccaji. AkkhÊsu hi dinnesu rajjaÑ tvaÑ na
kÈressasi, aÒÒo rÈjÈ bhavissati, evaÑ tayÈ mayaÑ pariccattÈ nÈma
bhavissÈmÈti adhippÈyenevamÈhaÑsu. Parikireyyunti4 parivÈreyyuÑ. EvaÑ
dehÊti yathÈ taÑ avikalacakkhuÑ sivayo parivÈreyyuÑ, evaÑ
bÈhiradhanamevassa dehi, mÈ akkhÊni. AkkhÊsu hi dinnesu na taÑ sivayo
parivÈressantÊti.
______________________________________________________________
1. Vanibbakoti yÈcako. YÈcatoti yÈcantassa (SyÈ)
3. ParakkarÊti (SyÈ, Ka)

2. TaÑ te (SyÈ, I)
4. Parikareyyunti (SyÈ, I)
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Atha rÈjÈ tisso gÈthÈ abhÈsi–
61. “Yo ve dassanti vatvÈna, adÈne kurute mano.
Bh|myaÑ so patitaÑ pÈsaÑ, gÊvÈyaÑ paÔimuÒcati.
62. Yo ve dassanti vatvÈna, adÈne kurute mano.
PÈpÈ pÈpataro hoti, sampatto yamasÈdhanaÑ.
63. YaÒhi yÈce taÒhi dade, yaÑ na yÈce na taÑ dade.
SvÈhaÑ tameva dassÈmi, yaÑ maÑ yÈcati brÈhmaÓo”ti.

Tattha paÔimuÒcatÊti paveseti. PÈpÈ pÈpataroti lÈmakÈpi lÈmakataro
nÈma hoti. Sampatto yamasÈdhananti yamassa ÈÓÈpavattiÔÔhÈnaÑ
UssadanirayaÑ esa pattoyeva nÈma hoti. YaÒhi yÈceti yaÑ yÈcako yÈceyya,
dÈyakopi tameva dadeyya, na ayÈcitaÑ, ayaÒca brÈhmaÓo maÑ cakkhuÑ
yÈcati, na muttÈdikaÑ dhanaÑ, tadevassÈhaÑ dassÈmÊti vadati.
Atha naÑ amaccÈ “kiÑ patthetvÈ cakkh|ni desÊ”ti pucchantÈ
gÈthamÈhaÑsu–
64. “ŒyuÑ nu vaÓÓaÑ nu sukhaÑ balaÑ nu,
KiÑ patthayÈno nu janinda desi.
KathaÒhi rÈjÈ SivinaÑ anuttaro,
Cakkh|ni dajjÈ paralokahet|”ti.
Tattha paralokahet|ti mahÈrÈja kathaÑ nÈma tumhÈdiso paÓÉitapuriso
sandiÔÔhikaÑ issariyaÑ pahÈya paralokahetu cakkh|ni dadeyyÈti.
Atha nesaÑ kathento rÈjÈ gÈthamÈha–
65. “Na vÈhametaÑ yasasÈ dadÈmi,
Na puttamicche na dhanaÑ na raÔÔhaÑ.
SataÒca dhammo carito purÈÓo,
Icceva dÈne ramate mano mamÈ”ti.
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Tattha na vÈhanti na ve ahaÑ. YasasÈti dibbassa vÈ mÈnusassa vÈ
yasassa kÈraÓÈ. Na puttamiccheti imassa cakkhudÈnassa phalena nevÈhaÑ
puttaÑ icchÈmi, na dhanaÑ na raÔÔhaÑ, apica sataÑ paÓÉitÈnaÑ
sabbaÒÒubodhisattÈnaÑ esa ÈciÓÓo samÈciÓÓo porÈÓakamaggo, yadidaÑ
pÈramÊp|raÓaÑ nÈma. Na hi pÈramiyo ap|retvÈ Bodhipalla~ke sabbaÒÒutaÑ
pÈpuÓituÑ samattho nÈma atthi, ahaÒca pÈramiyo p|retvÈ Buddho
bhavitukÈmo. Icceva dÈne ramate mano mamÈti iminÈ kÈraÓena mama
mano dÈneyeva niratoti vadati.
SammÈsambuddhopi DhammasenÈpatisÈriputtattherassa CariyÈpiÔakaÑ
desento “mayhaÑ dvÊhi cakkh|hipi sabbaÒÒutaÒÒÈÓameva piyataran”ti
dÊpetuÑ Èha–
“Na me dessÈ ubho cakkh|, attÈnaÑ me na dessiyaÑ.
SabbaÒÒutaÑ piyaÑ mayhaÑ, tasmÈ cakkhuÑ adÈsahan”ti1.
MahÈsattassa pana kathaÑ sutvÈ amaccesu appaÔibhÈÓesu Ôhitesu
mahÈsatto SÊvikaÑ vejjaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi–
66. SakhÈ ca mitto ca mamÈsi SÊvika,
Susikkhito sÈdhu karohi me vaco.
UddharitvÈ cakkh|ni mamaÑ jigÊsato,
Hatthesu Ôhapehi vanibbakassÈ”ti.
Tassattho–samma SÊvika tvaÑ mayhaÑ sahÈyo ca mitto ca vejjasippe
cÈsi susikkhito, sÈdhu me vacanaÑ karohi, mama jigÊsato upadhÈrentassa
olokentasseva tÈlamiÒjaÑ viya me akkhÊni uddharitvÈ imassa yÈcakassa
hatthesu ÔhapehÊti.
Atha naÑ SÊviko Èha “cakkhudÈnaÑ nÈma bhÈriyaÑ, upadhÈrehi
devÈ”ti. SÊvika upadhÈritaÑ mayÈ, tvaÑ mÈ papaÒcaÑ karohi, mÈ mayÈ
saddhiÑ bahuÑ kathehÊti. So cintesi “ayuttaÑ mÈdisassa susikkhitassa
vejjassa raÒÒo akkhÊsu satthapÈtanan”ti. So nÈnÈbhesajjÈni ghaÑsitvÈ
bhesajjacuÓÓena
______________________________________________________________
1. Khu 4. 391 piÔÔhe.
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nÊluppalaÑ1 paribhÈvetvÈ dakkhiÓakkhiÑ upasi~ghÈpesi, akkhi parivatti,
dukkhavedanÈ uppajji. Sallakkhehi mahÈrÈja paÔipÈkatikakaraÓaÑ mayhaÑ
bhÈroti. AlaÒhi2 tÈta mÈ papaÒcaÑ karÊti. So paribhÈvetvÈ puna
upasi~ghÈpesi, akkhi akkhik|pato mucci, balavatarÈ vedanÈ udapÈdi.
Sallakkhehi mahÈrÈja, sakkomahaÑ paÔipÈkatikaÑ kÈtunti. MÈ papaÒcaÑ
karÊti. So tatiyavÈre kharataraÑ paribhÈvetvÈ upanÈmesi. Akkhi
osadhabalena paribbhamitvÈ akkhik|pato nikkhamitvÈ nhÈrusuttakena
olambamÈnaÑ aÔÔhÈsi. Sallakkhehi narinda, puna pÈkatikakaraÓaÑ mayhaÑ
balanti. MÈ papaÒcaÑ karÊti. AdhimattÈ vedanÈ udapÈdi, lohitaÑ pagghari,
nivatthasÈÔakÈ lohitena temiÑsu. OrodhÈ ca amaccÈ ca raÒÒo pÈdam|le
patitvÈ “deva akkhÊni mÈ dehÊ”ti mahÈparidevaÑ parideviÑsu.
RÈjÈ vedanaÑ adhivÈsetvÈ “tÈta mÈ papaÒcaÑ karÊ”ti Èha. So “sÈdhu
devÈ”ti vÈmahatthena akkhiÑ dhÈretvÈ dakkhiÓahatthena satthakaÑ ÈdÈya
akkhisuttakaÑ chinditvÈ akkhiÑ gahetvÈ mahÈsattassa hatthe Ôhapesi. So
vÈmakkhinÈ dakkhiÓakkhiÑ oloketvÈ vedanaÑ adhivÈsetvÈ “ehi
brÈhmaÓÈ”ti brÈhmaÓaÑ pakkositvÈ “mama ito akkhito sataguÓena
sahassaguÓena satasahassaguÓena sabbaÒÒutaÒÒÈÓakkhimeva piyataraÑ,
tassa me idaÑ paccayo hot|”ti vatvÈ brÈhmaÓassa akkhiÑ adÈsi. So taÑ
ukkhipitvÈ attano akkhimhi Ôhapesi. TaÑ tassÈnubhÈvena vikasitanÊluppalaÑ
viya hutvÈ patiÔÔhÈsi. MahÈsatto vÈmakkhinÈ tassa taÑ akkhiÑ disvÈ “aho
sudinnaÑ mayÈ akkhidÈnan”ti anto samuggatÈya pÊtiyÈ nirantaraÑ phuÔo
hutvÈ itarampi akkhiÑ adÈsi. Sakko tampi attano akkhimhi ÔhapetvÈ
rÈjanivesanÈ nikkhamitvÈ mahÈjanassa olokentasseva nagarÈ nikkhamitvÈ
devalokameva gato. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ diyaÉÉhagÈthamÈha–
67. “Codito SivirÈjena, SÊviko vacanaÑkaro.
RaÒÒo cakkh|nu’ddharitvÈ, brÈhmaÓass|’panÈmayi.
Sacakkhu brÈhmaÓo Èsi, andho rÈjÈ upÈvisÊ”ti.
______________________________________________________________
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2. Apehi (SÊ, SyÈ, I)
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RaÒÒo na cirasseva akkhÊni ruhiÑsu, ruhamÈnÈni ca ÈvÈÔabhÈvaÑ
appatvÈ kambalageÓÉukena viya uggatena maÑsapiÓÉena p|retvÈ
cittakammar|passa viya akkhÊni ahesuÑ, vedanÈ pacchijji. Atha mahÈsatto
katipÈhaÑ pÈsÈde vasitvÈ “kiÑ andhassa rajjena, amaccÈnaÑ rajjaÑ
niyyÈdetvÈ uyyÈnaÑ gantvÈ pabbajitvÈ samaÓadhammaÑ karissÈmÊ”ti
cintetvÈ amacce pakkosÈpetvÈ tesaÑ tamatthaÑ ÈrocetvÈ “eko
mukhadhovanÈdidÈyako kappiyakÈrakova mayhaÑ santike bhavissati,
sarÊrakiccaÔÔhÈnesupi me rajjukaÑ bandhathÈ”ti vatvÈ sÈrathiÑ ÈmantetvÈ
“rathaÑ yojehÊ”ti Èha. AmaccÈ panassa rathena gantuÑ adatvÈ
suvaÓÓasivikÈya naÑ netvÈ pokkharaÓÊtÊre nisÊdÈpetvÈ ÈrakkhaÑ
saÑvidhÈya paÔikkamiÑsu. RÈjÈ palla~kena nisinno attano dÈnaÑ Èvajjesi.
TasmiÑ khaÓe Sakkassa ÈsanaÑ uÓhaÑ ahosi. So Èvajjento taÑ kÈraÓaÑ
disvÈ “mahÈrÈjassa varaÑ datvÈ cakkhuÑ paÔipÈkatikaÑ karissÈmÊ”ti
cintetvÈ tattha gantvÈ mahÈsattassa avid|re aparÈparaÑ ca~kami.
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ imÈ gÈthÈ Èha–
68. “Tato so katipÈhassa, upar|Ähesu cakkhusu.
S|taÑ ÈmantayÊ rÈjÈ, SivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhano.
69. Yojehi sÈrathi yÈnaÑ, yuttaÒca paÔivedaya.
UyyÈnabh|miÑ gacchÈma, pokkharaÒÒo vanÈni ca.
70. So ca pokkharaÓÊtÊre, palla~kena upÈvisi.
Tassa Sakko pÈturahu, devarÈjÈ sujampatÊ”ti.
Sakkopi mahÈsattena padasaddaÑ sutvÈ “ko eso”ti puÔÔho1 gÈthamÈha–
71. “Sakkohamasmi devindo, Ègatosmi tavantike.
VaraÑ varassu rÈjÊsi, yaÑ kiÒci manasicchasÊ”ti–
EvaÑ vutte rÈjÈ gÈthamÈha–
72. “Pah|taÑ me dhanaÑ Sakka, balaÑ koso ca’nappako.
Andhassa me sato dÈni, maraÓaÒÒeva ruccatÊ”ti.
______________________________________________________________
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410

KhuddakanikÈya

Tattha maraÓaÒÒeva ruccatÊti devarÈja idÈni mayhaÑ andhabhÈvena
maraÓameva ruccati, taÑ me dehÊti.
Atha naÑ Sakko Èha “SivirÈja kiÑ pana tvaÑ maritukÈmo hutvÈ
maraÓaÑ rocesi, udÈhu andhabhÈvenÈ”ti. AndhabhÈvena devÈti. MahÈrÈja
dÈnaÑ nÈma na kevalaÑ samparÈyatthameva dÊyati, diÔÔhadhammatthÈyapi
paccayo hoti, tvaÒca ekaÑ cakkhuÑ yÈcito dve adÈsi, tena saccakiriyaÑ
karohÊ”ti kathaÑ samuÔÔhÈpetvÈ Èha–
73. “YÈni saccÈni dvipadinda, tÈni bhÈsassu khattiya.
SaccaÑ te bhaÓamÈnassa, puna cakkhu bhavissatÊ”ti.
TaÑ sutvÈ mahÈsatto “Sakka sacesi mama cakkhuÑ dÈtukÈmo, aÒÒaÑ
upÈyaÑ mÈ kari, mama dÈnanissandeneva me cakkhu uppajjat|”ti vatvÈ
Sakkena “mahÈrÈja ahaÑ Sakko devarÈjÈpi na paresaÑ cakkhuÑ dÈtuÑ
sakkomi, tayÈ dinnadÈnassa phaleneva1 te cakkhu uppajjissatÊ”ti vutte “tena
hi mayÈ dÈnaÑ sudinnan”ti vatvÈ saccakiriyaÑ karonto gÈthamÈha–
74. “Ye maÑ yÈcitumÈyanti, nÈnÈgottÈ vanibbakÈ.
Yopi maÑ yÈcate tattha, sopi me manaso piyo.
Etena saccavajjena, cakkhu me upapajjathÈ”ti.
Tattha ye manti2 ye maÑ yÈcituÑ Ègacchanti, tesu yÈcakesu
Ègacchantesu yopi maÑ yÈcate, sopi me manaso piyo. EtenÈti sace mama
sabbepi yÈcakÈ piyÈ, saccamevetaÑ mayÈ vuttaÑ, etena me saccavacanena
ekaÑ me cakkhu upapajjatha upapajjat|ti Èha.
Athassa vacanÈnantarameva paÔhamaÑ cakkhu udapÈdi. Tato dutiyassa
uppajjanatthÈya gÈthÈdvayamÈha–
75. “YaÑ maÑ so yÈcituÑ ÈgÈ, dehi cakkhunti brÈhmaÓo.
Tassa cakkh|ni pÈdÈsiÑ, brÈhmaÓassa vanibbato.
76. Bhiyyo maÑ ÈvisÊ pÊti, somanassaÒca’nappakaÑ.
Etena saccavajjena, dutiyaÑ me upapajjathÈ”ti.
______________________________________________________________
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Tattha yaÑ manti yo maÑ yÈcati. Soti so cakkhuvikalo brÈhmaÓo “dehi
me cakkhun”ti yÈcituÑ Ègato. Vanibbatoti yÈcantassa. Bhiyyo maÑ ÈvisÊti
brÈhmaÓassa cakkh|ni datvÈ andhakÈlato paÔÔhÈya tasmiÑ andhakÈle
tathÈr|paÑ vedanaÑ agaÓetvÈ “aho sudinnaÑ me dÈnan”ti
paccavekkhantaÑ maÑ bhiyyo atirekatarÈ pÊti Èvisi, mama hadayaÑ
paviÔÔhÈ, somanassaÒca mama anantaÑ aparimÈÓaÑ uppajji. EtenÈti sace
mama tadÈ anappakaÑ pÊtisomanassaÑ uppannaÑ, saccamevetaÑ mayÈ
vuttaÑ, etena me saccavacanena dutiyampi cakkhu upapajjat|ti Èha.
Ta~khaÓaÒÒeva dutiyampi cakkhu udapÈdi. TÈni panassa cakkh|ni neva
pÈkatikÈni, na dibbÈni. SakkabrÈhmaÓassa hi dinnaÑ cakkhuÑ puna
pÈkatikaÑ kÈtuÑ na sakkÈ, upahatavatthuno ca dibbacakkhu nÈma na
uppajjati, tÈni panassa saccapÈramitÈnubhÈvena sambh|tÈni cakkh|nÊti
vuttÈni. TesaÑ uppattisamakÈlameva sakkÈnubhÈvena sabbÈ rÈjaparisÈ
sannipatitÈva ahesuÑ. Athassa Sakko mahÈjanamajjheyeva thutiÑ karonto
gÈthÈdvayamÈha–
77. “Dhammena bhÈsitÈ gÈthÈ, SivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhana.
EtÈni tava nettÈni, dibbÈni paÔidissare.
78. TirokuÔÔaÑ tiroselaÑ, samatiggayha pabbataÑ.
SamantÈ yojanasataÑ, dassanaÑ anubhontu te”ti.
Tattha dhammena bhÈsitÈti mahÈrÈja imÈ te gÈthÈ dhammena
sabhÈveneva bhÈsitÈ. DibbÈnÊti dibbÈnubhÈvayuttÈni. PaÔidissareti
paÔidissanti. TirokuÔÔanti1 mahÈrÈja imÈni te cakkh|ni devatÈnaÑ cakkh|ni
viya parakuÔÔaÑ2 paraselaÑ yaÑkiÒci pabbatampi samatiggayha atikkamitvÈ
samantÈ dasa disÈ yojanasataÑ r|padassanaÑ anubhontu sÈdhent|ti attho.
Iti so ÈkÈse ÔhatvÈ mahÈjanamajjhe imÈ gÈthÈ bhÈsitvÈ “appamatto
hohÊ”ti mahÈsattaÑ ovaditvÈ devalokameva gato. MahÈsattopi
mahÈjanaparivuto mahantena sakkÈrena nagaraÑ pavisitvÈ sucandakaÑ
pÈsÈdaÑ abhiruhi. Tena cakkh|naÑ paÔiladdhabhÈvo sakalasiviraÔÔhe pÈkaÔo
jÈto. Athassa dassanatthaÑ sakalaraÔÔhavÈsino bahuÑ
______________________________________________________________
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paÓÓÈkÈraÑ gahetvÈ ÈgamiÑsu. MahÈsatto “imasmiÑ mahÈjanasannipÈte
mama dÈnaÑ vaÓÓayissÈmÊ”ti rÈjadvÈre mahÈmaÓÉapaÑ kÈretvÈ
samussitasetacchatte rÈjapalla~ke nisinno nagare bheriÑ carÈpetvÈ
sabbaseniyo sannipÈtetvÈ “ambho SiviraÔÔhavÈsino imÈni me dibbacakkh|ni
disvÈ ito paÔÔhÈya dÈnaÑ adatvÈ mÈ bhuÒjathÈ”ti dhammaÑ desento catasso
gÈthÈ abhÈsi–
79. “Ko nÊ’dha vittaÑ na dadeyya yÈcito,
Api visiÔÔhaÑ supiyampi attano.
Tadi~gha sabbe sivayo samÈgatÈ,
DibbÈni nettÈni mama’jja passatha.
80. TirokuÔÔaÑ tiroselaÑ, samatiggayha pabbataÑ.
SamantÈ yojanasataÑ, dassanaÑ anubhonti me.
81. Na cÈgamattÈ paramatthi kiÒci, maccÈnaÑ idha jÊvite.
DatvÈna mÈnusaÑ cakkhuÑ, laddhaÑ me cakkhuÑ amÈnusaÑ.
82. Etampi disvÈ sivayo, detha dÈnÈni bhuÒjatha.
DatvÈ ca bhutvÈ ca yathÈnubhÈvaÑ,
AninditÈ saggamupetha ÔhÈnan”ti.
Tattha konÊ’dhÈti ko nu idha. Api visiÔÔhanti uttamampi samÈnaÑ.
CÈgamattÈti cÈgapamÈÓato aÒÒaÑ varaÑ1 nÈma natthi. Idha jÊviteti
imasmiÑ jÊvaloke. “Idha jÊvatan”tipi pÈÔho, imasmiÑ loke jÊvamÈnÈnanti
attho. AmÈnusanti dibbacakkhu mayÈ laddhaÑ, iminÈ kÈraÓena
veditabbametaÑ “cÈgato uttamaÑ nÈma natthÊ”ti. Etampi disvÈti etaÑ mayÈ
laddhaÑ dibbacakkhuÑ disvÈpi.
Iti imÈhi cat|hi gÈthÈhi dhammaÑ desetvÈ tato paÔÔhÈya
anvaddhamÈsaÑ pannarasuposathesu mahÈjanaÑ sannipÈtÈpetvÈ niccaÑ
imÈhi gÈthÈhi dhammaÑ desesi. TaÑ sutvÈ mahÈjano dÈnÈdÊni puÒÒÈni
katvÈ devalokaÑ p|rentova agamÈsi.
______________________________________________________________
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ bhikkhave
porÈÓakapaÓÉitÈ bÈhiradÈnena asantuÔÔhÈ sampattayÈcakÈnaÑ attano
cakkh|ni uppÈÔetvÈ adaÑs|”ti vatvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi
“tadÈ SÊvikavejjo Œnando ahosi, Sakko Anuruddho ahosi, sesaparisÈ
BuddhaparisÈ, SivirÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
SivijÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ.
_____
4. SirÊmantajÈtakavaÓÓanÈ (500)
83-103. PaÒÒÈyu’petaÑ siriyÈ vihÊnanti ayaÑ sirÊmantapaÒho1 MahÈuma~ge2 Èvi bhavissati.
SirÊmantajÈtakavaÓÓanÈ3 catutthÈ.
_____
5. RohaÓamigajÈtakavaÓÓanÈ (501)
Ete y|thÈ patiyantÊti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto Èyasmato
Œnandassa jÊvitapariccÈgaÑ Èrabbha kathesi. So panassa jÊvitapariccÈgo
AsÊtinipÈte C|ÄahaÑsajÈtake4 dhanapÈladamane Èvi bhavissati. EvaÑ
tenÈyasmatÈ Satthu atthÈya jÊvite pariccatte dhammasabhÈyaÑ kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso ÈyasmÈ Œnando sekkhapaÔisambhidappatto hutvÈ
dasabalassatthÈya jÊvitaÑ pariccajÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha
bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na
bhikkhave idÈneva, pubbepesa mamatthÈya jÊvitaÑ pariccajiyevÈ”ti vatvÈ
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ BrÈhmadatte rajjaÑ kÈrente KhemÈ nÈmassa
aggamahesÊ ahosi. TadÈ bodhisatto Himavantapadese migayoniyaÑ
nibbattitvÈ suvaÓÓavaÓÓo ahosi sobhaggappatto. KaniÔÔhopissa Cittamigo
nÈma suvaÓÓavaÓÓova ahosi, kaniÔÔhabhaginÊpissa SutanÈ
______________________________________________________________
1. SirÊmandapaÒho (SÊ, I, Ka), sirÊmeÓÉapaÒho (SyÈ)
2. Khu 6. 204 piÔÔhe.
3. SirÊmandajÈtakavaÓÓanÈ (SÊ, I), sirÊmeÓÉajÈtakavaÓÓanÈ (SyÈ)
4. Khu 6. 83 piÔÔhe.
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nÈma suvaÓÓavaÓÓÈva ahosi. MahÈsatto pana RohaÓo1 nÈma migarÈjÈ
ahosi. So Himavante dve pabbatarÈjiyo atikkamitvÈ tatiyÈya antare
RohaÓaÑ2 nÈma saraÑ nissÈya asÊtimigasahassaparivÈro vÈsaÑ kappesi. So
andhe jiÓÓe mÈtÈpitaro posesi. Atheko BÈrÈÓasito avid|re NesÈdagÈmavÈsÊ
NesÈdaputto HimavantaÑ paviÔÔho mahÈsattaÑ disvÈ attano gÈmaÑ ÈgantvÈ
aparabhÈge kÈlaÑ karonto puttassÈrocesi “tÈta amhÈkaÑ kammabh|miyaÑ
asukasmiÑ nÈma ÔhÈne suvaÓÓavaÓÓo migo vasati, sace rÈjÈ puccheyya,
katheyyÈsÊ”ti.
AthekadivasaÑ KhemÈ devÊ pacc|sakÈle supinaÑ addasa. Evar|po
supino ahosi–suvaÓÓavaÓÓo migo ÈgantvÈ kaÒcanapÊÔhe nisÊditvÈ
suvaÓÓaki~kiÓikaÑ ÈkoÔento viya madhurassarena deviyÈ dhammaÑ deseti,
sÈ sÈdhukÈraÑ datvÈ dhammaÑ suÓÈti. Migo dhammakathÈya aniÔÔhitÈya
eva uÔÔhÈya gacchati, sÈ “migaÑ gaÓhatha gaÓhathÈ”ti vadantÊyeva pabujjhi.
ParicÈrikÈyo tassÈ saddaÑ sutvÈ “pihitadvÈravÈtapÈnaÑ gehaÑ vÈtassapi3
okÈso natthi, ayyÈ imÈya velÈya migaÑ gaÓhÈpetÊ”ti avahasiÑsu. SÈ tasmiÑ
khaÓe “supino ayan”ti ÒatvÈ cintesi “supinoti vutte rÈjÈ anÈdaro bhavissati,
‘dohaÄo uppanno’ti vutte pana Èdarena pariyesissati, suvaÓÓavaÓÓassa
migassa dhammakathaÑ suÓissÈmÊ”ti. SÈ gilÈnÈlayaÑ katvÈ nipajji. RÈjÈ
ÈgantvÈ “bhadde kiÑ te aphÈsukan”ti pucchi. Deva aÒÒaÑ natthi, dohaÄo
pana me uppannoti. KiÑ icchasi devÊti. SuvaÓÓavaÓÓassa dhammikamigassa
dhammaÑ sotukÈmÈ devÈti. Bhadde yaÑ natthi, tattha te dohaÄo uppanno,
suvaÓÓavaÓÓo nÈma migoyeva natthÊti. SÈ “sace na labhÈmi, idheva me
maraÓan”ti raÒÒo piÔÔhiÑ datvÈ nipajji.
RÈjÈ “sace atthi, labhissasÊ”ti parisamajjhe nisÊditvÈ MorajÈtake4
vuttanayeneva amacce ca brÈhmaÓe ca pucchitvÈ “suvaÓÓavaÓÓÈ migÈ nÈma
hontÊ”ti sutvÈ luddake sannipÈtetvÈ “evar|po migo kena diÔÔho, kena suto”ti
pucchitvÈ tena NesÈdaputtena pitu santikÈ
______________________________________________________________
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4. Khu 5. 38 piÔÔhe.
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sutaniyÈmena kathite “samma tassa te migassa ÈnÊtakÈle mahantaÑ
sakkÈraÑ karissÈmi, gaccha Ènehi nan”ti vatvÈ paribbayaÑ datvÈ taÑ
pesesi. Sopi “sacÈhaÑ deva taÑ ÈnetuÑ na sakkhissÈmi, cammamassa
ÈnessÈmi, taÑ ÈnetuÑ asakkonto lomÈnipissa ÈnessÈmi, tumhe mÈ
cintayitthÈ”ti vatvÈ attano nivesanaÑ gantvÈ puttadÈrassa paribbayaÑ datvÈ
tattha gantvÈ taÑ migarÈjÈnaÑ disvÈ “kasmiÑ nu kho ÔhÈne pÈsaÑ oÉÉetvÈ
imaÑ migarÈjÈnaÑ gaÓhituÑ sakkhissÈmÊ”ti vÊmaÑsanto pÈnÊyatitthe
okÈsaÑ passi. So daÄhaÑ cammayottaÑ vaÔÔetvÈ mahÈsattassa
pÈnÊyapivanaÔÔhÈne yaÔÔhipÈsaÑ oÉÉesi.
Punadivase mahÈsatto asÊtiyÈ migasahassehi saddhiÑ gocaraÑ1 caritvÈ
“pakatitittheyeva pÈnÊyaÑ pivissÈmÊ”ti tattha gantvÈ otarantoyeva pÈse2
bajjhi. So “sacÈhaÑ idÈneva baddharavaÑ ravissÈmi, ÒÈtigaÓÈ pÈnÊyaÑ
apivitvÈva bhÊtÈ palÈyissantÊ”ti cintetvÈ yaÔÔhiyaÑ allÊyitvÈ attano vase
vattetvÈ pÈnÊyaÑ pivanto viya ahosi. Atha asÊtiyÈ migasahassÈnaÑ pÈnÊyaÑ
pivitvÈ uttaritvÈ ÔhitakÈle “pÈsaÑ chindissÈmÊ”ti tikkhattuÑ ÈkaÉÉhi,
paÔhamavÈre cammaÑ chijji, dutiyavÈre maÑsaÑ chijji, tatiyavÈre nhÈruÑ
chinditvÈ3 pÈso aÔÔhiÑ Èhacca aÔÔhÈsi. So chindituÑ asakkonto baddharavaÑ
ravi, migagaÓÈ bhÈyitvÈ tÊhi ghaÔÈhi palÈyiÑsu. Cittamigo tiÓÓampi
ghaÔÈnaÑ antare mahÈsattaÑ adisvÈ “idaÑ bhayaÑ uppajjamÈnaÑ mama
bhÈtu uppannaÑ bhavissatÊ”ti cintetvÈ tassa santikaÑ gantvÈ baddhaÑ passi.
Atha naÑ mahÈsatto disvÈ “bhÈtika mÈ idha tiÔÔha, sÈsa~kaÑ idaÑ ÔhÈnan”ti
vatvÈ uyyojento paÔhamaÑ gÈthamÈha–
104. “Ete y|thÈ patiyanti, bhÊtÈ maraÓassa4 cittaka.
Gaccha tuvampi mÈ’ka~khi, jÊvissanti tayÈ sahÈ”ti.
Tattha eteti cakkhupathaÑ atikkamitvÈ d|ragate sandhÈyÈha. PatiyantÊti
patigacchanti, palÈyantÊti attho. CittakÈti taÑ Èlapati. TayÈ sahÈti tvaÑ
etesaÑ mama ÔhÈne ÔhatvÈ rÈjÈ hohi, ete tayÈ saddhiÑ jÊvissantÊti.
______________________________________________________________
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4. MaraÓÈ (SyÈ, I)
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Tato ubhinnampi tisso ekantarikagÈthÈyo honti–
105. “NÈhaÑ rohaÓa gacchÈmi, hadayaÑ me avakassati.
Na taÑ ahaÑ jahissÈmi, idha hissÈmi jÊvitaÑ.
106. Te hi n|na marissanti, andhÈ apariÓÈyakÈ.
Gaccha tuvampi mÈ’ka~khi, jÊvissanti tayÈ saha.
107. NÈhaÑ rohaÓa gacchÈmi, hadayaÑ me avakassati.
Na taÑ baddhaÑ jahissÈmi, idha hissÈmi jÊvitan”ti.
Tattha rohaÓÈti1 mahÈsattaÑ nÈmenÈlapati. AvakassatÊti kaÉÉhayati2,

sokena vÈ kaÉÉhÊyati. Te hi n|nÈti te amhÈkaÑ mÈtÈpitaro ekaÑseneva
dvÊsupi amhesu idha matesu apariÓÈyakÈ hutvÈ appaÔijaggiyamÈnÈ sussitvÈ
marissanti, tasmÈ bhÈtika citta kagaccha tuvaÑ, tayÈ saha te jÊvissantÊti
attho. Idha hissÈmÊti imasmiÑyeva ÔhÈne jÊvitaÑ jahissÈmÊti.
Iti vatvÈ bodhisattassa dakkhiÓapassaÑ nissÈya taÑ sandhÈretvÈ
assÈsento aÔÔhÈsi. SutanÈpi migapotikÈ palÈyitvÈ migÈnaÑ antare ubho
bhÈtike apassantÊ “idaÑ bhayaÑ mama bhÈtikÈnaÑ uppannaÑ bhavissatÊ”ti
nivattitvÈ tesaÑ santikaÑ ÈgatÈ. NaÑ ÈgacchantiÑ disvÈ mahÈsatto
paÒcamaÑ gÈthamÈha–
108. “Gaccha bhÊru palÈyassu, k|Ôe baddhosmi Èyase.
Gaccha tuvampi mÈ’ka~khi, jÊvissanti tayÈ sahÈ”ti.
Tattha bhÊr|ti mÈtugÈmo nÈma appamattakenapi bhÈyati, tena naÑ
evaÑ Èlapati. K|Ôeti paÔicchannapÈse. Œyaseti so hi anto-udake
ayakkhandhaÑ koÔÔetvÈ tattha sÈradÈruÑ yaÔÔhiÑ bandhitvÈ oÉÉito, tasmÈ
evamÈha. TayÈ sahÈti te asÊtisahassÈ migÈ tayÈ saddhiÑ jÊvissantÊti.
______________________________________________________________
1. RohantÈti (SÊ, I)

2. Galati (SÊ, I)
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Tato paraÑ1 purimanayeneva tisso gÈthÈ honti–
109. “NÈhaÑ rohaÓa gacchÈmi, hadayaÑ me avakassati.
Na taÑ ahaÑ jahissÈmi, idha hissÈmi jÊvitaÑ.
110. Te hi n|na marissanti, andhÈ apariÓÈyakÈ.
Gaccha tuvampi mÈ’ka~khi, jÊvissanti tayÈ saha.
111. NÈhaÑ rohaÓa gacchÈmi, hadayaÑ me avakassati.
Na taÑ baddhaÑ jahissÈmi, idha hissÈmi jÊvitan”ti.
Tattha te hi n|nÈti idhÈpi mÈtÈpitaroyeva sandhÈyÈha.
SÈpi tatheva paÔikkhipitvÈ2 mahÈsattassa vÈmapassaÑ nissÈya
assÈsayamÈnÈ aÔÔhÈsi. Luddopi te mige palÈyante disvÈ baddharavaÒca sutvÈ
“baddho bhavissati migarÈjÈ”ti daÄhaÑ kacchaÑ bandhitvÈ
migamÈraÓasattiÑ ÈdÈya vegenÈgacchi. MahÈsatto taÑ ÈgacchantaÑ disvÈ
navamaÑ gÈthamÈha–
112. “AyaÑ so luddako eti, luddar|po sahÈvudho.
Yo no vadhissati ajja, usunÈ sattiyÈ apÊ”ti.
Tattha luddar|poti dÈruÓajÈtiko. SattiyÈ apÊti sattiyÈpi no paharitvÈ
vadhissati, tasmÈ yÈva so nÈgacchati, tÈva palÈyathÈti.
TaÑ disvÈpi Cittamigo na palÈyi, SutanÈ pana sakabhÈvena saÓÔhÈtuÑ3
asakkontÊ maraÓabhayabhÊtÈ thokaÑ palÈyitvÈ “ahaÑ dve bhÈtike pahÈya
kuhiÑ palÈyissÈmÊ”ti attano jÊvitaÑ jahitvÈ nalÈÔena4 maccuÑ ÈdÈya
punÈgantvÈ bhÈtu vÈmapasse aÔÔhÈsi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ dasamaÑ
gÈthamÈha–
113. “SÈ muhuttaÑ palÈyitvÈ, bhayaÔÔÈ bhayatajjitÈ.
SudukkaraÑ akarÈ bhÊru, maraÓÈy|’panivattathÈ”ti.
Tattha maraÓÈy|’panivattathÈti maraÓatthÈya upanivatti.
______________________________________________________________
1. ParÈ (SyÈ, I)
4. NalÈÔe (SyÈ, Ka)

2. ParikkhipitvÈ (Ka)

3. SandhÈretuÑ (SyÈ, Ka)
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Luddopi ÈgantvÈ te tayo jane ekato Ôhite disvÈ mettacittaÑ uppÈdetvÈ
ekakucchiyaÑ nibbattabhÈtaro viya te maÒÒamÈno cintesi “migarÈjÈ tava
pÈse baddho, ime pana dve janÈ hirottappabandhanena baddhÈ, kiÑ nu kho
ime etassa hontÊ”ti. Atha naÑ pucchanto gÈthamÈha–
114. “Kinnu te’me migÈ honti, muttÈ baddhaÑ upÈsare.
Na taÑ cajitumicchanti, jÊvitassapi kÈraÓÈ”ti.
Tattha kinnu te’meti kiÑ nu te ime. UpÈsareti upÈsanti.
Athassa bodhisatto Ècikkhi–
115. “BhÈtaro honti me ludda, sodariyÈ ekamÈtukÈ.
Na maÑ cajitumicchanti, jÊvitassapi kÈraÓÈ”ti.
So tassa vacanaÑ sutvÈ bhiyyoso mattÈya muducitto ahosi.
CittamigarÈjÈ tassa muducittabhÈvaÑ ÒatvÈ “samma luddaka mÈ tvaÑ etaÑ
migarÈjÈnaÑ ‘migamattoyevÈ’ti maÒÒittha, ayaÒhi asÊtiyÈ migasahassÈnaÑ
rÈjÈ sÊlÈcÈrasampanno sabbasattesu muducitto mahÈpaÒÒo andhe jiÓÓe
mÈtÈpitaro poseti, sace tvaÑ evar|paÑ dhammikaÑ migaÑ mÈresi, etaÑ
mÈrento mÈtÈpitaro ca no maÒca bhaginiÒca meti amhe paÒcapi jane
mÈresiyeva, mayhaÑ pana bhÈtu jÊvitaÑ dento paÒcannampi
janÈnaÑ1jÊvitadÈyakosÊ”ti vatvÈ gÈthamÈha–
116. “Te hi n|na marissanti, andhÈ apariÓÈyakÈ.
PaÒcannaÑ jÊvitaÑ dehi, bhÈtaraÑ muÒca luddakÈ”ti.
So tassa dhammakathaÑ sutvÈ pasannacitto “mÈ bhÈyi sÈmÊ”ti vatvÈ
anantaraÑ gÈthamÈha–
117. “So vo ahaÑ pamokkhÈmi, mÈtÈpettibharaÑ migaÑ.
Nandantu mÈtÈpitaro, muttaÑ disvÈ mahÈmigan”ti.
Tattha voti nipÈtamattaÑ. Muttanti2 bandhanÈ muttaÑ passitvÈ.
______________________________________________________________
1. No (SÊ, SyÈ, I)

2. DisvÈti (SyÈ, Ka)

JÈtakaÔÔhakathÈ

419

EvaÒca pana vatvÈ cintesi “raÒÒÈ dinnayaso mayhaÑ kiÑ karissati,
sacÈhaÑ imaÑ migarÈjÈnaÑ vadhissÈmi, ayaÑ vÈ me pathavÊ bhijjitvÈ
vivaraÑ dassati, asani vÈ me matthake patissati, vissajjessÈmi nan”ti. So
mahÈsattaÑ upasa~kamitvÈ yaÔÔhiÑ pÈtetvÈ cammayottaÑ chinditvÈ
migarÈjÈnaÑ Èli~gitvÈ udakapariyante nipajjÈpetvÈ muducittena saÓikaÑ
pÈsÈ mocetvÈ nhÈr|hi nhÈruÑ, maÑsena maÑsaÑ, cammena cammaÑ
samodhÈnetvÈ udakena lohitaÑ dhovitvÈ mettacittena punappunaÑ
parimajji. Tassa mettÈnubhÈveneva mahÈsattassa pÈramitÈnubhÈvena ca
sabbÈni nhÈrumaÑsacammÈni sandhÊyiÑsu, pÈdo saÒchannachavi
saÒchannalomo ahosi, asukaÔÔhÈne baddho ahosÊtipi na paÒÒÈyi. MahÈsatto
sukhappatto hutvÈ aÔÔhÈsi. TaÑ disvÈ Cittamigo somanassajÈto luddassa
anumodanaÑ karonto gÈthamÈha–
118. EvaÑ luddaka nandassu, saha sabbehi ÒÈtibhi.
YathÈha’majja nandÈmi, muttaÑ disvÈ mahÈmigan”ti.
Atha mahÈsatto “kiÑ nu kho esa luddo maÑ gaÓhanto attano kÈmena1
gaÓhi, udÈhu aÒÒassa ÈÓattiyÈ”ti cintetvÈ gahitakÈraÓaÑ pucchi. Luddaputto
Èha “sÈmi na mayhaÑ tumhehi kammaÑ atthi, raÒÒo pana aggamahesÊ
KhemÈ nÈma tumhÈkaÑ dhammakathaÑ sotukÈmÈ, tadatthÈya raÒÒo
ÈÓattiyÈ tvaÑ mayÈ gahito”ti. Samma evaÑ sante maÑ vissajjento
atidukkaraÑ karosi, ehi maÑ netvÈ raÒÒo dassehi, deviyÈ dhammaÑ
kathessÈmÊti. SÈmi rÈjÈno nÈma kakkhaÄÈ, ko jÈnÈti, kiÑ bhavissati,
mayhaÑ raÒÒÈ dinnayasena kammaÑ natthi, gaccha tvaÑ yathÈsukhanti.
Puna mahÈsatto “iminÈ maÑ vissajjentena atidukkaraÑ kataÑ,
yasapaÔilÈbhassa upÈyamassa karissÈmÊ”ti cintetvÈ “samma piÔÔhiÑ tÈva me
hatthena parimajjÈ”ti Èha. So parimajji, hattho suvaÓÓavaÓÓehi lomehi p|ri.
SÈmi imehi lomehi kiÑ karomÊti. Samma imÈni haritvÈ raÒÒo ca deviyÈ ca
dassetvÈ “imÈni tassa suvaÓÓavaÓÓamigassa lomÈnÊ”ti vatvÈ mama ÔhÈne
ÔhatvÈ imÈhi gÈthÈhi deviyÈ dhammaÑ desehi, taÑ sutvÈyeva cassÈ dohaÄo
______________________________________________________________
1. Kammena (SÊ, SyÈ, I)
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paÔippassambhissatÊti. “DhammaÑ cara mahÈrÈjÈ”ti dasa
dhammacariyagÈthÈ uggaÓhÈpetvÈ paÒca sÊlÈni datvÈ appamÈdena ovaditvÈ
uyyojesi. Luddaputto mahÈsattaÑ ÈcariyaÔÔhÈne ÔhapetvÈ tikkhattuÑ
padakkhiÓaÑ katvÈ cat|su ÔhÈnesu vanditvÈ lomÈni paduminipattena
gahetvÈ pakkÈmi. Tepi tayo janÈ thokaÑ anugantvÈ mukhena gocaraÒca
pÈnÊyaÒca gahetvÈ mÈtÈpit|naÑ santikaÑ gamiÑsu. MÈtÈpitaro “tÈta
RohaÓa tvaÑ kira pÈse baddho kathaÑ muttosÊ”ti pucchantÈ
gÈthamÈhaÑsu–
119. “KathaÑ tvaÑ pamokkho Èsi, upanÊtasmi jÊvite.
KathaÑ putta amocesi, k|ÔapÈsamha luddako”ti.
Tattha upanÊtasmÊti tava jÊvite maraÓasantikaÑ upanÊte kathaÑ
pamokkho Èsi.
TaÑ sutvÈ bodhisatto tisso gÈthÈ abhÈsi–
120. “BaÓaÑ kaÓÓasukhaÑ vÈcaÑ, hadaya~gaÑ hadayassitaÑ.
SubhÈsitÈhi vÈcÈhi, Cittako maÑ amocayi.
121. BhaÓaÑ kaÓÓasukhaÑ vÈcaÑ, hadaya~gaÑ hadayassitaÑ.
SubhÈsitÈhi vÈcÈhi, SutanÈ maÑ amocayi.
122. SutvÈ kaÓÓasukhaÑ vÈcaÑ, hadaya~gaÑ hadayassitaÑ.
SubhÈsitÈni sutvÈna, luddako maÑ amocayÊ”ti.
Tattha bhaÓanti bhaÓanto. Hadaya~ganti hadaya~gamaÑ.
DutiyagÈthÈya bhaÓanti bhaÓamÈnÈ. SutvÈti so imesaÑ ubhinnaÑ vÈcaÑ
sutvÈ.
Athassa mÈtÈpitaro anumodantÈ ÈhaÑsu–
123. “EvaÑ Œnandito hotu, saha dÈrehi luddako.
YathÈ maya’jja nandÈma, disvÈ RohaÓa’mÈgatan”ti.
Luddopi araÒÒÈ nikkhamitvÈ rÈjakulaÑ gantvÈ rÈjÈnaÑ vanditvÈ
ekamantaÑ aÔÔhÈsi. TaÑ disvÈ rÈjÈ gÈthamÈha–
124. “Nanu tvaÑ avaca ludda, ‘migacammÈni ÈhariÑ”.
Atha kena nu vaÓÓena, migacammÈni nÈharÊ”ti.
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Tattha migacammÈnÊti migaÑ vÈ cammaÑ vÈ. Œharinti ÈharissÈmi.
IdaÑ vuttaÑ hoti–ambho ludda nanu tvaÑ evaÑ avaca “migaÑ ÈnetuÑ
asakkonto cammaÑ ÈharissÈmi, taÑ asakkonto lomÈnÊ”ti, so tvaÑ kena
kÈraÓena neva migaÑ, na migacammaÑ ÈharÊti.
TaÑ sutvÈ luddo gÈthamÈha–
125. “ŒgamÈ ceva hatthatthaÑ, k|ÔapÈsaÒca so migo.
Abajjhi taÑ migarÈjaÑ, taÒca muttÈ upÈsare.
126. Tassa me ahu saÑvego, abbhuto lomahaÑsano.
ImaÒcÈhaÑ migaÑ haÒÒe, ajja hissÈmi jÊvitan”ti.
Tattha ÈgamÈti mahÈrÈja so migo mama hatthatthaÑ hatthapÈsaÒceva1
mayÈ oÉÉitaÑ k|ÔapÈsaÒca Ègato, tasmiÒca k|ÔapÈse abajjhi. TaÒca muttÈ
upÈsareti taÒca baddhaÑ apare muttÈ abaddhÈva dve migÈ assÈsentÈ taÑ
nissÈya aÔÔhaÑsu. Abbhutoti pubbe abh|tapubbo. ImaÒcÈhanti atha me
saÑviggassa etadahosi “sace ahaÑ imaÑ migaÑ hanissÈmi, ajjeva
imasmiÑyeva ÔhÈne jÊvitaÑ jahissÈmÊ”ti.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ Èha–
127. “KÊdisÈ te migÈ ludda, kÊdisÈ dhammikÈ migÈ.
KathaÑvaÓÓÈ kathaÑsÊlÈ, bÈÄhaÑ kho ne pasaÑsasÊ”ti.
IdaÑ so rÈjÈ vimhayavasena punappunaÑ pucchati. TaÑ sutvÈ luddo
gÈthamÈha–
128. OdÈtasi~gÈ sucivÈlÈ, jÈtar|patac|pamÈ.
PÈdÈ lohitakÈ tesaÑ, aÒjitakkhÈ manoramÈ”ti.
Tattha odÈtasi~gÈti rajatadÈmasadisasi~gÈ. SucivÈlÈti
cÈmarivÈlasadisena sucinÈ vÈlena samannÈgatÈ. LohitakÈti rattanakhÈ
pavÈÄasadisÈ. PÈdÈti khurapariyantÈ. AÒjitakkhÈti aÒjitehi viya
visuddhapaÒcapasÈdehi akkhÊhi samannÈgatÈ.
______________________________________________________________
1. HatthapassaÒceva (SÊ, I), hatthavasaÒceva (SyÈ)
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Iti so kathentova mahÈsattassa suvaÓÓavaÓÓÈni lomÈni raÒÒo hatthe
ÔhapetvÈ tesaÑ migÈnaÑ sarÊravaÓÓaÑ pakÈsento gÈthamÈha–
129. “EdisÈ te migÈ deva, edisÈ dhammikÈ migÈ.
MÈtÈpettibharÈ deva, na te so abhihÈritun”ti.
Tattha mÈtÈpettibharÈti jiÓÓe andhe mÈtÈpitaro posenti, etÈdisÈ nesaÑ
dhammikatÈ1. Na te so abhihÈritunti so migarÈjÈ na sakkÈ kenaci tava
paÓÓÈkÈratthÈya abhiharitunti attho. “AbhihÈrayin”tipi pÈÔho, so ahaÑ taÑ
te paÓÓÈkÈratthÈya nÈbhihÈrayiÑ na Èharinti attho.
Iti so mahÈsattassa ca Cittamigassa ca SutanÈya migapotikÈya ca guÓaÑ
kathetvÈ “mahÈrÈja ahaÑ tena migaraÒÒÈ ‘attano lomÈni dassetvÈ mama
ÔhÈne ÔhatvÈ dasahi rÈjadhammacariyagÈthÈhi deviyÈ dhammaÑ
katheyyÈsÊ’ti uggaÓhÈpito ÈÓatto”ti Èha. TaÑ sutvÈ rÈjÈ naÑ nhÈpetvÈ
ahatavatthÈni nivÈsetvÈ sattaratanakhacite palla~ke nisÊdÈpetvÈ sayaÑ
deviyÈ saddhiÑ nÊcÈsane ekamantaÑ nisÊditvÈ taÑ aÒjaliÑ paggayha yÈcati.
So dhammaÑ desento Èha–
“DhammaÑ cara mahÈrÈja, mÈtÈpit|su khattiya.
Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi.
DhammaÑ cara mahÈrÈja, puttadÈresu khattiya.
Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi.
DhammaÑ cara mahÈrÈja, mittÈmaccesu khattiya.
Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi.
DhammaÑ cara mahÈrÈja, vÈhanesu balesu ca.
Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi.
DhammaÑ cara mahÈrÈja, gÈmesu nigamesu ca.
Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gimissasi.
______________________________________________________________
1. EtÈdisÈ dhammikÈ (SyÈ)
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DhammaÑ cara mahÈrÈja, raÔÔhesu janapadesu ca.
Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi.
DhammaÑ cara mahÈrÈja, samaÓabrÈhmaÓesu ca.
Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi.
DhammaÑ cara mahÈrÈja, migapakkhÊsu khattiya.
Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi.
DhammaÑ cara mahÈrÈja, dhammo ciÓÓo sukhÈvaho.
Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi.
DhammaÑ cara mahÈrÈja, sa-indÈ devÈ sabrahmakÈ.
SuciÓÓena divaÑ pattÈ, mÈ dhammaÑ rÈja pÈmado”ti1.
Iti NesÈdaputto mahÈsattena desitaniyÈmena ÈkÈsaga~gaÑ otÈrento viya
BuddhalÊlÈya dhammaÑ desesi. MahÈjano sÈdhukÈrasahassÈni pavattesi.
DhammakathaÑ sutvÈyeva deviyÈ dohaÄo paÔippassambhi. RÈjÈ tussitvÈ
luddaputtaÑ mahantena yasena santappento tisso gÈthÈ abhÈsi–
130. “Dammi nikkhasataÑ ludda, th|laÒca maÓikuÓÉalaÑ.
CatussadaÒca palla~kaÑ, umÈpupphasarinnibhaÑ2.
131. Dve ca sÈdisiyo bhariyÈ, usabhaÒca gavaÑ sataÑ.
Dhammena rajjaÑ kÈressaÑ, bahukÈro mesi luddaka.
132. KasivÈÓijjÈ iÓadÈnaÑ, uÒchÈcariyÈ ca luddaka.
Etena dÈraÑ posehi, mÈ pÈpaÑ akarÊ punÈ”ti.
Tattha th|lanti mahagghaÑ maÓikuÓÉalapasÈdhanaÒca te dammi.
Catussadanti caturussadaÑ3, catu-ussÊsakanti attho.
UmÈpupphasarinnibhanti nÊlapaccattharaÓattÈ umÈpupphasadisÈya nibhÈya
obhÈsena samannÈgataÑ, kÈÄavaÓÓadÈrusÈramayaÑ vÈ. SÈdisiyoti
aÒÒamaÒÒaÑ r|pena ca bhogena ca sadisÈ. UsabhaÒca gavaÑ satanti
usataÑ jeÔÔhakaÑ katvÈ gavaÑ sataÒca te dammi.
______________________________________________________________
1. Khu 6. 46 piÔÔhe.
2. UmÈpupphasirinnibhaÑ (SÊ, SyÈ), ummÈpupphasirinnibhaÑ (I, Ka)
3. Caturassanti catutthussadaÑ (SyÈ)

424

KhuddakanikÈya

KÈressanti dasa rÈjadhamme akopento dhammeneva rajjaÑ kÈressÈmi.
BahukÈro mesÊti suvaÓÓavaÓÓassa migaraÒÒo ÔhÈne ÔhatvÈ dhammassa
desitattÈ tvaÑ mama bahupakÈro, migarÈjena vuttaniyÈmeneva te ahaÑ
paÒcasu sÊlesu patiÔÔhÈpito. KasivÈÓijjÈti samma luddaka ahampi
migarÈjÈnaÑ adisvÈ tassa vacanameva sutvÈ paÒcasu sÊlesu patiÔÔhito,
tvampi ito paÔÔhÈya sÊlavÈ hohi, yÈni tÈni kasivÈÓijjÈni iÓadÈnaÑ
uÒchÈcariyÈti ÈjÊvamukhÈni, eteneva sammÈ-ÈjÊvena tava puttadÈraÑ posehi,
mÈ puna pÈpaÑ karÊti.
So raÒÒo kathaÑ sutvÈ “na me gharavÈsenattho, pabbajjaÑ me
anujÈnÈtha devÈ”ti anujÈnÈpetvÈ raÒÒÈ dinnadhanaÑ puttadÈrassa datvÈ
HimavantaÑ pavisitvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ aÔÔha samÈpattiyo nibbattetvÈ
brahmalokaparÈyaÓo ahosi. RÈjÈpi mahÈsattassa ovÈde ÔhatvÈ saggapuraÑ
p|resi, tassa ovÈdo vassasahassaÑ pavatti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ bhikkhave pubbepi
mamatthÈya Œnandena jÊvitaÑ pariccattamevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi
“tadÈ luddo Channo ahosi, rÈjÈ SÈriputto, devÊ KhemÈ bhikkhunÊ, mÈtÈpitaro
mahÈrÈjakulÈni, SutanÈ UppalavaÓÓÈ, Cittamigo Œnando, asÊti
migasahassÈni sÈkiyagaÓo, RohaÓo migarÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
RohaÓamigajÈtakavaÓÓanÈ1 paÒcamÈ.
_____
6. C|ÄahaÑsajÈtakavaÓÓanÈ (502)
Ete haÑsÈ pakkamantÊti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto
Œnandatherassa jÊvitapariccÈgameva Èrabbha kathesi. TadÈpi hi
dhammasabhÈyaÑ therassa guÓakathaÑ kathentesu bhikkh|su SatthÈ
ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ
“imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva, pubbepi Œnandena
mamatthÈya jÊvitaÑ pariccattamevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
______________________________________________________________
1. RohantamigajÈtakavaÓÓanÈ (SÊ, I)
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AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Bahuputtako nÈma rÈjÈ rajjaÑ kÈresi. KhemÈ
nÈmassa aggamahesÊ ahosi. TadÈ mahÈsatto suvaÓÓahaÑsayoniyaÑ
nibbattitvÈ navutihaÑsasahassaparivuto Cittak|Ôe vasi. TadÈpi devÊ
vuttanayeneva supinaÑ disvÈ raÒÒo suvaÓÓavaÓÓahaÑsassa
dhammadesanÈsavanadohaÄaÑ Èrocesi. RÈjÈpi amacce pucchitvÈ
“suvaÓÓavaÓÓahaÑsÈ nÈma Cittak|Ôapabbate vasantÊ”ti ca sutvÈ KhemaÑ
nÈma saraÑ kÈretvÈ nÈnappakÈrÈni nivÈpadhaÒÒÈni ropÈpetvÈ cat|su
kaÓÓesu devasikaÑ abhayaghosanaÑ ghosÈpesi, ekaÒca luddaputtaÑ
haÑsÈnaÑ gahaÓatthÈya payojesi. Tassa payojitÈkÈro ca, tena tattha
sakuÓÈnaÑ upaparikkhitabhÈvo ca, suvaÓÓahaÑsÈnaÑ ÈgatakÈle raÒÒo
ÈrocetvÈ pÈsÈnaÑ oÉÉitaniyÈmo ca, mahÈsattassa pÈse baddhaniyÈmo ca,
sumukhassa haÑsasenÈpatino tÊsu taÑsaghaÔÈsu taÑ adisvÈ nivattanaÒca
sabbaÑ MahÈhaÑsajÈtake1 Èvi bhavissati. IdhÈpi mahÈsatto yaÔÔhipÈse
bajjhitvÈ pÈsayaÔÔhiyaÑ olambantoyeva gÊvaÑ pasÈretvÈ haÑsÈnaÑ
gatamaggaÑ olokento sumukhaÑ ÈgacchantaÑ disvÈ “ÈgatakÈle naÑ
vÊmaÑsissÈmÊ”ti cintetvÈ tasmiÑ Ègate tisso gÈthÈ abhÈsi–
133. “Ete haÑsÈ pakkamanti, vakka~gÈ bhayameritÈ.
Harittaca hemavaÓÓa, kÈmaÑ Sumukha pakkama.
134. OhÈya maÑ ÒÈtigaÓÈ, ekaÑ pÈsavasaÑ gataÑ.
AnapekkhamÈnÈ gacchanti, kiÑ eko avahiyyasi.
135. Pateva patataÑ seÔÔha, natthi baddhe sahÈyatÈ.
MÈ anÊghÈya hÈpesi, kÈmaÑ Sumukha pakkamÈ”ti.
Tattha bhayameritÈti bhayeritÈ bhayatajjitÈ bhayacalitÈ. Harittaca
hemavaÓÓÈti dvÊhipi vacanehi tamevÈlapati. KÈmanti suvaÓÓattaca
suvaÓÓavaÓÓa sundaramukha ekaÑsena pakkamÈhiyeva, kiÑ te
idhÈgamanenÈti vadati. OhÈyÈti maÑ jahitvÈ uppatitÈ. AnapekkhamÈnÈti te
mama ÒÈtakÈ mayi anapekkhÈva gacchanti. PatevÈti uppateva. MÈ
______________________________________________________________
1. Khu 6. 90 piÔÔhe.
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anÊghÈyÈti ito gantvÈ pattabbÈya niddukkhabhÈvÈya vÊriyaÑ mÈ hÈpesi.
Tato Sumukho pa~kapiÔÔhe nisÊditvÈ gÈthamÈha–
136. “NÈhaÑ dukkhapareto’ ti, DhataraÔÔha tuvaÑ jahe.
JÊvitaÑ maraÓaÑ vÈ me, tayÈ saddhiÑ bhavissatÊ”ti.
Tattha dukkhaparetoti mahÈrÈja “tvaÑ maraÓadukkhapareto”ti
ettakeneva nÈhaÑ taÑ jahÈmi.
EvaÑ Sumukhena sÊhanÈde kathite DhataraÔÔho gÈthamÈha–
137. “Etadariyassa kalyÈÓaÑ, yaÑ tvaÑ Sumukha bhÈsasi.
TaÒca vÊmaÑsamÈnohaÑ, ‘patate’taÑ’avassajin”ti.
Tattha etadariyassÈti yaÑ tvaÑ “nÈhaÑ taÑ jahe”ti bhÈsasi, etaÑ
ÈcÈrasampannassa ariyassa kalyÈÓaÑ uttamavacanaÑ. Patate’tanti ahaÒca na
taÑ vissajjetukÈmova evaÑ avacaÑ, atha kho taÑ vÊmaÑsamÈno “patat|”ti1
etaÑ vacanaÑ avassajiÑ, gacchÈti taÑ avocanti attho.
EvaÑ tesaÑ kathentÈnaÒÒeva luddaputto daÓÉamÈdÈya vegenÈgato.
Sumukho DhataraÔÔhaÑ assÈsetvÈ tassÈbhimukho gantvÈ apacitiÑ dassetvÈ
haÑsaraÒÒo guÓe kathesi. TÈvadeva luddo muducitto ahosi. So tassa
muducittataÑ ÒatvÈ puna gantvÈ haÑsarÈjameva assÈsento aÔÔhÈsi. Luddopi
haÑsarÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ chaÔÔhaÑ gÈthamÈha–
138. “Apadena padaÑ yÈti, antalikkhacaro dijo.
ŒrÈ pÈsaÑ na bujjhi tvaÑ, haÑsÈnaÑ pavaruttamÈ”ti.
Tattha apadena padanti mahÈrÈja tumhÈdiso antalikkhacaro dijo apade
ÈkÈse padaÑ katvÈ yÈti. Na bujjhi tvanti so tvaÑ evar|po d|ratova imaÑ
pÈsaÑ na bujjhi na jÈnÊti pucchati.
______________________________________________________________
1. PatevÈti (SyÈ)
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MahÈsatto Èha–
139. “YadÈ parÈbhavo hoti, poso jÊvitasa~khaye.
Atha jÈlaÒca pÈsaÒca, ÈsajjÈpi na bujjhatÊ”ti.
Tattha yadÈ parÈbhavoti samma luddaputta yadÈ parÈbhavo avuÉÉhi
vinÈso sampatto hoti, atha poso jÊvitasa~khaye patte jÈlaÒca pÈsaÒca patvÈpi
na jÈnÈtÊti attho.
Luddo haÑsaraÒÒo kathaÑ abhinanditvÈ Sumukhena saddhiÑ
sallapanto tisso gÈthÈ abhÈsi–
140. “Ete haÑsÈ pakkamanti, vakka~gÈ bhayameritÈ.
Harittaca hemavaÓÓa, tvaÒÒeva avahiyyasi.
141. Ete bhutvÈ ca pivitvÈ ca, pakkamanti viha~gamÈ.
AnapekkhamÈnÈ vakka~gÈ, tvaÒÒeveko upÈsasi.
142. Kinnu tyÈyaÑ dijo hoti, mutto baddhaÑ upÈsasi.
OhÈya sakuÓÈ yanti, kiÑ eko avahiyyasÊ”ti.
Tattha tvaÒÒevÈti1 tvameva ohiyyasÊti pucchati. UpÈsasÊti payirupÈsasi.
Sumukho Èha–
143. “RÈjÈ me so dijo mitto, sakhÈ pÈÓasamo ca me.
Neva naÑ vijahissÈmi, yÈva kÈlassa pariyÈyan”ti.
Tattha yÈva kÈlassa pariyÈyanti luddaputta yÈva jÊvitakÈlassa
pariyosÈnaÑ ahaÑ etaÑ na vijahissÈmiyeva.
TaÑ sutvÈ luddo pasannacitto hutvÈ “sacÈhaÑ evaÑ sÊlasampannesu
imesu aparajjhissÈmi, pathavÊpi me vivaraÑ dadeyya, kiÑ me raÒÒo santikÈ
laddhena dhanena, vissajjessÈmi nan”ti cintetvÈ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. TvaÒca tanti (SÊ), tvaÒca nanti (I)
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144. “Yo ca tvaÑ sakhino hetu, pÈÓaÑ cajitumicchasi.
So te sahÈyaÑ muÒcÈmi, hotu rÈjÈ tavÈnugo”ti.
Tattha yo ca tvanti yo nÈma tvaÑ. Soti so ahaÑ. TavÈnugoti esa

haÑsarÈjÈ tava vasaÑ anugato hotu, tayÈ saddhiÑ ekaÔÔhÈne vasatu.
EvaÒca pana vatvÈ DhataraÔÔhaÑ yaÔÔhipÈsato otÈretvÈ saratÊraÑ netvÈ
pÈsaÑ muÒcitvÈ muducittena lohitaÑ dhovitvÈ nhÈru-ÈdÊni paÔipÈdesi. Tassa
muducittatÈya mahÈsattassa pÈramitÈnubhÈvena ca tÈvadeva pÈdo sacchavi
ahosi, baddhaÔÔhÈnampi na paÒÒÈyi. Sumukho bodhisattaÑ oloketvÈ
tuÔÔhacitto anumodanaÑ karonto gÈthamÈha–
145. “EvaÑ luddaka nandassu, saha sabbehi ÒÈtibhi.
YathÈha’majja nandÈmi, muttaÑ disvÈ dijÈdhipan”ti.
TaÑ sutvÈ luddo “gacchatha sÈmÊ”ti Èha. Atha naÑ mahÈsatto “kiÑ
pana tvaÑ samma maÑ attano atthÈya bandhi, udÈhu aÒÒassa ÈÓattiyÈ”ti
pucchitvÈ tena tasmiÑ kÈraÓe Èrocite “kiÑ nu kho me itova Cittak|ÔaÑ
gantuÑ seyyo, udÈhu nagaran”ti vÊmaÑsanto “mayi nagaraÑ gate
luddaputto dhanaÑ labhissati, deviyÈ dohaÄo paÔippassambhissati,
Sumukhassa mittadhammo pÈkaÔo bhavissati, tathÈ mama ÒÈÓabalaÑ1,
khemaÒca saraÑ abhayadakkhiÓaÑ katvÈ labhissÈmi, tasmÈ nagarameva
gantuÑ seyyo”ti sanniÔÔhÈnaÑ katvÈ “ludda tvaÑ amhe kÈjenÈdÈya raÒÒo
santikaÑ nehi, sace no rÈjÈ vissajjetukÈmo bhavissati, vissajjessatÊ”ti Èha.
RÈjÈno nÈma sÈmi kakkhaÄÈ, gacchatha tumheti. MayaÑ tÈdisaÑ luddampi
mudukaÑ karimha, raÒÒo ÈrÈdhane amhÈkaÑ bhÈro, nehiyeva no sammÈti.
So tathÈ akÈsi. RÈjÈ haÑse disvÈva somanassajÈto hutvÈ dvepi haÑse
kaÒcanapÊÔhe nisÊdÈpetvÈ madhulÈje khÈdÈpetvÈ madhurodakaÑ pÈyetvÈ
aÒjaliÑ paggayha dhammakathaÑ ÈyÈci. HaÑsarÈjÈ tassa sotukÈmataÑ
viditvÈ paÔhamaÑ tÈva paÔi______________________________________________________________
1. ©ÈÓabalena (I, Ka)

