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Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 

 
 

4. CatukkanipÈta 
 

1. NÈgasamÈlattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Ala~katÈti-ÈdikÈ Èyasmato NÈgasamÈlattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi Padumuttarassa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ 
patto gimhasamaye1 s|riyÈtapasantattÈya bh|miyÈ gacchantaÑ SatthÈraÑ 
disvÈ pasannamÈnaso chattaÑ adÈsi. So tena puÒÒakammena devamanussesu 
saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde SakyarÈjakule nibbattitvÈ NÈgasamÈloti 
laddhanÈmo vayappatto ÒÈtisamÈgame paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ kiÒci 
kÈlaÑ Bhagavato upaÔÔhÈko ahosi. So ekadivasaÑ nagaraÑ piÓÉÈya paviÔÔho 
ala~katapaÔiyattaÑ aÒÒataraÑ naccakiÑ mahÈpathe t|riyesu vajjantesu 
naccantiÑ disvÈ “ayaÑ cittakiriyavÈyodhÈtuvipphÈravasena karajakÈyassa 
tathÈ tathÈ parivatti, aho aniccÈ sa~khÈrÈ”ti khayavayaÑ paÔÔhapetvÈ 
vipassanaÑ ussukkÈpetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

   “A~gÈrajÈtÈ pathavÊ, kukkuÄÈnugatÈ mahÊ. 
   Padumuttaro BhagavÈ, abbhokÈsamhi ca~kami. 
______________________________________________________________ 
 1. Ghammasamaye (SÊ, I) 2. Khu 4. 35 piÔÔhÈdÊsu. 
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 PaÓÉaraÑ chattamÈdÈya, addhÈnaÑ paÔipajjahaÑ. 
 Tattha disvÈna SambuddhaÑ, vitti me upapajjatha. 

 MarÊciyotthaÔÈ bh|mi, a~gÈrÈva mahÊ ayaÑ. 
 Upahanti mahÈvÈtÈ, sarÊrassÈsukhepanÈ. 

 SÊtaÑ uÓhaÑ vihanantaÑ, vÈtÈtapanivÈraÓaÑ. 
 PaÔiggaÓha imaÑ chattaÑ, phassayissÈmi nibbutiÑ. 

 Anukampako kÈruÓiko, Padumuttaro mahÈyaso. 
 Mama sa~kappamaÒÒÈya, paÔiggaÓhi tadÈ Jino. 

 TiÑsakappÈni devindo, devarajjamakÈrayiÑ. 
 SatÈnaÑ paÒcakkhattuÒca, cakkavattÊ ahosahaÑ. 

 PadesarajjaÑ vipulaÑ, gaÓanÈto asa~khiyaÑ. 
 Anubhomi sakaÑ kammaÑ, pubbe sukatamattano. 

 AyaÑ me pacchimÈ jÈti, carimo vattate bhavo. 
 AjjÈpi setacchattaÑ me, sabbakÈlaÑ dharÊyati. 

 Satasahassito kappe, yaÑ chattamadadiÑ tadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, chattadÈnassidaÑ phalaÑ. 

 KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 ArahattaÑ pana patvÈ– 
 
 267. “Ala~katÈ suvasanÈ, mÈlinÊ candanussadÈ. 
 Majjhe mahÈpathe nÈrÊ, t|riye naccati naÔÔakÊ. 
 
 268. PiÓÉikÈya paviÔÔhohaÑ, gacchanto naÑ udikkhisaÑ. 
 Ala~kataÑ suvasanaÑ, maccupÈsaÑva oÉÉitaÑ. 
 
 269. Tato me manasÊkÈro, yoniso udapajjatha. 
 ŒdÊnavo pÈturahu, nibbidÈ samatiÔÔhatha1. 
______________________________________________________________ 
 1. SantiÔÔhatha (I) 
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 270. Tato cittaÑ vimucci me, passa dhammasudhammataÑ. 
 Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti– 

cat|hi gÈthÈhi attano paÔipattikittanamukhena aÒÒaÑ byÈkÈsi. 

 Tattha ala~katÈti hatth|pagÈdi-ÈbharaÓehi ala~katagattÈ. SuvasanÈti 
sundaravasanÈ sobhanavatthanivatthÈ. MÈlinÊti mÈlÈdhÈrinÊ1 
piÄandhitapupphamÈlÈ. CandanussadÈti candanÈnulepalittasarÊrÈ. Majjhe 
mahÈpathe nÈrÊ, t|riye naccati naÔÔakÊti yathÈvuttaÔÔhÈne ekÈ nÈrÊ naÔÔakÊ 
nÈÔakitthÊ nagaravÊthiyÈ majjhe paÒca~gike t|riye vajjante naccati, 
yathÈpaÔÔhapitaÑ naccaÑ karoti. 

 PiÓÉikÈyÈti bhikkhÈya. PaviÔÔhohanti nagaraÑ paviÔÔho ahaÑ. 
Gacchanto naÑ udikkhisanti nagaravÊthiyaÑ gacchanto 
parissayapariharaÓatthaÑ vÊthiÑ olokento taÑ naÔÔakiÑ olokesiÑ. KiÑ 
viya? MaccupÈsaÑva oÉÉitanti yathÈ maccussa maccurÈjassa pÈsabh|to 
r|pÈdiko2 oÉÉito loke anuvicaritvÈ Ôhito ekaÑsena sattÈnaÑ anatthÈvaho, 
evaÑ sÈpi appaÔisa~khÈne ÔhitÈnaÑ andhaputhujjanÈnaÑ ekaÑsato 
anatthÈvahÈti maccupÈsasadisÊ vuttÈ. 

 Tatoti tasmÈ maccupÈsasadisattÈ. Meti mayhaÑ. ManasÊkÈro yoniso 
udapajjathÈti “ayaÑ aÔÔhisa~ghÈto nhÈrusambandho maÑsena anupalitto 
chaviyÈ paÔicchanno asuciduggandhajegucchapaÔikk|lo 
aniccucchÈdanaparimaddanabhedanaviddhaÑsanadhammo Êdise vikÈre 
dassetÊ”ti evaÑ yoniso manasikÈro uppajji. ŒdÊnavo pÈturah|ti evaÑ 
kÈyassa sabhÈv|padhÈraÓamukhena tassa ca taÑnissitÈnaÒca 
cittacetasikÈnaÑ udayabbayaÑ3 sarasapabha~gutaÒca4 manasi karoto tesu 
ca yakkharakkhasÈdÊsu viya bhayato upaÔÔhahantesu tattha me5 anekÈkÈra-
ÈdÊnavo doso pÈturahosi, tappaÔipakkhato ca nibbÈne ÈnisaÑso. NibbidÈ 
samatiÔÔhathÈti nibbindanaÑ ÈdÊnavÈnupassanÈnubhÈvasiddhaÑ 
nibbidÈÒÈÓaÑ mama hadaye saÓÔhÈsi, muhuttampi tesaÑ 
r|pÈr|padhammÈnaÑ gahaÓe cittaÑ nÈhosi, aÒÒadatthu 
muÒcitukÈmatÈdivasena6 tattha udÈsÊnameva jÈtanti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. MÈlÈhÈrinÊ (SÊ), mÈlÈbhÈrinÊ (I) 2. JarÈdiko (Ka) 3. UdayabbayataÑ (SÊ, I) 
 4. KhaÓabha~gurataÒca (SÊ), pabha~gurataÒca (I) 5. Me taÑ (SÊ, I) 
 6. MuccitukamyatÈÒÈÓaÑ (I) 
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 Tatoti vipassanÈÒÈÓato paraÑ. CittaÑ vimucci meti lokuttarabhÈvanÈya 
vattamÈnÈya maggapaÔipÈÔiyÈ sabbakilesehi mama cittaÑ vimuttaÑ ahosi. 
Etena phaluppattiÑ1 dasseti. MaggakkhaÓe hi kilesÈ vimuccanti nÈma, 
phalakkhaÓe vimuttÈti. SesaÑ vuttanayameva. 
 

NÈgasamÈlattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. BhaguttheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 AhaÑ middhenÈti-ÈdikÈ Èyasmato Bhaguttherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
AyaÑ kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ 
patto Satthari parinibbute tassa dhÈtuyo pupphehi p|jesi. So tena 
puÒÒakammena NimmÈnaratÊsu nibbattitvÈ aparÈparaÑ devamanussesu 
saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde SakyarÈjakule nibbattitvÈ Bhag|ti 
laddhanÈmo vayappatto Anuruddhakimilehi2 saddhiÑ nikkhamitvÈ 
pabbajitvÈ BÈlakaloÓakagÈme vasanto ekadivasaÑ thinamiddhÈbhibhavaÑ 
vinodetuÑ vihÈrato nikkhamma ca~kamaÑ abhiruhanto papatitvÈ tadeva 
a~kusaÑ katvÈ thinamiddhaÑ vinodetvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ 
pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne3– 

   “Parinibbute Bhagavati, Padumuttare mahÈyase. 
   PupphavaÔaÑsake katvÈ, sarÊramabhiropayiÑ. 

   Tattha cittaÑ pasÈdetvÈ, NimmÈnaÑ agamÈsahaÑ. 
   Devalokagato santo, puÒÒakammaÑ sarÈmahaÑ. 

   AmbarÈ pupphavasso me, sabbakÈlaÑ pavassati. 
   SaÑsarÈmi manusse ce, rÈjÈ homi mahÈyaso. 

   TahiÑ kusumavasso me, abhivassati sabbadÈ. 
   Tasseva pupphap|jÈya, vÈhasÈ sabbadassino. 

   AyaÑ pacchimako mayhaÑ, carimo vattate bhavo. 
   AjjÈpi pupphavasso me, abhivassati sabbadÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. PhalappattiÑ (SÊ, I) 2. ...kimbilehi (SÊ, I) 3. Khu 4. 36 piÔÔhÈdÊsu. 
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 Satasahassito kappe, yaÑ pupphamabhiropayiÑ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, dehap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

 KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 ArahattaÑ pana patvÈ phalasukhena nibbÈnasukhena ca vÊtinÈmento 
sattÈrÈ ekavihÈraÑ anumodituÑ upagatena “kacci tvaÑ bhikkhu appamatto 
viharasÊ”ti puÔÔho attano appamÈdavihÈraÑ nivedento– 
 
 271. “AhaÑ middhena pakato, vihÈrÈ upanikkhamiÑ. 
 Ca~kamaÑ abhiruhanto, tattheva papatiÑ chamÈ. 
 
 272. GattÈni parimajjitvÈ, punapÈ’ruyha ca~kamaÑ. 
 Ca~kame ca~kamiÑ sohaÑ, ajjhattaÑ susamÈhito. 
 
 273. Tato me manasÊkÈro, yoniso udapajjatha. 
 ŒdÊnavo pÈturahu, nibbidÈ samatiÔÔhatha. 
 
 2 74. Tato cittaÑ vimucci me, passa dhammasudhammataÑ. 
 Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti– 

imÈ catasso gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha middhena pakatoti kÈyÈlasiyasa~khÈtena asattivighÈtasabhÈvena 
middhena abhibh|to. VihÈrÈti senÈsanato. Upanikkhaminti ca~kamituÑ 
nikkhamiÑ. Tattheva papatiÑ chamÈti tattheva ca~kamasopÈne 
niddÈbhibh|tatÈya bh|miyaÑ nipatiÑ1. GattÈni parimajjitvÈti bh|miyaÑ 
patanena paÑsukitÈni attano sarÊrÈvayavÈni anumajjitvÈ. PunapÈ’ruyha 
ca~kamanti “patito dÈnÈhan”ti sa~kocaÑ anÈpajjitvÈ punapi 
ca~kamaÔÔhÈnaÑ ÈruhitvÈ. AjjhattaÑ susamÈhitoti gocarajjhatte 
kammaÔÔhÈne nÊvaraÓavikkhambhanena suÔÔhu samÈhito ekaggacitto hutvÈ 
ca~kaminti yojanÈ. SesaÑ vuttanayameva. Idameva ca therassa 
aÒÒÈbyÈkaraÓaÑ ahosi. 
 

BhaguttheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. ParipatiÑ (SÊ, I) 
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3. SabhiyattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Pare cÈti-ÈdikÈ Èyasmato Sabhiyattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni upacinanto 
Kakusandhassa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto 
ekadivasaÑ SatthÈraÑ divÈvihÈrÈya1 gacchantaÑ disvÈ pasannamÈnaso 
upÈhanaÑ adÈsi. So tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto 
Kassape Bhagavati parinibbute patiÔÔhite suvaÓÓacetiye chahi kulaputtehi 
saddhiÑ attasattamo sÈsane pabbajitvÈ kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ araÒÒe 
viharanto visesaÑ nibbattetuÑ asakkonto itare Èha “mayaÑ piÓÉapÈtÈya 
gacchantÈ jÊvite sÈpekkhÈ homa, jÊvite sÈpekkhena ca na sakkÈ 
lokuttaradhammaÑ adhigantuÑ, puthujjanakÈla~kiriyÈ ca dukkhÈ, handa 
mayaÑ nisseÓiÑ bandhitvÈ pabbataÑ abhiruyha kÈye ca jÊvite ca anapekkhÈ 
samaÓadhammaÑ karomÈ”ti. Te tathÈ akaÑsu. 

 Atha nesaÑ mahÈthero upanissayasampannattÈ tadaheva chaÄabhiÒÒo 
hutvÈ Uttarakuruto piÓÉapÈtaÑ upanesi. Itare “tumhe bhante katakiccÈ, 
tumhehi saddhiÑ sallÈpamattampi papaÒco, samaÓadhammameva mayaÑ 
karissÈma, tumhe attanÈ diÔÔhadhammasukhavihÈramanuyuÒjathÈ”ti vatvÈ 
piÓÉapÈtaÑ paÔikkhipiÑsu. Thero ne sampaÔicchÈpetuÑ asakkonto agamÈsi. 

 Tato nesaÑ eko dvÊhatÊhaccayena abhiÒÒÈparivÈraÑ anÈgÈmiphalaÑ 
sacchikatvÈ tatheva vatvÈ tehi paÔikkhitto agamÈsi. Tesu khÊÓÈsavatthero 
parinibbÈyi, anÈgÈmÊ suddhÈvÈsesu uppajji. Itare puthujjanakÈla~kiriyameva 
katvÈ chasu kÈmasaggesu anulomapaÔilomato dibbasampattiÑ anubhavitvÈ 
amhÈkaÑ Bhagavato kÈle devalokÈ cavitvÈ eko MallarÈjakule paÔisandhiÑ 
gaÓhi, eko GandhÈrarÈjakule, eko BÈhiraraÔÔhe2, eko RÈjagahe ekissÈ 
kuladÈrikÈya kucchimhi paÔisandhiÑ gaÓhi, itaro aÒÒatarissÈ paribbÈjikÈya 
kucchimhi paÔisandhiÑ aggahesi. SÈ kira aÒÒatarassa khattiyassa dhÊtÈ, naÑ 
mÈtÈpitaro “amhÈkaÑ dhÊtÈ samayantaraÑ jÈnÈt|”ti ekassa paribbÈjakassa 
niyyÈdayiÑsu. Atheko paribbÈjako tÈya saddhiÑ vippaÔipajji. SÈ tena 
gabbhaÑ gaÓhi. TaÑ gabbhiniÑ disvÈ paribbÈjakÈ3 nikkaÉÉhiÑsu. SÈ 
______________________________________________________________ 
 1. VihÈrÈ (SÊ, I) 2. BÈhiyaraÔÔhe (SÊ, I)  
 3. ParibbÈjikÈ (SuttanipÈta-®Ôha 2. 146 piÔÔhe) 
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aÒÒattha gacchantÊ antarÈmagge sabhÈyaÑ vijÈyi, tenassa Sabhiyotveva 
nÈmaÑ akÈsi. So vaÉÉhitvÈ paribbÈjakapabbajjaÑ pabbajitvÈ nÈnÈsatthÈni 
uggahetvÈ mahÈvÈdÊ hutvÈ vÈdappasuto vicaranto attanÈ sadisaÑ adisvÈ 
nagaradvÈre assamaÑ kÈretvÈ khattiyakumÈrÈdayo sippaÑ sikkhÈpento 
viharanto attano mÈtuyÈ itthibhÈvaÑ jigucchitvÈ1 jhÈnaÑ uppÈdetvÈ 
brahmaloke uppannÈya2 abhisa~kharitvÈ dinne vÊsatipaÒhe gahetvÈ te te 
samaÓabrÈhmaÓe pucchi. Te cassa tesaÑ paÒhÈnaÑ atthaÑ byÈkÈtuÑ 
nÈsakkhiÑsu. SabhiyasuttavaÓÓanÈyaÑ3 pana “suddhÈvÈsabrahmÈ te paÒhe 
abhisa~kharitvÈ adÈsÊ”ti ÈgataÑ. 

 YadÈ pana BhagavÈ pavattavaradhammacakko anupubbena RÈjagahaÑ 
ÈgantvÈ VeÄuvane vihÈsi, tadÈ Sabhiyo tattha gantvÈ SatthÈraÑ 
upasa~kamitvÈ te paÒhe pucchi. SatthÈ tassa te paÒhe byÈkÈsÊti sabbaÑ 
Sabhiyasutte4 Ègatanayena veditabbaÑ. Sabhiyo pana BhagavatÈ tesu 
paÒhesu byÈkatesu paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ 
arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne5– 

 “Kakusandhassa Munino, brÈhmaÓassa vusÊmato. 
 DivÈvihÈraÑ vajato, akkamanamadÈsahaÑ. 

 ImasmiÑyeva kappamhi, yaÑ dÈnamadadiÑ tadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, akkamanassidaÑ phalaÑ. 

 KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 ArahÈ pana hutvÈ Devadatte saÑghabhedÈya parakkamante 
DevadattapakkhikÈnaÑ bhikkh|naÑ ovÈdaÑ dento– 
 
 275. “Pare ca na vijÈnanti, mayamettha yamÈmase. 
 Ye ca tattha vijÈnanti, tato sammanti medhagÈ. 
  
 276. YadÈ ca avijÈnantÈ, iriyantya’marÈ viya. 
 VijÈnanti ca ye dhammaÑ, Èturesu anÈturÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. JigucchantiyÈ (SÊ, I) 2. UpapannÈya (I, Ka) 
 3. SuttanipÈta-TÔha 2. 146, 147 piÔÔhesu. 4. Khu 1. 355 piÔÔhÈdÊsu. 
 5. Khu 4. 34 piÔÔhe. 
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 277. YaÑ kiÒci sithilaÑ kammaÑ, saÑkiliÔÔhaÒca yaÑ vataÑ. 
 Sa~kassaraÑ brahmacariyaÑ, na taÑ hoti mahapphalaÑ. 
 
 278. Yassa sabrahmacÈrÊsu, gÈravo n|palabbhati. 
 ŒrakÈ hoti saddhammÈ, nabhaÑ puthaviyÈ yathÈ”ti– 

cat|hi gÈthÈhi dhammaÑ desesi. 

 Tattha pareti paÓÉite ÔhapetvÈ tato aÒÒe “adhammaÑ dhammo”ti, 
“dhammaÑ adhammo”ti-ÈdibhedakaravatthudÊpanavasena vivÈdappasutÈ 
pare nÈma. Te tattha vivÈdaÑ karontÈ “mayaÑ yamÈmase uparamÈma 
nassÈma satataÑ samitaÑ maccu santikaÑ gacchÈmÈ”ti na jÈnanti. Ye ca 
tattha vijÈnantÊti ye tattha paÓÉitÈ “mayaÑ maccusamÊpaÑ gacchÈmÈ”ti 
vijÈnanti. Tato sammanti medhagÈti evaÑ hi te jÈnantÈ yonisomanasikÈraÑ 
uppÈdetvÈ medhagÈnaÑ kalahÈnaÑ v|pasamÈya paÔipajjanti. Atha nesaÑ 
tÈya paÔipattiyÈ te medhagÈ sammanti. Atha vÈ pare cÈti ye Satthu 
ovÈdÈnusÈsaniyÈ aggahaÓena sÈsanato bÈhiratÈya pare, te yÈva “mayaÑ 
micchÈgÈhaÑ gahetvÈ ettha idha loke sÈsanassa paÔiniggÈhena yamÈmase 
vÈyamÈmÈ”ti na vijÈnanti, tÈva vivÈdÈ na v|pasammanti, yadÈ pana tassa 
gÈhassa vissajjanavasena ye ca tattha tesu vivÈdappasutesu 
adhammadhammÈdike adhammadhammÈdito yathÈbh|taÑ vijÈnanti, tato 
tesaÑ santikÈ te paÓÉitapurise nissÈya vivÈdasa~khÈtÈ medhagÈ sammantÊti 
evampettha attho veditabbo. 

 YadÈti yasmiÑ kÈle. AvijÈnantÈti vivÈdassa v|pasam|pÈyaÑ, 
dhammÈdhamme vÈ yÈthÈvato ajÈnantÈ. Iriyantya’marÈ viyÈti amarÈ viya 
jarÈmaraÓaÑ atikkantÈ viya uddhatÈ unnaÄÈ capalÈ mukharÈ vippakiÓÓavÈcÈ 
hutvÈ vattanti caranti vicaranti, tadÈ vivÈdo na v|pasammateva. VijÈnanti ca 
ye dhammaÑ, Èturesu anÈturÈti ye pana Satthu sÈsanadhammaÑ 
yathÈbh|taÑ jÈnanti, te1 kilesarogena Èturesu sattesu anÈturÈ nikkilesÈ 
anÊghÈ viharanti, tesaÑ vasena vivÈdo accantameva v|pasammatÊti 
adhippÈyo. 
______________________________________________________________ 
 1. Te hi (SÊ, I) 
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 YaÑ kiÒci sithilaÑ kammanti oliyitvÈ karaÓena sithilagÈhaÑ katvÈ 
sÈthalibhÈvena kataÑ yaÑ kiÒci kusalakammaÑ. SaÑkiliÔÔhanti vesÊ-Èdike 
agocare caraÓena, kuhanÈdimicchÈjÊvena vÈ saÑkiliÔÔhaÑ vatasamÈdÈnaÑ. 
Sa~kassaranti sa~kÈhi saritabbaÑ, vihÈre kiÒci asÈruppaÑ sutvÈ “n|na 
asukena katan”ti parehi asa~kitabbaÑ, uposathakiccÈdÊsu 
aÒÒatarakiccavasena sannipatitampi saÑghaÑ disvÈ “addhÈ ime mama 
cariyaÑ ÒatvÈ maÑ ukkhipitukÈmÈ sannipatitÈ”ti evaÑ attano vÈ Èsa~kÈhi 
saritaÑ usa~kitaÑ parisa~kitaÑ. Na taÑ hotÊti taÑ evar|paÑ 
brahmacariyaÑ samaÓadhammakaraÓaÑ tassa puggalassa mahapphalaÑ na 
hoti, tassa amahapphalabhÈveneva paccayadÈyakÈnampissa na mahapphalaÑ 
hoti. TasmÈ sallekhavuttinÈ bhavitabbaÑ, sallekhavuttino ca vivÈdassa 
avasaro eva natthÊti adhippÈyo. 

 GÈravo n|palabbhatÊti anusÈsaniyÈ apadakkhiÓaggÈhibhÈvena 
garukÈtabbesu sabrahmacÈrÊsu yassa puggalassa gÈravo garukaraÓaÑ na 
vijjati. ŒrakÈ hoti saddhammÈti so evar|po puggalo paÔipatti 
saddhammatopi paÔivedhasaddhammatopi d|re hoti, na hi taÑ gar| 
sikkhÈpenti, asikkhiyamÈno anÈdiyanto na paÔipajjati, appaÔipajjanto kuto 
saccÈni1 paÔivijjhissatÊti. TenÈha “ÈrakÈ hoti saddhammÈ”ti. YathÈ kiÑ? 
“NabhaÑ puthaviyÈ yathÈ”ti yathÈ nabhaÑ ÈkÈsaÑ puthaviyÈ 
pathavÊdhÈtuyÈ sabhÈvato d|re. Na kadÈci sammissabhÈvo. TenevÈha– 

    “NabhaÑ ca d|re pathavÊ ca d|re, 
    PÈraÑ samuddassa ta’dÈhu d|re. 
    Tato have d|rataraÑ vadanti, 
    SataÒca dhammo asataÒca rÈjÈ”ti2. 

 
SabhiyattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 

______________________________________________________________ 
 1. SaddhammaÑ (SÊ, I) 2. Khu 6. 137 piÔÔhe JÈtake. 

 



 KhuddakanikÈya 10 

4. NandakattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Dhiratth|ti-ÈdikÈ Èyasmato Nandakattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle HaÑsavatÊnagare 
mahÈvibhavo seÔÔhi hutvÈ Satthu santike dhammaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ 
bhikkhuÑ bhikkhunovÈdakÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ taÑ 
ÔhÈnantaraÑ patthetvÈ satasahassagghanikena vatthena BhagavantaÑ p|jetvÈ 
paÓidhÈnamakÈsi, Satthu Bodhirukkhe padÊpap|jaÒca pavatteti. So tato 
paÔÔhÈya devamanussesu saÑsaranto Kakusandhassa Bhagavato kÈle 
karavikasakuÓo hutvÈ madhurak|jitaÑ k|janto1 SatthÈraÑ padakkhiÓaÑ 
akÈsi. AparabhÈge may|ro hutvÈ aÒÒatarassa Paccekabuddhassa 
vasanaguhÈya dvÈre pasannamÈnaso divase divase tikkhattuÑ 
madhuravassitaÑ vassi, evaÑ tattha tattha puÒÒÈni katvÈ amhÈkaÑ 
Bhagavato kÈle SÈvatthiyaÑ kulagehe nibbattitvÈ Nandakoti laddhanÈmo 
vayappatto Satthu santike dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ 
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

 “Padumuttarabuddhassa, bodhiyÈ pÈdaputtame. 
 Pasannacitto sumano, tayo ukke adhÈrayiÑ. 

 Satasahassito kappe, sohaÑ ukkamadhÈrayiÑ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, ukkadÈnassidaÑ phalaÑ. 

 KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 ArahÈ pana hutvÈ vimuttisukhena vÊtinÈmento SatthÈrÈ bhikkhunÊnaÑ 
ovÈde ÈÓatto ekasmiÑ uposathadivase paÒca bhikkhunisatÈni ekovÈdeneva 
arahattaÑ pÈpesi. Tena naÑ BhagavÈ bhikkhunovÈdakÈnaÑ aggaÔÔhÈne 
Ôhapesi. AthekadivasaÑ theraÑ SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya carantaÑ aÒÒatarÈ 
purÈÓadutiyikÈ itthÊ kilesavasena oloketvÈ hasi. Thero tassÈ taÑ kiriyaÑ 
disvÈ sarÊrassa paÔikk|lavibhÈvanamukhena dhammaÑ kathento– 
 
 279. “Dhiratthu p|re duggandhe, mÈrapakkhe avassute. 
 NavasotÈni te kÈye, yÈni sandanti sabbadÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. K|jento (SÊ, I) 2. Khu 4. 34 piÔÔhe. 
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 280. MÈ purÈÓaÑ amaÒÒittho, mÈ’sÈdesi TathÈgate. 
 Saggepi te na rajjanti, kima~gaÑ1 pana mÈnuse. 
 
 281. Ye ca kho bÈlÈ dummedhÈ, dummantÊ mohapÈrutÈ. 
 TÈdisÈ tattha rajjanti, mÈrakhittamhi bandhane. 
 
 282. YesaÑ rÈgo ca doso ca, avijjÈ ca virÈjitÈ. 
 TÈdÊ tattha na rajjanti, chinnasuttÈ abandhanÈ”ti– 

gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha dhÊti jigucchanatthe nipÈto, ratth|ti ra-kÈro padasandhikaro, dhÊ 
atthu taÑ jigucchÈmi tava dhikkÈro hot|ti attho. P|reti-ÈdÊni tassÈ 
dhikkÈtabbabhÈvadÊpanÈni ÈmantanavacanÈni. P|reti ativiya jegucchehi 
nÈnÈkuÓapehi nÈnÈvidha-asucÊhi sampuÓÓe. Duggandheti kuÓapap|ritattÈ 
eva sabhÈvaduggandhe. MÈrapakkheti yasmÈ visabhÈgavatthu 
andhaputhujjanÈnaÑ ayonisomanasikÈranimittatÈya kilesamÈraÑ vaÉÉheti, 
devaputtamÈrassa ca otÈraÑ paviÔÔhaÑ deti2. TasmÈ mÈrassa pakkho hoti. 
Tena vuttaÑ3 “mÈrapakkhe”ti. Avassuteti sabbakÈlaÑ kilesÈvassavasena 
tahiÑ tahiÑ asucinissandanena ca avassute. IdÈnissÈ navasotÈni te kÈye, 
yÈni sandanti sabbadÈti “akkhimhÈ akkhig|thako”ti-ÈdinÈ4 vuttaÑ asucino 
avassavanaÔÔhÈnaÑ dasseti. 

 EvaÑ pana navachiddaÑ dhuvassavaÑ asucibharitaÑ kÈyaÑ5 
yathÈbh|taÑ jÈnantÊ mÈ purÈÓaÑ amaÒÒitthoti purÈÓaÑ ajÈnanakÈle 
pavattaÑ hasitalapitaÑ kÊÄitaÑ mÈ maÒÒi, “idÈnipi evaÑ paÔipajjissatÊ”ti mÈ 
cintehi. MÈ’sÈdesi TathÈgateti yathÈ upanissayasampattiyÈ purimakÈ 
BuddhasÈvakÈ ÈgatÈ, yathÈ vÈ te sammÈpaÔipattiyÈ gatÈ paÔipannÈ, yathÈ ca 
r|pÈr|padhammÈnaÑ tathalakkhaÓaÑ tathadhamme ca ariyasaccÈni ÈgatÈ 
adhigatÈ avabuddhÈ, tathÈ imepÊti evaÑ tathÈ ÈgamanÈdi-atthena TathÈgate 
ariyasÈvake pakatisatte viya avaÒÒÈya kilesavasena 
______________________________________________________________ 
 1. Kima~ga (SÊ, I) 2. OtÈraÑ vidhaÑseti (Ka) 3. HotÊti vuttaÑ (SÊ, I) 
 4. Khu 1. 308 piÔÔhe. 5. KÈyakaliÑ (SÊ, I) 
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ca upasa~kamamÈnÈ1 mÈ’sÈdesi. AnÈsÈdetabbatÈya kÈraÓamÈha saggepi te 
na rajjanti, kima~gaÑ pana mÈnuseti SabbaÒÒubuddhenÈpi akkhÈnena 
pariyosÈpetuÑ asakkuÓeyyasukhe saggepi te sÈvakabuddhÈ na rajjanti, 
sa~khÈresu ÈdÊnavassa suparidiÔÔhattÈ rÈgaÑ na janenti, kima~gaÑ pana 
mÊÄharÈsisadise mÈnuse kÈmaguÓe, tattha na rajjantÊti vattabbameva natthi. 

 Ye ca khoti ye pana bÈlyappayogato2 bÈlÈ dhammojapaÒÒÈya abhÈvato 
dummedhÈ asubhe subhÈnupassanena ducintitacintitÈya dummantÊ mohena 
aÒÒÈÓena3 sabbaso paÔicchÈditacittatÈya mohapÈrutÈ tÈdisÈ tathÈr|pÈ 
andhaputhujjanÈ tattha tasmiÑ itthisaÒÒite mÈrakhittamhi bandhane mÈrena 
oÉÉite mÈrapÈse rajjanti rattÈ giddhÈ gadhitÈ mucchitÈ ajjhopannÈ tiÔÔhanti. 

 VirÈjitÈti yesaÑ pana khÊÓÈsavÈnaÑ telaÒjanarÈgo viya 
dummocanÊyasabhÈvo rÈgo sapatto viya laddhokÈso dussanasabhÈvo doso 
aÒÒÈÓasabhÈvÈ avijjÈ ca ariyamaggavirÈgena sabbaso virÈjitÈ pahÊnÈ 
samucchinnÈ, tÈdisÈ aggamaggasatthena chinnabhavanettisuttÈ tato eva 
katthacipi bandhanÈbhÈvato abandhanÈ tattha tasmiÑ yathÈvutte mÈrapÈse 
na rajjanti. EvaÑ thero tassÈ itthiyÈ dhammaÑ kathetvÈ gato. 
 

NandakattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
5. JambukattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 PaÒcapaÒÒÈsÈti-ÈdikÈ Èyasmato Jambukattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto Tissassa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto 
Satthu sammÈsambodhiÑ saddahanto BodhirukkhaÑ vanditvÈ bÊjanena 
p|jesi. So tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto Kassapassa 
Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto sÈsane pabbajitvÈ 
aÒÒatarena upÈsakena kÈrite ÈrÈme ÈvÈsiko hutvÈ viharati 
______________________________________________________________ 
 1. Upasa~kamanÈdinÈ (SÊ, I) 2. BÈlayogyato (SÊ), bÈlayogato (I) 
 3. AÒÒÈÓaguÓena (SÊ, I) 
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tena upaÔÔhÊyamÈno. AthekadivasaÑ eko khÊÓÈsavatthero l|khacÊvaradharo 
kesoharaÓatthaÑ araÒÒato gÈmÈbhimukho Ègacchati, taÑ disvÈ so upÈsako 
iriyÈpathe pasÊditvÈ kappakena kesamass|ni ohÈrÈpetvÈ paÓÊtabhojanaÑ 
bhojetvÈ sundarÈni cÊvarÈni datvÈ “idheva bhante vasathÈ”ti vasÈpeti. TaÑ 
disvÈ ÈvÈsiko issÈmaccherapakato khÊÓÈsavattheraÑ Èha “varaÑ te bhikkhu 
iminÈ pÈpupÈsakena upaÔÔhÊyamÈnassa evaÑ idha vasanato a~gulÊhi kese 
luÒcitvÈ acelassa sato g|thamuttÈhÈrajÊvanan”ti. EvaÒca pana vatvÈ 
tÈvadeva vaccakuÔiÑ pavisitvÈ pÈyÈsaÑ vaÉÉhento viya hatthena g|thaÑ 
vaÉÉhetvÈ vaÉÉhetvÈ yÈvadatthaÑ khÈdi, muttaÒca pivi. IminÈ niyÈmena 
yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ kÈla~katvÈ niraye paccitvÈ puna g|thamuttÈhÈro1 
vasitvÈ tasseva kammassa vipÈkÈvasesena manussesu uppannopi paÒca 
jÈtisatÈni nigaÓÔho hutvÈ g|thabhakkho ahosi. 

 Puna imasmiÑ BuddhuppÈde manussayoniyaÑ nibbattamÈnopi 
ariy|pavÈdabalena duggatakule nibbattitvÈ thaÒÒaÑ vÈ khÊraÑ vÈ sappiÑ vÈ 
pÈyamÈno taÑ chaÉÉetvÈ muttameva pivati, odanaÑ bhojiyamÈno taÑ 
chaÉÉetvÈ g|thameva khÈdati, evaÑ g|thamuttaparibhogena vaÉÉhanto 
vayappattopi tadeva paribhuÒjati. ManussÈ tato vÈretuÑ asakkontÈ 
pariccajiÑsu. So ÒÈtakehi pariccatto naggapabbajjaÑ pabbajitvÈ na nhÈyati, 
rajojalladharo kesamass|ni luÒcitvÈ aÒÒe iriyÈpathe paÔikkhipitvÈ ekapÈdena 
tiÔÔhati, nimantanaÑ na sÈdiyati, mÈsopavÈsaÑ adhiÔÔhÈya puÒÒatthikehi 
dinnaÑ bhojanaÑ mÈse mÈse ekavÈraÑ kusaggena gahetvÈ divÈ jivhaggena 
lehati, rattiyaÑ pana “allag|thaÑ sappÈÓakan”ti akhÈditvÈ 
sukkhag|thameva khÈdati. EvaÑ karontassa paÒcapaÒÒÈsavassÈni vÊtivattÈni 
mahÈjano “mahÈtapo paramappiccho”ti maÒÒamÈno tanninno tappoÓo 
ahosi. 

 Atha BhagavÈ tassa hadayabbhantare ghaÔe padÊpaÑ viya 
arahatt|panissayaÑ pajjalantaÑ disvÈ sayameva tattha gantvÈ dhammaÑ 
desetvÈ sotÈpattiphale patiÔÔhÈpetvÈ ehibhikkh|pasampadÈya 
laddh|pasampadaÑ vipassanaÑ ussukkÈpetvÈ arahatte patiÔÔhÈpesi. 
Ayamettha sa~khepo, vitthÈro pana 
______________________________________________________________ 
 1. Niraye paccitvÈ puna g|thaniraye asucimuttÈhÈro (SÊ), niraye paccitvÈ puna 
 g|thanirayesu g|thamuttÈhÈro (I) 
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Dhammapade “mÈse mÈse kusaggenÈ”ti gÈthÈvaÓÓanÈya1 vuttanayena 
veditabbo. Arahatte pana patiÔÔhito parinibbÈnakÈle “Èdito micchÈ 
paÔipajjitvÈpi SammÈsambuddhaÑ nissÈya sÈvakena adhigantabbaÑ mayÈ 
adhigatan”ti dassento– 
 
 283. “PaÒcapaÒÒÈsavassÈni, rajojallamadhÈrayiÑ. 
 BhuÒjanto mÈsikaÑ bhattaÑ, kesamassuÑ alocayiÑ. 
 
 284. EkapÈdena aÔÔhÈsiÑ, ÈsanaÑ parivajjayiÑ. 
 Sukkhag|thÈni ca khÈdiÑ, uddesaÒca na sÈdiyiÑ. 
 
 285. EtÈdisaÑ karitvÈna, bahuÑ duggatigÈminaÑ. 
 VuyhamÈno mahoghena, BuddhaÑ saraÓamÈgamaÑ. 
 
 286. SaraÓagamanaÑ passa, passa dhammasudhammataÑ. 
 Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti– 

imÈ catasso gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha paÒcapaÒÒÈsavassÈni, rajojallamadhÈrayinti 
naggapabbajj|pagamanena nhÈnapaÔikkhepato paÒcÈdhikÈni paÒÒÈsavassÈni 
sarÊre laggaÑ ÈgantukareÓusa~khÈtaÑ rajo, sarÊramalasa~khÈtaÑ jallaÒca 
kÈyena dhÈresiÑ. BhuÒjanto mÈsikaÑ bhattanti rattiyaÑ g|thaÑ khÈdanto 
lokavaÒcanatthaÑ mÈsopavÈsiko nÈma hutvÈ puÒÒatthikehi dinnaÑ 
bhojanaÑ mÈse mÈse ekavÈraÑ jivhagge Ôhapanavasena bhuÒjanto. 
Alocayinti tÈdisacchÈrikÈpakkhepena sithilam|laÑ kesamassuÑ a~gulÊhi 
luÒcÈpesiÑ2. 

 EkapÈdena aÔÔhÈsiÑ, ÈsanaÑ parivajjayinti sabbena sabbaÑ ÈsanaÑ 
nisajjaÑ parivajjesiÑ, tiÔÔhanto ca ubho hatthe ukkhipitvÈ ekeneva pÈdena 
aÔÔhÈsiÑ. Uddesanti nimantanaÑ. Udissakatanti keci. Na sÈdiyinti na 
sampaÔicchiÑ, paÔikkhipinti attho. 

 EtÈdisaÑ karitvÈna, bahuÑ duggatigÈminanti etÈdisaÑ evar|paÑ 
vipÈkanibbattanakaÑ duggatigÈminaÑ bahuÑ pÈpakammaÑ purimajÈtÊsu 
idha ca katvÈ uppÈdetvÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Dhammapada-®Ôha 1. 313 piÔÔhÈdÊsu. 2. MuÒcÈpesiÑ (SÊ, I) 
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vuyhamÈno mahoghenÈti kÈmoghÈdinÈ mahatÈ oghena visesato diÔÔhoghena 
apÈyasamuddaÑ pati-ÈkaÉÉhiyamÈno. BuddhaÑ saraÓamÈgamanti tÈdisena 
puÒÒakammacchiddena kicchena manussattabhÈvaÑ labhitvÈ idÈni 
puÒÒabalena BuddhaÑ “saraÓan”ti ÈgamÈsiÑ1, “SammÈsambuddho 
BhagavÈ”ti aveccapasÈdena Satthari pasÊdiÑ. SaraÓagamanaÑ passa, passa 
dhammasudhammatanti ÈyatanagataÑ mama saraÓagamanaÑ2 passa, passa 
sÈsanadhammassa ca sudhammataÑ yohaÑ tathÈmicchÈpaÔipannopi 
ekovÈdeneva SatthÈrÈ edisaÑ sampattiÑ sampÈpito. “Tisso vijjÈ”ti-ÈdinÈ 
taÑ sampattiÑ dasseti. TenÈha3– 

   “TissassÈhaÑ Bhagavato, BodhirukkhamavandiyaÑ4. 
   Paggayha bÊjaniÑ tattha, sÊhÈsanamabÊjahaÑ. 

   Dvenavute ito kappe, sÊhÈsanamabÊjahaÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, bÊjanÈya idaÑ phalaÑ. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 
 

JambukattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
6. SenakattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 SvÈgataÑ vatÈti-ÈdikÈ Èyasmato Senakattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto Sikhissa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto 
ekadivasaÑ SatthÈraÑ disvÈ pasannamÈnaso morahatthena BhagavantaÑ 
p|jesi. So tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ 
BuddhuppÈde brÈhmaÓakule nibbattitvÈ Uruvelakassapattherassa bhaginiyÈ 
kucchimhi nibbatti, Senakotissa nÈmaÑ ahosi. So vayappatto brÈhmaÓÈnaÑ 
vijjÈsippesu nipphattiÑ gato gharÈvÈsaÑ vasati. Tena ca samayena 
mahÈjano saÑvacchare saÑvacchare phaggunamÈse 
uttaraphaggunanakkhatte ussavaÑ anubhavanto GayÈyaÑ titthÈbhisekaÑ 
karoti, tena 
______________________________________________________________ 
 1. AgamÈsiÑ (SÊ, I) 2. SaraÓaÑ (SÊ) 3. Khu 4. 33 piÔÔhe. 4. AvandisaÑ (SÊ) 
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taÑ ussavaÑ “GayÈphagg|”ti1 vadanti. Atha BhagavÈ tÈdise ussavadivase 
veneyyÈnukampÈya GayÈtitthasamÊpe viharati, mahÈjanopi 
titthÈbhisekÈdhippÈyena tato tato taÑ ÔhÈnaÑ upagacchati. TasmiÑ khaÓe 
Senakopi titthÈbhisekatthaÑ taÑ ÔhÈnaÑ upagato SatthÈraÑ dhammaÑ 
desentaÑ disvÈ upasa~kamitvÈ dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho 
pabbajitvÈ vipassanÈya kammaÑ karonto na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. 
Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

 “MorahatthaÑ gahetvÈna, upesiÑ LokanÈyakaÑ. 
 Pasannacitto sumano, morahatthamadÈsahaÑ. 

 IminÈ morahatthena, cetanÈpaÓidhÊhi ca. 
 NibbÈyiÑsu tayo aggÊ, labhÈmi vipulaÑ sukhaÑ. 

 Aho Buddho aho dhammo, aho no SatthusampadÈ. 
 DatvÈnahaÑ morahatthaÑ, labhÈmi vipulaÑ sukhaÑ. 

 TiyaggÊ nibbutÈ mayhaÑ, bhavÈ sabbe sam|hatÈ. 
 SabbÈsavÈ parikkhÊÓÈ, natthi dÈni punabbhavo. 

 EkatiÑse ito kappe, yaÑ dÈnamadadiÑ tadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, morahatthassidaÑ phalaÑ. 

 KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 ArahattaÑ pana patvÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ 
saÒjÈtasomanasso udÈnavasena– 
 
 287. “SvÈgataÑ vata me Èsi, GayÈyaÑ GayaphagguyÈ. 
 YaÑ addasÈsiÑ SambuddhaÑ, desentaÑ dhammamuttamaÑ. 
 
 288. MahappabhaÑ gaÓÈcariyaÑ, aggapattaÑ VinÈyakaÑ. 
 Sadevakassa lokassa, JinaÑ atuladassanaÑ. 
 
 289. MahÈnÈgaÑ MahÈvÊraÑ, mahÈjutimanÈsavaÑ. 
 SabbÈsavaparikkhÊÓaÑ, SatthÈra’makutobhayaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. GayÈphaggunÊti (SÊ, I) 2. Khu 4. 32 piÔÔhÈdÊsu. 
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 290. CirasaÑkiliÔÔhaÑ vata maÑ, diÔÔhisandÈnabandhitaÑ. 
 Vimocayi so BhagavÈ, sabbaganthehi Senakan”ti– 

catasso gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha svÈgataÑ vata me ÈsÊti mayÈ suÔÔhu ÈgataÑ vata Èsi. Mama vÈ 
sundaraÑ vata ÈgamanaÑ Èsi. GayÈyanti GayÈtitthasamÊpe. GayaphagguyÈti 
“GayÈphagg|”ti laddhavohÈre phaggunamÈsassa uttaraphaggunÊnakkhatte. 
“Yan”ti-Èdi svÈgatabhÈvassa kÈraÓadassanaÑ. Tattha yanti yasmÈ. 
AddasÈsinti addakkhiÑ. Sambuddhanti sammÈ sÈmaÑ sabbadhammÈnaÑ 
buddhattÈ SambuddhaÑ. DesentaÑ dhammamuttamanti uttamaÑ aggaÑ 
sabbaseÔÔhaÑ ekantaniyyÈnikaÑ dhammaÑ veneyyajjhÈsayÈnur|paÑ 
bhÈsantaÑ. 

 Mahappabhanti mahatiyÈ sarÊrappabhÈya ÒÈÓappabhÈya ca 
samannÈgataÑ. GaÓÈcariyanti bhikkhuparisÈdÊnaÑ gaÓÈnaÑ uttamena 
damathena ÈcÈrasikkhÈpanena gaÓÈcariyaÑ. Aggabh|tÈnaÑ sÊlÈdÊnaÑ 
guÓÈnaÑ adhigamena aggappattaÑ. DevamanussÈdÊnaÑ paramena vinayena 
vinayanato, sayaÑ nÈyakarahitattÈ ca vinÈyakaÑ. Kenaci anabhibh|to hutvÈ 
sakalaÑ lokaÑ abhibhavitvÈ ÔhitattÈ, paÒcannampi mÈrÈnaÑ jitattÈ ca 
sadevakassa lokassa JinaÑ sadevake loke aggajinaÑ, 
bÈttiÑsavaramahÈpurisalakkhaÓa-asÊti-
anubyaÒjanÈdipaÔimaÓÉitar|pakÈyatÈya 
dasabalacatuvesÈrajjÈdiguÓapaÔimaÓÉitadhammakÈyatÈya ca sadevakena 
lokena aparimeyyadassanatÈya asadisadassanatÈya ca atuladassanaÑ. 

 GatibalaparakkamÈdisampattiyÈ mahÈnÈgasadisattÈ, nÈgesupi 
khÊÓÈsavesu mahÈnubhÈvatÈya ca mahÈnÈgaÑ. MÈrasenÈvimathanato 
mahÈvikkantatÈya ca MahÈvÊraÑ. MahÈjutinti mahÈpatÈpaÑ mahÈtejanti 
attho. Natthi etassa cattÈropi ÈsavÈti anÈsavaÑ. Sabbe ÈsavÈ savÈsanÈ 
parikkhÊÓÈ etassÈti sabbÈsavaparikkhÊÓaÑ. KÈmaÑ sÈvakabuddhÈ 
PaccekabuddhÈ ca khÊÓÈsavÈva, SabbaÒÒubuddhÈ eva pana savÈsane Èsave 
khepentÊti dassanatthaÑ “anÈsavan”ti vatvÈ puna “sabbÈsavaparikkhÊÓan”ti 
vuttaÑ. Tena vuttaÑ “sabbe ÈsavÈ savÈsanÈ parikkhÊÓÈ etassÈti 
sabbÈsavaparikkhÊÓan”ti. DiÔÔhadhammikasamparÈyikaparamatthehi 
yathÈrahaÑ veneyyÈnaÑ anusÈsanato SatthÈraÑ catuvesÈrajjavisÈradatÈya 
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kutocipi bhayÈbhÈvato akutobhayaÑ evar|paÑ SammÈsambuddhaÑ yaÑ 
yasmÈ addasÈsiÑ, tasmÈ svÈgataÑ vata me ÈsÊti yojanÈ. 

 IdÈni Satthu dassanena attanÈ laddhaguÓaÑ dassento catutthaÑ 
gÈthamÈha. Tassattho–kaÒjiyapuÓÓalÈbu viya takkabharitacÈÔi viya 
vasÈpÊtapilotikÈ viya ca saÑkilesavatth|hi anamatagge saÑsÈre cirakÈlaÑ 
saÑkiliÔÔhaÑ. GaddulabandhitaÑ viya thambhe sÈrameyaÑ sakkÈyathambhe 
diÔÔhisandÈnena diÔÔhibandhanena bandhitaÑ1 baddhaÑ tato vimocento ca 
abhijjhÈdÊhi sabbaganthehi maÑ senakaÑ ariyamaggahatthena vimocayi 
vata so BhagavÈ mayhaÑ SatthÈti Bhagavati abhippasÈdaÑ pavedeti. 
 

SenakattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
7. Sambh|tattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Yo dandhakÈleti-ÈdikÈ Èyasmato Sambh|tattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni karonto 
BuddhasuÒÒe loke CandabhÈgÈya nadiyÈ tÊre kinnarayoniyaÑ nibbatto 
ekadivasaÑ aÒÒataraÑ PaccekabuddhaÑ disvÈ pasannamÈnaso vanditvÈ 
kataÒjalÊ ajjunapupphehi p|jaÑ akÈsi. So tena puÒÒakammena 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde kulagehe nibbattitvÈ 
Sambh|toti laddhanÈmo vayappatto Bhagavato parinibbÈnassa pacchÈ 
DhammabhaÓÉÈgÈrikassa santike dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho 
pabbajitvÈ samaÓadhammaÑ karonto vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ 
pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

   “CandabhÈgÈnadÊtÊre, ahosiÑ kinnaro tadÈ. 
   AddasaÑ virajaÑ BuddhaÑ, SayambhuÑ aparÈjitaÑ. 

   Pasannacitto sumano, vedajÈto kataÒjalÊ. 
   GahetvÈ ajjunaÑ pupphaÑ, SayambhuÑ abhip|jayiÑ. 

   Tena kammena sukatena, cetanÈpaÓidhÊhi ca. 
   JahitvÈ kinnaraÑ dehaÑ, TÈvatiÑsamagacchahaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SanditaÑ bandhitaÑ (SÊ) 2. Khu 4. 95 piÔÔhÈdÊsu. 
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 ChattiÑsakkhattuÑ devindo, devarajjamakÈrayiÑ. 
 DasakkhattuÑ cakkavattÊ, mahÈrajjamakÈrayiÑ. 

 PadesarajjaÑ vipulaÑ, gaÓanÈto asa~khiyaÑ. 
 Sukhette vappitaÑ bÊjaÑ, Sayambhumhi aho mama. 

 KusalaÑ vijjate mayhaÑ, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 
 P|jÈraho ahaÑ ajja, Sakyaputtassa sÈsane. 

 KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 ArahattaÑ pana patvÈ vimuttisukhena viharanto vassasataparinibbute 
Bhagavati VesÈlikesu Vajjiputtakesu dasa vatth|ni paggayha Ôhitesu 
KÈkaÓÉakaputtena Yasattherena ussÈhitehi sattasatehi khÊÓÈsavehi taÑ 
diÔÔhiÑ bhinditvÈ saddhammaÑ paggaÓhantehi dhammavinayasa~gahe kate 
tesaÑ VajjiputtakÈnaÑ uddhamma-ubbinayadÊpane dhammasaÑvegena 
thero– 
 
 291. “Yo dandhakÈle tarati, taraÓÊye ca dandhaye. 
 AyonisaÑvidhÈnena, bÈlo dukkhaÑ nigacchati. 
 
 292. Tassattho parihÈyanti, kÈÄapakkheva candimÈ. 
 ŒyasakyaÒca1 pappoti, mittehi ca virujjhati. 
 
 293. Yo dandhakÈle dandheti, taraÓÊye ca tÈraye. 
 Yoniso saÑvidhÈnena, sukhaÑ pappoti paÓÉito. 
 
 294. TassatthÈ parip|renti, sukkapakkheva candimÈ. 
 Yaso kittiÒca pappoti, mittehi na virujjhatÊ”ti– 

imÈ gÈthÈ bhaÓanto aÒÒaÑ byÈkÈsi.  

 Tattha yo dandhakÈle taratÊti kismiÒci kattabbavatthusmiÑ “kappati nu 
kho, na nu kho kappatÊ”ti Vinayakukkucce uppanne yÈva viyattaÑ 
VinayadharaÑ pucchitvÈ taÑ kukkuccaÑ na vinodeti, tÈva dandhakÈle tassa 
kiccassa dandhÈyitabbasamaye tarati madditvÈ vÊtikkamaÑ karoti. TaraÓÊye 
ca dandhayeti gahaÔÔhassa tÈva saraÓagamanasÊlasamÈdÈnÈdike, pabbajitassa 
______________________________________________________________ 
 1. ŒyasasyaÒca (SÊ) 
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vattapaÔivattakaraÓÈdike samathavipassanÈnuyoge ca taritabbe sampatte 
sÊghaÑ taÑ kiccaÑ ananuyuÒjitvÈ “ÈgamanamÈse pakkhe vÈ karissÈmÊ”ti 
dandhÈyeyya, taÑ kiccaÑ akarontova kÈlaÑ vÊtinÈmeyya. 
AyonisaÑvidhÈnenÈti evaÑ dandhÈyitabbe taranto taritabbe ca dandhÈyanto 
anupÈyasaÑvidhÈnena upÈyasaÑvidhÈnÈbhÈvena bÈlo mandabuddhiko 
puggalo sampati ÈyatiÑ ca dukkhaÑ anatthaÑ pÈpuÓÈti. 

 TassatthÈ parihÈyantÊti tassa tathÈr|passa puggalassa 
diÔÔhadhammikÈdibhedÈ atthÈ kÈÄapakkhe candimÈ viya parihÈyanti divase 
divase parikkhayaÑ pariyÈdÈnaÑ gacchanti. “Asuko puggalo assaddho 
appasanno kusÊto hÊnavÊriyo”ti-ÈdinÈ ÈyasakyaÑ viÒÒ|hi garahitabbataÑ 
pappoti pÈpuÓÈti. Mittehi ca virujjhatÊti “evaÑ paÔipajja, mÈ evaÑ 
paÔipajjÈ”ti ovÈdadÈyakehi kalyÈÓamittehi “avacanÊyÈ mayan”ti ovÈdassa 
anÈdÈneneva1 viruddho nÈma hoti. 

 SesagÈthÈdvayassa vuttavipariyÈyena attho veditabbo. Keci panettha 
“tarati dandhaye”tipadÈnaÑ atthabhÈvena bhÈvanÈcittassa2 paggahaniggahe 
uddharanti, taÑ pacchimagÈthÈsu yujjati. PurimÈ hi dve gÈthÈ 
pabbajitakÈlato paÔÔhÈya caritabbaÑ samaÓadhammaÑ akatvÈ 
kukkuccapakatatÈya dasa vatth|ni dÊpetvÈ saÑghena nikkaÉÉhite 
Vajjiputtake sandhÈya therena vuttÈ, pacchimÈ pana attasadise sammÈ 
paÔipanne sakatthaÑ nipphÈdetvÈ Ôhiteti. 
 

Sambh|tattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
8. RÈhulattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 UbhayenÈti-ÈdikÈ Èyasmato RÈhulattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni upacinanto 
Padumuttarassa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto 
SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ sikkhÈkÈmÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AbhÈjanaÑ ayanti ovÈdassa adÈneneva (I), atthÈ janayanti ovÈdassa adÈneneva (Ka) 
 2. BhÈvanÈnimittassa (SÊ, I) 
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disvÈ sayampi taÑ ÔhÈnantaraÑ patthetvÈ senÈsanavisodhanavijjotanÈdikaÑ 
uÄÈraÑ puÒÒaÑ katvÈ paÓidhÈnamakÈsi. So tato cavitvÈ devamanussesu 
saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde amhÈkaÑ bodhisattaÑ paÔicca 
YasodharÈya deviyÈ kucchimhi nibbattitvÈ RÈhuloti laddhanÈmo mahatÈ 
khattiyaparivÈrena1 vaÉÉhi, tassa pabbajjÈvidhÈnaÑ Khandhake2 Ègatameva. 
So pabbajitvÈ Satthu santike anekehi suttapadehi suladdhovÈdo 
paripakkaÒÈÓo3 vipassanaÑ ussukkÈpetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne4– 

   “Padumuttarassa Bhagavato, LokajeÔÔhassa tÈdino. 
   Sattabh|mamhi pÈsÈde, ÈdÈsaÑ santhariÑ5 ahaÑ. 

   KhÊÓÈsavasahassehi, parikiÓÓo MahÈmuni. 
   UpÈgami gandhakuÔiÑ, dvipadindo NarÈsabho. 

   Virocento gandhakuÔiÑ, Devadevo NarÈsabho. 
   BhikkhusaÑghe Ôhito SatthÈ, imÈ gÈthÈ abhÈsatha. 

   YenÈyaÑ jotitÈ seyyÈ, ÈdÈsova susanthato. 
   TamahaÑ kittayissÈmi, suÓÈtha mama bhÈsato. 

   SoÓÓamayÈ r|pimayÈ, atho veÄuriyÈmayÈ. 
   Nibbattissanti pÈsÈdÈ, ye keci manaso piyÈ. 

   CatusaÔÔhikkhattuÑ devindo, devarajjaÑ karissati. 
   SahassakkhattuÑ cakkavattÊ, bhavissati anantarÈ. 

   EkavÊsatikappamhi, Vimalo nÈma khattiyo. 
   Caturanto vijitÈvÊ, cakkavattÊ bhavissati. 

   NagaraÑ ReÓuvatÊ nÈma, iÔÔhakÈhi sumÈpitaÑ. 
   ŒyÈmato tÊÓi sataÑ, caturassasamÈyutaÑ. 

   Sudassano nÈma pÈsÈdo, vissakammena mÈpito. 
   K|ÔÈgÈravar|peto, sattaratanabh|sito. 
______________________________________________________________ 
 1. KhattiyaparihÈrena (SÊ, I) 2. Vi 3. 115 piÔÔhe. 3. Paripakke ÒÈÓe (SÊ, I) 
 4. Khu 3. 66 piÔÔhÈdÊsu. 5. AdÈsiÑ santharaÑ (SÊ) 
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 DasasaddÈvivittaÑ taÑ, vijjÈdharasamÈkulaÑ. 
 SudassanaÑva nagaraÑ, devatÈnaÑ bhavissati. 

 PabhÈ niggacchate tassa, uggacchanteva s|riye. 
 Virocessati taÑ niccaÑ, samantÈ aÔÔhayojanaÑ. 

 Kappasatasahassamhi, OkkÈkakulasambhavo. 
 Gotamo nÈma gottena, SatthÈ loke bhavissati. 

 TusitÈ so cavitvÈna, sukkam|lena codito. 
 Gotamassa Bhagavato, atrajo so bhavissati. 

 Sace’vaseyya agÈraÑ, cakkavattÊ bhaveyya so. 
 AÔÔhÈnametaÑ yaÑ tÈdÊ, agÈre rati’majjhagÈ. 

 NikkhamitvÈ agÈramhÈ, pabbajissati subbato. 
 RÈhulo nÈma nÈmena, arahÈ so bhavissati. 

 KikÊva aÓÉaÑ rakkheyya, cÈmarÊ viya vÈladhiÑ. 
 Nipako sÊlasampanno, mamaÑ rakkhi MahÈmuni. 

 TassÈhaÑ dhammamaÒÒÈya, vihÈsiÑ sÈsane rato. 
 SabbÈsave pariÒÒÈya, viharÈmi anÈsavo. 

 KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 ArahattaÑ pana patvÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ aÒÒaÑ 
byÈkaronto– 
 
 295. “Ubhayeneva sampanno, RÈhulabhaddoti maÑ vid|. 
 YaÒcamhi putto Buddhassa, yaÒca dhammesu cakkhumÈ. 
 
 296. YaÒca me ÈsavÈ khÊÓÈ, yaÒca natthi punabbhavo. 
 ArahÈ dakkhiÓeyyomhi, tevijjo amataddaso. 
 
 297. KÈmandhÈ jÈlapacchannÈ1, taÓhÈchadanachÈditÈ. 
 PamattabandhunÈ baddhÈ, macchÈva kuminÈmukhe. 
______________________________________________________________ 
 1. JÈlasaÒchannÈ (I) khu 1. 172 piÔÔhepi. 
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 298. TaÑ kÈmaÑ ahamujjhitvÈ, chetvÈ mÈrassa bandhanaÑ. 
 Sam|laÑ taÓhamabbuyha, sÊtibh|tosmi nibbuto”ti– 

catasso gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha ubhayeneva sampannoti jÈtisampadÈ paÔipattisampadÈti 
ubhayasampattiyÈpi sampanno samannÈgato. RÈhulabhaddoti maÑ vid|ti 
“RÈhulabhaddo”ti maÑ sabrahmacÈrino saÒjÈnanti. Tassa hi jÈtasÈsanaÑ 
sutvÈ bodhisattena “RÈhu jÈto1, bandhanaÑ jÈtan”ti vuttavacanaÑ upÈdÈya 
SuddhodanamahÈrÈjÈ “RÈhulo”ti nÈmaÑ gaÓhi. Tattha Èdito pitarÈ 
vuttapariyÈyameva gahetvÈ Èha “RÈhulabhaddoti maÑ vid|”ti. Bhaddoti ca 
pasaÑsÈvacanametaÑ. 

 IdÈni taÑ ubhayasampattiÑ dassetuÑ “yaÒcamhÊ”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha 
yanti yasmÈ. Ca-saddo samuccayattho. Amhi putto BuddhassÈti 
SammÈsambuddhassa orasaputto amhi. Dhammes|ti lokiyesu lokuttaresu ca 
dhammesu, catusaccadhammes|ti attho. CakkhumÈti maggapaÒÒÈcakkhunÈ 
cakkhumÈ ca amhÊti yojetabbaÑ. 

 Puna aparÈparehipi pariyÈyehi attani ubhayasampattiÑ dassetuÑ “yaÒca 
me ÈsavÈ khÊÓÈ”ti gÈthamÈha. Tattha dakkhiÓeyyoti dakkhiÓÈraho. 
Amataddasoti nibbÈnassa dassÈvÊ. SesaÑ suviÒÒeyyameva. 

 IdÈni yÈya vijjÈsampattiyÈ ca vimuttisampattiyÈ ca abhÈvena sattakÈyo 
kumine bandhamacchÈ viya saÑsÈre parivattati, taÑ ubhayasampattiÑ attani 
dassetuÑ “kÈmandhÈ”ti gÈthÈdvayamÈha. Tattha kÈmehi kÈmesu vÈ andhÈti 
kÈmandhÈ. “Chando rÈgo”ti-ÈdivibhÈgehi2 kilesakÈmehi r|pÈdÊsu 
vatthukÈmesu anÈdÊnavadassitÈya andhÊkatÈ. JÈlapacchannÈti sakalaÑ 
bhavattayaÑ ajjhottharitvÈ Ôhitena visattikÈjÈlena pakÈrato channÈ 
paliguÓÔhitÈ. TaÓhÈchadanachÈditÈti tato eva taÓhÈsa~khÈtena chadanena 
chÈditÈ nivutÈ sabbaso paÔikujjitÈ. PamattabandhunÈ baddhÈ, macchÈva 
kuminÈmukheti kuminÈmukhe macchabandhÈnaÑ macchapasibbakamukhe 
baddhÈ macchÈ viya pamattabandhunÈ mÈrena 
______________________________________________________________ 
 1. RÈhulo jÈto (SÊ, I) 2. Khu 8. 36 piÔÔhe passitabbaÑ. 
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yena kÈmabandhanena baddhÈ ime sattÈ tato na nigacchanti 
antobandhanagatÈva honti. 

 TaÑ tathÈr|paÑ kÈmaÑ bandhanabh|taÑ ujjhitvÈ 
pubbabhÈgapaÔipattiyÈ pahÈya kilesamÈrassa bandhanaÑ chetvÈ puna 
ariyamaggasatthena anavasesato samucchinditvÈ tato eva avijjÈsa~khÈtena 
m|lena sam|laÑ kÈmataÓhÈdikaÑ taÓhaÑ abbuyha uddharitvÈ 
sabbakilesadarathapariÄÈhÈbhÈvato sÊtibh|to sa-upÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ 
nibbuto ahaÑ asmi homÊti attho. 
 

RÈhulattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
9. CandanattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 JÈtar|penÈti-ÈdikÈ Èyasmato Candanattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto ito ekatiÑse kappe BuddhasuÒÒe loke rukkhadevatÈ hutvÈ 
nibbatto SudassanaÑ nÈma PaccekabuddhaÑ pabbatantare vasantaÑ disvÈ 
pasannamÈnaso kuÔajapupphehi p|jaÑ akÈsi. So tena puÒÒakammena 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ 
vibhavasampanne kule nibbattitvÈ Candanoti laddhanÈmo vayappatto 
gharÈvÈsaÑ vasanto Satthu santike dhammaÑ sutvÈ sotÈpanno ahosi. So 
ekaÑ puttaÑ labhitvÈ gharÈvÈsaÑ pahÈya pabbajitvÈ vipassanÈya 
kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ araÒÒe viharanto SatthÈraÑ vandituÑ SÈvatthiÑ 
Ègato susÈne vasati, tassa ÈgatabhÈvaÑ sutvÈ purÈÓadutiyikÈ 
ala~katapaÔiyattÈ dÈrakaÑ ÈdÈya mahatÈ parivÈrena therassa santikaÑ 
gacchati “itthikuttÈdÊhi naÑ palobhetvÈ uppabbÈjessÈmÊ”ti. Thero taÑ 
ÈgacchantiÑ d|ratova disvÈ “idÈnissÈ avisayo bhavissÈmÊ”ti yathÈraddhaÑ 
vipassanaÑ ussukkÈpetvÈ chaÄabhiÒÒo ahosi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 96 piÔÔhÈdÊsu. 
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  “HimavantassÈvid|re, Vasalo nÈma pabbato. 
 Buddho Sudassano nÈma, vasate pabbatantare. 

 PupphaÑ HemavantaÑ gayha, vehÈsaÑ agamÈsahaÑ. 
 TatthaddasÈsiÑ SambuddhaÑ, oghatiÓÓamanÈsavaÑ. 

 PupphaÑ kuÔajamÈdÈya, sire katvÈna aÒjaliÑ. 
  Buddhassa abhiropesiÑ, Sayambhussa Mahesino. 

 EkatiÑse ito kappe, yaÑ pupphamabhip|jayiÑ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

 KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 ChaÄabhiÒÒo pana hutvÈ ÈkÈse ÔhatvÈ tassÈ dhammaÑ desetvÈ saraÓesu 
ca sÊlesu ca patiÔÔhÈpetvÈ sayaÑ attanÈ pubbe vasitaÔÔhÈnameva gato. 
SahÈyabhikkh|hi “vippasannÈni kho te Èvuso indriyÈni, kacci tayÈ saccÈni 
paÔividdhÈnÊ”ti puÔÔho– 
 
 299. “JÈtar|pena saÒchannÈ, dÈsÊgaÓapurakkhatÈ. 
 A~kena puttamÈdÈya, bhariyÈ maÑ upÈgami. 
 
 300. TaÒca disvÈna ÈyantiÑ, sakaputtassa mÈtaraÑ. 
 Ala~kataÑ suvasanaÑ, maccupÈsaÑva oÉÉitaÑ. 
 
 301. Tato me manasÊkÈro, yoniso udapajjatha. 
 ŒdÊnavo pÈturahu, nibbidÈ samatiÔÔhatha. 
 
 302. Tato cittaÑ vimucci me, passa dhammasudhammataÑ. 
 Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti– 

imÈhi gÈthÈhi attano paÔipattiÑ kathento aÒÒaÑ byÈkÈsi. 

 Tattha jÈtar|pena saÒchannÈti jÈtar|pamayena sÊs|pagÈdi-ala~kÈrena 
ala~karaÓavasena paÔicchÈditasarÊrÈ, sabbÈbharaÓabh|sitÈti attho. 
DÈsÊgaÓapurakkhatÈti yathÈrahaÑ ala~katapaÔiyattena attano 
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dÈsigaÓena purato katÈ parivÈritÈ1ti attho. A~kena puttamÈdÈyÈti “api nÈma 
puttampi disvÈ gehassitasÈto2 bhaveyyÈ”ti puttaÑ attano a~kena gahetvÈ. 

 Œyantinti ÈgacchantiÑ. Sakaputtassa mÈtaranti mama orasaputtassa 
jananiÑ, mayhaÑ purÈÓadutiyikanti attho. SabbamidaÑ thero attano 
kÈmarÈgasamucchedaÑ bahumaÒÒanto vadati. Yoniso udapajjathÈti 
“evar|pÈpi nÈma sampatti jarÈbyÈdhimaraÓehi abhibhuyyati, aho sa~khÈrÈ 
aniccÈ adhuvÈ anassÈsikÈ”ti evaÑ yonisomanasikÈro uppajji. SesaÑ heÔÔhÈ 
vuttanayameva. 
 

CandanattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
10. DhammikattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Dhammo haveti-ÈdikÈ Èyasmato Dhammikattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto Sikhissa Bhagavato kÈle migaluddako hutvÈ ekadivasaÑ 
araÒÒÈyatane devaparisÈya Satthu dhammaÑ desentassa “dhammo eso 
vuccatÊ”ti desanÈya nimittaÑ gaÓhi. So tena puÒÒakammena devamanussesu 
saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde KosalaraÔÔhe brÈhmaÓakule nibbattitvÈ 
Dhammikoti laddhanÈmo vayappatto JetavanapaÔiggahaÓe laddhappasÈdo 
pabbajitvÈ aÒÒatarasmiÑ gÈmakÈvÈse ÈvÈsiko hutvÈ viharanto ÈgantukÈnaÑ 
bhikkh|naÑ vattÈvattesu ujjhÈnabahulo akkhamo ahosi. Tena bhikkh| taÑ 
vihÈraÑ chaÉÉetvÈ pakkamiÑsu, so ekakova ahosi. VihÈrasÈmiko upÈsako 
taÑ kÈraÓaÑ sutvÈ Bhagavato taÑ pavattiÑ Èrocesi. SatthÈ taÑ bhikkhuÑ 
pakkosetvÈ tamatthaÑ pucchitvÈ tena “evaÑ bhante”ti vutte “nÈyaÑ idÈneva 
akkhamo, pubbepi akkhamo ahosÊ”ti vatvÈ bhikkh|hi yÈcito 
RukkhadhammaÑ3 kathetvÈ upari tassa ovÈdaÑ dento– 
______________________________________________________________ 
 1. PurakkhatÈ parivÈritÈ (SÊ, I) 2. GehavÈsÈbhimukho (SÊ) 
 3. Khu 5. 17 piÔÔhe RukkhadhammajÈtake. 
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 303. “Dhammo have rakkhati dhammacÈriÑ, 
 Dhammo suciÓÓo sukhamÈvahÈti. 
 EsÈnisaÑso dhamme suciÓÓe, 
 Na duggatiÑ gacchati dhammacÈrÊ. 
 
 304. Na hi dhammo adhammo ca, ubho samavipÈkino. 
 Adhammo nirayaÑ neti, dhammo pÈpeti suggatiÑ. 
 
 305. TasmÈ hi dhammesu kareyya chandaÑ, 
 Iti modamÈno Sugatena tÈdinÈ. 
 Dhamme ÔhitÈ Sugatavarassa sÈvakÈ, 
 NÊyanti dhÊrÈ saraÓavaraggagÈmino. 
 
 306. VipphoÔito gaÓÉam|lo, 
  TaÓhÈjÈlo sam|hato. 
  So khÊÓasaÑsÈro na catthi kiÒcanaÑ, 
  Cando yathÈ dosinÈ puÓÓamÈsiyan”ti– 

catasso gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha dhammoti lokiyalokuttaro sucaritadhammo. RakkhatÊti 
apÈyadukkhato1 rakkhati, saÑsÈradukkhato ca vivaÔÔ|panissayabh|to 
rakkhatiyeva. DhammacÈrinti taÑ dhammaÑ carantaÑ paÔipajjantaÑ. 
SuciÓÓoti suÔÔhu ciÓÓo kammaphalÈni saddahitvÈ sakkaccaÑ cittÊkatvÈ 
upacito. Sukhanti lokiyalokuttarasukhaÑ. Tattha lokiyaÑ tÈva 
kÈmÈvacarÈdibhedo dhammo yathÈsakaÑ sukhaÑ diÔÔhe vÈ dhamme 
upapajje vÈ apare vÈ pariyÈye Èvahati nipphÈdeti, itaraÑ pana 
vivaÔÔ|panissaye ÔhatvÈ ciÓÓo paramparÈya2 ÈvahatÊti vattuÑ3 vaÔÔati 
anupanissayassa tadabhÈvato. EsÈnisaÑso dhamme suciÓÓe, na duggatiÑ 
gacchati dhammacÈrÊti dhammacÈrÊ puggalo dhamme suciÓÓe taÑnimittaÑ 
duggatiÑ na gacchatÊti eso dhamme suciÓÓe ÈnisaÑso udrayoti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. ApÈye apÈyadukkhato (SÊ) 2. CittaparamparÈya (SÊ) 
 3. AvagantuÑ (SÊ), gantuÑ (I) 
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 YasmÈ dhammeneva sugatigamanaÑ, adhammeneva ca 
duggatigamanaÑ, tasmÈ “dhammo adhammo”ti ime aÒÒamaÒÒaÑ 
asaÑkiÓÓaphalÈti dassetuÑ “na hi dhammo”ti-ÈdinÈ dutiyaÑ gÈthamÈha. 
Tattha adhammoti dhammapaÔipakkho duccaritaÑ. SamavipÈkinoti 
sadisavipÈkÈ samÈnaphalÈ. 

 TasmÈti yasmÈ dhammÈdhammÈnaÑ ayaÑ yathÈvutto vipÈkabhedo, 
tasmÈ. Chandanti kattukamyatÈchandaÑ. Iti modamÈno Sugatena tÈdinÈti iti 
evaÑ vuttappakÈrena ovÈdadÈnena Sugatena sammaggatena1 
sammÈpaÔipannena iÔÔhÈdÊsu tÈdibhÈvappattiyÈ tÈdinÈmavatÈ hetubh|tena 
modamÈno tuÔÔhiÑ ÈpajjamÈno dhammesu chandaÑ kareyyÈti yojanÈ. 
EttÈvatÈ vaÔÔaÑ dassetvÈ idÈni vivaÔÔaÑ dassento “dhamme ÔhitÈ”ti-ÈdimÈha. 
Tassattho–yasmÈ Sugatassa varassa Sugatesu ca varassa 
SammÈsambuddhassa sÈvakÈ tassa dhamme ÔhitÈ dhÊrÈ ativiya 
aggabh|tasaraÓagÈmino teneva saraÓagamanasa~khÈte dhamme 
ÔhitabhÈvena sakalavaÔÔadukkhatopi nÊyanti nissaranti, tasmÈ hi dhammesu 
kareyya chandanti. 

 EvaÑ SatthÈrÈ tÊhi gÈthÈhi dhamme desite desanÈnusÈrena 
yathÈnisinnova vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne2– 

   “Migaluddo pure ÈsiÑ, araÒÒe vipine ahaÑ. 
   AddasaÑ virajaÑ BuddhaÑ, devasaÑghapurakkhataÑ.  

   CatusaccaÑ pakÈsentaÑ, desentaÑ amataÑ padaÑ. 
   AssosiÑ madhuraÑ dhammaÑ, Sikhino lokabandhuno. 

   Ghose cittaÑ pasÈdesiÑ, asamappaÔipuggale. 
   Tattha cittaÑ pasÈdetvÈ, uttariÑ duttaraÑ bhavaÑ. 

   EkatiÑse ito kappe, yaÑ saÒÒamalabhiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, ghosasaÒÒÈyidaÑ phalaÑ. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 TathÈ arahatte patiÔÔhito. ArahattaÑ pana patvÈ attanÈ adhigataÑ 
visesaÑ Satthu nivedento carimagÈthÈya aÒÒaÑ byÈkÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. Samaggatena (Ka) 2. Khu 4. 97 piÔÔhe. 
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 Tattha vipphoÔitoti vidhuto, maggaÒÈÓena paÔinissaÔÔhoti attho. 
GaÓÉam|loti avijjÈ. 1SÈ hi gaÓÉati savati. “GaÓÉoti kho bhikkhu 
paÒcannetaÑ upÈdÈnakkhandhÈnaÑ1 adhivacanan”ti2 evaÑ SatthÈrÈ 
vuttassa dukkham|layogato3 kilesÈsucipaggharaÓato uppÈdajarÈbha~gehi 
uddhumÈtapakkapabhijjanato ca4 gaÓÉÈbhidhÈnassa 
upÈdÈnakkhandhapaÒcakassa m|laÑ kÈraÓaÑ. TaÓhÈjÈlo sam|hatoti 
taÓhÈsa~khÈto jÈlo maggena samugghÈÔito. So khÊÓasaÑsÈro na catthi 
kiÒcananti so ahaÑ evaÑ pahÊnataÓhÈvijjatÈya parikkhÊÓasaÑsÈro 
pahÊnabhavam|lattÈ eva na catthi na ca upalabbhati rÈgÈdikiÒcanaÑ. Cando 
yathÈ dosinÈ puÓÓamÈsiyanti yathÈ nÈma Cando abbhamahikÈdidosarahito 
puÓÓamÈsiyaÑ paripuÓÓakÈle5 evaÑ ahampi arahattÈdhigamena 
apetarÈgÈdikiÒcano paripuÓÓadhammakoÔÔhÈso ahosinti. 
 

DhammikattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
11. SappakattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 YadÈ balÈkÈti-ÈdikÈ Èyasmato Sappakattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto ito ekatiÑse kappe mahÈnubhÈvo nÈgarÈjÈ hutvÈ nibbatto 
Sambhavassa6 nÈma Paccekabuddhassa abbhokÈse samÈpattiyÈ nisinnassa 
mahantaÑ padumaÑ gahetvÈ uparimuddhani dhÈrento p|jaÑ akÈsi. So tena 
puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
SÈvatthiyaÑ brÈhmaÓakule nibbattitvÈ Sappakoti laddhanÈmo viÒÒutaÑ 
patto Bhagavato santike dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ 
kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ 
______________________________________________________________ 
 1-1. SÈ hi savati, gaÓÉoti kho bhikkh|bhivacanena taÑ paÒcupÈdÈnakkhandhÈnaÑ (SÊ), 
 sÈ hi savati, gaÓÉoti kho bhikkhuvacanena taÑ paÒcupÈdÈnakkhandhÈnaÑ (I) 
 2. SaÑ 2. 304; AÑ 2. 274; AÑ 3. 114; 191; Khu 8. 265 piÔÔhesu aÒÒathÈ ÈgataÑ. 
 3. Dukkhato s|layogato (SÊ, I) 
 4. Bha~ge uddhumÈtapakkamhi bhijjanato ca (SÊ), 
 bha~gehi uddhumÈtapakkabhijjanato ca (I) 
 5. Dosarahito natthi kiÒcananti so ahaÑ evaÑ pahÊnataÓho ÈsÈrahito 
 yathÈ puÓÓamÈsiyaÑ paripuÓÓakÈlo cando (SÊ, I) 
 6. Sambhavakassa (SÊ, I) 
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AjakaraÓiyÈ nÈma nadiyÈ tÊre LeÓagirivihÈre1 vasanto na cirasseva 
arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

 “HimavantassÈvid|re, Romaso nÈma pabbato. 
 Buddhopi Sambhavo nÈma, abbhokÈse vasÊ tadÈ. 

 BhavanÈ nikkhamitvÈna, padumaÑ dhÈrayiÑ ahaÑ. 
 EkÈhaÑ dhÈrayitvÈna, bhavanaÑ punarÈgamiÑ. 

 EkatiÑse ito kappe, yaÑ Buddhamabhip|jayiÑ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

 KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 So arahattaÑ patvÈ SatthÈraÑ vandituÑ SÈvatthiÑ Ègato ÒÈtÊhi 
upaÔÔhÊyamÈno tattha katipÈhaÑ vasitvÈ dhammaÑ desetvÈ ÒÈtake saraÓesu 
ca sÊlesu ca patiÔÔhÈpetvÈ yathÈvuttaÔÔhÈnameva gantukÈmo ahosi. TaÑ 
ÒÈtakÈ “idheva bhante vasatha, mayaÑ paÔijaggissÈmÈ”ti yÈciÑsu. So 
gamanÈkÈraÑ dassetvÈ Ôhito attanÈ vasitaÔÔhÈnakittanÈpadesena 
vivekÈbhiratiÑ pakÈsento– 
 
 307. “YadÈ balÈkÈ sucipaÓÉaracchadÈ, 
 KÈÄassa meghassa bhayena tajjitÈ. 
 Palehiti ÈlayamÈlayesinÊ, 
 TadÈ nadÊ AjakaraÓÊ rameti maÑ. 
 
 308. YadÈ balÈkÈ suvisuddhapaÓÉarÈ, 
 KÈÄassa meghassa bhayena tajjitÈ. 
 Pariyesati leÓamaleÓadassinÊ, 
 TadÈ nadÊ AjakaraÓÊ rameti maÑ. 
 
 309. KaÑ nu tattha na ramenti, jambuyo ubhato tahiÑ. 
 SobhentÊ3 ÈpagÈk|laÑ, mama leÓassa pacchato. 
______________________________________________________________ 
 1. LeÓavihÈre (SÊ) 2. Khu 4. 100 piÔÔhe. 3. Sobhenti (PÈÄiyaÑ) 
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 310. TÈ’matamadasaÑghasuppahÊnÈ, 
 BhekÈ mandavatÊ panÈdayanti. 
 ‘NÈjja girinadÊhi vippavÈsasamayo, 
 KhemÈ AjakaraÓÊ sivÈ surammÈ”ti– 

catasso gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha yadÈti yasmiÑ kÈle. BalÈkÈti balÈkÈsakuÓikÈ. 
SucipaÓÉaracchadÈti sucisuddhadhavalapakkhÈ. KÈÄassa meghassa bhayena 
tajjitÈti jalabhÈrabharitatÈya kÈÄassa aÒjanagirisannikÈsassa 
pÈvussakameghassa gajjato vuÔÔhibhayena nibbijjitÈ1 bhiÑsÈpitÈ. PalehitÊti 
gocarabh|mito uppatitvÈ gamissati. Œlayanti nilayaÑ attano kulÈvakaÑ. 
ŒlayesinÊti tattha ÈlayanaÑ nilÊyanameva icchantÊ. TadÈ nadÊ ajakaraÓÊ 
rameti manti tasmiÑ pÈvussakakÈle AjakaraÓÊnÈmikÈ nadÊ navodakassa 
p|rÈ hÈrahÈrinÊ2 k|la~kasÈ maÑ rameti mama cittaÑ ÈrÈdhetÊti 
utupadesavisesakittanÈpadesena vivekÈbhiratiÑ pakÈsesi. 

 SuvisuddhapaÓÉarÈti suÔÔhu visuddhapaÓÉaravaÓÓÈ, asammissavaÓÓÈ 
sabbasetÈti attho. PariyesatÊti maggati. LeÓanti vasanaÔÔhÈnaÑ3. 
AleÓadassinÊti vasanaÔÔhÈnaÑ apassantÊ. Pubbe nibaddhavasanaÔÔhÈnassa 
abhÈvena aleÓadassinÊ, idÈni pÈvussakakÈle meghagajjitena4 ÈhitagabbhÈ 
pariyesati leÓanti nibaddhavasanaÔÔhÈnaÑ kulÈvakaÑ karotÊti attho. 

 KaÑ nu tattha -pa- pacchatoti mama vasanakamahÈleÓassa pacchato 
pacchÈbhÈge ÈpagÈk|laÑ AjakaraÓÊnadiyÈ ubhatotÊraÑ5 tahiÑ tahiÑ ito 
cito ca sobhentiyo niccakÈlaÑ phalabhÈranamitasÈkhÈ siniddhapaÓÓacchÈyÈ 
jambuyo tattha tasmiÑ ÔhÈne kaÑ nÈma sattaÑ na ramenti nu6, sabbaÑ 
ramentiyeva. 
______________________________________________________________ 
 1. NibbhaccitÈ (I) 2. HÈrabhÈrinÊ (SÊ, I) 
 3. VasatiÑ (SÊ, I) 4. Meghagajjitato na (SÊ), meghatajjitena (Ka) 
 5. Ubho tÊraÑ (SÊ, I) 6. KaÑ nu tattha na ramenti (SÊ, I) 
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 TÈ’matamadasaÑghasuppahÊnÈti amataÑ vuccati agadaÑ, tena 
majjantÊti1 amatamadÈ, sappÈ, tesaÑ saÑgho amatamadasaÑgho, tato suÔÔhu 
pahÊnÈ apagatÈ. BhekÈ maÓÉ|kiyo mandavatÊ saravatiyo panÈdayanti taÑ 
ÔhÈnaÑ madhurena vassitena ninnÈdayanti. NÈjja girinadÊhi 
vippavÈsasamayoti ajja etarahi aÒÒÈhipi pabbateyyÈhi nadÊhi 
vippavÈsasamayo na hoti, visesato pana vÈÄamacchasusumÈrÈdivirahitato 
khemÈ AjakaraÓÊ nadÊ. SundaratalatitthapulinasampattiyÈ sivÈ. SuÔÔhu 
rammÈ ramaÓÊyÈ, tasmÈ tattheva me mano ramatÊti adhippÈyo. 

 EvaÑ pana vatvÈ ÒÈtake vissajjetvÈ attano vasanaÔÔhÈnameva gato. 
SuÒÒÈgÈrÈbhiratidÊpanena idameva ca therassa aÒÒÈbyÈkaraÓaÑ ahosÊti. 
 

SappakattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
12. MuditattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Pabbajinti-ÈdikÈ Èyasmato Muditattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni upacinanto 
Vipassissa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ 
SatthÈraÑ disvÈ pasannamÈnaso ekaÑ maÒcamadÈsi2. So tena 
puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
KosalaraÔÔhe gahapatikule nibbattitvÈ Muditoti laddhanÈmo viÒÒutaÑ 
pÈpuÓi. Tena ca samayena taÑ kulaÑ raÒÒÈ kenacideva karaÓÊyena 
palibuddhaÑ ahosi. Mudito rÈjabhayÈbhÊto palÈyitvÈ araÒÒaÑ paviÔÔho 
aÒÒatarassa khÊÓÈsavattherassa vasanaÔÔhÈnaÑ upagacchi. Thero tassa 
bhÊtabhÈvaÑ ÒatvÈ “mÈ bhÈyÊ”ti samassÈsesi. So “kittakena nu kho bhante 
kÈlena idaÑ me bhayaÑ v|pasamessatÊ”ti pucchitvÈ “sattaÔÔhamÈse 
atikkamitvÈ”ti vutte “ettakaÑ kÈlaÑ adhivÈsetuÑ na sakkomi, 
pabbajissÈmahaÑ bhante, pabbÈjetha man”ti jÊvitarakkhaÓatthaÑ pabbajjaÑ 
yÈci, thero taÑ pabbÈjesi. So pabbajitvÈ sÈsane paÔiladdhasaddho bhaye 
v|pasantepi 
______________________________________________________________ 
 1. Tena marantÊti (Ka) 2. PacchimadÈsi (SÊ, I) 
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samaÓadhammaÑyeva rocento kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ vipassanÈya 
kammaÑ karonto “arahattaÑ appatvÈ imasmÈ vasanagabbhÈ bahi na 
nikkhamissÈmÊ”ti-ÈdinÈ paÔiÒÒaÑ katvÈ vipassanaÑ ussukkÈpetvÈ arahattaÑ 
pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

 “Vipassino Bhagavato, LokajeÔÔhassa tÈdino. 
 EkaÑ maÒcaÑ mayÈ dinnaÑ, pasannena sapÈÓinÈ. 

 HatthiyÈnaÑ assayÈnaÑ, dibbayÈnaÑ samajjhagaÑ. 
 Tena maÒcakadÈnena, pattomhi ÈsavakkhayaÑ. 

 Ekanavutito kappe, yaÑ maÒcamadadiÑ tadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, maÒcadÈnassidaÑ phalaÑ. 

 KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 ArahattaÑ pana patvÈ vimuttisukhaÑ paÔisaÑvedento sahÈyabhikkh|hi 
adhigataÑ pucchito attano paÔipannÈkÈraÑ kathento– 
 
 311. “PabbajiÑ jÊvikatthohaÑ, laddhÈna upasampadaÑ. 
 Tato saddhaÑ paÔilabhiÑ, daÄhavÊriyo parakkamiÑ. 
 
 312. KÈmaÑ bhijjatu’yaÑ kÈyo, maÑsapesÊ visÊyaruÑ. 
 Ubho jaÓÓukasandhÊhi, ja~ghÈyo papatantu me. 
 
 313. NÈsissaÑ na pivissÈmi, vihÈrÈ ca na nikkhame. 
 Napi passaÑ nipÈtessaÑ, taÓhÈsalle an|hate. 
 
 314. Tassa me’vaÑ viharato, passa vÊriyaparakkamaÑ. 
 Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti– 

catasso gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha jÊvikatthoti jÊvikÈya atthiko jÊvikappayojano. “Ettha pabbajitvÈ 
nibbhayo sukhena akilamanto jÊvissÈmÊ”ti evaÑ jÊvikatthÈya pabbajinti 
attho. LaddhÈna upasampadanti paÔhamaÑ sÈmaÓerapabbajjÈyaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 328 piÔÔhe. 
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Ôhito Òatticatutthena kammena upasampadaÑ labhitvÈ. Tato saddhaÑ 
paÔilabhinti tato upasampannakÈlato paÔÔhÈya kalyÈÓamitte sevanto dve 
mÈtikÈ tisso anumodanÈ ekaccaÑ1 suttaÑ samathakammaÔÔhÈnaÑ 
vipassanÈvidhiÒca uggaÓhanto BuddhÈdÊnaÑ mahÈnubhÈvataÑ disvÈ 
“SammÈsambuddho BhagavÈ, svÈkkhÈto dhammo, suppaÔipanno saÑgho”ti 
ratanattaye saddhaÑ paÔilabhiÑ. DaÄhavÊriyo parakkaminti evaÑ 
paÔiladdhasaddho hutvÈ vipassanÈya kammaÑ karonto na cirasseva 
saccapaÔivedhÈya daÄhavÊriyo thiravÊriyo hutvÈ parakkamiÑ, akusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ pahÈnÈya kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadÈya sammadeva 
padahiÑ. 

 YathÈ pana parakkamiÑ, taÑ dassetuÑ “kÈman”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha 
kÈmanti yathÈkÈmaÑ ekaÑsato vÈ bhijjatu. AyaÑ kÈyoti ayaÑ mama 
p|tikÈyo, iminÈ vÊriyapatÈpena bhijjati ce, bhijjatu chinnabhinnaÑ hotu. 
MaÑsapesÊ visÊyarunti iminÈ daÄhaparakkamena imasmÈ kÈyÈ maÑsapesiyo 
visÊyanti ce, visÊyantu ito cito viddhaÑsantu. Ubho jaÓÓukasandhÊhi, 
ja~ghÈyo papatantu meti ubhohi jaÓÓukasandhÊhi saha mama ubho ja~ghÈyo 
satthiyo |rubandhato bhijjitvÈ bh|miyaÑ papatantu. “Man”tipi pÈÔho, so 
evattho. SesaÑ heÔÔhÈ vuttanayameva. 
 

MuditattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

CatukkanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. EkaÑ (SÊ, I)

 



  

5. PaÒcakanipÈta 
  

1. RÈjadattattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 PaÒcakanipÈte bhikkhu sivathikaÑ gantvÈti-ÈdikÈ Èyasmato 
RÈjadattattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro 
tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ puÒÒaÑ upacinanto ito catuddase 
kappe BuddhasuÒÒe loke kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ 
kenacideva karaÓÊyena vanantaÑ upagato tattha aÒÒataraÑ 
PaccekabuddhaÑ rukkham|le nisinnaÑ disvÈ pasannamÈnaso 
suparisuddhaÑ ambÈÔakaphalaÑ adÈsi. So tena puÒÒakammena 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ 
satthavÈhakule nibbatti, tassa mahÈrÈjaÑ VessavaÓaÑ ÈrÈdhetvÈ 
paÔiladdhabhÈvato mÈtÈpitaro RÈjadattoti nÈmaÑ akaÑsu. So vayappatto 
paÒcahi sakaÔasatehi bhaÓÉaÑ ÈdÈya vÈÓijjavasena RÈjagahaÑ agamÈsi. 
Tena ca samayena RÈjagahe aÒÒatarÈ gaÓikÈ abhir|pÈ dassanÊyÈ 
paramasobhaggayogato divase divase sahassaÑ labhati. Atha so 
satthavÈhaputto divase divase tassÈ gaÓikÈya sahassaÑ datvÈ saÑvÈsaÑ 
kappento nacirasseva sabbaÑ dhanaÑ khepetvÈ duggato hutvÈ 
ghÈsacchÈdanamattampi alabhanto ito cito ca paribbhamanto saÑvegappatto 
ahosi. So ekadivasaÑ upÈsakehi saddhiÑ VeÄuvanaÑ agamÈsi. 

 Tena ca samayena SatthÈ mahatiyÈ parisÈya parivuto dhammaÑ desento 
nisinno hoti. So parisapariyante nisÊditvÈ Satthu santike dhammaÑ sutvÈ 
paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ dhuta~gÈni samÈdiyitvÈ susÈne vasati, tadÈ 
aÒÒataropi satthavÈhaputto sahassaÑ datvÈ tÈya gaÓikÈya saha vasati. SÈ ca 
gaÓikÈ tassa hatthe mahaggharatanaÑ disvÈ lobhaÑ uppÈdetvÈ aÒÒehi 
dhuttapurisehi taÑ mÈrÈpetvÈ taÑ ratanaÑ gaÓhi. Atha tassa 
satthavÈhaputtassa manussÈ taÑ pavattiÑ sutvÈ ocarakamanusse pesesuÑ. 
Te rattiyaÑ tassÈ gaÓikÈya gharaÑ pavisitvÈ chavi-ÈdÊni anupahacceva taÑ 
mÈretvÈ sivathikÈya chaÉÉesuÑ. RÈjadattatthero asubhanimittaÑ gahetuÑ 
susÈne vicaranto tassÈ gaÓikÈya 
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kaÄevaraÑ paÔikk|lato manasi kÈtuÑ upagato katipayavÈre yoniso manasi 
katvÈ aciramatabhÈvato soÓasi~gÈlÈdÊhi anupahatachavitÈya 
visabhÈgavatthutÈya ca ayoniso manasikaronto tattha kÈmarÈgaÑ uppÈdetvÈ 
saÑviggataramÈnaso attano cittaÑ paribhÈsitvÈ muhuttaÑ ekamantaÑ 
apasakkitvÈ Èdito upaÔÔhitaÑ asubhanimittameva gahetvÈ yoniso 
manasikaronto jhÈnaÑ uppÈdetvÈ taÑ jhÈnaÑ pÈdakaÑ katvÈ vipassanaÑ 
paÔÔhapetvÈ tÈvadeva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

 “Vipine BuddhaÑ disvÈna, SayambhuÑ aparÈjitaÑ. 
 AmbÈÔakaÑ gahetvÈna, Sayambhussa adÈsahaÑ. 

 EkatiÑse2 ito kappe, yaÑ phalamadadiÑ tadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

 KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 ArahattaÑ pana patvÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ 
pÊtisomanassajÈto– 
 
 315. “Bhikkhu sivathikaÑ3 gantvÈ, addasa itthimujjhitaÑ. 
 ApaviddhaÑ susÈnasmiÑ, khajjantiÑ kimihÊ phuÔaÑ. 
 
 316. YaÑ hi eke jigucchanti, mataÑ disvÈna pÈpakaÑ. 
 KÈmarÈgo pÈturahu, andhova savatÊ ahuÑ. 
 
 317. OraÑ odanapÈkamhÈ, tamhÈ ÔhÈnÈ apakkamiÑ. 
 SatimÈ sampajÈnohaÑ, ekamantaÑ upÈvisiÑ. 
 
 318. Tato me manasÊkÈro, yoniso udapajjatha. 
 ŒdÊnavo pÈturahu, nibbidÈ samatiÔÔhatha. 
 
 319. Tato cittaÑ vimucci me, passa dhammasudhammataÑ. 
 Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti– 

imÈ paÒca gÈthÈ abhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 20 piÔÔhÈdÊsu. 2. Catuddase (SÊ) 3. SÊvathikaÑ (SÊ, I)
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 Tattha bhikkhu sivathikaÑ gantvÈti saÑsÈre bhayassa1 ikkhanato 
bhikkhu asubhakammaÔÔhÈnatthaÑ ÈmakasusÈnaÑ upagantvÈ. “Bhikkh|”ti 
cetaÑ attÈnaÑ sandhÈya thero sayaÑ vadati. Itthinti thÊyati ettha 
sukkasoÓitaÑ sattasantÈnabhÈvena saÑhaÒÒatÊti thÊ, mÈtugÈmo, evaÒca 
sabhÈvaniruttivasena “itthÊ”tipi vuccati. VaÒjhÈdÊsu pana taÑsadisatÈya 
taÑsabhÈvÈnativattanato ca tabbohÈro2. “ItthÊ”ti ca itthikaÄevaraÑ vadati. 
Ujjhitanti pariccattaÑ. UjjhaniyattÈ eva apaviddhaÑ anapekkhabhÈvena 
khittaÑ. KhajjantiÑ kimihÊ phuÔanti kimÊhi p|ritaÑ hutvÈ khajjamÈnaÑ. 

 YaÑ hi eke jigucchanti, mataÑ disvÈna pÈpakanti yaÑ apagatÈyu-
usmÈviÒÒÈÓatÈya mataÑ kaÄevaraÑ pÈpakaÑ nihÊnaÑ lÈmakaÑ eke 
cokkhajÈtikÈ3 jigucchanti, oloketumpi na icchanti. KÈmarÈgo pÈturah|ti 
tasmiÑ kuÓape ayonisomanasikÈrassa balavatÈya kÈmarÈgo mayhaÑ 
pÈturahosi uppajji. Andhova savatÊ ahunti tasmiÑ kaÄevare navahi dvÈrehi 
asuciÑ savati sandante asucibhÈvassa adassanena andho viya ahosiÑ. 
TenÈha– 

   “Ratto atthaÑ na jÈnÈti, ratto dhammaÑ na passati. 
   AndhatamaÑ tadÈ hoti, yaÑ rÈgo sahate naran”ti ca, 

“kÈmacchando kho brÈhmaÓa andhakaraÓo acakkhukaraÓo”ti ca Èdi. Keci 
panettha takÈrÈgamaÑ katvÈ “kilesapariyuÔÔhÈnena avasavatti kilesassa vÈ 
vasavattÊ”ti atthaÑ vadanti. Apare “andhova asati ahun”ti PÈÄiÑ vatvÈ 
“kÈmarÈgena andho eva hutvÈ satirahito ahosin”ti atthaÑ vadanti. 
TadubhayaÑ pana PÈÄiyaÑ natthi. 

 OraÑ odanapÈkamhÈti odanapÈkato oraÑ, yÈvatÈ kÈlena 
suparidhotatintataÓÉulanÈÄiyÈ odanaÑ pacati, tato orameva kÈlaÑ, tatopi 
lahukÈlena rÈgaÑ vinodento tamhÈ ÔhÈnÈ apakkamiÑ yasmiÑ ÔhÈne Ôhitassa 
me rÈgo uppajji, tamhÈ ÔhÈnÈ apakkamiÑ apasakkiÑ4. Apakkantova satimÈ 
sampajÈnohaÑ samaÓasaÒÒaÑ upaÔÔhapetvÈ satipaÔÔhÈnamanasikÈravasena 
satimÈ, sammadeva dhammasabhÈvajÈnanena 
______________________________________________________________ 
 1. BhayaÑ (SÊ, I) 2. TaÑsadisatÈya sahavuttitova tabbohÈrÈ (SÊ) 
 3. MokkhajÈtikÈ (SÊ, I) 4. Natthi (SÊ, I) 
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sampajÈno ca hutvÈ ekamantaÑ upÈvisiÑ, palla~kaÑ ÈbhujitvÈ nisÊdiÑ. 
Nisinnassa ca tato me manasÊkÈro, yoniso udapajjathÈti-Èdi sabbaÑ heÔÔhÈ 
vuttanayamevÈti. 
 

RÈjadattattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. Subh|tattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Ayogeti-ÈdikÈ Èyasmato Subh|tattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni upacinanto 
Kassapassa Bhagavato kÈle BÈrÈÓasiyaÑ gahapatimahÈsÈlakule nibbattitvÈ 
viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ Satthsu santike dhammaÑ sutvÈ pasannamÈnaso 
saraÓesu ca sÊlesu ca patiÔÔhÈya mÈse mÈse aÔÔhakkhattuÑ 
catujjÈtiyagandhena Satthu gandhakuÔiÑ opuÒjÈpesi. So tena puÒÒakammena 
nibbattanibbattaÔÔhÈne sugandhasarÊro hutvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde 
MagadharaÔÔhe gahapatikule nibbattitvÈ Subh|toti laddhanÈmo vayappatto 
nissaraÓajjhÈsayatÈya1 gharÈvÈsaÑ pahÈya titthiyesu pabbajitvÈ tattha sÈraÑ 
alabhanto Satthu santike UpatissakolitaselÈdike bah| samaÓabrÈhmaÓe 
pabbajitvÈ sÈmaÒÒasukhaÑ anubhavante disvÈ sÈsane paÔiladdhasaddho 
pabbajitvÈ ÈcariyupajjhÈye ÈrÈdhetvÈ kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ vivekavÈsaÑ 
vasanto vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

   “Imamhi bhaddake kappe, brahmabandhu mahÈyaso. 
   Kassapo nÈma gottena, uppajji vadataÑ varo. 

   AnubyaÒjanasampanno, bÈttiÑsavaralakkhaÓo. 
   ByÈmappabhÈparivuto, raÑsijÈlasamotthaÔo. 

   AssÈsetÈ yathÈ cando, s|riyova pabha~karo. 
   NibbÈpetÈ yathÈ megho, sÈgarova guÓÈkaro. 
______________________________________________________________ 
 1. NissaraÓajjhÈsayÈ (SÊ, I) 2. Khu 4. 165 piÔÔhÈdÊsu. 
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   DharaÓÊriva sÊlena, HimavÈva samÈdhinÈ. 
   ŒkÈso viya paÒÒÈya, asa~go anilo yathÈ. 

   TadÈhaÑ BÈrÈÓasiyaÑ, upapanno mahÈkule. 
   Pah|tadhanadhaÒÒasmiÑ, nÈnÈratanasaÒcaye. 

   MahatÈ parivÈrena, nisinnaÑ LokanÈyakaÑ. 
   Upecca dhammamassosiÑ, amataÑva manoharaÑ. 

   DvattiÑsalakkhaÓadharo, sanakkhattova candimÈ. 
   AnubyaÒjanasampanno, sÈlarÈjÈva phullito. 

   RaÑsijÈlaparikkhito, dittova kanakÈcalo. 
   ByÈmappabhÈparivuto, sataraÑsÊ divÈkaro. 

   SoÓÓÈnano Jinavaro, samaÓÊva siluccayo. 
   KaruÓÈpuÓÓahadayo, guÓena viya sÈgaro. 

   Lokavissutakitti ca, Siner|va naguttamo. 
   YasasÈ vitthato vÊro, ÈkÈsasadiso Muni. 

   Asa~gacitto sabbattha, anilo viya nÈyako. 
   PatiÔÔhÈ sabbabh|tÈnaÑ, mahÊva Munisattamo. 

   Anupalitto lokena, toyena padumaÑ yathÈ. 
   KuvÈdagacchadahano, aggikkhandhova sobhati. 

   Agado viya sabbattha, kilesavisanÈsako. 
   GandhamÈdanaselova, guÓagandhavibh|sito. 

   GuÓÈnaÑ Èkaro vÊro, ratanÈnaÑva sÈgaro. 
   Sindh|va vanarÈjÊnaÑ, kilesamalahÈrako. 

   VijayÊva mahÈyodho, mÈrasenÈvamaddano. 
   CakkavattÊva so rÈjÈ, bojjha~garatanissaro. 

   MahÈbhisakkasa~kÈso, dosabyÈdhitikicchako. 
   Sallakatto yathÈ vejjo, diÔÔhigaÓÉaviphÈlako. 
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   So tadÈ lokapajjoto, sanarÈmarasakkato. 
   ParisÈsu narÈdicco, dhammaÑ desayate Jino. 

   DÈnaÑ datvÈ mahÈbhogo, sÊlena Sugat|pago. 
   BhÈvanÈya ca nibbÈti, iccevamanusÈsatha. 

   DesanaÑ taÑ mahassÈdaÑ, ÈdimajjhantasobhanaÑ. 
   SuÓanti parisÈ sabbÈ, amataÑva mahÈrasaÑ. 

   SutvÈ sumadhuraÑ dhammaÑ, pasanno JinasÈsane. 
   SugataÑ saraÓaÑ gantvÈ, yÈvajÊvaÑ namassahaÑ. 

   Munino gandhakuÔiyÈ, opuÒjesiÑ tadÈ mahiÑ. 
   CatujjÈtena gandhena, mÈse aÔÔha dinesvahaÑ. 

   PaÓidhÈya sugandhattaÑ, sarÊravissagandhino. 
   TadÈ Jino viyÈkÈsi, sugandhatanulÈbhitaÑ. 

   Yo yaÑ gandhakuÔibh|miÑ, gandhenopuÒjate sakiÑ. 
   Tena kammavipÈkena, upapanno tahiÑ tahiÑ. 

   Sugandhadeho sabbattha, bhavissati ayaÑ naro. 
   GuÓagandhayutto hutvÈ, nibbÈyissatinÈsavo.  

   Tena kammena sukatena, cetanÈpaÓidhÊhi ca. 
   JahitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, TÈvatiÑsamagacchahaÑ. 

   Pacchime ca bhave dÈni, jÈto vippakule ahaÑ. 
   GabbhaÑ me vasato mÈtÈ, dehenÈsi sugandhitÈ. 

   YadÈ ca mÈtukucchimhÈ, nikkhamÈmi tadÈ purÊ. 
   SÈvatthi sabbagandhehi, vÈsitÈ viya vÈyatha. 

   PupphavassaÒca surabhi, dibbagandhaÑ manoramaÑ. 
   Dh|pÈni ca mahagghÈni, upavÈyiÑsu tÈvade. 

   DevÈ ca sabbagandhehi, dh|papupphehi taÑ gharaÑ. 
   VÈsayiÑsu sugandhena, yasmiÑ jÈto ahaÑ ghare. 
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 YadÈ ca taruÓo bhaddo, paÔhame yobbane Ôhito. 
 TadÈ selaÑ saparisaÑ, vinetvÈ narasÈrathi. 

 Tehi sabbehi parivuto, SÈvatthipuramÈgato. 
 TadÈ BuddhÈnubhÈvaÑ taÑ, disvÈ pabbajito ahaÑ. 

 SÊlaÑ samÈdhipaÒÒaÒca, vimuttiÒca anuttaraÑ. 
 BhÈvetvÈ caturo dhamme, pÈpuÓiÑ ÈsavakkhayaÑ. 

 YadÈ pabbajito cÈhaÑ, yadÈ ca arahÈ ahuÑ. 
 NibbÈyissaÑ yadÈ cÈhaÑ, gandhavasso tadÈ ahu. 

 SarÊragandho ca sadÈtiseti me, 
 MahÈrahaÑ candanacampakuppalaÑ. 
 Tatheva gandhe itare ca sabbaso, 
 Pasayha vÈyÈmi tato tahiÑ tahiÑ. 

 KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 ArahattaÑ pana patvÈ titthiyesu pabbajitvÈ attano pattaÑ 
attakilamathÈnuyogaÑ dukkhaÑ, sÈsane pabbajitvÈ pattaÑ jhÈnÈdisukhaÒca 
cintetvÈ1 attano paÔipattipaccavekkhaÓamukhena aÒÒaÑ byÈkaronto– 
 
 320. “Ayoge yuÒjamattÈnaÑ, puriso kiccamicchako. 
 CaraÑ ce nÈdhigaccheyya, taÑ me dubbhagalakkhaÓaÑ. 
 
 321. Abb|ÄhaÑ aghagataÑ vijitaÑ, 
 EkaÒce ossajeyya kalÊva siyÈ. 
 SabbÈnipi ce ossajeyya andhova siyÈ, 
 Samavisamassa adassanato. 
 
 322. YaÒhi kayirÈ taÒhi vade, yaÑ na kayirÈ na taÑ vade. 
 AkarontaÑ bhÈsamÈnaÑ, parijÈnanti paÓÉitÈ. 
 
 323. YathÈpi ruciraÑ pupphaÑ, vaÓÓavantaÑ agandhakaÑ. 
 EvaÑ subhÈsitÈ vÈcÈ, aphalÈ hoti akubbato. 
______________________________________________________________ 
 1. DÊpetvÈ (SÊ, I) 
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 324. YathÈpi ruciraÑ pupphaÑ, vaÓÓavantaÑ sugandhakaÑ. 
 EvaÑ subhÈsitÈ vÈcÈ, saphalÈ hoti kubbato”ti– 

imÈ paÒca gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha ayogeti ayuÒjitabbe asevitabbe antadvaye. Idha pana 
attakilamathÈnuyogavasena attho veditabbo. YuÒjanti tasmiÑ attÈnaÑ 
yuÒjanto yojento tathÈ paÔipajjanto. Kiccamicchakoti ubhayahitÈvahaÑ 
kiccaÑ icchanto, tappaÔipakkhato ayoge caraÑ caranto ce bhaveyya. 
NÈdhigaccheyyÈti yathÈdhippetaÑ hitasukhaÑ na pÈpuÓeyyÈti ÒÈyo1. 
TasmÈ yaÑ ahaÑ titthiyamata2vaÒcito ayoge yuÒjiÑ, taÑ me 
dubbhagalakkhaÓaÑ apuÒÒasabhÈvo. “PurimakammabyÈmohito ayoge 
yuÒjin”ti dasseti. 

 Abb|ÄhaÑ aghagataÑ vijitanti vibÈdhanasabhÈvatÈya aghÈ nÈma 
rÈgÈdayo, aghÈni eva aghagataÑ, aghagatÈnaÑ vijitaÑ saÑsÈrappavatti, 
tesaÑ vijayo kusaladhammÈbhibhavo. “AghagataÑ vijitan”ti 
anunÈsikalopaÑ akatvÈ vuttaÑ. 3TaÑ abb|ÄhaÑ anuddhataÑ yena, taÑ 
abb|ÄhÈghagataÑ vijitaÑ katvÈ3 evaÑbh|to hutvÈ, kilese asamucchinditvÈti 
attho. EkaÒce ossajeyyÈti adutiyatÈya padhÈnatÈya ca ekaÑ appamÈdaÑ 
sammÈpayogameva vÈ ossajeyya pariccajeyya ce. KalÊva so puggalo 
KÈÄakaÓÓÊ viya siyÈ. SabbÈnipi ce ossajeyyÈti sabbÈnipi vimuttiyÈ 
paripÈcakÈni saddhÈvÊriyasatisamÈdhipaÒÒindriyÈni4 ossajeyya ce, 
abhÈvanÈya chaÉÉeyya ce, andhova siyÈ samavisamassa adassanato. 

 YathÈti opammasampaÔipÈdanatthe nipÈto. Ruciranti sobhanaÑ. 
VaÓÓavantanti vaÓÓasaÓÔhÈnasampannaÑ. Agandhakanti gandharahitaÑ 
pÈlibhaddakagirikaÓÓikajayasumanÈdibhedaÑ. EvaÑ subhÈsitÈ vÈcÈti 
subhÈsitÈ vÈcÈ nÈma TepiÔakaÑ BuddhavacanaÑ 
vaÓÓasaÓÔhÈnasampannapupphasadisaÑ. YathÈ hi agandhakaÑ pupphaÑ 
dhÈrentassa sarÊre gandho na pharati, evaÑ etampi yo 
______________________________________________________________ 
 1. Na pÈpuÓeyya, tathÈti ÒÈyo (Ka) 2. ...tama (Ka) 
 3-3. Yena taÑ abb|ÄhaÑ anuddhaÔaÑ aghagataÑ vijitaÑ akatvÈ (SÊ, I) 
 4. SabbÈni vÊriyasatisamÈdhipaÒÒindriyÈni (SÊ, I) 
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sakkaccasavanÈdÊhi na samÈcarati, tassa sakkaccaÑ asamÈcarantassa yaÑ 
tattha kattabbaÑ, taÑ akubbato sutagandhaÑ1 paÔipattigandhaÒca na Èvahati 
aphalÈ hoti. Tena vuttaÑ “evaÑ subhÈsitÈ vÈcÈ, aphalÈ hoti akubbato”ti. 

 Sugandhakanti sumanacampakanÊluppalapupphÈdibhedaÑ. Evanti yathÈ 
taÑ pupphaÑ dhÈrentassa sarÊre gandho pharati, evaÑ 
TepiÔakabuddhavacanasa~khÈtÈ subhÈsitÈ vÈcÈpi yo sakkaccasavanÈdÊhi 
tattha kattabbaÑ karoti, assa2 puggalassa saphalÈ hoti, 
sutagandhapaÔipattigandhÈnaÑ Èvahanato mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ. 
TasmÈ yathovÈdaÑ3 paÔipajjeyya, yathÈkÈrÊ tathÈvÈdÊ ca bhaveyyÈti. SesaÑ 
vuttanayameva. 
 

Subh|tattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. GirimÈnandattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Vassati devoti-ÈdikÈ Èyasmato GirimÈnandattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto Sumedhassa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ vayappatto 
gharÈvÈsaÑ vasanto attano bhariyÈya putte ca kÈla~kate sokasallasamappito 
araÒÒaÑ paviÔÔho SatthÈrÈ tattha gantvÈ dhammaÑ kathetvÈ sokasalle 
abb|Ähe pasannamÈnaso sugandhapupphehi p|jetvÈ paÒcapatiÔÔhitena 
vanditvÈ sirasi aÒjaliÑ katvÈ abhitthavi. 

 So tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ 
BuddhuppÈde RÈjagahe BimbisÈraraÒÒo purohitassa putto hutvÈ nibbatti. 
GirimÈnandotissa nÈmaÑ ahosi. So viÒÒutaÑ patto Satthu RÈjagahagamane 
BuddhÈnubhÈvaÑ disvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ samaÓadhammaÑ 
karonto katipayaÑ divasaÑ gÈmakÈvÈse vasitvÈ SatthÈraÑ vandituÑ 
RÈjagahaÑ agamÈsi. BimbisÈramahÈrÈjÈ tassa ÈgamanaÑ sutvÈ 
upasa~kamitvÈ “idheva bhante vasatha, ahaÑ cat|hi paccayehi 
upaÔÔhahÈmÊ”ti sampavÈretvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. SutagandhaÑ cÈgagandhaÑ (SÊ, I, Ka), sutagandhaÒca vÈcÈgandhaÒca 
 (Dhammapada-®Ôha 1. 242 piÔÔhe.) 
 2. SÈ assa (SÊ, I) 3. YathÈ cÈgaÑ (SÊ, I) 
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gato bahukiccatÈya na sari. “Thero abbhokÈse vasatÊ”ti devatÈ therassa 
temanabhayena vassaÑ vÈresuÑ. RÈjÈ avassanakÈraÓaÑ sallakkhetvÈ 
therassa kuÔikaÑ kÈrÈpesi. Thero kuÔikÈyaÑ vasanto 
senÈsanasappÈyalÈbhena samÈdhÈnaÑ1 labhitvÈ vÊriyasamataÑ yojetvÈ 
vipassanaÑ ussukkÈpetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

   “BhariyÈ me kÈla~katÈ, putto sivathikaÑ gato. 
   MÈtÈ pitÈ matÈ bhÈtÈ, ekacitamhi Éayhare. 

   Tena sokena santatto, kiso paÓÉu ahosahaÑ. 
   Cittakkhepo ca me Èsi, tena sokena aÔÔito. 

   SokasallaparetohaÑ, vanantamupasa~kamiÑ. 
   PavattaphalaÑ bhuÒjitvÈ, rukkham|le vasÈmahaÑ. 

   Sumedho nÈma Sambuddho, dukkhassantakaro Jino. 
   MamuddharitukÈmo so, ÈgaÒchi mama santikaÑ. 

   PadasaddaÑ suÓitvÈna, Sumedhassa Mahesino. 
   PaggahetvÈnahaÑ sÊsaÑ, ullokesiÑ MahÈmuniÑ. 

   UpÈgate MahÈvÊre, pÊti me udapajjatha. 
   TadÈsi’mekaggamano, disvÈ taÑ LokanÈyakaÑ. 

   SatiÑ paÔilabhitvÈna, paÓÓamuÔÔhimadÈsahaÑ. 
   NisÊdi BhagavÈ tattha, anukampÈya cakkhumÈ. 

   Nisajja tattha BhagavÈ, Sumedho LokanÈyako. 
   DhammaÑ me kathayÊ Buddho, sokasallavinodanaÑ. 

   AnavhitÈ tato ÈguÑ, ananuÒÒÈtÈ ito gatÈ. 
   YathÈ’gatÈ tathÈ gatÈ, tattha kÈ paridevanÈ. 

   YathÈpi pathikÈ sattÈ, vassamÈnÈya vuÔÔhiyÈ. 
   SabhaÓÉÈ upagacchanti, vassassÈ’patanÈya te. 
______________________________________________________________ 
 1. SammÈpadhÈnaÑ (Ka) 2. Khu 3. 387 piÔÔhÈdÊsu. 
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   Vasse ca te oramite, sampayanti yadicchakaÑ. 
   EvaÑ mÈtÈ pitÈ tuyhaÑ, tattha kÈ paridevanÈ. 

   ŒgantukÈ pÈhunakÈ, caliteritakampitÈ. 
   EvaÑ mÈtÈ pitÈ tuyhaÑ, tattha kÈ paridevanÈ. 

   YathÈpi urago jiÓÓaÑ, hitvÈ gacchati saÑ tacaÑ. 
   EvaÑ mÈtÈ pitÈ tuyhaÑ, saÑ tanuÑ idha hÊyare. 

   Buddhassa giramaÒÒÈya, sokasallaÑ vivajjayiÑ. 
   PÈmojjaÑ janayitvÈna, BuddhaseÔÔhaÑ avandahaÑ. 

   VanditvÈna mahÈnÈgaÑ, p|jayiÑgirimaÒjariÑ. 
   DibbagandhaÑ sampavantaÑ, SumedhaÑ LokanÈyakaÑ. 

   P|jayitvÈna SambuddhaÑ, sire katvÈna aÒjaliÑ. 
   AnussaraÑ guÓaggÈni, santhaviÑ LokanÈyakaÑ. 

   NittiÓÓosi MahÈvÊra, SabbaÒÒu LokanÈyaka. 
   Sabbe satte uddharasi, ÒÈÓena tvaÑ MahÈmune. 

   VimatiÑ dveÄhakaÑ vÈpi, saÒchindasi MahÈmune. 
   PaÔipÈdesi me maggaÑ, tava ÒÈÓena cakkhuma. 

   ArahÈ vasipattÈ ca, chaÄabhiÒÒÈ mahiddhikÈ. 
   AntalikkhacarÈ dhÊrÈ, parivÈrenti tÈvade.  

   PaÔipannÈ ca sekhÈ ca, phalaÔÔhÈ santi sÈvakÈ. 
   Surodayeva padumÈ, pupphanti tava sÈvakÈ. 

   MahÈsamuddova’kkhobho, atulopi duruttaro. 
   EvaÑ ÒÈÓena sampanno, appameyyosi cakkhuma. 

   VanditvÈhaÑ LokajinaÑ, cakkhumantaÑ mahÈyasaÑ. 
   PuthudisÈ namassanto, paÔikuÔiko agaÒchahaÑ. 

   DevalokÈ cavitvÈna, sampajÈno patissato. 
   OkkamiÑ mÈtuyÈ kucchiÑ, sandhÈvanto bhavÈbhave. 
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 AgÈrÈ abhinikkhamma, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 
 ŒtÈpÊ nipako jhÈyÊ, paÔisallÈnagocaro. 

 PadhÈnaÑ padahitvÈna, tosayitvÈ MahÈmuniÑ. 
 Candova’bbhaghanÈ mutto, vicarÈmi ahaÑ sadÈ. 

 Vivekamanuyuttomhi, upasanto nir|padhi. 
 SabbÈsave pariÒÒÈya, viharÈmi anÈsavo. 

 TiÑsakappasahassamhi, yaÑ Buddhamabhip|jayiÑ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

 KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 Atha therassa arahattappattiyÈ haÔÔhatuÔÔhe viya deve vassante upari taÑ 
vassane niyojanamukhena aÒÒaÑ byÈkaronto– 
 
 325. “Vassati devo yathÈsugÊtaÑ, 
 ChannÈ me kuÔikÈ sukhÈ nivÈtÈ. 
 TassaÑ viharÈmi v|pasanto, 
 Atha ce patthayasÊ pavassa deva. 
 
 326. Vassati devo yathÈsugÊtaÑ, 
 ChannÈ me kuÔikÈ sukhÈ nivÈtÈ. 
 TassaÑ viharÈmi santacitto, 
 Atha ce patthayasÊ pavassa deva. 
 
 327. Vassati devo -pa-. TassaÑ viharÈmi vÊtarÈgo -pa-. 
 
 328. Vassati devo -pa-. TassaÑ viharÈmi vÊtadoso -pa-. 
 
 329. Vassati devo -pa-. 
 TassaÑ viharÈmi vÊtamoho. 
 Atha ce patthayasÊ pavassa devÈ”ti– 

imÈ paÒca gÈthÈ abhÈsi. 
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 Tattha yathÈsugÊtanti sugÊtÈnur|paÑ, sundarassa attano meghagÊtassa 
anur|pamevÈti attho. ValÈhako hi yathÈ agajjanto kevalaÑ vassanto na 
sobhati, evaÑ satapaÔalasahassapaÔalena uÔÔhahitvÈ thanayanto gajjanto 
vijjullatÈ nicchÈrentopi avassanto na sobhati, tathÈbh|to pana hutvÈ 
vassanto sobhatÊti vuttaÑ “vassati devo yathÈsugÊtan”ti. TenÈha 
“abhitthanaya pajjunna”1 “gajjitÈ ceva vassitÈ cÈ”ti2 ca. TassaÑ viharÈmÊti 
tassaÑ kuÔikÈyaÑ ariyavihÈragabbhena iriyÈpathavihÈrena viharÈmi. 
V|pasantacittoti aggaphalasamÈdhinÈ sammadeva upasantamÈnaso. 

 EvaÑ therassa anekavÈraÑ kataÑ uyyojanaÑ sirasÈ sampaÔicchanto 
valÈhakadevaputto ninnaÒca thalaÒca p|rento mahÈvassaÑ vassÈpesi. 
 

GirimÈnandattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. SumanattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 YaÑ patthayÈnoti-ÈdikÈ Èyasmato Sumanattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto ito paÒcanavute kappe BuddhasuÒÒe loke kulagehe nibbattitvÈ 
viÒÒutaÑ patto ekaÑ PaccekabuddhaÑ byÈdhitaÑ disvÈ harÊtakaÑ adÈsi. So 
tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
KosalaraÔÔhe gahapatikule nibbattitvÈ Sumanoti laddhanÈmo sukhena 
vaÉÉhi. Tassa pana mÈtulo pabbajitvÈ arahÈ hutvÈ araÒÒe viharanto Sumane 
vayappatte yaÑ pabbÈjetvÈ caritÈnuk|laÑ kammaÔÔhÈnaÑ adÈsi. So tattha 
yogakammaÑ karonto cattÈri jhÈnÈni paÒca ca abhiÒÒÈyo nibbattesi. 
Athassa thero vipassanÈvidhiÑ Ècikkhi, so ca nacireneva vipassanaÑ 
vaÉÉhetvÈ arahatte patiÔÔhÈsi. Tena vuttaÑ ApadÈne3– 

   “HarÊtakaÑ ÈmalakaÑ, ambajambuvibhÊtakaÑ. 
   KolaÑ bhallÈtakaÑ billaÑ, sayameva harÈmahaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 416; Khu 5. 18 piÔÔhesu. 2. AÑ 1. 416; Abhi 3. 148 piÔÔhesu. 
 3. Khu 4. 21 piÔÔhÈdÊsu. 
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 DisvÈna pabbhÈragataÑ, jhÈyiÑ jhÈnarataÑ MuniÑ. 
 ŒbÈdhena ÈpÊÄentaÑ, adutÊyaÑ MahÈmuniÑ. 

 HarÊtakaÑ gahetvÈna, Sayambhussa adÈsahaÑ. 
 KhÈdamattamhi bhesajje, byÈdhi passambhi tÈvade. 

 PahÊnadaratho Buddho, anumodamakÈsi me. 
 BhesajjadÈneniminÈ, byÈdhiv|pasamena ca. 

 Devabh|to manusso vÈ, jÈto vÈ aÒÒajÈtiyÈ. 
 Sabbattha sukhito hotu, mÈ ca te byÈdhimÈgamÈ. 

 IdaÑ vatvÈna Sambuddho, Sayambh| aparÈjito. 
 NabhaÑ abbhuggamÊ dhÊro, haÑsarÈjÈva ambare. 

 Yato harÊtakaÑ dinnaÑ, Sayambhussa Mahesino. 
 IdaÑ jÈtiÑ upÈdÈya, byÈdhi me nupapajjatha. 

 AyaÑ pacchimako mayhaÑ, carimo vattate bhavo. 
 Tisso vijjÈ sacchikatÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 

 Catunnavutito kappe, bhesajjamadadiÑ tadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, bhesajjassa idaÑ phalaÑ. 

 KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 Arahatte pana patiÔÔhito ekadivasaÑ MÈtulattherassa upaÔÔhÈnaÑ 
agamÈsi. TaÑ thero adhigamaÑ pucchi, taÑ byÈkaronto– 
 
 330. “YaÑ patthayÈno dhammesu, upajjhÈyo anuggahi. 
 AmataÑ abhika~khantaÑ, kataÑ kattabbakaÑ mayÈ. 
 
 331. Anuppatto sacchikato, sayaÑ dhammo anÊtiho. 
 VisuddhaÒÈÓo nikka~kho, byÈkaromi tavantike. 
 
 332. PubbenivÈsaÑ jÈnÈmi, dibbacakkhu visodhitaÑ. 
 Sadattho me anuppatto, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 
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 333. Appamattassa me sikkhÈ, sussutÈ tava sÈsane. 
 Sabbe me ÈsavÈ khÊÓÈ, natthi dÈni punabbhavo. 
 
 334. AnusÈsi maÑ ariyavatÈ, anukampi anuggahi. 
 Amogho tuyha’movÈdo, antevÈsimhi sikkhito”ti– 

imÈhi paÒcahi gÈthÈhi sÊhanÈdaÑ nadanto aÒÒaÑ byÈkÈsi. 

 Tattha yaÑ patthayÈno dhammesu, upajjhÈyo anuggahi. AmataÑ 
abhika~khantanti samathavipassanÈdÊsu anavajjadhammesu yaÑ dhammaÑ 
mayhaÑ patthayanto Èka~khanto upajjhÈyo amataÑ nibbÈnaÑ 
abhika~khantaÑ maÑ ovÈdadÈnavasena anuggaÓhi. KataÑ kattabbakaÑ 
mayÈti tassa adhigamatthaÑ kattabbaÑ pariÒÒÈdisoÄasavidhaÑ kiccaÑ 
kataÑ niÔÔhÈpitaÑ mayÈ. 

 Tato eva anuppatto adhigato catubbidhopi maggadhammo sacchikato. 
SayaÑ dhammo anÊtihoti sayaÑ attanÈyeva nibbÈnadhammo phaladhammo 
ca anÊtiho asandiddho attapaccakkho kato, “itiha, iti kirÈ”ti pavattiyÈ 
itihasa~khÈtaÑ saÑsayaÑ samucchindantoyeva ariyamaggo pavattati. 
TenÈha “visuddhaÒÈÓo nikka~kho”ti-Èdi. Tattha visuddhaÒÈÓoti 
sabbasaÑkilesavisuddhiyÈ visuddhaÒÈÓo. Tavantiketi tava samÊpe. 

 Sadatthoti arahattaÑ. SikkhÈti adhisÊlasikkhÈdayo. SussutÈti 
pariyattibÈhusaccassa paÔivedhabÈhusaccassa ca pÈrip|rivasena suÔÔhu sutÈ. 
Tava sÈsaneti tava ovÈde anusiÔÔhiyaÑ Ôhitassa. 

 AriyavatÈti suvisuddhasÊlÈdivatasamÈdÈnena. AntevÈsimhi sikkhitoti 
tuyhaÑ samÊpe ciÓÓabrahmacariyavÈsatÈya antevÈsÊ sikkhitavÈ sikkhita-
adhisÊlÈdisikkho amhÊti. 
 

SumanattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 

 



 KhuddakanikÈya 50 

5. VaÉÉhattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 SÈdh| hÊti-ÈdikÈ Èyasmato VaÉÉhattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayÈni puÒÒÈni 
upacinanto imasmiÑ BuddhuppÈde bhÈrukacchanagare gahapatikule 
nibbattitvÈ vaÉÉhoti laddhanÈmo anupubbena vaÉÉhati. Athassa mÈtÈ 
saÑsÈre saÒjÈtasaÑvegÈ puttaÑ ÒÈtÊnaÑ niyyÈdetvÈ bhikkhunÊnaÑ santike 
pabbajitvÈ vipassanÈya kammaÑ karontÊ arahattaÑ pÈpuÓitvÈ aparena 
samayena puttampi viÒÒutaÑ pattaÑ VeÄudanta1ttherassa santike pabbÈjesi. 
So pabbajito BuddhavacanaÑ uggahetvÈ bahussuto dhammakathiko hutvÈ 
ganthadhuraÑ vahanto ekadivasaÑ “ekako santaruttarova mÈtaraÑ 
passissÈmÊ”ti bhikkhunupassayaÑ agamÈsi. TaÑ disvÈ mÈtÈ “kasmÈ tvaÑ 
ekako santaruttarova idhÈgato”ti codesi. So mÈtarÈ codiyamÈno “ayuttaÑ 
mayÈ katan”ti uppannasaÑvego vihÈraÑ gantvÈ divÈÔÔhÈne nisinno 
vipassitvÈ arahattaÑ patvÈ mÈtu ovÈdasampattipakÈsanamukhena aÒÒaÑ 
byÈkaronto– 
 
 335. “SÈdh| hi kira me mÈtÈ, patodaÑ upadaÑsayi. 
 YassÈhaÑ vacanaÑ sutvÈ, anusiÔÔho janettiyÈ. 
 ŒraddhavÊriyo pahitatto, patto sambodhimuttamaÑ. 
 
 336. ArahÈ dakkhiÓeyyomhi, tevijjo amataddaso. 
 JetvÈ namucino senaÑ, viharÈmi anÈsavo. 
 
 337. AjjhattaÒca bahiddhÈ ca, ye me vijjiÑsu ÈsavÈ. 
 Sabbe asesÈ ucchinnÈ, na ca uppajjare puna. 
 
 338. VisÈradÈ kho bhaginÊ, etamatthaÑ abhÈsayi. 
 ApihÈ n|na mayipi, vanatho te na vijjati. 
 
 339. PariyantakataÑ dukkhaÑ, antimoyaÑ samussayo. 
 JÈtimaraÓasaÑsÈro, natthi dÈni punabbhavo”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. VeÄudatta (SÊ, I) 
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 Tattha sÈdh| hi kira me mÈtÈ, patodaÑ upadaÑsayÊti sÈdhu vata mÈtÈ 
mayhaÑ ovÈdasa~khÈtaÑ patodaÑ dasseti, tena me vÊriyaÑ uttejentÊ 
uttama~ge paÒÒÈsÊse vijjhi. YassÈti yassÈ me mÈtuyÈ. Sambodhinti 
arahattaÑ. AyaÑ hettha yojanÈ–janettiyÈ me anusiÔÔho yassÈ 
anusÈsanÊbh|taÑ vacanaÑ sutvÈ ahaÑ ÈraddhavÊriyo pahitatto viharanto 
uttamaÑ aggaphalaÑ sambodhiÑ arahattaÑ patto. 

 Tato eva ÈrakattÈ kilesehi arahÈ puÒÒakkhettatÈya dakkhiÓeyyo 
dakkhiÓÈraho amhi. PubbenivÈsaÒÈÓÈdivijjÈttayassa adhigatattÈ tevijjo 
nibbÈnassa sacchikatattÈ amataddaso namucino mÈrassa senaÑ 
kilesavÈhiniÑ bodhipakkhiyasenÈya jinitvÈ tassa jitattÈyeva anÈsavo sukhaÑ 
viharÈmÊti. 

 IdÈni “anÈsavo”ti vuttamatthaÑ pÈkaÔataraÑ kÈtuÑ “ajjhattaÒcÈ”ti 
gÈthamÈha. Tassattho–ajjhattaÑ ajjhattavatthukÈ ca bahiddhÈ 
bahiddhavatthukÈ ca ÈsavÈ ye mayhaÑ ariyamaggÈdhigamato pubbe 
vijjiÑsu upalabbhiÑsu, te sabbe anavasesÈ ucchinnÈ ariyamaggena 
samucchinnÈ pahÊnÈ puna dÈni kadÈcipi na ca uppajjeyyuÑ na 
uppajjissantiyevÈti. 

 IdÈni mÈtu vacanaÑ a~kusaÑ katvÈ attanÈ arahattassa adhigatattÈ 
mÈtaraÑ thomento “visÈradÈ”ti gÈthamÈha. Tattha visÈradÈ khoti ekaÑsena 
vigatasÈrajjÈ. EvaÑ mÈtu attano ca arahattÈdhigamena Satthu 
orasaputtabhÈvaÑ ullapento1 mÈtaraÑ “bhaginÊ”ti Èha. EtamatthaÑ 
abhÈsayÊti etaÑ mama ovÈdabh|taÑ atthaÑ abhaÓi. EvaÑ pana maÑ 
ovadantÊ na kevalaÑ visÈradÈ eva, atha kho apihÈ n|na mayipi tava 
puttakepi apihÈ asanthavÈ2 maÒÒe, kiÑ vÈ etena parikappanena3? Vanatho 
te na vijjati avijjÈdiko vanatho tava santÈne nattheva, yÈ maÑ bhavakkhaye 
niyojesÊti adhippÈyo. 

 IdÈni “tayÈ niyojitÈkÈreneva mayÈ paÔipannan”ti dassento 
“pariyantakatan”ti osÈnagÈthamÈha, tassattho suviÒÒeyyova. 
 

VaÉÉhattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Ulli~gento (I) 2. AbandhavÈ (Ka) 3. Parikappatthena (SÊ, I) 
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6. NadÊkassapattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 AtthÈya vata meti-ÈdikÈ Èyasmato NadÊkassapattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ upacinanto Padumuttarassa Bhagavato kÈle 
kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ SatthÈraÑ piÓÉÈya 
carantaÑ disvÈ pasannamÈnaso attanÈ ropitassa ambarukkhassa 
paÔhamuppannaÑ manosilÈvaÓÓaÑ ekaÑ ambaphalaÑ adÈsi. So tena 
puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
MagadharaÔÔhe brÈhmaÓakule Uruvelakassapassa bhÈtÈ hutvÈ nibbatto 
vayappatto nissaraÓajjhÈsayatÈya gharÈvÈsaÑ anicchanto tÈpasapabbajjaÑ 
pabbajitvÈ tÊhi tÈpasasatehi saddhiÑ NeraÒjarÈya nadiyÈ tÊre assamaÑ 
mÈpetvÈ viharati. NadÊtÊre vasanato1 hissa KassapagottatÈya ca 
NadÊkassapoti samaÒÒÈ ahosi. Tassa BhagavÈ saparisassa 
ehibhikkhubhÈvena upasampadaÑ adÈsi. TaÑ sabbaÑ Khandhake2 
Ègatameva. So Bhagavato ŒdittapariyÈyadesanÈya3 arahatte patiÔÔhÈsi. Tena 
vuttaÑ ApadÈne4– 

   “Padumuttarabuddhassa, LokajeÔÔhassa tÈdino. 
   PiÓÉÈya vicarantassa, dhÈrato uttamaÑ yasaÑ. 

   AggaphalaÑ gahetvÈna, vippasannena cetasÈ. 
   DakkhiÓeyyassa vÊrassa, adÈsiÑ Satthuno ahaÑ. 

   Tena kammena dvipadinda, LokajeÔÔha NarÈsabha. 
   Pattomhi acalaÑ ÔhÈnaÑ, hitvÈ jayaparÈjayaÑ. 

   Satasahassito kappe, yaÑ dÈnamadadiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, aggadÈnassidaÑ phalaÑ. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 Arahatte pana patiÔÔhito aparabhÈge attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ 
diÔÔhisamugghÈtakittanamukhena aÒÒaÑ byÈkaronto– 
______________________________________________________________ 
 1. Vasato (SÊ, I) 2. Vi 3. 31 piÔÔhÈdÊsu. 
 3. Vi 3. 44; SaÑ 2. 251 piÔÔhesu. 4. Khu 4. 23 piÔÔhe. 
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 340. AtthÈya vata me Buddho, nadiÑ NeraÒjaraÑ agÈ. 
 YassÈhaÑ dhammaÑ sutvÈna, micchÈdiÔÔhiÑ vivajjayiÑ. 
 
 341. YajiÑ uccÈvace yaÒÒe, aggihuttaÑ juhiÑ ahaÑ. 
 EsÈ suddhÊti maÒÒanto, andhabh|to puthujjano. 
 
 342. DiÔÔhigahanapakkhando, parÈmÈsena mohito. 
 AsuddhiÑ maÒÒisaÑ suddhiÑ, andhabh|to aviddasu. 
 
 343. MicchÈdiÔÔhi pahÊnÈ me, bhavÈ sabbe vidÈlitÈ. 
 JuhÈmi dakkhiÓeyyaggiÑ, namassÈmi TathÈgataÑ. 
 
 344. MohÈ sabbe pahÊnÈ me, bhavataÓhÈ padÈlitÈ. 
 VikkhÊÓo jÈtisaÑsÈro, natthi dÈni punabbhavo”ti– 

imÈ paÒca gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha atthÈya vata meti mayhaÑ atthÈya vata hitÈya vata. Buddhoti 
SabbaÒÒubuddho. NadiÑ NeraÒjaraÑ agÈti NeraÒjarÈsa~khÈtaÑ nadiÑ 
agaÒchi, tassÈ nadiyÈ tÊre ca mama bhÈtu Uruvelakassapassa assamaÑ 
upagatoti adhippÈyo. 

 IdÈni yathÈvuttamatthaÑ vivarituÑ “yassÈhan”ti-Èdi vuttaÑ. YassÈti 
yassa Buddhassa Bhagavato. DhammaÑ sutvÈnÈti catusaccapaÔisaÑyuttaÑ 
dhammaÑ sutvÈ, sotadvÈrÈnusÈrena upalabhitvÈ. MicchÈdiÔÔhiÑ vivajjayinti 
“yaÒÒÈdÊhi suddhi hotÊ”ti-ÈdinayappavattaÑ viparÊtadassanaÑ pajahiÑ. 

 MicchÈdiÔÔhiÑ vivajjayinti vuttamevatthaÑ vitthÈretvÈ dassetuÑ 
“yajin”ti-ÈdimÈha. Tattha yajiÑ uccÈvace yaÒÒeti pÈkaÔayaÒÒe 
somayÈgavÈjapeyyÈdike1 nÈnÈvidhe yaÒÒe yajiÑ. AggihuttaÑ juhiÑ ahanti 
tesaÑ yaÒÒÈnaÑ yajanavasena ÈhutiÑ paggaÓhanto aggiÑ paricariÑ. EsÈ 
suddhÊti maÒÒantoti esÈ yaÒÒakiriyÈ aggipÈricariyÈ suddhihetubhÈvato 
suddhi “evaÑ me saÑsÈrasuddhi hotÊ”ti maÒÒamÈno. Andhabh|to 
puthujjanoti paÒÒÈcakkhuvekallena avijjandhatÈya andhabh|to puthujjano 
hutvÈ. VanagahanapabbatagahanÈdÊni viya duratikkamanaÔÔhena diÔÔhiyeva 
gahanaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SomeyyajappeyyÈdike (Ka) 
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diÔÔhigahanaÑ, taÑ pakkhando anupaviÔÔhoti diÔÔhigahanapakkhando. 
ParÈmÈsenÈti dhammasabhÈvaÑ atikkamitvÈ “idameva saccan”ti 
parÈmasanato parÈmÈsasa~khÈtena micchÈbhinivesena. Mohitoti 
m|ÄhabhÈvaÑ pÈpito. AsuddhiÑ maÒÒisaÑ suddhinti asuddhiÑ maggaÑ 
“suddhiÑ maggan”ti maÒÒisaÑ maÒÒiÑ. Tattha kÈraÓamÈha “andhabh|to 
aviddas|”ti. YasmÈ avijjÈya andhabh|to, tato eva dhammÈdhammaÑ 
yuttÈyuttaÒca avidvÈ, tasmÈ tathÈ maÒÒinti attho. 

 MicchÈdiÔÔhi pahÊnÈ meti evaÑbh|tassa pana Satthu sammukhÈ 
catusaccagabbhaÑ dhammakathaÑ sutvÈ yoniso paÔipajjantassa 
ariyamaggasammÈdiÔÔhiyÈ sabbÈpi micchÈdiÔÔhi samucchedappahÈnavasena 
mayhaÑ pahÊnÈ. BhavÈti kÈmabhavÈdayo sabbepi bhavÈ ariyamaggasatthena 
vidÈlitÈ viddhaÑsitÈ. JuhÈmi dakkhiÓeyyagginti ÈhavanÊyÈdike aggÊ 
chaÉÉetvÈ sadevakassa lokassa aggadakkhiÓeyyatÈya sabbassa ca pÈpassa 
dahanato dakkhiÓeyyaggiÑ SammÈsambuddhaÑ juhÈmi paricarÈmi, tayidaÑ 
mayhaÑ dakkhiÓeyyaggiparicaraÓaÑ dadhinavanÊtamathitasappi-
ÈdinirapekkhaÑ Satthu namassanamevÈti Èha “namassÈmi TathÈgatan”ti. 
Atha vÈ juhÈmi dakkhiÓeyyagginti dÈyakÈnaÑ dakkhiÓÈya 
mahapphalabhÈvakaraÓena pÈpassa ca dahanena dakkhiÓeyyaggibh|taÑ 
attÈnaÑ juhÈmi paricarÈmi tathÈ katvÈ paricarÈmi tathÈ katvÈ pariharÈmi. 
Pubbe aggidevaÑ namassÈmi, idÈni pana namassÈmi TathÈgatanti. 

 MohÈ sabbe pahÊnÈ meti dukkhe aÒÒÈÓÈdibhedÈ sabbe mohÈ mayhaÑ 
pahÊnÈ samucchinnÈ, tato eva “bhavataÓhÈ padÈlitÈ. VikkhÊÓo jÈtisaÑsÈro, 
natthi dÈni punabbhavo”ti tÊsu padesu me-saddo ÈnetvÈ yojetabbo. 
 

NadÊkassapattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
7. GayÈkassapattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 PÈto majjhanhikanti-ÈdikÈ Èyasmato GayÈkassapattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ upacinanto ito ekatiÑse kappe Sikhissa 
Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto nissaraÓajjhÈsayatÈya 
gharÈvÈsaÑ pahÈya tÈpasapabbajjaÑ pabbajitvÈ 
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araÒÒÈyatane assamaÑ kÈretvÈ vanam|laphalÈhÈro vasati. Tena ca 
samayena BhagavÈ eko adutiyo tassa assamasamÊpena gacchati. So 
BhagavantaÑ disvÈ pasannamÈnaso upasa~kamitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ 
Ôhito velaÑ oloketvÈ manoharÈni kolaphalÈni Satthu upanesi. So tena 
puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto nissaraÓajjhÈsayatÈya gharÈvÈsaÑ 
pahÈya tÈpasapabbajjaÑ pabbajitvÈ dvÊhi tÈpasasatehi saddhiÑ GayÈyaÑ 
viharati. GayÈyaÑ vasanato hissa KassapagottatÈya ca GayÈkassapoti 
samaÒÒÈ ahosi. So BhagavatÈ saddhiÑ parisÈya ehibhikkh|pasampadaÑ 
datvÈ1 ŒdittapariyÈyadesanÈya2 ovadiyamÈno arahatte patiÔÔhÈsi. Tena 
vuttaÑ ApadÈne3– 

 “Ajinena nivatthohaÑ, vÈkacÊradharo tadÈ. 
 KhÈriyÈ p|rayitvÈna, kolaÑhÈsiÑ mamassamaÑ. 

 Tamhi kÈle SikhÊ Buddho, eko adutiyo ahu. 
 MamassamaÑ upagacchi, jÈnanto sabbakÈlikaÑ. 

 SakaÑ cittaÑ pasÈdetvÈ, vanditvÈna ca subbataÑ. 
 Ubho hatthehi paggayha, kolaÑ BuddhassadÈsahaÑ.  

 EkatiÑse ito kappe, yaÑ phalamadadiÑ tadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, koladÈnassidaÑ phalaÑ. 

 KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 Arahatte pana patiÔÔhito attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ 
pÈpapavÈhanakittanamukhena aÒÒaÑ byÈkaronto– 
 
 345. “PÈto majjhanhikaÑ sÈyaÑ, tikkhattuÑ divasassahaÑ. 
 OtariÑ udakaÑ sohaÑ, GayÈya gayaphagguyÈ. 
 
 346. YaÑ mayÈ pakataÑ pÈpaÑ, pubbe aÒÒÈsu jÈtisu. 
 TaÑ dÈnÊdha pavÈhemi, evaÑdiÔÔhi pure ahuÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. LabhitvÈ (SÊ, I) 2. Vi 3. 44; SaÑ 2. 251 piÔÔhesu. 3. Khu 4. 24 piÔÔhÈdÊsu. 
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 347. SutvÈ subhÈsitaÑ vÈcaÑ, dhammatthasahitaÑ padaÑ. 
 TathaÑ yÈthÈvakaÑ atthaÑ, yoniso paccavekkhisaÑ. 
 
 348. NinhÈtasabbapÈpomhi, nimmalo payato suci. 
 Suddho suddhassa dÈyÈdo, putto Buddhassa oraso. 
 
 349. OgayhaÔÔha~gikaÑ sotaÑ, sabbapÈpaÑ pavÈhayiÑ. 
 Tisso vijjÈ ajjhagamiÑ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti– 

imÈ paÒca gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha paÔhamagÈthÈya tÈva ayaÑ sa~khepattho–pÈto 
s|riyuggamanavelÈyaÑ, majjhanhikaÑ majjhanhavelÈyaÑ, sÈyaÑ 
sÈyanhavelÈyanti divasassa tikkhattuÑ tayo vÈre ahaÑ udakaÑ otariÑ 
ogÈhiÑ, otaranto ca sohaÑ na yattha katthaci yadÈ vÈ tadÈ vÈ otariÑ, atha 
kho GayÈya mahÈjanassa “pÈpapavÈhanan”ti abhisammate GayÈtitthe, 
gayaphagguyÈ gayÈphaggunÈmake phaggunÊmÈsassa 
uttaraphaggunÊnakkhatte anusaÑvaccharaÑ udakorohanamanuyutto 
ahosinti. 

 IdÈni tadÈ yenÈdhippÈyena udakorohanamanuyuttaÑ, taÑ dassetuÑ 
“yaÑ mayÈ”ti gÈthamÈha. Tassattho–“yaÑ mayÈ pubbe ito aÒÒÈsu jÈtÊsu 
pÈpakammaÑ upacitaÑ, taÑ idÈni idha GayÈtitthe imissÈ ca GayÈphagguyÈ 
iminÈ udakorohanena pavÈhemi apanemi vikkhÈlemÊ”ti pure Satthu 
sÈsanupagamanato pubbe evaÑdiÔÔhi evar|paviparÊtadassano ahuÑ ahosiÑ. 

 DhammatthasahitaÑ padanti vibhatti-alopena niddeso, dhammena ca 
atthena ca sahitakoÔÔhÈsaÑ, Èdito majjhato pariyosÈnato ca 
dhamm|pasaÑhitaÑ atth|pasaÑhitaÑ suÔÔhu ekantena niyyÈnikaÑ katvÈ 
bhÈsitaÑ vÈcaÑ1 SammÈsambuddhavacanaÑ sutvÈ tena pakÈsitaÑ 
paramatthabhÈvena tacchabhÈvato tathaÑ yathÈrahaÑ pavattinivatti-
upÈyabhÈve byabhicÈrÈbhÈvato2 yÈthÈvakaÑ dukkhÈdi-atthaÑ yoniso 
upÈyena pariÒÒeyyÈdibhÈvena paccavekkhisaÑ “dukkhaÑ pariÒÒeyyaÑ, 
samudayo pahÈtabbo, nirodho 
______________________________________________________________ 
 1. BhÈsitattÈ subhÈsitaÑ vÈcaÑ (SÊ, I) 2. Pavattita-upÈyabhÈve vibhÈvitato (Ka) 
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sacchikÈtabbo, maggo bhÈvetabbo”ti pati-avekkhiÑ, ÒÈÓacakkhunÈ passiÑ 
paÔivijjhinti attho. 

 NinhÈtasabbapÈpomhÊti evaÑ paÔividdhasaccattÈ eva ariyamaggajalena 
vikkhÈlitasabbapÈpo amhi. Tato eva rÈgamalÈdÊnaÑ abhÈvena nimmalattÈ 
nimmalo. Tato eva parisuddhakÈyasamÈcÈratÈya 
parisuddhavacÊsamÈcÈratÈya parisuddhamanosamÈcÈratÈya payato suci 
suddho1. SavÈsanasabbakilesamalavisuddhiyÈ Suddhassa Buddhassa 
Bhagavato lokuttaradhammadÈyassa Èdiyanato dÈyÈdo. Tasseva 
desanÈÒÈÓasamuÔÔhÈna-urovÈyÈmajanitÈbhijÈtitÈya oraso putto amhÊti 
yojanÈ. 

 Punapi attano paramatthato nhÈtakabhÈvameva vibhÈvetuÑ “ogayhÈ”ti 
osÈnagÈthamÈha. Tattha ogayhÈti ogÈhetvÈ anupavisitvÈ. AÔÔha~gikaÑ 
sotanti sammÈdiÔÔhi-ÈdÊhi aÔÔha~gasamodhÈnabh|taÑ maggasotaÑ. 
SabbapÈpaÑ pavÈhayinti anavasesaÑ pÈpamalaÑ pakkhÈlesiÑ, 
ariyamaggajalapavÈhanena paramatthanhÈtako ahosiÑ. Tato eva tisso vijjÈ 
ajjhagamiÑ, kataÑ Buddhassa sÈsananti vuttatthameva. 
 

GayÈkassapattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
8. VakkalittheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 VÈtarogÈbhinÊtoti-ÈdikÈ Èyasmato Vakkalittherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto Padumuttarassa Bhagavato kÈle HaÑsavatÊnagare kulagehe 
nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto Satthu santikaÑ gacchantehi upÈsakehi saddhiÑ 
vihÈraÑ gantvÈ parisapariyante Ôhito dhammaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ 
bhikkhuÑ saddhÈdhimuttÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ sayampi taÑ 
ÔhÈnaÑ patthento SattÈhaÑ mahÈdÈnaÑ datvÈ paÓidhÈnaÑ akÈsi. SatthÈ 
tassa anantarÈyataÑ disvÈ byÈkari. 
______________________________________________________________ 
 1. ParisuddhakÈyasamÈcÈratÈya payato, parisuddhavacÊsamÈcÈratÈya suci, 
 suparisuddhamanosamÈcÈratÈya suddho (SÊ, I, Ka) 
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 Sopi yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ devamanussesu saÑsaranto amhÈkaÑ 
Satthu kÈle SÈvatthiyaÑ brÈhmaÓakule nibbatti, VakkalÊtissa nÈmaÑ 
akaÑsu. So vuddhippatto tayo vede uggaÓhitvÈ brÈhmaÓasippesu nipphattiÑ 
gato SatthÈraÑ disvÈ r|pakÈyassa sampattidassanena atitto SatthÈrÈ 
saddhiÑyeva vicarati. (  )1 “agÈramajjhe vasanto niccakÈlaÑ SatthÈraÑ 
daÔÔhuÑ na labhissÈmÊ”ti Satthu santike pabbajitvÈ ÔhapetvÈ bhojanavelaÑ 
sarÊrakiccakÈlaÒca sesakÈle yattha Ôhitena sakkÈ dasabalaÑ passituÑ, tattha 
Ôhito aÒÒaÑ kiccaÑ pahÈya BhagavantaÑ olokentova viharati. SatthÈ tassa 
ÒÈÓaparipÈkaÑ Ègamento bahukÈlaÑ tasmiÑ r|padassaneneva vicarante 
kiÒci avatvÈ punekadivasaÑ “kiÑ te Vakkali iminÈ p|tikÈyena diÔÔhena, yo 
kho Vakkali dhammaÑ passati, so maÑ passati. Yo maÑ passati, so 
dhammaÑ passati. DhammaÑ hi Vakkali passanto maÑ passati, maÑ 
passanto dhammaÑ passatÊ”ti2 Èha. 

 Satthari evaÑ vadantepi thero Satthu dassanaÑ pahÈya aÒÒattha gantuÑ 
na sakkoti. Tato SatthÈ “nÈyaÑ bhikkhu saÑvegaÑ alabhitvÈ bujjhissatÊ”ti 
vass|panÈyikadivase “apehi VakkalÊ”ti theraÑ paÓÈmesi. So SatthÈrÈ 
paÓÈmito sammukhe ÔhÈtuÑ asakkonto “kiÑ mayhaÑ jÊvitena, yohaÑ 
SatthÈraÑ daÔÔhuÑ na labhÈmÊ”ti Gijjhak|Ôapabbate papÈtaÔÔhÈnaÑ abhiruhi. 
SatthÈ tassa taÑ pavattiÑ ÒatvÈ “ayaÑ bhikkhu mama santikÈ assÈsaÑ 
alabhanto maggaphalÈnaÑ upanissayaÑ nÈseyyÈ”ti attÈnaÑ dassetuÑ 
obhÈsaÑ vissajjento– 

   “PÈmojjabahulo bhikkhu, pasanno BuddhasÈsane. 
   Adhigacche padaÑ santaÑ, sa~khÈr|pasamaÑ sukhan”ti3– 

gÈthaÑ vatvÈ “ehi VakkalÊ”ti hatthaÑ pasÈresi. Thero “Dasabalo me diÔÔho, 
‘ehÊ’ti avhÈnampi laddhan”ti balavapÊtisomanassaÑ uppÈdetvÈ “kuto 
ÈgacchÈmÊ”ti attano gamanabhÈvaÑ ajÈnitvÈ Satthu sammukhe ÈkÈse4 
pakkhandanto paÔhamapÈdena pabbate Ôhitoyeva SatthÈrÈ 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ-®Ôha 1. 195 piÔÔhe pana (  ) etthantare kÈnici vÈkyÈni dissanti. 
 2. SaÑ 2. 98 piÔÔhe. 3. Khu 1. 68 piÔÔhe Dhammapade. 4. ŒkÈsena (Ka) 
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vuttagÈthaÑ Èvajjento ÈkÈseyeva pÊtiÑ vikkhambhetvÈ saha paÔisambhidÈhi 
arahattaÑ pÈpuÓÊti A~guttaraÔÔhakathÈyaÑ1 DhammapadavaÓÓanÈyaÒca2 
ÈgataÑ. 

 Idha pana evaÑ vadanti–“kiÑ te VakkalÊ”ti-ÈdinÈ SatthÈrÈ ovadito 
Gijjhak|Ôe viharanto vipassanaÑ paÔÔhapesi, tassa saddhÈya balavabhÈvato 
eva vipassanÈ vÊthiÑ na otarati, BhagavÈ taÑ ÒatvÈ kammaÔÔhÈnaÑ 
sodhetvÈ adÈsi. Puna vipassanaÑ matthakaÑ pÈpetuÑ nÈsakkhiyeva, athassa 
ÈhÈravekallena vÈtÈbÈdho uppajji, taÑ vÈtÈbÈdhena pÊÄiyamÈnaÑ ÒatvÈ 
BhagavÈ tattha gantvÈ pucchanto– 
 
 350. “VÈtarogÈbhinÊto tvaÑ, viharaÑ kÈnane vane. 
 Paviddhagocare3 l|khe, kathaÑ bhikkhu karissasÊ”ti– 

Èha. TaÑ sutvÈ thero– 
 
 351. “PÊtisukhena vipulena, pharamÈno samussayaÑ. 
 L|khampi abhisambhonto, viharissÈmi kÈnane. 
 
 352. BhÈvento satipaÔÔhÈne, indriyÈni balÈni ca. 
 Bojjha~gÈni ca bhÈvento, viharissÈmi kÈnane. 
 
 353. ŒraddhavÊriye pahitatte, niccaÑ daÄhaparakkame. 
 Samagge sahite disvÈ, viharissÈmi kÈnane. 
 
 354. Anussaranto SambuddhaÑ, aggaÑ dantaÑ samÈhitaÑ. 
 Atandito rattindivaÑ, viharissÈmi kÈnane”ti– 

catasso gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha vÈtarogÈbhinÊtoti vÈtÈbÈdhena aseribhÈvaÑ upanÊto, 
vÈtabyÈdhinÈ abhibh|to. Tvanti theraÑ Èlapati. Viharanti tena 
iriyÈpathavihÈrena viharanto. KÈnane vaneti kÈnanabh|te vane, mahÈ-
araÒÒeti attho. Paviddhagocareti vissaÔÔhagocare dullabhapaccaye. 
VÈtarogassa sappÈyÈnaÑ sappi-ÈdibhesajjÈnaÑ abhÈvena 
pharusabh|mibhÈgatÈya ca l|khe l|khaÔÔhÈne. KathaÑ bhikkhu karissasÊti 
bhikkhu tvaÑ kathaÑ viharissasÊti BhagavÈ pucchi. 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ-®Ôha 1. 196 piÔÔhe. 2. Dhammapada-®Ôha 2. 381 piÔÔhe. 
 3. PaviÔÔhagocare (SÊ, Ka) 
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 TaÑ sutvÈ thero nirÈmisapÊtisomanassÈdinÈ attano sukhavihÈraÑ 
pakÈsento “pÊtisukhenÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha pÊtisukhenÈti ubbegalakkhaÓÈya 
pharaÓalakkhaÓÈya ca pÊtiyÈ taÑsampayuttasukhena ca. TenÈha 
“vipulenÈ”ti, uÄÈrenÈti attho. PharamÈno samussayanti 
yathÈvuttapÊtisukhasamuÔÔhitehi paÓÊtehi r|pehi sakalaÑ kÈyaÑ pharÈpento 
nirantaraÑ phuÔaÑ karonto. L|khampi abhisambhontoti araÒÒÈvÈsajanitaÑ 
sallekhavuttihetukaÑ dussahampi paccayal|khaÑ abhibhavanto adhivÈsento. 
ViharissÈmi kÈnaneti jhÈnasukhena vipassanÈsukhena ca araÒÒÈyatane 
viharissÈmÊti attho. TenÈha “sukhaÒca kÈyena paÔisaÑvedesin”ti1, 

   “Yato yato sammasati, khandhÈnaÑ udayabbayaÑ. 
   LabhatÊ pÊtipÈmojjaÑ, amataÑ taÑ vijÈnatan”ti2 ca. 

 BhÈvento satipaÔÔhÈneti maggapariyÈpanne kÈyÈnupassanÈdike cattÈro 
satipaÔÔhÈne uppÈdento vaÉÉhento ca. IndriyÈnÊti maggapariyÈpannÈni eva 
saddhÈdÊni paÒcindriyÈni. BalÈnÊti tathÈ saddhÈdÊni paÒca balÈni. 
Bojjha~gÈnÊti tathÈ satisambojjha~gÈdÊni satta bojjha~gÈni. Ca-saddena3 
sammappadhÈna-iddhipÈdamagga~gÈni sa~gaÓhÈti. TadavinÈbhÈvato hi 
taggahaÓeneva tesaÑ gahaÓaÑ hoti. ViharissÈmÊti yathÈvutte 
bodhipakkhiyadhamme bhÈvento maggasukhena tadadhigamasiddhena 
phalasukhena nibbÈnasukhena ca viharissÈmi. 

 ŒraddhavÊriyeti catubbidhasammappadhÈnavasena paggahitavÊriye. 
Pahitatteti nibbÈnaÑ patipesitacitte. NiccaÑ daÄhaparakkameti sabbakÈlaÑ 
asithilavÊriye. AvivÈdavasena kÈyasÈmaggidÈnavasena ca samagge. 
DiÔÔhisÊlasÈmaÒÒena sahite sabrahmacÈrÊ disvÈ. Etena 
kalyÈÓamittasampattiÑ dasseti. 

 Anussaranto Sambuddhanti sammÈ sÈmaÑ sabbadhammÈnaÑ 
buddhattÈ SammÈsambuddhaÑ sabbasattuttamatÈya aggaÑ uttamena 
damathena dantaÑ anuttarasamÈdhinÈ samÈhitaÑ atandito analaso hutvÈ 
rattindivaÑ sabbakÈlaÑ “itipi so BhagavÈ Arahan”ti-ÈdinÈ anussaranto 
viharissÈmi. Etena 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 1. 5 piÔÔhe. 2. Khu 1. 67 piÔÔhe Dhammapade. 3. CakÈrasamuccayena (SÊ) 
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BuddhÈnussatibhÈvanÈya yuttÈkÈradassanena1 sabbattha 
kammaÔÔhÈnÈnuyogamÈha, purimena pÈrihÈriyakammaÔÔhÈnÈnuyogaÑ. 

 EvaÑ pana vatvÈ thero vipassanaÑ ussukkÈpetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. 
Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

   “Ito satasahassamhi, kappe uppajji nÈyako. 
   AnomanÈmo amito, nÈmena Padumuttaro. 

   PadumÈkÈravadano, padumÈmalasucchavÊ. 
   LokenÈnupalittova, toyena padumaÑ yathÈ. 

   VÊro padumapattakkho, kanto ca padumaÑ yathÈ. 
   Padumuttaragandhova, tasmÈ so Padumuttaro. 

   LokajeÔÔho ca nimmÈno, andhÈnaÑ nayan|pamo. 
   Santaveso guÓanidhi, karuÓÈmatisÈgaro. 

   Sa kadÈci MahÈvÊro, brahmÈsurasuraccito. 
   SadevamanujÈkiÓÓe, janamajjhe Jinuttamo. 

   Vadanena sugandhena, madhurena rutena ca. 
   RaÒjayaÑ parisaÑ sabbaÑ, santhavÊ sÈvakaÑ sakaÑ. 

   SaddhÈdhimutto sumati, mama dassanalÈlaso. 
   Natthi etÈdiso aÒÒo, yathÈyaÑ bhikkhu Vakkali. 

   TadÈhaÑ HaÑsavatiyaÑ, nagare brÈhmaÓatrajo. 
   HutvÈ sutvÈ ca taÑ vÈkyaÑ, taÑ ÔhÈnamabhirocayiÑ. 

   SasÈvakaÑ taÑ vimalaÑ, nimantetvÈ TathÈgataÑ. 
   SatthÈhaÑ bhojayitvÈna, dussehacchÈdayiÑ tadÈ. 

   Nipacca sirasÈ tassa, anantaguÓasÈgare. 
   Nimuggo pÊtisampuÓÓo, idaÑ vacanamabraviÑ. 

   Yo so tayÈ santhavito, ito sattamake Muni. 
   Bhikkhu saddhÈvataÑ aggo, tÈdiso homahaÑ Mune. 
______________________________________________________________ 
 1. Yuttappayuttadassanena (SÊ, I) 2. Khu 4. 115 piÔÔhÈdÊsu. 
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   EvaÑ vutte MahÈvÊro, anÈvaraÓadassano. 
   ImaÑ vÈkyaÑ udÊresi, parisÈya MahÈmuni. 

   PassathetaÑ mÈÓavakaÑ, pÊtamaÔÔhanivÈsanaÑ. 
   HemayaÒÒopacita~gaÑ, jananettamanoharaÑ. 

   Eso anÈgataddhÈne, Gotamassa Mahesino. 
   Aggo saddhÈdhimuttÈnaÑ, sÈvakoyaÑ bhavissati. 

   Devabh|to manusso vÈ, sabbasantÈpavajjito. 
   Sabbabhogapariby|Äho, sukhito saÑsarissati. 

   Satasahassito kappe, OkkÈkakulasambhavo. 
   Gotamo nÈma gottena, SatthÈ loke bhavissati. 

   Tassa dhammesu dÈyÈdo, oraso dhammanimmito. 
   Vakkali nÈma nÈmena, hessati Satthu sÈvako. 

   Tena kammavisesena, cetanÈpaÓidhÊhi ca. 
   JahitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, TÈvatiÑsamagacchahaÑ. 

   Sabbattha sukhito hutvÈ, saÑsaranto bhavÈbhave. 
   SÈvatthiyaÑ pure jÈto, kule aÒÒatare ahaÑ. 

   NonÊtasukhumÈlaÑ maÑ, jÈtapallavakomalaÑ. 
   MandaÑ uttÈnasayanaÑ, pisÈcabhayatajjitÈ. 

   PÈdam|le Mahesissa, sÈyesuÑ dÊnamÈnasÈ. 
   ImaÑ dadÈma te nÈtha, saraÓaÑ hohi nÈyaka. 

   TadÈ paÔiggahi so maÑ, bhÊtÈnaÑ saraÓo muni. 
   JÈlinÈ cakka~kitena, mudukomalapÈÓinÈ. 

   TadÈ pabhuti tenÈhaÑ, arakkheyyena rakkhito. 
   Sabbaveravinimutto, sukhena parivuddhito. 

   Sugatena vinÈ bh|to, ukkaÓÔhÈmi muhuttakaÑ. 
   JÈtiyÈ sattavassohaÑ, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 
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   SabbapÈramisambh|taÑ, nÊlakkhinayanaÑ varaÑ. 
   R|paÑ sabbasubhÈkiÓÓaÑ, atitto viharÈmahaÑ. 

   Buddhar|paratiÑ ÒatvÈ, tadÈ ovadi maÑ jino. 
   AlaÑ Vakkali kiÑ r|pe, ramase bÈlanandite. 

   Yo hi passati saddhammaÑ, so maÑ passati paÓÉito. 
   ApassamÈno saddhammaÑ, maÑ passampi na passati. 

   AnantÈdÊnavo kÈyo, visarukkhasam|pamo. 
   ŒvÈso sabbarogÈnaÑ, puÒjo dukkhassa kevalo. 

   Nibbindiya tato r|pe, khandhÈnaÑ udayabbayaÑ. 
   Passa upakkilesÈnaÑ, sukhenantaÑ gamissasi. 

   EvaÑ tenÈnusiÔÔhohaÑ, nÈyakena hitesinÈ. 
   Gijjhak|ÔaÑ samÈruyha, jhÈyÈmi girikandare. 

   ®hito pabbatapÈdamhi, assÈsayi MahÈmuni. 
   VakkalÊti Jino vÈcaÑ, taÑ sutvÈ mudito ahaÑ. 

   PakkhandiÑ selapabbhÈre, anekasataporise. 
   TadÈ BuddhÈnubhÈvena, sukheneva mahiÑ gato. 

   Punopi dhammaÑ deseti, khandhÈnaÑ udayabbayaÑ. 
   TamahaÑ dhammamaÒÒÈya, arahattamapÈpuÓiÑ. 

   SumahÈparisamajjhe, tadÈ maÑ caraÓantago. 
   AggaÑ saddhÈdhimuttÈnaÑ, paÒÒapesi mahÈmati. 

   Satasahassito kappe, yaÑ kammamakariÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 ArahattaÑ pana patvÈ aÒÒaÑ byÈkarontopi thero imÈ eva gÈthÈ abhÈsi. 
Atha naÑ SatthÈ bhikkhusaÑghamajjhe nisinno saddhÈdhimuttÈnaÑ 
aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

VakkalittheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
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9. VijitasenattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 OlaggessÈmÊti-ÈdikÈ Èyasmato Vijitasenattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ 
kusalaÑ upacinanto Atthadassissa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ 
viÒÒutaÑ patto gharÈvÈsaÑ pahÈya isipabbajjaÑ pabbajitvÈ araÒÒe 
viharanto ÈkÈsena gacchantaÑ BhagavantaÑ disvÈ pasannamÈnaso 
pasannÈkÈraÑ dassento aÒjaliÑ paggayha aÔÔhÈsi. SatthÈ tassa ajjhÈsayaÑ 
ÒatvÈ ÈkÈsato otari. So Bhagavato manoharÈni madhurÈni phalÈni upanesi, 
paÔiggahesi BhagavÈ anukampaÑ upÈdÈya. So tena puÒÒakammena 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde KosalaraÔÔhe 
hatthÈcariyakule nibbattitvÈ Vijitasenoti laddhanÈmo viÒÒutaÑ pÈpuÓi. 
Tassa mÈtulÈ Seno ca Upaseno cÈti dve hatthÈcariyÈ Satthu santike 
dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddhÈ pabbajitvÈ vÈsadhuraÑ p|rentÈ arahattaÑ 
pÈpuÓiÑsu. Vijitasenopi hatthisippe nipphattiÑ gato nissaraÓajjhÈsayatÈya 
gharÈvÈse alaggamÈnaso Satthu yamakapÈÔihÈriyaÑ disvÈ paÔiladdhasaddho 
MÈtulattherÈnaÑ santike pabbajitvÈ tesaÑ ovÈdÈnusÈsaniyÈ vipassanÈya 
kammaÑ karonto vipassanÈvÊthiÑ la~ghitvÈ1 bahiddhÈ nÈnÈrammaÓe 
vidhÈvantaÑ attano cittaÑ ovadanto– 
 
 355. “OlaggessÈmi te citta, ÈÓidvÈreva hatthinaÑ. 
 Na taÑ pÈpe niyojessaÑ, kÈmajÈla sarÊraja. 
 
 356. TvaÑ olaggo na gacchasi2, dvÈravivaraÑ gajova alabhanto. 
 Na ca cittakali punappunaÑ, pasakka pÈparato carissasi. 
 
 357. YathÈ kuÒjaraÑ adantaÑ, navaggahama~kusaggaho. 
 BalavÈ Èvatteti akÈmaÑ, evaÑ ÈvattayissaÑ taÑ. 
 
 358. AthÈ varahayadamakusalo, 
 SÈrathipavaro dameti ÈjaÒÒaÑ. 
 EvaÑ damayissaÑ taÑ, 
 PatiÔÔhito paÒcasu balesu. 
______________________________________________________________ 
 1. LabhitvÈ (SÊ, I) 2. GaÒchisi (SÊ, I) 
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 359. SatiyÈ taÑ nibandhissaÑ, payutto te damessÈmi1. 
 VÊriyadhuraniggahito, na yito d|raÑ gamissase cittÈ”ti– 

gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha olaggessÈmÊti saÑvarissÈmi nivÈressÈmi. Teti taÑ. Upayogatthe 
hi idaÑ sÈmivacanaÑ. Te gamananti vÈ vacanaseso. Hatthinanti ca hatthinti 
attho. CittÈti attano cittaÑ Èlapati. YathÈ taÑ vÈretukÈmo, taÑ dassento 
“ÈÓidvÈreva hatthinan”ti Èha. ŒÓidvÈraÑ nÈma pÈkÈrabaddhassa nagarassa 
khuddakadvÈraÑ, yaÑ ghaÔikÈchidde2 ÈÓimhi pakkhitte yantena vinÈ 
abbhantare Ôhitehipi vivarituÑ na sakkÈ, yena 
manussagavassamahiÑsÈdayo3 na niggantuÑ sakkÈ, nagarato bahi 
niggantukÈmampi hatthiÑ yato palobhetvÈ hatthÈcariyo gamanaÑ nivÈresi. 
Atha vÈ ÈÓidvÈraÑ nÈma palighadvÈraÑ. Tattha hi tiriyaÑ palighaÑ 
ÔhapetvÈ rukkhas|cisa~khÈtaÑ ÈÓiÑ palighasÊse ÈvuÓanti. PÈpeti r|pÈdÊsu 
uppajjanaka-abhijjhÈdipÈpadhamme taÑ na niyojessaÑ na niyojissÈmi. 
KÈmajÈlÈti kÈmassa jÈlabh|ta. YathÈ hi macchabandhamigaluddÈnaÑ jÈlaÑ 
nÈma macchÈdÊnaÑ tesaÑ yathÈkÈmakÈrasÈdhanaÑ, evaÑ 
ayonisomanasikÈrÈnupÈtitaÑ cittaÑ mÈrassa kÈmakÈrasÈdhanaÑ. Tena hi so 
satte anatthesu pÈteti. SarÊrajÈti sarÊresu uppajjanaka. PaÒcavokÈrabhave hi 
cittaÑ r|papaÔibaddhavuttitÈya “sarÊrajan”ti vuccati. 

 TvaÑ olaggo na gacchasÊti tvaÑ cittakali mayÈ satipaÒÒÈpatoda-
a~kusehi vÈrito na dÈyi yathÈruciÑ gamissasi, ayonisomanasikÈravasena 
yathÈkÈmaÑ vattituÑ na labhissasi. YathÈ kiÑ? DvÈravivaraÑ gajova 
alabhanto nagarato gajanirodhato vÈ4 niggamanÈya dvÈravivarakaÑ 
alabhamÈno hatthÊ viya. CittakalÊti cittakÈÄakaÓÓi. Punappunanti 
aparÈparaÑ. PasakkÈti saraÓasampassÈsavasena5. PÈparatoti 
pÈpakammanirato pubbe viya idÈni na carissasi tathÈ carituÑ na dassÈmÊti 
attho. 
______________________________________________________________ 
 1. Payatatto vodapessÈmi (SÊ) 2. SaÑghaÔitachidde (SÊ), sa~ghÈÔikachidde (I) 
 3. ...mahisÈdÊhi (SÊ) 4. Janayodhato vÈ (Ka) 
 5. Pasahanti sarabhasasaÑghasÈhasavasena pasahanto (SÊ), 
 pasahanti sarabhasaÑ sÈhasavasena pasahanto (I) 

 



 KhuddakanikÈya 66 

 Adantanti adamitaÑ hatthisikkhaÑ asikkhitaÑ. Navaggahanti 
aciragahitaÑ. A~kusaggahoti hatthÈcariyo. BalavÈti kÈyabalena ÒÈÓabalena 
ca balavÈ. Œvatteti akÈmanti anicchantameva nisedhanato1 nivatteti. EvaÑ 
Èvattayissanti yathÈ yathÈvuttaÑ hatthiÑ hatthÈcariyo, evaÑ taÑ cittaÑ 
cittakaliÑ duccaritanisedhanato2 nivattayissÈmi. 

 Varahayadamakusaloti uttamÈnaÑ assadammÈnaÑ damane kusalo. 
Tato eva sÈrathipavaro assadammasÈrathÊsu visiÔÔho dameti ÈjaÒÒaÑ 
ÈjÈnÊyaÑ assadammaÑ desakÈlÈnur|paÑ3 saÓhapharusehi dameti vineti 
nibbisevanaÑ karoti. PatiÔÔhito paÒcasu bales|ti saddhÈdÊsu paÒcasu balesu 
patiÔÔhito hutvÈ assaddhiyÈdinisedhanato taÑ damayissaÑ damessÈmÊti 
attho. 

 SatiyÈ taÑ nibandhissanti gocarajjhattato bahi gantuÑ adento 
satiyottena kammaÔÔhÈnathambhe cittakali taÑ nibandhissÈmi niyamessÈmi4. 
Payutto te damessÈmÊti tattha nibandhanto eva yuttappayutto hutvÈ te 
damessÈmi, saÑkilesamalato taÑ visodhessÈmi5. VÊriyadhuraniggahitoti 
yathÈvutto6 chekena susÈrathinÈ7 yuge yojito yuganiggahito yugantaragato8 
taÑ nÈtikkamati, evaÑ tvampi citta mama vÊriyadhure niggahito 
sakkaccakÈritÈya sÈtaccakÈritÈya aÒÒathÈ vattituÑ alabhanto ito 
gocarajjhattato d|raÑ bahi na gamissasi. BhÈvanÈnuyuttassa hi 
kammaÔÔhÈnato aÒÒaÑ Èsannampi lakkhaÓato d|ramevÈti evaÑ thero imÈhi 
gÈthÈhi attano cittaÑ niggaÓhantova vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ 
pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne9– 

   “SuvaÓÓavaÓÓaÑ SambuddhaÑ, dvattiÑsavaralakkhaÓaÑ. 
   Vipinaggena gacchantaÑ, sÈlarÈjaÑva phullitaÑ. 

   TiÓattharaÑ paÒÒÈpetvÈ, BuddhaseÔÔhaÑ ayÈcahaÑ. 
   Anukampatu maÑ Buddho, bhikkhaÑ icchÈmi dÈtave. 
______________________________________________________________ 
 1. Visevanato (SÊ, I, Ka) 2. Duccaritavisevanato (SÊ, I, Ka) 
 3. Assadamanesu kulÈnur|paÑ (I) 4. VÈyamissÈmi niddharissÈmÊti (Ka) 
 5. VirÈdhessÈmi (SÊ, Ka) 6. YathÈyogo (Ka), yathÈ go (?) 
 7. AssadammasÈrathinÈ (SÊ) 8. Samanantaragato (Ka) 
 9. Khu 4. 26 piÔÔhe. 
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   Anukampako kÈruÓiko, AtthadassÊ mahÈyaso. 
   Mama sa~kappamaÒÒÈya, or|hi mama assame. 

   OrohitvÈna Sambuddho, nisÊdi paÓÓasanthare. 
   BhallÈtakaÑ gahetvÈna, BuddhaseÔÔhassadÈsahaÑ. 

   Mama nijjhÈyamÈnassa, paribhuÒji tadÈ Jino. 
   Tattha cittaÑ pasÈdetvÈ, abhivandiÑ tadÈ JinaÑ. 

   AÔÔhÈrase kappasate, yaÑ phalamadadiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

  ArahattaÑ pana patvÈ aÒÒaÑ byÈkarontopi imÈ gÈthÈ abhÈsi. 
 

VijitasenattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
10. YasadattattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 UpÈrambhacittoti-ÈdikÈ Èyasmato Yasadattattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ 
kusalaÑ upacini. TathÈ hesa Padumuttarassa1 Bhagavato kÈle brÈhmaÓakule 
nibbattitvÈ brÈhmaÓÈnaÑ vijjÈsippesu nipphattiÑ gato kÈme pahÈya 
isipabbajjaÑ pabbajitvÈ araÒÒe viharanto ekadivasaÑ SatthÈraÑ disvÈ 
pasannamÈnaso aÒjaliÑ paggayha abhitthavi. So tena puÒÒakammena 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde MallaraÔÔhe 
MallarÈjakule nibbattitvÈ Yasadattoti laddhanÈmo vayappatto TakkasilaÑ 
gantvÈ sabbasippÈni sikkhitvÈ Sabhiyena paribbÈjakena saddhiÑyeva 
cÈrikaÑ caramÈno anupubbena SÈvatthiyaÑ BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ 
Sabhiyena puÔÔhapaÒhesu vissajjiyamÈnesu sayaÑ otÈrÈpekkho suÓanto 
nisÊdi “samaÓassa Gotamassa vÈde dosaÑ dassÈmÊ”ti. Athassa BhagavÈ 
cittÈcÈraÑ ÒatvÈ SabhiyasuttadesanÈvasÈne2 ovÈdaÑ dento– 
______________________________________________________________ 
 1. Upacinanto Padumuttarassa (SÊ, I) 2. Khu 1. 355 piÔÔhÈdÊsu. 
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 360. “UpÈrambhacitto dummedho, suÓÈti JinasÈsanaÑ. 
 ŒrakÈ hoti saddhammÈ, nabhaso pathavÊ yathÈ. 
 
 361. UpÈrambhacitto dummedho, suÓÈti JinasÈsanaÑ. 
 ParihÈyati saddhammÈ, kÈÄapakkheva candimÈ. 
 
 362. UpÈrambhacitto dummedho, suÓÈti JinasÈsanaÑ. 
 Parisussati saddhamme, maccho appodake yathÈ. 
 
 363. UpÈrambhacitto dummedho, suÓÈti JinasÈsanaÑ. 
 Na vir|hati saddhamme, khette bÊjaÑva p|tikaÑ. 
 
 364. Yo ca tuÔÔhena cittena, suÓÈti JinasÈsanaÑ. 
 KhepetvÈ Èsave sabbe, sacchikatvÈ akuppataÑ. 
 Pappuyya paramaÑ santiÑ, parinibbÈti’nÈsavo”ti– 

imÈ paÒca gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha upÈrambhacittoti sÈrambhacitto, dosÈropanÈdhippÈyoti attho. 
Dummedhoti nippaÒÒo. ŒrakÈ hoti saddhammÈti so tÈdiso puggalo nabhaso 
viya pathavÊ1 paÔipattisaddhammatopi d|re hoti, pageva 
paÔivedhasaddhammato. “Na tvaÑ imaÑ dhammavinayaÑ ÈjÈnÈsÊ”ti-ÈdinÈ2 
viggÈhikakathaÑ anuyuttassa kuto santanipuÓo paÔipattisaddhammo. 

 ParihÈyati saddhammÈti navavidhalokuttaradhammato 
pubbabhÈgiyasaddhÈdisaddhammatopi nihÊyati3. ParisussatÊti visussati 
kÈyacittÈnaÑ pÊÓanarasassa pÊtipÈmojjÈdikusaladhammassÈbhÈvato. Na 
vir|hatÊti vir|ÄhiÑ vuddhiÑ na pÈpuÓÈti. P|tikanti gomayalepadÈnÈdi-
abhÈvena p|tibhÈvaÑ pattaÑ. 

 TuÔÔhena cittenÈti itthambh|talakkhaÓe karaÓavacanaÑ, attamano 
pamudito hutvÈti attho. KhepetvÈti samucchinditvÈ. Akuppatanti arahattaÑ. 
PappuyyÈti pÈpuÓitvÈ. ParamaÑ santinti anupÈdisesaÑ nibbÈnaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Nabho viya pathaviyÈ (SÊ, I) 2. DÊ 1. 8 piÔÔhe. 3. ParihÈyati (SÊ, I) 
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Tadadhigamo1 cassa kevalaÑ kÈlÈgamanameva2, na kocividhoti3 taÑ 
dassetuÑ vuttaÑ “parinibbÈti’nÈsavo”ti. 

 EvaÑ SatthÈrÈ ovadito saÑvegajÈto pabbajitvÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ 
na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne4– 

   “KaÓikÈraÑva jalitaÑ, dÊparukkhaÑva jotitaÑ. 
   KaÒcanaÑva virocantaÑ, addasaÑ dvipaduttamaÑ. 

   KamaÓÉaluÑ ÔhapetvÈna, vÈkacÊraÒca kuÓÉikaÑ. 
   EkaÑsaÑ ajinaÑ katvÈ, BuddhaseÔÔhaÑ thaviÑ ahaÑ. 

   TamandhakÈraÑ vidhamaÑ, mohajÈlasamÈkulaÑ. 
   ©ÈÓÈlokaÑ dassetvÈna, nittiÓÓosi MahÈmuni. 

   SamuddharasimaÑ lokaÑ, sabbÈvantamanuttaraÑ. 
   ©ÈÓe te upamÈ natthi, yÈvatÈ jagato gati. 

   Tena ÒÈÓena SabbaÒÒ|, iti Buddho pavuccati. 
   VandÈmi taÑ MahÈvÊraÑ, sabbaÒÒutamanÈvaraÑ. 

   Satasahassito kappe, BuddhaseÔÔhaÑ thaviÑ ahaÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, ÒÈÓatthavÈyidaÑ phalaÑ. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 ArahattaÑ pana patvÈ aÒÒaÑ byÈkarontopi thero imÈ eva gÈthÈ abhÈsi. 
 

YasadattattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
11. SoÓakuÔikaÓÓattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

UpasampadÈ ca me laddhÈti-ÈdikÈ Èyasmato SoÓassa kuÔikaÓÓassa 
gÈthÈ. KÈ uppatti? AyaÑ kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle 
HaÑsavatÊnagare vibhavasampanno seÔÔhi hutvÈ uÄÈrÈya issariyasampattiyÈ 
Ôhito ekadivasaÑ SatthÈraÑ satasahassakhÊÓÈsavaparivutaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Tadadhigame (SÊ) 2. V|pasamanameva (SÊ) 
 3. Visuddhoti (Ka) 4. Khu 4. 19 piÔÔhe. 

 



 KhuddakanikÈya 70 

mahatiyÈ BuddhalÊÄÈya mahantena BuddhÈnubhÈvena nagaraÑ pavisantaÑ 
disvÈ pasannamÈnaso vanditvÈ aÒjaliÑ katvÈ aÔÔhÈsi. So pacchÈbhattaÑ 
upÈsakehi saddhiÑ vihÈraÑ gantvÈ Bhagavato santike dhammaÑ suÓanto 
SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ kalyÈÓavÈkkaraÓÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ 
disvÈ sayampi taÑ ÔhÈnaÑ patthetvÈ mahÈdÈnaÑ datvÈ paÓidhÈnaÑ akÈsi. 
SatthÈ tassa anantarÈyataÑ disvÈ “anÈgate Gotamassa nÈma 
SammÈsambuddhassa sÈsane kalyÈÓavÈkkaraÓÈnaÑ aggo bhavissatÊ”ti 
byÈkÈsi. 

 So tattha yÈvajÊvaÑ puÒÒÈni katvÈ devamanussesu saÑsaranto 
Vipassissa Bhagavato kÈle sÈsane pabbajitvÈ vattapaÔivattÈni p|rento ekassa 
bhikkhuno cÊvaraÑ sibbitvÈ adÈsi. Puna BuddhasuÒÒe loke BÈrÈÓasiyaÑ 
tunnavÈyo1 hutvÈ ekassa Paccekabuddhassa cÊvarakoÔiÑ chinnaÑ ghaÔetvÈ 
adÈsi. EvaÑ tattha tattha puÒÒÈni katvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde AvantiraÔÔhe 
kuraraghare2 mahÈvibhavassa seÔÔhino putto hutvÈ nibbatti, SoÓotissa 
nÈmaÑ akaÑsu, koÔi-agghanakassa kaÓÓapiÄandhanassa dhÈraÓena3 
“koÔikaÓÓo”ti vattabbe KuÔikaÓÓoti paÒÒÈyittha. 

 So anukkamena vaÉÉhitvÈ kuÔumbaÑ saÓÔhapento Èyasmante 
MahÈkaccÈne kulagharaÑ nissÈya pavattapabbate viharante tassa santike 
dhammaÑ sutvÈ saraÓesu ca sÊlesu ca patiÔÔhÈya taÑ cat|hi paccayehi 
upaÔÔhahi. So aparabhÈge saÑsÈre saÒjÈtasaÑvego therassa santike 
pabbajitvÈ kicchena kasirena dasavaggaÑ saÑghaÑ sannipÈtetvÈ 
upasampajjitvÈ katipayakÈlaÑ therassa santike vasitvÈ theraÑ ÈpucchitvÈ 
SatthÈraÑ vandituÑ SÈvatthiÑ upagato SatthÈrÈ ekagandhakuÔiyaÑ vÈsaÑ 
labhitvÈ pacc|sasamaye ajjhiÔÔho soÄasa-aÔÔhakavaggiyÈnaÑ4 ussÈraÓena 
sÈdhukÈraÑ datvÈ bhÈsitÈya “disvÈ ÈdÊnavaÑ loke”ti5 udÈnagÈthÈya 
pariyosÈne vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne6– 
______________________________________________________________ 
 1. TantavÈyo (SÊ, I) 2. Kulaghare (Ka) 3. DhÈraÓe (SÊ, I) 
 4. AÉÉhaÉÉhasoÄasa-aÔÔhavaggiyÈnaÑ (SÊ, I) SuttanipÈte AÔÔhakavagge ÈgatÈni 
 soÄasa suttÈni sandhÈya vuttamidaÑ. 
 5. Khu 1. 148 piÔÔhe UdÈne; Vi 3. 286 piÔÔhe. 6. Khu 4. 18 piÔÔhe. 
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 “Padumuttaro nÈma Jino, ÈhutÊnaÑ paÔiggaho. 
 VasÊsatasahassehi, nagaraÑ pÈvisÊ tadÈ. 

 NagaraÑ pavisantassa, upasantassa tÈdino. 
 RatanÈni pajjotiÑsu, nigghoso Èsi tÈvade. 

 Buddhassa ÈnubhÈvena, bherÊ vajjumaghaÔÔitÈ. 
 SayaÑ vÊÓÈ pavajjanti, Buddhassa pavisato puraÑ. 

 BuddhaseÔÔhaÑ namassÈmi, PadumuttaramahÈmuniÑ. 
 PÈÔihÊraÒca passitvÈ, tattha cittaÑ pasÈdayiÑ. 

 Aho Buddho aho dhammo, aho no Satthu sampadÈ. 
 AcetanÈpi t|riyÈ, sayameva pavajjare.  

 Satasahassito kappe, yaÑ saÒÒamalabhiÑ tadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, BuddhasaÒÒÈyidaÑ phalaÑ. 

 KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 Arahatte pana patiÔÔhito attano upajjhÈyena ÈcikkhitaniyÈmena 
paccantimesu janapadesu vinayadharapaÒcamena gaÓena upasampadÈ, 
dhuvanÈnaÑ, cammattharaÓaÑ, guÓa~guÓ|pÈhanaÑ, cÊvaravippavÈsoti 
paÒca vare yÈcitvÈ te Satthu santikÈ labhitvÈ punadeva attano vasitaÔÔhÈnaÑ 
gantvÈ upajjhÈyassa tamatthaÑ Èrocesi. Ayamettha sa~khepo, vitthÈro pana 
UdÈnaÔÔhakathÈyaÑ1 Ègatanayena veditabbo. A~guttaraÔÔhakathÈyaÑ2 pana 
“upasampanno hutvÈ attano upajjhÈyassa santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ 
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓÊ”ti vuttaÑ. 

 So aparabhÈge vimuttisukhena viharanto attano paÔipattiÑ 
paccavekkhitvÈ somanassajÈto udÈnavasena– 
 
 365. “UpasampadÈ ca me laddhÈ, vimutto camhi anÈsavo. 
 So ca me BhagavÈ diÔÔho, vihÈre ca sahÈvasiÑ. 
 
 366. Bahudeva rattiÑ BhagavÈ, abbhokÈse’tinÈmayi. 
 VihÈrakusalo SatthÈ, vihÈraÑ pÈvisÊ tadÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. UdÈna-®Ôha 278 piÔÔhÈdÊsu. 2. AÑ-®Ôha 1. 188 piÔÔhe. 
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 367. SantharitvÈna saÑghÈÔiÑ, seyyaÑ kappesi Gotamo. 
 SÊho selaguhÈyaÑva, pahÊnabhayabheravo. 
 
 368. Tato kalyÈÓavÈkkaraÓo, SammÈsambuddhasÈvako. 
 SoÓo abhÈsi saddhammaÑ, BuddhaseÔÔhassa sammukhÈ. 
 
 369. PaÒcakkhandhe pariÒÒÈya, bhÈvayitvÈna aÒjasaÑ. 
 Pappuyya paramaÑ santiÑ, parinibbissatyanÈsavo”ti– 

imÈ paÒca gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha upasampadÈ ca me laddhÈti yÈ sÈ kicchena dasavaggaÑ 
bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtetvÈ attanÈ laddhÈ upasampadÈ, yÈ ca pana 
varadÈnavasena sabbapaccantimesu janapadesu vinayadharapaÒcamena 
gaÓena SatthÈrÈ anuÒÒÈtÈ upasampadÈ, tadubhayaÑ sandhÈyÈha. Ca-saddo 
samuccayattho, tena itarepi Satthu santikÈ laddhavare sa~gaÓhÈti. Vimutto 
camhi anÈsavoti aggamaggena sakalakilesavatthuvimuttiyÈ vimutto ca amhi, 
tato eva kÈmÈsavÈdÊhi anÈsavo amhÊti yojanÈ. So ca me BhagavÈ diÔÔhoti 
yadatthaÑ ahaÑ AvantiraÔÔhato SÈvatthiÑ gato, so ca BhagavÈ mayÈ 
adiÔÔhapubbo diÔÔho. VihÈre ca sahÈvasinti na kevalaÑ tassa Bhagavato 
dassanameva mayÈ laddhaÑ, atha kho vihÈre Satthu gandhakuÔiyaÑ SatthÈrÈ 
kÈraÓaÑ sallakkhetvÈ vÈsentena saha avasiÑ. “VihÈreti vihÈrasamÊpe”ti 
keci. 

 Bahudeva rattinti paÔhamaÑ yÈmaÑ bhikkh|naÑ dhammadesanÈvasena 
kammaÔÔhÈnasodhanavasena ca, majjhimaÑ yÈmaÑ devÈnaÑ brahm|naÒca 
ka~khacchedanavasena BhagavÈ bahudeva rattiÑ abbhokÈse atinÈmayi 
vÊtinÈmesi. VihÈrakusaloti dibbabrahma-ÈneÒja-ariyavihÈresu kusalo. 
VihÈraÑ pÈvisÊti ativelaÑ nisajjaca~kamehi 
uppannaparissamavinodanatthaÑ gandhakuÔiÑ pÈvisi. 

 SantharitvÈna saÑghÈÔiÑ, seyyaÑ kappesÊti catugguÓaÑ saÑghÈÔiÑ 
paÒÒÈpetvÈ sÊhaseyyaÑ kappesi. TenÈha “Gotamo sÊho selaguhÈyaÑva, 
pahÊnabhayabheravo”ti. Tattha Gotamoti BhagavantaÑ gottena kitteti. SÊho 
selaguhÈyaÑvÈti selassa pabbatassa guhÈyaÑ. YathÈ sÊho migarÈjÈ 
tejussadatÈya pahÊnabhayabheravo dakkhiÓena 
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passena pÈde pÈdaÑ accÈdhÈya seyyaÑ kappesi, evaÑ 
cittutrÈsalomahaÑsanachambhitattahet|naÑ kilesÈnaÑ samucchinnattÈ 
pahÊnabhayabheravo Gotamo BhagavÈ seyyaÑ kappesÊti attho. 

 Tatoti pacchÈ, sÊhaseyyaÑ kappetvÈ tato vuÔÔhahitvÈ “paÔibhÈtu taÑ 
bhikkhu dhammo bhÈsitun”ti1 SatthÈrÈ ajjhesitoti attho. KalyÈÓavÈkkaraÓoti 
sundaravacÊkaraÓo, lakkhaÓasampannavacanakkamoti attho. SoÓo abhÈsi 
saddhammanti soÄasa aÔÔhakavaggiyasuttÈni SoÓo KuÔikaÓÓo 
BuddhaseÔÔhassa SammÈsambuddhassa sammukhÈ paccakkhato abhÈsÊti 
thero attÈnameva paraÑ viya avoca. 

 PaÒcakkhandhe pariÒÒÈyÈti paÒcupÈdÈnakkhandhe tÊhipi pariÒÒÈhi 
parijÈnitvÈ te parijÈnantoyeva aÒjasaÑ ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bhÈvayitvÈ paramaÑ santiÑ nibbÈnaÑ pappuyya pÈpuÓitvÈ Ôhito anÈsavo, 
tato eva idÈni parinibbissati anupÈdisesanibbÈnavasena nibbÈyissatÊti. 
 

SoÓakuÔikaÓÓattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
12. KosiyattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Yo ve gar|nanti-ÈdikÈ Èyasmato Kosiyattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ 
kusalaÑ upacinanto Vipassissa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ 
viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ SatthÈraÑ disvÈ pasannacitto ucchukhaÓÉikaÑ 
adÈsi. So tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ 
BuddhuppÈde MagadharaÔÔhe brÈhmaÓakule nibbatti, Kosiyotissa 
gottavasena nÈmaÑ akÈsi. So viÒÒutaÑ patto ÈyasmantaÑ 
DhammasenÈpatiÑ abhiÓhaÑ upasa~kamati, tassa santike dhammaÑ suÓÈti. 
So tena sÈsane paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ kammaÔÔhÈnaÑ anuyuÒjanto 
nacirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 148 piÔÔhe. 2. Khu 4. 19 piÔÔhÈdÊsu. 
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 “Nagare BandhumatiyÈ, dvÈrapÈlo ahosahaÑ. 
 AddasaÑ virajaÑ BuddhaÑ, sabbadhammÈna pÈraguÑ. 

 UcchukhaÓÉikamÈdÈya, BuddhaseÔÔhassadÈsahaÑ. 
 Pasannacitto sumano, Vipassissa Mahesino. 

 Ekanavutito kappe, yaÑ ucchumadadiÑ tadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, ucchukhaÓÉassidaÑ phalaÑ. 

 KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 ArahattaÑ pana patvÈ attano paÔipattiÑ1 paccavekkhitvÈ garuvÈsaÑ 
sappuris|panissayaÒca pasaÑsanto2– 
 
 370. “Yo ve gar|naÑ vacanaÒÒu dhÊro, 
 Vase ca tamhi janayetha pemaÑ. 
 So bhattimÈ nÈma ca hoti paÓÉito, 
 ©atvÈ ca dhammesu visesi assa. 
 
 371. YaÑ ÈpadÈ uppatitÈ uÄÈrÈ, 
 Nakkhambhayante paÔisa~khayantaÑ. 
 So thÈmavÈ nÈma ca hoti paÓÉito, 
 ©atvÈ ca dhammesu visesi assa. 
 
 372. Yo ve samuddova Ôhito anejo, 
 GambhÊrapaÒÒo nipuÓatthadassÊ. 
 AsaÑhÈriyo nÈma ca hoti paÓÉito. 
 ©atvÈ ca dhammesu visesi assa. 
 
 373. Bahussuto dhammadharo ca hoti, 
 Dhammassa hoti anudhammacÈrÊ. 
 So tÈdiso nÈma ca hoti paÓÉito, 
 ©atvÈ ca dhammesu visesi assa. 
______________________________________________________________ 
 1. SampattiÑ (SÊ, I) 2. PaÓÉitÈnaÑ sammasanto (Ka) 
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 374. AtthaÒca yo jÈnÈti bhÈsitassa, 
 AtthaÒca ÒatvÈna tathÈ karoti. 
 Atthantaro nÈma sa hoti paÓÉito, 
 ©atvÈ ca dhammesu visesi assÈ”ti– 

imÈ paÒca gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha yoti khattiyÈdÊsu cat|su parisÈsu yo koci. Veti byattaÑ. 
Gar|nanti sÊlÈdigaruguÓayuttÈnaÑ paÓÉitÈnaÑ. VacanaÒÒ|ti tesaÑ 
anusÈsanÊvacanaÑ jÈnanto1, yathÈnusiÔÔhaÑ paÔipajjamÈno paÔipajjitvÈ ca 
tassa phalaÑ jÈnantoti attho. DhÊroti dhitisampanno. Vase ca tamhi 
janayetha pemanti tasmiÑ gar|naÑ vacane ovÈde vaseyya yathÈnusiÔÔhaÑ 
paÔipajjeyya, paÔipajjitvÈ “iminÈ vatÈtaÑ ovÈdena imaÑ jÈti-ÈdidukkhaÑ 
vÊtivatto”ti tattha janayetha pemaÑ gÈravaÑ uppÈdeyya. IdaÑ hi dvayaÑ 
“gar|naÑ vacanaÒÒu dhÊro”ti padadvayena vuttassevatthassa 
pÈkaÔakaraÓaÑ. Soti yo gar|naÑ2 vacanaÒÒ| dhÊro, so yathÈnusiÔÔhaÑ 
paÔipattiyÈ tattha bhattimÈ ca nÈma hoti, jÊvitahetupi tassa anatikkamanato 
paÓÉito ca nÈma hoti, ÒatvÈ ca dhammesu visesi assÈti tathÈ paÔipajjanto ca 
tÈya eva paÔipattiyÈ catunnaÑ ariyasaccÈnaÑ jÈnanahetu 
lokiyalokuttaradhammesu vijjÈttayÈdivasena “tevijjo, chaÄabhiÒÒo, 
paÔisambhidÈpatto”ti visesi visesavÈ siyÈti attho. 

 Yanti yaÑ puggalaÑ paÔipattiyÈ antarÈyakaraÓato “ÈpadÈ”ti 
laddhavohÈrÈ sÊtuÓhakhuppipÈsÈdipÈkaÔaparissayÈ ceva 
rÈgÈdipaÔicchannaparissayÈ ca uppatitÈ uppannÈ uÄÈrÈ balavantopi 
nakkhambhayante na kiÒci cÈlenti3. KasmÈ? PaÔisa~khayantanti 
paÔisa~khÈyamÈnaÑ paÔisa~khÈnabale Ôhitanti attho. Soti yo daÄhatarÈhi 
ÈpadÈhipi akkhambhanÊyo, so thÈmavÈ dhitimÈ daÄhaparakkamo nÈma hoti. 
AnavasesasaÑkilesapakkhassa abhibhavanakapaÒÒÈbalasama~gitÈya paÓÉito 
ca nÈma hoti. TathÈbh|to ca ÒatvÈ ca dhammesu visesi assÈti taÑ 
vuttatthameva. 
______________________________________________________________ 
 1. AnujÈnanto (Ka) 2. Soti gar|naÑ (SÊ, I) 3. Na kampenti na kiÒci cÈlenti (SÊ, I) 
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 Samuddova Ôhitoti samuddo viya ÔhitasabhÈvo. YathÈ hi 
caturÈsÊtiyojanasahassagambhÊre sinerupÈdasamÊpe mahÈsamuddo aÔÔhahipi 
disÈhi uÔÔhitehi pakativÈtehi aniÒjanato Ôhito anejo gambhÊro ca, evaÑ 
kilesavÈtehi titthiyavÈdavÈtehi ca akampanÊyato Ôhito anejo. GambhÊrassa 
anupacitaÒÈÓasambhÈrehi aladdhagÈdhassa nipuÓassa sukhumassa 
paÔiccasamuppÈdÈdi-atthassa paÔivijjhanena gambhÊrapaÒÒo nipuÓatthadassÊ. 
AsaÑhÈriyo nÈma ca hoti paÓÉito so tÈdiso puggalo kilesehi 
devaputtamÈrÈdÊsu vÈ kenaci asaÑhÈriyatÈya asaÑhÈriyo nÈma hoti, 
yathÈvuttena atthena paÓÉito ca nÈma hoti. SesaÑ vuttanayameva. 

 Bahussutoti pariyattibÈhusaccavasena bahussuto, suttageyyÈdi bahuÑ 
sutaÑ etassÈti bahussuto. Tameva dhammaÑ suvaÓÓabhÈjane 
pakkhittasÊhavasaÑ viya avinassantameva dhÈretÊti dhammadharo ca hoti. 
Dhammassa hoti anudhammacÈrÊti yathÈsutassa yathÈpariyattassa 
dhammassa atthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya navalokuttaradhammassa 
anur|paÑ dhammaÑ pubbabhÈgapaÔipadÈsa~khÈtaÑ 
catupÈrisuddhisÊladhuta~ga-asubhakammaÔÔhÈnÈdibhedaÑ carati paÔipajjatÊti 
anudhammacÈrÊ hoti, “ajja ajjevÈ”ti paÔivedhaÑ Èka~khanto vicarati. So 
tÈdiso nÈma ca hoti paÓÉitoti yo puggalo yaÑ garuÑ nissÈya bahussuto 
dhammadharo dhammassa ca anudhammacÈrÊ hoti. So ca tÈdiso tena garunÈ 
sadiso paÓÉito nÈma hoti paÔipattiyÈ sadisabhÈvato. TathÈbh|to pana so 
ÒatvÈ ca dhammesu visesi assa, taÑ vuttatthaÑva. 

 AtthaÒca yo jÈnÈti bhÈsitassÈti yo puggalo SammÈsambuddhena 
bhÈsitassa pariyattidhammassa atthaÑ jÈnÈti, jÈnanto pana “idha sÊlaÑ 
vuttaÑ, idha samÈdhi, idha paÒÒÈ”ti tattha tattha yathÈvuttaÑ atthaÒca 
ÒatvÈna tathÈ karoti yathÈ SatthÈrÈ anusiÔÔhaÑ, tathÈ paÔipajjati. Atthantaro 
nÈma sa hoti paÓÉitoti so evar|po puggalo atthantaro atthakÈraÓÈ sÊlÈdi-
atthajÈnanamattameva upanissayaÑ katvÈ paÓÉito hoti. SesaÑ 
vuttanayameva. 
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 Ettha ca paÔhamagÈthÈya “yo ve gar|nan”ti-ÈdinÈ saddh|panissayo 
visesabhÈvo vutto, dutiyagÈthÈya “yaÑ ÈpadÈ”ti-ÈdinÈ vÊriy|panissayo, 
tatiyagÈthÈya “yo ve samuddova Ôhito”ti-ÈdinÈ samÈdh|panissayo, 
catutthagÈthÈya “bahussuto”ti-ÈdinÈ sat|panissayo, paÒcamagÈthÈya 
“atthaÒca yo jÈnÈtÊ”ti-ÈdinÈ paÒÒ|panissayo visesabhÈvo vuttoti veditabbo. 
 

KosiyattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

PaÒcakanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

 



  

6. ChakkanipÈta 
 

1. UruvelakassapattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 ChakkanipÈte disvÈna pÈÔihÊrÈnÊti-ÈdikÈ Èyasmato 
Uruvelakassapattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? Ayampi purimabuddhesu 
katÈdhikÈro tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ upacinanto 
Padumuttarassa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ vayappatto Satthu 
santike dhammaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ mahÈparisÈnaÑ 
aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ sayampi taÑ ÔhÈnantaraÑ patthetvÈ mahÈdÈnaÑ 
datvÈ paÓidhÈnamakÈsi. BhagavÈ cassa anantarÈyataÑ disvÈ “anÈgate 
Gotamabuddhassa sÈsane mahÈparisÈnaÑ aggo bhavissatÊ”ti byÈkÈsi. 

 So tattha yÈvajÊvaÑ puÒÒÈni katvÈ tato cavitvÈ devamanussesu 
saÑsaranto ito dvÈnavutikappamatthake Phussassa Bhagavato 
vemÈtikakaniÔÔhabhÈtÈ hutvÈ nibbatti, aÒÒepissa dve kaniÔÔhabhÈtaro 
ahesuÑ. Te tayopi BuddhappamukhaÑ saÑghaÑ paramÈya p|jÈya p|jetvÈ 
yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ devamanussesu saÑsarantÈ amhÈkaÑ Bhagavato 
nibbattito puretarameva BÈrÈÓasiyaÑ brÈhmaÓakule bhÈtaro hutvÈ 
anukkamena nibbattÈ gottavasena tayopi KassapÈ eva nÈma jÈtÈ. Te 
vayappattÈ tayo vede uggaÓhiÑsu. TesaÑ jeÔÔhabhÈtikassa paÒca 
mÈÓavakasatÈni parivÈro, majjhimassa tÊÓi, kaniÔÔhassa dve. Te attano 
ganthe sÈraÑ olokentÈ diÔÔhadhammikameva atthaÑ disvÈ pabbajjaÑ 
rocesuÑ. Tesu jeÔÔhabhÈtÈ attano parivÈrena saddhiÑ UruvelaÑ gantvÈ 
isipabbajjaÑ pabbajitvÈ Uruvelakassapo nÈma jÈto, MahÈga~gÈnadÊva~ke 
pabbajito NadÊkassapo nÈma jÈto, GayÈsÊse pabbajito GayÈkassapo nÈma 
jÈto. 

 EvaÑ tesu isipabbajjaÑ pabbajitvÈ tattha tattha vasantesu bah|naÑ 
divasÈnaÑ accayena amhÈkaÑ bodhisatto mahÈbhinikkhamanaÑ 
nikkhamitvÈ paÔividdhasabbaÒÒutaÒÒÈÓo anukkamena dhammacakkaÑ 
pavattetvÈ paÒcavaggiyatthere arahatte patiÔÔhÈpetvÈ Yasappamukhe 
paÒcapaÒÒÈsa sahÈyake vinetvÈ saÔÔhi arahante “caratha bhikkhave 
cÈrikan”ti vissajjetvÈ Bhaddavaggiye vinetvÈ Uruvelakassapassa 
vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ vasanatthÈya agyÈgÈraÑ 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈ 79 

pavisitvÈ tattha katanÈgadamanaÑ ÈdiÑ katvÈ aÉÉhuÉÉhasahassehi 
pÈÔihÈriyehi UruvelakassapaÑ saparisaÑ vinetvÈ pabbÈjesi. Tassa 
pabbajitabhÈvaÑ ÒatvÈ itarepi dve bhÈtaro saparisÈ ÈgantvÈ Satthu santike 
pabbajiÑsu. Sabbeva ehibhikkh| iddhimayapattacÊvaradharÈ ahesuÑ. 

 SatthÈ taÑ samaÓasahassaÑ ÈdÈya GayÈsÊsaÑ gantvÈ piÔÔhipÈsÈÓe 
nisinno ŒdittapariyÈyadesanÈya1 sabbe arahatte patiÔÔhÈpesi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne2– 

   “Padumuttaro nÈma Jino, sabbalokavid| Muni. 
   Ito satasahassamhi, kappe uppajji cakkhumÈ. 

   OvÈdako viÒÒÈpako, tÈrako sabbapÈÓinaÑ. 
   DesanÈkusalo Buddho, tÈresi janataÑ bahuÑ. 

   Anukampako kÈruÓiko, hitesÊ sabbapÈÓinaÑ. 
   Sampatte titthiye sabbe, paÒcasÊle patiÔÔhapi. 

   EvaÑ nirÈkulaÑ Èsi, suÒÒataÑ titthiyehi ca. 
   VicittaÑ arahantehi, vasÊbh|tehi tÈdibhi. 

   RatanÈnaÔÔhapaÒÒÈsaÑ, uggato so MahÈmuni. 
   KaÒcanagghiyasa~kÈso, bÈttiÑsavaralakkhaÓo. 

   VassasatasahassÈni, Èyu vijjati tÈvade. 
   TÈvatÈ tiÔÔhamÈno so, tÈresi janataÑ bahuÑ. 

   TadÈhaÑ HaÑsavatiyÈ, brÈhmaÓo sÈdhusammato. 
   Upecca lokapajjotaÑ, assosiÑ dhammadesanaÑ. 

   TadÈ mahÈparisatiÑ, mahÈparisasÈvakaÑ. 
   ®hapentaÑ etadaggamhi, sutvÈna mudito ahaÑ. 

   MahatÈ parivÈrena, nimantetvÈ mahÈjinaÑ. 
   BrÈhmaÓÈnaÑ sahassena, sahadÈnamadÈsahaÑ. 

   MahÈdÈnaÑ daditvÈna, abhivÈdiya nÈyakaÑ. 
   EkamantaÑ Ôhito haÔÔho, idaÑ vacanamabraviÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 3. 44; SaÑ 2. 251 piÔÔhesu. 2. Khu 4. 133 piÔÔhÈdÊsu.
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   Tayi saddhÈya me vÊra, adhikÈraguÓena ca. 
   ParisÈ mahatÊ hotu, nibbattassa tahiÑ tahiÑ. 

   TadÈ avoca parisaÑ, gajagajjitasussaro. 
   KaravÊkaruto SatthÈ, etaÑ passatha brÈhmaÓaÑ. 

   HemavaÓÓaÑ mahÈbÈhuÑ, kamalÈnanalocanaÑ. 
   UdaggatanujaÑ haÔÔhaÑ, saddhavantaÑ guÓe mama. 

   Esa patthayate ÔhÈnaÑ, sÊhaghosassa bhikkhuno. 
   AnÈgatamhi addhÈne, lacchase taÑ manorathaÑ. 

   Satasahassito kappe, OkkÈkakulasambhavo. 
   Gotamo nÈma gottena, SatthÈ loke bhavissati. 

   Tassa dhammesu dÈyÈdo, oraso dhammanimmito. 
   Kassapo nÈma gottena, hessati Satthu sÈvako.  

   Ito dvenavute kappe, ahu SatthÈ anuttaro. 
   An|pamo asadiso, phusso lokagganÈyako. 

   So ca sabbaÑ tamaÑ hantvÈ, vijaÔetvÈ mahÈjaÔaÑ. 
   Vassate amataÑ vuÔÔhiÑ, tappayanto sadevakaÑ. 

   TadÈ hi BÈrÈÓasiyaÑ, rÈjÈpaccÈ ahumhase. 
   BhÈtaromha tayo sabbe, saÑvisaÔÔhÈva rÈjino. 

   VÊra~gar|pÈ balino, sa~gÈme aparÈjitÈ. 
   TadÈ kupitapaccanto, amhe Èha mahÊpati. 

   Etha gantvÈna paccantaÑ, sodhetvÈ aÔÔavÊbalaÑ. 
   KhemaÑ vijiritaÑ katvÈ, puna dethÈti bhÈsatha. 

   Tato mayaÑ avocumha, yadi deyyÈsi nÈyakaÑ. 
   UpaÔÔhÈnÈya amhÈkaÑ, ÈdhayissÈma vo tato. 

   Tato mayaÑ laddhavarÈ, bh|mipÈlena pesitÈ. 
   NikkhittasatthaÑ paccantaÑ, katvÈ punarupecca taÑ. 
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   YÈcitvÈ SatthupaÔÔhÈnaÑ, rÈjÈnaÑ LokanÈyakaÑ. 
   MunivÊraÑ labhitvÈna, yÈvajÊvaÑ yajimha taÑ. 

   MahagghÈni ca vatthÈni, paÓÊtÈni rasÈni ca. 
   SenÈsanÈni rammÈni, bhesajjÈni hitÈni ca. 

   DatvÈ sasaÑghamunino, dhammenuppÈditÈni no. 
   SÊlavanto kÈruÓikÈ, bhÈvanÈyuttamÈnasÈ. 

   SaddhÈ paricaritvÈna, mettacittena nÈyakaÑ. 
   Nibbute tamhi lokagge, p|jaÑ katvÈ yathÈbalaÑ. 

   Tato cutÈ SantusitaÑ, gatÈ tattha mahÈsukhaÑ. 
   Anubh|tÈ mayaÑ sabbe, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   MÈyÈkÈro yathÈ ra~ge, dassesi vikatiÑ bahuÑ. 
   TathÈ bhave bhamantohaÑ, videhÈdhipatÊ ahuÑ. 

   GuÓÈcelassa vÈkyena, micchÈdiÔÔhigatÈsayo. 
   NarakaÑ maggamÈr|Äho, rucÈya mama dhÊtuyÈ. 

   OvÈdaÑ nÈdiyitvÈna, brahmunÈ nÈradenahaÑ. 
   BahudhÈ saÑsito santo, diÔÔhiÑ hitvÈna pÈpikaÑ. 

   P|rayitvÈ visesena, dasa kammapathÈnihaÑ. 
   HitvÈna dehamagamiÑ, saggaÑ sabhavanaÑ yathÈ. 

   Pacchime bhave sampatte, brahmabandhu ahosahaÑ. 
   BÈrÈÓasiyaÑ phÊtÈyaÑ, jÈto vippamahÈkule. 

   MaccubyÈdhijarÈbhÊto, ogÈhetvÈ mahÈvanaÑ. 
   NibbÈnaÑ padamesanto, jaÔilesu paribbajiÑ. 

   TadÈ dve bhÈtaro mayhaÑ, pabbajiÑsu mayÈ saha. 
   UruvelÈyaÑ mÈpetvÈ, assamaÑ nivasiÑ ahaÑ. 

   Kassapo nÈma gottena, UruvelanivÈsiko. 
   Tato me Èsi paÒÒatti, Uruvelakassapo iti. 
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 NadÊsakÈse bhÈtÈ me, NadÊkassapasavhayo. 
 ŒsÊ sakÈsanÈmena, GayÈyaÑ GayÈkassapo. 

 Dve satÈni kaniÔÔhassa, tÊÓi majjhassa bhÈtuno. 
 Mama paÒca satÈn|nÈ, sissÈ sabbe mamÈnugÈ. 

 TadÈ upecca maÑ Buddho, katvÈna vividhÈni me. 
 PÈÔihÊrÈni lokaggo, vinesi narasÈrathi. 

 SahassaparivÈrena, ahosiÑ ehibhikkhuko. 
 Teheva saha sabbehi, arahattamapÈpuÓiÑ. 

 Te cevaÒÒe ca bahavo, sissÈ maÑ parivÈrayuÑ. 
 BhÈsituÒca samatthohaÑ, tato maÑ Isisattamo. 

 MahÈparisabhÈvasmiÑ, etadagge Ôhapesi maÑ. 
 Aho Buddhe kataÑ kÈraÑ, saphalaÑ me ajÈyatha. 

 KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 ArahattaÑ pana patvÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ sÊhanÈdaÑ 
nadanto– 
 
 375. “DisvÈna pÈÔihÊrÈni, Gotamassa Yasassino. 
 Na tÈvÈhaÑ paÓipatiÑ, issÈmÈnena vaÒcito. 
 
 376. Mama sa~kappamaÒÒÈya, codesi narasÈrathi. 
 Tato me Èsi saÑvego, abbhuto lomahaÑsano. 
 
 377. Pubbe jaÔilabh|tassa, yÈ me siddhi parittikÈ. 
 TÈhaÑ tadÈ nirÈkatvÈ, pabbajiÑ JinasÈsane. 
 
 378. Pubbe yaÒÒena santuÔÔho, kÈmadhÈtupurakkhato. 
 PacchÈ rÈgaÒca dosaÒca, mohaÒcÈpi sam|haniÑ. 
 
 379. PubbenivÈsaÑ jÈnÈmi, dibbacakkhu visodhitaÑ. 
 IddhimÈ paracittaÒÒ|, dibbasotaÒca pÈpuÓiÑ. 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈ 83 

 380. Yassa catthÈya pabbajito, agÈrasmÈnagÈriyaÑ. 
 So me attho anuppatto, sabbasaÑyojanakkhayo”ti– 

imÈ cha gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha disvÈna pÈÔihÊrÈnÊti nÈgarÈjadamanÈdÊni aÉÉhuÉÉhasahassÈni 
pÈÔihÈriyÈni disvÈ. “PÈÔihÊraÑ, pÈÔiheraÑ, pÈÔihÈriyan”ti hi atthato ekaÑ, 
byaÒjanameva nÈnaÑ. Yasassinoti “itipi so BhagavÈ”ti-ÈdinÈ sadevake loke 
yathÈbhuccaÑ patthaÔakittisaddassa. Na tÈvÈhaÑ paÓipatinti yÈva maÑ 
BhagavÈ “neva kho tvaÑ Kassapa ArahÈ, nÈpi arahattamaggaÑ samÈpanno, 
sÈpi te paÔipadÈ natthi, yÈya tvaÑ arahÈ vÈ assa, arahattamaggaÑ vÈ 
samÈpanno”ti na tajjesi, tÈva ahaÑ na paÓipÈtanaÑ akÈsiÑ1, kiÑ kÈraÓÈ? 
IssÈmÈnena vaÒcito, “imassa mayi sÈvakattaÑ upagate mama lÈbhasakkÈro 
parihÈyissati, imassa eva vaÉÉhissatÊ”ti evaÑ parasampatti-
asahanalakkhaÓÈya issÈya ceva, “ahaÑ gaÓapÈmokkho bahujanasammato”ti 
evaÑ abbhunnatilakkhaÓena mÈnena ca vaÒcito, palambhito hutvÈti attho. 

 Mama sa~kappamaÒÒÈyÈti mayhaÑ micchÈsa~kappaÑ jÈnitvÈ, yaÑ 
yaÑ BhagavÈ uttari manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ dasseti, taÑ taÑ 
disvÈ “mahiddhiko kho mahÈsamaÓo mahÈnubhÈvo”ti cintetvÈpi “na tveva 
kho arahÈ yathÈ ahan”ti evaÑ pavattaÑ micchÈvitakkaÑ jÈnantopi 
ÒÈÓaparipÈkaÑ Ègamento ajjhupekkhitvÈ pacchÈ NeraÒjarÈya majjhe 
samantato udakaÑ ussÈretvÈ reÓuhatÈya bh|miyÈ ca~kamitvÈ tena 
ÈbhatanÈvÈya Ôhito tadÈpi “mahiddhiko”ti-ÈdikaÑ cintetvÈ puna “na tveva 
kho arahÈ yathÈ ahan”ti pavattitaÑ micchÈsa~kappaÑ ÒatvÈti attho. Codesi 
narasÈrathÊti tadÈ me ÒÈÓaparipÈkaÑ ÒatvÈ “neva kho tvaÑ arahÈ”ti-ÈdinÈ 
purisadammasÈrathi SatthÈ maÑ codesi niggaÓhi. Tato me Èsi saÑvego, 
abbhuto lomahaÑsanoti tato yathÈvuttacodanÈhetu ettakaÑ kÈlaÑ 
abh|tapubbatÈya abbhuto lomahaÑsanavasena pavattiyÈ lomamaÑsano 
“anarahÈva samÈno 
______________________________________________________________ 
 1. Na tÈvÈhaÑ paÓipatiÑ paÓipÈtaÑ nÈkÈsiÑ (SÊ, I) 
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‘arahÈ’ti maÒÒin”ti saÑvego sahottappo ÒÈÓuppÈdo mayhaÑ ahosi. 

 JaÔilabh|tassÈti tÈpasabh|tassa. SiddhÊti lÈbhasakkÈrasamiddhi. 
ParittikÈti appamattikÈ1. TÈhanti taÑ ahaÑ. TadÈti Bhagavato codanÈya 
saÑveguppattikÈle. NirÈkatvÈti apanetvÈ chaÉÉetvÈ, anapekkho hutvÈti 
attho. “IddhÊti bhÈvanÈmaya-iddhÊ”ti vadanti. TadayuttaÑ tadÈ tassa 
ajhÈnalÈbhÊbhÈvato. TathÈ hi vuttaÑ “kÈmadhÈtupurakkhato”ti. 

 YaÒÒena santuÔÔhoti “yaÒÒaÑ yajitvÈ saggasukhaÑ anubhavissÈmi, 
alamettÈvatÈ”ti yaÒÒayajanena santuÔÔho niÔÔhitakiccasaÒÒÊ. 
KÈmadhÈtupurakkhatoti kÈmasugatiÑ Èrabbha uppannataÓho2 
yaÒÒayajanena kÈmalokaÑ purakkhatvÈ Ôhito. So ce yaÒÒo 
pÈÓÈtipÈtapaÔisaÑyutto hoti, na tena sugatiÑ sakkÈ laddhuÑ. Na hi 
akusalassa iÔÔho kanto vipÈko nibbattati. YÈ pana tattha dÈnÈdikusalacetanÈ, 
tÈya sati paccayasamavÈye sugatiÑ gaccheyya. PacchÈti tÈpasapabbajjÈto 
pacchÈ Satthu ovÈdena tÈpasaladdhiÑ pahÈya 
catusaccakammaÔÔhÈnÈnuyogakÈle. Sam|haninti vipassanaÑ ussukkÈpetvÈ 
maggapaÔipÈÔiyÈ rÈgaÒca dosaÒca mohaÒca anavasesato samugghÈtesiÑ. 

 YasmÈ panÈyaÑ thero ariyamaggena rÈgÈdayo sam|hanantoyeva 
chaÄabhiÒÒo ahosi, tasmÈ taÑ attano chaÄabhiÒÒabhÈvaÑ dassento 
“pubbenivÈsaÑ jÈnÈmÊ”ti-ÈdimÈha. Tattha pubbenivÈsaÑ jÈnÈmÊti attano 
paresaÒca pubbenivÈsaÑ atÊtÈsu jÈtÊsu nibbattakkhandhe khandhapaÔibaddhe 
ca pubbenivÈsaÒÈÓena hatthatale ÈmalakaÑ viya paccakkhato jÈnÈmi 
bujjhÈmi. Dibbacakkhu visodhitanti dibbacakkhuÒÈÓaÑ visodhitaÑ, 
pakaticakkhunÈ ÈpÈthagataÑ pakatir|paÑ viya dibbaÑ mÈnusampi d|raÑ 
tiroÔÔhitaÑ atisukhumaÒca r|paÑ vibhÈvetuÑ samatthaÒÈÓaÑ bhÈvanÈya 
mayÈ3 visuddhaÑ katvÈ paÔiladdhanti attho. IddhimÈti 
adhiÔÔhÈniddhivikubbaniddhi-ÈdÊhi iddhÊhi iddhimÈ, iddhividhaÒÈÓalÈbhÊti 
attho. SarÈgÈdibhedassa paresaÑ cittassa jÈnanato paracittaÒÒ|, 
cetopariyaÒÈÓalÈbhÊti vuttaÑ hoti. DibbasotaÒca pÈpuÓinti 
dibbasotaÒÈÓaÒca paÔilabhiÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. AppikÈ (Ka) 2. UppannataÓhÈya (Ka) 3. BhÈvanÈmayaÑ (Ka) 
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 So me attho anuppatto, sabbasaÑyojanakkhayoti yo sabbesaÑ 
saÑyojanÈnaÑ khayabh|to khayena vÈ laddhabbo, so sadattho paramattho 
ca mayÈ ariyamaggÈdhigamena adhigatoti. EvametÈya gÈthÈya therassa 
aÒÒÈbyÈkaraÓaÑ ahosÊti veditabbo. 
 

UruvelakassapattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. TekicchakÈrittheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 AtihitÈ vÊhÊti-ÈdikÈ Èyasmato TekicchakÈrittherassa1 gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto ito ekanavute kappe Vipassissa Bhagavato kÈle kulagehe2 
nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patvÈ vejjasatthe nipphattiÑ gato Vipassissa Bhagavato 
upaÔÔhÈkaÑ AsokaÑ nÈma theraÑ byÈdhitaÑ arogamakÈsi, aÒÒesaÒca 
sattÈnaÑ rogÈbhibh|tÈnaÑ anukampÈya bhesajjaÑ saÑvidahi. 

 So tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ 
BuddhuppÈde Subuddhassa3 nÈma brÈhmaÓassa putto hutvÈ nibbatti, tassa 
tikicchakehi gabbhakÈle parissayaÑ apaharitvÈ paripÈlitatÈya TekicchakÈrÊti 
nÈmaÑ akaÑsu. So attano kulÈnur|pÈni vijjÈÔÔhÈnÈni sippÈni ca sikkhanto 
vaÉÉhati, tadÈ cÈÓakko4 Subuddhassa paÒÒÈveyyattiyaÑ kiriyÈsu 
upÈyakosallaÒca disvÈ “ayaÑ imasmiÑ rÈjakule patiÔÔhaÑ labhanto maÑ 
abhibhaveyyÈ”ti issÈpakato raÒÒÈ Candaguttena taÑ bandhanÈgÈre 
khipÈpesi. TekicchakÈrÊ pitu bandhanÈgÈrappavesanaÑ sutvÈ bhÊto palÈyitvÈ 
SÈÓavÈsittherassa5 santikaÑ gantvÈ attano saÑvegakÈraÓaÑ therassa 
kathetvÈ pabbajitvÈ kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ abbhokÈsiko nesajjiko ca hutvÈ 
viharati, sÊtuÓhaÑ6 
______________________________________________________________ 
 1. TekicchakÈnittherassa (SÊ, I) 2. Vejjakule (SÊ, I) 
 3. Subandharassa (SÊ, I) 4. RÈjÈ bÈraÓasyo (Ka) 
 5. VanavÈsittherassa (SÊ), sÈlavÈsittherassa (Ka) 6. SÊtuÓhe (SÊ, I) 
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agaÓento samaÓadhammameva karoti, visesato 
brahmavihÈrabhÈvanamanuyuÒjati. TaÑ disvÈ mÈro pÈpimÈ “na imassa 
mama visayaÑ atikkamituÑ dassÈmÊ”ti vikkhepaÑ kÈtukÈmo sassÈnaÑ 
nipphattikÈle khettagopakavaÓÓena therassa santikaÑ gantvÈ taÑ 
nippaÓÉento1– 
 
 381. “AtihitÈ vÊhi, khalagatÈ sÈlÊ. 
 Na ca labhe piÓÉaÑ, kathamahaÑ kassan”ti– 

Èha. TaÑ sutvÈ thero– 
 
 382. “BuddhamappameyyaÑ anussara pasanno, 
 PÊtiyÈ phuÔasarÊro hohisi satatamudaggo. 
 
 383. DhammamappameyyaÑ -pa- satatamudaggo. 
 
 384. SaÑghamappameyyaÑ -pa- satatamudaggo”ti– 

Èha. TaÑ sutvÈ mÈro– 
 
 385. “AbbhokÈse viharasi, 
 SÊtÈ hemantikÈ imÈ ratyo. 
 MÈ sÊtena pareto vihaÒÒitto, 
 Pavisa tvaÑ vihÈraÑ phusitaggaÄan”ti– 

Èha. Atha thero– 
 
 386. “PhusissaÑ catasso appamaÒÒÈyo, 
 TÈhi ca sukhito viharissaÑ. 
 NÈhaÑ sÊtena vihaÒÒissaÑ, 
 AniÒjito viharanto”ti– 

Èha. 

 Tattha atihitÈ vÊhÊti vÊhayo koÔÔhÈgÈraÑ atinetvÈ2 ÔhapitÈ, tattha 
paÔisÈmitÈ, khalato vÈ gharaÑ upanÊtÈti attho. VÊhiggahaÓena cettha 
itarampi dhaÒÒaÑ sa~gaÓhÈti. SÈlÊ pana yebhuyyena 
______________________________________________________________ 
 1. Uttajjento (SÊ, I) 2. UpanetvÈ (SÊ, I) 
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vÊhito pacchÈ paccantÊti Èha khalagatÈ sÈlÊti khalaÑ dhaÒÒakaraÓaÔÔhÈnaÑ 
gatÈ, tattha rÈsivasena maddanacÈvanÈdivasena1 ÔhitÈti attho. 
PadhÈnadhaÒÒabhÈvadassanatthaÒcettha sÈlÊnaÑ visuÑ gahaÓaÑ, 
ubhayenapi gÈme, gÈmato bahi ca dhaÒÒaÑ paripuÓÓaÑ Ôhitanti dasseti. Na 
ca labhe piÓÉanti evaÑ sulabhadhaÒÒe subhikkhakÈle ahaÑ piÓÉamattampi 
na labhÈmi, idÈni kathamahaÑ kassanti ahaÑ kathaÑ karissÈmi2, kathaÑ 
jÊvissÈmÊti parihÈsakeÄiÑ akÈsi. 

 TaÑ sutvÈ thero “ayaÑ varÈko3 attanÈ attano pavattiÑ mayhaÑ 
pakÈsesi, mayÈ pana attanÈva attÈ ovaditabbo, na mayÈ kiÒci kathetabban”ti 
vatthuttayÈnussatiyaÑ attÈnaÑ niyojento “Buddhamappameyyan”ti-ÈdinÈ 
tisso gÈthÈ abhÈsi. Tattha BuddhamappameyyaÑ anussara pasannoti 
savÈsanÈya avijjÈniddÈya accantavigamena, buddhiyÈ ca vikasitabhÈvena 
BuddhaÑ BhagavantaÑ pamÈÓakarÈnaÑ rÈgÈdikilesÈnaÑ abhÈvÈ 
aparimÈÓaguÓasama~gitÈya appameyyapuÒÒakkhettatÈya ca appameyyaÑ. 
OkappanalakkhaÓena abhippasÈdena pasanno, pasannamÈnaso “itipi so 
BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho”ti-ÈdinÈ4 anussara anu anu 
BuddhÈrammaÓaÑ satiÑ pavattehi, pÊtiyÈ phuÔasarÊro hohisi. 
Satatamudaggoti anussarantova pharaÓalakkhaÓÈya pÊtiyÈ satataÑ sabbadÈ 
phuÔasarÊro pÊtisamuÔÔhÈnapaÓÊtar|pehi ajjhotthaÔasarÊro ubbegapÊtiyÈ 
udaggo kÈyaÑ udaggaÑ katvÈ ÈkÈsaÑ la~ghituÑ samattho ca bhaveyyÈsi, 
BuddhÈnussatiyÈ BuddhÈrammaÓaÑ uÄÈraÑ pÊtisomanassaÑ 
paÔisaÑvedeyyÈsi, yato sÊtuÓhehi viya jighacchÈpipÈsÈhipi anabhibh|to 
hohisÊti attho. 

 Dhammanti ariyaÑ lokuttaradhammaÑ. SaÑghanti ariyaÑ 
paramatthasaÑghaÑ. SesaÑ vuttanayameva. AnussarÈti panettha “svÈkkhÈto 
BhagavatÈ dhammo”ti-ÈdinÈ4 dhammaÑ, “suppaÔipanno Bhagavato 
sÈvakasaÑgho”ti-ÈdinÈ4 saÑghaÑ anussarÈti yojetabbaÑ. 

 EvaÑ therena ratanattayaguÓÈnussaraÓe niyojanavasena attani ovadite 
puna mÈro vivekavÈsato naÑ vivecetukÈmo 
______________________________________________________________ 
 1. MaddanachavanÈdivasena (SÊ) 2. KasissÈmi (SÊ, I) 
 3. Carako (Ka) 4. Ma 1. 45; SaÑ 3. 298; AÑ 1. 208 piÔÔhesu. 
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hitesÊbhÈvaÑ viya dassento “abbhokÈse viharasÊ”ti paÒcamaÑ gÈthamÈha. 
Tassattho–tvaÑ bhikkhu abbhokÈse kenaci apaÔicchanne vivaÔa~gaÓe 
viharasi iriyÈpathe kappesi. HemantikÈ himapÈtasamaye pariyÈpannÈ imÈ 
sÊtÈ rattiyo vattanti. TasmÈ sÊtena pareto abhibh|to hutvÈ mÈ vihaÒÒittho 
vighÈtaÑ mÈ Èpajji mÈ kilami. PhusitaggaÄaÑ pihitakavÈÔaÑ senÈsanaÑ 
pavisa, evaÑ te sukhavihÈro bhavissatÊti. 

 TaÑ sutvÈ thero “na mayhaÑ senÈsanapariyesanÈya payojanaÑ1, 
etthevÈhaÑ sukhavihÈrÊ”ti dassento “phusissan”ti-ÈdinÈ chaÔÔhaÑ 
gÈthamÈha. Tattha phusissaÑ catasso appamaÒÒÈyoti appamÈÓagocaratÈya 
“appamaÒÒÈ”ti laddhavohÈre cattÈro brahmavihÈre phusissaÑ phusissÈmi, 
kÈlena kÈlaÑ samÈpajjissÈmi. TÈhi ca sukhito viharissanti tÈhi appamaÒÒÈhi 
sukhito saÒjÈtasukho hutvÈ viharissaÑ cattÈropi iriyÈpathe kappessÈmÊti. 
Tena mayhaÑ sabbakÈle sukhameva, na dukkhaÑ. Yato nÈhaÑ sÊtena 
vihaÒÒissaÑ antaraÔÔhakepi himapÈtasamaye ahaÑ sÊtena na kilamissÈmi, 
tasmÈ aniÒjito viharanto cittassa iÒjitakÈraÓÈnaÑ2 byÈpÈdÊnaÑ suppahÊnattÈ 
paccayuppanniÒjanÈya ca3 abhÈvato samÈpattisukheneva sukhito 
viharissÈmÊti. EvaÑ thero imaÑ gÈthaÑ vadantoyeva vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ 
arahattaÑ sacchÈkÈsi. Tena vuttaÑ ApadÈne4– 

   “Nagare BandhumatiyÈ, vejjo ÈsiÑ susikkhito. 
   ŒturÈnaÑ sadukkhÈnaÑ, mahÈjanasukhÈvaho. 

   ByÈdhitaÑ samaÓaÑ disvÈ, sÊlavantaÑ mahÈjutiÑ. 
   Pasannacitto sumano, bhesajjamadadiÑ tadÈ. 

   Arogo Èsi teneva, samaÓo saÑvutindriyo. 
   Asoko nÈma nÈmena, upaÔÔhÈko Vipassino. 

   Ekanavutito kappe, yaÑ osadhamadÈsahaÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, bhesajjassa idaÑ phalaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SenÈsanapariyesane saÒÒojanaÑ (Ka) 2. IÒjitakarÈnaÑ (Ka) 
 3. PaccÈy|pÈdÈniÒjanÈya ca (SÊ), paÒcupÈdÈniÒjanÈya ca (I) 4. Khu 3. 211 piÔÔhe. 
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   Ito ca aÔÔhame kappe, sabbosadhasanÈmako. 
   Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahapphalo. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 Ettha ca bindusÈraraÒÒo kÈle imassa therassa uppannattÈ 
tatiyasa~gÊtiyaÑ imÈ gÈthÈ sa~gÊtÈti veditabbÈ. 
 

TekicchakÈrittheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. MahÈnÈgattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Yassa sabrahmacÈrÊs|ti-ÈdikÈ Èyasmato MahÈnÈgattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ upacinanto Kakusandhassa Bhagavato kÈle 
kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ KakusandhaÑ 
BhagavantaÑ araÒÒaÑ ajjhogÈhetvÈ aÒÒatarasmiÑ rukkham|le 
jhÈnasukhena nisinnaÑ disvÈ pasannamÈnaso tassa dÈÄimaphalaÑ1 adÈsi. So 
tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
sÈkete MadhuvÈseÔÔhassa nÈma brÈhmaÓassa putto hutvÈ nibbatti, 
MahÈnÈgotissa nÈmaÑ ahosi. So viÒÒutaÑ patto Bhagavati sÈkete 
aÒjanavane viharante Èyasmato Gavampatittherassa pÈÔihÈriyaÑ disvÈ 
paÔiladdhasaddho therasseva santike pabbajitvÈ tassovÈde ÔhatvÈ arahattaÑ 
pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

   “Kakusandho MahÈvÊro, sabbadhammÈna pÈrag|. 
   GaÓamhÈ v|pakaÔÔho so, agamÈsi vanantaraÑ. 

   BÊjamiÒjaÑ gahetvÈna, latÈya ÈvuÓiÑ ahaÑ. 
   BhagavÈ tamhi samaye, jhÈyate pabbatantare. 

   DisvÈnahaÑ devadevaÑ, vippasannena cetasÈ. 
   DakkhiÓeyyassa vÊrassa, bÊjamiÒjamadÈsahaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. DÈÉimaphalaÑ (SÊ, I) 2. Khu 4. 24 piÔÔhe. 
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 ImasmiÑyeva kappamhi, yaÑ miÒjamadadiÑ tadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, bÊjamiÒjassidaÑ phalaÑ. 

 KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 ArahattaÑ pana patvÈ vimuttisukhena viharanto thero chabbaggiye 
bhikkh| sabrahmacÈrÊsu gÈravaÑ akatvÈ viharante disvÈ tesaÑ 
ovÈdadÈnavasena– 
 
 387. “Yassa sabrahmacÈrÊsu, gÈravo n|palabbhati. 
 ParihÈyati saddhammÈ, maccho appodake yathÈ. 
 
 388. Yassa sabrahmacÈrÊsu, gÈravo n|palabbhati. 
 Na vir|hati saddhamme, khette bÊjaÑva p|tikaÑ. 
 
 389. Yassa sabrahmacÈrÊsu, gÈravo n|palabbhati. 
 ŒrakÈ hoti nibbÈnÈ, DhammarÈjassa sÈsane. 
  
 390. Yassa sabrahmacÈrÊsu, gÈravo upalabbhati. 
 Na vihÈyati saddhammÈ, maccho bavhodake yathÈ. 
 
 391. Yassa sabrahmacÈrÊsu, gÈravo upalabbhati. 
 So vir|hati saddhamme, khette bÊjaÑva bhaddakaÑ. 
 
 392. Yassa sabrahmacÈrÊsu, gÈravo upalabbhati. 
 Santike hoti nibbÈnaÑ, DhammarÈjassa sÈsane”ti– 

imÈ cha gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha sabrahmacÈrÊs|ti samÈnaÑ brahmaÑ sÊlÈdidhammaÑ carantÊti 
sabrahmacÈrino, sÊladiÔÔhisÈmaÒÒagatÈ sahadhammikÈ, tesu. GÈravoti 
garubhÈvo sÊlÈdiguÓanimittaÑ garukaraÓaÑ. N|palabbhatÊti na vijjati na 
pavattati, na upatiÔÔhatÊti attho. NibbÈnÈti kilesÈnaÑ nibbÈpanato 
kilesakkhayÈti attho. DhammarÈjassÈti Satthuno. SatthÈ hi sadevakaÑ lokaÑ 
yathÈrahaÑ lokiyalokuttarena dhammena raÒjeti tosetÊti DhammarÈjÈ. Ettha 
ca “dhammarÈjassa sÈsane”ti iminÈ nibbÈnaÑ nÈma DhammarÈjasseva 
sÈsane, na aÒÒattha. Tattha yo 
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sabrahmacÈrÊsu gÈravarahito, so yathÈ nibbÈnÈ ÈrakÈ hoti, tathÈ 
DhammarÈjassa sÈsanatopi ÈrakÈ hotÊti dasseti. Bavhodaketi bahu-udake. 
Santike hoti nibbÈnanti nibbÈnaÑ tassa santike samÊpe eva hoti. SesaÑ 
vuttanayameva. ImÈ eva ca therassa aÒÒÈbyÈkaraÓagÈthÈ ahesuÑ. 
 

MahÈnÈgattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. KullattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Kullo sivathikanti-ÈdikÈ Èyasmato Kullattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ kuÔumbiyakule nibbattitvÈ 
Kulloti laddhanÈmo viÒÒutaÑ patto Satthu santike dhammaÑ sutvÈ 
paÔiladdhasaddho pabbaji, so ca rÈgacaritattÈ1 tibbarÈgajÈtiko hoti. Tenassa 
abhikkhaÓaÑ kilesÈ cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhanti. Athassa SatthÈ cittÈcÈraÑ 
ÒatvÈ asubhakammaÔÔhÈnaÑ datvÈ “Kulla tayÈ abhiÓhaÑ susÈne cÈrikÈ 
caritabbÈ”ti Èha. So susÈnaÑ pavisitvÈ uddhumÈtakÈdÊni tÈni tÈni asubhÈni 
disvÈ taÑ muhuttaÑ asubhamanasikÈraÑ uppÈdetvÈ susÈnato 
nikkhantamattova kÈmarÈgena abhibhuyyati. Puna BhagavÈ tassa taÑ 
pavattiÑ ÒatvÈ ekadivasaÑ tassa susÈnaÔÔhÈnaÑ gatakÈle ekaÑ 
taruÓitthir|paÑ adhunÈ mataÑ avinaÔÔhacchaviÑ nimminitvÈ dasseti. Tassa 
taÑ diÔÔhamattassa jÊvamÈnavisabhÈgavatthusmiÑ viya sahasÈ rÈgo 
uppajjati. Atha naÑ SatthÈ tassa pekkhantasseva navahi vaÓamukhehi 
paggharamÈnÈsuciÑ kimikulÈkulaÑ ativiya bÊbhacchaÑ duggandhaÑ 
jegucchaÑ paÔikk|laÑ katvÈ dassesi, so taÑ pekkhanto virattacitto hutvÈ 
aÔÔhÈsi. Athassa BhagavÈ obhÈsaÑ pharitvÈ satiÑ janento– 

   “ŒturaÑ asuciÑ p|tiÑ, passa Kulla samussayaÑ. 
   UggharantaÑ paggharantaÑ, bÈlÈnaÑ abhinanditan”ti– 
______________________________________________________________ 
 1. Pabbajito ca rÈgacaritova (Ka) 
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Èha. TaÑ sutvÈ thero sammadeva sarÊrasabhÈvaÑ upadhÈrento 
asubhasaÒÒaÑ paÔilabhitvÈ tattha paÔhamaÑ jhÈnaÑ nibbattetvÈ taÑ 
pÈdakaÑ katvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓitvÈ attano paÔipattiÑ 
paccavekkhitvÈ– 
 
  393. “Kullo sivathikaÑ gantvÈ, addasa itthimujjhitaÑ. 
 ApaviddhaÑ susÈnasmiÑ, khajjantiÑ kimihÊ phuÔaÑ. 
 
 394. ŒturaÑ -pa- bÈlÈnaÑ abhinanditaÑ. 
 
 395. DhammÈdÈsaÑ gahetvÈna, ÒÈÓadassanapattiyÈ. 
 PaccavekkhiÑ imaÑ kÈyaÑ, tucchaÑ santarabÈhiraÑ. 
 
 396. YathÈ idaÑ tathÈ etaÑ, yathÈ etaÑ tathÈ idaÑ. 
 YathÈ adho tathÈ uddhaÑ, yathÈ uddhaÑ tathÈ adho. 
 
 397. YathÈ divÈ tathÈ rattiÑ, yathÈ rattiÑ tathÈ divÈ. 
 YathÈ pure tathÈ pacchÈ, yathÈ pacchÈ tathÈ pure. 
 
 398. PaÒca~gikena turiyena, na ratÊ hoti tÈdisÊ. 
 YathÈ ekaggacittassa, sammÈ dhammaÑ vipassato”ti– 

udÈnavasena imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha Kulloti attÈnameva thero paraÑ viya katvÈ vadati. 

 Œturanti nÈnappakÈrehi dukkhehi abhiÓhaÑ paÔipÊÄitaÑ. Asucinti 
sucirahitaÑ jegucchaÑ paÔikk|laÑ. P|tinti duggandhaÑ. PassÈti sabhÈvato 
olokehi. KullÈti ovÈdakÈle BhagavÈ theraÑ Èlapati. UdÈnakÈle pana thero 
sayameva attÈnaÑ vadati. Samussayanti sarÊraÑ. Uggharantanti uddhaÑ 
vaÓamukhehi asuciÑ savantaÑ. Paggharantanti adho vaÓamukhehi 
samantato ca1 asuciÑ savantaÑ. BÈlÈnaÑ abhinanditanti bÈlehi 
andhaputhujjanehi diÔÔhitaÓhÈbhinandanÈhi2 “ahaÑ maman”ti abhinivissa 
nanditaÑ. 

 DhammÈdÈsanti dhammamayaÑ ÈdÈsaÑ. YathÈ hi sattÈ ÈdÈsena attano 
mukhe kÈye vÈ guÓadose passanti, evaÑ yogÈvacaro yena 
______________________________________________________________ 
 1. Savanatova (SÊ, I) 2. DiÔÔhitaÓhÈmÈnÈdÊhi (SÊ, I) 
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attabhÈve saÑkilesavodÈnadhamme yÈthÈvato passati, taÑ vipassanÈÒÈÓaÑ 
idha “dhammÈdÈsan”ti vuttaÑ. TaÑ ÒÈÓadassanassa maggaÒÈÓasa~khÈtassa 
dhammacakkhussa adhigamÈya attano santÈne uppÈdetvÈ. PaccavekkhiÑ 
imaÑ kÈyanti imaÑ karajakÈyaÑ niccasÈrÈdivirahato tucchaÑ 
attaparasantÈnÈnaÑ vibhÈgato santarabÈhiraÑ ÒÈÓacakkhunÈ pati-avekkhiÑ 
passiÑ. 

 YathÈ pana paccavekkhiÑ, taÑ dassetuÑ “yathÈ idan”ti-Èdi vuttaÑ. 
Tattha yathÈ idaÑ tathÈ etanti yathÈ idaÑ mayhaÑ sarÊrasa~khÈtaÑ 
asubhaÑ Èyu-usmÈviÒÒÈÓÈnaÑ anapagamÈ nÈnÈvidhaÑ mÈyopamaÑ 
kiriyaÑ dasseti, tathÈva etaÑ matasarÊraÑ pubbe tesaÑ dhammÈnaÑ 
anapagamÈ ahosi. YathÈ etaÑ etarahi matasarÊraÑ tesaÑ dhammÈnaÑ 
apagamÈ na kiÒci kiriyaÑ1 dasseti, tathÈ idaÑ mama sarÊrampi tesaÑ 
dhammÈnaÑ apagamÈ nassatevÈti. YathÈ ca idaÑ mama sarÊraÑ etarahi 
susÈne na mataÑ na sayitaÑ, na uddhumÈtakÈdibhÈvaÑ upagataÑ, tathÈ 
etaÑ etarahi matasarÊrampi pubbe ahosi. YathÈ panetaÑ etarahi 
matasarÊraÑ susÈne sayitaÑ uddhumÈtakÈdibhÈvaÑ upagataÑ, tathÈ idaÑ 
mama sarÊrampi bhavissati. Atha vÈ yathÈ idaÑ mama sarÊraÑ asuci 
duggandhaÑ jegucchaÑ paÔikk|laÑ aniccaÑ dukkhaÑ anattÈ, tathÈ etaÑ 
matasarÊrampi. YathÈ vÈ etaÑ matasarÊraÑ asuci-ÈdisabhÈvaÒceva 
aniccÈdisabhÈvaÒca, tathÈ idaÑ mama sarÊrampi. YathÈ adho tathÈ 
uddhanti2 yathÈ nÈbhito adho heÔÔhÈ ayaÑ kÈyo asuci duggandho jeguccho 
paÔikk|lo anicco dukkho anattÈ ca, tathÈ uddhaÑ nÈbhito upari asuci-
ÈdisabhÈvo ca. YathÈ uddhaÑ tathÈ adhoti yathÈ ca nÈbhito uddhaÑ asuci-
ÈdisabhÈvo, tathÈ adho nÈbhito heÔÔhÈpi. 

 YathÈ divÈ tathÈ rattinti yathÈ ayaÑ kÈyo divÈ “akkhimhÈ 
akkhig|thako”ti-ÈdinÈ3 asuci paggharati, tathÈ rattimpi. YathÈ rattiÑ tathÈ 
divÈti yathÈ ca rattiÑ ayaÑ kÈyo asuci paggharati, tathÈ divÈpi, nayimassa 
kÈlavibhÈgena aÒÒathÈbhÈvoti attho. YathÈ pure tathÈ pacchÈti yathÈ ayaÑ 
kÈyo pure pubbe taruÓakÈle asuci duggandho jeguccho paÔikk|lo, tathÈ ca 
pacchÈ jiÓÓakÈle. YathÈ ca pacchÈ jiÓÓakÈle asuci-ÈdisabhÈvo, tathÈ pure 
______________________________________________________________ 
 1. ApagatamÈnataÑ kiriyaÑ (Ka) 2. YathÈ adhoti (SÊ, I) 
 3. Khu 1. 308 piÔÔhe SuttanipÈte. 
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taruÓakÈlepi. YathÈ vÈ pure atÊtakÈle saviÒÒÈÓakÈle asuci-ÈdisabhÈvo ca 
aniccÈdisabhÈvo ca, tathÈ pacchÈ anÈgatakÈle aviÒÒÈÓakÈleti evampettha 
attho veditabbo. 

 PaÒca~gikena turiyenÈti “ÈtataÑ vitataÑ ÈtatavitataÑ ghanaÑ susiran”ti 
evaÑ paÒca~gikena paÒcahi a~gehi samannÈgatena turiyena 
paricariyamÈnassa kÈmasukhasama~gino issarajanassa tÈdisÊ tathÈr|pÈ rati 
sukhassÈdo na hoti. YathÈ ekaggacittassa, sammÈ dhammaÑ vipassatoti 
samathavipassanaÑ yuganaddhaÑ katvÈ indriyÈnaÑ ekarasabhÈvena1 
vÊthipaÔipannÈya vipassanÈya khandhÈnaÑ udayabbayaÑ passantassa 
yogÈvacarassa yÈdisÈ dhammarati, tassÈ kalampi kÈmarati na upetÊti. 
VuttaÒhetaÑ BhagavatÈ– 

   “Yato yato sammasati, khandhÈnaÑ udayabbayaÑ. 
   LabhatÊ pÊtipÈmojjaÑ, amataÑ taÑ vijÈnatan”ti2. 

 ImÈ eva ca therassa aÒÒÈbyÈkaraÓagÈthÈpi ahesuÑ. 
 

KullattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
5. MÈlukyaputtattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 ManujassÈti-ÈdikÈ Èyasmato MÈlukyaputtattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni upacinitvÈ 
imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ KosalaraÒÒo3 aggÈsanikassa4 putto 
hutvÈ nibbatti. Tassa mÈtÈ MÈlukyÈ nÈma, tassÈ vasena MÈlukyaputtotveva5 
paÒÒÈyittha. So vayappatto nissaraÓajjhÈsayatÈya gharÈvÈsaÑ pahÈya 
paribbÈjakapabbajjaÑ pabbajitvÈ vicaranto Satthu santike dhammaÑ sutvÈ 
sÈsane paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ vipassanÈya kammaÑ karonto 
nacirasseva chaÄabhiÒÒo ahosi. So ÒÈtÊsu anukampÈya ÒÈtikulaÑ agamÈsi, 
taÑ ÒÈtakÈ paÓÊtena khÈdanÊyena bhojanÊyena parivisitvÈ dhanena 
palobhetukÈmÈ mahantaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. EkarasabhÈve (SÊ, I) 2. Khu 1. 67 piÔÔhe Dhammapade. 
 3. KosalaraÔÔhe (SÊ, I) Ma 2. 89 piÔÔhe passitabbaÑ. 
 4. AgghÈpanikassa (Ka) 
 5. MÈlu~kyÈnÈmÈya puttotveva (SÊ), MÈlu~kyÈya puttotveva (I) 
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dhanarÈsiÑ purato upaÔÔhapetvÈ “idaÑ dhanaÑ tava santakaÑ, vibbhamitvÈ 
iminÈ dhanena puttadÈraÑ paÔijagganto puÒÒÈni karohÊ”ti yÈciÑsu. Thero 
tesaÑ ajjhÈsayaÑ viparivattento ÈkÈse ÔhatvÈ– 
 
 399. “Manujassa pamattacÈrino, taÓhÈ vaÉÉhati mÈluvÈ viya. 
 So plavatÊ hurÈ huraÑ, phalamicchaÑva vanasmi vÈnaro. 
 
 400. YaÑ esÈ sahate jammÊ, taÓhÈ loke visattikÈ. 
 SokÈ tassa pavaÉÉhanti, abhivaÔÔhaÑva bÊraÓaÑ. 
 
 411. Yo ce’taÑ sahate jammiÑ, taÓhaÑ loke duraccayaÑ. 
 SokÈ tamhÈ papatanti, udabind|va pokkharÈ. 
 
 402. TaÑ vo vadÈmi bhaddaÑ vo, yÈvante’ttha samÈgatÈ. 
 TaÓhÈya m|laÑ khaÓatha, usÊratthova bÊraÓaÑ. 
 MÈ vo naÄaÑva sotova, mÈro bhaÒji punappunaÑ. 
  
 403. Karotha BuddhavacanaÑ, khaÓo vo mÈ upaccagÈ. 
 KhaÓÈtÊtÈ hi socanti, nirayamhi samappitÈ. 
 
 404. PamÈdo rajo pamÈdo, pamÈdÈnupatito rajo. 
 AppamÈdena vijjÈya, abbahe sallamattano”ti– 

imÈhi chahi gÈthÈhi dhammaÑ deseti. 

 Tattha manujassÈti sattassa. PamattacÈrinoti sativossaggalakkhaÓena 
pamÈdena pamattacÈrissa, neva jhÈnaÑ, na vipassanÈ, na maggaphalÈni 
vaÉÉhanti. YathÈ pana rukkhaÑ saÑsibbantÊ pariyonandhantÊ tassa vinÈsÈya 
mÈluvÈ latÈ vaÉÉhati, evamassa cha dvÈrÈni nissÈya r|pÈdÊsu punappunaÑ 
uppajjamÈnÈ taÓhÈ vaÉÉhati. VaÉÉhamÈnÈva yathÈ mÈluvÈ latÈ attano 
apassayabh|taÑ rukkhaÑ ajjhottharitvÈ pÈteti, evaÑ taÓhÈvasikaÑ 
puggalaÑ apÈye nipÈteti. So plavatÊti so taÓhÈvasiko puggalo aparÈparaÑ 
bhavÈbhave uplavati dhÈvati. YathÈ kiÑ? PhalamicchaÑva vanasmi vÈnaro 
yathÈ rukkhaphalaÑ icchanto vÈnaro vanasmiÑ dhÈvanto rukkhassa ekaÑ 
sÈkhaÑ gaÓhÈti, taÑ muÒcitvÈ aÒÒaÑ gaÓhÈti, taÑ muÒcitvÈ aÒÒanti 
“sÈkhaÑ alabhitvÈ nisinno”ti 
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vattabbataÑ nÈpajjati, evameva taÓhÈvasiko puggalo hurÈ huraÑ dhÈvanto 
“ÈrammaÓaÑ alabhitvÈ taÓhÈya appavattiÑ patto”ti vattabbataÑ nÈpajjati. 

 Yanti yaÑ puggalaÑ. EsÈ lÈmakabhÈvena jammÊ visÈhÈratÈya 
visam|latÈya1 visaphalatÈya visaparibhogatÈya r|pÈdÊsu visattatÈya 
ÈsattatÈya ca visattikÈti sa~khaÑ gatÈ chadvÈrikÈ taÓhÈ sahate abhibhavati 
tassa puggalassa. YathÈ nÈma vane punappunaÑ vassante deve 
abhivaÔÔhaÑ2 bÊraÓaÑ bÊraÓatiÓaÑ vaÉÉhati, evaÑ vaÔÔam|lakÈ sokÈ 
abhivaÉÉhanti vuddhiÑ ÈpajjantÊti attho. 

 Yo ce’taÑ -pa- duraccayanti yo pana puggalo evaÑ vuttappakÈraÑ 
atikkamituÑ pajahituÑ dukkaratÈya duraccayaÑ taÓhaÑ sahate abhibhavati, 
tamhÈ puggalÈ vaÔÔam|lakÈ sokÈ papatanti. YathÈ nÈma pokkhare 
padumapatte patitaÑ udabindu na patiÔÔhÈti, evaÑ na patiÔÔhahantÊti attho. 

