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9. PÈpavagga 
 

1. C|ÄekasÈÔakabrÈhmaÓavatthu 

 Abhittharetha kalyÈÓeti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto C|ÄekasÈÔakabrÈhmaÓaÑ Èrabbha kathesi. 

 Vipassidasabalassa kÈlasmiÒhi MahÈ-ekasÈÔakabrÈhmaÓo nÈma ahosi, 
ayaÑ pana etarahi SÈvatthiyaÑ C|ÄekasÈÔako nÈma. Tassa hi eko 
nivÈsanasÈÔako ahosi, brÈhmaÓiyÈpi eko. Ubhinnampi ekameva pÈrupanaÑ, 
bahi gamanakÈle brÈhmaÓo vÈ brÈhmaÓÊ vÈ taÑ pÈrupati. AthekadivasaÑ 
vihÈre dhammassavane ghosite brÈhmaÓo Èha “bhoti dhammassavanaÑ 
ghositaÑ, kiÑ divÈ dhammassavanaÑ gamissasi1, udÈhu rattiÑ. 
PÈrupanassa hi abhÈvena na sakkÈ amhehi ekato gantun”ti. BrÈhmaÓÊ “sÈmi 
ahaÑ divÈ gamissÈmÊ”ti sÈÔakaÑ pÈrupitvÈ agamÈsi. BrÈhmaÓo 
divasabhÈgaÑ gehe vÊtinÈmetvÈ rattiÑ gantvÈ Satthu purato nisinnova 
dhammaÑ assosi. Athassa sarÊraÑ pharamÈnÈ paÒcavaÓÓÈ pÊti uppajji. So 
SatthÈraÑ p|jitukÈmo hutvÈ “sace imaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. DhammasavanÈya gacchasi (SÊ)  
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sÈÔakaÑ dassÈmi, neva brÈhmaÓiyÈ, na mayhaÑ pÈrupanaÑ bhavissatÊ”ti 
cintesi. Athassa maccheracittÈnaÑ sahassaÑ uppajji, punekaÑ saddhÈcittaÑ 
uppajji. TaÑ abhibhavitvÈ puna maccherasahassaÑ1 uppajji. Itissa 
balavamaccheraÑ bandhitvÈ gaÓhantaÑ viya saddhÈcittaÑ paÔibÈhatiyeva. 
Tassa “dassÈmi, na dassÈmÊ”ti cintentasseva paÔhamayÈmo apagato, 
majjhimayÈmo sampatto. Tasmimpi dÈtuÑ nÈsakkhi. PacchimayÈme 
sampatte so cintesi “mama saddhÈcittena maccheracittena ca saddhiÑ 
yujjhantasseva dve yÈmÈ vÊtivattÈ, idaÑ mama ettakaÑ maccheracittaÑ 
vaÉÉhamÈnaÑ cat|hi apÈyehi sÊsaÑ ukkhipituÑ na dassati, dassÈmi nan”ti. 
So maccherasahassaÑ abhibhavitvÈ saddhÈcittaÑ purecÈrikaÑ katvÈ 
sÈÔakaÑ ÈdÈya Satthu pÈdam|le ÔhapetvÈ “jitaÑ me, jitaÑ me”ti tikkhattuÑ 
mahÈsaddamakÈsi. 

 RÈjÈ Pasenadi Kosalo dhammaÑ suÓanto taÑ saddaÑ sutvÈ “pucchatha 
naÑ, kiÑ kira2 tena jitan”ti Èha. So rÈjapurisehi pucchito tamatthaÑ Èrocesi. 
TaÑ sutvÈ rÈjÈ “dukkaraÑ kataÑ brÈhmaÓena, sa~gahamassa karissÈmÊ”ti 
ekaÑ sÈÔakayugaÑ dÈpesi. So tampi TathÈgatasseva adÈsi. Puna rÈjÈ dve 
cattÈri aÔÔha soÄasÈti dviguÓaÑ katvÈ dÈpesi. So tÈnipi TathÈgatasseva adÈsi. 
Athassa rÈjÈ dvattiÑsa yugÈni dÈpesi. BrÈhmaÓo “attano aggahetvÈ laddhaÑ 
laddhaÑ vissajjesiyevÈ”ti vÈdamocanatthaÑ tato ekaÑ yugaÑ attano, ekaÑ 
brÈhmaÓiyÈti dve yugÈni gahetvÈ tiÑsa yugÈni TathÈgatasseva adÈsi. RÈjÈ 
pana tasmiÑ sattakkhattumpi3 dadante puna dÈtukÈmoyeva ahosi. Pubbe 
MahÈ-ekasÈÔako catusaÔÔhiyÈ sÈÔakayugesu dve aggahesi, ayaÑ pana 
dvattiÑsÈya laddhakÈle4 dve aggahesi. RÈjÈ purise ÈÓÈpesi “dukkaraÑ 
bhaÓe brÈhmaÓena kataÑ, antepure mama dve kambalÈni ÈharÈpeyyÈthÈ”ti. 
Te tathÈ kariÑsu. RÈjÈ satasahassagghanake dve kambale dÈpesi. BrÈhmaÓo 
“na ime mama sarÊre upayogaÑ arahanti, BuddhasÈsanasseva ete 
anucchavikÈ”ti ekaÑ kambalaÑ antogandhakuÔiyaÑ Satthu sayanassa upari 
vitÈnaÑ katvÈ bandhi, ekaÑ attano ghare nibaddhaÑ bhuÒjantassa 
bhikkhuno bhattakiccaÔÔhÈne vitÈnaÑ katvÈ bandhi. RÈjÈ  
______________________________________________________________ 
 1. TaÑ abhibhavamÈnaÑ puna maccheracittaÑ (SÊ), tampi abhibhavantaÑ puna 
 maccherasahassaÑ (SyÈ) 
 2. YaÑ kiÒci kira (SÊ), kiÒci kira (Ka) 3. Satakkhattumpi (SÊ) 
 4. DvattiÑsayugaladdhakÈle (SyÈ) 
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sÈyanhasamaye Satthu santikaÑ gantvÈ taÑ kambalaÑ saÒjÈnitvÈ “bhante 
kena p|jÈ katÈ”ti pucchitvÈ “ekasÈÔakenÈ”ti vutte “brÈhmaÓo mama 
pasÈdaÔÔhÈneyeva pasÊdatÊ”ti vatvÈ “cattÈro hatthÊ cattÈro asse cattÈri 
kahÈpaÓasahassÈni catasso itthiyo catasso dÈsiyo cattÈro purise caturo 
gÈmavare”ti evaÑ yÈva sabbasatÈ1 cattÈri cattÈri katvÈ sabbacatukkaÑ nÈma 
assa dÈpesi. 

 Bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “aho acchariyaÑ 
C|ÄekasÈÔakassa kammaÑ, taÑmuhuttameva sabbacatukkaÑ labhi, idÈni 
katena2 kalyÈÓakammena ajjameva vipÈko dinno”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya 
nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti 
vutte “bhikkhave sacÈyaÑ ekasÈÔako paÔhamayÈme mayhaÑ dÈtuÑ 
asakkhissa, sabbasoÄasakaÑ alabhissa. Sace majjhimayÈme asakkhissa, 
sabbaÔÔhakaÑ alabhissa. BalavapacchimayÈme3 dinnattÈ panesa 
sabbacatukkaÑ labhi. KalyÈÓakammaÑ karontena hi uppannaÑ cittaÑ 
ahÈpetvÈ ta~khaÓaÒÒeva kÈtabbaÑ. DandhaÑ kataÑ kusalaÒhi sampattiÑ 
dadamÈnaÑ dandhameva dadÈti, tasmÈ cittuppÈdasamanantarameva 
kalyÈÓakammaÑ kÈtabban”ti vatvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ desento 
imaÑ gÈthamÈha– 
 
 116. “Abhittharetha kalyÈÓe, pÈpÈ cittaÑ nivÈraye.  
 DandhaÑ hi karoto puÒÒaÑ, pÈpasmiÑ ramatÊ mano”ti.  

 Tattha abhittharethÈti turitaturitaÑ sÊghasÊghaÑ kareyyÈti attho. GihinÈ 
vÈ hi “salÈkabhattadÈnÈdÊsu kiÒcideva4 kusalaÑ karissÈmÊ”ti citte uppanne 
yathÈ aÒÒe okÈsaÑ na labhanti, evaÑ “ahaÑ pure, ahaÑ pure”ti 
turitaturitameva kÈtabbaÑ. Pabbajitena vÈ upajjhÈyavattÈdÊni karontena 
aÒÒassa okÈsaÑ adatvÈ “ahaÑ pure, ahaÑ pure”ti turitaturitameva 
kÈtabbaÑ. PÈpÈ cittanti kÈyaduccaritÈdipÈpakammato vÈ 
akusalacittuppÈdato vÈ sabbathÈmena5 cittaÑ nivÈraye. DandhaÑ hi 
karototi yo pana “dassÈmi, na dassÈmi, sampajjissati nu kho me, no”ti evaÑ 
cikkhallamaggena gacchanto viya dandhaÑ puÒÒaÑ karoti, tassa 
ekasÈÔakassa 
______________________________________________________________ 
 1. YÈvatÈ (SÊ), yÈva satta (Ka) 2. IdÈneva khettaÔÔhÈne (SyÈ) 
 3. Balavapacc|se (SyÈ) 4. SalÈkabhattadÈnÈdi yaÑ kiÒcideva (SÊ) 
 5. SabbaÔÔhÈne (SyÈ) 
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viya maccherasahassaÑ pÈpaÑ okÈsaÑ labhati. Athassa pÈpasmiÑ ramatÊ 
mano, kusalakammakaraÓakÈleyeva hi cittaÑ kusale ramati, tato muccitvÈ 
pÈpaninnameva hotÊti. 

 GÈthÈpariyosÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

C|ÄekasÈÔakabrÈhmaÓavatthu paÔhamaÑ. 
_____ 

 
2. Seyyasakattheravatthu  

 PÈpaÒce purisoti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
SeyyasakattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 So hi LÈÄudÈyittherassa saddhivihÈriko, attano anabhiratiÑ tassa 
ÈrocetvÈ tena paÔhamasaÑghÈdisesakamme samÈdapito uppannuppannÈya 
anabhiratiyÈ taÑ kammamakÈsi1. SatthÈ tassa kiriyaÑ sutvÈ taÑ 
pakkosÈpetvÈ “evaÑ kira tvaÑ karosÊ”ti pucchitvÈ “Èmabhante”ti vutte 
“kasmÈ bhÈriyaÑ kammaÑ akÈsi, ananucchavikaÑ moghapurisÈ”ti 
nÈnappakÈrato garahitvÈ sikkhÈpadaÑ paÒÒÈpetvÈ “evar|paÑ hi kammaÑ 
diÔÔhadhammepi samparÈyepi dukkhasaÑvattanikameva hotÊ”ti vatvÈ 
anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 117. “PÈpaÒce puriso kayirÈ, na naÑ kayirÈ punappunaÑ. 
 Na tamhi chandaÑ kayirÈtha, dukkho pÈpassa uccayo”ti. 

 Tassattho–sace puriso sakiÑ pÈpakammaÑ kareyya, ta~khaÓeyeva 
paccavekkhitvÈ “idaÑ appatir|paÑ oÄÈrikan”ti na naÑ kayirÈ punappunaÑ. 
Yopi tamhi chando vÈ ruci vÈ uppajjeyya, tampi vinodetvÈ na kayirÈtheva. 
KiÑ kÈraÓÈ? Dukkho pÈpassa uccayo. PÈpassa hi uccayo vuÉÉhi idhalokepi 
samparÈyepi dukkhameva ÈvahatÊti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

Seyyasakattheravatthu dutiyaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 1. 151 piÔÔhe vitthÈro.  
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3. LÈjadevadhÊtÈvatthu 

 PuÒÒaÒceti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
LÈjadevadhÊtaraÑ Èrabbha kathesi. Vatthu RÈjagahe samuÔÔhitaÑ. 

 ŒyasmÈ hi MahÈkassapo PippaliguhÈyaÑ viharanto jhÈnaÑ 
samÈpajjitvÈ sattame divase vuÔÔhÈya dibbena cakkhunÈ bhikkhÈcÈraÔÔhÈnaÑ 
olokento ekaÑ sÈlikhettapÈlikaÑ itthiÑ sÈlisÊsÈni gahetvÈ lÈje kurumÈnaÑ 
disvÈ “saddhÈ nu kho, assaddhÈ”ti vÊmaÑsitvÈ “saddhÈ”ti ÒatvÈ “sakkhissati 
nu kho me sa~gahaÑ kÈtuÑ, no”ti upadhÈrento “visÈradÈ kuladhÊtÈ mama 
sa~gahaÑ karissati, katvÈ ca pana mahÈsampattiÑ labhissatÊ”ti ÒatvÈ 
cÊvaraÑ pÈrupitvÈ pattamÈdÈya sÈlikhettasamÊpeyeva aÔÔhÈsi. KuladhÊtÈ 
theraÑ disvÈva pasannacittÈ paÒcavaÓÓÈya pÊtiyÈ phuÔÔhasarÊrÈ “tiÔÔhatha 
bhante”ti vatvÈ lÈje ÈdÈya vegena gantvÈ therassa patte ÈkiritvÈ 
paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ “bhante tumhehi diÔÔhadhammassa bhÈginÊ 
assan”ti patthanaÑ akÈsi. Thero “evaÑ hot|”ti anumodanamakÈsi. SÈpi 
theraÑ vanditvÈ attanÈ dinnadÈnaÑ ÈvajjamÈnÈ nivatti. TÈya ca pana 
kedÈramariyÈdÈya gamanamagge ekasmiÑ bile ghoraviso sappo nipajji. So 
therassa kÈsÈyapaÔicchannaÑ ja~ghaÑ ÉaÑsituÑ nÈsakkhi. ItarÈ dÈnaÑ 
ÈvajjamÈnÈ nivattantÊ taÑ padesaÑ pÈpuÓi. Sappo bilÈ nikkhamitvÈ taÑ 
ÉaÑsitvÈ tattheva pÈtesi. SÈ pasannacittena kÈlaÑ katvÈ TÈvatiÑsabhavane 
tiÑsayojanike kanakavimÈne suttappabuddhÈ viya 
sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitena tigÈvutena attabhÈvena nibbatti. SÈ 
dvÈdasayojanikaÑ1 ekaÑ dibbavatthaÑ nivÈsetvÈ ekaÑ pÈrupitvÈ 
accharÈsahassaparivutÈ pubbakammapakÈsanatthÈya suvaÓÓalÈjabharitena 
olambakena suvaÓÓasarakena paÔimaÓÉite vimÈnadvÈre ÔhitÈ attano 
sampattiÑ oloketvÈ “kiÑ nu kho me katvÈ ayaÑ sampatti laddhÈ”ti dibbena 
cakkhunÈ upadhÈrentÊ “ayyassa me MahÈkassapattherassa 
dinnalÈjanissandena sÈ laddhÈ”ti aÒÒÈsi. 

 SÈ evaÑ parittakena kammena evar|paÑ sampattiÑ labhitvÈ “na dÈni 
mayÈ pamajjituÑ vaÔÔati, ayyassa vattapaÔivattaÑ katvÈ imaÑ sampattiÑ 
thÈvaraÑ karissÈmÊ”ti cintetvÈ pÈtova kanakamayaÑ sammajjaniÒceva 
kacavarachaÉÉanakaÒca 
______________________________________________________________ 
 1. DvÈdasahatthaÑ (SyÈ)  
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pacchiÑ ÈdÈya gantvÈ1 therassa pariveÓaÑ sammajjitvÈ 
pÈnÊyaparibhojanÊyaÑ upaÔÔhÈpesi. Thero taÑ disvÈ “kenaci daharena vÈ 
sÈmaÓerena vÈ vattaÑ kataÑ bhavissatÊ”ti sallakkhesi. SÈ dutiyadivasepi 
tatheva akÈsi, theropi tatheva sallakkhesi. Tatiyadivase pana thero tassÈ 
sammajjanisaddaÑ sutvÈ tÈlacchiddÈdÊhi ca paviÔÔhaÑ sarÊrobhÈsaÑ disvÈ 
dvÈraÑ vivaritvÈ “ko esa sammajjatÊ”ti pucchi. AhaÑ bhante tumhÈkaÑ 
upaÔÔhÈyikÈ LÈjadevadhÊtÈti. Nanu mayhaÑ evaÑnÈmikÈ upaÔÔhÈyikÈ nÈma 
natthÊti2. “AhaÑ bhante sÈlikhettaÑ rakkhamÈnÈ lÈje datvÈ pasannacittÈ 
nivattantÊ sappena daÔÔhÈ kÈlaÑ katvÈ TÈvatiÑsadevaloke uppannÈ, mayÈ 
ayyaÑ nissÈya ayaÑ sampatti laddhÈ, idÈnipi tumhÈkaÑ vattapaÔivattaÑ 
katvÈ sampattiÑ thÈvaraÑ karissÈmÊ”ti ÈgatÈmhi bhanteti. Hiyyopi parepi 
tayÈvetaÑ ÔhÈnaÑ sammajjitaÑ, tayÈva pÈnÊyabhojanÊyaÑ upaÔÔhÈpitanti. 
Œma bhanteti. Apehi devadhÊte, tayÈ kataÑ vattaÑ kataÑva hotu, ito 
paÔÔhÈya imaÑ ÔhÈnaÑ mÈ ÈgamÊti. Bhante mÈ maÑ nÈsetha, tumhÈkaÑ 
vattaÑ katvÈ sampattiÑ me thiraÑ kÈtuÑ dethÈti. Apehi devadhÊte, mÈ maÑ 
anÈgate cittabÊjaniÑ gahetvÈ nisinnehi dhammakathikehi 
“MahÈkassapattherassa kira ekÈ devadhÊtÈ ÈgantvÈ vattapaÔivattaÑ katvÈ 
pÈnÊyaparibhojanÊyaÑ upaÔÔhÈpesÊ”ti vattabbataÑ kari, ito paÔÔhÈya idha mÈ 
Ègami, paÔikkamÈti. SÈ “mÈ maÑ bhante nÈsethÈ”ti punappunaÑ yÈciyeva. 
Thero “nÈyaÑ mama vacanaÑ suÓÈtÊ”ti cintetvÈ “tuvaÑ pamÈÓaÑ na 
jÈnÈsÊ”ti accharaÑ pahari. SÈ tattha saÓÔhÈtuÑ asakkontÊ ÈkÈse uppatitvÈ 
aÒjaliÑ paggayha “bhante mayÈ laddhasampattiÑ3 mÈ nÈsetha, thÈvaraÑ 
kÈtuÑ dethÈ”ti rodantÊ ÈkÈse aÔÔhÈsi. 

 SatthÈ Jetavane GandhakuÔiyaÑ nisinnova tassÈ roditasaddaÑ sutvÈ 
obhÈsaÑ pharitvÈ devadhÊtÈya sammukhe nisÊditvÈ kathento viya “devadhÊte 
mama puttassa Kassapassa saÑvarakaraÓameva bhÈro, puÒÒatthikÈnaÑ pana 
‘ayaÑ no attho’ti4 sallakkhetvÈ puÒÒakaraÓameva bhÈro. PuÒÒakaraÓaÑ hi 
idha ceva samparÈye ca sukhamevÈ”ti vatvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ 
dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. ŒgantvÈ (SÊ) 2. AtthÊti (SÊ) 
 3. LaddhasampadaÑ (SÊ) 4. AyaÑ ayaÑ atthoti (SÊ)  
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 118. “PuÒÒaÒce puriso kayirÈ, kayirÈ naÑ punappunaÑ. 
 Tamhi chandaÑ kayirÈtha, sukho puÒÒassa uccayo”ti. 

 Tassattho–sace puriso puÒÒaÑ kareyya, “ekavÈraÑ me puÒÒaÑ 
kataÑ, alaÑ ettÈvatÈ”ti anoramitvÈ punappunaÑ karotheva. Tassa 
akaraÓakkhaÓepi tamhi puÒÒe chandaÑ ruciÑ ussÈhaÑ karotheva. KiÑ 
kÈraÓÈ? Sukho puÒÒassa uccayo. PuÒÒassa hi uccayo vuÉÉhi 
idhalokaparalokasukhÈvahanato sukhoti. 

 DesanÈvasÈne devadhÊtÈ paÒcacattÈlÊsayojanamatthake ÔhitÈva 
sotÈpattiphalaÑ pÈpuÓÊti. 
 

LÈjadevadhÊtÈvatthu tatiyaÑ.  
_____ 

 
4. AnÈthapiÓÉikaseÔÔhivatthu 

 PÈpopi passatÊ bhadranti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto AnÈthapiÓÉikaÑ Èrabbha kathesi. 

 AnÈthapiÓÉiko hi vihÈrameva uddissa catupaÓÓÈsakoÔidhanaÑ 
BuddhasÈsane vikiritvÈ Satthari Jetavane viharante devasikaÑ tÊÓi mahÈ-
upaÔÔhÈnÈni gacchati, gacchanto ca “kiÑ nu kho ÈdÈya Ègatoti sÈmaÓerÈ vÈ 
daharÈ vÈ hatthampi me olokeyyun”ti tucchahattho nÈma na gatapubbo. 
PÈtova gacchanto yÈguÑ gÈhÈpetvÈva gacchati, katapÈtarÈso 
sappinavanÊtÈdÊni bhesajjÈni. SÈyanhasamaye mÈlÈgandhavilepanavatthÈdÊni 
gÈhÈpetvÈ gacchati. EvaÑ niccakÈlameva divase divase dÈnaÑ datvÈ sÊlaÑ 
rakkhati. AparabhÈge dhanaÑ parikkhayaÑ gacchati. VohÈr|pajÊvinopissa 
hatthato aÔÔhÈrasakoÔidhanaÑ iÓaÑ gaÓhiÑsu, kulasantakÈpissa 
aÔÔhÈrasahiraÒÒakoÔiyo, nadÊtÊre nidahitvÈ ÔhapitÈ udakena k|le bhinne 
mahÈsamuddaÑ pavisiÑsu. Evamassa anupubbena dhanaÑ parikkhayaÑ 
agamÈsi. So evaÑbh|topi saÑghassa dÈnaÑ detiyeva, paÓÊtaÑ pana katvÈ 
dÈtuÑ na sakkoti. 

 So ekadivasaÑ SatthÈrÈ “dÊyati pana te gahapati kule dÈnan”ti vutte 
“dÊyati bhante, taÒce kho kaÓÈjakaÑ bila~gadutiyan”ti Èha. Atha  
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naÑ SatthÈ “gahapati ‘l|khaÑ dÈnaÑ demÊ’ti mÈ cintayi. CittasmiÑ hi 
paÓÊte BuddhÈdÊnaÑ dinnadÈnaÑ l|khaÑ nÈma natthi, apica tvaÑ 
aÔÔhannaÑ ariyapuggalÈnaÑ dÈnaÑ desi, ahaÑ pana VelÈmakÈle 
sakalajambudÊpaÑ unna~galaÑ katvÈ mahÈdÈnaÑ pavattayamÈnopi 
tisaraÓagatampi kaÒci nÈlatthaÑ, dakkhiÓeyyÈ nÈma evaÑ dullabhÈ. TasmÈ 
‘l|khaÑ me dÈnan’ti mÈ cintayÊ”ti vatvÈ VelÈmasuttamassa1 kathesi. 
Athassa dvÈrakoÔÔhake adhivatthÈ devatÈ Satthari ceva SatthusÈvakesu ca 
gehaÑ pavisantesu tesaÑ tejena saÓÔhÈtuÑ asakkontÊ “yathÈ ime imaÑ 
gehaÑ na pavisanti, tathÈ gahapatiÑ paribhindissÈmÊ”ti taÑ vattukÈmÈpi 
issarakÈle kiÒci vattuÑ nÈsakkhi, idÈni “panÈyaÑ duggato gaÓhissati me 
vacanan”ti rattibhÈge seÔÔhissa sirigabbhaÑ pavisitvÈ ÈkÈse aÔÔhÈsi. Atha 
seÔÔhi naÑ disvÈ “ko eso”ti Èha. AhaÑ te mahÈseÔÔhi catutthadvÈrakoÔÔhake 
adhivatthÈ devatÈ, tuyhaÑ ovÈdadÈnatthÈya ÈgatÈti. Tena hi ovadehÊti. 
MahÈseÔÔhi tayÈ pacchimakÈlaÑ anoloketvÈva samaÓassa Gotamassa sÈsane 
bahuÑ dhanaÑ vippakiÓÓaÑ, idÈni duggato hutvÈpi taÑ na muÒcasiyeva2, 
evaÑ vattamÈno katipÈheneva ghÈsacchÈdanamattampi na labhissasi, kiÑ te 
samaÓena Gotamena, atipariccÈgato oramitvÈ kammante payojento 
kuÔumbaÑ saÓÔhÈpehÊti. AyaÑ me tayÈ dinna-ovÈdoti. Œma seÔÔhÊti. Gaccha, 
nÈhaÑ tÈdisÊnaÑ satenapi sahassenapi satasahassenapi sakkÈ kampetuÑ3, 
ayuttaÑ te vuttaÑ, kiÑ tayÈ mama gehe vasamÈnÈya, sÊghaÑ sÊghaÑ me 
gharÈ nikkhamÈhÊti. SÈ sotÈpannassa ariyasÈvakassa vacanaÑ sutvÈ ÔhÈtuÑ 
asakkontÊ dÈrake ÈdÈya nikkhami, nikkhamitvÈ ca pana aÒÒattha 
vasanaÔÔhÈnaÑ alabhamÈnÈ “seÔÔhiÑ khamÈpetvÈ tattheva vasissÈmÊ”ti 
nagarapariggÈhakaÑ devaputtaÑ upasa~kamitvÈ attanÈ katÈparÈdhaÑ 
ÈcikkhitvÈ “ehi, maÑ seÔÔhissa santikaÑ netvÈ khamÈpetvÈ vasanaÔÔhÈnaÑ 
dÈpehÊ”ti Èha. So “ayuttaÑ tayÈ vuttaÑ, nÈhaÑ tassa santikaÑ gantuÑ 
ussahÈmÊ”ti4 taÑ paÔikkhipi. SÈ catunnaÑ mahÈrÈjÈnaÑ santikaÑ gantvÈ 
tehipi paÔikkhittÈ SakkaÑ devarÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ taÑ pavattiÑ 
ÈcikkhitvÈ “ahaÑ deva vasanaÔÔhÈnaÑ alabhamÈnÈ 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 3. 195 piÔÔhe. 2. Na muÒcesiyeva (SÊ)  
 3. HarÈpetuÑ (SÊ) 4. UssahissÈmÊti (SÊ) 
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dÈrake hatthena gahetvÈ anÈthÈ vicarÈmi, vasanaÔÔhÈnaÑ me dÈpehÊ”ti 
suÔÔhutaraÑ yÈci. 

 Atha naÑ so “ahampi tava kÈraÓÈ seÔÔhiÑ vattuÑ na sakkhissÈmi, ekaÑ 
pana te upÈyaÑ kathessÈmÊ”ti Èha. SÈdhu deva, kathehÊti. Gaccha, seÔÔhino 
ÈyuttakavesaÑ gahetvÈ seÔÔhissa hatthato paÓÓaÑ ÈropetvÈ1 vohÈr|pajÊvÊhi 
gahitaÑ aÔÔhÈrasakoÔidhanaÑ attano ÈnubhÈvena sodhetvÈ tucchagabbhe 
p|retvÈ mahÈsamuddaÑ paviÔÔhaÑ aÔÔhÈrasakoÔidhanaÑ atthi, aÒÒampi 
asukaÔÔhÈne nÈma assÈmikaÑ aÔÔhÈrasakoÔidhanaÑ atthi, taÑ sabbaÑ 
saÑharitvÈ tassa tucchagabbhe p|retvÈ daÓÉakammaÑ katvÈ khamÈpehÊti. 
SÈ “sÈdhu devÈ”ti vuttanayeneva taÑ sabbaÑ katvÈ puna tassa sirigabbhaÑ 
obhÈsayamÈnÈ ÈkÈse ÔhatvÈ “ko eso”ti vutte ahaÑ te catutthadvÈrakoÔÔhake 
adhivatthÈ andhabÈladevatÈ, mayÈ andhabÈlatÈya yaÑ tumhÈkaÑ santike 
kathitaÑ, taÑ me khamatha. Sakkassa hi me vacanena 
catupaÓÓÈsakoÔidhanaÑ saÑharitvÈ tucchagabbhap|raÓaÑ2 daÓÉakammaÑ 
kataÑ, vasanaÔÔhÈnaÑ alabhamÈnÈ kilamÈmÊti. AnÈthapiÓÉiko cintesi “ayaÑ 
devatÈ ‘daÓÉakammaÒca me katan’ti vadati, attano ca dosaÑ paÔijÈnÈti, 
SammÈsambuddhassa naÑ dassessÈmÊ”ti. So taÑ Satthu santikaÑ netvÈ tÈya 
katakammaÑ sabbaÑ Èrocesi. DevatÈ Satthu pÈdesu sirasÈ nipatitvÈ “bhante 
yaÑ mayÈ andhabÈlatÈya tumhÈkaÑ guÓe ajÈnitvÈ pÈpakaÑ vacanaÑ 
vuttaÑ, taÑ me khamathÈ”ti SatthÈraÑ khamÈpetvÈ mahÈseÔÔhiÑ 
khamÈpesi. SatthÈ kalyÈÓapÈpakÈnaÑ kammÈnaÑ vipÈkavasena seÔÔhiÒceva 
devataÒca ovadanto “idha gahapati pÈpapuggalopi yÈva pÈpaÑ na paccati, 
tÈva bhadrampi passati. YadÈ panassa pÈpaÑ paccati, tadÈ pÈpameva 
passati. Bhadrapuggalopi yÈva bhadraÑ na paccati, tÈva pÈpÈni passati. 
YadÈ panassa bhadraÑ paccati, tadÈ bhadrameva passatÊ”ti vatvÈ 
anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ desento imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 119. “PÈpopi passatÊ bhadraÑ, yÈva pÈpaÑ na paccati. 
 YadÈ ca paccatÊ pÈpaÑ, atha pÈpo pÈpÈni passati. 
 
 120. Bhadropi passatÊ pÈpaÑ, yÈva bhadraÑ na paccati. 
 YadÈ ca paccatÊ bhadraÑ, atha bhadro bhadrÈni passatÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. ŒharÈpetvÈ (SyÈ) 2. Tucchagabbhap|raÓena (SyÈ)  
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 Tattha pÈpoti kÈyaduccaritÈdinÈ pÈpakammena yuttapuggalo. Sopi hi 
purimasucaritÈnubhÈvena nibbattaÑ sukhaÑ anubhavamÈno bhadrampi 
passati. YÈva pÈpaÑ na paccatÊti yÈvassa taÑ pÈpakammaÑ diÔÔhadhamme 
vÈ samparÈye vÈ vipÈkaÑ na deti. YadÈ panassa taÑ diÔÔhadhamme vÈ 
samparÈye vÈ vipÈkaÑ deti, atha diÔÔhadhamme vividhÈ kammakÈraÓÈ, 
samparÈye ca apÈyadukkhaÑ anubhonto so pÈpo pÈpÈniyeva passati. 
DutiyagÈthÈyapi kÈyasucaritÈdinÈ bhadrakammena yutto bhadro. Sopi hi 
purimaduccaritÈnubhÈvena nibbattaÑ dukkhaÑ anubhavamÈno pÈpaÑ 
passati. YÈva bhadraÑ na paccatÊti yÈvassa taÑ bhadraÑ kammaÑ 
diÔÔhadhamme vÈ samparÈye vÈ vipÈkaÑ na deti. YadÈ pana taÑ vipÈkaÑ 
deti, atha diÔÔhadhamme lÈbhasakkÈrÈdisukhaÑ, samparÈye ca 
dibbasampattisukhaÑ anubhavamÈno so bhadro bhadrÈniyeva passatÊti. 

 DesanÈvasÈne sÈ devatÈ sotÈpattiphale patiÔÔhahi, sampattaparisÈyapi 
sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

AnÈthapiÓÉikaseÔÔhivatthucatutthaÑ. 
_____ 

 
5. AsaÒÒataparikkhÈrabhikkhuvatthu 

 MÈvamaÒÒetha pÈpassÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto ekaÑ AsaÒÒataparikkhÈraÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira yaÑ kiÒci maÒcapÊÔhÈdibhedaÑ parikkhÈraÑ bahi paribhuÒjitvÈ 
tattheva chaÉÉeti. ParikkhÈro vassenapi Ètapenapi upacikÈdÊhipi vinassati. 
So bhikkh|hi “nanu Èvuso parikkhÈro nÈma paÔisÈmitabbo”ti vutte 
“appakaÑ mayÈ kataÑ Èvuso etaÑ, na etassa cittaÑ atthi, na pittan”ti1 vatvÈ 
tatheva karoti. Bhikkh| tassa kiriyaÑ Satthu ÈrocesuÑ. SatthÈ taÑ 
pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu evaÑ karosÊ”ti pucchi. So SatthÈrÈ 
pucchitopi “kiÑ etaÑ2 BhagavÈ appakaÑ mayÈ kataÑ, na tassa cittaÑ atthi, 
nÈssa pittan”ti tatheva avamaÒÒanto Èha. Atha naÑ SatthÈ “bhikkh|hi evaÑ 
kÈtuÑ na vaÔÔati, pÈpakammaÑ nÈma ‘appakan’ti na avamaÒÒitabbaÑ. 
AjjhokÈse ÔhapitaÑ hi vivaÔamukhaÑ bhÈjanaÑ deve vassante kiÒcÈpi 
ekabindunÈ na p|rati, 
______________________________________________________________ 
 1. Na nimittanti (Ka) 2. EvaÑ (SÊ)  
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punappunaÑ vassante pana p|rateva, evamevaÑ pÈpaÑ karonto puggalo 
anupubbena mahantaÑ pÈparÈsiÑ karotÊ”ti vatvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ 
dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 121. “MÈvamaÒÒetha pÈpassa, na mandaÑ Ègamissati. 
 UdabindunipÈtena, udakumbhopi p|rati. 
 BÈlo p|rati pÈpassa, thokaÑ thokampi Ècinan”ti. 

 Tattha mÈvamaÒÒethÈti na avajÈneyya. PÈpassÈti pÈpaÑ. Na mandaÑ 
ÈgamissatÊti “appamattakaÑ me pÈpakaÑ kataÑ, kadÈ etaÑ vipaccissatÊ”ti 
evaÑ pÈpaÑ nÈvajÈneyyÈti attho. UdakumbhopÊti deve vassante mukhaÑ 
vivaritvÈ ÔhapitaÑ yaÑ kiÒci kulÈlabhÈjanaÑ yathÈ taÑ ekekassÈpi 
udakabinduno nipÈtena anupubbena p|rati, evaÑ bÈlapuggalo thokaÑ 
thokampi pÈpaÑ Ècinanto karonto vaÉÉhento pÈpassa p|ratiyevÈti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑsu. SatthÈpi “ajjhokÈse 
seyyaÑ santharitvÈ paÔipÈkatikaÑ akaronto1 imaÑ nÈma ÈpattimÈpajjatÊ”ti 
sikkhÈpadaÑ2 paÒÒÈpesÊti. 
 

AsaÒÒataparikkhÈrabhikkhuvatthu paÒcamaÑ. 
_____ 

 
6. BiÄÈlapÈdakaseÔÔhivatthu 

 MÈvamaÒÒetha puÒÒassÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto BiÄÈlapÈdakaseÔÔhiÑ3 Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ hi samaye SÈvatthivÈsino vaggabandhanena 
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa dÈnaÑ denti. AthekadivasaÑ SatthÈ 
anumodanaÑ karonto evamÈha– 

UpÈsakÈ idhekacco attanÈva dÈnaÑ deti, paraÑ na samÈdapeti. So 
nibbattanibbattaÔÔhÈne bhogasampadaÑ labhati, no parivÈrasampadaÑ. 
Ekacco attanÈ dÈnaÑ na deti, paraÑ samÈdapeti. 

______________________________________________________________ 
 1. Akaroto (SyÈ, Ka) 2. Vi 2. 58 piÔÔhe. 3. BiÄÈlapadakaseÔÔhiÑ (SyÈ, Ka)  
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So nibbattanibbattaÔÔhÈne parivÈrasampadaÑ labhati, no 
bhogasampadaÑ. Ekacco attanÈ ca na deti, paraÒca na samÈdapeti. So 
nibbattanibbattaÔÔhÈne neva bhogasampadaÑ labhati, na 
parivÈrasampadaÑ, vighÈsÈdo hutvÈ vicarati. Ekacco attanÈ ca deti, 
paraÒca samÈdapeti. So nibbattanibbattaÔÔhÈne bhogasampadaÒceva 
labhati, parivÈrasampadaÒcÈti. 

 Atheko paÓÉitapuriso taÑ dhammadesanaÑ sutvÈ “aho acchariyamidaÑ 
kÈraÓaÑ, ahaÑ dÈni ubhayasampattisaÑvattanikaÑ kammaÑ karissÈmÊ”ti 
cintetvÈ SatthÈraÑ uÔÔhÈya gamanakÈle Èha “bhante sve amhÈkaÑ bhikkhaÑ 
gaÓhathÈ”ti. Kittakehi pana te bhikkh|hi atthoti. Sabbabhikkh|hi bhanteti. 
SatthÈ adhivÈsesi. Sopi gÈmaÑ pavisitvÈ “ammatÈtÈ mayÈ svÈtanÈya 
Buddhappamukho bhikkhusaÑgho nimantito, yo yattakÈnaÑ bhikkh|naÑ 
sakkoti, so tattakÈnaÑ yÈgu-ÈdÊnaÑ atthÈya taÓÉulÈdÊni detu, ekasmiÑ ÔhÈne 
pacÈpetvÈ dÈnaÑ dassÈmÈ”ti ugghosento vicari. 

 Atha naÑ eko seÔÔhi attano ÈpaÓadvÈraÑ sampattaÑ disvÈ “ayaÑ attano 
pahonake bhikkh| animantetvÈ pana sakalagÈmaÑ samÈdapento vicaratÊ”ti 
kujjhitvÈ “tayÈ gahitabhÈjanaÑ ÈharÈ”ti tÊhi a~gulÊhi gahetvÈ thoke taÓÉule 
adÈsi, tathÈ mugge,tathÈ mÈseti. So tato paÔÔhÈya BiÄÈlapÈdakaseÔÔhi nÈma 
jÈto, sappiphÈÓitÈdÊni dentopi karaÓÉaÑ kuÔe pakkhipitvÈ ekato koÓaÑ 
katvÈ binduÑ binduÑ paggharÈyanto thokathokameva adÈsi. UpÈsako 
avasesehi dinnaÑ ekato katvÈ iminÈ dinnaÑ visuÑyeva aggahesi. So seÔÔhi 
tassa kiriyaÑ disvÈ “kiÑ nu kho esa mayÈ dinnaÑ visuÑ gaÓhÈtÊ”ti cintetvÈ 
tassa pacchato pacchato ekaÑ c|Ä|paÔÔhÈkaÑ pahiÓi “gaccha, yaÑ esa 
karoti, taÑ jÈnÈhÊ”ti. So gantvÈ “seÔÔhissa mahapphalaÑ hot|”ti 
yÈgubhattap|vÈnaÑ atthÈya ekaÑ dve taÓÉule pakkhipitvÈ muggamÈsepi 
telaphÈÓitÈdibind|nipi sabbabhÈjanesu pakkhipi. C|Ä|paÔÔhÈko gantvÈ 
seÔÔhissa Èrocesi. TaÑ sutvÈ seÔÔhi cintesi “sace me so parisamajjhe 
avaÓÓaÑ bhÈsissati, mama nÈme gahitamatteyeva naÑ paharitvÈ 
mÈressÈmÊ”ti nivÈsanantare churikaÑ bandhitvÈ punadivase gantvÈ 
bhattagge aÔÔhÈsi. So puriso BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ 
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parivisitvÈ BhagavantaÑ Èha “bhante mayÈ mahÈjanaÑ samÈdapetvÈ imaÑ 
dÈnaÑ dinnaÑ, tattha samÈdapitamanussÈ attano attano balena bah|nipi 
thokÈnipi taÓÉulÈdÊni adaÑsu, tesaÑ sabbesaÑ mahapphalaÑ hot|”ti. TaÑ 
sutvÈ so seÔÔhi cintesi “ahaÑ ‘asukena nÈma accharÈya gaÓhitvÈ taÓÉulÈdÊni 
dinnÈnÊti mama nÈme gahitamatte imaÑ mÈressÈmÊ’ti Ègato, ayaÑ pana 
sabbasa~gÈhikaÑ katvÈ ‘yehipi nÈÄi-ÈdÊhi minitvÈ dinnaÑ, yehipi accharÈya 
gahetvÈ dinnaÑ, sabbesaÑ mahapphalaÑ hot|’ti vadati. SacÈhaÑ evar|paÑ 
na khamÈpessÈmi, devadaÓÉo mama matthake patissatÊ”ti. So tassa 
pÈdam|le nipajjitvÈ “khamÈhi me sÈmÊ”ti Èha. “KiÑ idan”ti ca tena vutte 
sabbaÑ taÑ pavattiÑ Èrocesi. TaÑ kiriyaÑ disvÈ SatthÈ “kiÑ idan”ti 
dÈnaveyyÈvaÔikaÑ pucchi. So atÊtadivasato paÔÔhÈya sabbaÑ taÑ pavattiÑ 
Èrocesi. Atha naÑ SatthÈ “evaÑ kira seÔÔhÊ”ti pucchitvÈ “Èma bhante”ti 
vutte “upÈsaka puÒÒaÑ nÈma ‘appakan’ti na avamaÒÒitabbaÑ, mÈdisassa 
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa dÈnaÑ datvÈ ‘appakan’ti na 
avamaÒÒitabbaÑ. PaÓÉitamanussÈ hi puÒÒaÑ karontÈ vivaÔabhÈjanaÑ viya 
udakena anukkamena puÒÒena p|rantiyevÈ”ti,1 vatvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ 
dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 122. “MÈvamaÒÒetha puÒÒassa, na mandaÑ Ègamissati. 
 UdabindunipÈtena, udakumbhopi p|rati. 
 DhÊro p|rati puÒÒassa, thokaÑ thokampi Ècinan”ti. 

 Tassattho–paÓÉitamanusso puÒÒaÑ katvÈ “appakamattaÑ mayÈ kataÑ, 
na mandaÑ vipÈkavasena Ègamissati, evaÑ parittakaÑ kammaÑ kahaÑ 
maÑ dakkhissati2, ahaÑ vÈ taÑ kahaÑ dakkhissÈmi, kadÈ etaÑ 
vipaccissatÊ”ti evaÑ puÒÒaÑ mÈvamaÒÒetha na avajÈneyya. YathÈ hi 
nirantaraÑ udabindunipÈtena vivaritvÈ ÔhapitaÑ kulÈlabhÈjanaÑ p|rati, 
evaÑ dhÊro paÓÉitapuriso thokaÑ thokampi puÒÒaÑ Ècinanto puÒÒassa 
p|ratÊti. 

 DesanÈvasÈne so seÔÔhi sotÈpattiphalaÑ pÈpuÓi, sampattaparisÈyapi 
sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

BiÄÈlapÈdakaseÔÔhivatthu chaÔÔhaÑ.  
______________________________________________________________ 
 1. PuÒÒÈni parip|rantiyevÈti (SÊ) 2. Rakkhissati (Ka)  
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7. MahÈdhanavÈÓijavatthu 

 VÈÓijovÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
MahÈdhanavÈÓijaÑ Èrabbha kathesi. 

 Tassa kira vÈÓijassa gehe paÒcasatÈ corÈ otÈraÑ1 gavesamÈnÈ otÈraÑ 
na labhiÑsu. Aparena samayena vÈÓijo paÒca sakaÔasatÈni bhaÓÉassa 
p|retvÈ bhikkh|naÑ ÈrocÈpesi “ahaÑ asukaÔÔhÈnaÑ nÈma vÈÓijjatthÈya 
gacchÈmi, ye ayyÈ taÑ ÔhÈnaÑ2 gantukÈmÈ, te nikkhamantu, magge 
bhikkhÈya na kilamissantÊ”ti. TaÑ sutvÈ paÒcasatÈ bhikkh| tena saddhiÑ 
maggaÑ paÔipajjiÑsu. Tepi corÈ “so kira vÈÓijo3 nikkhanto”ti gantvÈ 
aÔaviyaÑ aÔÔhaÑsu. VÈÓijopi gantvÈ aÔavimukhe ekasmiÑ gÈme vÈsaÑ 
katvÈ dve tayopi divase goÓasakaÔÈdÊni saÑvidahi, tesaÑ pana bhikkh|naÑ 
nibaddhaÑ bhikkhaÑ detiyeva. CorÈ tasmiÑ aticirÈyante “gaccha, tassa 
nikkhamanadivasaÑ ÒatvÈ ehÊ”ti ekaÑ purisaÑ pahiÓiÑsu. So taÑ gÈmaÑ 
gantvÈ ekaÑ sahÈyakaÑ pucchi “kadÈ vÈÓijo nikkhamissatÊ”ti. So 
“dvÊhatÊhaccayenÈ”ti vatvÈ “kimatthaÑ pana pucchasÊ”ti Èha. Athassa so 
“mayaÑ paÒcasatÈ corÈ etassatthÈya aÔaviyaÑ ÔhitÈ”ti Ècikkhi. Itaro “tena hi 
gaccha, sÊghaÑ nikkhamissatÊ”ti taÑ uyyojetvÈ “kiÑ nu kho core vÈremi, 
udÈhu vÈÓijan”ti cintetvÈ “kiÑ me corehi, vÈÓijaÑ nissÈya paÒcasatÈ 
bhikkh| jÊvanti, vÈÓijassa saÒÒaÑ dassÈmÊ”ti so tassa santikaÑ gantvÈ “kadÈ 
gamissathÈ”ti pucchitvÈ “tatiyadivase”ti vutte mayhaÑ vacanaÑ karotha, 
aÔaviyaÑ kira tumhÈkaÑ atthÈya paÒcasatÈ corÈ ÔhitÈ, mÈ tÈva gamitthÈti. 
TvaÑ kathaÑ jÈnÈsÊti. TesaÑ antare mama sahÈyo atthi, tassa me kathÈya 
ÒÈtanti. “Tena hi ‘kiÑ me etto gatenÈ’ti nivattitvÈ gehameva gamissÈmÊ”ti 
Èha. TasmiÑ cirÈyante puna tehi corehi pesito puriso ÈgantvÈ taÑ 
sahÈyakaÑ pucchitvÈ taÑ pavattiÑ sutvÈ “nivattitvÈ gehameva kira 
gamissatÊ”ti gantvÈ corÈnaÑ Èrocesi. TaÑ sutvÈ corÈ tato nikkhamitvÈ 
itarasmiÑ magge aÔÔhaÑsu, tasmiÑ cirÈyante punapi te corÈ tassa santikaÑ 
purisaÑ pesesuÑ. So tesaÑ tattha ÔhitabhÈvaÑ ÒatvÈ puna vÈÓijassa Èrocesi. 
VÈÓijo “idhÈpi me vekallaÑ natthi, evaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. OkÈsaÑ (Ka) 2. Tattha (Ka) 3. VÈÓijjÈya (SÊ) 
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sante neva etto gamissÈmi, na ito, idheva bhavissÈmÊ”ti bhikkh|naÑ 
santikaÑ gantvÈ Èha “bhante corÈ kira maÑ vilumpitukÈmÈ magge ÔhitÈ1, 
‘puna nivattissatÊ’ti sutvÈ itarasmiÑ magge ÔhitÈ, ahaÑ etto vÈ ito vÈ 
agantvÈ thokaÑ idheva bhavissÈmi, bhadantÈ idheva vasitukÈmÈ vasantu, 
gantukÈmÈ attano ruciÑ2 karont|”ti3. Bhikkh| “evaÑ sante mayaÑ 
nivattissÈmÈ”ti vÈÓijaÑ ÈpucchitvÈ punadeva SÈvatthiÑ gantvÈ SatthÈraÑ 
vanditvÈ nisÊdiÑsu. SatthÈ “kiÑ bhikkhave MahÈdhanavÈÓijena saddhiÑ na 
gamitthÈ”ti pucchitvÈ “Èma bhante, MahÈdhanavÈÓijassa vilumpanatthÈya 
dvÊsupi maggesu corÈ pariyuÔÔhiÑsu, tena so tattheva Ôhito, mayaÑ pana 
taÑ ÈpucchitvÈ ÈgatÈ”ti vutte “bhikkhave MahÈdhanavÈÓijo corÈnaÑ 
atthitÈya maggaÑ parivajjeti, jÊvitukÈmo viya puriso halÈhalaÑ visaÑ 
parivajjeti, bhikkhunÈpi ‘tayo bhavÈ corehi pariyuÔÔhitamaggasadisÈ’ti ÒatvÈ 
pÈpaÑ parivajjetuÑ vaÔÔatÊ”ti vatvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ desento 
imaÑ gÈthamÈha– 
 
 123. “VÈÓijova bhayaÑ maggaÑ, appasattho mahaddhano. 
 VisaÑ jÊvitukÈmova, pÈpÈni parivajjaye”ti. 

 Tattha bhayanti bhÈyitabbaÑ, corehi pariyuÔÔhitattÈ sappaÔibhayanti 
attho. IdaÑ vuttaÑ hoti–yathÈ MahÈdhanavÈÓijo appasattho sappaÔibhayaÑ 
maggaÑ, yathÈ ca jÊvitukÈmo halÈhalaÑ visaÑ parivajjeti, evaÑ paÓÉito 
bhikkhu appamattakÈnipi pÈpÈni parivajjeyyÈti. 

 DesanÈvasÈne te bhikkh| saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓiÑsu, 
sampattamahÈjanassÈpi sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

MahÈdhanavÈÓijavatthu sattamaÑ.  
_____ 

 
8. KukkuÔamittanesÈdavatthu 

 PÈÓimhi ceti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto 
KukkuÔamittaÑ nÈma nesÈdaÑ Èrabbha kathesi. 
______________________________________________________________ 
 1. ®hatvÈ (SÊ, SyÈ) 2. RuciyÈ (SyÈ) 
 3. BhadantÈ idheva vasitukÈmÈ attano ruciÑ karont|ti (SÊ)  
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 RÈjagahe kira ekÈ seÔÔhidhÊtÈ vayappattÈ sattabh|mikapÈsÈdassa upari 
sirigabbhe ÈrakkhaÓatthÈya ekaÑ paricÈrikaÑ datvÈ mÈtÈpit|hi vÈsiyamÈnÈ1 
ekadivasaÑ sÈyanhasamaye vÈtapÈnena antaravÊthiÑ olokentÊ paÒca 
pÈsasatÈni paÒca s|lasatÈni ÈdÈya mige vadhitvÈ jÊvamÈnaÑ ekaÑ 
KukkuÔamittaÑ nÈma nesÈdaÑ paÒca migasatÈni vadhitvÈ tesaÑ maÑsena 
mahÈsakaÔaÑ p|retvÈ sakaÔadhure nisÊditvÈ maÑsavikkiÓanatthÈya nagaraÑ 
pavisantaÑ disvÈ tasmiÑ paÔibaddhacittÈ2 paricÈrikÈya hatthe paÓÓÈkÈraÑ 
datvÈ “gaccha, etassa paÓÓÈkÈraÑ datvÈ gamanakÈlaÑ ÒatvÈ ehÊ”ti pesesi. 
SÈ gantvÈ tassa paÓÓÈkÈraÑ datvÈ pucchi “kadÈ gamissasÊ”ti. So “ajja 
maÑsaÑ vikkiÓitvÈ pÈtova asukadvÈrena nÈma nikkhamitvÈ gamissÈmÊ”ti 
Èha. SÈ tena kathitakathaÑ sutvÈ ÈgantvÈ tassÈ Èrocesi. SeÔÔhidhÊtÈ attanÈ 
gahetabbayuttakaÑ vatthÈbharaÓajÈtaÑ3 saÑvidahitvÈ pÈtova 
malinavatthaÑ nivÈsetvÈ kuÔaÑ ÈdÈya dÈsÊhi saddhiÑ udakatitthaÑ 
gacchantÊ viya nikkhamitvÈ taÑ ÔhÈnaÑ gantvÈ tassÈgamanaÑ olokentÊ 
aÔÔhÈsi. Sopi pÈtova sakaÔaÑ pÈjento nikkhami. SÈ tassa pacchato pacchato 
pÈyÈsi. So taÑ disvÈ “ahaÑ4 taÑ ‘asukassa nÈma dhÊtÈ’ti na jÈnÈmi, mÈ 
maÑ anubandhi ammÈ”ti Èha. Na maÑ tvaÑ pakkosasi, ahaÑ attano 
dhammatÈya ÈgacchÈmi, tvaÑ tuÓhÊ hutvÈ attano sakaÔaÑ pÈjehÊti. So 
punappunaÑ taÑ nivÈretiyeva. Atha naÑ sÈ Èha “sÈmi sirÊnÈma attano 
santikaÑ ÈgacchantÊ5 nivÈretuÑ na vaÔÔatÊ”ti. So tassÈ nissaÑsayena 
ÈgamanakÈraÓaÑ ÒatvÈ taÑ sakaÔaÑ ÈropetvÈ agamÈsi. TassÈ mÈtÈpitaro ito 
cito ca pariyesÈpetvÈ apassantÈ “matÈ bhavissatÊ”ti matakabhattaÑ kariÑsu. 
SÈpi tena saddhiÑ saÑvÈsamanvÈya paÔipÈÔiyÈ satta putte vijÈyitvÈ te 
vayappatte gharabandhanena bandhi. 

 AthekadivasaÑ SatthÈ pacc|sasamaye lokaÑ volokento KukkuÔamittaÑ 
saputtaÑ sasuÓisaÑ attano ÒÈÓajÈlassa anto paviÔÔhaÑ disvÈ “kiÑ nu kho 
etan”ti upadhÈrento tesaÑ pannarasannampi sotÈpattimaggassa upanissayaÑ 
disvÈ pÈtova pattacÊvaraÑ ÈdÈya tassa pÈsaÔÔhÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. PosiyamÈnÈ (SÊ, Ka) 2. PaÔibandhacittÈ (Ka) 3. VatthÈbharaÓajÈtar|paÑ (Ka) 
 4. DisvÈ bhadde tvaÑ kassa dhÊtÈti pucchi, ahaÑ (Ka) 
 5. SiriÑ nÈma attano santikaÑ ÈgacchantiÑ (SyÈ) 
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agamÈsi. TaÑ divasaÑ pÈse baddho ekamigopi nÈhosi. SatthÈ tassa 
pÈsam|le padavalaÒjaÑ dassetvÈ purato1 ekassa gumbassa heÔÔhÈ chÈyÈyaÑ 
nisÊdi. KukkuÔamitto pÈtova dhanuÑ ÈdÈya pÈsaÔÔhÈnaÑ gantvÈ Èdito 
paÔÔhÈya pÈse olokayamÈno pÈse baddhaÑ ekampi migaÑ adisvÈ Satthu 
padavalaÒjaÑ addasa. Athassa etadahosi “ko2 mayhaÑ baddhamige 
mocento vicaratÊ”ti. So Satthari ÈghÈtaÑ bandhitvÈ gacchanto gumbam|le 
nisinnaÑ SatthÈraÑ disvÈ “iminÈ mama migÈ mocitÈ bhavissanti, mÈressÈmi 
nan”ti dhanuÑ ÈkaÉÉhi. SatthÈ dhanaÑ ÈkaÉÉhituÑ datvÈ vissajjetuÑ 
nÈdÈsi. So saraÑ vissajjetumpi oropetumpi asakkonto phÈsukÈhi bhijjantÊhi 
viya mukhato kheÄena paggharantena kilantar|po aÔÔhÈsi. Athassa puttÈ 
gehaÑ gantvÈ “pitÈ no cirÈyati, kiÑ nu kho etan”ti vatvÈ “gacchatha tÈtÈ 
pitu santikan”ti mÈtarÈ pesitÈ dhan|ni ÈdÈya gantvÈ pitaraÑ tathÈÔhitaÑ 
disvÈ “ayaÑ no pitu paccÈmitto bhavissatÊ”ti sattapi janÈ dhan|ni 
ÈkaÉÉhitvÈ BuddhÈnubhÈvena yathÈ nesaÑ pitÈ Ôhito, tatheva aÔÔhaÑsu. Atha 
nesaÑ mÈtÈ “kiÑ nu kho me puttÈpi cirÈyantÊ”ti vatvÈ sattahi suÓisÈhi 
saddhiÑ gantvÈ te tathÈÔhite disvÈ “kassa nu kho ime dhan|ni ÈkaÉÉhitvÈ 
ÔhitÈ”ti olokentÊ SatthÈraÑ disvÈ bÈhÈ paggayha “mÈ me pitaraÑ nÈsetha, 
mÈ me pitaraÑ nÈsethÈ”ti mahÈsaddamakÈsi. KukkuÔamitto taÑ saddaÑ 
sutvÈ cintesi “naÔÔho vatamhi, sasuro kira me esa, aho mayÈ bhÈriyaÑ 
kammaÑ katan”ti. PuttÈpissa “ayyako kira no esa, aho bhÈriyaÑ kammaÑ 
katan”ti cintayiÑsu. KukkuÔamitto “ayaÑ sasuro me”ti mettacittaÑ 
upaÔÔhapesi, puttÈpissa “ayyako no”ti mettacittaÑ upaÔÔhapesuÑ. Atha te 
nesaÑ mÈtÈ seÔÔhidhÊtÈ “khippaÑ dhan|ni chaÉÉetvÈ pitaraÑ me 
khamÈpethÈ”ti Èha. 

 SatthÈ tesaÑ muducittataÑ ÒatvÈ dhanuÑ otÈretuÑ adÈsi. Te sabbe 
SatthÈraÑ vanditvÈ “khamatha no bhante”ti khamÈpetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu. Atha nesaÑ SatthÈ anupubbiÑ kathaÑ3 kathesi. DesanÈvasÈne 
KukkuÔamitto saddhiÑ puttehi ceva suÓisÈhi ca attapaÒcadasamo 
sotÈpattiphale patiÔÔhahi. SatthÈ piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ vihÈraÑ 
agamÈsi. Atha naÑ Œnandatthero pucchi “bhante kahaÑ gamitthÈ”ti. 
KukkuÔamittassa 
______________________________________________________________ 
 1. Parato (SÊ) 2. Koci (Ka) 3. ŒnupubbÊkathaÑ (SÊ)  
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santikaÑ ŒnandÈti. PÈÓÈtipÈtakammassa vo bhante akÈrako katoti. 
ŒmÈnanda, so attapaÒcadasamo acalasaddhÈya patiÔÔhÈya tÊsu ratanesu 
nikka~kho hutvÈ pÈÓÈtipÈtakammassa akÈrako jÈtoti. Bhikkh| ÈhaÑsu “nanu 
bhante bhariyÈpissa atthÊ”ti. Œma bhikkhave, sÈ kulagehe kumÈrikÈ hutvÈ 
sotÈpattiphalaÑ pattÈti. Bhikkh| kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “KukkuÔamittassa 
kira bhariyÈ kumÈrikakÈle eva sotÈpattiphalaÑ patvÈ tassa gehaÑ gantvÈ 
satta putte labhi, sÈ ettakaÑ kÈlaÑ sÈmikena ‘dhanuÑ Èhara, sare Èhara, 
sattiÑ Èhara, s|laÑ Èhara, jÈlaÑ ÈharÈ’ti vuccamÈnÈ tÈni adÈsi. Sopi tÈya 
dinnÈni ÈdÈya gantvÈ pÈÓÈtipÈtaÑ karoti, kiÑ nu kho sotÈpannÈpi 
pÈÓÈtipÈtaÑ karontÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi 
kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave 
sotÈpannÈ pÈÓÈtipÈtaÑ karonti, sÈ pana ‘sÈmikassa vacanaÑ karomÊ’ti tathÈ 
akÈsi. ‘IdaÑ gahetvÈ esa gantvÈ pÈÓÈtipÈtaÑ karot|’ti tassÈ cittaÑ natthi. 
PÈÓitalasmiÑ hi vaÓe asati visaÑ gaÓhantassa taÑ visaÑ anuÉahituÑ na 
sakkoti, evamevaÑ akusalacetanÈya abhÈvena pÈpaÑ akarontassa dhanu-
ÈdÊni nÊharitvÈ dadatopi pÈpaÑ nÈma na hotÊ”ti vatvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ 
dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 124. “PÈÓimhi ce vaÓo nÈssa, hareyya pÈÓinÈ visaÑ. 
 NÈbbaÓaÑ visamanveti, natthi pÈpaÑ akubbato”ti. 

 Tattha nÈssÈti na bhaveyya. HareyyÈti harituÑ sakkuÓeyya. KiÑ 
kÈraÓÈ? YasmÈ nÈbbaÓaÑ visamanveti avaÓaÑ hi pÈÓiÑ visaÑ anvetuÑ na 
sakkoti, evameva dhanu-ÈdÊni nÊharitvÈ dentassÈpi akusalacetanÈya 
abhÈvena pÈpaÑ akubbato pÈpaÑ nÈma natthi, avaÓaÑ pÈÓiÑ visaÑ viya 
nÈssa cittaÑ pÈpaÑ anugacchatÊti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 

 Aparena samayena bhikkh| kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “ko nu kho 
KukkuÔamittassa saputtassa sasuÓisassa sotÈpattimaggass|panissayo, kena 
kÈraÓena nesÈdakule nibbatto”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha 
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bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte 
bhikkhave atÊte Kassapadasabalassa dhÈtucetiyaÑ saÑvidahantÈ 
evamÈhaÑsu “kiÑ nu kho imassa cetiyassa mattikÈ bhavissati, kiÑ 
udakan”ti. Atha nesaÑ etadahosi “haritÈlamanosilÈ mattikÈ bhavissati, 
tilatelaÑ udakan”ti. Te haritÈlamanosilÈ koÔÔetvÈ tilatelena saÑsanditvÈ 
iÔÔhakÈya ghaÔetvÈ1 suvaÓÓena khacitvÈ anto ciniÑsu, bahimukhe pana 
ekagghanasuvaÓÓa-iÔÔhakÈva ahesuÑ. EkekÈ satasahassagghanikÈ ahosi. Te 
yÈva dhÈtunidhÈnÈ cetiye niÔÔhite cintayiÑsu “dhÈtunidhÈnakÈle bahunÈ 
dhanena attho, kaÑ nu kho jeÔÔhakaÑ karomÈ”ti. 

 Atheko gÈmavÈsiko seÔÔhi “ahaÑ jeÔÔhako bhavissÈmÊ”ti dhÈtunidhÈne 
ekaÑ hiraÒÒakoÔiÑ pakkhipi. TaÑ disvÈ raÔÔhavÈsino “ayaÑ nagaraseÔÔhi 
dhanameva saÑharati, evar|pe cetiye jeÔÔhako bhavituÑ na sakkoti, 
gÈmavÈsÊ pana koÔidhanaÑ pakkhipitvÈ jeÔÔhako jÈto”ti ujjhÈyiÑsu. So 
tesaÑ kathaÑ sutvÈ “ahaÑ dve koÔiyo datvÈ jeÔÔhako bhavissÈmÊ”ti dve 
koÔiyo adÈsi. Itaro “ahameva jeÔÔhako bhavissÈmÊ”ti tisso koÔiyo adÈsi. 
EvaÑ vaÉÉhetvÈ vaÉÉhetvÈ nagaravÈsÊ aÔÔha koÔiyo adÈsi. GÈmavÈsino pana 
gehe navakoÔidhanameva atthi, nagaravÈsino cattÈlÊsakoÔidhanaÑ. TasmÈ 
gÈmavÈsÊ cintesi “sacÈhaÑ nava koÔiyo dassÈmi, ayaÑ ‘dasa koÔiyo 
dassÈmÊ’ti vakkhati, atha me niddhanabhÈvo paÒÒÈyissatÊ”ti. So evamÈha 
“ahaÑ ettakaÒca dhanaÑ dassÈmi, saputtadÈro ca cetiyassa dÈso 
bhavissÈmÊ”ti satta putte satta suÓisÈyo bhariyaÒca gahetvÈ attanÈ saddhiÑ 
cetiyassa niyyÈdesi. RaÔÔhavÈsino “dhanaÑ nÈma sakkÈ uppÈdetuÑ, ayaÑ 
pana saputtadÈro attÈnaÑ niyyÈdesi, ayameva jeÔÔhako hot|”ti taÑ 
jeÔÔhakaÑ kariÑsu. Iti te soÄasapi janÈ cetiyassa dÈsÈ ahesuÑ. RaÔÔhavÈsino 
pana te bhujisse akaÑsu. EvaÑ santepi cetiyameva paÔijaggitvÈ 
yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ tato cutÈ devaloke nibbattiÑsu. Tesu ekaÑ 
BuddhantaraÑ devaloke vasantesu imasmiÑ BuddhuppÈde bhariyÈ tato 
cavitvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. SannetvÈ iÔÔhakÈ chinditvÈ (SÊ)  
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RÈjagahe seÔÔhino dhÊtÈ hutvÈ nibbatti. SÈ kumÈrikÈva hutvÈ sotÈpattiphalaÑ 
pÈpuÓi. AdiÔÔhasaccassa pana paÔisandhi nÈma bhÈriyÈti tassÈ sÈmiko 
samparivattamÈno gantvÈ nesÈdakule nibbatti. Tassa saha dassaneneva 
seÔÔhidhÊtaraÑ pubbasineho ajjhotthari. Vuttampi cetaÑ– 

   “Pubbeva sannivÈsena, paccuppannahitena vÈ. 
   EvaÑ taÑ jÈyate pemaÑ, uppalaÑva yathodake”ti1. 

SÈ pubbasineheneva nesÈdakulaÑ agamÈsi. PuttÈpissÈ devalokÈ cavitvÈ tassÈ 
eva kucchismiÑ paÔisandhiÑ gaÓhiÑsu, suÓisÈyopissÈ tattha tattha 
nibbattitvÈ vayappattÈ tesaÑyeva gehaÑ agamaÑsu. EvaÑ te sabbepi tadÈ 
cetiyaÑ paÔijaggitvÈ tassa kammassÈnubhÈvena sotÈpattiphalaÑ pattÈti. 

 
KukkuÔamittanesÈdavatthu aÔÔhamaÑ. 

_____ 
 

9. Kokasunakhaluddakavatthu 

 Yo appaduÔÔhassÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
KokaÑ nÈma sunakhaluddakaÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira ekadivasaÑ pubbaÓhasamaye dhanuÑ ÈdÈya sunakhaparivuto 
araÒÒaÑ gacchanto antarÈmagge ekaÑ piÓÉÈya pavisantaÑ bhikkhuÑ disvÈ 
kujjhitvÈ “KÈÄakaÓÓi me diÔÔho, ajja kiÒci na labhissÈmÊ”ti cintetvÈ pakkÈmi. 
Theropi gÈme piÓÉÈya caritvÈ katabhattakicco puna vihÈraÑ pÈyÈsi. Itaropi 
araÒÒe2 vicaritvÈ kiÒci alabhitvÈ paccÈgacchanto puna theraÑ disvÈ 
“ajjÈhaÑ imaÑ KÈÄakaÓÓiÑ disvÈ araÒÒaÑ gato kiÒci na labhiÑ, idÈni me 
punapi abhimukho jÈto, sunakhehi naÑ khÈdÈpessÈmÊ”ti saÒÒaÑ datvÈ 
sunakhe vissajjesi. Theropi “mÈ evaÑ kari upÈsakÈ”ti yÈci. So “ajjÈhaÑ tava 
sammukhÊbh|tattÈ kiÒci nÈlatthaÑ, punapi me sammukhÊbhÈvamÈgatosi, 
khÈdÈpessÈmeva tan”ti vatvÈ sunakhe uyyojesi. Thero vegena ekaÑ 
rukkhaÑ abhiruhitvÈ purisappamÈÓe ÔhÈne nisÊdi. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 66 piÔÔhe JÈtake. 2. AraÒÒaÑ (SÊ, Ka)  
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sunakhÈ rukkhaÑ parivÈresuÑ. Luddako gantvÈ “rukkhaÑ abhiruhatopi te 
mokkho natthÊ”ti taÑ saratuÓÉena pÈdatale vijjhi. Thero “mÈ evaÑ karohÊ”ti 
taÑ yÈciyeva. Itaro tassa yÈcanaÑ anÈdiyitvÈ punappunaÑ vijjhiyeva. Thero 
ekasmiÑ pÈdatale vijjhiyamÈne taÑ ukkhipitvÈ dutiyaÑ pÈdaÑ olambitvÈ 
tasmiÑ vijjhiyamÈne tampi ukkhipati, evamassa so yÈcanaÑ anÈdiyitvÈva 
dvepi pÈdatalÈni vijjhiyeva. Therassa sarÊraÑ ukkÈhi ÈdittaÑ viya ahosi. So 
vedanÈnuvattiko hutvÈ satiÑ paccupaÔÔhÈpetuÑ nÈsakkhi, pÈrutacÊvaraÑ 
bhassantampi na sallakkhesi. TaÑ patamÈnaÑ kokaÑ sÊsato paÔÔhÈya 
parikkhipantameva pati. SunakhÈ “thero patito”ti saÒÒÈya cÊvarantaraÑ 
pavisitvÈ attano sÈmikaÑ luÒcitvÈ khÈdantÈ aÔÔhimattÈvasesaÑ kariÑsu. 
SunakhÈ cÊvarantarato nikkhamitvÈ bahi aÔÔhaÑsu. 

 Atha nesaÑ thero ekaÑ sukkhadaÓÉakaÑ bhaÒjitvÈ khipi. SunakhÈ 
theraÑ disvÈ “sÈmikova amhehi khÈdito”ti ÒatvÈ araÒÒaÑ pavisiÑsu. Thero 
kukkuccaÑ uppÈdesi “mama cÊvarantaraÑ pavisitvÈ esa naÔÔho, arogaÑ nu 
kho me sÊlan”ti. So rukkhÈ otaritvÈ Satthu santikaÑ gantvÈ Èdito paÔÔhÈya 
sabbaÑ taÑ pavattiÑ ÈrocetvÈ “bhante mama cÊvaraÑ nissÈya so upÈsako 
naÔÔho, kacci me arogaÑ sÊlaÑ, atthi me samaÓabhÈvo”ti pucchi. SatthÈ 
tassa vacanaÑ sutvÈ “bhikkhu arogaÑ te sÊlaÑ, atthi te samaÓabhÈvo, so 
appaduÔÔhassa padussitvÈ vinÈsaÑ patto, na kevalaÒca idÈneva, atÊtepi 
appaduÔÔhÈnaÑ padussitvÈ vinÈsaÑ pattoyevÈ”ti vatvÈ tamatthaÑ pakÈsento 
atÊtaÑ Èhari– 

 AtÊte kireko vejjo vejjakammatthÈya gÈmaÑ vicaritvÈ kiÒci kammaÑ 
alabhitvÈ chÈtajjhatto nikkhamitvÈ gÈmadvÈre sambahule kumÈrake kÊÄante 
disvÈ “ime sappena ÉaÑsÈpetvÈ tikicchitvÈ ÈhÈraÑ labhissÈmÊ”ti ekasmiÑ 
rukkhabile sÊsaÑ nÊharitvÈ nipannaÑ sappaÑ dassetvÈ “ambho kumÈrakÈ 
eso sÈÄikapotako, gaÓhatha nan”ti Èha. Atheko kumÈrako sappaÑ gÊvÈyaÑ 
daÄhaÑ gahetvÈ nÊharitvÈ tassa sappabhÈvaÑ ÒatvÈ viravanto avid|re 
Ôhitassa vejjassa matthake khipi. Sappo vejjassa khandhaÔÔhikaÑ 
parikkhipitvÈ daÄhi ÉaÑsitvÈ tattheva jÊvitakkhayaÑ pÈpesi, evamesa Koko 
sunakhaluddako pubbepi appaduÔÔhassa padussitvÈ vinÈsaÑ pattoyevÈti. 
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 SatthÈ imaÑ atÊtaÑ ÈharitvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ desento 
imaÑ gÈthamÈha– 
 
 125. “Yo appaduÔÔhassa narassa dussati, 
 Suddhassa posassa ana~gaÓassa. 
 Tameva bÈlaÑ pacceti pÈpaÑ, 
 Sukhumo rajo paÔivÈtaÑva khitto”ti. 

 Tattha appaduÔÔhassÈti attano vÈ sabbasattÈnaÑ vÈ aduÔÔhassa. NarassÈti 
sattassa. DussatÊti aparajjhati. SuddhassÈti niraparÈdhasseva. PosassÈti-
idampi aparenÈkÈrena sattÈdhivacanameva. Ana~gaÓassÈti nikkilesassa. 
PaccetÊti pati-eti. PaÔivÈtanti yathÈ ekena purisena paÔivÈte ÔhitaÑ 
paharitukÈmatÈya khitto sukhumo rajo tameva purisaÑ pacceti, tasseva 
upari patati, evameva yo puggalo apaduÔÔhassa purisassa pÈÓippaharÈdÊni 
dadanto padussati, tameva bÈlaÑ diÔÔheva dhamme, samparÈye vÈ 
nirayÈdÊsu vipaccamÈnaÑ taÑ pÈpaÑ vipÈkadukkhavasena paccetÊti attho. 

 DesanÈvasÈne so bhikkhu arahatte patiÔÔhahi, sampattaparisÈyapi 
sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

Kokasunakhaluddakavatthu navamaÑ. 
_____ 

 
10. MaÓikÈrakul|pakatissattheravatthu 

 Gabbhameketi imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
MaÓikÈrakul|pakaÑ TissattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira thero ekassa MaÓikÈrassa kule dvÈdasa vassÈni bhuÒji. TasmiÑ 
kule jayampatikÈ mÈtÈpituÔÔhÈne1 ÔhatvÈ theraÑ paÔijaggiÑsu. 
AthekadivasaÑ so MaÓikÈro therassa purato maÑsaÑ chindanto nisinno 
hoti. TasmiÑ khaÓe rÈjÈ Pasenadi Kosalo ekaÑ maÓiratanaÑ “imaÑ 
dhovitvÈ vijjhitvÈ pahiÓat|”ti pesesi. MaÓikÈro 
______________________________________________________________ 
 1. MÈtÈpitiÔÔhÈne (SÊ)  
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salohiteneva hatthena taÑ paÔiggahetvÈ peÄÈya upari ÔhapetvÈ 
hatthadhovanatthaÑ anto pÈvisi. TasmiÑ pana gehe posÈvaniyakoÒcasakuÓo 
atthi. So lohitagandhena maÑsasaÒÒÈya taÑ maÓiÑ therassa passantasseva 
gili. MaÓikÈro ÈgantvÈ maÓiÑ apassanto “maÓi kena gahito”ti bhariyaÒca 
puttake ca paÔipÈÔiyÈ pucchitvÈ tehi “na gaÓhÈmÈ”ti vutte “therena gahito 
bhavissatÊ”ti cintetvÈ bhariyÈya saddhiÑ mantesi “therena maÓi gahito 
bhavissatÊ”ti. SÈ sÈmi mÈ evaÑ avaca, ettakaÑ kÈlaÑ mayÈ therassa na 
kiÒci vajjaÑ diÔÔhapubbaÑ, na so maÓiÑ gaÓhÈtÊti. MaÓikÈro theraÑ pucchi 
“bhante-imasmiÑ ÔhÈne maÓiratanaÑ tumhehi gahitan”ti. Na gaÓhÈmi 
upÈsakÈti. Bhante na idha aÒÒo atthi, tumhehiyeva gahito bhavissati, detha 
me maÓiratananti. So tasmiÑ asampaÔicchante1 puna bhariyaÑ Èha 
“thereneva maÓi gahito, pÊÄetvÈ naÑ pucchissÈmÊ”ti. SÈ sÈmi mÈ no nÈsayi2, 
varaÑ amhehi dÈsabyaÑ upagantuÑ, na ca theraÑ evar|paÑ vattunti. So 
“sabbeva mayaÑ dÈsattaÑ upagacchantÈ maÓim|laÑ na agghÈmÈ”ti rajjuÑ 
gahetvÈ therassa sÊsaÑ veÔhetvÈ daÓÉena ghaÔÔesi3. Therassa sÊsato ca 
kaÓÓanÈsÈhi ca lohitaÑ pagghari, akkhÊni nikkhamanÈkÈrappattÈni ahesuÑ, 
so vedanÈpamatto4 bh|miyaÑ pati. KoÒco lohitagandhenÈgantvÈ lohitaÑ 
pivi. Atha naÑ MaÓikÈro there uppannakodhavegena “tvaÑ kiÑ karosÊ”ti 
pÈdena paharitvÈ khipi. So ekappahÈreneva maritvÈ uttÈno5 ahosi. 

 Thero taÑ disvÈ upÈsaka sÊse veÔhanaÑ tÈva me sithilaÑ katvÈ imaÑ 
koÒcaÑ olokehi “mato vÈ, no vÈ”ti. Atha naÑ so Èha “eso viya tvampi 
marissasÊ”ti. UpÈsaka iminÈ so maÓi gilito, sace ayaÑ na amarissÈ, na te 
ahaÑ marantopi maÓiÑ Ècikkhissanti. So tassa udaraÑ phÈletvÈ maÓiÑ 
disvÈ pavedhento saÑviggamÈnaso therassa pÈdam|le nipajjitvÈ “khamatha 
me bhante, ajÈnantena mayÈ katan”ti Èha. UpÈsaka neva tuyhaÑ doso atthi, 
na mayhaÑ, vaÔÔassevesa doso, khamÈmi teti. Bhante sace me khamatha, 
pakatiniyÈmeneva me gehe nisÊditvÈ bhikkhaÑ gaÓhathÈti. “UpÈsaka na 
dÈnÈhaÑ ito paÔÔhÈya 
______________________________________________________________ 
 1. AsampaÔicchite (SÊ) 2. NÈsehi (SyÈ) 3. DaÓÉakena yantesi (SÊ)  
 4. VedanÈppatto (SyÈ) 5. ParivattamÈno (SyÈ) 
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paresaÑ gehassa antochadanaÑ pavisissÈmi. Antogehapavesanasseva hi 
ayaÑ doso, ito paÔÔhÈya pÈdesu Èvahantesu gehadvÈre Ôhitova bhikkhaÑ 
gaÓhissÈmÊ”ti vatvÈ dhuta~gaÑ samÈdÈya imaÑ gÈthamÈha– 

   “Paccati Munino bhattaÑ, thokaÑ thokaÑ kule kule. 
   PiÓÉikÈya carissÈmi, atthi ja~ghabalaÑ mamÈ”ti1– 

 IdaÒca pana vatvÈ thero teneva byÈdhinÈ na cirasseva parinibbÈyi. 
KoÒco maÓikÈrassa bhariyÈya kucchismiÑ paÔisandhiÑ gaÓhi. MaÓikÈro 
kÈlaÑ katvÈ niraye nibbatti. MaÓikÈrassa bhariyÈ there muducittatÈya kÈlaÑ 
katvÈ devaloke nibbatti. Bhikkh| SatthÈraÑ tesaÑ abhisamparÈyaÑ 
pucchiÑsu. SatthÈ “bhikkhave idhekacce gabbhe nibbattanti, ekacce 
pÈpakÈrino niraye nibbattanti, ekacce katakalyÈÓÈ devaloke nibbattanti, 
anÈsavÈ pana parinibbÈyantÊ”ti vatvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ 
desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 126. “Gabbhameke uppajjanti, nirayaÑ pÈpakammino. 
 SaggaÑ sugatino yanti, parinibbanti anÈsavÈ”ti. 

 Tattha gabbhanti idha manussagabbhova adhippeto. Sesamettha 
uttÈnatthameva. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

MaÓikÈrakul|pakatissattheravatthu dasamaÑ.  
_____ 

 
11. Tayojanavatthu 

 Na antalikkheti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto tayo 
jane Èrabbha kathesi. 

 Satthari kira Jetavane viharante sambahulÈ bhikkh| Satthu 
dassanatthÈya ÈgacchantÈ ekaÑ gÈmaÑ piÓÉÈya pavisiÑsu. GÈmavÈsino te 
sampatte2 ÈdÈya ÈsanasÈlÈya nisÊdÈpetvÈ yÈgukhajjakaÑ datvÈ 
piÓÉapÈtavelaÑ ÈgamayamÈnÈ dhammaÑ suÓantÈ nisÊdiÑsu. TasmiÑ khaÓe 
bhattaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 2. 266 piÔÔhe TheragÈthÈyaÑ. 2. TesaÑ patte (SyÈ, Ka)  
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pacitvÈ s|pabyaÒjanaÑ dh|payamÈnÈya1 ekissÈ itthiyÈ bhÈjanato2 aggijÈlÈ 
uÔÔhahitvÈ chadanaÑ gaÓhi. Tato ekaÑ tiÓakaraÄaÑ uÔÔhahitvÈ jalamÈnaÑ 
ÈkÈsaÑ3 pakkhandi. TasmiÑ khaÓe eko kÈko ÈkÈsena gacchanto tattha 
gÊvaÑ pavesetvÈ tiÓavalliveÔhito jhÈyitvÈ gÈmamajjhe pati. Bhikkh| taÑ 
disvÈ “aho bhÈriyaÑ kammaÑ, passathÈvuso kÈkena pattaÑ vippakÈraÑ, 
iminÈ4 katakammaÑ aÒÒatra SatthÈrÈ ko jÈnissati, SatthÈramassa kammaÑ 
pucchissÈmÈ”ti cintetvÈ pakkamiÑsu. 

 Aparesampibhikkh|naÑ Satthu dassanatthÈya nÈvaÑ abhiruyha 
gacchantÈnaÑ nÈvÈ samudde niccalÈ aÔÔhÈsi. ManussÈ “KÈÄakaÓÓinÈ ettha 
bhavitabban”ti salÈkaÑ vicÈresuÑ. NÈvikassa ca bhariyÈ paÔhamavaye ÔhitÈ 
dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ, salÈkÈ tassÈ pÈpuÓi. “SalÈkaÑ puna vicÈrethÈ”ti vatvÈ 
yÈvatatiyaÑ vicÈresuÑ, tikkhattumpi tassÈ eva pÈpuÓi. ManussÈ “kiÑ 
sÈmÊ”ti nÈvikassa mukhaÑ olokesuÑ. NÈviko “na sakkÈ ekissÈ atthÈya 
mahÈjanaÑ nÈsetuÑ, udake naÑ khipathÈ”ti Èha. SÈ gahetvÈ udake 
khipiyamÈnÈ maraÓabhayatajjitÈ viravaÑ akÈsi5. TaÑ sutvÈ nÈviko ko attho 
imissÈ ÈbharaÓehi naÔÔhehi, sabbÈbharaÓÈni omuÒcitvÈ ekaÑ pilotikaÑ 
nivÈsÈpetvÈ chaÉÉetha naÑ, ahaÑ panetaÑ udakapiÔÔhe plavamÈnaÑ 
daÔÔhuÑ na sakkhissÈmi, tasmÈ yathÈ naÑ ahaÑ na passÈmi, tathÈ ekaÑ 
vÈlukakuÔaÑ gÊvÈya bandhitvÈ samudde khipathÈti. Te tathÈ kariÑsu. Tampi 
patitaÔÔhÈneyeva macchakacchapÈ vilumpiÑsu. Bhikkh| taÑ pavattiÑ ÒatvÈ 
“ÔhapetvÈ SatthÈraÑ ko aÒÒo etissÈ itthiyÈ katakammaÑ jÈnissati, SatthÈraÑ 
tassÈ kammaÑ pucchissÈmÈ”ti icchitaÔÔhÈnaÑ patvÈ nÈvÈto oruyha 
pakkamiÑsu. 

 Aparepi satta bhikkh| Satthu dassanatthÈya gacchantÈ sÈyaÑ ekaÑ 
vihÈraÑ pavisitvÈ vasanaÔÔhÈnaÑ pucchiÑsu. EkasmiÑ ca leÓe satta maÒcÈ 
honti. TesaÑ tadeva labhitvÈ tattha nipannÈnaÑ rattibhÈge k|ÔÈgÈramatto 
pÈsÈÓo pavaÔÔamÈno ÈgantvÈ leÓadvÈraÑ pidahi. NevÈsikÈ bhikkh| “mayaÑ 
imaÑ leÓaÑ Ègantukabhikkh|naÑ pÈpayimhÈ, ayaÒca mahÈpÈsÈÓo 
leÓadvÈraÑ pidahanto aÔÔhÈsi, apanessÈma nan”ti samantÈ sattahi 
______________________________________________________________ 
 1. PacamÈnÈya (SyÈ) 2. Uddhanato (SyÈ) 3. ŒkÈse (Ka) 
 4. Imassa (Ka) 5. VissaraÑ akÈsi (SÊ), mahÈviravamakÈsi (SyÈ) 
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gÈmehi manusse sannipÈtetvÈ vÈyamantÈpi ÔhÈnÈ cÈletuÑ nÈsakkhiÑsu. 
Anto paviÔÔhabhikkh|pi vÈyamiÑsuyeva. EvaÑ santepi sattÈhaÑ pÈsÈÓaÑ 
cÈletuÑ nÈsakkhiÑsu. ŒgantukÈ sattÈhaÑ chÈtajjhattÈ mahÈdukkhaÑ 
anubhaviÑsu. Sattame divase pÈsÈÓo sayameva pavaÔÔitvÈ apagato. Bhikkh| 
nikkhamitvÈ “amhÈkaÑ imaÑ pÈpaÑ aÒÒatra SatthÈrÈ ko jÈnissati, 
SatthÈraÑ pucchissÈmÈ”ti cintetvÈ pakkamiÑsu. Te purimehi saddhiÑ 
antarÈmagge samÈgantvÈ sabbe ekatova SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ 
ekamantaÑ nisinnÈ SatthÈrÈ katapaÔisanthÈrÈ attanÈ attanÈ diÔÔhÈnubh|tÈni 
kÈraÓÈni paÔipÈÔiyÈ pucchiÑsu. 

 SatthÈpi tesaÑ paÔipÈÔiyÈ evaÑ byÈkÈsi–bhikkhave so tÈva kÈko attanÈ 
katakammameva anubhosi. AtÊtakÈle hi BÈrÈÓasiyaÑ eko kassako attano 
goÓaÑ damento dametuÑ nÈsakkhi. So hissa goÓo thokaÑ gantvÈ nipajji, 
pothetvÈ uÔÔhÈpitopi thokaÑ gantvÈ punapi tatheva nipajji. So vÈyamitvÈ 
taÑ dametuÑ asakkonto kodhÈbhibh|to hutvÈ “ito dÈni paÔÔhÈya sukhaÑ 
nipajjissasÊ”ti palÈlapiÓÉaÑ viya karonto palÈlena tassa gÊvaÑ paliveÔhetvÈ 
aggimadÈsi, goÓo tattheva jhÈyitvÈ mato. TadÈ bhikkhave tena kÈkena taÑ 
pÈpakammaÑ kataÑ. So tassa vipÈkena dÊgharattaÑ niraye paccitvÈ 
vipÈkÈvasesena sattakkhattuÑ kÈkayoniyaÑ nibbattitvÈ evameva ÈkÈse 
jhÈyitvÈva matoti. 

 SÈpi bhikkhave itthÊ attanÈ katakammameva anubhosi. SÈ hi atÊte 
BÈrÈÓasiyaÑ ekassa gahapatikassa bhariyÈ udakaharaÓakoÔÔanapacanÈdÊni 
sabbakiccÈni sahattheneva akÈsi. TassÈ eko sunakho taÑ gehe sabbakiccÈni 
kurumÈnaÑ olokentova nisÊdati. Khette bhattaÑ harantiyÈ dÈrupaÓÓÈdÊnaÑ 
vÈ atthÈya araÒÒaÑ gacchantiyÈ tÈya saddhiÑyeva gacchati. TaÑ disvÈ 
daharamanussÈ “ambho nikkhanto sunakhaluddako, ajja mayaÑ maÑsena 
bhuÒjissÈmÈ”ti uppaÓÉenti. SÈ tesaÑ kathÈya ma~ku hutvÈ sunakhaÑ 
leÉÉudaÓÉÈdÊhi paharitvÈ palÈpeti, sunakho nivattitvÈ puna anubandhati. So 
kirassÈ tatiye attabhÈve bhattÈ ahosi, tasmÈ sinehaÑ chindituÑ na sakkoti. 
KiÒcÈpi hi anamatagge saÑsÈre jÈyÈ vÈ pati vÈ abh|tapubbÈ nÈma natthi, 
avid|re pana attabhÈve ÒÈtakesu adhimatto 
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sineho hoti, tasmÈ so sunakho taÑ vijahituÑ na sakkoti. SÈ tassa kujjhitvÈ 
khettaÑ1 sÈmikassa yÈguÑ haramÈnÈ rajjuÑ uccha~ge ÔhapetvÈ agamÈsi, 
sunakho tÈyeva saddhiÑ gato. SÈ sÈmikassa yÈguÑ datvÈ tucchakuÔaÑ 
ÈdÈya ekaÑ udakaÔÔhÈnaÑ gantvÈ kuÔaÑ vÈlukÈya p|retvÈ samÊpe oloketvÈ 
Ôhitassa sunakhassa saddamakÈsi. Sunakho “cirassaÑ vata me ajja 
madhurakathÈ laddhÈ”ti na~guÔÔhaÑ cÈlento taÑ upasa~kami. SÈ taÑ 
gÊvÈyaÑ daÄhaÑ gahetvÈ ekÈya rajjukoÔiyÈ kuÔaÑ bandhitvÈ ekaÑ 
rajjukoÔiÑ sunakhassa gÊvÈyaÑ bandhitvÈ kuÔaÑ udakÈbhimukhaÑ 
pavaÔÔesi. Sunakho kuÔaÑ anubandhanto udake patitvÈ tattheva kÈlamakÈsi. 
SÈ tassa kammassa vipÈkena dÊgharattaÑ niraye paccitvÈ vipÈkÈvasesena 
attabhÈvasate vÈlukakuÔaÑ gÊvÈyaÑ bandhitvÈ udake pakkhittÈ kÈlamakÈsÊti. 

 Tumhehipi bhikkhave attanÈ katakammameva anubh|taÑ. AtÊtasmiÑ hi 
BÈrÈÓasivÈsino satta gopÈlakadÈrakÈ ekasmiÑ aÔavipadese sattÈhavÈrena 
gÈviyo vicarantÈ ekadivasaÑ gÈviyo vicÈretvÈ ÈgacchantÈ ekaÑ 
mahÈgodhaÑ disvÈ anubandhiÑsu. GodhÈ palÈyitvÈ ekaÑ vammikaÑ 
pÈvisi. Tassa pana vammikassa satta chiddÈni, dÈrakÈ “mayaÑ dÈni gahetuÑ 
na sakkhissÈma, sve ÈgantvÈ gaÓhissÈmÈ”ti ekeko ekekaÑ 
sÈkhabha~gamuÔÔhiÑ ÈdÈya sattapi janÈ satta chiddÈni pidahitvÈ 
pakkamiÑsu. Te punadivase taÑ godhaÑ amanasikatvÈ aÒÒasmiÑ padese 
gÈviyo vicÈretvÈ sattame divase gÈviyo ÈdÈya gacchantÈ taÑ vammikaÑ 
disvÈ satiÑ paÔilabhitvÈ “kÈ nu kho tassÈ godhÈya pavattÊ”ti attanÈ attanÈ 
pidahitÈni chiddÈni vivariÑsu. GodhÈ jÊvite nirÈlayÈ hutvÈ 
aÔÔhicammÈvasesÈ pavedhamÈnÈ nikkhami. Te taÑ disvÈ anukampaÑ katvÈ 
“mÈ naÑ mÈretha, sattÈhaÑ chinnabhattÈ jÈtÈ”ti tassÈ piÔÔhiÑ parimajjitvÈ 
“sukhena gacchÈhÊ”ti vissajjesuÑ. Te godhÈya amÈritattÈ niraye tÈva na 
pacciÑsu. Te pana satta janÈ ekato hutvÈ cuddasasu attabhÈvesu satta satta 
divasÈni chinnabhattÈ ahesuÑ. TadÈ bhikkhave tumhehi sattahi gopÈlakehi 
hutvÈ taÑ kammaÑ katanti. EvaÑ SatthÈ tehi puÔÔhapuÔÔhaÑ paÒhaÑ 
byÈkÈsi. 
______________________________________________________________ 
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 Atheko bhikkhu SatthÈraÑ Èha “kiÑ pana bhante pÈpakammaÑ katvÈ 
ÈkÈse uppatitassapi samuddaÑ pakkhandassÈpi pabbatantaraÑ paviÔÔhassÈpi 
mokkho natthÊ”ti. SatthÈ “evametaÑ bhikkhave1, ÈkÈsÈdÊsupi ekapadesopi 
natthi, yattha Ôhito pÈpakammato mucceyyÈ”ti vatvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ 
dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 127. “Na antalikkhe na samuddamajjhe, 
   Na pabbatÈnaÑ vivaraÑ pavissa. 
   Na vijjatÊ so jagatippadeso, 
   YatthaÔÔhito mucceyya pÈpakammÈ”ti. 

 Tassattho–sace hi koci “iminÈ upÈyena pÈpakammato muccissÈmÊ”ti 
antalikkhe vÈ nisÊdeyya, caturÈsÊtiyojanasahassagambhÊraÑ mahÈsamuddaÑ 
vÈ paviseyya, pabbatantare vÈ nisÊdeyya, neva pÈpakammato mucceyya. 
PuratthimÈdÊsu jagatipadesesu pathavÊbhÈgesu na so vÈlaggamattopi okÈso 
atthi, yattha Ôhito pÈpakammato muccituÑ sakkuÓeyyÈti. 

 DesanÈvasÈne te bhikkh| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑsu, 
sampattamahÈjanassÈpi sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

Tayojanavatthu ekÈdasamaÑ.  
_____ 

 
12. Suppabuddhasakyavatthu 

 Na antalikkheti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ NigrodhÈrÈme viharanto 
SuppabuddhaÑ SakkaÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira “ayaÑ mama dhÊtaraÑ chaÉÉetvÈ nikkhanto ca, mama puttaÑ 
pabbÈjetvÈ tassa veriÔÔhÈne Ôhito cÈ”ti imehi dvÊhi kÈraÓehi Satthari ÈghÈtaÑ 
bandhitvÈ ekadivasaÑ “na dÈnissa nimantanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ bhuÒjituÑ 
dassÈmÊ”ti gamanamaggaÑ pidahitvÈ antaravÊthiyaÑ suraÑ pivanto nisÊdi. 
Athassa Satthari bhikkhusaÑghaparivute taÑ ÔhÈnaÑ Ègate “SatthÈ Ègato”ti 
___________________________________________________________ 
 1. Bhikkhu (?)  
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ÈrocesuÑ. So Èha “purato1 gacchÈti tassa vadetha, nÈyaÑ mayÈ 
mahallakataro, nÈssa maggaÑ dassÈmÊ”ti punappunaÑ vuccamÈnopi tatheva 
vatvÈ nisÊdi. SatthÈ mÈtulassa santikÈ maggaÑ alabhitvÈ tato nivatti. Sopi 
ekaÑ carapurisaÑ pesesi “gaccha, tassa kathaÑ sutvÈ ehÊ”ti. SatthÈpi 
nivattanto sitaÑ katvÈ Œnandattherena “ko nu kho bhante sitassa 
pÈtukammassa paccayo”ti puÔÔho Èha “passasi Œnanda Suppabuddhan”ti. 
PassÈmi bhanteti. BhÈriyaÑ tena kammaÑ kataÑ mÈdisassa Buddhassa 
maggaÑ adentena, ito sattame divase heÔÔhÈpÈsÈde SopÈnapÈdam|le 
pathaviÑ pavisissatÊti. Carapuriso taÑ kathaÑ sutvÈ Suppabuddhassa 
santikaÑ gantvÈ “kiÑ mama bhÈgineyyena nivattantena vuttan”ti puÔÔho 
yathÈsutaÑ Èrocesi. So tassa vacanaÑ sutvÈ “na dÈni mama bhÈgineyyassa 
kathÈya doso atthi, addhÈ yaÑ so vadati, taÑ tatheva hoti. EvaÑsantepi naÑ 
idÈni musÈvÈdena niggaÓhissÈmi. So hi maÑ ‘sattame divase pathaviÑ 
pavisissatÊ’ti aniyamena avatvÈ ‘heÔÔhÈpÈsÈde SopÈnapÈdam|le pathaviÑ 
pavisissatÊ’ti” Èha. “Ito dÈni paÔÔhÈyÈhaÑ taÑ ÔhÈnaÑ na gamissÈmi, atha 
naÑ tasmiÑ ÔhÈne pathaviÑ apavisitvÈ musÈvÈdena niggaÓhissÈmÊ”ti 
attano2 upabhogajÈtaÑ sabbaÑ sattabh|mikapÈsÈdassa upari ÈropetvÈ 
sopÈnaÑ harÈpetvÈ dvÈraÑ pidahÈpetvÈ ekekasmiÑ dvÈre dve dve malle 
ÔhapetvÈ “sacÈhaÑ pamÈdena heÔÔhÈ orohitukÈmo3 homi, nivÈreyyÈtha 
man”ti vatvÈ sattame pÈsÈdatale sirigabbhe nisÊdi. SatthÈ taÑ pavattiÑ sutvÈ 
“bhikkhave Suppabuddho na kevalaÑ pÈsÈdatale4 vehÈsaÑ uppatitvÈ ÈkÈse 
vÈ nisÊdatu, nÈvÈya vÈ samuddaÑ pakkhandatu, pabbatantaraÑ vÈ pavisatu, 
BuddhÈnaÑ kathÈya dvidhÈbhÈvo nÈma natthi, mayÈ vuttaÔÔhÈneyeva so 
pathaviÑ pavisissatÊ”ti vatvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ desento imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 128. “Na antalikkhe na samuddamajjhe, 
 Na pabbatÈnaÑ vivaraÑ pavissa. 
 Na vijjatÊ so jagatippadeso, 
 YatthaÔÔhitaÑ nappasaheyya macc|”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Parato (SÊ) 2. So attano (sabbattha) 
 3. OropitukÈmo (SÊ) 4. PÈsÈdatalaÑ (SÊ) 
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 Tattha yattha ÔhitaÑ nappasaheyya macc|ti yasmiÑ padese ÔhitaÑ 
maraÓaÑ nappasaheyya nÈbhibhaveyya, kesaggamattopi pathavippadeso 
natthi. SesaÑ purimasadisamevÈti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 

 Sattame divase Satthu bhikkhÈcÈramaggassa niruddhavelÈya 
heÔÔhÈpÈsÈde Suppabuddhassa ma~galasso uddÈmo hutvÈ taÑ taÑ bhittiÑ 
pahari. So upari nisinnovassa saddaÑ sutvÈ “kimetan”ti pucchi. Ma~galasso 
uddÈmoti1. So panasso SuppabuddhaÑ disvÈva sannisÊdati. Atha naÑ so 
gaÓhitukÈmo hutvÈ nisinnaÔÔhÈnÈ uÔÔhÈya dvÈrÈbhimukho ahosi, dvÈrÈni 
sayameva vivaÔÈni, sopÈnaÑ sakaÔÔhÈneyeva ÔhitaÑ. DvÈre ÔhitÈ mallÈ taÑ 
gÊvÈyaÑ gahetvÈ heÔthÈbhimukhaÑ khipiÑsu. EtenupÈyena sattasupi talesu 
dvÈrÈni sayameva vivaÔÈni, sopÈnÈni yathÈÔhÈne ÔhitÈni. Tattha tattha mallÈ 
taÑ gÊvÈyameva gahetvÈ heÔÔhÈbhimukhaÑ khipiÑsu. Atha naÑ 
heÔÔhÈpÈsÈde SopÈnapÈdam|laÑ sampattameva mahÈpathavÊ vivaramÈnÈ 
bhijjitvÈ sampaÔicchi, so gantvÈ AvÊcimhi nibbattÊti. 
 

Suppabuddhasakyavatthu dvÈdasamaÑ.  
 
 
 

PÈpavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.  
 
 
 

Navamo vaggo. 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. UtrÈsoti (Ka)

 



  

10. DaÓÉavagga 
 

1. Chabbaggiyabhikkhuvatthu 

 Sabbe tasantÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
chabbaggiye bhikkh| Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ hi samaye sattarasavaggiyehi senÈsane paÔijaggite 
chabbaggiyÈ bhikkh| “nikkhamatha, maya mahallakatarÈ, amhÈkaÑ etaÑ 
pÈpuÓÈtÊ”ti vatvÈ tehi “na mayaÑ dassÈma, amhehi paÔhamaÑ 
paÔijaggitan”ti vutte te bhikkh| pahariÑsu. SattarasavaggiyÈ 
maraÓabhayatajjitÈ mahÈviravaÑ viraviÑsu. SatthÈ tesaÑ saddaÑ sutvÈ 
“kiÑ idan”ti pucchitvÈ “idaÑ nÈmÈ”ti Èrocite “na bhikkhave ito paÔÔhÈya 
bhikkhunÈ nÈma evaÑ kattabbaÑ, yo karoti, so imaÑ nÈma ÈpattiÑ 
ÈpajjatÊ”ti PahÈradÈnasikkhÈpadaÑ1 paÒÒÈpetvÈ “bhikkhave bhikkhunÈ 
nÈma ‘yathÈ ahaÑ, tatheva aÒÒepi daÓÉassa tasanti, maccuno bhÈyantÊ’ti 
ÒatvÈ paro na paharitabbo, na ghÈtetabbo”ti vatvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ 
dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 129. “Sabbe tasanti daÓÉassa, sabbe bhÈyanti maccuno.  
 AttÈnaÑ upamaÑ katvÈ, na haneyya na ghÈtaye”ti. 

 Tattha sabbe tasantÊti sabbepi sattÈ attani daÓÉe patante tassa daÓÉassa 
tasanti. Maccunoti maraÓassÈpi bhÈyantiyeva. ImissÈ ca desanÈya 
byaÒjanaÑ niravasesaÑ, attho pana sÈvaseso. YathÈ hi raÒÒÈ “sabbe 
sannipatant|”ti bheriyÈ carÈpitÈyapi rÈjamahÈmatte ÔhapetvÈ sesÈ 
sannipatanti, evamidha2 “sabbe tasantÊ”ti vuttepi hatthÈjÈneyyo assÈjÈneyyo 
usabhÈjÈneyyo khÊÓÈsavoti ime cattÈro ÔhapetvÈ avasesÈva tasantÊti 
veditabbÈ. Imesu hi khÊÓÈsavo sakkÈyadiÔÔhiyÈ pahÊnattÈ maraÓakasattaÑ3 
apassanto na bhÈyati, itare tayo sakkÈyadiÔÔhiyÈ balavattÈ attano 
paÔipakkhabh|taÑ sattaÑ apassantÈ na bhÈyantÊti. Na haneyya na ghÈtayeti 
yathÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 2. 192 piÔÔhe. 2. EvamevaÑ (SÊ) 3. AmaraÓasattaÑ (Ka)  
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ahaÑ, evaÑ aÒÒepi sattÈti neva paraÑ pahareyya na paharÈpeyyÈti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

Chabbaggiyabhikkhuvatthu paÔhamaÑ. 
_____ 

 
2. Chabbaggiyabhikkhuvatthu 

 Sabbe tasantÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
chabbaggiye bhikkh| Èrabbha kathesi. 

 Teyeva ekasmiÑ hi samaye teneva kÈraÓena purimasikkhÈpade 
sattarasavaggiye pahariÑsu. Teneva kÈraÓena tesaÑ talasattikaÑ uggiriÑsu. 
IdhÈpi SatthÈ tesaÑ saddaÑ sutvÈ “kiÑ idan”ti pucchitvÈ “idaÑ nÈmÈ”ti 
Èrocite “na bhikkhave ito paÔÔhÈya bhikkhunÈ nÈma evaÑ kattabbaÑ, yo 
karoti, so imaÑ nÈma ÈpattiÑ ÈpajjatÊ”ti TalasattikasikkhÈpadaÑ1 
paÒÒÈpetvÈ “bhikkhave bhikkhunÈ nÈma ‘yathÈ ahaÑ, tatheva aÒÒepi 
daÓÉassa tasanti, yathÈ ca mayhaÑ, tatheva nesaÑ jÊvitaÑ piyan’ti ÒatvÈ 
paro na paharitabbo na ghÈÔetabbo”ti vatvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ 
desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 130. “Sabbe tasanti daÓÉassa, sabbesaÑ jÊvitaÑ piyaÑ.  
 AttÈnaÑ upamaÑ katvÈ, na haneyya na ghÈtaye”ti. 

 Tattha sabbesaÑ jÊvitaÑ piyanti khÊÓÈsavaÑ ÔhapetvÈ sesasattÈnaÑ 
jÊvitaÑ piyaÑ madhuraÑ2, khÊÓÈsavo pana jÊvite vÈ maraÓe vÈ upekkhakova 
hoti. SesaÑ purimasadisamevÈti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

Chabbaggiyabhikkhuvatthu dutiyaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 2. 193 piÔÔhe. 2. PiyataraÑ (SyÈ)
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3. SambahulakumÈrakavatthu 

 SukhakÈmÈni bh|tÈnÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto sambahule kumÈrake Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ hi samaye SatthÈ SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya pavisanto antarÈmagge 
sambahule kumÈrake ekaÑ gharasappajÈtikaÑ ahiÑ daÓÉakena paharante 
disvÈ “kumÈrakÈ kiÑ karothÈ”ti pucchitvÈ “ahiÑ bhante daÓÉakena 
paharÈmÈ”ti vutte “kiÑ kÈraÓÈ”ti puna pucchitvÈ “ÉaÑsanabhayena 
bhante”ti vutte “tumhe ‘attano sukhaÑ karissÈmÈ’ti imaÑ paharantÈ1 
nibbattanibbattaÔÔhÈne sukhalÈbhino na bhavissatha. Attano sukhaÑ 
patthentena hi paraÑ paharituÑ na vaÔÔatÊ”ti vatvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ 
dhammaÑ desento imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 131. “SukhakÈmÈni bh|tÈni, yo daÓÉena vihiÑsati. 
 Attano sukhamesÈno, pecca so na labhate sukhaÑ. 
 
 132. SukhakÈmÈni bh|tÈni, yo daÓÉena na hiÑsati. 
 Attano sukhamesÈno, pecca so labhate sukhan”ti. 

 Tattha yo daÓÉenÈti yo puggalo daÓÉena vÈ leÉÉu-ÈdÊhi vÈ viheÔheti. 
Pecca so na labhate sukhanti so puggalo paraloke manussasukhaÑ vÈ 
dibbasukhaÑ vÈ paramatthabh|taÑ vÈ nibbÈnasukhaÑ na labhati. 
DutiyagÈthÈya pecca so labhateti so puggalo paraloke vuttappakÈraÑ 
tividhampi sukhaÑ labhatÊti attho. 

 DesanÈvasÈne paÒcasatÈpi te kumÈrakÈ sotÈpattiphale patiÔÔhahiÑs|ti. 
 

SambahulakumÈrakavatthu tatiyaÑ. 
_____ 

 
4. KoÓÉadhÈnattheravatthu 

 MÈvoca pharusaÑ kaÒcÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto KoÓÉadhÈnattheraÑ Èrabbha kathesi. 
______________________________________________________________ 
 1. HanantÈ (SÊ)  
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 Tassa kira pabbajitadivasato paÔÔhÈya ekaÑ itthir|paÑ therena saddhiÑ 
yeva vicarati. TaÑ thero na passati, mahÈjano pana passati. AntogÈmaÑ 
piÓÉÈya caratopissa manussÈ ekaÑ bhikkhaÑ datvÈ “bhante ayaÑ 
tumhÈkaÑ hotu, ayaÑ pana tumhÈkaÑ sahÈyikÈyÈ”ti vatvÈ dutiyampi 
dadanti1. 

 KiÑ tassa pubbakammanti. KassapasammÈsambuddhakÈle kira dve 
sahÈyakÈ bhikkh| ekamÈtukucchito nikkhantasadisÈ ativiya samaggÈ 
ahesuÑ. DÊghÈyukabuddhakÈle ca anusaÑvaccharaÑ vÈ anuchamÈsaÑ vÈ 
bhikkh| uposathatthÈya sannipatanti. TasmÈ tepi “uposathaggaÑ 
gamissÈmÈ”ti vasanaÔÔhÈnÈ nikkhamiÑsu. Te ekÈ TÈvatiÑsabhavane 
nibbattadevatÈ disvÈ “ime bhikkh| ativiya samaggÈ, sakkÈ nu kho ime 
bhinditun”ti cintetvÈ attano2 bÈlatÈya cintitasamanantarameva ÈgantvÈ3 tesu 
ekena “Èvuso muhuttaÑ Ègamehi, sarÊrakiccenamhi atthiko”ti vutte sÈ 
devatÈ ekaÑ manussitthivaÓÓaÑ4 mÈpetvÈ therassa gacchantaraÑ pavisitvÈ 
nikkhamanakÈle ekena hatthena kesakalÈpaÑ, ekena nivÈsanaÑ 
saÓÔhÈpayamÈnÈ tassa piÔÔhito nikkhami. So taÑ na passati, 
tamÈgamayamÈno pana purato Ôhitabhikkhu nivattitvÈ olokayamÈno taÑ 
tathÈ katvÈ nikkhamantaÑ passi. SÈ tena diÔÔhabhÈvaÑ ÒatvÈ antaradhÈyi. 
Itaro taÑ bhikkhuÑ attano santikaÑ ÈgatakÈle Èha “Èvuso sÊlaÑ te 
bhinnan”ti. NatthÈvuso mayhaÑ evar|panti. IdÈneva te mayÈ pacchato 
nikkhamamÈnÈ taruÓa-itthÊ idaÑ nÈma karontÊ diÔÔhÈ, tvaÑ “natthi mayhaÑ 
evar|pan”ti kiÑ vadesÊti5. So asaniyÈ matthake avatthaÔo viya mÈ maÑ 
Èvuso nÈsehi, natthi mayhaÑ evar|panti. Itaro “mayÈ sÈmaÑ akkhÊhi 
diÔÔhaÑ, kiÑ tava saddahissÈmÊ”ti daÓÉako viya6 bhijjitvÈ pakkÈmi, 
uposathaggepi “nÈhaÑ iminÈ saddhiÑ uposathaÑ karissÈmÊ”ti nisÊdi. Itaro 
“mayhaÑ bhante sÊle aÓumattampi kÈÄaÑ7 natthÊ”ti bhikkh|naÑ kathesi. 
Sopi “mayÈ sÈmaÑ diÔÔhan”ti Èha. DevatÈ taÑ tena saddhiÑ uposathaÑ 
kÈtuÑ anicchantaÑ disvÈ “bhÈriyaÑ mayÈ kammaÑ katan”ti cintetvÈ 
“bhante mayhaÑ ayyassa sÊlabhedo natthi, mayÈ pana vÊmaÑsanavasenetaÑ 
kataÑ, karotha 
______________________________________________________________ 
 1. Dutiyakabhikkhampi dadanti (SÊ) 2. AttanÈ (Ka) 
 3. Cintitamattameva katvÈ (SÊ) 4. Manussitthir|paÑ (Ka) 
 5. Evar|panti vadesÊti (SyÈ) 6. DaÓÉakoÔiyaÑ (SÊ, Ka) 
 7. AÓumattampi kala~kaÑ (SÊ), tilamattampi kÈÄakaÑ (SyÈ) 
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tena saddhiÑ uposathan”ti Èha. So tassÈ ÈkÈse ÔhatvÈ kathentiyÈ saddahitvÈ 
uposathaÑ akÈsi, na pana there pubbe viya muducitto ahosi. EttakaÑ 
devatÈya pubbakammaÑ. 

 ŒyupariyosÈne pana te therÈ yathÈsukhaÑ devaloke nibbattiÑsu. 
DevatÈ AvÊcimhi nibbattitvÈ ekaÑ BuddhantaraÑ tattha paccitvÈ imasmiÑ 
BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ nibbattitvÈ vuddhimanvÈya sÈsane pabbajitvÈ 
upasampadaÑ labhi. Tassa pabbajitadivasato paÔÔhÈya taÑ itthir|paÑ 
tatheva paÒÒÈyi. Tenevassa KoÓÉadhÈnattheroti1 nÈmaÑ kariÑsu. TaÑ 
tathÈvicarantaÑ disvÈ bhikkh| AnÈthapiÓÉikaÑ ÈhaÑsu “mahÈseÔÔhi imaÑ 
dussÊlaÑ tava vihÈrÈ nÊhara. ImaÑ hi nissÈya sesabhikkh|naÑ ayaso 
uppajjissatÊ”ti. KiÑ pana bhante SatthÈ vihÈre natthÊti. Atthi upÈsakÈti. Tena 
hi bhante SatthÈva jÈnissatÊti. Bhikkh| gantvÈ VisÈkhÈyapi tatheva 
kathesuÑ. SÈpi nesaÑ tatheva paÔivacanaÑ adÈsi. 

 Bhikkh|pi tehi asampaÔicchitavacanÈ raÒÒo ÈrocesuÑ “mahÈrÈja 
KoÓÉadhÈnatthero2 ekaÑ itthiÑ gahetvÈ vicaranto sabbesaÑ ayasaÑ 
uppÈdesi, taÑ tumhÈkaÑ vijitÈ nÊharathÈ”ti. KataÑ pana so bhanteti. VihÈre 
mahÈrÈjÈti. KatarasmiÑ senÈsane viharatÊti. AsukasmiÑ nÈmÈti. “Tena hi 
gacchatha, ahaÑ taÑ gaÓhissÈmÊ”ti so sÈyanhasamaye vihÈraÑ gantvÈ taÑ 
senÈsanaÑ purisehi parikkhipÈpetvÈ therassa vasanaÔÔhÈnÈbhimukho 
agamÈsi. Thero mahÈsaddaÑ sutvÈ vihÈrÈ nikkhamitvÈ pamukhe aÔÔhÈsi. 
Tampissa itthir|paÑ piÔÔhipasse ÔhitaÑ rÈjÈ addasa. Thero raÒÒo ÈgamanaÑ 
ÒatvÈ vihÈraÑ abhiruhitvÈ nisÊdi. RÈjÈ theraÑ na vandi, tampi itthiÑ 
nÈddasa. So dvÈrantarepi heÔÔhÈmaÒcepi olokento adisvÈva theraÑ Èha 
“bhante imasmiÑ ÔhÈne ekaÑ itthiÑ addasaÑ, kahaÑ sÈ”ti. Na passÈmi 
mahÈrÈjÈti. “IdÈni mayÈ tumhÈkaÑ piÔÔhipasse ÔhitÈ diÔÔhÈ”ti vuttepi “ahaÑ 
na passÈmi”ccevÈha. RÈjÈ “kiÑ nu kho etan”ti cintetvÈ “bhante ito tÈva 
nikkhamathÈ”ti Èha3. There nikkhamitvÈ pamukhe Ôhite puna sÈ therassa 
piÔÔhipasse aÔÔhÈsi. RÈjÈ taÑ disvÈ puna uparitalaÑ abhiruhi, tassa 
ÈgatabhÈvaÑ ÒatvÈ thero nisÊdi. Puna rÈjÈ taÑ sabbaÔÔhÈnesu olokentopi 
adisvÈ “bhante kahaÑ sÈ itthÊ”ti puna 
______________________________________________________________ 
 1. KoÓÉadhÈnoti (SÊ, SyÈ) 2. KoÓÉadhÈno bhikkhu (SÊ, SyÈ) 
 3. TiÔÔhathÈti Èha (SÊ) 
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theraÑ pucchi. NÈhaÑ passÈmi mahÈrÈjÈti. “KiÑ kathetha1 bhante, mayÈ 
idÈneva tumhÈkaÑ piÔÔhipasse ÔhitÈ diÔÔhÈ”ti Èha. Œma mahÈrÈja, 
mahÈjanopi “me pacchato pacchato itthÊ vicaratÊ”ti vadati, ahaÑ pana na 
passÈmÊti. RÈjÈ “paÔir|pakena bhavitabban”ti sallakkhetvÈ puna theraÑ 
“bhante ito tÈva otarathÈ”ti2 vatvÈ there otaritvÈ pamukhe Ôhite puna taÑ 
tassa piÔÔhipasse ÔhitaÑ disvÈ uparitalaÑ abhiruhi. Puna nÈddasa. So puna 
theraÑ pucchitvÈ tena “na passÈmi”cceva vutte “paÔir|pakamevetan”ti 
niÔÔhaÑ gantvÈ theraÑ Èha “bhante evar|pe saÑkilese tumhÈkaÑ piÔÔhito 
vicarante aÒÒo koci tumhÈkaÑ bhikkhaÑ na dassati, nibaddhaÑ mama 
gehaÑ pavisatha, ahameva cat|hi paccayehi upaÔÔhahissÈmÊ”ti theraÑ 
nimantetvÈ pakkÈmi. 

 Bhikkh| “passathÈvuso raÒÒo pÈpakiriyaÑ3, ‘etaÑ vihÈrato nÊharÈ’ti 
vutte ÈgantvÈ cat|hi paccayehi nimantetvÈ gato”ti ujjhÈyiÑsu. Tampi 
theraÑ ÈhaÑsu “ambho dussÊla idÈnisi rÈjakoÓÉo jÈto”ti. Sopi pubbe 
bhikkh| kiÒci vattuÑ asakkonto “tumhe dussÊlÈ, tumhe koÓÉÈ, tumhe itthiÑ 
gahetvÈ vicarathÈ”ti Èha. Te gantvÈ Satthu ÈrocesuÑ “bhante 
KoÓÉadhÈnatthero amhehi vutto amhe ‘dussÊlÈ’ti-ÈdÊni vatvÈ akkosatÊ”ti. 
SatthÈ taÑ pakkosÈpetvÈ pucchi “saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu evaÑ vadesÊ”ti. 
SaccaÑ bhanteti. KiÑ kÈraÓÈti. MayÈ saddhiÑ kathitakÈraÓÈti. Tumhe 
bhikkhave iminÈ saddhiÑ kasmÈ kathethÈti. Imassa pacchato itthiÑ 
vicarantiÑ disvÈ bhanteti. Ime kira tayÈ saddhiÑ itthiÑ vicarantiÑ disvÈ 
vadanti, tvaÑ kasmÈ kathesi, ete tÈva disvÈ kathenti. TvaÑ adisvÈva imehi 
saddhiÑ kasmÈ kathesi, nanu pubbe taveva pÈpikaÑ diÔÔhiÑ nissÈya idaÑ 
jÈtaÑ, idÈni kasmÈ puna pÈpikaÑ diÔÔhiÑ gaÓhÈsÊti. Bhikkh| “kiÑ pana 
bhante iminÈ pubbe katan”ti pucchiÑsu. Atha nesaÑ SatthÈ tassa 
pubbakammaÑ kathetvÈ “bhikkhu idaÑ pÈpakammaÑ nissÈya tvaÑ imaÑ 
vippakÈraÑ patto, idÈni te puna tathÈr|paÑ pÈpikaÑ diÔÔhiÑ gahetuÑ na 
yuttaÑ, mÈ puna bhikkh|hi saddhiÑ kiÒci kathehi, nissaddo mukhavaÔÔiyaÑ 
chinnakaÑsathÈlasadiso4 hohi, evaÑ karonto nibbÈnappatto nÈma 
______________________________________________________________ 
 1. Kathetha (SÊ, SyÈ) 2. UÔÔhahathÈti (SÊ, Ka) 
 3. PÈparaÒÒo kiriyaÑ (SyÈ) 4. ChinnakaÑsatÈlasadiso (SyÈ)  
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bhavissatÊ”ti vatvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ dhammaÑ desento imÈ gÈthÈ 
abhÈsi– 
 
 133. “MÈvoca pharusaÑ kaÒci, vuttÈ paÔivadeyyu taÑ. 
 DukkhÈ hi sÈrambhakathÈ, paÔidaÓÉÈ phuseyyu taÑ. 
 
 134. Sace neresi attÈnaÑ, kaÑso upahato yathÈ. 
 Esa pattosi nibbÈnaÑ, sÈrambho te na vijjatÊ”ti. 

 Tattha mÈvoca pharusaÑ kaÒcÊti kaÒci ekapuggalampi pharusaÑ mÈ 
avaca. VuttÈti tayÈ pare “dussÊlÈ”ti vuttÈ, tampi tatheva paÔivadeyyuÑ. 
SÈrambhakathÈti esÈ karaÓuttarÈ yugaggÈhakathÈ nÈma dukkhÈ. PaÔidaÓÉÈti 
kÈyadaÓÉÈdÊhi paraÑ paharantassa1 tÈdisÈ paÔidaÓÉÈ ca tava matthake 
pateyyuÑ. Sace neresÊti sace attÈnaÑ niccalaÑ kÈtuÑ sakkhissasi. KaÑso 
upahato yathÈti mukhavaÔÔiyaÑ chinditvÈ talamattaÑ katvÈ 
ÔhapitakaÑsathÈlaÑ viya. TaÑ hi hatthapÈdehi vÈ daÓÉakena vÈ pahaÔampi 
saddaÑ na karoti, esa pattosÊti sace evar|po bhavituÑ sakkhissasi, imaÑ 
paÔipadaÑ p|rayamÈno idÈni appattopi eso nibbÈnappatto nÈma. SÈrambho 
te na vijjatÊti evaÑ sante ca pana “tvaÑ dussÊlo, tumhe dussÊlÈ”ti-evamÈdiko 
uttarakaraÓavÈcÈlakkhaÓo sÈrambhopi te na vijjati, na bhavissatiyevÈti 
attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑsu, KoÓÉadhÈnattheropi 
SatthÈrÈ dinna-ovÈde ÔhatvÈ arahattaÑ pÈpuÓi, na cirasseva ÈkÈse uppatitvÈ 
paÔhamaÑ salÈkaÑ gaÓhÊti. 
 

KoÓÉadhÈnattheravatthu catutthaÑ. 
_____ 

 
5. Uposathika-itthÊnaÑ vatthu 

 YathÈ daÓÉenÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ PubbÈrÈme viharanto 
VisÈkhÈdÊnaÑ upÈsikÈnaÑ uposathakammaÑ Èrabbha kathesi.  
______________________________________________________________ 
 1. Hanato (SÊ)  
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 SÈvatthiyaÑ kira ekasmiÑ mahÈ-uposathadivase paÒcasatamattÈ itthiyo 
uposathikÈ hutvÈ vihÈraÑ agamiÑsu. VisÈkhÈ tÈsu mahallakitthiyo 
upasa~kamitvÈ pucchi “ammÈ kimatthaÑ uposathikÈ jÈtatthÈ”ti. TÈhi 
“dibbasampattiÑ patthetvÈ”ti vutte majjhimitthiyo pucchi, tÈhi “sapattivÈsÈ 
muccanatthÈyÈ”ti vutte taruÓitthiyo pucchi, tÈhi “paÔhamagabbhe 
puttapaÔilÈbhatthÈyÈ”ti vutte kumÈrikÈyo pucchi, tÈhi “taruÓabhÈveyeva 
patikulagamanatthÈyÈ”ti vutte taÑ sabbampi tÈsaÑ kathaÑ sutvÈ tÈ ÈdÈya 
Satthu santikaÑ gantvÈ paÔipÈÔiyÈ Èrocesi. TaÑ sutvÈ SatthÈ “VisÈkhe 
imesaÑ sattÈnaÑ jÈti-Èdayo nÈma daÓÉahatthakagopÈlakasadisÈ, jÈti jarÈya 
santikaÑ, jarÈ byÈdhino santikaÑ, byÈdhi maraÓassa santikaÑ pesetvÈ 
maraÓaÑ kuÔhÈriyÈ chindantÈ viya jÊvitaÑ chindati, evaÑ santepi vivaÔÔaÑ 
patthentÈ nÈma natthi, vaÔÔameva pana patthentÊ”ti vatvÈ anusandhiÑ 
ghaÔetvÈ dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 135. “YathÈ daÓÉena gopÈlo, gÈvo pÈjeti1 gocaraÑ. 
 EvaÑ jarÈ ca maccu ca, ÈyuÑ pÈjenti pÈÓinan”ti. 

 Tattha pÈjetÊti cheko gopÈlo kedÈrantaraÑ pavisantiyo gÈvo daÓÉena 
nivÈretvÈ teneva pothento sulabhatiÓodakaÑ gocaraÑ neti. ŒyuÑ pÈjentÊti 
jÊvitindriyaÑ chindanti khepenti. GopÈlako viya hi jarÈ ca maccu ca, gogaÓo 
viya2 jÊvitindriyaÑ, gocarabh|mi viya maraÓaÑ. Tattha jÈti tÈva sattÈnaÑ 
jÊvitindriyaÑ jarÈya santikaÑ pesesi, jarÈ byÈdhino santikaÑ, byÈdhi 
maraÓassa santikaÑ. Tameva maraÓaÑ kuÔhÈriyÈ chedaÑ viya chinditvÈ3 
gacchatÊti idamettha opammasampaÔipÈdanaÑ. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

Uposathika-itthÊnaÑ vatthu paÒcamaÑ.  
______________________________________________________________ 
 1. PÈceti (SÊ) 2. GoÓe viya (SÊ) 3. KuÔhÈricchedaÑ chinditvÈ (SÊ)  
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6. Ajagarapetavatthu 

 Atha pÈpÈni kammÈnÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane 
viharanto AjagarapetaÑ Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ hi samaye MahÈmoggallÈnatthero LakkhaÓattherena saddhiÑ 
Gijjhak|Ôato otaranto dibbena cakkhunÈ paÒcavÊsatiyojanikaÑ 
AjagarapetaÑ nÈma addasa. Tassa sÊsato aggijÈlÈ uÔÔhahitvÈ pariyantaÑ 
gacchanti, pariyantato uÔÔhahitvÈ sÊsaÑ gacchanti, ubhayato uÔÔhahitvÈ 
majjhe otaranti. Thero taÑ disvÈ sitaÑ pÈtvÈkÈsi. LakkhaÓattherena 
sitakÈraÓaÑ puÔÔho “akÈlo Èvuso imassa paÒhassa veyyÈkaraÓÈya, Satthu 
santike maÑ puccheyyÈsÊ”ti vatvÈ RÈjagahe piÓÉÈya caritvÈ Satthu santikaÑ 
gatakÈle LakkhaÓattherena puÔÔho Èha “tatrÈhaÑ Èvuso ekaÑ petaÑ 
addasaÑ, tassa evar|po nÈma attabhÈvo, ahaÑ taÑ disvÈ ‘na vata me 
evar|po attabhÈvo diÔÔhapubbo’ti sitaÑ pÈtvÈkÈsin”ti. SatthÈ “cakkhubh|tÈ 
vata bhikkhave sÈvakÈ viharantÊ”ti-ÈdÊni1 vadanto therassa kathaÑ 
patiÔÔhÈpetvÈ “mayÈpi eso bhikkhave peto BodhimaÓÉeyeva diÔÔho, ‘ye ca 
pana me vacanaÑ na saddaheyyuÑ, tesaÑ taÑ ahitÈya assÈ’ti na kathesiÑ, 
idÈni MoggallÈnaÑ sakkhiÑ labhitvÈ kathemÊ”ti vatvÈ bhikkh|hi tassa 
pubbakammaÑ puÔÔho byÈkÈsi– 

 KassapabuddhakÈle kira Suma~galaseÔÔhi nÈma suvaÓÓiÔÔhakÈhi 
bh|miÑ santharitvÈ vÊsati-usabhaÔÔhÈne tattakeneva dhanena vihÈraÑ 
kÈretvÈ tÈvattakeneva vihÈramahaÑ kÈresi. So ekadivasaÑ pÈtova Satthu 
santikaÑ gacchanto nagaradvÈre ekissÈ sÈlÈya kÈsÈvaÑ2 sasÊsaÑ pÈrupitvÈ 
kalalamakkhitehi pÈdehi nipannaÑ ekaÑ coraÑ disvÈ “ayaÑ 
kalalamakkhitapÈdo rattiÑ vicaritvÈ divÈ nipannamanusso bhavissatÊ”ti Èha. 
Coro mukhaÑ vivaritvÈ seÔÔhiÑ disvÈ “hotu, jÈnissÈmi te kattabban”ti 
ÈghÈtaÑ bandhitvÈ sattakkhattuÑ khettaÑ jhÈpesi, sattakkhattuÑ vaje 
gunnaÑ pÈde chindi, sattakkhattuÑ gehaÑ jhÈpesi, so ettakenÈpi kopaÑ 
nibbÈpetuÑ asakkonto tassa c|Ä|paÔÔhÈkena saddhiÑ mittasanthavaÑ katvÈ 
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“kiÑ te seÔÔhino piyan”ti puÔÔho “GandhakuÔito aÒÒaÑ tassa piyataraÑ 
natthÊ”ti sutvÈ “hotu, GandhakuÔiÑ jhÈpetvÈ kopaÑ nibbÈpessÈmÊ”ti Satthari 
piÓÉÈya paviÔÔhe pÈnÊyaparibhojanÊyaghaÔe bhinditvÈ GandhakuÔiyaÑ aggiÑ 
adÈsi. SeÔÔhi “GandhakuÔi kira jhÈyatÊ”ti sutvÈ Ègacchanto jhÈmakÈle 
ÈgantvÈ GandhakuÔiÑ jhÈmaÑ olokento vÈlaggamattampi domanassaÑ 
akatvÈ vÈmabÈhuÑ1 samaÒjitvÈ dakkhiÓena hatthena mahÈ-apphoÔanaÑ 
apphoÔesi2. Atha naÑ samÊpe ÔhitÈ pucchiÑsu “kasmÈ sÈmi ettakaÑ dhanaÑ 
vissajjetvÈ katagandhakuÔiyÈ jhÈmakÈle apphoÔesÊ”ti. So Èha “ettakaÑ me 
tÈtÈ aggi-ÈdÊhi asÈdhÈraÓe Buddhassa sÈsane dhanaÑ nidahituÑ laddhaÑ, 
“punapi ettakaÑ dhanaÑ vissajjetvÈ Satthu GandhakuÔiÑ kÈtuÑ 
labhissÈmÊ’ti tuÔÔhamÈnaso apphoÔesin”ti. So puna tattakaÑ dhanaÑ 
vissajjetvÈ GandhakuÔiÑ kÈretvÈ vÊsatisahassabhikkhuparivÈrassa Satthuno 
dÈnaÑ adÈsi. TaÑ disvÈ coro cintesi “ahaÑ imaÑ amÈretvÈ ma~kukÈtuÑ na 
sakkhissÈmi, hotu, mÈressÈmi nan”ti nivÈsanantare churikaÑ bandhitvÈ 
sattÈhaÑ vihÈre vicarantopi okÈsaÑ na labhi. MahÈseÔÔhipi satta divasÈni 
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa dÈnaÑ datvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ 
Èha “bhante mama ekena purisena sattakkhattuÑ khettaÑ jhÈpitaÑ, 
sattakkhattuÑ vaje gunnaÑ pÈdÈ chinnÈ, sattakkhattuÑ gehaÑ jhÈpitaÑ, 
idÈni GandhakuÔipi teneva jhÈpitÈ bhavissati, ahaÑ imasmiÑ dÈne 
paÔhamaÑ pattiÑ tassa dammÊ”ti. 

 TaÑ sutvÈ coro “bhÈriyaÑ vata me kammaÑ kataÑ, evaÑ 
aparÈdhakÈrake mayi imassa kopamattampi natthi, imasmimpi dÈne 
mayhameva paÔhamaÑ pattiÑ deti, ahaÑ imasmiÑ dubbhÈmi, evar|paÑ me 
purisaÑ akhamÈpentassa devadaÓÉopi me matthake pateyyÈ”ti gantvÈ 
seÔÔhissa pÈdam|le nipajjitvÈ “khamÈhi me sÈmÊ”ti vatvÈ “kiÑ idan”ti vutte 
“sÈmi evaÑ ayuttakaÑ3 kammaÑ mayÈ kataÑ, tassa me khamÈhÊ”ti Èha. 
Atha naÑ seÔÔhi “tayÈ me idaÒcidaÒca katan”ti sabbaÑ pucchitvÈ “Èma 
mayÈ katan”ti vutte “tvaÑ mayÈ na diÔÔhapubbo, kasmÈ me kujjhitvÈ 
evamakÈsÊ”ti pucchi. So ekadivasaÑ nagarÈ nikkhantena tena vuttavacanaÑ 
sÈretvÈ “iminÈ me kÈraÓena kopo uppÈdito”ti Èha. SeÔÔhi attanÈ vuttaÑ4 
saritvÈ “Èma tÈta, vuttaÑ 
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mayÈ, taÑ me khamÈhÊ”ti coraÑ khamÈpetvÈ “uÔÔhehi tÈta, khamÈmi te, 
gaccha tÈtÈ”ti Èha. Sace me sÈmi khamasi, saputtadÈraÑ maÑ gehe dÈsaÑ 
karohÊti. TÈta tvaÑ mayÈ ettake kathite evar|paÑ chedanaÑ akÈsi, gehe 
vasantena pana saddhiÑ na sakkÈ kiÒci kathetuÑ, na me tayÈ gehe 
vasantena kiccaÑ atthi, khamÈmi te, gaccha tÈtÈti. Coro taÑ kammaÑ katvÈ 
ÈyupariyosÈne AvÊcimhi nibbatto dÊgharattaÑ tattha paccitvÈ 
vipÈkÈvasesena idÈni Gijjhak|Ôe pabbate paccatÊti. 

 EvaÑ SatthÈ tassa pubbakammaÑ kathetvÈ “bhikkhave bÈlÈ nÈma 
pÈpÈni kammÈni karontÈ na bujjhanti, pacchÈ pana attanÈ katakammehi 
ÉayhamÈnÈ attanÈva attano dÈvaggisadisÈva hontÊ”ti vatvÈ anusandhiÑ 
ghaÔetvÈ dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 136. “Atha pÈpÈni kammÈni, karaÑ bÈlo na bujjhati.  
 Sehi kammehi dummedho, aggiÉaÉÉhova tappatÊ”ti. 

 Tattha atha pÈpÈnÊti na kevalaÑ bÈlo kodhavasena pÈpÈni karoti, 
karontopi pana na bujjhatÊti attho. PÈpaÑ karonto ca “pÈpaÑ karomÊ”ti 
abujjhanako nÈma natthi. “Imassa kammassa evar|po nÈma vipÈko”ti 
ajÈnanatÈya1 “na bujjhatÊ”ti vuttaÑ. SehÊti so tehi attano santakehi kammehi 
dummedho nippaÒÒo puggalo niraye nibbattitvÈ aggiÉaÉÉhova tappatÊti 
attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

Ajagarapetavatthu chaÔÔhaÑ. 
_____ 

 
7. MahÈmoggallÈnattheravatthu 

 Yo daÓÉenÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto 
MahÈmoggallÈnattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ hi samaye titthiyÈ sannipatitvÈ mantesuÑ2 “jÈnÈthÈvuso ‘kena 
kÈraÓena samaÓassa Gotamassa lÈbhasakkÈro mahÈ hutvÈ  
______________________________________________________________ 
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nibbatto’ti. MayaÑ na jÈnÈma, tumhe pana jÈnÈthÈti. Œma jÈnÈma, 
MahÈmoggallÈnaÑ nÈma ekaÑ nissÈya uppanno. So hi devalokaÑ gantvÈ 
devatÈhi katakammaÑ pucchitvÈ ÈgantvÈ manussÈnaÑ katheti ‘idaÑ nÈma 
katvÈ evar|paÑ sampattiÑ labhantÊ’ti. Niraye nibbattÈnampi kammaÑ 
pucchitvÈ ÈgantvÈ manussÈnaÑ katheti ‘idaÑ nÈma katvÈ evar|paÑ 
dukkhaÑ anubhavantÊ’ti. ManussÈ tassa kathaÑ sutvÈ mahantaÑ 
lÈbhasakkÈraÑ abhiharanti, sace taÑ mÈretuÑ sakkhissÈma, so 
lÈbhasakkÈro amhÈkaÑ nibbattissatÊ”ti. Te “attheko1 upÈyo”ti sabbe 
ekacchandÈ hutvÈ “yaÑkiÒci katvÈ taÑ mÈrÈpessÈmÈ”ti attano upaÔÔhÈke 
samÈdapetvÈ kahÈpaÓasahassaÑ labhitvÈ purisaghÈtakammaÑ katvÈ carante 
core pakkosÈpetvÈ “MahÈmoggallÈnatthero nÈma KÈÄasilÈyaÑ vasati, tattha 
gantvÈ taÑ mÈrethÈ”ti tesaÑ kahÈpaÓe adaÑsu. CorÈ dhanalobhena 
sampaÔicchitvÈ “theraÑ mÈressÈmÈ”ti gantvÈ tassa vasanaÔÔhÈnaÑ 
parivÈresuÑ. Thero tehi parikkhittabhÈvaÑ ÒatvÈ kuÒcikacchiddena 
nikkhamitvÈ pakkÈmi. Te corÈ taÑ divasaÑ theraÑ adisvÈ punekadivasaÑ 
gantvÈ parikkhipiÑsu. Thero ÒatvÈ kaÓÓikÈmaÓÉalaÑ bhinditvÈ ÈkÈsaÑ 
pakkhandi. EvaÑ te paÔhamamÈsepi majjhimamÈsepi theraÑ gahetuÑ 
nÈsakkhiÑsu. PacchimamÈse pana sampatte thero attanÈ katakammassa 
ÈkaÉÉhanabhÈvaÑ2 ÒatvÈ na apagacchi. CorÈ gantvÈ theraÑ gahetvÈ 
taÓÉulakaÓamattÈnissa aÔÔhÊni karontÈbhindiÑsu. Atha naÑ “mato”ti 
saÒÒÈya ekasmiÑ gumbapiÔÔhe khipitvÈ pakkamiÑsu. 

 Thero “SatthÈraÑ passitvÈva parinibbÈyissÈmÊ”ti attabhÈvaÑ 
jhÈnaveÔhanena veÔhetvÈ thiraÑ katvÈ ÈkÈsena Satthu santikaÑ gantvÈ 
SatthÈraÑ vanditvÈ “bhante parinibbÈyissÈmÊ”ti Èha. ParinibbÈyissasi 
MoggallÈnÈti. Œma bhanteti. Kattha gantvÈti. KÈÄasilÈpadesaÑ bhanteti. 
Tena hi MoggallÈna mayhaÑ dhammaÑ kathetvÈ yÈhi. TÈdisassa hi me 
sÈvakassa idÈni dassanaÑ natthÊti. So “evaÑ karissÈmi bhante”ti SatthÈraÑ 
vanditvÈ ÈkÈsaÑ uppatitvÈ parinibbÈnadivase SÈriputtatthero viya 
nÈnappakÈrÈ iddhiyo katvÈ dhammaÑ kathetvÈ SatthÈraÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Attheso (SyÈ, Ka) 2. ŒkaÉÉhitabhÈvaÑ (Ka) 

 



 DhammapadaÔÔhakathÈ 43 

vanditvÈ KÈÄasilÈÔaviÑ1 gantvÈ parinibbÈyi. “TheraÑ kira corÈ mÈresun”ti 
ayampi kathÈ sakalajambudÊpe patthari. RÈjÈ AjÈtasattu core 
pariyesanatthÈya carapurise payojesi. Tesupi coresu surÈpÈne suraÑ 
pivantesu eko ekassa piÔÔhiÑ2 paharitvÈ pÈtesi. So taÑ santejjetvÈ “ambho 
dubbinÊta tvaÑ kasmÈ me piÔÔhiÑ pÈtesÊ”ti Èha. KiÑ pana hare duÔÔhacora 
tayÈ MahÈmoggallÈnatthero paÔhamaÑ pahaÔoti. KiÑ pana mayÈ 
pahaÔabhÈvaÑ tvaÑ na jÈnÈsÊti. Iti nesaÑ “mayÈ pahaÔo, mayÈ pahaÔo”ti 
vadantÈnaÑvacanaÑ sutvÈ te carapurisÈ te sabbe core gahetvÈ raÒÒo 
ÈrocesuÑ. RÈjÈ core pakkosÈpetvÈ pucchi “tumhehi thero mÈrito”ti. Œma 
devÈti. Kena tumhe uyyojitÈti. NaggasamaÓakehi devÈti. RÈjÈ paÒcasate 
naggasamaÓake gÈhÈpetvÈ paÒcasatehi corehi saddhiÑ rÈja~gaÓe 
nÈbhippamÈÓesu ÈvÈÔesu nikhaÓÈpetvÈ palÈlehi paÔicchÈdÈpetvÈ aggiÑ 
dÈpesi. Atha nesaÑ jhÈmabhÈvaÑ ÒatvÈ ayana~galehi kasÈpetvÈ sabbe 
khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ kÈrÈpesi. 

 Bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ 
“MahÈmoggallÈnatthero attano ananur|pameva maraÓaÑ patto”ti. SatthÈ 
ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ 
“imÈya nÈmÈ”ti vutte “bhikkhave MoggallÈno imasseva attabhÈvassa 
ananur|paÑ maraÓaÑ patto, pubbe pana tena katassa kammassa 
anur|pameva maraÓaÑ patto”ti vatvÈ “kiÑ panassa bhante pubbakamman”ti 
puÔÔho vitthÈretvÈ kathesi– 

 AtÊte kira BÈrÈÓasivÈsÊ eko kulaputto sayameva koÔÔanapacanÈdÊni 
kammÈni karonto mÈtÈpitaro paÔijaggi. Athassa mÈtÈpitaro naÑ “tÈta tvaÑ 
ekakova gehe ca araÒÒe ca kammaÑ karonto kilamasi, ekaÑ te kumÈrikaÑ 
ÈnessÈmÈ”ti vatvÈ “ammatÈtÈ na mayhaÑ evar|pÈyattho3, ahaÑ yÈva tumhe 
jÊvatha, tÈva vo sahatthÈ upaÔÔhahissÈmÊ”ti tena paÔikkhittÈ punappunaÑ taÑ 
yÈcitvÈ kumÈrikaÑ ÈnayiÑsu. SÈ katipÈhameva te upaÔÔhahitvÈ pacchÈ 
tesaÑ dassanampi anicchantÊ “na sakkÈ tava mÈtÈpit|hi saddhiÑ 
ekaÔÔhÈnevasitun”ti ujjhÈyitvÈ 
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tasmiÑ attano kathaÑ aggaÓhante tassa bahigatakÈle makacivÈkakhaÓÉÈni 
ca yÈgupheÓaÒca gahetvÈ tattha tattha ÈkiritvÈ tenÈgantvÈ “kiÑ idan”ti 
puÔÔhÈ Èha “imesaÑ andhamahallakÈnaÑ etaÑ kammaÑ, sabbaÑ gehaÑ 
kiliÔÔhaÑ karontÈ vicaranti, na sakkÈ etehi saddhiÑ ekaÔÔhÈne vasitun”ti. 
EvaÑ tÈya naÑ punappunaÑ kathayamÈnÈya evar|popi p|ritapÈramÊ satto 
mÈtÈpit|hi saddhiÑ bhijji1. So “hotu, jÈnissÈmi nesaÑ kattabban”ti te 
bhojetvÈ “ammatÈtÈ asukaÔÔhÈne nÈma tumhÈkaÑ ÒÈtakÈ ÈgamanaÑ 
paccÈsÊsanti, tattha gamissÈmÈ”ti te yÈnakaÑ2 ÈropetvÈ ÈdÈya gacchanto 
aÔavimajjhaÑ pattakÈle “tÈta rasmiyo gaÓhÈtha, gÈvo patodasaÒÒÈya3 
gamissanti, imasmiÑÔhÈne corÈ vasanti, ahaÑ otarÈmÊ”ti pitu hatthe rasmiyo 
datvÈ otaritvÈ gacchanto saddaÑ parivattetvÈ corÈnaÑ uÔÔhitasaddamakÈsi. 
MÈtÈpitaro saddaÑ sutvÈ “corÈ uÔÔhitÈ”ti saÒÒÈya “tÈta mayaÑ mahallakÈ, 
tvaÑ attÈnameva rakkhÈhÊ”ti ÈhaÑsu. So mÈtÈpitaro tathÈviravantepi 
corasaddaÑ karonto koÔÔetvÈ mÈretvÈ aÔaviyaÑ khipitvÈ paccÈgami. 

 SatthÈ idaÑ tassa pubbakammaÑ kathetvÈ “bhikkhave MoggallÈno 
ettakaÑ kammaÑ katvÈ anekavassasatasahassÈni niraye paccitvÈ 
vipÈkÈvasesena attabhÈvasate evameva koÔÔetvÈ saÑcuÓÓito maraÓaÑ patto. 
EvaÑ MoggallÈnena attano kammÈnur|pameva maraÓaÑ laddhaÑ, paÒcahi 
corasatehi saddhiÑ paÒca titthiyasatÈnipi mama putte appaduÔÔhe4 
padussitvÈ anur|pameva maraÓaÑ labhiÑsu. AppaduÔÔhesu5 hi padussanto 
dasahi kÈraÓehi anayabyasanaÑ pÈpuÓÈtiyevÈ”ti vatvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ 
dhammaÑ desento imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 137. “Yo daÓÉena adaÓÉesu, appaduÔÔhesu dussati.  
 DasannamaÒÒataraÑ ÔhÈnaÑ, khippameva nigacchati.  
 
 138. VedanaÑ pharusaÑ jÈniÑ, sarÊrassa va6 bhedanaÑ.  
 GarukaÑ vÈpi ÈbÈdhaÑ, cittakkhepaÑ va pÈpuÓe.  
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 139. RÈjato vÈ upasaggaÑ, abbhakkhÈnaÑ va dÈruÓaÑ.  
 ParikkhayaÑ va ÒÈtÊnaÑ, bhogÈnaÑ va pabha~guraÑ.  
 
 140. Atha vÈssa agÈrÈni, aggi Éahati pÈvako. 
 KÈyassa bhedÈ duppaÒÒo, nirayaÑ sopapajjatÊ”ti. 

 Tattha adaÓÉes|ti kÈyadaÓÉÈdirahitesu khÊÓÈsavesu. AppaduÔÔhes|ti 
paresu vÈ attani vÈ niraparÈdhesu. DasannamaÒÒataraÑ ÔhÈnanti dasasu 
dukkhakÈraÓesu aÒÒataraÑ kÈraÓaÑ. Vedananti sÊsarogÈdibhedaÑ 
pharusaÑ vedanaÑ. JÈninti kicchÈdhigatassa dhanassa jÈniÑ. Bhedananti 
hatthacchedÈdikaÑ sarÊrabhedanaÑ. Garukanti pakkhahata-
ekacakkhukapÊÔhasappikuÓÊbhÈvakuÔÔharogÈdibhedaÑ garukÈbÈdhaÑ vÈ. 
Cittakkhepanti ummÈdaÑ. Upasagganti yasavilopasenÈpatiÔÔhÈnÈdi-
acchindanÈdikaÑ rÈjato upasaggaÑ vÈ. AbbhakkhÈnanti adiÔÔha-asuta-
acintitapubbaÑ “idaÑ sandhicchedÈdikammaÑ, idaÑ vÈ1 
rÈjÈparÈdhitakammaÑ tayÈ katan”ti evar|paÑ dÈruÓaÑ abbhakkhÈnaÑ vÈ. 
ParikkhayaÑ va ÒÈtÊnanti attano avassayo bhavituÑ samatthÈnaÑ ÒÈtÊnaÑ 
parikkhayaÑ vÈ. Pabha~guranti pabha~gubhÈvaÑ p|tibhÈvaÑ. YaÑ hissa 
gehe dhaÒÒaÑ, taÑ p|tibhÈvaÑ Èpajjati, suvaÓÓaÑ a~gÈrabhÈvaÑ, muttÈ 
kappÈsaÔÔhibhÈvaÑ, kahÈpaÓaÑ kapÈlakhaÓÉÈdibhÈvaÑ, dvipadacatuppadÈ 
kÈÓakuÓÈdibhÈvanti attho. Aggi ÉahatÊti ekasaÑvacchare dvattikkhattuÑ 
aÒÒasmiÑ ÉÈhake avijjamÈnepi asani-aggi vÈ patitvÈ Éahati, attanova 
dhammatÈya uÔÔhito pÈvako vÈ Éahatiyeva. Nirayanti diÔÔheva dhamme 
imesaÑ dasannaÑ ÔhÈnÈnaÑ aÒÒataraÑ patvÈpi ekaÑsena samparÈye 
pattabbaÑ dassetuÑ “nirayaÑ sopapajjatÊ”ti vuttaÑ. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

MahÈmoggallÈnattheravatthu sattamaÑ.  
_____ 

 
8. BahubhaÓÉikabhikkhuvatthu  

 Na naggacariyÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
BahubhaÓÉikaÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. 
______________________________________________________________ 
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 SÈvatthivÈsÊ kireko kuÔumbiko bhariyÈya kÈlakatÈya pabbaji. So 
pabbajanto attano pariveÓaÒca aggisÈlaÒca bhaÓÉagabbhaÒca kÈretvÈ 
sabbampi bhaÓÉagabbhaÑ sappimadhutelÈdÊhi p|retvÈ pabbaji, pabbajitvÈ 
ca pana attano dÈse pakkosÈpetvÈ yathÈrucikaÑ ÈhÈraÑ pacÈpetvÈ bhuÒjati. 
BahubhaÓÉo ca bahuparikkhÈro ca ahosi. RattiÑ aÒÒaÑ nivÈsanapÈrupanaÑ 
hoti, divÈ aÒÒaÑ nivÈsanapÈrupanaÑ hoti, divÈ aÒÒaÑ vihÈrapaccante 
vasati. TassekadivasaÑ cÊvarapaccattharaÓÈni sukkhÈpentassa 
senÈsanacÈrikaÑ ÈhiÓÉantÈ bhikkh| passitvÈ “kassimÈni Èvuso”ti pucchitvÈ 
“mayhan”ti vutte “Èvuso BhagavatÈ ticÊvarÈni anuÒÒÈtÈni, tvaÒca pana evaÑ 
appicchassa Buddhassa sÈsane pabbajitvÈ evaÑ bahuparikkhÈro jÈto”ti taÑ 
Satthu santikaÑ netvÈ “bhante ayaÑ bhikkhu atibahubhaÓÉo”ti ÈrocesuÑ. 
SatthÈ “saccaÑ kira taÑ bhikkh|”ti pucchitvÈ “saccaÑ bhante”ti vutte Èha 
“kasmÈ pana tvaÑ bhikkhu mayÈ appicchatÈya dhamme desite evaÑ 
bahubhaÓÉo jÈto”ti. So tÈvattakeneva kupito “iminÈ dÈni nÊhÈrena 
carissÈmÊ”ti pÈrupanaÑ chaÉÉetvÈ parisamajjhe ekacÊvaro aÔÔhÈsi. Atha naÑ 
SatthÈ upatthambhayamÈno nanu tvaÑ bhikkhu pubbe hirottappagavesako 
dakarakkhasakÈlepi hirottappaÑ gavesamÈno dvÈdasa vassÈni vihÈsi, kasmÈ 
idÈni evaÑ garuke BuddhasÈsane pabbajitvÈ catuparisamajjhe pÈrupanaÑ 
chaÉÉetvÈ hirottappaÑ pahÈya ÔhitosÊti. So Satthu vacanaÑ sutvÈ 
hirottappaÑ paccupaÔÔhÈpetvÈ taÑ cÊvaraÑ pÈrupitvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi. Bhikkh| tassa atthassa ÈvibhÈvatthaÑ BhagavantaÑ 
yÈciÑsu. BhagavÈ atÊtaÑ ÈharitvÈ kathesi– 

 AtÊte kira BÈrÈÓasiraÒÒo aggamahesiyÈ kucchismiÑ bodhisatto 
paÔisandhiÑ gaÓhi. Tassa nÈmaggahaÓadivase1 MahiÑsakumÈroti2 nÈmaÑ 
kariÑsu. Tassa kaniÔÔhabhÈtÈ CandakumÈro nÈma ahosi. TesaÑ mÈtari 
kÈlakatÈya rÈjÈ aÒÒaÑ aggamahesiÔÔhÈne Ôhapesi. SÈpi puttaÑ vijÈyi, 
S|riyakumÈrotissa nÈmaÑ kariÑsu. TaÑ disvÈ rÈjÈ tuÔÔho “puttassa te 
varaÑ dammÊ”ti Èha. SÈpi kho “deva icchitakÈle gaÓhissÈmÊ”ti vatvÈ 
puttassa vayappattakÈle rÈjÈnaÑ Èha “devena mayhaÑ puttassa jÈtakÈle varo 
dinno, idÈni me puttassa rajjaÑ  
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dehÊ”ti. RÈjÈ “mama dve puttÈ aggikkhandhÈ viya jalantÈ vicaranti, na sakkÈ 
tassa rajjaÑ dÈtun”ti paÔikkhipitvÈpi taÑ punappunaÑ yÈcamÈnameva disvÈ 
“ayaÑ me puttÈnaÑ anatthampi kareyyÈ”ti putte pakkosÈpetvÈ “tÈtÈ ahaÑ 
S|riyakumÈrassa jÈtakÈle varaÑ adÈsiÑ, idÈnissa mÈtÈ rajjaÑ yÈcati, ahaÑ 
tassa na dÈtukÈmo, tassa mÈtÈ tumhÈkaÑ anatthampi kareyya, gacchatha 
tumhe, araÒÒe vasitvÈ mamaccayenÈgantvÈ rajjaÑ gaÓhathÈ”ti uyyojesi. Te 
pitaraÑ vanditvÈ pÈsÈdÈ otarante rÈja~gaÓe kÊÄamÈno S|riyakumÈro disvÈ 
taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ tehi saddhiÑ nikkhami. TesaÑ HimavantaÑ paviÔÔhakÈle 
bodhisatto maggÈ okkamma aÒÒatarasmiÑ rukkham|le nisÊditvÈ 
S|riyakumÈraÑ Èha “tÈta etaÑ saraÑ gantvÈ nhatvÈ ca1 pivitvÈ ca 
amhÈkampi paduminipaÓÓehi udakaÑ ÈharÈ”ti. So pana saro VessavaÓassa 
santikÈ ekena dakarakkhasena laddho hoti. VessavaÓo ca taÑ Èha “ÔhapetvÈ 
devadhammajÈnanake ye ca aÒÒe imaÑ saraÑ otaranti, te khÈdituÑ 
labhasÊ”ti. Tato paÔÔhÈya so taÑ saraÑ otiÓÓotiÓÓe devadhamme pucchitvÈ 
ajÈnante khÈdati, S|riyakumÈropi taÑ saraÑ avÊmaÑsitvÈva otari, tena ca 
“devadhamme jÈnÈsÊ”ti pucchito “devadhammÈ nÈma candimas|riyÈ”ti Èha. 
Atha naÑ “tvaÑ devadhamme na jÈnÈsÊ”ti udakaÑ pavesetvÈ attano 
bhavane Ôhapesi. Bodhisattopi taÑ cirÈyantaÑ disvÈ CandakumÈraÑ pesesi. 
Sopi tena “devadhamme jÈnÈsÊ”ti pucchito “devadhammÈ nÈma catasso 
disÈ”ti Èha. Dakarakkhaso tampi udakaÑ pavesetvÈ tattheva2 Ôhapesi. 

 Bodhisatto tasmimpi cirÈyante “antarÈyena bhavitabban”ti sayaÑ 
gantvÈ dvinnampi otaraÓapadaÑyeva disvÈ “ayaÑ saro 
rakkhasapariggahito”ti ÒatvÈ khaggaÑ sannayhitvÈ dhanuÑ gahetvÈ aÔÔhÈsi. 
Rakkhaso taÑ anotarantaÑ disvÈ vanakammikapurisavesenÈgantvÈ Èha “bho 
purisa tvaÑ maggakilanto, kasmÈ imaÑ saraÑ otaritvÈ nhatvÈ ca pivitvÈ ca 
bhisamulÈlaÑ khÈditvÈ pupphÈni pilandhitvÈ na gacchasÊ”ti. Bodhisatto taÑ 
disvÈva “esa so yakkho”ti ÒatvÈ “tayÈ me bhÈtaro gahitÈ”ti Èha. Œma mayÈ 
gahitÈti. KiÑ kÈraÓÈti. AhaÑ imaÑ saraÑ otiÓÓotiÓÓe 
______________________________________________________________ 
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labhÈmÊti. KiÑ pana sabbeva labhasÊti. DevadhammajÈnanake ÔhapetvÈ 

avasese labhÈmÊti. Atthi pana te devadhammehi atthoti. Œma atthÊti. AhaÑ 

kathessÈmÊti. Tena hi kathehÊti. Na sakkÈ kiliÔÔhena gattena kathetunti. 

Yakkho bodhisattaÑ nhÈpetvÈ pÈnÊyaÑ pÈyetvÈ ala~karitvÈ 

ala~katamaÓÉapamajjhe palla~kaÑ ÈropetvÈ sayamassa pÈdam|le nisÊdi. 

Atha naÑ bodhisatto “sakkaccaÑ suÓÈhÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 

   “Hiri-ottappasampannÈ, sukkadhammasamÈhitÈ. 

   Santo sappurisÈ loke, devadhammÈti vuccare”ti1. 

 Yakkho imaÑ dhammadesanaÑ sutvÈ pasanno bodhisattaÑ Èha 

“paÓÉita ahaÑ te pasanno, ekaÑ bhÈtaraÑ dammi, kataraÑ ÈnemÊ”ti. 

KaniÔÔhaÑ ÈnehÊti. PaÓÉita tvaÑ kevalaÑ devadhamme jÈnÈsiyeva, na pana 

tesu vattasÊti. KiÑ kÈraÓÈti. YasmÈ jeÔÔhaÑ ÔhapetvÈ kaniÔÔhaÑ ÈharÈpento 

jeÔÔhÈpacÈyikakammaÑ na karosÊti, devadhamme cÈhaÑ yakkha jÈnÈmi, 

tesu ca vattÈmi. MayaÒhi etaÑ nissÈya imaÑ araÒÒaÑ paviÔÔhÈ. Etassa hi 

atthÈya amhÈkaÑ pitaraÑ etassa mÈtÈ rajjaÑ yÈci, amhÈkaÑ pana pitÈ taÑ 

varaÑ adatvÈ amhÈkaÑ anurakkhaÓatthÈya araÒÒe vÈsaÑ anujÈni, so 

kumÈro anivattitvÈ amhehi saddhiÑ Ègato. “TaÑ araÒÒe eko yakkho 

khÈdÊ”ti vuttepi na koci saddahissati. TenÈhaÑ garahabhayabhÊto 

tamevÈharÈpemÊti. Yakkho bodhisattassa pasÊditvÈ “sÈdhu paÓÉita, tvameva 

devadhamme jÈnÈsi, devadhammesu ca vattasÊ”ti dve bhÈtaro ÈnetvÈ adÈsi. 

Atha naÑ bodhisatto yakkhabhÈve ÈdÊnavaÑ kathetvÈ paÒcasu sÊlesu 

patiÔÔhÈpesi. So tena susaÑvihitÈrakkho tasmiÑ araÒÒe vasitvÈ pitari 

kÈlakate yakkhaÑ ÈdÈya BÈrÈÓasiÑ gantvÈ rajjaÑ gahetvÈ CandakumÈrassa 

uparajjaÑ, S|riyakumÈrassa senÈpatiÔÔhÈnaÑ datvÈ yakkhassa ramaÓÊye 

ÔhÈne ÈyatanaÑ kÈrÈpetvÈ yathÈ so lÈbhaggappatto hoti, tathÈ akÈsi.  

______________________________________________________________ 
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 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ 
rakkhaso BahubhaÓÉikabhikkhu ahosi, S|riyakumÈro Œnando, 
CandakumÈro SÈriputto, MahiÑsakumÈro pana ahamevÈ”ti. EvaÑ SatthÈ 
jÈtakaÑ kathetvÈ “evaÑ tvaÑ bhikkhu pubbe devadhamme gavesamÈno 
hiri-ottappasampanno vicaritvÈ idÈni catuparisamajjhe iminÈ nÊhÈrena ÔhatvÈ 
mama purato ‘appicchomhÊ’ti vadanto ayuttaÑ akÈsi. Na hi 
sÈÔakapaÔikkhepÈdimattena samaÓo nÈma hotÊ”ti vatvÈ anusandhiÑ ghaÔetvÈ 
dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 141. “Na naggacariyÈ na jaÔÈ na pa~kÈ, 
 NÈnÈsakÈ thaÓÉilasÈyikÈ vÈ. 
 RajojallaÑ ukkuÔikappadhÈnaÑ, 
 Sodhenti maccaÑ avitiÓÓaka~khan”ti. 

 Tattha nÈnÈsakÈti na anasakÈ, bhattapaÔikkhepakÈti attho. 
ThaÓÉilasÈyikÈti bh|misayanÈ1. Rajojallanti kaddamalepanÈkÈrena2 sarÊre 
sannihitarajo3. UkkuÔikappadhÈnanti ukkuÔikabhÈvena ÈraddhavÊriyaÑ. 
IdaÑ vuttaÑ hoti–yo hi macco “evaÑ ahaÑ lokanissaraÓasa~khÈtaÑ 
suddhiÑ pÈpuÓissÈmÊ”ti imesu naggacariyÈdÊsu yaÑ kiÒci samÈdÈya 
vatteyya, so kevalaÑ micchÈdassanaÒceva vaÉÉheyya, kilamathassa ca 
bhÈgÊ assa. Na hi etÈni susamÈdinnÈnipi aÔÔhavatthukÈya ka~khÈya 
avitiÓÓabhÈvena avitiÓÓaka~khaÑ maccaÑ sodhentÊti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

BahubhaÓÉikabhikkhuvatthu aÔÔhamaÑ. 
_____ 

 
9. SantatimahÈmattavatthu 

 Ala~kato cepÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
SantatimahÈmattaÑ Èrabbha kathesi. 

 So hi ekasmiÑ kÈle raÒÒo Pasenadikosalassa paccantaÑ kupitaÑ 
v|pasametvÈ Ègato. Athassa rÈjÈ tuÔÔho satta divasÈni rajjaÑ datvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Bh|misayanaÑ sayikÈ vÈ (Ka) 2. KaddamalimpanÈkÈrena (SÊ) 
 3. Sannicitarajo (SÊ, SyÈ) 
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ekaÑ naccagÊtakusalaÑ itthiÑ adÈsi. So satta divasÈni surÈmadamatto hutvÈ 
sattame divase sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉito hatthikkhandhavaragato 
nhÈnatitthaÑ gacchanto SatthÈraÑ piÓÉÈya pavisantaÑ dvÈrantare disvÈ 
hatthikkhandhavaragatova sÊsaÑ cÈletvÈ vanditvÈ pakkÈmi. SatthÈ sitaÑ 
katvÈ “ko nu kho bhante sitapÈtukaraÓe het|”ti Œnandattherena puÔÔho 
sitakÈraÓaÑ Ècikkhanto1 Èha “passÈnanda2 SantatimahÈmattaÑ, ajja 
sabbÈbharaÓapaÔimaÓÉitova mama santikaÑ ÈgantvÈ 
catuppadikagÈthÈvasÈne arahattaÑ patvÈ sattatÈlamatte ÈkÈse nisÊditvÈ 
parinibbÈyissatÊ”ti. MahÈjano therena saddhiÑ kathentassa Satthu vacanaÑ 
assosi. Tattha micchÈdiÔÔhikÈ cintayiÑsu “passatha samaÓassa Gotamassa 
kiriyaÑ, mukhappattameva bhÈsati, ajja kira esa evaÑ surÈmadamatto 
yathÈla~katova etassa santike dhammaÑ sutvÈ parinibbÈyissati, ajjeva taÑ 
musÈvÈdena niggaÓhissÈmÈ”ti. SammÈdiÔÔhikÈ cintesuÑ “aho BuddhÈnaÑ 
mahÈnubhÈvatÈ3, ajja BuddhalÊÄaÒceva SantatimahÈmattalÊÄaÒca daÔÔhuÑ 
labhissÈmÈ”ti. 

 SantatimahÈmattopi nhÈnatitthe divasabhÈgaÑ udakakÊÄaÑ kÊÄitvÈ 
uyyÈnaÑ gantvÈ ÈpÈnabh|miyaÑ nisÊdi. SÈpi itthÊ ra~gamajjhaÑ otaritvÈ 
naccagÊtaÑ dassetuÑ Èrabhi. TassÈ sarÊralÊÄÈya dassanatthaÑ sattÈhaÑ 
appÈhÈratÈya taÑ divasaÑ naccagÊtaÑ dassayamÈnÈya antokucchiyaÑ 
satthakavÈtÈ samuÔÔhÈya hadayamaÑsaÑ kantitvÈ agamaÑsu. SÈ 
ta~khaÓaÒÒeva mukhena ceva akkhÊhi ca vivaÔehi kÈlamakÈsi. 
SantatimahÈmatto “upadhÈretha nan”ti vatvÈ “niruddhÈ sÈmÊ”ti ca 
vuttamatteyeva balavasokena abhibh|to ta~khaÓaÒÒevassa sattÈhaÑ pÊtasurÈ 
tattakapÈle udakabindu viya parikkhayaÑ agamÈsi. So “na me imaÑ sokaÑ 
aÒÒe nibbÈpetuÑ sakkhissanti aÒÒatra TathÈgatenÈ”ti balakÈyaparivuto 
sÈyanhasamaye Satthu santikaÑ gantvÈ vanditvÈ evamÈha “bhante ‘evar|po 
me soko uppanno, taÑ me tumhe nibbÈpetuÑ sakkhissathÈ’ti Ègatomhi, 
paÔisaraÓaÑ me hothÈ”ti. Atha naÑ SatthÈ “sokaÑ nibbÈpetuÑ 
samatthasseva santikaÑ Ègatosi. ImissÈ hi itthiyÈ iminÈva ÈkÈrena 
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matakÈle tava rodantassa paggharita-ass|ni catunnaÑ mahÈsamuddÈnaÑ 
udakato atirekatarÈnÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 

   “YaÑ pubbe taÑ visosehi, pacchÈ te mÈhu kiÒcanaÑ. 
    Majjhe ce no gahessasi, upasanto carissasÊ”ti1. 

 GÈthÈpariyosÈne santatimahÈmatto arahattaÑ patvÈ attano 
Èyusa~khÈraÑ olokento tassa appavattanabhÈvaÑ ÒatvÈ SatthÈraÑ Èha 
“bhante parinibbÈnaÑ me anujÈnÈthÈ”ti. SatthÈ tena katakammaÑ jÈnantopi 
“musÈvÈdena niggaÓhanatthaÑ sannipatitÈ micchÈdiÔÔhikÈ okÈsaÑ na 
labhissanti, ‘BuddhalÊÄaÒceva SantatimahÈmattalÊÄaÒca passissÈmÈ’ti 
sannipatitÈ sammÈdiÔÔhikÈ iminÈ katakammaÑ sutvÈ puÒÒesu ÈdaraÑ 
karissantÊ”ti sallakkhetvÈ “tena hi tayÈ katakammaÑ mayhaÑ kathehi, 
kathento ca bh|miyaÑ Ôhito akathetvÈ sattatÈlamatte ÈkÈse Ôhito kathehÊ”ti 
Èha. So “sÈdhu bhante”ti SatthÈraÑ vanditvÈ ekatÈlappamÈÓaÑ uggamma 
orohitvÈ puna SatthÈraÑ vanditvÈ uggacchanto paÔipÈÔiyÈ sattatÈlappamÈÓe 
ÈkÈse palla~kena nisÊditvÈ “suÓÈtha me bhante pubbakamman”ti vatvÈ 
Èha– 

 Ito ekanavutikappe VipassÊsammÈsambuddhakÈle ahaÑ 
Bandhumatinagare ekasmiÑ kule nibbattitvÈ cintesiÑ “kiÑ nu kho paresaÑ 
chedaÑ vÈ pÊÄaÑ vÈ akaraÓakamman”ti upadhÈrento 
dhammaghosakakammaÑ disvÈ tato paÔÔhÈya taÑ kammaÑ karonto 
mahÈjanaÑ samÈdapetvÈ “puÒÒÈni karotha, uposathadivasesu uposathaÑ 
samÈdiyatha, dÈnaÑ detha, dhammaÑ suÓÈtha, BuddharatanÈdÊhi sadisaÑ 
aÒÒaÑ nÈma natthi, tiÓÓaÑ ratanÈnaÑ sakkÈraÑ karothÈ”ti ugghosento 
vicarÈmi. Tassa mayhaÑ saddaÑ sutvÈ BuddhapitÈ BandhumatimahÈrÈjÈ 
maÑ pakkosÈpetvÈ “tÈta kiÑ karonto vicarasÊ”ti pucchitvÈ “deva tiÓÓaÑ 
ratanÈnaÑ guÓaÑ pakÈsetvÈ mahÈjanaÑ puÒÒakammesu samÈdapento 
vicarÈmÊ”ti vutte “kattha nisinno vicarasÊ”ti maÑ pucchitvÈ “padasÈva 
devÈ”ti mayÈ vutte “tÈta na tvaÑ evaÑ vicarituÑ arahasi, imaÑ 
pupphadÈmaÑ pilandhitvÈ assapiÔÔhe nisinnova vicarÈ”ti mayhaÑ 
muttÈdÈmasadisaÑ pupphadÈmaÑ datvÈ dantaÑ assaÑ adÈsi. Atha maÑ 
raÒÒÈ dinnaparihÈrena tatheva 
______________________________________________________________ 
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ugghosetvÈ vicarantaÑ puna rÈjÈ pakkosÈpetvÈ “tÈta kiÑ karonto vicarasÊ”ti 
pucchitvÈ “tadeva devÈ”ti vutte “tÈta assopi te nÈnucchaviko, idha nisÊditvÈ 
vicarÈ”ti catusindhavayuttarathaÑ adÈsi. TatiyavÈrepi me rÈjÈ saddaÑ sutvÈ 
pakkosÈpetvÈ “tÈta kiÑ karonto vicarasÊ”ti pucchitvÈ “tadeva devÈ”ti vutte 
“tÈta rathopi te nÈnucchaviko”ti mayhaÑ mahantaÑ bhogakkhandhaÑ 
mahÈpasÈdhanaÒca datvÈ ekaÒca hatthiÑ adÈsi. SvÈhaÑ 
sabbÈbharaÓapaÔimaÓÉito hatthikkhandhe nisinno asÊti vassasahassÈni 
dhammaghosakakammaÑ akÈsiÑ, tassa me ettakaÑ kÈlaÑ kÈyato 
candanagandho vÈyati, mukhato uppalagandho vÈyati. IdaÑ mayÈ 
katakammanti.  

 EvaÑ so attano pubbakammaÑ kathetvÈ ÈkÈse nisinnova tejodhÈtuÑ 
samÈpajjitvÈ parinibbÈyi. SarÊre aggijÈlÈ uÔÔhahitvÈ maÑsalohitaÑ jhÈpesi, 
sumanapupphÈni viya1 dhÈtuyo avasissiÑsu. SatthÈ suddhavatthaÑ pasÈresi, 
dhÈtuyo tattha patiÑsu. TÈ patte pakkhipitvÈ catumahÈpathe th|paÑ kÈresi 
“mahÈjano vanditvÈ puÒÒabhÈgÊ bhavissatÊ”ti. Bhikkh| dhammasabhÈyaÑ 
kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso SantatimahÈmatto gÈthÈvasÈne arahattaÑ 
patvÈ ala~katapaÔiyattoyeva ÈkÈse nisÊditvÈ parinibbuto, kiÑ nu kho etaÑ 
‘samaÓo’ti vattuÑ vaÔÔati udÈhu brÈhmaÓo”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha 
bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte 
“bhikkhave mama puttaÑ ‘samaÓo’tipi vattuÑ vaÔÔati, ‘brÈhmaÓo’tipi 
vattuÑ vaÔÔatiyevÈ”ti vatvÈ dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 142. “Ala~kato cepi samaÑ careyya, 
 Santo danto niyato brahmacÈrÊ. 
 Sabbesu bh|tesu nidhÈya daÓÉaÑ, 
 So brÈhmaÓo so samaÓo sa bhikkh|”ti. 

 Tattha ala~katoti vatthÈbharaÓehi paÔimaÓÉito. Tassattho–
vatthÈla~kÈrÈdÊhi ala~kato cepi puggalo kÈyÈdÊhi samaÑ careyya, 
rÈgÈdiv|pasamena santo indriyadamanena danto catumagganiyamena niyato  
______________________________________________________________
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seÔÔhacariyÈya brahmacÈrÊ kÈyadaÓÉÈdÊnaÑ oropitatÈya sabbesu bh|tesu 
nidhÈya daÓÉaÑ1. So evar|po bÈhitapÈpattÈ brÈhmaÓotipi samitapÈpattÈ 
samaÓotipi bhinnakilesattÈ bhikkh|tipi vattabboyevÈti.  

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

SantatimahÈmattavatthu navamaÑ. 
_____ 

 
10. Pilotikatissattheravatthu 

 HirÊnisedhoti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
PilotikattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ hi samaye Œnandatthero ekaÑ pilotikakhaÓÉanivatthaÑ 
kapÈlaÑ ÈdÈya bhikkhÈya carantaÑ dÈrakaÑ disvÈ “kiÑ te evaÑ vicaritvÈ 
jÊvanato2 pabbajjÈ na uttaritarÈ”ti vatvÈ “bhante ko maÑ pabbÈjessatÊ”ti 
vutte “ahaÑ pabbÈjessÈmÊ”ti taÑ ÈdÈya gantvÈ sahatthÈ nhÈpetvÈ 
kammaÔÔhÈnaÑ datvÈ pabbÈjesi. TaÒca3 pana nivatthapilotikakhaÓÉaÑ 
pasÈretvÈ olokento parissÈvanakaraÓamattampi gayh|pagaÑ kaÒci padesaÑ 
adisvÈ kapÈlena saddhiÑ ekissÈ rukkhasÈkhÈya Ôhapesi. So pabbajitvÈ 
laddh|pasampado BuddhÈnaÑ uppannalÈbhasakkÈraÑ paribhuÒjamÈno 
mahagghÈni cÊvarÈni acchÈdetvÈ vicaranto th|lasarÊro hutvÈ ukkaÓÔhitvÈ 
“kiÑ me janassa saddhÈdeyyaÑ nivÈsetvÈ vicaraÓena, attano pilotikameva 
nivÈsessÈmÊ”ti taÑ ÔhÈnaÑ gantvÈ pilotikaÑ gahetvÈ “ahirika nillajja 
evar|pÈnaÑ vatthÈnaÑ acchÈdanaÔÔhÈnaÑ pahÈya imaÑ pilotikakhaÓÉaÑ 
nivÈsetvÈ kapÈlahattho bhikkhÈya carituÑ gacchasÊ”ti taÑ ÈrammaÓaÑ 
katvÈ attanÈva attÈnaÑ ovadi, ovadantasseva panassa cittaÑ sannisÊdi4. So 
taÑ pilotikaÑ tattheva paÔisÈmetvÈ nivattitvÈ vihÈrameva gato. So 
katipÈhaccayena punapi ukkaÓÔhitvÈ tatheva vatvÈ nivatti, punapi tathevÈti. 
TaÑ evaÑ aparÈparaÑ vicarantaÑ disvÈ bhikkh| 
______________________________________________________________ 
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“kahaÑ Èvuso gacchasÊ”ti pucchanti. So “Ècariyassa santikaÑ 
gacchÈmÈvuso”ti vatvÈ eteneva nÊhÈrena attano pilotikakhaÓÉameva 
ÈrammaÓaÑ katvÈ attÈnaÑ nisedhetvÈ katipÈheneva arahattaÑ pÈpuÓi. 
Bhikkh| ÈhaÑsu “kiÑ Èvuso na dÈni Ècariyassa santikaÑ gacchasi, nanu 
ayaÑ te vicaraÓamaggo”ti. Œvuso Ècariyena saddhiÑ saÑsagge sati 
gatomhi, idÈni pana me chinno saÑsaggo, tenassa santikaÑ na gacchÈmÊti. 
Bhikkh| TathÈgatassa ÈrocesuÑ “bhante Pilotikatthero aÒÒaÑ byÈkarotÊ”ti. 
KimÈha bhikkhaveti. IdaÑ nÈma bhanteti. TaÑ sutvÈ SatthÈ “Èma 
bhikkhave, mama putto saÑsagge sati Ècariyassa santikaÑ gato, idÈni 
panassa saÑsaggo chinno, attanÈva attÈnaÑ nisedhetvÈ arahattaÑ patto”ti 
vatvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 143. “HirÊnisedho puriso, koci lokasmiÑ vijjati. 
 Yo niddaÑ apabodheti, asso bhadro kasÈmiva. 
 
 144. Asso yathÈ bhadro kasÈniviÔÔho, 
 ŒtÈpino saÑvegino bhavÈtha. 
 SaddhÈya sÊlena ca vÊriyena ca, 
 SamÈdhinÈ dhammavinicchayena ca. 
 SampannavijjÈcaraÓÈ patissatÈ, 
 Jahissatha dukkhamidaÑ anappakan”ti. 

 Tattha anto uppannaÑ akusalavitakkaÑ hiriyÈ nisedhetÊti hirÊnisedho. 
Kocilokasminti evar|po puggalo dullabho, kocideva lokasmiÑ vijjati. Yo 
niddanti appamatto samaÓadhammaÑ karonto attano uppannaÑ niddaÑ 
apaharanto bujjhatÊti apabodheti1. KasÈmivÈti yathÈ bhadro asso attani 
patamÈnaÑ kasaÑ apaharati, attani patituÑ na deti. Yo evaÑ niddaÑ 
apabodheti, so dullabhoti attho. 

 DutiyagÈthÈya ayaÑ sa~khepattho–“bhikkhave yathÈ bhadro asso 
pamÈdamÈgamma kasÈya niviÔÔho, ahampi nÈma kasÈya pahaÔo”ti 
aparabhÈge ÈtappaÑ karoti, evaÑ tumhepi ÈtÈpino saÑvegino 
______________________________________________________________ 
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bhavatha, evaÑbh|tÈ lokiyalokuttarÈya duvidhÈya saddhÈya ca 
catupÈrisuddhisÊlena ca kÈyikacetasikavÊriyena ca aÔÔhasamÈpattisamÈdhinÈ 
ca kÈraÓÈkÈraÓajÈnanalakkhaÓena dhammavinicchayena ca samannÈgatÈ 
hutvÈ tissannaÑ vÈ aÔÔhannaÑ vÈ vijjÈnaÑ, paÒcadasannaÒca caraÓÈnaÑ 
sampattiyÈ sampannavijjÈcaraÓÈ. UpaÔÔhitasatitÈya patissatÈ hutvÈ idaÑ 
anappakaÑ vaÔÔadukkhaÑ pajahissathÈti.  

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

Pilotikatissattheravatthu dasamaÑ. 
_____ 

 
11. SukhasÈmaÓeravatthu 

 UdakaÑ hi nayantÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
SukhasÈmaÓeraÑ Èrabbha kathesi. 

 AtÊtasmiÑ hi BÈrÈÓasiseÔÔhino GandhakumÈro nÈma putto ahosi. RÈjÈ 
tassa pitari kÈlakate taÑ pakkosÈpetvÈ samassÈsetvÈ mahantena sakkÈrena 
tasseva seÔÔhiÔÔhÈnaÑ adÈsi. So tato paÔÔhÈya GandhaseÔÔhÊti paÒÒÈyi. 
Athassa bhaÓÉÈgÈriko dhanagabbhadvÈraÑ vivaritvÈ “sÈmi idaÑ te ettakaÑ 
pitu dhanaÑ, ettakaÑ pitÈmahÈdÊnan”ti nÊharitvÈ dassesi. So taÑ 
dhanarÈsiÑ oloketvÈ Èha “kiÑ pana te imaÑ dhanaÑ gahetvÈ na 
gamiÑs|”ti. SÈmi dhanaÑ gahetvÈ gatÈ nÈma natthi. AttanÈ kataÑ 
kusalÈkusalameva hi ÈdÈya sattÈ gacchantÊti. So cintesi “te bÈlatÈya dhanaÑ 
saÓÔhÈpetvÈ1 pahÈya gatÈ, ahaÑ panetaÑ gahetvÈva gamissÈmÊ”ti. EvaÑ 
pana cintento “dÈnaÑ vÈ dassÈmi, p|jaÑ vÈ karissÈmÊ”ti acintetvÈ “idaÑ 
sabbaÑ khÈditvÈva gamissÈmÊ”ti cintesi. So satasahassaÑ vissajjetvÈ 
phalikamayaÑ nhÈnakoÔÔhakaÑ kÈresi, satasahassaÑ datvÈ 
phalikamayameva nhÈnaphalakaÑ, satasahassaÑ datvÈ nisÊdanapalla~kaÑ, 
satasahassaÑ datvÈ bhojanapÈtiÑ, satasahassameva datvÈ bhojanaÔÔhÈne 
maÓÉapaÑ kÈrÈpesi, satasahassaÑ datvÈ bhojanapÈtiyÈ Èsittak|padhÈnaÑ 
kÈresi, satasahasseneva  
______________________________________________________________ 
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gehe sÊhapaÒjaraÑ saÓÔhÈpesi, attano pÈtarÈsatthÈya sahassaÑ adÈsi, 
sÈyamÈsatthÈyapi sahassameva. PuÓÓamadivase pana bhojanatthÈya 
satasahassaÑ dÈpesi, taÑ bhattaÑ bhuÒjanadivase satasahassaÑ vissajjetvÈ 
nagaraÑ ala~karitvÈ bheriÑ carÈpesi “GandhaseÔÔhissa kira 
bhattabhuÒjanÈkÈraÑ olokent|”ti. 

 MahÈjano maÒcÈtimaÒce bandhitvÈ sannipati. Sopi satasahassagghanake 
nhÈnakoÔÔhake satasahassagghanake phalake nisÊditvÈ soÄasahi 
gandhodakaghaÔehi nhatvÈ taÑ sÊhapaÒjaraÑ vivaritvÈ tasmiÑ palla~ke 
nisÊdi. Athassa tasmiÑ Èsittak|padhÈne taÑ pÈtiÑ ÔhapetvÈ 
satasahassagghanakaÑ bhojanaÑ vaÉÉhesuÑ. So nÈÔakaparivuto evar|pÈya 
sampattiyÈ taÑ bhojanaÑ bhuÒjati. Aparena samayena eko gÈmikamanusso 
attano paribbayÈharaÓatthaÑ dÈru-ÈdÊni yÈnake pakkhipitvÈ nagaraÑ gantvÈ 
sahÈyakassa gehe nivÈsaÑ gaÓhi. TadÈ pana puÓÓamadivaso hoti. 
“GandhaseÔÔhino bhuÒjanalÊÄaÑ olokent|”ti1 nagare bheriÑ carÈpesi. Atha 
naÑ sahÈyako Èha “samma GandhaseÔÔhino te bhuÒjanalÊÄaÑ 
diÔÔhapubban”ti. Na diÔÔhapubbaÑ sammÈti. “Tena hi ehi, gacchÈma, ayaÑ 
nagare bherÊ carati2, etassa mahÈsampattiÑ passÈmÈ”ti nagaravÈsÊ 
janapadavÈsiÑ gahetvÈ agamÈsi. MahÈjanopi maÒcÈtimaÒce abhiruhitvÈ 
passati. GÈmavÈsÊ bhattagandhaÑ ghÈyitvÈva nagaravÈsiÑ Èha “mayhaÑ 
etÈya pÈtiyÈ bhattapiÓÉe pipÈsÈ jÈtÈ”ti. Samma mÈ etaÑ patthayi, na sakkÈ 
laddhunti. Samma alabhanto na jÊvissÈmÊti. So taÑ paÔibÈhituÑ asakkonto 
parisapariyante ÔhatvÈ “paÓamÈmi te sÈmÊ”ti tikkhattuÑ mahÈsaddaÑ 
nicchÈretvÈ “ko eso”ti vutte ahaÑ sÈmÊti. Kimetanti. AyaÑ eko gÈmavÈsÊ 
tumhÈkaÑ pÈtiyaÑ bhattapiÓÉe pipÈsaÑ uppÈdesi, ekaÑ bhattapiÓÉaÑ 
dÈpethÈti. Na sakkÈ laddhunti. KiÑ samma sutaÑ teti. SutaÑ me, apica 
labhanto jÊvissÈmi, alabhantassa me maraÓaÑ bhavissatÊti. So punapi viravi 
“ayaÑ kira sÈmi alabhanto marissati, jÊvitamassa dethÈ”ti. Ambho 
bhattapiÓÉo nÈma satampi agghati, satadvayampi agghati. Yo yo yÈcati, 
tassa tassa dadamÈno ahaÑ kiÑ bhuÒjissÈmÊti. SÈmi ayaÑ alabhanto 
marissati, jÊvitamassa dethÈti. Na sakkÈva mudhÈ laddhuÑ, yadi  
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pana alabhanto na jÊvati, tÊÓi saÑvaccharÈni mama gehe bhatiÑ karotu, 
evamassa bhattapÈtiÑ dÈpessÈmÊti. GÈmavÈsÊ taÑ sutvÈ “evaÑ hotu 
sammÈ”ti sahÈyakaÑ vatvÈ puttadÈraÑ pahÈya “bhattapÈti-atthÈya tÊÓi 
saÑvaccharÈni bhatiÑ karissÈmÊ”ti seÔÔhissa gehaÑ pÈvisi. So bhatiÑ 
karonto sabbakiccÈni sakkaccaÑ akÈsi. Gehe vÈ araÒÒe vÈ rattiÑ vÈ divÈ 
vÈ1 sabbÈni kattabbakammÈni katÈneva paÒÒÈyiÑsu. “Bhattabhatiko”ti ca 
vutte sakalanagarepi paÒÒÈyi. Athassa divase paripuÓÓe bhattaveyyÈvaÔiko 
“bhattabhatikassa sÈmi divaso puÓÓo, dukkaraÑ tena kataÑ tÊÓi 
saÑvaccharÈni bhatiÑ karontena, ekampi kammaÑ na kopitapubban”ti Èha. 

 Athassa seÔÔhi attano sÈyapÈtarÈsatthÈya dve sahassÈni, tassa 
pÈtarÈsatthÈya sahassanti tÊÓi sahassÈni dÈpetvÈ Èha “ajja mayhaÑ 
kattabbaÑ parihÈraÑ tasseva karothÈ”ti. VatvÈ ca pana ÔhapetvÈ ekaÑ 
cintÈmaÓiÑ nÈma piyabhariyaÑ avasesajanampi “ajja tameva parivÈrethÈ”ti 
vatvÈ sabbasampattiÑ tassa niyyÈdesi. So seÔÔhino nhÈnodakena tasseva2 
koÔÔhake tasmiÑ phalake nisinno nhatvÈ tasseva nivÈsanasÈÔake nivÈsetvÈ 
tasseva palla~ke nisÊdi. SeÔÔhipi nagare bheriÑ carÈpesi “bhattabhatiko 
GandhaseÔÔhissa gehe tÊÓi saÑvaccharÈni bhatiÑ katvÈ pÈtiÑ labhi, tassa 
bhuÒjanasampattiÑ olokent|”ti. MahÈjano maÒcÈtimaÒce abhiruhitvÈ 
passati, gÈmavÈsissa olokitolokitaÔÔhÈnaÑ kampanÈkÈrappattaÑ ahosi. 
NÈÔakÈ parivÈretvÈ aÔÔhaÑsu, tassa purato bhattapÈtiÑ vaÉÉhetvÈ 
ÔhapayiÑsu. Athassa hatthadhovanavelÈya GandhamÈdane eko 
Paccekabuddho sattame divase samÈpattito vuÔÔhÈya “kattha nu kho ajja 
bhikkhÈcÈratthÈya gacchÈmÊ”ti upadhÈrento bhattabhatikaÑ addasa. Atha 
so3 “ayaÑ tÊÓi saÑvaccharÈni bhatiÑ katvÈ bhattapÈtiÑ labhi, atthi nu kho 
etassa saddhÈ, natthÊ”ti upadhÈrento “atthÊ”ti ÒatvÈ “saddhÈpi ekacce 
sa~gahaÑ kÈtuÑ na sakkonti, sakkhissati nu kho me sa~gahaÑ kÈtun”ti 
cintetvÈ “sakkhissati ceva mama ca sa~gahakaraÓaÑ nissÈya 
mahÈsampattiÑ 
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labhissatÊ”ti ÒatvÈ cÊvaraÑ pÈrupitvÈ pattamÈdÈya vehÈsaÑ abbhuggantvÈ 
parisantarena gantvÈ tassa purato Ôhitameva attÈnaÑ dassesi. 

 So PaccekabuddhaÑ disvÈ cintesi “ahaÑ pubbe adinnabhÈvena ekissÈ 
bhattapÈtiyÈ atthÈya tÊÓi saÑvaccharÈni paragehe bhatiÑ akÈsiÑ, idÈni me 
idaÑ bhattaÑ ekaÑ rattindivaÑ rakkheyya, sace pana naÑ ayyassa dassÈmi, 
anekÈnipi kappakoÔisahassÈni rakkhissati, ayyasseva naÑ dassÈmÊ”ti. So tÊÓi 
saÑvaccharÈni bhatiÑ katvÈ laddhabhattapÈtito ekapiÓÉampi mukhe 
aÔÔhapetvÈ taÓhaÑ vinodetvÈ sayameva pÈtiÑ ukkhipitvÈ Paccekabuddhassa 
santikaÑ gantvÈ pÈtiÑ aÒÒassa hatthe datvÈ paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ 
pÈtiÑ vÈmahatthena gahetvÈ dakkhiÓahatthena tassa patte bhattaÑ Èkiri. 
Paccekabuddho bhattassa upaÉÉhasesakÈle pattaÑ hatthena pidahi. Atha 
naÑ so Èha “bhante ekova paÔiviso na sakkÈ dvidhÈ kÈtuÑ, mÈ maÑ 
idhalokena1 sa~gaÓhatha, paralokena2 sa~gahameva karotha, sÈvasesaÑ 
akatvÈ niravasesameva dassÈmÊ”ti. Attano hi thokampi anavasesetvÈ dinnaÑ 
niravasesadÈnaÑ nÈma, taÑ mahapphalaÑ hoti. So tathÈ karonto sabbaÑ 
datvÈ puna vanditvÈ Èha “bhante ekaÑ bhattapÈtiÑ nissÈya tÊÓi 
saÑvaccharÈni me paragehe bhatiÑ karontena dukkhaÑ anubh|taÑ, idÈni 
me nibbattanibbattaÔÔhÈne sukhameva hotu, tumhehi diÔÔhadhammasseva 
bhÈgÊ assan”ti. Paccekabuddho “evaÑ hotu, cintÈmaÓi viya te 
sabbakÈmadado manosa~kappÈ3 puÓÓacando viya p|rent|”ti anumodanaÑ 
karonto– 

   “IcchitaÑ patthitaÑ tuyhaÑ, sabbameva samijjhatu. 
   Sabbe p|rentu sa~kappÈ, cando pannaraso yathÈ4. 

   IcchitaÑ patthitaÑ tuyhaÑ, khippameva samijjhatu. 
   Sabbe p|rentu sa~kappÈ, maÓi jotiraso yathÈ”ti– 

VatvÈ “ayaÑ mahÈjano yÈva GandhamÈdanapabbatagamanÈ maÑ passanto 
tiÔÔhat|”ti adhiÔÔhÈya ÈkÈsena GandhamÈdanaÑ agamÈsi. 
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 MahÈjanopi naÑ passantova aÔÔhÈsi. So tattha gantvÈ taÑ piÓÉapÈtaÑ 
paÒcasatÈnaÑ PaccekabuddhÈnaÑ vibhajitvÈ adÈsi. Sabbe attano pahonakaÑ 
gaÓhiÑsu. “Appo piÓÉapÈto kathaÑ pahosÊ”ti na cintetabbaÑ. CattÈri hi 
acinteyyÈni1 vuttÈni, tatrÈyaÑ Paccekabuddhavisayoti. MahÈjano 
PaccekabuddhÈnaÑ piÓÉapÈtaÑ vibhajitvÈ diyyamÈnaÑ disvÈ 
sÈdhukÈrasahassÈni pavattesi, asanisatanipÈtasaddo viya2 ahosi. TaÑ sutvÈ 
GandhaseÔÔhi cintesi “bhattabhatiko mayÈ dinnasampattiÑ dhÈretuÑ 
nÈsakkhi maÒÒe, tenÈyaÑ mahÈjano parihÈsaÑ karonto sannipatito nadatÊ”ti. 
So tappavattijÈnanatthaÑ manusse pesesi. Te ÈgantvÈ “sampattidhÈrakÈ 
nÈma sÈmi evaÑ hont|”ti3 vatvÈ taÑ pavattiÑ ÈrocesuÑ. SeÔÔhi taÑ sutvÈva 
paÒcavaÓÓÈya pÊtiyÈ phuÔÔhasarÊro hutvÈ “aho dukkaraÑ tena kataÑ, ahaÑ 
ettakaÑ kÈlaÑ evar|pÈya sampattiyÈ Ôhito kiÒci dÈtuÑ nÈsakkhin”ti taÑ 
pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira tayÈ idaÑ nÈma katan”ti pucchitvÈ “Èma sÈmÊ”ti 
vutte “handa sahassaÑ gahetvÈ tava dÈne mayhampi pattiÑ dehÊ”ti Èha. So 
tathÈ akÈsi. SeÔÔhipissa sabbaÑ attano santakaÑ majjhe bhinditvÈ adÈsi. 

 Catasso hi sampadÈ nÈma vatthusampadÈ paccayasampadÈ 
cetanÈsampadÈ guÓÈtirekasampadÈti. Tattha nirodhasamÈpattiraho4 arahÈ vÈ 
anÈgÈmÊ vÈ dakkhiÓeyyo vatthusampadÈ nÈma. PaccayÈnaÑ dhammena 
samena uppatti paccayasampadÈ nÈma. DÈnato pubbe dÈnakÈle pacchÈ 
bhÈgeti tÊsu kÈlesu cetanÈya somanassasahagataÒÈÓasampayuttabhÈvo 
cetanÈsampadÈ nÈma. DakkhiÓeyyassa samÈpattito vuÔÔhitabhÈvo 
guÓÈtirekasampadÈ nÈmÈti. Imassa ca khÊÓÈsavo Paccekabuddho 
dakkhiÓeyyo, bhatiÑ katvÈ laddhabhÈvena paccayo dhammato uppanno, tÊsu 
kÈlesu parisuddhÈ cetanÈ, samÈpattito vuÔÔhitamatto Paccekabuddho 
guÓÈtirekoti catassopi sampadÈ nipphannÈ. EtÈsaÑ ÈnubhÈvena diÔÔheva 
dhamme mahÈsampattiÑ pÈpuÓanti5. TasmÈ so seÔÔhino santikÈ sampattiÑ 
labhi. 
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aparabhÈge ca rÈjÈpi iminÈ katakammaÑ sutvÈ taÑ pakkosÈpetvÈ sahassaÑ 
datvÈ pattiÑ gahetvÈ tuÔÔhamÈnaso mahantaÑ bhogakkhandhaÑ datvÈ 
seÔÔhiÔÔhÈnaÑ adÈsi. BhattabhatikaseÔÔhÊtissa nÈmaÑ akÈsi. So 
GandhaseÔÔhinÈ saddhiÑ sahÈyo hutvÈ ekato khÈdanto pivanto yÈvatÈyukaÑ 
ÔhatvÈ tato cuto devaloke nibbattitvÈ ekaÑ BuddhantaraÑ dibbasampattiÑ 
anubhavitvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ 
SÈriputtattherass|paÔÔhÈkakule paÔisandhiÑ gaÓhi. Athassa mÈtÈ 
laddhagabbhaparihÈrÈ katipÈhaccayena “aho vatÈhaÑ paÒcasatehi bhikkh|hi 
saddhiÑ SÈriputtattherassa satarasabhojanaÑ datvÈ kÈsÈyavatthanivatthÈ 
suvaÓÓasarakaÑ ÈdÈya Èsanapariyante nisinnÈ tesaÑ bhikkh|naÑ 
ucchiÔÔhÈvasesakaÑ paribhuÒjeyyan”ti dohaÄinÊ hutvÈ tatheva katvÈ dohaÄaÑ 
paÔivinodesi1. SÈ sesama~galesupi tathÈr|pameva dÈnaÑ datvÈ puttaÑ 
vijÈyitvÈ nÈmaggahaÓadivase “puttassa me bhante sikkhÈpadÈni dethÈ”ti 
theraÑ Èha. Thero “kimassa nÈman”ti pucchi. “Bhante puttassa me 
paÔisandhiggahaÓato paÔÔhÈya imasmiÑ gehe kassaci dukkhaÑ nÈma na 
bh|tapubbaÑ, tenevassa SukhakumÈroti nÈmaÑ bhavissatÊ”ti vutte 
tadevassa nÈmaÑ gahetvÈ sikkhÈpadÈni adÈsi. 