JÈtakaÔÔhakathÈ

429

santhÈramakÈsi. TatrimÈ haÑsassa ca raÒÒo ca vacanapaÔivacanagÈthÈyo
honti–
146. “Kaccinnu bhoto kusalaÑ, kacci bhoto anÈmayaÑ.
Kacci raÔÔhamidaÑ phÊtaÑ, dhammena manusÈsasi.
147. KusalaÑ ceva me haÑsa, atho haÑsa anÈmayaÑ.
Atho raÔÔhamidaÑ phÊtaÑ, dhammena manusÈsa’ haÑ.
148. Kacci bhoto amaccesu, doso koci na vijjati.
Kacci ÈrÈ amittÈ te, chÈyÈ dakkhiÓatoriva.
149. Athopi me amaccesu, doso koci na vijjati.
Atho ÈrÈ amittÈ me, chÈyÈ dakkhiÓatoriva.
150. Kacci te sÈdisÊ bhariyÈ, assavÈ piyabhÈÓinÊ.
Puttar|payas|petÈ, tava chandavasÈnugÈ.
151. Atho me sÈdisÊ bhariyÈ, assavÈ piyabhÈÓinÊ.
Puttar|payas|petÈ, mama chandavasÈnugÈ.
152. Kacci te bahavo puttÈ, sujÈtÈ raÔÔhavaÉÉhana.
PaÒÒÈjavena sampannÈ, sammodanti tato tato.
153. Satameko ca me puttÈ, DhataraÔÔha mayÈ sutÈ.
TesaÑ tvaÑ kiccamakkhÈhi, nÈvarujjhanti te vaco”ti.
Tattha kusalanti ÈrogyaÑ, itaraÑ1 tasseva vevacanaÑ. PhÊtanti kacci te
idaÑ raÔÔhaÑ phÊtaÑ subhikkhaÑ, dhammena ca naÑ anusÈsasÊti pucchati.
Dosoti aparÈdho. ChÈyÈ dakkhiÓatorivÈti yathÈ nÈma
dakkhiÓadisÈbhimukhÈ chÈyÈ na vaÉÉhati, evaÑ te kacci amittÈ na
vaÉÉhantÊti vadati. SÈdisÊti jÈtigottakulapadesehi2 samÈnÈ. Evar|pÈ hi
aticÈrinÊ na hoti. AssavÈti vacanapaÔiggÈhikÈ. Puttar|payas|petÈti puttehi ca
______________________________________________________________
1. AnÈmayanti idaÑ (SyÈ)

2. JÈtibhogagottakulapadesehi (Ka)
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r|pena ca yasena ca upetÈ. PaÒÒÈjavenÈti paÒÒÈvegena paÒÒaÑ javÈpetvÈ
tÈni tÈni kiccÈni paricchindituÑ samatthÈti pucchati. Sammodanti tato tatoti
yattha yattha niyuttÈ honti, tato tato sammodanteva, na virujjhantÊti
pucchati. MayÈ sutÈti mayÈ vissutÈ. MaÑ hi loko “BahuputtarÈjÈ”ti1 vadati,
iti te maÑ nissÈya vissutÈ pÈkaÔÈ jÈtÈti mayÈ sutÈ nÈma hontÊti vadati.
TesaÑ tvaÑ kiccamakkhÈhÊti tesaÑ mama puttÈnaÑ “idaÑ nÈma karont|”ti
tvaÑ kiccamakkhÈhi, na te vacanaÑ avarujjhanti2, ovÈdaÑ nesaÑ dehÊti
adhippÈyenevamÈha.
TaÑ sutvÈ mahÈsatto tassa ovÈdaÑ dento paÒca gÈthÈ abhÈsi–
154. “Upapannopi ce hoti, jÈtiyÈ vinayena vÈ.
Atha pacchÈ kurute yogaÑ, kicche ÈpÈsu sÊdati.
155. Tassa saÑhÊrapaÒÒassa, vivaro jÈyate mahÈ.
Rattimandhova r|pÈni, th|lÈni manupassati.
156. AsÈre sÈrayogaÒÒ|, matiÑ na tveva vindati.
Sarabhova giriduggasmiÑ, antarÈyeva sÊdati.
157. HÊnajaccopi ce hoti, uÔÔhÈtÈ dhitimÈ naro.
ŒcÈrasÊlasampanno, nise aggÊva bhÈsati.
158. EtaÑ me upamaÑ katvÈ, putte vijjÈsu vÈcaya.
SaÑvir|Ähetha medhÈvÊ, khette bÊjaÑva vuÔÔhiyÈ”ti.
Tattha vinayenÈti ÈcÈrena. PacchÈ kurute yoganti yo ce
sikkhitabbasikkhÈsu daharakÈle yogaÑ vÊriyaÑ akatvÈ pacchÈ
mahallakakÈle karoti, evar|po pacchÈ tathÈr|pe dukkhe vÈ ÈpadÈsu vÈ
uppannÈsu sÊdati, attÈnaÑ uddharituÑ na sakkoti. Tassa saÑhÊrapaÒÒassÈti
tassa asikkhitattÈ tato tato haritabbapaÒÒassa niccaÑ calabuddhino3.
Vivaroti bhogÈdÊnaÑ chiddaÑ, parihÈnÊti attho. Rattimandhoti rattandho4.
______________________________________________________________
1. BahupakÈro rÈjÈti (SÊ)
3. SaÑharitabbapaÒÒassa aniccalabuddhino (SÊ, SyÈ, I)
4. Nattamandhoti nattandho (SÊ, I)

2. Avarajjhissanti (SÊ, I)
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IdaÑ vuttaÑ hoti–yathÈ rattandho rattikÈÓo rattiÑ candobhÈsÈdÊhi
th|lar|pÈneva passati, sukhumÈni passituÑ na sakkoti, evaÑ asikkhito
saÑhÊrapaÒÒo kismiÒcideva bhaye uppanne sukhumÈni kiccÈni passituÑ na
sakkoti, oÄÈrikeyeva passati, tasmÈ tava putte daharakÈleyeva sikkhÈpetuÑ
vaÔÔatÊti.
AsÈreti nissÈre lokÈyatavedasamaye. SÈrayogaÒÒ|ti sÈrayutto esa
samayoti maÒÒamÈno. MatiÑ na tveva vindatÊti bahuÑ sikkhitvÈpi paÒÒaÑ
na labhatiyeva. Giriduggasminti so evar|po yathÈ nÈma sarabho attano
vasanaÔÔhÈnaÑ Ègacchanto antarÈmagge visamampi samanti maÒÒamÈno
giridugge vegenÈgacchanto narakapapÈtaÑ patitvÈ antarÈyeva sÊdati, ÈvÈsaÑ
na pÈpuÓÈti, evametaÑ asÈraÑ lokÈyatavedasamayaÑ sÈrasaÒÒÈya
uggahetvÈ mahÈvinÈsaÑ pÈpuÓÈti, tasmÈ tava putte atthanissitesu vaÉÉhiÈvahesu kiccesu yojetvÈ sikkhÈpehÊti. Nise aggÊvÈti mahÈrÈja hÊnajÈtikopi
uÔÔhÈnÈdiguÓasampanno rattiÑ aggikkhandho viya obhÈsati. EtaÑ meti etaÑ
mayÈ vuttaÑ rattandhaÒca aggikkhandhaÒca upamaÑ katvÈ tava putte
vijjÈsu vÈcaya, sikkhitabbayuttÈsu sikkhÈsu yojehi. EvaÑ yutto hi yathÈ
sukhette suvuÔÔhiyÈ bÊjaÑ saÑvir|hati, tatheva medhÈvÊ saÑvir|hati, yasena
ca bhogehi ca vaÉÉhatÊti.
EvaÑ mahÈsatto sabbarattiÑ raÒÒo dhammaÑ desesi, deviyÈ dohaÄo
paÔippassambhi. MahÈsatto aruÓuggamanavelÈyameva rÈjÈnaÑ paÒcasu
sÊlesu patiÔÔhapetvÈ appamÈdena ovaditvÈ saddhiÑ Sumukhena
uttarasÊhapaÒjarena nikkhamitvÈ Cittak|Ôameva gato.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ bhikkhave pubbepi iminÈ
mamatthÈya jÊvitaÑ pariccattamevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
luddo Channo ahosi, rÈjÈ SÈriputto, devÊ KhemÈbhikkhunÊ, haÑsaparisÈ
sÈkiyagaÓo, Sumukho Œnando, haÑsarÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
C|ÄahaÑsajÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ.
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7. SattigumbajÈtakavaÓÓanÈ (503)

Migaluddo mahÈrÈjÈti idaÑ SatthÈ maddakucchismiÑ MigadÈye
viharanto DevadattaÑ Èrabbha kathesi. Devadattena hi silÈya paviddhÈya
Bhagavato pÈde sakalikÈya khate1 balavavedanÈ uppajji. TathÈgatassa
dassanatthÈya bah| bhikkh| sannipatiÑsu. Atha BhagavÈ parisaÑ
sannipatitaÑ disvÈ “bhikkhave idaÑ senÈsanaÑ atisambÈdhaÑ, sannipÈto
mahÈ bhavissati, maÑ maÒcasivikÈya maddakucchiÑ nethÈ”ti Èha. Bhikkh|
tathÈ kariÑsu. JÊvako TathÈgatassa pÈdaÑ phÈsukaÑ akÈsi. Bhikkh| Satthu
santike nisinnÈva kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso Devadatto sayampi pÈpo,
parisÈpissa pÈpÈ, iti so pÈpo pÈpaparivÈrova viharatÊ”ti. SatthÈ “kiÑ
kathetha bhikkhave”ti pucchitvÈ “idaÑ nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave
idÈneva, pubbepi Devadatto pÈpo pÈpaparivÈroyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte UttarapaÒcÈlanagare PaÒcÈlo nÈma rÈjÈ rajjaÑ kÈresi. MahÈsatto
araÒÒÈyatane ekasmiÑ SÈnupabbate Simbalivane ekassa SuvaraÒÒo putto
hutvÈ nibbatti, dve bhÈtaro ahesuÑ. Tassa pana pabbatassa uparivÈte
coragÈmako ahosi paÒcannaÑ corasatÈnaÑ nivÈso, adhovÈte assamo
paÒcannaÑ isisatÈnaÑ nivÈso. TesaÑ suvapotakÈnaÑ
pakkhanikkhamanakÈle vÈtamaÓÉalikÈ udapÈdi. TÈya pahaÔo eko
suvapotako coragÈmake corÈnaÑ Èvudhantare patito, tassa tattha patitattÈ
“Sattigumbo” tveva nÈmaÑ kariÑsu. Eko assame vÈlukatale pupphantare
pati, tassa tattha patitattÈ “Pupphako”tveva nÈmaÑ kariÑsu. Sattigumbo
corÈnaÑ antare vaÉÉhito, Pupphako isÊnaÑ.
AthekadivasaÑ rÈjÈ sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉito rathavaraÑ abhiruhitvÈ
mahantena parivÈrena migavadhÈya nagarato nÈtid|re supupphitaphalitaÑ
ramaÓÊyaÑ UpagumbavanaÑ gantvÈ “yassa passena migo palÈyati, tasseva
gÊvÈ”ti vatvÈ rathÈ oruyha paÔicchÈdetvÈ dinne koÔÔhake dhanuÑ ÈdÈya
aÔÔhÈsi. Purisehi migÈnaÑ uÔÔhÈpanatthÈya vanagumbesu pothiyamÈnesu eko
eÓimigo uÔÔhÈya gamanamaggaÑ olokento raÒÒo ÔhitaÔÔhÈnasseva
______________________________________________________________
1. GhaÔe (SyÈ), khitte (Ka)
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vivittataÑ disvÈ tadabhimukho pakkhanditvÈ palÈyi. AmaccÈ “kassa passena
migo palÈyito”ti pucchantÈ “raÒÒo passenÈ”ti ÒatvÈ raÒÒÈ saddhiÑ keÄiÑ
kariÑsu. RÈjÈ asmimÈnena tesaÑ keÄiÑ asahanto “idÈni taÑ migaÑ
gahessÈmÊ”ti rathaÑ Èruyha “sÊghaÑ pesehÊ”ti sÈrathiÑ ÈÓÈpetvÈ migena
gatamaggaÑ paÔipajji. RathaÑ vegena gacchantaÑ parisÈ anubandhituÑ
nÈsakkhi. RÈjÈ sÈrathidutiyo yÈva majjhanhikÈ gantvÈ taÑ migaÑ adisvÈ
nivattanto tassa coragÈmassa santike ramaÓÊyaÑ kandaraÑ disvÈ rathÈ
oruyha nhatvÈ ca pivitvÈ ca paccuttari. Athassa sÈrathi rathassa
uttarattharaÓaÑ otÈretvÈ sayanaÑ rukkhacchÈyÈya paÒÒapesi, so tattha
nipajji. SÈrathipi tassa pÈde sambÈhanto nisÊdi. RÈjÈ antarantarÈ niddÈyati
ceva pabujjhati ca.
CoragÈmavÈsino corÈpi raÒÒo ÈrakkhaÓatthÈya araÒÒameva pavisiÑsu.
CoragÈmake Sattigumbo ceva Bhattarandhako Patikolambo nÈmeko puriso
cÈti dveva ohÊyiÑsu. TasmiÑ khaÓe SattigumbogÈmakÈ nikkhamitvÈ
rÈjÈnaÑ disvÈ “imaÑ niddÈyamÈnameva mÈretvÈ ÈbharaÓÈni gahessÈmÈ”ti
cintetvÈ Patikolambassa santikaÑ gantvÈ taÑ kÈraÓaÑ Èrocesi. TamatthaÑ
pakÈsento SatthÈ paÒca gÈthÈ abhÈsi–
159. “Migaluddo mahÈrÈjÈ, paÒcÈlÈnaÑ rathesabho.
Nikkhanto saha senÈya, ogaÓo vanamÈgamÈ.
160. Tattha’ddasÈ araÒÒasmiÑ, takkarÈnaÑ kuÔiÑ kataÑ.
TassÈ kuÔiyÈ nikkhamma, suvo luddÈni bhÈsati.
161. SampannavÈhano poso, yuvÈ sammaÔÔhakuÓÉalo.
Sobhati lohituÓhÊso, divÈ s|riyova bhÈsati.
162. Majjhanhike sampatike, sutto rÈjÈ sasÈrathi.
HandassÈbharaÓaÑ sabbaÑ, gaÓhÈma sÈhasÈ mayaÑ.
163. NisÊthepi rahodÈni, sutto rÈjÈ sasÈrathi.
ŒdÈya vatthaÑ maÓikuÓÉalaÒca, hantvÈna sÈkhÈhi avattharÈmÈ”ti.
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Tattha migaluddoti luddo viya migÈnaÑ gavesanato “migaluddo”ti
vutto. OgaÓoti gaÓÈ ohÊno parihÊno hutvÈ. TakkarÈnaÑ kuÔiÑ katanti so rÈjÈ
tattha araÒÒe corÈnaÑ vasanatthÈya kataÑ gÈmakaÑ addasa. TassÈti tato
corakuÔito. LuddÈni bhÈsatÊti Patikolambena saddhiÑ dÈruÓÈni vacanÈni
katheti. SampannavÈhanoti sampanna-assavÈhano. LohituÓhÊsoti rattena
uÓhÊsapaÔÔena samannÈgato. Sampatiketi sampati idÈni, evar|pe
ÔhitamajjhanhikakÈleti attho. SÈhasÈti sÈhasena pasayhÈkÈraÑ katvÈ
gaÓhÈmÈti vadati. NÊsÊthepi rahodÈnÊti nisÊthepi idÈnipi raho. IdaÑ vadati–
yathÈ nisÊthe aÉÉharattasamaye manussÈ kilantÈ sayanti, raho nÈma hoti,
idÈni Ôhitamajjhanhikepi kÈle tathevÈti. HantvÈnÈti rÈjÈnaÑ mÈretvÈ
vatthÈbharaÓÈnissa gahetvÈ atha naÑ pÈde gahetvÈ kaÉÉhitvÈ ekamante
sÈkhÈhi paÔicchÈdemÈti.
Iti so vegena sakiÑ nikkhamati, sakiÑ Patikolambassa santikaÑ
gacchati. So tassa vacanaÑ sutvÈ nikkhamitvÈ olokento rÈjabhÈvaÑ ÒatvÈ
bhÊto gÈthamÈha–
164. “Kinnu ummattar|pova, sattigumba pabhÈsasi.
DurÈsadÈ hi rÈjÈno, aggi pajjalito yathÈ”ti.
Atha naÑ suvo gÈthÈya ajjhabhÈsi–
165. “Atha tvaÑ Patikolamba, matto thullÈni gajjasi.
MÈtari mayha naggÈya, kinnu tvaÑ vijigucchase”ti.
Tattha atha tvanti nanu tvaÑ. Mattoti corÈnaÑ ucchiÔÔhasuraÑ labhitvÈ
tÈya matto hutvÈ pubbe mahÈgajjitÈni gajjasi. MÈtarÊti corajeÔÔhakassa
bhariyaÑ sandhÈyÈha. SÈ kira tadÈ sÈkhÈbha~gaÑ nivÈsetvÈ carati.
Vijigucchaseti mama mÈtari naggÈya kinnu tvaÑ idÈni corakammaÑ
jigucchasi, kÈtuÑ na icchasÊti.
RÈjÈ pabujjhitvÈ tassa tena saddhiÑ manussabhÈsÈya kathentassa
vacanaÑ sutvÈ “sappaÔibhayaÑ idaÑ ÔhÈnan”ti sÈrathiÑ uÔÔhÈpento
gÈthamÈha–
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166. “UÔÔhehi samma taramÈno, rathaÑ yojehi sÈrathi.
SakuÓo me na ruccati, aÒÒaÑ gacchÈma assaman”ti.
Sopi sÊghaÑ uÔÔhahitvÈ rathaÑ yojetvÈ gÈthamÈha–
167. “Yutto ratho mahÈrÈja, yutto ca balavÈhano.
AdhitiÔÔha mahÈrÈja, aÒÒaÑ gacchÈma assaman”ti.
Tattha balavÈhanoti balavavÈhano, mahÈthÈma-assasampannoti attho.
AdhitiÔÔhÈti abhiruha.
AbhiruÄhamatteyeva ca tasmiÑ sindhavÈ vÈtavegena pakkhandiÑsu.
Sattigumbo rathaÑ gacchantaÑ disvÈ saÑvegappatto1 dve gÈthÈ abhÈsi–
168. “Ko nu’meva gatÈ sabbe, ye asmiÑ paricÈrakÈ.
Esa gacchati paÒcÈlo, mutto tesaÑ adassanÈ.
169. KodaÓÉakÈni gaÓhatha, sattiyo tomarÈni ca.
Esa gacchati paÒcÈlo, mÈ vo muÒcittha jÊvatan”ti.
Tattha ko nu’meti kuhiÑ nu ime. Asminti imasmiÑ assame.
ParicÈrakÈti corÈ. AdassanÈti etesaÑ corÈnaÑ adassanena mutto esa
gacchatÊti, etesaÑ hatthato mutto hutvÈ esa adassanaÑ gacchatÊtipi attho.
KodaÓÉakÈnÊti dhan|ni. JÊvatanti tumhÈkaÑ jÊvantÈnaÑ mÈ muÒcittha,
ÈvudhahatthÈ dhÈvitvÈ gaÓhatha nanti.
EvaÑ tassa viravitvÈ aparÈparaÑ dhÈvantasseva rÈjÈ isÊnaÑ assamaÑ
patto. TasmiÑ khaÓe isayo phalÈphalatthÈya gatÈ. Eko pupphakasuvova
assamapade Ôhito hoti. So rÈjÈnaÑ disvÈ paccuggamanaÑ katvÈ
paÔisanthÈramakÈsi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ catasso gÈthÈ abhÈsi–
170. “AthÈ’paro paÔinandittha, suvo lohitatuÓÉako.
SvÈgataÑ te mahÈrÈja, atho te adurÈgataÑ.
Issarosi anuppatto, yaÑ idhatthi pavedaya.
______________________________________________________________
1. Sambhamappatto (SÊ, SyÈ)
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171. TiÓÉukÈni piyÈlÈni, madhuke kÈsumÈriyo.
PhalÈni khuddakappÈni, bhuÒja rÈja varaÑ varaÑ.
172. Idampi pÈnÊyaÑ sÊtaÑ, ÈbhataÑ girigabbharÈ.
Tato piva mahÈrÈja, sace tvaÑ abhika~khasi.
173. AraÒÒaÑ uÒchÈya gatÈ, ye asmiÑ paricÈrakÈ.
SayaÑ uÔÔhÈya gaÓhavho, hatthÈ me natthi dÈtave”ti.

Tattha paÔinanditthÈti rÈjÈnaÑ disvÈva tussi. LohitatuÓÉakoti rattatuÓÉo
sobhaggappatto. Madhuketi madhukaphalÈni. KÈsumÈriyoti evaÑnÈmakÈni
phalÈni, kÈraphalÈni vÈ. Tato pivÈti tato pÈnÊyamÈÄato gahetvÈ pÈnÊyaÑ
piva. Ye asmiÑ paricÈrakÈti mahÈrÈja ye imasmiÑ assame vicaraÓakÈ
isayo, te araÒÒaÑ uÒchÈya gatÈ. GaÓhavhoti phalÈphalÈni gaÓhatha.
DÈtaveti dÈtuÑ.
RÈjÈ tassa paÔisanthÈre pasÊditvÈ gÈthÈdvayamÈha–
174. “Bhaddako vata’yaÑ pakkhÊ, dijo paramadhammiko.
Atheso itaro pakkhÊ, suvo luddÈni bhÈsati.
175. ‘EtaÑ hanatha bandhatha, mÈ vo muÒcittha jÊvataÑ’.
IccevaÑ vilapantassa, sotthiÑ pattosmi assaman”ti.
Tattha itaroti corakuÔiyaÑ suvako. Iccevanti ahaÑ pana tassa evaÑ
vilapantasseva imaÑ assamaÑ sotthinÈ patto.
RaÒÒo kathaÑ sutvÈ pupphako dve gÈthÈ abhÈsi–
176. “BhÈtaro’sma mahÈrÈja, sodariyÈ ekamÈtukÈ.
EkarukkhasmiÑ saÑvaÉÉhÈ, nÈnÈkhettagatÈ ubho.
177. Sattigumbo ca corÈnaÑ, ahaÒca isinaÑ idha.
AsataÑ so, sataÑ ahaÑ, tena dhammena no vinÈ”ti.
Tattha bhÈtaro’smÈti mahÈrÈja so ca ahaÒca ubho bhÈtaro homa.
CorÈnanti so corÈnaÑ santike saÑvaÉÉho, ahaÑ isÊnaÑ
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santike. AsataÑ so, sataÑ ahanti so asÈdh|naÑ dussÊlÈnaÑ santikaÑ
upagato, ahaÑ sÈdh|naÑ sÊlavantÈnaÑ. Tena dhammena no vinÈti mahÈrÈja
taÑ SattigumbaÑ corÈ coradhammena corakiriyÈya vinesuÑ, maÑ isayo
isidhammena isisÊlÈcÈrena, tasmÈ sopi tena coradhammena no vinÈ hoti,
ahampi isidhammena no vinÈ homÊti.
IdÈni taÑ dhammaÑ vibhajanto gÈthÈdvayamÈha–
178. “Tattha vadho ca bandho ca, nikatÊ vaÒcanÈni ca.
ŒlopÈ sÈhasÈkÈrÈ, tÈni so tattha sikkhati.
179. Idha saccaÒca dhammo ca, ahiÑsÈ saÑyamo damo.
Œsan|dakadÈyÊnaÑ, a~ke vaddhosmi bhÈradhÈ”ti.
Tattha nikatÊti patir|pakena vaÒcanÈ. VaÒcanÈnÊti ujukavaÒcanÈneva.
ŒlopÈti divÈ gÈmaghÈtÈ. SÈhasÈkÈrÈti gehaÑ pavisitvÈ maraÓena tajjetvÈ
sÈhasikakammakaraÓÈni. Saccanti sabhÈvo. Dhammoti sucaritadhammo.
AhiÑsÈti mettÈpubbabhÈgo1. SaÑyamoti sÊlasaÑyamo. Damoti
indriyadamanaÑ. Œsan|dakadÈyÊnanti abbhÈgatÈnaÑ ÈsanaÒca udakaÒca
dÈnasÊlÈnaÑ. BhÈradhÈti2 rÈjÈnaÑ Èlapati.
IdÈni raÒÒo dhammaÑ desento imÈ gÈthÈ abhÈsi–
180. “YaÑ yaÑ hi rÈja bhajati, santaÑ vÈ yadi vÈ asaÑ.
SÊlavantaÑ visÊlaÑ vÈ, vasaÑ tasseva gacchati.
181. YÈdisaÑ kurute mittaÑ, yÈdisaÑ c|pasevati.
Sopi tÈdisako hoti, sahavÈso hi tÈdiso.
182. SevamÈno sevamÈnaÑ, samphuÔÔho samphusaÑ paraÑ.
Saro diddho kalÈpaÑva, alitta’mupalimpati.
UpalepabhayÈ dhÊro, neva pÈpasakhÈ siyÈ.
183. P|timacchaÑ kusaggena, yo naro upanayhati.
KusÈpi p|ti vÈyanti, evaÑ bÈl|pasevanÈ.
______________________________________________________________
1. MettacittapubbabhÈvo (SÊ, I)

2. BhÈratÈti (SÊ, SyÈ, I)

438

KhuddakanikÈya
184. TagaraÒca palÈsena, yo naro upanayhati.
PattÈpi surabhi vÈyanti, evaÑ dhÊr|pasevanÈ.
185. TasmÈ pattapuÔasseva, ÒatvÈ sampÈka’mattano.
Asante nopaseveyya, sante seveyya paÓÉito.
Asanto nirayaÑ nenti, santo pÈpenti suggatin”ti.

Tattha santaÑ vÈ yadi vÈ asanti sappurisaÑ vÈ asappurisaÑ vÈ.
SevamÈno sevamÈnanti seviyamÈno1 Ècariyo sevamÈnaÑ antevÈsikaÑ.
SamphuÔÔhoti antevÈsinÈ vÈ phuÔÔho Ècariyo. SamphusaÑ paranti paraÑ
ÈcariyaÑ samphusanto antevÈsÊ vÈ. Alittanti taÑ antevÈsikaÑ
pÈpadhammena alittaÑ so Ècariyo visadiddho saro sesaÑ sarakalÈpaÑ viya
limpati. EvaÑ bÈl|pasevanÈti bÈl|pasevÊ hi p|timacchaÑ
upanayhanakusaggaÑ viya hoti, pÈpakammaÑ akarontopi avaÓÓaÑ akittiÑ
labhati. DhÊr|pasevanÈti dhÊr|pasevÊ puggalo
tagarÈdigandhajÈtipaliveÔhanapattaÑ viya hoti, paÓÉito bhavituÑ
asakkontopi kalyÈÓamittasevÊ2 guÓakittiÑ labhati. PattapuÔassevÈti
duggandhasugandhapaliveÔhanapaÓÓasseva3. SampÈka’mattanoti
kalyÈÓamittasaÑsaggavasena attano paripÈkaÑ paribhÈvanaÑ4 ÒatvÈti attho.
PÈpenti suggatinti santo sammÈdiÔÔhikÈ attÈnaÑ nissite satte saggameva
pÈpentÊti desanaÑ yathÈnusandhimeva pÈpesi.
RÈjÈ tassa dhammakathÈya pasÊdi, isigaÓopi Ègato. RÈjÈ isayo vanditvÈ
“bhante maÑ anukampamÈnÈ mama vasanaÔÔhÈne vasathÈ”ti vatvÈ tesaÑ
paÔiÒÒaÑ gahetvÈ nagaraÑ gantvÈ suvÈnaÑ abhayaÑ adÈsi. Isayopi tattha
agamaÑsu. RÈjÈ isigaÓaÑ uyyÈne vasÈpento yÈvajÊvaÑ upaÔÔhahitvÈ
saggapuraÑ p|resi. Athassa puttopi chattaÑ ussÈpento isigaÓaÑ
paÔijaggiyevÈti tasmiÑ kulaparivaÔÔe satta rÈjÈno isigaÓassa dÈnaÑ
pavattayiÑsu. MahÈsatto araÒÒe vasantoyeva yathÈkammaÑ gato.
______________________________________________________________
1. SevamÈno (SyÈ)
2. KalyÈÓamittasevÊti (SyÈ)
3. PhalapuÔassevÈti gandhapuÔassa gandhapaliveÔhanapattasseva (SÊ, I)
4. ParipÈkaÒÈÓabhÈvaÑ (SyÈ), paripÈkabhÈvaÑ (Ka), Itivuttaka-®Ôha 230 piÔÔhepi
passitabbaÑ.
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SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ bhikkhave pubbepi
Devadatto pÈpo pÈpaparivÈroyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
Sattigumbo Devadatto ahosi, corÈ DevadattaparisÈ, rÈjÈ Œnando, isigaÓÈ
BuddhaparisÈ, Pupphakasuvo pana ahameva ahosin”ti.
SattigumbajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ.
_____
8. BhallÈtiyajÈtakavaÓÓanÈ (504)
BhallÈtiyo nÈma ahosi rÈjÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto MallikaÑ
deviÑ Èrabbha kathesi. TassÈ kira ekadivasaÑ raÒÒÈ saddhiÑ sayanaÑ
nissÈya kalaho ahosi. RÈjÈ kujjhitvÈ naÑ na olokesi. SÈ cintesi “nanu
TathÈgato raÒÒo mayi kuddhabhÈvaÑ na jÈnÈtÊ”ti. SatthÈ taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ
punadivase bhikkhusaÑghaparivuto SÈvatthiÑ piÓÉÈya pavisitvÈ raÒÒo
gehadvÈraÑ gato. RÈjÈ paccuggantvÈ pattaÑ gahetvÈ SatthÈraÑ pÈsÈdaÑ
ÈropetvÈ paÔipÈÔiyÈ bhikkhusaÑghaÑ nisÊdÈpetvÈ dakkhiÓodakaÑ datvÈ
paÓÊtenÈhÈrena parivisitvÈ bhattakiccÈvasÈne ekamantaÑ nisÊdi. SatthÈ “kiÑ
nu kho mahÈrÈja MallikÈ na paÒÒÈyatÊ”ti pucchitvÈ “attano
sukhamadamattatÈyÈ”ti1 vutte “nanu mahÈrÈja tvaÑ pubbe kinnarayoniyaÑ
nibbattitvÈ ekarattiÑ kinnariyÈ vinÈ hutvÈ satta vassasatÈni paridevamÈno
vicarÊ”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ BhallÈtiyo nÈma rÈjÈ rajjaÑ kÈrento
“a~gÈrapakkamigamaÑsaÑ khÈdissÈmÊ”ti rajjaÑ amaccÈnaÑ niyyÈdetvÈ
sannaddhapaÒcÈvudho susikkhitakoleyyakasunakhagaÓaparivuto nagarÈ
nikkhamitvÈ HimavantaÑ pavisitvÈ anuga~gaÑ gantvÈ upari abhiruhituÑ
asakkonto ekaÑ ga~gaÑ otiÓÓanadiÑ disvÈ tadanusÈrena gacchanto
migas|karÈdayo vadhitvÈ a~gÈrapakkamaÑsaÑ khÈdanto uccaÔÔhÈnaÑ
abhiruhi. Tattha ramaÓÊyÈ nadikÈ paripuÓÓakÈle thanapamÈÓodakÈ hutvÈ
sandati, aÒÒadÈ jaÓÓukapamÈÓodakÈ hoti. Tattha nÈnappakÈrakÈ
macchakacchapÈ vicaranti.
______________________________________________________________
1. SukhamadamattÈyÈti (SyÈ, I, Ka)
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Udakapariyante rajatapaÔÔavaÓÓavÈlukÈ ubhosu tÊresu
nÈnÈpupphaphalabharitavinamitÈ rukkhÈ pupphaphalarasamattehi
nÈnÈviha~gamabhamaragaÓehi samparikiÓÓÈ vividhamigasaÑghanisevitÈ
sÊtacchÈyÈ. EvaÑ ramaÓÊyÈya HemavatanadiyÈ tÊre dve kinnarÈ
aÒÒamaÒÒaÑ Èli~gitvÈ paricumbitvÈ nÈnappakÈrehi paridevantÈ rodanti.
RÈjÈ tassÈ nadiyÈ tÊrena GandhamÈdanaÑ abhiruhanto te kinnare disvÈ
“kiÑ nu kho ete evaÑ paridevanti, pucchissÈmi ne”ti cintetvÈ sunakhe
oloketvÈ accharaÑ pahari. SusikkhitakoleyyakasunakhÈ tÈya saÒÒÈya
gumbaÑ pavisitvÈ urena nipajjiÑsu. So tesaÑ paÔisallÊnabhÈvaÑ utvÈ
dhanukalÈpaÒceva sesÈvudhÈni ca rukkhaÑ nissÈya ÔhapetvÈ padasaddaÑ
akaronto saÓikaÑ tesaÑ santikaÑ gantvÈ “kiÑ kÈraÓÈ tumhe rodathÈ”ti
kinnare pucchi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ tissogÈthÈ abhÈsi–
186. “BhallÈtiyo nÈma ahosi rÈjÈ,
RaÔÔhaÑ pahÈya migavaÑ acÈri so.
AgamÈ girivaraÑ GandhamÈdanaÑ,
SupupphitaÑ kimpurisÈnuciÓÓaÑ.
187. SÈÄ|rasaÑghaÒca nisedhayitvÈ,
DhanuÑ kalÈpaÒca so nikkhipitvÈ.
UpÈgami vacanaÑ vattukÈmo,
YatthaÔÔhitÈ kimpurisÈ ahesuÑ.
188. Himaccaye HemavatÈya tÊre,
KimidhaÔÔhitÈ mantayavho abhiÓhaÑ.
PucchÈmi vo mÈnusadehavaÓÓe,
KathaÑ vo jÈnanti manussaloke”ti.
Tattha sÈÄ|rasaÑghanti sunakhagaÓaÑ. Himaccayeti catunnaÑ
hemantamÈsÈnaÑ atikkame. HemavatÈyÈti imissÈ HemavatÈya nadiyÈ tÊre.
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RaÒÒo vacanaÑ sutvÈ kinnaro tuÓhÊ ahosi, kinnarÊ pana raÒÒÈ saddhiÑ
sallapi–
189. “MallaÑ giriÑ paÓÉarakaÑ tik|ÔaÑ,
SÊtodakÈ anuvicarÈma najjo.
MigÈ manussÈva nibhÈsavaÓÓÈ,
JÈnanti no kimpurisÈti luddÈ”ti.
Tattha MallaÑ girinti samma luddaka mayaÑ imaÑ mallagiriÒca
PaÓÉarakaÒca Tik|ÔaÒca imÈ ca najjo anuvicarÈma. “MÈlÈgirin”tipi pÈÔho.
NibhÈsavaÓÓÈti nibhÈsamÈnavaÓÓÈ, dissamÈnasarÊrÈti attho.
Tato rÈjÈ tisso gÈthÈ abhÈsi–
190. “Sukicchar|paÑ paridevayavho,
Œli~gito cÈsi piyo piyÈya.
PucchÈmi vo mÈnusadehavaÓÓe,
Kimidha vane rodatha appatÊtÈ.
191. Sukicchar|paÑ paridevayavho,
Œli~gito cÈsi piyo piyÈya.
PucchÈmi vo mÈnusadehavaÓÓe,
Kimidha vane vilapatha appatÊtÈ.
192. Sukicchar|paÑ paridevayavho,
Œli~gito cÈsi piyo piyÈya.
PucchÈmi vo mÈnusadehavaÓÓe,
Kimidha vane socatha appatÊtÈ”ti.
Tattha sukicchar|panti suÔÔhu dukkhappattÈ viya hutvÈ. Œli~gito cÈsi
piyo piyÈyÈti tayÈ piyÈya tava piyo Èli~gito ca Èsi. “Œli~giyo cÈsÊ”tipi
pÈÔho, ayamevattho. Kimidha vaneti kiÑ kÈraÓÈ idha vane antarantarÈ
Èli~gitvÈ paricumbitvÈ piyakathaÑ kathetvÈ puna appatÊtÈ rodathÈti.
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Tato parÈ ubhinnampi ÈlÈpasallÈpagÈthÈ honti–
193. “Maye’karattaÑ vippavasimha ludda,
AkÈmakÈ aÒÒamaÒÒaÑ sarantÈ.
TamekarattaÑ anutappamÈnÈ,
SocÈma ‘sÈ ratti punaÑ na hessati’.
194. YamekarattaÑ anutappathe’taÑ,
DhanaÑ va naÔÔhaÑ pitaraÑ va petaÑ.
PucchÈmi vo mÈnusadehavaÓÓe,
KathaÑ vinÈ vÈsa’makappayittha.
195. YamimaÑ nadiÑ passasi sÊghasotaÑ,
NÈnÈdumacchÈdanaÑ selak|laÑ.
TaÑ me piyo uttari vassakÈle,
MamaÒca maÒÒaÑ anubandhatÊti.
196. AhaÒca a~kolaka’mocinÈmi,
AtimuttakaÑ sattaliyothikaÒca.
‘Piyo ca me hehiti mÈlabhÈrÊ,
AhaÒca naÑ mÈlinÊ ajjhupessaÑ’.
197. AhaÒcidaÑ kuravaka’mocinÈmi,
UddÈlakÈ pÈÔalisindhuvÈrakÈ.
‘Piyo ca me hehiti mÈlabhÈrÊ,
AhaÒca naÑ mÈlinÊ ajjhupessaÑ’.
198. AhaÒca sÈlassa supupphitassa,
Oceyya pupphÈni karomi mÈlaÑ.
‘Piyo ca me hehiti mÈlabhÈrÊ,
AhaÒca naÑ mÈlinÊ ajjhupessaÑ’.
199. AhaÒca sÈlassa supupphitassa,
Oceyya pupphÈni karomi bhÈraÑ.
IdaÒca no hehiti santharatthaÑ,
YatthajjimaÑ viharissÈma rattiÑ.
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200. AhaÒca kho agaÄuÑ candanaÒca,
SilÈya piÑsÈmi pamattar|pÈ.
‘Piyo ca me hehiti rosita~go,
AhaÒca naÑ rositÈ ajjhupessaÑ’.
201. AthÈgamÈ salilaÑ sÊghasotaÑ,
NudaÑ sÈle salaÄe kaÓÓikÈre.
Œp|ratha tena muhuttakena,
SÈ’yaÑ nadÊ Èsi mayÈ suduttarÈ.
202. Ubhosu tÊresu mayaÑ tadÈ ÔhitÈ,
SampassantÈ ubhayo aÒÒamaÒÒaÑ.
Sakimpi rodÈma sakiÑ hasÈma,
Kicchena no ÈgamÈ saÑvarÊ sÈ.
203. PÈtova kho uggate s|riyamhi,
CatukkaÑ nadiÑ uttariyÈna ludda.
Œli~giyÈ aÒÒamaÒÒaÑ mayaÑ ubho,
Sakimpi rodÈma sakiÑ hasÈma.
204. TÊh|’nakaÑ satta satÈni ludda,
Yamidha mayaÑ vippavasimha pubbe.
Vasse’ki’maÑ jÊvitaÑ bh|mipÈla,
Ko nÊ’dha kantÈya vinÈ vaseyya.
205. ŒyuÒca vo kÊvatako nu samma,
Sacepi jÈnÈtha vadetha ÈyuÑ.
AnussavÈ vuÉÉhato ÈgamÈ vÈ,
AkkhÈtha metaÑ avikampamÈnÈ.
206. ŒyuÒca no vassasahassaÑ ludda,
Na cantarÈ pÈpako atthi rogo.
AppaÒca dukkhaÑ sukhameva bhiyyo,
AvÊtarÈgÈ vijahÈma jÊvitan”ti.
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Tattha maye’karattanti mayaÑ ekarattaÑ. VippavasimhÈti vippayuttÈ
hutvÈ vasimha. AnutappamÈnÈti “anicchamÈnÈnaÑ no ekaratto atÊto”ti taÑ
ekarattaÑ anucintayamÈnÈ. PunaÑ na hessatÊti puna na bhavissati
nÈgamissatÊti socÈma. DhanaÑ va naÔÔhaÑ pitaraÑ va petanti dhanaÑ vÈ
naÔÔhaÑ pitaraÑ vÈ mÈtaraÑ vÈ petaÑ kÈlakataÑ kiÑ nu kho tumhe
cintayamÈnÈ kena kÈraÓena taÑ ekarattaÑ vinÈ vÈsaÑ akappayittha, idaÑ
me ÈcikkhathÈti pucchati. Yamimanti yaÑ imaÑ. Selak|lanti dvinnaÑ
selÈnaÑ antare sandamÈnaÑ. VassakÈleti ekassa meghassa uÔÔhÈya
vassanakÈle. AmhÈkaÒhi imasmiÑ vanasaÓÉe rativasena carantÈnaÑ eko
megho uÔÔhahi, atha me piyasÈmiko kinnaro maÑ “pacchato ÈgacchatÊ”ti
maÒÒamÈno etaÑ nadiÑ uttarÊti Èha.
AhaÒcÈti ahaÑ panetassa paratÊraÑ gatabhÈvaÑ ajÈnantÊ supupphitÈni
a~kolakÈdÊni pupphÈni ocinÈmi. Tattha sattaliyothikaÒcÈti
kundÈlapupphaÒca1 suvaÓÓayothikaÒca ocinantÊ pana “piyo ca me mÈlabhÈrÊ
bhavissati, ahaÒca naÑ mÈlinÊ hutvÈ ajjhupessan”ti iminÈ kÈraÓena ocinÈmi.
UddÈlakÈ pÈÔalisindhuvÈrakÈti tepi mayÈ ocitÈyevÈti vadati. OceyyÈti
ocinitvÈ. AgaÄuÑ candanaÒcÈti kÈÄÈgaÄuÒca rattacandanaÒca. Rosita~goti
vilittasarÊro. RositÈti vilittÈ hutvÈ. Ajjhupessanti sayane upagamissÈmi.
NudaÑ sÈle salaÄe kaÓÓikÈreti etÈni mayÈ ocinitvÈ tÊre ÔhapitÈni pupphÈni
nudantaÑ harantaÑ. SuduttarÈti tassÈ hi orimatÊre ÔhitakÈleyeva nadiyÈ
udakaÑ ÈgataÑ, ta~khaÓaÒÒeva s|riyo attha~gato, vijjulatÈ niccharanti,
kinnarÈ nÈma udakabhÊrukÈ honti, iti sÈ otarituÑ na visahi. TenÈha “sÈ’yaÑ
nadÊ Èsi mayÈ suduttarÈ”ti.
SampassantÈti vijjulatÈniccharaÓakÈle passantÈ. RodÈmÈti
andhakÈrakÈle apassantÈ rodÈma, vijjulatÈniccharaÓakÈle passantÈ hasÈma.
SaÑvarÊti ratti. Catukkanti tucchaÑ. UttariyÈnÈti uttaritvÈ. TÊh|’nakanti tÊhi
|nÈni satta vassasatÈni. Yamidha mayanti yaÑ kÈlaÑ idha mayaÑ
vippavasimha, so ito tÊhi |nakÈni satta vassasatÈni hontÊti vadati.
Vasse’ki’manti vassaÑ ekaÑ imaÑ, tumhÈkaÑ ekameva vassasataÑ imaÑ
jÊvitanti vadati. Ko nÊ’dhÈti evaÑ parittake jÊvite
______________________________________________________________
1. KandalapupphaÒca (SÊ, I), kuÓÉalapupphaÒca (SyÈ)
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ko nu idha kantÈya vinÈ bhaveyya1, ayuttaÑ tava piyabhariyÈya vinÈ
bhavitunti dÊpeti.
KÊvatako n|ti rÈjÈ kinnariyÈ vacanaÑ sutvÈ “imesaÑ ÈyuppamÈÓaÑ
pucchissÈmÊ”ti cintetvÈ “tumhÈkaÑ kittako Èy|”ti pucchati. AnussavÈti sace
vo kassaci vadantassa vÈ sutaÑ, mÈtÈpit|naÑ vÈ vuÉÉhÈnaÑ mahallakÈnaÑ
santikÈ Ègamo atthi, atha me tato anussavÈ vuÉÉhato ÈgamÈ vÈ etaÑ
avikampamÈnÈ akkhÈtha. Na cantarÈti amhÈkaÑ vassasahassaÑ Èyu, antarÈ
ca no pÈpako jÊvitantarÈyakaro rogopi natthi. AvÊtarÈgÈti aÒÒamaÒÒaÑ
avigatapemÈva hutvÈ.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ “ime hi nÈma tiracchÈnagatÈ hutvÈ ekarattiÑ
vippayogena satta vassasatÈni rodantÈ vicaranti, ahaÑ pana tiyojanasatike
rajje mahÈsampattiÑ pahÈya araÒÒe vicarÈmi, aho akiccakÈrimhÊ”ti tatova
nivatto BÈrÈÓasiÑ gantvÈ “kiÑ te mahÈrÈja Himavante acchariyaÑ
diÔÔhan”ti amaccehi puÔÔho sabbaÑ ÈrocetvÈ tato paÔÔhÈya dÈnÈni dadanto
bhoge bhuÒji. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ–
207. “IdaÒca sutvÈna amÈnusÈnaÑ,
BhallÈtiyo ittaraÑ jÊvitanti.
Nivattatha na migavaÑ acari,
AdÈsi dÈnÈni abhuÒji bhoge”ti–
imaÑ gÈthaÑ vatvÈ puna ovadanto dve gÈthÈ abhÈsi–
208. “IdaÒca sutvÈna amÈnusÈnaÑ,
Sammodatha mÈ kalahaÑ akattha.
MÈ vo tapÊ attakammÈparÈdho,
YathÈpi te kimpurisekarattaÑ.
209. IdaÒca sutvÈna amÈnusÈnaÑ,
Sammodatha mÈ vivÈdaÑ akattha.
MÈ vo tapÊ attakammÈparÈdho,
YathÈpi te kimpurisekarattan”ti.
______________________________________________________________
1. Vaseyya (?)

446

KhuddakanikÈya

Tattha amÈnusÈnanti kinnarÈnaÑ. AttakammÈparÈdhoti attano
kammadoso. Kimpurisekarattanti yathÈ te kimpurise ekarattiÑ kato attano
kammadoso tapi, tathÈ tumhepi mÈ tapÊti attho.
MallikÈ devÊ TathÈgatassa dhammadesanaÑ sutvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ aÒjaliÑ
paggayha Dasabalassa thutiÑ karontÊ osÈnagÈthamÈha–
210. “VividhaÑ adhimanÈ suÓomahaÑ,
VacanapathaÑ tava atthasaÑhitaÑ.
MuÒcaÑ giraÑ nudaseva me daraÑ,
SamaÓa sukhÈvaha jÊva me ciran”ti.
Tattha vividhaÑ adhimanÈ suÓomahanti bhante tumhehi vividhehi
nÈnÈkÈraÓehi ala~karitvÈ desitaÑ dhammadesanaÑ ahaÑ adhimanÈ
pasannacittÈ hutvÈ suÓomi. Vacanapathanti taÑ tumhehi vuttaÑ
vividhavacanaÑ. MuÒcaÑ giraÑ nudaseva me daranti kaÓÓasukhaÑ
madhuraÑ giraÑ muÒcanto mama hadaye sokadarathaÑ nudasiyeva
harasiyeva. SamaÓa sukhÈvaha jÊva me ciranti bhante BuddhasamaÓa
dibbamÈnusalokiyalokuttarasukhÈvaha mama sÈmi dhammarÈja ciraÑ jÊvÈti.
KosalarÈjÈ tato paÔÔhÈya tÈya saddhiÑ samaggavÈsaÑ vasi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ
kinnaro KosalarÈjÈ ahosi, kinnarÊ MallikÈ devÊ, BhallÈtiyarÈjÈ ahameva
ahosin”ti.
BhallÈtiyajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.
_____
9. SomanassajÈtakavaÓÓanÈ (505)
Ko taÑ hiÑsati heÔhetÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto Devadattassa
vadhÈya parisakkanaÑ Èrabbha kathesi. TadÈ hi SatthÈ “na bhikkhave
idÈneva, pubbepesa mama vadhÈya parisakkiyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
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AtÊte KururaÔÔhe UttarapaÒcÈlanagare ReÓu nÈma rÈjÈ rajjaÑ kÈresi.
TadÈ MahÈrakkhito nÈma tÈpaso paÒcasatatÈpasaparivÈro Himavante ciraÑ
vasitvÈ loÓambilasevanatthÈya cÈrikaÑ caranto UttarapaÒcÈlanagaraÑ patvÈ
rÈjuyyÈne vasitvÈ sapariso piÓÉÈya caranto rÈjadvÈraÑ pÈpuÓi. RÈjÈ
isigaÓaÑ disvÈ iriyÈpathe pasanno ala~katamahÈtale nisÊdÈpetvÈ
paÓÊtenÈhÈrena parivisitvÈ “bhante imaÑ vassÈrattaÑ mama uyyÈneyeva
vasathÈ”ti vatvÈ tehi saddhiÑ uyyÈnaÑ gantvÈ vasanaÔÔhÈnÈni kÈretvÈ
pabbajitaparikkhÈre datvÈ vanditvÈ nikkhami. Tato paÔÔhÈya sabbepi te
rÈjanivesane bhuÒjanti. RÈjÈ pana aputtako puttaÑ pattheti, puttÈ
nuppajjanti. VassÈrattaccayena mahÈrakkhito “idÈni Himavanto ramaÓÊyo,
tattheva gamissÈmÈ”ti rÈjÈnaÑ ÈpucchitvÈ raÒÒÈ katasakkÈrasammÈno
nikkhamitvÈ antarÈmagge majjhanhikasamaye maggÈ okkamma ekassa
sandacchÈyassa rukkhassa heÔÔhÈ taruÓatiÓapiÔÔhe saparivÈro nisÊdi.
TÈpasÈ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “rÈjagehe vaÑsÈnurakkhito putto natthi,
sÈdhu vatassa sace rÈjÈ puttaÑ labheyya, paveÓi ghaÔÊyethÈ”ti.
MahÈrakkhito tesaÑ kathaÑ sutvÈ “bhavissati nu kho raÒÒo putto, udÈhu
no”ti upadhÈrento “bhavissatÊ”ti ÒatvÈ evamÈha “mÈ bhonto cintayittha, ajja
pacc|sakÈle eko devaputto cavitvÈ raÒÒo aggamahesiyÈ kucchimhi
paÔisandhiÑ gaÓhissatÊ”ti. TaÑ sutvÈ eko k|ÔajaÔilo “idÈni rÈjakul|pako
bhavissÈmÊ”ti cintetvÈ tÈpasÈnaÑ gamanakÈle gilÈnÈlayaÑ katvÈ nipajjitvÈ
“ehi gacchÈmÈ”ti vutto “na sakkomÊ”tim Èha. MahÈrakkhito tassa
nipannakÈraÓaÑ ÒatvÈ “yadÈ sakkosi, tadÈ ÈgaccheyyÈsÊ”ti vatvÈ isigaÓaÑ
ÈdÈya Himavantameva gato. Kuhakopi nivattitvÈ vegenÈgantvÈ rÈjadvÈre
ÔhatvÈ “MahÈrakkhitassa upaÔÔhÈkatÈpaso Ègato”ti raÒÒo ÈrocÈpetvÈ raÒÒÈ
vegena pakkosÈpito pÈsÈdaÑ abhiruyha paÒÒattÈsane nisÊdi. RÈjÈ kuhakaÑ
tÈpasaÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisinno isÊnaÑ ÈrogyaÑ pucchitvÈ “bhante
atikhippaÑ nivattittha, vegena kenatthenÈgatatthÈ”ti Èha. Œma mahÈrÈja
isigaÓo sukhanisinno “sÈdhu vatassa, sace raÒÒo paveÓipÈlako putto
uppajjeyyÈ”ti
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kathaÑ samuÔÔhÈpesi, ahaÑ kathaÑ sutvÈ “bhavissati nu kho raÒÒo putto,
udÈhu no”ti dibbacakkhunÈ olokento “mahiddhiko devaputto cavitvÈ
aggamahesiyÈ sudhammÈya kucchimhi nibbattissatÊ”ti disvÈ “ajÈnantÈ
gabbhaÑ nÈseyyuÑ, ÈcikkhissÈmi nesan”ti tumhÈkaÑ kathanatthÈya Ègato,
kathitaÑ te mayÈ, gacchÈmahaÑ mahÈrÈjÈti. RÈjÈ “bhante na sakkÈ
gantun”ti haÔÔhatuÔÔho pasannacitto kuhakatÈpasaÑ uyyÈnaÑ netvÈ
vasanaÔÔhÈnaÑ saÑvidahitvÈ adÈsi. So tato paÔÔhÈya rÈjakule bhuÒjanto
vasati, “Dibbacakkhuko”tvevassa nÈmaÑ ahosi.
TadÈ bodhisatto TÈvatiÑsabhavanÈ cavitvÈ tattha paÔisandhiÑ gaÓhi,
jÈtassa cassa nÈmaggahaÓadivase “SomanassakumÈro” tveva nÈmaÑ
kariÑsu. So kumÈraparihÈrena vaÉÉhati. KuhakatÈpasopi uyyÈnassa
ekasmiÑ passe nÈnappakÈraÑ s|peyyasÈkaÒca valliphalÈni ca ropetvÈ
paÓÓikÈnaÑ hatthe vikkiÓanto dhanaÑ saÓÔhapesi. Bodhisattassa
sattavassikakÈle raÒÒo paccanto kuppi. So “DibbacakkhutÈpasaÑ mÈ
pamajjÊ”ti kumÈraÑ paÔicchÈpetvÈ “paccantaÑ v|pasamessÈmÊ”ti gato.
AthekadivasaÑ kumÈro “jaÔilaÑ passissÈmÊ”ti uyyÈnaÑ gantvÈ k|ÔajaÔilaÑ
ekaÑ gaÓÔhikakÈsÈvaÑ nivÈsetvÈ ekaÑ pÈrupitvÈ ubhohi hatthehi dve
udakaghaÔe gahetvÈ sÈkavatthusmiÑ udakaÑ ÈsiÒcantaÑ disvÈ “ayaÑ
k|ÔajaÔilo attano samaÓadhammaÑ akatvÈ paÓÓikakammaÑ karotÊ”ti ÒatvÈ
“kiÑ karosi paÓÓikagahapatikÈ”ti taÑ lajjÈpetvÈ avanditvÈva nikkhami.
K|ÔajaÔilo “ayaÑ idÈneva evar|po paccÈmitto, ko1 jÈnÈti kiÑ karissati,
idÈneva naÑ nÈsetuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ raÒÒo ÈgamanakÈle pÈsÈÓaphalakaÑ
ekamantaÑ khipitvÈ pÈnÊyaghaÔaÑ bhinditvÈ paÓÓasÈlÈya tiÓÈni vikiritvÈ
sarÊraÑ telena makkhetvÈ paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ sasÊsaÑ pÈrupitvÈ
mahÈdukkhappatto viya maÒce nipajji. RÈjÈ ÈgantvÈ nagaraÑ padakkhiÓaÑ
katvÈ nivesanaÑ apavisitvÈva “mama sÈmikaÑ DibbacakkhukaÑ
passissÈmÊ”ti paÓÓasÈladvÈraÑ gantvÈ taÑ vippakÈraÑ disvÈ “kiÑ nu kho
etan”ti anto pavisitvÈ taÑ nipannakaÑ disvÈ pÈde parimajjanto paÔhamaÑ
gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. Evar|po, pacchÈ ko (SÊ)
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211. “Ko taÑ hiÑsati heÔheti,
KiÑ dummano socasi appatÊto.
Kassajja mÈtÈpitaro rudantu,
Kvajja setu nihato pathabyÈ”ti.
Tattha hiÑsatÊti paharati. HeÔhetÊti akkosati. Kvajja set|ti ko ajja
sayatu.
TaÑ sutvÈ k|ÔajaÔilo nitthunanto uÔÔhÈya dutiyaÑ gÈthamÈha–
212. “TuÔÔhosmi deva tava dassanena,
CirassaÑ passÈmi taÑ bh|mipÈla.
AhiÑsako reÓumanuppavissa,
Puttena te heÔhayitosmi devÈ”ti.
Ito parÈ uttÈnasambandhagÈthÈ PÈÄinayeneva veditabbÈ–
213. “Œyantu dovÈrikÈ khaggabandhÈ1,
KÈsÈviyÈ yantu antepurantaÑ.
HantvÈna taÑ somanassaÑ kumÈraÑ,
ChetvÈna sÊsaÑ varamÈharantu.
214. PesitÈ rÈjino d|tÈ, kumÈraÑ etadabravuÑ.
Issarena vitiÓÓosi, vadhaÑ pattosi khattiya.
215. Sa rÈjaputto paridevayanto,
Dasa~guliÑ aÒjaliÑ paggahetvÈ.
Ahampi icchÈmi janinda daÔÔhuÑ,
JÊvaÑ maÑ netvÈ paÔidassayetha.
216. Tassa taÑ vacanaÑ sutvÈ, raÒÒo puttaÑ adassayuÑ.
Putto ca pitaraÑ disvÈ, d|ratova’jjhabhÈsatha.
______________________________________________________________
1. KhaggabaddhÈ (SÊ, I), khaggahatthÈ (SyÈ)
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217. ŒgacchuÑ dovÈrikÈ khaggabandhÈ,
KÈsÈviyÈ hantu mamaÑ janinda.
AkkhÈhi me pucchito etamatthaÑ,
AparÈdho ko ni’dha mama’jja atthÊ”ti.
Tattha ahiÑsakoti ahaÑ kassaci ahiÑsako sÊlÈcÈrasampanno.