 TaÑ vo vadÈmÊti tena kÈraÓena ahaÑ tumhe vadÈmi. BhaddaÑ voti 
bhaddaÑ tumhÈkaÑ hotu, mÈ taÓhaÑ anuvattapuggalo viya vibhavaÑ3 
anatthaÑ pÈpuÓÈthÈti attho. YÈvante’ttha samÈgatÈti imasmiÑ ÔhÈne yattakÈ 
sannipatitÈ, tattakÈ. KiÑ4 vadasÊti ce? TaÓhÈya m|laÑ khaÓatha imissÈ 
chadvÈrikataÓhÈya m|laÑ kÈraÓaÑ avijjÈdikilesaggahanaÑ 
arahattamaggaÒÈÓakudÈlena khaÓatha samucchindatha. KiÑ viyÈti? 
UsÊratthova bÊraÓaÑ yathÈ usÊrena atthiko puriso mahantena kudÈlena 
bÊraÓÈparanÈmaÑ usÊraÑ nÈma tiÓaÑ5 khaÓati, evamassa m|laÑ khaÓathÈti 
attho. MÈ vo naÄaÑva sotova, mÈro bhaÒji punappunanti tumhe nadÊtÊre 
jÈtaÑ naÄaÑ mahÈvegena Ègato nadÊsoto viya kilesamÈro maccumÈro 
devaputtamÈro ca punappunaÑ mÈ bhaÒjÊti attho. 

 TasmÈ karotha BuddhavacanaÑ “jhÈyatha bhikkhave mÈ 
pamÈdatthÈ”ti-ÈdinÈ6 vuttaÑ Buddhassa Bhagavato vacanaÑ karotha, 
yathÈnusiÔÔhaÑ paÔipattiyÈ sampÈdetha. KhaÓo vo mÈ upaccagÈti yo hi 
BuddhavacanaÑ na karoti, 
______________________________________________________________ 
 1. VisapupphatÈya (SÊ, I, Ka) 2. AbhivaÉÉhaÒca (Ka) 
 3. VinÈsaÑ (SÊ, I) 4. SannipatitÈ. KiÒci (SÊ, I) 
 5. BÊraÓavanaÑ nÈma usÊrathambhaÑ (Ka) 6. Ma 1. 167 piÔÔhe. 
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taÑ puggalaÑ ayaÑ BuddhuppÈdakkhaÓo patir|padesavÈse uppattikkhaÓo 
sammÈdiÔÔhiyÈ paÔiladdhakkhaÓo channaÑ ÈyatanÈnaÑ avekallakkhaÓoti 
sabbopi khaÓo atikkamati, so khaÓo mÈ tumhe atikkamatu, khaÓÈtÊtÈti ye hi 
taÑ khaÓaÑ atÊtÈ, ye vÈ puggale so khaÓo atÊto, te nirayamhi samappitÈ 
tattha nibbattÈ cirakÈlaÑ socanti. 

 PamÈdo rajoti r|pÈdÊsu ÈrammaÓesu sativossaggalakkhaÓo pamÈdo, 
saÑkilesasabhÈvattÈ rÈgarajÈdimissatÈya ca rajo. PamÈdÈnupatito rajoti yo 
hi koci rajo nÈma rÈgÈdiko, so sabbo pamÈdÈnupatito pamÈdavaseneva 
uppajjati. AppamÈdenÈti appamajjanena appamÈdapaÔipattiyÈ. VijjÈyÈti 
aggamaggavijjÈya. Abbahe sallamattanoti attano hadayanissitaÑ 
rÈgÈdisallaÑ uddhareyya sam|haneyyÈti. 
 

MÈlukyaputtattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
6. SappadÈsattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 PaÓÓavÊsatÊti-ÈdikÈ Èyasmato SappadÈsattherassa1 gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ 
kusalaÑ upacinitvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde KapilavatthusmiÑ 
SuddhodanamahÈrÈjassa purohitaputto hutvÈ nibbatti, tassa SappadÈsoti 
nÈmaÑ ahosi. So vayappatto Satthu ÒÈtisamÈgame paÔiladdhasaddho 
pabbajitvÈ kilesÈbhibhavena cetosamÈdhiÑ alabhanto brahmacariyaÑ 
caritvÈ saÑvegajÈto pacchÈ satthaÑ Èharanto yoniso manasikÈraÑ 
vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓitvÈ aÒÒaÑ byÈkaronto– 
 
 405. “PaÓÓavÊsativassÈni, yato pabbajito ahaÑ. 
 AccharÈsa~ghÈtamattampi, cetosantimanajjhagaÑ. 
 
 406. AladdhÈ cittassekaggaÑ, kÈmarÈgena aÔÔito. 
 BÈhÈ paggayha kandanto, vihÈrÈ upanikkhamiÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SabbadÈsattherassa (Ka) 
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 407. SatthaÑ vÈ ÈharissÈmi, ko attho jÊvitena me. 
 KathaÑ hi sikkhaÑ paccakkhaÑ, kÈlaÑ kubbetha mÈdiso. 
 
 408. TadÈhaÑ khuramÈdÈya, maÒcakamhi upÈvisiÑ. 
 ParinÊto khuro Èsi, dhamaniÑ chettumattano. 
 
 409. Tato me manasÊkÈro, yoniso udapajjatha. 
 ŒdÊnavo pÈturahu, nibbidÈ samatiÔÔhatha. 
 
 410. Tato cittaÑ vimucci me, passa dhammasudhammataÑ. 
 Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha paÓÓavÊsativassÈni, yato pabbajito ahanti yato paÔÔhÈya ahaÑ 
pabbajito tÈnimÈni paÓÓavÊsativassÈni. AccharÈsa~ghÈtamattampi, 
cetosantimanajjhaganti sohaÑ ettakaÑ kÈlaÑ brahmacariyaÑ caranto 
accharÈsa~ghÈtamattampi a~guliphoÔanamattampi khaÓaÑ cetosantiÑ cetaso 
samÈdhÈnaÑ na labhiÑ. 

 EvaÑ pana aladdhÈ cittassekaggataÑ, tattha kÈraÓamÈha “kÈmarÈgena 
aÔÔito”ti. Tattha aÔÔitoti pÊÄito, abhibh|toti attho. BÈhÈ paggayha kandantoti 
“idamidha ativiya ayuttaÑ vattati, yadÈhaÑ niyyÈnike sÈsane pabbajitvÈ 
attÈnaÑ kilesapa~kato uddharituÑ na sakkomÊ”ti uddhaÑmukho bÈhÈ 
paggayha kandamÈno. VihÈrÈ upanikkhaminti vasanakavihÈrato bahi 
nikkhanto. 

 YenÈdhippÈyena nikkhanto, taÑ dassetuÑ “satthaÑ vÈ ÈharissÈmÊ”ti-
Èdi vuttaÑ. Tattha satthaÑ vÈ ÈharissÈmÊti vÈ-saddo vikappanattho. Tena 
“rukkhÈ vÈ1 papatissÈmi, ubbandhitvÈ vÈ marissÈmÊ”ti-Èdike maraÓappakÈre 
sa~gaÓhÈti. Sikkhanti adhisÊlasikkhaÑ. Paccakkhanti paccÈcikkhanto 
pariccajanto. “PaccakkhÈ”tipi PÈÄi, paccakkhÈyÈti attho. KÈlanti maraÓaÑ, 
kathaÑ hi nÈma mÈdiso sikkhÈpaccakkhÈnena kÈlaÑ kareyyÈti attho. 
SikkhÈpaccakkhÈnaÑ hi ariyassa vinaye maraÓaÑ nÈma. YathÈha BhagavÈ 
______________________________________________________________ 
 1. PapÈte vÈ (SÊ, I) 
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“maraÓaÑ hetaÑ bhikkhave yo sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattatÊ”ti1. 
“SikkhaÑ paccakkhÈ”ti pana pÈÔhe kathaÑ hi nÈma mÈdiso sikkhaÑ 
paccakkhÈya kÈlaÑ kareyya, sikkhÈsama~gÊ eva pana hutvÈ kÈlaÑ kareyya, 
tasmÈ satthaÑ vÈ ÈharissÈmi, ko attho jÊvitena meti yojanÈ. 

 TadÈhanti yadÈ kilesÈbhibhavena samaÓadhammaÑ kÈtuÑ 
asamatthatÈya jÊvite nibbindanto2 tadÈ. Khuranti nisitakhuraÑ,3 

khurasadisaÑ vÈ satthakaÑ. MaÒcakamhi upÈvisinti paresaÑ 
nivÈraÓabhayena ovarakaÑ pavisitvÈ maÒcake nisÊdiÑ. ParinÊtoti upanÊto, 
gale Ôhapitoti adhippÈyo. Dhamaninti “kaÓÔhe dhamaniÑ, kaÓÔhadhamaniÑ 
galavalayan”tipi vadanti. Chettunti chindituÑ. 

 Tato me manasÊkÈro, yoniso udapajjathÈti “yadÈhaÑ4 marissÈmÊ”ti 
kaÓÔhe dhamaniÑ chindituÑ khuraÑ upanesiÑ, tato paraÑ “arogaÑ nu kho 
me sÊlan”ti paccavekkhantassa akkhaÓÉaÑ acchiddaÑ suparisuddhaÑ sÊlaÑ 
disvÈ pÊti uppajji, pÊtimanassa kÈyo passambhi, passaddhakÈyassa 
nirÈmisaÑ sukhaÑ anubhavantassa cittassa samÈhitatÈya vipassanÈvasena 
yoniso manasikÈro uppajji. Atha vÈ tatoti kaÓÔhe khurassa upanayato5 vaÓe 
jÈte uppannaÑ vedanaÑ vikkhambhento vipassanÈya vasena 
yonisomanasikÈro uppajji, idÈni tato paraÑ 
maggaphalapaccavekkhaÓaÒÈÓaÑ uppannabhÈvaÑ dassetuÑ “ÈdÊnavo 
pÈturah|”ti-Èdi vuttaÑ. TaÑ heÔÔhÈ vuttatthameva. 
 

SappadÈsattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
7. KÈtiyÈnattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 UÔÔhehÊti-ÈdikÈ Èyasmato KÈtiyÈnattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni upacinitvÈ 
imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ aÒÒatarassa Kosiyagottassa 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 3. 45 piÔÔhe. 2. JÊvite nibbinno ahaÑ (SÊ, I) 
 3. NahÈpitakhuraÑ (SÊ, I), sitakhuraÑ (Ka) 4. YatohaÑ (Ka) 
 5. Upanayanato pacchÈ (SÊ, I) 
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brÈhmaÓassa putto hutvÈ nibbatto, mÈtugottavasena pana KÈtiyÈnoti 
laddhanÈmo vayappatto SÈmaÒÒakÈnittherassa gihisahÈyo theraÑ disvÈ 
pabbajito samaÓadhammaÑ karonto rattiÑ “niddÈbhibhavaÑ vinodessÈmÊ”ti 
ca~kamaÑ Èruhi. So ca~kamanto niddÈya abhibh|to pacalÈyamÈno 
paripatitvÈ tattheva anantarahitÈya bh|miyÈ nipajji, SatthÈ tassa taÑ 
pavattiÑ disvÈ sayaÑ tattha gantvÈ ÈkÈse ÔhatvÈ “kÈtiyÈnÈ”ti saÒÒaÑ adÈsi. 
So SatthÈraÑ disvÈ uÔÔhahitvÈ vanditvÈ saÑvegajÈto aÔÔhÈsi. Athassa SatthÈ 
dhammaÑ desento– 
 
 411. UÔÔhehi nisÊda KÈtiyÈna, 
 MÈ niddÈbahulo ahu jÈgarassu. 
 MÈ taÑ alasaÑ pamattabandhu, 
 K|Ôeneva jinÈtu maccurÈjÈ. 
 
 412. SeyyathÈpi mahÈsamuddavego, 
 EvaÑ jÈtijarÈ’ti vattate taÑ. 
 So karohi sudÊpamattano tvaÑ, 
 Na hi tÈÓaÑ tava vijjateva aÒÒaÑ. 
 
 413. SatthÈ hi vijesi maggametaÑ, 
  Sa~gÈ jÈtijarÈbhayÈ atÊtaÑ. 
  PubbÈpararattamappamatto, 
  AnuyuÒjassu daÄhaÑ karohi yogaÑ. 
 
 414. PurimÈni pamuÒca bandhanÈni, sa~ghÈÔikhuramuÓÉabhikkhabhojÊ. 
 MÈ khiÉÉÈratiÒca mÈ niddaÑ, anuyuÒjittha jhÈya KÈtiyÈna. 
 
 415. JhÈyÈhi jinÈhi KÈtiyÈna, 
 Yogakkhemapathesu kovidosi. 
 Pappuyya anuttaraÑ visuddhiÑ, 
 ParinibbÈhisi vÈrinÈva joti. 
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 416. Pajjotakaro parittaraÑso, 
 VÈtena vinamyate latÈva. 
 Evampi tuvaÑ anÈdiyÈno, 
 MÈraÑ indasagotta niddhunÈhi. 
 So vedayitÈsu vÊtarÈgo, 
 KÈlaÑ ka~kha idheva sÊtibh|to”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha uÔÔhehÊti nidd|pagamanato uÔÔhahanto uÔÔhÈnavÊriyaÑ karohi. 
YasmÈ nipajjÈ nÈma kosajjapakkhiyÈ, tasmÈ mÈ sayi. NisÊdÈti palla~kaÑ 
ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ nisÊda. 
KÈtiyÈnÈti taÑ nÈmena Èlapati. MÈ niddÈbahulo ah|ti niddÈbahulo 
niddÈbhibh|to mÈ ahu. JÈgarass|ti jÈgara, jÈgariyamanuyutto hoti. MÈ taÑ 
alasanti jÈgariyaÑ ananuyuÒjantaÑ taÑ alasaÑ kusÊtaÑ pamattabandhu 
maccurÈjÈ1 k|Ôeneva adduhanena viya nesÈdo migaÑ vÈ pakkhiÑ vÈ 
jarÈrogehi mÈ jinÈtu mÈ abhibhavatu mÈ ajjhottharat|ti attho. 

 SeyyathÈpÊti seyyathÈ api. MahÈsamuddavegoti mahÈsamuddassa 
|mivego. Evanti yathÈ nÈma mahÈsamudda-|mivego upar|pari uÔÔhahanto 
taÑ atikkamituÑ asakkontaÑ2 purisaÑ abhibhavati, evaÑ jÈti jarÈ ca 
kosajjÈbhibh|taÑ taÑ ativattate upar|pari ajjhottharati. So karohÊti so tvaÑ 
KÈtiyÈna cat|hi oghehi anajjhottharaÓÊyaÑ arahattaphalasa~khÈtaÑ sudÊpaÑ 
attano karohi attano santÈne uppÈdehi. Na hi tÈÓaÑ tava vijjateva aÒÒanti 
hÊti hetu-atthe nipÈto, yasmÈ tato aggaphalato aÒÒaÑ tava tÈÓaÑ nÈma idha 
vÈ huraÑ vÈ na upalabbhati, tasmÈ taÑ arahattasa~khÈtaÑ sudÊpaÑ karohÊti. 

 SatthÈ hi vijesi maggametanti yaÑ sÈdhetuÑ3 avisahantÈ yato parÈjitÈ 
puth| aÒÒatitthiyÈ, tadetaÑ tassa sudÊpassa kÈraÓabh|taÑ 
paÒcavidhasa~gato jÈti-Èdibhayato ca atÊtaÑ ariyamaggaÑ 
devaputtamÈrÈdike abhibhavitvÈ tuyhaÑ SatthÈ vijesi sÈdhesi. YasmÈ Satthu 
______________________________________________________________ 
 1. MÈro maccurÈjÈ (SÊ, Ka) 2. Asakkonto (I) 3. MaggaÑ sÈdhetuÑ (Ka) 
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santakaÑ nÈma sÈvakena adhigantabbaÑ na vissajjetabbaÑ, tasmÈ tassa 
adhigamÈya pubbarattÈpararattaÑ purimayÈmaÑ pacchimayÈmaÒca 
appamatto sato sampajÈno hutvÈ anuyuÒja yogaÑ bhÈvanaÑ daÄhaÑ ca 
karohi. 

 PurimÈni pamuÒca bandhanÈnÊti purimakÈni gihikÈle ÈbaddhÈni 
gihibandhanÈni kÈmaguÓabandhanÈni pamuÒca vissajjehi, tattha anapekkho 
hohi. Sa~ghÈÔikhuramuÓÉabhikkhabhojÊti sa~ghÈÔidhÈrÊ khurena 
katasiramuÓÉo bhikkhÈhÈrabhojÊ, tividhampetaÑ 
purimabandhanapamokkhassa khiÉÉÈratiniddÈ’nanuyogassa ca 
kÈraÓavacanaÑ. YasmÈ tvaÑ sa~ghÈÔipÈruto muÓÉo bhikkhÈhÈro jÊvati, 
tasmÈ te kÈmasukhÈnuyogo khiÉÉÈratiniddÈnuyogo ca na yuttoti tato 
purimÈni pamuÒca bandhanÈni1 khiÉÉÈratiÑ niddaÒca mÈnuyuÒjitthÈti 
yojanÈ. JhÈyÈti jhÈyassu ÈrammaÓ|panijjhÈnaÑ anuyuÒja. 

 TaÑ pana anuyuÒjanto yena jhÈnena jhÈyato kilesÈ sabbaso jitÈ honti, 
taÑ lakkhaÓ|panijjhÈnaÑ anuyuÒjÈti dassento “jhÈyÈhi jinÈhÊ”ti Èha. 
Yogakkhemapathesu kovidosÊti cat|hi yogehi khemassa nibbÈnassa 
pathabh|tesu bodhipakkhiyadhammesu kusalo cheko asi2, tasmÈ bhÈvanaÑ 
ussukkÈpento anuttaraÑ uttararahitaÑ visuddhiÑ nibbÈnaÑ arahattaÒca 
pappuyya pÈpuÓitvÈ pana3 tvaÑ parinibbÈhisi. VÈrinÈva jotÊti mahatÈ 
salilavuÔÔhinipÈtena aggikhandho viya ariyamaggavuÔÔhinipÈtena 
parinibbÈyissati. 

 Pajjotakaroti pajjotiÑ karo padÊpo. ParittaraÑsoti khuddakacciko4. 
Vinamyateti vinamÊyati apaniyyati. LatÈvÈti valli viya. IdaÑ vuttaÑ hoti–
yathÈ vaÔÔi-Èdipaccayavekallena parittaraÑso mandapabho5 padÊpo appikÈ 
latÈ vÈ vÈtena vidhamiyyati viddhaÑsiyyati, evaÑ tuvampi. KosiyagottatÈya 
indasagotta indasamÈnagotta. MÈraÑ tassa vase anÈvattanÈ anupÈdÈnato ca 
anÈdiyÈno, niddhunÈhi vidhamehi viddhaÑsehi, evaÑ pana viddhaÑsamÈno 
so tvaÑ vedayitÈsu sabbÈsu vedanÈsu vigatacchandarÈgo idheva 
imasmiÑyeva attabhÈve sabbakilesadarathapariÄÈhÈbhÈvena sÊtibh|to 
nibbuto attano parinibbÈnakÈlaÑ ka~kha 
______________________________________________________________ 
 1. PaÒca bandhanÈni (SÊ, I) 2. Hohi (SÊ, I) 
 3. Appuyya pÈpuÓeyyÈsi, pÈpuÓanto pana (I), 
 abbuyya pÈpuÓeyyÈsi, pÈpuÓanto pana (Ka) 
 4. KuÓÔhaggisikho (SÊ), kuÓÔharaÑsiko (I) 5. Hatappabho (SÊ) 
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ÈgamehÊti. EvaÑ SatthÈrÈ anupÈdisesaÑ nibbÈnaÑ pÈpetvÈ desanÈya katÈya 
thero desanÈvasÈne vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. ArahattaÑ 
pana patvÈ SatthÈrÈ desitaniyÈmeneva imÈ gÈthÈ abhÈsi. TÈ eva imÈ gÈthÈ 
therassa aÒÒÈbyÈkaraÓaÒca jÈtÈ. 
 

KÈtiyÈnattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
8. MigajÈlattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Sudesitoti-ÈdikÈ Èyasmato MigajÈlattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni upacinanto 
imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ VisÈkhÈya mahÈ-upÈsikÈya putto hutvÈ 
nibbatti, MigajÈlotissa nÈmaÑ ahosi. So vihÈraÑ gantvÈ abhiÓhaso 
dhammassavanena paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ 
arahattaÑ patvÈ aÒÒaÑ byÈkaronto– 
 
 417. “Sudesito cakkhumatÈ, BuddhenÈdiccabandhunÈ. 
 SabbasaÑyojanÈtÊto, sabbavaÔÔavinÈsano. 
 
 418. NiyyÈniko uttaraÓo, taÓhÈm|lavisosano. 
 Visam|laÑ ÈghÈtanaÑ, chetvÈ pÈpeti nibbutiÑ. 
 
 419. AÒÒÈÓam|labhedÈya, kammayantavighÈÔano. 
 ViÒÒÈÓÈnaÑ pariggahe, ÒÈÓavajiranipÈtano. 
 
 420. VedanÈnaÑ viÒÒÈpano, upÈdÈnappamocano. 
 BhavaÑ a~gÈrakÈsuÑva, ÒÈÓena anupassano. 
 
 421. MahÈraso sugambhÊro, jarÈmaccunivÈraÓo. 
 Ariyo aÔÔha~giko maggo, dukkh|pasamano sivo. 
 
 422. KammaÑ kammanti ÒatvÈna, vipÈkaÒca vipÈkato. 
 PaÔiccuppannadhammÈnaÑ, yathÈvÈlokadassano. 
 MahÈkhema~gamo santo, pariyosÈnabhaddako”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 
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 Tattha sudesitoti suÔÔhu desito, veneyyajjhÈsayÈnur|paÑ 
diÔÔhadhammikasamparÈyikaparamatthÈnaÑ yÈthÈvato vibhÈvanavasena 
desitoti attho. Atha vÈ sudesitoti sammÈ desito, pavattinivattÊnaÑ 
tadubhayahet|naÒca aviparÊtato pakÈsanavasena bhÈsito svÈkhyÈtoti attho. 
CakkhumatÈti maÑsacakkhu dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu Buddhacakkhu 
samantacakkh|ti imehi paÒcahi cakkh|hi cakkhumatÈ. BuddhenÈti 
SabbaÒÒubuddhena. ŒdiccabandhunÈti Èdiccagottena. Duvidho hi loke 
khattiyavaÑso ÈdiccavaÑso somavaÑsoti. Tattha ÈdiccavaÑso 
OkkÈkarÈjavaÑsoti jÈnitabbaÑ, tato saÒjÈtatÈya SÈkiyÈ ÈdiccagottÈti 
BhagavÈ “Èdiccabandh|”ti vuccati. Atha vÈ Èdiccassa bandh|tipi BhagavÈ 
Èdiccabandhu, svÈyamattho heÔÔhÈ vuttoyeva. KÈmarÈgasaÑyojanÈdÊnaÑ 
sabbesaÑ saÑyojanÈnaÑ samatikkamanabhÈvato sabbasaÑyojanÈtÊto tato 
eva kilesakammavipÈkavaÔÔÈnaÑ vinÈsanato viddhaÑsanato 
sabbavaÔÔavinÈsano saÑsÈracÈrakato niyyÈnato niyyÈniko 
saÑsÈramahoghato samuttaraÓaÔÔhena uttaraÓo kÈmataÓhÈdÊnaÑ 
sabbataÓhÈnaÑ m|laÑ avijjaÑ ayoniso manasikÈraÒca visoseti sukkhÈpetÊti 
taÓhÈm|lavisosano tiÓÓampi vedÈnaÑ1 sampaÔivedhassa2 viddhaÑsanato 
visassa dukkhassa kÈraÓattÈ visam|laÑ sattÈnaÑ byasanuppattiÔÔhÈnatÈya 
ÈghÈtanaÑ kammaÑ kilesaÑ vÈ3 chetvÈ samucchinditvÈ nibbutiÑ nibbÈnaÑ 
pÈpeti. 

 AÒÒÈÓassa m|laÑ ayoniso manasikÈro ÈsavÈca, “ÈsavasamudayÈ 
avijjÈsamudayo”ti4 hi vuttaÑ, tassa bhedÈya vajir|pamaÒÈÓena 
bhindanatthÈya. Atha vÈ “avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ”ti-Èdivacanato5 aÒÒÈÓaÑ 
m|laÑ etassÈti aÒÒÈÓam|laÑ, bhavacakkaÑ, tassa maggaÒÈÓavajirena 
padÈlanatthaÑ desitoti sambandho. KammayantavighÈÔanoti 
kammaghaÔitassa attabhÈvayantassa viddhaÑsano. ViÒÒÈÓÈnaÑ pariggaheti 
kÈmabhavÈdÊsu yathÈsakakammunÈ viÒÒÈÓaggahaÓe6 upaÔÔhiteti vacanaseso. 
Tattha tattha hi bhave paÔisandhiyÈ gahitÈya 
taÑtaÑbhavanissitaviÒÒÈÓÈnipi7 gahitÈneva honti. ©ÈÓavajiranipÈtanoti 
______________________________________________________________ 
 1. VedanÈnaÑ (Ka) 2. AsampaÔivedhassa (I, Ka) 
 3. KammakammakilesaÑ (SÊ, I) 4. Ma 1. 67 piÔÔhe. 
 5. Abhi 2. 142; SaÑ 1. 243 piÔÔhÈdÊsu. 6. ŒdÈnaviÒÒÈÓagahaÓe (SÊ, I) 
 7. TaÑtaÑbhavaniyataviÒÒÈÓaÔÔhiti (SÊ, I) 
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ÒÈÓavajirassa nipÈto, ÒÈÓavajiraÑ nipÈtetvÈ tesaÑ padÈletÈ. 
Lokuttaradhammo hi uppajjamÈno sattamabhavÈdÊsu uppajjanÈrahÈni 
viÒÒÈÓÈni bhindattameva1 uppajjatÊti. 

 VedanÈnaÑ viÒÒÈpanoti sukhÈdÊnaÑ tissannaÑ vedanÈnaÑ 
yathÈkkamaÑ dukkhasallÈniccavasena yÈthÈvato pavedako. 
UpÈdÈnappamocanoti kÈmupÈdÈnÈdÊhi cat|hipi upÈdÈnehi cittasantÈnassa 
vimocako. BhavaÑ a~gÈrakÈsuÑva, ÒÈÓena anupassanoti 
kÈmabhavÈdinavavidhampi bhavaÑ ekÈdasahi aggÊhi ÈdittabhÈvato 
sÈdhikaporisaÑ a~gÈrakÈsuÑ viya maggaÒÈÓena anupaccakkhato dassetÈ. 

 SantapaÓÊtabhÈvato2 atittikaraÔÔhena mahÈraso pariÒÒÈdivasena vÈ 
mahÈkiccatÈya sÈmaÒÒaphalavasena mahÈsampattitÈya ca mahÈraso 
anupacitasambhÈrehi duravagÈhatÈya alabbhaneyyapatiÔÔhatÈya ca suÔÔhu 
gambhÊro jarÈmaccunivÈraÓo ÈyatiÑ bhavÈbhinipphattiyÈ nivattanena jarÈya 
maccuno ca paÔisedhako. IdÈni yathÈvuttaguÓavisesayuttaÑ dhammaÑ 
sar|pato dassento “ariyo aÔÔha~giko”ti vatvÈ punapi tassa katipaye guÓe 
vibhÈvetuÑ “dukkh|pasamano sivo”ti-ÈdimÈha. Tassattho–
parisuddhaÔÔhena ariyo sammÈdiÔÔhi-Èdi-aÔÔhadhammasamodhÈnatÈya 
aÔÔha~giko nibbÈnagavesanaÔÔhena maggo 
sakalavaÔÔadukkhav|pasamanaÔÔhena dukkhav|pasamano khemaÔÔhena sivo. 

 YathÈ ito bÈhirakasamaye asammÈsambuddhapaveditattÈ kammavipÈko 
vipallÈso siyÈti3 evaÑ avipallÈsetvÈ paÔiccuppannadhammÈnaÑ 
paÔiccasamuppannesu dhammesu kammaÑ kammanti vipÈkaÒca vipÈkato 
ÒatvÈna pubbabhÈgaÒÈÓena jÈnanahetu sassatucchedaggÈhÈnaÑ 
vidhamanena yÈthÈvato Èlokadassano takkarassa lokuttaraÒÈÓÈlokassa 
dassano. Kenaci kaÒci kadÈcipi anupaddutattÈ mahÈkhemaÑ nibbÈnaÑ 
gacchati satte gameti cÈti mahÈkhema~gamo. 
SabbakilesadarathapariÄÈhav|pasamanato santo akuppÈya cetovimuttiyÈ 
anupÈdisesÈya ca nibbÈnadhÈtuyÈ pÈpanena pariyosÈnabhaddako sudesito 
cakkhumatÈti yojanÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Bhindantameva (I) 2. SantapaÓÊtabhÈvÈ (SÊ), santapaÓÊtabhÈvo (I) 
 3. KammavipÈkÈ vipallÈsiyanti (SÊ), kammavipÈkavipallÈsiyanti (I) 
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 EvaÑ thero nÈnÈnayehi ariyadhammaÑ pasaÑsanto tassa dhammassa 
attanÈ adhigatabhÈvaÑ aÒÒÈpadesena pakÈsesi. 
 

MigajÈlattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
9. PurohitaputtajentattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 JÈtimadena mattohanti-ÈdikÈ Èyasmato Jentattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni upacinitvÈ 
imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ KosalaraÒÒo purohitassa putto hutvÈ 
nibbatti, tassa Jentoti nÈmaÑ ahosi. So vayappatto jÈtimadena bhoga-
issariyar|pamadena ca matto aÒÒe hÊÄento garuÔÔhÈniyÈnampi apacitiÑ 
akaronto mÈnathaddho vicarati. So ekadivasaÑ SatthÈraÑ mahatiyÈ parisÈya 
parivutaÑ dhammaÑ desentaÑ disvÈ upasa~kamanto “sace maÑ samaÓo 
Gotamo paÔhamaÑ Èlapissati, ahampi ÈlapissÈmi. No ce, nÈlapissÈmÊ”ti 
cittaÑ uppÈdetvÈ upasa~kamitvÈ Ôhito Bhagavati paÔhamaÑ anÈlapante 
sayampi mÈnena anÈlapitvÈ gamanÈkÈraÑ dassesi. TaÑ BhagavÈ– 

   “Na mÈnaÑ brÈhmaÓa sÈdhu, atthikassÊdha brÈhmaÓa. 
   Yena atthena Ègacchi, tamevamanubr|haye”ti1– 

gÈthÈya ajjhabhÈsi. So “cittaÑ me samaÓo Gotamo jÈnÈtÊ”ti abhippasanno 
Bhagavato pÈdesu sirasÈ nipatitvÈ paramanipaccÈkÈraÑ katvÈ– 

   “Kesu na mÈnaÑ kayirÈtha, kesu cassa sagÈravo. 
   Kyassa apacitÈ assu, kyassu sÈdhu sup|jitÈ”ti1– 

gucchi. Tassa BhagavÈ– 

   “MÈtari pitari cÈpi, atho jeÔÔhamhi bhÈtari. 
   Œcariye catutthamhi, samaÓabrÈhmaÓesu ca. 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 1. 180 piÔÔhe. 
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 Tesu na mÈnaÑ kayirÈtha, tesu assa sagÈravo. 
 Tyassa apacitÈ assu, tyassu sÈdhu sup|jitÈ. 

 Arahante sÊtibh|te, katakicce anÈsave. 
 Nihacca mÈnaÑ atthaddho, te namasse anuttare”ti1– 

gaÒhaÑ vissajjento dhammaÑ desesi. So tÈya desanÈya sotÈpanno hutvÈ 
pabbajitvÈ vipassanÈya kammaÑ karonto arahattaÑ patvÈ attano 
paÔipattikittanamukhena aÒÒaÑ byÈkaronto– 
 
 423. “JÈtimadena mattohaÑ, bhoga-issariyena ca. 
 SaÓÔhÈnavaÓÓar|pena, madamatto acÈrihaÑ. 
  
 424. NÈttano samakaÑ kaÒci, atirekaÑ ca maÒÒisaÑ. 
 AtimÈnahato bÈlo, patthaddho ussitaddhajo. 
 
 425. MÈtaraÑ pitaraÒcÈpi, aÒÒepi garusammate. 
 Na kaÒci abhivÈdesiÑ, mÈnatthaddho anÈdaro. 
 
 426. DisvÈ vinÈyakaÑ aggaÑ, sÈrathÊnaÑ varuttamaÑ. 
 Tapantamiva ÈdiccaÑ, bhikkhusaÑghapurakkhataÑ. 
 
 427. MÈnaÑ madaÒca chaÉÉetvÈ, vippasannena cetasÈ. 
 SirasÈ abhivÈdesiÑ, sabbasattÈnamuttamaÑ. 
 
 428. AtimÈno ca omÈno, pahÊnÈ susam|hatÈ. 
 AsmimÈno samucchinno, sabbe mÈnavidhÈ hatÈ”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha jÈtimadena mattohanti ahaÑ udicce2 brÈhmaÓakule nibbatto, “na 
mÈdiso ubhato sujÈto aÒÒo atthÊ”ti kulamÈnena matto mÈnathaddho acÈrinti3 
yojanÈ. Bhoga-issariyena cÈti vibhavena Èdhipaccena ca hetubh|tena 
bhogasampadaÒca issariyasampadaÒca paÔicca uppannamadena matto ahaÑ 
acÈrinti yojanÈ. SaÓÔhÈnavaÓÓar|penÈti 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 1. 180 piÔÔhe. 2. Uditodite (SÊ, I) 3. AvacÈrinti (I) 

 



108 KhuddakanikÈya  

saÓÔhÈnaÑ ÈrohapariÓÈhasampatti, vaÓÓo odÈtasÈmatÈdichavisampatti, 
r|paÑ a~gapacca~gasobhÈ. IdhÈpi vuttanayena yojanÈ veditabbÈ. 
Madamattoti vuttappakÈrato aÒÒenapi madena matto. 

 NÈttano samakaÑ kaÒcÊti attano samakaÑ sadisaÑ jÈti-ÈdÊhi samÈnaÑ 
atirekaÑ vÈ kaÒci na maÒÒisaÑ na maÒÒiÑ, mayÈ samÈnampi na maÒÒiÑ, 
kuto adhikanti1 adhippÈyo. AtimÈnahato bÈloti bÈlo ahaÑ tato2 bÈlabhÈvato 
atimÈnena khat|pahatakusalÈcÈro, tato eva patthaddho ussitaddhajo 
thambhavasena gar|nampi nipaccakÈrassa akaraÓato bhusaÑ thaddho 
anonamanathaddhajÈto ussitamÈnaddhajo. 

 VuttamevatthaÑ pÈkaÔataraÑ kÈtuÑ “mÈtaran”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha 
aÒÒeti jeÔÔhabhÈtu-Èdike3, samaÓabrÈhmaÓe ca. Garusammateti gar|ti 
sammate garuÔÔhÈniye. AnÈdaroti Èdararahito. 

 DisvÈ vinÈyakaÑ agganti evaÑ mÈnathaddho hutvÈ vicaranto 
diÔÔhadhammikasamparÈyikaparamatthehi veneyyÈnaÑ vinayanato 
sayambhutÈya nÈyakabhÈvato ca vinÈyakaÑ. Sadevake loke sÊlÈdiguÓehi 
seÔÔhabhÈvato aggaÑ. PurisadammÈnaÑ accantatÈya damanato sÈrathÊnaÑ 
varuttamaÑ ativiya uttamaÑ byÈmappabhÈdi-obhÈsena Èdiccamiva 
tapantaÑ obhÈsantaÑ bhikkhusaÑghapurakkhataÑ dhammaÑ desentaÑ 
sabbasattÈnaÑ uttamaÑ SatthÈraÑ disvÈ BuddhÈnubhÈvena santajjito 
“ahameva seÔÔho, aÒÒe hÊnÈ”ti pavattamÈnaÑ bhogamadÈdimadaÒca4 
chaÉÉetvÈ pahÈya vippasannena cetasÈ sirasÈ abhivÈdesinti yojanÈ. KathaÑ 
panÈyaÑ mÈnathaddho samÈno Satthu dassanamattena mÈnaÑ pahÈsÊti? Na 
kho panetaÑ evaÑ daÔÔhabbaÑ. Satthu dassanamattena mÈnaÑ na pahÈsi 
“na mÈnaÑ brÈhmaÓa sÈdh|”ti5 ÈdikÈya pana desanÈya mÈnaÑ pahÈsi. TaÑ 
sandhÈya vuttaÑ “mÈnaÑ madaÒca chaÉÉetvÈ, vippasannena cetasÈ. SirasÈ 
abhivÈdesin”ti. Vippasannena cetasÈti ca itthambh|talakkhaÓe 
karaÓavacanaÑ daÔÔhabbaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Kuto tato adhikataranti (SÊ, I) 
 2. AtimÈnahato bÈloti tato (SÊ), atimÈnahato bÈloti hataÑ tato (I) 
 3. JeÔÔhabhÈtu-Ècariye (?) 
 4. BhogasampadÈdimadaÒca (SÊ, I) 
 5. MÈnaÑ pahÈsÊti tameva manubr|hayÈti (SÊ, I) 
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 “Ahameva seÔÔho”ti pavatto mÈno atimÈno. “Ime pana nihÊnÈ”ti aÒÒe 
hÊnato dahantassa mÈno “omÈno”ti vadanti. “SeyyohamasmÊ”ti pana aÒÒaÑ 
atikkamitvÈ attÈnaÑ seyyato dahantassa pavatto seyyamÈno atimÈno. 
“HÊnohamasmÊ”ti pavatto hÊnamÈno omÈno. PahÊnÈ susam|hatÈti 
heÔÔhimamaggehi pahÊnÈ hutvÈ aggamaggena suÔÔhu samugghÈÔitÈ. 
AsmimÈnoti “esohamasmÊ”ti khandhe “ahan”ti gahaÓavasena pavattamÈno. 
Sabbeti na kevalaÑ atimÈna-omÈna-asmimÈnÈ eva, atha kho seyyassa 
seyyamÈnÈdayo navavidhÈ antarabhedena anekavidhÈ ca sabbe mÈnavidhÈ 
mÈnakoÔÔhÈsÈ hatÈ aggamaggena samugghÈÔitÈti. 
 

JentattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
10. SumanattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 YadÈ navo pabbajitoti-ÈdikÈ Èyasmato Sumanattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto Sikhissa Bhagavato kÈle mÈlÈkÈrakule1 nibbattitvÈ viÒÒutaÑ 
patto ekadivasaÑ SikhiÑ BhagavantaÑ passitvÈ pasannamÈnaso 
sumanapupphehi p|jaÑ akÈsi. So tena puÒÒakammena devamanussesu 
saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde aÒÒatarassa upÈsakassa gehe 
paÔisandhiÑ gaÓhi. So ca upÈsako Èyasmato Anuruddhattherassa upaÔÔhÈko 
ahosi. Tassa ca tato pubbe jÈtÈjÈtÈ dÈrakÈ mariÑsu. Tena so “sacÈhaÑ idÈni 
ekaÑ puttaÑ labhissÈmi, ayyassa Anuruddhattherassa santike 
pabbÈjessÈmÊ”ti cittaÑ uppÈdesi. So ca dasamÈsaccayena jÈto arogoyeva 
hutvÈ anukkamena vaÉÉhento sattavassiko ahosi, taÑ pitÈ therassa santike 
pabbÈjesi. So pabbajitvÈ tato paripakkaÒÈÓattÈ vipassanÈya kammaÑ 
karonto nacirasseva chaÄabhiÒÒo hutvÈ theraÑ upaÔÔhahanto “pÈnÊyaÑ 
ÈharissÈmÊ”ti ghaÔaÑ ÈdÈya iddhiyÈ AnotattadahaÑ agamÈsi. Atheko 
micchÈdiÔÔhiko nÈgarÈjÈ AnotattadahaÑ paÔicchÈdento sattakkhattuÑ 
bhogena 
______________________________________________________________ 
 1. Kulagehe (SÊ), mÈlÈkÈrakule kulagehe (I) 
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parikkhipitvÈ upari mahantaÑ phaÓaÑ katvÈ Sumanassa pÈnÊyaÑ gahetuÑ 
okÈsaÑ na deti. Sumano garuÄar|paÑ gahetvÈ taÑ nÈgarÈjaÑ abhibhavitvÈ 
pÈnÊyaÑ gahetvÈ therassa vasanaÔÔhÈnaÑ uddissa ÈkÈsena gacchati. TaÑ 
SatthÈ Jetavane nisinno tathÈ gacchantaÑ disvÈ DhammasenÈpatiÑ 
ÈmantetvÈ “SÈriputta imaÑ passÈ”ti-ÈdinÈ cat|hi gÈthÈhi tassa guÓe abhÈsi. 
Atha Sumanatthero– 
 
 429. “YadÈ navo pabbajito, jÈtiyÈ sattavassiko. 
 IddhiyÈ abhibhotvÈna, pannagindaÑ mahiddhikaÑ. 
 
 430. UpajjhÈyassa udakaÑ, AnotattÈ mahÈsarÈ. 
 ŒharÈmi tato disvÈ, maÑ SatthÈ etadabravi. 
 
 431. SÈriputta imaÑ passa, ÈgacchantaÑ kumÈrakaÑ. 
 UdakakumbhamÈdÈya, ajjhattaÑ susamÈhitaÑ. 
 
 432. PÈsÈdikena vattena, kalyÈÓa-iriyÈpatho. 
 SÈmaÓero’nuruddhassa, iddhiyÈ ca visÈrado. 
 
 433. ŒjÈnÊyena ÈjaÒÒo, sÈdhunÈ sÈdhukÈrito. 
 VinÊto Anuruddhena, katakiccena sikkhito. 
 
 434. So patvÈ paramaÑ santiÑ, sacchikatvÈ akuppataÑ. 
 SÈmaÓero sa Sumano, mÈ maÑ jaÒÒÈti icchatÊ”ti– 

aÒÒÈbyÈkaraÓavasena cha gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha Èdito dve gÈthÈ Sumanatthereneva bhÈsitÈ, itarÈ catasso taÑ 
pasaÑsantena SatthÈrÈ bhÈsitÈ. TÈ sabbÈ ekajjhaÑ katvÈ Sumanatthero 
pacchÈ aÒÒÈbyÈkaraÓavasena abhÈsi. Tattha pannagindanti nÈgarÈjaÑ. 
Tatoti tattha, yadÈ navo pabbajito jÈtiyÈ sattavassiko iddhibalena 
mahiddhikaÑ nÈgarÈjaÑ abhibhavitvÈ Anotattadahato upajjhÈyassa pÈnÊyaÑ 
ÈharÈmi, tasmiÑ kÈleti attho. 
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 MaÑ uddissa mayhaÑ SatthÈ etadabravi, taÑ1 dassento “SÈriputta 
imaÑ passÈ”ti-ÈdimÈha. AjjhattaÑ susamÈhitanti visayajjhattabh|tena 
aggaphalasamÈdhinÈ suÔÔhu samÈhitaÑ. 

 PÈsÈdikena vattenÈti passantÈnaÑ pasÈdÈvahena ÈcÈravattena, 
karaÓatthe idaÑ karaÓavacanaÑ. KalyÈÓa-iriyÈpathoti sampanniriyÈpatho. 
PÈsÈdikena vattenÈti vÈ itthambh|talakkhaÓe karaÓavacanaÑ. SamaÓassa 
bhÈvo sÈmaÓyaÑ, sÈmaÒÒanti attho. TadatthaÑ Êrati2 pavattatÊti sÈmaÓero, 
samaÓuddeso. IddhiyÈ ca visÈradoti iddhiyampi byatto sukusalo. 
ŒjÈnÊyenÈti purisÈjÈnÊyena. AttahitaparahitÈnaÑ sÈdhanato sÈdhunÈ 
katakiccena Anuruddhena sÈdhu3 ubhayahitasÈdhako, suÔÔhu vÈ ÈjaÒÒo 
kÈrito damito4. AggavijjÈya vinÊto asekkhabhÈvÈpÈdanena sikkhito 
sikkhÈpitoti attho. 

 So sÈmaÓero Sumano paramaÑ santiÑ nibbÈnaÑ patvÈ 
aggamaggÈdhigamena adhigantvÈ sacchikatvÈ attapaccakkhaÑ katvÈ 
akuppataÑ arahattaphalaÑ appicchabhÈvassa paramukkaÑsagatattÈ mÈ 
maÑ jaÒÒÈti maÑ “ayaÑ khÊÓÈsavo”ti vÈ “chaÄabhiÒÒo”ti vÈ kocipi mÈ 
jÈneyyÈti icchati abhika~khatÊti. 
 

SumanattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
11. NhÈtakamunittheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 VÈtarogÈbhinÊtoti-ÈdikÈ Èyasmato NhÈtakamunissa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni upacinitvÈ 
imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahe brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto 
vijjÈÔÔhÈnÈdÊsu nipphattiÑ gato nhÈtakalakkhaÓayogena NhÈtakoti 
paÒÒÈyittha. So tÈpasapabbajjaÑ pabbajitvÈ RÈjagahassa tiyojanappamÈÓe 
ÔhÈne araÒÒÈyatane nÊvÈrehi yÈpento aggiÑ paricÈrayamÈno vasati. Tassa 
SatthÈ ghaÔe viya padÊpaÑ5 hadayabbhantare pajjalantaÑ 
arahatt|panissayaÑ disvÈ assamapadaÑ agamÈsi. So BhagavantaÑ disvÈ 
haÔÔhatuÔÔho 
______________________________________________________________ 
 1. Etadabravi, yaÑ pana abravi, taÑ pana (SÊ, I) 2. Karoti (Ka), iriyati (I) 
 3. SÈdhunÈ sÈdhu (SÊ, I) 4. ŒjaÒÒakÈrinÈ damito (SÊ, I) 5. GhaÔe dÊpasadisaÑ (Ka) 
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attano upakappananiyÈmena ÈhÈraÑ upanesi. TaÑ BhagavÈ paribhuÒji. 
EvaÑ tayo divase datvÈ catutthadivase “BhagavÈ tumhe paramasukhumÈlÈ, 
kathaÑ iminÈ ÈhÈrena yÈpethÈ”ti Èha. Tassa SatthÈ ariyasantosaguÓaÑ 
pakÈsento dhammaÑ desesi. TÈpaso taÑ sutvÈ sotÈpanno hutvÈ pabbajitvÈ 
arahattaÑ pÈpuÓi. BhagavÈ taÑ arahatte patiÔÔhapetvÈ gato. So pana tattheva 
viharanto aparabhÈge vÈtÈbÈdhena upadduto ahosi. SatthÈ tattha gantvÈ 
paÔisanthÈramukhena tassa vihÈraÑ pucchanto– 
 
 435. “VÈtarogÈbhinÊto tvaÑ, viharaÑ kÈnane vane. 
 Paviddhagocare l|khe, kathaÑ bhikkhu karissasÊ”ti– 

gÈthamÈha. Atha thero– 
 
 436. “PÊtisukhena vipulena, pharitvÈna samussayaÑ. 
 L|khampi abhisambhonto, viharissÈmi kÈnane. 
 
 437. BhÈvento satta bojjha~ge, indriyÈni balÈni ca. 
 JhÈnasokhummasampanno, viharissaÑ anÈsavo. 
 
 438. VippamuttaÑ kilesehi, suddhacittaÑ anÈvilaÑ. 
 AbhiÓhaÑ paccavekkhanto, viharissaÑ anÈsavo. 
 
 439. AjjhattaÒca bahiddhÈ ca, ye me vijjiÑsu ÈsavÈ. 
 Sabbe asesÈ ucchinnÈ, na ca uppajjare puna. 
 
 440. PaÒcakkhandhÈ pariÒÒÈtÈ, tiÔÔhanti chinnam|lakÈ. 
 Dukkhakkhayo anuppatto, natthi dÈni punabbhavo”ti– 

imÈhi sesagÈthÈhi attano vihÈraÑ Satthu pavedesi. 

 Tattha jhÈnasokhummasampannoti jhÈnasukhumabhÈvena samannÈgato. 
JhÈnasukhumaÑ nÈma ar|pajjhÈnaÑ, tasmÈ aÔÔhasamÈpattilÈbhimhÊti vuttaÑ 
hoti. Tena attano ubhatobhÈgavimuttitaÑ dasseti. Apare panÈhu 
“sokhummanti aggamaggaphalesu adhipaÒÒÈsikkhÈ adhippetÈ, tato 
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jhÈnaggahaÓena1 attano ubhatobhÈgavimuttitaÑ vibhÈvetÊ”ti. VippamuttaÑ 
kilesehÊti paÔippassaddhivimuttiyÈ sabbakilesehi vimuttaÑ, tato eva 
suddhacittaÑ, anÈvilasa~kappatÈya anÈvilaÑ, tÊhipi padehi 
arahattaphalacittameva vadati. SesaÑ heÔÔhÈ vuttanayameva. Imameva ca 
therassa aÒÒÈbyÈkaraÓaÑ ahosÊti. 
 

NhÈtakattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
12. BrahmadattattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 AkkodhassÈti-ÈdikÈ Èyasmato Brahmadattattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni upacinitvÈ 
imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ KosalaraÒÒo putto hutvÈ nibbatti, 
Brahmadattotissa nÈmaÑ ahosi. So vayappatto Jetavanamahe 
BuddhÈnubhÈvaÑ disvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ vipassanÈya kammaÑ 
karonto saha paÔisambhidÈhi chaÄabhiÒÒo ahosi. TaÑ ekadivasaÑ nagare 
piÓÉÈya carantaÑ aÒÒataro brÈhmaÓo akkosi. Thero taÑ sutvÈpi2 
tuÓhÊbh|to piÓÉÈya caratiyeva, brÈhmaÓo punapi akkosiyeva. ManussÈ 
evaÑ akkosantampi naÑ “ayaÑ thero na kiÒci bhaÓatÊ”ti ÈhaÑsu. TaÑ 
sutvÈ thero tesaÑ manussÈnaÑ dhammaÑ desento– 
 
 441. “Akkodhassa kuto kodho, dantassa samajÊvino. 
 SammadaÒÒÈ vimuttassa, upasantassa tÈdino3. 
 
 442. Tasseva tena pÈpiyo, yo kuddhaÑ paÔikujjhati. 
 KuddhaÑ appaÔikujjhanto, sa~gÈmaÑ jeti dujjayaÑ3. 
 
 443. UbhinnamatthaÑ carati, attano ca parassa ca. 
 ParaÑ sa~kupitaÑ ÒatvÈ, yo sato upasammati3. 
 
 444. UbhinnaÑ tikicchantaÑ taÑ, attano ca parassa ca. 
 JanÈ maÒÒanti bÈloti, ye dhammassa akovidÈ3. 
______________________________________________________________ 
 1. AdhippetÈ”ti. Tato jhÈnagahaÓena ca (SÊ, I) 2. TaÑ sutvÈ (SÊ, I) 
 3. SaÑ 1. 164 piÔÔhe. 
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 445. Uppajje te sace kodho, Èvajja kakac|pamaÑ. 
 Uppajje ce rase taÓhÈ, puttamaÑs|pamaÑ sara. 
 
 446. Sace dhÈvati cittaÑ te, kÈmesu ca bhavesu ca. 
 KhippaÑ niggaÓha satiyÈ, kiÔÔhÈdaÑ viya duppasun”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha akkodhassÈti kodharahitassa maggena samucchinnakodhassa. 
Kuto kodhoti kuto nÈma hetu kodho uppajjeyya, tassa1 uppattikÈraÓaÑ 
natthÊti attho. DantassÈti uttamena damena aggamaggadamathena dantassa. 
SamajÊvinoti kÈyavisamÈdÊni sabbaso pahÈya kÈyasamÈdÊnaÑ vasena 
samaÑ jÊvantassa sattaÔÔhÈniyena2 sampajaÒÒena sammadeva vattantassa. 
SammadaÒÒÈ vimuttassÈti sammÈ aÒÒÈya abhiÒÒeyyÈdike dhamme jÈnitvÈ 
sabbÈsavehi vippamuttassa. Tato eva sabbakilesadarathapariÄÈhav|pasamena 
upasantassa. IÔÔhÈdÊsu tÈdilakkhaÓappattiyÈ tÈdino khÊÓÈsavassa kuto 
kodhoti aÒÒÈpadesena thero attano kodhÈbhÈvaÑ tassa ca kÈraÓÈni vatvÈ 
idÈni kodhe akodhe ca ÈdÊnavÈnisaÑsadassanena dhammaÑ kathento 
“tassevÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha yo kuddhaÑ paÔikujjhatÊti yo puggalo attano 
upari kuddhaÑ kupitaÑ puggalaÑ paÔikujjhati, tasseva tena 
paÔikujjhanapaccakkosanapaÔippaharaÓÈdinÈ pÈpiyo idhaloke 
viÒÒ|garahÈdivasena paraloke nirayadukkhÈdivasena abhaddakataraÑ 
akalyÈÓataraÑ hoti. Kujjhanena pana akuddhassa3 pÈpaÑ hotÊti 
vattabbameva natthi. Keci pana “yo akuddhaÑ paÔikuddhaÑ Èrabbha 
kujjhatÊ”ti atthaÑ vadanti. KuddhaÑ appaÔikujjhantoti yo pana kuddhaÑ 
puggalaÑ “ayaÑ kuddho kodhapareto”ti ÒatvÈ na paÔikujjhati khamati, so 
dujjayaÑ kilesasa~gÈmaÑ jeti nÈma. Na kevalaÑ cassa kilesasa~gÈmajayo 
eva, atha kho ubhayahitapaÔipattimpÊti dassento Èha “ubhinnamatthaÑ -pa- 
upasammatÊ”ti. Yo paraÑ puggalaÑ sa~kupitaÑ kuddhaÑ “kodhapareto”ti 
ÒatvÈ taÑ mettÈyanto ajjhupekkhanto vÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Samucchinnakodhassa kuto nÈma hetu kodhassa tassa tassa (SÊ, I) 
 2. SantaÔÔhÈniyena (Ka) 
 3. Kujjhanena pana kuddhassa (SÊ), kujjhante pana kuddhassa (I) 
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sato sampajÈno hutvÈ upasammati khamati na paÔippharati, so attano ca 
parassa cÈti ubhinnaÑ ubhayalokasukhÈvahaÑ atthaÑ hitaÑ carati. 

 UbhinnaÑ tikicchantaÑ tanti taÑ attano ca parassa cÈti ubhinnaÑ 
dvinnaÑ kodhabyÈdhitikicchÈya tikicchantaÑ khamantaÑ puggalaÑ ye janÈ 
dhammassa ariyÈcÈradhamme akusalÈ, te bÈlÈ “ayaÑ aviddasu yo attÈnaÑ 
akkosantassa paharantassa kiÒci na karotÊ”ti maÒÒanti, taÑ tesaÑ ayoniso 
maÒÒananti adhippÈyo. “Tikicchanan”tipi1 paÔhanti, tikicchanasabhÈvanti 
attho. 

 EvaÑ therena vuccamÈnaÑ dhammaÑ sutvÈ akkosakabrÈhmaÓo 
saÑviggo pasannacitto ca hutvÈ theraÑ khamÈpetvÈ tasseva santike pabbaji. 
Thero tassa kammaÔÔhÈnaÑ dento “imassa mettÈbhÈvanÈ yuttÈ”ti 
mettÈkammaÔÔhÈnaÑ datvÈ kodhapariyuÔÔhÈnÈdÊsu paccavekkhaÓÈdividhiÑ2 
dassento “uppajje te”ti-ÈdimÈha. Tattha uppajje te saceti sace te 
kammaÔÔhÈnaÑ anuyuÒjantassa kaÒci puggalaÑ nissÈya ciraparicayo3 kodho 
uppajjeyya, tassa v|pasamÈya– 

“UbhatodaÓÉakena cepi bhikkhave kakacena corÈ ocarakÈ 
a~gama~gÈni okanteyyuÑ, tatrÈpi yo mano pad|seyya, na me so tena 
sÈsanakaro”ti4– 

satthÈrÈ vuttaÑ kakac|pamaÑ ovÈdaÑ Èvajjehi5. Uppajje ce rase taÓhÈti 
sace te madhurÈdibhede rase taÓhÈ abhilÈso uppajjeyya, tassa v|pasamÈya– 

“PuttamaÑsaÑ jÈyampatikÈ yathÈ kantÈranittharaÓatthameva 
khÈdiÑsu, na rasataÓhÈya, evaÑ kulaputtopi pabbajito piÓÉapÈtaÑ 
paÔisevati -pa- phÈsuvihÈro cÈ”ti6– 

evaÑ vuttaÑ puttamaÑs|pamovÈdaÑ sara anussara. 

 Sace dhÈvati te cittanti ayoniso manasi karoto tava cittaÑ kÈmesu 
paÒcakÈmaguÓesu chandarÈgavasena, kÈmabhavÈdÊsu bhavesu 
bhavapatthanÈvasena sace dhÈvati sarati javati. KhippaÑ niggaÓha satiyÈ, 
______________________________________________________________ 
 1. TikicchantÊtipi (SÊ, I) 2. PaccavekkhaÓavidhiÑ (SÊ, I) 
 3. Ciraparicariyo (SÊ, I) 4. Ma 1. 181 piÔÔhe. 
 5. ŒvajjeyyÈsi (SÊ, I) 6. SaÑ 1. 322 piÔÔhe atthato samÈnaÑ. 
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kiÔÔhÈdaÑ viya duppasunti tathÈ dhÈvituÑ adento yathÈ nÈma puriso 
kiÔÔhÈdaÑ sassakhÈdakaÑ duppasuÑ duÔÔhagoÓaÑ yottena thambhe 
bandhitvÈ attano vase vatteti, evaÑ satiyÈ satiyottena samÈdhithambhe 
bandhanto khippaÑ sÊghameva niggaÓha, yathÈ kilesavigamena 
nibbisevanaÑ hoti, tathÈ damehÊti. Keci pana “thero puthujjanova hutvÈ 
akkosaÑ adhivÈsento tesaÑ manussÈnaÑ ariyaguÓe pakÈsento dhammaÑ 
kathetvÈ pacchÈ dvÊhi gÈthÈhi attÈnaÑ ovadanto vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ 
arahattaÑ patvÈ aÒÒaÑ byÈkaronto imÈyeva gÈthÈ abhÈsÊ”ti vadanti. 
 

BrahmadattattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
13. SirimaÓÉattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Channa’mativassatÊti-ÈdikÈ Èyasmato SirimaÓÉattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinitvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde SaÑsumÈragire1 brÈhmaÓakule 
nibbattitvÈ SirimaÓÉoti laddhanÈmo vayappatto BhesakalÈvane2 Bhagavati 
viharante SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho 
pabbajitvÈ laddh|pasampado samaÓadhammaÑ karonto ekasmiÑ 
uposathadivase pÈtimokkhuddesaÔÔhÈne nisinno nidÈnuddesassa pariyosÈne 
“ÈvikatÈ hissa phÈsu hotÊ”ti PÈÄiyÈ3 atthaÑ upadhÈrento ÈpannaÑ ÈpattiÑ 
anÈvikatvÈ paÔicchÈdento upar|pari Èpattiyo Èpajjati, tenassa na phÈsu hoti, 
ÈvikatvÈ pana yathÈdhammaÑ paÔikarontassa phÈsu hotÊti imamatthaÑ 
manasi katvÈ “aho Satthu sÈsanaÑ suvisuddhan”ti laddhappasÈdo tathÈ 
uppannaÑ pÊtiÑ vikkhambhetvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ patvÈ 
attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ pasannamÈnaso bhikkh|naÑ ovÈdaÑ 
dento– 
 
 447. “Channa’mativassati, vivaÔaÑ nÈtivassati. 
 TasmÈ channaÑ vivaretha, evaÑ taÑ nÈtivassati. 
______________________________________________________________ 
 1. SuÑsumÈragire (SÊ, I) 2. BhesakaÄÈ vane (Ka) 3. Vi 3. 141 piÔÔhe. 
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 448. MaccunÈbbhÈhato loko, jarÈya parivÈrito. 
 TaÓhÈsallena otiÓÓo, icchÈdh|pÈyito sadÈ1. 
 
 449. MaccunÈbbhÈhato loko, parikkhitto jarÈya ca. 
 HaÒÒati niccamattÈÓo, pattadaÓÉova takkaro. 
 
 450. Œgacchanta’ggikhandhÈva, maccu byÈdhi jarÈ tayo. 
 PaccuggantuÑ balaÑ natthi, javo natthi palÈyituÑ. 
 
 451. AmoghaÑ divasaÑ kayirÈ, appena bahukena vÈ. 
 YaÑ yaÑ vijahate rattiÑ, tad|naÑ tassa jÊvitaÑ. 
 
 452. Carato tiÔÔhato vÈpi, ÈsÊnasayanassa vÈ. 
 Upeti carimÈ ratti, na te kÈlo pamajjitun”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha channanti chÈditaÑ yathÈbh|taÑ avivaÔaÑ appakÈsitaÑ 
duccaritaÑ. AtivassatÊti ÈpattivassaÒceva kilesavassaÒca ativiya vassati. 
ŒpattiyÈ hi chÈdanaÑ alajjibhÈvÈdinÈ2 tÈdisova, chÈdanena tato aÒÒathÈva3 
punapi tathÈr|paÑ tato vÈ pÈpiÔÔhataraÑ ÈpattiÑ ÈpajjeyyÈti chÈdanaÑ 
vassanassa kÈraÓaÑ vuttaÑ. VivaÔanti pakÈsitaÑ appaÔicchannaÑ. 
NÈtivassatÊti ettha atÊti upasaggamattaÑ, na vassatÊti4 attho. AvassanaÑ 
cettha vuttavipariyÈyena veditabbaÑ cittasantÈnassa visodhitattÈ. TasmÈti 
vuttamevatthaÑ kÈraÓabhÈvena paccÈmasati, channassa duccaritassa 
ÈpattivassÈdÊnaÑ ativassanato vivaÔassa ca avassanatoti attho. ChannaÑ 
vivarethÈti puthujjanabhÈvena chÈdanÈdhippÈye uppannepi taÑ 
ananuvattitvÈ vivaretha Èvikareyya, yathÈdhammaÑ paÔikareyya. Evanti 
vivaraÓena yathÈdhammaÑ paÔipattiyÈ. Tanti taÑ channaÑ duccaritaÑ. 
NÈtivassati ÈpattivassaÑ kilesavassaÒca na vassati, suddhante5 puggalaÑ 
patiÔÔhapetÊti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 1. 37 piÔÔhepi. 2. AlajjibhÈvÈdÊnaÑ (I) 3. Tato naÑ aÒÒaÑ tÈ ca (Ka) 
 4. Avassatimeva (I), na vassaticceva (Ka) 5. Sudame (SÊ), suddhatte (I) 
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 IdÈni “ekaÑsena sÊghaÑyeva ca attÈ sodhetabbo, appamÈdo kÈtabbo”ti 
tassa kÈraÓaÑ saÑvegavatthuÑ dassento “maccunÈbbhÈhato loko”ti-
ÈdimÈha. Tattha maccunÈbbhÈhato lokoti ayaÑ sabbopi sattaloko coro viya 
coraghÈtakena, sabbavaÔÔanipÈtinÈ1 maccunÈ maraÓena abhihato, na tassa 
hatthato muccati. JarÈya parivÈritoti ayaÑ loko uppÈdato uddhaÑ 
maraÓ|panayanarasÈya jarÈya parivÈrito ajjhotthaÔo, 
jarÈsa~ghÈtaparimukko2ti attho. TaÓhÈsallena otiÓÓoti sarÊrassa anto 
nimuggena visapÊtakhurappena viya upÈdÈnalakkhaÓena taÓhÈsa~khÈtena 
sallena otiÓÓo hadayabbhantare ogÈÄho. TaÓhÈ hi pÊÄÈjananato anto tudanato 
duruddhÈrato ca “sallo”ti vuccati. IcchÈdh|pÈyitoti 
ÈrammaÓÈbhipatthanalakkhaÓÈya icchÈya santÈpito. TaÑ visayaÑ3 icchanto 
hi puggalo yadicchitaÑ visayaÑ labhanto vÈ alabhanto vÈ tÈya eva 
anudahanalakkhaÓÈya icchÈya santatto pariÄÈhappatto hoti. SadÈti 
sabbakÈlaÑ, idaÒca padaÑ sabbapadesu yojetabbaÑ. 

 Parikkhitto jarÈya cÈti na kevalaÑ maccunÈ abbhÈhatoyeva, atha kho 
jarÈya ca parikkhitto. JarÈya samavaruddho jarÈpÈkÈraparikkhitto, na taÑ 
samatikkamatÊti attho. HaÒÒati niccamattÈÓoti atÈÓo asaraÓo hutvÈ 
niccakÈlaÑ jarÈmaraÓehi haÒÒati vibÈdhÊyati. YathÈ kiÑ? PattadaÓÉova 
takkaro yathÈ takkaro coro katÈparÈdho vajjhappatto atÈÓo rÈjÈÓÈya haÒÒati, 
evamayaÑ loko jarÈmaraÓehÊti dasseti. 

 Œgacchanta’ggikhandhÈvÈti mahÈvane ÉayhamÈne taÑ abhibhavantÈ 
mahantÈ aggikkhandhÈ viya maccu byÈdhi jarÈti ime tayo anudahanaÔÔhena 
aggikkhandhÈ imaÑ sattalokaÑ abhibhavantÈ Ègacchanti, tesaÑ pana 
paÔibalo hutvÈ paccuggantuÑ abhibhavituÑ balaÑ ussÈho natthi imassa 
lokassa, javo natthi palÈyituÑ javantesu ajjhottharantesu yattha te 
nÈbhibhavanti, piÔÔhiÑ dassetvÈ tato palÈyitumpi imassa lokassa ja~ghÈjavo4 
natthi, 
______________________________________________________________ 
 1. SabbÈvatthanipÈtinÈ (SÊ), sabbavatthunipÈtinÈ (Ka) 
 2. JarÈsa~ghÈtaparimutto (I), ...paripuÓÓo (Ka) 
 3. TaÑ taÑ visayaÑ (SÊ, I) 4. Ja~ghÈ vÈ (SÊ, I) 
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evaÑ attanÈ asamattho mÈyÈdÊhi upÈyehi appaÔikÈre tividhe balavati 
paccÈmitte niccupaÔÔhite kiÑ kÈtabbanti ce? AmoghaÑ divasaÑ kayirÈ, 
appena bahukena vÈti appena antamaso gadd|hanamattampi kÈlaÑ 
pavattitena bahukena vÈ sakalaÑ ahorattaÑ pavattitena 
vipassanÈmanasikÈrena amoghaÑ avaÒjhaÑ divasaÑ kareyya, yasmÈ yaÑ 
yaÑ vijahate rattiÑ, tad|naÑ tassa jÊvitaÑ ayaÑ satto yaÑ yaÑ rattiÑ 
vijahati nÈseti1 khepeti, tad|naÑ tena |naÑ tassa sattassa jÊvitaÑ hoti, etena 
rattikkhayo nÈma jÊvitakkhayo tassa anivattanatoti dasseti. TenÈha– 

   “YamekarattiÑ paÔhamaÑ, gabbhe vasati mÈÓavo. 
   AbbhuÔÔhitova so yÈti2, sa gacchaÑ na nivattatÊ”ti3. 

 Na kevalaÑ rattivaseneva, atha kho iriyÈpathavasenÈpi jÊvitakkhayo 
upadhÈretabboti Èha “carato”ti-Èdi. Caratoti gacchantassa. TiÔÔhatoti ÔhitaÑ 
kappentassa. ŒsÊnasayanassa vÈti ÈsÊnassa sayanassa vÈ, nisinnassa 
nipajjantassa vÈti attho. “ŒsÊdanan”tipi paÔhanti, tattha sÈmi-atthe 
upayogavacanaÑ daÔÔhabbaÑ. Upeti carimÈ rattÊti carimakacittasahitÈ ratti 
upagacchati, rattiggahaÓaÒcettha desanÈsÊsamattaÑ. GamanÈdÊsu yena 
kenaci iriyÈpathena sama~gÊbh|tassa carimakÈloyeva, tenevassa 
iriyÈpathakkhaÓÈ jÊvitaÑ khepetvÈ eva gacchanti, tasmÈ na te kÈlo 
pamajjituÑ nÈyaÑ tuyhaÑ pamÈdaÑ ÈpajjituÑ kÈlo “imasmiÑ nÈma kÈle 
maraÓaÑ na hotÊ”ti aviditattÈ. VuttaÑ hi– 

   “AnimittamanaÒÒÈtaÑ, maccÈnaÑ idha jÊvitaÑ. 
   KasiraÒca parittaÒca, taÒca dukkhena saÑyutan”ti4. 

 TasmÈ evaÑ attÈnaÑ ovaditvÈ appamattena tÊsu sikkhÈsu anuyogo 
kÈtabboti adhippÈyo. 
 

SirimaÓÉattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Viharate atinÈmeti (SÊ, I) 2. Sayati (SÊ, I) 
 3. Khu 5. 353 piÔÔhe. 4. Khu 1. 371 piÔÔhe. 
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14. SabbakÈmittheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 DvipÈdakoti-ÈdikÈ Èyasmato SabbakÈmittherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
AyaÑ kira Padumuttarassa Bhagavato sÈsane uppannaÑ abbudaÑ sodhetvÈ 
paÔipÈkatikaÑ ÔhapentaÑ ekaÑ theraÑ disvÈ “ahampi anÈgate ekassa 
Buddhassa sÈsane abbudaÑ sodhetvÈ paÔipÈkatikaÑ ÔhapetuÑ samattho 
bhaveyyan”ti patthanaÑ paÔÔhapetvÈ tadanur|pÈni puÒÒÈni katvÈ 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde aparinibbute eva 
Bhagavati VesÈliyaÑ khattiyakule nibbattitvÈ SabbakÈmoti laddhanÈmo 
vayappatto ÒÈtakehi dÈrapariggahaÑ kÈrito nissaraÓajjhÈsayatÈya 
gharÈvÈsaÑ jigucchanto DhammabhaÓÉÈgÈrikassa santike pabbajitvÈ 
samaÓadhammaÑ karonto upajjhÈyena saddhiÑ VesÈliÑ upagato 
ÒÈtigharaÑ agamÈsi. Tattha naÑ purÈÓadutiyikÈ pativiyogadukkhitÈ kisÈ 
dubbaÓÓÈ anala~katÈ kiliÔÔhavatthanivasanÈ vanditvÈ rodamÈnÈ ekamantaÑ 
aÔÔhÈsi, taÑ disvÈ therassa karuÓÈpurassaraÑ mettaÑ upaÔÔhÈpayato 
anubh|tÈrammaÓe ayonisomanasikÈravasena sahasÈ kileso uppajji. 

 So tena kasÈhi tÈÄito ÈjÈnÊyo viya saÒjÈtasaÑvego tÈvadeva susÈnaÑ 
gantvÈ asubhanimittaÑ uggahetvÈ tattha paÔiladdhajhÈnaÑ pÈdakaÑ katvÈ 
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Athassa sasuro ala~katapaÔiyattaÑ 
dhÊtaraÑ ÈdÈya mahatÈ parivÈrena naÑ uppabbÈjetukÈmo vihÈraÑ agamÈsi. 
Thero tassÈ adhippÈyaÑ ÒatvÈ attano kÈmesu virattabhÈvaÑ sabbattha ca 
anupalittataÑ pakÈsento– 
 
 453. “DvipÈdakoyaÑ asuci, duggandho parihÊrati. 
 NÈnÈkuÓapaparip|ro, vissavanto tato tato. 
 
 454. MigaÑ nilÊnaÑ k|Ôena, baÄiseneva ambujaÑ. 
 VÈnaraÑ viya lepena, bÈdhayanti puthujjanaÑ. 
 
 455. R|pÈ saddÈ rasÈ gandhÈ, phoÔÔhabbÈ ca manoramÈ. 
 PaÒca kÈmaguÓÈ ete, itthir|pasmi dissare. 
 
 456. Ye etÈ upasevanti, rattacittÈ puthujjanÈ. 
 VaÉÉhenti kaÔasiÑ ghoraÑ, Ècinanti punabbhavaÑ. 
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 457. Yo cetÈ parivajjeti, sappasseva padÈ siro. 
 So’maÑ visattikaÑ loke, sato samativattati. 
 
 458. KÈmesvÈdÊnavaÑ disvÈ, nekkhammaÑ daÔÔhu khemato. 
 NissaÔo sabbakÈmehi, patto me Èsavakkhayo”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha dvipÈdakoti yadipi apÈdakÈdayopi kÈyÈ asucÊyeva, 
adhikÈravasena pana ukkaÔÔhaparicchedena vÈ evaÑ vuttaÑ. YasmÈ vÈ aÒÒe 
asucibh|tÈpi kÈyÈ loÓambilÈdÊhi abhisa~kharitvÈ manussÈnaÑ bhojanepi 
upanÊyanti, na pana manussakÈyo. TasmÈ asucitarasabhÈvamassa dassento 
“dvipÈdako”ti Èha. Ayanti tadÈ upaÔÔhitaÑ itthir|paÑ sandhÈyÈha. AsucÊti 
asuci eva, na ettha kiÒcipi sucÊti attho. Duggandho parihÊratÊti duggandho 
samÈno pupphagandhÈdÊhi sa~kharitvÈ pariharÊyati. NÈnÈkuÓapaparip|roti 
kesÈdi-anekappakÈrakuÓapabharito. Vissavanto tato tatoti 
pupphagandhÈdÊhissa jegucchabhÈvaÑ paÔicchÈdetuÑ vÈyamantÈnampi taÑ 
vÈyÈmaÑ nipphalaÑ katvÈ navahi dvÈrehi kheÄasi~ghÈÓikÈdÊni lomak|pehi 
ca sedajallikaÑ vissavantoyeva parihÊratÊti sambandho. 

 EvaÑ jegucchopi samÈno cÈyaÑ kÈyo k|ÔÈdÊhi viya migÈdike attano 
r|pÈdÊhi andhaputhujjane vaÒcetiyevÈti dassento “migan”ti-ÈdimÈha. Tattha 
migaÑ nilÊnaÑ k|ÔenÈti pÈsavÈkarÈdinÈ1 k|Ôena nilÊnaÑ paÔicchannaÑ 
katvÈ migaÑ viya nesÈdo. VakkhamÈno hi iva-saddo idhÈpi ÈnetvÈ 
yojetabbo. BaÄiseneva ambujanti ambujaÑ macchaÑ Èmisabaddhena 
baÄisena viya bÈÄisiko. VÈnaraÑ viya lepenÈti rukkhasilÈdÊsu pakkhittena 
makkaÔalepena makkaÔaÑ viya migaluddo andhaputhujjanaÑ vaÒcento 
bÈdhentÊti. 

 Ke pana bÈdhentÊti Èha “r|pÈ saddÈ”ti-Èdi. R|pÈdayo hi paÒca 
kÈmakoÔÔhÈsÈ visesato visabhÈgavatthusannissayÈ vipallÈs|panissayena 
ayonisomanasikÈrena parikkhittÈnaÑ andhaputhujjanÈnaÑ mano ramento 
kilesavatthutÈya anatthÈvahabhÈvato te bÈdhenti nÈma. Tena vuttaÑ “r|pÈ 
saddÈ -pa- itthir|pasmi dissare”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. JÈlavÈkÈrÈdinÈ (SÊ), pÈsavÈkurÈdinÈ (Ka) 
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 ItthiggahaÓaÑ cettha adhikÈravasena katanti veditabbaÑ. TenevÈha “ye 
etÈ upasevantÊ”ti-Èdi. Tassattho–ye puthujjanÈ etÈ-itthiyo rattacittÈ 
rÈgÈbhibh|tacittÈ upabhogavatthusaÒÒÈya upasevanti. VaÉÉhenti kaÔasiÑ 
ghoranti te jÈti-ÈdÊhi nirayÈdÊhi ca ghoraÑ bhayÈnakaÑ andhabÈlehi 
abhiramitabbato kaÔasisa~khÈtaÑ saÑsÈraÑ punappunaÑ uppattimaraÓÈdinÈ 
vaÉÉhenti. TenÈha “Ècinanti punabbhavan”ti. 

 Yo cetÈti yo pana puggalo etÈ itthiyo tattha chandarÈgassa 
vikkhambhanena vÈ samucchindanena vÈ attano pÈdena sappassa siraÑ viya 
parivajjeti, so sabbaÑ lokaÑ visajitvÈ ÔhitattÈ loke visattikÈsa~khÈtaÑ 
taÓhaÑ sato hutvÈ samativattati. 

 KÈmesvÈdÊnavaÑ disvÈti “aÔÔhika~kal|pamÈ kÈmÈ bahudukkhÈ 
bahupÈyÈsÈ”ti-ÈdinÈ1 vatthukÈmesu kilesakÈmesu anekÈkÈravokÈraÑ 
ÈdÊnavaÑ dosaÑ disvÈ. NekkhammaÑ daÔÔhu khematoti kÈmehi bhavehi ca 
nikkhantabhÈvato nekkhammaÑ pabbajjaÑ nibbÈnaÒca khemato 
anupaddavato daÔÔhu disvÈ. SabbakÈmehipi tebh|makadhammehi nissaÔo 
visaÑyutto. Sabbepi tebh|makÈ dhammÈ kÈmanÊyaÔÔhena kÈmÈ, tehi ca 
thero visaÑyutto. TenÈha “patto me Èsavakkhayo”ti. 

 EvaÑ thero Èdito paÒcahi gÈthÈhi dhammaÑ kathetvÈ chaÔÔhagÈthÈya 
aÒÒaÑ byÈkÈsi. TaÑ sutvÈ sasuro “ayaÑ sabbattha anupalitto, na sakkÈ 
imaÑ kÈmesu patÈretun”ti yathÈgatamaggeneva gato. Theropi 
vassasataparinibbute Bhagavati upasampadÈya vÊsavassasatiko pathabyÈ 
thero hutvÈ VesÈlikehi vajjiputtehi uppÈditaÑ sÈsanassa abbudaÑ sodhetvÈ 
dutiyaÑ dhammasa~gÊtiÑ sa~gÈyitvÈ “anÈgate dhammÈsokakÈle 
uppajjanakaÑ abbudaÑ sodhehÊ”ti tissamahÈbrahmÈnaÑ ÈÓÈpetvÈ 
anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ parinibbÈyi. 
 

SabbakÈmittheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

ChakkanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 2. 175; Vi 4. 69; Ma 1. 182 piÔÔhesu.

 



   

7. SattakanipÈta 
 

1. SundarasamuddattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 SattakanipÈte ala~katÈti-ÈdikÈ Èyasmato Sundarasamuddattherassa 
gÈthÈ. KÈ uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
puÒÒÈni upacinitvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahe aÒÒatarassa 
mahÈvibhavassa seÔÔhino putto hutvÈ nibbatti, Samuddotissa nÈmaÑ ahosi. 
R|pasampattiyÈ pana1 Sundarasamuddoti paÒÒÈyittha. So paÔhamavaye Ôhito 
Bhagavato RÈjagahappavese BuddhÈnubhÈvaÑ disvÈ paÔiladdhasaddho 
nissaraÓajjhÈsayatÈya pabbajitvÈ laddh|pasampado samÈdinnadhutadhammo 
RÈjagahato SÈvatthiÑ gantvÈ kalyÈÓamittassa santike vipassanÈcÈraÑ 
uggahetvÈ kammaÔÔhÈnaÑ anuyuÒjanto viharati. Tassa mÈtÈ RÈjagahe 
ussavadivase aÒÒe seÔÔhiputte sapajÈpatike ala~katapaÔiyatte ussavakÊÄaÑ 
kÊÄante disvÈ puttaÑ anussaritvÈ rodati. TaÑ disvÈ aÒÒatarÈ gaÓikÈ 
rodanakÈraÓaÑ pucchi, sÈ tassÈ taÑ kÈraÓaÑ kathesi. TaÑ sutvÈ gaÓikÈ 
“ahaÑ taÑ ÈnessÈmi, passa tÈva mama itthibhÈvan”ti vatvÈ “yadi evaÑ 
taÑyeva tassa pajÈpatiÑ katvÈ imassa kulassa sÈminiÑ karissÈmÊ”ti tÈya 
bahuÑ dhanaÑ datvÈ vissajjitÈ mahatÈ parivÈrena SÈvatthiÑ gantvÈ therassa 
piÓÉÈya vicaraÓaÔÔhÈne ekasmiÑ gehe vasamÈnÈ divase divase aÒÒehi 
therassa sakkaccaÑ piÓÉapÈtaÑ dÈpesi. Ala~katapaÔiyattÈ ca hutvÈ 
suvaÓÓapÈdukÈ Èruyha attÈnaÑ dassesi. AthekadivasaÑ gehadvÈrena 
gacchantaÑ theraÑ disvÈ suvaÓÓapÈdukÈ omuÒcitvÈ aÒjaliÑ paggayha 
purato gacchantÊ nÈnappakÈraÑ theraÑ kÈmanimantanÈya nimantesi. TaÑ 
sutvÈ thero “puthujjanacittaÑ nÈma2 caÒcalaÑ, yann|na mayÈ idÈneva 
ussÈho karaÓÊyo”ti tattheva Ôhito bhÈvanaÑ ussukkÈpetvÈ chaÄabhiÒÒo ahosi. 
TaÑ sandhÈya vuttaÑ– 
 
 459. “Ala~katÈ suvasanÈ, mÈladhÈrÊ vibh|sitÈ. 
 AlattakakatÈpÈdÈ, pÈdukÈ’ruyha vesikÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Atir|pasampattiyÈ pana (SÊ, I) 2. CittaÑ nÈmetaÑ (Ka) 
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 460. PÈdukÈ oruhitvÈna, purato paÒjalÊkatÈ. 
 SÈ maÑ saÓhena mudunÈ, mhitapubbaÑ abhÈsatha. 

 461. ‘YuvÈsi tvaÑ pabbajito, tiÔÔhÈhi mama sÈsane. 
 BhuÒja mÈnusake kÈme, ahaÑ vittaÑ dadÈmi te. 
 SaccaÑ te paÔijÈnÈmi, aggiÑ vÈ te harÈmahaÑ. 

 462. YadÈ jiÓÓÈ bhavissÈma, ubho daÓÉaparÈyanÈ. 
 Ubhopi pabbajissÈma, ubhayattha kaÔaggaho’. 

 463. TaÒca disvÈna yÈcantiÑ, vesikaÑ paÒjalÊkataÑ. 
 Ala~kataÑ suvasanaÑ, maccupÈsaÑva oÉÉitaÑ. 

 464. Tato me manasÊkÈro, yoniso udapajjatha. 
 ŒdÊnavo pÈturahu, nibbidÈ samatiÔÔhatha. 

 465. Tato cittaÑ vimucci me, passa dhammasudhammataÑ. 
 Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 Tattha mÈladhÈrÊti mÈlÈdhÈrinÊ piÄandhapupphadÈmÈ1. Vibh|sitÈti 
|naÔÔhÈnassa p|raÓavasena pupphehi ceva gandhavilepanÈdÊhi ca 
vibh|sitagattÈ. “Ala~katÈ”ti iminÈ hatth|pagagÊv|pagÈdÊhi2 ÈbharaÓehi 
ala~karaÓaÑ adhippetaÑ. AlattakakatÈpÈdÈti 
pariÓatajayasumanapupphavaÓÓena lÈkhÈrasena raÒjitacaraÓayugaÄÈ. 
SamÈsapadaÒhetaÑ, “alattakakatapÈdÈ”ti vattabbe gÈthÈsukhatthaÑ dÊghaÑ 
katvÈ vuttaÑ. AsamÈsabhÈve pana “tassÈ”ti vacanaseso veditabbo. 
PÈdukÈ’ruyha vesikÈti ekÈ r|p|pajÊvikÈ itthÊ yathÈvuttavesÈ suvaÓÓapÈdukÈ 
paÔimuÒcitvÈ “ÔhitÈ”ti vacanaseso. 

 PÈdukÈ oruhitvÈnÈti pÈdukÈhi otaritvÈ, suvaÓÓapÈdukÈyo omuÒcitvÈti 
attho. PaÒjalÊkatÈti paggahita-aÒjalikÈ sÈ vesÊ maÑ. SÈmaÑ vÈ3 
vacanaparamparaÑ vinÈ sayameva abhÈsatha. SaÓhenÈti maÔÔhena. 
MudunÈti madhurena. “VacanenÈ”ti avuttampi vuttameva hoti abhÈsathÈti 
vuttattÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. PilandhadÈmÈ (Ka) 2. Hatth|pagapÈd|pagÈdÊhi (SÊ, I)  
 3. SÈ vesÊ mamaÑ vÈ (SÊ, I)
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 YuvÈsi tvaÑ pabbajitoti tvaÑ pabbajanto yuvÈ daharoyeva hutvÈ 
pabbajitosi, nanu pabbajantena sattame dasake sampatteva pabbajitabbanti 
dasseti. TiÔÔhÈhi mama sÈsaneti mama vacane tiÔÔha. 

 KiÑ pana tanti Èha “bhuÒja mÈnusake kÈme”ti. KÈme 
paribhuÒjitukÈmassa r|pasampatti vayasampatti parivÈrasampatti 
bhogasampatti ca icchitabbÈ. Tattha “kuto me bhogasampattÊ”ti vadeyyÈti 
Èha “ahaÑ vittaÑ dadÈmite”ti. “TayidaÑ vacanaÑ kathaÑ saddahÈtabban”ti 
maÒÒeyyÈti taÑ saddahÈpentÊ Èha “saccaÑ te paÔijÈnÈmi, aggiÑ vÈ te 
harÈmahan”ti. “BhuÒja mÈnusake kÈme, ahaÑ vittaÑ dadÈmi te”ti yadidaÑ 
mayÈ paÔiÒÒÈtaÑ, taÑ ekaÑsena saccameva paÔijÈnÈmi, sace me na 
pattiyÈyasi1, aggiÑ vÈ te harÈmahaÑ aggiÑ haritvÈ aggipaccayaÑ sapathaÑ 
karomÊti attho. Ubhayattha kaÔaggahoti amhÈkaÑ ubhinnaÑ jiÓÓakÈle 
pabbajjanaÑ ubhayattha jayaggÈho, yaÑ mayaÑ yÈva daÓÉaparÈyanakÈlÈ 
bhoge bhuÒjÈma, evaÑ idhalokepi bhogehi na jÊyÈma, mayaÑ pacchÈ 
pabbajissÈma, evaÑ paralokepi bhogehi na jÊyÈmÈti adhippÈyo. Tatoti taÑ 
nimittaÑ, kÈmehi nimantentiyÈ “yuvÈsi tvan”ti-ÈdinÈ “yadÈ jiÓÓÈ 
bhavissÈmÈ”ti-ÈdinÈ ca tassÈ vesiyÈ vuttavacanahetu. TaÑ hi vacanaÑ 
a~kusaÑ katvÈ thero samaÓadhammaÑ karonto sadatthaÑ parip|resi. SesaÑ 
heÔÔhÈ vuttanayameva. 
 

SundarasamuddattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. LakuÓÉakabhaddiyattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Pare AmbÈÔakÈrÈmeti-ÈdikÈ Èyasmato LakuÓÉakabhaddiyattherassa 
gÈthÈ. KÈ uppatti? AyaÑ kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle 
HaÑsavatÊnagare mahÈbhoge kule nibbattitvÈ vayappatto Satthu santike 
dhammaÑ suÓanto nisinno tasmiÑ khaÓe SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ 
maÒjussarÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ sayampi taÑ ÔhÈnaÑ patthento 
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ datvÈ “aho vatÈhampi 
anÈgate ayaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. PacceyyÈsi (SÊ) 
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bhikkhu viya ekassa Buddhassa sÈsane maÒjussarÈnaÑ aggo bhaveyyan”ti 
paÓidhÈnaÑ akÈsi. BhagavÈ ca tassa anantarÈyataÑ disvÈ byÈkaritvÈ 
pakkÈmi. 

 So tattha yÈvajÊvaÑ puÒÒÈni katvÈ devamanussesu saÑsaranto 
phussassa Bhagavato kÈle cittapattakokilo hutvÈ rÈjuyyÈnato madhuraÑ 
ambaphalaÑ tuÓÉenÈdÈya gacchanto SatthÈraÑ disvÈ pasannamÈnaso 
“dassÈmÊ”ti cittaÑ uppÈdesi. SatthÈ tassa cittaÑ ÒatvÈ pattaÑ gahetvÈ nisÊdi. 
Kokilo Dasabalassa patte ambapakkaÑ patiÔÔhÈpesi. SatthÈ taÑ paribhuÒji. 
So kokilo pasannamÈnaso teneva pÊtisukhena sattÈhaÑ vÊtinÈmesi, tena ca 
puÒÒakammena maÒjussaro ahosi. KassapasammÈsambuddhakÈle pana 
cetiye Èraddhe kiÑ pamÈÓaÑ karoma. SattayojanappamÈÓaÑ. 
AtimahantametaÑ. ChayojanappamÈÓaÑ. Etampi atimahantaÑ. 
PaÒcayojanaÑ catuyojanaÑ tiyojanaÑ dviyojananti vutte ayaÑ tadÈ 
jeÔÔhavaÉÉhakÊ hutvÈ “etha bho anÈgate sukhapaÔijaggiyaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti 
vatvÈ rajjuyÈ parikkhipanto gÈvutamattake ÔhatvÈ “ekekaÑ mukhaÑ 
gÈvutaÑ gÈvutaÑ hotu, cetiyaÑ ekayojanÈvaÔÔaÑ yojanubbedhaÑ1 
bhavissatÊ”ti Èha. Te tassa vacane aÔÔhaÑsu. Iti appamÈÓassa Buddhassa 
pamÈÓaÑ akÈsÊti. Tena pana kammena nibbattanibbattaÔÔhÈne aÒÒehi 
nÊcatarappamÈÓo hoti. 

 So amhÈkaÑ Satthu kÈle SÈvatthiyaÑ mahÈbhogakule nibbatti, 
Bhaddiyotissa nÈmaÑ ahosi. AtirassatÈya pana LakuÓÉakabhaddiyoti 
paÒÒÈyittha. So Satthu santike dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ 
bahussuto dhammakathiko hutvÈ madhurena sarena paresaÑ dhammaÑ 
kathesi. AthekasmiÑ ussavadivase ekena brÈhmaÓena saddhiÑ rathena 
gacchantÊ aÒÒatarÈ gaÓikÈ theraÑ disvÈ dantavidaÑsakaÑ2 hasi. Thero tassÈ 
dantaÔÔhike nimittaÑ gahetvÈ jhÈnaÑ uppÈdetvÈ taÑ pÈdakaÑ katvÈ 
vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ anÈgÈmÊ ahosi, so abhiÓhaÑ kÈyagatÈya satiyÈ 
viharanto ekadivasaÑ ÈyasmatÈ DhammasenÈpatinÈ ovadiyamÈno arahatte 
patiÔÔhahi. Tena vuttaÑ ApadÈne3– 
______________________________________________________________ 
 1. Hoti cetiyaÑ evaÑ tiyojanaÑ catuyojanaÑ (SÊ) 
 2. DantavivaraÓaÑ (Ka) Vi-®Ôha 1. 222 piÔÔhe passitabbaÑ. 
 3. Khu 4. 143 piÔÔhÈdÊsu. 
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   “Padumuttaro nÈma jino, sabbadhammesu cakkhumÈ. 
   Ito satasahassamhi, kappe uppajji nÈyako. 

   TadÈhaÑ HaÑsavatiyaÑ, seÔÔhiputto mahaddhano. 
   Ja~ghÈvihÈraÑ vicaraÑ, saÑghÈrÈmaÑ agacchahaÑ. 

   TadÈ so lokapajjoto, dhammaÑ desesi nÈyako. 
   MaÒjussarÈnaÑ pavaraÑ, sÈvakaÑ abhikittayi. 

   TaÑ sutvÈ mudito hutvÈ, kÈraÑ katvÈ mahesino. 
   VanditvÈ Satthuno pÈde, taÑ ÔhÈnamabhipatthayiÑ. 

   TadÈ Buddho viyÈkÈsi, saÑghamajjhe vinÈyako. 
   AnÈgatamhi addhÈne, lacchase taÑ manorathaÑ. 

   Satasahassito kappe, OkkÈkakulasambhavo. 
   Gotamo nÈma gottena, SatthÈ loke bhavissati. 

   Tassa dhammesu dÈyÈdo, oraso dhammanimmito. 
   Bhaddiyo nÈma nÈmena, hessati Satthu sÈvako. 

   Tena kammena sukatena, cetanÈpaÓidhÊhi ca. 
   JahitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, TÈvatiÑsamagacchahaÑ. 

   Dvenavute ito kappe, phusso uppajji nÈyako. 
   DurÈsado duppasaho, sabbalokuttamo Jino. 

   CaraÓena ca sampanno, brahÈ uju patÈpavÈ. 
   HitesÊ sabbasattÈnaÑ, bahuÑ mocesi bandhanÈ. 

   NandÈrÈmavane tassa, ahosiÑ phussakokilo. 
   GandhakuÔisamÈsanne, ambarukkhe vasÈmahaÑ. 

   TadÈ piÓÉÈya gacchantaÑ, dakkhiÓeyyaÑ JinuttamaÑ. 
   DisvÈ cittaÑ pasÈdetvÈ, maÒjunÈbhinik|jahaÑ. 

   RÈjuyyÈnaÑ tadÈ gantvÈ, supakkaÑ kanakattacaÑ. 
   AmbapiÓÉaÑ gahetvÈna, SambuddhassopanÈmayiÑ. 
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   TadÈ me cittamaÒÒÈya, mahÈkÈruÓiko Jino. 
   UpaÔÔhÈkassa hatthato, pattaÑ paggaÓhi nÈyako. 

   AdÈsiÑ haÔÔhacittohaÑ, ambapiÓÉaÑ MahÈmune. 
   Patte pakkhippa pakkhehi, paÒjaliÑ katvÈna maÒjunÈ. 

   Sarena rajanÊyena, savanÊyena vaggunÈ. 
   Vassanto Buddhap|jatthaÑ, nÊÄaÑ gantvÈ nipajjahaÑ. 

   TadÈ muditacittaÑ maÑ, BuddhapemagatÈsayaÑ. 
   SakuÓagghi upÈgantvÈ, ghÈtayÊ duÔÔhamÈnaso. 

   Tato cutohaÑ tusite, anubhotvÈ mahÈsukhaÑ. 
   ManussayonimÈgacchiÑ, tassa kammassa vÈhasÈ. 

   Imamhi bhaddake kappe, brahmabandhu mahÈyaso. 
   Kassapo nÈma gottena, uppajji vadataÑ varo. 

   SÈsanaÑ jotayitvÈ so, abhibhuyya kutitthiye. 
   VinayitvÈna veneyye, nibbuto so sasÈvako. 

   Nibbute tamhi lokagge, pasannÈ janatÈ bah|. 
   P|janatthÈya Buddhassa, th|paÑ kubbanti Satthuno. 

   SattayojanikaÑ th|paÑ, sattaratanabh|sitaÑ. 
   KarissÈma mahesissa, iccevaÑ mantayanti te. 

   Kikino KÈsirÈjassa, tadÈ senÈya nÈyako. 
   HutvÈhaÑ appamÈÓassa, pamÈÓaÑ cetiye vadiÑ. 

   TadÈ te mama vÈkyena, cetiyaÑ yojanuggataÑ. 
   AkaÑsu naravÊrassa, nÈnÈratanabh|sitaÑ. 

   Tena kammena sukatena, cetanÈpaÓidhÊhi ca. 
   JahitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, TÈvatiÑsamagacchahaÑ. 

   Pacchime ca bhave dÈni, jÈto seÔÔhikule ahaÑ. 
   SÈvatthiyaÑ puravare, iddhe phÊte mahaddhane. 
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  Purappavese SugataÑ, disvÈ vimhitamÈnaso. 
  PabbajitvÈna na ciraÑ, arahattamapÈpuÓiÑ. 

  Cetiyassa pamÈÓaÑ yaÑ, akariÑ tena kammunÈ. 
  LakuÓÉakasarÊrohaÑ, JÈto paribhavÈraho. 

  Sarena madhurenÈhaÑ, p|jitvÈ IsisattamaÑ. 
  MaÒjussarÈnaÑ bhikkh|naÑ, aggattamanupÈpuÓiÑ. 

  PhaladÈnena Buddhassa, guÓÈnussaraÓena ca. 
  SÈmaÒÒaphalasampanno, viharÈmi anÈsavo. 

  KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 AparabhÈge aÒÒaÑ byÈkaronto– 
 
 466. “Pare AmbÈÔakÈrÈme, vanasaÓÉamhi Bhaddiyo. 
 Sam|laÑ taÓhamabbuyha, tattha bhaddova jhÈyati. 
 
 467. Ramante’ke mudi~gehi, vÊÓÈhi paÓavehi ca. 
 AhaÒca rukkham|lasmiÑ, rato Buddhassa sÈsane. 
   
 468. Buddho ce me varaÑ dajjÈ, so ca labbhetha me varo. 
 GaÓhe’haÑ sabbalokassa, niccaÑ kÈyagataÑ satin”ti– 

imÈ tisso gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha pareti seÔÔhe adhike, visiÔÔheti attho. AdhikavÈcÊ hi ayaÑ 
parasaddo “paraÑ viya mattÈyÈ”ti-ÈdÊsu1 viya. AmbÈÔakÈrÈmeti 
evaÑnÈmake ÈrÈme, so kira chÈy|dakasampanno vanasaÓÉamaÓÉito 
ramaÓÊyo hoti, tena “pare”ti visesetvÈ vutto. “AmbÈÔakavane2 ambÈÔakehi 
abhilakkhitavane”ti ca vadanti. VanasaÓÉamhÊti vanagahane, 
ghananicitarukkhagacchalatÈsam|he vaneti attho. Bhaddiyoti evaÑnÈmako, 
attÈnameva thero aÒÒaÑ viya vadati. Sam|laÑ taÓhamabbuyhÈti 
______________________________________________________________ 
 1. AttÈyÈti-ÈdÊsu (SÊ), attÈ viyÈti-ÈdÊsu (I) 
 2. Tena parena visesetvÈ vutte ambÈÔake vane (SÊ, I) 
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taÓhÈya m|laÑ nÈma avijjÈ, tasmÈ sÈvijjaÑ taÓhaÑ aggamaggena 
samugghÈÔetvÈti attho. Tattha bhaddova jhÈyatÊti lokuttarehi sÊlÈdÊhi bhaddo 
sundaro tasmiÑyeva vanasaÓÉe katakiccatÈya 
diÔÔhadhammasukhavihÈravasena aggaphalajhÈnena jhÈyati. 

 Phalasukhena ca jhÈnasamÈpattÊhi ca vÊtinÈmetÊti attano vivekaratiÑ 
dassetvÈ “ramante’ke”ti gÈthÈyapi byatirekamukhena tamevatthaÑ dasseti. 
Tattha mudi~gehÊti a~gikÈdÊhi murajehi1. VÊÓÈhÊti nandinÊ-ÈdÊhi vÊÓÈhi. 
PaÓavehÊti turiyehi ramanti eke kÈmabhogino, sÈ pana2 tesaÑ rati anariyÈ 
anatthasaÑhitÈ. AhaÒcÈti ahaÑ pana, ekako Buddhassa Bhagavato sÈsane 
rato, tato eva rukkham|lasmiÑ rato abhirato viharÈmÊti attho. 

 EvaÑ attano vivekÈbhiratiÑ kittetvÈ idÈni yaÑ 
kÈyagatÈsatikammaÔÔhÈnaÑ bhÈvetvÈ arahattaÑ patto, tassa pasaÑsanatthaÑ 
“Buddho ce me”ti gÈthamÈha. Tassattho–sace Buddho BhagavÈ “ekÈhaÑ 
bhante BhagavantaÑ varaÑ yÈcÈmÊ”ti mayÈ yÈcito “atikkantavarÈ kho 
bhikkhu TathÈgatÈ”ti apaÔikkhipitvÈ mayhaÑ yathÈyÈcitaÑ varaÑ dadeyya, 
so ca varo mamÈdhippÈyap|rako labbhetha mayhaÑ manorathaÑ 
matthakaÑ pÈpeyyÈti thero parikappavasena vadati. “Bhante sabbo loko 
sabbakÈlaÑ kÈyagatÈsatikammaÔÔhÈnaÑ bhÈvet|”ti, “sabbalokassa niccaÑ 
kÈyagatÈsati bhÈvetabbÈ”ti katvÈ varaÑ gaÓhe ahanti dassento Èha 
“gaÓhe’haÑ sabbalokassa, niccaÑ kÈyagataÑ satin”ti. IdÈni 
aparikkhaÓagarahÈmukhena parikkhaÓaÑ3 pasaÑsanto– 
 
 469. “Ye maÑ r|pena pÈmiÑsu, ye ca ghosena anvag|. 
 ChandarÈgavas|petÈ, na maÑ jÈnanti te janÈ. 
 
 470. AjjhattaÒca na jÈnÈti, bahiddhÈ ca na passati. 
 SamantÈvaraÓo bÈlo, sa ve ghosena vuyhati. 
 
 471. AjjhattaÒca na jÈnÈti, bahiddhÈ ca vipassati. 
 BahiddhÈ phaladassÈvÊ, sopi ghosena vuyhati. 
______________________________________________________________ 
 1. Pokkharehi (SÊ, I) 2. SÈsane (Ka) 
 3. AparikkhakagarahÈmukhena parikkhake (SÊ, I) 
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 472. AjjhattaÒca pajÈnÈti, bahiddhÈ ca vipassati. 
 AnÈvaraÓadassÈvÊ, na so ghosena vuyhatÊ”ti– 

imÈ catasso gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha ye maÑ r|pena pÈmiÑs|ti ye janÈ aviddas| mama r|pena 
apasÈdikena nihÊnena “ÈkÈrasadisÊ paÒÒÈ”ti dhammasarÊrena ca maÑ 
nihÊnaÑ pÈmiÑsu, “orako ayan”ti hÊÄentÈ paricchindanavasena maÒÒiÑs|ti 
attho. Ye ca ghosena anvag|ti ye ca sattÈ ghosena maÒjunÈ maÑ 
sambhÈvanÈvasena anugatÈ bahu maÒÒiÑsu, taÑ tesaÑ micchÈ, na hi ahaÑ 
r|pamattena avamantabbo, ghosamattena vÈ na bahuÑ mantabbo, tasmÈ 
chandarÈgavas|petÈ, na maÑ jÈnanti te janÈti te duvidhÈpi janÈ1 
chandarÈgassa vasaÑ upetÈ appahÊnachandarÈgÈ sabbaso 
pahÊnachandarÈgaÑ maÑ na jÈnanti. 

 Avisayo tesaÑ mÈdiso ajjhattaÑ bahiddhÈ ca apariÒÒÈtavatthutÈyÈti 
dassetuÑ “ajjhattan”ti-Èdi vuttaÑ. Ajjhattanti attano santÈne 
khandhÈyatanÈdidhammaÑ. BahiddhÈti parasantÈne. Atha vÈ ajjhattanti 
mama abbhantare asekkhasÊlakkhandhÈdiÑ. BahiddhÈti mameva 
ÈkappasampattiyÈdiyuttaÑ bahiddhÈ r|padhammappavattiÑ 
cakkhuviÒÒÈÓÈdippavattiÑ ca. SamantÈvaraÓoti evaÑ ajjhattaÒca bahiddhÈ 
ca ajÈnanena samantato ÈvaraÓayutto ÈvaÔaÒÈÓagatiko. Sa ve ghosena 
vuyhatÊti so paraneyyabuddhiko bÈlo ghosena paresaÑ vacanena vuyhati 
niyyati ÈkaÉÉhÊyati. 

 BahiddhÈ ca vipassatÊti yo ca vuttanayena ajjhattaÑ na jÈnÈti, bahiddhÈ 
pana sutÈnusÈrena Èkappasampatti-Èdi-upadhÈraÓena vÈ visesato passati. 
“GuÓavisesayutto siyÈ”ti maÒÒati, sopi bahiddhÈ phaladassÈvÊ nayaggÈhena 
phalamattaÑ gaÓhanto vuttanayena ghosena vuyhati, sopi mÈdise na jÈnÈtÊti 
attho. 

 Yo pana ajjhattaÒca khÊÓÈsavassa abbhantare 
asekkhasÊlakkhandhÈdiguÓaÑ jÈnÈti, bahiddhÈ cassa paÔipattisallakkhaÓena 
visesato guÓavisesayogaÑ passati. AnÈvaraÓadassÈvÊ kenaci anÈvaÔo hutvÈ 
ariyÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. MaÑ jÈnantÊti te duvidhÈpi (SÊ,I) 
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guÓe daÔÔhuÑ ÒÈtuÑ samattho, na so ghosamattena vuyhati yÈthÈvato 
dassanatoti. 
 

LakuÓÉakabhaddiyattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. BhaddattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Ekaputtoti-ÈdikÈ Èyasmato Bhaddattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? AyaÑ 
kira PadumuttaraÑ BhagavantaÑ bhikkhusaÑghaÒca satasahassaparimÈÓaÑ 
cÊvarÈdÊhi cat|hi paccayehi p|jesi. So tena puÒÒakammena devamanussesu 
saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ seÔÔhikule nibbatti, 
nibbattamÈno ca1 aputtakesu mÈtÈpit|su devatÈyÈcanÈdÊni katvÈpi 
alabhantesu SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ “sace bhante mayaÑ ekaÑ puttaÑ 
lacchÈma, taÑ tumhÈkaÑ dÈsatthÈya dassÈmÈ”ti vatvÈ ÈyÈcitvÈ gatesu 
Satthu adhippÈyaÑ ÒatvÈ aÒÒataro devaputto khÊÓÈyuko hutvÈ Ôhito sakkena 
devaraÒÒÈ “amukasmiÑ kule nibbattÈhÊ”ti ÈÓatto tattha nibbatti, Bhaddotissa 
nÈmaÑ akaÑsu. TaÑ sattavassuddesikaÑ jÈtaÑ mÈtÈpitaro ala~karitvÈ 
Bhagavato santikaÑ netvÈ “ayaÑ so bhante tumhe ÈyÈcitvÈ laddhadÈrako, 
imaÑ tumhÈkaÑ niyyÈtemÈ”ti ÈhaÑsu. SatthÈ ŒnandattheraÑ ÈÓÈpesi 
“imaÑ pabbÈjehÊ”ti. ŒÓÈpetvÈ ca gandhakuÔiÑ pÈvisi. Thero taÑ pabbÈjetvÈ 
sa~khepena vipassanÈmukhaÑ Ècikkhi, so upanissayasampannattÈ 
vipassanÈyÈ kammaÑ karonto s|riye anoggateyeva bhÈvanaÑ ussukkÈpetvÈ 
chaÄabhiÒÒo ahosi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

   “PadumuttarasambuddhaÑ, mettacittaÑ MahÈmuniÑ. 
   Upeti janatÈ sabbÈ, sabbalokagganÈyakaÑ. 

   SattukaÒca baddhakaÒca, ÈmisaÑ pÈnabhojanaÑ. 
   Dadanti Satthuno sabbe, puÒÒakkhette anuttare. 

   Ahampi dÈnaÑ dassÈmi, devadevassa tÈdino. 
   BuddhaseÔÔhaÑ nimantetvÈ, saÑghampi ca anuttaraÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. NibbattamÈnova (SÊ, I) 2. Khu 3. 106 piÔÔhÈdÊsu. 
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 UyyojitÈ mayÈ cete, nimantesuÑ TathÈgataÑ. 
 KevalaÑ bhikkhusaÑghaÒca, puÒÒakkhettaÑ anuttaraÑ. 

 Satasahassapalla~kaÑ, sovaÓÓaÑ gonakatthataÑ. 
 T|likÈpaÔalikÈya, KhomakappÈsikehi ca. 
 MahÈrahaÑ paÒÒÈpayiÑ, ÈsanaÑ BuddhayuttakaÑ. 

 Padumuttaro Lokavid|, devadevo NarÈsabho. 
 BhikkhusaÑghapariby|Äho, mama dvÈramupÈgami. 

 PaccuggantvÈna SambuddhaÑ, LokanÈthaÑ yasassinaÑ. 
 Pasannacitto sumano, abhinÈmayiÑ saÑgharaÑ. 

 Bhikkh|naÑ satasahassaÑ, BuddhaÒca LokanÈyakaÑ. 
 Pasannacitto sumano, paramannena tappayiÑ. 

 Padumuttaro Lokavid|, ÈhutÊnaÑ paÔiggaho. 
 BhikkhusaÑghe nisÊditvÈ, imÈ gÈthÈ abhÈsatha. 

 YenidaÑ ÈsanaÑ dinnaÑ, sovaÓÓaÑ gonakatthataÑ. 
 TamahaÑ kittayissÈmi, suÓÈtha mama bhÈsato. 

 CatusattatikkhattuÑ so, devarajjaÑ karissati. 
 Anubhossati sampattiÑ, accharÈhi purakkhato. 

 PadesarajjaÑ sahassaÑ, vasudhaÑ Èvasissati. 
 EkapaÒÒÈsakkhattuÒca, cakkavattÊ bhavissati. 

 SabbÈsu bhavayonÊsu, uccÈkulÊ bhavissati. 
 So ca pacchÈ pabbajitvÈ, sukkam|lena codito. 
 Bhaddiyo nÈma nÈmena, hessati Satthu sÈvako. 

 Vivekamanuyuttomhi, pantasenanivÈsahaÑ. 
 PhalaÒcÈdhigataÑ sabbaÑ, cattaklesomhi ajjahaÑ. 

 Mama sabbaÑ abhiÒÒÈya, SabbaÒÒ| LokanÈyako. 
 BhikkhusaÑghe nisÊditvÈ, etadagge Ôhapesi maÑ. 

 PaÔisambhidÈ catasso, vimokkhÈpi ca aÔÔhime. 
 ChaÄabhiÒÒÈ sacchikatÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 
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 Tassa BhagavÈ chaÄabhiÒÒuppattiÑ ÒatvÈ “ehi bhaddÈ”ti Èha. So 
tÈvadeva SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ paÒjaliko Satthu samÊpe aÔÔhÈsi, 
sÈ eva cassa upasampadÈ ahosi, Buddh|pasampadÈ nÈma kiresÈ. Thero 
jÈtito paÔÔhÈya attano pavattiyÈ kathanamukhena aÒÒaÑ byÈkaronto– 
 
 473. “Ekaputto ahaÑ ÈsiÑ, piyo mÈtu piyo pitu. 
 Bah|hi vatacariyÈhi1, laddho ÈyÈcanÈhi ca. 
 
 474. Te ca maÑ anukampÈya, atthakÈmÈ hitesino. 
 Ubho pitÈ ca mÈtÈ ca, Buddhassa upanÈmayuÑ. 
 
 475. KicchÈ laddho ayaÑ putto, sukhumÈlo sukhedhito. 
 ImaÑ dadÈma te NÈtha, Jinassa paricÈrakaÑ. 
 
 476. SatthÈ ca maÑ paÔiggayha, ÈnandaÑ etadabravi. 
 PabbÈjehi imaÑ khippaÑ, hessatyÈ’jÈniyo ayaÑ. 
 
 477. PabbÈjetvÈna maÑ SatthÈ, vihÈraÑ pÈvisÊ jino. 
 AnoggatasmiÑ s|riyasmiÑ, tato cittaÑ vimucci me. 
 
 478. Tato SatthÈ nirÈkatvÈ, paÔisallÈnavuÔÔhito. 
 Ehi bhaddÈti maÑ Èha, sÈ me Ès|’pasampadÈ. 
 
 479. JÈtiyÈ sattavassena, laddhÈ me upasampadÈ. 
 Tisso vijjÈ anuppattÈ, aho dhammasudhammatÈ”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha vatacariyÈhÊti “evaÑ katvÈ puttaÑ labhissathÈ”ti vuttaÑ 
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ vacanaÑ sutvÈ khÊraÑ pÈyitvÈ anasanÈdivatacaraÓehi. 
ŒyÈcanÈhÊti devatÈyÈcanÈhi Satthu-ÈyÈcanÈya ca, idameva cettha kÈraÓaÑ, 
itaraÑ thero mÈtÈpit|naÑ paÔipattidassanatthaÒceva 
kicchaladdhabhÈvadassanatthaÒca vadati. 
______________________________________________________________ 
 1. Vatacariyehi (SÊ) 
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 Teti mÈtÈpitaro. UpanÈmayunti upanÈmesuÑ. 

 Sukhedhitoti sukhasaÑvaÉÉhito. Teti tuyhaÑ. ParicÈrakanti kiÑ kÈraÑ. 

 HessatyÈ’jÈniyo ayanti ayaÑ dÈrako mama sÈsane ÈjÈnÊyo bhavissati. 
TasmÈ khippaÑ ajjeva pabbÈjehÊti etaÑ abravi Èha. 

 PabbÈjetvÈnÈti Ènandattherena pabbÈjetvÈ. VihÈranti gandhakuÔiÑ. 
AnoggatasmiÑ s|riyasminti s|riye anattha~gateyeva. Tato cittaÑ vimucci 
meti tato vipassanÈrambhato paraÑ na cireneva khaÓena sabbÈsavehi me 
cittaÑ vimucci, khÊÓÈsavo ahosiÑ. 

 Tatoti mama Èsavakkhayato pacchÈ. NirÈkatvÈti attanÈ samÈpannaÑ 
phalasamÈpattiÑ appetvÈ tato vuÔÔhÈya. TenÈha “paÔisallÈnavuÔÔhito”ti. SÈ 
me Ès|’pasampadÈti yÈ maÑ1 uddissa “ehi bhaddÈ”ti Satthu vÈcÈ pavattÈ, sÈ 
eva me mayhaÑ upasampadÈ Èsi. EvaÑ jÈtiyÈ sattavassena, laddhÈ me 
upasampadÈti sÈtisayaÑ SatthÈrÈ attano kataÑ anuggahaÑ sÈsanassa ca 
niyyÈnikataÑ dasseti. TenÈha “aho dhammasudhammatÈ”ti. 

 Ettha ca “cittaÑ vimucci me”ti khÊÓÈsavabhÈvaÑ pakÈsetvÈpi puna 
“tisso vijjÈ anuppattÈ”ti lokiyÈbhiÒÒekadesadassanaÑ 
chaÄabhiÒÒabhÈvavibhÈvanatthaÑ. TenÈha ApadÈne “chaÄabhiÒÒÈ 
sacchikatÈ”ti. 
 

BhaddattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. SopÈkattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 DisvÈ pÈsÈdachÈyÈyanti-ÈdikÈ Èyasmato SopÈkattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto Siddhatthassa Bhagavato kÈle brÈhmaÓakule nibbattitvÈ 
viÒÒutaÑ patto brÈhmaÓÈnaÑ vijjÈsippesu nipphattiÑ gato kÈmesu 
ÈdÊnavaÑ disvÈ gharÈvÈsaÑ pahÈya tÈpasapabbajjaÑ pabbajitvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. SÈ maÑ (I) 
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ekasmiÑ pabbate viharati. SatthÈ ÈsannamaraÓaÑ taÑ ÒatvÈ tassa santikaÑ 
agamÈsi. So BhagavantaÑ disvÈ pasannacitto uÄÈraÑ pÊtisomanassaÑ 
pavedento pupphamayaÑ ÈsanaÑ paÒÒapetvÈ adÈsi. SatthÈ tattha nisÊditvÈ 
aniccatÈpaÔisaÑyuttaÑ dhammiÑ kathaÑ kathetvÈ tassa passantasseva 
ÈkÈsena1 agamÈsi. So pubbe gahitaÑ niccaggÈhaÑ pahÈya aniccasaÒÒaÑ 
hadaye ÔhapetvÈ kÈla~katvÈ devaloke uppajjitvÈ aparÈparaÑ devamanussesu 
saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahe SopÈkayoniyaÑ nibbatti, so 
jÈti-Ègatena2 SopÈkoti nÈmena paÒÒÈyi. Keci pana “vÈÓijakule nibbatto, 
‘SopÈko’ti pana nÈmamattan”ti vadanti. TaÑ ApadÈnapÈÄiyÈ virujjhati 
“pacchime bhave sampatte SopÈkayonupÈgamin”ti vacanato. Tassa 
CatumÈsajÈtassa pitÈ kÈlamakÈsi, c|ÄapitÈ posesi. Anukkamena sattavassiko 
jÈto ekadivasaÑ c|ÄapitÈ “attano puttena kalahaÑ karotÊ”ti kujjhitvÈ taÑ 
susÈnaÑ netvÈ dve hatthe rajjuyÈ ekato bandhitvÈ tÈya eva rajjuyÈ 
matamanussassa sarÊre gÈÄhaÑ bandhitvÈ gato “si~gÈlÈdayo khÈdant|”ti. 
PacchimabhavikatÈya dÈrakassa puÒÒaphalena sayaÑ mÈretuÑ na visahi, 
si~gÈlÈdayopi na abhibhaviÑsu3. DÈrako aÉÉharattasamaye evaÑ 
vippalapati– 

   “KÈ gati me agatissa4, ko vÈ bandhu abandhuno. 
   SusÈnamajjhe bandhassa, ko me abhayadÈyako”ti. 

 SatthÈ tÈya velÈya veneyyabandhave olokento dÈrakassa 
hadayabbhantare pajjalantaÑ arahatt|panissayaÑ disvÈ obhÈsaÑ pharitvÈ 
satiÑ janetvÈ evamÈha– 

   “Ehi SopÈka mÈ bhÈyi, olokassu TathÈgataÑ. 
   AhaÑ taÑ tÈrayissÈmi, rÈhumukheva candiman”ti. 

 DÈrako BuddhÈnubhÈvena chinnabandhano gÈthÈpariyosÈne sotÈpanno 
hutvÈ gandhakuÔisammukhe aÔÔhÈsi. Tassa mÈtÈ puttaÑ apassantÊ 
c|ÄapitaraÑ pucchitvÈ tenassa pavattiyÈ akathitÈya tattha tattha gantvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. ŒkÈse (Ka) 2. JÈtiyÈ vasena (SÊ) 3. ŒgamiÑsu (Ka) 
 4. KÈ hi me agati assa (SÊ), kÈ hi me Ègatissa (I), kÈ gati me abhavissa (Ka) 
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vicinantÊ “BuddhÈ kira atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ jÈnanti, yann|nÈhaÑ 
BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ mama puttassa pavattiÑ jÈneyyan”ti Satthu 
santikaÑ agamÈsi. SatthÈ iddhiyÈ taÑ paÔicchÈdetvÈ “bhante mama puttaÑ 
na passÈmi1, apica BhagavÈ tassa pavattiÑ jÈnÈtÊ”ti2 tÈya puÔÔho– 

   “Na santi puttÈ tÈÓÈya, na pitÈ nÈpi bandhavÈ. 
   AntakenÈ’dhipannassa, natthi ÒÈtÊsu tÈÓatÈ”ti3– 

dhammaÑ kathesi. TaÑ sutvÈ sÈ sotÈpannÈ ahosi. DÈrako arahattaÑ pÈpuÓi. 
Tena vuttaÑ ApadÈne4– 

   “PabbhÈraÑ sodhayantassa, vipine pabbatuttame. 
   Siddhattho nÈma BhagavÈ, Ègacchi mama santikaÑ. 

   BuddhaÑ upagataÑ disvÈ, LokajeÔÔhassa tÈdino. 
   SantharaÑ santharitvÈna, pupphÈsanamadÈsahaÑ. 

   PupphÈsane nisÊditvÈ, siddhattho LokanÈyako. 
   MamaÒca gatimaÒÒÈya, aniccatamudÈhari. 

   AniccÈ vata sa~khÈrÈ, uppÈdavayadhammino. 
   UppajjitvÈ nirujjhanti, tesaÑ v|pasamo sukho. 

   IdaÑ vatvÈna sabbaÒÒ|, LokajeÔÔho NarÈsabho. 
   NabhaÑ abbhuggamÊ vÊro, haÑsarÈjÈva ambare. 

   SakaÑ diÔÔhiÑ jahitvÈna, bhÈvayÈ’niccasaÒÒahaÑ. 
   EkÈhaÑ bhÈvayitvÈna, tattha kÈlaÑ kato ahaÑ. 

   Dve sampattÊ anubhotvÈ, sukkam|lena codito. 
   Pacchime bhave sampatte, sapÈkayonu’pÈgamiÑ. 

   AgÈrÈ abhinikkhamma, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 
   JÈtiyÈ sattavassohaÑ, arahattamapÈpuÓiÑ. 

   ŒraddhavÊriyo pahitatto, sÊlesu susamÈhito. 
   TosetvÈna mahÈnÈgaÑ, alatthaÑ upasampadaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Putto na dissati (SÊ, I) 2. JÈnathÈti (SÊ, I) 
 3. Khu 1. 54 piÔÔhe Dhammapade. 4. Khu 3. 70 piÔÔhÈdÊsu. 
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 Catunnavutito kappe, yaÑ kammamakariÑ tadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, pupphadÈnassidaÑ phalaÑ. 

 Catunnavutito kappe, yaÑ saÒÒaÑ bhÈvayiÑ tadÈ. 
 TaÑ saÒÒaÑ bhÈvayantassa, patto me Èsavakkhayo. 

 PaÔisambhidÈ catasso -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 Atha BhagavÈ iddhiÑ paÔisaÑhari. SÈpi puttaÑ disvÈ haÔÔhatuÔÔhÈ tassa 
khÊÓÈsavabhÈvaÑ sutvÈ pabbÈjetvÈ gatÈ. So SatthÈraÑ 
gandhakuÔicchÈyÈyaÑ ca~kamantaÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ anuca~kami. 
Tassa BhagavÈ upasampadaÑ anujÈnitukÈmo “ekaÑ nÈma kin”ti-ÈdinÈ1 
dasa paÒhe pucchi. Sopi Satthu adhippÈyaÑ gaÓhanto sabbaÒÒutaÒÒÈÓena 
saÑsandento “sabbe sattÈ ÈhÈraÔÔhitikÈ”ti-ÈdinÈ1 te paÒhe vissajjesi. Teneva 
te kumÈrapaÒhÈ nÈma jÈtÈ. SatthÈ tassa paÒhabyÈkaraÓena ÈrÈdhitacitto 
upasampadaÑ anujÈni, tena sÈ paÒhabyÈkaraÓ|pasampadÈ nÈma jÈtÈ, 
tassimaÑ2 attano pavattiÑ pakÈsetvÈ thero aÒÒaÑ byÈkaronto– 
 
 480. “DisvÈ pÈsÈdachÈyÈyaÑ, ca~kamantaÑ naruttamaÑ. 
 Tattha naÑ upasa~kamma, vandissaÑ purisuttamaÑ. 
 
 481. EkaÑsaÑ cÊvaraÑ katvÈ, saÑharitvÈna pÈÓayo. 
 Anuca~kamissaÑ virajaÑ, sabbasattÈnamuttamaÑ. 
 
 482. Tato paÒhe apucchi maÑ, paÒhÈnaÑ kovido vid|. 
 AcchambhÊ ca abhÊto ca, byÈkÈsiÑ Satthuno ahaÑ. 
 
 483. Vissajjitesu paÒhesu, anumodi TathÈgato. 
 BhikkhusaÑghaÑ viloketvÈ, imamatthaÑ abhÈsatha. 
 
 484. ‘LÈbhÈ A~gÈnaÑ pagadhÈnaÑ, yesÈyaÑ paribhuÒjati. 
 CÊvaraÑ piÓÉapÈtaÒca, paccayaÑ sayanÈsanaÑ. 
 PaccuÔÔhÈnaÒca sÈmÊciÑ, tesaÑ lÈbhÈ’ti cÈbravi. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 3 piÔÔhe KhuddakapÈÔhe. 2. TayimaÑ (SÊ), tasmiÑ (I), tassidaÑ (Ka) 
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 485. ‘Ajjadagge maÑ sopÈka, dassanÈyo’pasa~kama. 
 EsÈ ceva te sopÈka, bhavatu upasampadÈ’. 
 
 486. JÈtiyÈ sattavassena, laddhÈna upasampadaÑ. 
 DhÈremi antimaÑ dehaÑ, aho dhammasudhammatÈ”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha pÈsÈdachÈyÈyanti gacchakuÔicchÈyÈyaÑ. Vandissanti 
abhivandiÑ. 

 SaÑharitvÈna pÈÓayoti ubho hatthe kamalamakuÄÈkÈrena sa~gate katvÈ, 
aÒjaliÑ paggahetvÈti attho. Anuca~kamissanti ca~kamantassa Satthuno anu 
pacchato anugamanavasena ca~kamiÑ. Virajanti vigatarÈgÈdirajaÑ. 

 PaÒheti kumÈrapaÒhe. Vid|ti veditabbaÑ viditavÈ1, sabbaÒÒ|ti attho. 
“SatthÈ maÑ pucchatÊ”ti uppajjanakassa chambhitattassa bhayassa ca 
setughÈtena pahÊnattÈ acchambhÊ ca abhÊto ca byÈkÈsi. 

 YesÈyanti yesaÑ a~gamagadhÈnaÑ ayaÑ sopÈko. Paccayanti 
gilÈnapaccayaÑ. SÈmÊcinti maggadÈnabÊjanÈdisÈmÊcikiriyaÑ. 

 Ajjadaggeti dakÈro padasandhikaro, ajja agge ÈdiÑ katvÈ, ajja paÔÔhÈya. 
“Ajjatagge”tipi PÈÄi, ajjataÑ ÈdiÑ katvÈti attho. DassanÈyo’pasa~kamÈti 
“hÊnajacco, vayasÈ taruÓataro”ti vÈ acintetvÈ dassanÈya maÑ upasa~kama. 
EsÈ cevÈti yÈ tassa mama sabbaÒÒutaÒÒÈÓena saddhiÑ saÑsandetvÈ katÈ 
paÒhavissajjanÈ, esÈyeva te bhavatu upasampadÈ iti ca abravÊti yojanÈ. 
“LaddhÈ me upasampadÈ”tipi PÈÄi. Ye pana “laddhÈna upasampadan”tipi 
paÔhanti, tesaÑ sattavassenÈti sattamena vassenÈti attho, sattavassena vÈ 
hutvÈti vacanaseso. YaÑ panettha avuttaÑ, taÑ suviÒÒeyyameva. 
 

SopÈkattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Veditabbassa viditÈ (SÊ) 
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5. Sarabha~gattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Sare hatthehÊti-ÈdikÈ Èyasmato Sarabha~gattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ 
kusalaÑ upacinitvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahe aÒÒatarassa 
brÈhmaÓassa putto hutvÈ nibbatti, Anabhilakkhitotissa kulavaÑsÈgataÑ 
nÈmaÑ ahosi. So vayappatto kÈme pahÈya tÈpasapabbajjaÑ pabbajitvÈ 
saratiÓÈni sayameva bhaÒjitvÈ paÓÓasÈlaÑ katvÈ vasati. Tato paÔÔhÈya 
Sarabha~gotissa samaÒÒÈ ahosi. Atha BhagavÈ BuddhacakkhunÈ lokaÑ 
vÈlokento tassa arahatt|panissayaÑ disvÈ tattha gantvÈ dhammaÑ desesi. So 
paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ vipassanÈya kammaÑ karonto nacirasseva 
arahattaÑ patvÈ tattheva vasati. Athassa tÈpasakÈle katÈ paÓÓasÈlÈ jiÓÓÈ 
paluggÈ ahosi. TaÑ disvÈ manussÈ “kissa bhante imaÑ kuÔikaÑ na 
paÔisa~kharothÈ”ti ÈhaÑsu. Thero “kuÔikÈ yathÈ tÈpasakÈle katÈ, idÈni tato 
kÈtuÑ na sakkÈ”ti taÑ sabbaÑ pakÈsento– 
 
 487. “Sare hatthehi bhaÒjitvÈ, katvÈna kuÔimacchisaÑ. 
 Tena me Sarabha~goti, nÈmaÑ sammutiyÈ ahu. 
 
 488. Na mayhaÑ kappate ajja, sare hatthehi bhaÒjituÑ. 
 SikkhÈpadÈ no paÒÒattÈ, Gotamena yasassinÈ”ti– 

dve gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha sare hatthehi bhaÒjitvÈti pubbe tÈpasakÈle saratiÓÈni mama 
hatthehi chinditvÈ tiÓakuÔiÑ katvÈ acchisaÑ vasiÑ, nisÊdiÒceva nipajjiÑ ca. 
TenÈti kuÔikaraÓatthaÑ sarÈnaÑ bhaÒjanena. SammutiyÈti 
anvatthasammutiyÈ Sarabha~goti nÈmaÑ ahu ahosi. 

 Na mayhaÑ kappate ajjÈti ajja idÈni upasampannassa mayhaÑ sare 
saratiÓe hatthehi bhaÒjituÑ na kappate na vaÔÔati. KasmÈ? SikkhÈpadÈ no 
paÒÒattÈ, Gotamena yasassinÈti. Tena yaÑ amhÈkaÑ SatthÈrÈ sikkhÈpadaÑ 
paÒÒattaÑ, taÑ mayaÑ jÊvitahetunÈpi nÈtikkamÈmÈti dasseti. 
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 EvaÑ ekena pakÈrena tiÓakuÔikÈya apaÔisa~kharaÓe kÈraÓaÑ dassetvÈ 
idÈni aparenapi pariyÈyena naÑ dassento– 
 
 489. “SakalaÑ samattaÑ rogaÑ, Sarabha~go nÈddasaÑ pubbe. 
 SoyaÑ rogo diÔÔho, vacanakarenÈ’tidevassÈ”ti– 

imaÑ gÈthamÈha. 