 TadÈ evaÒcassa mÈtu “nÈhaÑ mama puttassa ajjhÈsayaÑ bhindissÈmÊ”ti 
cittaÑ uppajji. SÈ tassa kaÓÓavijjhanama~galÈdÊsupi tatheva dÈnaÑ adÈsi. 
KumÈropi sattavassikakÈle “icchÈmahaÑ amma therassa santike 
pabbajitun”ti Èha. SÈ “sÈdhu tÈta, nÈhaÑ tava ajjhÈsayaÑ bhindissÈmÊ”ti 
theraÑ nimantetvÈ bhojetvÈ “bhante putto me pabbajituÑ icchati, imÈhaÑ 
sÈyanhasamaye vihÈraÑ ÈnessÈmÊ”ti theraÑ uyyojetvÈ ÒÈtake sannipÈtetvÈ 
“puttassa me gihikÈle kattabbaÑ kiccaÑ ajjeva karissÈmÈ”ti vatvÈ puttaÑ 
ala~karitvÈ mahantena sirisobhaggena vihÈraÑ netvÈ therassa niyyÈdesi. 
Theropi taÑ “tÈta pabbajjÈ nÈma dukkarÈ, sakkhissasi abhiramitun”ti vatvÈ 
“karissÈmi vo bhante ovÈdan”ti vutte kammaÔÔhÈnaÑ datvÈ pabbÈjesi. 
MÈtÈpitaropissa pabbajjÈya sakkÈraÑ karontÈ antovihÈreyeva sattÈhaÑ 
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa satarasabhojanaÑ datvÈ sÈyaÑ 
attano gehaÑ agamaÑsu. AÔÔhame divase SÈriputtatthero bhikkhusaÑghe 
gÈmaÑ paviÔÔhe vihÈre kattabbakiccaÑ katvÈ sÈmaÓeraÑ pattacÊvaraÑ 
______________________________________________________________ 
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gÈhÈpetvÈ gÈmaÑ piÓÉÈya pÈvisi. SÈmaÓero antarÈmagge mÈtikÈdÊni disvÈ 
PaÓÉitasÈmaÓero viya pucchi. Theropi tassa tatheva byÈkÈsi. SÈmaÓero tÈni 
kÈraÓÈni sutvÈ “sace tumhe attano pattacÊvaraÑ gaÓheyyÈtha, ahaÑ 
nivatteyyan”ti vatvÈ therena tassa ajjhÈsayaÑ abhinditvÈ “sÈmaÓera dehi 
mama pattacÊvaran”ti pattacÊvare gahite theraÑ vanditvÈ nivattamÈno 
“bhante mayhaÑ ÈhÈraÑ ÈharamÈno satarasabhojanaÑ ÈhareyyÈthÈ”ti Èha. 
Kuto taÑ labhissÈmÊti. Attano puÒÒena alabhanto mama puÒÒena 
labhissatha bhanteti. Athassa thero kuÒcikaÑ datvÈ gÈmaÑ piÓÉÈya pÈvisi. 
Sopi vihÈraÑ ÈgantvÈ therassa gabbhaÑ vivaritvÈ pavisitvÈ dvÈraÑ pidhÈya 
attano kÈye ÒÈÓaÑ otÈretvÈ nisÊdi. 

 Tassa guÓatejena Sakkassa ÈsanaÑ uÓhÈkÈraÑ dassesi. Sakko “kiÑ nu 
kho etan”ti olokento sÈmaÓeraÑ disvÈ “SukhasÈmaÓero attano upajjhÈyassa 
pattacÊvaraÑ datvÈ ‘samaÓadhammaÑ karissÈmÊ’ti nivatto, mayÈ tattha 
gantuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ cattÈro mahÈrÈje pakkosÈpetvÈ “gacchatha tÈtÈ, 
vihÈrass|pavane dussaddake1 sakuÓe palÈpethÈ”ti uyyojesi. Te tathÈ katvÈ 
sÈmantÈ2 ÈrakkhaÑ gaÓhiÑsu. Candimas|riye3 “attano vimÈnÈni gahetvÈ 
tiÔÔhathÈ”ti ÈÓÈpesi. Tepi tathÈ kariÑsu. Sayampi ÈviÒchanaÔÔhÈne ÈrakkhaÑ 
gaÓhi. VihÈro4 sannisinno niravo ahosi. SÈmaÓero ekaggacittena vipassanaÑ 
vaÉÉhetvÈ tÊÓi maggaphalÈni pÈpuÓi. Thero “sÈmaÓerena ‘satarasabhojanaÑ 
ÈhareyyÈthÈ’ti vuttaÑ, kassa nu kho ghare sakkÈ laddhun”ti olokento ekaÑ 
ajjhÈsayasampannaÑ upaÔÔhÈkakulaÑ disvÈ tattha gantvÈ “bhante sÈdhu vo 
kataÑ ajja idhÈgacchantehÊ”ti tehi tuÔÔhamÈnasehi pattaÑ gahetvÈ 
nisÊdÈpetvÈ yÈgukhajjakaÑ datvÈ yÈva bhattakÈlaÑ dhammakathaÑ yÈcito 
tesaÑ sÈraÓÊyadhammakathaÑ kathetvÈ kÈlaÑ sallakkhetvÈ desanaÑ 
niÔÔhÈpesi. Athassa satarasabhojanaÑ datvÈ taÑ ÈdÈya gantukÈmaÑ theraÑ 
disvÈ “bhuÒjatha bhante, aparampi te dassÈmÈ”ti theraÑ bhojetvÈ puna 
pattap|raÑ adaÑsu. Thero taÑ ÈdÈya “sÈmaÓero me chÈto”ti 
______________________________________________________________ 
 1. Dussadde (Ka) 2. SamantÈ (SÊ) 3. Candimas|riyÈ (SÊ) 4. VihÈre (SÊ, Ka) 
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turitaturito vihÈraÑ pÈyÈsi. TaÑ divasaÑ SatthÈ pÈtova nikkhamitvÈ 
GandhakuÔiyaÑ nisinnova Èvajjesi “ajja SukhasÈmaÓero upajjhÈyassa 
pattacÊvaraÑ datvÈ ‘samaÓadhammaÑ karissÈmÊ’ti nivatto, nipphannaÑ nu 
kho tassa kiccan”ti. So tiÓÓaÑyeva maggaphalÈnaÑ pattabhÈvaÑ disvÈ 
uttaripi upadhÈrento “sakkhissatÈyaÑ ajja arahattaÑ pÈpuÓituÑ, SÈriputto 
pana ‘sÈmaÓero me chÈto’ti vegena bhattaÑ ÈdÈya nikkhamati, sace 
imasmiÑ arahattaÑ appatte bhattaÑ Èharissati, imassa antarÈyo bhavissati, 
mayÈ gantvÈ dvÈrakoÔÔhake ÈrakkhaÑ gaÓhituÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ 
GandhakuÔito nikkhamitvÈ dvÈrakoÔÔhake ÔhatvÈ ÈrakkhaÑ gaÓhi. 

 Theropi bhattaÑ Èhari. Atha naÑ heÔÔhÈ vuttanayeneva cattÈro paÒhe 
pucchi. PaÒhavissajjanÈvasÈne sÈmaÓero arahattaÑ pÈpuÓi. SatthÈ theraÑ 
ÈmantetvÈ “gaccha SÈriputta, sÈmaÓerassa te bhattaÑ dehÊ”ti Èha. Thero 
gantvÈ dvÈraÑ ÈkoÔesi. SÈmaÓeropi nikkhamitvÈ upajjhÈyassa vattaÑ katvÈ 
“bhattakiccaÑ karohÊ”ti vutte therassa bhattena anatthikabhÈvaÑ ÒatvÈ 
SattavassikakumÈro ta~khaÓaÒÒeva arahattaÑ patto nÊcÈsanaÔÔhÈnaÑ1 
paccavekkhanto bhattakiccaÑ katvÈ pattaÑ dhovi. TasmiÑ kÈle cattÈro 
mahÈrÈjÈno ÈrakkhaÑ vissajjesuÑ. Candimas|riyÈpi vimÈnÈni muÒciÑsu. 
Sakkopi ÈviÒchanaÔÔhÈne ÈrakkhaÑ vissajjesi. S|riyo nabhamajjhaÑ 
atikkantoyeva paÒÒÈyi. Bhikkh| “sÈyanho paÒÒÈyati, sÈmaÓerena ca idÈneva 
bhattakiccaÑ kataÑ, kiÑ nu kho ajja pubbaÓho balavÈ jÈto, sÈyanho 
mando”ti vadiÑsu. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya 
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “bhante ajja pubbaÓho balavÈ jÈto, sÈyanho mando, 
sÈmaÓerena ca idÈneva bhattakiccaÑ kataÑ, atha ca pana s|riyo 
nabhamajjhaÑ atikkantoyeva paÒÒÈyatÊ”ti vutte “bhikkhave evamevaÑ hoti 
puÒÒavantÈnaÑ samaÓadhammakaraÓakÈle. Ajja hi cattÈro mahÈrÈjÈno 
sÈmantÈ ÈrakkhaÑ gaÓhiÑsu, candimas|riyÈ vimÈnÈni gahetvÈ aÔÔhaÑsu, 
sakko ÈviÒchanake ÈrakkhaÑ gaÓhi, ahampi dvÈrakoÔÔhake ÈrakkhaÑ 
gaÓhiÑ, ajja SukhasÈmaÓero mÈtikÈya udakaÑ harante, usukÈre usuÑ ujuÑ 
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karonte, tacchake cakkÈdÊni karonte disvÈ attÈnaÑ dametvÈ arahattaÑ 
patto”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 145. “UdakaÑ hi nayanti nettikÈ, usukÈrÈ namayanti tejanaÑ. 
 DÈruÑ namayanti tacchakÈ, attÈnaÑ damayanti subbatÈ”ti. 

 Tattha subbatÈti suvadÈ, sukhena ovaditabbÈ anusÈsitabbÈti attho. 
SesaÑ heÔÔhÈ vuttanayameva. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

SukhasÈmaÓeravatthu ekÈdasamaÑ.  
 
 

DaÓÉavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.  
 
 

Dasamo vaggo. 

 



  

11. JarÈvagga  
 

1. VisÈkhÈya sahÈyikÈnaÑ vatthu 

 Ko nu hÈso kimÈnandoti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto VisÈkhÈya sahÈyikÈyo Èrabbha kathesi. 

 SÈvatthiyaÑ kira paÒcasatÈ kulaputtÈ “evaÑ imÈ appamÈdavihÈriniyo 
bhavissantÊ”ti attano attano bhariyÈyo VisÈkhaÑ mahÈ-upÈsikaÑ 
sampaÔicchÈpesuÑ. TÈ uyyÈnaÑ vÈ vihÈraÑ vÈ gacchantiyo tÈya 
saddhiÑyeva gacchanti. TÈ ekasmiÑ kÈle “sattÈhaÑ surÈchaÓo bhavissatÊ”ti 
chaÓe saÑghuÔÔhe attano attano sÈmikÈnaÑ suraÑ paÔiyÈdesuÑ. Te sattÈhaÑ 
surÈchaÓaÑ kÊÄitvÈ aÔÔhame divase kammantabheriyÈ nikkhantÈya kammante 
agamaÑsu1. TÈpi itthiyo “mayaÑ sÈmikÈnaÑ sammukhÈ suraÑ pÈtuÑ na 
labhimhÈ, avasesÈ surÈ ca atthi, idaÑ yathÈ te na jÈnanti, tathÈ pivissÈmÈ”ti 
VisÈkhÈya santikaÑ gantvÈ “icchÈma ayye uyyÈnaÑ daÔÔhun”ti vatvÈ “sÈdhu 
ammÈ, tena hi kattabbakiccÈni katvÈ nikkhamathÈ”ti vutte tÈya saddhiÑ 
gantvÈ paÔicchannÈkÈrena suraÑ nÊharÈpetvÈ uyyÈne pivitvÈ mattÈ 
vicariÑsu. VisÈkhÈpi “ayuttaÑ imÈhi kataÑ, idÈni maÑ ‘samaÓassa 
Gotamassa sÈvikÈ VisÈkhÈ suraÑ pivitvÈ vicaratÊ’ti titthiyÈpi garahissantÊ”ti 
cintetvÈ tÈ itthiyo Èha “ammÈ ayuttaÑ vo kataÑ, mamapi ayaso uppÈdito, 
sÈmikÈpi vo kujjhissanti, idÈni kiÑ karissathÈ”ti. GilÈnÈlayaÑ dassayissÈma 
ayyeti. Tena hi paÒÒÈyissatha sakena kammenÈti. TÈ gehaÑ gantvÈ 
gilÈnÈlayaÑ kariÑsu. Atha tÈsaÑ sÈmikÈ “itthannÈmÈ ca itthannÈmÈ ca 
kahan”ti pucchitvÈ “gilÈnÈ”ti sutvÈ “addhÈ etÈhi avasesasurÈ pÊtÈ 
bhavissantÊ”ti sallakkhetvÈ tÈ pothetvÈ anayabyasanaÑ pÈpesuÑ. TÈ 
aparasmimpi chaÓavÈre tatheva suraÑ pivitukÈmÈ VisÈkhaÑ upasa~kamitvÈ 
“ayye uyyÈnaÑ no nehÊ”ti vatvÈ “pubbepi me tumhehi ayaso uppÈdito, 
gacchatha, na vo ahaÑ nessÈmÊ”ti tÈya paÔikkhittÈ “idÈni evaÑ na 
karissÈmÈ”ti sammantayitvÈ2 puna taÑ upasa~kamitvÈ ÈhaÑsu 
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“ayye Buddhap|jaÑ kÈtukÈmÈmhÈ, vihÈraÑ no nehÊ”ti. IdÈni ammÈ yujjati, 
gacchatha, parivacchaÑ karothÈti. TÈ ca~koÔakehi gandhamÈlÈdÊni 
gÈhÈpetvÈ surÈpuÓÓe muÔÔhivÈrake hatthehi olambetvÈ mahÈpaÔe pÈrupitvÈ 
VisÈkhaÑ upasa~kamitvÈ tÈya saddhiÑ vihÈraÑ pavisamÈnÈ ekamantaÑ 
gantvÈ1 muÔÔhivÈrakeheva suraÑ pivitvÈ vÈrake chaÉÉetvÈ 
dhammasabhÈyaÑ Satthu purato nisÊdiÑsu. 

 VisÈkhÈ “imÈsaÑ bhante dhammaÑ kathethÈ”ti Èha. TÈpi madavegena 
kampamÈnasarÊrÈ “naccÈma, gÈyÈmÈ”ti2 cittaÑ uppÈdesuÑ. AthekÈ 
mÈrakÈyikÈ devatÈ “imÈsaÑ sarÊre3 adhimuccitvÈ samaÓassa Gotamassa 
purato vippakÈraÑ dassessÈmÊ”ti cintetvÈ tÈsaÑ sarÊre3 adhimucci. TÈsu 
ekaccÈ Satthu purato pÈÓiÑ paharitvÈ hasituÑ, ekaccÈ naccituÑ ÈrabhiÑsu. 
SatthÈ “kiÑ idan”ti Èvajjento taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ “na idÈni mÈrakÈyikÈnaÑ 
otÈraÑ4 labhituÑ dassÈmi. Na hi mayÈ ettakaÑ kÈlaÑ pÈramiyo p|rentena 
mÈrakÈyikÈnaÑ otÈralÈbhatthÈya p|ritÈ”ti tÈ saÑvejetuÑ bhamukalomato 
rasmiyo vissajjesi, tÈvadeva andhakÈratimisÈ5 ahosi. TÈ bhÊtÈ ahesuÑ 
maraÓabhayatajjitÈ. Tena tÈsaÑ kucchiyaÑ surÈ jÊri. SatthÈ nisinnapalla~ke 
antarahito Sinerumuddhani ÔhatvÈ uÓÓÈlomato6 rasmiÑ vissajjesi, 
ta~khaÓaÑyeva candasahassuggamanaÑ viya ahosi. Atha SatthÈ tÈ itthiyo 
ÈmantetvÈ “tumhehi mama santikaÑ ÈgacchamÈnÈhi pamattÈhi ÈgantuÑ na 
vaÔÔati. TumhÈkaÑ hi pamÈdeneva mÈrakÈyikÈ devatÈ otÈraÑ labhitvÈ 
tumhe hasÈdÊnaÑ akaraÓaÔÔhÈne hasÈdÊni7 kÈrÈpesi, idÈni tumhehi 
rÈgÈdÊnaÑ aggÊnaÑ nibbÈpanatthÈya ussÈhaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 146. “Ko nu hÈso kimÈnando, niccaÑ pajjalite sati. 
 AndhakÈrena onaddhÈ, padÊpaÑ na gavesathÈ”ti. 

 Tattha Œnandoti tuÔÔhi. IdaÑ vuttaÑ hoti–imasmiÑ lokasannivÈse 
rÈgÈdÊhi ekÈdasahi aggÊhi niccaÑ pajjalite sati ko nu tumhÈkaÑ hÈso 
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vÈ tuÔÔhi vÈ? Nanu esa akattabbar|poyeva. AÔÔhavatthukena hi 
avijjÈndhakÈrena onaddhÈ tumhe tasseva andhakÈrassa vidhamanatthÈya 
kiÑ kÈraÓÈ ÒÈÓappadÊpaÑ na gavesatha na karothÈti. 

 DesanÈvasÈne paÒcasatÈpi tÈ itthiyo sotÈpattiphale patiÔÔhahiÑsu. 

 SatthÈ tÈsaÑ acalasaddhÈya patiÔÔhitabhÈvaÑ ÒatvÈ SinerumatthakÈ 
otaritvÈ BuddhÈsane nisÊdi. Atha naÑ VisÈkhÈ Èha “bhante surÈ nÈmesÈ 
pÈpikÈ. Evar|pÈ hi nÈma imÈ itthiyo tumhÈdisassa Buddhassa purato 
nisÊditvÈ iriyÈpathamattampi saÓÔhÈpetuÑ asakkontiyo uÔÔhÈya pÈÓiÑ 
paharitvÈ hasanagÊtanaccÈdÊni ÈrabhiÑs|”ti. SatthÈ “Èma VisÈkhe, pÈpikÈ 
eva esÈ surÈ nÈma. EtaÒhi nissÈya aneke sattÈ anayabyasanaÑ pattÈ”ti vatvÈ 
“kadÈ panesÈ bhante uppannÈ”ti vutte tassÈ uppattiÑ vitthÈrena kathetuÑ 
atÊtaÑ ÈharitvÈ KumbhajÈtakaÑ1 kathesÊti. 
 

VisÈkhÈya sahÈyikÈnaÑ vatthu paÔhamaÑ. 
_____ 

 
2. SirimÈvatthu 

 Passa cittakatanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto 
SirimaÑ Èrabbha kathesi. 

 SÈ kira RÈjagahe abhir|pÈ gaÓikÈ. EkasmiÑ pana antovasse 
SumanaseÔÔhiputtassa bhariyÈya PuÓÓakaseÔÔhissa dhÊtÈya UttarÈya nÈma 
upÈsikÈya aparajjhitvÈ taÑ pasÈdetukÈmÈ tassÈ gehe bhikkhusaÑghena 
saddhiÑ katabhattakiccaÑ SatthÈraÑ khamÈpetvÈ taÑ divasaÑ Dasabalassa 
bhattÈnumodanaÑ sutvÈ– 

   “Akkodhena jine kodhaÑ, asÈdhuÑ sÈdhunÈ jine. 
   Jine kadariyaÑ dÈnena, saccenÈ’likavÈdinan”ti2– 
______________________________________________________________ 
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gÈthÈpariyosÈne sotÈpattiphalaÑ pÈpuÓi. Ayamettha sa~khepo, vitthÈrakathÈ 
pana Kodhavagge anumodanagÈthÈvaÓÓanÈyameva Èvibhavissati. EvaÑ 
sotÈpattiphalaÑ pattÈ pana SirimÈ DasabalaÑ nimantetvÈ1 punadivase 
mahÈdÈnaÑ datvÈ saÑghassa aÔÔhakabhattaÑ2 nibaddhaÑ dÈpesi3. Œdito 
paÔÔhÈya nibaddhaÑ aÔÔha bhikkh| gehaÑ gacchanti. “SappiÑ gaÓhatha, 
khÊraÑ gaÓhathÈ”ti-ÈdÊni vatvÈ tesaÑ patte p|reti. Ekena laddhaÑ tiÓÓampi 
catunnampi pahoti. DevasikaÑ soÄasakahÈpaÓaparibbayena piÓÉapÈto dÊyati. 
AthekadivasaÑ eko bhikkhu tassÈ gehe aÔÔhakabhattaÑ bhuÒjitvÈ 
tiyojanamatthake ekaÑ vihÈraÑ agamÈsi. Atha naÑ sÈyaÑ therupaÔÔhÈne 
nisinnaÑ pucchiÑsu “Èvuso kahaÑ bhikkhaÑ gahetvÈ ÈgatosÊ”ti. SirimÈya 
aÔÔhakabhattaÑ me bhuttanti. ManÈpaÑ katvÈ deti Èvusoti. “Na sakkÈ tassÈ 
bhattaÑ vaÓÓetuÑ, ativiya paÓÊtaÑ katvÈ deti, ekena laddhaÑ tiÓÓampi 
catunnampi pahoti, tassÈ pana deyyadhammatopi dassanameva uttaritaraÑ. 
SÈ hi itthÊ evar|pÈ ca evar|pÈ cÈ”ti tassÈ guÓe vaÓÓesi. 

 Atheko bhikkhu tassÈ guÓakathaÑ sutvÈ adassaneneva sinehaÑ 
uppÈdetvÈ “mayÈ gantvÈ taÑ daÔÔhuÑ vaÔÔatÊ”ti attano vassaggaÑ kathetvÈ 
taÑ bhikkhuÑ ÔhitikaÑ pucchitvÈ “sve Èvuso tasmiÑ gehe tvaÑ 
saÑghatthero hutvÈ aÔÔhakabhattaÑ labhissasÊ”ti sutvÈ ta~khaÓaÒÒeva 
pattacÊvaraÑ ÈdÈya pakkantopi pÈtova aruÓe uggate salÈkaggaÑ pavisitvÈ 
Ôhito saÑghatthero hutvÈ tassÈ gehe aÔÔhakabhattaÑ labhi. Yo pana bhikkhu 
hiyyo bhuÒjitvÈ pakkÈmi, tassa gatavelÈyameva assÈ sarÊre rogo uppajji. 
TasmÈ sÈ ÈbharaÓÈni omuÒcitvÈ nipajji. AthassÈ dÈsiyo aÔÔhakabhattaÑ 
labhitvÈ Ègate bhikkh| disvÈ ÈrocesuÑ. SÈ sahatthÈ patte gahetvÈ 
nisÊdÈpetuÑ vÈ parivisituÑ vÈ asakkontÊ dÈsiyo ÈÓÈpesi “ammÈ patte 
gahetvÈ ayye nisÊdÈpetvÈ yÈguÑ pÈyetvÈ khajjakaÑ datvÈ bhattavelÈya patte 
p|retvÈ dethÈ”ti. TÈ “sÈdhu ayye”ti bhikkh| pavesetvÈ yÈguÑ pÈyetvÈ 
khajjakaÑ datvÈ bhattavelÈya bhattassa patte p|retvÈ tassÈ ÈrocayiÑsu. SÈ 
“maÑ pariggahetvÈ netha, ayye vandissÈmÊ”ti vatvÈ tÈhi pariggahetvÈ 
bhikkh|naÑ santikaÑ nÊtÈ vedhamÈnena sarÊrena bhikkh| vandi. So 
bhikkhu taÑ 
______________________________________________________________ 
 1. PatvÈ bhikkhusaÑghaÑ nimantetvÈ (Ka) 2. AÔÔhasalÈkabhattaÑ (SÊ) 
 3. ®hapesi (SyÈ) 
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oloketvÈ cintesi “gilÈnÈya tÈva evar|pÈ ayaÑ etissÈ r|pasobhÈ, arogakÈle 
pana sabbÈbharaÓapaÔimaÓÉitÈya imissÈ kÊdisÊ r|pasampattÊ”ti. Athassa 
anekavassakoÔisannicito kileso samudÈcari, so aÒÒÈÓÊ1 hutvÈ bhattaÑ 
bhuÒjituÑ asakkonto pattamÈdÈya vihÈraÑ gantvÈ pattaÑ pidhÈya ekamante 
ÔhapetvÈ cÊvaraÑ2 pattharitvÈ nipajji. 

 Atha naÑ eko sahÈyako bhikkhu yÈcantopi bhojetuÑ nÈsakkhi. So 
chinnabhatto ahosi. TaÑ divasameva sÈyanhasamaye SirimÈ kÈlamakÈsi. 
RÈjÈ Satthu sÈsanaÑ pesesi “bhante JÊvakassa kaniÔÔhabhaginÊ SirimÈ 
kÈlamakÈsÊ”ti. SatthÈ taÑ sutvÈ raÒÒo sÈsanaÑ pahiÓi “SirimÈya 
jhÈpanakiccaÑ natthi, ÈmakasusÈne taÑ yathÈ kÈkasunakhÈdayo na 
khÈdanti, tathÈ nipajjÈpetvÈ rakkhÈpethÈ”ti. RÈjÈpi tathÈ akÈsi. PaÔipÈÔiyÈ 
tayo divasÈ atikkantÈ, catutthe divase sarÊraÑ uddhumÈyi, navahi 
vaÓamukhehi puÄavÈ pagghariÑsu, sakalasarÊraÑ bhinnaÑ sÈlibhattacÈÔi 
viya ahosi. RÈjÈ nagare bheriÑ carÈpesi “ÔhapetvÈ geharakkhake dÈrake 
SirimÈya dassanatthaÑ anÈgacchantÈnaÑ aÔÔha kahÈpaÓÈni daÓÉo”ti. Satthu 
santikaÒca pesesi “Buddhappamukho kira bhikkhusaÑgho SirimÈya 
dassanatthaÑ Ègacchat|”ti. SatthÈ bhikkh|naÑ Èrocesi “SirimÈya 
dassanatthaÑ gamissÈmÈ”ti. Sopi daharabhikkhu cattÈro divase kassaci 
vacanaÑ aggahetvÈ chinnabhattova nipajji. Patte bhattaÑ p|tikaÑ jÈtaÑ, 
patte malaÑ uÔÔhahi. Atha naÑ so sahÈyako bhikkhu upasa~kamitvÈ “Èvuso 
SatthÈ SirimÈya dassanatthaÑ gacchatÊ”ti Èha. So tathÈ chÈtajjhattopi3 
“SirimÈ”ti vuttapadeyeva sahasÈ uÔÔhahitvÈ “kiÑ bhaÓasÊ”ti Èha. “SatthÈ 
SirimaÑ daÔÔhuÑ gacchati, tvampi gamissasÊ”ti vutte “ÈmagamissÈmÊ”ti 
bhattaÑ chaÉÉetvÈ pattaÑ dhovitvÈ thavikÈya pakkhipitvÈ 
bhikkhusaÑghena saddhiÑ agamÈsi. SatthÈ bhikkhusaÑghaparivuto 
ekapasse aÔÔhÈsi, bhikkhunisaÑghopi rÈjaparisÈpi upÈsakaparisÈpi 
upÈsikÈparisÈpi ekekapasse aÔÔhaÑsu. 

 SatthÈ rÈjÈnaÑ pucchi “kÈ esÈ mahÈrÈjÈ”ti. Bhante JÊvakassa bhaginÊ 
SirimÈ nÈmÈti. SirimÈ esÈti. Œma bhanteti. 
______________________________________________________________ 
 1. AnaÒÒamano (SyÈ) 2. CÊvarakaÓÓaÑ (SÊ, Ka) 3. Nipajjantopi (SÊ)  
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tena hi nagare bheriÑ carÈpehi “sahassaÑ datvÈ SirimaÑ gaÓhant|”ti. RÈjÈ 
tathÈ kÈresi. Ekopi ‘han’ti vÈ ‘hun’ti vÈ1 vadanto nÈma nÈhosi. RÈjÈ Satthu 
Èrocesi “na gaÓhanti bhante”ti. Tena hi mahÈrÈja agghaÑ ohÈrehÊti. RÈjÈ 
“paÒcasatÈni datvÈ gaÓhant|”ti bheriÑ carÈpetvÈ kaÒci gaÓhanakaÑ adisvÈ 
“aÉÉhateyyÈni satÈni, dve satÈni, sataÑ, paÓÓÈsaÑ, paÒcavÊsati kahÈpaÓe, 
dasa kahÈpaÓe, paÒca kahÈpaÓe, ekaÑ kahÈpaÓaÑ, aÉÉhaÑ, pÈdaÑ, 
mÈsakaÑ, kÈkaÓikaÑ datvÈ SirimaÑ gaÓhant|”ti bheriÑ carÈpesi. Koci taÑ 
na icchi. “MudhÈpi gaÓhant|”ti bheriÑ carÈpesi. ‘Han’ti vÈ ‘hun’ti vÈ 
vadanto nÈma nÈhosi. RÈjÈ “mudhÈpi bhante gaÓhanto nÈma natthÊ”ti Èha. 
SatthÈ “passatha bhikkhave mahÈjanassa piyaÑ mÈtugÈmaÑ, imasmiÑyeva 
nagare sahassaÑ datvÈ pubbe ekadivasaÑ labhiÑsu, idÈni mudhÈ 
gaÓhantopi natthi, evar|paÑ nÈma r|paÑ khayavayappattaÑ, passatha 
bhikkhave ÈturaÑ attabhÈvan”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 147. “Passa cittakataÑ bimbaÑ, arukÈyaÑ samussitaÑ. 
 ŒturaÑ bahusa~kappaÑ, yassa natthi dhuvaÑ ÔhitÊ”ti. 

 Tattha cittakatanti katacittaÑ, vatthÈbharaÓamÈlÈlattakÈdÊhi vicittanti2 
attho. Bimbanti dÊghÈdiyuttaÔÔhÈnesu dÊghÈdÊhi a~gapacca~gehi saÓÔhitaÑ 
attabhÈvaÑ. ArukÈyanti navannaÑ vaÓamukhÈnaÑ vasena arubh|taÑ 
kÈyaÑ. Samussitanti tÊhi aÔÔhisatehi samussitaÑ. Œturanti sabbakÈlaÑ 
iriyÈpathÈdÊhi pariharitabbatÈya niccagilÈnaÑ. Bahusa~kappanti mahÈjanena 
bahudhÈ sa~kappitaÑ. Yassa natthi dhuvaÑ ÔhitÊti yassa dhuvabhÈvo vÈ 
ÔhitibhÈvo vÈ natthi, ekantena 
bhedanavikiraÓaviddhaÑsanadhammamevetaÑ, imaÑ passathÈti attho. 

 DesanÈvasÈne caturÈsÊtiyÈ pÈÓasahassÈnaÑ dhammÈbhisamayo ahosi, 
sopi bhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahÊti. 
 

SirimÈvatthu dutiyaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Ahanti vÈ ahanti vÈ (SyÈ) 2. VatthÈbharaÓamÈlÈla~kÈrÈdÊhi cittakatanti (SyÈ, Ka)  
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3. UttarÈtherÊvatthu 

 ParijiÓÓamidanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
UttarÈtheriÑ nÈma bhikkhuniÑ Èrabbha kathesi. 

 TherÊ kira vÊsavassasatikÈ jÈtiyÈ piÓÉÈya caritvÈ laddhapiÓÉapÈtÈ 
antaravÊthiyaÑ ekaÑ bhikkhuÑ disvÈ piÓÉapÈtena ÈpucchitvÈ tassa 
apaÔikkhipitvÈ gaÓhantassa sabbaÑ datvÈ nirÈhÈrÈ ahosi. EvaÑ dutiyepi 
tatiyepi divase tasseva bhikkhuno tasmiÑyeva ÔhÈne bhattaÑ datvÈ nirÈhÈrÈ 
ahosi, catutthe divase pana piÓÉÈya carantÊ ekasmiÑ sambÈdhaÔÔhÈne 
SatthÈraÑ disvÈ paÔikkamantÊ olambantaÑ attano cÊvarakaÓÓaÑ akkamitvÈ 
saÓÔhÈtuÑ asakkontÊ parivattitvÈ pati. SatthÈ tassÈ santikaÑ gantvÈ “bhagini 
parijiÓÓo te attabhÈvo na cirasseva bhijjissatÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 148. “ParijiÓÓamidaÑ r|paÑ, roganÊÄaÑ pabha~guraÑ. 
 Bhijjati p|tisandeho, maraÓantaÑ hi jÊvitan”ti. 

 Tassattho–bhagini idaÑ tava sarÊrasa~khÈtaÑ r|paÑ 
mahallakabhÈvena parijiÓÓaÑ, taÒca kho sabbarogÈnaÑ nivÈsaÔÔhÈnaÔÔhena 
roganÊÄaÑ1, yathÈ kho pana taruÓopi si~gÈlo “jarasi~gÈlo”ti vuccati, 
taruÓÈpi gaÄocÊlatÈ “p|tilatÈ”ti vuccati, evaÑ tadahujÈtaÑ suvaÓÓavaÓÓampi 
samÈnaÑ niccaÑ paggharaÓaÔÔhena p|titÈya pabha~guraÑ2, so esa p|tiko 
samÈno tava deho bhijjati, na cirasseva bhijjissatÊti veditabbo. KiÑ kÈraÓÈ? 
MaraÓantaÑ hi jÊvitaÑ yasmÈ3 sabbasattÈnaÑ jÊvitaÑ 
maraÓapariyosÈnamevÈti vuttaÑ hoti. 

 DesanÈvasÈne sÈ therÊ sotÈpattiphalaÑ pattÈ, mahÈjanassÈpi sÈtthikÈ 
dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

UttarÈtherÊvatthu tatiyaÑ.  
______________________________________________________________ 
 1. RoganiÉÉhaÑ (SÊ), roganiddhaÑ (SyÈ) 2. Pabha~guÓaÑ (SyÈ) 
 3. TasmÈ (SÊ, Ka) 
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4. Sambahula-adhimÈnikabhikkhuvatthu  

 YÈnimÈnÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
sambahule adhimÈnike bhikkh| Èrabbha kathesi. 

 PaÒcasatÈ kira bhikkh| Satthu santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ araÒÒaÑ 
pavisitvÈ ghaÔentÈ vÈyamantÈ jhÈnaÑ nibbattetvÈ “kilesÈnaÑ asamudÈcÈrena 
pabbajitakiccaÑ no nipphannaÑ1, attanÈ paÔiladdhaguÓaÑ Satthu 
ÈrocessÈmÈ”ti ÈgamiÑsu. SatthÈ tesaÑ bahidvÈrakoÔÔhakaÑ pattakÈleyeva 
ŒnandattheraÑ Èha “Œnanda etesaÑ bhikkh|naÑ pavisitvÈ mayÈ2 diÔÔhena 
kammaÑ natthi, ÈmakasusÈnaÑ gantvÈ tato ÈgantvÈ maÑ passant|”ti. Thero 
gantvÈ tesaÑ tamatthaÑ Èrocesi. Te “kiÑ amhÈkaÑ ÈmakasusÈnenÈ”ti 
avatvÈva “dÊghadassinÈ Buddhena kÈraÓaÑ diÔÔhaÑ bhavissatÊ”ti 
ÈmakasusÈnaÑ gantvÈ tattha kuÓapÈni passantÈ ekÈhadvÊhapatitesu 
kuÓapesu ÈghÈtaÑ paÔilabhitvÈ taÑ khaÓaÑ patitesu allasarÊresu rÈgaÑ 
uppÈdayiÑsu, tasmiÑ khaÓe attano sakilesabhÈvaÑ jÈniÑsu. SatthÈ 
GandhakuÔiyaÑ nisinnova obhÈsaÑ pharitvÈ tesaÑ bhikkh|naÑ sammukhe 
kathento viya “nappatir|paÑ nu kho3 bhikkhave tumhÈkaÑ evar|paÑ 
aÔÔhisa~ghÈtaÑ disvÈ rÈgaratiÑ uppÈdetun”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 149. “YÈnimÈni apatthÈni, alÈb|neva sÈrade. 
 KÈpotakÈni aÔÔhÊni, tÈni disvÈna kÈ ratÊ”ti. 

 Tattha apatthÈnÊti4 chaÉÉitÈni. SÈradeti saradakÈle vÈtÈtapapahatÈni 
tattha tattha vippakiÓÓa-alÈb|ni viya. KÈpotakÈnÊti kapotakavaÓÓÈni. TÈni 
disvÈnÈti tÈni evar|pÈni aÔÔhÊni disvÈ tumhÈkaÑ kÈ rati, nanu 
appamattakampi kÈmaratiÑ kÈtuÑ na vaÔÔatiyevÈti attho.  

 DesanÈvasÈne te bhikkh| yathÈÔhitÈva arahattaÑ patvÈ BhagavantaÑ 
abhitthavamÈnÈ ÈgantvÈ vandiÑs|ti. 
 

Sambahula-adhimÈnikabhikkhuvatthu catutthaÑ.  
______________________________________________________________ 
 1. Nipphannanti maÒÒamÈnÈ (SyÈ) 2. MaÑ (Ka) 
 3. Patir|paÑ nu kho (SyÈ, Ka) 4. ApattÈnÊti (Ka) 
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5. JanapadakalyÈÓÊ R|panandÈtherÊvatthu 

 AÔÔhÊnaÑ nagaraÑ katanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto JanapadakalyÈÓiÑ R|panandÈtheriÑ Èrabbha kathesi. 

 SÈ kira ekadivasaÑ cintesi “mayhaÑ jeÔÔhabhÈtiko rajjasiriÑ pahÈya 
pabbajitvÈ loke aggapuggalo Buddho jÈto, puttopissa RÈhulakumÈro 
pabbajito, bhattÈpi me pabbajito, mÈtÈpi me pabbajitÈ, ahampi ettake 
ÒÈtijane pabbajite gehe kiÑ karissÈmi, pabbajissÈmÊ”ti. SÈ 
bhikkhunupassayaÑ gantvÈ pabbaji ÒÈtisineheneva, no saddhÈya, 
abhir|patÈya pana R|panandÈti paÒÒÈyi. “SatthÈ kira ‘r|paÑ aniccaÑ 
dukkhaÑ anattÈ, vedanÈ, saÒÒÈ, sa~khÈrÈ, viÒÒÈÓaÑ aniccaÑ dukkhaÑ 
anattÈ’ti vadetÊ”ti sutvÈ sÈ evaÑ dassanÊye pÈsÈdike mamapi r|pe dosaÑ 
katheyyÈti Satthu sammukhÊbhÈvaÑ na gacchati. SÈvatthivÈsino pÈtova 
dÈnaÑ datvÈ samÈdinnuposathÈ suddhuttarÈsa~gÈ gandhamÈlÈdihatthÈ 
sÈyanhasamaye Jetavane sannipatitvÈ dhammaÑ suÓanti. 
BhikkhunisaÑghopi Satthu dhammadesanÈya uppannacchando vihÈraÑ 
gantvÈ dhammaÑ suÓÈti. DhammaÑ sutvÈ nagaraÑ pavisanto Satthu 
guÓakathaÑ kathentova pavisati. 

 CatuppamÈÓike hi lokasannivÈse appakÈva te sattÈ, yesaÑ TathÈgataÑ 
passantÈnaÑ pasÈdo na uppajjati. R|pappamÈÓikÈpi hi TathÈgatassa 
lakkhaÓÈnubyaÒjanapaÔimaÓÉitaÑ suvaÓÓavaÓÓaÑ sarÊraÑ disvÈ pasÊdanti, 
ghosappamÈÓikÈpi anekÈni jÈtisatÈni nissÈya pavattaÑ Satthu 
guÓaghosaÒceva aÔÔha~gasamannÈgataÑ dhammadesanÈghosaÒca sutvÈ 
pasÊdanti, l|khappamÈÓikÈpissa cÊvarÈdil|khataÑ paÔicca pasÊdanti, 
dhammappamÈÓikÈpi “evar|paÑ Dasabalassa sÊlaÑ, evar|po samÈdhi, 
evar|pÈ paÒÒÈ, BhagavÈ sÊlÈdÊhi guÓehi asamo appaÔipuggalo”ti pasÊdanti. 
TesaÑ TathÈgatassa guÓaÑ kathentÈnaÑ mukhaÑ nappahoti. R|panandÈ 
bhikkhunÊnaÒceva upÈsikÈnaÒca santikÈ TathÈgatassa guÓakathaÑ sutvÈ 
cintesi “ativiya me bhÈtikassa vaÓÓaÑ kathentiyeva. Ekadivasampi me r|pe 
dosaÑ kathento kittakaÑ kathessati. YaÑn|nÈhaÑ bhikkhunÊhi saddhiÑ 
gantvÈ attÈnaÑ adassetvÈva TathÈgataÑ passitvÈ dhammamassa suÓitvÈ 
Ègaccheyyan”ti. SÈ “ahampi ajja dhammassavanaÑ gamissÈmÊ”ti 
bhikkhunÊnaÑ Èrocesi. 
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 Bhikkhuniyo “cirassaÑ vata R|panandÈya Satthu upaÔÔhÈnaÑ 
gantukÈmatÈ uppannÈ, ajja SatthÈ imaÑ nissÈya vicitradhammadesanaÑ 
nÈnÈnayaÑ desessatÊ”ti tuÔÔhamÈnasÈ taÑ ÈdÈya nikkhamiÑsu. SÈ 
nikkhantakÈlato paÔÔhÈya “ahaÑ attÈnaÑ neva dassessÈmÊ”ti cintesi. SatthÈ 
“ajja r|panandÈ mayhaÑ upaÔÔhÈnaÑ Ègamissati, kÊdisÊ nu kho tassÈ 
dhammadesanÈ sappÈyÈ”ti cintetvÈ “r|pagarukÈ esÈ attabhÈve balavasinehÈ, 
kaÓÔakena kaÓÔakuddharaÓaÑ viya r|penevassÈ r|pamadanimmadanaÑ 
sappÈyan”ti sanniÔÔhÈnaÑ katvÈ tassÈ vihÈraÑ pavisanasamaye ekaÑ pana 
abhir|paÑ itthiÑ soÄasavassuddesikaÑ rattavatthanivatthaÑ 
sabbÈbharaÓapaÔimaÓÉitaÑ bÊjaniÑ gahetvÈ attano santike ÔhatvÈ 
bÊjayamÈnaÑ iddhibalena abhinimmini. TaÑ kho pana itthiÑ SatthÈ ceva 
passati R|panandÈ ca. SÈ bhikkhunÊhi saddhiÑ vihÈraÑ pavisitvÈ 
bhikkhunÊnaÑ piÔÔhipasse ÔhatvÈ paÒcapatiÔÔhitena SatthÈraÑ vanditvÈ 
bhikkhunÊnaÑ antare nisinnÈ pÈdantato paÔÔhÈya SatthÈraÑ olokentÊ 
lakkhaÓavicittaÑ anubyaÒjanasamujjalaÑ byÈmappabhÈparikkhittaÑ Satthu 
sarÊraÑ disvÈ puÓÓacandasassirikaÑ mukhaÑ olokentÊ samÊpe ÔhitaÑ 
itthir|paÑ addasa. SÈ taÑ oloketvÈ attabhÈvaÑ olokentÊ 
suvaÓÓarÈjahaÑsiyÈ purato kÈkÊsadisaÑ attÈnaÑ avamaÒÒi. 
Iddhimayar|paÑ1 diÔÔhakÈlato paÔÔhÈyeva hi tassÈ akkhÊni bhamiÑsu. SÈ 
“aho imissÈ kesÈ sobhanÈ, aho nalÈÔaÑ2 sobhanan”ti sabbesaÑ 
sÈrÊrappadesÈnaÑ3 r|pasiriyÈ samÈkaÉÉhitacittÈ4 tasmiÑ r|pe balavasinehÈ 
ahosi. 

 SatthÈ tassÈ tattha abhiratiÑ ÒatvÈ dhammaÑ desentova taÑ r|paÑ 
soÄasavassuddesikabhÈvaÑ atikkamitvÈ vÊsativassuddesikaÑ katvÈ dassesi. 
R|panandÈ oloketvÈ “na vatidaÑ5 r|paÑ purimasadisan”ti thokaÑ 
virattacittÈ ahosi. SatthÈ anukkameneva tassÈ itthiyÈ sakiÑ vijÈtavaÓÓaÑ 
majjhimitthivaÓÓaÑ jarÈjiÓÓamahallikitthivaÓÓaÒca dassesi. SÈpi 
anupubbeneva “idampi antarahitaÑ, idampi antarahitan”ti jarÈjiÓÓakÈle taÑ 
virajjamÈnÈ khaÓÉadantiÑ palitasiraÑ obhaggaÑ gopÈnasiva~kaÑ 
daÓÉaparÈyaÓaÑ pavedhamÈnaÑ disvÈ ativiya virajji. Atha SatthÈ taÑ 
byÈdhinÈ abhibh|taÑ katvÈ dassesi. SÈ ta~khaÓaÒÒeva daÓÉaÒca 
tÈlavaÓÔaÒca chaÉÉetvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Iddhimayar|passa (SÊ) 2. LalÈÔaÑ (SyÈ) 3. SarÊrappadesÈnaÑ (SyÈ, Ka)  
 4. SamÈkaÉÉhitacittatÈyÈ (SÊ) 5. NevidaÑ (Ka) 
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mahÈviravaÑ viravamÈnÈ bh|miyaÑ patitvÈ sake muttakarÊse nimuggÈ 
aparÈparaÑ parivatti. R|panandÈ tampi disvÈ ativiya virajji. SatthÈpi tassÈ 
itthiyÈ maraÓaÑ dassesi. SÈ ta~khaÓaÑyeva uddhumÈtakabhÈvaÑ Èpajji, 
navahi vaÓamukhehi pubbavaÔÔiyo ceva puÄavÈ ca pagghariÑsu, kÈkÈdayo 
sannipatitvÈ vilumpiÑsu. R|panandÈpi taÑ oloketvÈ “ayaÑ itthÊ imasmiÑ 
yeva ÔhÈne jaraÑ pattÈ, byÈdhiÑ pattÈ, maraÓaÑ pattÈ, imassÈpi me 
attabhÈvassa evameva jarÈbyÈdhimaraÓÈni ÈgamissantÊ”ti attabhÈvaÑ 
aniccato passi. Aniccato diÔÔhattÈ eva pana dukkhato anattato diÔÔhoyeva 
hoti. AthassÈ tayo bhavÈ ÈdittÈ gehÈ viya gÊvÈya baddhakuÓapaÑ viya ca 
upaÔÔhahiÑsu, kammaÔÔhÈnÈbhimukhaÑ cittaÑ pakkhandi. SatthÈ tÈya 
aniccato diÔÔhabhÈvaÑ ÒatvÈ “sakkhissati nu kho sayameva attano patiÔÔhaÑ 
kÈtun”ti olokento “na sakkhissati, bahiddhÈ paccayaÑ laddhuÑ vaÔÔatÊ”ti 
cintetvÈ tassÈ sappÈyavasena dhammaÑ desento Èha– 

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

   YathÈ idaÑ tathÈ etaÑ, yathÈ etaÑ tathÈ idaÑ. 
   DhÈtuto1 suÒÒato passa, mÈ lokaÑ punarÈgami. 
   Bhave chandaÑ virÈjetvÈ, upasanto carissatÊ”ti. 

ItthaÑ sudaÑ2 BhagavÈ NandaÑ bhikkhuniÑ Èrabbha imÈ gÈthÈyo 
abhÈsitthÈti. NandÈ desanÈnusÈrena ÒÈÓaÑ pesetvÈ sotÈpattiphalaÑ pÈpuÓi. 
AthassÈ upari tiÓÓaÑ maggaphalÈnaÑ vipassanÈparivÈsatthÈya 
suÒÒatÈkammaÔÔhÈnaÑ kathetuÑ “Nande mÈ ‘imasmiÑ sarÊre sÈro atthÊ’ti 
saÒÒaÑ kari. Appamattakopi hi ettha sÈro natthi, tÊÓi aÔÔhisatÈni ussÈpetvÈ 
kataÑ AÔÔhinagarametan”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 150. “AÔÔhÊnaÑ nagaraÑ kataÑ, maÑsalohitalepanaÑ. 
 Yattha jarÈ ca maccu ca, mÈno makkho ca ohito”ti. 

 Tassattho–yatheva hi pubbaÓÓÈparaÓÓÈdÊnaÑ odahanatthÈya kaÔÔhÈni 
ussÈpetvÈ vallÊhi bandhitvÈ mattikÈya vilimpetvÈ nagarasa~khÈtaÑ bahiddhÈ 
______________________________________________________________ 
 1. DhÈtuyo (SyÈ) 2. IdaÑ suttaÑ (Ka) 
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gehaÑ karonti, evamidaÑ ajjhattikampi tÊÓi aÔÔhisatÈni ussÈpetvÈ 
nhÈruvinaddhaÑ maÑsalohitalepanaÑ tacapaÔicchannaÑ jÊraÓalakkhaÓÈya 
jarÈya maraÓalakkhaÓassa maccuno ÈrohasampadÈdÊni paÔicca 
maÒÒanalakkhaÓassa1 mÈnassa sukatakÈraÓavinÈsanalakkhaÓassa makkhassa 
ca odahanatthÈya nagaraÑ kataÑ. Evar|po eva hi ettha kÈyikacetasiko 
ÈbÈdho ohito, ito uddhaÑ kiÒci gayh|pagaÑ natthÊti.  

 DesanÈvasÈne sÈ therÊ arahattaÑ pÈpuÓi, mahÈjanassÈpi sÈtthikÈ 
dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

JanapadakalyÈÓÊ r|panandÈtherÊvatthu paÒcamaÑ. 
_____ 

 
6. MallikÈdevÊvatthu 

 JÊranti veti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto MallikaÑ 
deviÑ Èrabbha kathesi. 

 SÈ kira ekadivasaÑ nhÈnakoÔÔhakaÑ paviÔÔhÈ mukhaÑ dhovitvÈ 
onatasarÊrÈ ja~ghaÑ dhovituÑ Èrabhi. TÈya ca saddhiÑyeva paviÔÔho eko 
vallabhasunakho atthi. So taÑ tathÈ onataÑ disvÈ asaddhammasanthavaÑ 
kÈtuÑ Èrabhi. SÈ phassaÑ sÈdiyantÊ aÔÔhÈsi. RÈjÈpi uparipÈsÈde vÈtapÈnena 
olokento taÑ disvÈ tato ÈgatakÈle “nassa vasali, kasmÈ evar|pamakÈsÊ”ti 
Èha. KiÑ mayÈ kataÑ devÈti. Sunakhena saddhiÑ santhavoti. NatthetaÑ 
devÈti. MayÈ sÈmaÑ diÔÔhaÑ, nÈhaÑ tava saddahissÈmi, nassa vasalÊti. 
“MahÈrÈja yo koci imaÑ koÔÔhakaÑ paviÔÔho iminÈ vÈtapÈnena olokentassa 
ekova dvidhÈ paÒÒÈyatÊ”ti abh|taÑ kathesi. Deva sace me na saddahasi, 
etaÑ koÔÔhakaÑ pavisa, ahaÑ taÑ iminÈ vÈtapÈnena olokessÈmÊti. RÈjÈ 
m|ÄhadhÈtuko2 tassÈ vacanaÑ saddahitvÈ koÔÔhakaÑ pÈvisi. SÈpi kho devÊ 
vÈtapÈne ÔhatvÈ lolokentÊ “andhabÈla mahÈrÈja kiÑ nÈmetaÑ, ajikÈya 
saddhiÑ santhavaÑ karosÊ”ti Èha. “NÈhaÑ bhadde evar|paÑ karomÊ”ti ca 
vuttepi “mayÈ sÈmaÑ diÔÔhaÑ, nÈhaÑ tava saddahissÈmÊ”ti Èha. 
______________________________________________________________ 
 1. MajjanalakkhaÓassa (SyÈ) 2. MandadhÈtuko (SyÈ) 
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 TaÑ sutvÈ rÈjÈ “addhÈ imaÑ koÔÔhakaÑ paviÔÔho ekova dvidhÈ 
paÒÒÈyatÊ”ti saddahi. MallikÈ cintesi “ayaÑ rÈjÈ andhabÈlatÈya mayÈ 
vaÒcito, pÈpaÑ me kataÑ, ayaÒca me abh|tena abbhÈcikkhito, idaÑ me 
kammaÑ SatthÈpi jÈnissati, dve aggasÈvakÈpi asÊti mahÈsÈvakÈpi jÈnissanti, 
aho vata me bhÈriyaÑ kammaÑ katan”ti. AyaÑ kira raÒÒo asadisadÈne 
sahÈyikÈ ahosi. Tattha ca ekadivasaÑ katapariccÈgo dhanassa cuddasakoÔi-
agghanako ahosi. TathÈgatassa setacchattaÑ nisÊdanapalla~ko ÈdhÈrako 
pÈdapÊÔhanti imÈni pana cattÈri anagghÈneva ahesuÑ. SÈ maraÓakÈle 
evar|paÑ mahÈpariccÈgaÑ nÈnussaritvÈ tadeva pÈpakammaÑ anussarantÊ 
kÈlaÑ katvÈ AvÊcimhi nibbatti. RaÒÒo pana sÈ ativiya piyÈ ahosi. So 
balavasokÈbhibh|to tassÈ sarÊrakiccaÑ kÈretvÈ “nibbattaÔÔhÈnamassÈ 
pucchissÈmÊ”ti Satthu santikaÑ agamÈsi. SatthÈ yathÈ so ÈgatakÈraÓaÑ na 
sarati, tathÈ akÈsi. So Satthu santike sÈraÓÊyadhammakathaÑ sutvÈ gehaÑ 
paviÔÔhakÈle saritvÈ “ahaÑ bhaÓe MallikÈya nibbattaÔÔhÈnaÑ pucchissÈmÊti 
Satthu santikaÑ gantvÈ pamuÔÔho, sve puna pucchissÈmÊ”ti punadivasepi 
agamÈsi. SatthÈpi paÔipÈÔiyÈ satta divasÈni yathÈ so na sarati, tathÈ akÈsi. 
SÈpi sattÈhameva niraye paccitvÈ aÔÔhame divase tato cutÈ Tusitabhavane 
nibbatti. KasmÈ panassa SatthÈ asaraÓabhÈvaÑ akÈsÊti? SÈ kira tassa ativiya 
piyÈ ahosi manÈpÈ, tasmÈ tassÈ niraye nibbattabhÈvaÑ sutvÈ “sace evar|pÈ 
saddhÈsampannÈ niraye nibbattÈ, dÈnaÑ datvÈ kiÑ karissÈmÊ”ti 
micchÈdiÔÔhiÑ gahetvÈ paÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ gehe pavattaÑ 
niccabhattaÑ harÈpetvÈ niraye nibbatteyya, tenassa SatthÈ sattÈhaÑ 
asaraÓabhÈvaÑ katvÈ aÔÔhame divase piÓÉÈya caranto sayameva 
rÈjakuladvÈraÑ agamÈsi. 

 RÈjÈ “SatthÈ Ègato”ti sutvÈ nikkhamitvÈ pattaÑ ÈdÈya pÈsÈdaÑ 
abhiruhituÑ Èrabhi. SatthÈ pana rathasÈlÈya nisÊdituÑ ÈkÈraÑ dassesi. RÈjÈ 
SatthÈraÑ tattheva nisÊdÈpetvÈ yÈgukhajjakena paÔimÈnetvÈ vanditvÈ 
nisinnova ahaÑ bhante MallikÈya deviyÈ nibbattaÔÔhÈnaÑ pucchissÈmÊti 
gantvÈ pamuÔÔho, kattha nu kho sÈ bhante nibbattÈti. Tusitabhavane 
mahÈrÈjÈti, bhante tÈya Tusitabhavane anibbattantiyÈ1ko aÒÒo 
______________________________________________________________ 
 1. AnibbattiyÈ (SyÈ, Ka) 

 



 DhammapadaÔÔhakathÈ 77 

nibbattissati, bhante natthi tÈya sadisÈ itthÊ. TassÈ hi nisinnaÔÔhÈnÈdÊsu “sve 
TathÈgatassa idaÑ dassÈmi, idaÑ karissÈmÊ”ti dÈnasaÑvidhÈnaÑ ÔhapetvÈ 
aÒÒaÑ kiccameva natthi, bhante tassÈ paralokaÑ gatakÈlato paÔÔhÈya 
sarÊraÑ me na vahatÊti1. Atha naÑ SatthÈ “mÈ cintayi mahÈrÈja, sabbesaÑ 
dhuvadhammo ayan”ti vatvÈ “ayaÑ mahÈrÈja ratho kassÈ”ti pucchi. TaÑ 
sutvÈ rÈjÈ sirasmiÑ aÒjaliÑ patiÔÔhÈpetvÈ “pitÈmahassa me bhante”ti Èha. 
AyaÑ kassÈti. Pitu me bhanteti. AyaÑ pana ratho kassÈti. Mama bhanteti. 
EvaÑ vutte SatthÈ “mahÈrÈja tava pitÈmahassa ratho tenevÈkÈrena2 tava pitu 
rathaÑ na pÈpuÓi, tava pitu ratho tava rathaÑ na pÈpuÓi, evar|passa nÈma 
kaÔÔhakali~garassÈpi jarÈ Ègacchati, kima~gaÑ pana attabhÈvassa. MahÈrÈja 
sappurisadhammasseva hi jarÈ natthi, sattÈ pana ajÊrakÈ nÈma natthÊ”ti vatvÈ 
imaÑ gÈthamÈha– 
 
 151. “JÊranti ve rÈjarathÈ sucittÈ,  
 Atho sarÊrampi jaraÑ upeti.  
 SataÒca dhammo na jaraÑ upeti,  
 Santo have sabbhi pavedayantÊ”ti. 

 Tattha veti nipÈto. SucittÈti sattahi ratanehi aparehi ca rathÈla~kÈrehi 
suÔÔhu cittitÈ3 rÈj|naÑ rathÈpi jÊranti. SarÊrampÊti na kevalaÑ rathÈ eva, 
idaÑ suppaÔijaggitaÑ sarÊrampi khaÓÉiccÈdÊni pÈpuÓantaÑ4 jaraÑ upeti. 
SataÒcÈti BuddhÈdÊnaÑ pana santÈnaÑ navavidho lokuttaradhammo ca kiÒci 
upaghÈtaÑ na upetÊti5 na jaraÑ upeti nÈma. PavedayantÊti evaÑ santo 
BuddhÈdayo sabbhi paÓÉitehi saddhiÑ kathentÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

MallikÈdevÊvatthu chaÔÔhaÑ. 
_____ 

 
7. LÈÄudÈyittheravatthu 

 AppassutÈyanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
LÈÄudÈyittheraÑ Èrabbha kathesi. 
______________________________________________________________ 
 1. SarÊrameva na bhavatÊti (SÊ) 2. Kena kÈraÓena (SyÈ, Ka) 
 3. CittÈ (SyÈ), cittakÈ (Ka) 4. PÈpuÓÈti (SyÈ, Ka) 5. Na Karoti (SyÈ, Ka)  
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 So kira ma~galaÑ karontÈnaÑ gehaÑ gantvÈ “tirokuÔÔesu tiÔÔhantÊ”ti-
ÈdinÈ1 nayena avama~galaÑ katheti, avama~galaÑ karontÈnaÑ gehaÑ 
gantvÈ tirokuÔÔÈdÊsu kathetabbesu “dÈnaÒca dhammacariyÈ cÈ”ti-ÈdinÈ2 
nayena ma~galagÈthÈ vÈ “yaÑ kiÒci vittaÑ idha vÈ huraÑ vÈ”ti 
RatanasuttaÑ3 vÈ katheti. EvaÑ tesu tesu ÔhÈnesu “aÒÒaÑ kathessÈmÊ”ti 
aÒÒaÑ kathentopi “aÒÒaÑ kathemÊ”ti na jÈnÈti. Bhikkh| tassa kathaÑ sutvÈ 
Satthu ÈrocesuÑ “kiÑ bhante LÈÄudÈyissa ma~galÈma~galaÔÔhÈnesu 
gamanena, aÒÒasmiÑ kathetabbe aÒÒameva kathetÊ”ti. SatthÈ “na bhikkhave 
idÈnevesa evaÑ katheti, pubbepi aÒÒasmiÑ kathetabbe aÒÒameva kathesÊ”ti 
vatvÈ atÊtaÑ Èhari– 

 AtÊte kira BÈrÈÓasiyaÑ Aggidattassa nÈma brÈhmaÓassa putto 
SomadattakumÈro nÈma rÈjÈnaÑ upaÔÔhahi. So raÒÒÈ piyo ahosi manÈpo. 
BrÈhmaÓo pana kasikammaÑ nissÈya jÊvati. Tassa dveyeva goÓÈ ahesuÑ. 
Tesu eko mato. BrÈhmaÓo puttaÑ Èha “tÈta Somadatta rÈjÈnaÑ me yÈcitvÈ 
ekaÑ goÓaÑ ÈharÈ”ti. Somadatto “sacÈhaÑ rÈjÈnaÑ yÈcissÈmi, lahubhÈvo 
me paÒÒÈyissatÊ”ti cintetvÈ “tumheyeva tÈta rÈjÈnaÑ yÈcathÈ”ti vatvÈ “tena 
hi tÈta maÑ gahetvÈ yÈhÊ”ti vutto cintesi “ayaÑ brÈhmaÓo dandhapaÒÒo 
abhikkamÈdivacanamattampi na jÈnÈti, aÒÒasmiÑ vattabbe aÒÒameva 
vadati, sikkhÈpetvÈ pana naÑ nessÈmÊ”ti. So taÑ ÈdÈya bÊraÓatthambhakaÑ 
nÈma susÈnaÑ gantvÈ tiÓakalÈpe bandhitvÈ “ayaÑ rÈjÈ, ayaÑ uparÈjÈ, ayaÑ 
senÈpatÊ”ti nÈmÈni katvÈ paÔipÈÔiyÈ pitu dassetvÈ “tumhehi rÈjakulaÑ gantvÈ 
evaÑ abhikkamitabbaÑ, evaÑ paÔikkamitabbaÑ, evaÑ nÈma rÈjÈ vattabbo, 
evaÑ nÈma uparÈjÈ, rÈjÈnaÑ pana upasa~kamitvÈ ‘jayatu bhavaÑ 
mahÈrÈjÈ’ti vatvÈ evaÑ ÔhatvÈ imaÑ gÈthaÑ vatvÈ goÓaÑ yÈceyyÈthÈ”ti 
gÈthaÑ uggaÓhÈpesi– 

   “Dve me goÓÈ mahÈrÈja, yehi khettaÑ kasÈmase. 
   Tesu eko mato deva, dutiyaÑ dehi khattiyÈ”ti. 

 So hi saÑvaccharamattena taÑ gÈthaÑ paguÓaÑ katvÈ paguÓabhÈvaÑ 
puttassa ÈrocetvÈ “tena hi tÈta kaÒcideva paÓÓÈkÈraÑ ÈdÈya Ègacchatha, 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 8; Khu 2. 129 piÔÔhesu. 2. Khu 1. 4, 319 piÔÔhesu. 
 3. Khu 1. 5, 312 piÔÔhesu. 
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ahaÑ purimataraÑ gantvÈ raÒÒo santike ÔhassÈmÊ”ti vutte “sÈdhu tÈtÈ”ti 
paÓÓÈkÈraÑ gahetvÈ Somadattassa raÒÒo santike ÔhitakÈle ussÈhappatto 
rÈjakulaÑ gantvÈ raÒÒÈ tuÔÔhacittena katapaÔisammodano “tÈta cirassaÑ vata 
Ègatattha, idamÈsanaÑ nisÊditvÈ vadatha, yenattho”ti vutte imaÑ 
gÈthamÈha– 

   “Dve me goÓÈ mahÈrÈja, yehi khettaÑ kasÈmase.  
    Tesu eko mato deva, dutiyaÑ gaÓha khattiyÈ”ti. 

 RaÒÒÈ “kiÑ vadesi tÈta, puna vadehÊ”ti vuttepi tameva gÈthaÑ Èha. 
RÈjÈ tena virajjhitvÈ kathitabhÈvaÑ ÒatvÈ sitaÑ katvÈ “Somadatta 
tumhÈkaÑ gehe bah| maÒÒe goÓÈ”ti vatvÈ “tumhehi dinnÈ bah| bhavissanti 
devÈ”ti vutte bodhisattassa tussitvÈ brÈhmaÓassa soÄasa goÓe 
ala~kÈrabhaÓÉakaÑ nivÈsagÈmaÒcassa brahmadeyyaÑ datvÈ mahantena 
yasena brÈhmaÓaÑ uyyojesÊti. 

 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “tadÈ rÈjÈ Œnando ahosi, 
brÈhmaÓo LÈÄudÈyÊ, Somadatto pana ahamevÈ”ti jÈtakaÑ samodhÈnetvÈ “na 
bhikkhave idÈneva, pubbepesa attano appassutatÈya aÒÒasmiÑ vattabbe 
aÒÒameva vadati. Appassutapuriso hi balibaddasadiso nÈma hotÊ”ti vatvÈ 
imaÑ gÈthamÈha– 
 
 152. “AppassutÈyaÑ puriso, balibaddova jÊrati. 
 MaÑsÈni tassa vaÉÉhanti, paÒÒÈ tassa na vaÉÉhatÊ”ti. 

 Tattha appassutÈyanti ekassa vÈ dvinnaÑ vÈ paÓÓÈsakÈnaÑ. Atha vÈ 
pana vaggÈnaÑ1 sabbantimena paricchedena ekassa vÈ dvinnaÑ vÈ 
suttantÈnaÑ vÈpi2 abhÈvena appassuto ayaÑ. KammaÔÔhÈnaÑ pana 
uggahetvÈ anuyuÒjanto bahussutova. Balibaddova jÊratÊti yathÈ hi balibaddo 
jÊramÈno vaÉÉhamÈno neva mÈtu, na pitu, na sesaÒÈtakÈnaÑ atthÈya 
vaÉÉhati, atha kho niratthakameva jÊrati, evamevaÑ ayampi na 
upajjhÈyavattaÑ karoti, na ÈcariyavattaÑ, na ÈgantukavattÈdÊni, na 
bhÈvanÈrÈmataÑ3 anuyuÒjati, niratthakameva jÊrati, maÑsÈni tassa 
vaÉÉhantÊti yathÈ balibaddassa “yugana~galÈdÊni vahituÑ asamattho eso”ti 
araÒÒe vissaÔÔhassa tattheva 
______________________________________________________________ 
 1. SuttavaggÈnaÑ (SyÈ), pannarasavaggÈnaÑ (Ka) 2. SuttantÈnampi (SyÈ)  
 3. BhÈvanÈmattaÑ (Ka) 
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vicarantassa khÈdantassa pivantassa maÑsÈni vaÉÉhanti, evameva imassÈpi 
upajjhÈyÈdÊhi vissaÔÔhassa sa~ghaÑ1 nissÈya cattÈro paccaye labhitvÈ 
uddhavirecanÈdÊni katvÈ kÈyaÑ posentassa maÑsÈni vaÉÉhanti, th|lasarÊro 
hutvÈ vicarati. PaÒÒÈ tassÈti lokiyalokuttarÈ panassa paÒÒÈ eka~gulamattÈpi 
na vaÉÉhati, araÒÒe pana gacchalatÈdÊni viya cha dvÈrÈni nissÈya taÓhÈ ceva 
navavidhamÈno ca vaÉÉhatÊti attho. 

 DesanÈvasÈne mahÈjano sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓÊti. 
 

LÈÄudÈyittheravatthu sattamaÑ. 
_____ 

 
8. UdÈnavatthu 

 AnekajÈtisaÑsÈranti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Bodhirukkham|le 
nisinno udÈnavasena udÈnetvÈ aparabhÈge Œnandattherena puÔÔho kathesi. 

 So hi Bodhirukkham|le nisinno s|riye anattha~gateyeva mÈrabalaÑ 
viddhaÑsetvÈ paÔhamayÈme pubbenivÈsapaÔicchÈdakaÑ tamaÑ padÈletvÈ 
majjhimayÈme dibbacakkhuÑ visodhetvÈ pacchimayÈme sattesu kÈruÒÒataÑ 
paÔicca paccayÈkÈre ÒÈÓaÑ otÈretvÈ taÑ anulomapaÔilomavasena 
sammasanto aruÓuggamanavelÈya sammÈsambodhiÑ abhisambujjhitvÈ 
anekehi Buddhasatasahassehi avijahitaÑ udÈnaÑ udÈnento imÈ gÈthÈ 
abhÈsi– 
 
 153. “AnekajÈtisaÑsÈraÑ, sandhÈvissaÑ anibbisaÑ. 
 GahakÈraÑ gavesanto, dukkhÈ jÈti punappunaÑ. 
 
 154. GahakÈraka diÔÔhosi, puna gehaÑ na kÈhasi. 
 SabbÈ te phÈsukÈ bhaggÈ, gahak|ÔaÑ visa~khataÑ. 
 Visa~khÈragataÑ cittaÑ, taÓhÈnaÑ khayamajjhagÈ”ti. 

 Tattha gahakÈraÑ gavesantoti ahaÑ imassa attabhÈvasa~khÈtassa 
gehassa kÈrakaÑ taÓhÈvaÉÉhakiÑ gavesanto yena ÒÈÓena sakkÈ taÑ2 
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daÔÔhuÑ, tassa bodhiÒÈÓassatthÈya DÊpa~karapÈdam|le katÈbhinÊhÈro 
ettakaÑ kÈlaÑ anekajÈtisaÑsÈraÑ anekajÈtisatasahassasa~khÈtaÑ imaÑ 
saÑsÈravaÔÔaÑ anibbisaÑ taÑ ÒÈÓaÑ avindanto alabhantoyeva 
sandhÈvissaÑ saÑsariÑ, aparÈparaÑ anuvicarinti attho. DukkhÈ jÈti 
punappunanti idaÑ gahakÈrakagavesanassa kÈraÓavacanaÑ1. YasmÈ 
jarÈbyÈdhimaraÓamissitÈya jÈti nÈmesÈ punappunaÑ upagantuÑ dukkhÈ, na 
ca sÈ tasmiÑ adiÔÔhe nivattati. TasmÈ taÑ gavesanto sandhÈvissanti attho. 
DiÔÔhosÊti sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ paÔivijjhantena mayÈ idÈni diÔÔhosi. Puna 
gehanti puna imasmiÑ saÑsÈravaÔÔe attabhÈvasa~khÈtaÑ mama gehaÑ na 
kÈhasi. SabbÈ te phÈsukÈ bhaggÈti tava sabbÈ avasesÈ kilesaphÈsukÈ mayÈ 
bhaggÈ. Gahak|ÔaÑ visa~khatanti imassa tayÈ katassa attabhÈvagehassa 
avijjÈsa~khÈtaÑ kaÓÓikamaÓÉalampi mayÈ viddhaÑsitaÑ. Visa~khÈragataÑ 
cittanti idÈni mama cittaÑ visa~khÈraÑ nibbÈnaÑ ÈrammaÓakaraÓavasena 
gataÑ anupaviÔÔhaÑ. TaÓhÈnaÑ khayamajjhagÈti taÓhÈnaÑ khayasa~khÈtaÑ 
arahattaÑ adhigatosmÊti. 
 

UdÈnavatthu aÔÔhamaÑ. 
_____ 

 
9. MahÈdhanaseÔÔhiputtavatthu 

 AcaritvÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Isipatane MigadÈye viharanto 
MahÈdhanaseÔÔhiputtaÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira BÈrÈÓasiyaÑ asÊtikoÔivibhave kule nibbatti. Athassa mÈtÈpitaro 
cintesuÑ “amhÈkaÑ kule mahÈbhogakkhandho, puttassa no hatthe ÔhapetvÈ 
yathÈsukhaÑ paribhogaÑ karissÈma, aÒÒena kammena kiccaÑ natthÊ”ti. 
TaÑ naccagÊtavÈditamattameva sikkhÈpesuÑ. TasmiÑyeva nagare 
aÒÒasmiÑ asÊtikoÔivibhave kule ekÈ dhÊtÈpi nibbatti. TassÈpi mÈtÈpitaro 
tatheva cintetvÈ taÑ naccagÊtavÈditamattameva sikkhÈpesuÑ. TesaÑ 
vayappattÈnaÑ ÈvÈhavivÈho ahosi. Atha nesaÑ aparabhÈge mÈtÈpitaro 
kÈlamakaÑsu. Dve-asÊtikoÔidhanaÑ ekasmiÑyeva gehe ahosi. SeÔÔhiputto 
divasassa tikkhattuÑ 
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raÒÒo upaÔÔhÈnaÑ gacchati. Atha tasmiÑ nagare dhuttÈ cintesuÑ “sacÈyaÑ 
seÔÔhiputto surÈsoÓÉo bhavissati, amhÈkaÑ phÈsukaÑ bhavissati, 
uggaÓhÈpema naÑ surÈsoÓÉabhÈvan”ti. Te suraÑ ÈdÈya khajjakamaÑse1 
ceva loÓasakkharÈ ca dussante2 bandhitvÈm|lakande gahetvÈ tassa 
rÈjakulato Ègacchantassa maggaÑ olokayamÈnÈ nisÊditvÈ taÑ ÈgacchantaÑ 
disvÈ suraÑ pivitvÈ loÓasakkharaÑ mukhe khipitvÈ m|lakandaÑ ÉaÑsitvÈ 
“vassasataÑ jÊva sÈmi, seÔÔhiputta taÑ nissÈya mayaÑ 
khÈdanapivanasamatthÈ bhaveyyÈmÈ”ti ÈhaÑsu. So tesaÑ vacanaÑ sutvÈ 
pacchato ÈgacchantaÑ c|Ä|paÔÔhÈkaÑ pucchi “kiÑ ete pivantÊ”ti. EkaÑ 
pÈnakaÑ sÈmÊti. ManÈpajÈtikaÑ etanti. SÈmi imasmiÑ jÊvaloke iminÈ 
sadisaÑ pÈtabbayuttakaÑ nÈma natthÊti. So “evaÑ sante mayÈpi pÈtuÑ 
vaÔÔatÊ”ti thokaÑ thokaÑ ÈharÈpetvÈ pivati. Athassa na cirasseva te dhuttÈ 
pivanabhÈvaÑ ÒatvÈ taÑ parivÈrayiÑsu. Gacchante kÈle parivÈro mahÈ 
ahosi. So satenapi satadvayenapi suraÑ ÈharÈpetvÈ pivanto iminÈ 
anukkameneva nisinnaÔÔhÈnÈdÊsu kahÈpaÓarÈsiÑ ÔhapetvÈ suraÑ pivanto 
“iminÈ mÈlÈ Èharatha, iminÈ gandhe, ayaÑ jano jute cheko, ayaÑ nacce, 
ayaÑ gÊte, ayaÑ vÈdite. Imassa sahassaÑ detha, imassa dve sahassÈnÊ”ti 
evaÑ vikiranto na cirasseva attano santakaÑ asÊtikoÔidhanaÑ khepetvÈ 
“khÊÓaÑ te sÈmi dhanan”ti vutte kiÑ bhariyÈya me santakaÑ natthÊti. Atthi 
sÈmÊti. Tena hi taÑ ÈharathÈti. Tampi tatheva khepetvÈ anupubbena khetta-
ÈrÈmuyyÈnayoggÈdikampi antamaso bhÈjanabhaÓÉakampi 
attharaÓapÈvuraÓanisÊdanampi sabbaÑ attano santakaÑ vikkiÓitvÈ khÈdi. 
Atha naÑ mahallakakÈle yehissa kulasantakaÑ gehaÑ vikkiÓitvÈ gahitaÑ, te 
taÑ gehÈ nÊhariÑsu. So bhariyaÑ ÈdÈya parajanassa gehabhittiÑ nissÈya 
vasanto kapÈlakhaÓÉaÑ ÈdÈya bhikkhÈya caritvÈ janassa ucchiÔÔhakaÑ 
bhuÒjituÑ Èrabhi. 

 Atha naÑ ekadivasaÑ ÈsanasÈlÈya dvÈre ÔhatvÈ daharasÈmaÓerehi 
diyyamÈnaÑ ucchiÔÔhakabhojanaÑ paÔiggaÓhantaÑ disvÈ SatthÈ sitaÑ 
pÈtvÈkÈsi. Atha naÑ Œnandatthero sitakÈraÓaÑ pucchi. SatthÈ sitakÈraÓaÑ 
kathento “passÈnanda imaÑ MahÈdhanaseÔÔhiputtaÑ imasmiÑyeva nagare 
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dve-asÊtikoÔidhanaÑ khepetvÈ bhariyaÑ ÈdÈya bhikkhÈya carantaÑ. Sace hi 
ayaÑ paÔhamavaye bhoge akhepetvÈ kammante payojayissa, imasmiÑyeva 
nagare aggaseÔÔhi abhavissa. Sace pana nikkhamitvÈ pabbajissa, arahattaÑ 
pÈpuÓissa, bhariyÈpissa anÈgÈmiphale patiÔÔhahissa. Sace majjhimavaye 
bhoge akhepetvÈ kammante payojayissa, dutiyaseÔÔhi abhavissa, 
nikkhamitvÈ pabbajanto anÈgÈmÊ abhavissa. BhariyÈpissa sakadÈgÈmiphale 
patiÔÔhahissa. Sace pacchimavaye bhoge akhepetvÈ kammante payojayissa, 
tatiyaseÔÔhi abhavissa, nikkhamitvÈ pabbajantopi sakadÈgÈmÊ abhavissa, 
bhariyÈpissa sotÈpattiphale patiÔÔhahissa. IdÈni panesa gihibhogatopi 
parihÊno sÈmaÒÒatopi. ParihÈyitvÈ ca pana sukkhapallale koÒcasakuÓo viya 
jÈto”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 155. “AcaritvÈ brahmacariyaÑ, aladdhÈ yobbane dhanaÑ. 
 JiÓÓakoÒcÈva jhÈyanti, khÊÓamaccheva pallale. 
 
 156. AcaritvÈ brahmacariyaÑ, aladdhÈ yobbane dhanaÑ. 
 Senti cÈpÈtikhÊÓÈva, purÈÓÈni anutthunan”ti. 

 Tattha acaritvÈti brahmacariyavÈsaÑ avasitvÈ. Yobbaneti anuppanne vÈ 
bhoge uppÈdetuÑ uppanne vÈ bhoge rakkhituÑ samatthakÈle dhanampi 
alabhitvÈ. KhÊÓamaccheti te evar|pÈ bÈlÈ udakassa abhÈvÈ khÊÓamacche 
pallale parikkhÊÓapattÈ jiÓÓakoÒcÈ viya avajhÈyanti. IdaÑ vuttaÑ hoti–
pallale udakassa abhÈvo viya hi imesaÑ vasanaÔÔhÈnassa abhÈvo, 
macchÈnaÑ khÊÓabhÈvo viya imesaÑ bhogÈnaÑ abhÈvo, khÊÓapattÈnaÑ 
koÒcÈnaÑ uppatitvÈ gamanÈbhÈvo viya imesaÑ idÈni jalathalapathÈdÊhi 
bhoge saÓÔhÈpetuÑ asamatthabhÈvo. TasmÈ te khÊÓapattÈ koÒcÈ viya ettheva 
bajjhitvÈ avajhÈyantÊti. CÈpÈtikhÊÓÈvÈti cÈpato atikhÊÓÈ1, cÈpÈ vinimuttÈti 
attho. IdaÑ vuttaÑ hoti–yathÈ cÈpÈ vinimuttÈ sarÈ yathÈvegaÑ gantvÈ 
patitÈ, taÑ gahetvÈ ukkhipante asati tattheva upacikÈnaÑ bhattaÑ honti, 
evaÑ imepi 
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tayo vaye atikkantÈ idÈni attÈnaÑ uddharituÑ asamatthatÈya maraÓaÑ 
upagamissanti. Tena vuttaÑ “senti cÈpÈtikhÊÓÈvÈ”ti. PurÈÓÈni anutthunanti 
“iti amhehi khÈditaÑ iti pÊtan”ti pubbe katÈni 
khÈditapivitanaccagÊtavÈditÈdÊni anutthunantÈ socantÈ anusocantÈ sentÊti.  

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

MahÈdhanaseÔÔhiputtavatthu navamaÑ.  
 
 

JarÈvaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.  
 
 

EkÈdasamo vaggo. 

 



   

12. Attavagga 
 

1. BodhirÈjakumÈravatthu 

 AttÈnaÒceti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ BhesakaÄÈvane viharanto 
BodhirÈjakumÈraÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira pathavÊtale aÒÒehi pÈsÈdehi asadisar|paÑ ÈkÈse uppatamÈnaÑ 
viya kokanudaÑ1 nÈma pÈsÈdaÑ kÈretvÈ vaÉÉhakiÑ pucchi “kiÑ tayÈ 
aÒÒatthÈpi evar|po pÈsÈdo katapubbo, udÈhu paÔhamasippameva te idan”ti. 
“PaÔhamasippameva devÈ”ti ca vutte cintesi “sace ayaÑ aÒÒassapi evar|paÑ 
pÈsÈdaÑ karissati, ayaÑ pÈsÈdo anacchariyo bhavissati. ImaÑ mayÈ 
mÈretuÑ vÈ hatthapÈde vÈssa chindituÑ akkhÊni vÈ uppÈÔetuÑ vaÔÔati, evaÑ 
aÒÒassa pÈsÈdaÑ na karissatÊ”ti. So tamatthaÑ attano piyasahÈyakassa 
SaÒjÊvakaputtassa2 nÈma mÈÓavakassa kathesi. So cintesi “nissaÑsayaÑ esa 
vaÉÉhakiÑ nÈsessati, anaggho sippÊ, so3 mayi passante mÈ nassatu, 
saÒÒamassa dassÈmÊ”ti. So taÑ upasa~kamitvÈ “pÈsÈde te kammaÑ 
niÔÔhitaÑ, no”ti pucchitvÈ “niÔÔhitan”ti vutte “RÈjakumÈro taÑ nÈsetukÈmo 
attÈnaÑ rakkheyyÈsÊ”ti Èha. VaÉÉhakÊpi “bhaddakaÑ te sÈmi kataÑ mama 
Èrocentena, ahamettha kattabbaÑ jÈnissÈmÊ”ti vatvÈ “kiÑ samma amhÈkaÑ 
pÈsÈde kammaÑ niÔÔhitan”ti rÈjakumÈrena puÔÔho “na tÈva deva niÔÔhitaÑ, 
bahu avasiÔÔhan”ti Èha. KiÑ kammaÑ nÈma avasiÔÔhanti. PacchÈ deva 
ÈcikkhissÈmi, dÈr|ni tÈva ÈharÈpethÈti. KiÑ dÈr|ni nÈmÈti. NissÈrÈni 
sukkhadÈr|ni devÈti. So ÈharÈpetvÈ adÈsi. Atha naÑ Èha “deva te ito 
paÔÔhÈya mama santikaÑ nÈgantabbaÑ. KiÑ kÈraÓÈ? SukhumakammaÑ 
karontassa hi aÒÒehi saddhiÑ sallapantassa me4 kammavikkhepo hoti, 
ÈhÈravelÈyaÑ pana me bhariyÈva ÈhÈraÑ ÈharissatÊ”ti. RÈjakumÈropi 
“sÈdh|”ti paÔissuÓi. Sopi ekasmiÑ gabbhe nisÊditvÈ tÈni dÈr|ni tacchetvÈ 
attano puttadÈrassa antonisÊdanayoggaÑ garuÄasakuÓaÑ katvÈ ÈhÈravelÈya 
pana bhariyaÑ Èha “gehe vijjamÈnakaÑ sabbaÑ vikkiÓitvÈ 
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hiraÒÒasuvaÓÓaÑ gaÓhÈhÊ”ti. RÈjakumÈropi vaÉÉhakissa anikkhamanatthÈya 
gehaÑ parikkhipitvÈ ÈrakkhaÑ Ôhapesi. VaÉÉhakÊpi sakuÓassa niÔÔhitakÈle 
“ajja sabbepi dÈrake gahetvÈ ÈgaccheyyÈsÊ”ti bhariyaÑ vatvÈ bhuttapÈtarÈso 
puttadÈraÑ sakuÓassa kucchiyaÑ nisÊdÈpetvÈ vÈtapÈnena nikkhamitvÈ 
palÈyi. So tesaÑ “deva vaÉÉhakÊ palÈyatÊ”ti kandantÈnaÑyeva gantvÈ 
Himavante otaritvÈ ekaÑ nagaraÑ mÈpetvÈ KaÔÔhavÈhanarÈjÈ nÈma jÈto. 

 RÈjakumÈropi “pÈsÈdamahaÑ karissÈmÊ”ti SatthÈraÑ nimantetvÈ pÈsÈde 
catujjÈtiyagandhehi paribhaÓÉikaÑ katvÈ paÔhama-ummÈrato paÔÔhÈya 
celapaÔikaÑ1 patthari. So kira aputtako, tasmÈ “sacÈhaÑ puttaÑ vÈ dhÊtaraÑ 
vÈ lacchÈmi, SatthÈ imaÑ akkamissatÊ”ti cintetvÈ patthari. So Satthari Ègate 
SatthÈraÑ paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ pattaÑ gahetvÈ “pavisatha bhante”ti 
Èha. SatthÈ na pÈvisi, so dutiyampi tatiyampi yÈci. SatthÈ apavisitvÈva 
ŒnandattheraÑ olokesi. Thero olokitasaÒÒÈyeva vatthÈnaÑ 
anakkamanabhÈvaÑ ÒatvÈ taÑ “saÑharatu RÈjakumÈra dussÈni, na BhagavÈ 
celapaÔikaÑ akkamissati, pacchimajanataÑ TathÈgato oloketÊ”ti dussÈni 
saÑharÈpesi. So dussÈni saÑharitvÈ SatthÈraÑ antonivesanaÑ pavesetvÈ 
yÈgukhajjakena sammÈnetvÈ ekamantaÑ nisinno vanditvÈ Èha “bhante ahaÑ 
tumhÈkaÑ upakÈrako tikkhattuÑ saraÓaÑ gato, kucchigato ca kiramhi 
ekavÈraÑ saraÓaÑ gato, dutiyaÑ taruÓadÈrakakÈle, tatiyaÑ viÒÒubhÈvaÑ 
pattakÈle. Tassa me kasmÈ celapaÔikaÑ na akkamitthÈ”ti. KiÑ pana tvaÑ 
kumÈra cintetvÈ celÈni attharÊti. “Sace puttaÑ vÈ dhÊtaraÑ vÈ lacchÈmi, 
SatthÈ me celapaÔikaÑ akkamissatÊ”ti idaÑ cintetvÈ bhanteti. TenevÈhaÑ 
taÑ na akkaminti. KiÑ panÈhaÑ bhante puttaÑ vÈ dhÊtaraÑ vÈ neva 
lacchÈmÊti. Œma kumÈrÈti. KiÑ kÈraÓÈti. Purimaka-attabhÈve jÈyÈya 
saddhiÑ pamÈdaÑ ÈpannattÈti. KasmiÑ kÈle bhanteti. Athassa SatthÈ atÊtaÑ 
ÈharitvÈ dassesi2– 

 AtÊte kira anekasatÈ manussÈ mahatiyÈ nÈvÈya samuddaÑ 
pakkhandiÑsu. NÈvÈ samuddamajjhe bhijji. Dve jayampatikÈ ekaÑ 
phalakaÑ gahetvÈ antaradÊpakaÑ pavisiÑsu, sesÈ sabbe tattheva mariÑsu. 
TasmiÑ kho pana 
______________________________________________________________ 
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dÊpake mahÈsakuÓasaÑgho vasati. Te aÒÒaÑ khÈditabbakaÑ adisvÈ 
chÈtajjhattÈ sakuÓa-aÓÉÈni a~gÈresu pacitvÈ khÈdiÑsu, tesu appahontesu 
sakuÓacchÈpe gahetvÈ khÈdiÑsu. EvaÑ paÔhamavayepi majjhimavayepi 
pacchimavayepi khÈdiÑsuyeva. Ekasmimpi vaye appamÈdaÑ nÈpajjiÑsu, 
ekopi ca nesaÑ appamÈdaÑ nÈpajji. 

 SatthÈ idaÑ tassa pubbakammaÑ dassetvÈ “sace hi tvaÑ kumÈra tadÈ 
ekasmimpi vaye bhariyÈya saddhiÑ appamÈdaÑ Èpajjissa, ekasmimpi vaye 
putto vÈ dhÊtÈ vÈ uppajjeyya. Sace pana vo ekopi appamatto abhavissa, taÑ 
paÔicca putto vÈ dhÊtÈ vÈ uppajjissa. KumÈra attÈnaÑ hi piyaÑ 
maÒÒamÈnena tÊsupi vayesu appamattena attÈ rakkhitabbo, evaÑ 
asakkontena ekavayepi rakkhitabboyevÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 157. “AttÈnaÒce piyaÑ jaÒÒÈ, rakkheyya naÑ surakkhitaÑ. 
  TiÓÓaÑ aÒÒataraÑ yÈmaÑ, paÔijaggeyya paÓÉito”ti. 

 Tattha yÈmanti SatthÈ attano dhammissaratÈya desanÈkusalatÈya ca idha 
tiÓÓaÑ vayÈnaÑ aÒÒataraÑ vayaÑ yÈmanti katvÈ desesi, tasmÈ evamettha 
attho veditabbo. Sace attÈnaÑ piyaÑ jÈneyya, rakkheyya naÑ surakkhitanti 
yathÈ so surakkhito hoti, evaÑ naÑ rakkheyya. Tattha sace gihÊ samÈno 
“attÈnaÑ rakkhissÈmÊ”ti uparipÈsÈdatale susaÑvutaÑ gabbhaÑ pavisitvÈ 
sampannÈrakkho hutvÈ vasantopi, pabbajito hutvÈ susaÑvute 
pihitadvÈravÈtapÈne leÓe viharantopi attÈnaÑ na rakkhatiyeva. GihÊ pana 
samÈno yathÈbalaÑ dÈnasÊlÈdÊni puÒÒÈni karonto, pabbajito vÈ pana 
vattapaÔivattapariyattimanasikÈresu ussukkaÑ Èpajjanto attÈnaÑ rakkhati 
nÈma. EvaÑ tÊsu vayesu asakkonto aÒÒatarasmimpi vaye paÓÉitapuriso 
attÈnaÑ paÔijaggatiyeva. Sace hi gihibh|to paÔhamavaye khiÉÉÈpasutatÈya 
kusalaÑ kÈtuÑ na sakkoti, majjhimavaye appamattena hutvÈ kusalaÑ 
kÈtabbaÑ. Sace majjhimavaye puttadÈraÑ posento kusalaÑ kÈtuÑ na 
sakkoti, pacchimavaye kÈtabbameva. Evampi karontena1 attÈ paÔijaggitova 
hoti. EvaÑ akarontassa pana attÈ piyo nÈma na hoti, apÈyaparÈyaÓameva 
naÑ karoti. Sace 
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pana pabbajito paÔhamavaye sajjhÈyaÑ karonto dhÈrento vÈcento 
vattapaÔivattaÑ karonto pamÈdaÑ Èpajjati, majjhimavaye appamattena 
samaÓadhammo kÈtabbo. Sace paÔhamavaye uggahitapariyattiyÈ 
AÔÔhakathaÑ vinicchayaÑ kÈraÓÈkÈraÓaÒca pucchanto majjhimavaye 
pamÈdaÑ Èpajjati, pacchimavaye appamattena samaÓadhammo 
kÈtabboyeva. Evampi karontena attÈ paÔijaggitova hoti. EvaÑ akarontassa 
pana attÈ piyo nÈma na hoti, pacchÈnutÈpeneva naÑ tÈpetÊti. 

 DesanÈvasÈne BodhirÈjakumÈro sotÈpattiphale patiÔÔhahi, 
sampattaparisÈyapi sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

BodhirÈjakumÈravatthu paÔhamaÑ. 
_____ 

 
2. Upanandasakyaputtattheravatthu 

 AttÈnameva paÔhamanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto UpanandaÑ SakyaputtaÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira thero dhammakathaÑ kathetuÑ cheko. Tassa appicchatÈdi 
paÔisaÑyuttaÑ dhammakathaÑ sutvÈ bah| bhikkh| taÑ ticÊvarehi p|jetvÈ 
dhuta~gÈni samÈdiyiÑsu. Tehi vissaÔÔhaparikkhÈre soyeva gaÓhi. So 
ekasmiÑ antovasse upakaÔÔhe janapadaÑ agamÈsi. Atha naÑ ekasmiÑ 
vihÈre daharasÈmaÓerÈ dhammakathikapemena “bhante idha vassaÑ 
upethÈ”ti vadiÑsu. “Idha kittakaÑ vassÈvÈsikaÑ labbhatÊ”ti pucchitvÈ tehi 
“ekeko sÈÔako”ti vutte tattha upÈhanÈ ÔhapetvÈ aÒÒaÑ vihÈraÑ agamÈsi. 
DutiyaÑ vihÈraÑ gantvÈ “idha kiÑ labbhatÊ”ti pucchitvÈ “dve sÈÔakÈ”ti 
vutte kattarayaÔÔhiÑ Ôhapesi. TatiyaÑ vihÈraÑ gantvÈ “idha kiÑ labbhatÊ”ti 
pucchitvÈ “tayo sÈÔakÈ”ti vutte tattha udakatumbaÑ Ôhapesi. CatutthaÑ 
vihÈraÑ gantvÈ “idha kiÑ labbhatÊ”ti pucchitvÈ “cattÈro sÈÔakÈ”ti vutte 
“sÈdhu idha vasissÈmÊ”ti tattha vassaÑ upagantvÈ gahaÔÔhÈnaÒceva 
bhikkh|naÒca dhammakathaÑ kathesi. Te naÑ bah|hi vatthehi ceva 
cÊvarehi ca p|jesuÑ. So vuÔÔhavasso itaresupi vihÈresu sÈsanaÑ pesetvÈ 
“mayÈ parikkhÈrassa ÔhapitattÈ vassÈvÈsikaÑ laddhabbaÑ, taÑ me 
pahiÓant|”ti sabbaÑ ÈharÈpetvÈ yÈnakaÑ p|retvÈ pÈyÈsi. 

 



 DhammapadaÔÔhakathÈ 89 

 AthekasmiÑ vihÈre dve daharabhikkh| dve sÈÔake ekaÒca kambalaÑ 
labhitvÈ “tuyhaÑ sÈÔakÈ hontu, mayhaÑ kambalo”ti bhÈjetuÑ asakkontÈ 
maggasamÊpe nisÊditvÈ vivadanti. Te taÑ theraÑ ÈgacchantaÑ disvÈ “bhante 
tumhe no bhÈjetvÈ dethÈ”ti vadiÑsu. Tumheyeva bhÈjethÈti. Na sakkoma 
bhante, tumheyeva no bhÈjetvÈ dethÈti. Tena hi mama vacane ÔhassathÈti. 
Œma ÔhassÈmÈti. “Tena hi sÈdh|”ti tesaÑ dve sÈÔake datvÈ “ayaÑ 
dhammakathaÑ kathentÈnaÑ amhÈkaÑ pÈrupanÈraho”ti mahagghaÑ 
kambalaÑ ÈdÈya pakkÈmi. Daharabhikkh| vippaÔisÈrino hutvÈ Satthu 
santikaÑ gantvÈ tamatthaÑ ÈrocesuÑ. SatthÈ “na bhikkhave idÈneva 
tumhÈkaÑ santakaÑ gahetvÈ tumhe vippaÔisÈrino karoti, pubbepi 
akÈsiyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari– 

 AtÊtasmiÑ anutÊracÈrÊ ca gambhÊracÈrÊ cÈti dve uddÈ mahantaÑ 
rohitamacchaÑ labhitvÈ “mayhaÑ sÊsaÑ hotu, tava na~guÔÔhan”ti 
vivÈdÈpannÈ bhÈjetuÑ asakkontÈ ekaÑ si~gÈlaÑ disvÈ ÈhaÑsu “mÈtula 
imaÑ no bhÈjetvÈ dehÊ”ti. AhaÑ raÒÒÈ vinicchayaÔÔhÈne Ôhapito, tattha 
ciraÑ nisÊditvÈ ja~ghavihÈratthÈya Ègatomhi, idÈni me okÈso natthÊti. 
MÈtula mÈ evaÑ karotha, bhÈjetvÈ eva no dethÈti. Mama vacane ÔhassathÈti. 
®hassÈma mÈtulÈti. “Tena hi sÈdh|”ti so sÊsaÑ chinditvÈ ekamante akÈsi, 
na~guÔÔhaÑ ekamante. KatvÈ ca pana “tÈtÈ yena vo anutÊre caritaÑ, so 
na~guÔÔhaÑ gaÓhÈtu. Yena gambhÊre caritaÑ, tassa sÊsaÑ hotu. AyaÑ pana 
majjhimo khaÓÉo mama vinicchayadhamme Ôhitassa bhavissatÊ”ti te 
saÒÒÈpento– 

   “AnutÊracÈri na~guÔÔhaÑ, sÊsaÑ gambhÊracÈrino. 
   AccÈyaÑ1 majjhimo khaÓÉo, dhammaÔÔhassa bhavissatÊ”ti2– 

ImaÑ gÈthaÑ vatvÈ majjhimakhaÓÉaÑ ÈdÈya pakkÈmi. Tepi vippaÔisÈrino 
taÑ oloketvÈ aÔÔhaÑsu. 

 SatthÈ imaÑ atÊtaÑ dassetvÈ “evamesa atÊtepi tumhe vippaÔisÈrino 
akÈsiyevÈ”ti te bhikkh| saÒÒÈpetvÈ UpanandaÑ garahanto 
______________________________________________________________ 
 1. AthÈyaÑ (SÊ, SyÈ) 2. Khu 5. 159 piÔÔhe JÈtake. 
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“bhikkhave paraÑ ovadantena nÈma paÔhamameva attÈ patir|pe 
patiÔÔhÈpetabbo”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 158. “AttÈnameva paÔhamaÑ, patir|pe nivesaye.  
 AthaÒÒamanusÈseyya, na kilisseyya paÓÉito”ti. 

 Tattha patir|pe nivesayeti anucchavike guÓe patiÔÔhÈpeyya. IdaÑ 
vuttaÑ hoti–yo appicchatÈdiguÓehi vÈ ariyavaÑsapaÔipadÈdÊhi vÈ paraÑ 
anusÈsitukÈmo, so attÈnameva paÔhamaÑ tasmiÑ guÓe patiÔÔhÈpeyya. EvaÑ 
patiÔÔhÈpetvÈ athaÒÒaÑ tehi guÓehi anusÈseyya. AttÈnaÑ hi tattha 
anivesetvÈ kevalaÑ parameva anusÈsamÈno parato nindaÑ labhitvÈ kilissati 
nÈma, tattha attÈnaÑ nivesetvÈ anusÈsamÈno parato pasaÑsaÑ labhati, 
tasmÈ na kilissati nÈma. EvaÑ karonto paÓÉito na kilisseyyÈti. 

 DesanÈvasÈne te bhikkh| sotÈpattiphale patiÔÔhahiÑsu, mahÈjanassÈpi 
sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 

Upanandasakyaputtattheravatthu dutiyaÑ. 
_____ 

 
3. PadhÈnikatissattheravatthu 

 AttÈnaÒceti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
PadhÈnikatissattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira Satthu santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ paÒcasate bhikkh| ÈdÈya 
araÒÒe vassaÑ upagantvÈ “Èvuso dharamÈnakassa Buddhassa santike vo 
kammaÔÔhÈnaÑ gahitaÑ, appamattÈva samaÓadhammaÑ karothÈ”ti ovaditvÈ 
sayaÑ gantvÈ nipajjitvÈ supati. Te bhikkh| paÔhamayÈme ca~kamitvÈ 
majjhimayÈme vihÈraÑ pavisanti. So niddÈyitvÈ pabuddhakÈle tesaÑ 
santikaÑ gantvÈ “kiÑ tumhe ‘nipajjitvÈ niddÈyissÈmÈ’ti ÈgatÈ, sÊghaÑ 
nikkhamitvÈ samaÓadhammaÑ karothÈ”ti vatvÈ sayaÑ gantvÈ tatheva 
supati. Itare majjhimayÈme bahi ca~kamitvÈ pacchimayÈme vihÈraÑ 
pavisanti. So punapi pabujjhitvÈ tesaÑ santikaÑ gantvÈ te vihÈrÈ nÊharitvÈ 
sayaÑ puna gantvÈ tatheva supati. TasmiÑ niccakÈlaÑ evaÑ karonte te 
bhikkh| sajjhÈyaÑ vÈ 
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kammaÔÔhÈnaÑ vÈ manasikÈtuÑ nÈsakkhiÑsu, cittaÑ aÒÒathattaÑ agamÈsi. 
Te “amhÈkaÑ Ècariyo ativiya ÈraddhavÊriyo, pariggaÓhissÈma nan”ti 
pariggaÓhantÈ tassa kiriyaÑ disvÈ “naÔÔhamhÈ Èvuso, Ècariyo no 
tuccharavaÑ ravatÊ”ti vadiÑsu. TesaÑ ativiya niddÈya kilamantÈnaÑ 
ekabhikkhupi visesaÑ nibbattetuÑ nÈsakkhi. Te vuÔÔhavassÈ Satthu santikaÑ 
gantvÈ SatthÈrÈ katapaÔisanthÈrÈ “kiÑ bhikkhave appamattÈ hutvÈ 
samaÓadhammaÑ karitthÈ”ti pucchitÈ tamatthaÑ ÈrocesuÑ. SatthÈ “na 
bhikkhave idÈneva, pubbepesa tumhÈkaÑ antarÈyamakÈsiyevÈ”ti vatvÈ tehi 
yÈcito– 

   “AmÈtÈpitarasaÑvaÉÉho1, anÈcerakule vasaÑ. 
   NÈyaÑ kÈlaÑ akÈlaÑ vÈ, abhijÈnÈti kukkuÔo”ti2– 

ImaÑ AkÈlarÈvikukkuÔajÈtakaÑ vitthÈretvÈ kathesi. “TadÈ hi so kukkuÔo 
ayaÑ PadhÈnikatissatthero ahosi, ime paÒca satÈ bhikkh| te mÈÓavÈ 
ahesuÑ, disÈpÈmokkho Ècariyo ahamevÈ”ti SatthÈ imaÑ jÈtakaÑ vitthÈretvÈ 
“bhikkhave paraÑ ovadantena nÈma attÈ sudanto kÈtabbo. EvaÑ ovadanto 
hi sudanto hutvÈ dameti nÈmÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 159. “AttÈnaÒce tathÈ kayirÈ, yathÈÒÒamanusÈsati. 
 Sudanto vata dametha, attÈ hi kira duddamo”ti. 

 Tassattho–yo3 hi bhikkhu “paÔhamayÈmÈdÊsu ca~kamitabban”ti vatvÈ 
paraÑ ovadati, sayaÑ ca~kamanÈdÊni adhiÔÔhahanto attÈnaÒce tathÈ kayirÈ, 
yathÈÒÒamanusÈsati, evaÑ sante sudanto vata damethÈti yena guÓena paraÑ 
anusÈsati, tena attanÈ sudanto hutvÈ dameyya. AttÈ hi kira duddamoti ayaÑ 
hi attÈ nÈma duddamo. TasmÈ yathÈ so sudanto hoti, tathÈ dametabboti.  

 DesanÈvasÈne paÒca satÈpi te bhikkh| arahattaÑ pÈpuÓiÑs|ti. 
 

PadhÈnikatisSattheravatthu tatiyaÑ.  
______________________________________________________________ 
 1. AmÈtÈpitusaÑvaÉÉho (SÊ, SyÈ, Ka) 2. Khu 5. 28 piÔÔhe JÈtake.  
 3. YathÈ (SÊ, SyÈ, Ka) 
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4. KumÈrakassapamÈtutherÊvatthu 

 AttÈ hi attano nÈthoti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
KumÈrakassapattherassa mÈtaraÑ Èrabbha kathesi. 

 SÈ kira RÈjagahanagare seÔÔhidhÊtÈ viÒÒutaÑ pattakÈlato paÔÔhÈya 
pabbajjaÑ yÈci. Atha sÈ punappunaÑ yÈcamÈnÈpi mÈtÈpit|naÑ santikÈ 
pabbajjaÑ alabhitvÈ vayappattÈ patikulaÑ gantvÈ patidevatÈ hutvÈ agÈraÑ 
ajjhÈvasi. AthassÈ nacirasseva kucchismiÑ gabbho patiÔÔhahi. SÈ gabbhassa 
patiÔÔhitabhÈvaÑ ajÈnitvÈva sÈmikaÑ ÈrÈdhetvÈ pabbajja yÈci. Atha naÑ so 
mahantena sakkÈrena bhikkhunupassayaÑ netvÈ ajÈnanto 
DevadattapakkhikÈnaÑ bhikkhunÊnaÑ santike pabbÈjesi. Aparena samayena 
bhikkhuniyo tassÈ gabbhinibhÈvaÑ ÒatvÈ tÈhi “kiÑ idan”ti vuttÈ1 nÈhaÑ 
ayye jÈnÈmi “kimetaÑ”, sÊlaÑ vata me arogamevÈti. Bhikkhuniyo taÑ 
Devadattassa santikaÑ netvÈ “ayaÑ bhikkhunÊ saddhÈpabbajitÈ, imissÈ 
mayaÑ gabbhassa patiÔÔhitabhÈvaÑ jÈnÈma, kÈlaÑ na jÈnÈma, kiÑ dÈni 
karomÈ”ti pucchiÑsu. Devadatto “mÈ mayhaÑ ovÈdakÈrikÈnaÑ 
bhikkhunÊnaÑ ayaso uppajjat|”ti ettakameva cintetvÈ “uppabbÈjetha nan”ti 
Èha. TaÑ sutvÈ sÈ daharÈ mÈ maÑ ayye nÈsetha, nÈhaÑ DevadattaÑ 
uddissa pabbajitÈ, etha, maÑ Satthu santikaÑ JetavanaÑ nethÈti. TÈ taÑ 
ÈdÈya JetavanaÑ gantvÈ Satthu ÈrocesuÑ. SatthÈ “tassÈ gihikÈle gabbho 
patiÔÔhito”ti jÈnantopi paravÈdamocanatthaÑ rÈjÈnaÑ PasenadikosalaÑ 
MahÈ-anÈthapiÓÉikaÑ C|Äa-anÈthapiÓÉikaÑ VisÈkhÈ-upÈsikaÑ aÒÒÈni ca 
mahÈkulÈni pakkosÈpetvÈ UpÈlittheraÑ ÈÓÈpesi “gaccha, imissÈ daharÈya 
bhikkhuniyÈ catuparisamajjhe kammaÑ parisodhehÊ”ti. Thero raÒÒo purato 
VisÈkhaÑ pakkosÈpetvÈ taÑ adhikaraÓaÑ paÔicchÈpesi. SÈ sÈÓipÈkÈraÑ 
parikkhipÈpetvÈ antosÈÓiyaÑ tassÈ hatthapÈdanÈbhi-udarapariyosÈnÈni 
oloketvÈ mÈsadivase samÈnetvÈ “gihibhÈve imÈya gabbho laddho”ti ÒatvÈ 
therassa tamatthaÑ Èrocesi. AthassÈ thero parisamajjhe parisuddhabhÈvaÑ 
patiÔÔhÈpesi. SÈ aparena samayena Padumuttarabuddhassa pÈdam|le 
pattitapatthanaÑ mahÈnubhÈvaÑ puttaÑ vijÈyi. 
______________________________________________________________ 
 1. PuÔÔhÈ (SyÈ)  
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 AthekadivasaÑ rÈjÈ bhikkhunupassayasamÊpena gacchanto 
dÈrakasaddaÑ sutvÈ “kiÑ idan”ti pucchitvÈ “deva ekissÈ bhikkhuniyÈ putto 
jÈto, tassesa saddo”ti vutte taÑ kumÈraÑ attano gharaÑ netvÈ dhÈtÊnaÑ 
adÈsi. NÈmaggahaÓadivase cassa Kassapoti nÈmaÑ katvÈ kumÈraparihÈrena 
vaÉÉhitattÈ KumÈrakassapoti saÒjÈniÑsu. So kÊÄÈmaÓÉale dÈrake paharitvÈ 
“nimmÈtÈpitikenamhÈ pahaÔÈ”ti vutte rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ “deva maÑ 
‘nimmÈtÈpitiko’ti vadanti, mÈtaraÑ me ÈcikkhathÈ”ti pucchitvÈ raÒÒÈ 
dhÈtiyo dassetvÈ “imÈ te mÈtaro”ti vutte “na ettikÈ me mÈtaro, ekÈya me 
mÈtarÈ bhavitabbaÑ, taÑ me ÈcikkhathÈ”ti Èha. RÈjÈ “na sakkÈ imaÑ 
vaÒcetun”ti cintetvÈ tÈta tava mÈtÈ bhikkhunÊ, tvaÑ mayÈ bhikkhunupassayÈ 
ÈnÊtoti. So tÈvatakeneva samuppannasaÑvego hutvÈ “tÈta pabbÈjetha man”ti 
Èha. RÈjÈ “sÈdhu tÈtÈ”ti taÑ mahantena sakkÈrena Satthu santike pabbÈjesi. 
So laddh|pasampado KumÈrakassapattheroti paÒÒÈyi. So Satthu santike 
kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ araÒÒaÑ pavisitvÈ vÈyamitvÈ visesaÑ nibbattetuÑ 
asakkonto “puna kammaÔÔhÈnaÑ visesetvÈ gahessÈmÊ”ti Satthu santikaÑ 
gantvÈ Andhavane vihÈsi. 

 Atha naÑ KassapabuddhakÈle ekato samaÓadhammaÑ katvÈ 
anÈgÈmiphalaÑ patvÈ brahmaloke nibbattabhikkhu brahmalokato ÈgantvÈ 
pannarasa paÒhe pucchitvÈ “ime paÒhe ÔhapetvÈ SatthÈraÑ aÒÒo byÈkÈtuÑ 
samattho nÈma natthi, gaccha, Satthu santike imesaÑ atthaÑ uggaÓhÈ”ti 
uyyojesi. So tathÈ katvÈ paÒhavissajjanÈvasÈne arahattaÑ pÈpuÓi. Tassa 
pana nikkhantadivasato paÔÔhÈya dvÈdasa vassÈni mÈtubhikkhuniyÈ akkhÊhi 
ass|ni pavattiÑsu. SÈ puttaviyogadukkhitÈ assutinteneva mukhena 
bhikkhÈya caramÈnÈ antaravÊthiyaÑ theraÑ disvÈva “putta puttÈ”ti viravantÊ 
taÑ gaÓhituÑ1 upadhÈvamÈnÈ parivattitvÈ pati. SÈ thanehi khÊraÑ 
muÒcantehi uÔÔhahitvÈ allacÊvarÈ gantvÈ theraÑ gaÓhi. So cintesi “sacÈyaÑ 
mama santikÈ madhuravacanaÑ labhissati, vinassissati. Thaddhameva katvÈ 
imÈya saddhiÑ sallapissÈmÊ”ti. Atha naÑ Èha “kiÑ karontÊ vicarasi, 
sinehamattampi chindituÑ na sakkosÊ”ti. SÈ “aho kakkhaÄÈ 
______________________________________________________________ 
 1. PÈpuÓituÑ (Ka)  
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therassa kathÈ”ti cintetvÈ “kiÑ vadesi tÈtÈ”ti vatvÈ punapi tena tatheva vuttÈ 
cintesi “ahaÑ imassa kÈraÓÈ dvÈdasa vassÈni ass|ni sandhÈretuÑ1 na 
sakkomi, ayaÑ panevaÑ thaddhahadayo, kiÑ me iminÈ”ti puttasinehaÑ 
chinditvÈ taÑdivasameva arahattaÑ pÈpuÓi. 

 Aparena samayena dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso 
Devadattena2 evaÑ upanissayasampanno KumÈrakassapo ca therÊ ca nÈsitÈ, 
SatthÈ pana tesaÑ patiÔÔhÈ jÈto, aho BuddhÈ nÈma lokÈnukampakÈ”ti. SatthÈ 
ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ 
“imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva ahaÑ imesaÑ paccayo patiÔÔhÈ 
jÈto, pubbepi nesaÑ ahaÑ patiÔÔhÈ ahosiÑyevÈ”ti vatvÈ– 

   “Nigrodhameva seveyya, na sÈkhamupasaÑvase. 
    NigrodhasmiÑ mataÑ seyyo, yaÒce sÈkhasmi jÊvitan”ti3– 

ImaÑ NigrodhajÈtakaÑ vitthÈrena kathetvÈ “tadÈ sÈkhamigo Devadatto 
ahosi, parisÈpissa DevadattaparisÈ, vÈrappattÈ migadhenu therÊ ahosi, putto 
KumÈrakassapo, gabbhinÊmigiyÈ jÊvitaÑ pariccajitvÈ gato NigrodhamigarÈjÈ 
pana ahamevÈ”ti jÈtakaÑ samodhÈnetvÈ puttasinehaÑ chinditvÈ theriyÈ 
attanÈva attano patiÔÔhÈnakatabhÈvaÑ pakÈsento “bhikkhave yasmÈ parassa 
attani Ôhitena saggaparÈyaÓena vÈ maggaparÈyaÓena vÈ bhavituÑ na sakkÈ, 
tasmÈ attÈva attano nÈtho, paro kiÑ karissatÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 160. “AttÈ hi attano nÈtho, ko hi nÈtho paro siyÈ. 
 AttanÈ hi sudantena, nÈthaÑ labhati dullabhan”ti. 

 Tattha nÈthoti patiÔÔhÈ. IdaÑ vuttaÑ hoti–yasmÈ attani Ôhitena 
attasampannena4 kusalaÑ katvÈ saggaÑ vÈ pÈpuÓituÑ, maggaÑ vÈ 
bhÈvetuÑ, phalaÑ vÈ sacchikÈtuÑ sakkÈ. TasmÈ hi attÈva attano patiÔÔhÈ 
hoti, paro ko nÈma kassa patiÔÔhÈ siyÈ. AttanÈ eva hi sudantena 
______________________________________________________________ 
 1. NivÈretuÑ (SyÈ) 2. ManaÑ vata Devadattena (SÊ)  
 3. Khu 5. 4, 212 piÔÔhesu JÈtake. 4. AttanÈ sampannena (SyÈ)  
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nibbisevanena arahattaphalasa~khÈtaÑ dullabhaÑ nÈthaÑ labhati. 
ArahattaÒhi sandhÈya idha “nÈthaÑ labhati dullabhan”ti vuttaÑ.  

 DesanÈvasÈne bah| sotapattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

KumÈrakassapamÈtutherivatthu catutthaÑ. 
_____ 

 
5. MahÈkÈla-upÈsakavatthu 

 AttanÈ hi kataÑ pÈpanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto ekaÑ MahÈkÈlaÑ nÈma sotÈpanna-upÈsakaÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira mÈsassa aÔÔhadivasesu1 uposathiko hutvÈ vihÈre sabbarattiÑ 
dhammakathaÑ suÓÈti. Atha rattiÑ corÈ ekasmiÑ gehe sandhiÑ chinditvÈ 
bhaÓÉakaÑ gahetvÈ lohabhÈjanasaddena pabuddhehi sÈmikehi anubaddhÈ 
gahitabhaÓÉaÑ chaÉÉetvÈ palÈyiÑsu. SÈmikÈpi te anubandhiÑsuyeva, te 
disÈ pakkhandiÑsu. Eko pana vihÈramaggaÑ gahetvÈ MahÈkÈlassa rattiÑ 
dhammakathaÑ sutvÈ pÈtova pokkharaÓitÊre mukhaÑ dhovantassa purato 
bhaÓÉikaÑ chaÉÉetvÈ palÈyi. Core anubandhitvÈ ÈgatamanussÈ bhaÓÉikaÑ 
disvÈ “tvaÑ no gehasandhiÑ2 chinditvÈ bhaÓÉikaÑ haritvÈ dhammaÑ 
suÓanto3 viya vicarasÊ”ti taÑ gahetvÈ pothetvÈ mÈretvÈ chaÉÉetvÈ 
agamiÑsu. Atha naÑ pÈtova pÈnÊyaghaÔaÑ ÈdÈya gatÈ daharasÈmaÓerÈ 
disvÈ “vihÈre dhammakathaÑ sutvÈ sayita-upÈsako ayuttaÑ maraÓaÑ 
labhatÊ”ti vatvÈ Satthu ÈrocesuÑ. SatthÈ “Èma bhikkhave, imasmiÑ 
attabhÈve kÈlena appatir|paÑ maraÓaÑ laddhaÑ, pubbe katakammassa pana 
tena yuttameva laddhan”ti vatvÈ tehi yÈcito tassa pubbakammaÑ kathesi– 

 AtÊte kira BÈrÈÓasiraÒÒo vijite ekassa paccantagÈmassa aÔavimukhe 
corÈ paharanti4. RÈjÈ aÔavimukhe ekaÑ rÈjabhaÔaÑ Ôhapesi, so bhatiÑ 
gahetvÈ manusse orato pÈraÑ neti, pÈrato oraÑ Èneti. Atheko manusso 
abhir|paÑ attano bhariyaÑ c|ÄayÈnakaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AÔÔha divase (SyÈ) 2. Gehe sandhiÑ (SyÈ)  
 3. Karonto (SÊ) 4. Viharanti (SyÈ) 
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ÈropetvÈ taÑ ÔhÈnaÑ agamÈsi. RÈjabhaÔo taÑ itthiÑ disvÈva saÒjÈtasineho 
tena “aÔaviÑ no sÈmi atikkÈmehÊ”ti vuttepi “idÈni vikÈlo, pÈtova 
atikkÈmessÈmÊ”ti Èha. So sakÈlo sÈmi, idÈneva no nehÊti. Nivatta bho, 
amhÈkaÑyeva gehe ÈhÈro ca nivÈso ca bhavissatÊti. So neva nivattituÑ 
icchi. Itaro purisÈnaÑ saÒÒaÑ datvÈ yÈnakaÑ nivattÈpetvÈ anicchantasseva 
dvÈrakoÔÔhake nivÈsaÑ datvÈ ÈhÈraÑ paÔiyÈdÈpesi. Tassa pana gehe ekaÑ 
maÓiratanaÑ atthi. So taÑ tassa yÈnakantare pakkhipÈpetvÈ pacc|sakÈle 
corÈnaÑ paviÔÔhasaddaÑ kÈresi. Athassa purisÈ “maÓiratanaÑ sÈmi corehi 
haÔan”ti1 ÈrocesuÑ. So gÈmadvÈresu ÈrakkhaÑ ÔhapetvÈ “antogÈmato 
nikkhamante vicinathÈ”ti Èha. Itaropi pÈtova yÈnakaÑ yojetvÈ pÈyÈsi. 
Athassa yÈnakaÑ sodhentÈ attanÈ ÔhapitaÑ maÓiratanaÑ disvÈ santajjetvÈ 
“tvaÑ maÓiÑ gahetvÈ palÈyasÊ”ti pothetvÈ “gahito no sÈmi coro”ti 
gÈmabhojakassa dassesuÑ. So “bhatakassa vata me gehe nivÈsaÑ datvÈ 
bhattaÑ dinnaÑ, maÓiÑ gahetvÈ gato, gaÓhatha naÑ pÈpapurisan”ti 
pothÈpetvÈ mÈretvÈ chaÉÉÈpesi. IdaÑ tassa pubbakammaÑ. So tato cuto 
AvÊcimhi nibbattitvÈ tattha dÊgharattaÑ paccitvÈ vipÈkÈvasesena 
attabhÈvasate tatheva pothito maraÓaÑ pÈpuÓi. 

 EvaÑ SatthÈ MahÈkÈlassa pubbakammaÑ dassetvÈ “bhikkhave evaÑ 
ime satte attanÈ katapÈpakammameva cat|su apÈyesu abhimatthatÊ”ti vatvÈ 
imaÑ gÈthamÈha– 
 
 161. “AttanÈ hi kataÑ pÈpaÑ, attajaÑ attasambhavaÑ.  
 Abhimatthati dummedhaÑ, vajiraÑva’smamayaÑ maÓin”ti. 

 Tattha vajiraÑva’smamayaÑ maÓinti vajiraÑva asmamayaÑ maÓiÑ. 
IdaÑ vuttaÑ hoti–yathÈ pÈsÈÓamayaÑ pÈsÈÓasambhavaÑ vajiraÑ tameva 
asmamayaÑ maÓiÑ attano uÔÔhÈnaÔÔhÈnasa~khÈtaÑ pÈsÈÓamaÓiÑ khÈditvÈ 
chiddaÑ chiddaÑ khaÓÉaÑ khaÓÉaÑ2 katvÈ aparibhogaÑ karoti, evameva 
attanÈ kataÑ attani jÈtaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Gahitanti (SÊ, SyÈ) 2. ChiddÈvachiddaÑ khaÓÉÈvakhaÓÉikaÑ (SÊ)  
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attasambhavaÑ pÈpaÑ dummedhaÑ nippaÒÒaÑ puggalaÑ cat|su apÈyesu 
abhimatthati kantati viddhaÑsetÊti. 

 DesanÈvasÈne sampattabhikkh| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

MahÈkÈla-upÈsakavatthu paÒcamaÑ. 
_____ 

 
6. Devadattavatthu 

 Yassa accantadussÊlyanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane 
viharanto DevadattaÑ Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ hi divase bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ 
“Èvuso Devadatto dussÊlo pÈpadhammo dussÊlyakÈraÓena1 vaÉÉhitÈya 
taÓhÈya AjÈtasattuÑ sa~gaÓhitvÈ mahantaÑ lÈbhasakkÈraÑ nibbattetvÈ 
AjÈtasattuÑ pituvadhe samÈdapetvÈ tena saddhiÑ ekato hutvÈ 
nÈnappakÈrena TathÈgatassa vadhÈya parisakkatÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya 
nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti 
vutte “na bhikkhave idÈneva, pubbepi Devadatto nÈnappakÈrena mayhaÑ 
vadhÈya parisakkatÊ”ti vatvÈ Kuru~gamigajÈtakÈdÊni2 kathetvÈ “bhikkhave 
accantadussÊlapuggalaÑ nÈma dussÊlyakÈraÓÈ uppannÈ taÓhÈ mÈluvÈ viya 
sÈlaÑ pariyonandhitvÈ sambhaÒjamÈnÈ nirayÈdÊsu pakkhipatÊ”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 162. “Yassa accantadussÊlyaÑ, mÈluvÈ sÈlamivotthataÑ. 
 Karoti so tathattÈnaÑ, yathÈ naÑ icchatÊdiso”ti. 

 Tattha accantadussÊlyanti ekantadussÊlabhÈvo. GihÊ vÈ jÈtito paÔÔhÈya 
dasa akusalakammapathe karonto, pabbajito vÈ upasampannadivasato 
paÔÔhÈya garukÈpattiÑ ÈpajjamÈno accantadussÊlo nÈma. Idha pana yo dvÊsu 
tÊsu attabhÈvesu dussÊlo, etassa gatiyÈ ÈgataÑ dussÊlabhÈvaÑ sandhÈyetaÑ 
vuttaÑ. DussÊlabhÈvoti cettha dussÊlassa 
______________________________________________________________ 
 1. DussÊlyakÈraÓeneva (SyÈ) 2. Khu 5. 55 piÔÔhe. 
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cha dvÈrÈni nissÈya uppannÈ taÓhÈ veditabbÈ. MÈluvÈ sÈlamivotthatanti 
yassa puggalassa taÑ taÓhÈsa~khÈtaÑ dussÊlyaÑ yathÈ nÈma mÈluvÈsÈlaÑ 
ottharantÊ1 deve vassante pattehi udakaÑ sampaÔicchitvÈ 
sambhaÒjanavasena sabbatthakameva pariyonandhati, evaÑ attabhÈvaÑ 
otthataÑ pariyonandhitvÈ ÔhitaÑ. So mÈluvÈya sambhaÒjitvÈ bh|miyaÑ 
pÈtiyamÈno rukkho viya tÈya dussÊlyasa~khÈtÈya taÓhÈya sambhaÒjitvÈ 
apÈyesu pÈtiyamÈno, yathÈ naÑ anatthakÈmo diso icchati, tathÈ attÈnaÑ 
karoti nÈmÈti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

Devadattavatthu chaÔÔhaÑ. 
_____ 

 
7. SaÑghabhedaparisakkanavatthu 

 SukarÈnÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto 
saÑghabhedaparisakkanaÑ Èrabbha kathesi. 

 EkadivasaÒhi Devadatto saÑghabhedÈya parisakkanto ÈyasmantaÑ 
ŒnandaÑ piÓÉÈya carantaÑ disvÈ attano adhippÈyaÑ Èrocesi. TaÑ sutvÈ 
thero Satthu santikaÑ gantvÈ BhagavantaÑ etadavoca “idhÈhaÑ bhante 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya RÈjagahaÑ piÓÉÈya 
pÈvisiÑ. AddasÈ kho maÑ bhante Devadatto RÈjagahe piÓÉÈya carantaÑ. 
DisvÈ yenÈhaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ maÑ etadavoca ‘ajjatagge 
dÈnÈhaÑ Èvuso Œnanda aÒÒatreva BhagavatÈ aÒÒatra bhikkhusaÑghena2 
uposathaÑ karissÈmi saÑghakammaÒcÈ’ti. Ajja BhagavÈ Devadatto 
saÑghaÑ bhindissati, uposathaÒca karissati saÑghakammÈni cÈ”ti. EvaÑ 
vutte SatthÈ– 

   “SukaraÑ sÈdhunÈ sÈdhu, sÈdhu3 pÈpena dukkaraÑ. 
   PÈpaÑ pÈpena sukaraÑ, pÈpamariyehi dukkaran”ti4– 
______________________________________________________________ 
 1. OtthataÑ (SyÈ, Ka) 2. BhikkhusaÑghÈ (SÊ) 
 3. SÈdhuÑ, sÈdhuÑ (Ka) 4. Khu 1. 150 piÔÔhe UdÈne. 

 



 DhammapadaÔÔhakathÈ 99 

imaÑ udÈnaÑ udÈnetvÈ “Œnanda attano ahitakammaÑ nÈma sukaraÑ, 
hitakammameva dukkaran”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 163. “SukarÈni asÈdh|ni, attano ahitÈni ca. 
 YaÑ ve hitaÒca sÈdhuÒca, taÑ ve paramadukkaran”ti. 

 Tassattho–yÈni kammÈni asÈdh|ni sÈvajjÈni 
apÈyasaÑvattanikattÈyeva1 attano ahitÈni ca honti, tÈni sukarÈni. YaÑ pana 
sugatisaÑvattanikattÈ attano hitaÒca anavajjatthena sÈdhuÒca 
sugatisaÑvattanikaÒceva nibbÈnasaÑvattanikaÒca kammaÑ, taÑ 
pÈcÊnaninnÈya Ga~gÈya ubbattetvÈ pacchÈmukhakaraÓaÑ viya 
atidukkaranti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

SaÑghabhedaparisakkanavatthu sattamaÑ. 
_____ 

 
8. KÈlattheravatthu 

 Yo sÈsananti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
KÈlattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 SÈvatthiyaÑ kirekÈ itthÊ mÈtuÔÔhÈne ÔhatvÈ taÑ theraÑ upaÔÔhahi. TassÈ 
paÔivissakagehe manussÈ Satthu santike dhammaÑ sutvÈ ÈgantvÈ “aho 
BuddhÈ nÈma acchariyÈ, aho dhammadesanÈ madhurÈ”ti pasaÑsanti. SÈ itthÊ 
tesaÑ kathaÑ sutvÈ “bhante ahampi Satthu dhammadesanaÑ sotukÈmÈ”ti 
tassa Èrocesi. So “tattha mÈ gamÊ”ti taÑ nivÈresi. SÈ punadivase 
punadivasepÊti2 yÈvatatiyaÑ tena nivÈriyamÈnÈpi sotukÈmÈva ahosi. KasmÈ 
so panetaÑ nivÈresÊti. EvaÑ kirassa ahosi “Satthu santike dhammaÑ sutvÈ 
mayi bhijjissatÊ”ti. SÈ ekadivasaÑ pÈtova bhuttapÈtarÈsÈ uposathaÑ 
samÈdiyitvÈ “amma sÈdhukaÑ ayyaÑ pariviseyyÈsÊ”ti dhÊtaraÑ ÈÓÈpetvÈ 
vihÈraÑ agamÈsi. DhÊtÈpissÈ taÑ bhikkhuÑ ÈgatakÈle parivisitvÈ “kuhiÑ 
mahÈ-upÈsikÈ”ti vuttÈ 
______________________________________________________________ 
 1. ApÈyasaÑvattanikÈni katattÈyeva (SyÈ, Ka) 2. SÈ punadivasepi yÈcamÈnÈ (SyÈ) 
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“dhammassavanÈya vihÈraÑ gatÈ”ti Èha. So taÑ sutvÈva kucchiyaÑ 
uÔÔhitena ÉÈhena1 santappamÈno “idÈni sÈ mayi bhinnÈ”ti vegena gantvÈ 
Satthu santike dhammaÑ suÓamÈnaÑ disvÈ SatthÈraÑ Èha “bhante ayaÑ 
itthÊ dandhÈ sukhumaÑ dhammakathaÑ na jÈnÈti, imissÈ 
KhandhÈdipaÔisaÑyuttaÑ sukhumaÑ dhammakathaÑ akathetvÈ dÈnakathaÑ 
vÈ sÊlakathaÑ vÈ kathetuÑ vaÔÔatÊ”ti. SatthÈ tassajjhÈsayaÑ viditvÈ “tvaÑ 
duppaÒÒo pÈpikaÑ diÔÔhiÑ nissÈya BuddhÈnaÑ sÈsanaÑ paÔikkosasi. 
AttaghÈtÈyeva2 vÈyamasÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 164. “Yo sÈsanaÑ arahataÑ, ariyÈnaÑ dhammajÊvinaÑ. 
 PaÔikkosati dummedho, diÔÔhiÑ nissÈya pÈpikaÑ. 
 PhalÈni kaÔÔhakasseva, attaghÈtÈya phallatÊ”ti. 

 Tassattho–yo dummedho puggalo attano sakkÈrahÈnibhayena pÈpikaÑ 
diÔÔhiÑ nissÈya “dhammaÑ vÈ sossÈma, dÈnaÑ vÈ dassÈmÈ”ti vadante 
paÔikkosanto arahataÑ ariyÈnaÑ dhammajÊvinaÑ BuddhÈnaÑ sÈsanaÑ 
paÔikkosati, tassa taÑ paÔikkosanaÑ sÈ ca pÈpikÈ diÔÔhi veÄusa~khÈtassa 
kaÔÔhakassa phalÈni viya hoti. TasmÈ yathÈ kaÔÔhako phalÈni gaÓhanto 
attaghÈtÈya3 phallati, attano ghÈtatthameva phalati, evaÑ sopi attaghÈtÈya 
phallatÊti. Vuttampi cetaÑ– 

   “PhalaÑ ve kadaliÑ hanti, phalaÑ veÄuÑ phalaÑ naÄaÑ. 
   SakkÈro kÈpurisaÑ hanti, gabbho assatariÑ yathÈ”ti4. 

 DesanÈvasÈne upÈsikÈ sotÈpattiphale patiÔÔhahi, sampattaparisÈyapi 
sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

KÈlattheravatthu aÔÔhamaÑ.  
______________________________________________________________ 
 1. Dosena (Ka) 2. AttaghaÒÒÈyeva (SÊ) 
 3. AttaghaÒÒÈya (SÊ, SyÈ) 4. Vi 4. 346; AÑ 1. 385 piÔÔhesu. 
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9. C|ÄakÈla-upÈsakavatthu  

 AttanÈ hi katanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
C|ÄakÈlaÑ upÈsakaÑ Èrabbha kathesi. 

 EkadivasaÒhi MahÈkÈlavatthusmiÑ vuttanayeneva uma~gacorÈ 
sÈmikehi anubaddhÈ rattiÑ vihÈre dhammakathaÑ sutvÈ pÈtova vihÈrÈ 
nikkhamitvÈ SÈvatthiÑ Ègacchantassa tassa upÈsakassa purato bhaÓÉikaÑ 
chaÉÉetvÈ palÈyiÑsu. ManussÈ taÑ disvÈ “ayaÑ rattiÑ corakammaÑ katvÈ 
dhammaÑ suÓanto viya carati, gaÓhatha nan”ti taÑ pothayiÑsu. 
KumbhadÈsiyo udakatitthaÑ gacchamÈnÈ taÑ disvÈ “apetha sÈmi, nÈyaÑ 
evar|paÑ karotÊ”ti taÑ mocesuÑ. So vihÈraÑ gantvÈ “bhante ahamhi 
manussehi nÈsito, kumbhadÈsiyo me nissÈya jÊvitaÑ laddhan”ti bhikkh|naÑ 
Èrocesi. Bhikkh| TathÈgatassa tamatthaÑ ÈrocesuÑ. SatthÈ tesaÑ kathaÑ 
sutvÈ “bhikkhave C|ÄakÈla-upÈsako kumbhadÈsiyo ceva nissÈya, attano ca 
akaraÓabhÈvena jÊvitaÑ labhi. Ime hi nÈma sattÈ attanÈ pÈpakammaÑ katvÈ 
nirayÈdÊsu attanÈva kilissanti, kusalaÑ katvÈ pana sugatiÒceva nibbÈnaÒca 
gacchantÈ attanÈva visujjhantÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 165. “AttanÈ hi1 kataÑ pÈpaÑ, attanÈ saÑkilissati.  
 AttanÈ akataÑ pÈpaÑ, attanÈva visujjhati.  
 SuddhÊ asuddhi paccattaÑ, nÈÒÒo aÒÒaÑ visodhaye”ti. 
 Tassattho–yena attanÈ akusalakammaÑ kataÑ hoti, so cat|su apÈyesu 
dukkhaÑ anubhavanto attanÈva saÑkilissati. Yena pana attanÈ akataÑ 
pÈpaÑ, so sugatiÒceva nibbÈnaÒca gacchanto attanÈva visujjhati. 
Kusalakammasa~khÈtÈ suddhi akusalakammasa~khÈtÈ ca asuddhi paccattaÑ 
kÈrakasattÈnaÑ attaniyeva vipaccati. AÒÒo puggalo aÒÒaÑ puggalaÑ na 
visodhaye neva visodheti, na kilesetÊti vuttaÑ hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. AttanÈva (SÊ, SyÈ) 
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 DesanÈvasÈne C|ÄakÈlo sotÈpattiphale patiÔÔhahi, sampattaparisÈyapi 
sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

C|ÄakÈla-upÈsakavatthu navamaÑ. 
_____ 

 
10. Attadatthattheravatthu 

 Attadatthanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
AttadatthattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 SatthÈrÈ hi parinibbÈnakÈle “bhikkhave ahaÑ ito catumÈsaccayena 
parinibbÈyissÈmÊ”ti vutte uppannasaÑvegÈ sattasatÈ puthujjanÈ bhikkh| 
Satthu santikaÑ avijahitvÈ “kiÑ nu kho Èvuso karissÈmÈ”ti 
sammantayamÈnÈ vicaranti. Attadatthatthero pana cintesi “SatthÈ kira 
catumÈsaccayena parinibbÈyissati, ahaÒcamhi avÊtarÈgo, Satthari 
dharamÈneyeva arahattatthÈya vÈyamissÈmÊ”ti. So bhikkh|naÑ santikaÑ na 
gacchati. Atha naÑ bhikkh| “kasmÈ Èvuso tvaÑ neva amhÈkaÑ santikaÑ 
Ègacchasi, na kiÒci mantesÊ”ti vatvÈ Satthu santikaÑ netvÈ “ayaÑ bhante 
evaÑ nÈma karotÊ”ti ÈrocayiÑsu. So SatthÈrÈpi “kasmÈ evaÑ karosÊ”ti vutte 
“tumhe kira bhante catumÈsaccayena parinibbÈyissatha, ahaÑ tumhesu 
dharantesuyeva arahattappattiyÈ vÈyamissÈmÊ”ti. SatthÈ tassa sÈdhukÈraÑ 
datvÈ “bhikkhave yassa mayi sineho atthi, tena attadatthena viya bhavituÑ 
vaÔÔati. Na hi gandhÈdÊhi p|jentÈ maÑ p|jenti, 
dhammÈnudhammapaÔipattiyÈ pana maÑ p|jenti. TasmÈ aÒÒenapi 
Attadatthasadiseneva bhavitabban”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 166. “AttadatthaÑ paratthena, bahunÈpi na hÈpaye. 
 AttadatthamabhiÒÒÈya, sadatthapasuto siyÈ”ti. 

 Tassattho–gihibh|to tÈva kÈkaÓikamattampi attano atthaÑ 
sahassamattenÈpi parassa atthena na hÈpaye. KÈkaÓikamattenÈpi1 hissa 
attadatthova khÈdanÊyaÑ vÈ bhojanÊyaÑ vÈ nipphÈdeyya, na parattho.  
______________________________________________________________ 
 1. KÈkaÓikamattopi (SyÈ, Ka)  
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IdaÑ pana evaÑ akathetvÈ kammaÔÔhÈnasÊsena kathitaÑ, tasmÈ 
“AttadatthaÑ na hÈpemÊ”ti bhikkhunÈ nÈma saÑghassa uppannaÑ 
cetiyapaÔisa~kharaÓÈdikiccaÑ vÈ upajjhÈyÈdivattaÑ vÈ na hÈpetabbaÑ. 
ŒbhisamÈcÈrikavattaÒhi p|rentoyeva ariyaphalÈdÊni sacchikaroti, tasmÈ 
ayampi Attadatthova. Yo pana accÈraddhavipassako “ajja vÈ suve vÈ”ti1 
paÔivedhaÑ patthayamÈno vicarati, tena upajjhÈyavattÈdÊnipi hÈpetvÈ attano 
kiccameva kÈtabbaÑ. Evar|paÑ hi attadatthamabhiÒÒÈya “ayaÑ me attano 
attho”ti sallakkhetvÈ, sadatthapasuto siyÈti tasmiÑ sake atthe 
uyyuttapayutto bhaveyyÈti. 

 DesanÈvasÈne so thero arahatte patiÔÔhahi, sampattabhikkh|nampi 
sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 

Attadatthattheravatthu dasamaÑ. 
 
 

AttavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.  
 
 

DvÈdasamo vaggo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. Ajja ajjevÈti (SÊ, SyÈ) 

 



  

13. Lokavagga 
 

1. Daharabhikkhuvatthu 

 HÊnaÑ dhammanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
aÒÒataraÑ daharabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. 

 AÒÒataro kira thero daharabhikkhunÈ saddhiÑ pÈtova VisÈkhÈya gehaÑ 
agamÈsi. VisÈkhÈya gehe paÒcasatÈnaÑ bhikkh|naÑ dhuvayÈgu 
niccapaÒÒattÈ hoti. Thero tattha yÈguÑ pivitvÈ daharabhikkhuÑ nisÊdÈpetvÈ 
sayaÑ aÒÒaÑ gehaÑ agamÈsi. Tena ca samayena VisÈkhÈya puttassa dhÊtÈ 
ayyikÈya ÔhÈne ÔhatvÈ bhikkh|naÑ veyyÈvaccaÑ karoti. SÈ tassa daharassa 
udakaÑ parissÈventÊ cÈÔiyaÑ attano mukhanimittaÑ disvÈ hasi, daharopi 
taÑ oloketvÈ hasi. SÈ taÑ hasamÈnaÑ disvÈ “chinnasÊso hasatÊ”ti Èha. Atha 
naÑ daharo “tvaÑ chinnasÊsÈ, mÈtÈpitaropi te chinnasÊsÈ”ti akkosi. SÈ 
rodamÈnÈ mahÈnase ayyikÈya santikaÑ gantvÈ “kiÑ idaÑ ammÈ”ti vutte 
tamatthaÑ Èrocesi. SÈ daharassa santikaÑ ÈgantvÈ1 “bhante mÈ kujjhi, na 
etaÑ chinnakesanakhassa chinnanivÈsanapÈrupanassa majjhe chinnakapÈlaÑ 
ÈdÈya bhikkhÈya carantassa ayyassa agarukan”ti2 Èha. Daharo Èma upÈsike, 
tvaÑ mama chinnakesÈdibhÈvaÑ jÈnÈsi, imissÈ maÑ “chinnasÊso”ti katvÈ 
akkosituÑ vaÔÔissatÊti. VisÈkhÈ neva daharaÑ saÒÒÈpetuÑ asakkhi, napi 
dÈrikaÑ. TasmiÑ khaÓe thero ÈgantvÈ “kimidaÑ upÈsike”ti pucchitvÈ 
tamatthaÑ sutvÈ daharaÑ ovadanto Èha “apehi Èvuso, nÈyaÑ 
chinnakesanakhavatthassa majjhe chinnakapÈlaÑ ÈdÈya bhikkhÈya 
carantassa akkoso3, tuÓhÊ hohÊ”ti. Œma bhante, kiÑ tumhe attano 
upaÔÔhÈyikaÑ atajjetvÈ maÑ tajjetha, maÑ “chinnasÊso”ti akkosituÑ 
vaÔÔissatÊti. TasmiÑ khaÓe SatthÈ ÈgantvÈ “kiÑ idan”ti pucchi. VisÈkhÈ Èdito 
paÔÔhÈya taÑ pavattiÑ Èrocesi. SatthÈ tassa daharassa 
sotÈpattiphal|panissayaÑ disvÈ “mayÈ imaÑ daharaÑ anuvattituÑ vaÔÔatÊ”ti 
cintetvÈ VisÈkhaÑ Èha “kiÑ pana VisÈkhe tava dÈrikÈya 
chinnakesÈdimattakeneva mama 
______________________________________________________________ 
 1. GantvÈ (SÊ) 2. Abhigarukanti (SyÈ, Ka) 3. Akkosi (SyÈ)  
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sÈvake chinnasÊse katvÈ akkosituÑ vaÔÔatÊ”ti. Daharo tÈvadeva uÔÔhÈya 
aÒjaliÑ paggahetvÈ “bhante etaÑ paÒhaÑ tumheva suÔÔhu jÈnÈtha, amhÈkaÑ 
upajjhÈyo ca upÈsikÈ ca suÔÔhu na jÈnantÊ”ti Èha. SatthÈ daharassa attano 
anukulabhÈvaÑ ÒatvÈ “kÈmaguÓaÑ Èrabbha hasanabhÈvo nÈma hÊno 
dhammo, hÊnaÒca nÈma dhammaÑ sevituÑ pamÈdena saddhiÑ saÑvasituÑ 
na vaÔÔatÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 167. “HÊnaÑ dhammaÑ na seveyya, pamÈdena na saÑvase. 
 MicchÈdiÔÔhiÑ na seveyya, na siyÈ lokavaÉÉhano”ti. 

 Tattha hÊnaÑ dhammanti paÒcakÈmaguÓaÑ dhammaÑ. So hi hÊno 
dhammo na antamaso1 oÔÔhagoÓÈdÊhipi paÔisevitabbo. HÊnesu ca nirayÈdÊsu 
ÔhÈnesu nibbattÈpetÊti hÊno nÈma, taÑ na seveyya. PamÈdenÈti 
sativossaggalakkhaÓena pamÈdenÈpi na saÑvase. Na seveyyÈti 
micchÈdiÔÔhimpi na gaÓheyya. LokavaÉÉhanoti yo hi evaÑ karoti, so 
lokavaÉÉhano nÈma hoti. TasmÈ evaÑ akaraÓena na siyÈ lokavaÉÉhanoti. 

 DesanÈvasÈne so daharo sotÈpattiphale patiÔÔhahi, sampattÈnampi 
sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

Daharabhikkhuvatthu paÔhamaÑ. 
_____ 

 
2. Suddhodanavatthu 

 UttiÔÔheti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ NigrodhÈrÈme viharanto 
pitaraÑ Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ hi samaye SatthÈ paÔhamagamanena KapilapuraÑ gantvÈ 
ÒÈtÊhi katapaccuggamano NigrodhÈrÈmaÑ patvÈ ÒÈtÊnaÑ 
mÈnabhindanatthÈya ÈkÈse ratanaca~kamaÑ mÈpetvÈ tattha ca~kamanto 
dhammaÑ desesi. ©ÈtÊ pasannacittÈ SuddhodanamahÈrÈjÈnaÑ ÈdiÑ katvÈ 
vandiÑsu. TasmiÑ ÒÈtisamÈgame pokkharavassaÑ vassi. TaÑ Èrabbha 
mahÈjanena 
______________________________________________________________ 
 1. So hi hÊnena antamaso (SyÈ, Ka) 
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kathÈya samuÔÔhÈpitÈya “na bhikkhave idÈneva, pubbepi mayhaÑ 
ÒÈtisamÈgame pokkharavassaÑ vassiyevÈ”ti vatvÈ VessantarajÈtakaÑ1 
kathesi. DhammadesanaÑ sutvÈ pakkamantesu ÒÈtÊsu ekopi SatthÈraÑ na 
nimantesi. RÈjÈpi “mayhaÑ putto mama gehaÑ anÈgantvÈ kahaÑ 
gamissatÊ”ti animantetvÈva agamÈsi. GantvÈ ca pana gehe vÊsatiyÈ 
bhikkhasahassÈnaÑ yÈgu-ÈdÊni paÔiyÈdÈpetvÈ ÈsanÈni paÒÒÈpesi. Punadivase 
SatthÈ piÓÉÈya pavisanto “kiÑ nu kho atÊtabuddhÈ pitu nagaraÑ patvÈ 
ujukameva ÒÈtikulaÑ pavisiÑsu, udÈhu paÔipÈÔiyÈ piÓÉÈya cariÑs|”ti 
Èvajjento “paÔipÈÔiyÈ cariÑs|”ti disvÈ paÔhamagehato paÔÔhÈya piÓÉÈya 
caranto pÈyÈsi. RÈhulamÈtÈ pÈsÈdatale nisinnÈva disvÈ taÑ pavattiÑ raÒÒo 
Èrocesi. RÈjÈ sÈÔakaÑ saÓÔhÈpento2 vegena nikkhamitvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ 
putta kasmÈ maÑ nÈsesi, ativiya te piÓÉÈya carantena lajjÈ uppÈditÈ, yuttaÑ 
nÈma vo3 imasmiÑyeva nagare suvaÓÓasivikÈdÊhi vicaritvÈ piÓÉÈya 
carituÑ4, kiÑ maÑ lajjÈpesÊti. NÈhaÑ taÑ mahÈrÈja lajjÈpemi, attano pana 
kulavaÑsaÑ anuvattÈmÊti. KiÑ pana tÈta piÓÉÈya caritvÈ jÊvanavaÑso 
mama vaÑsoti5. “Neso mahÈrÈja tava vaÑso, mama paneso vaÑso. 
AnekÈni hi BuddhasahassÈni piÓÉÈya caritvÈva jÊviÑs|”ti vatvÈ dhammaÑ 
desento imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 168. “UttiÔÔhe nappamajjeyya, dhammaÑ sucaritaÑ care. 
 DhammacÈrÊ sukhaÑ seti, asmiÑ loke paramhi ca. 
 
 169. DhammaÑ care sucaritaÑ, na naÑ duccaritaÑ care. 
 DhammacÈrÊ sukhaÑ seti, asmiÑ loke paramhi cÈ”ti. 

 Tattha uttiÔÔheti uÔÔhahitvÈ6 paresaÑ gharadvÈre ÔhatvÈ gahetabbapiÓÉe. 
NappamajjeyyÈti piÓÉacÈrikavattaÑ hi hÈpetvÈ paÓÊtabhojanÈni pariyesanto 
uttiÔÔhe pamajjati nÈma, sapadÈnaÑ piÓÉÈya caranto pana na pamajjati 
nÈma. EvaÑ karonto uttiÔÔhe nappamajjeyya. Dhammanti anesanaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 6. 312 piÔÔhe. 
 2. AsaÓÔhÈpento (Ka) Vi-®Ôha 3. 289 piÔÔhe pana passitabbaÑ. 
 3. AyuttaÑ nÈma te kataÑ (SyÈ) 4. CarituÑ vaÔÔati (SyÈ)  
 5. JÊvanaÑ mama vaÑsoti (SyÈ) 6. UttiÔÔha (SÊ), uÔÔhapetvÈ (Ka)  
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pahÈya sapadÈnaÑ caranto tameva bhikkhÈcariyadhammaÑ sucaritaÑ care. 
SukhaÑ setÊti desanÈmattametaÑ, evaÑ panetaÑ bhikkhÈcariyadhammaÑ 
caranto dhammacÈrÊ idha loke cat|hi iriyÈpathehi sukhaÑ viharatÊti attho. 
Na naÑ duccaritanti vesiyÈdibhede agocare caranto 
bhikkhÈcariyadhammaÑ duccaritaÑ carati nÈma. EvaÑ acaritvÈ dhammaÑ 
care sucaritaÑ, na naÑ duccaritaÑ care. SesaÑ vuttatthameva. 

 DesanÈvasÈne rÈjÈ sotÈpattiphale patiÔÔhahi, sampattÈnampi sÈtthikÈ 
dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

Suddhodanavatthu dutiyaÑ. 
_____ 

 
3. PaÒcasatavipassakabhikkhuvatthu 

 YathÈ pubbuÄakanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
paÒcasate vipassake bhikkh| Èrabbha kathesi. 

 Te kira Satthu santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ araÒÒaÑ pavisitvÈ 
ghaÔentÈ vÈyamantÈ appattavisesÈ “visesetvÈ kammaÔÔhÈnaÑ gahessÈmÈ”ti 
Satthu santikaÑ ÈgacchantÈ antarÈmagge marÊcikammaÔÔhÈnaÑ1 bhÈventÈva 
ÈgamiÑsu. TesaÑ vihÈraÑ paviÔÔhakkhaÓeyeva devo vassi. Te tattha tattha 
pamukhesu ÔhatvÈ dhÈrÈvegena2 uÔÔhahitvÈ bhijjante pubbuÄake disvÈ 
“ayampi attabhÈvo uppajjitvÈ bhijjanatthena pubbuÄakasadisoyevÈ”ti 
ÈrammaÓaÑ gaÓhiÑsu. SatthÈ GandhakuÔiyaÑ nisinnova te bhikkh| 
oloketvÈ tehi saddhiÑ kathento viya obhÈsaÑ pharitvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 170. “YathÈ pubbuÄakaÑ passe, yathÈ passe marÊcikaÑ. 
 EvaÑ lokaÑ avekkhantaÑ, maccurÈjÈ na passatÊ”ti. 

 Tattha marÊcikanti may|khaÑ. Te hi3 d|ratova gehasaÓÔhÈnÈdivasena 
upaÔÔhitÈpi upagacchantÈnaÑ agayh|pagÈ rittakÈ tucchakÈva. TasmÈ yathÈ 
______________________________________________________________ 
 1. MarÊciÑ disvÈ marÊcikammaÔÔhÈnaÑ (SyÈ) 2. VÈtavegena (Ka) 
 3. MarÊcikanti mÈyaÑ. MÈyÈ hi (SyÈ, Ka) 
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uppajjitvÈ bhijjanatthena pubbuÄakaÑ rittatucchÈdibhÈveneva passeyya, 
evaÑ khandhÈdilokaÑ avekkhantaÑ maccurÈjÈ na passatÊti attho. 

 DesanÈvasÈne te bhikkh| ÔhitaÔÔhÈneyeva arahattaÑ pÈpuÓiÑs|ti. 
 

PaÒcasatavipassakabhikkhuvatthu tatiyaÑ. 
_____ 

 
4. AbhayarÈjakumÈravatthu 

 Etha passathimaÑ lokanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane 
viharanto AbhayarÈjakumÈraÑ Èrabbha kathesi. 

 Tassa kira paccantaÑ v|pasametvÈ Ègatassa pitÈ BimbisÈro tussitvÈ 
ekaÑ naccagÊtakusalaÑ nÈÔakitthiÑ datvÈ sattÈhaÑ1 rajjamadÈsi. So 
sattÈhaÑ gehÈ bahi anikkhantova rajjasiriÑ anubhavitvÈ aÔÔhame divase 
nadÊtitthaÑ gantvÈ nhatvÈ uyyÈnaÑ pavisitvÈ SantatimahÈmatto viya tassÈ 
itthiyÈ naccagÊtaÑ passanto nisÊdi. SÈpi ta~khaÓaÒÒeva SantatimahÈmattassa 
nÈÔakitthÊ viya satthakavÈtÈnaÑ vasena kÈlamakÈsi. KumÈro tassÈ 
kÈlakiriyÈya uppannasoko “na me imaÑ sokaÑ ÔhapetvÈ SatthÈraÑ aÒÒo 
nibbÈpetuÑ sakkhissatÊ”ti SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ “bhante sokaÑ me 
nibbÈpethÈ”ti Èha. SatthÈ taÑ samassÈsetvÈ “tayÈ hi kumÈra imissÈ itthiyÈ 
evameva matakÈle rodantena pavattitÈnaÑ ass|naÑ anamatagge saÑsÈre 
pamÈÓaÑ natthÊ”ti vatvÈ tÈya desanÈya sokassa tanubhÈvaÑ ÒatvÈ “kumÈra 
mÈ soci, bÈlajanÈnaÑ saÑsÊdanaÔÔhÈnametan”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 171. “Etha passathimaÑ lokaÑ, cittaÑ rÈjarath|pamaÑ. 
 Yattha bÈlÈ visÊdanti, natthi sa~go vijÈnatan”ti. 

 Tattha etha passathÈti rÈjakumÈrameva sandhÈyÈha. ImaÑ lokanti 
imaÑ khandhalokÈdisa~khÈtaÑ attabhÈvaÑ. Cittanti sattaratanÈdivicittaÑ 
rÈjarathaÑ viya vatthÈla~kÈrÈdicittitaÑ2. Yattha bÈlÈti yasmiÑ attabhÈve 
bÈlÈ 
______________________________________________________________ 
 1. DisvÈ taÒca sattÈhaÑ (SÊ) 2. VatthÈla~kÈrÈdivicittaÑ (SyÈ) 
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evaÑ visÊdanti. VijÈnatanti vijÈnantÈnaÑ paÓÉitÈnaÑ ettha rÈgasa~gÈdÊsu 
ekopi sa~go natthÊti attho. 

 DesanÈvasÈne rÈjakumÈro sotÈpattiphale patiÔÔhahi, sampattÈnampi 
sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

AbhayarÈjakumÈravatthu catutthaÑ. 
_____ 

 
5. Sammajjanattheravatthu 

 Yo ca pubbeti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
SammajjanattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira pÈto vÈ sÈyaÑ vÈti velaÑ pamÈÓaÑ1 akatvÈ abhikkhaÓaÑ 
sammajjantova vicarati. So ekadivasaÑ sammajjaniÑ gahetvÈ divÈÔÔhÈne 
nisinnassa Revatattherassa santikaÑ gantvÈ “ayaÑ mahÈkusÊto janassa 
saddhÈdeyyaÑ bhuÒjitvÈ ÈgantvÈ nisÊdati, kiÑ nÈmetassa sammajjaniÑ 
gahetvÈ ekaÑ ÔhÈnaÑ sammajjituÑ na vaÔÔatÊ”ti Èha. Thero “ovÈdamassa 
dassÈmÊ”ti cintetvÈ ehÈvusoti. KiÑ bhanteti. Gaccha nhatvÈ ehÊti. So tathÈ 
akÈsi. Atha naÑ thero ekamantaÑ nisÊdÈpetvÈ ovadanto Èha “Èvuso 
bhikkhunÈ nÈma na sabbakÈlaÑ sammajjantena vicarituÑ vaÔÔati, pÈto eva 
pana sammajjitvÈ piÓÉÈya caritvÈ piÓÉapÈtapaÔikkantena ÈgantvÈ rattiÔÔhÈne 
vÈ divÈÔÔhÈne vÈ nisinnena dvattiÑ sÈkÈraÑ sajjhÈyitvÈ attabhÈve 
khayavayaÑ paÔÔhapetvÈ sÈyanhe uÔÔhÈya sammajjituÑ vaÔÔati, niccakÈlaÑ 
asammajjitvÈ attanopi nÈma okÈso kÈtabbo”ti. So therassa ovÈde ÔhatvÈ na 
cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. TaÑ taÑ ÔhÈnaÑ uklÈpaÑ ahosi. Atha naÑ 
bhikkh| ÈhaÑsu “Èvuso Sammajjanatthera taÑ taÑ ÔhÈnaÑ uklÈpaÑ kasmÈ 
na sammajjasÊ”ti. Bhante mayÈ pamÈdakÈle evaÑ kataÑ, idÈnÈmhi 
appamattoti. Bhikkh| “ayaÑ thero aÒÒaÑ byÈkarotÊ”ti Satthu ÈrocesuÑ. 
SatthÈ “Èma bhikkhave, mama putto pubbe pamÈdakÈle sammajjanto vicari, 
idÈni pana maggaphalasukhena vÊtinÈmento na sammajjatÊ”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. VelÈya pamÈÓaÑ tattha (SÊ) 
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 172. “Yo ca pubbe pamajjitvÈ, pacchÈ so nappamajjati. 
 So’maÑ lokaÑ pabhÈseti, abbhÈ muttova candimÈ”ti. 

 Tassattho–yo puggalo pubbe vattapaÔivattakaraÓena vÈ sajjhÈyÈdÊhi vÈ 
pamajjitvÈ pacchÈ maggaphalasukhena vÊtinÈmento nappamajjati, so 
abbhÈdÊhi mutto candova-okÈsalokaÑ maggaÒÈÓena imaÑ khandhÈdilokaÑ 
obhÈseti, ekÈlokaÑ karotÊti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

Sammajjanattheravatthu paÒcamaÑ. 
_____ 

 
6. A~gulimÈlattheravatthu 

 Yassa pÈpanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
A~gulimÈlattheraÑ Èrabbha kathesi. Vatthu A~gulimÈlasuttantavaseneva1 
veditabbaÑ. 

 Thero pana Satthu santike pabbajitvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Atha kho 
ÈyasmÈ A~gulimÈlo rahogato paÔisallÊno vimuttisukhapaÔisaÑvedÊ. TÈyaÑ 
velÈyaÑ imaÑ udÈnaÑ udÈnesi– 

   “Yo ca pubbe pamajjitvÈ, pacchÈ so nappamajjati.  
   So’maÑ lokaÑ pabhÈseti, abbhÈ muttova candimÈ”ti– 

ŒdinÈ nayena udÈnaÑ udÈnetvÈ anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ parinibbuto. 
Bhikkh| “kahaÑ nu kho Èvuso thero uppanno”ti dhammasabhÈyaÑ kathaÑ 
samuÔÔhÈpesuÑ. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya 
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “bhante A~gulimÈlattherassa 
nibbattaÔÔhÈnakathÈyÈ”ti vutte parinibbuto ca bhikkhave mama puttoti. 
Bhante ettake manusse mÈretvÈ parinibbutoti. “Œma bhikkhave, so pubbe 
ekaÑ kalyÈÓamittaÑ alabhitvÈ ettakaÑ pÈpamakÈsi, pacchÈ pana 
kalyÈÓamittapaccayaÑ labhitvÈ appamatto ahosi. Tenassa taÑ pÈpakammaÑ 
kusalena pihitan”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 2. 301 piÔÔhe. 
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 173. “Yassa pÈpaÑ kataÑ kammaÑ, kusalena pidhÊyati. 
 So’maÑ lokaÑ pabhÈseti, abbhÈ muttova candimÈ”ti. 

 Tattha kusalenÈti arahattamaggaÑ sandhÈya vuttaÑ. SesaÑ 
uttÈnatthamevÈti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

A~gulimÈlattheravatthu chaÔÔhaÑ. 
_____ 

 
7. PesakÈradhÊtÈvatthu 

 Andhabh|toti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ AggÈÄave cetiye viharanto 
ekaÑ PesakÈradhÊtaraÑ Èrabbha kathesi. 

 EkadivasaÑ hi ŒÄavivÈsino Satthari ŒÄaviÑ sampatte nimantetvÈ dÈnaÑ 
adaÑsu. SatthÈ bhattakiccÈvasÈne anumodanaÑ karonto “addhuvaÑ me 
jÊvitaÑ, dhuvaÑ me maraÓaÑ, avassaÑ mayÈ maritabbameva, 
maraÓapariyosÈnaÑ me jÊvitaÑ, jÊvitameva aniyataÑ, maraÓaÑ niyatanti 
evaÑ maraÓassatiÑ bhÈvetha. YesaÑ hi maraÓassati abhÈvitÈ, te pacchime 
kÈle ÈsÊvisaÑ disvÈ bhÊta-adaÓÉapuriso viya santÈsappattÈ bheravaravaÑ 
ravantÈ kÈlaÑ karonti. YesaÑ pana maraÓassati bhÈvitÈ, te d|ratova 
ÈsÊvisaÑ disvÈ daÓÉakena gahetvÈ chaÉÉetvÈ Ôhitapuriso viya pacchime kÈle 
na santasanti, tasmÈ maraÓassati bhÈvetabbÈ”ti Èha. TaÑ dhammadesanaÑ 
sutvÈ avasesajanÈ sakiccappasutÈva ahesuÑ. EkÈ pana soÄasavassuddesikÈ 
pesakÈradhÊtÈ “aho BuddhÈnaÑ kathÈ nÈma acchariyÈ, mayÈ pana 
maraÓassatiÑ bhÈvetuÑ vaÔÔatÊ”ti rattindivaÑ maraÓassatimeva bhÈvesi. 
SatthÈpi tato nikkhamitvÈ JetavanaÑ agamÈsi. SÈpi kumÈrikÈ tÊÓi vassÈni 
maraÓassatiÑ bhÈvesiyeva. 

 AthekadivasaÑ SatthÈ pacc|sasamaye lokaÑ olokento taÑ kumÈrikaÑ 
attano ÒÈÓajÈlassa antopaviÔÔhaÑ disvÈ “kiÑ nu kho bhavissatÊ”ti 
upadhÈrento “imÈya kumÈrikÈya mama dhammadesanÈya sutadivasato 
paÔÔhÈya tÊÓi vassÈni maraÓassati bhÈvitÈ, idÈnÈhaÑ tattha gantvÈ imaÑ 
kumÈrikaÑ cattÈro paÒhe pucchitvÈ tÈya 
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vissajjentiyÈ1 cat|suÔhÈnesu sÈdhukÈraÑ datvÈ imaÑ gÈthaÑ bhÈsissÈmi. SÈ 
gÈthÈvasÈne sotÈpattiphale patiÔÔhahissati, taÑ nissÈya mahÈjanassÈpi 
sÈtthikÈ dhammadesanÈ bhavissatÊ”ti ÒatvÈ paÒcasatabhikkhuparivÈro 
JetavanÈ nikkhamitvÈ anupubbena AggÈÄavavihÈraÑ agamÈsi. ŒÄavivÈsino 
“SatthÈ Ègato”ti sutvÈ taÑ vihÈraÑ gantvÈ nimantayiÑsu. TadÈ sÈpi 
kumÈrikÈ Satthu ÈgamanaÑ sutvÈ “Ègato kira mayhaÑ pitÈ sÈmi Ècariyo 
puÓÓacandamukho MahÈgotamabuddho”ti tuÔÔhamÈnasÈ “ito me tiÓÓaÑ 
saÑvaccharÈnaÑ matthake suvaÓÓavaÓÓo SatthÈ diÔÔhapubbo, idÈnissa 
suvaÓÓavaÓÓaÑ sarÊraÑ daÔÔhuÑ madhurojaÒca varadhammaÑ2 sotuÑ 
labhissÈmÊ”ti cintesi. PitÈ panassÈ sÈlaÑ gacchanto Èha “amma parasantako 
me sÈÔako Èropito, tassa vidatthimattaÑ aniÔÔhitaÑ, taÑ ajja niÔÔhÈpessÈmi, 
sÊghaÑ me tasaraÑ vaÔÔetvÈ3 ÈhareyyÈsÊ”ti. SÈ cintesi “ahaÑ Satthu 
dhammaÑ sotukÈmÈ, pitÈ ca maÑ evaÑ Èha. KiÑ nu kho Satthu dhammaÑ 
suÓÈmi, udÈhu pitu tasaraÑ vaÔÔetvÈ harÈmÊ”ti. AthassÈ etadahosi “pitÈ maÑ 
tasare anÈhariyamÈne potheyyapi pahareyyapi, tasmÈ tasaraÑ vaÔÔetvÈ tassa 
datvÈ pacchÈ dhammaÑ sossÈmÊ”ti pÊÔhake nisÊditvÈ tasaraÑ vaÔÔesi. 

 ŒÄavivÈsinopi SatthÈraÑ parivisitvÈ pattaÑ gahetvÈ anumodanatthÈya 
aÔÔhaÑsu. SatthÈ “yamahaÑ kuladhÊtaraÑ nissÈya tiÑsayojanamaggaÑ 
Ègato. SÈ ajjÈpi okÈsaÑ na labhati. TÈya okÈse laddhe anumodanaÑ 
karissÈmÊ”ti tuÓhÊbh|to ahosi. EvaÑ tuÓhÊbh|tampi SatthÈraÑ sadevake 
loke koci kiÒci vattuÑ na visahati. SÈpi kho kumÈrikÈ tasaraÑ vaÔÔetvÈ 
pacchiyaÑ ÔhapetvÈ pitu santikaÑ gacchamÈnÈ parisapariyante ÔhatvÈ 
SatthÈraÑ olokayamÈnÈva aÔÔhÈsi. SatthÈpi gÊvaÑ ukkhipitvÈ taÑ olokesi. SÈ 
olokitÈkÈreneva4 aÒÒÈsi “SatthÈ evar|pÈya parisÈya majjhe nisÊditvÈva maÑ 
olokento mamÈgamanaÑ paccÈsÊsati, attano santikaÑ Ègamanameva 
paccÈsÊsatÊ”ti. SÈ tasarapacchiÑ ÔhapetvÈ Satthu santikaÑ agamÈsi. KasmÈ 
pana naÑ SatthÈ olokesÊti. EvaÑ kirassa ahosi “esÈ ettova gacchamÈnÈ 
______________________________________________________________ 
 1. VissajjitÈya (SÊ) 2. OvÈdadhammaÑ (SyÈ, Ka) 
 3. VaÉÉhetvÈ (SÊ) 4. OlokitakÈraÓena (Ka) 
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puthujjanakÈlakiriyaÑ katvÈ aniyatagatikÈ bhavissati, mama santikaÑ 
ÈgantvÈ gacchamÈnÈ sotÈpattiphalaÑ patvÈ niyatagatikÈ hutvÈ TusitavimÈne 
nibbattissatÊ”ti. TassÈ kira taÑ divasaÑ maraÓato mutti nÈma natthi. SÈ 
olokitasaÒÒÈÓeneva SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ chabbaÓÓaraÑsÊnaÑ antaraÑ 
pavisitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. TathÈr|pÈya parisÈya majjhe nisÊditvÈ 
tuÓhÊbh|taÑ SatthÈraÑ vanditvÈ ÔhitakkhaÓeyeva taÑ Èha “kumÈrike kuto 
ÈgacchasÊ”ti. Na jÈnÈmi bhanteti. Kattha gamissasÊti. Na jÈnÈmi bhanteti. Na 
jÈnÈsÊti. JÈnÈmi bhanteti. JÈnÈsÊti. Na jÈnÈmi bhanteti. Iti naÑ SatthÈ cattÈro 
paÒhe pucchi. MahÈjano ujjhÈyi “ambho passatha, ayaÑ PesakÈradhÊtÈ 
SammÈsambuddhena saddhiÑ icchiticchitaÑ kathesi, nanu nÈma imÈya 
‘kuto ÈgacchasÊ’ti vutte ‘PesakÈragehato’ti vattabbaÑ. ‘KahaÑ gacchasÊ’ti 
vutte ‘PesakÈrasÈlan’ti vattabbaÑ siyÈ”ti. 

 SatthÈ mahÈjanaÑ nissaddaÑ katvÈ “kumÈrike tvaÑ kuto ÈgacchasÊ”ti 
vutte “kasmÈ na jÈnÈmÊti vadesÊ”ti pucchi. Bhante tumhe mama 
PesakÈragehato ÈgatabhÈvaÑ jÈnÈtha, “kuto ÈgatÈsÊ”ti pucchantÈ pana “kuto 
ÈgantvÈ idha nibbattÈsÊ”ti pucchatha. AhaÑ pana na jÈnÈmi “kuto ca 
ÈgantvÈ idha nibbattÈmhÊ”ti. AthassÈ SatthÈ “sÈdhu sÈdhu kumÈrike, mayÈ 
pucchitapaÒhova tayÈ vissajjito”ti paÔhamaÑ sÈdhukÈraÑ datvÈ uttarimpi 
pucchi “kattha gamissasÊti puna puÔÔhÈ kasmÈ ‘na jÈnÈmÊ’ti vadesÊ”ti. Bhante 
tumhe maÑ tasarapacchiÑ gahetvÈ PesakÈrasÈlaÑ gacchantiÑ1 jÈnÈtha, “ito 
gantvÈ kattha nibbattissasÊ”ti pucchatha. AhaÒca ito cutÈ na jÈnÈmi “kattha 
gantvÈ nibbattissÈmÊ”ti. AthassÈ SatthÈ “mayÈ pucchitapaÒhoyeva tayÈ 
vissajjito”ti dutiyaÑ sÈdhukÈraÑ datvÈ uttarimpi pucchi “atha kasmÈ ‘na 
jÈnÈsÊ’ti puÔÔhÈ ‘jÈnÈmÊ’ti vadesÊ”ti. MaraÓabhÈvaÑ jÈnÈmi bhante, tasmÈ 
evaÑ vademÊti. AthassÈ SatthÈ “mayÈ pucchitapaÒhoyeva tayÈ vissajjito”ti 
tatiyaÑ sÈdhukÈraÑ datvÈ uttarimpi pucchi “atha kasmÈ ‘jÈnÈsÊ’ti puÔÔhÈ ‘na 
jÈnÈmÊ’ti vadesÊ”ti. Mama maraÓabhÈvameva ahaÑ jÈnÈmi bhante, 
“rattindivapubbaÓhÈdÊsu pana asukakÈle nÈma marissÈmÊ”ti 
______________________________________________________________ 
 1. GacchatÊti (SÊ), gacchissatÊti (Ka)  
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na jÈnÈmi, tasmÈ evaÑ vademÊti. AthassÈ SatthÈ “mayÈ pucchitapaÒhoyeva 
tayÈ vissajjito”ti catutthaÑ sÈdhukÈraÑ datvÈ parisaÑ ÈmantetvÈ “ettakaÑ 
nÈma tumhe imÈya kathitaÑ na jÈnÈtha, kevalaÑ ujjhÈyatheva. YesaÒhi 
paÒÒÈcakkhu natthi, te andhÈ eva. YesaÑ paÒÒÈcakkhu atthi, te eva 
cakkhumanto”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 174. “Andhabh|to ayaÑ loko, tanuke’ttha vipassati. 
 SakuÓo jÈlamuttova, appo saggÈya gacchatÊ”ti. 

 Tattha andhabh|to ayaÑ lokoti ayaÑ lokiyamahÈjano paÒÒÈcakkhuno 
abhÈvena andhabh|to. Tanuke’tthÈti tanuko ettha, na bahu jano 
aniccÈdivasena vipassati. JÈlamuttovÈti yathÈ chekena sÈkuÓikena jÈlena 
ottharitvÈ gayhamÈnesu vaÔÔakesu kocideva jÈlato muccati, sesÈ 
antojÈlameva pavisanti, tathÈ maraÓajÈlena1 otthaÔesu sattesu bah| 
apÈyagÈmino honti, appo kocideva satto saggÈya gacchati, sugatiÑ vÈ 
nibbÈnaÑ vÈ pÈpuÓÈtÊti attho. 

 DesanÈvasÈne kumÈrikÈ sotÈpattiphale patiÔÔhahi, mahÈjanassÈpi 
sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 

 SÈpi tasarapacchiÑ gahetvÈ pitu santikaÑ agamÈsi, sopi nisinnakova 
niddÈyi. TassÈ asallakkhetvÈva tasarapacchiÑ upanÈmentiyÈ tasarapacchi 
vemakoÔiyaÑ paÔihaÒÒitvÈ saddaÑ kurumÈnÈ pati. So pabujjhitvÈ 
gahitanimitteneva vemakoÔiÑ ÈkaÉÉhi. VemakoÔi gantvÈ taÑ kumÈrikaÑ ure 
pahari, sÈ tattheva kÈlaÑ katvÈ Tusitabhavane nibbatti2. AthassÈ pitÈ taÑ 
olokento sakalasarÊrena lohitamakkhitena patitvÈ mataÑ addasa. Athassa 
mahÈsoko uppajji. So “na mama sokaÑ aÒÒo nibbÈpetuÑ sakkhissatÊ”ti 
rodanto Satthu santikaÑ gantvÈ tamatthaÑ ÈrocetvÈ “bhante sokaÑ me 
nibbÈpethÈ”ti Èha. SatthÈ taÑ samassÈsetvÈ “mÈ soci upÈsaka. 
AnamataggasmiÑ hi saÑsÈre tava evameva dhÊtu maraÓakÈle paggharita-
assu catunnaÑ mahÈsamuddÈnaÑ udakato atirekataran”ti vatvÈ 
anamataggakathaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. MÈrajÈlena (SÊ, SyÈ) 2. KÈlaÑ katvÈ papatÈ (SÊ)  
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kathesi. So tanubh|tasoko SatthÈraÑ pabbajjaÑ yÈcitvÈ laddh|pasampado 
na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓÊti. 
 

PesakÈradhÊtÈvatthu sattamaÑ. 
_____ 

 
8. TiÑsabhikkhuvatthu 

 HaÑsÈ’diccapatheti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
tiÑsa bhikkh| Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ hi divase tiÑsamattÈ disÈvÈsikÈ bhikkh| SatthÈraÑ 
upasa~kamiÑsu. Œnandatthero Satthu vattakaraÓavelÈya ÈgantvÈ te bhikkh| 
disvÈ “SatthÈrÈ imehi saddhiÑ paÔisanthÈre kate vattaÑ karissÈmÊ”ti 
dvÈrakoÔÔhake aÔÔhÈsi. SatthÈpi tehi saddhiÑ paÔisanthÈraÑ katvÈ tesaÑ 
sÈraÓÊyadhammaÑ kathesi. TaÑ sutvÈ te sabbepi arahattaÑ patvÈ uppatitvÈ 
ÈkÈsena agamiÑsu. Œnandatthero tesu cirÈyantesu SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ 
“bhante idÈneva1 tiÑsamattÈ bhikkh| ÈgatÈ, te kuhin”ti2 pucchi. GatÈ 
ŒnandÈti. Katarena maggena bhanteti. ŒkÈsenÈnandÈti. KiÑ pana te bhante 
khÊÓÈsavÈti. ŒmÈnanda, mama santike dhammaÑ sutvÈ arahattaÑ pattÈti. 
TasmiÑ pana khaÓe ÈkÈsena haÑsÈ ÈgamiÑsu. SatthÈ “yassa kho panÈnanda 
cattÈro iddhipÈdÈ subhÈvitÈ, so haÑsÈ viya ÈkÈsena gacchatÊ”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 175. HaÑsÈ’diccapathe yanti, ÈkÈse yanti iddhiyÈ.  
 NÊyanti dhÊrÈ lokamhÈ, jetvÈ mÈraÑ savÈhinin”ti. 

 Tassattho–ime haÑsÈ Èdiccapathe ÈkÈse gacchanti. YesaÑ iddhipÈdÈ 
subhÈvitÈ, tepi ÈkÈse yanti iddhiyÈ. DhÊrÈ paÓÉitÈ savÈhiniÑ mÈraÑ jetvÈ 
imamhÈ vaÔÔalokÈ nÊyanti, nibbÈnaÑ pÈpuÓantÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

TiÑsabhikkhuvatthu aÔÔhamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Idha (SÊ, SyÈ) 2. Kahanti (SÊ, SyÈ)  
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9. CiÒcamÈÓavikÈvatthu 

 EkaÑ dhammanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
CiÒcamÈÓavikaÑ Èrabbha kathesi. 

 PaÔhamabodhiyaÒhi Dasabalassa puthubh|tesu sÈvakesu appamÈÓesu 
devamanussesu ariyabh|miÑ okkantesu patthaÔe guÓasamudaye 
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 sakkarothÈ”ti evaÑ manusse 
viÒÒÈpentÈpi lÈbhasakkÈraÑ alabhitvÈ raho sannipatitvÈ “kena nu kho 
upÈyena samaÓassa Gotamassa manussÈnaÑ antare avaÓÓaÑ uppÈdetvÈ 
lÈbhasakkÈraÑ nÈseyyÈmÈ”ti cintayiÑsu. 

 TadÈ SÈvatthiyaÑ CiÒcamÈÓavikÈ nÈmekÈ paribbÈjikÈ uttamar|padharÈ 
sobhaggappattÈ devaccharÈ viya. AssÈ sarÊrato rasmiyo niccharanti. Atheko 
kharamantÊ evamÈha “CiÒcamÈÓavikaÑ paÔicca samaÓassa Gotamassa 
avaÓÓaÑ uppÈdetvÈ lÈbhasakkÈraÑ nÈsessÈmÈ”ti. Te “attheko 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 viheÔhayantaÑ hatalÈbhasakkÈre 
katvÈ vicarantaÑ na jÈnÈsÊti. Na jÈnÈmi ayyÈ kiÑ panettha mayÈ 
kattabbanti. Sace tvaÑ bhagini amhÈkaÑ sukhamicchasi, attÈnaÑ paÔicca 
samaÓassa Gotamassa avaÓÓaÑ uppÈdetvÈ lÈbhasakkÈraÑ nÈsehÊti. 

 SÈ “sÈdhu ayyÈ, mayhaÑveso bhÈro, mÈ cintayitthÈ”ti vatvÈ pakkamitvÈ 
itthimÈyÈsu kusalatÈya tato paÔÔhÈya SÈvatthivÈsÊnaÑ dhammakathaÑ sutvÈ 
JetavanÈ nikkhamanasamaye indagopakavaÓÓaÑ paÔaÑ pÈrupitvÈ 
gandhamÈlÈdihatthÈ JetavanÈbhimukhÊ gacchati. “ImÈya velÈya kuhiÑ 
gacchasÊ”ti vutte “kiÑ tumhÈkaÑ mama gamanaÔÔhÈnenÈ”ti vatvÈ 
JetavanasamÊpe titthiyÈrÈme vasitvÈ pÈtova “aggavandanaÑ vandissÈmÈ”ti 
nagarÈ nikkhamante 
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upÈsakajane Jetavanassa antovuÔÔhÈ viya hutvÈ nagaraÑ pavisati1. “KuhiÑ 
vuÔÔhÈsÊ”ti vutte “kiÑ tumhÈkaÑ mama vuÔÔhaÔÔhÈnenÈ”ti vatvÈ 
mÈsaddhamÈsaccayena2 pucchiyamÈnÈ Jetavane samaÓena Gotamena 
saddhiÑ ekagandhakuÔiyÈ vuÔÔhÈmhÊti. PuthujjanÈnaÑ “saccaÑ nu kho 
etaÑ, no”ti ka~khaÑ uppÈdetvÈ temÈsacatumÈsaccayena pilotikÈhi udaraÑ 
veÔhetvÈ gabbhinivaÓÓaÑ dassetvÈ upari rattapaÔaÑ pÈrupitvÈ “samaÓaÑ 
GotamaÑ paÔicca gabbho uppanno”ti andhabÈle saddahÈpetvÈ 
aÔÔhanavamÈsaccayena udare dÈrumaÓÉalikaÑ bandhitvÈ upari paÔaÑ 
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, 
samphusitaÑ dantÈvaraÓaÑ. AhaÑ pana taÑ paÔicca gabbhaÑ labhitvÈ 
paripuÓÓagabbhÈ jÈtÈ, neva me s|tigharaÑ jÈnÈsi, sappitelÈdÊni sayaÑ 
akaronto upaÔÔhÈkÈnampi aÒÒataraÑ KosalarÈjÈnaÑ vÈ AnÈthapiÓÉikaÑ vÈ 
VisÈkhaÑ upÈsikaÑ vÈ ‘imissÈ CiÒcamÈÓavikÈya kattabbayuttakaÑ 
karohÊ’ti na vadesi, abhiramituÑyeva jÈnÈsi, gabbhaparihÈraÑ na jÈnÈsÊ”ti 
g|thapiÓÉaÑ gahetvÈ candamaÓÉalaÑ d|setuÑ vÈyamantÊ viya parisamajjhe 
TathÈgataÑ akkosi. TathÈgato dhammakathaÑ ÔhapetvÈ sÊho viya 
abhinadanto “bhagini tayÈ kathitassa tathabhÈvaÑ vÈ vitathabhÈvaÑ vÈ 
ahameva ca tvaÒca jÈnÈmÈ”ti Èha. Œma mahÈsamaÓa, tayÈ ca mayÈ ca 
ÒÈtabhÈvenetaÑ jÈtanti3. 

 TasmiÑ khaÓe Sakkassa ÈsanaÑ uÓhÈkÈraÑ dassesi. So ÈvajjamÈno 
“CiÒcamÈÓavikÈ TathÈgataÑ abh|tena akkosatÊ”ti ÒatvÈ “idaÑ 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 chijjiÑsu4. ManussÈ “dhÊ kÈÄakaÓÓi, 
SammÈsambuddhaÑ akkosÊ”ti sÊse kheÄaÑ pÈtetvÈ leÉÉudaÓÉÈdihatthÈ 
JetavanÈ nÊhariÑsu. AthassÈ TathÈgatassa cakkhupathaÑ atikkantakÈle 
mahÈpathavÊ 
______________________________________________________________ 
 1. PavisantÊ (SyÈ, Ka) 2. EkamÈsadvimÈsaccayena (SyÈ), aÉÉhamÈsaccayena (Ka)  
 3. ©ÈtabhÈvaÑ ke na jÈnantÊti (SÊ), ÒÈtabhÈvaÑ ke taÑ jÈnantÊti (Ka)  
 4. BhijjiÑsu (SyÈ, Ka)  

 



118 KhuddakanikÈya 

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 vinÈsaÑ pattÈyevÈ”ti vatvÈ– 

   “NÈ’daÔÔhÈ parato dosaÑ, aÓuÑ th|lÈni sabbaso. 
    Issaro paÓaye daÓÉaÑ, sÈmaÑ appaÔivekkhiyÈ”ti– 

ImaÑ DvÈdasanipÈte MahÈpadumajÈtakaÑ1 vitthÈretvÈ kathesi– 

 TadÈ kiresÈ MahÈpadumakumÈrassa bodhisattassa mÈtu sapattÊ raÒÒo 
aggamahesÊ hutvÈ mahÈsattaÑ asaddhammena nimantetvÈ tassa manaÑ 
alabhitvÈ attanÈva attani vippakÈraÑ katvÈ gilÈnÈlayaÑ dassetvÈ “tava putto 
maÑ anicchantiÑ imaÑ vippakÈraÑ pÈpesÊ”ti raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ kuddho 
mahÈsattaÑ corapapÈte khipi. Atha naÑ pabbatakucchiyaÑ adhivatthÈ 
devatÈ paÔiggahetvÈ nÈgarÈjassa phaÓagabbhe patiÔÔhapesi. NÈgarÈjÈ taÑ 
NÈgabhavanaÑ netvÈ upaÉÉharajjena sammÈnesi. So tattha saÑvaccharaÑ 
vasitvÈ pabbajitukÈmo HimavantappadesaÑ patvÈ pabbajitvÈ jhÈnÈbhiÒÒÈyo 
nibbattesi. Atha naÑ eko vanacarako disvÈ raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ tassa 
santikaÑ gantvÈ katapaÔisanthÈro sabbaÑ taÑ pavattiÑ ÒatvÈ mahÈsattaÑ 
rajjena nimantetvÈ tena “mayhaÑ rajjena kiccaÑ natthi, tvaÑ pana dasa 
rÈjadhamme akopetvÈ agatigamanaÑ pahÈya dhammena rajjaÑ kÈrehÊ”ti 
ovadito uÔÔhÈyÈsanÈ roditvÈ nagaraÑ gacchanto antarÈmagge amacce pucchi 
“ahaÑ kaÑ nissÈya evaÑ ÈcÈrasampannena puttena viyogaÑ patto”ti. 
AggamahesiÑ nissÈya devÈti. RÈjÈ taÑ uddhaÑpÈdaÑ gahetvÈ corapapÈte 
khipÈpetvÈ nagaraÑ pavisitvÈ dhammena rajjaÑ kÈresi. TadÈ 
MahÈpadumakumÈro SatthÈ2 ahosi, mÈtu sapattÊ CiÒcamÈÓavikÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 253 piÔÔhe. 2. MahÈsatto (SÊ, SyÈ)  
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 SatthÈ imamatthaÑ pakÈsetvÈ “bhikkhave ekaÑ dhammaÑ hi 
saccavacanaÑ pahÈya musÈvÈde patiÔÔhitÈnaÑ vissaÔÔhaparalokÈnaÑ 
akattabbapÈpakammaÑ nÈma natthÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 176. “EkaÑ dhammaÑ atÊtassa, musÈvÈdissa jantuno. 
 VitiÓÓaparalokassa, natthi pÈpaÑ akÈriyan”ti. 

 Tattha ekaÑ dhammanti saccaÑ. MusÈvÈdissÈti yassa dasasu vacanesu 
ekampi saccaÑ natthi, evar|passa musÈvÈdino. VitiÓÓaparalokassÈti 
vissaÔÔhaparalokassa. Evar|po hi manussasampattiÑ devasampattiÑ avasÈne 
nibbÈnasampattinti imÈ tissopi sampattiyo na passati. Natthi pÈpanti tassa 
evar|passa idaÑ nÈma pÈpaÑ akattabbanti natthi. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑ s|ti. 
 

CiÒcamÈÓavikÈvatthu navamaÑ. 
_____ 

 
10. AsadisadÈnavatthu 

 Na ve kadariyÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
asadisadÈnaÑ Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ hi samaye SatthÈ cÈrikaÑ caritvÈ paÒcasatabhikkhuparivÈro 
JetavanaÑ pÈvisi. RÈjÈ vihÈraÑ gantvÈ SatthÈraÑ nimantetvÈ punadivase 
ÈgantukadÈnaÑ sajjetvÈ “dÈnaÑ me passant|”ti nÈgare pakkosi. NÈgarÈ 
ÈgantvÈ raÒÒo dÈnaÑ disvÈ punadivase SatthÈraÑ nimantetvÈ dÈnaÑ 
sajjetvÈ “amhÈkampi dÈnaÑ devo passat|”ti raÒÒo pahiÓiÑsu. RÈjÈ tesaÑ 
dÈnaÑ disvÈ “imehi mama dÈnato uttaritaraÑ kataÑ, puna dÈnaÑ 
karissÈmÊ”ti punadivasepi dÈnaÑ sajjesi. NÈgarÈpi taÑ disvÈ punadivase 
sajjayiÑsu. EvaÑ neva rÈjÈ nÈgare parÈjetuÑ sakkoti, na nÈgarÈ rÈjÈnaÑ. 
Atha chaÔÔhe vÈre nÈgarÈ sataguÓaÑ sahassaguÓaÑ vaÉÉhetvÈ yathÈ na 
sakkÈ hoti “idaÑ nÈma imesaÑ dÈne natthÊ”ti vattuÑ, evaÑ dÈnaÑ 
sajjayiÑsu. RÈjÈ taÑ disvÈ “sacÈhaÑ imesaÑ dÈnato uttaritaraÑ kÈtuÑ na 
sakkhissÈmi, kiÑ me jÊvitenÈ”ti upÈyaÑ cintento nipajji. Atha naÑ  
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MallikÈ devÊ upasa~kamitvÈ “kasmÈ mahÈrÈja evaÑ nipannosi, kena te 
indriyÈni kilantÈni viyÈ”ti pucchi. RÈjÈ Èha “na dÈni tvaÑ devi jÈnÈsÊ”ti. Na 
jÈnÈmi devÈti. So tassÈ tamatthaÑ Èrocesi. 

 Atha naÑ MallikÈ Èha “deva mÈ cintayi, kahaÑ tayÈ pathavissaro rÈjÈ 
nÈgarehi parÈjiyamÈno diÔÔhapubbo vÈ sutapubbo vÈ, ahaÑ te dÈnaÑ 
saÑvidahissÈmÊ”ti. Itissa asadisadÈnaÑ saÑvidahitukÈmatÈya evaÑ vatvÈ 
mahÈrÈja sÈlakalyÈÓipadarehi paÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ anto ÈvaÔÔe 
nisÊdanamaÓÉapaÑ kÈrehi, sesÈ bahi-ÈvaÔÔe nisÊdissanti. PaÒca 
setacchattasatÈni kÈrehi, tÈni gahetvÈ paÒcasatÈ hatthÊ paÒcannaÑ 
bhikkhusatÈnaÑ matthake dhÈrayamÈnÈ Ôhassanti. AÔÔha vÈ dasa vÈ 
rattasuvaÓÓanÈvÈyo kÈrehi, tÈ maÓÉapamajjhe bhavissanti. DvinnaÑ 
dvinnaÑ bhikkh|naÑ antare ekekÈ khattiyadhÊtÈ nisÊditvÈ gandhe pisissati, 
ekekÈ khattiyadhÊtÈ bÊjaniÑ ÈdÈya dve dve bhikkh| bÊjamÈnÈ Ôhassati, sesÈ 
khattiyadhÊtaro pise pise gandhe haritvÈ suvaÓÓanÈvÈsu pakkhipissanti, tÈsu 
ekaccÈ khattiyadhÊtaro nÊluppalakalÈpe gahetvÈ suvaÓÓanÈvÈsu 
pakkhittagandhe ÈloÄetvÈ vÈsaÑ gÈhÈpessanti. NÈgarÈnaÒhi neva 
khattiyadhÊtaro atthi, na setacchattÈni, na hatthino ca. Imehi kÈraÓehi nÈgarÈ 
parÈjissanti, evaÑ karohi mahÈrÈjÈti. RÈjÈ “sÈdhu devi, kalyÈÓaÑ te 
kathitan”ti tÈya kathitaniyÈmena sabbaÑ kÈresi. Ekassa pana bhikkhuno eko 
hatthi nappahosi. Atha rÈjÈ MallikaÑ Èha “bhadde ekassa bhikkhuno eko 
hatthi nappahoti, kiÑ karissÈmÈ”ti. KiÑ deva paÒca hatthisatÈni natthÊti. 
Atthi devi, avasesÈ duÔÔhahatthino, te bhikkh| disvÈva verambhavÈtÈ viya 
caÓÉÈ hontÊti. Deva ahaÑ ekassa duÔÔhahatthipotakassa chattaÑ gahetvÈ 
tiÔÔhanaÔÔhÈnaÑ jÈnÈmÊti. Kattha naÑ ÔhapessÈmÈti. Ayyassa A~gulimÈlassa 
santiketi. RÈjÈ tathÈ kÈresi. Hatthipotako vÈladhiÑ antarasatthimhi 
pakkhipitvÈ ubho kaÓÓe pÈtetvÈ akkhÊni nimÊletvÈ aÔÔhÈsi. MahÈjano 
“evar|passa nÈma caÓÉahatthino ayamÈkÈro”ti hatthimeva olokesi. 

 RÈjÈ BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ parivisitvÈ SatthÈraÑ 
vanditvÈ “bhante yaÑ imasmiÑ dÈnagge kappiyabhaÓÉaÑ vÈ 
akappiyabhaÓÉaÑ vÈ, sabbaÑ taÑ tumhÈkameva dammÊ”ti 
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Èha. TasmiÑ pana dÈne ekadivaseneva1 pariccattaÑ cuddasakoÔidhanaÑ 
hoti. Satthu pana setacchattaÑ nisÊdanapalla~ko ÈdhÈrako pÈdapÊÔhikÈti2 
cattÈri anagghÈneva. Puna evar|paÑ katvÈ BuddhÈnaÑ dÈnaÑ nÈma dÈtuÑ 
samattho nÈhosi, teneva taÑ “asadisadÈnan”ti paÒÒÈyi. TaÑ kira 
sabbabuddhÈnaÑ ekavÈraÑ hotiyeva, sabbesaÑ pana3 itthÊyeva saÑvidahati. 
RaÒÒo pana KÈÄo ca JuÓho cÈti dve amaccÈ ahesuÑ. Tesu KÈÄo cintesi “aho 
rÈjakulassa parihÈni, ekadivaseneva cuddasakoÔidhanaÑ khayaÑ gacchati, 
ime imaÑ dÈnaÑ bhuÒjitvÈ gantvÈ nipannÈ niddÈyissanti, aho naÔÔhaÑ 
rÈjakulan”ti. JuÓho cintesi “aho raÒÒo dÈnaÑ sudinnaÑ. Na hi sakkÈ 
rÈjabhÈve aÔÔhitena evar|paÑ dÈnaÑ dÈtuÑ, sabbasattÈnaÑ pattiÑ adento 
nÈma natthi, ahaÑ panidaÑ dÈnaÑ anumodÈmÊ”ti. 

 Satthu bhattakiccÈvasÈne rÈjÈ anumodanatthÈya pattaÑ gaÓhi. SatthÈ 
cintesi “raÒÒÈ mahoghaÑ pavattentena viya mahÈdÈnaÑ dinnaÑ, asakkhi nu 
kho mahÈjano cittaÑ pasÈdetuÑ, udÈhu no”ti. So tesaÑ amaccÈnaÑ 
cittÈcÈraÑ ÒatvÈ “sace raÒÒo dÈnÈnucchavikaÑ anumodanaÑ karissÈmi, 
KÈÄassa muddhÈ sattadhÈ phalissati, JuÓho sotÈpattiphale patiÔÔhahissatÊ”ti 
ÒatvÈ KÈÄe anukampaÑ paÔicca evar|paÑ dÈnaÑ datvÈ Ôhitassa raÒÒo 
catuppadikaÑ gÈthameva vatvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ gato. Bhikkh| 
A~gulimÈlaÑ pucchiÑsu “na kiÑ nu kho Èvuso duÔÔhahatthiÑ chattaÑ 
dhÈretvÈ ÔhitaÑ disvÈ bhÈyÊ”ti. Na bhÈyiÑ Èvusoti. Te SatthÈraÑ 
upasa~kamitvÈ ÈhaÑsu “A~gulimÈlo bhante aÒÒaÑ byÈkarosÊ”ti. SatthÈ “na 
bhikkhave A~gulimÈlo bhÈyati. KhÊÓÈsava-usabhÈnaÒhi antare jeÔÔhaka-
usabhÈ mama puttasadisÈ bhikkh| na bhÈyantÊ”ti vatvÈ BrÈhmaÓavagge 
imaÑ gÈthamÈha– 

  “UsabhaÑ pavaraÑ vÊraÑ, mahesiÑ vijitÈvinaÑ. 
  AnejaÑ nhÈtakaÑ BuddhaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti4. 