ReÓumanuppavissÈti mahÈrÈja reÓu ahaÑ tava puttena mahÈparivÈrena
anupavisitvÈ “are k|ÔatÈpasa kasmÈ tvaÑ idha vasasÊ”ti vatvÈ
pÈsÈÓaphalakaÑ khipitvÈ ghaÔaÑ bhinditvÈ hatthehi ca pÈdehi ca koÔÔentena
viheÔhitosmÊti evaÑ so abh|tameva bh|taÑ viya katvÈ rÈjÈnaÑ saddahÈpesi.
Œyant|ti gacchantu. “Mama sÈmimhi vippaÔipannakÈlato paÔÔhÈya mayipi so
na lajjissatÊ”ti kujjhitvÈ tassa vadhaÑ ÈÓÈpento evamÈha. KÈsÈviyÈti
coraghÈtakÈ. Tepi pharasuhatthÈ attano vidhÈnena gacchant|ti vadati.
Varanti varaÑ sÊsaÑ uttamasÊsaÑ chinditvÈ Èharantu.
RÈjinoti bhikkhave raÒÒo santikÈ d|tÈ raÒÒÈ pesitÈ vegena gantvÈ
mÈtarÈ ala~karitvÈ attano a~ke nisÊdÈpitaÑ kumÈraÑ parivÈretvÈ
etadavocuÑ. IssarenÈti raÒÒÈ. VitiÓÓosÊti pariccattosi. Sa rÈjaputtoti
bhikkhave tesaÑ vacanaÑ sutvÈ maraÓabhayatajjito mÈtu-a~kato uÔÔhÈya so
rÈjaputto. PaÔidassayethÈti dassetha. TassÈti bhikkhave te d|tÈ kumÈrassa
taÑ vacanaÑ sutvÈ mÈretuÑ avisahantÈ goÓaÑ viya naÑ rajjuyÈ
parikaÉÉhantÈ netvÈ raÒÒo dassayuÑ. KumÈre pana nÊyamÈne
dÈsigaÓaparivutÈ saddhiÑ orodhehi SudhammÈpi devÊ nÈgarÈpi “mayaÑ
niraparÈdhaÑ kumÈraÑ mÈretuÑ na dassÈmÈ”ti tena saddhiÑ yeva
agamaÑsu. Œgacchunti tumhÈkaÑ ÈÓÈya mama santikaÑ ÈgamiÑsu.
HantuÑ mamanti maÑ mÈretuÑ. Ko nÊ’dhÈti ko nu idha mama aparÈdho,
yena maÑ tvaÑ mÈresÊti pucchi.
RÈjÈ “bhavaggaÑ atinÊcaÑ, tava doso atimahanto”ti tassa dosaÑ
kathento gÈthamÈha–
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218. “SÈyaÑ ca pÈto udakaÑ sajÈti,
AggiÑ sadÈ pÈricarata’ppamatto.
TaÑ tÈdisaÑ saÑyataÑ brahmacÈriÑ,
KasmÈ tuvaÑ br|si gahappatÊ”ti.
Tattha udakaÑ sajÈtÊti udakorohaÓakammaÑ karoti. TaÑ tÈdisanti taÑ
tathÈr|paÑ mama sÈmiÑ dibbacakkhutÈpasaÑ kasmÈ tvaÑ gahapativÈdena
samudÈcarasÊti vadati.
Tato kumÈro “deva mayhaÑ gahapatiÒÒeva ‘gahapatÊ’ti vadantassa ko
doso”ti vatvÈ gÈthamÈha–
219. “TÈlÈ ca m|lÈ ca phalÈ ca deva,
PariggahÈ vividhÈ santi’massa.
Te rakkhati gopayata’ppamatto,
TasmÈ ahaÑ br|mi gahappatÊ”ti.
Tattha m|lÈti m|lakÈdim|lÈni. PhalÈti nÈnÈvidhÈni valliphalÈni. Te
rakkhati gopayata’ppamattoti te esa tava kul|pakatÈpaso paÓÓikakammaÑ
karonto nisÊditvÈ rakkhati, vatiÑ katvÈ gopayati appamatto, tena kÈraÓena
so tava brÈhmaÓo gahapati nÈma hoti.
Iti naÑ ahampi “gahapatÊ”ti kathesiÑ. Sace na saddahasi, cat|su
dvÈresu paÓÓike pucchÈpehÊti. RÈjÈ pucchÈpesi. Te “Èma mayaÑ imassa
hatthato paÓÓaÒca phalÈphalÈni ca kiÓÈmÈ”ti ÈhaÑsu. PaÓÓavatthumpi
upadhÈrÈpetvÈ paccakkhamakÈsi. PaÓÓasÈlampissa pavisitvÈ kumÈrassa
purisÈ paÓÓavikkayaladdhaÑ kahÈpaÓamÈsakabhaÓÉikaÑ nÊharitvÈ raÒÒo
dassesuÑ. RÈjÈ mahÈsattassa niddosabhÈvaÑ ÒatvÈ gÈthamÈha–
220. “SaccaÑ kho etaÑ vadasi kumÈra,
PariggahÈ vividhÈ santi’massa.
Te rakkhati gopayata’ppamatto,
Sa brÈhmaÓo gahapati tena hotÊ”ti.
Tato mahÈsatto cintesi “evar|passa bÈlassa raÒÒo santike vÈsato
HimavantaÑ pavisitvÈ pabbajituÑ varaÑ, parisamajjheyevassa dosaÑ
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ÈvikatvÈ ÈpucchitvÈ ajjeva nikkhamitvÈ pabbajissÈmÊ”ti. So parisÈya
namakkÈraÑ1 katvÈ gÈthamÈha–
221. “SuÓantu mayhaÑ parisÈ samÈgatÈ,
SanegamÈ jÈnapadÈ ca sabbe.
BÈlÈ’yaÑ bÈlassa vaco nisamma,
AhetunÈ ghÈtayate maÑ janindo”ti.
Tattha bÈlÈ’yaÑ bÈlassÈti ayaÑ rÈjÈ sayaÑ bÈlo imassa bÈlassa
k|ÔajaÔilassa vacanaÑ sutvÈ ahetunÈva maÑ ghÈtayateti.
EvaÒca pana vatvÈ pitaraÑ vanditvÈ attÈnaÑ pabbajjÈya anujÈnÈpento
itaraÑ gÈthamÈha–
222. “DaÄhasmi m|le visaÔe vir|Ähe,
Dunnikkayo veÄu pasÈkhajÈto.
VandÈmi pÈdÈni tava janinda,
AnujÈna maÑ pabbajissÈmi devÈ”ti.
Tattha visaÔeti visÈle mahante jÈte. Dunnikkayoti2 dunnikkaÉÉhiyo.
Tato parÈ raÒÒo ca puttassa ca vacanapaÔivacanagÈthÈ honti–
223. “BhuÒjassu bhoge vipule kumÈra,
SabbaÒca te issariyaÑ dadÈmi.
Ajjeva tvaÑ kur|naÑ hohi rÈjÈ,
MÈ pabbajÊ pabbajjÈ hi dukkhÈ.
224. Kinn|’dha deva tava’matthi bhogÈ,
Pubbe’vahaÑ devaloke ramissaÑ.
R|pehi saddehi atho rasehi,
Gandhehi phassehi manoramehi.
______________________________________________________________
1. SakkÈraÑ (SyÈ)

2. Dunnikkhayoti (SÊ, SyÈ, I)
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225. BhuttÈ ca me bhogÈ tidivasmiÑ deva,
ParivÈrito accharÈnaÑ gaÓena.
TuvaÒca bÈlaÑ paraneyyaÑ viditvÈ,
Na tÈdise rÈjakule vaseyyaÑ.
226. SacÈhaÑ bÈlo paraneyyo asmi,
EkÈparÈdhaÑ khama putta mayhaÑ.
Punapi ce edisakaÑ bhaveyya,
YathÈmatiÑ somanassa karohÊ”ti.
Tattha dukkhÈti tÈta pabbajjÈ nÈma parapaÔibaddhajÊvikattÈ dukkhÈ, mÈ
pabbaji, rÈjÈ hohÊti taÑ yÈci. Kinn|’dha devÈti deva1 ye tava bhogÈ, tesu
kiÑ nÈma bhuÒjitabbaÑ atthi. ParivÈritoti paricÈrito2, ayameva vÈ pÈÔho.
Tassa kira jÈtissaraÒÈÓaÑ uppajji, tasmÈ evamÈha. Paraneyyanti andhaÑ
viya yaÔÔhiyÈ parena netabbaÑ. TÈdiseti tÈdisassa raÒÒo santike na
paÓÉitena vasitabbaÑ, mayÈ attano ÒÈÓabalena ajja jÊvitaÑ laddhaÑ, nÈhaÑ
tava santike vasissÈmÊti ÒÈpetuÑ evamÈha. YathÈmatinti sace puna mayhaÑ
evar|po doso hoti, atha tvaÑ yathÈ-ajjhÈsayaÑ karohÊti puttaÑ khamÈpesi.
MahÈsatto rÈjÈnaÑ ovadanto aÔÔha gÈthÈ abhÈsi–
227. “Anisamma kataÑ kammaÑ, anavatthÈya cintitaÑ.
Bhesajjasseva vebha~go, vipÈko hoti pÈpako.
228. Nisamma ca kataÑ kammaÑ, sammÈ’vatthÈya cintitaÑ.
Bhesajjasseva sampatti, vipÈko hoti bhadrako.
229. Alaso gihÊ kÈmabhogÊ na sÈdhu,
AsaÒÒato pabbajito na sÈdhu.
RÈjÈ na sÈdhu anisammakÈrÊ,
Yo paÓÉito kodhano taÑ na sÈdhu.
______________________________________________________________
1. Kinnu deva (SyÈ, Ka)

2. ParivÈritÈti parivÈrito (SÊ), parivÈritÈti paricÈritÈ (I, Ka)
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230. Nisamma khattiyo kayirÈ, nÈnisamma disampati.
NisammakÈrino rÈja, yaso kitti ca vaÉÉhati.
231. Nisamma daÓÉaÑ paÓayeyya issaro,
VegÈ kataÑ tappati bh|mipÈla.
SammÈpaÓÊdhÊ ca narassa atthÈ,
AnÈnutappÈ te bhavanti pacchÈ.
232. AnÈnutappÈni hi ye karonti,
Vibhajja kammÈyatanÈni loke.
ViÒÒuppasatthÈni sukhudrayÈni,
Bhavanti BuddhÈnumatÈni tÈni.
233. ŒgacchuÑ dovÈrikÈ khaggabandhÈ,
KÈsÈviyÈ hantu mamaÑ janinda.
MÈtuÒca a~kasmimahaÑ nisinno,
ŒkaÉÉhito sahasÈ tehi deva.
234. KaÔukaÑ hi sambÈdhaÑ sukicchaÑ patto,
Madhurampi yaÑ jÊvitaÑ laddha rÈja.
KicchenahaÑ ajja vadhÈ pamutto,
PabbajjamevÈbhimanohamasmÊ”ti.

Tattha anisammÈti anoloketvÈ anupadhÈretvÈ. AnavatthÈya cintitanti
anavatthapetvÈ atuletvÈ atÊretvÈ cintitaÑ. VipÈko hoti pÈpakoti tassa hi
yathÈ nÈma bhesajjassa vebha~go vipatti, evamevaÑ vipÈko hoti pÈpako.
AsaÒÒatoti kÈyÈdÊhi asaÒÒato dussÊlo. TaÑ na sÈdh|ti taÑ tassa kodhanaÑ
na sÈdhu. NÈnisammÈti anisÈmetvÈ kiÒci kammaÑ na kareyya. PaÓayeyyÈti
paÔÔhapeyya pavatteyya. VegÈti vegena sahasÈ. SammÈpaÓÊdhÊ cÈti yoniso
Ôhapitena cittena katÈ narassa atthÈ pacchÈ anÈnutappÈ bhavantÊti attho.
VibhajjÈti “imÈni kÈtuÑ yuttÈni, imÈni ayuttÈnÊ”ti evaÑ paÒÒÈya vibhajitvÈ.
KammÈyatanÈnÊti kammÈni. BuddhÈnumatÈnÊti paÓÉitehi anumatÈni
anavajjÈni honti. KaÔukanti
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deva kaÔukaÑ sambÈdhaÑ sukicchaÑ maraÓabhayaÑ pattomhi. LaddhÈti
attano ÒÈÓabalena labhitvÈ. PabbajjamevÈbhimanohamasmÊti
pabbajjÈbhimukhacittoyevasmi.
EvaÑ mahÈsattena dhamme desite rÈjÈ deviÑ ÈmantetvÈ gÈthamÈha–
235. “Putto tavÈyaÑ taruÓo sudhamme,
Anukampako somanasso kumÈro
TaÑ yÈcamÈno na labhÈmi svajja,
Arahasi naÑ yÈcitave tuvampÊ”ti.
Tattha yÈcitaveti yÈcituÑ.
SÈ pabbajjÈyameva uyyojentÊ gÈthamÈha–
236. “Ramassu bhikkhÈcariyÈya putta,
Nisamma dhammesu paribbajassu.
Sabbesu bh|tesu nidhÈya daÓÉaÑ,
Anindito brahmamupehi ÔhÈnan”ti.
Tattha nisammÈti pabbajanto ca nisÈmetvÈ micchÈdiÔÔhikÈnaÑ
pabbajjaÑ pahÈya sammÈdiÔÔhiyuttaÑ niyyÈnikapabbajjaÑ pabbaja.
Atha rÈjÈ gÈthamÈha–
237. “Accherar|paÑ vata yÈdisaÒca,
DukkhitaÑ maÑ dukkhÈpayase sudhamme.
YÈcassu puttaÑ iti vuccamÈnÈ,
Bhiyyova ussÈhayase kumÈran”ti.
Tattha yÈdisaÒcÈti yÈdisaÑ idaÑ tvaÑ vadesi, taÑ acchariyar|paÑ
vata. Dukkhitanti pakatiyÈpi maÑ dukkhitaÑ bhiyyo dukkhÈpayasi.
Puna devÊ gÈthamÈha–
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238. “Ye vippamuttÈ anavajjabhogino,
ParinibbutÈ lokamimaÑ caranti.
TamariyamaggaÑ paÔipajjamÈnaÑ,
Na ussahe vÈrayituÑ kumÈran”ti.

Tattha vippamuttÈti rÈgÈdÊhi vippamuttÈ. ParinibbutÈti
kilesaparinibbÈnena nibbutÈ. Tamariyamagganti taÑ tesaÑ BuddhÈdÊnaÑ
ariyÈnaÑ santakaÑ maggaÑ paÔipajjamÈnaÑ mama puttaÑ vÈretuÑ na
ussahÈmi devÈti.
TassÈ vacanaÑ sutvÈ rÈjÈ osÈnagÈthamÈha–
239. “AddhÈ have sevitabbÈ sapaÒÒÈ,
BahussutÈ ye bahuÔhÈnacintino.
YesÈyaÑ sutvÈna subhÈsitÈni,
AppossukkÈ vÊtasokÈ sudhammÈ”ti.
Tattha bahuÔhÈnacintinoti bahukÈraÓacintino. YesÈyanti yesaÑ ayaÑ.
SomanassakumÈrasseva hi sÈ subhÈsitaÑ sutvÈ appossukkÈ jÈtÈ, rÈjÈpi
tadeva sandhÈyÈha.
MahÈsatto mÈtÈpitaro vanditvÈ “sace mayhaÑ doso atthi, khamathÈ”ti
mahÈjanassa aÒjaliÑ katvÈ HimavantÈbhimukho gantvÈ manussesu nivattesu
manussavaÓÓenÈgantvÈ devatÈhi satta pabbatarÈjiyo atikkamitvÈ
HimavantaÑ nÊto VissakammunÈ nimmitÈya paÓÓasÈlÈya isipabbajjaÑ
pabbaji. TaÑ tattha yÈva soÄasavassakÈlÈ rÈjakulaparicÈrikavesena
devatÈyeva upaÔÔhahiÑsu. K|ÔajaÔilampi mahÈjano pothetvÈ jÊvitakkhayaÑ
pÈpesi. MahÈsatto jhÈnÈbhiÒÒaÑ nibbattetvÈ brahmalok|pago ahosi.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ bhikkhave pubbepesa
mayhaÑ vadhÈya parisakkiyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ kuhako
Devadatto ahosi, mÈtÈ MahÈmÈyÈ, MahÈrakkhito SÈriputto,
SomanassakumÈro pana ahameva ahosin”ti.
SomanassajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ.
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10. CampeyyajÈtakavaÓÓanÈ (506)
KÈ nu vijjurivÈbhÈsÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
uposathakammaÑ Èrabbha kathesi. TadÈ hi SatthÈ “sÈdhu vo kataÑ upÈsakÈ
uposathavÈsaÑ vasantehi, porÈÓakapaÓÉitÈ nÈgasampattiÑ pahÈya
uposathavÈsaÑ vasiÑsuyevÈ”ti vatvÈ tehi yÈcito atÊtaÑ Èhari.
AtÊte A~garaÔÔhe A~ge ca MagadharaÔÔhe Magadhe ca rajjaÑ kÈrente
A~gamagadharaÔÔhÈnaÑ antare CampÈ nÈma nadÊ, tattha NÈgabhavanaÑ
ahosi. Campeyyo nÈma nÈgarÈjÈ rajjaÑ kÈresi. KadÈci MagadharÈjÈ
a~garaÔÔhaÑ gaÓhÈti, kadÈci a~garÈjÈ MagadharaÔÔhaÑ. AthekadivasaÑ
MagadharÈjÈ A~gena saddhiÑ yujjhitvÈ yuddhaparÈjito assaÑ Èruyha
palÈyanto A~garaÒÒo yodhehi anubaddho puÓÓaÑ CampÈnadiÑ patvÈ
“parahatthe maraÓato nadiÑ pavisitvÈ mataÑ seyyo”ti asseneva saddhiÑ
nadiÑ otari. TadÈ Campeyyo nÈgarÈjÈ antodake ratanamaÓÉapaÑ
nimminitvÈ mahÈparivÈro mahÈpÈnaÑ pivati. Asso raÒÒÈ saddhiÑ udake
nimujjitvÈ nÈgaraÒÒo purato otari. NÈgarÈjÈ ala~katapaÔiyattaÑ rÈjÈnaÑ
disvÈ sinehaÑ uppÈdetvÈ ÈsanÈ uÔÔhÈya “mÈ bhÈyi mahÈrÈjÈ”ti rÈjÈnaÑ
attano palla~ke nisÊdÈpetvÈ udake nimuggakÈraÓaÑ pucchi. RÈjÈ
yathÈbh|taÑ kathesi. Atha naÑ “mÈ bhÈyi mahÈrÈja, ahaÑ taÑ dvinnaÑ
raÔÔhÈnaÑ sÈmikaÑ karissÈmÊ”ti assÈsetvÈ sattÈhaÑ mahantaÑ yasaÑ
anubhavitvÈ sattame divase MagadharÈjena saddhiÑ NÈgabhavanÈ
nikkhami. MagadharÈjÈ nÈgarÈjassÈnubhÈvena a~garÈjÈnaÑ gahetvÈ jÊvitÈ
voropetvÈ dvÊsu raÔÔhesu rajjaÑ kÈresi. Tato paÔÔhÈya raÒÒo ca nÈgarÈjassa
ca vissÈso thiro ahosi. RÈjÈ anusaÑvaccharaÑ CampÈnadÊtÊre
ratanamaÓÉapaÑ kÈretvÈ mahantena pariccÈgena nÈgaraÒÒo balikammaÑ
karoti. Sopi mahantena parivÈrena NÈgabhavanÈ nikkhamitvÈ balikammaÑ
sampaÔicchati. MahÈjano nÈgaraÒÒo sampattiÑ oloketi.
TadÈ bodhisatto daliddakule nibbatto rÈjaparisÈya saddhiÑ nadÊtÊraÑ
gantvÈ taÑ nÈgarÈjassa sampattiÑ disvÈ lobhaÑ uppÈdetvÈ taÑ
patthayamÈno dÈnaÑ datvÈ sÊlaÑ rakkhitvÈ CampeyyanÈgarÈjassa
kÈlakiriyato sattame divase cavitvÈ tassa vasanapÈsÈde sirigabbhe
sirisayanapiÔÔhe
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nibbatti. SarÊraÑ sumanadÈmavaÓÓaÑ mahantaÑ ahosi. So taÑ disvÈ
vippaÔisÈrÊ hutvÈ “mayÈ katakusalanissandena chasu kÈmasaggesu issariyaÑ
koÔÔhe paÔisÈmitaÑ dhaÒÒaÑ viya ahosi, svÈhaÑ imissÈ tiracchÈnayoniyÈ
paÔisandhiÑ gaÓhiÑ, kiÑ me jÊvitenÈ”ti maraÓÈya cittaÑ uppÈdesi. Atha
naÑ SumanÈ nÈma nÈgamÈÓavikÈ disvÈ “mahÈnubhÈvo satto nibbatto
bhavissatÊ”ti sesanÈgamÈÓavikÈnaÑ saÒÒaÑ adÈsi, sabbÈ nÈnÈt|riyahatthÈ
ÈgantvÈ tassa upahÈraÑ kariÑsu. Tassa taÑ NÈgabhavanaÑ SakkabhavanaÑ
viya ahosi, maraÓacittaÑ paÔippassambhi, sappasarÊraÑ vijahitvÈ
sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉito sayanapiÔÔhe nisÊdi. Athassa tato paÔÔhÈya yaso
mahÈ ahosi.
So tattha nÈgarajjaÑ kÈrento aparabhÈge vippaÔisÈrÊ hutvÈ “kiÑ me
imÈya tiracchÈnayoniyÈ, uposathavÈsaÑ vasitvÈ ito muccitvÈ
manussapathaÑ gantvÈ saccÈni paÔivijjhitvÈ dukkhassantaÑ karissÈmÊ”ti
cintetvÈ tato paÔÔhÈya tasmiÑ yeva pÈsÈde uposathakammaÑ karoti.
Ala~katanÈgamÈÓavikÈ tassa santikaÑ gacchanti, yebhuyyenassa sÊlaÑ
bhijjati. So tato paÔÔhÈya pÈsÈdÈ nikkhamitvÈ uyyÈnaÑ gacchati. TÈ tatrÈpi
gacchanti, uposatho bhijjateva. So cintesi “mayÈ ito NÈgabhavanÈ
nikkhamitvÈ manussalokaÑ gantvÈ uposathavÈsaÑ vasituÑ vaÔÔatÊ’ ti. So
tato paÔÔhÈya uposathadivasesu NÈgabhavanÈ nikkhamitvÈ ekassa
paccantagÈmassa avid|re mahÈmaggasamÊpe vammikamatthake “mama
cammÈdÊhi atthikÈ gaÓhantu, maÑ kÊÄÈsappaÑ vÈ kÈtukÈmÈ karont|”ti
sarÊraÑ dÈnamukhe vissajjetvÈ bhoge ÈbhujitvÈ nipanno uposathavÈsaÑ
vasati. MahÈmaggena gacchantÈ ca ÈgacchantÈ ca taÑ disvÈ gandhÈdÊhi
p|jetvÈ pakkamanti. PaccantagÈmavÈsino gantvÈ “mahÈnubhÈvo nÈgarÈjÈ”ti
tassa upari maÓÉapaÑ karitvÈ samantÈ vÈlukaÑ okiritvÈ gandhÈdÊhi
p|jayiÑsu. Tato paÔÔhÈya manussÈ mahÈsatte pasÊditvÈ p|jaÑ katvÈ puttaÑ
patthenti, dhÊtaraÑ patthenti.
MahÈsattopi uposathakammaÑ karonto cÈtuddasÊpannarasÊsu
vammikamatthake nipajjitvÈ pÈÔipade NÈgabhavanaÑ gacchati. TassevaÑ
uposathaÑ karontassa addhÈ vÊtivatto. EkadivasaÑ SumanÈ aggamahesÊ Èha
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“deva tvaÑ manussalokaÑ gantvÈ uposathaÑ upavasasi, manussaloko ca
sÈsa~ko sappaÔibhayo, sace te bhayaÑ uppajjeyya, atha mayaÑ yena
nimittena jÈneyyÈma, taÑ no ÈcikkhÈhÊ”ti. Atha naÑ mahÈsatto
ma~galapokkharaÓiyÈ tÊraÑ netvÈ “sace maÑ bhadde koci paharitvÈ
kilamessati, imissÈ pokkharaÓiyÈ udakaÑ ÈvilaÑ bhavissati, sace supaÓÓo
gahessati, udakaÑ pakkuthissati1, sace ahituÓÉiko gaÓhissati, udakaÑ
lohitavaÓÓaÑ bhavissatÊ”ti Èha. EvaÑ tassÈ tÊÓi nimittÈni ÈcikkhitvÈ
cÈtuddasÊ-uposathaÑ adhiÔÔhÈya NÈgabhavanÈ nikkhamitvÈ tattha gantvÈ
vammikamatthake nipajji sarÊrasobhÈya vammikaÑ sobhayamÈno.
SarÊraÒhissa rajatadÈmaÑ viya setaÑ ahosi matthako rattakambalageÓÉuko
viya. ImasmiÑ pana jÈtake bodhisattassa sarÊraÑ na~galasÊsapamÈÓaÑ
ahosi, Bh|ridattajÈtake2 |ruppamÈÓaÑ, Sa~khapÈlajÈtake3
ekadoÓikanÈvapamÈÓaÑ.
TadÈ eko BÈrÈÓasivÈsÊ mÈÓavo TakkasilaÑ gantvÈ disÈpÈmokkhassa
Ècariyassa santike alambÈyanamantaÑ4 uggaÓhitvÈ tena maggena attano
gehaÑ gacchanto mahÈsattaÑ disvÈ “imaÑ sappaÑ gahetvÈ
gÈmanigamarÈjadhÈnÊsu kÊÄÈpento dhanaÑ uppÈdessÈmÊ”ti cintetvÈ
dibbosadhÈni gahetvÈ dibbamantaÑ parivattetvÈ tassa santikaÑ agamÈsi.
DibbamantasutakÈlato paÔÔhÈya mahÈsattassa kaÓÓesu
ayasalÈkapavesanakÈlo viya jÈto, matthako5 sikharena abhimatthiyamÈno6
viya jÈto. So “ko nu kho eso”ti bhogantarato sÊsaÑ ukkhipitvÈ olokento
ahituÓÉikaÑ disvÈ cintesi “mama visaÑ mahantaÑ, sacÈhaÑ kujjhitvÈ
nÈsavÈtaÑ vissajjessÈmi, etassa sarÊraÑ bhasmamuÔÔhi7 viya vippakirissati,
atha me sÊlaÑ khaÓÉaÑ bhavissati, na dÈni taÑ olokessÈmÊ”ti. So akkhÊni
nimmÊletvÈ sÊsaÑ bhogantare Ôhapesi.
______________________________________________________________
1. PakkaÔÔhissati (SÊ), pakkuÔÔhissati (SyÈ), pakkamissati (I)
2. Khu 6. 221 piÔÔhe.
3. Khu 6. 16 piÔÔhe.
4. ŒlambÈyanamantaÑ (SÊ), ÈlambhÈyanamantaÑ (SyÈ), ÈlambanamantaÑ (I)
5. Matthake (Ka)
6. AbhimanthiyamÈno (SÊ), abhimaddiyamÈno (Ka)
7. BhusamuÔÔhi (SÊ, I)
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AhituÓÉiko brÈhmaÓo osadhaÑ khÈditvÈ mantaÑ parivattetvÈ kheÄaÑ
mahÈsattassa sarÊre opi1, osadhÈnaÒca mantassa cÈnubhÈvena kheÄena
phuÔÔhaphuÔÔhaÔÔhÈne phoÔÈnaÑ uÔÔhÈnakÈlo viya jÈto. Atha naÑ so
na~guÔÔhe gahetvÈ kaÉÉhitvÈ dÊghaso nipajjÈpetvÈ ajapadena daÓÉena
uppÊÄento dubbalaÑ katvÈ sÊsaÑ daÄhaÑ gahetvÈ nippÊÄi, mahÈsattassa2
mukhaÑ vivari. Athassa mukhe kheÄaÑ opitvÈ osadhamantaÑ katvÈ dante
bhindi, mukhaÑ lohitassa p|ri. MahÈsatto attano sÊlabhedabhayena
evar|paÑ dukkhaÑ adhivÈsento akkhÊni ummÊletvÈ olokanamattampi
nÈkari. Sopi “nÈgarÈjÈnaÑ dubbalaÑ karissÈmÊ”ti na~guÔÔhato paÔÔhÈyassa
aÔÔhÊni cuÓÓayamÈno viya sakalasarÊraÑ madditvÈ paÔÔakaveÔhanaÑ nÈma
veÔhesi, tantamajjitaÑ nÈma majji, na~guÔÔhaÑ gahetvÈ dussapothimaÑ
nÈma pothesi. MahÈsattassa sakalasarÊraÑ lohitamakkhitaÑ ahosi, so
mahÈvedanaÑ adhivÈsesi.
Athassa dubbalabhÈvaÑ ÒatvÈ vallÊhi peÄaÑ karitvÈ tattha naÑ
pakkhipitvÈ paccantagÈmaÑ netvÈ mahÈjanamajjhe kÊÄÈpesi. NÊlÈdÊsu
vaÓÓesu vaÔÔacaturassÈdÊsu saÓÔhÈnesu aÓuÑth|lÈdÊsu pamÈÓesu yaÑ yaÑ
brÈhmaÓo icchati, mahÈsatto taÑtadeva katvÈ naccati, phaÓasataÑ
phaÓasahassampi karotiyeva. MahÈjano pasÊditvÈ bahuÑ dhanaÑ adÈsi.
Ekadivasameva kahÈpaÓasahassaÒceva sahassagghanake ca parikkhÈre
labhi. BrÈhmaÓo Èditova sahassaÑ labhitvÈ “vissajjessÈmÊ”ti cintesi, taÑ
pana dhanaÑ labhitvÈ “paccantagÈmeyeva tÈva me ettakaÑ dhanaÑ
laddhaÑ, rÈjarÈjamahÈmaccÈnaÑ santike bahuÑ dhanaÑ labhissÈmÊ”ti
sakaÔaÒca sukhayÈnakaÒca gahetvÈ sakaÔe parikkhÈre ÔhapetvÈ sukhayÈnake
nisinno mahantena parivÈrena mahÈsattaÑ gÈmanigamÈdÊsu kÊÄÈpento
“BÈrÈÓasiyaÑ UggasenaraÒÒo santike kÊÄÈpetvÈ vissajjessÈmÊ”ti agamÈsi. So
maÓÉ|ke mÈretvÈ nÈgaraÒÒo deti. NÈgarÈjÈ “punappunaÑ esa maÑ nissÈya
mÈressatÊ”ti na khÈdati. Athassa madhulÈje adÈsi. MahÈsatto “sacÈhaÑ
bhojanaÑ gaÓhissÈmi, antopeÄÈya eva maraÓaÑ bhavissatÊ”ti tepi na
khÈdati. BrÈhmaÓo mÈsamattena BÈrÈÓasiÑ patvÈ dvÈragÈmesu kÊÄÈpento
bahuÑ dhanaÑ labhi.
______________________________________________________________
1. Okkhipi (SyÈ), ukkhipi (Ka)

2. MahÈsatto (SÊ, SyÈ)
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RÈjÈpi naÑ pakkosÈpetvÈ “amhÈkaÑ kÊÄÈpehÊ”ti Èha. SÈdhu deva, sve
pannarase tumhÈkaÑ kÊÄÈpessÈmÊti. RÈjÈ “sve nÈgarÈjÈ rÈja~gaÓe naccissati,
mahÈjano sannipatitvÈ passat|”ti bheriÑ carÈpetvÈ punadivase rÈja~gaÓaÑ
ala~kÈrÈpetvÈ brÈhmaÓaÑ pakkosÈpesi. So ratanapeÄÈya mahÈsattaÑ netvÈ
vicittatthare peÄaÑ ÔhapetvÈ nisÊdi. RÈjÈpi pÈsÈdÈ oruyha mahÈjanaparivuto
rÈjÈsane nisÊdi. BrÈhmaÓo mahÈsattaÑ nÊharitvÈ naccÈpesi. MahÈjano
sakabhÈvena saÓÔhÈtuÑ asakkonto celukkhepasahassaÑ pavatteti.
Bodhisattassa upari sattaratanavassaÑ vassati. Tassa gahitassa mÈso
samp|ri. EttakaÑ kÈlaÑ nirÈhÈrova ahosi. SumanÈ “aticirÈyati me
piyasÈmiko, idÈnissa idha anÈgacchantassa mÈso sampuÓÓo, kiÑ nu kho
kÈraÓan”ti gantvÈ pokkharaÓiÑ olokentÊ lohitavaÓÓaÑ udakaÑ disvÈ
“ahituÓÉikena gahito bhavissatÊ”ti ÒatvÈ NÈgabhavanÈ nikkhamitvÈ
vammikasantikaÑ gantvÈ mahÈsattassa gahitaÔÔhÈnaÒca kilamitaÔÔhÈnaÒca
disvÈ roditvÈ kanditvÈ paccantagÈmaÑ gantvÈ pucchitvÈ taÑ pavattiÑ sutvÈ
BÈrÈÓasiÑ gantvÈ rÈja~gaÓe parisamajjhe ÈkÈse rodamÈnÈ aÔÔhÈsi.
MahÈsatto naccantova ÈkÈsaÑ oloketvÈ taÑ disvÈ lajjito peÄaÑ pavisitvÈ
nipajji. RÈjÈ tassa peÄaÑ paviÔÔhakÈle “kiÑ nu kho kÈraÓan”ti ito cito ca
olokento taÑ ÈkÈse ÔhitaÑ disvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha–
240. “KÈ nu vijjurivÈbhÈsi, osadhÊ viya tÈrakÈ.
DevatÈ nusi gandhabbÊ, na taÑ maÒÒÈmi mÈnusin”ti.
Tattha na taÑ maÒÒÈmi mÈnusinti ahaÑ taÑ mÈnusÊti na maÒÒÈmi,
tayÈ ekÈya devatÈya gandhabbiyÈ vÈ bhavituÑ vaÔÔatÊti vadati.
IdÈni tesaÑ vacanapaÔivacanagÈthÈ honti–
241. “Namhi devÊ na gandhabbÊ, na mahÈrÈja mÈnusÊ.
NÈgakaÒÒÈsmi bhaddante, atthenamhi idhÈgatÈ.
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242. VibbhantacittÈ kupitindriyÈsi,
Nettehi te vÈrigaÓÈ savanti.
KiÑ te naÔÔhaÑ kiÑ pana patthayÈnÈ,
IdhÈgatÈ nÈri tadi~gha br|hi.
243. Yamuggatejo uragoti cÈhu,
NÈgoti naÑ Èhu janÈ janinda.
TamaggahÊ puriso jÊvikattho,
TaÑ bandhanÈ muÒca patÊ mameso.
244. KathaÑ nva’yaÑ balaviriy|papanno,
HatthattamÈgacchi vanibbakassa.
AkkhÈhi me nÈgakaÒÒe tamatthaÑ,
KathaÑ vijÈnemu gahÊtanÈgaÑ.
245. Nagarampi nÈgo bhasmaÑ kareyya,
TathÈ hi so balaviriy|papanno.
DhammaÒca nÈgo apacÈyamÈno,
TasmÈ parakkamma tapo karotÊ”ti.

Tattha atthenamhÊti ahaÑ ekaÑ kÈraÓaÑ paÔicca idhÈgatÈ.
KupitindriyÈti kilantindriyÈ. VÈrigaÓÈti assubindughaÔÈ. Uragoti cÈh|ti
uragoti cÈyaÑ mahÈjano kathesi. TamaggahÊ purisoti ayaÑ puriso taÑ
nÈgarÈjÈnaÑ jÊvikatthÈya aggahesi. VanibbakassÈti imassa vanibbakassa
kathaÑ nu esa mahÈnubhÈvo samÈno hatthattaÑ Ègatoti pucchati.
DhammaÒcÈti paÒcasÊladhammaÑ uposathavÈsadhammaÒca garuÑ karonto
viharati, tasmÈ iminÈ purisena gahitopi “sacÈhaÑ imassa upari nÈsavÈtaÑ
vissajjessÈmi, bhasmamuÔÔhi viya vikirissati, evaÑ me sÊlaÑ bhijjissatÊ”ti
sÊlabhedabhayÈ parakkamma taÑ dukkhaÑ adhivÈsetvÈ tapo karoti,
vÊriyameva karotÊti Èha.
RÈjÈ “kahaÑ paneso iminÈ gahito”ti pucchi. Athassa sÈ ÈcikkhantÊ
gÈthamÈha–
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246. “CÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ ca rÈja,
Catuppathe sammati nÈgarÈjÈ.
TamaggahÊ puriso jÊvikattho,
TaÑ bandhanÈ muÒca patÊ mameso”ti.
Tattha catuppatheti catukkamaggassa ÈsannaÔÔhÈne ekasmiÑ vammike
catura~gasamannÈgataÑ adhiÔÔhÈnaÑ adhiÔÔhahitvÈ uposathavÈsaÑ vasanto
nipajjatÊti attho. TaÑ bandhanÈti taÑ evaÑ dhammikaÑ guÓavantaÑ
nÈgarÈjÈnaÑ etassa dhanaÑ datvÈ peÄabandhanÈ pamuÒca.
EvaÒca pana vatvÈ punapi taÑ yÈcantÊ dve gÈthÈ abhÈsi–
247. “SoÄasitthisahassÈni, ÈmuttamaÓikuÓÉalÈ.
VÈrigehasayÈ nÈrÊ, tÈpi taÑ saraÓaÑ gatÈ.
248. Dhammena mocehi asÈhasena,
GÈmena nikkhena gavaÑ satena.
OssaÔÔhakÈyo urago carÈtu,
PuÒÒatthiko muÒcatu1 bandhanasmÈ”ti.
Tattha soÄasitthisahassÈnÊti mÈ tvaÑ esa yo vÈ so vÈ daliddanÈgoti
maÒÒittha, etassa hi ettakÈ sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitÈ itthiyova, sesÈ sampatti
aparimÈÓÈti dasseti. VÈrigehasayÈti udakacchadanaÑ udakagabbhaÑ katvÈ
tattha sayanasÊlÈ. OssaÔÔhakÈyoti nissaÔÔhakÈyo hutvÈ. CarÈt|ti caratu.
Atha naÑ rÈjÈ tisso gÈthÈ abhÈsi–
249. “Dhammena mocemi asÈhasena,
GÈmena nikkhena gavaÑ satena.
OssaÔÔhakÈyo urago carÈtu,
PuÒÒatthiko muÒcatu bandhanasmÈ.
250. Dammi nakkhisataÑ ludda, th|laÒca maÓikuÓÉalaÑ.
CatussadaÒca palla~kaÑ, umÈpupphasarinnibhaÑ.
______________________________________________________________
1. Muccatu (SÊ)
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251. Dve ca sÈdisiyo bhariyÈ,
UsabhaÒca gavaÑ sataÑ.
OssaÔÔhakÈyo urago carÈtu,
PuÒÒatthiko muÒcatu bandhanasmÈ”ti.

Tattha luddÈti rÈjÈ uragaÑ mocetuÑ ahituÓÉikaÑ ÈmantetvÈ tassa
dÈtabbaÑ deyyadhammaÑ dassento evamÈha. GÈthÈ pana heÔÔhÈ
vuttatthÈyeva.
Atha naÑ luddo Èha–
252. “VinÈpi dÈnÈ tava vacanaÑ janinda,
MuÒcemu naÑ uragaÑ bandhanasmÈ.
OssaÔÔhakÈyo urago carÈtu,
PuÒÒatthiko muÒcatu bandhanasmÈ”ti.
Tattha tava vacananti mahÈrÈja vinÈpi dÈnena tava vacanameva
amhÈkaÑ garu. MuÒcemu nanti muÒcissÈmi etanti vadati.
EvaÒca pana vatvÈ mahÈsattaÑ peÄato nÊhari. NÈgarÈjÈ nikkhamitvÈ
pupphantaraÑ pavisitvÈ taÑ attabhÈvaÑ vijahitvÈ mÈÓavakavaÓÓena
ala~katasarÊro hutvÈ pathaviÑ bhindanto viya nikkhanto aÔÔhÈsi. SumanÈ
ÈkÈsato otaritvÈ tassa santike ÔhitÈ, nÈgarÈjÈ aÒjaliÑ paggayha rÈjÈnaÑ
namassamÈno aÔÔhÈsi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
253. “Mutto Campeyyako nÈgo, rÈjÈnaÑ etadabravi.
Namo te kÈsirÈjatthu, namo te kÈsivaÉÉhana.
AÒjaliÑ te paggaÓhÈmi, passeyyaÑ me nivesanaÑ.
254. AddhÈ hi dubbissasa’meta’mÈhu,
YaÑ mÈnuso vissase amÈnusamhi.
Sace ca maÑ yÈcasi etamatthaÑ,
Dakkhemu te nÈga nivesanÈnÊ”ti.
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Tattha passeyyaÑ me nivesananti mama nivesanaÑ
CampeyyanÈgabhavanaÑ ramaÓÊyaÑ passitabbayuttakaÑ, taÑ te ahaÑ
dassetukÈmo, taÑ sabalavÈhano tvaÑ ÈgantvÈ passa nÈrindÈti vadati.
Dubbissasanti duvissÈsanÊyaÑ. Sace cÈti sace maÑ yÈcasi, passeyyÈma te
nivesanÈni, api ca kho pana taÑ na saddahÈmÊti vadati.
Atha naÑ saddahÈpetuÑ sapathaÑ karonto mahÈsatto dve gÈthÈ
abhÈsi–
255. “Sacepi vÈto giri’mÈvaheyya,
Cando ca suriyo ca chamÈ pateyyuÑ.
SabbÈ ca najjo paÔisotaÑ vajeyyuÑ,
Na tveva’haÑ rÈja musÈ bhaÓeyyaÑ.
256. NabhaÑ phaleyya udadhÊpi susse,
SaÑvaÔÔaye bh|tadharÈ vasundharÈ.
Siluccayo meru sam|la’muppate,
Na tveva’haÑ rÈja musÈ bhaÓeyyan”ti.
Tattha saÑvaÔÔaye bh|tadharÈ vasundharÈti ayaÑ bh|tadharÈti ca
vasundharÈti ca sa~khaÑ gatÈ mahÈpathavÊ kilaÒjaÑ viya saÑvaÔÔeyya.
Sam|la’muppateti1 evaÑ MahÈsinerupabbato sam|lo uÔÔhÈya purÈÓapaÓÓaÑ
viya ÈkÈse pakkhandeyya.
So mahÈsattena evaÑ vuttepi asaddahanto–
257. “AddhÈ hi dubbissasa’meta’mÈhu,
YaÑ mÈnuso vissase amÈnusamhi.
Sace ca maÑ yÈcasi etamatthaÑ,
Dakkhemu te nÈga nivesanÈnÊ”ti–
punapi tameva gÈthaÑ vatvÈ “tvaÑ mayÈ kataguÓaÑ jÈnituÑ arahasi,
saddahituÑ pana yuttabhÈvaÑ vÈ ayuttabhÈvaÑ vÈ ahaÑ jÈnissÈmÊ”ti
pakÈsento itaraÑ gÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. Sam|lamubbaheti (SÊ, SyÈ, I), sam|lamuÔÔhaheti (Ka)
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258. “Tumhe khottha ghoravisÈ uÄÈrÈ,
MahÈtejÈ khippakopÊ ca hotha.
MaÑkÈraÓÈ bandhanasmÈ pamutto,
Arahasi no jÈnituye katÈnÊ”ti.
Tattha uÄÈrÈti uÄÈravisÈ. JÈnituyeti1 jÈnituÑ.

Atha naÑ saddahÈpetuÑ puna sapathaÑ karonto mahÈsatto
gÈthamÈha–
259. “So paccataÑ niraye ghorar|pe,
MÈ kÈyikaÑ sÈta’malattha kiÒci.
PeÄÈya baddho maraÓaÑ upetu,
Yo tÈdisaÑ kammakataÑ na jÈne”ti.
Tattha paccatanti paccatu. Kammakatanti katakammaÑ evaÑ
guÓakÈrakaÑ tumhÈdisaÑ yo na jÈnÈti, so evar|po hot|ti vadati.
Athassa rÈjÈ saddahitvÈ thutiÑ karonto gÈthamÈha–
260. “SaccappaÔiÒÒÈ tava mesa hotu,
Akkodhano hohi anupanÈhÊ.
SabbaÑ ca te nÈgakulaÑ supaÓÓÈ,
AggiÑva gimhesu vivajjayant|”ti.
Tattha tava mesa hot|ti tava esÈ paÔiÒÒÈ saccÈ hotu. AggiÑva gimhesu
vivajjayant|ti yathÈ manussÈ gimhakÈle santÈpaÑ anicchantÈ jalamÈnaÑ
aggiÑ vivajjenti, evaÑ vivajjentu d|ratova pariharantu.
MahÈsattopi raÒÒo thutiÑ karonto itaraÑ gÈthamÈha–
261. “AnukampasÊ nÈgakulaÑ janinda,
MÈtÈ yathÈ suppiyaÑ ekaputtaÑ.
AhaÒca te nÈgakulena saddhiÑ,
KÈhÈmi veyyÈvaÔikaÑ uÄÈran”ti.
______________________________________________________________
1. JÈnitÈyeti (SÊ), jÈnitayeti (I), jÈnitaveti (SyÈ)
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TaÑ sutvÈ rÈjÈ NÈgabhavanaÑ gantukÈmo senaÑ gamanasajjaÑ kÈtuÑ
ÈÓÈpento gÈthamÈha–
262. “Yojentu ve rÈjarathe sucitte,
Kambojake assatare sudante.
NÈge ca yojentu suvaÓÓakappane,
Dakkhemu nÈgassa nivesanÈnÊ”ti.
Tattha Kambojake assatare sudanteti susikkhite
KambojaraÔÔhasambhave assatare yojentu.
ItarÈ abhisambuddhagÈthÈ–
263. “BherÊ mudi~gÈ paÓavÈ ca sa~khÈ,
AvajjayiÑsu Uggasenassa raÒÒo.
PÈyÈsi rÈjÈ bahu sobhamÈno,
Purakkhato nÈrigaÓassa majjhe”ti.
Tattha bahu sobhamÈnoti bhikkhave BÈrÈÓasirÈjÈ soÄasahi nÈrÊsahassehi
purakkhato parivÈrito tassa nÈrÊgaÓassa majjhe BÈrÈÓasito NÈgabhavanaÑ
gacchanto ativiya sobhamÈno pÈyÈsi.
Tassa nagarÈ nikkhantakÈleyeva mahÈsatto attano ÈnubhÈvena
NÈgabhavanaÑ1
sabbaratanamayaÑ pÈkÈraÒca dvÈraÔÔÈlake ca dissamÈnar|pe katvÈ
NÈgabhavanagÈmiÑ maggaÑ ala~katapaÔiyattaÑ mÈpesi. RÈjÈ sapariso tena
maggena NÈgabhavanaÑ pavisitvÈ ramaÓÊyaÑ bh|mibhÈgaÒca pÈsÈde ca
addasa. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha–
264. “SuvaÓÓacitakaÑ bh|miÑ, addakkhi kÈsivaÉÉhano.
SovaÓÓamayapÈsÈde, veÄuriyaphalakatthate.
265. Sa rÈjÈ pÈvisi byamhaÑ, Campeyyassa nivesanaÑ.
ŒdiccavaÓÓasannibhaÑ, kaÑsavijjupabhassaraÑ.
______________________________________________________________
1. NÈgabhavane (SÊ, I)
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266. NÈnÈrukkhehi saÒchannaÑ, nÈnÈgandhasamÊritaÑ.
So pÈvekkhi KÈsirÈjÈ, Campeyyassa nivesanaÑ.
267. PaviÔÔhasmiÑ KÈsiraÒÒe, Campeyyassa nivesanaÑ.
DibbÈ t|riyÈ pavajjiÑsu, nÈgakaÒÒÈ ca naccisuÑ.
268. TaÑ nÈgakaÒÒÈ caritaÑ gaÓena,
AnvÈruhÊ KÈsirÈjÈ pasanno.
NisÊdi sovaÓÓamayamhi pÊÔhe,
SÈpassaye candanasÈralitte”ti.

Tattha suvaÓÓacitakanti suvaÓÓavÈlukÈya santha taÑ. Byamhanti
ala~katanÈgabhavanaÑ. CampeyyassÈti NÈgabhavanaÑ pavisitvÈ
CampeyyanÈgarÈjassa nivesanaÑ pÈvisi. KaÑsavijjupabhassaranti
meghamukhe saÒcaraÓasuvaÓÓavijju1 viya obhÈsamÈnaÑ.
NÈnÈgandhasamÊritanti nÈnÈvidhehi dibbagandhehi anusaÒcaritaÑ. CaritaÑ
gaÓenÈti taÑ nivesanaÑ nÈgakaÒÒÈgaÓena caritaÑ anusaÒcaritaÑ.
CandanasÈralitteti dibbasÈracandanena anulitte.
Tattha nisinnamattassevassa nÈnaggarasaÑ dibbabhojanaÑ
upanÈmesuÑ, tathÈ soÄasannaÑ itthisahassÈnaÑ sesarÈjaparisÈya ca. So
sattÈhamattaÑ sapariso dibbannapÈnÈdÊni paribhuÒjitvÈ dibbehi kÈmaguÓehi
abhiramitvÈ sukhasayane nisinno mahÈsattassa yasaÑ vaÓÓetvÈ “nÈgarÈja
tvaÑ evar|paÑ sampattiÑ pahÈya manussaloke vammikamatthake nipajjitvÈ
kasmÈ uposathavÈsaÑ vasÊ”ti pucchi. Sopissa kathesi. TamatthaÑ pakÈsento
SatthÈ Èha–
269. So tattha bhutvÈ ca atho ramitvÈ,
CampeyyakaÑ KÈsirÈjÈ avoca.
VimÈnaseÔÔhÈni imÈni tuyhaÑ,
ŒdiccavaÓÓÈni pabhassarÈni.
Ne’tÈdisaÑ atthi manussaloke,
KiÑ patthayaÑ2 nÈga tapo karosi.
______________________________________________________________
1. SuvaÓÓasataraÑsivijju (SyÈ), suvaÓÓavaÓÓasaÒcaraÓavijju (I, Ka)
2. KimatthiyaÑ (SÊ, SyÈ, I)
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270. TÈ kambukÈy|radharÈ suvatthÈ,
VaÔÔa~gulÊ tambatal|papannÈ.
Paggayha pÈyenti anomavaÓÓÈ,
Ne’tÈdisaÑ atthi manussaloke.
KiÑ patthayaÑ nÈga tapo karosi.
271. Najjo ca te’mÈ puthulomamacchÈ,
ŒÔÈsakuntÈbhirudÈ sutitthÈ.
Ne’tÈdisaÑ atthi manussaloke,
KiÑ patthayaÑ nÈga tapo karosi.
272. KoÒcÈ may|rÈ diviyÈ ca haÑsÈ,
VaggussarÈ kokilÈ sampatanti.
Ne’tÈdisaÑ atthi manussaloke,
KiÑ patthayaÑ nÈga tapo karosi.
273. AmbÈ ca sÈlÈ tilakÈ ca jambuyo,
UddÈlakÈ pÈÔaliyo ca phullÈ.
Ne’ tÈdisaÑ atthi manussaloke,
KiÑ patthayaÑ nÈga tapo karosi.
274. ImÈ ca te pokkharaÒÒo samantato,
DibbÈ ca gandhÈ satataÑ pavÈyanti.
Ne’tÈdisaÑ atthi manussaloke,
KiÑ patthayaÑ nÈga tapo karosi.
275. Na puttahetu na dhanassa hetu,
Na Èyuno cÈpi janinda hetu.
ManussayoniÑ abhipatthayÈno,
TasmÈ parakkamma tapo karomÊ”ti.
Tattha tÈti soÄasasahassanÈgakaÒÒÈyo sandhÈyÈha. KambukÈy|radharÈti
suvaÓÓÈbharaÓadharÈ. VaÔÔa~gulÊti pavÈÄa~kurasadisavaÔÔa~gulÊ.
Tambatal|papannÈti abhirattehi hatthapÈdatalehi samannÈgatÈ.
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PÈyentÊti dibbapÈnaÑ ukkhipitvÈ taÑ pÈyenti. PuthulomamacchÈti
puthulapattehi nÈnÈmacchehi samannÈgatÈ. ŒÔÈsakuntÈbhirudÈti
ÈÔÈsa~khÈtehi1 sakuÓehi abhirudÈ. SutitthÈti sundaratitthÈ. DiviyÈ ca haÑsÈti
dibbahaÑsÈ ca. SampatantÊti manuÒÒaravaÑ ravantÈ rukkhato rukkhaÑ
sampatanti. DibbÈ ca gandhÈti tÈsu pokkharaÓÊsu satataÑ dibbagandhÈ
vÈyanti. AbhipatthayÈnoti patthayanto vicarÈmi. TasmÈti tena kÈraÓena
parakkamma vÊriyaÑ paggahetvÈ tapo karomi, uposathaÑ upavasÈmÊti.
EvaÑ vutte rÈjÈ Èha–
276. “TvaÑ lohitakkho vihatantaraÑso,
Ala~kato kappitakesamassu.
Surosito lohitacandanena,
GandhabbarÈjÈva disÈ pabhÈsasi.
277. Deviddhipattosi mahÈnubhÈvo,
Sabbehi kÈmehi sama~gibh|to.
PucchÈmi taÑ nÈgarÈje’tamatthaÑ,
Seyyo ito kena manussaloko”ti.
Tattha surositoti suvilitto.
Athassa Ècikkhanto nÈgarÈjÈ Èha–
278. “Janinda nÈÒÒatra manussalokÈ,
SuddhÊ va saÑvijjati saÑyamo vÈ.
AhaÒca laddhÈna manussayoniÑ,
KÈhÈmi jÈtimaraÓassa antan”ti.
Tattha suddhÊ vÈti mahÈrÈja aÒÒatra manussalokÈ
amatamahÈnibbÈnasa~khÈtÈ suddhi vÈ sÊlasaÑyamo vÈ natthi. Antanti
manussayoniÑ laddhÈ jÈtimaraÓassa antaÑ karissÈmÊti tapo karomÊti.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ Èha–
______________________________________________________________
1. AdÈsakuntÈbhurudÈti adÈsasa~khÈtehi (I), ÈdÈsasakuntÈbhirudÈti ÈdÈsasa~khÈtehi (SyÈ)
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279. “AddhÈ have sevitabbÈ sapaÒÒÈ,
BahussutÈ ye bahuÔhÈnacintino.
NÈriyo ca disvÈna tuvaÒca nÈga,
KÈhÈmi puÒÒÈni anappakÈnÊ”ti.
Tattha nÈriyo cÈti imÈ tava nÈgakaÒÒÈyo ca tuvaÒca disvÈ bah|ni
puÒÒÈni karissÈmÊti vadati.
Atha naÑ nÈgarÈjÈ Èha–
280. “AddhÈ have sevitabbÈ sapaÒÒÈ,
BahussutÈ ye bahuÔhÈnacintino.
NÈriyo ca disvÈna mamaÒca rÈja,
Karohi puÒÒÈni anappakÈnÊ”ti.
Tattha karohÊti kareyyÈsi mahÈrÈjÈti.
EvaÑ vutte Uggaseno gantukÈmo hutvÈ “nÈgarÈja ciraÑ vasimha,
gamissÈmÈ”ti Èpucchi. Atha naÑ mahÈsatto “tena hi mahÈrÈja
yÈvadicchakaÑ dhanaÑ gaÓhÈhÊ”ti dhanaÑ dassento Èha–
281. “IdaÒca me jÈtar|paÑ pah|taÑ,
RÈsÊ suvaÓÓassa ca tÈlamattÈ.
Ito haritvÈna suvaÓÓagharÈni,
Karassu r|piyapÈkÈraÑ karontu.
282. MuttÈ ca vÈhasahassÈni paÒca,
VeÄuriyamissÈni ito haritvÈ.
Antepure bh|miyaÑ santharantu,
NikkaddamÈ hehiti nÊrajÈ ca.
283. EtÈdisaÑ Èvasa rÈjaseÔÔha,
VimÈnaseÔÔhaÑ bahu sobhamÈnaÑ.
BÈrÈÓasiÑ nagaraÑ iddhaÑ phÊtaÑ,
RajjaÒca kÈrehi anomapaÒÒÈ”ti.
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Tattha rÈsÊti tesu tesu ÔhÈnesu tÈlapamÈÓÈ rÈsiyo. SuvaÓÓagharÈnÊti
suvaÓÓagehÈni. NikkaddamÈti evaÑ te antepure bh|mi nikkaddamÈ ca
nirajÈ ca bhavissati. EtÈdisanti evar|paÑ suvaÓÓamayaÑ rajatapÈkÈraÑ
muttÈveÄuriyasanthatabh|mibhÈgaÑ. PhÊtanti phÊtaÑ BÈrÈÓasinagaraÒca
Èvasa. AnomapaÒÒÈti alÈmakapaÒÒa.
RÈjÈ tassa kathaÑ sutvÈ adhivÈsesi. Atha mahÈsatto NÈgabhavane
bheriÑ carÈpesi “sabbÈ rÈjaparisÈ yÈvadicchakaÑ hiraÒÒasuvaÓÓÈdikaÑ
dhanaÑ gaÓhant|”ti. RaÒÒo ca anekehi sakaÔasatehi dhanaÑ pesesi. RÈjÈ
mahantena yasena NÈgabhavanÈ nikkhamitvÈ BÈrÈÓasimeva gato. Tato
paÔÔhÈya kira jambudÊpatalaÑ sahiraÒÒaÑ jÈtaÑ.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ porÈÓakapaÓÉitÈ
nÈgasampattiÑ pahÈya uposathavÈsaÑ vasiÑs|”ti vatvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ ahituÓÉiko Devadatto ahosi, SumanÈ RÈhulamÈtÈ,
Uggaseno SÈriputto, CampeyyanÈgarÈjÈ pana ahameva ahosin”ti.
CampeyyajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ.
_____
11. MahÈpalobhanajÈtakavaÓÓanÈ (507)
BrahmalokÈ cavitvÈnÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
visuddhasaÑkilesaÑ Èrabbha kathesi. Vatthu heÔÔhÈ vitthÈritameva. Idha
pana SatthÈ “bhikkhu mÈtugÈmo nÈmesa visuddhasattepi saÑkiliÔÔhe
karotÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyanti C|Äapalobhane1 vuttanayeneva atÊtavatthu
vitthÈritabbaÑ. TadÈ pana mahÈsatto brahmalokÈ cavitvÈ KÈsiraÒÒo putto
hutvÈ nibbatti, AnitthigandhakumÈro nÈma ahosi. ItthÊnaÑ hatthe na
saÓÔhÈti, purisavesena naÑ thaÒÒaÑ pÈyenti, jhÈnÈgÈre vasati, itthiyo na
passati. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ catasso gÈthÈ abhÈsi–
______________________________________________________________
1. Khu 5. 76 piÔÔhe.
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284. “BrahmalokÈ cavitvÈna, devaputto mahiddhiko.
RaÒÒo putto udapÈdi, sabbakÈmasamiddhisu.
285. KÈmÈ vÈ kÈmasaÒÒÈ vÈ, brahmaloke na vijjati.
SvÈssu tÈyeva saÒÒÈya, kÈmehi vijigucchatha.
286. Tassa cantepure Èsi, jhÈnÈgÈraÑ sumÈpitaÑ.
So tattha paÔisallÊno, eko rahasi jhÈyatha.
287. Sa rÈjÈ paridevesi, puttasokena aÔÔito.
Ekaputto ca’yaÑ mayhaÑ, na ca kÈmÈni bhuÒjatÊ”ti.
Tattha sabbakÈmasamiddhis|ti sabbakÈmÈnaÑ samiddhÊsu sampattÊsu
Ôhitassa1 raÒÒo putto hutvÈ eko devaputto nibbatti. SvÈss|ti so2 kumÈro.
TÈyevÈti tÈya brahmaloke nibbattitÈya jhÈnasaÒÒÈya eva. SumÈpitanti pitarÈ
suÔÔhu manÈpaÑ katvÈ mÈpitaÑ. Rahasi jhÈyathÈti mÈtugÈmaÑ apassanto
vasi. ParidevesÊti vilapi.
PaÒcamÈ raÒÒo paridevanagÈthÈ–
288. “Ko nu khvettha upÈyo so,
Ko vÈ jÈnÈti kiÒcanaÑ.
Yo me puttaÑ palobheyya,
YathÈ kÈmÈni patthaye”ti.
Tattha ko nu khvettha3 upÈyoti ko nu kho ettha etassa kÈmÈnaÑ
bhuÒjana-upÈyo. “Ko nu kho idhupÈyo so”tipi pÈÔho, AÔÔhakathÈyaÑ pana
“ko nu kho etaÑ upavasitvÈ upalÈpanakÈraÓaÑ jÈnÈtÊ”ti vuttaÑ. Ko vÈ
jÈnÈti kiÒcananti ko vÈ etassa palibodhakÈraÓaÑ jÈnÈtÊti attho.
Tato paraÑ diyaÉÉhagÈthÈ abhisambuddhagÈthÈ–
289. “Ahu kumÈrÊ tattheva, vaÓÓar|pasamÈhitÈ.
KusalÈ naccagÊtassa, vÈdite ca padakkhiÓÈ.
______________________________________________________________
1. Sampattiyuttassa Ôhitassa (SÊ, I)

2. YvÈss|ti yo (SÊ)

3. Khettha (SÊ, I)
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290. SÈ tattha upasa~kamma, rÈjÈnaÑ etadabravÊ”ti.

Tattha ah|ti bhikkhave tattheva antepure c|ÄanÈÔakÈnaÑ antare ekÈ
taruÓakumÈrikÈ ahosi. PadakkhiÓÈti susikkhitÈ.
“AhaÑ kho naÑ palobheyyaÑ, sace bhattÈ bhavissatÊ”ti–
upaÉÉhagÈthÈ kumÈrikÈya vuttÈ.
Tattha Sace bhattÈti sace esa mayhaÑ pati bhavissatÊti.
291. TaÑ tathÈvÈdiniÑ rÈjÈ, kumÈriÑ etadabravi.
TvaÒÒeva naÑ palobhehi, tava bhattÈ bhavissatÊti.
Tattha tava bhattÈti tavesa pati bhavissati, tvaÒÒeva tassa aggamahesÊ
bhavissasi, gaccha naÑ palobhehi, kÈmarasaÑ jÈnÈpehÊti.
EvaÑ vatvÈ rÈjÈ “imissÈ kira okÈsaÑ karont|”ti kumÈrassa
upaÔÔhÈkÈnaÑ pesesi. SÈ pacc|sakÈle vÊÓaÑ ÈdÈya gantvÈ kumÈrassa
sayanagabbhassa bahi avid|re ÔhatvÈ agganakhehi vÊÓaÑ vÈdentÊ
madhurasarena gÈyitvÈ taÑ palobhesi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha–
292. “SÈ ca antepuraÑ gantvÈ, bahuÑ kÈmupasaÑhitaÑ.
Hadaya~gamÈ pemanÊyÈ, citrÈ gÈthÈ abhÈsatha.
293. TassÈ ca gÈyamÈnÈya, saddaÑ sutvÈna nÈriyÈ.
KÈmacchanda’ssa uppajji, janaÑ so paripucchatha.
294. Kasse’so saddo ko vÈ so, bhaÓati uccÈvacaÑ bahuÑ.
Hadaya~gamaÑ pemanÊyaÑ, aho kaÓÓasukhaÑ mama.
295. EsÈ kho pamadÈ deva, khiÉÉÈ esÈ anappikÈ.
Sace tvaÑ kÈme bhuÒjeyya, bhiyyo bhiyyo chÈdeyyu taÑ.
296. I~gha Ègacchato’rena, avid|ramhi gÈyatu.
Assamassa samÊpamhi, santike mayha gÈyatu.
297. TirokuÔÔamhi gÈyitvÈ, jhÈnÈgÈramhi pÈvisi.
Bandhi naÑ anupubbena, ÈraÒÒamiva kuÒjaraÑ.

JÈtakaÔÔhakathÈ
298. Tassa kÈmarasaÑ ÒatvÈ, issÈdhammo ajÈyatha.
‘Ahameva kÈme bhuÒjeyyaÑ, mÈ aÒÒo puriso ahu’.
299. Tato asiÑ gahetvÈna, purise hantuÑ upakkami.
Ahameveko bhuÒjissaÑ, mÈ aÒÒo puriso siyÈ.
300. Tato jÈnapadÈ sabbe, vikkandiÑsu samÈgatÈ.
Putto tyÈyaÑ mahÈrÈja, janaÑ heÔhetya’d|sakaÑ.
301. TaÒca rÈjÈ vivÈhesi, samhÈ raÔÔhÈ ca khattiyo.
YÈvatÈ vijitaÑ mayhaÑ, na te vatthabba tÈvade.
302. Tato so bhariyamÈdÈya, samuddaÑ upasa~kami.
PaÓÓasÈlaÑ karitvÈna, vanamuÒchÈya pÈvisi.
303. Athe’ttha isi mÈgacchi, samuddaÑ upar|pari.
So tassa gehaÑ pÈvekkhi, bhattakÈle upaÔÔhite.
304. TaÒca bhariyÈ palobhesi, passa yÈva sudÈruÓaÑ.
Cuto so brahmacariyamhÈ, iddhiyÈ parihÈyatha.
305. RÈjaputto ca uÒchÈto, vanam|laphalaÑ bahuÑ.
SÈyaÑ kÈjena ÈdÈya, assamaÑ upasa~kami.
306. IsÊ ca khattiyaÑ disvÈ, samuddaÑ upasa~kami.
‘VehÈyasaÑ gamissa’nti, sÊdate so mahaÓÓave.
307. Khattiyo ca isiÑ disvÈ, sÊdamÈnaÑ mahaÓÓave.
Tasseva anukampÈya, imÈ gÈthÈ abhÈsatha.
308. AbhijjamÈne vÈrismiÑ, sayaÑ Ègamma iddhiyÈ.
MissÊbhÈvi’tthiyÈ gantvÈ, saÑsÊdasi mahaÓÓave.
309. ŒvaÔÔanÊ mahÈmÈyÈ, brahmacariyavikopanÈ.
SÊdanti naÑ viditvÈna, ÈrakÈ parivajjaye.
310. AnalÈ mudusambhÈsÈ, dupp|rÈ tÈ nadÊsamÈ.
SÊdanti naÑ viditvÈna, ÈrakÈ parivajjaye.
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311. YaÑ etÈ upasevanti, chandasÈ vÈ dhanena vÈ.
JÈtavedova saÑ ÔhÈnaÑ, khippaÑ anudahanti taÑ.
312. Khattiyassa vaco sutvÈ, isissa nibbidÈ ahu.
LaddhÈ porÈÓakaÑ maggaÑ, gacchate so vihÈyasaÑ.
313. Khattiyo ca isiÑ disvÈ, gacchamÈnaÑ vihÈyasaÑ.
SaÑvegaÑ alabhÊ dhÊro, pabbajjaÑ samarocayi.
314. Tato so pabbajitvÈna, kÈmarÈgaÑ virÈjayi.
KÈmarÈgaÑ virÈjetvÈ, brahmalok|pago ah|”ti.