 Tattha sakalanti sabbaÑ. Samattanti sampuÓÓaÑ, sabbabhÈgato1 
anavasesanti attho. Roganti dukkhadukkhatÈdivasena rujanaÔÔhena 
rogabh|taÑ upÈdÈnakkhandhapaÒcakaÑ sandhÈya vadati. NÈddasaÑ 
pubbeti Satthu ovÈdapaÔilÈbhato pubbe na addakkhiÑ. SoyaÑ rogo diÔÔho, 
vacanakarenÈ’tidevassÈti sammutidevÈ upapattidevo visuddhidevÈti sabbepi 
deve attano sÊlÈdiguÓehi atikkamitvÈ ÔhitattÈ atidevassa 
SammÈsambuddhassa ovÈdapaÔikarena Sarabha~gena so ayaÑ 
khandhapaÒcakasa~khÈto rogo vipassanÈpaÒÒÈsahitÈya maggapaÒÒÈya 
paÒcakkhandhato2 diÔÔho, pariÒÒÈtoti attho. Etena evaÑ 
attabhÈvakuÔikÈyampi anapekkho bÈhiraÑ tiÓakuÔikaÑ kathaÑ3 
paÔisa~kharissatÊti dasseti. 

 IdÈni yaÑ maggaÑ paÔipajjantena mayÈ ayaÑ attabhÈvarogo yÈthÈvato 
diÔÔho, svÈyaÑ maggo sabbabuddhasÈdhÈraÓo. Yena4 nesaÑ 
ovÈdadhammopi majjhe bhinnasuvaÓÓasadiso yatthÈhaÑ patiÔÔhÈya 
dukkhakkhayaÑ pattoti evaÑ attano arahattapaÔipattiÑ byÈkaronto– 
 
 490. “Yeneva maggena gato VipassÊ, 
 Yeneva maggena SikhÊ ca Vessabh|. 
 KakusandhakoÓÈgamano ca Kassapo, 
 Tena’Òjasena agamÈsi Gotamo. 
 
 491. VÊtataÓhÈ anÈdÈnÈ, satta BuddhÈ khayogadhÈ. 
 YohÈ’yaÑ desito dhammo, dhammabh|tehi tÈdibhi. 
 
 492. CattÈri ariyasaccÈni, anukampÈya pÈÓinaÑ. 
 DukkhaÑ samudayo maggo, nirodho dukkhasa~khayo. 
______________________________________________________________ 
 1. SekhabhÈvato (SÊ), sabbabhÈvato (I) 2. Paccakkhato (Ka) 
 3. TiÓakuÔiÑ kiÑ (Ka) 4. Kena (SÊ) 
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 493. YasmiÑ nivattate dukkhaÑ, saÑsÈrasmiÑ anantakaÑ. 
 BhedÈ imassa kÈyassa, jÊvitassa ca sa~khayÈ. 
 AÒÒo punabbhavo natthi, suvimuttomhi sabbadhÊ”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha yeneva maggenÈti yeneva sapubbabhÈgena ariyena aÔÔha~gikena 
maggena. Gatoti paÔipanno nibbÈnaÑ adhigato. VipassÊti vipassÊ 
SammÈsambuddho. KakusandhÈti avibhattiko niddeso. 
“KakusandhakoÓÈgamanÈ”tipi pÈÔho. Tena’ÒjasenÈti teneva aÒjasena 
ariyamaggena. 

 AnÈdÈnÈti anupÈdÈnÈ appaÔisandhikÈ vÈ. KhayogadhÈti nibbÈnogadhÈ 
nibbÈnapatiÔÔhÈ. YehÈ’yaÑ desito dhammoti yehi sattahi 
SammÈsambuddhehi ayaÑ sÈsanadhammo desito pavedito. 
Dhammabh|tehÊti dhammakÈyatÈya dhammasabhÈvehi, 
navalokuttaradhammato vÈ bh|tehi jÈtehi, dhammaÑ vÈ pattehi. TÈdibhÊti 
iÔÔhÈdÊsu tÈdibhÈvappattehi. 

 “CattÈri ariyasaccÈnÊ”ti-ÈdinÈ tehi desitaÑ dhammaÑ dasseti. Tattha 
cattÈrÊti gaÓanaparicchedo. AriyasaccÈnÊti paricchinnadhammadassanaÑ. 
Vacanatthato pana ariyÈni ca avitathaÔÔhena saccÈni cÈti ariyasaccÈni, 
ariyassa vÈ Bhagavato saccÈni tena desitattÈ, ariyabhÈvakarÈni vÈ saccÈnÊti 
ariyasaccÈni. KucchitabhÈvato tucchabhÈvato ca dukkhaÑ, 
upÈdÈnakkhandhapaÒcakaÑ. TaÑ dukkhaÑ samudeti etasmÈti samudayo, 
taÓhÈ. Kilese mÈrento gacchati, nibbÈnatthikehi maggÊyatÊti vÈ maggo, 
sammÈdiÔÔhi-Èdayo aÔÔha dhammÈ. SaÑsÈracÈrakasa~khÈto natthi ettha 
rodho, etasmiÑ vÈ adhigate puggalassa rodhÈbhÈvo hoti, nirujjhati 
dukkhametthÈti vÈ nirodho, nibbÈnaÑ. TenÈha “dukkhasa~khayo”ti. 
Ayamettha sa~khapo, vitthÈro pana visuddhimagge1 vuttanayeneva 
veditabbo. 

 Yasminti yasmiÑ nirodhe nibbÈne adhigate. Nivattateti 
ariyamaggabhÈvanÈya sati2 anantakaÑ apariyantaÑ imasmiÑ saÑsÈre jÈti-
ÈdidukkhaÑ na pavattati ucchijjati, so nirodhoti ayaÑ dhammabh|tehi 
SammÈsambuddhehi 
______________________________________________________________ 
 1. Visuddhi-®Ôha 2. 139 piÔÔhÈdÊsu. 2. AriyamaggabhÈvanÈya appavattati (SÊ) 
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desito dhammoti yojanÈ. “BhedÈ”ti-ÈdinÈ “rogo1 diÔÔho”ti dukkhapariÒÒÈya 
s|citaÑ attano arahattappattiÑ sar|pato dasseti. “YasmiÑ nibbattate 
dukkhan”ti pana pÈÔhe sakalagÈthÈya tatthÈyaÑ yojanÈ–yasmiÑ 
khandhÈdipaÔipÈÔisaÒÒite saÑsÈre idaÑ anantakaÑ jÈti-ÈdidukkhaÑ 
nibbattaÑ, so ito dukkhappattito aÒÒo punappunaÑ bhavanabhÈvato2 
punabbhavo. Imassa jÊvitindriyassa sa~khayÈ kÈyasa~khÈtassa 
khandhapaÒcakassa bhedÈ vinÈsÈ uddhaÑ natthi, tasmÈ sabbadhi sabbehi 
kilesehi sabbehi bhavehi suÔÔhu vimutto visaÑyutto amhÊti. 
 

Sarabha~gattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

SattakanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. Œrogo (SÊ, I) 2. AÒÒo punappunabhavato (SÊ) aÒÒo punappunabhÈvato (I)

 



   

8. AÔÔhakanipÈta 
 

1. MahÈkaccÈyanattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 AÔÔhakanipÈte kammaÑ bahukanti-ÈdikÈ Èyasmato 
MahÈkaccÈyanattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? Ayampi purimabuddhesu 
katÈdhikÈro Padumuttarassa Bhagavato kÈle gahapatimahÈsÈlakule 
nibbattitvÈ vuddhippatto ekadivasaÑ Satthu santike dhammaÑ suÓanto 
SatthÈrÈ saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ vibhajantÈnaÑ aggaÔÔhÈne 
ÔhapiyamÈnaÑ ekaÑ bhikkhuÑ disvÈ sayampi taÑ ÔhÈnaÑ patthento 
paÓidhÈnaÑ katvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ devamanussesu saÑsaranto 
Sumedhassa Bhagavato kÈle vijjÈdharo hutvÈ ÈkÈsena gacchanto SatthÈraÑ 
Himavantapabbate ekasmiÑ vanasaÓÉe nisinnaÑ disvÈ pasannamÈnaso 
kaÓikÈrapupphehi p|jaÑ akÈsi. 

 So tena puÒÒakammena aparÈparaÑ sugatÊsuyeva parivattento 
Kassapadasabalassa kÈle BÈrÈÓasiyaÑ kulaghare nibbattitvÈ parinibbute 
Bhagavati SuvaÓÓacetiyakaraÓaÔÔhÈne satasahassagghanikÈya 
suvaÓÓiÔÔhakÈya p|jaÑ katvÈ “BhagavÈ mayhaÑ nibbattanibbattaÔÔhÈne 
sarÊraÑ suvaÓÓavaÓÓaÑ hot|”ti patthanaÑ akÈsi. 

 Tato yÈvajÊvaÑ kusalakammaÑ katvÈ ekaÑ BuddhantaraÑ 
devamanussesu saÑsaritvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde UjjeniyaÑ raÒÒo1 
CaÓÉapajjotassa purohitagehe nibbatti, tassa nÈmaggahaÓadivase mÈtÈ 
“mayhaÑ putto suvaÓÓavaÓÓo, attano nÈmaÑ gahetvÈ Ègato”ti 
KaÒcanamÈÓavotveva nÈmaÑ akÈsi. So vuÉÉhimanvÈya tayo vede 
uggahetvÈ pitu accayena purohitaÔÔhÈnaÑ labhi. So gottavasena KaccÈyanoti 
paÒÒÈyittha. TaÑ rÈjÈ CaÓÉapajjoto BuddhuppÈdaÑ sutvÈ “Ècariya tvaÑ 
tattha gantvÈ SatthÈraÑ idhÈnehÊ”ti pesesi. So attaÔÔhamo Satthu santikaÑ 
upagato tassa SatthÈ dhammaÑ deseti, desanÈpariyosÈne so sattahi janehi 
saddhiÑ saha paÔisambhidÈhi arahatte patiÔÔhÈsi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 
______________________________________________________________ 
 1. UdenaraÒÒo (SÊ) 2. Khu 4. 113 piÔÔhÈdÊsu. 
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   “Padumuttaro nÈma Jino, anejo ajitaÑ jayo. 
   Satasahasse kappÈnaÑ, ito uppajji nÈyako. 

   VÊro kamalapattakkho, sasa~kavimalÈnano. 
   KanakÈcalasa~kÈso, ravidittisamappabho. 

   SattanettamanohÈrÊ, varalakkhaÓabh|sito. 
   SabbavÈkyapathÈtÊto, manujÈmarasakkato. 

   Sambuddho bodhayaÑ satte, vÈgÊso madhurassaro. 
   KaruÓÈnibandhasantÈno, parisÈsu visÈrado. 

   Deseti madhuraÑ dhammaÑ, catusacc|pasaÑhitaÑ. 
   Nimugge mohapa~kamhi, samuddharati pÈÓine. 

   TadÈ ekacaro hutvÈ, tÈpaso HimavÈlayo. 
   NabhasÈ mÈnusaÑ lokaÑ, gacchanto jinamaddasaÑ. 

   Upecca santikaÑ tassa, assosiÑ dhammadesanaÑ. 
   VaÓÓayantassa vÊrassa, sÈvakassa mahÈguÓaÑ. 

   SaÑkhittena mayÈ vuttaÑ, vitthÈrena pakÈsayaÑ. 
   ParisaÑ maÒca toseti, yathÈ KaccÈyano ayaÑ. 

   NÈhaÑ evamidhekaccaÑ, aÒÒaÑ passÈmi sÈvakaÑ. 
   TasmÈ’tadagge esaggo, evaÑ dhÈretha bhikkhavo. 

   TadÈhaÑ vimhito hutvÈ, sutvÈ vÈkyaÑ manoramaÑ. 
   HimavantaÑ gamitvÈna, ÈhitvÈ pupphasaÒcayaÑ. 

   P|jetvÈ lokasaraÓaÑ, taÑ ÔhÈnamabhipatthayiÑ. 
   TadÈ mamÈsayaÑ ÒatvÈ, byÈkÈsi sa raÓaÒjaho. 

   PassathetaÑ isivaraÑ, niddhantakanakattacaÑ. 
   UddhaggalomaÑ pÊÓaÑsaÑ, acalaÑ paÒjaliÑ ÔhitaÑ. 

   HÈsaÑ supuÓÓanayanaÑ, BuddhavaÓÓagatÈsayaÑ. 
   DhammajaÑ uggahadayaÑ, amatÈsittasannibhaÑ.
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   KaccÈnassa guÓaÑ sutvÈ, taÑ ÔhÈnaÑ patthayaÑ Ôhito. 
   AnÈgatamhi addhÈne, Gotamassa MahÈmune. 

   Tassa dhammesu dÈyÈdo, oraso dhammanimmito. 
   KaccÈno nÈma nÈmena, hessati Satthu sÈvako. 

   Bahussuto mahÈÒÈÓÊ, adhippÈyavid| mune. 
   PÈpuÓissati taÑ ÔhÈnaÑ, yathÈyaÑ byÈkato mayÈ. 

   Satasahassito kappe, yaÑ kammamakariÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   Duve bhave saÑsarÈmi, devatte atha mÈnuse. 
   AÒÒaÑ gatiÑ na gacchÈmi, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   Duve kule pajÈyÈmi, khattiye atha brÈhmaÓe. 
   NÊce kule na jÈyÈmi, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   Pacchime ca bhave dÈni, jÈto UjjeniyaÑ pure. 
   Pajjotassa ca caÓÉassa, purohitadijÈdhino. 

   Putto TiriÔivacchassa, nipuÓo vedapÈrag|. 
   MÈtÈ ca CandimÈ nÈma, kaccÈnohaÑ varattaco. 

   VÊmaÑsanatthaÑ Buddhassa, bh|mipÈlena pesito. 
   DisvÈ mokkhapuradvÈraÑ, nÈyakaÑ guÓasaÒcayaÑ. 

   SutvÈ ca vimalaÑ vÈkyaÑ, gatipa~kavisosanaÑ. 
   PÈpuÓiÑ amataÑ santaÑ, sesehi saha sattahi. 

   AdhippÈyavid| jÈto, Sugatassa mahÈmate. 
   ®hapito etadagge ca, susamiddhamanoratho. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 Atha SatthÈ “etha bhikkhavo”ti hatthaÑ pasÈresi. Te tÈvadeva 
dva~gulamattakesamassukÈ iddhimayapattacÊvaradharÈ vassasaÔÔhikattherÈ1 
viya ahesuÑ. EvaÑ thero sadatthaÑ nipphÈdetvÈ “bhante rÈjÈ pajjoto 
______________________________________________________________ 
 1. VassasatikattherÈ (sabbattha) 
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tumhÈkaÑ pÈde vandituÑ dhammaÒca sotuÑ icchatÊ”ti Satthu Èrocesi. 
SatthÈ “tvaÑyeva bhikkhu tattha gaccha, tayi gatepi rÈjÈ pasÊdissatÊ”ti Èha. 
Thero Satthu ÈÓÈya attaÔÔhamo tattha gantvÈ rÈjÈnaÑ pasÈdetvÈ avantÊsu 
sÈsanaÑ patiÔÔhÈpetvÈ puna Satthu santikameva gato. So ekadivasaÑ 
sambahule bhikkh| samaÓadhammaÑ pahÈya kammÈrÈme sa~gaÓikÈrÈme 
rasataÓhÈnugate ca pamÈdavihÈrino disvÈ tesaÑ ovÈdavasena– 
 
 494. “KammaÑ bahukaÑ na kÈraye, parivajjeyya janaÑ na uyyame. 
 So ussukko rasÈnugiddho, atthaÑ riÒcati yo sukhÈdhivÈho. 
 
 495. Pa~koti hi naÑ avedayuÑ, yÈyaÑ vandanap|janÈ kulesu. 
 SukhumaÑ sallaÑ durubbahaÑ, sakkÈro kÈpurisena dujjaho”ti– 

dve gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha kammaÑ bahukaÑ na kÈrayeti navÈvÈsakÈrÈpanÈdiÑ 
samaÓadhammakaraÓassa paribandhabh|taÑ1 mahantaÑ navakammaÑ na 
paÔÔhapeyya, khuddakaÑ appasamÈrambhaÑ 
khaÓÉaphullapaÔisa~kharaÓÈdiÑ Satthu vacanapaÔip|janatthaÑ kÈtabbameva. 
Parivajjeyya jananti gaÓasa~gaÓikavasena janaÑ vivajjeyya. Jananti vÈ 
yÈdisaÑ saÑsevato bhajato payirupÈsato kusalÈ dhammÈ parihÈyanti, 
akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, tÈdisaÑ akalyÈÓamittabh|taÑ janaÑ 
parivajjeyya. Na uyyameti paccayuppÈdanatthaÑ kulasa~gaÓhanavasena na 
vÈyameyya, tasmÈ so ussukko rasÈnugiddho, atthaÑ riÒcati yo 
sukhÈdhivÈhoti yo2 rasÈnugiddho rasataÓhÈvasiko bhikkhu 
paccayuppÈdanapasuto, so kulasa~gaÓhanatthaÑ ussukko, tesu sukhitesu 
sukhito, dukkhitesu dukkhito, uppannesu kiccakaraÓÊyesu attanÈ yogaÑ3 
Èpajjati, yo sukhÈdhivÈho samathavipassanÈmaggaphalanibbÈnasukhÈvaho 
sÊlÈdi-attho, taÑ riÒcati pajahati, ekaÑsena attÈnaÑ tato vivecetÊti attho. 

 EvaÑ paÔhamagÈthÈya “kammÈrÈmataÑ sa~gaÓikÈrÈmataÑ 
paccayagedhaÒca vajjethÈ”ti ovaditvÈ idÈni sakkÈrÈbhilÈsaÑ garahanto 
dutiyaÑ gÈthamÈha. Tassattho–yÈ ayaÑ bhikkhÈya upagatÈnaÑ 
pabbajitÈnaÑ kulesu gehavÈsÊhi guÓasambhÈvanÈya karÊyamÈnÈ vandanÈ 
p|janÈ ca, yasmÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Paripanthabh|taÑ (SÊ, I) 2. SukhÈdhivÈho yo (SÊ, I) 3. UyyogaÑ (SÊ, I) 

 



148 KhuddakanikÈya   

taÑ abhÈvitattÈnaÑ osÊdÈpanaÔÔhena malinabhÈvakaraÓaÔÔhena ca “pa~ko 
kaddamoti buddhÈdayo ariyÈ pavedayuÑ1 abbhaÒÒaÑsu pavedesuÑ vÈ, 
yasmÈ ca apariÒÒÈtakkhandhÈnaÑ andhaputhujjanÈnaÑ sakkÈrÈbhilÈsaÑ 
duviÒÒeyyasabhÈvatÈya pÊÄÈjananato anto tudanato duruddharaÓato ca 
sukhumaÑ sallaÑ durubbahaÑ pavedayuÑ1, tato eva sakkÈro kÈpurisena 
dujjaho duppajaheyyo tassa pahÈnapaÔipattiyÈ appaÔipajjanato. 
SakkÈrÈbhilÈsappahÈnena hi sakkÈro pahÊno hoti, tasmÈ tassa pahÈnÈya 
Èyogo karaÓÊyoti dasseti. 
 
 496. “Na parassu’panidhÈya, kammaÑ maccassa pÈpakaÑ. 
 AttanÈ taÑ na seveyya, kammabandh| hi mÈtiyÈ. 
 
 497. Na pare vacanÈ coro, na pare vacanÈ muni. 
 AttÈ ca naÑ yathÈ vedi, devÈpi naÑ tathÈ vid|. 
 
 498. Pare ca na vijÈnanti, mayamettha yamÈmase. 
 Ye ca tattha vijÈnanti, tato sammanti medhagÈ. 
 
 499. JÊvate vÈpi sappaÒÒo, api vittaparikkhayo. 
 PaÒÒÈya ca alÈbhena, vittavÈpi na jÊvati. 
 
 500. SabbaÑ suÓÈti sotena, sabbaÑ passati cakkhunÈ. 
 Na ca diÔÔhaÑ sutaÑ dhÊro, sabbaÑ ujjhitumarahati. 
 
 501. CakkhumÈ’ssa yathÈ andho, sotavÈ badhiro yathÈ. 
 PaÒÒavÈ’ssa yathÈ m|go, balavÈ dubbaloriva. 
 Atha atthe samuppanne, sayetha matasÈyikan”ti– 

imÈ cha gÈthÈ raÒÒo pajjotassa ovÈdavasena abhÈsi. So kira brÈhmaÓe 
saddahitvÈ pasughÈtayaÒÒaÑ2 kÈreti, kammaÑ asodhetvÈva acore 
corasaÒÒÈya3 daÓÉeti, aÔÔakaraÓe ca4 assÈmike sÈmike karoti, sÈmike ca 
assÈmike. Tato naÑ thero vivecetuÑ “na parassÈ”ti-ÈdinÈ cha gÈthÈ abhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. AvedayuÑ (SÊ, I) 2. PasughÈtayaÒÒe (SÊ, I) 
 3. CorasaÒÒo (SÊ, I) 4. AtthakaraÓe ca (SÊ, I) 
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 Tattha na parassu’panidhÈya, kammaÑ maccassa pÈpakanti parassa 
maccassa sattassa upanidhÈya uddissa kÈraÓaÑ katvÈ pÈpakaÑ 
vadhabandhÈdikammaÑ na seveyya, parena na kÈrÈpeyyÈti attho. AttanÈ 
taÑ na seveyyÈti attanÈpi taÑ pÈpakaÑ na kareyya. KasmÈ? Kammabandh| 
hi mÈtiyÈ ime mÈtiyÈ maccÈ kammadÈyÈdÈ, tasmÈ attanÈ ca kiÒci 
pÈpakammaÑ na kareyya, parenapi na kÈrÈpeyyÈti attho. 

 Na pare vacanÈ coroti attanÈ coriyaÑ akatvÈ paravacanÈ parassa 
vacanamattena coro nÈma na hoti, tathÈ na pare vacanÈ muni parassa 
vacanamattena muni suvisuddhakÈyavacÊmanosamÈcÈro na hoti. Ettha hi 
pareti vibhatti-alopaÑ katvÈ niddeso. Keci pana “paresanti vattabbe pareti 
saÑ-kÈralopaÑ1 katvÈ niddiÔÔhan”ti vadanti. AttÈ ca naÑ yathÈ vedÊti naÑ 
sattaÑ tassa attÈ cittaÑ yathÈ “ahaÑ2 parisuddho, aparisuddho vÈ”ti 
yÈthÈvato avedi jÈnÈti3. DevÈpi naÑ tathÈ vid|ti visuddhidevÈ upapattidevÈ 
ca tathÈ vid| vidanti jÈnanti, tasmÈ sayaÑ tÈdisÈ devÈ ca pamÈÓaÑ 
suddhÈsuddhÈnaÑ suddhÈsuddhabhÈvajÈnane, na ye keci icchÈdosaparetÈ 
sattÈti adhippÈyo. 

 Pareti paÓÉite ÔhapetvÈ tato aÒÒe, kusalÈkusalasÈvajjÈnavajjaÑ 
kammaÑ kammaphalaÑ4 kÈyassa asubhataÑ sa~khÈrÈnaÑ aniccataÑ 
ajÈnantÈ idha pare nÈma. Te mayamettha imasmiÑ jÊvaloke yamÈma 
uparamÈma, “satataÑ samitaÑ maccu santikaÑ gacchÈmÈ”ti na jananti. Ye 
ca tattha vijÈnantÊti ye ca tattha paÓÉitÈ “mayaÑ maccu samÊpaÑ 
gacchÈmÈ”ti vijÈnanti. Tato sammanti medhagÈti evaÑ hi te jÈnantÈ 
medhagÈnaÑ paravihiÑsanÈnaÑ v|pasamÈya paÔipajjanti, attanÈ pare ca 
aÒÒe na medhanti na bÈdhentÊti attho. TvaÑ pana jÊvitanimittaÑ acore core 
karontopi daÓÉanena, sÈmike assÈmike karontopi dhanajÈniyÈ bÈdhasi 
paÒÒÈvekallato. TathÈ akarontopi jÊvate vÈpi sappaÒÒo, api vittaparikkhayo 
parikkhÊÓadhanopi sappaÒÒajÈtiko itarÊtarasantosena santuÔÔho anavajjÈya 
jÊvikÈya jÊvatiyeva. Tassa hi jÊvitaÑ nÈma. TenÈha BhagavÈ “paÒÒÈjÊviÑ 
jÊvitamÈhu seÔÔhan”ti5. Dummedhapuggalo pana 
______________________________________________________________ 
 1. Sa-kÈralopaÑ (SÊ, I) 2. AyaÑ (I, Ka)  
 3. Anveti ÈjÈnÈti (SÊ) 4. ...sÈvajjÈnavajjakammaphalaÑ (SÊ, I)
 5. SaÑ 1. 39, 216; Khu 1. 306 piÔÔhesu. 
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paÒÒÈya ca alÈbhena1 diÔÔhadhammikaÑ samparÈyikaÒca atthaÑ virÈdhento 
vittavÈpi na jÊvati garahÈdipavattiyÈ jÊvanto nÈma na hoti, anupÈyaÒÒutÈya2 
yathÈdhigataÑ dhanaÑ nÈsento jÊvitampi sandhÈretuÑ na sakkotiyeva. 

 ImÈ kira catassopi gÈthÈ thero supinantena3 raÒÒo kathesi. RÈjÈ 
supinaÑ disvÈ theraÑ namassantoyeva pabujjhitvÈ pabhÈtÈya rattiyÈ theraÑ 
upasa~kamitvÈ vanditvÈ attanÈ diÔÔhaniyÈmena supinaÑ kathesi. TaÑ sutvÈ 
thero tÈ gÈthÈ paccanubhÈsitvÈ “sabbaÑ suÓÈtÊ”ti-ÈdinÈ dvÊhi gÈthÈhi 
rÈjÈnaÑ ovadi. Tattha sabbaÑ suÓÈti sotenÈti idha sotabbaÑ saddaÑ 
ÈpÈthagataÑ sabbaÑ subhÈsitaÑ dubbhÈsitaÒca abadhiro sotena suÓÈti. 
TathÈ sabbaÑ r|paÑ sundaraÑ asundarampi cakkhunÈ4 anandho passati, 
ayamindriyÈnaÑ sabhÈvo. Tattha pana na ca diÔÔhaÑ sutaÑ dhÊro, sabbaÑ 
ujjhitunti ca nidassanamattametaÑ. YaÑ hi taÑ diÔÔhaÑ sutaÑ vÈ5, na taÑ 
sabbaÑ dhÊro sappaÒÒo ujjhituÑ pariccajituÑ gahetuÑ vÈ arahati. 
GuÓÈguÓaÑ pana tattha upaparikkhitvÈ ujjhitabbameva ujjhituÑ 
gahetabbaÒca gahetuÑ arahati, tasmÈ cakkhumÈ’ssa yathÈ andho 
cakkhumÈpi samÈno ujjhitabbe diÔÔhe andho yathÈ assa apassanto viya 
bhaveyya, tathÈ ujjhitabbe sute sotavÈpi badhiro yathÈ assa asuÓanto viya 
bhaveyya. PaÒÒavÈ’ssa yathÈ m|goti vicÈraÓapaÒÒÈya paÒÒavÈ 
vacanakusalopi avattabbe m|go viya bhaveyya. BalavÈ thÈmasampannopi 
akattabbe dubbaloriva, rakÈro padasandhikaro, asamattho viya bhaveyya. 
Atha atthe samuppanne, sayetha matasÈyikanti attanÈ kÈtabbakicce uppanne 
upaÔÔhite matasÈyikaÑ sayetha, matasÈyikaÑ sayitvÈpi taÑ kiccaÑ 
tÊretabbameva, na virÈdhetabbaÑ. Atha vÈ atha atthe samuppanneti attanÈ 
akaraÓÊye atthe kicce uppanne upaÔÔhite matasÈyikaÑ sayetha, matasÈyikaÑ 
sayitvÈpi taÑ na kÈtabbameva. Na hi paÓÉito ayuttaÑ kÈtumarahatÊti evaÑ 
therena ovadito rÈjÈ akattabbaÑ pahÈya kÈtabbeyeva yuttappayutto ahosÊti. 
 

MahÈkaccÈyanattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. AbhÈvena (SÊ, I) 2. AnupacitapaÒÒatÈya (SÊ) 
 3. Supinante (SÊ, I) 4. CakkhumÈ (SÊ) 5. DiÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ vÈ (SÊ) 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈ 151
  

2. SirimittattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Akkodhanoti-ÈdikÈ Èyasmato Sirimittattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ 
kusalaÑ upacinitvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahe 
MahaddhanakuÔumbikassa putto hutvÈ nibbatti, Sirimittoti laddhanÈmo. 
Tassa kira mÈtÈ Siriguttassa bhaginÊ. Tassa vatthu 
DhammapadavaÓÓanÈyaÑ1 Ègatameva. So Siriguttassa bhÈgineyyo Sirimitto 
vayappatto Satthu dhanapÈladamane laddhappasÈdo pabbajitvÈ vipassanÈya 
kammaÑ karonto na cirasseva arahattaÑ patto ekadivasaÑ pÈtimokkhaÑ 
uddisituÑ ÈsanaÑ abhiruhitvÈ cittabÊjaniÑ gahetvÈ nisinno bhikkh|naÑ 
dhammaÑ kathesi. Kathento ca uÄÈratare guÓe vibhajitvÈ dassento– 
 
 502. “Akkodhano’nupanÈhÊ, amÈyo rittapesuÓo. 
 Sa ve tÈdisako bhikkhu, evaÑ pecca na socati. 
 
 503. Akkodhano’nupanÈhÊ, amÈyo rittapesuÓo. 
 GuttadvÈro sadÈ bhikkhu, evaÑ pecca na socati. 
 
 504. Akkodhano’nupanÈhÊ, amÈyo rittapesuÓo. 
 KalyÈÓasÊlo so bhikkhu, evaÑ pecca na socati. 
 
 505. Akkodhano’nupanÈhÊ, amÈyo rittapesuÓo. 
 KalyÈÓamitto so bhikkhu, evaÑ pecca na socati. 
 
 506. Akkodhano’nupanÈhÊ, amÈyo rittapesuÓo. 
 KalyÈÓapaÒÒo so bhikkhu, evaÑ pecca na socati. 
 
 507. Yassa saddhÈ TathÈgate, acalÈ suppatiÔÔhitÈ. 
 SÊlaÒca yassa kalyÈÓaÑ, ariyakantaÑ pasaÑsitaÑ. 
 
 508. SaÑghe pasÈdo yassatthi, ujubh|taÒca dassanaÑ. 
 Adaliddoti taÑ Èhu, amoghaÑ tassa jÊvitaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Dhammapada-®Ôha 1. 275 piÔÔhÈdÊsu. 
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 509. TasmÈ saddhaÒca sÊlaÒca, pasÈdaÑ dhammadassanaÑ. 
 AnuyuÒjetha medhÈvÊ, saraÑ BuddhÈna sÈsanan”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha akkodhanoti akujjhanasÊlo. UpaÔÔhite hi kodhuppattinimitte 
adhivÈsanakhantiyaÑ ÔhatvÈ kopassa anuppÈdako. AnupanÈhÊti na 
upanÈhako, parehi kataÑ aparÈdhaÑ paÔicca “akkocchi maÑ avadhi maÑ, 
ajini maÑ ahÈsi me”ti-ÈdinÈ1 kodhassa anupanayhanasÊlo. 
SantadosapaÔicchÈdanalakkhaÓÈya mÈyÈya abhÈvato amÈyo. 
PisuÓavÈcÈvirahitato rittapesuÓo. Sa ve tÈdisako bhikkh|ti so tathÈr|po 
tathÈjÈtiko yathÈvuttaguÓasamannÈgato bhikkhu. EvaÑ yathÈvuttapaÔipattiyÈ 
pecca paraloke na socati sokanimittassa abhÈvato. CakkhudvÈrÈdayo 
kÈyadvÈrÈdayo ca guttÈ pihitÈ saÑvutÈ etassÈti guttadvÈro. KalyÈÓasÊloti 
sundarasÊlo suvisuddhasÊlo. KalyÈÓamittoti– 

   “Piyo garubhÈvaniyo, vattÈ ca vacanakkhamo. 
   GambhÊraÒca kathaÑ kattÈ, no caÔÔhÈne niyojaye”ti2– 

evaÑ vibhÈvitalakkhaÓo kalyÈÓamitto etassÈti kalyÈÓamitto. KalyÈÓapaÒÒoti 
sundarapaÒÒo. Yadipi paÒÒÈ nÈma asundarÈ natthi, niyyÈnikÈya pana 
paÒÒÈya vasena evaÑ vuttaÑ. 

 Evamettha kodhÈdÊnaÑ vikkhambhanavasena samucchedavasena ca 
akkodhanÈdimukhena puggalÈdhiÔÔhÈnÈya gÈthÈya sammÈpaÔipattiÑ 
dassetvÈ idÈni nipphattitalokuttarasaddhÈdike uddharitvÈ3 
puggalÈdhiÔÔhÈnÈya eva gÈthÈya sammÈpaÔipattiÑ dassento “yassa 
saddhÈ”ti-ÈdimÈha. Tassattho–yassa puggalassa TathÈgate 
SammÈsambuddhe “itipi so BhagavÈ”ti-ÈdinayappavattÈ maggenÈgatasaddhÈ 
tato eva acalÈ avikampÈ suÔÔhu patiÔÔhitÈ. “AtthÊ”ti padaÑ ÈnetvÈ 
sambandhitabbaÑ. Ariyakantanti ariyÈnaÑ kantaÑ piyÈyitaÑ bhavantarepi 
avijahanato. PasaÑsitanti BuddhÈdÊhi pasaÔÔhaÑ, vaÓÓitaÑ thomitaÑ atthÊti 
yojanÈ. TaÑ panetaÑ sÊlaÑ gahaÔÔhasÊlaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 13; Vi 3. 496; Ma 3. 192 piÔÔhesu. 2. AÑ 2. 422 piÔÔhe. 
 3. NibbinditaÑ lokiyasaddhÈdito uddharitvÈ lokuttarasaddhÈdike patiÔÔhapetvÈ (SÊ, I) 
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pabbajitasÊlanti duvidhaÑ. Tattha gahaÔÔhasÊlaÑ nÈma 
paÒcasikkhÈpadasÊlaÑ, yaÑ gahaÔÔhena rakkhituÑ sakkÈ. PabbajitasÊlaÑ 
nÈma dasasikkhÈpadasÊlaÑ upÈdÈya sabbaÑ catupÈrisuddhisÊlaÑ, tayidaÑ 
sabbampi akhaÓÉÈdibhÈvena aparÈmaÔÔhatÈya “kalyÈÓan”ti veditabbaÑ. 

 SaÑghe pasÈdo yassatthÊti “suppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho”ti-
ÈdinÈ ariyasaÑghe pasÈdo saddhÈ yassa puggalassa atthi acalo 
suppatiÔÔhitoti ÈnetvÈ yojetabbaÑ. Ujubh|taÒca dassananti 
diÔÔhiva~kÈbhÈvato kilesava~kÈbhÈvato ca ujubh|taÑ akuÔilaÑ ajimhaÑ 
kammassakatÈdassanaÒceva sappaccayanÈmar|padassanaÒcÈti duvidhampi 
dassanaÑ yassa atthi acalaÑ suppatiÔÔhitanti yojanÈ. Adaliddoti taÑ Èhu 
saddhÈdhanaÑ sÊladhanaÑ sutadhanaÑ cÈgadhanaÑ paÒÒÈdhananti imesaÑ 
suvisuddhÈnaÑ dhanÈnaÑ atthitÈya “adaliddo”ti taÑ tÈdisaÑ puggalaÑ 
buddhÈdayo ariyÈ Èhu. AmoghaÑ tassa jÊvitaÑ tassa tathÈr|passa jÊvitaÑ 
diÔÔhadhammikÈdi-atthÈdhigamena amoghaÑ avaÒjhaÑ, saphalamevÈti Èh|ti 
attho. 

 TasmÈti yasmÈ yathÈvuttasaddhÈdiguÓasamannÈgato puggalo “adaliddo 
amoghajÊvito”ti vuccati, tasmÈ ahampi tathÈr|po bhaveyyanti. SaddhaÒca 
-pa- sÈsananti “sabbapÈpassa akaraÓan”ti-ÈdinÈ1 vuttaÑ BuddhÈnaÑ 
sÈsanaÑ anussaranto kulaputto vuttappabhedaÑ saddhaÒceva sÊlaÒca 
dhammadassanahetukaÑ dhamme sunicchayÈ vimokkhabh|taÑ pasÈdaÒca 
anuyuÒjeyya vaÉÉheyyÈti. 

 EvaÑ thero bhikkh|naÑ dhammadesanÈmukhena attani vijjamÈne guÓe 
pakÈsento aÒÒaÑ byÈkÈsi. 
 

SirimittattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 41; DÊ 2. 42 piÔÔhesu. 
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3. MahÈpanthakattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 YadÈ paÔhamamaddakkhinti-ÈdikÈ Èyasmato MahÈpanthakattherassa 
gÈthÈ. KÈ uppatti? AyaÑ kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle 
HaÑsavatÊnagare vibhavasampanno kuÔumbiyo hutvÈ ekadivasaÑ Satthu 
santike dhammaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ 
saÒÒÈvivaÔÔakusalÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ sayampi taÑ 
ÔhÈnantaraÑ patthento Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa SattÈhaÑ 
mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ “bhante yaÑ bhikkhuÑ tumhe ito 
sattadivasamatthake ‘saÒÒÈvivaÔÔakusalÈnaÑ ayaÑ mama sÈsane aggo’ti 
etadagge Ôhapayittha, ahampi imassa adhikÈrakammassa balena so bhikkhu 
viya anÈgate ekassa Buddhassa sÈsane aggo bhaveyyan”ti patthanaÑ akÈsi. 
KaniÔÔhabhÈtÈ panassa tatheva Bhagavati adhikÈrakammaÑ katvÈ 
manomayassa kÈyassÈbhinimmÈnaÑ cetovivaÔÔakosallanti dvinnaÑ a~gÈnaÑ 
vasena vuttanayeneva paÓidhÈnaÑ akÈsi. BhagavÈ dvinnampi patthanaÑ 
anantarÈyena samijjhanabhÈvaÑ disvÈ “anÈgate kappasatasahassamatthake 
Gotamassa nÈma SammÈsambuddhassa sÈsane tumhÈkaÑ patthanÈ 
samijjhissatÊ”ti byÈkÈsi. 

 Te ubhopi janÈ tattha yÈvajÊvaÑ puÒÒÈni katvÈ tato cuto devaloke 
nibbattiÑsu. Tattha MahÈpanthakassa antarÈkataÑ kalyÈÓadhammaÑ na 
kathÊyati. C|Äapanthako pana Kassapassa Bhagavato sÈsane pabbajitvÈ vÊsati 
vassasahassÈni odÈtakasiÓakammaÑ katvÈ devapure nibbatti. ApadÈne1 
pana “C|Äapanthako Padumuttarassa Bhagavato kÈle tÈpaso hutvÈ 
Himavante vasanto tattha BhagavantaÑ disvÈ pupphacchattena p|jaÑ 
akÈsÊ”ti ÈgataÑ2. TesaÑ devamanussesu saÑsarantÈnaÑyeva 
kappasatasahassaÑ atikkantaÑ. Atha amhÈkaÑ SatthÈ abhisambodhiÑ patvÈ 
pavattitavaradhammacakko RÈjagahaÑ upanissÈya VeÄuvane mahÈvihÈre 
viharati. 

 Tena ca samayena RÈjagahe DhanaseÔÔhissa dhÊtÈ attano dÈsena 
saddhiÑ santhavaÑ katvÈ ÒÈtakehi bhÊtÈ hatthasÈraÑ gahetvÈ tena saddhiÑ 
palÈyitvÈ aÒÒattha vasantÊ taÑ paÔicca gabbhaÑ labhitvÈ paripakkagabbhÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Apare (SÊ) 2. Œhu (SÊ) ApadÈna-®Ôha 2 SÊhÈsaniyavaggavaÓÓanÈyaÑ. 
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“ÒÈtigharaÑ gantvÈ vijÈyissÈmÊ”ti gacchantÊ antarÈmaggeyeva puttaÑ 
vijÈyitvÈ sÈminÈ nivattitÈ pubbe vasitaÔÔhÈne vasantÊ puttassa panthe jÈtattÈ 
Panthakoti nÈmaÑ akÈsi. TasmiÑ ÈdhÈvitvÈ vidhÈvitvÈ vicaraÓakÈle tameva 
paÔicca dutiyaÑ gabbhaÑ paÔilabhitvÈ paripakkagabbhÈ pubbe 
vuttanayeneva antarÈmagge puttaÑ vijÈyitvÈ sÈminÈ nivattitÈ jeÔÔhaputtassa 
MahÈpanthakoti kaniÔÔhassa C|Äapanthakoti nÈmaÑ katvÈ 
yathÈvasitaÔÔhÈneyeva vasantÊ anukkamena dÈrakesu vaÉÉhantesu tehi 
“amma ayyakakulaÑ no dassehÊ”ti nibundhiyamÈnÈ1 dÈrake mÈtÈpit|naÑ 
santikaÑ pesesi. Tato paÔÔhÈya dÈrakÈ DhanaseÔÔhino gehe vaÉÉhanti. Tesu 
C|Äapanthako atidaharo, MahÈpanthako pana ayyakena saddhiÑ Bhagavato 
santikaÑ gato SatthÈraÑ disvÈ saha dassanena paÔiladdhasaddho dhammaÑ 
sutvÈ upanissayasampannatÈya pabbajitukÈmo hutvÈ pitÈmahaÑ Èpucchi. So 
Satthu tamatthaÑ ÈrocetvÈ taÑ pabbÈjesi. So pabbajitvÈ bahuÑ 
BuddhavacanaÑ uggaÓhitvÈ paripuÓÓavasso upasampajjitvÈ 
yonisomanasikÈrena kammaÑ karonto visesato catunnaÑ ar|pajjhÈnÈnaÑ 
lÈbhÊ hutvÈ tato vuÔÔhÈya vipassanaÑ ussukkÈpetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Iti so 
saÒÒÈvivaÔÔakusalÈnaÑ aggo jÈto. So jhÈnasukhena phalasukhena 
vÊtinÈmento ekadivasaÑ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ 
adhigatasampattiÑ paÔicca saÒjÈtasomanasso sÊhanÈdaÑ nadanto– 
 
 510. “YadÈ paÔhamamaddakkhiÑ, SatthÈramakutobhayaÑ. 
 Tato me ahu saÑvego, passitvÈ purisuttamaÑ. 
 
 511. SiriÑ hatthehi pÈdehi, yo paÓÈmeyya ÈgataÑ. 
 EtÈdisaÑ so SatthÈraÑ, ÈrÈdhetvÈ virÈdhaye. 
 
 512. TadÈhaÑ puttadÈraÒca, dhanadhaÒÒaÒca chaÉÉiyiÑ. 
 Kesamass|ni chedetvÈ, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 
 
 513. SikkhÈsÈjÊvasampanno, indriyesu susaÑvuto. 
 NamassamÈno SambuddhaÑ, vihÈsiÑ aparÈjito. 
______________________________________________________________ 
 1. NibbandhiyamÈnÈ (SÊ, I), nibuddhiyamÈnÈ (Ka) 
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 514. Tato me paÓidhÊ Èsi, cetaso abhipatthito. 
 Na nisÊde muhuttampi, taÓhÈsalle an|hate. 
 
 515. Tassa mevaÑ viharato, passa vÊriyaparakkamaÑ. 
 Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 
 
 516. PubbenivÈsaÑ jÈnÈmi, dibbacakkhu visodhitaÑ. 
 ArahÈ dakkhiÓeyyomhi, vippamutto nir|padhi. 
 
 517. Tato ratyÈvivasÈne, s|riyuggamanaÑ pati. 
 SabbaÑ taÓhaÑ visosetvÈ, palla~kena upÈvisin”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha yadÈti yasmiÑ kÈle. PaÔhamanti Èdito. Addakkhinti passiÑ. 
SatthÈranti BhagavantaÑ. Akutobhayanti nibbhayaÑ. AyaÑ hettha attho–
sabbesaÑ bhayahet|naÑ bodhim|leyeva pahÊnattÈ kutocipi bhayÈbhÈvato 
akutobhayaÑ nibbhayaÑ catuvesÈrajjavisÈradaÑ 
diÔÔhadhammikasamparÈyikaparamatthehi veneyyÈnaÑ 
yathÈrahamanusÈsanato SatthÈraÑ SammÈsambuddhaÑ mayhaÑ pitÈmahena 
saddhiÑ gantvÈ yÈya velÈya1 sabbapaÔhamaÑ passiÑ, taÑ purisuttamaÑ 
sadevake loke aggapuggalaÑ passitvÈ tato dassanahetu tato dassanato2 
pacchÈ “ettakaÑ kÈlaÑ satthÈraÑ duÔÔhuÑ dhammaÒca sotuÑ nÈlatthan”ti 
mayhaÑ  saÑvego ahu sahottappaÑ ÒÈÓaÑ uppajji, uppannasaÑvego 
panÈhaÑ evaÑ cintesinti dasseti siriÑ hatthehÊti gÈthÈya. Tassattho–yo 
vibhavatthiko puriso “upaÔÔhÈyiko3 hutvÈ tava santike vasissÈmÊ”ti 
saviggahaÑ siriÑ sayane upagataÑ hatthehi ca pÈdehi ca koÔÔento 
paÓÈmeyya nÊhareyya, so tathÈr|po alakkhikapuriso etÈdisaÑ SatthÈraÑ 
SammÈsambuddhaÑ ÈrÈdhetvÈ imasmiÑ navame khaÓe paÔilabhitvÈ 
virÈdhaye tassa ovÈdÈkaraÓena taÑ virajjheyya, ahaÑ panevaÑ na karomÊti 
adhippÈyo. TenÈha “tadÈhaÑ -pa- anagÈriyan”ti. Tattha chaÉÉayinti 
pajahiÑ. “ChaÉÉiyan”tipi pÈÔho. Nanu ayaÑ thero dÈrapariggahaÑ akatvÈva 
pabbajito, so kasmÈ 
______________________________________________________________ 
 1. SÈyaÑ velÈyaÑ (SÊ), sÈya velÈya (I) 2. Tato dassanahetuto pasanno (SÊ, I) 
 3. UÔÔhÈyiko (SÊ, I) 
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“puttadÈraÒca chaÉÉayin”ti avocÈti? YathÈ nÈma puriso anibbattaphalameva 
rukkhaÑ chindanto acchinne tato laddhaphalehi parihÊno nÈma hoti. 
EvaÑsampadamidaÑ daÔÔhabbaÑ. 

 SikkhÈsÈjÊvasamÈpannoti yÈ adhisÊlasikkhÈ, tÈya ca, yattha bhikkh| 
saha jÊvanti, ekajÊvikÈ sabhÈgavuttino honti, tena BhagavatÈ 
paÒÒattasikkhÈpadasa~khÈtena sÈjÊvena ca samannÈgato sikkhanabhÈvena 
sama~gÊbh|to, sikkhaÑ parip|rento sÈjÊvaÒca avÊtikkamanto hutvÈ 
tadubhayaÑ sampÈdentoti attho. Tena suvisuddhe pÈtimokkhe sÊle 
patiÔÔhitabhÈvaÑ dasseti. Indriyesu susaÑvutoti manacchaÔÔhesu indriyesu 
suÔÔhu saÑvuto, r|pÈdivisayesu uppajjanakÈnaÑ abhijjhÈdÊnaÑ 
pavattinivÈraÓavasena satikavÈÔena supihitacakkhÈdidvÈroti attho. EvaÑ 
pÈtimokkhasaÑvara-indriyasaÑvarasÊlasampattidassanena itarasÊlampi 
atthato dassitameva hotÊti thero attano catupÈrisuddhisÊlasampadaÑ dassetvÈ 
“namassamÈno Sambuddhan”ti iminÈ BuddhÈnussatibhÈvanÈnuyogamÈha. 
VihÈsiÑ aparÈjitoti kilesamÈrÈdÊhi aparÈjito eva hutvÈ vihariÑ, yÈva 
arahattappatti, tÈva tehi anabhibh|to, aÒÒadatthu te abhibhavanto eva 
vihÈsinti attho. 

 Tatoti tasmÈ, yasmÈ suvisuddhasÊlo Satthari abhippasanno 
kilesÈbhibhavanapaÔipattiyaÒca Ôhito1, tasmÈ. PaÓidhÊti paÓidhÈnaÑ. Tato vÈ 
cittÈbhinÊhÈro. ŒsÊti ahosi. Cetaso abhipatthitoti mama cittena icchito. 
KÊdiso pana soti Èha “na nisÊde muhuttampi, taÓhÈsalle an|hate”ti. 
“AggamaggasaÓÉÈsena mama hadayato taÓhÈsalle anuddhaÔe muhuttampi na 
nisÊde nisajjaÑ na kappeyyan”ti evaÑ me cittÈbhinÊhÈro ahosÊti attho. 

 EvaÑ pana cittaÑ adhiÔÔhÈya bhÈvanaÑ bhÈvayitvÈ2 ÔhÈnaca~kameheva 
rattiÑ vÊtinÈmento ar|pasamÈpattito vuÔÔhÈya jhÈna~gamukhena vipassanaÑ 
paÔÔhapetvÈ arahattaÑ sacchÈkÈsi. Tena vuttaÑ “tassa me”ti-Èdi. Nir|padhÊti 
kiles|padhi-ÈdÊnaÑ abhÈvena nirupadhi. RatyÈvivasÈneti rattibhÈgassa 
______________________________________________________________ 
 1. ...paÔipatti ca vaÉÉhitÈ (SÊ), paÔipattiÒca vaÉÉhito (I) 2. ŒrabhitvÈ (SÊ, I) 
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vigamane vibhÈtÈya rattiyÈ. S|riyuggamanaÑ patÊti s|riyuggamanaÑ 
lakkhaÓaÑ katvÈ. SabbaÑ taÓhanti kÈmataÓhÈdibhedaÑ sabbaÑ taÓhÈsotaÑ 
aggamaggena visosetvÈ sukkhÈpetvÈ “taÓhÈsalle an|hate na nisÊde”ti 
paÔiÒÒÈya mocitattÈ1. Palla~kena upÈvisinti palla~kaÑ ÈbhujitvÈ nisÊdinti. 
SesaÑ uttÈnatthameva. 
 

MahÈpanthakattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

AÔÔhakanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔiÒÒÈyameva ÔhitattÈ (Ka)

 



   

9. NavakanipÈta 
 

1. Bh|tattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 NavakanipÈte yadÈ dukkhanti-ÈdikÈ Èyasmato Bh|tattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayaÑ puÒÒaÑ upacinanto Siddhatthassa Bhagavato kÈle 
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ Senoti1 laddhanÈmo viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ 
SatthÈraÑ disvÈ pasannamÈnaso “usabhaÑ pavaran”ti-ÈdinÈ cat|hi gÈthÈhi 
abhitthavi. 

 So tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ 
BuddhuppÈde SÈketanagarassa dvÈragÈme2 mahÈvibhavassa seÔÔhissa putto 
hutvÈ nibbatti. Tassa kira seÔÔhino jÈtÈ jÈtÈ dÈrako baddhÈghÈtena ekena 
yakkhena khÈditÈ, imassa pana pacchimabhavikattÈ bh|tÈ3 ÈrakkhaÑ 
gaÓhiÑsu. Yakkho pana VessavaÓassa upaÔÔhÈnaÑ gato, puna nÈgamÈsi. 
NÈmakaraÓadivase cassa “evaÑ kate amanussÈ anukampantÈ 
parihareyyun”ti Bh|toti nÈmaÑ akaÑsu. So pana attano puÒÒabalena 
anantarÈyo vaÉÉhi, tassa “tayo pÈsÈdÈ ahesun”ti-Èdi sabbaÑ Yasassa 
kulaputtassa vibhavakittane viya veditabbaÑ. So viÒÒutaÑ patto Satthari 
SÈkete vasante upÈsakehi saddhiÑ vihÈraÑ gato Satthu santike dhammaÑ 
sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ AjakaraÓiyÈ nÈma nadiyÈ tÊre leÓe 
vasanto vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne4– 

   “UsabhaÑ pavaraÑ vÊraÑ, mahesiÑ vijitÈvinaÑ. 
   SuvaÓÓavaÓÓaÑ SambuddhaÑ, ko disvÈ nappasÊdati. 

   HimavÈvÈ’parimeyyo, sÈgarova duruttaro. 
   Tatheva jhÈnaÑ Buddhassa, ko disvÈ nappasÊdati. 

   VasudhÈ yathÈ’ppameyyÈ, cittÈ vanavaÔaÑsakÈ. 
   Tatheva sÊlaÑ Buddhassa, ko disvÈ nappasÊdati. 
______________________________________________________________ 
 1. Sonoti (I) 2. SÈketanagare (SÊ, I) 
 3. ManussÈ appamattÈ hutvÈ (SÊ, I) 4. Khu 3. 126 piÔÔhe. 

 



160 KhuddakanikÈya   

 AnilaÒjasÈsa~khubbho, yathÈ’kÈso asa~khiyo. 

 Tatheva ÒÈÓaÑ Buddhassa, ko disvÈ nappasÊdati. 

 ImÈhi catugÈthÈhi, brÈhmaÓo senasavhayo. 

 BuddhaseÔÔhaÑ thavitvÈna, SiddhatthaÑ AparÈjitaÑ. 

 CatunnavutikappÈni, duggatiÑ nupapajjatha. 

 SugatiÑ sukhasampattiÑ, anubhosimanappakaÑ. 

 Catunnavutito kappe, thavitvÈ LokanÈyakaÑ. 

 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, thomanÈya idaÑ phalaÑ. 

 CÈtuddasamhi kappamhi, caturo ÈsumuggatÈ. 

 SattaratanasampannÈ, cakkavattÊ mahabbalÈ. 

 KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 ArahattaÑ pana patvÈ aparena samayena ÒÈtÊnaÑ anukampÈya SÈketaÑ 

gantvÈ katipÈhaÑ tehi upaÔÔhiyamÈno aÒjanavane vasitvÈ puna attanÈ 

vasitaÔÔhÈnameva gantukÈmo gamanÈkÈraÑ dassesi. ©ÈtakÈ “idheva bhante 

vasatha, tumhepi na kilamissatha, mayampi puÒÒena vaÉÉhissÈmÈ”ti theraÑ 

yÈciÑsu. Thero attano vivekÈbhiratiÑ tattha ca phÈsuvihÈraÑ pakÈsento– 

 

 518. “YadÈ dukkhaÑ jarÈmaraÓanti paÓÉito, 

 Aviddas| yattha sitÈ puthujjanÈ. 

 DukkhaÑ pariÒÒÈya satova jhÈyati, 

 Tato ratiÑ paramataraÑ na vindati. 

 

 519. YadÈ dukkhassÈvahaniÑ visattikaÑ, 

 PapaÒcasaÑghÈtadukhÈdhivÈhiniÑ. 

 TaÓhaÑ pahantvÈna satova jhÈyati, 

 Tato ratiÑ paramataraÑ na vindati.
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 520. YadÈ sivaÑ dvecatura~gagÈminaÑ, 
 MagguttamaÑ sabbakilesasodhanaÑ. 
 PaÒÒÈya passitva satova jhÈyati, 
 Tato ratiÑ paramataraÑ na vindati. 
 
 521. YadÈ asokaÑ virajaÑ asa~khataÑ, 
 SantaÑ padaÑ sabbakilesasodhanaÑ. 
 BhÈveti saÒÒojanabandhanacchidaÑ, 
 Tato ratiÑ paramataraÑ na vindati. 
 
 522. YadÈ nabhe gajjati meghadundubhi, 
 DhÈrÈkulÈ vihagapathe samantato. 
 Bhikkh| ca pabbhÈragatova jhÈyati, 
 Tato ratiÑ paramataraÑ na vindati. 
 
 523. YadÈ nadÊnaÑ kusumÈkulÈnaÑ, 
 Vicitta-vÈneyya-vaÔaÑsakÈnaÑ. 
 TÊre nisinno sumanova jhÈyati, 
 Tato ratiÑ paramataraÑ na vindati. 
 
 524. YadÈ nisÊthe rahitamhi kÈnane, 
 Deve gaÄantamhi nadanti dÈÔhino. 
 Bhikkh| ca pabbhÈragatova jhÈyati, 
 Tato ratiÑ paramataraÑ na vindati. 
 
 525. YadÈ vitakke uparundhiya’ttano, 
 Nagantare nagavivaraÑ samassito. 
 VÊtaddaro vÊtakhilova jhÈyati,  
 Tato ratiÑ paramataraÑ na vindati. 
 
 526. YadÈ sukhÊ malakhilasokanÈsano, 
 NiraggaÄo nibbanatho visallo. 
 SabbÈsave byantikatova jhÈyati, 
 Tato ratiÑ paramataraÑ na vindatÊ”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 
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 TatthÈyaÑ padayojanÈmukhena paÔhamagÈthÈya atthavaÓÓanÈ–
khandhÈnaÑ paripÈko jarÈ. Bhedo maraÓaÑ. JarÈmaraÓasÊsena cettha 
jarÈmaraÓavanto dhammÈ gahitÈ1. “TayidaÑ jarÈmaraÓaÑ dukkhan”ti 
aviddas| yathÈbh|taÑ ajÈnantÈ puthujjanÈ yattha yasmiÑ 
upÈdÈnakkhandhapaÒcake sitÈ paÔibandhÈ allÊnÈ, taÑ “idaÑ dukkhaÑ, 
ettakaÑ dukkhaÑ, na ito bhiyyo”ti vipassanÈpaÒÒÈsahitÈya maggapaÒÒÈya 
parijÈnitvÈ idha imasmiÑ sÈsane sato sampajÈno paÓÉito bhikkhu yadÈ 
yasmiÑ kÈle lakkhaÓ|panijjhÈnena jhÈyati. Tato vipassanÈratito 
maggaphalaratito ca paramataraÑ uttamataraÑ ratiÑ na vindati 
nappaÔilabhati. TenÈha BhagavÈ– 

   “Yato yato sammasati, khandhÈnaÑ udayabbayaÑ. 
   LabhatÊ pÊtipÈmojjaÑ, amataÑ taÑ vijÈnataÑ. 

   PathabyÈ ekarajjena, saggassa gamanena vÈ. 
   SabbalokÈdhipaccena, sotÈpattiphalaÑ varan”ti2. 

 EvaÑ pariÒÒÈbhisamayamukhena vivekaratiÑ dassetvÈ idÈni 
pahÈnÈbhisamayÈdimukhenapi taÑ dassetuÑ dutiyÈdikÈ tisso gÈthÈ abhÈsi. 
Tattha dukkhassÈvahaninti dukkhassa ÈyatiÑ pavattiÑ, dukkhassa 
nipphattikanti attho. Visattikanti taÓhaÑ. SÈ hi visatÈti visattikÈ, visÈlÈti 
visattikÈ, visaÔÈti visattikÈ, visakkatÊti visattikÈ, visaÑ haratÊti visattikÈ, 
visaÑvÈdikÈti visattikÈ, visam|lÈti visattikÈ, visaphalÈti visattikÈ, 
visaparibhogÈti visattikÈ, visÈlÈ vÈ pana sÈ taÓhÈ r|pe sadde gandhe rase 
phoÔÔhabbe dhamme kule gaÓe vitthaÔÈti visattikÈti vuccati. 
PapaÒcasaÑghÈtadukhÈdhivÈhininti sattasantÈnaÑ saÑsÈre papaÒcenti 
vitthÈrentÊti papaÒcÈ, rÈgÈdayo mÈnÈdayo ca. Te eva pavattidukkhassa 
saÑghÈtaÔÔhena saÑghÈtÈ, sadarathapariÄÈhasabhÈvattÈ dukkhaÒcÈti 
papaÒcasaÑghÈtadukhaÑ, tassa adhivÈhato3 nibbattanato 
papaÒcasaÑghÈtadukhÈdhivÈhinÊ. TaÑ taÓhaÑ pahantvÈnÈti ariyamaggena 
samucchinditvÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. JarÈmaraÓavanto gahito (SÊ, I) 2. Khu 1. 67 piÔÔhe Dhammapade. 
 3. AvippahÈnato (SÊ, I) 
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 Sivanti khemaÑ, akhemakarÈnaÑ kilesÈnaÑ samucchindanena tehi 
anupaddutanti attho. SammÈdiÔÔhi-ÈdÊnaÑ vasena dvicatura~go1 hutvÈ ariye 
nibbÈnaÑ gametÊti dvecatura~gagÈminaÑ, gÈthÈsukhatthaÑ cettha vibhatti-
alopo katoti daÔÔhabbaÑ. R|p|papattimaggÈdÊsu sabbesu maggesu uttamattÈ 
magguttamaÑ. TenÈha BhagavÈ “maggÈnaÔÔha~giko seÔÔho”ti2Èdi. Sabbehi 
kilesamalehi sattÈnaÑ sodhanato sabbakilesasodhanaÑ. PaÒÒÈya passitvÈti 
paÔivedhapaÒÒÈya bhÈvanÈbhisamayavasena abhisamecca. 

 Sokahet|naÑ abhÈvato puggalassa ca sokÈbhÈvahetuto natthi ettha 
sokoti asokaÑ. TathÈ vigatarÈgÈdirajattÈ virajaÑ. Na kenaci paccayena 
sa~khatanti asa~khataÑ. SabbesaÑ kilesÈnaÑ sabbassa ca dukkhassa 
v|pasamabhÈvato, saÑsÈradukkhadditehi pajjitabbato3 adhigantabbato ca 
santaÑ padaÑ. Sabbehi kilesamalehi sattasantÈnassa sodhananimittato 
sabbakilesasodhanaÑ. BhÈvetÊti sacchikiriyÈbhisamayavasena abhisameti. 
BahukkhattuÑ hi nibbÈnaÑ Èrabbha sacchikiriyÈbhisamayaÑ pavattentassa 
Èlambake4 labbhamÈnavisesakaÑ Èlambitabbe5 ÈropetvÈ evaÑ vuttaÑ. 
SaÒÒojanasa~khÈtÈnaÑ bandhanÈnaÑ chedanato 
saÒÒojanabandhanacchidaÑ. NimittaÑ hettha kattubhÈvena upacÈritaÑ, 
yathÈ ariyabhÈvakarÈni saccÈni ariyasaccÈnÊti. YathÈ purimagÈthÈsu yadÈ 
jhÈyati, tadÈ tato ratiÑ paramataraÑ na vindatÊti yojanÈ. EvaÑ idha yadÈ 
bhÈveti, tadÈ tato ratiÑ paramataraÑ na vindatÊti yojanÈ. 

 EvaÑ thero cat|hi gÈthÈhi attÈnaÑ anupanetvÈva 
catusaccapaÔivedhakittanena aÒÒaÑ byÈkaritvÈ idÈni attanÈ vasitaÔÔhÈnassa 
vivittabhÈvena phÈsutaÑ dassento “yadÈ nabhe”ti-ÈdikÈ gÈthÈ abhÈsi. Tattha 
nabheti ÈkÈse. SiniddhagambhÊranigghosatÈya meghoyeva dundubhi 
meghadundubhi. Samantato paggharantÊhi dhÈrÈhi ÈkulÈti dhÈrÈkulÈ. 
VihagÈnaÑ pakkhÊnaÑ gamanamaggattÈ vihagapathe nabheti yojanÈ. Tatoti 
jhÈnaratito. 
______________________________________________________________ 
 1. Dvicatura~ge (SÊ, I) 2. Khu 1. 51 piÔÔhe Dhammapade. 3. Pajahitabbato (SÊ) 
 4. Alabbhato (SÊ, I) 5. Alabbhitabbe (SÊ, I) 
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 KusumÈkulÈnanti tar|hi gaÄitakusumehi samohitÈnaÑ. 
VicittavÈneyyavaÔaÑsakÈnanti vane jÈtattÈ vÈneyyÈni vanapupphÈni, 
vicittÈni vÈneyyÈni vaÔaÑsakÈni etÈsanti vicittavÈneyyavaÔaÑsakÈ, nadiyo1, 
tÈsaÑ nÈnÈvidhavanapupphavaÔaÑsakÈnanti attho. 
Uttarimanussadhammavasena sundaro mano etassÈti sumano jhÈyati. 

 NisÊtheti rattiyaÑ. RahitamhÊti janasambÈdhavirahite vivitte. Deveti 
meghe. GaÄantamhÊti vuÔÔhidhÈrÈyo paggharante vassante. DÈÔhinoti 
sÊhabyagghÈdayo paÔipakkhasattÈ. Te hi dÈÔhÈvudhÈti2 “dÈÔhino”ti vuccanti, 
nadanti dÈÔhinoti idampi janavivekadassanatthameva gahitaÑ. 

 Vitakke uparundhiya’ttanoti attasantÈnapariyÈpannatÈya attano 
kÈmavitakkÈdike micchÈvitakke paÔipakkhabalena nisedhetvÈ. Attanoti vÈ 
idaÑ vindatÊti iminÈ yojetabbaÑ “tato ratiÑ paramataraÑ attanÈ na 
vindatÊ”ti. Nagantareti pabbatantare. Nagavivaranti pabbataguhaÑ 
pabbhÈraÑ vÈ. Samassitoti nissito upagato. VÊtaddaroti vigatakilesadaratho. 
VÊtakhiloti pahÊnacetokhilo. 

 SukhÊti jhÈnÈdisukhena sukhito. MalakhilasokanÈsanoti rÈgÈdÊnaÑ 
malÈnaÑ paÒcannaÑ ca cetokhilÈnaÑ ÒÈtiviyogÈdihetukassa sokassa ca 
pahÈyako. NiraggaÄoti aggaÄaÑ vuccati avijjÈ nibbÈnapurapavesanivÈraÓato, 
tadabhÈvato niraggaÄo. Nibbanathoti nitaÓho. Visalloti vigatarÈgÈdisallo. 
Sabbosaveti kÈmÈsavÈdike sabbepi Èsave. Byantikatoti byantikatÈvÊ 
ariyamaggena vigatante katvÈ Ôhito diÔÔhadhammasukhavihÈratthaÑ yadÈ 
jhÈyati, tato jhÈnaratito paramataraÑ ratiÑ na vindatÊti yojanÈ. EvaÑ pana 
vatvÈ thero ajakaraÓÊtÊrameva gato. 
 

Bh|tattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

NavakanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. VaÔaÑsakÈyo (SÊ), vaÔaÑsakÈdayo (I) 2. Tehi dÈÔhÈhi vuyhantÊti (SÊ, I)

 



   

10. DasakanipÈta 
 

1. KÈÄudÈyittheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 DasakanipÈte a~gÈrinoti-ÈdikÈ Èyasmato KÈÄudÈyittherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi Padumuttarabuddhassa kÈle HaÑsavatÊnagare kulagehe 
nibbatto Satthu dhammadesanaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ 
kulappasÈdakÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ tajjaÑ1 abhinÊhÈrakammaÑ 
katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthesi. 

 So yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ devamanussesu saÑsaranto amhÈkaÑ 
bodhisattassa mÈtukucchiyaÑ paÔisandhiggahaÓadivase 
KapilavatthusmiÑyeva amaccagehe paÔisandhiÑ gaÓhi, bodhisattena 
saddhiÑ ekadivasaÑyeva jÈtoti taÑdivasaÑyeva naÑ duk|lacumbaÔe 
nipajjÈpetvÈ bodhisattassa upaÔÔhÈnaÑ nayiÑsu. Bodhisattena hi saddhiÑ 
Bodhirukkho RÈhulamÈtÈ cattÈro nidhÊ ŒrohaniyahatthÊ AssakaÓÉako2 
Channo KÈÄudÈyÊti ime satta ekadivasaÑyeva jÈtattÈ sahajÈtÈ nÈma ahesuÑ. 
Athassa nÈmaggahaÓadivase sakalanagarassa udaggacittadivase jÈtattÈ3 
UdÈyÊtveva nÈmaÑ akaÑsu, thokaÑ kÈÄadhÈtukattÈ pana KÈÄudÈyÊti 
paÒÒÈyittha. So bodhisattena saddhiÑ kumÈrakÊÄaÑ kÊÄanto vuddhiÑ 
agamÈsi. 

 AparabhÈge LokanÈthe mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhamitvÈ 
anukkamena sabbaÒÒutaÑ patvÈ pavattitavaradhammacakke RÈjagahaÑ 
upanissÈya VeÄuvane viharante SuddhodanamahÈrÈjÈ taÑ pavattiÑ sutvÈ 
purisasahassaparivÈraÑ ekaÑ amaccaÑ “puttaÑ me idhÈnehÊ”ti pesesi. So 
dhammadesanÈvelÈya Satthu santikaÑ gantvÈ parisapariyante Ôhito 
dhammaÑ sutvÈ sapariso arahattaÑ pÈpuÓi. Atha ne SatthÈ “etha 
bhikkhavo”ti hatthaÑ pasÈreti. Sabbe ta~khaÓaÑyeva 
iddhimayapattacÊvaradharÈ vassasaÔÔhikattherÈ viya ahesuÑ. ArahattaÑ 
pattato paÔÔhÈya pana ariyÈ majjhattÈva honti, tasmÈ raÒÒo pahitasÈsanaÑ 
Dasabalassa na kathesi. RÈjÈ “neva gatabalakoÔÔhako Ègacchati, na sÈsanaÑ 
suyyatÊ”ti aparampi amaccaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. TadatthaÑ (SÊ, I) 2. Kanthako (SÊ, I) 3. JÈtoti (AÑ-®Ôha 1. 234 piÔÔhe.) 
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purisasahassena pesesi. Tasmimpi tathÈ paÔipanne aparanti evaÑ navahi 
amaccehi saddhiÑ nava purisasahassÈni pesesi, sabbe arahattaÑ patvÈ tuÓhÊ 
ahesuÑ. 

 Atha rÈjÈ cintesi “ettakÈ janÈ mayi sinehÈbhÈvena Dasabalassa 
idhÈgamanatthÈya na kiÒci kathayiÑsu, ayaÑ kho pana UdÈyÊ Dasabalena 
samavayo sahapaÑsukÊÄiko, mayi ca sineha vÈ, imaÑ pesessÈmÊ”ti taÑ 
pakkosÈpetvÈ “tÈta tvaÑ purisasahassaparivÈro RÈjagahaÑ gantvÈ 
dasabalaÑ ÈnehÊ”ti vatvÈ pesesi. So pana gacchanto “sacÈhaÑ deva 
pabbajituÑ labhissÈmi, evÈhaÑ BhagavantaÑ idhÈnessÈmÊ”ti vatvÈ “yaÑ 
kiÒci katvÈ mama puttaÑ dassehÊ”ti vutto RÈjagahaÑ gantvÈ Satthu 
dhammadesanÈvelÈya parisapariyante Ôhito dhammaÑ sutvÈ saparivÈro 
arahattaÑ patvÈ ehibhikkhubhÈve patiÔÔhÈsi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

   “Padumuttarabuddhassa, LokajeÔÔhassa tÈdino. 
   AddhÈnaÑ paÔipannassa, carato cÈrikaÑ tadÈ. 

   SuphullaÑ padumaÑ gayha, uppalaÑ MallikaÒcahaÑ. 
   ParamannaÑ gahetvÈna, adÈsiÑ Satthuno ahaÑ. 

   ParibhuÒji MahÈvÊro, paramannaÑ subhojanaÑ. 
   TaÒca pupphaÑ gahetvÈna, janassa sampadassayi. 

   IÔÔhaÑ kantaÑ piyaÑ loke, jalajaÑ pupphamuttamaÑ. 
   SudukkaraÑ kataÑ tena, yo me pupphaÑ adÈsidaÑ. 

   Yo pupphamabhiropesi, paramannaÒcadÈsi me. 
   TamahaÑ kittayissÈmi, suÓÈtha mama bhÈsato. 

   Dasa aÔÔha cakkhattuÑ so, devarajjaÑ karissati. 
   UppalaÑ padumaÒcÈpi, MallikaÒca taduttari. 

   Assa puÒÒavipÈkena, dibbagandhasamÈyutaÑ. 
   ŒkÈse chadanaÑ katvÈ, dhÈrayissati tÈvade. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 95 piÔÔhÈdÊsu.
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 PaÒcavÊsatikkhattuÑ ca, cakkavattÊ bhavissati. 
 PathabyÈ rajjaÑ paÒcasataÑ, vasudhaÑ Èvasissati. 

 Kappasatasahassamhi, OkkÈkakulasambhavo. 
 Gotamo nÈma gottena, SatthÈ loke bhavissati. 

 SakakammÈbhiraddho so, sukkam|lena codito. 
 SakyÈnaÑ nandijanano, ÒÈtibandhu bhavissati. 

 So pacchÈ pabbajitvÈna, sukkam|lena codito. 
 SabbÈsave pariÒÒÈya, nibbÈyissati’nÈsavo. 

 PaÔisambhidamanuppattaÑ, katakiccamanÈsavaÑ. 
 Gotamo lokabandhu taÑ, etadagge Ôhapessati. 

 PadhÈnapahitatto so, upasanto nir|padhi. 
 UdÈyÊ nÈma nÈmena, hessati Satthu sÈvako. 

 RÈgo doso ca moho ca, mÈno makkho ca dhaÑsito. 
 SabbÈsave pariÒÒÈya, viharÈmi anÈsavo. 

 TosayiÑ cÈpi SambuddhaÑ, ÈtÈpÊ nipako ahaÑ. 
 PasÈdito ca Sambuddho, etadagge Ôhapesi maÑ. 

 PaÔisambhidÈ catasso -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 ArahattaÑ pana patvÈ “na tÈvÈyaÑ Dasabalassa kulanagaraÑ gantuÑ 
kÈlo, vasante pana upagate pupphitesu vanasaÓÉesu haritatiÓasaÒchannÈya 
bh|miyÈ gamanakÈlo bhavissatÊ”ti kÈlaÑ paÔimÈnento vasante sampatte 
Satthu kulanagaraÑ gantuÑ gamanamaggavaÓÓaÑ saÑvaÓÓento– 
 
 527. “A~gÈrino dÈni dumÈ bhadante, 
 Phalesino chadanaÑ vippahÈya. 
 Te accimantova pabhÈsayanti, 
 Samayo MahÈvÊra bhÈgÊ rasÈnaÑ. 
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 528. DumÈni phullÈni manoramÈni, 
 Samantato sabbadisÈ pavanti. 
 PattaÑ pahÈya phalamÈsasÈnÈ, 
 KÈlo ito pakkamanÈya vÊra. 
 
 529. NevÈ’tisÊtaÑ na panÈ’ti-uÓhaÑ, 
 SukhÈ utu addhaniyÈ bhadante. 
 Passantu taÑ SÈkiyÈ KoÄiyÈ ca, 
 PacchÈmukhaÑ RohiniyaÑ tarantaÑ. 
 
 530. ŒsÈya kasate khettaÑ, bÊjaÑ ÈsÈya vappati. 
 ŒsÈya vÈÓijÈ yanti, samuddaÑ dhanahÈrakÈ. 
 YÈya ÈsÈya tiÔÔhÈmi, sÈ me ÈsÈ samijjhatu. 
 
 531. PunappunaÑ ceva vapanti bÊjaÑ, 
 PunappunaÑ vassati devarÈjÈ. 
 PunappunaÑ khettaÑ kasanti kassakÈ, 
 PunappunaÑ dhaÒÒamupeti raÔÔhaÑ. 
 
 532. PunappunaÑ yÈcanakÈ caranti, punappunaÑ dÈnapatÊ dadanti. 
 PunappunaÑ dÈnapatÊ daditvÈ, punappunaÑ saggamupenti ÔhÈnaÑ. 
 
 533. VÊro have sattayugaÑ puneti, 
 YasmiÑ kule jÈyati bh|ripaÒÒo. 
 MaÒÒÈmahaÑ Sakkati devadevo, 
 TayÈ hi jÈto Muni saccanÈmo. 
 
 534. Suddhodano nÈma pitÈ mahesino, 
 Buddhassa mÈtÈ pana mÈyanÈmÈ. 
 YÈ bodhisattaÑ parihariya kucchinÈ, 
 KÈyassa bhedÈ tidivamhi modati. 
 
 535. SÈ GotamÊ kÈlakatÈ ito cutÈ, 
 Dibbehi kÈmehi sama~gibh|tÈ. 
 SÈ modati kÈmaguÓehi paÒcahi, 
 ParivÈritÈ devagaÓehi tehi. 
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 536. Buddhassa puttomhi asayhasÈhino, 
 A~gÊrasassa’ppaÔimassa tÈdino. 
 PitupitÈ mayhaÑ tuvaÑ’si Sakka, 
 Dhammena me Gotama ayyakosÊ”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha a~gÈrinoti a~gÈrÈni viyÈti a~gÈrÈni, rattapavÈÄavaÓÓÈni 
rukkhÈnaÑ pupphapallavÈni, tÈni etesaÑ santÊti a~gÈrino, 
atilohitakusumakisalayehi a~gÈravuÔÔhisaÑparikiÓÓÈ viyÈti attho. IdÈnÊti 
imasmiÑ kÈle. DumÈti rukkhÈ. Bhadanteti bhaddaÑ ante etassÈti bhadanteti 
ekassa dakÈrassa lopaÑ katvÈ vuccati, guÓavisesayutto, 
guÓavisesayuttÈnaÒca aggabh|to SatthÈ. TasmÈ bhadanteti Satthu ÈlapanaÑ. 
PaccattavacanaÒcetaÑ ekÈrantaÑ “sukaÔe paÔikamme sukhe dukkhepi ce”ti1 
ÈdÊsu viya. Idha pana sambodhanatthe daÔÔhabbaÑ. Tena vuttaÑ “bhadanteti 
Èlapanan”ti. “BhaddasaddasamÈnatthaÑ padantaramekan”ti keci. PhalÈni 
esantÊti phalesino. Acetanepi hi2 sacetanakiriyamÈropetvÈ voharanti, yathÈ 
kulaÑ patitukÈmanti, phalÈni gahetumÈraddhÈ sampattiphalagahaÓakÈlÈti 
attho. ChadanaÑ vippahÈyÈti purÈÓapaÓÓÈni pajahitvÈ 
sampannapaÓÉupalÈsÈti attho. Teti dumÈ. Accimantova pabhÈsayantÊti 
dÊpasikhÈvanto viya jalita-aggÊ viya vÈ obhÈsayanti sabbÈ disÈti adhippÈyo. 
Samayoti kÈlo, “anuggahÈyÈ”ti vacanaseso. MahÈvÊrÈti mahÈvikkanta. 
BhÈgÊ rasÈnanti attharasÈdÊnaÑ bhÈgÊ. VuttaÒhetaÑ dhammasenÈpatinÈ 
“bhÈgÊ vÈ BhagavÈ attharasassa dhammarasassÈ”ti-Èdi3. MahÈvÊra bhÈgÊti ca 
idampi dvayaÑ sambodhanavacanaÑ daÔÔhabbaÑ. BhÈgÊrathÈnanti4 pana 
pÈÔhe BhagÊratho nÈma ÈdirÈjÈ. TabbaÑsajÈtatÈya5 SÈkiyÈ BhÈgÊrathÈ, tesaÑ 
BhÈgÊrathÈnaÑ upakÈratthanti adhippÈyo. 

 DumÈnÊti li~gavipallÈsena vuttaÑ, dumÈ rukkhÈti attho. Samantato 
sabbadisÈ pavantÊti samantato sabbabhÈgato sabbadisÈsu ca phullÈni, tathÈ 
phullattÈ eva sabbadisÈ pavanti gandhaÑ vissajjenti. ŒsamÈnÈti 
______________________________________________________________ 
 1. JÊveti (Ka) 2. Acetanehi (SÊ), acetanepi (I, Ka) 
 3. Khu 8. 26. piÔthe C|Äaniddese. 4. BhÈgÊraÔÔhÈnanti (Ka)  
 5. ŒdirÈjÈti jÈnitabbaÑ, sajÈtitÈya (SÊ) 
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ÈsÊsantÈ gahitukÈmÈ, evaÑ rukkhasobhÈya gamanamaggassa rÈmaÓeyyataÑ 
dassetvÈ idÈni “nevÈ’tisÊtan”ti-ÈdinÈ utusampattiÑ dasseti. SukhÈti 
nÈtisÊtanÈti-uÓhabhÈveneva sukhÈ iÔÔhÈ. Utu addhaniyÈti 
addhÈnagamanayoggÈ utu. Passantu taÑ SÈkiyÈ KoÄiyÈ ca, pacchÈmukhaÑ 
RohiniyaÑ tarantanti RohinÊ nÈma nadÊ SÈkiyakoÄiyajanapadÈnaÑ antare 
uttaradisato dakkhiÓamukhÈ sandati, RÈjagahaÑ cassÈ 
puratthimadakkhiÓÈya disÈya, tasmÈ RÈjagahato KapilavatthuÑ gantuÑ taÑ 
nadiÑ tarantÈ pacchÈmukhÈ hutvÈ taranti. TenÈha “passantu taÑ -pa- 
tarantan”ti. “BhagavantaÑ pacchÈmukhaÑ RohiniÑ nÈma nadiÑ 
atikkamantaÑ SÈkiyakoÄiyajanapadavÈsino passant|”ti 
KapilavatthugamanÈya BhagavantaÑ ÈyÈcanto ussÈheti. 

 IdÈni attano patthanaÑ upamÈhi pakÈsento “ÈsÈya kasate”ti gÈthamÈha. 
ŒsÈya kasate khettanti kassako kasanto khettaÑ phalÈsÈya kasati. BÊjaÑ 
ÈsÈya vappatÊti kasitvÈ ca vapantena phalÈsÈya eva bÊjaÑ vappati 
nikkhipÊyati. ŒsÈya vÈÓijÈ yantÊti dhanahÈrakÈ vÈÓijÈ dhanÈsÈya samuddaÑ 
tarituÑ desaÑ upagantuÑ samuddaÑ nÈvÈya yanti gacchanti. YÈya ÈsÈya 
tiÔÔhÈmÊti evaÑ ahampi yÈya ÈsÈya patthanÈya BhagavÈ tumhÈkaÑ 
KapilapuragamanapatthanÈya idha tiÔÔhÈmi, sÈ me ÈsÈ samijjhatu, tumhehi 
“Kapilavatthu gantabban”ti vadati, ÈsÈya sadisatÈya cettha 
kattukamyatÈchandaÑ ÈsÈti Èha. 

 GamanamaggasaÑvaÓÓanÈdinÈ1 anekavÈraÑ yÈcanÈya kÈraÓaÑ 
dassetuÑ “punappunan”ti-Èdi vuttaÑ. Tassattho–sakiÑ vuttamattena 
vappe2 asampajjamÈne kassakÈ punappunaÑ dutiyampi tatiyampi bÊjaÑ 
vapanti, pajjunno devarÈjÈpi ekavÈrameva avassitvÈ punappunaÑ kÈlena 
kÈlaÑ vassati, kassakÈpi ekavÈrameva akasitvÈ sassasampatti-atthaÑ 
paÑsuÑ kaddamaÑ vÈ muduÑ3 kÈtuÑ khettaÑ punappunaÑ kasanti, 
ekavÈrameva dhaÒÒaÑ sa~gahaÑ4 katvÈ “alamettÈvatÈ”ti aparitussanato 
koÔÔhÈgÈrÈdÊsu paÔisÈmanavasena manussehi upanÊyamÈnaÑ punappunaÑ 
sÈli-ÈdidhaÒÒaÑ raÔÔhaÑ upeti upagacchati. 
______________________________________________________________ 
 1. ...saÑvaÓÓanÈdÊsu (SÊ), ...saÑvaÓÓanÈdi... (I) 2. Vuttamattena vÈ (SÊ, I) 
 3. KaddamaÑ muduÑ vÈ (SÊ, I) 4. DhaÒÒasa~gahaÑ (SÊ, I) 
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 YÈcanakÈpi yÈcantÈ punappunaÑ kulÈni caranti upagacchanti, na 
ekavÈrameva, yÈcitÈ pana tesaÑ punappunaÑ dÈnapatÊ dadanti, na 
sakiÑyeva. TathÈ pana deyyadhammaÑ punappunaÑ dÈnapatÊ daditvÈ 
dÈnamayaÑ puÒÒaÑ upacinitvÈ punappunaÑ aparÈparaÑ saggamupenti 
ÔhÈnaÑ paÔisandhivasena devalokaÑ upagacchanti, tasmÈ ahampi 
punappunaÑ yÈcÈmi, BhagavÈ mayhaÑ manorathaÑ matthakaÑ pÈpehÊti 
adhippÈyo. 

 IdÈni yadatthaÑ SatthÈraÑ KapilavatthugamanaÑ yÈcati, taÑ dassetuÑ 
“VÊro have”tigÈthamÈha. Tassattho–vÊro vÊriyavÈ mahÈvikkanto 
bh|ripaÒÒo mahÈpaÒÒo puriso yasmiÑ kule jÈyati nibbattati, tattha have 
ekaÑsena sattayugaÑ sattapurisayugaÑ yÈvasattamaÑ pitÈmahayugaÑ 
sammÈpaÔipattiyÈ puneti sodhetÊti lokavÈdo ativÈdo aÒÒesu. BhagavÈ pana 
sabbesaÑ devÈnaÑ uttamadevatÈya devadevo pÈpanivÈraÓena 
kalyÈÓapatiÔÔhÈpanena tato parampi sodhetuÑ Sakkati SakkotÊti maÒÒÈmi 
ahaÑ. KasmÈ? TayÈ hi jÈto Muni saccanÈmo yasmÈ tayÈ SatthÈrÈ ariyÈya 
jÈtiyÈ jÈto munibhÈvo, muni vÈ samÈno attahitaparahitÈnaÑ 
idhalokaparalokÈnaÒca munanaÔÔhena “MunÊ”ti avitathanÈmo, monavÈ vÈ 
muni1, “samaÓo pabbajito isÊ”ti avitathanÈmo tayÈ jÈto, tasmÈ sattÈnaÑ 
ekantahitapaÔilÈbhahetubhÈvato BhagavÈ tava tattha gamanaÑ yÈcÈmÈti 
attho. 

 IdÈni “sattayugan”ti vutte pituyugaÑ dassetuÑ “Suddhodano nÈmÈ”ti-
Èdi vuttaÑ. SuddhaÑ odanaÑ jÊvanaÑ2 etassÈti Suddhodano. BuddhapitÈ hi 
ekaÑsato suvisuddhakÈyavacÊmanosamÈcÈro suvisuddhÈjÊvo hoti tathÈ 
abhinÊhÈrasampannattÈ. MÈyanÈmÈti kular|pasÊlÈcÈrÈdisampattiyÈ 
ÒÈtimittÈdÊhi “mÈ yÈhÊ”ti vattabbaguÓatÈya “mÈyÈ”ti laddhanÈmÈ. 
ParihariyÈti dhÈretvÈ. KÈyassa bhedÈti sadevakassa lokassa cetiyasadisassa 
attano kÈyassa vinÈsato uddhaÑ. TidivamhÊti Tusitadevaloke. 

 SÈti mÈyÈdevÊ. GotamÊti gottena taÑ kitteti. Dibbehi kÈmehÊti 
TusitabhavanapariyÈpannehi dibbehi vatthukÈmehi. Sama~gibh|tÈti 
samannÈgatÈ. KÈmaguÓehÊti kÈmakoÔÔhÈsehi, “kÈmehÊ”ti 
______________________________________________________________ 
 1. MunisamÈnavÈ muni (SÊ, I) 2. JÊvitaÑ (SÊ, I) 
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vatvÈ puna “kÈmaguÓehÊ”ti vacanena anekabhÈgehi vatthukÈmehi 
paricÈriyatÊti dÊpeti. TehÊti yasmiÑ devanikÈye nibbatti, tehi 
TusitadevagaÓehi1, tehi vÈ kÈmaguÓehi. “Sama~gibh|tÈ parivÈritÈ”ti ca 
itthili~ganiddeso purimattabhÈvasiddhaÑ itthibhÈvaÑ, devatÈbhÈvaÑ vÈ 
sandhÈya kato, dev|papatti pana purisabhÈveneva jÈtÈ. 

 EvaÑ therena yÈcito BhagavÈ tattha gamane bah|naÑ visesÈdhigamaÑ 
disvÈ vÊsatisahassa khÊÓÈsavaparivuto RÈjagahato aturitacÈrikÈvasena 
KapilavatthugÈmimaggaÑ paÔipajji. Thero iddhiyÈ KapilavatthuÑ gantvÈ 
raÒÒo purato ÈkÈse Ôhito adiÔÔhapubbaÑ vesaÑ disvÈ raÒÒÈ “kosi tvan”ti 
pucchito “sace amaccaputtaÑ tayÈ Bhagavato santikaÑ pesitaÑ maÑ na 
jÈnÈsi, evaÑ pana jÈnÈhÊ”ti dassento– 

   “Buddhassa puttomhi asayhasÈhino, 
   A~gÊrasassa’ppaÔimassa tÈdino. 
   PitupitÈ mayhaÑ tuvaÑ’si Sakka, 
   Dhammena me Gotama ayyakosÊ”ti– 

osÈnagÈthamÈha. 

 Tattha Buddhassa puttomhÊti SabbaÒÒubuddhassa ure jÈtatÈya2 
orasaputto amhi. AsayhasÈhinoti abhisambodhito pubbe ÔhapetvÈ 
mahÈbodhisattaÑ aÒÒehi sahituÑ vahituÑ asakkuÓeyyattÈ asayhassa 
sakalassa bodhisambhÈrassa mahÈkÈruÓikÈdhikÈrassa ca sahanato vahanato, 
tato parampi aÒÒehi sahituÑ abhibhavituÑ asakkuÓeyyattÈ asayhÈnaÑ 
paÒcannaÑ mÈrÈnaÑ sahanato abhibhavanato, ÈsayÈnusayacaritÈdhimutti-
ÈdivibhÈgÈvabodhanena yathÈrahaÑ veneyyÈnaÑ 
diÔÔhadhammikasamparÈyikaparamatthehi anusÈsanÊsa~khÈtassa aÒÒehi 
asayhassa Buddhakiccassa ca sahanato, tattha vÈ sÈdhukÈrÊbhÈvato 
asayhasÈhino. A~gÊrasassÈti a~gÊkatasÊlÈdisampattikassa. “A~gama~gehi 
niccharaÓaka-obhÈsassÈ”ti apare. Keci pana “A~gÊraso, Siddhatthoti 
______________________________________________________________ 
 1. TasmiÑ devanikÈye nibbattehi TusitagaÓehi (SÊ), yasmiÑ devanikÈye nibbattÈ, 
 tehi TusitaguÓehi (I) 
 2. UrovÈyÈmajanitÈbhijÈtitÈya (I, Ka) 
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dve nÈmÈni pitarÈyeva gahitÈnÊ”ti vadanti. AppaÔimassÈti an|pamassa. 
IÔÔhÈniÔÔhesu tÈdilakkhaÓappattiyÈ tÈdino. PitupitÈ mayhaÑ tuvaÑ’sÊti 
ariyajÈtivasena mayhaÑ pitu SammÈsambuddhassa lokavohÈrena tvaÑ pitÈ 
asi. SakkÈti jÈtivasena rÈjÈnaÑ Èlapati. DhammenÈti sabhÈvena ariyajÈti 
lokiyajÈtÊti dvinnaÑ jÈtÊnaÑ sabhÈvasamodhÈnena1. GotamÈti rÈjÈnaÑ 
gottena Èlapati. AyyakosÊti pitÈmaho asi. Ettha ca “Buddhassa puttomhÊ”ti-
ÈdiÑ vadanto thero aÒÒaÑ byÈkÈsi. 

 EvaÑ pana attÈnaÑ jÈnÈpetvÈ haÔÔhatuÔÔhena raÒÒÈ mahÈrahe palla~ke 
nisÊdÈpetvÈ attano paÔiyÈditassa nÈnaggarasassa bhojanassa pattaÑ p|retvÈ 
dinne gamanÈkÈraÑ dasseti. “KasmÈ gantukÈmattha, bhuÒjathÈ”ti ca vutte 
Satthu santikaÑ gantvÈ bhuÒjissÈmÊti. KahaÑ pana SatthÈti. 
VÊsatisahassabhikkhuparivÈro tumhÈkaÑ dassanatthÈya maggaÑ 
paÔipannoti. Tumhe imaÑ piÓÉapÈtaÑ paribhuÒjitvÈ yÈva mama putto imaÑ 
nagaraÑ sampÈpuÓÈti, tÈvassa itova piÓÉapÈtaÑ harathÈti. Thero 
bhattakiccaÑ katvÈ raÒÒo parisÈya ca dhammaÑ kathetvÈ Satthu Ègamanato 
puretarameva sakalaÑ rÈjanivesanaÑ ratanattaye abhippasannaÑ karonto 
sabbesaÑ passantÈnaÑyeva Satthu ÈharitabbabhattapuÓÓaÑ pattaÑ ÈkÈse 
vissajjetvÈ sayampi vehÈsaÑ abbhuggantvÈ piÓÉapÈtaÑ upanetvÈ2 Satthu 
hatthe Ôhapesi. SatthÈ taÑ piÓÉapÈtaÑ paribhuÒji. EvaÑ saÔÔhiyojanaÑ 
maggaÑ divase divase yojanaÑ gacchantassa Satthu rÈjagehatova bhattaÑ 
ÈharitvÈ adÈsi. Atha naÑ “BhagavÈ mayhaÑ pitu mahÈrÈjassa 
sakalanivesanaÑ pasÈdesÊ”ti kulappasÈdakÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

KÈÄudÈyittheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. SamÈdÈnena (SÊ) 2. UpanÈmetvÈ (SÊ) 
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2. EkavihÈriyattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Purato pacchato vÈti-ÈdikÈ Èyasmato EkavihÈriyattherassa1 gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto Kassapadasabalassa kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto 
Satthu santike dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ araÒÒaÑ 
pavisitvÈ vivekavÈsaÑ vasi. 

 So tena puÒÒakammena ekaÑ BuddhantaraÑ devamanussesu 
saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde Bhagavati parinibbute 
DhammÈsokaraÒÒo kaniÔÔhabhÈtÈ hutvÈ nibbatti. AsokamahÈrÈjÈ kira Satthu 
parinibbÈnato dvinnaÑ vassasatÈnaÑ upari aÔÔhÈrasame vasse 
sakalajambudÊpe ekarajjÈbhisekaÑ patvÈ attano kaniÔÔhaÑ TissakumÈraÑ 
oparajje ÔhapetvÈ ekena upÈyena taÑ sÈsane abhippasannaÑ akÈsi. So 
ekadivasaÑ migavaÑ gato araÒÒe YonakamahÈdhammarakkhitattheraÑ 
hatthinÈgena sÈlasÈkhaÑ gahetvÈ bÊjiyamÈnaÑ nisinnaÑ disvÈ 
saÒjÈtapasÈdo “aho vatÈhampi ayaÑ mahÈthero viya pabbajitvÈ araÒÒe 
vihareyyan”ti cintesi. Thero tassa cittÈcÈraÑ ÒatvÈ tassa passantasseva 
ÈkÈsaÑ abbhuggantvÈ AsokÈrÈme pokkharaÓiyÈ abhijjamÈne udake ÔhatvÈ 
cÊvaraÒca uttarÈsa~gaÒca ÈkÈse olaggetvÈ nhÈyituÑ Èrabhi. KumÈro therassa 
ÈnubhÈvaÑ disvÈ abhippasanno araÒÒato nivattitvÈ rÈjagehaÑ gantvÈ 
“pabbajissÈmÊ”ti raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ taÑ anekappakÈraÑ yÈcitvÈ 
pabbajjÈdhippÈyaÑ nivattetuÑ nÈsakkhi. So upÈsako hutvÈ pabbajjÈsukhaÑ 
patthento– 
 
 537. “Purato pacchato vÈpi, aparo ce na vijjati. 
 AtÊva phÈsu bhavati, ekassa vasato vane. 
 
 538. Handa eko gamissÈmi, araÒÒaÑ BuddhavaÓÓitaÑ. 
 PhÈsu ekavihÈrissa, pahitattassa bhikkhuno. 
 
 539. YogÊ-pÊtikaraÑ rammaÑ, mattakuÒjarasevitaÑ. 
 Eko atthavasÊ khippaÑ, pavisissÈmi kÈnanaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. EkavihÈrikattherassa (SÊ) 
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 540. Supupphite sÊtavane, sÊtale girikandare. 
 GattÈni parisiÒcitvÈ, ca~kamissÈmi ekako. 
 
 541. EkÈkiyo adutiyo, ramaÓÊye mahÈvane. 
 KadÈhaÑ viharissÈmi, katakicco anÈsavo. 
 
 542. EvaÑ me kattukÈmassa, adhippÈyo samijjhatu. 
 SÈdhayissÈma’haÑyeva, nÈÒÒo aÒÒassa kÈrako”ti– 

imÈ cha gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha purato pacchato vÈti attano purato vÈ pacchato vÈ, vÈ-saddassa 
vikappatthattÈ passato vÈ aparo aÒÒo jano na vijjati ce, atÊva ativiya phÈsu 
cittasukhaÑ bhavati. EkavihÈrÊbhÈvena ekassa asahÈyassa. Vane vasatoti 
ciraparicitena vivekajjhÈsayena ÈkaÉÉhiyamÈnahadayo so rattindivaÑ 
mahÈjanaparivutassa vasato1 sa~gaÓikavihÈraÑ nibbindanto vivekasukhaÑ 
ca bahuÑ maÒÒanto vadati. 

 HandÈti vossaggatthe nipÈto, tena idÈni karÊyamÈnassa 
araÒÒagamanassa nicchitabhÈvamÈha. Eko gamissÈmÊti “suÒÒÈgÈre kho 
gahapati TathÈgatÈ abhiramantÊ”ti-Èdivacanato2 Buddhehi vaÓÓitaÑ 
pasaÔÔhaÑ araÒÒaÑ eko asahÈyo gamissÈmi vÈsÈdhippÈyena upagacchÈmi. 
YasmÈ ekavihÈrissa ÔhÈnÈdÊsu asahÈyabhÈvena ekavihÈrissa nibbÈnaÑ 
paÔipesitacittatÈya pahitattassa adhisÊlasikkhÈdikÈ tisso sikkhÈ sikkhato 
bhikkhuno araÒÒaÑ phÈsu3 iÔÔhaÑ sukhÈvahanti attho. 

 YogÊ-pÊtikaranti yogÊnaÑ bhÈvanÈya yuttappayuttÈnaÑ 
appasaddÈdibhÈvena jhÈnavipassanÈdipÊtiÑ Èvahanato yogÊ-pÊtikaraÑ. 
VisabhÈgÈrammaÓÈbhÈvena paÔisallÈnasÈruppatÈya rammaÑ. 
MattakuÒjarasevitanti mattavaravÈraÓavicaritaÑ, iminÈpi 
brahÈraÒÒabhÈvena4 janavivekaÑyeva dasseti. AtthavasÊti idha atthoti 
samaÓadhammo adhippeto. “KathaÑ nu kho so me bhaveyyÈ”ti tassa vasaÑ 
gato. 
______________________________________________________________ 
 1. Parissayato (SÊ, I) 2. Vi 4. 306 piÔÔhe. 
 3. PhÈsuvihÈraÑ (SÊ, I) 4. BrahÈraÒÒabhÈve (SÊ, I) 
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 Supupphiteti suÔÔhu pupphite. SÊtavaneti chÈy|dakasampattiyÈ sÊte vane. 
Ubhayenapi tassa ramaÓÊyataÑyeva vibhÈveti. Girikandareti girÊnaÑ 
abbhantare kandare. Kanti hi udakaÑ, tena dÈritaÑ ninnaÔÔhÈnaÑ kandaraÑ 
nÈma. TÈdise sÊtale girikandare ghammaparitÈpaÑ vinodetvÈ attano gattÈni 
parisiÒcitvÈ nhÈyitvÈ ca~kamissÈmi ekakoti katthaci anÈyattavuttitaÑ 
dasseti. 

 EkÈkiyoti ekÈkÊ asahÈyo. Adutiyoti taÓhÈsa~khÈtadutiyÈbhÈvena 
adutiyo. TaÓhÈ hi purisassa sabbadÈ avijahanaÔÔhena dutiyÈ nÈma. TenÈha 
BhagavÈ “taÓhÈdutiyo puriso, dÊghamaddhÈna saÑsaran”ti1. 

 EvaÑ me kattukÈmassÈti “handa eko gamissÈmÊ”ti-ÈdinÈ vuttavidhinÈ 
araÒÒaÑ gantvÈ2 bhÈvanÈbhiyogaÑ kattukÈmassa me. AdhippÈyo 
samijjhat|ti “kadÈhaÑ viharissÈmi, katakicco anÈsavo”ti evaÑ pavatto 
manoratho ijjhatu siddhiÑ pÈpuÓÈtu. Arahattappatti ca yasmÈ na 
ÈyÈcanamattena3 sijjhati, nÈpi aÒÒena sÈdhetabbÈ, tasmÈ Èha 
“sÈdhayissÈma’haÑyeva, nÈÒÒo aÒÒassa kÈrako”ti. 

 EvaÑ uparÈjassa pabbajjÈya daÄhanicchayataÑ ÒatvÈ rÈjÈ 
AsokÈrÈmagamanÊyaÑ maggaÑ ala~kÈrÈpetvÈ kumÈraÑ 
sabbÈla~kÈravibh|sitaÑ mahatiyÈ senÈya mahaccarÈjÈnubhÈvena vihÈraÑ 
nesi. KumÈro padhÈnagharaÑ gantvÈ MahÈdhammarakkhitattherassa santike 
pabbaji, anekasatÈ manussÈ taÑ anupabbajiÑsu. RaÒÒo bhÈgineyyo 
Sa~ghamittÈya sÈmiko AggibrahmÈpi tameva anupabbaji. So pabbajitvÈ 
haÔÔhatuÔÔho attanÈ kÈtabbaÑ pakÈsento– 
 
 543. “Esa bandhÈmi sannÈhaÑ, pavisissÈmi kÈnanaÑ. 
 Na tato nikkhamissÈmi, appatto ÈsavakkhayaÑ. 
 
 544. MÈlute upavÈyante, sÊte surabhigandhike. 
 AvijjaÑ dÈlayissÈmi, nisinno nagamuddhani. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 201, 268 piÔÔhesu. 2. AraÒÒe (SÊ, I) 
 3. YasmÈ ÈsÈdanamattena (SÊ), yasmÈ ÈyÈcanamajjhena (I) 
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 545. Vane kusumasaÒchanne, pabbhÈre n|na sÊtale. 
 Vimuttisukhena sukhito, ramissÈmi giribbaje”ti– 

tisso gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha esa bandhÈmi sannÈhanti esÈhaÑ vÊriyasa~khÈtaÑ sannÈhaÑ 
bandhÈmi, kÈye ca jÊvite ca nirapekkho vÊriyasannÈhena sannayhÈmi. IdaÑ 
vuttaÑ hoti–yathÈ nÈma s|ro puriso paccatthike paccupaÔÔhite taÑ 
jetukÈmo aÒÒaÑ kiccaÑ pahÈya kavacapaÔimuccanÈdinÈ yuddhÈya 
sannayhati, yuddhabh|miÑ ca gantvÈ paccatthike ajetvÈ tato na nivattati, 
evamahampi kilesapaccatthike jetuÑ Èdittampi sÊsaÑ celaÒca 
ajjhupekkhitvÈ1 catubbidhasammappadhÈnavÊriyasannÈhaÑ sannayhÈmi, 
kilese ajetvÈ kilesavijayayoggaÑ vivekaÔÔhÈnaÑ na vissajjemÊti. Tena 
vuttaÑ “pavisissÈmi kÈnanaÑ2 na tato nikkhamissÈmi, appatto 
Èsavakkhayan”ti3. 

 “MÈlute upavÈyante”ti-ÈdinÈ araÒÒaÔÔhÈnassa 
kammaÔÔhÈnabhÈvanÈyogyataÑ vadati, ramissÈmi n|na giribbajeti yojanÈ. 
Pabbataparikkhepe abhiramissÈmi maÒÒeti anÈgatatthaÑ4 parikappento 
vadati. SesaÑ suviÒÒeyyameva. 

 EvaÑ vatvÈ thero araÒÒaÑ pavisitvÈ samaÓadhammaÑ karonto 
upajjhÈyena saddhiÑ Kali~garaÔÔhaÑ agamÈsi. Tatthassa pÈde 
cammikÈbÈdho uppajji, taÑ disvÈ eko vejjo “sappiÑ bhante pariyesatha, 
tikicchissÈmi nan”ti Èha. Thero sappipariyesanaÑ akatvÈ vipassanÈya eva 
kammaÑ karoti, rogo vaÉÉhati, vejjo therassa tattha appossukkataÑ disvÈ 
sayameva sappiÑ pariyesitvÈ theraÑ arogaÑ akÈsi. So arogo hutvÈ na 
cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne5– 

 “Imamhi bhaddake kappe, brahmabandhu mahÈyaso. 
 Kassapo nÈma gottena, uppajji vadataÑ varo. 

 NippapaÒco nirÈlambo, ÈkÈsasamamÈnaso. 
 SuÒÒatÈbahulo tÈdÊ, animittarato vasÊ. 
______________________________________________________________ 
 1. SÊsaÑ ajjhupekkhitvÈ (SÊ) 2. KÈnananti (SÊ) 3. Œsavakkhayanti ca (SÊ) 
 4. Ca~kamÈmÊti anÈgatattÈ (SÊ, I) 5. Khu 4. 16 piÔÔhÈdÊsu. 
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 Asa~gacitto nikleso, asaÑsaÔÔho kule gaÓe. 

 MahÈkÈruÓiko vÊro, vinayopÈyakovido. 

 Uyyutto parakiccesu, vinayanto sadevake. 

 NibbÈnagamanaÑ maggaÑ, gatiÑ pa~kavisosanaÑ. 

 AmataÑ paramassÈdaÑ, jarÈmaccunivÈraÓaÑ. 

 MahÈparisamajjhe so, nisinno lokatÈrako. 

 KaravÊkaruto nÈtho, brahmaghoso TathÈgato. 

 Uddharanto mahÈduggÈ, vippanaÔÔhe anÈyake. 

 Desento virajaÑ dhammaÑ, diÔÔho me LokanÈyako. 

 Tassa dhammaÑ suÓitvÈna, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 

 PabbajitvÈ tadÈpÈhaÑ, cintento JinasÈsanaÑ. 

 Ekakova vane ramme, vasiÑ saÑsaggapÊÄito. 

 SakkÈyav|pakÈso me, hetubh|to mamÈbhavÊ. 

 Manaso v|pakÈsassa, saÑsaggabhayadassino. 

 KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 ArahattaÑ pana patvÈ there tattha viharante rÈjÈ koÔidhanapariccÈgena 

BhojakagirivihÈraÑ nÈma kÈretvÈ theraÑ tattha vÈsesi. So tattha viharanto 

parinibbÈnakÈle– 

 

 546. “SohaÑ paripuÓÓasa~kappo, cando pannaraso yathÈ. 

 SabbÈsavaparikkhÊÓo, natthi dÈni punabbhavo”ti– 

OsÈnagÈthamÈha. SÈ uttÈnatthÈva. Tadeva ca therassa aÒÒÈbyÈkaraÓaÑ 

ahosÊti. 

 

EkavihÈriyattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
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3. MahÈkappinattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 AnÈgataÑ yo paÔikacca passatÊti-ÈdikÈ Èyasmato MahÈkappinattherassa 
gÈthÈ. KÈ uppatti? AyaÑ kira PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatÊnagare 
kulaghare nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto Satthu santike dhammaÑ suÓanto 
SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ bhikkhu-ovÈdakÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ 
disvÈ tajjaÑ adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthesi. 

 So tattha yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ devamanussesu saÑsaranto 
KassapasammÈsambuddhakÈle BÈrÈÓasiyaÑ kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ 
patto purisasahassagaÓajeÔÔhako hutvÈ gabbhasahassapaÔimaÓÉitaÑ 
mahantaÑ pariveÓaÑ kÈrÈpesi. Te sabbepi janÈ yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ 
taÑ upÈsakaÑ jeÔÔhakaÑ katvÈ saputtadÈrÈ devaloke nibbattitvÈ ekaÑ 
BuddhantaraÑ devamanussesu saÑsariÑsu. Tesu gaÓajeÔÔhako amhÈkaÑ 
Satthu nibbattito puretarameva paccantadese KukkuÔanÈmake nagare 
rÈjagehe nibbatti, tassa Kappinoti nÈmaÑ ahosi. SesapurisÈ tasmiÑyeva 
nagare amaccakule nibbattiÑsu1. KappinakumÈro pitu accayena chattaÑ 
ussÈpetvÈ MahÈkappinarÈjÈ nÈma jÈto. So sutavittakatÈya pÈtova cat|hi 
dvÈrehi sÊghaÑ d|te pesesi “yattha bahussute passatha, tato2 nivattitvÈ 
mayhaÑ ÈrocethÈ”ti. 

 Tena ca samayena amhÈkaÑ SatthÈ loke uppajjitvÈ SÈvatthiÑ3 
upanissÈya viharati. TasmiÑ kÈle SÈvatthivÈsino vÈÓijÈ SÈvatthiyaÑ 
uÔÔhÈnakabhaÓÉaÑ gahetvÈ taÑ nagaraÑ gantvÈ bhaÓÉaÑ paÔisÈmetvÈ 
“rÈjÈnaÑ passissÈmÈ”ti paÓÓÈkÈrahatthÈ raÒÒo ÈrocÈpesuÑ. Te rÈjÈ 
pakkosÈpetvÈ niyyÈditapaÓÓÈkÈre vanditvÈ Ôhite “kuto ÈgatatthÈ”ti pucchi. 
SÈvatthito devÈti. Kacci vo raÔÔhaÑ subhikkhaÑ, dhammiko rÈjÈti. Œma 
devÈti. KÊdiso dhammo tumhÈkaÑ dese idÈni pavattatÊti. TaÑ deva na sakkÈ 
ucchiÔÔhamukhehi4 kathetunti. RÈjÈ suvaÓÓabhi~gÈrena udakaÑ dÈpesi. Te 
mukhaÑ vikkhÈletvÈ DasabalÈbhimukhÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ “deva 
amhÈkaÑ dese BuddharatanaÑ nÈma 
______________________________________________________________ 
 1. NibbattiÑsu, tesu (SÊ, I) 2. Passa bahussute, passanto tato (Ka) 
 3. SÈvatthiyaÑ (SÊ, I) 4. UcciÔÔhamukhena (SÊ, I) 
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uppannan”ti ÈhaÑsu. RaÒÒo “Buddho”ti vacane sutamatteyeva 
sakalasarÊraÑ pharamÈnÈ pÊti uppajji. Tato “Buddhoti tÈtÈ vadethÈ”ti Èha. 
Buddhoti deva vadÈmÈti1. EvaÑ tikkhattuÑ vadÈpetvÈ “Buddhoti padaÑ 
aparimÈÓan”ti tasmiÑyeva pade pasanno satasahassaÑ datvÈ “aparaÑ 
vadethÈ”ti pucchi. Deva loke dhammaratanaÑ nÈma uppannanti. Tampi 
sutvÈ tatheva satasahassaÑ datvÈ “aparaÑ vadethÈ”ti pucchi. Deva 
saÑgharatanaÑ nÈma uppannanti. Tampi sutvÈ tatheva satasahassaÑ datvÈ 
“Buddhassa Bhagavato santike pabbajissÈmÊ”ti tatova nikkhami. AmaccÈpi 
tatheva nikkhamiÑsu. So amaccasahassena2 saddhiÑ Ga~gÈtÊraÑ patvÈ 
“sace SatthÈ SammÈsambuddho, imesaÑ assÈnaÑ khuramattampi mÈ 
temet|”ti saccÈdhiÔÔhÈnaÑ katvÈ udakapiÔÔheneva p|raÑ Ga~gÈnadiÑ3 
atikkamitvÈ aparampi aÉÉhayojanavitthÈraÑ nadiÑ tatheva atikkamitvÈ 
tatiyaÑ CandabhÈvaÑ nÈma mahÈnadiÑ patvÈ tampi tÈya eva saccakiriyÈya 
atikkami. 

 SatthÈpi taÑdivasaÑ pacc|sasamayaÑyeva mahÈkaruÓÈsamÈpattito 
vuÔÔhÈya lokaÑ volokento “ajja MahÈkappino tiyojanasatikaÑ rajjaÑ 
pahÈya amaccasahassaparivÈro mama santike pabbajituÑ ÈgamissatÊ”ti disvÈ 
“mayÈ4 tesaÑ paccuggamanaÑ kÈtuÑ yuttan”ti pÈtova sarÊrapaÔijagganaÑ 
katvÈ bhikkhusaÑghaparivuto SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ 
piÓÉapÈtapaÔikkanto sayameva ÈkÈsena gantvÈ CandabhÈgÈya nadiyÈ tÊre 
tesaÑ uttaraÓatitthassÈbhimukhaÔÔhÈne mahÈnigrodham|le palla~kena 
nisinno chabbaÓÓabuddharasmiyo vissajjesi. Te tena titthena uttarantÈ 
Buddharasmiyo ito cito ca vidhÈvantiyo olokento BhagavantaÑ disvÈ “yaÑ 
SatthÈraÑ uddissa mayaÑ ÈgatÈ, addhÈ so eso”ti dassaneneva niÔÔhaÑ 
gantvÈ diÔÔhaÔÔhÈnato paÔÔhÈya onamitvÈ paramanipaccÈkÈraÑ karontÈ 
BhagavantaÑ upasa~kamiÑsu. RÈjÈ Bhagavato gopphakesu gahetvÈ 
SatthÈraÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi saddhiÑ amaccasahassena. SatthÈ 
tesaÑ dhammaÑ desesi. DesanÈpariyosÈne saddhiÑ parisÈya arahatte 
patiÔÔhÈsi. Tena vuttaÑ ApadÈne5– 
______________________________________________________________ 
 1. Buddhoti Buddhoti deva vadÈmÊti (SÊ) 
 ...vadÈmÈti (I) SaÑ-®Ôha 2. 223 piÔÔhe passitabbaÑ. 
 2. Amaccasahassehi (Ka) 3. P|raga~gaÑ nadiÑ (SÊ, I) 
 4. Œgamissati mayÈ (SÊ, I) 5. Khu 4. 118 piÔÔhÈdÊsu. 
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   “Padumuttaro nÈma Jino, sabbadhammÈna pÈrag|. 
   Udito ajaÔÈkÈse, ravÊva saradambare. 

   VacanÈbhÈya bodheti, veneyyapadumÈni so. 
   Kilesapa~kaÑ soseti, matiraÑsÊhi nÈyako. 

   TitthiyÈnaÑ yase hanti, khajjotÈbhÈ yathÈ ravi. 
   SaccatthÈbhaÑ pakÈseti, ratanaÑva divÈkaro. 

   GuÓÈnaÑ Èyatibh|to, ratanÈnaÑva sÈgaro. 
   Vajjunnoriva bh|tÈni, dhammameghena vassati. 

   Akkhadasso tadÈ ÈsiÑ, nagare haÑsasavhaye. 
   Upecca dhammamassosiÑ, jalajuttamanÈmino. 

   OvÈdakassa bhikkh|naÑ, sÈvakassa katÈvino. 
   GuÓaÑ pakÈsayantassa, tappayantassa me manaÑ. 

   SutvÈ patÊto sumano, nimantetvÈ TathÈgataÑ. 
   SasissaÑ bhojayitvÈna, taÑ ÔhÈnamabhipatthayiÑ. 

   TadÈ haÑsasamabhÈgo, haÑsadundubhinissano. 
   PassathetaÑ mahÈmattaÑ, vinicchayavisÈradaÑ. 

   PatitaÑ pÈdam|le me, samuggatatan|ruhaÑ. 
   JÊm|tavaÓÓaÑ pÊÓaÑsaÑ, pasannanayanÈnanaÑ. 

   ParivÈrena mahatÈ, rÈjayuttaÑ mahÈyasaÑ. 
   Eso katÈvino ÔhÈnaÑ, pattheti muditÈsayo. 

   IminÈ paÓipÈtena, cÈgena paÓidhÊhi ca. 
   KappasatasahassÈni, nupapajjati duggatiÑ. 

   Devesu devasobhaggaÑ, manussesu mahantataÑ. 
   AnubhotvÈna sesena, nibbÈnaÑ pÈpuÓissati. 

   Satasahassito kappe, OkkÈkakulasambhavo. 
   Gotamo nÈma gottena, SatthÈ loke bhavissati. 
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   Tassa dhammesu dÈyÈdo, oraso dhammanimmito. 
   Kappino nÈma nÈmena, hessati Satthu sÈvako. 

   TatohaÑ sukataÑ kÈraÑ, katvÈna JinasÈsane. 
   JahitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, tusitaÑ agamÈsahaÑ. 

   DevamÈnusarajjÈni, sataso anusÈsiya. 
   BÈrÈÓasiyamÈsanne, jÈto KeÓiyajÈtiyaÑ. 

   SahassaparivÈrena, sapajÈpatiko ahaÑ. 
   PaÒcapaccekabuddhÈnaÑ, satÈni samupaÔÔhahiÑ. 

   TemÈsaÑ bhojayitvÈna, pacchÈdamha ticÊvaraÑ. 
   Tato cutÈ mayaÑ sabbe, ahumha tidas|pagÈ. 

   Puno sabbe manussattaÑ, agamimha tato cutÈ. 
   KukkuÔamhi pure jÈtÈ, Himavantassa passato. 

   Kappino nÈmahaÑ ÈsiÑ, rÈjaputto mahÈyaso. 
   SesÈmaccakule jÈtÈ, mameva parivÈrayuÑ. 

   MahÈrajjasukhaÑ patto, sabbakÈmasamiddhimÈ. 
   VÈÓijehi samakkhÈtaÑ, BuddhuppÈdamahaÑ suÓiÑ. 

   Buddho loke samuppanno, asamo ekapuggalo. 
   So pakÈseti saddhammaÑ, amataÑ sukhamuttamaÑ. 

   SuyuttÈ tassa sissÈ ca, sumuttÈ ca anÈsavÈ. 
   SutvÈ nesaÑ suvacanaÑ, sakkaritvÈna vÈÓije. 

   PahÈya rajjaÑ sÈmacco, nikkhamiÑ BuddhamÈmako. 
   NadiÑ disvÈ mahÈcandaÑ, p|ritaÑ samatittikaÑ.  

   AppatiÔÔhaÑ anÈlambaÑ, duttaraÑ sÊghavÈhiniÑ. 
   GuÓaÑ saritvÈ Buddhassa, sotthinÈ samatikkamiÑ. 

   BhavasotaÑ sace Buddho, tiÓÓo lokantag| vid|. 
   Etena saccavajjena, gamanaÑ me samijjhatu. 
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   Yadi santigamo maggo, mokkho caccantikaÑ sukhaÑ. 
   Etena saccavajjena, gamanaÑ me samijjhatu. 

   SaÑgho ce tiÓÓakantÈro, puÒÒakkhetto anuttaro. 
   Etena saccavajjena, gamanaÑ me samijjhatu. 

   Saha kate saccavare, maggÈ apagataÑ jalaÑ. 
   Tato sukhena uttiÓÓo, nadÊtÊre manorame. 

   NisinnaÑ addasaÑ BuddhaÑ, udentaÑva pabha~karaÑ. 
   JalantaÑ hemaselaÑva, dÊparukkhaÑva jotitaÑ. 

   SasiÑva tÈrÈsahitaÑ, sÈvakehi purakkhataÑ. 
   VÈsavaÑ viya vassantaÑ, desanÈjaladantaraÑ. 

   VanditvÈna sahÈmacco, ekamantamupÈvisiÑ. 
   Tato no ÈsayaÑ ÒatvÈ, Buddho dhammamadesayi. 

   SutvÈna dhammaÑ vimalaÑ, avocumha mayaÑ JinaÑ. 
   PabbÈjehi MahÈvÊra, nibbindÈmha mayaÑ bhave. 

   SvakkhÈto bhikkhave dhammo, dukkhantakaraÓÈya vo. 
   Caratha brahmacariyaÑ, iccÈha Munisattamo. 

   Saha vÈcÈya sabbepi, bhikkhuvesadharÈ mayaÑ. 
   Ahumha upasampannÈ, sotÈpannÈ ca sÈsane. 

   Tato JetavanaÑ gantvÈ, anusÈsi vinÈyako. 
   AnusiÔÔho JinenÈhaÑ, arahattamapÈpuÓiÑ. 

   Tato bhikkhusahassÈni, anusÈsimahaÑ tadÈ. 
   MamÈnusÈsanakarÈ, tepi ÈsuÑ anÈsavÈ. 

   Jino tasmiÑ guÓe tuÔÔho, etadagge Ôhapesi maÑ. 
   Bhikkhu-ovÈdakÈnaggo, Kappinoti mahÈjane. 

   Satasahasse kataÑ kammaÑ, phalaÑ dassesi me idha. 
   Pamutto saravegova, kilese jhÈpayiÑ mama. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 
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 ArahattaÑ patvÈ pana te sabbeva1 SatthÈraÑ pabbajjaÑ yÈciÑsu. SatthÈ 
te “etha bhikkhavo”ti Èha. SÈ eva tesaÑ pabbajjÈ upasampadÈ ca ahosi. 
SatthÈ taÑ bhikkhusahassaÑ ÈdÈya ÈkÈsena JetavanaÑ agamÈsi. 
AthekadivasaÑ BhagavÈ tassantevÈsike bhikkh| Èha “kacci bhikkhave 
Kappino bhikkh|naÑ dhammaÑ desetÊ”ti. Na BhagavÈ deseti. Appossukko 
diÔÔhadhammasukhavihÈramanuyutto viharati, ovÈdamattampi na detÊti. 
SatthÈ theraÑ pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira tvaÑ Kappina antevÈsikÈnaÑ 
ovÈdamattampi na desÊ”ti. SaccaÑ BhagavÈti. BrÈhmaÓa mÈ evaÑ kari, ajja 
paÔÔhÈya upagatÈnaÑ dhammaÑ desehÊti. “SÈdhu bhante”ti thero Satthu 
vacanaÑ sirasÈ sampaÔicchitvÈ ekovÈdeneva samaÓasahassaÑ arahatte 
patiÔÔhÈpesi. Tena naÑ SatthÈ paÔipÈÔiyÈ attano sÈvake there ÔhÈnantare 
Ôhapento bhikkhu-ovÈdakÈnaÑ aggaÔÔhÈne Ôhapesi. AthekadivasaÑ thero 
bhikkhuniyo ovadanto– 
 
 547. “AnÈgataÑ yo paÔikacca passati, 
 HitaÒca atthaÑ ahitaÒca taÑ dvayaÑ. 
 Viddesino tassa hitesino vÈ, 
 RandhaÑ na passanti samekkhamÈnÈ. 
 
 548. ŒnÈpÈnasatÊ yassa, paripuÓÓÈ subhÈvitÈ. 
 AnupubbaÑ paricitÈ, yathÈ Buddhena desitÈ. 
 So’maÑ lokaÑ pabhÈseti, abbhÈ muttova candimÈ. 
 
 549. OdÈtaÑ vata me cittaÑ, appamÈÓaÑ subhÈvitaÑ. 
 NibbiddhaÑ paggahÊtaÒca, sabbÈ obhÈsate disÈ. 
 
 550. JÊvate vÈpi sappaÒÒo, api vittaparikkhayo. 
 PaÒÒÈya ca alÈbhena, vittavÈpi na jÊvati. 
  
 551. PaÒÒÈ sutavinicchinÊ, paÒÒÈ kittisilokavaddhanÊ. 
 PaÒÒÈsahito naro idha, api dukkhesu sukhÈni vindati. 
______________________________________________________________ 
 1. Sabbe (SÊ, I) 
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 552. NÈyaÑ ajjatano dhammo, na’cchero napi abbhuto. 
 Yattha jÈyetha mÊyetha, tattha kiÑ viya abbhutaÑ. 
 
 553. AnantaraÑ hi jÈtassa, jÊvitÈ maraÓaÑ dhuvaÑ. 
 JÈtÈ jÈtÈ marantÊ’dha, evaÑ dhammÈ hi pÈÓino. 
 
 554. Na heta’datthÈya matassa hoti, 
 YaÑ jÊvitatthaÑ paraporisÈnaÑ. 
 Matamhi ruÓÓaÑ na yaso na lokyaÑ, 
 Na vaÓÓitaÑ samaÓabrÈhmaÓehi. 
 
 555. CakkhuÑ sarÊraÑ upahanti tena, 
 NihÊyati vaÓÓabalaÑ matÊ ca. 
 Œnandino tassa disÈ bhavanti, 
 Hitesino nÈssa sukhÊ bhavanti. 
 
 556. TasmÈ hi iccheyya kule vasante, 
 MedhÈvino ceva bahussute ca. 
 YesaÑ hi paÒÒÈvibhavena kiccaÑ, 
 Taranti nÈvÈya nadiÑva puÓÓan”ti– 

ImÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha anÈgatanti na ÈgataÑ, avindanti attho. PaÔikaccÈti 
puretaraÑyeva. PassatÊti oloketi. Atthanti kiccaÑ. TaÑ dvayanti hitÈhitaÑ. 
Viddesinoti amittÈ. Hitesinoti mittÈ. Randhanti chiddaÑ. SamekkhamÈnÈti 
gavesantÈ. IdaÑ vuttaÑ hoti–yo puggalo attano hitÈvahaÑ ahitÈvahaÑ 
tadubhayaÒca atthaÑ kiccaÑ anÈgataÑ asampattaÑ puretaraÑyeva 
paÒÒÈcakkhunÈ ahaÑ viya passati vÊmaÑsati vicÈreti, tassa amittÈ vÈ 
ahitajjhÈsayena mittÈ vÈ hitajjhÈsayena randhaÑ gavesantÈ na passanti1, 
tÈdiso paÒÒavÈ puggalo acchiddavutti, tasmÈ tumhehi tathÈr|pehi 
bhavitabbanti. 

 IdÈni ÈnÈpÈnasatibhÈvanÈya guÓaÑ dassento tattha tÈni yojetuÑ 
“ÈnÈpÈnasatÊ yassÈ”ti dutiyaÑ gÈthamÈha. Tattha 
______________________________________________________________ 
 1. Passanti (SÊ, I) 
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Ènanti assÈso. ApÈnanti passÈso. AssÈsapassÈsanimittÈrammaÓÈ sati 
ÈnÈpÈnasati. SatisÊsena cettha taÑsampayuttasamÈdhibhÈvanÈ adhippetÈ. 
YassÈti yassa yogino. ParipuÓÓÈ subhÈvitÈti catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ 
soÄasannaÒca ÈkÈrÈnaÑ pÈrip|riyÈ sabbaso puÓÓÈ sattannaÑ bojjha~gÈnaÑ 
vijjÈvimuttÊnaÒca pÈrip|riyÈ suÔÔhu bhÈvitÈ vaÉÉhitÈ. AnupubbaÑ paricitÈ, 
yathÈ Buddhena desitÈti “so satova assasatÊ”ti-ÈdinÈ1 yathÈ BhagavatÈ 
desitÈ, tathÈ anupubbaÑ anukkamena paricitÈ ÈsevitÈ bhÈvitÈ. So’maÑ 
lokaÑ pabhÈseti, abbhÈ muttova candimÈti so yogÈvacaro yathÈ abbhÈdi-
upakkilesÈ vimutto cando candÈlokena imaÑ okÈsalokaÑ pabhÈseti, evaÑ 
avijjÈdi-upakkilesavimutto ÒÈÓÈlokena attasantÈnapatitaÑ 
parasantÈnapatitaÒca sa~khÈralokaÑ pabhÈseti pakÈseti. TasmÈ tumhehi 
ÈnÈpÈnasatibhÈvanÈ bhÈvetabbÈti adhippÈyo. 

 IdÈni attÈnaÑ nidassanaÑ katvÈ bhÈvanÈbhiyogassa saphalataÑ 
dassento “odÈtaÑ vata me cittan”ti tatiyaÑ gÈthamÈha. Tassattho–
nÊvaraÓamalavigamato odÈtaÑ suddhaÑ vata mama cittaÑ, yathÈ 
pamÈÓakarÈ rÈgÈdayo pahÊnÈ, appamÈÓaÒca nibbÈnaÑ paccakkhaÑ kataÑ 
ahosi, tathÈ bhÈvitattÈ appamÈÓaÑ subhÈvitaÑ, tato eva catusaccaÑ2 
nibbiddhaÑ paÔivijjhitaÑ3, sakalasaÑkilesapakkhato paggahitaÒca hutvÈ4 
dukkhÈdikÈ pubbantÈdikÈ ca disÈ obhÈsate tattha vitiÓÓaka~khattÈ 
sabbadhammesu vigatasammohattÈ ca, tasmÈ tumhehipi evaÑ cittaÑ 
bhÈvetabbanti dasseti. 

 YathÈ bhÈvanÈmayÈ paÒÒÈ cittamalavisodhanÈdinÈ purisassa 
bahupakÈrÈ, evaÑ itarÈpÊti dassento “jÊvate vÈpi sappaÒÒo”ti 
catutthagÈthamÈha. Tassattho–parikkhÊÓadhanopi sappaÒÒajÈtiko 
itarÊtarasantosena santuÔÔho anavajjÈya jÊvikÈya jÊvatiyeva. Tassa hi jÊvitaÑ 
jÊvitaÑ nÈma. TenÈha BhagavÈ “paÒÒÈjÊviÑ jÊvitamÈhu seÔÔhan”ti5. 
Dummedhapuggalo pana paÒÒÈya alÈbhena diÔÔhadhammikaÑ 
samparÈyikaÒca 
______________________________________________________________ 
 1. DÊ 2. 231; Ma 1. 70 piÔÔhÈdÊsu. 2. CattÈri saccÈni (sabbattha) 
 3. PaÔivijjhitÈni (SÊ), paÔivijjhitÈ (I) 4. ...paccakkhato niggahitaÒca katvÈ (SÊ) 
 5. SaÑ 1. 39; 216; Khu 1. 306 piÔÔhesu. 
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atthaÑ virÈdhento vittavÈpi na jÊvati, garahÈdippattiyÈ jÊvanto nÈma na tassa 
hoti, anupÈyaÒÒutÈya vÈ yathÈdhigataÑ dhanaÑ nÈsento jÊvitampi 
sandhÈretuÑ na sakkotiyeva, tasmÈ pÈrihÈriyapaÒÒÈpi tumhehi appamattehi 
sampÈdetabbÈti adhippÈyo. 