 RÈjÈpi domanassappatto “evar|pÈya nÈma parisÈya dÈnaÑ datvÈ 
Ôhitassa mayhaÑ anucchavikaÑ anumodanaÑ akatvÈ gÈthameva vatvÈ 
SatthÈ uÔÔhÈyÈsanÈ gato, mayÈ Satthu anucchavikaÑ dÈnaÑ akatvÈ 
ananucchavikaÑ kataÑ 
______________________________________________________________
 1. Ekadivaseyeva (SÊ) 2. PÈdapÊÔhakoti (SyÈ) 
 3. Satthu ca sabbesaÑ ca (SyÈ) 4. Khu 1. 74, 378 piÔÔhesu. 
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bhavissati, kappiyabhaÓÉaÑ adatvÈ akappiyabhaÓÉaÑ vÈ dinnaÑ bhavissati, 
SatthÈrÈ me kupitena bhavitabbaÑ. EtaÒhi asadisadÈnaÑ nÈma1, 
dÈnÈnur|paÑ anumodanaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti vihÈraÑ gantvÈ SatthÈraÑ 
vanditvÈ etadavoca “kiÑ nu kho me bhante dÈtabbayuttakaÑ dÈnaÑ na 
dinnaÑ, udÈhu dÈnÈnur|paÑ kappiyabhaÓÉaÑ adatvÈ akappiyabhaÓÉameva 
dinnan”ti. KimetaÑ mahÈrÈjÈti. Na me tumhehi dÈnÈnucchavikÈ anumodanÈ 
katÈti. MahÈrÈja anucchavikameva te dÈnaÑ dinnaÑ. EtaÒhi asadisadÈnaÑ 
nÈma, ekassa Buddhassa ekavÈrameva sakkÈ dÈtuÑ, puna evar|paÑ nÈma 
dÈnaÑ duddadanti. Atha kasmÈ bhante me dÈnÈnur|paÑ anumodanaÑ na 
karitthÈti. ParisÈya asuddhattÈ mahÈrÈjÈti. Ko nu kho bhante parisÈya 
dosoti. Athassa SatthÈ dvinnampi amaccÈnaÑ cittÈcÈraÑ ÈrocetvÈ KÈÄe 
anukampaÑ paÔicca anumodanÈya akatabhÈvaÑ Ècikkhi. RÈjÈ “saccaÑ kira 
te KÈÄa evaÑ cintitan”ti pucchitvÈ “saccan”ti vutte “tava santakaÑ 
aggahetvÈ mama puttadÈrehi saddhiÑ mayi attano santakaÑ dente tuyhaÑkÈ 
pÊÄÈ, gaccha bho, yaÑ te mayÈ dinnaÑ, taÑ dinnameva hotu, raÔÔhato pana 
me nikkhamÈ”ti taÑ raÔÔhÈ nÊharitvÈ juÓhaÑ pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira te 
evaÑ cintitan”ti pucchitvÈ “saccan”ti vutte “sÈdhu mÈtula, pasannosmi, 
tvaÑ mama parijanaÑ gahetvÈ mayÈ dinnaniyÈmeneva satta divasÈni dÈnaÑ 
dehÊ”ti sattÈhaÑ rajjaÑ niyyÈdetvÈ SatthÈraÑ Èha “passatha bhante bÈlassa 
karaÓaÑ, mayÈ evaÑ dinnadÈne pahÈramadÈsÊ”ti. SatthÈ “Èma mahÈrÈja, 
bÈlÈ nÈma parassa dÈnaÑ anabhinanditvÈ duggatiparÈyaÓÈ honti, dhÊrÈ pana 
paresampi dÈnaÑ anumoditvÈ saggaparÈyaÓÈ eva hontÊ”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 177. “Na ve kadariyÈ devalokaÑ vajanti, 
 BÈlÈ have nappasaÑsanti dÈnaÑ. 
 DhÊro ca dÈnaÑ anumodamÈno, 
 Teneva so hoti sukhÊ paratthÈ”ti. 

 Tattha kadariyÈti thaddhamaccharino. BÈlÈti idhalokaparalokaÑ 
ajÈnanakÈ. DhÊroti paÓÉito. SukhÊ paratthÈti teneva so 
dÈnÈnumodanapuÒÒena paraloke dibbasampattiÑ anubhavamÈno sukhÊ 
hotÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. Yassa kassaci nÈma (SÊ, SyÈ)  
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 DesanÈvasÈne juÓho sotÈpattiphale patiÔÔhahi, sampattaparisÈyapi 
sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosi, JuÓhopi sotÈpanno hutvÈ sattÈhaÑ raÒÒÈ 
dinnaniyÈmeneva dÈnaÑ adÈsÊti. 
 

AsadisadÈnavatthu dasamaÑ.  
_____ 

 
11. AnÈthapiÓÉikaputtakÈlavatthu  

 PathabyÈ ekarajjenÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
kÈlaÑ nÈma AnÈthapiÓÉikassa puttaÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira tathÈvidhassa saddhÈsampannassa seÔÔhino putto hutvÈ neva 
Satthu santikaÑ gantuÑ, na gehaÑ ÈgatakÈle daÔÔhuÑ, na dhammaÑ sotuÑ, 
na saÑghassa veyyÈvaccaÑ kÈtuÑ icchati. PitarÈ “mÈ evaÑ tÈta karÊ”ti 
vuttopi tassa vacanaÑ na suÓÈti. Athassa pitÈ cintesi “ayaÑ evar|paÑ 
diÔÔhiÑ gahetvÈ vicaranto AvÊciparÈyaÓo bhavissati, na kho panetaÑ 
patir|paÑ, yaÑ mayi passante mama putto nirayaÑ gaccheyya. ImasmiÑ 
kho pana loke dhanadÈnena abhijjanakasatto nÈma natthi, dhanena naÑ 
bhindissÈmÊ”ti. Atha naÑ Èha “tÈta uposathiko hutvÈ vihÈraÑ gantvÈ 
dhammaÑ sutvÈ ehi, kahÈpaÓasataÑ te dassÈmÊ”ti. Dassatha tÈtÈti. DassÈmi 
puttÈti. So yÈvatatiyaÑ paÔiÒÒaÑ gahetvÈ uposathiko hutvÈ vihÈraÑ 
agamÈsi. Dhammassavanena panassa kiccaÑ natthi, yathÈphÈsukaÔÔhÈne 
sayitvÈ pÈtova gehaÑ agamÈsi. Athassa pitÈ “putto me uposathiko ahosi, 
sÊghamassa yÈgu-ÈdÊni ÈharathÈ”ti vatvÈ dÈpesi. So “kahÈpaÓe aggahetvÈ na 
bhuÒjissÈmÊ”ti ÈhaÔÈhaÔaÑ paÔikkhipi. Athassa pitÈ pÊÄaÑ asahanto 
kahÈpaÓabhaÓÉaÑ dÈpesi. So taÑ hatthena gahetvÈva ÈhÈraÑ paribhuÒji. 

 Atha naÑ punadivase seÔÔhi “tÈta kahÈpaÓasahassaÑ te dassÈmi, Satthu 
purato ÔhatvÈ ekaÑ dhammapadaÑ uggaÓhitvÈ ÈgaccheyyÈsÊ”ti pesesi. Sopi 
vihÈraÑ gantvÈ Satthu purato ÔhatvÈva ekameva padaÑ uggaÓhitvÈ 
palÈyitukÈmo ahosi. Athassa SatthÈ asallakkhaÓÈkÈraÑ akÈsi. So taÑ padaÑ 
asallakkhetvÈ uparipadaÑ uggaÓhissÈmÊti ÔhatvÈ 
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assosiyeva. UggaÓhissÈmÊti suÓantova kira sakkaccaÑ suÓÈti nÈma1. EvaÒca 
kira suÓantÈnaÑ dhammo sotÈpattimaggÈdayo deti. Sopi uggaÓhissÈmÊti 
suÓÈti, SatthÈpissa asallakkhaÓÈkÈraÑ karoti. So “uparipadaÑ 
uggaÓhissÈmÊ”ti ÔhatvÈ suÓantova sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi. 

 So punadivase Buddhappamukhena bhikkhusaÑghena saddhiÑyeva 
SÈvatthiÑ pÈvisi. MahÈseÔÔhi taÑ disvÈ “ajja mama puttassa ÈkÈro ruccatÊ”ti 
cintesi. Tassapi etadahosi “aho vata me pitÈ ajja Satthu santike kahÈpaÓe na 
dadeyya, kahÈpaÓakÈraÓÈ mayhaÑ uposathikabhÈvaÑ paÔicchÈdeyyÈ”ti. 
SatthÈ panassa hiyyova kahÈpaÓassa kÈraÓÈ uposathikabhÈvaÑ aÒÒÈsi. 
MahÈseÔÔhi Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa yÈguÑ dÈpetvÈ 
puttassapi dÈpesi. So nisÊditvÈ tuÓhÊbh|tova yÈguÑ pivi, khÈdanÊyaÑ khÈdi, 
bhattaÑ bhuÒji. MahÈseÔÔhi Satthu bhattakiccÈvasÈne puttassa purato 
sahassabhaÓÉikaÑ ÔhapÈpetvÈ “tÈta mayÈ te ‘sahassaÑ dassÈmÊ’ti vatvÈ 
uposathaÑ samÈdÈpetvÈ vihÈraÑ pahito. IdaÑ te sahassan”ti Èha. So Satthu 
purato kahÈpaÓe diyyamÈne disvÈ lajjanto “alaÑ me kahÈpaÓehÊ”ti vatvÈ 
“gaÓha tÈtÈ”ti vuccamÈnopi na gaÓhi. Athassa pitÈ SatthÈraÑ vanditvÈ 
“bhante ajja me puttassa ÈkÈro ruccatÊ”ti vatvÈ “kiÑ mahÈseÔÔhÊ”ti vutte 
“mayÈ esa purimadivase ‘kahÈpaÓasataÑ te dassÈmÊ’ti vatvÈ vihÈraÑ pesito, 
punadivase kahÈpaÓe aggahetvÈ bhuÒjituÑ na icchi, ajja pana diyyamÈnepi 
kahÈpaÓe na icchatÊ”ti Èha. SatthÈ “Èma mahÈseÔÔhi ajja tava puttassa 
cakkavattisampattitopi devalokabrahmalokasampattÊhipi sotÈpattiphalameva 
varan”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 178. “PathabyÈ ekarajjena, saggassa gamanena vÈ. 
 SabbalokÈdhipaccena, sotÈpattiphalaÑ varan”ti. 

 Tattha pathabyÈ ekarajjenÈti cakkavattirajjena. Saggassa gamanena vÈti 
chabbÊsatividhassa saggassa adhigamanena. SabbalokÈdhipaccenÈti na 
ekasmiÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SuÓantÈva kira sakkaccaÑ suÓanti nÈma (SyÈ)  
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ettake loke1 nÈgasupaÓÓavemÈnikapetehi saddhiÑ, sabbasmiÑ loke 
Èdhipaccena. SotÈpattiphalaÑ varanti yasmÈ ettake ÔhÈne rajjaÑ kÈretvÈpi 
nirayÈdÊhi amuttova hoti, sotÈpanno pana pihitÈpÈyadvÈro hutvÈ 
sabbadubbalopi aÔÔhame bhave na nibbattati, tasmÈ sotÈpattiphalameva 
varaÑ uttamanti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

AnÈthapiÓÉakaputtakÈlavatthu ekÈdasamaÑ. 
 
 

LokavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.  
 
 

Terasamo vaggo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. EtasmiÑ ettake loke (SyÈ, Ka) 

 



  

14. Buddhavagga 
 

1. MÈradhÊtaravatthu1 

 Yassa jitanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ BodhimaÓÉe viharanto 
mÈradhÊtaro Èrabbha kathesi. DesanaÑ pana SÈvatthiyaÑ samuÔÔhÈpetvÈ 
puna KururaÔÔhe MÈgaÓÉiyabrÈhmaÓassa kathesi. 

 KururaÔÔhe kira MÈgaÓÉiyabrÈhmaÓassa dhÊtÈ MÈgaÓÉiyÈyeva nÈma 
ahosi uttamar|padharÈ. TaÑ patthayamÈnÈ anekabrÈhmaÓamahÈsÈlÈ ceva 
khattiyamahÈsÈlÈ ca “dhÊtaraÑ no det|”ti MÈgaÓÉiyassa pahiÓiÑsu. Sopi 
“na tumhe mayhaÑ dhÊtu anucchavikÈ”ti sabbe paÔikkhipateva. 
AthekadivasaÑ SatthÈ pacc|sasamaye lokaÑ volokento attano ÒÈÓajÈlassa 
anto paviÔÔhaÑ MÈgaÓÉiyabrÈhmaÓaÑ disvÈ “kiÑ nu kho bhavissatÊ”ti 
upadhÈrento brÈhmaÓassa ca brÈhmaÓiyÈ ca tiÓÓaÑ maggaphalÈnaÑ 
upanissayaÑ addasa. BrÈhmaÓopi bahigÈme nibaddhaÑ aggiÑ paricarati. 
SatthÈ pÈtova pattacÊvaramÈdÈya taÑ ÔhÈnaÑ agamÈsi. BrÈhmaÓo Satthu 
r|pasiriÑ olokento “imasmiÑ loke iminÈ sadiso puriso nÈma natthi, ayaÑ 
mayhaÑ dhÊtu anucchaviko, imassa me dhÊtaraÑ dassÈmÈ”ti cintetvÈ 
SatthÈraÑ Èha “samaÓa mama ekÈ dhÊtÈ atthi, ahaÑ tassÈ anucchavikaÑ 
purisaÑ apassanto taÑ na kassaci adÈsiÑ, tvaÑ panassÈ anucchaviko, ahaÑ 
te dhÊtaraÑ pÈdaparicÈrikaÑ katvÈ dÈtukÈmo, yÈva naÑ Ènemi, tÈva idheva 
tiÔÔhÈhÊ”ti. SatthÈ tassa kathaÑ sutvÈ neva abhinandi, na paÔikkosi. 

 BrÈhmaÓopi gehaÑ gantvÈ brÈhmaÓiÑ Èha “bhoti ajja me dhÊtu 
anucchaviko puriso diÔÔho, tassa naÑ dassÈmÈ”ti dhÊtaraÑ ala~kÈrÈpetvÈ 
ÈdÈya brÈhmaÓiyÈ saddhiÑ taÑ ÔhÈnaÑ agamÈsi. MahÈjanopi kut|halajÈto 
nikkhami. SatthÈ brÈhmaÓena vuttaÔÔhÈne aÔÔhatvÈ tattha padacetiyaÑ 
dassetvÈ aÒÒasmiÑ ÔhÈne aÔÔhÈsi. BuddhÈnaÑ kira padacetiyaÑ “idaÑ asuko 
nÈma passat|”ti adhiÔÔhahitvÈ akkantaÔÔhÈneyeva paÒÒÈyati, sesaÔÔhÈne taÑ 
passanto nÈma natthi. BrÈhmaÓo attanÈ 
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 1. MÈgaÓÉiyavatthu (Ka)  
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saddhiÑ gacchamÈnÈya brÈhmaÓiyÈ “kahaÑ so”ti puÔÔho “imasmiÑ ÔhÈne 
tiÔÔhÈhÊti taÑ avacan”ti olokento padavalaÒjaÑ disvÈ “idamassa padan”ti 
dassesi. SÈ lakkhaÓamantakusalatÈya “na-idaÑ brÈhmaÓa kÈmabhogino 
padan”tivatvÈ brÈhmaÓena “bhoti tvaÑ udakapÈtimhi susumÈraÑ passati, 
mayÈ so samaÓo diÔÔho ‘dhÊtaraÑ te dassÈmÊ’ti vutto, tenÈpi adhivÈsitan”ti 
vutte “brÈhmaÓa kiÒcÈpi tvaÑ evaÑ vadesi, idaÑ pana nikkilesasseva 
padan”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 

    “Rattassa hi ukkuÔikaÑ padaÑ bhave, 
     DuÔÔhassa hoti sahasÈnupÊÄitaÑ. 
     M|Ähassa hoti avakaÉÉhitaÑ padaÑ, 
     VivaÔÔacchadassa idamÊdisaÑ padan”ti1. 

 Atha naÑ brÈhmaÓo “bhoti mÈ viravi, tuÓhÊbh|tÈva ehÊ”ti gacchanto 
SatthÈraÑ disvÈ “ayaÑ so puriso”ti tassÈ dassetvÈ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ 
“samaÓa dhÊtaraÑ te dassÈmÊ”ti Èha. SatthÈ “na me tava dhÊtÈya attho”ti 
avatvÈ “brÈhmaÓa ekaÑ te kÈraÓaÑ kathessÈmi, suÓissasÊ”ti vatvÈ “kathehi 
bho samaÓa suÓissÈmÊ”ti vutte abhinikkhamanato paÔÔhÈya atÊtaÑ ÈharitvÈ 
dassesi. 

 TatrÈyaÑ sa~khepakathÈ–MahÈsatto rajjasiriÑ pahÈya KaÓÔakaÑ2 
Èruyha ChannasahÈyo abhinikkhamanto nagaradvÈre Ôhitena mÈrena 
“Siddhattha nivatta, ito te sattame divase cakkaratanaÑ pÈtubhavissatÊ”ti 
vutte “ahametaÑ mÈra jÈnÈmi, na me tenattho”ti Èha. Atha kimatthÈya 
nikkhamasÊti. SabbaÒÒutaÒÒÈÓatthÈyÈti. “Tena hi sace ajjato paÔÔhÈya 
kÈmavitakkÈdÊnaÑ ekampi vitakkaÑ vitakkessasi, jÈnissÈmi te kattabban”ti 
Èha. So tato paÔÔhÈya otÈrÈpekkho satta vassÈni mahÈsattaÑ anubandhi. 

 SatthÈpi chabbassÈni dukkarakÈrikaÑ caritvÈ paccattapurisakÈraÑ 
nissÈya bodhim|le sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ paÔivijjhitvÈ vimuttisukhaÑ 
paÔisaÑvedayamÈno paÒcamasattÈhe AjapÈlanigrodham|le nisÊdi. TasmiÑ 
samaye mÈro 
______________________________________________________________ 
 1. Visuddhi 1. 101; AÑ-®Ôha 1. 335; Dhammapada-®Ôha 1. 129 piÔÔhesupi.  
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“ahaÑ ettakaÑ kÈlaÑ anubandhitvÈ otÈrÈpekkhopi imassa kiÒci khalitaÑ 
nÈddasaÑ, atikkanto idÈni esa mama visayan”ti domanassappatto 
mahÈmagge nisÊdi. Athassa TaÓhÈ AratÊ RagÈti imÈ tisso dhÊtaro “pitÈ no na 
paÒÒÈyati, kahaÑ nu kho etarahÊ”ti olokayamÈnÈ taÑ tathÈ nisinnaÑ disvÈ 
upasa~kamitvÈ “kasmÈ tÈta dukkhÊ dummanosÊ”ti pucchiÑsu. So tÈsaÑ 
tamatthaÑ Èrocesi. Atha naÑ tÈ ÈhaÑsu “tÈta mÈ cintayi, mayaÑ taÑ attano 
vase katvÈ ÈnessÈmÈ”ti. Na sakkÈ ammÈ esa kenaci vase kÈtunti. “TÈta 
mayaÑ itthiyo nÈma idÈneva naÑ rÈgapÈsÈdÊhi bandhitvÈ ÈnessÈma, tumhe 
mÈ cintayitthÈ”ti SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ “pÈde te samaÓa paricÈremÈ”ti 
ÈhaÑsu. SatthÈ neva tÈsaÑ vacanaÑ manasÈkÈsi, na akkhÊni ummÊletvÈ 
olokesi. 

 Puna mÈradhÊtaro “uccÈvacÈ kho purisÈnaÑ adhippÈyÈ, kesaÒci 
kumÈrikÈsu pemaÑ hoti, kesaÒci paÔhamavaye ÔhitÈsu, kesaÒci 
majjhimavaye ÔhitÈsu, kesaÒci pacchimavaye ÔhitÈsu, nÈnappakÈrehi taÑ 
palobhessÈmÈ”ti ekekÈ kumÈrikavaÓÓÈdivasena sataÑ sataÑ attabhÈve 
abhinimminitvÈ kumÈriyo, avijÈtÈ, sakiÑ vijÈtÈ, duvijÈtÈ, majjhimitthiyo, 
mahallakitthiyo ca hutvÈ chakkhattuÑ1 BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ “pÈde 
te samaÓa paricÈremÈ”ti ÈhaÑsu. Tampi BhagavÈ na manasÈkÈsi yathÈ taÑ 
anuttare upadhisa~khaye vimuttoti. Atha SatthÈ ettakenapi tÈ 
anugacchantiyo2 “apetha, kiÑ disvÈ evaÑ vÈyamatha, evar|paÑ nÈma 
vÊtarÈgÈnaÑ purato kÈtuÑ na vaÔÔati. TathÈgatassa pana rÈgÈdayo pahÊnÈ. 
Kena taÑ kÈraÓena attano vasaÑ nessathÈ”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 179. “Yassa jitaÑ nÈvajÊyati, 
  JitaÑ yassa3 no’yÈti koci loke. 
  TaÑ BuddhamanantagocaraÑ, 
  ApadaÑ kena padena nessatha. 
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 180. Yassa jÈlinÊ visattikÈ, 
 TaÓhÈ natthi kuhiÒci netave. 
 TaÑ BuddhamanantagocaraÑ, 
 ApadaÑ kena padena nessathÈ”ti. 

 Tattha yassa jitaÑ nÈvajÊyatÊti yassa SammÈsambuddhassa tena tena 
maggena jitaÑ rÈgÈdikilesajÈtaÑ puna asamudÈcaraÓato nÈvajÊyati, dujjitaÑ 
nÈma na hoti. No’yÈtÊti na uyyÈti, yassa jitaÑ kilesajÈtaÑ rÈgÈdÊsu koci eko 
kilesopi loke pacchato vattÊ nÈma na hoti, nÈnubandhatÊti attho. 
Anantagocaranti anantÈrammaÓassa sabbaÒÒutaÒÒÈÓassa vasena 
apariyantagocaraÑ. Kena padenÈti yassa hi rÈgapadÈdÊsu ekapadampi atthi, 
taÑ tumhe tena padena nessatha. Buddhassa pana ekapadampi natthi, taÑ 
apadaÑ BuddhaÑ tumhe kena padena nessatha. 

 DutiyagÈthÈya taÓhÈ nÈmesÈ saÑsibbitapariyonandhanaÔÔhena1 
jÈlamassÈ atthÊtipi jÈlakÈrikÈtipi jÈl|pamÈtipi jÈlinÊ, r|pÈdÊsu ÈrammaÓesu 
visattatÈya2 visattamanatÈya visÈharatÈya visapupphatÈya visaphalatÈya 
visaparibhogatÈya visattikÈ. SÈ evar|pÈ taÓhÈ yassa kuhiÒci bhave netuÑ 
natthi, taÑ tumhe apadaÑ BuddhaÑ kena padena nessathÈti attho. 

 DesanÈvasÈne bah|naÑ devatÈnaÑ dhammÈbhisamayo ahosi. 
MÈradhÊtaropi tattheva antaradhÈyiÑsu. 

 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “MÈgaÓÉiya ahaÑ pubbe imÈ 
tisso mÈradhÊtaro addasaÑ semhÈdÊhi apalibuddhena 
suvaÓÓakkhandhasadisena attabhÈvena samannÈgatÈ, tadÈpi methunasmiÑ 
chando nÈhosiyeva. Tava dhÊtu sarÊraÑ dvattiÑ sÈkÈrakuÓapaparip|raÑ 
bahivicitto viya asucighaÔo. Sace hi mama pÈdo asucimakkhito bhaveyya, 
ayaÒca ummÈraÔÔhÈne tiÔÔheyya, tathÈpissÈ sarÊre ahaÑ pÈde na phuseyyan”ti 
vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑsibbitaparisaÑsibbitapariyonaddhaÔÔhena (SÊ) 
 2. VisattatÈya visattikÈ. SÈ pana (SÊ, Ka) 

 



130 KhuddakanikÈya 

   “DisvÈna TaÓhaÑ AratiÑ RagaÒca, 
   NÈhosi chando api methunasmiÑ. 
   KimevidaÑ muttakarÊsapuÓÓaÑ, 
   PÈdÈpi naÑ samphusituÑ na icche”ti1. 

 DesanÈvasÈne ubhopi jayampatikÈ anÈgÈmiphale patiÔÔhahiÑs|ti. 
 

MÈradhÊtaravatthu paÔhamaÑ. 
_____ 

 
2. DevorohaÓavatthu 

 Ye jhÈnapasutÈ dhÊrÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ 
Sa~kassanagaradvÈre bah| devamanusse Èrabbha kathesi. DesanÈ pana 
RÈjagahe samuÔÔhitÈ. 

 EkasmiÑ hi samaye RÈjagahaseÔÔhi parissayamocanatthaÒceva 
pamÈdena galitÈnaÑ ÈbharaÓÈdÊnaÑ rakkhaÓatthaÒca jÈlakaraÓÉakaÑ 
parikkhipÈpetvÈ Ga~gÈya udakakÊÄaÑ kÊÄi. Atheko rattacandanarukkho 
Ga~gÈya uparitÊre jÈto Ga~godakena dhotam|lo patitvÈ tattha tattha 
pÈsÈÓesu saÑbhajjamÈno2 vippakiri. Tato ekÈ ghaÔappamÈÓÈ ghaÔikÈ 
pÈsÈÓehi ghaÑsiyamÈnÈ udaka-|mÊhi pothiyamÈnÈ maÔÔhÈ hutvÈ 
anupubbena vuyhamÈnÈ sevÈlapariyonaddhÈ ÈgantvÈ tassa jÈle laggi. SeÔÔhi 
“kimetan”ti vatvÈ “rukkhaghaÔikÈ”ti sutvÈ taÑ ÈharÈpetvÈ “kiÑ nÈmetan”ti 
upadhÈraÓatthaÑ vÈsikaÓÓena tacchÈpesi. TÈvadeva alattakavaÓÓaÑ 
rattacandanaÑ paÒÒÈyi. SeÔÔhi pana neva sammÈdiÔÔhi na micchÈdiÔÔhi, 
majjhattadhÈtuko. So cintesi “mayhaÑ gehe rattacandanaÑ bahu, kiÑ nu 
kho iminÈ karissÈmÊ”ti. Athassa etadahosi “imasmiÑ loke ‘mayaÑ arahanto 
mayaÑ arahanto’ti vattÈro bah|, ahaÑ ekaÑ arahantampi na passÈmi3. 
Gehe bhamaÑ yojetvÈ pattaÑ likhÈpetvÈ sikkÈya ÔhapetvÈ veÄuparamparÈya 
saÔÔhihatthamatte ÈkÈse olambÈpetvÈ ‘sace arahÈ atthi, imaÑ ÈkÈsenÈgantvÈ 
gaÓhÈt|’ti vakkhÈmi. Yo taÑ gahessati, taÑ saputtadÈro saraÓaÑ 
gamissÈmÊ”ti. So cintitaniyÈmeneva pattaÑ likhÈpetvÈ veÄuparamparÈya 
ussÈpetvÈ “yo imasmiÑ loke arahÈ, so ÈkÈsenÈgantvÈ imaÑ pattaÑ 
gaÓhÈt|”ti Èha. 
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 Cha satthÈro “amhÈkaÑ esa anucchaviko, amhÈkameva naÑ dehÊ”ti 
vadiÑsu. So “ÈkÈsenÈgantvÈ gaÓhathÈ”ti Èha. Atha chaÔÔhe divase NigaÓÔho 
NÈÔaputto antevÈsike pesesi “gacchatha, seÔÔhiÑ evaÑ vadetha ‘amhÈkaÑ 
Ècariyasseva anucchavikoyaÑ, mÈ appamattakassa kÈraÓÈ ÈkÈsenÈgamanaÑ 
kari, dehi kira me taÑ pattan’ti”. Te gantvÈ seÔÔhiÑ tathÈ vadiÑsu. SeÔÔhi 
“ÈkÈsenÈgantvÈ gaÓhituÑ samatthova gaÓhÈt|”ti Èha. NÈÔaputto sayaÑ 
gantukÈmo1 antevÈsikÈnaÑ saÒÒaÑ adÈsi “ahaÑ ekaÑ hatthaÒca pÈdaÒca 
ukkhipitvÈ uppatitukÈmo viya bhavissÈmi, tumhe maÑ ‘Ècariya kiÑ 
karotha, dÈrumayapattassa kÈraÓÈ paÔicchannaÑ arahattaguÓaÑ mahÈjanassa 
mÈ dassayitthÈ’ti vatvÈ maÑ hatthesu ca pÈdesu ca gahetvÈ ÈkaÉÉhantÈ 
bh|miyaÑ pÈteyyÈthÈ”ti. So tattha gantvÈ seÔÔhiÑ Èha “mahÈseÔÔhi mayhaÑ 
ayaÑ patto anucchaviko, aÒÒesaÑ nÈnucchaviko, mÈ te appamattakassa 
kÈraÓÈ mama ÈkÈse uppatanaÑ rucci, dehi me pattan”ti. Bhante ÈkÈse 
uppatitvÈva gaÓhathÈti. Tato NÈÔaputto “tena hi apetha apethÈ”ti antevÈsike 
apanetvÈ “ÈkÈse uppatissÈmÊ”ti ekaÑ hatthaÒca pÈdaÒca ukkhipi. Atha naÑ 
antevÈsikÈ “Ècariya kiÑ nÈmetaÑ karotha, chavassa lÈmakassa 
dÈrumayapattassa kÈraÓÈ paÔicchannaguÓena mahÈjanassa dassitena2 ko 
attho”ti taÑ hatthapÈdesu gahetvÈ ÈkaÉÉhitvÈ bh|miyaÑ pÈtesuÑ. So 
seÔÔhiÑ Èha “ime mahÈseÔÔhi uppatituÑ na denti, dehi me pattan”ti. 
UppatitvÈ gaÓhatha bhanteti. EvaÑ titthiyÈ cha divasÈni vÈyamitvÈpi taÑ 
pattaÑ na labhiÑsuyeva. 

 Sattame divase Èyasmato MahÈmoggallÈnassa ca Èyasmato 
PiÓÉolabhÈradvÈjassa ca “RÈjagahe piÓÉÈya carissÈmÈ”ti gantvÈ ekasmiÑ 
piÔÔhipÈsÈÓe ÔhatvÈ cÊvaraÑ pÈrupanakÈle dhuttakÈ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ 
“ambho pubbe cha satthÈro loke ‘mayaÑ arahantamhÈ’ti vicariÑsu, 
RÈjagahaseÔÔhino pana ajja sattamo divaso pattaÑ ussÈpetvÈ ‘sace arahÈ 
atthi, ÈkÈsenÈgantvÈ gaÓhÈt|’ti vadantassa, ekopi ‘ahaÑ arahÈ’ti ÈkÈse 
uppatanto natthi. Ajja no loke arahantÈnaÑ natthibhÈvo ÒÈto”ti. TaÑ 
kathaÑ sutvÈ 
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 1. GaÓhitukÈmo (SÊ) 2. PaÔicchannaguÓe tumhehi mahÈjanassa dassite (SÊ)  
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ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno ÈyasmantaÑ PiÓÉolabhÈradvÈjaÑ Èha “sutaÑ te 
Èvuso BhÈradvÈja imesaÑ vacanaÑ, ime Buddhassa sÈsanaÑ pariggaÓhantÈ 
viya vadanti. TvaÒca mahiddhiko mahÈnubhÈvo, gaccha taÑ pattaÑ ÈkÈsena 
gantvÈ gaÓhÈhÊ”ti. Œvuso MahÈmoggallÈna tvaÑ iddhimantÈnaÑ aggo, tvaÑ 
etaÑ gaÓhÈhi, tayi pana aggaÓhante ahaÑ gaÓhissÈmÊti. “GaÓhÈvuso”ti vutte 
ÈyasmÈ PiÓÉolabhÈradvÈjo abhiÒÒÈpÈdakaÑ catutthajjhÈnaÑ samÈpajjitvÈ 
uÔÔhÈya tigÈvutaÑ piÔÔhipÈsÈÓaÑ pÈdantena paÔicchÈdento1 tulapicu viya 
ÈkÈse uÔÔhÈpetvÈ RÈjagahanagarassa upari sattakkhattuÑ anupariyÈyi. So 
tigÈvutapamÈÓassa nagarassa pidhÈnaÑ viya paÒÒÈyi. NagaravÈsino “pÈsÈÓo 
no avattharitvÈ gaÓhÈtÊ”ti bhÊtÈ suppÈdÊni matthake katvÈ tattha tattha 
nilÊyiÑsu. Sattame vÈre thero piÔÔhipÈsÈÓaÑ bhinditvÈ attÈnaÑ dassesi. 
MahÈjano theraÑ disvÈ “bhante PiÓÉolabhÈradvÈja tava pÈsÈÓaÑ daÄhaÑ2 
katvÈ gaÓha, mÈ no sabbe nÈsayÊ”ti3. Thero pÈsÈÓaÑ pÈdantena khipitvÈ 
vissajjesi. So gantvÈ yathÈÔhÈneyeva patiÔÔhÈsi. Thero seÔÔhissa 
gehamatthake aÔÔhÈsi. TaÑ disvÈ seÔÔhi urena nipajjitvÈ “otaratha sÈmÊ”ti 
vatvÈ ÈkÈsato otiÓÓaÑ theraÑ nisÊdÈpetvÈ pattaÑ otÈrÈpetvÈ 
catumadhurapuÓÓaÑ katvÈ therassa adÈsi. Thero pattaÑ gahetvÈ 
vihÈrÈbhimukho pÈyÈsi. Athassa ye araÒÒagatÈ vÈ suÒÒÈgÈragatÈ vÈ taÑ 
pÈÔihÈriyaÑ nÈddasaÑsu. Te sannipatitvÈ “bhante amhÈkampi pÈÔihÈriyaÑ 
dassehÊ”ti theraÑ anubandhiÑsu. So tesaÑ tesaÑ pÈÔihÈriyaÑ dassetvÈ 
vihÈraÑ agamÈsi. 

 SatthÈ taÑ anubandhitvÈ unnÈdentassa mahÈjanassa saddaÑ sutvÈ 
“Œnanda kasseso saddo”ti pucchitvÈ “bhante PiÓÉolabhÈradvÈjena ÈkÈse 
uppatitvÈ candanapatto gahito, tassa santike eso saddo”ti sutvÈ BhÈradvÈjaÑ 
pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira tayÈ evaÑ katan”ti pucchitvÈ “saccaÑ bhante”ti 
vutte “kasmÈ te BhÈradvÈja evaÑ katan”ti theraÑ garahitvÈ taÑ pattaÑ 
khaÓÉÈkhaÓÉaÑ bhedÈpetvÈ bhikkh|naÑ aÒjanapisanatthÈya dÈpetvÈ 
pÈÔihÈriyassa akaraÓatthÈya sÈvakÈnaÑ sikkhÈpadaÑ4 paÒÒÈpesi. 
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 1. Paricchindanto (SÊ) 2. GÈÄhaÑ (SÊ) 3. Nassi (SÊ) 4. Vi 4. 247 piÔÔhe. 
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 TitthiyÈ “samaÓo kira Gotamo taÑ pattaÑ bhedÈpetvÈ pÈÔihÈriyassa 
akaraÓatthÈya sÈvakÈnaÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒÈpesÊ”ti sutvÈ “samaÓassa 
Gotamassa sÈvakÈ paÒÒattaÑ sikkhÈpadaÑ jÊvitahetupinÈtikkamanti, 
samaÓopi Gotamo taÑ rakkhissateva. IdÈni amhehi okÈso laddho”ti 
nagaravÊthÊsu ÈrocentÈ vicariÑsu “mayaÑ attano guÓaÑ rakkhantÈ pubbe 
dÈrumayapattassa kÈraÓÈ attano guÓaÑ mahÈjanassa na dassayimhÈ, 
samaÓassa Gotamassa sÈvakÈ pattakamattassa kÈraÓÈ attano guÓaÑ 
mahÈjanassa dassesuÑ. SamaÓo Gotamo attano paÓÉitatÈya pattaÑ 
bhedÈpetvÈ sikkhÈpadaÑ paÒÒÈpesi, idÈni mayaÑ teneva saddhiÑ 
pÈÔihÈriyaÑ karissÈmÈ”ti. 

 RÈjÈ BimbisÈro taÑ kathaÑ sutvÈ Satthu santikaÑ gantvÈ “tumhehi kira 
bhante pÈÔihÈriyassa akaraÓatthÈya sÈvakÈnaÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒattan”ti. 
Œma mahÈrÈjÈti. IdÈni titthiyÈ “tumhehi saddhiÑ pÈÔihÈriyaÑ karissÈmÈ”ti 
vadanti, kiÑ idÈni karissathÈti. Tesu karontesu karissÈmi mahÈrÈjÈti. Nanu 
tumhehi sikkhÈpadaÑ paÒÒattanti. NÈhaÑ mahÈrÈja attano sikkhÈpadaÑ 
paÒÒÈpesiÑ, taÑ mameva sÈvakÈnaÑ paÒÒattanti. Tumhe ÔhapetvÈ aÒÒattha 
sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ nÈma hoti bhanteti. Tena hi mahÈrÈja tamevettha 
paÔipucchÈmi, atthi pana te mahÈrÈja vijite uyyÈnanti. Atthi bhanteti. Sace te 
mahÈrÈja uyyÈne mahÈjano ambÈdÊni khÈdeyya, kimassa kattabbanti. DaÓÉo 
bhanteti. TvaÑ pana khÈdituÑ labhasÊti. Œma bhante mayhaÑ daÓÉo natthi, 
ahaÑ attano santakaÑ khÈdituÑ labhÈmÊti. MahÈrÈja yathÈ tava 
tiyojanasatike rajje ÈÓÈ pavattati, attano uyyÈne ambÈdÊni khÈdantassa daÓÉo 
natthi, aÒÒesaÑ atthi, evaÑ mamapi cakkavÈÄakoÔisatasahasse ÈÓÈ pavattati, 
attano sikkhÈpadapaÒÒattiyÈ atikkamo nÈma natthi, aÒÒesaÑ pana atthi, 
karissÈmahaÑ pÈÔihÈriyanti. TitthiyÈ taÑ kathaÑ sutvÈ “idÈnamhÈ naÔÔhÈ, 
samaÓena kira Gotamena sÈvakÈnaÑyeva sikkhÈpadaÑ paÒÒattaÑ, na 
attano. Sayameva kira pÈÔihÈriyaÑ kattukÈmo, kiÑ nu kho karomÈ”ti 
mantayiÑsu. 

 RÈjÈ SatthÈraÑ pucchi “bhante kadÈ pÈÔihÈriyaÑ karissathÈ”ti. Ito 
catumÈsaccayena ÈsÈÄhipuÓÓamÈyaÑ1 mahÈrÈjÈti. Kattha karissatha 
______________________________________________________________ 
 1. ŒsÈÄhipuÓÓamÈsiyaÑ (SÊ)  
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bhanteti. SÈvatthiÑ nissÈya mahÈrÈjÈti. KasmÈ pana SatthÈ evaÑ 
d|raÔÔhÈnaÑ apadisÊti? YasmÈ taÑ sabbabuddhÈnaÑ 
mahÈpÈÔihÈriyakaraÓaÔÔhÈnaÑ, apica mahÈjanassa sannipÈtanatthÈyapi 
d|raÔÔhÈnameva apadisÊti. TitthiyÈtaÑ kathaÑ sutvÈ “ito kira catunnaÑ 
mÈsÈnaÑ accayena samaÓo Gotamo SÈvatthiyaÑ pÈÔihÈriyaÑ karissati, 
idÈni taÑ amuÒcitvÈva anubandhissÈma, mahÈjano amhe disvÈ ‘kiÑ idan’ti 
pucchissati. Athassa vakkhÈma ‘mayaÑ samaÓena Gotamena saddhiÑ 
pÈÔihÈriyaÑ karissÈmÈ’ti vadimhÈ. So palÈyati, mayamassa palÈyituÑ adatvÈ 
anubandhÈmÈ”ti. SatthÈ RÈjagahe piÓÉÈya caritvÈ nikkhami. TitthiyÈpissa 
pacchatova nikkhamitvÈ bhattakiccaÔÔhÈne vasanti. VasitaÔÔhÈne punadivase 
pÈtarÈsaÑ karonti. Te manussehi “kimidan”ti pucchitÈ heÔÔhÈ 
cintitaniyÈmeneva ÈrocesuÑ. MahÈjanopi “pÈÔihÈriyaÑ passissÈmÈ”ti 
anubandhi. 

 SatthÈ anupubbena SÈvatthiÑ pÈpuÓi. TitthiyÈpi tena saddhiÑyeva 
gantvÈ upaÔÔhÈke samÈdapetvÈ satasahassaÑ labhitvÈ khadirathambhehi 
maÓÉapaÑ kÈretvÈ nÊluppalehi chÈdÈpetvÈ “idha pÈÔihÈriyaÑ karissÈmÈ”ti 
nisÊdiÑsu. RÈjÈ Pasenadi Kosalo SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ “bhante 
titthiyehi maÓÉapo kÈrito, ahampi tumhÈkaÑ maÓÉapaÑ karissÈmÊ”ti. AlaÑ 
mahÈrÈja atthi mayhaÑ maÓÉapakÈrakoti. Bhante maÑ ÔhapetvÈ ko aÒÒo 
kÈtuÑ sakkhissatÊti. Sakko devarÈjÈti. KahaÑ pana bhante pÈÔihÈriyaÑ 
karissathÈti. KaÓÉambarukkham|le mahÈrÈjÈti. TitthiyÈ “ambarukkham|le 
kira pÈÔihÈriyaÑ karissatÊ”ti sutvÈ attano upaÔÔhÈkÈnaÑ ÈrocetvÈ 
yojanabbhantare ÔhÈne antamaso tadahujÈtampi ambapotakaÑ uppÈÔetvÈ 
araÒÒe khipÈpesuÑ. 

 SatthÈ ÈsÈÄhipuÓÓamadivase antonagaraÑ pÈvisi. RaÒÒopi uyyÈnapÈlo 
KaÓÉo nÈma ekaÑ pi~galakipillikehi katapattapuÔassa antare mahantaÑ 
ambapakkaÑ disvÈ tassa gandharasalobhena sampatante vÈyase palÈpetvÈ 
raÒÒo khÈdanatthÈya ÈdÈya gacchanto antarÈmagge SatthÈraÑ disvÈ cintesi 
“rÈjÈ imaÑ ambaÑ khÈditvÈ mayhaÑ aÔÔha vÈ soÄasa vÈ kahÈpaÓe dadeyya, 
taÑ me ekattabhÈvepi jÊvitavuttiyÈ nÈlaÑ. Sace panÈhaÑ Satthu imaÑ 
dassÈmi, avassaÑ taÑ me dÊghakÈlaÑ hitÈvahaÑ bhavissatÊ”ti. So taÑ 
ambapakkaÑ Satthu upanÈmesi. SatthÈ ŒnandattheraÑ 
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olokesi. Athassa thero catumahÈrÈjadattiyaÑ pattaÑ nÊharitvÈ hatthe 
Ôhapesi. SatthÈ pattaÑ upanÈmetvÈ ambapakkaÑ paÔiggahetvÈ tattheva 
nisÊdanÈkÈraÑ dassesi. Thero cÊvaraÑ paÒÒÈpetvÈ adÈsi. Athassa tasmiÑ 
nisinne thero pÈnÊyaÑ parissÈvetvÈ ambapakkaÑ madditvÈ pÈnakaÑ katvÈ 
adÈsi. SatthÈ ambapÈnakaÑ pivitvÈ KaÓÉaÑ Èha “imaÑ ambaÔÔhiÑ idheva 
paÑsuÑ viy|hitvÈ ropehÊ”ti. So tathÈ akÈsi. SatthÈ tassa upari hatthaÑ 
dhovi. Hatthe dhovitamatteyeva na~galasÊsamattakkhandho hutvÈ ubbedhena 
paÓÓÈsahattho ambarukkho uÔÔhahi. Cat|su disÈsu ekekÈ, uddhaÑ ekÈti 
paÒcamahÈsÈkhÈ paÓÓÈsahatthÈ ahesuÑ. So tÈvadeva pupphaphalasaÒchanno 
hutvÈ ekekasmiÑ ÔhÈne paripakka-ambapiÓÉidharo ahosi. Pacchato 
ÈgacchantÈ bhikkh| ambapakkÈni khÈdantÈ eva ÈgamiÑsu. RÈjÈ “evar|po 
kira ambarukkho uÔÔhito”ti sutvÈ “mÈ naÑ koci chindÊ”ti ÈrakkhaÑ Ôhapesi. 
So pana KaÓÉena ropitattÈ KaÓÉambarukkhotveva paÒÒÈyi. DhuttakÈpi 
ambapakkÈni khÈditvÈ “hare duÔÔhatitthiyÈ ‘samaÓo kira Gotamo 
kaÓÉambarukkham|le pÈÔihÈriyaÑ karissatÊ’ti tumhehi yojanabbhantare 
tadahujÈtÈpi ambapotakÈ uppÈÔÈpitÈ, KaÓÉambo nÈma ayan”ti vatvÈ te 
ucchiÔÔha-ambaÔÔhÊhi pahariÑsu. 

 Sakko vÈtavalÈhakaÑ devaputtaÑ ÈÓÈpesi “titthiyÈnaÑ maÓÉapaÑ 
vÈtehi uppÈÔetvÈ ukkÈrabh|miyaÑ khipÈpehÊ”ti. So tathÈ akÈsi. S|riyampi 
devaputtaÑ ÈÓÈpesi “s|riyamaÓÉalaÑ nikaÉÉhanto1 tÈpehÊ”ti. So tathÈ akÈsi. 
Puna vÈtavalÈhakaÑ ÈÓÈpesi “vÈtamaÓÉalaÑ uÔÔhÈpento yÈhÊ”ti. So tathÈ 
karonto titthiyÈnaÑ paggharitasedasarÊre rajovaÔÔiyÈ okiri. Te 
tambamattikasadisÈ2 ahesuÑ. VassavalÈhakampi ÈÓÈpesi “mahantÈni 
bind|ni pÈtehÊ”ti. So tathÈ akÈsi. Atha nesaÑ kÈyo kabaragÈvisadiso ahosi. 
Te nigaÓÔhÈ lajjamÈnÈ hutvÈ sammukhasammukhaÔÔhÈneneva palÈyiÑsu. 
EvaÑ palÈyantesu PurÈÓakassapassa upaÔÔhÈko eko kassako “idÈni me 
ayyÈnaÑ pÈÔihÈriyakaraÓavelÈ, gantvÈ pÈÔihÈriyaÑ passissÈmÊ”ti goÓe 
vissajjetvÈ pÈtova ÈbhataÑ yÈgukuÔaÒceva yottakaÒca gahetvÈ Ègacchanto 
purÈÓaÑ tathÈ palÈyantaÑ disvÈ 
______________________________________________________________ 
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“bhante ajja ‘ayyÈnaÑ pÈÔihÈriyaÑ passissÈmÊ’ti ÈgacchÈmi, tumhe kahaÑ 
gacchathÈ”ti. KiÑ te pÈÔihÈriyena, imaÑ kuÔaÒca yottaÒca dehÊti. So tena 
dinnaÑ kuÔaÒca yottaÒca ÈdÈya nadÊtÊraÑ gantvÈ kuÔaÑ yottena attano 
gÊvÈya bandhitvÈ lajjanto kiÒci akathetvÈ rahade patitvÈ udakapubbuÄe 
uÔÔhÈpento kÈlaÑ katvÈ AvÊcimhi nibbatti. 

 Sakko1 ÈkÈse ratanaca~kamaÑ mÈpesi. Tassa ekÈ koÔi 
pÈcÊnacakkavÈÄamukhavaÔÔiyaÑ ahosi, ekÈ 
pacchimacakkavÈÄamukhavaÔÔiyaÑ. SatthÈ sannipatitÈya 
chattiÑsayojanikÈya parisÈya vaÉÉhamÈnakacchÈyÈya “idÈni 
pÈÔihÈriyakaraÓavelÈ”ti GandhakuÔito nikkhamitvÈ pamukhe aÔÔhÈsi. Atha 
naÑ GharaÓÊ nÈma iddhimantÊ ekÈ anÈgÈmi-upÈsikÈ upasa~kamitvÈ “bhante 
mÈdisÈya dhÊtari vijjamÈnÈya tumhÈkaÑ kilamanakiccaÑ natthi, ahaÑ 
pÈÔihÈriyaÑ karissÈmÊ”ti Èha. KathaÑ tvaÑ karissasi GharaÓÊti. Bhante 
ekasmiÑ cakkavÈÄagabbhe mahÈpathaviÑ udakaÑ katvÈ udakasakuÓikÈ viya 
nimujjitvÈ pÈcÊnacakkavÈÄamukhavaÔÔiyaÑ attÈnaÑ dassessÈmi, tathÈ 
pacchima-uttaradakkhiÓacakkavÈÄamukhavaÔÔiyaÑ, tathÈ majjhe. MahÈjano 
maÑ disvÈ “kÈ esÈ”ti vutte vakkhati “GharaÓÊ nÈmesÈ, ayaÑ tÈva ekissÈ 
itthiyÈ ÈnubhÈvo, BuddhÈnubhÈvo pana kÊdiso bhavissatÊ”ti. EvaÑ titthiyÈ 
tumhe adisvÈva palÈyissantÊti. Atha naÑ SatthÈ “jÈnÈmi te GharaÓÊ 
evar|paÑ pÈÔihÈriyaÑ kÈtuÑ samatthabhÈvaÑ, na panÈyaÑ tavatthÈya 
baddho mÈlÈpuÔo”ti vatvÈ paÔikkhipi. SÈ “na me SatthÈ anujÈnÈti, addhÈ 
mayÈ uttaritaraÑ pÈÔihÈriyaÑ kÈtuÑ samattho aÒÒo atthÊ”ti ekamantaÑ 
aÔÔhÈsi. SatthÈpi “evameva tesaÑ guÓo pÈkaÔo bhavissatÊti evaÑ 
chattiÑsayojanikÈya parisÈya majjhe sÊhanÈdaÑ nadissatÊ”ti maÒÒamÈno 
aparepi pucchi “tumhe kathaÑ pÈÔihÈriyaÑ karissathÈ”ti. Te “evaÒca evaÒca 
karissÈma bhante”ti Satthu purato ÔhitÈva sÊhanÈdaÑ nadiÑsu. Tesu kira 
C|Äa-anÈthapiÓÉiko “mÈdise anÈgÈmi-upÈsake putte vijjamÈne Satthu 
kilamanakiccaÑ natthÊ”ti cintetvÈ “ahaÑ bhante pÈÔihÈriyaÑ karissÈmÊ”ti 
vatvÈ “kathaÑ karissasÊ”ti puÔÔho ahaÑ bhante dvÈdasayojanikaÑ 
brahmattabhÈvaÑ nimminitvÈ imissÈ parisÈya majjhe 
mahÈmeghagajjitasadisena saddena brahma-apphoÔanaÑ nÈma 
apphoÔessÈmÊti. MahÈjano “kiÑ nÈmeso saddo”ti pucchitvÈ “C|Äa-
anÈthapiÓÉikassa 
______________________________________________________________ 
 1. SatthÈ (SyÈ)  
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kira brahma-apphoÔanasaddo nÈmÈ”ti vakkhati. TitthiyÈ “gahapatikassa kira 
tÈva eso ÈnubhÈvo, BuddhÈnubhÈvo kÊdiso bhavissatÊ”ti tumhe adisvÈ va 
palÈyissantÊti. SatthÈ “jÈnÈmi te ÈnubhÈvan”ti tassapi tatheva vatvÈ 
pÈÔihÈriyakaraÓaÑ nÈnujÈni. 

 AthekÈ paÔisambhidappattÈ sattavassikÈ cÊrasÈmaÓerÊ kira nÈma 
SatthÈraÑ vanditvÈ “ahaÑ bhante pÈÔihÈriyaÑ karissÈmÊ”ti Èha. KathaÑ 
karissasi cÊreti. Bhante SineruÒca cakkavÈÄapabbataÒca HimavantaÒca 
ÈharitvÈ imasmiÑ ÔhÈne paÔipÈÔiyÈ ÔhapetvÈ ahaÑ haÑsasakuÓÊ viya tato 
tato nikkhamitvÈ asajjamÈnÈ gamissÈmi, mahÈjano maÑ disvÈ “kÈ esÈ”ti 
pucchitvÈ “cÊrasÈmaÓerÊ”ti vakkhati. TitthiyÈ “sattavassikÈya tÈva 
sÈmaÓeriyÈ ayamÈnubhÈvo, BuddhÈnubhÈvo kÊdiso bhavissatÊ”ti tumhe 
adisvÈva palÈyissantÊti. Ito paraÑ evar|pÈni vacanÈni vuttÈnusÈreneva 
veditabbÈni. TassÈpi BhagavÈ “jÈnÈmi te ÈnubhÈvan”ti vatvÈ 
pÈÔihÈriyakaraÓaÑ nÈnujÈni. Atheko paÔisambhidappatto khÊÓÈsavo 
CundasÈmaÓero nÈma jÈtiyÈ sattavassiko SatthÈraÑ vanditvÈ “ahaÑ 
BhagavÈ pÈÔihÈriyaÑ karissÈmÊ”ti vatvÈ “kathaÑ karissasÊ”ti puÔÔho Èha 
“ahaÑ bhante jambudÊpassa dhajabh|taÑ mahÈjamburukkhaÑ khandhe 
gahetvÈ cÈletvÈ mahÈjambupesiyo ÈharitvÈ imaÑ parisaÑ khÈdÈpessÈmi, 
pÈricchattakakusumÈni ca ÈharitvÈ tumhe vandissÈmÊ”ti. SatthÈ “jÈnÈmi te 
ÈnubhÈvan”ti tassa pÈÔihÈriyakaraÓaÑ paÔikkhipi. 

 Atha UppalavaÓÓÈ therÊ SatthÈraÑ vanditvÈ “ahaÑ bhante pÈÔihÈriyaÑ 
karissÈmÊ”ti vatvÈ “kathaÑ karissasÊ”ti puÔÔhÈ Èha “ahaÑ bhante samantÈ 
dvÈdasayojanikaÑ parisaÑ dassetvÈ ÈvaÔÔato chattiÑsayojanÈya parisÈya 
parivuto cakkavattirÈjÈ hutvÈ ÈgantvÈ tumhe vandissÈmÊ”ti. SatthÈ “jÈnÈmi 
te ÈnubhÈvan”ti tassÈpi pÈÔihÈriyakaraÓaÑ paÔikkhipi. Atha 
MahÈmoggallÈnatthero BhagavantaÑ vanditvÈ “ahaÑ bhante pÈÔihÈriyaÑ 
karissÈmÊ”ti vatvÈ “kathaÑ karissasÊ”ti puÔÔho Èha “ahaÑ bhante 
SinerupabbatarÈjÈnaÑ dantantare ÔhapetvÈ mÈsasÈsapabÊjaÑ viya 
khÈdissÈmÊ”ti. AÒÒaÑ kiÑ karissasÊti. ImaÑ mahÈpathaviÑ kaÔasÈrakaÑ 
viya saÑvellitvÈ a~gulantare nikkhipissÈmÊti. AÒÒaÑ kiÑ karissasÊti. 
MahÈpathaviÑ kulÈlacakkaÑ viya parivattetvÈ mahÈjanaÑ  
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pathavojaÑ khÈdÈpessÈmÊti. AÒÒaÑ kiÑ karissasÊti. VÈmahatthe pathaviÑ 
katvÈ ime satte dakkhiÓahatthena aÒÒasmiÑ dÊpe ÔhapessÈmÊti. AÒÒaÑ kiÑ 
karissasÊti. SineruÑ chattadaÓÉaÑ viya katvÈ mahÈpathaviÑ ukkhipitvÈ 
tassupari ÔhapetvÈ chattahattho bhikkhu viya ekahatthenÈdÈya ÈkÈse 
ca~kamissÈmÊti. SatthÈ “jÈnÈmi te ÈnubhÈvan”ti tassapi pÈÔihÈriyakaraÓaÑ 
nÈnujÈni. So “jÈnÈti maÒÒe SatthÈ mayÈ uttaritaraÑ pÈÔihÈriyaÑ kÈtuÑ 
samatthan”ti ekamantaÑ aÔÔhÈsi. 

 Atha naÑ SatthÈ “nÈyaÑ MoggallÈna tavatthÈya baddho mÈlÈpuÔo. 
AhaÑ hi asamadhuro, mama dhuraÑ aÒÒo vahituÑ samattho nÈma natthi. 
AnacchariyametaÑ, yaÑ idÈni mama dhuraÑ vahituÑ samattho nÈma 
bhaveyya. AhetukatiracchÈnayoniyaÑ nibbattakÈlepi mama dhuraÑ aÒÒo 
vahituÑ samattho nÈma nÈhosiyevÈ”ti vatvÈ “kadÈ pana bhante”ti therena 
puÔÔho atÊtaÑ ÈharitvÈ– 

   “Yato yato garu dhuraÑ, yato gambhÊravattanÊ. 
   TadÈssu kaÓhaÑ yuÒjanti, svÈssu taÑ vahate dhuran”ti– 

IdaÑ KaÓha-usabhajÈtakaÑ1 vitthÈretvÈ puna tameva vatthuÑ visesetvÈ 
dassento– 

   “ManuÒÒameva bhÈseyya, nÈmanuÒÒaÑ2 kudÈcanaÑ. 
   ManuÒÒaÑ bhÈsamÈnassa, garuÑ bhÈraÑ udaddhari. 
   DhanaÒca naÑ alÈbhesi, tena ca’ttamano ah|”ti– 

IdaÑ NandivisÈlajÈtakaÑ1 vitthÈretvÈ kathesi. KathetvÈ ca pana SatthÈ 
ratanaca~kamaÑ abhiruhi, purato dvÈdasayojanikÈ parisÈ ahosi tathÈ 
pacchato ca uttarato ca dakkhiÓato ca. UjukaÑ pana catuvÊsatiyojanikÈya 
parisÈya majjhe BhagavÈ yamakapÈÔihÈriyaÑ akÈsi. 

 TaÑ PÈÄito tÈva evaÑ veditabbaÑ3–katamaÑ TathÈgatassa 
yamakapÈÔihÈriye ÒÈÓaÑ? Idha TathÈgato yamakapÈÔihÈriyaÑ karoti 
asÈdhÈraÓaÑ sÈvakehi, uparimakÈyato aggikkhandho pavattati, 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 7 piÔÔhe.  
 2. ManÈpameva bhÈseyya, nÈmanÈpaÑ (SÊ, SyÈ) Vi 2. 8 piÔÔhe ca.  
 3. Khu 9. 120 piÔÔhe PaÔisambhidÈmagge.  
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heÔÔhimakÈyato udakadhÈrÈ pavattati. HeÔÔhimakÈyato aggikkhandho 
pavattati, uparimakÈyato udakadhÈrÈ pavattati. PuratthimakÈyato, 
pacchimakÈyato. PacchimakÈyato, puratthimakÈyato. DakkhiÓa-akkhito, 
vÈma-akkhito. VÈma-akkhito, dakkhiÓa-akkhito. DakkhiÓakaÓÓasotato, 
vÈmakaÓÓasotato. VÈmakaÓÓasotato, dakkhiÓakaÓÓasotato. 
DakkhiÓanÈsikÈsotato, vÈmanÈsikÈsotato. VÈmanÈsikÈsotato, 
dakkhiÓanÈsikÈsotato. DakkhiÓa-aÑsak|Ôato, vÈma-aÑsak|Ôato. VÈma-
aÑsak|Ôato, dakkhiÓa-aÑsak|Ôato. DakkhiÓahatthato, vÈmahatthato. 
VÈmahatthato, dakkhiÓahatthato. DakkhiÓapassato, vÈmapassato. 
VÈmapassato, dakkhiÓapassato. DakkhiÓapÈdato, vÈmapÈdato. VÈmapÈdato, 
dakkhiÓapÈdato. A~gula~gulehi, a~gulantarikÈhi. A~gulantarikÈhi 
a~gula~gulehi. Ekekalomak|pato aggikkhandho pavattati, ekekalomato 
udakadhÈrÈ pavattati. Ekekalomato aggikkhandho pavattati, 
ekekalomak|pato udakadhÈrÈ pavattati channaÑ vaÓÓÈnaÑ nÊlÈnaÑ 
pÊtakÈnaÑ lohitakÈnaÑ odÈtÈnaÑ maÒjeÔÔhÈnaÑ pabhassarÈnaÑ. BhagavÈ 
ca~kamati, Buddhanimmito tiÔÔhati vÈ nisÊdati vÈ seyyaÑ vÈ kappeti -pa- 
nimmito seyyaÑ kappeti, BhagavÈ ca~kamati vÈ tiÔÔhati vÈ nisÊdati vÈ. IdaÑ 
TathÈgatassa yamakapÈÔihÈriye ÒÈÓanti. 

 IdaÑ pana pÈÔihÈriyaÑ BhagavÈ tasmiÑ ca~kame ca~kamitvÈ akÈsi. 
Tassa tejokasiÓasamÈpattivasena uparimakÈyato aggikkhandho pavattati, 
ÈpokasiÓasamÈpattivasena heÔÔhimakÈyato udakadhÈrÈ pavattati. Na pana 
udakadhÈrÈya pavattanaÔÔhÈnato aggikkhandho pavattati1, aggikkhandhassa 
pavattanaÔÔhÈnato udakadhÈrÈ pavattatÊti2 dassetuÑ “heÔÔhimakÈyato 
uparimakÈyato”ti vuttaÑ. Eseva nayo sabbapadesu. Aggikkhandho panettha 
udakadhÈrÈya asammisso ahosi, tathÈ udakadhÈrÈ aggikkhandhena. 
Ubhayampi kira cetaÑ yÈva brahmalokÈ uggantvÈ cakkagÈÄamukhavaÔÔiyaÑ 
patati. “ChannaÑ vaÓÓÈnan”ti vuttÈ panassa chabbaÓÓaraÑsiyo ghaÔehi 
ÈsiÒcamÈnaÑ vilÊnasuvaÓÓaÑ viya yantanÈlikato 
nikkhantasuvaÓÓarasadhÈrÈ viya ca ekacakkavÈÄagabbhato uggantvÈ 
brahmalokaÑ Èhacca 
______________________________________________________________ 
 1. Aggikkhandhassa pavattiÑ (SÊ) 2. UdakadhÈrÈya pavattiÑ (SÊ)  
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paÔinivattitvÈ cakkavÈÄamukhavaÔÔimeva gaÓhiÑsu. EkacakkavÈÄagabbhaÑ 
va~kagopÈnasikaÑ viya1 bodhigharaÑ ahosi ekÈlokaÑ. 

 TaÑdivasaÑ SatthÈ ca~kamitvÈ pÈÔihÈriyaÑ karonto antarantarÈ 
mahÈjanassa dhammaÑ kathesi. Kathento ca janaÑ nirassÈsaÑ akatvÈ tassa 
assÈsavÈraÑ deti2. TasmiÑ khaÓe mahÈjano sÈdhukÈraÑ pavattesi. Tassa 
sÈdhukÈrapavattanakÈle SatthÈ tÈvamahatiyÈ parisÈya cittaÑ olokento 
ekekassa soÄasannaÑ ÈkÈrÈnaÑ vasena cittÈcÈraÑ aÒÒÈsi. EvaÑ 
lahukaparivattaÑ BuddhÈnaÑ cittaÑ. Yo yo yasmiÑ ca dhamme yasmiÑ ca 
pÈÔihÊre pasanno, tassa tassa ajjhÈsayavaseneva dhammaÒca kathesi, 
pÈÔihÊraÒca akÈsi. EvaÑ dhamme desiyamÈne pÈÔihÊre ca kariyamÈne 
mahÈjanassa dhammÈbhisamayo ahosi. SatthÈ pana tasmiÑ samÈgame 
attano manaÑ gahetvÈ aÒÒaÑ paÒhaÑ pucchituÑ samatthaÑ adisvÈ 
nimmitabuddhaÑ mÈpesi. Tena pucchitaÑ paÒhaÑ SatthÈ vissajjesi, SatthÈrÈ 
pucchitaÑ so vissajjesi. Bhagavato ca~kamanakÈle nimmito ÔhÈnÈdÊsu 
aÒÒataraÑ kappesi, nimmitassa ca~kamanakÈle BhagavÈ ÔhÈnÈdÊsu 
aÒÒataraÑ kappesi. TamatthaÑ dassetuÑ “nimmito ca~kamati vÈ”ti-Èdi 
vuttaÑ. EvaÑ karontassa Satthu pÈÔihÈriyaÑ disvÈ dhammakathaÑ sutvÈ 
tasmiÑ samÈgame vÊsatiyÈ pÈÓakoÔÊnaÑ dhammÈbhisamayo ahosi. 

 SatthÈ pÈÔihÊraÑ karontova “kattha nu kho atÊtabuddhÈ idaÑ pÈÔihÊraÑ 
katvÈ vassaÑ upentÊ”ti ÈvajjetvÈ “TÈvatiÑsabhavane vassaÑ upagantvÈ 
mÈtu AbhidhammapiÔakaÑ desentÊ”ti disvÈ dakkhiÓapÈdaÑ ukkhipitvÈ 
Yugandharamatthake ÔhapetvÈ itaraÑ pÈdaÑ ukkhipitvÈ Sinerumatthake 
Ôhapesi. EvaÑ aÔÔhasaÔÔhiyojanasatasahassaÔÔhÈne tayo padavÈrÈ ahesuÑ, dve 
pÈdachiddÈni. SatthÈ pÈdaÑ pasÈretvÈ akkamÊti na sallakkhetabbaÑ. Tassa 
hi pÈdukkhipanakÈleyeva pabbatÈ pÈdam|laÑ ÈgantvÈ sampaÔicchiÑsu, 
SatthÈrÈ akkamanakÈle te pabbatÈ uÔÔhÈya sakaÔÔhÈneyeva aÔÔhaÑsu. Sakko 
SatthÈraÑ disvÈ cintesi “PaÓÉukambalasilÈya maÒÒe SatthÈ imaÑ 
vassÈvÈsaÑ upessati, bah|naÒca devatÈnaÑ upakÈro bhavissati, Satthari 
panettha vassÈvÈsaÑ upagate aÒÒÈ devatÈ hatthampi ÔhapetuÑ na 
sakkhissanti. AyaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. EkagopÈnasikaÑ viya (SÊ), va~kagopÈnasivinaddhaÑ viya (SyÈ)  
 2. NirussÈhaÑ akatvÈ tassa assÈsavÈsaÑ deti (Ka)  
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kho pana PaÓÉukambalasilÈ dÊghato saÔÔhiyojanÈ, vitthÈrato paÓÓÈsayojanÈ, 
puthulato pannarasayojanÈ, Satthari nisinnepi tucchaÑ bhavissatÊ”ti. SatthÈ 
tassa ajjhÈsayaÑ vidisvÈ attano saÑghÈÔiÑ silÈsanaÑ paÔicchÈdayamÈnaÑ 
khipi. Sakko cintesi “cÊvaraÑ tÈva paÔicchÈdayamÈnaÑ khipi, sayaÑ pana 
parittake ÔhÈne nisÊdissatÊ”ti. SatthÈ tassa ajjhÈsayaÑ viditvÈ nÊcapÊÔhakaÑ 
mahÈpaÑsuk|liko viya PaÓÉukambalasilaÑ antocÊvarabhogeyeva katvÈ 
nisÊdi. MahÈjanopi taÑkhaÓaÒÒeva SatthÈraÑ olokento nÈddasa, candassa 
attha~gamitakÈlo viya s|riyassa ca attha~gamitakÈlo viya ahosi. 
MahÈjano– 

  “Gato nu Cittak|ÔaÑ vÈ, KelÈsaÑ vÈ YugandharaÑ.  
  Na no dakkhemu SambuddhaÑ, LokajeÔÔhaÑ narÈsabhan”ti– 

imaÑ gÈthaÑ vadanto paridevi. Apare “SatthÈ nÈma pavivekarato, so 
‘evar|pÈya me parisÈya evar|paÑ pÈÔihÊraÑ katan’ti lajjÈya aÒÒaÑ raÔÔhaÑ 
vÈ janapadaÑ vÈ gato bhavissati, na dÈni taÑ dakkhissÈmÈ”ti1 paridevantÈ 
imaÑ gÈthamÈhaÑsu– 

  “Pavivekarato dhÊro, nimaÑ lokaÑ punehiti. 
   Na no dakkhemu SambuddhaÑ, LokajeÔÔhaÑ narÈsabhan”ti. 

 Te MahÈmoggallÈnaÑ pucchiÑsu “kahaÑ bhante SatthÈ”ti. So sayaÑ 
jÈnantopi “paresampi guÓÈ pÈkaÔÈ hont|”ti ajjhÈsayena “AnuruddhaÑ 
pucchathÈ”ti Èha. Te theraÑ tathÈ pucchisu “kahaÑ bhante SatthÈ”ti. 
TÈvatiÑsabhavane PaÓÉukambalasilÈyaÑ vassaÑ upagantvÈ mÈtu 
AbhidhammapiÔakaÑ desetuÑ gatoti. KadÈ Ègamissati bhanteti. Tayo mÈse 
AbhidhammapiÔakaÑ desetvÈ mahÈpavÈraÓadivaseti. Te “SatthÈraÑ adisvÈ 
na gamissÈmÈ”ti tattheva khandhÈvÈraÑ bandhiÑsu. ŒkÈsameva kira nesaÑ 
chadanaÑ ahosi. TÈya ca mahatiyÈ parisÈya sarÊranighaÑso nÈma na 
paÒÒÈyi, pathavÊ vivaraÑ adÈsi, sabbattha parisuddhameva bh|mitalaÑ 
ahosi. 

 SatthÈ paÔhamameva MoggallÈnattheraÑ avoca “MoggallÈna tvaÑ 
etissÈya parisÈya dhammaÑ deseyyÈsi, C|Äa-anÈthapiÓÉiko ÈhÈraÑ 
dassatÊ”ti.  
______________________________________________________________ 
 1. Nanu dÈni taÑ dakkhissÈmÈti (SÊ), nanu idÈni no dakkhissÈmÈti (Ka)  
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TasmÈ taÑ temÈsaÑ C|Äa-anÈthapiÓÉikova tassÈ parisÈya yÈpanaÑ1 
yÈgubhattaÑ khÈdanÊyaÑ tambulatelagandhamÈlÈpilandhanÈni ca adÈsi. 
MahÈmoggallÈno dhammaÑ desesi, pÈÔihÈriyadassanatthaÑ ÈgatÈgatehi 
puÔÔhapaÒhe ca vissajjesi. SatthÈrampi mÈtu abhidhammadesanatthaÑ 
PaÓÉukambalasilÈyaÑ vassaÑ upagataÑ dasasahassacakkavÈÄadevatÈ 
parivÈrayiÑsu. Tena vuttaÑ– 

   “TÈvatiÑse yadÈ Buddho, silÈyaÑ PaÓÉukambale. 
   PÈricchattakam|lamhi, vihÈsi purisuttamo. 

   Dasasu lokadhÈt|su, sannipatitvÈna devatÈ. 
   PayirupÈsanti SambuddhaÑ, vasantaÑ nagamuddhani. 

   Na koci devo vaÓÓena, Sambuddhassa virocati. 
   Sabbe deve atikkamma, Sambuddhova virocatÊ”ti2. 

 EvaÑ sabbÈ devatÈ attano sarÊrappabhÈya abhibhavitvÈ nisinnassa 
panassa mÈtÈ TusitavimÈnato ÈgantvÈ dakkhiÓapasse nisÊdi. Indakopi 
devaputto ÈgantvÈ dakkhiÓapasseyeva nisÊdi, A~kuro vÈmapasse nisÊdi. So 
mahesakkhÈsu devatÈsu sannipatantÊsu apagantvÈ dvÈdasayojanike ÔhÈne 
okÈsaÑ labhi, Indako tattheva nisÊdi. SatthÈ te ubhopi oloketvÈ attano sÈsane 
dakkhiÓeyyapuggalÈnaÑ dinnadÈnassa mahapphalabhÈvaÑ ÒÈpetukÈmo 
evamÈha “A~kura tayÈ dÊghamantare dasavassasahassaparimÈÓakÈle 
dvÈdasayojanikaÑ uddhanapantiÑ katvÈ mahÈdÈnaÑ dinnaÑ, idÈni mama 
samÈgamaÑ ÈgantvÈ dvÈdasayojanike ÔhÈne okÈsaÑ labhi, kiÑ nu kho ettha 
kÈraÓan”ti. Vuttampi cetaÑ– 

   “OloketvÈna Sambuddho, A~kuraÒcÈpi IndakaÑ. 
   DakkhiÓeyyaÑ sambhÈvento3, idaÑ vacanamabravi. 
______________________________________________________________ 
 1. SÈyapÈtaÑ sabbakÈle (SyÈ), pÈtarÈsakÈle (Ka)  
 2. Khu 2. 159, 160 piÔÔhesu Petavatthumhi.  
 3. VibhÈvento (SÊ), pabhÈvento (SyÈ)  
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   MahÈdÈnaÑ tayÈ dinnaÑ, A~kura dÊghamantare. 
   Atid|re nisinnosi, Ègaccha1 mama santike”ti2. 

 So saddo pathavÊtalaÑ pÈpuÓi. SabbÈpi naÑ sÈ parisÈ assosi. EvaÑ 
vutte– 

   Codito bhÈvitattena, A~kuro etamabravi. 
   “KiÑ mayhaÑ tena dÈnena, dakkhiÓeyyena suÒÒataÑ 

   AyaÑ so Indako yakkho, dajjÈ dÈnaÑ parittakaÑ. 
   Atirocati amhehi, cando tÈrÈgaÓe yathÈ”ti2. 

 Tattha dajjÈti datvÈ3. EvaÑ vutte SatthÈ IndakaÑ Èha “Indaka tvaÑ 
mama dakkhiÓapasse nisinno, kasmÈ anapagantvÈva nisÊdasÊ”ti. So “ahaÑ 
bhante sukhette appakabÊjaÑ vapanakassako viya dakkhiÓeyyasampadaÑ 
alatthan”ti dakkhiÓeyyaÑ pabhÈvento Èha– 

   “Ujja~gale yathÈ khette, bÊjaÑ bahumpi ropitaÑ.  
   Na phalaÑ vipulaÑ hoti, napi toseti kassakaÑ.  

   Tatheva dÈnaÑ bahukaÑ, dussÊlesu patiÔÔhitaÑ.  
   Na phalaÑ vipulaÑ hoti, napi toseti dÈyakaÑ. 

   YathÈpi bhaddake khette, bÊjaÑ appampi ropitaÑ.  
   SammÈ dhÈraÑ pavecchante, phalaÑ toseti kassakaÑ. 

   Tatheva sÊlavantesu, guÓavantesu tÈdisu.  
   Appakampi kataÑ kÈraÑ, puÒÒaÑ hoti mahapphalan”ti2. 

 KiÑ panetassa pubbakammanti? So kira Anuruddhattherassa 
antogÈmaÑ piÓÉÈya paviÔÔhassa attano ÈbhataÑ kaÔacchubhikkhaÑ dÈpesi. 
TadÈ tassa puÒÒaÑ A~kurena dasavassasahassÈni dvÈdasayojanikaÑ 
uddhanapantiÑ katvÈdinnadÈnato mahapphalataraÑ jÈtaÑ. TasmÈ evamÈha. 

 EvaÑ vutte SatthÈ “A~kura dÈnaÑ nÈma viceyya dÈtuÑ vaÔÔati, evaÑ 
taÑ sukhettesu vuttabÊjaÑ viya mahapphalaÑ hoti. TvaÑ pana na tathÈ 
akÈsi, tena te dÈnaÑ mahapphalaÑ na jÈtan”ti imamatthaÑ vibhÈvento– 
______________________________________________________________ 
 1. ŒgantvÈ (SÊ), ÈgacchaÑ (SyÈ) 2. Khu 2. 160 piÔÔhe Petavatthumhi. 
 3. Adattha (SÊ) 
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 “Viceyya dÈnaÑ dÈtabbaÑ, yattha dinnaÑ mahapphalaÑ -pa-.  
  Viceyya dÈnaÑ sugatappasatthaÑ,  
  Ye dakkhiÓeyyÈ idha jÊvaloke.  
  Etesu dinnÈni mahapphalÈni,  
  BÊjÈni vuttÈni yathÈ sukhette”ti1– 

 VatvÈ uttarimpi dhammaÑ desento imÈ gÈthÈ abhÈsi– 

 “TiÓadosÈni khettÈni, rÈgadosÈ ayaÑ pajÈ. 
  TasmÈ hi vÊtarÈgesu, dinnaÑ hoti mahapphalaÑ. 

  TiÓadosÈni khettÈni, dosadosÈ ayaÑ pajÈ. 
  TasmÈ hi vÊtadosesu, dinnaÑ hoti mahapphalaÑ. 

  TiÓadosÈni khettÈni, mohadosÈ ayaÑ pajÈ. 
  TasmÈ hi vÊtamohesu, dinnaÑ hoti mahapphalaÑ. 

  TiÓadosÈni khettÈni, icchÈdosÈ ayaÑ pajÈ. 
  TasmÈ hi vigaticchesu, dinnaÑ hoti mahapphalan”ti. 

 DesanÈvasÈne A~kuro ca Indako ca sotÈpattiphale patiÔÔhahiÑsu, 
mahÈjanassÈpi sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 

 Atha SatthÈ devaparisÈya majjhe nisinno mÈtaraÑ Èrabbha “kusalÈ 
dhammÈ, akusalÈ dhammÈ, abyÈkatÈ dhammÈ”ti AbhidhammapiÔakaÑ 
paÔÔhapesi. EvaÑ tayo mÈse nirantaraÑ AbhidhammapiÔakaÑ kathesi. 
Kathento pana bhikkhÈcÈravelÈya “yÈva mamÈgamanÈ ettakaÑ nÈma 
dhammaÑ deset|”ti nimmitabuddhaÑ mÈpetvÈ HimavantaÑ gantvÈ 
nÈgalatÈdantakaÔÔhaÑ khÈditvÈ Anotattadahe mukhaÑ dhovitvÈ 
Uttarakuruto piÓÉapÈtaÑ ÈharitvÈ mahÈsÈlamÈÄake nisinno bhattakiccaÑ 
akÈsi. SÈriputtatthero tattha gantvÈ Satthu vattaÑ karoti. SatthÈ 
bhattakiccapariyosÈne “SÈriputta ajja mayÈ ettako nÈma dhammo bhÈsito, 
tvaÑ attano antevÈsikÈnaÑ bhikkh|naÑ vÈcehÊ”ti therassa kathesi. 
YamakapÈÔihÊre kira pasÊditvÈ paÒcasatÈ kulaputtÈ therassa santike 
pabbajiÑsu. Te sandhÈya  
______________________________________________________________ 
 1. Khu 2. 160, 161 piÔÔhesu. 
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theraÑ evamÈha. VatvÈ ca pana devalokaÑ gantvÈ nimmitabuddhena 
desitaÔÔhÈnato paÔÔhÈya sayaÑ dhammaÑ desesi. Theropi gantvÈ tesaÑ 
bhikkh|naÑ dhammaÑ desesi. Te Satthari devaloke viharanteyeva 
sattapakaraÓikÈ ahesuÑ. 

 Te kira KassapabuddhakÈle Khuddakavagguliyo hutvÈ ekasmiÑ 
pabbhÈre olambantÈ dvinnaÑ therÈnaÑ ca~kamitvÈ abhidhammaÑ 
sajjhÈyantÈnaÑ saddaÑ sutvÈ sare nimittaÑ aggahesuÑ. Te “ime khandhÈ 
nÈma, imÈ dhÈtuyo nÈmÈ”ti ajÈnitvÈ sare nimittagahaÓamatteneva tato cutÈ 
devaloke nibbattÈ, ekaÑ BuddhantaraÑ dibbasampattiÑ anubhavitvÈ tato 
cavitvÈ SÈvatthiyaÑ kulagharesu nibbattÈ. YamakapÈÔihÊre uppannapasÈdÈ 
therassa santike pabbajitvÈ sabbapaÔhamaÑ sattapakaraÓikÈ ahesuÑ. 
SatthÈpi teneva nÊhÈrena taÑ temÈsaÑ abhidhammaÑ desesi. DesanÈvasÈne 
asÊtikoÔisahassÈnaÑ devatÈnaÑ dhammÈbhisamayo ahosi, MahÈmÈyÈpi 
sotÈpattiphale patiÔÔhahi. 

 SÈpi kho chattiÑsayojanaparimaÓÉalÈ parisÈ “idÈni sattame divase 
mahÈpavÈraÓÈ bhavissatÊ”ti MahÈmoggallÈnattheraÑ upasa~kamitvÈ Èha 
“bhante Satthu orohaÓadivasaÑ saÒÒÈtuÑ vaÔÔati. Na hi mayaÑ SatthÈraÑ 
adisvÈ gamissÈmÈ”ti. ŒyasmÈ MahÈmoggallÈno taÑ kathaÑ sutvÈ 
“sÈdhÈvuso”ti vatvÈ tattheva pathaviyaÑ nimuggo SinerupÈdaÑ gantvÈ 
“maÑ abhiruhantaÑ parisÈ passat|”ti adhiÔÔhÈya maÓiratanena ÈvutaÑ1 
PaÓÉukambalasuttaÑ viya paÒÒÈyamÈnar|pova Sinerumajjhena abhiruhi. 
ManussÈpi naÑ “ekayojanaÑ abhiruÄho, dviyojanaÑ abhiruÄho”ti 
olokayiÑsu. Theropi Satthu pÈde sÊsena ukkhipanto viya abhiruhitvÈ 
vanditvÈ evamÈha “bhante parisÈ tumhe disvÈva gantukÈmÈ, kadÈ 
orohissathÈ”ti. KahaÑ pana te MoggallÈna jeÔÔhabhÈtiko SÈriputtoti. Bhante 
Sa~kassanagare vassaÑ upagatoti. MoggallÈna ahaÑ ito sattame divase 
mahÈpavÈraÓÈya Sa~kassanagaradvÈre otarissÈmi, maÑ daÔÔhukÈmÈ tattha 
Ègacchantu, SÈvatthito Sa~kassanagaradvÈraÑ tiÑsayojanÈni, ettake magge 
kassaci pÈtheyyakiccaÑ natthi, uposathikÈ hutvÈ dhuravihÈraÑ  
______________________________________________________________ 
 1. MaÓiratane ÈvutaÑ (SyÈ), maÓiratanÈvuta (SÊ)  
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dhammassavanatthÈya gacchantÈ viya ÈgaccheyyÈthÈti tesaÑ ÈroceyyÈsÊti. 
Thero “sÈdhu bhante”ti gantvÈ tathÈ Èrocesi. 

 SatthÈ vuÔÔhavasso pavÈretvÈ Sakkassa Èrocesi “mahÈrÈja 
manussapathaÑ gamissÈmÊ”ti. Sakko suvaÓÓamayaÑ maÓimayaÑ 
rajatamayanti tÊÓi sopÈnÈni mÈpesi. TesaÑ pÈdÈ Sa~kassanagaradvÈre 
patiÔÔhahiÑsu, sÊsÈni Sinerumuddhani. Tesu dakkhiÓapasse suvaÓÓamayaÑ 
sopÈnaÑ devatÈnaÑ ahosi, vÈmapasse rajatamayaÑ sopÈnaÑ 
mahÈbrahmÈnaÑ ahosi, majjhe maÓimayaÑ sopÈnaÑ TathÈgatassa ahosi. 
SatthÈpi Sinerumuddhani ÔhatvÈ devorohaÓasamaye yamakapÈÔihÈriyaÑ1 
katvÈ uddhaÑ olokesi, yÈva brahmalokÈ2 eka~gaÓÈ ahesuÑ. Adho olokesi, 
yÈva AvÊcito eka~gaÓaÑ ahosi. DisÈvidisÈ olokesi, anekÈni 
cakkavÈÄasatasahassÈni eka~gaÓÈni ahesuÑ. DevÈ manusse passiÑsu, 
manussÈpi deve passiÑsu, sabbe sammukhÈva passiÑsu. 

 BhagavÈ chabbaÓÓaraÑsiyo vissajjesi. TaÑ divasaÑ BuddhasiriÑ 
oloketvÈ chattiÑsayojanaparimaÓÉalÈya parisÈya ekopi BuddhabhÈvaÑ 
apatthento nÈma natthi. SuvaÓÓasopÈnena devÈ otariÑsu, rajatasopÈnena 
mahÈbrahmÈno otariÑsu, maÓisopÈnena SammÈsambuddho otari. 
PaÒcasikho Gandhabbadevaputto BeluvapaÓÉuvÊÓaÑ ÈdÈya dakkhiÓapasse 
ÔhatvÈ Satthu gandhabbamadhuradibbavÊÓÈya saddena p|jaÑ karonto otari, 
MÈtali sa~gÈhako vÈmapasse ÔhatvÈ dibbagandhamÈlÈpupphaÑ gahetvÈ 
namassamÈno p|jaÑ katvÈ otari, mahÈbrahmÈ chattaÑ dhÈresi, SuyÈmo 
vÈlabÊjaniÑ dhÈresi. SatthÈ iminÈ parivÈrena saddhiÑ otaritvÈ 
Sa~kassanagaradvÈre patiÔÔhahi. SÈriputtattheropi ÈgantvÈ SatthÈraÑ 
vanditvÈ yasmÈ SÈriputtattherena tathÈr|pÈya BuddhasiriyÈ otaranto SatthÈ 
ito pubbe na diÔÔhapubbo, tasmÈ– 

   “Na me diÔÔho ito pubbe, na suto uda kassaci. 
   EvaÑ vagguvado3 SatthÈ, TusitÈ gaÓimÈgato”ti4– 
______________________________________________________________ 
 1. DevorohaÓayamakapÈÔihÊraÑ (SÊ), devorohaÓe yamakapÈÔihÊraÑ (SyÈ) 
 2. Naveva brahmalokÈ (SÊ) 3. Vaggugado (SyÈ), vaggugato (Ka) 
 4. Khu 1. 426; Khu 7. 352 piÔÔhesu. 
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ÈdÊhi attano tuÔÔhiÑ pakÈsetvÈ “bhante ajja sabbepi devamanussÈ tumhÈkaÑ 
pihayanti1, patthentÊ”ti Èha. Atha naÑ SatthÈ “SÈriputta evar|pehi guÓehi 
samannÈgatÈ BuddhÈ devamanussÈnaÑ piyÈ hontiyevÈ”ti vatvÈ dhammaÑ 
desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 181. “Ye jhÈnapasutÈ dhÊrÈ, nekkhamm|pasame ratÈ. 
  DevÈpi tesaÑ pihayanti, SambuddhÈnaÑ satÊmatan”ti. 

 Tattha ye jhÈnapasutÈti lakkhaÓ|panijjhÈnaÑ ÈrammaÓ|panijjhÈnanti 
imesu dvÊsu jhÈnesu ÈvajjanasamÈpajjana-
adhiÔÔhÈnavuÔÔhÈnapaccavekkhaÓehi yuttappayuttÈ. Nekkhamm|pasame 
ratÈti ettha pabbajjÈ nekkhammanti na gahetabbÈ, 
kilesav|pasamanibbÈnaratiÑ pana sandhÈyetaÑ vuttaÑ. DevÈpÊti devÈpi 
manussÈpi tesaÑ pihayanti patthenti. SatÊmatanti evar|paguÓÈnaÑ tesaÑ 
satiyÈ samannÈgatÈnaÑ SambuddhÈnaÑ. “Aho vata mayaÑ BuddhÈ 
bhaveyyÈmÈ”ti BuddhabhÈvaÑ icchamÈnÈ pihayantÊti attho. 

 DesanÈvasÈne tiÑsamattÈnaÑ pÈÓakoÔÊnaÑ dhammÈbhisamayo ahosi, 
therassa saddhivihÈrikÈ paÒcasatabhikkh| arahatte patiÔÔhahiÑsu. 

 SabbabuddhÈnaÑ kira avijahitameva yamakapÈÔihÊraÑ katvÈ devaloke 
vassaÑ vasitvÈ Sa~kassanagaradvÈre otaraÓaÑ. Tattha pana 
dakkhiÓapÈdassa patiÔÔhitaÔÔhÈnaÑ acalacetiyaÔÔhÈnaÑ nÈma hoti. SatthÈ 
tattha ÔhatvÈ puthujjanÈdÊnaÑ visaye paÒhaÑ pucchi, puthujjanÈ attano 
visaye paÒhe vissajjetvÈ sotÈpannavisaye paÒhaÑ vissajjetuÑ nÈsakkhiÑsu. 
TathÈ sakadÈgÈmi-ÈdÊnaÑ visaye sotÈpannÈdayo, MahÈmoggallÈnavisaye 
sesamahÈsÈvakÈ, SÈriputtattherassa visaye MahÈmoggallÈno, Buddhavisaye 
ca SÈriputtopi vissajjetuÑ nÈsakkhiyeva. So pÈcÊnadisaÑ ÈdiÑ katvÈ 
sabbadisÈ olokesi, sabbattha eka~gaÓameva ahosi. AÔÔhasu disÈsu 
devamanussÈ uddhaÑ yÈva brahmalokÈ2 heÔÔhÈ bh|maÔÔhÈ ca 
yakkhanÈgasupaÓÓÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ “bhante idha tassa paÒhassa 
vissajjetÈ3 natthi, ettheva upadhÈrethÈ”ti ÈhaÑsu. SatthÈ “SÈriputto kilamati. 
KiÒcÈpi hesa– 
______________________________________________________________ 
 1. Pihenti (SÊ) 2. NavabrahmalokÈ (SÊ) 3. Vissajjanto (SyÈ, Ka) 
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   ‘Ye ca sa~khÈtadhammÈse, ye ca sekhÈ puth| idha. 
   TesaÑ me nipako iriyaÑ, puÔÔho pabr|hi mÈrisÈ’ti1– 

ImaÑ Buddhavisaye puÔÔhapaÒhaÑ sutvÈ ‘SatthÈ maÑ sekhÈsekhÈnaÑ 
ÈgamanapaÔipadaÑ pucchatÊ’ti paÒhe nikka~kho, khandhÈdÊsu pana katarena 
nu kho mukhena imaÑ paÔipadaÑ kathento ‘ahaÑ Satthu ajjhÈsayaÑ 
gaÓhituÑ na sakkhissÈmÊ’ti mama ajjhÈsaye ka~khati, so mayÈ naye adinne 
kathetuÑ na sakkhissati, nayamassa dassÈmÊ”ti nayaÑ dassento 
“bh|tamidaÑ SÈriputta samanupassasÊ”ti Èha. EvaÑ kirassa ahosi “SÈriputto 
mama ajjhÈsayaÑ gahetvÈ kathento khandhavasena kathessatÊ”ti. Therassa 
saha nayadÈnena so paÒho nayasatena nayasahassena nayasatasahassena 
upaÔÔhÈsi. So SatthÈrÈ dinnanaye ÔhatvÈ taÑ paÒhaÑ kathesi. ®hapetvÈ kira 
SammÈsambuddhaÑ aÒÒo SÈriputtattherassa paÒÒaÑ pÈpuÓituÑ samattho 
nÈma natthi. Teneva kira thero Satthu purato ÔhatvÈ sÊhanÈdaÑ nadi “ahaÑ 
bhante sakalakappampi deve vuÔÔhe ‘ettakÈni bind|ni mahÈsamudde patitÈni, 
ettakÈni bh|miyaÑ, ettakÈni pabbate’ti gaÓetvÈ lekhaÑ2 ÈropetuÑ 
samattho”ti. SatthÈpi naÑ “jÈnÈmi SÈriputta gaÓetuÑ samatthabhÈvan”ti Èha. 
Tassa Èyasmato paÒÒÈya upamÈ nÈma natthi. TenevÈha– 

   “Ga~gÈya vÈlukÈ khÊye, udakaÑ khÊye mahaÓÓave. 
   MahiyÈ mattikÈ khÊye, na khÊye3 mama buddhiyÈ”ti. 

 IdaÑ vuttaÑ hoti–sace hi bhante buddhisampanna lokanÈtha mayÈ 
ekasmiÑ paÒhe vissajjite ekaÑ vÈ vÈlukaÑ ekaÑ vÈ udakabinduÑ ekaÑ vÈ 
paÑsukhaÓÉaÑ akhipitvÈ4 paÒhÈnaÑ satena vÈ sahassena vÈ satasahassena 
vÈ vissajjite Ga~gÈya vÈlukÈdÊsu ekekaÑ ekamante khipeyya, khippataraÑ 
Ga~gÈdÊsu vÈlukÈdayo parikkhayaÑ gaccheyyuÑ, na tveva mama 
paÒhÈnaÑ vissajjananti. EvaÑ mahÈpaÒÒopi hi bhikkhu Buddhavisaye 
paÒhassa antaÑ vÈ koÔiÑ vÈ adisvÈ SatthÈrÈ dinnanaye ÔhatvÈva paÒhaÑ 
vissajjesi. TaÑ sutvÈ bhikkh| kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “yaÑ paÒhaÑ puÔÔho 
sabbopi jano kathetuÑ na sakkhi, taÑ DhammasenÈpati SÈriputto ekakova 
kathesÊ”ti. SatthÈ taÑ kathaÑ sutvÈ “na idÈneva SÈriputto yaÑ paÒhaÑ 
mahÈjano vissajjetuÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 434; Khu 8. 34 piÔÔhesu. 2. LakkhaÑ (SÊ, SyÈ) 
 3. Lakkhena (SÊ, SyÈ) 4. PakkhipitvÈ (SyÈ, Ka) 
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nÈsakkhi, taÑ vissajjesi, pubbepi anena vissajjitoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ 
ÈharituÑ– 

    “Parosahassampi samÈgatÈnaÑ, 
     KandeyyuÑ te vassasataÑ apaÒÒÈ. 
     Ekova seyyo puriso sapaÒÒo, 
     Yo bhÈsitassa vijÈnÈti atthan”ti– 

ImaÑ jÈtakaÑ1 vitthÈrena kathesÊti. 

DevorohaÓavatthu dutiyaÑ. 
_____ 

 
3. ErakapattanÈgarÈjavatthu 

 Kiccho manussapaÔilÈbhoti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ BÈrÈÓasiyaÑ 
upanissÈya sattasirÊsakarukkham|le viharanto ErakapattaÑ nÈma nÈgarÈjaÑ 
Èrabbha kathesi. 

 So kira pubbe KassapabuddhasÈsane daharabhikkhu hutvÈ Ga~gÈya 
nÈvaÑ abhiruyha gacchanto ekasmiÑ erakagumbe ErakapattaÑ gahetvÈ 
nÈvÈya vegasÈ gacchamÈnÈyapi na muÒci, ErakapattaÑ chijjitvÈ gataÑ. So 
“appamattakaÑ etan”ti ÈpattiÑ adesetvÈ vÊsati vassasahassÈni araÒÒe 
samaÓadhammaÑ katvÈpi maraÓakÈle Erakapattena gÊvÈya gahito viya 
ÈpattiÑ desetukÈmopi aÒÒaÑ bhikkhuÑ apassamÈno “aparisuddhaÑ me 
sÊlan”ti uppannavippaÔisÈro tato cavitvÈ ekarukkhadoÓikanÈvappamÈÓo2 
nÈgarÈjÈ hutvÈ nibbatti, Erakapattotvevassa nÈmaÑ ahosi. So 
nibbattakkhaÓeyeva attabhÈvaÑ oloketvÈ “ettakaÑ nÈma kÈlaÑ 
samaÓadhammaÑ katvÈ ahetukayoniyaÑ maÓÉ|kabhakkhaÔÔhÈne 
nibbattomhÊ”ti vippaÔisÈrÊ ahosi. So aparabhÈge ekaÑ dhÊtaraÑ labhitvÈ 
majjhe Ga~gÈya udakapiÔÔhe mahantaÑ phaÓaÑ ukkhipitvÈ dhÊtaraÑ tasmiÑ 
ÔhapetvÈ naccÈpetvÈ gÈyÈpesi. EvaÑ kirassa ahosi “addhÈ ahaÑ idha iminÈ 
upÈyena Buddhe uppanne tassa uppannabhÈvaÑ suÓissÈmÊ”ti. Yo me gÊtassa 
paÔigÊtaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 23 piÔÔhe. 
 2. ErakarukkhikanÈvappamÈÓo (SÊ), ekadoÓikanÈvappamÈÓo (SyÈ)  
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Èharati, tassa mahantena NÈgabhavanena saddhiÑ dhÊtaraÑ dassÈmÊti 
anvaÉÉhamÈsaÑ uposathadivase taÑ dhÊtaraÑ phaÓe Ôhapesi. SÈ tattha ÔhitÈ 
naccantÊ– 

   “KiÑsu adhippatÊ rÈjÈ, kiÑsu rÈjÈ rajjissaro.  
   KathaÑsu virajo hoti, kathaÑ bÈloti vuccatÊ”ti– 

ImaÑ gÊtaÑ gÈyati. 

 SakalajambudÊpavÈsino “nÈgamÈÓavikaÑ gaÓhissÈmÈ”ti gantvÈ attano 
attano paÒÒÈbalena paÔigÊtaÑ katvÈ gÈyanti. SÈ taÑ paÔikkhipati. TassÈ 
anvaÉÉhamÈsaÑ phaÓe ÔhatvÈ evaÑ gÈyantiyÈva ekaÑ BuddhantaraÑ 
vÊtivattaÑ, atha amhÈkaÑ SatthÈ loke uppajjitvÈ ekadivasaÑ pacc|sakÈle 
lokaÑ volokento ErakapattaÑ ÈdiÑ katvÈ UttaramÈÓavaÑ nÈma attano 
ÒÈÓajÈlassa anto paviÔÔhaÑ disvÈ “kiÑ nu kho bhavissatÊ”ti Èvajjento “ajja 
Erakapattassa dhÊtaraÑ phaÓe ÔhapetvÈ naccÈpanadivaso, ayaÑ 
UttaramÈÓavo mayÈ dinnaÑ paÔigÊtaÑ gaÓhantova sotÈpanno hutvÈ taÑ 
ÈdÈya nÈgarÈjassa santikaÑ gamissati, so taÑ sutvÈ ‘Buddho uppanno’ti 
ÒatvÈ mama santikaÑ Ègamissati, ahaÑ tasmiÑ Ègate mahÈsamÈgame 
gÈthaÑ kathessÈmi, gÈthÈpariyosÈne caturÈsÊtiyÈ pÈÓasahassÈnaÑ 
dhammÈbhisamayo bhavissatÊ”ti addasa. So tattha gantvÈ BÈrÈÓasito avid|re 
satta sirÊsakarukkhÈ atthi, tesu ekassa m|le nisÊdi. JambudÊpavÈsino 
gÊtapaÔigÊtaÑ ÈdÈya sannipatiÑsu. SatthÈ avid|re ÔhÈne gacchantaÑ 
UttaramÈÓavaÑ disvÈ “ehi UttarÈ”ti Èha. KiÑ bhanteti. Ito tÈva ehÊti. Atha 
naÑ ÈgantvÈ vanditvÈ nisinnaÑ Èha “kahaÑ gacchasÊ”ti. Erakapattassa dhÊtu 
gÈyanaÔÔhÈnanti. JÈnÈsi pana gÊtapaÔigÊtanti. JÈnÈmi bhanteti. Vadehi tÈva 
nanti. Atha naÑ attano jÈnananiyÈmeneva vadantaÑ “na Uttara etaÑ 
paÔigÊtaÑ, ahaÑ te paÔigÊtaÑ dassÈmi, ÈdÈya naÑ gamissasÊ”ti. SÈdhu 
bhanteti. Atha naÑ SatthÈ “Uttara tvaÑ nÈgamÈÓavikÈya gÊtakÈle– 

   ‘ChadvÈrÈdhippatÊ rÈjÈ, rajjamÈno rajjissaro.  
   ArajjaÑ virajo hoti, rajjaÑ bÈloti vuccatÊ’ti– 

ImaÑ paÔigÊtaÑ gÈyeyyÈsÊ”ti Èha.  
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 MÈÓavikÈya gÊtassa attho–kiÑsu adhippatÊ rÈjÈti kiÑ adhippati rÈjÈ 
nÈma hoti. KiÑsu rÈjÈ rajjissaroti kathaÑ pana rÈjÈ rajjissaro nÈma hoti. 
KathaÑsu virajo hotÊti kathaÑ nu kho so rÈjÈ virajo nÈma hotÊti. 

 PaÔigÊtassa pana attho–chadvÈrÈdhippatÊ rÈjÈti yo channaÑ dvÈrÈnaÑ 
adhippati, ekadvÈrepi r|pÈdÊhi anabhibh|to, ayaÑ rÈjÈ nÈma. RajjamÈno 
rajjissaroti yo pana tesu ÈrammaÓesu rajjati, so rajjamÈno rajjissaro nÈma. 
Arajjanti arajjamÈno pana virajo nÈma hoti. Rajjanti rajjamÈno bÈloti 
vuccatÊti. 

 Evamassa SatthÈ paÔigÊtaÑ datvÈ “Uttara tayÈ imasmiÑ gÊte gÈyite 
imassa gÊtassa imaÑ paÔigÊtaÑ gÈyissati– 

   ‘Kenassu vuyhati bÈlo, kathaÑ nudati paÓÉito. 
   YogakkhemÊ kathaÑ hoti, taÑ me akkhÈhi pucchito’ti. 

Athassa tvaÑ imaÑ paÔigÊtaÑ gÈyeyyÈsi– 

   ‘Oghena vuyhati bÈlo, yogÈ nudati paÓÉito. 
   SabbayogavisaÑyutto, yogakkhemÊti vuccatÊ’ti”. 

 Tassattho–kÈmoghÈdinÈ catubbidhena oghena bÈlo vuyhati, taÑ 
oghaÑ paÓÉito sammappadhÈnasa~khÈtena yogena nudati. So sabbehi 
kÈmayogÈdÊhi visaÑyutto yogakkhemÊ nÈma vuccatÊti. 

 Uttaro imaÑ paÔigÊtaÑ gaÓhantova sotÈpattiphale patiÔÔhahi. So 
sotÈpanno hutvÈ taÑ gÈthaÑ ÈdÈya gantvÈ “ambho mayÈ gÊtapaÔigÊtaÑ 
ÈhaÔaÑ, okÈsaÑ me dethÈ”ti vatvÈ nirantaraÑ Ôhitassa mahÈjanassa jaÓÓunÈ1 
akkamanto agamÈsi. NÈgamÈÓavikÈ pitu phaÓe ÔhatvÈ naccamÈnÈ “kiÑsu 
adhippatÊ rÈjÈ”ti gÊtaÑ gÈyati. Uttaro “chadvÈrÈdhippatÊ rÈjÈ”ti paÔigÊtaÑ 
gÈyi. Puna nÈgamÈÓavikÈ “kenassu vuyhatÊ”ti tassa gÊtaÑ gÈyati. AthassÈ 
paÔigÊtaÑ gÈyanto uttaro “oghena vuyhatÊ”ti imaÑ gÈthamÈha. NÈgarÈjÈ taÑ 
sutvÈva Buddhassa uppannabhÈvaÑ ÒatvÈ “mayÈ ekaÑ BuddhantaraÑ 
evar|paÑ padaÑ2 nÈma na sutapubbaÑ, uppanno vata bho 
______________________________________________________________ 
 1. JattunÈva (SÊ), jannunÈva (SyÈ) 2. Evar|passa saddaÑ (Ka)  
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loke Buddho”ti tuÔÔhamÈnaso na~guÔÔhena udakaÑ pahari, mahÈvÊciyo 
uÔÔhahiÑsu, ubho tÊrÈni bhijjiÑsu. Ito cito ca usabhamatte ÔhÈne manussÈ 
udake nimujjiÑsu. So ettakaÑ mahÈjanaÑ phaÓe ÔhapetvÈ ukkhipitvÈ thale 
patiÔÔhapesi. So UttaraÑ upasa~kamitvÈ “kahaÑ sÈmi SatthÈ”ti pucchi. 
EkasmiÑ rukkham|le nisinno mahÈrÈjÈti. So “ehi sÈmi gacchÈmÈ”ti 
Uttarena saddhiÑ agamÈsi. MahÈjanopi tena saddhiÑyeva gato. NÈgarÈjÈ 
gantvÈ chabbaÓÓaraÑsÊnaÑ antaraÑ pavisitvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ rodamÈno 
aÔÔhÈsi. Atha naÑ SatthÈ Èha “kiÑ idaÑ mahÈrÈjÈ”ti. AhaÑ bhante 
tumhÈdisassa Buddhassa sÈvako hutvÈ vÊsati vassasahassÈni 
samaÓadhammaÑ akÈsiÑ, sopi maÑ samaÓadhammo niddhÈretuÑ nÈsakkhi. 
AppamattakaÑ erakapattachindanamattaÑ nissÈya ahetukapaÔisandhiÑ 
gahetvÈ urena parisakkanaÔÔhÈne nibbattosmi, ekaÑ BuddhantaraÑ neva 
manussattaÑ labhÈmi, na saddhammassavanaÑ, na tumhÈdisassa Buddhassa 
dassanan”ti SatthÈ tassa kathaÑ sutvÈ “mahÈrÈja manussattaÑ nÈma 
dullabhameva, tathÈ saddhammassavanaÑ, tathÈ BuddhuppÈdo, idaÑ 
kicchena kasirena labbhatÊ”ti vatvÈ dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 182. “Kiccho manussapaÔilÈbho, kicchaÑ maccÈna jÊvitaÑ. 
  KicchaÑ saddhammassavanaÑ, kiccho BuddhÈnamuppÈdo”ti. 
 Tassattho–mahantena hi vÈyÈmena mahantena kusalena laddhattÈ 
manussattapaÔilÈbho nÈma kiccho dullabho. NirantaraÑ kasikammÈdÊni 
katvÈ jÊvitavuttiÑ ghaÔanatopi parittaÔÔhÈyitÈyapi1 maccÈnaÑ jÊvitaÑ 
kicchaÑ. Anekesupi kappesu dhammadesakassa puggalassa dullabhatÈya 
saddhammassavanampi kicchaÑ. Mahantena vÈyÈmena abhinÊhÈrassa 
samijjhanato samiddhÈbhinÊhÈrassa ca anekehipi kappakoÔisahassehi 
dullabhuppÈdato BuddhÈnaÑ uppÈdopi kicchoyeva, ativiya dullabhoti. 

 DesanÈvasÈne caturÈsÊtiyÈ pÈÓasahassÈnaÑ dhammÈbhisamayo ahosi. 
NÈgarÈjÈpi taÑdivasaÑ sotÈpattiphalaÑ labheyya, tiracchÈnagatattÈ pana 
nÈlattha. So yesu 
paÔisandhigahaÓatacajahanavissaÔÔhaniddokkamanasajÈtiyÈmethunasevanacut
isa~khÈtesu paÒcasu ÔhÈnesu  
______________________________________________________________ 
 1. ParittatÈyapi (SyÈ)  
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nÈgasarÊrameva gahetvÈ kilamanti, tesu akilamanabhÈvaÑ patvÈ 
mÈÓavar|peneva vicarituÑ labhatÊti. 
 

ErakapattanÈgarÈjavatthu tatiyaÑ. 
_____ 

 
4. ŒnandattherapaÒhavatthu 

 SabbapÈpassa akaraÓanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto Œnandattherassa paÒhaÑ Èrabbha kathesi. 

 Thero kira divÈÔÔhÈne nisinno cintesi “SatthÈrÈ sattannaÑ BuddhÈnaÑ 
mÈtÈpitaro Èyuparicchedo bodhi sÈvakasannipÈto aggasÈvakasannipÈto 
aggasÈvaka-upaÔÔhÈkoti idaÑ sabbaÑ kathitaÑ, uposatho pana akathito, kiÑ 
nu kho tesampi ayameva uposatho, aÒÒo”ti. So SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ 
tamatthaÑ pucchi. YasmÈ pana tesaÑ BuddhÈnaÑ kÈlabhedova ahosi, na 
kathÈbhedo. VipassÊ SammÈsambuddho hi sattame sattame saÑvacchare 
uposathaÑ akÈsi, ekadivasaÑ dinnovÈdoyeva hissa sattannaÑ 
saÑvaccharÈnaÑ alaÑ hoti. SikhÊ ceva Vessabh| ca chaÔÔhe chaÔÔhe 
saÑvacchare uposathaÑ kariÑsu, Kakusandho KoÓÈgamano ca 
saÑvacchare saÑvacchare. Kassapadasabalo chaÔÔhe chaÔÔhe mÈse 
uposathaÑ akÈsi. EkadivasaÑ dinnovÈdo eva hissa channaÑ mÈsÈnaÑ alaÑ 
ahosi. TasmÈ SatthÈ tesaÑ imaÑ kÈlabhedaÑ ÈrocetvÈ “ovÈdagÈthÈ pana 
nesaÑ imÈyevÈ”ti vatvÈ sabbesaÑ ekameva uposathaÑ Èvikaronto imÈ 
gÈthÈ abhÈsi– 
 
 183. “SabbapÈpassa akaraÓaÑ, kusalassa upasampadÈ. 
  SacittapariyodapanaÑ, etaÑ BuddhÈna sÈsanaÑ. 
 
 184. KhantÊ paramaÑ tapo titikkhÈ, 
 NibbÈnaÑ paramaÑ vadanti BuddhÈ. 
 Na hi pabbajito par|paghÈtÊ, 
 Na samaÓo hoti paraÑ viheÔhayanto. 
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 185. An|pavÈdo an|paghÈto, pÈtimokkhe ca saÑvaro. 
 MattaÒÒutÈ ca bhattasmiÑ, pantaÒca sayanÈsanaÑ. 
 Adhicitte ca Èyogo, etaÑ BuddhÈna sÈsanan”ti. 

 Tattha sabbapÈpassÈti sabbassa akusalakammassa. UpasampadÈti 
abhinikkhamanato paÔÔhÈya yÈva arahattamaggÈ kusalassa uppÈdanaÑ ceva 
uppÈditassa ca bhÈvanÈ. Sacittapariyodapananti paÒcahi nÊvaraÓehi attano 
cittassa vodÈpanaÑ. EtaÑ BuddhÈna sÈsananti sabbabuddhÈnaÑ 
ayamanusiÔÔhi. 

 KhantÊti yÈ esÈ titikkhÈsa~khÈtÈ khantÊ nÈma, idaÑ imasmiÑ sÈsane 
paramaÑ uttamaÑ tapo. NibbÈnaÑ paramaÑ vadanti BuddhÈti BuddhÈ ca 
PaccekabuddhÈ ca anubuddhÈ cÈti ime tayo BuddhÈ nibbÈnaÑ uttamanti 
vadanti. Na hi pabbajitoti pÈÓi-ÈdÊhi paraÑ upahananto viheÔhento 
par|paghÈtÊ pabbajito nÈma na hoti. Na samaÓoti vuttanayeneva paraÑ 
viheÔhayanto samaÓopi na hotiyeva. 

 An|pavÈdoti an|pavÈdanaÒceva an|pavÈdÈpanaÒca. An|paghÈtoti 
an|paghÈtanaÒceva an|paghÈtÈpanaÒca. PÈtimokkheti jeÔÔhakasÊle. 
SaÑvaroti pidahanaÑ. MattaÒÒutÈti mattaÒÒubhÈvo pamÈÓajÈnanaÑ. 
Pantanti vivittaÑ. Adhicitteti aÔÔhasamÈpattisa~khÈte adhicitte. Œyogoti 
payogakaraÓaÑ. Etanti etaÑ sabbesaÑ BuddhÈnaÑ sÈsanaÑ. Ettha hi 
an|pavÈdena vÈcasikaÑ sÊlaÑ kathitaÑ, an|paghÈtena kÈyikasÊlaÑ, 
“pÈtimokkhe ca saÑvaro”ti iminÈ pÈtimokkhasÊlaÒceva indriyasaÑvaraÒca, 
mattaÒÒutÈya ÈjÊvapÈrisuddhi ceva paccayasannissitasÊlaÒca, 
pantasenÈsanena sappÈyasenÈsanaÑ, adhicittena aÔÔha samÈpattiyo. EvaÑ 
imÈya gÈthÈya tissopi sikkhÈ kathitÈ eva hontÊti. 
 

DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

ŒnandattherapaÒhavatthu catutthaÑ. 

 



 DhammapadaÔÔhakathÈ 155 

5. Anabhiratabhikkhuvatthu  

 Na kahÈpaÓavassenÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto ekaÑ anabhiratabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira sÈsane pabbajitvÈ laddh|pasampado “asukaÔÔhÈnaÑ nÈma 
gantvÈ uddesaÑ uggaÓhÈhÊ”ti upajjhÈyena pesito tattha agamÈsi. Athassa 
pituno rogo uppajji. So puttaÑ daÔÔhukÈmo hutvÈ taÑ pakkosituÑ 
samatthaÑ kaÒci alabhitvÈ puttasokena vippalapantoyeva ÈsannamaraÓo 
hutvÈ “idaÑ me puttassa pattacÊvaram|laÑ kareyyÈsÊ”ti kahÈpaÓasataÑ 
kaniÔÔhassa hatthe datvÈ kÈlamakÈsi. So daharassa ÈgatakÈle pÈdam|le 
nipatitvÈ pavaÔÔento roditvÈ “bhante pitÈ te vippalapantova kÈlakato, 
mayhaÑ pana tena kahÈpaÓasataÑ hatthe ÔhapitaÑ, tena kiÑ karomÊ”ti Èha. 
Daharo “na me kahÈpaÓehi attho”ti paÔikkhipitvÈ aparabhÈge cintesi “kiÑ 
me parakulesu piÓÉÈya caritvÈ jÊvitena, sakkÈ taÑ kahÈpaÓasataÑ nissÈya 
jÊvituÑ, vibbhamissÈmÊ”ti. So anabhiratiyÈ pÊÄito 
vissaÔÔhasajjhÈyanakammaÔÔhÈno paÓÉurogÊ viya ahosi. Atha naÑ 
daharasÈmaÓerÈ “kiÑ idan”ti pucchitvÈ “ukkaÓÔhitomhÊ”ti vutte 
ÈcariyupajjhÈyÈnaÑ ÈcikkhiÑsu. Atha naÑ te Satthu santikaÑ netvÈ Satthu 
dassesuÑ. SatthÈ “saccaÑ kira tvaÑ ukkaÓÔhito”ti pucchitvÈ “Èma bhante”ti 
vutte “kasmÈ evamakÈsi, atthi pana te koci jÊvitapaccayo”ti Èha. Œma 
bhanteti. KiÑ te atthÊti. KahÈpaÓasataÑ bhanteti. Tena hi katthaci tÈva 
sakkharÈ Èhara, gaÓetvÈ jÈnissÈma “sakkÈ vÈ tÈvattakena jÊvituÑ, no vÈ”ti. 
So sakkharÈ Èhari. Atha naÑ SatthÈ Èha “paribhogatthÈya tÈva paÓÓÈsaÑ 
Ôhapehi, dvinnaÑ goÓÈnaÑ atthÈya catuvÊsati, ettakaÑ nÈma bÊjatthÈya, 
yugana~galatthÈya, kuddÈlavÈsipharasu-atthÈyÈ”ti evaÑ gaÓiyamÈne taÑ 
kahÈpaÓasataÑ nappahoti. Atha naÑ SatthÈ “bhikkhu tava kahÈpaÓÈ appakÈ, 
kathaÑ ete nissÈya taÓhaÑ p|ressasi, atÊte kira cakkavattirajjaÑ kÈretvÈ 
apphoÔitamattena dvÈdasayojanaÔÔhÈne kaÔippamÈÓena ratanavassaÑ 
vassÈpetuÑ samattho yÈva chattiÑsa sakkÈ cavanti, ettakaÑ kÈlaÑ 
devarajjaÑ kÈretvÈpi 
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maraÓakÈle taÓhaÑ ap|retvÈva kÈlamakÈsÊ”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ 
ÈharitvÈ MandhÈtujÈtakaÑ1 vitthÈretvÈ– 

   “YÈvatÈ candimas|riyÈ pariharanti, disÈ bhanti virocanÈ. 
    Sabbeva dÈsÈ mandhÈtu, ye pÈÓÈ pathavissitÈ”ti– 

ImissÈ gÈthÈya anantarÈ imÈ dve gÈthÈ abhÈsi– 
 
 186. “Na kahÈpaÓavassena, titti kÈmesu vijjati. 
  AppassÈdÈ dukhÈ kÈmÈ, iti viÒÒÈya paÓÉito. 
 
 187. Api dibbesu kÈmesu, ratiÑ so nÈdhigacchati. 
 TaÓhakkhayarato hoti, SammÈsambuddhasÈvako”ti. 

 Tattha kahÈpaÓavassenÈti yaÑ so apphoÔetvÈ sattaratanavassaÑ 
vassÈpesi, taÑ idha kahÈpaÓavassanti vuttaÑ. Tenapi hi 
vatthukÈmakilesakÈmesu titti nÈma natthi. EvaÑ dupp|rÈ esÈ taÓhÈ. 
AppassÈdÈti supinasadisatÈya parittasukhÈ. DukhÈti dukkhakkhandhÈdÊsu 
Ègatadukkhavasena pana bahudukkhÈva. Iti viÒÒÈyÈti evamete kÈme jÈnitvÈ. 
Api dibbes|ti sace hi devÈnaÑ upakappanakakÈmehi nimanteyyÈpi ÈyasmÈ 
samiddhi viya evampi tesu kÈmesu ratiÑ na vindatiyeva. TaÓhakkhayaratoti 
arahatte ceva nibbÈne ca abhirato hoti, taÑ patthayamÈno viharati. 
SammÈsambuddhasÈvakoti SammÈsambuddhena desitassa dhammassa 
savanena jÈto yogÈvacarabhikkh|ti. 

 DesanÈvasÈne so bhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi, sampattaparisÈyapi 
sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

Anabhiratabhikkhuvatthu paÒcamaÑ. 
_____ 

 
6. AggidattabrÈhmaÓavatthu 

 BahuÑ ve saraÓaÑ yantÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto vÈlikarÈsimhi nisinnaÑ AggidattaÑ nÈma KosalaraÒÒo purohitaÑ 
Èrabbha kathesi.  
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 73 piÔÔhe.  
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 So kira MahÈkosalassa purohito ahosi. Atha naÑ pitari kÈlakate rÈjÈ 
Pasenadi Kosalo “pitu me purohito”ti gÈravena tasmiÑ yeva ÔhÈne ÔhapetvÈ 
tassa attano upaÔÔhÈnaÑ ÈgatakÈle paccuggamanaÑ karoti, “Ècariya idha 
nisÊdathÈ”ti samÈnÈsanaÑ dÈpesi. So cintesi “ayaÑ rÈjÈ mayi ativiya 
gÈravaÑ karoti, na kho pana rÈj|naÑ niccakÈlameva sakkÈ cittaÑ gahetuÑ. 
SamÈnavayeneva hi saddhiÑ rajjasukhaÑ nÈma sukhaÑ hoti, ahaÒcamhi 
mahallako, pabbajituÑ me yuttan”ti. So rÈjÈnaÑ pabbajjaÑ anujÈnÈpetvÈ 
nagare bheriÑ carÈpetvÈ sattÈhena sabbaÑ attano dhanaÑ dÈnamukhe 
vissajjetvÈ bÈhirakapabbajjaÑ pabbaji. TaÑ nissÈya dasa purisasahassÈni 
anupabbajiÑsu. So tehi saddhiÑ A~gamagadhÈnaÑ ca KururaÔÔhassa ca 
antare vÈsaÑ kappetvÈ imaÑ ovÈdaÑ deti “tÈtÈ yassa kÈmavitakkÈdayo 
uppajjanti, so nadito1 ekekaÑ vÈlukapuÔaÑ uddharitvÈ imasmiÑ okirat|”ti. 
Te “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ kÈmavitakkÈdÊnaÑ uppannakÈle tathÈ kariÑsu. 
Aparena samayena mahÈvÈlukarÈsi ahosi, taÑ Ahicchatto nÈma nÈgarÈjÈ 
paÔiggahesi. A~gamagadhavÈsino ceva KururaÔÔhavÈsino ca mÈse mÈse 
tesaÑ mahantaÑ sakkÈraÑ abhiharitvÈ dÈnaÑ denti. Atha nesaÑ Aggidatto 
imaÑ ovÈdaÑ adÈsi “pabbataÑ saraÓaÑ yÈtha, vanaÑ saraÓaÑ yÈtha, 
ÈrÈmaÑ saraÓaÑ yÈtha, rukkhaÑ saraÓaÑ yÈtha, evaÑ sabbadukkhato 
muccissathÈ”ti. Attano antevÈsikepi iminÈ ovÈdena ovadi. 

 Bodhisattopi katÈbhinikkhamano sammÈsambodhiÑ patvÈ tasmiÑ 
samaye SÈvatthiÑ nissÈya Jetavane viharanto pacc|sakÈle lokaÑ volokento 
AggidattabrÈhmaÓaÑ saddhiÑ antevÈsikehi attano ÒÈÓajÈlassa anto 
paviÔÔhaÑ disvÈ “sabbepi ime arahattassa upanissayasampannÈ”ti ÒatvÈ 
sÈyanhasamaye MahÈmoggallÈnattheraÑ Èha “MoggallÈna kiÑ passasi 
AggidattabrÈhmaÓaÑ mahÈjanaÑ atitthe pakkhandÈpentaÑ. Gaccha tesaÑ 
ovÈdaÑ dehÊ”ti. Bhante bah| ete, ekakassa mayhaÑ avisayhÈ. Sace tumhepi 
Ègamissatha, visayhÈ bhavissantÊti. MoggallÈna ahampi ÈgamissÈmi, tvaÑ 
purato yÈhÊti. Thero purato gacchantova cintesi “ete balavanto ceva bah| ca. 
Sace sabbesaÑ samÈgamaÔÔhÈne 
______________________________________________________________ 
 1. Turitena (SÊ)  
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kiÒci kathessÈmi, sabbepi vaggavaggena uÔÔhaheyyunti attano ÈnubhÈvena 
th|laphusitakaÑ devaÑ vuÔÔhÈpesi. Te th|laphusitakesu patantesu 
uÔÔhÈy’uÔÔhÈya attano attano paÓÓasÈlaÑ pavisiÑsu. Thero Aggidattassa 
brÈhmaÓassa paÓÓasÈladvÈre ÔhatvÈ “AggidattÈ”ti Èha. So Therassa saddaÑ 
sutvÈ “maÑ imasmiÑ loke nÈmena ÈlapituÑ samattho nÈma natthi. Ko nu 
kho maÑ nÈmena ÈlapatÊ”ti mÈnathaddhatÈya “ko eso”ti Èha. AhaÑ 
brÈhmaÓÈti. KiÑ vadesÊti. Ajja me ekarattiÑ idha vasanaÔÔhÈnaÑ tvaÑ 
ÈcikkhÈhÊti. Idha vasanaÔÔhÈnaÑ natthi, ekassa ekÈva paÓÓasÈlÈti. Aggidatta 
manussÈ nÈma manussÈnaÑ, gÈvo gunnaÑ, pabbajitÈ pabbajitÈnaÑ 
santikaÑ gacchanti1, mÈ evaÑ kari, dehi me vasanaÔÔhÈnanti. KiÑ pana 
tvaÑ pabbajitoti. Œma pabbajitomhÊti. Sace pabbajito, kahaÑ te 
khÈribhaÓÉaÑ, ko pabbajitaparikkhÈroti. Atthi me parikkhÈro, visuÑ pana 
naÑ gahetvÈ vicarituÑ dukkhanti abbhantareneva naÑ gahetvÈ vicarÈmi 
brÈhmaÓÈti. So “taÑ gahetvÈ vicarissasÊ”ti2 Therassa kujjhi. Atha naÑ so 
Èha “amhe Aggidatta mÈ kujjhi, vasanaÔÔhÈnaÑ me ÈcikkhÈhÊ”ti. Natthi ettha 
vasanaÔÔhÈnanti. EtasmiÑ pana vÈlukarÈsimhi ko vasatÊti. Eko nÈgarÈjÈti. 
EtaÑ me dehÊti. Na sakkÈ dÈtuÑ, bhÈriyaÑ etassa kammanti. Hotu, dehi 
meti. Tena hi tvaÑ eva jÈnÈhÊti. 

 Thero vÈlukarÈsi-abhimukho pÈyÈsi. NÈgarÈjÈ taÑ ÈgacchantaÑ disvÈ 
“ayaÑ samaÓo ito Ègacchati, na jÈnÈti maÒÒe mama atthibhÈvaÑ, 
dh|mÈyitvÈ naÑ mÈressÈmÊ”ti dh|mÈyi. Thero “ayaÑ nÈgarÈjÈ ‘ahameva 
dh|mÈyituÑ sakkomi, aÒÒe na sakkontÊ’ti maÒÒe sallakkhetÊ”ti sayampi 
dh|mÈyi. Dvinnampi sarÊrato uggatÈ dh|mÈ yÈva brahmalokÈ uÔÔhahiÑsu. 
Ubhopi dh|mÈ theraÑ abÈdhetvÈ nÈgarÈjÈnameva bÈdhenti. NÈgarÈjÈ 
dh|mavegaÑ sahituÑ asakkonto pajjali. Theropi tejodhÈtuÑ samÈpajjitvÈ 
tena saddhiÑ yeva pajjali. AggijÈlÈ yÈva brahmalokÈ uÔÔhahiÑsu. Ubhopi 
theraÑ abÈdhetvÈ nÈgarÈjÈnameva bÈdhayiÑsu. Athassa sakalasarÊraÑ 
ukkÈhi padittaÑ3 viya ahosi. IsigaÓo oloketvÈ cintesi “nÈgarÈjÈ samaÓaÑ 
jhÈpeti, bhaddako vata samaÓo amhÈkaÑ vacanaÑ asutvÈ naÔÔho”ti. Thero 
______________________________________________________________ 
 1. Œgacchanti (SÊ) 2. So taÑ na gahetvÈ vicarissasÊti (SÊ) 
 3. PadÊpitaÑ (SÊ), pariÉayhitaÑ (Ka) 
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nÈgarÈjÈnaÑ dametvÈ nibbisevanaÑ katvÈ vÈlukarÈsimhi nisÊdi. NÈgarÈjÈ 
vÈlukarÈsiÑ bhogehi parikkhipitvÈ k|ÔÈgÈrakucchipamÈÓaÑ phaÓaÑ 
mÈpetvÈ Therassa upari dhÈresi. 

 IsigaÓÈ pÈtova “samaÓassa matabhÈvaÑ vÈ amatabhÈvaÑ vÈ 
jÈnissÈmÈ”ti therassa santikaÑ gantvÈ taÑ vÈlukarÈsimatthake nisinnaÑ 
disvÈ aÒjaliÑ paggayha abhitthavantÈ ÈhaÑsu “samaÓa kacci nÈgarÈjena na 
bÈdhito”ti. KiÑ na passatha mama upariphaÓaÑ dhÈretvÈ Ôhitanti. Te 
“acchariyaÑ vata bho, samaÓassa evar|po nÈma nÈgarÈjÈ damito”ti. TheraÑ 
parivÈretvÈ aÔÔhaÑsu. TasmiÑ khaÓe SatthÈ Ègato. Thero SatthÈraÑ disvÈ 
uÔÔhÈya vandi. Atha naÑ isayo ÈhaÑsu “ayampi tayÈ mahantataro”ti. Eso 
BhagavÈ SatthÈ, ahaÑ imassa sÈvakoti. SatthÈ vÈlukarÈsimatthake nisÊdi, 
isigaÓo “ayaÑ tÈva sÈvakassa ÈnubhÈvo, imassa pana ÈnubhÈvo kÊdiso 
bhavissatÊ”ti aÒjaliÑ paggayha SatthÈraÑ abhitthavi. SatthÈ AggidattaÑ 
ÈmantetvÈ Èha “Aggidatta tvaÑ tava sÈvakÈnaÒca upaÔÔhÈkÈnaÒca ovÈdaÑ 
dadamÈno kinti vatvÈ desÊ”ti. “EtaÑ pabbataÑ saraÓaÑ gacchatha, vanaÑ 
ÈrÈmaÑ rukkhaÑ saraÓaÑ gacchatha. EtÈni hi saraÓaÑ gato sabbadukkhÈ 
pamuccatÊti evaÑ tesaÑ ovÈdaÑ dammÊ”ti. SatthÈ “na kho Aggidatta etÈni 
saraÓaÑ gato sabbadukkhÈ pamuccati, BuddhaÑ dhammaÑ saÑghaÑ pana 
saraÓaÑ gantvÈ sakalavaÔÔadukkhÈ pamuccatÊ”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 188. “BahuÑ ve saraÓaÑ yanti, pabbatÈni vanÈni ca, 
 ŒrÈmarukkhacetyÈni, manussÈ bhayatajjitÈ. 
 
 189. NetaÑ kho saraÓaÑ khemaÑ, netaÑ saraÓamuttamaÑ. 
 NetaÑ saraÓamÈgamma, sabbadukkhÈ pamuccati. 
 
 190. Yo ca BuddhaÒca dhammaÒca, saÑghaÒca saraÓaÑ gato. 
 CattÈri ariyasaccÈni, sammappaÒÒÈya passati. 
 
 191. DukkhaÑ dukkhasamuppÈdaÑ, dukkhassa ca atikkamaÑ, 
 AriyaÑ caÔÔha~gikaÑ maggaÑ, dukkh|pasamagÈminaÑ. 
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 192. EtaÑ kho saraÓaÑ khemaÑ, etaÑ saraÓamuttamaÑ. 
 EtaÑ saraÓamÈgamma, sabbadukkhÈ pamuccatÊ”ti. 

 Tattha bahunti bahu. PabbatÈnÊti tattha tattha IsigilivepullavebhÈrÈdike 
pabbate ca MahÈvanagosi~gasÈlavanÈdÊni vanÈni ca 
VeÄuvanajÊvakambavanÈdayo ÈrÈme ca UdenacetiyagotamacetiyÈdÊni 
rukkhacetyÈni ca te te manussÈ tena tena bhayena tajjitÈ bhayato 
muccitukÈmÈ puttalÈbhÈdÊni vÈ patthayamÈnÈ saraÓaÑ yantÊti attho. NetaÑ 
saraÓanti etaÑ sabbampi saraÓaÑ neva khemaÑ na uttamaÑ, na ca etaÑ 
paÔicca jÈti-Èdidhammesu sattesu ekopi jÈti-Èdito sabbadukkhÈ pamuccatÊti 
attho. 

 Yo cÈti idaÑ akhemaÑ anuttamaÑ saraÓaÑ dassetvÈ khemaÑ uttamaÑ 
saraÓaÑ dassanatthaÑ ÈraddhaÑ. Tassattho–yo ca gahaÔÔho vÈ pabbajito vÈ 
“itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho”ti-ÈdikaÑ 
BuddhadhammasaÑghÈnussatikammaÔÔhÈnaÑ nissÈya seÔÔhavasena 
BuddhaÒca dhammaÒca saÑghaÒca saraÓaÑ gato, tassapi taÑ 
saraÓagamanaÑ aÒÒatitthiyavandanÈdÊhi kuppati calati. Tassa pana 
acalabhÈvaÑ dassetuÑ maggena ÈgatasaraÓameva pakÈsanto cattÈri 
ariyasaccÈni sammappaÒÒÈya passatÊti Èha. Yo hi etesaÑ saccÈnaÑ 
dassanavasena etÈni saraÓaÑ gato, etassa etaÑ saraÓaÑ khemaÒca 
uttamaÒca, so ca puggalo etaÑ saraÓaÑ paÔicca sakalasmÈpi vaÔÔadukkhÈ 
pamuccati, tasmÈ etaÑ kho saraÓaÑ kheman ti-Èdi vuttaÑ. 

 DesanÈvasÈne sabbepi te isayo saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ patvÈ 
SatthÈraÑ vanditvÈ pabbajjaÑ yÈciÑsu. SatthÈpi cÊvaragabbhato hatthaÑ 
pasÈretvÈ “etha bhikkhavo, caratha brahmacariyan”ti Èha. Te ta~khaÓe yeva 
aÔÔhaparikkhÈradharÈ vassasaÔÔhikatherÈ1 viya ahesuÑ. So ca sabbesampi 
A~gamagadhakururaÔÔhavÈsÊnaÑ sakkÈraÑ ÈdÈya Ègamanadivaso ahosi. Te 
sakkÈraÑ ÈdÈya ÈgatÈ sabbepi te isayo pabbajite disvÈ “kiÑ nu kho 
amhÈkaÑ AggidattabrÈhmaÓo mahÈ, udÈhu SamaÓo Gotamo”ti cintetvÈ 
“samaÓassa Gotamassa ÈgatattÈ Aggidattova mahÈ”ti maÒÒiÑsu. SatthÈ 
tesaÑ ajjhÈsayaÑ oloketvÈ “Aggidatta parisÈya ka~khaÑ chindÈ”ti Èha. So 
“ahampi 
______________________________________________________________ 
 1. VassasatikattherÈ (SÊ, SyÈ)  
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ettakameva paccÈsÊsÈmÊ”ti iddhibalena sattakkhattuÑ vehÈsaÑ 
abbhuggantvÈ punappunaÑ oruyha SatthÈraÑ vanditvÈ “SatthÈ me bhante 
BhagavÈ, sÈvakohamasmÊ”ti vatvÈ sÈvakattaÑ pakÈsesÊti. 
 

AggidattabrÈhmaÓavatthu chaÔÔhaÑ. 
_____ 

 
7. ŒnandattherapaÒhavatthu  

 Dullabhoti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
Œnandattherassa paÒhaÑ Èrabbha kathesi. 

 Thero hi ekadivasaÑ divÈÔÔhÈne nisinno cintesi “hatthÈjÈnÊyo 
chaddantakule vÈ uposathakule vÈ uppajjati, assÈjÈnÊyo sindhavakule vÈ 
valÈhakassarÈjakule vÈ, usabho go-ÈjanÊyo dakkhiÓapatheti-ÈdÊni vadantena 
SatthÈrÈ hatthi-ÈjÈnÊyÈdÊnaÑ uppattiÔÔhÈnÈdÊni kathitÈni, purisÈjÈnÊyo pana 
kahaÑ nu kho uppajjatÊ”ti. So SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ 
ekamantaÑ nisÊditvÈ etamatthaÑ pucchi. SatthÈ “Œnanda purisÈjÈnÊyo nÈma 
sabbattha nuppajjati, ujukato pana tiyojanasatÈyÈme vitthÈrato 
aÉÉhateyyasate ÈvaÔÔato navayojanasatappamÈÓe MajjhimapadesaÔÔhÈne 
uppajjati. Uppajjanto ca pana na yasmiÑ vÈ tasmiÑ vÈ kule uppajjati, 
khattiyamahÈsÈlabrÈhmaÓamahÈsÈlakulÈnaÑ pana aÒÒatarasmiÑyeva 
uppajjatÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 193. “Dullabho purisÈjaÒÒo, na so sabbattha jÈyati. 
 Yattha so jÈyatÊ dhÊro, taÑ kulaÑ sukhamedhatÊ”ti. 

 Tattha dullabhoti purisÈjaÒÒo hi dullabho, na hatthi-ÈjÈnÊyÈdayo viya 
sulabho, so sabbattha paccantadese vÈ nÊcakule vÈ na jÈyati, majjhimadesepi 
mahÈjanassa abhivÈdanÈdisakkÈrakaraÓaÔÔhÈne khattiyabrÈhmaÓakulÈnaÑ 
aÒÒatarasmiÑ kule jÈyati. EvaÑ jÈyamÈno yattha so jÈyati dhÊro 
uttamapaÒÒo SammÈsambuddho, taÑ kulaÑ sukhamedhatÊti 
sukhappattameva hotÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

ŒnandattherapaÒhavatthu sattamaÑ.  
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8. Sambahulabhikkhuvatthu 

 Sukho BuddhÈnanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
sambahulÈnaÑ bhikkh|naÑ kathaÑ Èrabbha kathesi. 

 EkadivasaÑ hi paÒcasatabhikkh| upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ nisinnÈ “Èvuso kiÑ 
nu kho imasmiÑ loke sukhan”ti kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ. Tattha keci 
“rajjasukhasadisaÑ sukhaÑ nÈma natthÊ”ti ÈhaÑsu. Keci 
kÈmasukhasadisaÑ, keci “sÈlimaÑsabhojanÈdisadisaÑ sukhaÑ nÈma 
natthÊ”ti ÈhaÑsu. SatthÈ tesaÑ nisinnaÔÔhÈnaÑ gantvÈ “kÈya nuttha 
bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte 
“bhikkhave kiÑ kathetha. IdaÒhi sabbampi sukhaÑ 
vaÔÔadukkhapariyÈpannameva, imasmiÑ loke BuddhuppÈdo 
dhammassavanaÑ, saÑghasÈmaggÊ, sammodamÈnabhÈvoti idameva 
sukhan”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 194. “Sukho BuddhÈnamuppÈdo, sukhÈ SaddhammadesanÈ. 
 SukhÈ saÑghassa sÈmaggÊ, samaggÈnaÑ tapo sukho”ti. 

 Tattha BuddhÈnamuppÈdoti yasmÈ BuddhÈ uppajjamÈnÈ mahÈjanaÑ 
rÈgakantÈrÈdÊhi tÈrenti, tasmÈ BuddhÈnaÑ uppÈdo sukho uttamo. YasmÈ 
saddhammadesanaÑ Ègamma jÈti-ÈdidhammÈ sattÈ jÈti-ÈdÊhi muccanti, 
tasmÈ saddhammadesanÈ sukhÈ. SÈmaggÊti samacittatÈ, sÈpi sukhÈ eva. 
SamaggÈnaÑ pana ekacittÈnaÑ yasmÈ BuddhavacanaÑ vÈ uggaÓhituÑ 
dhuta~gÈni vÈ pariharituÑ samaÓadhammaÑ vÈ kÈtuÑ sakkÈ, tasmÈ 
samaggÈnaÑ tapo sukhoti vuttaÑ. TenevÈha “yÈvakÊvaÒca bhikkhave 
bhikkh| samaggÈ sannipatissanti, samaggÈ vuÔÔhahissanti, samaggÈ 
saÑghakaraÓÊyÈni karissanti, vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ 
pÈÔika~khÈ, no parihÈnÊ”ti1. 

 DesanÈvasÈne te bhikkh| arahatte patiÔÔhahiÑsu, mahÈjanassÈpi sÈtthikÈ 
dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

Sambahulabhikkhuvatthu aÔÔhamaÑ.  
______________________________________________________________ 
 1. DÊ 2. 65 piÔÔhe.  
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9. Kassapadasabalassa suvaÓÓacetiyavatthu 

 P|jÈraheti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ cÈrikaÑ caramÈno 
Kassapadasabalassa suvaÓÓacetiyaÑ Èrabbha kathesi. 

 TathÈgato SÈvatthito nikkhamitvÈ anupubbena BÈrÈÓasiÑ gacchanto 
antarÈmagge TodeyyagÈmassa samÊpe mahÈbhikkhusaÑghaparivÈro 
aÒÒataraÑ devaÔÔhÈnaÑ sampÈpuÓi. Tatra nisinno Sugato 
DhammabhaÓÉÈgÈrikaÑ pesetvÈ avid|re kasikammaÑ karontaÑ 
brÈhmaÓaÑ pakkosÈpesi. So brÈhmaÓo ÈgantvÈ TathÈgataÑ anabhivanditvÈ 
tameva devaÔÔhÈnaÑ vanditvÈ aÔÔhÈsi. Sugatopi “imaÑ padesaÑ kinti 
maÒÒasi brÈhmaÓÈ”ti Èha. AmhÈkaÑ paveÓiyÈ ÈgatacetiyaÔÔhÈnanti vandÈmi 
bho GotamÈti. “ImaÑ ÔhÈnaÑ vandantena tayÈ sÈdhu kataÑ brÈhmaÓÈ”ti 
Sugato taÑ sampahaÑsesi. TaÑ sutvÈ bhikkh| “kena nu kho kÈraÓena 
BhagavÈ evaÑ sampahaÑsesÊ”ti saÑsayaÑ saÒjanesuÑ. Tato TathÈgato 
tesaÑ saÑsayamapanetuÑ MajjhimanikÈye GhaÔikÈrasuttantaÑ1 vatvÈ 
iddhÈnubhÈvena Kassapadasabalassa yojanubbedhaÑ kanakacetiyaÑ 
aparaÒca kanakacetiyaÑ ÈkÈse nimminitvÈ mahÈjanaÑ dassetvÈ “brÈhmaÓa 
evaÑvidhÈnaÑ p|jÈrahÈnaÑ p|jÈ yuttatarÈvÈ”ti vatvÈ 
MahÈparinibbÈnasutte2 dassitanayeneva BuddhÈdike cattÈro th|pÈrahe 
pakÈsetvÈ sarÊracetiyaÑ uddissacetiyaÑ paribhogacetiyanti tÊÓi cetiyÈni 
visesato paridÊpetvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 195. “P|jÈrahe p|jayato, Buddhe yadi va sÈvake. 
 PapaÒcasamatikkante, tiÓÓasokapariddave. 
 
 196. Te tÈdise p|jayato, nibbute akutobhaye, 
 Na sakkÈ puÒÒaÑ sa~khÈtuÑ, imettamapi kenacÊ”ti3. 

 Tattha p|jituÑ arahÈ p|jÈrahÈ, p|jituÑ yuttÈti attho. P|jÈrahe 
p|jayatoti abhivÈdanÈdÊhi ca cat|hi ca paccayehi p|jentassa. P|jÈrahe 
dasseti Buddheti-ÈdinÈ. Buddheti SammÈsambuddhe. YadÊti yadi vÈ, atha 
vÈti attho. Tattha Paccekabuddheti kathitaÑ hoti, sÈvake ca. 
PapaÒcasamatikkanteti samatikkanta-taÓhÈdiÔÔhimÈnapapaÒce. 
TiÓÓasokapariddaveti 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 2. 236 piÔÔhe. 2. DÊ 2. 117 piÔÔhe. 3. Khu 3. 147 piÔÔhe apadÈnepi.  
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atikkanta-sokapariddave, ime dve atikkanteti attho. Etehi p|jÈrahattaÑ 
dassitaÑ. 

 Teti BuddhÈdayo. TÈdiseti vuttagahaÓavasena. Nibbuteti 
rÈgÈdinibbutiyÈ. Natthi kutoci bhavato vÈ ÈrammaÓato vÈ etesaÑ bhayanti 
akutobhayÈ, te akutobhaye. Na sakkÈ puÒÒaÑ sa~khÈtunti puÒÒaÑ gaÓetuÑ 
na sakkÈ. Kathanti ce? Imettamapi kenacÊti imaÑ ettakaÑ, imaÑ ettakanti 
kenacÊti api-saddo idha sambandhitabbo, kenaci puggalena mÈnena vÈ. 
Tattha puggalenÈti tena brahmÈdinÈ. MÈnenÈti tividhena mÈnena tÊraÓena 
dhÈraÓena p|raÓena vÈ. TÊraÓaÑ nÈma idaÑ ettakanti nayato tÊraÓaÑ. 
DhÈraÓanti tulÈya dhÈraÓaÑ. P|raÓaÑ nÈma 
aÉÉhapasatapatthanÈÄikÈdivasena p|raÓaÑ. Kenaci puggalena imehi tÊhi 
mÈnehi BuddhÈdike p|jayato puÒÒaÑ vipÈkavasena gaÓetuÑ na sakkÈ 
pariyantarahitatoti dvÊsu ÔhÈnesu p|jayato kiÑ dÈnaÑ paÔhamaÑ dharamÈne 
BuddhÈdÊp|jayato na sakkÈ puÒÒaÑ sa~khÈtuÑ, puna te tÈdise 
kilesaparinibbÈnanimittena khandhaparinibbÈnena nibbutepi p|jayato na 
sakkÈ sa~khÈtunti bhedÈ yujjanti. Tena hi VimÈnavatthumhi– 

   “TiÔÔhante nibbute cÈpi, same citte samaÑ phalaÑ. 
   CetopaÓidhihetu hi, sattÈ gacchanti suggatin”ti1. 

 DesanÈvasÈne so brÈhmaÓo sotÈpanno ahosÊti. YojanikaÑ 
kanakacetiyaÑ sattÈhamÈkÈseva aÔÔhÈsi, mahantena samÈgamo cÈhosi, 
sattÈhaÑ cetiyaÑ nÈnappakÈrena p|jesuÑ. Tato bhinnaladdhikÈnaÑ 
laddhibhedo jÈto. BuddhÈnubhÈvena taÑ cetiyaÑ sakaÔÔhÈnameva gataÑ, 
tattheva taÑkhaÓe mahantaÑ pÈsÈÓacetiyaÑ ahosi. TasmiÑ samÈgame 
caturÈsÊtiyÈ pÈÓasahassÈnaÑ dhammÈbhisamayo ahosÊ ti2. 
 

Kassapadasabalassa suvaÓÓacetiyavatthu navamaÑ. 

 
BuddhavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 

 
Cuddasamo vaggo. 

 
PaÔÔhamabhÈÓavÈraÑ niÔÔhitaÑ.  

______________________________________________________________ 
 1. Khu 2. 66 piÔÔhe PÊtavimÈnavatthumhi. 2. IdaÑ vatthu SÊ-potthakeyeva dissati. 

 



   

15. Sukhavagga 
 

1. ©Ètikalahav|pasamanavatthu 

 SusukhaÑ vatÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Sakkesu viharanto 
kalahav|pasamanatthaÑ ÒÈtake Èrabbha kathesi. 

 SÈkiyakoliyÈ kira Kapilavatthunagarassa ca Koliyanagarassa ca antare 
RohiÓiÑ nÈma nadiÑ ekeneva ÈvaraÓena bandhÈpetvÈ sassÈni karonti. Atha 
jeÔÔham|lamÈse sassesu milÈyantesu ubhayanagaravÈsikÈnampi kammakÈrÈ 
sannipatiÑsu. Tattha KoliyanagaravÈsino ÈhaÑsu “idaÑ udakaÑ ubhayato 
hariyamÈnaÑ neva tumhÈkaÑ, na amhÈkaÑ pahossati, amhÈkaÑ pana 
sassaÑ eka-udakeneva nipphajjissati, idaÑ udakaÑ amhÈkaÑ dethÈ”ti. 
Itarepi ÈhaÑsu “tumhesu koÔÔhake p|retvÈ Ôhitesu mayaÑ 
rattasuvaÓÓanÊlamaÓikÈÄakahÈpaÓe1 ca gahetvÈ pacchipasibbakÈdihatthÈ na 
sakkhissÈma tumhÈkaÑ gharadvÈre vicarituÑ, amhÈkampi sassaÑ eka-
udakeneva nipphajjissati, idaÑ udakaÑ amhÈkaÑ dethÈ”ti. Na mayaÑ 
dassÈmÈti. Mayampi na dassÈmÈti evaÑ kathaÑ vaÉÉhetvÈ eko uÔÔhÈya 
ekassa pahÈraÑ adÈsi, sopi aÒÒassÈti evaÑ aÒÒamaÒÒaÑ paharitvÈ 
rÈjakulÈnaÑ jÈtiÑ ghaÔÔetvÈ kalahaÑ vaÉÉhayiÑsu. 

 KoliyakammakÈrÈ vadanti “tumhe KapilavatthuvÈsike2 gahetvÈ 
gajjatha, ye SoÓasi~gÈlÈdayo viya attano bhaginÊhi saddhiÑ saÑvasiÑsu, 
etesaÑ hatthino ceva assÈ ca phalakÈvudhÈni ca amhÈkaÑ kiÑ karissantÊ”ti. 
SÈkiyakammakÈrÈpi vadanti “tumhe idÈni kuÔÔhino dÈrake gahetvÈ gajjatha, 
ye anÈthÈ niggatikÈ tiracchÈnÈ viya kolarukkhe vasiÑsu, etesaÑ hatthino ca 
assÈ ca phalakÈvudhÈni ca amhÈkaÑ kiÑ karissantÊ”ti. Te gantvÈ tasmiÑ 
kamme niyuttÈnaÑ amaccÈnaÑ kathayiÑsu, amaccÈ rÈjakulÈnaÑ kathesuÑ. 
Tato SÈkiyÈ “bhaginÊhi saddhiÑ saÑvasitakÈnaÑ thÈmaÒca balaÒca 
dassessÈmÈ”ti yuddhasajjÈ nikkhamiÑsu. KoliyÈpi “kolarukkhavÈsÊnaÑ 
thÈmaÒca balaÒca dassessÈmÈ”ti yuddhasajjÈ nikkhamiÑsu. 
______________________________________________________________ 
 1. RattasuvaÓÓaÑ nÊlamaÓiÑ kÈÄakahÈpaÓe (SÊ)  
 2. KapilavatthuvÈsino dÈrake (SyÈ, Ka)  
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 SatthÈpi pacc|sasamaye lokaÑ volokento ÒÈtake disvÈ, “mayi 
agacchante ime nassissanti, mayÈ gantuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ ekakova 
ÈkÈsena gantvÈ RohiÓinadiyÈ majjhe ÈkÈse palla~kena nisÊdi. ©ÈtakÈ 
SatthÈraÑ disvÈ ÈvudhÈni chaÉÉetvÈ vandiÑsu. Atha ne SatthÈ Èha “kiÑ 
kalaho nÈmesa MahÈrÈjÈ”ti. Na jÈnÈma bhanteti. Ko dÈni jÈnissatÊti. Te 
“uparÈjÈ jÈnissati, senÈpati jÈnissatÊ”ti iminÈ upÈyena yÈva dÈsakammakare 
pucchitvÈ “bhante udakakalaho”ti ÈhaÑsu. UdakaÑ kiÑ agghati MahÈrÈjÈti. 
AppagghaÑ bhanteti. KhattiyÈ kiÑ agghanti MahÈrÈjÈti. KhattiyÈ nÈma 
anagghÈ bhanteti. AyuttaÑ tumhÈkaÑ appamattataÑ udakaÑ nissÈya 
anagghe khattiye nÈsetunti. Te tuÓhÊ ahesuÑ. Atha te SatthÈ ÈmantetvÈ, 
“kasmÈ MahÈrÈjÈ evar|paÑ karotha, mayi asante ajja lohitanadÊ pavattissati, 
ayuttaÑ vo kataÑ, tumhe paÒcahi verehi saverÈ viharatha, ahaÑ avero 
viharÈmi. Tumhe kilesÈturÈ hutvÈ viharatha, ahaÑ anÈturo. Tumhe 
kÈmaguÓapariyesanussukkÈ hutvÈ viharatha, ahaÑ anussukko viharÈmÊ”ti 
vatvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 197. “SusukhaÑ vata jÊvÈma, verinesu averino, 
 Verinesu manussesu, viharÈma averino. 
 
 198. SusukhaÑ vata jÊvÈma, Èturesu anÈturÈ. 
 Œturesu manussesu, viharÈma anÈturÈ. 
 
 199. SusukhaÑ vata jÊvÈma, ussukesu anussukÈ. 
 Ussukesu manussesu, viharÈma anussukÈ”ti. 

 Tattha susukhanti suÔÔhu sukhaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti–ye gihino 
sandhicchedÈdivasena, pabbajitÈ vÈ pana vejjakammÈdivasena jÊvitavuttiÑ 
uppÈdetvÈ “sukhena jÊvÈmÈ”ti vadanti, tehi mayameva susukhaÑ vata 
jÊvÈma, ye mayaÑ paÒcahi verÊhi verinesu manussesu averino, kilesÈturesu 
manussesu nikkilesatÈya anÈturÈ, paÒcakÈmaguÓapariyesane ussukesu tÈya 
pariyesanÈya abhÈvena anussukÈti. SesaÑ uttÈnatthameva. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

©Ètikalahav|pasamanavatthu paÔhamaÑ. 
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2. MÈravatthu 

 SusukhaÑ vata jÊvÈmÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ paÒcasÈlÈya 
brÈhmaÓagÈme viharanto mÈraÑ Èrabbha kathesi. 

 EkadivasaÑ hi SatthÈ paÒcasatÈnaÑ kumÈrikÈnaÑ 
sotÈpattimaggass|panissayaÑ disvÈ taÑ gÈmaÑ upanissÈya vihÈsi. TÈpi 
kumÈrikÈyo ekasmiÑ nakkhattadivase nadiÑ gantvÈ nhatvÈ 
ala~katapaÔiyattÈ gÈmÈbhimukhiyo pÈyiÑsu. SatthÈpi taÑ gÈmaÑ pavisitvÈ 
piÓÉÈya carati. Atha MÈro sakalagÈmavÈsÊnaÑ sarÊre adhimuccitvÈ yathÈ 
SatthÈ kaÔacchubhattamattampi na labhati, evaÑ katvÈ yathÈdhotena pattena 
nikkhamantaÑ SatthÈraÑ gÈmadvÈre ÔhatvÈ Èha “api SamaÓa piÓÉapÈtaÑ 
labhitthÈ”ti. KiÑ pana tvaÑ PÈpima tathÈ akÈsi, yathÈhaÑ piÓÉaÑ na 
labheyyanti. Tena hi bhante puna pavisathÈti. EvaÑ kirassa ahosi “sace 
puna pavisati1, sabbesaÑ sarÊre adhimuccitvÈ imassa purato pÈÓiÑ 
paharitvÈ hassakeÄiÑ2 karissÈmÊ”ti. TasmiÑ khaÓe tÈ kumÈrikÈyo 
gÈmadvÈraÑ patvÈ SatthÈraÑ disvÈ vanditvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu. mÈropi 
SatthÈraÑ Èha “api bhante piÓÉaÑ alabhamÈnÈ jighacchÈdukkhena 
pÊÄitatthÈ”ti. SatthÈ “ajja mayaÑ PÈpima kiÒci alabhitvÈpi Èbhassaraloke 
mahÈbrahmÈno viya pÊtisukheneva vÊtinÈmessÈmÈ”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 200. “SusukhaÑ vata jÊvÈma, yesaÑ no natthi kiÒcanaÑ. 
 PÊtibhakkhÈ bhavissÈma, devÈ ÈbhassarÈ yathÈ”ti. 

 Tattha yesaÑ noti yesaÑ amhÈkaÑ palibujjhanatthena rÈgÈdÊsu 
kiÒcanesu ekampi kiÒcanaÑ natthi. PÊtibhakkhÈti yathÈ ÈbhassarÈ devÈ 
pÊtibhakkhÈ hutvÈ pÊtisukheneva vÊtinÈmenti, evaÑ mayampi PÈpima kiÒci 
alabhitvÈ pÊtibhakkhÈ bhavissÈmÈti attho. 

 DesanÈvasÈne paÒcasatÈpi kumÈrikÈyo sotÈpattiphale patiÔÔhahiÑs|ti. 
 

MÈravatthu dutiyaÑ.  
______________________________________________________________ 
 1. Pavisissati (SÊ) 2. HasanakeÄiÑ (SyÈ, Ka)  
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3. KosalaraÒÒo parÈjayavatthu 

 JayaÑ veranti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
KosalaraÒÒo parÈjayaÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira KÈsikagÈmaÑ nissÈya bhÈgineyyena AjÈtasattunÈ saddhiÑ 
yujjhanto tena tayo vÈre parÈjito tatiyavÈre cintesi “ahaÑ khÊramukhampi 
dÈrakaÑ parÈjetuÑ nÈsakkhiÑ, kiÑ me jÊvitenÈ”ti. So ÈhÈr|pacchedaÑ 
katvÈ maÒcake nipajji. Athassa sÈ pavatti sakalanagaraÑ1 patthari. Bhikkh| 
TathÈgatassa ÈrocesuÑ. “Bhante rÈjÈ kira KÈsikagÈmakaÑ nissÈya tayo vÈre 
parÈjito, so idÈni parÈjitvÈ Ègato ‘khÊramukhampi dÈrakaÑ parÈjetuÑ 
nÈsakkhiÑ, kiÑ me jÊvitenÈ’ti ÈhÈr|pacchedaÑ katvÈ maÒcake nipanno”ti. 
SatthÈ tesaÑ kathaÑ sutvÈ “bhikkhave jinantopi veraÑ pasavati, parÈjito 
pana dukkhaÑ seti yevÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 201. “JayaÑ veraÑ pasavati, dukkhaÑ seti parÈjito. 
 Upasanto sukhaÑ seti, hitvÈ jayaparÈjayan”ti. 

 Tattha jayanti paraÑ jinanto veraÑ paÔilabhati. ParÈjitoti parena 
parÈjito “kadÈ nu kho paccÈmittassa piÔÔhiÑ daÔÔhuÑ sakkhissÈmÊ”ti 
dukkhaÑ seti sabbiriyÈpathesu dukkhameva viharatÊti attho. Upasantoti 
abbhantare upasantarÈgÈdikileso khÊÓÈsavo jayaÒca parÈjayaÒca hitvÈ 
sukhaÑ seti, sabbiriyÈpathesu sukhameva viharatÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

KosalaraÒÒo parÈjayavatthu tatiyaÑ. 
_____ 

 
4. AÒÒatarakuladÈrikÈvatthu 

 Natthi rÈgasamoti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
aÒÒataraÑ kuladÈrikaÑ Èrabbha kathesi. 
______________________________________________________________ 
 1. SakalavihÈraÑ nagaraÒca (SÊ, Ka)  
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 TassÈ kira mÈtÈpitaro ÈvÈhaÑ katvÈ ma~galadivase SatthÈraÑ 
nimantayiÑsu. SatthÈ bhikkhusaÑghaparivuto tattha gantvÈ nisÊdi. SÈpi kho 
vadhukÈ bhikkhusaÑghassa udakaparissÈvanÈdÊni karontÊ aparÈparaÑ 
saÒcarati. SÈmiko pissÈ taÑ olokento aÔÔhÈsi. Tassa rÈgavasena olokentassa 
anto kileso samudÈcari. So aÒÒÈÓÈbhibh|to neva BuddhaÑ upaÔÔhahi, na 
asÊtimahÈthere. HatthaÑ pasÈretvÈ “taÑ vadhukaÑ gaÓhissÈmÊ”ti pana 
cittaÑ akÈsi. SatthÈ tassajjhÈsayaÑ oloketvÈ yathÈ taÑ itthiÑ na passati, 
evamakÈsi. So adisvÈ SatthÈraÑ olokento aÔÔhÈsi. SatthÈ tassa oloketvÈ 
ÔhitakÈle “kumÈraka na hi rÈgagginÈ sadiso aggi nÈma, dosakalinÈ sadiso 
kali nÈma, khandhapariharaÓadukkhena sadisaÑ dukkhaÑ nÈma atthi, 
nibbÈnasukhasadisaÑ sukhampi natthi yevÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 202. “Natthi rÈgasamo aggi, natthi dosasamo kali. 
  Natthi khandhasamÈ dukkhÈ, natthi santiparaÑ sukhan”ti. 

 Tattha natthi rÈgasamoti dh|maÑ vÈ jÈlaÑ vÈ a~gÈraÑ vÈ adassetvÈ 
anto yeva jhÈpetvÈ bhasmamuÔÔhiÑ kÈtuÑ samattho rÈgena samo aÒÒo aggi 
nÈma natthi. KalÊti dosena samo aparÈdhopi natthi. KhandhasamÈti 
khandhehi samÈ. YathÈ parihariyamÈnÈ khandhÈ dukkhÈ, evaÑ aÒÒaÑ 
dukkhaÑ nÈma natthi. Santiparanti nibbÈnato uttariÑ aÒÒaÑ sukhampi 
natthi. AÒÒaÑ hi sukhaÑ sukhameva, nibbÈnaÑ paramasukhanti attho. 

 DesanÈvasÈne kumÈrikÈ ca kumÈrako ca sotÈpattiphale patiÔÔhahiÑsu. 
TasmiÑ samaye BhagavÈ tesaÑ aÒÒamaÒÒaÑ dassanÈkÈraÑ akÈsÊti. 
 

AÒÒatarakuladÈrikÈvatthu catutthaÑ.  
_____ 

 
5. Eka-upÈsakavatthu  

 JighacchÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ ŒÄaviyaÑ viharanto ekaÑ 
upÈsakaÑ Èrabbha kathesi. 
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 EkasmiÑ hi divase SatthÈ Jetavane GandhakuÔiyaÑ nisinnova 
pacc|sakÈle lokaÑ volokento ŒÄaviyaÑ ekaÑ duggatamanussaÑ disvÈ 
tass|panissayasampattiÑ ÒatvÈ paÒcasatabhikkhuparivÈro ŒÄaviÑ agamÈsi. 
ŒÄavivÈsino SatthÈraÑ nimantayiÑsu. Sopi duggatamanusso “SatthÈ kira 
Ègato”ti sutvÈ “Satthu santike dhammaÑ sossÈmÊ”ti manaÑ akÈsi. 
TaÑdivasameva cassa eko goÓo palÈyi. So “kiÑ nu kho goÓaÑ 
pariyesissÈmi, udÈhu dhammaÑ suÓÈmÊ”ti cintetvÈ “goÓaÑ pariyesitvÈ 
pacchÈ dhammaÑ sossÈmÊ”ti pÈtova gehÈ nikkhami. ŒÄavivÈsinopi 
BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ nisÊdÈpetvÈ parivisitvÈ 
anumodanatthÈya pattaÑ gaÓhiÑsu. SatthÈ “yaÑ nissÈya ahaÑ 
tiÑsayojanamaggaÑ Ègato, so goÓaÑ pariyesituÑ araÒÒaÑ paviÔÔho, tasmiÑ 
Ègate yeva dhammaÑ desessÈmÊ”ti tuÓhÊ ahosi. 

 Sopi manusso divÈ goÓaÑ disvÈ gogaÓe pakkhipitvÈ “sacepi aÒÒaÑ 
natthi, Satthu vandanamattampi karissÈmÊ”ti jighacchÈpÊÄitopi gehaÑ 
gamanÈya manaÑ akatvÈ vegena Satthu santikaÑ ÈgantvÈ SatthÈraÑ 
vanditvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. SatthÈ tassa ÔhitakÈle dÈnaveyyÈvaÔikaÑ Èha 
“atthi kiÒci bhikkhusaÑghassa atirittabhattan”ti. “Bhante sabbaÑ atthÊ”ti. 
“Tena hi imaÑ parivisÈhÊ”ti. So SatthÈrÈ vuttaÔÔhÈneyeva1 taÑ nisÊdÈpetvÈ 
yÈgukhÈdanÊyabhojanÊyehi sakkaccaÑ parivisi. So bhuttabhatto mukhaÑ 
vikkhÈlesi. ®hapetvÈ kira imaÑ ÔhÈnaÑ tÊsu piÔakesu aÒÒattha gatÈgatassa 
bhattavicÈraÓaÑ nÈma natthi. Tassa passaddhadarathassa cittaÑ ekaggaÑ 
ahosi. Athassa SatthÈ anupubbiÑ kathaÑ kathetvÈ saccÈni pakÈsesi. So 
desanÈvasÈne sotÈpattiphale patiÔÔhahi. SatthÈpi anumodanaÑ katvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. MahÈjano SatthÈraÑ anugantvÈ nivatti. 

 Bhikkh| SatthÈrÈ saddhiÑ gacchantÈ yeva ujjhÈyiÑsu “passathÈvuso 
Satthu kammaÑ, aÒÒesu divasesu evar|paÑ natthi, ajja panekaÑ manussaÑ 
disvÈva yÈgu-ÈdÊni vicÈretvÈ dÈpesÊ”ti. SatthÈ nivattitvÈ Ôhitakova “kiÑ 
kathetha bhikkhave”ti pucchitvÈ tamatthaÑ sutvÈ “Èma bhikkhave ahaÑ 
tiÑsayojanaÑ kantÈraÑ Ègacchanto tassa upÈsakass|panissayaÑ disvÈ 
Ègato, so ativiya jighacchito, pÈtova paÔÔhÈya goÓaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Vuttaniyameneva (Ka)  

 



 DhammapadaÔÔhakathÈ 171 

pariyesanto araÒÒe vicari. ‘Jighacchadukkhena dhamme desiyamÈnepi 
paÔivijjhituÑ na sakkhissatÊ’ti cintetvÈ evaÑ akÈsiÑ. JighacchÈrogasadiso 
rogo nÈma natthÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 203. “JighacchÈparamÈ rogÈ, sa~khÈraparamÈ dukhÈ. 
 EtaÑ ÒatvÈ yathÈbh|taÑ, nibbÈnaÑ paramaÑ sukhan”ti. 

 Tattha jighacchÈparamÈ rogÈti yasmÈ aÒÒo rogo sakiÑ tikicchito 
vinassati vÈ tada~gavasena vÈ pahÊyati, jighacchÈ pana niccakÈlaÑ 
tikicchitabbÈ yevÈti sesarogÈnaÑ ayaÑ paramÈ nÈma. Sa~khÈrÈti paÒca 
khandhÈ. EtaÑ ÒatvÈti jighacchÈsamo rogo natthi, khandhapariharaÓasamaÑ 
dukkhaÑ nÈma natthÊti etamatthaÑ yathÈbh|taÑ ÒatvÈ paÓÉito nibbÈnaÑ 
sacchi karoti. NibbÈnaÑ paramaÑ sukhanti taÑ hi sabbasukhÈnaÑ 
paramaÑ uttamaÑ sukhanti attho.  

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

Eka-upÈsakavatthu paÒcamaÑ. 
_____ 

 
6. Pasenadikosalavatthu 

 ŒrogyaparamÈ lÈbhÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto rÈjÈnaÑ PasenadikosalaÑ Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ hi samaye RÈjÈ taÓÉuladoÓassa odanaÑ tadupiyena1 
s|pabyaÒjanena bhuÒjati. EkadivasaÑ bhuttapÈtarÈso bhattasammadaÑ 
avinodetvÈ Satthu santikaÑ gantvÈ kilantar|po ito cito ca samparivattati, 
niddÈya abhibh|yamÈnopi ujukaÑ nipajjituÑ asakkonto ekamantaÑ nisÊdi. 
Atha naÑ SatthÈ Èha “kiÑ MahÈrÈja avissamitvÈva ÈgatosÊ”ti. “Œma bhante 
bhuttakÈlato paÔÔhÈya me mahÈdukkhaÑ hotÊ”ti. Atha naÑ SatthÈ “mahÈrÈja 
atibahubhojanaÑ evaÑ dukkhaÑ hotÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. Tadanucchavikena (SÊ), tadanur|piyena (Ka)  
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    “MiddhÊ yadÈ hoti mahagghaso ca, 
    NiddÈyitÈ samparivattasÈyÊ. 
    MahÈvarÈhova nivÈpapuÔÔho, 
    PunappunaÑ gabbhamupeti mando”ti1. 

ImÈya gÈthÈya ovaditvÈ “mahÈrÈja bhojanaÑ nÈma mattÈya bhuÒjituÑ 
vaÔÔati. Mattabhojino hi sukhaÑ hotÊ”ti uttari ovadanto imaÑ gÈthamÈha– 

    “Manujassa sadÈ satÊmato, 
    MattaÑ jÈnato laddhabhojane. 
    Tanukassa bhavanti vedanÈ, 
    SaÓikaÑ jÊrati Èyu pÈlayan”ti2. 

 RÈjÈ gÈthaÑ uggaÓhituÑ nÈsakkhi, samÊpe ÔhitaÑ pana bhÈgineyyaÑ 
SudassanaÑ nÈma mÈÓavaÑ “imaÑ gÈthaÑ uggaÓha tÈtÈ”ti Èha. So taÑ 
gÈthaÑ uggaÓhitvÈ “kiÑ karomi bhante”ti SatthÈraÑ pucchi. Atha naÑ 
SatthÈ Èha “raÒÒo bhuÒjantassa osÈnapiÓÉakÈle imaÑ gÈthaÑ vadeyyÈsi, 
RÈjÈ atthaÑ sallakkhetvÈ yaÑ piÓÉaÑ chaÉÉessati, tasmiÑ piÓÉe 
sitthagaÓanÈya raÒÒo bhattapacanakÈle tattake taÓÉule hareyyÈsÊ”ti. So 
“sÈdhu bhante”ti sÈyampi pÈtopi RaÒÒo bhuÒjantassa osÈnapiÓÉakÈle taÑ 
gÈthaÑ udÈharitvÈ tena chaÉÉitapiÓÉe sitthagaÓanÈya taÓÉule hÈpesi3. 
RÈjÈpi tassa gÈthaÑ sutvÈ sahassaÑ sahassaÑ dÈpesi. So aparena samayena 
nÈÄikodanaparamatÈya saÓÔhahitvÈ sukhappatto tanusarÊro ahosi. 

 AthekadivasaÑ Satthu santikaÑ gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ Èha “bhante 
idÈni me sukhaÑ jÈtaÑ, migampi assampi anubandhitvÈ gaÓhanasamattho 
jÈtomhi. Pubbe me bhÈgineyyena saddhiÑ yuddhameva hoti, idÈni 
VajÊrakumÈriÑ nÈma dhÊtaraÑ bhÈgineyyassa datvÈ so gÈmo tassÈ yeva 
nhÈnacuÓÓam|laÑ katvÈ dinno, tena saddhiÑ viggaho v|pasanto, iminÈpi 
me kÈraÓena sukhameva jÈtaÑ. KulasantakaÑ rÈjamaÓiratanaÑ4 no gehe 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 59 piÔÔhe. 2. SaÑ 1. 82 piÔÔhe. 3. HÈresi (SÊ, SyÈ) 
 4. KusarÈjakÈlikaÑ maÓiratanampi (SÊ), kusarÈjasantakaÑ maÓiratanampi (SyÈ) 
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purimadivase naÔÔhaÑ, tampi idÈni hatthapattaÑ ÈgataÑ, iminÈpi me 
kÈraÓena sukhameva jÈtaÑ. TumhÈkaÑ sÈvakehi saddhiÑ vissÈsaÑ 
icchantena ÒÈtidhÊtÈpi no gehe katÈ, iminÈpi mama kÈraÓena sukhameva 
jÈtan”ti. SatthÈ “ÈrogyaÑ nÈma MahÈrÈja paramo lÈbho1, yathÈladdhena 
santuÔÔhabhÈvasadisampi2 dhanaÑ, vissÈsasadiso ca paramÈ ÒÈti, 
nibbÈnasadisaÒca sukhaÑ nÈma natthÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 204. “ŒrogyaparamÈ lÈbhÈ, santuÔÔhiparamaÑ dhanaÑ. 
 VissÈsaparamÈ ÒÈti, nibbÈnaparamaÑ sukhan”ti. 

 Tattha ÈrogyaparamÈ lÈbhÈti arogabhÈvaparamÈ lÈbhÈ. Rogino hi 
vijjamÈnÈpi lÈbhÈ alÈbhÈ yeva, tasmÈ arogassa sabbalÈbhÈ ÈgatÈva honti. 
TenetaÑ vuttaÑ “ÈrogyaparamÈ lÈbhÈ”ti. SantuÔÔhiparamaÑ dhananti gihino 
vÈ pabbajitassa vÈ yaÑ attanÈ laddhaÑ attano santakaÑ, teneva 
tussanabhÈvo santuÔÔhÊ nÈma sesadhanehi paramaÑ dhanaÑ. VissÈsaparamÈ 
ÒÈtÊti mÈtÈ vÈ hotu pitÈ vÈ, yena saddhiÑ vissÈso natthi, so aÒÒÈtakova. 
Yena aÒÒÈtakena pana saddhiÑ vissÈso atthi, so asambandhopi paramo 
uttamo ÒÈti. Tena vuttaÑ “vissÈsaparamÈ ÒÈtÊ”ti. NibbÈnasadisaÑ pana 
sukhaÑ nÈma natthi, tenevÈha nibbÈnaparamaÑ sukhanti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

Pasenadikosalavatthu chaÔÔhaÑ. 
_____ 

 
7. Tissattheravatthu 

 Pavivekarasanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VesÈliyaÑ viharanto 
aÒÒataraÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. 

 SatthÈrÈ hi “bhikkhave ahaÑ ito cat|hi mÈsehi parinibbÈyissÈmÊ”ti vutte 
Satthu santike satta bhikkhusatÈni santÈsaÑ ÈpajjiÑsu, 
______________________________________________________________ 
 1. ParamÈ lÈbhÈ (SÊ, SyÈ) 2. SantuÔÔhabhÈvasadisaÑ hi (SÊ)  
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khÊÓÈsavÈnaÑ dhammasaÑvego uppajji, puthujjanÈ ass|ni sandhÈretuÑ 
nÈsakkhiÑsu. Bhikkh| vaggÈ vaggÈ hutvÈ “kiÑ nu kho karissÈmÈ”ti 
mantentÈ vicaranti. Atheko Tissatthero nÈma bhikkhu “SatthÈ kira 
catumÈsaccayena parinibbÈyissati, ahaÒcamhi avÊtarÈgo, Satthari 
dharamÈneyeva mayÈ arahattaÑ gaÓhituÑ vaÔÔatÊ”ti cat|su iriyÈpathesu 
ekakova vihÈsi. Bhikkh|naÑ santike gamanaÑ vÈ kenaci saddhiÑ 
kathÈsallÈpo vÈ natthi. Atha naÑ bhikkh| ÈhaÑsu “Èvuso Tissa kasmÈ evaÑ 
karosÊ”ti. So tesaÑ kathaÑ na suÓÈti. Te tassa pavattiÑ Satthu ÈrocetvÈ 
“bhante tumhesu Tissattherassa sineho natthÊ”ti ÈhaÑsu. SatthÈ taÑ 
pakkosÈpetvÈ “kasmÈ Tissa evaÑ akÈsÊ”ti pucchitvÈ tena attano adhippÈye 
Èrocite “sÈdhu TissÈ”ti sÈdhukÈraÑ datvÈ “bhikkhave mayi sineho 
Tissasadisova hotu. GandhamÈlÈdÊhi p|jaÑ karontÈpi neva maÑ p|jenti, 
DhammÈnudhammaÑ paÔipajjamÈnÈ yeva pana maÑ p|jentÊ”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 205. “PavivekarasaÑ pitvÈ, rasaÑ upasamassa ca. 
 Niddaro hoti nippÈpo, dhammapÊtirasaÑ pivan”ti. 

 Tattha pavivekarasanti pavivekato uppannaÑ rasaÑ, ekÊbhÈvasukhanti 
attho. PitvÈti dukkhapariÒÒÈdÊni karonto ÈrammaÓato sacchikiriyÈvasena 
pivitvÈ. Upasamassa cÈti kiles|pasamanibbÈnassa ca rasaÑ pitvÈ. Niddaro 
hotÊti tena ubhayarasapÈnena khÊÓÈsavo bhikkhu abbhantare 
rÈgadarathÈdÊnaÑ abhÈvena niddaro ceva nippÈpo ca hoti. RasaÑ pivanti 
navavidhalokuttaradhammavasena uppannaÑ pÊtirasaÑ pivantopi niddaro 
nippÈpo ca hoti. 

 DesanÈvasÈne Tissatthero arahattaÑ pÈpuÓi, mahÈjanassÈpi sÈtthikÈ 
dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

Tissattheravatthu sattamaÑ.  
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8. Sakkavatthu 

 SÈhu dassananti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvagÈmake 
viharanto SakkaÑ Èrabbha kathesi. 

 TathÈgatassa hi Èyusa~khÈre vissaÔÔhe lohitapakkhandikÈbÈdhassa 
uppannabhÈvaÑ ÒatvÈ Sakko devarÈjÈ “mayÈ Satthu santikaÑ gantvÈ 
gilÈnupaÔÔhÈnaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ tigÈvutappamÈÓaÑ attabhÈvaÑ 
vijahitvÈ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ hatthehi pÈde parimajji. Atha naÑ SatthÈ 
Èha “ko eso”ti. AhaÑ bhante Sakkoti. KasmÈ ÈgatosÊti. Tumhe gilÈne 
upaÔÔhahituÑ bhanteti. Sakka devÈnaÑ manussagandho yojanasatato 
paÔÔhÈya gale baddhakuÓapaÑ viya hoti, gaccha tvaÑ, atthi me 
gilÈnupaÔÔhakÈ bhikkh|ti. “Bhante caturÈsÊtiyojanasahassamatthake Ôhito 
tumhÈkaÑ sÊlagandhaÑ ghÈyitvÈ Ègato, ahameva upaÔÔhahissÈmÊ”ti so 
Satthu sarÊravaÄaÒjanabhÈjanaÑ aÒÒassa hatthenÈpi phusituÑ adatvÈ sÊse 
yeva ÔhapetvÈ nÊharanto mukhasa~kocanamattampi na akÈsi, 
gandhabhÈjanaÑ pariharanto viya ahosi. EvaÑ SatthÈraÑ paÔijaggitvÈ Satthu 
phÈsukakÈle yeva agamÈsi. 

 Bhikkh| kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “aho Satthari Sakkassa sineho, 
evar|paÑ nÈma dibbasampattiÑ pahÈya mukhasa~kocanamattampi akatvÈ 
gandhabhÈjanaÑ nÊharanto viya Satthu sarÊravaÄaÒjanabhÈjanaÑ sÊsena 
nÊharanto upaÔÔhÈnamakÈsÊ”ti. SatthÈ tesaÑ kathaÑ sutvÈ “kiÑ vadetha 
bhikkhave, anacchariyaÑ etaÑ, yaÑ Sakko devarÈjÈ mayi sinehaÑ karoti. 
AyaÑ Sakko hi devarÈjÈ maÑ nissÈya jarasakkabhÈvaÑ vijahitvÈ sotÈpanno 
hutvÈ taruÓasakkassa bhÈvaÑ patto, ahaÑ hissa maraÓabhayatajjitassa 
PaÒcasikhagandhabbadevaputtaÑ purato katvÈ ÈgatakÈle IndasÈlaguhÈyaÑ 
devaparisÈya majjhe nisinnassa– 

   ‘Puccha VÈsava maÑ paÒhaÑ, yaÑ kiÒci manasicchasi. 
   Tassa tasseva paÒhassa, ahaÑ antaÑ karomi te’ti1– 
______________________________________________________________ 
 1. DÊ 2. 220 piÔÔhe.  
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vatvÈ tassa ka~khaÑ vinodento dhammaÑ desesiÑ. DesanÈ vasÈne 
cuddasannaÑ pÈÓakoÔÊnaÑ dhammÈbhisamayo ahosi, Sakkopi 
yathÈnisinnova sotÈpattiphalaÑ patvÈ taruÓasakko jÈto. EvamassÈhaÑ 
bah|pakÈro. Tassa mayi sineho nÈma anacchariyo. Bhikkhave ariyÈnaÒhi 
dassanampi sukhaÑ, tehi saddhiÑ ekaÔÔhÈne sannivÈsopi sukho. BÈlehi 
saddhiÑ pana sabbametaÑ dukkhan”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 206. “SÈhu dassanamariyÈnaÑ, sannivÈso sadÈ sukho. 
 Adassanena bÈlÈnaÑ, niccameva sukhÊ siyÈ. 
 
 207. BÈlasa~gatacÈrÊ hi, dÊghamaddhÈna socati. 
 Dukkho bÈlehi saÑvÈso, amitteneva sabbadÈ. 
 DhÊro ca sukhasaÑvÈso, ÒÈtÊnaÑva samÈgamo. 

 TasmÈ hi– 
 
 208. DhÊraÒca paÒÒaÒca bahussutaÒca, 
 DhorayhasÊlaÑ vatavantamariyaÑ. 
 TaÑ tÈdisaÑ sappurisaÑ sumedhaÑ, 
 Bhajetha nakkhattapathaÑva candimÈ”ti. 

 Tattha sÈh|ti sundaraÑ bhaddakaÑ. SannivÈsoti na kevalaÒca tesaÑ 
dassanameva, tehi saddhiÑ ekaÔÔhÈne nisÊdanÈdibhÈvopi tesaÑ 
vattapaÔivattaÑ kÈtuÑ labhanabhÈvopi sÈdhu yeva. BÈlasa~gatacÈrÊhÊti yo 
bÈlena sahacÈrÊ. DÊghamaddhÈnanti so bÈlasahÈyena “ehi sandhicchedÈdÊni 
karomÈ”ti vuccamÈno tena saddhiÑ ekacchando hutvÈ tÈni karonto 
hatthacchedÈdÊni patvÈ dÊghamaddhÈnaÑ socati. SabbadÈti yathÈ asihatthena 
vÈ amittena ÈsÊvisÈdÊhi vÈ saddhiÑ ekato vÈso nÈma niccaÑ dukkho, tatheva 
bÈlehi saddhinti attho. DhÊro ca sukhasaÑvÈsoti ettha sukho saÑvÈso 
etenÈti sukhasaÑvÈso, paÓÉitena saddhiÑ ekaÔÔhÈne saÑvÈso sukhoti attho. 
KathaÑ? ©ÈtÊnaÑva samÈgamoti yathÈpi ÒÈtÊnaÑ samÈgamo sukho, evaÑ 
sukho. 

 TasmÈ hÊti yasmÈ bÈlehi saddhiÑ saÑvÈso dukkho, paÓÉitena saddhiÑ 
sukho, tasmÈ hi dhitisampannaÑ dhÊraÒca, lokiyalokuttarapaÒÒÈsampannaÑ 

 



 DhammapadaÔÔhakathÈ 177 

paÒÒaÒca, ÈgamÈdhigamasampannaÑ bahussutaÒca, 
ArahattapÈpanakasa~khÈtÈya dhuravahanasÊlatÈya dhorayhasÊlaÑ, sÊlavatena 
ceva dhuta~gavatena ca vatavantaÑ, kilesehi ÈrakatÈya ariyaÑ, tathÈr|paÑ 
sappurisaÑ sobhanapaÒhaÑ yathÈ nimmalaÑ nakkhattapathasa~khÈtaÑ 
ÈkÈsaÑ candimÈ bhajati, evaÑ bhajetha payirupÈsethÈti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

Sakkavatthu aÔÔhamaÑ.  
 
 

SukhavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.  
 
 

Pannarasamo vaggo. 

 



  

16. Piyavagga 
 

1. Tayojanapabbajitavatthu 

 Ayogeti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto tayo 
pabbajite Èrabbha kathesi. 

 SÈvatthiyaÑ kira ekasmiÑ kule mÈtÈpit|naÑ ekaputtako ahosi piyo 
manÈpo. So ekadivasaÑ gehe nimantitÈnaÑ bhikkh|naÑ anumodanaÑ 
karontÈnaÑ dhammakathaÑ sutvÈ pabbajitukÈmo hutvÈ mÈtÈpitaro 
pabbajjaÑ yÈci. Te nÈnujÈniÑsu. Tassa etadahosi “ahaÑ mÈtÈpit|naÑ 
apassantÈnaÑyeva bahi gantvÈ pabbajissÈmÊ”ti. Athassa pitÈ bahi 
nikkhamanto “imaÑ rakkheyyÈsÊ”ti mÈtaraÑ paÔicchÈpesi, mÈtÈ bahi 
nikkhamantÊ pitaraÑ paÔicchÈpesi. Athassa ekadivasaÑ pitari bahi gate mÈtÈ 
“puttaÑ rakkhissÈmÊ”ti ekaÑ dvÈrabÈhaÑ nissÈya ekaÑ pÈdehi uppÊÄetvÈ 
chamÈya nisinnÈ suttaÑ kantati. So “imaÑ vaÒcetvÈ gamissÈmÊ”ti cintetvÈ 
“amma thokaÑ tÈva apehi, sarÊravalaÒjaÑ karissÈmÊ”ti vatvÈ tÈya pÈde 
samiÒjite nikkhamitvÈ vegena vihÈraÑ gantvÈ bhikkh| upasa~kamitvÈ 
“pabbÈjetha maÑ bhante”ti yÈcitvÈ tesaÑ santike pabbaji.  

 Athassa pitÈ ÈgantvÈ mÈtaraÑ pucchi “kahaÑ me putto”ti. SÈmi 
imasmiÑ padese ahosÊti. So “kahaÑ nu kho me putto”ti olokento taÑ adisvÈ 
“vihÈraÑ gato bhavissatÊ”ti vihÈraÑ gantvÈ puttaÑ pabbajitaÑ disvÈ 
kanditvÈ roditvÈ “tÈta kiÑ maÑ nÈsesÊ”ti vatvÈ “mama putte pabbajite ahaÑ 
idÈni gehe kiÑ karissÈmÊ”ti sayampi bhikkh| yÈcitvÈ1 pabbaji. Athassa 
mÈtÈpi “kiÑ nu kho me putto ca pati ca cirÈyanti, kacci vihÈraÑ gantvÈ 
pabbajitÈ”ti te olokentÊ vihÈraÑ gantvÈ ubhopi pabbajite disvÈ “imesaÑ 
pabbajitakÈle mama gehena ko attho”ti sayampi bhikkhuni-upassayaÑ 
gantvÈ pabbaji. Te pabbajitvÈpi vinÈ bhavituÑ na sakkonti, vihÈrepi 
bhikkhuni-upassayepi ekatova nisÊditvÈ sallapantÈ divasaÑ vÊtinÈmenti. 
Tena bhikkh|pi bhikkhuniyopi ubbÈÄhÈ honti.  
______________________________________________________________ 
 1. Bhikkh|naÑ santike (SyÈ) 
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 AthekadivasaÑ bhikkh| nesaÑ kiriyaÑ Satthu ÈrocesuÑ. SatthÈ te 
pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira tumhe evaÑ karothÈ”ti pucchitvÈ “saccan”ti 
vutte “kasmÈ evaÑ karotha. Na hi esa pabbajitÈnaÑ yogo”ti. Bhante vinÈ 
bhavituÑ na sakkomÈti. “PabbajitakÈlato paÔÔhÈya evaÑ karaÓaÑ ayuttaÑ. 
PiyÈnaÑ hi adassanaÑ, appiyÈnaÒca dassanaÑ dukkhameva. TasmÈ sattesu 
ca sa~khÈresu ca kaÒci piyaÑ vÈ appiyaÑ vÈ kÈtuÑ na vaÔÔatÊ”ti vatvÈ imÈ 
gÈthÈ abhÈsi– 
 
 209. “Ayoge yuÒja’mattÈnaÑ, yogasmiÒca ayojayaÑ. 
 AtthaÑ hitvÈ piyaggÈhÊ, piheta’ttÈnuyoginaÑ. 
 
 210. MÈ piyehi samÈgaÒchi, appiyehi kudÈcanaÑ. 
 PiyÈnaÑ adassanaÑ dukkhaÑ, appiyÈnaÒca dassanaÑ. 
 
 211. TasmÈ piyaÑ na kayirÈtha, piyÈpÈyo hi pÈpako. 
 GanthÈ tesaÑ na vijjanti, yesaÑ natthi piyÈppiyan”ti. 

 Tattha ayogeti ayuÒjitabbe ayonisomanasikÈre. VesiyÈgocarÈdibhedassa 
hi chabbidhassa agocarassa sevanaÑ idha ayonisomanasikÈro nÈma, tasmiÑ 
ayonisomanasikÈre attÈnaÑ yuÒjantoti attho. Yogasminti tabbiparÊte ca 
yonisomanasikÈre ayuÒjantoti attho. AtthaÑ hitvÈti pabbajitakÈlato paÔÔhÈya 
adhisÊlÈdisikkhattayaÑ attho nÈma, taÑ atthaÑ hitvÈ. PiyaggÈhÊti 
paÒcakÈmaguÓasa~khÈtaÑ piyameva gaÓhanto. Piheta’ttÈnuyoginanti tÈya 
paÔipattiyÈ sÈsanato cuto gihibhÈvaÑ patvÈ pacchÈ ye attÈnuyogaÑ anuyuttÈ 
sÊlÈdÊni sampÈdetvÈ devamanussÈnaÑ santikÈ sakkÈraÑ labhanti, tesaÑ 
piheti, “aho vatÈhampi evar|po assan”ti icchatÊti attho. 

 MÈ piyehÊti piyehi sattehi vÈ sa~khÈrehi vÈ kudÈcanaÑ ekakkhaÓepi na 
samÈgaccheyya, tathÈ appiyehi. KiÑ kÈraÓÈ? PiyÈnaÒhi viyogavasena 
adassanaÑ appiyÈnaÒca upasa~kamanavasena dassanaÑ nÈma dukkhaÑ. 
TasmÈti yasmÈ idaÑ ubhayampi dukkhaÑ, tasmÈ kaÒci sattaÑ vÈ 
sa~khÈraÑ vÈ piyaÑ nÈma na kareyya. PiyÈpÈyo hÊti piyehi apÈyo
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viyogo. PÈpakoti lÈmako. GanthÈ tesaÑ na vijjantÊti yesaÑ piyaÑ natthi, 
tesaÑ abhijjhÈkÈyagantho pahÊyati. YesaÑ appiyaÑ natthi, tesaÑ byÈpÈdo 
kÈyagantho. Tesu pana dvÊsu pahÊnesu sesaganthÈ pahÊnÈ honti. TasmÈ 
piyaÑ vÈ appiyaÑ vÈ na kattabbanti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. Te pana tayo janÈ 
“mayaÑ vinÈ bhavituÑ na sakkomÈ”ti vibbhamitvÈ gehameva agamiÑs|ti. 
 

Tayojanapabbajitavatthu paÔhamaÑ. 
_____ 

 
2. AÒÒatarakuÔumbikavatthu 

 Piyato jÈyatÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
aÒÒataraÑ kuÔumbikaÑ Èrabbha kathesi. 

 So hi attano putte kÈlakate puttasokÈbhibh|to ÈÄÈhanaÑ gantvÈ rodati, 
puttasokaÑ sandhÈretuÑ na sakkoti. SatthÈ pacc|sakÈle lokaÑ volokento 
tassa sotÈpattimaggass|panissayaÑ disvÈ piÓÉapÈtapaÔikkanto ekaÑ 
pacchÈsamaÓaÑ gahetvÈ tassa gehadvÈraÑ agamÈsi. So Satthu ÈgatabhÈvaÑ 
sutvÈ “mayÈ saddhiÑ paÔisanthÈraÑ kÈtukÈmo bhavissatÊ”ti SatthÈraÑ 
pavesetvÈ gehamajjhe ÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ Satthari nisinne ÈgantvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi. Atha naÑ SatthÈ “kiÑ nu kho upÈsaka dukkhitosÊ”ti 
pucchitvÈ tena puttaviyogadukkhe Èrocite “upÈsaka mÈ cintayi, idaÑ 
maraÓaÑ nÈma na ekasmiÑyeva ÔhÈne, na ca ekasseva hoti, yÈvatÈ pana 
bhavuppatti nÈma atthi, sabbasattÈnaÑ hotiyeva. Ekasa~khÈropi nicco nÈma 
natthi. TasmÈ ‘maraÓadhammaÑ mataÑ, bhijjanadhammaÑ bhinnan’ti 
yoniso paccavekkhitabbaÑ, na socitabbaÑ. PorÈÓapaÓÉitÈpi hi puttassa 
matakÈle ‘maraÓadhammaÑ mataÑ, bhijjanadhammaÑ bhinnan’ti sokaÑ 
akatvÈ maraÓassatimeva bhÈvayiÑs|”ti vatvÈ “bhante ke evamakaÑsu, kadÈ 
ca akaÑsu, Ècikkhatha me”ti yÈcito tassatthassa pakÈsanatthaÑ atÊtaÑ 
ÈharitvÈ– 
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   “Uragova tacaÑ jiÓÓaÑ, hitvÈ gacchati saÑ tanuÑ. 
    EvaÑ sarÊre nibbhoge, pete kÈlakate sati. 
    �ayhamÈno na jÈnÈti, ÒÈtÊnaÑ paridevitaÑ. 
    TasmÈ etaÑ na socÈmi, gato so tassa yÈ gatÊ”ti1– 

ImaÑ PaÒcakanipÈte UragajÈtakaÑ vitthÈretvÈ “evaÑ pubbe paÓÉitÈ 
piyaputte kÈlakate yathÈ etarahi tvaÑ kammante vissajjetvÈ nirÈhÈro 
rodanto vicarasi, tathÈ avicaritvÈ maraÓassatibhÈvanÈbalena sokaÑ akatvÈ 
ÈhÈraÑ paribhuÒjiÑsu, kammantaÒca adhiÔÔhahiÑsu. TasmÈ ‘piyaputto me 
kÈlakato’ti mÈ cintayi. UppajjamÈno hi soko vÈ bhayaÑ vÈ piyameva 
nissÈya uppajjatÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 212. “Piyato jÈyatÊ soko, piyato jÈyatÊ bhayaÑ. 
 Piyato vippamuttassa, natthi soko kuto bhayan”ti. 

 Tattha piyatoti vaÔÔam|lako hi soko vÈ bhayaÑ vÈ uppajjamÈnaÑ 
piyameva sattaÑ vÈ sa~khÈraÑ vÈ nissÈya uppajjati, tato pana 
vippamuttassa ubhayampetaÑ natthÊti attho. 

 DesanÈvasÈne kuÔumbiko sotÈpattiphale patiÔÔhahi, sampattÈnampi 
sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

AÒÒatarakuÔumbikavatthu dutiyaÑ. 
_____ 

 
3. VisÈkhÈvatthu 

 Pemato jÈyatÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
VisÈkhaÑ upÈsikaÑ Èrabbha kathesi. 

 SÈ kira puttassa dhÊtaraÑ SudattaÑ2 nÈma kumÈrikaÑ attano ÔhÈne 
ÔhapetvÈ gehe bhikkhusaÑghassa veyyÈvaccaÑ kÈresi. SÈ aparena samayena 
kÈlamakÈsi. SÈ tassÈ sarÊranikkhepaÑ kÈretvÈ sokaÑ sandhÈretuÑ asakkontÊ 
dukkhinÊ dummanÈ Satthu santikaÑ gantvÈ vanditvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 122 piÔÔhe. 2. DantaÑ (SÊ), sudattiÑ (SyÈ)  
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ekamantaÑ nisÊdi. Atha naÑ SatthÈ “kiÑ nu kho tvaÑ VisÈkhe dukkhinÊ 
dummanÈ assumukhÈ rodamÈnÈ nisinnÈ”ti Èha. SÈ tamatthaÑ ÈrocetvÈ “piyÈ 
me bhante sÈ kumÈrikÈ vattasampannÈ, idÈni tathÈr|paÑ na passÈmÊ”ti Èha. 
KittakÈ pana VisÈkhe SÈvatthiyaÑ manussÈti. Bhante tumhehiyeva me 
kathitaÑ satta janakoÔiyoti. Sace panÈyaÑ ettako jano tava nattÈya1 sadiso 
bhaveyya, iccheyyÈsi nanti. Œma bhanteti. Kati pana janÈ SÈvatthiyaÑ 
devasikaÑ kÈlaÑ karontÊti. Bah| bhanteti. Nanu evaÑ sante tava 
asocanakÈlo na bhaveyya, rattindivaÑ rodantÊyeva vicareyyÈsÊti. Hotu 
bhante, ÒÈtaÑ mayÈti. Atha naÑ SatthÈ “tena hi mÈ soci, soko vÈ bhayaÑ vÈ 
pematova jÈyatÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 213. “Pemato jÈyatÊ soko, pemato jÈyatÊ bhayaÑ. 
 Pemato vippamuttassa, natthi soko kuto bhayan”ti. 

 Tattha pematoti puttadhÊtÈdÊsu kataÑ pemameva nissÈya soko jÈyatÊti 
attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

VisÈkhÈvatthu tatiyaÑ. 
_____ 

 
4. LicchavÊvatthu 

 RatiyÈ jÈyatÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VesÈliÑ nissÈya 
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ viharanto LicchavÊ Èrabbha kathesi. 