Tattha antepuranti kumÈrassa vasanaÔÔhÈnaÑ. Bahunti bahuÑ
nÈnappakÈraÑ. KÈmupasaÑhitanti kÈmanissitaÑ gÊtaÑ pavattayamÈnÈ.
KÈmacchanda’ssÈti assa AnitthigandhakumÈrassa kÈmacchando uppajji.
Jananti attano santikÈvacaraÑ paricÈrikajanaÑ. UccÈvacanti uggataÒca
anuggataÒca. BhuÒjeyyÈti sace bhuÒjeyyÈsi. ChÈdeyyu tanti ete kÈmÈ nÈma
tava rucceyyuÑ. So “pamadÈ”ti vacanaÑ sutvÈ tuÓhÊ ahosi. ItarÈ
punadivasepi gÈyi. EvaÑ kumÈro paÔibaddhacitto hutvÈ tassÈ ÈgamanaÑ
rocento paricÈrike ÈmantetvÈ “i~ghÈ”ti gÈthamÈha.
TirokuÔÔamhÊti sayanagabbhakuÔÔassa bahi. MÈ aÒÒoti aÒÒo kÈme
paribhuÒjanto puriso nÈma mÈ siyÈ. HantuÑ upakkamÊti antaravÊthiÑ
otaritvÈ mÈretuÑ Èrabhi. VikandiÑs|ti kumÈrena katipayesu purisesu
pahatesu purisÈ palÈyitvÈ gehÈni pavisiÑsu. So purise alabhanto thokaÑ
vissami. TasmiÑ khaÓe rÈja~gaÓe sannipatitvÈ upakkosiÑsu. JanaÑ
heÔhetya’d|sakanti niraparÈdhaÑ janaÑ heÔheti, taÑ gaÓhÈpethÈti vadiÑsu.
RÈjÈ upÈyena kumÈraÑ gaÓhÈpetvÈ “imassa kiÑ kattabban”ti pucchi. “Deva
aÒÒaÑ natthi, imaÑ pana kumÈraÑ tÈya kumÈrikÈya saddhiÑ raÔÔhÈ
pabbÈjetuÑ vaÔÔatÊ”ti vutte tathÈ akÈsi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ
“taÒcÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha vivÈhesÊti1 pabbÈjesi. Na te vatthabba tÈvadeti
yattakaÑ mayhaÑ vijitaÑ, tattake tayÈ na vatthabbaÑ. UÒchÈyÈti
phalÈphalatthÈya.
______________________________________________________________
1. VihÈhesÊti (I), vipÈhesÊti (SyÈ)
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TasmiÑ pana vanaÑ paviÔÔhe itarÈ yaÑ tattha pacitabbayuttakaÑ atthi,
taÑ pacitvÈ tassÈgamanaÑ olokentÊ paÓÓasÈladvÈre nisÊdati. EvaÑ kÈle
gacchante ekadivasaÑ antaradÊpakavÈsÊ eko iddhimantatÈpaso assamapadato
nikkhamitvÈ maÓiphalakaÑ viya udakaÑ maddamÈnova ÈkÈse uppatitvÈ
bhikkhÈcÈraÑ gacchanto paÓÓasÈlÈya uparibhÈgaÑ patvÈ dh|maÑ disvÈ
“imasmiÑ ÔhÈne manussÈ vasanti maÒÒe”ti paÓÓasÈladvÈre otari. SÈ taÑ
disvÈ nisÊdÈpetvÈ paÔibaddhacittÈ hutvÈ itthikuttaÑ dassetvÈ tena saddhiÑ
anÈcÈraÑ acari. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ “athe’tthÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha
isi mÈgacchÊti isi Ègacchi. SamuddaÑ upar|parÊti samuddassa
matthakamatthakena. Passa yÈva sudÈruÓanti passatha bhikkhave tÈya
kumÈrikÈya yÈva sudÈruÓaÑ kammaÑ katanti attho.
SÈyanti sÈyanhasamaye. DisvÈti taÑ vijahituÑ asakkonto
sakaladivasaÑ tattheva hutvÈ sÈyanhasamaye rÈjaputtaÑ ÈgataÑ disvÈ
palÈyituÑ “vehÈyasaÑ gamissan”ti uppatanÈkÈraÑ karonto patitvÈ
mahaÓÓave sÊdati. IsiÑ disvÈti anubandhamÈno gantvÈ passitvÈ.
AnukampÈyÈti sacÈyaÑ bh|miyÈ Ègato abhavissa, palÈyitvÈ araÒÒaÑ
paviseyya, ÈkÈsena Ègato bhavissati, tasmÈ samudde patitopi
uppatanÈkÈrameva karotÊti anukampaÑ uppÈdetvÈ tasseva anukampÈya
abhÈsatha. TÈsaÑ pana gÈthÈnaÑ attho TikanipÈte vuttoyeva. NibbidÈ ah|ti
kÈmesu nibbedo jÈto. PorÈÓakaÑ magganti pubbe adhigataÑ jhÈnavisesaÑ.
PabbajitvÈnÈti taÑ itthiÑ manussÈvÈsaÑ netvÈ nivattitvÈ araÒÒe
isipabbajjaÑ pabbajitvÈ kÈmarÈgaÑ virÈjayi, virÈjetvÈ brahmalok|pago
ahosÊti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ bhikkhave mÈtugÈmaÑ
paÔicca visuddhasattÈpi saÑkilissantÊ”ti vatvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu arahattaÑ patto. TadÈ
AnitthigandhakumÈro ahameva ahosinti.
MahÈpalobhanajÈtakavaÓÓanÈ ekÈdasamÈ.
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12. PaÒcapaÓÉitajÈtakavaÓÓanÈ (508)
315-336. PaÒcapaÓÉitajÈtakaÑ MahÈ-uma~ge Èvi bhavissati.
PaÒcapaÓÉitajÈtakavaÓÓanÈ dvÈdasamÈ.
_____
13. HatthipÈlajÈtakavaÓÓanÈ (509)
CirassaÑ vata passÈmÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto

mahÈbhinikkhamanaÑ Èrabbha kathesi. TadÈ hi SatthÈ “na bhikkhave
idÈneva, pubbepi TathÈgato mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhantoyevÈ”ti vatvÈ
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ EsukÈrÊ nÈma rÈjÈ ahosi. Tassa purohito
daharakÈlato paÔÔhÈya piyasahÈyo, te ubhopi aputtakÈ ahesuÑ. Te
ekadivasaÑ sukhasayane nisinnÈ mantayiÑsu “amhÈkaÑ issariyaÑ
mahantaÑ, putto vÈ dhÊtÈ vÈ natthi, kiÑ nu kho kattabban”ti. Tato rÈjÈ
purohitaÑ Èha “samma sace tava gehe putto jÈyissati, mama rajjassa sÈmiko
bhavissati, sace mama putto jÈyissati, tava gehe bhogÈnaÑ sÈmiko
bhavissatÊ”ti. EvaÑ ubhopi aÒÒamaÒÒaÑ sa~kariÑsu.
AthekadivasaÑ purohito bhogagÈmaÑ gantvÈ ÈgamanakÈle
dakkhiÓadvÈrena nagaraÑ pavisanto bahinagare ekaÑ BahuputtikaÑ nÈma
duggatitthiÑ passi. TassÈ satta puttÈ sabbeva arogÈ, eko
pacanabhÈjanakapallaÑ gaÓhi, eko sayanakaÔasÈrakaÑ, eko purato gacchati,
eko pacchato, eko a~guliÑ gaÓhi, eko a~ke nisinno, eko khandhe. Atha naÑ
purohito pucchi “bhadde imesaÑ dÈrakÈnaÑ pitÈ kuhin”ti. SÈmi imesaÑ
pitÈ nÈma nibaddho natthÊti. Evar|pe satta putte kinti katvÈ alatthÈti. SÈ
aÒÒaÑ gahaÓaÑ apassantÊ nagaradvÈre ÔhitaÑ nigrodharukkhaÑ dassetvÈ
“sÈmi etasmiÑ nigrodhe adhivatthÈya devatÈya santike patthetvÈ labhiÑ,
etÈya me puttÈ dinnÈ”ti Èha. Purohito “tena hi gaccha tvan”ti
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rathÈ oruyha nigrodham|laÑ gantvÈ sÈkhÈya gahetvÈ cÈletvÈ “ambho
devate tvaÑ raÒÒo santikÈ kiÑ nÈma na labhasi, rÈjÈ te anusaÑvaccharaÑ
sahassaÑ vissajjetvÈ balikammaÑ karoti, tassa puttaÑ na desi, etÈya
duggatitthiyÈ tava ko upakÈro kato, yenassÈ satta putte adÈsi, sace amhÈkaÑ
raÒÒo puttaÑ na desi, ito taÑ sattame divase sam|laÑ chindÈpetvÈ
khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ kÈressÈmÊ”ti rukkhadevataÑ tajjetvÈ pakkÈmi. So etena
niyÈmeneva punadivasepÊti paÔipÈÔiyÈ cha divase kathesi. ChaÔÔhe pana
divase sÈkhÈya gahetvÈ “rukkhadevate ajjekarattimattakameva sesaÑ, sace
me raÒÒo puttaÑ na desi, sve taÑ niÔÔhÈpessÈmÊ”ti Èha.
RukkhadevatÈ ÈvajjetvÈ taÑ kÈraÓaÑ tathato ÒatvÈ “ayaÑ brÈhmaÓo
puttaÑ alabhanto mama vimÈnaÑ nÈsessati, kena nu kho upÈyena tassa
puttaÑ dÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti catunnaÑ mahÈrÈjÈnaÑ santikaÑ gantvÈ tamatthaÑ
Èrocesi. Te “mayaÑ tassa puttaÑ dÈtuÑ na sakkhissÈmÈ”ti vadiÑsu.
AÔÔhavÊsatiyakkhasenÈpatÊnaÑ santikaÑ agamÈsi, tepi tathevÈhaÑsu.
Sakkassa devaraÒÒo santikaÑ gantvÈ kathesi. Sopi “labhissati nu kho rÈjÈ
anucchavike putte, udÈhu no”ti upadhÈrento puÒÒavante cattÈro devaputte
passi. Te kira purimabhave BÈrÈÓasiyaÑ pesakÈrÈ hutvÈ tena kammena
laddhakaÑ paÒcakoÔÔhÈsaÑ katvÈ cattÈro koÔÔhÈse paribhuÒjiÑsu,
paÒcamaÑ gahetvÈ ekatova dÈnaÑ adaÑsu. Te tato cutÈ TÈvatiÑsabhavane
nibbattiÑsu, tato YÈmabhavaneti evaÑ anulomapaÔilomaÑ chasu
devalokesu sampattiÑ anubhavantÈ vicaranti. TadÈ pana nesaÑ
TÈvatiÑsabhavanato cavitvÈ YÈmabhavanaÑ gamanavÈro hoti. Sakko tesaÑ
santikaÑ gantvÈ pakkositvÈ “mÈrisÈ tumhehi manussalokaÑ gantuÑ vaÔÔati,
EsukÈrÊraÒÒo aggamahesiyÈ kucchimhi nibbattathÈ”ti Èha. Te tassa vacanaÑ
sutvÈ “sÈdhu deva gamissÈma, na panamhÈkaÑ rÈjakulenattho, purohitassa
gehe nibbattitvÈ daharakÈleyeva kÈme pahÈya pabbajissÈmÈ”ti vadiÑsu.
Sakko “sÈdh|”ti tesaÑ paÔiÒÒaÑ gahetvÈ ÈgantvÈ rukkhadevatÈya tamatthaÑ
Èrocesi. SÈ tuÔÔhamÈnasÈ sakkaÑ vanditvÈ attano vimÈnameva gatÈ.
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gÈhÈpetvÈ rukkham|laÑ gantvÈ rukkhasÈkhÈya gahetvÈ “ambho devate ajja
mayhaÑ taÑ yÈcantassa sattamo divasso, idÈni te niÔÔhÈnakÈlo”ti Èha. Tato
rukkhadevatÈ mahantenÈnubhÈvena khandhavivarato nikkhamitvÈ
madhurasarena taÑ ÈmantetvÈ “brÈhmaÓa tiÔÔhatu eko putto, cattÈro te putte
dassÈmÊ”ti Èha. Mama puttenattho natthi, amhÈkaÑ raÒÒo puttaÑ dehÊti.
TuyhaÑyeva demÊti. Tena hi mama dve, raÒÒo dve dehÊti. RaÒÒo na demi,
cattÈropi tuyhameva dammi, tayÈ ca laddhamattÈva bhavissanti, agÈre pana
aÔÔhatvÈ daharakÈleyeva pabbajissantÊti. TvaÑ me kevalaÑ putte dehi,
apabbajanakÈraÓaÑ pana amhÈkaÑ bhÈroti. SÈ tassa puttavaraÑ datvÈ
attano bhavanaÑ pÈvisi. Tato paÔÔhÈya devatÈya sakkÈro mahÈ ahosi.
JeÔÔhakadevaputto cavitvÈ purohitassa brÈhmaÓiyÈ kucchimhi nibbatti,
tassa nÈmaggahaÓadivase “HatthipÈlo”ti nÈmaÑ katvÈ apabbajanatthÈya
hatthigopake paÔicchÈpesuÑ. So tesaÑ santike vaÉÉhati. Tassa padasÈ
gamanakÈle dutiyo cavitvÈ assÈ kucchimhi nibbatti, tassapi jÈtakÈle
“AssapÈlo”ti nÈmaÑ kariÑsu. So assagopakÈnaÑ santike vaÉÉhati.
Tatiyassa jÈtakÈle “GopÈlo”ti nÈmaÑ kariÑsu. So GopÈlehi saddhiÑ
vaÉÉhati. Catutthassa jÈtakÈle “AjapÈlo”ti nÈmaÑ kariÑsu. So AjapÈlehi
saddhiÑ vaÉÉhati. Te vuÉÉhimanvÈya sobhaggappattÈ ahesuÑ.
Atha nesaÑ pabbajitabhayena raÒÒo vijitÈ pabbajite nÊhariÑsu.
SakalakÈsiraÔÔhe ekapabbajitopi nÈhosi. Te kumÈrÈ atipharusÈ ahesuÑ, yÈya
disÈya gacchanti, tÈya ÈhariyamÈnaÑ paÓÓÈkÈraÑ vilumpanti. HatthipÈlassa
soÄasavassakÈle kÈyasampattiÑ disvÈ rÈjÈ ca purohito ca “kumÈrÈ mahallakÈ
jÈtÈ, chattussÈpanasamayo, tesaÑ kiÑ nu kho kÈtabban”ti mantetvÈ “ete
abhisittakÈlato paÔÔhÈya atissarÈ bhavissanti, tato tato pabbajitÈ Ègamissanti,
te disvÈ pabbajissanti, etesaÑ pabbajitakÈle janapado ulloÄo bhavissati,
vÊmaÑsissÈma tÈva ne, pacchÈ abhisiÒcissÈmÈ”ti cintetvÈ ubhopi isivesaÑ
gahetvÈ bhikkhaÑ carantÈ
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HatthipÈlassa kumÈrassa nivesanadvÈraÑ agamaÑsu. KumÈro te disvÈva
tuÔÔho pasanno upasa~kamitvÈ vanditvÈ tisso gÈthÈ abhÈsi–
337. “CirassaÑ vata passÈma, brÈhmaÓaÑ devavaÓÓinaÑ.
MahÈjaÔaÑ khÈridharaÑ, pa~kadantaÑ rajassiraÑ.
338. CirassaÑ vata passÈma, isiÑ dhammaguÓe rataÑ.
KÈsÈyavatthavasanaÑ, vÈkacÊraÑ paÔicchadaÑ.
339. ŒsanaÑ udakaÑ pajjaÑ, paÔigaÓhÈtu no bhavaÑ.
Agghe bhavantaÑ pucchÈma, agghaÑ kurutu no bhavan”ti.
Tattha brÈhmaÓanti bÈhitapÈpabrÈhmaÓaÑ. DevavaÓÓinanti
seÔÔhavaÓÓinaÑ ghoratapaÑ paramatikkhindriyaÑ1 pabbajitabhÈvaÑ
upagatanti attho. KhÈridharanti2 khÈribhÈradharaÑ. Isinti sÊlakkhandhÈdayo
pariyesitvÈ ÔhitaÑ. DhammaguÓe ratanti sucaritakoÔÔhÈse abhirataÑ.
“Œsanan”ti idaÑ tesaÑ nisÊdanatthÈya ÈsanaÑ paÒÒapetvÈ gandhodakaÒca
pÈdabbhaÒjanaÒca upanetvÈ Èha. Aggheti ime sabbepi ÈsanÈdayo agghe
bhavantaÑ pucchÈma. Kurutu noti ime no agghe bhavaÑ paÔiggaÓhat|ti.
EvaÑ so tesu ekekaÑ vÈrenÈha. Atha naÑ purohito Èha “tÈta HatthipÈla
tvaÑ amhe ‘ke ime’ti maÒÒamÈno evaÑ kathesÊ”ti. HemavantakÈ3 isayoti.
Na mayaÑ tÈta isayo, esa rÈjÈ EsukÈrÊ, ahaÑ te pitÈ purohitoti. Atha kasmÈ
isivesaÑ gaÓhitthÈti. Tava vÊmaÑsanatthÈyÈti. Mama kiÑ vÊmaÑsathÈti.
Sace amhe disvÈ na pabbajissasi, atha taÑ rajje abhisiÒcituÑ ÈgatÈmhÈti.
TÈta na me rajjenattho, pabbajissÈmahanti. Atha naÑ pitÈ “tÈta HatthipÈla
nÈyaÑ kÈlo pabbajjÈyÈ”ti vatvÈ yathÈjjhÈsayaÑ anusÈsanto
catutthagÈthamÈha–
______________________________________________________________
1. ParivÈritindriyaÑ (SÊ), parimÈritindriyaÑ (I), paramÈnitindriyaÑ (SyÈ)
2. BhÈradharanti (I)

3. HemavatakÈ (SÊ, I)
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340. “Adhicca vede pariyesa vittaÑ,
Putte gehe tÈta patiÔÔhapetvÈ.
Gandhe rase paccanubhuyya sabbaÑ,
AraÒÒaÑ sÈdhu Muni so pasattho”ti.

Tattha adhiccÈti sajjhÈyitvÈ. Putteti chattaÑ ussÈpetvÈ nÈÔake vÈrena
upaÔÔhÈpetvÈ puttadhÊtÈhi vaÉÉhitvÈ te putte gehe patiÔÔhÈpetvÈti attho.
Sabbanti ete ca gandharase sesaÒca sabbaÑ vatthukÈmaÑ anubhavitvÈ.
AraÒÒaÑ sÈdhu muni so pasatthoti pacchÈ mahallakakÈle pabbajitassa
araÒÒaÑ sÈdhu laddhakaÑ hoti, yo evar|pe kÈle pabbajati, so Muni
BuddhÈdÊhi ariyehi pasatthoti vadati.
Tato HatthipÈlo gÈthamÈha–
341. “VedÈ na saccÈ na ca vittalÈbho,
Na puttalÈbhena jaraÑ vihanti.
Gandhe rase muccanamÈhu santo,
SakammunÈ hoti phal|papattÊ”ti.
Tattha na saccÈti yaÑ saggaÒca maggaÒca vadanti, na taÑ sÈdhenti,
tucchÈ nissÈrÈ nipphalÈ. Na ca vittalÈbhoti dhanalÈbhopi paÒcasÈdhÈraÓattÈ
sabbo ekasabhÈvo na hoti. Jaranti tÈta jaraÑ vÈ byÈdhimaraÓaÑ vÈ na koci
puttalÈbhena paÔibÈhituÑ samattho nÈma atthi. Dukkham|lÈ hete upadhayo.
Gandhe raseti gandhe ca rase ca sesesu ÈrammaÓesu ca muccanaÑ
muttimeva BuddhÈdayo paÓÉitÈ kathenti. SakammunÈti attanÈ
katakammeneva sattÈnaÑ phal|papatti phalanipphatti hoti. KammassakÈ hi
tÈta sattÈti.
KumÈrassa vacanaÑ sutvÈ rÈjÈ gÈthamÈha–
342. “AddhÈ hi saccaÑ vacanaÑ tavetaÑ,
SakammunÈ hoti phal|papatti.
JiÓÓÈ ca mÈtÈpitaro tavÊme,
PasseyyuÑ taÑ vassasataÑ arogan”ti.
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Tattha vassasataÑ aroganti ete vassasataÑ arogaÑ taÑ passeyyuÑ,
tvampi vassasataÑ jÊvanto mÈtÈpitaro posass|ti vadati.
TaÑ sutvÈ kumÈro “deva tvaÑ kiÑ nÈmetaÑ vadasÊ”ti vatvÈ dve gÈthÈ
abhÈsi–
343. “Yassa’ssa sakkhÊ maraÓena rÈja,
JarÈya mettÊ naravÊraseÔÔha.
Yo cÈpi jaÒÒÈ na marissaÑ kadÈci,
PasseyyuÑ taÑ vassasataÑ arogaÑ.
344. YathÈpi nÈvaÑ puriso dakamhi,
Ereti ce naÑ upaneti tÊraÑ.
Evampi byÈdhÊ satataÑ jarÈ ca,
Upaneti maccaÑ vasamantakassÈ”ti.
Tattha sakkhÊti mittadhammo. MaraÓenÈti datto mato mitto1 matoti
sammutimaraÓena. JarÈyÈti pÈkaÔajarÈya vÈ2 saddhiÑ yassa mettÊ bhaveyya,
yassetaÑ maraÓaÒca jarÈ ca mittabhÈvena nÈgaccheyyÈti3 attho. Ereti ce
nanti mahÈrÈja yathÈ nÈma puriso nadÊtitthe udakamhi nÈvaÑ ÔhapetvÈ
paratÊragÈmiÑ janaÑ ÈropetvÈ sace arittena uppÊÄento phiyena kaÉÉhanto
cÈleti ghaÔÔeti, atha naÑ paratÊraÑ neti, evaÑ byÈdhi jarÈ ca niccaÑ
antakassa maccuno vasaÑ upanetiyevÈti.
EvaÑ imesaÑ sattÈnaÑ jÊvitasa~khÈrassa parittabhÈvaÑ dassetvÈ
“mahÈrÈja tumhe tiÔÔhatha, tumhehi saddhiÑ kathayantameva maÑ
byÈdhijarÈmaraÓÈni upagacchanti, appamattÈ hothÈ”ti ovÈdaÑ datvÈ
rÈjÈnaÒca pitaraÒca vanditvÈ attano paricÈrake gahetvÈ BÈrÈÓasiyaÑ rajjaÑ
pahÈya “pabbajissÈmÊ”ti nagarato nikkhami, “pabbajjÈ nÈmesÈ sobhanÈ
bhavissatÊ”ti HatthipÈlakumÈrena saddhiÑ mahÈjano nikkhami. YojanikÈ
parisÈ ahosi. So tÈya parisÈya saddhiÑ Ga~gÈya tÊraÑ patvÈ Ga~gÈya
udakaÑ oloketvÈ kasiÓaparikammaÑ katvÈ jhÈnÈni nibbattetvÈ
______________________________________________________________
1. Citto (Ka)
2. PÈkaÔajarÈya ca(SÊ), pÈkaÔÈ jarÈyeva (I), pÈkaÔajarÈya hi (SyÈ)
3. NÈdhigaccheyyÈti (SyÈ, I, Ka)
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cintesi “ayaÑ samÈgamo mahÈ bhavissati, mama tayo kaniÔÔhabhÈtaro
mÈtÈpitaro rÈjÈ devÊti sabbe saparisÈ pabbajissanti, BÈrÈÓasÊ suÒÒÈ
bhavissati, yÈva etesaÑ ÈgamanÈ idheva bhavissÈmÊ”ti. So tattheva
mahÈjanassa ovÈdaÑ dento nisÊdi.
Punadivase rÈjÈ ca purohito ca cintayiÑsu “HatthipÈlakumÈro tÈva
‘rajjaÑ pahÈya mahÈjanaÑ ÈdÈya pabbajissÈmÊ’ti gantvÈ Ga~gÈtÊre nisinno,
AssapÈlaÑ vÊmaÑsitvÈ abhisiÒcissÈmÈ”ti. Te isiveseneva tassapi
gehadvÈraÑ agamaÑsu. Sopi te disvÈ pasannamÈnaso upasa~kamitvÈ
“cirassaÑ vata passÈmÈ”ti-ÈdÊni vadanto tatheva paÔipajji. Tepi taÑ tatheva
vatvÈ attano ÈgatakÈraÓaÑ kathayiÑsu. So “mama bhÈtike HatthipÈlakumÈre
sante kathaÑ paÔhamataraÑ mayhameva setacchattaÑ pÈpuÓÈtÊ”ti pucchitvÈ
“tÈta bhÈtÈ te ‘na mayhaÑ rajjenattho, pabbajissÈmÊ’ti vatvÈ nikkhanto”ti
vutte “kahaÑ paneso idÈnÊ”ti vatvÈ “Ga~gÈtÊre nisinno”ti vutte “tÈta mama
bhÈtarÈ chaÉÉitakheÄena kammaÑ natthi, bÈlÈ hi parittakapaÒÒÈ sattÈ etaÑ
kilesaÑ jahituÑ na sakkonti, ahaÑ pana jahissÈmÊ”ti raÒÒo ca pitu ca
dhammaÑ desento dve gÈthÈ abhÈsi–
345. “Pa~ko ca kÈmÈ palipo ca kÈmÈ,
ManoharÈ duttarÈ maccudheyyÈ.
EtasmiÑ pa~ke palipe byasannÈ,
HÊnattar|pÈ na taranti pÈraÑ.
346. AyaÑ pure luddamakÈsi kammaÑ,
SvÈyaÑ gahÊto na hi mokkhi’to me.
OrundhiyÈ naÑ parirakkhissÈmi,
MÈ’yaÑ puna luddamakÈsi kamman”ti.
Tattha pa~koti yo koci kaddamo. Palipoti sukhumavÈlukamisso
saÓhakaddamo. Tattha kÈmÈ laggÈpanavasena pa~ko nÈma, osÊdÈpanavasena
palipo nÈmÈti vuttÈ. DuttarÈti duratikkamÈ. MaccudheyyÈti maccuno
adhiÔÔhÈnÈ. Etesu hi laggÈ ceva anupaviÔÔhÈ ca sattÈ uttarituÑ asakkontÈ
dukkhakkhandhapariyÈye vuttappakÈraÑ dukkhaÒceva
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maraÓaÒca pÈpuÓanti. TenÈha “etasmiÑ pa~ke palipe byasannÈ hÊnattar|pÈ
na taranti pÈran”ti. Tattha byasannÈti sannÈ. “VisannÈ”tipi pÈÔho,
ayamevattho. HÊnattar|pÈti hÊnacittasabhÈvÈ. Na taranti pÈranti
nibbÈnapÈraÑ gantuÑ na sakkonti.
Ayanti mahÈrÈja ayaÑ mamattabhÈvo pubbe assagopakehi saddhiÑ
vaÉÉhanto mahÈjanassa vilumpanaviheÔhanÈdivasena bahuÑ luddaÑ
sÈhasikakammaÑ akÈsi. SvÈyaÑ gahÊtoti so ayaÑ tassa kammassa vipÈko
mayÈ gahito. Na hi mokkhi’to meti saÑsÈravaÔÔe sati na hi mokkho ito
akusalaphalato mama atthi. OrundhiyÈ naÑ parirakkhissÈmÊti idÈni naÑ
kÈyavacÊmanodvÈrÈni pidahanto orundhitvÈ parirakkhissÈmi. KiÑ kÈraÓÈ?
MÈ’yaÑ puna luddamakÈsi kammaÑ. AhaÒhi ito paÔÔhÈya pÈpaÑ akatvÈ
kalyÈÓameva karissÈmi.
EvaÑ AssapÈlakumÈro dvÊhi gÈthÈhi dhammaÑ desetvÈ “tiÔÔhatha
tumhe, tumhehi saddhiÑ kathentameva maÑ byÈdhijarÈmaraÓÈni
upagacchantÊ”ti ovÈdaÑ datvÈ yojanikaÑ parisaÑ gahetvÈ nikkhamitvÈ
HatthipÈlakumÈrasseva santikaÑ gato. So tassa ÈkÈse nisÊditvÈ dhammaÑ
desetvÈ “bhÈtika ayaÑ samÈgamo mahÈ bhavissati, idheva tÈva homÈ”ti Èha.
Itaropi “sÈdh|”ti sampaÔicchi. Punadivase rÈjÈ ca purohito ca tenevupÈyena
GopÈlakumÈrassa nivesanaÑ gantvÈ tenapi tatheva paÔinanditvÈ1 attano
ÈgamanakÈraÓaÑ ÈcikkhiÑsu. Sopi AssapÈlakumÈro viya paÔikkhipitvÈ
“ahaÑ cirato paÔÔhÈya pabbajitukÈmo vane naÔÔhagoÓaÑ viya pabbajjaÑ
upadhÈrento vicarÈmi, tena me naÔÔhagoÓassa padaÑ viya bhÈtikÈnaÑ
gatamaggo diÔÔho, svÈhaÑ teneva maggena gamissÈmÊ”ti vatvÈ gÈthamÈha–
347. “GavaÑva naÔÔhaÑ puriso yathÈ vane,
AnvesatÊ rÈja apassamÈno.
EvaÑ naÔÔho EsukÈrÊ mamattho,
SohaÑ kathaÑ na gaveseyyaÑ rÈjÈ”ti.
______________________________________________________________
1. PaÔinanditÈ (SyÈ, I)
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Tattha EsukÈrÊti rÈjÈnaÑ Èlapati. Mamatthoti vane goÓo viya mama
pabbajjÈsa~khÈto attho naÔÔho. Sohanti so ahaÑ ajja pabbajitÈnaÑ maggaÑ
disvÈ kathaÑ pabbajjaÑ na gaveseyyaÑ, mama bhÈtikÈnaÑ gatamaggameva
gamissÈmi narindÈti.
Atha naÑ “tÈta GopÈla ekÈhaÑ dvÊhaÑ Ègamehi, amhe samassÈsetvÈ
pacchÈ pabbajissasÊ”ti vadiÑsu. So “mahÈrÈja ajja kattabbakammaÑ ‘sve
karissÈmÊ’ti na vattabbaÑ, kalyÈÓakammaÑ nÈma ajjeva kattabban”ti vatvÈ
itaraÑ gÈthamÈha–
348. “Hiyyoti hiyyati poso,
Pareti parihÈyati.
AnÈgataÑ neta’matthÊti ÒatvÈ,
UppannachandaÑ ko panudeyya dhÊro”ti.
Tattha hiyyoti sveti attho. Pareti punadivase. IdaÑ vuttaÑ hoti–Yo
mahÈrÈja ajja kattabbaÑ kammaÑ “sve”ti, sve kattabbaÑ kammaÑ “pare”ti
vatvÈ na karoti, so tato parihÈyati, na taÑ kammaÑ kÈtuÑ sakkotÊti. EvaÑ
GopÈlo BhaddakarattasuttaÑ1 nÈma kathesi. SvÈyamattho
Bhaddekarattasuttena kathetabbo. AnÈgataÑ neta’matthÊti yaÑ anÈgataÑ,
taÑ “netaÑ atthÊ”ti ÒatvÈ uppannaÑ kusalacchandaÑ ko paÓÉito panudeyya
hareyya.
EvaÑ GopÈlakumÈro dvÊhi gÈthÈhi dhammaÑ desetvÈ “tiÔÔhatha tumhe,
tumhehi saddhiÑ kathentameva maÑ byÈdhijarÈmaraÓÈni upagacchantÊ”ti
yojanikaÑ parisaÑ gahetvÈ nikkhamitvÈ dvinnaÑ bhÈtikÈnaÑ santikaÑ
gato. HatthipÈlo tassapi dhammaÑ desesi. Punadivase rÈjÈ ca purohito ca
tenevupÈyena AjapÈlakumÈrassa nivesanaÑ gantvÈ tenapi tatheva
paÔinanditvÈ2 attano ÈgamanakÈraÓaÑ ÈcikkhitvÈ “chattaÑ te
ussÈpessÈmÈ”ti vadiÑsu. KumÈro Èha “mayhaÑ bhÈtikÈ kuhin”ti. Te
“amhÈkaÑ rajjenattho natthÊ”ti setacchattaÑ pahÈya tiyojanikaÑ parisaÑ
gahetvÈ nikkhamitvÈ Ga~gÈtÊre nisinnÈti. NÈhaÑ mama bhÈtikehi
chaÉÉitakheÄaÑ sÊsenÈdÈya vicarissÈmi, ahampi pabbajissÈmÊti. TÈta tvaÑ
tÈva
______________________________________________________________
1. Ma 3. 226 piÔÔhe.
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daharo, amhÈkaÑ hatthabhÈro, vayappattakÈle pabbajissasÊti. Atha ne
kumÈro “kiÑ tumhe kathetha, nanu ime sattÈ daharakÈlepi mahallakakÈlepi
marantiyeva, ‘ayaÑ daharakÈle marissati, ayaÑ mahallakakÈle’ti kassaci
hatthe vÈ pÈde vÈ nimittaÑ natthi, ahaÑ mama maraÓakÈlaÑ na jÈnÈmi,
tasmÈ idÈneva pabbajissÈmÊ”ti vatvÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
349. “PassÈmi vohaÑ daharaÑ kumÈriÑ,
Matt|pamaÑ ketakapupphanettaÑ.
Abhuttabhoge paÔhame vayasmiÑ,
ŒdÈya maccu vajate kumÈriÑ.
350. YuvÈ sujÈto sumukho sudassano,
SÈmo kusumbhaparikiÓÓamassu.
HitvÈna kÈme paÔikacca gehaÑ,
AnujÈna maÑ pabbajissÈmi devÈ”ti.
Tattha voti nipÈtamattaÑ, passÈmiccevÈti attho. Matt|pamanti
hÈsabhÈsavilÈsehi1 mattaÑ viya carantiÑ. Ketakapupphanettanti
ketakapupphapattaÑ viya puthulÈyatanettaÑ. Abhuttabhogeti evaÑ2
uttamar|padharaÑ kumÈriÑ paÔhamavaye vattamÈnaÑ abhuttabhogameva
mÈtÈpit|naÑ uparimahantaÑ sokaÑ pÈtetvÈ maccu gahetvÈva gacchati.
SujÈtoti susaÓÔhito. Sumukhoti kaÒcanÈdÈsapuÓÓacandasadisamukho.
Sudassanoti uttamar|padhÈritÈya sampannadassano. SÈmoti suvaÓÓasÈmo.
KusumbhaparikiÓÓamass|ti sannisinnaÔÔhena sukhumaÔÔhena ca
taruÓakusumbhakesarasadisaparikiÓÓamassu. IminÈ evar|popi kumÈro
maccuvasaÑ gacchati. TathÈvidhampi hi sineruÑ uppÈtento viya nikkaruÓo
maccu ÈdÈya gacchatÊti dasseti. HitvÈna kÈme paÔikacca3 gehaÑ, anujÈna
maÑ pabbajissÈmi devÈti deva puttadÈrabandhanasmiÒhi uppanne taÑ
bandhanaÑ ducchedanÊyaÑ hoti, tenÈhaÑ puretaraÒÒeva kÈme ca gehaÒca
hitvÈ idÈneva pabbajissÈmi, anujÈna manti.
______________________________________________________________
1. HÈvabhÈvalÊlÈvilÈsehi (SÊ), hÈsabhÈsalÊlÈvilÈsehi (I)
2. AbhutvÈ bhogeti abhutvÈva bhoge. Vajateti evaÑ (SyÈ, Ka), abhutva bhogeti
abhutvÈ bhoge. Vajateti evaÑ (I)
3. PaÔigacca (SÊ), paÔigaccha (SyÈ, I, Ka)
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EvaÒca pana vatvÈ “tiÔÔhatha tumhe, tumhe hi saddhiÑ kathentameva
maÑ byÈdhijarÈmaraÓÈni upagacchantÊ”ti te ubhopi vanditvÈ yojanikaÑ
parisaÑ gahetvÈ nikkhamitvÈ Ga~gÈtÊrameva agamÈsi. HatthipÈlo tassapi
ÈkÈse nisÊditvÈ dhammaÑ desetvÈ ‘samÈgamo mahÈ bhavissatÊ”ti tattheva
nisÊdi. Punadivase purohito palla~kavaramajjhagato nisÊditvÈ cintesi “mama
puttÈ pabbajitÈ, idÈnÈhaÑ ekakova manussakhÈÓuko jÈtomhi, ahampi
pabbajissÈmÊ”ti. So brÈhmaÓiyÈ saddhiÑ mantento gÈthamÈha–
351. “SÈkhÈhi rukkho labhate samaÒÒaÑ,
PahÊnasÈkhaÑ pana khÈÓu’mÈhu.
PahÊnaputtassa mama’jja bhoti,
VÈseÔÔhi bhikkhÈcariyÈya kÈlo”ti.
Tattha labhate samaÒÒanti rukkhoti vohÈraÑ labhati. VÈseÔÔhÊti
brÈhmaÓiÑ Èlapati. BhikkhÈcariyÈyÈti mayhampi pabbajjÈya kÈlo, puttÈnaÑ
santikameva gamissÈmÊti.
So evaÑ vatvÈ brÈhmaÓe pakkosÈpesi, saÔÔhi brÈhmaÓasahassÈni
sannipatiÑsu. Atha ne Èha “tumhe kiÑ karissathÈ”ti. Tumhe pana ÈcariyÈti.
AhaÑ mama puttassa santike pabbajissÈmÊti. Na tumhÈkameva nirayo uÓho,
mayampi pabbajissÈmÈti. So asÊtikoÔidhanaÑ brÈhmaÓiyÈ niyyÈdetvÈ
yojanikaÑ brÈhmaÓaparisaÑ ÈdÈya nikkhamitvÈ puttÈnaÑ santikaÒÒeva
gato. HatthipÈlo tÈyapi parisÈya ÈkÈse ÔhatvÈ dhammaÑ desesi. Punadivase
brÈhmaÓÊ cintesi “mama cattÈro puttÈ setacchattaÑ pahÈya ‘pabbajissÈmÈ’ti
gatÈ, brÈhmaÓopi purohitaÔÔhÈnena saddhiÑ asÊtikoÔidhanaÑ chaÉÉetvÈ
puttÈnaÒÒeva santikaÑ gato, ahameva ekÈ1 kiÑ karissÈmi, puttÈnaÑ
gatamaggeneva gamissÈmÊ”ti. SÈ atÊtaÑ udÈharaÓaÑ ÈharantÊ
udÈnagÈthamÈha–
352. “Aghasmi koÒcÈva yathÈ himaccaye,
KatÈni jÈlÈni padÈliya haÑsÈ.
Gacchanti puttÈ ca patÊ ca mayhaÑ,
SÈhaÑ kathaÑ nÈnuvaje pajÈnan”ti.
______________________________________________________________
1. Ahamidha (SÊ, I)
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Tattha aghasmi koÒcÈva yathÈti yatheva ÈkÈse koÒcasakuÓÈ asajjamÈnÈ
gacchanti. Himaccayeti vassÈnaccaye. KatÈni1 jÈlÈni padÈliya haÑsÈti atÊte
kira channavutisahassÈ suvaÓÓahaÑsÈ vassÈrattapahonakaÑ sÈliÑ
KaÒcanaguhÈyaÑ nikkhipitvÈ vassabhayena bahi anikkhamitvÈ catumÈsaÑ
tattha vasanti. Atha nesaÑ UÓÓanÈbhi nÈma makkaÔako guhÈdvÈre jÈlaÑ
bandhati. HaÑsÈ dvinnaÑ taruÓahaÑsÈnaÑ dviguÓaÑ vaÔÔaÑ2 denti. Te
thÈmasampannatÈya taÑ jÈlaÑ chinditvÈ purato gacchanti, sesÈ tesaÑ
gatamaggena gacchanti. SÈ tamatthaÑ pakÈsentÊ evamÈha. IdaÑ vuttaÑ
hoti–yatheva ÈkÈse koÒcasakuÓÈ asajjamÈnÈ gacchanti, tathÈ himaccaye
vassÈnÈtikkame dve taruÓahaÑsÈ katÈni3 jÈlÈni padÈletvÈ gacchanti, atha
nesaÑ gatamaggena itare haÑsÈ. IdÈni pana mama puttÈ taruÓahaÑsÈ jÈlaÑ
viya kÈmajÈlaÑ chinditvÈ gatÈ, mayÈpi tesaÑ gatamaggena gantabbanti
iminÈdhippÈyena “gacchanti puttÈ ca patÊ ca mayhaÑ, sÈhaÑ kathaÑ
nÈnuvaje pajÈnan”ti Èha.
Iti sÈ “kathaÑ ahaÑ evaÑ pajÈnantÊ na pabbajissÈmi, pabbajissÈmi
yevÈ”ti sanniÔÔhÈnaÑ katvÈ brÈhmaÓiyo pakkosÈpetvÈ evamÈha “tumhe kiÑ
karissathÈ”ti. Tumhe pana ayyeti. AhaÑ pabbajissÈmÊti. Mayampi
pabbajissÈmÈti. SÈ taÑ vibhavaÑ chaÉÉetvÈ yojanikaÑ parisaÑ gahetvÈ
puttÈnaÑ santikameva gatÈ. HatthipÈlo tÈyapi parisÈya ÈkÈse nisÊditvÈ
dhammaÑ desesi. Punadivase rÈjÈ “kuhiÑ purohito”ti pucchi. Deva
purohito ca brÈhmaÓÊ ca sabbaÑ dhanaÑ chaÉÉetvÈ dviyojanikaÑ parisaÑ
gahetvÈ puttÈnaÑ santikaÑ gatÈti. RÈjÈ “asÈmikaÑ dhanaÑ amhÈkaÑ
pÈpuÓÈtÊ”ti tassa gehato dhanaÑ ÈharÈpesi. Athassa aggamahesÊ “rÈjÈ kiÑ
karotÊ”ti pucchitvÈ “purohitassa gehato dhanaÑ ÈharÈpetÊ”ti vutte “purohito
kuhin”ti vatvÈ “sapajÈpatiko pabbajjatthÈya nikkhanto”ti sutvÈ “ayaÑ rÈjÈ
brÈhmaÓena ca brÈhmaÓiyÈ ca cat|hi puttehi ca jahitaÑ ukkÈraÑ mohena
m|Äho attano gharaÑ ÈharÈpeti, upamÈya naÑ bodhessÈmÊ”ti4 s|nato
maÑsaÑ ÈharÈpetvÈ rÈja~gaÓe rÈsiÑ kÈretvÈ ujumaggaÑ
______________________________________________________________
1. TantÈni (SÊ, I)
3. TantÈni (SÊ, I)
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vissajjetvÈ jÈlaÑ parikkhipÈpesi. GijjhÈ d|ratova disvÈ tassatthÈya otariÑsu.
Tattha sappaÒÒÈ jÈlaÑ pasÈritaÑ ÒatvÈ atibhÈrikÈ hutvÈ “ujukaÑ uppatituÑ
na sakkhissÈmÈ”ti attanÈ khÈditamaÑsaÑ chaÉÉetvÈ vamitvÈ jÈlaÑ
anallÊyitvÈ ujukameva uppatitvÈ gamiÑsu. AndhabÈlÈ pana tehi chaÉÉitaÑ
vamitaÑ khÈditvÈ bhÈriyÈ hutvÈ ujukaÑ uppatituÑ asakkontÈ ÈgantvÈ jÈle
bajjhiÑsu. AthekaÑ gijjhaÑ ÈnetvÈ deviyÈ dassayiÑsu. SÈ taÑ ÈdÈya raÒÒo
santikaÑ gantvÈ “etha tÈva mahÈrÈja, rÈja~gaÓe ekaÑ kiriyaÑ passissÈmÈ”ti
sÊhapaÒjaraÑ vivaritvÈ “ime gijjhe olokehi mahÈrÈjÈ”ti vatvÈ dve gÈthÈ
abhÈsi–
353. “Ete bhutvÈ vamitvÈ ca, pakkamanti viha~gamÈ.
Ye ca bhutvÈ na vamiÑsu, te me hatthattamÈgatÈ.
354. AvamÊ brÈhmaÓo kÈme, so tvaÑ paccÈvamissasi.
VantÈdo puriso rÈja, na so hoti pasaÑsiyo”ti.
Tattha bhutvÈ vamitvÈ cÈti maÑsaÑ khÈditvÈ vamitvÈ ca.
PaccÈvamissasÊti paÔibhuÒjissasi. VantÈdoti parassa vamitakhÈdako. Na
pasaÑsiyoti so taÓhÈvasiko bÈlo BuddhÈdÊhi paÓÉitehi pasaÑsitabbo na
hoti.
TaÑ sutvÈ rÈjÈ vippaÔisÈrÊ ahosi, tayo bhavÈ ÈdittÈ viya upaÔÔhahiÑsu.
So “ajjeva rajjaÑ pahÈya mama pabbajituÑ vaÔÔatÊ”ti uppannasaÑvego
deviyÈ thutiÑ karonto gÈthamÈha–
355. “Pa~ke ca posaÑ palipe byasannaÑ,
BalÊ yathÈ dubbalamuddhareyya.
Evampi maÑ tvaÑ udatÈri bhoti,
PaÒcÈli gÈthÈhi subhÈsitÈhÊ”ti.
Tattha byasannanti nimuggaÑ, “visannan”tipi pÈÔho. UddhareyyÈti
kesesu vÈ hatthesu vÈ gahetvÈ ukkhipitvÈ thale Ôhapeyya. UdatÈrÊti
kÈmapa~kato uttÈrayi. “UdatÈsÊ”tipi pÈÔho, ayamevattho. “UddhaÔÈsÊ”tipi
pÈÔho, uddharÊti attho. PaÒcÈlÊti PaÒcÈlarÈjadhÊte.
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EvaÒca pana vatvÈ ta~khaÓaÒÒeva pabbajitukÈmo hutvÈ amacce
pakkosÈpetvÈ Èha “tumhe kiÑ karissathÈ”ti. Tumhe pana devÈti. AhaÑ
HatthipÈlassa santike pabbajissÈmÊti. Mayampi pabbajissÈma devÈti. RÈjÈ
dvÈdasayojanike BÈrÈÓasinagare rajjaÑ chaÉÉetvÈ “atthikÈ setacchattaÑ
ussÈpent|”ti amaccaparivuto tiyojanikaÑ parisaÑ gahetvÈ kumÈrasseva
santikaÑ gato. HatthipÈlo tassÈpi parisÈya ÈkÈse nisinno dhammaÑ desesi.
SatthÈ raÒÒo pabbajitabhÈvaÑ pakÈsento gÈthamÈha–
356. “IdaÑ vatvÈ mahÈrÈjÈ, EsukÈrÊ disampati.
RaÔÔhaÑ hitvÈna pabbaji, nÈgo chetvÈva bandhanan”ti.
Punadivase nagare ohÊnajano sannipatitvÈ rÈjadvÈraÑ gantvÈ deviyÈ
ÈrocetvÈ nivesanaÑ pavisitvÈ deviÑ vanditvÈ ekamantaÑ Ôhito gÈthamÈha.
357. “RÈjÈ ca pabbajja’marocayittha,
RaÔÔhaÑ pahÈya naravÊraseÔÔho.
Tuvampi no hohi yatheva rÈjÈ,
Amhehi guttÈ anusÈsa rajjan”ti.
Tattha anusÈsÈti amhehi guttÈ hutvÈ dhammena rajjaÑ kÈrehi.
SÈ mahÈjanassa kathaÑ sutvÈ sesagÈthÈ abhÈsi–
358. “RÈjÈ ca pabbajja’marocayittha,
RaÔÔhaÑ pahÈya naravÊraseÔÔho.
Ahampi ekÈ carissÈmi loke,
HitvÈna kÈmÈni manoramÈni.
359. RÈjÈ ca pabbajja’marocayittha,
RaÔÔhaÑ pahÈya naravÊraseÔÔho.
Ahampi ekÈ carissÈmi loke,
HitvÈna kÈmÈni yathodhikÈni.
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360. Accenti kÈlÈ tarayanti rattiyo,
VayoguÓÈ anupubbaÑ jahanti.
Ahampi ekÈ carissÈmi loke,
HitvÈna kÈmÈni manoramÈni.
361. Accenti kÈlÈ tarayanti rattiyo,
VayoguÓÈ anupubbaÑ jahanti.
Ahampi ekÈ carissÈmi loke,
HitvÈna kÈmÈni yathodhikÈni.
362. Accenti kÈlÈ tarayanti rattiyo,
VayoguÓÈ anupubbaÑ jahanti.
Ahampi ekÈ carissÈmi loke,
SÊtibh|tÈ sabba’maticca sa~gan”ti.

Tattha ekÈti puttadhÊtukilesasambÈdhehi muccitvÈ imasmiÑ loke
ekikÈva carissÈmi. KÈmÈnÊti r|pÈdayo kÈmaguÓe. YatodhikÈnÊti yena yena
odhinÈ ÔhitÈni, tena tena ÔhitÈneva jahissÈmi, na kiÒci ÈmasissÈmÊti attho.
Accenti kÈlÈti pubbaÓhÈdayo kÈlÈ atikkamanti. TarayantÊti atucchÈ hutvÈ
Èyusa~khÈraÑ khepayamÈnÈ khÈdayamÈnÈ gacchanti. VayoguÓÈti
paÔhamavayÈdayo tayo, mandadasakÈdayo vÈ dasa koÔÔhÈsÈ. AnupubbaÑ
jahantÊti upar|parikoÔÔhÈsaÑ appatvÈ tattha tattheva nirujjhanti. SÊtibh|tÈti
uÓhakÈrake uÓhasabhÈve kilese pahÈya sÊtalÈ hutvÈ. Sabba’maticca sa~ganti
rÈgasa~gÈdikaÑ sabbasa~gaÑ atikkamitvÈ ekÈ carissÈmi,
HatthipÈlakumÈrassa santikaÑ gantvÈ pabbajissÈmÊti.
Iti sÈ imÈhi gÈthÈhi mahÈjanassa dhammaÑ desetvÈ amaccabhariyÈyo
pakkosÈpetvÈ Èha “tumhe kiÑ karissathÈ”ti. Tumhe pana ayyeti. AhaÑ
pabbajissÈmÊti. Mayampi pabbajissÈmÈti. SÈ “sÈdh|”ti rÈjanivesane
suvaÓÓakoÔÔhÈgÈrÈdÊni vivarÈpetvÈ “asukaÔÔhÈne ca asukaÔÔhÈne ca
mahÈnidhi nidahitan”ti suvaÓÓapaÔÔe likhÈpetvÈ “dinnaÒÒeva, atthikÈ
harant|”ti vatvÈ suvaÓÓapaÔÔaÑ mahÈtale thambhe bandhÈpetvÈ nagare
bheriÑ carÈpetvÈ mahÈsampattiÑ chaÉÉetvÈ nagarÈ nikkhami.
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TasmiÑ khaÓe sakalanagaraÑ sa~khubhi. “RÈjÈ ca kira devÊ ca rajjaÑ
pahÈya ‘pabbajissÈmÈ’ti nikkhamanti, mayaÑ idha kiÑ karissÈmÈ”ti tato
tato manussÈ yathÈp|ritÈneva gehÈni chaÉÉetvÈ putte hatthesu gahetvÈ
nikkhamiÑsu. SabbÈpaÓÈ pasÈritaniyÈmeneva ÔhitÈ, nivattitvÈ olokento
nÈma nÈhosi, sakalanagaraÑ tucchaÑ ahosi, devÊpi tiyojanikaÑ parisaÑ
gahetvÈ tattheva gatÈ. HatthipÈlo tassÈpi parisÈya ÈkÈse nisinno dhammaÑ
desetvÈ dvÈdasayojanikaÑ parisaÑ gahetvÈ HimavantÈbhimukho pÈyÈsi.
“HatthipÈlakumÈro kira dvÈdasayojanikaÑ BÈrÈÓasiÑ tucchaÑ katvÈ
‘pabbajissÈmÊ’ti mahÈjanaÑ ÈdÈya HimavantaÑ gacchati, kima~gaÑ pana
mayan”ti sakalakÈsiraÔÔhaÑ sa~khubhi. AparabhÈge parisÈ tiÑsayojanikÈ
ahesuÑ, so tÈya parisÈya saddhiÑ HimavantaÑ pÈvisi.
Sakko Èvajjento taÑ pavattiÑ ÒatvÈ “HatthipÈlakumÈro
mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhanto, samÈgamo mahÈ bhavissati,
vasanaÔÔhÈnaÑ laddhuÑ vaÔÔatÊ”ti VissakammaÑ ÈÓÈpesi “gaccha ÈyÈmato
chattiÑsayojanaÑ, vitthÈrato pannarasayojanaÑ assamaÑ mÈpetvÈ
pabbajitaparikkhÈre sampÈdehÊ”ti. So “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ Ga~gÈtÊre
ramaÓÊye bh|mibhÈge vuttappamÈÓaÑ assamapadaÑ mÈpetvÈ paÓÓasÈlÈsu
kaÔÔhattharaÓapaÓÓattharaÓa-ÈsanÈdÊni paÒÒapetvÈ sabbe
pabbajitaparikkhÈre mÈpesi. ekekissÈ paÓÓasÈlÈya dvÈre ekeko ca~kamo
rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnaparicchinno katasudhÈparikammo Èlambanaphalako,
tesu tesu ÔhÈnesu nÈnÈvaÓÓasurabhikusumasaÒchannÈ pupphagacchÈ,
ekekassa ca~kamassa koÔiyaÑ ekeko udakabharito k|po, tassa santike ekeko
phalarukkho, so ekova sabbaphalÈni phalati. IdaÑ sabbaÑ devatÈnubhÈvena
ahosi. Vissakammo assamapadaÑ mÈpetvÈ paÓÓasÈlÈsu pabbajitaparikkhÈre
ÔhapetvÈ “ye keci pabbajitukÈmÈ ime parikkhÈre gaÓhant|”ti jÈtihi~gulakena
bhittiyÈ akkharÈni likhitvÈ attano ÈnubhÈvena bheravasadde migapakkhÊ
duddasike amanusse ca paÔikkamÈpetvÈ sakaÔÔhÈnameva gato.
HatthipÈlakumÈro ekapadikamaggena sakkadattiyaÑ assamaÑ pavisitvÈ
akkharÈni disvÈ “Sakkena mama mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhantabhÈvo
ÒÈto
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bhavissatÊ”ti dvÈraÑ vivaritvÈ paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ isipabbajjali~gaÑ
gahetvÈ nikkhamitvÈ ca~kamaÑ otaritvÈ katipaye vÈre aparÈparaÑ
ca~kamitvÈ sesajanakÈyaÑ pabbÈjetvÈ assamapadaÑ vicÈrento
taruÓaputtÈnaÑ itthÊnaÑ majjhaÔÔhÈne paÓÓasÈlaÑ adÈsi, tato anantaraÑ
mahallakitthÊnaÑ, tato anantaraÑ majjhimitthÊnaÑ1, samantÈ parikkhipitvÈ
pana purisÈnaÑ adÈsi. Atheko rÈjÈ “BÈrÈÓasiyaÑ kira rÈjÈ natthÊ”ti ÈgantvÈ
ala~katapaÔiyattaÑ nagaraÑ oloketvÈ rÈjanivesanaÑ Èruyha tattha tattha
ratanarÈsiÑ disvÈ “evar|paÑ nagaraÑ pahÈya pabbajitakÈlato paÔÔhÈya
pabbajjÈ nÈmesÈ uÄÈrÈ bhavissatÊ”ti surÈsoÓÉe maggaÑ pucchitvÈ
HatthipÈlassa santikaÑ pÈyÈsi. HatthipÈlo tassa vanantaraÑ2 ÈgatabhÈvaÑ
ÒatvÈ paÔimaggaÑ gantvÈ ÈkÈse nisinno parisÈya dhammaÑ desetvÈ
assamapadaÑ netvÈ sabbaparisaÑ pabbÈjesi. EtenupÈyena aÒÒepi cha rÈjÈno
pabbajiÑsu. Satta rÈjÈno bhoge chaÉÉayiÑsu, chattiÑsa yojaniko assamo
nirantaro parip|ri. Yo kÈmavitakkÈdÊsu aÒÒataraÑ vitakketi, mahÈpuriso
tassa dhammaÑ desetvÈ brahmavihÈrabhÈvanaÒceva kasiÓabhÈvanaÒca
Ècikkhati. Te yebhuyyena jhÈnÈbhiÒÒÈ nibbattetvÈ tÊsu koÔÔhÈsesu dve
koÔÔhÈsÈ brahmaloke nibbattiÑsu. TatiyakoÔÔhÈsaÑ tidhÈ katvÈ eko koÔÔhÈso
brahmaloke nibbatti, eko chasu kÈmasaggesu, eko isÊnaÑ pÈricariyaÑ katvÈ
manussaloke tÊsu kulasampattÊsu nibbatti. EvaÑ HatthipÈlassa sÈsanaÑ
apagatanirayatiracchÈnayonipettivisayÈsurakÈyaÑ ahosi.
ImasmiÑ TambapaÓÓidÊpe PathavicÈlakadhammaguttatthero,
KaÔakandhakÈravÈsÊ3 Phussadevatthero, UparimaÓÉalavÈsÊ4
MahÈsaÑgharakkhitatthero, MalayamahÈdevatthero5, AbhayagirivÈsÊ6
MahÈdevatthero, GÈmantapabbhÈravÈsÊ MahÈsivatthero,
KÈÄavallimaÓÉapavÈsÊ MahÈnÈgathero KuddÈlasamÈgame
M|gapakkhasamÈgame C|ÄasutasomasamÈgame AyogharapaÓÉitasamÈgame
HatthipÈlasamÈgame ca sabbapacchÈ nikkhantapurisÈ7 ahesuÑ. TenevÈha
BhagavÈ–
______________________________________________________________
1. VaÒjhitthÊnaÑ (SÊ, I)
2. VanantaÑ (SÊ, I)
3. KatakaÓÉakÈravÈsÊ (SyÈ)
4. UparimaÓÉalÈyakamalayavÈsÊ (SÊ, I), uparikaÓÉakamÈÄakavÈsÊ (SyÈ)
5. MaliyamahÈdevatthero (SÊ), malimahÈdevatthero (I), mÈlayamahÈdevatthero (SyÈ)
6. BhaggirivÈsÊ (SÊ, SyÈ, I)
7. NikkhantasadisÈ (SyÈ), nikkhantaparisÈ (Ka)
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“Abhittharetha kalyÈÓe, pÈpÈ cittaÑ nivÈraye.
DandhaÒhi karoto puÒÒaÑ, pÈpasmiÑ ramate mano”ti1.
tasmÈ kalyÈÓaÑ turitaturiteneva kÈtabbanti.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ bhikkhave pubbepi
TathÈgato mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhantoyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ EsukÈrÊ rÈjÈ SuddhodanamahÈrÈjÈ ahosi, devÊ
MahÈmÈyÈ, purohito Kassapo, brÈhmaÓÊ BhaddakÈpilÈnÊ, AjapÈlo
Anuruddho, GopÈlo MoggallÈno, AssapÈlo SÈriputto, sesaparisÈ
BuddhaparisÈ HatthipÈlo pana ahameva ahosin”ti.
HatthipÈlajÈtakavaÓÓanÈ terasamÈ.
_____
14. AyogharajÈtakavaÓÓanÈ (510)
YamekarattiÑ paÔhamanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto
mahÈbhinikkhamanaÒÒeva Èrabbha kathesi. TadÈpi hi so “na bhikkhave
idÈneva, pubbepi TathÈgato mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhantoyevÈ”ti vatvÈ
atÊtaÑ Èhari.
AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente Brahmadattassa raÒÒo
aggamahesÊ gabbhaÑ paÔilabhitvÈ laddhagabbhaparihÈrÈ pariÓatagabbhÈ
pacc|sasamanantare puttaÑ vijÈyi. TassÈ purimattabhÈve ekÈ sapattikÈ2
“tava jÈtaÑ jÈtaÑ pajaÑ khÈdituÑ labhissÈmÊ”ti patthanaÑ paÔÔhapesi. SÈ
kira sayaÑ vaÒjhÈ hutvÈ puttamÈtukodhena taÑ patthanaÑ katvÈ
yakkhayoniyaÑ nibbatti. ItarÈ raÒÒo aggamahesÊ hutvÈ imaÑ puttaÑ vijÈyi.
SÈ yakkhinÊ tadÈ okÈsaÑ labhitvÈ deviyÈ passantiyÈva bÊbhacchar|pÈ3 hutvÈ
ÈgantvÈ taÑ dÈrakaÑ gahetvÈ palÈyi. DevÊ “yakkhinÊ me puttaÑ gahetvÈ
palÈyÊ”ti mahÈsaddena viravi. ItarÈpi dÈrakaÑ m|lakandaÑ viya muruÑ
muruÑ karontÊ khÈditvÈ deviyÈ hatthavikÈrÈdÊhi bheravaÑ pakÈsetvÈ
tajjetvÈ pakkÈmi. RÈjÈ taÑ vacanaÑ sutvÈ “kiÑ sakkÈ yakkhiniyÈ kÈtun”ti
tuÓhÊ ahosi. Puna deviyÈ vijÈyanakÈle daÄhaÑ ÈrakkhamakÈsi, devÊ puttaÑ
puna vijÈyi. YakkhinÊ ÈgantvÈ tampi khÈditvÈ gatÈ.
______________________________________________________________
1. Khu 1. 30 piÔÔhe Dhammapade.