 IdÈni paÒÒÈya ÈnisaÑse dassetuÑ “paÒÒÈ sutavinicchinÊ”ti paÒcamaÑ 
gÈthamÈha. Tattha paÒÒÈ sutavinicchinÊti paÒÒÈ nÈmesÈ sutassa 
vinicchayinÊ, yathÈsute sotapathamÈgate atthe “ayaÑ akusalo, ayaÑ kusalo, 
ayaÑ sÈvajjo, ayaÑ anavajjo”ti-ÈdinÈ vinicchayajananÊ. 
KittisilokavaddhanÊti kittiyÈ sammukhÈ pasaÑsÈya silokassa 
patthaÔayasabhÈvassa vaddhanÊ, paÒÒavatoyeva hi kitti-Èdayo viÒÒ|naÑ 
pÈsaÑsabhÈvato. PaÒÒÈsahitoti pÈrihÈriyapaÒÒÈya vipassanÈpaÒÒÈya ca 
yutto1. Api dukkhesu sukhÈni vindatÊti ekantadukkhasabhÈvesu 
khandhÈyatanÈdÊsu sammÈpaÔipattiyÈ yathÈbh|tasabhÈvÈvabodhena 
nirÈmisÈnipi sukhÈni paÔilabhati. 

 IdÈni tÈsaÑ bhikkhunÊnaÑ aniccatÈpaÔisaÑyuttaÑ dhÊrabhÈvÈvahaÑ 
dhammaÑ kathento “nÈyaÑ ajjatano dhammo”ti-ÈdinÈ sesagÈthÈ abhÈsi. 
TatrÈyaÑ sa~khepattho–yvÈyaÑ sattÈnaÑ jÈyanamÊyanasabhÈvo, ayaÑ 
dhammo ajjatano adhunÈgato na hoti, abhiÓhapavattikatÈya na acchariyo, 
abbhutapubbatÈbhÈvato nÈpi abbhuto. TasmÈ yattha jÈyetha mÊyetha 
yasmiÑ loke satto jÈyeyya, so ekaÑsena mÊyetha, tattha kiÑ viya kiÑ nÈma 
abbhutaÑ siyÈ sabhÈvikattÈ maraÓassa. Na hi khaÓikamaraÓassa kiÒci 
kÈraÓaÑ atthi. Yato anantaraÑ hi jÈtassa, jÊvitÈ maraÓaÑ dhuvaÑ jÈtassa 
jÈtisamanantaraÑ jÊvitato maraÓaÑ ekantikaÑ uppannÈnaÑ khandhÈnaÑ 
ekaÑsena bhijjanato. Yo panettha jÊvatÊti lokavohÈro, so tadupÈdÈnassa 
anekapaccayÈyattatÈya anekantiko, yasmÈ etadevaÑ2, tasmÈ jÈtÈ 
marantÊ’dha, evaÑdhammÈ hi pÈÓinoti ayaÑ sattÈnaÑ pakati, yadidaÑ 
jÈtÈnaÑ maraÓanti jÈtiyÈ maraÓÈnubandhanataÑ3 Èha. 
______________________________________________________________ 
 1. YuttattÈ (SÊ, I) 2. TasmÈ etadavoca (SÊ), yasmÈ etadavoca (I) 
 3. JarÈmaraÓÈnubandhanaÑ (SÊ, I) 
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 IdÈni yasmÈ tÈsu bhikkhunÊsu kÈci sokabandhitacittÈpi atthi, tasmÈ 
tÈsaÑ sokavinodanaÑ kÈtuÑ “na heta’datthÈyÈti-Èdi vuttaÑ. Tattha na 
heta’datthÈya matassa hotÊti yaÑ matassa jÊvitatthaÑ jÊvitanimittaÑ 
paraporisÈnaÑ parapuggalÈnaÑ ruÓÓaÑ, etaÑ tassa matassa sattassa 
jÊvitatthaÑ1 tÈva tiÔÔhatu, kassacipi atthÈya na hoti, ye pana rudanti, tesampi 
matamhi matapuggalanimittaÑ ruÓÓaÑ na yaso na lokyaÑ yasÈvahaÑ 
visuddhÈvahaÒca na hoti. Na vaÓÓitaÑ samaÓabrÈhmaÓehÊti 
viÒÒuppasaÔÔhampi na hoti, atha kho viÒÒugarahitamevÈti attho. 

 Na kevalameteva ye rudato ÈdÊnavÈ, atha kho imepÊti dassento 
“cakkhuÑ sarÊraÑ upahantÊ”ti gÈthaÑ2 vatvÈ tato paraÑ sokÈdi-
anatthapaÔibÈhanatthaÑ kalyÈÓamittapayirupÈsanÈyaÑ tÈ niyojento 
“tasmÈ”ti-ÈdinÈ3 osÈnagÈthamÈha. Tattha tasmÈti yasmÈ ruÓÓaÑ rudantassa 
puggalassa cakkhuÑ sarÊraÒca upahanti vibÈdhati, tena ruÓÓena vaÓÓo 
balaÑ mati ca nihÊyati parihÈyati, tassa rudantassa puggalassa disÈ sapattÈ 
Ènandino pamodavanto pÊtivanto bhavanti. Hitesino mittÈ dukkhÊ dukkhitÈ 
bhavanti, tasmÈ dhammojapaÒÒÈya samannÈgatattÈ medhÈvino 
diÔÔhadhammikÈdi-atthasannissitassa bÈhusaccassa pÈrip|riyÈ bahussute 
attano kule vasante iccheyya pÈÔika~kheyya kul|pake kareyya. Yesanti 
yesaÑ medhÈvÊnaÑ bahussutÈnaÑ paÓÉitÈnaÑ paÒÒÈvibhavena paÒÒÈbalena 
yathÈ mahoghassa puÓÓaÑ nadiÑ nÈvÈya taranti, evaÑ kulaputtÈ attano 
atthakiccaÑ taranti4 pÈraÑ pÈpuÓanti, te iccheyya kule vasanteti yojanÈ. 

 EvaÑ thero tÈsaÑ bhikkhunÊnaÑ dhammaÑ kathetvÈ vissajjesi, tÈ 
therassa ovÈde ÔhatvÈ sokaÑ vinodetvÈ yoniso paÔipajjantiyo sadatthaÑ 
parip|resuÑ. 
 

MahÈkappinattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. JÊvitaÑ (I, Ka) 2. TÈsaÑ (SÊ, I) 3. ŒdikaÑ (SÊ, I) 4. Taranti iti (SÊ) 
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4. C|ÄapanthakattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 DandhÈ mayhaÑ gatÊti-ÈdikÈ Èyasmato C|Äapanthakattherassa gÈthÈ. 
KÈ uppatti? Yadettha aÔÔhuppattivasena vattabbaÑ, taÑ aÔÔhakanipÈte 
MahÈpanthakavatthusmiÑ1 vuttameva. AyaÑ pana viseso–
MahÈpanthakatthero arahattaÑ patvÈ aggaphalasukhena vÊtinÈmento cintesi 
“kathaÑ nu kho sakkÈ c|Äapanthakampi imasmiÑ sukhe patiÔÔhapetun”ti. So 
attano ayyakaÑ dhanaseÔÔhiÑ upasa~kamitvÈ Èha “sace mahÈseÔÔhi 
anujÈnÈtha, ahaÑ C|ÄapanthakaÑ pabbÈjeyyan”ti. PabbÈjetha bhanteti. 
Thero taÑ pabbÈjesi. So dasasu sÊlesu patiÔÔhito bhÈtu santike– 

   “PadumaÑ yathÈ kokanadaÑ sugandhaÑ, 
   PÈto siyÈ phullamavÊtagandhaÑ. 
   A~gÊrasaÑ passa virocamÈnaÑ, 
   TapantamÈdiccamivantalikkhe”ti2– 

GÈthaÑ uggaÓhanto cat|hi mÈsehi gahetuÑ nÈsakkhi, gahitagahitaÑ padaÑ 
hadaye na tiÔÔhati, atha naÑ MahÈpanthako Èha “Panthaka tvaÑ imasmiÑ 
sÈsane abhabbo3, cat|hi mÈsehi ekagÈthampi gahetuÑ na sakkosi, 
pabbajitakiccaÑ pana tvaÑ kathaÑ matthakaÑ pÈpessasi, nikkhama ito”ti. 
So therena paÓÈmito dvÈrakoÔÔhakasamÊpe rodamÈno aÔÔhÈsi. 

 Tena ca samayena SatthÈ JÊvakambavane viharati. Atha JÊvako purisaÑ 
pesesi “paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ SatthÈraÑ nimantehÊ”ti. Tena ca 
samayena ÈyasmÈ MahÈpanthako bhattuddesako hoti. So “paÒcannaÑ 
bhikkhusatÈnaÑ bhikkhaÑ paÔicchatha bhante”ti vutto “C|ÄapanthakaÑ 
ÔhapetvÈ sesÈnaÑ paÔicchÈmÊ”ti Èha. TaÑ sutvÈ C|Äapanthako bhiyyoso 
mattÈya domanassappatto ahosi. SatthÈ tassa cittakkhedaÑ ÒatvÈ 
“C|Äapanthako mayÈ katena upÈyena bujjhissatÊ”ti tassa avid|re ÔhÈne 
attÈnaÑ dassetvÈ “kiÑ panthaka rodasÊ”ti pucchi. “BhÈtÈ maÑ bhante 
paÓÈmetÊ”ti Èha. “Panthaka mÈ cintayi, mama sÈsane tuyhaÑ pabbajjÈ, ehi, 
imaÑ gahetvÈ ‘rajoharaÓaÑ, rajoharaÓan’ti manasi karohÊ”ti iddhiyÈ 
suddhaÑ coÄakkhaÓÉaÑ abhisa~kharitvÈ adÈsi. So 
______________________________________________________________ 
 1. TheragÈthÈ-®Ôha 2. 154 piÔÔhe. 2. SaÑ 1. 81; AÑ 2. 209 piÔÔhesu. 3. Andho (SÊ) 
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SatthÈrÈ dinnaÑ coÄakkhaÓÉaÑ “rajoharaÓaÑ, rajoharaÓan”ti hatthena 
parimajjanto nisÊdi. Tassa taÑ parimajjantassa kiliÔÔhadhÈtukaÑ jÈtaÑ, puna 
parimajjantassa ukkhaliparipuÒchanasadisaÑ jÈtaÑ, so ÒÈÓassa 
paripakkattÈ1 evaÑ cintesi “idaÑ coÄakkhaÓÉaÑ pakatiyÈ parisuddhaÑ, 
imaÑ upÈdiÓÓakasarÊraÑ nissÈya kiliÔÔhaÑ aÒÒathÈ jÈtaÑ, tasmÈ aniccaÑ 
yathÈpetaÑ, evaÑ cittampÊ”ti khayavayaÑ paÔÔhapetvÈ tasmiÑyeva nimitte 
jhÈnÈni nibbattetvÈ jhÈnapÈdakaÑ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ saha 
paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

   “Padumuttaro nÈma Jino, ÈhutÊnaÑ paÔiggaho. 
   GaÓamhÈ v|pakaÔÔho so, Himavante vasÊ tadÈ. 

   Ahampi Himavantamhi, vasÈmi assame tadÈ. 
   AcirÈgataÑ MahÈvÊraÑ, upesiÑ LokanÈyakaÑ. 

   PupphacchattaÑ gahetvÈna, upagacchiÑ NarÈsabhaÑ. 
   SamÈdhiÑ samÈpajjantaÑ, antarÈyamakÈsahaÑ. 

   Ubho hatthehi paggayha, pupphacchattaÑ adÈsahaÑ. 
   PaÔiggahesi BhagavÈ, Padumuttaro MahÈmuni. 

   Sabbe devÈ attamanÈ, HimavantaÑ upenti te. 
   SÈdhukÈraÑ pavattesuÑ, anumodissati cakkhumÈ. 

   IdaÑ vatvÈna te devÈ, upagacchuÑ naruttamaÑ. 
   ŒkÈse dhÈrayantassa, padumacchattamuttamaÑ. 

   SatapattachattaÑ paggayha, adÈsi tÈpaso mama. 
   TamahaÑ kittayissÈmi, suÓÈtha mama bhÈsato. 

   PaÒcavÊsatikappÈni, devarajjaÑ karissati. 
   CatuttiÑsatikkhattuÑ ca, cakkavattÊ bhavissati. 

   YaÑ yaÑ yoniÑ saÑsarati, devattaÑ atha mÈnusaÑ. 
   AbbhokÈse patiÔÔhantaÑ, padumaÑ dhÈrayissati. 
______________________________________________________________ 
 1. ParipÈkagatattÈ (SÊ, I) 2. Khu 3. 63 piÔÔhÈdÊsu. 
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   Kappasatasahassamhi, OkkÈkakulasambhavo. 
   Gotamo nÈma gottena, SatthÈ loke bhavissati. 

   PakÈsite pÈvacane, manussattaÑ labhissati. 
   Manomayamhi kÈyamhi, uttamo so bhavissati. 

   Dve bhÈtaro bhavissanti, ubhopi panthakavhayÈ. 
   AnubhotvÈ uttamatthaÑ, jotayissanti sÈsanaÑ. 

   SohaÑ aÔÔhÈrasavasso, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 
   VisesÈhaÑ na vindÈmi, Sakyaputtassa sÈsane. 

   DandhÈ mayhaÑ gatÊ Èsi, paribh|to pure ahuÑ. 
   BhÈtÈ ca maÑ paÓÈmesi, gaccha dÈni sakaÑ gharaÑ. 

   SohaÑ paÓÈmito santo, saÑghÈrÈmassa koÔÔhake. 
   Dummano tattha aÔÔhÈsiÑ, sÈmaÒÒasmiÑ apekkhavÈ. 

   BhagavÈ tattha Ègacchi, sÊsaÑ mayhaÑ parÈmasi. 
   BÈhÈya maÑ gahetvÈna, saÑghÈrÈmaÑ pavesayi. 

   AnukampÈya me SatthÈ, adÈsi pÈdapuÒchaniÑ. 
   EvaÑ suddhaÑ adhiÔÔhehi, ekamanta’madhiÔÔhahaÑ. 

   Hatthehi tamahaÑ gayha, sariÑ kokanadaÑ ahaÑ. 
   Tattha cittaÑ vimucci me, arahattaÑ apÈpuÓiÑ. 

   Manomayesu kÈyesu, sabbattha pÈramiÑ gato. 
   SabbÈsave pariÒÒÈya, viharÈmi anÈsavo. 

   PaÔisambhidÈ catasso -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 Arahattamaggenevassa TepiÔakaÑ paÒcÈbhiÒÒÈ ca1 ÈgamiÑsu. SatthÈ 
ekena |nehi paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ gantvÈ JÊvakassa nivesane 
paÒÒatte Èsane nisÊdi, C|Äapanthako pana attano bhikkhÈya appaÔicchitatthÈ 
eva na gato. JÊvako yÈguÑ dÈtuÑ Èrabhi, SatthÈ pattaÑ hatthena pidahi. 
“KasmÈ bhante na gaÓhathÈ”ti vutte vihÈre eko bhikkhu atthi JÊvakÈti. So 
purisaÑ pahiÓi “gaccha bhaÓe vihÈre nisinnaÑ ayyaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Cha abhiÒÒÈ ca (AÑ 1. 169 piÔÔhe.) 
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gahetvÈ ehÊ”ti. C|Äapanthakattheropi r|pena kiriyÈya ca1 ekampi ekena 
asadisaÑ bhikkhusahassaÑ nimminitvÈ nisÊdi. So puriso vihÈre bhikkh|naÑ 
bahubhÈvaÑ disvÈ gantvÈ JÊvakassa kathesi “imasmÈ bhikkhusaÑghÈ vihÈre 
bhikkhusaÑgho bahutaro, pakkositabbaÑ ayyaÑ na jÈnÈmÊ”ti. JÊvako 
SatthÈraÑ paÔipucchi “konÈmo bhante vihÈre nisinno bhikkh|”ti. 
C|Äapanthako nÈma JÊvakÈti. Gaccha bhaÓe “C|Äapanthako nÈma kataro”ti 
pucchitvÈ taÑ ÈnehÊti. So vihÈraÑ gantvÈ “C|Äapanthako nÈma kataro 
bhante”ti pucchi. “AhaÑ c|Äapanthako, ahaÑ C|Äapanthako”ti 
ekapahÈreneva bhikkhusahassampi kathesi. So punÈgantvÈ taÑ pavattiÑ 
JÊvakassa Èrocesi. JÊvako paÔividdhasaccattÈ “iddhimÈ maÒÒe ayyo”ti nayato 
ÒatvÈ “gaccha bhaÓe paÔhamaÑ kathanakamayyameva ‘tumhe SatthÈ 
pakkosatÊ’ti vatvÈ cÊvarakaÓÓe gaÓhÈ”ti Èha. So vihÈraÑ gantvÈ tathÈ akÈsi, 
tÈvadeva nimmitabhikkh| antaradhÈyiÑsu. So theraÑ gahetvÈ agamÈsi. 

 SatthÈ tasmiÑ khaÓe yÈguÑ ca khajjakÈdibhedaÒca paÔiggaÓhi. 
Dasabale bhattakiccaÑ katvÈ vihÈraÑ gate dhammasabhÈyaÑ kathÈ udapÈdi 
“aho BuddhÈnaÑ ÈnubhÈvo, yatra hi nÈma cattÈro mÈse ekagÈthaÑ gahetuÑ 
asakkontampi lahukena khaÓeneva evaÑ mahiddhikaÑ akaÑs|”ti SatthÈ 
tesaÑ bhikkh|naÑ kathÈsallÈpaÑ sutvÈ ÈgantvÈ BuddhÈsane nisajja “kiÑ 
vadetha bhikkhave”ti pucchitvÈ “imaÑ nÈma bhante”ti vutte “bhikkhave 
C|Äapanthakena idÈni mayhaÑ ovÈde ÔhatvÈ lokuttaradÈyajjaÑ laddhaÑ, 
pubbe pana lokiyadÈyajjan”ti vatvÈ tehi yÈcito C|ÄaseÔÔhijÈtakaÑ2 kathesi. 
AparabhÈge taÑ SatthÈ ariyagaÓaparivuto dhammÈsane nisinno 
manomayaÑ kÈyaÑ abhinimminantÈnaÑ bhikkh|naÑ 
cetovivaÔÔakusalÈnaÒca aggaÔÔhÈne Ôhapesi. So aparena samayena bhikkh|hi 
“tathÈ dandhadhÈtukena kathaÑ tayÈ saccÈni paÔividdhÈnÊ”ti puÔÔho bhÈtu 
paÓÈmanato paÔÔhÈya attano paÔipattiÑ pakÈsento– 
 
 557. “DandhÈ mayhaÑ gatÊ Èsi, paribh|to pure ahaÑ. 
 BhÈtÈ ca maÑ paÓÈmesi, gaccha dÈni tuvaÑ gharaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. C|Äapanthakatthero vir|pakiriyÈya (I) 2. Khu 5. 2 piÔÔhe. 
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 558. SohaÑ paÓÈmito santo, 
 SaÑghÈrÈmassa koÔÔhake. 
 Dummano tattha aÔÔhÈsiÑ, sÈsanasmiÑ apekkhavÈ. 
 
 559. BhagavÈ tattha Ègacchi, sÊsaÑ mayhaÑ parÈmasi. 
 BÈhÈya maÑ gahetvÈna, saÑghÈrÈmaÑ pavesayi. 
 
 560. AnukampÈya me SatthÈ, pÈdÈsi pÈdapuÒchaniÑ. 
 EtaÑ suddhaÑ adhiÔÔhehi, ekamantaÑ svadhiÔÔhitaÑ. 
 
 561. TassÈhaÑ vacanaÑ sutvÈ, vihÈsiÑ sÈsane rato. 
 SamÈdhiÑ paÔipÈdesiÑ, uttamatthassa pattiyÈ. 
 
 562. PubbenivÈsaÑ jÈnÈmi, dibbacakkhu visodhitaÑ. 
 Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 
 
 563. SahassakkhattumattÈnaÑ, nimminitvÈna panthako. 
 NisÊda’mbavane ramme, yÈva kÈlappavedanÈ. 
 
 564. Tato me SatthÈ pÈhesi, d|taÑ kÈlappavedakaÑ. 
 Paveditamhi kÈlamhi, vehÈsÈdupasa~kamiÑ. 
 
 565. VanditvÈ Satthuno pÈde, ekamantaÑ nisÊdahaÑ. 
 NisinnaÑ maÑ viditvÈna, atha SatthÈ paÔiggahi. 
 
 566. ŒyÈgo sabbalokassa, ÈhutÊnaÑ paÔiggaho. 
 PuÒÒakkhettaÑ manussÈnaÑ, paÔiggaÓhittha dakkhiÓan”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha dandhÈti mandÈ, catuppadikaÑ gÈthaÑ cat|hi mÈsehi gahetuÑ 
asamatthabhÈvena dubbalÈ. GatÊti ÒÈÓagati. ŒsÊti ahosi. Paribh|toti tato eva 
“muÔÔhassati asampajÈno”ti hÊÄito. Pureti pubbe puthujjanakÈle. BhÈtÈ cÈti 
samuccayattho ca-saddo, na kevalaÑ paribh|tova, atha kho bhÈtÈpi maÑ 
paÓÈmesi “Panthaka tvaÑ duppaÒÒo ahetuko maÒÒe, tasmÈ pabbajitakiccaÑ 
matthakaÑ pÈpetuÑ 
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asamattho, na imassa sÈsanassa anucchaviko, gaccha dÈni tuyhaÑ 
ayyakagharan”ti nikkaÉÉhesi. BhÈtÈti bhÈtarÈ. 

 KoÔÔhaketi dvÈrakoÔÔhakasamÊpe. Dummanoti domanassito. SÈsanasmiÑ 
apekkhavÈti SammÈsambuddhassa sÈsane sÈpekkho avibbhamitukÈmo. 

 BhagavÈ tattha ÈgacchÊti mahÈkaruÓÈsaÒcoditamÈnaso maÑ 
anuggaÓhanto BhagavÈ yatthÈhaÑ Ôhito, tattha Ègacchi. ŒgantvÈ ca 
“Panthaka ahaÑ te SatthÈ, na MahÈpanthako, maÑ uddissa tava pabbajjÈ”ti 
samassÈsento sÊsaÑ mayhaÑ parÈmasi 
jÈlÈbandhanamudutalunapÊÓavarÈyata~gulisamupasobhitena 
vikasitapadumasassirÊkena cakka~kitena hatthatalena “idÈniyeva mama putto 
bhavissatÊ”ti dÊpento mayhaÑ sÊsaÑ parÈmasi. BÈhÈya maÑ gahetvÈnÈti 
“kasmÈ tvaÑ idha tiÔÔhasÊ”ti candanagandhagandhinÈ1 attano hatthena maÑ 
bhuje gahetvÈ antosaÑghÈrÈmaÑ pavesesi. PÈdÈsi pÈdapuÒchaninti 
pÈdapuÒchaniÑ katvÈ pÈdÈsi “rajoharaÓanti manasi karohÊ”ti adÈsÊti attho. 
“AdÈsÊ”ti “pÈdapuÒchanin”ti ca paÔhanti. Keci pana “pÈdapuÒchaninti 
pÈdapuÒchanacoÄakkhaÓÉaÑ pÈdÈsÊ”ti vadanti. TadayuttaÑ iddhiyÈ 
abhisa~kharitvÈ coÄakkhaÓÉassa dinnattÈ. EtaÑ suddhaÑ adhiÔÔhehi, 
ekamantaÑ svadhiÔÔhitanti etaÑ suddhaÑ coÄakkhaÓÉaÑ “rajoharaÓaÑ, 
rajoharaÓan”ti manasikÈrena svadhiÔÔhitaÑ katvÈ ekamantaÑ ekamante 
vivitte gandhakuÔipamukhe nisinno adhiÔÔhehi2 tathÈ cittaÑ samÈhitaÑ katvÈ 
pavattehi. 

 TassÈhaÑ vacanaÑ sutvÈti tassa Bhagavato vacanaÑ ovÈdaÑ ahaÑ 
sutvÈ tasmiÑ sÈsane ovÈde rato abhirato hutvÈ vihÈsiÑ yathÈnusiÔÔhaÑ 
paÔipajjiÑ. PaÔipajjanto ca samÈdhiÑ paÔipÈdesiÑ, uttamatthassa pattiyÈti3 
uttamattho nÈma arahattaÑ, tassa adhigamÈya kasiÓaparikammavasena 
r|pajjhÈnÈni nibbattetvÈ jhÈnapÈdakaÑ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ 
maggapaÔipÈÔiyÈ aggamaggasamÈdhiÑ sampÈdesinti attho. Ettha hi 
samÈdhÊti upacÈrasamÈdhito paÔÔhÈya yÈva catutthamaggasamÈdhi, tÈva 
samÈdhisÈmaÒÒena gahito, aggaphalasamÈdhi pana uttamatthaggahaÓena, 
sÈtisayaÑ cevÈyaÑ samÈdhikusalo, tasmÈ “samÈdhiÑ paÔipÈdesin”ti Èha. 
______________________________________________________________ 
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SamÈdhikusalatÈya hi ayamÈyasmÈ cetovivaÔÔakusalo nÈma jÈto, 
MahÈpanthakatthero pana vipassanÈkusalatÈya saÒÒÈvivaÔÔakusalo nÈma. 
Eko cettha samÈdhilakkhaÓe cheko, eko vipassanÈlakkhaÓe, eko 
samÈdhigÈÄho, eko vipassanÈgÈÄho, eko a~gasaÑkhitte cheko, eko 
ÈrammaÓasaÑkhitte, eko a~gavavatthÈne, eko ÈrammaÓavavatthÈneti 
vaÓÓenti. Apica C|Äapanthakatthero sÈtisayaÑ catunnaÑ 
r|pÈvacarajjhÈnÈnaÑ lÈbhitÈya cetovivaÔÔakusalo vutto, MahÈpanthakatthero 
sÈtisayaÑ catunnaÑ ar|pÈvacarajjhÈnÈnaÑ lÈbhitÈya saÒÒÈvivaÔÔakusalo. 
PaÔhamo vÈ r|pÈvacarajjhÈnalÈbhÊ hutvÈ jhÈna~gehi vuÔÔhÈya arahattaÑ 
pattoti cetovivaÔÔakusalo, itaro ar|pÈvacarajjhÈnalÈbhÊ hutvÈ jhÈna~gehi 
vuÔÔhÈya arahattaÑ pattoti saÒÒÈvivaÔÔakusalo. ManomayaÑ pana kÈyaÑ 
nibbattento aÒÒe tayo vÈ cattÈro vÈ nibbattenti, na bahuke, ekasadiseyeva ca 
katvÈ nibbattenti, ekavidhameva kammaÑ kurumÈne. AyaÑ pana thero 
ekÈvajjanena samaÓasahassaÑ mÈpesi, dvepi na kÈyena ekasadise akÈsi, na 
ekavidhaÑ1 kammaÑ kurumÈne. TasmÈ manomayaÑ kÈyaÑ 
abhinimminantÈnaÑ aggo nÈma jÈto. 

 IdÈni attano adhigatavisesaÑ dassetuÑ “pubbenivÈsaÑ jÈnÈmÊ”ti-
ÈdimÈha. KÈmaÒcÈyaÑ thero chaÄabhiÒÒo, yÈ pana abhiÒÒÈ 
ÈsavakkhayaÒÈÓÈdhigamassa bah|pakÈrÈ, taÑ dassanatthaÑ “pubbenivÈsaÑ 
jÈnÈmi, dibbacakkhu visodhitan”ti vatvÈ “tisso vijjÈ anuppattÈ”ti vuttaÑ. 
PubbenivÈsayathÈkammupaga-anÈgataÑsaÒÈÓÈni hi vipassanÈcÈrassa 
bah|pakÈrÈni, na tathÈ itaraÒÈÓÈni. 

 Sahassakkhattunti sahassaÑ. “SahassavÈran”ti keci vadanti. 
EkÈvajjanena2 pana thero sahasse manomaye kÈye nimmini, na vÈrena. Te 
ca kho aÒÒamaÒÒamasadise3 vividhaÒca kammaÑ karonte. KiÑ pana 
sÈvakÈnampi evar|paÑ iddhinimmÈnaÑ sambhavatÊti? Na sambhavati 
sabbesaÑ, abhinÊhÈrasampattiyÈ pana ayameva thero evamakÈsi, tathÈ hesa 
iminÈ a~gena etadagge Ôhapito. Panthako nisÊdÊti attÈnameva paraÑ viya 
vadati. Ambavaneti ambavane 
______________________________________________________________ 
 1. EkasadisaÑ (Ka) 2. SahassadhÈ sahassavÈranti ekÈvajjaneneva (SÊ, I) 
 3. AÒÒamaÒÒaÑ visadisaÑ (SÊ, I) 
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JÊvakena katavihÈre. VehÈsÈdupasa~kaminti vehÈsÈti karaÓe 
nissakkavacanaÑ, vehÈsenÈti attho, da-kÈro padasandhikaro. AthÈti mama 
nisajjÈya pacchÈ. PaÔiggahÊti dakkhiÓodakaÑ paÔiggaÓhi. ŒyÈgo 
sabbalokassÈti sabbassa sadevakassa lokassa aggadakkhineyyatÈya 
deyyadhammaÑ ÈnetvÈ yajitabbaÔÔhÈnabh|to. ŒhutÊnaÑ paÔiggahoti 
mahÈphalabhÈvakaraÓena dakkhiÓÈhutÊnaÑ paÔiggaÓhako. PaÔiggaÓhittha 
dakkhiÓanti JÊvakena upanÊtaÑ yÈgukhajjÈdibhedaÑ dakkhiÓaÑ paÔiggahesi. 

 Atha kho BhagavÈ katabhattakicco ÈyasmantaÑ C|ÄapanthakaÑ ÈÓÈpesi 
“anumodanaÑ karohÊ”ti. So SineruÑ gahetvÈ mahÈsamuddaÑ manthento 
viya pabhinnapaÔisambhidÈppattatÈya TepiÔakaÑ BuddhavacanaÑ 
sa~khobhento Satthu ajjhÈsayaÑ gaÓhanto anumodanaÑ akÈsi. TathÈ 
upanissayasampannopi cÈyamÈyasmÈ tathÈr|pÈya kammapilotikÈya 
paribÈdhito1 catuppadikaÑ gÈthaÑ cat|hipi mÈsehi gahetuÑ nÈsakkhi. TaÑ 
panassa upanissayasampattiÑ oloketvÈ SatthÈ pubbacariyÈnur|paÑ 
yonisomanasikÈre niyojesi. TathÈ hi BhagavÈ tadÈ JÊvakassa nivesane 
nisinno eva “C|Äapanthakassa cittaÑ samÈhitaÑ, vÊthipaÔipannÈ vipassanÈ”ti 
ÒatvÈ yathÈnisinnova attÈnaÑ dassetvÈ “Panthaka yadipÈyaÑ pilotikÈ 
saÑkiliÔÔhÈ rajÈnukiÓÓÈ, ito pana aÒÒo eva ariyassa vinaye saÑkileso rajo 
cÈti dassento– 

   “RÈgo rajo na ca pana reÓu vuccati, 
   RÈgassetaÑ adhivacanaÑ rajoti. 
   EtaÑ rajaÑ vippajahitvÈ bhikkhavo, 
   Viharanti te vÊtarajassa sÈsane. 

   Doso rajo -pa- sÈsane. 

   Moho rajo -pa- vÊtarajassa sÈsane”ti– 

ImÈ tisso obhÈsagÈthÈ abhÈsi. GÈthÈpariyosÈne C|Äapanthako 
abhiÒÒÈpaÔisambhidÈparivÈraÑ arahattaÑ pÈpuÓÊti. 
 

C|ÄapanthakattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Paripanthito (SÊ, I) 
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5. KappattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 NÈnÈkulamalasampuÓÓoti-ÈdikÈ Èyasmato Kappattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto Siddhatthassa Bhagavato kÈle vibhavasampanne kule nibbattitvÈ 
pitu accayena viÒÒutaÑ patto nÈnÈvirÈgavaÓÓavicittehi vatthehi 
anekavidhehi ÈbharaÓehi nÈnÈvidhehi maÓiratanehi bahuvidhehi 
pupphadÈmamÈlÈdÊhi ca kapparukkhaÑ nÈma ala~karitvÈ tena Satthu 
th|paÑ p|jesi. So tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto 
imasmiÑ BuddhuppÈde MagadharaÔÔhe MaÓÉalikarÈjakule nibbattitvÈ pitu 
accayena rajje patiÔÔhito kÈmesu ativiya ratto giddho hutvÈ viharati. TaÑ 
SatthÈ mahÈkaruÓÈsamÈpattito vuÔÔhÈya lokaÑ volokento ÒÈÓajÈle 
paÒÒÈyamÈnaÑ disvÈ “kiÑ nu kho bhavissatÊ”ti Èvajjento “esa mama 
santike asubhakathaÑ sutvÈ kÈmesu virattacitto hutvÈ pabbajitvÈ arahattaÑ 
pÈpuÓissatÊ”ti ÒatvÈ ÈkÈsena tattha gantvÈ– 
 
 567. “NÈnÈkulamalasampuÓÓo, mahÈ-ukkÈrasambhavo. 
 CandanikaÑva paripakkaÑ, mahÈgaÓÉo mahÈvaÓo. 
 
 568. PubbaruhirasampuÓÓo, g|thak|pena gÈÄhito. 
 ŒpopaggharaÓo kÈyo, sadÈ sandati p|tikaÑ. 
 
 569. SaÔÔhikaÓÉarasambandho, maÑsalepanalepito. 
 CammakaÒcukasannaddho, p|tikÈyo niratthako. 
 
 570. AÔÔhisa~ghÈtaghaÔito, nhÈrusuttanibandhano. 
 NekesaÑ saÑgatÊbhÈvÈ, kappeti iriyÈpathaÑ. 
 
 571. DhuvappayÈto maraÓÈya, maccurÈjassa santike. 
 Idheva chaÉÉayitvÈna, yenakÈma~gamo naro. 
 
 572. AvijjÈya nivuto kÈyo, catuganthena ganthito. 
 OghasaÑsÊdano kÈyo, anusayÈjÈlamotthato. 
 
 573. PaÒcanÊvaraÓe yutto, vitakkena samappito. 
 TaÓhÈm|lenÈnugato, mohacchÈdanachÈdito. 
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 574. EvÈyaÑ vattate kÈyo, kammayantena yantito. 
 Sampatti ca vipatyantÈ, nÈnÈbhÈvo vipajjati. 
 
 575. Ye’maÑ kÈyaÑ mamÈyanti, andhabÈlÈ puthujjanÈ. 
 VaÉÉhenti kaÔasiÑ ghoraÑ, Èdiyanti punabbhavaÑ. 
 
 576. Ye’maÑ kÈyaÑ vivajjenti, g|thalittaÑva pannagaÑ. 
 Bhavam|laÑ vamitvÈna, parinibbissanti’nÈsavÈ”ti– 

imÈhi gÈthÈhi tassa asubhakathaÑ kathesi. So Satthu sammukhÈ 
anekÈkÈravokÈraÑ yÈthÈvato sarÊrasabhÈvavibhÈvanaÑ asubhakathaÑ sutvÈ 
sakena kÈyena aÔÔÊyamÈno harÈyamÈno jigucchamÈno saÑviggahadayo 
SatthÈraÑ vanditvÈ “labheyyÈhaÑ bhante Bhagavato santike pabbajjan”ti 
pabbajjaÑ yÈci. SatthÈ samÊpe ÔhitamaÒÒataraÑ bhikkhuÑ ÈÓÈpesi “gaccha 
bhikkhu imaÑ pabbÈjetvÈ upasampÈdetvÈ ÈnehÊ”ti. So taÑ 
tacapaÒcakakammaÔÔhÈnaÑ datvÈ pabbÈjesi. So khuraggeyeva saha 
paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

 “Siddhatthassa Bhagavato, th|paseÔÔhassa sammukhÈ. 
 Vicittadusse lagetvÈ, kapparukkhaÑ ÔhapesahaÑ. 

 YaÑ yaÑ yonu’papajjÈmi, devattaÑ atha mÈnusaÑ. 
 Sobhayanto mama dvÈraÑ, kapparukkho patiÔÔhati. 

 AhaÒca parisÈ ceva, ye keci mama’vassitÈ. 
 TamhÈ dussaÑ gahetvÈna, nivÈsema mayaÑ sadÈ. 

 Catunnavutito kappe, yaÑ rukkhaÑ ÔhapayiÑ ahaÑ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, kapparukkhassidaÑ phalaÑ. 

 Ito ca sattame kappe, suceÄÈ aÔÔha khattiyÈ. 
 SattaratanasampannÈ, cakkavattÊ mahabbalÈ. 

 PaÔisambhidÈ catasso -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 100 piÔÔhÈdÊsu. 
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 ArahattaÑ pana patvÈ laddh|pasampado SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ 
vanditvÈ ekamantaÑ nisinno aÒÒaÑ byÈkaronto tÈ eva gÈthÈ abhÈsi. Teneva 
tÈ TheragÈthÈ nÈma jÈtÈ. 

 Tattha nÈnÈkulamalasampuÓÓoti nÈnÈkulehi nÈnÈbhÈgehi malehi 
sampuÓÓo, kesalomÈdinÈnÈvidha-asucikoÔÔhÈsabharitoti attho. MahÈ-
ukkÈrasambhavoti ukkÈro vuccati vaccak|paÑ. YattakavayÈ1 mÈtÈ, 
tattakaÑ kÈlaÑ kÈrapariseditavaccak|pasadisatÈya2 mÈtu kucchi idha 
“mahÈ-ukkÈro”ti adhippeto. So kucchi sambhavo uppattiÔÔhÈnaÑ etassÈti 
mahÈ-ukkÈrasambhavo. CandanikaÑvÈti candanikaÑ nÈma 
ucchiÔÔhodakagabbhamalÈdÊnaÑ chaÉÉanaÔÔhÈnaÑ, yaÑ jaÓÓumattaÑ 
asucibharitampi hoti, tÈdisanti attho. Paripakkanti pariÓataÑ purÈÓaÑ. Tena 
yathÈ caÓÉÈlagÈmadvÈre nidÈghasamaye thullaphusitake deve vassante 
udakena samupaby|ÄhamuttakarÊsa-
aÔÔhicammanhÈrukhaÓÉakheÄasi~ghÈÓikÈdinÈnÈkuÓapabharitaÑ 
kaddamodakÈluÄitaÑ katipayadivasÈtikkamena saÑjÈta3 kimikulÈkulaÑ 
s|riyÈtapasantÈpakuthitaÑ upari pheÓapubbuÄakÈni muÒcantaÑ 
abhinÊlavaÓÓaÑ paramaduggandhaÑ jegucchaÑ candanikÈvÈÔaÑ neva 
upagantuÑ, na daÔÔhuÑ arahar|paÑ hutvÈ tiÔÔhati, tathÈr|poyaÑ kÈyoti 
dasseti. SadÈ dukkhatÈm|layogato asucipaggharaÓato uppÈdajarÈmaraÓehi 
uddhumÈyanaparipaccanabhijjanasabhÈvattÈ ca mahanto gaÓÉo viyÈti 
mahÈgaÓÉo. Sabbatthakameva dukkhavedanÈnubaddhattÈ gaÓÉÈnaÑ 
sahanato asucivissandanato ca mahanto vaÓo viyÈti mahÈvaÓo. 
G|thak|pena gÈÄitoti vaccak|pena vacceneva vÈ bharito. 
“G|thak|panigÈÄhito”tipi4 PÈÄi, vaccak|pato nikkhantoti attho. 
ApopaggharaÓo kÈyo, sadÈ sandati p|tikanti ayaÑ kÈyo ÈpodhÈtuyÈ sadÈ 
paggharaÓasÊlo, taÒca kho pittasemhasedamuttÈdikaÑ p|tikaÑ asuciÑ yeva 
sandati, na kadÈci sucinti attho. 

 SaÔÔhikaÓÉarasambandhoti gÊvÈya uparimabhÈgato paÔÔhÈya sarÊraÑ 
vinaddhamÈnÈ sarÊrassa purimapacchimadakkhiÓavÈmapassesu paccekaÑ 
paÒca paÒca katvÈ vÊsati, hatthapÈde vinaddhamÈnÈ tesaÑ 
purimapacchimapassesu paÒca paÒca katvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. YattakaÑ ca yÈ (SÊ, Ka) 2. Aparisodhitavaccak|pasadisatÈya (I) 
 3. SaÒchÈdita... (SÊ, I) 4. G|thak|pe nibÈhitotipi (SÊ) 
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cattÈlÊsÈti saÔÔhiyÈ kaÓÉarehi maÓhÈnhÈr|hi sabbaso baddho vinaddhoti 
saÔÔhikaÓÉarasambandho. MaÑsalepanalepitoti maÑsasa~khÈtena lepanena 
litto, navamaÑsapesisatÈnulittoti attho. CammakaÒcukasannaddhoti 
cammasa~khÈtena kaÒcukena sabbaso onaddho pariyonaddho paricchinno. 
P|tikÈyoti sabbaso p|tigandhiko kÈyo. Niratthakoti nippayojano. AÒÒesaÑ 
hi pÈÓÊnaÑ kÈyo cammÈdiviniyogena siyÈ sappayojano, na tathÈ 
manussakÈyoti. AÔÔhisa~ghÈtaghaÔitoti atirekatisatÈnaÑ aÔÔhÊnaÑ sa~ghÈtena 
ghaÔito sambandho. NhÈrusuttanibandhanoti suttasadisehi navahi 
nhÈrusatehi nibandhito. NekesaÑ saÑgatÊbhÈvÈti catumahÈbh|tajÊvitindriya-
assÈsapassÈsaviÒÒÈÓÈdÊnaÑ samavÈyasambandhena 
suttamerakasamavÈyena1 yantaÑ viya ÔhÈnÈdi-iriyÈpathaÑ kappeti. 

 DhuvappayÈto maraÓÈyÈti maraÓassa atthÈya ekantagamano, nibbattito 
paÔÔhÈya maraÓaÑ pati pavatto2, tato eva maccurÈjassa maraÓassa santike 
Ôhito. Idheva chaÉÉayitvÈnÈti imasmiÑyeva loke kÈyaÑ chaÉÉetvÈ, 
yathÈrucitaÔÔhÈnagÈmÊ ayaÑ satto, tasmÈ “pahÈya gamanÊyo ayaÑ kÈyo”ti 
evampi sa~go na kÈtabboti dasseti. 

 AvijjÈya nivutoti avijjÈnÊvaraÓena nivuto paÔicchÈditÈdÊnavo3, aÒÒathÈ 
ko ettha sa~gaÑ janeyyÈti adhippÈyo. CatuganthenÈti 
abhijjhÈkÈyaganthÈdinÈ catubbidhena ganthena ganthito, ganthaniyabhÈvena 
vinaddhito. OghasaÑsÊdanoti oghaniyabhÈvena kÈmoghÈdÊsu cat|su oghesu 
saÑsÊdanako. AppahÊnabhÈvena santÈne anu anu sentÊti anusayÈ, 
kÈmarÈgÈdayo anusayÈ. TesaÑ jÈlena otthato abhibh|toti 
anusayÈjÈlamotthato4. MakÈro padasandhikaro, gÈthÈsukhatthaÑ dÊghaÑ 
katvÈ vuttaÑ. KÈmacchandÈdinÈ paÒcavidhena nÊvaraÓena yutto adhimuttoti 
paÒcanÊvaraÓe yutto, karaÓatthe bhummavacanaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SuttaperakasamavÈyena (SÊ, I) 2. Pavattito (SÊ, I) 
 3. PaÔicchÈdito, tato (SÊ, I) 4. AnusayajÈlamotthato (SÊ) 
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 KÈmavitakkÈdinÈ micchÈvitakkena samappito samassitoti vitakkena 
samappito. TaÓhÈm|lenÈnugatoti taÓhÈsa~khÈtena bhavam|lena anubaddho. 
MohacchÈdanachÈditoti sammohasa~khÈtena ÈvaraÓena paliguÓÔhito. 
SabbametaÑ saviÒÒÈÓakaÑ karajakÈyaÑ sandhÈya vadati. SaviÒÒÈÓako hi 
attabhÈvo “ucchinnabhavanettiko bhikkhave TathÈgatassa kÈyo tiÔÔhati1, 
ayaÒceva kÈyo bahiddhÈ ca nÈmar|pan”ti-ÈdÊsu kÈyoti vuccati, evÈyaÑ 
vattate kÈyoti evaÑ “nÈnÈkulamalasampuÓÓo”ti-ÈdinÈ “avijjÈya nivuto”ti-
ÈdinÈ ca vuttappakÈrena ayaÑ kÈyo vattati, vattanto ca kammayantena 
sukatadukkaÔena kammasa~khÈtena yantena yantito sa~ghaÔito, yathÈ vÈ 
khemantaÑ gantuÑ na sakkoti, tathÈ sa~khobhito2 sugatiduggatÊsu vattati 
paribbhamati. Sampatti ca vipatyantÈti yÈ ettha sampatti, sÈ 
vipattipariyosÈnÈ. SabbaÑ hi yobbanaÑ jarÈpariyosÈnaÑ, sabbaÑ ÈrogyaÑ 
byÈdhipariyosÈnaÑ, sabbaÑ jÊvitaÑ maraÓapariyosÈnaÑ, sabbo samÈgamo 
viyogapariyosÈno. TenÈha “nÈnÈbhÈvo vipajjatÊ”ti. NÈnÈbhÈvoti vinÈbhÈvo 
vippayogo, so kadÈci vippayuÒjakassa vasena, kadÈci vippayuÒjitabbassa 
vasenÈti vividhaÑ pajjati pÈpuÓÊyati. 

 Ye’maÑ kÈyaÑ mamÈyantÊti ye andhabÈlÈ puthujjanÈ evaÑ asubhaÑ 
aniccaÑ adhuvaÑ dukkhaÑ asÈraÑ imaÑ kÈyaÑ “mama idan”ti gaÓhantÈ 
mamÈyanti chandarÈgaÑ uppÈdenti, te jÈti-ÈdÊhi nirayÈdÊhi ca ghoraÑ 
bhayÈnakaÑ apaÓÉitehi abhiramitabbato kaÔasisa~khÈtaÑ saÑsÈraÑ 
punappunaÑ jananamaraÓÈdÊhi3 vaÉÉhenti, tenÈha “Èdiyanti 
punabbhavan”ti. 

 Ye’maÑ kÈyaÑ vivajjenti, g|thalittaÑva pannaganti yathÈ nÈma puriso 
sukhakÈmo jÊvitukÈmo g|thagataÑ ÈsÊvisaÑ disvÈ jigucchaniyatÈya vÈ 
sappaÔibhayatÈya vÈ vivajjeti na allÊyati, evamevaÑ ye paÓÉitÈ kulaputtÈ 
asucibhÈvena jegucchaÑ aniccÈdibhÈvena sappaÔibhayaÑ imaÑ kÈyaÑ 
vivajjenti chandarÈgappahÈnena pajahanti, te bhavam|laÑ avijjaÑ 
bhavataÓhaÒca vamitvÈ chaÉÉetvÈ accantameva pahÈya tato eva sabbaso 
anÈsavÈ sa-upÈdisesÈya anupÈdisesÈya ca nibbÈnadhÈtuyÈ 
parinibbÈyissantÊti. 
 

KappattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. DÊ 1. 42 piÔÔhe. 2. Sa~kocito (SÊ, I) 3. JarÈmaraÓÈdÊhi (K) 
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6. Va~gantaputta-upasenattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 VivittaÑ appanigghosanti-ÈdikÈ Èyasmato Upasenattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? AyaÑ kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle HaÑsavatÊnagare 
kulagehe nibbattitvÈ vayappatto Satthu santikaÑ gantvÈ dhammaÑ 
suÓamÈno SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ samantapÈsÈdikÈnaÑ aggaÔÔhÈne 
ÔhapentaÑ disvÈ Satthu1 adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthetvÈ 
yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ 
BuddhuppÈde NÈlakagÈme R|pasÈrÊbrÈhmaÓiyÈ kucchimhi nibbatti, 
Upasenotissa nÈmaÑ ahosi. So vayappatto tayo vede uggahetvÈ Satthu 
santike dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ upasampadÈya 
ekavassiko “ariyagabbhaÑ vaÉÉhemÊ”ti ekaÑ kulaputtaÑ attano santike 
upasampÈdetvÈ tena saddhiÑ Satthu santikaÑ gato. SatthÈrÈ cassa tassa 
avassikassa bhikkhuno saddhivihÈrikabhÈvaÑ sutvÈ “atilahuÑ kho tvaÑ 
moghapurisa bÈhullÈya Èvatto”ti2 garahito “idÈnÈhaÑ yadipi parisaÑ 
nissÈya SatthÈrÈ garahito, parisaÑyeva pana nissÈya Satthu pÈsaÑsopi 
bhavissÈmÊ”ti vipassanÈya kammaÑ karonto na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. 
Tena vuttaÑ ApadÈne3– 

   “PadumuttaraÑ BhagavantaÑ, LokajeÔÔhaÑ NarÈsabhaÑ. 
   PabbhÈramhi nisÊdantaÑ, upagacchiÑ naruttamaÑ. 

   KaÓikÈrapupphaÑ disvÈ, vaÓÔe chetvÈna’haÑ tadÈ. 
   Ala~karitvÈ chattamhi, Buddhassa abhiropayiÑ. 

   PiÓÉapÈtaÒca pÈdÈsiÑ, paramannaÑ subhojanaÑ. 
   Buddhena navame tattha, samaÓe aÔÔha bhojayiÑ. 

   Anumodi MahÈvÊro, Sayambh| aggapuggalo. 
   IminÈ chattadÈnena, paramannapavecchanÈ. 

   Tena cittappasÈdena, sampattimanubhossasi. 
   ChattiÑsakkhattuÑ devindo, devarajjaÑ karissati. 

   EkavÊsatikkhattuÒca, cakkavattÊ bhavissati. 
   PadesarajjaÑ vipulaÑ, gaÓanÈto asa~khiyaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Satthu santike (SÊ, I) AÑ-®Ôha 1. 211 piÔÔhe passitabbaÑ. 2. Vi 3. 74 piÔÔhe. 
 3. Khu 3. 67 piÔÔhÈdÊsu. 
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 Satasahassito kappe, OkkÈkakulasambhavo. 
 Gotamo nÈma gottena, SatthÈ loke bhavissati. 

 SÈsane dibbamÈnamhi, manussattaÑ gamissati. 
 Tassa dhammesu dÈyÈdo, oraso dhammanimmito. 

 Upasenoti nÈmena, hessati Satthu sÈvako. 
 SamantapÈsÈdikattÈ, aggaÔÔhÈne Ôhapessati. 

 CarimaÑ vattate mayhaÑ, bhavÈ sabbe sam|hatÈ. 
 DhÈremi antimaÑ dehaÑ, jetvÈ mÈraÑ savÈhanaÑ. 

 PaÔisambhidÈ catasso -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 ArahattaÑ pana patvÈ sayampi sabbe dhuta~gadhamme samÈdÈya 
vattati, aÒÒepi tadatthÈya samÈdapeti, tena naÑ BhagavÈ 
samantapÈsÈdikÈnaÑ aggaÔÔhÈne Ôhapesi. So aparena samayena KosambiyaÑ 
kalahe uppanne bhikkhusaÑghe ca dvidhÈbh|te ekena bhikkhunÈ taÑ 
kalahaÑ parivajjitukÈmena “etarahi kho kalaho uppanno, saÑgho 
dvidhÈbh|to, kathaÑ nu kho mayÈ paÔipajjitabban”ti puÔÔho vivekavÈsato 
paÔÔhÈya tassa paÔipattiÑ kathento– 
 
 577. “VivittaÑ appanigghosaÑ, vÈÄamiganisevitaÑ. 
 Seve senÈsanaÑ bhikkhu, paÔisallÈnakÈraÓÈ. 
 
 578. SaÑkÈrapuÒjÈ ÈhatvÈ, susÈnÈ rathiyÈhi ca. 
 Tato saÑghÈÔikaÑ katvÈ, l|khaÑ dhÈreyya cÊvaraÑ. 
 
 579. NÊcaÑ manaÑ karitvÈna, sapadÈnaÑ kulÈ kulaÑ. 
 PiÓÉikÈya care bhikkhu, guttadvÈro susaÑvuto. 
 
 580. L|khenapi vÈ santusse, nÈÒÒaÑ patthe rasaÑ bahuÑ. 
 Rasesu anugiddhassa, jhÈne na ramatÊ mano. 
 
 581. Appiccho ceva santuÔÔho, pavivitto vase Muni. 
 AsaÑsaÔÔho gahaÔÔhehi, anÈgÈrehi c|bhayaÑ. 
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 582. YathÈ jaÄo va m|go va, attÈnaÑ dassaye tathÈ. 
 NÈtivelaÑ sambhÈseyya, saÑghamajjhamhi paÓÉito. 
 
 583. Na so upavade kaÒci, upaghÈtaÑ vivajjaye. 
 SaÑvuto pÈtimokkhasmiÑ, mattaÒÒ| cassa bhojane. 
 
 584. SuggahÊtanimittassa, cittassu’ppÈdakovido. 
 SamathaÑ anuyuÒjeyya, kÈlena ca vipassanaÑ. 
 
 585. VÊriyasÈtaccasampanno, yuttayogo sadÈ siyÈ. 
 Na ca appatvÈ dukkhantaÑ, vissÈsaÑ eyya paÓÉito. 
 
 586. EvaÑ viharamÈnassa, suddhikÈmassa bhikkhuno. 
 KhÊyanti ÈsavÈ sabbe, nibbutiÒcÈ’dhigacchatÊ”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha vivittanti janavivittaÑ suÒÒaÑ araÒÒÈdiÑ. Appanigghosanti 
nissaddaÑ saddasaÑghaÔÔanarahitaÑ. VÈÄamiganisevitanti 
sÊhabyagghadÊpivÈÄamigehi caritaÑ. IminÈpi janavivekaÑyeva dasseti 
pantasenÈsanabhÈvadÊpanato. SenÈsananti sayituÑ ÈsayituÒca yuttabhÈvena 
vasanaÔÔhÈnaÑ idha senÈsananti adhippetaÑ. PaÔisallÈnakÈraÓÈti 
paÔisallÈnanimittaÑ, nÈnÈrammaÓato nivattetvÈ kammaÔÔhÈneyeva cittassa 
paÔi paÔi1 sammadeva allÊyanatthaÑ. 

 EvaÑ bhÈvanÈnur|paÑ senÈsanaÑ niddisanto senÈsane santosaÑ 
dassetvÈ idÈni cÊvarÈdÊsupi taÑ dassetuÑ “saÑkÈrapuÒjÈ”ti-Èdi vuttaÑ. 
Tattha saÑkÈrapuÒjÈti saÑkÈrÈnaÑ puÒjaÑ saÑkÈrapuÒjaÑ, tato 
kacavaraÔÔhÈnÈ. ŒhatvÈti ÈharitvÈ. Tatoti tathÈ ÈhaÔacoÄakkhaÓÉehi. KaraÓe 
hi idaÑ nissakkavacanaÑ. L|khanti satthal|kharajanal|khÈdinÈ l|khaÑ 
avaÓÓÈmaÔÔhaÑ. DhÈreyyÈti nivÈsanÈdivasena parihareyya, etena 
cÊvarasantosaÑ vadati. 

 NÊcaÑ manaÑ karitvÈnÈti “antamidaÑ bhikkhave jÊvikÈnan”ti-ÈdikaÑ2 
SugatovÈdaÑ anussaritvÈ nihatamÈnadappaÑ cittaÑ katvÈ. SapadÈnanti 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔisallÈnakÈraÓÈti paÔisallÈnÈti cittaÑ nÈnÈrammaÓÈ nivattetvÈ kammaÔÔhÈneyeva 
 cittassa paÔi (SÊ, I) 
 2. Khu 1. 255; SaÑ 2. 76 piÔÔhesu. 
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gharesu avakhaÓÉarahitaÑ1, anugharanti attho. TenÈha “kulÈ kulan”ti. KulÈ 
kulanti kulato kulaÑ, kulÈnupubbiyÈ gharapaÔipÈÔiyÈti attho. PiÓÉikÈyÈti 
missakabhikkhÈya, iminÈ piÓÉapÈtasantosaÑ vadati. GuttadvÈroti 
supihitacakkhÈdidvÈro. SusaÑvutoti hatthakukkuccÈdÊnaÑ abhÈvena suÔÔhu 
saÑvuto. 

 L|khenapi vÈti apisaddo samuccaye, vÈ-saddo vikappe. Ubhayenapi 
l|khenapi appenapi yena kenaci sulabhena itarÊtarena santusse samaÑ 
sammÈ tusseyya. TenÈha “nÈÒÒaÑ patthe rasaÑ bahun”ti. NÈÒÒaÑ patthe 
rasaÑ bahunti attanÈ yathÈladdhato aÒÒaÑ madhurÈdirasaÑ bahuÑ 
paÓÊtaÒca na pattheyya na piheyya, iminÈ gilÈnapaccayepi santoso dassito 
hoti. Rasesu gedhavÈraÓatthaÑ2 pana kÈraÓaÑ vadanto “rasesu 
anugiddhassa, jhÈne na ramatÊ mano”ti Èha. IndriyasaÑvarampi 
aparip|rentassa kuto vikkhittacittasamÈdhÈnanti adhippÈyo. 

 EvaÑ cat|su paccayesu sallekhapaÔipattiÑ dassetvÈ idÈni 
avasiÔÔhakathÈvatth|ni dassetuÑ “appiccho cevÈ”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha 
appicchoti aniccho cat|su paccayesu icchÈrahito, tena catubbidhapaccayesu 
taÓhuppÈdavikkhambhanamÈha. SantuÔÔhoti cat|su paccayesu 
yathÈlÈbhasantosÈdinÈ santuÔÔho. Yo hi– 

   AtÊtaÑ nÈnusoceyya, nappajappeyyanÈgataÑ. 
    Paccuppannena yÈpeyya, so “santuÔÔho”ti pavuccatÊti. 

 Pavivittoti gaÓasa~gaÓikaÑ pahÈya kÈyena pavivitto v|pakaÔÔho. 
CittavivekÈdike hi parato vakkhati. Vaseti sabbattha yojetabbaÑ. 
MoneyyadhammasamannÈgamena Muni. AsaÑsaÔÔhoti 
dassanasavanasamullapanasambhogakÈyasaÑsaggÈnaÑ abhÈvena 
asaÑsaÔÔho yathÈvuttasaÑsaggarahito. Ubhayanti gahaÔÔhehi anÈgÈrehi cÈti 
ubhayehipi asaÑsaÔÔho. KaraÓe hi idaÑ paccattavacanaÑ. 

 AttÈnaÑ dassaye tathÈti ajaÄo am|gopi samÈno yathÈ jaÄo vÈ m|go vÈ, 
tathÈ attÈnaÑ dasseyya, etena pÈpabbiyappahÈnamÈha. JaÄo va m|go vÈti ca 
gÈthÈsukhatthaÑ rassattaÑ kataÑ, samuccayattho 
______________________________________________________________ 
 1. AvakhaÓÉanarahitaÑ (SÊ), avakkamarahitaÑ (I) 2. GedhÈkaraÓatthaÑ (SÊ, I) 
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ca vÈsaddo. NÈtivelaÑ sambhÈseyyÈti ativelaÑ atikkantapamÈÓaÑ na 
bhÈseyya, mattabhÈÓÊ assÈti attho. SaÑghamajjhamhÊti bhikkhusaÑghe, 
janasam|he vÈ. 

 Na so upavade kaÒcÊti so yathÈvuttapaÔipattiko bhikkhu hÊnaÑ vÈ 
majjhimaÑ vÈ ukkaÔÔhaÑ vÈ yaÑkiÒci na vÈcÈya upavadeyya. UpaghÈtaÑ 
vivajjayeti kÈyena upaghÈtaÑ pariviheÔhanaÑ vajjeyya. SaÑvuto 
pÈtimokkhasminti pÈtimokkhamhi pÈtimokkhasaÑvarasÊle saÑvuto assa, 
pÈtimokkhasaÑvarena pihitakÈyavÈco siyÈti attho. MattaÒÒ| cassa bhojaneti 
pariyesanapaÔiggahaÓaparibhogavissajjanesu bhojane pamÈÓaÒÒ| siyÈ. 

 SuggahÊtanimittassÈti “evaÑ me manasi karoto cittaÑ samÈhitaÑ 
ahosÊ”ti tadÈkÈraÑ sallakkhento suÔÔhu gahitasamÈdhinimitto assa. 
“SuggahÊtanimitto so”tipi pÈÔho, so yogÊti1 attho. Cittassu’ppÈdakovidoti 
evaÑ bhÈvayato cittaÑ lÊnaÑ hoti “evaÑ uddhatan”ti lÊnassa uddhatassa ca 
cittassa uppattikÈraÓe kusalo assa. LÊne hi citte 
dhammavicayavÊriyapÊtisambojjha~gÈ bhÈvetabbÈ, uddhate 
passaddhisamÈdhi-upekkhÈsambojjha~gÈ. Satisambojjha~go pana sabbattha 
icchitabbo, tenÈha BhagavÈ “yasmiÑ ca kho bhikkhave samaye lÊnaÑ cittaÑ 
hoti, kÈlo tasmiÑ samaye dhammavicayasambojjha~gassa bhÈvanÈyÈ”ti-
Èdi2. SamathaÑanuyuÒjeyyÈti samathabhÈvanaÑ bhÈveyya, anuppannaÑ 
samÈdhiÑ uppÈdeyya, uppannaÒca yÈva vasÊbhÈvappatti, tÈva vaÉÉheyya 
by|heyyÈti attho. KÈlena ca vipassananti yathÈladdhaÑ samÈdhiÑ nikantiyÈ 
apariyÈdÈnena hÈnabhÈgiyaÑ ÔhitibhÈgiyaÑ vÈ akatvÈ nibbedhabhÈgiyaÑva 
katvÈ3 kÈlena vipassanaÒca anuyuÒjeyya. Atha vÈ kÈlena ca vipassananti 
samathaÑ anuyuÒjanto tassa thirÊbh|takÈle sa~kocaÑ anÈpajjitvÈ 
ariyamaggÈdhigamÈya vipassanaÑ anuyuÒjeyya. YathÈha– 

   “Atha vÈ samÈdhilÈbhena, vivittasayanena vÈ. 
   Bhikkhu vissÈsamÈpÈdi, appatto Èsavakkhayan”ti4. 
______________________________________________________________ 
 1. Yo so hÊti (SÊ, I) 2. SaÑ 3. 99 piÔÔhe. 
 3. NibbedhabhÈgiyaÑ vÈ akatvÈ (SÊ, I) 4. Khu 1. 52 piÔÔhe Dhammapade. 
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 Tena vuttaÑ “vÊriyasÈtaccasampanno”ti-Èdi. SatatabhÈvo sÈtaccaÑ, 
vÊriyassa sÈtaccaÑ, tena sampanno samannÈgato, satatapavattavÊriyo, 
niccapaggahitavÊriyoti attho. Yuttayogo sadÈ siyÈti sabbakÈlaÑ 
bhÈvanÈnuyutto siyÈ. Dukkhantanti vaÔÔadukkhassa antaÑ pariyosÈnaÑ 
nirodhaÑ nibbÈnaÑ appatvÈ vissÈsaÑ na eyya na gaccheyya, “ahaÑ 
parisuddhasÊlo jhÈnalÈbhÊ abhiÒÒÈlÈbhÊ vipassanaÑ matthakaÑ pÈpetvÈ 
Ôhito”ti vÈ vissaÔÔho na bhaveyyÈti attho. 

 EvaÑ viharamÈnassÈti evaÑ vivittasenÈsanasevanÈdinÈ 
vipassanÈvasena yuttayogatÈpariyosÈnena1 vidhinÈ viharantassa. 
SuddhikÈmassÈti ÒÈÓadassanavisuddhiÑ accantavisuddhiÑ nibbÈnaÑ 
arahattaÒca icchantassa. SaÑsÈre bhayassa ikkhato bhikkhuno 
kÈmÈsavÈdayo sabbe ÈsavÈ khÊyanti khayaÑ abbhatthaÑ gacchanti, tesaÑ 
khayagamaneneva2 sa-upÈdisesa-anupÈdisesapabhedaÑ duvidhampi 
nibbÈnaÑ adhigacchati pÈpuÓÈti. 

 EvaÑ thero tassa bhikkhuno ovÈdadÈnÈpadesena attanÈ 
tathÈpaÔipannabhÈvaÑ dÊpento aÒÒaÑ byÈkÈsi. 
 

Va~gantaputta-upasenattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
7. (Apara)gotamattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 VijÈneyya sakaÑ atthanti-ÈdikÈ Èyasmato Aparassa Gotamattherassa 
gÈthÈ. KÈ uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ upacinitvÈ amhÈkaÑ Bhagavato uppattito 
puretarameva SÈvatthiyaÑ UdiccabrÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto 
tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈrag| hutvÈ vÈdamaggaÑ uggahetvÈ attano vÈdassa upari 
uttariÑ vadantaÑ alabhanto tehi tehi viggÈhikakathaÑ anuyutto vicarati. 
Atha amhÈkaÑ BhagavÈ loke uppajjitvÈ pavattitavaradhammacakko 
anupubbena yasÈdike veneyye vinetvÈ AnÈthapiÓÉikassa abhiyÈcanÈya 
SÈvatthiÑ upagacchi. TadÈ Satthu JetavanapaÔiggahe paÔiladdhasaddho 
SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ dhammaÑ sutvÈ pabbajjaÑ yÈci. 
______________________________________________________________ 
 1. PariyosÈne (SÊ) 2. Khayavayagamaneneva (SÊ, I) 
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SatthÈ aÒÒataraÑ piÓÉacÈrikaÑ bhikkhuÑ ÈÓÈpesi “bhikkhu imaÑ 
pabbÈjehÊ”ti. So tena pabbÈjiyamÈno khuraggeyeva arahattaÑ pÈpuÓitvÈ 
KosalajanapadaÑ gantvÈ tattha ciraÑ vasitvÈ puna SÈvatthiÑ paccÈgami. 
TaÑ bah| ÒÈtakÈ brÈhmaÓamahÈsÈlÈ upasa~kamitvÈ payirupÈsitvÈ nisinnÈ1 
“imasmiÑ loke bah| samaÓabrÈhmaÓÈ saÑsÈre suddhivÈdÈ, tesu katamesaÑ 
nu kho vÈdo niyyÈniko, kathaÑ paÔipajjanto saÑsÈrato sujjhatÊ”ti 
pucchiÑsu. Thero tesaÑ tamatthaÑ pakÈsento– 
 
 587. “VijÈneyya sakaÑ atthaÑ, avalokeyyÈtha pÈvacanaÑ. 
 YaÒcettha assa patir|paÑ, sÈmaÒÒaÑ ajjh|pagatassa. 
 
 588. MittaÑ idha ca kalyÈÓaÑ, sikkhÈ vipulaÑ samÈdÈnaÑ. 
 Suss|sÈ ca gar|naÑ, etaÑ samaÓassa patir|paÑ. 
 
 589. Buddhesu sagÈravatÈ, dhamme apaciti yathÈbh|taÑ. 
 SaÑghe ca cittÊkÈro, etaÑ samaÓassa patir|paÑ. 
 
 590. ŒcÈragocare yutto, 
 ŒjÊvo sodhito agÈrayho. 
 Cittassa ca saÓÔhapanaÑ, etaÑ samaÓassa patir|paÑ. 
 
 591. CÈrittaÑ atha vÈrittaÑ, iriyÈpathiyaÑ pasÈdaniyaÑ. 
 Adhicitte ca Èyogo, etaÑ samaÓassa patir|paÑ. 
 
 592. ŒraÒÒakÈni senÈ, sanÈni pantÈni appasaddÈni. 
 BhajitabbÈni MuninÈ, etaÑ samaÓassa patir|paÑ. 
 
 593. SÊlaÒca bÈhusaccaÒca, dhammÈnaÑ pavicayo yathÈbh|taÑ. 
 SaccÈnaÑ abhisamayo, etaÑ samaÓassa patir|paÑ. 
 
 594. BhÈveyya ca aniccanti, anattasaÒÒaÑ asubhasaÒÒaÒca. 
 Lokamhi ca anabhiratiÑ, etaÑ samaÓassa patir|paÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Bah| ÒÈtakÈ nisinnaÑ (SÊ, I) 
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 595. BhÈveyya ca bojjha~ge, iddhipÈdÈni indriyÈni balÈni. 
 AÔÔha~gamagga’mariyaÑ, etaÑ samaÓassa patir|paÑ. 
 
 596. TaÓhaÑ pajaheyya Muni, sam|lake Èsave padÈleyya. 
 Vihareyya vippamutto, etaÑ samaÓassa patir|pan”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha vijÈneyya sakaÑ atthanti viÒÒ|jÈtiko puriso attano atthaÑ 
yÈthÈvato vicÈretvÈ jÈneyya. VicÈrento ca avalokeyyÈtha pÈvacanaÑ idha 
loke puthusamaÓabrÈhmaÓehi SammÈsambuddhena ca pavuttaÑ pÈvacanaÑ, 
samayo. Tattha yaÑ niyyÈnikaÑ, taÑ olokeyya paÒÒÈcakkhunÈ passeyya. 
Ime hi nÈnÈtitthiyÈ samaÓabrÈhmaÓÈ anicce “niccan”ti, anattani “attÈ”ti, 
asuddhimaggaÒca “suddhimaggo”ti micchÈbhinivesino aÒÒamaÒÒaÒca 
viruddhavÈdÈ1, tasmÈ nesaÑ vÈdo aniyyÈniko, SammÈsambuddho pana 
“sabbe sa~khÈrÈ aniccÈ, sabbe dhammÈ anattÈ, santaÑ nibbÈnan”ti 
sayambh|ÒÈÓena yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈya pavedeti, tasmÈ “tassa vÈdo 
niyyÈniko”ti Satthu sÈsanamahantataÑ olokeyyÈti attho. YaÒcettha assa 
patir|paÑ, sÈmaÒÒaÑ ajjh|pagatassÈti sÈmaÒÒaÑ samaÓabhÈvaÑ 
pabbajjaÑ upagatassa kulaputtassa yaÑ ettha sÈsane pabbajitabhÈve vÈ 
patir|paÑ yuttar|paÑ sÈruppaÑ assa siyÈ, tampi apalokeyya. 

 KiÑ pana tanti Èha “mittaÑ idha ca kalyÈÓan”ti-Èdi. ImasmiÑ sÈsane 
kalyÈÓamittaÑ seviyamÈnaÑ samaÓassa patir|panti yojanÈ. Esa nayo 
itaresupi. KalyÈÓamittaÑ hi nissÈya akusalaÑ pajahati kusalaÑ bhÈveti 
suddhamattÈnaÑ pariharati. SikkhÈ vipulaÑ samÈdÈnanti vipulaÑ 
sikkhÈsamÈdÈnaÑ, mahatiyÈ nibbÈnÈvahÈya adhisÊlÈdisikkhÈya anuÔÔhÈnanti 
attho. Suss|sÈ ca gar|nanti gar|naÑ ÈcariyupajjhÈyÈdÊnaÑ 
kalyÈÓamittÈnaÑ ovÈdassa sotukamyatÈ pÈricariyÈ ca. Etanti 
kalyÈÓamittasevanÈdi. 

 Buddhesu sagÈravatÈti SabbaÒÒubuddhesu “SammÈsambuddho 
BhagavÈ”ti gÈravayogo garucittÊkÈro. Dhamme apaciti yathÈbh|tanti 
ariyadhamme 
______________________________________________________________ 
 1. ViruddhavÈdino (SÊ) 
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yÈthÈvato apacÈyanaÑ Èdarena abhip|janaÑ. SaÑgheti ariyasaÑghe. 
CittÊkÈroti sakkÈro sammÈnanaÑ. Etanti ratanattayagarukaraÓaÑ. 

 ŒcÈragocare yuttoti kÈyikavÈcasikavÊtikkamanasa~khÈtaÑ anÈcÈraÑ 
piÓÉapÈtÈdÊnaÑ atthÈya upasa~kamituÑ ayuttaÔÔhÈnabh|taÑ vesiyÈdi-
agocaraÒca pahÈya kÈyikavÈcasika-avÊtikkamanasa~khÈtena ÈcÈrena 
piÓÉapÈtÈdÊnaÑ atthÈya upasa~kamituÑ yuttaÔÔhÈnabh|tena gocarena ca 
yutto sampanno, sampanna-ÈcÈragocaroti attho. ŒjÊvo sodhitoti 
veÄudÈnÈdiÑ BuddhapaÔikuÔÔhaÑ anesanaÑ pahÈya anavajjuppÈde paccaye 
sevantassa ÈjÊvo sodhito hoti suvisuddho, sodhitattÈ eva agÈrayho viÒÒ|hi. 
Cittassa ca saÓÔhapananti yathÈ cakkhÈdidvÈrehi r|pÈdi-ÈrammaÓesu 
abhijjhÈdayo nappavattanti, evaÑ diÔÔhe diÔÔhamattÈdivasena cittassa sammÈ 
ÔhapanaÑ. Etanti ÈcÈragocarasampatti ÈjÊvapÈrisuddhi indriyesu 
guttadvÈratÈti etaÑ tayaÑ. 

 CÈrittanti caritvÈ parip|retabbasÊlaÑ. VÈrittanti viratiyÈ akaraÓena 
parip|retabbasÊlaÑ. IriyÈpathiyaÑ pasÈdaniyanti paresaÑ pasÈdÈvahaÑ 
ÈkappasampattinimittaÑ iriyÈpathanissitaÑ sampajaÒÒaÑ. Adhicitte ca 
Èyogoti samathavipassanÈsu anuyogo bhÈvanÈ. 

 ŒraÒÒakÈnÊti araÒÒe pariyÈpannÈni. PantÈnÊti vivittÈni. 

 SÊlanti catupÈrisuddhisÊlaÑ. HeÔÔhÈ hi bhinditvÈ vuttaÑ, idha abhinditvÈ 
vadati. BÈhusaccanti bahussutabhÈvo. So hi bhÈvanÈnuyogassa bahukÈro, 
bojjha~gakosalla-anuttarasÊtibhÈva-adhicittayuttatÈdÊsu sammÈ 
pavicayabahulassa samathavipassanÈnuyogo sampajjati. DhammÈnaÑ 
pavicayo yathÈbh|tanti r|pÈr|padhammÈnaÑ aviparÊtasalakkhaÓato1 

sÈmaÒÒalakkhaÓato ca parivÊmaÑsÈ, iminÈ 
adhipaÒÒÈdhammavipassanamÈha. SaccÈnaÑ abhisamayoti dukkhÈdÊnaÑ 
ariyasaccÈnaÑ pariÒÒÈbhisamayÈdivasena paÔivedho. 

 SvÈyaÑ saccÈbhisamayo yathÈ hoti, taÑ dassetuÑ “bhÈveyyÈ”ti-Èdi 
vuttaÑ. Tattha bhÈveyya ca aniccanti “sabbe sa~khÈrÈ aniccÈ”ti-ÈdinÈ2 
______________________________________________________________ 
 1. ...sallakkhaÓato (SÊ) 2. Khu 1. 53 piÔÔhe Dhammapade. 
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avibhÈgato “yaÑ kiÒci r|paÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannan”ti-ÈdinÈ1 vibhÈgato 
vÈ sabbasa~khÈresu aniccasaÒÒaÑ bhÈveyya uppÈdeyya ceva vaÉÉheyya cÈti 
attho. AnattasaÒÒanti “sabbe dhammÈ anattÈ”ti pavattaÑ anattasaÒÒaÒca 
bhÈveyyÈti yojanÈ. EvaÑ sesesupi. AsubhasaÒÒanti karajakÈye sabbasmimpi 
vÈ tebh|makasa~khÈre kilesÈsucipaggharaÓato “asubhÈ”ti pavattasaÒÒaÑ. 
DukkhasaÒÒÈparivÈrÈ hi ayaÑ, eteneva cettha dukkhasaÒÒÈpi gahitÈti 
veditabbaÑ. Lokamhi ca anabhiratinti sabbaloke tebh|makesu sa~khÈresu 
anÈbhiratisaÒÒaÑ, etena ÈdÊnavÈnupassanaÑ nibbidÈnupassanaÒca vadati. 

 EvaÑ pana vipassanÈbhÈvanaÑ anuyutto2 taÑ ussukkÈpento ime 
dhamme3 vaÉÉheyyÈti dassento “bhÈveyya ca bojjha~ge”ti gÈthamÈha. 
Tassattho–bodhiyÈ sati-ÈdisattavidhadhammasÈmaggiyÈ, bodhissa vÈ 
taÑsama~gino puggalassa a~gÈti bojjha~gÈ, sati-Èdayo dhammÈ. Te sati-
Èdike sattabojjha~ge, chanda-ÈdÊni cattÈri iddhipÈdÈni, saddhÈdÊni 
paÒcindriyÈni, saddhÈdÊniyeva paÒca balÈni, sammÈdiÔÔhi-ÈdÊnaÑ vasena 
aÔÔha~ga-ariyamaggaÒca. Ca-saddena satipaÔÔhÈnÈni sammappadhÈnÈni ca 
gahitÈnÊti sabbepi sattatiÑsappabhede bodhipakkhiyadhamme bhÈveyya 
uppÈdeyya ceva vaÉÉheyya ca. Tattha yadetesaÑ paÔhamamaggakkhaÓe 
uppÈdanaÑ, uparimaggakkhaÓe ca vaÉÉhanaÑ, etaÑ samaÓassa bhikkhuno 
sÈruppanti. 

 EvaÑ bodhipakkhiyasattatiÑsadhamme bhÈvento4 yathÈ maggasaccaÑ 
bhÈvanÈbhisamayavasena abhisameti, evaÑ samudayasaccaÑ 
pahÈnÈbhisamayavasena, nirodhasaccaÑ sacchikiriyÈbhisamayavasena 
abhisametÊti dassento “taÓhaÑ pajaheyyÈ”ti osÈnagÈthamÈha. Tattha taÓhaÑ 
pajaheyyÈti kÈmataÓhÈdipabhedaÑ sabbaÑ taÓhaÑ ariyamaggena 
anavasesato samucchindeyya, monaÑ vuccati ÒÈÓaÑ, tena samannÈgatattÈ 
Muni. Sam|lake Èsave padÈleyyÈti kÈmarÈgÈnusayÈdisam|lake 
kÈmÈsavÈdike sabbepi Èsave bhindeyya samucchindeyya. Vihareyya 
vippamuttoti evaÑ sabbaso kilesÈnaÑ pahÊnattÈ sabbadhi vimutto 
______________________________________________________________ 
 1. Abhi 2. 1; SaÑ 2. 41 piÔÔhÈdÊsu. 2. AnuyuÒjantÈ (SÊ) 3. Idameva (SÊ, I) 
 4. ...dhamme upÈdÈya upari maggakkhaÓe ca bhÈvento (SÊ, I) 
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sabb|padhipaÔinissaggaÑ nirodhaÑ nibbÈnaÑ sacchikatvÈ vihareyya. Etanti 
yadetaÑ viharaÓaÑ, etaÑ samaÓassa samitapÈpassa bhikkhuno patir|paÑ 
sÈruppanti attho. 

 EvaÑ thero samaÓasÈruppapaÔipattikittanamukhena sÈsanassa 
niyyÈnikabhÈvaÑ tabbilomato bÈhirakasamayassa aniyyÈnikataÒca 
vibhÈvesi. TaÑ sutvÈ te brÈhmaÓamahÈsÈlÈ sÈsane abhippasannÈ saraÓÈdÊsu 
patiÔÔhahiÑsu. 
 

AparagotamattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

DasakanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

 



   

11. EkÈdasanipÈta 
 

1. SaÑkiccattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 EkÈdasanipÈte kiÑ tavattho vane tÈtÈti-ÈdikÈ Èyasmato 
SaÑkiccattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro 
tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ upacinitvÈ imasmiÑ 
BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ brÈhmaÓamahÈsÈlakule paÔisandhiÑ gaÓhi, 
tasmiÑ kucchigateyeva mÈtÈ byÈdhitÈ hutvÈ kÈlamakÈsi. TassÈ susÈnaÑ 
netvÈ jhÈpiyamÈnÈya gabbhÈsayo na jhÈyi. ManussÈ s|lehi kucchiÑ 
vijjhantÈ dÈrakassa akkhikoÔiÑ pahariÑsu. Te taÑ1 vijjhitvÈ a~gÈrehi 
paÔicchÈdetvÈ pakkamiÑsu. Kucchipadesopi jhÈyi, a~gÈramatthake pana 
suvaÓÓabimbasadiso dÈrako padumagabbhe nipanno viya ahosi. 
Pacchimabhavikasattassa hi sinerunÈ otthariyamÈnassapi arahattaÑ appatvÈ 
jÊvitakkhayo nÈma natthi. 

 Punadivase ÈÄÈhanaÔÔhÈnaÑ gatÈ manussÈ tathÈnipannaÑ dÈrakaÑ disvÈ 
acchariyabbhutacittajÈtÈ dÈrakaÑ ÈdÈya gÈmaÑ pavisitvÈ nemittake 
pucchiÑsu. NemittakÈ “sace ayaÑ dÈrako agÈraÑ ajjhÈvasissati, yÈva 
sattamÈ kulaparivaÔÔÈ duggatÈ bhavissanti2. Sace pabbajissati, paÒcahi 
samaÓasatehi parivuto vicarissatÊ”ti ÈhaÑsu. ©ÈtakÈ “hotu, vaÉÉhitakÈle 
amhÈkaÑ ayyassa SÈriputtattherassa santike taÑ pabbÈjessÈmÈ”ti vatvÈ 
sa~kunÈ chinnakkhikoÔitÈya saÑkiccoti vadantÈ aparabhÈge saÑkiccoti 
vohariÑsu. So sattavassikakÈle attano gabbhagatasseva mÈtu maraÓaÑ 
gabbhe ca attano pavattiÑ3 sutvÈ saÑvegajÈto “pabbajissÈmÊ”ti Èha. ©ÈtakÈ 
“sÈdhu tÈtÈ”ti dhammasenÈpatissa santikaÑ netvÈ “bhante imaÑ 
pabbÈjethÈ”ti adaÑsu. Thero taÑ tacapaÒcakakammaÔÔhÈnaÑ datvÈ 
pabbÈjesi, so khuraggeyeva saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ patvÈ 
tiÑsamattehi bhikkh|hi saddhiÑ araÒÒe viharanto te corahatthato mocetvÈ4 
sayampi te core dametvÈ pabbÈjetvÈ5 aÒÒatarasmiÑ vihÈre bah|hi 
bhikkh|hi saddhiÑ  
______________________________________________________________ 
 1. Tena taÑ (SÊ) 2. Na bhavissanti (Ka) 3. Attano pavattiÒca (SÊ, I) 
 4. MuÒcitvÈ (SÊ, I) 5. Te core pabbÈjetvÈ (SÊ, I) 
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viharanto te vivÈdapasute disvÈ “aÒÒattha gacchÈmÊ”ti bhikkh| Èpucchi. 
Ayamettha sa~khepo, vitthÈro pana Dhammapadavatthumhi1 Ègatanayeneva 
veditabbo. Atha naÑ aÒÒataro upÈsako upaÔÔhÈtukÈmo ÈsannaÔÔhÈne vÈsaÑ 
yÈcanto– 
 
 597. KiÑ tavattho vane tÈta, UjjuhÈnova pÈvuse. 
 VerambhÈ ramaÓÊyÈ te, paviveko hi jhÈyinan”ti– 

paÔhamaÑ gÈthamÈha. TaÑ sutvÈ thero– 
 
 598. “YathÈ abbhÈni Verambho, vÈto nudati pÈvuse. 
 SaÒÒÈ me abhikiranti, vivekapaÔisaÒÒutÈ. 
 
 599. ApaÓÉaro aÓÉasambhavo, sÊvathikÈya niketacÈriko. 
 UppÈdayateva me satiÑ, sandehasmiÑ virÈganissitaÑ. 
 
 600. YaÒca aÒÒe na rakkhanti, yo ca aÒÒe na rakkhati. 
 Sa ve bhikkhu sukhaÑ seti, kÈmesu anapekkhavÈ. 
 
 601. AcchodikÈ puthusilÈ, gona~gulamigÈyutÈ. 
 AmbusevÈlasaÒchannÈ, te selÈ ramayanti maÑ. 
 
 602. VasitaÑ me araÒÒesu, kandarÈsu guhÈsu ca. 
 SenÈsanesu pantesu, vÈÄamiganisevite. 
 
 603. ‘Ime haÒÒantu vajjhantu, dukkhaÑ pappontu pÈÓino’. 
 Sa~kappaÑ nÈbhijÈnÈmi, anariyaÑ dosasaÑhitaÑ. 
 
 604. PariciÓÓo mayÈ SatthÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 
 Ohito garuko bhÈro, bhavanetti sam|hatÈ. 
 
 605. Yassa catthÈya2 pabbajito, agÈrasmÈ’nagÈriyaÑ. 
 So me attho anuppatto, sabbasaÑyojanakkhayo. 
______________________________________________________________ 
 1. Dhammapada-®Ôha 1. 425 piÔÔhÈdÊsu. 2. YassatthÈya (SÊ)

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈ 215
  

 606. NÈbhinandÈmi maraÓaÑ, nÈbhinandÈmi jÊvitaÑ. 
 KÈlaÒca paÔika~khÈmi, nibbisaÑ bhatako yathÈ. 
 
 607. NÈbhinandÈmi maraÓaÑ, nÈbhinandÈmi jÊvitaÑ. 
 KÈlaÒca paÔika~khÈmi, sampajÈno patissato”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha kiÑ tavattho vaneti kinti li~gavipallÈsena vuttaÑ. Vane ko 
tavattho, kiÑ payojananti attho. TÈtÈti daharasÈmaÓeratÈya naÑ attano 
puttaÔÔhÈne ÔhapetvÈ Èlapati. UjjuhÈnova pÈvuseti UjjuhÈno kira nÈma eko 
pabbato, so pana gahanasaÒchanno bahusoÓÉikandaro, tahaÑ tahaÑ 
sandamÈnasalilo, vassakÈle asappÈyo, tasmÈ ujjuhÈno vÈ1 pabbato etarahi 
pÈvusakÈle tava kimatthiyoti attho. Keci panettha “ujjuhÈno nÈma eko 
sakuÓo sÊtaÑ na sahati2, vassakÈle vanagumbe nilÊno acchatÊ”ti vadanti. 
TesaÑ matena ujjuhÈnassa viya sakuÓassa pÈvusakÈle ko tava attho vaneti. 
VerambhÈ ramaÓÊyÈ teti VerambhavÈtÈ vÈyantÈ kiÑ te ramaÓÊyÈti yojanÈ. 
Keci “verambhÈ nÈma ekÈ pabbataguhÈ, pabbhÈro”ti ca vadanti. TaÒca 
ÔhÈnaÑ gamanÈgamanayuttaÑ janasambÈdharahitaÑ 
chÈy|dakasampannaÒca, tasmÈ VerambhÈ ramaÓÊyÈ, vane vasituÑ 
yuttar|pÈ. KasmÈ? Paviveko hi jhÈyinaÑ, yasmÈ tÈdisÈnaÑ jhÈyÊnaÑ yattha 
katthaci pavivekoyeva icchitabbo, tasmÈ “d|raÑ araÒÒaÔÔhÈnaÑ agantvÈ 
VerambhÈyaÑ vasa tÈtÈ”ti vadati. AyaÑ hettha adhippÈyo–yasmÈ 
jhÈyÊnaÑ pavivekakkhame nivÈsaphÈsuke senÈsane laddheyeva jhÈnÈdayo 
sampajjanti, na aladdhe, tasmÈ na evar|pe sÊtakÈle yattha katthaci vane 
vasituÑ sakkÈ, guhÈpabbhÈrÈdÊsu pana sakkÈti. 

 EvaÑ upÈsakena vutte thero vanÈdayo eva maÑ ramentÊti dassento 
“yathÈ abbhÈnÊ”ti-ÈdimÈha. Tassattho–yathÈ pÈvuse kÈle abbhÈni 
valÈhakÈni VerambhavÈto nudati khipari nÊharati, evameva me cittaÑ 
vivekapaÔisaÒÒutÈ saÒÒÈ abhikiranti vivekaÔÔhÈnaÑyeva ÈkaÉÉhanti. 
______________________________________________________________ 
 1. UjjuhÈnova (SÊ, I), ujjuhÈno ca (Ka) 2. SÊtaÑ sahati (SÊ) 
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 KiÑ ca? ApaÓÉaro kÈÄavaÓÓo aÓÉasambhavo aÓÉajo kÈko sÊvathikÈya 
susÈnaÔÔhÈne niketacÈriko tameva nivÈsanaÔÔhÈnaÑ katvÈ vicaraÓako. 
UppÈdayateva me satiÑ, sandehasmiÑ virÈganissitanti kÈyasmiÑ 
virÈg|pasaÑhitaÑ kÈyagatÈsatikammaÔÔhÈnaÑ mayhaÑ uppÈdayatiyeva. 
EkadivasaÑ kira thero kÈkena khajjamÈnaÑ manussakuÓapaÑ passitvÈ 
asubhasaÒÒaÑ paÔilabhi, taÑ sandhÈya evamÈha. Tena kÈye1 sabbaso 
chandarÈgassa natthitÈya vaneyeva vasitukÈmomhÊti dasseti. YaÒcÈti ca-
saddo samuccayattho, tena aÒÒampi mama araÒÒavÈsakÈraÓaÑ suÓÈhÊti 
dasseti. YaÑ pabbajitaÑ mettÈvihÈritÈya alobhaniyaparikkhÈratÈya ca 
rakkhitabbassa abhÈvato aÒÒe sevakÈdayo na rakkhanti. Yo ca pabbajito 
aÒÒe kenaci kiÒcanapalibodhabh|te2 na rakkhati tÈdisÈnaÑyeva abhÈvato. 
Sa ve bhikkhu sukhaÑ setÊti so bhikkhu samucchinnakilesakÈmatÈya 
sabbaso vatthukÈmesu anapekkhavÈ apekkhÈrahito yattha katthaci sukhaÑ 
seti, tassa anusa~kitaparisa~kitÈbhÈvato3 araÒÒamhi gÈmamhi sadisamevÈti 
attho. 

 IdÈni pabbatavanÈdÊnaÑ ramaÓÊyataÑ vasitapubbataÒca dassetuÑ 
“acchodikÈ”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha vasitaÑ meti vuÔÔhapubbaÑ mayÈ. 
VÈÄamiganiseviteti sÊhabyagghÈdÊhi vÈÄamigehi upasevite vane. 

 Sa~kappaÑ nÈbhijÈnÈmÊti ime ye keci pÈÓino SatthÈ ususatti-ÈdÊhi 
paharaÓehi haÒÒantu mÈriyantu4 muÔÔhippahÈrÈdÊhi vajjhantu bÈdhÊyantu, 
aÒÒena vÈ yena kenaci ÈkÈrena dukkhaÑ pappontu pÈpuÓant|ti evaÑ 
dosasaÑhitaÑ paÔighasaÑyuttaÑ tato eva anariyaÑ 
byÈpÈdavihiÑsÈdippabhedaÑ pÈpasa~kappaÑ uppÈditaÑ5 nÈbhijÈnÈmi, 
micchÈvitakko na uppannapubboti mettÈvihÈritaÑ dasseti. 

 IdÈni “pariciÓÓo”ti-ÈdinÈ attano katakiccataÑ dasseti. Tattha pariciÓÓoti 
upÈsito ovÈdÈnusÈsanÊkaraÓavasena. Ohitoti orohito. Garuko bhÈroti 
garutaro khandhabhÈro. 
______________________________________________________________ 
 1. Tena kÈyena (SÊ, I) 2. Keci vanapiÒchana... (SÊ), keci vanakiÒcana... (I) 
 3. Anusa~kitÈbhÈvato (SÊ, I) 4. Marissantu (SÊ, I) 5. UdditaÑ (SÊ, I) 
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 NÈbhinandÈmi maraÓanti “kathaÑ nu kho me maraÓaÑ siyÈ”ti 
maraÓaÑ na icchÈmi. NÈbhinandÈmi jÊvitanti “kathaÑ nu kho ahaÑ ciraÑ 
jÊveyyan”ti jÊvitampi na icchÈmi. Etena maraÓe jÊvite ca samÈnacittataÑ 
dasseti. KÈlaÒca paÔika~khÈmÊti parinibbÈnakÈlaÑva Ègamemi. Nibbisanti 
nibbisanto, bhatiyÈ kammaÑ karonto. Bhatako yathÈti yathÈ bhatako 
parassa kammaÑ karonto kammasiddhiÑ anabhinandantopi kammaÑ 
karontova divasakkhayaÑ udikkhati, evaÑ ahampi jÊvitaÑ anabhinandantopi 
attabhÈvassa yÈpanena maraÓaÑ anabhinandantopi pariyosÈnakÈlaÑ 
paÔika~khÈmÊti. SesaÑ vuttanayameva. 
 

SaÑkiccattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

EkÈdasanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

 



    

12. DvÈdasakanipÈta 
 

1. SÊlavattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 DvÈdasakanipÈte sÊlamevÈti-ÈdikÈ Èyasmato SÊlavattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ upacinitvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahe 
BimbisÈraraÒÒo putto hutvÈ nibbatti, SÊlavÈtissa nÈmaÑ ahosi. TaÑ 
vayappattaÑ rÈjÈ AjÈtasattu mÈretukÈmo caÓÉaÑ mattahatthiÑ ÈropetvÈ 
nÈnÈvidhehi upÈyehi upakkamantopi mÈretuÑ nÈsakkhi pacchimabhavikassa 
arahattaÑ appatvÈ antarÈ jÊvitantarÈyÈbhÈvato. Tassa pavattiÑ1 disvÈ 
BhagavÈ MahÈmoggallÈnattheraÑ ÈÓÈpesi “SÊlavakumÈraÑ ÈnehÊ”ti. Thero 
iddhibalena saddhiÑ hatthinÈ taÑ2 Ènesi. KumÈro hatthito oruyha 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. BhagavÈ tassa 
ajjhÈsayÈnur|paÑ dhammaÑ desesi. So dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho 
pabbajitvÈ vipassanÈya kammaÑ karonto na cirasseva arahattaÑ patvÈ 
KosalaraÔÔhe vasati. Atha naÑ AjÈtasattu “mÈrethÈ”ti purise ÈÓÈpesi. Te 
therassa santikaÑ gantvÈ ÔhitÈ therena kathitaÑ dhammakathaÑ sutvÈ 
saÒjÈtasaÑvegÈ pasannacittÈ hutvÈ pabbajiÑsu. Thero tesaÑ– 
 
 608. “SÊlamevidha sikkhetha, asmiÑ loke susikkhitaÑ. 
 SÊlaÑ hi sabbasampattiÑ, upanÈmeti sevitaÑ. 
 
 609. SÊlaÑ rakkheyya medhÈvÊ, patthayÈno tayo sukhe. 
 PasaÑsaÑ vittilÈbhaÒca, pecca sagge pamodanaÑ. 
 
 610. SÊlavÈ hi bah| mitte, saÒÒamenÈ’dhigacchati. 
 DussÊlo pana mittehi, dhaÑsate pÈpa’mÈcaraÑ. 
 
 611. AvaÓÓaÒca akittiÒca, dussÊlo labhate naro. 
 VaÓÓaÑ kittiÑ pasaÑsaÒca, sadÈ labhati sÊlavÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. ParipanthaÑ (SÊ), paÔipattiÑ (I) 
 2. Iddhibalena hatthinÈgaÑ (SÊ), iddhibalena saddhiÑ hatthinÈgaÑ (I) 
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 612. Œdi sÊlaÑ patiÔÔhÈ ca, kalyÈÓÈnaÒca mÈtukaÑ. 
 PamukhaÑ sabbadhammÈnaÑ, tasmÈ sÊlaÑ visodhaye. 
 
 613. VelÈ ca saÑvaraÑ sÊlaÑ, cittassa abhihÈsanaÑ. 
 TitthaÒca sabbabuddhÈnaÑ, tasmÈ sÊlaÑ visodhaye. 
 
 614. SÊlaÑ balaÑ appaÔimaÑ, sÊlaÑ ÈvudhamuttamaÑ1. 
 SÊlamÈbharaÓaÑ seÔÔhaÑ, sÊlaÑ kavacamabbhutaÑ2. 
 
 615. SÊlaÑ setu mahesakkho, sÊlaÑ gandho anuttaro. 
 SÊlaÑ vilepanaÑ seÔÔhaÑ, yena vÈti disodisaÑ. 
 
 616. SÊlaÑ sambalameva’ggaÑ, sÊlaÑ pÈtheyyamuttamaÑ. 
 SÊlaÑ seÔÔho ativÈho, yena yÈti disodisaÑ. 
 
 617. Idheva nindaÑ labhati, peccÈpÈye ca dummano. 
 Sabbattha dummano bÈlo, sÊlesu asamÈhito. 
 
 618. Idheva kittiÑ labhati, pecca sagge ca summano. 
 Sabbattha sumano dhÊro, sÊlesu susamÈhito. 
 
 619. SÊlameva idha aggaÑ, paÒÒavÈ pana uttamo. 
 Manussesu ca devesu, sÊlapaÒÒÈÓato jayan”ti– 

imÈhi gÈthÈhi dhammaÑ desesi. 

 Tattha sÊlamevidha sikkhetha, asmiÑ loketi idhÈti nipÈtamattaÑ, 
imasmiÑ sattaloke atthakÈmo kulaputto cÈrittavÈrittÈdibhedaÑ Èdito 
sÊlameva sikkheyya, sikkhanto ca naÑ susikkhitaÑ 
akhaÓÉÈdibhÈvÈpÈdanena suÔÔhu sikkhitaÑ suparisuddhaÑ paripuÓÓaÒca 
katvÈ sikkheyya. AsmiÑ loketi vÈ imasmiÑ sa~khÈraloke 
sikkhitabbadhammesu sÊlaÑ Èdito sikkheyya. DiÔÔhisampattiyÈpi sÊlassa 
patiÔÔhÈbhÈvato Èha “sÊlaÑ hÊ”ti-Èdi. Tattha hÊti kÈraÓavacanaÑ. YasmÈ 
sÊlaÑ sevitaÑ paricitaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. ŒvudhaÑ uttamaÑ (I) 2. KavacaÑ abbhutaÑ (I)
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rakkhitaÑ manussasampatti dibbasampatti nibbÈnasampattÊti1 etaÑ 
sabbasampattiÑ taÑsama~gino sattassa upanÈmeti Èvahati. 

 SÊlaÑ sabbasampattiÑ upanÈmetÊti sa~khepato vuttamatthaÑ vitthÈrato 
dassento “sÊlaÑ rakkheyyÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha rakkheyyÈti gopeyya. 
PÈÓÈtipÈtÈdito hi viramanto vattapaÔivattaÒca p|rento 
paÔipakkhÈbhibhavanato taÑ rakkhati nÈma. MedhÈvÊti paÒÒavÈ, idaÑ tassa 
rakkhanupÈyadassanaÑ, ÒÈÓabalena hissa samÈdÈnaÑ avikopanaÒca hoti. 
PatthayÈnoti icchanto. Tayo sukheti tÊÓi sukhÈni. SukhanimittaÑ vÈ 
“sukhan”ti adhippetaÑ. PasaÑsanti kittiÑ, viÒÒ|hi vÈ pasaÑsanaÑ. 
VittilÈbhanti tuÔÔhilÈbhaÑ. “VittalÈbhan”ti ca paÔhanti, dhanalÈbhanti attho. 
SÊlavÈ hi appamattatÈya mahantaÑ bhogakkhandhaÑ adhigacchati. PeccÈti 
kÈla~katvÈ. Sagge pamodananti devaloke iÔÔhehi kÈmaguÓehi modanaÒca 
patthayamÈnoti sambandho. Idhaloke pasaÑsaÑ vittilÈbhaÑ paraloke 
dibbasampattiyÈ modanaÒca icchanto sÊlaÑ rakkheyyÈti yojanÈ. 

 SaÒÒamenÈti kÈyÈdÊnaÑ2 saÑyamena. SaÑyato hi kÈyaduccaritÈdÊhi 
kaÒci aviheÔhento abhayadÈnaÑ dadanto piyamanÈpatÈya mittÈni ganthati. 
DhaÑsateti apeti. PÈpamÈcaranti pÈÓÈtipÈtÈdipÈpakammaÑ karonto. 
DussÊlaÑ hi puggalaÑ atthakÈmÈ sattÈ na bhajanti, aÒÒadatthu parivajjenti. 

 AvaÓÓanti aguÓaÑ, sammukhÈ garahaÑ vÈ. Akittinti ayasaÑ3 
asilokaÑ. VaÓÓanti guÓaÑ. Kittinti silokaÑ patthaÔayasataÑ. PasaÑsanti 
sammukhÈ thomanaÑ. 

 ŒdÊti m|laÑ. SÊlaÑ hi kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ Èdi. YathÈha “tasmÈtiha 
tvaÑ bhikkhu Èdimeva visodhehi kusalesu dhammesu. Ko cÈdi kusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ, sÊlaÒca suvisuddhan”ti4. PatiÔÔhÈti adhiÔÔhÈnaÑ. SÊlaÒhi 
sabbesaÑ uttarimanussadhammÈnaÑ patiÔÔhÈ. TenÈha “sÊle patiÔÔhÈyÈ”ti-
Èdi5. KalyÈÓÈnaÒca mÈtukanti samathavipassanÈdÊnaÑ kalyÈÓadhammÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Manussasampatti devasampatti brahmasampatti nibbÈnasampattÊti (SÊ, I), 
 manussasampattiÑ dibbasampattiÑ nibbÈnasampattinti (Ka) 
 2. KÈyÈdÊhi (I, Ka) 3. ŒyasakyaÑ (SÊ, I) 
 4. SaÑ 3. 124 piÔÔhe. 5. SaÑ 1. 13. 167; Khu 10. 197; Khu 11. 33 piÔÔhesu. 
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mÈtubh|taÑ, janakanti attho. PamukhaÑ sabbadhammÈnanti sabbesaÑ 
pÈmojjÈdÊnaÑ anavajjadhammÈnaÑ pamukhaÑ mukhabh|taÑ, 
pavattidvÈranti attho. TasmÈti ÈdibhÈvÈdito. Visodhayeti 
akkhaÓÉÈdibhÈvena sampÈdeyya. 

 VelÈti duccaritehi anatikkamanÊyaÔÔhena velÈ, sÊmÈti attho. VelÈyati vÈ 
dussilyaÑ calayati1 viddhaÑsetÊti velÈ. SaÑvaraÑ sÊlaÑ 
kÈyaduccaritÈdÊnaÑ uppattidvÈrassa pidahanato. AbhihÈsananti tosanaÑ 
avippaÔisÈrahetutÈya cittassÈbhippamodanato. TitthaÒca sabbabuddhÈnanti 
sÈvakabuddhÈ PaccekabuddhÈ SammÈsambuddhÈti sabbesaÑ BuddhÈnaÑ 
kilesamalappavÈhane2 nibbÈnamahÈsamuddÈvagÈhaÓe ca titthabh|taÒca. 

 SÊlaÑ balaÑ appaÔimanti mÈrasenappamaddane asadisaÑ balaÑ 
senÈthÈmo ca. Œvudhamuttamanti saÑkilesadhammÈnaÑ chedane uttamaÑ 
paharaÓaÑ. GuÓasarÊropasobhanaÔÔhena ÈbharaÓaÑ. SeÔÔhanti sabbakÈlaÑ 
uttamaÑ dabbaÒca. SapÈÓa3 parittÈnato kavacamabbhutaÑ. “Abbhidan”ti ca 
paÔhanti, abhejjanti attho. 

 ApÈyamahoghÈtikkamane saÑsÈramahoghÈtikkamane ca kilesehi 
asaÑsÊdanaÔÔhena4 setu. Mahesakkhoti mahabbalo. Gandho anuttaroti 
paÔivÈtaÑ sabbadisÈsu vÈyanato anuttaro gandho sabbajanamanoharattÈ. 
TenÈha “yena vÈti disodisan”ti, yena sÊlagandhena taÑsama~gÊ disodisaÑ 
sabbÈ disÈ vÈyati. “DisodisÈ”tipi PÈÄi, dasa disÈti5 attho. 

 Sambalameva’gganti sambalaÑ nÈma puÔabhattaÑ. YathÈ puÔabhattaÑ 
gahetvÈ maggaÑ gacchanto puriso antarÈmagge jighacchÈdukkhena na 
kilamati, evaÑ sÊlasampannopi suddhaÑ sÊlasambalaÑ gahetvÈ 
saÑsÈrakantÈraÑ paÔipanno gatagataÔÔhÈne na kilamatÊti sÊlaÑ aggaÑ 
sambalaÑ nÈma, tathÈ sÊlaÑ pÈtheyyamuttamaÑ corÈdÊhi asÈdhÈraÓattÈ, 
tattha tattha icchitabbasampattinipphÈdanato ca. AtikkÈmento taÑ taÑ 
ÔhÈnaÑ yathicchitaÔÔhÈnaÑ vÈ vÈheti sampÈpetÊti ativÈho, yÈnaÑ. Kenaci 
anupaddutaÑ hutvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. VelÈyati dussilyaÑ veleti (SÊ, I) 
 2. ...malappahÈÓamÈha (SÊ), ...malappavÈhanamÈha, tena (I) 
 3. UttamaÑ. DubbacasarapÈta... (Ka) 4. AsaÑhÊraÔÔhena (SÊ, I) 5. Dasapi disÈtipi (SÊ) 
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icchitaÔÔhÈnappattihetutÈya sÊlaÑ seÔÔhaÑ ativÈho. YenÈti yena ativÈhena 
yÈti disodisanti agatiÑ gatiÒcÈpi taÑ taÑ disaÑ sukheneva gacchati. 

 Idheva nindaÑ labhatÊti idhalokepi dummano rÈgÈdÊhi d|sitacitto 
“dussÊlo pÈpadhammo”ti nindaÑ garahaÑ labhati. Pecca paralokepi apÈye 
“purisattakali avajÈtÈ”ti-ÈdinÈ yamapurisÈdÊhi ca nindaÑ labhati. Na 
kevalaÑ nindameva labhati, atha kho sabbattha dummano bÈlo idhaloke 
duccaritacaraÓena d|sitacitto paraloke kammakÈraÓÈdivasena 
dukkhuppattiyÈti1 sabbattha bÈlo dummano hoti. KathaÑ? SÊlesu asamÈhito 
sammÈ sÊlesu na Ôhapitacitto appatiÔÔhitacitto. 

 Idheva kittiÑ labhatÊti idhalokepi sumano “sappuriso sÊlavÈ 
kalyÈÓadhammo”ti kittiÑ labhati. Pecca paralokepi sagge “ayaÑ sappuriso 
sÊlavÈ kalyÈÓadhammo. TathÈ hi devÈnaÑ sahabyataÑ upapanno”ti-ÈdinÈ 
kittiÑ labhati. Na kevalaÑ kittimeva labhati, atha kho dhÊro dhitisampanno 
sÊlesu suÔÔhu samÈhito appitacitto supatiÔÔhitacitto sabbattha idhaloke 
sucaritacaraÓena paraloke sampattipaÔilÈbhena sumano somanassappatto 
hoti. SÊlameva idha agganti duvidhaÑ sÊlaÑ lokiyaÑ lokuttaranti. Tattha 
lokiyaÑ tÈva kÈmaloke khattiyamahÈsÈlÈdÊsu, devaloke brahmaloke ca 
upapattivisesaÑ2 Èvahati, lÈbhÊbhÈvÈdikassa ca kÈraÓaÑ hoti. LokuttaraÑ 
pana sakalampi vaÔÔadukkhaÑ atikkÈmetÊti sÊlaÑ aggameva. TathÈ hi 
vuttaÑ– 

   “HÊnena brahmacariyena, khattiye upapajjati. 
   Majjhimena ca devattaÑ, uttamena visujjhatÊ”ti3. 

“Œka~kheyya ce bhikkhave bhikkhu ‘lÈbhÊ assaÑ 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnapaccayabhesajjaparikkhÈrÈnan’ti”4, 
“sÊlesvevassa parip|rakÈrÊ”ti5 “ijjhati bhikkhave sÊlavato cetopaÓidhi 
visuddhattÈ”ti6 ca. 

______________________________________________________________ 
 1. Dukkhappattoti (?) 2. UppattivisesaÑ (SÊ, I) 3. Khu 5. 183 piÔÔhe JÈtake. 
 4. Ma 1. 39 piÔÔhe. 5. Ma 1. 39 piÔÔhe. 6. AÑ 3. 71; DÊ 3. 214 piÔÔhesu. 
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 LokuttarasÊlassa pana sabbaso pahÊnapaÔipakkhassa sattamabhavato1 
paÔÔhÈya saÑsÈradukkhaÑ vinivattentassa aggabhÈve vattabbameva natthi. 
PaÒÒavÈ pana uttamoti “paÒÒavÈ pana puggalo uttamo paramo seÔÔhoyevÈ”ti 
puggalÈdhiÔÔhÈnena paÒÒÈya eva seÔÔhabhÈvaÑ vadati. IdÈni sÊlapaÒÒÈnaÑ 
seÔÔhabhÈvaÑ kiccato dassento “sÊlapaÒÒÈÓato jayan”ti Èha. Jayanti ca 
li~gavipallÈso daÔÔhabbo, ah|ti vÈ vacanaseso. Tattha pajÈnanaÔÔhena 
paÒÒÈÓaÑ, sÊlato paÒÒÈÓato ca paÔipakkhajayo. Na hi sÊlena vinÈ paÒÒÈ 
sambhavati, paÒÒÈya ca vinÈ sÊlaÑ kiccakaraÑ, aÒÒamaÒÒopakÈrakaÑ2 
cetaÑ. VuttaÒhi “sÊlaparidhotÈ paÒÒÈ, paÒÒÈparidhotaÑ sÊlan”ti3. 
Manussesu ca deves|ti idaÑ nesaÑ ÔhÈnavisesadassanaÑ. Tattha hi tÈni 
savisesÈni vattanti, samÈdhi panettha sÊlapakkhiko paÒÒÈya 
adhiÔÔhÈnabhÈvato, paÒÒÈpakkhiko vÈ bhÈvetabbato sÊlÈdhiÔÔhÈnato ca. 

 EvaÑ thero tesaÑ bhikkh|naÑ sÊlamukhena dhammaÑ desento attano 
suvisuddhasÊlÈdiguÓatÈdÊpanena aÒÒaÑ byÈkÈsi. 
 

SÊlavattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. SunÊtattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 NÊce kulamhÊti-ÈdikÈ Èyasmato SunÊtattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni upacinitvÈ 
devamanussesu saÑsaranto Buddhassa suÒÒakÈle kulagehe nibbattitvÈ 
vayappatto bÈlajanehi saddhiÑ kÊÄÈpasuto hutvÈ vicaranto ekaÑ 
PaccekabuddhaÑ gÈme piÓÉÈya carantaÑ disvÈ “kiÑ tuyhaÑ sabbaso 
vaÓitasarÊrassa viya sakalaÑ kÈyaÑ paÔicchÈdetvÈ bhikkhÈcaraÓena, nanu 
nÈma kasivÈÓijjÈdÊhi jÊvikÈ kappetabbÈ. TÈni ce kÈtuÑ na sakkosi, ghare 
ghare muttakarÊsÈdÊni nÊharanto pacchÈ vatthusodhanena jÊvÈhÊ”ti4 akkosi. 
So tena kammena niraye paccitvÈ tasseva kammassa vipÈkÈvasesena 
manussalokepi bah|ni 
______________________________________________________________ 
 1. SatataÑ sambhavato (SÊ, I) 2. AÒÒamaÒÒapakÈraÓaÑ (I) 
 3. DÊ 1. 116 piÔÔhe. 4. CamÈhÊti (SÊ, I) 
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jÈtisatÈni pupphachaÉÉakakule nibbattitvÈ tathÈ jÊvikaÑ kappesi. ImasmiÒca 
BuddhuppÈde pupphachaÉÉakakule eva nibbatto ukkÈrasodhanakammena 
jÊvikaÑ kappeti ghÈsacchÈdanamattampi alabhanto. 

 Atha BhagavÈ pacchimayÈme BuddhÈciÓÓaÑ mahÈkaruÓÈsamÈpattiÑ 
samÈpajjitvÈ tato vuÔÔhÈya BuddhacakkhunÈ lokaÑ volokento SunÊtassa 
hadayabbhantare ghaÔe padÊpaÑ viya pajjalantaÑ arahatt|panissayaÑ disvÈ 
vibhÈtÈya rattiyÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya 
bhikkhusaÑghaparivuto RÈjagahaÑ piÓÉÈya paviÔÔho yassaÑ vÊthiyaÑ 
SunÊto ukkÈrasodhanakammaÑ karoti, taÑ vÊthiÑ paÔipajji. SunÊtopi tattha 
tattha vighÈsuccÈrasa~kÈrÈdikaÑ rÈsiÑ katvÈ piÔakesu pakkhipitvÈ 
kÈjenÈdÈya pariharanto1 bhikkhusaÑghaparivutaÑ SatthÈraÑ ÈgacchantaÑ 
disvÈ sÈrajjamÈno2 sambhamÈkulahadayo gamanamaggaÑ nilÊyanokÈsaÒca 
alabhanto kÈjaÑ bhittipasse ÔhapetvÈ ekena passena anupavisanto viya 
bhittiÑ allÊno paÒjaliko aÔÔhÈsi. “Bhittichiddena apakkamitukÈmo ahosÊ”tipi 
vadanti. 

 SatthÈ tassa samÊpaÑ patvÈ “ayaÑ attano kusalam|lasaÒcoditaÑ 
upagataÑ maÑ sÈrajjamÈno jÈtiyÈ kammassa ca nihÊnatÈya 
sammukhÊbhÈvampi lajjati, handassa vesÈrajjaÑ uppÈdessÈmÊ”ti 
karavÊkarutamaÒjunÈ sakalanagaraninnÈdavara3 gambhÊrena brahmassarena 
“sunÊtÈ”ti ÈlapitvÈ “kiÑ imÈya dukkhajÊvikÈya pabbajituÑ sakkhissatÊ”ti 
Èha. SunÊto tena Satthu vacanena amatena viya abhisitto uÄÈraÑ 
pÊtisomanassaÑ paÔisaÑvedento “BhagavÈ sace mÈdisÈpi idha pabbajjaÑ 
labhanti, kasmÈhaÑ na pabbajissÈmi, pabbÈjetha maÑ BhagavÈ”ti Èha. 
SatthÈ “ehi bhikkh|”ti Èha. So tÈvadeva ehibhikkhubhÈvena pabbajjaÑ 
upasampadaÒca labhitvÈ iddhimayapattacÊvaradharo vassasaÔÔhikatthero viya 
hutvÈ Satthu santike aÔÔhÈsi. BhagavÈ taÑ vihÈraÑ netvaÑ kammaÔÔhÈnaÑ 
Ècikkhi. So paÔhamaÑ aÔÔha samÈpattiyo paÒca ca abhiÒÒÈyo nibbattetvÈ 
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ chaÄabhiÒÒo ahosi. TaÑ SakkÈdayo devÈ brahmÈno 
ca upasa~kamitvÈ namassiÑsu. Tena vuttaÑ– 
______________________________________________________________ 
 1. NÊharanto (SÊ, I) 2. SÈrajjÈyamÈno (SÊ, I) 
 3. SajalajaladharaninnÈda (SÊ, I), sakalajavananinnÈda (Ka) 
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 “TÈ devatÈ sattasatÈ uÄÈrÈ, 
 BrahmÈ ca indo upasa~kamitvÈ. 
 ŒjÈnÊyaÑ jÈtijarÈbhibh|taÑ, 
 SunÊtaÑ namassanti pasannacittÈ”ti-Èdi. 

 BhagavÈ taÑyeva devasaÑghapurakkhataÑ disvÈ sitaÑ katvÈ 
pasaÑsanto “tapena brahmacariyenÈ”ti gÈthÈya dhammaÑ desesi. Atha naÑ 
sambahulÈ bhikkh| sÊhanÈdaÑ nadÈpetukÈmÈ “Èvuso SunÊta kasmÈ kulÈ 
tvaÑ pabbajito, kathaÑ vÈ pabbajito, kathaÒca saccÈni paÔivijjhÊ”ti 
pucchiÑsu. So taÑ sabbaÑ pakÈsento– 
 
 620. “NÊce kulamhi jÈtohaÑ, daliddo appabhojano. 
 HÊnakammaÑ mamaÑ Èsi, ahosiÑ pupphachaÉÉako. 
 
 621. Jigucchito manussÈnaÑ, paribh|to ca vambhito. 
 NÊcaÑ manaÑ karitvÈna, vandissaÑ bahukaÑ janaÑ. 
 
 622. AthaddasÈsiÑ SambuddhaÑ, bhikkhusaÑghapurakkhataÑ. 
 PavisantaÑ MahÈvÊraÑ, MagadhÈnaÑ puruttamaÑ. 
 
 623. NikkhipitvÈna byÈbha~giÑ, vandituÑ upasa~kamiÑ. 
 Mameva anukampÈya, aÔÔhÈsi purisuttamo. 
 
 624. VanditvÈ Satthuno pÈde, ekamantaÑ Ôhito tadÈ. 
 PabbajjaÑ ahamÈyÈciÑ, sabbasattÈnamuttamaÑ. 
 
 625. Tato kÈruÓiko SatthÈ, sabbalokÈnukampako. 
 ‘Ehi bhikkh|’ti maÑ Èha, sÈ me Ès|pasampadÈ. 
 
 626. SohaÑ eko araÒÒasmiÑ, viharanto atandito. 
 AkÈsiÑ Satthu vacanaÑ, yathÈ maÑ ovadÊ jino. 
 
 627. RattiyÈ paÔhamaÑ yÈmaÑ, pubbajÈtimanussariÑ. 
 RattiyÈ majjhimaÑ yÈmaÑ, dibbacakkhuÑ visodhayiÑ. 
 RattiyÈ pacchime yÈme, tamokhandhaÑ padÈlayiÑ. 
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 628. Tato ratyÈ vivasÈne, s|riyuggamanaÑ pati1. 
 Indo brahmÈ ca ÈgantvÈ, maÑ namassiÑsu paÒjalÊ. 
 
 629. ‘Namo te purisÈjaÒÒa, namo te purisuttama. 
 Yassa te ÈsavÈ khÊÓÈ, dakkhiÓeyyosi mÈrisa’. 
 
 630. Tato disvÈna maÑ SatthÈ, devasaÑghapurakkhataÑ. 
 SitaÑ pÈtukaritvÈna, imamatthaÑ abhÈsatha. 
 
 631. ‘Tapena brahmacariyena, saÑyamena damena ca. 
 Etena brÈhmaÓo hoti, etaÑ brÈhmaÓamuttaman”ti– 

imÈhi gÈthÈhi sÊhanÈdaÑ nadi. 

 Tattha nÊceti lÈmake sabbanihÊne. UccanÊcabhÈvo hi nÈma sattÈnaÑ 
upÈdÈyupÈdÈya, ayaÑ pana sabbanihÊne pukkusakule uppannataÑ dassento 
“nÊce kulamhi jÈto”ti Èha. Tena vuttaÑ “nÊceti lÈmake sabbanihÊne”ti. 
Daliddoti duggato, daliddÈpi2 keci kadÈci ghÈsacchÈdanassa lÈbhino 
akasiravuttino honti, ayaÑ pana sabbakÈlaÑ kasiravuttitÈya3 hÊno uddhanaÑ 
upaÔÔhapita-ukkhaliko dassanayuttaÑ4 thevakampi apassiÑ yevÈti dassento 
“appabhojano”ti Èha. NÊcakulikÈ daliddÈpi keci anÊcakammÈjÊvÈ honti, 
mayhaÑ pana na tathÈti dassento Èha “hÊnakammaÑ mamaÑ ÈsÊ”ti. 
KÊdisanti ce? AhosiÑ pupphachaÉÉako, hatthavikalassa hatthavÈti viya 
upacÈravasenÈyaÑ imassa samaÒÒÈ ahosi yadidaÑ “pupphachaÉÉako”ti. 
MilÈtapupphasantharavaÓÓatÈya vÈ ukkÈrabh|miyÈ evaÑ vutto5. 

 Jigucchitoti jÈtiyÈ ceva kammunÈ ca hÊÄito. ManussÈnanti manussehi. 
Paribh|toti avaÒÒÈto. Vambhitoti khuÑsito. NÊcaÑ manaÑ karitvÈnÈti aÒÒe 
manusse SineruÑ viya ukkhipitvÈ tesaÑ pÈdapaÑsutopi attÈnaÑ nihÊnaÑ 
katvÈ pavattiyÈ nÊcaÑ nihÊnaÑ manaÑ katvÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 236 piÔÔhepi. 2. DaliddÈpi hi (SÊ, Ka) 3. KasiravuttinÈ (I) 
 4. UddhaÑ uttiÔÔhapuggalako dasantayuttaÑ (I), 
 uddhanaÑ uttiÔÔha-ukkhaliko dassanayuttaÑ (Ka) 
 5. ...santharachaÉÉako vÈ ukkÈrabh|miyo evaÑ vuccate (SÊ) 
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VandissaÑ bahukaÑ jananti puthumahÈjanaÑ diÔÔhadiÔÔhakÈle vandiÑ sirasi 
aÒjaliÑ karonto paÓÈmiÑ. 

 AthÈti adhikÈrantaradÊpane nipÈto. AddasÈsinti addakkhiÑ. 
MagadhÈnanti MagadhÈ nÈma jÈnapadino rÈjakumÈrÈ, tesaÑ nivÈso ekopi 
janapado ruÄhiyÈ “MagadhÈnan”ti1 vutto, MagadhajanapadassÈti attho. 
Puruttamanti uttamaÑ nagaraÑ. 

 ByÈbha~ginti kÈjaÑ. PabbajjaÑ ahamÈyÈcinti “SunÊta pabbajituÑ 
sakkhissasÊ”ti SatthÈrÈ okÈse kate ahaÑ pabbajjaÑ ayÈciÑ. Œs|pasampadÈti 
“ehi bhikkh|”ti Satthu vacanamattena Èsi upasampadÈ. YathÈ maÑ ovadÊti 
“evaÑ samathapubba~gamaÑ vipassanaÑ bhÈvehÊ”ti yathÈ maÑ ovadi, 
tathÈ Satthuno vacanaÑ akÈsiÑ paÔipajjiÑ. RattiyÈti-Èdi tassÈ paÔipattiyÈ 
rasadassanaÑ. Tattha pubbenivÈsaÒÈÓaÑ anÈgataÑsaÒÈÓaÒca bahukiccanti 
“paÔhamaÑ yÈmaÑ majjhimaÑ yÈman”ti accantasaÑyogavasena 
upayogavacanaÑ vuttaÑ. Na tathÈ ÈsavakkhayaÒÈÓaÑ ekÈbhisamayavasena 
pavattanatoti “pacchime yÈme”ti bhummavasena vuttanti daÔÔhabbaÑ. Indoti 
Sakko devarÈjÈ. BrahmÈti mahÈbrahmÈ. IndabrahmaggahaÓena aÒÒesaÑ 
kÈmadevÈnaÑ brahm|naÒca ÈgamanaÑ vuttamevÈti daÔÔhabbaÑ. 
UkkaÔÔhaniddeso hesa yathÈ “rÈjÈ Ègato”ti. NamassiÑs|ti kÈyena vÈcÈya ca 
namakkÈraÑ akaÑsu. 

 Tattha kÈyena kataÑ namakkÈraÑ dassento “paÒjalÊ”ti vatvÈ vÈcÈya 
kataÑ dassetuÑ “namo te”ti-Èdi vuttaÑ. DevasaÑghapurakkhatanti 
devaggahaÓena upapattidevabhÈvato brahmÈnopi gahitÈ. SitaÑ 
pÈtukaritvÈnÈti attano ovÈdassa mahapphalataÑ2 devabrahm|naÒca 
guÓasampattiÑ3 nissÈya SatthÈ sitaÑ pÈtvÈkÈsi. PÈtukaronto ca na aÒÒe4 
viya dante vidaÑseti, mukhÈdhÈnaÑ pana thokaÑ vivarati, tattakena ca 
abhibh|tadibbaphalikamuttarasmiyo avahasitatÈrakÈsasimarÊciyo5 
susukkadÈÔhasambhavÈ ghanarasmiyo nikkhamitvÈ tikkhattuÑ Satthu 
mukhaÑ padakkhiÓaÑ karonti, taÑ disvÈ pacchato gacchantÈpi SatthÈ sitaÑ 
pÈtvÈkÈsÊti saÒjÈnanti. 
______________________________________________________________ 
 1. MÈgadhoti (SÊ), MÈgadhÈnanti (I) 2. DassanamahapphalaÑ (SÊ) 
 3. GuÓabhattiÑ (SÊ, I) 4. AÒÒo (SÊ, I) 
 5. AvasitudÈratÈrÈpatimarÊciyo (SÊ, I), avahasito tÈrakÈsasimarÊciyo (Ka) 
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 TapenÈti indriyasaÑvarena, “dhutadhammasamÈdÈnenÈ”ti keci. 
SaÑyamenÈti sÊlena. DamenÈti paÒÒÈya. BrahmacariyenÈti 
avasiÔÔhaseÔÔhacariyÈya. EtenÈti yathÈvuttena tapÈdinÈ. BrÈhmaÓo hoti 
bÈhitapÈpabhÈvato. Etanti tapÈdi yathÈvuttaÑ. BrÈhmaÓamuttamanti 
uttamaÑ brÈhmaÓaÑ, brÈhmaÓesu vÈ uttamaÑ sabbaseÔÔhaÑ, ah|ti 
vacanaseso. BrÈhmaÓanti vÈ brahmaÒÒamÈha, evaÑ uttamaÑ brahmaÒÒaÑ, 
na jaccÈdÊti adhippÈyo. Na hi jÈtikulapadesagottasampatti-Èdayo 
ariyabhÈvassa kÈraÓaÑ, adhisÊlasikkhÈdayo eva pana kÈraÓaÑ. TenÈha– 

   “YathÈ sa~kÈraÔhÈnasmiÑ, rajjhitasmiÑ mahÈpathe. 
   PadumaÑ tattha jÈyetha, sucigandhaÑ manoramaÑ. 

   EvaÑ sa~kÈrabh|tesu, andhabh|te puthujjane. 
   Atirocati paÒÒÈya, SammÈsambuddhasÈvako”ti1. 

 EvaÑ thero tehi bhikkh|hi pucchitamatthaÑ imÈhi gÈthÈhi vissajjento 
sÊhanÈdaÑ nadÊti. 
 

SunÊtattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

DvÈdasakanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 21 piÔÔhe Dhammapade.

 



   

13. TerasanipÈta 
 

1. SoÓakoÄivisattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 TerasanipÈte yÈ’hu raÔÔheti-ÈdikÈ Èyasmato SoÓassa koÄivisassa gÈthÈ. 
KÈ uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
puÒÒÈni upacini. AyaÑ kira Anomadassissa Bhagavato kÈle mahÈvibhavo 
seÔÔhi hutvÈ upÈsakehi saddhiÑ vihÈraÑ gantvÈ Satthu santike dhammaÑ 
sutvÈ pasannamÈnaso Satthu ca~kamanaÔÔhÈne sudhÈya parikammaÑ kÈretvÈ 
nÈnÈvaÓÓehi pupphehi santharitvÈ upari nÈnÈvirÈgavatthehi vitÈnaÑ 
bandhÈpesi, tathÈ Satthu bhikkhusaÑghassa ca dÊghasÈlaÑ kÈretvÈ 
niyyÈdesi. So tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto 
Padumuttarassa Bhagavato kÈle HaÑsavatÊnagare seÔÔhikule nibbatti, 
SirivaÉÉhotissa nÈmaÑ ahosi. So vayappatto vihÈraÑ gantvÈ Satthu santike 
dhammaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ ÈraddhavÊriyÈnaÑ aggaÔÔhÈne 
ÔhapentaÑ disvÈ sayampi taÑ ÔhÈnantaraÑ patthento SattÈhaÑ mahÈdÈnaÑ 
pavattetvÈ paÓidhÈnamakÈsi, SatthÈpi tassa patthanÈya samijjhanabhÈvaÑ 
disvÈ byÈkaritvÈ pakkÈmi. 