 Te kira ekasmiÑ chaÓadivase aÒÒamaÒÒaÑ asadisehi ala~kÈrehi 
ala~karitvÈ uyyÈnagamanatthÈya nagarÈ nikkhamiÑsu. SatthÈ piÓÉÈya 
pavisanto te disvÈ bhikkh| Èmantesi “passatha bhikkhave Licchavayo, yehi 
devÈ TÈvatiÑsÈ na diÔÔhapubbÈ, te ime olokent|”ti. VatvÈ nagaraÑ pÈvisi. 
Tepi uyyÈnaÑ gacchantÈ ekaÑ nagarasobhiniÑ itthiÑ ÈdÈya gantvÈ taÑ 
nissÈya issÈbhibh|tÈ aÒÒamaÒÒaÑ paharitvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. DantÈya (SÊ)  
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lohitaÑ nadiÑ viya pavattayiÑsu1. Atha ne maÒcenÈdÈya ukkhipitvÈ 
ÈgamaÑsu. SatthÈpi katabhattakicco nagarÈ nikkhami. Bhikkh|pi 
Licchavayo tathÈ nÊyamÈne disvÈ SatthÈraÑ ÈhaÑsu “bhante LicchavirÈjÈno 
pÈtova ala~katapaÔiyattÈ devÈ viya nagarÈ nikkhamitvÈ idÈni ekaÑ itthiÑ 
nissÈya imaÑ byasanaÑ pattÈ”ti. SatthÈ “bhikkhave soko vÈ bhayaÑ vÈ 
uppajjamÈnaÑ ratiÑ nissÈya uppajjatiyevÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 214. “RatiyÈ jÈyatÊ soko, ratiyÈ jÈyatÊ bhayaÑ. 
 RatiyÈ vippamuttassa, natthi soko kuto bhayan”ti. 

 Tattha ratiyÈti paÒcakÈmaguÓaratito, taÑ nissÈyÈti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

LicchavÊvatthu catutthaÑ. 
_____ 

 
5. AnitthigandhakumÈravatthu 

 KÈmatoti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
AnitthigandhakumÈraÑ nÈma Èrabbha kathesi. 

 So kira brahmalokÈ cutasatto SÈvatthiyaÑ mahÈbhogakule nibbatto 
jÈtadivasato paÔÔhÈya itthisamÊpaÑ upagantuÑ na icchati, itthiyÈ gayhamÈno 
rodati. VatthacumbaÔakena2 naÑ gahetvÈ thaÒÒaÑ pÈyenti. So vayappatto 
mÈtÈpit|hi “tÈta ÈvÈhaÑ te karissÈmÈ”ti vutte “na me itthiyÈ attho”ti 
paÔikkhipitvÈ punappunaÑ yÈciyamÈno paÒcasate suvaÓÓakÈre pakkosÈpetvÈ 
rattasuvaÓÓanikkhasahassaÑ3 dÈpetvÈ ativiya pÈsÈdikaÑ ghanakoÔÔimaÑ 
itthir|paÑ kÈretvÈ puna mÈtÈpit|hi “tÈta tayi ÈvÈhaÑ akaronte kulavaÑso 
na patiÔÔhahissati, kumÈrikaÑ te ÈnessÈmÈ”ti vutte “tena hi sace me 
evar|paÑ kumÈrikaÑ Ènessatha, karissÈmi vo vacanan”ti taÑ 
suvaÓÓar|pakaÑ dasseti. Athassa mÈtÈpitaro abhiÒÒÈte brÈhmaÓe 
pakkosÈpetvÈ “amhÈkaÑ putto mahÈpuÒÒo, avassaÑ iminÈ saddhiÑ 
______________________________________________________________ 
 1. LohitanadÊ viya pavattiÑsu (SÊ), lohitÈ nadÊ viya pavattiÑsu (Ka)  
 2. VatthacumbiÔakena (SyÈ), vatthacumbuÔakena (Ka)  
 3. Tattha suvaÓÓassa nikkhasahassaÑ (SÊ)  
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katapuÒÒÈ kumÈrikÈ bhavissati, gacchatha imaÑ suvaÓÓar|pakaÑ gahetvÈ 
evar|paÑ kumÈrikaÑ ÈharathÈ”ti pahiÓiÑsu. Te “sÈdh|”ti cÈrikaÑ carantÈ 
MaddaraÔÔhe SÈgalanagaraÑ gatÈ. TasmiÑ ca nagare ekÈ soÄasavassuddesikÈ 
abhir|pÈ kumÈrikÈ ahosi, taÑ mÈtÈpitaro sattabh|mikassa 
pÈsÈdass|parimatale parivÈsesuÑ. Tepi kho brÈhmaÓÈ “sace idha evar|pÈ 
kumÈrikÈ bhavissati, imaÑ disvÈ ‘ayaÑ asukassa kulassa dhÊtÈ viya 
abhir|pÈ’ti vakkhantÊ”ti taÑ suvaÓÓar|pakaÑ titthamagge ÔhapetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu. 

 AthassÈ kumÈrikÈya dhÈtÊ taÑ kumÈrikaÑ nhÈpetvÈ sayampi 
nhÈyitukÈmÈ hutvÈ titthaÑ1 ÈgatÈ taÑ r|pakaÑ disvÈ “dhÊtÈ me”ti saÒÒÈya 
“dubbinÊtÈsi, idÈnevÈhaÑ nhÈpetvÈ nikkhantÈ, tvaÑ mayÈ puretaraÑ 
idhÈgatÈsÊ”ti hatthena paharitvÈ thaddhabhÈvaÒceva nibbikÈrataÒca ÒatvÈ 
“ahaÑ me dhÊtÈti saÒÒamakÈsiÑ, kiÑ nÈmetan”ti Èha. Atha naÑ te 
brÈhmaÓÈ “evar|pÈ te amma dhÊtÈ”ti pucchiÑsu. AyaÑ mama dhÊtu santike 
kiÑ agghatÊti. Tena hi te dhÊtaraÑ amhÈkaÑ dassehÊti. SÈ tehi saddhiÑ 
gehaÑ gantvÈ sÈmikÈnaÑ Èrocesi. Te brÈhmaÓehi saddhiÑ 
katapaÔisammodanÈ dhÊtaraÑ otÈretvÈ heÔÔhÈpÈsÈde suvaÓÓar|pakassa 
santike ÔhapesuÑ. SuvaÓÓar|pakaÑ nippabhaÑ ahosi, kumÈrikÈ sappabhÈ 
ahosi. BrÈhmaÓÈ taÑ tesaÑ datvÈ kumÈrikaÑ paÔicchÈpetvÈ gantvÈ 
AnitthigandhakumÈrassa mÈtÈpit|naÑ ÈrocayiÑsu. Te tuÔÔhamÈnasÈ 
“gacchatha, naÑ sÊghaÑ ÈnethÈ”ti mahantena sakkÈrena pahiÓiÑsu. 

 KumÈropi taÑ pavattiÑ sutvÈ “KaÒcanar|patopi kira abhir|patarÈ 
dÈrikÈ atthÊ”ti savanavaseneva sinehaÑ uppÈdetvÈ “sÊghaÑ Ènent|”ti Èha. 
SÈpi kho yÈnaÑ ÈropetvÈ ÈnÊyamÈnÈ atisukhumÈlatÈya yÈnugghÈtena 
samuppÈditavÈtarogÈ antarÈmaggeyeva kÈlamakÈsi. KumÈropi “ÈgatÈ”ti2 
nirantaraÑ pucchati, tassa atisinehena pucchantassa sahasÈva anÈrocetvÈ 
katipÈhaÑ vikkhepaÑ katvÈ tamatthaÑ ÈrocayiÑsu. So “tathÈr|pÈya nÈma 
itthiyÈ saddhiÑ samÈgamaÑ nÈlatthan”ti uppannadomanasso pabbatena viya 
sokadukkhena 
______________________________________________________________ 
 1. Tattha (SÊ) 2. ŒgatÈgataÑ (SÊ)  
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ajjhotthaÔo ahosi. SatthÈ tass|panissayaÑ disvÈ piÓÉÈya caranto taÑ 
gehadvÈraÑ agamÈsi. Athassa mÈtÈpitaro SatthÈraÑ antogehaÑ pavesetvÈ 
sakkaccaÑ parivisiÑsu. SatthÈ bhattakiccÈvasÈne “kahaÑ 
AnitthigandhakumÈro”ti pucchi. Eso bhante ÈhÈr|pacchedaÑ katvÈ 
antogabbhe nisinnoti. Pakkosatha nanti. So ÈgantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi. SatthÈ “kiÑ nu kho kumÈra balavasoko uppanno”ti vutte 
“Èma bhante ‘evar|pÈ nÈma itthÊ antarÈmagge kÈlakatÈ’ti sutvÈ balavasoko 
uppanno, bhattampi me nacchÈdetÊ”ti. Atha naÑ SatthÈ “jÈnÈsi pana tvaÑ 
kumÈra kiÑ te nissÈya soko uppanno”ti. Na jÈnÈmi bhanteti. “KÈmaÑ 
nissÈya kumÈra balavasoko uppanno, soko vÈ bhayaÑ vÈ kÈmaÑ nissÈya 
uppajjatÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 215. “KÈmato jÈyatÊ soko, kÈmato jÈyatÊ bhayaÑ. 
 KÈmato vippamuttassa, natthi soko kuto bhayan”ti. 

 Tattha kÈmatoti vatthukÈmakilesakÈmato, duvidhampetaÑ kÈmaÑ 
nissÈyÈti attho. 

 DesanÈvasÈne AnitthigandhakumÈro sotÈpattiphale patiÔÔhahi. 
 

AnitthigandhakumÈravatthu paÒcamaÑ. 
_____ 

 
6. AÒÒatarabrÈhmaÓavatthu 

 TaÓhÈya jÈyatÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
aÒÒataraÑ brÈhmaÓaÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira micchÈdiÔÔhiko ekadivasaÑ nadÊtÊraÑ gantvÈ khettaÑ sodheti. 
SatthÈ tassa upanissayasampattiÑ disvÈ tassa santikaÑ agamÈsi. So 
SatthÈraÑ disvÈpi sÈmÊcikammaÑ akatvÈ tuÓhÊ ahosi. Atha naÑ SatthÈ 
puretaraÑ ÈlapitvÈ “brÈhmaÓa kiÑ karosÊ”ti Èha. KhettaÑ bho Gotama 
sodhemÊti. SatthÈ ettakameva vatvÈ gato. Punadivasepi tassa khettaÑ 
kasituÑ Ègatassa santikaÑ gantvÈ “brÈhmaÓa kiÑ karosÊ”ti pucchitvÈ 
“khettaÑ kasÈmi bho GotamÈ”ti sutvÈ pakkÈmi. PunadivasÈdÊsupi tatheva 
gantvÈ pucchitvÈ “bho Gotama khettaÑ vapÈmi niddemi 
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rakkhÈmÊ”ti sutvÈ pakkÈmi. Atha naÑ ekadivasaÑ brÈhmaÓo Èha “bho 
Gotama tvaÑ mama khettasodhanadivasato paÔÔhÈya Ègato. Sace me sassaÑ 
sampajjissati, tuyhampi saÑvibhÈgaÑ karissÈmi, tuyhaÑ adatvÈ sayaÑ na 
khÈdissÈmi, ito dÈni paÔÔhÈya tvaÑ mama sahÈyo”ti. 

 Athassa aparena samayena sassaÑ sampajji, tassa “sampannaÑ me 
sassaÑ, sve dÈni lÈyÈpessÈmÊ”ti lÈyanatthaÑ kattabbakiccassa rattiÑ 
mahÈmegho vassitvÈ sabbaÑ sassaÑ hari, khettaÑ tacchetvÈ ÔhapitasadisaÑ 
ahosi. SatthÈ pana paÔhamadivasaÑyeva “taÑ sassaÑ na sampajjissatÊ”ti 
aÒÒÈsi. BrÈhmaÓo pÈtova “khettaÑ olokessÈmÊ”ti gato tucchaÑ khettaÑ 
disvÈ uppannabalavasoko cintesi “samaÓo Gotamo mama 
khettasodhanakÈlato paÔÔhÈya Ègato, ahampi naÑ ‘imasmiÑ sasse nipphanne 
tuyhampi saÑvibhÈgaÑ karissÈmi, tuyhaÑ adatvÈ sayaÑ na khÈdissÈmi, ito 
paÔÔhÈya dÈni tvaÑ mama sahÈyo’ti avacaÑ. Sopi me manoratho matthakaÑ 
na pÈpuÓÊ”ti ÈhÈr|pacchedaÑ katvÈ maÒcake nipajji. Athassa SatthÈ 
gehadvÈraÑ agamÈsi. So Satthu ÈgamanaÑ sutvÈ “sahÈyaÑ me ÈnetvÈ idha 
nisÊdÈpethÈ”ti Èha. Parijano tathÈ akÈsi. SatthÈ nisÊditvÈ “kahaÑ 
brÈhmaÓo”ti pucchitvÈ “gabbhe nipanno”ti vutte “pakkosatha nan”ti 
pakkosÈpetvÈ ÈgantvÈ ekamantaÑ nisinnaÑ Èha “kiÑ brÈhmaÓÈ”ti. Bho 
Gotama tumhe mama khettasodhanadivasato paÔÔhÈya ÈgatÈ, ahampi “sasse 
nipphanne tumhÈkaÑ saÑvibhÈgaÑ karissÈmÊ”ti avacaÑ. So me manoratho 
anipphanno, tena me soko uppanno, bhattampi me nacchÈdetÊti. Atha naÑ 
SatthÈ jÈnÈsi pana brÈhmaÓa, kiÑ te nissÈya soko uppanno”ti pucchitvÈ “na 
jÈnÈmi bho Gotama, tvaÑ pana jÈnÈsÊ”ti vutte “Èma brÈhmaÓa uppajjamÈno 
soko vÈ bhayaÑ vÈ taÓhaÑ nissÈya uppajjatÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 216. “TaÓhÈya jÈyatÊ soko, taÓhÈya jÈyatÊ bhayaÑ. 
 TaÓhÈya vippamuttassa, natthi soko kuto bhayan”ti. 

 Tattha taÓhÈyÈti chadvÈrikÈya taÓhÈya, etaÑ taÓhaÑ nissÈya uppajjatÊti 
attho. 

 DesanÈvasÈne brÈhmaÓo sotÈpattiphale patiÔÔhahÊti. 
 

AÒÒatarabrÈhmaÓavatthu chaÔÔhaÑ. 
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7. PaÒcasatadÈrakavatthu 

 SÊladassanasampannanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane 
viharanto antarÈmagge paÒcasatadÈrake Èrabbha kathesi. 

 EkadivasaÒhi SatthÈ asÊtimahÈtherehi saddhiÑ 
paÒcasatabhikkhuparivÈro RÈjagahaÑ piÓÉÈya pavisanto ekasmiÑ 
chaÓadivase paÒcasate dÈrake p|vapacchiyo ukkhipÈpetvÈ nagarÈ 
nikkhamma uyyÈnaÑ gacchante addasa. Tepi SatthÈraÑ vanditvÈ 
pakkamiÑsu, te ekaÑ bhikkhumpi “p|vaÑ gaÓhathÈ”ti na vadiÑsu. SatthÈ 
tesaÑ gatakÈle bhikkh| Èha “khÈdissatha bhikkhave p|ve”ti. KahaÑ bhante 
p|vÈti. KiÑ na passatha te dÈrake p|vapacchiyo ukkhipÈpetvÈ atikkanteti. 
Bhante evar|pÈ nÈma dÈrakÈ kassaci p|vaÑ na dentÊti. Bhikkhave kiÒcÈpi 
ete maÑ vÈ tumhe vÈ p|vehi na nimantayiÑsu, p|vasÈmiko pana bhikkhu 
pacchato Ègacchati, p|ve khÈditvÈva gantuÑ vaÔÔatÊti. BuddhÈnaÒhi 
ekapuggalepi issÈ vÈ doso vÈ natthi, tasmÈ imaÑ vatvÈ bhikkhusaÑghaÑ 
ÈdÈya ekasmiÑ rukkham|le chÈyÈya nisÊdi. DÈrakÈ MahÈkassapattheraÑ 
pacchato ÈgacchantaÑ disvÈ uppannasinehÈ pÊtivegena paripuÓÓasarÊrÈ 
hutvÈ pacchiyo otÈretvÈ theraÑ paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ p|ve pacchÊhi 
saddhiÑ yeva ukkhipitvÈ “gaÓhatha bhante”ti theraÑ vadiÑsu. Atha ne 
thero Èha “esa SatthÈ bhikkhusaÑghaÑ gahetvÈ rukkham|le nisinno, 
tumhÈkaÑ deyyadhammaÑ ÈdÈya gantvÈ bhikkhusaÑghassa saÑvibhÈgaÑ 
karothÈ”ti. Te “sÈdhu bhante”ti nivattitvÈ therena saddhiÑyeva gantvÈ p|ve 
datvÈ olokayamÈnÈ ekamante ÔhatvÈ paribhogÈvasÈne udakaÑ adaÑsu. 
Bhikkh| ujjhÈyiÑsu “dÈrakehi mukholokanena bhikkhÈ dinnÈ, 
SammÈsambuddhaÑ vÈ mahÈthere vÈ p|vehi anÈpucchitvÈ 
MahÈkassapattheraÑ disvÈ pacchÊhi saddhiÑyeva ÈdÈya ÈgamiÑs|”ti. SatthÈ 
tesaÑ kathaÑ sutvÈ “bhikkhave mama puttena MahÈkassapena sadiso 
bhikkhu devamanussÈnaÑ piyo hoti, te ca tassa catupaccayena p|jaÑ 
karontiyevÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 217. “SÊladassanasampannaÑ, dhammaÔÔhaÑ saccavedinaÑ. 
 Attano kamma kubbÈnaÑ, taÑ jano kurute piyan”ti. 
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 Tattha sÊladassanasampannanti catupÈrisuddhisÊlena ceva 
maggaphalasampayuttena ca sammÈdassanena sampannaÑ. DhammaÔÔhanti 
navavidhalokuttaradhamme ÔhitaÑ, sacchikatalokuttaradhammanti attho. 
Saccavedinanti catunnaÑ saccÈnaÑ soÄasahÈkÈrehi sacchikatattÈ 
saccaÒÈÓena saccavedinaÑ. Attano kamma kubbÈnanti attano kammaÑ 
nÈma tisso sikkhÈ, tÈ p|rayamÈnanti attho. TaÑ janoti taÑ puggalaÑ 
lokiyamahÈjano piyaÑ karoti, daÔÔhukÈmo vanditukÈmo paccayena 
p|jetukÈmo hotiyevÈti attho. 

 DesanÈvasÈne sabbepi te dÈrakÈ sotÈpattiphale patiÔÔhahiÑs|ti. 
 

PaÒcasatadÈrakavatthu sattamaÑ. 
_____ 

 
8. Eka-anÈgÈmittheravatthu 

 ChandajÈtoti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ 
AnÈgÈmittheraÑ Èrabbha kathesi. 

 EkadivasaÒhi taÑ theraÑ saddhivihÈrikÈ pucchiÑsu “atthi pana vo 
bhante visesÈdhigamo”ti. Thero “anÈgÈmiphalaÑ nÈma gahaÔÔhÈpi 
pÈpuÓanti, arahattaÑ pattakÈleyeva tehi saddhiÑ kathessÈmÊ”ti harÈyamÈno 
kiÒci akathetvÈva kÈlakato SuddhÈvÈsadevaloke nibbatti. Athassa 
saddhivihÈrikÈ roditvÈ paridevitvÈ Satthu santikaÑ gantvÈ SatthÈraÑ 
vanditvÈ rodantÈva ekamantaÑ nisÊdiÑsu. Atha ne SatthÈ “kiÑ bhikkhave 
rodathÈ”ti Èha. UpajjhÈyo no bhante kÈlakatoti. Hotu bhikkhave, mÈ 
cintayittha, dhuvadhammo nÈmesoti. Œma bhante, mayampi jÈnÈma, apica 
mayaÑ upajjhÈyaÑ visesÈdhigamaÑ pucchimhÈ, so kiÒci akathetvÈva 
kÈlakato, tenamha dukkhitÈti. SatthÈ “bhikkhave mÈ cintayittha, upajjhÈyena 
vo anÈgÈmiphalaÑ pattaÑ, so ‘gihÊpetaÑ pÈpuÓanti, arahattaÑ patvÈva 
nesaÑ kathessÈmÊ’ti harÈyanto tumhÈkaÑ kiÒci akathetvÈ kÈlaÑ katvÈ 
SuddhÈvÈse nibbatto, assÈsatha bhikkhave, upajjhÈyo vo kÈmesu 
appaÔibaddhacittataÑ patto”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
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 218. “ChandajÈto anakkhÈte, manasÈ ca phuÔo siyÈ. 
 KÈmesu ca appaÔibaddhacittÈ, uddhaÑsototi vuccatÊ”ti. 

 Tattha chandajÈtoti kattukÈmatÈvasena jÈtachando ussÈhapatto. 
AnakkhÈteti nibbÈne. TaÒhi “asukena kataÑ vÈ nÊlÈdÊsu evar|paÑ vÈ”ti 
avattabbatÈya anakkhÈtaÑ nÈma. ManasÈ ca phuÔo siyÈti heÔÔhimehi tÊhi 
maggaphalacittehi phuÔo p|rito bhaveyya. AppaÔibaddhacittoti 
anÈgÈmimaggavasena kÈmesu appaÔibaddhacitto. UddhaÑsototi evar|po 
bhikkhu avihesu nibbattitvÈ tato paÔÔhÈya paÔisandhivasena akaniÔÔhaÑ 
gacchanto uddhaÑsototi vuccati, tÈdiso vo upajjhÈyoti attho. 

 DesanÈvasÈne te bhikkh| arahattaphale patiÔÔhahiÑsu, mahÈjanassÈpi 
sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

Eka-anÈgÈmittheravatthu aÔÔhamaÑ. 
_____ 

 
9. Nandiyavatthu 

 CirappavÈsinti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Isipatane viharanto 
NandiyaÑ Èrabbha kathesi. 

 BÈrÈÓasiyaÑ kira saddhÈsampannassa kulassa Nandiyo nÈma putto 
ahosi, so mÈtÈpit|naÑ anur|po saddhÈsampanno saÑgh|paÔÔhÈko ahosi. 
Athassa mÈtÈpitaro vayappattakÈle sammukhagehato mÈtuladhÊtaraÑ 
RevatiÑ nÈma ÈnetukÈmÈ ahesuÑ. SÈ pana assaddhÈ adÈnasÊlÈ, Nandiyo 
taÑ na icchi. Athassa mÈtÈ RevatiÑ Èha “amma tvaÑ imasmiÑ gehe 
bhikkhusaÑghassa nisajjanaÔÔhÈnaÑ upalimpitvÈ ÈsanÈni paÒÒÈpehi, 
ÈdhÈrake Ôhapehi, bhikkh|naÑ ÈgatakÈle pattaÑ gahetvÈ nisÊdÈpetvÈ 
dhammakaraÓena pÈnÊyaÑ parissÈvetvÈ bhuttakÈle patte dhova, evaÑ me 
puttassa ÈrÈdhitÈ bhavissasÊ”ti. SÈ tathÈ akÈsi. Atha naÑ “ovÈdakkhamÈ 
jÈtÈ”ti puttassa ÈrocetvÈ tena sÈdh|ti sampaÔicchite divasaÑ ÔhapetvÈ 
ÈvÈhaÑ kariÑsu. 
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 Atha naÑ Nandiyo Èha “sace bhikkhusaÑghaÒca mÈtÈpitaro ca me 
upaÔÔhahissasi, evaÑ imasmiÑ gehe vasituÑ1 labhissasi, appamattÈ hohÊ”ti. 
SÈ “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ katipÈhaÑ saddhÈ viya hutvÈ bhattÈraÑ 
upaÔÔhahantÊ dve putte vijÈyi. NandiyassÈpi mÈtÈpitaro kÈlamakaÑsu, gehe 
sabbissariyaÑ tassÈyeva ahosi. Nandiyopi mÈtÈpit|naÑ kÈlakiriyato 
paÔÔhÈya mahÈdÈnapati hutvÈ bhikkhusaÑghassa dÈnaÑ paÔÔhapesi. 
KapaÓaddhikÈdÊnampi gehadvÈre pÈkavattaÑ paÔÔhapesi. So aparabhÈge 
Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ ÈvÈsadÈne ÈnisaÑsaÑ sallakkhetvÈ Isipatane 
mahÈvihÈre cat|hi gabbhehi paÔimaÓÉitaÑ catusÈlaÑ kÈretvÈ 
maÒcapÊÔhÈdÊni attharÈpetvÈ taÑ ÈvÈsaÑ niyyÈdento2 Buddhappamukhassa 
bhikkhusaÑghassa dÈnaÑ datvÈ TathÈgatassa dakkhiÓodakaÑ adÈsi. Satthu 
hatthe dakkhiÓodakapatiÔÔhÈnena saddhiÑyeva TÈvatiÑsadevaloke 
sabbadisÈsu dvÈdasayojaniko uddhaÑ yojanasatubbedho sattaratanamayo 
nÈrÊgaÓasampanno dibbapÈsÈdo uggacchi. 

 Athekadivase MahÈmoggallÈnatthero devacÈrikaÑ gantvÈ tassa 
pÈsÈdassa avid|re Ôhito attano santike Ègate devaputte pucchi “kasseso 
accharÈgaÓaparivuto dibbapÈsÈdo nibbatto”ti. Athassa devaputtÈ 
vimÈnasÈmikaÑ ÈcikkhantÈ ÈhaÑsu “bhante yena Nandiyena nÈma 
gahapatiputtena Isipatane Satthu vihÈraÑ kÈretvÈ dinno, tassatthÈya etaÑ 
vimÈnaÑ nibbattan”ti. AccharÈsaÑghopi naÑ disvÈ pÈsÈdato orohitvÈ Èha 
“bhante mayaÑ ‘Nandiyassa paricÈrikÈ bhavissÈmÈ’ti idha nibbattÈ, taÑ 
pana apassantÊ ativiya ukkaÓÔhitamhÈ, mattikapÈtiÑ bhinditvÈ 
suvaÓÓapÈtigahaÓaÑ viya3 manussasampattiÑ jahitvÈ 
dibbasampattigahaÓaÑ, idhÈgamanatthÈya naÑ vadeyyÈthÈ”ti. Thero tato 
ÈgantvÈ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ pucchi “nibbattati nu kho bhante 
manussaloke ÔhitÈnaÑyeva katakalyÈÓÈnaÑ dibbasampattÊ”ti. MoggallÈna 
nanu te devaloke Nandiyassa nibbattÈ dibbasampatti sÈmaÑ diÔÔhÈ, kasmÈ 
maÑ pucchasÊti. EvaÑ bhante nibbattatÊti. 

 Atha naÑ SatthÈ “MoggallÈna kiÑ nÈmetaÑ kathesi. YathÈ hi 
cirappavuÔÔhaÑ puttaÑ vÈ bhÈtaraÑ vÈ vippavÈsato ÈgacchantaÑ gÈmadvÈre 
Ôhito 
______________________________________________________________ 
 1. VatthuÑ (SÊ, SyÈ) 2. NipphÈdento (Ka) 3. SuvaÓÓapÈtiggahaÓasadisaÑ hi (SÊ)  
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kocideva disvÈ vegena gehaÑ ÈgantvÈ ‘asuko nÈma Ègato’ti Èroceyya, 
athassa ÒÈtakÈ haÔÔhapahaÔÔhÈ vegena nikkhamitvÈ ‘Ègatosi tÈta, arogosi 
tÈtÈ’ti1 taÑ abhinandeyyuÑ, evameva idha katakalyÈÓaÑ itthiÑ vÈ purisaÑ 
vÈ imaÑ lokaÑ jahitvÈ paralokaÑ gataÑ dasavidhaÑ dibbapaÓÓÈkÈraÑ 
ÈdÈya ‘ahaÑ purato, ahaÑ purato’ti paccuggantvÈ devatÈ abhinandantÊ”ti 
vatvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 219. “CirappavÈsiÑ purisaÑ, d|rato sotthimÈgataÑ.  
 ©ÈtimittÈ suhajjÈ ca, abhinandanti ÈgataÑ.  
 
 220. Tatheva katapuÒÒampi, asmÈ lokÈ paraÑ gataÑ.  
 PuÒÒÈni paÔigaÓhanti, piyaÑ ÒÈtÊva Ègatan”ti. 

 Tattha cirappavÈsinti cirappavuÔÔhaÑ. D|rato sotthimÈgatanti vaÓijjaÑ 
vÈ rÈjaporisaÑ vÈ katvÈ laddhalÈbhaÑ nipphannasampattiÑ anupaddavena 
d|raÔÔhÈnato ÈgataÑ. ©ÈtimittÈ suhajjÈ cÈti kulasambandhavasena ÒÈtÊ ca 
sandiÔÔhÈdibhÈvena mittÈ ca suhadayabhÈvena suhajjÈ ca. Abhinandanti 
Ègatanti naÑ disvÈ Ègatanti vacanamattena vÈ aÒjalikaraÓamattena vÈ 
gehasampattaÑ pana nÈnappakÈrapaÓÓÈkÈrÈbhiharaÓavasena abhinandanti. 
TathevÈti tenevÈkÈrena katapuÒÒampi puggalaÑ imasmÈ lokÈ paralokaÑ 
gataÑ dibbaÑ ÈyuvaÓÓasukhayasa-ÈdhipateyyaÑ, dibbaÑ 
r|pasaddagandharasaphoÔÔhabbanti imaÑ dasavidhaÑ paÓÓÈkÈraÑ ÈdÈya 
mÈtÈpituÔÔhÈne ÔhitÈni puÒÒÈni abhinandantÈni2 paÔiggaÓhanti. PiyaÑ 
ÒÈtÊvÈti idhaloke piyaÒÈtakaÑ ÈgataÑ sesaÒÈtakÈ viyÈti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

Nandiyavatthu navamaÑ. 
 

PiyavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.  
 

SoÄasamo vaggo.  
______________________________________________________________ 
 1. Œgatosi tÈta Ègatosi tÈtÈti (SÊ, SyÈ) 2. AbhinandathÈti (SÊ), abhinandantÈ (Ka)

 



  

17. Kodhavagga 
 

1. RohinÊkhattiyakaÒÒÈvatthu 

 KodhaÑ jaheti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ NigrodhÈrÈme viharanto 
RohiniÑ nÈma khattiyakaÒÒaÑ Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ kira samaye ÈyasmÈ Anuruddo paÒcasatehi bhikkh|hi 
saddhiÑ KapilavatthuÑ agamÈsi. Athassa ÒÈtakÈ “thero Ègato”ti sutvÈ 
therassa santikaÑ agamaÑsu ÔhapetvÈ RohiniÑ nÈma therassa bhaginiÑ. 
Thero ÒÈtake pucchi “kahaÑ RohinÊ”ti. Gehe bhanteti. KasmÈ idha nÈgatÈti. 
SarÊre tassÈ chavirogo uppannoti lajjÈya nÈgatÈ bhanteti. Thero “pakkosatha 
nan”ti pakkosÈpetvÈ paÔakaÒcukaÑ1 paÔimuÒcitvÈ ÈgataÑ evamÈha “Rohini 
kasmÈ nÈgatÈsÊ”ti. SarÊre me bhante chavirogo uppanno, tasmÈ lajjÈya 
nÈgatÈmhÊti. KiÑ pana te puÒÒaÑ kÈtuÑ na vaÔÔatÊti. KiÑ karomi bhanteti. 
ŒsanasÈlaÑ kÈrehÊti. KiÑ gahetvÈti. KiÑ te pasÈdhanabhaÓÉakaÑ2 natthÊti. 
Atthi bhanteti. KiÑm|lanti. Dasasahassam|laÑ bhavissatÊti. Tena hi taÑ 
vissajjetvÈ ÈsanasÈlaÑ kÈrehÊti. Ko me bhante kÈressatÊti. Thero samÊpe 
ÔhitaÒÈtake oloketvÈ “tumhÈkaÑ bhÈro hot|”ti Èha. Tumhe pana bhante kiÑ 
karissathÈti. Ahampi idheva bhavissÈmÊti. Tena hi etissÈ dabbasambhÈre 
ÈharathÈti. Te “sÈdhu bhante”ti ÈhariÑsu. 

 Thero ÈsanasÈlaÑ saÑvidahanto RohiniÑ Èha “dvibh|mikaÑ 
ÈsanasÈlaÑ kÈretvÈ upari padarÈnaÑ dinnakÈlato paÔÔhÈya heÔÔhÈsÈlaÑ 
nibaddhaÑ sammajjitvÈ ÈsanÈni paÒÒÈpehi, nibaddhaÑ pÈnÊyaghaÔe 
upaÔÔhÈpehÊ”ti. SÈ “sÈdhu bhante”ti pasÈdhanabhaÓÉakaÑ vissajjetvÈ 
dvibh|mika-ÈsanasÈlaÑ kÈretvÈ upari padarÈnaÑ dinnakÈlato paÔÔhÈya 
heÔÔhÈsÈlaÑ sammajjanÈdÊni3 akÈsi. NibaddhaÑ bhikkh| nisÊdanti. AthassÈ 
ÈsanasÈlaÑ sammajjantiyÈva4 chavirogo milÈyi. SÈ ÈsanasÈlÈya niÔÔhitÈya 
BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ nimantetvÈ ÈsanasÈlaÑ p|retvÈ 
nisinnassa 
______________________________________________________________ 
 1. KatakaÒcukaÑ (SÊ) 2. PasÈdhanabhaÓÉikaÑ (Ka)  
 3. HeÔÔhÈ opuÒchanÈdÊni (SÊ) 4. OpuÒchantiyÈva (SÊ) 
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Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa paÓÊtaÑ khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ 
adÈsi. SatthÈ katabhattakicco “kassetaÑ dÈnan”ti pucchi. BhaginiyÈ me 
bhante RohiniyÈti. SÈ pana kahanti. Gehe bhanteti. Pakkosatha nanti. SÈ 
ÈgantuÑ na icchi. Atha naÑ SatthÈ anicchamÈnampi pakkosÈpesiyeva. 
ŒgantvÈ ca pana vanditvÈ nisinnaÑ Èha “Rohini kasmÈ nÈgamitthÈ”ti. SarÊre 
me bhante chavirogo atthi, tena lajjamÈnÈ nÈgatÈmhÊti. JÈnÈsi pana kiÑ te 
nissÈya esa uppannoti. Na jÈnÈmi bhanteti. Tava kodhaÑ nissÈya uppanno 
esoti. KiÑ pana me bhante katanti. Tena hi suÓÈhÊti. AthassÈ SatthÈ atÊtaÑ 
Èhari. 

 AtÊte BÈrÈÓasiraÒÒo aggamahesÊ ekissÈ raÒÒo nÈÔakitthiyÈ ÈghÈtaÑ 
bandhitvÈ “dukkhamassÈ uppÈdessÈmÊ”ti cintetvÈ mahÈkacchuphalÈni 
ÈharÈpetvÈ taÑ nÈÔakitthiÑ attano santikaÑ pakkosÈpetvÈ yathÈ sÈ na jÈnÈti, 
evamassÈ sayane ceva1 pÈvÈrakojavÈdÊnaÒca antaresu kacchucuÓÓÈni 
ÔhapÈpesi2, keÄiÑ kurumÈnÈ viya tassÈ sarÊrepi okiri. TaÑ khaÓaÑyeva tassÈ 
sarÊraÑ uppakkuppakkaÑ gaÓÉÈgaÓÉajÈtaÑ ahosi. SÈ kaÓÉuvantÊ gantvÈ 
sayane nipajji, tatrÈpissÈ kacchucuÓÓehi khÈdiyamÈnÈya kharatarÈ vedanÈ 
uppajji. TadÈ aggamahesÊ RohinÊ ahosÊti. 

 SatthÈ imaÑ atÊtaÑ ÈharitvÈ “Rohini tadÈ tayÈvetaÑ kammaÑ kataÑ. 
Appamattakopi hi kodho vÈ issÈ vÈ kÈtuÑ na yuttar|po evÈ”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha–  
 
 221. “KodhaÑ jahe vippajaheyya mÈnaÑ, 
 SaÑyojanaÑ sabbamatikkameyya. 
 TaÑ nÈmar|pasmimasajjamÈnaÑ, 
 AkiÒcanaÑ nÈnupatanti dukkhÈ”ti. 

 Tattha kodhanti sabbÈkÈrampi kodhaÑ navavidhampi mÈnaÑ jaheyya. 
SaÑyojananti kÈmarÈgasaÑyojanÈdikaÑ dasavidhampi sabbasaÑyojanaÑ 
atikkameyya. AsajjamÈnanti alaggamÈnaÑ. Yo hi “mama r|paÑ mama 
vedanÈ”ti-ÈdinÈ nayena nÈmar|paÑ paÔiggaÓhÈti, tasmiÑ ca bhijjamÈne 
socati 
______________________________________________________________ 
 1. Sayaniye ca (SÊ) 2. ChupÈpesi (SÊ)
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vihaÒÒati, ayaÑ nÈmar|pasmiÑ sajjati nÈma. EvaÑ aggaÓhanto avihaÒÒanto 
na sajjati nÈma. TaÑ puggalaÑ evaÑ asajjamÈnaÑ rÈgÈdÊnaÑ abhÈvena 
akiÒcanaÑ dukkhÈ nÈma nÈnupatantÊti attho. DesanÈvasÈne bah| 
sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. RohinÊpi sotÈpattiphale patiÔÔhitÈ, 
ta~khaÓaÒÒevassÈ sarÊraÑ suvaÓÓavaÓÓaÑ ahosi. 

 SÈ tato cutÈ TÈvatiÑsabhavane catunnaÑ devaputtÈnaÑ sÊmantare 
nibbattitvÈ pÈsÈdikÈ r|pasobhaggappattÈ ahosi. CattÈropi devaputtÈ taÑ 
disvÈ uppannasinehÈ hutvÈ “mama sÊmÈya anto nibbattÈ, mama sÊmÈya anto 
nibbattÈ”ti vivadantÈ Sakkassa devaraÒÒo santikaÑ gantvÈ “deva imaÑ no 
nissÈya aÉÉo uppanno, taÑ vinicchinÈthÈ”ti1 ÈhaÑsu. Sakkopi taÑ 
oloketvÈva uppannasineho hutvÈ evamÈha “imÈya vo diÔÔhakÈlato paÔÔhÈya 
kathaÑ cittÈni uppannÈnÊ”ti. Atheko Èha “mama tÈva uppannacittaÑ 
sa~gÈmabheri viya sannisÊdituÑ nÈsakkhÊ”ti. Dutiyo “mama cittaÑ 
pabbatanadÊ viya sÊghaÑ pavattatiyevÈ”ti. Tatiyo “mama imissÈ diÔÔhakÈlato 
paÔÔhÈya kakkaÔassa viya akkhÊni nikkhamiÑs|”ti. Catuttho “mama cittaÑ 
cetiye ussÈpitadhajo viya niccalaÑ ÔhÈtuÑ nÈsakkhÊ”ti. Atha ne Sakko Èha 
“tÈtÈ tumhÈkaÑ tÈva cittÈni pasayhar|pÈni, ahaÑ pana imaÑ labhanto 
jÊvissÈmi, alabhantassa me maraÓaÑ bhavissatÊ”ti. DevaputtÈ “mahÈrÈja 
tumhÈkaÑ maraÓena attho natthÊ”ti taÑ Sakkassa vissajjetvÈ pakkamiÑsu. 
SÈ Sakkassa piyÈ ahosi manÈpÈ. “AsukakÊÄaÑ nÈma gacchÈmÈ”ti vutte 
Sakko tassÈ vacanaÑ paÔikkhipituÑ nÈsakkhÊti. 
 

RohinÊkhattiyakaÒÒÈvatthu paÔhamaÑ. 
_____ 

 
2. AÒÒatarabhikkhuvatthu 

 Yo ve uppatitanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ AggÈÄave cetiye 
viharanto aÒÒataraÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi.  
______________________________________________________________ 
 1. PacchindathÈti (SÊ), nicchathÈti (Ka)  
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 SatthÈrÈ hi bhikkhusaÑghassa senÈsane anuÒÒÈte RÈjagahaseÔÔhi-ÈdÊhi 
senÈsanesu kariyamÈnesu eko ŒÄaviko bhikkhu attano senÈsanaÑ karonto 
ekaÑ manÈparukkhaÑ disvÈ chindituÑ Èrabhi. Tattha pana nibbattÈ ekÈ 
taruÓaputtÈ devatÈ puttaÑ a~kenÈdÈya ÔhitÈ yÈci “mÈ me sÈmi vimÈnaÑ 
chindi, na sakkhissÈmi puttaÑ ÈdÈya anÈvÈsÈ vicaritun”ti. So “ahaÑ aÒÒatra 
ÊdisaÑ rukkhaÑ na labhissÈmÊ”ti tassÈ vacanaÑ nÈdiyi. SÈ “imampi tÈva 
dÈrakaÑ oloketvÈ oramissatÊ”ti puttaÑ rukkhasÈkhÈya Ôhapesi. Sopi bhikkhu 
ukkhipitaÑ pharasuÑ sandhÈretuÑ asakkonto dÈrakassa bÈhuÑ chindi, 
devatÈ uppannabalavakodhÈ “paharitvÈ naÑ mÈressÈmÊ”ti ubho hatthe 
ukkhipitvÈ evaÑ tÈva cintesi “ayaÑ bhikkhu sÊlavÈ. SacÈhaÑ imaÑ 
mÈressÈmi, nirayagÈminÊ bhavissÈmi. SesadevatÈpi attano rukkhaÑ 
chindante bhikkh| disvÈ ‘asukadevatÈya evaÑ nÈma mÈrito bhikkh|’ti maÑ 
pamÈÓaÑ katvÈ bhikkh| mÈressanti. AyaÒca sasÈmiko bhikkhu, 
sÈmikasseva naÑ kathessÈmÊ”ti ukkhittahatthe apanetvÈ rodamÈnÈ Satthu 
santikaÑ gantvÈ vanditvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. Atha naÑ SatthÈ “kiÑ 
devate”ti Èha. SÈ “bhante tumhÈkaÑ me sÈvakena idaÑ nÈma kataÑ, ahampi 
naÑ mÈretukÈmÈ hutvÈ idaÑ nÈma cintetvÈ amÈretvÈva idhÈgatÈ”ti sabbaÑ 
taÑ pavattiÑ vitthÈrato Èrocesi. 

 SatthÈ taÑ sutvÈ “sÈdhu sÈdhu devate, sÈdhu te kataÑ evaÑ uggataÑ 
kopaÑ bhantaÑ rathaÑ viya niggaÓhamÈnÈyÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 222. “Yo ve uppatitaÑ kodhaÑ, rathaÑ bhantaÑva vÈraye1. 
 TamahaÑ sÈrathiÑ br|mi, rasmiggÈho itaro jano”ti. 

 Tattha uppatitanti uppannaÑ. RathaÑ bhantaÑvÈti yathÈ nÈma cheko 
sÈrathi ativegena dhÈvantaÑ rathaÑ niggaÓhitvÈ yathicchakaÑ Ôhapeti2, 
evaÑ yo puggalo uppannaÑ kodhaÑ vÈraye1 niggaÓhituÑ sakkoti. 
Tamahanti taÑ ahaÑ sÈrathiÑ br|mi. Itaro janoti itaro pana rÈja-
uparÈjÈdÊnaÑ rathasÈrathijano rasmiggÈho nÈma hoti, na uttamasÈrathÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. DhÈraye (SÊ, SyÈ) 2. YadicchakaÑ peseti (SÊ), yathÈÔhitaÑ Ôhapesi (Ka)  
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 DesanÈvasÈne devatÈ sotÈpattiphale patiÔÔhahi, sampattaparisÈyapi 
sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 

 DevatÈ pana sotÈpannÈ hutvÈpi rodamÈnÈ aÔÔhÈsi. Atha naÑ SatthÈ “kiÑ 
devate”ti pucchitvÈ “bhante vimÈnaÑ me naÔÔhaÑ, idÈni kiÑ karissÈmÊ”ti 
vutte “alaÑ devate, mÈ cintayi, ahaÑ te vimÈnaÑ dassÈmÊ”ti Jetavane 
GandhakuÔisamÊpe purimadivase cutadevataÑ ekaÑ rukkhaÑ apadisanto 
“amukasmiÑ okÈse rukkho vivitto, tattha upagacchÈ”ti Èha. SÈ tattha 
upagaÒchi. Tato paÔÔhÈya “BuddhadattiyaÑ imissÈ vimÈnan”ti 
mahesakkhadevatÈpi ÈgantvÈ taÑ cÈletuÑ nÈsakkhiÑsu. SatthÈ taÑ 
atthuppattiÑ katvÈ bhikkh|naÑ Bh|tagÈmasikkhÈpadaÑ paÒÒÈpesÊti. 
 

AÒÒatarabhikkhuvatthu dutiyaÑ. 
_____ 

 
3. UttarÈ-upÈsikÈvatthu 

 Akkodhena jine kodhanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane 
viharanto UttarÈya gehe katabhattakicco UttaraÑ upÈsikaÑ Èrabbha kathesi. 

 TatrÈyamanupubbÊ kathÈ–RÈjagahe kira SumanaseÔÔhiÑ nissÈya PuÓÓo 
nÈma daliddo bhatiÑ katvÈ jÊvati. Tassa bhariyÈ ca UttarÈ nÈma dhÊtÈ cÈti 
dveyeva gehamÈnusakÈ. AthekadivasaÑ “sattÈhaÑ nakkhattaÑ kÊÄitabban”ti 
RÈjagahe ghosanaÑ kariÑsu. TaÑ sutvÈ SumanaseÔÔhi pÈtova ÈgataÑ 
PuÓÓaÑ ÈmantetvÈ “tÈta amhÈkaÑ parijano nakkhattaÑ kÊÄitukÈmo, tvaÑ 
kiÑ nakkhattaÑ kÊÄissasi, udÈhu bhatiÑ karissasÊ”ti Èha. SÈmi nakkhattaÑ 
nÈma sadhanÈnaÑ hoti, mama pana gehe svÈtanÈya yÈgutaÓÉulampi natthi, 
kiÑ me nakkhattena, goÓe labhanto kasituÑ gamissÈmÊ”ti. Tena hi goÓe 
gaÓhÈhÊti. So balavagoÓe ca na~galaÒca gahetvÈ “bhadde nÈgarÈ nakkhattaÑ 
kÊÄanti, ahaÑ daliddatÈya bhatiÑ kÈtuÑ gamissÈmi, mayhampi tÈva ajja 
dviguÓaÑ nivÈpaÑ pacitvÈ bhattaÑ ÈhareyyÈsÊ”ti bhariyaÑ vatvÈ khettaÑ 
agamÈsi. 
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 SÈriputtattheropisattÈhaÑ nirodhasamÈpanno taÑ divasaÑ vuÔÔhÈya 
“kassa nu kho ajja mayÈ sa~gahaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti olokento PuÓÓaÑ attano 
ÒÈÓajÈlassa anto paviÔÔhaÑ disvÈ “saddho nu kho esa, sakkhissati vÈ me 
sa~gahaÑ kÈtun”ti olokento tassa saddhabhÈvaÒca sa~gahaÑ kÈtuÑ 
samatthabhÈvaÒca tappaccayÈ cassa mahÈsampattipaÔilÈbhaÒca ÒatvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya tassa kasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ ÈvÈÔatÊre ekaÑ gumbaÑ 
olokento aÔÔhÈsi. 

 PuÓÓo theraÑ disvÈva kasiÑ ÔhapetvÈ paÒcapatiÔÔhitena theraÑ vanditvÈ 
“dantakaÔÔhena attho bhavissatÊ”ti dantakaÔÔhaÑ kappiyaÑ katvÈ adÈsi. 
Athassa thero pattaÒca parissÈvanaÒca nÊharitvÈ adÈsi. So “pÈnÊyena attho 
bhavissatÊ”ti taÑ ÈdÈya pÈnÊyaÑ parissÈvetvÈ adÈsi. Thero cintesi “ayaÑ 
paresaÑ pacchimagehe vasati. Sacassa gehadvÈraÑ gamissÈmi, imassa 
bhariyÈ maÑ daÔÔhuÑ na labhissati. YÈvassÈ bhattaÑ ÈdÈya maggaÑ 
paÔipajjati, tÈva idheva bhavissÈmÊ”ti. So tattheva thokaÑ vÊtinÈmetvÈ tassa 
maggÈruÄhabhÈvaÑ ÒatvÈ antonagarÈbhimukho pÈyÈsi. 

 SÈ antarÈmagge theraÑ disvÈ cintesi “appekadÈhaÑ deyyadhamme sati 
ayyaÑ na passÈmi, appekadÈ me ayyaÑ passantiyÈ deyyadhammo na hoti. 
Ajja pana me ayyo ca diÔÔho, deyyadhammo cÈyaÑ atthi, karissati nu kho 
me sa~gahan”ti. SÈ bhattabhÈjanaÑ oropetvÈ theraÑ paÒcapatiÔÔhitena 
vanditvÈ “bhante idaÑ l|khaÑ vÈ paÓÊtaÑ vÈti acintetvÈ dÈsassa vo 
sa~gahaÑ karothÈ”ti Èha. Thero pattaÑ upanÈmetvÈ tÈya ekena hatthena 
bhÈjanaÑ dhÈretvÈ ekena hatthena tato bhattaÑ dadamÈnÈya upaÉÉhabhatte 
dinne “alan”ti hatthena pattaÑ pidahi. SÈ “bhante ekova paÔiviso, na sakkÈ 
dvidhÈ kÈtuÑ. TumhÈkaÑ dÈsassa idhalokasa~gahaÑ akatvÈ 
paralokasa~gahaÑ karotha, niravasesameva dÈtukÈmamhÊ”ti vatvÈ 
sabbameva therassa patte patiÔÔhapetvÈ “tumhehi diÔÔhadhammasseva bhÈgÊ 
assan”ti patthanaÑ akÈsi. Thero “evaÑ hot|”ti vatvÈ Ôhitakova anumodanaÑ 
karitvÈ ekasmiÑ udakaphÈsukaÔÔhÈne nisÊditvÈ bhattakiccamakÈsi. SÈpi 
nivattitvÈ taÓÉule pariyesitvÈ bhattaÑ paci. PuÓÓopi 
aÉÉhakarÊsamattaÔÔhÈnaÑ kasitvÈ jighacchaÑ sahituÑ asakkonto goÓe 
vissajjetvÈ ekarukkhacchÈyaÑ pavisitvÈ maggaÑ olokento nisÊdi. 
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 Athassa bhariyÈ bhattaÑ ÈdÈya gacchamÈnÈ taÑ disvÈva “esa 
jighacchÈya pÊÄito maÑ olokento nisinno. Sace maÑ ‘ativiya je cirÈyÊ’ti 
tajjetvÈ patodalaÔÔhiyÈ maÑ paharissati, mayÈ katakammaÑ niratthakaÑ 
bhavissati. PaÔikaccevassa ÈrocessÈmÊ”ti cintetvÈ evamÈha “sÈmi 
ajjekadivasaÑ cittaÑ pasÈdehi, mÈ mayÈ katakammaÑ niratthakaÑ kari. 
AhaÒhi pÈtova te bhattaÑ ÈharantÊ antarÈmagge DhammasenÈpatiÑ disvÈ 
tava bhattaÑ tassa datvÈ puna gantvÈ bhattaÑ pacitvÈ ÈgatÈ, pasÈdehi sÈmi 
cittan”ti. So “kiÑ vadesi bhadde”ti pucchitvÈ puna tamatthaÑ sutvÈ “bhadde 
sÈdhu vata te kataÑ mama bhattaÑ ayyassa dadamÈnÈya, mayÈpissa ajja 
pÈtova dantakaÔÔhaÒca mukhodakaÒca dinnan”ti pasannamÈnaso taÑ 
vacanaÑ abhinandintvÈ ussure laddhabhattatÈya kilantakÈyo tassÈ a~ke 
sÊsaÑ katvÈ niddaÑ okkami. 

 Athassa pÈtova kasitaÔÔhÈnaÑ paÑsucuÓÓaÑ upÈdÈya sabbaÑ 
rattasuvaÓÓaÑ kaÓikÈrapuppharÈsi viya sobhamÈnaÑ aÔÔhÈsi. So pabuddho 
oloketvÈ bhariyaÑ Èha “bhadde etaÑ kasitaÔÔhÈnaÑ sabbaÑ mama 
suvaÓÓaÑ hutvÈ paÒÒÈyati, kiÑ nu kho me ati-ussure laddhabhattatÈya 
akkhÊni bhamantÊ”ti. SÈmi mayhampi evameva paÒÒÈyatÊti. So uÔÔhÈya tattha 
gantvÈ ekapiÓÉaÑ gahetvÈ na~galasÊse paharitvÈ suvaÓÓabhÈvaÑ ÒatvÈ “aho 
ayyassa DhammasenÈpatissa me dinnadÈnena ajjeva vipÈko dassito na kho 
pana sakkÈ ettakaÑ dhanaÑ paÔicchÈdetvÈ paribhuÒjitun”ti bhariyÈya 
ÈbhataÑ bhattapÈtiÑ suvaÓÓassa p|retvÈ rÈjakulaÑ gantvÈ raÒÒÈ katokÈso 
pavisitvÈ rÈjÈnaÑ abhivÈdetvÈ “kiÑ tÈtÈ”ti vutte “deva ajja mayÈ 
kasitaÔÔhÈnaÑ sabbaÑ suvaÓÓabharitameva hutvÈ ÔhitaÑ, idaÑ suvaÓÓaÑ 
ÈharÈpetuÑ vaÔÔatÊ”ti. Kosi tvanti. PuÓÓo nÈma ahanti. KiÑ pana te ajja 
katanti. DhammasenÈpatissa me ajja pÈtova dantakaÔÔhaÒca mukhodakaÒca 
dinnaÑ, bhariyÈyapi me mayhaÑ ÈharaÓabhattaÑ tasseva dinnanti. 

 TaÑ sutvÈ rÈjÈ “ajjeva kira bho DhammasenÈpatissa dinnadÈnena 
vipÈko dassito”ti vatvÈ “tÈta kiÑ karomÊ”ti pucchi. Bah|ni sakaÔasahassÈni 
pahiÓitvÈ suvaÓÓaÑ ÈharÈpethÈti. RÈjÈ sakaÔÈni pahiÓi. RÈjapurisesu “raÒÒo 
santakan”ti gaÓhantesu gahitagahitaÑ mattikÈva hoti. Te gantvÈ raÒÒo 
ÈrocetvÈ “tumhehi 
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kinti vatvÈ gahitan”ti puÔÔhÈ “tumhÈkaÑ santakan”ti ÈhaÑsu. Na mayhaÑ 
tÈtÈ santakaÑ, gacchatha “PuÓÓassa santakan”ti vatvÈ gaÓhathÈti. Te tathÈ 
kariÑsu, gahitagahitaÑ suvaÓÓameva ahosi. Sabbampi ÈharitvÈ rÈja~gaÓe 
rÈsimakaÑsu, asÊtihatthubbedho rÈsi ahosi. RÈjÈ nÈgare sannipÈtetvÈ 
“imasmiÑ nagare atthi kassaci ettakaÑ suvaÓÓan”ti. Natthi devÈti. KiÑ 
panassa dÈtuÑ vaÔÔatÊti. SeÔÔhichattaÑ devÈti. RÈjÈ “bahudhanaseÔÔhi nÈma 
hot|”ti mahantena bhogena saddhiÑ tassa seÔÔhichattamadÈsi. Atha naÑ so 
Èha “mayaÑ deva ettakaÑ kÈlaÑ parakule vasimhÈ, vasanaÔÔhÈnaÑ no 
dethÈ”ti. “Tena hi passa, esa gumbo paÒÒÈyati, etaÑ harÈpetvÈ gehaÑ 
kÈrehÊ”ti purÈÓaseÔÔhissa gehaÔÔhÈnaÑ Ècikkhi. So tasmiÑ ÔhÈne 
katipÈheneva (  )1 gehaÑ kÈrÈpetvÈ gehappavesanama~galaÒca 
chattama~galaÒca ekatova karonto sattÈhaÑ Buddhappamukhassa 
bhikkhusaÑghassa dÈnaÑ adÈsi. Athassa SatthÈ anumodanaÑ karonto 
anupubbiÑ kathaÑ kathesi. DhammakathÈvasÈne PuÓÓaseÔÔhi ca bhariyÈ 
cassa dhÊtÈ ca UttarÈti tayo janÈ sotÈpannÈ ahesuÑ. 

 AparabhÈge RÈjagahaseÔÔhi PuÓÓaseÔÔhino dhÊtaraÑ attano puttassa 
vÈresi. So “nÈhaÑ dassÈmÊ”ti vatvÈ “mÈ evaÑ karotu, ettakaÑ kÈlaÑ amhe 
nissÈya vasanteneva te sampatti laddhÈ, detu me puttassa dhÊtaran”ti vutte 
“so micchÈdiÔÔhiko, mama dhÊtÈ tÊhi ratanehi vinÈ vattituÑ na sakkoti, 
nevassa dhÊtaraÑ dassÈmÊ”ti Èha. Atha naÑ bah| seÔÔhigaÓÈdayo2 kulaputtÈ 
“mÈ tena saddhiÑ vissÈsaÑ bhindi, dehissa dhÊtaran”ti yÈciÑsu. So tesaÑ 
vacanaÑ sampaÔicchitvÈ ÈsÈÄhipuÓÓamÈyaÑ dhÊtaraÑ adÈsi. SÈ patikulaÑ 
gatakÈlato paÔÔhÈya bhikkhuÑ vÈ bhikkhuniÑ vÈ upasa~kamituÑ dÈnaÑ vÈ 
dÈtuÑ dhammaÑ vÈ sotuÑ nÈlattha. EvaÑ aÉÉhatiyesu mÈsesu vÊtivattesu 
santike ÔhitaÑ paricÈrikaÑ pucchi “idÈni kittakaÑ antovassassa 
avasiÔÔhan”ti. AÉÉhamÈso ayyeti. SÈ pitu sÈsanaÑ pahiÓi “kasmÈ maÑ 
evar|pe bandhanÈgÈre pakkhipiÑsu, varaÑ me lakkhaÓÈhataÑ 
______________________________________________________________ 
 1. (VatthuÑ sodhÈpetvÈ ghaÔena ghaÔaÑ nidhikumbhaÑ paÔihaÒÒi. NidhikumbhaÑ  
 nÊharitvÈ rÈjÈnaÑ jÈnÈpesi, “deva nidhikumbhaÑ gaÓhÈhÊ”ti. Tava puÒÒaladdhaÑ  
 gaÓhÈhÊti. BahudhanaÑ labhitvÈ) (Ka) 
 2. SeÔÔhigaÓakÈdayo (SÊ), seÔÔhigahapatikÈdayo (SyÈ) 
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katvÈ paresaÑ dÈsiÑ sÈvetuÑ. Evar|passa micchÈdiÔÔhikulassa dÈtuÑ na 
vaÔÔati. ŒgatakÈlato paÔÔhÈya bhikkhudassanÈdÊsu ekampi puÒÒaÑ kÈtuÑ na 
labhÈmÊ”ti. 

 Athassa pitÈ “dukkhitÈ vata me dhÊtÈ”ti anattamanataÑ pavedetvÈ 
paÒcadasa kahÈpaÓasahassÈni pesesi “imasmiÑ nagare SirimÈ nÈma gaÓikÈ 
atthi, devasikaÑ sahassaÑ gaÓhÈti. Imehi kahÈpaÓehi taÑ ÈnetvÈ sÈmikassa 
pÈdaparicÈrikaÑ katvÈ sayaÑ puÒÒÈni karot|”ti. SÈ SirimaÑ pakkosÈpetvÈ 
“sahÈyike ime kahÈpaÓe gahetvÈ imaÑ aÉÉhamÈsaÑ tava sahÈyakaÑ 
paricarÈhÊ”ti Èha. SÈ “sÈdh|”ti paÔissuÓi. SÈ taÑ ÈdÈya sÈmikassa santikaÑ 
gantvÈ tena SirimaÑ disvÈ “kiÑ idan”ti vutte “sÈmi imaÑ aÉÉhamÈsaÑ 
mama sahÈyikÈ tumhe paricaratu, ahaÑ pana imaÑ aÉÉhamÈsaÑ dÈnaÒceva 
dÈtukÈmÈ dhammaÒca sotukÈmÈ”ti Èha. So taÑ abhir|paÑ itthiÑ disvÈ 
uppannasineho “sÈdh|”ti sampaÔicchi. 

 UttarÈpi kho BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ nimantetvÈ “bhante 
imaÑ aÉÉhamÈsaÑ aÒÒattha agantvÈ idheva bhikkhÈ gahetabbÈ”ti Satthu 
paÔiÒÒaÑ gahetvÈ “ito dÈni paÔÔhÈya yÈva mahÈpavÈraÓÈ, tÈva SatthÈraÑ 
upaÔÔhÈtuÑ dhammaÒca sotuÑ labhissÈmÊ”ti tuÔÔhamÈnasÈ “evaÑ yÈguÑ 
pacatha, evaÑ p|ve pacathÈ”ti mahÈnase sabbakiccÈni saÑvidahantÊ 
vicarati. AthassÈ sÈmiko “sve pavÈraÓÈ bhavissatÊ”ti mahÈnasÈbhimukho 
vÈtapÈne ÔhatvÈ “kiÑ nu kho karontÊ sÈ andhabÈlÈ vicaratÊ”ti olokento taÑ 
seÔÔhidhÊtaraÑ sedakilinnaÑ chÈrikÈya okiÓÓaÑ a~gÈramasimakkhitaÑ tathÈ 
saÑvidahitvÈ vicaramÈnaÑ disvÈ “aho andhabÈlÈ evar|pe ÔhÈne imaÑ 
sirisampattiÑ nÈnubhavati, ‘muÓÉakasamaÓe upaÔÔhahissÈmÊ’ti tuÔÔhacittÈ 
vicaratÊ”ti hasitvÈ apagaÒchi. 

 TasmiÑ apagate tassa santike ÔhitÈ SirimÈ “kiÑ nu kho oloketvÈ esa 
hasÊ”ti teneva vÈtapÈnena olokentÊ UttaraÑ disvÈ “imaÑ oloketvÈ iminÈ 
hasitaÑ, addhÈ imassa etÈya saddhiÑ santhavo atthÊ”ti cintesi. SÈ kira 
aÉÉhamÈsaÑ tasmiÑ gehebÈhiraka-itthÊ hutvÈ vasamÈnÈpi taÑ sampattiÑ 
anubhavamÈnÈ attano bÈhiraka-itthibhÈvaÑ ajÈnitvÈ “ahaÑ gharasÈminÊ”ti 
saÒÒamakÈsi. 
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SÈ UttarÈya ÈghÈtaÑ bandhitvÈ “dukkhamassÈ uppÈdessÈmÊ”ti pÈsÈdÈ 
oruyha mahÈnasaÑ pavisitvÈ p|vapacanaÔÔhÈne pakkuthitaÑ1 sappiÑ 
kaÔacchunÈ ÈdÈya UttarÈbhimukhaÑ pÈyÈsi. UttarÈ taÑ ÈgacchantiÑ disvÈ 
“mama sahÈyikÈya mayhaÑ upakÈro kato, cakkavÈÄaÑ atisambÈdhaÑ, 
brahmaloko atinÊcako, mama sahÈyikÈya guÓova mahanto. AhaÒhi etaÑ 
nissÈya dÈnaÒca dÈtuÑ dhammaÒca sotuÑ labhiÑ. Sace mama etissÈ upari 
kopo atthi, idaÑ sappi maÑ dahatu. Sace natthi, mÈ dahat|”ti taÑ mettÈya 
phari. TÈya tassÈ matthake ÈsittaÑ pakkuthitasappi sÊtudakaÑ viya ahosi. 

 Atha naÑ “idaÑ sÊtalaÑ bhavissatÊ”ti kaÔacchuÑ p|retvÈ ÈdÈya 
ÈgacchantiÑ UttarÈya dÈsiyo disvÈ “apehi dubbinÊte, na tvaÑ amhÈkaÑ 
ayyÈya pakkuthitaÑ sappiÑ ÈsiÒcituÑ anucchavikÈ”ti santajjentiyo ito cito 
ca uÔÔhÈya hatthehi ca pÈdehi ca pothetvÈ bh|miyaÑ pÈtesuÑ. UttarÈ 
vÈrentÊpi vÈretuÑ nÈsakkhi. AthassÈ upari ÔhitÈ sabbÈ dÈsiyo paÔibÈhitvÈ 
“kissa te evar|paÑ bhÈriyaÑ katan”ti SirimaÑ ovaditvÈ uÓhodakena 
nhÈpetvÈ satapÈkatelena abbhaÒji. TasmiÑ khaÓe sÈ attano 
bÈhirakitthibhÈvaÑ ÒatvÈ cintesi “mayÈ bhÈriyaÑ kammaÑ kataÑ 
sÈmikassa hasanamattakÈraÓÈ imissÈ upari pakkuthitaÑ sappiÑ ÈsiÒcantiyÈ, 
ayaÑ ‘gaÓhatha nan’ti dÈsiyo na ÈÓÈpesi. MaÑ viheÔhanakÈlepi sabbadÈsiyo 
paÔibÈhitvÈ mayhaÑ kattabbameva akÈsi. SacÈhaÑ imaÑ na khamÈpessÈmi, 
muddhÈ me sattadhÈ phaleyyÈ”ti tassÈ pÈdam|le nipajjitvÈ “ayye khamÈhi 
me”ti Èha. AhaÑ sapitikÈ dhÊtÈ, pitari khamante khamÈmÊti. Hotu ayye, 
pitaraÑ te PuÓÓaseÔÔhiÑ khamÈpessÈmÊti. PuÓÓo mama vaÔÔajanakapitÈ, 
vivaÔÔajanake pitari khamante panÈhaÑ khamissÈmÊti. Ko pana te 
vivaÔÔajanakapitÈti. SammÈsambuddhoti. MayhaÑ tena saddhiÑ vissÈso 
natthÊti. AhaÑ karissÈmi, SatthÈ sve bhikkhusaÑghaÑ ÈdÈya idhÈgamissati, 
tvaÑ yathÈladdhaÑ sakkÈraÑ gahetvÈ idheva ÈgantvÈ taÑ khamÈpehÊti. SÈ 
“sÈdhu ayye”ti uÔÔhÈya attano gehaÑ gantvÈ paÒcasatÈ parivÈritthiyo 
ÈÓÈpetvÈ nÈnÈvidhÈni khÈdanÊyÈni ceva s|peyyÈni ca sampÈdetvÈ 
punadivase taÑ sakkÈraÑ  
______________________________________________________________ 
 1. PakkaÔÔhitaÑ (SÊ)  
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ÈdÈya UttarÈya gehaÑ ÈgantvÈ Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa 
patte patiÔÔhÈpetuÑ avisahantÊ aÔÔhÈsi. TaÑ sabbaÑ gahetvÈ UttarÈva 
saÑvidahi. SirimÈpi bhattakiccÈvasÈne saddhiÑ parivÈrena Satthu pÈdam|le 
nipajji. 

 Atha naÑ SatthÈ pucchi “ko te aparÈdho”ti. Bhante mayÈ hiyyo idaÑ 
nÈma kataÑ, atha me sahÈyikÈ maÑ viheÔhayamÈnÈ dÈsiyo nivÈretvÈ 
mayhaÑ upakÈrameva akÈsi. SÈhaÑ imissÈ guÓaÑ jÈnitvÈ imaÑ 
khamÈpesiÑ, atha maÑ esÈ “tumhesu khamantesu khamissÈmÊ”ti Èha. EvaÑ 
kira Uttareti. Œma bhante, sÊse me sahÈyikÈya pakkuthitasappi Èsittanti. 
Atha tayÈ kiÑ cintitanti. “CakkavÈÄaÑ atisambÈdhaÑ, brahmaloko 
atinÊcako, mama sahÈyikÈya guÓova mahanto. AhaÒhi etaÑ nissÈya dÈnaÒca 
dÈtuÑ dhammaÒca sotuÑ alatthaÑ, sace me imissÈ upari kopo atthi, idaÑ 
maÑ dahatu. No ce, mÈ dahat|”ti evaÑ cintetvÈ imaÑ mettÈya phariÑ 
bhanteti. SatthÈ “sÈdhu sÈdhu Uttare, evaÑ kodhaÑ jinituÑ vaÔÔati. Kodho 
hi nÈma akkodhena, akkosakaparibhÈsako anakkosantena aparibhÈsantena, 
thaddhamaccharÊ attano santakassa dÈnena, musÈvÈdÊ saccavacanena 
jinitabbo”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 223. “Akkodhena jine kodhaÑ, asÈdhuÑ sÈdhunÈ jine. 
 Jine kadariyaÑ dÈnena, saccenÈlikavÈdinan”ti. 

 Tattha akkodhenÈti kodhano hi puggalo akkodhena hutvÈ jinitabbo. 
AsÈdhunti abhaddako bhaddakena hutvÈ jinitabbo. Kadariyanti 
thaddhamaccharÊ attano santakassa cÈgacittena jinitabbo. AlikavÈdÊ 
saccavacanena jinitabbo. TasmÈ evamÈha “akkodhena jine kodhaÑ -pa- 
saccenÈlikavÈdinan”ti. 

 DesanÈvasÈne SirimÈ saddhiÑ paÒcasatÈhi itthÊhi sotÈpattiphale 
patiÔÔhahÊti. 
 

UttarÈ-upÈsikÈvatthu tatiyaÑ. 
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4. MahÈmoggallÈnattherapaÒhavatthu 

 SaccaÑ bhaÓeti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
MahÈmoggallÈnattherassa paÒhaÑ Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ hi samaye thero devacÈrikaÑ gantvÈ mahesakkhÈya devatÈya 
vimÈnadvÈre ÔhatvÈ taÑ attano santikaÑ ÈgantvÈ vanditvÈ ÔhitaÑ evamÈha 
“devate mahatÊ te sampatti, kiÑkammaÑ katvÈ imaÑ alatthÈ”ti. MÈ maÑ 
bhante pucchathÈti. DevatÈ kira attano parittakammena lajjamÈnÈ evaÑ 
vadati. SÈ pana therena “kathehiyevÈ”ti vuccamÈnÈ Èha “bhante mayÈ neva 
dÈnaÑ dinnaÑ, na p|jÈ katÈ, na dhammo suto, kevalaÑ saccamattaÑ 
rakkhitan”ti. Thero aÒÒÈni vimÈnadvÈrÈni gantvÈ ÈgatÈgatÈ aparÈpi 
devadhÊtaro pucchi. TÈsupi tatheva niguhitvÈ theraÑ paÔibÈhituÑ 
asakkontÊsu ekÈ tÈva Èha “bhante mayÈ neva dÈnÈdÊsu kataÑ nÈma atthi1, 
ahaÑ pana KassapabuddhakÈle parassa dÈsÊ ahosiÑ, tassÈ me sÈmiko ativiya 
caÓÉo pharuso, gahitaggahiteneva kaÔÔhena vÈ kali~garena vÈ sÊsaÑ 
bhindati. SÈhaÑ uppanne kope ‘esa tava sÈmiko lakkhaÓÈhataÑ2 vÈ kÈtuÑ 
nÈsÈdÊni vÈ chindituÑ issaro, mÈ kujjhÊ’ti attÈnameva paribhÈsetvÈ kopaÑ 
nÈma na akÈsiÑ, tena me ayaÑ sampatti laddhÈ”ti. AparÈ Èha “ahaÑ bhante 
ucchukhettaÑ rakkhamÈnÈ ekassa bhikkhuno ucchuyaÔÔhiÑ adÈsiÑ. AparÈ 
ekaÑ timbarusakaÑ adÈsiÑ. AparÈ ekaÑ eÄÈlukaÑ adÈsiÑ”. AparÈ ekaÑ 
phÈrusakaÑ adÈsiÑ. AparÈ ekaÑ m|lamuÔÔhiÑ. AparÈ “nimbamuÔÔhin”ti-
ÈdinÈ nayena attanÈ attanÈ kataÑ parittadÈnaÑ ÈrocetvÈ “iminÈ iminÈ 
kÈraÓena amhehi ayaÑ sampatti laddhÈ”ti ÈhaÑsu. 

 Thero tÈhi katakammaÑ sutvÈ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ pucchi “sakkÈ 
nu kho bhante saccakathanamattena, kopanibbÈpanamattena, atiparittakena 
timbarusakÈdidÈnamattena dibbasampattiÑ laddhun”ti. KasmÈ maÑ 
MoggallÈna pucchasi, nanu te devatÈhi ayaÑ attho kathitoti. Œma bhante, 
labbhati maÒÒe ettakena dibbasampattÊti. Atha naÑ SatthÈ “MoggallÈna 
saccamattaÑ kathetvÈpi kopamattaÑ jahitvÈpi parittakaÑ dÈnaÑ datvÈpi 
devalokaÑ gacchatiyevÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. MayÈ dÈnÈdÊsu kataÑ nÈma natthi (SÊ, SyÈ) 2. PakkhÈhataÑ (SÊ)  
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 224. “SaccaÑ bhaÓe na kujjheyya, dajjÈ appampi yÈcito.  
 Etehi tÊhi ÔhÈnehi, gacche devÈna santike”ti. 

 Tattha saccaÑ bhaÓeti saccaÑ dÊpeyya vohareyya, sacce patiÔÔhaheyyÈti 
attho. Na kujjheyyÈti parassa na kujjheyya. YÈcitoti yÈcakÈ nÈma sÊlavanto 
pabbajitÈ. Te hi kiÒcÈpi “dethÈ”ti ayÈcitvÈva gharadvÈre tiÔÔhanti, atthato 
pana yÈcantiyeva nÈma. EvaÑ sÊlavantehi yÈcito appasmiÑ deyyadhamme 
vijjamÈne appamattakampi dadeyya. Etehi tÊhÊti etesu tÊsu ekenÈpi kÈraÓena 
devalokaÑ gaccheyyÈti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

MahÈmoggallÈnattherapaÒhavatthu catutthaÑ. 
_____ 

 
5. BuddhapitubrÈhmaÓavatthu 

 AhiÑsakÈ yeti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ SÈketaÑ nissÈya 
AÒjanavane viharanto bhikkh|hi puÔÔhapaÒhaÑ Èrabbha kathesi. 

 Bhagavato kira bhikkhusaÑghaparivutassa SÈketaÑ piÓÉÈya 
pavisanakÈle eko SÈketavÈsÊ mahallakabrÈhmaÓo nagarato nikkhamanto 
antaragharadvÈre DasabalaÑ disvÈ pÈdesu nipatitvÈ gopphakesu daÄhaÑ 
gahetvÈ “tÈta nanu nÈma puttehi jiÓÓakÈle mÈtÈpitaro paÔijaggitabbÈ, kasmÈ 
ettakaÑ kÈlaÑ amhÈkaÑ attÈnaÑ na dassesi. MayÈ tÈva diÔÔhosi, mÈtarampi 
passituÑ ehÊ”ti SatthÈraÑ gahetvÈ attano gehaÑ agamÈsi. SatthÈ tattha 
gantvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi saddhiÑ bhikkhusaÑghena. BrÈhmaÓÊpi 
ÈgantvÈ Satthu pÈdesu nipatitvÈ “tÈta ettakaÑ kÈlaÑ kuhiÑ gatosi, nanu 
nÈma mÈtÈpitaro mahallakakÈle upaÔÔhÈtabbÈ”ti vatvÈ puttadhÊtaro “etha 
bhÈtaraÑ vandathÈ”ti vandÈpesi. Te ubhopi tuÔÔhamÈnasÈ 
BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ parivisitvÈ “bhante idheva nibaddhaÑ 
bhikkhaÑ gaÓhathÈ”ti vatvÈ “BuddhÈ nÈma ekaÔÔhÈneyeva nibaddhaÑ 
bhikkhaÑ na gaÓhantÊ”ti vutte “tena hi bhante ye vo nimantetuÑ Ègacchanti, 
te amhÈkaÑ santikaÑ pahiÓeyyÈthÈ”ti ÈhaÑsu. SatthÈ 
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tato paÔÔhÈya nimantetuÑ Ègate “gantvÈ brÈhmaÓassa ÈroceyyÈthÈ”ti pesesi. 
Te gantvÈ “mayaÑ svÈtanÈya SatthÈraÑ nimantemÈ”ti brÈhmaÓaÑ vadanti. 
BrÈhmaÓo punadivase attano gehato bhattabhÈjanas|peyyabhÈjanÈni ÈdÈya 
Satthu nisÊdanaÔÔhÈnaÑ gacchati. AÒÒatra pana nimantane asati SatthÈ 
brÈhmaÓasseva gehe bhattakiccaÑ karoti. Te ubhopi attano deyyadhammaÑ 
niccakÈlaÑ TathÈgatassa dentÈ dhammakathaÑ suÓantÈ anÈgÈmiphalaÑ 
pÈpuÓiÑsu. 

 Bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso brÈhmaÓo 
‘TathÈgatassa Suddhodano pitÈ, MahÈmÈyÈ mÈtÈ’ti jÈnÈti, jÈnantova 
saddhiÑ brÈhmaÓiyÈ TathÈgataÑ ‘amhÈkaÑ putto’ti vadati, SatthÈpi tatheva 
adhivÈseti. KiÑ nu kho kÈraÓan”ti. SatthÈ tesaÑ kathaÑ sutvÈ “bhikkhave 
ubhopi te attano puttameva puttoti vadantÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari. 

 AtÊte bhikkhave ayaÑ brÈhmaÓo nirantaraÑ paÒca jÈtisatÈni mayhaÑ 
pitÈ ahosi, paÒca jÈtisatÈni c|ÄapitÈ, paÒca jÈtisatÈni mahÈpitÈ. SÈpi me 
brÈhmaÓÊ nirantarameva paÒca jÈtisatÈni mÈtÈ ahosi, paÒca jÈtisatÈni 
c|ÄamÈtÈ, paÒca jÈtisatÈni mahÈmÈtÈ. EvÈhaÑ diyaÉÉhajÈtisahassaÑ 
brÈhmaÓassa hatthe saÑvaÉÉho, diyaÉÉhajÈtisahassaÑ brÈhmaÓiyÈ hattheti 
tÊÓi jÈtisahassÈni tesaÑ puttabhÈvaÑ dassetvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi– 

   “YasmiÑ mano nivisati, cittaÒcÈpi pasÊdati. 
   AdiÔÔhapubbake pose, kÈmaÑ tasmimpi vissase1. 

   Pubbeva sannivÈsena, paccuppannahitena vÈ. 
   EvaÑ taÑ jÈyate pemaÑ, uppalaÑva yathodake”ti2. 

 SatthÈ temÈsameva taÑ kulaÑ nissÈya vihÈsi. Te ubhopi arahattaÑ 
sacchikatvÈ parinibbÈyiÑsu. Atha nesaÑ mahÈsakkÈraÑ katvÈ ubhopi 
ekak|ÔÈgÈrameva ÈropetvÈ nÊhariÑsu. SatthÈpi paÒcasatabhikkhuparivÈro 
tehi saddhiÑyeva ÈÄÈhanaÑ agamÈsi. “BuddhÈnaÑ kira mÈtÈpitaro”ti 
mahÈjano nikkhami. SatthÈpi ÈÄÈhanasamÊpe ekaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 16 piÔÔhe. 2. Khu 5. 66 piÔÔhe JÈtake.  
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sÈlaÑ pavisitvÈ aÔÔhÈsi. ManussÈ SatthÈraÑ vanditvÈ ekamante ÔhatvÈ 
“bhante ‘mÈtÈpitaro vo kÈlakatÈ’ti mÈ cintayitthÈ”ti SatthÈrÈ saddhiÑ 
paÔisanthÈraÑ karonti. SatthÈ te “mÈ evaÑ avacutthÈ”ti appaÔikkhipitvÈ 
parisÈya ÈsayaÑ oloketvÈ ta~khaÓÈnur|paÑ dhammaÑ desento– 

    “AppaÑ vata jÊvitaÑ idaÑ, 
    OraÑ vassasatÈpi miyyati. 
    Yo cepi aticca jÊvati, 
    Atha so jarasÈpi miyyatÊ”ti1– 

IdaÑ JarÈsuttaÑ kathesi. DesanÈvasÈne caturÈsÊtiyÈ pÈÓasahassÈnaÑ 
dhammÈbhisamayo ahosi. Bhikkh|brÈhmaÓassa ca brÈhmaÓiyÈ ca 
parinibbutabhÈvaÑ ajÈnantÈ “bhante tesaÑ ko abhisamparÈyo”ti pucchiÑsu. 
SatthÈ “bhikkhave evar|pÈnaÑ asekhamunÊnaÑ abhisamparÈyo nÈma natthi. 
Evar|pÈ hi accutaÑ amataÑ mahÈnibbÈnameva pÈpuÓantÊ”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 225. “AhiÑsakÈ ye munayo, niccaÑ kÈyena saÑvutÈ. 
 Te yanti accutaÑ ÔhÈnaÑ, yattha gantvÈ na socare”ti. 

 Tattha munayoti moneyyapaÔipadÈya maggaphalapattÈ asekhamunayo. 
KÈyenÈti desanÈmattamevetaÑ, tÊhipi dvÈrehi susaÑvutÈti attho. Accutanti 
sassataÑ. ®hÈnanti akuppaÔÔhÈnaÑ dhuvaÔÔhÈnaÑ. YatthÈti yasmiÑ nibbÈne 
gantvÈ na socare na socanti na vihaÒÒanti, taÑ ÔhÈnaÑ gacchantÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

BuddhapitubrÈhmaÓavatthu paÒcamaÑ. 
_____ 

 
6. PuÓÓadÈsÊvatthu 

 SadÈ jÈgaramÈnÈnanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Gijjhak|Ôe 
viharanto PuÓÓaÑ nÈma RÈjagahaseÔÔhino dÈsiÑ Èrabbha kathesi. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 405; Khu 7. 90 piÔÔhesu.  
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 TassÈ kira ekadivasaÑ koÔÔanatthÈya bahuvÊhiÑ adaÑsu. SÈ rattimpi 
dÊpaÑ jÈletvÈ vÊhiÑ koÔÔentÊ vissamanatthÈya sedatintena gattena bahivÈte 
aÔÔhÈsi. TasmiÑ samaye Dabbo Mallaputto bhikkh|naÑ senÈsanapaÒÒÈpako 
ahosi. So dhammassavanaÑ sutvÈ attano attano senÈsanaÑ gacchantÈnaÑ 
bhikkh|naÑ a~guliÑ jÈletvÈ purato purato maggadesanatthÈya gacchanto 
bhikkh|naÑ ÈlokaÑ nimmini. PuÓÓÈ tenÈlokena pabbate1 vicarante bhikkh| 
disvÈ “ahaÑ tÈva attano dukkhena upaddutÈ imÈyapi velÈya niddaÑ na 
upemi, bhaddantÈ kiÑ kÈraÓÈ na niddÈyantÊ”ti cintetvÈ “addhÈ kassaci 
bhikkhuno aphÈsukaÑ vÈ bhavissati, dÊghajÈtikena vÈ upaddavo 
bhavissatÊ”ti saÒÒaÑ katvÈ pÈtova kuÓÉakaÑ ÈdÈya udakena temetvÈ 
hatthatale p|vaÑ katvÈ a~gÈresu pacitvÈ uccha~ge katvÈ titthamagge 
khÈdissÈmÊti ghaÔaÑ ÈdÈya titthÈbhimukhÊ pÈyÈsi. SatthÈpi gÈmaÑ piÓÉÈya 
pavisituÑ tameva maggaÑ paÔipajji. 

 SÈ SatthÈraÑ disvÈ cintesi “aÒÒesu divasesu Satthari diÔÔhepi mama 
deyyadhammo na hoti, deyyadhamme sati SatthÈraÑ na passÈmi, idÈni me 
deyyadhammo ca atthi, SatthÈ ca sammukhÊbh|to. Sace l|khaÑ vÈ paÓÊtaÑ 
vÈti acintetvÈ gaÓheyya, dadeyyÈhaÑ imaÑ p|van”ti ghaÔaÑ ekamante 
nikkhipitvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ “bhante imaÑ l|khaÑ dÈnaÑ paÔiggaÓhantÈ 
mama sa~gahaÑ karothÈ”ti Èha. SatthÈ ŒnandattheraÑ oloketvÈ tena 
nÊharitvÈ dinnaÑ mahÈrÈjadattiyaÑ pattaÑ upanÈmetvÈ p|vaÑ gaÓhi. 
PuÓÓÈpi taÑ Satthu patte patiÔÔhapetvÈva paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ “bhante 
tumhehi diÔÔhadhammoyeva me samijjhat|”ti Èha. SatthÈ “evaÑ hot|”ti 
Ôhitakova anumodanaÑ akÈsi. 

 PuÓÓÈpi cintesi “kiÒcÈpi me SatthÈ sa~gahaÑ karonto p|vaÑ gaÓhi, na 
panidaÑ khÈdissati. AddhÈ purato kÈkassa vÈ sunakhassa vÈ datvÈ raÒÒo vÈ 
rÈjaputtassa vÈ gehaÑ gantvÈ paÓÊtabhojanaÑ bhuÒjissatÊ”ti. SatthÈpi “kiÑ 
nu kho esÈ cintesÊ”ti2 tassÈ cittÈcÈraÑ ÒatvÈ ŒnandattheraÑ oloketvÈ 
nisÊdanÈkÈraÑ dassesi. Thero cÊvaraÑ paÒÒÈpetvÈ adÈsi. SatthÈ 
bahinagareyeva nisÊditvÈ bhattakiccaÑ akÈsi. DevatÈ sakalacakkavÈÄagabbhe 
devamanussÈnaÑ upakappanakaÑ ojaÑ madhupaÔalaÑ viya 
______________________________________________________________ 
 1. Sabbete (Ka) 2. SatthÈpi nu kho evamesÈ cintesÊti (SÊ)  
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pÊÄetvÈ tattha pakkhipiÑsu. PuÓÓÈ ca olokentÊ aÔÔhÈsi. BhattakiccÈvasÈne 
thero udakaÑ adÈsi. SatthÈ katabhattakicco PuÓÓaÑ ÈmantetvÈ “kasmÈ tvaÑ 
PuÓÓe mama sÈvake paribhavasÊ”ti Èha. Na paribhavÈmi bhanteti. Atha tayÈ 
mama sÈvake oloketvÈ kiÑ kathitanti. “AhaÑ tÈva iminÈ dukkhupaddavena 
niddaÑ na upemi, bhaddantÈ kimatthaÑ niddaÑ na upenti, addhÈ kassaci 
aphÈsukaÑ vÈ bhavissati, dÊghajÈtikena vÈ upaddavo bhavissatÊ”ti ettakaÑ 
mayÈ bhante cintitanti. SatthÈ tassÈ vacanaÑ sutvÈ “PuÓÓe tvaÑ na tÈva 
dukkhupaddavena niddÈyasi, mama sÈvakÈ sadÈ jÈgariyamanuyuttatÈya na 
niddÈyantÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 226. “SadÈ jÈgaramÈnÈnaÑ, ahorattÈnusikkhinaÑ. 
 NibbÈnaÑ adhimuttÈnaÑ, atthaÑ gacchanti ÈsavÈ”ti. 

 Tattha ahorattÈnusikkhinanti divÈ ca rattiÑ ca tisso sikkhÈ 
sikkhamÈnÈnaÑ. NibbÈnaÑ adhimuttÈnanti nibbÈnajjhÈsayÈnaÑ. AtthaÑ 
gacchantÊti evar|pÈnaÑ sabbepi ÈsavÈ atthaÑ vinÈsaÑ natthibhÈvaÑ 
gacchantÊti attho. 

 DesanÈvasÈne yathÈÔhitÈ PuÓÓÈ sotÈpattiphale patiÔÔhahi, 
sampattaparisÈyapi sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 

 SatthÈ kuÓÉaka-a~gÈrap|vena bhattakiccaÑ katvÈ vihÈraÑ agamÈsi. 
Bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “dukkaraÑ Èvuso 
SammÈsambuddhena kataÑ PuÓÓÈya dinnena kuÓÉaka-a~gÈrap|vena 
bhattakiccaÑ karontenÈ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi 
kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave 
idÈneva, pubbepi mayÈ imÈya dinnakuÓÉakaÑ paribhuttamevÈ”ti vatvÈ 
atÊtaÑ ÈharitvÈ– 

   “BhutvÈ tiÓaparighÈsaÑ, bhutvÈ ÈcÈmakuÓÉakaÑ. 
   EtaÑ te bhojanaÑ Èsi, kasmÈ dÈni na bhuÒjasi. 
   Yattha posaÑ na jÈnanti, jÈtiyÈ vinayena vÈ. 
   BahuÑ tattha mahÈbrahme, api ÈcÈmakuÓÉakaÑ. 
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   TvaÒca kho maÑ pajÈnÈsi, yÈdisÈyaÑ hayuttamo.  
   JÈnanto jÈnamÈgamma, na te bhakkhÈmi kuÓÉakan”ti1– 

ImaÑ KuÓÉakasindhavapotakajÈtakaÑ vitthÈretvÈ kathesi. 
 

PuÓÓadÈsÊvatthu chaÔÔhaÑ. 
_____ 

 
7. Atula-upÈsakavatthu 

 PorÈÓametanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
AtulaÑ nÈma upÈsakaÑ Èrabbha kathesi. 

 So hi SÈvatthivÈsÊ upÈsako paÒcasata-upÈsakaparivÈro ekadivasaÑ te 
upÈsake ÈdÈya dhammassavanatthÈya vihÈraÑ gantvÈ Revatattherassa 
santike dhammaÑ sotukÈmo hutvÈ RevatattheraÑ vanditvÈ nisÊdi. So 
panÈyasmÈ paÔisallÈnÈrÈmo sÊho viya ekacÈro, tasmÈ tena saddhiÑ na kiÒci 
kathesi. So “ayaÑ thero na kiÒci kathesÊ”ti kuddho uÔÔhÈya 
SÈriputtattherassa santikaÑ gantvÈ ekamantaÑ Ôhito therena “kenatthena 
ÈgatatthÈ”ti vutte “ahaÑ bhante ime upÈsake ÈdÈya dhammassavanatthÈya 
RevatattheraÑ upasa~kamiÑ, tassa me thero na kiÒci kathesi, svÈhaÑ tassa 
kujjhitvÈ idhÈgato, dhammaÑ me kathethÈ”ti Èha. Atha thero “tena hi 
upÈsakÈ nisÊdathÈ”ti vatvÈ bahukaÑ katvÈ abhidhammakathaÑ kathesi. 
UpÈsakopi “abhidhammakathÈ nÈma atisaÓhÈ, thero bahuÑ 
abhidhammameva kathesi, amhÈkaÑ iminÈ ko attho”ti kujjhitvÈ parisaÑ 
ÈdÈya Œnandattherassa santikaÑ agamÈsi. 

 TherenÈpi “kiÑ upÈsakÈ”ti vutte “bhante mayaÑ dhammassavanatthÈya 
RevatattheraÑ upasa~kamimhÈ, tassa santike ÈlÈpasallÈpamattampi 
alabhitvÈ kuddhÈ SÈriputtattherassa santikaÑ agamimhÈ, sopi no atisaÓhaÑ 
bahuÑ abhidhammameva kathesi, ‘iminÈ amhÈkaÑ ko attho’ti etassÈpi 
kujjhitvÈ idhÈgamimhÈ, kathehi no bhante dhammakathan”ti. Tena hi 
nisÊditvÈ suÓÈthÈti thero tesaÑ suviÒÒeyyaÑ katvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 72 piÔÔhe.  
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appakameva dhammaÑ kathesi. Te therassapi kujjhitvÈ Satthu santikaÑ 
gantvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, atha ne SatthÈ Èha “kasmÈ upÈsakÈ 
ÈgatatthÈ”ti. DhammassavanÈya bhanteti. Suto pana vo dhammoti. Bhante 
mayaÑ Èdito RevatattheraÑ upasa~kamimhÈ, so amhehi saddhiÑ na kiÒci 
kathesi, tassa kujjhitvÈ SÈriputtattheraÑ upasa~kamimhÈ, tena no bahu 
abhidhammo kathito, taÑ asallakkhetvÈ kujjhitvÈ ŒnandattheraÑ 
upasa~kamimhÈ, tena no appamattakova dhammo kathito, tassapi kujjhitvÈ 
idhÈgatamhÈti. 

 SatthÈ tassa kathaÑ sutvÈ “atula1 porÈÓato paÔÔhÈya ÈciÓÓamevetaÑ, 
tuÓhÊbh|tampi bahukathampi mandakathampi garahantiyeva. EkantaÑ 
garahitabboyeva vÈ hi pasaÑsitabboyeva vÈ natthi. RÈjÈnopi ekacce 
nindanti, ekacce pasaÑsanti. MahÈpathavimpi candimas|riyepi ÈkÈsÈdayopi 
catuparisamajjhe nisÊditvÈ dhammaÑ kathentampi SammÈsambuddhaÑ 
ekacce garahanti, ekacce pasaÑsanti. AndhabÈlÈnaÒhi nindÈ vÈ pasaÑsÈ vÈ 
appamÈÓÈ, paÓÉitena pana medhÈvinÈ nindito nindito nÈma, pasaÑsito ca 
pasaÑsito nÈma hotÊ”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 227. “PorÈÓametaÑ atula, netaÑ ajjatanÈmiva. 
 Nindanti tuÓhimÈsÊnaÑ, nindanti bahubhÈÓinaÑ. 
 MitabhÈÓimpi nindanti, natthi loke anindito. 
 
 228. Na cÈhu na ca bhavissati, na cetarahi vijjati. 
 EkantaÑ nindito poso, ekantaÑ vÈ pasaÑsito. 
 
 229. YaÑ ce viÒÒ| pasaÑsanti, anuvicca suve suve. 
 AcchiddavuttiÑ medhÈviÑ, paÒÒÈsÊlasamÈhitaÑ. 
 
 230. NikkhaÑ2 jambonadasseva, ko taÑ ninditumarahati. 
 DevÈpi naÑ pasaÑsanti, brahmunÈpi pasaÑsito”ti. 

 Tattha porÈÓametanti purÈÓakaÑ etaÑ. AtulÈti taÑ upÈsakaÑ nÈmena 
Èlapati. NetaÑ ajjatanÈmivÈti idaÑ nindanaÑ vÈ pasaÑsanaÑ vÈ  
______________________________________________________________ 
 1. AtulÈlaÑ (SÊ) 2. NekkhaÑ (SÊ) 
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ajjatanaÑ adhunÈ uppannaÑ viya na hoti. TuÓhimÈsÊnanti kiÑ eso m|go 
viya badhiro viya kiÒci ajÈnanto viya tuÓhÊ hutvÈ nisinnoti nindanti. 
BahubhÈÓinanti kiÑ esa vÈtÈhatatÈlapaÓÓaÑ viya taÔataÔÈyati, imassa 
kathÈpariyantoyeva natthÊti nindanti. MitabhÈÓimpÊti kiÑ esa 
suvaÓÓahiraÒÒaÑ viya attano vacanaÑ maÒÒamÈno ekaÑ vÈ dve vÈ vatvÈ 
tuÓhÊ ahosÊti nindanti. EvaÑ sabbathÈpi imasmiÑ loke anindito nÈma 
natthÊti attho. Na cÈh|ti atÊtepi nÈhosi, anÈgatepi na bhavissati. 

 YaÑ ce viÒÒ|ti bÈlÈnaÑ nindÈ vÈ pasaÑsÈ vÈ appamÈÓÈ, yaÑ pana 
paÓÉitÈ divase divase anuvicca nindakÈraÓaÑ vÈ pasaÑsakÈraÓaÑ vÈ jÈnitvÈ 
pasaÑsanti, acchiddÈya vÈ sikkhÈya acchiddÈya vÈ jÊvitavuttiyÈ 
samannÈgatattÈ acchiddavuttiÑ dhammojapaÒÒÈya samannÈgatattÈ 
medhÈviÑ lokiyalokuttarapaÒÒÈya ceva catupÈrisuddhisÊlena ca 
samannÈgatattÈ paÒÒÈsÊlasamÈhitaÑ pasaÑsanti, taÑ suvaÓÓadosavirahitaÑ 
ghaÔÔanamajjanakkhamaÑ jambonadanikkhaÑ viya ko ninditumarahatÊti 
attho. DevÈpÊti devatÈpi paÓÉitamanussÈpi taÑ bhikkhuÑ upaÔÔhÈya1 
thomenti pasaÑsanti. BrahmunÈpÊti na kevalaÑ devamanussehi, 
dasasahassacakkavÈÄe mahÈbrahmunÈpi esa pasaÑsitoyevÈti attho. 

 DesanÈvasÈne paÒcasatÈpi upÈsakÈ sotÈpattiphale patiÔÔhahiÑs|ti. 
 

Atula-upÈsakavatthu sattamaÑ. 
_____ 

 
8. Chabbaggiyavatthu 

 KÈyappakopanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto 
chabbaggiye bhikkh| Èrabbha kathesi. 

 EkadivasaÑ hi SatthÈ VeÄuvane viharanto tesaÑ chabbaggiyÈnaÑ 
ubhohi hatthehi yaÔÔhiyo gahetvÈ kaÔÔhapÈdukÈ Èruyha piÔÔhipÈsÈÓe 
ca~kamantÈnaÑ khaÔakhaÔÈtisaddaÑ2 sutvÈ “Œnanda kiÑ saddo nÈmeso”ti  
______________________________________________________________ 
 1. UÔÔhÈya (SyÈ) 2. KhaÔakhaÔÈyasaddaÑ (SÊ)  
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pucchitvÈ “chabbaggiyÈnaÑ pÈdukÈ Èruyha ca~kamantÈnaÑ 
khaÔakhaÔasaddo”ti1 sutvÈ sikkhÈpadaÑ paÒÒÈpetvÈ “bhikkhunÈ nÈma 
kÈyÈdÊni rakkhituÑ vaÔÔatÊ”ti vatvÈ dhammaÑ desento imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 231. “KÈyappakopaÑ rakkheyya, kÈyena saÑvuto siyÈ. 
 KÈyaduccaritaÑ hitvÈ, kÈyena sucaritaÑ care. 
 
 232. VacÊpakopaÑ rakkheyya, vÈcÈya saÑvuto siyÈ. 
 VacÊduccaritaÑ hitvÈ, vÈcÈya sucaritaÑ care. 
 
 233. ManopakopaÑ rakkheyya, manasÈ saÑvuto siyÈ. 
 ManoduccaritaÑ hitvÈ, manasÈ sucaritaÑ care. 
 
 234. KÈyena saÑvutÈ dhÊrÈ, atho vÈcÈya saÑvutÈ. 
 ManasÈ saÑvutÈ dhÊrÈ, te ve suparisaÑvutÈ”ti. 

 Tattha kÈyappakopanti tividhaÑ kÈyaduccaritaÑ rakkheyya. KÈyena 
saÑvutoti kÈyadvÈre2 duccaritapavesanaÑ nivÈretvÈ saÑvuto pihitadvÈro 
siyÈ. YasmÈ pana kÈyaduccaritaÑ hitvÈ kÈyasucaritaÑ caranto 
ubhayampetaÑ karoti, tasmÈ kÈyaduccaritaÑ hitvÈ, kÈyena sucaritaÑ careti 
vuttaÑ. AnantaragÈthÈsupi eseva nayo. KÈyena saÑvutÈ dhÊrÈti ye paÓÉitÈ 
pÈÓÈtipÈtÈdÊni akarontÈ kÈyena, musÈvÈdÈdÊni akarontÈ vÈcÈya, abhijjhÈdÊni 
asamuÔÔhapentÈ manasÈ saÑvutÈ, te idha lokasmiÑ susaÑvutÈ surakkhitÈ 
sugopitÈ supihitadvÈrÈti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

Chabbaggiyavatthu aÔÔhamaÑ. 
 

KodhavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

Sattarasamo vaggo. 
______________________________________________________________ 
 1. KhaÔakhaÔÈyasaddoti (SÊ) 2. KÈyadvÈrena (SÊ) 

 



   

18. Malavagga 
 

1. GoghÈtakaputtavatthu 

 PaÓÉupalÈsova dÈnisÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto ekaÑ goghÈtakaputtaÑ Èrabbha kathesi. 

 SÈvatthiyaÑ kireko goghÈtako gÈvo vadhitvÈ varamaÑsÈni gahetvÈ 
pacÈpetvÈ puttadÈrehi saddhiÑ nisÊditvÈ maÑsaÒca khÈdati, m|lena ca 
vikkiÓitvÈ jÊvikaÑ kappesi. So evaÑ paÒcapaÓÓÈsa vassÈni 
goghÈtakakammaÑ karonto dhuravihÈre viharantassa Satthu ekadivasampi 
kaÔacchumattampi yÈguÑ vÈ bhattaÑ vÈ na adÈsi. So ca vinÈ maÑsena 
bhattaÑ na bhuÒjati. So ekadivasaÑ divasabhÈge maÑsaÑ vikkiÓitvÈ attano 
atthÈya pacituÑ ekaÑ maÑsakhaÓÉaÑ bhariyÈya datvÈ nhÈyituÑ agamÈsi. 
Athassa sahÈyako gehaÑ gantvÈ bhariyaÑ Èha “thokaÑ me 
vikkiÓiyamaÑsaÑ dehi, gehaÑ me pÈhunako1 Ègato”ti. Natthi 
vikkiÓiyamaÑsaÑ, sahÈyako te maÑsaÑ vikkiÓitvÈ idÈni nhÈyituÑ gatoti. 
MÈ evaÑ kari, sace maÑsakhaÓÉaÑ atthi, dehÊti. SahÈyakassa te 
nikkhittamaÑsaÑ ÔhapetvÈ aÒÒaÑ natthÊti. So “sahÈyakassa me atthÈya 
ÔhapitamaÑsato aÒÒaÑ maÑsaÑ natthi, so ca vinÈ maÑsena na bhuÒjati, 
nÈyaÑ dassatÊ”ti sÈmaÑyeva taÑ maÑsaÑ gahetvÈ pakkÈmi. 

 GoghÈtakopi nhatvÈ Ègato tÈya attano pakkapaÓÓena saddhiÑ 
vaÉÉhetvÈ bhatte upanÊte Èha “kahaÑ maÑsan”ti. Natthi sÈmÊti. Nanu ahaÑ 
pacanatthÈya maÑsaÑ2 datvÈ gatoti. Tava sahÈyako ÈgantvÈ “pÈhunako1 me 
Ègato, vikkiÓiyamaÑsaÑ dehÊ”ti vatvÈ mayÈ “sahÈyakassa te 
ÔhapitamaÑsato aÒÒaÑ maÑsaÑ natthi, so ca vinÈ maÑsena na bhuÒjatÊ”ti 
vuttepi balakkÈrena taÑ maÑsaÑ sÈmaÑyeva gahetvÈ gatoti. AhaÑ vinÈ 
maÑsena bhattaÑ na bhuÒjÈmi, harÈhi nanti. KiÑ sakkÈ kÈtuÑ, bhuÒja 
sÈmÊti. So “nÈhaÑ bhuÒjÈmÊ”ti taÑ bhattaÑ harÈpetvÈ SatthaÑ ÈdÈya 
pacchÈgehe Ôhito goÓo atthi, tassa santikaÑ gantvÈ mukhe hatthaÑ 
pakkhipitvÈ jivhaÑ nÊharitvÈ Satthena 
______________________________________________________________ 
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m|le chinditvÈ ÈdÈya gantvÈ a~gÈresu pacÈpetvÈ bhattamatthake ÔhapetvÈ 
nisinno ekaÑ bhattapiÓÉaÑ bhuÒjitvÈ ekaÑ maÑsakhaÓÉaÑ mukhe Ôhapesi. 
Ta~khaÓaÒÒevassa jivhÈ chijjitvÈ bhattapÈtiyaÑ pati. Ta~khaÓaÒÒeva 
kammasarikkhakaÑ vipÈkaÑ labhi. Sopi kho goÓo viya lohitadhÈrÈya 
mukhato paggharantiyÈ antogehaÑ pavisitvÈ jaÓÓukehi vicaranto viravi. 

 TasmiÑ samaye goghÈtakassa putto pitaraÑ olokento samÊpe Ôhito hoti. 
Atha naÑ mÈtÈ Èha “passa putta imaÑ goghÈtakaÑ goÓaÑ viya gehamajjhe 
jaÓÓukehi vicaritvÈ viravantaÑ, idaÑ dukkhaÑ tava matthake patissati, 
mamampi anoloketvÈ attano sottiÑ karonto palÈyass|”ti. So 
maraÓabhayatajjito mÈtaraÑ vanditvÈ palÈyi, palÈyitvÈ ca pana TakkasilaÑ 
agamÈsi. GoghÈtakopi goÓo viya gehamajjhe viravanto vicaritvÈ kÈlakato 
AvÊcimhi nibbatti. GoÓopi kÈlamakÈsi. GoghÈtakaputtopi TakkasilaÑ 
gantvÈ suvaÓÓakÈrakammaÑ uggaÓhi. AthassÈcariyo gÈmaÑ gacchanto 
“evar|paÑ nÈma ala~kÈraÑ kareyyÈsÊ”ti vatvÈ pakkÈmi. Sopi tathÈr|paÑ 
ala~kÈraÑ akÈsi. AthassÈcariyo ÈgantvÈ ala~kÈraÑ disvÈ “ayaÑ yattha 
katthaci gantvÈ jÊvituÑ samattho”ti vayappattaÑ attano dhÊtaraÑ adÈsi. So 
puttadhÊtÈhi vaÉÉhi. 

 Athassa puttÈ vayappattÈ sippaÑ uggaÓhitvÈ aparabhÈge SÈvatthiyaÑ 
gantvÈ tattha gharÈvÈsaÑ saÓÔhapetvÈ vasantÈ saddhÈ pasannÈ ahesuÑ. 
PitÈpi nesaÑ TakkasilÈyaÑ kiÒci kusalaÑ akatvÈva jaraÑ pÈpuÓi. Athassa 
puttÈ “pitÈ no mahallako”ti attano santikaÑ pakkosÈpetvÈ “pitu atthÈya 
dÈnaÑ dassÈmÈ”ti BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ nimantayiÑsu. Te 
punadivase antogehe BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ nisÊdÈpetvÈ 
sakkaccaÑ parivisitvÈ bhattakiccÈvasÈne SatthÈraÑ ÈhaÑsu “bhante amhehi 
idaÑ pitu jÊvabhattaÑ dinnaÑ, pitu no anumodanaÑ karothÈ”ti. SatthÈ taÑ 
ÈmantetvÈ “upÈsaka tvaÑ mahallako paripakkasarÊro paÓÉupalÈsasadiso, 
tava paralokagamanÈya kusalapÈtheyyaÑ natthi, attano patiÔÔhaÑ karohi, 
paÓÉito bhava, mÈ bÈlo”ti anumodanaÑ karonto imÈ dve gÈthÈ abhÈsi–
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 235. “PaÓÉupalÈsova dÈnisi, 
  YamapurisÈpi ca te upaÔÔhitÈ. 
  Uyyogamukhe ca tiÔÔhasi, 
  PÈtheyyampi ca te na vijjati. 
 
 236. So karohi dÊpamattano, 
 KhippaÑ vÈyama paÓÉito bhava. 
 Niddhantamalo ana~gaÓo, 
 DibbaÑ ariyabh|miÑ upehisÊ”ti1. 

 Tattha paÓÉupalÈsova dÈnisÊti upÈsaka tvaÑ idÈni chijjitvÈ bh|miyaÑ 
patitapaÓÉupalÈso viya ahosi. YamapurisÈti yamad|tÈ vuccanti, idaÑ pana 
maraÓameva sandhÈya vuttaÑ, maraÓaÑ te paccupaÔÔhitanti attho. 
Uyyogamukheti parihÈnimukhe, avuÉÉhimukhe ca ÔhitosÊti attho. 
PÈtheyyanti gamikassa taÓÉulÈdipÈtheyyaÑ viya paralokaÑ gacchantassa 
tava kusalapÈtheyyampi natthÊti attho. So karohÊti so tvaÑ samudde nÈvÈya 
bhinnÈya dÊpasa~khÈtaÑ patiÔÔhaÑ viya attano kusalapatiÔÔhaÑ karohi. 
Karonto ca khippaÑ vÈyama, sÊghaÑ sÊghaÑ vÊriyaÑ Èrabha, attano 
kusalakammapatiÔÔhakaraÓena paÓÉito bhava. Yo hi maraÓamukhaÑ appatvÈ 
kÈtuÑ samatthakÈleva kusalaÑ karoti, esa paÓÉito nÈma, tÈdiso bhava, mÈ 
andhabÈloti attho. DibbaÑ ariyabh|minti evaÑ vÊriyaÑ karonto rÈgÈdÊnaÑ 
malÈnaÑ nÊhaÔatÈya niddhantamalo a~gaÓÈbhÈvena ana~gaÓo nikkileso 
hutvÈ paÒcavidhaÑ suddhÈvÈsabh|miÑ pÈpuÓissasÊti attho. 

 DesanÈvasÈne upÈsako sotÈpattiphale patiÔÔhahi, sampattÈnampi sÈtthikÈ 
dhammadesanÈ ahosÊti. 

 Te punadivasatthÈyapi SatthÈraÑ nimantetvÈ dÈnaÑ datvÈ 
katabhattakiccaÑ SatthÈraÑ anumodanakÈle ÈhaÑsu “bhante idampi 
amhÈkaÑ pitu jÊvabhattameva, imasseva anumodanaÑ karothÈ”ti. SatthÈ 
tassa anumodanaÑ karonto imÈ dve gÈthÈ abhÈsi– 
______________________________________________________________ 
 1. Ariyabh|mimehisÊti (SÊ, SyÈ)  
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 237. “UpanÊtavayo ca dÈnisi. 
 SampayÈtosi yamassa santikaÑ1. 
 VÈso2 te natthi antarÈ, 
 PÈtheyyampi ca te na vijjati. 
 
 238. So karohi dÊpamattano, 
 KhippaÑ vÈyama paÓÉito bhava. 
 Niddhantamalo ana~gaÓo, 
 Na puna jÈtijaraÑ upehisÊ”ti. 

 Tattha upanÊtavayoti upÈtinipÈtamattaÑ, nÊtavayoti vigatavayo3 
atikkantavayo, tvaÒcasi dÈni tayo vaye atikkamitvÈ maraÓamukhe Ôhitoti 
attho. SampayÈtosi yamassa santikanti maraÓamukhaÑ gantuÑ sajjo4 hutvÈ 
ÔhitosÊti attho. VÈso te natthi antarÈti yathÈ maggaÑ gacchantÈ tÈni tÈni 
kiccÈni karontÈ antarÈmagge vasanti, na evaÑ paralokaÑ gacchantÈ. Na hi 
sakkÈ paralokaÑ gacchantena “adhivÈsetha katipÈhaÑ, dÈnaÑ tÈva demi, 
dhammaÑ tÈva suÓÈmÊ”ti-ÈdÊni vattuÑ. Ito pana cavitvÈ paraloke nibbattova 
hoti. ImamatthaÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ. PÈtheyyanti idaÑ kiÒcÈpi heÔÔhÈ 
vuttameva, upÈsakassa pana punappunaÑ daÄhÊkaraÓatthaÑ idhÈpi SatthÈrÈ 
kathitaÑ. JÈtijaranti ettha byÈdhimaraÓÈnipi gahitÈneva honti. 
HeÔÔhimagÈthÈhi ca anÈgÈmimaggo kathito, idha arahattamaggo kathito. 
EvaÑ santepi yathÈ nÈma raÒÒÈ attano mukhapamÈÓena kabaÄaÑ vaÉÉhetvÈ 
puttassa upanÊte so kumÈro attano mukhapamÈÓeneva gaÓhÈti, evameva 
SatthÈrÈ uparimaggavasena dhamme desitepi upÈsako attano 
upanissayavasena heÔÔhÈ sotÈpattiphalaÑ patvÈ imissÈ anumodanÈya avasÈne 
anÈgÈmiphalaÑ patto. SesaparisÈyapi sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

GoghÈtakaputtavatthu paÔhamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Santike (Ka) 2. VÈsopi ca (SÊ, SyÈ, Ka) 
 3. NÊtavayo gatavayo (SÊ, SyÈ) 4. Sajjito (SÊ) 
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2. AÒÒatarabrÈhmaÓavatthu  

 AnupubbenÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
aÒÒatarabrÈhmaÓaÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira ekadivasaÑ pÈtova nikkhamitvÈ bhikkh|naÑ 
cÊvarapÈrupanaÔÔhÈne bhikkh| cÊvaraÑ pÈrupante olokento aÔÔhÈsi. TaÑ 
pana ÔhÈnaÑ vir|ÄhatiÓaÑ hoti. Athekassa bhikkhuno cÊvaraÑ pÈrupantassa 
cÊvarakaÓÓo tiÓesu pavaÔÔento ussÈvabind|hi temi. BrÈhmaÓo “imaÑ ÔhÈnaÑ 
appaharitaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti punadivase kuddÈlaÑ ÈdÈya gantvÈ taÑ 
ÔhÈnaÑ tacchetvÈ khalamaÓÉalasadisaÑ akÈsi. Punadivasepi taÑ ÔhÈnaÑ 
ÈgantvÈ bhikkh|su cÊvaraÑ pÈrupantesu ekassa cÊvarakaÓÓaÑ bh|miyaÑ 
patitvÈ paÑsumhi pavaÔÔamÈnaÑ disvÈ “idha vÈlukaÑ okirituÑ vaÔÔatÊ”ti 
cintetvÈ vÈlukaÑ ÈharitvÈ okiri. 

 AthekadivasaÑ purebhattaÑ caÓÉo Ètapo ahosi, tadÈpi bhikkh|naÑ 
cÊvaraÑ pÈrupantÈnaÑ gattato sede muccante disvÈ “idha mayÈ maÓÉapaÑ 
kÈretuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ maÓÉapaÑ kÈresi. Punadivase pÈtova vassaÑ 
vassi, vaddalikaÑ ahosi. TadÈpi brÈhmaÓo bhikkh| olokentova Ôhito 
tintacÊvarake bhikkh| disvÈ “ettha mayÈ sÈlaÑ kÈretuÑ vaÔÔatÊ”ti sÈlaÑ 
kÈretvÈ “idÈni sÈlamahaÑ karissÈmÊ”ti cintetvÈ BuddhappamukhaÑ 
bhikkhusaÑghaÑ nimantetvÈ anto ca bahi ca bhikkh| nisÊdÈpetvÈ 
bhattakiccÈvasÈne anumodanatthÈya Satthu pattaÑ gahetvÈ “bhante ahaÑ 
bhikkh|naÑ cÊvarapÈrupanakÈle imasmiÑ ÔhÈne olokento Ôhito idaÒcidaÒca 
disvÈ idaÒcidaÒca kÈresin”ti-Èdito paÔÔhÈya sabbaÑ taÑ pavattiÑ Èrocesi. 
SatthÈ tassa vacanaÑ sutvÈ “brÈhmaÓa paÓÉitÈ nÈma khaÓe khaÓe thokaÑ 
thokaÑ kusalaÑ karontÈ anupubbena attano akusalamalaÑ nÊharantiyevÈ”ti 
vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 239. “Anupubbena medhÈvÊ, thokaÑ thokaÑ khaÓe khaÓe.  
 KammÈro rajatasseva, niddhame malamattano”ti. 

 Tattha anupubbenÈti anupaÔipÈÔiyÈ. MedhÈvÊti dhammojapaÒÒÈya 
samannÈgato. KhaÓe khaÓeti okÈse okÈse kusalaÑ karonto, KammÈro 
rajatassevÈti yathÈ suvaÓÓakÈro ekavÈrameva suvaÓÓaÑ tÈpetvÈ keÔÔetvÈ 
malaÑ nÊharitvÈ pilandhanavikatiÑ kÈtuÑ na 
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sakkoti, punappunaÑ tÈpento koÔÔento pana malaÑ nÊharati, tato 
anekavidhaÑ pilandhanavikatiÑ karoti, evameva punappunaÑ kusalaÑ 
karonto paÓÉito attano rÈgÈdimalaÑ niddhameyya, evaÑ niddhantamalo 
nikkilesova hotÊti attho. 

 DesanÈvasÈne brÈhmaÓo sotÈpattiphale patiÔÔhahi, mahÈjanassÈpi 
sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

AÒÒatarabrÈhmaÓavatthu dutiyaÑ. 
_____ 

 
3. Tissattheravatthu 

 AyasÈva malanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
TissattheraÑ nÈma bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. 

 Eko kira SÈvatthivÈsÊ kulaputto pabbajitvÈ laddh|pasampado 
Tissattheroti paÒÒÈyi. So aparabhÈge janapadavihÈre vass|pagato 
aÔÔhahatthakaÑ th|lasÈÔakaÑ labhitvÈ vutthavasso pavÈretvÈ taÑ ÈdÈya 
gantvÈ bhaginiyÈ hatthe Ôhapesi. SÈ “na me eso sÈÔako bhÈtu anucchaviko”ti 
taÑ tikhiÓÈya vÈsiyÈ chinditvÈ hÊrahÊraÑ katvÈ udukkhale koÔÔetvÈ 
pavisetvÈ1 pothetvÈ vaÔÔetvÈ sukhumasuttaÑ kantitvÈ sÈÔakaÑ vÈyÈpesi. 
Theropi suttaÒceva s|ciyo ca saÑvidahitvÈ cÊvarakÈrake daharasÈmaÓere 
sannipÈtetvÈ bhaginiyÈ santikaÑ gantvÈ “taÑ me sÈÔakaÑ detha, cÊvaraÑ 
kÈressÈmÊ”ti Èha. SÈ navahatthaÑ sÈÔakaÑ nÊharitvÈ kaniÔÔhabhÈtikassa 
hatthe Ôhapesi. So taÑ gahetvÈ vitthÈretvÈ2 oloketvÈ “mama sÈÔako th|lo 
aÔÔhahattho, ayaÑ sukhumo navahattho. NÈyaÑ mama sÈÔako, tumhÈkaÑ 
esa, na me iminÈ attho, tameva me dethÈ”ti Èha. Bhante tumhÈkameva eso, 
gaÓhatha nanti. So neva icchi. Athassa attanÈ katakiccaÑ sabbaÑ ÈrocetvÈ 
“bhante tumhÈkamevesa, gaÓhatha nan”ti adÈsi. So taÑ ÈdÈya vihÈraÑ 
gantvÈ cÊvarakammaÑ paÔÔhapesi. 
______________________________________________________________ 
 1. PiÒchetvÈ (SÊ), vijaÔetvÈ (SyÈ) 2. VicÈretvÈ (SyÈ)  
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 Athassa bhaginÊ cÊvarakÈrÈnaÑ atthÈya yÈgubhattÈdÊni sampÈdesi. 
CÊvarassa niÔÔhitadivase pana atirekasakkÈraÑ kÈresi. So cÊvaraÑ oloketvÈ 
tasmiÑ uppannasineho “sve dÈni naÑ pÈrupissÈmÊ”ti saÑharitvÈ 
cÊvaravaÑse ÔhapetvÈ taÑ rattiÑ bhuttÈhÈraÑ jirÈpetuÑ asakkonto kÈlaÑ 
katvÈ tasmiÑyeva cÊcare |kÈ hutvÈ nibbatti. BhaginÊpissa kÈlakiriyaÑ sutvÈ 
bhikkh|naÑ pÈdesu pavattamÈnÈ rodi. Bhikkh| tassa sarÊrakiccaÑ katvÈ 
gilÈnupaÔÔhÈkassa abhÈvena saÑghasseva taÑ pÈpuÓÈti. “BhÈjessÈma nan”ti 
taÑ cÊvaraÑ nÊharÈpesuÑ. SÈ |kÈ “ime mama santakaÑ vilumpantÊ”ti 
viravantÊ ito cito ca sandhÈvi. SatthÈ GandhakuÔiyaÑ nisinnova dibbÈya 
sotadhÈtuyÈ taÑ saddaÑ sutvÈ “Œnanda Tissassa cÊvaraÑ abhÈjetvÈ 
sattÈhaÑ nikkhipituÑ vadehÊ”ti Èha. Thero tathÈ kÈresi. SÈpi sattame divase 
kÈlaÑ katvÈ TusitavimÈne nibbatti. SatthÈ “aÔÔhame divase Tissassa cÊvaraÑ 
bhÈjetvÈ gaÓhathÈ”ti1 ÈÓÈpesi. Bhikkh| tathÈ kariÑsu. 

 Bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “kasmÈ nu kho 
SatthÈ Tissassa cÊvaraÑ satta divase ÔhapÈpetvÈ aÔÔhame divase gaÓhituÑ 
anujÈnÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya 
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “bhikkhave Tisso attano 
cÊvare |kÈ hutvÈ nibbatto, tumhehi tasmiÑ bhÈjiyamÈne ‘ime mama 
santakaÑ vilumpantÊ’ti viravantÊ ito cito ca dhÈvi. SÈ tumhehi cÊvare 
gayhamÈne tumhesu manaÑ padussitvÈ niraye nibbatteyya, tena cÈhaÑ 
cÊvaraÑ nikkhipÈpesiÑ. IdÈni pana sÈ TusitavimÈne nibbattÈ, tena vo mayÈ 
cÊvaragahaÓaÑ anuÒÒÈtan”ti vatvÈ puna tehi “bhÈriyÈ vata ayaÑ bhante 
taÓhÈ nÈmÈ”ti vutte “Èma bhikkhave imesaÑ sattÈnaÑ taÓhÈ nÈma bhÈriyÈ. 
YathÈ ayato malaÑ uÔÔhahitvÈ ayameva khÈdati vinÈseti aparibhogaÑ karoti, 
evamevÈyaÑ taÓhÈ imesaÑ sattÈnaÑ abbhantare uppajjitvÈ te satte 
nirayÈdÊsu nibbattÈpeti, vinÈsaÑ pÈpetÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 240. “AyasÈva malaÑ samuÔÔhitaÑ2, 
 TatuÔÔhÈya3 tameva khÈdati. 
 EvaÑ atidhonacÈrinaÑ, 
 SÈni kammÈni nayanti duggatin”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. GaÓhant|ti (SÊ, SyÈ) 2. SamuÔÔhÈya (SyÈ, Ka) 3. TaduÔÔhÈya (SÊ, SyÈ) 
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 Tattha ayasÈvÈti ayato samuÔÔhitaÑ1. TatuÔÔhÈyÈti tato uÔÔhÈya2. 
AtidhonacÈrinanti dhonÈ vuccati cattÈro paccaye “idamatthaÑ ete”ti 
paccavekkhitvÈ paribhuÒjanapaÒÒÈ, taÑ atikkamitvÈ caranto atidhonacÈrÊ 
nÈma. IdaÑ vuttaÑ hoti–yathÈ ayato malaÑ samuÔÔhÈya tato samuÔÔhitaÑ 
tameva khÈdati, evamevaÑ catupaccaye apaccavekkhitvÈ paribhuÒjantaÑ 
atidhonacÈrinaÑ sÈni3 kammÈni attani ÔhitattÈ attano santakÈneva tÈni 
kammÈni duggatiÑ nayantÊti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

Tissattheravatthu tatiyaÑ. 
_____ 

 
4. LÈludÈyittheravatthu 

 AsajjhÈyamalÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
LÈludÈyittheraÑ Èrabbha kathesi. 

 SÈvatthiyaÑ kira paÒcakoÔimattÈ ariyasÈvakÈ vasanti, dve koÔimattÈ 
puthujjanÈ vasanti. Tesu ariyasÈvakÈ purebhattaÑ dÈnaÑ datvÈ 
pacchÈbhattaÑ sappitelamadhuphÈÓitavatthÈdÊni gahetvÈ vihÈraÑ gantvÈ 
dhammakathaÑ suÓanti. DhammaÑ sutvÈ gamanakÈle ca 
SÈriputtamoggallÈnÈnaÑ guÓakathaÑ kathenti. UdÈyitthero tesaÑ kathaÑ 
sutvÈ “etesaÑ tÈva dhammaÑ sutvÈ tumhe evaÑ kathetha, mama 
dhammakathaÑ sutvÈ kiÑ nu kho na kathessathÈ”ti4 vadati. ManussÈ tassa 
kathaÑ sutvÈ “ayaÑ eko dhammakathiko bhavissati, imassapi amhehi 
dhammakathaÑ sotuÑ vaÔÔatÊ”ti te ekadivasaÑ theraÑ yÈcitvÈ “bhante ajja 
amhÈkaÑ dhammassavanadivaso”ti saÑghassa dÈnaÑ datvÈ “bhante tumhe 
amhÈkaÑ divÈ dhammakathaÑ katheyyÈthÈ”ti ÈhaÑsu. Sopi tesaÑ 
adhivÈsesi. 

 Tehi dhammassavanavelÈya ÈgantvÈ “bhante no dhammaÑ kathethÈ”ti 
vutte LÈludÈyitthero Èsane nisÊditvÈ cittabÊjaniÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SamuÔÔhÈyÈti samuÔÔhahitvÈ (SyÈ) 2. TaduÔÔhÈyÈti tato uÔÔhahitvÈ (SÊ, SyÈ)  
 3. YÈni (SÊ) 4. KathessathÈti (SyÈ)  
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gahetvÈ cÈlento ekampi dhammapadaÑ adisvÈ “ahaÑ sarabhaÒÒaÑ1 
bhaÓissÈmi, aÒÒo dhammakathaÑ kathet|”ti vatvÈ otari. Te aÒÒena 
dhammakathaÑ kathÈpetvÈ sarabhÈÓatthÈya2 puna taÑ ÈsanaÑ ÈropayiÑsu. 
So punapi kiÒci adisvÈ “ahaÑ rattiÑ kathessÈmi, aÒÒo sarabhaÒÒaÑ 
bhaÓat|”ti vatvÈ ÈsanÈ otari. Te aÒÒena sarabhaÒÒaÑ bhaÓÈpetvÈ puna 
rattiÑ theraÑ ÈnayiÑsu3. So rattimpi kiÒci adisvÈ “ahaÑ pacc|sakÈle 
kathessÈmi, rattiÑ aÒÒo kathet|”ti vatvÈ otari. Te aÒÒena rattiÑ kathÈpetvÈ 
puna pacc|se taÑ ÈnayiÑsu. So punapi kiÒci nÈddasa. MahÈjano 
leÉÉudaÓÉÈdÊni gahetvÈ “andhabÈla tvaÑ SÈriputtamoggallÈnÈnaÑ vaÓÓe 
kathiyamÈne evaÒcevaÒca vadesi, idÈni kasmÈ na kathesÊ”ti santajjetvÈ 
palÈyantaÑ anubandhi. So palÈyanto ekissÈ vaccakuÔiyÈ pati. 

 MahÈjano kathaÑ samuÔÔhÈpesi “ajja LÈludÈyÊ SÈriputtamoggallÈnÈnaÑ 
guÓakathÈya pavattamÈnÈya uss|yanto attano dhammakathikabhÈvaÑ 
pakÈsetvÈ manussehi sakkÈraÑ katvÈ ‘dhammaÑ suÓomÈ’ti vutte 
catukkhattuÑ Èsane nisÊditvÈ kathetabbayuttakaÑ kiÒci apassanto ‘tvaÑ 
amhÈkaÑ ayyehi SÈriputtamoggallÈnattherehi saddhiÑyugaggÈhaÑ 
gaÓhÈsÊ’ti leÉÉudaÓÉÈdÊni gahetvÈ santajjetvÈ palÈpiyamÈno vaccakuÔiyÈ 
patito”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya 
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva, 
pubbepi eso g|thak|pe nimuggoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ ÈharitvÈ– 

   “Catuppado ahaÑ samma, tvampi samma catuppado.  
   Ehi samma nivattassu, kiÑ nu bhÊto palÈyasi.  
   Asucip|tilomosi, duggandho vÈsi s|kara.  
   Sace yujjhitukÈmosi, jayaÑ samma dadÈmi te”ti4– 

ImaÑ jÈtakaÑ vitthÈretvÈ kathesi. TadÈ sÊho SÈriputto ahosi, s|karo 
LÈludÈyÊti. SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “bhikkhave LÈludÈyinÈ 
appamattakova dhammo uggahito, sajjhÈyaÑ pana 
______________________________________________________________ 
 1. PadabhÈÓaÑ (SÊ, SyÈ) 2. PadabhÈÓÈya (SÊ, SyÈ)  
 3. ŒropayiÑsu (SÊ) 4. Khu 5. 36 piÔÔhe. 
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neva akÈsi, kiÒci pariyattiÑ uggahetvÈ tassÈ asajjhÈyakaraÓaÑ malamevÈ”ti 
vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 241. “AsajjhÈyamalÈ mantÈ, anuÔÔhÈnamalÈ gharÈ. 
 MalaÑ vaÓÓassa kosajjaÑ, pamÈdo rakkhato malan”ti. 

 Tattha asajjhÈyamalÈti yÈkÈci pariyatti vÈ sippaÑ vÈ1 yasmÈ 
asajjhÈyantassa ananuyuÒjantassa vinassati vÈ nirantaraÑ vÈ na upaÔÔhÈti, 
tasmÈ “asajjhÈyamalÈ mantÈ”ti vuttaÑ. YasmÈ pana gharÈvÈsaÑ vasantassa 
uÔÔhÈyuÔÔhÈya jiÓÓapaÔisa~kharaÓÈdÊni akarontassa gharaÑ nÈma vinassati, 
tasmÈ “anuÔÔhÈnamalÈ gharÈ”ti vuttaÑ. YasmÈ gihissa vÈ pabbajitassa vÈ 
kosajjavasena sarÊrapaÔijagganaÑ vÈ parikkhÈrapaÔijagganaÑ vÈ akarontassa 
kÈyo dubbaÓÓo hoti, tasmÈ “malaÑ vaÓÓassa kosajjan”ti vuttaÑ. YasmÈ 
gÈvo rakkhantassa pamÈdavasena niddÈyantassa vÈ kÊÄantassa vÈ tÈ gÈvo 
atitthapakkhandanÈdinÈ vÈ vÈÄamigacorÈdi-upaddavena vÈ paresaÑ 
sÈlikhettÈdÊni otaritvÈ khÈdanavasena vinÈsaÑ Èpajjanti, sayampi daÓÉaÑ vÈ 
paribhÈsaÑ vÈ pÈpuÓÈti, pabbajitaÑ vÈ pana cha dvÈrÈni arakkhantaÑ 
pamÈdavasena kilesÈ otaritvÈ sÈsanÈ cÈventi, tasmÈ “pamÈdo rakkhato 
malan”ti vuttaÑ. So hissa vinÈsÈvahanena2 malaÔÔhÈniyattÈ malanti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

LÈludÈyittheravatthu catutthaÑ. 
_____ 

 
5. AÒÒatarakulaputtavatthu 

 MalitthiyÈ duccaritanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane 
viharanto aÒÒataraÑ kulaputtaÑ Èrabbha kathesi. 

 Tassa kira samÈnajÈtikaÑ kulakumÈrikaÑ ÈnesuÑ. SÈ ÈnÊtadivasato 
paÔÔhÈya aticÈrinÊ ahosi. So kulaputto tassÈ aticÈrena lajjito kassaci 
sammukhÊbhÈvaÑ upagantuÑ asakkonto 
______________________________________________________________ 
 1. YaÑkiÒci pariyattiÑ vÈ sippaÑ vÈ (SÊ) 2. VinÈsÈharaÓena (SyÈ)  
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BuddhupaÔÔhÈnÈdÊni pacchinditvÈ katipÈhaccayena SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ 
vanditvÈ ekamantaÑ nisinno “kiÑ upÈsaka na dissasÊ”ti vutte tamatthaÑ 
Èrocesi. Atha naÑ SatthÈ “upÈsaka pubbepi mayÈ ‘itthiyo nÈma nadÊ-
ÈdisadisÈ, tÈsu paÓÉitena kodho na kÈtabbo’ti vuttaÑ, tvaÑ pana 
bhavapaÔicchannattÈ na sallakkhesÊ”ti vatvÈ tena yÈcito– 

   “YathÈ nadÊ ca pantho ca, pÈnÈgÈraÑ sabhÈ papÈ. 
   EvaÑ lokitthiyo nÈma, velÈ tÈsaÑ na vijjatÊ”ti1– 

JÈtakaÑ vitthÈretvÈ “upÈsaka itthiyÈ hi aticÈrinibhÈvo malaÑ, dÈnaÑ 
dentassa maccheraÑ malaÑ, idhalokaparalokesu sattÈnaÑ akusalakammaÑ 
vinÈsanatthena malaÑ, avijjÈ pana sabbamalÈnaÑ uttamamalan”ti vatvÈ imÈ 
gÈthÈ abhÈsi– 
 
 242. “MalitthiyÈ duccaritaÑ, maccheraÑ dadato malaÑ. 
 MalÈ ve pÈpakÈ dhammÈ, asmiÑ loke paramhi ca. 
 
 243. Tato malÈ malataraÑ, avijjÈ paramaÑ malaÑ. 
 EtaÑ malaÑ pahantvÈna, nimmalÈ hotha bhikkhavo”ti. 

 Tattha duccaritanti aticÈro. AticÈriniÑ hi itthiÑ sÈmikopi gehÈ nÊharati, 
mÈtÈpit|naÑ santikaÑ gatampi2 “tvaÑ kulassa agÈravabh|tÈ3, akkhÊhipi na 
daÔÔhabbÈ”ti taÑ nÊharanti4. SÈ anÈthÈ vicarantÊ mahÈdukkhaÑ pÈpuÓÈti. 
TenassÈ duccaritaÑ “malan”ti vuttaÑ. Dadatoti dÈyakassa. Yassa hi 
khettakasanakÈle “imasmiÑ khette sampanne salÈkabhattÈdÊni dassÈmÊ”ti 
cintetvÈ nipphanne sassepi maccheraÑ uppajjitvÈ cÈgacittaÑ nivÈreti, so 
maccheravasena cÈgacitte avir|hante manussasampattiÑ dibbasampattiÑ 
nibbÈnasampattinti tisso sampattiyo na labhati. Tena vuttaÑ “maccheraÑ 
dadato malan”ti. Sesesupi eseva nayo. PÈpakÈ dhammÈti akusaladhammÈ 
pana idhaloke ca paraloke ca malameva. 

 Tatoti heÔÔhÈ vuttamalato. Malataranti atirekamalaÑ vo kathemÊti attho. 
AvijjÈti aÔÔhavatthukaÑ aÒÒÈÓameva paramaÑ malaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 16, 242 piÔÔhesu. 2. GacchantaÑ (SyÈ), gantvÈ (Ka) 
 3. A~gÈrabh|tÈ (SÊ) 4. NÊharati (Ka) 
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pahantvÈnÈti etaÑ malaÑ jahitvÈ bhikkhave tumhe nimmalÈ hothÈti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

AÒÒatarakulaputtavatthu paÒcamaÑ. 
_____ 

 
6. C|ÄasÈrivatthu 

 SujÊvanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto C|ÄasÈriÑ 
nÈma SÈriputtattherassa saddhivihÈrikaÑ Èrabbha kathesi.  

 So kira ekadivase vejjakammaÑ katvÈ paÓÊtabhojanaÑ labhitvÈ ÈdÈya 
nikkhamanto antarÈmagge theraÑ disvÈ “bhante idaÑ mayÈ vejjakammaÑ 
katvÈ laddhaÑ, tumhe aÒÒattha evar|paÑ bhojanaÑ na labhissatha, imaÑ 
bhuÒjatha, ahaÑ te vejjakammaÑ katvÈ niccakÈlaÑ evar|paÑ ÈhÈraÑ 
ÈharissÈmÊ”ti1 Èha. Thero tassa vacanaÑ sutvÈ tuÓhÊbh|tova pakkÈmi. 
Bhikkh| vihÈraÑ gantvÈ Satthu tamatthaÑ ÈrocesuÑ. SatthÈ “bhikkhave 
ahiriko nÈma pagabbho kÈkasadiso hutvÈ ekavÊsatividhÈya anesanÈya ÔhatvÈ 
sukhaÑ jÊvati, hiri-ottappasampanno pana dukkhaÑ jÊvatÊ”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ 
abhÈsi– 
 
 244. “SujÊvaÑ ahirikena, kÈkas|rena dhaÑsinÈ. 
 PakkhandinÈ pagabbhena, saÑkiliÔÔhena jÊvitaÑ. 
 
 245. HirÊmatÈ ca dujjÊvaÑ, niccaÑ sucigavesinÈ. 
 AlÊnenÈppagabbhena, suddhÈjÊvena passatÈ”ti. 

 Tattha ahirikenÈti chinnahirottappakena. Evar|pena hi amÈtarameva 
“mÈtÈ me”ti apitÈdayo eva ca “pitÈ me”ti-ÈdinÈ nayena vatvÈ 
ekavÊsatividhÈya anesanÈya patiÔÔhÈya sukhena jÊvituÑ sakkÈ. KÈkas|renÈti 
s|rakÈkasadisena. YathÈ hi s|rakÈko kulagharesu yÈgu-ÈdÊni gaÓhitukÈmo 
bhitti-ÈdÊsu nisÊditvÈ attano olokanabhÈvaÑ ÒatvÈ anolokento viya2 
aÒÒavihitako 
______________________________________________________________ 
 1. ŒhÈressÈmÊti (SÊ) 2. Attamano olokento viya (SÊ)  
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viya niddÈyanto viya ca hutvÈ manussÈnaÑ pamÈdaÑ sallakkhetvÈ 
anupatitvÈ “s|s|”ti vadantesuyeva bhÈjanato mukhap|raÑ gahetvÈ palÈyati, 
evamevaÑ ahirikapuggalopi bhikkh|hi saddhiÑ gÈmaÑ pavisitvÈ 
yÈgubhattaÔÔhÈnÈdÊni vavatthapeti. Tattha bhikkh| piÓÉÈya caritvÈ 
yÈpanamattaÑ ÈdÈya ÈsanasÈlaÑ gantvÈ paccavekkhantÈ yÈguÑ pivitvÈ 
kammaÔÔhÈnaÑ manasi karonti1 sajjhÈyanti ÈsanasÈlaÑ sammajjanti. AyaÑ 
pana kiÒci akatvÈ gÈmÈbhimukhova hoti. 

 So hi bhikkh|hi “passathiman”ti olokiyamÈnopi anolokento viya 
aÒÒavihito viya niddÈyanto viya gaÓÔhikaÑ paÔimuÒcanto viya cÊvaraÑ 
saÑvidahanto viya hutvÈ “asukaÑ nÈma me kammaÑ atthÊ”ti vadanto 
uÔÔhÈyÈsanÈ gÈmaÑ pavisitvÈ pÈtova vavatthapitagehesu aÒÒataraÑ gehaÑ 
upasa~kamitvÈ gharamÈnusakesu thokaÑ kavÈÔaÑ pidhÈya dvÈre nisÊditvÈ 
kandantesupi ekena hatthena kavÈÔaÑ paÓÈmetvÈ anto pavisati. Atha naÑ 
disvÈ akÈmakÈpi Èsane nisÊdÈpetvÈ yÈgu-ÈdÊsu yaÑ atthi, taÑ denti. So 
yÈvadatthaÑ bhuÒjitvÈ avasesaÑ pattenÈdÈya pakkamati. AyaÑ kÈkas|ro 
nÈma. Evar|pena ahirikena sujÊvanti attho. 

 DhaÑsinÈti “asukatthero nÈma appiccho”ti-ÈdÊni vadantesu “kiÑ pana 
mayaÑ na appicchÈ”ti-Èdivacanena paresaÑ guÓadhaÑsanatÈya dhaÑsinÈ. 
TathÈr|passa vacanaÑ sutvÈ “ayampi appicchatÈdiguÓe yutto”ti maÒÒamÈnÈ 
manussÈ dÈtabbaÑ maÒÒanti. So pana tato paÔÔhÈya viÒÒ|purisÈnaÑ cittaÑ 
ÈrÈdhetuÑ asakkonto tamhÈpi lÈbhÈ parihÈyati. EvaÑ dhaÑsipuggalo 
attanopi parassapi lÈbhaÑ nÈsetiyeva. 

 PakkhandinÈti pakkhandacÈrinÈ. ParesaÑ kiccÈnipi attano kiccÈni viya 
dassento pÈtova bhikkh|su cetiya~gaÓÈdÊsu vattaÑ katvÈ 
kammaÔÔhÈnamanasikÈrena thokaÑ nisÊditvÈ uÔÔhÈya gÈmaÑ pavisantesu 
mukhaÑ dhovitvÈ paÓÉukÈsÈvapÈrupana-akkhi-aÒjanasÊsamakkhanÈdÊhi 
attabhÈvaÑ maÓÉetvÈ sammajjanto viya dve tayo sammajjanipahÈre datvÈ 
dvÈrakoÔÔhakÈbhimukho hoti. ManussÈ pÈtova “cetiyaÑ vandissÈma, 
mÈlÈp|jaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Manasi karontÈ (SÊ, SyÈ)  
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karissÈmÈ”ti ÈgatÈ taÑ ditvÈ “ayaÑ vihÈro imaÑ daharaÑ nissÈya 
paÔijagganaÑ labhati, imaÑ mÈ pamajjitthÈ”ti vatvÈ tassa dÈtabbaÑ 
maÒÒanti. Evar|pena pakkhandinÈpi sujÊvaÑ. PagabbhenÈti 
kÈyapÈgabbhiyÈdÊhi samannÈgatena. SaÑkiliÔÔhena jÊvitanti evaÑ jÊvikaÑ 
kappetvÈ jÊvantena hi puggalena saÑkiliÔÔhena hutvÈ jÊvitaÑ nÈma hoti, taÑ 
dujjÊvitaÑ pÈpamevÈti attho. 

 HirÊmatÈ cÈti hirottappasampannena puggalena dujjÊvaÑ. So hi 
amÈtÈdayova “mÈtÈ me”ti-ÈdÊni avatvÈ adhammike paccaye g|thaÑ viya 
jigucchanto dhammena samena pariyesanto sapadÈnaÑ piÓÉÈya caritvÈ 
jÊvikaÑ kappento l|khaÑ jÊvikaÑ jÊvatÊti attho. SucigavesinÈti sucÊni 
kÈyakammÈdÊni gavesantena. AlÊnenÈti jÊvitavuttimanallÊnena1. 
SuddhÈjÊvena passatÈti evar|po hi puggalo suddhÈjÊvo nÈma hoti. Tena 
evaÑ suddhÈjÊvena tameva suddhÈjÊvaÑ sÈrato passatÈ l|khajÊvitavasena 
dujjÊvaÑ hotÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

C|ÄasÈrivatthu chaÔÔhaÑ. 
_____ 

 
7. PaÒca-upÈsakavatthu 

 Yo pÈÓanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto paÒca-
upÈsake2 Èrabbha kathesi. 

 Tesu hi eko pÈÓÈtipÈtÈveramaÓisikkhÈpadameva rakkhati, itare itarÈni. 
Te ekadivasaÑ “ahaÑ dukkaraÑ karomi, dukkaraÑ rakkhÈmÊ”ti 
vivÈdÈpannÈ Satthu santikaÑ gantvÈ vanditvÈ tamatthaÑ ÈrocesuÑ. SatthÈ 
tesaÑ kathaÑ sutvÈ ekasÊlampi kaniÔÔhakaÑ akatvÈ “sabbÈneva 
durakkhÈnÊ”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 246. “Yo pÈÓamatipÈteti, musÈvÈdaÒca bhÈsati. 
 Loke adinnamÈdiyati, paradÈraÒca gacchati. 
______________________________________________________________ 
 1. JÊvitavuttiÑ anu-anallÊnena (SÊ), jÊvitavuttiyÈ alÊnena (SyÈ)  
 2. PaÒcasata-upÈsake (SÊ), paÒcasate upÈsake (Ka)  
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 247. SurÈmerayapÈnaÒca, yo naro anuyuÒjati. 
 Idheva meso lokasmiÑ, m|laÑ khaÓati attano. 
 
 248. EvaÑ bho purisa jÈnÈhi, pÈpadhammÈ asaÒÒatÈ. 
 MÈ taÑ lobho adhammo ca, ciraÑ dukkhÈya randhayun”ti. 

 Tattha yo pÈÓamatipÈtetÊti yo sÈhatthikÈdÊsu chasu payogesu 
ekapayogenÈpi parassa jÊvitindriyaÑ upacchindati. MusÈvÈdanti paresaÑ 
atthabhaÒjanakaÑ musÈvÈdaÒca bhÈsati. Loke adinnamÈdiyatÊti imasmiÑ 
sattaloke theyyÈvahÈrÈdÊsu ekenapi avahÈrena parapariggahitaÑ Èdiyati. 
ParadÈraÒca gacchatÊti parassa rakkhitagopitesu bhaÓÉesu aparajjhanto 
uppathacÈraÑ carati. SurÈmerayapÈnanti yassa kassaci surÈya ceva 
merayassa ca pÈnaÑ. AnuyuÒjatÊti sevati bahulÊkaroti. M|laÑ khaÓatÊti 
tiÔÔhatu paraloko, so pana puggalo idha lokasmiÑyeva yena khettavatthu-
ÈdinÈ m|lena patiÔÔhapeyya, tampi aÔÔhapetvÈ vÈ vissajjetvÈ vÈ suraÑ 
pivanto attano m|laÑ khaÓati, anÈtho kapaÓo hutvÈ vicarati. EvaÑ bhoti 
paÒcadussÊlyakammakÈrakaÑ puggalaÑ Èlapati. PÈpadhammÈti 
lÈmakadhammÈ. AsaÒÒatÈti kÈyasaÒÒatÈdirahitÈ. AcetasÈtipi pÈÔho, 
acittakÈti attho. Lobho adhammo cÈti lobho ceva doso ca. Ubhayampi 
hetaÑ akusalameva1. CiraÑ dukkhÈya randhayunti cirakÈlaÑ 
nirayadukkhÈdÊnaÑ atthÈya taÑ ete dhammÈ mÈ randhentu mÈ mathent|ti2 
attho. 

 DesanÈvasÈne te paÒca upÈsakÈ sotÈpattiphale patiÔÔhahiÑsu, 
sampattÈnampi sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

PaÒca-upÈsakavatthu sattamaÑ. 
_____ 

 
8. Tissadaharavatthu 

 DadÈti veti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
TissadaharaÑ nÈma Èrabbha kathesi.  
______________________________________________________________ 
 1. Akusalam|laÑ (SÊ) 2. Maddent|ti (Ka)  
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 So kira AnÈthapiÓÉikassa gahapatino VisÈkhÈya upÈsikÈyÈti paÒcannaÑ 
ariyasÈvakakoÔÊnaÑ dÈnaÑ nindanto1 vicari, asadisadÈnampi nindiyeva. 
TesaÑ tesaÑ dÈnagge sÊtalaÑ labhitvÈ “sÊtalan”ti nindi, uÓhaÑ labhitvÈ 
“uÓhan”ti nindi. AppaÑ dentepi “kiÑ ime appamattakaÑ dentÊ”ti nindi, 
bahuÑ dentepi “imesaÑ gehe ÔhapanaÔÔhÈnaÑ maÒÒe natthi, nanu nÈma 
bhikkh|naÑ yÈpanamattaÑ dÈtabbaÑ, ettakaÑ yÈgubhattaÑ niratthakameva 
vissajjatÊ”ti nindi. Attano pana ÒÈtake Èrabbha “aho amhÈkaÑ ÒÈtakÈnaÑ 
gehaÑ cat|hi disÈhi ÈgatÈgatÈnaÑ bhikkh|naÑ opÈnabh|tan”ti2 ÈdÊni vatvÈ 
pasaÑsaÑ pavattesi. So panekassa DovÈrikassa putto janapadaÑ vicarantehi 
vaÉÉhakÊhi saddhiÑ vicaranto SÈvatthiÑ patvÈ pabbajito. Atha naÑ bhikkh| 
evaÑ manussÈnaÑ dÈnÈdÊni nindantaÑ disvÈ “pariggaÓhissÈma nan”ti 
cintetvÈ “Èvuso tava ÒÈtakÈ kahaÑ vasantÊ”ti pucchitvÈ “asukagÈme nÈmÈ”ti 
sutvÈva katipaye dahare pesesuÑ. Te tattha gantvÈ gÈmavÈsikehi 
ÈsanasÈlÈya nisÊdÈpetvÈ katasakkÈrÈ pucchiÑsu “imamhÈ gÈmÈ nikkhamitvÈ 
pabbajito Tisso nÈma daharo atthi, tassa katame ÒÈtakÈ”ti. ManussÈ “idha 
kulagehato nikkhamitvÈ pabbajitadÈrako natthi, kiÑ nu kho ime vadantÊ”ti 
cintetvÈ “bhante eko DovÈrikaputto vaÉÉhakÊhi saddhiÑ vicaritvÈ 
pabbajitoti suÓoma, taÑ sandhÈya vadetha maÒÒe”ti ÈhaÑsu. 
Daharabhikkh| Tissassa tattha issaraÒÈtakÈnaÑ abhÈvaÑ ÒatvÈ SÈvatthiÑ 
gantvÈ “akÈraÓameva bhante Tisso vilapanto vicaratÊ”ti taÑ pavattiÑ 
bhikkh|naÑ ÈrocesuÑ. Bhikkh|pi taÑ TathÈgatassa ÈrocesuÑ. 

 SatthÈ “na bhikkhave idÈneva vikatthento vicarati, pubbepi vikatthakova 
ahosÊ”ti vatvÈ bhikkh|hi yÈcito atÊtaÑ ÈharitvÈ– 

   “Bahumpi so vikattheyya, aÒÒaÑ janapadaÑ gato. 
   AnvÈgantvÈna d|seyya, bhuÒja bhoge kaÔÈhakÈ”ti3– 

ImaÑ KaÔÈhajÈtakaÑ vitthÈretvÈ “bhikkhave yo hi puggalo parehi appake 
vÈ bahuke vÈ l|khe vÈ paÓÊte vÈ dinne aÒÒesaÑ vÈ datvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. PaÒcasatÈnampi ariyasÈvakÈdÊnaÑ dÈnaÑ paÔikkamanto (SÊ)  
 2. ŒpÈnabh|tanti (SÊ) 3. Khu 5. 29 piÔÔhe.  
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attano adinne ma~ku hoti, tassa jhÈnaÑ vÈ vipassanaÑ vÈ maggaphalÈdÊni 
vÈ na uppajjantÊ”ti vatvÈ dhammaÑ desento imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 249. “DadÈti ve yathÈsaddhaÑ, yathÈpasÈdanaÑ1 jano. 
 Tattha yo ca ma~ku hoti2, paresaÑ pÈnabhojane. 
 Na so divÈ vÈ rattiÑ vÈ, samÈdhimadhigacchati. 
 
 250. Yassa cetaÑ samucchinnaÑ, m|laghaccaÑ sam|hataÑ. 
 Sa ve divÈ vÈ rattiÑ vÈ, samÈdhimadhigacchatÊ”ti. 

 Tattha dadÈti ve yathÈsaddhanti l|khapaÓÊtÈdÊsu yaÑkiÒci dento jano 
yathÈsaddhaÑ attano saddhÈnur|pameva deti. YathÈpasÈdananti 
theranavÈdÊsu cassa yasmiÑ yasmiÑ pasÈdo uppajjati, tassa dento 
yathÈpasÈdanaÑ attano pasÈdÈnur|pameva deti. TatthÈti tasmiÑ parassa 
dÈne “mayÈ appaÑ vÈ laddhaÑ, l|khaÑ vÈ laddhan”ti ma~kubhÈvaÑ 
Èpajjati. SamÈdhinti so puggalo divÈ vÈ rattiÑ vÈ upacÈrappanÈvasena vÈ 
maggaphalavasena vÈ samÈdhiÑ nÈdhigacchati. Yassa cetanti yassa 
puggalassa etaÑ etesu ÔhÈnesu ma~kubhÈvasa~khÈtaÑ akusalaÑ 
samucchinnaÑ m|laghaccaÑ katvÈ arahattamaggaÒÈÓena sam|hataÑ, so 
vuttappakÈraÑ samÈdhiÑ adhigacchatÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

Tissadaharavatthu aÔÔhamaÑ. 
_____ 

 
9. PaÒca-upÈsakavatthu 

 Natthi rÈgasamo aggÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto paÒca upÈsake Èrabbha kathesi. 

 Te kira dhammaÑ sotukÈmÈ vihÈraÑ gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu. BuddhÈnaÒca “ayaÑ khattiyo, ayaÑ brÈhmaÓo, ayaÑ 
aÉÉho, ayaÑ duggato, imassa uÄÈraÑ katvÈ dhammaÑ desessÈmi, imassa 
no”ti cittaÑ na uppajjati. YaÑkiÒci Èrabbha dhammaÑ desento 
dhammagÈravaÑ purakkhatvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Yattha pasÈdanaÑ (SÊ) 
 2. Tattha so ma~kubhÈvaÑ vÈ (SÊ), tattha yo ma~kuto hoti (SyÈ) 
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ÈkÈsaga~gaÑ otÈrento viya deseti. EvaÑ desentassa pana TathÈgatassa 
santike nisinnÈnaÑ tesaÑ eko nisinnakova niddÈyi, eko a~guliyÈ bh|miÑ 
likhanto nisÊdi, eko ekaÑ rukkhaÑ cÈlento nisÊdi, eko ÈkÈsaÑ ullokento 
nisÊdi, eko pana sakkaccaÑ dhammaÑ assosi. 

 Œnandatthero SatthÈraÑ bÊjayamÈno tesaÑ ÈkÈraÑ olokento SatthÈraÑ 
Èha “bhante tumhe imesaÑ mahÈmeghagajjitaÑ gajjantÈ viya dhammaÑ 
desetha, ete pana tumhesupi dhammaÑ kathentesu idaÒcidaÒca karontÈ 
nisinnÈ”ti. Œnanda tvaÑ ete na jÈnÈsÊti. Œma na jÈnÈmi bhanteti. Etesu hi yo 
esa niddÈyanto nisinno, esa paÒca jÈtisatÈni sappayoniyaÑ nibbattitvÈ 
bhogesu sÊsaÑ ÔhapetvÈ niddÈyi, idÈnipissa niddÈya titti natthi, nÈssa 
kaÓÓaÑ mama saddo pavisatÊti. KiÑ pana bhante paÔipÈÔiyÈ kathetha, udÈhu 
antarantarÈti. Œnanda etassa hi kÈlena manussattaÑ, kÈlena devattaÑ, kÈlena 
nÈgattanti evaÑ antarantarÈ uppajjantassa upapattiyo sabbaÒÒutaÒÒÈÓenÈpi 
na sakkÈ paricchindituÑ. PaÔipÈÔiyÈ panesa paÒca jÈtisatÈni nÈgayoniyaÑ 
nibbattitvÈ niddÈyantopi niddÈya atittoyeva. A~guliyÈ bh|miÑ likhanto 
nisinnapurisopi paÒca jÈtisatÈni gaÓÉuppÈdayoniyaÑ nibbattitvÈ bh|miÑ 
khaÓi, idÈnipi bh|miÑ khaÓantova mama saddaÑ na suÓÈti. Esa rukkhaÑ 
cÈlento nisinnapurisopi paÔipÈÔiyÈ paÒca jÈtisatÈni makkaÔayoniyaÑ nibbatti, 
idÈnipi pubbÈciÓÓavasena rukkhaÑ cÈletiyeva, nÈssa kaÓÓaÑ mama saddo 
pavisati. Esa ÈkÈsaÑ ulloketvÈ nisinnapurisopi paÒca jÈtisatÈni 
nakkhattapÈÔhako hutvÈ nibbatti, idÈni pubbÈciÓÓavasena ajjÈpi ÈkÈsameva 
ulloketi, nÈssa kaÓÓaÑ mama saddo pavisati. Esa sakkaccaÑ dhammaÑ 
suÓanto nisinnapuriso pana paÔipÈÔiyÈ paÒca jÈtisatÈni tiÓÓaÑ vedÈnaÑ 
pÈrag| mantajjhÈyakabrÈhmaÓo hutvÈ nibbatti, idÈnipi mantaÑ saÑsandanto 
viya sakkaccaÑ suÓÈtÊti. 

 Bhante tumhÈkaÑ dhammadesanÈ chavi-ÈdÊni chinditvÈ aÔÔhimiÒjaÑ 
Èhacca tiÔÔhati, kasmÈ ime tumhesupi dhammaÑ desentesu sakkaccaÑ na 
suÓantÊti. Œnanda mama dhammo sussavanÊyoti saÒÒaÑ karosi maÒÒeti. 
KiÑ pana bhante dussavanÊyoti. Œma ŒnandÈti. KasmÈ bhanteti. Œnanda 
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Buddhoti vÈ Dhammoti vÈ SaÑghoti vÈ padaÑ imehi sattehi anekesupi 
kappakoÔisatasahassesu asutapubbaÑ. YasmÈ1 imaÑ dhammaÑ sotuÑ na 
sakkontÈ anamatagge saÑsÈre ime sattÈ anekavihitaÑ tiracchÈnakathaÑyeva 
suÓantÈ ÈgatÈ, tasmÈ surÈpÈnakeÄimaÓÉalÈdÊsu gÈyantÈ naccantÈ vicaranti, 
dhammaÑ sotuÑ na sakkontÊti. KiÑ nissÈya panete na sakkonti bhanteti. 

 Athassa SatthÈ “Œnanda rÈgaÑ nissÈya dosaÑ nissÈya mohaÑ nissÈya 
taÓhaÑ nissÈya na sakkonti. RÈgaggisadiso aggi nÈma natthi, so chÈrikampi 
asesetvÈ satte dahati. KiÒcÈpi sattas|riyapÈtubhÈvaÑ nissÈya uppanno 
kappavinÈsako aggipi kiÒci anavasesetvÈva lokaÑ dahati, so pana aggi 
kadÈciyeva dahati. RÈgaggino adahanakÈlo nÈma natthi, tasmÈ rÈgasamo vÈ 
aggi dosasamo vÈ gaho mohasamaÑ vÈ jÈlaÑ taÓhÈsamÈ vÈ nadÊ nÈma 
natthÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 251. “Natthi rÈgasamo aggi, natthi dosasamo gaho. 
 Natthi mohasamaÑ jÈlaÑ, natthi taÓhÈsamÈ nadÊ”ti. 

 Tattha rÈgasamoti dh|mÈdÊsu kiÒci adassetvÈ antoyeva uÔÔhÈya 
jhÈpanavasena rÈgena samo aggi nÈma natthi. Dosasamoti yakkhagaha-
ajagaragahakumbhilagahÈdayo2 ekasmiÑyeva attabhÈve gaÓhituÑ sakkonti, 
dosagaho pana sabbattha ekantameva3 gaÓhÈtÊti dosena samo gaho nÈma 
natthi. Mohasamanti onandhanapariyonandhanaÔÔhena pana mohasamaÑ 
jÈlaÑ nÈma natthi. TaÓhÈsamÈti Ga~gÈdÊnaÑ nadÊnaÑ puÓÓakÈlopi 
|nakÈlopi sukkhakÈlopi paÒÒÈyati, taÓhÈya pana puÓÓakÈlo vÈ sukkhakÈlo 
vÈ natthi, niccaÑ |nÈva paÒÒÈyatÊti dupp|raÓaÔÔhena taÓhÈya samÈ nadÊ 
nÈma natthÊti attho. 

 DesanÈvasÈne sakkaccaÑ dhammaÑ suÓanto upÈsako sotÈpattiphale 
patiÔÔhahi, sampattÈnampi sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

PaÒca-upÈsakavatthu navamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. TasmÈ (SyÈ, Ka) 2. YakkhagÈha-ajagaragÈhakumbhilagÈhÈdayo (SÊ, Ka) 
 3. Na Ekameva (SÊ) 
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10. MeÓÉakaseÔÔhivatthu 

 SudassaÑ vajjanti dhammadesanaÑ SatthÈ BhaddiyanagaraÑ nissÈya 
JÈtiyÈvane viharanto MeÓÉakaseÔÔhiÑ Èrabbha kathesi. 

 SatthÈ kira A~guttarÈpesu1 cÈrikaÑ caranto MeÓÉakaseÔÔhino ca, 
bhariyÈya cassa CandapadumÈya, puttassa ca DhanaÒcayaseÔÔhino, suÓisÈya 
ca SumanadeviyÈ, nattÈya cassa VisÈkhÈya, dÈsassa ca PuÓÓassÈti imesaÑ 
sotÈpattiphal|panissayaÑ disvÈ BhaddiyanagaraÑ gantvÈ JÈtiyÈvane vihÈsi. 
MeÓÉakaseÔÔhi Satthu ÈgamanaÑ assosi. KasmÈ panesa MeÓÉakaseÔÔhi nÈma 
jÈtoti? Tassa kira pacchimagehe aÔÔhakarÊsamatte ÔhÈne hatthi-assa-
usabhapamÈÓÈ suvaÓÓameÓÉakÈ pathaviÑ bhinditvÈ piÔÔhiyÈ piÔÔhiÑ 
paharamÈnÈ uÔÔhahiÑsu. TesaÑ mukhesu paÒcavaÓÓÈnaÑ suttÈnaÑ geÓÉukÈ 
pakkhittÈ honti. SappitelamadhuphÈÓitÈdÊhi vÈ 
vatthacchÈdanahiraÒÒasuvaÓÓÈdÊhi vÈ atthe sati tesaÑ mukhato geÓÉuke 
apanenti, ekassÈpi MeÓÉakassa mukhato jambudÊpavÈsÊnaÑ pahonakaÑ 
sappitelamadhuphÈÓitavatthacchÈdanahiraÒÒasuvaÓÓaÑ nikkhamati. Tato 
paÔÔhÈya MeÓÉakaseÔÔhÊti paÒÒÈyi. 

 KiÑ panassa pubbakammanti? VipassÊbuddhakÈle kira esa Avarojassa 
nÈma kuÔumbikassa bhÈgineyyo mÈtulena samÈnanÈmo Avarojo nÈma ahosi. 
Athassa mÈtulo Satthu GandhakuÔiÑ kÈtuÑ Èrabhi. So tassa santikaÑ gantvÈ 
“mÈtula ubhopi saheva karomÈ”ti vatvÈ “ahaÑ aÒÒehi saddhiÑ asÈdhÈraÓaÑ 
katvÈ ekakova karissÈmÊ”ti tena pana paÔikkhittakÈle “imasmiÑ ÔhÈne 
GandhakuÔiyÈ katÈya imasmiÑ nÈma ÔhÈne kuÒjarasÈlaÑ nÈma laddhuÑ 
vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ araÒÒato dabbasambhÈre ÈharÈpetvÈ ekaÑ thambhaÑ 
suvaÓÓakhacitaÑ, ekaÑ rajatakhacitaÑ, ekaÑ maÓikhacitaÑ, ekaÑ 
sattaratanakhacitanti evaÑ 
tulÈsa~ghÈtadvÈrakavÈÔavÈtapÈnagopÈnasÊchadaniÔÔhakÈ sabbÈpi 
suvaÓÓÈdikhacitÈva kÈretvÈ GandhakuÔiyÈ sammukhaÔÔhÈne TathÈgatassa 
sattaratanamayaÑ kuÒjarasÈlaÑ kÈresi. TassÈ upari ghanarattasuvaÓÓamayÈ 
kambalÈ pavÈÄamayÈ sikharath|pikÈyo2 ahesuÑ. KuÒjarasÈlÈya majjhe 
______________________________________________________________ 
 1. A~guttarÈpathesu (SyÈ), a~guttaresu (Ka) 
 2. GhanarattasuvaÓÓamayaÑ kapÈlaÑ pavÈÄamayÈ sikharathupiyo (SÊ), 
 ghanarattasuvaÓÓaphalikapavÈÄamayÈ tisso sikharathupiyo (SyÈ) 
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ÔhÈne ratanamaÓÉapaÑ kÈretvÈ dhammÈsanaÑ patiÔÔhÈpesi. Tassa 
ghanarattasuvaÓÓamayÈ pÈdÈ ahesuÑ, tathÈ catasso aÔaniyo. CattÈro pana 
suvaÓÓameÓÉake kÈrÈpetvÈ Èsanassa catunnaÑ pÈdÈnaÑ heÔÔhÈ Ôhapesi, dve 
meÓÉake kÈrÈpetvÈ pÈdapÊÔhakÈya heÔÔhÈ Ôhapesi, cha suvaÓÓameÓÉake 
kÈrÈpetvÈ maÓÉapaÑ parikkhipento Ôhapesi. DhammÈsanaÑ paÔhamaÑ 
suttamayehi rajjukehi vÈyÈpetvÈ majjhe suvaÓÓasuttamayehi upari 
muttamayehi suttehi vÈyÈpesi. Tassa candanamayo apassayo ahosi. EvaÑ 
kuÒjarasÈlaÑ niÔÔhÈpetvÈ sÈlÈmahaÑ karonto aÔÔhasaÔÔhÊhi 
bhikkhusatasahassehi1 saddhiÑ SatthÈraÑ nimantetvÈ cattÈro mÈse dÈnaÑ 
datvÈ osÈnadivase ticÊvaraÑ adÈsi. Tattha saÑghanavakassa 
satasahassagghanikaÑ2 pÈpuÓi. 

 EvaÑ VipassÊbuddhakÈle puÒÒakammaÑ katvÈ tato cuto devesu ca 
manussesu ca saÑsaranto imasmiÑ Bhaddakappe BÈrÈÓasiyaÑ 
mahÈbhogakule nibbattitvÈ BÈrÈÓasiseÔÔhi nÈma ahosi. So ekadivasaÑ 
rÈj|paÔÔhÈnaÑ gacchanto purohitaÑ disvÈ “kiÑ Ècariya nakkhattamuhuttaÑ, 
upadhÈrethÈ”ti Èha. Œma upadhÈremi, kiÑ aÒÒaÑ amhÈkaÑ kammanti. 
Tena hi kÊdisaÑ janapadacÈrittanti3. EkaÑ bhayaÑ bhavissatÊti. KiÑ 
bhayaÑ nÈmÈti. ChÈtakabhayaÑ seÔÔhÊti. KadÈ bhavissatÊti. Ito tiÓÓaÑ 
saÑvaccharÈnaÑ accayenÈti. TaÑ sutvÈ seÔÔhi bahuÑ kasikammaÑ kÈretvÈ 
gehe vijjamÈnadhanenÈpi dhaÒÒameva gahetvÈ aÉÉhaterasÈni koÔÔhasatÈni 
kÈretvÈ sabbakoÔÔhake vÊhÊhi parip|resi. KoÔÔhesu appahontesu cÈÔi-ÈdÊni 
p|retvÈ avasesaÑ bh|miyaÑ ÈvÈÔe katvÈ nikhaÓi. NidhÈnÈvasesaÑ 
mattikÈya saddhiÑ madditvÈ bhittiyo limpÈpesi. 

 So aparena samayena chÈtakabhaye sampatte yathÈnikkhittaÑ dhaÒÒaÑ 
paribhuÒjanto koÔÔhesu ca cÈÔi-ÈdÊsu ca nikkhittadhaÒÒe parikkhÊÓe parijane 
pakkosÈpetvÈ Èha “gacchatha tÈtÈ, pabbatapÈdaÑ pavisitvÈ jÊvantÈ 
subhikkhakÈle mama santikaÑ ÈgantukÈmÈ Ègacchatha, anÈgantukÈmÈ tattha 
tattheva jÊvathÈ”ti. Te rodamÈnÈ assumukhÈ hutvÈ seÔÔhiÑ vanditvÈ 
khamÈpetvÈ sattÈhaÑ nisÊditvÈ tathÈ akaÑsu. Tassa pana 
______________________________________________________________ 
 1. AÔÔhasaÔÔhiyÈ bhikkhusahassena (SÊ), aÔÔhasaÔÔhibhikkhusatasahassehi (SyÈ) 
 2. SahassagghanakaÑ (SÊ) 3. JanapadacÈrikanti (Ka) 
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santike veyyÈvaccakaro ekova PuÓÓo nÈma dÈso ohÊyi, tena saddhiÑ 
seÔÔhijÈyÈ seÔÔhiputto seÔÔhisuÓisÈti paÒceva janÈ ahesuÑ. Te bh|miyaÑ 
ÈvÈÔesu nihitadhaÒÒepi parikkhÊÓe bhittimattikaÑ pÈtetvÈ temetvÈ tato 
laddhadhaÒÒena yÈpayiÑsu. Athassa jÈyÈ chÈtake avattharante mattikÈya 
khÊyamÈnÈya bhittipÈdesu1 avasiÔÔhamattikaÑ pÈtetvÈ temetvÈ 
aÉÉhÈÄhakamattaÑ vÊhiÑ labhitvÈ koÔÔetvÈ ekaÑ taÓÉulanÈÄiÑ gahetvÈ 
“chÈtakakÈle corÈ bah| hontÊ”ti corabhayena ekasmiÑ kuÔe pakkhipitvÈ 
pidahitvÈ bh|miyaÑ nikhaÓitvÈ Ôhapesi. Atha naÑ seÔÔhi rÈj|paÔÔhÈnato 
ÈgantvÈ Èha “bhadde chÈtomhi, atthi kiÒcÊ”ti. SÈ vijjamÈnaÑ “natthÊ”ti 
avatvÈ “ekÈ taÓÉulanÈÄi atthÊ”ti Èha. KahaÑ sÈti. Corabhayena me 
nikhaÓitvÈ ÔhapitÈti. Tena hi naÑ uddharitvÈ kiÒci pacÈhÊti. “Sace yÈguÑ 
pacissÈmi, dve vÈre labhassati. Sace bhattaÑ pacissÈmi, ekavÈrameva 
labhissati, kiÑ pacÈmi sÈmÊ”ti Èha. AmhÈkaÑ aÒÒo paccayo natthi, bhattaÑ 
bhuÒjitvÈ marissÈma, bhattameva pacÈhÊti. SÈ bhattaÑ pacitvÈ paÒca 
koÔÔhÈse katvÈ seÔÔhino koÔÔhÈsaÑ vaÉÉhetvÈ purato Ôhapesi. 

 TasmiÑ khaÓe GandhamÈdanapabbate Paccekabuddho samÈpattito 
vuÔÔhÈti. AntosamÈpattiyaÑ kira samÈpattibalena jighacchÈ na bÈdhati. 
SamÈpattito vuÔÔhitÈnaÑ pana balavatÊ hutvÈ udarapaÔalaÑ ÉayhantÊ viya 
uppajjati. TasmÈ te labhanaÔÔhÈnaÑ oloketvÈ gacchanti. TaÑ divasaÑ ca 
tesaÑ dÈnaÑ datvÈ senÈpatiÔÔhÈnÈdÊsu aÒÒatarasampattiÑ labhanti. TasmÈ 
sopi dibbena cakkhunÈ olokento “sakalajambudÊpe chÈtakabhayaÑ 
uppannaÑ, seÔÔhigehe ca paÒcannaÑ janÈnaÑ nÈÄikodanova pakko, saddhÈ 
nu kho ete, sakkhissanti vÈ mama sa~gahaÑ kÈtun”ti tesaÑ saddhabhÈvaÒca 
sa~gahaÑ kÈtuÑ samatthabhÈvaÒca disvÈ pattacÊvaramÈdÈya mahÈseÔÔhissa 
purato dvÈre Ôhitameva attÈnaÑ dassesi. So taÑ disvÈ pasannacitto “pubbepi 
mayÈ dÈnassa adinnattÈ evar|paÑ chÈtakaÑ diÔÔhaÑ, idaÑ kho pana 
bhattaÑ maÑ ekadivasameva rakkheyya. Ayyassa pana dinnaÑ anekÈsu 
kappakoÔÊsu mama hitasukhÈvahaÑ bhavissatÊ”ti taÑ bhattapÈtiÑ apanetvÈ 
PaccekabuddhaÑ upasa~kamitvÈ paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ gehaÑ 
pavesetvÈ Èsane 
______________________________________________________________ 
 1. BhittipÈdÈyeva (SÊ)  
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nisinnassa pÈde dhovitvÈ suvaÓÓapÈdapÊÔhe ÔhapetvÈ bhattapÈtimÈdÈya 
Paccekabuddhassa patte okiri. UpaÉÉhÈvasese bhatte Paccekabuddho 
hatthena pattaÑ pidahi. Atha naÑ “bhante ekÈya taÓÉulanÈÄiyÈ paÒcannaÑ 
janÈnaÑ pakka-odanassa ayaÑ eko koÔÔhÈso, imaÑ dvidhÈ kÈtuÑ na sakkÈ. 
MÈ mayhaÑ idhaloke sa~gahaÑ karotha, ahaÑ niravasesaÑ 
dÈtukÈmomhÊ”ti vatvÈ sabbaÑ bhattamadÈsi. DatvÈ ca pana patthanaÑ 
paÔÔhapesi “mÈ bhante puna nibbattanibbattaÔÔhÈne evar|paÑ 
chÈtakabhayaÑ addasaÑ, ito paÔÔhÈya sakalajambudÊpavÈsÊnaÑ bÊjabhattaÑ 
dÈtuÑ samattho bhaveyyaÑ, sahatthena kammaÑ katvÈ jÊvikaÑ na 
kappeyyaÑ, aÉÉhaterasa koÔÔhasatÈni sodhÈpetvÈ sÊsaÑ nhÈyitvÈ tesaÑ 
dvÈre nisÊditvÈ uddhaÑ olokitakkhaÓeyeva me rattasÈlidhÈrÈ patitvÈ 
sabbakoÔÔhe p|reyyuÑ. NibbattanibbattaÔÔhÈne ca ayameva bhariyÈ, 
ayameva putto, ayameva suÓisÈ, ayameva dÈso hot|”ti. 

 BhariyÈpissa “mama sÈmike jighacchÈya pÊÄiyamÈne na sakkÈ mayÈ 
bhuÒjitun”ti cintetvÈ attano koÔÔhÈsaÑ Paccekabuddhassa datvÈ patthanaÑ 
paÔÔhapesi “bhante idÈni nibbattanibbattaÔÔhÈne evar|paÑ chÈtakabhayaÑ na 
passeyyaÑ, bhattathÈlikaÑ purato katvÈ sakalajambudÊpavÈsÊnaÑ bhattaÑ 
dentiyÈpi ca me yÈva na uÔÔhahissÈmi, tÈva gahitagahitaÔÔhÈnaÑ p|ritameva 
hotu. Ayameva sÈmiko, ayameva putto, ayameva suÓisÈ, ayameva dÈso 
hot|”ti. Puttopissa attano koÔÔhÈsaÑ Paccekabuddhassa datvÈ patthanaÑ 
paÔÔhapesi “bhante ito paÔÔhÈya evar|paÑ chÈtakabhayaÑ na passeyyaÑ, 
ekaÒca me sahassathavikaÑ gahetvÈ sakalajambudÊpavÈsÊnaÑ kahÈpaÓaÑ 
dentassÈpi ayaÑ sahassathavikÈ paripuÓÓÈva hotu, imeyeva mÈtÈpitaro 
hontu, ayaÑ bhariyÈ, ayaÑ dÈso hot|”ti. 

 SuÓisÈpissa attano koÔÔhÈsaÑ Paccekabuddhassa datvÈ patthanaÑ 
paÔÔhapesi “ito paÔÔhÈya evar|paÑ chÈtakabhayaÑ na passeyyaÑ, ekaÒca me 
dhaÒÒapiÔakaÑ purato ÔhapetvÈ sakalajambudÊpavÈsÊnaÑ bÊjabhattaÑ 
dentiyÈpi khÊÓabhÈvo mÈ paÒÒÈyittha, nibbattanibbattaÔÔhÈne imeyeva sasurÈ 
hontu, ayameva sÈmiko, ayameva dÈso hot|”ti. DÈsopi attano koÔÔhÈsaÑ 
Paccekabuddhassa datvÈ patthanaÑ 
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paÔÔhapesi “ito paÔÔhÈya evar|paÑ chÈtakabhayaÑ na passeyyaÑ, sabbe ime 
sÈmikÈ hontu, kasantassa ca me ito tisso, etto tisso, majjhe ekÈti dÈru-
ambaÓamattÈ satta satta sÊtÈyo gacchant|”ti. So taÑ divasaÑ 
senÈpatiÔÔhÈnaÑ patthetvÈ laddhuÑ samatthopi sÈmikesu sinehena “imeyeva 
me sÈmikÈ hont|”ti patthanaÑ paÔÔhapesi. Paccekabuddho sabbesampi 
vacanÈvasÈne “evaÑ hot|”ti vatvÈ– 

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

PaccekabuddhagÈthÈhi anumodanaÑ katvÈ “mayÈ imesaÑ cittaÑ pasÈdetuÑ 
vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ “yÈva GandhamÈdanapabbatÈ ime maÑ passant|”ti 
adhiÔÔhahitvÈ pakkÈmi. Tepi oloketvÈva aÔÔhaÑsu. So gantvÈ taÑ bhattaÑ 
paÒcahi Paccekabuddhasatehi saddhiÑ saÑvibhaji. TaÑ tassÈnubhÈvena 
sabbesampi pahoti. Te olokentÈyeva aÔÔhaÑsu. 

 Atikkante pana majjhanhike seÔÔhibhariyÈ ukkhaliÑ dhovitvÈ pidahitvÈ 
Ôhapesi. SeÔÔhipi jighacchÈya pÊÄito nipajjitvÈ niddaÑ okkami. So sÈyanhe 
pabujjhitvÈ bhariyaÑ Èha “bhadde ativiya chÈtomhi, atthi nu kho ukkhaliyÈ 
tale jhÈmakasitthÈnÊ”ti. SÈ dhovitvÈ ukkhaliyÈ ÔhapitabhÈvaÑ jÈnantÊpi 
“natthÊ”ti avatvÈ “ukkhaliÑ vivaritvÈ ÈcikkhissÈmÊ”ti uÔÔhÈya ukkhalim|laÑ 
gantvÈ ukkhaliÑ vivari, tÈvadeva sumanamakulasadisavaÓÓassa bhattassa 
p|rÈ ukkhali pidhÈnaÑ ukkhipitvÈ aÔÔhÈsi. SÈ taÑ disvÈva pÊtiyÈ 
phuÔÔhasarÊrÈ seÔÔhiÑ Èha “uÔÔhehi sÈmi, ahaÑ ukkhaliÑ dhovitvÈ pidahiÑ, 
sÈ pana sumanamakulasadisavaÓÓassa bhattassa p|rÈ, puÒÒÈni nÈma 
kattabbar|pÈni, dÈnaÑ nÈma kattabbayuttakaÑ. UÔÔhehi sÈmi bhuÒjass|”ti. 
SÈ dvinnaÑ pitÈputtÈnaÑ bhattaÑ adÈsi. Tesu bhutvÈ uÔÔhitesu suÓisÈya 
saddhiÑ nisÊditvÈ bhuÒjitvÈ puÓÓassa bhattaÑ adÈsi. GahitagahitaÔÔhÈnaÑ 
na khÊyati, kaÔacchunÈ sakiÑ gahitaÔÔhÈnameva paÒÒÈyati. TaÑdivasameva 
koÔÔhÈdayo pubbe p|ritaniyÈmeneva puna p|rayiÑsu. “SeÔÔhissa gehe 
bhattaÑ uppannaÑ, bÊjabhattehi atthikÈ ÈgantvÈ gaÓhant|”ti 
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nagare ghosanaÑ kÈresi. ManussÈ tassa gehato bÊjabhattaÑ gaÓhiÑsu. 
SakalajambudÊpavÈsino taÑ nissÈya jÊvitaÑ labhiÑsuyeva. 

 So tato cuto devaloke nibbattitvÈ devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ 
BuddhuppÈde Bhaddiyanagare seÔÔhikule nibbatti. BhariyÈpissa 
mahÈbhogakule nibbattitvÈ vayappattÈ tasseva gehaÑ agamÈsi. Tassa taÑ 
pubbakammaÑ nissÈya pacchÈgehe pubbe vuttappakÈrÈ MeÓÉakÈ 
uÔÔhahiÑsu. Puttopi nesaÑ puttova, suÓisÈ suÓisÈva, dÈso dÈsova ahosi. 
AthekadivasaÑ seÔÔhi attano puÒÒaÑ vÊmaÑsitukÈmo aÉÉhaterasÈni 
koÔÔhasatÈni sodhÈpetvÈ sÊsaÑ nhÈto dvÈre nisÊditvÈ uddhaÑ olokesi. 
SabbÈnipi vuttappakÈrÈnaÑ rattasÈlÊnaÑ p|rayiÑsu. So sesÈnampi puÒÒÈni 
vÊmaÑsitukÈmo bhariyaÒca puttÈdayo ca “tumhÈkampi puÒÒÈni 
vÊmaÑsissathÈ”ti Èha. 

 Athassa bhariyÈ sabbÈla~kÈrehi1 ala~karitvÈ mahÈjanassa passantasseva 
taÓÉule minÈpetvÈ2 tehi bhattaÑ pacÈpetvÈ dvÈrakoÔÔhake paÒÒattÈsane 
nisÊditvÈ suvaÓÓakaÔacchuÑ ÈdÈya “bhattena atthikÈ Ègacchant|”ti 
ghosÈpetvÈ ÈgatÈgatÈnaÑ upanÊtabhÈjanÈni p|retvÈ adÈsi. Sakaladivasampi 
dentiyÈ kaÔacchunÈ gahitaÔÔhÈnameva paÒÒÈyati. TassÈ pana 
purimabuddhÈnampi bhikkhusaÑghassa vÈmahatthena ukkhaliÑ 
dakkhiÓahatthena kaÔacchuÑ gahetvÈ evameva patte p|retvÈ bhattassa 
dinnattÈ vÈmahatthatalaÑ p|retvÈ padumalakkhaÓaÑ nibbatti, 
dakkhiÓahatthatalaÑ p|retvÈ candalakkhaÓaÑ nibbatti. YasmÈ pana 
vÈmahatthato dhammakaraÓaÑ3 ÈdÈya bhikkhusaÑghassa udakaÑ 
parissÈvetvÈ dadamÈnÈ aparÈparaÑ vicari, tenassÈ dakkhiÓapÈdatalaÑ 
p|retvÈ candalakkhaÓaÑ nibbatti, vÈmapÈdatalaÑ p|retvÈ 
padumalakkhaÓaÑ nibbatti. TassÈ iminÈ kÈraÓena CandapadumÈti nÈmaÑ 
kariÑsu. 

 Puttopissa sÊsaÑ nhÈto sahassathavikaÑ ÈdÈya “kahÈpaÓehi atthikÈ 
Ègacchant|”ti vatvÈ ÈgatÈgatÈnaÑ gahitabhÈjanÈni p|retvÈ adÈsi. ThavikÈya 
kahÈpaÓasahassaÑ ahosiyeva. SuÓisÈpissa sabbÈla~kÈrehi ala~karitvÈ 
vÊhipiÔakaÑ ÈdÈya ÈkÈsa~gaÓe nisinnÈ “bÊjabhattehi atthikÈ Ègacchant|”ti 
vatvÈ ÈgatÈgatÈnaÑ gahitabhÈjanÈni p|retvÈ adÈsi. PiÔakaÑ yathÈp|ritameva 
ahosi. 
______________________________________________________________ 
 1. SabbÈla~kÈraÑ (SÊ) 2. TaÓÉulaÑ ekanÈÄimattaÑ gahetvÈ (Ka) 
 3. DhammakarakaÑ (Ka) 
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DÈsopissa sabbÈla~kÈrehi ala~karitvÈ suvaÓÓayugesu suvaÓÓayottehi goÓe 
yojetvÈ suvaÓÓapatodayaÔÔhiÑ ÈdÈya dvinnaÑ goÓÈnaÑ 
gandhapaÒca~gulikÈni datvÈ visÈÓesu suvaÓÓakosake paÔimuÒcitvÈ khettaÑ 
gantvÈ pÈjesi. Ito tisso, etto tisso, majjhe ekÈti satta sÊtÈ bhijjitvÈ agamaÑsu. 
JambudÊpavÈsino bhattabÊjahiraÒÒasuvaÓÓÈdÊsu yathÈrucitaÑ 
seÔÔhigehatoyeva gaÓhiÑsu. Ime paÒca mahÈpuÒÒÈ. 

 EvaÑ mahÈnubhÈvo seÔÔhi “SatthÈ kira Ègato”ti sutvÈ “Satthu 
paccuggamanaÑ karissÈmÊ”ti nikkhamanto antarÈmagge titthiye disvÈ tehi 
“kasmÈ tvaÑ gahapati kiriyavÈdo samÈno akiriyavÈdassa samaÓassa 
Gotamassa santikaÑ gacchasÊ”ti nivÈriyamÈnopi tesaÑ vacanaÑ anÈdiyitvÈ 
gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. Athassa SatthÈ anupubbiÑ 
kathaÑ kathesi. So desanÈvasÈne sotÈpattiphalaÑ patvÈ Satthu titthiyehi 
avaÓÓaÑ vatvÈ attano nivÈritabhÈvaÑ Èrocesi. Atha naÑ SatthÈ “gahapati 
ime sattÈ nÈma mahantampi attano dosaÑ na passanti, avijjamÈnampi 
paresaÑ dosaÑ vijjamÈnaÑ katvÈ tattha tattha bhusaÑ viya opunantÊ”ti 
vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 252. “SudassaÑ vajjamaÒÒesaÑ, attano pana duddasaÑ. 
 ParesaÑ hi so vajjÈni, opunÈti yathÈ bhusaÑ. 
 Attano pana chÈdeti, kaliÑva kitavÈ saÔho”ti. 

 Tattha sudassaÑ vajjanti parassa aÓumattampi vajjaÑ khalitaÑ 
sudassaÑ sukheneva passituÑ sakkÈ, attano pana atimahantampi duddasaÑ. 
ParesaÑ hÊti teneva kÈraÓena so puggalo saÑghamajjhÈdÊsu paresaÑ vajjÈni 
uccaÔÔhÈne ÔhapetvÈ bhusaÑ opunanto viya opunÈti. KaliÑva kitavÈ saÔhoti 
ettha sakuÓesu aparajjhanabhÈvena1 attabhÈvo kali nÈma, 
sÈkhabha~gÈdikaÑ paÔicchÈdanaÑ kitavÈ nÈma, sÈkuÓiko saÔho nÈma. YathÈ 
sakuÓaluddako sakuÓe gahetvÈ mÈretukÈmo kitavÈ viya attabhÈvaÑ 
paÔicchÈdeti, evaÑ attano vajjaÑ chÈdetÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

MeÓÉakaseÔÔhivatthu dasamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Aparajjhanavasena (SyÈ)  
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11. UjjhÈnasaÒÒittheravatthu 

 ParavajjÈnupassissÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
UjjhÈnasaÒÒiÑ nÈma ekaÑ theraÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira “ayaÑ evaÑ nivÈseti, evaÑ pÈrupatÊ”ti bhikkh|naÑ 
antarameva1 gavesanto vicarati. Bhikkh| “asuko nÈma bhante thero evaÑ 
karotÊ”ti Satthu ÈrocesuÑ. SatthÈ “bhikkhave vattasÊse ÔhatvÈ evaÑ ovadanto 
ananupavÈdo. Yo pana niccaÑ ujjhÈnasaÒÒitÈya paresaÑ antaraÑ 
pariyesamÈno evaÑ vatvÈ vicarati, tassa jhÈnÈdÊsu ekopi viseso nuppajjati, 
kevalaÑ ÈsavÈyeva vaÉÉhantÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 253. “ParavajjÈnupassissa, niccaÑ ujjhÈnasaÒÒino. 
 ŒsavÈ tassa vaÉÉhanti, ÈrÈ so ÈsavakkhayÈ”ti. 

 Tattha ujjhÈnasaÒÒinoti evaÑ nivÈsetabbaÑ evaÑ pÈrupitabbanti 
paresaÑ antaragavesitÈya2 ujjhÈnabahulassa puggalassa jhÈnÈdÊsu 
ekadhammopi na vaÉÉhati, atha kho ÈsavÈva tassa vaÉÉhanti. Teneva 
kÈraÓena so arahattamaggasa~khÈtÈ ÈsavakkhayÈ ÈrÈ d|raÑ gatova3 hotÊti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

UjjhÈnasaÒÒittheravatthu ekÈdasamaÑ. 
_____ 

 
12. SubhaddaparibbÈjakavatthu 

 ŒkÈseti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ KusinÈrÈyaÑ upavattane 
MallÈnaÑ SÈlavane parinibbÈnamaÒcake nipanno SubhaddaÑ paribbÈjakaÑ 
Èrabbha kathesi. 

 So kira atÊte kaniÔÔhabhÈtari ekasmiÑ sasse navakkhattuÑ aggadÈnaÑ 
dente dÈnaÑ dÈtuÑ anicchanto osakkitvÈ avasÈne adÈsi. TasmÈ 
paÔhamabodhiyampi majjhimabodhiyampi SatthÈraÑ daÔÔhuÑ nÈlattha. 
PacchimabodhiyaÑ pana Satthu parinibbÈnakÈle “ahaÑ tÊsu paÒhesu attano 
ka~khaÑ mahallake 
______________________________________________________________ 
 1. Randhameva (SÊ) 2. RandhagavesitÈya (SÊ) 3. D|ratova (SyÈ)  

 



240 KhuddakanikÈya  

paribbÈjake pucchitvÈ samaÓaÑ GotamaÑ ‘daharo’ti saÒÒÈya na pucchiÑ, 
tassa ca dÈni parinibbÈnakÈlo, pacchÈ me samaÓassa Gotamassa 
apucchitakÈraÓÈ vippaÔisÈro uppajjeyyÈ”ti SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ 
Œnandattherena nivÈriyamÈnopi SatthÈrÈ okÈsaÑ katvÈ “Œnanda mÈ 
SubhaddaÑ nivÈrayi, pucchatu maÑ paÒhan”ti vutte antosÈÓiÑ pavisitvÈ 
heÔÔhÈmaÒcake nisinno “bho samaÓa kiÑ nu kho ÈkÈse padaÑ nÈma atthi, 
ito bahiddhÈ samaÓo nÈma atthi, sa~khÈrÈ sassatÈ nÈma atthÊ”ti ime paÒhe 
pucchi. Athassa SatthÈ tesaÑ abhÈvaÑ Ècikkhanto imÈhi gÈthÈhi dhammaÑ 
desesi– 
 
 254. ŒkÈseva padaÑ natthi, samaÓo natthi bÈhire. 
 PapaÒcÈbhiratÈ pajÈ, nippapaÒcÈ TathÈgatÈ. 
 
 255. ŒkÈseva padaÑ natthi, samaÓo natthi bÈhire. 
 Sa~khÈrÈ sassatÈ natthi, natthi BuddhÈnamiÒjitan”ti. 

 Tattha padanti imasmiÑ ÈkÈse vaÓÓasaÓÔhÈnavasena evar|panti 
paÒÒÈpetabbaÑ kassaci padaÑ nÈma natthi. BÈhireti mama sÈsanato 
bahiddhÈ maggaphalaÔÔho samaÓo nÈma natthi. PajÈti ayaÑ 
sattalokasa~khÈtÈ pajÈ taÓhÈdÊsu papaÒcesuyevÈbhiratÈ. NippapaÒcÈti 
bodhim|leyeva sabbapapaÒcÈnaÑ samucchinnattÈ nippapaÒcÈ TathÈgatÈ. 
Sa~khÈrÈti paÒcakkhandhÈ. Tesu hi ekopi sassato nÈma natthi. IÒjitanti 
BuddhÈnaÑ pana taÓhÈmÈnÈdÊsu iÒjitesu yena sa~khÈrÈ sassatÈti gaÓheyya, 
taÑ ekaÑ iÒjitampi nÈma natthÊti attho. 

 DesanÈvasÈne Subhaddo anÈgÈmiphale patiÔÔhahi, sampattaparisÈyapi 
sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

SubhaddaparibbÈjakavatthu dvÈdasamaÑ. 
 
 

MalavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

AÔÔhÈrasamo vaggo.

 



   

19. DhammaÔÔhavagga 
 

1. VinicchayamahÈmattavatthu 

 Na tena hotÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
VinicchayamahÈmatte Èrabbha kathesi. 

 EkadivasaÑ hi bhikkh| SÈvattiyaÑ UttaradvÈragÈme piÓÉÈya caritvÈ 
piÓÉapÈtapaÔikkantÈ nagaramajjhena vihÈraÑ Ègacchanti. TasmiÑ khaÓe 
megho uÔÔhÈya pÈvassi. Te sammukhÈgataÑ vinicchayasÈlaÑ pavisitvÈ 
VinicchayamahÈmatte laÒjaÑ gahetvÈ sÈmike asÈmike karonte disvÈ “aho 
ime adhammikÈ, mayaÑ pana ‘ime dhammena vinicchayaÑ karontÊ’ti 
saÒÒino ahumhÈ”ti cintetvÈ vasse vigate vihÈraÑ gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ 
ekamantaÑ nisinnÈ tamatthaÑ ÈrocesuÑ. SatthÈ “na bhikkhave 
chandÈdivasikÈ hutvÈ sÈhasena atthaÑ vinicchinantÈ dhammaÔÔhÈ nÈma 
honti, aparÈdhaÑ pana anuvijjitvÈ aparÈdhÈnur|paÑ asÈhasena vinicchayaÑ 
karontÈ eva dhammaÔÔhÈ nÈma hontÊ”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 256. “Na tena hoti dhammaÔÔho, yenatthaÑ sÈhasÈ1 naye. 
 Yo ca atthaÑ anatthaÒca, ubho niccheyya paÓÉito. 
 
 257. AsÈhasena dhammena, samena nayatÊ pare. 
 Dhammassa gutto medhÈvÊ, ‘dhammaÔÔho’ti pavuccatÊ”ti. 

 Tattha tenÈti ettakeneva kÈraÓena. DhammaÔÔhoti rÈjÈ hi attano kÈtabbe 
vinicchayadhamme Ôhitopi dhammaÔÔho nÈma na hoti. YenÈti yena kÈraÓena. 
Atthanti otiÓÓaÑ vinicchitabbaÑ atthaÑ. SÈhasÈ nayeti chandÈdÊsu patiÔÔhito 
sÈhasena musÈvÈdena viniccheyya. Yo hi chande patiÔÔhÈya ÒÈtÊti vÈ mittoti 
vÈ musÈ vatvÈ2 asÈmikameva sÈmikaÑ karoti, dose patiÔÔhÈya attano 
verÊnaÑ musÈ vatvÈ sÈmikameva asÈmikaÑ karoti, mohe patiÔÔhÈya laÒjaÑ 
gahetvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. SahasÈ (SÊ, SyÈ)  
 2. Attano ÒÈtiÑ vÈ mittaÑ vÈ musÈ vatvÈ (SÊ), attano ÒÈtiÑ vÈ mittaÑ vÈ 
 musÈvÈdaÑ vatvÈ (SyÈ) 
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vinicchayakÈle aÒÒavihito viya ito cito ca olokento musÈ vatvÈ “iminÈ 
jitaÑ, ayaÑ parÈjito”ti paraÑ nÊharati, bhaye patiÔÔhÈya kassacideva 
issarajÈtikassa parÈjayaÑ pÈpuÓantassÈpi jayaÑ Èropeti, ayaÑ sÈhasena 
atthaÑ neti nÈma. Eso dhammaÔÔho nÈma na hotÊti attho. AtthaÑ 
anatthaÒcÈti bh|taÒca abh|taÒca kÈraÓaÑ. Ubho niccheyyÈti yo pana 
paÓÉito ubho atthÈnatthe vinicchinitvÈ vadati. AsÈhasenÈti amusÈvÈdena. 
DhammenÈti vinicchayadhammena, na chandÈdivasena. SamenÈti 
aparÈdhÈnur|peneva pare nayati, jayaÑ vÈ parÈjayaÑ vÈ pÈpeti. 
Dhammassa guttoti so dhammagutto dhammarakkhito dhammojapaÒÒÈya 
samannÈgato medhÈvÊ vinicchayadhamme ÔhitattÈ dhammaÔÔhoti pavuccatÊti 
attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

VinicchayamahÈmattavatthu paÔhamaÑ. 
_____ 

 
2. Chabbaggiyavatthu 

 Na tena paÓÉito hotÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
chabbaggiye Èrabbha kathesi. 