2. SapatikÈ (SyÈ, Ka)

3. Vigacchar|pÈ (Ka)
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TatiyavÈre tassÈ kucchiyaÑ mahÈsatto paÔisandhiÑ gaÓhi. RÈjÈ mahÈjanaÑ
sannipÈtetvÈ “deviyÈ jÈtaÑ jÈtaÑ pajaÑ ekÈ yakkhinÊ khÈdati, kiÑ nu kho
kÈtabban”ti pucchi. Atheko “yakkhÈ nÈma tÈlapaÓÓassa bhÈyanti, deviyÈ
hatthapÈdesu talapaÓÓaÑ bandhituÑ vaÔÔatÊ”ti Èha. Atheko “ayogharassa
bhÈyanti, ayogharaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti Èha. RÈjÈ “sÈdh|”ti attano vijite
kammÈre sannipÈtetvÈ “ayogharaÑ karothÈ”ti ÈÓÈpetvÈ Èyuttake adÈsi.
Antonagareyeva ramaÓÊye bh|mibhÈge gehaÑ paÔÔhapesuÑ, thambhe ÈdiÑ
katvÈ sabbagehasambhÈrÈ ayomayÈva ahesuÑ, navahi mÈsehi ayomayaÑ
mahantaÑ caturassasÈlaÑ niÔÔhÈnaÑ agamÈsi. TaÑ niccaÑ
pajjalitapadÊpameva hoti.
RÈjÈ deviyÈ gabbhaparipÈkaÑ ÒatvÈ ayogharaÑ ala~kÈrÈpetvÈ taÑ
ÈdÈya ayogharaÑ pÈvisi. SÈ tattha dhaÒÒapuÒÒalakkhaÓasampannaÑ puttaÑ
vijÈyi, “AyogharakumÈro” tvevassa nÈmaÑ kariÑsu. TaÑ dhÈtÊnaÑ datvÈ
mahantaÑ ÈrakkhaÑ saÑvidahitvÈ rÈjÈ deviÑ ÈdÈya nagaraÑ padakkhiÓaÑ
katvÈ ala~katapÈsÈdatalameva abhiruhi. YakkhinÊpi udakavÈraÑ gantvÈ
VessavaÓassa udakaÑ vahantÊ jÊvitakkhayaÑ pattÈ. MahÈsatto ayoghareyeva
vaÉÉhitvÈ viÒÒutaÑ patto tattheva sabbasippÈni uggaÓhi. RÈjÈ “ko me
puttassa vayappadeso”ti amacce pucchitvÈ “soÄasavasso deva s|ro
thÈmasampanno yakkhasahassampi paÔibÈhituÑ samattho”ti sutvÈ
“rajjamassa dassÈmi, sakalanagaraÑ ala~karitvÈ ayogharato taÑ nÊharitvÈ
ÈnethÈ”ti Èha. AmaccÈ “sÈdhu devÈ”ti dvÈdasayojanikaÑ BÈrÈÓasiÑ
ala~karitvÈ sabbÈla~kÈravibh|sitaÑ ma~galavÈraÓaÑ ÈdÈya tattha gantvÈ
kumÈraÑ ala~kÈrÈpetvÈ hatthikkhandhe nisÊdÈpetvÈ “deva kulasantakaÑ
ala~katanagaraÑ padakkhiÓaÑ katvÈ pitaraÑ KÈsirÈjÈnaÑ vandatha, ajjeva
setacchattaÑ labhissathÈ”ti ÈhaÑsu.
MahÈsatto nagaraÑ padakkhiÓaÑ karonto
ÈrÈmarÈmaÓeyyakavanapokkharaÓibh|mirÈmaÓeyyakapÈsÈdarÈmaÓeyyakÈdÊ
ni disvÈ cintesi “mama pitÈ maÑ ettakaÑ kÈlaÑ bandhanÈgÈre vasÈpesi,
evar|paÑ ala~katanagaraÑ daÔÔhuÑ nÈdÈsi, ko nu kho mayhaÑ doso”ti
amacce pucchi. Deva natthi tumhÈkaÑ doso, tumhÈkaÑ pana dvebhÈtike
ekÈ yakkhinÊ khÈdi, tena
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vo pitÈ ayoghare vasÈpesi, ayogharena jÊvitaÑ tumhÈkaÑ laddhanti. So
tesaÑ vacanaÑ sutvÈ cintesi “ahaÑ dasa mÈse Lohakumbhiniraye viya ca
G|thaniraye viya ca mÈtukucchimhi vasitvÈ mÈtukucchito nikkhantakÈlato
paÔÔhÈya soÄasa vassÈni etasmiÑ bandhanÈgÈre vasiÑ, bahi oloketumpi na
labhiÑ, Ussadaniraye khitto viya ahosiÑ, yakkhiniyÈ hatthato muttopi
panÈhaÑ neva ajaro, na amaro homi, kiÑ me rajjena, rajje ÔhitakÈlato
paÔÔhÈya dunnikkhamanaÑ hoti, ajjeva mama pitaraÑ pabbajjaÑ
anujÈnÈpetvÈ HimavantaÑ pavisitvÈ pabbajissÈmÊ”ti. So nagaraÑ
padakkhiÓaÑ katvÈ rÈjÈkulaÑ pavisitvÈ rÈjÈnaÑ vanditvÈ aÔÔhÈsi.
RÈjÈ tassa sarÊrasobhaÑ oloketvÈ balavasinehena amacce olokesi. Te
“kiÑ karoma devÈ”ti vadiÑsu. PuttaÑ me ratanarÈsimhi ÔhapetvÈ tÊhi
sa~khehi abhisiÒcitvÈ kaÒcanamÈlaÑ setacchattaÑ ussÈpethÈti. MahÈsatto
pitaraÑ vanditvÈ “na mayhaÑ rajjenattho, ahaÑ pabbajissÈmi, pabbajjaÑ
me anujÈnÈthÈ”ti Èha. TÈta rajjaÑ paÔikkhipitvÈ kiÑ kÈrÈÓÈ pabbajissasÊti.
“Deva ahaÑ mÈtukucchimhi dasa mÈse G|thaniraye viya vasitvÈ
mÈtukucchito nikkhanto yakkhinibhayena soÄasa vassÈni bandhanÈgÈre
vasanto bahi oloketumpi na alabhiÑ, Ussadaniraye khitto viya ahosiÑ,
yakkhiniyÈ hatthato muttomhÊtipi ajaro amaro na homi. Maccu nÈmesa na
sakkÈ kenaci jinituÑ, bhave ukkaÓÔhitomhi, yÈva me byÈdhijarÈmaraÓÈni
nÈgacchanti, tÈvadeva pabbajitvÈ dhammaÑ carissÈmi, alaÑ me rajjena,
anujÈnÈtha maÑ devÈ”ti vatvÈ pitu dhammaÑ desento Èha–
363. “YamekarattiÑ paÔhamaÑ, gabbhe vasati mÈÓavo.
AbbhuÔÔhitova so yÈti, sa gacchaÑ na nivattati.
364. Na yujjhamÈnÈ na balena’vassitÈ,
NarÈ na jÊranti na cÈpi mÊyare.
SabbaÑ hidaÑ jÈtijarÈyupaddutaÑ,
TaÑ me matÊ hoti carÈmi dhammaÑ.
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365. Catura~giniÑ senaÑ subhiÑ sar|paÑ,
Jayanti raÔÔhÈdhipatÊ pasayha.
Na maccuno jayitu’mussahanti,
TaÑ me matÊ hoti carÈmi dhammaÑ.
366. HatthÊhi assehi rathehi pattibhi,
ParivÈritÈ muccare ekacceyyÈ.
Na maccuno muccitu’mussahanti,
TaÑ me matÊ hoti carÈmi dhammaÑ.
367. HatthÊhi assehi rathehi pattibhi,
S|rÈ pabhaÒjanti padhaÑsayanti.
Na maccuno bhaÒjitu’mussahanti,
TaÑ me matÊ hoti carÈmi dhammaÑ.
368. MattÈ gajÈ bhinnagaÄÈ pabhinnÈ,
NagarÈni maddanti janaÑ hananti.
Na maccuno madditu’mussahanti,
TaÑ me matÊ hoti carÈmi dhammaÑ.
369. IssÈsino katahatthÈpi vÊrÈ,
D|repÈtÊ akkhaÓavedhinopi.
Na maccuno vijjhitu’mussahanti,
TaÑ me matÊ hoti carÈmi dhammaÑ.
370. SarÈni khÊyanti saselakÈnanÈ,
SabbaÑ hidaÑ khÊyati dÊghamantaraÑ.
SabbaÑ hidaÑ bhaÒjare kÈlapariyÈyaÑ,
TaÑ me matÊ hoti carÈmi dhammaÑ.
371. SabbesamevaÑ hi narÈna nÈrinaÑ,
CalÈcalaÑ pÈÓabhuno’dha jÊvitaÑ.
PaÔova dhuttassa, dumova k|lajo,
TaÑ me matÊ hoti carÈmi dhammaÑ.
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372. DumapphalÈne’va patanti mÈÓavÈ,
DaharÈ ca vuddhÈ ca sarÊrabhedÈ.
NÈriyo narÈ majjhimaporisÈ ca,
TaÑ me matÊ hoti carÈmi dhammaÑ.
373. NÈyaÑ vayo tÈrakarÈjasannibho,
YadabbhatÊtaÑ gatameva dÈni taÑ.
JiÓÓassa hÊ natthi ratÊ kuto sukhaÑ,
TaÑ me matÊ hoti carÈmi dhammaÑ.
374. YakkhÈ pisÈcÈ athavÈpi petÈ,
KupitÈ te assasanti manusse.
Na maccuno assasitu’ssahanti,
TaÑ me matÊ hoti carÈmi dhammaÑ.
375. Yakkhe pisÈce athavÈpi pete,
Kupitepi te nijjhapanaÑ karonti.
Na maccuno nijjhapanaÑ karonti,
TaÑ me matÊ hoti carÈmi dhammaÑ.
376. AparÈdhake d|sake heÔhake ca,
RÈjÈno daÓÉenti viditvÈna dosaÑ.
Namaccuno daÓÉayitu’ssahanti,
TaÑ me matÊ hoti carÈmi dhammaÑ.
377. AparÈdhakÈ d|sakÈ heÔhakÈ ca,
Labhanti te rÈjino nijjhapetuÑ.
Na maccuno nijjhapanaÑ karonti,
TaÑ me matÊ hoti carÈmi dhammaÑ.
378. Na khattiyoti na ca brÈhmaÓoti,
Na aÉÉhakÈ balavÈ tejavÈpi.
Na maccurÈjassa apekkhamatthi,
TaÑ me matÊ hoti carÈmi dhammaÑ.

499

500

KhuddakanikÈya
379. SÊhÈ ca byagghÈ ca athopi dÊpiyo,
Pasayha khÈdanti vipphandamÈnaÑ.
Na maccuno khÈditu’mussahanti,
TaÑ me matÊ hoti carÈmi dhammaÑ.
380. MÈyÈkÈrÈ ra~gamajjhe karontÈ,
Mohenti cakkh|ni janassa tÈvade.
Na maccuno mohayitu’ssahanti,
TaÑ me matÊ hoti carÈmi dhammaÑ.
381. ŒsÊvisÈ kupitÈ uggatejÈ,
aÑsanti mÈrentipi te manusse.
Na maccuno ÉaÑsitu’mussahanti,
TaÑ me matÊ hoti carÈmi dhammaÑ.
382. ŒsÊvisÈ kupitÈ yaÑ ÉaÑsanti,
TikicchakÈ tesa visaÑ hananti.
Na maccuno daÔÔhavisaÑ hananti,
TaÑ me matÊ hoti carÈmi dhammaÑ.
383. DhammantarÊ vettaraÓÊ ca bhojo,
VisÈni hantvÈna bhuja~gamÈnaÑ.
Suyyanti te kÈlakatÈ tatheva,
TaÑ me matÊ hoti carÈmi dhammaÑ.
384. VijjÈdharÈ ghora’madhÊyamÈnÈ,
AdassanaÑ osadhehi vajanti.
Na maccurÈjassa vajanta’dassanaÑ,
TaÑ me matÊ hoti carÈmi dhammaÑ.
385. Dhammo have rakkhati dhammacÈriÑ,
Dhammo suciÓÓo sukhamÈvahÈti.
EsÈnisaÑso dhamme suciÓÓe,
Na duggatiÑ gacchati dhammacÈrÊ.

JÈtakaÔÔhakathÈ

501

386. Na hi dhammo adhammo ca, ubho samavipÈkino.
Adhammo nirayaÑ neti, dhammo pÈpeti suggatin”ti.
Tattha yamekarattinti yebhuyyena sattÈ mÈtukucchimhi paÔisandhiÑ
gaÓhantÈ rattiyaÑyeva gaÓhanti, tasmÈ evamÈha. AyaÑ panettha attho–
yaÑ ekarattiÑ vÈ divÈ vÈ paÔhamameva paÔisandhiÑ gaÓhitvÈ
mÈtukucchisa~khÈte gabbhe vasati. MÈÓavoti satto kalalabhÈvena patiÔÔhÈti.
AbbhuÔÔhitova so yÈtÊti so mÈÓavo yathÈ nÈma valÈhakasa~khÈto abbho
uÔÔhito nibbatto vÈyuvegÈhato1 paÔigacchati, tatheva–
PaÔhamaÑ kalalaÑ hoti, kalalÈ hoti abbudaÑ.
AbbudÈ jÈyate pesi, pesi nibbattatÊ2 ghano.
GhanÈ pasÈkhÈ jÈyanti, kesÈ lomÈ nakhÈpi ca.
YaÒcassa bhuÒjatÊ mÈtÈ, annaÑ pÈnaÒca bhojanaÑ.
Tena so tattha yÈpeti, mÈtukucchigato naroti3.
imaÑ mÈtukucchiyaÑ kalalÈdibhÈvaÑ, mÈtukucchito ca nikkhanto
mandadasakÈdibhÈvaÑ ÈpajjamÈno satataÑ samitaÑ gacchati. Sa gacchaÑ
na nivattatÊti sacÈyaÑ evaÑ gacchanto puna abbudato kalalabhÈvaÑ, pesiÈdito vÈ abbudÈdibhÈvaÑ, khiÉÉÈdasakato mandadasakabhÈvaÑ,
vaÓÓadasakÈdito vÈ khiÉÉÈdasakÈdibhÈvaÑ pÈpuÓituÑ na nivattati. YathÈ
pana so valÈhako vÈtavegena saÑcuÓÓiyamÈno “ahaÑ asukaÔÔhÈne nÈma
uÔÔhito puna nivattitvÈ tattheva gantvÈ pakatibhÈvena ÔhassÈmÊ”ti na labhati,
yaÑ disaÑ gataÑ, taÑ gatameva, yaÑ antarahitaÑ, taÑ antarahitameva
hoti, tathÈ sopi kalalÈdibhÈvena gacchamÈno gacchateva, tasmiÑ tasmiÑ
koÔÔhÈse sa~khÈrÈ purimÈnaÑ purimÈnaÑ paccayÈ hutvÈ pacchato
anivattitvÈ tattha tattheva bhijjanti, jarÈkÈle sa~khÈrÈ “amhehi esa pubbe
yuvÈ thÈmasampanno kato, puna naÑ nivattitvÈ tattheva karissÈmÈ”ti na
labhanti, tattha tattheva antaradhÈyantÊti dasseti.
______________________________________________________________
1. VÈyuvegena hato (SyÈ, I)

2. PesiyÈ jÈyate (SyÈ, I, Ka)

3. SaÑ 1. 208 piÔÔhe.
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Na yujjhamÈnÈti ubhato by|Ähe sa~gÈme yujjhantÈ. Na balena’vassitÈti
na kÈyabalena vÈ yodhabalena vÈ upagatÈ samannÈgatÈ. Na jÊrantÊti
purimana-kÈraÑ ÈharitvÈ evar|pÈpi narÈ na jÊranti na cÈpi na mÊyareti attho
veditabbo. SabbaÑ hidanti mahÈrÈja sabbameva idaÑ pÈÓamaÓÉalaÑ
mahÈyantena1 pÊÄiyamÈnÈ ucchughaÔikÈ viya jÈtiyÈ ca jarÈya ca upaddutaÑ
niccaÑ pÊÄitaÑ. TaÑ me matÊ hotÊti tena kÈraÓena mama “pabbajitvÈ
dhammaÑ carÈmÊ”ti mati hoti cittaÑ uppajjati.
Catura~gininti hatthi-ÈdÊhi catura~gehi samannÈgataÑ. SenaÑ su
bhiÑsar|panti suÔÔhu bhiÑsanakajÈtikaÑ senaÑ. JayantÊti kadÈci ekacce
rÈjÈno attano senÈya jayanti. Na maccunoti tepi rÈjÈno mahÈsenassa
maccuno senaÑ jayituÑ na ussahanti, na byÈdhijarÈmaraÓÈni maddituÑ
sakkonti. Muccare ekacceyyÈti etehi hatthi-ÈdÊhi parivÈritÈ ekacce
paccÈmittÈnaÑ hatthato muccanti, maccuno pana santikÈ muccituÑ na
sakkonti. PabhaÒjantÊti etehi hatthi-ÈdÊhi paccatthikarÈj|naÑ nagarÈni
pabhaÒjanti. PadhaÑsayantÊti mahÈjanaÑ dhaÑsentÈ padhaÑsentÈ
jÊvitakkhayaÑ pÈpenti. Na maccunoti tepi maraÓakÈle patte maccuno
bhaÒjituÑ na sakkonti.
BhinnagaÄÈ pabhinnÈti tÊsu ÔhÈnesu pabhinnÈ hutvÈ2 madaÑ gaÄantÈ,
paggharitamadÈti attho. Na maccunoti tepi mahÈmaccuÑ maddituÑ na
sakkonti. IssÈsinoti issÈsÈ dhanuggahÈ. KatahatthÈti susikkhitÈ. D|repÈtÊti
saraÑ d|re pÈtetuÑ samatthÈ. AkkhaÓavedhinoti aviraddhavedhino, vijjuÈlokena vijjhanasamatthÈ vÈ. SarÈnÊti anotattÈdÊni mahÈsarÈni khÊyantiyeva.
SaselakÈnanÈti sapabbatavanasaÓÉÈ mahÈpathavÊpi khÊyati. SabbaÑ hidanti
sabbamidaÑ sa~khÈragataÑ dÊghamantaraÑ ÔhatvÈ khÊyateva,
kappuÔÔhÈnaggiÑ patvÈ mahÈsinerupi aggimukhe madhusitthakaÑ viya
vilÊyateva, aÓumattopi sa~khÈro ÔhÈtuÑ na sakkoti. KÈlapariyÈyanti
kÈlapariyÈyaÑ nassanakÈlavÈraÑ patvÈ sabbaÑ bhaÒjare, sabbaÑ
sa~khÈragataÑ bhijjateva. Tassa pakÈsanatthaÑ Sattas|riyasuttaÑ3
ÈharitabbaÑ.
CalÈcalanti caÒcalaÑ sakabhÈvena ÔhÈtuÑ asamatthaÑ
nÈnÈbhÈvavinÈbhÈvasabhÈvameva. PÈÓabhuno’dha jÊvitanti idha loke
imesaÑ pÈÓabh|tÈnaÑ
______________________________________________________________
1. MahÈyante (SÊ, I)

2. PabhinnÈ evaÑ bhinnÈ hutvÈ (I, Ka)

3. AÑ 2. 473 piÔÔhe.
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jÊvitaÑ. PaÔova dhuttassa,,dumova k|lajoti suradhutto hi suraÑ disvÈva
udare baddhaÑ sÈÔakaÑ datvÈ pivateva, nadÊk|le jÈtadumova k|le lujjamÈne
lujjati, yathÈ esa paÔo ca dumo ca caÒcalo, evaÑ sattÈnaÑ jÊvitaÑ devÈti.
DumapphalÈne’vÈti yathÈ pakkÈni phalÈni vÈtÈhatÈni dumaggato bh|miyaÑ
patanti, tathevime mÈÓavÈ jarÈvÈtÈhatÈ jÊvitÈ gaÄitvÈ maraÓapathaviyaÑ
patanti. DaharÈti antamaso kalalabhÈve ÔhitÈpi. MajjhimaporisÈti
nÈrÊnarÈnaÑ majjhe ÔhitÈ ubhatobyaÒjanakanapuÑsakÈ.
TÈrakarÈjasannibhoti yathÈ tÈrakarÈjÈ kÈÄapakkhe khÊÓo, puna
juÓhapakkhe p|rati, na evaÑ sattÈnaÑ vayo. SattÈnaÑ hi yaÑ abbhatÊtaÑ,
gatameva dÈni taÑ, na tassa punÈgamanaÑ atthi. Kuto sukhanti jarÈjiÓÓassa
kÈmaguÓesu ratipi natthi, te paÔicca uppajjanakasukhaÑ kutoyeva. YakkhÈti
mahiddhikÈ yakkhÈ. PisÈcÈti paÑsupisÈcakÈ. PetÈti pettivisayikÈ.
AssasantÊti assÈsavÈtena upahananti1, ÈvisantÊti vÈ attho. Na maccunoti
maccuÑ pana tepi assÈsena upahanituÑ2 vÈ ÈvisituÑ vÈ na sakkonti.
NijjhapanaÑ karontÊti balikammavasena khamÈpenti pasÈdenti.
AparÈdhaketi rÈjÈparÈdhakÈrake. D|saketi rajjad|sake. HeÔhaketi
sandhicchedÈdÊhi lokaviheÔhake. RÈjÈnoti rÈjÈno. ViditvÈna dosanti dosaÑ
jÈnitvÈ yÈthÈnur|pena daÓÉena daÓÉentÊti attho. Na maccunoti tepi maccuÑ
daÓÉayituÑ na sakkonti.
Nijjhapetunti sakkhÊhi attano niraparÈdhabhÈvaÑ pakÈsetvÈ
pasÈdetuÑ3. Na aÉÉhakÈ balavÈ tejavÈpÊti “ime aÉÉhÈ, ayaÑ
kÈyabalaÒÈÓabalÈdÊhi balavÈ, ayaÑ tejavÈ”ti evampi na maccurÈjassa
apekkhaÑ atthi, ekasmimpi satte apekkhaÑ pemaÑ sineho natthi,
sabbameva abhimaddatÊti dasseti. PasayhÈti balakkÈrena abhibhavitvÈ. Na
maccunoti tepi maccuÑ khÈdituÑ na sakkonti. KarontÈti mÈyaÑ karontÈ.
MohentÊti abh|taÑ bh|taÑ katvÈ dassentÈ mohenti. UggatejÈti uggatena
visatejena samannÈgatÈ. TikicchakÈti visavejjÈ. DhammantarÊ vettaraÓÊ ca
bhojoti ete evaÑnÈmakÈ vejjÈ. Ghora’madhÊyamÈnÈti ghoraÑ nÈma vijjaÑ
adhÊyantÈ. OsadhehÊti ghoraÑ vÈ gandhÈriÑ vÈ vijjaÑ sÈvetvÈ osadhaÑ
ÈdÈya tehi osadhehi paccatthikÈnaÑ adassanaÑ vajanti.
______________________________________________________________
1. Upaharanti (Ka)

2. UpaharituÑ (Ka)

3. PasÈdetvÈ (I, Ka)
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Dhammoti sucaritadhammo. RakkhatÊti yena rakkhito, taÑ paÔirakkhati.
Sukhanti chasu kÈmasaggesu sukhaÑ Èvahati. PÈpetÊti paÔisandhivasena
upaneti.
EvaÑ mahÈsatto catuvÊsatiyÈ gÈthÈhi pitu dhammaÑ desetvÈ “mahÈrÈja
tumhÈkaÑ rajjaÑ tumhÈkameva hotu, na mayhaÑ iminÈ attho, tumhehi
pana saddhiÑ kathentameva maÑ byÈdhijarÈmaraÓÈni upagacchanti,
tiÔÔhatha tumhe”ti vatvÈ ayadÈmaÑ chinditvÈ mattahatthÊ viya
kaÒcanapaÒjaraÑ chinditvÈ sÊhapotako viya kÈme pahÈya mÈtÈpitaro
vanditvÈ nikkhami. Athassa pitÈ “mamapi rajjenattho natthÊ”ti rajjaÑ
pahÈya tena saddhiÒÒeva nikkhami, tasmiÑ nikkhante devÊpi amaccÈpi
brÈhmaÓagahapatikÈdayopÊti sakalanagaravÈsino gehÈni chaÉÉetvÈ
nikkhamiÑsu. SamÈgamo mahÈ ahosi, parisÈ dvÈdasayojanikÈ jÈtÈ. TaÑ
ÈdÈya mahÈsatto HimavantaÑ pÈvisi. Sakko tassa nikkhantabhÈvaÑ ÒatvÈ
VissakammaÑ pesetvÈ dvÈdasayojanÈyÈmaÑ sattayojanavitthÈraÑ
assamapadaÑ kÈresi, sabbe pabbajitaparikkhÈre paÔiyÈdÈpesi. Ito paraÑ
mahÈsattassa pabbajjÈ ca ovÈdadÈnaÒca brahmalokaparÈyaÓatÈ ca parisÈya
anapÈyagamanÊyatÈ ca sabbÈ heÔÔhÈ vuttanayeneva veditabbÈ.
SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ bhikkhave pubbepi
TathÈgato mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhantoyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ
samodhÈnesi “tadÈ mÈtÈpitaro mahÈrÈjakulÈni ahesuÑ, sesaparisÈ
BuddhaparisÈ, AyogharapaÓÉito pana ahameva ahosin”ti.
AyogharajÈtakavaÓÓanÈ cuddasamÈ.
JÈtakuddÈnaÑ
MÈta~go Cittasambh|to, Sivi SirÊ ca RohaÓaÑ.
HaÑso Sattigumbo BhallÈ, SomanassaÑ CampeyyakaÑ.
PalobhaÑ PaÒcapaÓÉitaÑ, HatthipÈlaÑ AyogharaÑ.
VÊsatiyamhi jÈtakÈ, catuddaseva sa~gitÈ.

VÊsatinipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
(Catuttho bhÈgo niÔÔhito)

JÈtakaÔÔhakathÈya catutthabhÈge

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

AkataÒÒur|pÈ
AkaraÑ
Akari
AkÈmako
AkÈlar|pe
AkÈle
AkÈsi
AkiÒcanaÑ
AkkhaÓavedhino
AkkhaÓe
AkkhÈti
AkkhÈto
AkkhÈhi
Akhantijo
AkhettaÒÒ|si
Akhettabandhu
AgaÓhu
AgaÄuÑ
AgÈ
AgÈre
AggahÊ
AggiÑ
AggÊva
Agghe
AghÈtayuÑ
Aghe

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

101
119
5
31
227
291
399, 485
374
502
18
199
223
227
11
373
302
119
444
356
157
462
301
431
481
211
156, 322

Acintitampi
AcetasÈ
Accupati
Accenti
Acceti
AcchÈ
AjinÈ
AÒjitakkhÈ
AÒÒaÒÒacittÈnaÑ
AÒÒatra
AÒÒassa
AÒÒÈya
AÒÒe
AÉÉhakÈ
AÓÉacchedÈ
AtikkamÈma
Aticca
AticchaÑ
AtithÊ
Atipatati
AtimaÒÒittha
AtimaÒÒissaÑ
AtimÈnitÈ
AtirekÈni
Ativattanti
Ativatteyya

270
58
250
492
131
287
388
421
57
54
55
131
367
503
367
54
492
5
275
114
320
180
382
4
137
6

JÈtakaÔÔhakathÈya catutthabhÈge

506
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

AtivelabhÈÓi
Atisante
Atisaro
AtihÊÄayÈno
AttaÑ
AttakammÈparÈdho
Attajanassa
AttatthÈya
AttanaÑ
AttÈnaÑ
AtthaÑ
AtthakÈle
AtthavatÊ
AtthavasaÑ
Atthi
Atthenamhi
Attho
Atrajo
AdaÓÉÈvacaraÑ
AdaÓÉiyaÑ
AdÈsayi
Ad|sakaÑ
Ado
AddhÈharissa
Addhike
AdvejjhaÑ
AdvejjhatÈ
AdhammakÈro
AdhikaraÓaÑ
Adhicca

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

249
57
6
331
194
446
294
381
196
373
272
78
255
252
302
462
296, 486
95
360
193
373
476
10, 240
204
98
259
78
400
4
386, 482

AdhiÔÔhaheyya
AdhitiÔÔha
Adhipannassa
AdhipÈtayissaÑ
AdhimanÈ
AdhivÈsanaÑ
AdhÊyamÈnÈ
AdhurÈyaÑ
AnadhivarÈ
AnapekkhamÈnÈ
Anappar|paÑ
Anappar|pÈ
AnayaÑ
AnariyaÑ
AnariyakammaÑ
AnavatthÈya
AnasitvÈna
AnÈgataÑ
AnÈdÈnassa
AnÈdÈno
AnÈdiyitvÈ
AnÈnupuÔÔho
AnÈpÈdÈsu
AnÈriyo
Anindito
Anisamma
AnÊkaÔÔhÈ
AnÊghÈya
Anukampati
AnukampÈya

207
435
397
336
446
77
503
242
234
425
260
399
242
53
57
454
373
486
374
353
353
227
180
180
275
454
138
426
199
477

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

Anukubbanti
Anugijjhanti
AnujÈna
AnujÊvasi
Anutappati
AnutappamÈnÈ
AnupÈyÈsi
AnupubbaÑ
Anuppavissa
AnubbajÈmi
AnubbatÈ
AnumajjhaÑ
Anuvaje
AnuvicintitÈ
AnuvisaÔo
AnusatthÈraÑ
AnusarÊ
AnusÈsa
AnusÈsare
AnussaraÑ
AnussavÈ
An|palitto
AnekatÈle
Anedho
AnomapaÒÒa
AntaÑ
Antakena
AntarÈ
AntarÈyakarÈ
AntepuraÑ
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PiÔÔha~ko
[A]

65
5
487
271
179
444
236
492
450
400
78
194
489
228
104
180
271
491
400
175
445
332
195
27
472
470
397
445
14
476

AntosÈro
AnnaÑ
AnnapÈnaÒca
Anvag|
AnvÈgatÈ
AnvesaÑ
Apacinetheva
ApatthiyaÑ
Apadena
AparaÑ
AparÈdhake
ApalÈyino
Apasakkati
ApassaÑ
ApÈtubhÈ
ApÈyÈ
ApihitÈ
ApesalÈni
Apehi
AppakasmiÑ
AppaÔivekkhitvÈ
AppaÔivekkhiya
Appamatto
AppasiddhikaÑ
Appasmeke
AppiyataÑ
AppodavaÓÓe
Appossukko
AphalÈ
AbbÈhayanti

9
273
353
124
386
344
175
61
426
174
503
296
347
309
186
299
4
382
381
66
193
193
451
5
66
31
353
329, 344
299
367
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

AbbhuÔÔhito
Abbhuto
Abhave
Abhika~khÈmi
AbhijÈto
AbhitiÔÔhasi
AbhidhÈvatha
AbhinaditvÈna
AbhipatthayÈno
AbhihÈrituÑ
Abhihesati
Abhuttabhoge
Amamassa
Amamo
AmarÈdhipo
AmÈnusaÑ
AmÈnusÈnaÑ
AmÈpayiÑsu
AmbaÔÔhavessehi
AmbaphalaÑ
AyiraÒca
Arahantamajjhe
AriyamaggaÑ
Ariyassa
Ariyo
ArogaÑ
AlakkamÈlÊ
Ala~kato
AlikavÈdine
AlittaÑ

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

501
421
199
10
234, 322
137
125
234
470
422
93
487
374
302
273
412
446
301
367
204
295
79
456
426
291
483
311
60
57
438

AllÈyate
Avakassati
Avakkhipanti
AvasimhÈ
AvijÈnato
AvÊtarÈgÈ
AvÊtarÈgo
Avedi
AveduÑ
AsaÑ
AsaÒÒato
AsataÑ
Asanto
AsappurisacintakÈ
AsamatthapaÒÒaÑ
AsamudÈnitaÑ
AsammÈnitÈ
AsÈre
AsicammaÑ
AsurÈdhipo
Asma
Asmase
Assatare
Assamamhi
AssavÈ
AhÈsi
AhiÑsaÑ
AhiÑsako
AhiÑsÈ
AhiÑsÈya

352
416
252
397
27
445
114, 310
332
31
438
454
437
65
187
35
179
105
431
367
139
436
57
467
280
429
204
72
450
437
72

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo
[A-Œ]
AhiÑsÈratinÊ
AhitÈ
AhuÑ
Ahumha
ŒkÈrÈ
ŒgacchuÑ
ŒgamÈ
Œgamehi
ŒgodhÈ
ŒcariyaÑ
Œcariyo
ŒcÈraÑ
Œcera
ŒÔÈsakuntÈbhirudÈ
ŒdÊnavaÑ
ŒnubhÈvaÑ
Œnenti
ŒpadatthÈ
Œputtaputtehi
Œpo
ŒmantanÊyo
ŒmisaÑ
Œyantu
Œyase
ŒyuÑ
ŒrakÈ
ŒrataÑ
ŒrÈd|re
ŒrÈmavan|pacÈrÈ
Œli~gito

PiÔÔha~ko
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[Œ]

321
270
34
398
199
450
421
259
367
180
373
222
249
470
318
72
272
166
164
301
373
58
450
416
357
224
374
35
359
441

ŒlukalambÈni
ŒluvÈni
ŒlokasandhiÑ
ŒlopasÈhasÈkÈrÈ
ŒlopÈ
ŒvÈsiko
Œvisi
ŒvellitaÑ
Œsa~gÊ
Œsajja
Œsan|dakadÈyÊnaÑ
Œsanena
Œsavo
ŒsiÑ
Œsi
ŒsisÈno
ŒsÊde
ŒsÊsetheva
ŒsuÑ
Œsu
ŒhaÒÒantu
ŒhariÑ
Œhu

374
45
311
12
437
311
411
384
11
46
437
357
223
180
263
19
57
270
34
119
395
421
338

[I]
I~gha
Icchase
IcchiÑ
Icche
IÓaÑ

98
405
270
407
186
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[I]

IÓadÈnaÑ
Iti
IttaravÈso
ItthikÈraÓÈ
Itthiyo
IndagopakasaÒchannÈ
Ime
Isayo
IsiÑ
IsinaÑ
Isino
Ise
IssariyaÑ
Issarena
Issaro
IssÈsino
Isso

PiÔÔha~ko
[U]

279
180
114
194
323
258
252
79
481
314
313
320
396
450
214
502
209

[U]
Ukkacca
Uggatatto
UggatejÈ
UgghaÔÔapÈdaÑ
UccÈvacaÑ
UccÈvacÈni
UcchupuÔaÑ
UÒchÈya
UÔÔhehi
UttiÔÔhapiÓÉaÑ
Utrasto

PadÈnukkamo

211
296
503
20
476
367
367
476
19
387
72

Uda
UdakaÑ
UdatÈri
Udicca
Udumbaram|lasmiÑ
UddiyÈni
UddÈlakÈ
UddhaggarÈjÊ
UddharitvÈ
Uddhareyya
Upakkami
UpakkamuÑ
UpakkhandhamhÈ
UpaÔÔhÈsiÑ
UpaÔÔhite
UpatÈpenti
Upanivattatha
UpanÊtasmi
UpanÊyati
UpantikaÑ
UpapannaÑ
Upar|pari
UpahaÒÒetha
UpÈyo
UpÈsare
UpÈsasi
Upeti
Uppajjate
Uppajje

19
451
490
32
349
353
444
345
196
490
476
353
211
321
180
13
417
420
399
336
166
477
14
473
418
427
166
199
227
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[U-]
Uppatanti
Uppatte
UplavissaÑ
Ubhayattha
UmÈpupphasarinnibhaÑ
Umhayate
Uragoti
UsabhaÑ
Ussahate
Usseti
UÄÈrÈ
nakaÑ

PiÔÔha~ko

[E-O]
347
465
164
323
423
199
462
423
400
301
466
444

[E]
Ekacceyya
EkanettÈ
EkabhikkhuÑ
EkarattaÑ
EkarattiÑ
Ekasseva
EkarÈjÈ
EkÈyane
Eke
EtÈdisaÑ
Ettha
Ereti
EvaÑ
Evameva
EsamÈnÈ
EsÈ

PadÈnukkamo
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502
404
20
314, 444
501
114
310
349
338
472
249
483
70
303
312
313

Esino
Ehi
OkiÓÓantaraparikhaÑ
OkkantaÑ
OgaÓo
OcitaÑ
Oceyya
OÉÉentu
Otallako
OdÈtasi~gÈ
OpÈnabh|taÑ
OraÑ
OruddhapaÔiruddho
OrohitvÈ
OsadhikÈyo
Osadhehi
OsÊdi
OssajÈmi
OssaÔÔhakÈyo
Ohara
OhÈya
[ Ka ]
KaÑsavijjupabhassaraÑ
Ka~khasi
KaÔaggaho
KaÔukaÑ
KaÓÓikÈre
KaÓho
KatahatthÈ

26
196
107
57
434
139
444
278
380
421
34
175
4
234
366
87, 503
284
261
463
86
425
468
373
323
454
444
9
502

JÈtakaÔÔhakathÈya catutthabhÈge
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Ka ]

Kate
KattaÑ
KattÈ
KatvÈna
KathaÑkaro
KaniÔÔhaÑ
KapaÓikÈ
KamaÓÉaluÑ
KambalÈ
Kambu
KambukÈy|radharÈ
KambugÊvo
Kambojake
KammaÑ
KammakataÑ
Kammaphal|pajÊvino
KammÈyatanÈni
KammunÈ
KayirÈsi
Karassu
KareÓ|va
KarontÈ
Karonti
KasiÓÈ
KasimÈ
Kasissanti
KaÄambÈni
KÈci
KÈmaÑ

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Ka ]

14
100
274
259
339
166
93
374
353
18
469
133
467
5
466
162
454
394
218
72
49
503
503
114
309
185
45
321
174

KÈmakaro
KÈmakÈmÊ
KÈmacÈraÑ
KÈmacchando
KÈmaduhÈ
KÈmayamÈnassa
KÈmasÈ
KÈmupasaÑhitaÑ
KÈmesu
KÈyena
KÈrayanti
KÈressaÑ
KÈlaÑ
KÈlapariyÈyaÑ
KÈlassa
KÈlÈ
KÈle
KÈsÈviyÈ
KÈsumÈriyo
Ki~kiÓikÈyo
KiccaÑ
KiccÈkiccesu
KicchÈ
KiÒcanaÑ
Kintikaro
KipillikÈni
Kimpurise
KirÈsaÑ
Kileso

261
296
262
476
20
174
321
476
312
157
367
424
227
502
427
492
75
450
436
366
430
374
180
473
339
331
446
224
253

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Ka ]

KÊvatako
KuÒjaraÑ
KuÔiÑ
Kuttiyo
KupitindriyÈ
KumbhÊlakÈ
KummÈse
Kuraro
Kurutu
Kurute
KuruvindakaravÊrÈ
KullavattaÑ
KusalaÑ
KusumbhaparikiÓÓaÑ
K|ÔavedÊ
K|ÔÈgÈravar|petaÑ
K|ÔÈni
K|Ôe
K|lajo
KeÔakapupphanettaÑ
KelÈyito
Ko attho
Koco
KoÒcÈva
KodaÓÉakÈni
KodhabalÈ
KodhasamuÔÔhÈno
[ Kha ]
Khaggahatthehi
Khajjare

[ Kha ]
445
234
434
353
462
347
353
292
396, 481
430
93
34, 35
224
487
180
373
367
416
503
487
200
85
295
489
435
313
12
107
380

KhaÓo
KhantÈ
KhamataÑ
KhamyataÑ
KharÈjinÈ
KhÈÓughÈtasamÈ
KhÈridharaÑ
KhÊÓÈyuko
KhÊÓo
KhettÈni
KhemÊ

114
77
42
36
298
366
481
235
357
359
301

[ Ga ]
GacchaÑ
Gaccheyya
Gaja~galÈya
GaÓena
GaÓhavho
GatÈ
Gantave
GantvÈna
GanthÈ
Ganthenti
Gandhe
GamanÈgamanaÑ
Gamissanti
GarahÈsi
GalavinÊtena
GahÊto

501
253
311
468
436
252
222
385
13
366
482
61
186
249
41
485

JÈtakaÔÔhakathÈya catutthabhÈge

514
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

[ Ga ]
GahetvÈna
GÈmaÓÊ
GÈmavaraÑ
Gimhesu
Gini
GiraÑ
GiriÑ
GiriduggasmiÑ
GihÊ
GehaÑ
GoÔÔhaÑ
GopanisÈdehi
Gopayati
GopipÈsikajÈtikÈ

[ Ca ]
313
310
394
466
27
446
441
431
309
487
224
367
451
57

[ Gha ]
GhaÔÔeti
Ghano
Ghamme
Ghasasi
GhoraÑ
Ghoro

93
70
174
72
503
184

CatuppattaÑ
Catuppathe
Catura~giniÑ
CatussadaÑ
CattÈhaÑ
CandanaÑ
CandanasÈralitte
Campeyyassa
CarÈtu
CaritaÑ
Care
Calakkak|
CalÈcalaÑ
Cittaka
CittavÈ
Citte
CitrÈni
CintitaÑ
CilÈcÈ
Ceteyyar|paÑ
CodÈya

261
463
502
310, 423
196
444
468
468
310, 463
31, 468
223
331
502
415
254
254
287
454
290
159
186

[ Cha ]

[ Ca ]
CakkadhÈrino
CakkamÈsado
CakkÈbhinihato
CakkhupathÈni
Cakkh|ni
CaÓÉÈlÈ

PiÔÔha~ko

5
5
4
404
199
398

Chando
Chabbhi
ChÈdeyyu
ChÈyÈ
ChinnÈva
ChetvÈ

119
311
476
303, 429
352
67

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

[ Ja ]
JanaÑ
JanindaseÔÔha
Japanti
Jappati
Jappampi
JammaÑ
Jayanti
Jar|dapÈnaÑva
Jahati
Jahanti
JahÈmi
Jahe
JÈtar|pamaye
JÈtavedaÑ
JÈtimado
JÈtimant|papannÈ
JÈtena
JÈnaÑ
JÈnanto
JÈnituye
JÈpaye
JÈraye
JÈlÈni
JinÈti
JÊvaÑ
JÊvitaÑ
JÊvite
JÊranti
JotiÑ

515
PiÔÔha~ko

[ Jha - ©a - ®ha - a ]
476
357
366
85
204
42
502
388
114
492
340
58
228
383
382
382
242
119
137
466
72
54
489
72
6, 278
435, 502
412
502
207

JhÈyatha

473

©ÈtibyasanaÑ

290

©Ètipariby|ÄhaÑ

139

©atvÈ

253

©ÈtÊnaÑ

139

®hapetuÑ

194

®hÈnaÑ

114

®hÈnÈni

179, 194

ayanti

347
[ Ta ]

TaÑ

262

TaÑ tÈdisaÑ

243

TakkarÈnaÑ

434

TakkalÈ

45

TacasÈ

9

TaÓhaÑ

174

TaÓhÈ

354

TatonidÈnaÑ

260

TathÈvidhassa

66

Tadetassa

261

TanucchidaÑ

261

TapassinaÑ

310

Tapassino

373

Tapo

180

Tappanti

240

Tambatal|papannÈ

469

TambÈni

872

JÈtakaÔÔhakathÈya catutthabhÈge
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Tha ]

[ Ta ]
Taranti
Tarayanti
Taremu

485
492
166

TasitaÑ
TÈ
TÈÓÈ
TÈta
TÈdisake
TÈdisÈya
TÈrakarÈjasannibho
TÈrakÈnaÑ
TikicchakasamÈ
TikicchakÈ
TiÔÔhato
TiÓalatÈ
TipukaÓÓaviddho
TibbaÑ
TibbÈni
TimÊsikÈyaÑ
TirokuÔÔaÑ
TirokuÔÔamhi
TisatÈ
TÊre
Tu~gÈni
TuÓhikato
Tuttehi
TulyavayÈ
TejavÈ

20
469
399
32
207
323
503
101
366
503
157
234
311
308
227
100
411
476
353
313
287
25
311
78
503

Th|laÑ
Th|labÈh|
Th|lÈni
Thero

423
186
193
404
[ Da ]

DakkhiÓaÑ
DakkhiÓatoriva
DakkhiÓÈ
DajjaÑ
DaÓÉaÒca
DattupaÒÒattaÑ
DadaÑ
Damena
Damo
DaraÑ
DassanaÑ
Dassayase
Daseva
DaharÈ
DaÄhapÈkÈraÑ
DÈtave
DÈnapaccayÈ
DÈsyo
Dicchare
DijÈnaÑ
Dijo
DiÔÔhÈ
Dinnassa

365
429
66
103
206
339
66
358
437
446
243
18
397
503
4
436
358
54
66
290
4, 290
18
67

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Da ]

DibbÈ
DivasaÑ
DiviyÈ
DisataÑ
Disampati
DisvÈ
DÊghottaroÔÔhÈ
DÊpe
DukkhaÑ
DukkhajananiÑ
DukkhatarÈ
Dukkhapareto
DukkhapphalÈni
DukkhÈbhituÓÓo
DukkhitaÑ
DuggatiÑ
Duccaritassa
DuccajÈ
DuÔÔhassa
DuttarÈ
DuddadaÑ
Dunnikkayo
DubbissasaÑ
DubbhiÑ
DubbhinÈ
DumapphalÈ
DumapphalÈni
Dumo
Dummakkhar|pÈ
DummavÈsÊ

243, 470
311
470
294
157
199
186
290
312
176
121
426
399
331
455
55
397
399
12
484
65
452
465
58
41
204
503
503
298
380

PadÈnukkamo
[ Da ]
Dummedhagocaro
DuruttÈnaÑ
D|re
D|repÈtÊ
D|sake
Dentu
DevavaÓÓinaÑ
DevÈ
DevÈna
Devo
Dehi
DoÓiÑ
Doso
DvipadÈkaniÔÔhÈ

517
PiÔÔha~ko
26
77
404
502
503
253
481
76
356
123
261
166
429
397

[ Dha ]
DhaÑsati
DhanaÑ
Dhanassa
DhanimÈ
DhanuggahÈnaÑ
DhanesinaÑ
DhammaÑ
DhammakÈmÈ
DhammaguÓÈ
DhammaguÓe
DhammacÈrinÊ
DhammaÔÔho
DhammantarÊ
DhammiÑ

211
58
367
309
353
142
54
78
322
481
321
211
503
400

JÈtakaÔÔhakathÈya catutthabhÈge
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PiÔÔha~ko

[ Dha ]
Dhamm|pasaÑhitaÑ
Dhammena
Dhammo
Dhuttassa
DhunaÑ

PiÔÔha~ko
[ Na ]

15
437
65
503
374

[ Na ]
NagarÈni
Naccanti
NaÔÈ
NaÔÔhaÑ
Natthi
Namo
Nayati
NarÈnaÑ
NaÄo
NÈtho
NÈnÈgandhasamÊritaÑ
NÈnÈvikatvÈ
NÈriyo
NÈrÊbhi
NikatÊ
NikiraÓÈni
NiketaÑ
NikkaddamÈ
NikkhaÑ
NikkhamisaÑ
NikkhittabhikkhaÑ
NiggÈhakasamÈ
NiccavidhaÑsakÈrinaÑ

PadÈnukkamo

157
211
313
444
114
234
242
255
144
253
468
57
471
285
12, 437
224
341
472
359
331
367
366
58

NijjhapanaÑ
NijjhapetuÑ
NitÈÄeti
NidÈhasi
Nipata
NipatÈmase
NipÈletuÑ
Nippothayanto
NibbidÈ
NibhÈsavaÓÓÈ
NimantakÈ
NiraÑ
NiratthÈ
Niray|papattiyÈ
NirÈso
NilaÒchakÈ
NillobhaÑ
NillobhapÈpo
Nivattati
NivÈtavutti
NivÈte
NiviÔÔhaÑ
Nivisati
NivesanaÑ
Nisamma
NisÈmetvÈ
NisÊthepi
Nise
NisnehaÑ
NihÊyati

503
503
347
279
214
366
130
331
477
441
400
301
131
399
302
367
10
302
501
77
93
138
217
465
455
234
434
431
10
110

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

[ Na ]
NudaÑ
Nudasi
NekatikaÑ
NettiÑso
No
NhÈpayanti
[ Pa ]
PaÑsupisÈcakova
PakataÑ
PakatiÑ
PakubbamÈno
PakkhandÊ
Paggayha
Pa~kadantÈ
Paccaggahi
PaccataÑ
PaccanÊkaÑ
PaccÈvamissasi
PaccupÈdi
Paccupessanti
PaccekacittÈ
PacchÈ
PajaÑ
PajÈ
PajÈtÈ
PajÈnaÑ
PajjunnanÈthÈ
PaÒcÈli

519
PiÔÔha~ko
[ Pa ]

444
446
42
121
25
366
380
4, 380
205
46
5
18
186, 298
196
466
374
490
314
366
254
180
388
253
78
489
253
490

PaÒÒassa
PaÒÒÈjavena
PaÔikacca

199
430
487

PaÔikatakiccakÈriÑ
PaÔikayirÈtha
PaÔikaremu
PaÔigaÓha
PaÔidassayetha
PaÔidissare
PaÔinandati
PaÔinandiÑsu
PaÔinandittha
PaÔipÈdayÈmi
PaÔipÈdayÊ
PaÔimuÒca
PaÔimuÒcati
PaÔimuÒcatu
PaÔimantako
PaÔiyÈni
PaÔilomaÒca
PaÔo
PaÔhamaÑ
PaÓayeyya
PaÓiyÈni
PaÓÓasanthatÈ
Patatu
Pati
PatiÔÔhÈ

168
168
385
176
450
411
199
357
436
61
20
380
406
285
18
353
199
503
119
454
367
287
426
243
313

JÈtakaÔÔhakathÈya catutthabhÈge
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Pa ]

Patiyanti
PatÊ
Pateva
PattapuÔasseva
PattiÑ
PattikÈrakÈ
PatthayaÑ
Patthaye
Pathaddhuno
PadakkhiÓÈ
Padahasi
PadÈliya
PadhaÑsayanti
PanthaghÈtaÑ
PabbajitÈ
PabbajitvÈna
PabbajjamevÈbhimano
PabbataÑ
PabhaÒjanti
PabhÈvena
PabhÈsavÈ
PabhinnÈ
PamajjeyyaÑ
PamattaÑ
PamaddÊ
PamÈdaÑ
PamuditindriyÈ
Pamokkhasi
PayatapÈÓinÊ

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Pa ]

415
489
425
438
273
138
239
346
385
474
383
489
502
186
186
477
455
253
502
129
184
502
243
223
27
114
321
6
321

PayÈtÈnaÑ
Payoge
Parakkare
Parato
ParaneyyaÑ
ParamparÈ
ParaviriyaghÈtiÑ
ParÈkari
ParÈbhavo
ParikantaÑ
ParikireyyuÑ
PariggahetvÈ
ParicÈrakasamÈ
ParicÈrakÈ
Paricitto
ParijÈnÈti
PariÓÈyakasampannÈ
Paridevesi
ParinibbutÈ
Pariby|ÄhaÑ
PariyÈyaÑ
ParirakkhissÈmi
ParivÈriÑsu
ParivÈrito
PaliguÓÔhitÈ
Palipo
Pavisi
PavutthaÑ
Pavecchanti

142
299
27
193
453
35
273
405
427
175
405
234
366
435, 436
254
176
346
473
456
123
218, 427
485
353
453
57
484
331
199
66, 367

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Pa ]

Pavedaya
PavedayiÑ
Pavedaye
PasaÑsiyo
PasakkitÈ
Pasattho
Pasayha
Pasavo
PasÈriyaÑ
PasunÈthÈ
PassÈmi
Passemu
PasseyyaÑ
Pahusanto
Pah|tatejo
Pah| santo
PÈÔalisindhuvÈrakÈ
PÈÔihÈriyapakkhaÑ
PÈÔhÊnaÑ
PÈÓado
PÈÓabhuno
PÈÓÈ
PÈdato
PÈdÈ
PÈpaÑ
PÈpako
PÈpacaro
PÈpataro
PÈpÈ
PÈpÈni

521

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Pa ]

215
228
227
490
367
482
503
253
374
253
196
280
465
180
32
186
444
321
70
274
502
284
223
421
4
454
259
406
406
53

PÈpiyo
PÈpeti
PÈpenti
PÈyenti
PÈraÑ
PÈresi
PÈvada
PÈcanehi
PÈvusaÑ
PÈsasatehi
PiÑsito
PiÔÔhimaÑsiko
PiÓÉo
PitaraÑ
Pitaro
Piyatamena
PiyÈya
Piyo
Piva
PisÈcÈ
PisuÓo
PÊtÈni
PuÓÈti
Puttar|payas|petÈ
PuttÈ
Putte
PuthulomamacchÈ
Puthuso
Puthu
Puth|

302
504
438
470
485
204
61
311
70
311
250
180
72
32, 444
76
287
441
441
436
503
180
287
300
429
293
292, 309
470
158
346
13

JÈtakaÔÔhakathÈya catutthabhÈge
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PiÔÔha~ko
79
179
270
180
285
137
206
444
503
61
251
477
367

[ Pha - Ba ]
PhalÈ
PhÊtaÑ
PhÊtÈ
Bajjhare
BandhanÈ
BandhitvÈ
BalajaÑ
Balamhiva
BalavÈ
BalavÈhano
BalÈ
BalÊyanti
Balena
BahuÑ
BahukaÓÔake

PiÔÔha~ko
[ Ba ]

[ Pa ]
Punanti
Pubbe
Puriso
Pure
P|jitÈ
P|jento
P|tipÈdo
PetaÑ
PetÈ
Peto
PotthakaÑ
PorÈÓakaÑ
Posayanti

PadÈnukkamo

451
429, 472
138
312
463
353
70
25
503
435
24
85
502
476
120

BahukÈro
BahuÔhÈnacintino
BahutÈdisova
BahubhaÓÉaÑ
BahupÈyÈso
Bahumpi
BahussutÈ
Bahussute
Bahussuto
Bah|naÑ
BÈlassa
BÈlÈ
BÈl|pasevanÈ
BilarÈ
BilÈlitakkalÈni
BiÄÈliyo
Bujjhi
BuddhÈnumatÈni
Byadhesi
ByamhaÑ
ByasannaÑ
ByasannÈ
Byasanno
ByÈvaÔo
BrahmacariyaÑ
BrahmaÒÒÈ
BrÈhmaÓaÑ
BrÈhmaÓajÈtiyo
BrÈhmaÓassa
BrÈhmaÓe

424
456
250
5
12
100
79, 368
365
299
119
174
186
438
32
374
45
426
454
168
468
490
485
399
373
25
366
481
366
205
54

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
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PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Bha ]

[ Bha ]
BhakkhÈ
Bhakkho
BhaccÈ
BhaÒjare
BhaÔÔhaÑ
BhaÔÔhaÑva
BhaÓaÑ
BhatikÈya
Bhattattho
BhattÈ
Bhaddante
Bhamati
BhayaÑ
BhayameritÈ
Bharanti
Bhavanti
BhavalobhakhÊÓo
BhÈtaro
BhÈyati
BhÈre
BhÈsati
BhÈsi
BhiÑsar|paÑ
BhiÑsar|po
BhikkhaÑ
BhikkhamÈno
Bhikkhavo
BhikkhÈcariyÈya
BhinnagaÄÈ
Bhiyyataro

523

243
344
300
502
261
223
420
186
224
474
125
5
312
425
93
296
302
436
65
353
434
248
271
100
34
228
374
488
502
111

Bhiyyo
BhisÈni
BhÊru
BhuÒjasi
Bh|tadharÈ
Bh|tÈdhipati
Bh|tesu
Bhekova
Bhetha
BhogaÑ
BhogÈ
BhojanaÑ
Bhojanattho
Bhojo
Bhoti
Bhonto

411
314
416
70
465
312
76
248
164
6
270
9
329
503
35
314
[ Ma ]

MaggaÑ
MaccudheyyÈ
Maccuno
MacchakacchapaÑ
MajjaÑ
MajjhimaporisÈ
MaÒÒÈmi
MaÔÔhakuÓÉalÊ
MaÓÉo
MatiÑ
MatÊ
Matt|pamaÑ
Matto

399, 477
484
126
367
224
503
461
60
234
431
502
487
434

524
PadÈnukkamo
[ Ma ]
Madhu-aÒjanaÑ
Madhuke
Madhutthiko
Manussaphegg|
Mano
ManomayÈ
MantÈ
Mandova
MamaÑ
MamÈyiÑsu
May|ranaccaÑ
MaraÓÈya
MaraÓena
MalÈbhibh|
MallaÑ
MahakkasÈvesu
MahantataÑ
Mahante
MahÈsayanaÑ
MahesÊ
Mahodake
MÈÓavo
MÈtari
MÈtÈpettibharÈ
MÈdisakena
MÈnusake
MÈnusiÑ
MÈladhÈrÊ
MÈviddhaÑ
MigaÑ

JÈtakaÔÔhakathÈya catutthabhÈge
PiÔÔha~ko
367
436
206
57
14
13
87
221
290
359
211
417
483
65
441
388
42
194
373
320
260
501
434
422
399
299
461
60
6
271

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ma ]
MigacammÈni
Migaluddo
Migasa~gapatto
MigÈ
MigÈnaÑ
MicchÈ
MittaÒca
Mittadubbho
MittabhedaÑ
Mittassa
MittÈbhirÈdhÊ
Mittesu
Mitto
Muccare
MuÒcaÑ
MuÒcemu
MuÒjarohitaÑ
MuttÈ
M|lÈ
Me
MeÓÉantaraÑ
MettaÑso
MettÈya
MokkhaÑ
Mokkho
Modathavho
Mohenti

421
434
347
252
260
205
295
353
186
119
275
78
119
502
446
464
70
421
451
10
250
72
76
341
485
164
503

[ Ya ]
YaÑ
YakkhagaÓasevite

19
287

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

[ Ya ]
YakkhÈ
YajaÑ
YaÒÒatantaÒca
YatodhikÈni
Yatto
YathÈnubhÈvaÑ
YathÈpajÈnaÑ
YathÈmatiÑ
YamasÈdhanaÑ
YasasÈ
Yasassi
YasassimÈ
YÈcakÈ
YÈcitave
YÈce
YÈti
YiÔÔhaÑ
YujjhamÈnÈ
Y|paÑ
YogaÑ
YogakkhemÈ

PiÔÔha~ko
[ Ra ]

386, 503
301
186
492
222
400
332
453
406
407
380
322
243, 366
455
406
501
20
502
301
430
211

[ Ra ]
Rakkhati
RajareÓ|hi
RajassirÈni
RataÑ
Rattimandho
RathakÈro
RathacariyÈsu

525

54, 451
366
399
481
430
175
366

RathikÈ
Rathesabho
Ramate
RamÈma
Rase
Ravi
Rasmiyo
Rahasi
Raho
RÈjavatÈ
RÈjÈno
RÈjÈbhirÈjÈ
RÈjino
RÈsÊ
RucipaÒÒo
ReÓu
RodÈma
Rosita~go
RositÈ
RohaÓa

138
374
407
329
482
184
331
473
434
296
366
310
450
472
177
450
444
444
444
416
[ La ]

LakkhÊ
La~ghiÑ
LaÔÔhÊhato
LaddhÈ
LapataÑ
LabhataÑ
Labhemu
Labheyyito

281
5
311
4, 455
130
381
385
199
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[ Va ]

[ La ]
LÈbhena
LuddaÑ
Luddar|po
LuddÈ
Luddo
Loko
Lobhadhammesu
LomasÈ
LohitakÈ
LohitatuÓÉako
LohituÓhÊso
Lohena

310
485
417
464
180
254
13
296
421
436
434
104

[ Va ]
VaÑsakÈnane
Va~kadaÓÉaÑ
VacanaÑ
VacanapathaÑ
VaÒcanÈni
VaÔÔa~gulÊ
VaÉÉhamodanaÑ
VaÓÓaÑ
VaÓÓakÈme
VaÓÓena
VataÑ
VatacariyÈhi
Vattayato
Vattena
Vatthabba
Vatthehi

PiÔÔha~ko

58
366
464
446
12, 437
469
373
399
199
35
52
243
234
137
476
156

VadaÒÒ|
Vadesi
VadhitvÈ
Vanamajjhe
VaniÑ
Vanibbaka
Vanibbato
Vane
VantÈdo
Vandi
VamitvÈ
Vammino
VayaÑ
Vayo
VayoguÓÈ
VaraÒce
VarÈkiyÈ
VasaÑ
VasundharÈ
Vase
VassaÑ
VassakÈle
VassadasÈ
VassasataÑ
VassitÈ
VahiÑsu
VÈkyaÑ
VÈcÈkireva
VÈcÈya
VÈÓijÈ

112
271
67
60
405
404
405, 411
441
490
332
490
353
309
115
492
10
285
124
465
240
444
444
397
483
502
167
399
255
200
167, 353
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[ Va ]

[ Va ]
VÈrigaÓÈ
VÈrigehasayÈ
VÈlapÈsÈni
VÈsakÈle
VÈsavena
VÈhane
VikatthamÈnÈ
VikantitvÈ
VikandiÑsu
VikkantaÑ
VicakkhaÓo
VicayaÑ
VicitaÑ
Vijigucchase
VijjaÑ
VitiÓÓosi
VittalÈbho
VittÈ
Vidalas|piyo
ViditvÈna
VidvÈ
VinayaÑ
Vinayena
VinetÈro
Vindati
VipaÓenti
VipÈko
VipulaÑ
VippanaÔÔhÈya

462
463
278
31
310
260
310
158
476
271
131
366
373
434
75
450
482
18
353
503
174
243
430
321
174
367
454
6
142

VippamuttÈ
Vippavadanti
Vippavasimha
Vibhajja
VimÈnaÑ
Vir|ÄhÈ
Virocanti
Vivajjayantu
VivanaÑ
Vivaro
VivÈhesi
VisaÔe
Visame
VisiÔÔhaÑ
Viha~gamaÑ
VÊtataÓho
VÊmaÑsamÈno
VuÉÉhassa
Vuttimattano
Vutto
VuddhÈ
VegÈ
VetaraÓiÑ
VettaraÓÊ
Vedamadena
Vedehena
VedhaverÈ
Veyyagghiyeva
VeyyaÒjanikavaco
VeravÈ

456
166
444
454
303
93
234
466
373
430
476
452
67
412
261
354
313
373
10
242
79
454
273
503
386
95
186
347
234
194
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[ Va - Sa ]
Vessapathesu
VeÄu
SaÑghÈriyaÑ
SaÑmhitabhÈsiniÑ
SaÑyamena
SaÑyamo
SaÑvaÔÔaye
SaÑvarÊ
SaÑvijjanti
SaÑvibhÈgÊ
SaÑvissatthÈ
SaÑvute
SaÑsati
SaÑhÊrapaÒÒassa
Sakamittassa
SakammunÈ
SakiÒcano
SakkÈ
SakkÈro
Sakhilo
SakkhÊ
SakhÊnaÑ
Saggesu
Sa~kama
Sa~kamÈno
Sa~gaÑ
Sa~gatimattaÑ
Sa~gÈhako
Sa~ghapatto
SaccaÑ

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Sa ]

367
144
374
24
358
437
465
444
322
78, 112
78
366
42
430
296
167, 482
374
10
223
112
483
42
78
235
253
492
100
112
436
437