 Sopi yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ devamanussesu saÑsaranto parinibbute 
Kassapadasabale anuppanne amhÈkaÑ Bhagavati BÈrÈÓasiyaÑ kulagehe 
nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto ga~gÈtÊre paÓÓasÈlaÑ karitvÈ1 ekaÑ 
PaccekabuddhaÑ temÈsaÑ cat|hi paccayehi sakkaccaÑ upaÔÔhahi. 
Paccekabuddho vuÔÔhavasso paripuÓÓaparikkhÈro GandhamÈdanameva gato. 
Sopi kulaputto yÈvajÊvaÑ tattha puÒÒÈni katvÈ tato cavitvÈ devamanussesu 
saÑsaranto amhÈkaÑ Bhagavato kÈle CampÈnagare UsabhaseÔÔhissa gehe 
paÔisandhiÑ gaÓhi. Tassa paÔisandhiggahaÓato paÔÔhÈya seÔÔhissa 
mahÈbhogakkhandho abhivaÉÉhi. Tassa jÈtadivase sakalanagare 
mahÈsakkÈrasampanno ahosi, tassa pubbe Paccekabuddhassa 
satasahassagghanikarattakambalapariccÈgena suvaÓÓavaÓÓo sukhumÈlataro 
ca attabhÈvo ahosi, tenassa SoÓoti nÈmaÑ akaÑsu. MahatÈ parivÈrena 
______________________________________________________________ 
 1. KÈretvÈ (SÊ, I) 
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vaÉÉhati, tassa hatthapÈdatalÈni bandhujÊvakapupphavaÓÓÈni ahesuÑ, 
satavihatakappÈsassa viya samphasso pÈdatalesu maÓikuÓÉalÈvaÔÔavaÓÓÈni 
lomÈni jÈyiÑsu. Vayappattassa tassa tiÓÓaÑ ut|naÑ anucchavike tayo 
pÈsÈde kÈretvÈ nÈÔakÈni upaÔÔhÈpesuÑ. So tattha mahatiÑ sampattiÑ 
anubhavanto devakumÈro viya paÔivasati. 

 Atha amhÈkaÑ Satthari SabbaÒÒutaÑ patvÈ pavattitavaradhammacakke 
RÈjagahaÑ upanissÈya viharante BimbisÈraraÒÒÈ pakkosÈpito asÊtiyÈ 
gÈmikasahassehi saddhiÑ RÈjagahaÑ Ègato Satthu santikaÑ gantvÈ 
dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho mÈtÈpitaro anujÈnÈpetvÈ sÈsane 
pabbajitvÈ laddh|pasampado Satthu santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ 
janasaÑsaggapariharaÓatthaÑ sÊtavane vasanto “mama sarÊraÑ 
sukhumÈlaÑ, na ca sakkÈ sukheneva sukhaÑ adhigantuÑ, kÈyaÑ kilametvÈ 
samaÓadhammaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti ÔhÈnaca~kamameva adhiÔÔhÈya 
padhÈnamanuyuÒjanto pÈdatalesu phoÔesu uÔÔhahitesupi vedanaÑ 
ajjhupekkhitvÈ daÄhaÑ vÊriyaÑ karonto accÈraddhavÊriyatÈya visesaÑ 
nibbattetuÑ asakkonto “evaÑ vÈyamantopi ahaÑ maggaÑ vÈ phalaÑ vÈ 
nibbattetuÑ na sakkomi, kiÑ me pabbajjÈya, hÊnÈyÈvattitvÈ bhoge ca 
bhuÒjissÈmi, puÒÒÈni ca karissÈmÊ”ti cintesi. SatthÈ tassa cittÈcÈraÑ ÒatvÈ 
tattha gantvÈ vÊÓ|pamovÈdena ovaditvÈ vÊriyasamatÈyojanavidhiÑ dassento 
kammaÔÔhÈnaÑ sodhetvÈ Gijjhak|ÔaÑ gato. SoÓattheropi Satthu sammukhÈ 
ovÈdaÑ labhitvÈ vÊriyasamataÑ yojetvÈ vipassanaÑ ussukkÈpetvÈ arahatte 
patiÔÔhÈsi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

   “Anomadassissa Munino, LokajeÔÔhassa tÈdino. 
   SudhÈya lepanaÑ katvÈ, ca~kamaÑ kÈrayiÑ ahaÑ. 

   NÈnÈvaÓÓehi pupphehi, ca~kamaÑ santhariÑ ahaÑ. 
   ŒkÈse vitÈnaÑ katvÈ, bhojayiÑ BuddhamuttamaÑ.  

   AÒjaliÑ paggahetvÈna, abhivÈdetvÈna sabbataÑ. 
   DÊghasÈlaÑ Bhagavato, niyyÈdesimahaÑ tadÈ. 

   Mama sa~kappamaÒÒÈya, SatthÈ loke anuttaro. 
   PaÔiggahesi BhagavÈ, anukampÈya cakkhumÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 104 piÔÔhÈdÊsu.
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   PaÔiggahetvÈna Sambuddho, dakkhiÓeyyo sadevake. 
   BhikkhusaÑghe nisÊditvÈ, imÈ gÈthÈ abhÈsatha. 

   Yo so haÔÔhena cittena, dÊghasÈlaÑ adÈsi me. 
   TamahaÑ kittayissÈmi, suÓÈtha mama bhÈsato. 

   Imassa maccukÈlamhi, puÒÒakammasama~gino. 
   Sahassayuttassaratho, upaÔÔhissati tÈvade. 

   Tena yÈnena’yaÑ poso, devalokaÑ gamissati. 
   Anumodissare devÈ, sampatte kulasambhave. 

   MahÈrahaÑ byamhaÑ seÔÔhaÑ, ratanamattikalepanaÑ. 
   K|ÔÈgÈravar|petaÑ, byamhaÑ ajjhÈvasissati. 

   TiÑsakappasahassÈni, devaloke ramissati. 
   PaÒcavÊsati kappÈni, devarÈjÈ bhavissati. 

   SattasattatikkhattuÒca, cakkavattÊ bhavissati. 
   YasodharasanÈmÈ te, sabbepi ekanÈmakÈ. 

   Dve sampattÊ anubhotvÈ, vaÉÉhetvÈ puÒÒasaÒcayaÑ. 
   AÔÔhavÊsatikappamhi, cakkavattÊ bhavissati. 

   TatrÈpi byamhaÑ pavaraÑ, vissakammena mÈpitaÑ. 
   DasasaddÈvivittaÑ taÑ, puramajjhÈvasissati. 

   Aparimeyye ito kappe, bh|mipÈlo mahiddhiko. 
   OkkÈso nÈma nÈmena, rÈjÈ raÔÔhe bhavissati. 

   SoÄasitthisahassÈnaÑ, sabbÈsaÑ pavarÈ ca sÈ. 
   AbhijÈtÈ khattiyÈnÊ, nava putte janessati. 

   Nava putte janetvÈna, khattiyÈnÊ marissati. 
   TaruÓÊ ca piyÈ kaÒÒÈ, mahesittaÑ karissati. 

   OkkÈsaÑ tosayitvÈna, varaÑ kaÒÒÈ labhissati. 
   VaraÑ laddhÈna sÈ kaÒÒÈ, putte pabbÈjayissati. 
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   PabbÈjitÈ ca te sabbe, gamissanti naguttamaÑ. 
   JÈtibhedabhayÈ sabbe, bhaginÊhi vasissare. 

   EkÈ ca kaÒÒÈ byÈdhÊhi, bhavissati parikkhatÈ. 
   MÈ no jÈti pabhijjÊti, nikhaÓissanti khattiyÈ. 

   Khattiyo nÊharitvÈna, tÈya saddhiÑ vasissati. 
   Bhavissati tadÈ bhedo, OkkÈkakulasambhavo. 

   TesaÑ pajÈ bhavissanti, KoÄiyÈ nÈma jÈtiyÈ. 
   Tattha mÈnusakaÑ bhogaÑ, anubhossati’nappakaÑ. 

   TamhÈ kÈyÈ cavitvÈna, devalokaÑ gamissati. 
   TatrÈpi pavaraÑ byamhaÑ, labhissati manoramaÑ. 

   DevalokÈ cavitvÈna, sukkam|lena codito. 
   ŒgantvÈna manussattaÑ, SoÓo nÈma bhavissati. 

   ŒraddhavÊriyo pahitatto, padahaÑ Satthu sÈsane. 
   SabbÈsave pariÒÒÈya, nibbÈyissati’nÈsavo. 

   AnantadassÊ BhagavÈ, Gotamo Sakyapu~gavo. 
   VisesaÒÒ| MahÈvÊro, aggaÔÔhÈne Ôhapessati. 

   VuÔÔhamhi deve catura~gulamhi, 
   TiÓe anilerita-a~gaÓamhi. 
   ®hatvÈna yogassa payuttatÈdino, 
   TatottariÑ pÈramatÈ na vijjati. 

   Uttame damathe danto, cittaÑ me supaÓÊhitaÑ. 
   BhÈro me ohito sabbo, nibbutomhi anÈsavo. 

   A~gÊraso mahÈnÈgo, abhijÈtova kesarÊ. 
   BhikkhusaÑghe nisÊditvÈ, etadagge Ôhapesi maÑ. 

   PaÔisambhidÈ catasso -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 ArahattaÑ pana patvÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ udÈnavasena 
aÒÒÈbyÈkaraÓavasena ca– 
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 632. “YÈ’hu raÔÔhe samukkaÔÔho, raÒÒo a~gassa paddhag|. 
 SvÈjja dhammesu ukkaÔÔho, SoÓo dukkhassa pÈrag|. 
 
 633. PaÒca chinde paÒca jahe, paÒca cuttari bhÈvaye. 
 PaÒcasa~gÈtigo bhikkhu, oghatiÓÓoti vuccati. 
 
 634. UnnaÄassa pamattassa, bÈhirÈsassa bhikkhuno. 
 SÊlaÑ samÈdhi paÒÒÈ ca, pÈrip|riÑ na gacchati. 
 
 635. YaÑ hi kiccaÑ apaviddhaÑ, akiccaÑ pana karÊyati. 
 UnnaÄÈnaÑ pamattÈnaÑ, tesaÑ vaÉÉhanti ÈsavÈ. 
 
 636. YesaÒca susamÈraddhÈ, niccaÑ kÈyagatÈ sati. 
 AkiccaÑ te na sevanti, kicce sÈtaccakÈrino. 
 SatÈnaÑ sampajÈnÈnaÑ, atthaÑ gacchanti ÈsavÈ. 
 
 637. Ujumaggamhi akkhÈte, gacchatha mÈ nivattatha. 
 AttanÈ codaya’ttÈnaÑ, nibbÈna’mabhihÈraye. 
 
 638. AccÈraddhamhi vÊriyamhi, SatthÈ loke anuttaro. 
 VÊÓopamaÑ karitvÈ me, dhammaÑ deseti cakkhumÈ. 
 TassÈhaÑ vacanaÑ sutvÈ, vihÈsiÑ sÈsane rato. 
 
 639. SamathaÑ1 paÔipÈdesiÑ, uttamatthassa pattiyÈ. 
 Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 
 
 640. Nekkhamme adhimuttassa, pavivekaÒca cetaso. 
 AbyÈbajjhÈdhimuttassa, upÈdÈnakkhayassa ca. 
 
 641. TaÓhakkhayÈdhimuttassa, asammohaÒca cetaso. 
 DisvÈ ÈyatanuppÈdaÑ, sammÈ cittaÑ vimuccati. 
 
 642. Tassa sammÈ vimuttassa, santacittassa bhikkhuno. 
 Katassa paticayo natthi, karaÓÊyaÑ na vijjati. 
______________________________________________________________ 
 1. SamataÑ (SÊ, I, Ka) 
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 643. Selo yathÈ ekaghano, vÈtena na samÊrati. 
 EvaÑ r|pÈ rasÈ saddÈ, gandhÈ phassÈ ca kevalÈ. 
 
 644. IÔÔhÈ dhammÈ aniÔÔhÈ ca, nappavedhenti tÈdino. 
 ®hitaÑ cittaÑ visaÒÒuttaÑ, vayaÒcassÈ’nupassatÊ”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha yÈ’hu raÔÔhe samukkaÔÔhoti yo ahu ahosi A~garaÔÔhe asÊtiyÈ 
gÈmikasahassehi bhogasampattiyÈ issariyasampattiyÈ ca sammÈ ativiya 
ukkaÔÔho seÔÔho. RaÒÒo A~gassa paddhag|ti cat|hi sa~gahavatth|hi 
parisÈya1 raÒjanaÔÔhena raÒÒo A~gÈdhipatino BimbisÈrassa parivÈrabh|to 
gahapativiseso tassa raÔÔhe kuÔumbiko ah|ti yojetabbaÑ. SvÈjja dhammesu 
ukkaÔÔhoti so SoÓo ajjetarahi lokuttaradhammesu ukkaÔÔho jÈto, gihikÈlepi 
kehici2 ukkaÔÔhoyeva hutvÈ idÈni pabbajitakÈlepi ukkaÔÔhoyeva hotÊti3 
attÈnameva paraÑ viya dasseti. Dukkhassa pÈrag|ti sakalassa 
vaÔÔadukkhassa pÈraÑ pariyantaÑ gato, etena dhammesu ukkaÔÔhoti 
avisesena vuttaÑ ukkaÔÔhabhÈvaÑ viseseti arahattÈdhigamadÊpanato. 

 IdÈni yÈya paÔipattiyÈ dukkhapÈrag| jÈto, aÒÒÈpadesena taÑ dassento 
“paÒca chinde”ti gÈthamÈha. Tassattho–apÈyakÈmasugatisampÈpakÈni 
paÒcorambhÈgiyÈni saÑyojanÈni puriso Satthena pÈde baddharajjukaÑ viya 
heÔÔhimena maggattayena chindeyya, r|pÈr|pabhavasampÈpakÈni paÒca 
uddhambhÈgiyÈni saÑyojanÈni puriso gÊvÈya baddharajjukaÑ viya 
aggamaggena jaheyya chindeyya, tesaÑ pana uddhambhÈgiyasaÑyojanÈnaÑ 
pahÈnÈya paÒca saddhÈdÊni indriyÈni uttari bhÈvaye bhÈveyya, evaÑbh|to 
pana bhikkhu rÈgasa~go dosamohamÈnadiÔÔhisa~goti paÒcannaÑ sa~gÈnaÑ 
atikkamanena paÒcasa~gÈtigo hutvÈ kÈmogho bhavogho diÔÔhogho 
avijjoghoti catunnaÑ oghÈnaÑ tiÓÓattÈ oghatiÓÓoti vuccati. 

 AyaÒca oghataraÓapaÔipattisÊlÈdÊnaÑ pÈrip|riyÈva hoti, sÊlÈdayo ca 
mÈnÈdippahÈnena pÈrip|riÑ gacchanti, na aÒÒathÈti dassento “unnaÄassÈ”ti 
gÈthamÈha. Tattha unnaÄassÈti uggatatucchamÈnassa. 
______________________________________________________________ 
 1. PajÈya (SÊ) 2. Tehipi (SÊ) 3. AhosÊti (SÊ, I) 
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MÈno hi unnamanÈkÈravuttiyÈ tucchabhÈvena naÄo viyÈti “naÄo”ti vuccati. 
PamattassÈti sativossaggena pamÈdaÑ Èpannassa. BÈhirÈsassÈti bÈhiresu 
Èyatanesu ÈsÈvato1, kÈmesu avÊtarÈgassÈti attho. SÊlaÑ samÈdhi paÒÒÈ ca, 
pÈrip|riÑ na gacchatÊti tassa sÊlÈdÊnaÑ paÔipakkhasevino lokiyopi tÈva 
sÊlÈdiguÓo pÈrip|riÑ na gacchati, pageva lokuttaro. 

 Tattha kÈraÓamÈha “yaÑ hi kiccan”ti-ÈdinÈ. Bhikkhuno hi 
pabbajitakÈlato paÔÔhÈya aparimÈÓasÊlakkhandhagopanaÑ araÒÒavÈso 
dhuta~gapariharaÓaÑ bhÈvanÈrÈmatÈti evamÈdi kiccaÑ nÈma. Yehi pana 
idaÑ yathÈvuttaÑ attano kiccaÑ, taÑ apaviddhaÑ akaraÓena chaÉÉitaÑ. 
Akiccanti pattamaÓÉanaÑ cÊvarakÈyabandhana-
aÑsabaddhachattupÈhanatÈlavaÓÔadhammakaraÓamaÓÉananti2 evamÈdi 
parikkhÈramaÓÉanaÑ paccayabÈhuliyanti evamÈdi bhikkhuno akiccaÑ 
nÈma, taÑ kayirati, tesaÑ mÈnanaÄaÑ ukkhipitvÈ caraÓena unnaÄÈnaÑ 
sativossaggena pamattÈnaÑ cattÈropi ÈsavÈ vaÉÉhanti. 

 YesaÑ pana paÒÒÈdiguÓo vaÉÉhati, te dassetuÑ “yesan”ti-Èdi vuttaÑ. 
Tattha susamÈraddhÈti suÔÔhu paggahitÈ. KÈyagatÈ satÊti 
kÈyÈnupassanÈbhÈvanÈ. AkiccaÑ teti te etaÑ pattamaÓÉanÈdi-akiccaÑ. Na 
sevantÊti na karonti. Kicceti pabbajitakÈlato paÔÔhÈya kattabbe 
aparimÈÓasÊlakkhandhagopanÈdike. SÈtaccakÈrinoti satatakÈrino3, tesaÑ 
satiyÈ avippavÈsena satÈnaÑ sÈtthakasampajaÒÒaÑ sappÈyasampajaÒÒaÑ 
gocarasampajaÒÒaÑ asammohasampajaÒÒanti cat|hi sampajaÒÒehi 
sampajÈnÈnaÑ cattÈropi ÈsavÈ atthaÑ gacchanti parikkhayaÑ abhÈvaÑ 
gacchantÊti attho. 

 IdÈni attano santike Ôhitabhikkh|naÑ ovÈdaÑ dento “ujumaggamhÊ”ti 
gÈthamÈha. Tattha ujumaggamhi akkhÈteti antadvayaparivajjanena 
kÈyava~kÈdippahÈnena ca ujuke majjhimapaÔipadÈbh|te ariyamagge 
SatthÈrÈ bhÈsite. GacchathÈti paÔipajjatha. MÈ nivattathÈti antarÈ vosÈnaÑ 
mÈpajjatha. AttanÈ codaya’ttÈnanti idha atthakÈmo kulaputto 
______________________________________________________________ 
 1. Œsavato (I), Èvahato (Ka) 2. ...thÈlakaÑ dhammakarakakamaÓÉal|ti (SÊ) 
 3. SÈtaccakÈrino aÔÔhitakÈrino (SÊ, I) 
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apÈyabhayapaccavekkhaÓÈdinÈ attanÈva attÈnaÑ codento. 
NibbÈna’mabhihÈrayeti attÈnaÑ nibbÈnaÑ abhihareyya upaneyya, yathÈ 
naÑ sacchi karoti, tathÈ paÔipajjeyyÈti attho. 

 IdÈni mayÈpi evameva paÔipannanti attano paÔipattiÑ dassetuÑ 
“accÈraddhamhÊ”ti-Èdi vuttaÑ. AccÈraddhamhi vÊriyamhÊti vipassanaÑ 
bhÈventena mayÈ samÈdhinÈ vÊriyaÑ samarasaÑ akatvÈ ativiya vÊriye 
paggahite. AccÈraddhavÊriyatÈ cassa heÔÔhÈ vuttÈyeva. VÊÓopamaÑ karitvÈ 
meti Èyasmato SoÓassa “ye kho keci Bhagavato sÈvakÈ ÈraddhavÊriyÈ 
viharanti, ahaÑ tesaÑ aÒÒataro, atha ca pana me nÈnupÈdÈya Èsavehi cittaÑ 
vimuccati, tasmÈhaÑ vibbhamissÈmÊ”ti citte uppanne SatthÈ iddhiyÈ tassa 
sammukhe attÈnaÑ dassetvÈ “kasmÈ tvaÑ SoÓa ‘vibbhamissÈmÊ’ti cittaÑ 
uppÈdesi, kusalo tvaÑ pubbe agÈriyabh|to vÊÓÈya tantissare”ti pucchitvÈ 
tena “evaÑ bhante”ti vutte “taÑ kiÑ maÒÒasi SoÓa yadÈ te vÊÓÈya tantiyo 
accÈyatÈ honti, api nu te vÊÓÈ tasmiÑ samaye saravatÊ vÈ hoti kammaÒÒÈ 
vÈti, no hetaÑ bhante. TaÑ kiÑ maÒÒasi SoÓa yadÈ te vÊÓÈya tantiyo 
atisithilÈ honti, api nu te vÊÓÈ tasmiÑ samaye saravatÊ vÈ hoti kammaÒÒÈ 
vÈti, no hetaÑ bhante. TaÑ kiÑ maÒÒasi SoÓa yadÈ pana te vÊÓÈya tantiyo 
neva accÈyatÈ honti nÈtisithilÈ same guÓe patiÔÔhitÈ, api nu te vÊÓÈ tasmiÑ 
samaye saravatÊ vÈ hoti kammaÒÒÈ vÈti, evaÑ bhante. Evameva kho soÓa 
accÈraddhavÊriyaÑ uddhaccÈya saÑvattati, atilÊnavÊriyaÑ kosajjÈya 
saÑvattati, tasmÈ tiha tvaÑ SoÓa vÊriyasamataÑ adhiÔÔhaha, indriyÈnaÒca 
samataÑ paÔivijjhÈ”ti evaÑ vÊÓaÑ upamaÑ katvÈ pavattitena 
vÊÓopamovÈdena mayhaÑ dhammaÑ desesi. TassÈhaÑ vacanaÑ sutvÈti 
tassa Bhagavato vacanaÑ vÊÓopamovÈdaÑ sutvÈ antarÈ uppannaÑ 
vibbhamitukÈmataÑ pahÈya Satthu sÈsane rato abhirato vihariÑ1. 

 Viharanto ca samathaÑ paÔipÈdesiÑ vÊriyasamataÑ yojento 
saddhÈpaÒÒÈnaÑ viya samÈdhivÊriyÈnaÑ samarasataÑ2 uppÈdento 
jhÈnÈdhiÔÔhÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. ViharÈmi (Ka) 2. SamataÑ (Ka) 
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vipassanÈsamÈdhiÑ sampÈdesiÑ vipassanaÑ ussukkÈpesiÑ. Tattha 
payojanaÑ Èha “uttamatthassa pattiyÈ”ti. Uttamatthassa pattiyÈti 
arahattÈdhigamÈyÈti attho. 

 IdÈni yathÈ paÔipannassa samathavipassanÈ sampajjiÑsu, taÑ 
aÒÒÈpadesena dassento “nekkhamme”ti-ÈdimÈha. Tattha nekkhammeti 
pabbajjÈdike kÈmanissaraÓe. AdhimuttassÈti tattha 
ninnapoÓapabbhÈrabhÈvena yuttappayuttassa, paÔhamaÑ tÈva 
pabbajjÈbhimukho hutvÈ kÈme pahÈya pabbajitvÈ ca sÊlavisodhanaÑ 
araÒÒavÈso dhuta~gapariharaÓaÑ bhÈvanÈbhiyogoti evamÈdÊsu 
anavajjadhammesu yuttappayuttassÈti attho. PavivekaÒca cetasoti cetaso 
pavivekaÒca adhimuttassa evaÑ nekkhammÈdhimuttassa sato 
catukkapaÒcakajjhÈnÈnaÑ nibbattanena viveke yuttassa payuttassa. 
AbyÈbajjhÈdhimuttassÈti abyÈbajjhe nidukkhatÈya1 adhimuttassa 
jhÈnasamÈpattiyo nibbattetvÈ samathasukhe2 yuttappayuttassa. 
UpÈdÈnakkhayassa cÈti catunnampi upÈdÈnÈnaÑ khayante arahatte 
adhimuttassa. Bhummatthe hi etaÑ sÈmivacanaÑ. TaÑ yathÈdhigataÑ 
jhÈnaÑ pÈdakaÑ katvÈ arahattÈdhigamÈya vipassanaÑ anuyuÒjantassÈti 
attho. 

 TaÓhakkhayÈdhimuttassÈti taÓhÈ khÊyati etthÈti taÓhakkhayo, nibbÈnaÑ, 
tasmiÑ adhimuttassa upÈdiÑ3 bhayato, anupÈdiÒca khemato dassanena 
nirodhe ninnapoÓapabbhÈrassa. AsammohaÒca cetasoti 
asammohasampajaÒÒavasena cittassa asammohapavattiÑ 
sammohasamucchindanena vÈ cittassa asammohabh|taÑ ariyamaggaÑ 
adhimuttassa. DisvÈ ÈyatanuppÈdanti cakkhÈdÊnaÑ ÈyatanÈnaÑ 
yathÈsakapaccayehi khaÓe khaÓe uppÈdaÑ, tappaÔipakkhato nirodhaÒca 
vipassanÈpaÒÒÈsahitÈya maggapaÒÒÈya disvÈ dassanahetu. SammÈ cittaÑ 
vimuccatÊti sammÈ hetunÈ ÒÈyena maggapaÔipÈÔiyÈ sabbÈsavato cittaÑ 
vimuccati. 

 “Tassa sammÈ vimuttassÈ”ti-ÈdÊsu ayaÑ sa~khepattho–tassa 
vuttanayena sammadeva sabbasaÑkilesato vimuttassa, tato eva 
accantupasamena santacittassa khÊÓÈsavabhikkhuno katassa kusalassa 
akusalassa vÈ upacayo natthi maggeneva samugghÈtitattÈ, pariÒÒÈdibhedaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AbyÈpajjo nidukkhatÈ taÑ (SÊ, I) 2. Samathamukhe (SÊ, I) 3. UpÈdÈdiÑ vÈ (SÊ) 
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karaÓÊyaÑ na vijjati katakiccattÈ. EvaÑ bh|tassa yathÈ ekaghano selo 
pabbato pakativÈtena na samÊrati na saÑkampati, evaÑ iÔÔhÈ ca aniÔÔhÈ ca 
r|pÈdayo ÈrammaÓadhammÈ tÈdino tÈdibhÈvappattassa ÔhitaÑ anejaÑ 
pahÊnasabbasokatÈya1 visaÑyuttaÑ cittaÑ nappavedhenti na cÈlenti, assa ca 
ÈrammaÓadhammassa kÈlena kÈlaÑ phalasamÈpattiÑ samÈpajjitvÈ 
vipassanto vayaÑ nirodhaÑ khaÓe khaÓe bhijjanasabhÈvaÑ anupassatÊti 
aÒÒaÑ byÈkÈsi. 
 

SoÓakoÄivisattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

TerasanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. SabbayogatÈya (SÊ, I)

 



   

14. CuddasakanipÈta 
 

1. KhadiravaniyarevatattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 CuddasakanipÈte yadÈ ahanti-ÈdikÈ Èyasmato 
Khadiravaniyarevatattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? KÈmaÒcimassa1 therassa 
gÈthÈ heÔÔhÈ EkakanipÈte2 ÈgatÈ, tattha panassa attano bhÈgineyyesu 
satijananamattaÑ dassitanti tassÈ EkakanipÈte sa~gaho kato, imÈ pana 
therassa pabbajitakÈlato paÔÔhÈya yÈva parinibbÈnÈ paÔipattipakÈsitÈ gÈthÈ 
imasmiÑ CuddasakanipÈte sa~gahaÑ ÈropitÈ. Tattha aÔÔhuppatti heÔÔhÈ 
vuttÈyeva. AyaÑ pana viseso–thero kira arahattaÑ patvÈ kÈlena kÈlaÑ 
Satthu DhammasenÈpatippabhutÊnaÑ mahÈtherÈnaÒca upaÔÔhÈnaÑ gantvÈ 
katipÈhameva tattha vasitvÈ Khadiravanameva paccÈgantvÈ 
phalasamÈpattisukhena brahmavihÈrehi ca vÊtinÈmeti. EvaÑ gacchante kÈle 
jiÓÓo vuÉÉho vayo anuppatto ahosi. So ekadivasaÑ BuddhupaÔÔhÈnaÑ 
gacchanto antarÈmagge SÈvatthiyÈ avid|re araÒÒe vasi. Tena ca samayena 
corÈ nagare katakammÈ Èrakkhamanussehi anubandhÈ palÈyantÈ therassa 
samÊpe gahitabhaÓÉaÑ chaÉÉetvÈ palÈyiÑsu. ManussÈ anudhÈvantÈ therassa 
samÊpe bhaÓÉaÑ disvÈ theraÑ bandhitvÈ “coro”ti saÒÒÈya gahetvÈ raÒÒo 
dassesuÑ “ayaÑ deva coro”ti. RÈjÈ theraÑ muÒcÈpetvÈ “kiÑ bhante 
tumhehi idaÑ corikakammaÑ3 kataÑ vÈ, no vÈ”ti pucchi. Thero kiÒcÈpi 
jÈtito paÔÔhÈya attanÈ tÈdisaÑ na katapubbaÑ, taÑ4 pabbajitato paÔÔhÈya 
pana akatabhÈvassa, sabbaso kilesÈnaÑ samucchinnattÈ tÈdisassa karaÓe 
abhabbatÈya pakÈsanatthaÑ samÊpe ÔhitÈnaÑ bhikkh|naÑ raÒÒo ca 
dhammaÑ desento– 
 
 645. “YadÈ ahaÑ pabbajito, agÈrasmÈ’nagÈriyaÑ. 
 NÈbhijÈnÈmi sa~kappaÑ, anariyaÑ dosasaÑhitaÑ. 
 
 646. ‘Ime haÒÒantu vajjhantu, dukkhaÑ pappontu pÈÓino’. 
 Sa~kappaÑ nÈbhijÈnÈmi, imasmiÑ dÊghamantare. 
______________________________________________________________ 
 1. KÈcimassa (SÊ) 2. TheragÈthÈ-®Ôha 1. 135 piÔÔhe. 
 3. CoriyaÑ (SÊ, I) 4. Tassa (?) 
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 647. MettaÒca abhijÈnÈmi, appamÈÓaÑ subhÈvitaÑ. 
 AnupubbaÑ paricitaÑ, yathÈ Buddhena desitaÑ. 
 
 648. Sabbamitto sabbasakho, sabbabh|tÈnukampako. 
 MettacittaÒca bhÈvemi, abyÈpajjarato sadÈ. 
 
 649. AsaÑhÊraÑ asaÑkuppaÑ, cittaÑ ÈmodayÈmahaÑ. 
 BrahmavihÈraÑ bhÈvemi, akÈpurisasevitaÑ. 
 
 650. AvitakkaÑ samÈpanno, SammÈsambuddhasÈvako. 
 Ariyena tuÓhÊbhÈvena, upeto hoti tÈvade. 
 
 651. YathÈpi pabbato selo, acalo suppatiÔÔhito. 
 EvaÑ mohakkhayÈ bhikkhu, pabbatova na vedhati. 
 
 652. Ana~gaÓassa posassa, niccaÑ sucigavesino. 
 VÈlaggamattaÑ pÈpassa, abbhamattaÑva khÈyati. 
 
 653. NagaraÑ yathÈ paccantaÑ, guttaÑ santarabÈhiraÑ. 
 EvaÑ gopetha attÈnaÑ, khaÓo vo mÈ upaccagÈ. 
 
 654. NÈbhinandÈmi maraÓaÑ, nÈbhinandÈmi jÊvitaÑ. 
 KÈlaÒca paÔika~khÈmi, nibbisaÑ bhatako yathÈ. 
 
 655. NÈbhinandÈmi maraÓaÑ, nÈbhinandÈmi jÊvitaÑ. 
 KÈlaÒca paÔika~khÈmi, sampajÈno patissato. 
 
 656. PariciÓÓo mayÈ SatthÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 
 Ohito garuko bhÈro, bhavanetti sam|hatÈ. 
 
 657. Yassa catthÈya pabbajito, agÈrasmÈ’nagÈriyaÑ. 
 So me attho anuppatto, sabbasaÑyojanakkhayo. 
 
 658. SampÈdethappamÈdena, esÈ me anusÈsanÊ. 
 HandÈhaÑ parinibbissaÑ, vippamuttomhi sabbadhÊ”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi.
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 TatthÈyaÑ apubbapadavaÓÓanÈ–imasmiÑ dÊghamantareti yadÈ ahaÑ 
pabbajitomhi, tato paÔÔhÈya ayaÒca me carimakÈlo, etasmiÑ dÊghamantare 
kÈle “idaÑ mayhaÑ hot|”ti abhijjhÈvasena vÈ, “ime sattÈ haÒÒant|”ti-ÈdinÈ 
byÈpÈdavasena vÈ anariyaÑ dosasaÑhitaÑ sa~kappaÑ nÈbhijÈnÈmÊti 
yojanÈ. 

 MettaÒca abhijÈnÈmÊti mijjati siniyhati etÈyÈti mettÈ, abyÈpÈdo. MettÈ 
etissÈ atthÊti mettÈ, mettÈbhÈvanÈ mettÈbrahmavihÈro, taÑ mettaÑ. Ca-
saddena karuÓaÑ muditaÑ upekkhaÒcÈti itarabrahmavihÈre sa~gaÓhÈti. 
AbhijÈnÈmÊti abhimukhato jÈnÈmi. AdhigataÑ hi jhÈnaÑ paccavekkhato 
paccavekkhaÓaÒÈÓassa abhimukhaÑ hoti. KÊdisanti Èha “appamÈÓan”ti-Èdi. 
TaÑ hi yathÈ Buddhena BhagavatÈ desitaÑ, tathÈ anodissakapharaÓavasena 
aparimÈÓasattÈrammaÓatÈya appamÈÓaÑ. PaguÓabalava1 bhÈvÈpÈdanena 
suÔÔhu bhÈvitattÈ subhÈvitaÑ. PaÔhamaÑ mettÈ, tato karuÓÈ, tato muditÈ, 
pacchÈ upekkhÈti evaÑ anupubbaÑ anukkamena paricitaÑ ÈsevitaÑ, 
bahulÊkataÑ abhijÈnÈmÊti yojanÈ. 

 SabbesaÑ sattÈnaÑ mitto, sabbe vÈ te mayhaÑ mittÈti sabbamitto. 
MettaÑ hi bhÈvento sattÈnaÑ piyo hoti. Sabbasakhoti etthÈpi eseva nayo. 
Sabbabh|tÈnukampakoti sabbasattÈnaÑ anuggaÓhanako2. MettacittaÒca 
bhÈvemÊti mettÈya sahitaÑ sampayuttaÑ cittaÑ visesato bhÈvemi vaÉÉhemi, 
pakÈsemi vÈ akathentepi bhÈvanÈya ukkaÑsagatabhÈvato. “MettaÑ cittaÒca 
bhÈvemÊ”ti vÈ pÈÔho. Tassattho heÔÔhÈ vuttanayova. AbyÈpajjaratoti 
abyÈpajje sattÈnaÑ hit|pasaÑhÈre abhirato. SadÈti sabbakÈlaÑ, tena tattha 
sÈtaccakiriyaÑ3 dasseti. 

 AsaÑhÊranti na saÑhÊraÑ, Èsannapaccatthikena rÈgena 
anÈkaÉÉhaniyaÑ. AsaÑkuppanti na kuppaÑ, d|rapaccatthikena byÈpÈdena 
akopiyaÑ, evaÑbh|taÑ katvÈ mama mettacittaÑ ÈmodayÈmi 
abhippamodayÈmi brahmavihÈraÑ bhÈvemi. AkÈpurisasevitanti kÈpurisehi 
nÊcajanehi asevitaÑ, akÈpurisehi vÈ ariyehi4 BuddhÈdÊhi sevitaÑ brahmaÑ 
seÔÔhaÑ niddosaÑ mettÈdivihÈraÑ bhÈvemi vaÉÉhemÊti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. PaguÓabala... (I) 2. AnuggaÓhaÓako (SÊ, I) 
 3. SabbakiriyaÑ (SÊ, I) 4. AkÈpurisehi ariyehi (SÊ, I) 
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 EvaÑ attuddesavasena paÒcahi gÈthÈhi attano paÔipattiÑ dassetvÈ idÈni 
taÑ aÒÒÈpadesena dassento “avitakkan”ti-ÈdinÈ catasso gÈthÈ abhÈsi. Tattha 
avitakkaÑ samÈpannoti vitakkavirahitaÑ dutiyÈdijhÈnaÑ samÈpanno, etena 
thero brahmavihÈrabhÈvanÈya aÒÒÈpadesena attanÈ 
dutiyÈdijhÈnÈdhigamamÈha. YasmÈ panÈyaÑ thero tameva jhÈnaÑ pÈdakaÑ 
katvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ ekÈsaneneva arahattaÑ gaÓhi, tasmÈ tamatthaÑ 
aÒÒÈpadeseneva dassento “avitakkaÑ samÈpanno”ti vatvÈ 
“SammÈsambuddhasÈvako. Ariyena tuÓhÊbhÈvena, upeto hoti tÈvade”ti Èha. 
Tattha vacÊsa~khÈrÈbhÈvato avitakkÈvicÈrÈ samÈpatti “ariyo tuÓhÊbhÈvo”ti 
vadanti. “SannipatitÈnaÑ vo bhikkhave dvayaÑ karaÓÊyaÑ dhammÊ vÈ kathÈ 
ariyo vÈ tuÓhÊbhÈvo”ti1 pana vacanato yÈ kÈci samÈpatti ariyo tuÓhÊbhÈvo 
nÈma. Idha pana catutthajjhÈnikÈ aggaphalasamÈpatti adhippetÈ. 

 IdÈni tassÈdhigatattÈ lokadhammehi akampanÊyataÑ upamÈya pakÈsento 
“yathÈpi pabbato”ti gÈthamÈha. Tattha yathÈpi pabbato seloti yathÈ 
silÈmayo ekaghanaselo pabbato2, na paÑsupabbato na missakapabbatoti 
attho. Acalo suppatiÔÔhitoti suÔÔhu patiÔÔhitam|lo pakativÈtehi acalo 
akampanÊyo hoti, tasmÈ arahattaÑ nibbÈnaÒca evaÑ mohakkhayÈ bhikkhu, 
pabbatova na vedhatÊti mohassa anavasesappahÈnÈ, moham|lakattÈ ca 
sabbÈkusalÈnaÑ pahÊna3 sabbÈkusalo bhikkhu yathÈ so pabbato 
pakativÈtehi, evaÑ lokadhammehi na vedhati na kampati, mohakkhayoti vÈ 
yasmÈ arahattaÑ nibbÈnaÒca vuccati, tasmÈ mohakkhayÈti mohakkhayassa 
hetu nibbÈnassa arahattassa ca adhigatattÈ cat|su ariyasaccesu suppatiÔÔhito 
asamÈpannakÈlepi pabbato viya na vedhati, pageva samÈpannakÈleti 
adhippÈyo. 

 IdÈni pÈpaÑ nÈmetaÑ asucisÊlo eva samÈcarati, na ca sucisÊlo, 
sucisÊlassa pana taÑ aÓumattampi bhÈriyaÑ hutvÈ upaÔÔhÈtÊti dassento 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 1. 217 piÔÔhe. 2. EkaghanasilÈpabbato (SÊ, I) 
 3. SabbÈkusalÈnaÑ pahÊnattÈ pahÊna (SÊ, I) 
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“ana~gaÓassÈ”ti-ÈdigÈthamÈha. Tassattho–rÈgÈdi-a~gaÓÈbhÈvato 
ana~gaÓassa sabbakÈlaÑ suci-anavajjadhamme eva gavesantassa 
sappurisassa vÈlaggamattaÑ kesaggamattaÑ pÈpassa lesamattampi sakalaÑ 
lokadhÈtuÑ pharitvÈ ÔhitaÑ abbhamattaÑ hutvÈ upaÔÔhÈti, tasmÈ na evar|pe 
kamme mÈdisÈ Èsa~kitabbÈti adhippÈyo. 

 YasmÈ nikkilesesupi andhabÈlÈ evar|pe apavÈde samuÔÔhÈpenti, tasmÈ 
atthakÈmehi sakkaccaÑ attÈ rakkhitabboti ovÈdaÑ dento “nagaraÑ yathÈ”ti-
ÈdigÈthamÈha. Tassattho–yathÈ pana paccantanagaravÈsÊhi manussehi 
paccantaÑ nagaraÑ dvÈrapÈkÈrÈdÊni thirÈni karontehi sa-antaraÑ, 
uddÈpaparikhÈdÊni thirÈni karontehi sabÈhiranti santarabÈhiraÑ guttaÑ 
karÊyati, evaÑ tumhehipi satiÑ upaÔÔhapetvÈ ajjhattikÈni cha dvÈrÈni 
pidahitvÈ dvÈrarakkhitaÑ satiÑ avissajjetvÈ yathÈ gayhamÈnÈni bÈhirÈni cha 
ÈyatanÈni ajjhattikÈni upaghÈtÈya saÑvattanti, tathÈ aggahaÓena tÈnipi 
thirÈni katvÈ tesaÑ appavesÈya dvÈrarakkhitaÑ satiÑ appahÈya vicarantÈ 
attÈnaÑ gopetha. KasmÈ? KhaÓo vo mÈ upaccagÈ. Yo hi evaÑ attÈnaÑ na 
gopeti, taÑ puggalaÑ BuddhuppÈdakkhaÓo manussattabhÈvakkhaÓo 
majjhimadese uppattikkhaÓo sammÈdiÔÔhiyÈ paÔiladdhakkhaÓo channaÑ 
ÈyatanÈnaÑ avekallakkhaÓoti sabbopi ayaÑ khaÓo atikkamati, so khaÓo 
tumhe mÈ atikkamat|ti. 

 EvaÑ thero imÈya gÈthÈya sarÈjikaÑ parisaÑ bhikkh| ca ovaditvÈ puna 
maraÓe jÊvite ca attano samacittataÑ katakiccataÒca pakÈsento 
“nÈbhinandÈmi maraÓan”ti-ÈdimÈha. TaÑ heÔÔhÈ vuttatthameva1. 

 EvaÑ pana vatvÈ attano parinibbÈnakÈlaÑ upaÔÔhitaÑ disvÈ 
sa~khepeneva nesaÑ ovÈdaÑ datvÈ parinibbÈnaÑ pavedento 
osÈnagÈthamÈha. Tattha sampÈdethappamÈdenÈti sampÈdetabbaÑ 
dÈnasÊlÈdiÑ appamÈdena sampÈdetha, diÔÔhadhammikasamparÈyikapabhede 
gahaÔÔhavatte sÊlÈnurakkhaÓe samatha-anuyoge vipassanÈbhÈvanÈya ca 
appamattÈ hotha. EsÈ me anusÈsanÊti dÈnasÊlÈdÊsu na pamajjathÈti esÈ mama 
anusiÔÔhi ovÈdo. 
______________________________________________________________ 
 1. Thera-®Ôha 2. 217. 
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 EvaÑ sikhÈpattaÑ parahitapaÔipattiÑ dÊpetvÈ attahitapaÔipattiyÈpi 
matthakaÑ gaÓhanto “handÈhaÑ parinibbissaÑ, vippamuttomhi sabbadhÊ”ti 
Èha. Tattha vippamuttomhi sabbadhÊti sabbaso kilesehi bhavehi ca 
vippamutto amhi, tasmÈ ekaÑsena parinibbÈyissÈmÊti. 

 EvaÑ pana vatvÈ ÈkÈse palla~kena nisinno tejodhÈtuÑ samÈpajjitvÈ 
pajjalanto anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ parinibbÈyi. 
 

KhadiravaniyarevatattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. GodattattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 YathÈpi bhaddoti-ÈdikÈ Èyasmato Godattattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ 
kusalaÑ upacinitvÈ devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
SÈvatthiyaÑ satthavÈhakule nibbatto Godattoti nÈmena vayappatto pitari 
kÈla~kate kuÔumbaÑ saÓÔhapento paÒcahi sakaÔasatehi bhaÓÉaÑ ÈdÈya 
aparÈparaÑ saÒcaritvÈ vÈÓijjena jÊvikaÑ kappeti, yathÈvibhavaÑ puÒÒÈnipi 
karoti. So ekadivasaÑ antarÈmagge dhure yuttagoÓe vahituÑ asakkonte 
patite manussesu taÑ vuÔÔhÈpetuÑ asakkontesu sayameva gantvÈ taÑ 
na~guÔÔhe gÈÄhaÑ vijjhi. GoÓo “ayaÑ asappuriso mama balÈbalaÑ ajÈnanto 
gÈÄhaÑ vijjhatÊ”ti kuddho manussavÈcÈya “bho Godatta ahaÑ ettakaÑ 
kÈlaÑ attano balaÑ aniguhanto tuyhaÑ bhÈraÑ vahiÑ, ajja pana 
asamatthabhÈvena patitaÑ maÑ ativiya bÈdhasi, hotu, ito cavitvÈ 
nibbattanibbattaÔÔhÈne taÑ bÈdhetuÑ samattho paÔisattu bhaveyyan”ti 
patthanÈnur|pena akkosi. TaÑ sutvÈ Godatto “evaÑ nÈma satte bÈdhetvÈ 
kiÑ imÈya jÊvikÈyÈ”ti saÑvegajÈto sabbaÑ vibhavaÑ pahÈya aÒÒatarassa 
mahÈtherassa santike pabbajitvÈ vipassanÈya kammaÑ karonto na cirasseva 
arahattaÑ patvÈ samÈpattisukhena vÊtinÈmento ekadivasaÑ attano santikaÑ 
upagatÈnaÑ gahaÔÔhapabbajitÈnaÑ ariyagaÓÈnaÑ lokadhamme Èrabbha 
dhammaÑ kathento– 
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 659. “YathÈpi bhaddo ÈjaÒÒo, dhure yutto dhurassaho. 
 Mathito atibhÈrena, saÑyugaÑ nÈtivattati. 
 
 660. EvaÑ paÒÒÈya ye tittÈ, samuddo vÈrinÈ yathÈ. 
 Na pare atimaÒÒanti, ariyadhammova pÈÓinaÑ. 
 
 661. KÈle kÈlavasaÑ pattÈ, bhavÈbhavavasaÑ gatÈ. 
 NarÈ dukkhaÑ nigacchanti, tedha socanti mÈÓavÈ. 
 
 662. UnnatÈ sukhadhammena, dukkhadhammena co’natÈ. 
 Dvayena bÈlÈ haÒÒanti, yathÈbh|taÑ adassino. 
 
 663. Ye ca dukkhe sukhasmiÒca, majjhe sibbini’maccag|. 
 ®hitÈ te indakhÊlova, na te unnata-onatÈ. 
 
 664. Na heva lÈbhe nÈlÈbhe, na yase na ca kittiyÈ. 
 Na nindÈyaÑ pasaÑsÈya, na te dukkhe sukhamhi ca. 
 
 665. Sabbattha te na limpanti, udabinduva pokkhare. 
 Sabbattha sukhitÈ dhÊrÈ, sabbattha aparÈjitÈ. 
 
 666. Dhammena ca alÈbho yo, yo ca lÈbho adhammiko. 
 AlÈbho dhammiko seyyo, yaÒce lÈbho adhammiko. 
 
 667. Yaso ca appabuddhÊnaÑ, viÒÒ|naÑ ayaso ca yo. 
 Ayasova seyyo viÒÒ|naÑ, na yaso appabuddhinaÑ. 
 
 668. Dummedhehi pasaÑsÈ ca, viÒÒ|hi garahÈ ca yÈ. 
 GarahÈva seyyo viÒÒ|hi, yaÒce bÈlappasaÑsanÈ. 
 
 669. SukhaÒca kÈmamayikaÑ, dukkhaÒca pavivekiyaÑ. 
 PavivekadukkhaÑ seyyo, yaÒce kÈmamayaÑ sukhaÑ. 
 
 670. JÊvitaÒca adhammena, dhammena maraÓaÒca yaÑ. 
 MaraÓaÑ dhammikaÑ seyyo, yaÒce jÊve adhammikaÑ. 
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 671. KÈmakopappahÊnÈ ye, santacittÈ bhavÈbhave. 
 Caranti loke asitÈ, natthi tesaÑ piyÈpiyaÑ. 
 
 672. BhÈvayitvÈna bojjha~ge, indriyÈni balÈni ca. 
 Pappuyya paramaÑ santiÑ, parinibbanti’nÈsavÈ”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha ÈjaÒÒoti usabhÈjÈnÊyo1. Dhure yuttoti sakaÔadhure yojito. 
Dhurassahoti dhuravÈho. GÈthÈsukhatthaÑ cettha dvisakÈrato2 niddeso 
kato, sakaÔabhÈraÑ vahituÑ samatthoti attho. Mathito atibhÈrenÈti 
atibhÈrena garubhÈrena pÊÄito. “Maddito”tipi PÈÄi, so evattho. SaÑyuganti 
attano khandhe ÔhapitaÑ yugaÑ nÈtivattati na atikkÈmeti, sammÈ yo 
uddharitvÈ3 dhuraÑ chaÉÉhetvÈ na tiÔÔhati. Evanti yathÈ so dhorayho attano 
bhadrÈjÈnÊyatÈya attano dhÊravÊratÈya attano bhÈraÑ nÈtivattati na 
pariccajati, evaÑ ye vÈrinÈ viya mahÈsamuddo lokiyalokuttarÈya paÒÒÈya 
tittÈ dhÈtÈ paripuÓÓÈ, te pare nihÊnapaÒÒe na atimaÒÒanti, na paribhavanti, 
tattha kÈraÓamÈha “ariyadhammova pÈÓinan”ti, pÈÓinaÑ sattesu ayaÑ 
ariyÈnaÑ dhammo yadidaÑ tesaÑ paÒÒÈya parip|riÑ gatattÈ lÈbhÈdinÈ 
attÈnukkaÑsanaÑ viya alÈbhÈdinÈ paresaÑ avambhanaÑ. 

 EvaÑ paÒÒÈpÈrip|riyÈ ariyÈnaÑ sukhavihÈraÑ dassetvÈ tadabhÈvato 
anariyÈnaÑ dukkhavihÈraÑ dassetuÑ “kÈle”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha kÈleti 
lÈbhÈlÈbhÈdinÈ sama~gÊbh|takÈle. KÈlavasaÑ pattÈti lÈbhÈdikÈlassa ca 
vasaÑ upagatÈ, lÈbhÈdinÈ somanassitÈ alÈbhÈdinÈ ca domanassitÈti attho. 
BhavÈbhavavasaÑ gatÈti bhavassa abhavassa ca vasaÑ upagatÈ 
vuddhihÈniyo anuvattantÈ te. NarÈ dukkhaÑ nigacchanti, tedha socanti 
mÈÓavÈti te narÈ “mÈÓavÈ”ti laddhanÈmÈ sattÈ lÈbhÈlÈbhÈdivasena 
vuddhihÈnivasena anurodhapaÔivirodhaÑ ÈpannÈ idhaloke socanti paraloke 
ca nirayÈdidukkhaÑ gacchanti pÈpuÓantÊti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. UsabhÈjÈneyyo (SÊ, I) 2. DÊgharakÈrako (SÊ) 3. UkkÈmetvÈ (SÊ, I) 
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 “UnnatÈ”ti-ÈdinÈpi lokadhammavasena sattÈnaÑ anatthappattimeva 
dasseti. Tattha unnatÈ sukhadhammenÈti sukhahetunÈ sukhapaccayena 
bhogasampatti-ÈdinÈ unnatiÑ gatÈ, bhogamadÈdinÈ mattÈti attho. 
Dukkhadhammena co’natÈti dukkhahetunÈ dukkhapaccayena bhogavipatti-
ÈdinÈ nihÊnataÑ gatÈ dÈliddiyÈdinÈ kÈpaÒÒataÑ1 pattÈ. DvayenÈti 
yathÈvuttena unnati-onatidvayena lÈbhÈlÈbhÈdidvayena vÈ2 bÈla puthujjanÈ 
haÒÒanti, anurodhapaÔivirodhavasena vibÈdhÊyanti pÊÄiyanti. KasmÈ? 
YathÈbh|taÑ adassino yasmÈ te dhammasabhÈvaÑ yÈthÈvato 
nabbhaÒÒaÑsu, pariÒÒÈtakkhandhÈ pahÊnakilesÈ ca na honti, tasmÈti attho. 
“YathÈbh|taÑ adassanÈ”tipi paÔhanti, adassanahet|ti attho. Ye ca dukkhe 
sukhasmiÑ ca, majjhe sibbini’maccag|ti ye pana ariyÈ dukkhavedanÈya 
sukhavedanÈya majjhattatÈvedanÈya ca tappaÔibaddhaÑ chandarÈgabh|taÑ 
sibbiniÑ taÓhaÑ aggamaggÈdhigamena accag| atikkamiÑsu, te indakhÊlo 
viya vÈtehi lokadhammehi asampakampiyÈ ÔhitÈ, na te unnata-onatÈ, 
kadÈcipi unnatÈ vÈ onatÈ vÈ na honti sabbaso anunayapaÔighÈbhÈvato. 

 EvaÑ vedanÈdhiÔÔhÈnaÑ arahato anupalepaÑ dassetvÈ idÈni 
lokadhamme vibhajitvÈ sabbatthakamevassa anupalepaÑ dassento “na 
hevÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha lÈbheti cÊvarÈdÊnaÑ paccayÈnaÑ paÔilÈbhe. 
AlÈbheti tesaÑyeva appaÔilÈbhe apagame. Na yaseti parivÈrahÈniyaÑ 
akittiyaÒca. KittiyÈti parammukhÈ kittane patthaÔayasatÈyaÑ. NindÈyanti 
sammukhÈ garahÈyaÑ. PasaÑsÈyanti paccakkhato guÓÈbhitthavane. 
Dukkheti dukkhe uppanne. Sukheti etthÈpi eseva nayo. 

 SabbatthÈti sabbasmiÑ yathÈvutte aÔÔhavidhepi lokadhamme, sabbattha 
vÈ r|pÈdike visaye te khÊÓÈsavÈ na limpanti sabbaso pahÊnakilesattÈ. YathÈ 
kiÑ? Udabinduva pokkhare yathÈ kÈmaladale jalabindu allÊyitvÈ Ôhitampi 
tena na limpati, jalabindunÈ ca3 kamaladalaÑ, aÒÒadatthu visaÑsaÔÔhameva, 
evametepi upaÔÔhite lÈbhÈdike, ÈpÈthagate r|pÈdi-ÈrammaÓe ca visaÑsaÔÔhÈ 
eva. Tato eva dhÊrÈ paÓÉitÈ sabbattha lÈbhÈdÊsu ÒÈÓamukhena 
piyanimittÈnaÑ sokÈdÊnaÒca abhÈvato 
______________________________________________________________ 
 1. KÈruÒÒataÑ (Ka) 2. LÈbhÈlÈbhÈdivasena vÈ (SÊ), lÈbhÈlÈbhadvayena vÈ (I) 
 3. Jalabinduva (SÊ, I) 
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sukhitÈ lÈbhÈdÊhi ca anabhibhavanÊyato sabbattha aparÈjitÈva honti. 

 IdÈni lÈbhÈlÈbhÈdÊsu seyyaÑ niddhÈretvÈ dassento “dhammenÈ”ti-
ÈdimÈha. Tattha dhammena ca alÈbho yoti yo dhammaÑ rakkhantassa 
taÑnimittaÑ alÈbho lÈbhÈbhÈvo lÈbhahÈni, yo ca lÈbho adhammiko 
adhammena aÒÒÈyena BuddhapaÔikuÔÔhena vidhinÈ uppanno, tesu dvÊsu 
alÈbho dhammiko dhammÈvaho seyyo, yÈdisaÑ lÈbhaÑ parivajjantassa 
akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, tÈdiso alÈbho 
pÈsaÑsataro atthÈvaho. YaÒce lÈbho adhammikoti yo lÈbho adhammena 
uppanno, so na seyyoti adhippÈyo. 

 Yaso ca appabuddhÊnaÑ, viÒÒ|naÑ ayaso ca yoti yo appabuddhÊnaÑ 
duppaÒÒÈnaÑ vasena puggalassa yaso labbhati, yo ca viÒÒ|naÑ paÓÉitÈnaÑ 
vasena ayaso yasahÈni. Imesu dvÊsu ayasova seyyo viÒÒ|naÑ. Te hissa 
yathÈ akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, evaÑ 
yasahÈniÑ iccheyyuÑ, tathÈ ca bhabbajÈtiko1 taÑ aguÓaÑ pahÈya guÓe 
patiÔÔheyya. Na yaso appabuddhÊnanti duppaÒÒÈnaÑ vasena yaso seyyo na 
hoti, te hi abh|taguÓÈbhibyÈhÈravasenÈpi naÑ uppÈdeyyuÑ, so cassa idha 
ceva viÒÒ|garahÈdinÈ samparÈye ca duggatiyaÑ dukkhaparikkilesÈdinÈ 
anatthÈvaho. TenÈha BhagavÈ “lÈbho siloko sakkÈro, micchÈladdho ca yo 
yaso”ti2 “sakkÈro kÈpurisaÑ hantÊ”ti3 ca. 

 DummedhehÊti nippaÒÒehi. YaÒce bÈlappasaÑsanÈti bÈlehi aviddas|hi 
yÈ nÈma pasaÑsanÈ. 

 KÈmamayikanti vatthukÈmamayaÑ, kÈmaguÓe paÔicca uppannaÑ. 
DukkhaÒca pavivekiyanti pavivekato nibbattaÑ kÈyakilamathavasena 
pavattaÑ visamÈsanupatÈpÈdihetukaÑ kÈyikaÑ dukkhaÑ, taÑ pana 
nirÈmisavivaÔÔ|panissayatÈya viÒÒ|naÑ pÈsaÑsÈ. Tena vuttaÑ 
“pavivekadukkhaÑ seyyo”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. DabbajÈtiko (SÊ, I) 2. Khu 1. 342 piÔÔhe SuttanipÈte. 
 3. Vi 4. 346; AÑ 1. 385 piÔÔhesu. 
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 JÊvitaÒca adhammenÈti adhammena jÊvikakappanaÑ jÊvitahetu 
adhammacaraÓaÑ. Dhammena maraÓaÑ nÈma “imaÑ nÈma pÈpaÑ 
akarontaÑ taÑ mÈressÈmÊ”ti kenaci vutte mÈrentepi tasmiÑ pÈpaÑ akatvÈ 
dhammaÑ avikopentassa dhammahetumaraÓaÑ dhammikaÑ seyyoti 
tÈdisaÑ maraÓaÑ dhammato anapetattÈ dhammikaÑ saggasampÈpanato 
nibbÈnupanissayato ca viÒÒ|naÑ pÈsaÑsataraÑ. TathÈ hi vuttaÑ– 

    “Caje dhanaÑ a~gavarassa hetu, 
    A~gaÑ caje jÊvitaÑ rakkhamÈno. 
    A~gaÑ dhanaÑ jÊvitaÒcÈpi sabbaÑ, 
    Caje naro dhamma’manussaranto”ti1. 

YaÒce jÊve adhammikanti puriso yaÑ dhammato apetaÑ jÊvikaÑ jÊveyya, 
taÑ na seveyya viÒÒ|hi garahitattÈ apÈyasampÈpanato cÈti adhippÈyo. 

 IdÈni yathÈvuttaÑ khÊÓÈsavÈnaÑ anupalepaÑ kÈraÓato dassento 
“kÈmakopapahÊno”ti-ÈdigÈthamÈha. 

 Tattha kÈmakopapahÊnÈti ariyamaggena sabbasova pahÊnÈ 
anurodhapaÔivirodhÈ. Santacitta bhavÈbhaveti khuddake ceva mahante ca 
bhave anavasesapahÊnakilesapariÄÈhatÈya v|pasantacittÈ. Loketi 
khandhÈdiloke. AsitÈti taÓhÈdiÔÔhinissayavasena anissitÈ. Natthi tesaÑ 
piyÈpiyanti tesaÑ khÊÓÈsavÈnaÑ katthaci lÈbhÈdike r|pÈdivisaye ca piyaÑ 
vÈ apiyaÑ vÈ natthi, taÑnimittÈnaÑ kilesÈnaÑ sabbaso samucchinnattÈ. 

 IdÈni yÈya bhÈvanÈya te evar|pÈ jÈtÈ, taÑ dassetvÈ anupÈdisesÈya 
nibbÈnadhÈtuyÈ desanÈya k|ÔaÑ gaÓhanto “bhÈvayitvÈnÈ”ti 
osÈnagÈthamÈha. Tattha pappuyyÈti pÈpuÓitvÈ. SesaÑ heÔÔhÈ 
vuttanayameva. ImÈ eva ca gÈthÈ therassa aÒÒÈbyÈkaraÓÈpi ahesuÑ. 
 

GodattattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

CuddasakanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 6. 145 piÔÔhe JÈtake.

 



     

15. SoÄasakanipÈta 
 

1. AÒÒÈsikoÓÉaÒÒattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 SoÄasakanipÈte esa bhiyyoti-ÈdikÈ Èyasmato AÒÒÈsi1koÓÉaÒÒattherassa 
gÈthÈ. KÈ uppatti? Ayampi Padumuttarassa Bhagavato kÈle 
HaÑsavatÊnagare gahapatimahÈsÈlakule nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patvÈ 
ekadivasaÑ Satthu santike dhammaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ 
attano sÈsane paÔhamaÑ paÔividdhadhammarattaÒÒ|naÑ aggaÔÔhÈne 
ÔhapentaÑ disvÈ sayampi taÑ ÔhÈnantaraÑ patthento 
satasahassabhikkhuparivÈrassa Satthuno SatthÈhaÑ mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ 
paÓidhÈnaÑ akÈsi. SatthÈpissa anantarÈyataÑ disvÈ bhÈviniÑ sampattiÑ 
byÈkÈsi. So yÈvajÊvaÑ puÒÒÈni katvÈ Satthari parinibbute cetiye 
patiÔÔhÈpiyamÈne antocetiye ratanagharaÑ kÈresi, cetiyaÑ parivÈretvÈ 
sahassaratanagghiyÈni ca kÈresi. 

 So evaÑ puÒÒÈni katvÈ tato cavitvÈ devamanussesu saÑsaranto 
Vipassissa Bhagavato kÈle MahÈkÈlo nÈma kuÔumbiko hutvÈ 
aÔÔhakarÊsamatte khette sÈligabbhaÑ phÈletvÈ gahitasÈlitaÓÉulehi 
asambhinnakhÊrapÈyÈsaÑ sampÈdetvÈ tattha madhusappisakkarÈdayo 
pakkhipitvÈ Buddhappamukhassa saÑghassa adÈsi. SÈligabbhaÑ phÈletvÈ 
gahitagatitaÔÔhÈnaÑ puna p|rati, puthukakÈle puthukaggaÑ nÈma adÈsi. 
LÈyane2 lÈyanaggaÑ, veÓikaraÓe veÓaggaÑ, kalÈpÈdikaraÓe kalÈpaggaÑ, 
khalaggaÑ, bhaÓÉaggaÑ, minaggaÑ, koÔÔhagganti evaÑ ekasasse nava vÈre 
aggadÈnaÑ nÈma adÈsi, tampi sassaÑ atirekataraÑ sampannaÑ ahosi. 

 EvaÑ yÈvajÊvaÑ puÒÒÈni katvÈ tato cuto devaloke nibbattitvÈ devesu ca 
manussesu ca saÑsaranto amhÈkaÑ Bhagavato uppattito puretarameva 
Kapilavatthunagarassa avid|re DoÓavatthunÈmake brÈhmaÓagÈme 
brÈhmaÓamahÈsÈlakule nibbatti, tassa KoÓÉaÒÒoti gottato ÈgataÑ nÈmaÑ 
ahosi. So vayappatto tayo vede uggahetvÈ lakkhaÓamantesu ca pÈraÑ 
agamÈsi. Tena samayena amhÈkaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AÒÒÈta (SÊ) 2. LÈyamÈne (SÊ) 
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bodhisatto Tusitapurato cavitvÈ Kapilavatthupure SuddhodanamahÈrÈjassa 
gehe nibbatti, tassa nÈmaggahaÓadivase aÔÔhuttarasatesu brÈhmaÓesu 
upanÊtesu ye aÔÔha brÈhmaÓÈ lakkhaÓapariggahaÓatthaÑ mahÈtalaÑ upanÊtÈ. 
So tesu sabbanavako hutvÈ mahÈpurisassa lakkhaÓanipphattiÑ disvÈ 
“ekaÑsena ayaÑ Buddho bhavissatÊ”ti niÔÔhaÑ gantvÈ mahÈsattassa 
abhinikkhamanaÑ udikkhanto vicarati. 

 Bodhisattopi kho mahatÈ parivÈrena vaÉÉhamÈno anukkamena 
vuddhippatto ÒÈÓaparipÈkaÑ gantvÈ ek|natiÑsatime vasse 
mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhamanto AnomÈnadÊtÊre pabbajitvÈ anukkamena 
UruvelaÑ gantvÈ padhÈnaÑ padahi. TadÈ KoÓÉaÒÒo mÈÓavo mahÈsattassa 
pabbajitabhÈvaÑ sutvÈ lakkhaÓapariggÈhakabrÈhmaÓÈnaÑ puttehi 
vappamÈÓavÈdÊhi saddhiÑ attapaÒcamo pabbajitvÈ anukkamena 
bodhisattassa santikaÑ upasa~kamitvÈ chabbassÈni taÑ upaÔÔhahanto tassa 
oÄÈrikÈhÈraparibhogena nibbinno apakkamitvÈ IsipatanaÑ agamÈsi. Atha 
kho bodhisatto oÄÈrikÈhÈraparibhogena laddhakÈyabalo 
vesÈkhapuÓÓamÈyaÑ Bodhirukkham|le AparÈjitapalla~ke nisinno tiÓÓaÑ 
mÈrÈnaÑ matthakaÑ madditvÈ abhisambuddho hutvÈ sattasattÈhaÑ 
BodhimaÓÉeyeva vÊtinÈmetvÈ paÒcavaggiyÈnaÑ ÒÈÓaparipÈkaÑ ÒatvÈ 
ÈsÈÄhÊpuÓÓamÈyaÑ IsipatanaÑ gantvÈ tesaÑ 
DhammacakkapavattanasuttantaÑ1 desesi. DesanÈpariyosÈne 
KoÓÉaÒÒatthero aÔÔhÈrasahi brahmakoÔÊhi saddhiÑ sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi. 
Atha paÒcamiyaÑ pakkhassa AnattalakkhaÓasuttantadesanÈya2 arahattaÑ 
sacchÈkÈsi. Tena vuttaÑ ApadÈne3– 

   “PadumuttarasambuddhaÑ, LokajeÔÔhaÑ vinÈyakaÑ. 
   Buddhabh|mimanuppattaÑ, paÔhamaÑ addasaÑ ahaÑ. 

   YÈvatÈ bodhiyÈ m|le, yakkhÈ sabbe samÈgatÈ. 
   SambuddhaÑ parivÈretvÈ, vandanti paÒjalÊkatÈ. 

   Sabbe devÈ tuÔÔhamanÈ, ÈkÈse saÒcaranti te. 
   Buddho ayaÑ anuppatto, andhakÈratamonudo. 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 3. 14; SaÑ 3. 368 piÔÔhesu. 2. Vi 3. 18; SaÑ 2. 55 piÔÔhesu. 
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   TesaÑ hÈsaparetÈnaÑ, mahÈnÈdo avattatha. 
   Kilese jhÈpayissÈma, SammÈsambuddhasÈsane. 

   DevÈnaÑ giramaÒÒÈya, vÈcÈsabhimudÊrihaÑ. 
   HaÔÔho haÔÔhena cittena, ÈdibhikkhamadÈsahaÑ. 

   Mama sa~kappamaÒÒÈya, SatthÈ loke anuttaro. 
   DevasaÑghe nisÊditvÈ, imÈ gÈthÈ abhÈsatha. 

   SattÈhaÑ abhinikkhamma, bodhiÑ ajjhagamaÑ ahaÑ. 
   IdaÑ me paÔhamaÑ bhattaÑ, brahmacÈrissa yÈpanaÑ. 

   TusitÈ hi idhÈgantvÈ, yo me bhikkhaÑ upÈnayi. 
   TamahaÑ kittayissÈmi, suÓotha mama bhÈsato. 

   TiÑsa kappasahassÈni, devarajjaÑ karissati. 
   Sabbe deve abhibhotvÈ, tidivaÑ Èvasissati. 

   DevalokÈ cavitvÈna, manussattaÑ gamissati. 
   SahassadhÈ cakkavattÊ, tattha rajjaÑ karissati. 

   Kappasatasahassamhi, OkkÈkakulasambhavo. 
   Gotamo nÈma gottena, SatthÈ loke bhavissati. 

   TidasÈ so cavitvÈna, manussattaÑ gamissati. 
   AgÈrÈ pabbajitvÈna, chabbassÈni vasissati. 

   Tato sattamake vasse, Buddho saccaÑ kathessati. 
   KoÓÉaÒÒo nÈma nÈmena, paÔhamaÑ sacchikÈhiti. 

   NikkhantenÈnupabbajiÑ, padhÈnaÑ sukataÑ mayÈ. 
   Kilese jhÈpanatthÈya, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 

   AbhigantvÈna sabbaÒÒ|, Buddho loke sadevake. 
   IsinÈme migÈraÒÒe, amatabherimÈhani. 

   So dÈni patto amataÑ, santipadamanuttaraÑ. 
   SabbÈsave pariÒÒÈya, viharÈmi anÈsavo. 

   PaÔisambhidÈ catasso -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 
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 Atha naÑ SatthÈ aparabhÈge JetavanamahÈvihÈre bhikkhusaÑghamajjhe 
paÒÒattavarabuddhÈsane nisinno paÔhamaÑ paÔividdhadhammabhÈvaÑ 
dÊpento “etadaggaÑ bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ rattaÒÒ|naÑ 
yadidaÑ AÒÒÈsikoÓÉaÒÒo”ti1 etadagge Ôhapesi. So dvÊhi aggasÈvakehi attani 
karÊyamÈnaÑ paramanipaccakÈraÑ, gÈmantasenÈsane ÈkiÓÓavihÈraÒca 
pariharitukÈmo, vivekÈbhiratiyÈ viharitukÈmo ca attano santikaÑ 
upagatÈnaÑ gahaÔÔhapabbajitÈnaÑ paÔisanthÈrakaraÓampi papaÒcaÑ 
maÒÒamÈno SatthÈraÑ ÈpucchitvÈ HimavantaÑ pavisitvÈ chaddantehi 
nÈgehi upaÔÔhiyamÈno ChaddantadahatÊre dvÈdasa vassÈni vasi. EvaÑ tattha 
vasantaÑ theraÑ ekadivasaÑ Sakko devarÈjÈ upasa~kamitvÈ vanditvÈ Ôhito 
evamÈha “sÈdhu me bhante ayyo dhammaÑ deset|”ti. Thero tassa 
catusaccagabbhaÑ tilakkhaÓÈhataÑ suÒÒatapaÔisaÑyuttaÑ nÈnÈnayavicittaÑ 
amatogadhaÑ BuddhalÊlÈya dhammaÑ desesi. TaÑ sutvÈ Sakko attano 
pasÈdaÑ pavedento– 
 
 673. “Esa bhiyyo pasÊdÈmi, sutvÈ dhammaÑ mahÈrasaÑ. 
 VirÈgo desito dhammo, anupÈdÈya sabbaso”ti– 

paÔhamaÑ gÈthamÈha. 

 Tattha esa bhiyyo pasÊdÈmi, sutvÈ dhammaÑ mahÈrasanti yadipi 
anekavÈraÑ Satthu santike dhammaÑ sutvÈ tattha abhippasanno, idÈni pana 
tumhehi kathitaÑ2 nÈnÈnayavicittatÈya asecanakatÈya3 ca mahÈrasaÑ 
dhammaÑ sutvÈ eso ahaÑ tato bhiyyo pasÊdÈmi. VirÈgo desito dhammo, 
anupÈdÈya sabbasoti sabbasaÑkilesato sabbasa~khÈrato ca virajjanato 
virÈgajananato virÈgo. Tato eva r|pÈdÊsu kaÒci dhammaÑ anupÈdÈya 
aggahetvÈ vimuttisÈdhanavasena pavattattÈ sabbaso anupÈdÈya desito. 

 EvaÑ Sakko devarÈjÈ therassa desanaÑ thometvÈ theraÑ abhivÈdetvÈ 
sakaÔÔhÈnameva gato. AthekadivasaÑ thero micchÈvitakkehi 
abhibhuyyamÈnÈnaÑ ekaccÈnaÑ puthujjanÈnaÑ cittÈcÈraÑ disvÈ 
tappaÔipakkhabh|taÒcassa anukkamaÑ anussaritvÈ attano ca sabbaso tato 
vinivattitamÈnasataÑ ÈvajjetvÈ tadatthaÑ dÊpetvÈ– 
______________________________________________________________
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 674. “Bah|ni loke citrÈni, asmiÑ pathavimaÓÉale. 
 Mathenti maÒÒe sa~kappaÑ, subhaÑ rÈg|pasaÑhitaÑ. 
 
 675. Raja’muhataÒca vÈtena, yathÈ megho' pasammaye. 
 EvaÑ sammanti sa~kappÈ, yadÈ paÒÒÈya passatÊ”ti– 

dve gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha bah|ni loke citrÈnÊti r|pÈdivasena tatthÈpi nÊlapÊtÈdivasena 
itthipurisÈdivasena ca anekÈni loke cittavicittÈni ÈrammaÓajÈtÈni. AsmiÑ 
pathavimaÓÉaleti paccakkhabh|taÑ manussalokaÑ sandhÈya vadati. 
Mathenti maÒÒe sa~kappanti tajjaÑ purisavÈyÈmasahitaÑ araÓisahitaÑ viya 
aggiÑ ayonisomanasikÈrÈbhisa~khatÈni micchÈsa~kappÈni mathenti maÒÒe 
mathentÈni viya tiÔÔhanti. KÊdisaÑ? SubhaÑ rÈg|pasaÑhitaÑ, 
kÈmavitakkanti attho. So hi subhÈkÈraggahaÓena “subho”ti voharÊyati. 

 Raja’muhataÒca vÈtenÈti ca-iti nipÈtamattaÑ, yathÈ gimhÈnaÑ 
pacchime mÈse vÈtena uhataÑ uÔÔhitaÑ rajaÑ mahÈmegho vassanto 
upasammaye v|pasameyya. EvaÑ sammanti sa~kappÈ, yadÈ paÒÒÈya 
passatÊti yadÈ ariyasÈvako tÈni lokacitrÈni samudayato, assÈdato, ÈdÊnavato, 
nissaraÓato ca yathÈbh|taÑ paÒÒÈya passati, atha yathÈ taÑ rajaÑ uhataÑ 
meghena, evaÑ sammanti paÒÒÈya sabbepi micchÈsa~kappÈ. Na hi 
uppannÈya sammÈdiÔÔhiyÈ micchÈsa~kappÈ patiÔÔhaÑ labhanti. YathÈ pana 
paÒÒÈya passati, taÑ dassento– 
 
 676. “Sabbe sa~khÈrÈ aniccÈti, yadÈ paÒÒÈya passati. 
 Atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiyÈ. 
 
 677. Sabbe sa~khÈrÈ dukkhÈti -pa- esa maggo visuddhiyÈ. 
 
 678. Sabbe dhammÈ anattÈti, yadÈ paÒÒÈya passati. 
 Atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiyÈ”ti– 

tisso gÈthÈ abhÈsi. 
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 Tattha sabbe sa~khÈrÈti chaÄÈrammaÓasa~gahÈ sabbe tebh|makÈ 
paÒcakkhandhÈ. AniccÈti “Èdimajjha-antavantato, aniccantikato, 
tÈvakÈlikato, tattha tattha bhijjanato na niccÈ”ti yadÈ vipassanÈpaÒÒÈya 
passati. Atha nibbindati dukkheti atha imasmiÑ vaÔÔadukkhe nibbindati, 
nibbindanto dukkhaparijÈnanÈdividhinÈ saccÈni paÔivijjhati. Esa maggo 
visuddhiyÈti esa yathÈvutto vipassanÈvidhi ÒÈÓadassanavisuddhiyÈ, 
accantavisuddhiyÈ ca maggo adhigamupÈyo. 

 DukkhÈti sappaÔibhayato, udayabbayasampaÔipÊÄanato1, dukkhamato, 
sukhapaÔikkhepato ca dukkhÈ. SesaÑ vuttanayameva. 

 Sabbe dhammÈ anattÈti sabbepi catubh|makÈ dhammÈ anattÈ. Idha pana 
tebh|makadhammÈva gahetabbÈ. Te hi asÈrato, avasavattanato, suÒÒato, 
attapaÔikkhepato ca anattÈti vipassitabbÈ. SesaÑ purimasadisameva. 

 EvaÑ vipassanÈvidhiÑ dassetvÈ tena vidhinÈ katakiccaÑ attÈnaÑ 
aÒÒaÑ viya katvÈ dassento– 
 
 679. “BuddhÈnubuddho yo thero, KoÓÉaÒÒo tibbanikkamo. 
 PahÊnajÈtimaraÓo, brahmacariyassa kevalÊ. 
 
 680. OghapÈso daÄhakhilo, pabbato duppadÈlayo. 
 ChetvÈ khilaÒca pÈsaÒca, selaÑ bhetvÈna dubbhidaÑ. 
 TiÓÓo pÈra~gato jhÈyÊ, mutto so mÈrabandhanÈ”ti– 

gÈthÈdvayamÈha. 

 Tattha BuddhÈnubuddhoti BuddhÈnaÑ anubuddho, SammÈsambuddhehi 
bujjhitÈni saccÈni tesaÑ desanÈnusÈrena bujjhatÊti attho. Thirehi asekkhehi 
sÊlasÈrÈdÊhi samannÈgatoti thero. KoÓÉaÒÒoti gottakittanaÑ. 
Tibbanikkamoti daÄhavÊriyo thiraparakkamo. JÈtimaraÓÈnaÑ 
pahÊnakÈraÓattÈ pahÊnajÈtimaraÓo. Brahmacariyassa kevalÊti 
maggabrahmacariyassa anavasesaÑ, anavasesato vÈ maggabrahmacariyassa 
pÈrip|rako, atha vÈ kevalÊ nÈma kilesehi asammissatÈya maggaÒÈÓaÑ 
phalaÒÈÓaÒca, taÑ 
______________________________________________________________ 
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imasmiÑ atthÊti kevalÊ. YasmÈ pana tadubhayampi maggabrahmacariyassa 
vasena hoti, na aÒÒathÈ. TasmÈ “brahmacariyassa kevalÊ”ti vuttaÑ. 

 OghapÈsoti “kÈmogho bhavogho diÔÔhogho avijjogho”ti1 evaÑ vuttÈ 
cattÈro oghÈ, “antalikkhacaro pÈso, yvÈyaÑ carati mÈnaso”ti2 evaÑ vutto 
rÈgapÈso ca. DaÄhakhiloti “Satthari ka~khati, dhamme ka~khati, saÑghe 
ka~khati, sikkhÈya ka~khati, sabrahmacÈrÊsu kupito hoti anattamano 
Èhatacitto khilajÈto”ti3 evaÑ vutto daÄho thiro paÒcavidho cetokhilo ca. 
Pacurajanehi padÈletuÑ asakkuÓeyyatÈya duppadÈlayo. Tato eva 
pabbatasadisatÈya pabbatoti ca sa~khaÑ gato. “Dukkhe aÒÒÈÓan”ti-ÈdinÈ4 
vÈ nayena vutto aÒÒÈÓappabhedo ca. Iti etaÑ sabbaÑ chetvÈ khilaÒca 
pÈsaÒcÈti etesu catubbidhesu saÑkilesadhammesu yo khilaÒca pÈsaÒca 
ariyamaggaÒÈÓÈsinÈ chinditvÈ. SelaÑ bhetvÈna dubbhidanti yena kenaci 
ÒÈÓena chindituÑ asakkuÓeyyaÑ aÒÒÈÓaselaÑ vajir|pamaÒÈÓena chinditvÈ 
cattÈropi oghe taritvÈ tesaÑ paratÊre nibbÈne ÔhitattÈ tiÓÓo pÈra~gato. 
ŒrammaÓ|panijjhÈnalakkhaÓena lakkhaÓ|panijjhÈnalakkhaÓenÈti 
duvidhenapi jhÈyÊ. Mutto so mÈrabandhanÈti so evar|po khÊÓÈsavo 
sabbasmÈpi kilesamÈrabandhanÈ mutto vippamutto visaÑyuttoti attÈnameva 
sandhÈya thero vadati. 

 AthekadivasaÑ thero attano saddhivihÈrikaÑ ekaÑ bhikkhuÑ 
akalyÈÓamittasaÑsaggena kusÊtaÑ hÊnavÊriyaÑ uddhataÑ unnaÄaÑ 
viharantaÑ disvÈ iddhiyÈ tattha gantvÈ taÑ “mÈ Èvuso evaÑ kari, 
akalyÈÓamitte pahÈya kalyÈÓamitte sevanto samaÓadhammaÑ karohÊ”ti 
ovadi. So therassa vacanaÑ nÈdiyi. Thero tassa anÈdiyanena 
dhammasaÑvegappatto puggalÈdhiÔÔhÈnÈya kathÈya micchÈpaÔipattiÑ 
garahanto sammÈpaÔipattiÑ vivekavÈsaÒca pasaÑsanto– 
 
 681. “Uddhato capalo bhikkhu, mitte Ègamma pÈpake. 
 SaÑsÊdati mahoghasmiÑ, |miyÈ paÔikujjito. 
______________________________________________________________ 
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 682. Anuddhato acapalo, nipako saÑvutindriyo. 
 KalyÈÓamitto medhÈvÊ, dukkhassantakaro siyÈ. 
 
 683. KÈlapabba~gasa~kÈso, kiso dhamanisanthato. 
 MattaÒÒ| annapÈnasmiÑ, adÊnamanaso naro. 
 
 684. PhuÔÔho ÉaÑsehi makasehi, araÒÒasmiÑ brahÈvane. 
 NÈgo sa~gÈmasÊseva, sato tatrÈdhivÈsaye. 
 
 685-6. NÈbhinandÈmi maraÓaÑ -pa- sampajÈno patissato. 
 
 687. PariciÓÓo mayÈ SatthÈ -pa- bhavanetti sam|hatÈ. 
 
 688. Yassa catthÈya pabbajito, agÈrasmÈ’nagÈriyaÑ. 
 So me attho anuppatto, kiÑ me saddhivihÈrinÈ”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha uddhatoti uddhaccayutto asamÈhito vikkhittacitto. Capaloti 
pattacÊvaramaÓÉanÈdinÈ cÈpalyena samannÈgato lolapakatiko. Mitte 
Ègamma pÈpaketi akalyÈÓamitte nissÈya samaÓadhammaÑ akaronto. 
SaÑsÊdati mahoghasmiÑ, |miyÈ paÔikujjitoti yathÈ mahÈsamudde 
patitapuriso samuddavÊcÊhi otthaÔo sÊsaÑ ukkhipituÑ alabhanto tattheva 
saÑsÊdati, evaÑ saÑsÈramahoghasmiÑ paribbhamanto kodhupÈyÈsa-|miyÈ 
paÔikujjito otthaÔo vipassanÈvasena paÒÒÈsÊsaÑ ukkhipituÑ alabhanto 
tattheva saÑsÊdati. 

 Nipakoti nipuÓo attatthaparatthesu kusalo. SaÑvutindriyoti 
manacchaÔÔhÈnaÑ indriyÈnaÑ saÑvaraÓena pihitindriyo. KalyÈÓamittoti 
kalyÈÓehi mittehi samannÈgato. MedhÈvÊti dhammojapaÒÒÈya 
sama~gÊbh|to. Dukkhassantakaro siyÈti so tÈdiso sakalassÈpi 
vaÔÔadukkhassa antakaro bhaveyya. 

 KÈlapabba~gasa~kÈsoti-Èdi vivekÈbhiratikittanaÑ. NÈbhinandÈmÊti-Èdi 
pana katakiccabhÈvadassanaÑ. TaÑ sabbaÑ heÔÔhÈ1 vuttatthameva. OsÈne 
______________________________________________________________ 
 1. Thera-®Ôha 2. 217 piÔÔhe. 

 



258 KhuddakanikÈya     

pana kiÑ me saddhivihÈrinÈti attano saddhivihÈrikaÑ sandhÈya vuttaÑ. 
TasmÈ edisena dubbacena anÈdarena saddhivihÈrinÈ kiÑ me payojanaÑ, 
ekavihÈroyeva mayhaÑ ruccatÊti attho. 

 EvaÑ pana vatvÈ chaddantadahameva gato. Tattha dvÈdasa vassÈni 
vasitvÈ upakaÔÔhe parinibbÈne SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ parinibbÈnaÑ 
anujÈnÈpetvÈ tattheva gantvÈ parinibbÈyi. 
 

AÒÒÈsikoÓÉaÒÒattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. UdÈyittheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Manussabh|tanti-ÈdikÈ Èyasmato UdÈyittherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ 
puÒÒaÑ upacinitvÈ devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
KapilavatthusmiÑ brÈhmaÓakule nibbattitvÈ UdÈyÊti laddhanÈmo 
vayappatto Satthu ÒÈtisamÈgame BuddhÈnubhÈvaÑ disvÈ paÔiladdhasaddho 
pabbajitvÈ vipassanÈya kammaÑ karonto na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. 
Tayo hi ime UdÈyittherÈ amaccaputto pubbe Ègato KÈÄudÈyÊ, Kovariyaputto 
LÈludÈyÊ, ayaÑ brÈhmaÓaputto MahÈ-udÈyÊti. SvÈyaÑ ekadivasaÑ SatthÈrÈ 
setavÈraÓaÑ sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitaÑ mahÈjanena pasaÑsiyamÈnaÑ 
aÔÔhuppattiÑ katvÈ NÈgopamasuttante1 desite desanÈpariyosÈne attano 
ÒÈÓabalÈnur|paÑ Satthu guÓe anussaritvÈ BuddhÈrammaÓÈya pÊtiyÈ 
samussÈhitamÈnaso “ayaÑ mahÈjano imaÑ tiracchÈnagataÑ nÈgaÑ 
pasaÑsati, na BuddhamahÈnÈgaÑ. HandÈhaÑ BuddhamahÈgandhahatthino 
guÓe pÈkaÔe karissÈmÊ”ti SatthÈraÑ thomento– 
 
 689. “Manussabh|taÑ SambuddhaÑ, attadantaÑ samÈhitaÑ. 
 IriyamÈnaÑ brahmapathe, cittass|pasame rataÑ. 
 
 690. YaÑ manussÈ namassanti, sabbadhammÈna pÈraguÑ. 
 DevÈpi taÑ namassanti, iti me arahato sutaÑ. 
______________________________________________________________ 
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 691. SabbasaÑyojanÈtÊtaÑ, vanÈ nibbanamÈgataÑ. 
 KÈmehi nekkhamma rataÑ, muttaÑ selÈva kaÒcanaÑ. 
 
 692. Sa ve accaruci nÈgo, HimavÈva’ÒÒe siluccaye. 
 SabbesaÑ nÈganÈmÈnaÑ, saccanÈmo anuttaro. 
 
 693. NÈgaÑ vo kittayissÈmi, na hi ÈguÑ karoti so. 
 SoraccaÑ avihiÑsÈ ca, pÈdÈ nÈgassa te duve. 
 
 694. Sati ca sampajaÒÒaÒca, caraÓÈ nÈgassa te’pare. 
 SaddhÈhattho mahÈnÈgo, upekkhÈsetadantavÈ. 
 
 695. Sati gÊvÈ siro paÒÒÈ, vÊmaÑsÈ dhammacintanÈ. 
 DhammakucchisamÈvÈso, viveko tassa vÈladhi. 
 
 696. So jhÈyÊ assÈsarato, ajjhattaÑ susamÈhito. 
 GacchaÑ samÈhito nÈgo, Ôhito nÈgo samÈhito. 
 
 697. SayaÑ samÈhito nÈgo, nisinnopi samÈhito. 
 Sabbattha saÑvuto nÈgo, esÈ nÈgassa sampadÈ. 
 
 698. BhuÒjati anavajjÈni, sÈvajjÈni na bhuÒjati. 
 GhÈsamacchÈdanaÑ laddhÈ, sannidhiÑ parivajjayaÑ. 
 
 699. SaÑyojanaÑ aÓuÑ th|laÑ, sabbaÑ chetvÈna bandhanaÑ. 
 Yena yeneva gacchati, anapekkhova gacchati. 
 
 700. YathÈpi udake jÈtaÑ, puÓÉarÊkaÑ pavaÉÉhati. 
 Nopalippati toyena, sucigandhaÑ manoramaÑ. 
 
 701. Tatheva ca loke jÈto, Buddho loke viharati. 
 Nopalippati lokena, toyena padumaÑ yathÈ. 
 
 702. MahÈgini pajjalito, anÈhÈro'pasammati. 
 A~gÈresu ca santesu, nibbutoti pavuccati. 
 
 703. AtthassÈyaÑ viÒÒÈpanÊ, upamÈ viÒÒ|hi desitÈ. 
 ViÒÒissanti mahÈnÈgÈ, nÈgaÑ nÈgena desitaÑ. 
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 704. VÊtarÈgo vÊtadoso, vÊtamoho anÈsavo. 
 SarÊraÑ vijahaÑ nÈgo, parinibbissatya’nÈsavo”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha manussabh|tanti manussesu bh|taÑ nibbattaÑ, 
manussattabhÈvaÑ vÈ pattaÑ. SatthÈ hi ÈsavakkhayaÒÈÓÈdhigamena 
sabbagativimuttopi carimattabhÈve gahitapaÔisandhivasena “manusso”tveva 
voharÊyatÊti. GuÓavasena pana devÈnaÑ atidevo brahmÈnaÑ atibrahmÈ. 
Sambuddhanti sayameva bujjhitabbabuddhavantaÑ. Attadantanti attanÈyeva 
dantaÑ. BhagavÈ hi attanÈyeva uppÈditena ariyamaggena cakkhutopi -pa- 
manatopi uttamena damathena danto. SamÈhitanti aÔÔhavidhena samÈdhinÈ 
maggaphalasamÈdhinÈ ca samÈhitaÑ. IriyamÈnaÑ brahmapatheti 
catubbidhepi brahmavihÈrapathe, brahme vÈ seÔÔhe phalasamÈpattipathe 
samÈpajjanavasena pavattamÈnaÑ. KiÒcÈpi BhagavÈ na sabbakÈlaÑ 
yathÈvutte brahmapathe iriyati, tattha iriyasÈmatthiyaÑ pana tanninnataÒca 
upÈdÈya “iriyamÈnan”ti vuttaÑ. Cittass|pasame ratanti cittassa 
upasamahetubh|te sabbasa~khÈrasamathe nibbÈne abhirataÑ. YaÑ manussÈ 
namassanti, sabbadhammÈna pÈragunti yaÑ SammÈsambuddhaÑ sabbesaÑ 
khandhÈyatanÈdidhammÈnaÑ abhiÒÒÈpÈrag|, pariÒÒÈpÈrag|, pahÈnapÈrag|, 
bhÈvanÈpÈrag|, sacchikiriyapÈrag|, samÈpattipÈrag|ti chadhÈ pÈraguÑ 
paramukkaÑsagatasampattiÑ khattiyapaÓÉitÈdayo manussÈ namassanti, 
dhammÈnudhammapaÔipattiyÈ p|jentÈ kÈyena vÈcÈya manasÈ ca tanninnÈ 
tappoÓÈ tappabbhÈrÈ honti. DevÈpi taÑ namassantÊti na kevalaÑ manussÈ 
eva, atha kho aparimÈÓÈsu lokadhÈt|su devÈpi taÑ namassanti. Iti me 
arahato sutanti evaÑ mayÈ ÈrakattÈdÊhi kÈraÓehi arahato Bhagavato 
dhammasenÈpati-ÈdÊnaÒca “SatthÈ devamanussÈnan”ti-ÈdikaÑ vadantÈnaÑ 
santike evaÑ sutanti dasseti. 

 SabbasaÑyojanÈtÊtanti sabbÈni dasapi saÑyojanÈni yathÈrahaÑ cat|hi 
maggehi saha vÈsanÈya atikkantaÑ. VanÈ nibbanamÈgatanti kilesavanato 
tabbirahitaÑ nibbanaÑ upagataÑ. KÈmehi nekkhammaratanti sabbaso 
kÈmehi nikkhamitvÈ pabbajjÈjhÈnavipassanÈdibhede nekkhamme abhirataÑ. 
MuttaÑ selÈva kaÒcananti asÈrato nissaÔasÈrasabhÈvattÈ selato 
nissaÔakaÒcanasadisaÑ. DevÈpi taÑ namassantÊti yojanÈ. 
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 Sa ve accaruci nÈgoti so ekaÑsato ÈguÑ na karoti, punabbhavaÑ na 
gacchati, nÈgo viya balavÈti “NÈgo”ti laddhanÈmo SammÈsambuddho, 
accarucÊti attano kÈyaruciyÈ ÒÈÓaruciyÈ ca sadevakaÑ lokaÑ atikkamitvÈ 
ruci sobhi. YathÈ kiÑ? HimavÈva’ÒÒe siluccaye, yathÈ hi HimavÈ 
pabbatarÈjÈ attano thiragarumahÈsÈrabhÈvÈdÊhi guÓehi aÒÒe pabbate 
atirocati, evaÑ atirocatÊti attho. SabbesaÑ nÈganÈmÈnanti 
ahinÈgahatthinÈgapurisanÈgÈnaÑ sekhÈsekhapaccekabuddhanÈgÈnaÑ vÈ. 
SaccanÈmoti sacceneva nÈganÈmo. TaÑ pana saccanÈmataÑ “na hi ÈguÑ 
karotÊ”ti-ÈdinÈ sayameva vakkhati. 

 IdÈni BuddhanÈgaÑ avayavato ca dassento nÈmato tÈva dassetuÑ “na 
hi ÈguÑ karoti so”ti Èha. YasmÈ ÈguÑ pÈpaÑ sabbena sabbaÑ na karoti, 
tasmÈ nÈgoti attho. Soraccanti sÊlaÑ. AvihiÑsÈti karuÓÈ. TadubhayaÑ 
sabbassapi guÓarÈsissa pubba~gamanti katvÈ BuddhanÈgassa 
purimapÈdabhÈvo tassa yuttoti Èha “pÈdÈ nÈgassa te duve”ti. 

 AparapÈdabhÈvena vadanto “sati ca sampajaÒÒaÒca, caraÓÈ nÈgassa 
te’pare”ti Èha. “TyÈpare”ti vÈ pÈÔho. Te aparetveva padavibhÈgo. 
AnavajjadhammÈnaÑ ÈdÈne saddhÈ hattho etassÈti saddhÈhattho. 
SuparisuddhavedanÈ ÒÈÓappabhedÈ upekkhÈ setadantÈ te etassa atthÊti 
upekkhÈsetadantavÈ. 

 Uttama~gaÑ paÒÒÈ, tassÈ adhiÔÔhÈnaÑ satÊti Èha “sati gÊvÈ siro 
paÒÒÈ”ti. VÊmaÑsÈ dhammacintanÈti yathÈ khÈditabbÈkhÈditabbassa 
soÓÉÈya parÈmasanaÑ ghÈyanaÒca hatthinÈgassa vÊmaÑsÈ nÈma hoti, evaÑ 
buddhanÈgassa kusalÈdidhammacintanÈ vÊmaÑsÈ. SamÈ vasanti etthÈti 
samÈvÈso, bhÈjanaÑ, kucchi eva samÈvÈso, abhiÒÒÈsamathÈnaÑ 
ÈdhÈnabhÈvato samathavipassanÈsa~khÈto dhammo kucchisamÈvÈso etassÈti 
dhammakucchisamÈvÈso. Vivekoti upadhiviveko. TassÈti BuddhanÈgassa. 
VÈladhi pariyosÈna~gabhÈvato. 

 JhÈyÊti ÈrammaÓ|panijjhÈnena ca jhÈyanasÊlo. AssÈsaratoti 
paramassÈsabh|te nibbÈne rato. AjjhattaÑ susamÈhitoti 
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visayajjhatte phalasamÈpattiyaÑ suÔÔhu samÈhito. TadidaÑ samÈdhÈnaÑ 
suÔÔhu sabbakÈlikanti dassetuÑ “gacchaÑ samÈhito nÈgo”ti-Èdi vuttaÑ. 
BhagavÈ hi savÈsanassa uddhaccassa pahÊnattÈ vikkhepÈbhÈvato niccaÑ 
samÈhitova. TasmÈ yaÑ yaÑ iriyÈpathaÑ kappeti, taÑ taÑ samÈhitova 
kappesÊti. 

 SabbatthÈti sabbasmiÑ gocare, sabbasmiÒca dvÈre sabbaso pihitavutti. 
TenÈha “sabbaÑ kÈyakammaÑ ÒÈÓapubba~gamaÑ ÒÈÓÈnuparivattan”ti-
Èdi1. EsÈ nÈgassa sampadÈti esÈ “na hi ÈguÑ karoti so”ti-ÈdinÈ 
“Sambuddhan”ti-ÈdinÈ eva vÈ yathÈvuttÈ vakkhamÈnÈ ca 
Buddhagandhahatthino sampatti guÓaparipuÓÓÈ. 

 BhuÒjati anavajjÈnÊti sammÈjÊvassa ukkaÑsapÈramippattiyÈ bhuÒjati 
agarahitabbÈni, micchÈjÊvassa sabbaso savÈsanÈnaÒca pahÊnattÈ sÈvajjÈni 
garahitabbÈni na bhuÒjati. AnavajjÈni bhuÒjanto ca sannidhiÑ parivajjayaÑ 
bhuÒjatÊti yojanÈ. 

 SaÑyojananti vaÔÔadukkhena saddhiÑ santÈnaÑ saÑyojanato vaÔÔe 
osÊdÈpanasamatthaÑ dasavidhampi saÑyojanaÑ. AÓuÑ th|lanti 
khuddakaÒceva mahantaÒca. SabbaÑ chetvÈna bandhananti maggaÒÈÓena 
anavasesaÑ kilesabandhanaÑ chinditvÈ. YenÈ yenÈti yena yena 
disÈbhÈgena. 

 YathÈ hi udake jÈtaÑ puÓÉarÊkaÑ udake pavaÉÉhati nopalippati toyena 
anupalepasabhÈvattÈ, tatheva loke jÈto Buddho loke viharati, nopalippati 
lokena taÓhÈdiÔÔhimÈnalepÈbhÈvatoti yojanÈ. 

 GinÊti aggi. AnÈhÈroti anindhano. 

 AtthassÈyaÑ viÒÒÈpanÊti Satthu guÓasa~khÈtassa upameyyatthassa 
viÒÒÈpanÊ pakÈsanÊ ayaÑ nÈg|pamÈ. ViÒÒ|hÊti Satthu 
paÔividdhacatusaccadhammaÑ parijÈnantehi, attÈnaÑ sandhÈya vadati. 
ViÒÒissantÊti-Èdi kÈraÓavacanaÑ, yasmÈ nÈgena mayÈ desitaÑ nÈgaÑ 
TathÈgatagandhahatthiÑ mahÈnÈgÈ khÊÓÈsavÈ attano visaye ÔhatvÈ 
vijÈnissanti, tasmÈ aÒÒesaÑ puthujjanÈnaÑ ÒÈpanatthaÑ ayaÑ upamÈ 
amhehi bhÈsitÈti adhippÈyo. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 10. 16 piÔÔhe NettiyaÑ. 
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 SarÊraÑ vijahaÑ nÈgo, parinibbissatya’nÈsavoti bodhim|le sa-
upÈdisesaparinibbÈnena anÈsavo SammÈsambuddhanÈgo idÈni sarÊraÑ 
attabhÈvaÑ vijahanto khandhaparinibbÈnena parinibbÈyissatÊti. 

 EvaÑ cuddasahi upamÈhi maÓÉetvÈ soÄasahi gÈthÈhi catusaÔÔhiyÈ pÈdehi 
Satthu guÓe vaÓÓento anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ desanaÑ niÔÔhÈpesi. 
 

UdÈyittheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

SoÄasakanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

 



      

16. VÊsatinipÈta 
 

1. AdhimuttattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 VÊsatinipÈte yaÒÒatthaÑ vÈti-ÈdikÈ Èyasmato aparassa 
Adhimuttattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro 
tattha tattha bhave puÒÒÈni upacinanto Atthadassissa Bhagavato kÈle 
vibhavasampanne kule nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto Satthari parinibbute 
bhikkhusaÑghaÑ upaÔÔhahanto mahÈdÈnÈni pavattesi. So tena 
puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
Èyasmato SaÑkiccattherassa bhaginiyÈ kucchimhi nibbatti, Adhimuttotissa 
nÈmaÑ ahosi. So vayappatto MÈtulattherassa santike pabbajitvÈ vipassanÈya 
kammaÑ karonto sÈmaÓerabh|miyaÑyeva Ôhito arahattaÑ pÈpuÓi. Tena 
vuttaÑ ApadÈne1– 

   “Nibbute LokanÈthamhi, AtthadassÊnaruttame. 
   UpaÔÔhahiÑ bhikkhusaÑghaÑ, vippasannena cetasÈ. 

   NimantetvÈ bhikkhusaÑghaÑ, ujubh|taÑ samÈhitaÑ. 
   UcchunÈ maÓÉapaÑ katvÈ, bhojesiÑ saÑghamuttamaÑ. 

   YaÑ yaÑ yonu’papajjÈmi, devattaÑ athamÈnusaÑ. 
   Sabbe satte abhibhomi, puÒÒakammessidaÑ phalaÑ. 

   AÔÔhÈrase kappasate, yaÑ dÈnamadadiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, ucchudÈnassidaÑ phalaÑ. 

   PaÔisambhidÈ catasso -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 ArahattaÑ pana patvÈ samÈpattisukhena vÊtinÈmento 
upasampajjitukÈmo “mÈtaraÑ ÈpucchissÈmÊ”ti mÈtu santikaÑ gacchanto 
antarÈmagge devatÈya balikammakaraÓatthaÑ maÑsapariyesanaÑ2 
carantehi paÒcasatehi corehi samÈgacchi. CorÈ ca taÑ aggahesuÑ “devatÈya 
bali bhavissatÊ”ti. So corehi gahitopi abhÊto acchambhÊ vippasannamukhova 
aÔÔhÈsi. TaÑ disvÈ coragÈmaÓi acchariyabbhutacittajÈto pasaÑsanto– 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 98 piÔÔhe. 2. PasuÑ pariyesanaÑ (Ka) 
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 705. “YaÒÒatthaÑ vÈ dhanatthaÑ vÈ, ye hanÈma mayaÑ pure. 
 AvasesaÑ1 bhayaÑ hoti, vedhanti vilapanti ca. 
 
 706. Tassa te natthi bhÊtattaÑ, bhiyyo vaÓÓo pasÊdati. 
 KasmÈ na paridevesi, evar|pe mahabbhaye”ti– 

dve gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha yaÒÒatthanti yajanatthaÑ, devatÈnaÑ balikammakaraÓatthaÑ vÈ. 
VÈ-saddo vikappanattho. Dhanatthanti sÈpateyyaharaÓatthaÑ. Ye hanÈma 
mayaÑ pureti ye satte mayaÑ pubbe hanimha. AtÊtatthe hi idaÑ 
vattamÈnavacanaÑ. Avaseti avase aserike katvÈ. Tanti tesaÑ. 
“Avasesanti”pi paÔhanti. Amhehi gahitesu taÑ ekaÑ ÔhapetvÈ avasesÈnaÑ, 
ayameva vÈ pÈÔho. BhayaÑ hotÊti maraÓabhayaÑ hoti, yena te vedhanti 
vilapanti cittutrÈsena vedhanti “sÈmi tumhÈkaÑ idaÒcidaÒca dassÈma, dÈsÈ 
bhavissÈmÈ”ti-ÈdikaÑ vadantÈ vilapanti. 

 Tassa teti yo tvaÑ amhehi devatÈya balikammatthaÑ jÊvitÈ 
voropetukÈmehi ukkhittÈsikehi santajjito, tassa te. BhÊtattanti bhÊtabhÈvo, 
bhayanti attho. Bhiyyo vaÓÓo pasÊdatÊti pakativaÓÓato uparipi te 
mukhavaÓÓo vippasÊdati. Therassa kira tadÈ “sace ime mÈressanti, 
idÈnevÈhaÑ anupÈdÈya parinibbÈyissÈmi, dukkhabhÈro vigacchissatÊ”ti 
uÄÈraÑ pÊtisomanassaÑ uppajji. Evar|pe mahabbhayeti edise mahati 
maraÓabhaye upaÔÔhite. Hetu-atthe vÈ etaÑ bhummavacanaÑ. 

 IdÈni thero coragÈmaÓissa paÔivacanadÈnamukhena dhammaÑ 
desento– 
 
 707. Natthi cetasikaÑ dukkhaÑ, anapekkhassa gÈmaÓi. 
 AtikkantÈ bhayÈ sabbe, khÊÓasaÑyojanassa ve. 
 
 708. KhÊÓÈya bhavanettiyÈ, diÔÔhe dhamme yathÈtathe. 
 Na bhayaÑ maraÓe hoti, bhÈranikkhepane yathÈ. 
 
 709. SuciÓÓaÑ brahmacariyaÑ me, maggo cÈpi subhÈvito. 
 MaraÓe me bhayaÑ natthi, rogÈnamiva sa~khaye. 
______________________________________________________________ 
 1. Avase taÑ (SÊ, Ka)
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 710. SuciÓÓaÑ brahmacariyaÑ me, maggo cÈpi subhÈvito. 
 NirassÈdÈ bhavÈ diÔÔhÈ, visaÑ pitvÈva chaÉÉitaÑ. 
 
 711. PÈrag| anupÈdÈno, katakicco anÈsavo. 
 TuÔÔho ÈyukkhayÈ hoti, mutto ÈghÈtanÈ yathÈ. 
 
 712. UttamaÑ dhammataÑ patto, sabbaloke anatthiko. 
 ŒdittÈva gharÈ mutto, maraÓasmiÑ na socati. 
 
 713. Yadatthi sa~gataÑ kiÒci, bhavo vÈ yattha labbhati. 
 SabbaÑ anissaraÑ etaÑ, iti vuttaÑ mahesinÈ. 
 
 714. Yo taÑ tathÈ pajÈnÈti, yathÈ Buddhena desitaÑ. 
 Na gaÓhÈti bhavaÑ kiÒci, sutattaÑva ayoguÄaÑ. 
 
 715. Na me hoti ‘ahosiÑ’ti, ‘bhavissaÑ’ti na hoti me. 
 Sa~khÈrÈ vigamissanti, tattha kÈ paridevanÈ. 
 
 716. SuddhaÑ dhammasamuppÈdaÑ, suddhaÑ sa~khÈrasantatiÑ. 
 Passantassa yathÈbh|taÑ, na bhayaÑ hoti gÈmaÓi. 
 
 717. TiÓakaÔÔhasamaÑ lokaÑ, yadÈ paÒÒÈya passati. 
 MamattaÑ so asaÑvindaÑ, ‘natthi me’ti na socati. 
 
 718. UkkaÓÔhÈmi sarÊrena, bhavenamhi anatthiko. 
 SoyaÑ bhijjissati kÈyo, aÒÒo ca na bhavissati. 
 
 719. YaÑ vo kiccaÑ sarÊrena, taÑ karotha yadicchatha. 
 Na me tappaccayÈ tattha, doso pemaÒca hehitÊ”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 
 
 720. “Tassa taÑ vacanaÑ sutvÈ, abbhutaÑ lomahaÑsanaÑ. 
 SatthÈni nikkhipitvÈna, mÈÓavÈ etadabravun”ti– 

ayaÑ sa~gÊtikÈrehi vuttagÈthÈ. Ito aparÈ tisso corÈnaÑ, therassa ca 
vacanapaÔivacanagÈthÈ– 
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 721. “KiÑ bhadante karitvÈna, ko vÈ Ècariyo tava. 
 Kassa sÈsanamÈgamma, labbhate taÑ asokatÈ. 
 
 722. SabbaÒÒ| sabbadassÈvÊ, Jino Ècariyo mama. 
 MahÈkÈruÓiko SatthÈ, sabbalokatikicchako. 
 
 723. TenÈyaÑ desito dhammo, khayagÈmÊ anuttaro. 
 Tassa sÈsanamÈgamma, labbhate taÑ asokatÈ. 
 
 724. SutvÈna corÈ isino subhÈsitaÑ, 
 Nikkhippa SatthÈni ca ÈvudhÈni ca. 
 TamhÈ ca kammÈ viramiÑsu eke, 
 Eke ca pabbajjamarocayiÑsu. 
 
 725. Te pabbajitvÈ Sugatassa sÈsane, 
 BhÈvetva bojjha~gabalÈni paÓÉitÈ. 
 UdaggacittÈ sumanÈ katindriyÈ, 
 PhusiÑsu nibbÈnapadaÑ asa~khatan”ti– 

imÈpi sa~gÊtikÈrehi vuttagÈthÈ. 

 Tattha natthi cetasikaÑ dukkhaÑ, anapekkhassa gÈmaÓÊti gÈmaÓi 
apekkhÈya taÓhÈya abhÈvena anapekkhassa mÈdisassa lohitasabhÈvo pubbo 
viya cetasikaÑ dukkhaÑ domanassaÑ natthi, domanassÈbhÈvÈpadesena 
bhayÈbhÈvaÑ vadati. TenÈha “atikkantÈ bhayÈ sabbe”ti. AtikkantÈ bhayÈ 
sabbeti khÊÓasaÑyojanassa arahato paÒcavÊsati mahÈbhayÈ, aÒÒe ca sabbepi 
bhayÈ ekaÑsena atikkantÈ atÊtÈ, apagatÈti-attho. 

 DiÔÔhe dhamme yathÈtatheti catusaccadhamme 
pariÒÒÈpahÈnasacchikiriyabhÈvanÈvasena maggapaÒÒÈya yathÈbh|taÑ 
diÔÔhe. MaraÓeti maraÓahetu. BhÈranikkhepane yathÈti yathÈ koci puriso 
sÊse Ôhitena mahatÈ garubhÈrena saÑsÊdanto tassa nikkhepane apanayane na 
bhÈyati, evaÑ sampadamidanti attho. VuttaÑ hetaÑ BhagavatÈ– 
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   “BhÈrÈ have paÒcakkhandhÈ, bhÈrahÈro ca puggalo. 
   BhÈrÈdÈnaÑ dukhaÑ loke, bhÈranikkhepanaÑ sukhan”ti1. 

 SuciÓÓanti suÔÔhu caritaÑ. Brahmacariyanti sikkhattayasa~gahaÑ 
sÈsanabrahmacariyaÑ. Tato eva maggo cÈpi subhÈvito aÔÔha~giko 
ariyamaggopi sammadeva bhÈvito. RogÈnamiva sa~khayeti yathÈ bah|hi 
rogehi abhibh|tassa Èturassa rogÈnaÑ sa~khaye pÊtisomanassameva hoti, 
evaÑ khandharogasa~khaye maraÓe mÈdisassa bhayaÑ natthi. 

 NirassÈdÈ bhavÈ diÔÔhÈti tÊhi dukkhatÈhi abhibh|tÈ ekÈdasahi aggÊhi 
ÈdittÈ tayo bhavÈ nirassÈdÈ assÈdarahitÈ mayÈ diÔÔhÈ. VisaÑ pitvÈva 
chaÉÉitanti pamÈdavasena visaÑ pivitvÈ tÈdisena payogena chaÉÉitaÑ viya 
maraÓe me bhayaÑ natthÊti attho. 

 Mutto ÈghÈtanÈ yathÈti yathÈ corehi mÈraÓatthaÑ ÈghÈtanaÑ nÊto 
kenaci upÈyena tato mutto haÔÔhatuÔÔho hoti, evaÑ saÑsÈrapÈraÑ nibbÈnaÑ 
gatattÈ pÈrag| cat|hipi upÈdÈnehi anupÈdÈno pariÒÒÈdÊnaÑ soÄasannaÑ 
kiccÈnaÑ katattÈ katakicco kÈmÈsavÈdÊhi anÈsavo ÈyukkhayÈ 
Èyukkhayahetu tuÔÔho somanassiko hoti. 

 Uttamanti seÔÔhaÑ. Dhammatanti dhammasabhÈvaÑ, arahatte siddhe 
sijjhanahetu iÔÔhÈdÊsu tÈdibhÈvaÑ. Sabbaloketi sabbalokasmimpi, 
dÊghÈyukasukhabahulatÈdivasena saÑyuttepi loke. Anatthikoti anapekkho. 
ŒdittÈva gharÈ muttoti yathÈ koci puriso samantato Èdittato pajjalitato 
gehato nissaÔo, tato nissaraÓanimittaÑ na socati, evaÑ khÊÓÈsavo 
maraÓanimittaÑ na socati. 

 Yadatthi sa~gataÑ kiÒcÊti yaÑkiÒci imasmiÑ loke atthi vijjati 
upabbhati sa~gataÑ sattehi sa~khÈrehi vÈ samÈgamo samodhÈnaÑ. 
“Sa~khatan”tipi pÈÔho, tassa yaÑkiÒci paccayehi samacca sambhuyya kataÑ 
paÔiccasamuppannanti attho. Bhavo vÈ yattha labbhatÊti yasmiÑ sattanikÈye 
yo upapattibhavo labbhati. SabbaÑ anissaraÑ etanti sabbametaÑ 
issararahitaÑ, na ettha kenaci “evaÑ hot|”ti issariyaÑ vattetuÑ sakkÈ. Iti 
vuttaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 2. 22 piÔÔhe. 
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mahesinÈti “sabbe dhammÈ anattÈ”ti1 evaÑ vuttaÑ mahesinÈ 
SammÈsambuddhena. TasmÈ “anissaraÑ etan”ti pajÈnanto maraÓasmiÑ na 
socatÊti yojanÈ. 

 Na gaÓhÈti bhavaÑ kiÒcÊti yo ariyasÈvako “sabbe sa~khÈrÈ aniccÈ”ti-
ÈdinÈ2 yathÈ Buddhena BhagavatÈ desitaÑ, tathÈ taÑ bhavattayaÑ 
vipassanÈpaÒÒÈsahitÈya maggapaÒÒÈya pajÈnÈti. So yathÈ koci puriso 
sukhakÈmo divasaÑ santattaÑ ayoguÄaÑ hatthena na gaÓhÈti, evaÑ kiÒci 
khuddakaÑ vÈ mahantaÑ vÈ bhavaÑ na gaÓhÈti, na tattha taÓhaÑ karotÊti 
attho. 

 Na me hoti “ahosiÑ”ti “atÊtamaddhÈnaÑ ahaÑ Êdiso ahosiÑ”ti 
attadiÔÔhivasena na me cittappavatti atthi diÔÔhiyÈ sammadeva ugghÈÔitattÈ, 
dhammasabhÈvassa ca sudiÔÔhattÈ. “BhavissaÑ”ti na hoti meti tato eva 
“anÈgatamaddhÈnaÑ ahaÑ ediso kathaÑ nu kho bhavissaÑ bhaveyyan”ti 
evampi me na hoti. Sa~khÈrÈ vigamissantÊti evaÑ pana hoti 
“yathÈpaccayaÑ pavattamÈnÈ sa~khÈrÈva, na ettha koci attÈ vÈ attaniyaÑ 
vÈ, te ca kho vigamissanti vinassissanti khaÓe khaÓe bhijjissantÊ”ti. Tattha 
kÈ paridevanÈti evaÑ passantassa mÈdisassa tattha sa~khÈragate kÈ nÈma 
paridevanÈ. 

 Suddhanti kevalaÑ attasÈrena asammissaÑ. DhammasamuppÈdanti 
paccayapaccayuppannadhammasamuppattiÑ avijjÈdipaccayehi 
sa~khÈrÈdidhammamattappavattiÑ. Sa~khÈrasantatinti 
kilesakammavipÈkappabhedasa~khÈrapabandhaÑ. Passantassa yathÈbh|tanti 
saha vipassanÈya maggapaÒÒÈya yÈthÈvato jÈnantassa. 

 TiÓakaÔÔhasamaÑ lokanti yathÈ araÒÒe apariggahe tiÓakaÔÔhe kenaci 
gayhamÈne aparassa “mayhaÑ santakaÑ ayaÑ gaÓhatÊ”ti na hoti, evaÑ so 
asÈmikatÈya tiÓakaÔÔhasamaÑ sa~khÈralokaÑ yadÈ paÒÒÈya passati, so 
tattha mamattaÑ asaÑvindaÑ asaÑvindanto alabhanto akaronto. Natthi 
meti “ahu vata sohaÑ taÑ me natthÊ”ti na socati. 

 UkkaÓÔhÈmi sarÊrenÈti asÈrakena abhinudena dukkhena akataÒÒunÈ 
asuciduggandhajegucchapaÔikk|lasabhÈvena iminÈ kÈyena ukkaÓÔhÈmi, 
imaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Sabbe sa~khÈrÈ avasavattatÈya anattÈti (Ka) 2. Khu 1. 53 piÔÔhe Dhammapade. 
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kÈyaÑ nibbindanto evaÑ tiÔÔhÈmi. Bhavenamhi anatthikoti sabbenapi 
bhavena anatthiko amhi, na kiÒci bhavaÑ patthemi. SoyaÑ bhijjissati kÈyoti 
ayaÑ mama kÈyo idÈni tumhÈkaÑ payogena aÒÒathÈ vÈ aÒÒattha bhijjissati. 
AÒÒo ca na bhavissatÊti aÒÒo kÈyo mayhaÑ ÈyatiÑ na bhavissati 
punabbhavÈbhÈvato. 

 YaÑ vo kiccaÑ sarÊrenÈti yaÑ tumhÈkaÑ iminÈ sarÊrena payojanaÑ, 
taÑ karotha yadicchatha icchatha ce. Na me tappaccayÈti taÑ nimittaÑ 
imassa sarÊrassa tumhehi yathicchitakiccassa karaÓahetu. TatthÈti tesu 
karontesu ca akarontesu ca. Doso pemaÒca hehitÊti yathÈkkamaÑ paÔigho 
anunayo na bhavissati attano bhave apekkhÈya sabbaso pahÊnattÈti 
adhippÈyo. AÒÒapaccayÈ aÒÒattha ca paÔighÈnunayesu asantesupi 
tappaccayÈ, “tatthÈ”ti vacanaÑ yathÈdhigatavasena vuttaÑ. 

 TassÈti adhimuttattherassa. TaÑ vacananti “natthi cetasikaÑ 
dukkhan”ti-ÈdikaÑ maraÓe bhayÈbhÈvÈdidÊpakaÑ, tato eva abbhutaÑ 
lomahaÑsanaÑ vacanaÑ sutvÈ. MÈÓavÈti corÈ. CorÈ hi “mÈÓavÈ”ti vuccanti 
“mÈÓavehi saha gacchanti katakammehi akatakammehipÊ”ti-ÈdÊsu1 viya. 

 KiÑ bhadante karitvÈnÈti bhante kiÑ nÈma tappokammaÑ katvÈ. Ko 
vÈ tava Ècariyo kassa sÈsanaÑ ovÈdaÑ nissÈya ayaÑ asokatÈ maraÓakÈle 
sokÈbhÈvo labbhatÊti etaÑ atthaÑ abravuÑ pucchÈvasena kathesuÑ 
bhÈsiÑsu. 

 TaÑ sutvÈ thero tesaÑ paÔivacanaÑ dento “SabbaÒÒ|”ti-ÈdimÈha. 
Tattha SabbaÒÒ|ti paropadesena vinÈ sabbapakÈrena 
sabbadhammÈvabodhanasamatthassa Èka~khÈpaÔibaddha2vuttino 
anÈvaraÓaÒÈÓassa adhigamena atÊtÈdibhedaÑ sabbaÑ jÈnÈtÊti sabbaÒÒ|. 
Teneva samantacakkhunÈ sabbassa dassanato sabbadassÈvÊ. Yamhi 
anÈvaraÓaÒÈÓaÑ, tadeva sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ, nattheva asÈdhÈraÓaÒÈÓapÈÄiyÈ 
virodho visayuppattimukhena aÒÒehi asÈdhÈraÓabhÈvadassanatthaÑ 
ekasseva ÒÈÓassa dvidhÈ vuttattÈ. YaÑ panettha vattabbaÑ, taÑ 
ItivuttakavaÓÓanÈyaÑ3 vitthÈrato vuttamevÈti tattha 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 2. 112 piÔÔhe. 2. Œka~khamattappaÔibaddha (UdÈna-®Ôha 128 piÔÔhe.) 
 3. Itivuttaka-®Ôha 134 piÔÔhe. 
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vuttanayeneva veditabbaÑ. PaÒcannampi mÈrÈnaÑ vijayato Jino, 
hÊnÈdivibhÈgabhinne sabbasmiÑ sattanikÈye adhimuttavuttitÈya mahatiyÈ 
karuÓÈya samannÈgatattÈ mahÈkÈruÓiko, 
diÔÔhadhammikasamparÈyikaparamatthehi yathÈrahaÑ veneyyÈnaÑ1 
anusÈsanato SatthÈ, tato eva sabbalokassa kilesarogatikicchanato 
sabbalokatikicchako, SammÈsambuddho Ècariyo mamÈti yojanÈ. 
KhayagÈmÊti nibbÈnagÈmÊ. 

 EvaÑ therena Satthu, sÈsanassa ca guÓe pakÈsite paÔiladdhasaddhÈ 
ekacce corÈ pabbajiÑsu, ekacce upÈsakattaÑ pavedesuÑ, tamatthaÑ dÊpento 
dhammasa~gÈhakÈ “sutvÈna corÈ”ti-ÈdinÈ dve gÈthÈ abhÈsiÑsu. Tattha 
isinoti adhisÊlasikkhÈdÊnaÑ esanaÔÔhena isino adhimuttattherassa. 
NikkhippÈti pahÈya. SatthÈni ca ÈvudhÈni cÈti asi-ÈdisatthÈni ceva 
dhanukalÈpÈdi-ÈvudhÈni ca. TamhÈ ca kammÈti tato corakammato. 

 Te pabbajitvÈ Sugatassa sÈsaneti te corÈ sobhanagamanatÈdÊhi 
Sugatassa Bhagavato sÈsane pabbajjaÑ upagantvÈ. BhÈvanÈvisesÈdhigatÈya 
odagyalakkhaÓÈya pÊtiyÈ samannÈgamena udaggacittÈ. SumanÈti 
somanassappattÈ. KatindriyÈti bhÈvitindriyÈ. PhusiÑs|ti 
aggamaggÈdhigamena asa~khataÑ nibbÈnaÑ adhigacchiÑsu. Adhimutto 
kira core nibbisevane katvÈ te tattheva ÔhapetvÈ mÈtu santikaÑ gantvÈ 
mÈtaraÑ ÈpucchitvÈ paccÈgantvÈ tehi saddhiÑ upajjhÈyassa santikaÑ gantvÈ 
pabbÈjetvÈ upasampadaÑ akÈsi. Atha tesaÑ kammaÔÔhÈnaÑ Ècikkhi, te 
nacirasseva arahatte patiÔÔhahiÑsu. Tena vuttaÑ “pabbajitvÈ -pa- 
asa~khatan”ti. 
 

AdhimuttattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. PÈrÈpariyattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 SamaÓassa ahu cintÈti-ÈdikÈ Èyasmato PÈrÈpariyattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ upacinitvÈ sugatÊsuyeva saÑsaranto imasmiÑ 
BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ aÒÒatarassa brÈhmaÓamahÈsÈlassa putto 
______________________________________________________________ 
 1. VineyyÈnaÑ (SÊ) 
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hutvÈ nibbatti, tassa vayappattassa gottavasena PÈrÈpariyotveva samaÒÒÈ 
ahosi. So tayo vede uggahetvÈ brÈhmaÓasippesu nipphattiÑ gato 
ekadivasaÑ Satthu dhammadesanÈkÈle JetavanavihÈraÑ gantvÈ 
parisapariyante nisÊdi. SatthÈ tassa ajjhÈsayaÑ oloketvÈ 
IndriyabhÈvanÈsuttaÑ1 desesi, so taÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbaji. TaÑ 
suttaÑ uggahetvÈ tadatthamanucintesi. YathÈ pana anucintesi, svÈyamattho 
gÈthÈsu eva Èvi bhavissati. So tathÈ anuvicintento Èyatanamukhena 
vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ na cirasseva arahattaÑ patto. AparabhÈge attanÈ 
cintitÈkÈraÑ pakÈsento– 
 
 726. “SamaÓassa ahu cintÈ, PÈrÈpariyassa bhikkhuno. 
 Ekakassa nisinnassa, pavivittassa jhÈyino. 
 
 727. KimÈnupubbaÑ puriso, kiÑ vataÑ kiÑ samÈcÈraÑ. 
 Attano kiccakÈrÊ’ssa, na ca kaÒci viheÔhaye. 
 
 728. IndriyÈni manussÈnaÑ, hitÈya ahitÈya ca. 
 ArakkhitÈni ahitÈya, rakkhitÈni hitÈya ca. 
 
 729. IndriyÈneva sÈrakkhaÑ, indriyÈni ca gopayaÑ. 
 Attano kiccakÈrÊ’ssa, na ca kaÒci viheÔhaye. 
 
 730. CakkhundriyaÑ ce r|pesu, gacchantaÑ anivÈrayaÑ. 
 AnÈdÊnavadassÈvÊ, so dukkhÈ na hi muccati. 
 
 731. SotindriyaÑ ce saddesu, gacchantaÑ anivÈrayaÑ. 
 AnÈdÊnavadassÈvÊ, so dukkhÈ na hi muccati. 
 
 732. AnissaraÓadassÈvÊ, gandhe ce paÔisevati. 
 Na so muccati dukkhamhÈ, gandhesu adhimucchito. 
 
 733. AmbilaÑ madhuraggaÒca, tittakaggamanussaraÑ. 
 RasataÓhÈya gadhito, hadayaÑ nÈvabujjhati. 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 3. 347 piÔÔhÈdÊsu. 
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 734. SubhÈnya’ppaÔik|lÈni, phoÔÔhabbÈni anussaraÑ. 
 Ratto rÈgÈdhikaraÓaÑ, vividhaÑ vindate dukhaÑ. 
 
 735. ManaÑ ce’tehi dhammehi, yo na sakkoti rakkhituÑ. 
 Tato naÑ dukkhamanveti, sabbehe’tehi paÒcahi. 
 
 736. PubbalohitasampuÓÓaÑ, bahussa kuÓapassa ca. 
 NaravÊrakataÑ vagguÑ, samuggamiva cittitaÑ. 
 
 737. KaÔukaÑ madhurassÈdaÑ, piyanibandhanaÑ dukhaÑ. 
 KhuraÑva madhunÈ littaÑ, ullihaÑ nÈvabujjhati. 
 
 738. Itthir|pe itthisare, phoÔÔhabbepi ca itthiyÈ. 
 Itthigandhesu sÈratto, vividhaÑ vindate dukhaÑ. 
 
 739. ItthisotÈni sabbÈni, sandanti paÒca paÒcasu. 
 TesamÈvaraÓaÑ kÈtuÑ, yo sakkoti vÊriyavÈ. 
 
 740. So atthavÈ so dhammaÔÔho, so dakkho so vicakkhaÓo. 
 Kareyya ramamÈnopi, kiccaÑ dhammatthasaÑhitaÑ. 
 
 741. Atho sÊdati saÒÒuttaÑ, vajje kiccaÑ niratthakaÑ. 
 Na taÑ kiccanti maÒÒitvÈ, appamatto vicakkhaÓo. 
 
 742. YaÑ ca atthena saÒÒuttaÑ, yÈ ca dhammagatÈ rati. 
 TaÑ samÈdÈya vattetha, sÈ hi ve uttamÈ rati. 
 
 743. UccÈvacehu’pÈyehi, 
 Paresa’mabhijigÊsati. 
 HantvÈ vadhitvÈ atha socayitvÈ, 
 Œlopati sÈhasÈ yo paresaÑ. 
 
 744. Tacchanto ÈÓiyÈ ÈÓiÑ, nihanti balavÈ yathÈ. 
 IndriyÈni’ndriyeheva, nihanti kusalo tathÈ. 
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 745. SaddhaÑ vÊriyaÑ samÈdhiÒca, satipaÒÒaÒca bhÈvayaÑ. 
 PaÒca paÒcahi hantvÈna, anÊgho yÈti brÈhmaÓo. 
 
 746. So atthavÈ so dhammaÔÔho, katvÈ vÈkyÈnusÈsaniÑ. 
 Sabbena sabbaÑ Buddhassa, so naro sukhamedhatÊ”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha samaÓassÈti pabbajitassa. Ah|ti ahosi. CintÈti dhammacintÈ 
dhammavicÈraÓÈ. PÈrÈpariyassÈti pÈrÈparagottassa. “PÈrÈcariyassÈ”tipi1 

paÔhanti. Bhikkhunoti saÑsÈre bhayaÑ ikkhanasÊlassa. EkakassÈti 
asahÈyassa, etena kÈyavivekaÑ dasseti. PavivittassÈti pavivekahetunÈ 
kilesÈnaÑ vikkhambhanena vivekaÑ Èraddhassa, etena cittavivekaÑ dasseti. 
TenÈha “jhÈyino”ti. JhÈyinoti jhÈyanasÊlassa, yonisomanasikÈresu yuttassÈti 
attho. SabbametaÑ thero attÈnaÑ paraÑ viya katvÈ vadati. 