 Te kira vihÈrepi gÈmepi bhattaggaÑ ÈkulaÑ karontÈ vicaranti. 
Athekadivase bhikkh| gÈme bhattakiccaÑ katvÈ Ègate1 dahare sÈmaÓere ca 
pucchiÑsu “kÊdisaÑ Èvuso bhattaggan”ti. Bhante mÈ pucchatha, 
chabbaggiyÈ “mayameva viyattÈ, mayameva paÓÉitÈ, ime paharitvÈ sÊse 
kacavaraÑ ÈkiritvÈ nÊharissÈmÈ”ti vatvÈ amhe piÔÔhiyaÑ gahetvÈ kacavaraÑ 
okirantÈ bhattaggaÑ ÈkulaÑ akaÑs|ti. Bhikkh| Satthu santikaÑ gantvÈ 
tamatthaÑ ÈrocesuÑ. SatthÈ “nÈhaÑ bhikkhave bahuÑ bhÈsitvÈ pare 
viheÔhayamÈnaÑ ‘paÓÉito’ti vadÈmi, kheminaÑ pana averÊnaÑ abhayameva 
paÓÉitoti vadÈmÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 258. “Na tena paÓÉito hoti, yÈvatÈ bahu bhÈsati. 
 KhemÊ averÊ abhayo, ‘paÓÉito’ti pavuccatÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. ŒgatÈ (SÊ) 
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 Tattha yÈvatÈti yattakena kÈraÓena saÑghamajjhÈdÊsu bahuÑ katheti, 
tena paÓÉito nÈma na hoti. Yo pana sayaÑ khemÊ paÒcannaÑ verÈnaÑ 
abhÈvena averÊ nibbhayo, yaÑ vÈ Ègamma mahÈjanassa bhayaÑ na hoti, so 
paÓÉito nÈma hotÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

Chabbaggiyavatthu dutiyaÑ. 
_____ 

 
3. EkudÈnattherakhÊÓÈsavavatthu 

 Na tÈvatÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
EkudÈnattheraÑ nÈma khÊÓÈsavaÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira ekakova ekasmiÑ vanasaÓÉe viharati, ekamevassa udÈnaÑ 
paguÓaÑ– 

    “Adhicetaso appamajjato, 
    Munino monapathesu sikkhato. 
    SokÈ na bhavanti tÈdino, 
    Upasantassa sadÈ satÊmato”ti1. 

 So kira uposathadivasesu sayameva dhammassavanaÑ ghosetvÈ imaÑ 
gÈthaÑ vadati. Pathavi-undriyanasaddo viya devatÈnaÑ sÈdhukÈrasaddo 
hoti. AthekasmiÑ uposathadivase paÒcapaÒcasataparivÈrÈ dve tipiÔakadharÈ 
bhikkh| tassa vasanaÔÔhÈnaÑ agamaÑsu. So te disvÈva tuÔÔhamÈnaso “sÈdhu 
vo kataÑ idha Ègacchantehi, ajja mayaÑ tumhÈkaÑ dhammaÑ suÓissÈmÈ”ti 
Èha. Atthi2 pana Èvuso idha dhammaÑ sotukÈmÈti3. Atthi bhante, ayaÑ 
vanasaÓÉo dhammassavanadivase devatÈnaÑ sÈdhukÈrasaddena ekaninnÈdo 
hotÊti. Tesu eko tipiÔakadharo dhammaÑ osÈresi, eko kathesi. EkadevatÈpi 
sÈdhukÈraÑ nÈdÈsi. Te ÈhaÑsu “tvaÑ Èvuso dhammassavanadivase 
imasmiÑ vanasaÓÉe devatÈ mahantena saddena sÈdhukÈraÑ dentÊti vadesi, 
kiÑ nÈmetan”ti. Bhante aÒÒesu divasesu sÈdhukÈrasaddena ekaninnÈdo eva 
hoti, na ajja 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 2. 77; Khu 1. 128 piÔÔhesu. 2. Natthi (SÊ) 3. SotÈroti (SÊ, SyÈ)  
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pana jÈnÈmi “kimetan”ti. Tena hi Èvuso tvaÑ tÈva dhammaÑ kathehÊti. So 
bÊjaniÑ gahetvÈ Èsane nisinno tameva gÈthaÑ vadesi. DevatÈ mahantena 
saddena sÈdhukÈramadaÑsu. Atha nesaÑ parivÈrÈ bhikkh| ujjhÈyiÑsu 
“imasmiÑ vanasaÓÉe devatÈ mukholokanena sÈdhukÈraÑ dadanti, 
tipiÔakadharabhikkh|su ettakaÑ bhaÓantesupi kiÒci pasaÑsanamattampi1 
avatvÈ ekena mahallakattherena ekagÈthÈya kathitÈya mahÈsaddena 
sÈdhukÈraÑ dadantÊ”ti. Tepi vihÈraÑ gantvÈ Satthu tamatthaÑ ÈrocesuÑ. 

 SatthÈ “nÈhaÑ bhikkhave yo bahumpi uggaÓhati vÈ bhÈsati vÈ, taÑ 
dhammadharoti vadÈmi. Yo pana ekampi gÈthaÑ uggaÓhitvÈ saccÈni 
paÔivijjhati, ayaÑ dhammadharo nÈmÈ”ti vatvÈ dhammaÑ desento imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 259. “Na tÈvatÈ dhammadharo, yÈvatÈ bahu bhÈsati. 
 Yo ca appampi sutvÈna, dhammaÑ kÈyena passati. 
 Sa ve dhammadharo hoti, yo dhammaÑ nappamajjatÊ”ti. 

 Tattha yÈvatÈti yattakena uggahaÓadhÈraÓavÈcanÈdinÈ kÈraÓena bahuÑ 
bhÈsati, tÈvattakena dhammadharo na hoti, vaÑsÈnurakkhako pana 
paveÓipÈlako nÈma hoti. Yo ca appampÊti yo pana appamattakampi sutvÈ 
dhammamanvÈya atthamanvÈya dhammÈnudhammappaÔipanno hutvÈ 
nÈmakÈyena dukkhÈdÊni parijÈnanto catusaccadhammaÑ passati, sa ve 
dhammadharo hoti. Yo dhammaÑ nappamajjatÊti yopi ÈraddhavÊriyo hutvÈ 
ajja ajjevÈti paÔivedhaÑ Èka~khanto dhammaÑ nappamajjati, ayampi 
dhammadharoyevÈti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

EkudÈnakhÊÓÈsavattheravatthu tatiyaÑ. 
_____ 

 
4. LakuÓÉakabhaddiyattheravatthu 

 Na tena thero so hotÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto LakuÓÉakabhaddiyattheraÑ Èrabbha kathesi. 
______________________________________________________________ 
 1. Vacanamattampi (SÊ)  
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 EkadivasaÑ hi tasmiÑ there Satthu upaÔÔhÈnaÑ gantvÈ pakkantamatte1 
tiÑsamattÈ ÈraÒÒikÈ bhikkh| taÑ passantÈ eva ÈgantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ 
nisÊdiÑsu. SatthÈ tesaÑ arahatt|panissayaÑ disvÈ imaÑ paÒhaÑ pucchi “ito 
gataÑ ekaÑ theraÑ passathÈ”ti. Na passÈma bhanteti. KiÑ nu diÔÔho voti. 
EkaÑ bhante sÈmaÓeraÑ passimhÈti. Na so bhikkhave sÈmaÓero, thero eva 
soti. Ativiya khuddako bhanteti. “NÈhaÑ bhikkhave mahallakabhÈvena 
therÈsane nisinnamattakena theroti vadÈmi. Yo pana saccÈni paÔivijjhitvÈ 
mahÈjanassa ahiÑsakabhÈve Ôhito, ayaÑ thero nÈmÈ”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ 
abhÈsi– 
 
 260. “Na tena thero so hoti, yenassa palitaÑ siro. 
 Paripakko vayo tassa, ‘moghajiÓÓo’ti vuccati. 
 
 261. Yamhi saccaÒca dhammo ca, ahiÑsÈ saÑyamo damo. 
 Sa ve vantamalo dhÊro, ‘thero’iti pavuccatÊ”ti. 

 Tattha paripakkoti pariÓato2, vuÉÉhabhÈvaÑ pattoti attho. 
MoghajiÓÓoti anto therakarÈnaÑ dhammÈnaÑ abhÈvena tucchajiÓÓo nÈma. 
Yamhi saccaÒca dhammo cÈti yamhi pana puggale soÄasahÈkÈrehi 
paÔividdhattÈ catubbidhaÑ saccaÑ, ÒÈÓena sacchikatattÈ navavidho 
lokuttaradhammo ca atthi. AhiÑsÈti ahiÑsanabhÈvo. DesanÈmattametaÑ, 
yamhi pana catubbidhÈpi appamaÒÒÈbhÈvanÈ atthÊti attho. SaÑyamo damoti 
sÊlaÒceva indriyasaÑvaro ca. Vantamaloti maggaÒÈÓena nÊhaÔamalo. DhÊroti 
dhitisampanno. Theroti so imehi thirabhÈvakÈrakehi samannÈgatattÈ theroti 
vuccatÊti attho. 

 DesanÈvasÈne te bhikkh| arahatte patiÔÔhahiÑs|ti. 
 

LakuÓÉakabhaddiyattheravatthu catutthaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Pakkamante (SÊ) 2. ParijiÓÓo (SÊ)  
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5. Sambahulabhikkhuvatthu  

 Na vÈkkaraÓamattenÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto sambahule bhikkh| Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ hi samaye dahare ceva sÈmaÓere ca attano 
dhammÈcariyÈnameva cÊvararajanÈdÊni veyyÈvaccÈni karonte disvÈ ekacce 
therÈ cintayiÑsu “mayampi byaÒjanasamaye kusalÈ, amhÈkameva kiÒci 
natthi. YaÑn|na mayaÑ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ evaÑ vadeyyÈma ‘bhante 
mayaÑ byaÒjanasamaye kusalÈ, aÒÒesaÑ santike dhammaÑ uggaÓhitvÈpi 
imesaÑ santike asodhetvÈ mÈ sajjhÈyitthÈti daharasÈmaÓere ÈÓÈpethÈ’ti. 
EvaÒhi amhÈkaÑ lÈbhasakkÈro vaÉÉhissatÊ”ti. Te SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ 
tathÈ vadiÑsu. 

 SatthÈ tesaÑ vacanaÑ sutvÈ “imasmiÑ sÈsane paveÓivaseneva evaÑ 
vattuÑ labhati, ime pana lÈbhasakkÈre nissitÈti ÒatvÈ ahaÑ tumhe 
vÈkkaraÓamattena sÈdhur|pÈti na vadÈmi. Yassa panete issÈdayo dhammÈ 
arahattamaggena samucchinnÈ, eso eva sÈdhur|po”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ 
abhÈsi– 
 
 262. “Na vÈkkaraÓamattena, vaÓÓapokkharatÈya vÈ. 
 SÈdhur|po naro hoti, issukÊ maccharÊ saÔho. 
 
 263. Yassa cetaÑ samucchinnaÑ, m|laghaccaÑ sam|hataÑ. 
 Sa vantadoso medhÈvÊ, sÈdhur|poti vuccatÊ”ti. 

 Tattha na vÈkkaraÓamattenÈti vacÊkaraÓamattena 
saddalakkhaÓasampannavacanamattena. VaÓÓapokkharatÈya vÈti 
sarÊravaÓÓassa manÈpabhÈvena vÈ. Naroti ettakeneva kÈraÓena 
paralÈbhÈdÊsu issÈmanako paÒcavidhena maccherena samannÈgato 
kerÈÔikabhÈvena1 saÔho naro sÈdhur|po na hoti. Yassa cetanti yassa ca 
puggalassetaÑ issÈdidosajÈtaÑ arahattamaggaÒÈÓena sam|lakaÑ chinnaÑ, 
m|laghÈtaÑ katvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. KerÈÔikapakkhabhajanena (SÊ, SyÈ)  
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sam|hataÑ, so vantadoso dhammojapaÒÒÈya samannÈgato sÈdhur|poti 
vuccatÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

Sambahulabhikkhuvatthu paÒcamaÑ. 
_____ 

 
6. Hatthakavatthu 

 Na muÓÉakena samaÓoti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ SÈvatthiyaÑ 
viharanto HatthakaÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira vÈdakkhitto “tumhe asukavelÈya asukaÔÔhÈnaÑ nÈma 
ÈgaccheyyÈtha, vÈdaÑ karissÈmÈ”ti vatvÈ puretarameva tattha gantvÈ 
“passatha, titthiyÈ mama bhayena nÈgatÈ, esova pana nesaÑ parÈjayo”ti-
ÈdÊni vatvÈ vÈdakkhitto aÒÒenaÒÒaÑ paÔicaranto vicarati. SatthÈ “Hatthako 
kira evaÑ karotÊ”ti sutvÈ taÑ pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira tvaÑ Hatthaka 
evaÑ karosÊ”ti pucchitvÈ “saccan”ti vutte “kasmÈ evaÑ karosi. Evar|paÒhi 
musÈvÈdaÑ karonto sÊsamuÓÉanÈdimatteneva1 samaÓo nÈma na hoti. Yo 
pana aÓ|ni vÈ th|lÈni vÈ pÈpÈni sametvÈ Ôhito, ayameva samaÓo”ti vatvÈ 
imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 264. “Na muÓÉakena samaÓo, abbato alikaÑ bhaÓaÑ. 
 IcchÈlobhasamÈpanno, samaÓo kiÑ bhavissati. 
 
 256. Yo ca sameti pÈpÈni, aÓuÑ th|lÈni sabbaso. 
 SamitattÈ hi pÈpÈnaÑ, ‘samaÓo’ti pavuccatÊ”ti. 

 Tattha muÓÉakenÈti sÊsamuÓÉanamattena. Abbatoti sÊlavatena ca 
dhuta~gavatena ca virahito. AlikaÑ bhaÓanti musÈvÈdaÑ bhaÓanto 
asampattesu2 ÈrammaÓesu icchÈya pattesu ca3 lobhena samannÈgato samaÓo 
nÈma kiÑ bhavissati. SametÊti yo ca parittÈni 
______________________________________________________________ 
 1. SÊsamuÓÉanÈdinÈ vicaraÓamatteneva (SÊ) 2. Appamattesu (Ka) 
 3. Mahattesu ca (Ka) 
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vÈ mahantÈni vÈ pÈpÈni v|pasameti, so tesaÑ samitattÈ samaÓoti pavuccatÊti 
attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

Hatthakavatthu chaÔÔhaÑ. 
_____ 

 
7. AÒÒatarabrÈhmaÓavatthu 

 Na tena bhikkhu so hotÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto aÒÒataraÑ brÈhmaÓaÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira bÈhirasamaye pabbajitvÈ bhikkhaÑ caranto cintesi “samaÓo 
Gotamo attano sÈvake bhikkhÈya caraÓena1 ‘bhikkh|’ti vadati, mampi2 
‘bhikkh|’ti vattuÑ vaÔÔatÊ”ti. So SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ “bho Gotama 
ahampi bhikkhaÑ caritvÈ jÊvÈmi, mampi3 ‘bhikkh|’ti vadehÊ”ti Èha. Atha 
naÑ SatthÈ “nÈhaÑ brÈhmaÓa bhikkhanamattena bhikkh|ti vadÈmi. Na hi 
vissaÑ dhammaÑ samÈdÈya vattanto bhikkhu nÈma hoti. Yo pana 
sabbasa~khÈresu sa~khÈya carati, so bhikkhu nÈmÈ”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ 
abhÈsi– 
 
 266. “Na tena bhikkhu so hoti, yÈvatÈ bhikkhate pare. 
 VissaÑ dhammaÑ samÈdÈya, bhikkhu hoti na tÈvatÈ. 
 
 267. Yodha puÒÒaÒca pÈpaÒca, bÈhetvÈ brahmacariyavÈ. 
 Sa~khÈya loke carati, sa ve ‘bhikkh|’ti vuccatÊ”ti. 

 Tattha yÈvatÈti yattakena pare bhikkhate, tena bhikkhanamattena 
bhikkhu nÈma na hoti. Vissanti visamaÑ dhammaÑ, vissagandhaÑ vÈ 
kÈyakammÈdikaÑ dhammaÑ samÈdÈya caranto bhikkhu nÈma na hoti. 
YodhÈti yo idha sÈsane ubhayampetaÑ puÒÒaÒca pÈpaÒca 
maggabrahmacariyena bÈhetvÈ panuditvÈ4 brahmacariyavÈ hoti. Sa~khÈyÈti 
ÒÈÓena. Loketi khandhÈdiloke “ime ajjhattikÈ khandhÈ, ime bÈhirÈ”ti evaÑ 
sabbepi dhamme 
______________________________________________________________ 
 1. Carante (SyÈ, Ka) 2. Mamampi (SÊ) 
 3. Mayhampi (SÊ) 4. OpuÓÈpetvÈ (SÊ) 
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jÈnitvÈ carati, so tena ÒÈÓena kilesÈnaÑ bhinnattÈ “bhikkh|”ti vuccatÊti 
attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

AÒÒatarabrÈhmaÓavatthu sattamaÑ. 
_____ 

 
8. Titthiyavatthu 

 Na monenÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto titthiye 
Èrabbha kathesi. 

 Te kira bhuttaÔÔhÈnesu manussÈnaÑ “khemaÑ hotu, sukhaÑ hotu, Èyu 
vaÉÉhatu, asukaÔÔhÈne nÈma kalalaÑ atthi, asukaÔÔhÈne nÈma kaÓÔako atthi, 
evar|paÑ ÔhÈnaÑ gantuÑ na vaÔÔatÊ”ti-ÈdinÈ nayena ma~galaÑ vatvÈ 
pakkamanti. Bhikkh| pana paÔhamabodhiyaÑ anumodanÈdÊnaÑ 
ananuÒÒÈtakÈle bhattagge manussÈnaÑ anumodanaÑ akatvÈ pakkamanti. 
ManussÈ “titthiyÈnaÑ santikÈ ma~galaÑ suÓÈma, bhaddantÈ pana 
tuÓhÊbh|tÈ pakkamantÊ”ti ujjhÈyiÑsu. Bhikkh| tamatthaÑ Satthu ÈrocesuÑ. 
SatthÈ “bhikkhave ito paÔÔhÈya bhattaggÈdÊsu yathÈsukhaÑ anumodanaÑ 
karotha, upanisinnakathaÑ karotha, dhammaÑ kathethÈ”ti anujÈni. Te tathÈ 
kariÑsu. ManussÈ anumodanÈdÊni suÓantÈ ussÈhappattÈ bhikkh| nimantetvÈ 
sakkÈraÑ karontÈ vicaranti. TitthiyÈ pana “mayaÑ Munino monaÑ karoma, 
samaÓassa Gotamassa sÈvakÈ bhattaggÈdÊsu mahÈkathaÑ kathentÈ 
vicarantÊ”ti ujjhÈyiÑsu. 

 SatthÈ tamatthaÑ sutvÈ “nÈhaÑ bhikkhave tuÓhÊbhÈvamattena ‘MunÊ’ti 
vadÈmi. Ekacce hi ajÈnantÈ na kathenti, ekacce avisÈradatÈya, ekacce ‘mÈ 
no imaÑ atisayatthaÑ aÒÒe jÈniÑs|’ti maccherena. TasmÈ monamattena 
Muni na hoti, pÈpav|pasamena pana Muni nÈma hotÊ”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ 
abhÈsi– 
 
 268. “Na monena MunÊ hoti, m|Ähar|po aviddasu. 
 Yo ca tulaÑva paggayha, varamÈdÈya paÓÉito. 
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 269. PÈpÈni parivajjeti, sa MunÊ tena so muni. 
 Yo munÈti ubho loke, muni tena pavuccatÊ”ti. 

 Tattha na monenÈti kÈmaÑ hi moneyyapaÔipadÈsa~khÈtena 
maggaÒÈÓamonena Muni nÈma hoti, idha pana tuÓhÊbhÈvaÑ sandhÈya 
“monenÈ”ti vuttaÑ. M|Ähar|poti tucchar|po. Aviddas|ti aviÒÒ|. Evar|po hi 
tuÓhÊbh|topi Muni nÈma na hoti. Atha vÈ monena Muni nÈma na hoti, 
tucchasabhÈvo pana aviÒÒ|1 ca hotÊti attho. Yo ca tulaÑva paggayhÈti yathÈ 
hi tulaÑ gahetvÈ Ôhito atirekaÑ ce hoti, harati. �naÑ ce hoti, pakkhipati. 
Evameva yo atirekaÑ haranto viya pÈpaÑ harati parivajjeti, |nake 
pakkhipanto viya kusalaÑ parip|reti. EvaÒca pana karonto 
sÊlasamÈdhipaÒÒÈvimuttivimuttiÒÈÓadassanasa~khÈtaÑ varaÑ uttamameva 
ÈdÈya pÈpÈni akusalakammÈni parivajjeti. Sa MunÊti so Muni nÈmÈti attho. 
Tena so MunÊti kasmÈ pana so MunÊti ce? YaÑ heÔÔhÈ vuttakÈraÓaÑ, tena 
so MunÊti attho. Yo munÈti ubho loketi yo puggalo imasmiÑ khandhÈdiloke 
tulaÑ ÈropetvÈ minanto viya “ime ajjhattikÈ khandhÈ, ime bÈhirÈ”ti-ÈdinÈ 
nayena ime ubho atthe munÈti. Munitena pavuccatÊti tena kÈraÓena MunÊti 
vuccatiyevÈti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

Titthiyavatthu aÔÔhamaÑ. 
_____ 

 
9. BÈlisikavatthu 

 Na tena ariyo hotÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
ekaÑ ariyaÑ nÈma BÈlisikaÑ Èrabbha kathesi. 

 EkadivasaÒhi SatthÈ tassa sotÈpattimaggass|panissayaÑ disvÈ 
SÈvatthiyÈ UttaradvÈragÈme piÓÉÈya caritvÈ bhikkhusaÑghaparivuto tato 
Ègacchati. TasmiÑ khaÓe so BÈlisiko balisena macche gaÓhanto 
BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ disvÈ balisayaÔÔhiÑ chaÉÉetvÈ aÔÔhÈsi. 
SatthÈ tassa 
______________________________________________________________ 
 1. AÒÒÈÓÊ (SyÈ, Ka)  
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avid|re ÔhÈne nivattitvÈ Ôhito “tvaÑ kiÑnÈmosÊ”ti SÈriputtattherÈdÊnaÑ 
nÈmÈni pucchi. Tepi “ahaÑ SÈriputto, ahaÑ MoggallÈno”ti attano attano 
nÈmÈni kathayiÑsu. BÈlisiko cintesi “SatthÈ sabbesaÑ nÈmÈni pucchati, 
mamampi nÈmaÑ pucchissati maÒÒe”ti. SatthÈ tassa icchaÑ ÒatvÈ “upÈsaka 
tvaÑ konÈmosÊ”ti pucchitvÈ “ahaÑ bhante ariyo nÈmÈ”ti vutte “na upÈsaka 
tÈdisÈ pÈÓÈtipÈtino ariyÈ nÈma honti, ariyÈ pana mahÈjanassa 
ahiÑsanabhÈve ÔhitÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 270. “Na tena ariyo hoti, yena pÈÓÈni hiÑsati. 
 AhiÑsÈ sabbapÈÓÈnaÑ, ‘ariyo’ti pavuccatÊ”ti. 

 Tattha ahiÑsÈti ahiÑsanena. IdaÑ vuttaÑ hoti–yena hi pÈÓÈni hiÑsati, 
na tena kÈraÓena ariyo hoti. Yo pana sabbapÈÓÈnaÑ pÈÓi-ÈdÊhi ahiÑsanena 
mettÈdibhÈvanÈya patiÔÔhitattÈ hiÑsato ÈrÈva Ôhito, ayaÑ ariyoti vuccatÊti 
attho. 

 DesanÈvasÈne bÈlisiko sotÈpattiphale patiÔÔhahi, sampattÈnampi sÈtthikÈ 
dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

BÈlisikavatthu navamaÑ. 
_____ 

 
10. SambahulasÊlÈdisampannabhikkhuvatthu 

 Na sÊlabbatamattenÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
sambahule sÊlÈdisampanne bhikkh| Èrabbha kathesi. 

 Tesu kira ekaccÈnaÑ evaÑ ahosi “mayaÑ sampannasÊlÈ, mayaÑ 
dhuta~gadharÈ, mayaÑ bahussutÈ, mayaÑ pantasenÈsanavÈsino, mayaÑ 
jhÈnalÈbhino, na amhÈkaÑ arahattaÑ dullabhaÑ, icchitadivaseyeva 
arahattaÑ pÈpuÓissÈmÈ”ti. Yepi tattha anÈgÈmino, tesampi etadahosi “na 
amhÈkaÑ idÈni arahattaÑ dullabhan”ti. Te sabbepi ekadivasaÑ SatthÈraÑ 
upasa~kamitvÈ vanditvÈ nisinnÈ “api nu kho vo bhikkhave pabbajitakiccaÑ 
matthakaÑ pattan”ti SatthÈrÈ puÔÔhÈ evamÈhaÑsu “bhante mayaÑ evar|pÈ 
evar|pÈ ca, tasmÈ ‘icchiticchitakkhaÓeyeva arahattaÑ pattuÑ 
samatthamhÈ’ti cintetvÈ viharÈmÈ”ti. 
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 SatthÈ tesaÑ vacanaÑ sutvÈ “bhikkhave bhikkhunÈ nÈma 
parisuddhasÊlÈdimattakena vÈ anÈgÈmisukhappattamattakena vÈ ‘appakaÑ 
no bhavadukkhan’ti vattuÑ1 na vaÔÔati, ÈsavakkhayaÑ pana appatvÈ 
‘sukhitomhÊ’ti cittaÑ na uppÈdetabban”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 271. “Na sÊlabbatamattena, bÈhusaccena vÈ pana. 
 Atha vÈ samÈdhilÈbhena, vivittasayanena vÈ. 
 
 272. PhusÈmi nekkhammasukhaÑ, aputhujjanasevitaÑ. 
 Bhikkhu vissÈsamÈpÈdi, appatto Èsavakkhayan”ti. 

 Tattha sÊlabbatamattenÈti catupÈrisuddhisÊlamattena vÈ 
terasadhuta~gamattena vÈ. BÈhusaccena vÈti tiÓÓaÑ piÔakÈnaÑ 
uggahitamattena vÈ. SamÈdhilÈbhenÈti aÔÔhasamÈpattiyÈ lÈbhena. 
Nekkhammasukhanti anÈgÈmisukhaÑ. TaÑ2 anÈgÈmisukhaÑ phusÈmÊti 
ettakamattena vÈ. Aputhujjanasevitanti puthujjanehi asevitaÑ 
ariyasevitameva. Bhikkh|ti tesaÑ aÒÒataraÑ Èlapanto Èha. VissÈsamÈpÈdÊti 
vissÈsaÑ na Èpajjeyya. IdaÑ vuttaÑ hoti–bhikkhu iminÈ 
sampannasÊlÈdibhÈvamattakeneva “mayhaÑ bhavo appako parittako”ti 
Èsavakkhayasa~khÈtaÑ arahattaÑ appatto hutvÈ bhikkhu nÈma vissÈsaÑ 
nÈpajjeyya. YathÈ hi appamattakopi g|tho duggandho hoti, evaÑ 
appamattakopi bhavo dukkhoti. 

 DesanÈvasÈne te bhikkh| arahatte patiÔÔhahiÑsu, sampattÈnampi 
sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

SambahulasÊlÈdisampannabhikkhuvatthu dasamaÑ. 
 
 

DhammaÔÔhavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.  
 
 

Ek|navÊsatimo vaggo. 
______________________________________________________________ 
 1. DaÔÔhuÑ (SÊ, SyÈ) 2. TasmÈ (SyÈ, Ka) 

 



   

20. Maggavagga 
 

1. PaÒcasatabhikkhuvatthu 

 MaggÈnaÔÔha~gikoti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
paÒcasate bhikkh| Èrabbha kathesi. 

 Te kira Satthari janapadacÈrikaÑ caritvÈ puna SÈvatthiÑ Ègate 
upaÔÔhÈnasÈlÈya nisÊditvÈ “asukagÈmato asukagÈmassa maggo samo, 
asukagÈmassa maggovisamo, sasakkharo, asakkharo”ti-ÈdinÈ nayena attano 
vicaritamaggaÑ Èrabbha maggakathaÑ kathesuÑ. SatthÈ tesaÑ 
arahattass|panissayaÑ disvÈ taÑ ÔhÈnaÑ ÈgantvÈ paÒÒattÈsane nisinno 
“kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya 
nÈmÈ”ti vutte “bhikkhave ayaÑ bÈhirakamaggo, bhikkhunÈ nÈma 
ariyamagge kammaÑ kÈtuÑ vaÔÔati, evaÑ hi karonto bhikkhu sabbadukkhÈ 
pamuccatÊ”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 273. “MaggÈnaÔÔha~giko seÔÔho, saccÈnaÑ caturo padÈ. 
 VirÈgo seÔÔho dhammÈnaÑ, dvipadÈnaÒca cakkhumÈ. 
 
 274. Eseva maggo natthaÒÒo, dassanassa visuddhiyÈ. 
 EtaÒhi tumhe paÔipajjatha, mÈrassetaÑ pamohanaÑ. 
 
 275. EtaÒhi tumhe paÔipannÈ, dukkhassantaÑ karissatha. 
 AkkhÈto vo mayÈ maggo, aÒÒÈya sallakantanaÑ. 
 
 276. Tumhehi kiccamÈtappaÑ, akkhÈtÈro TathÈgatÈ. 
 PaÔipannÈ pamokkhanti, jhÈyino mÈrabandhanÈ”ti. 

 Tattha maggÈnaÔÔha~gikoti ja~ghamaggÈdayo vÈ hontu dvÈsaÔÔhi 
diÔÔhigatamaggÈ vÈ, tesaÑ sabbesampi maggÈnaÑ sammÈdiÔÔhi-ÈdÊhi aÔÔhahi 
a~gehi micchÈdiÔÔhi-ÈdÊnaÑ aÔÔhannaÑ pahÈnaÑ karonto nirodhaÑ 
ÈrammaÓaÑ katvÈ cat|supi saccesu dukkhaparijÈnanÈdikiccaÑ 
sÈdhayamÈno aÔÔha~giko maggo 
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seÔÔho uttamo. SaccÈnaÑ caturo padÈti “saccaÑ bhaÓe na kujjheyyÈ”ti1 
ÈgataÑ vacÊsaccaÑ vÈ hotu, “sacco brÈhmaÓo sacco khattiyo”ti-ÈdibhedaÑ 
sammutisaccaÑ vÈ “idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti2 diÔÔhisaccaÑ vÈ 
“dukkhaÑ ariyasaccan”ti-ÈdibhedaÑ paramatthasaccaÑ vÈ hotu, sabbesampi 
imesaÑ saccÈnaÑ parijÈnitabbaÔÔhena sacchikÈtabbaÔÔhena pahÈtabbaÔÔhena 
bhÈvetabbaÔÔhena ekapaÔivedhaÔÔhena ca tathapaÔivedhaÔÔhena ca dukkhaÑ 
ariyasaccanti-Èdayo caturo padÈ seÔÔhÈ nÈma. VirÈgo seÔÔho dhammÈnanti 
“yÈvatÈ bhikkhave dhammÈ sa~khatÈ vÈ asa~khatÈ vÈ, virÈgo tesaÑ 
aggamakkhÈyatÊ”ti3 vacanato sabbadhammÈnaÑ nibbÈnasa~khÈto virÈgo 
seÔÔho. DvipadÈnaÒca cakkhumÈti sabbesaÑ devamanussÈdibhedÈnaÑ 
dvipadÈnaÑ paÒcahi cakkh|hi cakkhumÈ TathÈgatova seÔÔho. Casaddo 
sampiÓÉanattho, ar|padhamme sampiÓÉeti. TasmÈ ar|padhammÈnampi 
TathÈgato seÔÔho uttamo. 

 Dassanassa visuddhiyÈti maggaphaladassanassa visuddhatthaÑ yo mayÈ 
“seÔÔho”ti vutto, esova maggo, natthaÒÒo. EtaÒhi tumheti tasmÈ tumhe 
etameva paÔipajjatha. MÈrassetaÑ pamohananti etaÑ mÈramohanaÑ 
mÈramanthananti4 vuccati. Dukkhassantanti sakalassapi vaÔÔadukkhassa 
antaÑ paricchedaÑ karissathÈti attho. AÒÒÈya sallakantananti 
rÈgasallÈdÊnaÑ kantanaÑ nimmathanaÑ abb|haÓaÑ5 etaÑ maggaÑ, mayÈ 
vinÈ anussavÈdÊhi attapaccakkhato ÒatvÈva ayaÑ maggo akkhÈto, idÈni 
tumhehi kilesÈnaÑ ÈtÈpanena “Ètappan”ti sa~khaÑ gataÑ tassa 
adhigamatthÈya sammappadhÈnavÊriyaÑ kiccaÑ karaÓÊyaÑ. KevalaÒhi 
akkhÈtÈrova TathÈgatÈ. TasmÈ tehi akkhÈtavasena ye paÔipannÈ dvÊhi 
jhÈnehi jhÈyino, te tebh|makavaÔÔasa~khÈtÈ mÈrabandhanÈ pamokkhantÊti 
attho. 

 DesanÈvasÈne te bhikkh| arahatte patiÔÔhahiÑsu, sampattÈnampi 
sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

PaÒcasatabhikkhuvatthu paÔhamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 46 piÔÔhe. 2. Abhi 1. 230; Ma 2. 150 piÔÔhÈdÊsu. 
 3. Khu 1. 254; AÑ 1. 343 piÔÔhesu. 4. MÈravacananti (SyÈ), mÈrabandhananti (SÊ, Ka) 
 5. AbbÈhanaÑ (SyÈ, Ka) 

 



 DhammapadaÔÔhakathÈ 255 

2. AniccalakkhaÓavatthu 

 Sabbe sa~khÈrÈ aniccÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto paÒcasate bhikkh| Èrabbha kathesi. 

 Te kira Satthu santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ gantvÈ araÒÒe 
vÈyamantÈpi arahattaÑ appatvÈ “visesetvÈ kammaÔÔhÈnaÑ uggaÓhissÈmÈ”ti 
Satthu santikaÑ ÈgamiÑsu. SatthÈ “kiÑ nu kho imesaÑ sappÈyan”ti 
vÊmaÑsanto “ime KassapabuddhakÈle vÊsati vassasahassÈni aniccalakkhaÓe 
anuyuÒjiÑsu, tasmÈ aniccalakkhaÓeneva tesaÑ ekaÑ gÈthaÑ desetuÑ 
vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ “bhikkhave kÈmabhavÈdÊsu sabbepi sa~khÈrÈ hutvÈ 
abhÈvaÔÔhena aniccÈ evÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 277. “Sabbe sa~khÈrÈ aniccÈti, yadÈ paÒÒÈya passati. 
 Atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiyÈ”ti. 

 Tattha sabbe sa~khÈrÈti kÈmabhavÈdÊsu uppannÈ khandhÈ tattha 
tattheva nirujjhanato aniccÈti yadÈ vipassanÈpaÒÒÈya passati, atha imasmiÑ 
khandhapariharaÓadukkhe nibbindati, nibbindanto1 
dukkhaparijÈnanÈdivasena saccÈni paÔivijjhati. Esa maggo visuddhiyÈti 
visuddhatthÈya vodÈnatthÈya esa maggoti attho. 

 DesanÈvasÈne te bhikkh| arahatte patiÔÔhahiÑsu, sampattaparisÈnampi 
sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

AniccalakkhaÓavatthu dutiyaÑ. 
_____ 

 
3. DukkhalakkhaÓavatthu 

 DutiyagÈthÈyapi evar|pameva vatthu. TadÈ hi BhagavÈ tesaÑ 
bhikkh|naÑ dukkhalakkhaÓe katÈbhiyogabhÈvaÑ ÒatvÈ “bhikkhave sabbepi 
khandhÈ paÔipÊÄanaÔÔhena dukkhÈ evÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. Nibbinno (SÊ)  
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 278. “Sabbe sa~khÈrÈ dukkhÈti, yadÈ paÒÒÈya passati. 
 Atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiyÈ”ti. 

 Tattha dukkhÈti paÔipÊÄanaÔÔhena dukkhÈ. SesaÑ purimasadisameva. 
 

DukkhalakkhaÓavatthu tatiyaÑ. 
_____ 

 
4. AnattalakkhaÓavatthu 

 TatiyagÈthÈyapi eseva nayo. KevalaÒhi ettha BhagavÈ tesaÑ 
bhikkh|naÑ pubbe anattalakkhaÓe anuyuttabhÈvaÑ ÒatvÈ “bhikkhave 
sabbepi khandhÈ avasavattanaÔÔhena anattÈ evÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 279. “Sabbe dhammÈ anattÈti, yadÈ paÒÒÈya passati. 
 Atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiyÈ”ti. 

 Tattha sabbe dhammÈti paÒcakkhandhÈ eva adhippetÈ. AnattÈti “mÈ 
jÊyantu mÈ mÊyant|”ti vase vattetuÑ na sakkÈti avasavattanaÔÔhena anattÈ 
attasuÒÒÈ assÈmikÈ anissarÈti attho. SesaÑ purimasadisamevÈti. 
 

AnattalakkhaÓavatthu catutthaÑ. 
_____ 

 
5. PadhÈnakammikatissattheravatthu 

 UÔÔhÈnakÈlamhÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
PadhÈnakammikatissattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 SÈvatthivÈsino kira paÒcasatÈ kulaputtÈ Satthu santike pabbajitvÈ 
kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ araÒÒaÑ agamaÑsu. Tesu eko tattheva ohÊyi. 
AvasesÈ araÒÒe samaÓadhammaÑ karontÈ arahattaÑ patvÈ 
“paÔiladdhaguÓaÑ Satthu ÈrocessÈmÈ”ti puna SÈvatthiÑ agamaÑsu. Te 
SÈvatthito yojanamatte ekasmiÑ gÈmake piÓÉÈya carante disvÈ eko upÈsako 
yÈgubhattÈdÊhi patimÈnetvÈ anumodanaÑ sutvÈ punadivasatthÈyapi 
nimantesi. Te tadaheva SÈvatthiÑ gantvÈ pattacÊvaraÑ paÔisÈmetvÈ 
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sÈyanhasamaye SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. 
SatthÈ tehi saddhiÑ ativiya tuÔÔhiÑ pavedayamÈno paÔisanthÈraÑ akÈsi. 

 Atha nesaÑ tattha ohÊno sahÈyakabhikkhu1 cintesi “Satthu imehi 
saddhiÑ paÔisanthÈraÑ karontassa mukhaÑ nappahoti, mayhaÑ pana 
maggaphalÈbhÈvena mayÈ saddhiÑ na katheti, ajjeva arahattaÑ patvÈ 
SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ mayÈ saddhiÑ kathÈpessÈmÊ”ti. Tepi bhikkh| 
“bhante mayaÑ Ègamanamagge ekena upÈsakena svÈtanÈya nimantitÈ, tattha 
pÈtova gamissÈmÈ”ti SatthÈraÑ apalokesuÑ. Atha nesaÑ sahÈyako bhikkhu 
sabbarattiÑ ca~kamanto niddÈvasena ca~kamakoÔiyaÑ ekasmiÑ 
pÈsÈÓaphalake pati, |ruÔÔhi bhijji. So mahÈsaddena viravi. Tassa te sahÈyakÈ 
bhikkh| saddaÑ saÒjÈnitvÈ ito cito ca upadhÈviÑsu. TesaÑ dÊpaÑ jÈletvÈ 
tassa kattabbakiccaÑ karontÈnaÑyeva aruÓo uÔÔhahi, te taÑ gÈmaÑ gantuÑ 
okÈsaÑ na labhiÑsu. Atha ne SatthÈ Èha “kiÑ bhikkhave 
bhikkhÈcÈragÈmaÑ na gamitthÈ”ti. Te “Èma bhante”ti taÑ pavattiÑ 
ÈrocesuÑ. SatthÈ “na bhikkhave esa idÈneva tumhÈkaÑ lÈbhantarÈyaÑ 
karoti, pubbepi akÈsiyevÈ”ti vatvÈ tehi yÈcito atÊtaÑ ÈharitvÈ– 

   “Yo pubbe karaÓÊyÈni, pacchÈ so kÈtumicchati. 
   VaruÓakaÔÔhabhaÒjova, sa pacchÈ manutappatÊ”ti2– 

JÈtakaÑ vitthÈresi. TadÈ kira te bhikkh| paÒcasatÈ mÈÓavakÈ ahesuÑ, 
kusÊtamÈÓavako ayaÑ bhikkhu ahosi, Ècariyo pana TathÈgatova ahosÊti. 

 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “bhikkhave yo hi uÔÔhÈnakÈle 
uÔÔhÈnaÑ na karoti, saÑsannasa~kappo hoti, kusÊto so jhÈnÈdibhedaÑ 
visesaÑ nÈdhigacchatÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 280. “UÔÔhÈnakÈlamhi anuÔÔhahÈno, 
 YuvÈ balÊ ÈlasiyaÑ upeto. 
 SaÑsannasa~kappamano kusÊto, 
 PaÒÒÈya maggaÑ alaso na vindatÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Ohito sahÈyakabhikkhu (SÊ), ohiyasahÈyakabhikkhu (Ka) 2. Khu 5. 17 piÔÔhe. 
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 Tattha anuÔÔhahÈnoti anuÔÔhahanto avÈyamanto. YuvÈ balÊti 
paÔhamayobbane Ôhito balasampannopi hutvÈ alasabhÈvena upato hoti, 
bhutvÈ sayati. SaÑsannasa~kappamanoti tÊhi micchÈvitakkehi suÔÔhu 
avasannasammÈsa~kappacitto1. KusÊtoti nibbÊriyo. Alasoti mahÈ-alaso 
paÒÒÈya daÔÔhabbaÑ ariyamaggaÑ apassanto na vindati, na paÔilabhatÊti 
attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

PadhÈnakammikatissattheravatthu paÒcamaÑ. 
_____ 

 
6. S|karapetavatthu 

 VÈcÈnurakkhÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto 
s|karapetaÑ Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ hi divase MahÈmoggallÈnatthero LakkhaÓattherena saddhiÑ 
Gijjhak|ÔÈ orohanto ekasmiÑ padese sitaÑ pÈtvÈkÈsi. “Ko nu kho Èvuso 
hetu sitassa pÈtukammÈyÈ”ti LakkhaÓattherena puÔÔho “akÈlo Èvuso imassa 
paÒhassa, Satthu santike maÑ puccheyyÈthÈ”ti vatvÈ LakkhaÓattherena 
saddhiÑyeva RÈjagahe piÓÉÈya caritvÈ piÓÉapÈtapaÔikkanto VeÄuvanaÑ 
gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ nisÊdi. Atha naÑ LakkhaÓatthero tamatthaÑ 
pucchi. So Èha “Èvuso ahaÑ ekaÑ petaÑ addasaÑ, tassa tigÈvutappamÈÓaÑ 
sarÊraÑ, taÑ manussasarÊrasadisaÑ. SÊsaÑ pana s|karassa viya, tassa mukhe 
na~guÔÔhaÑ jÈtaÑ, tato puÄavÈ paggharanti. SvÈhaÑ ‘na me evar|po satto 
diÔÔhapubbo’ti taÑ disvÈ sitaÑ pÈtvÈkÈsin”ti. SatthÈ “cakkhubh|tÈ vata 
bhikkhave mama sÈvakÈ viharantÊ”ti vatvÈ “ahampetaÑ sattaÑ 
BodhimaÓÉeyeva addasaÑ. ‘Ye pana me na saddaheyyuÑ, tesaÑ ahitÈya 
assÈ’ti paresaÑ anukampÈya na kathesiÑ. IdÈni MoggallÈnaÑ sakkhiÑ 
katvÈ kathemi. SaccaÑ bhikkhave MoggallÈno ÈhÈ”ti kathesi. TaÑ sutvÈ 
bhikkh| SatthÈraÑ pucchiÑsu 
______________________________________________________________ 
 1. Avasannasa~kappacitto (SyÈ)  
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“kiÑ pana bhante tassa pubbakamman”ti. SatthÈ “tena hi bhikkhave 
suÓÈthÈ”ti atÊtaÑ ÈharitvÈ tassa pubbakammaÑ kathesi. 

 KassapabuddhakÈle kira ekasmiÑ gÈmakÈvÈse dve therÈ samaggavÈsaÑ 
vasiÑsu. Tesu eko saÔÔhivasso, eko ek|nasaÔÔhivasso. Ek|nasaÔÔhivasso 
itarassa pattacÊvaraÑ ÈdÈya vicari, sÈmaÓero viya sabbaÑ vattapaÔivattaÑ 
akÈsi. TesaÑ ekamÈtukucchiyaÑ vutthabhÈt|naÑ viya samaggavÈsaÑ 
vasantÈnaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ eko dhammakathiko Ègami. TadÈ ca 
dhammassavanadivaso hoti. TherÈ naÑ sa~gaÓhitvÈ “dhammakathaÑ no 
kathehi sappurisÈ”ti ÈhaÑsu. So dhammakathaÑ kathesi. TherÈ 
“dhammakathiko no laddho”ti tuÔÔhacittÈ punadivase taÑ ÈdÈya 
dhuragÈmaÑ piÓÉÈya pavisitvÈ tattha katabhattakiccÈ “Èvuso hiyyo 
kathitaÔÔhÈnatova1 thokaÑ dhammaÑ kathehÊ”ti manussÈnaÑ dhammaÑ 
kathÈpesuÑ. ManussÈ dhammakathaÑ sutvÈ punadivasatthÈyapi 
nimantayiÑsu. EvaÑ samantÈ bhikkhÈcÈragÈmesu dve dve divase taÑ ÈdÈya 
piÓÉÈya cariÑsu. 

 Dhammakathiko cintesi “ime dvepi atimudukÈ, mayÈ ubhopete 
palÈpetvÈ imasmiÑ vihÈre vasituÑ vaÔÔatÊ”ti. So sÈyaÑ ther|paÔÔhÈnaÑ 
gantvÈ bhikkh|naÑ uÔÔhÈya gatakÈle nivattitvÈ mahÈtheraÑ upasa~kamitvÈ 
“bhante kiÒci vattabbaÑ atthÊ”ti vatvÈ “kathehi Èvuso”ti vutte thokaÑ 
cintetvÈ “bhante kathÈ nÈmesÈ mahÈsÈvajjÈ”ti vatvÈ akathetvÈva pakkÈmi. 
AnutherassÈpi santikaÑ gantvÈ tatheva akÈsi. So dutiyadivase tatheva katvÈ 
tatiyadivase tesaÑ ativiya kotuhale uppanne mahÈtheraÑ upasa~kamitvÈ 
“bhante kiÒci vattabbaÑ atthi, tumhÈkaÑ pana santike vattuÑ na 
visahÈmÊ”ti vatvÈ therena “hotu Èvuso kathehÊ”ti nippÊÄito Èha “kiÑ pana 
bhante anuthero tumhehi saddhiÑ saÑbhogo”ti. Sappurisa kiÑ nÈmetaÑ 
kathesi, mayaÑ ekamÈtukucchiyaÑ vutthaputtÈ viya, amhesu ekena yaÑ 
laddhaÑ, itarenÈpi laddhameva hoti. MayÈ etassa ettakaÑ kÈlaÑ aguÓo 
nÈma na diÔÔhapubboti. EvaÑ bhanteti. ŒmÈvusoti. Bhante maÑ anuthero 
evamÈha “sappurisa tvaÑ kulaputto, ayaÑ mahÈthero lajjÊ pesaloti etena 
saddhiÑ saÑbhogaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. ®hitaÔÔhÈnato (SÊ, SyÈ) 
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karonto upaparikkhitvÈ kareyyÈsÊ”ti evamesa maÑ Ègatadivasato paÔÔhÈya 
vadatÊti. 

 MahÈthero taÑ sutvÈva kuddhamÈnaso daÓÉÈbhihataÑ kulÈlabhÈjanaÑ 
viya bhijji. Itaropi uÔÔhÈya anutherassa santikaÑ gantvÈ tatheva avoca, sopi 
tatheva bhijji. Tesu kiÒcÈpi ettakaÑ kÈlaÑ ekopi visuÑ piÓÉÈya 
paviÔÔhapubbo nÈma natthi, punadivase pana visuÑ piÓÉÈya pavisitvÈ 
anuthero puretaraÑ ÈgantvÈ upaÔÔhÈnasÈlÈya aÔÔhÈsi, mahÈthero pacchÈ 
agamÈsi. TaÑ disvÈ anuthero cintesi “kiÑ nu kho imassa pattacÊvaraÑ 
paÔiggahetabbaÑ, udÈhu no”ti. So “na idÈni paÔiggahessÈmÊ”ti cintetvÈpi 
“hotu, na mayÈ evaÑ katapubbaÑ, mayÈ attano vattaÑ hÈpetuÑ na vaÔÔatÊ”ti 
cittaÑ mudukaÑ katvÈ theraÑ upasa~kamitvÈ “bhante pattacÊvaraÑ dethÈ”ti 
Èha. Itaro “gaccha dubbinÊta, na tvaÑ mama pattacÊvaraÑ paÔiggahetuÑ 
yuttar|po”ti accharaÑ paharitvÈ tenapi “Èma bhante ahampi tumhÈkaÑ 
pattacÊvaraÑ na paÔiggaÓhÈmÊti cintesin”ti vutte “Èvuso navaka kiÑ tvaÑ 
cintesi, mama imasmiÑ vihÈre koci sa~go atthÊ”ti Èha. Itaropi “tumhe pana 
bhante kiÑ evaÑ maÒÒatha ‘mama imasmiÑ vihÈre koci sa~go atthÊ’ti, eso 
te vihÈro”ti vatvÈ pattacÊvaraÑ ÈdÈya nikkhami. Itaropi nikkhami. Te 
ubhopi ekamaggenÈpi agantvÈ eko pacchimadvÈrena maggaÑ gaÓhi, eko 
puratthimadvÈrena. Dhammakathiko “bhante mÈ evaÑ karotha, mÈ evaÑ 
karothÈ”ti vatvÈ “tiÔÔhÈvuso”ti vutte nivatti. So punadivase dhuragÈmaÑ 
paviÔÔho manussehi “bhante bhaddantÈ kuhin”ti vutte “Èvuso mÈ pucchatha, 
tumhÈkaÑ kulupakÈ hiyyo kalahaÑ katvÈ nikkhamiÑsu, ahaÑ yÈcantopi 
nivattetuÑ nÈsakkhin”ti Èha. Tesu bÈlÈ tuÓhÊ ahesuÑ. PaÓÉitÈ pana “amhehi 
ettakaÑ kÈlaÑ bhaddantÈnaÑ kiÒci khalitaÑ nÈma na diÔÔhapubbaÑ, tesaÑ 
bhayaÑ imaÑ nissÈya uppannaÑ bhavissatÊ”ti domanassappattÈ ahesuÑ. 

 Tepi therÈ gataÔÔhÈne cittasukhaÑ nÈma na labhiÑsu. MahÈthero cintesi 
“aho navakassa bhikkhuno bhÈriyaÑ kammaÑ kataÑ, muhuttaÑ diÔÔhaÑ 
nÈma ÈgantukabhikkhuÑ Èha ‘mahÈtherena saddhiÑ saÑbhogaÑ mÈ 
akÈsÊ’ti”. Itaropi cintesi “aho mahÈtherassa bhÈriyaÑ kammaÑ kataÑ, 
muhuttaÑ diÔÔhaÑ nÈma ÈgantukabhikkhuÑ Èha ‘iminÈ saddhiÑ 
saÑbhogaÑ mÈ akÈsÊ’ti”. 
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TesaÑ neva sajjhÈyo na manasikÈro ahosi. Te vassasataccayena 
pacchimadisÈya ekaÑ vihÈraÑ agamaÑsu. TesaÑ ekameva senÈsanaÑ 
pÈpuÓi. MahÈthere pavisitvÈ maÒcake nisinne itaropi pÈvisi. MahÈthero taÑ 
disvÈva saÒjÈnitvÈ ass|ni sandhÈretuÑ nÈsakkhi. Itaropi mahÈtheraÑ 
saÒjÈnitvÈ assupuÓÓehi nettehi “kathemi nu kho mÈ kathemÊ”ti cintetvÈ “na 
taÑ saddheyyar|pan”ti theraÑ vanditvÈ “ahaÑ bhante ettakaÑ kÈlaÑ 
tumhÈkaÑ pattacÊvaraÑ gahetvÈ vicariÑ, api nu kho me kÈyadvÈrÈdÊsu 
tumhehi kiÒci asÈruppaÑ diÔÔhapubban”ti. Na diÔÔhapubbaÑ Èvusoti. Atha 
kasmÈ dhammakathikaÑ avacuttha “mÈ etena saddhiÑ saÑbhogamakÈsÊ”ti. 
NÈhaÑ Èvuso evaÑ kathemi, tayÈ kira mama antare evaÑ vuttanti. Ahampi 
bhante na vadÈmÊti. Te tasmiÑ khaÓe “tena amhe bhinditukÈmena evaÑ 
vuttaÑ bhavissatÊ”ti ÒatvÈ aÒÒamaÒÒaÑ accayaÑ desayiÑsu. Te vassasataÑ 
cittassÈdaÑ alabhantÈ taÑ divasaÑ samaggÈ hutvÈ “ÈyÈma, naÑ tato vihÈrÈ 
nikkaÉÉhissÈmÈ”ti pakkamitvÈ anupubbena taÑ vihÈraÑ agamaÑsu. 

 Dhammakathikopi there disvÈ pattacÊvaraÑ paÔiggahetuÑ upagacchi. 
TherÈ “na tvaÑ imasmiÑ vihÈre vasituÑ yuttar|po”ti accharaÑ pahariÑsu. 
So saÓÔhÈtuÑ asakkonto tÈvadeva nikkhamitvÈ palÈyi. Atha naÑ vÊsati 
vassasahassÈni kato samaÓadhammo sandhÈretuÑ nÈsakkhi, tato cavitvÈ 
AvÊcimhi nibbatto ekaÑ BuddhantaraÑ paccitvÈ idÈni Gijjhak|Ôe 
vuttappakÈrena attabhÈvena dukkhaÑ anubhotÊti. 

 SatthÈ idaÑ tassa pubbakammaÑ ÈharitvÈ “bhikkhave bhikkhunÈ nÈma 
kÈyÈdÊhi upasantar|pena bhavitabban”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 281. “VÈcÈnurakkhÊ manasÈ susaÑvuto, 
 KÈyena ca nÈkusalaÑ kayirÈ. 
 Ete tayo kammapathe visodhaye, 
 ŒrÈdhaye magga’misippaveditan”ti. 

 Tassattho–catunnaÑ vacÊduccaritÈnaÑ vajjanena vÈcÈnurakkhÊ 
abhijjhÈdÊnaÑ anuppÈdanena manasÈ ca suÔÔhu saÑvuto pÈÓÈtipÈtÈdayo 
pajahanto 
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kÈyena ca akusalaÑ na kayirÈ. EvaÑ ete tayo kammapathe visodhaye. EvaÑ 
visodhento hi sÊlakkhandhÈdÊnaÑ esakehi BuddhÈdÊhi isÊhi paveditaÑ 
aÔÔha~gikamaggaÑ ÈrÈdheyyÈti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

S|karapetavatthu chaÔÔhaÑ. 
_____ 

 
7. PoÔÔhilattheravatthu 

 YogÈ veti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto PoÔÔhilaÑ 
nÈma theraÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira sattannampi BuddhÈnaÑ sÈsane tepiÔako paÒcannaÑ 
bhikkhusatÈnaÑ dhammaÑ vÈcesi. SatthÈ cintesi “imassa bhikkhuno ‘attano 
dukkhanissaraÓaÑ karissÈmÊ’ti cittampi natthi, saÑvejessÈmi nan”ti. Tato 
paÔÔhÈya taÑ theraÑ attano upaÔÔhÈnaÑ ÈgatakÈle “ehi TucchapoÔÔhila, 
vanda TucchapoÔÔhila, nisÊda TucchapoÔÔhila, yÈhi TucchapoÔÔhilÈ”ti vadati. 
UÔÔhÈya gatakÈlepi “TucchapoÔÔhilo gato”ti vadati. So cintesi “ahaÑ 
sÈÔÔhakathÈni tÊÓi piÔakÈni dhÈremi, paÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ aÔÔhÈrasa 
mahÈgaÓe dhammaÑ vÈcemi, atha pana maÑ SatthÈ abhikkhaÓaÑ 
‘TucchapoÔÔhilÈ’ti vadeti, addhÈ maÑ SatthÈ jhÈnÈdÊnaÑ abhÈvena evaÑ 
vadetÊ”ti. So uppannasaÑvego “dÈni araÒÒaÑ pavisitvÈ samaÓadhammaÑ 
karissÈmÊ”ti sayameva pattacÊvaraÑ saÑvidahitvÈ pacc|sakÈle sabbapacchÈ 
dhammaÑ uggaÓhitvÈ1 nikkhamantena bhikkhunÈ saddhiÑnikkhami. 
PariveÓe nisÊditvÈ sajjhÈyantÈ naÑ “Ècariyo”ti na sallakkhesuÑ. So 
vÊsayojanasatamaggaÑ gantvÈ ekasmiÑ araÒÒÈvÈse tiÑsa bhikkh| vasanti, 
te upasa~kamitvÈ saÑghattheraÑ vanditvÈ “bhante avassayo me hothÈ”ti 
Èha. Œvuso tvaÑ dhammakathiko, amhehi nÈma taÑ nissÈya kiÒci 
jÈnitabbaÑ bhaveyya, kasmÈ evaÑ vadesÊti. MÈ bhante evaÑ karotha, 
avassayo me hothÈti. Te pana sabbe khÊÓÈsavÈva. Atha naÑ mahÈthero 
“imassa uggahaÑ nissÈya mÈno atthiyevÈ”ti anutherassa santikaÑ pahiÓi. 
Sopi naÑ tathevÈha. 
______________________________________________________________ 
 1. PaggaÓhitvÈ (SÊ)  
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IminÈ nÊhÈrena sabbepi taÑ pesentÈ divÈÔÔhÈne nisÊditvÈ s|cikammaÑ 
karontassa sabbanavakassa sattavassikasÈmaÓerassa santikaÑ pahiÓiÑsu. 
Evamassa mÈnaÑ nÊhariÑsu. 

 So nihatamÈno sÈmaÓerassa santike aÒjaliÑ paggahetvÈ “avassayo me 
hohi1 sappurisÈ”ti Èha. Aho Ècariya kiÑ nÈmetaÑ kathetha, tumhe 
mahallakÈ bahussutÈ, tumhÈkaÑ santike mayÈ kiÒci kÈraÓaÑ jÈnitabbaÑ 
bhaveyyÈti. MÈ evaÑ kari sappurisa, hohi1 yeva me avassayoti. Bhante 
sacepi ovÈdakkhamÈ bhavissatha, bhavissÈmi vo avassayoti. Homi 
sappurisa, ahaÑ “aggiÑ pavisÈ”ti vutte aggiÑ pavisÈmiyevÈti. Atha naÑ so 
avid|re ekaÑ saraÑ dassetvÈ “bhante yathÈnivatthapÈrutova imaÑ saraÑ 
pavisathÈ”ti Èha. So hissa mahagghÈnaÑ dupaÔÔacÊvarÈnaÑ 
nivatthapÈrutabhÈvaÑ ÒatvÈpi “ovÈdakkhamo nu kho”ti vÊmaÑsanto 
evamÈha. Theropi ekavacaneneva udakaÑ otari. Atha naÑ cÊvarakaÓÓÈnaÑ 
temitakÈle “etha bhante”ti vatvÈ ekavacaneneva ÈgantvÈ ÔhitaÑ Èha “bhante 
ekasmiÑ vammike cha chiddÈni, tattha ekena chiddena godhÈ anto paviÔÔhÈ, 
taÑ gaÓhitukÈmo itarÈni paÒca chiddÈni thaketvÈ chaÔÔhaÑ bhinditvÈ 
paviÔÔhachiddeneva gaÓhÈti, evaÑ tumhepi chadvÈrikesu ÈrammaÓesu sesÈni 
paÒcadvÈrÈni pidhÈya manodvÈre kammaÑ paÔÔhapethÈ”ti. Bahussutassa 
bhikkhuno ettakeneva padÊpujjalanaÑ viya ahosi. So “ettakameva hotu 
sappurisÈ”ti karajakÈye ÒÈÓaÑ otÈretvÈ samaÓadhammaÑ Èrabhi. 

 SatthÈ vÊsayojanasatamatthakenisinnova taÑ bhikkhuÑ oloketvÈ 
“yathevÈyaÑ bhikkhu bh|ripaÒÒo, evamevaÑ anena attÈnaÑ patiÔÔhÈpetuÑ 
vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ tena saddhiÑ kathento viya obhÈsaÑ pharitvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 282. “YogÈ ve jÈyatÊ bh|ri, ayogÈ bh|risa~khayo. 
 EtaÑ dvedhÈpathaÑ ÒatvÈ, bhavÈya vibhavÈya ca. 
 TathÈttÈnaÑ niveseyya, yathÈ bh|ri pavaÉÉhatÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Hotu (SÊ)  
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 Tattha yogÈti aÔÔhatiÑsÈya ÈrammaÓesu yoniso manasikÈrÈ. Bh|rÊti 
pathavÊsamÈya vitthatÈya paÒÒÈyetaÑ nÈmaÑ. Sa~khayoti vinÈso. EtaÑ 
dvedhÈpathanti etaÑ yogaÒca ayogaÒca. BhavÈya vibhavÈya cÈti vuddhiyÈ 
ca avuddhiyÈ ca. TathÈti yathÈ ayaÑ bh|risa~khÈtÈ paÒÒÈ pavaÉÉhati, evaÑ 
attÈnaÑ niveseyyÈti attho. 

 DesanÈvasÈne PoÔÔhilatthero arahatte patiÔÔhahÊti. 
 

PoÔÔhilattheravatthu sattamaÑ. 
_____ 

 
8. PaÒcamahallakattheravatthu 

 VanaÑ chindathÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
sambahule mahallake bhikkh| Èrabbha kathesi. 

 Te kira gihikÈle SÈvatthiyaÑ kuÔumbikÈ mahaddhanÈ 
aÒÒamaÒÒasahÈyakÈ ekato puÒÒÈni karontÈ Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ 
“mayaÑ mahallakÈ, kiÑ no gharÈvÈsenÈ”ti SatthÈraÑ pabbajjaÑ yÈcitvÈ 
pabbajiÑsu, mahallakabhÈvena pana dhammaÑ pariyÈpuÓituÑ asakkontÈ 
vihÈrapariyante paÓÓasÈlaÑ kÈretvÈ ekatova vasiÑsu. PiÓÉÈya carantÈpi 
yebhuyyena puttadÈrasseva gehaÑ gantvÈ bhuÒjiÑsu. Tesu ekassa 
purÈÓadutiyikÈ madhurapÈcikÈ nÈma, sÈ tesaÑ sabbesampi upakÈrikÈ ahosi. 
KasmÈ sabbepi attanÈ laddhÈhÈraÑ gahetvÈ tassÈ eva gehe nisÊditvÈ 
bhuÒjanti. SÈpi nesaÑ yathÈsannihitaÑ s|pabyaÒjanaÑ deti. SÈ 
aÒÒatarÈbÈdhena phuÔÔhÈ kÈlamakÈsi. Atha te mahallakattherÈ sahÈyakassa 
therassa paÓÓasÈlÈya sannipatitvÈ aÒÒamaÒÒaÑ gÊvÈsu gahetvÈ 
“madhurapÈcikÈ upÈsikÈ kÈlakatÈ”ti vilapantÈ rodiÑsu. Bhikkh|hi ca 
samantato upadhÈvitvÈ “kiÑ idaÑ Èvuso”ti puÔÔhÈ “bhante sahÈyakassa no 
purÈÓadutiyikÈ kÈlakatÈ, sÈ amhÈkaÑ ativiya upakÈrikÈ. IdÈni kuto 
tathÈr|piÑ labhissÈmÈti iminÈ kÈraÓena rodÈmÈ”ti ÈhaÑsu. 

 Bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ. SatthÈ ÈgantvÈ 
“kÈyanuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya 
nÈmÈ”ti 

 



 DhammapadaÔÔhakathÈ 265 

vutte “na bhikkhave idÈneva, pubbepi te kÈkayoniyaÑ nibbattitvÈ 
samuddatÊre caramÈnÈ samudda-|miyÈ samuddaÑ pavesetvÈ mÈritÈya 
kÈkiyÈ1 roditvÈ paridevitvÈ taÑ nÊharissÈmÈti mukhatuÓÉakehi 
mahÈsamuddaÑ ussiÒcantÈ kilamiÑs|”ti atÊtaÑ ÈharitvÈ– 

   “Api nu hanukÈ santÈ, mukhaÒca parisussati. 
   OramÈma na pÈrema, p|rateva mahodadhÊ”ti2. 

ImaÑ KÈkajÈtakaÑ vitthÈretvÈ te bhikkh| ÈmantetvÈ “bhikkhave 
rÈgadosamohavanaÑ nissÈya tumhehi idaÑ dukkhaÑ pattaÑ, taÑ vanaÑ 
chindituÑ vaÔÔati, evaÑ niddukkhÈ bhavissathÈ”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 283. “VanaÑ chindatha mÈ rukkhaÑ, vanato jÈyate bhayaÑ. 
 ChetvÈ vanaÒca vanathaÒca, nibbanÈ hotha bhikkhavo. 
 
 284. YÈva hi vanatho na chijjati, 
 AÓumattopi narassa nÈrisu. 
 PaÔibaddhamanova tÈva so, 
 Vaccho khÊrapakova mÈtarÊ”ti. 

 Tattha mÈ rukkhanti SatthÈrÈ hi “vanaÑ chindathÈ”ti vutte tesaÑ 
acirapabbajitÈnaÑ “SatthÈ amhe vÈsi-ÈdÊni gahetvÈ vanaÑ chindÈpetÊ”ti 
rukkhaÑ chinditukÈmatÈ3 uppajji. Atha ne “mayÈ rÈgÈdikilesavanaÑ 
sandhÈyetaÑ vuttaÑ, na rukkhe”ti paÔisedhento “mÈ rukkhan”ti Èha. 
Vanatoti yathÈ pÈkatikavanato sÊhÈdibhayaÑ jÈyati, evaÑ jÈti-Èdibhayampi 
kilesavanato jÈyatÊti attho. VanaÒca vanathaÒcÈti ettha mahantÈ rukkhÈ 
vanaÑ nÈma, khuddakÈ tasmiÑ vane ÔhitattÈ vanathÈ nÈma. 
PubbuppattikarukkhÈ vÈ vanaÑ nÈma, aparÈparuppattikÈ vanathÈ nÈma. 
Evameva mahantamahantÈ bhavÈkaÉÉhanakÈ kilesÈ vanaÑ nÈma, 
pavattiyaÑ vipÈkadÈyakÈ vanathÈ nÈma. PubbuppattikÈ vanaÑ nÈma, 
aparÈparuppattikÈ vanathÈ nÈma. TaÑ ubhayaÑ catutthamaggaÒÈÓena 
chinditabbaÑ. TenÈha “chetvÈ vanaÒca vanathaÒca, nibbanÈ hotha 
bhikkhavo”ti. NibbanÈ hothÈti nikkilesÈ hotha. YÈva hi vanathoti yÈva esa 
aÓumattopi kilesavanatho narassa nÈrÊsu na 
______________________________________________________________ 
 1. KÈkÈya (Ka) 2. Khu 5. 34 piÔÔhe. 3. ChinditukÈmatÈcittaÑ (SyÈ)  
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chijjati, tÈva so khÊrapako vaccho mÈtari viya paÔibaddhamano laggacittova 
hotÊti attho. 

 DesanÈvasÈne paÒcapi te mahallakattherÈ sotÈpattiphale patiÔÔhahiÑsu, 
sampattÈnampi sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

PaÒcamahallakattheravatthu aÔÔhamaÑ. 
_____ 

 
9. SuvaÓÓakÈrattheravatthu 

 UcchindÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
SÈriputtattherassa saddhivihÈrikaÑ Èrabbha kathesi. 

 Eko kira suvaÓÓakÈraputto abhir|po SÈriputtattherassa santike pabbaji. 
Thero “taruÓÈnaÑ rÈgo ussanno hotÊ”ti cintetvÈ tassa rÈgapaÔighÈtÈya 
asubhakammaÔÔhÈnaÑ adÈsi. Tassa pana taÑ asappÈyaÑ. TasmÈ araÒÒaÑ 
pavisitvÈ temÈsaÑ vÈyamanto cittekaggamattampi alabhitvÈ puna therassa 
santikaÑ ÈgantvÈ therena “upaÔÔhitaÑ te Èvuso kammaÔÔhÈnan”ti vutte taÑ 
pavattiÑ Èrocesi. Athassa thero “kammaÔÔhÈnaÑ na sampajjatÊti vosÈnaÑ 
ÈpajjituÑ na vaÔÔatÊ”ti vatvÈ puna tadeva kammaÔÔhÈnaÑ sÈdhukaÑ kathetvÈ 
adÈsi. So dutiyavÈrepi kiÒci visesaÑ nibbattetuÑ asakkonto ÈgantvÈ therassa 
Èrocesi. Athassa theropi sakÈraÓaÑ sa-upamaÑ katvÈ tadeva kammaÔÔhÈnaÑ 
Ècikkhi. So punapi ÈgantvÈ kammaÔÔhÈnassa asampajjanabhÈvaÑ kathesi. 
Thero cintesi “kÈrako bhikkhu attani vijjamÈne kÈmacchandÈdayo 
vijjamÈnÈti avijjamÈne avijjamÈnÈti pajÈnÈti. AyaÑ bhikkhu kÈrako, no 
akÈrako, paÔipanno, no appaÔipanno, ahaÑ panetassa ajjhÈsayaÑ na jÈnÈmi, 
Buddhaveneyyo eso bhavissatÊ”ti taÑ ÈdÈya sÈyanhasamaye SatthÈraÑ 
upasa~kamitvÈ “ayaÑ bhante mama saddhivihÈriko, imassa mayÈ iminÈ 
kÈraÓena idaÑ nÈma kammaÔÔhÈnaÑ dinnan”ti sabbaÑ taÑ pavattiÑ 
Èrocesi. 

 Atha naÑ SatthÈ “ÈsayÈnusayaÒÈÓaÑ nÈmetaÑ pÈramiyo p|retvÈ 
dasasahassilokadhÈtuÑ unnÈdetvÈ sabbaÒÒutaÑ pattÈnaÑ BuddhÈnaÑyeva 
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visayo”ti vatvÈ “katarakulÈ nu kho esa pabbajito”ti Èvajjento 
“suvaÓÓakÈrakulÈ”ti ÒatvÈ atÊte attabhÈve olokento tassa 
suvaÓÓakÈrakuleyeva paÔipÈÔiyÈ nibbattÈni paÒca attabhÈvasatÈni disvÈ 
“iminÈ daharena dÊgharattaÑ suvaÓÓakÈrakammaÑ karontena 
kaÓikÈrapupphapadumapupphÈdÊni karissÈmÊti rattasuvaÓÓameva 
samparivattitaÑ, tasmÈ imassa asubhapaÔik|lakammaÔÔhÈnaÑ na vaÔÔati, 
manÈpamevassa kammaÔÔhÈnaÑ sappÈyan”ti cintetvÈ “SÈriputta tayÈ 
kammaÔÔhÈnaÑ datvÈ cattÈro mÈse kilamitaÑ bhikkhuÑ ajja 
pacchÈbhatteyeva arahattaÑ pattaÑ passissasi, gaccha tvan”ti theraÑ 
uyyojetvÈ iddhiyÈ cakkamattaÑ suvaÓÓapadumaÑ mÈpetvÈ pattehi ceva 
nÈlehi ca udakabind|ni muÒcantaÑ viya katvÈ “bhikkhu imaÑ padumaÑ 
ÈdÈya vihÈrapaccante vÈlukarÈsimhi ÔhapetvÈ sammukhaÔÔhÈne palla~kena 
nisÊditvÈ ‘lohitakaÑ lohitakan’ti parikammaÑ karohÊ”ti adÈsi. Tassa 
Satthuhatthato padumaÑ gaÓhantasseva cittaÑ pasÊdi. So vihÈrapaccantaÑ 
gantvÈ vÈlukaÑ ussÈpetvÈ tattha padumanÈlaÑ pavesetvÈ sammukhe 
palla~kena nisinno “lohitakaÑ lohitakan”ti parikammaÑ Èrabhi. Athassa 
ta~khaÓaÒÒeva nÊvaraÓÈni vikkhambhiÑsu1, upacÈrajjhÈnaÑ uppajji. 
TadanantaraÑ paÔhamajjhÈnaÑ nibbattetvÈ paÒcahÈkÈrehi vasÊbhÈvaÑ 
pÈpetvÈ yathÈnisinnova dutiyajjhÈnÈdÊnipi patvÈ vasÊbh|to catutthajjhÈnena 
jhÈnakÊÄaÑ kÊÄanto nisÊdi. 

 SatthÈ tassa jhÈnÈnaÑ uppannabhÈvaÑ ÒatvÈ “sakkhissati nu kho esa 
attano dhammatÈya uttari visesaÑ nibbattetun”ti olokento “na sakkhissatÊ”ti 
ÒatvÈ “taÑ padumaÑ milÈyat|”ti adhiÔÔhahi. TaÑ hatthehi madditapadumaÑ 
milÈyantaÑ viya kÈÄavaÓÓaÑ ahosi. So jhÈnÈ vuÔÔhÈya taÑ oloketvÈ “kiÑ nu 
kho imaÑ padumaÑ jarÈya pahaÔaÑ paÒÒÈyati, anupÈdiÓÓakepi evaÑ jarÈya 
abhibhuyyamÈne upÈdiÓÓake kathÈva natthi. Idampi hi jarÈ abhibhavissatÊ”ti 
aniccalakkhaÓaÑ passi. TasmiÑ pana diÔÔhe dukkhalakkhaÓaÒca 
anattalakkhaÓaÒca diÔÔhameva hoti. Tassa tayo bhavÈ ÈdittÈ viya kaÓÔhe 
baddhakuÓapÈ viya ca khÈyiÑsu. TasmiÑ khaÓe tassa avid|re kumÈrakÈ 
ekaÑ saraÑ otaritvÈ kumudÈni bhaÒjitvÈ thale rÈsiÑ karonti. So jale ca 
thale ca kumudÈni olokesi. Athassa jale kumudÈni abhir|pÈni 
udakapaggharantÈni viya upaÔÔhahiÑsu, itarÈni aggaggesu 
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parimilÈtÈni. So “anupÈdiÓÓakaÑ jarÈ evaÑ paharati, upÈdiÓÓakaÑ kiÑ 
pana na paharissatÊ”ti suÔÔhutaraÑ aniccalakkhaÓÈdÊni addasa. SatthÈ 
“pÈkaÔÊbh|taÑ idÈni imassa bhikkhuno kammaÔÔhÈnan”ti ÒatvÈ 
GandhakuÔiyaÑ nisinnakova obhÈsaÑ muÒci, so tassa mukhaÑ pahari. 
Athassa “kiÑ nu kho etan”ti olokentassa SatthÈ ÈgantvÈ sammukhe Ôhito 
viya ahosi. So uÔÔhÈya aÒjaliÑ paggaÓhi. Athassa SatthÈ sappÈyaÑ 
sallakkhetvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 285. “Ucchinda sinehamattano, kumudaÑ sÈradikaÑva pÈÓinÈ. 
 Santimaggameva br|haya, nibbÈnaÑ Sugatena desitan”ti. 

 Tattha ucchindÈti arahattamaggena ucchinda. SÈradikanti SaradakÈle 
nibbattaÑ. Santimagganti nibbÈnagÈmiÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ. Br|hayÈti 
vaÉÉhaya. NibbÈnaÑ hi Sugatena desitaÑ, tasmÈ tassa maggaÑ bhÈvehÊti 
attho. 

 DesanÈvasÈne so bhikkhu arahatte patiÔÔhahi. 
 

SuvaÓÓakÈrattheravatthu navamaÑ. 
_____ 

 
10. MahÈdhanavÈÓijavatthu 

 Idha vassanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
MahÈdhanavÈÓijaÑ nÈma Èrabbha kathesi. 

 So kira BÈrÈÓasito kusumbharattÈnaÑ vatthÈnaÑ paÒca sakaÔasatÈni 
p|retvÈ vaÓijjÈya SÈvatthiÑ Ègato nadÊtÊraÑ patvÈ “sve nadiÑ uttarissÈmÊ”ti 
tattheva sakaÔÈni mocetvÈ vasi. RattiÑ mahÈmegho uÔÔhahitvÈ vassi. NadÊ 
sattÈhaÑ udakassa p|rÈ aÔÔhÈsi. NÈgarÈpi sattÈhaÑ nakkhattaÑ kÊÄiÑsu. 
Kusumbharattehi vatthehi kiccaÑ na niÔÔhitaÑ1. VÈÓijo cintesi “ahaÑ d|raÑ 
Ègato. Sace puna gamissÈmi, papaÒco bhavissati. Idheva vassaÒca 
hemantaÒca gimhaÒca mama kammaÑ karonto vasitvÈ imÈni 
vikkiÓissÈmÊ”ti. SatthÈ nagare piÓÉÈya caranto tassa cittaÑ ÒatvÈ sitaÑ 
pÈtukaritvÈ Œnandattherena sitakÈraÓaÑ puÔÔho Èha 
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“diÔÔho te Œnanda MahÈdhanavÈÓijo”ti. Œma bhanteti. So attano 
jÊvitantarÈyaÑ ajÈnitvÈ imaÑ saÑvaccharaÑ idheva vasitvÈ bhaÓÉaÑ 
vikkiÓituÑ cittamakÈsÊti. KiÑ pana tassa bhante antarÈyo bhavissatÊti. SatthÈ 
“ÈmÈnanda sattÈhameva jÊvitvÈ so maccumukhe patissatÊ”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ 
abhÈsi– 

   “Ajjeva kiccamÈtappaÑ, ko jaÒÒÈ maraÓaÑ suve. 
   Na hi no sa~garaÑ tena, mahÈsenena maccunÈ. 

   EvaÑ vihÈriÑ ÈtÈpiÑ, ahorattamatanditaÑ. 
   TaÑ ve bhaddekarattoti, santo Ècikkhate MunÊ”ti1. 

 GacchÈmissa bhante ÈrocessÈmÊti. Vissattho gacchÈnandÈti. Thero 
sakaÔaÔÔhÈnaÑ2 gantvÈ bhikkhÈya cari. VÈÓijo theraÑ ÈhÈrena patimÈnesi. 
Atha naÑ thero Èha “kittakaÑ kÈlaÑ idha vasissasÊ”ti. Bhante ahaÑ d|rato 
Ègato. Sace puna gamissÈmi, papaÒco bhavissati, imaÑ saÑvaccharaÑ idha 
vasitvÈ bhaÓÉaÑ vikkiÓitvÈ gamissÈmÊti. UpÈsaka dujjÈno jÊvitantarÈyo, 
appamÈdaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊti. KiÑ pana bhante antarÈyo bhavissatÊti. Œma 
upÈsaka, sattÈhameva te jÊvitaÑ pavattissatÊti. So saÑviggamÈnaso hutvÈ 
BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ nimantetvÈ sattÈhaÑ mahÈdÈnaÑ 
datvÈ anumodanatthÈya pattaÑ gaÓhi. Athassa SatthÈ anumodanaÑ karonto 
“upÈsaka paÓÉitena nÈma ‘idheva vassÈdÊni vasissÈmi, idaÒcidaÒca kammaÑ 
payojessÈmÊ’ti cintetuÑ na vaÔÔati, attano pana jÊvitantarÈyameva cintetuÑ 
vaÔÔatÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 286. “Idha vassaÑ vasissÈmi, idha hemantagimhisu. 
 Iti bÈlo vicinteti, antarÈyaÑ na bujjhatÊ”ti. 

 Tattha idha vassanti imasmiÑ ÔhÈne idaÒcidaÒca karonto catumÈsaÑ 
vassaÑ vasissÈmi. Hemantagimhis|ti hemantagimhesupi “cattÈro mÈse 
idaÒcidaÒca karonto idheva vasissÈmÊ”ti evaÑ 
diÔÔhadhammikasamparÈyikaÑ atthaÑ ajÈnanto bÈlo vicinteti. AntarÈyanti 
“asukasmiÑ nÈma kÈle vÈ dese vÈ vaye vÈ marissÈmÊ”ti attano 
jÊvitantarÈyaÑ na bujjhatÊti. 
______________________________________________________________ 
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 DesanÈvasÈne so vÈÓijo sotÈpattiphale patiÔÔhahi, sampattÈnampi 
sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosi. VÈÓijopi SatthÈraÑ anugantvÈ nivattitvÈ 
“sÊsarogo viya me uppanno”ti sayane nipajji, TathÈnipannova kÈlaÑ katvÈ 
tusitavimÈne nibbatti. 
 

MahÈdhanavÈÓijavatthu dasamaÑ. 
_____ 

 
11. KisÈgotamÊvatthu 

 TaÑ puttapasusammattanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto KisÈgotamiÑ Èrabbha kathesi. Vatthu Sahassavagge– 

   “Yo ca vassasataÑ jÊve, apassaÑ amataÑ padaÑ. 
   EkÈhaÑ jÊvitaÑ seyyo, passato amataÑ padan”ti1– 

GÈthÈvaÓÓanÈya vitthÈretvÈ kathitaÑ. TadÈ hi SatthÈ “KisÈgotami laddhÈ te 
ekaccharamattÈ SiddhatthakÈ”ti Èha. Na laddhÈ bhante, sakalagÈme jÊvantehi 
kira matakÈ eva bahutarÈti. Atha naÑ SatthÈ “tvaÑ ‘mameva putto mato’ti 
sallakkhesi, dhuvadhammo esa sabbasattÈnaÑ. MaccurÈjÈ hi sabbasatte 
aparipuÓÓajjhÈsaye eva mahogho viya parikaÉÉhamÈno apÈyasamudde 
pakkhipatÊ”ti vatvÈ dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 287. “TaÑ puttapasusammattaÑ, byÈsattamanasaÑ naraÑ. 
 SuttaÑ gÈmaÑ mahoghova, maccu ÈdÈya gacchatÊ”ti. 

 Tattha taÑ puttapasusammattanti taÑ r|pabalÈdisampanne putte ca 
pas| ca labhitvÈ “mama puttÈ abhir|pÈ balasampannÈ paÓÉitÈ 
sabbakiccasamatthÈ, mama goÓÈ abhir|pÈ arogÈ mahÈbhÈravahÈ, mama gÈvÊ 
bahukhÊrÈ”ti evaÑ puttehi ca pas|hi ca sammattaÑ naraÑ. 
ByÈsattamanasanti hiraÒÒasuvaÓÓÈdÊsu vÈ pattacÊvarÈdÊsu vÈ kiÒcideva 
labhitvÈ tato uttaritaraÑ patthanatÈya ÈsattamÈnasaÑ vÈ, 
cakkhuviÒÒeyyÈdÊsu ÈrammaÓesu vuttappakÈresu vÈ parikkhÈresu yaÑ yaÑ 
laddhaÑ hoti, tattha tattheva lagganatÈya 
______________________________________________________________ 
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byÈsattamÈnasaÑ vÈ. SuttaÑ gÈmanti niddaÑ upagataÑ sattanikÈyaÑ. 
MahoghovÈti yathÈ evar|paÑ gÈmaÑ gambhÊravitthato mahanto 
mahÈnadÊnaÑ ogho antamaso sunakhampi asesetvÈ sabbaÑ ÈdÈya gacchati, 
evaÑ vuttappakÈraÑ naraÑ maccu ÈdÈya gacchatÊti attho. 

 DesanÈvasÈne KisÈgotamÊ sotÈpattiphale patiÔÔhahi, sampattÈnampi 
sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

KisÈgotamÊvatthu ekÈdasamaÑ. 
_____ 

 
12. PaÔÈcÈrÈvatthu 

 Na santi puttÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
PaÔÈcÈraÑ Èrabbha kathesi. Vatthu Sahassavagge– 

   “Yo ca vassasataÑ jÊve, apassaÑ udayabbayaÑ. 
   EkÈhaÑ jÊvitaÑ seyyo, passato udayabbayan”ti1– 

GÈthÈvaÓÓanÈya vitthÈretvÈ kathitaÑ. TadÈ pana SatthÈ PaÔÈcÈraÑ 
tanubh|tasokaÑ ÒatvÈ “PaÔÈcÈre puttÈdayo nÈma paralokaÑ gacchantassa 
tÈÓaÑ vÈ leÓaÑ vÈ saraÓaÑ vÈ bhavituÑ na sakkonti, tasmÈ vijjamÈnÈpi te 
na santiyeva. PaÓÉitena pana sÊlaÑ visodhetvÈ attano 
nibbÈnagÈmimaggameva sodhetuÑ vaÔÔatÊ”ti vatvÈ dhammaÑ desento imÈ 
gÈthÈ abhÈsi– 
 
 288. “Na santi puttÈ tÈÓÈya, na pitÈ nÈpi bandhavÈ. 
 AntakenÈdhipannassa, natthi ÒÈtÊsu tÈÓatÈ. 
 
 289. EtamatthavasaÑ ÒatvÈ, paÓÉito sÊlasaÑvuto. 
 NibbÈnagamanaÑ maggaÑ, khippameva visodhaye”ti. 

 Tattha tÈÓÈyÈti tÈÓabhÈvÈya patiÔÔhÈnatthÈya. BandhavÈti putte ca 
mÈtÈpitaro ca ÔhapetvÈ avasesÈ ÒÈtisuhajjÈ. AntakenÈdhipannassÈti 
maraÓena abhibh|tassa. PavattiyaÑ hi puttÈdayo 
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 1. Khu 1. 30 piÔÔhe.  
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annapÈnÈdidÈnena ceva uppannakiccanittharaÓena ca tÈÓÈ hutvÈpi 
maraÓakÈle kenaci upÈyena maraÓaÑ paÔibÈhituÑ asamatthatÈya tÈÓatthÈya 
leÓatthÈya na santi nÈma. Teneva vuttaÑ “natthi ÒÈtÊsu tÈÓatÈ”ti. 
Etamatthavasanti evaÑ tesaÑ aÒÒamaÒÒassa tÈÓaÑ bhavituÑ 
asamatthabhÈvasa~khÈtaÑ kÈraÓaÑ jÈnitvÈ paÓÉito catupÈrisuddhisÊlena 
saÑvuto rakkhitagopito hutvÈ nibbÈnagamanaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
sÊghaÑ sÊghaÑ visodheyyÈti attho. 

 DesanÈvasÈne PaÔÈcÈrÈ sotÈpattiphale patiÔÔhahi, aÒÒe ca bah| 
sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

PaÔÈcÈrÈvatthu dvÈdasamaÑ. 
 
 

MaggavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

VÊsatimo vaggo.

 



   

21. PakiÓÓakavagga 
 

1. Attanopubbakammavatthu 

 MattÈsukhapariccÈgÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane 
viharanto attano pubbakammaÑ Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ hi samaye VesÈlÊ iddhÈ ahosi phÊtÈ bahujanÈ ÈkiÓÓamanussÈ. 
Tattha hi vÈrena vÈrena1 rajjaÑ kÈrentÈnaÑ khattiyÈnaÑyeva 
sattasatÈdhikÈni sattasahassÈni satta ca khattiyÈ ahesuÑ. TesaÑ vasanatthÈya 
tattakÈyeva pÈsÈdÈ tattakÈneva k|ÔÈgÈrÈni uyyÈne vihÈratthÈya tattakÈyeva 
ÈrÈmÈ ca pokkharaÓiyo ca ahesuÑ. SÈ aparena samayena dubbhikkhÈ ahosi 
dussassÈ. Tattha chÈtakabhayena paÔhamaÑ duggatamanussÈ kÈlamakaÑsu. 
TesaÑ tesaÑ tattha tattha chaÉÉitÈnaÑ kuÓapÈnaÑ gandhena amanussÈ 
nagaraÑ pavisiÑsu. Amanuss|paddavena bahutarÈ2 kÈlamakaÑsu. TesaÑ 
kuÓapagandhapaÔikk|latÈya sattÈnaÑ ahivÈtarogo uppajji. EvaÑ 
dubbhikkhabhayaÑ amanussabhayaÑ rogabhayanti tÊÓi bhayÈni uppajjiÑsu. 

 NagaravÈsino sannipatitvÈ rÈjÈnaÑ ÈhaÑsu “mahÈrÈja imasmiÑ nagare 
tÊÓi bhayÈni uppannÈni, ito pubbe yÈva sattamÈ rÈjaparivaÔÔÈ evar|paÑ 
bhayaÑ nÈma na uppannapubbaÑ. AdhammikarÈj|naÑ hi kÈle evar|paÑ 
bhayaÑ uppajjatÊ”ti3. RÈjÈ santhÈgÈre sabbesaÑ sannipÈtaÑ kÈretvÈ “sace 
me adhammikabhÈvo atthi, taÑ vicinathÈ”ti Èha. VesÈlivÈsino sabbaÑ4 
paveÓiÑ vicinantÈ raÒÒo kaÒci dosaÑ adisvÈ “mahÈrÈja natthi te doso”ti 
vatvÈ “kathaÑ nu kho idaÑ amhÈkaÑ bhayaÑ v|pasamaÑ gaccheyyÈ”ti 
mantayiÑsu. Tattha ekaccehi “balikammena ÈyÈcanÈya ma~galakiriyÈyÈ”ti 
vutte sabbampi taÑ vidhiÑ katvÈ paÔibÈhituÑ nÈsakkhiÑsu. AthaÒÒe 
evamÈhaÑsu “cha SatthÈro mahÈnubhÈvÈ, tesu idhÈgatamattesu bhayaÑ 
v|pasameyyÈ”ti. Apare “SammÈsambuddho loke uppanno. So hi BhagavÈ 
sabbasattahitÈya dhammaÑ deseti, mahiddhiko mahÈnubhÈvo. TasmiÑ idha 
Ègate 
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imÈni bhayÈni v|pasameyyun”ti ÈhaÑsu. TesaÑ vacanaÑ sabbepi 
abhinanditvÈ “kahaÑ nu kho so BhagavÈ etarahi viharatÊ”ti ÈhaÑsu. TadÈ 
pana SatthÈ upakaÔÔhÈya vass|panÈyikÈya raÒÒo BimbisÈrassa paÔiÒÒaÑ 
datvÈ VeÄuvane viharati. Tena ca samayena BimbisÈrasamÈgame1 
BimbisÈrena saddhiÑ sotÈpattiphalaÑ patto MahÈli nÈma LicchavÊ tassaÑ 
parisÈyaÑ2 nisinno hoti. 

 VesÈlivÈsino mahantaÑ paÓÓÈkÈraÑ sajjetvÈ rÈjÈnaÑ BimbisÈraÑ 
saÒÒÈpetvÈ “SatthÈraÑ idhÈnethÈ”ti MahÈliÑ ceva LicchaviÑ 
purohitaputtaÒca pahiÓiÑsu. Te gantvÈ raÒÒo paÓÓÈkÈraÑ datvÈ taÑ 
pavattiÑ nivedetvÈ “mahÈrÈja SatthÈraÑ amhÈkaÑ nagaraÑ pesethÈ”ti 
yÈciÑsu. RÈjÈ “tumheva jÈnÈthÈ”ti na sampaÔicchi. Te BhagavantaÑ 
upasa~kamitvÈ vanditvÈ yÈciÑsu “bhante VesÈliyaÑ tÊÓi bhayÈni uppannÈni, 
tÈni tumhesu Ègatesu v|pasamissanti, etha bhante gacchÈmÈ”ti. SatthÈ tesaÑ 
vacanaÑ sutvÈ Èvajjento “VesÈliyaÑ Ratanasutte3 vutte sÈ rakkhÈ 
cakkavÈÄÈnaÑ koÔisatasahassaÑ pharissati, suttapariyosÈne caturÈsÊtiyÈ 
pÈÓasahassÈnaÑ dhammÈbhisamayo bhavissati, tÈni ca bhayÈni 
v|pasamissantÊ”ti ÒatvÈ tesaÑ vacanaÑ sampaÔicchi. 

 RÈjÈ BimbisÈro “SatthÈrÈ kira VesÈligamanaÑ sampaÔicchitan”ti sutvÈ 
nagare ghosanaÑ kÈretvÈ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ “kiÑ bhante 
VesÈligamanaÑ sampaÔicchitan”ti pucchitvÈ “Èma mahÈrÈjÈ”ti vutte “tena hi 
bhante Ègametha, tÈva maggaÑ paÔiyÈdessÈmÊ”ti4 vatvÈ RÈjagahassa ca 
Ga~gÈya ca antare paÒcayojanabh|miÑ samaÑ kÈretvÈ yojane yojane 
vihÈraÑ patiÔÔhÈpetvÈ Satthu gamanakÈlaÑ Èrocesi. SatthÈ paÒcahi 
bhikkhusatehi saddhiÑ maggaÑ paÔipajji. RÈjÈ yojanantare jaÓÓumattena 
odhinÈ paÒcavaÓÓÈni pupphÈni okirÈpetvÈ dhajapaÔÈkakadalÊ-ÈdÊni ussÈpetvÈ 
Bhagavato chattÈtichattaÑ katvÈ dve setacchattÈni ekamekassa bhikkhuno 
ekamekaÑ setacchattaÑ upari dhÈretvÈ saparivÈro pupphagandhÈdÊhi p|jaÑ 
karonto SatthÈraÑ ekekasmiÑ vihÈre vassÈpetvÈ mahÈdÈnÈdÊni datvÈ 
paÒcahi divasehi Ga~gÈtÊraÑ pÈpetvÈ 
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tattha nÈvaÑ ala~karonto VesÈlikÈnaÑ sÈsanaÑ pesesi “maggaÑ 
paÔiyÈdetvÈ Satthu paccuggamanaÑ karont|”ti. Te “diguÓaÑ p|jaÑ 
karissÈmÈ”ti VesÈliyÈ ca Ga~gÈya ca antare tiyojanabh|miÑ samaÑ kÈretvÈ 
Bhagavato cat|hi setacchattehi ekamekassa bhikkhuno dvÊhi dvÊhi 
setacchattehi chattÈtichattÈni sajjetvÈ p|jaÑ kurumÈnÈ ÈgantvÈ Ga~gÈtÊre 
aÔÔhaÑsu. BimbisÈro dve nÈvÈ saÑghÈÔetvÈ maÓÉapaÑ kÈretvÈ 
pupphadÈmÈdÊhi ala~kÈrÈpetvÈ sabbaratanamayaÑ BuddhÈsanaÑ paÒÒÈpesi. 
BhagavÈ tasmiÑ nisÊdi. Bhikkh|pi nÈvaÑ abhiruhitvÈ BhagavantaÑ 
parivÈretvÈ nisÊdiÑsu. RÈjÈ anugacchanto galappamÈÓaÑ udakaÑ otaritvÈ 
“yÈva bhante BhagavÈ Ègacchati, tÈvÈhaÑ idheva Ga~gÈtÊre vasissÈmÊ”ti 
vatvÈ nÈvaÑ uyyojetvÈ nivatti. SatthÈ yojanamattaÑ addhÈnaÑ Ga~gÈya 
gantvÈ VesÈlikÈnaÑ sÊmaÑ pÈpuÓi. 

 LicchavÊrÈjÈno SatthÈraÑ paccuggantvÈ galappamÈÓaÑ udakaÑ otaritvÈ 
nÈvaÑ tÊraÑ upanetvÈ SatthÈraÑ nÈvÈto otÈrayiÑsu. SatthÈrÈ otaritvÈ tÊre 
akkantamatteyeva mahÈmegho uÔÔhahitvÈ pokkharavassaÑ vassi. Sabbattha 
jaÓÓuppamÈÓa |ruppamÈÓa kaÔippamÈÓÈdÊni udakÈni sandantÈni 
sabbakuÓapÈni Ga~gaÑ pavesayiÑsu, parisuddho bh|mibhÈgo ahosi. 
LicchavÊrÈjÈno SatthÈraÑ yojane yojane vasÈpetvÈ mahÈdÈnaÑ datvÈ 
diguÓaÑ p|jaÑ karontÈ tÊhi divasehi VesÈliÑ nayiÑsu. Sakko devarÈjÈ 
devagaÓaparivuto ÈgamÈsi, mahesakkhÈnaÑ devÈnaÑ sannipÈtena amanussÈ 
yebhuyyena palÈyiÑsu. SatthÈ sÈyaÑ nagaradvÈre ÔhatvÈ ŒnandattheraÑ 
Èmantesi “imaÑ Œnanda RatanasuttaÑ uggaÓhitvÈ LicchavÊkumÈrehi 
saddhiÑ vicaranto VesÈliyÈ tiÓÓaÑ pÈkÈrÈnaÑ antare parittaÑ karohÊ”ti. 

 Thero SatthÈrÈ dinnaÑ RatanasuttaÑ uggaÓhitvÈ Satthu 
selamayapattena udakaÑ ÈdÈya nagaradvÈre Ôhito paÓidhÈnato paÔÔhÈya 
TathÈgatassa dasa pÈramiyo dasa upapÈramiyo dasa paramatthapÈramiyoti 
samatiÑsa pÈramiyo paÒca mahÈpariccÈge lokatthacariyÈ ÒÈtatthacariyÈ 
BuddhatthacariyÈti tisso cariyÈyo pacchimabhave gabbhavokkantiÑ1 jÈtiÑ 
abhinikkhamanaÑ padhÈnacariyaÑ Bodhipalla~ke mÈravijayaÑ 
sabbaÒÒutaÒÒÈÓapaÔivedhaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. GabbhÈvakkantiÑ (SÊ, SyÈ)  
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dhammacakkapavattanaÑ navalokuttaradhammeti sabbepime BuddhaguÓe 
ÈvajjetvÈ nagaraÑ pavisitvÈ tiyÈmarattiÑ tÊsu pÈkÈrantaresu parittaÑ 
karonto vicari. Tena “yaÑkiÒcÊ”ti vuttamatteyeva uddhaÑ khitta-udakaÑ 
amanussÈnaÑ upari pati. “YÈnÊdha bh|tÈnÊ”ti gÈthÈkathanato1 paÔÔhÈya 
rajatavaÔaÑsakÈ viya udakabind|ni ÈkÈsena gantvÈ gilÈnamanussÈnaÑ upari 
patiÑsu. TÈvadeva v|pasantarogÈ manussÈ uÔÔhÈyuÔÔhÈya theraÑ 
parivÈresuÑ. “YaÑkiÒcÊ”ti vuttapadato paÔÔhÈya pana udakaphusitehi 
phuÔÔhaphuÔÔhÈ sabbe apalÈyantÈ sa~kÈrak|ÔabhittipadesÈdinissitÈ amanussÈ 
tena tena dvÈrena palÈyiÑsu. DvÈrÈni anokÈsÈni ahesuÑ. Te2 okÈsaÑ 
alabhantÈ pÈkÈraÑ bhinditvÈpi palÈyiÑsu. 

 MahÈjano nagaramajjhe santhÈgÈraÑ sabbagandhehi upalimpetvÈ upari 
suvaÓÓatÈrakÈdivicittaÑ vitÈnaÑ bandhitvÈ BuddhÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ 
SatthÈraÑ Ènesi. SatthÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. BhikkhusaÑghopi 
LicchavÊgaÓopi SatthÈraÑ parivÈretvÈ nisÊdi. Sakko devarÈjÈ 
devagaÓaparivuto patir|pe okÈse aÔÔhÈsi. Theropi sakalanagaraÑ 
anuvicaritvÈ v|pasantarogena mahÈjanena saddhiÑ ÈgantvÈ SatthÈraÑ 
vanditvÈ nisÊdi. SatthÈ parisaÑ oloketvÈ tadeva RatanasuttaÑ abhÈsi. 
DesanÈvasÈne caturÈsÊtiyÈ pÈÓasahassÈnaÑ dhammÈbhisamayo ahosi. EvaÑ 
punadivasepÊti sattÈhaÑ tadeva RatanasuttaÑ desetvÈ sabbabhayÈnaÑ 
v|pasantabhÈvaÑ ÒatvÈ LicchavÊgaÓaÑ ÈmantetvÈ VesÈlito nikkhami. 
LicchavÊrÈjÈno diguÓaÑ sakkÈraÑ karontÈ puna tÊhi divasehi SatthÈraÑ 
Ga~gÈtÊraÑ nayiÑsu. 

 Ga~gÈya nibbattanÈgarÈjÈno cintesuÑ “manussÈ TathÈgatassa sakkÈraÑ 
karonti, mayaÑ kiÑ na karomÈ”ti. Te suvaÓÓarajatamaÓimayÈ nÈvÈyo 
mÈpetvÈ suvaÓÓarajatamaÓimaye palla~ke paÒÒÈpetvÈ 
paÒcavaÓÓapadumasaÒchannaÑ udakaÑ karitvÈ “bhante amhÈkampi 
anuggahaÑ karothÈ”ti attano attano nÈvaÑ abhiruhaÓatthÈya SatthÈraÑ 
yÈciÑsu. “ManussÈ ca nÈgÈ ca TathÈgatassa p|jaÑ karonti, mayaÑ pana 
kiÑ na karomÈ”ti bh|maÔÔhakadevepi ÈdiÑ katvÈ yÈva 
AkaniÔÔhabrahmalokÈ sabbe devÈ sakkÈraÑ kariÑsu. Tattha nÈgÈ yojanikÈni 
chattÈtichattÈni ukkhipiÑsu. EvaÑ heÔÔhÈ 
______________________________________________________________ 
 1. TatiyagÈthÈto (SÊ) 2. Tesu (SÊ) 
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nÈgÈ bh|mitale rukkhagacchapabbatÈdÊsu1 bh|maÔÔhakÈ devatÈ, antalikkhe 
ÈkÈsaÔÔhadevÈti NÈgabhavanaÑ ÈdiÑ katvÈ cakkavÈÄapariyantena2 yÈva 
brahmalokÈ chattÈtichattÈni ussÈpitÈni ahesuÑ. Chattantaresu dhajÈ, 
dhajantaresu paÔÈkÈ, tesaÑ antarantarÈ3 pupphadÈmavÈsacuÓÓadhumÈdÊhi4 
sakkÈro ahosi. SabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitÈ devaputtÈ chaÓavesaÑ gahetvÈ 
ugghosayamÈnÈ ÈkÈse vicariÑsu. Tayo eva kira samÈgamÈ mahantÈ 
ahesuÑ–yamakapÈÔihÈriyasamÈgamo devorohaÓasamÈgamo ayaÑ 
ga~gorohaÓasamÈgamoti. 

 ParatÊre BimbisÈropi LicchavÊhi katasakkÈrato diguÓaÑ sakkÈraÑ 
sajjetvÈ Bhagavato ÈgamanaÑ udikkhamÈno aÔÔhÈsi. SatthÈ Ga~gÈya ubhosu 
passesu rÈj|naÑ mahantaÑ pariccÈgaÑ oloketvÈ nÈgÈdÊnaÒca ajjhÈsayaÑ 
viditvÈ ekekÈya nÈvÈya paÒcapaÒcabhikkhusataparivÈraÑ ekekaÑ 
nimmitabuddhaÑ mÈpesi. So ekekassa setacchattassa ceva kapparukkhassa 
ca pupphadÈmassa ca heÔÔhÈ nÈgagaÓaparivuto nisinno hoti. 
Bh|maÔÔhakadevatÈdÊsupi ekekasmiÑ okÈse saparivÈraÑ ekekaÑ 
nimmitabuddhaÑ mÈpesi. EvaÑ sakalacakkavÈÄagabbhe ekÈla~kÈre 
ekussave ekachaÓeyeva ca jÈte SatthÈ nÈgÈnamanuggahaÑ karonto ekaÑ 
ratananÈvaÑ abhiruhi. Bhikkh|supi ekeko ekekameva abhiruhi. NÈgarÈjÈno 
BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ NÈgabhavanaÑ pavesetvÈ 
sabbarattiÑ Satthu santike dhammakathaÑ sutvÈ dutiyadivase dibbena 
khÈdanÊyena bhojanÊyena BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ 
parivisiÑsu. SatthÈ anumodanaÑ katvÈ NÈgabhavanÈ nikkhamitvÈ 
sakalacakkavÈÄadevatÈhi p|jiyamÈno paÒcahi nÈvÈsatehi Ga~gÈnadiÑ 
atikkami. 

 RÈjÈ paccuggantvÈ SatthÈraÑ nÈvÈto otÈretvÈ ÈgamanakÈle LicchavÊhi 
katasakkÈrato diguÓaÑ sakkÈraÑ katvÈ purimanayeneva paÒcahi divasehi 
RÈjagahaÑ abhinesi. Dutiyadivase bhikkh| piÓÉapÈtapaÔikkantÈ 
sÈyanhasamaye dhammasabhÈyaÑ sannisinnÈ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “aho 
BuddhÈnaÑ mahÈnubhÈvo, aho Satthari devamanussÈnaÑ pasÈdo, Ga~gÈya 
nÈma 
______________________________________________________________ 
 1. Bh|mitalarukkhagacchapabbatÈdÊsu (SÊ), bh|mitale manussÈ 
 rukkhagacchapabbatÈdÊsu (SyÈ) 
 2. CakkavÈÄapariyante (SÊ) 3. Tesu antarantarÈ (SÊ) 
 4. PupphadÈmavÈsacuÓÓadh|pÈdÊhi (SÊ) 
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orato ca pÈrato ca aÔÔhayojane magge Buddhagatena pasÈdena rÈj|hi 
samatalaÑ bh|miÑ katvÈ vÈlukÈ okiÓÓÈ, jaÓÓumattena odhinÈ nÈnÈvaÓÓÈni 
pupphÈni santhatÈni, Ga~gÈya udakaÑ nÈgÈnubhÈvena paÒcavaÓÓehi 
padumehi saÒchannaÑ, yÈva AkaniÔÔhabhavanÈ chattÈtichattÈni ussÈpitÈni, 
sakalacakkavÈÄagabbhaÑ ekÈla~kÈraÑ ekussavaÑ viya jÈtan”ti. SatthÈ 
ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ 
“imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave esa p|jÈsakkÈro mayhaÑ 
BuddhÈnubhÈvena nibbatto, na nÈgadevabrahmÈnubhÈvena. AtÊte pana 
appamattakapariccÈgÈnubhÈvena nibbatto”ti vatvÈ bhikkh|hi yÈcito atÊtaÑ 
Èhari. 

 AtÊte TakkasilÈyaÑ Sa~kho nÈma brÈhmaÓo ahosi. Tassa putto SusÊmo 
nÈma mÈÓavo soÄasavassuddesiko ekadivasaÑ pitaraÑ upasa~kamitvÈ Èha 
“icchÈmahaÑ tÈta BÈrÈÓasiÑ gantvÈ mante ajjhÈyitun”ti. Atha naÑ pitÈ Èha 
“tena hi tÈta asuko nÈma brÈhmaÓo mama sahÈyako, tassa santikaÑ gantvÈ 
adhÊyass|”ti. So “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ anupubbena BÈrÈÓasiÑ gantvÈ taÑ 
brÈhmaÓaÑ upasa~kamitvÈ pitarÈ pahitabhÈvamÈcikkhi. Atha naÑ so 
“sahÈyakassa me putto”ti sampaÔicchitvÈ paÔipassaddhadarathaÑ 
bhaddakena divasena mante vÈcetumÈrabhi. So lahuÒca gaÓhanto bahuÒca 
gaÓhanto attano uggahituggahitaÑ suvaÓÓabhÈjane pakkhittasÊhatelamiva 
avinassamÈnaÑ dhÈrento na cirasseva Ècariyassa sammukhato 
uggaÓhitabbaÑ sabbaÑ uggaÓhitvÈ sajjhÈyaÑ karonto attano 
uggahitasippassa Èdimajjhameva passati, no pariyosÈnaÑ. 

 So ÈcariyaÑ upasa~kamitvÈ “ahaÑ imassa sippassa Èdimajjhameva 
passÈmi, no pariyosÈnan”ti vatvÈ Ècariyena “ahampi tÈta na passÈmÊ”ti vutte 
“atha ko Ècariya pariyosÈnaÑ jÈnÈtÊ”ti pucchitvÈ “ime tÈta isayo Isipatane 
viharanti, te jÈneyyuÑ, tesaÑ santikaÑ upasa~kamitvÈ pucchass|”ti 
Ècariyena vutte Paccekabuddhe upasa~kamitvÈ pucchi “tumhe kira 
pariyosÈnaÑ jÈnÈthÈ”ti. Œma jÈnÈmÈti. Tena hi me ÈcikkhathÈti. Na mayaÑ 
apabbajitassa ÈcikkhÈma. Sace te pariyosÈnenattho, pabbajass|ti. So 
“sÈdh|”ti 
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sampaÔicchitvÈ tesaÑ santike pabbaji. Athassa te “idaÑ tÈva sikkhass|”ti 
vatvÈ “evaÑ te nivÈsetabbaÑ, evaÑ pÈrupitabban”ti-ÈdinÈ nayena 
ÈbhisamÈcÈrikaÑ ÈcikkhiÑsu. So tattha sikkhanto upanissayasampannattÈ na 
cirasseva paccekasambodhiÑ abhisambujjhitvÈ sakalabÈrÈÓasinagare 
gaganatale puÓÓacando viya pÈkaÔo lÈbhaggayasaggappatto ahosi, so 
appÈyukasaÑvattanikassa kammassa katattÈ na cirasseva parinibbÈyi. 
Athassa PaccekabuddhÈ ca mahÈjano ca sarÊrakiccaÑ katvÈ dhÈtuyo ca 
gahetvÈ nagaradvÈre th|paÑ kÈresuÑ. 

 Sa~khopi brÈhmaÓo “putto me ciraÑ gato, pavattimassa jÈnissÈmÊ”ti 
taÑ daÔÔhukÈmo TakkasilÈto nikkhamitvÈ anupubbena BÈrÈÓasiÑ patvÈ 
mahÈjanakÈyaÑ sannipatitaÑ disvÈ “addhÈ imesu ekopi me puttassa 
pavattiÑ jÈnissatÊ”ti upasa~kamitvÈ pucchi “SusÊmo nÈma mÈÓavo 
idhÈgami, api nu kho tassa pavattiÑ jÈnÈthÈ”ti. Œma brÈhmaÓa jÈnÈma, 
asukassa brÈhmaÓassa santike tayo vede sajjhÈyitvÈ pabbajitvÈ 
paccekasambodhiÑ sacchikatvÈ parinibbuto, ayamassa th|po patiÔÔhÈpitoti. 
So bh|miÑ hatthena paharitvÈ roditvÈ kanditvÈ taÑ cetiya~gaÓaÑ gantvÈ 
tiÓÈni uddharitvÈ uttarasÈÔakena vÈlukaÑ ÈharitvÈ cetiya~gaÓe ÈkiritvÈ 
kamaÓÉaluto udakena paripphositvÈ vanapupphehi p|jaÑ katvÈ sÈÔakena 
paÔÈkaÑ ÈropetvÈ th|passa upari attano chattakaÑ bandhitvÈ pakkÈmi. 

 SatthÈ idaÑ atÊtaÑ ÈharitvÈ “tadÈ bhikkhave ahaÑ Sa~kho brÈhmaÓo 
ahosiÑ. MayÈ SusÊmassa Paccekabuddhassa cetiya~gaÓe tiÓÈni uddhaÔÈni, 
tassa me kammassa nissandena aÔÔhayojanamaggaÑ vihatakhÈÓukakaÓÔakaÑ 
katvÈ suddhaÑ samatalaÑ kariÑsu. MayÈ tattha vÈlukÈ okiÓÓÈ, tassa me 
nissandena aÔÔhayojanamagge vÈlukaÑ okiriÑsu. MayÈ tattha vanakusumehi 
p|jÈ katÈ, tassa me nissandena aÔÔhayojanamagge nÈnÈvaÓÓÈni pupphÈni 
okiÓÓÈni, ekayojanaÔÔhÈne Ga~gÈya udakaÑ paÒcavaÓÓehi padumehi 
saÒchannaÑ. MayÈ tattha kamaÓÉalu-udakena bh|mi paripphositÈ, tassa me 
nissandena VesÈliyaÑ pokkharavassaÑ vassi. MayÈ tattha paÔÈkÈ, ÈropitÈ, 
chattakaÒca baddhaÑ, tassa me nissandena yÈva akaniÔÔhabhavanÈ 
dhajapaÔÈkachattÈtichattÈdÊhi sakalacakkavÈÄagabbhaÑ ekussavaÑ  
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viya jÈtaÑ. Iti kho bhikkhave esa p|jÈsakkÈro mayhaÑ neva 
BuddhÈnubhÈvena nibbatto, na nÈgadevabrahmÈnubhÈvena, atÊte pana 
appamattakapariccÈgÈnubhÈvenÈ”ti vatvÈ dhammaÑ desento imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 290. “MattÈsukhapariccÈgÈ, passe ce vipulaÑ sukhaÑ. 
 Caje mattÈsukhaÑ dhÊro, sampassaÑ vipulaÑ sukhan”ti. 

 Tattha mattÈsukhapariccÈgÈti mattÈsukhanti pamÈÓayuttakaÑ 
parittasukhaÑ vuccati1, tassa pariccÈgena. VipulaÑ sukhanti uÄÈraÑ 
sukhaÑ nibbÈnasukhaÑ vuccati, taÑ ce passeyyÈti attho. IdaÑ vuttaÑ 
hoti–ekaÑ hi bhojanapÈtiÑ sajjÈpetvÈ bhuÒjantassa mattÈsukhaÑ nÈma 
uppajjati, taÑ pana pariccajitvÈ uposathaÑ vÈ karontassa dÈnaÑ vÈ 
dadantassa vipulaÑ uÄÈraÑ nibbÈnasukhaÑ nÈma nibbattati. TasmÈ sace 
evaÑ tassa mattÈsukhassa pariccÈgÈ vipulaÑ sukhaÑ passati, athetaÑ 
vipulaÑ sukhaÑ sammÈ passanto paÓÉito taÑ mattÈsukhaÑ cajeyyÈti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

Attanopubbakammavatthu paÔhamaÑ. 
_____ 

 
2. KukkuÔa-aÓÉakhÈdikÈvatthu 

 Paradukkh|padhÈnenÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto ekaÑ kukkuÔa-aÓÉakhÈdikaÑ Èrabbha kathesi. 

 SÈvatthiyÈ kira avid|re PaÓÉuraÑ2 nÈma eko gÈmo, tattheko kevaÔÔo 
vasati. So SÈvatthiÑ gacchanto AciravatiyaÑ Kacchapa-aÓÉÈni disvÈ tÈni 
ÈdÈya SÈvatthiÑ gantvÈ ekasmiÑ gehe pacÈpetvÈ khÈdanto tasmiÑ gehe 
kumÈrikÈyapi ekaÑ aÓÉaÑ adÈsi. SÈ taÑ khÈditvÈ tato paÔÔhÈya aÒÒaÑ 
khÈdanÊyaÑ nÈma na icchi. AthassÈ mÈtÈ kukkuÔiyÈ vijÈtaÔÔhÈnato ekaÑ 
aÓÉaÑ gahetvÈ adÈsi. SÈ taÑ khÈditvÈ rasataÓhÈya baddhÈ tato paÔÔhÈya 
sayameva kukkuÔiyÈ aÓÉÈni gahetvÈ khÈdati. KukkuÔÊ vijÈtavijÈtakÈle taÑ 
attano aÓÉÈni 
______________________________________________________________ 
 1. Tattha mattÈsukhanti pamÈÓasukhaÑ parittasukhaÑ vuccati (SÊ) 
 2. PaÓÉupuraÑ (SÊ)  
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gahetvÈ khÈdantiÑ disvÈ tÈya upaddutÈ ÈghÈtaÑ bandhitvÈ “ito dÈni cutÈ 
yakkhinÊ hutvÈ tava jÈtadÈrake khÈdituÑ samatthÈ hutvÈ nibbatteyyan”ti 
patthanaÑ paÔÔhapetvÈ kÈlaÑ katvÈ tasmiÑyeva gehe majjÈrÊ hutvÈ nibbatti. 
ItarÈpi kÈlaÑ katvÈ tattheva kukkuÔÊ hutvÈ nibbatti. KukkuÔÊ aÓÉÈni vijÈyi, 
majjÈrÊ ÈgantvÈ tÈni khÈditvÈ dutiyampi tatiyampi khÈdiyeva. KukkuÔÊ “tayo 
vÈre mama aÓÉÈni khÈditvÈ idÈni mampi khÈditukÈmÈsi, ito cutÈ saputtakaÑ 
taÑ khÈdituÑ labheyyan”ti patthanaÑ katvÈ tato cutÈ dÊpinÊ hutvÈ nibbatti. 
ItarÈpi kÈlaÑ katvÈ migÊ hutvÈ nibbatti. TassÈ vijÈtakÈle dÊpinÊ ÈgantvÈ taÑ 
saddhiÑ puttehi khÈdi. EvaÑ khÈdantÈ paÒcasu attabhÈvasatesu 
aÒÒamaÒÒassa dukkhaÑ uppÈdetvÈ avasÈne ekÈ yakkhinÊ hutvÈ nibbatti, ekÈ 
SÈvatthiyaÑ kuladhÊtÈ hutvÈ nibbatti. Ito paraÑ “na hi verena 
verÈnÊ”ti1gÈthÈya vuttanayeneva veditabbaÑ. Idha pana SatthÈ “veraÑ hi 
averena upasammati, no verenÈ”ti vatvÈ ubhinnampi dhammaÑ desento 
imaÑ gÈthamÈha– 
 
 291. “Paradukkh|padhÈnena, attano sukhamicchati. 
 VerasaÑsaggasaÑsaÔÔho, verÈ so na parimuccatÊ”ti. 

 Tattha paradukkh|padhÈnenÈti parasmiÑ dukkh|padhÈnena, parassa 
dukkhuppÈdanenÈti attho. VerasaÑsaggasaÑsaÔÔhoti yo puggalo 
akkosanapaccakkosanapaharaÓapaÔiharaÓÈdÊnaÑ vasena aÒÒamaÒÒaÑ 
katena verasaÑsaggena saÑsaÔÔho. VerÈ so na parimuccatÊti niccakÈlaÑ 
veravasena dukkhameva pÈpuÓÈtÊti attho. 

 DesanÈvasÈne yakkhinÊ saraÓesu patiÔÔhÈya paÒca sÊlÈni samÈdiyitvÈ 
verato mucci, itarÈpi sotÈpattiphale patiÔÔhahi, sampattÈnampi sÈtthikÈ 
dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

KukkuÔa-aÓÉakhÈdikÈvatthu dutiyaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 14 piÔÔhe.  
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3. Bhaddiyabhikkhuvatthu 

 YaÑ hi kiccanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ BhaddiyaÑ nissÈya 
JÈtiyÈvane viharanto Bhaddiye bhikkh| Èrabbha kathesi. 

 Te kira pÈdukamaÓÉane uyyuttÈ ahesuÑ. YathÈha “tena kho pana 
samayena BhaddiyÈ bhikkh| anekavihitaÑ 
pÈdukamaÓÉanÈnuyogamanuyuttÈ viharanti, tiÓapÈdukaÑ karontipi 
kÈrÈpentipi, muÒjapÈdukaÑ karontipi kÈrÈpentipi, pabbajapÈdukaÑ 
hintÈlapÈdukaÑ kamalapÈdukaÑ kambalapÈdukaÑ karontipi kÈrÈpentipi, 
riÒcanti uddesaÑ paripucchaÑ adhisÊlaÑ adhicittaÑ adhipaÒÒan”ti1. 
Bhikkh| tesaÑ tathÈkaraÓabhÈvaÑ jÈnitvÈ ujjhÈyitvÈ Satthu ÈrocesuÑ. 
SatthÈ te bhikkh| garahitvÈ “bhikkhave tumhe aÒÒena kiccena ÈgatÈ 
aÒÒasmiÑyeva kicce uyyuttÈ”ti vatvÈ dhammaÑ desento imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 292. “YaÑ hi kiccaÑ apaviddhaÑ, akiccaÑ pana karÊyati. 
 UnnaÄÈnaÑ pamattÈnaÑ, tesaÑ vaÉÉhanti ÈsavÈ. 
 
 293. YesaÒca susamÈraddhÈ, niccaÑ kÈyagatÈ sati. 
 AkiccaÑ te na sevanti, kicce sÈtaccakÈrino. 
 SatÈnaÑ sampajÈnÈnaÑ, atthaÑ gacchanti ÈsavÈ”ti. 

 Tattha yaÑ hi kiccanti bhikkhuno hi pabbajitakÈlato paÔÔhÈya 
aparimÈÓasÊlakkhandhagopanaÑ araÒÒÈvÈso dhuta~gapariharaÓaÑ 
bhÈvanÈrÈmatÈti evamÈdÊni kiccaÑ nÈma. Imehi pana yaÑ attano kiccaÑ, 
taÑ apaviddhaÑ chaÉÉitaÑ. Akiccanti bhikkhuno chattamaÓÉanaÑ 
upÈhanamaÓÉanaÑ pÈdukapattathÈlakadhammakaraÓakÈyabandhana-
aÑsabaddhakamaÓÉanaÑ akiccaÑ nÈma. Yehi taÑ kayirati, tesaÑ 
mÈnanaÄaÑ ukkhipitvÈ caraÓena unnaÄÈnaÑ sativossaggena pamattÈnaÑ 
cattÈro ÈsavÈ vaÉÉhantÊti attho. SusamÈraddhÈti supaggahitÈ2. KÈyagatÈ 
satÊti kÈyÈnupassanÈbhÈvanÈ. Akiccanti te etaÑ chattamaÓÉanÈdikaÑ 
akiccaÑ na sevanti na karontÊti attho. Kicceti pabbajitakÈlato paÔÔhÈya 
kattabbe aparimÈÓa sÊlakkhandhagopanÈdike karaÓÊye. SÈtaccakÈrinoti 
satatakÈrino aÔÔhitakÈrino. TesaÑ satiyÈ avippavÈsena satÈnaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. Vi 3. 278 piÔÔhe. 2. SupariggahitÈ (SÊ) 
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sÈtthakasampajaÒÒaÑ sappÈyasampajaÒÒaÑ gocarasampajaÒÒaÑ 
asammohasampajaÒÒanti cat|hi sampajaÒÒehi sampajÈnÈnaÑ cattÈropi 
ÈsavÈ atthaÑ gacchanti, parikkhayaÑ abhÈvaÑ gacchantÊti attho. 

 DesanÈvasÈne te bhikkh| arahatte patiÔÔhahiÑsu, sampattÈnampi 
sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

Bhaddiyavatthu tatiyaÑ.  
_____ 

 
4. LakuÓÉakabhaddiyattheravatthu 

 MÈtaranti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
LakuÓÉakabhaddiyattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 EkadivasaÑ hi sambahulÈ ÈgantukÈ bhikkh| SatthÈraÑ divÈÔÔhÈne 
nisinnaÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. TasmiÑ khaÓe 
LakuÓÉakabhaddiyatthero Bhagavato avid|re atikkamati. SatthÈ tesaÑ 
bhikkh|naÑ cittÈcÈraÑ ÒatvÈ oloketvÈ “passatha bhikkhave ayaÑ bhikkhu 
mÈtÈpitaro hantvÈ niddukkho hutvÈ yÈtÊ”ti vatvÈ tehi bhikkh|hi “kiÑ nu kho 
SatthÈ vadatÊ”ti aÒÒamaÒÒaÑ mukhÈni oloketvÈ saÑsayapakkhandehi 
“bhante kiÑ nÈmetaÑ vadethÈ”ti vutte tesaÑ dhammaÑ desento imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 293. “MÈtaraÑ pitaraÑ hantvÈ, rÈjÈno dve ca khattiye. 
 RaÔÔhaÑ sÈnucaraÑ hantvÈ, anÊgho yÈti brÈhmaÓo”ti. 

 Tattha sÈnucaranti ÈyasÈdhakena Èyuttakena sahitaÑ. Ettha hi “taÓhÈ 
janeti purisan”ti1 vacanato tÊsu bhavesu sattÈnaÑ jananato taÓhÈ mÈtÈ nÈma. 
“AhaÑ asukassa nÈma raÒÒo vÈ rÈjamahÈmattassa vÈ putto”ti pitaraÑ 
nissÈya asmimÈnassa uppajjanato asmimÈno pitÈ nÈma. Loko viya rÈjÈnaÑ 
yasmÈ sabbadiÔÔhigatÈni dve sassatucchedadiÔÔhiyo bhajanti, tasmÈ dve 
sassatucchedadiÔÔhiyo dve khattiyarÈjÈno nÈma. DvÈdasÈyatanÈni 
vitthataÔÔhena raÔÔhasadisattÈ raÔÔhaÑ nÈma. 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 1. 34, 35 piÔÔhesu.  
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ÈyasÈdhako Èyuttakapuriso viya tannissito nandirÈgo anucaro nÈma. 
AnÊghoti niddukkho. BrÈhmaÓoti khÊÓÈsavo. EtesaÑ taÓhÈdÊnaÑ 
arahattamaggaÒÈÓÈsinÈ hatattÈ khÊÓÈsavo niddukkho hutvÈ yÈtÊti 
ayametthattho. 

 DesanÈvasÈne te bhikkh| arahatte patiÔÔhahiÑsu. 

 DutiyagÈthÈyapi vatthu purimasadisameva. TadÈ hi SatthÈ 
LakuÓÉakabhaddiyattherameva Èrabbha kathesi. TesaÑ dhammaÑ desento 
imaÑ gÈthamÈha– 
 
 295. “MÈtaraÑ pitaraÑ hantvÈ, rÈjÈno dve ca sotthiye. 
 VeyagghapaÒcamaÑ hantvÈ, anÊgho yÈti brÈhmaÓo”ti. 

 Tattha dve ca sotthiyeti dve ca brÈhmaÓe. ImissÈ gÈthÈya SatthÈ attano 
dhammissaratÈya ca desanÈvidhikusalatÈya ca sassatucchedadiÔÔhiyo dve 
brÈhmaÓarÈjÈno ca katvÈ kathesi. VeyagghapaÒcamanti ettha 
byagghÈnucarito sappaÔibhayo duppaÔipanno1 maggo veyaggho nÈma, 
vicikicchÈnÊvaraÓampi tena sadisatÈya veyagghaÑ nÈma, taÑ paÒcamaÑ 
assÈti nÊvaraÓapaÒcakaÑ veyagghapaÒcamaÑ nÈma. IdaÒca 
veyagghapaÒcamaÑ arahattamaggaÒÈÓÈsinÈ nissesaÑ hantvÈ anÊghova yÈti 
brÈhmaÓoti ayametthattho. SesaÑ purimasadisamevÈti. 
 

LakuÓÉakabhaddiyattheravatthu catutthaÑ. 
_____ 

 
5. DÈrusÈkaÔikaputtavatthu 

 Suppabuddhanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto 
DÈrusÈkaÔikassa puttaÑ Èrabbha kathesi. 

 RÈjagahasmiÑ hi sammÈdiÔÔhikaputto micchÈdiÔÔhikaputtoti dve dÈrakÈ 
abhikkhaÓaÑ guÄakÊÄaÑ kÊÄanti. Tesu sammÈdiÔÔhikaputto guÄaÑ khipamÈno 
BuddhÈnussatiÑ ÈvajjetvÈ “namo BuddhassÈ”ti vatvÈ vatvÈ guÄaÑ khipati. 
Itaro titthiyaguÓe uddisitvÈ “namo arahantÈnan”ti vatvÈ vatvÈ khipati. Tesu 
______________________________________________________________ 
 1. DuppaÔipajjo (SÊ)  
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sammÈdiÔÔhikassa putto jinÈti, itaro pana parÈjayati. So tassa kiriyaÑ disvÈ 
“ayaÑ evaÑ anussaritvÈ evaÑ vatvÈ guÄaÑ khipanto mamaÑ jinÈti, ahampi 
evar|paÑ karissÈmÊ”ti BuddhÈnussatiyaÑ paricayamakÈsi. AthekadivasaÑ 
tassa pitÈ sakaÔaÑ yojetvÈ dÈr|naÑ atthÈya gacchanto tampi dÈrakaÑ ÈdÈya 
gantvÈ aÔaviyaÑ dÈr|naÑ sakaÔaÑ p|retvÈ Ègacchanto bahinagare 
susÈnasÈmante udakaphÈsukaÔÔhÈne goÓe mocetvÈ bhattavissaggamakÈsi. 
Athassa te goÓÈ sÈyanhasamaye nagaraÑ pavisantena gogaÓena saddhiÑ 
nagarameva pavisiÑsu. SÈkaÔikopi goÓe anubandhanto nagaraÑ pavisitvÈ 
sÈyaÑ goÓe disvÈ ÈdÈya nikkhamanto dvÈraÑ na sampÈpuÓi. TasmiÒhi 
asampatteyeva dvÈraÑ pihitaÑ. 

 Athassa putto ekakova rattibhÈge sakaÔassa heÔÔhÈ nipajjitvÈ niddaÑ 
okkami. RÈjagahaÑ pana pakatiyÈpi amanussabahulaÑ. AyaÒca 
susÈnasantike nipanno. Tattha naÑ dve amanussÈ passiÑsu. Eko sÈsanassa 
paÔikaÓÉako micchÈdiÔÔhiko, eko sammÈdiÔÔhiko. Tesu micchÈdiÔÔhiko Èha 
“ayaÑ no bhakkho, imaÑ khÈdissÈmÈ”ti. Itaro “alaÑ mÈ te ruccÊ”ti nivÈreti. 
So tena nivÈriyamÈnopi tassa vacanaÑ anÈdiyitvÈ dÈrakaÑ pÈdesu gahetvÈ 
ÈkaÉÉhi. So BuddhÈnussatiyÈ paricitattÈ tasmiÑ khaÓe “namo BuddhassÈ”ti 
Èha. Amanusso mahÈbhayabhÊto paÔikkamitvÈ aÔÔhÈsi. Atha naÑ itaro 
“amhehi akiccaÑ kataÑ, daÓÉakammaÑ tassa karomÈ”ti vatvÈ taÑ 
rakkhamÈno aÔÔhÈsi. MicchÈdiÔÔhiko nagaraÑ pavisitvÈ raÒÒo bhojanapÈtiÑ 
p|retvÈ bhojanaÑ Èhari. Atha naÑ ubhopi tassa mÈtÈpitaro viya hutvÈ 
upaÔÔhÈpetvÈ bhojetvÈ “imÈni akkharÈni rÈjÈva passatu, mÈ aÒÒo”ti taÑ 
pavattiÑ pakÈsentÈ yakkhÈnubhÈvena bhojanapÈtiyaÑ akkharÈni chinditvÈ 
pÈtiÑ dÈrusakaÔe pakkhipitvÈ sabbarattiÑ ÈrakkhaÑ katvÈ pakkamiÑsu. 

 Punadivase “rÈjakulato corehi bhojanabhaÓÉaÑ avahaÔan”ti kolÈhalaÑ 
karontÈ dvÈrÈni pidahitvÈ olokentÈ tattha apassantÈ nagarÈ nikkhamitvÈ ito 
cito ca olokentÈ dÈrusakaÔe suvaÓÓapÈtiÑ disvÈ “ayaÑ coro”ti taÑ dÈrakaÑ 
gahetvÈ raÒÒo dassesuÑ. RÈjÈ akkharÈni disvÈ “kiÑ etaÑ tÈtÈ”ti pucchitvÈ 
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“nÈhaÑ deva jÈnÈmi, mÈtÈpitaro me ÈgantvÈ rattiÑ bhojetvÈ rakkhamÈnÈ 
aÔÔhaÑsu, ahampi mÈtÈpitaro maÑ rakkhantÊti nibbhayova niddaÑ upagato. 
EttakaÑ ahaÑ jÈnÈmÊ”ti. Athassa mÈtÈpitaropi taÑ ÔhÈnaÑ ÈgamaÑsu. RÈjÈ 
taÑ pavattiÑ ÒatvÈ te tayopi jane ÈdÈya Satthu santikaÑ gantvÈ sabbaÑ 
ÈrocetvÈ “kiÑ nu kho bhante BuddhÈnussati eva rakkhÈ hoti, udÈhu 
dhammÈnussati-ÈdayopÊ”ti pucchi. Athassa SatthÈ “mahÈrÈja na kevalaÑ 
BuddhÈnussatiyeva rakkhÈ, yesaÑ pana chabbidhena cittaÑ subhÈvitaÑ, 
tesaÑ aÒÒena rakkhÈvaraÓena vÈ mantosadhehi vÈ kiccaÑ natthÊ”ti vatvÈ 
cha ÔhÈnÈni dassento imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 296. “SuppabuddhaÑ pabujjhanti, sadÈ GotamasÈvakÈ. 
 YesaÑ divÈ ca ratto ca, niccaÑ BuddhagatÈ sati. 
 
 297. SuppabuddhaÑ pabujjhanti, sadÈ GotamasÈvakÈ. 
 YesaÑ divÈ ca ratto ca, niccaÑ dhammagatÈ sati. 
 
 298. SuppabuddhaÑ pabujjhanti, sadÈ GotamasÈvakÈ. 
 YesaÑ divÈ ca ratto ca, niccaÑ saÑghagatÈ sati. 
 
 299. SuppabuddhaÑ pabujjhanti, sadÈ GotamasÈvakÈ. 
 YesaÑ divÈ ca ratto ca, niccaÑ kÈyagatÈ sati. 
 
 300. SuppabuddhaÑ pabujjhanti, sadÈ GotamasÈvakÈ. 
 YesaÑ divÈ ca ratto ca, ahiÑsÈya rato mano. 
 
 301. SuppabuddhaÑ pabujjhanti, sadÈ GotamasÈvakÈ. 
 YesaÑ divÈ ca ratto ca, bhÈvanÈya rato mano”ti. 

 Tattha suppabuddhaÑ pabujjhantÊti BuddhagataÑ satiÑ gahetvÈ 
supantÈ, gahetvÈyeva ca pabujjhantÈ suppabuddhaÑ pabujjhanti nÈma. SadÈ 
GotamasÈvakÈti Gotamagottassa Buddhassa savanante jÈtattÈ tasseva 
anusÈsaniyÈ savanatÈya GotamasÈvakÈ. BuddhagatÈ satÊti yesaÑ “itipi so 
BhagavÈ”ti-Èdippabhede BuddhaguÓe Èrabbha uppajjamÈnÈ sati niccakÈlaÑ 
atthi, te sadÈpi suppabuddhaÑ pabujjhantÊti attho. TathÈ asakkontÈ pana  
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ekadivasaÑ tÊsu kÈlesu dvÊsu kÈlesu ekasmimpi kÈle BuddhÈnussatiÑ 
manasi karontÈ suppabuddhaÑ pabujjhantiyeva nÈma. DhammagatÈ satÊti 
“svÈkhÈto BhagavatÈ dhammo”ti-Èdippabhede dhammaguÓe Èrabbha 
uppajjamÈnÈ sati. SaÑghagatÈ satÊti “suppaÔipanno Bhagavato 
sÈvakasaÑgho”ti-Èdippabhede saÑghaguÓe Èrabbha uppajjamÈnÈ sati. 
KÈyagatÈ satÊti dvattiÑ sÈkÈravasena vÈ navasivathikÈvasena vÈ 
catudhÈtuvavatthÈnavasena vÈ ajjhattanÊlakasiÓÈdir|pajjhÈnavasena vÈ 
uppajjamÈnÈ sati. AhiÑsÈya ratoti “so karuÓÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ 
pharitvÈ viharatÊ”ti1 evaÑ vuttÈya karuÓÈbhÈvanÈya rato. BhÈvanÈyÈti 
mettÈbhÈvanÈya. KiÒcÈpi heÔÔhÈ karuÓÈbhÈvanÈya vuttattÈ idha sabbÈpi 
avasesÈ bhÈvanÈ nÈma, idha pana mettÈbhÈvanÈva adhippetÈ. SesaÑ 
paÔhamagÈthÈya vuttanayeneva veditabbaÑ. 

 DesanÈvasÈne dÈrako saddhiÑ mÈtÈpit|hi sotÈpattiphale patiÔÔhahi. 
PacchÈ pana pabbajitvÈ sabbepi arahattaÑ pÈpuÓiÑsu, sampattÈnampi 
sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

DÈrusÈkaÔikaputtavatthu paÒcamaÑ. 
_____ 

 
6. Vajjiputtakabhikkhuvatthu 

 Duppabbajjanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VesÈliÑ nissÈya 
MahÈvane viharanto aÒÒataraÑ vajjiputtakaÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. 
TaÑ sandhÈya vuttaÑ–“aÒÒataro vajjiputtako bhikkhu VesÈliyaÑ viharati 
aÒÒatarasmiÑ vanasaÓÉe, tena kho pana samayena VesÈliyaÑ 
sabbarattichaÓo hoti. Atha kho so bhikkhu VesÈliyÈ 
t|riyatÈÄitavÈditanigghosasaddaÑ sutvÈ paridevamÈno tÈyaÑ velÈyaÑ imaÑ 
gÈthaÑ abhÈsi– 

    ‘EkakÈ mayaÑ araÒÒe viharÈma, 
    ApaviddhaÑva vanasmiÑ dÈrukaÑ. 
    EtÈdisikÈya rattiyÈ, 
    Kosu nÈmamhehi pÈpiyo’ti”2. 
______________________________________________________________ 
 1. Abhi 2. 284 piÔÔhe. 2. SaÑ 1. 203 piÔÔhe.  
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 So kira VajjiraÔÔhe rÈjaputto vÈrena sampattaÑ rajjaÑ pahÈya pabbajito 
VesÈliyaÑ cÈtumahÈrÈjikehi saddhiÑ ekÈbaddhaÑ katvÈ sakalanagare 
dhajapaÔÈkÈdÊhi paÔimaÓÉite komudiyÈ puÓÓamÈya sabbarattiÑ chaÓavÈre1 
vattamÈne bheriyÈdÊnaÑ t|riyÈnaÑ tÈÄitÈnaÑ nigghosaÑ vÊÓÈdÊnaÒca 
vÈditÈnaÑ saddaÑ sutvÈ yÈni VesÈliyaÑ satta rÈjasahassÈni satta rÈjasatÈni 
satta rÈjÈno, tattakÈ eva ca nesaÑ uparÈjasenÈpati-Èdayo2, tesu 
ala~katapaÔiyattesu nakkhattakÊÄanatthÈya vÊthiÑ otiÓÓesu saÔÔhihatthe 
mahÈca~kame ca~kamamÈno gaganamajjhe ÔhitaÑ puÓÓacandaÑ disvÈ 
ca~kamakoÔiyaÑ phalakaÑ nissÈya Ôhito veÔhanÈla~kÈravirahitattÈ vane 
chaÉÉitadÈrukaÑ viya attabhÈvaÑ oloketvÈ “atthi nu kho aÒÒo amhehi 
lÈmakataro”ti cintento pakatiyÈ ÈraÒÒakÈdiguÓayuttopi tasmiÑ khaÓe 
anabhiratiyÈ pÊÄito evamÈha. So tasmiÑ vanasaÓÉe adhivatthÈya devatÈya 
“imaÑ bhikkhuÑ saÑvejessÈmÊ”ti adhippÈyena– 

 “Ekakova tvaÑ araÒÒe viharasi, apaviddhaÑva vanasmiÑ dÈrukaÑ. 
 Tassa te bahukÈ ca pihayanti, nerayikÈ viya saggagÈminan”ti3– 

VuttaÑ imaÑ gÈthaÑ sutvÈ punadivase SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ 
nisÊdi. SatthÈ taÑ pavattiÑ ÒatvÈ gharÈvÈsassa dukkhataÑ pakÈsetukÈmo 
paÒca dukkhÈni samodhÈnetvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 302. “DuppabbajjaÑ durabhiramaÑ, durÈvÈsÈ gharÈ dukhÈ. 
 Dukkho’samÈnasaÑvÈso, dukkhÈnupatitaddhag|. 
 TasmÈ na caddhag| siyÈ, na ca dukkhÈnupatito siyÈ”ti. 

 Tattha duppabbajjanti appaÑ vÈ mahantaÑ vÈ bhogakkhandhaÒceva 
ÒÈtiparivaÔÔaÒca pahÈya imasmiÑ sÈsane uraÑ datvÈ pabbajjaÑ nÈma 
dukkhaÑ. Durabhiramanti evaÑ pabbajitenÈpi bhikkhÈcariyÈya jÊvitavuttiÑ 
ghaÔentena aparimÈÓasÊlakkhandhagopanadhammÈnudha- 
mmappaÔipattip|raÓavasena abhiramituÑ dukkhaÑ. DurÈvÈsÈti yasmÈ pana 
gharaÑ Èvasantena rÈj|naÑ rÈjakiccaÑ, issarÈnaÑ issarakiccaÑ 
vahitabbaÑ, parijanÈ ceva dhammikÈ samaÓabrÈhmaÓÈ ca sa~gahitabbÈ. 
EvaÑ santepi gharÈvÈso chiddaghaÔo viya mahÈsamuddo viya ca dupp|ro. 
TasmÈ 
______________________________________________________________ 
 1. ChaÓacÈre (Ka) 2. YuvarÈjasenÈpati-Èdayo (SÊ) 3. SaÑ 1. 204 piÔÔhe.  
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gharÈvÈsÈ nÈmete durÈvÈsÈ dukkhÈ ÈvasituÑ, teneva kÈraÓena dukkhÈti 
attho. Dukkho’samÈnasaÑvÈsoti gihino vÈ hi ye jÈtigottakulabhogehi 
pabbajitÈ vÈ sÊlÈcÈrabÈhusaccÈdÊhi samÈnÈpi hutvÈ “kosi tvaÑ, kosmi 
ahan”ti-ÈdÊni vatvÈ adhikaraÓapasutÈ honti, te asamÈnÈ nÈma, tehi saddhiÑ 
saÑvÈso dukkhoti attho. DukkhÈnupatitaddhag|ti ye vaÔÔasa~khÈtaÑ 
addhÈnaÑ paÔipannattÈ addhag|, te dukkhe1anupatitÈva. TasmÈ na 
caddhag|ti yasmÈ dukkhÈnupatitabhÈvopi dukkho addhag|bhÈvopi, tasmÈ 
vaÔÔasa~khÈtaÑ addhÈnaÑ gamanatÈya addhag| na bhaveyya, 
vuttappakÈrena dukkhena anupatitopi na bhaveyyÈti attho. 

 DesanÈvasÈne so bhikkhu paÒcasu ÔhÈnesu dassite dukkhe nibbindanto 
paÒcorambhÈgiyÈni paÒca uddhambhÈgiyÈni saÑyojanÈni padÈletvÈ arahatte 
patiÔÔhahÊti. 
 

Vajjiputtakabhikkhuvatthu chaÔÔhaÑ. 
_____ 

 
7. Cittagahapativatthu 

 Saddhoti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
CittagahapatiÑ Èrabbha kathesi. Vatthu BÈlavagge “asantaÑ 
bhÈvanamiccheyyÈ”ti gÈthÈvaÓÓanÈya vitthÈritaÑ. GÈthÈpi tattheva vuttÈ. 
VuttaÑ hetaÑ tattha2– 

 “KiÑ pana bhante etassa tumhÈkaÑ santikaÑ agacchantassevÈyaÑ 
lÈbhasakkÈro uppajjati3, udÈhu aÒÒattha gacchantassÈpi uppajjatÊ”ti. 
“Œnanda mama santikaÑ ÈgacchantassÈpi aÒÒattha gacchantassÈpi tassa 
uppajjateva. AyaÑ hi upÈsako saddho pasanno sampannasÊlo, evar|po 
puggalo yaÑ yaÑ padesaÑ bhajati, tattha tatthevassa lÈbhasakkÈro 
nibbattatÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 303. “Saddho sÊlena sampanno, yasobhogasamappito.  
 YaÑ yaÑ padesaÑ bhajati, tattha tattheva p|jito”ti.  
______________________________________________________________ 
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 Tattha saddhoti lokiyalokuttarasaddhÈya samannÈgato. SÊlenÈti 
ÈgÈriyasÊlaÑ anÈgÈriyasÊlanti duvidhaÑ sÊlaÑ. Tesu idha ÈgÈriyasÊlaÑ 
adhippetaÑ, tena samannÈgatoti attho. Yasobhogasamappitoti yÈdiso 
AnÈthapiÓÉikÈdÊnaÑ paÒca-upÈsakasataparivÈrasa~khÈto ÈgÈriyayaso, 
tÈdiseneva yasena dhanadhaÒÒÈdiko ceva1 sattavidha-ariyadhanasa~khÈto 
cÈti duvidho bhogo, tena samannÈgatoti attho. YaÑ yaÑ padesanti 
puratthimÈdÊsu disÈsu evar|po kulaputto yaÑ yaÑ padesaÑ bhajati, tattha 
tattha evar|pena lÈbhasakkÈrena p|jitova hotÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

Cittagahapativatthu sattamaÑ. 
_____ 

 
8. C|ÄasubhaddÈvatthu 

 D|re santoti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
AnÈthapiÓÉikassa dhÊtaraÑ C|ÄasubhaddaÑ nÈma Èrabbha kathesi. 

 AnÈthapiÓÉikassa kira daharakÈlato paÔÔhÈya UgganagaravÈsÊ Uggo 
nÈma seÔÔhiputto sahÈyako ahosi. Te ekÈcariyakule sippaÑ uggaÓhantÈ 
aÒÒamaÒÒaÑ katikaÑ kariÑsu “amhÈkaÑ vayappattakÈle puttadhÊtÈsu jÈtÈsu 
yo puttassa2 dhÊtaraÑ vÈreti, tena tassa dhÊtÈ dÈtabbÈ”ti. Te ubhopi 
vayappattÈ attano attano nagare seÔÔhiÔÔhÈne patiÔÔhahiÑsu. AthekasmiÑ 
samaye UggaseÔÔhi vaÓijjaÑ payojento paÒcahi sakaÔasatehi SÈvatthiÑ 
agamÈsi. AnÈthapiÓÉiko attano dhÊtaraÑ C|ÄasubhaddaÑ ÈmantetvÈ “amma 
pitÈ te UggaseÔÔhi nÈma Ègato, tassa kattabbakiccaÑ sabbaÑ tava bhÈro”ti 
ÈÓÈpesi. SÈ “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ tassa Ègatadivasato paÔÔhÈya sahattheneva 
s|pabyaÒjanÈdÊni sampÈdeti, mÈlÈgandhavilepanÈdÊni abhisa~kharoti, 
bhojanakÈle tassa nhÈnodakaÑ paÔiyÈdÈpetvÈ nhÈnakÈlato paÔÔhÈya 
sabbakiccÈni sÈdhukaÑ karoti. 
______________________________________________________________ 
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 UggaseÔÔhi tassÈ ÈcÈrasampattiÑ disvÈ pasannacitto ekadivasaÑ 
AnÈthapiÓÉikena saddhiÑ sukhakathÈya sannisinno “mayaÑ daharakÈle 
evaÑ nÈma1 katikaÑ karimhÈ”ti sÈretvÈ C|ÄasubhaddaÑ attano 
puttassatthÈya vÈresi. So pana pakatiyÈva micchÈdiÔÔhiko. TasmÈ 
Dasabalassa tamatthaÑ ÈrocetvÈ SatthÈrÈ UggaseÔÔhiss|panissayaÑ disvÈ 
anuÒÒÈto bhariyÈya saddhiÑ mantetvÈ tassa vacanaÑ sampaÔicchitvÈ 
divasaÑ vavatthapetvÈ dhÊtaraÑ VisÈkhaÑ datvÈ uyyojento 
DhanaÒcayaseÔÔhi viya mahantaÑ sakkÈraÑ katvÈ SubhaddaÑ ÈmantetvÈ 
“amma sasurakule vasantiyÈ nÈma anto-aggi bahi na nÊharitabbo”ti2 
DhanaÒcayaseÔÔhinÈ VisÈkhÈya dinnanayeneva dasa ovÈde datvÈ “sace me 
gataÔÔhÈne dhÊtu doso uppajjati, tumhehi sodhetabbo”ti aÔÔha kuÔumbike 
pÈÔibhoge gahetvÈ tassÈ uyyojanadivase Buddhappamukhassa 
bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ datvÈ purimabhave dhÊtarÈ katÈnaÑ 
sucaritÈnaÑ phalavibh|tiÑ lokassa pÈkaÔaÑ katvÈ dassento viya mahantena 
sakkÈrena dhÊtaraÑ uyyojesi. TassÈ anupubbena UgganagaraÑ pattakÈle 
sasurakulena saddhiÑ mahÈjano paccuggamanamakÈsi. 

 SÈpi attano sirivibhavaÑ pÈkaÔaÑ kÈtuÑ VisÈkhÈ viya sakalanagarassa 
attÈnaÑ dassentÊ rathe ÔhatvÈ nagaraÑ pavisitvÈ nÈgarehi pesite paÓÓÈkÈre 
gahetvÈ anur|pavasena tesaÑ tesaÑ pesentÊ sakalanagaraÑ attano guÓehi 
ekÈbaddhamakÈsi. Ma~galadivasÈdÊsu panassÈ sasuro acelakÈnaÑ sakkÈraÑ 
karonto “ÈgantvÈ amhÈkaÑ samaÓe vandat|”ti pesesi. SÈ lajjÈya nagge 
passituÑ asakkontÊ gantuÑ na icchati. So punappunaÑ pesetvÈpi tÈya 
paÔikkhitto kujjhitvÈ “nÊharatha nan”ti Èha. SÈ “na sakkÈ mama akÈraÓena 
dosaÑ Èropetun”ti kuÔumbike pakkosÈpetvÈ tamatthaÑ Èrocesi. Te tassÈ 
niddosabhÈvaÑ ÒatvÈ seÔÔhiÑ saÒÒÈpesuÑ. So “ayaÑ mama samaÓe 
ahirikÈti na vandÊ”ti bhariyÈya Èrocesi. SÈ “kÊdisÈ nu kho imissÈ samaÓÈ, 
ativiya tesaÑ pasaÑsatÊ”ti taÑ pakkosÈpetvÈ Èha– 

   “KÊdisÈ samaÓÈ tuyhaÑ, bÈÄhaÑ kho ne pasaÑsasi. 
   KiÑsÊlÈ kiÑ samÈcÈrÈ, taÑ me akkhÈhi pucchitÈ”ti3. 
______________________________________________________________ 
 1. EvaÑ kira (Ka) 2. AÑ-®Ôha 1. 315; Dhammapada-®Ôha 1. 251 piÔÔhesupi.  
 3. AÑ-®Ôha 2. 271 piÔÔhesu. 
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athassÈ SubhaddÈ BuddhÈnaÒceva BuddhasÈvakÈnaÒca guÓe pakÈsentÊ– 

   “SantindriyÈ santamÈnasÈ, santaÑ tesaÑ gataÑ ÔhitaÑ. 
   Okkhittacakkh| mitabhÈÓÊ, tÈdisÈ samaÓÈ mama. 

   KÈyakammaÑ suci nesaÑ, vÈcÈkammaÑ anÈvilaÑ. 
   ManokammaÑ suvisuddhaÑ, tÈdisÈ samaÓÈ mama. 

   VimalÈ sa~khamuttÈbhÈ, suddhÈ antarabÈhirÈ. 
   PuÓÓÈ suddhehi dhammehi, tÈdisÈ samaÓÈ mama. 

   LÈbhena unnato loko, alÈbhena ca onato. 
   LÈbhÈlÈbhena ekaÔÔhÈ, tÈdisÈ samaÓÈ mama. 

   Yasena unnato loko, ayasena ca onato. 
   YasÈyasena ekaÔÔhÈ, tÈdisÈ samaÓÈ mama. 

   PasaÑsÈyunnato loko, nindÈyÈpi ca onato. 
   SamÈ nindÈpasaÑsÈsu, tÈdisÈ samaÓÈ mama. 

   Sukhena unnato loko, dukkhenÈpi ca onato. 
   AkampÈ sukhadukkhesu, tÈdisÈ samaÓÈ mamÈ”ti– 

EvamÈdÊhi vacanehi sassuÑ tosesi. 

 Atha naÑ “sakkÈ tava samaÓe amhÈkampi dassetun”ti vatvÈ “sakkÈ”ti 
vutte “tena hi yathÈ mayaÑ te passÈma, tathÈ karohÊ”ti vutte sÈ “sÈdh|”ti 
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ sajjetvÈ 
uparipÈsÈdatale ÔhatvÈ JetavanÈbhimukhÊ sakkaccaÑ paÒcapatiÔÔhitena 
vanditvÈ BuddhaguÓe ÈvajjetvÈ gandhavÈsapupphadhumehi1 p|jaÑ katvÈ 
“bhante svÈtanÈya BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ nimantemi, iminÈ 
me saÒÒÈÓena SatthÈ nimantitabhÈvaÑ jÈnÈt|”ti sumanapupphÈnaÑ aÔÔha 
muÔÔhiyo ÈkÈse khipi. PupphÈni gantvÈ catuparisamajjhe dhammaÑ 
desentassa Satthuno upari mÈlÈvitÈnaÑ hutvÈ aÔÔhaÑsu. TasmiÑ khaÓe 
AnÈthapiÓÉikopi dhammakathaÑ sutvÈ svÈtanÈya SatthÈraÑ nimantesi. 
SatthÈ “adhivutthaÑ mayÈ gahapati svÈtanÈya bhattan”ti vatvÈ “bhante mayÈ 
puretaraÑ Ègato natthi, kassa nu kho vo adhivutthan”ti vutte 
“C|ÄasubhaddÈya gahapati 
______________________________________________________________ 
 1. GandhavÈsapupphadh|pehi (SÊ, SyÈ) 
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nimantito”ti vatvÈ “nanu bhante C|ÄasubhaddÈ d|re vasati ito 
vÊsatiyojanasatamatthake”ti vutte “Èma gahapati d|re vasantÈpi hi sappurisÈ 
abhimukhe ÔhitÈ viya pakÈsentÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 304. “D|re santo pakÈsenti, Himavantova pabbato. 
 Asantettha na dissanti, rattiÑ khittÈ yathÈ sarÈ”ti. 

 Tattha santoti rÈgÈdÊnaÑ santatÈya BuddhÈdayo santÈ nÈma. Idha pana 
pubbabuddhesu katÈdhikÈrÈ ussannakusalam|lÈ bhÈvitabhÈvanÈ sattÈ santoti 
adhippetÈ. PakÈsentÊti d|re ÔhitÈpi BuddhÈnaÑ ÒÈÓapathaÑ ÈgacchantÈ 
pÈkaÔÈ honti. HimavantovÈti yathÈ hi tiyojanasahassavitthato 
paÒcayojanasatubbedho caturÈsÊtiyÈ k|Ôasahassehi paÔimaÓÉito 
Himavantapabbato d|re ÔhitÈnampi abhimukhe Ôhito viya pakÈseti, evaÑ 
pakÈsentÊti attho. AsantetthÈti diÔÔhadhammagarukÈ vitiÓÓaparalokÈ 
ÈmisacakkhukÈ jÊvikatthÈya pabbajitÈ bÈlapuggalÈ asanto nÈma, te ettha 
BuddhÈnaÑ dakkhiÓassa jÈÓumaÓÉalassa santike nisinnÈpi na dissanti na 
paÒÒÈyanti. RattiÑ khittÈti rattiÑ catura~gasamannÈgate andhakÈre 
khittasarÈ viya tathÈr|passa1 upanissayabh|tassa pubbahetuno abhÈvena na 
paÒÒÈyantÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 

 Sakko devarÈjÈ “SatthÈrÈ SubhaddÈya nimantanaÑ adhivÈsitan”ti ÒatvÈ 
VissakammadevaputtaÑ ÈÓÈpesi “paÒca k|ÔÈgÈrasatÈni nimminitvÈ sve 
BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ UgganagaraÑ nehÊ”ti. So punadivase 
paÒcasatÈni k|ÔÈgÈrÈni nimminitvÈ JetavanadvÈre aÔÔhÈsi. SatthÈ uccinitvÈ 
visuddhakhÊÓÈsavÈnaÑyeva paÒcasatÈni ÈdÈya saparivÈro k|ÔÈgÈresu 
nisÊditvÈ UgganagaraÑ agamÈsi. UggaseÔÔhipi saparivÈro SubhaddÈya 
dinnanayeneva TathÈgatassa ÈgatamaggaÑ olokento SatthÈraÑ mahantena 
sirivibhavena ÈgacchantaÑ disvÈ pasannamÈnaso mÈlÈdÊhi mahantaÑ 
sakkÈraÑ karonto saparivÈro sampaÔicchitvÈ vanditvÈ mahÈdÈnaÑ datvÈ 
punappunaÑ nimantetvÈ sattÈhaÑ mahÈdÈnaÑ adÈsi. SatthÈpissa sappÈyaÑ 
sallakkhetvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. TathÈr|pÈ (SÊ)  

 



294 KhuddakanikÈya  

dhammaÑ desesi. TaÑ ÈdiÑ katvÈ caturÈsÊtiyÈ pÈÓasahassÈnaÑ 
dhammÈbhisamayo ahosi. SatthÈ “C|ÄasubhaddÈya anuggahaÓatthaÑ1 tvaÑ 
idheva hohÊ”ti AnuruddhattheraÑ nivattÈpetvÈ SÈvatthimeva agamÈsi. Tato 
paÔÔhÈya taÑ nagaraÑ saddhÈsampannaÑ2 ahosÊti. 
 

C|ÄasubhaddÈvatthu aÔÔhamaÑ. 
_____ 

 
9. EkavihÈrittheravatthu 

 EkÈsananti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
EkavihÈrittheraÑ nÈma Èrabbha kathesi. 

 So kira thero ekakova seyyaÑ kappeti, ekakova nisÊdati, ekakova 
ca~kamati, ekakova tiÔÔhatÊti catuparisantare pÈkaÔo ahosi. Atha naÑ 
bhikkh| “bhante evar|po nÈmÈyaÑ thero”ti TathÈgatassÈrocesuÑ. SatthÈ 
“sÈdhu sÈdh|”ti tassa sÈdhukÈraÑ datvÈ “bhikkhunÈ nÈma pavivittena 
bhavitabban”ti viveke ÈnisaÑsaÑ kathetvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 305. “EkÈsanaÑ ekaseyyaÑ, eko caramatandito. 
 Eko damayamattÈnaÑ, vanante ramito siyÈ”ti. 

 Tattha ekÈsanaÑ ekaseyyanti bhikkhusahassamajjhepi 
m|lakammaÔÔhÈnaÑ avijahitvÈ teneva manasikÈrena nisinnassa ÈsanaÑ 
ekÈsanaÑ nÈma. LohapÈsÈdasadisepi ca pÈsÈde bhikkhusahassamajjhepi 
paÒÒatte vicitrapaccattharaÓ|padhÈne mahÈrahe sayane satiÑ upaÔÔhapetvÈ 
dakkhiÓena passena m|lakammaÔÔhÈnamanasikÈrena nipannassa bhikkhuno 
seyyÈ ekaseyyÈ nÈma. Evar|paÑ ekÈsanaÒca ekaseyyaÒca bhajethÈti attho. 
Atanditoti ja~ghabalaÑ nissÈya jÊvitakappanena akusÊto hutvÈ 
sabbÊriyÈpathesu ekakova carantoti attho. Eko damayanti 
______________________________________________________________ 
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rattiÔÔhÈnÈdÊsu kammaÔÔhÈnaÑ anuyuÒjitvÈ maggaphalÈdhigamavasena 
ekova hutvÈ attÈnaÑ damentoti attho. Vanante ramito siyÈti evaÑ attÈnaÑ 
damento itthipurisasaddÈdÊhi pavivitte vananteyeva abhiramito bhaveyya. 
Na hi sakkÈ ÈkiÓÓavihÈrinÈ evaÑ attÈnaÑ dametunti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑsu. Tato paÔÔhÈya 
mahÈjano ekavihÈrikameva patthesÊti. 
 

EkavihÈrittheravatthu navamaÑ. 
 
 

PakiÓÓakavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.  
 
 

EkavÊsatimo vaggo.

 



   

22. Nirayavagga 
 

1. SundarÊparibbÈjikÈvatthu 

 Abh|tavÈdÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
SundariÑ paribbÈjikaÑ Èrabbha kathesi. 

 “Tena kho pana samayena BhagavÈ sakkato hoti garukato mÈnito 
p|jito”ti vatthu vitthÈrato UdÈne1 Ègatameva. AyaÑ panettha sa~khepo–
Bhagavato kira bhikkhusaÑghassa ca paÒcannaÑ mahÈnadÊnaÑ 
mahoghasadise lÈbhasakkÈre uppanne hatalÈbhasakkÈrÈ aÒÒatitthiyÈ 
s|riyuggamanakÈle khajjopanakÈ viya nippabhÈ hutvÈ ekato sannipatitvÈ 
mantayiÑsu “mayaÑ samaÓassa Gotamassa uppannakÈlato paÔÔhÈya 
hatalÈbhasakkÈrÈ, na no koci atthibhÈvampi jÈnÈti, kena nu kho saddhiÑ 
ekato hutvÈ samaÓassa Gotamassa avaÓÓaÑ uppÈdetvÈ lÈbhasakkÈramassa 
antaradhÈpeyyÈmÈ”ti. Atha nesaÑ etadahosi “SundariyÈ saddhiÑ ekato 
hutvÈ sakkuÓissÈmÈ”ti. Te ekadivasaÑ SundariÑ titthiyÈrÈmaÑ pavisitvÈ 
vanditvÈ ÔhitaÑ nÈlapiÑsu. SÈ punappunaÑ sallapantÊpi paÔivacanaÑ 
alabhitvÈ “api panayyÈ kenaci viheÔhitatthÈ”ti pucchi. KiÑ bhagini samaÓaÑ 
GotamaÑ amhe viheÔhetvÈ hatalÈbhasakkÈre katvÈ vicarantaÑ na passasÊti. 
MayÈ ettha kiÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊti. TvaÑ khosi bhagini abhir|pÈ 
sobhaggappattÈ, samaÓassa Gotamassa ayasaÑ ÈropetvÈ mahÈjanaÑ tava 
kathaÑ gÈhÈpetvÈ hatalÈbhasakkÈraÑ karohÊti. SÈ taÑ sutvÈ “sÈdh|”ti 
sampaÔicchitvÈ pakkantÈ tato paÔÔhÈya 
mÈlÈgandhavilepanakapp|rakaÔukaphalÈdÊni gahetvÈ sÈyaÑ mahÈjanassa 
Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ nagaraÑ pavisanakÈle JetavanÈbhimukhÊ 
gacchati, “kahaÑ gacchasÊ”ti ca puÔÔhÈ “samaÓassa Gotamassa santikaÑ 
gamissÈmi, ahaÑ hi tena saddhiÑ ekagandhakuÔiyaÑ vasÈmÊ”ti vatvÈ 
aÒÒatarasmiÑ titthiyÈrÈme vasitvÈ pÈtova JetavanamaggaÑ otaritvÈ 
nagarÈbhimukhÊ ÈgacchantÊ “kiÑ Sundari kahaÑ gatÈsÊ”ti puÔÔhÈ “samaÓena 
Gotamena saddhiÑ ekagandhakuÔiyaÑ vasitvÈ taÑ kilesaratiyÈ ramÈpetvÈ 
ÈgatÈmhÊ”ti vadati. 
______________________________________________________________ 
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 Atha te katipÈhaccayena dhuttÈnaÑ kahÈpaÓe datvÈ “gacchatha 
SundariÑ mÈretvÈ samaÓassa Gotamassa GandhakuÔiyÈ samÊpe 
mÈlÈkacavarantare nikkhipitvÈ ethÈ”ti vadiÑsu. Te tathÈ akaÑsu. Tato 
titthiyÈ “SundariÑ na passÈmÈ”ti kolÈhahaÑ katvÈ raÒÒo ÈrocetvÈ “kahaÑ 
vo Èsa~kÈ”ti vuttÈ “imesu divasesu1 Jetavane vasati, tatthassÈ pavattiÑ na 
jÈnÈmÈ”ti vatvÈ “tena hi gacchatha, naÑ vicinathÈ”ti raÒÒÈ anuÒÒÈtÈ attano 
upaÔÔhÈke gahetvÈ JetavanaÑ gantvÈ vicinantÈ mÈlÈkacavarantare taÑ disvÈ 
maÒcakaÑ ÈropetvÈ nagaraÑ pavesetvÈ “samaÓassa Gotamassa sÈvakÈ 
‘SatthÈrÈ kataÑ pÈpakammaÑ paÔicchÈdessÈmÈ’ti SundariÑ mÈretvÈ 
mÈlÈkacavarantare nikkhipiÑs|”ti raÒÒo ÈrocayiÑsu. RÈjÈ “tena hi 
gacchatha, nagaraÑ ÈhiÓÉathÈ”ti Èha. Te nagaravÊthÊsu “passatha 
samaÓÈnaÑ SakyaputtiyÈnaÑ kamman”ti-ÈdÊni vatvÈ puna raÒÒo 
nivesanadvÈraÑ ÈgamiÑsu. RÈjÈ SundariyÈ sarÊraÑ ÈmakasusÈne aÔÔakaÑ 
ÈropetvÈ rakkhÈpesi. SÈvatthivÈsino ÔhapetvÈ ariyasÈvake sesÈ yebhuyyena 
“passatha samaÓÈnaÑ SakyaputtiyÈnaÑ kamman”ti-ÈdÊni vatvÈ antonagarepi 
bahinagarepi bhikkh| akkosantÈ vicaranti. Bhikkh| taÑ pavattiÑ 
TathÈgatassa ÈrocesuÑ. SatthÈ “tena hi tumhepi te manusse evaÑ 
paÔicodethÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 306. “Abh|tavÈdÊ nirayaÑ upeti, 
 Yo vÈpi katvÈ na karomi’cÈha. 
 Ubhopi te pecca samÈ bhavanti, 
 NihÊnakammÈ manujÈ paratthÈ”ti. 

 Tattha abh|tavÈdÊti parassa dosaÑ adisvÈva musÈvÈdaÑ katvÈ tucchena 
paraÑ abbhÈcikkhanto. KatvÈti yo vÈ pana pÈpakammaÑ katvÈ “nÈhaÑ 
etaÑ karomÊ”ti Èha. Pecca samÈ bhavantÊti te ubhopi janÈ paralokaÑ gantvÈ 
nirayaÑ upagamanena gatiyÈ2 samÈ bhavanti. Gatiyeva3 nesaÑ paricchinnÈ, 
Èyu pana nesaÑ na paricchinnaÑ. BahukaÑ hi pÈpakammaÑ katvÈ ciraÑ 
niraye paccanti, parittaÑ katvÈ appamattakameva kÈlaÑ. YasmÈ pana nesaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. ImasmiÑ divase (SyÈ, Ka) 2. DuggatiyÈ (SyÈ, Ka) 3. Duggatiyeva (SyÈ, Ka)
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ubhinnampi lÈmakameva kammaÑ, tena vuttaÑ “nihÊnakammÈ manujÈ 
paratthÈ”ti. ParatthÈti imassa pana padassa purato peccapadena sambandho. 
Pecca parattha ito gantvÈ te nihÊnakammÈ paraloke samÈ bhavantÊti attho. 
DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 

 RÈjÈ “SundariyÈ aÒÒehi mÈritabhÈvaÑ jÈnÈthÈ”ti purise uyyojesi. Atha 
te dhuttÈ tehi kahÈpaÓehi suraÑ pivantÈ aÒÒamaÒÒaÑ kalahaÑ kariÑsu. 
Eko ekaÑ Èha “tvaÑ SundariÑ ekappahÈreneva mÈretvÈ mÈlÈkacavarantare 
nikkhipitvÈ tato laddhakahÈpaÓehi suraÑ pivasi, hotu hot|”ti. RÈjapurisÈ te 
dhutte gahetvÈ raÒÒo dassesuÑ. Atha ne rÈjÈ “tumhehi sÈ mÈritÈ”ti pucchi. 
Œma devÈti. Kehi mÈrÈpitÈti. AÒÒatitthiyehi devÈti. RÈjÈ titthiye 
pakkosÈpetvÈ pucchi. Te tatheva vadiÑsu. Tena hi gacchatha tumhe evaÑ 
vadantÈ nagaraÑ ÈhiÓÉatha “ayaÑ SundarÊ samaÓassa Gotamassa avaÓÓaÑ 
ÈropetukÈmehi amhehi mÈrÈpitÈ, neva samaÓassa Gotamassa, na sÈvakÈnaÑ 
doso atthi, amhÈkameva doso”ti. Te tathÈ kariÑsu. BÈlamahÈjano tadÈ 
saddahi, titthiyÈpi dhuttÈpi purisavadhadaÓÉaÑ pÈpuÓiÑsu. Tato paÔÔhÈya 
BuddhÈnaÑ sakkÈro mahÈ ahosÊti. 
 

SundarÊparibbÈjikÈvatthu paÔhamaÑ. 
_____ 

 
2. DuccaritaphalapÊÄitavatthu 

 KÈsÈvakaÓÔhÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto 
duccaritaphalÈnubhÈvena pÊÄite satte Èrabbha kathesi. 

 ŒyasmÈ hi MoggallÈno LakkhaÓattherena saddhiÑ Gijjhak|ÔÈ orohanto 
aÔÔhisa~khalikapetÈdÊnaÑ attabhÈve disvÈ sitaÑ karonto LakkhaÓattherena 
sitakÈraÓaÑ puÔÔho “akÈlo Èvuso imassa paÒhassa, TathÈgatassa santike 
maÑ puccheyyÈsÊ”ti vatvÈ TathÈgatassa santike therena puÔÔho 
aÔÔhisa~khalikapetÈdÊnaÑ diÔÔhabhÈvaÑ ÈcikkhitvÈ “idhÈhaÑ Èvuso 
Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ bhikkhuÑ 
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vehÈsaÑ gacchantaÑ, tassa saÑghÈÔipi ÈdittÈ sampajjalitÈ sajotibh|tÈ -pa- 
kÈyopi Èditto”ti-ÈdinÈ1 nayena saddhiÑ pattacÊvarakÈyabandhanÈdÊhi 
ÉayhamÈne paÒca sahadhammike Èrocesi. SatthÈ tesaÑ Kassapadasabalassa 
sÈsane pabbajitvÈ pabbajjÈya anur|paÑ kÈtuÑ asakkontÈnaÑ pÈpabhÈvaÑ 
ÈcikkhitvÈ tasmiÑ khaÓe tattha nisinnÈnaÑ bah|naÑ pÈpabhikkh|naÑ 
duccaritakammassa vipÈkaÑ dassento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 307. “KÈsÈvakaÓÔhÈ bahavo, pÈpadhammÈ asaÒÒatÈ. 
 PÈpÈ pÈpehi kammehi, nirayaÑ te upapajjare”ti. 

 Tattha kÈsÈvakaÓÔhÈti kÈsÈvena paliveÔhitakaÓÔhÈ. PÈpadhammÈti 
lÈmakadhammÈ. AsaÒÒatÈti kÈyÈdisaÑyamarahitÈ, tathÈr|pÈ pÈpapuggalÈ 
attanÈ katehi akusalakammehi nirayaÑ upapajjanti, te tattha paccitvÈ tato 
cutÈ vipÈkÈvasesena petesupi evaÑ paccantÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

DuccaritaphalapÊÄitavatthu dutiyaÑ. 
_____ 

 
3. VaggumudÈtÊriyabhikkhukavatthu 

 Seyyo ayoguÄoti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VesÈliÑ upanissÈya 
MahÈvane viharanto VaggumudÈtÊriye bhikkh| Èrabbha kathesi. Vatthu 
UttarimanussadhammapÈrÈjike2 Ègatameva. 

 TadÈ hi SatthÈ te bhikkh| “kiÑ pana tumhe bhikkhave udarassatthÈya 
gihÊnaÑ aÒÒamaÒÒassa uttarimanussadhammassa vaÓÓaÑ bhÈsitthÈ”ti vatvÈ 
tehi “Èma bhante”ti vutte te bhikkh| anekapariyÈyena garahitvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 308. “Seyyo ayoguÄo bhutto, tatto aggisikh|pamo. 
 YaÒce bhuÒjeyya dussÊlo, raÔÔhapiÓÉamasaÒÒato”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 1. 148; SaÑ 1. 451 piÔÔhesu. 2. Vi 1. 112 piÔÔhe.  
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 Tattha yaÒce bhuÒjeyyÈti yaÑ dussÊlo nissÊlapuggalo kÈyÈdÊhi asaÒÒato 
raÔÔhavÈsÊhi saddhÈya dinnaÑ raÔÔhapiÓÉaÑ “samaÓomhÊ”ti paÔijÈnanto 
gahetvÈ bhuÒjeyya, tatto Èditto aggivaÓÓo ayoguÄova bhutto seyyo 
sundarataro. KiÑ kÈraÓÈ? TappaccayÈ hi ekova attabhÈvo jhÈyeyya, dussÊlo 
pana saddhÈdeyyaÑ bhuÒjitvÈ anekÈnipi jÈtisatÈni niraye pacceyyÈti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

VaggumudÈtÊriyabhikkhuvatthu tatiyaÑ. 
_____ 

 
4. KhemakaseÔÔhiputtavatthu 

 CattÈri ÔhÈnÈnÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
AnÈthapiÓÉikassa bhÈgineyyaÑ KhemakaÑ nÈma seÔÔhiputtaÑ Èrabbha 
kathesi. 

 So kira abhir|po ahosi, yebhuyyena itthiyo taÑ disvÈ rÈgÈbhibh|tÈ 
sakabhÈvena saÓÔhÈtuÑ nÈsakkhiÑsu. Sopi paradÈrakammÈbhiratova ahosi. 
Atha naÑ rattiÑ rÈjapurisÈ gahetvÈ raÒÒo dassesuÑ. RÈjÈ mahÈseÔÔhissa 
lajjamÊti taÑ kiÒci avatvÈ vissajjÈpesi. So pana neva virami. Atha naÑ 
dutiyampi tatiyampi rÈjapurisÈ gahetvÈ raÒÒo dassesuÑ. RÈjÈ 
vissajjÈpesiyeva. MahÈseÔÔhi taÑ pavattiÑ sutvÈ taÑ ÈdÈya Satthu santikaÑ 
gantvÈ taÑ pavattiÑ ÈrocetvÈ1 “bhante imassa dhammaÑ desethÈ”ti Èha. 
SatthÈ tassa saÑvegakathaÑ vatvÈ paradÈrasevanÈya dosaÑ dassento imÈ 
gÈthÈ abhÈsi– 
 
 309. “CattÈri ÔhÈnÈni naro pamatto, 
 Œpajjati paradÈr|pasevÊ. 
 ApuÒÒalÈbhaÑ na nikÈmaseyyaÑ, 
 NindaÑ tatÊyaÑ nirayaÑ catutthaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. ŒrocÈpetvÈ (SÊ)  
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 310. ApuÒÒalÈbho ca gatÊ ca pÈpikÈ, 
 BhÊtassa bhÊtÈya ratÊ ca thokikÈ. 
 RÈjÈ ca daÓÉaÑ garukaÑ paÓeti, 
 TasmÈ naro paradÈraÑ na seve”ti. 

 Tattha ÔhÈnÈnÊti dukkhakÈraÓÈni. Pamattoti sativossaggena 
samannÈgato. ŒpajjatÊti pÈpuÓÈti. ParadÈr|pasevÊti paradÈraÑ upasevanto 
uppathacÈrÊ. ApuÒÒalÈbhanti akusalalÈbhaÑ. Na nikÈmaseyyanti yathÈ 
icchati, evaÑ seyyaÑ alabhitvÈ anicchitaÑ parittakameva kÈlaÑ seyyaÑ 
labhati. ApuÒÒalÈbho cÈti evaÑ tassa ayaÒca apuÒÒalÈbho, tena ca apuÒÒena 
nirayasa~khÈtÈ pÈpikÈ gati hoti. RatÊ ca thokikÈti yÈ tassa bhÊtassa bhÊtÈya 
itthiyÈ saddhiÑ rati, sÈpi thokikÈ parittÈ hoti. Garukanti rÈjÈ ca 
hatthacchedÈdivasena garukaÑ daÓÉaÑ paÓeti. TasmÈti yasmÈ paradÈraÑ 
sevanto etÈni apuÒÒÈdÊni pÈpuÓÈti, tasmÈ paradÈraÑ na seveyyÈti attho. 

 DesanÈvasÈne Khemako sotÈpattiphale patiÔÔhahi. Tato paÔÔhÈya 
mahÈjano sukhaÑ vÊtinÈmesi. KiÑ panassa pubbakammanti? So kira 
KassapabuddhakÈle uttamamallo hutvÈ dve suvaÓÓapaÔÈkÈ Dasabalassa 
kaÒcanath|pe ÈropetvÈ patthanaÑ paÔÔhapesi “ÔhapetvÈ ÒÈtisÈlohititthiyo 
avasesÈ maÑ disvÈ rajjant|”ti. Idamassa pubbakammanti. Tena taÑ 
nibbattanibbattaÔÔhÈne disvÈ paresaÑ itthiyo sakabhÈvena saÓÔhÈtuÑ 
nÈsakkhiÑs|ti. 
 

KhemakaseÔÔhiputtavatthu catutthaÑ. 
_____ 

 
5. Dubbacabhikkhuvatthu 

 Kuso yathÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
aÒÒataraÑ dubbacabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. 

 Eko kira bhikkhu asaÒcicca ekaÑ tiÓaÑ chinditvÈ kukkucce uppanne 
ekaÑ bhikkhuÑ upasa~kamitvÈ “Èvuso yo tiÓaÑ chindati, tassa kiÑ hotÊ”ti 
taÑ attanÈ katabhÈvaÑ ÈrocetvÈ pucchi. Atha naÑ itaro 
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“tvaÑ tiÓassa chinnakÈraÓÈ kiÒci hotÊti saÒÒaÑ karosi, na ettha kiÒci hoti, 
desetvÈ pana muccatÊ”ti vatvÈ sayampi ubhohi hatthehi tiÓaÑ luÒcitvÈ 
aggahesi. Bhikkh| taÑ pavattiÑ Satthu ÈrocesuÑ. SatthÈ taÑ bhikkhuÑ 
anekapariyÈyena vigarahitvÈ dhammaÑ desento imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 311. “Kuso yathÈ duggahito, hatthamevÈ’nukantati. 
 SÈmaÒÒaÑ dupparÈmaÔÔhaÑ, nirayÈyu’pakaÉÉhati. 
 
 312. YaÑ kiÒci sithilaÑ kammaÑ, saÑkiliÔÔhaÒca yaÑ vataÑ. 
 Sa~kassaraÑ brahmacariyaÑ, na taÑ hoti mahapphalaÑ. 
 
 313. KayirÈ ce kayirÈthenaÑ, daÄhamenaÑ parakkame. 
 Sithilo hi paribbÈjo, bhiyyo Èkirate rajan”ti. 

 Tattha kusoti yaÑ kiÒci tikhiÓadhÈraÑ tiÓaÑ antamaso tÈlapaÓÓampi, 
yathÈ so kuso yena duggahito, tassa hatthaÑ anukantati phÈleti, evameva 
samaÓadhammasa~khÈtaÑ sÈmaÒÒampi khaÓÉasÊlÈditÈya dupparÈmaÔÔhaÑ 
nirayÈyupakaÉÉhati, niraye nibbattÈpetÊti attho. Sithilanti olÊyitvÈ karaÓena 
sithilagÈhaÑ katvÈ kataÑ yaÑkiÒci kammaÑ. SaÑkiliÔÔhanti vesiyÈdikesu 
agocaresu caraÓena saÑkiliÔÔhaÑ. Sa~kassaranti sa~kÈhi saritabbaÑ, 
uposathakiccÈdÊsu aÒÒatarakiccena sannipatitampi saÑghaÑ disvÈ “addhÈ 
ime mama cariyaÑ ÒatvÈ maÑ ukkhipitukÈmÈva sannipatitÈ”ti evaÑ attano 
Èsa~kÈhi saritaÑ ussa~kitaÑ parisa~kitaÑ. Na taÑ hotÊti taÑ evar|paÑ 
samaÓadhammasa~khÈtaÑ brahmacariyaÑ tassa puggalassa mahapphalaÑ 
na hoti, tassa mahapphalÈbhÈveneva bhikkhadÈyakÈnampissa na 
mahapphalaÑ hotÊti attho. KayirÈ ceti tasmÈ yaÑ kammaÑ kareyya, taÑ 
kareyyÈtheva. DaÄhamenaÑ parakkameti thirakatameva katvÈ 
avattasamÈdÈno1 hutvÈ enaÑ kayirÈ. ParibbÈjoti sithilabhÈvena kato 
khaÓÉÈdibhÈvappatto samaÓadhammo. Bhiyyo Èkirate rajanti abbhantare 
vijjamÈnaÑ rÈgarajÈdiÑ evar|po samaÓadhammo apanetuÑ na sakkoti, atha 
kho tassa upari aparampi rÈgarajÈdiÑ ÈkiratÊti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. AvaÔÔhitasamÈdÈno (SyÈ)  
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 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑsu, sopi bhikkhu 
saÑvare ÔhatvÈ pacchÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓÊti. 
 

Dubbacabhikkhuvatthu paÒcamaÑ. 
_____ 

 
6. IssÈpakatitthivatthu 

 Akatanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ 
issÈpakataÑ itthiÑ Èrabbha kathesi. 

 TassÈ kira sÈmiko ekÈya gehadÈsiyÈ saddhiÑ santhavaÑ akÈsi. SÈ 
issÈpakatÈ taÑ dÈsiÑ hatthapÈdesu bandhitvÈ tassÈ kaÓÓanÈsaÑ chinditvÈ 
ekasmiÑ guÄhagabbhe pakkhipitvÈ dvÈraÑ pidahitvÈ tassa kammassa attanÈ 
katabhÈvaÑ paÔicchÈdetuÑ “ehi ayya, vihÈraÑ gantvÈ dhammaÑ 
suÓissÈmÈ”ti sÈmikaÑ ÈdÈya vihÈraÑ gantvÈ dhammaÑ suÓantÊ nisÊdi. 
AthassÈ ÈgantukaÒÈtakÈ gehaÑ ÈgantvÈ dvÈraÑ vivaritvÈ taÑ vippakÈraÑ 
disvÈ dÈsiÑ mocayiÑsu. SÈ vihÈraÑ gantvÈ catuparisamajjhe ÔhitÈ 
tamatthaÑ Dasabalassa Èrocesi. SatthÈ tassÈ vacanaÑ sutvÈ “duccaritaÑ 
nÈma ‘idaÑ me aÒÒe na jÈnantÊ’ti appamattakampi na kÈtabbaÑ, aÒÒasmiÑ 
ajÈnantepi sucaritameva kÈtabbaÑ. PaÔicchÈdetvÈ katampi hi duccaritaÑ 
nÈma pacchÈnutÈpaÑ karoti, sucaritaÑ pÈmojjameva janetÊ”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 314. “AkataÑ dukkaÔaÑ seyyo, pacchÈ tappati dukkaÔaÑ. 
 KataÒca sukataÑ seyyo, yaÑ katvÈ nÈnutappatÊ”ti. 

 Tattha dukkaÔanti sÈvajjaÑ apÈyasaÑvattanikaÑ kammaÑ akatameva 
seyyo varaÑ uttamaÑ. PacchÈtappatÊti taÑ hi anussaritÈnussaritakÈle 
tappatiyeva. Sukatanti anavajjaÑ pana sukhadÈyakaÑ 
sugatisaÑvattanikameva kammaÑ kataÑ seyyo. YaÑ katvÈti yaÑ kammaÑ 
katvÈ pacchÈ anussaraÓakÈle na tappati nÈnutappati, somanassajÈtova hoti, 
taÑ kammaÑ varanti attho. 

 DesanÈvasÈne upÈsako ca sÈ ca itthÊ sotÈpattiphale patiÔÔhahiÑsu. TaÒca 
pana dÈsiÑ tattheva bhujissaÑ katvÈ dhammacÈriniÑ kariÑs|ti. 
 

IssÈpakatitthivatthu chaÔÔhaÑ. 

 



304 KhuddakanikÈya 

7. Sambahulabhikkhuvatthu 

 NagaraÑ yathÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
sambahule Ègantuke bhikkh| Èrabbha kathesi. 

 Te kira ekasmiÑ paccante vassaÑ upagantvÈ paÔhamamÈse sukhaÑ 
vihariÑsu. MajjhimamÈse corÈ ÈgantvÈ tesaÑ gocaragÈmaÑ paharitvÈ 
karamare gahetvÈ agamaÑsu. Tato paÔÔhÈya manussÈ corÈnaÑ 
paÔibÈhanatthÈya taÑ paccantanagaraÑ abhisa~kharontÈ te bhikkh| 
sakkaccaÑ upaÔÔhÈtuÑ okÈsaÑ na labhiÑsu. Te aphÈsukaÑ vassaÑ vasitvÈ 
vutthavassÈ Satthu dassanÈya SÈvatthiÑ gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu. SatthÈ tehi saddhiÑ katapaÔisanthÈro “kiÑ bhikkhave 
sukhaÑ vasitthÈ”ti pucchitvÈ “bhante mayaÑ paÔhamamÈsameva sukhaÑ 
vasimhÈ, majjhimamÈse corÈ gÈmaÑ pahariÑsu, tato paÔÔhÈya manussÈ 
nagaraÑ abhisa~kharontÈ sakkaccaÑ upaÔÔhÈtuÑ okÈsaÑ na labhiÑsu. 
TasmÈ aphÈsukaÑ vassaÑ vasimhÈ”ti vutte “alaÑ bhikkhave mÈ cintayittha, 
phÈsuvihÈro nÈma niccakÈlaÑ dullabho, bhikkhunÈ nÈma yathÈ te manussÈ 
nagaraÑ gopayiÑsu, evaÑ attabhÈvameva gopayituÑ vaÔÔatÊ”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 315. “NagaraÑ yathÈ paccantaÑ, guttaÑ santarabÈhiraÑ. 
  EvaÑ gopetha attÈnaÑ, khaÓo vo1 mÈ upaccagÈ. 
  KhaÓÈtÊtÈ hi socanti, nirayamhi samappitÈ”ti. 

 Tattha santarabÈhiranti bhikkhave yathÈ tehi manussehi taÑ 
paccantanagaraÑ dvÈrapÈkÈrÈdÊni thirÈni karontehi sa-antaraÑ, 
aÔÔÈlakaparikhÈdÊni thirÈni karontehi sabÈhiranti santarabÈhiraÑ suguttaÑ 
kataÑ, evaÑ tumhepi satiÑ upaÔÔhapetvÈ ajjhattikÈni cha dvÈrÈni pidahitvÈ 
dvÈrarakkhikaÑ2 satiÑ avissajjetvÈ yathÈ gayhamÈnÈni bÈhirÈni cha 
ÈyatanÈni ajjhattikÈnaÑ upaghÈtÈya saÑvattanti, tathÈ aggahaÓena tÈnipi3 
thirÈni katvÈ tesaÑ appavesÈya dvÈrarakkhikaÑ2 satiÑappahÈya vicarantÈ 
attÈnaÑ gopethÈti attho. KhaÓo vo mÈ upaccagÈti yo hi evaÑ attÈnaÑ na 
gopeti, taÑ puggalaÑ ayaÑ BuddhuppÈdakhaÓo Majjhimadese uppattikhaÓo 
sammÈdiÔÔhiyÈ paÔiladdhakhaÓo channaÑ ÈyatanÈnaÑ avekallakhaÓoti 
sabbopi ayaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Ve (SÊ) 2. DvÈrarakkhitaÑ (Ka) 3. AggahitÈnipi (SÊ)  
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khaÓo atikkamati, so khaÓo tumhe mÈ atikkamatu. KhaÓÈtÊtÈti ye hi taÑ 
khaÓaÑ atÊtÈ, te ca puggale so ca khaÓo atÊto, te nirayamhi samappitÈ hutvÈ 
tattha nibbattitvÈ socantÊti attho. 

 DesanÈvasÈne te bhikkh| uppannasaÑvegÈ arahatte patiÔÔhahiÑs|ti. 
 

Sambahulabhikkhuvatthu sattamaÑ. 
_____ 

 
8. NigaÓÔhavatthu 

 AlajjitÈyeti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto NigaÓÔhe 
Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÒhi divase bhikkh| NigaÓÔhe disvÈ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ 
“Èvuso sabbaso appaÔicchannehi acelakehi ime NigaÓÔhÈ varatarÈ, ye ekaÑ1 
purimapassampi tÈva paÔicchÈdenti, sahirikÈ maÒÒe ete”ti. TaÑ sutvÈ 
NigaÓÔhÈ “na mayaÑ etena kÈraÓena paÔicchÈdema, paÑsurajÈdayo pana 
puggalÈ eva, jÊvitindriyapaÔibaddhÈ eva, te no bhikkhÈbhÈjanesu mÈ 
patiÑs|ti iminÈ kÈraÓena paÔicchÈdemÈ”ti vatvÈ tehi saddhiÑ 
vÈdapaÔivÈdavasena bahuÑ kathaÑ kathesuÑ. Bhikkh| SatthÈraÑ 
upasa~kamitvÈ nisinnakÈle taÑ pavattiÑ ÈrocesuÑ. SatthÈ “bhikkhave 
alajjitabbena2 lajjitvÈ lajjitabbena3 alajjamÈnÈ nÈma duggatiparÈyaÓÈva 
hontÊ”ti vatvÈ dhammaÑ desento imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 316. “AlajjitÈye lajjanti, lajjitÈye na lajjare. 
 MicchÈdiÔÔhisamÈdÈnÈ, sattÈ gacchanti duggatiÑ. 
 
 317. Abhaye bhayadassino, bhaye cÈbhayadassino. 
 MicchÈdiÔÔhisamÈdÈnÈ, sattÈ gacchanti duggatin”ti. 

 Tattha alajjitÈyeti alajjitabbena. BhikkhÈbhÈjanaÒhi alajjitabbaÑ nÈma, 
te pana taÑ paÔicchÈdetvÈ vicarantÈ tena lajjanti nÈma. LajjitÈyeti 
apaÔicchannena hirikopÊna~gena lajjitabbena. Te pana taÑ apaÔicchÈdetvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. SakaÑ (SÊ) 2. Alajjitabbe (SÊ, SyÈ) 3. Lajjitabbe (SÊ, SyÈ)  
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vicarantÈ lajjitÈye na lajjanti nÈma. Tena tesaÑ alajjitabbena lajjitaÑ 
lajjitabbena alajjitaÑ tucchagahaÓabhÈvena ca aÒÒathÈgahaÓabhÈvena ca 
micchÈdiÔÔhi hoti. TaÑ samÈdiyitvÈ vicarantÈ pana te micchÈdiÔÔhisamÈdÈnÈ 
sattÈ nirayÈdibhedaÑ duggatiÑ gacchantÊti attho. Abhayeti 
bhikkhÈbhÈjanaÑ nissÈya rÈgadosamohamÈnadiÔÔhikilesaduccaritabhayÈnaÑ 
anuppajjanato bhikkhÈbhÈjanaÑ abhayaÑ nÈma, bhayena taÑ paÔicchÈdentÈ 
pana abhaye bhayadassino nÈma. HirikopÊna~gaÑ pana nissÈya rÈgÈdÊnaÑ 
uppajjanato taÑ bhayaÑ nÈma, tassa apaÔicchÈdanena bhaye 
cÈbhayadassino. Tassa taÑ ayathÈgahaÓassa samÈdinnattÈ 
micchÈdiÔÔhisamÈdÈnÈ sattÈ duggatiÑ gacchantÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| NigaÓÔhÈ saÑviggamÈnasÈ pabbajiÑsu, 
sampattÈnampi sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

NigaÓÔhavatthu aÔÔhamaÑ. 
_____ 

 
9. TitthiyasÈvakavatthu 

 Avajjeti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
titthiyasÈvake Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ hi samaye aÒÒatitthiyasÈvakÈ attano putte sammÈdiÔÔhikÈnaÑ 
upÈsakÈnaÑ puttehi saddhiÑ saparivÈre kÊÄamÈne disvÈ gehaÑ ÈgatakÈle 
“na vo samaÓÈ SakyaputtiyÈ vanditabbÈ, nÈpi tesaÑ vihÈraÑ pavisitabban”ti 
sapathaÑ kÈrayiÑsu. Te ekadivasaÑ JetavanavihÈrassa 
bahidvÈrakoÔÔhakasÈmante kÊÄantÈ pipÈsitÈ ahesuÑ. AthekaÑ 
upÈsakadÈrakaÑ “tvaÑ ettha gantvÈ pÈnÊyaÑ pivitvÈ amhÈkampi ÈharÈhÊ”ti 
pahiÓiÑsu. So vihÈraÑ pavisitvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ pÈnÊyaÑ pivitvÈ 
tamatthaÑ Èrocesi. Atha naÑ SatthÈ “tvameva pÈnÊyaÑ pivitvÈ gantvÈ 
itarepi pÈnÊyapivanatthÈya idheva pesehÊ”ti Èha. So tathÈ akÈsi. Te ÈgantvÈ 
pÈnÊyaÑ piviÑsu. SatthÈ te pakkosÈpetvÈ tesaÑ sappÈyaÑ dhammakathaÑ 
kathetvÈ te acalasaddhe katvÈ saraÓesu ca sÊlesu ca patiÔÔhÈpesi. Te sakÈni 
gehÈni gantvÈ tamatthaÑ mÈtÈpit|naÑ 
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ÈrocesuÑ. Atha nesaÑ mÈtÈpitaro “puttakÈ no vipannadiÔÔhikÈ jÈtÈ”ti 
domanassappattÈ parideviÑsu. Atha tesaÑ chekÈ sambahulÈ paÔivissakÈ 
manussÈ ÈgantvÈ domanassav|pasamanatthÈya dhammaÑ kathayiÑsu. Te 
tesaÑ kathaÑ sutvÈ “ime dÈrake samaÓassa Gotamasseva niyyÈdessÈmÈ”ti 
mahantena ÒÈtigaÓena saddhiÑ vihÈraÑ nayiÑsu. SatthÈ tesaÑ ajjhÈsayaÑ 
oloketvÈ dhammaÑ desento imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 318. “Avajje vajjamatino, vajje cÈvajjadassino. 
 MicchÈdiÔÔhisamÈdÈnÈ, sattÈ gacchanti duggatiÑ. 
 
 319. VajjaÒca vajjato ÒatvÈ, avajjaÒca avajjato. 
 SammÈdiÔÔhisamÈdÈnÈ, sattÈ gacchanti suggatin”ti. 

 Tattha avajjeti dasavatthukÈya sammÈdiÔÔhiyÈ, tassÈ upanissayabh|te 
dhamme ca. Vajjamatinoti vajjaÑ idanti uppannamatino. DasavatthukÈya 
micchÈdiÔÔhiyÈ pana tassÈ upanissayabh|te dhamme ca avajjadassino, etissÈ 
avajjaÑ vajjato vajjaÒca avajjato ÒatvÈ gahaÓasa~khÈtÈya micchÈdiÔÔhiyÈ 
samÈdinnattÈ micchÈdiÔÔhisamÈdÈnÈ sattÈ duggatiÑ gacchantÊti attho. 
DutiyagÈthÈya vuttavipariyÈyena attho veditabbo. 

 DesanÈvasÈne sabbepi te tÊsu saraÓesu patiÔÔhÈya aparÈparaÑ dhammaÑ 
suÓantÈ sotÈpattiphale patiÔÔhahiÑs|ti. 
 