Saccanikkamo
Saccaparakkamo
SajÈti
SaÒÈtake
SaÒjÈtarohito
SaÒjÈte
SaÒÒat|r|
SaÓhavÈco
SataÑ
Sato
SattaliyothikaÒca
SattiyÈ
SatthaÑ
SadatthaÑ
SaddhaÑ
Saddho
SantaÑ
Santappayi
SantiÑ
Santi
Santike
Santo
SannaddhÈ
Sannayha
SapÈko
SabbakÈmarasÈharaÑ
SabbakÈmasamiddhisu
SabbakÈme
SabbaghÈtinaÑ
SabbapÈÓinaÑ

105
383
451
296
70
137
107
112
65, 437
354
444
417
367
26
18
78
180, 438
281
300
399
356
78, 180
353
259
381
180
473
309
57
72
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[ Sa ]

Sabbabh|tÈni
Sabbabh|tesu
Sabbayant|papannaÑ
SabbasamÈgatÈnaÑ
SabhÈ
SamaÑ
SamaggamhÈ
SamaggÈ
Sama~gibh|tÈ
SamacariyÈya
SamacÈrinÊ
Samacchare
SamaÓakÈ
SamaÓakolaÒÒaÑ
SamaÓe
SamanuÒÒÈsiÑ
Samijjhati
SamitiÑ
SamuÒchakaÑ
SamuddaÑ
Samuddamatto
Samuddhari
Sam|laÑ
Samekkhe
Samena
SampajÈno
Sampatanti
Sampatike
Sampatto
SampannaÑ

76
337
166
310
224
66
296
78
296
358
323
356
185
234
54
119
174
352
66
477
175
271
465
5
67
294
470
434
406
277
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[ Sa ]
SampannavÈhano
SampassaÑ
Sampassato
SampassantÈ
SampÈkaÑ
SamphuÔÔho
SamphusaÑ
SammÈ
SammÈpaÓÊdhÊ
Sammodanti
SaraÓaÑ
SarÈni
SarÊraÑ
SarÊsapÈ
SalaÄe
Salile
SalohitaÑ
SallakÊ
SasabiÄÈre
SaselakÈnanÈ
Sahadhammena
SahabhariyÈni
Sahassakkho
SahassayÈginaÑ
SahÈyamatte
SahÈyassa
SahÈyesu
SÈkuÓiko
SÈkhalyena
SÈjÊvakaro

529
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434
72
131
444
438
438
438
242
454
430
131
502
14
76
444
260
196
93
367
502
321
321
323
66
77
296
78
329
58
42
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[ Sa ]

SÈdisiyo
SÈdisÊ
SÈdhu
SÈmaÑ
SÈmaggimeva
SÈmaggÊ
SÈmÈkanÊvÈraÑ
SÈmo
SÈyaÑ
SÈrayogaÒÒ|
SÈlikedÈraÑ
SÈliyavakaÑ
SÈle
SÈvittiÑ
SÈhasÈ
SÈhasÈkÈrÈ
SÈÄ|rasaÑghaÑ
Si~giÑ
Si~gino
SiÒcaÑ
SibbaÑ
Sirasi
Siloko
SÊtibh|tÈ
SÊdanti
SÊmantinÊnaÑ
SÊlavante
SÊlavanto
Su
SukataÒÒur|pÈ

423
100
243
193
211
346
374
487
131, 477
431
277
174
444
186
434
437
440
353
174
301
25
6
223
492
167
310
365
79
349
101

PadÈnukkamo
[ Sa ]
Sukicchar|paÑ
SukuÓÉalaÑ
SukkacchavÊ
SukkhaÒjalipaggahitÈ
SukhaÑ
SukhÈvaha
SugaÓhaÑ
SuggatiÑ
SuciÓÓassa
SucivÈlÈ
SujÈto
SuÓe
SutÈ
SutÈnaÑ
SutitthÈ
SuttamÈsu
Sudante
Sudassano
SudÈruÓaÑ
SuduttarÈ
SuddhÊ
SunikkodhaÑ
SuniddosaÑ
Suparivajjayetha
SubbatÈ
Subbhamu
Subbh|
SubhÈ
SubhÈsitÈnaÑ

PiÔÔha~ko
441
359
186
57
54
446
166
438
52
421
487
242
430
75
470
54
467
487
477
444
470
10
10
254
360
20
18
18
272
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[ Sa ]
SubhiÑsar|paÑ
SumÈpitaÑ
Sumukho
SumedhÈya
SurÈmerayamÈdhukÈ
Surucino
SurundhanaÑ
Surosito
SuvaÓÓagharÈni
SuvaÓÓacitakaÑ
Suvatthi
SuvÈsitaÑ
Suvilaggamajjhe
Suve suve
SussoÓi
Suhadaya
S|ravatÈ
S|riyuggamanaÑ
Secanena
SeÔÔhaÑ
SetÈni
Setu
SenaÑ
Senaka
Seyyaso
Seyyotha
Selak|laÑ
SevamÈnaÑ
SevamÈno

PiÔÔha~ko

[ Sa ]
502
473
487
323
119
320
115
470
472
468
31
314
20
111
20
295
296
243
301
166
287
449
502
290
242
302
444
438
438

So
SokapariddavaÒca
SocayitvÈ
SoceyyaÑ
SotthÈnena
Sotthi
SobhamÈno
SomayÈge
SoÄasitthisahassÈni
Snehasa~gathitÈ

262
249
67
78
75
167
467
119
463
13

[ Ha ]
HaÑsÈ
HaÒchati
HaÒÒare
HatthÈrohÈ
Hatthi-assaÑ
Hadaya~gaÑ
HantuÑ
Hantu
HantvÈna
Haricandanussado
HaritÈn|pÈ
HÈt|na
HiÑsati
HitÈ
Hitena
HidaÑ
Himaccaye

470, 489
104
312
138
196
420
450
273
434
60
359
280
449
270
321
502
440, 489
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HissÈmi
HÊnattar|pÈ
HutaÑ
HeÔhake
HeÔÔhÈmaÒce

PiÔÔha~ko
[ Ha ]

486
416
485
20
503
367

PadÈnukkamo
HeÔheti
HemavatÈya
Hessati
Hehiti
Hoti
Honti

PiÔÔha~ko
[ Ha ]

449, 476
440
444
166
502
5
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[A]
AkÈle phalaÑ gaÓhÈpanamantassa jÈnanaÑ
201
AkkhaÓavedhi
502
Akkhito sabbaÒÒutaÒÒÈÓakkhimeva piyataraÑ
408
AggiparicaraÓena vÈ
udakasecanena vÈ
pasughÈtayaÒÒeva vÈ
suddhi nÈma natthi
301
AggimÈlÊsamudda
142
A~gulimuddikÈya dÈnaÑ
297
AjjhattikadÈnassa
dÈtukÈmatÈ
403
AÒÒamaÒÒaÑ randhassa
pakÈsanaÑ
210-1
AÔÔhÈne pasanno rÈjÈ
299
AtivelabhÈÓÊ puriso
na sÈdhu
249
Atulamba
324-5
AttatthaparipucchÈsampadÈ
97
AttanÈva attÈnaÑ vadho
248
Attano phÈsuvihÈraÑ
pahÈya lokasseva
atthaÑ carati SatthÈ
181
AtthikÈ setacchattaÑ
ussÈpentu
491
Atrajaputta
95
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[A]
AtricchÈnaÑ niggaÓhanaÑ
328
AdhammakiriyÈ
400
AdhigamasampadÈ
97
AdhivÈsanassa sotthibhÈvo
77
AnÈgataÑ paÔhamataraÑ
kareyya paÓÉito
168
AnÈgatabhayaÑ
anoloketvÈ
paccuppannasukhÈnaÑ
giddhatÈ
161, 167
AnitthigandhakumÈrassa
palobhanaÑ
474
Aninditassa a~gÈni
107
Anoma
472
AntepurikÈ soÄasasahassÈ
192
AndhakaveÓÉadÈsaputtabhÈtikÈ dasa
81
AparÈpariyavedanÊyakamma 394
ApÈyabhavÈ cattÈro
494
AppamÈdavihÈrÊnaÑ ÈnisaÑsÈ 181
AbhidhammapiÔakassa
kathanaÑ devÈnaÑ
265
AbhisekakaraÓa
349
AmbaÔÔhiÑ Œnanda KaÓÉassa
dehi ropanatthÈya
265

JÈtakaÔÔhakathÈya catutthabhÈge

534
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

Ambarukkho
paÓÓÈsahatthakkhandho
paÓÓÈsahatthasÈkho
ubbedhato ca hatthasatiko
Arahattuppattito paÔÔhÈya
hÊnukkaÔÔhatÈ nÈma natthi
AlakkamÈlÊ
AlabbhanÊyaÔÔhÈna
AlabbhaneyyaÔÔhÈna
AlampÈyanamanta
Alaso gihÊ kÈmabhogÊ
na sÈdhu
Asappurisehi samÈgamo
dukkho
Asocanassa kÈraÓaÑ
AssamaÑ ÈyÈmavitthÈrato
chattiÑsa,
pannarasayojanaÑ

265
302
311
59
86
459
30
260
129

493

[Œ]
ŒgamanapaÔipadÈ
267
ŒgamasampadÈ
97
ŒcariyaÑ paccakkhÈya
mahÈvinÈsaÑ
pattoyeva
201, 206, 208
ŒcariyapaccakkhÈnassa
ÈdÊnavÈ
203, 206
ŒdÈsa
271
Œnandattherassa
bodhiropanaÑ
229
Œnandabodhi
230
ŒpÈda
180

PadÈnukkamo
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[Œ]
ŒpokasiÓaÑ udakaÑ Ga~gÈya 483
ŒyÈcanavarÈ cattÈro
96-7
Œyu tiÓagge
ussÈvabindu viya
399
Œyu vassasahassaÑ amhÈkaÑ 445
Œyusa~khÈrÈnaÑ parittatÈ
398
ŒvÈsika
311
ŒvÈha, vivÈhÈnaÑ visesÈ
23,
316, 367
[I]
ItthipurisÈnaÑ pabbajjabhÈvo 23
ItthÊnaÑ anolokanaÑ
lobhavasena
105-6
ItthÊnaÑ dosÈ
47
IdaÑ me dÈnaÑ sabbaÒÒutaÒÒÈÓassa paccayo hotu
239
IndagopakavaÓÓa
258
[U]
UkkuÔikÈpadhÈna
UccÈrapassÈvadassanassa
kujjhanaÑ
UcchiÔÔha
UcchedavÈdÊ
UttiÔÔhapiÓÉa
UdakÈrohanakamma
UddissakaÑ
Upajotiyo
UpajjhÈyo

298
163
387
338
380-1
298
229
383
383
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[U]
Uposathakammassa
ÈnisaÑsÈ
355
Uposathassa samÈdÈnaÑ
365
Uposatho nÈma
porÈÓakapaÓÉitÈnaÑ
vaÑso
326, 332
UbhinnaÑ ÈlÈpasallÈpagÈthÈ 442
Ussadaniraye khitto viya
497
[E-O]
Ekadivasuposathakammassa
nissando
5
Ekarattivippayogassa dukkhÈ 445
OvÈdo vassasahassaÑ
424
[ Ka ]
KaÔaggaha
KaÔacchubhattamattÈpi
dakkhiÓÈ sahassadÈnena
saddhiÑ mitÈ
KaÓÔakÈpassayikÈ
KantÈra
Kappe saÓÔhahante paÔhamaÑ,
vinassante pacchÈ
KambojaraÔÔha
KammavipÈkÈnaÑ khÊÓatÈ
KammÈnaÑ gati
KammÈnaÑ phalaÑ
Karakavassa
KalaÑ nagghanti soÄasiÑ

323

66
298
351
234
467
6
340
397
169
67
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[ Ka ]
KalalaÑ hoti paÔhamaÑ
501
KÈpurise jaheyya
paÓÉito
58
KÈmakÈmÊ
296
KÈmaguÓagiddhÈnaÑ ÈdÊnavÈ 310
KÈmÈdÊnavasaÑyuttÈ aÔÔha
176
KÈmÈnaÑ ÈdÊnavÈ
310
KÈme nissÈya kÈyaduccaritÈdÊni karonti
312
KÈÄakaÓÓisalÈkÈ
2
KinnarÈ nÈma udakabhÊrukÈ 444
KilesÈturassa ÈdÊnavÈ
336
Kileso khuddako nÈma
natthi
116, 121
KukkuÄavassa
390
KulavaÑsassa nÈsanaÑ
68
KusamÈlÊsamudda
143
KusalaÑ kattabbameva
paÓÉitehi
69
KusalÈ, kusalÈnaÑ
kammapathÈ
102
Kuhakabhikkhu
296
Kodhassa ÈdÊnavÈ
495
KodhÈnaÑ niggaÓhanaÑ
327
Kodho bahupÈyÈso
12
Kodho mahÈvinÈsadÈyako
26
[ Kha ]
KhiÉÉÈ
KhiÉÉÈdasakaÑ

397
397
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[ Kha - Ga ]
Khuracakka
3
KhuramÈlÊsamudda
141-2
GaÓÉakucchi
383
GabbhinÊnaÑ sabhÈvÈ
37
GahapativÈda
451
GÊtaÑ kÈmanissitaÑ
476
G|thapiÓÉaÑ gahetvÈ
candamaÓÉalaÑ d|setuÑ
vÈyamantÊ viya
189
G|thaniraye viya
497
Gobhatta
68
[ Ca ]
Cakkaby|ha
343
CakkavattivattÈni dasa
232
CakkavÈkassa bhojanÈni
71
CaÓÉÈladhovanasippa
391
CaÓÉÈlabhÈsÈ
392
CatujjÈtiyagandha
378
CatusatÈrahagÈthÈ
187
Catussanna
310
CampeyyanÈgaraÒÒo
uposathavasanaÑ
457
CÈgato uttamaÑ nÈma natthi 412
CiÒcamÈÓavikÈ TathÈgataÑ
abh|tena akkosati
190
CiÒcamÈÓavikÈya mahÈpathavÊ
bhijjitvÈ vivaramadÈsi
190
CetiyÈni tÊÓi
229
CorapapÈtassa khipanaÑ 194, 197
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[ Cha - Ja ]
ChaÉÉitakheÄa
486
ChattupÈhanadÈnassa
ÈnisaÑsÈ
17
ChattussÈpanasamaya
480
JanasandharaÒÒo mahÈdÈnaÑ 178
Jalaja, thalajÈnaÑ
kulÈni
334, 367
JavÈ cattÈro
212
JÈtijarÈbyÈdhimaraÓÈni na
yÈva, tÈva pabbajitvÈ
dhammaÑ carissÈmi
497
JÊvitassa anapekkhuposatho
17
JÊvitassa pariccajanaÑ
parahitatthÈya
413, 424
JÊvitassa pariccÈgo
413
[ ©a ]
©ÈÓosadha
176
©ÈtakÈnaÑ chÈyÈ nÈma
sÊtalÈ
155
©ÈtatthacariyÈ
147, 154-5, 159
[ Ta ]
TaÓhÈ nÈma dupp|rÈ
samuddo viya
5, 174
TaÓhÈ vaÉÉhamÈnÈ apÈyehi
muccituÑ na deti
173
TathÈgato
upÈyakusalo
225, 228
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[ Ta - Tha ]
TapanÊyakÈraÓÈni dasa 179, 180
TambapaÓÓidÊpavÈsÊ therÈ
494
TÈÓa
399
TÈrakarÈjÈ kÈÄapakkhe
khÊÓo, puna juÓhapakkhe
p|rati
503
TÈvatiÑsabhavanassa
gamanaÑ
265
TicÊvaradÈnassa ÈnisaÑsÈ
318
TitthavÈsasampadÈ
97
TiracchÈnÈ hutvÈpi
mÈtÈpitaro posesuÑ
porÈÓÈ
276
ThullakumÈrikÈ
220
[ Da ]
DakkhiÓodakaÑ datvÈ
khÈdanÊyÈdÊhi parivisiÑsu 369
DukkhiÓodakassa pÈtanaÑ
371
DadhimÈlÊsamudda
143
DamiÄaraÔÔha
238
DasakÈni dasa
397, 492
Dasabalassa
mahÈpaÒÒÈpÈramÊ
140
DaharÈnaÑ maraÓassa
kÈraÓaphalÈni
52
DÈnaÑ nÈma gihinÈpi pabbajitenÈpi dÈtabbameva
237
DÈnaÑ nÈma na
samparÈyatthameva diÔÔhadhammatthÈyapi paccayo
410
DÈnaÑ nÈma bahuguÓaÑ
69
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[ Da ]
DÈnakathÈ
64
DÈna, brahmacariyÈnaÑ
saddahanÈsaddahanaÑ
36
DÈnavaÑso nÈma porÈÓakapaÓÉitÈnaÑ vaÑso
237
DÈnavattaÑ mÈ upacchindi
63
DÈnasÈlÈyo cha
355
DÈsÊnaÑ sÈmikassa santike
nisÊditvÈ bhuÒjanaÑ
nÈma appiyaÑ
310
DiÔÔha, suta, mutama~galesu
kiÒcanaÑ ekama~galampi
saccaÑ nÈma natthi
79
DinnaÑ mahapphalaÑ tesu
382
DinnaÒÒeva atthikÈ harantu
492
Dibbaratha
355
DÊpo amanussapariggahito 162-3
DukkhÈnaÑ adhivÈsanaÑ 460-2
DubbacÈnaÑ ÈdÊnavÈ
1
D|re vasantopi avid|re
sahÈpi vasatiyeva
218
Devadattassa
pathavipavesanaÑ
101
Devadatto akataÒÒ|
256
Devadatto pÈpo
pÈpaparivÈro
432, 439
Devaloke vasanakaÑ
puÒÒaÑ khÊÓaÑ
357
DevÈnaÑ atirekar|pasampatti 111
DesanÈnaÑ
sa~khepavitthÈrÈ
263, 267
DovÈrikÈ tayo
383
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[ Da - Dha ]
Doso anekÈdÊnavo
DohaÄa
DohaÄassa paÔipassambhanaÑ
DhanaÑ gahetvÈ ekopi gato
nÈma natthi
DhanaÑ bahuverasÈdhÈraÓaÑ
DhammadesanÈsavanadohaÄa
DhammapÈla
Dhammaratanassa
sakkÈrakaraÓaÑ
DhammÈ, dhammÈnaÑ
dakkhiÓavÈmamaggÈ
Dhammena rajjaÑ karoti
janasandharÈjÈ
Dhammo rakkhito attano
rakkhitaÑ paÔirakkhati

12
414
423
7
7
425
50
369
102
178
54

[ Na ]
Namatthu
NammadÈnadÊ
Nassati loko
NahÈnodakaÑ amatosadhaÑ
NaÄamÈlÊsamudda
NaÄo duvidho
NÈgadÊpa
NÈgabhavane vasati bodhisatto ekasaÑvaccharaÑ
NÈvÈya pamÈÓaÑ
Nikati parassa haraÓaÑ
Nikati, vaÒcanÈnaÑ visesÈ
NigrodhakumÈrena
sahajÈtÈ tayo

373
392
183
378
144
144
238
195
21
12
12
38
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[ Na ]
NippaÒÒo andhabÈlo
NibbÈnameva panekaÑ
paramatthasaccaÑ
NibbÈnassa patthanÈ
NibbÈnuppattito paÔÔhÈya
jÈti nÈma niratthakÈ
NiyÈmakasippa
NisÊtha, majjhanhikÈnaÑ raho
NerayikasattÈnaÑ
kammakaraÓÈnubhavanaÔÔhÈnaÑ

221
79
243
303
140
434

3

[ Pa ]
Pa~ka
223
Pa~ka, palipÈnaÑ visesatÈ
484
Paccekabuddhato sabbaÒÒubodhisattÈnaÒÒeva
upÈyapariggahaÒÈÓaÑ
mahantataraÑ
341
PaccekabuddhÈnaÑ veso
116
PaÒcasÊlamattaÑ rakkhanto
nÈma natthi
361
PaÒcÈtapa
298
PaÒÒÈdasakaÑ
397
PaÒÒÈya titto seÔÔho
175
PaÒÒÈya pasaÑsanaÑ
224
PaÔikkhepavarÈ cattÈro
96-7
PaÔhamabodhiyaÑ Bhagavato
anibaddhupaÔÔhÈkÈ
96
PaÓÉitÈ nÈma khantibalÈ
313
PaÓÓikakamma
448, 451
PattidÈna
350
PadavaÄaÒjaÑ paÒÒÈyatu
383
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[ Pa ]
PadumakumÈra
Padumaby|ha
Pabbajitassa araÒÒaÑ sÈdhu
PabbajitÈ Ègamissanti
tato tato
PabbajitÈnaÑ
nÊharaÓaÑ vijitÈ
PabbajitÈnaÑ maggaÑ disvÈ
kathaÑ pabbajjaÑ na
gaveseyyaÑ
PabbajitukÈmÈ ime harantu
PabbajjÈ nÈma uÄÈrÈ
PabbajjÈ nÈma
parapaÔibaddhajÊvikÈ
PabbajjÈ nÈma sobhanÈ
PabbajjÈpuÒÒaÑ nÈma
BuddhÈdÊhi pasatthaÑ
PabbhÈradasakaÑ
Paralokassa atthitÈ
ParikhÈ tisso
ParisuddhasÊla
PaveÓipÈlaka
PÈÔihÈriyakaraÓaÔÔhÈna
PÈÔihÈriyapakkha
PÈÔihÈriyÈnaÑ katabhÈvo
ÈsÈÄhipuÓÓamÈsiyaÑ
PÈdadhovana-udakaÑ
abhisekodakaÑ
PÈramitÈnaÑ ÈnubhÈvo
PÈramiyo ap|retvÈ
sabbaÒÒutaÑ pÈpuÓituÑ
samattho nÈma natthi
PÈribhogikaÑ

190
343
482
480
480

486
493
494
453
483
33
397
338
107
23
447
264
321
264
378
428

407
229

PadÈnukkamo

539
PiÔÔha~ko

[ Pa ]
PÈsÈdo sattabh|miko
107, 379
PitÈ nÈma nibaddho natthi
imesaÑ
478
Pitugottameva pamÈÓaÑ
150-1
PuÒÒÈbhiratÈnaÑ ÈnisaÑsÈ
272
PuttadhÊtÈnaÑ patthanÈ 317, 458
Puttavarassa dÈnaÑ
480
PubbahetusampadÈ
97
PurisamÈraÓaÑ nÈma bhÈriyaÑ 44
PurisÈ nÈma naggÈ na honti 162
Petanagara
5
PokkharaÓiyÈ ÈrakkhÈ
151
PorÈÓakapaÓÉitÈ kodhaÑ
na kariÑsu bÈhirasÈsanepi
22
[ Pha - Ba ]
PharusÈnaÑ kÈraÓÈni
PhalasaddhÈya ÈgatÈgatÈnaÑ
dÈnaÑ dehi
Phussaratha
BandhÈgÈrÈnaÑ
vivaÔakaraÓaÑ
BandhulasenÈpatino bhÈgineyyo DÊghakÈrÈyano
Bandhulassa saro
Bala
Balagumba
BaladasakaÑ
BalavÈmukhasamudda

480
381
38-9
178
154
152
503
345
397
145
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[ Ba ]

Balikamma
247, 255
BÈhiravatthu adinnaÑ
nÈma natthi
403
BuddhasaÑgharatanÈnaÑ
sakkÈrakaraÓaÑ
369
Buddh|panissayasampadÈ
97
Buddhe anuppannepi dÈnaÑ
adaÑsu porÈÓakapaÓÉitÈ
369
Buddhepi anuppanne
viceyyadÈnaÑ adaÑsu
porÈÓakapaÓÉitÈ
361
BodhimaÓÉassa p|jÈ
236
BodhirukkhÈnaÑ p|jÈ
230
BodhisattÈnaÑ adhiÔÔhÈnaÑ
nÈma samijjhati
377
BrahmavihÈrabhÈvanÈya
ÈnisaÑsÈ
27
BrÈhmaÓa
9, 366
[ Bha ]
BhaccÈti mÈtÈ pitÈ
sesabandhu ca
BhaÓÉÈgÈrikaÔÔhÈnaÑ nÈma
sabbasenÈnÊnaÑ
vicÈraÓÈrahaÑ
BhavantarÈni tÊÓi cattÈri
gacchantÈpi daÄhavissÈsÈva
BhavÈ tayo ÈdittÈ viya
Bhikkh| nÈma mantakusalÈ
Bh|misÊsassa jÈnanaÑ
BhedanadhammaÑ bhinnaÑ
BhojanaÑ nÈma
vissÈsaparamaÑ

300

42
401
490
342
345
153
147
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[ Ma ]
MakkhikÈvedhanassa ÈdÊnavÈ 29
Ma~galagÊta
392
Ma~galapaÒhaÑ aÒÒatra
BhagavatÈ aÒÒo kathetuÑ
samattho nÈma natthi
73
Ma~galavattap|raÓÈnaÑ
ÈnisaÑsÈ
79
Ma~galahatthÊ sabbaseto
92
Ma~galÈni tÊÓi
ahesuÑ ekato
324
Ma~galÈnaÑ vivÈdÈ
73
Ma~galÈ, ma~gala-assÈnaÑ
a~gÈni
141
Ma~galÈ, ma~galarathÈnaÑ
a~gÈni
141
Ma~galÈ, ma~galahatthÊnaÑ a~gÈni
140-1
Maccu nÈma na sakkÈ
kenaci jinituÑ
497
Majjhimaporisa
503
MaÓimayasopÈnaÑ majjhe
266
MaÓimekhalÈ devadhÊtÈ
17
MaÓÉa
234
MaÓÉabya
379
MaÓÉalÈni tÊÓi
182
Matakehi saddhiÑ mayhaÑ
yuddhaÑ nÈma natthi
152
MatasattÈnaÑ paridevanÈ
niratthakÈ
131
Matassa nÈma pÈÓÈ
paÔi-ÈnetuÑ na sakkÈ
42
Manussaphegg| nÈma
asÈrakamanussÈ
57
ManussabhÈsÈya kathanaÑ
434
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[ Ma ]
ManussattaÑ dullabhaÑ
1
ManussavÈcÈya abhÈsi migo 259
ManussasarÊreneva devalokaÑ
gacchanti paÓÉitÈ
355
ManussÈ nÈma aÒÒaÑ
mukhena bhÈsanti aÒÒaÑ
kÈyena karonti
262
MantasajjhÈyana
298
MantosadhÈnaÑ ÈnubhÈvo
460
MandadasakaÑ
397
MaraÓaÑ dhuvaÑ, jÊvitaÑ
addhuvaÑ
114
MahÈkaÓhasunakhassa
bhukkasaddo
183
MahÈpaÒÒaguÓo pÈkaÔo
SÈriputtattherassa
267
MahÈpathavÊ
465
MahÈbodhip|jÈya phalaÑ 236-7
MahÈbodhirukkho cetiyameva
229
MahÈbhinikkhamanaÑ
nikkhantoyeva TathÈgato
pubbepi
478, 495
MahÈbhinikkhamana
122
MahÈma~galÈni aÔÔhatiÑsa
73
MahÈmahadivasa
379
MahÈsattassa saccakaraÓaÑ 145
MahÈsaddÈ cattÈro JambudÊpe 183
MahÈseÔÔhissa Bodhirukkho 230
MahesÊ
138
MÈta~gassa adhiÔÔhÈnaÑ
377
MÈtÈpit|naÑ posanaÑ nÈma
paÓÉitÈnaÑ vaÑso
281
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[ Ma ]
MÈtugÈmaÑ nissÈya
mahantaÑ
yasaÑ sampatto
289
MÈtugÈmaÑ nissÈya
sotthibhÈvo
78
MÈtugÈmassa atirekadukkhaÑ 316
MÈtugÈmo nÈma akataÒÒ|
mittadubbhÊ
127
MÈtugÈmo nÈma
appamattakenÈpi bhÈyati
416
MÈtugÈmo nÈma
visuddhasattepi
saÑkiliÔÔhe karoti
472, 477
MÈtugÈmo lÈmako
pÈpo
194
MÈtupahÈrassa nissando
5
MÈtuviyogÈnaÑ dukkhÈ
91
MÈtusamabhariyÈ
317
MÈnÈnaÑ niggaÓhanaÑ
328
MÈno vaÉÉhanto nirayaÑ
upanessati
328
Migaludda
434
MicchÈjÊvapaÔipatti
374
MicchÈtapa
298
MitabhÈÓino nÈma maraÓadukkhÈ muccanti
252
Mittadubbho lÈmako
353
MittadhammÈnurakkhaÓakatika
316
MittabhÈvassa avijahanatÈ
390
MittÈ, mittÈnaÑ lakkhaÓÈni 198-9
Mitte nissÈya laddhÈ amhehi
dÈrakÈ
295
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[ Ma ]
Mitte nissÈya sotthibhÈvo
78
Mithilanagarassa paricchedÈ 316
MukhaÑ nissÈya dukkhaÑ
anubhoti KokÈliko
246
MuddhÈ phalissati sattadhÈ
389
MettÈya ÈnubhÈvo
194-5, 419
MettÈvihÈrÊ sabbesaÑ piyo
hoti par|pakkamena
avikopiyo
76
Mom|hadasakaÑ
397
Moraparittassa Ènubhavo
335
Morassa r|pasampatti
333
[ Ya ]
YakkhÈnaÑ ÈnubhÈvo
83
YakkhÈnaÑ balikammaÑ
117
YakkhÈ nÈma tÈlapaÓÓassa
ayogharassa ca bhÈyanti
496
YamakapÈÔihÈriyaÑ
asÈdhÈraÓaÑ sÈvakehi
265
Yamassa ÈÓÈpavattiÔÔhÈnaÑ
UssadanirayaÑ
406
YÈcitakÈnaÑ dÈnakÈlo
358
YuddhaÑ tividhaÑ
343, 345
YuddhasaÑvidhÈne cheko
dhanuggahatisso
343, 349
Ye ye gantuÑ cittaÑ
uppÈdenti,
te te SÈvatthiÑ pattameva 265
YonisomanasikÈrasampadÈ
97
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[ Ra ]
RajatamayasopÈnaÑ
ekasmiÑ passe
266
RajjÈbhiseka
324
RaÒÒÈ nÈma nisammakÈrinÈ
bhavitabbaÑ
30, 192
RaÒÒÈ nÈma rÈjakiccesu appamattena bhavitabbaÑ
177
RaÒÒo dhammikabhÈve sati
parisÈpissa dhammikÈ
177
RatanadhanÈni satta
309
RatanapÈsÈdassa
paricchedÈ
318, 324
Ratti, divÈrakkhÈvaraÓaparitta
334
RÈgÈdikilesÈnaÑ
niggaÓhanaÑ
326
RÈjakakudhabhaÓÉÈni paÒca
39
RÈj|su sevakÈnaÑ sotthibhÈvo
78
RukkhadevatÈnaÑ
balikammaÑ
156
Rukkhe nibbattadevatÈ
aÒÒattha gacchatu
156
R|padhammato
nÈmadhammÈnaÑ
nirodho javo
215
[ La ]

LakkhÊ
281
LokatthacariyÈ
181-2
LokadhammÈ aÔÔha
132
LokapaveÓÊ
227
LokapÈlÈ nÈma natthÊti
287
LokavivaraÓaÑ pÈÔihÈriyaÑ 266
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[ La ]
LokÈyatavedasamayo
nissÈro
Loko vinassati
Lobhassa ÈdÊnavÈ
LobhÈnaÑ niggaÓhanaÑ
Lobho anekÈdÊnavo
LolabhÈvo nÈma
pÈpako
LohitapakkhandikÈbÈdhassa
sabhÈvo

431
187
354
327
13
70
172

[ Va ]
VaÑsÈnupÈlaka
317
Vaggulivata
298
Va~kadasakaÑ
397
VacanapaÔivacanagÈthÈ
aÒÒoÒÒassa
429, 452
VaÒcanaÑ parasantaggahaÓaÑ 12
VaÓÓadasakaÑ
397
VanappatijeÔÔhaka
230
VantÈdo
490
Vayo tividho
114, 492
VarasampadÈya a~gÈni satta
97
VarÈnaÑ guÓadosÈ
11
VassasataÑ ÈrogyaÑ taÑ
passeyyaÑ
483
ViceyyadÈnaÑ mahapphalaÑ 361
ViÔaÔ|bhassa verÈni
154-5
VisÈkhÈya varÈ aÔÔha
315
VejjÈnaÑ vijjÈ
503
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[ Va ]
VetaraÓiniraya
VedÈ aphalÈ
VeneyyÈnaÑ sa~gaÓhanaÑ
VemÈnikapetÈnaÑ
anubhavanaÑ
Veyyagghi
VeraÑ nÈma natthi tassa
ekasattena saddhiÑ
VerÈni na sammanti verena

273
300
228
3
347
72
210

[ Sa ]
SakaÔaby|ha
343
SakkaraÒÒo sÈsanapaggaÓhanaÑ
182-3
Sakkassa ÈrocanaÑ
266
Sa~kassanagaraÑ
devorohaÓaÔÔhÈnaÑ
266
Sa~kassanagaraÑ SÈvatthito
tiÑsayojanaÑ
266
Sa~khÈragataÑ
anassanadhammaÑ
nÈma natthi
169
Sa~khÈrÈ bhijjanti anivattitvÈ 501
Sa~gati, santhavÈnaÑ visesÈ 100
SaccakiriyÈ
31, 341
Saccena etena suvatthi hotu 31-2
SatapÈkatela
280
SattÈ kammasakÈ
131, 482
SattÈnaÑ abhayaÑ deti rÈjÈ
262
SattÈnaÑ jÊvitaÑ parittaÑ
tÈvakÈlikaÑ
124
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[ Sa ]
SattÈnaÑ jÊvitasa~khÈrÈpi
tiÓagge
ussavabindhusadisÈva
SattÈnaÑ jÊvitasa~khÈrassa
parittatÈ
SattÈnaÑ nÈnÈbhÈva,
vinÈbhÈvÈ
SattÈnaÑ vicaraÓakÈraÓÈni
SattÈ parihÈyanteva jÊvitavaÓÓacakkhupasÈdÈdÊhi
dine dine
SattÈ maccuparÈyaÓÈ
SattÈ vasanti ekato
appakasmiÑyeva kÈle
Satthuno paccuggamanaÑ
Santike vasantopi
d|reyeva
Sannaddhayodha
Sappavisassa pÈtanaÑ
SabbabuddhÈnaÑ kilesaviddhaÑsanaÔÔhÈnaÑ
Sabbasa~khÈragatÈnaÑ
bhijjanaÑ
SamÈnajÈtikula
Samuddo anekÈdÊnavo
SammutimaraÓa
SayaÑjÈtasÈlivana
SayanadasakaÑ
SarÊraÑ nÈma
byÈdhidhammaÑ
SarÊraÑ bahurogasÈdhÈraÓaÑ
sasaÑyamaÑ caraÓaÑ
sabhÈvabh|taÑ

122
483
114
312

110
130
114
182
218
353
31-2
233
502
304
2
483
276
397
15

300
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[ Sa ]
SahassathÈmadhanu
150
SahÈya, sahÈyamattÈnaÑ
visesÈ
77
SahÈyÈ nÈma
sahapaÑsukÊÄitÈ
77
SahÈye nissÈya
sotthibhÈvo
78
SÈkiyÈnaÑ pubbakammaÑ
155
SÈkiyÈ nÈma jÈtiÑ
nissÈya atimÈnino
148
SÈrÊrikaÑ
229
SÈlibhatta
162
SÈvitti
186
SÈsanassa osakkanaÑ
182
SÈsanassa vassasahassassa
pavattakÈraÓaÑ
182-3, 187
SÈhasikakamma
485
Siloka
366
SÊmantinÊ
310
SÊlassa akhaÓÉatÈ
459, 460-2
SukhamÈvahati dhammo
suciÓÓo
504
SubhÈsita, dukkathitÈnaÑ
ÈnisaÑsÈdÊnavÈ
255
SurÈchaÓa
117-8
SurÈ brahmacariyassa visaÑ 223
SurÈmeraya
119
SuvaÓÓamayasopÈnaÑ
ekasmiÑ passe
266
S|rÈ sattaÔÔha
162
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[ Sa ]
SnehÈnaÑ ÈdÊnavÈ
13
SokadukkhÈnaÑ uppajjanakÈraÓÈni
307
SopÈnÈni tÊÓi
266
SomayÈga
119
SomayÈge upaÔÔhite
rÈjÈno upari
nahÈyanti, niÔÔhite
nisÊdanti
367-8
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[ Sa ]
SoÄasavasso s|ro
thÈmasampanno

496

[ Ha ]
HatthipÈlassa sÈsanaÑ
HatthimahÈ
HÈnidasakaÑ
HitÈhita
HÊnavÈda

494
96
397
270
339
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[A]
Akittitittha
238
AkittidvÈra
238
AkittipaÓÉita
238, 243
AkittikumÈra
237
Aggideva
81
A~kura
81, 84
A~garÈjÈ
457
A~garaÔÔha
457
A~gulimÈla
182
AciravatÊ (nadÊ)
168-9
AjapÈla
480
AjÈtasattu
154, 342-3
Ajjuna
81
AÒjanadevÊ
81, 84
Atulamba (rukkha)
324
Adhamma (devaputta)
102, 105
Adhammikadevaputta
168
AnÈthapiÓÉika
147, 189, 229
AnitthigandhakumÈra 472, 476-7
Anuruddha
243, 288, 314,
332, 360, 413, 495
Anotattadaha
213, 369,
380
AndhakaveÓÉa (dÈsa)
80-2
Ayujjhanagara
83
AyogharakumÈra
496, 504

PiÔÔha~ko

[A]
AriÔÔhapura
Ala~katacetiya
AvantiraÔÔha
AsitaÒjana (nagara)
AssapÈla
AhidÊpa

402
48
390, 398
80, 83
480, 484
238

[Œ]
ŒÓimaÓÉabya
Œnandatthera
Œnandabodhi
ŒÄavaka (yakkha)

30, 37
7, 15, 27, 37,
43, 59, 69-Èdi
230
182

[U]
UkkusasakuÓarÈjÈ
Uggasena (rÈjÈ)
UjjenÊ
UÓÓanÈbhi
UttarapaÒcÈla (nagara)
UttarapaÒcÈla (rÈjÈ)
Uttarapatha
Uttaramadhura (raÔÔha)
UdayabhaddakumÈra

289
460, 467,
471-2
390, 398
489
396,
432, 447
392
80
80
106
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[U-E]
UdayabhaddarÈjÈ
113-4
UdayabhaddÈ (kumÈrÊ)
106
Udena
376, 390
UddÈlaka (kumÈra)
297
UddÈlaka (tÈpasa)
298, 304
UddÈlakarukkha
300
UpakaÑsa
80
UpakaÒcana (tÈpasa)
305, 307
UpakaÒcanakumÈra
304
UpavÈÓatthera
96
UpasÈgara
80-2
UpÈli
266
Uposatha (kumÈra)
139
Uposatha (hatthÊ)
232
UppalavaÓÓÈ
314, 424
Uruvelakassapa
282
UsÊnaka (rÈjÈ)
182
EsukÈrÊ (rÈjÈ)
478-9, 481,
486, 495
[ Ka ]
KaÑsa
KaÒcanadevÊ
KaÔÔhavÈhana (rÈjÈ)
KaÓÉa (uyyÈnapÈla)
KaÓÉambarukkha
KaÓha (isi)
KaÓhadÊpÈyana (isi)
Kadambarukkha
Kapilapura

80
304-5, 310
150
265
264
7
37, 83, 88
289
49
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[ Ka ]
KapilaraÔÔha
396
Kapilavatthu
7, 149, 155, 282
KambojaraÔÔha
467
Kali~garaÔÔha
230
Kassapa (tÈpasa)
222, 240
Kassapa (Buddha)
1, 182, 311
Kassapatthera 69, 314, 332, 495
KaÄÈrapi~gala
247, 255
KÈradÊpa
238
KÈlamattika-aÔaviya (yakkha) 82
KÈlayonaka
83
KÈli~gakumÈra
232
KÈli~ga (rÈjÈ)
230, 233, 235
KÈli~gacakkavatti
233
KÈli~gabhÈradvÈja 232, 235, 237
KÈvÊrapaÔÔana
238
KÈsi (nigama)
22
KÈsi (rÈjÈ)
226
KÈsigÈma
44, 116-7, 342
KÈsiraÔÔha
28, 50, 97, 100-1,
106, 117-ÈdipiÔÔhesu
KÈÄÊ (gaÓikÈ)
249, 250
KÈÄudÈyÊ
314
KuÓÉika
287
Kuru (raÔÔha)
140, 447
Kurukaccha (gÈma)
140-1
Kusa (rÈjÈ)
183
KusinÈrÈ
151, 154
K|ÔajaÔila
345, 349
KelÈsa (pabbata)
232

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ
NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ka ]
KokÈlika
243-4, 246, 255
KokÈlikaraÔÔha
243
Korabya
362
Kosala (raÔÔha)
134, 160
Kosala (rÈjÈ)
147-8, 151,
154, 177-8-ÈdipiÔÔhesu
Kosambaka (rÈjÈ)
28, 55
KosambÊ (nagara)
28, 55, 376
392, 398
Kosiyagotta
276-7, 279
[ Kha ]
Khemasara
425, 428
KhemÈ (aggamahesÊ)
257, 334
413-4, 419, 424-5
KhemÈ (bhikkhunÊ)
431
KhujjuttarÈ
314
[ Ga - Gha ]
Gaja~gala (nagara)
309, 311
GandhamÈdana (pabbata)
440
GandhÈra (raÔÔha)
99
Gotamabuddha
37, 168-9, 188,
201, 263
GopÈla
480, 486
GhaÔapaÓÉita
81, 84, 86, 90
[ Ca ]
Cakkadaha
Candakinnara

232
283, 288

549

NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ca ]
CandakinnarÊ
282-3
Candadeva
18
Candapabbata
283, 287
CandÈ
283, 288
CampÈnadÊ
457
Campeyya 457, 464-5, 468, 472
CiÒcamÈÓavikÈ
188, 197
Citta (kumÈra)
390-1
Cittak|Ôa (pabbata)
213-3, 216
219, 425, 428, 431
Cittagahapati
314
CittapaÓÉita
392
Cittamiga
413, 415, 417-9,
420, 422-ÈdipiÔÔhesu
Cundatthera
96
C|ÄakÈli~ga
230-2
C|Äapanthaka
224
C|Äapalobhana
472
C|ÄanÈrada
219, 224
C|ÄahaÑsa
413
[ Cha - Ja ]
Channa
281, 424, 431
JanasandhakumÈra
177
JambudÊpa
39, 83-4, 102,
106, 162
JavanahaÑsa
212, 219
JÈtimanta (tÈpasa)
389
JÈtimanta (brÈhmaÓa)
388
JuÓhakumÈra
97, 100
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NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ja ]
JuÓharÈjÈ

97

Jetavana

1, 15, 22, 28,
43, 59, 91, 96-ÈdipiÔÔhesu
[ Ta ]

TakkasilÈ

7, 38, 55, 74,
97, 99, 172-ÈdipiÔÔhesu

TakkÈriya (paÓÉita)

255

TakkÈriya (mÈÓava)

246, 248

Tacchas|kara

343, 345,

NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Dha ]
DhataraÔÔha (haÑsa)
426, 428
DhanapÈla
413
Dhanuggahatissa
350
Dhanuggahatissatthera 342-3, 349
Dhamma (devaputta)
102, 105
Dhammaguttatthera
494
DhammapÈlakumÈra
50-1, 55
DhammapÈlagÈma
50
Dhammikadevaputta
163-4

Dibbacakkhuka (tÈpasa)

448

DisÈpÈmokkha

172

DÊghakÈrÈyana

154

[ Na ]
Nanda (sakyaputta)
224
Nandatthera
96
Nandam|lapabbhÈra
116-8, 368, 371
NandigopÈ (paricÈrikÈ)
80
NammadÈ (nadÊ)
392, 398
NaÄakÈradevaputta
318, 323
NÈgadÊpa
238
NÈgamuÓÉÈ (dÈsÊ)
148
NÈgasamÈlatthera
96
NÈgitatthera
96
NÈrada (rÈjÈ)
223, 358, 360
NigrodhÈrÈma
7, 38-9, 40, 43
49, 282
NeraÒjarÈ (nadÊ)
392, 398

80-1

[ Pa ]

348-9, 350
TambapaÓÓidÊpa

494

Tik|Ôa

441

TuÓÉila

249

Tur|brahmÈ

246
[ Da ]

Dantapura (nagara)

230, 232

Dantapura (raÔÔha)

236

DamiÄaraÔÔha

238

DasarathamahÈrÈjÈ

126-7

DiÔÔhama~galikÈ

DevagabbhÈ
Devadatta

377-9, 384

37, 43, 55, 59,
96, 101-ÈdipiÔÔhesu

DvÈravatÊ (nagara)

83-4

Pajjuna
PaÒcasÊkha
PaÒcÈla (rÈjÈ)

81
66, 69
432

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ
NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Pa ]
PaÓÉaraka
PaÓÉukaÓÉa
PaÓÉukambalasilÈ
Patikolamba
PadumakumÈra
PasenadirÈjÈ
PÈlileyya (nÈga)
Pi~galabrÈhmaÓa
PiÓÉolabhÈradvÈja
PukkusÈti
PuÓÓa
PuÓÓaka (yakkha)
Pupphaka (s|va)
PupphavatÊ
PubbÈrÈma

441
324-5
8
433
192
342
314
246-7
263, 276
182
314
183
432, 435, 439
122
315

[ Pha - Ba ]
Phussadevatthera
Baka (brahmÈ)
Bandhula (senÈpati)
Baladeva
Bahuputta (rÈjÈ)
Bahuputtaka (rÈjÈ)
Bahuputtika
BÈrÈÓasÊ (rÈjÈ)
BÈrÈÓasÊ (raÔÔha)
BimbisÈra (rÈjÈ)
BodhikumÈra

494
182
151-4
81-2
430
425
478
198, 212,
316, 334
1, 7, 16, 22-4,
28, 38-9, 40
264, 342
22

551

NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ba ]
BrahmadattakumÈra
316
BrahmadattarÈjÈ
7, 16, 22, 44,
60, 91, 97-ÈdipiÔÔhesu
BrahmavaÉÉhana (nagara)
122
[ Bha ]
BhaÓÉukaÓÉa
BhaddakÈpilÈnÊ
Bhaddaji
BhaddasÈla (devarÈjÈ)
BhatarakumÈra

324
495
325
160
127, 129,
130, 132-3
BhallÈtiya
439, 440
BhogavaÉÉhamÈna (gÈma)
81
[ Ma ]
Magadha (raÔÔha)
37, 326, 457
Magadha (rÈjÈ)
276, 457
Magadhakhetta
277
MajjharaÒÒÈ
388-9
MajjharaÔÔha
388
MaÓimekhalÈ
17
MaÓÉabya
28-9, 30, 32,
34, 36-7, 381
Madda (raÔÔha)
231
Madda (rÈjÈ)
231
Mantidattatthera
342-3
MalayamahÈdevatthera
494
Mallagiri
441
MallikÈ
151-4, 327, 446

552
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NÈmÈnukkamo
[ Ma ]
MahÈkaÑsa (rÈjÈ)
MahÈkaÒcanakumÈra
MahÈkaÒcanapaÓÉita
MahÈkappinatthera
MahÈkassapatthera
MahÈkÈli~ga
MahÈkosalarÈjÈ
MahÈdevatthera
MahÈdhanaka (seÔÔhi)
MahÈnÈgatthera
MahÈnÈma
MahÈpaduma
MahÈpanÈda (kumÈra)
MahÈmÈyÈdevÊ

PiÔÔha~ko

80
304
305
182
181, 390
230, 232
342
494
256
494
148, 150
194-5
323-5
96, 133,
456, 495
MahÈmoggallÈna
69, 229,
266, 296
MahÈrakkhita (tÈpasa)
447, 456
MahÈli (licchavi)
151
MahÈvaÉÉhakÊ (gÈma)
161
MahÈsaÑgharakkhitatthera
494
MahÈsÈgara (rÈjÈ)
80
MahÈsivatthera
494
MÈta~gapaÓÉita
376, 379, 387,
390
MÈtali
69, 187,
355-6, 358, 360
MÈlÈgiri
441
MigÈramÈtu
315
Mittabandhaka-upÈsaka
288

NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ma ]
Mittavindaka

1, 2, 6

MithilÈ

316, 355, 358

MudurÈjÈ

194

Meghiyatthera

96

MoggallÈna

219, 314,
332, 495

MoÄininagara

16, 122
[ Ya ]

YasavatÊ (kumÈrÊ)

237

Yugantarapabbata

213-4, 265

YudhaÒcaya

122, 125-6

YudhiÔÔhilakumÈra

125-6

[ Ra ]
RakkhitakumÈra

74

Rammanagara
RÈjagaha

122
37, 73, 154, 276

RÈjagaha (seÔÔhi)

263

RÈmapaÓÉita

126-9, 132-3

RÈhulatthera

27, 37, 72, 115,
160, 296

RÈhulamÈtÈ
ReÓurÈjÈ
RohaÓa (migarÈjÈ)

282, 472
447
414, 416-7,
420, 424

RohaÓa (sara)
RohiÓeyya (amacca)

414
84

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ
NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ La ]
LakkhaÓakumÈra
126
LakkhaÓapaÓÉita
127-8, 132-3
LaÔÔhivana
282
LicchavirÈjÈ
151
[ Va - Sa ]
VaÑsa (raÔÔha)
28
VajirakumÈrÊ
343
VaruÓadeva
81
ValÈhaka (assa)
232
VÈsudeva
81, 83-4, 88, 90
VÈseÔÔhÊ (brÈhmaÓÊ)
488
ViÔaÔ|bha
149, 150, 154-5
VideharaÔÔha
355
VidhurapaÓÉita
361, 363, 369
VisÈkhÈ (upÈsikÈ)
37, 147,
189, 229, 315,
325-ÈdipiÔÔhesu
Vissakamma (devaputta) 324, 493
Vejayanta
355, 357, 360
VetaraÓi (niraya)
273
VettavatÊ (nagara)
388
VettavatÊ (nadÊ)
388
Vepulla (pabbata)
232
VesÈlÊ
151
VessavaÓa
325
VeÄunigama
154
VeÄuvana
37, 55-6, 144,
256, 413-ÈdipiÔÔhesu
SaÑvarakumÈra
134-5
SaÑvaramahÈrÈjÈ
135, 139

NÈmÈnukkamo
[ Sa ]
Sakka (devarÈjÈ)

553
PiÔÔha~ko

8, 14, 68-9,
113, 115, 171,
182-ÈdipiÔÔhesu
Sa~kassanagara
266
Sa~kha (brÈhmaÓa)
16
Sattigumba
432-3, 439
Sabbadatta (rÈjÈ)
122
Sambh|ta (kumÈra)
390-1
Sambh|ta (paÓÉita)
392
SÈrabhamiga 263, 268, 269, 275
SaviÔÔhaka
44
SahaÑpatibrahmÈ
266
SÈgatatthera
96
SÈgara
80
SÈgala (nagara)
231
SÈtÈgira (yakkha)
314
SÈdhinarÈjÈ
355, 358
SÈriputtatthera
37, 55, 69,
90, 96, 133, 139-ÈdipiÔÔhesu
SÈlikedÈra
276, 281
SÈliddiya (gÈma)
276-7, 279
SÈvatthi
15, 59, 126, 147,
149, 150-ÈdipiÔÔhesu
Siddhattha
328
Simbalivana
276-7, 279,
432
SivikumÈra
402
SivimahÈrÈjÈ
402-3,
408, 413
SiviraÔÔha
402
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NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Sa ]
SÊtÈdevÊ
126-7, 132
SÊvika (vejja)
405, 407-8, 413
SucandakapÈsÈda
411
SutanÈ
413, 416-7, 420,
422, 424-ÈdipiÔÔhesu
Sudassana (nagara)
122
Sudassana (nÈgarÈjÈ)
183
Sunakkhattatthera
96
SudhammÈ (aggamahesÊ)
448,
450, 455
SuddhodanamahÈrÈjÈ
133, 495
SuppÈrakakumÈra
140
SuppÈrakapaÓÉita
141, 146
SumanÈ
458, 461, 464, 472

NÈmÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Sa ]
Sumukha (haÑsa)
425-8, 431
SumedhÈ
316-7-9, 325
SurÈchaÓa
117
SurucikumÈra
315-6-7
SurucimahÈrÈjÈ
316, 324
Surundhana (nagara)
115, 122
S|riyadeva
81
Sena (sakuÓa)
289
SomanassakumÈra
448, 456
SomayÈga
119
[ Ha ]
HatthipÈla
Himavanta

480-2, 484
8, 23, 27-8, 74-5,
91, 95-116-ÈdipiÔÔhesu

JÈtakaÔÔhakathÈya catutthabhÈge

NÈnÈpÈÔhÈ
PaÔhamo m|lapÈÔho, SÊ = SÊhaÄapotthakaÑ, SyÈ = SyÈmapotthakaÑ,
KaÑ = KambojapotthakaÑ, I = I~galisapotthakaÑ, Ka = kesuci
Marammapotthakesu dissamÈnapÈÔho, Ka-SÊ = kesuci SÊhaÄapotthakesu
dissamÈnapÈÔho.
NÈnÈpÈÔhÈ
[A]
AkaraÑ = Akari (SÊ)
AgaÓhu = AgaÓhuÑ (SÊ, SyÈ, I)
AgaÓh|ti = AgaÓhunti (SÊ, SyÈ, I)
AgamÈ = AgamÈsi (SyÈ, Ka)
AggavandanaÑ = BhagavantaÑ (SÊ, SyÈ)
AggÊva suriyova = Aggi suriyo ca (SyÈ)
AcchinnavalÈhakasadisÈnaÑ = ChannavalÈhakasadisÈnaÑ (SÊ)
ChinnavalÈhakasadisÈnaÑ (SyÈ, I)
AccheraÑ = AcchariyaÑ (SÊ, SyÈ, I)
Achambhito = Asambhito (SÊ, SyÈ, I)
Achambhitoti = Asambhitoti (SÊ, SyÈ, I)
AÒÒaÑ = AÒÒo (I, Ka)
AÒÒaÑ sahiraÒÒaÑ = AÒÒÈsaÑ hiraÒÒakoÔÔhaÑ (SÊ, I) AÒÒaÑ
ÔhÈnaÑ (Ka)
AÒÒepi = AÒÒenapi (SÊ, I)
AÒÒo paripantho = RaÒÒo paÔibaddho (Ka)
Aticittoti = Acittoti (I)
AticchaÑ = AtricchaÑ (Ka) Atriccho (I)
Atittar|po = Atittir|po (Ka)
AtipatatÊti = AdhipatatÊti (SÊ, SyÈ, I)
AtimaÒÒitthÈti = AtimaÒÒitthoti (SÊ)
AtimuttakasusÈne = AdhimuttikasusÈne (SyÈ)
AdhimuttakasusÈne (Ka)

PiÔÔha~kÈ
242
118
119
233
189
142
219
198
93
92
174
187
72
163
254
4
173
114
320
28
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JÈtakaÔÔhakathÈya catutthabhÈge
PiÔÔha~kÈ

[A]
AtÊte = AtÊtÈ (SyÈ)
AtÊva dÊghaÑ passasi = AtidÊghasuttosi (SÊ)
Attani = Attano (Ka)
Attano vimÈnavinÈsatopi -pa- carati = Attano vimÈnavinÈsatopi -pa- carati (SÊ)
AtthaÑ = MÈ taÑ (SÊ, SyÈ, I)
AtthacarakaÑ = AtthacaraÑ (SÊ, I) AtthacariyaÑ (Ka)
AtthavasaÑ gatÈ meti = AttavasÈbhatÈ imeti (SÊ, SyÈ, I)
Atthasahassassa taÑmuhuttaÑ
dassanavasena = AtthaÑ purisassa sahassehi cintitaÑ
taÑmuhuttadassanavasena (SyÈ)
AÔÔhahi sahassehi cintitatthaÑ
muhuttaÑ dassanavasena (Ka)
Attho = Anattho (SyÈ)
Atha rÈjÈ manupÈyÈsi = PÈkÈraparikkhepaÑ kÈresi, atha rÈjÈ
pÈyÈsi (SÊ, SyÈ, I)
AdÈsayÊti = AdÈpayÊti (SyÈ, I)
Adu = Œdu (SÊ, I) Œd| (SyÈ)
AddhÈharissa’mbaphalanti = AthÈharissambaphalanti (SÊ, I)
AnaÔÔhe koÔÔhÈse = AnaÔÔhaÑva koÔÔhÈsaÑ (Ka)
AnatthakammÈni = DÈruÓakammÈni (SyÈ) AkaraÓÈni kammÈni (Ka)
AnatthakÈrako = AtthakÈrako nÈma natthi (SyÈ)
AnÈgÈmÊ ca = AnÈgÈmÊti ca (SÊ) AnÈgÈmÊti (I)
AnÈdiyitvÈti = AnÈditvÈti (SÊ, SyÈ)
AniccÈbhibh|tabhÈvena = AniccatÈbhibh|tassa (SÊ, SyÈ, I)
AnivattitvÈ = NivattitvÈ (SÊ)
AnÊkaÔÔhÈti = AÓÊkaÔÔhÈti (SÊ)
Anuca~kamamÈno = Anuca~kamanto (SÊ, SyÈ, I)
AnupaÔÔhahante = AnuÔÔhahante (Ka)
Anuvattateva = Anuttare carÈma (Ka)
Anedho = Anindho (SÊ) Anindo (SyÈ)
Antimagandhano = Antimagandhino (SÊ, SyÈ, I)

398
166
227
159
205
197
252

323
248
236
373
137
204
311
242
22
246
353
7
9
138
7
203
166
27
34

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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[A]
AndhakaveÓÉo = Andhakavenahu (SÊ, I) AndhakaveÓÉu (SyÈ)
AnvÈgatÈti anu ÈgatÈ, isayo = AnvÈgatÈti isayo (SÊ)
AnvÈgatÈti ÈgantvÈ isayo (SyÈ)
Apa~gÈ = A~gapacca~gÈni (Ka)
ApaÒÒÈyamÈnassa = ApaÒÒÈyamÈnassatthÈya (SyÈ, Ka)
Aparicitto aticittoti = Paracittena aticittoti (SÊ, SyÈ)
Paracittena acittoti (I)
AbajjhitvÈva = AbandhitvÈva (SÊ, SyÈ, I)
AbhayagirivÈsÊ = BhaggirivÈsÊ (SÊ, SyÈ, I)
Abhika~khanto = AticaÓÉena (Ka)
AbhijÈtoti abhijÈto suddhajÈto = AbhijÈtoti atijÈto (SÊ, I)
AbhijÈtoti ubhato suddhajÈto (SyÈ)
Abhinadanto = VijambhiyamÈno (Ka)
AbhimatthiyamÈno = AbhimanthiyamÈno (SÊ)
AbhimaddiyamÈno (Ka)
Abhuttabhogeti evaÑ = AbhutvÈ bhogeti abhutvÈva bhoge.
Vajateti evaÑ (SyÈ, Ka) Abhutva bhogeti
abhutvÈ bhoge. Vajateti evaÑ (I)
AmbaÔÔhavessehÊti = AmbaÔÔhavesehÊti (SÊ, SyÈ)
AmmÈti maÑ vadasÊti = AmmÈti mÈ vadesÊti (SyÈ)
KiÑ maÑ vadasÊti (Ka)
AmhÈkaÑ = TumhÈkaÑ (SÊ, I)
AyasalÈke = AyathÈle (SÊ, I) Musale (SyÈ)
Ayoge = AdhurÈyaÑ (Ka)
AriÔÔhapuranagare = AriÔÔhapure (SÊ)
AlaÒhi = Apeti (SÊ, SyÈ, I)
AlampÈyanamantaÑ = AlambÈyanamantaÑ (SÊ)
ŒlambhÈyanamantaÑ (SyÈ)
ŒlambanamantaÑ (I)

80
386
219
86
254
335
494
234
322
189
459

487
367
191
191
327
242
402
408

459
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PiÔÔha~kÈ

[A]
AllÈyateti udakabharito viya allo = AddÈyateti udakabharito
viya addo (SÊ, I)
352
AllÊnattÈ = AllÊyitattÈ (SyÈ) AllÊyattÈ (Ka)
218
Avarujjhanti = Avarajjhissanti (SÊ, I)
430
Aviravanteyeva = AÉÉharatteyeva (SyÈ, Ka)
84
AvisayhaÑ = Pasayha (Ka)
227
Asappurisacittehi = Asappurisacintehi (SyÈ)
187
AsambhataÑ = Asambh|taÑ (SÊ, SyÈ, I)
179
AssÈsayitvÈ = VissamitvÈna (SÊ, SyÈ)
94
AsilaÔÔhiÒceva kaÓÉavÈraÓaÒca = AsiÒceva cammakaÓÉavÈraÓaÒca (SyÈ)
AsÊtihatthisahassaparivÈro = AsÊtisahassahatthiparivÈro (SyÈ, Ka)
91
Assu-kÈro = Su-kÈro (SÊ, SyÈ, I)
179
AhaÑ na gatapubbo = AhaÑ kahaÑ gatapubbo (I)
AhaÑ anÈgatapubbo (Ka)
66
AhaÑ parip|rayÈmi = AhaÑva p|rayÈmi (Ka)
123
Ahameva ekÈ = Ahamidha (SÊ, I)
488
AhiÑ avhÈyamÈno = AhiÑ avheti, so taÑ avhÈyamÈno (SÊ, SyÈ)
248
AhimavhÈyamÈno = AhimavhayÈno (SÊ, I)
248
Aho = AmhÈkaÑ (SyÈ)
378
[Œ]
Œgacchatha = Œgacchantu (SÊ, SyÈ, I)
Œcariyap|jakadhamme ÔhitaÑ = Œcariyap|ritadhamme patiÔÔhaÑ (Ka)
ŒcariyabhariyaÑ sakhiÑ = SakhÈbhariyaÑ (SÊ, I)
ŒÔÈsakuntÈbhirudÈti ÈÔÈsa~khÈtehi = AdÈsakuntÈbhirudÈti
adÈsasa~khÈtehi (I)
AdÈsakuntÈbhirudÈti
ÈdÈsasa~khÈtehi (SyÈ)
ŒpÈdesÊti = ŒsÈdesÊti (SÊ, SyÈ)