 “KimÈnupubban”ti-ÈdinÈ taÑ cintanaÑ dasseti. Tattha 
paÔhamagÈthÈyaÑ tÈva kimÈnupubbanti anupubbaÑ anukkamo, 
anupubbameva vakkhamÈnesu vatasamÈcÈresu ko anukkamo, kena 
anukkamena te paÔipajjitabbÈti attho2. Puriso kiÑ vataÑ kiÑ samÈcÈranti 
atthakÈmo puriso samÈdiyitabbaÔÔhena “vatan”ti laddhanÈmaÑ kÊdisaÑ 
sÊlaÑ samÈcÈraÑ samÈcaranto attano kiccakÈrÊ kattabbakÈrÊ assa, kaÒci3 
sattaÑ na ca viheÔhaye na bÈdheyyÈti attho. Attano kiccaÑ nÈma 
samaÓadhammo, sa~khepato sÊlasamÈdhipaÒÒÈ, taÑ sampÈdentassa 
paraviheÔhanÈya lesopi natthi tÈya sati samaÓabhÈvasseva abhÈvato. YathÈha 
BhagavÈ “na hi pabbajito par|paghÈtÊ, na samaÓo hoti paraÑ 
viheÔhayanto”ti4. Ettha ca vataggahaÓena vÈrittasÊlaÑ gahitaÑ, 
samÈcÈraggahaÓena samÈcaritabbato cÈrittasÊlena saddhiÑ jhÈnavipassanÈdi, 
tasmÈ vÈrittasÊlaÑ padhÈnaÑ. TatthÈpi ca yasmÈ indriyasaÑvare siddhe 
sabbaÑ sÊlaÑ surakkhitaÑ sugopitameva hoti, tasmÈ indriyasaÑvarasÊlaÑ 
tÈva dassetukÈmo indriyÈnaÑ arakkhaÓe rakkhaÓe ca ÈdÊnavÈnisaÑse 
______________________________________________________________ 
 1. PÈrÈsariyassÈtipi (SÊ) 2. Yena anukkamena paÔipajjitabbÈti attho (sÊ) 
 3. KiÒci (sabbattha) 4. Khu 1. 41 piÔÔhe Dhammapade. 
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vibhÈvento “indriyÈni manussÈnan”ti-ÈdimÈha. Tattha indriyÈnÊti 
rakkhitabbadhammanidassanaÑ, tasmÈ cakkhÈdÊni cha indriyÈnÊti vuttaÑ 
hoti. ManussÈnanti rakkhaÓayogyapuggalanidassanaÑ. HitÈyÈti atthÈya. 
AhitÈyÈti anatthÈya. HontÊti vacanaseso. KathaÑ pana tÈniyeva hitÈya ca 
ahitÈya ca hontÊti Èha “rakkhitÈnÊ”ti-Èdi. Tassattho–yassa cakkhÈdÊni 
indriyÈni satikavÈÔena apihitÈni, tassa r|pÈdÊsu 
abhijjhÈdipÈpadhammapavattiyÈ dvÈrabhÈvato anatthÈya pihitÈni 
tadabhÈvato atthÈya saÑvattantÊti. 

 IndriyÈneva sÈrakkhanti yasmÈ indriyasaÑvaro paripuÓÓo 
sÊlasampadaÑ parip|reti, sÊlasampadÈ paripuÓÓÈ samÈdhisampadaÑ 
parip|reti, samÈdhisampadÈ paripuÓÓÈ paÒÒÈsampadaÑ parip|reti. TasmÈ 
indriyÈrakkhÈ attahitapaÔipattiyÈva m|lanti dassento Èha “indriyÈneva 
sÈrakkhan”ti. Satipubba~gamena Èrakkhena saÑrakkhanto 
yonisomanasikÈrena indriyÈni eva tÈva sammadeva rakkhanto, yathÈ 
akusalacorÈ tehi tehi dvÈrehi pavisitvÈ cittasantÈne kusalaÑ bhaÓÉaÑ na 
vilumpanti, tathÈ tÈni pidahantoti attho. SÈrakkhanti ca saÑ-saddassa 
sÈbhÈvaÑ katvÈ vuttaÑ “sÈrÈgo”ti-ÈdÊsu viya. “SaÑrakkhan”ti ca pÈÔho. 
IndriyÈni ca gopayanti tasseva pariyÈyavacanaÑ, pariyÈyavacane 
payojanaÑ Netti-aÔÔhakathÈyaÑ vuttanayeneva veditabbaÑ. “Attano 
kiccakÈrÊ’ssÈ”ti iminÈ attahitapaÔipattiÑ dasseti, “na ca kaÒci viheÔhaye”ti 
iminÈ parahitapaÔipattiÑ, ubhayenÈpi vÈ attahitapaÔipattimeva dasseti 
parÈviheÔhanassÈpi attahitapaÔipattibhÈvato. Atha vÈ padadvayenapi 
attahitapaÔipattiÑ dasseti puthujjanassa sekkhassa ca parahitapaÔipattiyÈpi 
attahitapaÔipattibhÈvato. 

 EvaÑ rakkhitÈni indriyÈni hitÈya hontÊti vodÈnapakkhaÑ sa~khepeneva 
dassetvÈ arakkhitÈni ahitÈya hontÊti saÑkilesapakkhaÑ pana vibhajitvÈ 
dassento “cakkhundriyaÑ ce”ti-ÈdimÈha. Tattha cakkhundriyaÑ ce r|pesu, 
gacchantaÑ anivÈrayaÑ. AnÈdÊnavadassÈvÊti yo nÊlapÊtÈdibhedesu 
iÔÔhÈniÔÔhesu r|pÈyatanesu gacchantaÑ yathÈruci pavattantaÑ 
cakkhundriyaÑ anivÈrayaÑ anivÈrayanto appaÔibÈhanto tathÈpavattiyaÑ 
ÈdÊnavadassÈvÊ na hoti ce diÔÔhadhammikaÑ samparÈyikaÒca ÈdÊnavaÑ 
dosaÑ na passati 
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ce. “GacchantaÑ nivÈraye anissaraÓadassÈvÊ”ti ca pÈÔho. Tattha yo “diÔÔhe 
diÔÔhamattaÑ bhavissatÊ”ti1 vuttavidhinÈ diÔÔhamatteyeva ÔhatvÈ 
satisampajaÒÒavasena r|pÈyatane pavattamÈno tattha nissaraÓadassÈvÊ 
nÈma, vuttavipariyÈyena anissaraÓadassÈvÊ daÔÔhabbo. So dukkhÈ na hi 
muccatÊti so evar|po puggalo vaÔÔadukkhato na muccateva. Ettha ca 
cakkhundriyassa anivÈraÓaÑ nÈma yathÈ tena dvÈrena abhijjhÈdayo 
pÈpadhammÈ anvÈssaveyyuÑ, tathÈ pavattanaÑ, taÑ pana atthato 
satisampajaÒÒassa anuÔÔhÈpanaÑ daÔÔhabbaÑ. Sesindriyesupi eseva nayo. 
Adhimucchitoti adhimuttataÓhÈya mucchaÑ Èpanno. Ambilanti 
ambilarasaÑ. Madhuragganti madhurarasakoÔÔhÈsaÑ. TathÈ tittakaggaÑ. 
Anussaranti assÈdavasena taÑ taÑ rasaÑ anuvicintento. Ganthitoti 
rasataÓhÈya tasmiÑ tasmiÑ rase ganthito bandho. “Gadhito”ti ca paÔhanti, 
gedhaÑ Èpannoti attho. HadayaÑ nÈvabujjhatÊti “dukkhassantaÑ 
karissÈmÊ”ti pabbajjÈdikkhaÓe uppannaÑ cittaÑ na jÈnÈti na sallakkheti, 
sÈsanassa hadayaÑ abbhantaraÑ anavajjadhammÈnaÑ 
sammaddanarasataÓhÈya gadhito nÈvabujjhati na jÈnÈti na paÔipajjatÊti attho. 

 SubhÈnÊti sundarÈni. AppaÔik|lÈnÊti manoramÈni iÔÔhÈni. PhoÔÔhabbÈnÊti 
upÈdiÓÓÈnupÈdiÓÓappabhede phasse. Rattoti rajjanasabhÈvena rÈgena ratto. 
RÈgÈdhikaraÓanti rÈgahetu. VividhaÑ vindate dukhanti 
rÈgapariÄÈhÈdivasena diÔÔhadhammikaÒca nirayasantÈpÈdivasena 
abhisamparÈyaÒca nÈnappakÈraÑ dukkhaÑ paÔilabhati. 

 ManaÑ ce’tehÊti2 manaÒca etehi r|pÈrammaÓÈdÊhi 
dhammÈrammaÓappabhedehi ca. Nanti puggalaÑ. SabbehÊti sabbehi 
paÒcahipi. IdaÑ vuttaÑ hoti–yo puggalo manaÑ manodvÈraÑ etehi 
yathÈvuttehi r|pÈdÊhi paÒcahi dhammehi dhammÈrammaÓappabhedato ca. 
Tattha pavattanakapÈpakammanivÈraÓena rakkhituÑ gopituÑ na sakkoti, 
tato tassa arakkhaÓato naÑ puggalaÑ taÑnimittaÑ dukkhaÑ anveti 
anugacchati, anugacchantaÒca etehi paÒcahipi r|pÈrammaÓÈdÊhi 
chaÔÔhÈrammaÓena saddhiÑ sabbehipi ÈrammaÓappaccayabh|tehi 
anugacchatÊti. Ettha cakkhundriyaÑ sotindriyaÒca asampattaggÈhibhÈvato 
______________________________________________________________ 
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“gacchantaÑ anivÈrayan”ti vuttaÑ, itaraÑ sampattaggÈhÊti “gandhe ce 
paÔisevatÊ”ti-ÈdinÈ vuttaÑ. TatthÈpi ca rasataÓhÈ ca phoÔÔhabbataÓhÈ ca 
sattÈnaÑ visesato balavatÊti “rasataÓhÈya gadhito, phoÔÔhabbÈni 
anussarantoti” vuttanti daÔÔhabbaÑ. 

 EvaÑ aguttadvÈrassa puggalassa chahi dvÈrehi chasupi ÈrammaÓesu 
asaÑvaranimittaÑ uppajjanakadukkhaÑ dassetvÈ svÈyamasaÑvaro yasmÈ 
sarirasabhÈvÈnavabodhena hoti, tasmÈ sarirasabhÈvaÑ vicinanto 
“pubbalohitasampuÓÓan”ti-ÈdinÈ gÈthÈdvayamÈha. Tassattho–sarÊraÑ 
nÈmetaÑ pubbena lohitena ca sampuÓÓaÑ bharitaÑ aÒÒena ca 
pittasemhÈdinÈ bahunÈ kuÓapena, tayidaÑ naravÊrena naresu chekena1 
sippÈcariyena kataÑ vaggu maÔÔhaÑ lÈkhÈparikammÈdinÈ cittitaÑ, anto 
pana g|thÈdi-asucibharitaÑ samuggaÑ viya chavimattamanoharaÑ 
bÈlajanasammohaÑ dukkhasabhÈvatÈya nirayÈdidukkhatÈpanato ca 
kaÔukaÑ, parikappasambhavena am|lakena assÈdamattena madhuratÈya 
madhurassÈdaÑ, tato eva piyabhÈvanibandhanena piyanibandhanaÑ, 
dussahatÈya appatÊtatÈya ca dukhaÑ, Êdise sarÊre assÈdalobhena 
mahÈdukkhaÑ paccanubhuyyamÈnaÑ anavabujjhanto loko madhuragiddho 
khuradhÈrÈlehakapuriso viya daÔÔhabboti. 

 IdÈni ete cakkhÈdÊnaÑ gocarabh|tÈ r|pÈdayo vuttÈ, te visesato 
purisassa itthipaÔibaddhÈ kamanÊyÈti tattha saÑvaro kÈtabboti dassento 
“itthir|pe”ti-ÈdimÈha. Tattha itthir|peti itthiyÈ 
catusamuÔÔhÈnikar|pÈyatanasa~khÈte vaÓÓe. Api ca yo koci itthiyÈ 
nivatthassa ala~kÈrassa vÈ gandhavaÓÓakÈdÊnaÑ vÈ piÄandhanamÈlÈnaÑ vÈ 
kÈyapaÔibaddho vaÓÓo purisassa cakkhuviÒÒÈÓassa ÈrammaÓabhÈvÈya 
upakappati, sabbametaÑ “itthir|pan”tveva veditabbaÑ. Itthisareti itthiyÈ 
gÊtalapitahasitaruditasadde. Api ca itthiyÈ nivatthavatthassapi ala~kata-
ala~kÈrassapi itthipayoganipphÈditÈ veÓuvÊÓÈsa~khapaÓavÈdÊnampi saddÈ 
idha itthisaraggahaÓena gahitÈti veditabbÈ. Sabbopeso purisassa cittaÑ 
ÈkaÉÉhatÊti. “Itthirase”ti pana PÈÄiyÈ catusamuÔÔhÈnikarasÈyatanavasena 
vuttaÑ. ItthiyÈ kiÑ kÈrapaÔissÈvitÈdivasena assÈvaraso ceva 
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paribhogaraso ca itthirasoti eke. Yo pana itthiyÈ 
oÔÔhamaÑsasammakkhitakheÄÈdiraso, yo ca tÈya purisassa 
dinnayÈgubhattÈdÊnaÑ raso, sabbopeso “itthiraso”tveva veditabbo. 
PhoÔÔhabbepi ca itthiyÈ kÈyasamphasso itthisarÊrÈr|ÄhÈnaÑ 
vatthÈla~kÈramÈlÈdÊnaÑ phasso “itthiphoÔÔhabbo”tveva veditabbo. Ettha ca 
yesaÑ itthir|pe itthisareti PÈÄi, tesaÑ api-saddena itthirasasa~gaho 
daÔÔhabbo. Itthigandhes|ti itthiyÈ catusamuÔÔhÈnikagandhÈyatanesu. ItthiyÈ 
sarÊragandho nÈma duggandho. EkaccÈ hi itthÊ assagandhinÊ hoti, ekaccÈ 
meÓÉagandhinÊ, ekaccÈ sedagandhinÊ, ekaccÈ soÓitagandhinÊ, tathÈpi tÈsu 
andhabÈlo rajjateva. Cakkavattino pana itthiratanassa kÈyato candanagandho 
vÈyati mukhato uppalagandho, ayaÑ na sabbÈsaÑ hotÊti, itthiyÈ sarÊre 
Èr|Äho Ègantuko anulimpanÈdigandho “itthigandho”ti veditabbo. SÈrattoti 
suÔÔhu ratto gadhito mucchito, idaÑ pana padaÑ “itthir|pe”ti-ÈdÊsupi 
yojetabbaÑ. VividhaÑ vindate dukhanti itthir|pÈdÊsu sarÈganimittaÑ 
diÔÔhadhammikaÑ vadhabandhanÈdivasena samparÈyikaÑ 
paÒcavidhabandhanÈdivasena nÈnappakÈraÑ dukkhaÑ paÔilabhati. 

 ItthisotÈni sabbÈnÊti itthiyÈ r|pÈdi-ÈrammaÓÈni sabbÈni anavasesÈni 
paÒca taÓhÈsotÈni sandanti. PaÒcas|ti purisassa paÒcasu dvÈresu. Tesanti 
tesaÑ paÒcannaÑ sotÈnaÑ. ŒvaraÓanti saÑvaraÓaÑ, yathÈ asaÑvaro na 
uppajjati, evaÑ satisampajaÒÒaÑ paccupaÔÔhapetvÈ saÑvaraÑ pavattetuÑ yo 
sakkoti, so vÊriyavÈ ÈraddhavÊriyo akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya 
kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadÈyÈti attho. 

 EvaÑ r|pÈdigocare pabbajitassa paÔipattiÑ dassetvÈ idÈni gahaÔÔhassa 
dassetuÑ “so atthavÈ”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha so atthavÈ so dhammaÔÔho, so 
dakkho so vicakkhaÓoti so puggalo imasmiÑ loke atthavÈ buddhimÈ 
dhamme Ôhito dhamme dakkho dhamme cheko analaso vÈ vicakkhaÓo iti 
kattabbatÈsu kusalo nÈma. Kareyya ramamÈnopi, kiccaÑ 
dhammatthasaÑhitanti geharatiyÈ ramamÈnopi dhammatthasaÑhitaÑ 
dhammato atthato ca anapetameva taÑ taÑ kattabbaÑ. AnuppannÈnaÑ 
bhogÈnaÑ uppÈdanaÑ, uppannÈnaÑ paripÈlanaÑ, paribhogaÒca kareyya, 
aÒÒamaÒÒaÑ avirodhena aÒÒamaÒÒaÑ abÈdhanena tivaggatthaÑ 
anuyuÒjeyyÈti 
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adhippÈyo. AyaÒca nayo yesaÑ sammÈpaÔipatti-avirodhena tivaggatthassa 
vasena vattati BimbisÈramahÈrÈjÈdÊnaÑ viya, tesaÑ vasena vutto. Na yesaÑ 
kesaÒci vasenÈti daÔÔhabbaÑ. 

 Atho sÊdati saÒÒuttanti yadi idhaloke supasaÑhitaÑ diÔÔhadhammikaÑ 
atthaÑ pariggahetvÈ ÔhitaÑ. Vajje kiccaÑ niratthakanti 
samparÈyikattharahitaÑ anatthupasaÑhitaÑ kiccaÑ sacepi vissajjeyya 
pariccajeyya. Na taÑ kiccanti maÒÒitvÈ, appamatto vicakkhaÓoti sati-
avippavÈsena appamatto vicÈraÓapaÒÒÈsambhavena vicakkhaÓo 
anatthupasaÑhitaÑ taÑ kiccaÑ mayÈ na kÈtabbanti maÒÒitvÈ vivajjeyya. 

 VivajjetvÈ pana yaÑ ca atthena saÒÒuttaÑ, yÈ ca dhammagatÈ rati. 
TaÑ samÈdÈya vattethÈti yaÑkiÒci diÔÔhadhammikasamparÈyikappabhedena 
atthena hitena saÑyuttaÑ tadubhayahitÈvahaÑ, yÈ ca 
adhikusaladhammagatÈ samathavipassanÈsahitÈ rati, tadubhayaÑ sammÈ 
ÈdiyitvÈ pariggahaÑ katvÈ vatteyya. “SabbaÑ ratiÑ dhammarati jinÈtÊ”ti 
vacanato1 sÈ hi ekaÑsena uttamatthassa pÈpanato uttamÈ rati nÈma. 

 YaÑ pana kÈmaratisaÑyuttaÑ kiccaÑ niratthakanti vuttaÑ, tassÈ 
anatthupasaÑhitabhÈvaÑ dassetuÑ “uccÈvacehÊ”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha 
uccÈvacehÊti mahantehi ceva khuddakehi ca. UpÈyehÊti nayehi. 
Paresa’mabhijigÊsatÊti paresaÑ santakaÑ ÈharituÑ icchati, pare vÈ sabbathÈ 
hÈpeti jinÈpeti paraÑ hantvÈ vadhitvÈ atha socayitvÈ Èlopati sÈhasÈ yo 
paresaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti–yo puggalo kÈmahetu pare hananto ghÈtento 
socento sandhicchedasandhiruhanapasayhÈvahÈrÈdÊhi nÈnupÈyehi paresaÑ 
santakaÑ harituÑ vÈyamanto sÈhasÈkÈraÑ karoti Èlopati jigÊsati 
sÈpateyyavasena pare hÈpeti, tassa taÑ kiccaÑ kÈmaratisannissitaÑ 
anatthupasaÑhitaÑ ekantanihÊnanti. Etena tappaÔipakkhato dhammagatÈya 
ratiyÈ ekaÑsato uttamabhÈvaÑyeva vibhÈveti. 

 IdÈni yaÑ “tesamÈvaraÓaÑ kÈtuÑ yo sakkotÊ”ti indriyÈnaÑ ÈvaraÓaÑ 
vuttaÑ, taÑ upÈyena saha vibhÈvento “tacchanto ÈÓiyÈ 
______________________________________________________________ 
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ÈÓiÑ, nihanti balavÈ yathÈ”ti Èha. YathÈ balavÈ kÈyabalena ÒÈÓabalena ca 
samannÈgato tacchako rukkhadaÓÉagataÑ ÈÓiÑ nÊharitukÈmo tato balavatiÑ 
ÈÓiÑ koÔento tato nÊharati, tathÈ kusalo bhikkhu cakkhÈdÊni indriyÈni 
vipassanÈbalena nihantukÈmo indriyehi eva nihanti. 

 Katamehi panÈti Èha “saddhan”ti-Èdi. Tassattho–
adhimokkhalakkhaÓaÑ saddhaÑ, paggahalakkhaÓaÑ vÊriyaÑ, 
avikkhepalakkhaÓaÑ samÈdhiÑ, upaÔÔhÈnalakkhaÓaÑ satiÑ, 
dassanalakkhaÓaÑ paÒÒanti imÈnipi vimuttiparipÈcakÈni paÒcindriyÈni 
bhÈvento vaÉÉhento etehi paÒcahi indriyehi cakkhÈdÊni paÒcindriyÈni 
anunayapaÔighÈdikilesuppattiyÈ dvÈrabhÈvavihanena hantvÈ ariyamaggena 
tadupanissaye kilese samucchinditvÈ tato eva anÊgho niddukkho brÈhmaÓo 
anupÈdisesaparinibbÈnameva yÈti upagacchatÊti. 

 So atthavÈti so yathÈvutto brÈhmaÓo uttamatthena samannÈgatattÈ 
atthavÈ, taÑ sampÈpake dhamme ÔhitattÈ dhammaÔÔho. Sabbena sabbaÑ 
anavasesena vidhinÈ anavasesaÑ Buddhassa Bhagavato vÈkyabh|taÑ 
anusÈsaniÑ katvÈ yathÈnusiÔÔhaÑ paÔipajjitvÈ Ôhito, tato eva so naro 
uttamapuriso nibbÈnasukhaÒca edhati br|heti vaÉÉhetÊti. 

 EvaÑ therena attano cintitÈkÈravibhÈvanÈvasena paÔipattiyÈ pakÈsitattÈ 
idameva cassa aÒÒÈbyÈkaraÓaÑ daÔÔhabbaÑ. 
 

PÈrÈpariyattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. TelakÈnittheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 CirarattaÑ vatÈ’tÈpÊti-ÈdikÈ Èyasmato TelakÈnittherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ upacinitvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde Satthu 
abhijÈtito puretaraÑyeva SÈvatthiyaÑ aÒÒatarasmiÑ brÈhmaÓakule 
nibbattitvÈ TelakÈnÊti laddhanÈmo vayappatto hetusampannatÈya kÈme 
jigucchanto gharÈvÈsaÑ pahÈya paribbÈjakapabbajjaÑ pabbajitvÈ 
vivaÔÔajjhÈsayo “ko so pÈra~gato loke”ti-ÈdinÈ 
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vimokkhapariyesanaÑ caramÈno te te samaÓabrÈhmaÓe upasa~kamitvÈ 
paÒhaÑ pucchati, te na sampÈyanti. So tena anÈrÈdhitacitto vicarati. Atha 
amhÈkaÑ Bhagavati loke uppajjitvÈ pavattitavaradhammacakke lokahitaÑ 
karonte ekadivasaÑ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ dhammaÑ sutvÈ 
paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ vipassanÈya kammaÑ karonto na cirasseva 
arahatte patiÔÔhÈti. So ekadivasaÑ bhikkh|hi saddhiÑ nisinno attanÈ 
adhigatavisesaÑ paccavekkhitvÈ tadanusÈrena attano paÔipattiÑ anussaritvÈ 
taÑ sabbaÑ bhikkh|naÑ Ècikkhanto– 
 
 747. “CirarattaÑ vatÈ’tÈpÊ, dhammaÑ anuvicintayaÑ. 
 SamaÑ cittassa nÈlatthaÑ, pucchaÑ samaÓabrÈhmaÓe. 
 
 748. Ko so pÈra~gato loke, ko patto amatogadhaÑ. 
 Kassa dhammaÑ paÔicchÈmi, paramatthavijÈnanaÑ. 
 
 749. Antova~kagato Èsi, macchova ghasa’mÈmisaÑ. 
 Baddho mahindapÈsena, Vepacityasuro yathÈ. 
 
 750. AÒchÈmi naÑ na muÒcÈmi, asmÈ sokapariddavÈ. 
 Ko me bandhaÑ muÒcaÑ loke, sambodhiÑ vedayissati. 
 
 751. SamaÓaÑ brÈhmaÓaÑ vÈ kaÑ, ÈdisantaÑ pabha~gunaÑ. 
 Kassa dhammaÑ paÔicchÈmi, jarÈmaccupavÈhanaÑ. 
 
 752. VicikicchÈka~khÈganthitaÑ, sÈrambhabalasaÒÒutaÑ. 
 KodhappattamanatthaddhaÑ, abhijappappadÈraÓaÑ. 
 
 753. TaÓhÈdhanusamuÔÔhÈnaÑ, dve ca pannarasÈyutaÑ. 
 Passa orasikaÑ bÈÄhaÑ, bhetvÈna yadi tiÔÔhati. 
 
 754. AnudiÔÔhÊnaÑ appahÈnaÑ, sa~kappaparatejitaÑ1. 
 Tena viddho pavedhÈmi, pattaÑva mÈluteritaÑ. 
 
 755. AjjhattaÑ me samuÔÔhÈya, khippaÑ paccati mÈmakaÑ. 
 ChaphassÈyatanÊ kÈyo, yattha sarati sabbadÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Parato jitaÑ (SÊ) 

 



282 KhuddakanikÈya      

 756. TaÑ na passÈmi tekicchaÑ, yo me’taÑ salla’muddhare. 
 NÈnÈrajjena Satthena, nÈÒÒena vicikicchitaÑ. 
 
 757. Ko me asattho avaÓo, salla’mabbhantarapassayaÑ. 
 AhiÑsaÑ sabbagattÈni, sallaÑ me uddharissati. 
 
 758. Dhammappati hi so seÔÔho, visadosappavÈhako. 
 GambhÊre patitassa me, thalaÑ pÈÓiÒca dassaye. 
 
 759. Rahade’hamasmi ogÈÄho, ahÈriyarajamattike. 
 MÈyÈ-us|yasÈrambha, thinamiddhamapatthaÔe. 
 
 760. UddhaccameghathanitaÑ, saÑyojanavalÈhakaÑ. 
 VÈhÈ vahanti kuddiÔÔhiÑ, sa~kappÈ rÈganissitÈ. 
 
 761. Savanti sabbadhi sotÈ, latÈ ubbhijja tiÔÔhati. 
 Te sote ko nivÈreyya, taÑ lataÑ ko hi checchati. 
 
 762. VelaÑ karotha bhaddante, sotÈnaÑ sannivÈraÓaÑ. 
 MÈ te manomayo soto, rukkhaÑva sahasÈ luve. 
 
 763. EvaÑ me bhayajÈtassa, apÈrÈ pÈramesato. 
 TÈÓo paÒÒÈvudho SatthÈ, isisaÑghanisevito. 
 
 764. SopÈnaÑ SugataÑ suddhaÑ, dhammasÈramayaÑ daÄhaÑ. 
 PÈdÈsi vuyhamÈnassa, mÈ bhÈyÊti ca mabravi. 
 
 765. SatipaÔÔhÈnapÈsÈdaÑ, Èruyha paccavekkhisaÑ. 
 YaÑ taÑ pubbe amaÒÒissaÑ, sakkÈyÈbhirataÑ pajaÑ. 
 
 766. YadÈ ca maggamaddakkhiÑ, nÈvÈya abhir|hanaÑ. 
 AnadhiÔÔhÈya attÈnaÑ, titthamaddakkhimuttamaÑ. 
 
 767. SallaÑ attasamuÔÔhÈnaÑ, bhavanettippabhÈvitaÑ. 
 EtesaÑ appavattÈya, desesi maggamuttamaÑ. 
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 768. DÊgharattÈnusayitaÑ, ciraratta’madhiÔÔhitaÑ. 
 Buddho me' pÈnudÊ ganthaÑ, visadosappavÈhano”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha cirarattaÑ vatÈti cirakÈlaÑ vata. ŒtÈpÊti vÊriyavÈ 
vimokkhadhammapariyesane ÈraddhavÊriyo. DhammaÑ anuvicintayanti 
“kÊdiso nu kho vimokkhadhammo, kathaÑ vÈ adhigantabbo”ti 
vimuttidhammaÑ anuvicinanto gavesanto. SamaÑ cittassa nÈlatthaÑ, 
pucchaÑ samaÓabrÈhmaÓeti te te nÈnÈtitthiye samaÓabrÈhmaÓe 
vimuttidhammaÑ pucchanto pakatiyÈ anupasantasabhÈvassa cittassa samaÑ 
v|pasamabh|taÑ vaÔÔadukkhanissaraÓaÑ ariyadhammaÑ nÈlatthaÑ 
nÈdhigacchanti attho. 

 Ko so pÈra~gatoti-Èdi pucchitÈkÈradassanaÑ. Tattha ko so pÈra~gato 
loketi imasmiÑ loke titthakÈrapaÔiÒÒesu samaÓabrÈhmaÓesu ko nu kho so 
saÑsÈrassa pÈraÑ nibbÈnaÑ upagato. Ko patto amatogadhanti 
nibbÈnapatiÔÔhaÑ vimokkhamaggaÑ ko patto adhigatoti attho. Kassa 
dhammaÑ paÔicchÈmÊti kassa samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa vÈ 
ovÈdadhammaÑ paÔiggaÓhÈmi paÔipajjÈmi. ParamatthavijÈnananti 
paramatthassa vijÈnanaÑ, aviparÊtappavattinivattiyo pavedentanti attho. 

 Antova~kagato ÈsÊti va~kaÑ vuccati diÔÔhigataÑ manova~kabhÈvato, 
sabbepi vÈ kilesÈ, antoti pana hadayava~kassa anto, 
hadayabbhantaragatakilesava~ko vÈ ahosÊti attho. Macchova 
ghasa’mÈmisanti ÈmisaÑ ghasanto khÈdanto maccho viya, gilabaÄiso 
maccho viyÈti adhippÈyo. Baddho mahindapÈsena, Vepacityasuro yathÈti 
mahindassa Sakkassa pÈsena baddho yathÈ Vepacitti asurindo aserivihÈrÊ 
mahÈdukkhappatto, evamahaÑ pubbe1 kilesapÈsena baddho ÈsiÑ, 
aserivihÈrÊ mahÈdukkhappattoti adhippÈyo. 

 AÒchÈmÊti ÈkaÉÉhÈmi. Nanti kilesapÈsaÑ. Na muÒcÈmÊti na mocemi. 
AsmÈ sokapariddavÈti imasmÈ sokaparidevavaÔÔato. IdaÑ vuttaÑ hoti–
yathÈ pÈsena baddho migo s|karo vÈ mocanupÈyaÑ ajÈnanto 
paripphandamÈno taÑ ÈviÒchanto2 bandhanaÑ daÄhaÑ karoti, evaÑ ahaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. EvaÑ pubbe (SÊ) 2. AÒchanto (SÊ) 
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pubbe kilesapÈsena paÔimukko mocanupÈyaÑ ajÈnanto 
kÈyasaÒcetanÈdivasena paripphandamÈno taÑ na mocesiÑ, aÒÒadatthu taÑ 
daÄhaÑ karonto sokÈdinÈ paraÑ kilesaÑ eva pÈpuÓinti. Ko me bandhaÑ 
muÒcaÑ loke, sambodhiÑ vedayissatÊti imasmiÑ loke etaÑ 
kilesabandhanena bandhaÑ muÒcanto sambujjhati etenÈti “sambodhÊ”ti 
laddhanÈmaÑ vimokkhamaggaÑ ko me vedayissati ÈcikkhissatÊti attho. 
“BandhamuÒcan”tipi paÔhanti, bandhÈ, bandhassa vÈ mocakaÑ sambodhinti 
yojanÈ. 

 Œdisantanti desentaÑ. Pabha~gunanti pabhaÒjanaÑ kilesÈnaÑ 
viddhaÑsanaÑ, pabha~gunaÑ vÈ dhammappavattiÑ ÈdisantaÑ kathentaÑ 
jarÈya maccuno ca pavÈhanaÑ kassa dhammaÑ paÔicchÈmi. “PaÔipajjÈmÊ”ti 
vÈ pÈÔho, so evattho. VicikicchÈka~khÈganthitanti “ahosiÑ nu kho 
ahamatÊtamaddhÈnan”ti-ÈdinayappavattÈya1 vicikicchÈya 
ÈsappanaparisappanÈkÈravuttiyÈ ka~khÈya ca ganthitaÑ. 
SÈrambhabalasaÒÒutanti karaÓuttariyakaraÓalakkhaÓena balappattena 
sÈrambhena yuttaÑ. Kodhappattamanatthaddhanti sabbattha kodhena 
yuttamanasÈ thaddhabhÈvaÑ gataÑ abhijappappadÈraÓaÑ. 
IcchitÈlÈbhÈdivasena hi taÓhÈ sattÈnaÑ cittaÑ padÈlentÊ viya pavattati. D|re 
ÔhitassÈpi vijjhanupÈyatÈya taÓhÈva dhanu samupatiÔÔhati uppajjati etasmÈti 
taÓhÈdhanusamuÔÔhÈnaÑ, diÔÔhisallaÑ. TaÑ pana yasmÈ vÊsativatthukÈ 
sakkÈyadiÔÔhi, dasavatthukÈ micchÈdiÔÔhÊti tiÑsappabhedaÑ, tasmÈ vuttaÑ 
“dve ca pannarasÈyutan”ti, dvikkhattuÑ pannarasabhedavantanti attho. 
Passa orasikaÑ bÈÄhaÑ, bhetvÈna yadi tiÔÔhatÊti yaÑ urasambandhanÊyatÈya 
orasikaÑ bÈÄhaÑ balavataraÑ bhetvÈna hadayaÑ vinivijjhitvÈ tasmiÑyeva 
hadaye tiÔÔhati, taÑ passÈti attÈnameva Èlapati. 

 AnudiÔÔhÊnaÑ appahÈnanti anudiÔÔhibh|tÈnaÑ sesadiÔÔhÊnaÑ 
appahÈnakÈraÓaÑ. YÈva hi sakkÈyadiÔÔhi santÈnato na vigacchati, tÈva 
sassatadiÔÔhi-ÈdÊnaÑ appahÈnamevÈti. Sa~kappaparatejitanti sa~kappena 
micchÈvitakkena pare parajane nissayalakkhaÓaÑ patipatite2 tejitaÑ 
ussÈhitaÑ. Tena viddho pavedhÈmÊti tena diÔÔhisallena yathÈ hadayaÑ 
Èhacca tiÔÔhati, evaÑ viddho pavedhÈmi sa~kappÈmi sassatucchedÈdivasena 
ito cito ca parivaÔÔÈmi3. 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 1. 10; SaÑ 1. 265 piÔÔhÈdÊsu. 
 2. Paroparajane nissayalakkhaÓapatipatane (Ka) 3. ParivattÈmi (SÊ) 
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patthaÑva mÈluteritanti mÈlutena vÈyunÈ eritaÑ vaÓÔato muttaÑ 
dumapattaÑ viya. 

 AjjhattaÑ me samuÔÔhÈyÈti yathÈ loke sallaÑ nÈma bÈhirato uÔÔhÈya 
ajjhattaÑ nimmathetvÈ bÈdhati, na evamidaÑ. IdaÑ pana ajjhattaÑ me 
mama attabhÈve samuÔÔhÈya so attabhÈvasaÒÒito chaphassÈyatanakÈyo yathÈ 
khippaÑ sÊghaÑ paccati Éayhati, yathÈ kiÑ? Aggi viya sanissayaÉÈyako 
taÑyeva mÈmakaÑ mama santakaÑ attabhÈvaÑ Éahanto yattha uppanno, 
tattheva sarati pavattati. 

 TaÑ na passÈmi tekicchanti tÈdisÈya tikicchÈya niyuttatÈya tekicchaÑ 
sallakattaÑ bhisakkaÑ taÑ na passÈmi. Yo me’taÑ salla’muddhareti yo 
bhisakko etaÑ diÔÔhisallaÑ kilesasallaÒca uddhareyya, uddharanto ca 
nÈnÈrajjena rajjusadisasa~khÈtÈya esanisalÈkÈya pavesetvÈna Satthena 
kantitvÈ nÈÒÒena mantÈgadappayogena vicikicchitaÑ sallaÑ tikicchituÑ 
sakkÈti ÈharitvÈ yojetabbaÑ. Vicikicchitanti ca nidassanamattametaÑ. 
Sabbassapi kilesasallassa vasena attho veditabbo. 

 Asatthoti sattharahito. AvaÓoti vaÓena vinÈ. Abbhantarapassayanti 
abbhantarasa~khÈtaÑ hadayaÑ nissÈya ÔhitaÑ. AhiÑsanti apÊÄento. 
“AhiÑsÈ”ti ca pÈÔho, ahiÑsÈya apÊÄanenÈti attho. AyaÑ hettha 
sa~khepattho–ko nu kho kiÒci SatthaÑ aggahetvÈ vaÓaÒca akaronto tato 
eva sabbagattÈni abÈdhento mama hadayabbhantaragataÑ pÊÄÈjananato anto 
tudanato anto ruddhanato ca paramattheneva sallabh|taÑ kilesasallaÑ 
uddharissatÊti. 

 EvaÑ dasahi gÈthÈhi pubbe attanÈ cintitÈkÈraÑ dassetvÈ punapi taÑ 
pakÈrantarena dassetuÑ “dhammappati hi so seÔÔho”ti-ÈdimÈha. Tattha 
dhammappatÊti dhammanimittaÑ dhammahetu. HÊti nipÈtamattaÑ. So 
seÔÔhoti so puggalo uttamo. VisadosappavÈhakoti yo mayhaÑ 
rÈgÈdikilesassa pavÈhako ucchinnako. GambhÊre patitassa me, thalaÑ 
pÈÓiÒca dassayeti ko nu kho atigambhÊre saÑsÈramahoghe patitassa 
mayhaÑ “mÈ bhÈyÊ”ti assÈsento nibbÈnathalaÑ taÑsampÈpakaÑ 
ariyamaggahatthaÒca dasseyya. 
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 Rahade’hamasmi ogÈÄhoti mahati saÑsÈrarahade ahamasmi sasÊsaÑ 
nimujjanavasena1 otiÓÓo anupaviÔÔho. AhÈriyarajamattiketi apanetuÑ 
asakkuÓeyyo rÈgÈdirajo mattikÈ kaddamo etassÈti ahÈriyarajamattiko, 
rahado. TasmiÑ rahadasmiÑ. “AhÈriyarajamantike”ti vÈ pÈÔho, antike 
ÔhitarÈgÈdÊsu dunnÊharaÓÊyarÈgÈdirajeti attho. 
SantadosapaÔicchÈdanalakkhaÓÈ mÈyÈ, parasampatti-asahanalakkhaÓÈ us|yÈ, 
karaÓuttariyakaraÓalakkhaÓo2 sÈrambho, cittÈlasiyalakkhaÓaÑ thinaÑ, 
kÈyÈlasiyalakkhaÓaÑ middhanti ime pÈpadhammÈ patthaÔÈ yaÑ rahadaÑ, 
tasmiÑ mÈyÈ-us|yasÈrambha thinamiddhamapatthaÔe, makÈro cettha 
padasandhikaro vutto. YathÈvuttehi imehi pÈpadhammehi patthaÔeti attho. 

 UddhaccameghathanitaÑ, saÑyojanavalÈhakanti vacanavipallÈsena 
vuttaÑ, bhantasabhÈvaÑ uddhaccaÑ meghathanitaÑ meghagajjitaÑ etesanti 
uddhaccameghathanitÈ. DasavidhÈ saÑyojanÈ eva valÈhakÈ etesanti 
saÑyojanavalÈhakÈ. VÈhÈ mahÈ-udakavÈhasadisÈ rÈganissitÈ 
micchÈsa~kappÈ asubhÈdÊsu ÔhitÈ kuddiÔÔhiÑ maÑ vahanti 
apÈyasamuddameva uddissa kaÉÉhantÊti3 attho. 

 Savanti sabbadhi sotÈti taÓhÈsoto, diÔÔhisoto, mÈnasoto, avijjÈsoto, 
kilesasototi ime paÒcapi sotÈ cakkhudvÈrÈdÊnaÑ vasena sabbesu r|pÈdÊsu 
ÈrammaÓesu savanato “r|pataÓhÈ -pa- dhammataÓhÈ”ti-ÈdinÈ4 sabbabhÈgehi 
vÈ savanato sabbadhi savanti. LatÈti paliveÔhanaÔÔhena saÑsibbanaÔÔhena latÈ 
viyÈti latÈ, taÓhÈ. Ubbhijja tiÔÔhatÊti chahi dvÈrehi ubbhijjitvÈ r|pÈdÊsu 
ÈrammaÓesu tiÔÔhati. Te soteti taÓhÈdike sote mama santÈne sandante 
maggasetubandhanena ko purisaviseso nivÈreyya, taÑ latanti taÓhÈlataÑ, 
maggasatthena ko checchati chindissati. 

 VelaÑ karothÈti tesaÑ sotÈnaÑ velaÑ setuÑ karotha sannivÈraÓaÑ. 
Bhaddanteti ÈlapanÈkÈradassanaÑ. MÈ te manomayo sototi udakasoto 
oÄÈriko, tassa bÈlamahÈjanenapi 
______________________________________________________________ 
 1. Sannimujjanavasena (SÊ) 2. KaraÓuttariyalakkhaÓo (Ka) 
 3. ŒkaÉÉhanti (SÊ) 4. Abhi 2. 110, 143 piÔÔhesu. 
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setuÑ katvÈ nivÈraÓaÑ sakkÈ. AyaÑ pana manomayo soto sukhumo 
dunnivÈraÓo, so yathÈ udakasoto vaÉÉhanto k|le ÔhitaÑ rukkhaÑ pÈtetvÈva 
nÈseti, evaÑ tumhe apÈyatÊre Ôhite tattha sahasÈ pÈtetvÈ apÈyasamuddaÑ 
pÈpento mÈ luve mÈ vinÈseyya mÈ anayabyasanaÑ pÈpeyyÈti attho. 

 EvaÑ ayaÑ thero purimattabhÈve parimadditasa~khÈrattÈ 
ÒÈÓaparipÈkaÑ gatattÈ pavattidukkhaÑ upadhÈrento yathÈ vicikicchÈdike 
saÑkilesadhamme pariggaÓhi, tamÈkÈraÑ dassetvÈ idÈni jÈtasaÑvego kiÑ 
kusalagavesÊ Satthu santikaÑ gato yaÑ visesaÑ adhimucci, taÑ dassento 
“evaÑ me bhayajÈtassÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha evaÑ me bhayajÈtassÈti evaÑ 
vuttappakÈrena saÑsÈre jÈtabhayassa apÈrÈ orimatÊrato sappaÔibhayato 
saÑsÈravaÔÔato “kathaÑ nu kho muÒceyyan”ti pÈraÑ nibbÈnaÑ esato 
gavesato tÈÓo sadevakassa lokassa tÈÓabh|to kilesasamucchedanÊ paÒÒÈ 
Èvudho etassÈti paÒÒÈvudho, diÔÔhadhammikÈdi-atthena sattÈnaÑ 
yathÈrahaÑ anusÈsanato SatthÈ, isisaÑghena aggasÈvakÈdi-
ariyapuggalasam|hena nisevito payirupÈsito isisaÑghanisevito, sopÈnanti 
desanÈÒÈÓena suÔÔhu katattÈ abhisa~khatattÈ sukataÑ, upakkilesavirahitato 
suddhaÑ, saddhÈpaÒÒÈdisÈrabh|taÑ dhammasÈramayaÑ, paÔipakkhehi 
acalanÊyato daÄhaÑ, vipassanÈsa~khÈtaÑ sopÈnaÑ mahoghena 
vuyhamÈnassa mayhaÑ SatthÈ pÈdÈsi, dadanto ca “iminÈ te sotthi 
bhavissatÊ”ti samassÈsento mÈ bhÈyÊti ca abravi kathesi. 

 SatipaÔÔhÈnapÈsÈdanti tena vipassanÈsopÈnena kÈyÈnupassanÈdinÈ 
laddhabbacatubbidhasÈmaÒÒaphalavisesena catubh|misampannaÑ 
satipaÔÔhÈnapÈsÈdaÑ ÈruhitvÈ paccavekkhisaÑ catusaccadhammaÑ 
maggaÒÈÓena pati-avekkhiÑ paÔivijjhiÑ. YaÑ taÑ pubbe amaÒÒissaÑ, 
sakkÈyÈbhirataÑ pajanti evaÑ paÔividdhasacco yaÑ sakkÈye “ahaÑ 
mamÈ”ti abhirataÑ pajaÑ titthiyajanaÑ tena parikappita-attÈnaÒca pubbe 
sÈrato amaÒÒissaÑ. YadÈ ca maggamaddakkhiÑ, nÈvÈya abhir|hananti 
ariyamagganÈvÈya abhiruhan|pÈyabh|taÑ yadÈ vipassanÈmaggaÑ 
yÈthÈvato addakkhiÑ. Tato paÔÔhÈya taÑ titthiyajanaÑ attÈnaÒca 
anadhiÔÔhÈya citte aÔÔhapetvÈ aggahetvÈ titthaÑ nibbÈnasa~khÈtassa 
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amatamahÈpÈrassa titthabh|taÑ ariyamaggadassanaÑ sabbehi maggehi 
sabbehi kusaladhammehi ukkaÔÔhaÑ addakkhiÑ. YÈthÈvato apassinti attho. 

 EvaÑ attano anuttaraÑ maggÈdhigamaÑ pakÈsetvÈ idÈni tassa desakaÑ 
SammÈsambuddhaÑ thomento “sallaÑ attasamuÔÔhÈnan”ti-ÈdimÈha. Tattha 
sallanti diÔÔhimÈnÈdikilesasallaÑ. AttasamuÔÔhÈnanti “ahan”ti 
mÈnaÔÔhÈnatÈya1 “attÈ”ti ca laddhanÈme attabhÈve sambh|taÑ. 
BhavanettippabhÈvitanti bhavataÓhÈsamuÔÔhitaÑ bhavataÓhÈsannissayaÑ. SÈ 
hi diÔÔhimÈnÈdÊnaÑ sambhavo. EtesaÑ appavattÈyÈti yathÈvuttÈnaÑ 
pÈpadhammÈnaÑ appavattiyÈ anuppÈdÈya. Desesi maggamuttamanti 
uttamaÑ seÔÔhaÑ ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ, tadupÈyaÒca 
vipassanÈmaggaÑ kathesi. 

 DÊgharattÈnusayitanti anamatagge saÑsÈre cirakÈlaÑ santÈne anu anu 
sayitaÑ kÈraÓalÈbhena uppajjanÈrahabhÈvena thÈmagataÑ, tato ca 
cirarattaÑ adhiÔÔhitaÑ santÈnaÑ ajjhÈruyha ÔhitaÑ. Ganthanti 
abhijjhÈkÈyaganthÈdiÑ mama santÈne ganthabh|taÑ kilesavisadosaÑ 
pavÈhano Buddho BhagavÈ attano desanÈnubhÈvena apÈnudÊ parijahÈpesi, 
ganthesu hi anavasesato pahÊnesu appahÊno nÈma kileso natthÊti. 
 

TelakÈnittheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. RaÔÔhapÈlattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Passa cittakatanti-ÈdikÈ Èyasmato RaÔÔhapÈlattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? AyaÑ kira Padumuttarassa Bhagavato uppattito puretarameva 
HaÑsavatÊnagare gahapatimahÈsÈlakule nibbattitvÈ vayappatto pitu 
accayena gharÈvÈse patiÔÔhito ratanakoÔÔhÈgÈrakammikena dassitaÑ 
aparimÈÓaÑ kulavaÑsÈnugataÑ dhanaÑ disvÈ “imaÑ ettakaÑ dhanarÈsiÑ 
mayhaÑ pitu-ayyakapayyakÈdayo attanÈ saddhiÑ gahetvÈ gantuÑ 
nÈsakkhiÑsu, mayÈ pana gahetvÈ gantuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ 
kapaÓaddhikÈdÊnaÑ mahÈdÈnaÑ adÈsi. So abhiÒÒÈlÈbhiÑ2 ekaÑ tÈpasaÑ 
upaÔÔhahanto tena devalokÈdhipacce3 niyojito yÈvajÊvaÑ puÒÒÈni katvÈ tato 
______________________________________________________________ 
 1. Ahanti mÈnaÔÔhatÈya (SÊ) 2. AbhiÒÒÈtaÑ (SÊ) 3. DevalokÈdhigamamagge (SÊ) 
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cuto devaloke nibbattitvÈ dibbasampattiÑ anubhavanto tattha yÈvatÈyukaÑ 
ÔhatvÈ tato cuto manussaloke bhinnaÑ raÔÔhaÑ sandhÈretuÑ samatthassa 
kulassa ekaputtako hutvÈ nibbatti. Tena ca samayena Padumuttaro BhagavÈ 
loke uppajjitvÈ pavattitavaradhammacakko veneyyasatte 
nibbÈnamahÈnagarasa~khÈtaÑ khemantabh|miÑ sampÈpesi. Atha so 
kulaputto anukkamena viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ upÈsakehi saddhiÑ 
vihÈraÑ gantvÈ SatthÈraÑ dhammaÑ desentaÑ disvÈ pasannacitto 
parisapariyante nisÊdi. 

 Tena kho pana samayena SatthÈ ekaÑ bhikkhuÑ saddhÈpabbajitÈnaÑ 
aggaÔÔhÈne Ôhapesi, taÑ disvÈ so pasannamÈnaso tadatthÈya cittaÑ ÔhapetvÈ 
satasahassabhikkhuparivutassa Bhagavato mahatÈ sakkÈrena sattÈhaÑ 
mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ paÓidhÈnaÑ akÈsi. SatthÈ tassa anantarÈyena 
ijjhanabhÈvaÑ disvÈ “anÈgate Gotamassa nÈma SammÈsambuddhassa 
sÈsane saddhÈpabbajitÈnaÑ aggo bhavissatÊ”ti byÈkÈsi. So SatthÈraÑ 
bhikkhusaÑghaÒca vanditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. So tattha yÈvatÈyukaÑ 
puÒÒÈni katvÈ tato cavitvÈ devamanussesu saÑsaranto ito dvenavute kappe 
Phussassa Bhagavato kÈle Satthu vemÈtikabhÈtikesu tÊsu rÈjaputtesu 
SatthÈraÑ upaÔÔhahantesu tesaÑ puÒÒakiriyÈya kiccaÑ akÈsi. EvaÑ tattha 
tattha bhave taÑ taÑ bahuÑ kusalaÑ upacinitvÈ sugatÊsuyeva saÑsaranto 
imasmiÑ BuddhuppÈde KururaÔÔhe ThullakoÔÔhikanigame1 
RaÔÔhapÈlaseÔÔhino gehe nibbatti, tassa bhinnaÑ raÔÔhaÑ sandhÈretuÑ 
samatthe kule nibbattattÈ RaÔÔhapÈloti vaÑsÈnugatameva nÈmaÑ ahosi. So 
mahatÈ parivÈrena vaÉÉhanto anukkamena yobbanapatto mÈtÈpit|hi 
patir|pena dÈrena saÑyojito mahante ca yase patiÔÔhÈpito 
dibbasampattisadisaÑ sampattiÑ paccanubhoti. Atha BhagavÈ KururaÔÔhe 
janapadacÈrikaÑ caranto ThullakoÔÔhikaÑ anupÈpuÓi. TaÑ sutvÈ RaÔÔhapÈlo 
kulaputto SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ Satthu santike dhammaÑ sutvÈ 
paÔiladdhasaddho pabbajitukÈmo sattÈhaÑ bhattacchedaÑ katvÈ kicchena 
kasirena mÈtÈpitaro anujÈnÈpetvÈ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ pabbajjaÑ 
yÈcitvÈ Satthu ÈÓattiyÈ aÒÒatarassa therassa santike pabbajitvÈ 
yonisomanasikÈrena kammaÑ karonto vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ 
pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 
______________________________________________________________ 
 1. ThullakoÔÔhitanigame (SÊ) 2. Khu 3. 69 piÔÔhÈdÊsu. 
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   “Padumuttarassa Bhagavato, LokajeÔÔhassa tÈdino. 
   VaranÈgo mayÈ dinno, ÊsÈdanto ur|ÄhavÈ. 

   Setacchatto pasobhito, sakappano sahatthipo. 
   AgghÈpetvÈna taÑ sabbaÑ, saÑghÈrÈmaÑ akÈrayiÑ. 

   CatupaÒÒÈsasahassÈni, pÈsÈde kÈrayiÑ ahaÑ. 
   MahoghadÈnaÑ karitvÈna, niyyÈdesiÑ mahesino. 

   Anumodi MahÈvÊro, Sayambh| aggapuggalo. 
   Sabbe jane hÈsayanto, desesi amataÑ padaÑ. 

   TaÑ me Buddho viyÈkÈsi, jalajuttaranÈmako. 
   BhikkhusaÑghe nisÊditvÈ, imÈ gÈthÈ abhÈsatha. 

   CatupaÒÒÈsasahassÈni, pÈsÈde kÈrayÊ ayaÑ. 
   KathayissÈmi vipÈkaÑ, suÓotha mama bhÈsato. 

   AÔÔhÈrasasahassÈni, k|ÔÈgÈrÈ bhavissare. 
   Byamhuttamamhi nibbattÈ, sabbasoÓÓamayÈ ca te. 

   PaÒÒÈsakkhattuÑ devindo, devarajjaÑ karissati. 
   AÔÔhapaÒÒÈsakkhattuÑ ca, cakkavattÊ bhavissati. 

   Kappasatasahassamhi, OkkÈkakulasambhavo. 
   Gotamo nÈma gottena, SatthÈ loke bhavissati. 

   DevalokÈ cavitvÈna, sukkam|lena codito. 
   AÉÉhe kule mahÈbhoge, nibbattissati tÈvade. 

   So pacchÈ pabbajitvÈna, sukkam|lena codito. 
   RaÔÔhapÈloti nÈmena, hessati Satthu sÈvako. 

   PadhÈnapahitatto so, upasanto nir|padhi. 
   SabbÈsave pariÒÒÈya, nibbÈyissati’nÈsavo. 

   UÔÔhÈya abhinikkhamma, jahitÈ bhogasampadÈ. 
   KheÄapiÓÉeva bhogamhi, pemaÑ mayhaÑ na vijjati. 
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 VÊriyaÑ me dhuradhorayhaÑ, yogakkhemÈdhivÈhanaÑ. 
 DhÈremi antimaÑ dehaÑ, SammÈsambuddhasÈsane. 

 PaÔisambhidÈ catasso, vimokkhÈpi ca aÔÔhime. 
 ChaÄabhiÒÒÈ sacchikatÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 ArahattaÑ pana patvÈ SatthÈraÑ anujÈnÈpetvÈ mÈtÈpitaro passituÑ 
ThullakoÔÔhikaÑ gantvÈ tattha sapadÈnaÑ piÓÉÈya caranto pitu nivesane 
ÈbhidosikaÑ kummÈsaÑ labhitvÈ taÑ amataÑ viya paribhuÒjanto pitarÈ 
nimantito svÈtanÈya adhivÈsetvÈ dutiyadivase pitu nivesane piÓÉapÈtaÑ 
paribhuÒjitvÈ ala~katapaÔiyatte itthÈgÈrajane1 upagantvÈ “kÊdisÈ nÈma tÈ 
ayyaputta accharÈyo, yÈsaÑ tvaÑ hetu brahmacariyaÑ carasÊ”ti-ÈdÊni2 vatvÈ 
palobhanakammaÑ kÈtuÑ Èraddhe tassa adhippÈyaÑ parivattetvÈ 
aniccatÈdipaÔisaÑyuttaÑ dhammaÑ kathento– 
 
 769. “Passa cittakataÑ bimbaÑ, arukÈyaÑ samussitaÑ. 
 ŒturaÑ bahusa~kappaÑ, yassa natthi dhuvaÑ Ôhiti. 
 
 770. Passa cittakataÑ r|paÑ, maÓinÈ kuÓÉalena ca. 
 AÔÔhiÑ tacena onaddhaÑ, saha vatthehi sobhati. 
 
 771. AlattakakatÈ pÈdÈ, mukhaÑ cuÓÓakamakkhitaÑ. 
 AlaÑ bÈlassa mohÈya, no ca pÈragavesino. 
 
 772. AÔÔhÈpadakatÈ kesÈ, nettÈ aÒjanamakkhitÈ. 
 AlaÑ bÈlassa mohÈya, no ca pÈragavesino. 
 
 773. AÒjanÊva navÈ cittÈ, p|tikÈyo ala~kato. 
 AlaÑ bÈlassa mohÈya, no ca pÈragavesino. 
 
 774. Odahi migavo pÈsaÑ, nÈsadÈ vÈguraÑ migo. 
 BhutvÈ nivÈpaÑ gacchÈma, kandante migabandhake. 
______________________________________________________________ 
 1. Itthijane (AÑ-®Ôha 1. 203 piÔÔhe.) 2. Ma 2. 252 piÔÔhe. 
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 775. Chinno pÈso migavassa, nÈsadÈ vÈguraÑ migo. 
 BhutvÈ nivÈpaÑ gacchÈma, socante migaluddake”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha cittakatanti cittaÑ kataÑ cittakataÑ, vatthÈbharaÓamÈlÈdÊhi 
vicittaÑ katanti attho. Bimbanti dÊghÈdibhÈvena yuttaÔÔhÈnesu dÊghÈdÊhi 
a~gapacca~gehi maÓÉitaÑ attabhÈvaÑ. ArukÈyanti navannaÑ 
vaÓamukhÈnaÑ lomak|pÈnaÒca vasena vissandamÈna-asuciÑ, sabbaso ca 
arubh|taÑ vaÓabh|taÑ ar|naÑ vÈ kÈyaÑ. Samussitanti tÊhi aÔÔhisatehi 
samussitaÑ. Œturanti sabbakÈlaÑ iriyÈpathantarÈdÊhi pariharitabbatÈya 
niccaÑ gilÈnaÑ. Bahusa~kappanti bÈlajanena abh|taÑ ÈropetvÈ bahudhÈ 
sa~kappitabbaÑ. Yassa natthi dhuvaÑ ÔhitÊti yassa kÈyassa dhuvabhÈvo 
ÔhitisabhÈvo natthi, ekaÑsato bhedanavikiraÓaviddhaÑsanadhammoyeva. 
TaÑ passÈti samÊpe ÔhitaÑ janaÑ, attÈnameva vÈ sandhÈya vadati. 

 R|panti sarÊraÑ. SarÊrampi hi “aÔÔhiÒca paÔicca nhÈruÒca paÔicca 
maÑsaÒca paÔicca cammaÒca paÔicca ÈkÈso parivÈrito ‘r|pan’tveva 
sa~khaÑ gacchatÊ”ti-ÈdÊsu1 r|panti vuccati. MaÓinÈ kuÓÉalena cÈti 
sÊs|pagÈdi-ÈbharaÓagatena maÓinÈ kuÓÉalena cittakataÑ. AÔÔhiÑ tacena 
onaddhanti allacammena pariyonaddhaÑ atirekatisatapabhedaÑ aÔÔhiÑ 
passÈti yojanÈ. KuÓÉalena cÈti ca-saddena sesÈbharaÓÈla~kÈre sa~gaÓhÈti. 
Saha vatthehi sobhatÊti tayidaÑ r|paÑ maÓinÈ cittakatampi vatthehi 
paÔicchÈditameva sobhati, na apaÔicchÈditanti attho. Ye pana “aÔÔhitacenÈ”ti 
paÔhanti, tesaÑ aÔÔhitacena onaddhaÑ sobhati, onaddhattÈ aÔÔhitacenÈti attho. 

 AlattakakatÈti alattakena kataraÒjanÈ lÈkhÈya saÑraÒjitÈ. PÈdÈti caraÓÈ. 
MukhaÑ cuÓÓakamakkhitanti mukhaÑ cuÓÓakena makkhitaÑ, yaÑ 
maÓÉanamanuyuttÈ sÈsapakakkena mukhapÊÄakÈdÊni haritvÈ loÓamattikÈya 
duÔÔhalohitaÑ haritvÈ mukhacuÓÓakavilepanaÑ karonti, taÑ sandhÈya 
vuttaÑ. Alanti bÈlassa andhaputhujjanassa no ca pÈragavesino 
vaÔÔÈbhiratassa mohÈya sammohanÈya samatthaÑ tassa cittaÑ mohetuÑ 
pariyattaÑ, pÈragavesino pana vivaÔÔÈbhiratassa no alaÑ na pariyattaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 1. 248 piÔÔhe. 
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 AÔÔhÈpadakatÈti aÔÔhapadÈkÈrena katÈ saÒcitÈ purimabhÈge kese 
kappetvÈ nalÈÔassa paÔicchÈdanavasena katÈ kesaracanÈ aÔÔhapadaÑ nÈma, 
yaÑ “alakan”tipi vuccati1. NettÈ aÒjanamakkhitÈti ubhopi nayanÈni anto 
dvÊsu antesu ca yathÈ aÒjanacchÈyÈ dissati, evaÑ aÒjitaÒjanÈni. 

 AÒjanÊva navÈ cittÈ, p|tikÈyo ala~katoti yathÈ aÒjanÊ aÒjananÈÄikÈ navÈ 
abhinavÈ mÈlÈkammamakaradantÈdivasena cittÈ bahi maÔÔhÈ ujjalÈ 
dassanÊyÈ, anto pana na dassanÊyÈ hoti, evameva tÈsaÑ kÈyo 
nhÈnabbhaÒjanavatthÈla~kÈrehi ala~kato bahi ujjalo, anto pana p|ti 
nÈnappakÈra-asucÊhi bharito tiÔÔhatÊti attho. 

 OdahÊti oÉÉesi. Migavoti migaluddako. PÈsanti daÓÉavÈguraÑ. 
NÈsadÈti na saÑghaÔÔesi. VÈguranti pÈsaÑ. NivÈpanti migÈnaÑ 
khÈdanatthÈya khittaÑ tiÓÈdighÈsaÑ. UpamÈ kho ayaÑ therena katÈ atthassa 
viÒÒÈpanÈya. AyaÒhettha attho–yathÈ migÈnaÑ mÈraÓatthÈya 
daÓÉavÈguraÑ oÉÉetvÈ tattha nivÈpaÑ vikiriya migaluddake nilÊne Ôhite2 
tattheko javaparakkamasampanno cheko migo pÈsaÑ aphusanto eva 
yathÈsukhaÑ nivÈpaÑ khÈditvÈ “vaÒcesi vata migo”ti migaluddake 
viravante eva gacchati. Aparo migo balavÈ cheko javasampannova tattha 
gantvÈ nivÈpaÑ khÈditvÈ tattha tattha pÈsaÑ chinditvÈ “vaÒcesi vata migo, 
pÈso chinno”ti migaluddake3 socante eva gacchati, evaÑ mayampi pubbe 
puthujjanakÈle mÈtÈpit|hi ÈsajjanatthÈya niyyÈdite bhoge bhuÒjitvÈ tattha 
tattha asajjamÈnÈ nikkhantÈ, idÈni pana sabbaso chinnakilesÈ apÈsÈ hutvÈ 
ÔhitÈ, tehi dinnabhojanaÑ bhuÒjitvÈ tesu socantesu eva gacchÈmÈti. 

 EvaÑ thero migaluddakaÑ viya mÈtÈpitaro, hiraÒÒasuvaÓÓaÑ 
itthÈgÈraÒca vÈgurajÈlaÑ viya, attanÈ pubbe bhuttabhoge ca idÈni 
bhuttabhojanaÒca nivÈpatiÓaÑ viya, attÈnaÑ mahÈmigaÑ viya ca katvÈ 
dasseti. ImÈ gÈthÈ vatvÈ vehÈsaÑ abbhuggantvÈ raÒÒo Korabyassa 
MigÈjina-uyyÈne ma~galasilÈpaÔÔe nisÊdi. Therassa kira pitÈ sattasu 
dvÈrakoÔÔhakesu aggaÄaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AlakÈtipi vuccatÊti (?) 2. Migaluddako nilÊno Ôhito (SÊ) 3. Migabandhake (SÊ) 
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dÈpetvÈ malle ÈÓÈpesi “nikkhamituÑ mÈ detha, kÈsÈyÈni apanetvÈ1 setakÈni 
nivÈsethÈ”ti, tasmÈ thero ÈkÈsena agamÈsi. Atha rÈjÈ korabyo therassa tattha 
nisinnabhÈvaÑ sutvÈ taÑ upasa~kamitvÈ sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ 
vÊtisÈretvÈ “idha bho RaÔÔhapÈla pabbajanto byÈdhipÈrijuÒÒaÑ vÈ 
jarÈbhogaÒÈtipÈrijuÒÒaÑ vÈ patto pabbajati. TvaÑ pana kiÒcipi pÈrijuÒÒaÑ 
anupagato eva kasmÈ pabbajito”ti pucchi. Athassa thero “upaniyyati loko 
addhuvo, atÈÓo loko anabhissaro, assako loko sabbaÑ pahÈya gamanÊyaÑ 
|no loko atitto taÓhÈdÈso”ti2 imesaÑ catunnaÑ dhammuddesÈnaÑ attÈnaÑ 
vivittabhÈvaÑ kathetvÈ tassÈ desanÈya anugÊtiÑ kathento– 
 
 776. “PassÈmi loke sadhane manusse, 
 LaddhÈna vittaÑ na dadanti mohÈ. 
 LuddhÈ dhanaÑ sannicayaÑ karonti, 
 Bhiyyova kÈme abhipatthayanti. 
 
 777. RÈjÈ pasayhappathaviÑ vijetvÈ, 
 SasÈgarantaÑ mahimÈvasanto. 
 OraÑ samuddassa atittar|po, 
 PÈraÑ samuddassapi patthayetha. 
 
 778. RÈjÈ ca aÒÒe ca bah| manussÈ, 
 AvÊtataÓhÈ maraÓaÑ upenti. 
 �nÈva hutvÈna jahanti dehaÑ, 
 KÈmehi lokamhi na ha’tthi titti. 
 
 779. Kandanti naÑ ÒÈtÊ pakiriya kese, 
 ‘Aho vatÈ no amarÈ’ti cÈhu. 
 Vatthena naÑ pÈrutaÑ nÊharitvÈ, 
 CitaÑ samodhÈya tato Éahanti. 
______________________________________________________________ 
 1. HaritvÈ (Ka) 2. Ma 2. 256, RaÔÔhapÈlasutte vitthÈro. 
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 780. So Éayhati s|lehi tujjamÈno, 
 Ekena vatthena pahÈya bhoge. 
 Na mÊyamÈnassa bhavanti tÈÓÈ, 
 ©ÈtÊ ca mittÈ atha vÈ sahÈyÈ. 
 
 781. DÈyÈdakÈ tassa dhanaÑ haranti, 
 Satto pana gacchati yenakammaÑ. 
 Na mÊyamÈnaÑ dhanamanveti kiÒci, 
 PuttÈ ca dÈrÈ ca dhanaÒca raÔÔhaÑ. 
 
 782. Na dÊghamÈyuÑ labhate dhanena, 
 Na cÈpi vittena jaraÑ vihanti. 
 AppaÑ hidaÑ jÊvitamÈhu dhÊrÈ, 
 AsassataÑ vippariÓÈmadhammaÑ. 
 
 783. AÉÉhÈ daliddÈ ca phusanti phassaÑ, 
 BÈlo ca dhÊro ca tatheva phuÔÔho. 
 BÈlo hi bÈlyÈ vadhitova seti, 
 DhÊro ca no vedhati phassaphuÔÔho. 
 
 784. TasmÈ hi paÒÒÈva dhanena seyyÈ, 
 YÈya vosÈna’midhÈ’dhigacchati. 
 AbyositattÈ hi bhavÈbhavesu, 
 PÈpÈni kammÈni karoti mohÈ. 
 
 785. Upeti gabbhaÒca paraÒca lokaÑ, 
 SaÑsÈramÈpajja paramparÈya. 
 Tassa’ppapaÒÒo abhisaddahanto, 
 Upeti gabbhaÒca paraÒca lokaÑ. 
 
 786. Coro yathÈ sandhimukhe gahÊto, 
 SakammunÈ haÒÒati pÈpadhammo. 
 EvaÑ pajÈ pecca paramhi loke, 
 SakammunÈ haÒÒati pÈpadhammo. 
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 787. KÈmÈ hi citrÈ madhurÈ manoramÈ, 
 Vir|par|pena mathenti cittaÑ. 
 ŒdÊnavaÑ kÈmaguÓesu disvÈ, 
 TasmÈ ahaÑ pabbajitomhi rÈja. 
 
 788. DumapphalÈnÊva patanti mÈÓavÈ, 
 DaharÈ ca vuÉÉhÈ ca sarÊrabhedÈ. 
 Etampi disvÈ pabbajitomhi rÈja, 
 AppaÓÓakaÑ sÈmaÒÒameva seyyo. 
 
 789. SaddhÈyÈhaÑ pabbajito, upeto JinasÈsane. 
 AvaÒjhÈ mayhaÑ pabbajjÈ, anaÓo bhuÒjÈmi bhojanaÑ. 
 
 790. KÈme Èdittato disvÈ, jÈtar|pÈni satthato. 
 Gabbhavokkantito dukkhaÑ, nirayesu mahabbhayaÑ. 
 
 791. EtamÈdÊnavaÑ ÒatvÈ, saÑvegaÑ alabhiÑ tadÈ. 
 SohaÑ viddho tadÈ santo, sampatto ÈsavakkhayaÑ. 
 
 792. PariciÓÓo mayÈ SatthÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 
 Ohito garuko bhÈro, bhavanetti sam|hatÈ. 
 
 793. Yassa’tthÈya pabbajito, agÈrasmÈ’nagÈriyaÑ. 
 So me attho anuppatto, sabbasaÑyojanakkhayo”ti– 

imÈ gÈthÈ avoca. 

 Tattha passÈmi loketi ahaÑ mahÈrÈja imasmiÑ loke sadhane 
dhanasampanne aÉÉhe manusse passÈmi, te pana laddhÈna vittaÑ dhanaÑ 
labhitvÈ bhogasampattiyaÑ ÔhitÈ samaÓabrÈhmaÓÈdÊsu kassaci kiÒcipi na 
dadanti. KasmÈ? MohÈ kammassakatÈpaÒÒÈya abhÈvato. LuddhÈ 
lobhÈbhibh|tÈ yathÈladdhaÑ dhanaÑ sannicayaÑ sabbaso nicetabbaÑ 
nidhetabbaÑ karonti. Bhiyyova yathÈdhigatakÈmato upari kÈme kÈmaguÓe 
“tathÈhaÑ edise ca bhoge paÔilabheyyan”ti abhipatthayanti paccÈsÊsanti 
tajjaÒca vÈyÈmaÑ karonti. 
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 Bhiyyo kÈmapatthanÈya udÈharaÓaÑ dassento “rÈjÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha 
pasayhappathaviÑ vijetvÈti attano vaÑsÈnugataÑ pathaviÑ balakkÈrena 
abhivijiya. Œvasantoti pasÈsento1. OraÑ samuddassÈti anavasesaÑ 
samuddassa orabhÈgaÑ labhitvÈpi tena atittar|po pÈraÑ samuddassa 
dÊpantarampi patthayeyya. 

 AvÊtataÓhÈti avigatataÓhÈ. �nÈvÈti aparipuÓÓamanorathÈva. KÈmehi 
lokamhi na ha’tthi tittÊti taÓhÈvipannÈnaÑ imasmiÑ loke vatthukÈmehi titti 
nÈma natthi. 

 Kandanti nanti matapurisaÑ uddissa tassa guÓe kittentÈ kandanaÑ 
karonti. Aho vatÈ no amarÈti cÈh|ti aho vata amhÈkaÑ ÒÈtÊ amarÈ siyunti 
ca kathenti, gÈthÈsukhatthaÑ hettha vatÈ-iti dÊghaÑ katvÈ vuttaÑ. 

 So Éayhati s|lehi tujjamÈnoti so matasatto chavaÉÈhakehi sammÈ 
jhÈpetuÑ s|lehi tujjamÈno. TÈÓÈti parittÈÓakarÈ. 

 Yenakammanti yathÈkammaÑ. Dhananti dhanÈyitabbaÑ yaÑkiÒci 
vatthu. Puna dhananti hiraÒÒasuvaÓÓaÑ sandhÈya vadati. 

 “na dÊghamÈyun”ti-ÈdinÈ kÈmaguÓassa jarÈya ca paÔikÈrÈbhÈvaÑ vatvÈ 
puna tassa ekantikabhÈvaÑ dassetuÑ “appaÑ hÊ”ti-Èdi vuttaÑ. PhusantÊti 
aniÔÔhaphassaÑ phusanti pÈpuÓanti, tattha aÉÉhadaliddatÈ akÈraÓanti dasseti. 
PhassaÑ bÈlo ca dhÊro ca tatheva phuÔÔhoti yathÈ bÈlo 
iÔÔhÈniÔÔhasamphassaÑ phuÔÔho, tatheva dhÊro iÔÔhÈniÔÔhaphassaÑ phuÔÔho 
hoti, na ettha bÈlapaÓÉitÈnaÑ koci viseso. AyaÑ pana viseso, bÈlo hi bÈlyÈ 
vadhitova setÊti bÈlapuggalo kenaci dukkhadhammena phuÔÔho socanto 
kilamanto urattÈÄiÑ kandanto bÈlabhÈvena vadhito pÊÄitova hutvÈ seti sayati. 
Ito cito ca ÈvaÔÔanto vivaÔÔanto virodhento vedhati phassaphuÔÔhoti, dhÊro 
pana paÓÉito dukkhasamphassena samphuÔÔho na vedhati kampanamattampi 
tassa na hotÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. AjjhÈvasanto (?) 
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 TasmÈti yasmÈ bÈlapaÓÉitÈnaÑ lokadhamme edisÊ pavatti, tasmÈ hi 
paÒÒÈva dhanena seyyÈ, yÈya vosÈna’midhÈ’dhigacchatÊti paÒÒÈva dhanato 
pÈsaÑsatarÈ, yÈya paÒÒÈya vosÈnaÑ bhavassa pariyosÈnabh|taÑ nibbÈnaÑ 
adhigacchati. AbyositattÈ hÊti anadhigataniÔÔhattÈ. BhavÈbhaves|ti 
mahantÈmahantesu bhavesu. 

 Upeti gabbhaÒca paraÒca lokaÑ, saÑsÈramÈpajja paramparÈyÈti yo 
pÈpÈni katvÈ aparÈparaÑ saÑsaraÓamÈpajjitvÈ upeti gabbhaÒca paraÒca 
lokaÑ gabbhaseyyÈya paralokuppattiyÈ ca na muccati, tassa 
pÈpakammakÈrino puggalassa kiriyaÑ abhisaddahanto “attÈ ca me hotÊ”ti 
pattiyÈyanto aÒÒopi appapaÒÒo bÈlo yathÈ paÔipajjitvÈ upeti gabbhaÒca 
paraÒca lokaÑ, na tato parimuccati. 

 Coro yathÈti yathÈ coro pÈpadhammo gharasandhiÑ chindanto 
sandhimukhe Èrakkhakapurisehi gahito sakammunÈ tena attano 
sandhicchedakammunÈ kÈraÓabh|tena kasÈdÊhi tÈÄanÈdivasena haÒÒati 
rÈjapurisehi bÈdhiyyati bajjhati ca. EvaÑ pajÈti evamayaÑ sattaloko1 idha 
pÈpÈni karitvÈ pecca patvÈ tena kammunÈ paramhi loke nirayÈdÊsu haÒÒati, 
paÒcavidhabandhanakammakÈraÓÈdivasena bÈdhiyyati. 

 EvametÈhi ekÈdasahi gÈthÈhi yathÈrahaÑ cattÈro dhammuddese 
pakÈsetvÈ idÈni kÈmesu saÑsÈre ca ÈdÊnavaÑ disvÈ saddhÈya attano 
pabbajitabhÈvaÑ pabbajitakiccassa ca matthakappattiÑ vibhÈvento “kÈmÈ 
hÊ”ti-ÈdimÈha. Tattha kÈmÈti vatthukÈmÈ manÈpiyÈ r|pÈdayo dhammÈ, 
kilesakÈmÈ sabbepi rÈgappabhedÈ. Idha pana vatthukÈmÈ veditabbÈ. Te hi 
r|pÈdivasena anekappakÈratÈya citrÈ. LokassÈdavasena iÔÔhÈkÈratÈya 
madhurÈ. BÈlaputhujjanÈnaÑ manaÑ ramentÊti manoramÈ. Vir|par|penÈti 
vividhar|pena, anekavidhasabhÈvenÈti attho. Te hi r|pÈdivasena citrÈ, 
nÊlÈdivasena vividhar|pÈ. EvaÑ tena vir|par|pena tathÈ tathÈ assÈdaÑ 
dassetvÈ mathenti cittaÑ pabbajjÈya abhiramituÑ na dentÊti iminÈ 
appassÈdabahudukkhatÈdinÈ ÈdÊnavaÑ kÈmaguÓesu disvÈ tasmÈ 
taÑnimittaÑ ahaÑ pabbajito amhi. 
______________________________________________________________ 
 1. EvaÑ mahÈsattaloko (SÊ) 
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DumapphalÈni pakkakÈle aparipakkakÈle ca yattha katthaci par|pakkamato 
sarasato vÈ patanti, evaÑ sattÈ1 daharÈ ca vuÉÉhÈ ca sarÊrassa bhedÈ 
patantiyeva. Etampi disvÈti evaÑ aniccatampi paÒÒÈcakkhunÈ disvÈ, na 
kevalaÑ appassÈdatÈditÈya ÈdÊnavamevÈti adhippÈyo. ApaÓÓakanti 
aviraddhanakaÑ sÈmaÒÒameva samaÓabhÈvova seyyo uttaritaro. 

 SaddhÈyÈti kammaÑ kammaphalaÑ BuddhasubuddhataÑ 
dhammasudhammataÑ saÑghasuppaÔipattiÒca saddahitvÈ2. Upeto 
JinasÈsaneti Satthu sÈsane sammÈpaÔipattiÑ upagato. AvaÒjhÈ mayhaÑ 
pabbajjÈ arahattassa adhigatattÈ. Tato eva anaÓo bhuÒjÈmi bhojanaÑ 
nikkilesavasena sÈmibhÈvato sÈmiparibhogena paribhuÒjanato. 

 KÈme Èdittato disvÈti vatthukÈme kilesakÈme ca ekÈdasahi aggÊhi 
ÈdittabhÈvato disvÈ. JÈtar|pÈni satthatoti katÈkatappabhedÈ 
sabbasuvaÓÓavikatiyo anatthÈvahatÈya nisitasatthato. Gabbhavokkantito 
dukkhanti gabbhavokkantito paÔÔhÈya sabbasaÑsÈrapavattidukkhaÑ. 
Nirayesu mahabbhayanti sa-ussadesu aÔÔhasu mahÈnirayesu labbhamÈnaÑ 
mahÈbhayaÒca sabbattha disvÈti yojanÈ. 

 EtamÈdÊnavaÑ ÒatvÈti etaÑ kÈmÈnaÑ ÈdittatÈdiÑ saÑsÈre ÈdÊnavaÑ 
dosaÑ ÒatvÈ. SaÑvegaÑ alabhiÑ tadÈti tasmiÑ Satthu santike dhammassa 
sutakÈle bhavÈdike saÑvegaÑ alatthaÑ. Viddho tadÈ santoti tasmiÑ 
gahaÔÔhakÈle rÈgasallÈdÊhi viddho samÈno idÈni Satthu sÈsanaÑ Ègamma 
sampatto ÈsavakkhayaÑ, viddho vÈ cattÈri saccÈni, paÔividdhoti attho. 
SesaÑ antarantarÈdÊsu vuttattÈ suviÒÒeyyameva. 

 EvaÑ thero raÒÒo Korabyassa dhammaÑ desetvÈ Satthu santikameva 
gato, SatthÈ ca aparabhÈge ariyagaÓamajjhe nisinno theraÑ 
saddhÈpabbajitÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapesÊti. 
 

RaÔÔhapÈlattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. PÈkaÔasattÈ (SÊ) 2. SaÑghasuppatipattiÒca saddahitvÈ (SÊ) 
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5. MÈlukyaputtattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 R|paÑ disvÈ sati muÔÔhÈti-ÈdikÈ Èyasmato MÈlukyaputtassa gÈthÈ. 
Imassa Èyasmato vatthu heÔÔhÈ ChakkanipÈte1 vuttameva. TÈ pana gÈthÈ 
therena arahatte patiÔÔhitena ÒÈtÊnaÑ dhammadesanÈvasena bhÈsitÈ. Idha 
pana puthujjanakÈle “sÈdhu me bhante BhagavÈ saÑkhittena dhammaÑ 
deset|”ti yÈcitena SatthÈrÈ “taÑ kiÑ maÒÒasi MÈlukyaputta, ye te 
cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ adiÔÔhÈ adiÔÔhapubbÈ, na ca passasi, na ca te hoti 
passeyyanti, atthi te tattha chando vÈ rÈgo vÈ pemaÑ vÈti. No hetaÑ bhante. 
Ye te sotaviÒÒeyyÈ saddÈ -pa- ghÈnajivhÈkÈyamanoviÒÒeyyÈ dhammÈ 
aviÒÒÈtÈ aviÒÒÈtapubbÈ, na ca vijÈnÈti, na ca te hoti vijÈneyyanti, atthi te 
tattha chando vÈ rÈgo vÈ pemaÑ vÈti. No hetaÑ bhante. Ettha ca te 
MÈlukyaputta diÔÔhasutamutaviÒÒÈtabbesu dhammesu diÔÔhe diÔÔhamattaÑ 
bhavissati, sute sutamattaÑ, mute mutamattaÑ, viÒÒÈte viÒÒÈtamattaÑ 
bhavissati. Yato kho te MÈlukyaputta diÔÔhasutamutaviÒÒÈtabbesu 
dhammesu diÔÔhe diÔÔhamattaÑ, sute sutamattaÑ, mute mutamattaÑ, viÒÒÈte 
viÒÒÈtamattaÑ bhavissati, tato tvaÑ MÈlukyaputta na tena. Yato tvaÑ 
MÈlukyaputta na tena, tato tvaÑ MÈlukyaputta na tattha. Yato tvaÑ 
MÈlukyaputta na tattha, tato tvaÑ MÈlukyaputta nevidha na huraÑ na 
ubhayamantarena, esevanto dukkhassÈ”ti2 saÑkhittena dhamme desite tassa 
dhammassa sÈdhukaÑ uggahitabhÈvaÑ pakÈsentena– 
 
 794. “R|paÑ disvÈ sati muÔÔhÈ, piyaÑ nimittaÑ manasi karoto. 
 SÈrattacitto vedeti, taÒca ajjhosa tiÔÔhati. 
 
 795. Tassa vaÉÉhanti vedanÈ, anekÈ r|pasambhavÈ. 
 AbhijjhÈ ca vihesÈ ca, citta’mass|’pahaÒÒati. 
 EvamÈcinato dukkhaÑ, ÈrÈ nibbÈna vuccati. 
 
 796. SaddaÑ sutvÈ sati muÔÔhÈ, piyaÑ nimittaÑ manasi karoto. 
 SÈrattacitto vedeti, taÒca ajjhosa tiÔÔhati. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 2. 284 piÔÔhe. 2. SaÑ 2. 295 piÔÔhe. 
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 797. Tassa vaÉÉhanti vedanÈ, anekÈ saddasambhavÈ. 
 AbhijjhÈ ca vihesÈ ca, citta’mass|’pahaÒÒati. 
 EvamÈcinato dukkhaÑ, ÈrÈ nibbÈna vuccati. 
 
 798. GandhaÑ ghatvÈ sati muÔÔhÈ, piyaÑ nimittaÑ manasi karoto. 
 SÈrattacitto vedeti, taÒca ajjhosa tiÔÔhati. 
 
 799. Tassa vaÉÉhanti vedanÈ, anekÈ gandhasambhavÈ. 
 AbhijjhÈ ca vihesÈ ca, citta’mass|’pahaÒÒati. 
 EvamÈcinato dukkhaÑ, ÈrÈ nibbÈna vuccati. 
 
 800. RasaÑ bhotvÈ sati muÔÔhÈ, piyaÑ nimittaÑ manasi karoto. 
 SÈrattacitto vedeti, taÒca ajjhosa tiÔÔhati. 
 
 801. Tassa vaÉÉhanti vedanÈ, anekÈ rasasambhavÈ. 
 AbhijjhÈ ca vihesÈ ca, citta’mass|’pahaÒÒati. 
 EvamÈcinato dukkhaÑ, ÈrÈ nibbÈna vuccati. 
 
 802. PhassaÑ phussa sati muÔÔhÈ, piyaÑ nimittaÑ manasi karoto. 
 SÈrattacitto vedeti, taÒca ajjhosa tiÔÔhati. 
 
 803. Tassa vaÉÉhanti vedanÈ, anekÈ phassasambhavÈ. 
 AbhijjhÈ ca vihesÈ ca, citta’mass|’pahaÒÒati. 
 EvamÈcinato dukkhaÑ, ÈrÈ nibbÈna vuccati. 
 
 804. DhammaÑ ÒatvÈ sati muÔÔhÈ, piyaÑ nimittaÑ manasi karoto. 
 SÈrattacitto vedeti, taÒca ajjhosa tiÔÔhati. 
 
 805. Tassa vaÉÉhanti vedanÈ, anekÈ dhammasambhavÈ. 
 AbhijjhÈ ca vihesÈ ca, citta’mass|’pahaÒÒati. 
 EvamÈcinato dukkhaÑ, ÈrÈ nibbÈna vuccati. 
 
 806. Na so rajjati r|pesu, r|paÑ disvÈ paÔissato. 
 Virattacitto vedeti, taÒca nÈjjhosa tiÔÔhati. 
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 807. YathÈ’ssa passato r|paÑ, sovato cÈpi vedanaÑ. 
 KhÊyati nopacÊyati, evaÑ so caratÊ sato. 
 EvaÑ apacinato dukkhaÑ, santike nibbÈna vuccati. 
 
 808. Na so rajjati saddesu, saddaÑ sutvÈ paÔissato. 
 Virattacitto vedeti, taÒca nÈjjhosa tiÔÔhati. 
 
 809. YathÈ’ssa suÓato saddaÑ, sevato cÈpi vedanaÑ. 
 KhÊyati nopacÊyati, evaÑ so caratÊ sato. 
 EvaÑ apacinato dukkhaÑ, santike nibbÈna vuccati. 
 
 810. Na so rajjati gandhesu, gandhaÑ ghatvÈ paÔissato. 
 Virattacitto vedeti, taÒca nÈjjhosa tiÔÔhati. 
 
 811. YathÈ’ssa ghÈyato gandhaÑ, sevato cÈpi vedanaÑ. 
 KhÊyati nopacÊyati, evaÑ so caratÊ sato. 
 EvaÑ apacinato dukkhaÑ, santike nibbÈna vuccati. 
 
 812. Na so rajjati rasesu, rasaÑ bhotvÈ paÔissato. 
 Virattacitto vedeti, taÒca nÈjjhosa tiÔÔhati. 
 
 813. YathÈ’ssa sÈyato rasaÑ, sevato cÈpi vedanaÑ. 
 KhÊyati nopacÊyati, evaÑ so caratÊ sato. 
 EvaÑ apacinato dukkhaÑ, santike nibbÈna vuccati. 
 
 814. Na so rajjati phassesu, phassaÑ phussa paÔissato. 
 Virattacitto vedeti, taÒca nÈjjhosa tiÔÔhati. 
 
 815. YathÈ’ssa phusato phassaÑ, sevato cÈpi vedanaÑ. 
 KhÊyati nopacÊyati, evaÑ so caratÊ sato. 
 EvaÑ apacinato dukkhaÑ, santike nibbÈna vuccati. 
 
 816. Na so rajjati dhammesu, dhammaÑ ÒatvÈ paÔissato. 
 Virattacitto vedeti, taÒca nÈjjhosa tiÔÔhati. 
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 817. YathÈ’ssa vijÈnato dhammaÑ, sevato cÈpi vedanaÑ. 
 KhÊyati nopacÊyati, evaÑ so caratÊ sato. 
 EvaÑ apacinato dukkhaÑ, santike nibbÈna vuccatÊ”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha r|paÑ disvÈti cakkhuviÒÒeyyaÑ r|paÑ cakkhudvÈrena 
upalabhitvÈ. Sati muÔÔhÈ, piyaÑ nimittaÑ manasi karototi tasmiÑ r|pe 
diÔÔhamatte eva aÔÔhatvÈ subhanimittaÑ manasi karoto 
subhÈkÈraggahaÓavasena ayoniso manasi karoto sati muÔÔhÈ hoti. TathÈ ca 
sati sÈrattacitto vedeti taÑ r|pÈrammaÓaÑ ratto giddho gadhito hutvÈ 
anubhavati assÈdeti abhinandati. TathÈbh|to ca taÒca ajjhosa tiÔÔhatÊti taÒca 
r|pÈrammaÓaÑ ajjhosÈya “sukhaÑ sukhan”ti abhinivissa gilitvÈ 
pariniÔÔhÈpetvÈ tiÔÔhati. 

 Tassa vaÉÉhanti vedanÈ, anekÈ r|pasambhavÈti tassa evar|passa 
puggalassa r|pasambhavÈ r|pÈrammaÓÈ sukhÈdibhedena anekÈ vedanÈ 
kilesuppattihetubh|tÈ vaÉÉhanti. AbhijjhÈ ca vihesÈ ca, 
citta’mass|’pahaÒÒatÊti piyar|pe sÈrajjanavasena uppajjamÈnÈya abhijjhÈya, 
apiyar|pe byÈpajjanavasena piyar|passeva vipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈya1 
uppajjamÈnÈya sokÈdilakkhaÓÈya vihesÈya ca assa puggalassa cittaÑ 
upahaÒÒati bÈdhÊyati. EvamÈcinato dukkhanti vuttÈkÈrena2 taÑ taÑ 
vedanassÈdavasena bhavÈbhisa~khÈraÑ Ècinato vaÔÔadukkhaÑ pavattati. 
TenÈha BhagavÈ “vedanÈpaccayÈ taÓhÈ -pa- dukkhakkhandhassa samudayo 
hotÊ”ti3. TathÈbh|tassa ÈrÈ ÈrakÈ d|re nibbÈnaÑ vuccati, tassa taÑ 
dullabhanti attho. SaddaÑ sutvÈti-ÈdigÈthÈsupi vuttanayeneva attho 
veditabbo. Tattha ghatvÈti ghÈyitvÈ. BhotvÈti sÈyitvÈ. PhussÈti phusitvÈ. 
DhammaÑ ÒatvÈti dhammÈrammaÓaÑ vijÈnitvÈ. 

 EvaÑ chadvÈragocare sÈrajjantassa vaÔÔaÑ dassetvÈ idÈni tattha 
virajjantassa vivaÔÔaÑ dassento “na so rajjati r|pes|”ti-ÈdimÈha. Tattha na 
so rajjati r|pesu, r|paÑ disvÈ paÔissatoti yo puggalo r|paÑ disvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. VipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ (SÊ), vipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvena (?) 
 2. VuttappakÈrena (SÊ) 3. Abhi 2. 142; SaÑ 1. 243 piÔÔhÈdÊsu. 
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ÈpÈthagataÑ r|pÈrammaÓaÑ cakkhudvÈrikena viÒÒÈÓasantÈnena gahetvÈ 
catusampajaÒÒavasena sampajÈnakÈritÈya paÔissato hoti, so r|pÈrammaÓesu 
na rajjati rÈgaÑ na janeti, aÒÒadatthu virattacitto vedeti, r|pÈrammaÓamhi 
samudayÈdito yathÈbh|taÑ pajÈnanto nibbindati, nibbindanto taÑ 
tatthuppannavedanaÒca virattacitto vedeti, tathÈbh|to ca taÒca najjhosa 
tiÔÔhatÊti r|pÈrammaÓaÑ sammadeva virattacittatÈya ajjhosÈya na tiÔÔhati 
“etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti taÓhÈmÈnadiÔÔhivasena 
nÈbhinivisati. 

 YathÈ’ssa passato r|panti assa yogino yathÈ tattha abhijjhÈdayo 
nappavattanti, evaÑ aniccÈdito r|paÑ passantassa. Sevato cÈpi vedananti 
taÑ Èrabbha uppannaÑ vedanaÑ taÑsampayuttadhamme ca gocarasevanÈya 
sevato cÈpi. KhÊyatÊti sabbaÑ kilesavaÔÔaÑ parikkhayaÑ pariyÈdÈnaÑ 
gacchati. NopacÊyatÊti na upaciyati na ÈcayaÑ gacchati. EvaÑ so caratÊ 
satoti evaÑ kilesÈpanayanapaÔipattiyÈ sato sampajÈno hutvÈ carati viharati. 
EvaÑ apacinato dukkhanti vuttanayena apacayagÈminiyÈ maggapaÒÒÈya 
sakalaÑ vaÔÔadukkhaÑ apacinantassa. Santike nibbÈna vuccatÊti sa-
upÈdisesa-anupÈdisesanibbÈnadhÈtusamÊpe evÈti vuccati asa~khatÈya 
dhÈtuyÈ sacchikatattÈ. Na so rajjati saddes|ti-ÈdÊsupi iminÈva nayena attho 
veditabbo. 

 EvaÑ thero imÈhi gÈthÈhi Satthu ovÈdassa attanÈ upadhÈritabhÈvaÑ 
pavedetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ SatthÈraÑ vanditvÈ gato na cirasseva vipassanaÑ 
vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓÊti. 
 

MÈlukyaputtattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
6. SelattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 ParipuÓÓakÈyoti-ÈdikÈ Èyasmato Selattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? AyaÑ 
kira Padumuttarabhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto 
gaÓapÈmokkho hutvÈ tÊÓi purisasatÈni samÈdapetvÈ1 tehi saddhiÑ Satthu 
gandhakuÔiÑ kÈretvÈ katapariyositÈya 
______________________________________________________________ 
 1. SamÈdÈpetvÈ (SÊ, Ka) 
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gandhakuÔiyÈ sabhikkhusaÑghassa Bhagavato mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ 
SatthÈraÑ bhikkh| ca ticÊvarena acchÈdesi. So tena puÒÒakammena ekaÑ 
BuddhantaraÑ devaloke eva vasitvÈ tato cuto devamanussesu saÑsaranto 
imasmiÑ BuddhuppÈde A~guttarÈpesu ŒpaÓe nÈma brÈhmaÓagÈme 
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ Seloti laddhanÈmo ahosi. So vayappatto tÊsu 
vedesu, brÈhmaÓasippesu ca nipphattiÑ gantvÈ tÊÓi mÈÓavakasatÈni mante 
vÈcento ŒpaÓe paÔivasati. Tena ca samayena SatthÈ SÈvatthito nikkhamitvÈ 
aÉÉhateÄasahi bhikkhusatehi saddhiÑ A~guttarÈpesu cÈrikaÑ caranto 
Selassa, antevÈsikÈnaÒca ÒÈÓaparipÈkaÑ disvÈ aÒÒatarasmiÑ vanasaÓÉe 
viharati. Atha KeÓiyo nÈma jaÔilo Satthu ÈgamanaÑ sutvÈ tattha gantvÈ 
saddhiÑ bhikkhusaÑghena SatthÈraÑ svÈtanÈya nimantetvÈ sake assame 
pah|taÑ khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ paÔiyÈdeti. TasmiÑ ca samaye Selo 
brÈhmaÓo saddhiÑ tÊhi mÈÓavakasatehi ja~ghÈvihÈraÑ anuvicaranto 
KeÓiyassa assamaÑ pavisitvÈ jaÔile kaÔÔhaphÈlanuddhanasampÈdanÈdinÈ 
dÈn|pakaraÓaÑ sajjente disvÈ “kiÑ nu kho te KeÓiya mahÈyaÒÒo 
paccupaÔÔhito”ti-ÈdiÑ pucchitvÈ tena “Buddho BhagavÈ mayÈ svÈtanÈya 
nimantito”ti vutte “Buddho”ti vacanaÑ sutvÈva haÔÔho udaggo 
pÊtisomanassajÈto tÈvadeva mÈÓavakehi saddhiÑ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ 
katapaÔisanthÈro ekamantaÑ nisinno Bhagavato kÈye bÈttiÑsa 
mahÈpurisalakkhaÓÈni disvÈ “imehi lakkhaÓehi samannÈgato rÈjÈ vÈ hoti 
cakkavattÊ, Buddho vÈ loke vivaÔÔacchado, ayaÑ pana pabbajito, no ca kho 
naÑ jÈnÈmi ‘Buddho vÈ, no vÈ’, sutaÑ kho pana metaÑ brÈhmaÓÈnaÑ 
vuddhÈnaÑ mahallakÈnaÑ ÈcariyapÈcariyÈnaÑ bhÈsamÈnÈnaÑ ‘ye te 
bhavanti Arahanto SammÈsambuddhÈ, te sake vaÓÓe bhaÒÒamÈne attÈnaÑ 
pÈtukarontÊ’ti, asammÈsambuddho hi sammukhe ÔhatvÈ BuddhaguÓehi 
abhitthavÊyamÈno sÈrajjati ma~kubhÈvaÑ Èpajjati avesÈrajjappattatÈya 
ananuyogakkhamattÈ, yann|nÈhaÑ samaÓaÑ GotamaÑ sammukhÈ 
sÈruppÈhi gÈthÈhi abhitthaveyyan”ti evaÑ pana cintetvÈ– 
 
 818. “ParipuÓÓakÈyo suruci, sujÈto cÈrudassano. 
 SuvaÓÓavaÓÓosi BhagavÈ, susukkadÈÔhosi vÊriyavÈ. 
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 819. Narassa hi sujÈtassa, ye bhavanti viyaÒjanÈ. 
 Sabbe te tava kÈyasmiÑ, mahÈpurisalakkhaÓÈ. 
 
 820. Pasannanetto sumukho, brahÈ uju patÈpavÈ. 
 Majjhe samaÓasaÑghassa, Èdiccova virocasi. 
 
 821. KalyÈÓadassano bhikkhu, kaÒcanasannibhattaco. 
 KiÑ te samaÓabhÈvena, evaÑ uttamavaÓÓino. 
 
 822. RÈjÈ arahasi bhavituÑ, cakkavattÊ rathesabho. 
 CÈturanto vijitÈvÊ, jambusaÓÉassa issaro. 
 
 823. KhattiyÈ bhogÊ rÈjÈno1, anuyantÈ bhavanti te. 
 RÈjÈbhirÈjÈ manujindo, rajjaÑ kÈrehi GotamÈ”ti– 

chahi gÈthÈhi BhagavantaÑ abhitthavi. 

 Tattha paripuÓÓakÈyoti abhibyattar|pÈnaÑ dvattiÑsÈya 
mahÈpurisalakkhaÓÈnaÑ paripuÓÓatÈya ahÊna~gapacca~gatÈya ca 
paripuÓÓasarÊro. SurucÊti sundarasarÊrappabho. SujÈtoti 
ÈrohapariÓÈhasampattiyÈ, saÓÔhÈnasampattiyÈ ca sunibbatto2. CÈrudassanoti 
sucirampi passantÈnaÑ atittijanakaÑ appaÔikk|laÑ ramaÓÊyaÑ cÈru eva 
dassanaÑ assÈti cÈrudassano. Keci panÈhu “cÈrudassanoti sundaranetto”ti. 
SuvaÓÓavaÓÓoti suvaÓÓasadisavaÓÓo3. AsÊti bhavasi, idaÑ padaÑ 
“paripuÓÓakÈyo asÊ”ti-ÈdinÈ sabbapadehi yojetabbaÑ. SusukkadÈÔhoti suÔÔhu 
sukkadÈÔho. Bhagavato hi dÈÔhÈhi candakiraÓÈ viya dhavalarasmiyo 
niccharanti. VÊriyavÈti vÊriyapÈramÊpÈrip|riyÈ 
catura~gasamannÈgatavÊriyÈdhiÔÔhÈnato4 catubbidhassa sammappadhÈnassa 
sampattiyÈ ca atisayayutto. 

 Narassa hi sujÈtassÈti samatiÑsÈya pÈramÊnaÑ, ariyassa vÈ 
cakkavattÊvattassa parip|ritattÈ suÔÔhu sammadeva jÈtassa narassa, 
mahÈpurisassÈti attho. Sabbe teti ye mahÈpurisabhÈvaÑ loke 
______________________________________________________________ 
 1. BhogirÈjÈno (Khu 1. 368; Ma 2. 351 piÔÔhesu.) 2. AbhijÈtar|po (sabbattha) 
 3. SuvaÓÓassa jÈtar|passa sadisavaÓÓo (SÊ) 4. VÊriyaÔÔhÈnato (SÊ) 
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aggapuggalabhÈvaÑ byaÒjayyantÊti byaÒjanÈti 
laddhavohÈrasuppatiÔÔhitapÈdatÈdibÈttiÑsamahÈpurisalakkhaÓasa~khÈtÈ 
tambanakhatu~ganakhatÈdi-asÊti-anubyaÒjanasa~khÈtÈ ca r|paguÓÈ, te 
anÈvasesÈ, tava kÈyasmiÑ santÊti vacanaseso1. 

 MahÈpurisalakkhaÓÈti pubbe vuttabyaÒjanÈneva vacanantarena 
nigamento Èha. 

 IdÈni tesu lakkhaÓesu attanÈ abhirucitehi lakkhaÓehi BhagavantaÑ 
thomento “pasannanetto”ti-ÈdimÈha. BhagavÈ hi paÒca2 
vaÓÓapasÈdasampattiyÈ pasannanetto. 
ParipuÓÓacandamaÓÉalasadisamukhatÈya sumukho. 
ŒrohapariÓÈhasampattiyÈ brahÈ. BrahmujugattatÈya uju. JutimantatÈya 
patÈpavÈ. 

 IdÈni tameva patÈpavantataÑ Èdicc|pamÈya vibhÈvento “majjhe 
samaÓasaÑghassÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha Èdiccova virocasÊti yathÈ Èdicco 
uggacchanto sabbaÑ tamagataÑ vidhametvÈ ÈlokaÑ karonto virocati, evaÑ 
tvampi anto ceva bahi ca sabbaÑ avijjÈtamaÑ viddhaÑsetvÈ ÒÈÓÈlokaÑ 
karonto virocasi. 

 DassanÊyar|patÈya a~gÊgatÈnaÑ dassanasampattÊnaÑ Èvahanato, 
kalyÈÓehi paÒcahi dassanehi samannÈgatattÈ ca kalyÈÓadassano. 
UttamavaÓÓinoti uttamavaÓÓasampannassa. 

 CakkavattÊti cakkaratanaÑ vatteti, cat|hi sampatticakkehi vatteti, tehi 
ca pare vatteti, parahitÈya iriyÈpathacakkÈnaÑ vatto etasmiÑ atthÊti 
cakkavattÊ, atha vÈ cat|hi acchariyadhammehi ca sa~gahavatth|hi ca 
samannÈgamena parehi anabhibhavanÊyassa ÈÓÈcakkassa vatto etasmiÑ 
atthÊtipi cakkavattÊ. Rathesabhoti rathikesu ÈjÈnÊya-usabhapuriso, 
mahÈrathikoti attho. CÈturantoti catusamuddantÈya pathaviyÈ issaro. 
VijitÈvÊti vijitavijayo. JambusaÓÉassÈti JambudÊpassa, pÈkaÔena hi issariyÈni 
dassento evamÈha. CakkavattÊ pana saparittadÊpÈnaÑ catunnampi 
mahÈdÊpÈnaÑ issarova. 
______________________________________________________________ 
 1. SantÊti seso (SÊ) 2. BhagavÈ paÒca (SÊ) 
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 KhattiyÈti jÈtikhattiyÈ. BhogÊti bhogiyÈ. RÈjÈnoti ye keci rajjaÑ 
kÈrentÈ. AnuyantÈti anugÈmino sevakÈ. RÈjÈbhirÈjÈti rÈj|naÑ p|janÊyo rÈjÈ 
hutvÈ, cakkavattÊti adhippÈyo. Manujindoti manussÈdhipati, manussÈnaÑ 
paramissaroti attho. 

 EvaÑ Selena vutte BhagavÈ “ye te bhavanti Arahanto 
SammÈsambuddhÈ, te sake vaÓÓe bhaÒÒamÈne attÈnaÑ pÈtukarontÊ”ti imaÑ 
Selassa manorathaÑ p|rento– 
 
 824. “RÈjÈhamasmi Sela, (SelÈti BhagavÈ) 
 DhammarÈjÈ anuttaro. 
 Dhammena cakkaÑ vattemi, cakkaÑ appaÔivattiyan”ti– 

imaÑ gÈthamÈha. 

 TatrÈyaÑ adhippÈyo–yaÑ maÑ tvaÑ Sela yÈcasi “rÈjÈ arahasi 
bhavituÑ cakkavattÊ”ti, ettha appossukko hoti, rÈjÈhamasmi, sati ca rÈjatte 
yathÈ aÒÒo rÈjÈ samÈnopi yojanasataÑ vÈ anusÈsati, dve tÊÓi cattÈri paÒca 
yojanasatÈni vÈ yojanasahassaÑ vÈ, cakkavattÊ hutvÈpi 
catudÊpapariyantamattaÑ vÈ, nÈhamevaÑ paricchinnavisayo. AhaÑ hi 
DhammarÈjÈ anuttaro bhavaggato AvÊcipariyantaÑ katvÈ tiriyaÑ 
aparimeyyalokadhÈtuyo anusÈsÈmi. YÈvatÈ hi apadÈdibhedÈ sattÈ, ahaÑ 
tesaÑ aggo. Na hi me koci sÊlena vÈ -pa- vimuttiÒÈÓadassanena vÈ sadiso 
natthi, kuto bhiyyo. SvÈhaÑ evaÑ DhammarÈjÈ anuttaro, anuttareneva 
catusatipaÔÔhÈnÈdibhedabodhipakkhiyasa~khÈtena dhammena cakkaÑ 
vattemi “idaÑ pajahatha, idaÑ upasampajja viharathÈ”ti-ÈdinÈ ÈÓÈcakkaÑ, 
“idaÑ kho pana bhikkhave dukkhaÑ ariyasaccan”ti-ÈdinÈ1 
pariyattidhammena dhammacakkameva vÈ. CakkaÑ appaÔivattiyanti yaÑ 
cakkaÑ appaÔivattiyaÑ hoti samaÓena vÈ -pa- kenaci vÈ lokasminti. 

 EvaÑ attÈnamÈvikarontaÑ BhagavantaÑ disvÈ pÊtisomanassajÈto Selo 
puna daÄhÊkaraÓatthaÑ– 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 3. 14; SaÑ 3. 369 piÔÔhesu. 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈ 309
  

 825. “Sambuddho paÔijÈnÈsi, (Iti Selo brÈhmaÓo) 
 DhammarÈjÈ anuttaro. 
 Dhammena cakkaÑ vattemi, iti bhÈsatha Gotama. 
 
 826. Ko nu senÈpati bhoto, sÈvako Satthuranvayo. 
 Ko te’tamanuvatteti, dhammacakkaÑ pavattitan”ti– 

gÈthÈdvayamÈha. 

 Tattha ko nu senÈpatÊti dhammaraÒÒo bhoto dhammena pavattitassa 
cakkassa anupavattanako senÈpati ko n|ti pucchi. 

 Tena ca samayena Bhagavato dakkhiÓapasse ÈyasmÈ SÈriputto nisinno 
hoti suvaÓÓapuÒjo viya siriyÈ sobhamÈno, taÑ dassento BhagavÈ– 
 
 827. “MayÈ pavattitaÑ cakkaÑ, (SelÈti BhagavÈ) 
 DhammacakkaÑ anuttaraÑ. 
 SÈriputto anuvatteti, anujÈto TathÈgatan”ti– 

gÈthamÈha. 

 Tattha anujÈto TathÈgatanti TathÈgataÑ anujÈto, TathÈgatena hetunÈ 
ariyÈya jÈtiyÈ jÈtoti attho. 

 EvaÑ “ko nu senÈpati bhoto”ti Selena vuttapaÒhaÑ byÈkaritvÈ yaÑ 
Selo Èha “Sambuddho paÔijÈnÈsÊ”ti, tattha naÑ nikka~khaÑ kÈtukÈmo 
“nÈhaÑ paÔiÒÒÈmatteneva paÔijÈnÈmi, api cÈhaÑ iminÈ kÈraÓena Buddho”ti 
ÒÈpetuÑ– 
 
 828. “AbhiÒÒeyyaÑ abhiÒÒÈtaÑ, bhÈvetabbaÒca bhÈvitaÑ. 
 PahÈtabbaÑ pahÊnaÑ me, tasmÈ Buddhosmi brÈhmaÓÈ”ti– 

gÈthamÈha. 

 Tattha abhiÒÒeyyanti cattÈri saccÈni cattÈri ariyasaccÈni. CatunnaÑ hi 
saccÈnaÑ ariyasaccÈnaÒca sÈmaÒÒaggahaÓametaÑ yadidaÑ abhiÒÒeyyanti. 
Tattha ariyasaccesu yaÑ bhÈvetabbaÑ maggasaccaÑ, yaÒca pahÈtabbaÑ 
samudayasaccaÑ, 
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tadubhayaggahaÓena tesaÑ phalabh|tÈni nirodhasaccadukkhasaccÈnipi 
gahitÈneva honti hetuggahaÓeneva phalasiddhito, tena tattha 
“sacchikÈtabbaÑ sacchikataÑ, pariÒÒeyyaÑ pariÒÒÈtan”ti idampi vuttameva 
hoti. “AbhiÒÒeyyaÑ abhiÒÒÈtan”ti vÈ iminÈ ca sabbassapi Òeyyassa 
abhiÒÒÈtasambuddhabhÈvaÑ uddesavasena pakÈsetvÈ tadekadesaÑ 
niddesavasena dassento “bhÈvetabbaÒca bhÈvitan”ti-ÈdimÈha. Atha vÈ 
“bhÈvetabbaÑ bhÈvitaÑ, pahÈtabbaÑ pahÊnan”ti iminÈ attano 
ÒÈÓapahÈnasampadÈkittanamukhena taÑm|lakattÈ sabbepi BuddhaguÓÈ 
kittitÈ hontÊti Èha “tasmÈ Buddhosmi brÈhmaÓÈ”ti. AbhiÒÒeyya-
abhiÒÒÈtaggahaÓena hi sabbaso vijjÈvimuttÊnaÑ gahitattÈ saphalaÑ 
catusaccabhÈvaÑ saddhiÑ hetusampattiyÈ dassento bujjhitabbaÑ sabbaÑ 
bujjhitvÈ Buddho jÈtosmÊti ÒÈyena hetunÈ attano BuddhabhÈvaÑ vibhÈveti. 

 EvaÑ nippariyÈyena attÈnaÑ pÈtukaritvÈ attani ka~khÈvitaraÓatthaÑ 
brÈhmaÓaÑ ussÈhento– 
 
 829. “Vinayassu mayi ka~khaÑ, adhimuccassu brÈhmaÓa. 
 DullabhaÑ dassanaÑ hoti, SambuddhÈnaÑ abhiÓhaso. 
 
 830. YesaÑ ve dullabho loke, pÈtubhÈvo abhiÓhaso. 
 SohaÑ brÈhmaÓa Buddhosmi, sallakatto anuttaro. 
 
 831. Brahmabh|to atitulo, mÈrasenappamaddano. 
 SabbÈmitte vase katvÈ, modÈmi akutobhayo”ti– 

gÈthattayamÈha. 

 Tattha vinayass|ti vinehi chinda. Ka~khanti vicikicchaÑ. 
Adhimuccass|ti adhimokkhaÑ kara “SammÈsambuddho”ti saddaha. 
DullabhaÑ dassanaÑ hoti, SambuddhÈnanti yato kappÈnaÑ 
asa~khyeyyampi BuddhasuÒÒo loko hoti. Sallakattoti rÈgÈdisallakattano. 
Brahmabh|toti seÔÔhabh|to. Atituloti tulaÑ atÊto, nirupamoti attho. 
MÈrasenappamaddanoti “kÈmÈ te paÔhamÈ senÈ”ti1 evaÑ ÈgatÈya 
mÈrasenÈya pamaddano. SabbÈmitteti 
khandhakilesÈbhisa~khÈramaccudevaputtamÈrasa~khÈte 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 342; Khu 7. 73; Khu 8. 114 piÔÔhesu. 
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sabbapaccatthike. Vase katvÈti attano vase katvÈ. ModÈmi akutobhayoti 
kutoci nibbhayo samÈdhisukhena, phalanibbÈnasukhena ca modÈmi. 

 EvaÑ vutte Selo brÈhmaÓo tÈvadeva Bhagavati saÒjÈtapasÈdo 
pabbajjÈpekkho hutvÈ– 
 
 832. “IdaÑ bhonto nisÈmetha, yathÈ bhÈsati cakkhumÈ. 
 Sallakatto MahÈvÊro, sÊhova nadatÊ vane. 
 
 833. Brahmabh|taÑ atitulaÑ, mÈrasenappamaddanaÑ. 
 Ko disvÈ nappasÊdeyya, api kaÓhÈbhijÈtiko. 
 
 834. Yo maÑ icchati anvetu, yo vÈ nicchati gacchatu. 
 IdhÈhaÑ pabbajissÈmi, varapaÒÒassa santike”ti– 

gÈthattayamÈha, yathÈ taÑ paripÈkagatÈya upanissayasampattiyÈ 
codiyamÈno. 

 Tattha kaÓhÈbhijÈtikoti nÊcajÈtiko, tamotamaparÈyaÓabhÈve Ôhito. 

 Tato tepi mÈÓavakÈ hetusampannatÈya tattheva pabbajjÈpekkhÈ hutvÈ– 
 
 835. “EtaÑ ce ruccati bhoto, SammÈsambuddhasÈsanaÑ. 
 Mayampi pabbajissÈma, varapaÒÒassa santike”ti– 

gÈthamÈhaÑsu, yathÈ taÑ tena saddhiÑ katÈdhikÈrÈ kulaputtÈ. 

 Atha Selo tesu mÈÓavakesu tuÔÔhacitto te dassento pabbajjaÒca 
yÈcamÈno– 
 
 836. “BrÈhmaÓÈ tisatÈ ime, yÈcanti paÒjalÊkatÈ. 
 BrahmacariyaÑ carissÈma, BhagavÈ tava santike”ti– 

gÈthamÈha. 

 



312 KhuddakanikÈya      

 Tato BhagavÈ yasmÈ Selo heÔÔhÈ vuttanayena Padumuttarassa 
Bhagavato kÈle tesaÑyeva tiÓÓaÑ purisasatÈnaÑ gaÓajeÔÔho hutvÈ 
ropitakusalam|lo, idÈni pacchimabhavepi tesaÑyeva Ècariyo hutvÈ nibbatto, 
ÒÈÓaÒcassa tesaÒca paripakkaÑ, ehibhikkhubhÈvassa ca upanissayo atthi, 
tasmÈ te sabbeva ehibhikkhubhÈvena pabbajjÈya pabbÈjento– 
 
 837. “SvÈkhÈtaÑ brahmacariyaÑ, (SelÈti BhagavÈ) 
 SandiÔÔhikamakÈlikaÑ. 
 Yattha amoghÈ pabbajjÈ, appamattassa sikkhato”ti– 

gÈthamÈha. 

 Tattha sandiÔÔhikanti paccakkhaÑ. AkÈlikanti 
maggÈnantaraphaluppattito na kÈlantare pattabbaphalaÑ. YatthÈti 
yaÑnimittÈ. MaggabrahmacariyanimittÈ hi pabbajjÈ amoghÈ anipphalÈ, 
yatthÈti vÈ yasmiÑ sÈsane appamattassa sativippavÈsarahitassa tÊsu sikkhÈsu 
sikkhato. 

 EvaÒca vatvÈ “etha bhikkhavo”ti BhagavÈ avoca. TÈvadeva te sabbe 
iddhimayapattacÊvaradharÈ hutvÈ saÔÔhivassikattherÈ viya BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ parivÈresuÑ. So evaÑ pabbajitvÈ vipassanÈya kammaÑ karonto 
sattame divase sapariso arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

  “Nagare HaÑsavatiyÈ, vÊthisÈmÊ ahosahaÑ. 
  Mama ÒÈtÊ samÈnetvÈ, idaÑ vacanamabraviÑ. 

  Buddho loke samuppanno, puÒÒakkhetto anuttaro. 
  Œsi so sabbalokassa, ÈhutÊnaÑ paÔiggaho. 

  KhattiyÈ negamÈ ceva, mahÈsÈlÈ ca brÈhmaÓÈ. 
  PasannacittÈ sumanÈ, p|gadhammaÑ akaÑsu te. 

  HatthÈrohÈ anÊkaÔÔhÈ, rathikÈ pattikÈrakÈ. 
  PasannacittÈ sumanÈ, m|gadhammaÑ akaÑsu te. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 370 piÔÔhÈdÊsu. 
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  UggÈ ca rÈjaputtÈ ca, vesiyÈnÈ ca brahmaÓÈ. 
  PasannacittÈ sumanÈ, p|gadhammaÑ akaÑsu te. 

  ŒÄÈrikÈ kappakÈ ca, nhÈpakÈ mÈlakÈrakÈ. 
  PasannacittÈ sumanÈ, p|gadhammaÑ akaÑsu te. 

  RajakÈ pesakÈrÈ ca, dhammakÈrÈ ca nhÈpitÈ. 
  PasannacittÈ sumanÈ, p|gadhammaÑ akaÑsu te. 

  UsukÈrÈ bhamakÈrÈ, cammakÈrÈ ca tacchakÈ. 
  PasannacittÈ sumanÈ, p|gadhammaÑ akaÑsu te. 

  KammÈrÈ soÓÓakÈrÈ ca, tipulohakarÈ tathÈ. 
  PasannacittÈ sumanÈ, p|gadhammaÑ akaÑsu te. 

  BhatakÈ ceÔakÈ ceva, dÈsakammakarÈ bah|. 
  YathÈsakena thÈmena, p|gadhammaÑ akaÑsu te. 

  UdahÈrÈ kaÔÔhahÈrÈ, kassakÈ tiÓahÈrakÈ. 
  YathÈsakena thÈmena, p|gadhammaÑ akaÑsu te. 

  PupphikÈ mÈlikÈ ceva, paÓÓikÈ phalahÈrakÈ. 
  YathÈsakena thÈmena, p|gadhammaÑ akaÑsu te. 

  GaÓikÈ kumbhadÈsÊ ca, p|vikÈ macchikÈpi ca. 
  YathÈsakena thÈmena, p|gadhammaÑ akaÑsu te. 

  Etha sabbe samÈgantvÈ, gaÓaÑ bandhÈma ekato. 
  AdhikÈraÑ karissÈma, puÒÒakkhette anuttare. 

  Te me sutvÈna vacanaÑ, gaÓaÑ bandhiÑsu tÈvade. 
  UpaÔÔhÈnasÈlaÑ sukataÑ, bhikkhusaÑghassa kÈrayuÑ. 

  NiÔÔhÈpetvÈna taÑ sÈlaÑ, udaggo tuÔÔhamÈnaso. 
  Pareto tehi sabbehi, Sambuddhamupasa~kamiÑ. 

  Upasa~kamma SambuddhaÑ, LokanÈthaÑ NarÈsabhaÑ. 
  VanditvÈ Satthuno pÈde, idaÑ vacanamabraviÑ. 
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  Ime tÊÓi satÈ vÊra, purisÈ ekato gaÓÈ. 
  UpaÔÔhÈnasÈlaÑ sukataÑ, niyyÈdenti tuvaÑ muni. 

  BhikkhusaÑghassa purato, sampaÔicchatva cakkhumÈ. 
  TiÓÓaÑ satÈnaÑ purato, imÈ gÈthÈ abhÈsatha. 

  TisatÈpi ca jeÔÔho ca, anuvattiÑsu ekato. 
  SampattiÑ hi karitvÈna, sabbe anubhavissatha. 

  Pacchime bhave sampatte, sÊtibhÈvamanuttaraÑ. 
  AjaraÑ amataÑ santaÑ, nibbÈnaÑ phassayissatha. 

  EvaÑ Buddho viyÈkÈsi, sabbaÒÒ| samaÓuttaro. 
  Buddhassa vacanaÑ sutvÈ, somanassaÑ pavedayiÑ. 

  TiÑsakappasahassÈni, devaloke ramiÑ ahaÑ. 
  DevÈdhipo paÒcasataÑ, devarajjamakÈrayiÑ. 

  SahassakkhattuÑ rÈjÈ ca, cakkavattÊ ahosahaÑ. 
  DevarajjaÑ karontassa, mahÈdevÈ avandisuÑ. 

  Idha mÈnusake rajjaÑ, parisÈ honti bandhavÈ. 
  Pacchime bhave sampatte, VÈseÔÔho nÈma brÈhmaÓo. 

  AsÊtikoÔi nicayo, tassa putto ahosahaÑ. 
  Selo iti mamaÑ nÈmaÑ, chaÄa~ge pÈramiÑ gato. 

  Ja~ghÈvihÈraÑ vicaraÑ, sasissehi purakkhato. 
  JaÔÈbhÈrikabharitaÑ, KeÓiyaÑ nÈma tÈpasaÑ. 

  PaÔiyattÈhutiÑ disvÈ, idaÑ vacanamabraviÑ. 
  ŒvÈho vÈ vivÈho vÈ, rÈjÈ vÈ te nimantito. 

  ŒhutiÑ yiÔÔhukÈmohaÑ, brÈhmaÓe devasammate. 
  Na nimantemi rÈjÈnaÑ, ÈhutÊ me na vijjati. 

  Na catthi mayhamÈvÈho, vivÈho me na vijjati. 
  SakyÈnaÑ nandijanano, seÔÔho loke sadevake. 
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  SabbalokahitatthÈya, sabbasattasukhÈvaho. 
  So me nimantito ajja, tassetaÑ paÔiyÈdanaÑ. 

  Timbar|sakavaÓÓÈbho, appameyyo an|pamo. 
  R|penÈ’sadiso Buddho, svÈtanÈya nimantito. 

  UkkÈmukhapahaÔÔhova, khadira~gÈrasannibho. 
  Vijj|pamo MahÈvÊro, so me Buddho nimantito.  

  Pabbatagge yathÈ acci, puÓÓamÈyeva candimÈ. 
  NaÄaggivaÓÓasa~kÈso, so me Buddho nimantito. 

  AsambhÊto bhayÈtÊto, bhavantakaraÓo Muni. 
  SÊh|pamo MahÈvÊro, so me Buddho nimantito. 

  Kusalo Buddhadhammehi, apasayho parehi so. 
  NÈg|pamo MahÈvÊro, so me Buddho nimantito. 

  SaddhammÈcÈrakusalo, BuddhanÈgo asÈdiso. 
  Usabh|pamo MahÈvÊro, so me Buddho nimantito. 

  AnantavaÓÓo amitayaso, vicittasabbalakkhaÓo. 
  Sakk|pamo MahÈvÊro, so me Buddho nimantito. 

  VasÊ gaÓÊ patÈpÊ ca, tejassÊ ca durÈsado. 
  Brahm|pamo MahÈvÊro, so me Buddho nimantito. 

  Pattadhammo Dasabalo, balÈtibalapÈrago. 
  DharaÓ|pamo MahÈvÊro, so me Buddho nimantito. 

  SÊlavÊcisamÈkiÓÓo, dhammaviÒÒÈÓakhobhito. 
  Udadh|pamo MahÈvÊro, so me Buddho nimantito. 

  DurÈsado duppasaho, acalo uggato brahÈ. 
  Ner|pamo MahÈvÊro, so me Buddho nimantito. 

  AnantaÒÈÓo asamasamo, atulo aggataÑ gato. 
  Gagan|pamo MahÈvÊro, so me Buddho nimantito. 
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  PatiÔÔhÈ bhayabhÊtÈnaÑ, tÈÓo saraÓagÈminaÑ. 
  AssÈsako MahÈvÊro, so me Buddho nimantito. 

  Œsayo buddhimantÈnaÑ, puÒÒakkhettaÑ sukhesinaÑ. 
  RatanÈkaro MahÈvÊro, so me Buddho nimantito. 

  AssÈsako vedakaro, sÈmaÒÒaphaladÈyako. 
  Megh|pamo MahÈvÊro, so me Buddho nimantito. 

  Lokacakkhu mahÈtejo, sabbatamavinodano. 
  S|riy|pamo MahÈvÊro, so me Buddho nimantito. 

  ŒrammaÓavimuttÊsu, sabhÈvadassano muni. 
  Cand|pamo MahÈvÊro, so me Buddho nimantito. 

  Buddho samussito loke, lakkhaÓehi ala~kato. 
  Appameyyo MahÈvÊro, so me Buddho nimantito. 

  Yassa ÒÈÓaÑ appameyyaÑ, sÊlaÑ yassa an|pamaÑ. 
  Vimutti asadisÈ yassa, so me Buddho nimantito. 

  Yassa dhÊti asadisÈ, thÈmo yassa acintiyo. 
  Yassa parakkamo jeÔÔho, so me Buddho nimantito. 

  RÈgo doso ca moho ca, visÈ sabbe sam|hatÈ. 
  Agad|pamo MahÈvÊro, so me Buddho nimantito. 

  KlesabyÈdhibahudukkha-sabbatamavinodano. 
  Vejj|pamo MahÈvÊro, so me Buddho nimantito. 

  Buddhoti bho yaÑ vadesi, ghosope’so sudullabho. 
  Buddho Buddhoti sutvÈna, pÊti me udapajjatha. 

  AbbhantaraÑ agaÓhantaÑ, pÊti me bahi nicchare. 
  SohaÑ pÊtimano santo, idaÑ vacanamabraviÑ. 

  KahaÑ nu kho so BhagavÈ, LokajeÔÔho NarÈsabho. 
  Tattha gantvÈ namassissaÑ, sÈmaÒÒaphaladÈyakaÑ. 
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  Paggayha dakkhiÓaÑ bÈhuÑ, vedajÈto kataÒjalÊ. 
  Œcikkhi me DhammarÈjaÑ, sokasallavinodanaÑ. 

  UdentaÑva mahÈmeghaÑ, nÊlaÑ aÒjanasannitaÑ. 
  SÈgaraÑ viya dissantaÑ, passase’taÑ mahÈvanaÑ. 

  Ettha so vasate Buddho, adantadamako Muni. 
  Vinayanto ca veneyye, bodhento bodhipakkhiye. 

  PipÈsitova udakaÑ, bhojanaÑva jighacchito. 
  GÈvÊ yathÈ vacchagiddhÈ, evÈhaÑ viciniÑ jinaÑ. 

  ŒcÈra-upacÈraÒÒ|, dhammÈnucchavisaÑvaraÑ. 
  SikkhÈpemi sake sisse, gacchante JinasantikaÑ. 

  DurÈsadÈ Bhagavanto, sÊhÈva ekacÈrino. 
  Pade padaÑ nikkhipantÈ, ÈgaccheyyÈtha mÈÓavÈ. 

  ŒsÊviso yathÈ ghoro, migarÈjÈva kesarÊ. 
  Mattova kuÒjaro dantÊ, evaÑ BuddhÈ durÈsadÈ. 

  UkkÈsitaÒca khipitaÑ, ajjhupekkhiya mÈÓavÈ. 
  Pade padaÑ nikkhipantÈ, upetha BuddhasantikaÑ. 

  PaÔisallÈnagarukÈ, appasaddÈ durÈsadÈ. 
  Dur|pasa~kamÈ BuddhÈ, gar| honti sadevake. 

  YadÈhaÑ paÒhaÑ pucchÈmi, paÔisammodayÈmi vÈ. 
  AppasaddÈ tadÈ hotha, munibh|tÈva tiÔÔhatha. 

  YaÑ so deseti Sambuddho, khemaÑ nibbÈnapattiyÈ. 
  TamevatthaÑ nisÈmetha, saddhammasavanaÑ sukhaÑ. 

  Upasa~kamma SambuddhaÑ, sammodiÑ muninÈ ahaÑ. 
  TaÑ kathaÑ vÊtisÈretvÈ, lakkhaÓe upadhÈrayiÑ. 

  LakkhaÓe dve ca ka~khÈmi, passÈmi tiÑsalakkhaÓe. 
  KosohitavatthaguyhaÑ, iddhiyÈ dassayÊ Muni. 
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  JivhaÑ ninnÈmayitvÈna, kaÓÓasote ca nÈsike. 
  PaÔimasi nalÈÔantaÑ, kevalaÑ chÈdayÊ Jino. 

  TassÈhaÑ lakkhaÓe disvÈ, paripuÓÓe sabyaÒjane. 
  Buddhoti niÔÔhaÑ gantvÈna, saha sissehi pabbajiÑ. 

  Satehi tÊhi sahito, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 
  AÉÉhamÈse asampatte, sabbe pattÈmha nibbutiÑ. 

  Ekato kammaÑ katvÈna, puÒÒakkhette anuttare. 
  Ekato saÑsaritvÈna, ekato vinivattayuÑ. 

  GopÈnasiyo datvÈna, p|gadhamme vasiÑ ahaÑ. 
  Tena kammena sukatena, aÔÔha het| labhÈmahaÑ. 

  DisÈsu p|jito homi, bhogÈ ca amitÈ mama. 
  PatiÔÔhÈ homi sabbesaÑ, tÈso mama na vijjati. 

  ByÈdhayo me na vijjanti, dÊghÈyuÑ pÈlayÈmi ca. 
  Sukhumacchaviko homi, ÈvÈse patthite vase. 

  AÔÔha gopÈnasÊ datvÈ, p|gadhamme vasiÑ ahaÑ. 
  PaÔisambhidÈrahattaÒca, etaÑ me aparaÔÔhamaÑ. 

  SabbavositavosÈno, katakicco anÈsavo. 
  AÔÔha gopÈnasÊ nÈma, tava putto MahÈmuni. 

  PaÒca thambhÈni datvÈna, p|gadhamme vasiÑ ahaÑ. 
  Tena kammena sukatena, paÒca het| labhÈmahaÑ. 

  Acalo homi mettÈya, an|na~go bhavÈmahaÑ. 
  Œdeyyavacano homi, na dhaÑsemi yathÈ ahaÑ. 

  AbhantaÑ hoti me cittaÑ, akhilo homi kassaci. 
  Tena kammena sukatena, vimalo homi sÈsane. 

  SagÈravo sappatisso, katakicco anÈsavo. 
  SÈvako te MahÈvÊra, bhikkhu taÑ vandate Muni. 
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 KatvÈ sukatapalla~kaÑ, sÈlÈyaÑ paÒÒapesahaÑ. 
 Tena kammena sukatena, paÒca het| labhÈmahaÑ. 