TitthiyasÈvakavatthu navamaÑ. 
 
 

NirayavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

DvÈvÊsatimo vaggo.

 



  

23. NÈgavagga 
 

1. Attadantavatthu 

 AhaÑ nÈgovÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ KosambiyaÑ viharanto 
attÈnaÑ Èrabbha kathesi. Vatthu AppamÈdavaggassa ÈdigÈthÈvaÓÓanÈya 
vitthÈritameva. VuttaÑ hetaÑ tattha1– 

 MÈgaÓÉiyÈ tÈsaÑ kiÒci kÈtuÑ asakkuÓitvÈ “samaÓassa Gotamasseva 
kattabbaÑ karissÈmÊ”ti nÈgarÈnaÑ laÒjaÑ datvÈ “samaÓaÑ GotamaÑ 
antonagaraÑ pavisitvÈ carantaÑ dÈsakammakaraporisehi saddhiÑ akkosetvÈ 
paribhÈsetvÈ palÈpethÈ”ti ÈÓÈpesi. MicchÈdiÔÔhikÈ tÊsu ratanesu appasannÈ 
antonagaraÑ paviÔÔhaÑ SatthÈraÑ anubandhitvÈ “corosi bÈlosi m|Ähosi 
thenosi oÔÔhosi goÓosi gadrabhosi nerayikosi tiracchÈnagatosi, natthi tuyhaÑ 
sugati, duggatiyeva tuyhaÑ pÈÔika~khÈ”ti dasahi akkosavatth|hi akkosanti 
paribhÈsanti. TaÑ sutvÈ ÈyasmÈ Œnando SatthÈraÑ etadavoca “bhante ime 
nÈgarÈ amhe akkosanti paribhÈsanti, ito aÒÒattha gacchÈmÈ”ti. KuhiÑ 
ŒnandÈti. AÒÒaÑ nagaraÑ bhanteti. Tattha manussesu akkosantesu 
paribhÈsantesu puna kattha gamissÈmÈnandÈti. Tatopi aÒÒaÑ nagaraÑ 
bhanteti. Tattha manussesu akkosantesu paribhÈsantesu kuhiÑ 
gamissÈmÈnandÈti. Tatopi aÒÒaÑ nagaraÑ bhanteti. Œnanda na evaÑ kÈtuÑ 
vaÔÔati, yattha adhikaraÓaÑ uppannaÑ, tattheva tasmiÑ v|pasante aÒÒattha 
gantuÑ vaÔÔati, ke pana te Œnanda akkosantÊti. Bhante dÈsakammakare 
upÈdÈya sabbe akkosantÊti. “AhaÑ Œnanda sa~gÈmaÑ otiÓÓahatthisadiso. 
Sa~gÈmaÑ otiÓÓahatthino hi cat|hi disÈhi Ègate sare sahituÑ bhÈro, tatheva 
bah|hi dussÊlehi kathitakathÈnaÑ sahanaÑ nÈma mayhaÑ bhÈro”ti vatvÈ 
attÈnaÑ Èrabbha dhammaÑ desento imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 320. “AhaÑ nÈgova sa~gÈme, cÈpato patitaÑ saraÑ. 
 AtivÈkyaÑ titikkhissaÑ, dussÊlo hi bahujjano. 
______________________________________________________________ 
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 321. DantaÑ nayanti samitiÑ, dantaÑ rÈjÈ’bhir|hati. 
 Danto seÔÔho manussesu, yo’tivÈkyaÑ titikkhati. 
 
 322. VaramassatarÈ dantÈ, ÈjÈnÊyÈ ca sindhavÈ. 
 KuÒjarÈ ca mahÈnÈgÈ, attadanto tato varan”ti. 

 Tattha nÈgovÈti hatthÊ viya. CÈpato patitanti dhanuto muttaÑ. 
AtivÈkyanti aÔÔha-anariyavohÈravasena pavattaÑ vÊtikkamavacanaÑ. 
Titikkhissanti yathÈ sa~gÈmÈvacaro sudanto mahÈnÈgo khamo 
sattipahÈrÈdÊni cÈpato muccitvÈ attani patite sare avihaÒÒamÈno titikkhati, 
evameva evar|paÑ ativÈkyaÑ titikkhissaÑ, sahissÈmÊti attho. DussÊlo hÊti 
ayaÑ hi lokiyamahÈjano bahudussÊlo attano attano rucivasena vÈcaÑ 
nicchÈretvÈ ghaÔÔento carati, tattha adhivÈsanaÑ ajjhupekkhanameva mama 
bhÈro. Samitinti uyyÈnakÊÄamaÓÉalÈdÊsu mahÈjanamajjhaÑ gacchantÈ 
dantameva goÓajÈtiÑ vÈ assajÈtiÑ vÈ yÈne yojetvÈ nayanti. RÈjÈti 
tathÈr|peheva vÈhanehi gacchanto rÈjÈpi dantameva abhir|hati. Manusses|ti 
manussesupi cat|hi ariyamaggehi danto nibbisevanova seÔÔho. Yo’tivÈkyanti 
yo evar|paÑ atikkamavacanaÑ punappunaÑ vuccamÈnampi titikkhati na 
paÔippharati na vihaÒÒati, evar|po danto seÔÔhoti attho. 

 AssatarÈti vaÄavÈya gadrabhena jÈtÈ. ŒjÈnÊyÈti yaÑ assadamasÈrathi 
kÈraÓaÑ kÈreti, tassa khippaÑ jÈnanasamatthÈ. SindhavÈti SindhavaraÔÔhe 
jÈtÈ assÈ. MahÈnÈgÈti kuÒjarasa~khÈtÈ mahÈhatthino. Attadantoti ete 
assatarÈ ca sindhavÈ ca kuÒjarÈ ca dantÈva varaÑ, na adantÈ. Yo pana 
cat|hi ariyamaggehi attano dantatÈya attadanto nibbisevano, ayaÑ tatopi 
varaÑ, sabbehipi etehi uttaritaroti attho. 

 DesanÈvasÈne laÒjaÑ gahetvÈ vÊthisi~ghÈÔakÈdÊsu ÔhatvÈ akkosanto 
paribhÈsanto sabbopi so mahÈjano sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓÊti. 
 

Attadantavatthu paÔhamaÑ. 
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2. HatthÈcariyapubbakabhikkhuvatthu  

 Na hi etehÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ 
hatthÈcariyapubbakaÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira ekadivasaÑ AciravatÊnadÊtÊre hatthidamakaÑ “ekaÑ hatthiÑ 
damessÈmÊ”ti attanÈ icchitaÑ kÈraÓaÑ sikkhÈpetuÑ asakkontaÑ disvÈ 
samÊpe Ôhite bhikkh| ÈmantetvÈ Èha “Èvuso sace ayaÑ hatthÈcariyo imaÑ 
hatthiÑ asukaÔÔhÈne nÈma vijjheyya, khippameva imaÑ kÈraÓaÑ 
sikkhÈpeyyÈ”ti. So tassa kathaÑ sutvÈ tathÈ katvÈ taÑ hatthiÑ sudantaÑ 
damesi. Te bhikkh| taÑ pavattiÑ Satthu ÈrocesuÑ. SatthÈ taÑ bhikkhuÑ 
pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira tayÈ evaÑ vuttan”ti pucchitvÈ “saccaÑ bhante”ti 
vutte vigarahitvÈ “kiÑ te moghapurisa hatthiyÈnena vÈ aÒÒena vÈ dantena. 
Na hi etehi yÈnehi agatapubbaÑ ÔhÈnaÑ gantuÑ samatthÈ nÈma atthi, attanÈ 
pana sudantena sakkÈ agatapubbaÑ ÔhÈnaÑ gantuÑ, tasmÈ attÈnameva 
damehi, kiÑ te etesaÑ damanenÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 323. “Na hi etehi yÈnehi, gaccheyya agataÑ disaÑ. 
 YathÈ’ttanÈ sudantena, danto dantena gacchatÊ”ti. 

 Tassattho–yÈni tÈni hatthiyÈnÈdÊni yÈnÈni, na hi etehi yÈnehi koci 
puggalo supinantenapi agatapubbattÈ “agatan”ti sa~khÈtaÑ nibbÈnadisaÑ 
tathÈ gaccheyya1, yathÈ pubbabhÈge indriyadamena aparabhÈge 
ariyamaggabhÈvanÈya sudantena danto nibbisevano sappaÒÒo puggalo taÑ 
agatapubbaÑ disaÑ gacchati, dantabh|miÑ pÈpuÓÈti. TasmÈ 
attadamanameva tato varanti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

HatthÈcariyapubbakabhikkhuvatthu dutiyaÑ. 
 

______________________________________________________________ 
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3. ParijiÓÓabrÈhmaÓaputtavatthu  

 DhanapÈloti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ SÈvatthiyaÑ viharanto 
aÒÒatarassa ParijiÓÓabrÈhmaÓassa putte Èrabbha kathesi. 

 SÈvatthiyaÑ kireko brÈhmaÓo aÔÔhasatasahassavibhavo vayappattÈnaÑ 
catunnaÑ puttÈnaÑ ÈvÈhaÑ katvÈ cattÈri satasahassÈni adÈsi. Athassa 
brÈhmaÓiyÈ kÈlakatÈya puttÈ sammantayiÑsu “sace ayaÑ aÒÒaÑ 
brÈhmaÓiÑ Ènessati, tassÈ kucchiyaÑ nibbattÈnaÑ vasena kulasantakaÑ1 
bhijjissati, handa naÑ mayaÑ sa~gaÓhissÈmÈ”ti te taÑ paÓÊtehi 
ghÈsacchÈdanÈdÊhi upaÔÔhahantÈ hatthapÈdasambÈhanÈdÊni karontÈ 
upaÔÔhahitvÈ ekadivasamassa divÈ niddÈyitvÈ vuÔÔhitassa hatthapÈde 
sambÈhantÈ pÈÔiyekkaÑ gharÈvÈse ÈdÊnavaÑ vatvÈ “mayaÑ tumhe iminÈ 
nÊhÈrena yÈvajÊvaÑ upaÔÔhahissÈma, sesadhanampi no dethÈ”ti yÈciÑsu. 
BrÈhmaÓo puna ekekassa satasahassaÑ datvÈ attano 
nivatthapÈrupanamattaÑ ÔhapetvÈ sabbaÑ upabhogaparibhogaÑ cattÈro 
koÔÔhÈse katvÈ niyyÈdesi. TaÑ jeÔÔhaputto katipÈhaÑ upaÔÔhahi. Atha naÑ 
ekadivasaÑ nhatvÈ ÈgacchantaÑ dvÈrakoÔÔhake ÔhatvÈ2 suÓhÈ evamÈha “kiÑ 
tayÈ jeÔÔhaputtassa sataÑ vÈ sahassaÑ vÈ atirekaÑ dinnaÑ atthi, nanu 
sabbesaÑ dve dve satasahassÈni dinnÈni, kiÑ sesaputtÈnaÑ gharassa 
maggaÑ na jÈnÈsÊ”ti. Sopi “nassa vasalÊ”ti kujjhitvÈ aÒÒassa gharaÑ 
agamÈsi. Tatopi katipÈhaccayena iminÈva upÈyena palÈpito aÒÒassÈti evaÑ 
ekagharampi3 pavesanaÑ alabhamÈno paÓÉara~gapabbajjaÑ pabbajitvÈ 
bhikkhÈya caranto kÈlÈnamaccayena jarÈjiÓÓo dubbhojanadukkhaseyyÈhi4 
milÈtasarÊro bhikkhÈya caranto Ègamma pÊÔhikÈya nipanno niddaÑ 
okkamitvÈ uÔÔhÈya nisinno attÈnaÑ oloketvÈ puttesu attano patiÔÔhaÑ 
apassanto cintesi “samaÓo kira Gotamo abbhÈkuÔiko uttÈnamukho 
sukhasambhÈso paÔisanthÈrakusalo, sakkÈ samaÓaÑ GotamaÑ 
upasa~kamitvÈ paÔisanthÈraÑ labhitun”ti. So nivÈsanapÈrupanaÑ 
saÓÔhÈpetvÈ bhikkhabhÈjanaÑ gahetvÈ daÓÉamÈdÈya Bhagavato santikaÑ 
agamÈsi. Vuttampi cetaÑ5– 
______________________________________________________________ 
 1. KulaÑ (SÊ, SyÈ) 2. KatvÈ (SÊ) 3. Ekagharepi (SÊ, SyÈ)  
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 Atha kho aÒÒataro brÈhmaÓamahÈsÈlo l|kho l|khapÈvuraÓo yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ekamantaÑ nisÊdi. SatthÈ 
ekamantaÑ nisinnena tena saddhiÑ paÔisanthÈraÑ katvÈ etadavoca “kinnu 
tvaÑ brÈhmaÓa l|kho l|khapÈvuraÓo”ti. Idha me bho Gotama cattÈro puttÈ, 
te maÑ dÈrehi saÑpuccha gharÈ nikkhÈmentÊti. Tena hi tvaÑ brÈhmaÓa imÈ 
gÈthÈyo pariyÈpuÓitvÈ sabhÈyaÑ mahÈjanakÈye sannipatite puttesu ca 
sannisinnesu bhÈsassu– 

   “Yehi jÈtehi nandissaÑ, yesaÒca bhavamicchisaÑ. 
   Te maÑ dÈrehi saÑpuccha, sÈva vÈrenti s|karaÑ. 

   AsantÈ kira maÑ jammÈ, tÈta tÈtÈti bhÈsare. 
   RakkhasÈ puttar|pena, te jahanti vayogataÑ. 

   Assova jiÓÓo nibbhogo, khÈdanÈ apanÊyati. 
   BÈlakÈnaÑ pitÈ thero, parÈgÈresu bhikkhati. 

   DaÓÉova kira me seyyo, yaÒce puttÈ anassavÈ. 
   CaÓÉampi goÓaÑ vÈreti, atho caÓÉampi kukkuraÑ. 

   AndhakÈre pure hoti, gambhÊre gÈdhamedhati. 
   DaÓÉassa ÈnubhÈvena, khalitvÈ patitiÔÔhatÊ”ti1. 

 So Bhagavato santike tÈ gÈthÈyo uggaÓhitvÈ tathÈr|pe brÈhmaÓÈnaÑ 
samÈgamadivase sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitesu puttesu taÑ sabhaÑ ogÈhitvÈ 
brÈhmaÓÈnaÑ majjhe mahÈrahesu Èsanesu nisinnesu “ayaÑ me kÈlo”ti 
sabhÈya majjhe pavisitvÈ hatthaÑ ukkhipitvÈ “ahaÑ bho tumhÈkaÑ gÈthÈyo 
bhÈsitukÈmo, suÓissathÈ”ti vatvÈ “bhÈsassu brÈhmaÓa, suÓomÈ”ti vutte 
Ôhitakova abhÈsi. Tena ca samayena manussÈnaÑ vattaÑ hoti “yo 
mÈtÈpit|naÑ santakaÑ khÈdanto mÈtÈpitaro na poseti, so mÈretabbo”ti. 
TasmÈ te brÈhmaÓaputtÈ pitu pÈdesu patitvÈ “jÊvitaÑ no tÈta dethÈ”ti 
yÈciÑsu. So pitu hadayamudutÈya “mÈ me bho puttake vinÈsayittha, 
posessanti man”ti Èha. Athassa putte manussÈ ÈhaÑsu “sace 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 1. 178 piÔÔhe.  

 



 DhammapadaÔÔhakathÈ 313 

bho ajja paÔÔhÈya pitaraÑ na sammÈ paÔijaggissatha, ghÈtessÈma vo”ti. Te 
bhÊtÈ pitaraÑ pÊÔhe nisÊdÈpetvÈ sayaÑ ukkhipitvÈ gehaÑ netvÈ sarÊraÑ 
telena abbhaÒjitvÈ ubbaÔÔetvÈ gandhacuÓÓÈdÊhi nhÈpetvÈ brÈhmaÓiyo 
pakkosÈpetvÈ “ajja paÔÔhÈya amhÈkaÑ pitaraÑ sammÈ paÔijaggatha, sace 
tumhe pamÈdaÑ Èpajjissatha, niggaÓhissÈma vo”ti vatvÈ paÓÊtabhojanaÑ 
bhojesuÑ. 

  BrÈhmaÓo subhojanaÒca sukhaseyyaÒca Ègamma katipÈhaccayena 
saÒjÈtabalo pÊÓindriyo attabhÈvaÑ oloketvÈ “ayaÑ me sampatti samaÓaÑ 
GotamaÑ nissÈya laddhÈ”ti paÓÓÈkÈratthÈya ekaÑ dussayugaÑ ÈdÈya 
Bhagavato santikaÑ gantvÈ katapaÔisanthÈro ekamantaÑ nisinno taÑ 
dussayugaÑ Bhagavato pÈdam|le ÔhapetvÈ “mayaÑ bho Gotama brÈhmaÓÈ 
nÈma Ècariyassa ÈcariyadhanaÑ pariyesÈma, paÔiggaÓhÈtu me bhavaÑ 
Gotamo Ècariyo Ècariyadhanan”ti Èha. BhagavÈ tassa anukampÈya taÑ 
paÔiggahetvÈ dhammaÑ desesi. DesanÈvasÈne brÈhmaÓo saraÓesu patiÔÔhÈya 
evamÈha “bho Gotama mayhaÑ puttehi cattÈri dhuvabhattÈni dinnÈni, tato 
ahaÑ dve tumhÈkaÑ dammÊ”ti. Atha naÑ SatthÈ “kalyÈÓaÑ brÈhmaÓa, 
mayaÑ pana ruccanaÔÔhÈnameva gamissÈmÈ”ti vatvÈ uyyojesi. BrÈhmaÓo 
gharaÑ gantvÈ putte Èha “tÈtÈ samaÓo Gotamo mayhaÑ sahÈyo, tassa me 
dve dhuvabhattÈni dinnÈni, tumhe tasmiÑ sampatte mÈ pamajjitthÈ”ti. Te 
“sÈdh|”ti sampaÔicchiÑsu. 

 SatthÈ punadivase piÓÉÈya caranto jeÔÔhaputtassa gharadvÈraÑ agamÈsi. 
So SatthÈraÑ disvÈ pattamÈdÈya gharaÑ pavesetvÈ mahÈrahe palla~ke 
nisÊdÈpetvÈ paÓÊtabhojanamadÈsi. SatthÈ punadivase itarassa itarassÈti 
paÔipÈÔiyÈ sabbesaÑ gharÈni agamÈsi. Sabbe te tatheva sakkÈraÑ akaÑsu. 
EkadivasaÑ jeÔÔhaputto ma~gale paccupaÔÔhite pitaraÑ Èha “tÈta kassa 
ma~galaÑ demÈ”ti. NÈhaÑ aÒÒe jÈnÈmi, samaÓo Gotamo mayhaÑ sahÈyoti. 
Tena hi taÑ svÈtanÈya paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ nimantethÈti. 
BrÈhmaÓo tathÈ akÈsi. SatthÈ punadivase saparivÈro tassa gehaÑ agamÈsi. 
So haritupalitte sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉite gehe BuddhappamukhaÑ 
bhikkhusaÑghaÑ nisÊdÈpetvÈ 

 



314 KhuddakanikÈya 

appodakamadhupÈyasena ceva paÓÊtena khÈdanÊyena ca parivisi. 
AntarÈbhattasmiÑyeva brÈhmaÓassa cattÈro puttÈ Satthu santike nisÊditvÈ 
ÈhaÑsu “bho Gotama mayaÑ amhÈkaÑ pitaraÑ paÔijaggÈma na pamajjÈma, 
passathimassa attabhÈvan”ti. 

 SatthÈ “kalyÈÓaÑ vo kataÑ, mÈtÈpituposanaÑ nÈma 
porÈÓakapaÓÉitÈnaÑ ÈciÓÓamevÈ”ti vatvÈ “tassa nÈgassa vippavÈsena, 
vir|ÄhÈ sallakÊ ca kuÔajÈ cÈ”ti imaÑ ekÈdasanipÈte 
MÈtuposakanÈgarÈjajÈtakaÑ1 vitthÈrena kathetvÈ imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 
 
 324. “DhanapÈlo nÈma kuÒjaro, 
 KaÔukabhedano dunnivÈrayo. 
 Baddho kabaÄaÑ na bhuÒjati, 
 Sumarati nÈgavanassa kuÒjaro”ti. 

 Tattha DhanapÈlonÈmÈti tadÈ KÈsikaraÒÒÈ hatthÈcariyaÑ pesetvÈ 
ramaÓÊye nÈgavane gÈhÈpitassa hatthino etaÑ nÈmaÑ. KaÔukabhedanoti 
tikhiÓamado. HatthÊnaÑ hi madakÈle kaÓÓac|ÄikÈ pabhijjanti, pakatiyÈpi 
hatthino tasmiÑ kÈle a~kuse vÈ kuntatomare vÈ2 na gaÓenti, caÓÉÈ bhavanti. 
So pana aticaÓÉoyeva. Tena vuttaÑ kaÔukabhedano dunnivÈrayoti. Baddho 
kabaÄaÑ na bhuÒjatÊti so baddho hatthisÈlaÑ pana netvÈ vicitrasÈÓiyÈ 
parikkhipÈpetvÈ katagandhaparibhaÓÉÈya upari baddhavicitravitÈnÈya 
bh|miyÈ Ôhapito raÒÒÈ rÈjÈrahena nÈnaggarasena bhojanena upaÔÔhÈpitopi 
kiÒci bhuÒjituÑ na icchi, tamatthaÑ3 sandhÈya “baddho kabaÄaÑ na 
bhuÒjatÊ”ti vuttaÑ. Sumarati nÈgavanassÈti so ramaÓÊyaÑ me 
vasanaÔÔhÈnanti nÈgavanaÑ sarati. “MÈtÈ pana me araÒÒe puttaviyogena 
dukkhappattÈ ahosi, mÈtÈpitu-upaÔÔhÈnadhammo na me p|rati4, kiÑ me 
iminÈ bhojanenÈ”ti dhammikaÑ5 mÈtÈpitu-upaÔÔhÈnadhammameva sari. 
TaÑ pana yasmÈ tasmiÑ nÈgavaneyeva Ôhito sakkÈ p|retuÑ, tena vuttaÑ 
sumarati nÈgavanassa kuÒjaroti. Satthari imaÑ attano 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 399; Khu 5. 226 piÔÔhesu. 2. A~kusaÑ vÈ tunnaÑ vÈ tomaraÑ vÈ (SyÈ) 
 3. HatthisÈlaÑ pavisitamattaÑ pana (SyÈ, Ka)  
 4. MÈtupaÔÔhÈnadhamme na p|rente (SÊ), mÈtÈpitu-upaÔÔhÈnadhammameva p|reti (SyÈ) 
 5. DhammikattÈ (SÊ) 
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pubbacariyaÑ ÈnetvÈ kathente kathenteyeva sabbepi te assudhÈrÈ pavattetvÈ 
muduhadayÈ ohitasotÈ bhaviÑsu. Atha nesaÑ BhagavÈ sappÈyaÑ viditvÈ 
saccÈni pakÈsetvÈ dhammaÑ desesi. 

 DesanÈvasÈne saddhiÑ puttehi ceva suÓisÈhi ca brÈhmaÓo 
sotÈpattiphale patiÔÔhahÊti. 
 

ParijiÓÓabrÈhmaÓaputtavatthu tatiyaÑ. 
_____ 

 
4. Pasenadikosalavatthu 

 MiddhÊ yadÈ hotÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
rÈjÈnaÑ PasenadikosalaÑ Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ hi samaye rÈjÈ taÓÉuladoÓassa odanaÑ tadupiyena1 
s|pabyaÒjanena bhuÒjati. So ekadivasaÑ bhuttapÈtarÈso bhattasammadaÑ 
avinodetvÈva Satthu santikaÑ gantvÈ kilantar|po ito cito ca samparivattati, 
niddÈya abhibhuyyamÈnopi ujukaÑ nipajjituÑ2 asakkonto ekamantaÑ 
nisÊdi. Atha naÑ SatthÈ Èha “kiÑ mahÈrÈja avissamitvÈva ÈgatosÊ”ti. Œma 
bhante, bhuttakÈlato paÔÔhÈya me mahÈdukkhaÑ hotÊti. Atha naÑ SatthÈ 
“mahÈrÈja atibahubhojanaÑ evaÑ dukkhaÑ hotÊ”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 325. “MiddhÊ yadÈ hoti mahagghaso ca, 
 NiddÈyitÈ samparivattasÈyÊ. 
 MahÈvarÈhova nivÈpapuÔÔho, 
 PunappunaÑ gabbhamupeti mando”ti. 

 Tattha middhÊti thinamiddhÈbhibh|to. Mahagghaso cÈti mahÈbhojano 
Èharahatthaka-alaÑsÈÔakatatravaÔÔakakÈkamÈsakabhuttavamitakÈnaÑ 
aÒÒataro viya. NivÈpapuÔÔhoti kuÓÉakÈdinÈ s|karabhattena puÔÔho. 
Gharas|karo hi daharakÈlato paÔÔhÈya posiyamÈno th|lasarÊrakÈle gehÈ bahi 
nikkhamituÑ alabhanto heÔÔhÈmaÒcÈdÊsu 
______________________________________________________________ 
 1. Tadanur|pena (SÊ, Ka) 2. NisÊdituÑ (SÊ)  
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samparivattitvÈ assasanto passasanto sayateva. IdaÑ vuttaÑ hoti–yadÈ 
puriso middhÊ ca hoti mahagghaso ca, nivÈpapuÔÔho mahÈvarÈho viya ca 
aÒÒena iriyÈpathena yÈpetuÑ1 asakkonto niddÈyanasÊlo samparivattasÈyÊ, 
tadÈ so “aniccaÑ dukkhaÑ anattÈ”ti tÊÓi lakkhaÓÈni manasi kÈtuÑ na 
sakkoti. TesaÑ amanasikÈrÈ mandapaÒÒo punappunaÑ gabbhamupeti, 
gabbhavÈsato na parimuccatÊti. DesanÈvasÈne SatthÈ raÒÒo upakÈravasena– 

  “Manujassa sadÈ satÊmato, mattaÑ jÈnato laddhabhojane. 
  Tanukassa bhavanti vedanÈ, saÓikaÑ jÊrati Èyu pÈlayan”ti2– 

 ImaÑ gÈthaÑ vatvÈ UttaramÈÓavaÑ uggaÓhÈpetvÈ “imaÑ gÈthaÑ 
raÒÒo bhojanavelÈya pavedeyyÈsi3, iminÈ upÈyena bhojanaÑ 
parihÈpeyyÈsÊ”ti upÈyaÑ Ècikkhi, so tathÈ akÈsi. RÈjÈ aparena samayena 
nÈÄikodanaparamatÈya saÓÔhito susallahukasarÊro sukhappatto Satthari 
uppannavissÈso sattÈhaÑ asadisadÈnaÑ pavattesi. DÈnÈnumodanÈya 
mahÈjano mahantaÑ visesaÑ pÈpuÓÊti. 
 

Pasenadikosalavatthu catutthaÑ. 
_____ 

 
5. SÈnusÈmaÓeravatthu 

 IdaÑ pureti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto SÈnuÑ 
nÈma sÈmaÓeraÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira ekissÈ upÈsikÈya ekaputtako ahosi. Atha naÑ sÈ daharakÈleyeva 
pabbÈjesi. So pabbajitakÈlato paÔÔhÈya sÊlavÈ-ahosi vattasampanno, 
ÈcariyupajjhÈya-ÈgantukÈnaÑ vattaÑ katameva hoti. MÈsassa aÔÔhame 
divase4 pÈtova uÔÔhÈya udakamÈÄake udakaÑ upaÔÔhÈpetvÈ 
dhammassavanaggaÑ sammajjitvÈ ÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ dÊpaÑ jÈletvÈ 
madhurassarena dhammassavanaÑ ghoseti. Bhikkh| tassa thÈmaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. ®hÈtuÑ (SÊ) 2. SaÑ 1. 82 piÔÔhe.  
 3. VadeyyÈsi (SÊ, SyÈ) 4. AÔÔha divase (SÊ, SyÈ) AÑ-®Ôha 1. 280 piÔÔhe passitabbaÑ.  
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ÒatvÈ “sarabhaÒÒaÑ1 bhaÓa sÈmaÓerÈ”ti ajjhesanti. So “mayhaÑ hadayavÈto 
rujati, kÈyo vÈ bÈdhatÊ”ti kiÒci paccÈhÈraÑ akatvÈ dhammÈsanaÑ 
abhir|hitvÈ ÈkÈsaga~gaÑ otÈrento viya sarabhaÒÒaÑ vatvÈ otaranto 
“mayhaÑ mÈtÈpit|naÑ imasmiÑ sarabhaÒÒe pattiÑ dammÊ”ti vadati. Tassa 
manussÈ mÈtÈpitaro pattiyÈ dinnabhÈvaÑ na jÈnanti. AnantarattabhÈve 
panassa mÈtÈ yakkhinÊ hutvÈ nibbattÈ, sÈ devatÈhi saddhiÑ ÈgantvÈ 
dhammaÑ sutvÈ “sÈmaÓerena dinnapattiÑ anumodÈmi tÈtÈ”ti vadati. 
“SÊlasampanno ca nÈma bhikkhu sadevakassa lokassa piyo hotÊ”ti tasmiÑ 
sÈmaÓere devatÈ salajjÈ sagÈravÈ mahÈbrahmÈnaÑ viya aggikkhandhaÑ 
viya ca naÑ maÒÒanti. SÈmaÓere gÈravena taÒca yakkhiniÑ garukaÑ katvÈ 
passanti. TÈ dhammassavanayakkhasamÈgamÈdÊsu “sÈnumÈtÈ sÈnumÈtÈ”ti 
yakkhiniyÈ aggÈsanaÑ aggodakaÑ aggapiÓÉaÑ denti. MahesakkhÈpi yakkhÈ 
taÑ disvÈ maggÈ okkamanti, ÈsanÈ vuÔÔhahanti. 

 Atha kho sÈmaÓero vuÔÔhimanvÈya paripakkindriyo anabhiratiyÈ pÊÄito 
anabhiratiÑ vinodetuÑ asakkonto paruÄhakesanakho 
kiliÔÔhanivÈsanapÈrupano kassaci anÈrocetvÈ pattacÊvaramÈdÈya ekakova 
mÈtugharaÑ agamÈsi. UpÈsikÈ puttaÑ disvÈ vanditvÈ Èha “kiÑ tÈta tvaÑ 
pubbe ÈcariyupajjhÈyehi vÈ daharasÈmaÓerehi vÈ saddhiÑ idhÈgacchasi, 
kasmÈ ekakova ajja ÈgatosÊ”ti. So ukkaÓÔhitabhÈvaÑ Èrocesi. SÈ upÈsikÈ 
nÈnappakÈrena gharÈvÈse ÈdÊnavaÑ dassetvÈ puttaÑ ovadamÈnÈpi 
saÒÒÈpetuÑ asakkontÊ “appeva nÈma attano dhammatÈyapi sallakkheyyÈ”ti 
anuyyojetvÈ “tiÔÔha tÈta, yÈva te yÈgubhattaÑ sampÈdemi, yÈguÑ pivitvÈ 
katabhattakiccassa te manÈpÈni vatthÈni nÊharitvÈ dassÈmÊ”ti vatvÈ ÈsanaÑ 
paÒÒÈpetvÈ adÈsi. NisÊdi sÈmaÓero. UpÈsikÈ muhutteneva yÈgukhajjakaÑ 
sampÈdetvÈ adÈsi. Atha “bhattaÑ sampÈdessÈmÊ”ti avid|re nisinnÈ taÓÉule 
dhovati. TasmiÑ samaye sÈ yakkhinÊ “kahaÑ nu kho sÈmaÓero, kacci 
bhikkhÈhÈraÑ labhati, no”ti ÈvajjamÈnÈ tassa vibbhamitukÈmatÈya 
nisinnabhÈvaÑ ÒatvÈ “sÈmaÓero me mahesakkhÈnaÑ devatÈnaÑ antare 
lajjaÑ uppÈdeyya2, gacchamissa vibbhamane antarÈyaÑ karissÈmÊ”ti 
ÈgantvÈ tassa sarÊre 
______________________________________________________________ 
 1. PadabhÈÓaÑ (SÊ, SyÈ) 
 2. ©atvÈ mÈheva kho me devatÈnaÑ antare lajjÈ uppajjeyya (SÊ) 
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adhimuccitvÈ gÊvaÑ parivattetvÈ kheÄena paggharantena bh|miyaÑ nipati1. 
UpÈsikÈ puttassa taÑ vippakÈraÑ disvÈ vegena gantvÈ puttaÑ Èli~getvÈ 
|r|su2 nipajjÈpesi. SakalagÈmavÈsino ÈgantvÈ balikammÈdÊni kariÑsu. 
UpÈsikÈ pana paridevamÈnÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi– 

   “CÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ, yÈ ca pakkhassa aÔÔhamÊ. 
   PÈÔihÈriyapakkhaÒca, aÔÔha~gasusamÈgataÑ. 

   UposathaÑ upavasanti, brahmacariyaÑ caranti ye. 
   Na tehi yakkhÈ kÊÄanti, iti me arahataÑ sutaÑ. 
   SÈ dÈni ajja passÈmi, yakkhÈ kÊÄanti sÈnunÈ”ti3. 

UpÈsikÈya vacanaÑ sutvÈ– 

   “CÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ, yÈ ca pakkhassa aÔÔhamÊ.  
   PÈÔihÈriyapakkhaÒca, aÔÔha~gasusamÈgataÑ.  
   UposathaÑ upavasanti, brahmacariyaÑ caranti ye.  
   Na tehi yakkhÈ kÊÄanti, sÈhu te arahataÑ sutan”ti– 

VatvÈ Èha– 

   “SÈnuÑ pabuddhaÑ vajjÈsi, yakkhÈnaÑ vacanaÑ idaÑ. 
   MÈkÈsi pÈpakaÑ kammaÑ, Èvi vÈ yadi vÈ raho. 

   Sace ca pÈpakaÑ kammaÑ, karissasi karosi vÈ. 
   Na te dukkhÈ pamutyatthi, uppaccÈpi palÈyato”ti. 

 EvaÑ pÈpakaÑ kammaÑ katvÈ sakuÓassa viya uppatitvÈ palÈyatopi te 
mokkho natthÊti vatvÈ sÈ yakkhinÊ sÈmaÓeraÑ muÒci. So akkhÊni ummÊletvÈ 
mÈtaraÑ kese vikiriya assasantiÑ passasantiÑ rodamÈnaÑ 
sakalagÈmavÈsino ca sannipatite disvÈ attano yakkhena gahitabhÈvaÑ 
ajÈnanto “ahaÑ pubbe pÊÔhe nisinno, mÈtÈ me avid|re nisÊditvÈ taÓÉule 
dhovi, idÈni panamhi bh|miyaÑ nipanno, kiÑ nu kho etan”ti nipannakova 
mÈtaraÑ Èha– 
______________________________________________________________ 
 1. Vipphandi (SÊ, SyÈ) 2. Ure (Ka) 3. SaÑ 1. 210 piÔÔhe.  
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   “MataÑ vÈ amma rodanti, yo vÈ jÊvaÑ na dissati. 
   JÊvantaÑ amma passantÊ, kasmÈ maÑ amma rodasÊ”ti1. 

 Athassa mÈtÈ vatthukÈmakilesakÈme pahÈya pabbajitassa puna 
vibbhamanatthaÑ Ègamane ÈdÊnavaÑ dassentÊ Èha– 

   “MataÑ vÈ putta rodanti, yo vÈ jÊvaÑ na dissati. 
   Yo ca kÈme cajitvÈna, punarÈgacchate idha. 
   TaÑ vÈpi putta rodanti, puna jÊvaÑ mato hi so”ti. 

 EvaÒca pana vatvÈ gharÈvÈsaÑ kukkuÄasadisaÒceva narakasadisaÒca 
katvÈ gharÈvÈse ÈdÊnavaÑ dassentÊ puna Èha– 

   “KukkuÄÈ ubbhato tÈta, kukkuÄaÑ2 patitumicchasi. 
   NarakÈ ubbhato tÈta, narakaÑ patitumicchasÊ”ti. 

 Atha naÑ “putta bhaddaÑ tava hotu, mayÈ pana ‘ayaÑ no puttako 
ÉayhamÈno’ti gehÈ bhaÓÉaÑ viya nÊharitvÈ BuddhasÈsane pabbÈjito, 
gharÈvÈse puna ÉayhituÑ icchasi. AbhidhÈvatha parittÈyatha noti 
imamatthaÑ kassa ujjhÈpayÈma kaÑ nijjhÈpayÈmÈ”ti dÊpetuÑ imaÑ 
gÈthamÈha– 

   “AbhidhÈvatha bhaddante, kassa ujjhÈpayÈmase. 
   ŒdittÈ nÊhataÑ bhaÓÉaÑ, puna ÉayhitumicchasÊ”ti. 

 So mÈtari kathentiyÈ kathentiyÈ sallakkhetvÈ “natthi mayhaÑ 
gihibhÈvena attho”ti Èha. Athassa mÈtÈ “sÈdhu tÈtÈ”ti tuÔÔhÈ paÓÊtabhojanaÑ 
bhojetvÈ “kativassosi tÈtÈ”ti pucchitvÈ paripuÓÓavassabhÈvaÑ ÒatvÈ 
ticÊvaraÑ paÔiyÈdesi. So paripuÓÓapattacÊvaro upasampadaÑ labhi. Athassa 
acir|pasampannassa SatthÈ cittaniggahe ussÈhaÑ janento “cittaÑ nÈmetaÑ 
nÈnÈrammaÓesu dÊgharattaÑ cÈrikaÑ carantaÑ aniggaÓhantassa sotthibhÈvo 
nÈma natthi, tasmÈ a~kusena mattahatthino viya cittassa niggaÓhane yogo 
karaÓÊyo”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 2. 229; SaÑ 1. 211 piÔÔhesu. 2. KukkuÄe (SÊ) SaÑ 1. 211 piÔÔhe passitabbaÑ.  
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 326. “IdaÑ pure cittamacÈri cÈrikaÑ, 
 YenicchakaÑ yatthakÈmaÑ yathÈsukhaÑ. 
 TadajjahaÑ niggahessÈmi yoniso, 
 HatthippabhinnaÑ viya a~kusaggaho”ti. 

 Tassattho–idaÑ cittaÑ nÈma ito pubbe1 r|pÈdÊsu ca ÈrammaÓesu 
rÈgÈdÊnaÑ yena kÈraÓena icchati, yatthevassa kÈmo uppajjati, tassa vasena 
yattha kÈmaÑ yathÈruci carantassa sukhaÑ hoti, tatheva vicaraÓato2 
yathÈsukhaÑ dÊgharattaÑ cÈrikaÑ cari, taÑ3 ajja ahaÑ pabhinnaÑ 
mattahatthiÑ hatthÈcariyasa~khÈto cheko a~kusaggaho a~kusena viya 
yonisomanasikÈrena niggahessÈmi, nÈssa vÊtikkamituÑ dassÈmÊti. 

 DesanÈvasÈne SÈnunÈ saddhiÑ dhammassavanÈya upasa~kamantÈnaÑ 
bah|naÑ devatÈnaÑ dhammÈbhisamayo ahosi. SopÈyasmÈ tepiÔakaÑ 
BuddhavacanaÑ uggaÓhitvÈ mahÈdhammakathiko hutvÈ vÊsavassasataÑ 
ÔhatvÈ sakalajambudÊpaÑ sa~khobhetvÈ parinibbÈyÊti. 
 

SÈnusÈmaÓeravatthu paÒcamaÑ. 
_____ 

 
6. PÈveyyakahatthivatthu 

 AppamÈdaratÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
KosalaraÒÒo PÈveyyakaÑ4 nÈma hatthiÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira hatthÊ taruÓakÈle mahÈbalo hutvÈ aparena samayena 
jarÈvÈtavegabbhÈhato hutvÈ ekaÑ mahantaÑ saraÑ oruyha kalale laggitvÈ 
uttarituÑ nÈsakkhi. MahÈjano taÑ disvÈ “evar|popi nÈma hatthÊ imaÑ 
dubbalabhÈvaÑ patto”ti kathaÑ samuÔÔhÈpesi. RÈjÈ taÑ pavattiÑ sutvÈ 
hatthÈcariyaÑ ÈÓÈpesi “gaccha Ècariya taÑ hatthiÑ sakalato uddharÈhÊ”ti. 
So gantvÈ tasmiÑ ÔhÈne sa~gÈmasÊsaÑ dassetvÈ sa~gÈmabheriÑÈkoÔÈpesi. 
MÈnajÈtiko hatthÊ vegenuÔÔhÈya thale patiÔÔhahi. Bhikkh| taÑ kÈraÓaÑ disvÈ 
Satthu ÈrocesuÑ. SatthÈ “tena 
______________________________________________________________ 
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bhikkhave hatthinÈ pakatipa~kaduggato attÈ uddhaÔo, tumhe pana 
kilesadugge pakkhandÈ. TasmÈ yoniso padahitvÈ tumhepi tato attÈnaÑ 
uddharathÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 327. “AppamÈdaratÈ hotha, sacittamanurakkhatha. 
 DuggÈ uddharatha’ttÈnaÑ, pa~ke sannova kuÒjaro”ti. 

 Tattha appamÈdaratÈti satiyÈ avippavÈse abhiratÈ hotha. Sacittanti 
r|pÈdÊsu ÈrammaÓesu attano cittaÑ yathÈ vÊtikkamaÑ na karoti, evaÑ 
rakkhatha. DuggÈti yathÈ so pa~ke sanno kuÒjaro hatthehi ca pÈdehi ca 
vÈyÈmaÑ katvÈ pa~kaduggato attÈnaÑ uddharitvÈ thale patiÔÔhito, evaÑ 
tumhepi kilesaduggato attÈnaÑ uddharatha, nibbÈnathale patiÔÔhÈpethÈti 
attho. 

 DesanÈvasÈne te bhikkh| arahatte patiÔÔhahiÑs|ti. 
 

PÈveyyakahatthivatthu chaÔÔhaÑ. 
_____ 

 
7. Sambahulabhikkhuvatthu 

 Sace labhethÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ PÈlileyyakaÑ nissÈya 
rakkhitavanasaÓÉe viharanto sambahule bhikkh| Èrabbha kathesi. Vatthu 
Yamakavagge “pare ca na vijÈnantÊ”ti gÈthÈvaÓÓanÈya Ègatameva. VuttaÑ 
hetaÑ1– 

 TathÈgatassa tattha hatthinÈgena upaÔÔhiyamÈnassa vasanabhÈvo 
sakalajambudÊpe pÈkaÔo ahosi. SÈvatthinagarato “AnÈthapiÓÉiko VisÈkhÈ 
mahÈ-upÈsikÈ”ti evamÈdÊni mahÈkulÈni Œnandattherassa sÈsanaÑ pahiÓiÑsu 
“SatthÈraÑ no bhante dassethÈ”ti. DisÈvÈsinopi paÒcasatÈ bhikkh| 
vuÔÔhavassÈ ŒnandattheraÑ upasa~kamitvÈ “cirassutÈ no Èvuso Œnanda 
Bhagavato sammukhÈ dhammÊ kathÈ, sÈdhu mayaÑ Èvuso Œnanda, 
labheyyÈma Bhagavato sammukhÈ dhammiÑ kathaÑ savanÈyÈ”ti yÈciÑsu. 
Thero te bhikkh| ÈdÈya tattha gantvÈ 
______________________________________________________________ 
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“temÈsaÑ ekavihÈrino TathÈgatassa santikaÑ ettakehi bhikkh|hi saddhiÑ 
upasa~kamanaÑ ayuttan”ti cintetvÈ te bhikkh| bahi ÔhapetvÈ ekakova 
SatthÈraÑ upasa~kami. PÈlileyyako taÑ disvÈ daÓÉamÈdÈya pakkhandi. 
TaÑ SatthÈ oloketvÈ “apehi apehi PÈlileyyaka, mÈ vÈrayi, BuddhupaÔÔhÈko 
eso”ti Èha. So tattheva daÓÉaÑ chaÉÉetvÈ pattacÊvarapaÔiggahaÓaÑ Èpucchi. 
Thero nÈdÈsi. NÈgo “sace uggahitavatto bhavissati, Satthu 
nisÊdanapÈsÈÓaphalake attano parikkhÈraÑ na ÔhapessatÊ”ti cintesi. Thero 
pattacÊvaraÑ bh|miyaÑ Ôhapesi. VattasampannÈ hi gar|naÑ Èsane vÈ 
sayane vÈ attano parikkhÈraÑ na Ôhapenti. 

 Thero SatthÈraÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. SatthÈ “ekakova ÈgatosÊ”ti 
pucchitvÈ paÒcahi bhikkhusatehi ÈgatabhÈvaÑ sutvÈ “kahaÑ pana te”ti 
pucchitvÈ “tumhÈkaÑ cittaÑ ajÈnanto bahi ÔhapetvÈ ÈgatomhÊ”ti vutte 
“pakkosÈhi ne”ti Èha. Thero tathÈ akÈsi. SatthÈ tehi bhikkh|hi saddhiÑ 
paÔisanthÈraÑ katvÈ tehi bhikkh|hi “bhante BhagavÈ BuddhasukhumÈlo 
ceva khattiyasukhumÈlo ca, tumhehi temÈsaÑ ekakehi tiÔÔhantehi nisÊdantehi 
ca dukkaraÑ kataÑ, vattapaÔivattakÈrakopi mukhodakÈdidÈyakopi nÈhosi 
maÒÒe”ti vutte “bhikkhave PÈlileyyakahatthinÈ mama sabbakiccÈni katÈni. 
Evar|paÑ hi sahÈyaÑ labhantena ekakova vasituÑ1 yuttaÑ, alabhantassa 
ekacÈrikabhÈvova seyyo”ti vatvÈ NÈgavagge imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 328. “Sace labhetha nipakaÑ sahÈyaÑ, 
  SaddhiÑ caraÑ sÈdhuvihÈri dhÊraÑ. 
 Abhibhuyya sabbÈni parissayÈni, 
 Careyya tena’ttamano satÊmÈ. 
 
 329. No ce labhetha nipakaÑ sahÈyaÑ, 
 SaddhiÑ caraÑ sÈdhuvihÈri dhÊraÑ. 
 RÈjÈva raÔÔhaÑ vijitaÑ pahÈya, 
 Eko care MÈta~ga’raÒÒeva nÈgo. 
______________________________________________________________ 
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 330. Ekassa caritaÑ seyyo,  
 Natthi bÈle sahÈyatÈ. 
 Eko care na ca pÈpÈni kayirÈ, 
 Appossukko MÈta~ga’raÒÒeva nÈgo”ti. 

 Tattha nipakanti nepakkapaÒÒÈya samannÈgataÑ. SÈdhuvihÈri dhÊranti 
bhaddakavihÈriÑ paÓÉitaÑ. ParissayÈnÊti tÈdisaÑ mettÈvihÈriÑ sahÈyaÑ 
labhanto sÊhabyagghÈdayo pÈkaÔaparissaye ca 
rÈgabhayadosabhayamohabhayÈdayo paÔicchannaparissaye cÈti sabbeva 
parissaye abhibhavitvÈ tena saddhiÑ attamano upaÔÔhitasatÊ hutvÈ careyya, 
vihareyyÈti attho. 

 RÈjÈva raÔÔhanti raÔÔhaÑ hitvÈ gato mahÈjanakarÈjÈ viya. IdaÑ vuttaÑ 
hoti–yathÈ vijitabh|mipadeso rÈjÈ “idaÑ rajjaÑ nÈma mahantaÑ 
pamÈdaÔÔhÈnaÑ, kiÑ me rajjena kÈritenÈ”ti vijitaÑ raÔÔhaÑ pahÈya ekakova 
mahÈraÒÒaÑ pavisitvÈ tÈpasapabbajjaÑ pabbajitvÈ cat|su iriyÈpathesu 
ekakova carati, evaÑ ekakova careyyÈti. MÈta~ga’raÒÒeva nÈgoti yathÈ ca 
“ahaÑ kho ÈkiÓÓo viharÈmi hatthÊhi hatthinÊhi hatthikaÄabhehi 
hatthicchÈpehi, chinnaggÈni ceva tiÓÈni khÈdÈmi, obhaggobhaggaÒca me 
sÈkhÈbha~gaÑ khÈdanti, ÈvilÈni ca pÈnÊyÈni pivÈmi, ogÈhÈ ca me uttiÓÓassa 
hatthiniyo kÈyaÑ upanighaÑsantiyo gacchanti, yaÑn|nÈhaÑ ekakova 
gaÓamhÈ v|pakaÔÔho vihareyyan”ti1 evaÑ paÔisaÒcikkhitvÈ gamanato 
mÈta~goti laddhanÈmo imasmiÑ araÒÒe ayaÑ hatthinÈgo y|thaÑ pahÈya 
sabbiriyÈpathesu ekakova sukhaÑ carati, evampi ekova careyyÈti attho. 

 EkassÈti pabbajitassa hi pabbajitakÈlato paÔÔhÈya ekÊbhÈvÈbhiratassa 
ekakasseva caritaÑ seyyo. Natthi bÈle sahÈyatÈti c|ÄasÊlaÑ majjhimasÊlaÑ 
mahÈsÊlaÑ dasa kathÈvatth|ni terasa dhuta~gaguÓÈni vipassanÈÒÈÓaÑ 
cattÈro maggÈ cattÈri phalÈni tisso vijjÈ cha abhiÒÒÈ amatamahÈnibbÈnanti 
ayaÒhi sahÈyatÈ nÈma. SÈ bÈle nissÈya 
______________________________________________________________ 
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adhigantuÑ na sakkÈti natthi bÈle sahÈyatÈ. Ekoti iminÈ kÈraÓena 
sabbiriyÈpathesu ekakova careyya, appamattakÈnipi na ca pÈpÈni kayirÈ. 
YathÈ so appossukko nirÈlayo imasmiÑ araÒÒe MÈta~ganÈgo 
icchiticchitaÔÔhÈne sukhaÑ carati, evaÑ ekakova hutvÈ careyya, 
appamattakÈnipi na ca pÈpÈni kareyyÈti attho. TasmÈ tumhehi patir|paÑ 
sahÈyaÑ alabhantehi ekacÈrÊheva bhavitabbanti imamatthaÑ dassento SatthÈ 
tesaÑ bhikkh|naÑ imaÑ dhammadesanaÑ desesi. 

 DesanÈvasÈne paÒcasatÈpi te bhikkh| arahatte patiÔÔhahiÑs|ti. 
 

Sambahulabhikkhuvatthu sattamaÑ. 
_____ 

 
8. MÈravatthu 

 AtthamhÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Himavantapadese 
araÒÒakuÔikÈyaÑ viharanto mÈraÑ Èrabbha kathesi. 

 TasmiÑ kira kÈle rÈjÈno manusse pÊÄetvÈ rajjaÑ kÈrenti. Atha BhagavÈ 
adhammikarÈj|naÑ rajje daÓÉakaraÓapÊÄite1 manusse disvÈ kÈruÒÒena evaÑ 
cintesi “sakkÈ nu kho rajjaÑ kÈretuÑ ahanaÑ aghÈtayaÑ, ajinaÑ ajÈpayaÑ, 
asocaÑ asocÈpayaÑ dhammenÈ”ti, mÈro pÈpimÈ taÑ Bhagavato 
parivitakkaÑ ÒatvÈ “samaÓo Gotamo ‘sakkÈ nu kho rajjaÑ kÈretun’ti 
cintesi, idÈni rajjaÑ kÈretukÈmo bhavissati, rajjaÒca nÈmetaÑ 
pamÈdaÔÔhÈnaÑ, taÑ kÈrente2 sakkÈ okÈsaÑ labhituÑ, gacchÈmi 
ussÈhamassa janessÈmÊ”ti cintetvÈ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ Èha “kÈretu 
bhante BhagavÈ rajjaÑ, kÈretu Sugato rajjaÑ ahanaÑ aghÈtayaÑ, ajinaÑ 
ajÈpayaÑ, asocaÑ asocÈpayaÑ dhammenÈ”ti. Atha naÑ SatthÈ “kiÑ pana 
me tvaÑ pÈpima passasi, yaÑ3 maÑ tvaÑ evaÑ vadesÊ”ti vatvÈ “BhagavatÈ 
kho bhante cattÈro iddhipÈdÈ subhÈvitÈ. Œka~khamÈno hi BhagavÈ 
HimavantaÑ pabbatarÈjaÑ ‘suvaÓÓan’ti adhimucceyya, taÒca suvaÓÓameva 
assa, ahampi kho dhanena dhanakaraÓÊyaÑ karissÈmi, tumhe dhammena 
rajjaÑ kÈressathÈ”ti tena vutte– 
______________________________________________________________ 
 1. DaÓÉakaramarapÊÄite (SÊ) 2. KÈrentassa (SyÈ) 
 3. KiÑ (SÊ) SaÑ 1. 117 piÔÔhe passitabbaÑ. 
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   “Pabbatassa suvaÓÓassa, jÈtar|passa kevalo. 
   DvittÈva nÈlamekassa, iti vidvÈ samaÒcare. 

   Yo dukkhamadakkhi yatonidÈnaÑ, 
   KÈmesu so jantu kathaÑ nameyya. 
   UpadhiÑ viditvÈ sa~goti loke, 
   Tasseva jantu vinayÈya sikkhe”ti1– 

ImÈhi gÈthÈhi saÑvejetvÈ “aÒÒo eva kho pÈpima tava ovÈdo, aÒÒo mama, 
tayÈ saddhiÑ dhammasaÑsandanÈ2 nÈma natthi, ahaÑ hi evaÑ ovadÈmÊ”ti 
vatvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 331. “Atthamhi jÈtamhi sukhÈ sahÈyÈ, 
 TuÔÔhÊ sukhÈ yÈ itarÊtarena. 
 PuÒÒaÑ sukhaÑ jÊvitasa~khayamhi, 
 Sabbassa dukkhassa sukhaÑ pahÈnaÑ. 
 
 332. SukhÈ matteyyatÈ loke, 
 Atho petteyyatÈ sukhÈ. 
 SukhÈ sÈmaÒÒatÈ loke, 
 Atho brahmaÒÒatÈ sukhÈ. 
 
 333. SukhaÑ yÈva jarÈsÊlaÑ, sukhÈ saddhÈ patiÔÔhitÈ. 
 Sukho paÒÒÈya paÔilÈbho, pÈpÈnaÑ akaraÓaÑ sukhan”ti. 

 Tattha atthamhÊti pabbajitassÈpi hi cÊvarakaraÓÈdike vÈ 
adhikaraÓav|pasamÈdike vÈ gihinopi kasikammÈdike vÈ 
balavapakkhasannissitehi abhibhavanÈdike vÈ kicce uppanne ye taÑ kiccaÑ 
nipphÈdetuÑ vÈ v|pasametuÑ vÈ sakkonti, evar|pÈ sukhÈ sahÈyÈti attho. 
TuÔÔhÊ sukhÈti yasmÈ pana gihinopi sakena asantuÔÔhÈ sandhicchedÈdÊni 
Èrabhanti, pabbajitÈpi nÈnappakÈraÑ anesanaÑ. Iti te sukhaÑ na 
vindantiyeva. TasmÈ yÈ itarÊtarena parittena vÈ vipulena vÈ attano santakena 
santuÔÔhi, ayameva sukhÈti attho. PuÒÒanti maraÓakÈle pana yathÈjjhÈsayena 
pattharitvÈ 
______________________________________________________________ 
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katapuÒÒakammameva sukhaÑ. SabbassÈti sakalassapi pana vaÔÔadukkhassa 
pahÈnasa~khÈtaÑ arahattameva imasmiÑ loke sukhaÑ nÈma. 

 MatteyyatÈti mÈtari sammÈ paÔipatti. PetteyyatÈti pitari sammÈ 
paÔipatti. Ubhayenapi mÈtÈpit|naÑ upaÔÔhÈnameva kathitaÑ. MÈtÈpitaro hi 
puttÈnaÑ anupaÔÔhahanabhÈvaÑ ÒatvÈ attano santakaÑ bh|miyaÑ vÈ 
nidahanti, paresaÑ vÈ vissajjenti, “mÈtÈpitaro na upaÔÔhahantÊ”ti nesaÑ 
nindÈpi vaÉÉhati, kÈyassa bhedÈ g|thanirayepi nibbattanti. Ye pana 
mÈtÈpitaro sakkaccaÑ upaÔÔhahanti, te tesaÑ santakaÑ dhanampi pÈpuÓanti, 
pasaÑsampi labhanti, kÈyassa bhedÈ sagge nibbattanti. TasmÈ 
ubhayampetaÑ sukhanti vuttaÑ. SÈmaÒÒatÈti pabbajitesu sammÈ paÔipatti. 
BrahmaÒÒatÈti bÈhitapÈpesu BuddhapaccekabuddhasÈvakesu sammÈ 
paÔipattiyeva. Ubhayenapi tesaÑ cat|hi paccayehi paÔijagganabhÈvo kathito, 
idampi loke sukhaÑ nÈma kathitaÑ. 

 SÊlanti maÓikuÓÉalarattavatthÈdayo hi ala~kÈrÈ tasmiÑ tasmiÑ vaye 
ÔhitÈnaÑyeva sobhanti. Na daharÈnaÑ ala~kÈro mahallakakÈle, 
mahallakÈnaÑ vÈ ala~kÈro daharakÈle sobhati, “ummattako esa maÒÒe”ti 
garahuppÈdanena pana dosameva janeti. PaÒcasÊladasasÊlÈdibhedaÑ pana 
sÊlaÑ daharassÈpi mahallakassÈpi sabbavayesu sobhatiyeva, “aho vatÈyaÑ 
sÊlavÈ”ti pasaÑsuppÈdanena somanassameva Èvahati. Tena vuttaÑ sukhaÑ 
yÈva jarÈ sÊlanti. SaddhÈ patiÔÔhitÈti lokiyalokuttarato duvidhÈpi saddhÈ 
niccalÈ hutvÈ patiÔÔhitÈ. Sukho paÒÒÈya paÔilÈbhoti lokiyalokuttarapaÒÒÈya 
paÔilÈbho sukho. PÈpÈnaÑ akaraÓanti setughÈtavasena pana pÈpÈnaÑ 
akaraÓaÑ imasmiÑ loke sukhanti attho. 

 DesanÈvasÈne bah|naÑ devatÈnaÑ dhammÈbhisamayo ahosÊti. 
 

MÈravatthu aÔÔhamaÑ. 
 

NÈgavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

TevÊsatimo vaggo.

 



   

24. TaÓhÈvagga 
 

1. Kapilamacchavatthu 

 ManujassÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
KapilamacchaÑ Èrabbha kathesi. 

 AtÊte kira Kassapabhagavato parinibbutakÈle dve kulabhÈtaro 
nikkhamitvÈ sÈvakÈnaÑ santike pabbajiÑsu. Tesu jeÔÔho SÈgato1 nÈma 
ahosi, kaniÔÔho Kapilo nÈma. MÈtÈ pana nesaÑ SÈdhinÊ nÈma, 
kaniÔÔhabhaginÊ TÈpanÈ nÈma. TÈpi bhikkhunÊsu pabbajiÑsu. EvaÑ tesu 
pabbajitesu ubho bhÈtaro ÈcariyupajjhÈyÈnaÑ vattapaÔivattaÑ katvÈ 
viharantÈ ekadivasaÑ “bhante imasmiÑ sÈsane kati dhurÈnÊ”ti pucchitvÈ 
“ganthadhuraÑ vipassanÈdhuraÒcÈti dve dhurÈnÊ”ti sutvÈ jeÔÔho 
“vipassanÈdhuraÑ p|ressÈmÊ”ti paÒca vassÈni ÈcariyupajjhÈyÈnaÑ santike 
vasitvÈ yÈva arahattÈ kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ araÒÒaÑ pavisitvÈ vÈyamanto 
arahattaÑ pÈpuÓi. KaniÔÔho “ahaÑ tÈva taruÓo, vuÉÉhakÈle 
vipassanÈdhuraÑ p|ressÈmÊ”ti ganthadhuraÑ paÔÔhapetvÈ tÊÓi piÔakÈni 
uggaÓhi. Tassa pariyattiÑ nissÈya mahÈparivÈro, parivÈraÑ nissÈya lÈbho 
udapÈdi. So bÈhusaccamadena matto lÈbhataÓhÈya abhibh|to 
atipaÓÉitamÈnitÈya parehi vuttaÑ kappiyampi “akappiyan”ti vadeti, 
akappiyampi “kappiyan”ti vadeti, sÈvajjampi “anavajjan”ti, anavajjampi 
“sÈvajjan”ti. So pesalehi bhikkh|hi “mÈ Èvuso Kapila evaÑ avacÈ”ti vatvÈ 
dhammaÒca vinayaÒca dassetvÈ ovadiyamÈnopi “tumhe kiÑ jÈnÈtha, 
rittamuÔÔhisadisÈ”ti-ÈdÊni vatvÈ khuÑsento vambhento carati. Athassa bhÈtu 
SÈgatattherassÈpi bhikkh| tamatthaÑ ÈrocesuÑ. Sopi naÑ upasa~kamitvÈ 
“Èvuso Kapila tumhÈdisÈnaÒhi sammÈpaÔipatti sÈsanassa Èyu nÈma, tasmÈ 
paÔipattiÑ pahÈya kappiyÈdÊni paÔibÈhanto mÈ evaÑ avacÈ”ti ovadi. So 
tassapi vacanaÑ nÈdiyi. EvaÑ santepi thero dvattikkhattuÑ ovaditvÈ 
ovÈdaÑ agaÓhantaÑ “nÈyaÑ mama vacanaÑ karotÊ”ti ÒatvÈ “tena Èvuso 
paÒÒÈyissasi sakena kammenÈ”ti vatvÈ pakkÈmi. Tato paÔÔhÈya naÑ aÒÒe 
pesalÈ bhikkh| chaÉÉayiÑsu. 
______________________________________________________________ 
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 So durÈcÈro hutvÈ durÈcÈraparivuto viharanto ekadivasaÑ uposathagge 
“pÈtimokkhaÑ uddisissÈmÊ”ti bÊjaniÑ ÈdÈya dhammÈsane nisÊditvÈ “vattati 
Èvuso ettha sannipatitÈnaÑ bhikkh|naÑ pÈtimokkhan”ti pucchitvÈ “ko attho 
imassa paÔivacanena dinnenÈ”ti tuÓhÊbh|te bhikkh| disvÈ “Èvuso dhammo 
vÈ vinayo vÈ natthi, pÈtimokkhena sutena vÈ asutena vÈ ko attho”ti vatvÈ 
ÈsanÈ vuÔÔhahi. EvaÑ so Kassapassa Bhagavato pariyattisÈsanaÑ 
osakkÈpesi. SÈgatattheropi tadaheva parinibbÈyi. Kapilo ÈyupariyosÈne 
AvÊcimhi mahÈniraye nibbatti. SÈpissa mÈtÈ ca bhaginÊ ca tasseva 
diÔÔhÈnugatiÑ ÈpajjitvÈ pesale bhikkh| akkositvÈ paribhÈsitvÈ tattheva 
nibbattisu. 

 TasmiÑ pana kÈle paÒcasatÈ purisÈ gÈmaghÈtakÈdÊni katvÈ corikÈya 
jÊvantÈ janapadamanussehi anubaddhÈ palÈyamÈnÈ araÒÒaÑ pavisitvÈ tattha 
kiÒci paÔisaraÓaÑ apassantÈ aÒÒataraÑ ÈraÒÒikaÑ bhikkhuÑ disvÈ vanditvÈ 
“paÔisaraÓaÑ no bhante hothÈ”ti vadiÑsu. Thero “tumhÈkaÑ sÊlasadisaÑ 
paÔisaraÓaÑ nÈma natthi, sabbepi paÒcasÊlÈni samÈdiyathÈ”ti Èha. Te 
“sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ sÊlÈni samÈdiyiÑsu. Atha ne thero ovadi “idÈni 
tumhe sÊlavantÈ, jÊvitahetupi vo neva sÊlaÑ atikkamitabbaÑ, na manopadoso 
kÈtabbo”ti. Te “sÈdh|”ti sampaÔicchiÑsu. Atha ne janapadamanussÈ taÑ 
ÔhÈnaÑ patvÈ ito cito ca pariyesamÈnÈ te core disvÈ sabbe te jÊvitÈ 
voropesuÑ. Te kÈlaÑ katvÈ devaloke nibbattiÑsu. CorajeÔÔhako 
jeÔÔhakadevaputto ahosi. 

 Te anulomapaÔilomavasena ekaÑ BuddhantaraÑ devaloke saÑsaritvÈ 
imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthinagaradvÈre paÒcasatakulike1 KevaÔÔagÈme 
nibbattiÑsu. JeÔÔhakadevaputto KevaÔÔajeÔÔhakassa gehe paÔisandhiÑ gaÓhi, 
itare itaresu. EvaÑ tesaÑ ekadivaseyeva paÔisandhigahaÓaÒca mÈtukucchito 
nikkhamanaÒca ahosi. KevaÔÔajeÔÔhako “atthi nu kho imasmiÑ gÈme aÒÒepi 
dÈrakÈ ajja jÈtÈ”ti pariyesÈpetvÈ tesaÑ jÈtabhÈvaÑ ÒatvÈ “ete mama puttassa 
sahÈyakÈ bhavissantÊ”ti sabbesaÑ 
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posÈvanikaÑ dÈpesi. Te sabbepi sahapaÑsukÊÄakÈ sahÈyakÈ hutvÈ 
anupubbena vayappattÈ ahesuÑ. TesaÑ KevaÔÔajeÔÔhakaputtova yasato ca 
tejato ca aggapuriso ahosi. 

 Kapilopi ekaÑ BuddhantaraÑ niraye paccitvÈ vipÈkÈvasesena tasmiÑ 
kÈle AciravatiyÈ suvaÓÓavaÓÓo duggandhamukho maccho hutvÈ nibbatti. 
AthekadivasaÑ te sahÈyakÈ “macche bandhissÈmÈ”ti jÈlÈdÊni gahetvÈ nadiyÈ 
khipiÑsu. Atha nesaÑ antojÈlaÑ so maccho pÈvisi. TaÑ disvÈ sabbe 
KevaÔÔagÈmavÈsino uccÈsaddamakaÑsu “puttÈ no paÔhamaÑ macche 
bandhantÈ suvaÓÓamacchaÑ bandhiÑsu, idÈni no rÈjÈ bahudhanaÑ1 
dassatÊ”ti. Tepi kho sahÈyakÈ macchaÑ nÈvÈya pakkhipitvÈ nÈvaÑ 
ukkhipitvÈ raÒÒo santikaÑ agamaÑsu. RaÒÒÈpi taÑ disvÈva “kiÑ etan”ti 
vutte “maccho devÈ”ti ÈhaÑsu. RÈjÈ suvaÓÓavaÓÓaÑ macchaÑ disvÈ 
“SatthÈ etassa suvaÓÓavaÓÓakÈraÓaÑ jÈnissatÊ”ti macchaÑ gÈhÈpetvÈ 
Bhagavato santikaÑ agamÈsi. Macchena mukhe vivaÔamatteyeva 
sakalajetavanaÑ ativiya duggandhaÑ ahosi. RÈjÈ SatthÈraÑ pucchi “kasmÈ 
bhante maccho suvaÓÓavaÓÓo jÈto, kasmÈ cassa mukhato duggandho 
vÈyatÊ”ti. 

 AyaÑ mahÈrÈja Kassapabhagavato pÈvacane Kapilo nÈma bhikkhu 
ahosi bahussuto mahÈparivÈro lÈbhataÓhÈya abhibh|to attano vacanaÑ 
agaÓhantÈnaÑ akkosakaparibhÈsako, tassa ca Bhagavato sÈsanaÑ 
osakkÈpesi, so tena kammena AvÊcimhi nibbattitvÈ vipÈkÈvasesena idÈni 
maccho hutvÈ jÈto. YaÑ pana so dÊgharattaÑ BuddhavacanaÑ vÈcesi, 
Buddhassa ca guÓaÑ kathesi, tassa nissandena imaÑ suvaÓÓavaÓÓaÑ 
paÔilabhi. YaÑ bhikkh|naÑ akkosakaparibhÈsako ahosi, tenassa mukhato 
duggandho vÈyati. KathÈpemi naÑ mahÈrÈjÈti. KathÈpetha bhanteti. Atha 
naÑ SatthÈ pucchi “tvaÑsi Kapilo”ti. Œma bhante ahaÑ Kapiloti. Kuto 
ÈgatosÊti. AvÊcimahÈnirayato bhanteti. JeÔÔhabhÈtiko te SÈgato kuhiÑ gatoti. 
Parinibbuto bhanteti. MÈtÈ pana te SÈdhinÊ kahanti. MahÈniraye nibbattÈ 
bhanteti. KaniÔÔhabhaginÊ ca te tÈpanÈ kahanti. MahÈniraye nibbattÈ 
bhanteti. IdÈni tvaÑ kahaÑ gamissasÊti. “AvÊcimahÈnirayameva bhante”ti 
vatvÈ vippaÔisÈrÈbhibh|to 
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nÈvaÑ sÊsena paharitvÈ tÈvadeva kÈlaÑ katvÈ niraye nibbatti. MahÈjano 
saÑviggo ahosi lomahaÔÔhajÈto. 

 Atha BhagavÈ tasmiÑ khaÓe sannipatitÈya parisÈya cittÈcÈraÑ oloketvÈ 
ta~khaÓÈnur|paÑ dhammaÑ desetuÑ “dhammacariyaÑ brahmacariyaÑ, 
etadÈhu vasuttaman”ti SuttanipÈte KapilasuttaÑ1 kathetvÈ imÈ gÈthÈ 
abhÈsi– 
 
 334. “Manujassa pamattacÈrino, taÓhÈ vaÉÉhati mÈluvÈ viya. 
 So plavatÊ hurÈ huraÑ, phalamicchaÑva vanasmi vÈnaro. 
 
 335. YaÑ esÈ sahate jammÊ, taÓhÈ loke visattikÈ. 
 SokÈ tassa pavaÉÉhanti, abhivaÔÔhaÑva bÊraÓaÑ. 
 
 336. Yo cetaÑ sahate jammiÑ, taÓhaÑ loke duraccayaÑ. 
 SokÈ tamhÈ papatanti, udabinduva pokkharÈ. 
 
 337. TaÑ vo vadÈmi bhaddaÑ vo, yÈvante’ttha samÈgatÈ. 
 TaÓhÈya m|laÑ khaÓatha, usÊratthova bÊraÓaÑ. 
 MÈ vo naÄaÑva sotova, mÈro bhaÒji punappunan”ti. 

 Tattha pamattacÈrinoti sativossaggalakkhaÓena pamÈdena 
pamattacÈrissa puggalassa neva jhÈnaÑ na vipassanÈ na maggaphalÈni 
vaÉÉhanti. YathÈ pana rukkhaÑ saÑsibbantÊ pariyonandhantÊ tassa vinÈsÈya 
mÈluvÈlatÈ vaÉÉhati, evamassa cha dvÈrÈni nissÈya punappunaÑ 
uppajjanato taÓhÈ vaÉÉhatÊti attho. So plavatÊ hurÈ huranti so taÓhÈvasiko 
puggalo bhave bhave uplavati dhÈvati. YathÈ kiÑ viyÈti? PhalamicchaÑva 
vanasmi vÈnaro, yathÈ rukkhaphalaÑ icchanto vÈnaro vanasmiÑ dhÈvati, 
tassa tassa rukkhassa sÈkhaÑ gaÓhÈti, taÑ muÒcitvÈ aÒÒaÑ gaÓhÈti, tampi 
muÒcitvÈ aÒÒaÑ gaÓhÈti, “sÈkhaÑ alabhitvÈ sannisinno”ti vattabbataÑ 
nÈpajjati, evameva taÓhÈvasiko puggalo hurÈ huraÑ dhÈvanto “ÈrammaÓaÑ 
alabhitvÈ taÓhÈya apavattaÑ patto”ti vattabbataÑ nÈpajjati. 
______________________________________________________________ 
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 Yanti yaÑ puggalaÑ esÈ lÈmakabhÈvena jammÊ visÈhÈratÈya 
visapupphatÈya visaphalatÈya visaparibhogatÈya r|pÈdÊsu visattatÈya 
ÈsattatÈya visattikÈti sa~khyaÑ gatÈ chadvÈrikataÓhÈ abhibhavati. YathÈ 
nÈma vassÈne punappunaÑ vassantena devena abhivaÔÔhaÑ bÊraÓatiÓaÑ 
vaÉÉhati, evaÑ tassa puggalassa anto vaÔÔam|lakÈ sokÈ abhivaÉÉhantÊti 
attho. 

 Duraccayanti yo pana puggalo evaÑ vuttappakÈraÑ atikkamituÑ 
pajahituÑ dukkaratÈya duraccayaÑ taÓhaÑ sahati abhibhavati, tamhÈ 
puggalÈ vaÔÔam|lakÈ sokÈ papatanti. YathÈ nÈma pokkhare padumapatte 
patitaÑ udakabindu na patiÔÔhÈti, evaÑ na patiÔÔhahantÊti attho. 

 TaÑ vo vadÈmÊti tena kÈraÓena ahaÑ tumhe vadÈmi. BhaddaÑ voti 
bhaddaÑ tumhÈkaÑ hotu, mÈ ayaÑ Kapilo viya vinÈsaÑ pÈpuÓathÈti attho. 
M|lanti imissÈ chadvÈrikataÓhÈya arahattamaggaÒÈÓena m|laÑ khaÓatha. 
KiÑ viyÈti? UsÊratthova bÊraÓaÑ, yathÈ usÊrena atthiko puriso mahantena 
kudÈlena bÊraÓaÑ khaÓati, evamassÈ m|laÑ khaÓathÈti attho. MÈ vo 
naÄaÑva sotova, mÈro bhaÒji punappunanti mÈ tumhe nadÊsote jÈtaÑ naÄaÑ 
mahÈvegena Ègato nadÊsoto viya kilesamÈro maraÓamÈro devaputtamÈro ca 
punappunaÑ bhaÒjat|ti attho. 

 DesanÈvasÈne paÒcasatÈpi KevaÔÔaputtÈ saÑvegaÑ ÈpajjitvÈ 
dukkhassantakiriyaÑ1 patthayamÈnÈ Satthu santike pabbajitvÈ na cirasseva 
dukkhassantaÑ katvÈ SatthÈrÈ saddhiÑ 
ÈneÒjavihÈrasamÈpattidhammaparibhogena ekaparibhogÈ ahesunti. 
 

Kapilamacchavatthu paÔhamaÑ. 
_____ 

 
2. S|karapotikÈvatthu 

 YathÈpi m|leti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto 
g|thas|karapotikaÑ Èrabbha kathesi. 
______________________________________________________________ 
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 EkasmiÑ kira samaye SatthÈ RÈjagahaÑ piÓÉÈya pavisanto ekaÑ 
S|karapotikaÑ disvÈ sitaÑ pÈtvÈkÈsi. Tassa sitaÑ karontassa 
mukhavivaraniggataÑ dantobhÈsamaÓÉalaÑ disvÈ Œnandatthero “ko nu kho 
bhante hetu sitassa pÈtukammÈyÈ”ti sitakÈraÓaÑ pucchi. Atha naÑ SatthÈ 
Èha “passasetaÑ Œnanda S|karapotikan”ti. Œma bhanteti. EsÈ 
Kakusandhassa Bhagavato sÈsane ekÈya ÈsanasÈlÈya sÈmantÈ kukkuÔÊ ahosi. 
SÈ ekassa yogÈvacarassa vipassanÈkammaÔÔhÈnaÑ sajjhÈyantassa 
dhammaghosaÑ sutvÈ tato cutÈ rÈjakule nibbattitvÈ UbbarÊ nÈma1 rÈjadhÊtÈ 
ahosi. SÈ aparabhÈge sarÊravalaÒjaÔÔhÈnaÑ paviÔÔhÈ puÄavakarÈsiÑ disvÈ 
tattha puÄavakasaÒÒaÑ uppÈdetvÈ paÔhamaÑ jhÈnaÑ paÔilabhi. SÈ tattha 
yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ tato cutÈ brahmaloke nibbatti. Tato cavitvÈ puna 
gativasena ÈlulamÈnÈ idÈni s|karayoniyaÑ nibbatti, idaÑ kÈraÓaÑ disvÈ 
mayÈ sitaÑ pÈtukatanti. TaÑ sutvÈ ŒnandattherappamukhÈ bhikkh| 
mahantaÑ saÑvegaÑ paÔilabhiÑsu. SatthÈ tesaÑ saÑvegaÑ uppÈdetvÈ 
bhavataÓhÈya ÈdÊnavaÑ pakÈsento antaravÊthiyaÑ Ôhitakova imÈ gÈthÈ 
abhÈsi– 
 
 338. “YathÈpi m|le anupaddave daÄhe, 
 Chinnopi rukkho punareva r|hati. 
 Evampi taÓhÈnusaye an|hate, 
 NibbattatÊ dukkhamidaÑ punappunaÑ. 
 
 339. Yassa chattiÑsati sotÈ, manÈpasavanÈ bhusÈ. 
 MahÈvahanti duddiÔÔhiÑ, sa~kappÈ rÈganissitÈ. 
 
 340. Savanti sabbadhi sotÈ, latÈ uppajja tiÔÔhati. 
 TaÒca disvÈ lataÑ jÈtaÑ, m|laÑ paÒÒÈya chindatha. 
 
 341. SaritÈni sinehitÈni ca, 
 SomanassÈni honti jantuno. 
 Te sÈtasitÈ sukhesino, 
 Te ve jÈtijar|pagÈ narÈ. 
______________________________________________________________ 
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 342. TasiÓÈya purakkhatÈ pajÈ, 
 Parisappanti sasova bandhito. 
 SaÑyojanasa~gasattakÈ, 
 Dukkhamupenti punappunaÑ cirÈya. 
 
 343. TasiÓÈya purakkhatÈ pajÈ, 
 Parisappanti sasova bandhito. 
 TasmÈ tasiÓaÑ vinodaye, 
 Œka~khanta virÈgamattano”ti. 

 Tattha m|leti yassa rukkhassa cat|su disÈsu catudhÈ heÔÔhÈ ca 
ujukameva gate paÒcavidham|le chedanaphÈlanapÈcanavijjhanÈdÊnaÑ 
kenaci upaddavena anupaddave thirapattatÈya daÄhe so rukkho 
uparicchinnopi sÈkhÈnaÑ vasena punadeva r|hati, evameva chadvÈrikÈya 
taÓhÈya anusaye arahattamaggaÒÈÓena anuhate asamucchinne tasmiÑ 
tasmiÑ bhave jÈti-ÈdibhedaÑ idaÑ dukkhaÑ punappunaÑ nibbattatiyevÈti 
attho. 

 YassÈti yassa puggalassa “iti ajjhattikass|pÈdÈya aÔÔhÈrasa 
taÓhÈvicaritÈni bÈhirass|pÈdÈya aÔÔhÈrasa taÓhÈvicaritÈnÊ”ti imesaÑ 
taÓhÈvicaritÈnaÑ vasena chattiÑsatiyÈ sotehi samannÈgatÈ manÈpesu 
r|pÈdÊsu Èsavati pavattatÊti manÈpasavanÈ taÓhÈ bhusÈ balavatÊ hoti, taÑ 
puggalaÑ vipannaÒÈÓatÈya duddiÔÔhiÑ punappunaÑ uppajjanato 
mahantabhÈvena mahÈ hutvÈ jhÈnaÑ vÈ vipassanaÑ vÈ anissÈya rÈganissitÈ 
sa~kappÈ vahantÊti attho. 

 Savanti sabbadhi sotÈti ime taÓhÈsotÈ cakkhudvÈrÈdÊnaÑ vasena 
sabbesu r|pÈdÊsu ÈrammaÓesu savanato, sabbÈpi r|pataÓhÈ -pa- 
dhammataÓhÈti sabbabhavesu vÈ savanato sabbadhi savanti nÈma. LatÈti 
paliveÔhanaÔÔhena saÑsibbanaÔÔhena ca latÈ viyÈti latÈ. Uppajja tiÔÔhatÊti 
chahi dvÈrehi uppajjitvÈ r|pÈdÊsu ÈrammaÓesu tiÔÔhati. TaÒca disvÈti taÑ 
pana taÓhÈlataÑ “etthesÈ taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjatÊ”ti jÈtaÔÔhÈnavasena 
disvÈ. PaÒÒÈyÈti Satthena vane jÈtaÑ lataÑ viya maggapaÒÒÈya m|le 
chindathÈti attho. 

 



334 KhuddakanikÈya 

 SaritÈnÊti anusaÔÈni payÈtÈni. SinehitÈnÊti cÊvarÈdÊsu 
pavattasinehavasena sinehitÈ ni ca, taÓhÈsinehamakkhitÈnÊti attho. 
SomanassÈnÊti taÓhÈvasikassa jantuno evar|pÈni somanassÈni bhavanti. Te 
sÈtasitÈti te taÓhÈvasikÈ puggalÈ sÈtanissitÈ sukhanissitÈ ca hutvÈ sukhesino 
sukhapariyesino bhavanti. Te veti ye evar|pÈ narÈ, te 
jÈtijarÈbyÈdhimaraÓÈni upagacchantiyevÈti jÈtijar|pagÈ nÈma honti. PajÈti 
ime sattÈ tÈsakaraÓena tasiÓÈti sa~khyaÑ gatÈya taÓhÈya purakkhatÈ 
parivÈritÈ hutvÈ. 

 Bandhitoti luddena araÒÒe baddho saso viya parisappanti bhÈyanti. 
SaÑyojanasa~gasattakÈti dasavidhena saÑyojanasa~gena ceva sattavidhena 
rÈgasa~gÈdinÈ ca sattÈ baddhÈ tasmiÑ vÈ laggÈ hutvÈ. CirÈyÈti ciraÑ 
dÊghamaddhÈnaÑ punappunaÑ jÈti-ÈdikaÑ dukkhaÑ upagacchantÊti attho. 
TasmÈti yasmÈ tasiÓÈya purakkhatÈ paliveÔhitÈ sattÈ, tasmÈ attano virÈgaÑ 
rÈgÈdivigamaÑ nibbÈnaÑ patthento Èka~khamÈno bhikkhu 
arahattamaggenetaÑ tasiÓaÑ vinodaye panuditvÈ nÊharitvÈ chaÉÉeyyÈti 
attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑsu. 

 SÈpi kho S|karapotikÈ tato cavitvÈ SuvaÓÓabh|miyaÑ rÈjakule nibbatti, 
tato cutÈ BÈrÈÓasiyaÑ, tato cutÈ suppÈrakapaÔÔane assavÈÓijagehe nibbatti, 
tato cutÈ KÈvÊrapaÔÔane nÈvikassa1 gehe nibbatti, tato cutÈ AnurÈdhapure 
issarakulagehe nibbatti, tato cutÈ tasseva dakkhiÓadisÈya BhokkantagÈme2 
Sumanassa nÈma kuÔumbikassa dhÊtÈ nÈmena SumanÈ eva hutvÈ nibbatti. 
AthassÈ pitÈ tasmiÑ gÈme chaÉÉite DÊghavÈpiraÔÔhaÑ gantvÈ 
MahÈmunigÈme nÈma vasi. Tattha naÑ DuÔÔhagÈmaÓiraÒÒo amacco 
LakuÓÉaka-atimbaro nÈma kenacideva karaÓÊyena gato disvÈ mahantaÑ 
ma~galaÑ katvÈ ÈdÈya MahÈpuÓÓagÈmaÑ gato. Atha naÑ 
KoÔipabbatamahÈvihÈravÈsÊ MahÈ-anuruddhatthero3 nÈma tattha piÓÉÈya 
caritvÈ tassÈ gehadvÈre Ôhito disvÈ bhikkh|hi saddhiÑ kathesi “Èvuso 
S|karapotikÈ nÈma LakuÓÉaka-atimbaramahÈmattassa bhariyabhÈvaÑ pattÈ, 
aho acchariyan”ti. SÈ taÑ kathaÑ sutvÈ 
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atÊtabhave ugghÈÔetvÈ jÈtissaraÒÈÓaÑ paÔilabhi. Ta~khaÓaÒÒeva 
uppannasaÑvegÈ sÈmikaÑ yÈcitvÈ mahantena issariyena 
paÒcabalakattherÊnaÑ santike pabbajitvÈ TissamahÈvihÈre 
MahÈsatipaÔÔhÈnasuttakathaÑ sutvÈ sotÈpattiphale patiÔÔhahi. PacchÈ 
damiÄamaddane kate ÒÈtÊnaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ BhokkantagÈmameva gantvÈ 
tattha vasantÊ KallamahÈvihÈre ŒsÊvisopamasuttantaÑ sutvÈ arahattaÑ 
pÈpuÓi. 

 SÈ parinibbÈnadivase bhikkhubhikkhunÊhi pucchitÈ bhikkhunisaÑghassa 
sabbaÑ imaÑ pavattiÑ nirantaraÑ kathetvÈ sannipatitassa 
bhikkhusaÑghassa majjhe MaÓÉalÈrÈmavÈsinÈ 
DhammapadabhÈÓakamahÈtis Sattherena saddhiÑ saÑsanditvÈ “ahaÑ pubbe 
manussayoniyaÑ nibbattitvÈ tato cutÈ kukkuÔÊhutvÈ tattha senassa santikÈ 
sÊsacchedaÑ patvÈ RÈjagahe nibbattÈ, paribbÈjikÈsu pabbajitvÈ 
paÔhamajjhÈnabh|miyaÑ nibbattitvÈ tato cutÈ seÔÔhikule nibbattÈ na 
cirasseva cavitvÈ s|karayoniÑ gantvÈ tato cutÈ suvaÓÓabh|miÑ, tato cutÈ 
BÈrÈÓasiÑ, tato cutÈ suppÈrakapaÔÔanaÑ, tato cutÈ KÈvÊrapaÔÔanaÑ, tato cutÈ 
AnurÈdhapuraÑ, tato cutÈ BhokkantagÈman”ti evaÑ samavisame terasa 
attabhÈve patvÈ “idÈni ukkaÓÔhitvÈ pabbajitvÈ arahattaÑ pattÈ, sabbepi1 
appamÈdena sampÈdethÈ”ti vatvÈ catasso parisÈ saÑvejetvÈ parinibbÈyÊti. 
 

S|karapotikÈvatthu dutiyaÑ. 
____ 

 
3. Vibbhantabhikkhuvatthu 

 Yo nibbanathoti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto 
ekaÑ vibbhantakaÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. 

 Eko kira MahÈkassapattherassa saddhivihÈriko hutvÈ cattÈri jhÈnÈni 
uppÈdetvÈpi attano mÈtulassa suvaÓÓakÈrassa gehe visabhÈgÈrammaÓaÑ 
disvÈ tattha paÔibaddhacitto vibbhami. Atha naÑ manussÈ alasabhÈvena 
kammaÑ kÈtuÑ anicchantaÑ gehÈ nÊhariÑsu. So pÈpamittasaÑsaggena 
corakammena jÊvikaÑ kappento vicari. Atha naÑ ekadivasaÑ 
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gahetvÈ pacchÈbÈhaÑ gÈÄhabandhanaÑ bandhitvÈ catukke catukke kasÈhi 
tÈÄentÈ ÈghÈtanaÑ nayiÑsu. Thero piÓÉÈya carituÑ pavisanto taÑ 
dakkhiÓena dvÈrena nÊhariyamÈnaÑ disvÈ bandhanaÑ sithilaÑ kÈretvÈ 
“pubbe tayÈ paricitakammaÔÔhÈnaÑ puna ÈvajjehÊ”ti Èha. So tena ovÈdena 
satuppÈdaÑ labhitvÈ puna catutthajjhÈnaÑ nibbattesi. Atha naÑ “ÈghÈtanaÑ 
netvÈ ghÈtessÈmÈ”ti s|le uttÈsesuÑ1. So na bhÈyati na santasati. Athassa 
tasmiÑ tasmiÑ disÈbhÈge ÔhitÈ manussÈ asisattitomarÈdÊni ÈvudhÈni 
ukkhipitvÈpi taÑ asantasantameva disvÈ “passatha bho imaÑ purisaÑ, 
anekasatÈnaÑ hi ÈvudhahatthÈnaÑ purisÈnaÑ majjhe neva chambhati na 
vedhati, aho acchariyan”ti acchariyabbhutajÈtÈ mahÈnÈdaÑ naditvÈ raÒÒo 
taÑ pavattiÑ ÈrocesuÑ. RÈjÈ taÑ kÈraÓaÑ sutvÈ “vissajjetha nan”ti Èha. 
Satthu santikampi gantvÈ tamatthaÑ ÈrocayiÑsu. Sattha obhÈsaÑ pharitvÈ 
tassa dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 344. “Yo nibbanatho vanÈdhimutto, 
 Vanamutto vanameva dhÈvati. 
 TaÑ puggalametha passatha, 
 Mutto bandhanameva dhÈvatÊ”ti. 

 Tassattho–yo puggalo gihibhÈve Èlayasa~khÈtaÑ vanathaÑ chaÉÉetvÈ 
pabbajitatÈya nibbanatho dibbavihÈrasa~khÈte tapovane adhimutto 
gharÈvÈsabandhanasa~khÈtÈ taÓhÈvanÈ mutto hutvÈ puna 
gharÈvÈsabandhanasa~khÈtaÑ taÓhÈvanameva dhÈvati, etha taÑ puggalaÑ 
passatha, eso gharÈvÈsabandhanato mutto gharÈvÈsabandhanameva 
dhÈvatÊti. 

 ImaÑ pana desanaÑ sutvÈ so rÈjapurisÈnaÑ antare s|lagge nisinnova 
udayabbayaÑ paÔÔhapetvÈ tilakkhaÓaÑ ÈropetvÈ sa~khÈre sammasanto 
sotÈpattiphalaÑ patvÈ samÈpattisukhaÑ anubhavanto vehÈsaÑ uppatitvÈ 
ÈkÈseneva Satthu santikaÑ gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ sarÈjikÈya parisÈya 
majjheyeva arahattaÑ pÈpuÓÊti. 
 

Vibbhantabhikkhuvatthu tatiyaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. UttÈpetuÑ ÈrabhiÑsu (Ka)  
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4. BandhanÈgÈravatthu 

 Na taÑ daÄhanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
bandhanÈgÈraÑ Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ kira kÈle bah| sandhicchedakapanthaghÈtakamanussaghÈtake 
core ÈnetvÈ KosalaraÒÒo dassayiÑsu. Te rÈjÈ 
andubandhanarajjubandhanasa~khalikabandhanehi bandhÈpesi. 
TiÑsamattÈpi1 kho jÈnapadÈ bhikkh| SatthÈraÑ daÔÔhukÈmÈ ÈgantvÈ disvÈ 
vanditvÈ punadivase SÈvatthiÑ piÓÉÈya carantÈ bandhanÈgÈraÑ gantvÈ te 
core disvÈ piÓÉapÈtapaÔikkantÈ sÈyanhasamaye TathÈgataÑ upasa~kamitvÈ 
“bhante ajja amhehi piÓÉÈya carantehi bandhanÈgÈre bah| corÈ 
andubandhanÈdÊhi baddhÈ mahÈdukkhaÑ anubhavantÈ diÔÔhÈ, te tÈni 
bandhanÈni chinditvÈ palÈyituÑ na sakkonti, atthi nu kho bhante tehi 
bandhanehi thirataraÑ aÒÒaÑ bandhanaÑ nÈmÈ”ti pucchiÑsu. SatthÈ 
“bhikkhave kiÑ bandhanÈni nÈmetÈni, yaÑ  
panetaÑ dhanadhaÒÒaputtadÈrÈdÊsu taÓhÈsa~khÈtaÑ kilesabandhanaÑ, etaÑ 
etehi sataguÓena sahassaguÓena satasahassaguÓena thirataraÑ, evaÑ 
mahantampi panetaÑ ducchindaniyaÑ bandhanaÑ porÈÓakapaÓÉitÈ 
chinditvÈ HimavantaÑ pavisitvÈ pabbajiÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari– 

 AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto ekasmiÑ 
duggatagahapatikule nibbatti. Tassa vayappattassa pitÈ kÈlamakÈsi. So 
bhatiÑ katvÈ mÈtaraÑ posesi. Athassa mÈtÈ anicchamÈnasseva ekaÑ 
kuladhÊtaraÑ gehe katvÈ aparabhÈge kÈlamakÈsi. BhariyÈyapissa kucchiyaÑ 
gabbho patiÔÔhahi. So gabbhassa patiÔÔhitabhÈvaÑ ajÈnantova “bhadde tvaÑ 
bhatiÑ katvÈ2jÊva, ahaÑ pabbajissÈmÊ”ti Èha. “SÈmi nanu3 gabbho me 
patiÔÔhito, mayi vijÈtÈya dÈrakaÑ disvÈ pabbajissasÊ”ti Èha. So “sÈdh|”ti 
sampaÔicchitvÈ tassÈ vijÈtakÈle “bhadde tvaÑ sotthinÈ vijÈtÈ, idÈni ahaÑ 
pabbajissÈmÊ”ti Èpucchi. Atha naÑ sÈ “puttassa tÈva thanapÈnato 
apagamanakÈlaÑ ÈgamehÊ”ti vatvÈ puna gabbhaÑ gaÓhi. So cintesi “imaÑ 
sampaÔicchÈpetvÈ gantuÑ na sakkÈ, imissÈ anÈcikkhitvÈva palÈyitvÈ 
pabbajissÈmÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. SamantÈpi (SÊ) 2. BhatiÑ vÈ vatiÑ vÈ katvÈ (SÊ) 3. SÈpi taÑ (SÊ)  
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so tassÈ anÈcikkhitvÈva rattibhÈge uÔÔhÈya palÈyi. Atha naÑ nagaraguttikÈ 
aggahesuÑ. So “ahaÑ sÈmi mÈtuposako nÈma, vissajjetha man”ti attÈnaÑ 
vissajjÈpetvÈ ekasmiÑ ÔhÈne vasitvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ 
abhiÒÒÈsamÈpattiyo labhitvÈ jhÈnakÊÄÈya kÊÄanto vihÈsi. So tattha 
vasantoyeva “evar|pampi nÈma me ducchindaniyaÑ puttadÈrabandhanaÑ 
kilesabandhanaÑ chinnan”ti imaÑ udÈnaÑ udÈnesi. 

 SatthÈ imaÑ atÊtaÑ ÈharitvÈ tena udÈnitaÑ udÈnaÑ pakÈsento imÈ gÈthÈ 
abhÈsi– 
 
 345. “Na taÑ daÄhaÑ bandhanamÈhu dhÊrÈ, 
 YadÈyasaÑ dÈrujapabbajaÒca. 
 SÈrattarattÈ maÓikuÓÉalesu, 
 Puttesu dÈresu ca yÈ apekkhÈ. 
 
 346. EtaÑ daÄhaÑ bandhanamÈhu dhÊrÈ, 
 OhÈrinaÑ sithilaÑ duppamuÒcaÑ. 
 Etampi chetvÈna paribbajanti, 
 Anapekkhino kÈmasukhaÑ pahÈyÈ”ti. 

 Tattha dhÊrÈti BuddhÈdayo paÓÉitapurisÈ yaÑ sa~khalikasa~khÈtaÑ 
ayasÈ nibbattaÑ ÈyasaÑ, andubandhanasa~khÈtaÑ dÈrujaÑ, yaÒca 
pabbajatiÓehi vÈ aÒÒehi vÈ vÈkÈdÊhi rajjuÑ katvÈ kataÑ rajjubandhanaÑ, 
taÑ asi-ÈdÊhi chindituÑ sakkuÓeyyabhÈvena thiranti na vadantÊti attho. 
SÈrattarattÈti sÈrattÈ hutvÈ rattÈ, bahalatararÈgarattÈti attho. 
MaÓikuÓÉales|ti maÓÊsu ceva kuÓÉalesu ca, maÓivicittesu vÈ kuÓÉalesu. 
EtaÑ  
daÄhanti ye maÓikuÓÉalesu sÈrattarattÈ, tesaÑ so rÈgo ca yÈ puttadÈresu 
apekkhÈ taÓhÈ, etaÑ kilesamayaÑ bandhanaÒca paÓÉitapurisÈ daÄhanti 
vadanti. OhÈrinanti ÈkaÉÉhitvÈ cat|su apÈyesu pÈtanato avaharati heÔÔhÈ 
haratÊti ohÈrinaÑ. Sithilanti bandhanaÔÔhÈne chavicammamaÑsÈni na 
chindati, lohitaÑ na nÊharati, bandhanabhÈvampi ajÈnÈpetvÈ 
thalapathajalapathÈdÊsu kammÈni kÈtuÑ detÊti sithilaÑ. DuppamuÒcanti 
lobhavasena hi ekavÈrampi uppannaÑ kilesabandhanaÑ daÔÔhaÔÔhÈnato 
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kacchapo viya dummociyaÑ hotÊti duppamuÒcaÑ. Etampi chetvÈnÈti etaÑ 
daÄhampi kilesabandhanaÑ ÒÈÓakhaggena chinditvÈ anapekkhino hutvÈ 
kÈmasukhaÑ pahÈya paribbajanti, pakkamanti pabbajantÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

BandhanÈgÈravatthu catutthaÑ. 
_____ 

 
5. KhemÈtherÊvatthu 

 Ye rÈgarattÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto 
KhemaÑ nÈma raÒÒo BimbisÈrassa aggamahesiÑ Èrabbha kathesi. 

 SÈ kira PadumuttarapÈdam|le patthitapatthanÈ ativiya abhir|pÈ 
pÈsÈdikÈ ahosi. “SatthÈ kira r|passa dosaÑ kathetÊ”ti sutvÈ pana Satthu 
santikaÑ gantuÑ na icchi. RÈjÈ tassÈ r|pamadamattabhÈvaÑ ÒatvÈ 
VeÄuvanavaÓÓanÈpaÔisaÑyuttÈni gÊtÈni kÈretvÈ naÔÈdÊnaÑ dÈpesi. TesaÑ 
tÈni gÈyantÈnaÑ saddaÑ sutvÈ tassÈ VeÄuvanaÑ adiÔÔhapubbaÑ viya 
asutapubbaÑ viya ca ahosi. SÈ “kataraÑ uyyÈnaÑ sandhÈya gÈyathÈ”ti 
pucchitvÈ “devÊ tumhÈkaÑ VeÄuvanuyyÈnamevÈ”ti vutte uyyÈnaÑ 
gantukÈmÈ ahosi. SatthÈ tassÈ ÈgamanaÑ ÒatvÈ parisamajjhe nisÊditvÈ 
dhammaÑ desentova tÈlavaÓÔaÑ ÈdÈya attano passe ÔhatvÈ bÊjamÈnaÑ 
abhir|paÑ itthiÑ nimmini. KhemÈ devÊpi pavisamÈnÈva taÑ itthiÑ disvÈ 
cintesi “SammÈsambuddho r|passa dosaÑ kathetÊti vadanti, ayaÒcassa 
santike itthÊ bÊjayamÈnÈ ÔhitÈ, nÈhaÑ imissÈ kalabhÈgampi upemi, na mayÈ 
ÊdisaÑ itthir|paÑ diÔÔhapubbaÑ, SatthÈraÑ abh|tena abbhÈcikkhanti 
maÒÒe”ti cintetvÈ TathÈgatassa kathÈsaddampi anisÈmetvÈ tameva itthiÑ 
olokayamÈnÈ aÔÔhÈsi. SatthÈ tassÈ tasmiÑ r|pe uppannabahumÈnataÑ ÒatvÈ 
taÑ r|paÑ paÔhamavayÈdivasena dassetvÈ heÔÔhÈ vuttanayeneva pariyosÈne 
aÔÔhimattÈvasÈnaÑ katvÈ dassesi. KhemÈ taÑ disvÈ “evar|pampi nÈmetaÑ 
r|paÑ muhutteneva khayavayaÑ sampattaÑ, natthi vata imasmiÑ r|pe 
sÈro”ti cintesi. SatthÈ tassÈ cittÈcÈraÑ oloketvÈ “Kheme tvaÑ ‘imasmiÑ 
r|pe sÈro atthÊ’ti cintesi, passa dÈnissa asÈrabhÈvan”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
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   “ŒturaÑ asuciÑ p|tiÑ, passa Kheme samussayaÑ. 
   UggharantaÑ paggharantaÑ, bÈlÈnaÑ abhipatthitan”ti1. 

  SÈ gÈthÈpariyosÈne sotÈpattiphale patiÔÔhahi. Atha naÑ SatthÈ “Kheme 
ime sattÈ rÈgarattÈ dosapaduÔÔhÈ moham|ÄhÈ attano taÓhÈsotaÑ 
samatikkamituÑ na sakkonti, tattheva laggantÊ”ti vatvÈ dhammaÑ desento 
imaÑ gÈthamÈha– 
 
 347. “Ye rÈgarattÈ’nupatanti sotaÑ, 
 SayaÑ kataÑ makkaÔakova jÈlaÑ. 
 Etampi chetvÈna vajanti dhÊrÈ, 
 Anapekkhino sabbadukkhaÑ pahÈyÈ”ti. 

 Tattha makkaÔakova jÈlanti yathÈ nÈma makkaÔako suttajÈlaÑ katvÈ 
majjhe ÔhÈne nÈbhimaÓÉale nipanno pariyante patitaÑ paÔa~gaÑ vÈ 
makkhikaÑ vÈ vegena gantvÈ vijjhitvÈ tassa rasaÑ pivitvÈ puna gantvÈ 
tasmiÑyeva ÔhÈne nipajjati, evameva ye sattÈ rÈgarattÈ dosapaduÔÔhÈ 
moham|ÄhÈ sayaÑkataÑ taÓhÈsotaÑ anupatanti, te taÑ samatikkamituÑ na 
sakkonti, evaÑ duratikkamaÑ. Etampi chetvÈna vajanti dhÊrÈti paÓÉitÈ etaÑ 
bandhanaÑ chetvÈ anapekkhino nirÈlayÈ hutvÈ arahattamaggena 
sabbadukkhaÑ pahÈya vajanti, gacchantÊti attho.  

 DesanÈvasÈne KhemÈ arahatte patiÔÔhahi, mahÈjanassÈpi sÈtthikÈ 
dhammadesanÈ ahosi. SatthÈ rÈjÈnaÑ Èha “mahÈrÈja KhemÈya pabbajituÑ 
vÈ parinibbÈyituÑ vÈ vaÔÔatÊ”ti. Bhante pabbÈjetha naÑ, alaÑ 
parinibbÈnenÈti. SÈ pabbajitvÈ aggasÈvikÈ ahosÊti. 
 

KhemÈtherÊvatthu paÒcamaÑ. 
_____ 

 
6. Uggasenavatthu 

 MuÒca pureti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto 
UggasenaÑ Èrabbha kathesi. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 226 piÔÔhe TherÊ-apadÈne.  
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 PaÒcasatÈ kira naÔÈ saÑvacchare vÈ chamÈse vÈ patte RÈjagahaÑ 
gantvÈ raÒÒo sattÈhaÑ samajjaÑ katvÈ bahuÑ hiraÒÒasuvaÓÓaÑ labhanti, 
antarantare ukkhepadÈyÈnaÑ pariyanto natthi. MahÈjano maÒcÈtimaÒcÈdÊsu 
ÔhatvÈ samajjaÑ olokesi. AthekÈ la~ghikadhÊtÈ1 vaÑsaÑ abhiruyha tassa 
upari parivattitvÈ tassa pariyante ÈkÈse ca~kamamÈnÈ naccati ceva gÈyati 
ca. TasmiÑ samaye Uggaseno nÈma seÔÔhiputto sahÈyakena saddhiÑ 
maÒcÈtimaÒce Ôhito taÑ oloketvÈ tassÈ hatthapÈdavikkhepÈdÊsu 
uppannasineho gehaÑ gantvÈ “taÑ labhanto jÊvissÈmi, alabhantassa me 
idheva maraÓan”ti ÈhÈr|pacchedaÑ katvÈ maÒcake nipajji. MÈtÈpit|hi “tÈta 
kiÑ te rujjatÊ”ti2 pucchitopi “taÑ me naÔadhÊtaraÑ labhantassa jÊvitaÑ atthi, 
alabhantassa me idheva maraÓan”ti vatvÈ “tÈta mÈ evaÑ kari, aÒÒaÑ te 
amhÈkaÑ kulassa ca bhogÈnaÒca anur|paÑ kumÈrikaÑ ÈnessÈmÈ”ti vuttepi 
tatheva vatvÈ nipajji. Athassa pitÈ bahuÑ yÈcitvÈpi taÑ saÒÒÈpetuÑ 
asakkonto tassa sahÈyaÑ pakkosÈpetvÈ kahÈpaÓasahassaÑ datvÈ “ime 
kahÈpaÓe gahetvÈ attano dhÊtaraÑ mayhaÑ puttassa det|”ti pahiÓi. So 
“nÈhaÑ kahÈpaÓe gahetvÈ demi, sace pana so imaÑ alabhitvÈ jÊvituÑ na 
sakkoti, tena hi amhehi saddhiÑyeva vicaratu3, dassÈmissa dhÊtaran”ti Èha. 
MÈtÈpitaro puttassa tamatthaÑ ÈrocesuÑ. So “ahaÑ tehi saddhiÑ 
vicarissÈmÊ”ti vatvÈ yÈcantÈnampi tesaÑ kathaÑ anÈdiyitvÈ nikkhamitvÈ 
nÈÔakassa santikaÑ agamÈsi. So tassa dhÊtaraÑ datvÈ tena saddhiÑyeva 
gÈmanigamarÈjadhÈnÊsu sippaÑ dassento vicari. 

 SÈpi tena saddhiÑ saÑvÈsamanvÈya na cirasseva puttaÑ labhitvÈ 
kÊÄÈpayamÈnÈ “sakaÔagopakassa putta, bhaÓÉahÈrakassa putta, kiÒci 
ajÈnakassa puttÈ”ti vadati. Sopi nesaÑ sakaÔaparivattakaÑ katvÈ ÔhitaÔÔhÈne 
goÓÈnaÑ tiÓaÑ Èharati4, sippadassanaÔÔhÈne laddhabhaÓÉakaÑ ukkhipitvÈ 
harati. Tadeva kira sandhÈya sÈ itthÊ puttaÑ kÊÄÈpayamÈnÈ tathÈ vadati. So 
attÈnaÑ Èrabbha tassÈ gÈyanabhÈvaÑ ÒatvÈ taÑ pucchi “maÑ sandhÈya 
kathesÊ”ti. Œma taÑ sandhÈyÈti. EvaÑ sante ahaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. LÈsakadhÊtÈ (SÊ), la~ghakadhÊtÈ (SyÈ) 2. RuccatÊti (SÊ) 
 3. CarituÑ sakkoti (Ka) 4. GoÓÈcÈrikaÑ carati (Ka) 
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palÈyissÈmÊti. SÈ “kiÑ pana mayhaÑ tayÈ palÈyitena vÈ Ègatena1 vÈ”ti 
punappunaÑ tadeva gÊtaÑ gÈyati. SÈ kira attano r|pasampattiÑ ceva 
dhanalÈbhaÒca nissÈya taÑ kismiÒci na maÒÒati. So “kiÑ nu kho nissÈya 
imissÈ ayaÑ mÈno”ti cintento “sippaÑ nissÈyÈ”ti ÒatvÈ “hotu, sippaÑ 
uggaÓhissÈmÊ”ti sasuraÑ upasa~kamitvÈ tassa jÈnanakasippaÑ uggaÓhitvÈ 
gÈmanigamÈdÊsu sippaÑ dassento anupubbena RÈjagahaÑ ÈgantvÈ “ito 
sattame divase Uggaseno seÔÔhiputto nagaravÈsÊnaÑ sippaÑ dassessatÊ”ti 
ÈrocÈpesi. 

 NagaravÈsino maÒcÈtimaÒcÈdayo bandhÈpetvÈ sattame divase 
sannipatiÑsu. Sopi saÔÔhihatthaÑ vaÑsaÑ abhiruyha tassa matthake aÔÔhÈsi. 
TaÑ divasaÑ SatthÈ pacc|sakÈle lokaÑ volokento taÑ attano ÒÈÓajÈlassa 
anto paviÔÔhaÑ disvÈ “kiÑ nu kho bhavissatÊ”ti Èvajjento “sve seÔÔhiputto 
sippaÑ dassessÈmÊti vaÑsamatthake Ôhassati, tassa dassanatthaÑ mahÈjano 
sannipatissati. Tatra ahaÑ catuppadikaÑ gÈthaÑ desessÈmi, taÑ sutvÈ 
caturÈsÊtiyÈ pÈÓasahassÈnaÑ dhammÈbhisamayo bhavissati, Uggasenopi 
arahatte patiÔÔhahissatÊ”ti aÒÒÈsi. SatthÈ punadivase kÈlaÑ sallakkhetvÈ 
bhikkhusaÑghaparivuto RÈjagahaÑ piÓÉÈya pÈvisi. Uggasenopi Satthari 
antonagaraÑ apaviÔÔheyeva unnÈdanatthÈya mahÈjanassa a~gulisaÒÒaÑ 
datvÈ vaÑsamatthake patiÔÔhÈya ÈkÈseyeva satta vÈre parivattitvÈ oruyha 
vaÑsamatthake aÔÔhÈsi. TasmiÑ khaÓe SatthÈ nagaraÑ pavisanto yathÈ taÑ 
parisÈ na oloketi, evaÑ katvÈ attÈnameva olokÈpesi. Uggaseno parisaÑ 
oloketvÈ “na maÑ parisÈ oloketÊ”ti domanassappatto “idaÑ mayÈ 
saÑvacchare kattabbaÑ sippaÑ, Satthari nagaraÑ pavisante parisÈ maÑ 
anoloketvÈ SatthÈrameva oloketi, moghaÑ vata me sippadassanaÑ jÈtan”ti 
cintesi. 

 SatthÈ tassa cittaÑ ÒatvÈ MahÈmoggallÈnaÑ ÈmantetvÈ “gaccha 
MoggallÈna seÔÔhiputtaÑ vadehi ‘sippaÑ kira dasset|’ti” Èha. Thero gantvÈ 
vaÑsassa heÔÔhÈ Ôhito seÔÔhiputtaÑ ÈmantetvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. Gatena vÈ agatena (SÊ)  
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   “I~gha passa naÔaputta, Uggasena mahabbala. 
    Karohi ra~gaÑ parisÈya, hÈsayassu mahÈjanan”ti. 

 So therassa kathaÑ sutvÈ tuÔÔhamÈnaso hutvÈ “SatthÈ maÒÒe mama 
sippaÑ passitukÈmo”ti vaÑsamatthake Ôhitakova imaÑ gÈthamÈha– 

   “I~gha passa mahÈpaÒÒa, MoggallÈna mahiddhika. 
   Karomi ra~gaÑ parisÈya, hÈsayÈmi mahÈjanan”ti. 

 EvaÒca pana vatvÈ vaÑsamatthakato vehÈsaÑ abbhuggantvÈ ÈkÈseva 
cuddasakkhattuÑ parivattitvÈ oruyha vaÑsamatthakeva aÔÔhÈsi. Atha naÑ 
SatthÈ “Uggasena paÓÉitena nÈma atÊtÈnÈgatapaccuppannesu khandhesu 
ÈlayaÑ pahÈya jÈti-ÈdÊhi muccituÑ vaÔÔatÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 348. “MuÒca pure muÒca pacchato, 
 Majjhe muÒca bhavassa pÈrag|. 
 Sabbattha vimuttamÈnaso, 
 Na punaÑ jÈtijaraÑ upehisÊ”ti. 

 Tattha muÒca pureti atÊtesu khandhesu ÈlayaÑ nikantiÑ ajjhosÈnaÑ 
patthanaÑ pariyuÔÔhÈnaÑ gÈhaÑ parÈmÈsaÑ taÓhaÑ muÒca. Pacchatoti 
anÈgatesupi khandhesu ÈlayÈdÊni muÒca. Majjheti paccuppannesupi tÈni 
muÒca. Bhavassa pÈrag|ti evaÑ sante tividhassÈpi bhavassa 
abhiÒÒÈpariÒÒÈpahÈnabhÈvanÈsacchikiriyavasena pÈrag| pÈra~gato hutvÈ 
khandhadhÈtu-ÈyatanÈdibhede sabbasa~khate vimuttamÈnaso viharanto puna 
jÈtijarÈmaraÓÈni na upagacchatÊti attho. 

 DesanÈvasÈne caturÈsÊtiyÈ pÈÓasahassÈnaÑ dhammÈbhisamayo ahosi. 
SeÔÔhiputtopi vaÑsamatthake Ôhitakova saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ patvÈ 
vaÑsato oruyha Satthu santikaÑ ÈgantvÈ paÒcapatiÔÔhitena SatthÈraÑ 
vanditvÈ pabbajjaÑ yÈci. Atha naÑ SatthÈ dakkhiÓahatthaÑ pasÈretvÈ “ehi 
bhikkh|”ti Èha. So tÈvadeva aÔÔhaparikkhÈradharo saÔÔhivassikatthero viya 
ahosi. Atha naÑ bhikkh| “Èvuso Uggasena saÔÔhihatthassa te vaÑsassa 
matthakato otarantassa bhayaÑ nÈma nÈhosÊ”ti pucchitvÈ “natthi me Èvuso 
bhayan”ti vutte Satthu ÈrocesuÑ “bhante 
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Uggaseno ‘na bhÈyÈmÊ’ti vadati, abh|taÑ vatvÈ aÒÒaÑ byÈkarotÊ”ti. SatthÈ 
“na bhikkhave mama puttena Uggasenena sadisÈ chinnasaÑyojanÈ bhikkh| 
bhÈyanti, na tasantÊ”ti vatvÈ BrÈhmaÓavagge imaÑ gÈthamÈha– 

   “SabbasaÑyojanaÑ chetvÈ, yo ve na paritassati. 
   Sa~gÈtigaÑ visaÑyuttaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti1. 

 DesanÈvasÈne bah|naÑ dhammÈbhisamayo ahosi. PunekadivasaÑ 
bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “kiÑ nu kho Èvuso 
evaÑ arahatt|panissayasampannassa bhikkhuno naÔadhÊtaraÑ nissÈya naÔehi 
saddhiÑ vicaraÓakÈraÓaÑ, kiÑ arahatt|panissayakÈraÓan”ti. SatthÈ ÈgantvÈ 
“kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya 
nÈmÈ”ti vutte “bhikkhave ubhayampetaÑ iminÈ eva katan”ti vatvÈ 
tamatthaÑ pakÈsetuÑ atÊtaÑ Èhari. 

 AtÊte kira Kassapadasabalassa suvaÓÓacetiye kariyamÈne 
BÈrÈÓasivÈsino kulaputtÈ bahuÑ khÈdanÊyabhojanÊyaÑ yÈnakesu ÈropetvÈ 
“hatthakammaÑ karissÈmÈ”ti cetiyaÔÔhÈnaÑ gacchantÈ antarÈmagge ekaÑ 
theraÑ piÓÉÈya pavisantaÑ passiÑsu. AthekÈ kuladhÊtÈ theraÑ oloketvÈ 
sÈmikaÑ Èha “sÈmi ayyo piÓÉÈya pavisati, yÈnake ca no bahuÑ khÈdanÊyaÑ 
bhojanÊyaÑ, pattamassa Èhara, bhikkhaÑ dassÈmÈ”ti. So taÑ pattaÑ 
ÈharitvÈ khÈdanÊyabhojanÊyassa p|retvÈ therassa hatthe patiÔÔhapetvÈ ubhopi 
patthanaÑ kariÑsu “bhante tumhehi diÔÔhadhammasseva bhÈgino 
bhaveyyÈmÈ”ti. Sopi thero khÊÓÈsavova, tasmÈ olokento tesaÑ patthanÈya 
samijjhanabhÈvaÑ ÒatvÈ sitaÑ akÈsi. TaÑ disvÈ sÈ itthÊ sÈmikaÑ Èha 
“amhÈkaÑ ayyo sitaÑ karoti, eko naÔakÈrako bhavissatÊ”ti. SÈmikopissÈ 
“evaÑ bhavissati bhadde”ti vatvÈ pakkÈmi. IdaÑ tesaÑ pubbakammaÑ. Te 
tattha yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ devaloke nibbattitvÈ tato cavitvÈ sÈ itthÊ naÔagehe 
nibbatti, puriso seÔÔhigehe. So “evaÑ bhadde bhavissatÊ”ti tassÈ 
paÔivacanassa dinnattÈ naÔehi saddhiÑ vicari. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 70, 376 piÔÔhesu.  
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khÊÓÈsavattherassa dinnapiÓÉapÈtaÑ nissÈya arahattaÑ pÈpuÓi. SÈpi 
naÔadhÊtÈ “yÈ me sÈmikassa gati, mayhampi sÈ eva gatÊ”ti pabbajitvÈ 
arahatte patiÔÔhahÊti. 
 

Uggasenavatthu chaÔÔhaÑ. 
_____ 

 
7. C|ÄadhanuggahapaÓÉitavatthu 

 VitakkamathitassÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
C|ÄadhanuggahapaÓÉitaÑ Èrabbha kathesi. 

 Eko kira daharabhikkhu salÈkagge attano pattasalÈkaÑ gahetvÈ 
salÈkayÈguÑ ÈdÈya ÈsanasÈlaÑ gantvÈ pivi. Tattha udakaÑ alabhitvÈ 
udakatthÈya ekaÑ gharaÑ agamÈsi. Tattha taÑ ekÈ kumÈrikÈ disvÈva 
uppannasinehÈ “bhante puna pÈnÊyena atthe sati idheva ÈgaccheyyÈthÈ”ti 
Èha. So tato paÔÔhÈya yadÈ pÈnÊyaÑ na labhati, tadÈ tattheva gacchati. 
SÈpissa pattaÑ gahetvÈ pÈnÊyaÑ deti. EvaÑ gacchante kÈle yÈgumpi datvÈ 
punekadivasaÑ tattheva nisÊdÈpetvÈ bhattaÑ adÈsi. Santike cassa nisÊditvÈ 
“bhante imasmiÑ gehe na kiÒci natthi nÈma, kevalaÑ mayaÑ 
vicaraÓakamanussameva na labhÈmÈ”ti kathaÑ samuÔÔhÈpesi. So 
katipÈheneva tassÈ kathaÑ sutvÈ ukkaÓÔhi. Atha naÑ ekadivasaÑ ÈgantukÈ 
bhikkh| disvÈ “kasmÈ tvaÑ Èvuso kiso uppaÓÉupaÓÉukajÈtosÊ”ti pucchitvÈ 
“ukkaÓÔhitomhi Èvuso”ti vutte ÈcariyupajjhÈyÈnaÑ santikaÑ nayiÑsu. Tepi 
naÑ Satthu santikaÑ netvÈ tamatthaÑ ÈrocesuÑ. SatthÈ “saccaÑ kira tvaÑ 
bhikkhu ukkaÓÔhitosÊ”ti pucchitvÈ “saccan”ti vutte “kasmÈ tvaÑ mÈdisassa 
ÈraddhavÊriyassa Buddhassa sÈsane pabbajitvÈ ‘sotÈpanno’ti vÈ 
‘sakadÈgÈmÊ’ti vÈ attÈnaÑ avadÈpetvÈ ‘ukkaÓÔhito’ti vadÈpesi, bhÈriyaÑ te 
kammaÑ katan”ti vatvÈ “kiÑ kÈraÓÈ ukkaÓÔhitosÊ”ti pucchi. “Bhante ekÈ 
maÑ itthÊ evamÈhÈ”ti vutte “bhikkhu anacchariyaÑ etaÑ tassÈ kiriyaÑ. SÈ 
hi pubbe sakalajambudÊpe aggadhanuggahapaÓÉitaÑ pahÈya 
taÑmuhuttadiÔÔhake ekasmiÑ sinehaÑ uppÈdetvÈ 
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taÑ jÊvitakkhayaÑ pÈpesÊ”ti vatvÈ tassatthassa pakÈsanatthaÑ bhikkh|hi 

yÈcito– 

 AtÊte C|ÄadhanuggahapaÓÉitakÈle TakkasilÈyaÑ disÈpÈmokkhassa 

Ècariyassa santike sippaÑ uggahetvÈ tena tuÔÔhena dinnaÑ dhÊtaraÑ ÈdÈya 

BÈrÈÓasiÑ gacchantassa ekasmiÑ aÔavimukhe ek|napaÒÒÈsÈya kaÓÉehi 

ek|napaÒÒÈsacore mÈretvÈ kaÓÉesu khÊÓesu corajeÔÔhakaÑ gahetvÈ 

bh|miyaÑ pÈtetvÈ “bhadde asiÑ ÈharÈ”ti vutte tÈya ta~khaÓaÑ diÔÔhacore 

sinehaÑ katvÈ corassa hatthe asitharuÑ ÔhapetvÈ corena 

DhanuggahapaÓÉitassa mÈritabhÈvaÑ ÈvikatvÈ corena ca taÑ ÈdÈya 

gacchantena “mampi esÈ aÒÒaÑ disvÈ attano sÈmikaÑ viya mÈrÈpessati, 

kiÑ me imÈyÈ”ti ekaÑ nadiÑ disvÈ orimatÊre taÑ ÔhapetvÈ tassÈ bhaÓÉakaÑ 

ÈdÈya “tvaÑ idheva hohi, yÈvÈhaÑ bhaÓÉikaÑ uttÈremÊ”ti tattheva taÑ 

pahÈya gamanabhÈvaÒca ÈvikatvÈ– 

   “SabbaÑ bhaÓÉaÑ samÈdÈya, pÈraÑ tiÓÓosi brÈhmaÓa. 

   PaccÈgaccha lahuÑ khippaÑ, mampi tÈrehi dÈni’to. 

   AsanthutaÑ maÑ cirasanthutena, 

   NimÊni bhotÊ addhuvaÑ dhuvena. 

   MayÈpi bhotÊ nimineyya aÒÒaÑ, 

   Ito ahaÑ d|rataraÑ gamissaÑ. 

   KÈ’yaÑ eÄagalÈgumbe, karoti ahuhÈsiyaÑ. 

   NayÊdha naccaÑ vÈ gÊtaÑ vÈ, tÈÄaÑ vÈ susamÈhitaÑ. 

   AnamhikÈle susoÓi, kiÑnu jagghasi sobhane. 

   Si~gÈla bÈla dummedha, appapaÒÒosi jambuka. 

   JÊno macchaÒca pesiÒca, kapaÓo viya jhÈyasi. 

   SudassaÑ vajjamaÒÒesaÑ, attano pana duddasaÑ. 

   JÊnÈ patiÒca jÈraÒca, maÒÒe tvaÒÒeva jhÈyasi. 
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   EvametaÑ migarÈja, yathÈ bhÈsasi jambuka.  
   SÈ n|nÈhaÑ ito gantvÈ, bhattu hessaÑ vasÈnugÈ. 

   Yo hare mattikaÑ thÈlaÑ, kaÑsathÈlampi so hare.  
   KataÑ ceva tayÈ pÈpaÑ, punapevaÑ karissasÊ”ti1– 

ImaÑ PaÒcakanipÈte C|ÄadhanuggahajÈtakaÑ vitthÈretvÈ “tadÈ 
C|ÄadhanuggahapaÓÉito tvaÑ ahosi, sÈ itthÊ etarahi ayaÑ kumÈrikÈ, 
si~gÈlar|pena ÈgantvÈ tassÈ niggahakÈrako Sakko devarÈjÈ ahamevÈ”ti 
vatvÈ “evaÑ sÈ itthÊ taÑmuhuttadiÔÔhake ekasmiÑ sinehena sakalajambudÊpe 
aggapaÓÉitaÑ jÊvitÈ voropesi, taÑ itthiÑ Èrabbha uppannaÑ tava taÓhaÑ 
chinditvÈ viharÈhi bhikkh|”ti taÑ ovaditvÈ uttarimpi dhammaÑ desento imÈ 
dve gÈthÈ abhÈsi– 
 
 349. “Vitakkamathitassa jantuno, 
 TibbarÈgassa subhÈnupassino. 
 Bhiyyo taÓhÈ pavaÉÉhati, 
 Esa kho daÄhaÑ karoti bandhanaÑ. 
 
 350. Vitakk|pasame ca yo rato, 
 AsubhaÑ bhÈvayate sadÈ sato. 
 Esa kho byanti kÈhiti, 
 Esa checchati mÈrabandhanan”ti. 

 Tattha vitakkamathitassÈti kÈmavitakkÈdÊhi vitakkehi nimmathitassa. 
TibbarÈgassÈti bahalarÈgassa. SubhÈnupassinoti iÔÔhÈrammaÓe 
subhanimittagÈhÈdivasena vissaÔÔhamÈnasatÈya subhanti anupassantassa. 
TaÓhÈti evar|passa jhÈnÈdÊsu ekampi na vaÉÉhati, atha kho chadvÈrikÈ 
taÓhÈyeva bhiyyo vaÉÉhati. Esa khoti eso puggalo taÓhÈbandhanaÑ daÄhaÑ 
suthiraÑ karoti. Vitakk|pasameti micchÈvitakkÈdÊnaÑ v|pasamasa~khÈte 
dasasu asubhesu paÔhamajjhÈne. SadÈ satoti yo ettha abhirato hutvÈ niccaÑ 
upaÔÔhitasatitÈya sato taÑ asubhajhÈnaÑ bhÈveti. Byanti kÈhitÊti 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 135 piÔÔhe jÈtake.  
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esa bhikkhu tÊsu bhavesu uppajjanakaÑ taÓhaÑ vigatantaÑ karissati. 
MÈrabandhananti eso tebh|makavaÔÔasa~khÈtaÑ mÈrabandhanampi 
chindissatÊti attho. 

 DesanÈvasÈne so bhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhati, sampattÈnampi 
sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

CuÄadhanuggahapaÓÉitavatthu sattamaÑ. 
_____ 

 
8. MÈravatthu 

 NiÔÔha~gatoti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto mÈraÑ 
Èrabbha kathesi. 

 EkadivasaÒhi vikÈle sambahulÈ therÈ JetavanavihÈraÑ pavisitvÈ 
RÈhulattherassa vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ taÑ uÔÔhÈpesuÑ. So aÒÒattha 
vasanaÔÔhÈnaÑ apassanto TathÈgatassa GandhakuÔiyÈ pamukhe nipajji. TadÈ 
so ÈyasmÈ arahattaÑ patto avassikova hoti. MÈro Vasavattibhavane1 
Ôhitoyeva taÑ ÈyasmantaÑ GandhakuÔipamukhe nipannaÑ disvÈ cintesi 
“samaÓassa Gotamassa rujanaka-a~gulÊ bahi nipanno2, sayaÑ 
antogandhakuÔiyaÑ nipanno, a~guliyÈ pÊÄiyamÈnÈya sayampi pÊÄito 
bhavissatÊ”ti. So mahantaÑ hatthirÈjavaÓÓaÑ abhinimminitvÈ Ègamma 
soÓÉÈya therassa matthakaÑ parikkhipitvÈ mahantena saddena koÒcanÈdaÑ 
ravi. SatthÈ GandhakuÔiyaÑ nisinnova tassa mÈrabhÈvaÑ ÒatvÈ “mÈra 
tÈdisÈnaÑ satasahassenÈpi mama puttassa bhayaÑ uppÈdetuÑ na sakkÈ. 
Putto hi me asantÈsÊ vÊtataÓho mahÈvÊriyo mahÈpaÒÒo”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ 
abhÈsi– 
 
 351. “NiÔÔha~gato asantÈsÊ, vÊtataÓho ana~gaÓo. 
 Acchindi bhavasallÈni, antimoyaÑ samussayo. 
 
 352. VÊtataÓho anÈdÈno, niruttipadakovido. 
 AkkharÈnaÑ sannipÈtaÑ, jaÒÒÈ pubbÈparÈni ca. 
 Sa ve ‘antimasÈrÊro, 
 MahÈpaÒÒo mahÈpuriso’ti vuccatÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. VasavattÊ sabhÈvena (SÊ) 2. Rujanaka-a~guliyaÑ bahi nipannÈyaÑ (SÊ)  
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  Tattha niÔÔha~gatoti imasmiÑ sÈsane pabbajitÈnaÑ arahattaÑ niÔÔhaÑ 
nÈma, taÑ gato pattoti attho. AsantÈsÊti abbhantare rÈgasantÈsÈdÊnaÑ 
abhÈvena asantasanako. Acchindi bhavasallÈnÊti sabbÈnipi bhavagÈmÊni 
sallÈni acchindi. Samussayoti ayaÑ etassa antimo deho. 

 AnÈdÈnoti khandhÈdÊsu niggahaÓo. Niruttipadakovidoti niruttiyaÒca 
sesapadesu cÈti cat|supi paÔisambhidÈsu chekoti attho. AkkharÈnaÑ 
sannipÈtaÑ, jaÒÒÈ pubbÈparÈni cÈti akkharÈnaÑ sannipÈtasa~khÈtaÑ 
akkharapiÓÉaÒca jÈnÈti, pubbakkharena aparakkharaÑ, aparakkharena 
pubbakkharaÒca jÈnÈti. Pubbakkharena aparakkharaÑ jÈnÈti nÈma–Èdimhi 
paÒÒÈyamÈne majjhapariyosÈnesu apaÒÒÈyamÈnesupi “imesaÑ akkharÈnaÑ 
idaÑ majjhaÑ, idaÑ pariyosÈnan”ti jÈnÈti. Aparakkharena pubbakkharaÑ 
jÈnÈti nÈma–ante paÒÒÈyamÈne Èdimajjhesu apaÒÒÈyamÈnesu “imesaÑ 
akkharÈnaÑ idaÑ majjhaÑ, ayaÑ ÈdÊ”ti jÈnÈti. MajjhepaÒÒÈyamÈnepi 
“imesaÑ akkharÈnaÑ ayaÑ Èdi, ayaÑ anto”ti jÈnÈti. EvaÑ mahÈpaÒÒo. Sa 
ve antimasÈrÊroti esa koÔiyaÑ ÔhitasarÊro, mahantÈnaÑ 
atthadhammaniruttipaÔibhÈnÈnaÑ1 sÊlakkhandhÈdÊnaÒca pariggÈhikÈya 
paÒÒÈya samannÈgatattÈ mahÈpaÒÒo, “vimuttacittattÈ khvÈhaÑ SÈriputta 
mahÈpurisoti vadÈmÊ”ti2 vacanato vimuttacittatÈya ca mahÈpurisoti vuccatÊti 
attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑsu. MÈropi pÈpimÈ 
“jÈnÈti maÑ samaÓo Gotamo”ti tatthevantaradhÈyÊti. 
 

MÈravatthu aÔÔhamaÑ. 
_____ 

 
9. UpakÈjÊvakavatthu 

 SabbÈbhibh|ti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ antarÈmagge UpakaÑ 
ÈjÊvakaÑ Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÒhi samaye SatthÈ pattasabbaÒÒutaÒÒÈÓo BodhimaÓÉe 
sattasattÈhaÑ vÊtinÈmetvÈ attano pattacÊvaramÈdÈya 
dhammacakkapavattanatthaÑ BÈrÈÓasiÑ sandhÈya aÔÔhÈrasayojanamaggaÑ 
paÔipanno antarÈmagge UpakaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AtthadhammaniruttipaÔisambhidÈnaÑ (SÊ) 2. SaÑ 3. 137 piÔÔhe.  
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ÈjÊvakaÑ addasa. Sopi SatthÈraÑ disvÈ “vippasannÈni kho te Èvuso 
indriyÈni, parisuddho chavivaÓÓo pariyodÈto, kaÑsi tvaÑ Èvuso uddissa 
pabbajito, ko vÈ te SatthÈ, kassa vÈ tvaÑ dhammaÑ rocesÊ”ti pucchi. 
Athassa SatthÈ “mayhaÑ upajjhÈyo vÈ Ècariyo vÈ natthÊ”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 353. “SabbÈbhibh| sabbavid|hamasmi, 
 Sabbesu dhammesu an|palitto. 
 SabbaÒjaho taÓhakkhaye vimutto, 
 SayaÑ abhiÒÒÈya kamuddiseyyan”ti. 

 Tattha sabbÈbhibh|ti sabbesaÑ tebh|makadhammÈnaÑ abhibhavanato 
sabbÈbhibh|. Sabbavid|ti viditasabbacatubh|makadhammo. Sabbesu 
dhammes|ti sabbesupi tebh|makadhammesu taÓhÈdiÔÔhÊhi an|palitto. 
SabbaÒjahoti sabbe tebh|makadhamme jahitvÈ Ôhito. TaÓhakkhaye vimuttoti 
taÓhakkhayante1 uppÈdite taÓhakkhayasa~khÈte arahatte asekhÈya vimuttiyÈ 
vimutto. SayaÑ abhiÒÒÈyÈti abhiÒÒeyyÈdibhede dhamme sayameva jÈnitvÈ. 
Kamuddiseyyanti “ayaÑ me upajjhÈyo vÈ Ècariyo vÈ”ti kaÑ nÈma 
uddiseyyanti. 

 DesanÈvasÈne Upako ÈjÊvako TathÈgatassa vacanaÑ nevÈbhinandi, na 
paÔikkosi. SÊsaÑ pana cÈletvÈ jivhaÑ nillÈÄetvÈ ekapadikamaggaÑ gahetvÈ 
aÒÒataraÑ luddakanivÈsanaÔÔhÈnaÑ agamÈsÊti. 
 

UpakÈjÊvakavatthu navamaÑ. 
_____ 

 
10. SakkapaÒhavatthu 

 SabbadÈnanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto SakkaÑ 
devarÈjÈnaÑ Èrabbha kathesi. 
______________________________________________________________ 
 1. TaÓhakkhayaÑ (Ka)  

 



 DhammapadaÔÔhakathÈ 351 

 EkasmiÒhi samaye TÈvatiÑsadevaloke devatÈ sannipatitvÈ cattÈro 
paÒhe samuÔÔhÈpesuÑ “kataraÑ dÈnaÑ nu kho dÈnesu, kataro raso rasesu, 
katarÈ rati ratÊsu jeÔÔhakÈ, taÓhakkhayova kasmÈ jeÔÔhakoti vuccatÊ”ti. Te 
paÒhe ekÈ devatÈpi vinicchituÑ nÈsakkhi. Eko pana devo ekaÑ devaÑ, sopi 
aparanti evaÑ aÒÒamaÒÒaÑ pucchantÈ dasasu cakkavÈÄasahassesu dvÈdasa 
saÑvaccharÈni vicariÑsu. EttakenÈpi kÈlena paÒhÈnaÑ atthaÑ adisvÈ 
dasasahassacakkavÈÄadevatÈ sannipatitvÈ catunnaÑ mahÈrÈjÈnaÑ santikaÑ 
gantvÈ “kiÑ tÈtÈ mahÈdevatÈsannipÈto”ti vutte “cattÈro paÒhe 
samuÔÔhÈpetvÈ vinicchituÑ asakkontÈ tumhÈkaÑ santikaÑ ÈgatamhÈ”ti. KiÑ 
paÒhaÑ nÈmetaÑ tÈtÈti. “DÈnarasaratÊsu katamÈ dÈnarasaratÊ nu kho seÔÔhÈ, 
taÓhakkhayova kasmÈ seÔÔho”ti ime paÒhe vinicchituÑ asakkontÈ 
ÈgatamhÈti. TÈtÈ mayampi imesaÑ atthe na jÈnÈma, amhÈkaÑ pana rÈjÈ 
janasahassena cintite atthe cintetvÈ ta~khaÓeneva jÈnÈti, so amhehi paÒÒÈya 
ca puÒÒena ca visiÔÔho, etha, tassa santikaÑ gacchÈmÈti tameva devagaÓaÑ 
ÈdÈya Sakkassa devaraÒÒo santikaÑ gantvÈ tenÈpi “kiÑ tÈtÈ mahanto 
devasannipÈto”ti vutte tamatthaÑ ÈrocesuÑ. “TÈtÈ imesaÑ paÒhÈnaÑ 
atthaÑ aÒÒopi jÈnituÑ na sakkoti, BuddhavisayÈ hete. SatthÈ panetarahi 
kahaÑ viharatÊ”ti pucchitvÈ “Jetavane”ti sutvÈ “etha, tassa santikaÑ 
gamissÈmÈ”ti devagaÓena saddhiÑ rattibhÈge sakalaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ 
SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ Ôhito “kiÑ mahÈrÈja mahatÈ 
devasaÑghena ÈgatosÊ”ti vutte “bhante devagaÓena ime nÈma paÒhÈ 
samuÔÔhÈpitÈ, aÒÒo imesaÑ atthaÑ jÈnituÑ samattho nÈma natthi, imesaÑ 
no atthaÑ pakÈsethÈ”ti Èha. 

 SatthÈ “sÈdhu mahÈrÈja, mayÈ hi pÈramiyo p|retvÈ mahÈpariccÈge 
pariccajitvÈ tumhÈdisÈnaÑ ka~khacchedanatthameva sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ 
paÔividdhaÑ, tayÈ pucchitapaÒhesu hi1 sabbadÈnÈnaÑ dhammadÈnaÑ 
seÔÔhaÑ, sabbarasÈnaÑ dhammaraso seÔÔho, sabbaratÊnaÑ dhammarati 
seÔÔhÈ, taÓhakkhayo pana arahattaÑ sampÈpakattÈ seÔÔhoyevÈ”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
______________________________________________________________
 1. PucchitapaÒhe suÓÈhi (SyÈ), pucchitapaÒhassa hi (Ka) 
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 354. “SabbadÈnaÑ dhammadÈnaÑ jinÈti, 
 SabbarasaÑ dhammaraso jinÈti. 
 SabbaratiÑ dhammarati jinÈti, 
 TaÓhakkhayo sabbadukkhaÑ jinÈtÊ”ti. 

 Tattha sabbadÈnaÑ dhammadÈnanti sacepi hi cakkavÈÄagabbhe yÈva 
brahmalokÈ nirantaraÑ katvÈ sannisinnÈnaÑ 
BuddhapaccekabuddhakhÊÓÈsavÈnaÑ kadaligabbhasadisÈni cÊvarÈni 
dadeyya, tasmiÑ samÈgame catuppadikÈya gÈthÈya katÈnumodanÈva seÔÔhÈ. 
TaÑ hi dÈnaÑ tassÈ gÈthÈya soÄasiÑ kalaÑ nÈgghati. EvaÑ dhammassa 
desanÈpi vÈcanampi savanampi mahantaÑ. Yena ca puggalena bah|naÑ taÑ 
dhammassavanaÑ kÈritaÑ, tasseva ÈnisaÑso mahÈ. TathÈr|pÈya eva 
parisÈya paÓÊtapiÓÉapÈtassa patte p|retvÈ dinnadÈnatopi sappitelÈdÊnaÑ 
patte p|retvÈ dinnabhesajjadÈnatopi mahÈvihÈrasadisÈnaÑ vihÈrÈnaÑ ca 
lohapÈsÈdasadisÈnaÒca pÈsÈdÈnaÑ anekÈni satasahassÈni kÈretvÈ 
dinnasenÈsanadÈnatopi AnÈthapiÓÉikÈdÊhi vihÈre Èrabbha katapariccÈgatopi 
antamaso catuppadikÈya gÈthÈya anumodanÈvasenÈpi pavattitaÑ 
dhammadÈnameva varaÑ seÔÔhaÑ. KiÑ kÈraÓÈ? Evar|pÈni hi puÒÒÈni 
karontÈ dhammaÑ sutvÈva karonti, no asutvÈ. Sace hi ime sattÈ dhammaÑ 
na suÓeyyuÑ, uÄu~kamattaÑ yÈgumpi kaÔacchumattaÑ bhattampi na 
dadeyyuÑ. IminÈ kÈraÓena sabbadÈnehi dhammadÈnameva seÔÔhaÑ. Apica 
ÔhapetvÈ Buddhe ca Paccekabuddhe ca sakalakappaÑ deve vassante 
udakabind|ni gaÓetuÑ samatthÈya paÒÒÈya samannÈgatÈ SÈriputtÈdayopi 
attano dhammatÈya sotÈpattiphalÈdÊni adhigantuÑ nÈsakkhiÑsu, 
AssajittherÈdÊhi kathitadhammaÑ sutvÈ sotÈpattiphalaÑ sacchikariÑsu, 
Satthu dhammadesanÈya sÈvakapÈramÊÒÈÓaÑ sacchikariÑsu. IminÈpi 
kÈraÓena mahÈrÈja dhammadÈnameva seÔÔhaÑ. Tena vuttaÑ “sabbadÈnaÑ 
dhammadÈnaÑ jinÈtÊ”ti. 

 Sabbe pana gandharasÈdayopirasÈ ukkaÑsato devatÈnaÑ 
sudhÈbhojanarasopi saÑsÈravaÔÔe pÈtetvÈ dukkhÈnubhavanasseva paccayo. 
Yo panesa sattatiÑsabodhipakkhiyadhammasa~khÈto ca 
navalokuttaradhammasa~khÈto ca dhammaraso, ayameva sabbarasÈnaÑ 
seÔÔho. Tena vuttaÑ “sabbarasaÑ dhammaraso 
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jinÈtÊ”ti. YÈpesÈ puttaratidhÊturatidhanarati-
itthiratinaccagÊtavÈditÈdiratipabhedÈ ca anekappabhedÈ ratÊ, sÈpi 
saÑsÈravaÔÔe pÈtetvÈ dukkhÈnubhavanasseva paccayo. YÈ panesÈ dhammaÑ 
kathentassa vÈ suÓantassa vÈ vÈcentassa vÈ anto uppajjamÈnÈ pÊti 
udaggabhÈvaÑ janeti, ass|ni pavatteti, lomahaÑsaÑ janeti, sÈyaÑ 
saÑsÈravaÔÔassa antaÑ katvÈ arahattapariyosÈnÈ hoti. TasmÈ sabbaratÊnaÑ 
evar|pÈ dhammaratiyeva seÔÔhÈ. Tena vuttaÑ “sabbaratiÑ dhammarati 
jinÈtÊ”ti. TaÓhakkhayo pana taÓhÈya khayante uppannaÑ arahattaÑ 
sakalassapi vaÔÔadukkhassa abhibhavanato sabbaseÔÔhameva. Tena vuttaÑ 
“taÓhakkhayo sabbadukkhaÑ jinÈtÊ”ti. 

 EvaÑ Satthari imissÈ gÈthÈya atthaÑ kathenteyeva caturÈsÊtiyÈ 
pÈÓasahassÈnaÑ dhammÈbhisamayo ahosi. Sakkopi Satthu dhammakathaÑ 
sutvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ evamÈha “bhante evaÑjeÔÔhake nÈma dhammadÈne 
kimatthaÑ amhÈkaÑ pattiÑ na dÈpetha, ito paÔÔhÈya no bhikkhusaÑghassa 
kathetvÈ pattiÑ dÈpetha bhante”ti. SatthÈ tassa vacanaÑ sutvÈ 
bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtetvÈ “bhikkhave ajjÈdiÑ katvÈ 
mahÈdhammassavanaÑ vÈ pÈkatikadhammassavanaÑ vÈ1 upanisinnakathaÑ 
vÈ antamaso anumodanampi kathetvÈ sabbasattÈnaÑ pattiÑ dadeyyÈthÈ”ti 
Èha. 
 

SakkapaÒhavatthu dasamaÑ. 
_____ 

 
11. AputtakaseÔÔhivatthu 

 Hananti bhogÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
AputtakaseÔÔhiÑ nÈma Èrabbha kathesi. 

 Tassa kira kÈlakiriyaÑ sutvÈ rÈjÈ Pasenadi Kosalo “aputtakaÑ 
sÈpateyyaÑ kassa pÈpuÓÈtÊ”ti pucchitvÈ “raÒÒo”ti sutvÈ sattahi divasehi 
tassa gehato dhanaÑ rÈjakulaÑ abhiharÈpetvÈ Satthu santikaÑ 
upasa~kamitvÈ “handa kuto nu tvaÑ mahÈrÈja Ègacchasi divÈdivassÈ”ti 
vutte “idha bhante SÈvatthiyaÑ seÔÔhi gahapati kÈlakato, tamahaÑ 
aputtakaÑ sÈpateyyaÑ rÈjantepuraÑ abhiharitvÈ ÈgacchÈmÊ”ti Èha. SabbaÑ 
sutte2 Ègatanayeneva veditabbaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. PakatidhammasavanaÑ (SÊ, SyÈ) 2. SaÑ 1. 90 piÔÔhÈdÊsu.  
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 So kira suvaÓÓapÈtiyÈ nÈnaggarasabhojane upanÊte “evar|paÑ nÈma 
manussÈ bhuÒjanti, kiÑ tumhe mayÈ saddhiÑ imasmiÑ gehe keÄiÑ 
karothÈ”ti bhojane upaÔÔhite leÉÉudaÓÉÈdÊhi paharitvÈ palÈpetvÈ “idaÑ 
manussÈnaÑ bhojanan”ti kaÓÈjakaÑ bhuÒjati biÄa~gadutiyaÑ. 
VatthayÈnachattesupi manÈpesu upaÔÔhÈpitesu te manusse leÉÉudaÓÉÈdÊhi 
paharanto palÈpetvÈ sÈÓÈni dhÈreti, jajjararathakena yÈti paÓÓachattakena 
dhÈriyamÈnenÈti evaÑ raÒÒÈ Èrocite SatthÈ tassa pubbakammaÑ kathesi. 

 Bh|tapubbaÑ so mahÈrÈja seÔÔhi gahapati TagarasikhiÑ nÈma 
PaccekabuddhaÑ piÓÉapÈtena paÔipÈdesi. “Detha samaÓassa piÓÉan”ti vatvÈ 
so uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. TasmiÑ kira assaddhe bÈle evaÑ vatvÈ pakkante 
tassa bhariyÈ saddhÈ pasannÈ “cirassaÑ vata me imassa mukhato ‘dehÊ’ti 
vacanaÑ sutaÑ, ajja mama manorathaÑ p|rentÊ piÓÉapÈtaÑ dassÈmÊ”ti 
Paccekabuddhassa pattaÑ gahetvÈ paÓÊtabhojanassa p|retvÈ adÈsi. Sopi 
nivattamÈno taÑ disvÈ “kiÑ samaÓa kiÒci te laddhan”ti pattaÑ gahetvÈ 
paÓÊtapiÓÉapÈtaÑ disvÈ vippaÔisÈrÊ hutvÈ evaÑ cintesi “varametaÑ 
piÓÉapÈtaÑ dÈsÈ vÈ kammakarÈ vÈ bhuÒjeyyuÑ. Te hi imaÑ bhuÒjitvÈ 
mayhaÑ kammaÑ karissanti, ayaÑ pana gantvÈ bhuÒjitvÈ niddÈyissati, 
naÔÔho me so piÓÉapÈto”ti. So bhÈtu ca pana ekaputtakaÑ sÈpateyyassa 
kÈraÓÈ jÊvitÈ voropesi. So kirassa a~guliÑ gahetvÈ vicaranto “idaÑ mayhaÑ 
pitusantakaÑ yÈnakaÑ, ayaÑ tassa goÓo”ti-ÈdÊni Èha. Atha naÑ so seÔÔhi 
“idÈni tÈvesa evaÑ vadeti, imassa pana vuÉÉhippattakÈle imasmiÑ gehe 
bhoge ko rakkhissatÊ”ti taÑ araÒÒaÑ netvÈ ekasmiÑ gaccham|le gÊvÈya 
gahetvÈ m|lakandaÑ viya gÊvaÑ phÈletvÈ mÈretvÈ tattheva chaÉÉesi. 
Idamassa pubbakammaÑ. Tena vuttaÑ– 

 “YaÑ kho so mahÈrÈja seÔÔhi gahapati TagarasikhiÑ PaccekabuddhaÑ 
piÓÉapÈtena paÔipÈdesi, tassa kammassa vipÈkena sattakkhattuÑ sugatiÑ 
saggaÑ lokaÑ upapajji, tasseva kammassa vipÈkÈvasesena imissÈyeva 
SÈvatthiyÈ sattakkhattuÑ seÔÔhittaÑ kÈresi. YaÑ kho so mahÈrÈja seÔÔhi 
gahapati datvÈ pacchÈ vippaÔisÈrÊ ahosi ‘varametaÑ piÓÉapÈtaÑ dÈsÈ vÈ 
kammakarÈ vÈ bhuÒjeyyun’ti, tassa kammassa vipÈkena nÈssuÄÈrÈya 
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bhattabhogÈya cittaÑ namati, nÈssuÄÈrÈya vatthabhogÈya, nÈssuÄÈrÈya 
yÈnabhogÈya, nÈssuÄÈrÈnaÑ paÒcannaÑ kÈmaguÓÈnaÑ bhogÈya cittaÑ 
namati. YaÑ kho so mahÈrÈja seÔÔhigahapati bhÈtu ca pana ekaputtaÑ 
sÈpateyyassa kÈraÓÈ jÊvitÈ voropesi, tassa kammassa vipÈkena bah|ni 
vassasatÈni bah|ni vassasahassÈni bah|ni vassasatasahassÈni niraye 
pacchittha, tasseva kammassa vipÈkÈvasesena idaÑ sattamaÑ aputtakaÑ 
sÈpateyyaÑ rÈjakosaÑ paveseti. Tassa kho pana mahÈrÈja seÔÔhissa 
gahapatissa purÈÓaÒca puÒÒaÑ parikkhÊÓaÑ, navaÒca puÒÒaÑ anupacitaÑ. 
Ajja pana mahÈrÈja seÔÔhigahapati MahÈroruve niraye paccatÊ”ti1. 

 RÈjÈ Satthu vacanaÑ sutvÈ “aho bhante bhÈriyaÑ kammaÑ, ettake 
nÈma bhoge vijjamÈne neva attanÈ paribhuÒji, na tumhÈdise Buddhe 
dhuravihÈre viharante puÒÒakammaÑ akÈsÊ”ti Èha. SatthÈ “evametaÑ 
mahÈrÈja, dummedhapuggalÈ nÈma bhoge labhitvÈ nibbÈnaÑ na gavesanti, 
bhoge nissÈya uppannataÓhÈ panete dÊgharattaÑ hanatÊ”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 355. “Hananti bhogÈ dummedhaÑ, no ca pÈragavesino. 
 BhogataÓhÈya dummedho, hanti aÒÒeva attanan”ti. 

 Tattha no ca pÈragavesinoti ye pana nibbÈnapÈragavesino puggalÈ, na 
te bhogÈ hananti. AÒÒeva attananti bhoge nissÈya uppannÈya taÓhÈya 
duppaÒÒo puggalo pare viya attÈnameva hanatÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

AputtakaseÔÔhivatthu ekÈdasamaÑ. 
_____ 

 
12. A~kuravatthu 

 TiÓadosÈnÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ PaÓÉukambalasilÈyaÑ 
viharanto A~kuraÑ Èrabbha kathesi. Vatthu “ye jhÈnappasutÈ dhÊrÈ”ti2 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 1. 92 piÔÔhe. 2. Khu 1. 40 piÔÔhe.  
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gÈthÈya vitthÈritameva. VuttaÒhetaÑ tattha1 IndakaÑ Èrabbha. So kira 
Anuruddhattherassa antogÈmaÑ piÓÉÈya paviÔÔhassa attano ÈbhataÑ 
kaÔacchumattakaÑ bhikkhaÑ dÈpesi. Tadassa puÒÒaÑ A~kurena 
dasavassasahassÈni dvÈdasayojanikaÑ uddhanapantiÑ katvÈ dinnadÈnato 
mahapphalataraÑ jÈtaÑ. TasmÈ evamÈha. EvaÑ vutte SatthÈ “A~kura 
dÈnaÑ nÈma viceyya dÈtuÑ vaÔÔati, evaÑ taÑ sukhette suvuttabÊjaÑ viya 
mahapphalaÑ hoti. TvaÑ pana tathÈ nÈkÈsi, tena te dÈnaÑ na mahapphalaÑ 
jÈtan”ti imamatthaÑ vibhÈvento– 

   “Viceyya dÈnaÑ dÈtabbaÑ, yattha dinnaÑ mahapphalaÑ.  
   Viceyya dÈnaÑ sugatappasatthaÑ,  
   Ye dakkhiÓeyyÈ idha jÊvaloke.  
   Etesu dinnÈni mahapphalÈni,  
   BÊjÈni vuttÈni yathÈsukhette”ti2– 

VatvÈ uttarimpi dhammaÑ desento imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 356. “TiÓadosÈni khettÈni, rÈgadosÈ ayaÑ pajÈ. 
 TasmÈ hi vÊtarÈgesu, dinnaÑ hoti mahapphalaÑ. 
 
 357. TiÓadosÈni khettÈni, dosadosÈ ayaÑ pajÈ. 
 TasmÈ hi vÊtadosesu, dinnaÑ hoti mahapphalaÑ. 
 
 358. TiÓadosÈni khettÈni, mohadosÈ ayaÑ pajÈ. 
 TasmÈ hi vÊtamohesu, dinnaÑ hoti mahapphalaÑ. 
 
 359. TiÓadosÈni khettÈni, icchÈdosÈ ayaÑ pajÈ. 
 TasmÈ hi vigaticchesu, dinnaÑ hoti mahapphalan”ti. 

 Tattha tiÓadosÈnÊti sÈmÈkÈdÊni tiÓÈni uÔÔhahantÈni pubbaÓÓÈparaÓÓÈni 
khettÈni d|senti, tena tÈni na bahuphalÈni honti. EvaÑ sattÈnampi anto rÈgo 
uppajjanto satte d|seti, tena tesu dinnaÑ mahapphalaÑ na hoti. KhÊÓÈsavesu 
dinnaÑ pana mahapphalaÑ hoti. Tena vuttaÑ– 
______________________________________________________________ 
 1. Dhammapada-®Ôha 2. 143 piÔÔhe. 2. Khu 2. 160; SaÑ 1. 20 piÔÔhesu.  
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   “TiÓadosÈni khettÈni, rÈgadosÈ ayaÑ pajÈ. 
   TasmÈ hi vÊtarÈgesu, dinnaÑ hoti mahapphalan”ti. 

SesagÈthÈsupi eseva nayo. 

 DesanÈvasÈne A~kuro ca Indako ca sotÈpattiphale patiÔÔhahiÑsu, 
sampattÈnampi sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

A~kuravatthu dvÈdasamaÑ. 
 
 

TaÓhÈvaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

CatuvÊsatimo vaggo.

 



  

25. Bhikkhuvagga 
 

1. PaÒcabhikkhuvatthu 

 CakkhunÈ saÑvaroti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
paÒca bhikkh| Èrabbha kathesi. 

 Tesu kira ekeko cakkhudvÈrÈdÊsu paÒcasu dvÈresu ekekameva rakkhi. 
AthekadivasaÑ sannipatitvÈ “ahaÑ durakkhaÑ rakkhÈmi, ahaÑ durakkhaÑ 
rakkhÈmÊ”ti vivaditvÈ “SatthÈraÑ pucchitvÈ imamatthaÑ jÈnissÈmÈ”ti 
SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ “bhante mayaÑ cakkhudvÈrÈdÊni rakkhantÈ attano 
attano rakkhanadvÈrameva durakkhanti maÒÒÈma, ko nu kho amhesu 
durakkhaÑ rakkhatÊ”ti pucchiÑsu. SatthÈ ekaÑ bhikkhumpi anosÈdetvÈ1 
“bhikkhave sabbÈni petÈni durakkhÈneva, api ca kho pana tumhe na idÈneva 
paÒcasu ÔhÈnesu asaÑvutÈ, pubbepi asaÑvutÈ, asaÑvutattÈyeva ca 
paÓÉitÈnaÑ ovÈde avattitvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓitthÈ”ti vatvÈ “kadÈ 
bhante”ti tehi yÈcito atÊte TakkasilajÈtakassa vatthuÑ vitthÈretvÈ 
rakkhasÊnaÑ vasena rÈjakule jÊvitakkhayaÑ patte pattÈbhisekena 
mahÈsattena setacchattassa heÔÔhÈ rÈjÈsane nisinnena attano sirisampattiÑ 
oloketvÈ “vÊriyaÑ nÈmetaÑ sattehi kattabbamevÈ”ti udÈnavasena 
udÈnitaÑ– 

    “Kusal|padese dhitiyÈ daÄhÈya ca, 
    AnivattitattÈbhayabhÊrutÈya ca. 
    Na rakkhasÊnaÑ vasamÈgamimhase, 
    Sa sotthibhÈvo mahatÈ bhayena me”ti2– 

ImaÑ gÈthaÑ dassetvÈ “tadÈpi tumheva paÒca janÈ TakkasilÈyaÑ 
rajjagahaÓatthÈya nikkhantaÑ mahÈsattaÑ ÈvudhahatthÈ parivÈretvÈ 
maggaÑ gacchantÈ antarÈmagge rakkhasÊhi cakkhudvÈrÈdivasena upanÊtesu 
r|pÈrammaÓÈdÊsu asaÑvutÈ paÓÉitassa ovÈde avattitvÈ olÊyantÈ rakkhasÊhi 
khÈditÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓittha. Tesu pana ÈrammaÓesu susaÑvuto 
piÔÔhito piÔÔhito anubandhantiÑ devavaÓÓiÑ yakkhiniÑ anÈdiyitvÈ sotthinÈ 
TakkasilaÑ gantvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. AnosÈretvÈ anusÈretvÈ (Ka) 2. Khu 5. 31 piÔÔhe JÈtake.  
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rajjaÑ patto rÈjÈ ahamevÈ”ti jÈtakaÑ samodhÈnetvÈ “bhikkhave bhikkhunÈ 
nÈma sabbÈni dvÈrÈni saÑvaritabbÈni. EtÈni hi saÑvaranto eva sabbadukkhÈ 
pamuccatÊ”ti vatvÈ dhammaÑ desento imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 360. “CakkhunÈ saÑvaro sÈdhu, sÈdhu sotena saÑvaro.  
 GhÈnena saÑvaro sÈdhu, sÈdhu jivhÈya saÑvaro.  
 
 361. KÈyena saÑvaro sÈdhu, sÈdhu vÈcÈya saÑvaro. 
 ManasÈ saÑvaro sÈdhu, sÈdhu sabbattha saÑvaro. 
 Sabbattha saÑvuto bhikkhu, sabbadukkhÈ pamuccatÊ”ti. 

 Tattha cakkhunÈti yadÈ hi bhikkhuno cakkhudvÈre r|pÈrammaÓaÑ 
ÈpÈthamÈgacchati, tadÈ iÔÔhÈrammaÓe arajjantassa aniÔÔhÈrammaÓe 
adussantassa asamapekkhanena mohaÑ anuppÈdentassa tasmiÑ dvÈre 
saÑvaro thakanaÑ pidahanaÑ gutti katÈ nÈma hoti. Tassa so evar|po 
cakkhunÈ saÑvaro sÈdhu. Esa nayo sotadvÈrÈdÊsupi. CakkhudvÈrÈdÊsuyeva 
pana saÑvaro vÈ asaÑvaro vÈ nuppajjati, parato pana javanavÊthiyaÑ esa 
labbhati. TadÈ hi asaÑvaro uppajjanto assaddhÈ akkhanti kosajjaÑ 
muÔÔhasaccaÑ aÒÒÈÓanti akusalavÊthiyaÑ ayaÑ paÒcavidho labbhati. 
SaÑvaro uppajjanto saddhÈ khanti vÊriyaÑ sati ÒÈÓanti kusalavÊthiyaÑ ayaÑ 
paÒcavidho labbhati. 

 KÈyena saÑvaroti ettha pana pasÈdakÈyopi copanakÈyopi labbhati. 
Ubhayampi panetaÑ kÈyadvÈrameva. Tattha pasÈdadvÈre saÑvarÈsaÑvaro 
kathitova. CopanadvÈrepi taÑvatthukÈ pÈÓÈtipÈta-
adinnÈdÈnakÈmesumicchÈcÈrÈ. Tehi pana saddhiÑ akusalavÊthiyaÑ 
uppajjantehi taÑ dvÈraÑ asaÑvutaÑ hoti, kusalavÊthiyaÑ uppajjantehi 
pÈÓÈtipÈtÈveramaÓi-ÈdÊhi saÑvutaÑ. SÈdhu vÈcÈyÈti etthÈpi copanavÈcÈpi 
vÈcÈ. TÈya saddhiÑ uppajjantehi musÈvÈdÈdÊhi taÑ dvÈraÑ asaÑvutaÑ 
hoti, musÈvÈdÈveramaÓi-ÈdÊhi saÑvutaÑ. ManasÈ saÑvaroti etthÈpi 
javanamanato aÒÒena manena saddhiÑ abhijjhÈdayo natthi. ManodvÈre pana 
javanakkhaÓe uppajjamÈnehi abhijjhÈdÊhi taÑ dvÈraÑ asaÑvutaÑ hoti, 
anabhijjhÈdÊhi saÑvutaÑ hoti. SÈdhu sabbatthÈti tesu cakkhudvÈrÈdÊsu 
sabbesupi saÑvaro sÈdhu. EttÈvatÈ hi aÔÔha saÑvaradvÈrÈni aÔÔha ca 
asaÑvaradvÈrÈni kathitÈni. Tesu aÔÔhasu asaÑvaradvÈresu Ôhito bhikkhu
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sakalavaÔÔam|lakadukkhato na muccati, saÑvaradvÈresu pana Ôhito 
sabbasmÈpi vaÔÔam|lakadukkhÈ muccati. Tena vuttaÑ “sabbattha saÑvuto 
bhikkhu, sabbadukkhÈ pamuccatÊ”ti. 

 DesanÈvasÈne te paÒca bhikkh| sotÈpattiphale patiÔÔhahiÑsu, 
sampattÈnampi sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

PaÒcabhikkhuvatthu paÔhamaÑ. 
_____ 

 
2. HaÑsaghÈtakabhikkhuvatthu 

 HatthasaÑyatoti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
ekaÑ haÑsaghÈtakaÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. 

 SÈvatthivÈsino kira dve sahÈyakÈ bhikkh|su pabbajitvÈ 
laddh|pasampadÈ yebhuyyena ekato vicaranti. Te ekadivasaÑ AciravatiÑ 
gantvÈ nhatvÈ Ètape tappamÈnÈ sÈraÓÊyakathaÑ kathentÈ aÔÔhaÑsu. TasmiÑ 
khaÓe dve haÑsÈ ÈkÈsena gacchanti. Atheko daharabhikkhu sakkharaÑ 
gahetvÈ “ekassa haÑsapotakassa akkhiÑ paharissÈmÊ”ti Èha, itaro “na 
sakkhissasÊ”ti Èha. TiÔÔhatu imasmiÑ passe akkhi, parapasse akkhiÑ 
paharissÈmÊti. Idampi na sakkhissasiyevÈti. “Tena hi upadhÈrehÊ”ti dutiyaÑ1 
sakkharaÑ gahetvÈ haÑsassa pacchÈbhÈge khipi, haÑso sakkharasaddaÑ 
sutvÈ nivattitvÈ olokesi. Atha naÑ itaraÑ vaÔÔasakkharaÑ gahetvÈ parapasse 
akkhimhi paharitvÈ orimakkhinÈ nikkhÈmesi. HaÑso viravanto parivattitvÈ 
tesaÑ pÈdam|leyeva pati. Tattha tattha ÔhitÈ bhikkh| disvÈ “Èvuso 
BuddhasÈsane pabbajitvÈ ananucchavikaÑ vo kataÑ pÈÓÈtipÈtaÑ 
karontehÊ”ti vatvÈ te ÈdÈya gantvÈ TathÈgatassa dassesuÑ. 

 SatthÈ “saccaÑ kira tayÈ bhikkhu pÈÓÈtipÈto kato”ti pucchitvÈ “saccaÑ 
bhante”ti vutte “bhikkhu kasmÈ evar|pe niyyÈnikasÈsane pabbajitvÈ 
evamakÈsi, porÈÓakapaÓÉitÈ anuppanne Buddhe 
______________________________________________________________ 
 1. TiyantaÑ (SÊ)  
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agÈramajjhe vasamÈnÈ appamattakesupi ÔhÈnesu kukkuccaÑ kariÑsu, tvaÑ 
pana evar|pe BuddhasÈsane pabbajitvÈ kukkuccamattampi na akÈsÊ”ti vatvÈ 
tehi yÈcito atÊtaÑ Èhari. 

 AtÊte KururaÔÔhe Indapattanagare DhanaÒcaye1 rajjaÑ kÈrente 
bodhisatto tassa aggamahesiyÈ kucchismiÑ paÔisandhiÑ gahetvÈ 
anupubbena viÒÒutaÑ patto TakkasilÈyaÑ sippÈni uggahetvÈ pitarÈ uparajje 
patiÔÔhÈpito aparabhÈge pitu accayena rajjaÑ patvÈ dasa rÈjadhamme 
akopento kurudhamme2 vattittha. Kurudhammo3 nÈma paÒcasÊlÈni, tÈni 
bodhisatto parisuddhÈni katvÈ rakkhi. YathÈ ca bodhisatto, evamassa mÈtÈ 
aggamahesÊ kaniÔÔhabhÈtÈ uparÈjÈ purohito brÈhmaÓo rajjugÈhako amacco 
sÈrathi seÔÔhi DoÓamÈpako mahÈmatto DovÈriko nagarasobhinÊ vaÓÓadÈsÊti 
evametesu ekÈdasasu janesu kurudhammaÑ rakkhantesu Kali~garaÔÔhe 
Dantapuranagare Kali~ge rajjaÑ kÈrente tasmiÑ raÔÔhe devo na vassi. 
MahÈsattassa pana AÒjanasannibho4 nÈma ma~galahatthÊ mahÈpuÒÒo hoti. 
RaÔÔhavÈsino “tasmiÑ ÈnÊte devo vassissatÊ”ti saÒÒÈya raÒÒo ÈrocayiÑsu. 
RÈjÈ tassa hatthissa ÈnayanatthÈya brÈhmaÓe pahiÓi. Te gantvÈ mahÈsattaÑ 
hatthiÑ yÈciÑsu. SatthÈ tesaÑ yÈcanakÈraÓaÑ dassetuÑ Èha– 

   “Tava saddhaÒca sÊlaÒca, viditvÈna janÈdhipa.  
   VaÓÓaÑ aÒjanavaÓÓena, Kali~gasmiÑ nimimhase”ti5– 

ImaÑ TikanipÈte jÈtakaÑ kathesi. Hatthimhi pana ÈnÊtepi deve avassante 
“so rÈjÈ kurudhammaÑ rakkhati, tenassa raÔÔhe devo vassatÊ”ti saÒÒÈya 
“yaÑ so kurudhammaÑ rakkhati, taÑ suvaÓÓapaÔÔe likhitvÈ ÈnethÈ”ti puna 
KÈli~go brÈhmaÓe ca amacce ca pesesi. Tesu gantvÈ yÈcantesu rÈjÈnaÑ 
ÈdiÑ katvÈ sabbepi te attano attano sÊlesu kiÒci kukkuccamattaÑ katvÈ 
“aparisuddhaÑ no sÊlan”ti paÔikkhipitvÈpi “na ettÈvatÈ sÊlabhedo hotÊ”ti tehi 
punappunaÑ yÈcitÈ attano attano sÊlÈni kathayiÑsu. KÈli~go suvaÓÓapaÔÔe 
likhÈpetvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. DhanaÒjaye (SÊ) 2. Garudhamme (Ka) 3. Garudhammo (Ka) 
 4. AÒjanavasabho (SÊ, SyÈ) 5. Khu 5. 81 piÔÔhe. 
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ÈbhataÑ kurudhammaÑ disvÈva samÈdÈya sÈdhukaÑ p|resi. Tassa raÔÔhe 
devo pÈvassi, raÔÔhaÑ khemaÑ subhikkhaÑ ahosi. SatthÈ imaÑ atÊtaÑ 
ÈharitvÈ– 

   “GaÓikÈ UppalavaÓÓÈ, PuÓÓo DovÈriko tadÈ. 
   RajjugÈho ca kaccÈno, DoÓamÈpako ca Kolito. 

   SÈriputto tadÈ seÔÔhÊ, Anuruddo ca sÈrathÊ. 
   BrÈhmaÓo Kassapo thero, uparÈjÈ’nandapaÓÉito. 

   MahesÊ RÈhulamÈtÈ, MÈyÈdevÊ janettikÈ. 
   KururÈjÈ bodhisatto, evaÑ dhÈretha jÈtakan”ti– 

JÈtakaÑ samodhÈnetvÈ “bhikkhu evaÑ pubbepi paÓÉitÈ appamattakepi 
kukkucce uppanne attano sÊlabhede Èsa~kaÑ kariÑsu, tvaÑ pana mÈdisassa 
Buddhassa sÈsane pabbajitvÈ pÈÓÈtipÈtaÑ karonto atibhÈriyaÑ 
kammamakÈsi, bhikkhunÈ nÈma hatthehi pÈdehi vÈcÈya ca saÑyatena 
bhavitabban”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 362. “HatthasaÑyato pÈdasaÑyato, 
 VÈcÈsaÑyato saÑyatuttamo. 
 Ajjhattarato samÈhito, 
 Eko santusito tamÈhu bhikkhun”ti. 

 Tattha hatthasaÑyatoti hatthakÊÄÈpanÈdÊnaÑ vÈ hatthena paresaÑ 
paharaÓÈdÊnaÑ vÈ abhÈvena hatthasaÑyato. Dutiyapadepi eseva nayo. 
VÈcÈya pana musÈvÈdÈdÊnaÑ akaraÓato vÈcÈya saÑyato. SaÑyatuttamoti 
saÑyatattabhÈvo, kÈyacalanasÊsukkhipanabhamukavikÈrÈdÊnaÑ akÈrakoti 
attho. Ajjhattaratoti gocarajjhattasa~khÈtÈya kammaÔÔhÈnabhÈvanÈya rato. 
SamÈhitoti suÔÔhu Ôhapito. Eko santusitoti ekavihÈrÊ hutvÈ suÔÔhu tusito 
vipassanÈcÈrato paÔÔhÈya attano adhigamena tuÔÔhamÈnaso. 
PuthujjanakalyÈÓakaÑ hi ÈdiÑ katvÈ sabbepi sekhÈ attano adhigamena 
santussantÊti santusitÈ, arahÈ pana ekantasantusitova. TaÑ sandhÈyetaÑ 
vuttaÑ. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

HaÑsaghÈtakabhikkhuvatthu dutiyaÑ. 
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3. KokÈlikavatthu 

 Yo mukhasaÑyatoti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
KokÈlikaÑ Èrabbha kathesi. Vatthu “atha kho KokÈliko bhikkhu yena 
BhagavÈ tenupasa~kamÊ”ti sutte1 Ègatameva. Atthopissa AÔÔhakathÈya 
vuttanayeneva veditabbo. 

 KokÈlike pana Padumaniraye uppanne dhammasabhÈyaÑ kathaÑ 
samuÔÔhÈpesuÑ “aho KokÈliko bhikkhu attano mukhaÑ nissÈya vinÈsaÑ 
patto, dve aggasÈvake akkosantasseva hissa pathavÊ vivaraÑ adÈsÊ”ti. SatthÈ 
ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ 
“imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva, pubbepi KokÈliko bhikkhu 
attano mukhameva nissÈya naÔÔho”ti vatvÈ tamatthaÑ sotukÈmehi bhikkh|hi 
yÈcito tassa pakÈsanatthaÑ atÊtaÑ Èhari. 

 AtÊte Himavantapadese ekasmiÑ sare kacchapo vasati. Dve 
haÑsapotakÈ gocarÈya carantÈ tena saddhiÑ vissÈsaÑ katvÈ daÄhavissÈsikÈ 
hutvÈ ekadivasaÑ kacchapaÑ pucchiÑsu “samma amhÈkaÑ Himavante 
Cittak|Ôapabbatatale2 KaÒcanaguhÈya vasanaÔÔhÈnaÑ, ramaÓiyo padeso, 
gacchissasi amhehi saddhin”ti. Samma ahaÑ kathaÑ gamissÈmÊti. MayaÑ 
taÑ nessÈma, sace mukhaÑ rakkhituÑ sakkhissasÊti. RakkhissÈmi, sammÈ 
gahetvÈ maÑ gacchathÈti. Te “sÈdh|”ti vatvÈ ekaÑ daÓÉakaÑ kacchapena 
ÉaÑsÈpetvÈ sayaÑ tassa ubho koÔiyo ÉaÑsitvÈ ÈkÈsaÑ pakkhandiÑsu. TaÑ 
tathÈ haÑsehi nÊyamÈnaÑ gÈmadÈrakÈ disvÈ “dve haÑsÈ kacchapaÑ 
daÓÉena harantÊ”ti ÈhaÑsu. Kacchapo “yadi maÑ sahÈyakÈ nenti, tumhÈkaÑ 
ettha kiÑ hoti duÔÔhaceÔakÈ”ti vattukÈmo haÑsÈnaÑ sÊghavegatÈya 
BÈrÈÓasinagare rÈjanivesanassa uparibhÈgaÑ sampattakÈle daÔÔhaÔÔhÈnato 
daÓÉakaÑ vissajjetvÈ ÈkÈsa~gaÓe3 patitvÈ dvedhÈ bhijji. SatthÈ imaÑ atÊtaÑ 
ÈharitvÈ– 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 1. 152; Khu 1. 379; AÑ 3. 393 piÔÔhesu. 2. Cittak|ÔapabbatapÈde (Ka)  
 3. RÈja~gaÓe (SyÈ) 
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   “AvadhÊ vata attÈnaÑ, kacchapo byÈharaÑ giraÑ. 
   SuggahÊtasmiÑ kaÔÔhasmiÑ, vÈcÈya sakiyÈ’vadhÊ. 

   Etampi disvÈ naravÊriyaseÔÔha, 
   VÈcaÑ pamuÒce kusalaÑ nÈtivelaÑ.  
   Passasi bahubhÈÓena,  
   KacchapaÑ byasanaÑ gatan”ti1. 

ImaÑ DukanipÈte BahubhÈÓijÈtakaÑ vitthÈretvÈ “bhikkhave bhikkhunÈ 
nÈma mukhasaÑyatena samacÈrinÈ anuddhatena nibbutacittena 
bhavitabban”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 363. “Yo mukhasaÑyato bhikkhu, mantabhÈÓÊ anuddhato. 
 AtthaÑ dhammaÒca dÊpeti, madhuraÑ tassa bhÈsitan”ti. 

 Tattha mukhasaÑyatoti dÈsacaÓÉÈlÈdayopi “tvaÑ dujjÈto, tvaÑ 
dussÊlo”ti-ÈdÊnaÑ avacanatÈya mukhena saÑyato. MantabhÈÓÊti mantÈ 
vuccati paÒÒÈ, tÈya bhaÓanasÊlo. Anuddhatoti nibbutacitto. AtthaÑ 
dhammaÒca dÊpetÊti bhÈsitatthaÒceva desanÈdhammaÒca katheti. 
Madhuranti evar|passa bhikkhuno bhÈsitaÑ madhuraÑ nÈma. Yo pana 
atthameva sampÈdeti, na PÈÄiÑ, PÈÄiÑyeva sampÈdeti, na atthaÑ, ubhayaÑ 
vÈ pana na sampÈdeti, tassa bhÈsitaÑ madhuraÑ nÈma na hotÊti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

KokÈlikavatthu tatiyaÑ. 
_____ 

 
4. DhammÈrÈmattheravatthu 

 DhammÈrÈmoti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
DhammÈrÈmattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 SatthÈrÈ kira “ito me catumÈsaccayena parinibbÈnaÑ bhavissatÊ”ti 
Èrocite anekasahassÈ bhikkh| SatthÈraÑ parivÈretvÈ vicariÑsu. Tattha 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 58 piÔÔhe.  
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puthujjanÈ bhikkh| ass|ni sandhÈretuÑ nÈsakkhiÑsu, khÊÓÈsavÈnaÑ 
dhammasaÑvego uppajji. Sabbepi “kiÑ nu kho karissÈmÈ”ti 
vaggabandhanena vicaranti. Eko pana DhammÈrÈmo nÈma bhikkhu 
bhikkh|naÑ santikaÑ na upasa~kamati. Bhikkh|hi “kiÑ Èvuso”ti 
vuccamÈno paÔivacanampi adatvÈ “SatthÈ kira catumÈsaccayena 
parinibbÈyissati, ahaÒcamhi avÊtarÈgo, Satthari dharamÈneyeva vÈyamitvÈ 
arahattaÑ pÈpuÓissÈmÊ”ti ekakova viharanto SatthÈrÈ desitaÑ dhammaÑ 
Èvajjeti cinteti anussarati. Bhikkh| TathÈgatassa ÈrocesuÑ “bhante 
DhammÈrÈmassa tumhesu sinehamattampi natthi, ‘SatthÈ kira 
parinibbÈyissati, kiÑ nu kho karissÈmÈ’ti amhehi saddhiÑ 
sammantanamattampi1 na karotÊ”ti. SatthÈ taÑ pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira 
tvaÑ evaÑ karosÊ”ti pucchi. SaccaÑ bhanteti. KiÑ kÈraÓÈti. Tumhe kira 
catumÈsaccayena parinibbÈyissatha, ahaÒcamhi avÊtarÈgo, tumhesu 
dharantesuyeva vÈyamitvÈ arahattaÑ pÈpuÓissÈmÊti tumhehi desitaÑ 
dhammaÑ ÈvajjÈmi cintemi anussarÈmÊti. 

 SatthÈ “sÈdhu sÈdh|”ti tassa sÈdhukÈraÑ datvÈ “bhikkhave aÒÒenÈpi 
mayi sinehavantena bhikkhunÈ nÈma DhammÈrÈmasadiseneva bhavitabbaÑ. 
Na hi mayhaÑ mÈlÈgandhÈdÊhi p|jaÑ karontÈ mama p|jaÑ karonti nÈma, 
dhammÈnudhammaÑ paÔipajjantÈyeva pana maÑ p|jenti nÈmÈ”ti vatvÈ 
imaÑ gÈthamÈha– 
 
 364. “DhammÈrÈmo dhammarato, dhammaÑ anuvicintayaÑ. 
 DhammaÑ anussaraÑ bhikkhu, saddhammÈ na parihÈyatÊ”ti. 

 Tattha nivÈsanaÔÔhena samathavipassanÈdhammo ÈrÈmo assÈti 
dhammÈrÈmo. TasmiÑyeva dhamme ratoti dhammarato. Tasseva 
dhammassa punappunaÑ vicintanatÈya dhammaÑ anuvicintayaÑ, taÑ 
dhammaÑ Èvajjento manasikarontoti attho. Anussaranti tameva dhammaÑ 
anussaranto. SaddhammÈti evar|po bhikkhu sattatiÑsabhedÈ 
bodhipakkhiyadhammÈ navavidhalokuttaradhammÈ ca na parihÈyatÊti attho. 

 DesanÈvasÈne so bhikkhu arahatte patiÔÔhahi, sampattÈnampi sÈtthikÈ 
dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

DhammÈrÈmattheravatthu catutthaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑsandanamattampi (Ka)  
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5. Vipakkhasevakabhikkhuvatthu 

 SalÈbhanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto 
aÒÒataraÑ vipakkhasevakaÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. 

 Tassa kireko Devadattapakkhiko bhikkhu sahÈyo ahosi. So taÑ 
bhikkh|hi saddhiÑ piÓÉÈya caritvÈ katabhattakiccaÑ ÈgacchantaÑ disvÈ 
“kuhiÑ gatosÊ”ti pucchi. AsukaÔÔhÈnaÑ nÈma piÓÉÈya caritunti. Laddho te 
piÓÉapÈtoti. Œma laddhoti. Idha amhÈkaÑ mahÈlÈbhasakkÈro, katipÈhaÑ 
idheva hohÊti. So tassa vacanena katipÈhaÑ tattha vasitvÈ sakaÔÔhÈnameva 
agamÈsi. Atha naÑ bhikkh| “ayaÑ bhante Devadattassa 
uppannalÈbhasakkÈraÑ paribhuÒjati, Devadattassa pakkhiko eso”ti 
TathÈgatassa ÈrocesuÑ. SatthÈ taÑ pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira tvaÑ 
evamakÈsÊ”ti pucchi. Œma bhante, ahaÑ tattha ekaÑ daharaÑ nissÈya 
katipÈhaÑ vasiÑ, na ca pana Devadattassa laddhiÑ rocemÊti. Atha naÑ 
BhagavÈ “kiÒcÈpi tvaÑ laddhiÑ na rocesi, diÔÔhadiÔÔhakÈnaÑyeva pana 
laddhiÑ rocento viya vicarasi. Na tvaÑ idÈneva evaÑ karosi, pubbepi 
evar|poyevÈ”ti vatvÈ “idÈni tÈva bhante amhehi sÈmaÑ diÔÔho, pubbe 
panesa kesaÑ laddhiÑ rocento viya vicari, Ècikkhatha no”ti bhikkh|hi 
yÈcito atÊtaÑ ÈharitvÈ– 

    “PurÈÓacorÈna vaco nisamma, 
    MahiÄÈmukho pothayamanvacÈrÊ. 
    SusaÒÒatÈnaÑ hi vaco nisamma, 
    Gajuttamo sabbaguÓesu aÔÔhÈ”ti1– 

ImaÑ MahiÄÈmukhajÈtakaÑ vitthÈretvÈ “bhikkhave bhikkhunÈ nÈma 
sakalÈbheneva santuÔÔhena bhavitabbaÑ, paralÈbhaÑ patthetuÑ na vaÔÔati. 
ParalÈbhaÑ patthentassa hi jhÈnavipassanÈmaggaphalesu ekadhammopi 
nuppajjati, sakalÈbhasantuÔÔhasseva pana jhÈnÈdÊni uppajjantÊ”ti vatvÈ 
dhammaÑ desento imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 365. “SalÈbhaÑ nÈtimaÒÒeyya, nÈ’ÒÒesaÑ pihayaÑ care. 
 AÒÒesaÑ pihayaÑ bhikkhu, samÈdhiÑ nÈdhigacchati. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 7 piÔÔhe.  
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 366. AppalÈbhopi ce bhikkhu, salÈbhaÑ nÈtimaÒÒati. 
 TaÑ ve devÈ pasaÑsanti, suddhÈjÊviÑ atanditan”ti. 

 Tattha salÈbhanti attano uppajjanakalÈbhaÑ. SapadÈnacÈraÑ hi 
parivajjetvÈ anesanÈya jÊvikaÑ kappento salÈbhaÑ atimaÒÒati hÊÄeti 
jigucchati nÈma. TasmÈ evaÑ akaraÓena salÈbhaÑ nÈtimaÒÒeyya. AÒÒesaÑ 
vihayanti aÒÒesaÑ lÈbhaÑ patthento na careyyÈti attho. SamÈdhiÑ 
nÈdhigacchatÊti aÒÒesaÒhi lÈbhaÑ pihayanto tesaÑ cÊvarÈdikaraÓe ussukkaÑ 
Èpanno bhikkhu appanÈsamÈdhiÑ vÈ upacÈrasamÈdhiÑ vÈ nÈdhigacchati. 
SalÈbhaÑ nÈtimaÒÒatÊti appalÈbhopi samÈno uccanÊcakule paÔipÈÔiyÈ 
sapadÈnaÑ caranto bhikkhu salÈbhaÑ nÈtimaÒÒati nÈma. TaÑ veti taÑ 
evar|paÑ bhikkhuÑ sÈrajÊvitatÈya suddhÈjÊviÑ ja~ghabalaÑ nissÈya 
jÊvitakappanena akusÊtatÈya atanditaÑ devÈ pasaÑsanti thomentÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

Vipakkhasevakabhikkhuvatthu paÒcamaÑ. 
_____ 

 
6. PaÒcaggadÈyakabrÈhmaÓavatthu 

 Sabbasoti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
PaÒcaggadÈyakaÑ nÈma brÈhmaÓaÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira sasse khette ÔhitakÈleyeva1 khettaggaÑ nÈma deti, khalakÈle 
khalaggaÑ nÈma deti, khalabhaÓÉakÈle khalabhaÓÉaggaÑ nÈma deti, 
ukkhalikakÈle kumbhaggaÑ nÈma deti, pÈtiyaÑ vaÉÉhitakÈle pÈtaggaÑ 
nÈma detÊti imÈni paÒca aggadÈnÈni deti, sampattassa adatvÈ nÈma na 
bhuÒjati. Tenassa PaÒcaggadÈyakotveva nÈmaÑ ahosi. SatthÈ tassa ca 
brÈhmaÓiyÈ cassa tiÓÓaÑ phalÈnaÑ upanissayaÑ disvÈ brÈhmaÓassa 
bhojanavelÈyaÑ gantvÈ dvÈre aÔÔhÈsi. Sopi dvÈrapamukhe 
antogehÈbhimukho nisÊditvÈ bhuÒjati, SatthÈraÑ dvÈre ÔhitaÑ na passati. 
BrÈhmaÓÊ pana taÑ parivisamÈnÈ SatthÈraÑ disvÈ cintesi “ayaÑ brÈhmaÓo 
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 1. Sassakhettassa sodhitakÈleyeva (SyÈ), sassakhette sodhitakÈleyeva (Ka)  
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paÒcasu ÔhÈnesu aggaÑ datvÈ bhuÒjati, idÈni ca samaÓo Gotamo ÈgantvÈ 
dvÈre Ôhito. Sace brÈhmaÓo etaÑ disvÈ attano bhattaÑ haritvÈ dassati, 
punapÈhaÑ pacituÑ na sakkhissÈmÊ”ti. SÈ “evaÑ ayaÑ samaÓaÑ GotamaÑ 
na passissatÊ”ti Satthu piÔÔhiÑ datvÈ tassa pacchato taÑ paÔicchÈdentÊ 
onamitvÈ puÓÓacandaÑ pÈÓinÈ paÔicchÈdentÊ viya aÔÔhÈsi. TathÈ ÔhitÈ eva ca 
pana “gato nu kho no”ti SatthÈraÑ aÉÉhakkhikena olokesi. SatthÈ tattheva 
aÔÔhÈsi. BrÈhmaÓassa pana savanabhayena “aticchathÈ”ti na vadeti, 
osakkitvÈ pana saÓikameva “aticchathÈ”ti Èha. SatthÈ “na gamissÈmÊ”ti 
sÊsaÑ cÈlesi. LokagarunÈ Buddhena “na gamissÈmÊ”ti sÊse cÈlite sÈ 
sandhÈretuÑ asakkontÊ mahÈhasitaÑ hasi. TasmiÑ khaÓe SatthÈ 
gehÈbhimukhaÑ obhÈsaÑ muÒci. BrÈhmaÓopi piÔÔhiÑdatvÈ nisinnoyeva 
brÈhmaÓiyÈ hasitasaddaÑ sutvÈ chabbaÓÓÈnaÒca rasmÊnaÑ obhÈsaÑ 
oloketvÈ SatthÈraÑ addasa. BuddhÈ hi nÈma gÈme vÈ araÒÒe vÈ 
hetusampannÈnaÑ attÈnaÑ adassetvÈ na pakkamanti. BrÈhmaÓopi SatthÈraÑ 
disvÈ “bhoti nÈsitomhi tayÈ, rÈjaputtaÑ ÈgantvÈ dvÈre ÔhitaÑ mayhaÑ 
anÈcikkhantiyÈ bhÈriyaÑ te kammaÑ katan”ti vatvÈ aÉÉhabhuttaÑ 
bhojanapÈtiÑ ÈdÈya Satthu santikaÑ gantvÈ “bho Gotama ahaÑ paÒcasu 
ÔhÈnesu aggaÑ datvÈva bhuÒjÈmi, ito ca me majjhe bhinditvÈ ekova 
bhattakoÔÔhÈso bhutto, eko koÔÔhÈso avasiÔÔho, paÔiggaÓhissasi me idaÑ 
bhattan”ti. SatthÈ “na me tava ucchiÔÔhabhattena attho”ti avatvÈ “brÈhmaÓa 
aggampi mayhameva anucchavikaÑ, majjhe bhinditvÈ 
aÉÉhabhuttabhattampi, carimakabhattapiÓÉopi mayhameva anucchaviko. 
MayaÑ hi brÈhmaÓa paradatt|pajÊvipetasadisÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 

    “Yadaggato majjhato sesato vÈ, 
    PiÓÉaÑ labhetha paradatt|pajÊvÊ. 
    NÈlaÑ thutuÑ1 nopi nipaccavÈdÊ, 
    TaÑ vÈpi dhÊrÈ muni vedayantÊ”ti2. 

 BrÈhmaÓo taÑ sutvÈva pasannacitto hutvÈ “aho acchariyaÑ, 
dÊpasÈmiko nÈma rÈjaputto ‘na me tava ucchiÔÔhabhattena attho’ti avatvÈ 
evaÑ vakkhatÊ”ti dvÈre Ôhitakova SatthÈraÑ paÒhaÑ pucchi “bho 
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 1. NÈlattha taÑ (SÊ) 2. Khu 1. 310 piÔÔhe.  
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Gotama tumhe attano sÈvake bhikkh|ti vadatha, kittÈvatÈ bhikkhu nÈma 
hotÊ”ti. SatthÈ “kathaÑr|pÈ nu kho imassa dhammadesanÈ sappÈyÈ”ti 
upadhÈrento “ime dvepi janÈ KassapabuddhakÈle ‘nÈmar|pan’ti vadantÈnaÑ 
kathaÑ suÓiÑsu, nÈmar|paÑ avissajjitvÈva nesaÑ dhammaÑ desetuÑ 
vaÔÔatÊ”ti “brÈhmaÓa nÈme ca r|pe ca1 arajjanto asajjanto asocanto bhikkhu 
nÈma hotÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 367. “Sabbaso nÈmar|pasmiÑ, yassa natthi mamÈyitaÑ. 
 AsatÈ ca na socati, save ‘bhikkh|’ti vuccatÊ”ti. 

 Tattha sabbasoti sabbasmimpi vedanÈdÊnaÑ catunnaÑ, 
r|pakkhandhassa cÈti paÒcannaÑ khandhÈnaÑ vasena pavatte nÈmar|pe. 
MamÈyitanti yassa ahanti vÈ mamanti vÈ gÈho natthi. AsatÈ ca na socatÊti 
tasmiÑ ca nÈmar|pe khayavayaÑ patte “mama r|paÑ khÊÓaÑ, -pa- mama 
viÒÒÈÓaÑ khÊÓan”ti na socati na vihaÒÒati, “khayavayadhammaÑ me2 
khÊÓan”ti passati. Sa veti so evar|po vijjamÈnepi3 nÈmar|pe 
mamÈyitarahitopi asatÈpi tena asocanto bhikkh|ti vuccatÊti attho. 

 DesanÈvasÈne ubhopi jayampatikÈ anÈgÈmiphale patiÔÔhahiÑsu, 
sampattÈnampi sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

PaÒcaggadÈyakabrÈhmaÓavatthu chaÔÔhaÑ. 
_____ 

 
7. Sambahulabhikkhuvatthu 

 MettÈvihÈrÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
sambahule bhikkh| Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ hi samaye Èyasmante MahÈkaccÈne Avantijanapade 
KuraragharaÑ4 nissÈya Pavattapabbate viharante SoÓo nÈma koÔikaÓÓo 
upÈsako therassa dhammakathÈya pasÊditvÈ therassa santike 
______________________________________________________________ 
 1. NÈmar|pe (SyÈ) 2. Khayavayadhammameva (SyÈ) 
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pabbajitukÈmo therena “dukkaraÑ kho SoÓa yÈvajÊvaÑ ekabhattaÑ 
ekaseyyaÑ brahmacariyan”ti vatvÈ dve vÈre paÔikkhittopi pabbajjÈya ativiya 
ussÈhajÈto tatiyavÈre theraÑ yÈcitvÈ pabbajitvÈ appabhikkhukattÈ 
dakkhiÓÈpathe tiÓÓaÑ vassÈnaÑ accayena laddh|pasampado SatthÈraÑ 
sammukhÈ daÔÔhukÈmo hutvÈ upajjhÈyaÑ ÈpucchitvÈ tena dinnaÑ sÈsanaÑ 
gahetvÈ anupubbena JetavanaÑ gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ katapaÔisanthÈro 
SatthÈrÈ ekagandhakuÔiyaÑyeva anuÒÒÈtasenÈsano bahudeva rattiÑ 
ajjhokÈse vÊtinÈmetvÈ rattibhÈge GandhakuÔiÑ pavisitvÈ attano 
pattasenÈsane taÑ rattibhÈgaÑ vÊtinÈmetvÈ pacc|sasamaye SatthÈrÈ ajjhiÔÔho 
soÄasa aÔÔhakavaggikÈni1 sabbÈneva sarabhaÒÒena abhaÓi. Athassa BhagavÈ 
sarabhaÒÒapariyosÈne abbhÈnumodento “sÈdhu sÈdhu bhikkh|”ti 
sÈdhukÈraÑ adÈsi. SatthÈrÈ dinnasÈdhukÈraÑ sutvÈ bh|maÔÔhakadevÈ nÈgÈ 
supaÓÓÈti evaÑ yÈva brahmalokÈ ekasÈdhukÈrameva ahosi. 

 TasmiÑ khaÓe Jetavanato vÊsayojanasatamatthake Kuraragharanagare 
therassa mÈtu mahÈ-upÈsikÈya gehe adhivatthÈ devatÈpi mahantena saddena 
sÈdhukÈramadÈsi. Atha naÑ upÈsikÈ Èha “ko esa sÈdhukÈraÑ detÊ”ti. AhaÑ 
bhaginÊti. Kosi tvanti. Tava gehe adhivatthÈ devatÈti. TvaÑ ito pubbe 
mayhaÑ sÈdhukÈraÑ adatvÈ ajja kasmÈ desÊti. NÈhaÑ tuyhaÑ sÈdhukÈraÑ 
dammÊti. Atha kassa te sÈdhukÈro dinnoti. Tava puttassa koÔikaÓÓassa 
SoÓattherassÈti. KiÑ me puttena katanti. Putto te ajja SatthÈrÈ saddhiÑ 
ekagandhakuÔiyaÑ vasitvÈ dhammaÑ desesi, SatthÈ tava puttassa dhammaÑ 
sutvÈ pasanno sÈdhukÈramadÈsi. Tenassa mayÈpi sÈdhukÈro dinno. 
SammÈsambuddhassa hi sÈdhukÈraÑ sampaÔicchitvÈ bh|maÔÔhakadeve ÈdiÑ 
katvÈ yÈva brahmalokÈ ekasÈdhukÈrameva jÈtanti. KiÑ pana sÈmi mama 
puttena Satthu dhammo kathito, SatthÈrÈ mama puttassa kathitoti. Tava 
puttena Satthu kathitoti. EvaÑ devatÈya kathentiyÈva upÈsikÈya paÒcavaÓÓÈ 
pÊti uppajjitvÈ sakalasarÊraÑ phari. 

 AthassÈ etadahosi “sace me putto SatthÈrÈ saddhiÑ ekagandhakuÔiyaÑ 
vasitvÈ Satthu dhammaÑ kathetuÑ sakkhi, mayhampi kathetuÑ 
______________________________________________________________ 
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sakkhissatiyeva. Puttassa ÈgatakÈle dhammassavanaÑ kÈretvÈ 
dhammakathaÑ suÓissÈmÊ”ti. SoÓattheropi kho SatthÈrÈ sÈdhukÈre dinne 
“ayaÑ me upajjhÈyena dinnasÈsanaÑ ÈrocetuÑ kÈlo”ti BhagavantaÑ 
paccantimesu janapadesu vinayadharapaÒcamena gaÓena upasampadaÑ 
ÈdiÑ katvÈ1 paÒca vare yÈcitvÈ katipÈhaÑ Satthu santikeyeva vasitvÈ 
“upajjhÈyaÑ passisÈmÊ”ti SatthÈraÑ ÈpucchitvÈ JetavanÈ nikkhamitvÈ 
anupubbena upajjhÈyassa santikaÑ agamÈsi. 