128
207
185

470
1

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[Œ]
Œbhatasahassato = ŒbhataÑ sahassato (SÊ, SyÈ, I)
Œyavattane ca = AyapaÔÔeneva (SÊ) Ayapatteneva (I)
ŒrÈmavan|pacÈrÈ = VanapacÈrÈ vane (SÊ, I)
ŒrÈ santo = ŒrÈ ÔhitÈ (SyÈ, Ka)
ŒruÄho = Œruyha (SyÈ)
ŒluvÈnÊti ÈluvakandÈ = ŒlupÈnÊti ÈluvakandÈ (SÊ)
ŒlupÈnÊti ÈlukakandÈ (SyÈ, I)
ŒlopÈdayo = LobhÈdayo (SyÈ, Ka)
Œvellibhanti = ŒveÔhitanti (SÊ, I)
Œsa~kaÑ = ŒghÈtaÑ (SÊ)
ŒsÊvisoti = ŒsÊviso so (SÊ, I)
ŒhaÒÒant|ti Èhanantu = HaÒÒant|ti ÈhaÒÒantu (SyÈ)
ŒhaÒÒarunti ÈhaÒÒantu (I)
[I-U]
IccassuhÈtipi = IccÈsuhÈtipi (SÊ, SyÈ, I)
IccevaÑ = Icceva (SÊ, SyÈ, I)
ItaraÑ = AnÈmayanti idaÑ (SyÈ)
Iti assu ÈhÈti = IccÈsu ÈhÈti (SÊ, SyÈ) Icca assu ÈhÈti (Ka)
Iti Èhu = IccÈhu (SÊ, SyÈ, I)
Ito paraÑ = Ito paraÑ vacanapaÔivacanasambandho
veditabbo (SÊ, SyÈ, Ka)
Ito parÈ sÈnusÈsanÊ = Iti tassÈnusÈsanÈya (Ka)
Imamassa rukkhaÑ dhuvaphalaÑ = Imassa rukkhaÑ
dhuvaphalaÑ (SyÈ, I)
ImesaÑ = ImaÑ (SÊ, SyÈ)
Issoti = Isoti (SÊ, I)
Uggate = UggataÑ (SyÈ, I)
Udapajjatha = Upapajjatha (SyÈ, Ka)
UdaraÑ = UraÑ (Ka)

559
PiÔÔha~kÈ
249
135
359
217
103
45
13
384
311
223
395
179
211
429
179
338
337
167
9
397
209
144
118
172
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[U-]
UdiccÈti uÔÔhahitvÈ = UdiccÈti uddhaÑ ÔhatvÈ (SÊ)
UdeccÈti uddharitvÈ (SyÈ)
UdenaÑ nÈma vaÑsarÈjÈnaÑ = UdenavaÑsarÈjÈnaÑ (SÊ, I)
UddissakaÑ avatthukaÑ mamÈyanamattameva = UddissakaÑ
paribhogiyaÒca
sakkÈ (Ka)
UpajjhÈyo = Upavajjho (SyÈ)
UpaÔÔhapetvÈ = UpaÔÔhÈpetvÈ (SÊ)
UpaÉÉharajjaÑ = UparajjaÑ (I, Ka)
UparimaÓÉalavÈsÊ = UparimaÓÉalÈyakamalayavÈsÊ (SÊ, I)
UparikaÓÉakamÈÄakavÈsÊ (SyÈ)
Upalabbhanti = Upasampajjanti (SyÈ)
Upavasitabbo uposathavÈsoti = Vasitabbo uposathavÈsoti (SÊ, I)
Upavasitabbo uposathoti (SyÈ)
Upahananti = Upaharanti (Ka)
UpahanituÑ = UpaharituÑ (Ka)
UpÈyanti = UpÈyehi (SÊ, SyÈ)
Uppajji, na pana = Uppajji me, uppajjitvÈ na puna (SyÈ)
UppannamÈno = Uppannamado (SyÈ, I)
UppannÈ, aÔÔhahi = Uppannehi (SÊ, SyÈ, Ka)
Uplavanto = UpÈvasanto (SyÈ)
Uplavissanti = UpalÈpayanti (SÊ, I) UpÈvasanti (SyÈ)
UbbegappattÈ = UbbiggappattÈ (Ka)
UbhayagamanÈgamanabh|miyopi = UbhayÈgatabh|miyopi (SÊ, I)
UmÈpupphasarinnibhaÑ = UmÈpupphasirinnibhaÑ (SÊ, SyÈ)
UmmÈpupphasirinnibhaÑ (I, Ka)
UsÊnako = UsÊnaro (SÊ, I) Ussinnaro (SyÈ)
Ussuko = Uyyutto (SÊ, SyÈ, I)
UÄÈravaÓÓa = UÄÈravaÓÓaÑ (Ka)
mi uttaritvÈ jÈÓukapamÈÓÈ = mivego uttaritvÈ kaÔipamÈÓÈ (Ka)

32
376

229
383
2
171
494
322
332
503
503
56
25
382
227
164
164
307
61
423
182
373
112
166
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[E]
EkaÑ = TaÑ (SyÈ, Ka)
EkaÑ naÄiniÑ = EkanilinaÑ (SyÈ)
EkagamanasmiÑyeva = EkamaggasmiÑyeva (SyÈ)
Eka~gamapi bhÈgaso = EkantaÑ api bhÈsato (SÊ, SyÈ, I)
Ekato = Ekanto (SÊ, I)
Ekamante = Ekapanthena (Ka)
EkamÈsadvemÈsavÈrena = EkamÈsa-aÉÉhamÈsavÈrena (SyÈ)
EkasadisÈ = SÈdisiyo (SÊ, I)
Ek|nasataÑ bhÈtikÈnaÑ = Ek|nasatabhÈtikÈnaÑ (SyÈ, Ka)
EkekanettÈ = EkanettÈ (SÊ, SyÈ, I)
Ekenamhi = Tenevamhi (SÊ, I)
Eko = EkaÑ (Ka)
EtÈdisÈ nesaÑ dhammikatÈ = EtÈdisÈ dhammikÈ (SyÈ)
Eva = EvaÑ (SÊ, SyÈ, I)
EvametaÑ = Evameva (Ka)
Evar|po paccÈmitto, ko = Evar|po, pacchÈ ko (SÊ)
EvÈhaÑ = EtaÒcÈhaÑ (Ka)
EsitaguÓÈ = IsigaÓÈ (SÊ, I)
Eso = Eko (SyÈ, I)
[O]
OtÈrehi = OhÈrehi (Ka)
Opi = Okkhipi (SyÈ) Ukkhipi (Ka)
OpuÒchitvÈ = UpalimpitvÈ (SyÈ)
Olambavilambanantakadharo vÈ = Olambavilambanantakasuttakadharo (SyÈ)
OsiÒcitvÈ = OpitvÈ (SÊ, I) OsiÒcÈpetvÈ (SyÈ)
OsiÒcehi = Opehi (SÊ, I) OsiÒcÈpehi (SyÈ)
KaÒcanar|pasadisaÑ = KaÒcanar|pasiriyÈ (SÊ, I)
KaÒcanar|pakaÑ viya pajjalantaÑ siriyÈ (SyÈ)

310
91
349
226
194
210
377
100
136
404
256
182
422
392
142
448
397
79
26
86
460
378
380
387
387
195
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[ Ka ]
KaÒjikamattakampi = KaÒjikakaÓÈjabhattampi hi (SyÈ)
KaÔakandhakÈravÈsÊ = KatakaÓÉakÈravÈsÊ (SyÈ)
KaÉÉhayati = Galati (SÊ, I)

PiÔÔha~kÈ
147
494
416

KaÓÓaÑ = KaÓÓe (SyÈ, Ka)
2
KaÓhadÊpÈyanaÑ = KaÓhadÊpÈyano (SÊ)
88
KatÈni = TantÈni (SÊ, I)
489
Kate = NikkhaÓite (SyÈ)
46
KathaÑ = KiÑ (SÊ, SyÈ, I)
369, 370
KathitÈ = ®hitÈ (SÊ, I)
103
KammaÑ = PÈpaÑ (SyÈ)
3
KammakÈrakaÑ = KammakÈrakÈ (I, Ka) KammakÈraÓÈya (SyÈ)
142
KayirÈ taÑ = KayirÈ cenaÑ (SÊ, SyÈ, I)
131
Kara = Kari (SÊ, SyÈ, Ka) Kuru (I)
138
KariyamÈnÈ = VÈriyamÈnÈ (SÊ, I) ViciniyamÈnÈ (SyÈ)
2
Karotiyeva = Karontiyeva (SÊ, I)
13
Karohi = Anuvidhehi (SÊ, I) Anuvadhehi (SyÈ)
234
KalyÈÓamittasevÊ = KalyÈÓamittasevÊti (SyÈ)
438
KathaÑ sataÑ sahassÈnanti = KathaÑ sahassÈnanti (SÊ, SyÈ, I)
67
KasÈvacuÓÓÈdighaÑsanena = KasÈvacuÓÓanighaÑsanena (Ka)
186
KÈmÈnaÑ = KÈmÈni (SÊ, SyÈ, I)
174
KÈmena = Kammena (SÊ, SyÈ, I)
419
KÈyasamÈcÈrÈdÊni = KÈyasucaritÈdÊni (SyÈ)
174
KÈyo parabhojananti ÒatvÈ = KÈyo ca parabhojanaÑ viditvÈ (Ka)
114
KÈraÓaÑ = KaÉÉhanaÑ (SÊ, SyÈ, I)
42
KÈraÓehi = KaÓÓehi (SÊ, I)
242
KÈradÊpe = KÈradÊpaÑ (SyÈ)
238
KÈlayonakaraÒÒo = KÈÄasenaraÒÒo (SÊ, I)
83
KÈli~gaÑ = KÈli~go (SyÈ)
235

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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[ Ka ]
KÈli~go -pa- etadavoca = KÈli~gabhÈradvÈjaÑ -pa- idamavoca (SÊ, I)
KÈvÊrapaÔÔanasamÊpe = KÈvÊrapaÔÔanasamÊpe (SÊ, I)
KÈcirapaÔÔanasamÊpe (SyÈ)
KÈsinigame = GÈmanigame (Ka)
KÈÄakaÓÓi = KiÑ tvaÑ kÈÄakaÓÓi (Ka)
DhÊ kÈÄakaÓÓi (Dhammapada-®Ôha 2. 117 piÔÔhe)
KiÑ kena niyÈmena = KiÑ kÊdisena kena kena niyÈmena (SÊ, I)
Kinti kena niyÈmena (Ka)
KiÑ patthayaÑ = KimatthiyaÑ (SÊ, SyÈ, I)
KiÑ ravÊti kiÑ viravi = KiÑ dhÊrÈti dhÊra viriyavanta (SÊ, I)
KiÑ vÊrÈti viriyavanta (SyÈ)
KiÑ vÈ upatthambhaÑ katvÈ = KismiÑ paratthambha kiÑ
upatthambhaÑ katvÈ (SÊ, I)
KiÑ vÈ devÈ, udÈhu manussÈti = KiÑ vÈ devÈti udÈhu manussÈti vÈ (I)
KiÒcana = KiÒcanaÑ (SyÈ) KiÒci nu (Ka)
KiÒcana = KiÒci nu (Ka)
KiÒci sattaÑ = KiÒci janaÑ (SyÈ) KiÒcimattaÑ (Ka)
KimpurisÈ = KiÑpuriso (SÊ, SyÈ)
Kira = Hi (SÊ, SyÈ, I)
KirÈÔaÒca = KirÈsaÒca (SÊ, SyÈ) KirÈsaÑ vÈ (I)
KiriyavÈdÈnaÑ = Kira yathÈ nÈma (SyÈ, Ka)
KilamathaÑ = KilamantattaÑ (Ka)
KismiÑvu’patthambha = KismiÑ paratthambha (SÊ, I)
KukkuÄavassaÑ = UÓhakalalavassaÑ (I)
Kunthakipillikopi = KunthakipillikÈdi koci (SyÈ)
KundÈlapupphaÒca = KandalapupphaÒca (SÊ, I)
KuÓÉalapupphaÒca (SyÈ)
KurukacchaÑ = BharukacchaÑ (SÊ, SyÈ, I)
KurukacchapaÔÔanÈ = BharukacchapaÔÔanÈ (SÊ, SyÈ, I, Ka)

235
238
22
190
75
468
184
313
338
394
394
138
253
324
223
53
225
313
390
321
444
140
142
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[ Ka ]
KuladattikaÑ = RÈjadattiyaÑ (Ka)
KulasahassanivÈso = KulasahassaparivÈro (Ka)
K|ÔÈgÈravarena = K|ÔÈgÈravare (SÊ, I)
Kena = Te (SÊ, SyÈ)
Kesamassumattampi = Sasakamassumattampi (SÊ, SyÈ, I)
KoÔesi = KoÔÔhesi (SÊ) KoÔÔesi (I, Ka)
Kodhe dose lobhe snehe ca = Kodhe vÈ dose vÈ lobhe vÈ
snehe vÈ (SÊ, SyÈ, I)
Ko nu’mhÈkanti = Ko namhÈkanti (SÊ, SyÈ, I)
KopaÑ = KodhaÑ (Ka)
KoviÄÈrasalÈkaÑ = SakalikahÊraÑ (SÊ, I)
KoviÄÈrasalÈkÈya = KoviÄÈrasakalikÈya (SÊ, I)
[ Kha ]
KhaggabandhÈ = KhaggabaddhÈ (SÊ, I) KhaggahatthÈ (SyÈ)
KhaÓikanirodhavasena -pa- nÈmadhammÈnaÑ = KhaÓikanirodhavasena -padasseti (SÊ, SyÈ)
KhaÓÉaso khaÓÉaso chindÈpemÊti = KhaÓÉaso chinnamicchÈmÊti (SÊ, SyÈ, I)
Khate = GhaÔe (SyÈ) Khitte (Ka)
Khamata’ssÈti = KhamyatassÈti (SÊ, I)
KhamÈya = ChamÈyaÑ (SyÈ)
KhalayÈtha = BalayÈtha (SyÈ)
KhalikÈrattaÑ = KhalÊkÈraÑ (SÊ, I) BalakÈrattaÑ (SyÈ)
KhÈditamaÑso = KhÈdati, tato (Ka)
KhÈridharanti = BhÈradharanti (I)
KhÊÓoti = KhÊÓanti (SyÈ)
Khetta = KhettaÑ (SÊ)
Khemena = Sukhena pana (Ka)
Khvettha = Khettha (SÊ, I)

PiÔÔha~kÈ
149
161
373
2
233
168
11
345
208
30
29
449

215
159
432
42
8
206
206
187
481
357
381
167
473
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[ Ga ]
GaÓÉakucchi = BhaÓÉakucchi (SÊ, SyÈ, I)
GaÓhati = GaÓhi (Ka)
GantabbamÈhu = GanthabyamÈhu (Ka)
GantuÑ = NetuÑ (SyÈ, I) GahetuÑ (Ka)
GantvÈ = KatvÈ (SyÈ, Ka)
Gabbhini-ÈkÈrena = Gabbhini-ÈkÈraÑ (SyÈ, Ka)
GamissatÊti = BhavissatÊti (SyÈ, Ka)
GalakÈ’vakantaÑ = GalakaÑ vikantÈ (SyÈ) GalÈya vikantuÑ (Ka)
GÈme = Nigame (SÊ, SyÈ, I)
GÈhÈpetvÈ = SaddahÈpetvÈ (Dhammapada-®Ôha 2. 117 piÔÔhe)
GiriÒca naÑ = GiriÑ varaÑ (Ka)
GuyhamataÑ = TuyhaÑ mataÑ (SyÈ, Ka)
Guyhameva mataÑ = Tuyhameva mataÑ (SyÈ, Ka)
Guyhanti mataÑ (I)
GocaraÑ = Gocare (SÊ, SyÈ, I)
GocaraÑ = BhojanaÑ (Ka)
GopipÈsikajÈtikÈti = GopipÈsakajÈtikÈti (SÊ, SyÈ)

226
415
91
57

[ Gha ]
GhaÓÔaÑ = KaÓÉaÑ (SyÈ) GhaÓÔikaÑ (Ka)
GhaÓÉisaÒÒaÑ = GaÓÉisaÒÒaÑ (SÊ, SyÈ, I)
Ghatap|ve = Madhukap|ve (SyÈ) Ghanap|ve (Ka)

215
305
327

383
165
98
7
182
88
110
252
74
189
253
226

[ Ca ]
Ca = Va (SÊ, I)
Ca = VÈ (SyÈ, I)
Cakkh|ni cassa = Cakkh|nissa (Ka)
Cajati = Jahati (SyÈ, Ka)
Catasso vemÈnikapetiyo = Catasso janiyo (SyÈ)
Catussadanti caturussadaÑ = Caturassanti catutthussadaÑ (SyÈ)
CandakapÈsÈdavarassa = SunandanapÈsÈdavarassa (SÊ)
SucandakapÈsÈdavarassa (I)

11
218
198
174
2
423
133

566

JÈtakaÔÔhakathÈya catutthabhÈge

NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ
[ Ca ]

Candimas|riyadevaputte = Candimas|riyadevaputtesu (SyÈ, Ka)

338

Cassu = Cassa (Ka)

205

CÈpi = CÈsiÑ (SÊ, SyÈ, I)

178

CÈpi = VÈpi (SyÈ, I)

218

CÈruraÒca = VÈnuraÒca (SÊ, SyÈ) CÈnuraÒca (I)

82

Cittanti = Vittanti (SyÈ)

18

Cittavasena = Cittavase na (SyÈ, I)

255

CittavÈ nÈma = CittaÑ jÈnÈti eva (Ka)

254

Cittena = Citte na (SyÈ, I)

254

CiraÑ = RuciraÑ (Ka)
Ceteyyar|paÑ = Cetabbar|paÑ (SÊ, I) Cetayar|paÑ (SyÈ)

3
159

[ Cha ]
ChattadÈyÈdaÑ puttaÑ = Attano dÈyÈdaputtaÑ (Ka)

194

Cha naÔasahassÈni = NaÔasahassÈni (SÊ, I)

324

ChÈyayÈti = ChÈdiyÈti (SÊ, SyÈ, I)

352

Chinde = Chinne (Ka)

158

ChetvÈ = HantvÈ (SÊ) HitvÈ (SyÈ)

58

ChetvÈti = JhatvÈti (SÊ, I) GhatvÈti (SyÈ)

67

Chedeyyar|paÑ = Chedassa r|paÑ (SÊ, I)

159

[ Ja ]
JanapadacÈritte ca = JanapadacÈrike ca (SyÈ)

75

JanÈnaÑ = No (SÊ, SyÈ, I)

418

JarÈjiÓÓathero = JarÈjiÓÓathero viya (SyÈ, Ka)

404

JarÈya maraÓaÑ = JarÈmaraÓaÑ (SÊ, I)

399

JahÈmahanti = PajahÈmahanti (SÊ, I)

340

JÈtigottakulapadesehi = JÈtibhogagottakulapadesehi (Ka)

429

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ

567
PiÔÔha~kÈ

[ Ja - ©a - ®ha ]
JÈnibhuyeti = JÈnitÈyeti (SÊ) JÈnitayeti (I) JÈnitaveti (SyÈ)

466

Jetavane vutthÈ viya = JetavanÈgamanasadisÈ viya (Ka)

189

©ÈÓabalaÑ = ©ÈÓabalena (I, Ka)

428

©ÈÓosadhena = ©ÈÓavisayena (SyÈ)

176

©Ètake viya vissÈso bhavissatÊti = ©Ètiko bhavissatÊti (SyÈ)
©Ètako bhavissatÊti (Ka)
®hitattÈ = VicarantÈ (SyÈ)
®hitama~galaÑ = Adhima~galaÑ (SyÈ) Thutima~galaÑ (Ka)

147
366
75

[ Ta ]
TaÑ = TesaÑ (Ka)

148

TaÑ ivÈhaÑ = Tava ahaÑ (SÊ, SyÈ) TaÑ ca ahaÑ (I)

157

TaÑ kulavattaÑ = TaÑ kule vattaÑ (SyÈ)

34

TaÑ taÑ = HitaÑ (SyÈ)

78

TaÑ tanti evaÑ = TaÑ evaÑ (SÊ, I)

139

TaÑ mittaÑ mittapatir|pako = TaÑ mittapaÔir|pakaÑ (SyÈ, Ka)

199

TaÑ me puttaÑ = TaÑ maÒÒe (SÊ)
TakkÈriyeti -pa- Èlapanto = TakkÈriyeti -pa- Èlapanto (SyÈ)
TacasÈti tacena = TapasÈti tapena (SyÈ)

93
248
9

TacchaÑ = MajjhaÑ (SÊ, SyÈ, I)

166

TacchaÑ = MajjhaÑ (SÊ, SyÈ)

165

Tattha = Tassa (Ka)

305

TathÈ gatabhÈvaÑ = TathÈbhÈvaÑ (SyÈ)

318

Tadate = TaÑ te (SyÈ, I)

405

TadÈ = Tato (SÊ, SyÈ, I)

214

TapaÑ = PÈpaÑ (SyÈ)

33

Tapassiniyo = TapanÊyÈ (Ka)

185

568
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[ Ta ]
Tambakipillakehi = Tambakimilakehi (Ka)
TayÈ’mÈ labbhitÈ = TayÈmhÈ labhitÈ (SÊ, SyÈ, I)
Tava jÈtiyÈ mama guÓÈnaÑ
mahantabhÈvaÑ jÈna = Tava jÈtiyÈ vÈ mama guÓÈnaÑ vÈ
mahantabhÈvaÑ na jÈnÈsi (SyÈ)
Tavantike = TavantikaÑ (SÊ, I)
Tava pamÈÓena = Tava vimÈnena samÈnaÑ (Ka)
Tava santikÈ imÈ sampattÊ amhehi laddhÈ = Tava santikÈ amhehi
imaÑ laddhaÑ (SÊ, SyÈ, I)
TasmÈ ahaÑ mÈnaÑ karomÊti = KasmÈ ahaÑ mÈnaÑ na
karissÈmÊti (SÊ, I)
TÈdisampi puggalaÑ = TÈdisamhi puggale (SÊ)
TÈpasa -pa- loÓajalaparikkhitte = TÈpasa -pa- uÓhavÈtapaharitakÈrarukkhaparikkhitte (Ka)
TÈlakando = TÈlakkhandho (SÊ, I, Ka)
TiÓagahanena = TiÓaggahaÓena (SÊ, I, Ka)
TiÓaggena = KusatiÓena (SyÈ)
TipaÒcaratt|pagatamhi = TipaÒcaratt|pagamamhi (SÊ, I)
TibbÈnÊti dukkhÈni = TippÈnÊti kharÈni (I)
TimÊsikÈyaÑ = TimissikÈyaÑ (SÊ, SyÈ, I)
TirokuÔÔanti = TirokuÉÉanti (SÊ, SyÈ, I)
TÊretvÈ = VicÈretvÈ (Ka)
TuÓhikatoti = TuÓhikakoti (SÊ) TuÓhikkhakoti (I)
Tur| = TudÊ (SÊ, SyÈ) Tudu (I) T|risa (Ka) (SaÑ 1. 151 piÔÔhe)
Tuvampi dhammena = Tvampi dhammeneva (Ka)
Tussati = Dussati (Ka)
TussitvÈ = PabujjhitvÈ (SÊ, SyÈ)
Te = TesaÑ (Ka)
Teyeva ÈrÈmavan|pacÈrÈti = Te nava’me pacÈrÈti (SÊ, I)
TelaÑ pakkuthitaÑ = TelamukkaÔÔhitaÑ (SÊ, I)
TelaÑ pakkuÔÔhitaÑ (SyÈ)

376
41

328
108
157
42
39
57
239
327
388
63
163
227
99
411
152
25
246
207
199
399
128
359
121

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ Ta - Tha ]
Tesu = Tesu idhalokaparalokesu (SyÈ, Ka)
Tesu rajjaÑ = TÊÓi rajjÈni (SyÈ)
Te hÊti te eva lokapaveÓikÈ = NÊtÊti lokapaveÓi (SÊ, SyÈ, I)
TvaÑ nÈthosÊti = TvaÑ nÈthosmÊti (SÊ, I)
TvaÒÒevÈti = TvaÒca tanti (SÊ) TvaÒca nanti (I)
Tvameva = TvaÑ hi (SÊ, I) Tvampi (Ka)
TherÈ bhikkhuparipÈcitattÈ tato = TherÈ imaÑ bhikkhuÑ
paÔicca dinnattÈ (Ka)

569
PiÔÔha~kÈ
323
171
227
253
427
139
244

[ Da ]
DakkhiÓÈyanti = DakkhiÓassanti (SÊ, SyÈ)
165
DadhimÈlÊti = KhÊramÈlÊti (Ka)
143
DantÈyeva = Ye ca (Ka) Yedha (?)
33
DasadisÈpharaÓavasena = OdissapharaÓavasena (Ka)
76
Dasabyagghagghanako = ByagghanÈyako (SyÈ) DÈsabyagghanako (Ka)
DasabyagghanÈyako (I)
JÈtaka-®Ôha 2. 366 piÔÔhepi passitabbaÑ.
348
DÈnaÑ = ®hitadÈnaÑ (SÊ) NiÔÔhitadÈnaÑ (SyÈ, I)
360
DÈnaphalaÑ ÒÈpesiÑ = DÈnaphale patiÔÔhÈpesiÑ (SyÈ, Ka)
63
DÈnavittaÑ = DÈnavataÑ (I) DÈnavantaÑ (Ka)
63
DÈnavitto = DÈnavato (I) DÈnavanto (Ka)
63
DÈsyo = Dasso (SÊ) DÈsÊ (SyÈ)
53
DÈsyoti = Dassoti (SÊ, I) DÈsÊti (SyÈ)
54
DinnanayadvÈre = DinnaÔÔhÈne (SyÈ, Ka)
341
DibbabhojanaÑ = DibbabhojanÈ (Ka)
243
Dunnikkayoti = Dunnikkhayoti (SÊ, SyÈ, I)
452
DuppadhaÑse = AppadhaÑse (SÊ, I)
344
DummavÈsÊti = RummavÈsÊti (SÊ, I)
380
DummÊti = RummÊti (SÊ, SyÈ, I)
322
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PiÔÔha~kÈ

[ Da ]
D|te te brahme = D|te brÈhmaÓa (Ka)
D|re apassaÑ = D|re ca vasaÑ (SyÈ)
Deti = DÊyati (SÊ, SyÈ, I)
DethÈti = PasÊdÈti (SÊ) PasÊdathÈti (I)
DemÊti = VÈrehÊti (SÊ, I)
Deva = Kinnudeva (SyÈ, Ka)
Deva = TÈta (SÊ, SyÈ)
DvattiÑsÈya ÈkÈrehi = DvÊhi kÈraÓehi (Ka)
DvÈrakaÑ = NagaraÑ (Ka)
Dvipadinda = DipadÈna (SÊ, I)

225
404
379
207
135
453
124
200
85
98

[ Dha ]
DhanaÑ = DhanÈnaÑ (Ka)
DhanajÈniÑ = DhanahÈniÑ (SyÈ)
DhammaÑ = AdhigamadhammaÑ (SÊ, SyÈ)
DhammassÈminova = SÈminova (SÊ, I)
DhammiÑ balinti = DhammaÑ balinti (SÊ, I) Dhammibalinti (SyÈ)
DhuvaniyÈmena = VahananiyÈmena (SÊ, I) Dh|raniyÈmena (SyÈ)

8
72
134
370
400
230

[ Na ]
Na abhibhavanti = Na ativattanti (Ka)
Na arahatÈ = Na arahati (SÊ, I) Arahati (Ka)
Na kathetabbamevÈti = Na kathetabbaÑ devÈti (I, Ka)
Na kathessÈmi = KathessÈmi (SÊ, I)
Na kho pana = Na koci pana (Ka)
Na gacchati = KiÑ na gacchati (SyÈ)
Na jÈtu’yanti = Na jÈtayanti (SÊ, SyÈ, I)
Na taÑ = Na tvaÑ (SyÈ)
Na tappantÊti = Na anutappentÊti (SyÈ)
Na te hi = NÈyaÑ nÊti (SÊ, SyÈ, I)
NatthÈ’kÈmar|pÈ = AnakÈmar|pÈ (SÊ, I) Natthi akÈmar|pÈ (SyÈ)

137
103
227
339
7
378
164
6
240
226
33

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ Na ]
Natthi ÈpÈdo yÈsaÑ tÈ anÈpÈdÈ = Na Èpado yÈsaÑ atthÊti
anÈpadÈ (SyÈ) Na ÈpÈdo
anÈpÈdo (Ka)
Na nassissati = Na nassati (SÊ, Ka)
Nanti = Noti (SyÈ, Ka)
NandigopÈ = NandagopÈ (SÊ, SyÈ, I)
Na paÔi-ÈnayÈti = DuppaÔi-ÈnayÈti (SÊ, SyÈ, I)
Na pasaÑsati = Na sahati (I) Na bhÈsati (Ka)
NamakkÈraÑ = SakkÈraÑ (SyÈ)
NalÈÔena = NalÈÔe (SyÈ, Ka)
Navacande uÔÔhite = NavachaÓe upaÔÔhite (SÊ, SyÈ)
Navachande uÔÔhite (I)
Na vÈ”ti = Na tÈvÈti (SyÈ, I)
Na hÈpitoti = Na hÈsitoti (SÊ, SyÈ)
“Na hÊ”tipi = Na paridayhatÊtipi (SyÈ)
NÈgaccheyyÈti = NÈdhigaccheyyÈti (SyÈ, I, Ka)
NÈgabhavanaÑ = NÈgabhavane (SÊ, I)
NÈ’daÔÔhÈti = NÈdiÔÔhÈti (SÊ, SyÈ, Ka)
NÈnÈkÈraÓehi = NÈnÈkaraÓehi (SyÈ, I)
NÈnÈvikatvÈ = NÈnÈva katvÈ (SÊ)
NÈpacÈyissanti = NÈvajÈnissanti (SyÈ) NÈvadÈyissanti (I)
NÈma rÈjÈ = RammarÈjÈ (Ka)
NÈseyyÈmÈ”ti = NÈsessÈmÈti (SÊ)
NÈhaÑ idheva vasissÈmi = NÈhaÑ deva nivattissÈmi (SÊ, I)
NikiraÓaÔÔhÈnÈni ca = KaraÓaÔÔhÈnaÒca (SÊ) NidhiÔhÈnaÑ (SyÈ)
KaraÓaÔÔhÈnÈni ca (I)
NikkaÉÉhito = AbahumÈnikato (SÊ) AbahumÈnakato (SyÈ, I)
NikkaruÓo = Nettiso (SyÈ)
NikkhantapurisÈ = NikkhantasadisÈ (SyÈ) NikkhantaparisÈ (Ka)
Nikkhamisanti = Nikkhamissanti (SÊ, SyÈ, I)
Nikkhipanti = Khipanti (Ka)
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180
203
129
80
42
199
452
417
119
393
221
175
483
467
193
57
57
180
122
188
190
224
245
121
494
331
96
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[ Na ]
NiccaÑ patanatoti = PapatanÈti patanato (SÊ) Patanatoti
patanto (SyÈ) PapatanÈti papatanato (I)
Patanatoti patanÈ (?)
NiddhanÈnaÑ = NirasanavasanÈnaÑ (SÊ, I) NiravasesÈnaÑ (SyÈ)
NipajjamÈno = UpapacciyamÈno (SÊ, I)
NibaddhabhikkhaÑ = NimantabhikkhaÑ (SyÈ)
NirÈlayo = NirÈlayo nivÈtavutti (Ka)
NiviÔÔhanti = Nibaddhanti (SÊ, I)
NisÊdatha = NisÊdittha (SÊ, I)
Nihanitva = VihanitvÈ (Ka)
NÊluppalaÑ = NÊluppale (SÊ, I)
Nu = Na (I)
NhÈpayantÊti = NahÈpayantÊti (SÊ, I)
NhÈruÑ chinditvÈ = NahÈru chijji (SyÈ)
[ Pa ]
Pakkuthissati = PakkaÔÔhissati (SÊ) PakkuÔÔhissati (SyÈ)
Pakkamissati (I)
Pakkhipatheva = Pakkhipetha (SyÈ)
PaggaÓhanto = PaÔiggaÓhanto (SyÈ) PariggaÓhanto (Ka)
PaccanapamÈÓampi = MuccanapamÈÓampi (Ka)
PaccantÈ = GacchantÈ (SyÈ) GiddhÈ (Ka)
Paccasaroti = Accasaroti (SÊ, SyÈ, I)
PaccupaÔÔhite = PatiÔÔhite (Ka)
Paccuppannasukhagiddhena = Paccuppannasukhagedhena (SÊ, I)
Paccuppannasukhagavesanena (SyÈ)
PajÈtÈti = SajÈtÈti (Ka)
PaÒcannaÑ verÈnaÑ sÈdhÈraÓabhÈvena hi = PaÒca sÈdhÈraÓabhÈvena hi (SÊ, SyÈ, I)
PaÒcasatagghanako = PaÒcasatagghanakÈ (SÊ, I)

130
130
327
367
329
138
155
104
408
110
366
415

459
194
199
6
5
6
180
161
78
7
16

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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[ Pa ]
PaÒhasavanatthaÑ = PaÒhÈya ÒÈpanatthaÑ (SyÈ) PaÒhaÑ
ÒÈpanatthaÑ (Ka)
75
PaÒho = PaÒÒÈya (SÊ, I)
140
PaÔikacca = PaÔigacca (SÊ) PaÔigaccha (SyÈ, I, Ka)
487
PaÔikkhipitvÈ = ParikkhipitvÈ (Ka)
417
PaÔiggahesi = Pariggahesi (Ka)
207
PaÔinanditvÈ = PaÔinanditÈ (SyÈ, I)
485, 486
PaÔiladdha pÈpakaÑ = PaÔiladdhapÈpa (SÊ) PaÔiladdhapÈpaÑ (I)
46
PaÔisevittho = PaÔisevittha (SyÈ, Ka)
222
“Patat|”ti = PatevÈti (SyÈ)
426
PattapuÔassevÈti duggandhasugandhapaliveÔhanapaÓÓasseva = PhalapuÔassevÈti gandhapuÔassa
gandhapaliveÔhanapattasseva (SÊ, I)
438
PattÈti = Pattoti (SÊ, SyÈ, I)
341
PattÈni = SÊtÈni (SÊ, I) TittatÈni (SyÈ)
21
Patthito = PatiÔÔhito (Ka)
158
Padeso, sakkÈ = PadesÈ ca, na sakkÈ (SyÈ, Ka)
233
PaddhacarÈ’mhi = BaddhacarÈsmi (SÊ)
35, 36
PapphoÔetvÈ = PuÒchitvÈ (SÊ, SyÈ, I)
17
PabbajissÈmahaÑ rÈja = PabbajissaÑ mahÈrÈja (SÊ, I)
123
PabhÈsavÈti dÈÔhÈ nikkhantaraÑsipabhÈsena pabhÈsavÈ = PatÈpavÈti dÈÔhehi nikkhantena
raÑsipatÈpena patÈpavÈ (SÊ, SyÈ, I) 184
PabhinnÈ hutvÈ = PabhinnÈ evaÑ bhinnÈ hutvÈ (I, Ka)
502
PamÈÓena = Tava vimÈnena (Ka)
157
ParaÑ = ParÈ (SyÈ, I)
417
ParakuÔÔaÑ = ParakuÉÉaÑ (SÊ, SyÈ, I)
411
ParatantiyuttabhÈvena = ParaniyuttabhÈveneva (SyÈ)
390
ParamatikkhindriyaÑ = ParivÈritindriyaÑ (SÊ) ParimÈritindriyaÑ (I)
ParamÈnitindriyaÑ (SyÈ)
481
ParamÈ gati = ParÈmasati (Ka)
11
ParamÈjitindriyÈ = ParimÈritindriyÈ (SÊ, I) ParamÈritindriyÈ (Ka)
306
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NÈnÈpÈÔhÈ
[ Pa ]
Parassa vacanaÑ gahetvÈ = ParavacanaÑ pahÈya (SÊ, SyÈ, I)
Parahiyyo ca = Parato ca (Ka)
ParÈkarÊti = ParakkarÊti (SyÈ, Ka)
ParikarabandhanaÔÔhÈne = ParikkhÈrabandhanaÔÔhÈne (SyÈ, Ka)
Parikireyyunti = Parikareyyunti (SyÈ, I)
ParicÈrayantÈti = ParicÈrayantÊti (SÊ, I)
ParicÈrayantÈpi = ParicÈrayantÊpi (SÊ, I)
ParittaÒca = ParittaÒca, taÒca (Ka)
ParipÈkaparibhÈvaÑ = ParipÈkaÒÈÓabhÈvaÑ (SyÈ)
ParipÈkabhÈvaÑ (Ka)
ParipuÓÓaseÔÔho = ParipuÓÓo seÔÔho (SÊ)
ParipuÓÓaÑ seÔÔho (Ka)
ParivajjayÈma = VivajjayÈma (SÊ, SyÈ, I)
ParivaÔÔento = Parivattanto (SyÈ)
ParivattetvÈ = ParijappitvÈ (Ka)
ParivÈriÑs|ti = ParikariÑs|ti (SÊ, SyÈ, I)
ParivÈritoti paricÈrito = ParivÈritÈti parivÈrito (SÊ)
ParivÈritÈti paricÈritÈ (I, Ka)
ParihariÑsu = ParivÈriÑsu (Ka)
ParihÈyante = ParihÈpente (SyÈ)
PalÈpetvÈ = AnusÈsetvÈ (Ka)
PalÈlabh|tÈ = PalÈpabh|tÈ (I) PalÈsabh|tÈ (Ka)
Pavisi = PavissaÑ (SÊ, SyÈ, I)
PavisÊti = Pavissanti (SÊ, SyÈ, I)
Pavedaya = Pavedaye (SÊ, SyÈ)
PasakkitÈti = PasakkhitÈti (SÊ, SyÈ, I)
Pasannatto = Pasannacitto (SyÈ, Ka)
Pasahate = HiÑsayate (Ka)
PasÈdetuÑ = PasÈdetvÈ (I, Ka)
PasÈresi = Pariharesi (SÊ, SyÈ, I) PasÈrehi (Ka)
Pas|tikÈle parikammaÑ = Pas|tikÈparikammampi (SÊ, SyÈ, I)

PiÔÔha~kÈ
193
110
405
152
405
35
35
115
438
175
52
183
201
353
453
170
214
190
35
330
331
226
367
228
129
503
210
202

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ Pa ]
Passanti ca = Vadanti ca (SÊ, I) Vidiyanti ca (SyÈ)
PahÈraÑ = PÈdaÑ (SyÈ)
PahiÓi = PahiÓitvÈ (SÊ, I, Ka)
Pah|tadeyyadhamme = Bah| vÈ deyyadhamme (I)
PÈkaÔajarÈya vÈ = PÈkaÔajarÈya ca (SÊ) PÈkaÔÈ jarÈyeva (I)
PÈkaÔajarÈya hi (SyÈ)
PÈkÈraÑ = DvÈraÑ (Ka)
PÈjento = VÈhento (SÊ, SyÈ, I) PÈcento (Ka)
PÈdantato = PÈdato (SÊ, I)
PÈdo pÈse = PÈde pÈso (SyÈ, Ka)
PÈnatthaÑ = PÈnattho (I) PÈnassa (SyÈ)
PÈribhogikaÑ = ParibhogiyaÑ (Ka)
PÈsavasaÑ = PÈsavase (SyÈ, Ka)
PÈse = PÈde (Ka)
“PÈhusan”tipi = PÈgusantipi (SÊ, I) RÈvusantipi (SyÈ)
PiÔÔhe = TathÈ (SÊ, SyÈ, I)
PitucchakiÑ = PitucchayaÑ (SÊ) PitucchasaÑ (SyÈ)
PiyakÈyeva = DayitÈyeva (SÊ) PiyavÈditÈyeva (I)
PuÒjakitova = PuÒjakato (SyÈ, JÈtaka-®Ôha 2. 366 piÔÔhe ca)
PaÒjalikova (Ka)
PuÔÔho = Vutte (SÊ, I, Ka)
Puna = PunappunaÑ (Ka)
PunappadÈhÊti = PunappasÊdÈti (SÊ, I) Puna sampadÈhÊti (SyÈ)
Puriso = Ariyo (SÊ)
Pure = Pubbe (SyÈ)
Pure hi = Purassa (SÊ, I) Purepi (SyÈ)
P|tipÈdoti = P|tipÈdanti (SyÈ)
Pesi nibbattatÊ = PesiyÈ jÈyate (SyÈ, I, Ka)
PosetvÈ = PakkosÈpetvÈ (SyÈ) PesetvÈ (I)

575
PiÔÔha~kÈ
236
89
318
112
483
183
151
39
335
223
229
337
415
70
235
185
321
348
409
135
206
30
180
204
206
501
82
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[ Pha ]
PharÈpetvÈ = PaÓÈmetvÈ (Ka)
PhalaÑ na labhissasÊti = PhalaÑ na bhavissatÊti (SyÈ, Ka)
PhalitaÔÔhÈnasa~khÈtaÑ = KhalitaÔÔhÈnasa~khÈtaÑ (Ka)
Phaleneva = Baleneva (Ka)
PhullapadumasassirikamukhattÈ = PhullapadumasarikkhamukhattÈ (SyÈ)
[ Ba ]
BaddhÈ = BandhÈ (SyÈ)
BandhitvÈ Ôhitassa = BandhitvÈti tassa (I) BandhitvÈti bandhitassa (Ka)
Balajanti balajamacchaÑ = Valajanti valajamacchaÑ (SÊ)
VÈlajanti vÈlajamacchaÑ (I)
Balajjanti balajjamacchaÒca (SyÈ)
BalavatÈpaÑ janentÈ = BalavantÈ saÒjÈnantÈ (SyÈ)
Balavanto saÒcarantÈ (Ka)
BalavabhÈvena = BahulabhÈvena (SyÈ)
“BahuputtarÈjÈ”ti = BahupakÈro rÈjÈti (SÊ)
BahubhaÓÉaÑ = BahuÑ bhaÓÉaÑ (SÊ, I)
BahumaÑsasurodakaÑ = BahumaÑsasurodakanti (Ka)
BÈdhet|ti mÈretuÑ = BÈdhetunti hÈretuÑ (SÊ, I)
BÈdhet|ti bÈdhetuÑ (SyÈ)
BÈrÈÓasinagare = BÈrÈÓasinagaraÑ (SÊ, SyÈ, I)
BÈlakehi = LÈlakehi (SÊ, I) LÈmakehi (Ka)
BilarÈti vivarÈ = PatarÈti padarÈ (I) SacarÈti vicarÈ (Ka)
BÊbhacchar|pÈ = Vigacchar|pÈ (Ka)
BuddhupaÔÔhÈnampi = BuddhupaÔÔhÈne (SÊ, I)
BodhessÈmÊ”ti = ChaÉÉÈpessÈmÊti (SyÈ, Ka)
ByadhetÊ”ti = ByadhesÊti (Ka)
ByÈkarituÑ = JÈnituÑ (SÊ, SyÈ)
ByÈhÈsi = ByÈkÈsi (SÊ, SyÈ, Ka)
Brahme = BrahmaÑ (Ka)

195
202
206
410
190
252
342

70
13
27
430
4
138
342
351
339
32
495
177
489
167
20
253
222

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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[ Bha ]
BhaÓÉukaÓÉo ca paÓÉukaÓÉo cÈti = BhaÓÉukaÓÓapaÓÉukaÓÓÈ
nÈma (SÊ, I) KaÓÉakaÓÓo ca
paÓÉukaÓÓo cÈti (SyÈ)
BhariyÈyÈpi dhanena hoti kÊtÈ = BhariyÈpi dhanena honti atittÈ (Ka)
Bhaveyya = Vaseyya (?)
BhasmamuÔÔhi = BhusamuÔÔhi (SÊ, I)
BhÈjanaÑ = BhojanaÑ (I, Ka)
BhÈyamÈno = GayhamÈno (SÊ, I)
BhÈradhÈti = BhÈratÈti (SÊ, SyÈ, I)
BhÈsiÑ = BhÈsissaÑ (SÊ, SyÈ, I)
Bhikkhave = Na bhikkhave (SyÈ, Ka)
BhogavaÉÉhamÈnaÑ = GovaÉÉhamÈnaÑ (SÊ, I)
[ Ma ]
MaÑ-Kateti = Ma~kuteti (SyÈ)
MaÑ pana na passissasÊti = AhaÑ pana na paÒÒÈyissÈmÊti (SÊ, SyÈ, I)
MaÑsanti sÊhabyagghavighÈsÈdimaÑsaÑ = SÊhamigÈdimaÑsaÑ (SÊ)
SÊhabyagghavighÈsÈdÈdimaÑsaÑ (Ka)
Macco ekova = Ekova macco (SÊ, SyÈ, I)
MajjharaÔÔhaÑ = MejjharaÔÔhaÑ (SÊ, SyÈ, I)
MajjhimitthÊnaÑ = VaÒjhitthÊnaÑ (SÊ, I)
MatapitikaÑ = MatapitaraÑ (SÊ, SyÈ)
MatiyÈva = PakatiyÈva (Ka)
Matthako = Matthake (Ka)
Maddanasamattho = KaraÓasamattho (Ka)
ManuÒÒo = ManuÒÒÈ (SÊ, SyÈ, I)
ManupÈyÈsÊti = PÈyÈsÊti (SÊ, SyÈ, I)
Mantidattatthero = Mantadattatthero (SyÈ)
Mama = Vo (SyÈ)
Mama hatthaÑ gatÈ = Mama-ÈbhatÈ (SÊ, SyÈ, I)
Mayipi maraÓaÑ Ègamissati = Mayhampi maraÓaÑ na lajjissati (I, Ka)

324
113
445
459
172
80
437
36
402
81
14
215

374
131
388
494
126
177
459
27
222
236
342
48
252
220
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[ Ma ]
MaraÓabhÈvaÑ = MaraÓasabhÈvaÑ (SÊ, I)
MaraÓavasena = MÈravasena (SyÈ) MÈnavasena (Ka)
MaraÓassa = MaraÓÈ (SyÈ, I)
Marissati = PatiÔÔhÈ nÈbhavissaÑ (Ka)
MalayamahÈdevatthero = MaliyamahÈdevatthero (SÊ)
MalimahÈdevatthero (I)
MÈlayamahÈdevatthero (SyÈ)
Mahaggha-appagghÈni = MahagghasamagghÈni (I)
Mahante = Mahatte (SyÈ, Ka)
MahayitvÈ sambodhiÑ = MahÈyitvÈna sambodhiÑ (SÊ, SyÈ, I)
MamÈyitvÈna taÑ bodhiÑ (Ka)
MahÈmahadivase = MahÈsamayadivase (SyÈ, Ka)
MahÈyantena = MahÈyante (SÊ, I)
MahÈrukkhe sussitvÈ mate = MahÈrukkhesu sussitvÈ matesu (I, Ka)
MahÈsattassa = MahÈsatto (SÊ, SyÈ)
MahÈsattÈnaÑ pemaÑ = MahÈsattÈnampete (SÊ, I)
MahÈsayana’mupÈsitanti = MahÈsayanamupocitanti (I, Ka)
MÈghÈtaÑ = PÈÓaghÈtaÑ (SÊ)
MÈtÈ pitÈ ca = MÈtÈ ca pitÈ (Ka) MÈtÈpitaro (SyÈ)
MÈtÈpitupaÔÔhÈkÈ = MÈtÈpitudevatÈ (SÊ, I)
MÈtÈmahÈ = PitÈmahÈ (Ka)
MÈtÈmaho = PitÈmaho (Ka)
MÈtugÈmattabhÈve = MÈtugÈmabhÈve (SÊ, I)
MÈtupahÈradÈna-akusalassa = MÈtupaharaÓaka-akusalassa (Ka)
MÈdisÈ na hontÊti = MÈdisÈ hontÊti (SÊ, I)
MÈno = Mado (SÊ)
MÈ pamÈdanti = MÈ pamÈdÈti (I, Ka)
MÈritÈ = NÊhatÈ (Ka)
MÈladhÈrÊti = MÈlabhÈrÊti (SÊ, I)
MÈlÈvilepanaÑ = MÈlÈgandhavilepanaÑ (SÊ, I)

50
242
415
17

494
367
193
236
379
502
206
460
13
373
117
53
17
149
150
315
5
191
401
114
242
60
236

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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PiÔÔha~kÈ

[ Ma ]
MÈsaÉÉhamÈsaccayena = EkamÈsadvimÈsaccayena (SyÈ)
CatumÈsaccayena (Ka)
MittaÒca jÈneyya = MittaÑ sujÈneyya (I, Ka)
Mittaphalanti = MettÈphalanti (SÊ, I) Mettiphalanti (SyÈ)
Mittabhedanti mithubhedaÑ = Mithubhedanti mittabhedaÑ (SÊ, I)
Mittabhedanti mittabhedanaÑ (SyÈ)
Mitto = Citto (Ka)
MuÒcatu = Muccatu (SÊ)
Muttanti = DisvÈti (SyÈ, Ka)
MuttamÈdÈya kuÒjaro = KÈsirÈjena pesito (SÊ, SyÈ)
Mutto dÈmÈto kuÒjaro (I)
MuhuttaÒca mante na passaÑ = MuhuttaÑ na maÑ tosayanti (SÊ, I)
MettÈpubbabhÈgo = MettacittapubbabhÈvo (SÊ, I)
Modathavhoti = Pamodathavhoti (SyÈ, I) Modatha voti (Ka)
[ Ya ]
YaÑ vo maggena = Yena bodhimaggena (SyÈ, Ka)
YaÑhetu = RatÊsu (SÊ, SyÈ)
YaÑhetusabhÈvayuttameva = YaÑ hetu hetusabhÈvaÑ yuttameva (SÊ)
YaÒÒatantaÒca = YaÒÒatantraÒca (SÊ)
YaÔÔhi-agge = LaÔÔhi-agge (SÊ, I)
YathÈ ciraÑ = YamÈcaraÑ (SÊ, I)
YathÈ paÓÉitaÑ = TathÈ saÓÔhitaÑ (SyÈ)
YasmÈ = TasmÈ (SÊ, I)
YasmiÑ = Yassa (Ka)
YasmiÑ nÈvisate = YasmÈ vivasate (SÊ, SyÈ, I)
YassÈ = Yassa (I, Ka)
YÈguÑ khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ = YÈgu-ÈdÊni (SyÈ)
YÈ sÈ rati = YÈ rati (Ka)

189
199
101
186
483
463
418
94
204
437
164
341
108
159
185
335
399
168
388
9
217
65
2
108
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NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ
[ Ya ]

YiÔÔhaÑ ca hutaÒca = YiÔÔhaÑva hutaÑva (SÊ, I)
Yuvino = Munino (Ka)

20
223

Yena kenaci cittaÑ pariyÈdÊyati = Yena tena cittena ÒÈyanti (I)
Yena kenaci cittena paÒÒÈyanti (Ka) 132
Ye manti = Sopi meti (SÊ, SyÈ, I)

410

Yesu ca santi = Yesu vasanti (SÊ, SyÈ, I)

382

Yo devo’yaÑ = Yo tvevayaÑ (SÊ, I) Yo te ayaÑ (SyÈ)

165

Yo -pa- adaÓÉetvÈ = Yo adaÓÉitabbaÑ daÓÉaÑ deti,
daÓÉitabbaÒca adaÓÉitvÈ (Ka)

193

[ Ra ]
Ra-kÈro = RivakÈro (SyÈ) RikÈro (Ka)
RajakavÊthiÑ = BhattagandharajakavÊthiÑ (SyÈ, Ka)

101
82

RattakaÓaveramÈlaÑ = Ratta~kuramÈlaÑ (Ka)

192

RattiÑ = SÈvatthiÑ (Ka)

160

Rattimandhoti rattandho = Nattamandhoti nattandho (SÊ, I)

430

RÈjÈ = RÈjÈ ca (SyÈ, Ka)

362

RuciÑ = RuciyÈ (SyÈ)

191

RohaÓaÑ = RohantaÑ (SÊ, I)

414

RohaÓamigajÈtakavaÓÓanÈ = RohantamigajÈtakavaÓÓanÈ (SÊ, I)

424

RohaÓÈti = RohantÈti (SÊ, I)

416

RohaÓo = Rohanto (SÊ, I)

414

[ La ]
LaddhabbaÑ = LaddhatthaÑ (SyÈ)
LaddhÈkÈraÑ = LaddhakÈraÓaÑ (SyÈ, Ka)

78
350

LaddhÈ narÈ na tappanti = LaddhÈ na anutappenti (SyÈ)
LaddhÈ naÒÒÈni tappenti (Ka)
LabhataÑ bhuÒjataÑ ca = Labhatu bhuÒjatu ca (SyÈ)

240
311

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ La ]
Labhasi = Œharasi (SyÈ)
LuddhadhÈtuko = MuddhadhÈtuko (SÊ, I)
LuddhÈnaÑ = KhuddÈnaÑ (SÊ, SyÈ, I)
LoluppaÑ = UllolaÑ (SÊ, I) UllolasaddaÑ (SyÈ)
[ Va ]
VaÑsaraÔÔhe = VaÑsakaraÔÔhe (SÊ, SyÈ)
Va~kadaÓÉakaÔÔhaÑ = Va~kadantakaÔÔhaÑ (SyÈ, Ka)
VajirakumÈriÑ = Vajira~kakumÈriÑ (Ka)
VaÒjhaÑ = VaÒjhÈ tvaÑ (SÊ) VaÒjhaÑ (SyÈ) VaÒjhÈti (Ka)
VaÔÔaÑ = VetanaÑ (Ka)
VattetvÈ = VeÔhetvÈ (SÊ, I) VaggetvÈ (SyÈ)
VattaÑ = BhattaÑ (SÊ, SyÈ)
VatthayugÈni = VatthÈbharaÓÈni (Ka)
Vadanti = Ovadanti (Ka)
VadhaÑ bandhaÒca = VadhabandhanaÒca (SÊ, SyÈ, I)
VanantaraÑ = VanantaÑ (SÊ, I)
Vanibbatoti yÈcantassa = Vanibbakoti yÈcako.
YÈcatoti yÈcantassa (SyÈ)
Vandanti = Vadanti (SyÈ, I)
VappakÈle = VayapattakÈle (SÊ)
VayakaraÓaÑ gacchanti = VeyakaraÓaÑ gacchanti (Ka)
ValaÒjanakaÑ dhanaÑ gacchati (SyÈ)
VaraÑ = ParaÑ (Ka)
VasituÑ = VattituÑ (Ka)
VÈcÈkireva’tthavatÊ = VÈcÈ girevatthavatÊ (SyÈ)
VÈcÈgirÈ eva = VÈcÈ girÈ (SyÈ)
VÈtassapi = Janassapi (SyÈ)
VÈyuvegÈhato = VÈyuvegena hato (SyÈ, I)
VÈretvÈ = AcaritvÈ (Ka)

581
PiÔÔha~kÈ
203
391
147
305
28
366
343
151
489
82
95
173
112
249
494
405
322
318
355
412
216
255
255
414
501
333
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JÈtakaÔÔhakathÈya catutthabhÈge

NÈnÈpÈÔhÈ
[ Va ]
VÈ’si = CÈpi (Ka)
VÈsesÊti = ®hapesÊti (Ka)
VikirayamÈnÈ = Vikiriya (SÊ) VikiriyamÈnÈ (SyÈ)
VicarantÈpi = ViravantÈpi (Ka)
VijahiÑs|ti = JÊyiÑs|ti (SÊ, I) JahiÑs|ti (SyÈ)
VijÈyanako = VijÈyanto (SÊ)
“ViÔaÔ|bho”ti = ViÉ|Éabhoti (SÊ, I) ViÉaÉ|bhoti (Ka)
Vidalas|piyoti = Bidalas|piyoti (SÊ, I)
ViddhaÑsetheva = ViddhaÑseyyÈtheva (SyÈ, I)
VinivaÔÔanteyeva = Vinivattante (SyÈ)
VinetÈro = VinetÈroti (SyÈ, I, Ka)
Viyeti chando = Viyogachando (SyÈ) Viheti chando (I)
VilumpamÈno = VilumpamÈnÈ viya (SÊ, SyÈ)
VilumpamÈnÈ viyassa (I)
VivasÈne = Vivasane (SÊ, SyÈ, I)
VivÈhesÊti = VihÈhesÊti (I) VipÈhesÊti (SyÈ)
Visanno = Visatto (SÊ)
VÊtisÈrayimha = VÊtisÈrimha (SÊ, SyÈ, I)
VÊmaÑsissÈma tÈva nan”ti = JÈnissÈma nanti (Ka)
VÊsativassasahassÈyukakÈlo = DasavassasahassÈyukakÈlo (Ka)
Vutto = Vutte (SÊ, I)
VutthakukkuÔesu = DvÊsu nivuÔÔhakukkuÔesu (SyÈ)
Vede = VedaÑ (Ka)
VeÄuÑ = UÄumpaÑ (SÊ, I) VettanuppannaÑ kulaÑ (SyÈ)
Voharitu = KÈritu (Ka)

PiÔÔha~kÈ
322
137
194
59
350
88
149
353
175
73
321
216
250
242
476
399
99
88
84
117
39
185
154
193

[ Sa ]
SaÑghÈriyaÑ = SasÈdiyaÑ (SyÈ)
374
SaÑghÈretvÈ = SasÈdetvÈ (SyÈ) SaÑsÈretvÈ (I, Ka)
374
SaÑmhitabhÈsininti = SammillabhÈsininti (SÊ, I) SaÑmhitahÈsininti (Ka) 24

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ Sa ]
SaÑvegappatto = Sambhamappatto (SÊ, SyÈ)
( ) = (SÈdhu samma sahÈyaka bodhisattakathitameva
kathesÊti.) (Ka)
SakaÔasatamattaÑ dhaÒÒaÑ vinaÔÔhaÑ = PasatamattaÑ dhaÒÒaÑ
natthi (Ka)
SakuÓÈnaÒca = SakuntÈnaÒca (SÊ, SyÈ, I)
SakkÈ piÔÔhe = HatthipiÔÔhe (SÊ, SyÈ, I)
SakkÈrÈrahÈ = SakkatÈrahÈ (Ka)
Sa~garaÑ = Sa~karÈ (Ka)
Sa~garattÈ = Sa~garatthÈ (SÊ, I) Sa~karatthÈ (SyÈ)
Sa~karattÈ (Ka)
Sa~garattÈ = Sa~garatthÈya (SÊ, I) Sa~karatthÈya (SyÈ)
Sace pana sabbampi = Sabbena sabbampi (SÊ, SyÈ)
SaccaÑ = Sacco (SyÈ, Ka)
SaccakiriyÈsamakÈlameva = Saccakiriyasamanantarameva (SyÈ)
SaccakiriyÈya akÈlameva (I)
SaÒcaraÓasuvaÓÓavijju = SuvaÓÓasataraÑsivijju (SyÈ)
SuvaÓÓavaÓÓasaÒcaraÓavijju (I, Ka)
SaÒÒÈpento = Santappento (SÊ)
SaÔÔhi = SaÔÔhiÑ (SÊ, I)
SaÓÔhÈtuÑ = SandhÈretuÑ (SyÈ, Ka)
SataÑ = SantÈnaÑ (SÊ, SyÈ)
Satagghanako = SatagghanakÈ (SÊ, I)
SatasahassÈni ca = SatasahassaÒca (SÊ, I)
SattaÑ = SantaÑ (SÊ)
SattaÔÔha = Satta (SÊ, SyÈ, I)
SattaÔÔhavassakÈle = SattaÔÔhavassikakÈle (SyÈ)
Sattabh|miko = Satabh|miko (Ka)
SatthÈrÈpimhi vissaÔÔho = SatthÈpi amhÈkaÑ seÔÔho (Ka)
Saddo = MahÈsamuddo (SÊ, SyÈ, I)
Saddo suyyati’mÈnuso = Samuddo suyyatamÈnuso (SÊ, SyÈ, I)
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PiÔÔha~kÈ
435
305
169
217
235
105
113
112-113
113
175
31
341
468
109
157
417
218
16
5
338
318
127
324
160
145
144
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NÈnÈpÈÔhÈ
[ Sa ]
SaddhaÑ cittan”tipi = SaddhÈ vittantipi (SyÈ)
SaddhÈvittÈti = SaddhÈcittÈti (SÊ, I, Ka)
Santi = SantakÈ (SÊ, I) SantikÈ (SyÈ)
Santoti = SantÈti (SÊ, Ka)
SanthÈgÈre = SaÓÔhÈgÈre (SyÈ) SandhÈgÈre (Ka)
SapattikÈ = SapatikÈ (SyÈ, Ka)
SapattirosadukkhaÑ = SapativÈsaÑ (Ka)
Sabbato bhÈgena = PabbatobhÈgena (Ka)
Sabbalokaviruddhosi = Sabbalokaviraddhosi (SÊ, I)
SabbasenÈnÊnaÑ = SabbaseninaÑ (SÊ) SabbasenÊnaÑ (SyÈ)
SabbaseÓÊnaÑ (I)
SabbassaharaÓadaÓÉaÒca = SabbapaharaÓadaÓÉaÒca (Ka)
Sabbo loko paricittoti = Sabbo loko paracitto acittoti (SÊ, I)
Sabbo loko paracittena aticittoti (SyÈ)
SabhÈ nikiraÓÈni cÈti = SabhÈdhikaraÓÈni cÈti (SyÈ)
SamaggavÈsÈ = AvaggavÈsÈ (SÊ)
SamaggÈnaÑ gacchantÈnampi = ByagghÈnaÑ samaggavÈsaÑ
gacchantÈnampi (SyÈ)
SamaÓuggato = SamanugÊto (SÊ, SyÈ, I)
SamaÓuggatoti = SamanugÊtoti (SÊ, SyÈ, I)
Sam|la’muppateti = Sam|lamubbaheti (SÊ, SyÈ, I)
Sam|lamuÔÔhaheti (Ka)
Samekkheyya = Avekkheyya (I, Ka)
SampattÊsu Ôhitassa = Sampattiyuttassa Ôhitassa (SÊ, I)
Sarabha~gamÈÓavo viya ca = Ga~gamÈlo viya ca (SÊ, SyÈ, I)
SaviÒÒÈÓakÈviÒÒÈÓakaratanap|raÑ = SaviÒÒÈÓakaÑ aviÒÒÈÓakaÑ
vÈ pana (Ka)
SaviÔÔhako = VasiÔÔhako (SÊ, I)
SasatthÈ = MahantÈ (SyÈ, Ka)
SahassayÈgÊnaÑ = SatasahassayÈgÊnaÑ (Ka)

PiÔÔha~kÈ
18
18
338
186
73
495
316
144
71
42
206
254
224
78
347
233
234
465
6
473
175
174
44
223
66-67

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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[ Sa ]
SahassiyÈ = Sahassiyo (SÊ, I, Ka)
SahÈyamatte ca = SahÈyamitte ca (SyÈ, Ka)
SahÈyamatteti = SahÈyamitteti (SyÈ, Ka)
SahitÈ = Sahite (I)
SÈÓasÈÔakaÑ = GhanasÈÔakaÑ (SÊ, I)
SÈdu khuddaras|pamo = Madhukhuddaras|pamÈ (SÊ, SyÈ)
SÈmaggimeva = SÈmagyameva (SyÈ, Ka)
SÈrÈÓiyaÑ = SÈraÓÊyaÑ (Ka)
SÈvittiÒca = SÈvittiÑ nÈma pakaraÓaÑ (Ka)
Sikkhitasippe = Sikkhitasikkhite (I, Ka)
Sineru-ubbÈhanakavÈto = SineruÑ uppÈÔanakavÈto (SÊ, I)
Sineru-uppÈÔitavÈto (SyÈ)
SirÊmantajÈtakavaÓÓanÈ = SirÊmandajÈtakavaÓÓanÈ (SÊ, I)
SirÊmeÓÉajÈtakavaÓÓanÈ (SyÈ)
SirÊmantapaÒho = SirÊmandapaÒho (SÊ, I, Ka) SirÊmeÓÉapaÒho (SyÈ)
Siloke = Pilotike (SÊ, I) Silokena (Ka)
SivijÈtake = SovÊrajÈtake (SÊ, I) SivirÈjajÈtake (SyÈ) ŒdittajÈtake (?)
SukhaÑ bhaveyya = Bhaveyya vaÔÔeyya (I, Ka)
SukhamadamattatÈyÈti = SukhamadamattÈyÈti (SyÈ, I, Ka)
SugatiÒca duggatiÒca = SugatÊ ca duggatÊ ca (SÊ, SyÈ, I)
SutapariyattiÑ = SutapariyattÊnaÑ (Ka)
SutittÈ = TittÈ (SÊ, SyÈ, I)
SudinnaÑ = SudadaÑ (SÊ)
Sudivasena vatamhi = Sudivaso vatamhi (SyÈ)
Sundaradassane = Sundaradassanena sama~gi (Ka)
Supanena = Supinena (SÊ, SyÈ)
SuppaÔimukkakamb|ti = SuppaÔimuttakamb|ti (Ka)
SumanÈ bhavantu, tussantu = SomanassÈ bhavantu,
DomanassaÑ vinassantu (SyÈ)