 Thero punadivase taÑ ÈdÈya piÓÉÈya caranto mÈtu upÈsikÈya 
gehadvÈraÑ agamÈsi. SÈpi puttaÑ disvÈ tuÔÔhamÈnasÈ vanditvÈ sakkaccaÑ 
parivisitvÈ pucchi “saccaÑ kira tvaÑ tÈta SatthÈrÈ saddhiÑ 
ekagandhakuÔiyaÑ vasitvÈ Satthu dhammakathaÑ kathesÊ”ti. UpÈsike 
tuyhaÑ kena idaÑ kathitanti. TÈta imasmiÑ gehe adhivatthÈ devatÈ 
mahantena saddena sÈdhukÈraÑ datvÈ mayÈ “ko eso”ti vutte “ahan”ti vatvÈ 
evaÒca evaÒca kathesi. TaÑ sutvÈ mayhaÑ etadahosi “sace me putto Satthu 
dhammakathaÑ kathesi, mayhampikathetuÑ sakkhissatÊ”ti. Atha naÑ Èha 
“tÈta yato tayÈ Satthu sammukhÈ dhammo kathito, mayhampi kathetuÑ 
sakkhissasi eva. Asukadivase nÈma dhammassavanaÑ kÈretvÈ tava 
dhammaÑ suÓissÈmi tÈtÈ”ti. So adhivÈsesi. UpÈsikÈ 
bhikkhusaÑghassadÈnaÑ datvÈ p|jaÑ katvÈ “puttassa me dhammakathaÑ 
suÓissÈmÊ”ti ekameva dÈsiÑ geharakkhikaÑ ÔhapetvÈ sabbaÑ parijanaÑ 
ÈdÈya antonagare dhammassavanatthÈya kÈrite maÓÉape 
ala~katadhammÈsanaÑ abhiruyha dhammaÑ desentassa puttassa 
dhammakathaÑ sotuÑ agamÈsi. 

 TasmiÑ pana kÈle navasatÈ corÈ tassÈ upÈsikÈya gehe otÈraÑ2 olokentÈ 
vicaranti. TassÈ pana gehaÑ sattahi pÈkÈrehi parikkhittaÑ 
sattadvÈrakoÔÔhakayuttaÑ, tattha tesu tesu ÔhÈnesu caÓÉasunakhe bandhitvÈ 
ÔhapayiÑsu. Antogehe chadanassa udakapÈtaÔÔhÈne pana parikhaÑ khaÓitvÈ 
tipunÈ p|rayiÑsu. TaÑ divÈ Ètapena vilÊnaÑ pakkuthitaÑ viya tiÔÔhati, 
rattiÑ kaÔhinaÑ3 kakkhaÄaÑ hutvÈ tiÔÔhati. TassÈnantarÈ mahantÈni 
ayasa~ghÈÔakÈni nirantaraÑ bh|miyaÑ odahiÑsu. Iti imaÒcÈrakkhaÑ 
upÈsikÈya ca antogehe ÔhitabhÈvaÑ paÔicca te corÈ okÈsaÑ alabhantÈ taÑ 
divasaÑ gatabhÈvaÑ ÒatvÈ uma~gaÑ bhinditvÈ 
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tipuparikhÈya ca ayasa~ghÈÔakÈnaÒca heÔÔhÈbhÈgeneva gehaÑ pavisitvÈ 
corajeÔÔhakaÑ tassÈ santikaÑ pahiÓiÑsu “sace sÈ amhÈkaÑ idha 
paviÔÔhabhÈvaÑ sutvÈ nivattitvÈ gehÈbhimukhÊ Ègacchati, asinÈ naÑ 
paharitvÈ mÈrethÈ”ti. So gantvÈ tassÈ santike aÔÔhÈsi. 

 CorÈpi antogehe dÊpaÑ jÈletvÈ kahÈpaÓagabbhadvÈraÑ vivariÑsu. SÈ 
dÈsÊ core disvÈ upÈsikÈya santikaÑ gantvÈ “ayye bah| corÈ gehaÑ pavisitvÈ 
kahÈpaÓagabbhadvÈraÑ vivariÑs|”ti Èrocesi. “CorÈ attanÈ diÔÔhakahÈpaÓe 
harantu, ahaÑ mama puttassa dhammakathaÑ suÓÈmi, mÈ me dhammassa 
antarÈyaÑ kari, gehaÑ gacchÈ”ti taÑ pahiÓi. CorÈpi kahÈpaÓagabbhaÑ 
tucchaÑ katvÈ rajatagabbhaÑ vivariÑsu. SÈ punapi gantvÈ tamatthaÑ 
Èrocesi. UpÈsikÈpi “corÈ attanÈ icchitaÑ harantu, mÈ me antarÈyaÑ karÊ”ti 
puna taÑ pahiÓi. CorÈ rajatagabbhampi tucchaÑ katvÈ suvaÓÓagabbhaÑ 
vivariÑsu. SÈ punapi gantvÈ upÈsikÈya tamatthaÑ Èrocesi. Atha naÑ 
upÈsikÈ ÈmantetvÈ “bhoti je tvaÑ anekavÈraÑ mama santikaÑ ÈgatÈ, ‘corÈ 
yathÈrucitaÑ harantu, ahaÑ mama puttassa dhammakathaÑ suÓÈmi, mÈ me 
antarÈyaÑ karÊ’ti mayÈ vuttÈpi mama kathaÑ anÈdiyitvÈ punappunaÑ 
Ègacchasiyeva. Sace idÈni tvaÑ Ègacchissasi, jÈnissÈmi te kattabbaÑ, 
gehameva gacchÈ”ti pahiÓi. 

 CorajeÔÔhako tassÈ kathaÑ sutvÈ “evar|pÈya itthiyÈ santakaÑ 
harantÈnaÑ asani patitvÈ matthakaÑ bhindeyyÈ”ti corÈnaÑ santikaÑ gantvÈ 
“sÊghaÑ upÈsikÈya santakaÑ paÔipÈkatikaÑ karothÈ”ti Èha. Te kahÈpaÓehi 
kahÈpaÓagabbhaÑ, rajatasuvaÓÓehi rajatasuvaÓÓagabbhe puna p|rayiÑsu. 
DhammatÈ kiresÈ, yaÑ dhammo dhammacÈrinaÑ rakkhati. TenevÈha– 

    “Dhammo have rakkhati dhammacÈriÑ, 
    Dhammo suciÓÓo sukhamÈvahati. 
    EsÈnisaÑso dhamme suciÓÓe, 
    Na duggatiÑ gacchati dhammacÈrÊ”ti1. 

 CorÈpi gantvÈ dhammassavanaÔÔhÈne aÔÔhaÑsu. Theropi dhammaÑ 
kathetvÈ vibhÈtÈya rattiyÈ ÈsanÈ otari. TasmiÑ khaÓe corajeÔÔhako 
______________________________________________________________ 
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upÈsikÈya pÈdam|le nipajjitvÈ “khamÈhi me ayye”ti Èha. KiÑ idaÑ tÈtÈti. 
AhaÑ hi tumhesu ÈghÈtaÑ katvÈ tumhe mÈretukÈmo aÔÔhÈsinti. Tena hi te 
tÈta khamÈmÊti. SesacorÈpi tatheva vatvÈ “tÈtÈ khamÈmÊ”ti vutte ÈhaÑsu 
“ayye sace no khamatha, puttassa vo santike amhÈkaÑ pabbajjaÑ 
dÈpethÈ”ti. SÈ puttaÑ vanditvÈ Èha “tÈta ime corÈ mama guÓesu tumhÈkaÒca 
dhammakathÈya pasannÈ pabbajjaÑ yÈcanti, pabbÈjetha ne”ti. Thero 
“sÈdh|”ti vatvÈ tehi nivatthavatthÈnaÑ dasÈni chindÈpetvÈ tambamattikÈya 
rajÈpetvÈ te pabbÈjetvÈ sÊlesu patiÔÔhÈpesi. UpasampannakÈle ca nesaÑ 
ekekassa1visuÑ visuÑ kammaÔÔhÈnamadÈsi. Te navasatÈ bhikkh| visuÑ 
visuÑ navasatakammaÔÔhÈnÈni2 gahetvÈ ekaÑ pabbataÑ abhiruyha tassa 
tassa rukkhassa chÈyÈya nisÊditvÈ samaÓadhammaÑ kariÑsu. 

 SatthÈ vÊsayojanasatamatthake JetavanamahÈvihÈre nisinnova te 
bhikkh| oloketvÈ tesaÑ cariyavasena dhammadesanaÑ vavatthÈpetvÈ 
obhÈsaÑ pharitvÈ sammukhe nisÊditvÈ kathento viya imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 368. “MettÈvihÈrÊ yo bhikkhu, pasanno BuddhasÈsane. 
 Adhigacche padaÑ santaÑ, sa~khÈr|pasamaÑ sukhaÑ. 
 
 369. SiÒca bhikkhu imaÑ nÈvaÑ, sittÈ te lahumessati. 
 ChetvÈ rÈgaÒca dosaÒca, tato nibbÈnamehisi. 
 
 370. PaÒca chinde paÒca jahe, paÒca cuttari bhÈvaye. 
 PaÒcasa~gÈtigo bhikkhu, oghatiÓÓoti vuccati. 
 
 371. JhÈya bhikkhu mÈ pamÈdo, 
 MÈ te kÈmaguÓe ramessu3 cittaÑ. 
 MÈ lohaguÄaÑ gilÊ pamatto, 
 MÈ ‘kandÊ dukkhamidan’ti dayhamÈno. 
______________________________________________________________ 
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 372. Natthi jhÈnaÑ apaÒÒassa, paÒÒÈ natthi ajhÈyato1. 
 Yamhi jhÈnaÒca paÒÒÈ ca, sa ve nibbÈnasantike. 
 
 373. SuÒÒÈgÈraÑ paviÔÔhassa, santacittassa bhikkhuno. 
 AmÈnusÊ ratÊ hoti, sammÈ dhammaÑ vipassato. 
 
 374. Yato yato sammasati, khandhÈnaÑ udayabbayaÑ. 
 LabhatÊ pÊtipÈmojjaÑ, amataÑ taÑ vijÈnataÑ. 
 
 375. TatrÈyamÈdi bhavati, idha paÒÒassa bhikkhuno. 
 Indriyagutti santuÔÔhi, pÈtimokkhe ca saÑvaro. 
 
 376. Mitte bhajassu kalyÈÓe, suddhÈjÊve atandite. 
 PaÔisanthÈravutyassa, ÈcÈrakusalo siyÈ. 
 Tato pÈmojjabahulo, dukkhassantaÑ karissatÊ”ti. 

 Tattha mettÈvihÈrÊti mettÈkammaÔÔhÈne kammaÑ karontopi 
mettÈvasena tikacatukkajjhÈne nibbattetvÈ Ôhitopi mettÈvihÈrÊyeva nÈma. 
Pasannoti yo pana BuddhasÈsane pasanno hoti, pasÈdaÑ rocetiyevÈti2 attho. 
PadaÑ santanti nibbÈnassetaÑ nÈmaÑ. Evar|po hi bhikkhu santaÑ 
koÔÔhÈsaÑ sabbasa~khÈrÈnaÑ upasantatÈya sa~khÈr|pasamaÑ, 
paramasukhatÈya sukhanti laddhanÈmaÑ nibbÈnaÑ adhigacchati, 
vindatiyevÈti attho. 

 SiÒca bhikkhu imaÑ nÈvanti bhikkhu imaÑ attabhÈvasa~khÈtaÑ nÈvaÑ 
micchÈvitakkodakaÑ chaÉÉento siÒca3. SittÈ te lahumessatÊti yathÈ hi 
mahÈsamudde udakasseva bharitÈ nÈvÈ chiddÈni pidahitvÈ udakassa sittatÈya 
sittÈ sallahukÈ hutvÈ mahÈsamudde anosÊditvÈ sÊghaÑ supaÔÔanaÑ gacchati, 
evaÑ tavÈpi ayaÑ micchÈvitakkodakabharitÈ attabhÈvanÈvÈ 
cakkhudvÈrÈdichiddÈni saÑvarena pidahitvÈ uppannassa 
micchÈvitakkodakassa sittatÈya sittÈ sallahukÈ saÑsÈravaÔÔe anosÊditvÈ 
sÊghaÑ nibbÈnaÑ gamissati. ChetvÈti rÈgadosabandhanÈni chinda. EtÈni hi 
chinditvÈ arahattappatto tato aparabhÈge anupÈdisesanibbÈnameva ehisi, 
gamissasÊti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. AjhÈyino (SyÈ, Ka) 2. RopetiyevÈti (SyÈ)  
 3. SiÒcitvÈ chaÔÔento siÒca (SyÈ), siÒcitvÈ chaÉÉetvÈ siÒca (Ka) 
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 PaÒca chindeti heÔÔhÈ-apÈyasampÈpakÈni paÒcorambhÈgiyasaÑyojanÈni 
pÈde baddharajjuÑ puriso Satthena viya heÔÔhÈmaggattayena chindeyya. 
PaÒca jaheti uparidevalokasampÈpakÈni paÒcuddhambhÈgiyasaÑyojanÈni 
puriso gÊvÈya baddharajjukaÑ viya arahattamaggena jaheyya pajaheyya, 
chindeyyÈti attho. PaÒca cuttari bhÈvayeti uddhambhÈgiyasaÑyojanÈnaÑ 
pahÈnatthÈya saddhÈdÊni paÒcindriyÈni uttari bhÈveyya. PaÒcasa~gÈtigoti 
evaÑ sante paÒcannaÑ rÈgadosamohamÈnadiÔÔhisa~gÈnaÑ atikkamanena 
paÒcasa~gÈtigo bhikkhu oghatiÓÓoti vuccati, cattÈro oghe tiÓÓoyevÈti 
vuccatÊti attho. 

 JhÈya bhikkh|ti bhikkhu tvaÑ dvinnaÑ jhÈnÈnaÑ vasena jhÈya ceva, 
kÈyakammÈdÊsu ca appamattavihÈritÈya mÈ pamajji. Ramess|ti1 paÒcavidhe 
ca kÈmaguÓe te cittaÑ mÈ ramessu2. MÈ lohaguÄanti 
sativossaggalakkhaÓena hi pamÈdena pamattÈ niraye tattaÑ lohaguÄaÑ 
gilanti, tena taÑ vadÈmi “mÈ pamatto hutvÈ lohaguÄaÑ gili, mÈ niraye 
ÉayhamÈno ‘dukkhamidan’ti kandÊ”ti attho. 

 Natthi jhÈnanti jhÈnuppÈdikÈya vÈyÈmapaÒÒÈya apaÒÒassa jhÈnaÑ 
nÈma natthi. PaÒÒÈ natthÊti ajhÈyantassa “samÈhito bhikkhu yathÈbh|taÑ 
jÈnÈti passatÊ”ti vuttalakkhaÓÈ paÒÒÈ natthi. Yamhi jhÈnaÒca paÒÒÈ cÈti 
yamhi puggale idaÑ ubhayampi atthi, so nibbÈnassa santike ÔhitoyevÈti 
attho. 

 SuÒÒÈgÈraÑ paviÔÔhassÈti kismiÒcideva vivittokÈse kammaÔÔhÈnaÑ 
avijahitvÈ kammaÔÔhÈnamanasikÈrena nisinnassa. SantacittassÈti 
nibbutacittassa. SammÈti hetunÈ kÈraÓena dhammaÑ vipassantassa 
vipassanÈsa~khÈtÈ amÈnusÊ rati aÔÔhasamÈpattisa~khÈtÈ dibbÈpi rati hoti 
uppajjatÊti attho. 

 Yato yato sammasatÊti aÔÔhatiÑsÈya ÈrammaÓesu kammaÑ karonto 
yena yenÈkÈrena, purebhattÈdÊsu vÈ kalesu yasmiÑ yasmiÑ attanÈ 
abhirucite kÈle, abhirucite vÈ kammaÔÔhÈne kammaÑ karonto sammasati. 
Udayabbayanti paÒcannaÑ khandhÈnaÑ paÒcavÊsatiyÈ lakkhaÓehi 
______________________________________________________________ 
 1. Bhamass|ti (SÊ, SyÈ) 2. MÈ bhamatu (SÊ, SyÈ)  
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udayaÑ, paÒcavÊsatiyÈ eva ca lakkhaÓehi vayaÑ. PÊtipÈmojjanti evaÑ 
khandhÈnaÑ udayabbayaÑ sammasanto dhammapÊtiÑ dhammapÈmojjaÒca 
labhati. Amatanti taÑ sappaccaye nÈmar|pe pÈkaÔe hutvÈ upaÔÔhahante 
uppannaÑ pÊtipÈmojjaÑ amatanibbÈnasampÈpakattÈ vijÈnataÑ paÓÉitÈnaÑ 
amatamevÈti attho. 

 TatrÈyamÈdi bhavatÊti tatra ayaÑ Èdi, idaÑ pubbaÔÔhÈnaÑ hoti. Idha 
paÒÒassÈti imasmiÑ sÈsane paÓÉitabhikkhuno. IdÈni “taÑ ÈdÊ”ti vuttaÑ 
pubbaÔÔhÈnaÑ dassento indriyaguttÊti-ÈdimÈha. CatupÈrisuddhisÊlaÑ hi 
pubbaÔÔhÈnaÑ nÈma. Tattha indriya guttÊti indriyasaÑvaro. SantuÔÔhÊti 
catupaccayasantoso. Tena ÈjÊvapÈrisuddhi ceva paccayasannissitaÒca sÊlaÑ 
kathitaÑ. PÈtimokkheti pÈtimokkhasa~khÈte jeÔÔhakasÊle parip|rakÈritÈ 
kathitÈ. 

 Mitte bhajassu kalyÈÓeti vissaÔÔhakammante apatir|pasahÈye vajjetvÈ 
sÈdhujÊvitÈya suddhÈjÊve ja~ghabalaÑ nissÈya jÊvikakappanÈya akusÊte 
atandite kalyÈÓamitte bhajassu, sevass|ti attho. PaÔisanthÈravutyassÈti 
ÈmisapaÔisanthÈrena ca dhammapaÔisanthÈrena ca sampannavuttitÈya 
paÔisanthÈravutti assa, paÔisanthÈrassa kÈrako bhaveyyÈti attho. 
ŒcÈrakusaloti sÊlampi ÈcÈro, vattapaÔivattampi ÈcÈro. Tattha kusalo siyÈ, 
cheko bhaveyyÈti attho. Tato pÈmojjabahuloti tato paÔisanthÈravuttito ca 
ÈcÈrakosallato ca uppannena dhammapÈmojjena pÈmojjabahulo hutvÈ taÑ 
sakalassÈpi vaÔÔadukkhassa antaÑ karissatÊti attho. 

 EvaÑ SatthÈrÈ desitÈsu imÈsu gÈthÈsu ekamekissÈya gÈthÈya pariyosÈne 
ekamekaÑ bhikkhusataÑ nisinnanisinnaÔÔhÈneyeva saha paÔisambhidÈhi 
arahattaÑ patvÈ vehÈsaÑ abbhuggantvÈ sabbepi te bhikkh| ÈkÈseneva 
vÊsayojanasatikaÑ kantÈraÑ atikkamitvÈ TathÈgatassa suvaÓÓavaÓÓaÑ 
sarÊraÑ vaÓÓentÈ thomentÈ pÈde vandiÑs|ti. 
 

Sambahulabhikkhuvatthu sattamaÑ. 
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8. PaÒcasatabhikkhuvatthu  

 VassikÈ viya pupphÈnÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto paÒcasate bhikkh| Èrabbha kathesi. 

 Te kira Satthu santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ araÒÒe samaÓadhammaÑ 
karontÈ pÈtova pupphitÈni vassikapupphÈni sÈyaÑ vaÓÔato muccantÈni disvÈ 
“pupphÈnaÑ1 vaÓÔehi muccanato mayaÑ paÔhamataraÑ rÈgÈdÊhi 
muccissÈmÈ”ti vÈyamiÑsu. SatthÈ te bhikkh| oloketvÈ “bhikkhave 
bhikkhunÈ nÈma vaÓÔato muccanapupphena viya dukkhato muccituÑ 
vÈyamitabbamevÈ”ti vatvÈ GandhakuÔiyaÑ nisinnova ÈlokaÑ pharitvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 377. “VassikÈ viya pupphÈni, maddavÈni pamuÒcati. 
 EvaÑ rÈgaÒca dosaÒca, vippamuÒcetha bhikkhavo”ti. 

 Tattha vassikÈti sumanÈ. MaddavÈnÊti2 milÈtÈni. IdaÑ vuttaÑ hoti–
yathÈ vassikÈ hiyyo pupphitapupphÈni punadivase purÈÓabh|tÈni muÒcati, 
vaÓÔato vissajjeti, evaÑ tumhepi rÈgÈdayo dose vippamuÒcethÈti. 

 DesanÈvasÈne sabbepi te bhikkh| arahatte patiÔÔhahiÑs|ti. 
 

PaÒcasatabhikkhuvatthu aÔÔhamaÑ. 
_____ 

 
9. SantakÈyattheravatthu 

 SantakÈyoti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
SantakÈyattheraÑ nÈma Èrabbha kathesi. 

 Tassa kira hatthapÈdakukkuccaÑ nÈma nÈhosi, kÈyavijambhanarahito 
santa-attabhÈvova ahosi. So kira sÊhayonito Ègato thero. SÊhÈ kira 
ekadivasaÑ gocaraÑ gahetvÈ rajatasuvaÓÓamaÓipavÈÄaguhÈnaÑ aÒÒataraÑ 
pavisitvÈ manosilÈtale haritÈlacuÓÓesu sattÈhaÑ nipajjitvÈ sattame divase 
uÔÔhÈya nipannaÔÔhÈnaÑ oloketvÈ sace na~guÔÔhassa vÈ kaÓÓÈnaÑ vÈ 
hatthapÈdÈnaÑ vÈ calitattÈ manosilÈharitÈlacuÓÓÈnaÑ vippakiÓÓataÑ 
passanti, “na te idaÑ jÈtiyÈ vÈ gottassa vÈ 
______________________________________________________________ 
 1. TumhÈkaÑ (SÊ, Ka) 2. MajjavÈnÊti (SyÈ), paccavÈnÊti (Ka)  
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patir|pan”ti puna sattÈhaÑ nirÈhÈrÈ nipajjanti, cuÓÓÈnaÑ pana 
vippakiÓÓabhÈve asati “idaÑ te jÈtigottÈnaÑ anucchavikan”ti ÈsayÈ1 
nikkhamitvÈ vijambhitvÈ disÈ anuviloketvÈ tikkhattuÑ sÊhanÈdaÑ naditvÈ 
gocarÈya pakkamanti. Evar|pÈya sÊhayoniyÈ Ègato ayaÑ bhikkhu. Tassa 
kÈyasamÈcÈraÑ disvÈ bhikkh| Satthu ÈrocesuÑ “na no bhante 
SantakÈyattherasadiso bhikkhu diÔÔhapubbo. Imassa hi nisinnaÔÔhÈne 
hatthacalanaÑ vÈ pÈdacalanaÑ vÈ kÈyavijambhitÈ vÈ natthÊ”ti. TaÑ sutvÈ 
SatthÈ “bhikkhave bhikkhunÈ nÈma SantakÈyattherena viya kÈyÈdÊhi 
upasanteneva bhavitabban”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 378. “SantakÈyo santavÈco, santavÈ susamÈhito. 
 VantalokÈmiso bhikkhu, ‘upasanto’ti vuccatÊ”ti. 

 Tattha santakÈyoti pÈÓÈtipÈtÈdÊnaÑ abhÈvena santakÈyo, 
musÈvÈdÈdÊnaÑ abhÈvena santavÈco, abhijjhÈdÊnaÑ abhÈvena santavÈ2, 
kÈyÈdÊnaÑ tiÓÓampi suÔÔhu samÈhitattÈ susamÈhito, cat|hi maggehi 
lokÈmisassa vantatÈya vantalokÈmiso bhikkhu abbhantare rÈgÈdÊnaÑ 
upasantatÈya upasantoti vuccatÊti attho. 

 DesanÈvasÈne so thero arahatte patiÔÔhahi, sampattÈnampi sÈtthikÈ 
dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

SantakÈyattheravatthu navamaÑ. 
_____ 

 
10. Na~galakulattheravatthu 

 AttanÈ codayattÈnanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
Na~galakulattheraÑ3 Èrabbha kathesi. 

 Eko kira duggatamanusso paresaÑ bhatiÑ katvÈ jÊvati, taÑ eko bhikkhu 
pilotikakhaÓÉanivatthaÑ na~galaÑ ukkhipitvÈ gacchantaÑ disvÈ evamÈha 
“kiÑ pana te evaÑ jÊvanato pabbajituÑ na varan”ti4. Ko maÑ bhante evaÑ 
jÊvantaÑ pabbÈjessatÊti. Sace pabbajissasi, ahaÑ taÑ pabbÈjessÈmÊti. SÈdhu 
______________________________________________________________ 
 1. BilÈsayÈ (Ka) 2. Santamano (SyÈ) 
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bhante, sace maÑ pabbÈjessatha, pabbajissÈmÊti. Atha naÑ so thero 
JetavanaÑ netvÈ sahatthena nhÈpetvÈ mÈÄake ÔhapetvÈ pabbÈjetvÈ 
nivatthapilotikakhaÓÉena saddhiÑ na~galaÑ mÈÄakasÊmÈyameva 
rukkhasÈkhÈyaÑ ÔhapÈpesi. So upasampannakÈlepi Na~galakulattherotveva 
paÒÒÈyi. So BuddhÈnaÑ uppannalÈbhasakkÈraÑ nissÈya jÊvanto ukkaÓÔhitvÈ 
ukkaÓÔhitaÑ vinodetuÑ asakkonto “na dÈni saddhÈdeyyÈni kÈsÈyÈni 
paridahitvÈ gamissÈmÊ”ti taÑ rukkham|laÑ gantvÈ attanÈva attÈnaÑ ovadi 
“ahirika nillajja idaÑ nivÈsetvÈ vibbhamitvÈ bhatiÑ katvÈ jÊvitukÈmo 
jÈto”ti. TassevaÑ attÈnaÑ ovadantasseva cittaÑ tanukabhÈvaÑ gataÑ. So 
nivattitvÈ puna katipÈhaccayena ukkaÓÔhitvÈ tatheva attÈnaÑ ovadi, punassa 
cittaÑ nivatti. So iminÈva nÊhÈrena ukkaÓÔhita-ukkaÓÔhitakÈle tattha gantvÈ 
attÈnaÑ ovadi. Atha naÑ bhikkh| tattha abhiÓhaÑ gacchantaÑ disvÈ “Èvuso 
Na~galatthera kasmÈ ettha gacchasÊ”ti pucchiÑsu. So “Ècariyassa santikaÑ 
gacchÈmi bhante”ti vatvÈ katipÈheneva1 arahattaÑ pÈpuÓi. 

 Bhikkh| tena saddhiÑ keÄiÑ karontÈ ÈhaÑsu “Èvuso Na~galatthera tava 
vicaraÓamaggo avaÄaÒjo viya jÈto, Ècariyassa santikaÑ na gacchasi 
maÒÒe”ti. Œma bhante mayaÑ saÑsagge sati agamimhÈ, idÈni pana so 
saÑsaggo chinno, tena na gacchÈmÈti. TaÑ sutvÈ bhikkh| “esa abh|taÑ 
vatvÈ aÒÒaÑ byÈkarotÊ”ti Satthu tamatthaÑ ÈrocesuÑ. SatthÈ “Èma 
bhikkhave mama putto attanÈva attÈnaÑ codetvÈ pabbajitakiccassa 
matthakaÑ patto”ti vatvÈ dhammaÑ desento imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 379. “AttanÈ codayattÈnaÑ, paÔimaÑsetha attanÈ. 
 So attagutto satimÈ, sukhaÑ bhikkhu vihÈhisi. 
 
 380. AttÈ hi attano nÈtho, 
 (Ko hi nÈtho paro siyÈ.)2 
 AttÈ hi attano gati. 
 TasmÈ saÑyamamattÈnaÑ, 
 AssaÑ bhadraÑva vÈÓijo”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. KatipÈhaccayena (SÊ), katipÈhasseva (SyÈ) 2. (  ) natthi SÊ-SyÈ-potthakesu.  
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 Tattha codayattÈnanti attanÈva attÈnaÑ codaya sÈraya. PaÔimaÑsethÈti1 
attanÈva attÈnaÑ parivÊmaÑsatha2. Soti so tvaÑ bhikkhu evaÑ sante 
attanÈva guttatÈya attagutto, upaÔÔhitasatitÈya satimÈ hutvÈ sabbiriyÈpathesu 
sukhaÑ viharissasÊti attho. 

 NÈthoti avassayo patiÔÔhÈ. Ko hi nÈtho paroti3 yasmÈ parassa attabhÈve 
patiÔÔhÈya kusalaÑ vÈ katvÈ saggaparÈyaÓena maggaÑ vÈ bhÈvetvÈ 
sacchikataphalena bhavituÑ na sakkÈ, tasmÈ ko hi nÈma paro nÈtho 
bhaveyyÈti attho. TasmÈti yasmÈ attÈva attano gati patiÔÔhÈ saraÓaÑ, tasmÈ 
yathÈ bhadraÑ assÈjÈnÊyaÑ nissÈya lÈbhaÑ patthayanto vÈÓijo tassa 
visamaÔÔhÈnacÈraÑ pacchinditvÈ divasassa tikkhattuÑ nahÈpento bhojento 
saÑyameti paÔijaggati, evaÑ tvampi anuppannassa akusalassa uppÈdaÑ 
nivÈrento satisammosena uppannaÑ akusalaÑ pajahanto attÈnaÑ saÑyama 
gopaya, evaÑ sante paÔhamajjhÈnaÑ ÈdiÑ katvÈ lokiyalokuttaravisesaÑ 
adhigamissasÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

Na~galakulattheravatthu dasamaÑ. 
_____ 

 
11. Vakkalittheravatthu 

 PÈmojjabahuloti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto 
VakkalittheraÑ Èrabbha kathesi. 

 So kirÈyasmÈ SÈvatthiyaÑ brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto 
piÓÉÈya paviÔÔhaÑ TathÈgataÑ disvÈ Satthu sarÊrasampattiÑ oloketvÈ 
sarÊrasampattidassanena atitto “evÈhaÑ niccakÈlaÑ TathÈgataÑ daÔÔhuÑ 
labhissÈmÊ”ti Satthu santike pabbajitvÈ yattha Ôhitena sakkÈ DasabalaÑ 
passituÑ, tattha Ôhito sajjhÈyakammaÔÔhÈnamanasikÈrÈdÊni pahÈya SatthÈraÑ 
olokentova vicarati. SatthÈ tassa ÒÈÓaparipÈkaÑ Ègamento kiÒci avatvÈ 
“idÈnissa ÒÈÓaÑ paripÈkaÑ gatan”ti ÒatvÈ “kiÑ te Vakkali 
______________________________________________________________ 
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iminÈ p|tikÈyena diÔÔhena, yo kho Vakkali dhammaÑ passati, so maÑ 
passati. Yo maÑ passati, so dhammaÑ passatÊ”ti1 vatvÈ ovadi. So evaÑ 
ovaditopi Satthu dassanaÑ pahÈya neva aÒÒattha gantuÑ sakkoti. Atha naÑ 
SatthÈ “nÈyaÑ bhikkhu saÑvegaÑ alabhitvÈ bujjhissatÊ”ti upakaÔÔhÈya 
vass|panÈyikÈya RÈjagahaÑ gantvÈ vass|panÈyikadivase “apehi Vakkali, 
apehi VakkalÊ”ti paÓÈmesi. So “na maÑ SatthÈ ÈlapatÊ”ti temÈsaÑ Satthu 
sammukhe ÔhÈtuÑ asakkonto “kiÑ mayhaÑ jÊvitena, pabbatÈ attÈnaÑ 
pÈtessÈmÊ”ti Gijjhak|ÔaÑ abhiruhi. 

 SatthÈ tassa kilamanabhÈvaÑ ÒatvÈ “ayaÑ bhikkhu mama santikÈ 
assÈsaÑ alabhanto maggaphalÈnaÑ upanissayaÑ nÈseyyÈ”ti attÈnaÑ 
dassetuÑ obhÈsaÑ muÒci. Athassa Satthu diÔÔhakÈlato paÔÔhÈya 
tÈvamahantopi soko pahÊyi. SatthÈ sukkhataÄÈkaÑ oghena p|rento viya 
therassa balavapÊtipÈmojjaÑ uppÈdetuÑ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 381. “PÈmojjabahulo bhikkhu, pasanno BuddhasÈsane. 
 Adhigacche padaÑ santaÑ, sa~khÈr|pasamaÑ sukhan”ti. 

 Tassattho–pakatiyÈpi pÈmojjabahulo bhikkhu BuddhasÈsane pasÈdaÑ 
roceti, so evaÑ pasanno BuddhasÈsane santaÑ padaÑ sa~khÈr|pasamaÑ 
sukhanti laddhanÈmaÑ nibbÈnaÑ adhigaccheyyÈti. ImaÒca pana gÈthaÑ 
vatvÈ SatthÈ Vakkalittherassa hatthaÑ pasÈretvÈ– 

   “Ehi Vakkali mÈ bhÈyi, olokehi TathÈgataÑ. 
   AhaÑ taÑ uddharissÈmi, pa~ke sannaÑva kuÒjaraÑ. 

   Ehi Vakkali mÈ bhÈyi, olokehi TathÈgataÑ. 
   AhaÑ taÑ mocayissÈmi, rÈhuggahaÑva s|riyaÑ. 

   Ehi Vakkali mÈ bhÈyi, olokehi TathÈgataÑ. 
   AhaÑ taÑ mocayissÈmi, rÈhuggahaÑva candiman”ti– 

ImÈ gÈthÈ abhÈsi. So “Dasabalo me diÔÔho, ehÊti ca avhÈnampi laddhan”ti 
balavapÊtiÑ uppÈdetvÈ “kuto nu kho gantabban”ti gamanamaggaÑ 
apassanto Dasabalassa sammukhe ÈkÈse uppatitvÈ paÔhamapÈde 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 2. 98 piÔÔhe.  
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pabbate Ôhiteyeva SatthÈrÈ vuttagÈthÈ Èvajjento ÈkÈseyeva pÊtiÑ 
vikkhambhetvÈ saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ patvÈ TathÈgataÑ 
vandamÈnova otaritvÈ Satthu santike aÔÔhÈsi. Atha naÑ SatthÈ aparabhÈge 
saddhÈdhimuttÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

Vakkalittheravatthu ekÈdasamaÑ. 
_____ 

 
12. SumanasÈmaÓeravatthu 

 Yo haveti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ PubbÈrÈme viharanto 
SumanasÈmaÓeraÑ Èrabbha kathesi. TatrÈyaÑ anupubbÊ kathÈ– 

 PadumuttarabuddhakÈlasmiÒhi eko kulaputto SatthÈrÈ catuparisamajjhe 
ekaÑ bhikkhuÑ dibbacakkhukÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ taÑ 
sampattiÑ patthayamÈno SatthÈraÑ nimantetvÈ sattÈhaÑ 
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ datvÈ “bhante ahampi 
anÈgate ekassa Buddhassa sÈsane dibbacakkhukÈnaÑ aggo bhaveyyan”ti 
patthanaÑ Ôhapesi. SatthÈ kappasatasahassaÑ olokento tassa patthanÈya 
samijjhanabhÈvaÑ viditvÈ “ito kappasatasahassamatthake 
GotamabuddhasÈsane dibbacakkhukÈnaÑ aggo Anuruddo nÈma 
bhavissasÊ”ti byÈkÈsi. So taÑ byÈkaraÓaÑ sutvÈ sve pattabbaÑ viya taÑ 
sampattiÑ maÒÒamÈno parinibbute Satthari bhikkh| 
dibbacakkhuparikammaÑ pucchitvÈ sattayojanikaÑ kaÒcanath|paÑ 
parikkhipitvÈ anekÈni dÊparukkhasahassÈni kÈretvÈ dÊpap|jaÑ katvÈ tato 
cuto devaloke nibbattitvÈ devamanussesu kappasatasahassÈni saÑsaritvÈ 
imasmiÑ kappe BÈrÈÓasiyaÑ daliddakule nibbatto SumanaseÔÔhiÑ nissÈya 
tassa tiÓahÈrako hutvÈ jÊvikaÑ kappesi. AnnabhÈrotissa nÈmaÑ ahosi. 
SumanaseÔÔhÊpi tasmiÑ nagare niccakÈlaÑ mahÈdÈnaÑ deti. 

 AthekadivasaÑ UpariÔÔho nÈma Paccekabuddho GandhamÈdane 
nirodhasamÈpattito vuÔÔhÈya “kassa nu kho ajja anuggahaÑ karissÈmÊ”ti 
cintetvÈ “ajja mayÈ annabhÈrassa anuggahaÑ kÈtuÑ vaÔÔati, idÈni ca so 
aÔavito tiÓaÑ ÈdÈya gehaÑ ÈgamissatÊ”ti ÒatvÈ pattacÊvaramÈdÈya iddhiyÈ 
gantvÈ annabhÈrassa sammukhe paccuÔÔhÈsi. AnnabhÈro taÑ 
tucchapattahatthaÑ disvÈ 
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“api bhante bhikkhaÑ labhitthÈ”ti pucchitvÈ “labhissÈma mahÈpuÒÒÈ”ti 
vutte “tena hi bhante thokaÑ ÈgamethÈ”ti tiÓakÈjaÑ chaÉÉetvÈ vegena 
gehaÑ gantvÈ “bhadde mayhaÑ ÔhapitabhÈgabhattaÑ atthi, natthÊ”ti 
bhariyaÑ pucchitvÈ “atthi sÈmÊ”ti vutte vegena paccÈgantvÈ 
Paccekabuddhassa pattaÑ ÈdÈya “mayhaÑ dÈtukÈmatÈya sati deyyadhammo 
na hoti, deyyadhamme sati paÔiggÈhakaÑ na labhÈmi. Ajja pana me 
paÔiggÈhako ca diÔÔho, deyyadhammo ca atthi, lÈbhÈ vata me”ti gehaÑ 
gantvÈ bhattaÑ patte pakkhipÈpetvÈ1 paccÈharitvÈ Paccekabuddhassa hatthe 
patiÔÔhapetvÈ– 

   “IminÈ pana dÈnena, mÈ me dÈliddiyaÑ ahu. 
   NatthÊti vacanaÑ nÈma, mÈ ahosi bhavÈbhave. 

Bhante evar|pÈ dujjÊvitÈ mucceyyaÑ, ‘natthÊ’ti padameva2 na suÓeyyan”ti 
patthanaÑ Ôhapesi. Paccekabuddho “evaÑ hotu mahÈpuÒÒÈ”ti vatvÈ 
anumodanaÑ katvÈ pakkÈmi. 

 SumanaseÔÔhinopi chatte adhivatthÈ devatÈ “aho dÈnaÑ paramadÈnaÑ, 
UpariÔÔhe supatiÔÔhitan”ti vatvÈ tikkhattuÑ sÈdhukÈramadÈsi. Atha naÑ 
seÔÔhi “kiÑ maÑ ettakaÑ kÈlaÑ dÈnaÑ dadamÈnaÑ na passasÊ”ti Èha. 
NÈhaÑ tava dÈnaÑ Èrabbha sÈdhukÈraÑ demi, AnnabhÈrena pana 
UpariÔÔhassa dinnapiÓÉapÈte pasÊditvÈ mayÈ esa sÈdhukÈro pavattitoti. So 
“acchariyaÑ vata bho, ahaÑ ettakaÑ kÈlaÑ dÈnaÑ dadanto devataÑ 
sÈdhukÈraÑ dÈpetuÑ nÈsakkhiÑ, AnnabhÈro maÑ nissÈya jÊvanto 
ekapiÓÉapÈteneva sÈdhukÈraÑ dÈpesi, tassa dÈne anucchavikaÑ katvÈ taÑ 
piÓÉapÈtaÑ mama santakaÑ karissÈmÊ”ti cintetvÈ taÑ pakkosÈpetvÈ “ajja 
tayÈ kassaci kiÒci dinnan”ti pucchi. Œma sÈmi UpariÔÔhapaccekabuddhassa 
me ajja bhÈgabhattaÑ dinnanti. Handa bho kahÈpaÓaÑ gahetvÈ etaÑ 
mayhaÑ piÓÉapÈtaÑ dehÊti. Na demi sÈmÊti. So yÈva sahassaÑ vaÉÉhesi, 
itaro sahassenÈpi nÈdÈsi. Atha naÑ “hotu bho yadi piÓÉapÈtaÑ na desi, 
sahassaÑ gahetvÈ pattiÑ me dehÊ”ti Èha. So “ayyena saddhiÑ mantetvÈ 
jÈnissÈmÊ”ti vegena PaccekabuddhaÑ sampÈpuÓitvÈ “bhante SumanaseÔÔhi 
sahassaÑ datvÈ tumhÈkaÑ piÓÉapÈte pattiÑ yÈcati, kiÑ karomÊ”ti pucchi. 
______________________________________________________________ 
 1. ŒkirÈpetvÈ (SÊ, SyÈ) 2. PadaÒceva (SÊ)  
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  Athassa so upamaÑ Èhari “seyyathÈpi paÓÉita kulasatike gÈme 
ekasmiÑ ghare dÊpaÑ jÈleyya, sesÈ attano telena vaÔÔiÑ temetvÈ jÈlÈpetvÈ 
gaÓheyyuÑ, purimapadÊpassa pabhÈ atthÊti vattabbÈ natthÊ”ti. AtirekatarÈ 
bhante pabhÈ hotÊti. EvamevaÑ paÓÉita uÄu~kayÈgu vÈ hotu, 
kaÔacchubhikkhÈ vÈ, attano piÓÉapÈte paresaÑ pattiÑ dentassa1 yattakÈnaÑ 
deti, tattakaÑ vaÉÉhati. TvaÑ hi ekameva piÓÉapÈtaÑ adÈsi, seÔÔhissa pana 
pattiyÈ dinnÈya dve piÓÉapÈtÈ honti eko tava, eko tassÈti. 

 So “sÈdhu bhante”ti taÑ abhivÈdetvÈ seÔÔhissa santikaÑ gantvÈ “gaÓha 
sÈmi pattin”ti Èha. Tena hi ime kahÈpaÓe gaÓhÈti. NÈhaÑ piÓÉapÈtaÑ 
vikkiÓÈmi, saddhÈya te pattiÑ dammÊti. “TvaÑ saddhÈya desi2, ahampi tava 
guÓe p|jemi, gaÓha tÈta, ito paÔÔhÈya ca pana mÈ sahatthÈ kammamakÈsi, 
vÊthiyaÑ gharaÑ mÈpetvÈ vasa. Yena ca te attho hoti, sabbaÑ mama santikÈ 
gaÓhÈhÊ”ti Èha. NirodhÈ vuÔÔhitassa pana dinnapiÓÉapÈto tadaheva vipÈkaÑ 
deti. TasmÈ rÈjÈpi taÑ pavattiÑ sutvÈ AnnabhÈraÑ pakkosÈpetvÈ pattiÑ 
gahetvÈ mahantaÑ bhogaÑ datvÈ tassa seÔÔhiÔÔhÈnaÑ dÈpesi. 

 So SumanaseÔÔhissa sahÈyako hutvÈ yÈvajÊvaÑ puÒÒÈni katvÈ tato cuto 
devaloke nibbattitvÈ devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
Kapilavatthunagare amitodanassa Sakkassa gehe paÔisandhiÑ gaÓhi, 
Anuruddotissa nÈmaÑ akaÑsu. So MahÈnÈmasakkassa kaniÔÔhabhÈtÈ, Satthu 
c|Äapitu putto paramasukhumÈlo3 mahÈpuÒÒo ahosi. EkadivasaÑ kira chasu 
khattiyesu p|ve4 lakkhaÑ katvÈ guÄehi kÊÄantesu Anuruddo parÈjito 
p|vÈnaÑ atthÈya mÈtu santikaÑ pahiÓi. SÈ mahantaÑ suvaÓÓathÈlaÑ 
p|retvÈ p|ve pesesi. P|ve khÈditvÈ puna kÊÄanto parÈjito tatheva pahiÓi. 
EvaÑ tikkhattuÑ p|vesu ÈhaÔesu catutthe vÈre mÈtÈ “idÈni p|vÈ natthÊ”ti 
pahiÓi. TassÈ vacanaÑ sutvÈ “natthÊ”ti padassa asutapubbatÈya “natthip|vÈ 
nÈma idÈni bhavissantÊ”ti saÒÒaÑ katvÈ “gaccha natthip|ve ÈharÈ”ti pesesi. 
______________________________________________________________ 
 1. Dento (SÊ) 2. Dehi (SÊ) 
 3. ParamasukumÈlo (SÊ, Ka) 4. P|vehi (Ka) 
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athassa mÈtÈ “natthip|ve kira ayye dethÈ”ti vutte “mama puttena natthÊti 
padaÑ na sutapubbaÑ, kathaÑ nu kho natthibhÈvaÑ jÈnÈpeyyan”ti 
suvaÓÓapÈtiÑ dhovitvÈ aparÈya suvaÓÓapÈtiyÈ paÔikujjitvÈ “handa tÈta imaÑ 
mama puttassa dehÊ”ti pahiÓi. TasmiÑ khaÓe nagarapariggÈhikÈ devatÈ 
“amhÈkaÑ sÈminÈ AnnabhÈrakÈle UpariÔÔhassa Paccekabuddhassa 
bhÈgabhattaÑ datvÈ ‘natthÊti padameva na suÓeyyan’ti patthanÈ nÈma 
ÔhapitÈ. Sace mayaÑ tamatthaÑ ÒatvÈ ajjhupekkheyyÈma, muddhÈpi no 
sattadhÈ phaleyyÈ”ti cintetvÈ dibbap|vehi pÈtiÑ p|rayiÑsu. So puriso pÈtiÑ 
ÈharitvÈ tassa santike ÔhapetvÈ vivari. TesaÑ gandho sakalanagaraÑ phari. 
P|vo pana mukhe Ôhapitamattova sattarasaharaÓisahassÈni pharitvÈ aÔÔhÈsi. 

 Anuruddhopi cintesi “na maÑ maÒÒe ito pubbe mÈtÈ piyÈyati. Na hi me 
aÒÒadÈ tÈya natthip|vÈ nÈma pakkapubbÈ”ti. So gantvÈ mÈtaraÑ evamÈha 
“amma nÈhaÑ tava piyo”ti. TÈta kiÑ vadesi, mama akkhÊhipi 
hadayamaÑsatopi tvaÑ piyataroti. SacÈhaÑ amma tava piyo, kasmÈ mama 
pubbe evar|pe natthip|ve nÈma na adÈsÊti. SÈ taÑ purisaÑ pucchi “tÈta 
kiÒci pÈtiyaÑ ahosÊ”ti. Œma ayye p|vÈnaÑ pÈti paripuÓÓÈ ahosi, na me 
evar|pÈ diÔÔhapubbÈti. SÈ cintesi “putto me katapuÒÒo, devatÈhissa 
dibbap|vÈ pahitÈ bhavissantÊ”ti. Sopi mÈtaraÑ Èha “amma na mayÈ evar|pÈ 
p|vÈ khÈditapubbÈ, ito paÔÔhÈya me natthip|vameva paceyyÈsÊ”ti1. SÈ tato 
paÔÔhÈya tena “p|ve khÈditukÈmomhÊ”ti vuttakÈle suvaÓÓapÈtiÑ dhovitvÈ 
aÒÒÈya pÈtiyÈ paÔikujjitvÈ pahiÓati, devatÈ pÈtiÑ p|renti. EvaÑ so 
agÈramajjhe vasanto natthÊti padassa atthaÑ ajÈnitvÈ dibbap|veyeva 
paribhuÒji. 

 Satthu pana parivÈratthaÑ kulapaÔipÈÔiyÈ sÈkiyakumÈresu pabbajantesu 
MahÈnÈmena Sakkena “tÈta amhÈkaÑ kulÈ koci pabbajito natthi, tayÈ vÈ 
pabbajitabbaÑ, mayÈ vÈ”ti vutte so Èha “ahaÑ atisukhumÈlo2 pabbajituÑ na 
sakkhissÈmÊ”ti. Tena hi kammantaÑ uggaÓha, ahaÑ pabbajissÈmÊti. Ko esa 
kammanto nÈmÈti. So hi bhattassa uÔÔhÈnaÔÔhÈnampi na jÈnÈti, kammantaÑ 
kimeva jÈnissati, tasmÈ evamÈha. EkadivasaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. PeseyyÈsÊti (Ka) 2. AtisukumÈlo (SÊ, Ka)  
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hi Anuruddo Bhaddiyo Kimiloti1 tayo janÈ “bhattaÑ nÈma kahaÑ uÔÔhÈtÊ”ti 
mantayiÑsu. Tesu Kimilo “koÔÔhesu uÔÔhÈtÊ”ti Èha. So kirekadivasaÑ vÊhÊ 
koÔÔhamhi pakkhipante addasa, tasmÈ “koÔÔhe bhattaÑ uppajjatÊ”ti saÒÒÈya 
evamÈha. Atha naÑ Bhaddiyo “tvaÑ na jÈnÈsÊ”ti vatvÈ “bhattaÑ nÈma 
ukkhaliyaÑ uÔÔhÈtÊ”ti Èha. So kirekadivasaÑ ukkhalito bhattaÑ vaÉÉhente 
disvÈ “etthevetaÑ uppajjatÊ”ti saÒÒamakÈsi, tasmÈ evamÈha. Anuruddo te 
ubhopi “tumhe na jÈnÈthÈ”ti vatvÈ “bhattaÑ nÈma ratanubbedhamakuÄÈya 
mahÈsuvaÓÓapÈtiyaÑ uÔÔhÈtÊ”ti Èha. Tena kira neva vÊhiÑ koÔÔentÈ, na 
bhattaÑ pacantÈ diÔÔhapubbÈ, suvaÓÓapÈtiyaÑ vaÉÉhetvÈ purato 
Ôhapitabhattameva passati, tasmÈ “pÈtiyaÑyevetaÑ uppajjatÊ”ti saÒÒamakÈsi, 
tasmÈ evamÈha. EvaÑ bhattuÔÔhÈnaÔÔhÈnampi ajÈnanto mahÈpuÒÒo kulaputto 
kammante kiÑ jÈnissati. 

 So “ehi kho te Anuruddha gharÈvÈsatthaÑ anusÈsissÈmi, paÔhamaÑ 
khettaÑ kasÈpetabban”ti-ÈdinÈ nayena bhÈtarÈ vuttÈnaÑ kammantÈnaÑ 
apariyantabhÈvaÑ sutvÈ “na me gharÈvÈsena attho”ti mÈtaraÑ ÈpucchitvÈ 
Bhaddiyapamukhehi paÒcahi SÈkiyakumÈrehi saddhiÑ nikkhamitvÈ 
Anupiyambavane SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ pabbaji. PabbajitvÈ ca pana 
sammÈpaÔipadaÑ paÔipanno anupubbena tisso vijjÈ sacchikatvÈ dibbena 
cakkhunÈ ekÈsane nisinnova hatthatale Ôhapita-ÈmalakÈni viya 
sahassalokadhÈtuyo olokanasamattho hutvÈ– 

   “PubbenivÈsaÑ jÈnÈmi, dibbacakkhu visodhitaÑ. 
   Tevijjo iddhipattomhi, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti2– 

UdÈnaÑ udÈnetvÈ “kiÑ nu kho me katvÈ ayaÑ sampatti laddhÈ”ti olokento 
“PadumuttarapÈdam|le patthanaÑ Ôhapesin”ti ÒatvÈ puna “saÑsÈre 
saÑsaranto asukasmiÑ nÈma kÈle BÈrÈÓasiyaÑ SumanaseÔÔhiÑ nissÈya 
jÊvanto AnnabhÈro nÈma ahosin”tipi ÒatvÈ– 

   “AnnabhÈro pure ÈsiÑ, daliddo tiÓahÈrako3. 
   PiÓÉapÈto mayÈ dinno, UpariÔÔhassa tÈdino”ti4– 
______________________________________________________________ 
 1. Kimbiloti (SÊ, SyÈ) 2. Khu 2. 337 piÔÔhe. 
 3. KÈjahÈrako (SÊ) 4. Yasassinoti (SyÈ)  
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Èha. Athassa etadahosi “yo so tadÈ mayÈ UpariÔÔhassa dinnapiÓÉapÈtato 
kahÈpaÓe datvÈ pattiÑ aggahesi, mama sahÈyako SumanaseÔÔhi kahaÑ nu 
kho so etarahi nibbatto”ti. Atha naÑ “viÒjhÈÔaviyaÑ pabbatapÈde 
MuÓÉanigamo nÈma atthi, tattha MahÈmuÓÉassa nÈma upÈsakassa 
MahÈsumano C|Äasumanoti dve puttÈ, tesu so C|Äasumano hutvÈ nibbatto”ti 
addasa. DisvÈ ca pana cintesi “atthi nu kho tattha mayi gate upakÈro, 
natthÊ”ti. So upadhÈrento idaÑ addasa “so tattha mayi gate sattavassikova 
nikkhamitvÈ pabbajissati, khuraggeyeva ca arahattaÑ pÈpuÓissatÊ”ti. DisvÈ 
ca pana upakaÔÔhe antovasse ÈkÈsena gantvÈ gÈmadvÈre otari. MahÈmuÓÉo 
pana upÈsako therassa pubbepi vissÈsiko eva. So theraÑ piÓÉapÈtakÈle 
cÊvaraÑ pÈrupantaÑ disvÈ puttaÑ MahÈsumanaÑ Èha “tÈta ayyo me 
Anuruddhatthero Ègato, yÈvassa aÒÒo koci pattaÑ na gaÓhÈti, tÈvassa gantvÈ 
pattaÑ gaÓha, ahaÑ ÈsanaÑ paÒÒÈpessÈmÊ”ti. So tathÈ akÈsi. UpÈsako 
theraÑ antonivesane sakkaccaÑ parivisitvÈ temÈsaÑ vasanatthÈya paÔiÒÒaÑ 
gaÓhi, theropi adhivÈsesi. 

 Atha naÑ ekadivasaÑ paÔijagganto viya temÈsaÑ paÔijaggitvÈ 
mahÈpavÈraÓÈya ticÊvaraÒceva guÄatelataÓÉulÈdÊni ca ÈharitvÈ therassa 
pÈdam|le ÔhapetvÈ “gaÓhatha bhante”ti Èha. AlaÑ upÈsaka, na me iminÈ 
atthoti. Tena hi bhante vassÈvÈsikalÈbho nÈmesa, gaÓhatha nanti. Na 
gaÓhÈmi upÈsakÈti. KimatthaÑ na gaÓhatha bhanteti. MayhaÑ santike 
kappiyakÈrako sÈmaÓeropi natthÊti. Tena hi bhante mama putto 
MahÈsumano sÈmaÓero bhavissatÊti. Na me upÈsaka MahÈsumanenatthoti. 
Tena hi bhante C|ÄasumanaÑ pabbÈjethÈti. Thero “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ 
C|ÄasumanaÑ pabbÈjesi. So khuraggeyeva arahattaÑ pÈpuÓi. Thero tena 
saddhiÑ aÉÉhamÈsamattaÑ tattheva vasitvÈ “SatthÈraÑ passissÈmÊ”ti tassa 
ÒÈtake ÈpucchitvÈ ÈkÈseneva gantvÈ Himavantapadese araÒÒakuÔikÈya otari. 

 Thero pana pakatiyÈpi ÈraddhavÊriyo, tassa tattha pubbarattÈpararattaÑ 
ca~kamantassa udaravÈto samuÔÔhahi. Atha naÑ kilantar|paÑ disvÈ 
sÈmaÓero pucchi “bhante kiÑ vo rujjatÊ”ti. UdaravÈto me 
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samuÔÔhitoti. AÒÒadÈpi samuÔÔhitapubbo bhanteti. ŒmÈvusoti. Kena 
phÈsukaÑ hoti bhanteti. Anotattato pÈnÊye laddhe phÈsukaÑ hoti Èvusoti. 
Tena hi bhante ÈharÈmÊti. Sakkhissasi sÈmaÓerÈti. Œma bhanteti. Tena hi 
Anotatte Pannago1 nÈma nÈgarÈjÈ maÑ jÈnÈti, tassa ÈcikkhitvÈ 
bhesajjatthÈya ekaÑ pÈnÊyavÈrakaÑ ÈharÈti. So sÈdh|ti upajjhÈyaÑ vanditvÈ 
vehÈsaÑ abbhuggantvÈ paÒcayojanasataÑ ÔhÈnaÑ agamÈsi. TaÑ divasaÑ 
pana nÈgarÈjÈ nÈganÈÔakaparivuto udakakÊÄaÑ kÊÄitukÈmo hoti. So 
sÈmaÓeraÑ ÈgacchantaÑ disvÈva kujjhi, “ayaÑ MuÓÉakasamaÓo attano 
pÈdapaÑsuÑ mama matthake okiranto vicarati, Anotatte pÈnÊyatthÈya Ègato 
bhavissati, na dÈnissa pÈnÊyaÑ dassÈmÊ”ti paÓÓÈsayojanikaÑ 
AnotattadahaÑ mahÈpÈtiyÈ ukkhaliÑ pidahanto viya phaÓena pidahitvÈ 
nipajji. SÈmaÓero nÈgarÈjassa ÈkÈraÑ oloketvÈva “kuddho ayan”ti ÒatvÈ 
imaÑ gÈthamÈha– 

   “SuÓohi me nÈgarÈja, uggateja mahabbala. 
    Dehi me pÈnÊyaghaÔaÑ, bhesajjatthamhi Ègato”ti. 

 TaÑ sutvÈ nÈgarÈjÈ imaÑ gÈthamÈha– 

   “PuratthimasmiÑ disÈbhÈge, Ga~gÈ nÈma mahÈnadÊ. 
    MahÈsamuddamappeti, tato tvaÑ pÈnÊyaÑ harÈ”ti. 

 TaÑ sutvÈ sÈmaÓero “ayaÑ nÈgarÈjÈ attano icchÈya na dassati, ahaÑ 
balakkÈraÑ katvÈ ÈnubhÈvaÑ2 jÈnÈpetvÈ imaÑ abhibhavitvÈva pÈnÊyaÑ 
gaÓhissÈmÊ”ti cintetvÈ “mahÈrÈja upajjhÈyo maÑ Anotattatova pÈnÊyaÑ 
ÈharÈpeti, tenÈhaÑ idameva harissÈmi, apehi, mÈ maÑ vÈrehÊ”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 

   “Itova pÈnÊyaÑ hÈssaÑ3, iminÈvamhi atthiko. 
   Yadi te thÈmabalaÑ atthi, nÈgarÈja nivÈrayÈ”ti. 

 Atha naÑ nÈgarÈjÈ Èha– 

   “SÈmaÓera sace atthi, tava vikkama porisaÑ. 
   AbhinandÈmi te vÈcaÑ, harassu pÈnÊyaÑ mamÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Pannako (SÊ, SyÈ) 2. ManussabhÈvaÑ (SÊ), mahÈnubhÈvaÑ (SyÈ) 
 3. HarissaÑ (SÊ, KaÑ) 
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 Atha naÑ sÈmaÓero “evaÑ mahÈrÈja harÈmÊ”ti vatvÈ “yadi sakkonto 
harÈhÊ”ti vutte “tena hi suÔÔhu jÈnass|”ti tikkhattuÑ paÔiÒÒaÑ gahetvÈ 
“BuddhasÈsanassa ÈnubhÈvaÑ dassetvÈ mayÈ pÈnÊyaÑ harituÑ vaÔÔatÊ”ti 
cintetvÈ ÈkÈsaÔÔhadevatÈnaÑ tÈva santikaÑ agamÈsi. TÈ ÈgantvÈ vanditvÈ 
“kiÑ bhante”ti vatvÈ aÔÔhaÑsu. “EtasmiÑ AnotattadahapiÔÔhe 
PannaganÈgarÈjena saddhiÑ mama sa~gÈmo bhavissati, tattha gantvÈ 
jayaparÈjayaÑ olokethÈ”ti Èha. So eteneva nÊhÈrena cattÈro lokapÈle 
SakkasuyÈmasantusitaparanimmitavasavattÊ1 ca upasa~kamitvÈ tamatthaÑ 
Èrocesi. Tato paraÑ paÔipÈÔiyÈ yÈva brahmalokaÑ gantvÈ tattha tattha 
brahmehi ÈgantvÈ vanditvÈ Ôhitehi “kiÑ bhante”ti puÔÔho tamatthaÑ Èrocesi. 
EvaÑ so asaÒÒe ca ar|pibrahmÈno ca ÔhapetvÈ sabbattha muhutteneva 
ÈhiÓÉitvÈ Èrocesi. Tassa vacanaÑ sutvÈ sabbÈpi devatÈ AnotattadahapiÔÔhe 
nÈÄiyaÑ pakkhittÈni piÔÔhacuÓÓÈni2 viya ÈkÈsaÑ nirantaraÑ p|retvÈ 
sannipatiÑsu. Sannipatite devasaÑghe sÈmaÓero ÈkÈse ÔhatvÈ nÈgarÈjaÑ 
Èha– 

  “SuÓohi me nÈgarÈja, uggateja mahabbala. 
   Dehi me pÈnÊyaghaÔaÑ, bhesajjatthamhi Ègato”ti. 

 Atha naÑ nÈgo Èha– 

  “SÈmaÓera sace atthi, tava vikkama porisaÑ. 
  AbhinandÈmi te vÈcaÑ, harassu pÈnÊyaÑ mamÈ”ti. 

 So tikkhattuÑ nÈgarÈjassa paÔiÒÒaÑ gahetvÈ ÈkÈse Ôhitatova 
dvÈdasayojanikaÑ brahmattabhÈvaÑ mÈpetvÈ ÈkÈsato oruyha nÈgarÈjassa 
phaÓe akkamitvÈ adhomukhaÑ nippÊÄesi, tÈvadeva balavatÈ purisena 
akkanta-allacammaÑ viya nÈgarÈjassa phaÓe akkantamatte ogalitvÈ3 
dabbimattÈ phaÓapuÔakÈ ahesuÑ. NÈgarÈjassa phaÓehi muttamuttaÔÔhÈnato4 
tÈlakkhandhapamÈÓÈ udakavaÔÔiyo uggaÒchiÑsu. SÈmaÓero ÈkÈseyeva 
pÈnÊyavÈrakaÑ p|resi. DevasaÑgho sÈdhukÈramadÈsi. Atha 
______________________________________________________________ 
 1. ...sunimmitavasavattÊ (SyÈ) 2. PakkhittÈ p|vacuÓÓÈ (SyÈ) 
 3. ObhijjitvÈ (SyÈ) 4. MuttaÔÔhÈne (SyÈ, Ka) 
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nÈgarÈjÈ lajjitvÈ sÈmaÓerassa kujjhi, jayakusumavaÓÓÈnissa1 akkhÊni 
ahesuÑ. So “ayaÑ maÑ devasaÑghaÑ sannipÈtetvÈ pÈnÊyaÑ gahetvÈ2 
lajjÈpesi, etaÑ gahetvÈ mukhe hatthaÑ pakkhipitvÈ hadayamaÑsaÑ vÈssa 
maddÈmi, pÈde vÈ naÑ gahetvÈ pÈraga~gÈyaÑ khipÈmÊ”ti vegena 
anubandhi. Anubandhantopi naÑ pÈpuÓituÑ nÈsakkhiyeva. SÈmaÓero 
gantvÈ upajjhÈyassa hatthe pÈnÊyaÑ ÔhapetvÈ “pivatha bhante”ti Èha. 
NÈgarÈjÈpi pacchato ÈgantvÈ “bhante Anuruddha sÈmaÓero mayÈ 
adinnameva pÈnÊyaÑ gahetvÈ Ègato, mÈ pivitthÈ”ti Èha. EvaÑ kira 
sÈmaÓerÈti. “Pivatha bhante, iminÈ me dinnaÑ pÈnÊyaÑ ÈhaÔan”ti Èha. 
Thero “khÊÓÈsavasÈmaÓerassa musÈkathanaÑ nÈma natthÊ”ti ÒatvÈ pÈnÊyaÑ 
pivi. Ta~khaÓaÒÒevassa ÈbÈdho paÔipassambhi. Puna nÈgo theraÑ Èha 
“bhante sÈmaÓerenamhi sabbaÑ devagaÓaÑ sannipÈtetvÈ lajjÈpito, 
ahamassa hadayaÑ vÈ phÈlessÈmi, pÈde vÈ naÑ gahetvÈ pÈraga~gÈya 
khipissÈmÊ”ti. MahÈrÈja sÈmaÓero mahÈnubhÈvo, tumhe sÈmaÓerena 
saddhiÑ sa~gÈmetuÑ na sakkhissatha, khamÈpetvÈ naÑ gacchathÈti. So 
sayampi sÈmaÓerassa ÈnubhÈvaÑ jÈnÈtiyeva, lajjÈya pana anubandhitvÈ 
Ègato. Atha naÑ therassa vacanena khamÈpetvÈ tena saddhiÑ 
mittasanthavaÑ katvÈ “ito paÔÔhÈya Anotatta-udakena atthe sati tumhÈkaÑ 
ÈgamanakiccaÑ natthi, mayhaÑ pahiÓeyyÈtha, ahameva ÈharitvÈ dassÈmÊ”ti 
vatvÈ pakkÈmi. 

 Theropi sÈmaÓeraÑ ÈdÈya pÈyÈsi. SatthÈ therassa ÈgamanabhÈvaÑ 
ÒatvÈ MigÈramÈtupÈsÈde therassa ÈgamanaÑ olokento nisÊdi. Bhikkh|pi 
theraÑ ÈgacchantaÑ disvÈ paccuggantvÈ pattacÊvaraÑ paÔiggahesuÑ. 
Athekacce sÈmaÓeraÑ sÊsepi kaÓÓesupi bÈhÈyampi gahetvÈ saÒcÈletvÈ “kiÑ 
sÈmaÓera c|ÄakaniÔÔha3 na ukkaÓÔhitosÊ”ti ÈhaÑsu. SatthÈ tesaÑ kiriyaÑ 
disvÈ cintesi “bhÈriyaÑ vatimesaÑ bhikkh|naÑ kammaÑ, ÈsÊvisaÑ gÊvÈya 
gaÓhantÈ viya sÈmaÓeraÑ gaÓhanti, nÈssa ÈnubhÈvaÑ jÈnanti, ajja mayÈ 
SumanasÈmaÓerassa guÓaÑ pÈkaÔaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti. Theropi ÈgantvÈ 
SatthÈraÑ vanditvÈ nisÊdi. SatthÈ tena saddhiÑ paÔisanthÈraÑ katvÈ 
ŒnandattheraÑ Èmantesi “Œnanda Anotatta-udakenamhi pÈde 
______________________________________________________________ 
 1. GuÒjavaÓÓÈnissa (SÊ) 2. PhaÓe ÔhatvÈ (SÊ) 3. SÈmaÓerapillaka (SÊ)  
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dhovitukÈmo, sÈmaÓerÈnaÑ ghaÔaÑ1 datvÈ pÈnÊyaÑ ÈharÈpehÊ”ti. Thero 
vihÈre paÒcamattÈni sÈmaÓerasatÈni sannipÈtesi. Tesu SumanasÈmaÓero 
sabbanavako ahosi. Thero sabbamahallakaÑ sÈmaÓeraÑ Èha “sÈmaÓera 
SatthÈ Anotattadaha-udakena pÈde dhovitukÈmo, ghaÔaÑ ÈdÈya gantvÈ 
pÈnÊyaÑ ÈharÈ”ti. So “na sakkomi bhante”ti na icchi. Thero sesepi 
paÔipÈÔiyÈ pucchi, tepi tatheva vatvÈ paÔikkhipiÑsu. KiÑ panettha 
KhÊÓÈsavasÈmaÓerÈ natthÊti? Atthi, te pana “nÈyaÑ amhÈkaÑ baddho 
mÈlÈpuÔo, SumanasÈmaÓerasseva baddho”ti na icchiÑsu, puthujjanÈ pana 
attano asamatthatÈyeva na icchiÑsu. PariyosÈne pana Sumanassa vÈre 
sampatte “sÈmaÓera SatthÈ Anotattadaha-udakena pÈde dhovitukÈmo, kuÔaÑ 
ÈdÈya kira udakaÑ ÈharÈ”ti Èha. So “Satthari ÈharÈpente ÈharissÈmÊ”ti 
SatthÈraÑ vanditvÈ “bhante Anotattato kira maÑ udakaÑ ÈhÈrÈpethÈ”ti Èha. 
Œma SumanÈti. So VisÈkhÈya kÈritesu ghanasuvaÓÓakoÔÔimesu 
senÈsanakuÔesu ekaÑ saÔÔhikuÔa-udakagaÓhanakaÑ mahÈghaÔaÑ hatthena 
gahetvÈ “iminÈ me ukkhipitvÈ aÑsak|Ôe Ôhapitena attho natthÊ”ti olambakaÑ 
katvÈ vehÈsaÑ abbhuggantvÈ HimavantÈbhimukho pakkhandi. 

 NÈgarÈjÈ sÈmaÓeraÑ d|ratova ÈgacchantaÑ disvÈ paccuggantvÈ kuÔaÑ 
aÑsak|Ôena ÈdÈya “bhante tumhe mÈdise dÈse vijjamÈne kasmÈ sayaÑ 
ÈgatÈ, udakenatthe sati kasmÈ sÈsanamattampi na pahiÓathÈ”ti kuÔena 
udakaÑ ÈdÈya sayaÑ ukkhipitvÈ “purato hotha bhante, ahameva 
ÈharissÈmÊ”ti Èha. “TiÔÔhatha tumhe mahÈrÈja, ahameva 
SammÈsambuddhena ÈÓatto”ti nÈgarÈjÈnaÑ nivattÈpetvÈ kuÔaÑ 
mukhavaÔÔiyaÑ hatthena gahetvÈ ÈkÈsenÈgaÒchi. Atha naÑ SatthÈ 
ÈgacchantaÑ oloketvÈ bhikkh| Èmantesi “passatha bhikkhave sÈmaÓerassa 
lÊlaÑ, ÈkÈse haÑsarÈjÈ viya sobhatÊ”ti Èha. Sopi pÈnÊyaghaÔaÑ ÔhapetvÈ 
SatthÈraÑ vanditvÈ aÔÔhÈsi. Atha naÑ SatthÈ Èha “kativassosi tvaÑ 
SumanÈ”ti. Sattavassomhi bhanteti. “Tena hi Sumana ajja paÔÔhÈya bhikkhu 
hohÊ”ti vatvÈ dÈyajja-upasampadaÑ adÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. GhaÔake (SÊ)  
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Dveyeva kira sÈmaÓerÈ sattavassikÈ upasampadaÑ labhiÑsu–ayaÒca 
Sumano SopÈko cÈti. 

 EvaÑ tasmiÑ upasampanne dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ 
“acchariyaÑ Èvuso, evar|po hi nÈma daharasÈmaÓerassa ÈnubhÈvo hoti, na 
no ito pubbe evar|po ÈnubhÈvo diÔÔhapubbo”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha 
bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte 
“bhikkhave mama sÈsane daharopi sammÈ paÔipanno evar|paÑ sampattiÑ 
labhatiyevÈ”ti vatvÈ dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 382. “Yo have daharo bhikkhu, yuÒjati BuddhasÈsane. 
 So’maÑ lokaÑ pabhÈseti, abbhÈ muttova candimÈ”ti. 

 Tattha yuÒjatÊti ghaÔati vÈyamati. PabhÈsetÊti so bhikkhu attano 
arahattamaggaÒÈÓena abbhÈdÊhi mutto candimÈ viya lokaÑ 
khandhÈdibhedaÑ lokaÑ obhÈseti, ekÈlokaÑ karotÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

SumanasÈmaÓeravatthu dvÈdasamaÑ. 
 
 

BhikkhuvaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

PaÒcavÊsatimo vaggo.

 



   

26. BrÈhmaÓavagga 
 

1. PasÈdabahulabrÈhmaÓavatthu 

 Chinda sotanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
pasÈdabahulaÑ brÈhmaÓaÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira brÈhmaÓo Bhagavato dhammadesanaÑ sutvÈ pasannacitto 
attano gehe soÄasamattÈnaÑ bhikkh|naÑ niccabhattaÑ paÔÔhapetvÈ 
bhikkh|naÑ ÈgatavelÈya pattaÑ gahetvÈ “Ègacchantu bhonto arahanto, 
nisÊdantu bhonto arahanto”ti yaÑkiÒci vadanto 
arahantavÈdapaÔisaÑyuttameva vadati. Tesu puthujjanÈ “ayaÑ amhesu 
arahantasaÒÒÊ”ti cintayiÑsu, khÊÓÈsavÈ “ayaÑ no khÊÓÈsavabhÈvaÑ 
jÈnÈtÊ”ti. EvaÑ te sabbepi kukkuccÈyantÈ tassa gehaÑ nÈgamiÑsu. So 
dukkhÊ dummano “kinnu kho ayyÈ nÈgacchantÊ”ti vihÈraÑ gantvÈ SatthÈraÑ 
vanditvÈ tamatthaÑ Èrocesi. SatthÈ bhikkh| ÈmantetvÈ “kiÑ etaÑ 
bhikkhave”ti pucchitvÈ tehi tasmiÑ atthe Èrocite “sÈdiyatha pana tumhe 
bhikkhave arahantavÈdan”ti Èha. Na sÈdiyÈma mayaÑ bhanteti. “EvaÑ 
sante manussÈnaÑ etaÑ pasÈdabhaÒÒaÑ, anÈpatti bhikkhave pasÈdabhaÒÒe, 
api ca kho pana brÈhmaÓassa arahantesu adhimattaÑ pemaÑ, tasmÈ 
tumhehipi taÓhÈsotaÑ chetvÈ arahattameva pattuÑ yuttan”ti vatvÈ 
dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 383. “Chinda sotaÑ parakkamma, kÈme panuda brÈhmaÓa. 
 Sa~khÈrÈnaÑ khayaÑ ÒatvÈ, akataÒÒ|si brÈhmaÓÈ”ti. 

 Tattha parakkammÈti taÓhÈsotaÑ nÈma na appamattakena vÈyÈmena 
chindituÑ sakkÈ, tasmÈ ÒÈÓasampayuttena mahantena parakkamena 
parakkamitvÈ taÑ sotaÑ chinda. Ubhopi kÈme panuda nÊhara. BrÈhmaÓÈti 
khÊÓÈsavÈnaÑ ÈlapanametaÑ. Sa~khÈrÈnanti paÒcannaÑ khandhÈnaÑ 
khayaÑ jÈnitvÈ. AkataÒÒ|ti evaÑ sante tvaÑ suvaÓÓÈdÊsu kenaci akatassa 
nibbÈnassa jÈnanato akataÒÒ| nÈma hosÊti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

PasÈdabahulabrÈhmaÓavatthu paÔhamaÑ. 
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2. Sambahulabhikkhuvatthu 

 YadÈ dvayes|ti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
sambahule bhikkh| Èrabbha kathesi. 

 EkadivasaÒhi tiÑsamattÈ disÈvÈsikÈ bhikkh| ÈgantvÈ SatthÈraÑ 
vanditvÈ nisÊdiÑsu. SÈriputtatthero tesaÑ arahattassa upanissayaÑ disvÈ 
SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ Ôhitakova imaÑ paÒhaÑ pucchi “bhante dve 
dhammÈti vuccanti, katame nu kho dve dhammÈ”ti. Atha naÑ SatthÈ “dve 
dhammÈti kho SÈriputta samathavipassanÈ vuccantÊ”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 384. “YadÈ dvayesu dhammesu, pÈrag| hoti brÈhmaÓo. 
 Athassa sabbe saÑyogÈ, atthaÑ gacchanti jÈnato”ti. 

 Tattha yadÈti yasmiÑ kÈle dvidhÈ Ôhitesu samathavipassanÈdhammesu 
abhiÒÒÈpÈragÈdivasena ayaÑ khÊÓÈsavo pÈrag| hoti, athassa vaÔÔasmiÑ 
saÑyojanasamatthÈ sabbe kÈmayogÈdayo saÑyogÈ evaÑ jÈnantassa atthaÑ 
parikkhayaÑ gacchantÊti attho. 

 DesanÈvasÈne sabbepi te bhikkh| arahatte patiÔÔhahiÑs|ti. 

Sambahulabhikkhuvatthu dutiyaÑ. 
_____ 

 
3. MÈravatthu 

 Yassa pÈranti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto mÈraÑ 
Èrabbha kathesi. 

 So kirekasmiÑ divase aÒÒataro puriso viya hutvÈ SatthÈraÑ 
upasa~kamitvÈ pucchi “bhante pÈraÑ pÈranti vuccati, kinnu kho etaÑ pÈraÑ 
nÈmÈ”ti. SatthÈ “mÈro ayan”ti viditvÈ “pÈpima kiÑ tava pÈrena, taÑ hi 
vÊtarÈgehi pattabban”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 385. “Yassa pÈraÑ apÈraÑ vÈ, pÈrÈpÈraÑ na vijjati. 
 VÊtaddaraÑ visaÑyuttaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti.
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 Tattha pÈranti ajjhattikÈni cha ÈyatanÈni. ApÈranti bÈhirÈni cha 
ÈyatanÈni. PÈrÈpÈranti tadubhayaÑ. Na vijjatÊti yassa sabbampetaÑ “ahan”ti 
vÈ “maman”ti vÈ gahaÓÈbhÈvena natthi, taÑ kilesadarathÈnaÑ1 vigamena 
vÊtaddaraÑ sabbakilesehi visaÑyuttaÑ ahaÑ brÈhmaÓaÑ vadÈmÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

MÈravatthu tatiyaÑ. 
_____ 

 
4. AÒÒatarabrÈhmaÓavatthu 

 JhÈyinti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto aÒÒataraÑ 
brÈhmaÓaÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira cintesi “SatthÈ attano sÈvake ‘brÈhmaÓÈ’ti vadati, ahaÒcamhi 
jÈtigottena brÈhmaÓo, mampi nu kho evaÑ vattuÑ vaÔÔatÊ”ti. So SatthÈraÑ 
upasa~kamitvÈ tamatthaÑ pucchi. SatthÈ “nÈhaÑ jÈtigottamattena 
brÈhmaÓaÑ vadÈmi, uttamatthaÑ arahattaÑ anuppattameva panevaÑ 
vadÈmÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 386. “JhÈyiÑ viraja’mÈsÊnaÑ, katakicca’manÈsavaÑ. 
 Uttamattha’manuppattaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti. 

 Tattha jhÈyinti duvidhena jhÈnena jhÈyantaÑ kÈmarajena virajaÑ vane 
ekakamÈsÊnaÑ cat|hi maggehi soÄasannaÑ kiccÈnaÑ katattÈ katakiccaÑ 
ÈsavÈnaÑ abhÈvena anÈsavaÑ uttamatthaÑ arahattaÑ anuppattaÑ ahaÑ 
brÈhmaÓaÑ vadÈmÊti attho. 

 DesanÈvasÈne so brÈhmaÓo sotÈpattiphale patiÔÔhahi, sampattÈnampi 
sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

AÒÒatarabrÈhmaÓavatthu catutthaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑkilesadarathÈnaÑ (SÊ), kilesadarÈnaÑ (SyÈ)  
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5. Œnandattheravatthu 

 DivÈ tapatÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ MigÈramÈtupÈsÈde 

viharanto ŒnandattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 Pasenadi Kosalo kira mahÈpavÈraÓÈya sabbÈbharaÓapaÔimaÓÉito 

gandhamÈlÈdÊni ÈdÈya vihÈraÑ agamÈsi. TasmiÑ khaÓe KÈÄudÈyitthero 

jhÈnaÑ samÈpajjitvÈ parisapariyante nisinno hoti, nÈmameva panassetaÑ, 

sarÊraÑ suvaÓÓavaÓÓaÑ. TasmiÑ pana khaÓe cando uggacchati, s|riyo 

atthameti. Œnandatthero atthamentassa ca s|riyassa uggacchantassa ca 

candassa obhÈsaÑ olokento raÒÒo sarÊrobhÈsaÑ therassa sarÊrobhÈsaÑ 

TathÈgatassa ca sarÊrobhÈsaÑ olokesi. Tattha sabbobhÈse atikkamitvÈ 

SatthÈva virocati. Thero SatthÈraÑ vanditvÈ “bhante ajja mama ime obhÈse 

olokentassa tumhÈkameva obhÈso ruccati. TumhÈkaÑ hi sarÊraÑ 

sabbobhÈse atikkamitvÈ virocatÊ”ti Èha. Atha naÑ SatthÈ “Œnanda s|riyo 

nÈma divÈ virocati, cando rattiÑ, rÈjÈ ala~katakÈleyeva, khÊÓÈsavo 

gaÓasa~gaÓikaÑ pahÈya antosamÈpattiyaÑyeva virocati, BuddhÈ pana 

rattimpi divÈpi paÒcavidhena tejena virocantÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 

 

 387. “DivÈ tapati Èdicco, rattimÈbhÈti candimÈ. 

 Sannaddho khattiyo tapati, jhÈyÊ tapati brÈhmaÓo. 

 Atha sabbamahorattiÑ, Buddho tapati tejasÈ”ti. 

 Tattha divÈ tapatÊti divÈ virocati, rattiÑ panassa gatamaggopi na 

paÒÒÈyati. CandimÈti candopi abbhÈdÊhi vimutto rattimeva virocati, no divÈ. 

Sannaddhoti suvaÓÓamaÓivicittehi sabbÈbharaÓehi paÔimaÓÉito 

catura~giniyÈ senÈya parikkhittova rÈjÈ virocati, na aÒÒÈtakavesena Ôhito. 

JhÈyÊti khÊÓÈsavo pana gaÓaÑ vinodetvÈ jhÈyantova virocati. TejasÈti 

SammÈsambuddho pana sÊlatejena dussÊlyatejaÑ, guÓatejena nigguÓatejaÑ, 

paÒÒÈtejena duppaÒÒatejaÑ, 
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puÒÒatejena apuÒÒatejaÑ, dhammatejena adhammatejaÑ pariyÈdiyitvÈ 
iminÈ paÒcavidhena tejasÈ niccakÈlameva virocatÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

Œnandattheravatthu paÒcamaÑ.  
_____ 

 
6. AÒÒatarabrÈhmaÓapabbajitavatthu 

 BÈhitapÈpoti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
aÒÒataraÑ brÈhmaÓapabbajitaÑ Èrabbha kathesi. 

 Eko kira brÈhmaÓo bÈhirakapabbajjÈya pabbajitvÈ “samaÓo Gotamo 
attano sÈvake ‘pabbajitÈ’ti vadati, ahaÒcamhi pabbajito, mampi kho evaÑ 
vattuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ etamatthaÑ pucchi. 
SatthÈ “nÈhaÑ ettakena ‘pabbajito’ti vadÈmi, kilesamalÈnaÑ pana 
pabbÈjitattÈ pabbajito nÈma hotÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 388. “BÈhitapÈpoti brÈhmaÓo, 
 SamacariyÈ samaÓoti vuccati. 
 PabbÈjayamattano malaÑ, 
 ‘TasmÈ pabbajito’ti vuccatÊ”ti. 

 Tattha samacariyÈti sabbÈkusalÈni sametvÈ caraÓena. TasmÈti yasmÈ 
bÈhitapÈpatÈya brÈhmaÓo, akusalÈni sametvÈ caraÓena samaÓoti vuccati, 
tasmÈ yo attano rÈgÈdimalaÑ pabbÈjayanto vinodento carati, sopi tena 
pabbÈjanena pabbajitoti vuccatÊti attho. 

 DesanÈvasÈne so brÈhmaÓapabbajito sotÈpattiphale patiÔÔhahi, 
sampattÈnampi sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

AÒÒatarabrÈhmaÓapabbajitavatthu chaÔÔhaÑ. 
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7. SÈriputtattheravatthu 

 Na brÈhmaÓassÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
SÈriputtattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ kira ÔhÈne sambahulÈ manussÈ “aho amhÈkaÑ ayyo 
khantibalena samannÈgato, aÒÒesu akkosantesu vÈ paharantesu vÈ 
kopamattampi natthÊ”ti therassa guÓe kathayiÑsu. Atheko micchÈdiÔÔhiko 
brÈhmaÓo “ko esa na kujjhatÊ”ti pucchi. AmhÈkaÑ theroti. NaÑ kujjhÈpento 
na bhavissatÊti. NatthetaÑ brÈhmaÓÈti. Tena hi ahaÑ naÑ kujjhÈpessÈmÊti. 
Sace sakkosi, kujjhÈpehÊti. So “hotu, jÈnissÈmissa kattabban”ti theraÑ 
bhikkhÈya paviÔÔhaÑ disvÈ pacchÈbhÈgena gantvÈ piÔÔhimajjhe1 mahantaÑ 
pÈÓippahÈramadÈsi. Thero “kiÑ nÈmetan”ti anoloketvÈva gato. 
BrÈhmaÓassa sakalasarÊre ÉÈho uppajji. So “aho guÓasampanno ayyo”ti 
therassa pÈdam|le nipajjitvÈ “khamatha me bhante”ti vatvÈ “kiÑ etan”ti ca 
vutte “ahaÑ vÊmaÑsanatthÈya tumhe paharin”ti Èha. Hotu khamÈmi teti. 
Sace me bhante khamatha, mama geheyeva nisÊditvÈ bhikkhaÑ gaÓhathÈti 
therassa pattaÑ gaÓhi, theropi pattaÑ adÈsi. BrÈhmaÓo theraÑ gehaÑ netvÈ 
parivisi. 

 ManussÈ kujjhitvÈ “iminÈ amhÈkaÑ niraparÈdho ayyo pahaÔo, 
daÓÉenapissa mokkho natthi, ettheva naÑ mÈressÈmÈ”ti leÉÉudaÓÉÈdihatthÈ 
brÈhmaÓassa gehadvÈre aÔÔhaÑsu. Thero uÔÔhÈya gacchanto brÈhmaÓassa 
hatthe pattaÑ adÈsi. ManussÈ taÑ therena saddhiÑ gacchantaÑ disvÈ 
“bhante tumhÈkaÑ pattaÑ gahetvÈ brÈhmaÓaÑ nivattethÈ”ti ÈhaÑsu. KiÑ 
etaÑ upÈsakÈti. BrÈhmaÓena tumhe pahaÔÈ, mayamassa kattabbaÑ 
jÈnissÈmÈti. KiÑ pana tumhe iminÈ pahaÔÈ, udÈhu ahanti. Tumhe bhanteti. 
“MaÑ esa paharitvÈ khamÈpesi, gacchatha tumhe”ti manusse uyyojetvÈ 
brÈhmaÓaÑ nivattÈpetvÈ thero vihÈrameva gato. Bhikkh| ujjhÈyiÑsu “kiÑ 
nÈmetaÑ SÈriputtatthero yena brÈhmaÓena pahaÔo, tasseva gehe nisÊditvÈ 
bhikkhaÑ gahetvÈ Ègato. Therassa pahaÔakÈlato paÔÔhÈya idÈni so kassa2 
lajjissati, avasese pothento vicarissatÊ”ti. SatthÈ 
______________________________________________________________ 
 1. PiÔÔhipassena ÔhatvÈ (SÊ) 2. Na idÈni so kassaci (SyÈ)  
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ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ 
“imÈya nÈmÈ”ti vutte “bhikkhave brÈhmaÓo brÈhmaÓaÑ paharanto nÈma 
natthi, gihibrÈhmaÓena pana samaÓabrÈhmaÓo pahaÔo bhavissati, kodho 
nÈmesa anÈgÈmimaggena samugghÈtaÑ gacchatÊ”ti vatvÈ dhammaÑ desento 
imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 389. “Na brÈhmaÓassa pahareyya, nÈssa muÒcetha brÈhmaÓo. 
 DhÊ brÈhmaÓassa hantÈraÑ, tato dhÊ yassa muÒcati. 
 
 390. Na brÈhmaÓasse’tadakiÒci seyyo, 
 YadÈ nisedho manaso piyehi. 
 Yato yato hiÑsamano nivattati, 
 Tato tato sammatimeva dukkhan”ti. 

 Tattha pahareyyÈti “khÊÓÈsavabrÈhmaÓohamasmÊ”ti jÈnanto 
khÊÓÈsavassa vÈ aÒÒatarassa vÈ jÈtibrÈhmaÓassa na pahareyya. NÈssa 
muÒcethÈti sopi pahaÔo khÊÓÈsavabrÈhmaÓo assa paharitvÈ Ôhitassa veraÑ na 
muÒcetha, tasmiÑ kopaÑ na kareyyÈti attho. DhÊ brÈhmaÓassÈti 
khÊÓÈsavabrÈhmaÓassa hantÈraÑ garahÈmi. Tato dhÊti yo pana taÑ 
paharantaÑ paÔipaharanto tassa upari veraÑ muÒcati, taÑ tatopi 
garahÈmiyeva. 

 EtadakiÒci seyyoti yaÑ khÊÓÈsavassa akkosantaÑ vÈ apaccakkosanaÑ, 
paharantaÑ vÈ appaÔipaharaÓaÑ, etaÑ tassa khÊÓÈsavabrÈhmaÓassa na kiÒci 
seyyo, appamattakaÑ seyyo na hoti, adhimattameva seyyoti attho. YadÈ 
nisedho manaso piyehÊti kodhanassa hi kodhuppÈdova manaso piyo nÈma. 
Kodho hi panesa mÈtÈpit|supi BuddhÈdÊsupi aparajjhati1. TasmÈ yo assa 
tehi manaso nisedho kodhavasena uppajjamÈnassa cittassa niggaho, etaÑ na 
kiÒci seyyoti attho2. HiÑsamanoti kodhamano. So tassa yato yato vatthuto 
anÈgÈmimaggena samugghÈtaÑ gacchanto 
______________________________________________________________ 
 1. Tehi kodhuppÈdehi manussÈ -pa- aparajjhanti (SÊ), 
 tehi panesa -pa- aparajjhati (SyÈ) 
 2. Yo So avassaÑ tehi manaso nisedho -pa- seyyo, 
 adhimattameva seyyoti attho (SÊ, Ka) 
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nivattati. Tato tatoti tato tato vatthuto sakalampi vaÔÔadukkhaÑ 
nivattatiyevÈti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

SÈriputtattheravatthu sattamaÑ. 
_____ 

 
8. MahÈpajÈpatigotamÊvatthu 

 Yassa kÈyena vÈcÈyÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto MahÈpajÈpatÊÑ GotamiÑ Èrabbha kathesi. 

 BhagavatÈ hi anuppanne vatthusmiÑ paÒÒatte aÔÔha garudhamme 
maÓÉanakajÈtiyo puriso surabhipupphadÈmaÑ viya sirasÈ sampaÔicchitvÈ 
saparivÈrÈ MahÈpajÈpati GotamÊ upasampadaÑ labhi, aÒÒo tassÈ upajjhÈyo 
vÈ Ècariyo vÈ natthi. EvaÑ laddh|pasampadaÑ theriÑ Èrabbha aparena 
samayena kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “MahÈpajÈpatiyÈ GotamiyÈ 
ÈcariyupajjhÈyÈ na paÒÒÈyanti, sahattheneva kÈsÈyÈni gaÓhÊ”ti. EvaÒca pana 
vatvÈ bhikkhuniyo kukkuccÈyantiyo tÈya saddhiÑ neva uposathaÑ na 
pavÈraÓaÑ karonti, tÈ gantvÈ TathÈgatassapi tamatthaÑ ÈrocesuÑ. SatthÈ 
tÈsaÑ kathaÑ sutvÈ “mayÈ MahÈpajÈpatiyÈ GotamiyÈ aÔÔha garudhammÈ 
dinnÈ, ahamevassÈcariyo, ahameva upajjhÈyo. KÈyaduccaritÈdivirahitesu 
khÊÓÈsavesu kukkuccaÑ nÈma na kÈtabban”ti vatvÈ dhammaÑ desento 
imaÑ gÈthamÈha– 
 
 391. “Yassa kÈyena vÈcÈya, manasÈ natthi dukkaÔaÑ. 
 SaÑvutaÑ tÊhi ÔhÈnehi, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti. 

 Tattha dukkaÔanti sÈvajjaÑ dukkhudrayaÑ apÈyasaÑvattanikaÑ 
kammaÑ. TÊhi ÔhÈnehÊti etehi kÈyÈdÊhi tÊhi kÈraÓehi 
kÈyaduccaritÈdipavesanivÈraÓatthÈya dvÈraÑ pihitaÑ, taÑ ahaÑ 
brÈhmaÓaÑ vadÈmÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

MahÈpajÈpatigotamÊvatthu aÔÔhamaÑ.  
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9. SÈriputtattheravatthu 

 YamhÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
SÈriputtattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 So kirÈyasmÈ Assajittherassa santike dhammaÑ sutvÈ sotÈpattiphalaÑ 
pattakÈlato paÔÔhÈya “yassaÑ disÈyaÑ thero vasatÊ”ti suÓÈti, tato aÒjaliÑ 
paggayha tatova sÊsaÑ katvÈ nipajjati. Bhikkh| “micchÈdiÔÔhiko SÈriputto, 
ajjÈpi disÈ namassamÈno vicaratÊ”ti tamatthaÑ TathÈgatassa ÈrocesuÑ. 
SatthÈ theraÑ pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira tvaÑ SÈriputta disÈ namassanto 
vicarasÊ”ti pucchitvÈ “bhante mama disÈ namassanabhÈvaÑ vÈ 
anamassanabhÈvaÑ vÈ tumheva jÈnÈthÈ”ti vutte “na bhikkhave SÈriputto 
disÈ namassati, Assajittherassa pana santikÈ dhammaÑ sutvÈ 
sotÈpattiphalaÑ pattatÈya attano ÈcariyaÑ namassati. YaÑ hi ÈcariyaÑ 
nissÈya bhikkhu dhammaÑ vijÈnÈti, tena so brÈhmaÓena aggi viya 
sakkaccaÑ namassitabboyevÈ”ti vatvÈ dhammaÑ desento imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 392. “YamhÈ dhammaÑ vijÈneyya, SammÈsambuddhadesitaÑ. 
 SakkaccaÑ taÑ namasseyya, aggihuttaÑva brÈhmaÓo”ti. 

 Tattha aggihuttaÑvÈti yathÈ brÈhmaÓo aggihuttaÑ sammÈ paricaraÓena 
ceva aÒjalikammÈdÊhi ca1 sakkaccaÑ namassati, evaÑ yamhÈ ÈcariyÈ 
TathÈgatapaveditaÑ dhammaÑ vijÈneyya, taÑ sakkaccaÑ namasseyyÈti 
attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

SÈriputtattheravatthu navamaÑ. 
_____ 

 
10. JaÔilabrÈhmaÓavatthu 

 Na jaÔÈhÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ 
JaÔilabrÈhmaÓaÑ Èrabbha kathesi. 
______________________________________________________________ 
 1. BalikammÈdÊhi ca (SÊ)  
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 So kira “ahaÑ mÈtito ca pitito ca sujÈto brÈhmaÓakule nibbatto. Sace 
samaÓo Gotamo attano sÈvake brÈhmaÓÈti vadati, mampi nu kho tathÈ 
vattuÑ vaÔÔatÊ”ti Satthu santikaÑ gantvÈ tamatthaÑ pucchi. Atha naÑ SatthÈ 
“nÈhaÑ brÈhmaÓa jaÔÈmattena, na jÈtigottamattena brÈhmaÓaÑ vadÈmi, 
paÔividdhasaccameva panÈhaÑ brÈhmaÓoti vadÈmÊ”ti vatvÈ dhammaÑ 
desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 393. “Na jaÔÈhi, na gottena, na jaccÈ hoti brÈhmaÓo. 
 Yamhi saccaÒca dhammo ca, so sucÊ so ca brÈhmaÓo”ti. 

 Tattha saccanti yasmiÑ puggale cattÈri saccÈni soÄasahÈkÈrehi 
paÔivijjhitvÈ ÔhitaÑ saccaÒÈÓaÒceva navavidho ca lokuttaradhammo atthi, so 
suci, so brÈhmaÓo cÈti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

JaÔilabrÈhmaÓavatthu dasamaÑ. 
_____ 

 
11. KuhakabrÈhmaÓavatthu 

 KiÑ teti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ viharanto 
ekaÑ VaggulivataÑ KuhakabrÈhmaÓaÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira VesÈlinagaradvÈre ekaÑ kakudharukkhaÑ Èruyha dvÊhi pÈdehi 
rukkhasÈkhaÑ gaÓhitvÈ adhosiro olambanto “kapilÈnaÑ me sataÑ detha, 
kahÈpaÓe detha, paricÈrikaÑ detha, no ce dassatha, ito patitvÈ maranto 
nagaraÑ anagaraÑ karissÈmÊ”ti vadati. TathÈgatassa 
bhikkhusaÑghaparivutassa nagaraÑ pavisanakÈle bhikkh| taÑ brÈhmaÓaÑ 
disvÈ nikkhamanakÈlepi naÑ tatheva olambantaÑ passiÑsu. NÈgarÈpi 
“ayaÑ pÈtova paÔÔhÈya evaÑ olambanto patitvÈ maranto nagaraÑ anagaraÑ 
kareyyÈ”ti cintetvÈ nagaravinÈsabhÊtÈ “yaÑ so yÈcati, sabbaÑ demÈ”ti 
paÔissuÓitvÈ adaÑsu. So otaritvÈ sabbaÑ gahetvÈ agamÈsi. Bhikkh| 
vihÈr|pacÈre taÑ gÈviÑ viya viravitvÈ gacchantaÑ disvÈ saÒjÈnitvÈ 
“laddhaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. GosataÑ (Ka)  

 



 DhammapadaÔÔhakathÈ 403 

te brÈhmaÓa yathÈpatthitan”ti pucchitvÈ “Èma laddhaÑ me”ti sutvÈ 
antovihÈraÑ gantvÈ TathÈgatassa tamatthaÑ ÈrocesuÑ. SatthÈ “na 
bhikkhave idÈneva so kuhakacoro, pubbepi kuhakacoroyeva ahosi. IdÈni 
panesa bÈlajanaÑ vaÒceti, tadÈ pana paÓÉite vaÒcetuÑ nÈsakkhÊ”ti vatvÈ 
tehi yÈcito atÊtamÈhari. 

 AtÊte ekaÑ KÈsikagÈmaÑ nissÈya eko KuhakatÈpaso vÈsaÑ kappesi. 
TaÑ ekaÑ kulaÑ paÔijaggi. DivÈ uppannakhÈdanÊyabhojanÊyato attano 
puttÈnaÑ viya tassapi ekaÑ koÔÔhÈsaÑ deti, sÈyaÑ uppannakoÔÔhÈsaÑ 
ÔhapetvÈ dutiyadivase deti. AthekadivasaÑ sÈyaÑ godhamaÑsaÑ labhitvÈ 
sÈdhukaÑ pacitvÈ tato koÔÔhÈsaÑ ÔhapetvÈ dutiyadivase tassa adaÑsu. 
TÈpaso maÑsaÑ khÈditvÈva1 rasataÓhÈya baddho “kiÑmaÑsaÑ nÈmetan”ti 
pucchitvÈ “godhamaÑsan”ti sutvÈ bhikkhÈya caritvÈ 
sappidadhikaÔukabhaÓÉÈdÊni gahetvÈ paÓÓasÈlaÑ gantvÈ ekamantaÑ Ôhapesi. 
PaÓÓasÈlÈya pana avid|re ekasmiÑ vammike godharÈjÈ viharati. So kÈlena 
kÈlaÑ tÈpasaÑ vandituÑ Ègacchati. TaÑdivasaÑ panesa “taÑ vadhissÈmÊ”ti 
daÓÉaÑ paÔicchÈdetvÈ tassa vammikassa avid|re ÔhÈne niddÈyanto viya 
nisÊdi. GodharÈjÈ vammikato nikkhamitvÈ tassa santikaÑ Ègacchantova 
ÈkÈraÑ sallakkhetvÈ “na me ajja Ècariyassa ÈkÈro ruccatÊ”ti tatova nivatti. 
TÈpaso tassa nivattanabhÈvaÑ ÒatvÈ tassa mÈraÓatthÈya daÓÉaÑ khipi, 
daÓÉo virajjhitvÈ gato. GodharÈjÈpi vammikaÑ pavisitvÈ tato sÊsaÑ 
nÊharitvÈ ÈgatamaggaÑ olokento tÈpasaÑ Èha– 

   “SamaÓaÑ taÑ maÒÒamÈno, upagacchi’masaÒÒataÑ. 
   So maÑ daÓÉena pÈhÈsi, yathÈ asamaÓo tathÈ. 

   KiÑ te jaÔÈhi dummedha, kiÑ te ajinasÈÔiyÈ. 
   AbbhantaraÑ te gahanaÑ, bÈhiraÑ parimajjasÊ”2ti. 

 Atha naÑ tÈpaso attano santakena palobhetuÑ evamÈha– 

   “Ehi godha nivattassu, bhuÒja sÈlÊnamodanaÑ. 
   TelaÑ loÓaÒca me atthi, pah|taÑ mayha pipphalÊ”2ti. 
______________________________________________________________ 
 1. SÈyitvÈva (SÊ) 2. Khu 5. 105 piÔÔhe.  
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 TaÑ sutvÈ godharÈjÈ “yathÈ yathÈ tvaÑ kathesi, tathÈ tathÈ me 
palÈyitukÈmatÈva hotÊ”ti vatÈ imaÑ gÈthamÈha– 

   “Esa bhiyyo pavekkhÈmi, vammikaÑ sataporisaÑ. 
   TelaÑ loÓaÒca kittesi, ahitaÑ mayha pipphalÊ”ti. 

 EvaÒca pana vatvÈ “ahaÑ ettakaÑ kÈlaÑ tayi samaÓasaÒÒaÑ akÈsiÑ, 
idÈni pana te maÑ paharitukÈmatÈya daÓÉo khitto, tassa khittakÈleyeva 
asamaÓo jÈto. KiÑ tÈdisassa duppaÒÒassa puggalassa jaÔÈhi, kiÑ sakhurena 
ajinacammena. AbbhantaraÑ hi te gahanaÑ, kevalaÑ bÈhirameva 
parimajjasÊ”ti Èha. SatthÈ imaÑ atÊtaÑ ÈharitvÈ “tadÈ esa Kuhako tÈpaso 
ahosi, godharÈjÈ pana ahamevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnetvÈ tadÈ 
godhapaÓÉitena tassa niggahitakÈraÓaÑ dassento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 394. “KiÑ te jaÔÈhi dummedha, kiÑ te ajinasÈÔiyÈ. 
 AbbhantaraÑ te gahanaÑ, bÈhiraÑ parimajjasÊ”ti. 

 Tattha kiÑ te jaÔÈhÊti ambho duppaÒÒa tava baddhÈhipi imÈhi jaÔÈhi 
sakhurÈya nivatthÈyapi imÈya ajinacammasÈÔikÈya ca kimatthoti. 
Abbhantaranti abbhantaraÑ hi te rÈgÈdikilesagahanaÑ, kevalaÑ 
hatthilaÓÉaÑ assalaÓÉaÑ viya maÔÔhaÑ bÈhiraÑ parimajjasÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

KuhakabrÈhmaÓavatthu ekÈdasamaÑ. 
_____ 

 
12. KisÈgotamÊvatthu 

 PaÑsuk|ladharanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Gijjhak|Ôe pabbate 
viharanto KisÈgotamiÑ Èrabbha kathesi. 

 TadÈ kira Sakko paÔhamayÈmÈvasÈne devaparisÈya saddhiÑ SatthÈraÑ 
upasa~kamitvÈ vanditvÈ ekamante sÈraÓÊyadhammakathaÑ suÓanto nisÊdi. 
TasmiÑ khaÓe KisÈgotamÊ “SatthÈraÑ passissÈmÊ”ti ÈkÈsenÈgantvÈ sakkaÑ 
disvÈ nivatti. So taÑ vanditvÈ nivattantiÑ disvÈ SatthÈraÑ pucchi “kÈ 
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nÈmesÈ bhante, ÈgacchamÈnÈva tumhe disvÈ nivattatÊ”ti. SatthÈ “KisÈgotamÊ 
nÈmesÈ mahÈrÈja mama dhÊtÈ paÑsuk|likattherÊnaÑ aggÈ”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 395. “PaÑsuk|ladharaÑ jantuÑ, kisaÑ dhamanisanthataÑ. 
 EkaÑ vanasmiÑ jhÈyantaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti. 

 Tattha kisanti paÑsuk|likÈ hi attano anur|paÑ paÔipadaÑ p|rentÈ 
appamaÑsalohitÈ ceva honti dhamanisanthatagattÈ ca, tasmÈ evamÈha. 
EkaÑ vanasminti vivittaÔÔhÈne ekakaÑ vanasmiÑ jhÈyantaÑ tamahaÑ 
brÈhmaÓaÑ vadÈmÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

KisÈgotamÊvatthu dvÈdasamaÑ. 
_____ 

 
13. EkabrÈhmaÓavatthu 

 Na cÈhanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ 
brÈhmaÓaÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira “samaÓo Gotamo attano sÈvake brÈhmaÓÈti vadati, ahaÒcamhi 
brÈhmaÓayoniyaÑ nibbatto, mampi nu kho evaÑ vattuÑ vaÔÔatÊ”ti SatthÈraÑ 
upasa~kamitvÈ tamatthaÑ pucchi. Atha naÑ SatthÈ “nÈhaÑ brÈhmaÓa 
brÈhmaÓayoniyaÑ nibbattamattenevaÑ vadÈmi, yo pana akiÒcano agahaÓo1, 
tamahaÑ brÈhmaÓaÑ vadÈmÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 396. “Na cÈhaÑ brÈhmaÓaÑ br|mi, yonijaÑ mattisambhavaÑ. 
 BhovÈdi nÈma so hoti, sace hoti sakiÒcano. 
 AkiÒcanaÑ anÈdÈnaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti. 

 Tattha yonijanti yoniyaÑ jÈtaÑ. Mattisambhavanti brÈhmaÓiyÈ mÈtu 
santake udarasmiÑ sambh|taÑ. BhovÈdÊti so pana ÈmantanÈdÊsu “bho 
bho”ti vatvÈ vicaranto bhovÈdi nÈma hoti, sace 
______________________________________________________________ 
 1. AgahaÓo ana~gaÓo (SÊ)  
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rÈgÈdÊhi kiÒcanehi sakiÒcano. AhaÑ pana rÈgÈdÊhi akiÒcanaÑ cat|hi 
upÈdÈnehi anÈdÈnaÑ brÈhmaÓaÑ vadÈmÊti attho. 

 DesanÈvasÈne so brÈhmaÓo sotÈpattiphale patiÔÔhati, sampattÈnampi 
sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

EkabrÈhmaÓavatthu terasamaÑ. 
_____ 

 
14. UggasenaseÔÔhiputtavatthu 

 SabbasaÑyojananti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto 
UggasenaÑ nÈma seÔÔhiputtaÑ Èrabbha kathesi. Vatthu “muÒca pure muÒca 
pacchato”ti1 gÈthÈvaÓÓanÈya vitthÈritameva. 

 TadÈ hi SatthÈ “bhante Uggaseno ‘na bhÈyÈmÊ’ti vadati, abh|tena 
maÒÒe aÒÒaÑ byÈkarotÊ”ti bhikkh|hi vutte “bhikkhave mama puttasadisÈ 
chinnasaÑyojanÈ na bhÈyantiyevÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 397. “SabbasaÑyojanaÑ chetvÈ, yo ve na paritassati. 
 Sa~gÈtigaÑ visaÑyuttaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti. 

 Tattha sabbasaÑyojananti dasavidhasaÑyojanaÑ. Na paritassatÊti 
taÓhÈya na bhÈyati. Tamahanti taÑ ahaÑ rÈgÈdÊnaÑ sa~gÈnaÑ atÊtattÈ2 
sa~gÈtigaÑ, catunnampi yogÈnaÑ abhÈvena visaÑyuttaÑ brÈhmaÓaÑ 
vadÈmÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

UggasenaseÔÔhiputtavatthu cuddasamaÑ. 
_____ 

 
15. DvebrÈhmaÓavatthu 

 ChetvÈ naddhinti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto dve 
brÈhmaÓe Èrabbha kathesi. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 63 piÔÔhe. 2. AtigatattÈ (SÊ)  
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  Tesu kirekassa C|Äarohito nÈma goÓo ahosi, ekassa MahÈrohito nÈma. 
Te ekadivasaÑ “tava goÓo balavÈ, mama goÓo balavÈ”ti vivaditvÈ “kiÑ no 
vivÈdena, pÈjetvÈ jÈnissÈmÈ”ti AciravatÊtÊre sakaÔaÑ vÈlukÈya p|retvÈ goÓe 
yojayiÑsu. TasmiÑ khaÓe bhikkh|pi nhÈyituÑ tattha gatÈ honti. BrÈhmaÓÈ 
goÓe pÈjesuÑ. SakaÔaÑ niccalaÑ aÔÔhÈsi, naddhivarattÈ pana chijjiÑsu. 
Bhikkh| disvÈ vihÈraÑ gantvÈ tamatthaÑ Satthu ÈrocayiÑsu. SatthÈ 
“bhikkhave bÈhirÈ etÈ naddhivarattÈ, yo koci etÈ chindateva, bhikkhunÈ 
pana ajjhattikaÑ kodhanaddhiÒceva taÓhÈvarattaÒca chindituÑ vaÔÔatÊ”ti 
vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 398. “ChetvÈ naddhiÑ varattaÒca, sandÈnaÑ sahanukkamaÑ. 
 UkkhittapalighaÑ BuddhaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti. 

 Tattha naddhinti nayhanabhÈvena pavattaÑ kodhaÑ. Varattanti 
bandhanabhÈvena pavattaÑ taÓhaÑ. SandÈnaÑ sahanukkamanti 
anusayÈnukkamasahitaÑ dvÈsaÔÔhidiÔÔhisandÈnaÑ, idaÑ sabbampi chinditvÈ 
ÔhitaÑ avijjÈpalighassa ukkhittattÈ ukkhittapalighaÑ, catunnaÑ saccÈnaÑ 
buddhattÈ BuddhaÑ taÑ ahaÑ brÈhmaÓaÑ vadÈmÊti attho. 

 DesanÈvasÈne paÒcasatÈ bhikkh| arahatte patiÔÔhahiÑsu, sampattÈnampi 
sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

DvebrÈhmaÓavatthu pannarasamaÑ. 
_____ 

 
16. AkkosakabhÈradvÈjavatthu 

 Akkosanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto 
AkkosakabhÈradvÈjaÑ Èrabbha kathesi. 

 Tassa hi bhÈtu BhÈradvÈjassa DhanaÒjÈnÊ nÈma brÈhmaÓÊ sotÈpannÈ 
ahosi. SÈ khÊpitvÈpi kÈsitvÈpi pakkhalitvÈpi “namo tassa Bhagavato Arahato 
SammÈsambuddhassÈ”ti imaÑ udÈnaÑ udÈnesi. SÈ ekadivasaÑ 
brÈhmaÓaparivesanÈya pavattamÈnÈya pakkhalitvÈ tatheva mahÈsaddena 
udÈnaÑ udÈnesi. BrÈhmaÓo kujjhitvÈ “evamevÈyaÑ vasalÊ yattha vÈ tattha 
vÈ pakkhalitvÈ tassa muÓÉakassa samaÓakassa vaÓÓaÑ 
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bhÈsatÊ”ti vatvÈ “idÈni te vasali gantvÈ tassa Satthuno vÈdaÑ ÈropessÈmÊ”ti 
Èha. Atha naÑ sÈ “gaccha brÈhmaÓa, nÈhaÑ taÑ passÈmi, yo tassa 
Bhagavato vÈdaÑ Èropeyya, api ca gantvÈ taÑ BhagavantaÑ paÒhaÑ 
pucchass|”ti Èha. So Satthu santikaÑ gantvÈ avanditvÈva ekamantaÑ Ôhito 
paÒhaÑ pucchanto imaÑ gÈthamÈha– 

   “KiÑsu chetvÈ sukhaÑ seti, kiÑsu chetvÈ na socati. 
   Kissassu ekadhammassa, vadhaÑ rocesi GotamÈ”ti1. 

 Athassa paÒhaÑ byÈkaronto SatthÈ imaÑ gÈthamÈha– 

   “KodhaÑ chetvÈ sukhaÑ seti, kodhaÑ chetvÈ na socati. 
   Kodhassa visam|lassa, madhuraggassa brÈhmaÓa. 
   VadhaÑ ariyÈ pasaÑsanti, taÑ hi chetvÈ na socatÊ”ti2. 

 So Satthari pasÊditvÈ pabbajitvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Athassa kaniÔÔho 
AkkosakabhÈradvÈjo “bhÈtÈ kira me pabbajito”ti sutvÈ kuddho ÈgantvÈ 
SatthÈraÑ asabbhÈhi pharusÈhi vÈcÈhi akkosi. Sopi SatthÈrÈ atithÊnaÑ 
khÈdanÊyÈdidÈna-opammena saÒÒatto Satthari pasanno pabbajitvÈ arahattaÑ 
pÈpuÓi. Aparepissa SundarikabhÈradvÈjo Bili~gakabhÈradvÈjoti dve 
kaniÔÔhabhÈtaro SatthÈraÑ akkosantÈva SatthÈrÈ vinÊtÈ pabbajitvÈ arahattaÑ 
pÈpuÓiÑsu. 

 AthekadivasaÑ dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso 
acchariyÈ vata BuddhaguÓÈ, cat|su nÈma bhÈtikesu akkosantesu SatthÈ kiÒci 
avatvÈ tesaÑyeva patiÔÔhÈ jÈto”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave 
etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “bhikkhave 
ahaÑ mama khantibalena samannÈgatattÈ duÔÔhesu adussanto mahÈjanassa 
patiÔÔhÈ homiyevÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 399. “AkkosaÑ vadhabandhaÒca, aduÔÔho yo titikkhati. 
 KhantÊbalaÑ balÈnÊkaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti. 

 Tattha aduÔÔhoti etaÑ dasahi akkosavatth|hi akkosaÒca pÈÓi-ÈdÊhi 
pothanaÒca andubandhanÈdÊhi bandhanaÒca yo akuddhamÈnaso hutvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 1. 162 piÔÔhe. 2. SaÑ 1. 163 piÔÔhe.  
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adhivÈseti, khantibalena samannÈgatattÈ khantibalaÑ, punappunaÑ 
uppattiyÈ anÊkabh|tena teneva khantibalena samannÈgatattÈ balÈnÊkaÑ taÑ 
evar|paÑ ahaÑ brÈhmaÓaÑ vadÈmÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

AkkosakabhÈradvÈjavatthu soÄasamaÑ. 
_____ 

 
17. SÈriputtattheravatthu 

 Akkodhananti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto 
SÈriputtattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 TadÈ kira thero paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ piÓÉÈya caranto 
NÈlakagÈme mÈtu gharadvÈraÑ agamÈsi. Atha naÑ sÈ nisÊdÈpetvÈ 
parivisamÈnÈ akkosi “ambho ucchiÔÔhakhÈdaka ucchiÔÔhakaÒjiyaÑ alabhitvÈ 
paragharesu uÄu~kapiÔÔhena ghaÔÔitakaÒjiyaÑ paribhuÒjituÑ1 
asÊtikoÔidhanaÑ pahÈya pabbajitosi, nÈsitamhÈ tayÈ, bhuÒjÈhi dÈnÊ”ti. 
Bhikkh|nampi bhattaÑ dadamÈnÈ “tumhehi mama putto attano c|ÄupaÔÔhÈko 
kato, idÈni bhuÒjathÈ”ti vadeti. Thero bhikkhaÑ gahetvÈ vihÈrameva 
agamÈsi. AthÈyasmÈ RÈhulo SatthÈraÑ piÓÉapÈtena Èpucchi. Atha naÑ 
SatthÈ Èha “RÈhula kahaÑ gamitthÈ”ti. AyyikÈya gÈmaÑ bhanteti. KiÑ pana 
te ayyikÈya upajjhÈyo vuttoti. AyyikÈya me bhante upajjhÈyo akkuÔÔhoti. 
Kinti vatvÈti. IdaÑ nÈma bhanteti. UpajjhÈyena pana te kiÑ vuttanti. Na 
kiÒci bhanteti. TaÑ sutvÈ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ 
samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso acchariyÈ vata SÈriputtattherassa guÓÈ, 
evaÑnÈmassa mÈtari akkosantiyÈ kodhamattampi nÈhosÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ 
“kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya 
nÈmÈ”ti vutte “bhikkhave khÊÓÈsavÈ nÈma akkodhanÈva hontÊ”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 400. “AkkodhanaÑ vatavantaÑ, sÊlavantaÑ anussadaÑ. 
 DantaÑ antimasÈrÊraÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. ParibhuÒjituÑ arahasi (SyÈ)  
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 Tattha vatavantanti dhutavatena, samannÈgataÑ catupÈrisuddhisÊlena 
sÊlavantaÑ, taÓhÈ-ussadÈbhÈvena anussadaÑ,1 chaÄindriyadamanena 
dantaÑ, koÔiyaÑ Ôhitena attabhÈvena antimasarÊraÑ tamahaÑ brÈhmaÓaÑ 
vadÈmÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

SÈriputtattheravatthu sattarasamaÑ. 
_____ 

 
18. UppalavaÓÓÈtherÊvatthu 

 VÈri pokkharapattevÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane 
viharanto UppalavaÓÓatheriÑ Èrabbhakathesi. Vatthu “madhuvÈmaÒÒati 
bÈlo”ti gÈthÈvaÓÓanÈya2 vitthÈritameva. VuttaÒhi tattha3– 

 Aparena samayena mahÈjano dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesi 
“khÊÓÈsavÈpi maÒÒe kÈmasukhaÑ sÈdiyanti, kÈmaÑ sevanti, kiÑ na 
sevissanti. Na hete koÄÈparukkhÈ, na ca vammikÈ, allamaÑsasarÊrÈva, tasmÈ 
etepi kÈmasukhaÑ sÈdiyantÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave 
etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave 
khÊÓÈsavÈ kÈmasukhaÑ sÈdiyanti, na kÈmaÑ sevanti. YathÈ hi padumapatte 
patitaÑ udakabindu na limpati na saÓÔhÈti, vinivattitvÈ pana patateva. YathÈ 
ca Èragge sÈsapo na upalimpati na saÓÔhÈti, vinivattitvÈ patateva, evaÑ 
khÊÓÈsavassa citte duvidhopi kÈmo na limpati na saÓÔhÈtÊ”ti anusandhiÑ 
ghaÔetvÈ dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 401. “VÈri pokkharapatteva, Èraggeriva sÈsapo. 
 Yo na limpati4 kÈmesu, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti. 

 Tattha yo na limpatÊti evamevaÑ yo abbhantare duvidhepi kÈme na 
upalimpati, tasmiÑ kÈme na saÓÔhÈti, tamahaÑ brÈhmaÓaÑ vadÈmÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

UppalavaÓÓÈtherÊvatthu aÔÔhÈrasamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. TaÓhÈ-ussÈvÈbhÈvena anussutaÑ (SÊ) 2. Khu 1. 23 piÔÔhe. 
 3. Dhammapada-®Ôha 1. 312 piÔÔhe. 4. Lippati (SÊ) 
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19. AÒÒatarabrÈhmaÓavatthu  

 Yo dukkhassÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
aÒÒataraÑ brÈhmaÓaÑ Èrabbha kathesi. 

 Tassa kireko dÈso apaÒÒatte sikkhÈpade palÈyitvÈ pabbajitvÈ arahattaÑ 
pÈpuÓi. BrÈhmaÓo taÑ olokento adisvÈ ekadivasaÑ SatthÈrÈ saddhiÑ 
piÓÉÈya pavisantaÑ dvÈrantare disvÈ cÊvaraÑ daÄhaÑ aggahesi. SatthÈ 
nivattitvÈ “kiÑ idaÑ brÈhmaÓÈ”ti pucchi. DÈso me bho GotamÈti. 
PannabhÈro esa brÈhmaÓÈti. “PannabhÈro”ti ca vutte brÈhmaÓo “arahÈ”ti 
sallakkhesi. TasmÈ punapi tena “evaÑ bho GotamÈ”ti vutte SatthÈ “Èma 
brÈhmaÓa PannabhÈro”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 402. “Yo dukkhassa pajÈnÈti, idheva khayamattano. 
 PannabhÈraÑ visaÑyuttaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti. 

 Tattha dukkhassÈti khandhadukkhassa. PannabhÈranti 
ohitakhandhabhÈraÑ cat|hi yogehi sabbakilesehi vÈ visaÑyuttaÑ tamahaÑ 
brÈhmaÓaÑ vadÈmÊti attho. 

 DesanÈvasÈne so brÈhmaÓo sotÈpattiphale patiÔÔhahi, sampattÈnampi 
sÈtthikÈ dhammadesanÈ ahosÊti. 
 

AÒÒatarabrÈhmaÓavatthu ek|navÊsatimaÑ. 
_____ 

 
20. KhemÈbhikkhunÊvatthu 

 GambhÊrapaÒÒanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Gijjhak|Ôe viharanto 
KhemaÑ nÈma bhikkhuniÑ Èrabbha kathesi. 

 EkadivasaÑ hi paÔhamayÈmasamanantare Sakko devarÈjÈ parisÈya 
saddhiÑ ÈgantvÈ Satthu santike sÈraÓÊyadhammakathaÑ suÓanto nisÊdi. 
TasmiÑ khaÓe KhemÈ bhikkhunÊ “SatthÈraÑ passissÈmÊ”ti ÈgantvÈ SakkaÑ 
disvÈ ÈkÈse ÔhitÈva SatthÈraÑ vanditvÈ nivatti. Sakko taÑ disvÈ 
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“KÈ esÈ bhante ÈgacchamÈnÈ ÈkÈse ÔhitÈva SatthÈraÑ vanditvÈ nivattÊ”ti 
pucchi. SatthÈ “esÈ mahÈrÈja mama dhÊtÈ KhemÈ nÈma mahÈpaÒÒÈ 
maggÈmaggakovidÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 403. “GambhÊrapaÒÒaÑ medhÈviÑ, maggÈmaggassa kovidaÑ. 
 UttamatthamanuppattaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti. 

 Tattha gambhÊrapaÒÒanti gambhÊresu khandhÈdÊsu pavattÈya paÒÒÈya 
samannÈgataÑ dhammojapaÒÒÈya samannÈgataÑ medhÈviÑ1 “ayaÑ 
duggatiyÈ maggo, ayaÑ sugatiyÈ maggo, ayaÑ nibbÈnassa maggo, ayaÑ 
amaggo”ti evaÑ magge ca amagge ca chekatÈya maggÈmaggassa kovidaÑ 
arahattasa~khÈtaÑ uttamatthaÑ anuppattaÑ tamahaÑ brÈhmaÓaÑ vadÈmÊti 
attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

KhemÈbhikkhunivatthu vÊsatimaÑ. 
_____ 

 
21. PabbhÈravÈsÊtissattheravatthu 

 AsaÑsaÔÔhanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
PabbhÈravÈsÊtissattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira Satthu santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ araÒÒaÑ pavisitvÈ 
sappÈyaÑ senÈsanaÑ olokento ekaÑ LeÓapabbhÈraÑ pÈpuÓi, 
sampattakkhaÓeyevassa cittaÑ ekaggataÑ labhi. So “ahaÑ idha vasanto 
pabbajitakiccaÑ nipphÈdetuÑ sakkhissÈmÊ”ti cintesi. LeÓepi adhivatthÈ 
devatÈ “sÊlavÈ bhikkhu Ègato, iminÈ saddhiÑ ekaÔÔhÈne vasituÑ dukkhaÑ. 
AyaÑ pana idha ekarattimeva vasitvÈ pakkamissatÊ”ti cintetvÈ putte ÈdÈya 
nikkhami. Thero punadivase pÈtova gocaragÈmaÑ piÓÉÈya pÈvisi. Atha naÑ 
ekÈ upÈsikÈ disvÈva puttasinehaÑ paÔilabhitvÈ gehe nisÊdÈpetvÈ bhojetvÈ 
attÈnaÑ nissÈya temÈsaÑ vasanatthÈya yÈci. Sopi “sakkÈ mayÈ imaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. DhammojapaÒÒÈya medhÈviÑ (SÊ)  
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nissÈya bhavanissaraÓaÑ kÈtun”ti adhivÈsetvÈ tameva leÓaÑ agamÈsi. 
DevatÈ taÑ ÈgacchantaÑ disvÈ “addhÈ kenaci nimantito bhavissati, sve vÈ 
parasuve vÈ gamissatÊ”ti cintesi. 

 EvaÑ aÉÉhamÈsamatte atikkante “ayaÑ idheva maÒÒe antovassaÑ 
vasissati, sÊlavatÈ pana saddhiÑ ekaÔÔhÈne puttakehi saddhiÑ vasituÑ 
dukkaraÑ, imaÒca ‘nikkhamÈ’ti vattuÑ na sakkÈ, atthi nu kho imassa sÊle 
khalitan”ti dibbena cakkhunÈ olokentÊ upasampadamÈÄakato paÔÔhÈya tassa 
sÊle khalitaÑ adisvÈ “parisuddhamassa sÊlaÑ, kiÒcidevassa katvÈ ayasaÑ 
uppÈdessÈmÊ”ti tassa upaÔÔhÈkakule upÈsikÈya jeÔÔhaputtassa sarÊre 
adhimuccitvÈ gÊvaÑ parivattesi. Tassa akkhÊni nikkhamiÑsu, mukhato kheÄo 
pagghari. UpÈsikÈ taÑ disvÈ “kiÑ idan”ti viravi. Atha naÑ devatÈ 
adissamÈnar|pÈ evamÈha “mayÈ esa gahito, balikammenapi me attho natthi, 
tumhÈkaÑ pana kul|pakaÑ theraÑ laÔÔhimadhukaÑ yÈcitvÈ tena telaÑ 
pacitvÈ imassa natthukammaÑ detha, evÈhaÑ imaÑ muÒcissÈmÊ”ti. Nassatu 
vÈ esa maratu vÈ, na sakkhissÈmahaÑ ayyaÑ laÔÔhimadhukaÑ yÈcitunti. 
Sace laÔÔhimadhukaÑ yÈcituÑ na sakkotha, nÈsikÈya’ssa hi~gucuÓÓaÑ 
pakkhipituÑ vadethÈti. Idampi vattuÑ na sakkomÈti. Tena hissa 
pÈdadhovana-udakaÑ ÈdÈya sÊse ÈsiÒcathÈti. UpÈsikÈ “sakkÈ idaÑ kÈtun”ti 
velÈya ÈgataÑ theraÑ nisÊdÈpetvÈ yÈgukhajjakaÑ datvÈ antarabhatte 
nisinnassa pÈde dhovitvÈ udakaÑ gahetvÈ “bhante idaÑ udakaÑ dÈrakassa 
sÊse ÈsiÒcÈmÈ”ti ÈpucchitvÈ “tena hi ÈsiÒcathÈ”ti vutte tathÈ akÈsi. SÈ devatÈ 
tÈvadeva taÑ muÒcitvÈ gantvÈ leÓadvÈre aÔÔhÈsi. 

 Theropi bhattakiccÈvasÈne uÔÔhÈyÈsanÈ avissaÔÔhakammaÔÔhÈnatÈya 
dvattiÑsÈkÈraÑ sajjhÈyantova pakkÈmi. Atha naÑ leÓadvÈraÑ pattakÈle sÈ 
devatÈ “mahÈvejja mÈ idha pavisÈ”ti Èha. So tattheva ÔhatvÈ “kÈsi tvan”ti 
Èha. AhaÑ idha adhivatthÈ devatÈti. Thero “atthi nu kho mayÈ 
vejjakammassa kataÔÔhÈnan”ti upasampadamÈÄakato paÔÔhÈya olokento 
attano sÊle tilakaÑ vÈ kÈÄakaÑ vÈ1 
______________________________________________________________ 
 1. Tilamattampi kÈÄaÑ (Ka)  
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adisvÈ “ahaÑ mayÈ vejjakammassa kataÔÔhÈnaÑ na passÈmi, kasmÈ evaÑ 
vadesÊ”ti Èha. Na passasÊti. Œma na passÈmÊti. ŒcikkhÈmi teti. Œma 
ÈcikkhÈhÊti. TiÔÔhatu tÈva d|re kataÑ, ajjeva tayÈ amanussagahitassa 
upaÔÔhÈkaputtassa pÈdadhovana-udakaÑ sÊse ÈsittaÑ, nÈsittanti. Œma 
Èsittanti. KiÑ etaÑ na passasÊti. EtaÑ sandhÈya tvaÑ vadesÊti. Œma etaÑ 
sandhÈya vadÈmÊti. Thero cintesi “aho vata me sammÈ paÓihito attÈ, 
sÈsanassa anur|paÑ vata me caritaÑ, devatÈpi mama catupÈrisuddhisÊle 
tilakaÑ vÈ kÈÄakaÑ vÈ1 adisvÈ dÈrakassa sÊse ÈsittapÈdadhovanamattaÑ 
addasÈ”ti tassa sÊlaÑ Èrabbha balavapÊti uppajji. So taÑ vikkhambhetvÈ 
pÈduddhÈrampi akatvÈ tattheva arahattaÑ patvÈ “mÈdisaÑ parisuddhaÑ 
samaÓaÑ d|setvÈ mÈ idha vanasaÓÉe vasi2, tvameva nikkhamÈhÊ”ti devataÑ 
ovadanto imaÑ udÈnaÑ udÈnesi– 

   “Visuddho vata me vÈso, nimmalaÑ maÑ tapassinaÑ. 
   MÈ tvaÑ visuddhaÑ d|sesi, nikkhama pavanÈ tuvan”ti. 

 So tattheva temÈsaÑ vasitvÈ vutthavasso Satthu santikaÑ gantvÈ 
bhikkh|hi “kiÑ Èvuso pabbajitakiccaÑ te matthakaÑ pÈpitan”ti puÔÔho 
tasmiÑ leÓe vass|pagamanato paÔÔhÈya sabbaÑ taÑ pavattiÑ bhikkh|naÑ 
ÈrocetvÈ “Èvuso tvaÑ devatÈya evaÑ vuccamÈno na kujjhÊ”ti vutte “na 
kujjhin”ti Èha. Bhikkh| TathÈgatassa ÈrocesuÑ “bhante ayaÑ bhikkhu 
aÒÒaÑ byÈkaroti, devatÈya idaÑ nÈma vuccamÈnopi na kujjhinti vadatÊ”ti. 
SatthÈ tesaÑ kathaÑ sutvÈ “neva bhikkhave mama putto kujjhati, etassa 
gihÊhi vÈ pabbajitehi vÈ saÑsaggo nÈma natthi, asaÑsaÔÔho esa appiccho 
santuÔÔho”ti vatvÈ dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 404. “AsaÑsaÔÔhaÑ gahaÔÔhehi, anÈgÈrehi c|bhayaÑ.  
 AnokasÈri’mappicchaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti. 

 Tattha asaÑsaÔÔhanti 
dassanasavanasamullapanaparibhogakÈyasaÑsaggÈnaÑ abhÈvena 
asaÑsaÔÔhaÑ. Ubhayanti gihÊhi ca anÈgÈrehi cÈti ubhayehipi 
______________________________________________________________ 
 1. KÈÄakaÑ vÈ tilamattaÑ (Ka) 2. VasanaÔÔhÈne vasittha (SÊ)  
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asaÑsaÔÔhaÑ1. AnokasÈrinti anÈlayacÈriÑ taÑ2 evar|paÑ ahaÑ brÈhmaÓaÑ 
vadÈmÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

PabbhÈravÈsÊtissattheravatthu ekavÊsatimaÑ. 
_____ 

 
22. AÒÒatarabhikkhuvatthu 

 NidhÈya daÓÉanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
aÒÒataraÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira Satthu santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ araÒÒe vÈyamanto 
arahattaÑ patvÈ “paÔiladdhaguÓaÑ Satthu ÈrocessÈmÊ”ti tato nikkhami. Atha 
naÑ ekasmiÑ gÈme ekÈ itthÊ sÈmikena saddhiÑ kalahaÑ katvÈ tasmiÑ bahi 
nikkhante “kulagharaÑ gamissÈmÊ”ti maggaÑ paÔipannÈ antarÈmagge disvÈ 
“imaÑ theraÑ nissÈya gamissÈmÊ”ti piÔÔhito piÔÔhito anubandhi. Thero pana 
taÑ na passati. AthassÈ sÈmiko gehaÑ Ègato taÑ adisvÈ “kulagÈmaÑ gatÈ 
bhavissatÊ”ti anubandhanto taÑ disvÈ “na sakkÈ imÈya ekikÈya imaÑ aÔaviÑ 
paÔipajjituÑ, kaÑ nu kho nissÈya gacchatÊ”ti olokento theraÑ disvÈ “ayaÑ 
imaÑ gaÓhitvÈ nikkhanto bhavissatÊ”ti cintetvÈ theraÑ santajjesi. Atha naÑ 
sÈ itthÊ “neva maÑ esa bhadanto passati, na Èlapati, mÈ naÑ kiÒci avacÈ”ti 
Èha. So “kiÑ pana tvaÑ attÈnaÑ gahetvÈ gacchantaÑ mama Ècikkhissasi, 
tuyhameva anucchavikaÑ imassa karissÈmÊ”ti uppannakodho itthiyÈ 
ÈghÈtena theraÑ pothetvÈ taÑ ÈdÈya nivatti. Therassa sakalasarÊraÑ 
saÒjÈtagaÓÉaÑ ahosi. Athassa vihÈraÑ gatakÈle bhikkh| sarÊraÑ 
sambÈhantÈ gaÓÉe disvÈ “kiÑ idan”ti pucchiÑsu. So tesaÑ tamatthaÑ 
Èrocesi. Atha naÑ bhikkh| “Èvuso tasmiÑ purise evaÑ paharante tvaÑ kiÑ 
avaca, kiÑ vÈ te kodho uppanno”ti. “Na me Èvuso kodho uppajjÊ”ti vutte 
Satthu santikaÑ gantvÈ tamatthaÑ ÈrocetvÈ “bhante esa bhikkhu ‘kodho 
______________________________________________________________ 
 1. AsaÑsaÔÔhaÑ anÈlayacÈranti attho (SÊ), asaÑsaÔÔhaÑ anÈlayaÑ caritanti attho (Ka)  
 2. AnÈlayacÈrinaÑ (SÊ)  
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te uppajjatÊ’ti vuccamÈno ‘na me Èvuso kodho uppajjatÊ’ti abh|taÑ vatvÈ 
aÒÒaÑ byÈkarotÊ”ti ÈrocesuÑ. SatthÈ tesaÑ kathaÑ sutvÈ “bhikkhave 
khÊÓÈsavÈ nÈma nihitadaÓÉÈ, te paharantesupi kodhaÑ na karontiyevÈ”ti 
vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 405. “NidhÈya daÓÉaÑ bh|tesu, tasesu thÈvaresu ca. 
 Yo na hanti na ghÈteti, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti. 

 Tattha nidhÈyÈti nikkhipitvÈ oropetvÈ. Tasesu thÈvaresu cÈti 
taÓhÈtÈsena1 tasesu, taÓhÈ-abhÈvena thiratÈya thÈvaresu ca. Yo na hantÊti yo 
evaÑ sabbasattesu vigatapaÔighatÈya nikkhittadaÓÉo neva kaÒci sayaÑ 
hanati, na aÒÒe ghÈteti, tamahaÑ brÈhmaÓaÑ vadÈmÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

AÒÒatarabhikkhuvatthu bÈvÊsatimaÑ. 
_____ 

 
23. SÈmaÓerÈnaÑvatthu 

 Aviruddhanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto cattÈro 
sÈmaÓere Èrabbha kathesi. 

 EkÈ kira brÈhmaÓÊ catunnaÑ bhikkh|naÑ uddesabhattaÑ sajjetvÈ 
brÈhmaÓaÑ Èha “vihÈraÑ gantvÈ cattÈro mahallakabrÈhmaÓe uddisÈpetvÈ2 
ÈnehÊ”ti. So vihÈraÑ gantvÈ “cattÈro me brÈhmaÓe uddisitvÈ3 dethÈ”ti Èha. 
Tassa SaÑkicco PaÓÉito SopÈko Revatoti sattavassikÈ cattÈro 
khÊÓÈsavasÈmaÓerÈ pÈpuÓiÑsu. BrÈhmaÓÊ mahÈrahÈni ÈsanÈni paÒÒÈpetvÈ 
ÔhitÈ sÈmaÓere disvÈva kupitÈ uddhane pakkhittaloÓaÑ viya taÔataÔÈyamÈnÈ 
“tvaÑ vihÈraÑ gantvÈ attano nattumattepi appahonte cattÈro kumÈrake 
gahetvÈ ÈgatosÊ”ti vatvÈ tesaÑ tesu Èsanesu nisÊdituÑ adatvÈ nÊcapÊÔhakÈni 
attharitvÈ “etesu nisÊdathÈ”ti vatvÈ “gaccha brÈhmaÓa, mahallake oloketvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. TaÓhÈvasena (Ka) 2. UddisitvÈ (SÊ, SyÈ) 3. UddisÈpetvÈ (SÊ)  
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ÈnehÊ”ti Èha. BrÈhmaÓo vihÈraÑ gantvÈ SÈriputtattheraÑ disvÈ “etha, 
amhÈkaÑ gehaÑ gamissÈmÈ”ti Ènesi. Thero ÈgantvÈ sÈmaÓere disvÈ “imehi 
brÈhmaÓehi bhattaÑ laddhan”ti pucchitvÈ “na laddhan”ti vutte catunnameva 
bhattassa paÔiyattabhÈvaÑ ÒatvÈ “Èhara me pattan”ti pattaÑ gahetvÈ 
pakkÈmi. BrÈhmaÓÊpi “kiÑ iminÈ vuttan”ti pucchitvÈ “etesaÑ nisinnÈnaÑ 
brÈhmaÓÈnaÑ laddhuÑ vaÔÔati, Èhara me pattan”ti attano pattaÑ gahetvÈ 
gato, na bhuÒjitukÈmo bhavissati, sÊghaÑ gantvÈ aÒÒaÑ oloketvÈ ÈnehÊti. 
BrÈhmaÓo gantvÈ MahÈmoggallÈnattheraÑ disvÈ tatheva vatvÈ Ènesi. Sopi 
sÈmaÓere disvÈ tatheva vatvÈ pattaÑ gahetvÈ pakkÈmi. Atha naÑ brÈhmaÓÊ 
Èha “ete na bhuÒjitukÈmÈ, brÈhmaÓavÈdakaÑ1 gantvÈ 
ekaÑmahallakabrÈhmaÓaÑ ÈnehÊ”ti. 

 SÈmaÓerÈpi pÈtova paÔÔhÈya kiÒci alabhamÈnÈ jighacchÈya pÊÄitÈ 
nisÊdiÑsu. Atha nesaÑ guÓatejena Sakkassa ÈsanaÑ uÓhÈkÈraÑ dassesi. So 
Èvajjento tesaÑ pÈtova paÔÔhÈya nisinnÈnaÑ kilantabhÈvaÑ ÒatvÈ “mayÈ 
tattha gantuÑ vaÔÔatÊ”ti jarÈjiÓÓo mahallakabrÈhmaÓo hutvÈ tasmiÑ 
brÈhmaÓavÈdake brÈhmaÓÈnaÑ aggÈsane nisÊdi. BrÈhmaÓo taÑ disvÈ “idÈni 
me brÈhmaÓÊ attamanÈ bhavissatÊ”ti “ehi gehaÑ gamissÈmÈ”ti taÑ ÈdÈya 
gehaÑ agamÈsi. BrÈhmaÓÊ taÑ disvÈva tuÔÔhacittÈ dvÊsu Èsanesu attharaÓaÑ 
ekasmiÑyeva attharitvÈ “ayya idha nisÊdÈhÊ”ti Èha. Sakko gehaÑ pavisitvÈ 
cattÈro sÈmaÓere paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ tesaÑ Èsanapariyante 
bh|miyaÑ palla~kena nisÊdi. Atha naÑ disvÈ brÈhmaÓÊ brÈhmaÓaÑ Èha 
“aho te ÈnÊto brÈhmaÓo, etampi ummattakaÑ2 gahetvÈ Ègatosi, attano 
nattumatte vandanto vicarati, kiÑ iminÈ, nÊharÈhi nan”ti. So khandhepi 
hatthepi kacchÈyapi gahetvÈ nikkaÉÉhiyamÈno uÔÔhÈtumpi na icchati. Atha 
naÑ brÈhmaÓÊ “ehi brÈhmaÓa, tvaÑ ekasmiÑ hatthe gaÓha, ahaÑ ekasmiÑ 
hatthe gaÓhissÈmÊ”ti ubhopi dvÊsu hatthesu gahetvÈ piÔÔhiyaÑ pothentÈ 
gehadvÈrato bahi akaÑsu. Sakkopi nisinnaÔÔhÈneyeva nisinno hatthaÑ 
parivattesi. Te nivattitvÈ taÑ nisinnameva disvÈ bhÊtaravaÑ ravantÈ 
vissajjesuÑ. TasmiÑ khaÓe Sakko attano SakkabhÈvaÑ jÈnÈpesi. Atha 
nesaÑ ÈhÈraÑ adaÑsu. PaÒcapi 
______________________________________________________________ 
 1. BrÈhmaÓavÈÔakaÑ (SÊ) 2. EtaÑ pitumattakaÑ (SÊ, Ka)  
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janÈ ÈhÈraÑ gahetvÈ eko kaÓÓikÈmaÓÉalaÑ vinivijjhitvÈ, eko chadanassa 
purimabhÈgaÑ, eko pacchimabhÈgaÑ, eko pathaviyaÑ nimujjitvÈ, Sakkopi 
ekena ÔhÈnena nikkhamÊti1 evaÑ paÒcadhÈ agamaÑsu2. Tato paÔÔhÈya ca 
pana taÑ gehaÑ paÒcachiddagehaÑ kira nÈma jÈtaÑ. 

 SÈmaÓerepi vihÈraÑ gatakÈle bhikkh| “Èvuso kÊdisan”ti pucchiÑsu. MÈ 
no pucchittha, amhÈkaÑ diÔÔhakÈlato paÔÔhÈya brÈhmaÓÊ kodhÈbhibh|tÈ 
paÒÒattÈsanesu no nisÊditumpi adatvÈ “sÊghaÑ sÊghaÑ mahallakabrÈhmaÓaÑ 
ÈnehÊ”ti Èha. AmhÈkaÑ upajjhÈyo ÈgantvÈ amhe disvÈ “imesaÑ 
nisinnabrÈhmaÓÈnaÑ laddhuÑ vaÔÔatÊ”ti pattaÑ ÈharÈpetvÈ nikkhami. 
“AÒÒaÑ mahallakaÑ brÈhmaÓaÑ ÈnehÊ”ti vutte brÈhmaÓo 
MahÈmoggallÈnattheraÑ Ènesi, sopi amhe disvÈ tatheva vatvÈ pakkÈmi. 
Atha brÈhmaÓÊ “na ete bhuÒjitukÈmÈ, gaccha brÈhmaÓavÈdakato ekaÑ 
mahallakabrÈhmaÓaÑ ÈnehÊ”ti brÈhmaÓaÑ pahiÓi. So tattha gantvÈ 
brÈhmaÓavesena ÈgataÑ SakkaÑ Ènesi, tassa ÈgatakÈle amhÈkaÑ ÈhÈraÑ 
adaÑs|ti. EvaÑ karontÈnaÑ pana tesaÑ tumhe na kujjhitthÈti. Na 
kujjhimhÈti. Bhikkh| taÑ sutvÈ Satthu ÈrocesuÑ “bhante ime ‘na 
kujjhimhÈ’ti abh|taÑ vatvÈ aÒÒaÑ byÈkarontÊ”ti. SatthÈ “bhikkhave 
khÊÓÈsavÈ nÈma viruddhesupi3 na virujjhantiyevÈ”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 406. “AviruddhaÑ viruddhesu, attadaÓÉesu nibbutaÑ. 
 SÈdÈnesu anÈdÈnaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti. 

 Tattha aviruddhanti ÈghÈtavasena viruddhesupi lokiyamahÈjanesu 
ÈghÈtÈbhÈvena4 aviruddhaÑ. Hatthagate daÓÉe vÈ satthe vÈ avijjamÈnepi5 
paresaÑ pahÈradÈnato aviratattÈ attadaÓÉesu janesu nibbutaÑ 
nikkhittadaÓÉaÑ, paÒcannaÑ khandhÈnaÑ ahaÑ mamanti gahitattÈ sÈdÈnesu 
tassa gahaÓassa abhÈvena anÈdÈnaÑ taÑ evar|paÑ ahaÑ brÈhmaÓaÑ 
vadÈmÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

SÈmaÓerÈnaÑ vatthu tevÊsatimaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. NikkhamitvÈti (SÊ, Ka) 2. EvaÑ paÒcapi janÈ paÒcaÔÔhÈnÈni agamaÑsu (SyÈ, Ka)  
 3. Viruddhehipi (SÊ, Ka) 4. ŒghÈtavasena (Ka)  
 5. Hatthagatehi daÓÉehi vÈ satthehi vÈ (SÊ) 
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24. MahÈpanthakattheravatthu 

 Yassa rÈgo cÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto 
MahÈpanthakaÑ Èrabbha kathesi. 

 So hÈyasmÈ C|ÄapanthakaÑ cat|hi mÈsehi ekaÑ gÈthaÑ paguÓaÑ 
kÈtuÑ asakkontaÑ “tvaÑ sÈsane abhabbo, gihibhogÈpi parihÊno, kiÑ te idha 
vÈsena, ito nikkhamÈ”ti vihÈrÈ nikkaÉÉhitvÈ dvÈraÑ thakesi. Bhikkh| 
kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso MahÈpanthakattherena idaÑ nÈma kataÑ, 
khÊÓÈsavÈnampi maÒÒe kodho uppajjatÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha 
bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na 
bhikkhave khÊÓÈsavÈnaÑ rÈgÈdayo kilesÈ atthi, mama puttena 
atthapurekkhÈratÈya ceva dhammapurekkhÈratÈya ca katan”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 407. “Yassa rÈgo ca doso ca, mÈno makkho ca pÈtito. 
 SÈsaporiva ÈraggÈ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti. 

 Tattha ÈraggÈti yassete rÈgÈdayo kilesÈ, ayaÒca 
paraguÓamakkhanalakkhaÓo makkho ÈraggÈ sÈsapo viya pÈtito, yathÈ 
sÈsapo Èragge na santiÔÔhati, evaÑ citte na santiÔÔhati, tamahaÑ brÈhmaÓaÑ 
vadÈmÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

MahÈpanthakattheravatthu catuvÊsatimaÑ. 
_____ 

 
25. Pilindavacchattheravatthu 

 Akakkasanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto 
PilindavacchattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 So kirÈyasmÈ “ehi vasali, yÈhi vasalÊ”ti-ÈdÊni vadanto gihÊpi pabbajitepi 
vasalivÈdeneva samudÈcarati. AthekadivasaÑ sambahulÈ bhikkh| Satthu 
ÈrocesuÑ “ÈyasmÈ bhante Pilindavaccho bhikkh| vasalivÈdena 
samudÈcaratÊ”ti. SatthÈ taÑ pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira 
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tvaÑ Pilindavaccha bhikkh| vasalivÈdena samudÈcarasÊ”ti pucchitvÈ “evaÑ 
bhante”ti vutte tassÈyasmato pubbenivÈsaÑ manasikaritvÈ “mÈ kho tumhe 
bhikkhave Vacchassa bhikkhuno ujjhÈyittha, na bhikkhave Vaccho 
dosantaro bhikkh| vasalivÈdena samudÈcarati, Vacchassa bhikkhave 
bhikkhuno paÒca jÈtisatÈni abbokiÓÓÈni sabbÈni tÈni brÈhmaÓakule 
paccÈjÈtÈni, so tassa dÊgharattaÑ vasalivÈdo samudÈciÓÓo, khÊÓÈsavassa 
nÈma kakkasaÑ pharusaÑ paresaÑ mammaghaÔÔanavacanameva1 natthi. 
ŒciÓÓavasena hi mama putto evaÑ kathetÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 408. “AkakkasaÑ viÒÒÈpaniÑ, giraÑ sacca’mudÊraye. 
 YÈya nÈbhisaje kaÒci, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti. 

 Tattha akakkasanti apharusaÑ. ViÒÒÈpaninti atthaviÒÒÈpaniÑ. Saccanti 
bh|tatthaÑ. NÈbhisajeti yÈya girÈya aÒÒaÑ kujjhÈpanavasena na 
laggÈpeyya, khÊÓÈsavo nÈma evar|pameva giraÑ bhÈseyya, tasmÈ tamahaÑ 
brÈhmaÓaÑ vadÈmÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

Pilindavacchattheravatthu paÒcavÊsatimaÑ. 
_____ 

 
26. AÒÒatarattheravatthu 

 Yodha dÊghanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
aÒÒatarattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 SÈvatthiyaÑ kireko micchÈdiÔÔhiko brÈhmaÓo 
sarÊragandhagahaÓabhayena uttarasÈÔakaÑ apanetvÈ ekamante ÔhapetvÈ 
gehadvÈrÈbhimukho2 nisÊdi. Atheko khÊÓÈsavo bhattakiccaÑ katvÈ vihÈraÑ 
gacchanto taÑ sÈÔakaÑ disvÈ ito cito ca oloketvÈ kaÒci apassanto 
“nissÈmiko ayan”ti paÑsuk|laÑ adhiÔÔhahitvÈ gaÓhi. Atha naÑ brÈhmaÓo 
disvÈ akkosanto upasa~kamitvÈ “muÓÉaka samaÓa mama sÈÔakaÑ gaÓhasÊ”ti 
Èha. Taveso brÈhmaÓÈti. Œma samaÓÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. GhaÔÔanavasena (Ka) 2. GehadvÈre bahimukho (SyÈ, Ka)  
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“MayÈ kaÒci apassantena paÑsuk|lasaÒÒÈya gahito, gaÓha nan”ti tassa 
datvÈ vihÈraÑ gantvÈ bhikkh|naÑ tamatthaÑ Èrocesi. Athassa vacanaÑ 
sutvÈ bhikkh| tena saddhiÑ keÄiÑ karontÈ “kiÑ nu kho Èvuso sÈÔako dÊgho 
rasso th|lo saÓho”ti. Œvuso dÊgho vÈ hotu rasso vÈ th|lo vÈ saÓho vÈ, natthi 
mayhaÑ tasmiÑ Èlayo, paÑsuk|lasaÒÒÈya naÑ gaÓhinti. TaÑ sutvÈ 
bhikkh| TathÈgatassa ÈrocesuÑ “esa bhante bhikkhu abh|taÑ vatvÈ aÒÒaÑ 
byÈkarotÊ”ti. SatthÈ “bh|taÑ bhikkhave esa katheti, khÊÓÈsavÈ nÈma 
paresaÑ santakaÑ na gaÓhantÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 409. “Yodha dÊghaÑ va rassaÑ vÈ, aÓuÑ th|laÑ subhÈsubhaÑ. 
 Loke adinnaÑ nÈdiyati, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti. 

 Tassattho–sÈÔakÈbharaÓÈdÊsu dÊghaÑ vÈ rassaÑ vÈ maÓimuttÈdÊsu 
aÓuÑ vÈ th|laÑ vÈ mahaggha-appagghavasena subhaÑ vÈ asubhaÑ vÈ yo 
puggalo imasmiÑ loke parapariggahitaÑ nÈdiyati, tamahaÑ brÈhmaÓaÑ 
vadÈmÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

AÒÒatarattheravatthu chabbÊsatimaÑ. 
_____ 

 
27. SÈriputtattheravatthu 

 ŒsÈ yassÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
SÈriputtattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 Thero kira paÒcabhikkhusataparivÈro janapade ekaÑ vihÈraÑ gantvÈ 
vassaÑ upagaÒchi. ManussÈ theraÑ disvÈ bahuÑ vassÈvÈsikaÑ 
paÔissuÓiÑsu. Thero pavÈretvÈ sabbasmiÑ vassÈvÈsike asampatteyeva 
Satthu santikaÑ gacchanto bhikkh| Èha “daharÈnaÒceva sÈmaÓerÈnaÒca 
manussehi vassÈvÈsike ÈhaÔe gahetvÈ peseyyÈtha, ÔhapetvÈ vÈ sÈsanaÑ 
pahiÓeyyÈthÈ”ti. EvaÑ vatvÈ ca pana Satthu santikaÑ agamÈsi. Bhikkh| 
kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “ajjÈpi maÒÒe SÈriputtattherassa taÓhÈ atthiyeva. 
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TathÈ hi manussehi vassÈvÈsike dinne attano saddhivihÈrikÈnaÑ 
‘vassÈvÈsikaÑ peseyyÈtha, ÔhapetvÈ vÈ sÈsanaÑ pahiÓeyyÈthÈ’ti 
bhikkh|naÑ vatvÈ Ègato”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi 
kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave mama 
puttassa taÓhÈ atthi, manussÈnaÑ pana puÒÒato daharasÈmaÓerÈnaÒca 
dhammikalÈbhato parihÈni mÈ ahosÊti tenevaÑ kathitan”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 410. “ŒsÈ yassa na vijjanti, asmiÑ loke paramhi ca. 
 NirÈsÈsaÑ visaÑyuttaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti. 

 Tattha ÈsÈti taÓhÈ. NirÈsÈsanti1 nittaÓhaÑ. VisaÑyuttanti sabbakilesehi 
visaÑyuttaÑ tamahaÑ brÈhmaÓaÑ vadÈmÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

SÈriputtattheravatthu sattavÊsatimaÑ. 
_____ 

 
28. MahÈmoggallÈnattheravatthu 

 YassÈlayÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
MahÈmoggallÈnattheraÑ Èrabbha kathesi. Vatthu purimasadisameva. Idha 
pana SatthÈ MoggallÈnattherassa nittaÓhabhÈvaÑ vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 411. “YassÈlayÈ na vijjanti, aÒÒÈya akathaÑkathÊ. 
 Amatogadha’manuppattaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti. 

 Tattha ÈlayÈti taÓhÈ. AÒÒÈya akathaÑkathÊti aÔÔha vatth|ni yathÈbh|taÑ 
jÈnitvÈ aÔÔhavatthukÈya vicikicchÈya nibbicikiccho. 
Amatogadhamanuppattanti amataÑ nibbÈnaÑ ogÈhetvÈ anuppattaÑ 
tamahaÑ brÈhmaÓaÑ vadÈmÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

MahÈmoggallÈnattheravatthu aÔÔhavÊsatimaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. NirÈsayanti (SÊ)  
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29. Revatattheravatthu 

 Yodha puÒÒaÒcÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ PubbÈrÈme viharanto 
RevatattheraÑ Èrabbha kathesi. Vatthu “gÈme vÈ yadi vÈraÒÒe”ti1 
gÈthÈvaÓÓanÈya vitthÈritameva. VuttaÑ hi tattha2– 

 Puna ekadivasaÑ bhikkh| kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “aho sÈmaÓerassa 
lÈbho, aho puÒÒaÑ, yena ekakena paÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ 
paÒcak|ÔÈgÈrasatÈni katÈnÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave 
etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “bhikkhave 
mayhaÑ puttassa neva puÒÒaÑ atthi, na pÈpaÑ, ubhayamassa pahÊnan”ti 
vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 412. “Yodha puÒÒaÒca pÈpaÒca, ubho sa~ga’mupaccagÈ. 
 AsokaÑ virajaÑ suddhaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti. 

 Tattha ubhoti dvepi puÒÒÈni ca pÈpÈni ca chaÉÉetvÈti attho. Sa~ganti 
rÈgÈdibhedaÑ sa~gaÑ. UpaccagÈti atikkanto. VaÔÔam|lakasokÈbhÈvena 
asokaÑ abbhantare rÈgarajÈdÊnaÑ abhÈvena virajaÑ nirupakkilesatÈya 
suddhaÑ tamahaÑ brÈhmaÓaÑ vadÈmÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

Revatattheravatthu ek|natiÑsatimaÑ. 
_____ 

 
30. CandÈbhattheravatthu 

 CandaÑvÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
CandÈbhattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 TatrÈyaÑ anupubbÊ kathÈ–atÊte eko BÈrÈÓasivÈsÊ vÈÓijo “paccantaÑ 
gantvÈ candanaÑ ÈharissÈmÊ”ti bah|ni vatthÈbharaÓÈdÊni gahetvÈ paÒcahi 
sakaÔasatehi paccantaÑ gantvÈ gÈmadvÈre nivÈsaÑ gahetvÈ aÔaviyaÑ 
gopÈladÈrake pucchi “imasmiÑ gÈme pabbatapÈdakammiko 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 27 piÔÔhe. 2. Dhammapada-®Ôha 1. 403 piÔÔhe.  
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koci manusso atthÊ”ti. Œma atthÊti. Ko nÈmesoti. Asuko nÈmÈti. BhariyÈya 
panassa puttÈnaÑ vÈ kiÑnÈmanti1. IdaÒcidaÒcÈti. KahaÑ panassa ÔhÈne 
gehanti. AsukaÔÔhÈne nÈmÈti. So tehi dinnasaÒÒÈya sukhayÈnake nisÊditvÈ 
tassa gehadvÈraÑ gantvÈ yÈnÈ oruyha gehaÑ pavisitvÈ “asukanÈme”ti taÑ 
itthiÑ pakkosi. SÈ “eko no ÒÈtako bhavissatÊ”ti vegenÈgantvÈ ÈsanaÑ 
paÒÒÈpesi. So tattha nisÊditvÈ nÈmaÑ vatvÈ “mama sahÈyo kahan”ti pucchi. 
AraÒÒaÑ gato sÈmÊti. “Mama putto asuko nÈma, mama dhÊtÈ asukÈ nÈma 
kahan”ti sabbesaÑ nÈmaÑ kittentova pucchitvÈ “imÈni nesaÑ 
vatthÈbharaÓÈni dadeyyÈsi, sahÈyassÈpi me aÔavito ÈgatakÈle idaÑ 
vatthÈbharaÓaÑ dadeyyÈsÊ”ti adÈsi. SÈ tassa uÄÈraÑ sakkÈraÑ katvÈ 
sÈmikassa ÈgatakÈle “sÈmi iminÈ ÈgatakÈlato paÔÔhÈya sabbesaÑ nÈmaÑ 
vatvÈ idaÒcidaÒca dinnan”ti Èha. Sopissa kattabbayuttakaÑ kari. 

 Atha naÑ sÈyaÑ sayane nisinno pucchi “samma pabbatapÈde carantena 
te kiÑ bahuÑ diÔÔhapubban”ti. AÒÒaÑ na passÈmi, rattasÈkhÈ pana me bah| 
rukkhÈ diÔÔhÈti. Bah| rukkhÈti. Œma bah|ti. Tena hi te amhÈkaÑ dassehÊti 
tena saddhiÑ gantvÈ rattacandanarukkhe chinditvÈ paÒca sakaÔasatÈni 
p|retvÈ Ègacchanto taÑ Èha “samma BÈrÈÓasiyaÑ asukaÔÔhÈne nÈma mama 
gehaÑ, kÈlena kÈlaÑ mama santikaÑ ÈgaccheyyÈsi, aÒÒena ca me 
paÓÓÈkÈrena attho natthi, rattasÈkharukkhe eva ÈhareyyÈsÊ”ti. So “sÈdh|”ti 
vatvÈ kÈlena kÈlaÑ tassa santikaÑ Ègacchanto rattacandanameva Èharati, 
sopissa bahudhanaÑ deti. 

 Tato aparena samayena parinibbute Kassapadasabale patiÔÔhite 
kaÒcanath|pe so puriso bahuÑ candanaÑ ÈdÈya BÈrÈÓasiÑ agamÈsi. 
Athassa so sahÈyako vÈÓijo bahuÑ candanaÑ pisÈpetvÈ pÈtiÑ p|retvÈ “ehi 
samma, yÈva bhattaÑ pacati, tÈva cetiyakaraÓaÔÔhÈnaÑ gantvÈ 
ÈgamissÈmÈ”ti taÑ ÈdÈya tattha gantvÈ candanap|jaÑ akÈsi. Sopissa 
paccantavÈsÊ sahÈyako cetiyakucchiyaÑ candanena candamaÓÉalaÑ akÈsi. 
Ettakamevassa pubbakammaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. KiÑkinnÈmanti (SÊ)  
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 So tato cuto devaloke nibbattitvÈ ekaÑ BuddhantaraÑ tattha khepetvÈ 
imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahanagare brÈhmaÓamahÈsÈlakule nibbatti. 
Tassa nÈbhimaÓÉalato candamaÓÉalasadisÈ pabhÈ uÔÔhahi, tenassa 
CandÈbhotveva nÈmaÑ kariÑsu. Cetiye kirassa 
candamaÓÉalakaraÓanissando esa. BrÈhmaÓÈ cintayiÑsu “sakkÈ amhehi 
imaÑ gahetvÈ lokaÑ khÈditun”ti1. TaÑ yÈne nisÊdÈpetvÈ “yo imassa 
sarÊraÑ hatthena parÈmasati, so evar|paÑ nÈma issariyasampattiÑ labhatÊ”ti 
vatvÈ vicariÑsu. SataÑ vÈ sahassaÑ vÈ dadamÈnÈ eva tassa sarÊraÑ 
hatthena phusituÑ labhanti. Te evaÑ anuvicarantÈ SÈvatthiÑ anuppattÈ 
nagarassa ca vihÈrassa ca antarÈ nivÈsaÑ gaÓhiÑsu. SÈvatthiyampi 
paÒcakoÔimattÈ ariyasÈvakÈ purebhattaÑ dÈnaÑ datvÈ pacchÈbhattaÑ 
gandhamÈlavatthabhesajjÈdihatthÈ dhammassavanÈya gacchanti. BrÈhmaÓÈ 
te disvÈ “kahaÑ gacchathÈ”ti pucchiÑsu. Satthu santikaÑ 
dhammassavanÈyÈti. Etha tattha gantvÈ kiÑ karissatha, amhÈkaÑ 
CandÈbhassa brÈhmaÓassa ÈnubhÈvasadiso ÈnubhÈvo natthi. Etassa hi 
sarÊraÑ phusantÈ idaÑ nÈma labhanti, etha passatha nanti. TumhÈkaÑ 
CandÈbhassa brÈhmaÓassa ko ÈnubhÈvo nÈma, amhÈkaÑ SatthÈyeva 
mahÈnubhÈvoti. Te aÒÒamaÒÒaÑ saÒÒÈpetuÑ asakkontÈ “vihÈraÑ gantvÈ 
CandÈbhassa vÈ amhÈkaÑ vÈ Satthu ÈnubhÈvaÑ jÈnissÈmÈ”ti taÑ gahetvÈ 
vihÈraÑ agamaÑsu. 

 SatthÈ tasmiÑ attano santikaÑ upasa~kamanteyeva CandÈbhÈya 
antaradhÈnaÑ akÈsi. So Satthu santike a~gÈrapacchiyaÑ kÈko viya ahosi. 
Atha naÑ ekamantaÑ nayiÑsu, ÈbhÈ paÔipÈkatikÈ ahosi. Puna Satthu 
santikaÑ ÈnayiÑsu, ÈbhÈ tatheva antaradhÈyi. EvaÑ tikkhattuÑ gantvÈ 
antaradhÈyamÈnaÑ ÈbhaÑ disvÈ CandÈbho cintesi “ayaÑ ÈbhÈya 
antaradhÈnamantaÑ2 jÈnÈti maÒÒe”ti. So SatthÈraÑ pucchi “kiÑ nu kho 
ÈbhÈya antaradhÈnamantaÑ jÈnÈthÈ”ti. Œma jÈnÈmÊti. Tena hi me dethÈti. 
Na sakkÈ apabbajitassa dÈtunti. So brÈhmaÓe Èha “etasmiÑ mante gahite 
ahaÑ sakalajambudÊpe jeÔÔhako bhavissÈmi, tumhe ettheva hotha, ahaÑ 
pabbajitvÈ katipÈheneva mantaÑ gaÓhissÈmÊ”ti. So SatthÈraÑ pabbajjaÑ 
yÈcitvÈ upasampajji. Athassa 
______________________________________________________________ 
 1. VaÒcetunti (Ka) 2. AntaradhÈpanamantaÑ (SÊ) 
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dvattiÑ sÈkÈraÑ Ècikkhi. So “kiÑ idan”ti pucchi. IdaÑ mantassa 
parikammaÑ sajjhÈyituÑ vaÔÔatÊti. BrÈhmaÓÈpi antarantarÈ ÈgantvÈ “gahito 
te manto”ti pucchanti. Na tÈva gaÓhÈmÊti. So katipÈheneva arahattaÑ patvÈ 
brÈhmaÓehi ÈgantvÈ pucchitakÈle “yÈtha tumhe, idÈnÈhaÑ 
anÈgamanadhammo jÈto”ti Èha. Bhikkh| TathÈgatassa ÈrocesuÑ “ayaÑ 
bhante abh|taÑ vatvÈ aÒÒaÑ byÈkarotÊ”ti. SatthÈ “khÊÓÈsavo idÈni 
bhikkhave mama putto CandÈbho1, bh|tamevesa kathetÊ”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 413. “CandaÑva vimalaÑ suddhaÑ, vippasannamanÈvilaÑ. 
 NandÊbhavaparikkhÊÓaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti. 

 Tattha vimalanti abbhÈdimalarahitaÑ. Suddhanti nirupakkilesaÑ. 
Vippasannanti pasannacittaÑ. AnÈvilanti kilesÈvilattarahitaÑ2. 
NandÊbhavaparikkhÊÓanti tÊsu bhavesu parikkhÊÓataÓhaÑ tamahaÑ 
brÈhmaÓaÑ vadÈmÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

CandÈbhattheravatthu tiÑsatimaÑ. 
_____ 

 
31. SÊvalittheravatthu 

 Yo imanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ KuÓÉakoliyaÑ3 nissÈya 
KuÓÉadhÈnavane viharanto SÊvalittheraÑ Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ hi samaye SuppavÈsÈ nÈma KoliyadhÊtÈ sattavassÈni gabbhaÑ 
dhÈretvÈ sattÈhaÑ m|ÄhagabbhÈ dukkhÈhi tibbÈhi kaÔukÈhi vedanÈhi phuÔÔhÈ 
“SammÈsambuddho vata so BhagavÈ, yo imassa evar|passa dukkhassa 
pahÈnÈya dhammaÑ deseti. SuppaÔipanno vata tassa Bhagavato 
sÈvakasaÑgho, yo imassa evar|passa dukkhassa pahÈnÈya paÔipanno. 
SusukhaÑ vata taÑ nibbÈnaÑ, yathidaÑ evar|paÑ dukkhaÑ na 
saÑvijjatÊ”ti4 imehi tÊhi vitakkehi 
______________________________________________________________ 
 1. KhÊÓÈ dÈni bhikkhave mama puttassa nandÊ (SÊ) 
 2. NikkilesaÑ kilesÈvilattarahitaÑ (SÊ), kilesÈdimalarahitaÑ (SyÈ), 
 kilesavirahitaÑ (Ka) 
 3. KuÓÉikoÄiyaÑ (SyÈ) khu 1. 93 piÔÔhepi passitabbaÑ. 4. Khu 1. 93 piÔÔhe.  
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taÑ dukkhaÑ adhivÈsentÊ sÈmikaÑ Satthu santikaÑ pesetvÈ tena tassÈ 
vacanena Satthu vandanÈya ÈrocitÈya “sukhinÊ hotu SuppavÈsÈ KoliyadhÊtÈ, 
arogÈ arogaÑ puttaÑ vijÈyat|”ti SatthÈrÈ vuttakkhaÓeyeva sukhinÊ arogÈ 
arogaÑ puttaÑ vijÈyitvÈ BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ nimantetvÈ 
sattÈhaÑ mahÈdÈnaÑ adÈsi. PuttopissÈ jÈtadivasato paÔÔhÈya 
dhammakaraÓaÑ ÈdÈya saÑghassa udakaÑ parissÈvesi. So aparabhÈge 
nikkhamitvÈ pabbajito arahattaÑ pÈpuÓi. 

 AthekadivasaÑ bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ 
“passathÈvuso evar|po nÈma arahattassa upanissayasampanno bhikkhu 
ettakaÑ kÈlaÑ mÈtukucchismiÑ dukkhaÑ anubhosi, kima~gaÑ pana aÒÒe, 
bahuÑ vata iminÈ dukkhaÑ nitthiÓÓan”ti1. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha 
bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte 
“Èma bhikkhave mama putto ettakÈ dukkhÈ muccitvÈ idÈni nibbÈnaÑ 
sacchikatvÈ viharatÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 414. “Yo’maÑ palipathaÑ duggaÑ, saÑsÈraÑ mohamaccagÈ. 
 TiÓÓo pÈra~gato jhÈyÊ, anejo akathaÑkathÊ. 
 AnupÈdÈya nibbuto, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti. 

 Tassattho–yo bhikkhu imaÑ rÈgapalipathaÑ ceva kilesaduggaÒca 
saÑsÈravaÔÔaÒca catunnaÑ ariyasaccÈnaÑ appaÔivijjhanakamohaÒca atÊto, 
cattÈro oghe tiÓÓo hutvÈ pÈraÑ anuppatto, duvidhena jhÈnena jhÈyÊ, taÓhÈya 
abhÈvena anejo, kathaÑkathÈya abhÈvena akathaÑkathÊ, upÈdÈnÈnaÑ 
abhÈvena anupÈdiyitvÈ kilesanibbÈnena nibbuto, tamahaÑ brÈhmaÓaÑ 
vadÈmÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 
SÊvalittheravatthu ekatiÑsatimaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. KÊva bah| vata iminÈ dukkhaÑ nittiÓÓanti (SÊ), kima~gaÑ pana aÒÒesaÑ bah| 
 vata iminÈ dukkhaÑ nittiÓÓanti (Ka) 
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32. Sundarasamuddattheravatthu  

 Yodha kÈmeti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
SundarasamuddattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 SÈvatthiyaÑ kireko kulaputto SundarasamuddakumÈro nÈma 
cattÈlÊsakoÔivibhave mahÈkule nibbatto. So ekadivasaÑ pacchÈbhattaÑ 
gandhamÈlÈdihatthaÑ mahÈjanaÑ dhammassavanatthÈya JetavanaÑ 
gacchantaÑ disvÈ “kahaÑ gacchathÈ”ti pucchitvÈ “satthu santikaÑ 
dhammassavanatthÈyÈ”ti vutte “ahampi gamissÈmÊ”ti vatvÈ tena saddhiÑ 
gantvÈ parisapariyante nisÊdi. SatthÈ tassa ÈsayaÑ viditvÈ anupubbiÑ 
kathaÑ kathesi. So “na sakkÈ agÈraÑ ajjhÈvasantena sa~khalikhitaÑ 
brahmacariyaÑ caritun”ti Satthu dhammakathaÑ nissÈya pabbajjÈya 
jÈtussÈho parisÈya pakkantÈya SatthÈraÑ pabbajjaÑ yÈcitvÈ “mÈtÈpit|hi 
ananuÒÒÈtaÑ TathÈgatÈ na pabbÈjentÊ”ti sutvÈ gehaÑ gantvÈ 
RaÔÔhapÈlakulaputtÈdayo viya mahantena vÈyÈmena mÈtÈpitaro anujÈnÈpetvÈ 
Satthu santike pabbajitvÈ laddh|pasampado “kiÑ me idha vÈsenÈ”ti tato 
nikkhamitvÈ RÈjagahaÑ gantvÈ piÓÉÈya caranto vÊtinÈmesi. 

 AthekadivasaÑ SÈvatthiyaÑ tassa mÈtÈpitaro ekasmiÑ chaÓadivase 
mahantena sirisobhaggena tassa sahÈyakakumÈrake kÊÄamÈne disvÈ 
“amhÈkaÑ puttassa idaÑ dullabhaÑ jÈtan”ti parideviÑsu. TasmiÑ khaÓe 
ekÈ gaÓikÈ taÑ kulaÑ gantvÈ tassa mÈtaraÑ rodamÈnaÑ nisinnaÑ disvÈ 
“amma kiÑ kÈraÓÈ rodasÊ”ti pucchi. PuttaÑ anussaritvÈ rodÈmÊti. KahaÑ 
pana so ammÈti. Bhikkh|su pabbajitoti. KiÑ uppabbÈjetuÑ na vaÔÔatÊti. 
VaÔÔati, na pana icchati, ito nikkhamitvÈ RÈjagahaÑ gatoti. SacÈhaÑ taÑ 
uppabbÈjeyyaÑ, kiÑ me kareyyÈthÈti. Imassa te1 kulassa kuÔumbasÈminiÑ 
kareyyÈmÈti. Tena hi me paribbayaÑ dethÈti paribbayaÑ gahetvÈ 
mahantena parivÈrena RÈjagahaÑ gantvÈ tassa piÓÉÈya caraÓavÊthiÑ 
sallakkhetvÈ tatthekaÑ nivÈsagehaÑ gahetvÈ pÈtova paÓÊtaÑ ÈhÈraÑ 
paÔiyÈdetvÈ therassa piÓÉÈya paviÔÔhakÈle bhikkhaÑ datvÈ katipÈhaccayena 
“bhante idheva nisÊditvÈ bhattakiccaÑ karothÈ”ti pattaÑ gaÓhi. So 
pattamadÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. Me (SÊ) 
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 Atha naÑ paÓÊtena ÈhÈrena parivisitvÈ “bhante idheva piÓÉÈya carituÑ 
phÈsukan”ti vatvÈ katipÈhaÑ Èlinde nisÊdÈpetvÈ bhojetvÈ dÈrake p|vehi 
sa~gaÓhitvÈ “etha tumhe therassa ÈgatakÈle mayi vÈrentiyÈpi idhÈgantvÈ 
rajaÑ uÔÔhÈpeyyÈthÈ”ti Èha. Te punadivase therassa bhojanavelÈya tÈya 
vÈriyamÈnÈpi rajaÑ uÔÔhÈpesuÑ. SÈ punadivase “bhante dÈrakÈ 
vÈriyamÈnÈpi mama vacanaÑ asuÓitvÈ idha rajaÑ uÔÔhÈpenti, antogehe 
nisÊdathÈ”ti anto nisÊdÈpetvÈ katipÈhaÑ bhojesi. Puna dÈrake sa~gaÓhitvÈ 
“tumhe mayÈ vÈriyamÈnÈpi therassa bhojanakÈle mahÈsaddaÑ kareyyÈthÈ”ti 
Èha. Te tathÈ kariÑsu. SÈ punadivase “bhante imasmiÑ ÔhÈne ativiya 
mahÈsaddo hoti, dÈrakÈ mayÈ vÈriyamÈnÈpi vacanaÑ na gaÓhanti, 
uparipÈsÈdeyeva nisÊdathÈ”ti vatvÈ therena adhivÈsite theraÑ purato katvÈ 
pÈsÈdaÑ abhiruhantÊ dvÈrÈni pidahamÈnÈva pÈsÈdaÑ abhiruhi. Thero 
ukkaÔÔhasapadÈnacÈriko samÈnopi rasataÓhÈya baddho tassÈ vacanena 
sattabh|mikaÑ pÈsÈdaÑ abhiruhi. 

 SÈ theraÑ nisÊdÈpetvÈ “cattÈlÊsÈya khalu samma puÓÓamukha ÔhÈnehi 
itthÊ purisaÑ accÈvadati vijambhati vinamati vilasati vilajjati nakhena 
nakhaÑ ghaÔÔeti, pÈdena pÈdaÑ akkamati, kaÔÔhena pathaviÑ vilikhati, 
dÈrakaÑ ulla~gheti ola~gheti, kÊÄati kÊÄÈpeti, cumbati cumbÈpeti, bhuÒjati 
bhuÒjÈpeti, dadÈti ÈyÈcati, katamanukaroti, uccaÑ bhÈsati, nÊcaÑ bhÈsati, 
aviccaÑ bhÈsati, viviccaÑ bhÈsati, naccena gÊtena vÈditena roditena 
vilasitena vibh|sitena jagghati, pekkhati, kaÔiÑ cÈleti, guyhabhaÓÉakaÑ 
cÈleti, |ruÑ vivarati, |ruÑ pidahati, thanaÑ dasseti, kacchaÑ dasseti, 
nÈbhiÑ dasseti, akkhiÑ nikhaÓati, bhamukaÑ ukkhipati, oÔÔhaÑ palikhati, 
jivhaÑ nillÈleti, dussaÑ muÒcati, dussaÑ bandhati, sirasaÑ muÒcati, 
sirasaÑ bandhatÊ”ti1 evaÑ ÈgataÑ itthikuttaÑ itthilÊlaÑ dassetvÈ tassa 
purato ÔhitÈ imaÑ gÈthamÈha– 

   “AlattakakatÈ pÈdÈ, pÈdukÈruyha vesiyÈ. 
   Tuvampi daharo mama, ahampi daharÈ tava. 
   Ubhopi pabbajissÈma, jiÓÓÈ daÓÉaparÈyaÓÈ”ti2. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 6. 121 piÔÔhe JÈtake. 2. Khu 2. 291 piÔÔhe. 
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 Therassa “aho vata me bhÈriyaÑ anupadhÈretvÈ katakamman”ti 
mahÈsaÑvego udapÈdi. TasmiÑ khaÓe SatthÈ paÒcacattÈlÊsayojanamatthake 
Jetavane nisinnova taÑ kÈraÓaÑ disvÈ sitaÑ pÈtvÈkÈsi. Atha naÑ 
Œnandatthero pucchi “bhante ko nu kho hetu, ko paccayo sitassa 
pÈtukammÈyÈ”ti. Œnanda RÈjagahanagare sattabh|mikapÈsÈdatale 
Sundarasamuddassa ca bhikkhuno gaÓikÈya ca sa~gÈmo vattatÊti. Kassa nu 
kho bhante jayo bhavissati, kassa parÈjayoti. SatthÈ “Œnanda 
Sundarasamuddassa jayo bhavissati, gaÓikÈya parÈjayo”ti therassa jayaÑ 
pakÈsetvÈ tattha nisinnakova obhÈsaÑ pharitvÈ “bhikkhu ubhopi kÈme 
nirapekkho pajahÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 415. “Yodha kÈme pahantvÈna, anÈgÈro paribbaje. 
 KÈmabhavaparikkhÊÓaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti. 

 Tassattho–yo puggalo idha loke ubhopi kÈme hitvÈ anÈgÈro hutvÈ 
paribbajati, taÑ parikkhÊÓakÈmaÒceva parikkhÊÓabhavaÒca ahaÑ 
brÈhmaÓaÑ vadÈmÊti attho. 

 DesanÈvasÈne so thero arahattaÑ patvÈ iddhibalena vehÈsaÑ 
abbhuggantvÈ kaÓÓikÈmaÓÉalaÑ vinivijjhitvÈ Satthu sarÊraÑ thomentoyeva 
ÈgantvÈ SatthÈraÑ vandi. dhammasabhÈyampi kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ 
“Èvuso jivhÈviÒÒeyyaÑ rasaÑ nissÈya manaÑ naÔÔho 
Sundarasamuddatthero, SatthÈ panassa avassayo jÈto”ti. SatthÈ taÑ kathaÑ 
sutvÈ “na bhikkhave idÈneva, pubbepÈhaÑ etassa rasataÓhÈya 
baddhamanassa1 avassayo jÈtoyevÈ”ti vatvÈ tehi yÈcito tassatthassa 
pakÈsanatthaÑ atÊtaÑ ÈharitvÈ– 

    “Na kiratthi rasehi pÈpiyo, 
    ŒvÈsehi vÈ santhavehi vÈ. 
    VÈtamigaÑ gahananissitaÑ2, 
    VasamÈnesi rasehi saÒjayo”ti3– 
______________________________________________________________ 
 1. BajjhamÈnassa (SyÈ) 2. GehanissitaÑ (SÊ) 3. Khu 5. 4 piÔÔhe.  
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EkakanipÈte imaÑ VÈtamigajÈtakaÑ vitthÈretvÈ “tadÈ Sundarasamuddo 
vÈtamigo ahosi, imaÑ pana gÈthaÑ vatvÈ tassa vissajjÈpetÈ raÒÒo 
mahÈmacco ahamevÈ”ti jÈtakaÑ samodhÈnesÊti. 
 

Sundarasamuddattheravatthu battiÑsatimaÑ. 
_____ 

 
33. JaÔilattheravatthu 

 Yodha taÓhanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto 
JaÔilattheraÑ1 Èrabbha kathesi. 

 TatrÈyaÑ anupubbÊ kathÈ–atÊte kira BÈrÈÓasiyaÑ dve bhÈtaro 
kuÔumbikÈ mahantaÑ ucchukhettaÑ kÈresuÑ. AthekadivasaÑ kaniÔÔhabhÈtÈ 
ucchukhettaÑ gantvÈ “ekaÑ jeÔÔhabhÈtikassa dassÈmi, ekaÑ mayhaÑ 
bhavissatÊ”ti dve ucchuyaÔÔhiyo rasassa anikkhamanatthÈya chinnaÔÔhÈne 
bandhitvÈ gaÓhi. TadÈ kira ucch|naÑ yantena2 pÊÄanakiccaÑ natthi, agge vÈ 
m|le vÈ chinditvÈ ukkhittakÈle dhammakaraÓato udakaÑ viya sayameva 
raso nikkhamati. Tassa pana khettato ucchuyaÔÔhiyo gahetvÈ ÈgamanakÈle 
GandhamÈdane Paccekabuddho samÈpattito vuÔÔhÈya “kassa nu kho ajja 
anuggahaÑ karissÈmÊ”ti upadhÈrento taÑ attano ÒÈÓajÈle paviÔÔhaÑ disvÈ 
sa~gahaÑ kÈtuÑ samatthabhÈvaÒcassa ÒatvÈ pattacÊvaraÑ ÈdÈya iddhiyÈ 
ÈgantvÈ tassa purato aÔÔhÈsi. So taÑ disvÈva pasannacitto uttarasÈÔakaÑ 
uccatare bh|mipadese attharitvÈ “bhante idha nisÊdathÈ”ti PaccekabuddhaÑ 
nisÊdÈpetvÈ “pattaÑ upanÈmethÈ”ti ucchuyaÔÔhiyÈ bandhanaÔÔhÈnaÑ mocetvÈ 
pattassa upari akÈsi, raso otaritvÈ pattaÑ p|resi. Paccekabuddhena tasmiÑ 
rase pÊte “sÈdhukaÑ vata me ayyena raso pÊto. Sace me jeÔÔhabhÈtiko m|laÑ 
ÈharÈpessati, m|laÑ dassÈmi. Sace pattiÑ ÈharÈpessati, pattiÑ dassÈmÊ”ti 
cintetvÈ “bhante pattaÑ me upanÈmethÈ”ti dutiyampi ucchuyaÔÔhiÑ mocetvÈ 
rasaÑ adÈsi. “BhÈtÈ me ucchukhettato aÒÒaÑ ucchuÑ ÈharitvÈ khÈdissatÊ”ti 
ettakampi kirassa vaÒcanacittaÑ nÈhosi. Paccekabuddho pana paÔhamaÑ 
ucchurasassa pÊtattÈ taÑ 
______________________________________________________________ 
 1. JotiyattheraÑ (SÊ), jotikattheraÑ (SyÈ) 2. Yante (SÊ)  
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ucchurasaÑ aÒÒehipi saddhiÑ saÑvibhajitukÈmo hutvÈ gahetvÈva nisÊdi. So 
tassa ÈkÈraÑ ÒatvÈ paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ “bhante yo ayaÑ1 mayÈ dinno 
aggaraso, imassa nissandena devamanussesu sampattiÑ anubhavitvÈ 
pariyosÈne tumhehi pattadhammameva pÈpuÓeyyan”ti patthanaÑ paÔÔhapesi. 
Paccekabuddhopissa “evaÑ hot|”ti vatvÈ “icchitaÑ patthitaÑ tuyhan”ti 
dvÊhi gÈthÈhi anumodanaÑ katvÈ yathÈ so passati, evaÑ adhiÔÔhahitvÈ 
ÈkÈsena GandhamÈdanaÑ gantvÈ paÒcannaÑ PaccekabuddhasatÈnaÑ taÑ 
rasaÑ adÈsi. 

 So taÑ pÈÔihÈriyaÑ disvÈ bhÈtu santikaÑ gantvÈ “kahaÑ gatosÊ”ti vutte 
“ucchukhettaÑ oloketuÑ gatomhÊ”ti. “KiÑ tÈdisena ucchukhettaÑ gatena, 
nanu nÈma ekaÑ vÈ dve vÈ ucchuyaÔÔhiyo ÈdÈya ÈgantabbaÑ bhaveyyÈ”ti 
bhÈtarÈ vutto “Èma bhÈtika dve me ucchuyaÔÔhiyo gahitÈ, ekaÑ pana 
PaccekabuddhaÑ disvÈ mama ucchuyaÔÔhito rasaÑ datvÈ ‘m|laÑ vÈ pattiÑ 
vÈ dassamÊ’ti tumhÈkampi me ucchuyaÔÔhito raso dinno, kiÑ nu kho tassa 
m|laÑ gaÓhissatha, udÈhu pattin”ti Èha. KiÑ pana Paccekabuddhena 
katanti. Mama ucchuyaÔÔhito rasaÑ pivitvÈ tumhÈkaÑ ucchuyaÔÔhito rasaÑ 
ÈdÈya ÈkÈsena GandhamÈdanaÑ gantvÈ paÒcasatÈnaÑ PaccekabuddhÈnaÑ 
adÈsÊti. So tasmiÑ kathenteyeva nirantaraÑ pÊtiyÈ phuÔÔhasarÊro hutvÈ “tena 
me Paccekabuddhena diÔÔhadhammasseva adhigamo bhaveyyÈ”ti patthanaÑ 
akÈsi. EvaÑ kaniÔÔhena tisso sampattiyo patthitÈ, jeÔÔhena pana ekapadeneva 
arahattaÑ patthitanti idaÑ tesaÑ pubbakammaÑ. 

 Te yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ tato cutÈ devaloke nibbattitvÈ ekaÑ 
BuddhantaraÑ khepayiÑsu. TesaÑ devaloke ÔhitakÈleyeva VipassÊ 
SammÈsambuddho loke uppajji. Tepi devalokato cavitvÈ BandhumatiyÈ 
ekasmiÑ kulagehe jeÔÔho jeÔÔhova, kaniÔÔho kaniÔÔhova hutvÈ paÔisandhiÑ 
gaÓhiÑsu. Tesu jeÔÔhassa Senoti nÈmaÑ akaÑsu, kaniÔÔhassa AparÈjitoti. 
Tesu vayappattakÈle kuÔumbaÑ saÓÔhÈpetvÈ viharantesu “BuddharatanaÑ 
loke uppannaÑ, dhammaratanaÑ, saÑgharatanaÑ, dÈnÈni detha, puÒÒÈni 
karotha, ajja aÔÔhamÊ, ajja cÈtuddasÊ, ajja pannarasÊ, uposathaÑ karotha, 
______________________________________________________________ 
 1. Yo so (SÊ), yoyaÑ (Ka)  
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dhammaÑ suÓÈthÈ”ti dhammaghosakassa BandhumatÊnagare ghosanaÑ 
sutvÈ mahÈjanaÑ purebhattaÑ dÈnaÑ datvÈ pacchÈbhattaÑ 
dhammassavanÈya gacchantaÑ disvÈ SenakuÔumbiko “kahaÑ gacchathÈ”ti 
pucchitvÈ “Satthu santikaÑ dhammassavanÈyÈ”ti vutte “ahampi 
gamissÈmÊ”ti tehi saddhiÑ yeva gantvÈ parisapariyante nisÊdi. 

 SatthÈ tassa ajjhÈsayaÑ viditvÈ anupubbiÑ kathaÑ kathesi. So Satthu 
dhammaÑ sutvÈ pabbajjÈya ussÈhajÈto SatthÈraÑ pabbajjaÑ yÈci. Atha naÑ 
SatthÈ “atthi pana te apaloketabbÈ ÒÈtakÈ”ti pucchi. Atthi bhanteti. Tena hi 
apaloketvÈ ehÊti. So kaniÔÔhassa santikaÑ gantvÈ “yaÑ imasmiÑ kule 
sÈpateyyaÑ, taÑ sabbaÑ tava hot|”ti Èha. Tumhe pana sÈmÊti. AhaÑ Satthu 
santike pabbajissÈmÊti. SÈmi kiÑ vadetha, ahaÑ mÈtari matÈya mÈtaraÑ 
viya, pitari mate pitaraÑ viya tumhe alatthaÑ, idaÑ kulaÑ mahÈbhogaÑ, 
gehe Ôhiteneva sakkÈ puÒÒÈni kÈtuÑ, mÈ evaÑ karitthÈti. MayÈ Satthu 
santike dhammo suto, na sakkÈ taÑ agÈramajjhe Ôhitena p|retuÑ, 
pabbajissÈmevÈhaÑ, tvaÑ nivattÈhÊti. EvaÑ so kaniÔÔhaÑ nivattÈpetvÈ 
Satthu santike pabbajitvÈ laddh|pasampado na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. 
KaniÔÔhopi “bhÈtu pabbajitasakkÈraÑ karissÈmÊ”ti sattÈhaÑ 
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa dÈnaÑ datvÈ bhÈtaraÑ vanditvÈ 
Èha “bhante tumhehi attano bhavanissaraÓaÑ kataÑ, ahaÑ pana paÒcahi 
kÈmaguÓehi baddho nikkhamitvÈ pabbajituÑ na sakkomi, mayhaÑ gehe 
Ôhitasseva anucchavikaÑ mahantaÑ puÒÒakammaÑ ÈcikkhathÈ”ti. Atha naÑ 
thero “sÈdhu sÈdhu paÓÉita, Satthu GandhakuÔiÑ karohÊ”ti Èha. So “sÈdh|”ti 
sampaÔicchitvÈ nÈnÈdÈr|ni ÈharÈpetvÈ thambhÈdÊnaÑ atthÈya tacchÈpetvÈ 
ekaÑ suvaÓÓakhacitaÑ, ekaÑ rajatakhacitaÑ, ekaÑ maÓikhacitanti sabbÈni 
sattaratanakhacitÈni kÈretvÈ tehi GandhakuÔiÑ kÈretvÈ 
sattaratanakhacitÈheva chadaniÔÔhakÈhi chÈdÈpesi. GandhakuÔiyÈ 
karaÓakÈleyeva pana taÑ attanÈ samÈnanÈmako AparÈjitoyeva nÈma 
bhÈgineyyo upasa~kamitvÈ “ahampi karissÈmi, mayhampi pattiÑ detha 
mÈtulÈ”ti Èha. Na demi tÈta, aÒÒehi asÈdhÈraÓaÑ karissÈmÊti. So bahumpi 
yÈcitvÈ pattiÑ alabhamÈno “GandhakuÔiyÈ purato kuÒjarasÈlaÑ laddhuÑ 
vaÔÔatÊ”ti sattaratanamayaÑ kuÒjarasÈlaÑ kÈresi. So imasmiÑ BuddhuppÈde 
MeÓÉakaseÔÔhi hutvÈ nibbatti. 
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 GandhakuÔiyaÑ pana sattaratanamayÈni tÊÓi mahÈvÈtapÈnÈni ahesuÑ. 
TesaÑ abhimukhe heÔÔhÈ sudhÈparikammakatÈ tisso pokkharaÓiyo kÈretvÈ 
catujjÈtikagandhodakassa p|retvÈ AparÈjito gahapati paÒcavaÓÓÈni 
kusumÈni ropÈpesi TathÈgatassa anto nisinnakÈle vÈtavegena samuÔÔhitÈhi 
reÓuvaÔÔÊhi sarÊrassa okiraÓatthaÑ. GandhakuÔith|pikÈya kapallaÑ 
rattasuvaÓÓamayaÑ ahosi, pavÈÄamayÈ sikharÈ, heÔÔhÈ maÓimayÈ 
chadaniÔÔhakÈ. Iti sÈ naccanto viya moro sobhamÈnÈ aÔÔhÈsi. Sattasu pana 
ratanesu koÔÔetabbayuttakaÑ koÔÔetvÈ itaraÑ sakalameva gahetvÈ 
jaÓÓumattena odhinÈ GandhakuÔiÑ parikkhipitvÈ pariveÓaÑ p|resi. 

 EvaÑ GandhakuÔiÑ niÔÔhÈpetvÈ AparÈjito gahapati bhÈtikattheraÑ 
upasa~kamitvÈ Èha “bhante niÔÔhitÈ GandhakuÔi, paribhogamassÈ 
paccÈsÊsÈmi, paribhogena kira mahantaÑ puÒÒaÑ hotÊ”ti. So SatthÈraÑ 
upasa~kamitvÈ “bhante iminÈ kira vo kuÔumbikena GandhakuÔi kÈritÈ, idÈni 
pana paribhogaÑ paccÈsÊsatÊ”ti Èha. SatthÈ uÔÔhÈyÈsanÈ GandhakuÔi-
abhimukhaÑ gantvÈ GandhakuÔiÑ parikkhipitvÈ parikkhittaratanarÈsiÑ1 
olokento dvÈrakoÔÔhake aÔÔhÈsi. Atha naÑ kuÔumbiko “pavisatha bhante”ti 
Èha. SatthÈ tattheva ÔhatvÈ tatiyavÈre tassa bhÈtikattheraÑ olokesi. So 
olokitÈkÈreneva ÒatvÈ kaniÔÔhabhÈtaraÑ Èha “ehi tÈta, ‘mameva rakkhÈ 
bhavissati, tumhe yathÈsukhaÑ vasathÈ’ti SatthÈraÑ vadehÊ”ti. So tassa 
vacanaÑ sutvÈ SatthÈraÑ paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ “bhante yathÈ manussÈ 
rukkham|le pavisitvÈ anapekkhÈ pakkamanti, yathÈ vÈ nadiÑ taritvÈ 
uÄumpaÑ anapekkhÈ pariccajanti2, evaÑ anapekkhÈ hutvÈ tumhe vasathÈ”ti 
Èha. KimatthaÑ pana SatthÈ aÔÔhÈsi? EvaÑ kirassa ahosi “BuddhÈnaÑ 
santikaÑ purebhattampi pacchÈbhattampi bah| Ègacchanti, tesu ratanÈni 
ÈdÈya pakkamantesu na sakkÈ amhehi vÈretuÑ, pariveÓamhi ettake ratane 
vokiÓÓe attano upaÔÔhÈke harantepi na vÈretÊti kuÔumbiko mayi ÈghÈtaÑ 
katvÈ apÈy|pago bhaveyyÈ”ti iminÈ kÈraÓena aÔÔhÈsi. Tena pana “bhante 
mameva rakkhÈ bhavissati, tumhe vasathÈ”ti vutte pÈvisi. 
______________________________________________________________ 
 1. PakkhittaÑ ratanarÈsiÑ (SyÈ) 2. ApanetvÈ paribbajanti (SÊ)  

 



 DhammapadaÔÔhakathÈ 435 

 KuÔumbiko samantÈrakkhaÑ ÔhapetvÈ manusse Èha “tÈtÈ-uccha~gena vÈ 
pacchipasibbakehi vÈ ÈdÈya gacchante vÈreyyÈtha, hatthena gahetvÈ 
gacchante pana mÈ vÈrayitthÈ”ti. Antonagarepi ÈrocÈpesi “mayÈ 
GandhakuÔipariveÓe satta ratanÈni okiÓÓÈni, Satthu santike dhammaÑsutvÈ 
gacchantÈ duggatamanussÈ ubho hatthe p|retvÈ gaÓhantu, sukhitÈpi ekena 
gaÓhant|”ti. EvaÑ kirassa ahosi “saddhÈ tÈva dhammaÑ sotukÈmÈ 
gamissantiyeva, assaddhÈpi pana dhanalobhena gantvÈ dhammaÑ sutvÈ 
dukkhato muccissantÊ”ti. TasmÈ janasa~gahatthÈya evaÑ ÈrocÈpesi. 
MahÈjano tena vuttaniyÈmeneva ratanÈni gaÓhi. SakiÑ okiÓÓaratanesu 
khÊÓesu yÈvatatiyaÑ jaÓÓumattena odhinÈ okirÈpesiyeva. Satthu pana 
pÈdam|le tipusamattaÑ anagghaÑ maÓiratanaÑ Ôhapesi. EvaÑ kirassa ahosi 
“Satthu sarÊrato suvaÓÓavaÓÓÈya pabhÈya saddhiÑ maÓipabhaÑ 
olokentÈnaÑ titti nÈma na bhavissatÊ”ti. TasmÈ evamakÈsi. MahÈjanopi 
atittova olokesi. 

 AthekadivasaÑ eko micchÈdiÔÔhikabrÈhmaÓo “Satthu kira pÈdam|le 
mahagghaÑ maÓiratanaÑ nikkhittaÑ, harissÈmi nan”ti vihÈraÑ gantvÈ 
SatthÈraÑ vandituÑ Ègatassa mahÈjanassa antarena pÈvisi. KuÔumbiko tassa 
pavisanÈkÈreneva “maÓiÑ gaÓhitukÈmo”ti sallakkhetvÈ “aho vata na 
gaÓheyyÈ”ti cintesi. Sopi SatthÈraÑ vandanto viya pÈdam|le hatthaÑ 
upanÈmetvÈ maÓiÑ gahetvÈ ovaÔÔikÈya katvÈ pakkÈmi. KuÔumbiko tasmiÑ 
cittaÑ pasÈdetuÑ nÈsakkhi. So dhammakathÈvasÈne SatthÈraÑ 
upasa~kamitvÈ Èha “bhante mayÈ tikkhattuÑ GandhakuÔiÑ parikkhipitvÈ 
jaÓÓumattena odhinÈ satta ratanÈni okiÓÓÈni, tÈni me gaÓhantesu ÈghÈto 
nÈma nÈhosi, cittaÑ bhiyyo bhiyyo pasÊdiyeva. Ajja pana ‘aho vatÈyaÑ 
brÈhmaÓo maÓiÑ na gaÓheyyÈ’ti cintetvÈ tasmiÑ maÓiÑ ÈdÈya gate cittaÑ 
pasÈdetuÑ nÈsakkhin”ti. SatthÈ tassa vacanaÑ sutvÈ “nanu upÈsaka attano 
santakaÑ parehi anÈharaÓÊyaÑ kÈtuÑ sakkosÊ”ti nayaÑ adÈsi. So SatthÈrÈ 
dinnanaye ÔhatvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ “ajja ÈdiÑ katvÈ mama santakaÑ 
dasikasuttamattampi maÑ abhibhavitvÈ anekasatÈpi rÈjÈno vÈ corÈ vÈ 
gaÓhituÑ samatthÈ nÈma mÈ hontu, agginÈpi mama santakaÑ mÈ Éayhatu, 
udakenapi mÈ vuyhat|”ti patthanaÑ 
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akÈsi. SatthÈpissa “evaÑ hot|”ti anumodanaÑ akÈsi. So GandhakuÔimahaÑ 
karonto aÔÔhasaÔÔhiyÈ bhikkhusatasahassÈnaÑ antovihÈreyeva nava mÈse 
mahÈdÈnaÑ datvÈ dÈnapariyosÈne sabbesaÑ ticÊvaraÑ adÈsi. 
SaÑghanavakassa cÊvarasÈÔakÈ sahassagghanakÈ ahesuÑ. 

 So evaÑ yÈvatÈyukaÑ puÒÒÈni karitvÈ tato cuto devaloke nibbattitvÈ 
ettakaÑ kÈlaÑ devamanussesu saÑsaritvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahe 
ekasmiÑ seÔÔhikule paÔisandhiÑ gahetvÈ aÉÉhamÈsÈdhike nava mÈse 
mÈtukucchiyaÑ vasi. JÈtadivase panassa sakalanagare sabbÈvudhÈni 
pajjaliÑsu, sabbesaÑ kÈyar|ÄhÈni ÈbharaÓÈnipi pajjalitÈni viya obhÈsaÑ 
muÒciÑsu, nagaraÑ ekapajjotaÑ ahosi. SeÔÔhipi pÈtova rÈj|paÔÔhÈnaÑ 
agamÈsi. Atha naÑ rÈjÈ pucchi “ajja sabbÈvudhÈni pajjaliÑsu, nagaraÑ 
ekapajjotaÑ jÈtaÑ, jÈnÈsi nu kho ettha kÈraÓan”ti. JÈnÈmi devÈti. KiÑ 
seÔÔhÊti. Mama gehe tumhÈkaÑ dÈso jÈto, tassa puÒÒatejenevaÑ ahosÊti. KiÑ 
nu kho coro bhavissatÊti. NatthetaÑ deva, puÒÒavÈ satto katÈbhinÊhÈroti. 
“Tena hi naÑ sammÈ posetuÑ vaÔÔati, idamassa khÊram|laÑ hot|”ti 
devasikaÑ sahassaÑ paÔÔhapesi. Athassa nÈmagahaÓadivase sakalanagarassa 
ekapajjotabh|tattÈ Jotikotveva1 nÈmaÑ kariÑsu. 

 Athassa vayappattakÈle gehakaraÓatthÈya bh|mitale sodhiyamÈne 
Sakkassa bhavanaÑ uÓhÈkÈraÑ dassesi. Sakko “kiÑ nu kho idan”ti 
upadhÈrayamÈno “Jotikassa gehaÔÔhÈnaÑ gaÓhantÊ”ti ÒatvÈ “nÈyaÑ etehi 
katagehe vasissati, mayÈpettha gantuÑ vaÔÔatÊ”ti vaÉÉhakÊvesena tattha 
gantvÈ “kiÑ karothÈ”ti Èha. Jotikassa gehaÔÔhÈnaÑ gaÓhÈmÈti. “Apetha, 
nÈyaÑ tumhehi katagehe vasissatÊ”ti vatvÈ soÄasakarÊsamattaÑ 
bh|mipadesaÑ olokesi, so tÈvadeva kasiÓamaÓÉalaÑ viya samo ahosi. Puna 
“imasmiÑ ÔhÈne pathaviÑ bhinditvÈ sattaratanamayo sattabh|mikapÈsÈdo 
uÔÔhahat|”ti cintetvÈ olokesi, tÈvadeva tathÈr|po pÈsÈdo uÔÔhahi. Puna 
“imaÑ parikkhipitvÈ sattaratanamayÈ satta pÈkÈrÈ uÔÔhahant|”ti cintetvÈ 
olokesi, tathÈr|pÈ pÈkÈrÈ uÔÔhahiÑsu. Atha “nesaÑ pariyante kapparukkhÈ 
uÔÔhahant|”ti 
______________________________________________________________ 
 1. Jotiyotveva (SÊ)  
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cintetvÈ olokesi, tathÈr|pÈ kapparukkhÈ uÔÔhahiÑsu. “PÈsÈdassa cat|su 
kaÓÓesu catasso nidhikumbhiyo uÔÔhahant|”ti cintetvÈ olokesi, sabbaÑ 
tatheva ahosi. NidhikumbhÊsu pana ekÈ yojanikÈ ahosi, ekÈ tigÈvutikÈ, ekÈ 
aÉÉhayojanikÈ, ekÈ gÈvutappamÈÓÈ. Bodhisattassa nibbattanidhikumbhÊnaÑ 
pana ekamukhappamÈÓaÑ1 ahosi, heÔÔhÈ pathavÊpariyantÈva ahesuÑ. 
Jotikassa nibbattanidhikumbhÊnaÑ mukhaparimÈÓaÑ na kathitaÑ, sabbÈ 
mukhachinnatÈlaphalaÑ viya paripuÓÓÈva uÔÔhahiÑsu. PÈsÈdassa cat|su 
kaÓÓesu taruÓatÈlakkhandhappamÈÓÈ catasso suvaÓÓamayÈ ucchuyaÔÔhiyo 
nibbattiÑsu. TÈsaÑ maÓimayÈni pattÈni, sovaÓÓamayÈni khandhÈni2 
ahesuÑ. Pubbakammassa dassanatthaÑ kiretÈni, nibbattiÑsu. 

 Sattasu dvÈrakoÔÔhakesu satta yakkhÈ ÈrakkhaÑ gaÓhiÑsu. PaÔhame 
dvÈrakoÔÔhake YamakoÄÊ nÈma3 yakkho attano parivÈrena yakkhasahassena 
saddhiÑ ÈrakkhaÑ gaÓhi, dutiye Uppalo nÈma attano parivÈrayakkhÈnaÑ 
dvÊhi sahassehi saddhiÑ, tatiye Vajiro nÈma tÊhi sahassehi saddhiÑ, catutthe 
VajirabÈhu nÈma cat|hi sahassehi saddhiÑ, paÒcame Kasakando4 nÈma 
paÒcahi sahassehi saddhiÑ, chaÔÔhe KaÔattho5 nÈma chahi sahassehi 
saddhiÑ, sattame DisÈmukho6 nÈma sattahi sahassehi saddhiÑ ÈrakkhaÑ 
gaÓhi. EvaÑ pÈsÈdassa anto ca bahi ca gÈÄharakkhÈ ahosi. “Jotikassa kira 
sattaratanamayo sattabh|mikapÈsÈdo uÔÔhito, satta pÈkÈrÈ sattadvÈrakoÔÔhakÈ 
catasso nidhikumbhiyo uÔÔhitÈ”ti sutvÈ BimbisÈro rÈjÈ seÔÔhicchattaÑ pahiÓi. 
So JotikaseÔÔhi nÈma ahosi. 

 Tena pana saddhiÑ katapuÒÒakammÈ itthÊ Uttarakur|su nibbatti. Atha 
naÑ devatÈ tato ÈnetvÈ sirigabbhe nisÊdÈpesuÑ. SÈ ÈgacchamÈnÈ ekaÑ 
taÓÉulanÈÄiÑ tayo ca jotipÈsÈÓe gaÓhi. TesaÑ yÈvajÊvaÑ tÈyeva 
taÓÉulanÈÄiyÈ bhattaÑ ahosi. Sace kira te sakaÔasatampi taÓÉulÈnaÑ 
p|retukÈmÈ honti, sÈ taÓÉulanÈÄi nÈÄiyeva hutvÈ tiÔÔhati. BhattapacanakÈle 
taÓÉule ukkhaliyaÑ pakkhipitvÈ tesaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. EtaÑ mukhappamÈÓaÑ (SÊ) 2. PabbÈni (SÊ) 
 3. YamakacolÊ nÈma (SÊ), yamamoli nÈma (SyÈ) 4. SakaÔo (SÊ, SyÈ) 
 5. SakaÔattho (SyÈ) 6. DisÈpÈmukho (Ka) 
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pÈsÈÓÈnaÑ upari Ôhapeti, pÈsÈÓÈ tÈvadeva pajjalitvÈ bhatte pakkamatte 
nibbÈyanti. Teneva saÒÒÈÓena bhattassa pakkabhÈvaÑ jÈnanti. 
S|peyyÈdipacanakÈlepi eseva nayo. EvaÑ tesaÑ jotipÈsÈÓehi ÈhÈro paccati. 
MaÓi-Èlokena ca vasanti, aggissa vÈ dÊpassa vÈ obhÈsaÑ neva jÈniÑsu. 
“Jotikassa kira evar|pÈ sampattÊ”ti sakalajambudÊpe pÈkaÔo ahosi. MahÈjano 
yÈnÈdÊni yojetvÈ dassanatthÈya Ègacchati. JotikaseÔÔhi ÈgatÈgatÈnaÑ 
UttarakurutaÓÉulÈnaÑ bhattaÑ pacÈpetvÈ dÈpesi. “Kapparukkhehi vatthÈni 
gaÓhantu, ÈbharaÓÈni gaÓhant|”ti ÈÓÈpesi. “GÈvutikanidhikumbhiyÈ1 
mukhaÑ vivarÈpetvÈ yÈpanamattaÑ dhanaÑ gaÓhant|”ti ÈÓÈpesi. 
SakalajambudÊpavÈsikesu dhanaÑ gahetvÈ gacchantesu nidhikumbhiyÈ 
a~gulimattampi |naÑ nÈhosi. GandhakuÔipariveÓe vÈlukaÑ katvÈ 
okiÓÓaratanÈnaÑ kirassa eso nissando. 

 EvaÑ mahÈjane vatthÈbharaÓÈni ceva dhanaÒca yadicchakaÑ ÈdÈya 
gacchante BimbisÈro tassa pÈsÈdaÑ daÔÔhukÈmopi mahÈjane Ègacchante 
okÈsaÑ nÈlattha. AparabhÈge yadicchakaÑ ÈdÈya gatattÈ manussesu 
mandÊbh|tesu rÈjÈ Jotikassa pitaraÑ Èha “tava puttassa pÈsÈdaÑ 
daÔÔhukÈmamhÈ”ti. So “sÈdhu devÈ”ti vatvÈ gantvÈ puttassa kathesi “tÈta 
rÈjÈ te pÈsÈdaÑ daÔÔhukÈmo”ti. SÈdhu tÈta Ègacchat|ti. RÈjÈ mahantena 
parivÈrena tattha agamÈsi. PaÔhamadvÈrakoÔÔhake sammajjitvÈ 
kacavarachaÉÉikÈ dÈsÊ raÒÒo hatthaÑ adÈsi, rÈjÈ “seÔÔhijÈyÈ”ti saÒÒÈya 
lajjamÈno tassÈ bÈhÈya hatthaÑ na Ôhapesi. EvaÑ sesadvÈrakoÔÔhakesupi 
dÈsiyo “seÔÔhibhariyÈyo”ti maÒÒamÈno tÈsaÑ bÈhÈya hatthaÑ na Ôhapesi. 
Jotiko ÈgantvÈ rÈjÈnaÑ paccuggantvÈ vanditvÈ pacchato hutvÈ “purato yÈtha 
devÈ”ti Èha. RaÒÒo maÓipathavÊ sataporisapapÈto viya hutvÈ upaÔÔhahi. So 
“iminÈ mama gahaÓatthÈya opÈto khaÓito”ti maÒÒamÈno pÈdaÑ 
nikkhipituÑ na visahi. Jotiko “nÈyaÑ deva opÈto, mama pacchato 
ÈgacchathÈ”ti purato ahosi. RÈjÈ tena akkantakÈle bh|miÑ akkamitvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. TigÈvutÈya nidhikumbhiyÈ (SÊ)  
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heÔÔhimatalato paÔÔhÈya pÈsÈdaÑ olokento vicari. TadÈ AjÈtasattukumÈropi 
pitu a~guliÑ gahetvÈ vicaranto cintesi “aho andhabÈlo mama pitÈ, 
gahapatike nÈma sattaratanamaye pÈsÈde vasante esa rÈjÈ hutvÈ dÈrumaye 
gehe vasati, ahaÑ dÈni rÈjÈ hutvÈ imassa imasmiÑ pÈsÈde vasituÑ na 
dassÈmÊ”ti. 

 RaÒÒopi uparimatalÈni abhiruhantasseva pÈtarÈsavelÈ jÈtÈ. So seÔÔhiÑ 
ÈmantetvÈ “mahÈseÔÔhi idheva pÈtarÈsaÑ bhuÒjissÈmÈ”ti. JÈnÈmi deva, 
sajjito devassÈhÈroti. So soÄasahi gandhodakaghaÔehi nhatvÈ ratanamaye 
seÔÔhissa nisÊdanamaÓÉape paÒÒatte tasseva nisÊdanapalla~ke nisÊdi. Athassa 
hatthadhovan|dakaÑ datvÈ satasahassagghanikÈya suvaÓÓapÈtiyÈ 
kilinnapÈyÈsaÑ vaÉÉhetvÈ purato ÔhapayiÑsu. RÈjÈ “bhojanan”ti saÒÒÈya 
bhuÒjituÑ Èrabhi. SeÔÔhi “nayidaÑ deva bhojanaÑ, kilinnapÈyÈso-eso”ti 
aÒÒissÈ suvaÓÓapÈtiyÈ bhojanaÑ vaÉÉhetvÈ purimapÈtiyaÑ ÔhapayiÑsu. 
Tato uÔÔhita-utunÈ kira taÑ1 bhuÒjituÑ sukhaÑ hoti. RÈjÈ madhurabhojanaÑ 
bhuÒjanto pamÈÓaÑ na aÒÒÈsi. Atha naÑ seÔÔhi vanditvÈ aÒjaliÑ paggayha 
“alaÑ deva ettakameva hotu, ito uttariÑ jirÈpetuÑ na sakkÈ”ti Èha. Atha 
naÑ rÈjÈ Èha “kiÑ gahapati garukaÑ katvÈ kathesi attano bhattan”ti. Deva 
natthetaÑ, tumhÈkaÑ2 sabbassÈpi hi balakÈyassa idameva bhattaÑ idaÑ 
supeyyaÑ. Api ca kho ahaÑ ayasassa bhÈyÈmÊti. KiÑ kÈraÓÈti? Sace 
devassa kÈyÈlasiyamattaÑ bhaveyya, “hiyyo raÒÒÈ seÔÔhissa gehe bhattaÑ 
bhuttaÑ, seÔÔhinÈ kiÒci kataÑ bhavissatÊ”ti vacanassa bhÈyÈmi devÈti. Tena 
hi bhattaÑ hara, udakaÑ ÈharÈti. RaÒÒo bhattakiccÈvasÈne sabbo 
rÈjaparivÈro tadeva bhattaÑ paribhuÒji. 

 RÈjÈ sukhakathÈya nisinno seÔÔhiÑ ÈmantetvÈ “kiÑ imasmiÑ gehe 
seÔÔhibhariyÈ natthÊ”ti Èha. Œma atthi devÈti. KahaÑ sÈti. Sirigabbhe nisinnÈ, 
devassa ÈgatabhÈvaÑ na jÈnÈtÊti. KiÒcÈpi hi pÈtova rÈjÈ saparivÈro Ègato, sÈ 
panassa ÈgatabhÈvaÑ na jÈnÈteva. Tato seÔÔhi “rÈjÈ me bhariyaÑ 
daÔÔhukÈmo”ti tassÈ santikaÑ gantvÈ “rÈjÈ Ègato, kiÑ tava rÈjÈnaÑ daÔÔhuÑ 
na vaÔÔatÊ”ti Èha. SÈ 
______________________________________________________________ 
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nipannakÈva “ko esa sÈmi rÈjÈ nÈmÈ”ti vatvÈ “rÈjÈ nÈma amhÈkaÑ issaro”ti 
vutte anattamanataÑ pavedentÊ “dukkaÔÈni vata no puÒÒakammÈni, yesaÑ 
no issaropi atthi. AssaddhÈya nÈma puÒÒakammÈni katvÈ mayaÑ sampattiÑ 
pÈpuÓitvÈ1 aÒÒassa issariyaÔÔhÈne nibbattamhÈ. AddhÈ amhehi asaddahitvÈ 
dÈnaÑ dinnaÑ bhavissati, tassetaÑ phalan”ti vatvÈ “kiÑ dÈni karomi 
sÈmÊ”ti Èha. 2TÈlavaÓÔaÑ ÈdÈya ÈgantvÈ rÈjÈnaÑ bÊjÈhÊti2. TassÈ tÈlavaÓÔaÑ 
ÈdÈya ÈgantvÈ rÈjÈnaÑ bÊjentiyÈ raÒÒo veÔhanassa gandhavÈto akkhÊni 
pahari, athassÈ akkhÊhi assudhÈrÈ pavattiÑsu. TaÑ disvÈ rÈjÈ seÔÔhiÑ Èha 
“mahÈseÔÔhi mÈtugÈmo nÈma appabuddhiko, ‘rÈjÈ me sÈmikassa sampattiÑ 
gaÓheyyÈ’ti bhayena rodati maÒÒe, assÈsehi naÑ ‘na me tava sampattiyÈ 
attho’ti”. Na esÈ deva rodatÊti. Atha kiÑ etanti. TumhÈkaÑ 
veÔhanagandhenassÈ ass|ni pavattiÑsu. AyaÒhi dÊpobhÈsaÑ vÈ aggi-
obhÈsaÑ vÈ adisvÈ maÓi-Èlokeneva bhuÒjati ca nisÊdati ca nipajjati ca, devo 
pana dÊpÈlokena nisinno bhavissatÊti. Œma seÔÔhÊti. Tena hi deva ajja 
paÔÔhÈya maÓi-Èlokena nisÊdathÈti mahantaÑ tipusamattaÑ anagghaÑ 
maÓiratanaÑ adÈsi. RÈjÈ gehaÑ oloketvÈ “mahatÊ vata jotikassa sampattÊ”ti 
vatvÈ agamÈsi. AyaÑ tÈva Jotikassa uppatti. 

 IdÈni JaÔilassa uppatti veditabbÈ–BÈrÈÓasiyaÑ hi ekÈ seÔÔhidhÊtÈ 
abhir|pÈ ahosi, taÑ pannarasasoÄasavassuddesikakÈle rakkhaÓatthÈya ekaÑ 
dÈsiÑ datvÈ sattabh|mikassa pÈsÈdassa uparimatale sirigabbhe vÈsayiÑsu. 
TaÑ ekadivasaÑ vÈtapÈnaÑ vivaritvÈ bahi olokayamÈnaÑ ÈkÈsena 
gacchanto eko vijjÈdharo disvÈ uppannasineho vÈtapÈnena pavisitvÈ tÈya 
saddhiÑ santhavamakÈsi. SÈ tena saddhiÑ saÑvÈsamanvÈya na cirasseva 
gabbhaÑ paÔilabhi. Atha naÑ sÈ dÈsÊ disvÈ “amma kiÑ idan”ti vatvÈ “hotu 
mÈ kassaci ÈcikkhÊ”ti tÈya vuttÈ bhayena tuÓhÊ ahosi. SÈpi 
dasamÈsaccayena3 puttaÑ vijÈyitvÈ navabhÈjanaÑ ÈharÈpetvÈ tattha taÑ 
dÈrakaÑ nipajjÈpetvÈ taÑ bhÈjanaÑ pidahitvÈ upari pupphadÈmÈni ÔhapetvÈ 
“imaÑ sÊsena ukkhipitvÈ 
______________________________________________________________ 
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Ga~gÈya vissajjehi, ‘kiÑ idan’ti ca puÔÔhÈ ‘ayyÈya me balikamman’ti 
vadeyyÈsÊ”ti dÈsiÑ ÈÓÈpesi. SÈ tathÈ akÈsi.  

 HeÔÔhÈga~gÈyampi dve itthiyo nhÈyamÈnÈ taÑ bhÈjanaÑ 
udakenÈhariyamÈnaÑ disvÈ ekÈ “mayhetaÑ bhÈjanan”ti Èha. EkÈ “yaÑ 
etassa anto, taÑ mayhan”ti vatvÈ bhÈjane sampatte taÑ ÈdÈya thale ÔhapetvÈ 
vivaritvÈ dÈrakaÑ disvÈ ekÈ “mama bhÈjananti vuttatÈya dÈrako mameva 
hotÊ”ti Èha. EkÈ “yaÑ bhÈjanassa anto, taÑ mameva hot|ti vuttatÈya mama 
dÈrako”ti Èha. TÈ vivadamÈnÈ vinicchayaÔÔhÈnaÑ gantvÈ tamatthaÑ 
ÈrocetvÈ amaccesu vinicchituÑ asakkontesu raÒÒo santikaÑ agamaÑsu. 
RÈjÈ tÈsaÑ vacanaÑ sutvÈ “tvaÑ dÈrakaÑ gaÓha, tvaÑ bhÈjanaÑ gaÓhÈ”ti 
Èha. YÈya pana dÈrako laddho, sÈ MahÈkaccÈnattherassa upaÔÔhÈyikÈ ahosi. 
TasmÈ sÈ dÈrakaÑ “imaÑ therassa santike pabbÈjessÈmÊ”ti posesi. Tassa 
jÈtadivase gabbhamalassa dhovitvÈ anapanÊtatÈya kesÈ jaÔitÈ1 hutvÈ 
aÔÔhaÑsu, tenassa JaÔilotveva nÈmaÑ kariÑsu. Tassa padasÈ vicaraÓakÈle 
thero taÑ gehaÑ piÓÉÈya pÈvisi. UpÈsikÈ theraÑ nisÊdÈpetvÈ ÈhÈramadÈsi. 
Thero dÈrakaÑ disvÈ “kiÑ upÈsike dÈrako laddho”ti pucchi. “Œma bhante, 
imÈhaÑ dÈrakaÑ tumhÈkaÑ santike pabbÈjessÈmÊti posesiÑ, pabbÈjetha 
nan”ti adÈsi. Thero “sÈdh|”ti ÈdÈya taÑ gacchanto “atthi nu kho imassa 
gihisampattiÑ anubhavituÑ puÒÒakamman”ti olokento “mahÈpuÒÒo satto 
mahÈsampattiÑ anubhavissati, daharo esa tÈva, ÒÈÓampissa paripÈkaÑ na 
gacchatÊ”ti cintetvÈ taÑ ÈdÈya TakkasilÈyaÑ ekassa upaÔÔhÈkassa gehaÑ 
agamÈsi. 

 So theraÑ vanditvÈ Ôhito taÑ dÈrakaÑ disvÈ “dÈrako vo bhante 
laddho”ti pucchi. Œma upÈsaka pabbajissati, daharo tÈva, taveva santike 
hot|ti. So “sÈdhu bhante”ti taÑ puttaÔÔhÈne ÔhapetvÈ paÔijaggi. Tassa pana 
gehe dvÈdasa vassÈni bhaÓÉakaÑ ussannaÑ hoti. So gÈmantaraÑ gacchanto 
sabbampi taÑ bhaÓÉaÑ ÈpaÓaÑ haritvÈ dÈrakaÑ ÈpaÓe nisÊdÈpetvÈ tassa 
tassa bhaÓÉakassa m|laÑ ÈcikkhitvÈ “idaÒca idaÒca ettakaÑ  
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nÈma dhanaÑ gahetvÈ dadeyyÈsÊ”ti vatvÈ pakkÈmi. TaÑdivasaÑ 
nagarapariggÈhikÈ devatÈ antamaso maricajÊrakamattenÈpi atthike tasseva 
ÈpaÓÈbhimukhe kariÑsu. So dvÈdasa vassÈni ussannaÑ bhaÓÉakaÑ 
ekadivaseneva vikkiÓi. KuÔumbiko ÈgantvÈ ÈpaÓe kiÒci adisvÈ “sabbaÑ te 
tÈta bhaÓÉakaÑ nÈsitan”ti Èha. Na nÈsemi, sabbaÑ tumhehi vuttanayeneva 
vikkiÓiÑ, idaÑ asukassa m|laÑ, idaÑ asukassÈti. KuÔumbiko pasÊditvÈ 
“anaggho puriso, yattha katthaci jÊvituÑ samattho”ti attano gehe 
vayappattaÑ dhÊtaraÑ tassa datvÈ “gehamassa karothÈ”ti purise ÈÓÈpetvÈ 
niÔÔhite gehe “gacchatha, tumhe attano gehe vasathÈ”ti Èha. 

 Athassa gehapavisanakÈle ekena pÈdena ummÈre akkantamatte gehassa 
pacchimabhÈge bh|miÑ bhinditvÈ asÊtihattho suvaÓÓapabbato uÔÔhahi. RÈjÈ 
“JaÔilakumÈrassa kira gehe bh|miÑ bhinditvÈ suvaÓÓapabbato uÔÔhito”ti 
sutvÈva tassa seÔÔhicchattaÑ pesesi. So JaÔilaseÔÔhi nÈma ahosi. Tassa tayo 
puttÈ ahesuÑ. So tesaÑ vayappattakÈle pabbajjÈya cittaÑ uppÈdetvÈ “sace 
amhehi samÈnabhogaÑ seÔÔhikulaÑ bhavissati, pabbajituÑ dassanti. No ce, 
na dassanti. Atthi nu kho jambudÊpe amhehi samÈnabhogaÑ kulan”ti 
vÊmaÑsanatthÈya suvaÓÓamayaÑ iÔÔhakaÑ suvaÓÓamayaÑ patodalaÔÔhiÑ 
suvaÓÓamayaÑ pÈdukaÒca1 kÈrÈpetvÈ purisÈnaÑ hatthe datvÈ “gacchatha, 
imÈni ÈdÈya kiÒcideva olokayamÈnÈ viya jambudÊpatale vicaritvÈ amhehi 
samÈnabhogassa seÔÔhikulassa atthibhÈvaÑ vÈ natthibhÈvaÑ vÈ ÒatvÈ 
ÈgacchathÈ”ti pahiÓi. 

 Te cÈrikaÑ carantÈ BhaddiyanagaraÑ pÈpuÓiÑsu. Atha ne 
MeÓÉakaseÔÔhi disvÈ “tÈtÈ kiÑ karontÈ vicarathÈ”ti pucchitvÈ “ekaÑ 
olokentÈ vicarÈmÈ”ti vutte “imesaÑ imÈni gahetvÈ kiÒcideva oloketuÑ 
vicaraÓakiccaÑ natthi, raÔÔhaÑ2 pariggaÓhamÈnÈ vicarantÊ”ti ÒatvÈ “tÈtÈ 
amhÈkaÑ pacchimagehaÑ pavisitvÈ olokethÈ”ti Èha. Te tattha 
aÔÔhakarÊsamatte ÔhÈne hatthi-assa-usabhappamÈÓe piÔÔhiyÈ piÔÔhiÑ Èhacca 
pathaviÑ bhinditvÈ uÔÔhite heÔÔhÈ vuttappakÈre suvaÓÓameÓÉake disvÈ tesaÑ 
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antarantarÈ vicaritvÈ nikkhamiÑsu. Atha ne seÔÔhi “tÈtÈ yaÑ olokentÈ 
vicaratha, diÔÔho vo so”ti pucchitvÈ “passÈma sÈmÊ”ti1 vutte “tena hi 
gacchathÈ”ti uyyojesi. Te tatova gantvÈ attano seÔÔhinÈ “kiÑ tÈtÈ diÔÔhaÑ vo 
amhÈkaÑ samÈnabhogaÑ seÔÔhikulan”ti vutte “sÈmi tumhÈkaÑ kiÑ atthi, 
Bhaddiyanagare MeÓÉakaseÔÔhino evar|po nÈma vibhavo”ti sabbaÑ taÑ 
pavattiÑ ÈcikkhiÑsu. TaÑ sutvÈ seÔÔhi attamano hutvÈ “ekaÑ tÈva 
seÔÔhikulaÑ laddhaÑ, aparampi nu kho atthÊ”ti satasahassagghanikaÑ 
kambalaÑ datvÈ “gacchatha tÈtÈ, aÒÒampi. SeÔÔhikulaÑ vicinathÈ”ti pahiÓi. 

 Te RÈjagahaÑ gantvÈ JotikaseÔÔhissa gehato avid|re dÈrurÈsiÑ katvÈ 
aggiÑ datvÈ aÔÔhaÑsu. “KiÑ idan”ti puÔÔhakÈle ca “ekaÑ no 
mahagghakambalaÑ vikkiÓantÈnaÑ kayiko2 natthi, gahetvÈ vicarantÈpi 
corÈnaÑ bhÈyÈma, tena taÑ jhÈpetvÈ gamissÈmÈ”ti vadiÑsu. Atha ne 
JotikaseÔÔhi disvÈ “ime kiÑ karontÊ”ti pucchitvÈ tamatthaÑ sutvÈ 
pakkosÈpetvÈ “kiÑ agghanako kambalo”ti pucchi. “Satasahassagghanako”ti 
vutte satasahassaÑ dÈpetvÈ “dvÈrakoÔÔhakaÑ sammajjitvÈ 
kacavarachaÔÔikÈya dÈsiyÈ dethÈ”ti tesaÑyeva hatthe pahiÓi. SÈ kambalaÑ 
gahetvÈ rodamÈnÈ sÈmikassa santikaÑ ÈgantvÈ “kiÑ maÑsÈmi aparÈdhe sati 
paharituÑ na vaÔÔati, kasmÈ me evar|paÑ th|lakambalaÑ pahiÓittha, 
kathÈhaÑ3 imaÑ nivÈsessÈmi vÈ pÈrupissÈmi vÈ”ti. NÈhaÑ tava etadatthÈya 
pahiÓiÑ, etaÑ pana paliveÔhetvÈ tava sayanapÈdam|le4 ÔhapetvÈ 
nipajjanakÈle gandhodakena dhotÈnaÑ pÈdÈnaÑ puÒchanatthÈya te pahiÓiÑ, 
kiÑ etampi kÈtuÑ na sakkosÊti. SÈ “etaÑ pana kÈtuÑ sakkhissÈmÊ”ti 
gahetvÈ agamÈsi. Te ca purisÈ taÑ kÈraÓaÑ disvÈ attano seÔÔhissa santikaÑ 
gantvÈ “kiÑ tÈtÈ diÔÔhaÑ vo seÔÔhikulan”ti vutte “sÈmi kiÑ tumhÈkaÑ atthi, 
RÈjagahanagare JotikaseÔÔhissa evar|pÈ nÈma sampattÊ”ti sabbaÑ 
gehasampattiÑ ÈrocetvÈ taÑ pavattiÑ ÈcikkhiÑsu. SeÔÔhi tesaÑ vacanaÑ 
sutvÈ tuÔÔhamÈnaso “idÈni pabbajituÑ labhissÈmÊ”ti raÒÒo santikaÑ gantvÈ 
“pabbajitukÈmomhi devÈ”ti Èha. SÈdhu mahÈseÔÔhi, 
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pabbajÈhÊti. So gehaÑ gantvÈ putte pakkosÈpetvÈ suvaÓÓadaÓÉaÑ 
vajirakuddÈlaÑ1 jeÔÔhaputtassa hatthe ÔhapetvÈ “tÈta pacchimagehe 
suvaÓÓapabbatato suvaÓÓapiÓÉaÑ uddharÈhÊ”ti Èha. So kuddÈlaÑ ÈdÈya 
gantvÈ suvaÓÓapabbataÑ pahari, piÔÔhipÈsÈÓe pahaÔakÈlo viya ahosi. Tassa 
hatthato kuddÈlaÑ gahetvÈ majjhimaputtassa hatthe datvÈ pahiÓi, tassapi 
suvaÓÓapabbataÑ paharantassa piÔÔhipÈsÈÓe pahaÔakÈlo viya ahosi. Atha 
naÑ kaniÔÔhaputtassa hatthe datvÈ pahiÓi, tassa taÑ gahetvÈ paharantassa 
koÔÔetvÈ rÈsikatÈya mattikÈya pahaÔakÈlo viya ahosi. Atha naÑ seÔÔhi “ehi 
tÈta, alaÑ ettakenÈ”ti vatvÈ itare dve jeÔÔhabhÈtike pakkosÈpetvÈ “ayaÑ 
suvaÓÓapabbato na tumhÈkaÑ nibbatto, mayhaÒca kaniÔÔhassa ca nibbatto, 
iminÈ saddhiÑ ekato hutvÈ paribhuÒjathÈ”ti Èha. KasmÈ pana so tesameva 
nibbattati, kasmÈ ca JaÔilo jÈtakÈle udake pÈtitoti? Attano katakammeneva. 

 KassapasammÈsambuddhassa hi cetiye kariyamÈne eko khÊÓÈsavo 
cetiyaÔÔhÈnaÑ gantvÈ oloketvÈ “tÈtÈ kasmÈ cetiyassa uttarena mukhaÑ na 
uÔÔhahatÊ”ti pucchi. “SuvaÓÓaÑ nappahotÊ”ti ÈhaÑsu. AhaÑ antogÈmaÑ 
pavisitvÈ samÈdapessÈmi, tumhe Èdarena kammaÑ karothÈti. So evaÑ vatvÈ 
nagaraÑ pavisitvÈ “ammÈ tÈtÈ tumhÈkaÑ cetiyassa ekasmiÑ mukhe 
suvaÓÓaÑ nappahoti, suvaÓÓaÑ jÈnÈthÈ”ti mahÈjanaÑ samÈdapento 
suvaÓÓakÈrakulaÑ agamÈsi. SuvaÓÓakÈropi ta~khaÓeyeva bhariyÈya 
saddhiÑ kalahaÑ karonto nisinno hoti. Atha naÑ thero “cetiye tumhehi 
gahitamukhassa suvaÓÓaÑ nappahoti, taÑ jÈnituÑ vaÔÔatÊ”ti Èha. So 
bhariyÈya kopena “tava SatthÈraÑ udake khipitvÈ gacchÈ”ti Èha. Atha naÑ 
sÈ “atisÈhasikakammaÑ te kataÑ, mama kuddhena te ahameva akkositabbÈ 
vÈ paharitabbÈ vÈ, kasmÈ atÊtÈnÈgatapaccuppannesu Buddhesu veramakÈsÊ”ti 
Èha. SuvaÓÓakÈro tÈvadeva saÑvegappatto hutvÈ “khamatha me bhante”ti 
vatvÈ therassa pÈdam|le nipajji. TÈta ahaÑ tayÈ na kiÒci vutto, SatthÈraÑ 
khamÈpehÊti. Kinti katvÈ khamÈpemi bhanteti. SuvaÓÓapupphÈnaÑ 
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tayo kumbhe katvÈ antodhÈtunidhÈne pakkhipitvÈ allavattho allakeso hutvÈ 
khamÈpehi tÈtÈti. 

 So “sÈdhu bhante”ti vatvÈ suvaÓÓapupphÈni karonto tÊsu puttesu 
jeÔÔhaputtaÑ pakkosÈpetvÈ “ehi tÈta, ahaÑ SatthÈraÑ veravacanena avacaÑ, 
tasmÈ imÈni pupphÈni katvÈ dhÈtunidhÈne pakkhipitvÈ khamÈpessÈmi, 
tvampi kho me sahÈyo hotÊ”ti Èha. So “na tvaÑ mayÈ veravacanaÑ 
vadÈpito, tvaÑyeva karohÊ”ti kÈtuÑ na icchi. MajjhimaputtaÑ pakkositvÈ 
tathevÈha, sopi tatheva vatvÈ kÈtuÑ na icchi. KaniÔÔhaÑ pakkositvÈ 
tathevÈha, so “pitu uppannakiccaÑ nÈma puttassa bhÈro”ti vatvÈ pitusahÈyo 
hutvÈ pupphÈni akÈsi. SuvaÓÓakÈro vidatthippamÈÓÈnaÑ pupphÈnaÑ tayo 
kumbhe niÔÔhÈpetvÈ dhÈtunidhÈne pakkhipitvÈ allavattho allakeso SatthÈraÑ 
khamÈpesi. Iti so sattakkhattuÑ jÈtakÈle udake pÈtanaÑ labhi. AyaÑ 
panassa koÔiyaÑ Ôhito attabhÈvo. IdhÈpi tasseva nissandena udake pÈtito. Ye 
panassa dve jeÔÔhabhÈtikÈ puttÈ suvaÓÓapupphÈnaÑ karaÓakÈle sahÈyÈ 
bhavituÑ na icchiÑsu, tesaÑ tena kÈraÓena suvaÓÓapabbato na nibbatti, 
JaÔilassa ceva kaniÔÔhaputtassa ca ekato katabhÈvena nibbatti. Iti so putte 
anusÈsitvÈ Satthu santike pabbajitvÈ katipÈheneva arahattaÑ pÈpuÓi. SatthÈ 
aparena samayena paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ piÓÉÈya caranto tassa 
puttÈnaÑ gehadvÈraÑ agamÈsi, te Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa 
aÉÉhamÈsaÑ bhikkhÈdÈnaÑ adaÑsu. 

 Bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “ajjÈpi te Èvuso 
JaÔila asÊtihatthe suvaÓÓapabbate ca puttesu ca taÓhÈ atthÊ”ti. Na me Èvuso 
etesu taÓhÈ vÈ mÈno vÈ atthÊti. Te “ayaÑ JaÔilatthero abh|taÑ vatvÈ aÒÒaÑ 
byÈkarotÊ”ti vadiÑsu. SatthÈ tesaÑ kathaÑ sutvÈ “na bhikkhave mama 
puttassa tesu taÓhÈ vÈ mÈno vÈ atthÊ”ti vatvÈ dhammaÑ desento imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 416. “Yodha taÓhaÑ pahantvÈna, anÈgÈro paribbaje. 
 TaÓhÈbhavaparikkhÊÓaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti. 
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 Tassattho–yo idha loke chadvÈrikaÑ taÓhaÑ vÈ mÈnaÑ vÈ jahitvÈ 
gharÈvÈsena anatthiko anÈgÈro hutvÈ paribbajati, taÓhÈya ceva bhavassa ca 
parikkhÊÓattÈ taÓhÈbhavaparikkhÊÓaÑ tamahaÑ brÈhmaÓaÑ vadÈmÊti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

JaÔilattheravatthu tettiÑsatimaÑ. 
_____ 

 
34. Jotikattheravatthu 

 Yodha taÓhanti puna imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto 
JotikattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 AjÈtasattukumÈro hi Devadattena saddhiÑ ekato hutvÈ pitaraÑ ghÈtetvÈ 
rajje patiÔÔhito “JotikaseÔÔhissa mahÈpÈsÈdaÑ gaÓhissÈmÊ”ti yuddhasajjo 
nikkhamitvÈ maÓipÈkÈre saparivÈrassa attano chÈyaÑdisvÈ “gahapatiko 
yuddhasajjo hutvÈ balaÑ ÈdÈyanikkhanto”ti sallakkhetvÈ upagantuÑ na 
visahi. SeÔÔhipi taÑ divasaÑ uposathiko hutvÈ pÈtova bhuttapÈtarÈso 
vihÈraÑ gantvÈ Satthu santike dhammaÑ suÓanto nisinno hoti. PaÔhame 
dvÈrakoÔÔhake ÈrakkhaÑ gahetvÈ Ôhito pana YamakoÄi nÈma yakkho taÑ 
disvÈ “kahaÑ gacchasÊ”ti saparivÈraÑ viddhaÑsetvÈ disÈvidisÈsu 
anubandhi. RÈjÈ vihÈrameva agamÈsi. 

 Atha naÑ seÔÔhi disvÈva “kiÑ devÈ”ti vatvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ aÔÔhÈsi. 
Gahapati kiÑ tvaÑ tava purise “mayÈ saddhiÑ yujjhathÈ”ti1 ÈÓÈpetvÈ 
idhÈgamma dhammaÑ suÓanto viya nisinnoti. KiÑ pana devo mama gehaÑ 
gaÓhituÑ gatoti. Œma gatomhÊti. Mama anicchÈya mama gehaÑ gaÓhituÑ 
rÈjasahassampi na sakkoti devÈti. So “kiÑ pana tvaÑ rÈjÈ bhavissasÊ”ti 
kujjhi. NÈhaÑ rÈjÈ, mama santakaÑ pana dasikasuttampi mama anicchÈya 
rÈj|hi vÈ corehi vÈ gahetuÑ na sakkÈti. KiÑ panÈhaÑ tava ruciyÈ 
gaÓhissÈmÊti. Tena hi deva imÈ me dasasu a~gulÊsu vÊsati muddikÈ, imÈhaÑ 
tumhÈkaÑ na demi. Sace sakkotha, gaÓhathÈti. So pana rÈjÈ bh|miyaÑ 
ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ ulla~ghanto aÔÔhÈrasahatthaÑ ÔhÈnaÑ abhiruhati, ÔhatvÈ 
ulla~ghanto 
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asÊtihatthaÑ ÔhÈnaÑ abhiruhati. EvaÑmahÈbalo samÈnopi ito cito ca 
parivattento ekaÑ muddikampi kaÉÉhituÑ nÈsakkhi. Atha naÑ seÔÔhi 
“sÈÔakaÑ patthara devÈ”ti vatvÈ a~guliyo ujukÈ akÈsi, vÊsatipi muddikÈ 
nikkhamiÑsu. Atha naÑ seÔÔhi “evaÑ deva mama santakaÑ mama 
anicchÈya na sakkÈ gaÓhitun”ti vatvÈ raÒÒo kiriyÈya uppannasaÑvego 
“pabbajituÑ me anujÈna devÈ”ti Èha. So “imasmiÑ pabbajite sukhaÑ 
pÈsÈdaÑ gaÓhissÈmÊ”ti cintetvÈ ekavacaneneva “tvaÑ pabbajÈhÊ”ti Èha. So 
Satthu santike pabbajitvÈ na cirasseva arahattaÑ patvÈ Jotikatthero nÈma 
ahosi. Tassa arahattaÑ pattakkhaÓeyeva sabbÈpi sÈ sampatti antaradhÈyi, 
tampissa satulakÈyiÑ1 nÈma bhariyaÑ devatÈ Uttarakurumeva nayiÑsu. 

 AthekadivasaÑ bhikkh| taÑ ÈmantetvÈ “Èvuso Jotika tasmiÑ pana te 
pÈsÈde vÈ itthiyÈ vÈ taÓhÈ atthÊ”ti pucchitvÈ “natthÈvuso”ti vutte Satthu 
ÈrocesuÑ “ayaÑ bhante abh|taÑ vatvÈ aÒÒaÑ byÈkarotÊ”ti. SatthÈ “nattheva 
bhikkhave mama puttassa tasmiÑ taÓhÈ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 416. “Yodha taÓhaÑ pahantvÈna, anÈgÈro paribbaje. 
 TaÓhÈbhavaparikkhÊÓaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti. 

 ImissÈ gÈthÈyattho heÔÔhÈ JaÔilattheravatthumhi vuttanayeneva 
veditabbo. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

Jotikattheravatthu catutiÑsatimaÑ. 
_____ 

 
35. NaÔaputtakattheravatthu 

 HitvÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto ekaÑ 
NaÔaputtakaÑ Èrabbha kathesi. 

 So kira ekaÑ naÔakÊÄaÑ kÊÄayamÈno vicaranto Satthu dhammakathaÑ 
sutvÈ pabbajitvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. TasmiÑ Buddhappamukhena 
bhikkhusaÑghena 
______________________________________________________________ 
 1. SatulakÈyaÑ (SÊ, SyÈ)  
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saddhiÑ piÓÉÈya pavisante bhikkh| ekaÑ NaÔaputtaÑ kÊÄantaÑ disvÈ 
“Èvuso esa tayÈ kÊÄitakÊÄitaÑ kÊÄati, atthi nu kho te ettha sineho”ti pucchitvÈ 
“natthÊ”ti vutte “ayaÑ bhante abh|taÑ vatvÈ aÒÒaÑ byÈkarotÊ”ti ÈhaÑsu. 
SatthÈ tesaÑ kathaÑ sutvÈ “bhikkhave mama putto sabbayoge atikkanto”ti 
vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 417. “HitvÈ mÈnusakaÑ yogaÑ, dibbaÑ yogaÑ upaccagÈ. 
 SabbayogavisaÑyuttaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti. 

 Tattha mÈnusakaÑ yoganti mÈnusakaÑ ÈyuÒceva paÒca kÈmaguÓe ca. 
Dibbayogepi eseva nayo. UpaccagÈti yo mÈnusakaÑ yogaÑ hitvÈ dibbaÑ 
yogaÑ atikkanto, taÑ sabbehi cat|hipi yogehi visaÑyuttaÑ ahaÑ 
brÈhmaÓaÑ vadÈmÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

NaÔaputtakattheravatthu paÒcatiÑsatimaÑ. 
_____ 

 
36. NaÔaputtakattheravatthu 

 HitvÈ ratiÒcÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto ekaÑ 
NaÔaputtakaÑyeva Èrabbha kathesi. Vatthu purimasadisameva. Idha pana 
SatthÈ “bhikkhave mama putto ratiÒca aratiÒca pahÈya Ôhito”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 418. “HitvÈ ratiÑ ca aratiÑ ca, sÊtibh|taÑ nir|padhiÑ. 
 SabbalokÈbhibhuÑ vÊraÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti. 

 Tattha ratinti paÒcakÈmaguÓaratiÑ. Aratinti araÒÒavÈse 
ukkaÓÔhitattaÑ1. SÊtibh|tanti nibbutaÑ. Nir|padhinti nirupakkilesaÑ. 
VÊranti taÑ evar|paÑ sabbaÑ khandhalokaÑ abhibhavitvÈ ÔhitaÑ 
vÊriyavantaÑ ahaÑ brÈhmaÓaÑ vadÈmÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

NaÔaputtakattheravatthu chattiÑsatimaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. UkkaÓÔhiÑ (SyÈ), ukkaÓÔhitaÑ (Ka) 
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37. Va~gÊsattheravatthu  

 CutiÑ yo vedÊti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
Va~gÊsattheraÑ Èrabbha kathesi. 

 RÈjagahe kireko brÈhmaÓo Va~gÊso nÈma matamanussÈnaÑ sÊsaÑ 
ÈkoÔetvÈ “idaÑ niraye nibbattassa sÊsaÑ, idaÑ tiracchÈnayoniyaÑ, idaÑ 
pettivisaye, idaÑ manussaloke, idaÑ devaloke nibbattassa sÊsan”ti jÈnÈti. 
BrÈhmaÓÈ “sakkÈ imaÑ nissÈya lokaÑ khÈditun”ti cintetvÈ taÑ dve 
rattavatthÈni paridahÈpetvÈ ÈdÈya janapadaÑ carantÈ manusse vadanti “eso 
Va~gÊso nÈma brÈhmaÓo matamanussÈnaÑ sÊsaÑ ÈkoÔetvÈ nibbattaÔÔhÈnaÑ 
jÈnÈti, attano ÒÈtakÈnaÑ nibbattaÔÔhÈnaÑ pucchathÈ”ti. ManussÈ yathÈbalaÑ 
dasapi kahÈpaÓe vÊsatipi satampi datvÈ ÒÈtakÈnaÑ nibbattaÔÔhÈnaÑ 
pucchanti. Te anupubbena SÈvatthiÑ patvÈ Jetavanassa avid|re nivÈsaÑ 
gaÓhiÑsu. Te bhuttapÈtarÈsÈ mahÈjanaÑ gandhamÈlÈdihatthaÑ 
dhammassavanÈya gacchantaÑ disvÈ “kahaÑ gacchathÈ”ti pucchitvÈ 
“vihÈraÑ dhammassavanÈyÈ”ti vutte “tattha gantvÈ kiÑ karissatha, 
amhÈkaÑ Va~gÊsabrÈhmaÓena sadiso nÈma natthi, matamanussÈnaÑ sÊsaÑ 
ÈkoÔetvÈ nibbattaÔÔhÈnaÑ jÈnÈti, ÒÈtakÈnaÑ nibbattaÔÔhÈnaÑ pucchathÈ”ti 
ÈhaÑsu. Te “Va~gÊso kiÑ jÈnÈti, amhÈkaÑ SatthÈrÈ sadiso nÈma natthÊ”ti 
vatvÈ itarehipi “Va~gÊsasadiso natthÊ”ti vutte kathaÑ vaÉÉhetvÈ “etha, dÈni 
vo Va~gÊsassa vÈ amhÈkaÑ vÈ Satthu jÈnanabhÈvaÑ jÈnissÈmÈ”ti te ÈdÈya 
vihÈraÑ agamaÑsu. SatthÈ tesaÑ ÈgamanabhÈvaÑ ÒatvÈ niraye 
tiracchÈnayoniyaÑ manussaloke devaloketi cat|su ÔhÈnesu nibbattÈnaÑ 
cattÈri sÊsÈni, khÊÓÈsavasÊsaÒcÈti paÒca sÊsÈni ÈharÈpetvÈ paÔipÈÔiyÈ ÔhapetvÈ 
ÈgatakÈle Va~gÊsaÑ pucchi “tvaÑ kira sÊsaÑ ÈkoÔetvÈ matakÈnaÑ 
nibbattaÔÔhÈnaÑ jÈnÈsÊ”ti. Œma jÈnÈmÊti. IdaÑ kassa sÊsanti. So taÑ ÈkoÔetvÈ 
“niraye nibbattassÈ”ti Èha. Athassa SatthÈ “sÈdhu sÈdh|”ti sÈdhukÈraÑ datvÈ 
itarÈnipi tÊÓi sÊsÈni pucchitvÈ tena avirajjhitvÈ vuttavuttakkhaÓe tatheva 
tassa sÈdhukÈraÑ datvÈ paÒcamaÑ sÊsaÑ dassetvÈ “idaÑ kassa sÊsan”ti 
pucchi, so tampi ÈkoÔetvÈ nibbattaÔÔhÈnaÑ na jÈnÈti. 
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 Atha naÑ SatthÈ “kiÑ Va~gÊsa na jÈnÈsÊ”ti vatvÈ “Èma na jÈnÈmÊ”ti 
vutte “ahaÑ jÈnÈmÊ”ti Èha. Atha naÑ Va~gÊso yÈci “detha me imaÑ 
mantan”ti. Na sakkÈ apabbajitassa dÈtunti. So “imasmiÑ mante gahite 
sakalajambudÊpe ahaÑ jeÔÔhako bhavissÈmÊ”ti cintetvÈ te brÈhmaÓe “tumhe 
tattheva katipÈhaÑ vasatha, ahaÑ pabbajissÈmÊ”ti uyyojetvÈ Satthu santike 
pabbajitvÈ laddh|pasampado Va~gÊsatthero nÈma ahosi. Athassa SatthÈ 
dvattiÑ sÈkÈrakammaÔÔhÈnaÑ datvÈ “mantassa parikammaÑ sajjhÈyÈhÊ”ti 
Èha. So taÑ sajjhÈyanto antarantarÈ brÈhmaÓehi “gahito te manto”ti 
pucchiyamÈno “Ègametha tÈva, gaÓhamÊ”ti vatvÈ katipÈheneva1 arahattaÑ 
patvÈ puna brÈhmaÓehi puÔÔho “abhabbo dÈnÈhaÑ Èvuso gantun”ti Èha. TaÑ 
sutvÈ bhikkh| “ayaÑ bhante abh|tena aÒÒaÑ byÈkarotÊ”ti Satthu ÈrocesuÑ. 
SatthÈ “mÈ bhikkhave evaÑ avacuttha, idÈni bhikkhave mama putto 
cutipaÔisandhikusalo jÈto”ti vatvÈ imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 419. “CutiÑ yo vedi sattÈnaÑ, upapattiÒca sabbaso. 
 AsattaÑ SugataÑ BuddhaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓaÑ. 
 
 420. Yassa gatiÑ na jÈnanti, devÈ gandhabbamÈnusÈ. 
  KhÊÓÈsavaÑ arahantaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti. 

 Tattha yo vedÊti yo sattÈnaÑ sabbÈkÈrena cutiÑ ca paÔisandhiÑ ca 
pÈkaÔaÑ katvÈ jÈnÈti, tamahaÑ alaggatÈya asattaÑ, paÔipattiyÈ suÔÔhu gatattÈ 
sugataÑ, catunnaÑ saccÈnaÑ BuddhatÈya BuddhaÑ brÈhmaÓaÑ vadÈmÊti 
attho. YassÈti yassete devÈdayo gatiÑ na jÈnanti, tamahaÑ ÈsavÈnaÑ 
khÊÓatÈya khÊÓÈsavaÑ, kilesehi ÈrakattÈ arahantaÑ brÈhmaÓaÑ vadÈmÊti 
attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

Va~gÊsattheravatthu sattatiÑsatimaÑ.  
______________________________________________________________ 
 1. KatipÈhasseva (SyÈ, Ka)  
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38. DhammadinnattherÊvatthu 

 YassÈti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto 
DhammadinnaÑ nÈma bhikkhuniÑ Èrabbha kathesi. 

 EkadivasaÑ hi tassÈ gihikÈle sÈmiko VisÈkho upÈsako Satthu santike 
dhammaÑ sutvÈ anÈgÈmiphalaÑ patvÈ cintesi “mayÈ sabbaÑ sÈpateyyaÑ 
DhammadinnaÑ paÔicchÈpetuÑ vaÔÔatÊ”ti. So tato pubbe Ègacchanto 
DhammadinnaÑ vÈtapÈnena olokentiÑ disvÈ sitaÑ karoti. TaÑ divasaÑ 
pana vÈtapÈnena ÔhitaÑ anolokentova agamÈsi. SÈ “kiÑ nu kho idan”ti 
cintetvÈ “hotu, bhojanakÈle jÈnissÈmÊ”ti bhojanavelÈya bhattaÑ upanÈmesi. 
So aÒÒesu divasesu “ehi, ekato bhuÒjÈmÈ”ti vadati, taÑ divasaÑ 
tuÓhÊbh|tova bhuÒji. SÈ “kenacideva kÈraÓena kupito bhavissatÊ”ti cintesi. 
Atha naÑ VisÈkho sukhanisinnavelÈya taÑ pakkositvÈ “Dhammadinne 
imasmiÑ gehe sabbaÑ sÈpateyyaÑ paÔicchÈhÊ”ti Èha. SÈ “kuddhÈ nÈma 
sÈpateyyaÑ na paÔicchÈpenti, kiÑ nu kho etan”ti cintetvÈ “tumhe pana 
sÈmÊ”ti Èha. AhaÑ ito paÔÔhÈya na kiÒci vicÈremÊti. Tumhehi chaÉÉitaÑ 
kheÄaÑ ko paÔicchissati, evaÑ sante mama pabbajjaÑ anujÈnÈthÈti. So 
“sÈdhu bhadde”ti sampaÔicchitvÈ mahantena sakkÈrena taÑ bhikkhunÊ-
upassayaÑ netvÈ pabbÈjesi. SÈ laddh|pasampadÈ DhammadinnattherÊ nÈma 
ahosi. 

 SÈ pavivekakÈmatÈya bhikkhunÊhi saddhiÑ janapadaÑ gantvÈ tattha 
viharantÊ na cirasseva saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ patvÈ “idÈni maÑ 
nissÈya ÒÈtijanÈ puÒÒÈni karissantÊ”ti punadeva RÈjagahaÑ paccÈgaÒchi. 
UpÈsako tassÈ ÈgatabhÈvaÑ sutvÈ “kena nu kho kÈraÓena ÈgatÈ”ti 
bhikkhunÊ-upassayaÑ gantvÈ theriÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisinno 
“ukkaÓÔhitÈ nu khosi ayyeti vattuÑ appatir|paÑ, paÒhamekaÑ naÑ 
pucchissÈmÊ”ti cintetvÈ sotÈpattimagge paÒhaÑ pucchi1, sÈ taÑ vissajjesi. 
UpÈsako teneva upÈyena sesamaggesupi paÒhaÑ pucchitvÈ atikkamma 
paÒhassa puÔÔhakÈle tÈya “accayÈsi2 Èvuso VisÈkhÈ”ti vatvÈ “Èka~khamÈno 
SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ imaÑ paÒhaÑ puccheyyÈsÊ”ti vutte theriÑ 
vanditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ Satthu 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 1. 373 piÔÔhe vitthÈrato ÈgataÑ. 
 2. AccasarÈ te (SÊ, SyÈ) Ma 1. 379 piÔÔhe passitabbaÑ. 
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santikaÑ gantvÈ taÑ kathÈsallÈpaÑ sabbaÑ Bhagavato Èrocesi. SatthÈ 
“sukathitaÑ mama dhÊtÈya DhammadinnÈya, ahampetaÑ paÒhaÑ vissajjento 
evameva vissajjeyyan”ti vatvÈ dhammaÑ desento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 421. “Yassa pure ca pacchÈ ca, majjhe ca natthi kiÒcanaÑ. 
 AkiÒcanaÑ anÈdÈnaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti. 

 Tattha pureti atÊtesu khandhesu. PacchÈti anÈgatesu khandhesu. 
Majjheti paccuppannesu khandhesu. Natthi kiÒcananti yassetesu ÔhÈnesu 
taÓhÈgÈhasa~khÈtaÑ kiÒcanaÑ natthi, tamahaÑ rÈgakiÒcanÈdÊhi akiÒcanaÑ 
kassaci gahaÓassa abhÈvena anÈdÈnaÑ brÈhmaÓaÑ vadÈmÊti attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

DhammadinnattherÊvatthu aÔÔhatiÑsatimaÑ. 
_____ 

 
39. A~gulimÈlattheravatthu 

 Usabhanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
A~gulimÈlattheraÑ Èrabbha kathesi. Vatthu “na ve kadariyÈ devalokaÑ 
vajantÊ”ti1 gÈthÈvaÓÓanÈya vuttameva. VuttaÒhi tattha2– 

 Bhikkh| A~gulimÈlaÑ pucchiÑsu “kiÑ nu kho Èvuso A~gulimÈla 
duÔÔhahatthiÑ chattaÑ dhÈretvÈ ÔhitaÑ disvÈ bhÈyÊ”ti3. Na bhÈyiÑ4 Èvusoti. 
Te SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ ÈhaÑsu “A~gulimÈlo bhante aÒÒaÑ 
byÈkarotÊ”ti. SatthÈ “na bhikkhave mama putto A~gulimÈlo bhÈyati. 
KhÊÓÈsava-usabhÈnaÒhi antare jeÔÔhaka-usabhÈ mama puttasadisÈ bhikkh| 
na bhÈyantÊ”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 422. “UsabhaÑ pavaraÑ vÊraÑ, mahesiÑ vijitÈvinaÑ. 
 AnejaÑ nhÈtakaÑ BuddhaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 40 piÔÔhe. 2. Dhammapada-®Ôha 2. 121 piÔÔhe.  
 3. BhÈyasÊti (SÊ, SyÈ, Ka) 4. Na bhÈyÈmi (SyÈ, Ka) 
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 Tassattho–acchambhitaÔÔhena usabhasadisatÈya usabhaÑ uttamaÔÔhena 
pavaraÑ vÊriyasampattiyÈ vÊraÑ mahantÈnaÑ sÊlakkhandhÈdÊnaÑ esitattÈ 
mahesiÑ tiÓÓaÑ mÈrÈnaÑ vijitattÈ vijitÈvinaÑ nhÈtakilesatÈya nhÈtakaÑ 
catusaccabuddhatÈya BuddhaÑ taÑ evar|paÑ ahaÑ brÈhmaÓaÑ vadÈmÊti 
attho. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑs|ti. 
 

A~gulimÈlattheravatthu ek|nacattÈlÊsaÑ. 
_____ 

 
40. DevahitabrÈhmaÓavatthu 

 PubbenivÈsanti imaÑ dhammadesanaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
DevahitabrÈhmaÓassa1 paÒhaÑ Èrabbha kathesi. 

 EkasmiÑ hi samaye BhagavÈ vÈtarogena ÈbÈdhiko hutvÈ 
UpavÈÓattheraÑ uÓhodakatthÈya DevahitabrÈhmaÓassa santikaÑ pahiÓi. So 
gantvÈ Satthu ÈbÈdhikabhÈvaÑ ÈcikkhitvÈ uÓhodakaÑ yÈci, taÑ sutvÈ 
brÈhmaÓo tuÔÔhamÈnaso hutvÈ “lÈbhÈ vata me, yaÑ mama santikaÑ 
SammÈsambuddho uÓhodakassatthÈya sÈvakaÑ pahiÓÊ”ti uÓhodakassa 
kÈjaÑ purisena gÈhÈpetvÈ phÈÓitassa ca puÔaÑ UpavÈÓattherassa pÈdÈsi. 
Thero taÑ gÈhÈpetvÈ vihÈraÑ gantvÈ SatthÈraÑ uÓhodakena nhÈpetvÈ 
uÓhodakena phÈÓitaÑ ÈloÄetvÈ Bhagavato pÈdÈsi, tassa ta~khaÓeyeva so 
ÈbÈdho paÔipassambhi. BrÈhmaÓo cintesi “kassa nu kho deyyadhammo 
dinno mahapphalo hoti, SatthÈraÑ pucchissÈmÊ”ti so Satthu santikaÑ gantvÈ 
tamatthaÑ pucchanto imaÑ gÈthamÈha– 

  “Kattha dajjÈ deyyadhammaÑ, kattha dinnaÑ mahapphalaÑ. 
  KathaÑ hi yajamÈnassa, kathaÑ ijjhati dakkhiÓÈ”ti2. 

 Athassa SatthÈ “evar|passa brÈhmaÓassa dinnaÑ mahapphalaÑ hotÊ”ti 
vatvÈ brÈhmaÓaÑ pakÈsento imaÑ gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. Deva~gikabrÈhmaÓassa (SÊ) 2. SaÑ 1. 177 piÔÔhe.  
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 423. “PubbenivÈsaÑ yo vedi, saggÈpÈyaÒca passati. 
 Atho jÈtikkhayaÑ patto, abhiÒÒÈvosito Muni. 
 SabbavositavosÈnaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti. 

 Tassattho–yo pubbenivÈsaÑ pÈkaÔaÑ katvÈ jÈnÈti, 
chabbÊsatidevalokabhedaÑ saggaÒca catubbidhaÑ apÈyaÒca dibbacakkhunÈ 
passati, atho jÈtikkhayasa~khÈtaÑ arahattaÑ patto, abhiÒÒeyyaÑ dhammaÑ 
abhijÈnitvÈ pariÒÒeyyaÑ parijÈnitvÈ pahÈtabbaÑ pahÈya sacchikÈtabbaÑ 
sacchikatvÈ vosito niÔÔhÈnaÑ patto1, vusitavosÈnaÑ vÈ patto, 
ÈsavakkhayapaÒÒÈya monabhÈvaÑ pattattÈ muni, tamahaÑ sabbesaÑ 
kilesÈnaÑ vosÈnaÑ arahattamaggaÒÈÓaÑ brahmacariyavÈsaÑ 
vutthabhÈvena sabbavositavosÈnaÑ brÈhmaÓaÑ vadÈmÊti. 

 DesanÈvasÈne bah| sotÈpattiphalÈdÊni pÈpuÓiÑsu, brÈhmaÓopi 
pasannamÈnaso saraÓesu patiÔÔhÈya upÈsakattaÑ pavedesÊti. 
 

DevahitabrÈhmaÓavatthu cattÈlÊsaÑ. 
 
 

BrÈhmaÓavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

ChabbÊsatimo vaggo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. NibbÈnaÑ patto (SyÈ), nibbÈnappatto (Ka)  
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NigamanakathÈ 

 EttÈvatÈ sabbapaÔhame Yamakavagge cuddasa vatth|ni, 
AppamÈdavagge nava, Cittavagge nava, Pupphavagge dvÈdasa1, BÈlavagge 
pannarasa, PaÓÉitavagge ekÈdasa, Arahantavagge dasa, Sahassavagge 
cuddasa, PÈpavagge dvÈdasa, DaÓÉavagge ekÈdasa, JarÈvagge nava, 
Attavagge dasa, Lokavagge ekÈdasa, Buddhavagge nava, Sukhavagge aÔÔha, 
Piyavagge nava, Kodhavagge aÔÔha, Malavagge dvÈdasa, DhammaÔÔhavagge 
dasa, Maggavagge dvÈdasa, PakiÓÓakavagge nava, Nirayavagge nava, 
NÈgavagge aÔÔha, TaÓhÈvagge dvÈdasa, Bhikkhuvagge dvÈdasa, 
BrÈhmaÓavagge cattÈlÊsÈti paÒcÈdhikÈni2 tÊÓi vatthusatÈni pakÈsetvÈ 
nÈtisa~khepanÈtivitthÈravasena uparacitÈ dvÈsattatibhÈÓavÈrapamÈÓÈ 
Dhammapadassa atthavaÓÓanÈ niÔÔhitÈti. 

   PattaÑ DhammapadaÑ yena, dhammarÈjenanuttaraÑ. 
   GÈthÈ Dhammapade tena, bhÈsitÈ yÈ MahesinÈ. 

   SatevÊsÈ catussatÈ, catusaccavibhÈvinÈ. 
   SatattayaÑ hi vatth|naÑ, paÒcÈdhikÈ3 samuÔÔhitÈ. 

   VihÈre adhirÈjena, kÈritamhi kataÒÒunÈ. 
   PÈsÈde sirik|Ôassa4, raÒÒo viharatÈ mayÈ. 

   AtthabyaÒjanasampannaÑ, atthÈya ca hitÈya ca. 
   Lokassa LokanÈthassa, saddhammaÔÔhitikamyatÈ. 

   TÈsaÑ AÔÔhakathaÑ etaÑ, karontena sunimmalaÑ. 
   DvÈsattatipamÈÓÈya, bhÈÓavÈrehi PÈÄiyÈ. 

   YaÑ pattaÑ kusalaÑ tena, kusalÈ sabbapÈÓinaÑ. 
   Sabbe ijjhantu sa~kappÈ, labhantu madhuraÑ phalanti. 

 Paramavi suddhasaddhÈbuddhivÊriyapaÔimaÓÉitena 
sÊlÈcÈrajjavamaddavÈdiguÓasamudayasamuditena 
sakasamayasamayantaragahanajjho gÈhaÓasamatthena 
paÒÒÈveyyattiyasamannÈgatena tipiÔakapariyattippabhede sÈÔÔhakathe 
SatthusÈsane appaÔihataÒÈÓappabhÈvena mahÈveyyÈkaraÓena 
karaÓasampattijanitasukhaviniggatamadhurodÈravacanalÈvaÓÓayuttena 
yuttamuttavÈdinÈ vÈdÊvarena  
______________________________________________________________ 
 1. EkÈdasa (SÊ) 2. Ek|nÈni (SÊ), eken|nÈni (SyÈ)  
 3. Eken|nÈ (SÊ, Ka), eken|ne (SyÈ) 4. SirikuÉÉassa (SÊ)  

 



456 KhuddakanikÈya 

mahÈkavinÈ pabhinnapaÔisambhidÈparivÈre 
chaÄabhiÒÒÈpaÔisambhidÈdippabhedaguÓa-paÔimaÓÉite 
uttarimanussadhamme suppatiÔÔhitabuddhÊnaÑ TheravaÑsappadÊpÈnaÑ 
therÈnaÑ MahÈvihÈravÈsÊnaÑ VaÑsÈla~kÈrabh|tena 
vipulavisuddhabuddhinÈ Buddhaghosoti gar|hi gahitanÈmadheyyena therena 
katÈyaÑ DhammapadaÔÔhakathÈ– 

   TÈva tiÔÔhatu lokasmiÑ, lokanittharaÓesinaÑ. 
   DassentÊ kulaputtÈnaÑ, nayaÑ saddhÈdibuddhiyÈ1. 

   YÈva Buddhoti nÈmampi, suddhacittassa tÈdino. 
   Lokamhi LokajeÔÔhassa, pavattati Mahesinoti. 
 

Iti tevÊsÈdhikacatusatagÈthÈpaÒcÈdhikatisatavatthupaÔimaÓÉitÈ 

ChabbÊsativaggasamannÈgatÈ DhammapadavaÓÓanÈ samattÈ.  
 
 

DhammapadaÔÔhakathÈ 

SabbÈkÈrena niÔÔhitÈ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. SÊlavisuddhiyÈ (SÊ) 

 



 

DhammapadaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 
 

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AkakkasaÑ 420 
AkataÑ 101 
AkataÒÒ| 393 
AkathaÑkathÊ 422 
AkaraÓaÑ 326 
AkiccaÑ 282 
AkiÒcanaÑ 406, 452 
Akutobhaye 164 
Akubbato 18 
Akkodhena 202 
AkkharÈnaÑ sannipÈtaÑ 349 
Aggi 45 
AggiÉaÉÉhova 41 
AggihuttaÑva 401 
AcaritvÈ 83 
AccantadussÊlyaÑ 97 
AccutaÑ 206 
Acchindi 349 
AjjatanÈmiva 210 
Ajjhattarato 362 
AÒÒaÑ 101 
AÒÒÈya 254, 422 
AÒÒeva attanaÑ 355 
AÒÒesaÑ 367 
AÒÒo 101 
Atandito 294 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AtidhonacÈrinaÑ 220 
AtivÈkyaÑ 309 
AtulÈ 210 
Attagutto 380 
AttaghÈtÈya 100 
AttadatthamabhiÒÒÈya 103 
Attadanto 309 
AttanÈ 96, 101 
AttanÈva 101 
Attano 94 
AttasambhavaÑ 97 
AttÈ 91 
AttÈnaÑ 87 
AttÈnaÒce 91 
AttÈnameva 90 
AtthaÑ 241 
AtthaÑ anatthaÒca 242 
AtthaÑ gacchanti 208 
AtthaÑ dhammaÒca 364 
AtthaÑ hitvÈ 179 
Atthamhi 325 
Atha 10, 41 
AthaÒÒaÑ 90 
AdaÓÉesu 45 
AdinnaÑ 227 
AduÔÔho 408 

 



 DhammapadaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 458 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
Adhammo 227 
Adhicitte 154 
AdhippatÊ rÈjÈ 151 
AdhimuttÈnaÑ 208 
AnakkhÈte 189 
Ana~gaÓassa 22 
AnattÈ 256 
AnantagocaraÑ 129 
AnÈdÈnaÑ 406, 452 
AnÈdÈno 349 
AnÈvilaÑ 426 
AnÈsavaÑ 395 
AniccÈ 255 
AnibbisaÑ 81 
AnÊgho 284 
AnuÔÔhahÈno 258 
AnuÔÔhÈnamalÈ gharÈ 222 
AnutthunaÑ 84 
Anuddhato 364 
Anupubbena 217 
AnuppattaÑ 395, 412 
AnuyuÒjati 227 
AnusÈseyya 90 
AnussadaÑ 410 
AnussaraÑ 365 
An|paghÈto 154 
An|pavÈdo 154 
AnekajÈtisaÑsÈraÑ 81 
AnokasÈriÑ 415 
AntakenÈdhipannassa 271 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AntarÈ 216 
AntarÈyaÑ 269 
Antalikkhe 28 
AntimasarÊraÑ 410 
AntimasÈrÊro  349 
Andhabh|to 114 
ApatthÈni 71 
Apabodheti 54 
ApÈraÑ 395 
Api dibbesu 156 
ApuÒÒalÈbhaÑ 301 
ApuÒÒalÈbho 301 
AputhujjanasevitaÑ 252 
AppaÔibaddhacitto 189 
AppaduÔÔhassa 22 
AppaduÔÔhesu 45 
AppamÈdaratÈ 321 
Appasattho 15 
AppassÈdÈ 156 
AppassutÈyaÑ 79 
Appo 114 
Abbato 247 
AbbhakkhÈnaÑ 45 
Abhayadassino 306 
Abhaye 306 
Abhittharetha 3 
Abhinandanti 191 
Abhimatthati 97 
Abh|tavÈdÊ 297 
AmataÑ 376 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 459 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 
[ A ] 

AmatogadhamanuppattaÑ 422 
AyaÑ loko 114 
AyasÈva 220 
Ayoge 179 
ArajjaÑ 151 
AratiÑ 448 
ArahataÑ 100 
ArahantaÑ 450 
Ariyabh|miÑ 215 
AriyasaccÈni 160 
AriyÈnaÑ 100 
ArukÈyaÑ 69 
Ala~kato 52 
AlajjitÈye 305 
Alaso 258 
AlikaÑ bhaÓaÑ 247 
AlÊnena 226 
Avajje 307 
AvitiÓÓaka~khaÑ 49 
AvijjÈ 223 
Aviddasu 250 
AviruddhaÑ 418 
AvekkhantaÑ 108 
AsaÑsaÔÔhaÑ 414 
AsajjamÈnaÑ 193 
AsajjhÈyamalÈ 222 
AsaÒÒatÈ 227, 299 
AsattaÑ 450 
AsatÈ ca 369 
AsantÈsÊ 349 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
Asantettha 293 
AsÈdhuÑ 202 
AsÈdh|ni 99 
AsÈhasena 242 
Asuddhi 101 
Assa 18 
AssatarÈ 309 
Asso 54 
AhiÑsÈ 245, 251 
AhiÑsÈya rato 287 
AhitÈni 99 
Ahirikena 224 
AhorattÈnusikkhinaÑ 208 

[ Œ ] 
ŒkÈse 115 
Œkirate 302 
ŒgataÑ 191 
Œgamissati 11 
ŒcÈrakusalo 376 
ŒjÈnÊyÈ 309 
ŒtÈpino 54 
ŒturaÑ 69 
Œdiccapathe 115 
Œdiyati 227 
Œnando 65 
Œpajjati 301 
ŒyuÑ 38 
Œyogo 154 
ŒraggÈ 419 



 DhammapadaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 460 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Œ ] 
ŒrogyaparamÈ lÈbhÈ 173 
ŒlayÈ 422 
ŒsÈ 422 

[ I ] 
IÒjitaÑ 240 
Itaro jano 195 
Iti viÒÒÈya 156 
IdaÑ 70 
IddhiyÈ 115 
Idha paÒÒassa 376 
Idha vassaÑ 269 
Indriyagutti 376 
ImaÑ nÈvaÑ 374 
ImaÑ lokaÑ 108 
Imettamapi 164 

[ U ] 
UkkhittapalighaÑ 407 
UkkuÔikappadhÈnaÑ 49 
Uccayo 4, 7 
Ucchinda 268 
UjjhÈnasaÒÒino 239 
UttamatthaÑ 395, 412 
UttiÔÔhe 106 
UddhaÑsoto 189 
Udakumbhopi 11 
UdabindunipÈtena 13 
UdayabbayaÑ 375 
UpaccagÈ 304, 423, 448 
UpanÊtavayo 216 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ U ] 
UpasaggaÑ 45 
Upasanto 168, 378 
UpasampadÈ 154 
Upahato 37 
Upeti 77 
Uppajja tiÔÔhati 333 
UppatitaÑ 195 
UbhayaÑ 414 
Ubho 242, 423 
Ubho loke 250 
Uyyogamukhe 215 
UsabhaÑ 453 
UsÊratthova 331 

[ E ] 
EkaÑ dhammaÑ 119 
EkaÑ vanasmiÑ 405 
Ekarajjena 124 
EkaseyyaÑ 294 
Ekassa 323 
EkÈsanaÑ 294 
Eko 324 
Eko damayaÑ 294 
Eko santusito 362 
EtaÑ 154, 160 
EtaÑ ÒatvÈ 171 
EtaÑ daÄhaÑ 338 
EtaÑ BuddhÈna sÈsanaÑ 154 
EtaÒhi tumhe 254 
EtadakiÒci 399 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 461 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ E ] 
EtamatthavasaÑ 272 
Etampi 340 
Etampi chetvÈna 339 
Etehi 204 
EvaÑ bho 227 
Esa 37 
Esa kho 347 
Esa maggo 255 

[ O ] 
OghatiÓÓo 375 
OnaddhÈ 66 
OhÈrinaÑ 338 

[ Ka ] 
KaÑso 37 
KaÒci 37 
KaÔukabhedano 314 
KaÔÔhakassa 100 
KatakiccaÑ 395 
KatvÈ 297 
KathaÑsu 151 
KadariyaÑ 202 
KadariyÈ 122 
KabaÄaÑ 314 
KamuddiseyyaÑ 350 
Kamma kubbÈnaÑ 188 
KammÈro 217 
Kammehi 41 
KayirÈ 4, 91 
KayirÈ ce 302 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ka ] 
Karoto 3 
KaliÑva 238 
Kali 169 
KalyÈÓe 376 
KasÈmiva 54 
KahÈpaÓavassena 156 
KÈkas|rena 224 
KÈpotakÈni 71 
KÈmato 185 
KÈme panuda 393 
KÈyagatÈ sati 282, 287 
KÈyaduccaritaÑ hitvÈ 212 
KÈyappakopaÑ 212 
KÈyena 206 
KÈyena saÑvaro 359 
KÈyena saÑvutÈ 212 
KÈyena saÑvuto 212 
KÈyena sucaritaÑ 212 
KÈsÈvakaÓÔhÈ 299 
KÈhasi 81 
KÈhiti 347 
KiÑsu 151 
KiccaÑ 282 
Kicce 282 
KitavÈ saÔho 238 
Kilisseyya 90 
KisaÑ 405 
Kujjheyya 204 
KuÒjaro 314 
KulaÑ 161 



 DhammapadaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 462 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ka ] 
Kusalena 111 
KusÊto 258 
Kuso 302 
KuhiÒci 129 
Kenaci 164 
Kena padena 129 
Ko 65 
Koci lokasmiÑ 54 
KodhaÑ 193 
KovidaÑ 412 
Ko hi nÈtho 380 

[ Kha ] 
KhaÓÈtÊtÈ 305 
KhaÓe khaÓe 217 
KhaÓo 304 
KhandhasamÈ 169 
KhantibalaÑ 409 
KhantÊ 154 
KhayamajjhagÈ 81 
Khitto 22 
KhÊÓamacche 83 
KhÊÓÈsavaÑ 450 
KhemaÑ 160 

[ Ga ] 
Gacchati 114, 227 
GanthÈ 180 
GabbhaÑ 24 
GambhÊrapaÒÒaÑ 412 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ga - Gha ] 
GarukaÑ 45, 301 
Gavesatha 66 
Gavesanto 80 
GahakÈraÑ 80 
Gahak|ÔaÑ 81 
GehaÑ 81 
GocaraÑ 38 
GotamasÈvakÈ 286 
GopÈlo 38 
GhÈtaye 31 

[ Ca - Cha ] 
CakkhunÈ 359 
CakkhumÈ 254 
Caturo padÈ 254 
CandimÈ 396 
Care 107, 212 
CÈpato patitaÑ 309 
CÈpÈtikhÊÓÈva 83 
CittaÑ 81, 108 
CittakataÑ 69 
CittakkhepaÑ 45 
CiraÑ 227 
CirappavÈsiÑ 191 
CirÈya 334 
CodayattÈnaÑ 380 
ChadvÈrÈdhippatÊ rÈjÈ 151 
ChandajÈto 189 
ChetvÈ 374 
ChetvÈna 340 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 463 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ja - Jha ] 
JaÒÒÈ 349 
JaÔÈhi 404 
Jano 188 
JayaÑ 168 
JaraÑ 77 
JarÈ 326 
JÈti 81 
JÈtijaraÑ 216 
JÈniÑ 45 
JÈyati 161 
JÈlamuttova 114 
JÈlinÊ 129 
JighacchÈparamÈ 171 
JiÓÓakoÒcÈ 83 
JinÈti 352 
JÊrati 79 
JÊranti 77 
JÊvitaÑ 32, 70 
JÊvitukÈmo 15 
JetvÈ 115 
JhÈnaÒca 375 
JhÈnapasutÈ 147 
JhÈya bhikkhu 375 
JhÈyiÑ 395 
JhÈyÊ 396 

[ ©a ] 
©ÈtimittÈ 191 
©ÈtÊnaÑ 45 
©ÈtÊnaÑva 176 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ ®ha - �a ] 
®hÈnaÑ 45, 206 
®hÈnÈni 301 
®hitaÑ 30 
®hiti 69 
�ahati 45 

[ Ta ] 
TaÑ puttapasusammattaÑ 270 
TaÑ ve 367 
TaÑ vo vadÈmi 331 
TaÒca disvÈ 333 
TaÓhakkhayarato 156 
TaÓhakkhaye vimutto 350 
TaÓhakkhayo 353 
TaÓhÈ 347 
TaÓhÈnaÑ 81 
TaÓhÈya 186 
TaÓhÈsamÈ 231 
TatuÔÔhÈya 220 
Tato 223 
Tato tato 400 
Tato dhÊ 399 
Tattha 229 
TatrÈyamÈdi 376 
Tatheva 191 
Tanuke’ttha 114 
Tapo 162 
Tappati 41 
TamahaÑ 195, 406 
Tamhi 4 



 DhammapadaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 464 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
Tameva bÈlaÑ 22 
Tasanti 31 
Tasesu 416 
TasmÈ 179, 301, 334, 380 
TasmÈ na caddhag| 289 
TasmÈ hi 176 
TÈÓatÈ 272 
TÈÓÈya 271 
TÈdise 164 
TÈni 71 
TiÓadosÈni 356 
TiÓÓasokapariddave 163 
TitikkhissaÑ 309 
TibbarÈgassa 347 
TÊraÓaÑ 164 
TÊhi ÔhÈnehi 400 
TuÔÔhÊ sukhÈ 325 
TuÓhimÈsÊnaÑ 211 
TulaÑva 250 
Te 81, 164, 374, 402 
TejasÈ 396 
Tena 241 
Tena so muni 250 
Teneva 122 
Te ve 334 
Te sÈtasitÈ 334 

[ Tha ] 
ThÈvaresu 416 
Thero 245 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Tha ] 
ThokaÑ thokampi 13 
ThokikÈ 301 
ThaÓÉilasÈyikÈ 49 

[ Da ] 
DajjÈ 143 
DaÓÉena 33, 38 
Dadato 223 
DadÈti 229 
DantaÑ 410 
DandhaÑ 3 
Danto 52 
Dametha 91 
Damo 245 
DasannamaÒÒataraÑ 45 
Dassanassa visuddhiyÈ 254 
DaÄhamenaÑ 302 
DÈnisi 215 
DÈruÓaÑ 45 
DiÔÔhiÑ 100 
DiÔÔhosi 81 
DivÈ tapati 396 
DisvÈna 71 
DÊghamaddhÈnaÑ 176 
DÊpeti 364 
DukkaÔaÑ 303, 400 
Dukkhassa 411 
DukkhassantaÑ 254 
DukkhÈ 37, 81, 256 
DukkhÈnupatitaddhag| 289 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 465 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Da ] 
DukkhÈya 227 
Dukkho 4 
Dukkho’samÈnasaÑvÈso 289 
DukhÈ 156 
DuggÈ 321 
DuccaritaÑ 107, 223 
Duddamo 91 
DunnivÈrayo 314 
DuppabbajjaÑ 288 
DuppamuÒcaÑ 338 
DummedhaÑ 97 
Dummedho 41, 100 
DuraccayaÑ 331 
DarabhiramaÑ 288 
DurÈvÈsÈ 288 
DullabhaÑ 95 
Dullabho 161 
Dussati 22 
DussÊlabhÈvo 97 
DussÊlo 309 
D|rato 191 
DevÈpi 147, 211 
Dosasamo 231 
DvipadÈnaÒca 254 
DvedhÈpathaÑ 264 

[ Dha ] 
DhaÑsinÈ 225 
DhanapÈlo nÈma 314 
DhammaÑ 106 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Dha ] 
DhammaÑ anuvicintayaÑ 365 
DhammagatÈ sati 287 
DhammacÈrÊ 107 
DhammajÊvinaÑ 100 
DhammaÔÔhaÑ 188 
DhammaÔÔho 241 
DhammadÈnaÑ 352 
Dhammarati 353 
Dhammarato 365 
Dhammaraso 352 
Dhammavinicchayena 55 
Dhammassa gutto 242 
DhammÈnaÑ 254 
DhammÈrÈmo 365 
Dhammena 242 
Dhammo ca 245 
DhÈraÓaÑ 164 
DhÊ 399 
DhÊrÈ 115, 338, 340 
DhÊro 13, 122, 161, 176 
DhuvaÑ 69 

[ Na ] 
NaÑ 4, 87 
NagaraÑ 75 
Narassa 22 
Naro 246 
Natthi 18, 169 
Natthi kiÒcanaÑ 452 
Natthi jhÈnaÑ 375 



 DhammapadaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 466 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Na ] 
Natthi ÒÈtÊsu 272 
Natthi bÈle 323 
NaddhiÑ 407 
NandÊbhavaparikkhÊÓaÑ 426 
Nappamajjati 110, 244 
Nappamajjeyya 106 
Nappasaheyya 30 
NÈgavanassa 314 
NÈgova 309 
NÈtimaÒÒati 367 
NÈthaÑ 95 
NÈtho 94, 380 
NÈdhigacchati 367 
NÈnÈsakÈ 49 
NÈbbaÓaÑ 18 
NÈbhisaje 420 
NÈvajÊyati 129 
NikÈmaseyyaÑ 301 
NiccaÑ 65 
Niccheyya 242 
NiÔÔha~gato 349 
NiddaÑ 54 
NidhÈya 416 
NidhÈya daÓÉaÑ 53 
NipakaÑ 323 
NippapaÒcÈ 240 
NibbanÈ hotha 265 
NibbÈnaÑ 154, 171, 208 
NibbÈnaparamaÑ sukhaÑ 173 
Nibbute 164 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Na ] 
Niyato 52 
NirayaÑ 45 
NirayÈyupakaÉÉhati 302 
NirÈsÈsaÑ 422 
Niruttipadakovido 349 
Nir|padhiÑ 448 
NivÈpapuÔÔho 315 
NivÈraye 3 
Nivesaye 90 
NihÊnakammÈ 298 
NÊtavayo 216 
NÊyanti 115 
NekkhammasukhaÑ 252 
Nekkhamm|pasame 147 
NetaÑ 210 
NetaÑ saraÓaÑ 160 
NetuÑ 129 
Neresi 37 
No 167 
No’yÈti 129 
NhÈtakaÑ 453 

[ Pa ] 
PakÈsenti 293 
PakkhandinÈ 225 
Pagabbhena 226 
Paggayha 250 
PaccattaÑ 101 
Paccati 10 
Pacceti 22 
Pacchato 343 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 467 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
PacchÈ 452 
PacchÈ tappati 303 
PajÈ 240, 334 
Pajjalite 65 
PaÒca cuttari 375 
PaÒca chinde 375 
PaÒca jahe 375 
PaÒcasa~gÈtigo 375 
PaÒÒÈ 80 
PaÒÒÈ ca 375 
PaÒÒÈ natthi 375 
PaÒÒÈya 326, 333 
PaÔikkosati 100 
PaÔidaÓÉÈ 37 
PaÔimaÑsetha 380 
PaÔilÈbho 326 
PaÔivadeyyuÑ 37 
PaÔivÈtaÑ 22 
PaÔisanthÈravutyassa 376 
PaÔhamaÑ 90 
PaÓÉito 90 
PaÓÉupalÈsova 215 
Patir|pe 90 
PatissatÈ 55 
Pattosi 37 
PathabyÈ 124 
PadaÑ 240 
PadaÑ santaÑ 374 
PantaÑ 154 
PannabhÈraÑ 411 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
PapaÒcasamatikkante 163 
Pabbajito 154 
PabbatÈni 160 
Pabujjhanti 186 
Pabha~guraÑ 45, 70 
PamajjitvÈ 110 
PamattacÈrino 330 
Pamatto 301 
PamÈdena 105 
PamÈdo 222 
PamohanaÑ 254 
Parakkamma 393 
Parakkame 302 
Parattha 122, 298 
ParadÈraÒca 227 
ParadÈr|pasevÊ 301 
Paradukkh|padhÈnena 281 
ParamaÑ 154 
ParamaÑ sukhaÑ 171 
ParÈjito 168 
ParikkhayaÑva 45 
ParijiÓÓaÑ 70 
Paritassati 406 
Paripakko 245 
ParibbÈjo 302 
Parimuccati 281 
ParissayÈni 323 
ParesaÑ 238 
Paro 94, 380 
Pallale 83 



 DhammapadaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 468 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
PlavatÊ 330 
PavaraÑ 453 
Pavedayanti 77 
Pasanno 374 
PassatÈ 226 
Passati 108, 160 
PahantvÈna 224 
Pahareyya 399 
PÈjeti 38 
PÈjenti 38 
PÈÓamatipÈteti 227 
PÈtimokkhe 154, 376 
PÈtheyyaÑ 215-6 
PÈpaÑ 22, 101 
PÈpakÈ dhammÈ 223 
PÈpako 180 
PÈpadhammÈ 227, 299 
PÈpasmiÑ 4 
PÈpassa 4, 11 
PÈpÈ cittaÑ 3 
PÈpÈnaÑ 326 
PÈpÈni 15, 41 
PÈpÈniyeva 10 
PÈpikaÑ 100 
PÈpo 10 
PÈmojjabahulo 376 
PÈraÑ 395 
PÈragavesino 355 
PÈrÈpÈraÑ 395 
PiyaÑ 32, 87 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
PiyaÑ ÒÈtÊva 191 
PiyaggÈhÊ 179 
Piyato 181 
PiyÈpÈyo 179 
PihayaÑ 367 
Piheta’ttÈnuyoginaÑ 179 
PÊtipÈmojjaÑ 376 
PÊtibhakkhÈ 167 
Puggalena 164 
PuÒÒaÑ 164, 325 
PuÒÒassa 7, 13 
PunappunaÑ 81, 331 
PubbÈparÈni ca 349 
PubbuÄakaÑ 108 
Pubbe 110 
PurÈÓÈni 84 
Puriso 4 
Pure 452 
P|jayato 163 
P|jÈrahÈ 163 
P|jÈrahe 163 
P|raÓaÑ 164 
P|rati 11, 13 
P|ratiyeva 11 
Pecca 33 
Pecca samÈ 297 
PetteyyatÈ 326 
Pemato 182 
PorÈÓametaÑ 210 
Posassa 22 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Pha - Ba ] 
PharusaÑ 37, 45 
PhalamicchaÑva 330 
PhalÈni 100 
PhÈsukÈ 81 
PhuÔo 189 
Phallati 100 
BalÈnÊkaÑ 409 
Balibaddova 79 
BahuÑ 160 
BahubhÈÓinaÑ 211 
Bahusa~kappaÑ 69 
Baddho 314 
BandhavÈ 271 
Bandhito 334 
BÈlasa~gatacÈrÊhi 176 
BÈlÈ 122 
BÈlo 41 
BÈhire 240 
BÈhusaccena 252 
BimbaÑ 69 
BÊraÓaÑ 331 
Bujjhati 41 
BuddhaÑ 407, 450, 453 
BuddhagatÈ sati 286 
BuddhÈ 154 
BuddhÈnamuppÈdo 162 
Buddhe 163 
Byanti 347 
ByÈsattamanasaÑ 270 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ba ] 
BrahmacÈrÊ 53 
BrahmaÒÒatÈ 326 
BrahmunÈpi 211 
BrÈhmaÓaÑ 406 
BrÈhmaÓa 393 
BrÈhmaÓassa 399 
BrÈhmaÓo 53, 284 
Br|haya 268 

[ Bha ] 
BhaggÈ 81 
Bhajassu 376 
BhaÒji 331 
BhaddaÑ vo 331 
BhadraÑ 10 
Bhadrampi 10 
BhadrÈniyeva 10 
Bhadro 10, 54 
BhayaÑ 15 
Bhayadassino 306 
Bhaye 306 
Bhavati 376 
BhavasallÈni 349 
Bhavassa pÈrag| 343 
BhavÈya 264 
BhÈyanti 31 
BhÈvanÈya 287 
BhÈvaye 375 
Bhikkhu 53, 252 
Bhijjati 70 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Bha ] 
Bhiyyo 302 
BhuÒjati 314 
BhuÒjeyya 300 
Bh|ri 264 
BhedanaÑ 45 
BhovÈdi 405 

[ Ma ] 
MaÑsÈni 79 
MakkaÔakova jÈlaÑ 340 
MaggaÑ 15 
MaggÈnaÔÔha~giko 253 
MaggÈmaggassa 412 
MaccaÑ 49 
Maccu 30 
Maccuno 31 
MaccurÈjÈ 108 
MaccheraÑ 223 
Majjhe 343, 452 
MaÓiÑ 96 
MaÓikuÓÉalesu 338 
MattaÒÒutÈ 154 
MattÈsukhaÑ 280 
MattÈsukhapariccÈgÈ 280 
MattisambhavaÑ 405 
MatteyyatÈ 326 
MaddavÈni 377 
MadhuraÑ 364 
ManasÈ 189 
ManasÈ saÑvaro 359 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ma ] 
Manaso piyehi 399 
ManujÈ 298 
Manussesu 309 
Mano 4 
MandaÑ 11 
MantabhÈÓÊ 364 
MamÈyitaÑ 369 
MaraÓantaÑ 70 
MarÊcikaÑ 107 
MalaÑ vaÓÓassa kosajjaÑ 222 
MalataraÑ 223 
Mahagghaso ca 315 
MahÈnÈgÈ 309 
MahesiÑ 453 
Mahoghova 271 
Mata~ga’raÒÒeva nÈgo 323 
MÈnusakaÑ yogaÑ 448 
MÈnena 164 
MÈ piyehi 179 
MÈraÑ 115 
MÈrabandhanaÑ 348 
MÈrassetaÑ 254 
MÈ rukkhaÑ 265 
MÈro 331 
MÈluvÈ 98 
MÈvamaÒÒetha 11 
MÈvoca 37 
MÈ vo naÄaÑva 331 
MitabhÈÓimpi 211 
Mitte 376 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 471 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ma ] 
MiddhÊ 315 
MukhasaÑyato 364 
Mucceyya 28 
MuÒca pure 343 
MuÒcetha 399 
MuÓÉakena 247 
Mutto 110 
Munayo 206 
MunÈti 250 
Muni tena pavuccati 250 
MusÈvÈdaÑ 227 
MusÈvÈdissa 119 
M|laÑ 331 
M|laÑ khaÓati 227 
M|le 333 
M|Ähar|po 250 
MettÈvihÈrÊ 374 
MedhÈviÑ 412 
MedhÈvÊ 217 
MoghajiÓÓo 245 
Monena 250 
MohasamaÑ 231 

[ Ya ] 
YaÑ 331 
YaÑ katvÈ 303 
YaÑ ce viÒÒ| 211 
YaÑ yaÑ padesaÑ 290 
YaÒce 300 
Yato yato 375 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ya ] 
Yattha 30, 108, 161, 206 
YathÈpasÈdanaÑ 229 
YathÈsaddhaÑ 229 
YadÈ 10, 394 
YadÈ nisedho 399 
Yadi 163 
Yanti 115 
YamapurisÈ 215 
Yamassa santikaÑ 216 
Yamhi 245, 375 
Yasobhogasamappito 290 
Yassa 333, 450 
Yassa cetaÑ 229, 246 
Yassa jitaÑ 129 
YÈcito 204 
YÈmaÑ 87 
YÈvatÈ 243, 244, 248 
YÈva pÈpaÑ 10 
YuvÈ balÊ 258 
Ye 147 
Yena 241 
YesaÑ 167 
Yo 54, 110 
YogasmiÑ 179 
YogÈ 264 
Yo ca 160, 250 
Yo ca appampi 244 
Yo’tivÈkyaÑ 309 
Yodha 248 
Yo dhammaÑ 244 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ya ] 
YonijaÑ 405 
Yobbane 83 

[ Ra ] 
Rakkhato 222 
Rakkheyya 87 
RajaÑ 302 
Rajatasseva 217 
Rajo 22 
RajojallaÑ 49 
RajjaÑ 151 
RajjamÈno 151 
Rajjissaro 151 
RatÈ 147 
RatiÑ 448 
RattiÑ khittÈ 293 
RatiyÈ 183 
RatÊ 301 
RathaÑ bhantaÑva 195 
RandhayuÑ 227 
RamatÊ 4 
Ramito 295 
Ramessu 375 
RÈgasamo 169, 231 
RÈjato 45 
RÈjÈ 309 
RÈjÈva raÔÔhaÑ 323 
R|paÑ 70 
RoganÊÄaÑ 70 
RogÈ 171 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ La ] 
LajjitÈye 305 
LatÈ 333 
Labhate 33 
Lahumessati 374 
Limpati 410 
LokavaÉÉhano 105 
Loke 227, 248 
Lobho 227 
LohaguÄaÑ 375 

[ Va ] 
Vajanti 340 
VajiraÑva’smamayaÑ 96 
VajjaÑ 238 
Vajjamatino 307 
VaÉÉhanti 79 
VaÓÓapokkharatÈya vÈ 246 
VatavantaÑ 410 
Vadanti 154 
VanaÒca 265 
Vanato 265 
VanathaÒca 265 
Vanatho 265 
Vanante 295 
Vanasmi 330 
Vantamalo 245 
VantalokÈmiso 378 
VarattaÑ 407 
VassikÈ 377 
VÈkkaraÓamattena 246 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Va ] 
VÈnaro 330 
VÈso 216 
VijÈnataÑ 109 
VijitÈvinaÑ 453 
Vijjati 54, 395 
Vijjanti 180 
ViÒÒÈpaniÑ 420 
Vitakkamathitassa 347 
Vitakk|pasame 347 
VitiÓÓaparalokassa 
   vipassati 114 
VipulaÑ sukhaÑ 280 
VippasannaÑ 426 
VibhavÈya 264 
VimalaÑ 426 
VirajaÑ 395 
Virajo hoti 151 
VirÈgo 254 
VisaÑ 15 
VisaÑyuttaÑ 395, 406, 411, 422 
Visa~khataÑ 81 
Visa~khÈragataÑ 81 
VisattikÈ 129 
Visamanveti 18 
Visujjhati 101 
VisuddhiyÈ 255 
Visodhaye 101 
VissaÑ 248 
VissÈsaparamÈ ÒÈti 173 
VissÈsamÈpÈdi 252 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Va ] 
VÊtaddaraÑ 395 
VÊraÑ 448, 453 
Ve 77, 229 
VedanaÑ 45 
Vedi 450 
VeyagghapaÒcamaÑ 284 
VerasaÑsaggasaÑsaÔÔho 281 
VerÈ 281 
Vo 304 

[ Sa ] 
SaÑkiliÔÔhaÑ 302 
SaÑkiliÔÔhena jÊvitaÑ 226 
SaÑkilissati 101 
SaÑghagatÈ sati 287 
SaÑyatuttamo 362 
SaÑyamo 245 
SaÑyojanaÑ 193 
SaÑyojanasa~gasattakÈ 334 
SaÑvaro 154 
SaÑvase 105 
SaÑvegino 54 
SaÑsannasa~kappamano 258 
SakkÈ 164 
Saggassa gamanena 124 
SaggÈya 114 
Sa~kassaraÑ 302 
Sa~khayo 264 
Sa~khÈtuÑ 164 
Sa~khÈya 248 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
Sa~khÈrÈ 171, 240 
Sa~khÈrÈnaÑ 393 
Sa~gaÑ 423 
Sa~gÈtigaÑ 406 
Sa~go 109 
SaccaÑ 402, 420 
SaccaÑ bhaÓe 204 
SaccaÒca 245 
SaccavedinaÑ 188 
SaccÈnaÑ 254 
SacittaÑ 321 
SacittapariyodapanaÑ 154 
SataÒca 77 
SatÊmataÑ 147 
Sadatthapasuto 103 
SadÈ 286 
SadÈ sato 347 
SaddhammadesanÈ 162 
SaddhammÈ 365 
SaddhÈ patiÔÔhitÈ 326 
SaddhÈya 55 
Saddho 290 
SantakÈyo 378 
Santacittassa 375 
SantarabÈhiraÑ 304 
SantavÈ 378 
SantavÈco 378 
SantiparaÑ 169 
SantimaggaÑ 268 
SantuÔÔhi 376 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SantuÔÔhiparamaÑ dhanaÑ 173 
Santusito 362 
Santo 52, 77, 293 
Sannaddho 396 
SandÈnaÑ 407 
SandhÈvissaÑ 81 
SannivÈso 176 
SabbaÒjaho 350 
SabbadÈ 176 
SabbadÈnaÑ 352 
SabbadukkhaÑ 353 
SabbapÈpassa 154 
SabbaratiÑ 353 
SabbarasaÑ 352 
SabbalokÈdhipaccena 124 
Sabbavid| 350 
SabbasaÑyojanaÑ 406 
Sabbaso 369 
Sabbassa 326 
SabbÈ 81 
SabbÈbhibh| 350 
Sabbe 31 
Sabbe dhammÈ 256 
SabbesaÑ 32 
Sabbe sa~khÈrÈ 255 
Sabbesu dhammesu 350 
Sabbesu bh|tesu 53 
Sabbhi 77 
SamaÑ careyya 52 
SamaggÈnaÑ 162 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SamacariyÈ 397 
SamaÓo 53, 154 
SamÈgamo 176 
SamÈdhiÑ 229, 367 
SamÈdhilÈbhena 252 
SamÈhito 362 
SamitiÑ 309 
Sa muni 250 
Samussayo 349 
SamussitaÑ 69 
Sameti 247 
Samena 242 
SampannavijjÈcaraÓÈ 55 
SampayÈtosi 216 
SammappaÒÒÈya 160 
Sammasati 375 
SammÈ 375 
SammÈsambuddhasÈvako 156 
SayaÑ abhiÒÒÈya 350 
SaraÓaÑ 160 
SaritÈni 334 
SarÊrampi 77 
SalÈbhaÑ 367 
SallakantanaÑ 254 
Savanti sabbadhi sotÈ 333 
SavÈhiniÑ 115 
Sa ve 349, 369 
SahanukkamaÑ 407 
SahÈyatÈ 323 
SÈtaccakÈrino 282 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SÈdhuÒca 99 
SÈdhu vÈcÈya 359 
SÈdhuvihÈri dhÊraÑ 323 
SÈdhu sabbattha 359 
SÈnucaraÑ 283 
SÈmaÒÒatÈ 326 
SÈmaggÊ 162 
SÈrattarattÈ 338 
SÈradikaÑ 268 
SÈrade 71 
SÈrambhakathÈ 37 
SÈrambho 37 
SÈlamivotthataÑ 98 
SÈsanaÑ 100 
SÈhasÈ naye 241 
SÈhu 176 
SiÒca bhikkhu 374 
SittÈ 374 
SithilaÑ 302, 338 
SinehitÈni 334 
SindhavÈ 309 
SiyÈ 295 
SÊtibh|taÑ 448 
SÊlaÑ 326 
SÊladassanasampannaÑ 188 
SÊlabbatamattena 252 
SÊlavantaÑ 410 
SÊlena 290 
SukataÑ 303 
SukarÈni 99 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] [ Sa ] 
SukhaÑ 33, 326 SuhajjÈ 191 
SukhaÑ seti 107 
Sukhamedhati 161 

SeÔÔho 254 

SukhasaÑvÈso 176 
Seyyo 399 

SukhÈ 162 
Seveyya 105 

SukhÊ 122 
Sehi 41 

Sukhumo 22 
So 53, 215, 380 
Socati 369 

Sukho 7, 162, 326 
SugataÑ 450 

SotÈpattiphalaÑ varaÑ 125 

SucaritaÑ 107 SotthimÈgataÑ 191 

SucigavesinÈ 226 Sotthiye 284 

SucittÈ 77 Sotova 331 
Sodhenti 49 SuÒÒÈgÈraÑ paviÔÔhassa 375 
SomanassÈni 334 SuttaÑ gÈmaÑ 271 

Sudantena 94 
Sudanto 91 

[ Ha ] 

SudassaÑ 238 
HaÑsÈ 115 

SuddhaÑ 426 
HatthasaÑyato 362 

Suddhassa 22 
Haneyya 31 

SuddhÈjÊvena 226 
Hanti 416 

Suddhi 101 
Hareyya 18 

SuppabuddhaÑ 286 HÈso 65 

SubbatÈ 63 HiÑsamano 399 

SubhÈnupassino 347 HitaÒca 99 

Sumarati 314 Himavantova 293 

SurakkhitaÑ 87 HirÊnisedho 54 

SurÈmerayapÈnaÑ 227 HirÊmatÈ 226 
SusamÈraddhÈ 282 HÊnaÑ dhammaÑ 105 
SusamÈhito 378 HurÈ huraÑ 330 
SusukhaÑ 166 Hemantagimhisu 269

 



  

DhammapadaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 
 

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
Agocaresu caraÓÈni 302 
AggadÈnÈni paÒca 367 
AcalacetiyaÔÔhÈna 147 
Ajagarapetassa pubbakammaÑ 39 
Ajjeva kiccaÑ ÈtappaÑ 269 
AtibahubhojanaÑ evaÑ 
   dukkhaÑ hoti 315 
Attadamanameva tato 
   varaÑ 309, 310 
AttanÈ kataÑ pÈpaÑ 
   attanÈva saÑkilissati 101 
AttanÈ katapÈpakammameva 
   apÈyesu abhimatthati 96 
Attano jÊvitantarÈyameva 
   cintetuÑ vaÔÔati 269 
Attano pubbakammassa 
   atÊtavatthu 278 
Attano mukhameva nissÈya 
   naÔÔhatÈ 363 
Attano vajjaÑ atimahantampi 
   duddasaÑ 238 
Attano santakena 
   santuÔÔhi sukhÈ 325 
Attano sukhaÑ patthentena 
   paraÑ paharituÑ na vaÔÔati 33 
AttabhÈvÈ terasa 334-5 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AttÈnaÑ appiyatÈ 87-8 
AttÈnaÑ kilesaduggato 
   uddharatha 321 
AttÈva attano nÈtho 
   paro kiÑ karissati 94 
AdhammikarÈj|naÑ kÈle 
   bhayaÑ uppajjati 273 
AnattalakkhaÓagÈthÈ 256 
AniccalakkhaÓagÈthÈ 255 
AniccalakkhaÓe diÔÔhe 
   dukkhÈnattalakkhaÓaÒca 
   diÔÔhameva 267 
AnupavÈdÈnupaghÈtÈnaÑ 
   visesatÈ 154 
AnupÈdiÓÓakepi jarÈya 
   abhibhuyyati 267 
Anuruddha 384 
AndhabÈlÈnaÑ nindapasaÑsÈ 
   appamÈÓÈ 210 
AnnabhÈra 382 
ApaccavekkhaÓÈnaÑ ÈdÊnavÈ 220 
ApaÒÒÈcakkhu andhÈ eva 114 
Abhaye bhayadassino 
   duggatiparÈyaÓÈva 305 
Amadhura 364 
AmÈnusÊ rati 375 
AratÊ 128 



 DhammapadaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 478 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
Ariya 251 
AriyÈnaÑ dassanampi sukhaÑ 176 
ArogÈnaÑ paramalÈbhatÈ 173 
Alajjitabbena lajjamÈnÈ 
   duggatiparÈyaÓÈva 305 
Avajje vajjamatino 
   duggatiparÈyaÓÈva 305 
AvijahitaÔÔhÈna 147 
AvijjÈ sabbamalÈnaÑ 
   uttamamalaÑ 223 
AsajjhÈya malÈni 222 
AsaÒÒatassa ÈdÊnavÈ 299, 300 
AsadisadÈnassa vidhi 120 
AsaddahanadÈnassa phalaÑ 440 
AsammajjitabbaÑ niccakÈlaÑ 109 
AsekhamunÊnaÑ abhi- 
   samparÈyo nÈma natthi 206 

[ Œ ] 
Œcariyo aggi viya sakkaccaÑ 
   namassitabboyeva 401 
ŒjÈnÊyÈnaÑ uppajjanakulÈni 161 
ŒsavakkhayaÑ appatvÈ 
   sukhitomhÊti cittaÑ 
   na uppÈdetabbaÑ 252 

[ I - U ] 
Itthiyo nÈma 
   nadÊ-ÈdisadisÈ 223 
UkkaÔÔhasapadÈnacÈriko 
   samÈnopi rasataÓhÈya 
   baddhatÈ 429 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ U ] 
Udakapatitassa kÈraÓaÑ 444-5 
UddÈ dve 89 
UddhaÑsota 189 
Upakappanaka-oja 207 
UpajjhÈyavattÈdÊnipi 
   hÈyanakÈraÓÈni 103 
UppannataÓhÈya dÊgharattaÑ 
   hanatÈ 355 
Ubhopi kÈme 
   nirapekkho pajaha 430 

[ E - O ] 
Erakapatta 149 
Ehi bhikkhu 343 
ObhÈsÈ paÒca 396 
OvÈdapÈtimokkhassa 
   kÈlabhedÈ 153 

[ Ka ] 
KaÓÉambarukkha 135 
Kapilamacchassa atÊtavatthu 329 
KalahÈnaÑ  
   v|pasamakÈraÓÈni 166 
Kassa nukho deyyadhammo 
   dinno mahapphalo 453 
KÈkas|ra 225 
KiccÈkiccÈnaÑ visesatÈ 282 
KuÒjarasÈlÈya vidhi 232 
KumÈrakassapa 93 
Kurudhamma 361 
KusalÈ akusalamalaÑ 
   nÊharantiyeva 217 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ka ] 
KusÊtassa visesaÑ 
   nÈdhigacchati 257 
Kokasunakhaluddakassa 
   atÊtavatthu 21 
KokÈlikassa 
   atÊtavatthu 363 
KoÓÉadhÈnatthera 35 
KoÓÉadhÈnattherassa 
   pubbakammaÑ 34-5 
Kodha-issÈ appamatta- 
   kopi na kÈtabbÈ 193 
Kodho mÈtÈpit|supi 
   BuddhÈdÊsupi aparajjhati 399 

[ Kha ] 
KhaÓo tumhe mÈ 
   atikkamatha 304-5 
KhÊÓÈsavassa nÈma paresaÑ 
   mammaghaÔÔanavacanameva 
   natthi 420 
KhÊÓÈsavÈ kÈmasukhaÑ 
   na sÈdiyanti 410 
KhÊÓÈsavÈnaÑ jÊvitamaraÓe 
   upekkhakova 32 
KhÊÓÈsavÈnaÑ dinnaÑ 
   mahapphalaÑ 356 
KhÊÓÈsavÈnaÑ 
   dhammasaÑvegatÈ 174 
KhÊÓÈsavÈnaÑ rÈgÈdayo natthi 419 
KhÊÓÈsavÈ nÈma akkodhanÈva 
   honti 409 
KhÊÓÈsavÈ nÈma nihitadaÓÉÈ 416 
KhÊÓÈsavÈ nÈma paresaÑ 
   santakaÑ na gaÓhanti 421 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Kha ] 
KhÊÓÈsavesu kukkuccaÑ nÈma 
   na kÈtabbaÑ 400 
Khemakassa pubbakammaÑ 301 

[ Ga ] 
GandhakuÔi 434 
GandhaseÔÔhi 55 
GihipabbajitÈnaÑ attÈnaÑ 
   rakkhaÓatÈ 87 
Gihipabbajitehi asaÑsaggÈ 414 
GoghÈtakassa 
   kammasarikkhakavipÈka 214 

[ Gha ] 
GharÈvÈsÈnaÑ dukkhÈ 288 
GharÈvÈsÈnaÑ narakasadisatÈ 319 

[ Ca ] 
Cakkavattisampattitopi 
   sotÈpattiphalameva varaÑ 124 
CandapadumÈ 237 
CandÈbha 425 
CandÈbhattherassa 
   pubbakammaÑ 423-4 
CiÒcamÈÓavikÈya atÊtavatthu 118 
CiÒcamÈÓavikÈya 
   TathÈgataÑ abh|tena 
   akkosanatÈ 117 
CiÒcamÈÓavikÈya pathaviÑ 
   paviÔÔhatÈ 117-8 
Cittassa niggaÓhane yogo 
   karaÓÊyo 319 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ca - Cha ] 
Cittassa pÈpaninnatÈva 4 
Cittasseva padhÈnÈni 164 
Cittass|pamÈ catasso 194 
C|ÄadhanuggahapaÓÉitassa 
   atÊtavatthu 346 
CetiyÈni tÊÓi 163 
ChadvÈrikÈrammaÓesu 
   sesÈni pidhÈya manodvÈre   
   kammaÑ paÔÔhapetha 263 

[ Ja ] 
JaÔila 441 
JaÔilattherassa taÓhÈmÈnÈnaÑ 
   natthitÈ 445 
JaÔilattherassa  
   pubbakammaÑ 431-2 
JaÔilassa uppatti 440 
JayaparÈjayÈnaÑ verÈverÈni 168 
Jayo catubbidho 202 
JighacchÈsadiso rogo 
   nÈma natthi 171 
Jotika 436, 440 
Jotikattherassa taÓhÈnaÑ 
   natthitÈ 447 

[ ©a ] 
©ÈtÊnaÑ samÈgamo sukho 176 

[ Ta ] 
TaÓhakkhayo sabbaseÔÔhameva 353 
TaÓhÈ 128 
TaÓhÈ nirayÈdÊsu 
   nibbattÈpeti 219 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ta - Tha ] 
TaÓhÈya Ga~gÈsadisatÈ 231 
TaÓhÈya natthitÈ 422 
TiÓassa chinnatÈ 302 
TucchÈti vadeti abhikkhaÓaÑ 262 
TejÈ paÒca 396-7 
Thera 245 

[ Da ] 
DaÓÉassa ÔhapetvÈ cattÈro 
   tasanti 31 
DÈnacatukka 11, 12 
DiÔÔhadhammavedaniyassa 
   a~gÈni cattÈri 59 
DinnapiÓÉapÈtaÑ nissÈya 
   arahattatÈ 344-5 
DibbÈ rati 375 
DÊpap|jÈya ÈnisaÑsÈ 382 
DukkhalakkhaÓagÈthÈ 256 
DuccaritaÑ nÈma aÒÒe na 
   jÈnantÊti appamattakampi na 
   kÈtabbaÑ 303 
DuccaritaÑ nÈma pacchÈnutÈpaÑ 
   karoti 303 
Duccaritakammassa vipÈkÈ 299 
DuÔÔhesu adussanto mahÈjanassa     
 patiÔÔhÈ hotiyeva 408 
DussavanÊya 230-1 
D|re vasantÈpi BuddhÈnaÑ 
   abhimukhe ÔhitÈ viya 293 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Da ] 
Devadhamma 47-8 
DevÈnaÑ paccuggamanatÈ 191 
DevÈnaÑ manussagandho  
   yojanasatato paÔÔhÈya  
   vÈyati 175 
DevorohaÓakÈlassa vidhi 146 
Dosassa gahasadisatÈ 231 
DvÈrÈni sabbÈni bhikkhunÈ 
   saÑvaritabbÈni 359 

[ Dha ] 
DhammakaraÓena udakaÑ 
   parissÈvesi 427 
Dhammaghosaka 432-3 
DhammaÔÔha 242 
DhammadÈnameva varaÑ 
   seÔÔhaÑ 352 
DhammadinnattherÊ 451 
Dhammadhara 244 
Dhammaratiyeva seÔÔhÈ 353 
Dhammarasoyeva seÔÔho 352 
DhammÈ dve 394 
DhammÈnudhammaÑ 
   paÔipajjantÈyeva maÑ 
   p|jenti nÈma 174, 365 
Dhammo dhammacÈrinaÑ  
   rakkhati 372 
DhÊrÈ paresampi dÈnaÑ anumo- 
   ditvÈ saggaparÈyaÓÈva 122 
DhurÈni dve 327 

[ Na ] 
NaggacariyaÑ  
   micchÈdassanaÑ 49 
Na~galakulatthera 379 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Na ] 
NaÔaputtakattherassa sabba- 
   yogÈnaÑ atikkantatÈ 448 
NaraÑ maccu ÈdÈya gacchati270-1 
Navakassa santikepi 
   aÒjalitabbo 263 
Nidhikumbhiyo catasso 437 
NibbÈnasukhasadisaÑ sukhampi 
   natthiyeva 169, 171, 173 
NiyatÈniyatagatika 113 
NiravasesadÈna 58 
NesÈdakule nibbata- 
   kÈraÓÈni 18-9 

[ Pa ] 
PaccekabuddhÈnaÑ  
   anumodanagÈthÈ 236 
PaÒcaggadÈyaka 367 
PaÒcachiddageha 418 
PaÒcasusÊlyakammakÈraka 226 
PaÒhÈ cattÈro 113, 351-2 
PaÒÒÈcakkhu cakkhumantova 114 
PaÓÉita 242-3 
PaÓÉitÈnaÑ atÊtÈnÈgata- 
   paccuppannakhandhesu 
   anÈlayatÈ 343 
PaÓÉitÈnaÑ amatatÈ 376 
PaÓÉitÈnaÑ avaÒcanatÈ 403 
PaÓÉitÈnaÑ nindapasaÑsÈva 
   pamÈÓÈ 210 
PaÓÉitena saddhiÑ saÑvÈso 
   sukho 176 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
PaÓÉukambalasilÈ 141 
PadavÈrÈ tayo 
   pÈdachiddÈni dve 140 
PadussantÈnaÑ anayabyasana- 
   kÈraÓÈni dasa 44-5 
Pabbajita 397 
Pabbajitakiccassa 
   matthakatÈ 379, 380 
ParaÑ ovadantena attÈ 
   sudanto kÈtabbo 91 
ParaÑ ovadantena paÔhamameva 
   attÈ patir|pe patiÔÔhÈpetabbo 90 
ParadÈrasevanÈya dosÈ 300 
ParalÈbhaÑ patthentassa 
   jhÈnÈni nuppajjanti 366 
ParavajjÈnupassissa ÈdÊnavÈ 239 
ParesaÑ pattiÑ yattakÈnaÑ 
   deti, tattakaÑ vaÉÉhati 384 
Parassa vajjaÑ sukheneva 
   passitabbaÑ 238 
PasannacittÈnaÑ ÈnisaÑsÈ 5 
PasÈdabhaÒÒa 393 
PÈpaÑ vipÈkadukkhavasena 
   pacceti 22 
PÈpakammaÑ katvÈ  
   cirappakaÑ niraye paccanti 297 
PÈpakammaÑ kusalena  
   pihitaÑ 110 
PÈpakammaÑ nÈma appakanti  
   na avamaÒÒitabbaÑ 10 
PÈpassa ubhayattha dukkhameva 4 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Pa - Pha ] 
PÈpassa paccÈpaccatÈ 9, 10 
PÈpÈnaÑ akaraÓaÑ sukhaÑ 326 
PÈpÈni appamattakÈnipi 
   parivajjeyya 15 
PÈmojjabahula 376, 381 
PÈrÈpÈrÈnaÑ visesatÈ 395 
PiÓÉapÈtadÈnassa vipÈkatÈ 354 
PiÓÉolabhÈradvÈjassa 
   pÈÔihÈriyÈni 133 
PuÒÒaÑ nÈma appakanti na 
   avamaÒÒitabbaÑ 13 
PuÒÒassa ubhayattha  
   sukhameva 6, 7 
PuÒÒapÈpÈnaÑ pahÊnatÈ 423 
Puttaviyogadukkha 93 
PurisÈjÈnÊyassa uppajjana- 
   ÔÔhÈnÈni 161 
PhÈsuvihÈro nÈma niccakÈlaÑ 
   dullabho 304 

[ Ba ] 
BahubhaÓÉikabhikkhussa 
   atÊtavatthu 46 
BÈlajanassa vaÒcanatÈ 403 
BÈlajanÈnaÑ  
   saÑsÊdanaÔÔhÈnaÑ 108 
BÈlÈ parassa dÈnaÑ anabhi- 
   nanditvÈ duggatiparÈyaÓÈva 122 
BÈlehi saddhiÑ sabbametaÑ 
   dukkhaÑ 176 
BiÄÈlapÈdakaseÔÔhi 12 
BuddhadattiyavimÈna 196 
BuddhabuddhasÈvakÈnaÑ  
  guÓÈ 292 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ba ] 
BuddhavacanakathanÈnaÑ  
   ÈnisaÑsÈni 329 
BuddhÈ nÈma hetusampannÈnaÑ 
   attÈnaÑ adassetvÈ na 
   pakkamanti 368 
BuddhÈ ekaÔÔhÈneyeva 
   nibaddhabhikkhaÑ na 
   gaÓhanti 204 
BuddhÈ paÔipÈÔiyÈ piÓÉÈya 
   cariÑsu 106 
BuddhÈnaÑ avijahita-udÈnaÑ 80 
BuddhÈnaÑ ekapuggalepi issÈ vÈ 
   doso vÈ natthi 187 
BuddhÈnaÑ padacetiyaÑ 
   adhiÔÔhÈyeva paÒÒÈyati 126 
BrÈhmaÓa 395, 400, 402, 
 405, 406, 407, 
 409, 410, 411, 
 412, 414, 416, 
 418, 419, 420, 
 421, 422, 423,  
 426, 427, 430, 
 445, 447, 448, 
 450, 452, 454 
BrÈhmaÓo brÈhmaÓaÑ 
   paharanto nÈma natthi 399 

[ Bha ] 
BhayÈni tÊÓi 274 
BhavataÓhÈya ÈdÊnavÈ 332 
Bhikkhu 248 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Bha ] 
Bhikkh|naÑ vuÉÉhikÈraÓÈni 162 
BhikkhunÈ nÈma kÈyÈdÊni 
   rakkhitabbÈni 212 
BhikkhunÈ nÈma kÈyÈdÊhi 
   upasantar|pena 
   bhavitabbaÑ 261, 378 
BhikkhunÈ nÈma dukkhato 
   muccituÑ vÈyamitabbameva 377 
BhikkhunÈ nÈma pavivittena 
   bhavitabbaÑ 294 
BhikkhunÈ nÈma nÈmar|pe 
   arajjanto hoti 369 
BhikkhunÈ nÈma 
   hatthapÈdavÈcÈhi saÑyatena 
   bhavitabbaÑ 362 
BhijjanadhammaÑ bhinnaÑ 180 
BhogÈya dummedhaÑ hanatÈ 355 

[ Ma ] 
MaggÈmagga 412 
Ma~k|naÑ ÈdÊnavÈ 229 
MajjhattadhÈtuka 130 
MatakasÊsaÑ ÈkoÔetvÈ 
   nibbattaÔÔhÈnassa jÈnÈ- 
   jÈnatÈ 449 
MatakÈ eva bahutarÈ 270 
MaraÓadhammaÑ mataÑ 180 
MahÈ-upaÔÔhÈnÈni tÊÓi 7 
MahÈkÈla-upÈsakassa 
   pubbakammaÑ 96 
MahÈpuÒÒÈ paÒca 238 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ma ] 
MahÈbrahmÈnaÑ pÊtisukheneva 
   vÊtinÈmanatÈ 167 
MahÈmoggallÈnassa 
   ananur|pÈni maraÓÈni 42-3 
MahÈmoggallÈnassa 
   pubbakammaÑ 43 
MahiÑsakumÈra 46 
MÈtÈpit|naÑ upaÔÔhahanaÑ 
   sugatiparÈyaÓaÑ 326 
MÈtÈpituposanaÑ nÈma 
   porÈÓakapaÓÉitÈnaÑ 
   ÈciÓÓameva 314 
MÈnÈ tayo 164 
MÈradhÊtarÈnaÑ palobhanaÑ 128 
MÈrassa dhÊtarÈ tisso 128 
MÈlÈgandhÈdÊhi p|jentÈpi na    
   mama p|jaÑ karonti nÈma 365 
Muducittassa ÈnisaÑsÈ 24 
Muni 249, 250 
MeÓÉakaseÔÔhi 232, 433 
MeÓÉakaseÔÔhissa 
   pubbakammaÑ 232 
Mohassa jÈlasadisatÈ 231 

[ Ya ] 
YakkhÈ satta 437 
Yattha adhikaraÓaÑ uppannaÑ, 
   tattheva tasmiÑ v|pasante 
   aÒÒattha gantuÑ vaÔÔati 308 
YamakapÈÔihÈriya 138-9 
YonÊnaÑ vatÈni 230 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ra ] 
RagÈ 128 
RajjaÒca nÈmetaÑ 
   pamÈdaÔÔhÈnaÑ 324 
Ratanasuttassa ÈnisaÑsÈni 274 
RatiÑca aratiÑ ca pahÈya 
   ÔhitatÈ 448 
RasaÑ nissÈya manaÑ  
   naÔÔhatÈ 430 
RÈgassa aggisadisatÈ 231 
Rukkhassa chÈyÈya nisÊditvÈ 
   samaÓadhammaÑ kariÑsu 373 
R|panandÈ 72 
R|passa asÈratÈ 339 
RohiÓÊnadÊ 165-6 

[ La - Va ] 
Lajjitabbena alajjamÈnÈ 
   duggatiparÈyaÓÈva 305 
LokapÈlÈ cattÈro 389 
VaÔÔameva patthenti 38 
VatthukilesakÈmesu 
   titthi nÈma natthi 156 
VanaÑ nissÈya dukkhaÑ 
   pattaÑ 265 
Vayesupi tÊsu appamattatÈ 87-8 
VassasataÑ jÊvato ekÈhampi 
   jÊvitaÑ seyyo 270-1 
Vinicchayassa  
   kattabbakiccÈni 241 
VipÈkÈvasesassa 
   ÈnisaÑsÈ 26-7, 41, 
 96, 299, 355 
VissÈsÈnaÑ paramaÒÈtitÈ 173 
VÊriyaÑ nÈmetaÑ satteti 
   kattabbameva 358 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Va ] 
Veyaggha 284 
VeraÑ averena upasammati 281 
VeraÑ no verena upasammati 281 

[ Sa ] 
SakalÈbhasantuÔÔhasseva 
   jhÈnÈdÊni uppajjanti 366 
SaccakathanÈdÊni tÊÓi 204 
SattavassikÈ khÊÓÈsavasÈma- 
   ÓerÈ cattÈro 392, 416 
Satta,sa~khÈresu piyÈppiyaÑ 
   na kÈtabbaÑ 179 
SattÈ taÓhÈsotaÑ 
   samatikkamituÑ na sakkonti 340 
SattÈnaÑ ajÊrakÈ nÈma 
   natthitÈ 77 
SatthÈ upakaÑ ÈjÊvakaÑ 
   addasa 349, 350 
SatthÈ balavapÊtipÈmojjaÑ 
   uppÈdeti 381 
SantatimahÈmattassa 
   atÊtavatthu 51-2 
SantuÔÔhÈnaÑ dhanatÈ 173 
Sappurisadhammasseva jarÈ 
   natthi 77 
Sabbattha saÑvutabhikkhu 
   sabbadukkhÈ pamuccati 360 
SabbasattÈnaÑ jÊvitaÑ 
   maraÓapariyosÈnaÑ 70 
SamaÓa 247 

PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SamaÓabrÈhmaÓÈnaÑ 
   visesatÈ 397 
SamÈgamÈ tayo 277 
SammÈ paÔipannÈnaÑ daharatÈ 
   natthi 392 
SammÈsambuddhampi ekacce 
   garahanti 210 
SahÈyaÑ labhato ekacÈri- 
   kabhÈvova seyyo 322-3 
SÈdhur|pa 246 
SÈsanassa osakkÈpanÈnaÑ 
   ÈdÊnavÈ 328-9 
SÈsane pabbajitÈnaÑ arahattaÑ 
   niÔÔhaÑ gato nÈma 349 
SÊlaÑ sabbavayesu sobhati- 
   yeva 326 
SÊlasampannÈnaÑ lokassa 
   piyatÈ 317 
SukhaÑ tividhaÑ 33 
SukhasÈmaÓerassa 
   atÊtavatthu 55 
SucaritaÑ pÈmojjameva janeti 303 
Sucaritameva aÒÒasmiÑ 
   ajÈnantepi kÈtabbaÑ 303 
Sundarasamuddattherassa 
   atÊtavatthu 430-1 
Suppabuddhassa pathaviÑ 
   paviÔÔhatÈ 29 
SubhaddaparibbÈjakassa paÒhÈ 
   tisso 240 
SussavanÊya 230 
S|karapetassa pubbakammaÑ 259 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ PadÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] [ Sa ] 
SeÔÔhÈ cattÈro 253-4 SotÈpannÈnaÑ pihitÈpÈya- 
SekabhayÈni kÈmaÑ    dvÈratÈ 125 
   nissÈya uppajjanti 185 SotÈpannÈ na pÈÓÈtipÈtaÑ 
SokabhayÈni piyameva    karonti 18 
   nissÈya uppajjanti 181 SopÈnÈni tÊÓi 146 
SokabhayÈni pematova 

[ Ha ]    jÈyanti 182 
HitÈ,hitakammÈnaÑ 
   dukkarasukaratÈ 99

SokabhayÈni ratiÑ nissÈya 
   uppajjanti 183 

 



   

DhammapadaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 
 

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AggadhanuggahapaÓÉita 345 
AggÈÄavacetiya 111, 194 
AggÈÄavavihÈra 112 
AggidattabrÈhmaÓa 78, 156-60 
A~kura 142-4 
A~ga (raÔÔha) 157, 160 
A~guttarÈpa (raÔÔha) 232 
A~gulimÈla 120-1 
A~gulimÈlatthera 100-1, 452-3 
AciravatÊnadÊ 329 
Ajagarapeta 39, 41 
AjÈtasattu 43, 97, 168, 
 439, 446 
Atula-upÈsaka 209 
Attadattatthera 102-3 
AnÈthapiÓÉika 7, 10, 35, 92, 
 123, 125, 228, 
 290-2, 300, 321 
AnitthigandhakumÈra 183-5 
AnurÈdhapura 334-5 
Anuruddhatthera 141, 143, 
 192, 194 
AbhayarÈjakumÈra 108-9 
AsaÒÒataparikkhÈrabhikkhu 10-1 
AhichattanÈgarÈja 157 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Œ ] 
Œnandatthera 18, 29, 49, 50, 
 53, 65, 71, 79, 80, 82, 86, 
 98-9, 115, 134, 153-4, 161, 
 207, 211, 219, 230-1, 240, 
 268-9, 275, 289, 308, 321, 
 332, 430 
ŒÄavÊraÔÔha 111-2, 169-70, 
 195 

[ I - U ] 
Indakadevaputta 142-4 
Isigili 160 
Ugganagara 290-1 
UggaseÔÔhi 291 
UggaseÔÔhiputta 290 
Uggasena 340-2, 345 
UjjhÈnasaÒÒitthera 239 
Uttarakuru 144, 437-8, 447 
UttaramÈÓava 150-2 
UttarÈ 66 
UttarÈ upÈsikÈ 196, 200-2 
UttarÈtherÊ 70 
UdÈyitthera 220 
Udenacetiya 160 
Upaka-ÈjÊvaka 349-50 
Upanandasakyaputta 88, 90 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ U ] 
UpavÈÓatthera 453 
UpÈlitthera 92 
Uppalayakkha 437 
UppalavaÓÓÈtherÊ 137 
UbbarÊ 332 

[ E ] 
ErakapattanÈgarÈja 149-50, 153 
EkasÈÔaka 3 
EkudÈnatthera 243-4 

[ Ka ] 
Kakusandha (Buddha) 153, 332 
KaÔatthayakkha 437 
KaÔÔhavÈhana (rÈjÈ) 86 
Kapilatthera 327, 329, 331 
Kapilavatthu 165, 192 
Kasakandayakkha 437 
Kassapa (Buddha) 34, 39, 93, 145, 
 149, 153, 163-4, 255, 
 259, 327-9, 444 
KÈlatthera 99, 100 
KÈvÊrapaÔÔana 334-5 
KÈsikagÈma 168 
KisÈgotamÊ 270-1 
KukkuÔamittanesÈda 15-8, 20 
KuÓÉakoliya 426 
KuÓÉadhÈnavana 426 
KumÈrakassapatthera 92-5 
KururaÔÔha 126, 157, 160 
KusinÈra 239 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ka ] 
KevaÔÔagÈma 328-9, 331 
Kokanuda (pÈsÈda) 85 
Kokasunakhaluddaka 20-22 
KoÔipabbatamahÈvihÈra 334 
KoÓÉadhÈnatthera 33, 35, 37 
KoÓÈgamana (Buddha) 153 
Koliyanagara 165 
Kosambinagara 308 
KosalaraÔÔha 156 
KosalarÈja 49, 134, 157, 
 168, 171, 173, 
 315-6, 320, 337 

[ Kha - Ga ] 
KhemakaseÔÔhiputta 300-1 
KhemÈ 339-40 
Ga~gÈ (nadÊ) 130, 148-9, 274-9 
GandhakuÔi 107, 117, 136, 
 170, 219, 232 
GandhakumÈra 55 
GandhamÈdanapabbata 57-8, 234, 
 236, 431 
GandhaseÔÔhi 55-7, 59, 60 
Gijjhak|Ôa 39, 206, 258, 298 
GoghÈtakaputta 213-4, 216 
Gotamacetiya 160 
Gotama (Buddha) 8, 41, 50, 65, 
 112, 116-7, 133-4, 160, 
 163, 185-6, 248-9, 286, 
 296-8, 307-8, 312-3, 324, 
 348 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ga - Gha ] 
Gosi~gasÈlavana 160 
GharaÓÊ (upÈsikÈ) 136 

[ Ca - Cha ] 
CandakumÈra 46, 48-9 
CandapadumÈ 232 
CandÈbhatthera 423 
CandÈbhabrÈhmaÓa 425-6 
CiÒcamÈÓavikÈ 116, 118-9 
Cittagahapati 289-90 
CundasÈmaÓera 137 
C|Äa-anÈthapiÓÉika 92, 136, 142 
C|ÄakÈla-upÈsaka 101-2 
C|ÄadhanuggahapaÓÉita 345-8 
C|Äapanthakatthera 419 
C|ÄasÈri 224, 226 
C|Äasubhadda 290-4 
C|ÄekasÈÔakabrÈhmaÓa 1, 3, 4 
ChabbaggÊ bhikkh| 31-2, 211-2,  
 242-3 

[ Ja ] 
JaÔilatthera 431 
JaÔilaseÔÔhi 440-2, 444 
JanapadakalyÈÓÊ 72, 75 
JambudÊpa 8, 43, 150, 232, 
 234-5, 238, 321, 
 345, 347, 438, 
 442, 450 
JÊvaka 68 
JÊvakambavana 160 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ja ] 
Jetavana 1, 4, 7, 10-1, 14, 20, 
 22, 24, 31-3, 45, 49, 53, 
 55, 64, 70-2, 75, 77, 88, 
 90, 92, 95, 90, 101-2, 
 104, 107, 109-11, 115-7, 
 119, 123, 153, 155-7, 
 161-2, 168, 170-1, 
 178, 180-1, 183, 185, 
 188, 203, 209, 213, 
 217-8, 220, 224, 226-7, 
 229, 239, 241, 242-4, 
 246, 248-51, 253, 
 255-6,  262, 264, 266, 
 268, 270-1, 280, 283, 
 289-90, 292, 294, 
 296-7, 300-1, 303-6, 
 310, 315-6, 320, 327, 
 329, 337, 345, 348, 
 350-1, 420-3, 428, 449, 
 452-3 
Jotikatthera 446-7 
JotikaseÔÔhi 436-8, 440, 
 443, 446 

[ Ta ] 
TakkasilÈ (raÔÔha) 214, 278, 346 
TÈpanÈ 327 
TÈvatiÑsa 5, 34, 142, 190, 
 194, 351 
Tissatthera 174, 218-20 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ta - Da - Dha ] 
Tissadahara 227-9 
Tusita 76 
TodeyyagÈma 163 
Dabbamallaputta 207 
Daharabhikkhu 104-5 
DisÈpÈmokkha 346 
DisÈmukhayakkha 437 
DÊghavÈpÊ 334 
DuÔÔhagÈmaÓi 334 
Devadatta 92, 94, 97-8, 446 
DevahitabrÈhmaÓa 453-4 
DhanaÒcayaseÔÔhi 232, 291 
DhammadinnattherÊ 451-2 

[ Na - Pa ] 
NaÔaputtakatthera 447-8 
Nandiyakulaputta 189-91 
NigaÓÔhanÈÔaputta 131 
NigrodhÈrÈma 28, 105, 192 
PaÒca-upÈsaka 226-7, 229, 231 
PaÒcasatavipassakabhikkhu 107-8 
PaÒcasikha- 
   gandhabbadevaputta 146, 175 
PaÔÈcÈrÈ 171-2 
PaÓÉukambalasilÈ 141-2 
Padumuttara (Buddha) 92, 339 
PadhÈnikatissatthera 90-1, 256 
ParijiÓÓabrÈhmaÓaputta 311, 315 
PÈlileyyaka 321-2 
PÈveyyaka (hatthi) 320-1 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
PiÓÉolabhÈradvÈjatthera 131-2 
PippaliguhÈ 5 
Pilindavacchatthera 419, 420 
Pilotikatissatthera 53, 55 
PuÓÓa (dalidda) 196, 199 
PuÓÓa (dÈsa) 232 
PuÓÓa (dÈsÊ) 206-9 
PubbÈrÈma 37, 423 
PesakÈradhÊtÈ 111, 113, 115 
PoÔÔhilatthera 262, 264 

[ Ba ] 
BandhumatÊnagara 51, 433 
BahubhaÓÉikabhikkhu 45, 49 
BÈrÈÓasÊ 26-7, 46, 48, 
 55, 78, 81, 95, 
 149, 150, 163, 
 189, 193, 233, 
 279, 334-5, 
 344, 346, 349, 
 423-4, 431, 440 
BÈlisika-ariya 250-1 
BiÄÈlapÈdakaseÔÔhi 11-3 
BimbisÈra 108, 133, 274, 
 277, 339, 437 
Buddhaghosa 456 
BeluvapaÓÉuvÊÓa 146 
BodhirÈjakumÈra 85, 88 
Brahmadatta 337 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Bha ] 
BhattabhatikaseÔÔhi 60 
Bhaddiyanagara 232, 237 
 282, 442 
Bhaddiyabhikkh| 282-3 
BhesakaÄÈvana 85 
BhokkantagÈma 334-5 

[ Ma ] 
MagadharaÔÔha 160 
MaÓikÈrakul|paka- 
 tissatthera 22, 24 
MallaraÔÔha 239 
MallikÈdevÊ 75-7, 120 
MahÈ-anuruddhatthera 334 
MahÈ-ekasÈÔakabrÈhmaÓa 2 
MahÈkassapatthera 5-6, 
 187, 335 
MahÈkÈla-upÈsaka 95, 97 
MahÈtissatthera 335 
MahÈdhanavÈÓija 14-5 
MahÈdhanaseÔÔhi 81-2, 84 
MahÈpadumakumÈra 118 
MahÈpanthakatthera 419 
MahÈpuÓÓagÈma 334 
MahÈmunigÈma 334 
MahÈmoggallÈnatthera 39, 41-5, 
 131-2, 137-8, 
 141-2, 145, 
 147, 157, 190, 203, 
 220-1, 251, 258, 
 298, 342, 417-8, 422 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Ma ] 
MahÈlilicchavÊ 274 
MahÈvana 160, 287, 299 
MahiÑsakumÈra 46, 49 
MÈgaÓÉiyabrÈhmaÓa 126 
MÈtali 146 
MÈra 126, 129, 130, 
 167, 254, 324, 
 326, 348-9, 434 
MigadÈya 81 
Migadhenu therÊ 94 
MeÓÉakaseÔÔhi 232, 237-8, 
 433, 442 

[ Ra ] 
RaÔÔhapÈlakulaputta 428 
RÈjagaha 5, 16, 20, 39, 66, 
 92, 98, 130-2, 134, 
 187, 195-6, 199, 
 206, 258, 274, 277, 
 284-5, 332, 335, 
 341-2, 425, 428, 
 436, 443, 449, 451 
RÈhulakumÈra 72 
RÈhulatthera 106, 348 
R|panandÈ 72-4 
R|panandÈtherÊ 72, 75 
Revatatthera 109, 423 
RevatÊ 189 
RohinÊ khattiyakaÒÒÈ 192 



 DhammapadaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 492 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ La ] 
LakuÓÉaka-atimbara 334 
LakuÓÉakabhaddiyatthera 244-5, 
 283-4 
LakkhaÓatthera 39, 258-9 
LÈjadevadhÊtÈ 5-7 
LÈludÈyitthera 220-2 
LÈÄudÈyitthera 4, 77, 80 
LicchavÊ 182, 274-5, 
 277 

[ Va ] 
VaggumudÈ (nadÊ) 299 
Va~gÊsatthera 449, 450 
Va~gÊsabrÈhmaÓa 449-50 
VajirabÈhuyakkha 437 
Vajirayakkha 437 
Vajjiputtakabhikkhu 287, 289 
VajjiraÔÔha 288 
VinicchayamahÈmatta 241-2 
VipassÊ (Buddha) 51, 153, 232-3 
VisÈkha (upÈsaka) 451 
VisÈkhÈ (upÈsikÈ) 37-8, 
 53, 64-6, 92, 
 104, 181-2, 
 228, 232, 
 291, 321 
Vepulla 160 
VebhÈra 160 
VesÈlÊraÔÔha 173, 182, 273, 
 275, 287, 288, 299 
Vessantara 106 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Va ] 
Vessabh| (Buddha) 153 
VeÄugÈma 175 
VeÄuvana 15, 39, 41, 66, 
 97-8, 108, 160, 
 187, 196, 211, 
 222, 258, 273- 
 4, 284, 298, 331, 
 335, 339, 340, 
 419, 431, 446,-8, 
 451 

[ Sa ] 
Sakka (devarÈja) 8, 134, 136, 
 146, 175-7, 
 194, 293, 
 347, 350, 
 417-8 
Sakka (raÔÔha) 165 
Sa~kassanagara 130, 145-7 
Sa~khabrÈhmaÓa 278 
SantatimahÈmatta 49, 53 
Sammajjanatthera 109-10 
SÈketa 204 
SÈgata 327 
SÈdhinÊ 327 
SÈnusÈmaÓera 316, 230 
SÈriputtatthera 42, 49, 60, 62, 
 145-8, 197, 
 220-1, 224, 
 251, 266-7, 
 417, 421 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SÈvatthÊ 1, 11, 33, 35, 38, 
 46, 60, 64, 72, 99, 
 101, 116, 134, 145, 
 157, 163, 178, 182-3, 
 209, 213-4, 218, 
 228, 241, 247, 250, 
 253, 256, 264, 280, 
 290, 294, 311, 321, 
 328, 337, 420, 428 
SikhÊ (Buddha) 153 
SirimÈ (gaÓikÈ) 66, 68-9, 
 200, 202 
SÊvalitthera 426-7 
SukhakumÈra 60 
SukhasÈmaÓera 55, 61-3 
SudattÈ (kumÈrÊ) 181 
SuddhodanamahÈrÈja 105, 107 
Sundarasamuddatthera 428,  
 430, 431 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~kÈ 

[ Sa - Ha ] 
SundarÊparibbÈjikÈ 296-8 
Suppabuddha 28-30 
SuppavÈsÈ 426 
SuppÈrakapaÔÔana 334-5 
SubhaddaparibbÈjaka 239-40 
SubhaddÈ 292-3 
Suma~galaseÔÔhi 39 
Sumana (kuÔumbika) 334 
SumanadevÊ 232 
SumanaseÔÔhi 66, 196 
SumanÈ (kuÔumbikassa dhÊtÈ) 334 
SuvaÓÓabh|mi 334 
SusÊmamÈÓava 278 
S|riyakumÈra 46-9 
Seyyasakatthera 4 
SotÈpanna 18, 147, 150-1 
SomadattakumÈra 78-9 
Himavanta 118, 324



  

 



   

DhammapadaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 
 

NÈnÈpÈÔhÈ 

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

DhammapadaÔÔhakathÈya 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
Akusalameva = Akusalam|laÑ (SÊ) 227 
AkhipitvÈ = PakkhipitvÈ (SyÈ, Ka) 148 
Agarukanti = Atigarukanti (SyÈ, Ka) 104 
AgahaÓo = AgahaÓo ana~gaÓo (SÊ) 405 
AgÈravabh|tÈ = A~gÈrabh|tÈ (SÊ) 223 
Aggikkhandho pavattati = Aggikkhandhassa pavattiÑ (SÊ) 139 
A~kuse vÈ kuntatomare vÈ = A~kusaÑ vÈ tunnaÑ vÈ tomaraÑ vÈ (SyÈ) 314 
AccayÈsi = AccasarÈ te (SÊ, SyÈ) 451 
AccÈyaÑ = AthÈyaÑ (SÊ, SyÈ) 89 
Ajja vÈ suve vÈti = Ajja ajjevÈti (SÊ, SyÈ) 103 
AÒjanasannibho = AÒjanavasabho (SÊ, SyÈ) 361 
AÒjalikammÈdÊhi ca = BalikammÈdÊhi ca (SÊ) 401 
AÒÒÈÓÊ = AnaÒÒamano (SyÈ) 68 
AÓumattampi = Tilamattampi (SyÈ) 34 
AtisukhumÈlo = AtisukumÈlo (SÊ, Ka) 385 
AtÊtattÈ = AtigatattÈ (SÊ) 406 
Atula = AtulÈlaÑ (SÊ) 210 
AttaghÈtÈya = AttaghaÒÒÈya (SÊ, SyÈ) 100 
AttaghÈtÈyeva = AttaghaÒÒÈyeva (SÊ) 100 
AttanÈ hi = AttanÈva (SÊ, SyÈ) 101



496 DhammapadaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
Atthi = Natthi (SÊ) 243 
Anugacchantiyo = Anapagacchantiyo (SÊ) 128 
Anolokento viya = Attamano olokento viya (SÊ) 224 
AnosÈdetvÈ = AnosÈretvÈ anusÈretvÈ (Ka) 358 
AntaragavesitÈya = RandhagavesitÈya (SÊ) 239 
AntaradhÈnamantaÑ = AntaradhÈpanamantaÑ (SÊ) 425 
Antarameva = Randhameva (SÊ) 239 
AparajjhanabhÈvena = Aparajjhanavasena (SyÈ) 238 
Abb|haÓaÑ = AbbÈhanaÑ (SyÈ, Ka) 254 
AbhinandantÈni = AbhinandathÈti (SÊ), AbhinandantÈ (Ka) 191 
AyaÑ no atthoti = AyaÑ ayaÑ atthoti (SÊ) 6 
AvattasamÈdÈno = AvaÔÔhitasamÈdÈno (SyÈ) 302 
AviÒÒ| = AÒÒÈÓÊ (SyÈ, Ka) 250 
AsadisadÈnaÑ nÈma = Yassa kassaci nÈma (SÊ, SyÈ) 122 
Asampattesu = Appamattesu (Ka) 247 

  [ Œ ] 
ŒkÈsa~gaÓe = RÈja~gaÓe (SyÈ) 363 
ŒgatÈti = ŒgatÈgataÑ (SÊ) 184 
ŒgantvÈ = GantvÈ (SÊ) 104 
Œcikkhanto = Œvikaronto (SÊ) 50 
ŒnayiÑsu = ŒropayiÑsu (SÊ) 221 
ŒnubhÈvaÑ = ManussabhÈvaÑ (SÊ), MahÈnubhÈvaÑ (SyÈ) 388 
ŒrocetvÈ = ŒrocÈpetvÈ (SÊ) 300 
ŒsayÈ = BilÈsayÈ (Ka) 378 

  [ I ] 
ItthaÑ sudaÑ = IdaÑ suttaÑ (Ka) 74 
IdaÑ vÈ = AÒÒaÑ vÈ (SÊ, Ka) 45 
IdÈni katena = IdÈneva khettaÔÔhÈne (SyÈ) 3 
IdÈni so kassa = Na idÈni so kassaci (SyÈ) 398 
IdÈneva = Idha (SÊ, SyÈ) 115 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ U - � ] 
UggaÓhitvÈ = PaggaÓhitvÈ (SÊ) 262 
UttÈno = ParivattamÈno (SyÈ) 23 
UttÈsesuÑ = UttÈpetuÑ ÈrabhiÑsu (Ka) 336 
UddÈmoti = UtrÈsoti (Ka) 30 
UpetÊti = Karoti (SyÈ, Ka) 77 
UbbarÊ nÈma = Upari nÈma (Ka) 332 
�r|su = Ure (Ka) 318 

  [ E ] 
EkaÑ = SakaÑ (SÊ) 305 
Ekantameva = Na ekameva (SÊ) 231 
Ekekassa = Ekekassa satassa (SyÈ) 373 
EtaÑ = EvaÑ (SÊ) 10 
Etampi ummattakaÑ = EtaÑ pitumattakaÑ (SÊ, Ka) 417 
EvaÑ ayuttakaÑ = EtaÑ ettakaÑ (SyÈ) 40 
Evar|paÑ padaÑ = Evar|passa saddaÑ (Ka) 151 

  [ O ] 
OgalitvÈ = ObhijjitvÈ (SyÈ) 389 
OtarathÈti = UÔÔhahathÈti (SÊ, Ka) 36 
OtÈraÑ = OkÈsaÑ (Ka) 14, 65, 371 
OttharantÊ = OtthataÑ (SyÈ, Ka) 98 
OpÈnabh|tanti =ŒpÈnabh|tanti (SÊ) 228 

  [ Ka ] 
KaÔhinaÑ = TikhiÓaÑ (SÊ), ThÊnaÑ (SyÈ) 371 
KatipÈheneva = KatipÈhasseva (SyÈ, Ka) 450 
KathitaÔÔhÈnatova = ®hitaÔÔhÈnato (SÊ, SyÈ) 259 
KampetuÑ = HarÈpetuÑ (SÊ) 8 
Karontena = Tena (SyÈ, Ka) 87 
KÈkiyÈ = KÈkÈya (Ka) 265 



498 DhammapadaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ka ] 
KÈÄaÑ = Kala~kaÑ (SÊ), KÈÄakaÑ (SyÈ) 37 
KiccaÑ na niÔÔhitaÑ = KiccaÑ natthi (SyÈ) 268 
Kimiloti = Kimbiloti (SÊ, SyÈ) 386 
KilesadarathÈnaÑ = SaÑkilesadarathÈnaÑ (SÊ), 
 KilesadarÈnaÑ (SyÈ) 395 
KuraragharaÑ = KulagharanagaraÑ (Ka) 369 
Kurudhamme = Garudhamme (Ka) 361 
Kurudhammo = Garudhammo (Ka) 361 
KulasantakaÑ = KulaÑ (SÊ, SyÈ) 311 
Ko = Koci (Ka) 17 

  [ Kha ] 
KhajjakamaÑse = BhajjitamaÑse (SÊ), KhajjamaÑse (SyÈ) 82 
KhandhÈni = PabbÈni (SÊ) 437 
KhÈditvÈva = SÈyitvÈva (SÊ) 403 
KhÈditunti = VaÒcetunti (Ka) 425 
KhÊye = Lakkhena (SÊ, SyÈ) 148 

  [ Ga ] 
GacchantiÑ = GacchatÊti (SÊ), GacchissatÊti (Ka) 113 
Gacchanti = Œgacchanti (SÊ) 158 
GaÓhituÑ = PÈpuÓituÑ (Ka) 93 
GatiyÈ = DuggatiyÈ (SyÈ, Ka) 297 
Gatiyeva = Duggatiyeva (SyÈ, Ka) 297 
GantvÈ = ŒgantvÈ (SÊ) 6 
GantvÈ = NisÊditvÈ (Ka) 65 
GantukÈmo = GaÓhitukÈmo (SÊ) 131 
GabbhavokkantiÑ = GabbhÈvakkantiÑ (SÊ, SyÈ) 275 
GahananissitaÑ = GehanissitaÑ (SÊ) 430 
GÈthÈkathanato = TatiyagÈthÈto (SÊ) 276 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ca ] 
CÊvaraÑ = CÊvarakaÓÓaÑ (SÊ, Ka) 68 
C|ÄakaniÔÔha = Pillaka (SÊ) 390 
CelapaÔikaÑ = CelapattikaÑ (SÊ) 86 

  [ Cha ] 
ChakkhattuÑ = SattakkhattuÑ (Ka) 128 
ChaÓavÈre = ChaÓacÈre (Ka) 288 
ChÈtajjhattopi = Nipajjantopi (SÊ) 68 
ChijjiÑsu = BhijjiÑsu (SyÈ, Ka) 117 
ChinditukÈmatÈ = ChinditukÈmatÈcittaÑ (SyÈ) 265 

  [ Ja ] 
JaÔilattheraÑ = JotiyattheraÑ (SÊ), JotikattheraÑ (SyÈ) 431 
JaÓÓunÈ = JattunÈva (SÊ), JannunÈva (SyÈ) 151 
JayakusumavaÓÓÈnissa = GuÒjavaÓÓÈnissa (SÊ) 390 
JitaÑ yassa = Jitamassa (SÊ, SyÈ, Ka) 128 
JÊvitavuttimanallÊnena = JÊvitavuttiÑ anu-anallÊnena (SÊ), 
 JÊvitavuttiyÈ alÊnena (SyÈ) 226 

  [ ®ha ] 
®hatvÈ = KatvÈ (SÊ) 311 
®hapÈpesi = ChupÈpesi (SÊ) 193 

  [ �a ] 
�Èhena = Dosena (Ka) 100 

  [ Ta ] 
TaÑ ÔhÈnaÑ = Tattha (Ka) 14 
TaÑ = TasmÈ (SyÈ, Ka) 252 
TaÑ = So (SyÈ, Ka) 80 
TaÓhÈtÈsena = TaÓhÈvasena (Ka) 416 
TaÓÉule minÈpetvÈ = TaÓÉulaÑ ekanÈÄimattaÑ gahetvÈ (Ka) 237 
Tattheva = Tatheva (SyÈ, Ka) 47 
Tadupiyena = Tadanucchavikena (SÊ), Tadanur|piyena (Ka) 171 



500 DhammapadaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ta ] 
Tadupiyena = Tadanur|pena (SÊ, Ka) 315 
TamatthaÑ = HatthisÈlaÑ pavisitamattaÑ pana (SyÈ, Ka) 314 
TambamattikasadisÈ = TambavammikasadisÈ (SÊ, SyÈ) 135 
Tasseva = Tattheva (SyÈ) 57 
TÈdinoti = Yasassinoti (SyÈ) 386 
TiÑsamattÈpi = SamantÈpi (SÊ) 337 
TiÓaÑ Èharati = GoÓÈcÈrikaÑ carati (Ka) 341 
TiÓahÈrako = KÈjahÈrako (SÊ) 386 
TitthaÑ = Tattha (SÊ) 184 
TumhÈkaÑ = AmhÈkaÑ garu (SÊ) 439 
Tusitabhavane nibbatti = PapatÈ (SÊ) 114 
Te = Me (SÊ) 428 
TenevÈkÈrena = Kena kÈraÓena (SyÈ, Ka) 77 

  [ Da ] 
Dakkhissati = Rakkhissati (Ka) 13 
DaÓÉakaraÓapÊÄite = DaÓÉakaramarapÊÄite (SÊ) 324 
DaÓÉako viya = DaÓÉakoÔiyaÑ (SÊ, Ka) 34 
DaÓÉena ghaÔÔesi = DaÓÉakena yantesi (SÊ) 23 
DatvÈ = Adattha (SÊ) 143 
DaÄhaÑ = GÈÄhaÑ (SÊ) 132 
DÈpesi = ®hapesi (SyÈ) 67 
DukkhassantakiriyaÑ = DukkhassantaÑ kiriyÈya (Ka) 331 
DutiyaÑ = TiyantaÑ (SÊ) 360 
DuppaÔipanno = DuppaÔipajjo (SÊ) 284 
Dussante = Dasante (SÊ) 82 
D|raÑ gatova = D|ratova (SyÈ) 239 
DevahitabrÈhmaÓassa = Deva~gikabrÈhmaÓassa (SÊ) 453 
DvÈdasa = EkÈdasa (SÊ) 455 
DvÈdasayojanikaÑ = DvÈdasahatthaÑ (SyÈ) 5 
DvÈrarakkhikaÑ = DvÈrarakkhitaÑ (Ka) 304 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Dha ] 
DhanadhaÒÒÈdiko ceva = DhaÒÒÈdiko ceva (SÊ) 290 
DhammakaraÓaÑ = DhammakarakaÑ (SÊ, SyÈ) 237 
DhammasaÑsandanÈ = SammantanÈ (SÊ, SyÈ) 325 
DhammikaÑ = DhammikattÈ (SÊ) 314 
DhÈrÈvegena = VÈtavegena (Ka) 107 
Dh|payamÈnÈya = PacamÈnÈya (SyÈ) 25 

  [ Na ] 
Na~galakulattheraÑ = Na~galak|ÔattheraÑ (SyÈ) 378 
NaccÈma, gÈyÈmÈti = NaccissÈma gÈyissÈmÈti (SÊ, SyÈ) 65 
NattÈya = DantÈya (SÊ) 182 
NatthÊti = AtthÊti (SÊ) 6 
Nadito = Turitena (SÊ) 157 
Nappatir|paÑ nu kho = Patir|paÑ nu kho (SyÈ, Ka) 71 
NalÈÔaÑ = LalÈÔaÑ (SyÈ) 73 
NÈlaÑ thutuÑ = NÈlattha taÑ (SÊ) 368 
NikaÉÉhanto = NiggaÓhanto (SÊ, SyÈ) 135 
NikkhaÑ = NekkhaÑ (SÊ) 210 
NikkhamathÈti Èha = TiÔÔhathÈti Èha (SÊ) 35 
NikkhamÊti = NikkhamitvÈti (SÊ, Ka) 418 
NiÔÔhÈnaÑ patto = NibbÈnaÑ patto (SyÈ), NibbÈnappatto (Ka) 454 
NidhÈya daÓÉaÑ = NihitadaÓÉo (SÊ) 53 
Nipati = Vipphandi (SÊ, SyÈ) 318 
NipphannaÑ = Nipphannanti maÒÒamÈnÈ (SyÈ) 71 
Nibbindanto = Nibbinno (SÊ) 255 
NiyyÈdento = NipphÈdento (Ka) 190 
Nivikassa = Vikkayikassa (SÊ) 334 
NÊcÈsanaÔÔhÈnaÑ = NibbÈnaÔÔhÈnaÑ (SÊ, Ka) 62 



502 DhammapadaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
Pakkantamatte = Pakkamante (SÊ) 245 
PakkuthitaÑ = PakkaÔÔhitaÑ (SÊ) 201 
PakkhipÈpetvÈ = ŒkirÈpetvÈ (SÊ, SyÈ) 383 
PaceyyÈsÊti = PeseyyÈsÊti (Ka) 385 
PaÒca-upÈsake = PaÒcasata-upÈsake (SÊ), PaÒcasate upÈsake (Ka) 226 
PaÒcasatakulike = PaÒcakulasatike (SÊ) 328 
PaÒcÈdhikÈ = Eken|nÈ (SÊ, Ka), Eken|ne (SyÈ) 455 
PaÒcÈdhikÈni = Ek|nÈni (SÊ), Eken|nÈni (SyÈ) 455 
PaÔicchÈdento = Paricchindanto (SÊ) 132 
PaÔibhÈnÈnaÑ = PaÔisambhidÈnaÑ (SÊ) 349 
PaÔiyÈdessÈmÊti = PaÔijaggissÈmÊti (SÊ) 274 
PaÓÉuraÑ = PaÓÉupuraÑ (SÊ) 280 
Pattesu ca = Mahattesu ca (Ka) 247 
PadittaÑ = PadÊpitaÑ (SÊ), PariÉayhitaÑ (Ka) 158 
PanuditvÈ = OpuÓÈpetvÈ (SÊ) 248 
Pannago = Pannako (SÊ, SyÈ) 388 
Pabbate = Sabbete (Ka) 207 
Pabha~guraÑ = Pabha~guÓaÑ (SyÈ) 70 
ParamasukhumÈlo = ParamasukumÈlo (SÊ, Ka) 384 
PariÓato = ParijiÓÓo (SÊ) 245 
ParibhuÒjituÑ = ParibhuÒjituÑ arahasi (SyÈ) 409 
ParisÈyaÑ = ParisatiÑ (SÊ) 274 
Pavisati = PavisantÊ (SyÈ, Ka) 117 
PavisetvÈ = PiÒchetvÈ (SÊ), VijaÔetvÈ (SyÈ) 218 
PavedeyyÈsi = VadeyyÈsi (SÊ, SyÈ) 316 
PasaÑsanamattampi = Vacanamattampi (SÊ) 244 
PassÈma = Na diÔÔho (SÊ) 443 
Paharantassa = Hanato (SÊ) 37 
PaharantÈ = HanantÈ (SÊ) 33 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 503 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
Paharanti = Viharanti (SyÈ) 95 
PÈkatikadhammassavanaÑ vÈ = PakatidhammasavanaÑ vÈ (SÊ, SyÈ) 353 
PÈdukaÒca = PÈma~gaÑ (SÊ) 442 
PÈnÊyaÑ gahetvÈ = PhaÓe ÔhatvÈ (SÊ) 390 
PÈpuÓitvÈ = ApÈpuÓitvÈ (SÊ) 440 
PÈveyyakaÑ = BaddherakaÑ (SÊ) 320 
PiÔÔhiÑ = VitthaÑ (SÊ) 43 
Pittanti = Nimittanti (Ka) 10 
PiyaÑ madhuraÑ = PiyataraÑ (SyÈ) 32 
Pihayanti = Pihenti (SÊ) 147 
PucchitapaÒhesu hi = PucchitapaÒhe suÓÈhi (SyÈ), 
 pucchitapaÒhassa hi (Ka) 351 
PupphÈnaÑ = TumhÈkaÑ (SÊ, Ka) 377 
Purato = Parato (SÊ) 29 

  [ Ba ] 
Baddhamanassa = BajjhamÈnassa (SyÈ) 430 
BalavapacchimayÈme = Balavapacc|se (SyÈ) 3 
BahutarÈ = BahujanÈ (Ka) 273 
BiÄÈlapÈdakaseÔÔhiÑ = BiÄÈlapadakaseÔÔhiÑ (SyÈ, Ka) 11 

  [ Bha ] 
BhÈjanato = Uddhanato (SyÈ) 25 
BhÈyÊti = BhÈyasÊti (SÊ, SyÈ, Ka) 452 
BhÈvanÈrÈmataÑ = BhÈvanÈmattaÑ (Ka) 79 
Bhikkh| yÈcitvÈ = Bhikkh|naÑ santike (SyÈ) 178 
BherÊ carati = BheriÑ carÈpeti (SyÈ, Ka) 56 
BhokkantagÈme = BhekkantagÈme (SyÈ) 334 



504 DhammapadaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ma ] 
MaÑsaÑ = SayaÑ (Ka) 213 
MaÒÒanalakkhaÓassa = MajjanalakkhaÓassa (SyÈ) 75 
Mathent|ti = Maddent|ti (Ka) 227 
MaddavÈnÊti = MajjavÈnÊti (SyÈ), PaccavÈnÊti (Ka) 377 
MantesuÑ = CintesuÑ (SyÈ, Ka) 41 
DhammaghaÔÔanavacanameva = GhaÔÔanavasena (Ka) 420 
MayÈ = MaÑ (Ka) 71 
MaraÓakasattaÑ = AmaraÓasattaÑ (Ka) 31 
MaraÓajÈlena = MÈrajÈlena (SÊ, SyÈ) 114 
MahÈ-anuruddhatthero = MahÈ-atulatthero (SÊ, SyÈ) 334 
MÈradhÊtaravatthu = MÈgaÓÉiyavatthu (Ka) 126 
MÈramanthananti = MÈravacananti (SyÈ), MÈrabandhananti (SÊ, Ka) 254 
MuttamuttaÔÔhÈnato = MuttaÔÔhÈne (SyÈ, Ka) 389 
M|ÄhadhÈtuko = MandadhÈtuko (SyÈ) 75 
Me sataÑ = GosataÑ (Ka) 402 

  [ Ya ] 
YasmÈ = TasmÈ (SÊ, Ka) 70 
YÈpanaÑ = SÈyapÈtaÑ sabbakÈle (SyÈ), PÈtarÈsakÈle (Ka) 142 
YÈpetuÑ = ®hÈtuÑ (SÊ) 316 
YÈva = Nava (SÊ) 147 
YÈva = Naveva (SÊ) 146 
YÈva sabbasatÈ = YÈvatÈ (SÊ), YÈva satta (Ka) 3 
YujjhathÈti = Yujjhant|ti (SÊ) 446 

  [ Ra ] 
RaÔÔhaÑ = SeÔÔhiÑ (SyÈ) 442 
RattasuvaÓÓanikkhasahassaÑ = Tattha suvaÓÓassa nikkhasahassaÑ (SÊ) 183 
Ramessu = Bhamatu (SÊ, SyÈ) 375 
Ramessu = Bhamassu (SÊ, SyÈ) 373 
Ramess|ti = Bhamass|ti (SÊ, SyÈ) 375 
RuciÑ = RuciyÈ (SyÈ) 15 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ra ] 
RoganÊÄaÑ = RoganiÉÉhaÑ (SÊ), RoganiddhaÑ (SyÈ) 70 
RocetiyevÈti = RopetiyevÈti (SyÈ) 374 

  [ La ] 
LakkhaÓÈhataÑ = PakkhÈhataÑ (SÊ) 203 
La~ghikadhÊtÈ = LÈsakadhÊtÈ (SÊ), La~ghakadhÊtÈ (SyÈ) 341 
LekhaÑ = LakkhaÑ (SÊ, SyÈ) 148 

  [ Va ] 
Va = Ca (Ka) 44 
VaggÈnaÑ = SuttavaggÈnaÑ (SyÈ), PannarasavaggÈnaÑ (Ka) 79 
Vagguvado = Vaggugado (SyÈ), Vaggugato (Ka) 146 
VaÔÔetvÈ = VaÉÉhetvÈ (SÊ) 112 
VattuÑ = DaÔÔhuÑ (SÊ, SyÈ) 252 
VanasaÓÉe vasi = VasanaÔÔhÈne vasittha (SÊ) 414 
Varanti = VaÔÔatÊti (SÊ, Ka) 378 
VasituÑ = VatthuÑ (SÊ, SyÈ) 190 
VassasaÔÔhikatherÈ = VassasatikattherÈ (SÊ, SyÈ) 160 
VÈsiyamÈnÈ = PosiyamÈnÈ (SÊ, Ka) 16 
VikkhambhiÑsu = NikkhamiÑsu (Ka) 267 
Vicaratu = CarituÑ sakkoti (Ka) 341 
VijjamÈnepi = BhijjamÈnepi (Ka) 369 
VitthÈretvÈ = VicÈretvÈ (SyÈ) 218 
VinÈsÈvahanena = VinÈsÈharaÓena (SyÈ) 222 
VinicchinÈthÈti = PacchindathÈti (SÊ), NicchathÈti (Ka) 194 
ViravaÑ = VissaraÑ (SÊ), MahÈviravaÑ (SyÈ) 25 
VissajjetÈ = Vissajjanto (SyÈ, Ka) 147 
VuttaÑ = VuttabhÈvaÑ (SÊ, SyÈ) 40 
VuttaÔÔhÈneyeva = Vuttaniyameneva (Ka) 170 
VuttÈ = PuÔÔhÈ (SyÈ) 92 



506 DhammapadaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Va ] 
VedanÈpamatto = VedanÈppatto (SyÈ) 23 
Vo = Ve (SÊ) 304 

  [ Sa ] 
SakaÔaÔÔhÈnaÑ = SakaÔÈvÈraÑ (SÊ) 269 
SakalanagaraÑ = SakalavihÈraÑ nagaraÒca (SÊ, Ka) 168 
Sakko = SatthÈ (SyÈ) 136 
Sa~ghaÑ = Ja~ghaÑ (Ka) 80 
Sajjo = Sajjito (SÊ) 216 
SaÓÔhÈpetvÈ = ThapetvÈ (SÊ) 55 
SatasahassagghanikaÑ = SahassagghanakaÑ (SÊ) 233 
SatthÈ = MahÈsatto (SÊ, SyÈ) 118 
SaddhÈdibuddhiyÈ = SÊlavisuddhiyÈ (SÊ) 456 
SaddhÈsampannaÑ = SaddhaÑ pasannaÑ (SÊ, SyÈ) 294 
SandhÈretuÑ = NivÈretuÑ (SyÈ) 94 
SannisÊdi = PasÊdi (SyÈ) 53 
SabbathÈmena = SabbaÔÔhÈne (SyÈ) 3 
SambhÈvento = VibhÈvento (SÊ), PabhÈvento (SyÈ) 142 
SammajjantiyÈva = OpuÒchantiyÈva (SÊ) 192 
Sammantanamattampi = SaÑsandanamattampi (Ka) 365 
SammantayitvÈ = SamassÈsetvÈ (SyÈ, Ka) 64 
Sayane ceva = Sayaniye ca (SÊ) 193 
SarabhaÒÒaÑ = PadabhÈÓaÑ (SÊ, SyÈ) 317 
SarabhÈÓatthÈya = PadabhÈÓÈya (SÊ, SyÈ) 221 
SÈgato = Sodhano (SÊ, SyÈ) 327 
SÈdhu, sÈdhu = SÈdhuÑ, sÈdhuÑ (Ka) 98 
SÈni = YÈni (SÊ) 220 
SÈmi nanu = SÈpi taÑ (SÊ) 337 
SÈhasÈ = SahasÈ (SÊ, SyÈ) 241 
SippÊ, so = Sippiyo (SyÈ, Ka) 85 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SuÓanto = Karonto (SÊ) 95 
SudattaÑ = DantaÑ (SÊ), SudattiÑ (SyÈ) 181 
SupaggahitÈ = SupariggahitÈ (SÊ) 282 
SumanapupphÈni = SuvaÓÓapupphÈni (Ka) 52 
SuvaÓÓapÈtigahaÓaÑ viya = SuvaÓÓapÈtiggahaÓasadisaÑ hi (SÊ) 190 
SotukÈmÈti = SotÈroti (SÊ, SyÈ) 243 

  [ Ha ] 
HaÔanti = Gahitanti (SÊ, SyÈ) 96 
HassakeÄiÑ = HasanakeÄiÑ (SyÈ, Ka) 167 
HÈpesi = HÈresi (SÊ, SyÈ) 172 
HÈssaÑ = HarissaÑ (SÊ, Ka) 388 
HeÔÔhÈsÈlaÑ sammajjanÈdÊni = HeÔÔhÈ opuÒchanÈdÊni (SÊ) 192 
Hohi = Hotu (SÊ) 263



  

 



   

DhammapadaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 
 

GÈthÈs|ci

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AkakkasaÑ viÒÒÈpaniÑ 420 
AkataÑ dukkaÔaÑ seyyo 303 
AkkodhanaÑ vatavantaÑ 409 
Akkodhena jine kodhaÑ 66, 202 
AkkosaÑ vadhabandhaÒca 408 
AcaritvÈ brahmacariyaÑ 83 
Ajjeva kiccamÈtappaÑ 269 
AÔÔhÊnaÑ nagaraÑ kataÑ 74 
AttadatthaÑ paratthena 102 
AttanÈ codayattÈnaÑ 379 
AttanÈ hi kataÑ pÈpaÑ 97, 101 
AttÈnaÒce tathÈ kayirÈ 91 
AttÈnaÒce piyaÑ jaÒÒÈ 87 
AttÈnameva paÔhamaÑ 90 
AttÈ hi attano nÈtho 94, 379 
AtthabyaÒjanasampannaÑ 455 
Atthamhi jÈtamhi 
   sukhÈ sahÈyÈ 325 
Atha pÈpÈni kammÈni 41 
Atha vÈssa agÈrÈni 45 
Adhicetaso appamajjato 243 
AnutÊracÈri na~guÔÔhaÑ 89 
Anupubbena medhÈvÊ 217 
An|pavÈdo an|paghÈto 154 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AnekajÈtisaÑsÈraÑ 80 
AnnabhÈro pure ÈsiÑ 386 
AndhakÈre pure hoti 312 
Andhabh|to ayaÑ loko 114 
Api dibbesu kÈmesu 156 
Api nu hanukÈ santÈ 265 
ApuÒÒalÈbho ca gatÊ ca 
   pÈpikÈ 301 
AppaÑ vata jÊvitaÑ idaÑ 206 
AppamÈdaratÈ hotha 321 
AppalÈbhopi ce bhikkhu 367 
AppassutÈyaÑ puriso 79 
Abhaye bhayadassino 305 
Abhittharetha kalyÈÓe 3 
AbhidhÈvatha bhaddante 319 
Abh|tavÈdÊ nirayaÑ upeti 297 
AmÈtÈpitarasaÑvaÉÉho 91 
AyaÑ so indako yakkho 143 
AyasÈva malaÑ samuÔÔhitaÑ 219 
Ayoge yuÒjamattÈnaÑ 179 
Ala~kato cepi samaÑ careyya 52 
AlajjitÈye lajjanti 305 
AlattakakatÈ pÈdÈ 429 
Avajje vajjamatino 307 
AvadhÊ vata attÈnaÑ 364 
AviruddhaÑ viruddhesu 418 
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PaÔhamapÈdÈ  PiÔÔha~kÈ 

[ A - Œ ] 
AsaÑsaÔÔhaÑ gahaÔÔhehi 414 
AsajjhÈyamalÈ mantÈ 222 
AsantÈ kira maÑ jammÈ 312 
AsanthutaÑ maÑ 
   cirasanthutena 346 
AsÈhasena dhammena 241 
Asucip|tilomosi 221 
Asso yathÈ bhadro 
   kasÈniviÔÔho 54 
Assova jiÓÓo nibbhogo 312 
AhaÑ nÈgova sa~gÈme 308 
AhiÑsakÈ ye munayo 206 
ŒkÈseva padaÑ natthi 240 
ŒturaÑ asuciÑ p|tiÑ 74, 340 
ŒrogyaparamÈ lÈbhÈ 173 
ŒsÈ yassa na vijjanti 422 

[ I ] 
I~gha passa NaÔaputta 343 
I~gha passa mahÈpaÒÒa 343 
IcchitaÑ patthitaÑ tuyhaÑ 58, 236 
Itova pÈnÊyaÑ hÈssaÑ 388 
IdaÑ pure cittamacÈri cÈrikaÑ 320 
Idha vassaÑ vasissÈmi 269 
IminÈ pana dÈnena 383 

[ U ] 
Ucchinda sinehamattano 268 
Ujja~gale yathÈ khette 143 
UÔÔhÈnakÈlamhi anuÔÔhahÈno 257 
UttiÔÔhe nappamajjeyya 106 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ U ] 
UdakaÑ hi nayanti nettikÈ 63 
UpanÊtavayo ca dÈnisi 216 
UposathaÑ upavasanti 318 
Uragova tacaÑ jiÓÓaÑ 181 
UsabhaÑ pavaraÑ vÊraÑ 121, 452 

[ E ] 
EkaÑ dhammaÑ atÊtassa 109 
EkakÈ mayaÑ araÒÒe  
   viharÈma 287 
Ekakova tvaÑ araÒÒe 
   viharasi 288 
Ekassa caritaÑ seyyo 323 
EkÈsanaÑ ekaseyyaÑ 294 
EtaÑ kho saraÓaÑ khemaÑ 160 
EtaÑ daÄhaÑ bandhanamÈhu 
   dhÊrÈ 338 
EtaÒhi tumhe paÔipannÈ 253 
EtamatthavasaÑ ÒatvÈ 271 
Etampi disvÈ naravÊriyaseÔÔha 364 
Etha passathimaÑ lokaÑ 108 
EvaÑ bho purisa jÈnÈhi 227 
EvaÑ vihÈriÑ ÈtÈpiÑ 269 
EvametaÑ migarÈja 347 
Esa bhiyyo pavekkhÈmi 404 
Eseva maggo natthaÒÒo 253 
Ehi godha nivattassu 403 
Ehi Vakkali mÈ bhÈyi 381 

[ O ] 
Oghena vuyhati bÈlo 151 
OloketvÈna sambuddho 142 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ka - Kha - Ga ] 
Kattha dajjÈ deyyadhammaÑ 453 
KayirÈ ce kayirÈthenaÑ 302 
KÈmato jÈyatÊ soko 185 
KÈ’yaÑeÄagalÈgumbe 346 
KÈyakammaÑ suci nesaÑ 292 
KÈyappakopaÑ rakkheyya 212 
KÈyena saÑvaro sÈdhu 359 
KÈyena saÑvutÈ dhÊrÈ 212 
KÈsÈvakaÓÔhÈ bahavo 299 
KiÑ te jaÔÈhi dummedha 403-4 
KiÑsu adhippatÊ rÈjÈ 150 
KiÑsu chetvÈ sukhaÑ seti 408 
Kiccho manussapaÔilÈbho 152 
KÊdisÈ samaÓÈ tuyhaÑ 291 
KukkuÄÈ ubbhato tÈta 319 
Kusal|padese dhitiyÈ 
   daÄhÈya ca 358 
Kuso yathÈ duggahito 302 
Kenassu vuyhati bÈlo 151 
KodhaÑ chetvÈ sukhaÑ seti 408 
KodhaÑ jahe vippajaheyyamÈ- 
   naÑ 193 
Ko nu hÈso kimÈnando 65 
KhantÊ paramaÑ tapo titikkhÈ 153 
Ga~gÈya vÈlukÈ khÊye 148 
GaÓikÈ uppalavaÓÓÈ 362 
Gato nu cittak|ÔaÑ vÈ 141 
Gabbhameke uppajjanti 24 
GambhÊrapaÒÒaÑ medhÈviÑ 412 
GahakÈraka diÔÔhosi 80 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ca - Cha ] 
CakkhunÈ saÑvaro sÈdhu 359 
CattÈri ÔhÈnÈni naro pamatto 300 
Catuppado ahaÑ samma 221 
CandaÑva vimalaÑ suddhaÑ 426 
CÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ 318 
CirappavÈsiÑ purisaÑ 191 
CutiÑ yo vedi sattÈnaÑ 450 
Codito bhÈvitattena 143 
ChadvÈrÈdhippatÊ rÈjÈ 150 
ChandajÈto anakkhÈte 189 
ChindasotaÑ parakkamma 393 
ChetvÈ naddhiÑ varattaÒca 407 

[ Ja - Jha - �a ] 
JayaÑ veraÑ pasavati 168 
JighacchÈparamÈ rogÈ 171 
JÊranti ve rÈjarathÈ sucittÈ 77 
JhÈya bhikkhu mÈ pamÈdo 373 
JhÈyiÑ viraja’mÈsÊnaÑ 395 
�ayhamÈno na jÈnÈti 181 

[ Ta ] 
TaÑ puttapasusammattaÑ 270 
TaÑ vo vadÈmi bhaddaÑ vo 330 
TaÓhÈya jÈyatÊ soko 186 
TatrÈyamÈdi bhavati 374 
Tato malÈ malataraÑ 223 
Tatheva katapuÒÒampi 191 
Tatheva dÈnaÑ bahukaÑ 143 
Tatheva sÊlavantesu 143 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
Tava saddhaÒca sÊlaÒca 361 
TasmÈ piyaÑ na kayirÈtha 179 
TasiÓÈya purakkhatÈ pajÈ 333 
TÈvatiÑse yadÈ Buddho 142 
TÈva tiÔÔhatu lokasmiÑ 456 
TÈsaÑ AÔÔhakathaÑ etaÑ 455 
TiÔÔhante nibbute cÈpi 164 
TiÓadosÈni 
   khettÈni 144, 356-7 
Tumhehi kiccamÈtappaÑ 253 
Te tÈdise p|jayato 163 
TvaÒca kho maÑ pajÈnÈsi 209 

[ Da - Dha ] 
DaÓÉova kira me seyyo 312 
DadÈti ve yathÈsaddhaÑ 229 
DantaÑ nayanti samitiÑ 309 
Dasasu lokadhÈt|su 142 
DivÈ tapati Èdicco 396 
DisvÈna taÓhaÑ aratiÑ  
   ragaÒca 130 
DukkhaÑ dukkhasamuppÈdaÑ 159 
DuppabbajjaÑ durabhiramaÑ 288 
Dullabho purisÈjaÒÒo 161 
D|re santo pakÈsenti 293 
Dve me goÓÈ mahÈrÈja 78-9 
DhanapÈlo nÈma kuÒjaro 314 
DhammaÑ care sucaritaÑ 106 
DhammÈrÈmo dhammarato 365 
Dhammo have rakkhati 
   dhammacÈriÑ 372 
DhÊraÒca paÒÒaÒca 
   bahussutaÒca 176 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Na ] 
Na antalikkhe na  
   samuddamajjhe 28-9 
Na kahÈpaÓavassena 156 
Na kiratthi rasehi pÈpiyo 430 
Na koci devo vaÓÓena 142 
NagaraÑ yathÈ paccantaÑ 304 
Na cÈhaÑ brÈhmaÓaÑ br|mi 405 
Na cÈhu na ca bhavissati 210 
Na jaÔÈhi na gottena 402 
Na taÑ daÄhaÑ  
   bandhanamÈhu dhÊrÈ 338 
Na tÈvatÈ dhammadharo 244 
Na tena ariyo hoti 251 
Na tena thero so hoti 245 
Na tena paÓÉito hoti 242 
Na tena bhikkhu so hoti 248 
Na tena hoti dhammaÔÔho 241 
Natthi jhÈnaÑ apaÒÒassa 374 
Natthi rÈgasamo aggi 169, 231 
Na naggacariyÈ na jaÔÈ  
   na pa~kÈ 49 
Na brÈhmaÓassa pahareyya 399 
Na brÈhmaÓasse’tadakiÒci  
   seyyo 399 
Na muÓÉakena samaÓo 247 
Na me diÔÔho ito pubbe 146 
Na monena munÊ hoti 249 
Na vÈkkaraÓamattena 246 
Na ve kadariyÈ devalokaÑ 
   vajanti 122 
Na santi puttÈ tÈÓÈya 271 
Na sÊlabbatamattena 252 
Na hi etehi yÈnehi 310 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Na ] 
NÈ’daÔÔhÈ parato dosaÑ 118 
NikkhaÑ jambonadasseva 210 
Nigrodhameva seveyya 94 
NiÔÔha~gato asantÈsÊ 348 
NidhÈya daÓÉaÑ bh|tesu 416 
NetaÑ kho saraÓaÑ khemaÑ 159 
No ce labhetha nipakaÑ 
   sahÈyaÑ 322 

[ Pa ] 
PaÑsuk|ladharaÑ jantuÑ 405 
PaÒca chinde paÒca jahe 373 
PaÓÉupalÈsova dÈnisi 215 
PattaÑ dhammapadaÑ yena 455 
PathabyÈ ekarajjena 124 
Pabbatassa suvaÓÓassa 325 
Paradukkh|padhÈnena 281 
ParavajjÈnupassissa 239 
ParijiÓÓamidaÑ r|paÑ 70 
Parosahassampi samÈgatÈnaÑ 149 
Pavivekarato dhÊro 141 
PavivekarasaÑ pitvÈ 174 
PasaÑsÈyunnato loko 292 
Passa cittakataÑ bimbaÑ 69 
PÈÓimhi ce vaÓo nÈssa 18 
PÈpaÒce puriso kayirÈ 4 
PÈpÈni parivajjeti 250 
PÈpopi passatÊ bhadraÑ 9 
PÈmojjabahulo bhikkhu 381 
Piyato jÈyatÊ soko 181 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
Puccha vÈsava maÑ paÒhaÑ 175 
PuÒÒaÒce puriso kayirÈ 7 
PubbenivÈsaÑ jÈnÈmi 386 
PubbenivÈsaÑ yo vedi 454 
Pubbeva sannivÈsena 20, 205 
PuratthimasmiÑ disÈbhÈge 388 
PurÈÓacorÈna vaco nisamma 366 
P|jÈrahe p|jayato 163 
Pemato jÈyatÊ soko 182 
PorÈÓametaÑ atula 210 

[ Pha - Ba - Bha ] 
PhalaÑ ve kadaliÑ hanti 100 
PhusÈmi nekkhammasukhaÑ 252 
BahuÑ ve saraÓaÑ yanti 159 
Bahumpi so vikattheyya 228 
BÈlasa~gatacÈrÊhi 176 
BÈhitapÈpoti brÈhmaÓo 397 
Bhadropi passatÊ pÈpaÑ 9 
BhutvÈ tiÓaparighÈsaÑ 208 

[ Ma ] 
MaggÈnaÔÔha~giko seÔÔho 253 
MataÑ vÈ putta rodanti 319 
MataÑ vÈ amma rodanti 319 
MattÈsukhapariccÈgÈ 280 
Manujassa pamattacÈrino 330 
Manujassa sadÈ satÊmato 172, 316 
ManuÒÒameva bhÈseyya 138 
ManopakopaÑ rakkheyya 212 



514 DhammapadaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ma ] 
MalitthiyÈ duccaritaÑ 223 
MahÈdÈnaÑ tayÈ dinnaÑ 143 
MahesÊ RÈhulamÈtÈ 362 
MÈtaraÑ pitaraÑ hantvÈ 283-4 
MÈ piyehi samÈgaÒchi 179 
MÈvamaÒÒetha pÈpassa 11 
MÈvamaÒÒetha puÒÒassa 13 
MÈvoca pharusaÑ kaÒci 37 
Mitte bhajassu kalyÈÓe 374 
MiddhÊ yadÈ hoti 
   mahagghaso ca 172, 315 
MuÒca pure muÒca pacchato 343 
MettÈvihÈrÊ yo bhikkhu 373 

[ Ya ] 
YaÑ esÈ sahate jammÊ 330 
YaÑ kiÒci sithilaÑ kammaÑ 302 
YaÑ ce viÒÒ| pasaÑsanti 210 
YaÑ pattaÑ kusalaÑ tena 455 
YaÑ pubbe taÑ visosehi 51 
YaÑ hi kiccaÑ apaviddhaÑ 282 
Yato yato garu dhuraÑ 138 
Yato yato sammasati 374 
Yattha posaÑ na jÈnanti 208 
YathÈ idaÑ tathÈ etaÑ 74 
YathÈ daÓÉena gopÈlo 38 
YathÈ nadÊ ca pantho ca 223 
YathÈpi bhaddake khette 143 
YathÈpi m|le anupaddave  
   daÄhe 332 
YathÈ pubbuÄakaÑ passe 107 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya ] 
Yadaggato majjhato 
   sesato vÈ 368 
YadÈ dvayesu dhammesu 394 
YamhÈ dhammaÑ vijÈneyya 401 
Yamhi saccaÒca dhammo ca 245 
YasmiÑ mano nivisati 205 
Yasena unnato loko 292 
Yassa accantadussÊlyaÑ 97 
Yassa kÈyena vÈcÈya 400 
Yassa gatiÑ na jÈnanti 450 
Yassa cetaÑ  
   samucchinnaÑ 229, 246 
Yassa chattiÑsati sotÈ 332 
Yassa jÈlinÊ visattikÈ 129 
Yassa jitaÑ nÈvajÊyati 128 
Yassa pÈpaÑ kataÑ kammaÑ 111 
Yassa pÈraÑ apÈraÑ vÈ 394 
Yassa pure ca pacchÈ ca 452 
Yasa rÈgo ca doso ca 419 
YassÈlayÈ na vijjanti 422 
YÈnimÈni apatthÈni 71 
YÈvatÈ candimas|riyÈ 
   pariharanti 156 
YÈva Buddhoti nÈmampi 456 
YÈva hi vanatho na chijjati 265 
Ye ca sa~khÈtadhammÈse 148 
Ye jhÈnapasutÈ dhÊrÈ 147 
Ye rÈgarattÈ’nupatanti sotaÑ 340 
YesaÒca susamÈraddhÈ 282 
Yehi jÈtehi nandissaÑ 312 
Yo appaduÔÔhassa narassa  
   dussati 22 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya - Ra ] 
YogÈ ve jÈyatÊ bh|ri 263 
Yo ca pubbe pamajjitvÈ 110 
Yo ca BuddhaÒca dhammaÒca 159 
Yo ca vassasataÑ jÊve 270-1 
Yo ca sameti pÈpÈni 247 
Yo cetaÑ sahate jammiÑ 330 
Yo daÓÉena adaÓÉesu 44 
Yo dukkhamadakkhi yato- 
   nidÈnaÑ 325 
Yo dukkhassa pajÈnÈti 411 
Yodha kÈme pahantvÈna 430 
Yodha taÓhaÑ  
   pahantvÈna 445, 447 
Yodha dÊghaÑ va rassaÑ vÈ 421 
Yodha puÒÒaÒca pÈpaÒca 248, 423 
Yo nibbanatho vanÈdhimutto 336 
Yo pÈÓamatipÈteti 226 
Yo pubbe karaÓÊyÈni 257 
Yo’maÑ palipathaÑ duggaÑ 427 
Yo mukhasaÑyato bhikkhu 364 
Yo ve uppatitaÑ kodhaÑ 195 
Yo sÈsanaÑ arahataÑ 100 
Yo hare mattikaÑ thÈlaÑ 347 
Yo have daharo bhikkhu 392 
RatiyÈ jÈyatÊ soko 183 
Rattassa hi ukkuÔikaÑ padaÑ 
   bhave 127 
RÈjato vÈ upasaggaÑ 45 

[ La - Va ] 
LÈbhena unnato loko 292 
VacÊpakopaÑ rakkheyya 212 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Va ] 
VajjaÒca vajjato ÒatvÈ 307 
VanaÑ chindatha mÈ rukkhaÑ 265 
VaramassatarÈ dantÈ 309 
VassikÈ viya pupphÈni 377 
VÈcÈnurakkhÊ manasÈ 
   susaÑvuto 261 
VÈÓijova bhayaÑ maggaÑ 15 
VÈri pokkharapatteva 410 
Viceyya dÈnaÑ dÈtabbaÑ 144, 356 
Vitakkamathitassa jantuno 347 
Vitakk|pasame ca yo rato 347 
VimalÈ sa~khamuttÈbhÈ 292 
Visuddho vata me vÈso  414 
VihÈre adhirÈjena 455 
VÊtataÓho anÈdÈno 348 
VedanaÑ pharusaÑ jÈniÑ 44 

[ Sa ] 
SaccaÑ bhaÓe na kujjheyya 204 
Sace ca pÈpakaÑ kammaÑ 318 
Sace neresi attÈnaÑ 37 
Sace labhetha nipakaÑ  
   sahÈyaÑ 322 
SatevÊsÈ catussatÈ 455 
SadÈ jÈgaramÈnÈnaÑ 208 
Saddho sÊlena sampanno 289 
SantakÈyo santavÈco 378 
SantindriyÈ santamÈnasÈ 292 
SabbaÑ bhaÓÉaÑ samÈdÈya 346 
SabbadÈnaÑ dhammadÈnaÑ 
   jinÈti 352 
SabbapÈpassa akaraÓaÑ 153 



516 DhammapadaÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SabbasaÑyojanaÑ chetvÈ 344, 406 
Sabbaso nÈmar|pasmiÑ 369 
SabbÈbhibh|  
   sabbavid|hamasmi 350 
Sabbe tasanti daÓÉassa 31, 32 
Sabbe dhammÈ anattÈti 256 
Sabbe sa~khÈrÈ aniccÈti 255 
Sabbe sa~khÈrÈ dukkhÈti 256 
SamaÓaÑ taÑ maÒÒamÈno 403 
SÈritÈni sinehitÈni ca 332 
SalÈbhaÑ nÈtimaÒÒeyya 366 
Savanti sabbadhi sotÈ 332 
SÈnuÑ pabuddhaÑ vajjÈsi 318 
SÈmaÓera sace atthi 388-9 
SÈriputto tadÈ seÔÔhÊ 362 
SÈhudassanamariyÈnaÑ 176 
Si~gÈla bÈla dummedha 346 
SiÒca bhikkhu imaÑ nÈvaÑ 373 
SÊladassanasampannaÑ 187 
SukaraÑ sÈdhunÈ sÈdhu 98 
SukarÈni asÈdh|ni 99 
SukhaÑ yÈva jarÈ sÊlaÑ 325 
SukhakÈmÈni bh|tÈni 33 
SukhÈ matteyyatÈ loke 325 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
Sukhena unnato loko 292 
Sukho BuddhÈnamuppÈdo 162 
SujÊvaÑ ahirikena 224 
SuÒÒÈgÈraÑ paviÔÔhassa 374 
SuÓohi me nÈgarÈja 388-9 
SudassaÑ vajjamaÒÒesaÑ 238, 346 
SuppabuddhaÑ pabujjhanti 286 
SurÈmerayapÈnaÒca 227 
SusukhaÑ vata jÊvÈma 166-7 
Seyyo ayoguÄo bhutto 299 
So karohi dÊpamattano 215-6 

[ Ha ] 
HaÑsÈ’diccapathe yanti 115 
HatthasaÑyato pÈdasaÑyato 362 
Hananti bhogÈ dummedhaÑ 355 
HitvÈ mÈnusakaÑ yogaÑ 448 
HitvÈ ratiÑ ca aratiÑ ca 448 
Hiri-ottappasampannÈ 48 
HirÊnisedho puriso 54 
HirÊmatÈ ca dujjÊvaÑ 224 
HÊnaÑ dhammaÑ na seveyya 105 
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