176
77
77
346
251
222
211
99
186
134
333
413
413
366
402
115
439
114
75
173
402
209
108
84
18
314

586
NÈnÈpÈÔhÈ
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[ Sa ]
Subbham|ti = Subbh|ti (SÊ) Subbh|r|ti (I)
Subbh|ti = SubbhÈti (SyÈ)
Surucinoti = Rucinoti (SÊ, SyÈ, I)
SuladdhalÈbho = SuladdhalÈbhÈ (SÊ, I)
SuvaÓÓarajatabhÈjanaÑ = SuvaÓÓarajataÑ bhojanaÑ (SÊ, SyÈ, I)
SuvaÓÓarajatÈdivammakavacikÈ = SuvaÓÓarajatÈdicammikavacitÈ (SyÈ)
SuvaÓÓarasavaÓÓena = SuvaÓÓasarakena (SyÈ)
SusamÈgate = SusamÈgato (Ka)
Suhado = Suhadayo (Ka)
S|riyuggamanaÑ = S|riyassuggamanaÑ (SyÈ, I)
S|riyuggamanaÑ patÊti = S|riyassuggamanaÑ patÊti (SyÈ)
Sekkhakulehi vÈ = Sakyakulehi vÈ (I, Ka)
Setacchattena = Setacchatte (Ka)
SeviyamÈno = SevamÈno (SyÈ)
SesabrÈhmaÓÈnaÑ = TesaÑ brÈhmaÓÈnaÑ (SÊ, I)
So = Yo (SÊ, I)
Sokadukkhena = Sakadukkhena (SÊ, SyÈ)
SoÓÉÈy|’dakamÈhatvÈ = SoÓÉÈy|dakamÈhitvÈ (SyÈ, Ka)
Sobbha’mimaÑ = Sobbhamhi ahaÑ (Ka)
SvÈss|ti so = Yvass|ti yo (SÊ)
SvÈhaÑ = SacÈhaÑ (SyÈ, Ka)
Snehe ca = Va (SÊ, I)

20
18
320
395
73
353
379
344
78
242
243
147
138
438
387
11
130
94
248
473
341
11

[ Ha ]
HaÒchatÊti = HaÒÒatÊti (SÊ, SyÈ)
HatthapÈdanti = HatthapÈdeti (Ka)
HatthapÈsaÒceva = HatthapassaÒceva (SÊ, I) HatthavasaÒceva (SyÈ)
HatthappasÈraÓaÔÔhÈne = HatthapÈsaÔÔhÈne (SÊ, SyÈ)
Hatthe = HatthasahassÈni (SÊ, I)
Hanitun”ti = Haritunti (SÊ, I)

104
158
421
8
318
10

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ Ha ]
HaneyyÈrisakaÑ = Haneyya disataÑ (SÊ) Haneyya disakaÑ (SyÈ)
HantvÈnÈti = JhatvÈnÈti (SÊ) HitvÈnÈti (SyÈ)
HaritabbapaÒÒassa niccaÑ calabuddhino = SaÑharitabbapaÒÒassa
aniccalabuddhino
(SÊ, SyÈ, I)
HÈyateva tava vaÓÓo = HÈyate vata te vaÓÓo (SÊ)
HÈyateva tato vaÓÓo (SyÈ, I)
HÈsabhÈsavilÈsehi = HÈvabhÈvalÊlÈvilÈsehi (SÊ)
HÈsabhÈsalÊlÈvilÈsehi (I)
HiÑsayaÑ = HiÑsÈya (I, Ka)
HiÑsitÈ = HiÑsanto (SyÈ)
HitatthÈya = HitasukhÈya (Ka)
HemavantakÈ = HemavatakÈ (SÊ, I)
Hoti = Honti (SÊ, SyÈ)
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PiÔÔha~kÈ
354
58

430
110
487
71
123
230
481
322
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GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[A]
AkittiÑ disvÈ sammantaÑ
Akkodhano niccapasannacitto
Akhettabandh| amamo
nirÈso
AggÊva tiÓakaÔÔhasmiÑ
Agge ca chetvÈ majjhe ca
A~gÈrÈnaÑva jalitaÑ
Aghasmi koÒcÈva yathÈ
himaccaye
Acintitampi bhavati
Accenti kÈlÈ tarayanti
rattiyo
AcchÈ savanti girivananadiyo
Accherar|paÑ vata yÈdisaÒca
AjÈtapakkhÈ taruÓÈ
AjÈ yathÈ veÄugumbasmiÑ
baddhÈ
AjjhÈyakaÑ
sabbasamantavedaÑ
AÒÒampi leÓaÑ pariyesa
AÒÒe dhanassa kÈmÈ hi
AÒÒepi tattha sakuÓÈ
AÔÔha te bhÈsitÈ gÈthÈ
AticiraÑ nivÈsena
Atipatati vayo khaÓo
tatheva
Atisaro paccasaro

239
274
302
26
158
121
488
270
492
286
455
279
252
308
344
365
280
176
217
113
6

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[A]
AtthÈya vata me ajja
374
Atthi kho brÈhmaÓÈ deva
368
Atha tvaÑ patikolamba
434
AthÈgamÈ salilaÑ
sÊghasotaÑ
443
AthÈ’paro paÔinandittha
435
Athu’ÔÔhahi satthavÈho
352
Athe’ttha isi mÈgacchi
475
Athopi me amaccesu
429
Athopi vÈÓijÈ phÊtÈ
137
Atho me sÈdisÊ bhariyÈ
429
AdaÓÉÈvacaraÑ maggaÑ
360
AdaÓÉiyaÑ daÓÉayati
193
AddhÈ pajÈnÈmi ahampi etaÑ 273
AddhÈ rur| aÒÒataro
sataÑ so
261
AddhÈ have bhikkhu
muhuttakena
368
AddhÈ have sevitabbÈ
sapaÒÒÈ
456, 471
AddhÈ hi tÈta sata’mesa
dhammo
293
AddhÈ hi dubbissasa’meta’mÈhu
464-5
AddhÈ hi saccaÑ vacanaÑ
tavetaÑ
399, 482
AddhÈ hi saccaÑ vacanaÑ
tavedaÑ
339

590
PaÔhamapÈdÈ

JÈtakaÔÔhakathÈya catutthabhÈge
PiÔÔha~kÈ

[A]
AdhammayÈnaÑ
daÄhamÈruhitvÈ
102
Adhicca vede
pariyesa vittaÑ
482
Adhicca vede sÈvittiÑ
185
AnnaÑ tavedaÑ pakataÑ
yasassi
380
AnnaÑ mamedaÑ pakataÑ
brÈhmaÓÈnaÑ
381
AnayaÑ nayati dummedho
241
AnariyakammamokkantaÑ
56
AnalÈ mudusambhÈsÈ
475
AnÈgataÑ paÔikayirÈtha
kiccaÑ
167
AnÈnutappÈni hi ye karonti
454
Anisamma kataÑ kammaÑ
453
AnukampasÊ nÈgakulaÑ
janinda
466
AnujjugÈmÊ uragÈ dujivha
330
AnusÈsasi maÑ yakkha
112
An|palitto mama assamamhi 332
AnekatÈle narake
195
Anedho dh|maket|va
26
Antopi so hoti
pasannacitto
217
AnnaÒca pÈnaÒca
dadÈti saddho
77
Annena pÈnena pasannacitto 400
ApacantÈpi dicchanti
64
Apacinetheva kÈmÈnaÑ
174
Apadena padaÑ yÈti
426
AparÈdhakÈ d|sakÈ
heÔhakÈ ca
499
AparÈdhake d|sake
heÔhake ca
499
Api ce maÒÒatÊ poso
217,
226, 262

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[A]
Api n|na’haÑ marissaÑ
Api bhÊruke api
jÊvitukÈmike
Api tu vÈÓijÈ ekÈ
ApetÈ te ca brahmaÒÒÈ
Appasmeke pavecchanti
AppassÈdÈ dukhÈ kÈmÈ
Appossukko tÈta tuvaÑ
nisÊda
Appossukko dÈni tuvaÑ
kapota
Appo hutvÈ bahu hoti
AbbahÊ vata me sallaÑ
Abhave nandati tassa
AbhijÈto nÈgo kÈmaÑ
AbhijjamÈne vÈrismiÑ
Abhittharetha kalyÈÓe
AbhidhÈvatha bhaddante
Abbhuto vata lokasmiÑ
AbbhokÈsasayo jantu
Amitte tassa bhajati
AmbÈ ca sÈlÈ tilakÈ
ca jambuyo
AyaÑ pure luddamakÈsi
kammaÑ
AyaÑ migo kicchagatassa
mayhaÑ
AyaÑ so luddako eti
AyaÒca te rÈjaputti
AraÒÒaÑ uÒchÈya gatÈ
AraÒÒe kuÔikaÑ katvÈ
ArÈnaÑ cakkanÈbhÊnaÑ

285
285
351
362-5
66
120
293
329
11
62, 87
198
233
475
495
125
355
400
198
469
484
274
417
323
436
365
210

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[A]
AlakkamÈlÊ tipukaÓÓaviddho 309
Ala~kato MaÔÔhakuÓÉalÊ
60
AladdhÈ vittaÑ tappati
178
Alaso gihÊ kÈmabhogÊ
na sÈdhu
453
AllÈyate ayaÑ rukkho
351
AvamÊ brÈhmaÓo kÈme
490
AsÈre sÈrayogaÒÒ|
430
AsicammaÑ gahetvÈna 185, 364
AsÊ yathÈ sunisito
120
AssaÑ gavaÑ rajataÑ
jÈtar|paÑ
307
AhaÑ ca SÈriputto ca
314
AhaÑ taÑ tÈta yÈcÈmi
124
AhaÑ pure giddhigato
kapotiyÈ
329
AhaÑ pure saggagato ramÈmi 357
AhaÑ raÔÔhe vicaranto
227
AhaÒca a~kolaka’mocinÈmi
442
AhaÒca kho agaÄuÑ
candanaÒca
443
AhaÒca sÈlassa supupphitassa 442
AhaÒcidaÑ
kuravaka’mocinÈmi
442
Ahameva dubbhÈsitaÑ
bhÈsi bÈlo
248
Ahampi samma bhuÒjÈmi
71
AhÈsi me ambaphalÈni pubbe 204
Ahu kumÈrÊ tattheva
473

PaÔhamapÈdÈ
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[Œ]
ŒgacchuÑ dovÈrikÈ
khaggabandhÈ
450, 454
ŒgamÈ ceva hatthatthaÑ
421
Œgamehi mahÈrÈja
259
ŒcariyabhariyaÑ sakhiÑ
185
Œcariya’manusatthÈraÑ
179
Œcariyo mesi pitÈ
ca mayhaÑ
313
ŒdÈya pattiÑ
paraviriyaghÈtiÑ
272
ŒdittaÑ vata maÑ santaÑ 62, 87
ŒmisaÑ vÈ dhanaÑ vÈpi
57
Œyantu dovÈrikÈ
khaggabandhÈ
449
ŒyuÑ nu vaÓÓaÑ nu sukhaÑ
balaÑ nu
406
Œyu ca vaÓÓo ca
manussaloke
110
ŒyuÒca no vassasahassaÑ
ludda
443
ŒyuÒca vo kÊvatako
nu samma
443
Œcariyo brÈhmaÓo mayhaÑ 372
ŒraÒÒikassa isino
372
ŒrÈ d|re nayidha kadÈci atthi 35
ŒlopasÈhasÈkÈrÈ
11
ŒvaÔÔanÊ mahÈmÈyÈ
475
ŒvÈsiko hotu
mahÈvihÈre
309
ŒvellitaÑ piÔÔhito
uttama~gaÑ
384-5
ŒsanaÑ udakaÑ pajjaÑ 396, 481

592
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PaÔhamapÈdÈ
[Œ]
Œsavo tÈta lokasmiÑ
ŒsÊvisÈ kupitÈ
uggatejÈ
ŒsÊvisÈ kupitÈ
yaÑ ÉhaÑsanti
ŒsÊviso tÈta
pah|tatejo
ŒsÊsetheva puriso
ŒhaÒÒantu
bherimudi~gasa~khe

PiÔÔha~kÈ
222
500
500
32
269
395

[I]
I~gha Ègacchato’rena
474
Iccete soÄasÈkÈrÈ
198-9
IccevaÑ phandano issaÑ
211
Iti phandanarukkhopi
210
Itthiyo jÊvalokasmiÑ
322
Itthiyo tÈta lokasmiÑ
223
IdaÑ vatvÈna MÈta~go
383
IdaÑ vatvÈ mahÈrÈjÈ
491
IdaÒca mayhaÑ
uttiÔÔhapiÓÉaÑ
387
IdaÒca me jÈtar|paÑ
pah|taÑ
471
IdaÒca sutvÈna amÈnusÈnaÑ 445
IdaÒca sutvÈ vacanaÑ
adhammo
104
Idampi pÈnÊyaÑ sÊtaÑ
436
Idha saccaÒca dhammo ca
437
Idha’nnapÈnaÑ sayanÈsanaÒca 19
IdhÈgamÈ samaÓo dummavÈsÊ 384
Idheva haÑsa nipata
214
IdhevÈhaÑ vasissÈmi
344
ImaÑ jammaÑ nekatikaÑ
42
ImaÑ mayhaÑ hadayasokaÑ 284

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[I-¢]
Imassa daÓÉaÒca vadhaÒca
datvÈ
Ima’ssudaÑ yanti disodisaÑ
pure
ImÈ ca te pokkharaÒÒo
samantato
ImÈ tÈ pokkharaÓÊ rammÈ
ImÈni tÈni khettÈni
IminÈva tvaÑ vayasÈ
Ime na devÈ na
gandhabbaputtÈ
Imehi aÔÔhÊhi
tamaggapuggalaÑ
IsiÒca dÈni pucchÈmi
IsÊ ca khattiyaÑ disvÈ
IsÊnaÑ hi sÈ
sabbasamÈgatÈnaÑ
IssarÈnaÑ adhipatÊnaÑ
Issassa upakkhandhamhÈ
IssÈsino katahatthÈpi
vÊrÈ
Isso vanÈni carasi
¢disaÑ me iÓadÈnaÑ
[U]
UkkÈ cilÈcÈ bandhanti dÊpe
UÔÔhehi amma kiÑ sesi
UÔÔhehi kaÓha kiÑ sesi
UÔÔhehi samma taramÈno
UdaraÑ n|na aÒÒesaÑ
Udayohamasmi kalyÈÓi
UddhaggarÈjÊ migarÈjÈ
Upapannopi ce hoti
UpanÊyati jÊvitamappamÈyu

205
346
469
359
359
110
252
161
372
475
309
223
210
498
209
280
290
95
84
435
279
112
344
430
398

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ
[U]
UpanÊyatidaÑ maÒÒe
UparivisÈlÈ dupp|rÈ
Upahacca manaÑ majjho
Uppajji me na muccittha
Uppajje me na mucceyya
Ubho kumÈrÈ pabbajitÈ
Ubhosu tÊresu mayaÑ
tadÈ ÔhitÈ
Ummujjanti nimujjanti
Usabho ah| balavÈ
gÈmikassa
UssÈvova tiÓaggamhi
UssÈhito jaÔilena

PiÔÔha~kÈ
283
4
390
25
24
125
443
142
330
124
348

[E]
EkaÑ te yÈcamÈnassa
405
EkaÒca bhattaÑ bhuÒjanti
368
EkÈ nisinnÈ suci saÒÒat|r|
107
Eko araÒÒe viharasi
372
Eko ca tattha sakuÓo
277
Ekova Indo asure
jinÈti
347
EtaÑ me upamaÑ katvÈ
430
EtaÑ hanatha bandhatha
436
Etadariyassa kalyÈÓaÑ
426
Etampi disvÈ sivayo
412
EtasmiÑ te sulapite
10,
14, 240-2
EtasmiÑ vanasaÓÉasmiÑ
258
EtÈdisaÑ Èvasa rÈjaseÔÔha
471

PaÔhamapÈdÈ
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[E]
EtÈdisaÑ dummatinÈ
41
EtÈdisaÑ brÈhmaÓa
disvÈna yakkhaÑ
19
EtÈni kho sotthÈnÈni
loke
79
EtÈsu ve jÈyare
suttamÈsu
53
Ete kho brÈhmaÓÈ Vidhura
368
Ete bhutvÈ ca pivitvÈ ca
427
Ete bhutvÈ pivitvÈ ca
278
Ete bhutvÈ vamitvÈ ca
490
Etena saccavajjena
319, 320
Ete yuthÈ patiyanti
415
Ete haÑsÈ pakkamanti
425, 427
Ete hanatha bandhatha
354
Ete hi dÈtumarahanti
373
Ettheva te nÊhatÈ
hÊnavÈdÈ
338
Etha lakkhaÓa sÊtÈ ca
128
EdisÈ te migÈ deva
422
EraÓÉÈ pucimandÈ vÈ
205
EvaÑ Ènandito hotu
420
EvaÑ karonti sappaÒÒÈ
88
EvaÑ cittaÑ udapÈdi
158
EvaÑ ce kaÓha jÈnÈsi
86
EvaÑ ce no viharataÑ
218
EvaÑ ce yÈcamÈnÈnaÑ
218
EvaÑ mandassa posassa
26
EvaÑ me pekkhamÈnassa
110
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PiÔÔha~kÈ

[E]
EvaÑ luddaka nandassu 419, 428
EvaÑ sataÑ hoti
samecca rÈja
100
Evampa’haÑ na
vandi tassa pÈde
332
EvamÈdÊnavaÑ ÒatvÈ
354
Evameva manussÈnaÑ
211
Evameva manussesu
303
EvÈyaÑ Bharato Èha
128
Esa pÈpacaro poso
259
EsÈ kho pamadÈ deva
474
Ehi taÑ paÔinessÈmi
196
Ehi’maÑ rathamÈruyha
356
[O]
OkiÓÓantaraparikhaÑ
OÉÉentu vÈlapÈsÈni
OdÈtasi~gÈ sucivÈlÈ
OsÊdi me dukkhaÑ hadayaÑ
OhÈya maÑ ÒÈtigaÓÈ
[ Ka ]
Kacci te bahavo puttÈ
Kacci te sÈdisÊ bhariyÈ
Kaccinnu bhoto kusalaÑ
Kacci bhoto amaccesu
KaÔukaÑ hi sambÈdhaÑ
sukicchaÑ patto
KaÔÔhasmiÑ matthamÈnasmiÑ
KaÓho kaÓho ca ghoro ca

107
277
421
283
425
429
429
429
429
454
26
184

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ka ]
KaÓho vatÈyaÑ puriso
9
KataÒÒumhi ca posamhi
41
KatamaÑ disaÑ agamÈ
bh|ripaÒÒo
384
KathaÑkaro kintikaro
ki’mÈcaraÑ
339
KathaÑ tvaÑ pamokkho Èsi 420
KathaÑ bho brÈhmaÓo
hoti
300
KathaÑ nva’yaÑ
balaviriy|papanno
462
KathaÑ so brÈhmaÓo hoti
301
KamaÓÉaluÑ gahetvÈna
362
KammaÑ samekkhe
vipulaÑ ca bhogaÑ
4
KaraÓÊyÈni mittÈni
295
Karomi te senaka etamatthaÑ 294
Kasanti vapanti te janÈ
162
KasiÓÈ pathavÊ dhanassa p|rÈ 113
KasivÈÓijjaÑ kÈrenti
364
KasivÈÓijjÈ iÓadÈnaÑ
423
Kasse’so saddo ko vÈ so
474
KÈ tvaÑ suddhehi vatthehi
156
KÈni kammÈni kubbÈnaÑ 198-9
KÈ nu te sÈ mahÈnÈga
94
KÈ nu vijjurivÈbhÈsi
461
KÈmaÑ ahaÑ jÈnapadÈ ca
sabbe
274
KÈmaÑ kÈmayamÈnassa
173
KÈmaÑ janapado mÈ’si
262

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ka ]
KÈmÈ vÈ kÈmasaÒÒÈ vÈ
473
KÈmÈ’haÑ baÄisaÑ br|mi
196
KÈmesu ve haÒÒare
bajjhare ca
312
KÈyo parabhojananti
ÒatvÈ
114
KÈrayantÈ nagarÈni
157
KÈlaÒca ÒatvÈna
tathÈvidhassa
226
KÈli~gabhÈradvÈjo
235
KÈli~go BhÈradvÈjo ca
233
KÈli~go rÈjÈ KÈli~gaÑ
235
KÈsikÈni ca vatthÈni
352
Ki~kiÓikÈyo gahetvÈ
362
KiÑ te uppajji no mucci
25
KiÑ te vataÑ kiÑ pana
brahmacariyaÑ
51
KiÑ tvaÑ nu tattheva tadÈ
ahosi
271
KiÑnu kodhe vÈ dose vÈ
11
KiÑ nu te akaraÑ dhÊro
241
KiÑ nu te akaraÑ bÈlo
241
Kinnu ummattar|pova
85, 434
Kinnu te’me migÈ honti
418
Kinnu tyÈyaÑ dijo hoti
427
KiÑ nu tvaÑ baÄisaÑ br|si
196
Kinnu ruru garahasi migÈnaÑ 260
Kinnu visaÑ papÈto vÈ
222
Kinn|’dha deva tava’matthi
bhogÈ
452
Kimpurisasevite
GandhamÈdane
287

PaÔhamapÈdÈ
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[ Ka ]
Kimeva’haÑ tuÓÉilamanupucchiÑ
250
KiÑsu naro
jappamadhicca kÈle
75
KiÑs|dha bhÊtÈ janatÈ
anekÈ
111
Kiso ca paÓÉ| ca ahaÑ
bhadante
330
Kiso vivaÓÓo bhavati
129
KÊdisaÑ te iÓadÈnaÑ
279
KÊdisÈ te migÈ ludda
421
KÊdisÈni’ssa pattÈni
209
KÊvaciraÑ nu me yakkha
6
KuÔhÈrihattho puriso
209
Kuto nu Ègacchasi
dummavÈsÊ
380
KumbhÊlakÈ sakuÓakÈ
347
KurukacchÈ payÈtÈnaÑ
142-5
KusalaÑ ceva me haÑsa
429
K|ÔavedÊ pure ÈsiÑ
178
Kena rÈmappabhÈvena
129
Kena saÑvara vattena
136
KenÈ’nusiÔÔho idha
mÈgatosi
404
Kene’sa yaÒÒo vipulo
mahagghato
67
KoÒcÈ may|rÈ diviyÈ
ca haÑsÈ
469
Kocideva suvaÓÓakÈyurÈ
92
KoÔÔhaÑ nu tattha p|resi
279
Ko taÑ hiÑsati heÔheti
449
KodaÓÉakÈni gaÓhatha
435
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PiÔÔha~kÈ

[ Ka ]
Ko nÊ’dha vittaÑ na
dadeyya yÈcito
Ko nu khvettha upÈyo so
Ko nu’mhÈkaÑ idha sattu
Ko nu’meva gatÈ sabbe
KoyaÑ anariyo devo
Kvettha gatÈ
upajotiyo ca
[ Kha ]
KhaÓantÈ’lukalambÈni
Khattiyassa vaco sutvÈ
KhattiyÈ brÈhmaÓÈ vessÈ
Khattiyo ca isiÑ disvÈ
Khattiyo jÈtisampanno
KhantÊbalo yuddhabalaÑ
vijetvÈ
Khamata’ssa mahÈrÈja
KharÈjinÈ jaÔilÈ pa~kadantÈ
KhÈÓughÈtasamÈ rÈja
KhettÈni mayhaÑ
viditÈni loke
[ Ga ]
Gaccha bhÊru palÈyassu
GaÓhÈhi nÈga kabaÄaÑ
GandhÈrarÈjassa puramhi
ramme
GamanÈgamanampi dissati
GavaÑva naÔÔhaÑ
puriso yathÈ vane
GavaÑva si~gino si~gaÑ
GahapatÊ rÈjapurise

412
473
344
435
95
383
372
476
205,
302
475-6
322
104
42
298
363
382
416
93
99
61
485
173
227

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ga - Gha ]
GiriÑ nakhena khaÓasi
GuyhaÒca tassa akkhÈti
GuyhaÒca tassa na’kkhÈti
GoÔÔhaÑ majjaÑ kirÈÔaÒca
Ghamme pathe brÈhmaÓa
ekabhikkhuÑ
[ Ca ]
CaÓÉÈlaputto mama
sampadÈsi
CaÓÉÈlÈhumha avantÊsu
CatutthaÑ samacintesuÑ
CatudvÈramidaÑ nagaraÑ
Catura~giniÑ senaÑ
subhiÑsar|paÑ
Caturo janÈ
potthaka’maggahesuÑ
CatussadaÑ gÈmavaraÑ
samiddhaÑ
Cando ca suriyo ca
ubho sudassanÈ
CÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ
CÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ ca
rÈja
CiÒcamÈÓavikÈ mÈtÈ
CitrÈni Himavato pabbatassa
CiraÑ jÊvatu so rÈjÈ
CiraÑ sumedhe sukhinÊ
CirassaÑ vata passÈma
CutÈpi heke khalitÈ
sakammunÈ
Ceteyyar|paÑ cetesi
Codito SivirÈjena

383
199
198
223
20

205
397
352
4
498
251
308
338
320
463
197
286
95
323
481
292
159
408

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ja - ©a ]
JaÔÈ ca kesÈ ajinÈ
nivatthÈ
Janinda nÈÒÒatra manussalokÈ
JÈti narÈnaÑ adhamÈ janinda
JÈtimado ca atimÈnitÈ ca
JÈnanto no mahÈrÈja
©ÈtÊ me sukhasaÑvaddhÈ

387
470
397
382
136
159

[ Ta ]
TaÑ anadhivÈsento KÈli~gaÑ 235
TaÑ ivÈhaÑ na passÈmi
157
TaÑ taÑ ÒÈtipariby|ÄhaÑ
139
TaÑ tathÈvÈdiniÑ rÈjÈ
474
TaÑ tÈdisaÑ k|Ôa’mivo’ÉÉitaÑ vane
58
TaÑ tÈdisaÑ devavaÓÓaÑ
242
TaÑ tvaÑ bhattaÑ
paÔiggayha
371-2
TaÑ nÈgakaÒÒÈ caritaÑ
gaÓena
468
TaÑ vo vadÈmi bhaddaÑ vo 211
TaÑ sutvÈ KÈli~go
235
TaÑ sutvÈ rÈjÈ KÈli~go
234
TagaraÒca palÈsena
438
TacaÑva jiÓÓaÑ urago
purÈÓaÑ
340
TaÒca bhariyÈ palobhesi
475
TaÒca rÈjÈ vivÈhesi
475
Tato asiÑ gahetvÈna
475
Tato ahaÑ nikkhamisaÑ
bhadante
330
Tato galavinÊtena
41
Tato ca rÈjÈ sÈdhino
356

PaÔhamapÈdÈ
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[ Ta ]
Tato janÈ nikkhamitvÈna
gÈmÈ
330
Tato jÈnapadÈ sabbe
475
Tato nÈgÈ nikkhamiÑsu
353
Tato so katipÈhassa
409
Tato so naÄiniÑ gantvÈ
94
Tato so pabbajitvÈna
476
Tato so bhariyamÈdÈya
475
Tattha kÈ nandi kÈ khiÉÉÈ
396
Tattha’ddasÈ araÒÒasmiÑ
433
Tattha vadho ca bandho ca
437
Tadeva hi etarahi ca mayhaÑ 386
Tapassiniyo pabbajitÈ
185
Tapo nu te brÈhmaÓa
bhiÑsar|po
98
TambÈni Himavato pabbatassa 286
TaramÈno imaÑ yÈnaÑ
124
Taveva deva vijite
157
Taveva rakkhÈvaraÓaÑ
karonto
292
TasmÈ pattapuÔasseva
438
TasmÈ vineyya maccheraÑ
65
TasmÈ sataÒca asataÑ
65
TasmÈ hi dhÊrassa
bahussutassa
130
TasmÈ hi paÓÉito poso
354
Tassa kÈmarasaÑ ÒatvÈ
475
Tassa gÈmavaraÑ dammi
258
Tassa cantepure Èsi
473
Tassa taÑ vacanaÑ sutvÈ 85, 449
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[ Ta ]
Tassa te pemakenÈhaÑ
371
Tassa nÈgassa vippavÈsena
92
Tassa me ahu saÑvego
421
Tassa saÑhÊrapaÒÒassa
430
TassÈ ca gÈyamÈnÈya
474
TassÈ’dÈsi pasannatto
228
TÈ kambukÈy|radharÈ
suvatthÈ
469
TÈdisÈya sumedhÈya
323
TÈnÊdha khettÈni so
bh|mibhÈgo
359
TÈlÈ ca m|lÈ ca
phalÈ ca deva
451
TikicchakasamÈ rÈja
362
TiÔÔhante no mahÈrÈje
136
TiÓÉukÈni piyÈlÈni
436
TiÓamiva vanamiva milÈyÈmi 283
TipaÒca ratt|pagatamhi cande 163
TirokuÔÔaÑ tiroselaÑ
411-2
TirokuÔÔamhi gÈyitvÈ
474
TÊh|’nakaÑ satta satÈni ludda 443
Tu~gÈni Himavato pabbatassa 286
TuÔÔhosmi deva
tava dassanena
449
TuÓhÊ ah| kimpuriso
sabhariyo
255
Tumhe khottha ghoravisÈ
uÄÈrÈ
466
Te ca tattha nisÊditvÈ
351
Te ca tassÈ’nÈdiyitvÈ
352
Te taÑ kantÈramÈgamma
351

PaÔhamapÈdÈ
PiÔÔha~kÈ
[ Ta - Tha ]
Te tattha kÈlenu’pasa~kamitvÈ
340
Te tattha ÔhatvÈna ubho
janinda
99
Te tattha bhutvÈ khÈditvÈ
351
Tena pacchÈ vijigucchiÑ
118-9
Te paÓÓasanthatÈ ramaÓÊyÈ
286
Te pabbatÈ tÈ ca kandarÈ
286
Te pÈpadhammÈ pasavetva
pÈpaÑ
312
Te pupphasanthatÈ ramaÓÊyÈ 286
Te maÑ dhammaguÓe yuttaÑ 137
Te luddakasamÈ rÈja
365
TesaÑ ca ÉayamÈnÈnaÑ
347
TesÈhaÑ vacanaÑ sutvÈ
137
Tesu udumbaram|lasmiÑ
349
Te hi n|na marissanti
416-8
TvaÑ lohitakkho
vihatantaraÑso
470
TvaÒca kho me mahÈrÈja
228
TvaÒca bhadde suciÓÓena
323
Thale ca ninne ca vapanti
bÊjaÑ
381
[ Da ]
Dadato me na khÊyetha
242
Dadanti heke visame niviÔÔhÈ 67
DadÈmi te gÈmavarÈni paÒca 100
DadÈhi me gÈmavarÈni paÒca 98
Dammi nikkhasataÑ
ludda
423, 463
Dasa khalu imÈni ÔhÈnÈni
178
Dasa khalu mahÈrÈja
362

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ
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[ Da ]
Dasa vassasahassÈni
Dasevi’mÈ vassadasÈ
Daharassa yuvino cÈpi
DaharÈ ca hi vuddhÈ ca
DahariÑ kumÈriÑ
asamatthapaÒÒaÑ
DaÄhasmi m|le visaÔe vir|Ähe
DÈsÈ ca dÈsyo
anujÊvino ca
DÈse kammakare pesse
Dijo dijÈnaÑ pavarosi
pakkhima
DiÔÔhÈ mayÈ vimÈnÈni
DisvÈ phalaÑ
duccaritassa rÈja
DÊghottaroÔÔhÈ jaÔilÈ
Dukkh|panÊtopi naro
sapaÒÒo
Dukkho punabbhavo sakka
DuÔÔhassa pharusÈ vÈcÈ
DutiyaÑ samacintesuÑ
DuddadaÑ dadamÈnÈnaÑ
DumapphalÈne’va patanti
mÈÓavÈ
DummÊ rajojalladharo
DullabhÈ brÈhmaÓÈ deva
D|tÈ vidhÈvantu disÈ
catasso
D|te te brahme pÈhesiÑ
D|re apassaÑ therova
DevaÑ va yakkhaÑ atha vÈ
manussaÑ
DevatÈnusi saggamhÈ
Devaputto mahiddhiko

133
396
107
129
35
452
53
320
290
359
396
185
270
240
11
351
65
499
322
361
400
225
404
108
322
356

PaÔhamapÈdÈ
[ Da ]
DevÈ na jÊranti yathÈ
manussÈ
Deviddhipattosi
mahÈnubhÈvo
DevÊ ahaÑ sa~kha
mahÈnubhÈvÈ
Dve ca sÈdisiyo
bhariyÈ
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110-1
470
19
423, 464

[ Dha ]
Dhanena dhaÒÒena
ca attanÈ ca
292
DhanuÑ advejjhaÑ katvÈna 259
DhammaÑ cara mahÈrÈja
422
DhammaÑ carÈma
na musÈ bhaÓÈma
52
DhammaÑ care yopi
samuÒchakaÑ care
66
DhammantarÊ vettaraÓÊ
ca bhojo
500
Dhammena kira ÒÈtÊnaÑ
138
Dhammena mantaÑ tava
sampadÈsiÑ
207
Dhammena bhÈsitÈ gÈthÈ
411
Dhammena mocehi
asÈhasena
463
Dhammo have
pÈturahosi pubbe
103
Dhammo have rakkhati
dhammacÈriÑ
54, 500
Dhiratthu taÑ majjapÈnaÑ
217
Dhiratthu subah| kÈme
120
DhÊra’ssa bÈlassa
have janinda
261
DhÊrÈ ca kho
sa~gatisanthavÈni
99
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[ Na ]
Na ussahe vane vatthuÑ
Na kaÓho tacasÈ hoti
NakkhattayogaÑ na pure
abhÈÓi
NakkhattayogaÑ
paÔimÈnayÈmi
Na khattiyoti na ca
brÈhmaÓoti
Nagarampi nÈgo
bhasmaÑ kareyya
Na cÈgamattÈ
paramatthi kiÒci
Na cÈhaÑ citto suta’maÒÒato me
Na cÈha’meta’micchÈmi
Na cÈhamete icchÈmi
Na cevahaÑ tattha tadÈ
ahosiÑ
Na jÈtu’yaÑ sÈgaravÈrivego
Najjo ca te’mÈ
puthulomamacchÈ
Na takkalÈ santi na ÈluvÈni
Na tÈ’yu khÊÓaÑ maraÓaÒca
d|re
Na tÈhaÑ tÈta
ahitÈnukampÊ
Na te kaÔÔhÈni bhinnÈni
Na te naÔÈ no pana
kÊÄaneyyÈ
Na naÑ umhayate disvÈ
Nanu tvaÑ avaca ludda
Na no dÈÔhÈ na vijjanti
Na pacÈmi na pÈcemi
Na puttahetu na dhanassa hetu
NabhaÑ phaleyya udadhÊpi
susse

222
9
204
204
499
462
412
395
358
86
272
164
469
45
357
47
221
313
198
420
344
372
469
465

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Na ]
Na ma’tthi |naÑ kÈmehi
Na mantÈ m|labhesajjÈ
Na me attho sahassehi
Na me ayaÑ
tuyha vadhÈya ajja
Na me tapo atthi
na cÈpi mantÈ
Na me tvaÑ
putta ahitÈnukampÊ
Na me dÈÔhÈ na vijjanti
Namhi devÊ na gandhabbÊ
Na me dessÈ ubho cakkh|
Na me veraÑ tayÈ saddhiÑ
NayaÑ nayati medhÈvÊ
Na yÈcanÈya napi pÈtir|pÈ
Na yujjhamÈnÈ na
balena’vassitÈ
Na rÈjaputta us|yÈmi
Na vÈhametaÑ jÈnÈmi
Na vÈhametaÑ bhuÒjÈmi
Na vÈhametaÑ yasasÈ dadÈmi
Na vÈhametaÑ saddahÈmi
Na ve nindÈ suparivajjayetha
Na ve sugaÓhaÑ paÔhamena
seÔÔhaÑ
Na santi devÈ iti
Èhu eke
Na suddhi secanena’tthi
Na hi aÒÒaÒÒacittÈnaÑ
Na hi dhammo adhammo ca
Na heva Indo na seno
Na heva vedÈ aphalÈ
bhavanti

123
87
176
336
99
47
346
461
407
279
241
103
497
137
41
71
406
71
254
165
337
301
56
501
347
300
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[ Na ]
NÈgo jÈtaphaÓo tattha
195
NÈgo yathÈ pa~kamajjhe
byasanno
399
NÈ’daÔÔhÈ parato dosaÑ
192
NÈnÈbhavÈ vippayogena
tassÈ
329
NÈnÈrattehi vatthehi
303
NÈnÈrukkhehi saÒchannaÑ
468
NÈyaÑ migÈnamatthÈya
184
NÈyaÑ vayo
tÈrakarÈjasannibho
499
NÈriÑ naro
nijjhapayaÑ dhanena
109
NÈsmase katapÈpamhi
56
NÈhaÑ dukkhapareto’ti
426
NÈhaÑ rohaÓa gacchÈmi
416-7
NikkhittabhikkhaÑ bhuÒjanti 364
NiggÈhakasamÈ rÈja
363
Nigrodhameva seveyya
42
Nisamma khattiyo kayirÈ
454
Nisamma ca kataÑ kammaÑ 453
Nisamma daÓÉaÑ paÓaseyya
issaro
454
NiraÑkatvÈ aggimÈdÈya
brÈhmaÓo
301
NisÊthepi rahodÈni
433
NÊlÈni Himavato pabbatassa 286
NekantamudunÈ sakkÈ
193
Negamo taÑ yÈce tÈta
123
Neva sÈlo na khadiro
209
Neso migo mahÈrÈja
273

PaÔhamapÈdÈ
[ Na - Pa ]
No ce tuvaÑ ussahase
janinda
Pa~ke ca posaÑ palipe
byasannaÑ
Pa~ko ca kÈmÈ palipo
ca kÈmÈ
Pacanto apacantassa
Paccoroha mahÈrÈja
PajjunnanÈthÈ pasavo
PaÒcamaÑ samacintesuÑ
PaÒÒÈya tittinaÑ seÔÔhaÑ
PaÔhamaÑ idaÑ
dassanaÑ jÈnato me
PaÔhamaÑ kalalaÑ hoti
Pateva patataÑ seÔÔha
PattahatthÈ samaÓakÈ
PathabyÈ sÈliyavakaÑ
PadakkhiÓato ÈvaÔÔÈ
Pappoti macco
ativelabhÈÓÊ
ParadÈraÒca disvÈna
ParicÈrakasamÈ rÈja
PariÓÈyakasampannÈ
ParidevayamÈno ce
Paribh|to mudu hoti
Par|ÄhakacchanakhalomÈ
PaviÔÔhasmiÑ KÈsiraÒÒe
Pavisi kucchiÑ mahato
gajassa

601
PiÔÔha~kÈ

400
490
484
372
233
253
352
173
99
501
425
185
173
233
248
118
362
346
129
193
363
468
330
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[ Pa ]
PavisitvÈ parakulaÑ
PavutthaÑ tassa sarati
Pasibbake gahetvÈna
Pas|pi tattha haÒÒanti
Pas| manussÈ migavÊraseÔÔha
PassÈmi vohaÑ daharaÑ
kumÈriÑ
Pah|taÑ me dhanaÑ sakka
Pah|tadhaÒÒo kasimÈ
yasassÊ
Pah|tabhakkhaÑ
bahu-annapÈnaÑ
PaÔhÊnaÑ pÈvusaÑ macchaÑ
PaÓÈtipÈtamakaruÑ
PÈÓÈtipÈtÈ viratassa
br|mi
PÈÓÈtipÈtÈ viratassa
br|hi
PÈÓÈtipÈtÈ virato
nu ajja
PÈÓÈtipÈtÈ virato
nu’sa’jja
PÈÓÈtipÈtÈ viramÈma
sabbe
PÈÓÈtipÈtÊ pure ÈsiÑ
PÈtova kho uggate
s|riyamhi
PÈpÈni kammÈni karetha rÈja
PÈpo khosi rÈjaputta
PÈlileyyo tadÈ nÈgo
PÈsÈdaÑ kÈrayissÈmi
PitaraÑ me mahÈrÈja

223
199
362
364
294
487
409
308
164
70
118
337
337
346
337
53
179
443
299
284
314
157
118
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[ Pa ]
Pitaro ca me ÈsuÑ
pitÈmahÈ ca
PitÈmaho tÈta
sudubbalo te
PÊtÈni Himavato pabbatassa
Putto tavÈyaÑ taruÓo
sudhamme
Putto vÈ pitaraÑ yÈce
Pubbeva dÈnÈ
sumanÈ bhavÈma
PurisÈ te mahÈrÈja
P|timacchaÑ kusaggena
PesitÈ rÈjino d|tÈ

52
227
437
449

[ Pha ]
PharusÈhi vÈcÈhi
pakubbamÈno
PhalÈnamiva pakkÈnaÑ

46
129

[ Ba ]
BahuÒcidaÑ m|laphalaÑ
BahubhaÓÉaÑ avahÈya
Bahumpi ratto bhÈseyya
Bahumhi vata santamhi
Bahussuto sutadhammosi
sa~kha
Bah|su vata santÊsu
Bah|hi vatacariyÈhi
BÈlassa m|Ähassa
akataÒÒuno ca

34
45
286
455
123

344
4
193
179
18
179
242
207

GÈthÈs|ci
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[ Ba ]
BÈlÈ ca mohena
rasÈnugiddhÈ
BÈlÈva kho sa~gatisanthavÈni
BÈlo kho tvaÑsi mÈÓava
BrahmalokÈ cavitvÈna
BrÈhmaÓaÑ dÈni pucchÈmi
BrÈhmaÓaÒceva byagghaÒca

167
99
61
473
372
349

[ Bha ]
BhaginÊ UppalavaÓÓÈ ca
314
BhaccÈ mÈtÈ pitÈ bandh|
300
BhaÓaÑ kaÓÓasukhaÑ vÈcaÑ 420
Bhattattho bhattakÈle ca
223
Bhattu mama sassu mÈtÈ
319
Bhaddako vata’yaÑ
pakkhÊ
280, 436
Bhadrako vatÈyaÑ
mÈÓavako
176
BharÈmi puttadÈre ca
372
BhallÈtiyo nÈma
ahosi rÈjÈ
440
BhavaÑ nu citto
suta’maÒÒato te
394
Bhavanti heke purisÈ
56
Bhave ca nandati tassa
199
BhÈtaro’sma mahÈrÈja
436
BhÈtaro honti
me ludda
418
BhikkhuÒca dÈni pucchÈmi
372
Bhiyyo maÑ ÈvisÊ pÊti
410
BhuÒja sÈliÑ yathÈkÈmaÑ
280

PaÔhamapÈdÈ
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[ Bha ]
BhuÒjassu bhoge vipule
kumÈra
BhuttaÒca pÊtaÒca
tava’ssamamhi
BhuttÈ ca me bhogÈ
tidivasmiÑ deva
BherÊ mudi~gÈ paÓavÈ
ca sa~khÈ
[ Ma ]
Macco ekova acceti
MaccherÈ ca pamÈdÈ ca
Majjhanhike sampatike
MaÓÉabya bÈlosi
parittapaÒÒo
MaÓÉabya bhÈsiÑ
ya’mabhÈsaneyyaÑ
MatÈna maÑsÈni bah| susÈne
MattÈ gajÈ bhinnagaÄÈ
pabhinnÈ
Manussesu kataÑ bhattaÑ
MantÈbhijappena pure
hi tuyhaÑ
MayaÒca bhariyaÑ
nÈtikkamÈma
MayÈpi tÈta paÔilacchase
tuvaÑ
Maye’karattaÑ
vippavasimha ludda
MayhaÑ gÈmavaraÑ dehi
MalamajjakasamÈ rÈja
MallaÑ giriÑ paÓÉarakaÑ
tik|ÔaÑ
Mahabbhayo bhiÑsanako
MahayitvÈ sambodhiÑ
MahassÈdÈ sukhÈ kÈmÈ

452
280
453
467
130
64
433
387
36
330
498
71
204
52
46
442
258
365
441
144
236
120
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[ Ma ]
MahÈmattÈ ca me atthi
137
MahesÊ Surucino bhariyÈ
319
MÈ ca puttaÑ mÈ ca patiÑ
284
MÈtaraÑ pitaraÑ cÈpi
179, 185
MÈtÈ ca pitÈ ca
bhÈtaro ca
113
MÈtÈ pitÈ ca bhaginÊ
bhÈtaro ca
53
MÈtÈ pitÈ ca me vuddhÈ
279
MÈtÈ pitÈ
samaÓabrÈhmaÓÈ ca
104
MÈtÈ me sÈ mahÈrÈja
94
MÈ tvaÑ cande rodi mÈ
soci
285
MÈ no deva adÈ cakkhuÑ
405
MÈ maÑ deva nivÈrehi
124
MÈ me janapado Èsi
263
MÈyÈkÈrÈ ra~gamajjhe
karontÈ
500
MÈyÈvino nekatikÈ
185
MÈlaÑ ca so kÈsikacandanaÑ ca
308
Migaluddo mahÈrÈjÈ
433
MittaÑ sahÈyaÑ
adhigamma paÓÉito
295
MittaÑ sahÈyaÒca
karonti paÓÉito
291
MittaÒca kayirÈtha
suhadayaÒca
295
Mittar|pena bahavo
58
Mittar|peni’dhekacce
56

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ma ]
MittÈni ve yassa
bhavanti santo
MittÈbhirÈdhÊ cirameva jÊva
MittÈmaccapariby|ÄhaÑ
Mitte tasseva bhajati
Mitto mittassa pÈnÊyaÑ
MuÒcathe’taÑ mahÈnÈgaÑ
MuttÈ ca vÈhasahassÈni
paÒca
Mutto ca bandhanÈ nÈgo
Mutto Campeyyako nÈgo
[ Ya ]
YaÑ ekarÈjÈ pathaviÑ
vijetvÈ
YaÑ etÈ upasevanti
YaÑ kiÒci mÈnusaÑ dÈnaÑ
YaÑ kiÒci yiÔÔhaÑ ca hutaÒca
mayhaÑ
YaÑ tvaÑ sukhenÈ’bhisamekkhase maÑ
YaÑ devasaÑghÈ vandanti
YaÑ na labbhÈ manussena
YaÑ na sakkÈ nipÈletuÑ
YaÑ nu pubbe vikatthittho
YaÑ no apucchittha tuvaÑ
bhadante
YaÑ maÑ so yÈcituÑ ÈgÈ
YaÑ yaÑ hi rÈja bhajati
YaÑ satta vassÈni
mamÈnubandhi

76
274
123
199
118
94
471
94
464

309
476
403
20
19
322
87
129
25
331
410
437
337

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ
[ Ya ]
YaÑ hoti kiccaÑ
anukampakena
YakkhagaÓasevite
GandhamÈdane
YakkhÈ ca me
puttamakaÑsu evaÑ
YakkhÈ pisÈcÈ
athavÈpi petÈ
YakkhÈ have santi
mahÈnubhÈvÈ
Yakkhe pisÈce athavÈpi
pete
Yakkho’hamasmi kalyÈÓi
YaÒcassa bhuÒjatÊ mÈtÈ
YaÒca hetumupÈdÈya
YaÒhi yÈce taÒhi dade
Yato sarÈmi attÈnaÑ
YathÈ aggÊva suriyova
YathÈ ahaÑ ito gantvÈ
YathÈ ime vippavadanti
yakkhÈ
YathÈ kusova sassova
YathÈ gilitvÈ baÄisaÑ
YathÈ taÑ sivayo sabbe
YathÈ dadhÊva khÊraÑva
YathÈ naÄova veÄ|va
YathÈpi te
sÈgaravÈrimajjhe
YathÈpi nÈvaÑ
puriso dakamhi
YathÈpi bÊjamaggimhi
YathÈpi mÈtÈ ca pitÈ ca
puttaÑ
YathÈ yÈcitakaÑ yÈnaÑ

PiÔÔha~kÈ

291
286
386
499
385
499
108
501
159
406
145
142
222
165
143
196
405
143
144
167
483
41
399
358
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[ Ya ]
YathÈ samaÑ maÒÒamÈno
pateyya
206
YathÈ saraÓa’mÈdittaÑ
129
YadÈ kadÈci manujesu brahme 99
YadÈ parÈbhavo hoti
427
YadesamÈnÈ
vicaranti loke
312
YadesamÈnÈ vicarimha
344
Yamariyadhammena
punanti vuddhÈ
77
YamÈhu devesu SujampatÊti 404
YamimaÑ nadiÑ passasi
sÊghasotaÑ
442
Yamuggatejo uragoti
cÈhu
462
YamuddhariÑ vÈhane
vuyhamÈnaÑ
260
YamekarattaÑ
anutappathe’taÑ
442
YamekarattiÑ paÔhadhaÑ
497
Yamhi jÈte na passati
26
Yasokaro
puÒÒakarohamasmi
102
YasmÈ dÈnaÑ
nÈbhinandiÑ kadÈci
31
YasmiÑ mano nivisati
217
YasmiÒca jÈyamÈnamhi
26
Yassa etÈdisÈ assu
87
Yassa devÈ pitaro ca sabbe
76
Yassa bhariyÈ tulyavayÈ
samaggÈ
77
Yassa rÈjÈ bh|tapati
yasassÊ
77
Yassa rukkhassa chÈyÈya
352
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[ Ya ]
Yassa’ssa sakkhÊ
maraÓena rÈja
Yassa sÈkhÈ palambanti
Yasseva bhÊto na
dadÈti maccharÊ
YÈ te sÈ bhariyÈ
anariyar|pÈ
YÈdisaÑ kurute mittaÑ
YÈni saccÈni dvipadinda
YÈ me’sÈ byÈhÈsi
pamuÒcathe’taÑ
YÈva anussaraÑ kÈme
YÈ sÈ rati uttamÈ
kÈmabhoginaÑ
Yutte deva rathe dehi
Yutto ratho mahÈrÈja
YuvÈ sujÈto sumukho
sudassano
Ye keci atthi samaÓÈ
pathabyÈ
Ye ca sa~khÈtadhammÈse
Ye cÈpi me sakuÓÈ
atthi baddhÈ
Ye te bhavanti nÈgÈ ca
Yena atthena Ègacchi
Yena jÈtena nandanti
YenÈbhibh|to kusalaÑ
jahÈti
Ye maÑ yÈcitumÈyanti

483
209
65
47-8
437
410
253
173
108
405
435
487
339
267
341
233
404
26
26
410
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[ Ya ]
Ye vippamuttÈ
anavajjabhogino
456
YesaÑ rÈgo ca doso ca
388
Yo attano
dukkha’manÈnupuÔÔho
226
Yo ca appaÔivekkhitvÈ
192
Yo ca uppatitaÑ atthaÑ
58
Yo ca etÈni ÔhÈnÈni
179, 193
Yo ca tvaÑ sakhino hetu
428
Yojentu ve
rÈjarathe sucitte
395, 467
Yojehi sÈrathi yÈnaÑ
409
Yo taÑ viduggÈ narakÈ
samuddhari
271
Yo tassa dukkhajÈtassa
226
Yo te imaÑ visÈlakkhiÑ
24
Yo devo’yaÑ dakkhiÓÈyaÑ
disÈyaÑ
165
Yo na hanti na ghÈteti
72
Yo nÈvajÈnÈti
sahÈyamatte
76
Yo bÈla mantaÑ kasirena
laddhaÑ
207
Yo mÈtaraÑ vÈ pitaraÑ
saviÔÔha
47
Yo yujjhamÈnÈna’mayujjhamÈno
250
Yo ve anaÔÔhaÑva naÔÔhanti
cÈha
311
Yo ve dassanti vatvÈna
406
Yo sabbalokassa
nivÈtavutti
76

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ya - Ra ]
Yohu seÔÔho sahassassa
RaÔÔhesu giddhÈ rÈjÈno
RathakÈrova cammassa
Ramassu bhikkhÈcariyÈya
putta
RammaÒca te ÈvasathaÑ
karontu
RÈjaputto ca ÒaÒchÈto
RÈjavatÈ s|ravatÈ ca
attho
RÈjÈ avoca VidhuraÑ
RÈjÈ KÈli~go cakkavatti
RÈjÈ ca pabbajja’marocayittha
RÈjÈ pasayha pathaviÑ vijitvÈ
RÈjÈ me so dijo
mitto
RÈjÈyatanaÑ ucchupuÔaÑ

125
374
174
455
396
475
295
361
233
491
173
427
363

[ La ]
LakkhÊ vata me udapÈdi ajja 281
La~ghiÑ samuddaÑ pakkhandi 4
LaddhÈ satasahassÈni
4
LÈbho alÈbho yaso
ayaso ca
132
LÈbho siloko
sakkÈro
223
Luddo carÊ pÈsahattho
araÒÒe
342
Lohena ve haÒÒati
jÈtar|paÑ
103

PaÔhamapÈdÈ
[ Va ]
VaÓÓavÈ abhir|posi
Vanibbato mayha vaniÑ
anuttaraÑ
Vande te ayirabrahme
VammÊkath|pasmiÑ
kipillikÈni
VaraÒce me ado sakka

607
PiÔÔha~kÈ
70
404
287
331
10, 14,
240-2
357
216
283

Vasa devÈnubhÈvena
VaseyyÈma tavÈ’gÈre
Vassa’miva sare pÈde
VÈcaÑ manaÒca paÓidhÈya
sammÈ
112
VÈÓijakasamÈ rÈja
363
VÈÓijÈ samitiÑ katvÈ
351
VÈmena bhikkhamÈdÈya
373
VÈyametheva puriso
270
VÈridÈ purimÈ sÈkhÈ
352
VicarÈma dÈni girivananadiyo 288
VijjÈdharÈ
ghora’madhÊyamÈnÈ
500
VinÈpi dÈnÈ tava vacanaÑ
janinda
464
VibbhantacittÈ kupitindriyÈsi 462
Virate methunÈ dhammÈ
361-5
VividhaÑ adhimanÈ
suÓomahaÑ
446
VisaÑ mÈ paÔisevittho
222
VisaÑ yathÈ halÈhalaÑ
121
VÊmaÑsamÈno isino
bhisÈni
313
VutthaÑ me
bhavanaÑ dibyaÑ
360
VedÈ na saccÈ na ca
vittalÈbho
482
VehÈyasaÑ agamÈ
bh|ripaÒÒo
385

608
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JÈtakaÔÔhakathÈya catutthabhÈge
PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
SaÑvasantÈ vivasanti
SakaÑ niketaÑ
atihÊÄayÈno
Sakamittassa kammena
Sakkopi paÔinandittha
Sakkohamasmi Devindo
Sakyar|paÑ pure santaÑ
SakhÈ ca mitto ca mamÈsi
SÊvika
SakhÊnaÑ sÈjÊvakaro
Sa~kappa’metaÑ paÔiladdha
pÈpakaÑ
SacÈhaÑ bÈlo
paraneyyo asmi
Sace araÒÒaÑ hitvÈna
Sace kho tvaÑ Udayosi
Sace ca kho uttaro
saccamÈha
Sace ca jaÒÒÈ avisayha’mattano
Sace ca taÑ rÈja mado
saheyya
Sace ca rÈjÈ vicikicchase
tuvaÑ
Sace tuvaÑ yuddhabalo
adhamma
Sace te |naÑ kÈmehi
Sace te dukkhamuppajje
Sacepi vÈto
giri’mÈvaheyya
Sace hi tyÈhaÑ dhanahetu
gÈhito

217
331
295
356
409
178
407
41
46
453
222
113
165
226
400
273
103
123
226
465
336

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
SaccaÑ kireva mÈhaÑsu
260
SaccaÑ kho etaÑ vadasi
kumÈra
451
SaccaÑ kho vadesi mÈÓava
62
SaccappaÔiÒÒÈ tava mesa
hotu
466
SaÔÔhi vÈhasahassÈni
236
SataÑ sahassÈni dubhÈsitÈni
253
Satameko ca me puttÈ
429
SattÈhamevÈhaÑ pasannacitto 31
Sattigumbo ca corÈnaÑ
436
SaddhÈya nikkhamma punaÑ
nivatto
33
SantÈ dantÈyeva paribbajanti
33
Santi aÒÒepi sasakÈ
85
SabbaÑ narÈnaÑ saphalaÑ
suciÓÓaÑ
393-4
SabbaÒÒ| sabbavid| ca
236
Sabbalokaviruddhosi
71
SabbÈ disÈ anuvisaÔohamasmi
103
Sabbe apihitÈ dvÈrÈ
4
Sabbeva te dhammaguÓÈ
321
SabbesaÑ sÊtibh|tÈnaÑ
303
Sabbe samÈgamma karoma
nÈvaÑ
165
SabbesamevaÑ hi narÈna
nÈrinaÑ
498
Sabbo loko paricitto aticitto 254
Sabbova loko
ekato
194
SamaÓe tuvaÑ brÈhmaÓe
addhike ca
34

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
SamaÓe brÈhmaÓe cÈpi 179, 320
SamaÓe mayaÑ brÈhmaÓe
addhike ca
52
SamÈ ambaÔÔhavessehi
364
SamÈgatÈ jÈnapadÈ
262
SamÈ gopanisÈdehi
364
SampannaÑ sÈlikedÈraÑ
277
SampannavÈhano poso
433
SampassaÑ attani veraÑ
71
Sampesito ca raÒÒÈ
234
SarabhaÑ giriduggasmiÑ
271
Sa rÈjaputto paridevayanto
449
Sa rÈjÈ paridevesi
473
Sa rÈjÈ pÈvisi byamhaÑ
467
SarÈni khÊyanti
saselakÈnanÈ
498
Savanena ekassa piyÈ
bhavanti
216
Savanena piyo mesi
216
SasatthÈ tÈta rÈjÈno
223
Sahassavedopi na taÑ paÔicca 299
SÈkaÑ bhisaÑ madhuÑ
maÑsaÑ
372
SÈkhÈhi rukkho labhate
samaÒÒaÑ
488
SÈgarapariyantÈya
233
SÈ ca antepuraÑ gantvÈ
474
SÈ ca chinnÈva pagghari
351-2
SÈ tattha upasa~kamma
474
SÈ tattha vittÈ sumanÈ
patÊtÈ
21

PaÔhamapÈdÈ
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[ Sa ]
SÈdhu khosi anuppatto
SÈdhu bhÈsati’yaÑ yakkho
SÈdhu sambahulÈ ÒÈtÊ
SÈdhu hoti tapo ciÓÓo
SÈ n|na’sÈ kapaÓikÈ
SÈmaggimeva sikkhetha
SÈ muhuttaÑ palÈyitvÈ
SÈyaÑ ca pÈto udakaÑ
sajÈti
SÈyameke na dissanti
SÈhaÑ ahiÑsÈratinÊ
SÈhaÑ brÈhmaÓa rÈjÈnaÑ
SÈ hotu nÈvÈ
phalak|papannÈ
SÈÄ|rasaÑghaÒca nisedhayitvÈ
SÊhÈ ca byagghÈ ca athopi
dÊpiyo
SukkacchavÊ vedhaverÈ
Sukicchar|paÑ
paridevayavho
SukkhaÒjalipaggahitÈ
SukhaÑ nu khaÓÉaso chinnaÑ
SukhumÈlar|paÑ disvÈ
SuÓantu mayhaÑ parisÈ
samÈgatÈ
SuÓoma dhammaÑ asataÑ
sataÒca
SuÓomi tiÔÔhÈmi vadehi
brahme
SuÓohi mayhaÑ vacanaÑ
janinda
SutvÈ kaÓÓasukkhaÑ vÈcaÑ
SudukkaraÑ kammamakÈsi

356
115
349
179
93
211
417
451
129
319
319
21
440
500
185
441
56
158
371
452
52
98
98
420
292
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PiÔÔha~kÈ
[ Sa ]

Subbh| subhÈ
suppaÔimukkakambu
18
SurÈmerayamÈdhukÈ
119
SuladdhalÈbho vata me
ahosi
395
SuvaÓÓacitakaÑ bh|miÑ
467
SuvÈsitaÑ isinaÑ ekarattaÑ 314
SuvijÈnaÑ si~gÈlÈnaÑ 217, 226,
262
S|rena balavantena
295
SetÈni Himavato
pabbatassa
286
SevamÈno sevamÈnaÑ
437
So karassu ÈnubhÈvaÑ
71
So kosiyo
attamano udaggo
281
So khattiyo hotu
pasayhakÈrÊ
308
So gÈmaÓÊ hotu
sahÈyamajjhe
309
So ca pokkharaÓÊtÊre
409
So tattha bhutvÈ ca
atho ramitvÈ
468
So n|na madhuraÑ ÒÈti
86
So paccataÑ niraye
ghorar|pe
466
So bajjhat| pÈsasatehi
chabbhi
309
So brÈhmaÓo hotu
avÊtarÈgo
308

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
So bhinnasÊso
ruhiramakkhita~go
331
So mÈÓavo tassa pÈvadi
61
SovaÓÓamayaÑ
maÓÊmayaÑ
60, 85
SovaÓÓamayo pabhassaro
60
So vo ahaÑ pamokkhÈmi
418
SohaÑ abb|Ähasallosmi
62, 87
SohaÑ etÈdisaÑ hitvÈ
360
SohaÑ evaÑ pajÈnÈmi
396
SohaÑ gantvÈ manussesu
358
SohaÑ catuppattamimaÑ
viha~gamaÑ
261
SohaÑ janindena janamhi
puÔÔho
205
SohaÑ dassaÒca bhokkhaÒca 130
SoÄasÈhi ca bÈttiÑsa
4
SoÄasitthisahassÈni
320, 463
Snehasa~gathitÈ ganthÈ
11
SvÈgataÑ te mahÈrÈja
356
[ Ha ]
HatthapÈdaÑ yathÈ chinde
HatthÈrohÈ anÊkaÔÔhÈ
HatthÊhi assehi
rathehi pattibhi
Hadaya~gamaÑ
kaÓÓasukhaÑ
HarÊtakaÑ ÈmalakaÑ
Hitena tÈsaÑ nandÈmi
Himaccaye HemavatÈya
tÊre
Hiyyoti hiyyati poso
HÊnajaccopi ce hoti

158
137
498
345
363
320
440
486
430