 Ucce kule pajÈyitvÈ, mahÈbhogo bhavÈmahaÑ. 
 Sabbasampattiko homi, maccheraÑ me na vijjati. 

 Gamane patthite mayhaÑ, palla~ko upatiÔÔhati. 
 Saha palla~kaseÔÔhena, gacchÈmi mama patthitaÑ. 

 Tena palla~kadÈnena, tamaÑ sabbaÑ vinodayiÑ. 
 SabbÈbhiÒÒÈbalappatto, thero vandati taÑ Muni. 

 ParakiccattakiccÈni, sabbakiccÈni sÈdhayiÑ. 
 Tena kammena sukatena, pÈvisiÑ abhayaÑ puraÑ. 

 PariniÔÔhitasÈlamhi, paribhogamadÈsahaÑ. 
 Tena kammena sukatena, seÔÔhattaÑ ajjhupÈgato. 

 Ye keci damakÈ loke, hatthi-asse damenti ye. 
 KaritvÈ kÈraÓÈ nÈnÈ, dÈruÓena damenti te. 

 Na hevaÑ tvaÑ MahÈvÊra, damesi naranÈriyo. 
 AdaÓÉena asatthena, damesi uttame dame. 

 DÈnassa vaÓÓe kittento, desanÈkusalo Muni. 
 EkapaÒhaÑ kathentova, bodhesi tisate Muni. 

 DantÈ mayaÑ sÈrathinÈ, suvimuttÈ anÈsavÈ. 
 SabbÈbhiÒÒÈbalapattÈ, nibbutÈ upadhikkhaye.  

 Satasahassito kappe, yaÑ dÈnamadadiÑ tadÈ. 
 AtikkantÈ bhayÈ sabbe, sÈlÈdÈnassidaÑ phalaÑ. 

 KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti.  

 ArahattaÑ pana patvÈ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ aÒÒaÑ byÈkaronto– 
 
 838. “YaÑ taÑ saraÓamÈgamha, ito aÔÔhame cakkhuma. 
 Sattarattena BhagavÈ, dantÈmha tava sÈsane”ti 
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gÈthamÈha. Tassattho–paÒcahi cakkh|hi cakkhuma BhagavÈ yasmÈ mayaÑ 
ito atÊte aÔÔhame divase taÑ saraÓaÑ agamimha. TasmÈ sattarattena tava 
sÈsane damakena1 dantÈ amha, aho te saraÓagamanassa ÈnubhÈvoti. Tato 
paraÑ– 
 
 839. “TuvaÑ Buddho tuvaÑ SatthÈ, tuvaÑ mÈrÈbhibh| Muni. 
 TuvaÑ anusaye chetvÈ, tiÓÓo tÈresi’maÑ pajaÑ. 
 
 840. UpadhÊ te samatikkantÈ, ÈsavÈ te padÈlitÈ. 
 SÊhova anupÈdÈno, pahÊnabhayabheravo”ti– 

imÈhi dvÊhi gÈthÈhi abhitthavitvÈ osÈnagÈthÈya SatthÈraÑ vandanaÑ 
yÈcati– 
 
 841. “Bhikkhavo tisatÈ ime, tiÔÔhanti paÒjalÊkatÈ. 
 PÈde vÊra pasÈrehi, nÈgÈ vandantu Satthuno”ti. 

 Tattha tuvaÑ Buddhoti tvameva imasmiÑ loke SabbaÒÒubuddho. 
DiÔÔhadhammikÈdi-atthena sattÈnaÑ anusÈsanato tvameva SatthÈ. SabbesaÑ 
mÈrÈnaÑ abhibhavanato mÈrÈbhibh|. MunibhÈvato Muni. Anusaye chetvÈti 
kÈmarÈgÈdike anusaye ariyamaggasatthena chinditvÈ. TiÓÓoti sayaÑ 
saÑsÈramahoghaÑ tiÓÓo, desanÈhatthena imaÑ pajaÑ sattakÈyaÑ tÈresi. 
UpadhÊti khandh|padhi-Èdayo sabbe upadhÊ. AnupÈdÈnoti sabbaso 
pahÊnakÈmupÈdÈnÈdiko. EvaÑ vatvÈ thero sapariso SatthÈraÑ abhivandatÊti. 
 

SelattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
7. KÈÄigodhÈputtabhaddiyattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 YÈtaÑ me hatthigÊvÈyÈti-ÈdikÈ Èyasmato Bhaddiyattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro Padumuttarassa Bhagavato 
kÈle mahÈbhogakule nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ Satthu santike 
dhammaÑ suÓanto SatthÈrÈ ekaÑ bhikkhuÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Natthi (SÊ) 
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uccÈkulikÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapiyamÈnaÑ disvÈ sayampi taÑ ÔhÈnantaraÑ 
patthetvÈ sattÈhaÑ Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ 
datvÈ paÓidhÈnaÑ akÈsi. SatthÈpissa anantarÈyena samijjhanabhÈvaÑ disvÈ 
byÈkÈsi, sopi taÑ byÈkaraÓaÑ sutvÈ uccÈkulikasaÑvattanikaÑ kammaÑ 
pucchitvÈ dhammassavanassa kÈrÈpanaÑ, dhammamaÓÉape ÈsanadÈnaÑ, 
bÊjanÊdÈnaÑ1, dhammakathikÈnaÑ p|jÈsakkÈrakaraÓaÑ, uposathÈgÈre 
paÔissayadÈnanti evamÈdiÑ yÈvajÊvaÑ bahupuÒÒaÑ katvÈ tato cuto 
devamanussesu saÑsaranto Kassapassa Bhagavato aparabhÈge amhÈkaÑ 
Bhagavato uppattiyÈ puretaraÑ BÈrÈÓasiyaÑ kuÔumbiyaghare nibbatto 
sambahule Paccekabuddhe piÓÉÈya caritvÈ ekasmiÑyeva ÔhÈne samÈgantvÈ 
bhattavissaggaÑ karonte disvÈ tattha pÈsÈÓaphalakÈni attharitvÈ 
pÈdodakÈdiÑ upaÔÔhapento yÈvajÊvaÑ upaÔÔhahi. 

 So ekaÑ BuddhantaraÑ devamanussesu saÑsaritvÈ imasmiÑ 
BuddhuppÈde Kapilavatthunagare SÈkiyarÈjakule nibbatti, Bhaddiyotissa 
nÈmaÑ ahosi. So vayappatto AnuruddhÈdÊhi paÒcahi khattiyehi saddhiÑ 
Satthari Anupiyambavane viharante Satthu santike pabbajitvÈ arahattaÑ 
pÈpuÓi. TaÑ SatthÈ aparabhÈge Jetavane ariyagaÓamajjhe nisinno 
uccÈkulikÈnaÑ bhikkh|naÑ aggaÔÔhÈne Ôhapesi. So phalasukhena 
nibbÈnasukhena ca vÊtinÈmento araÒÒagatopi rukkham|lagatopi 
suÒÒÈgÈragatopi “aho sukhaÑ, aho sukhan”ti abhikkhaÓaÑ udÈnaÑ udÈnesi. 
TaÑ sutvÈ bhikkh| Satthu ÈrocesuÑ “ÈyasmÈ Bhaddiyo KÈÄigodhÈya putto 
abhikkhaÓaÑ’aho sukhaÑ, aho sukhan’ti vadati, anabhirato maÒÒe 
brahmacariyaÑ caratÊ”ti. SatthÈ taÑ pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira tvaÑ 
Bhaddiya abhikkhaÓaÑ’aho sukhaÑ, aho sukhan’ti vadasÊ”ti pucchi. So 
“saccaÑ BhagavÈ”ti paÔijÈnitvÈ “pubbe me bhante rajjaÑ kÈrentassa 
susaÑvihitÈrakkho ahosiÑ, tathÈpi bhÊto ubbiggo ussa~kito vihÈsiÑ. IdÈni 
pana pabbajito abhÊto anubbiggo anussa~kito viharÈmÊ”ti vatvÈ– 
 
 842. “YÈtaÑ me hatthigÊvÈya, sukhumÈ vatthÈ padhÈritÈ. 
 SÈlÊnaÑ odano bhutto, sucimaÑs|pasecano. 
______________________________________________________________ 
 1. BÊjanadÈnaÑ (SÊ) 
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 843. So’jja bhaddo sÈtatiko, uÒchÈpattÈgate rato. 
 JhÈyati anupÈdÈno, putto godhÈya Bhaddiyo. 
 
 844. PaÑsuk|lÊ sÈtatiko, uÒchÈpattÈgate rato. 
 JhÈyati anupÈdÈno, putto godhÈya Bhaddiyo. 
 
 845. PiÓÉapÈtÊ sÈtatiko -pa-. 
 
 846. TecÊvarÊ sÈtatiko -pa-. 
 
 847. SapadÈnacÈrÊ sÈtatiko -pa-. 
 
 848. EkÈsanÊ sÈtatiko -pa-. 
 
 849. PattapiÓÉÊ sÈtatiko -pa-. 
 
 850. KhalupacchÈbhattÊ sÈtatiko -pa-. 
 
 851. ŒraÒÒiko sÈtatiko -pa-. 
 
 852. Rukkham|liko sÈtatiko -pa-. 
 
 853. AbbhokÈsÊ sÈtatiko -pa-. 
 
 854. SosÈniko sÈtatiko -pa-. 
 
 855. YathÈsanthatiko sÈtatiko -pa-. 
 
 856. Nesajjiko sÈtatiko -pa-. 
 
 857. Appiccho sÈtatiko -pa-. 
 
 858. SantuÔÔho sÈtatiko -pa-. 
 
 859. Pavivitto sÈtatiko -pa-. 
 
 860. AsaÑsaÔÔho sÈtatiko -pa-. 
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 861. ŒraddhavÊriyo sÈtatiko -pa-. 
 
 862. HitvÈ satapalaÑ kaÑsaÑ, sovaÓÓaÑ satarÈjikaÑ. 
 AggahiÑ mattikÈpattaÑ, idaÑ dutiyÈbhisecanaÑ. 
 
 863. Ucce maÓÉalipÈkÈre, daÄhamaÔÔÈlakoÔÔhake. 
 Rakkhito khaggahatthehi, uttasaÑ vihariÑ pure. 
 
 864. So’jja bhaddo anutrÈsÊ, pahÊnabhayabheravo. 
 JhÈyati vanamogayha, putto GodhÈya Bhaddiyo. 
 
 865. SÊlakkhandhe patiÔÔhÈya, satiÑ paÒÒaÒca bhÈvayaÑ. 
 PÈpuÓiÑ anupubbena, sabbasaÑyojanakkhayan”ti– 

imÈhi gÈthÈhi Satthu purato sÊhanÈdaÑ nadi. 

 Tattha yÈtaÑ me hatthigÊvÈyÈti bhante pubbe mayÈ gacchantenÈpi 
hatthigÊvÈya hatthikkhandhe nisÊditvÈ yÈtaÑ caritaÑ. VatthÈni 
pariharantenÈpi sukhumÈ sukhasamphassÈ KÈsikavatthavisesÈ dhÈritÈ. 
OdanaÑ bhuÒjantenÈpi tivassikÈnaÑ purÈÓagandhasÈlÊnaÑ odano 
tittirakapiÒjarÈdinÈ sucinÈ maÑsena upasittatÈya sucimaÑs|pasecano 
bhutto, tathÈpi taÑ sukhaÑ na mayhaÑ cittaparitosakaraÑ ahosi, yathÈ 
etarahi vivekasukhanti dassento Èha “so’jja bhaddo”ti-Èdi. Ettha ca 
hatthiggahaÓeneva assarathayÈnÈni, vatthaggahaÓena sabbarÈjÈla~kÈrÈ, 
odanaggahaÓena sabbabhojanavikati gahitÈti veditabbaÑ. So’jjÈti so ajja 
etarahi pabbajjÈyaÑ Ôhito. Bhaddoti sÊlÈdiguÓehi samannÈgatattÈ bhaddo. 
SÈtatikoti samaÓadhamme diÔÔhadhammasukhavihÈre sÈtaccayutto. 
UÒchÈpattÈgate ratoti uÒchÈcariyÈya patte Ègate pattapariyÈpanne abhirato, 
teneva santuÔÔhoti adhippÈyo. JhÈyatÊti phalasamÈpattijhÈnena jhÈyati. Putto 
GodhÈyÈti KÈÄigodhÈya nÈma khattiyÈya putto. Bhaddiyoti evaÑnÈmo 
attÈnameva thero aÒÒaÑ viya katvÈ vadati. 

 GahapaticÊvaraÑ paÔikkhipitvÈ paÑsuk|lika~gasamÈdÈnena 
paÑsuk|liko. SaÑghabhattaÑ paÔikkhipitvÈ piÓÉapÈtika~gasamÈdÈnena 
piÓÉapÈtiko. 
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AtirekacÊvaraÑ paÔikkhipitvÈ tecÊvarika~gasamÈdÈnena tecÊvariko. 
LoluppacÈraÑ paÔikkhipitvÈ sapadÈnacÈrika~gasamÈdÈnena sapadÈnacÈrÊ. 
NÈnÈsanabhojanaÑ paÔikkhipitvÈ ekÈsanika~gasamÈdÈnena ekÈsaniko. 
DutiyakabhÈjanaÑ paÔikkhipitvÈ pattapiÓÉika~gasamÈdÈnena pattapiÓÉiko. 
AtirittabhojanaÑ paÔikkhipitvÈ khalupacchÈbhattika~gasamÈdÈnena 
khalupacchÈbhattiko. GÈmantasenÈsanaÑ paÔikkhipitvÈ 
ÈraÒÒika~gasamÈdÈnena ÈraÒÒiko. ChannavÈsaÑ paÔikkhipitvÈ 
rukkham|lika~gasamÈdÈnena rukkham|liko. Channarukkham|lÈni 
paÔikkhipitvÈ abbhokÈsika~gasamÈdÈnena abbhokÈsiko. NasusÈnaÑ 
paÔikkhipitvÈ sosÈnika~gasamÈdÈnena sosÈniko. SenÈsanaloluppaÑ 
paÔikkhipitvÈ yathÈsanthatika~gasamÈdÈnena yathÈsanthatiko. SayanaÑ 
paÔikkhipitvÈ nesajjika~gasamÈdÈnena nesajjiko. Ayamettha sa~khepo, 
vitthÈrato pana dhuta~gakathÈ Visuddhimagge1 vuttanayeneva gahetabbÈ. 

 Ucceti uccÈdiÔÔhÈne, uparipÈsÈdatÈya vÈ ucce. MaÓÉalipÈkÈreti 
maÓÉalÈkÈrena pÈkÈraparikkhitte. DaÄhamaÔÔÈlakoÔÔhaketi thirehi aÔÔÈlehi 
dvÈrakoÔÔhakehi ca samannÈgate, nagareti attho. 

 SatiÑ paÒÒaÒcÈti ettha satisÊsena samÈdhiÑ vadati, 
phalasamÈpattinirodhasamÈpattiyo sandhÈya “satiÑ paÒÒaÒca bhÈvayan”ti 
vutto. SesaÑ tattha tattha vuttanayattÈ uttÈnameva. 

 EvaÑ thero Satthu sammukhÈ sÊhanÈdaÑ nadi. TaÑ sutvÈ bhikkh| 
abhippasannÈ ahesuÑ. 
 

KÈÄigodhÈputtabhaddiyattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
8. A~gulimÈlattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 GacchaÑ vadesÊti-ÈdikÈ Èyasmato A~gulimÈlattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ upacinitvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ 
KosalaraÒÒo purohitassa Bhaggavassa nÈma brÈhmaÓassa putto hutvÈ 
nibbatti, tassa 
______________________________________________________________ 
 1. Visuddhi 1. 57 piÔÔhÈdÊsu. 
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jÈtadivase sakalanagare ÈvudhÈni pajjaliÑsu, raÒÒo ca ma~galÈvudhaÑ 
sayanapÊÔhe ÔhapitaÑ pajjali, taÑ disvÈ rÈjÈ bhÊto saÑviggo niddaÑ na 
labhi. Purohito tÈyaÑ velÈyaÑ nakkhattayogaÑ ullokento “coranakkhattena 
jÈto”ti sanniÔÔhÈnamakÈsi. So vibhÈtÈya rattiyÈ raÒÒo santikaÑ gato 
sukhaseyyaÑ pucchi. RÈjÈ “kuto Ècariya sukhaseyyaÑ, rattiyaÑ mayhaÑ 
ma~galÈvudhaÑ pajjali, tassa ko nu kho vipÈko bhavissatÊ”ti. MÈ bhÈyi 
mahÈrÈja, mayhaÑ ghare dÈrako jÈto, tassa ÈnubhÈvena sakalanagarepi 
ÈvudhÈni pajjaliÑs|ti. KiÑ bhavissati ÈcariyÈti. DÈrako coro bhavissatÊti. 
KiÑ ekacÈrÊ coro, udÈhu gaÓajeÔÔhakoti. EkacÈriko deva. KiÑ naÑ 
mÈremÈti. “EkacÈriko ce, paÔijaggatha tÈva nan”ti Èha. Tassa nÈmaÑ 
karontÈ yasmÈ jÈyamÈno raÒÒo cittaÑ vihesento jÈto, tasmÈ HiÑsakoti 
katvÈ pacchÈ diÔÔhaÑ adiÔÔhanti viya AhiÑsakoti vohariÑsu. 

 So vayappatto pubbakammabalena sattannaÑ hatthÊnaÑ balaÑ dhÈreti, 
tassidaÑ pubbakammaÑ–BuddhasuÒÒe loke kassako hutvÈ nibbatto ekaÑ 
PaccekabuddhaÑ vassodakena tintaÑ allacÊvaraÑ sÊtapÊÄitaÑ attano 
khettabh|miÑ upagataÑ disvÈ “puÒÒakkhettaÑ me upaÔÔhitan”ti 
somanassajÈto aggiÑ katvÈ adÈsi. So tassa kammassa balena 
nibbattanibbattaÔÔhÈne thÈmajavabalasampanno ca hutvÈ imasmiÑ 
pacchimattabhÈve sattannaÑ hatthÊnaÑ balaÑ dhÈreti. So TakkasilaÑ 
gantvÈ disÈpÈmokkhassa Ècariyassa santike dhammantevÈsÊ hutvÈ sippaÑ 
uggaÓhanto ÈcariyabrÈhmaÓaÑ tassa bhariyaÒca sakkaccaÑ paÔijaggati. 
Tenassa sÈ brÈhmaÓÊ gehe labbhamÈnena bhattÈdinÈ sa~gahaÑ karoti. TaÑ 
asahamÈnÈ aÒÒe mÈÓavÈ Ècariyena saddhiÑ bhedaÑ akaÑsu. BrÈhmaÓo 
tesaÑ vacanaÑ dve tayo vÈre asaddahanto hutvÈ pacchÈ saddahitvÈ 
“mahÈbalo mÈÓavo, na sakkÈ kenaci mÈrÈpetuÑ, upÈyena naÑ mÈressÈmÊ”ti 
cintetvÈ niÔÔhitasippaÑ attano nagaraÑ gantuÑ ÈpucchantaÑ mÈÓavaÑ Èha 
“tÈta AhiÑsaka niÔÔhitasippena nÈma antevÈsinÈ Ècariyassa garudakkhiÓÈ 
dÈtabbÈ, taÑ mayhaÑ dehÊ”ti. SÈdhu Ècariya kiÑ dassÈmÊti. ManussÈnaÑ 
sahassadakkhiÓahattha~guliyo ÈnehÊti. BrÈhmaÓassa kira ayamassa 
adhippÈyo–bah|su mÈriyamÈnesu ekantato eko naÑ 
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mÈreyyÈti. TaÑ sutvÈ AhiÑsako attano ciraparicitaÑ nikkaruÓataÑ 
purakkhatvÈ sannaddhapaÒcÈvudho KosalaraÒÒo vijite jÈlinaÑ vanaÑ 
pavisitvÈ mahÈmaggasamÊpe pabbatantare vasanto pabbatasikhare ÔhatvÈ 
maggena1 gacchante manusse oloketvÈ vegena gantvÈ a~guliyo gahetvÈ 
rukkhagge olambesi. TÈ gijjhÈpi kÈkÈpi khÈdiÑsu, bh|miyaÑ nikkhittÈ 
p|tibhÈvaÑ agamaÑsu. EvaÑ gaÓanÈya aparip|ramÈnÈya laddhÈ laddhÈ 
a~guliyo suttena ganthitvÈ mÈlaÑ katvÈ yaÒÒopacitaÑ viya aÑse olambesi, 
tato paÔÔhÈya A~gulimÈlotvevassa samaÒÒÈ ahosi. 

 EvaÑ tasmiÑ manusse mÈrente maggo avaÄaÒjo ahosi. So magge 
manusse alabhanto gÈm|pacÈraÑ gantvÈ nilÊyitvÈ ÈgatÈgate manusse 
mÈretvÈ a~guliyo gahetvÈ gacchati. TaÑ ÒatvÈ manussÈ gÈmato 
apakkamiÑsu, gÈmÈ suÒÒÈ ahesuÑ, tathÈ nigamÈ janapadÈ ca. EvaÑ tena so 
padeso ubbÈsito ahosi. A~gulimÈlassa ca ekÈya |nÈ sahassa-a~guliyo 
sa~gahÈ ahesuÑ. Atha manussÈ taÑ corupaddavaÑ KosalaraÒÒo ÈrocesuÑ. 
RÈjÈ pÈtova nagare bheriÑ carÈpesi “sÊghaÑ A~gulimÈlacoraÑ gaÓhÈma, 
balakÈyo Ègacchat|”ti. TaÑ sutvÈ A~gulimÈlassa mÈtÈ MantÈÓÊ nÈma 
brÈhmaÓÊ tassa pitaraÑ Èha “putto kira te coro hutvÈ idaÒcidaÒca karoti, 
taÑ ‘ÊdisaÑ mÈ karÊ’ti saÒÒÈpetvÈ Ènehi, aÒÒathÈ naÑ rÈjÈ ghÈteyyÈ”ti. 
BrÈhmaÓo “na mayhaÑ tÈdisehi puttehi attho, rÈjÈ yaÑ vÈ taÑ vÈ karot|”ti 
Èha. Atha brÈhmaÓÊ puttasinehena2 pÈtheyyaÑ gahetvÈ “mama puttaÑ 
saÒÒÈpetvÈ ÈnessÈmÊ”ti maggaÑ paÔipajji. BhagavÈ “ayaÑ ‘A~gulimÈlaÑ 
ÈnessÈmÊ’ti gacchati, sace sÈ gamissati, A~gulimÈlo ‘a~gulisahassaÑ 
p|ressÈmÊ’ti mÈtarampi mÈressati, so ca pacchimabhaviko, sacÈhaÑ na 
gamissaÑ, mahÈjÈni abhavissÈ”ti ÒatvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto 
sayameva pattacÊvaraÑ gahetvÈ A~gulimÈlaÑ uddissa tiÑsayojanikaÑ 
maggaÑ padasÈva paÔipajjamÈno antarÈmagge gopÈlakÈdÊhi vÈriyamÈnopi 
jÈlinaÑ vanaÑ upagacchi. TasmiÑ ca khaÓe tassa mÈtÈ tena diÔÔhÈ, so 
mÈtaraÑ d|ratova disvÈ “mÈtarampi mÈretvÈ ajja |na~guliÑ p|ressÈmÊ”ti 
asiÑ ukkhipitvÈ upadhÈvi, 
______________________________________________________________ 
 1. Magge (SÊ) 2. Puttasinehassa balavabhÈvena (SÊ) 
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tesaÑ ubhinnaÑ antare BhagavÈ attÈnaÑ dassesi, A~gulimÈlo BhagavantaÑ 
disvÈ “kiÑ me mÈtaraÑ vadhitvÈ a~guliyÈ gahitena, jÊvatu me mÈtÈ, 
yann|nÈhaÑ imaÑ samaÓaÑ jÊvitÈ voropetvÈ a~guliÑ gaÓheyyan”ti 
ukkhittÈsiko BhagavantaÑ piÔÔhito piÔÔhito anubandhi. Atha kho BhagavÈ 
tathÈr|paÑ iddhÈbhisa~khÈraÑ abhisa~khÈsi1, yathÈ pakati-iriyÈpathena 
gacchantampi attÈnaÑ A~gulimÈlo sabbathÈmena dhÈvantopi na akkoti 
sampÈpuÓituÑ. So parihÊnajavo ghurughurupassÈsÊ kacchehi sedaÑ 
muÒcanto padaÑ2 uddharitumpi asakkonto khÈÓu viya Ôhito BhagavantaÑ 
“tiÔÔha tiÔÔha samaÓÈ”ti Èha. BhagavÈ gacchantova “Ôhito ahaÑ A~gulimÈla, 
tvaÒca tiÔÔhÈ”ti Èha. So “ime kho samaÓÈ SakyaputtiyÈ saccavÈdino, ayaÑ 
samaÓo gacchantoyeva ‘Ôhito ahaÑ A~gulimÈla, tvaÒca tiÔÔhÈ’ti Èha, 
ahaÒcamhi Ôhito, ko nu kho imassa adhippÈyo, pucchitvÈ naÑ jÈnissÈmÊ”ti 
BhagavantaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 
 
 866. “GacchaÑ vadesi samaÓa Ôhitomhi, 
 MamaÒca br|si Ôhita’maÔÔhitoti. 
 PucchÈmi taÑ samaÓa etamatthaÑ, 
 KathaÑ Ôhito tvaÑ, ahamaÔÔhitomhÊ”ti. 

 Tattha samaÓÈti BhagavantaÑ Èlapati. Mamanti maÑ. Kathanti 
kenÈkÈrena. AyaÒhettha attho–samaÓa tvaÑ gacchantova samÈno 
“ÔhitomhÊ”ti vadesi. MamaÒca ÔhitaÑyeva “aÔÔhito”ti br|si vadesi, 
kÈraÓenettha bhavitabbaÑ, tasmÈ taÑ samaÓaÑ ahaÑ etamatthaÑ 
pucchÈmi. KathaÑ kenÈkÈrena tvaÑ Ôhito ahosi, ahaÒca aÔÔhitomhÊti. EvaÑ 
vutte BhagavÈ– 
 
 867. “®hito ahaÑ A~gulimÈla sabbadÈ, 
 Sabbesu bh|tesu nidhÈya daÓÉaÑ. 
 TuvaÑ ca pÈÓesu asaÒÒatosi, 
 TasmÈ ÔhitohaÑ, tuvamaÔÔhitosÊ”ti– 

gÈthÈya taÑ ajjhabhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. Abhisa~khari (SÊ) 2. PÈdaÑ (SÊ) 
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 Tattha Ôhito ahaÑ A~gulimÈla sabbadÈ, sabbesu bh|tesu nidhÈya 
daÓÉanti A~gulimÈla ahaÑ sabbadÈ sabbakÈle ÈdimajjhapariyosÈnesu 
tasathÈvarabhedesu sabbesu sattesu daÓÉaÑ nidhÈya nihitadaÓÉo 
nihitasattho lajjÊ dayÈpanno, tato aÒÒathÈ avattanato evar|peneva Ôhito. 
TuvaÑ ca pÈÓesu asaÒÒatosÊti tvaÑ pana sattesu saÒÒamarahito asi, luddo 
lohitapÈÓi hatapahate niviÔÔho adayÈpanno, tasmÈ asaÒÒato virativasena 
aÔÔhito, tato eva tÈsu tÈsu gatÊsu paribbhamanatopi tuvaÑ idÈni iriyÈpathena 
Ôhitopi aÔÔhito asi, ahaÑ pana vuttappakÈrena Ôhitoti. Tato a~gulimÈlo 
yathÈbhuccaguÓappabhÈvitassa jalatale telassa viya sakalaÑ lokaÑ 
abhibyÈpetvÈ Ôhitassa Bhagavato kittisaddassa sutapubbattÈ hetusampattiyÈ 
ÒÈÓassa ca paripÈkagatattÈ “ayaÑ so BhagavÈ”ti saÒjÈtapÊtisomanasso 
“mahÈ ayaÑ sÊhanÈdo, mahantaÑ gajjitaÑ, nayidaÑ aÒÒassa bhavissati, 
samaÓassa maÒÒe Gotamassa etaÑ gajjitaÑ, diÔÔho vatamhi mahesinÈ 
SammÈsambuddhena, mayhaÑ sa~gahakaraÓatthaÑ BhagavÈ idhÈgato”ti 
cintetvÈ– 
 
 868. “CirassaÑ vata me mahito mahesÊ, 
 MahÈvanaÑ samaÓo paccapÈdi. 
 SohaÑ cajissÈmi sahassapÈpaÑ, 
 SutvÈna gÈthaÑ tava dhammayuttan”ti– 

imaÑ gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha cirassaÑ vatÈti cirakÈlena vata. Meti mayhaÑ anuggahatthÈya. 
Mahitoti sadevakena lokena mahatiyÈ p|jÈya p|jito. Mahante 
sÊlakkhandhÈdiguÓe esi gavesÊti mahesÊ. MahÈvanaÑ samaÓo paccapÈdÊti 
imaÑ mahÈraÒÒaÑ samitasabbapÈpo BhagavÈ paÔipajji. SohaÑ cajissÈmi 
sahassapÈpaÑ, sutvÈna gÈthaÑ tava dhammayuttanti sohaÑ dhammayuttaÑ 
dhamm|pasaÑhitaÑ tava gÈthaÑ suÓiÑ. SohaÑ taÑ sutvÈna “cirassampi 
cirakÈlenapi sa~gataÑ paricitaÑ pÈpasahassaÑ pajahissan”ti cintetvÈ idÈni 
naÑ aÒÒadatthu pariccajissÈmÊti attho. EvaÑ pana vatvÈ yathÈ paÔipajji, 
yathÈ ca BhagavatÈ anuggahito, taÑ dassetuÑ– 
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 869. “Icceva coro asi’mÈvudhaÒca, 
 Sobbhe papÈte narake anvakÈsi. 
 Avandi coro Sugatassa pÈde, 
 Tattheva pabbajja’mayÈci BuddhaÑ. 
 
 870. Buddho ca kho kÈruÓiko mahesi, 
 Yo SatthÈ lokassa sadevakassa. 
 Ta’mehi bhikkh|ti tadÈ avoca, 
 Eseva tassa ahu bhikkhubhÈvo”ti– 

sa~gÊtikÈrÈ imÈ dve gÈthÈ ÔhapesuÑ. 

 Tattha iccevÈti iti eva evaÑ vatvÈ anantarameva. Coroti A~gulimÈlo. 
Asinti khaggaÑ. Œvudhanti sesÈvudhaÑ. Sobbheti samantato chinnataÔe. 
PapÈteti ekato chinnataÔe. Naraketi bh|miyÈ phalitavivare. Idha pana tÊhipi 
padehi yattha patitaÑ aÒÒena gahetuÑ na sakkÈ, tÈdisaÑ pabbatantarameva 
vadati. AnvakÈsÊti anu akÈsi, paÒcavidhampi attano ÈvudhaÑ anu khipi1 
chaÉÉesi, tÈni chaÉÉetvÈ Bhagavato pÈdesu sirasÈ nipatitvÈ “pabbÈjetha 
maÑ bhante”ti Èha. Tena vuttaÑ “avandi coro Sugatassa pÈde, tattheva 
pabbajja’mayÈci Buddhan”ti. EvaÑ tena pabbajjÈya yÈcitÈya SatthÈ tassa 
purimakammaÑ olokento ehibhikkhubhÈvÈya hetusampattiÑ disvÈ 
dakkhiÓahatthaÑ pasÈretvÈ “ehi bhikkhu, svÈkhÈto dhammo, cara 
brahmacariyaÑ sammÈ dukkhassa antakiriyÈyÈ”ti Èha. SÈ eva ca tassa 
pabbajjÈ upasampadÈ ca ahosi. TenÈha “ta’mehi bhikkh|ti tadÈ avoca, eseva 
tassa ahu bhikkhubhÈvo”ti. 

 EvaÑ thero Satthu santike ehibhikkhubhÈvena pabbajjaÑ 
upasampadaÒca labhitvÈ vipassanÈya kammaÑ karonto arahattaÑ patvÈ 
vimuttisukhaÑ paÔisaÑvedento pÊtisomanassajÈto udÈnavasena– 
 
 871. “Yo ca pubbe pamajjitvÈ, pacchÈ so nappamajjati. 
 So'maÑ lokaÑ pabhÈseti, abbhÈ muttova candimÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Anu anu khipi (Ka) 
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 872. Yassa pÈpaÑ kataÑ kammaÑ, kusalena pidhÊyati. 
 So’maÑ lokaÑ pabhÈseti, abbhÈ muttova candimÈ. 
 
 873. Yo have daharo bhikkhu, yuÒjati BuddhasÈsane. 
 So’maÑ lokaÑ pabhÈseti, abbhÈ muttova candimÈ”ti– 

gÈthattayaÑ abhÈsi. 

 Tassattho–yo puggalo gahaÔÔho vÈ pabbajito vÈ 
kalyÈÓamittasaÑsaggato pubbe pÈpamittasaÑsaggena vÈ attano vÈ 
paÔisa~khÈnÈbhÈvena pamajjitvÈ sammÈpaÔipattiyaÑ pamÈdaÑ ÈpajjitvÈ 
pacchÈ kalyÈÓamittasaÑsaggena yoniso ummujjanto nappamajjati, sammÈ 
paÔipajjati, samathavipassanaÑ anuyuÒjanto tisso vijjÈ cha abhiÒÒÈ pÈpuÓÈti, 
so abbhÈdÊhi mutto cando viya okÈsalokaÑ attanÈ adhigatÈhi vijjÈbhiÒÒÈhi 
imaÑ khandhÈdilokaÑ1 obhÈsetÊti. 

 Yassa puggalassa kataÑ upacitaÑ pÈpakammaÑ kammakkhayakarena 
lokuttarakusalena avipÈkÈrahabhÈvassa ÈharitattÈ vipÈkuppÈdane 
dvÈrapidhÈnena pidhÊyati thakÊyati. SesaÑ vuttanayameva. 

 Daharoti taruÓo, tenassa yogakkhamasarÊrataÑ dasseti. So hi uppannaÑ 
vÈtÈtapaparissayaÑ abhibhavitvÈ yogaÑ kÈtuÑ sakkoti. YuÒjati 
BuddhasÈsane sikkhattaye yuttappayutto hoti, sakkaccaÑ sampÈdetÊti attho. 

 EvaÑ pÊtisomanassajÈto vimuttisukhena viharanto2 yadÈ nagaraÑ 
piÓÉÈya pavisati, tadÈ aÒÒenapi khitto leÉÉu therassa kÈye nipatati, aÒÒenapi 
khitto daÓÉo tasseva kÈye nipatati. So bhinnena pattena vihÈraÑ pavisitvÈ 
Satthu santikaÑ gacchati. SatthÈ taÑ ovadati “adhivÈsehi tvaÑ brÈhmaÓa, 
adhivÈsehi tvaÑ brÈhmaÓa, yassa kho tvaÑ brÈhmaÓa kammassa vipÈkena 
bah|ni vassasahassÈni niraye pacceyyÈsi, tassa tvaÑ brÈhmaÓa kammassa 
vipÈkaÑ diÔÔheva dhamme paÔisaÑvedesÊ”ti. Atha thero anodhiso 
sabbasattesu mettacittaÑ upaÔÔhapetvÈ– 
______________________________________________________________ 
 1. ImaÑ khandhÈdilokaÑ vÈ (SÊ) 2. VimuttisukhavihÈrena (SÊ) 
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 874. “DisÈpi me dhammakathaÑ suÓantu, 
 DisÈpi me yuÒjantu BuddhasÈsane. 
 DisÈpi me te manuje bhajantu, 
 Ye dhammamevÈ’dapayanti santo. 
 
 875. DisÈ hi me khantivÈdÈnaÑ, avirodhappasaÑsinaÑ. 
 SuÓantu dhammaÑ kÈlena, taÒca anuvidhÊyantu. 
 
 876. Na hi jÈtu so mamaÑ hiÑse, aÒÒaÑ vÈ pana kaÒci naÑ. 
 Pappuyya paramaÑ santiÑ, rakkheyya tasathÈvare. 
 
 877. UdakaÑ hi nayanti nettikÈ, usukÈrÈ damayanti1 tejanaÑ. 
 DÈruÑ damayanti1 tacchakÈ, attÈnaÑ damayanti paÓÉitÈ. 
 
 878. DaÓÉeneke damayanti, a~kusebhi kasÈhi ca. 
 AdaÓÉena asatthena, ahaÑ dantomhi tÈdinÈ. 
 
 879. AhiÑsakoti me nÈmaÑ, HiÑsakassa pure sato. 
 AjjÈhaÑ saccanÈmomhi, na naÑ hiÑsÈmi kaÒci naÑ. 
 
 880. Coro ahaÑ pure ÈsiÑ, A~gulimÈloti vissuto. 
 VuyhamÈno mahoghena, BuddhaÑ saraÓamÈgamaÑ. 
 
 881. LohitapÈÓi pure ÈsiÑ, A~gulimÈloti vissuto. 
 SaraÓagamanaÑ passa, bhavanetti sam|hatÈ. 
 
 882. TÈdisaÑ kammaÑ katvÈna, bahuÑ duggatigÈminaÑ. 
 PhuÔÔho kammavipÈkena, anaÓo bhuÒjÈmi bhojanaÑ. 
 
 883. PamÈda’manuyuÒjanti, bÈlÈ dummedhino janÈ. 
 AppamÈdaÒca medhÈvÊ, dhanaÑ seÔÔhaÑva rakkhati. 
 
 884. MÈ pamÈdamanuyuÒjetha, mÈ kÈmaratisanthavaÑ. 
 Appamatto hi jhÈyanto, pappoti paramaÑ sukhaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Namayanti (PÈÄiyaÑ) 
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 885. SvÈgataÑ nÈpagataÑ, netaÑ dummantitaÑ mama. 
 Savibhattesu dhammesu, yaÑ seÔÔhaÑ tadupÈgamaÑ. 
  
 886. SvÈgataÑ nÈpagataÑ, netaÑ dummantitaÑ mama. 
 Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 
 
 887. AraÒÒe rukkham|le vÈ, pabbatesu guhÈsu vÈ. 
 Tattha tattheva aÔÔhÈsiÑ, ubbiggamanaso tadÈ. 
 
 888. SukhaÑ sayÈmi ÔhÈyÈmi, sukhaÑ kappemi jÊvitaÑ. 
 AhatthapÈso mÈrassa, aho SatthÈnukampito. 
 
 889. Brahmajacco pure ÈsiÑ, udicco ubhato ahu. 
 So’jja putto Sugatassa, DhammarÈjassa Satthuno. 
 
 890. VÊtataÓho anÈdÈno, guttadvÈro susaÑvuto. 
 Agham|laÑ vadhitvÈna, patto me Èsavakkhayo. 
 
 891. PariciÓÓo mayÈ SatthÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 
 Ohito garuko bhÈro, bhavanetti sam|hatÈ”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha disÈpÊti mayhaÑ disÈpi amittÈ paccatthikÈpi ye maÑ evaÑ 
upavadanti “yathÈ mayaÑ A~gulimÈlassa vasena ÒÈtiviyogadukkhaparetÈ 
dukkhaÑ pÈpuÓÈma, evaÑ A~gulimÈlopi dukkhaÑ pÈpuÓÈt|”ti. Me 
dhammakathaÑ suÓant|ti mayÈ Satthu santike sutaÑ 
catusaccadhammapaÔisaÑyuttaÑ kathaÑ suÓantu. YuÒjant|ti sutvÈ ca 
tadatthÈya paÔipajjantu. Te manuje bhajant|ti tÈdise sappurise kalyÈÓamitte 
bhajantu sevantu. Ye dhammamevÈ’dapayanti santoti ye sappurisÈ 
kusaladhammameva, uttarimanussadhammameva, 
nibbattitalokuttaradhammameva ca Èdapenti samÈdapenti1 gaÓhÈpenti. 

 KhantivÈdÈnanti adhivÈsanakhantimeva vadantÈnaÑ, tato eva 
avirodhappasaÑsinanti kenaci avirodhabh|tÈya mettÈya eva 
pasaÑsanasÊlÈnaÑ. SuÓantu 
______________________________________________________________ 
 1. ŒdÈpenti samÈdÈpenti (SÊ) 
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dhammaÑ kÈlenÈti yuttappayuttakÈle tesaÑ santike dhammaÑ suÓantu. 
TaÒca anuvidhÊyant|ti taÒca yathÈsutaÑ dhammaÑ sammadeva uggahitvÈ 
anukarontu, dhammÈnudhammaÑ paÔipajjant|ti attho. 

 Na hi jÈtu so mamaÑ hiÑseti so mayhaÑ diso paccatthiko jÈtu 
ekaÑseneva maÑ na hiÑse na bÈdheyya. AÒÒaÑ vÈ pana kaÒci nanti na 
kevalaÑ maÑyeva, aÒÒaÑ vÈpi kaÒci sattaÑ na hiÑseyya, pappuyya 
paramaÑ santinti paramaÑ uttamaÑ santiÑ nibbÈnaÑ pÈpuÓeyya, 
pÈpuÓitvÈ ca rakkheyya tasathÈvareti sabbe ca satte paramÈya rakkhÈya 
rakkheyya, sissaÑ puttaÑ1 viya paripÈleyyÈti attho. 

 EvaÑ thero imÈhi gÈthÈhi pare pÈpato parimocento parittakiriyaÑ nÈma 
katvÈ attano paÔipattiÑ pakÈsento “udakaÑ hÊ”ti gÈthamÈha. Tattha 
pathaviyÈ thalaÔÔhÈnaÑ khaÓitvÈ ninnaÔÔhÈnaÑ p|retvÈ mÈtikaÑ vÈ katvÈ 
rukkhadoÓiÑ vÈ ÔhapetvÈ attanÈ icchiticchitaÔÔhÈnaÑ udakaÑ nentÊti nettikÈ, 
udakahÈrino. Tejananti kaÓÉaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti–nettikÈ attano ruciyÈ 
udakaÑ nayanti, usukÈrÈpi tÈpetvÈ va~kÈbhÈvaÑ harantÈ tejanaÑ usuÑ 
damayanti ujukaÑ karonti, tacchakÈpi nemi-ÈdÊnaÑ atthÈya tacchantÈ 
dÈruÑ damayanti attano ruciyÈ ujuÑ vÈ va~kaÑ vÈ karonti. EvaÑ ettakaÑ 
ÈrammaÓaÑ katvÈ paÓÉitÈ sappaÒÒÈ ariyamaggaÑ uppÈdentÈ attÈnaÑ 
damenti, arahattappattÈ pana ekantadantÈ nÈma hontÊti. 

 IdÈni purisadammasÈrathinÈ SatthÈrÈ attano damitÈkÈraÑ kataÒÒutaÒca 
pÈkÈsento “daÓÉeneke”ti-ÈdikÈ paÒca gÈthÈ abhÈsi. Tattha daÓÉeneke 
damayantÊti rÈjarÈjamahÈmattÈdayo daÓÉena, hatthi-assÈdinÈ balakÈyena ca 
paccatthikÈdike damenti, gopÈlÈdayo ca gÈvÈdike daÓÉena yaÔÔhiyÈ damenti. 
HatthÈcariyÈ hatthiÑ a~kusehi, assÈcariyÈ asse kasÈhi ca damenti. AdaÓÉena 
asatthena, ahaÑ dantomhi tÈdinÈti ahaÑ pana iÔÔhÈdÊsu2 tÈdibhÈvappattena 
SammÈsambuddhena vinÈ eva daÓÉena, vinÈ satthena, 
nihitadaÓÉanihitasatthabhÈvena danto damito nibbisevano gato amhi. 
______________________________________________________________ 
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 AhiÑsakoti me nÈmaÑ, HiÑsakassa pure satoti SatthÈrÈ samÈgamato 
pubbe HiÑsakassa me samÈnassa AhiÑsakoti nÈmamattaÑ ahosi. AjjÈhanti 
idÈni panÈhaÑ, “AhiÑsako”ti saccanÈmo avitathanÈmo amhi, tasmÈ na naÑ 
hiÑsÈmi kaÒcipi sattaÑ na hiÑsÈmi na bÈdhemi, nanti nipÈtamattaÑ. 

 Vissutoti “pÈÓÈtipÈtÊ luddo lohitapÈÓÊ”ti-ÈdinÈ paÒÒÈto. MahoghenÈti 
kÈmoghÈdinÈ mahatÈ oghena, tassa oghassa vicchedakaraÑ BuddhaÑ 
saraÓaÑ Buddhasa~khÈtaÑ saraÓaÑ agamaÑ upagacchiÑ1. 

 LohitapÈÓÊti pÈÓamatipÈtanena paresaÑ lohitena ruhirena makkhitapÈÓi. 
SaraÓagamanaÑ passÈti mahapphalaÑ mama saraÓagamanaÑ passÈti 
attÈnamevÈlapati. 

 TÈdisaÑ kammanti anekasatapurisavadhaÑ dÈruÓaÑ tathÈr|paÑ 
pÈpakammaÑ. PhuÔÔho kammavipÈkenÈti pubbe katassa pÈpakammassa 
vipÈkena phuÔÔho, sabbaso pahÊnakammo vipÈkamattaÑ paccanubhonto. 
Atha vÈ phuÔÔho kammavipÈkenÈti upanissayabh|tassa kusalakammassa 
phalabh|tena lokuttaramaggena, lokuttarakammasseva vÈ phalena 
vimuttisukhena phuÔÔho. Sabbaso kilesÈnaÑ2 khÊÓattÈ anaÓo bhuÒjÈmi 
bhojanaÑ, bhojanÈpadesena cattÈropi paccaye vadati. 

 IdÈni pubbe attano pamÈdavihÈraÑ garahÈmukhena pacchÈ 
appamÈdapaÔipattiÑ pasaÑsanto tattha ca paresaÑ ussÈhaÑ janento 
“pamÈdamanuyuÒjantÊ”ti-ÈdikÈ gÈthÈ abhÈsi. Tattha bÈlÈti bÈlyena 
samannÈgatÈ idhalokaparalokatthaÑ ajÈnantÈ. Dummedhinoti nippaÒÒÈ, te 
pamÈde ÈdÊnavaÑ apassantÈ pamÈdaÑ anuyuÒjanti pavattenti, pamÈdeneva3 
kÈlaÑ vÊtinÈmenti. MedhÈvÊti dhammojapaÒÒÈya samannÈgato pana paÓÉito 
kulavaÑsÈgataÑ seÔÔhaÑ uttamaÑ sattaratanadhanaÑ viya appamÈdaÑ 
rakkhati. YathÈ hi “uttamaÑ dhanaÑ nissÈya bhogasampattiÑ pÈpuÓissÈma, 
puttadÈraÑ posessÈma, sugatimaggaÑ4 sodhessÈmÈ”ti dhane ÈnisaÑsaÑ 
passantÈ dhanaÑ rakkhanti, evaÑ paÓÉitopi “appamÈdaÑ nissÈya 
paÔhamajjhÈnÈdÊni 
______________________________________________________________ 
 1. UpagaÒchiÑ (SÊ) 2. SabbakilesÈnaÑ (SÊ) 
 3. PamÈdena (SÊ) 4. SugatigamanamaggaÑ (SÊ) 
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paÔilabhissÈmi, maggaphalÈni pÈpuÓissÈmi, tisso vijjÈ cha abhiÒÒÈ 
sampÈdessÈmÊ”ti appamÈde ÈnisaÑsaÑ passanto dhanaÑ seÔÔhaÑva 
appamÈdaÑ rakkhatÊti attho. 

 MÈ pamÈdanti pamÈdaÑ mÈ anuyuÒjetha pamÈdena kÈlaÑ mÈ 
vÊtinÈmayittha. KÈmaratisanthavanti vatthukÈmesu, kilesakÈmesu ca 
ratisa~khÈtaÑ taÓhÈsanthavampi mÈ anuyuÒjetha mÈ vindittha mÈ 
paÔilabhittha. Appamatto hÊti upaÔÔhitasatitÈya appamatto puggalo jhÈyanto 
jhÈyanappasuto paramaÑ uttamaÑ nibbÈnasukhaÑ pÈpuÓÈti. 

 SvÈgataÑ nÈpagatanti yaÑ tadÈ mama Satthu santike ÈgataÑ 
ÈgamanaÑ, Satthu vÈ tasmiÑ mahÈvane ÈgamanaÑ, taÑ svÈgataÑ 
svÈgamanaÑ, nÈpagataÑ atthato apetaÑ vigataÑ na hoti. NetaÑ 
dummantitaÑ mamÈti yaÑ tadÈ mayÈ “Satthu santike pabbajissÈmÊ”ti 
mantitaÑ, idampi mama na dummantitaÑ, sumantitameva. KasmÈ? 
Savibhattesu dhammes|ti sÈvajjÈnavajjÈdivasena pakÈrato vibhattesu 
dhammesu yaÑ seÔÔhaÑ uttamaÑ1 pavaraÑ nibbÈnaÑ. TadupÈgamaÑ 
tadeva upagacchinti attho. 

 “TadÈ puthujjanakÈle payogÈsayavipannatÈya araÒÒÈdÊsu dukkhaÑ 
vihÈsiÑ, idÈni payogÈsayasampannatÈya tattha sukhaÑ viharÈmÊ”ti 
sukhavihÈrabhÈvaÒceva “pubbe jÈtimattena brÈhmaÓo, idÈni Satthu 
orasaputtatÈya brÈhmaÓo”ti paramatthabrÈhmaÓabhÈvaÒca dassento 
“araÒÒe”ti-ÈdimÈha. Tattha sukhaÑ sayÈmÊti sayantopi sukhaÑ sukhena 
nidukkhena cittutrÈsÈdÊnaÑ abhÈvena cetodukkharahito2 sayÈmi. ®hÈyÈmÊti 
ÔhÈmi3. AhatthapÈso mÈrassÈti kilesamÈrÈdÊnaÑ agocaro. Aho 
SatthÈnukampitoti SatthÈrÈnukampito aho. 

 Brahmajaccoti brÈhmaÓajÈtiko. Udicco ubhatoti mÈtito ca pitito ca 
ubhato udito saÑsuddhagahaÓiko. SesaÑ tattha tattha vuttanayameva. 
 

A~gulimÈlattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. SeÔÔhaÑ pasaÔÔhaÑ uttamaÑ (SÊ) 2. Dukkharahito hutvÈ (SÊ) 3. TiÔÔhÈmi. (Ka) 
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9. AnuruddhattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 PahÈya mÈtÈpitaroti-ÈdikÈ Èyasmato Anuruddhattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro Padumuttarassa Bhagavato 
kÈle vibhavasampanno kuÔumbiko hutvÈ nibbatti, so ekadivasaÑ vihÈraÑ 
gantvÈ Satthu santike dhammaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ 
dibbacakkhukÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ sayampi taÑ ÔhÈnantaraÑ 
patthetvÈ satasahassabhikkhuparivÈrassa Bhagavato sattÈhaÑ mahÈdÈnaÑ 
pavattetvÈ sattame divase Bhagavato, bhikkhusaÑghassa ca uttamÈni 
vatthÈni datvÈ paÓidhÈnamakÈsi. SatthÈpissa anantarÈyena 
samijjhanabhÈvaÑ disvÈ “anÈgate Gotamassa nÈma SammÈsambuddhassa 
sÈsane dibbacakkhukÈnaÑ aggo bhavissatÊ”ti byÈkÈsi. Sopi tattha puÒÒÈni 
karonto Satthari parinibbute niÔÔhite sattayojanike suvaÓÓacetiye 
anekasahassehi dÊparukkhehi dÊpakapallikÈhi ca “dibbacakkhuÒÈÓassa 
upanissayapaccayo hot|”ti uÄÈraÑ dÊpap|jaÑ akÈsi. 

 EvaÑ yÈvajÊvaÑ puÒÒÈni katvÈ devamanussesu saÑsaranto Kassapassa 
Bhagavato kÈle BÈrÈÓasiyaÑ kuÔumbikagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto 
Satthari parinibbute niÔÔhite yojanike kanakath|pe bah| kaÑsapÈtiyo kÈretvÈ 
sappimaÓÉassa p|retvÈ majjhe ekekaÑ guÄapiÓÉaÑ ÔhapetvÈ mukhavaÔÔiyÈ 
mukhavaÔÔiÑ phusÈpento cetiyaÑ parikkhipÈpetvÈ attanÈ ekaÑ mahatiÑ 
kaÑsapÈtiÑ kÈretvÈ sappimaÓÉassa p|retvÈ sahassavaÔÔiyo jÈlÈpetvÈ sÊse 
ÔhapetvÈ sabbarattiÑ cetiyaÑ anupariyÈyi. 

 EvaÑ tasmimpi attabhÈve yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ tato cuto devaloke 
nibbattitvÈ tattha yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ tato cuto anuppanne Buddhe 
BÈrÈÓasiyaÑyeva duggatakule nibbatti, AnnabhÈrotissa nÈmaÑ ahosi. So 
SumanaseÔÔhissa nÈma gehe kammaÑ karonto jÊvati. So ekadivasaÑ 
UpariÔÔhaÑ nÈma PaccekabuddhaÑ nirodhasamÈpattito vuÔÔhÈya 
GandhamÈdanapabbatato ÈkÈsenÈgantvÈ BÈrÈÓasÊnagaradvÈre otaritvÈ 
cÊvaraÑ pÈrupitvÈ nagare piÓÉÈya pavisantaÑ disvÈ pasannacitto pattaÑ 
gahetvÈ attano atthÈya ÔhapitaÑ ekaÑ bhÈgabhattaÑ patte pakkhipitvÈ 
Paccekabuddhassa dÈtukÈmo Èrabhi. BhariyÈpissa attano bhÈgabhattaÑ 
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tattheva pakkhipi. So taÑ netvÈ Paccekabuddhassa hatthe Ôhapesi. 
Paccekabuddho taÑ gahetvÈ anumodanaÑ katvÈ pakkÈmi, taÑ disvÈ rattiÑ 
SumanaseÔÔhissa chatte adhivatthÈ devatÈ “aho dÈnaÑ paramadÈnaÑ, 
UpariÔÔhe, suppatiÔÔhitan”ti mahÈsaddena anumodi. TaÑ sutvÈ SumanaseÔÔhi 
“evaÑ devatÈya anumoditaÑ idameva uttamadÈnan”ti cintetvÈ tattha pattiÑ 
yÈci. AnnabhÈro pana tassa pattiÑ adÈsi, tena pasannacitto SumanaseÔÔhi 
tassa sahassaÑ datvÈ “ito paÔÔhÈya tuyhaÑ sahatthena kammakaraÓakiccaÑ 
natthi, patir|paÑ gehaÑ katvÈ niccaÑ vasÈhÊ”ti Èha. 

 YasmÈ nirodhato vuÔÔhitassa Paccekabuddhassa dinnapiÓÉapÈto 
taÑdivasameva uÄÈrataravipÈko hoti, tasmÈ taÑdivasaÑ sumanaseÔÔhi raÒÒo 
santikaÑ gacchanto taÑ gahetvÈ agamÈsi. RÈjÈ pana taÑ Èdaravasena 
olokesi. SeÔÔhi “mahÈrÈja ayaÑ oloketabbayuttoyevÈ”ti vatvÈ tadÈ tena 
katapuÒÒaÑ attanÈpissa sahassaÑ dinnabhÈvaÑ kathesi. TaÑ sutvÈ rÈjÈ 
tussitvÈ sahassaÑ datvÈ asukasmiÑ nÈma ÔhÈne gehaÑ katvÈ vasÈ”ti 
gehaÔÔhÈnamassa ÈÓÈpesi. Tassa taÑ ÔhÈnaÑ sodhÈpentassa mahantiyo 
nidhikumbhiyo uÔÔhahiÑsu, tÈ disvÈ so raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ sabbaÑ dhanaÑ 
uddharÈpetvÈ rÈsikataÑ disvÈ ettakaÑ dhanaÑ imasmiÑ nagare kassa gehe 
atthÊti. Na kassaci devÈti. “Tena hi ayaÑ AnnabhÈro imasmiÑ nagare 
MahÈdhanaseÔÔhi nÈma hot|”ti taÑdivasameva tassa seÔÔhichattaÑ ussÈpesi. 

 So tato paÔÔhÈya yÈvajÊvaÑ kusalakammaÑ katvÈ tato cuto 
devamanussesu saÑsaritvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde Kapilavatthunagare 
Sukkodanasakkassa1 gehe paÔisandhiÑ gaÓhi, Anuruddhotissa nÈmaÑ ahosi. 
So MahÈnÈmassa Sakkassa kaniÔÔhabhÈtÈ, Satthu c|Äapitu putto 
paramasukhumÈlo mahÈpuÒÒo tiÓÓaÑ ut|naÑ anucchavikesu tÊsu pÈsÈdesu 
ala~katanÈÔakitthÊhi parivuto devo viya sampattiÑ anubhavanto 
SuddhodanamahÈrÈjena ussÈhitehi SakyarÈj|hi Satthu parivÈratthaÑ pesitehi 
BhaddiyakumÈrÈdÊhi Anupiyambavane viharantaÑ SatthÈraÑ 
upasa~kamitvÈ Satthu santike pabbajitvÈ antovasseyeva dibbacakkhuÑ 
nibbattetvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. MahÈnÈmasikkhÈpadaÔÊkÈ oloketabbÈ. 
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puna DhammasenÈpatissa santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ CetiyaraÔÔhe 
PÈcÊnavaÑsadÈyaÑ gantvÈ samaÓadhammaÑ karonto 
sattamahÈpurisavitakke vitakketvÈ aÔÔhamaÑ jÈnituÑ nÈsakkhi. Tassa taÑ 
pavattiÑ ÒatvÈ SatthÈ aÔÔhamaÑ mahÈpurisavitakkaÑ kathetvÈ 
catupaccayasantosabhÈvanÈrÈmapaÔimaÓÉitaÑ mahÈ-ariyavaÑsapaÔipadaÑ 
deseti. So desanÈnusÈrena vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ 
abhiÒÒÈpaÔisambhidÈparivÈraÑ arahattaÑ sacchÈkÈsi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne3– 

  “SumedhaÑ BhagavantÈhaÑ, LokajeÔÔhaÑ NarÈsabhaÑ. 
  V|pakaÔÔhaÑ viharantaÑ, addasaÑ LokanÈyakaÑ. 

  UpagantvÈna SambuddhaÑ, sumedhaÑ LokanÈyakaÑ. 
  AÒjaliÑ paggahetvÈna, BuddhaseÔÔha’mayÈcahaÑ. 

  Anukampa MahÈvÊra, LokajeÔÔha NarÈsabha. 
  PadÊpaÑ te padassÈmi, rukkham|lamhi jhÈyato. 

  AdhivÈsesi so dhÊro, Sayambh| vadataÑ varo. 
  Dumesu vinivijjhitvÈ, yantaÑ yojiyahaÑ tadÈ. 

  SahassavaÔÔiÑ pÈdÈsiÑ, Buddhassa lokabandhuno. 
  SattÈhaÑ pajjalitvÈna, dÊpÈ v|pasamiÑsu me. 

  Tena cittappasÈdena, cetanÈpaÓidhÊhi ca. 
  JahitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, vimÈnamupapajjahaÑ. 

  Upapannassa devattaÑ, byamhaÑ Èsi sunimmitaÑ. 
  Samantato pajjalati, dÊpadÈnassidaÑ phalaÑ. 

  SamantÈ yojanasataÑ, virocesimahaÑ tadÈ. 
  Sabbe deve abhibhomi, dÊpadÈnassidaÑ phalaÑ. 

  TiÑsakappÈni devindo, devarajjamakÈrayiÑ. 
  Na maÑ kecÊ’timaÒÒanti, dÊpadÈnassidaÑ phalaÑ. 

  AÔÔhavÊsatikkhattuÒca, cakkavattÊ ahosahaÑ. 
  DivÈ rattiÑ ca passÈmi, samantÈ yojanaÑ tadÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 38 piÔÔhÈdÊsu. 
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 SahassalokaÑ ÒÈÓena, passÈmi Satthu sÈsane. 
 Dibbacakkhumanuppatto, dÊpadÈnassidaÑ phalaÑ. 

 Sumedho nÈma Sambuddho, tiÑsakappasahassi’to. 
 Tassa dÊpo mayÈ dinno, vippasannena cetasÈ. 

 PaÔisambhidÈ catasso -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 Atha naÑ SatthÈ aparabhÈge JetavanamahÈvihÈre ariyagaÓamajjhe 
nisinno dibbacakkhukÈnaÑ aggaÔÔhÈne Ôhapesi “etadaggaÑ bhikkhave mama 
sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ dibbacakkhukÈnaÑ yadidaÑ Anuruddho”ti1. 

 So vimuttisukhaÑ paÔisaÑvedÊ viharanto ekadivasaÑ attano paÔipattiÑ 
paccavekkhitvÈ pÊtisomanassajÈto udÈnavasena “pahÈya mÈtÈpitaro”ti-ÈdikÈ 
gÈthÈ abhÈsi. Keci pana “therassa pabbajjaÑ arahattappattiÒca pakÈsentehi 
sa~gÊtikÈrehi Èdito catasso gÈthÈ bhÈsitÈ, tato parÈ therassa 
ariyavaÑsapaÔipattiyÈ ÈrÈdhitacittena BhagavatÈ bhÈsitÈ. ItarÈ sabbÈpi tena 
tena kÈraÓena thereneva bhÈsitÈ”ti vadanti. Iti sabbathÈpi imÈ gÈthÈ therena 
bhÈsitÈpi theraÑ uddissa bhÈsitÈpi therassa cetÈ gÈthÈti veditabbÈ. 
SeyyathidaÑ– 
 
 892. “PahÈya mÈtÈpitaro, bhaginÊ ÒÈtibhÈtaro. 
 PaÒca kÈmaguÓe hitvÈ, Anuruddhova jhÈyati. 
 
 893. Sameto naccagÊtehi, sammatÈÄappabodhano. 
 Na tena suddhimajjhagaÑ, mÈrassa visaye rato. 
 
 894. EtaÒca samatikkamma, rato Buddhassa sÈsane. 
 SabboghaÑ samatikkamma, Anuruddhova jhÈyati. 
 
 895. R|pÈ saddÈ rasÈ gandhÈ, phoÔÔhabbÈ ca manoramÈ. 
 Ete ca samatikkamma, Anuruddhova jhÈyati. 
 
 896. PiÓÉapÈtamatikkanto, eko adutiyo muni. 
 Esati paÑsuk|lÈni, Anuruddho anÈsavo. 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 1. 23 piÔÔhe. 
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 897. VicinÊ aggahÊ dhovi, rajayÊ dhÈrayÊ muni. 
 PaÑsuk|lÈni patimÈ, Anuruddho anÈsavo. 
 
 898. Mahiccho ca asantuÔÔho, saÑsaÔÔho yo ca uddhato. 
 Tassa dhammÈ ime honti, pÈpakÈ saÑkilesikÈ. 
 
 899. Sato ca hoti appiccho, santuÔÔho avighÈtavÈ. 
 Pavivekarato vitto, niccamÈraddhavÊriyo. 
 
 900. Tassa dhammÈ ime honti, kusalÈ bodhipakkhikÈ. 
 AnÈsavo ca so hoti, iti vuttaÑ mahesinÈ. 
 
 901. Mama sa~kappamaÒÒÈya, SatthÈ loke anuttaro. 
 Manomayena kÈyena, iddhiyÈ upasa~kami. 
 
 902. YadÈ me ahu sa~kappo, tato uttari desayi. 
 NippapaÒcarato Buddho, nippapaÒcamadesayi. 
 
 903. TassÈhaÑ dhammamaÒÒÈya, vihÈsiÑ sÈsane rato. 
 Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 
 
 904. PaÒcapaÒÒÈsavassÈni, yato nesajjiko ahaÑ. 
 PaÒcavÊsativassÈni, yato middhaÑ sam|hataÑ. 
 
 905. NÈhu assÈsapassÈsÈ, Ôhitacittassa tÈdino. 
 Anejo santi’mÈrabbha, cakkhumÈ parinibbuto. 
 
 906. AsallÊnena cittena, vedanaÑ ajjhavÈsayi. 
 Pajjotasseva nibbÈnaÑ, vimokkho cetaso ahu. 
 
 907. Ete pacchimakÈ dÈni, munino phassapaÒcamÈ. 
 NÈÒÒe dhammÈ bhavissanti, Sambuddhe parinibbute. 
 
 908. Natthi dÈni punÈvÈso, devakÈyasmi jÈlini. 
 VikkhÊÓo jÈtisaÑsÈro, natthi dÈni punabbhavo. 
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 909. Yassa muhuttena sahassadhÈ, 
 Loko saÑvidito sabrahmakappo. 
 VasÊ iddhiguÓe cut|papÈte, 
 KÈle passati devatÈ sa bhikkhu. 
 
 910. AnnabhÈro pure ÈsiÑ, daliddo ghÈsahÈrako. 
 SamaÓaÑ paÔipÈdesiÑ, UpariÔÔhaÑ yasassinaÑ. 
 
 911. Somhi Sakyakule jÈto, Anuruddhoti maÑ vid|. 
 Upeto naccagÊtehi, sammatÈÄappabodhano. 
 
 912. AthaddasÈsiÑ SambuddhaÑ, SatthÈraÑ akutobhayaÑ. 
 TasmiÑ cittaÑ pasÈdetvÈ, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 
 
 913. PubbenivÈsaÑ jÈnÈmi, yattha me vusitaÑ pure. 
 TÈvatiÑsesu devesu, aÔÔhÈsiÑ SakkajÈtiyÈ. 
 
 914. SattakkhattuÑ manussindo, ahaÑ rajjamakÈrayiÑ. 
 CÈturanto vijitÈvÊ, jambusaÓÉassa issaro. 
 AdaÓÉena asatthena, dhammena anusÈsayiÑ. 
 
 915. Ito satta tato satta, saÑsÈrÈni catuddasa. 
 NivÈsa’mabhijÈnissaÑ, devaloke Ôhito tadÈ. 
 
 916. PaÒca~gike samÈdhimhi, sante ekodibhÈvite. 
 PaÔippassaddhiladdhamhi, dibbacakkhu visujjhi me. 
 
 917. Cut|papÈtaÑ jÈnÈmi, sattÈnaÑ ÈgatiÑ gatiÑ. 
 ItthabhÈvaÒÒathÈbhÈvaÑ, jhÈne paÒca~gike Ôhito. 
 
 918. PariciÓÓo mayÈ SatthÈ -pa- bhavanetti sam|hatÈ. 
 
 919. VajjÊnaÑ VeÄuvagÈme, ahaÑ jÊvitasa~khayÈ. 
 HeÔÔhato veÄugumbasmiÑ, nibbÈyissaÑ anÈsavo”ti. 
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 Tattha pahÈyÈti pajahitvÈ. MÈtÈpitaroti mÈtaraÒca pitaraÒca. AyaÑ 
hettha adhippÈyo–yathÈ aÒÒe keci ÒÈtipÈrijuÒÒena vÈ bhogapÈrijuÒÒena vÈ 
abhibh|tÈ pabbajanti, pabbajitÈ ca kiccantarapasutÈ viharanti, na evaÑ 
mayaÑ, mayaÑ pana mahantaÑ ÒÈtiparivaÔÔaÑ mahantaÒca 
bhogakkhandhaÑ pahÈya kÈmesu nirapekkhÈ pabbajitÈti. JhÈyatÊti 
ÈrammaÓ|panijjhÈnaÑ lakkhaÓ|panijjhÈnaÒcÈti duvidhampi jhÈnaÑ 
anuyutto viharati. 

 Sameto naccagÊtehÊti naccehi ca gÊtehi ca sama~gÊbh|to, naccÈni 
passanto gÊtÈni suÓantoti attho. “Sammato”ti ca paÔhanti, naccagÊtehi p|jitoti 
attho. SammatÈÄappabodhanoti sammatÈÄasaddehi pacc|sakÈle 
pabodhetabbo. Na tena suddhimajjhaganti tena kÈmabhogena 
saÑsÈrasuddhiÑ nÈdhigacchiÑ. MÈrassa visaye ratoti kilesamÈrassa 
visayabh|te kÈmaguÓe rato, “kilesamÈrassa visayabh|tena 
kÈmaguÓabhogena saÑsÈrasuddhi hotÊ”ti evaÑdiÔÔhiko ahutvÈti attho. 
TenÈha “etaÒca samatikkammÈ”ti-Èdi. Tattha etanti etaÑ paÒcavidhampi 
kÈmaguÓaÑ. SamatikkammÈti samatikkamitvÈ, anapekkho1 chaÉÉetvÈti 
attho. Sabboghanti kÈmoghÈdikaÑ sabbampi oghaÑ. 

 PaÒca kÈmaguÓe sar|pato dassetuÑ “r|pÈ saddÈ”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha 
manoramÈti lobhanÊyaÔÔhena manaÑ ramayantÊti manoramÈ, manÈpiyÈti 
vuttaÑ hoti. YathÈha “katame paÒca, manÈpiyÈ r|pÈ, manÈpiyÈ saddÈ”ti-
Èdi2. 

 PiÓÉapÈtamatikkantoti piÓÉapÈtaggahaÓaÑ atikkanto, 
piÓÉapÈtaggahaÓato nivattentoti attho. Ekoti ekÈkÊ apacchÈsamaÓo. 
Adutiyoti nittaÓho. TaÓhÈ hi purisassa dutiyo nÈma. YathÈha “taÓhÈdutiyo 
puriso”ti3. EsatÊti pariyesati. 

 VicinÊti esantova tattha tattha sa~kÈrak|ÔÈdike paÑsuk|luppattiÔÔhÈne4 
vicini5. AggahÊti vicinitvÈ asucimakkhitampi ajigucchanto gaÓhi. DhovÊti 
vikkhÈlesi. RajayÊti dhovitvÈ gahitaÑ sibbitvÈ kappiyarajanena rajayi. 
DhÈrayÊti rajitvÈ kappabinduÑ datvÈ dhÈresi, nivÈsesi ceva pÈrupi ca. 
______________________________________________________________ 
 1. Anapekkhena (Ka) 2. Ma 3. 276. atthato samÈnaÑ. 
 3. Khu 1. 201; 268; Khu 7. 362 piÔÔhÈdÊsu. 
 4. Sa~kÈrak|ÔÈdÊsu paÑsuk|luppattiÔÔhÈnesu (SÊ) 5. ViciniyaÑ Èpajji (Ka) 
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 IdÈni pÈcÊnavaÑsadÈye SatthÈrÈ dinna-ovÈdaÑ tassa ca attanÈ 
matthakappattabhÈvaÑ1 dÊpento “mahiccho ca asantuÔÔho”ti-ÈdikÈ gÈthÈ 
abhÈsi. Tattha mahicchoti mahatiyÈ paccayicchÈya samannÈgato, uÄÈruÄÈre 
bah| ca paccaye icchantoti attho. AsantuÔÔhoti nissantuÔÔho, 
yathÈlÈbhasantosÈdinÈ santosena virahito. SaÑsaÔÔhoti gihÊhi ceva 
pabbajitehi ca ananulomikena saÑsaggena saÑsaÔÔho. Uddhatoti ukkhitto2. 
TassÈti “mahiccho”ti-ÈdinÈ vuttapuggalassa. DhammÈti mahicchatÈ 
asantoso, saÑsaÔÔhatÈ vikkhepoti ÊdisÈ. LÈmakaÔÔhena pÈpakÈ. SaÑkilesikÈti 
tassa cittassa malÊnabhÈvakaraÓato saÑkilesikÈ dhammÈ honti. 

 Sato ca hoti appicchoti yadÈ panÈyaÑ puggalo kalyÈÓamitte sevanto 
bhajanto payirupÈsanto saddhammaÑ suÓanto yoniso manasi karonto satimÈ 
ca mahicchataÑ pahÈya appiccho ca hoti. AsantosaÑ pahÈya santuÔÔho, 
cittassa vighÈtakaraÑ vikkhepaÑ pahÈya avighÈtavÈ avikkhitto samÈhito, 
gaÓasa~gaÓikaÑ3 pahÈya pavivekarato, vivekÈbhiratiyÈ nibbidÈya 
dhammapÊtiyÈ vitto sumano tuÔÔhacitto, sabbaso kosajjapahÈnena 
ÈraddhavÊriyo. 

 Tassa evaÑ appicchatÈdiguÓasamannÈgatassa ime satipaÔÔhÈnÈdayo 
sattatiÑsappabhedÈ tividhavipassanÈsa~gahÈ kosallasambh|taÔÔhena kusalÈ 
maggapariyÈpannÈ bodhipakkhikÈ dhammÈ honti. So tehi samannÈgato 
sabbaso ÈsavÈnaÑ khepanena aggamaggakkhaÓato paÔÔhÈya anÈsavo ca hoti. 
Iti evaÑ vuttaÑ mahesinÈ SammÈsambuddhena PÈcÊnavaÑsadÈye 
mahÈpurisavitakke matthakaÑ pÈpanavasenÈti adhippÈyo. 

 Mama sa~kappamaÒÒÈyÈti “apicchassÈyaÑ bhikkhave dhammo, nÈyaÑ 
dhammo mahicchassÈ”ti-ÈdinÈ4 mahÈpurisavitakkavasena ÈraddhaÑ, te ca 
matthakaÑ pÈpetuÑ asamatthabhÈvena ÔhitaÑ mama sa~kappaÑ jÈnitvÈ. 
ManomayenÈti manomayena viya, manasÈ nimmitasadisena pariÓÈmitenÈti 
attho. IddhiyÈti “ayaÑ kÈyo idaÑ cittaÑ viya hot|”ti evaÑ pavatta-
adhiÔÔhÈniddhiyÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Tena ca attano atthasiddhiyÈ matthakapattabhÈvaÑ (SÊ) 2. Ukkhittacitto (SÊ) 
 3. SÈmaggiyaÑ (Ka) 4. AÑ 3. 65 piÔÔhe. 
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 YadÈ me ahu sa~kappoti yasmiÑ kÈle mayhaÑ “kÊdiso nu kho aÔÔhamo 
mahÈpurisavitakko”ti parivitakko ahosi. Tato mama sa~kappamaÒÒÈya 
iddhiyÈ upasa~kamÊti yojanÈ. Uttari desayÊti “nippapaÒcÈrÈmassÈyaÑ 
bhikkhave dhammo nippapaÒcaratino, nÈyaÑdhammo papaÒcÈrÈmassa 
papaÒcaratino”ti1 imamaÔÔhamaÑ mahÈpurisavitakkaÑ p|rento upari desayi. 
TaÑ pana desitaÑ dhammaÑ desento Èha “nippapaÒcarato Buddho, 
nippapaÒcamadesayÊ”ti. PapaÒcÈ nÈma rÈgÈdayo kilesÈ, tesaÑ 
v|pasamatÈya, tadabhÈvato ca lokuttaradhammÈ nippapaÒcÈ nÈma, tasmiÑ 
nippapaÒce rato abhirato SammÈsambuddho yathÈ taÑ pÈpuÓÈmi, tathÈ 
tÈdisaÑ dhammaÑ adesayi, sÈmukkaÑsikaÑ catusaccadhammadesanaÑ 
pakÈsayÊti attho. 

 TassÈhaÑ dhammamaÒÒÈyÈti tassÈ Satthu desanÈya dhammaÑ jÈnitvÈ 
yathÈnusiÔÔhaÑ paÔipajjanto vihÈsiÑ sikkhattayasa~gahe sÈsane rato abhirato 
hutvÈti attho. 

 SatthÈrÈ attano samÈgamaÑ tena sÈdhitamatthaÑ dassetvÈ idÈni attano 
pabbajitakÈlato paÔÔhÈya ÈraddhavÊriyataÑ, kÈye anapekkhatÈya 
seyyasukhapassasukhÈnaÑ2 pariccÈgaÑ, appamiddhakÈlato paÔÔhÈya 
ÈraddhavÊriyataÒca dassento “paÒcapaÒÒÈsavassÈnÊ”ti gÈthamÈha. Tattha 
yato nesajjiko ahanti yato paÔÔhÈya “yogÈnuk|latÈ 
kammaÔÔhÈnapariyuÔÔhitasappurisacariyÈ sallekhavuttÊ”ti evamÈdiguÓe disvÈ 
nesajjiko ahosiÑ tÈni paÒcapaÒÒÈsa vassÈni. Yato middhaÑ sam|hatanti 
yato paÔÔhÈya mayÈ niddÈ pariccattÈ tÈni paÒcavÊsativassÈni. “Therassa 
paÒcapaÒÒÈsÈya vassesu nesajjikassa sato Èdito paÒcavÊsativassÈni niddÈ 
nÈhosi, tato paraÑ sarÊrakilamathena pacchimayÈme niddÈ ahosÊ”ti vadanti. 

 “NÈhu assÈsapassÈsÈ”ti-ÈdikÈ tisso gÈthÈ Satthu parinibbÈnakÈle 
bhikkh|hi “kiÑ BhagavÈ parinibbuto”ti puÔÔho parinibbÈnabhÈvaÑ 
pavedento Èha. Tattha nÈhu assÈsapassÈsÈ, Ôhitacittassa tÈdinoti 
anulomapaÔilomato anekÈkÈravokÈrÈ3 sabbÈ 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 3. 65 piÔÔhe. 2. PhassasukhÈnaÑ (SÊ) 3. AnekÈkÈravokiÓÓÈ (SÊ) 
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samÈpattiyo samÈpajjitvÈ vuÔÔhÈya sabbapacchÈ catutthajjhÈne Ôhitacittassa 
tÈdino Buddhassa Bhagavato assÈsapassÈsÈ nÈhu nÈhesunti attho. Etena 
yasmÈ catutthajjhÈnaÑ samÈpannassa kÈyasa~khÈrÈ nirujjhanti, 
kÈyasa~khÈrÈti ca assÈsapassÈsÈ vuccanti, tasmÈ catutthajjhÈnakkhaÓato 
paÔÔhÈya assÈsapassÈsÈ nÈhesunti dasseti. TaÓhÈsa~khÈtÈya ejÈya abhÈvato 
anejo, samÈdhismiÑ ÔhitattÈ vÈ anejo. Santi’mÈrabbhÈti anupÈdisesaÑ 
nibbÈnaÑ Èrabbha paÔicca sandhÈya1. CakkhumÈti paÒcahi cakkh|hi 
cakkhumÈ. Parinibbutoti parinibbÈyi. AyaÑ hettha attho–
nibbÈnÈrammaÓacatutthajjhÈnaphalasamÈpattiÑ samÈpajjitvÈ 
tadanantarameva anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ parinibbutoti. 

 AsallÊnenÈti alÊnena asaÑkuÔitena2 suvikasiteneva cittena. VedanaÑ 
ajjhavÈsayÊti sato sampajÈno hutvÈ mÈraÓantikaÑ vedanaÑ adhivÈsesi, na 
vedanÈnuvattÊ hutvÈ ito cito ca samparivatti. Pajjotasseva nibbÈnaÑ, 
vimokkho cetaso ah|ti yathÈ telaÒca paÔicca vaÔÔiÒca paÔicca pajjalanto 
pajjoto padÊpo tesaÑ parikkhaye nibbÈyati, nibbuto ca katthaci gantvÈ na 
tiÔÔhati, aÒÒadatthu antaradhÈyati, adassanameva gacchati, evaÑ 
kilesÈbhisa~khÈre nissÈya pavattamÈno khandhasantÈno tesaÑ parikkhaye 
nibbÈyati, nibbuto ca katthaci gantvÈ na tiÔÔhati, aÒÒadatthu antaradhÈyati, 
adassanameva gacchatÊti dasseti. Tena vuttaÑ “nibbanti dhÊrÈ yathÈyaÑ 
padÊpo”ti3, “accÊ yathÈ vÈtavegena khittÈ”ti4 ca Èdi. 

 Eteti parinibbÈnakkhaÓe Satthu santÈne pavattamÈnÈnaÑ dhammÈnaÑ 
attano paccakkhatÈya vuttaÑ. PacchimakÈ tato paraÑ cittuppÈdÈbhÈvato. 
DÈnÊti etarahi. PhassapaÒcamÈti phassapaÒcamakÈnaÑ dhammÈnaÑ 
pÈkaÔabhÈvato vuttaÑ. TathÈ hi cittuppÈdakathÈyampi phassapaÒcamakÈva 
Èdito vuttÈ. AÒÒe dhammÈti saha nissayena aÒÒe cittacetasikÈ dhammÈ, na 
parinibbÈnacittacetasikÈ. Nanu tepi na bhavissantevÈti? SaccaÑ na 
bhavissanti, Èsa~kÈbhÈvato pana te sandhÈya “na bhavissantÊ”ti na 
vattabbameva. “Itare pana sekkhaputhujjanÈnaÑ viya bhavissanti nu kho”ti 
siyÈ Èsa~kÈti tadÈsa~kÈnivattanatthaÑ “nÈ’ÒÒe dhammÈ bhavissantÊ”ti 
vuttaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. NibbÈnaÑ ÈrammaÓaÑ katvÈ (Ka) 2. AsaÑkucitena (SÊ) 
 3. Khu 1. 7 piÔÔhe. 4. Khu 1. 440 piÔÔhe. 
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 Natthi dÈni punÈvÈso, devakÈyasmi jÈlinÊti ettha jÈlinÊti devataÑ 
Èlapati, devate devakÈyasmiÑ devasam|he upapajjanavasena puna ÈvÈso 
ÈvasanaÑ idÈni mayhaÑ natthÊti attho. Tattha kÈraÓamÈha “vikkhÊÓo”ti-
ÈdinÈ. SÈ kira devatÈ purimattabhÈve therassa pÈdaparicÈrikÈ, tasmÈ idÈni 
theraÑ jiÓÓaÑ vuddhaÑ disvÈ purimasinehena ÈgantvÈ “tattha cittaÑ 
paÓidhehi, yattha te vusitaÑ pure”ti dev|papattiÑ yÈci. Atha “dÈni natthÊ”ti-
ÈdinÈ thero tassÈ paÔivacanaÑ adÈsi. TaÑ sutvÈ devatÈ vihatÈsÈ 
tatthevantaradhÈyi. 

 Atha thero vehÈsaÑ abbhuggantvÈ attano ÈnubhÈvaÑ sabrahmacÈrÊnaÑ 
pakÈsento “yassa muhuttenÈ”ti gÈthamÈha. Tassattho–yassa 
khÊÓÈsavabhikkhuno muhuttamattena eva sahassadhÈ sahassappakÈro 
tisahassimahÈsahassipabhedo loko sabrahmakappo sahabrahmaloko 
saÑvidito sammadeva vidito ÒÈto paccakkhaÑ kato, evaÑ iddhiguÓe 
iddhisampadÈya cut|papÈte ca vasÊbhÈvappatto so bhikkhu upagatakÈle 
devatÈ passati, na tassa devatÈnaÑ dassane parihÈnÊti. Therena kira jÈliniyÈ 
devatÈya paÔivacanadÈnavasena “natthi dÈnÊ”ti gÈthÈya vuttÈya bhikkh| 
jÈliniÑ apassantÈ “kiÑ nu kho thero dhammÈlapanavasena kiÒci ÈlapatÊ”ti 
cintesuÑ. TesaÑ cittÈcÈraÑ ÒatvÈ thero “yassa muhuttenÈ”ti imaÑ 
gÈthamÈha. 

 AnnabhÈro pureti evaÑnÈmo purimattabhÈve. GhÈsahÈrakoti 
ghÈsamattassa atthÈya bhatiÑ katvÈ jÊvanako. SamaÓanti samitapÈpaÑ. 
PaÔipÈdesinti paÔimukho hutvÈ pÈdÈsiÑ, pasÈdena abhimukho hutvÈ 
ÈhÈradÈnaÑ adÈsinti adhippÈyo. UpariÔÔhanti evaÑnÈmakaÑ 
PaccekabuddhaÑ. Yasassinanti kittimantaÑ patthaÔayasaÑ. ImÈya gÈthÈya 
yÈva carimattabhÈvÈ uÄÈrasampattihetubh|taÑ attano pubbakammaÑ 
dasseti. TenÈha “somhi Sakyakule jÈto”ti-Èdi. 

 Ito sattÈti ito manussalokato cavitvÈ devaloke dibbena Èdhipaccena 
satta. Tato sattÈti tato devalokato cavitvÈ manussaloke cakkavattibhÈvena 
satta. SaÑsÈrÈni catuddasÈti catuddasa bhavantarasaÑsaraÓÈni. 
NivÈsa’mabhijÈnissanti pubbenivÈsaÑ aÒÒÈsiÑ. 
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Devaloke Ôhito tadÈti taÒca kho na imasmiÑyeva attabhÈve, api ca kho1 
yadÈ ito anantarÈtÊte attabhÈve devaloke Ôhito, tadÈ aÒÒÈsinti attho. 

 IdÈni attanÈ dibbacakkhuÒÈÓacut|papÈtaÒÈÓÈnaÑ adhigatÈkÈraÑ 
dassento “paÒca~gike”ti-ÈdinÈ dve gÈthÈ abhÈsi. Tattha paÒca~gike 
samÈdhimhÊti abhiÒÒÈpÈdakacatutthajjhÈnasamÈdhimhi, so hi pÊtipharaÓatÈ, 
sukhapharaÓatÈ, cetopharaÓatÈ, ÈlokapharaÓatÈ, paccavekkhaÓanimittanti 
imehi paÒcahi a~gehi samannÈgatattÈ paÒca~giko samÈdhÊti vuccati. Santeti 
paÔipakkhav|pasamena a~gasantatÈya ca sante. EkodibhÈviteti 
ekodibhÈvagate, suciÓÓe vasÊbhÈvappatteti attho. PaÔippassaddhiladdhamhÊti 
kilesÈnaÑ paÔippassaddhiyÈ laddhe. Dibbacakkhu visujjhi meti evaÑvidhe 
samÈdhimhi sampÈdite mayhaÑ dibbacakkhuÒÈÓaÑ visujjhi, ekÈdasahi 
upakkilesehi vimuttiyÈ visuddhaÑ ahosi. 

 Cut|papÈtaÑ jÈnÈmÊti sattÈnaÑ cutiÒca upapattiÒca jÈnÈmi, jÈnanto ca 
“ime sattÈ amumhÈ lokamhÈ ÈgantvÈ idh|papannÈ, imamhÈ ca lokÈ gantvÈ 
amumhi loke upapajjissantÊ”ti sattÈnaÑ ÈgatiÑ gatiÒca jÈnÈmi, jÈnanto eva 
ca nesaÑ itthabhÈvaÑ manussabhÈvaÑ tato aÒÒathÈbhÈvaÑ 
aÒÒathÈtiracchÈnabhÈvaÒca upapattito puretarameva jÈnÈmi. TayidaÑ 
sabbampi paÒca~gike samÈdhimhi sampÈdite evÈti dassento Èha “jhÈne 
paÒca~gike Ôhito”ti. Tattha paÒca~gike jhÈne Ôhito patiÔÔhito hutvÈ evaÑ 
jÈnÈmÊti attho. 

 EvaÑ vijjÈttayaÑ dassetvÈ tappasa~gena pubbe dassitampi tatiyavijjaÑ 
saha kiccanipphattiyÈ dassento “pariciÓÓo mayÈ SatthÈ”ti-ÈdinÈ 
gÈthÈdvayamÈha. Tattha VajjÊnaÑ VeÄuvagÈmeti VajjiraÔÔhassa 
VeÄuvagÈme, vajjiraÔÔhe yattha pacchimavassaÑ upagacchi VeÄuvagÈme. 
HeÔÔhato veÄugumbasminti tattha aÒÒatarassa veÄugumbassa heÔÔhÈ. 
NibbÈyissanti nibbÈyissÈmi, anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ 
parinibbÈyissÈmÊti attho. 
 

AnuruddhattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Atha kho (SÊ) 
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10. PÈrÈpariyattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 SamaÓassa ahu cintÈti-ÈdikÈ Èyasmato PÈrÈpariyattherassa gÈthÈ. 
Imassa vatthu heÔÔhÈ Ègatameva, tÈ ca gÈthÈ Satthari dharante attano 
puthujjanakÈle manacchaÔÔhÈnaÑ indriyÈnaÑ niggaÓhanacintÈya 
pakÈsanavasena bhÈsitÈ. ImÈ pana aparabhÈge Satthari parinibbute attano ca 
parinibbÈne upaÔÔhite tadÈ ÈyatiÒca bhikkh|naÑ uddhammapaÔipattiyÈ 
pakÈsanavasena bhÈsitÈ. Tattha– 
 
 920. “SamaÓassa ahu cintÈ, pupphitamhi mahÈvane. 
 Ekaggassa nisinnassa, pavivittassa jhÈyino”ti– 

ayaÑ gÈthÈ sa~gÊtikÈrehi ÔhapitÈ. Tassattho heÔÔhÈ vuttanayova. AyaÑ pana 
sambandho–Satthari aggasÈvakesu ekaccesu mahÈtheresu ca parinibbutesu 
atÊtasatthuke pÈvacane subbacesu sikkhÈkÈmesu bhikkh|su dullabhesu 
dubbacesu micchÈpaÔipattibahulesu bhikkh|su ca jÈtesu supupphite mahante 
sÈlavane nisinnassa pavivittassa ekaggassa jhÈyanasÊlassa samitapÈpatÈya 
samaÓassa PÈrÈpariyattherassa paÔipattiÑ nissÈya cintÈ vÊmaÑsÈ ahosÊti. 
ItarÈ– 
 
 921. “AÒÒathÈ LokanÈthamhi, tiÔÔhante purisuttame. 
 IriyaÑ Èsi bhikkh|naÑ, aÒÒathÈ dÈni dissati. 
 
 922. SÊtavÈtaparittÈÓaÑ, hirikopÊnachÈdanaÑ. 
 MattaÔÔhiyaÑ abhuÒjiÑsu, santuÔÔhÈ itarÊtare. 
 
 923. PaÓÊtaÑ yadi vÈ l|khaÑ, appaÑ vÈ yadi vÈ bahuÑ. 
 YÈpanatthaÑ abhuÒjiÑsu, agiddhÈ nÈdhimucchitÈ. 
 
 924. JÊvitÈnaÑ parikkhÈre, bhesajje atha paccaye. 
 Na bÈÄhaÑ ussukÈ ÈsuÑ, yathÈ te Èsavakkhaye. 
 
 925. AraÒÒe rukkham|lesu, kandarÈsu guhÈsu ca. 
 Vivekamanubr|hantÈ, vihaÑsu tapparÈyaÓÈ. 
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 926. NÊcÈ niviÔÔhÈ subharÈ, mud| athaddhamÈnasÈ. 
 AbyÈsekÈ amukharÈ, atthacintÈvasÈnugÈ. 
 
 927. Tato pÈsÈdikaÑ Èsi, gataÑ bhuttaÑ nisevitaÑ. 
 SiniddhÈ teladhÈrÈva, ahosi iriyÈpatho. 
 
 928. SabbÈsavaparikkhÊÓÈ, mahÈjhÈyÊ mahÈhitÈ. 
 NibbutÈ dÈni te therÈ, parittÈ dÈni tÈdisÈ. 
 
 929. KusalÈnaÒca dhammÈnaÑ, paÒÒÈya ca parikkhayÈ. 
 SabbÈkÈravar|petaÑ, lujjate JinasÈsanaÑ. 
 
 930. PÈpakÈnaÒca dhammÈnaÑ, kilesÈnaÒca yo utu. 
 UpaÔÔhitÈ vivekÈya, ye ca saddhammasesakÈ. 
 
 931. Te kilesÈ pavaÉÉhantÈ, Èvisanti bahuÑ janaÑ. 
 KÊÄanti maÒÒe bÈlehi, ummattehiva rakkhasÈ. 
 
 932. KilesehÈbhibh|tÈ te, tena tena vidhÈvitÈ. 
 NarÈ kilesavatth|su, sasa~gÈmeva ghosite. 
 
 933. PariccajitvÈ saddhammaÑ, aÒÒamaÒÒehi bhaÓÉare. 
 DiÔÔhigatÈni anventÈ, idaÑ seyyoti maÒÒare. 
 
 934. DhanaÒca puttaÑ bhariyaÒca, chaÉÉayitvÈna niggatÈ. 
 KaÔacchubhikkhahet|pi, akicchÈni nisevare. 
 
 935. UdarÈvadehakaÑ bhutvÈ, sayantu’ttÈnaseyyakÈ. 
 KathÈ vaÉÉhenti paÔibuddhÈ, yÈ kathÈ SatthugarahitÈ. 
 
 936. SabbakÈrukasippÈni, cittiÑ katvÈna sikkhare. 
 Av|pasantÈ ajjhattaÑ, sÈmaÒÒattho’ti-acchati. 
 
 937. MattikaÑ telacuÓÓaÒca, udakÈsanabhojanaÑ. 
 GihÊnaÑ upanÈmenti, Èka~khantÈ bahuttaraÑ. 
 
 938. DantaponaÑ kapitthaÒca, pupphaÑ khÈdaniyÈni ca. 
 PiÓÉapÈte ca sampanne, ambe ÈmalakÈni ca. 
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 939. Bhesajjesu yathÈ vejjÈ, kiccÈkicce yathÈ gihÊ. 
 GaÓikÈva vibh|sÈyaÑ, issare khattiyÈ yathÈ. 
 
 940. NekatikÈ vaÒcanikÈ, k|ÔasakkhÊ apÈÔukÈ. 
 Bah|hi parikappehi, ÈmisaÑ paribhuÒjare. 
 
 941. Lesakappe pariyÈye, parikappe’nudhÈvitÈ. 
 JÊvikatthÈ upÈyena, sa~kaÉÉhanti bahuÑ dhanaÑ. 
 
 942. UpaÔÔhÈpenti parisaÑ, kammato no ca dhammato. 
 DhammaÑ paresaÑ desenti, lÈbhato no ca atthato. 
 
 943. SaÑghalÈbhassa bhaÓÉanti, saÑghato paribÈhirÈ. 
 ParalÈbho’pajÊvantÈ, ahirÊkÈ na lajjare. 
 
 944. NÈnuyuttÈ tathÈ eke, muÓÉÈ saÑghÈÔipÈrutÈ. 
 SambhÈvanaÑyevi’cchanti, lÈbhasakkÈramucchitÈ. 
 
 945. EvaÑ nÈnappayÈtamhi, na dÈni sukaraÑ tathÈ. 
 AphusitaÑ vÈ phusituÑ, phusitaÑ vÈ’nurakkhituÑ. 
 
 946. YathÈ kaÓÔakaÔÔhÈnamhi, careyya anupÈhano. 
 SatiÑ upaÔÔhapetvÈna, evaÑ gÈme munÊ care. 
 
 947. SaritvÈ pubbake yogÊ, tesaÑ vattamanussaraÑ. 
 KiÒcÈpi pacchimo kÈlo, phuseyya amataÑ padaÑ. 
 
 948. IdaÑ vatvÈ sÈlavane, samaÓo bhÈvitindriyo. 
 BrÈhmaÓo parinibbÈyÊ, isi khÊÓapunabbhavo”ti– 

imÈ gÈthÈ thereneva bhÈsitÈ.  

 Tattha iriyaÑ Èsi bhikkh|nanti purisuttame LokanÈthamhi 
SammÈsambuddhe tiÔÔhante dharante etarahi paÔipattibhÈvato aÒÒathÈ 
aÒÒena 
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pakÈrena bhikkh|naÑ iriyaÑ caritaÑ ahosi yathÈnusiÔÔhaÑ paÔipattibhÈvato. 
AÒÒathÈ dÈni dissatÊti idÈni pana tato aÒÒathÈ bhikkh|naÑ iriyaÑ dissati 
ayÈthÈvapaÔipattibhÈvatoti adhippÈyo1. 

 IdÈni Satthari dharante yenÈkÈrena bhikkh|naÑ paÔipatti ahosi, taÑ tÈva 
dassetuÑ “sÊtavÈtaparittÈÓan”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha mattaÔÔhiyanti taÑ 
mattaÑ payojanaÑ. YÈvadeva sÊtavÈtaparittÈÓaÑ, yÈvadeva 
hirÊkopÊnapaÔicchÈdanaÑ katvÈ cÊvaraÑ paribhuÒjiÑsu. KathaÑ? SantuÔÔhÈ 
itarÊtare yasmiÑ tasmiÑ hÊne paÓÊte vÈ yathÈladdhe paccaye santosaÑ 
ÈpannÈ. 

 PaÓÊtanti uÄÈraÑ sappi-ÈdinÈ saÑsaÔÔhaÑ, tadabhÈvena l|khaÑ. Appanti 
catupaÒcÈlopamattampi. BahuÑ yÈpanatthaÑ abhuÒjiÑs|ti paÓÊtaÑ bahuÑ 
bhuÒjantÈpi yÈpanamattameva ÈhÈraÑ bhuÒjiÑsu. Tato eva agiddhÈ gedhaÑ 
anÈpannÈ. NÈdhimucchitÈ na ajjhositÈ akkhabbhaÒjanaÑ viya sÈkaÔikÈ2 
vaÓalepanaÑ viya vaÓino abhuÒjiÑsu. 

 JÊvitÈnaÑ parikkhÈre, bhesajje atha paccayeti jÊvitÈnaÑ pavattiyÈ 
parikkhÈrabh|te bhesajjasa~khÈte paccaye gilÈnapaccaye. YathÈ teti yathÈ te 
purimakÈ bhikkh| Èsavakkhaye ussukÈ yuttÈ ÈsuÑ, tathÈ te rogÈbhibh|tÈpi 
gilÈnapaccaye bÈÄhaÑ ativiya ussukÈ nÈhesunti attho. 

 TapparÈyaÓÈti vivekaparÈyaÓÈ vivekapoÓÈ. EvaÑ cat|hi gÈthÈhi 
catupaccayasantosaÑ3 bhÈvanÈbhiratiÒca dassentena tesaÑ 
ariyavaÑsapaÔipadÈ dassitÈ. 

 NÊcÈti “mayaÑ paÑsuk|likÈ piÓÉapÈtikÈ”ti 
attukkaÑsanaparavambhanÈni akatvÈ nÊcavuttino, nivÈtavuttinoti attho. 
NiviÔÔhÈti sÈsane niviÔÔhasaddhÈ. SubharÈti appicchatÈdibhÈvena suposÈ4. 
Mud|ti vattapaÔipattiyaÑ sakale ca brahmacariye mud|, 
suparikammakatasuvaÓÓaÑ viya viniyogakkhamÈ. Mud|ti vÈ abhÈkuÔikÈ 
uttÈnamukhÈ pupphitamukhena paÔisanthÈravuttino, subhitthaÑ viya5 
sukhÈvahÈti vuttaÑ hoti. AthaddhamÈnasÈti 
______________________________________________________________ 
 1. AyaÑ tÈva paÔipattibhÈvato viseso (SÊ) 2. SÈkaÔikÈnaÑ (SÊ) 
 3. PaccayasantosaÑ (SÊ) 4. SupposÈ (SÊ) 5. SuhitaÑ viya (SÊ) 
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akathinacittÈ, tena subbacabhÈvamÈha. AbyÈsekÈti sativippavÈsÈbhÈvato 
kilesabyÈsekarahitÈ, antarantarÈ taÓhÈdiÔÔhimÈnÈdÊhi avokiÓÓÈti attho. 
AmukharÈti na mukharÈ, na mukhena kharÈ vacÊpÈgabbhiyarahitÈti vÈ attho. 
AtthacintÈvasÈnugÈti hitacintÈvasÈnugÈ hitacintÈvasikÈ attano paresaÒca 
hitacintameva1 anuparivattanakÈ. 

 Tatoti tasmÈ nÊcavuttÈdihetu. PÈsÈdikanti pasÈdajanikaÑ2 paÔipattiÑ 
passantÈnaÑ suÓantÈnaÒca pasÈdÈvahaÑ. Gatanti 
abhikkantapaÔikkantaparivattanÈdigamanaÑ. Gatanti vÈ kÈyavÈcÈpavatti. 
Bhuttanti catupaccayaparibhogo. Nisevitanti gocaranisevanaÑ. SiniddhÈ 
teladhÈrÈvÈti yathÈ anivattitÈ kusalajanÈbhisiÒcitÈ savantÊ teladhÈrÈ 
avicchinnÈ siniddhÈ maÔÔhÈ dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ hoti, evaÑ tesaÑ 
ÈkappasampannÈnaÑ iriyÈpatho acchiddo saÓho maÔÔho dassanÊyo pÈsÈdiko 
ahosi. 

 MahÈjhÈyÊti mahantehi jhÈnehi jhÈyanasÊlÈ, mahantaÑ vÈ nibbÈnaÑ 
jhÈyantÊti mahÈjhÈyÊ. Tato eva mahÈhitÈ, mahantehi hitehi samannÈgatÈti 
attho. Te therÈti te yathÈvuttappakÈrÈ paÔipattiparÈyaÓÈ therÈ idÈni 
parinibbutÈti attho. ParittÈ dÈni tÈdisÈti idÈni pacchime kÈle tÈdisÈ tathÈr|pÈ 
therÈ parittÈ appakÈ katipayÈ evÈti3 vuttaÑ hoti. 

 KusalÈnaÒca dhammÈnanti vivaÔÔassa upanissayabh|tÈnaÑ 
vimokkhasambhÈrÈnaÑ anavajjadhammÈnaÑ. PaÒÒÈya cÈti tathÈr|pÈya 
paÒÒÈya ca. ParikkhayÈti abhÈvato anuppattito. KÈmaÒcettha paÒÒÈpi siyÈ 
anavajjadhammÈ4, bahukÈrabhÈvadassanatthaÑ panassÈ visuÑ gahaÓaÑ 
yathÈ puÒÒaÒÈÓasambhÈrÈti. SabbÈkÈravar|petanti ÈdikalyÈÓatÈdÊhi sabbehi 
ÈkÈravarehi pakÈravisesehi upetaÑ yuttaÑ Jinassa Bhagavato sÈsanaÑ 
lujjati vinassatÊti5 attho. 

 PÈpakÈnaÒca dhammÈnaÑ, kilesÈnaÒca yo ut|ti kÈyaduccaritÈdÊnaÑ 
pÈpadhammÈnaÑ lobhÈdÊnaÒca kilesÈnaÑ yo utu yo kÈlo, so 
______________________________________________________________ 
 1. Cintanameva (SÊ) 2. PasÈdajanakaÑ (SÊ, Ka) 3. AppakÈ evÈti (SÊ) 
 4. Anuvajjadhammesu (SÊ) 5. Lujjati bhijjati vinassatÊti (Ka) 
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ayaÑ vattatÊti vacanaseso. UpaÔÔhitÈ vivekÈya, ye ca saddhammasesakÈti ye 
pana evar|pe kÈle kÈyacitta-upadhivivekatthÈya upaÔÔhitÈ ÈraddhavÊriyÈ, te 
ca sesapaÔipattisaddhammakÈ honti. AyaÑ hettha adhippÈyo–
suvisuddhasÊlÈcÈrÈpi samÈnÈ idÈni ekacce bhikkh| iriyÈpathasaÓÔhÈpanaÑ, 
samathavipassanÈbhÈvanÈvidhÈnaÑ, mahÈpalibodh|pacchedo, 
khuddakapalibodh|pacchedoti evamÈdipubbakiccaÑ sampÈdetvÈ 
bhÈvanamanuyuÒjanti. Te sesapaÔipattisaddhammakÈ1, paÔipattiÑ 
matthakaÑ pÈpetuÑ na sakkontÊti. 

 Te kilesÈ pavaÉÉhantÈti ye Bhagavato orasaputtehi ca tadÈ 
parikkhayaÑ pariyÈdÈnaÑ gamitÈ kilesÈ, te etarahi laddhokÈsÈ bhikkh|su 
vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjantÈ. Œvisanti bahuÑ jananti 
kalyÈÓamittarahitaÑ ayonisomanasikÈrabahulaÑ andhabÈlajanaÑ 
abhibhavitvÈ avasaÑ karontÈ Èvisanti santÈnaÑ anupavisanti. EvaÑbh|tÈ ca 
te kÊÄanti maÒÒe bÈlehi, ummattehiva rakkhasÈ yathÈ nÈma keÄisÊlÈ rakkhasÈ 
bhisakkarahite ummatte ÈvisitvÈ te anayabyasanaÑ ÈpÈdentÈ tehi kÊÄanti, 
evaÑ te kilesÈ SammÈsambuddhabhisakkarahite andhabÈle bhikkh| ÈvisitvÈ 
tesaÑ diÔÔhadhammikÈdibhedaÑ anatthaÑ uppÈdentÈ tehi saddhiÑ kÊÄanti 
maÒÒe, kÊÄantÈ viya hontÊti attho. 

 Tena tenÈti tena tena ÈrammaÓabhÈgena. VidhÈvitÈti vir|paÑ dhÈvitÈ 
asÈruppavasena paÔipajjantÈ. Kilesavatth|s|ti paÔhamaÑ uppannaÑ kilesÈ 
pacchÈ uppajjanakÈnaÑ kÈraÓabhÈvato kilesÈva kilesavatth|ni, tesu 
kilesavatth|su sam|hitesu. Sasa~gÈmeva ghositeti 
hiraÒÒasuvaÓÓamaÓimuttÈdikaÑ dhanaÑ vippakiritvÈ “yaÑ yaÑ 
hiraÒÒasuvaÓÓÈdi yassa yassa hatthagataÑ, taÑ taÑ tassa tasseva hot|”ti 
evaÑ kÈmaghosanÈ sasa~gÈmaghosanÈ nÈma. TatthÈyamattho–
kilesavatth|su “yo yo kileso yaÑ yaÑ sattaÑ gaÓhÈti abhibhavati, so so 
tassa tassa hot|”ti kilesasenÈpatinÈ mÈrena sasa~gÈme ghosite viya. Tehi 
tehi kilesehi abhibh|tÈ te bÈlaputhujjanÈ tena tena ÈrammaÓabhÈgena 
vidhÈvitÈ vositÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. BhÈvanamanuyuÒjantÈ sesapaÔipattikÈ saddhammakatÈ (SÊ) 

 



354 KhuddakanikÈya      

 Te evaÑ vidhÈvitÈ kiÑ karontÊti Èha “pariccajitvÈ saddhammaÑ, 
aÒÒamaÒÒehi bhaÓÉare”ti. Tassattho–paÔipattisaddhammaÑ chaÉÉetvÈ 
ÈmisakiÒjakkhahetu aÒÒamaÒÒehi bhaÓÉare kalahaÑ karontÊti. DiÔÔhigatÈnÊti 
“viÒÒÈÓamattameva atthi, nattheva r|padhammÈ”ti, “yathÈ puggalo nÈma 
paramatthato natthi, evaÑ sabhÈvadhammÈpi paramatthato natthi, 
vohÈramattamevÈ”ti ca evamÈdÊni diÔÔhigatÈni micchÈgÈhe anventÈ 
anugacchantÈ idaÑ seyyo idameva seÔÔhaÑ, aÒÒaÑ micchÈti maÒÒanti. 

 NiggatÈti gehato nikkhantÈ. KaÔacchubhikkhahet|pÊti 
kaÔacchumattabhikkhÈnimittampi. TaÑ dadantassa gahaÔÔhassa 
ananulomikasaÑsaggavasena akiccÈni pabbajitena akattabbÈni kammÈni 
nisevare karonti. 

 UdarÈvadehakaÑ bhutvÈti “|n|daro mitÈhÈro”ti1 vuttavacanaÑ 
acintetvÈ udarap|raÑ bhuÒjitvÈ. SayantuttÈnaseyyakÈti “dakkhiÓena passena 
sÊhaseyyaÑ kappeti pÈde pÈdaÑ accÈdhÈya sato sampajÈno”ti2 
vuttavidhÈnaÑ ananussaritvÈ uttÈnaseyyakÈ sayanti. YÈ kathÈ 
SatthugarahitÈti rÈjakathÈditiracchÈnakathaÑ sandhÈya vadati. 

 SabbakÈrukasippÈnÊti sabbehi vessÈdÊhi kÈrukehi kattabbÈni 
bhattatÈlavaÓÔakaraÓÈdÊni hatthasippÈni. CittiÑ katvÈnÈti sakkaccaÑ 
sÈdaraÑ katvÈ. Av|pasantÈ ajjhattanti kilesav|pasamÈbhÈvato 
gadduhanamattampi3 samÈdhÈnÈbhÈvato ca ajjhattaÑ av|pasantÈ, 
av|pasantacittÈti attho. SÈmaÒÒatthoti samaÓadhammo. Ati-acchatÊti tesaÑ 
ÈjÊvakiccapasutatÈya ekadesampi aphusanato visuÑyeva nisÊdati, anallÊyatÊti 
vuttaÑ hoti. 

 Mattikanti pÈkatikaÑ vÈ paÒcavaÓÓaÑ vÈ gihÊnaÑ viniyogakkhamaÑ 
mattikaÑ. TelacuÓÓaÒcÈti pÈkatikaÑ, abhisa~khataÑ vÈ telaÒca cuÓÓaÒca4. 
UdakÈsanabhojananti udakaÒca ÈsanaÒca bhojanaÒca. Œka~khantÈ 
bahuttaranti bahuÑ piÓÉapÈtÈdi-uttaruttaraÑ Èka~khantÈ “amhehi 
mattikÈdÊsu dinnesu manussÈ daÄhabhattikÈ hutvÈ bahuÑ uttaruttaraÑ 
catupaccayajÈtaÑ dassantÊ”ti adhippÈyena gihÊnaÑ upanÈmentÊti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 2. 343; Khu 11. 392 piÔÔhesu. 2. AÑ 3. 15; Abhi 2. 258 piÔÔhesu. 
 3. Gandh|hanamattampi (Ka) 4. NahÈnÊyacuÓÓaÒca (SÊ) 
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 Dante punanti sodhenti etenÈti dantaponaÑ, dantakaÔÔhaÑ. Kapitthanti 
kapitthaphalaÑ. Pupphanti sumanacampakÈdipupphaÑ. KhÈdanÊyÈnÊti 
aÔÔhÈrasavidhepi khajjakavisese. PiÓÉapÈte ca sampanneti 
vaÓÓÈdisampayutte1 odanavisese. Ambe ÈmalakÈni cÈ”ti ca-saddena 
mÈtulu~gatÈlanÈÄikerÈdiphalÈni avuttÈni sa~gaÓhÈti. Sabbattha gihÊnaÑ 
upanÈmenti Èka~khantÈ bahuttaranti yojanÈ. 

 Bhesajjesu yathÈ vejjÈti gihÊnaÑ bhesajjappayogesu yathÈ vejjÈ, tathÈ 
bhikkh| paÔipajjantÊti adhippÈyo. KiccÈkicce yathÈ gihÊti gahaÔÔhÈnaÑ 
khuddake ceva mahante ca kicce kattabbe gihÊ viya. GaÓikÈva vibh|sÈyanti 
attano sarÊrassa vibh|sane r|p|pajÊviniyo viya. Issare khattiyÈ yathÈti issare 
issariyapavattane yathÈ khattiyÈ, evaÑ kulapatÊ hutvÈ vattantÊti attho. 

 NekatikÈti nikatiyaÑ niyuttÈ, amaÓiÑ yeva maÓiÑ, asuvaÓÓaÑyeva 
suvaÓÓaÑ katvÈ paÔir|pasÈciyoganiratÈ. VaÒcanikÈti k|ÔamÈnÈdÊhi 
vippalambakÈ. K|ÔasakkhÊti ayÈthÈvasakkhino. ApÈÔukÈti vÈmakÈ, 
asaÑyatavuttÊti attho. Bah|hi parikappehÊti yathÈvuttehi aÒÒehi ca bah|hi 
micchÈjÊvappakÈrehi. 

 Lesakappeti kappiyalese kappiyapaÔir|pe. PariyÈyeti paccayesu 
pariyÈyassa yoge. Parikappeti vaÉÉhi-Èdivikappane, sabbattha visaye 
bhummaÑ. AnudhÈvitÈti mahicchatÈdÊhi pÈpadhammehi anudhÈvitÈ vositÈ2. 
JÊvikatthÈ jÊvikappayojanÈ ÈjÊvahetukÈ. UpÈyenÈti parikathÈdinÈ upÈyena 
paccayuppÈdananayena. Sa~kaÉÉhantÊti saÑharanti. 

 UpaÔÔhÈpenti parisanti parisÈya attÈnaÑ upaÔÔhapenti, yathÈ parisÈ 
attÈnaÑ upaÔÔhapenti, evaÑ parisaÑ sa~gaÓhantÊti attho. Kammatoti 
kammahetu. Te hi attano kattabbaveyyÈvaccanimittaÑ upaÔÔhapenti. No ca 
dhammatoti dhammanimittaÑ no ca upaÔÔhapenti. Yo SatthÈrÈ 
ullumpanasabhÈvasaÓÔhitÈya parisÈya sa~gaho3 anuÒÒÈto, tena na 
sa~gaÓhantÊti attho. LÈbhatoti lÈbhahetu, “ayyo bahussuto, bhÈÓako, 
dhammakathiko’ti evaÑ sambhÈvento mahÈjano mayhaÑ lÈbhasakkÈre 
______________________________________________________________ 
 1. ByaÒjanÈdisampayutte (SÊ) 2. Anu anu dhÈvitÈ javÈpitÈ (Ka) 
 3. Parisasa~gaho (SÊ) 
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upanayissatÊ”ti icchÈcÈre ÔhatvÈ lÈbhanimittaÑ paresaÑ dhammaÑ desenti. 
No ca atthatoti yo so vimuttÈyatanasÊse ÔhatvÈ saddhammaÑ kathentena 
pattabbo attho, na taÑdiÔÔhadhammikÈdibhedahitanimittaÑ dhammaÑ 
desentÊti1 attho. 

 SaÑghalÈbhassa bhaÓÉantÊti saÑghalÈbhahetu bhaÓÉanti2 “mayhaÑ 
pÈpuÓÈti, na tuyhan”ti-ÈdinÈ kalahaÑ karonti. SaÑghato paribÈhirÈti 
ariyasaÑghato bahibh|tÈ ariyasaÑghe tadabhÈvato. ParalÈbhopajÊvantÈti 
sÈsane lÈbhassa andhabÈlaputhujjanehi pare sÊlÈdiguÓasampanne sekkhe 
uddissa uppannattÈ taÑ paralÈbhaÑ, parato vÈ dÈyakato laddhabbalÈbhaÑ 
upajÊvantÈ bhaÓÉanakÈrakÈ bhikkh| pÈpajigucchÈya abhÈvato ahirikÈ 
samÈnÈ ca “mayaÑ paralÈbhaÑ bhuÒjÈma, parapaÔibaddhajÊvikÈ”tipi na 
lajjare na hirÊyanti. 

 NÈnuyuttÈti samaÓakaraÓehi dhammehi ananuyuttÈ. TathÈti yathÈ pubbe 
vuttÈ bandhanakÈrakÈdayo, tathÈ. Eketi ekacce. MuÓÉÈ saÑghÈÔipÈrutÈti 
kevalaÑ muÓÉitakesatÈya muÓÉÈ pilotikakhaÓÉehi3 saÑghaÔitaÔÔhena 
“saÑghÈÔÊ”ti laddhanÈmena cÊvarena pÈrutasarÊrÈ. 
SambhÈvanaÑyevicchanti, lÈbhasakkÈramucchitÈti lÈbhasakkÈrÈsÈya4 
mucchitÈ ajjhositÈ hutvÈ, “pesalo dhutavÈdo bahussuto”ti vÈ 
madhuravacanamanuyuttÈ “ariyo”ti ca kevalaÑ sambhÈvanaÑ 
bahumÈnaÑyeva icchanti esanti, na tannimitte guÓeti attho. 

 Evanti “kusalÈnaÒca dhammÈnaÑ paÒÒÈya ca parikkhayÈ”ti 
vuttanayena. NÈnappayÈtamhÊti nÈnappakÈre bhedanadhamme payÈte 
samakate, nÈnappakÈrena vÈ saÑkilesadhamme payÈtuÑ pavattituÑ 
Èraddhe. Na dÈni sukaraÑ tathÈti idÈni imasmiÑ dullabhakalyÈÓamitte 
dullabhasappÈyasaddhammassavane ca kÈle yathÈ Satthari dharante 
aphusitaÑ aphuÔÔhaÑ anadhigataÑ jhÈnavipassanaÑ phusituÑ adhigantuÑ, 
phusitaÑ vÈ hÈnabhÈgiyaÑ ÔhitibhÈgiyameva vÈ ahutvÈ yathÈ 
visesabhÈgiyaÑ hoti, tathÈ anurakkhituÑ pÈletuÑ sukaraÑ, tathÈ na 
sukaraÑ, tathÈ sampÈdetuÑ na sakkÈti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. Attho na tena atthena diÔÔhadhammikÈdibhedahitanimittaÑ dhammaÑ na desenti (SÊ) 
 2. BhaÓÉenti (SÊ, Ka) 3. PilotikakhaÓÉe (SÊ) 4. LÈbhasakkÈresu (SÊ) 
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 IdÈni attano parinibbÈnakÈlassa ÈsannattÈ saÑkhittena ovÈdena 
sabrahmacÈriÑ ovadanto “yathÈ kaÓÔakaÔÔhÈnamhÊ”ti-ÈdimÈha. Tassattho–
yathÈ puriso kenacideva payojanena kaÓÔakanicite padese anupÈhano 
vicaranto “mÈ maÑ kaÓÔako vijjhÊ”ti satiÑ upaÔÔhapetvÈva vicarati, evaÑ 
kilesakaÓÔakanicite gocaragÈme payojanena caranto muni satiÑ 
upaÔÔhapetvÈna satisampajaÒÒayutto appamattova careyya kammaÔÔhÈnaÑ 
avijahantoti vuttaÑ hoti. 

 SaritvÈ pubbake yogÊ, tesaÑ vattamanussaranti purimake yoge 
bhÈvanÈya yuttatÈya yogÊ Èraddhavipassake saritvÈ tesaÑ vattaÑ 
ÈgamÈnusÈrena sammÈpaÔipattibhÈvanÈvidhiÑ anussaranto dhuranikkhepaÑ 
akatvÈ yathÈpaÔipajjanto. KiÒcÈpi pacchimo kÈloti yadipÈyaÑ atÊtasatthuko 
carimo kÈlo, tathÈpi yathÈdhammameva paÔipajjanto vipassanaÑ 
ussukkÈpento phuseyya amataÑ padaÑ nibbÈnaÑ adhigaccheyya. 

 IdaÑ vatvÈti yathÈdassitaÑ saÑkilesavodÈnesu imaÑ paÔipattividhiÑ 
kathetvÈ. AyaÒca osÈnagÈthÈ sa~gÊtikÈrehi therassa parinibbÈnaÑ 
pakÈsetuÑ vuttÈti veditabbÈ. 
 

PÈrÈpariyattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

VÊsatinipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

 



       

17. TiÑsanipÈta 
 

1. PhussattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 TiÑsanipÈte pÈsÈdike bah| disvÈti-ÈdikÈ Èyasmato Phussattherassa 
gÈthÈ. KÈ uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ upacinitvÈ devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ 
BuddhuppÈde ekassa MaÓÉalikaraÒÒo putto hutvÈ nibbatti, Phussoti nÈmaÑ 
ahosi. So viÒÒutaÑ patto khattiyakumÈrehi sikkhitabbasippesu nipphattiÑ 
gato upanissayasampannattÈ kÈmesu alaggacitto aÒÒatarassa mahÈtherassa 
santike dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ cariyÈnuk|laÑ 
kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ bhÈvanaÑ anuyuÒjanto jhÈnÈni nibbattetvÈ 
jhÈnapÈdakaÑ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ nacirasseva chaÄabhiÒÒo ahosi. 
AthekadivasaÑ PaÓÉaragotto1 nÈma eko tÈpaso tassa santike dhammaÑ 
sutvÈ nisinno sambahule bhikkh| sÊlÈcÈrasampanne susaÑvutindriye 
bhÈvitakÈye bhÈvitacitte disvÈ pasannacitto “sÈdhu vatÈyaÑ paÔipatti loke 
ciraÑ tiÔÔheyyÈ”ti cintetvÈ “kathaÑ nu kho bhante anÈgatamaddhÈnaÑ 
bhikkh|naÑ paÔipatti bhavissatÊ”ti theraÑ pucchi. TamatthaÑ dassento 
sa~gÊtikÈrÈ– 
 
 949. PÈsÈdike bah| disvÈ, bhÈvitatte susaÑvute. 
 Isi paÓÉarasagotto, apucchi phussasavhayan”ti– 

gÈthaÑ Èdito ÔhapesuÑ. 

 Tattha pÈsÈdiketi attano paÔipattiyÈ pasÈdÈrahe. Bah|ti sambahule. 
BhÈvitatteti samathavipassanÈbhÈvanÈhi bhÈvitacitte. SusaÑvuteti suÔÔhu 
saÑvutindriye. IsÊti tÈpaso. PaÓÉarasagottoti paÓÉarassa nÈma isino vaÑse 
jÈtattÈ tena samÈnagotto. Phussasavhayanti hussasaddena avhÈtabbaÑ, 
phussanÈmakanti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÓÉarassagotto (SÊ) 
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 950. “KiÑ chandÈ kimadhippÈyÈ, kimÈkappÈ bhavissare. 
 AnÈgatamhi kÈlamhi, taÑ me akkhÈhi pucchito”ti– 

ayaÑ tassa isino pucchÈgÈthÈ. 

 Tattha kiÑ chandÈti imasmiÑ sÈsane anÈgate bhikkh| kÊdisacchandÈ 
kÊdisÈdhimuttikÈ, kiÑ hÊnÈdhimuttikÈ, udÈhu paÓÊtÈdhimuttikÈti attho. 
KimadhippÈyÈti kÊdisÈdhippÈyÈ kÊdisajjhÈsayÈ, kiÑ saÑkilesajjhÈsayÈ, 
udÈhu vodÈnajjhÈsayÈti attho. Atha vÈ chandÈ nÈma kattukamyatÈ, tasmÈ 
kÊdisÊ1 tesaÑ kattukamyatÈti attho. AdhippÈyo ajjhÈsayoyeva. KimÈkappÈti 
kÊdisÈkappÈ. ŒkappÈti ca vesagahaÓÈdivÈrittacÈrittavantoti attho. 
Bhavissareti bhavissanti. TaÑ meti taÑ anÈgate bhikkh|naÑ 
chandÈdhippÈyÈkappabhedaÑ pucchito mayhaÑ akkhÈhi kathehÊti theraÑ 
ajjhesati. Tassa thero tamatthaÑ Ècikkhanto sakkaccasavane tÈva 
niyojetuÑ– 
 
 951. “SuÓohi vacanaÑ mayhaÑ, isi paÓÉarasavhaya. 
 SakkaccaÑ upadhÈrehi, ÈcikkhissÈmya’nÈgatan”ti– 

gÈthamÈha. 

 Tassattho–bho paÓÉaranÈma isi yaÑ tvaÑ maÑ pucchasi, taÑ te 
anÈgataÑ ÈcikkhissÈmi, Ècikkhato pana mama vacanaÑ suÓÈhi 
anÈgatatthadÊpanato saÑvegÈvahato ca sakkaccaÑ upadhÈrehÊti. 

 Atha thero anÈgataÑsaÒÈÓena bhikkh|naÑ bhikkhunÊnaÒca bhÈviniÑ2 
pavattiÑ yathÈbh|taÑ disvÈ tassa Ècikkhanto– 
 
 952. “KodhanÈ upanÈhÊ ca, makkhÊ thambhÊ saÔhÈ bah|. 
 IssukÊ nÈnÈvÈdÈ ca, bhavissanti anÈgate. 
 
 953. AÒÒÈtamÈnino dhamme, gambhÊre tÊragocarÈ. 
 LahukÈ agar| dhamme, aÒÒamaÒÒamagÈravÈ. 
 
 954. Bah| ÈdÊnavÈ loke, uppajjissantu'nÈgate. 
 SudesitaÑ imaÑ dhammaÑ, kilesissanti dummatÊ. 
______________________________________________________________ 
 1. TasmÈ kÊdasacchandÈ kÊdisÊ (SÊ) 2. BhÈvitaÑ (SÊ)
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 955. GuÓahÊnÈpi saÑghamhi, voharantÈ visÈradÈ. 
 Balavanto bhavissanti, mukharÈ assutÈvino. 
 
 956. GuÓavantopi saÑghamhi, voharantÈ yathÈtthato. 
 DubbalÈ te bhavissanti, hirÊmanÈ anatthikÈ. 
 
 957. RajataÑ jÈtar|paÒca, khettaÑ vatthumajeÄakaÑ. 
 DÈsidÈsaÒca dummedhÈ, sÈdiyissantu'nÈgate. 
 
 958. UjjhÈnasaÒÒino bÈlÈ, sÊlesu asamÈhitÈ. 
 UnnaÄÈ vicarissanti, kalahÈbhiratÈ magÈ. 
 
 959. UddhatÈ ca bhavissanti, nÊlacÊvarapÈrutÈ. 
 KuhÈ thaddhÈ lapÈ si~gÊ, carissanturiyÈ viya. 
 
 960. TelasaÓÔhehi kesehi, capalÈ aÒjanakkhikÈ. 
 RathiyÈya gamissanti, dantavaÓÓikapÈrutÈ. 
 
 961. AjegucchaÑ vimuttehi, surattaÑ arahaddhajaÑ. 
 Jigucchissanti kÈsÈvaÑ, odÈtesu samucchitÈ. 
 
 962. LÈbhakÈmÈ bhavissanti, kusÊtÈ hÊnavÊriyÈ. 
 KicchantÈ vanapatthÈni1, gÈmantesu vasissare. 
 
 963. Ye ye lÈbhaÑ labhissanti, micchÈjÊvaratÈ sadÈ. 
 Te teva anusikkhantÈ, bhajissanti asaÑyatÈ. 
 
 964. Ye ye alÈbhino lÈbhaÑ, na te pujjÈ bhavissare. 
 Supesalepi te dhÊre, sevissanti na te tadÈ. 
 
 965. MilakkhurajanaÑrattaÑ, garahantÈ sakaÑ dhajaÑ. 
 TitthiyÈnaÑ dhajaÑ keci, dhÈrissantu'vadÈtakaÑ. 
 
 966. AgÈravo ca kÈsÈva, tadÈ tesaÑ bhavissati. 
 PaÔisa~khÈ ca kÈsÈve, bhikkh|naÑ na bhavissati. 
______________________________________________________________ 
 1. Vanapatthesu (®Ôha) 
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 967. Abhibh|tassa dukkhena, sallaviddhassa ruppato. 
 PaÔisa~khÈ mahÈghorÈ, nÈgassÈsi acintiyÈ. 
 
 968. Chaddanto hi tadÈ disvÈ, surattaÑ arahaddhajaÑ. 
 TÈvadeva’bhaÓÊ gÈthÈ, gajo atthopasaÑhitÈ. 
 
 969. ‘AnikkasÈvo kÈsÈvaÑ, yo vatthaÑ paridhassati. 
 Apeto damasaccena, na so kÈsÈvamarahati. 
 
 970. Yo ca vantakasÈvassa, sÊlesu susamÈhito. 
 Upeto damasaccena, sa ve kÈsÈvamarahati’. 
 
 971. VipannasÊlo dummedho, pÈkaÔo kÈmakÈriyo. 
 Vibbhantacitto nissukko, na so kÈsÈvamarahati. 
 
 972. Yo ca sÊlena sampanno, vÊtarÈgo samÈhito. 
 OdÈtamanasa~kappo, sa ve kÈsÈvamarahati. 
 
 973. Uddhato unnaÄo bÈlo, sÊlaÑ yassa na vijjati. 
 OdÈtakaÑ arahati, kÈsÈvaÑ kiÑ karissati. 
 
 974. Bhikkh| ca bhikkhuniyo ca, duÔÔhacittÈ anÈdarÈ. 
 TÈdÊnaÑ mettacittÈnaÑ, niggaÓhissantu’nÈgate. 
 
 975. SikkhÈpentÈpi therehi, bÈlÈ cÊvaradhÈraÓaÑ. 
 Na suÓissanti dummedhÈ, pÈkaÔÈ kÈmakÈriyÈ. 
 
 976. Te tathÈ sikkhitÈ bÈlÈ, aÒÒamaÒÒaÑ agÈravÈ. 
 NÈdiyissantu’pajjhÈye, khaÄu~ko viya sÈrathiÑ. 
 
 977. EvaÑ anÈgataddhÈnaÑ, paÔipatti bhavissati. 
 Bhikkh|naÑ bhikkhunÊnaÒca, patte kÈlamhi pacchime. 
 
 978. PurÈ Ègacchate etaÑ, anÈgataÑ mahabbhayaÑ. 
 SubbacÈ hotha sakhilÈ, aÒÒamaÒÒaÑ sagÈravÈ. 
 
 979. MettacittÈ kÈruÓikÈ, hotha sÊlesu saÑvutÈ. 
 ŒraddhavÊriyÈ pahitattÈ, niccaÑ daÄhaparakkamÈ. 
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 980. PamÈdaÑ bhayato disvÈ, appamÈdaÒca khemato. 
 BhÈvetha’ÔÔha~gikaÑ maggaÑ, phusantÈ amataÑ padan”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha kodhanÈti kujjhanasÊlÈ. Bhavissanti anÈgateti sambandho. KiÑ 
therassa kÈle tathÈ nÈhesunti? Na nÈhesuÑ, tadÈ pana 
kalyÈÓamittabahulatÈya ovÈdakesu viÒÒÈpakesu sabrahmacÈrÊsu bah|su 
vijjamÈnesu kilesesu balavantesu paÔisa~khÈnabahulatÈya ca yebhuyyena 
bhikkh| akkodhanÈ ahesuÑ1, ÈyatiÑ tabbipariyÈye atikodhanÈ bhavissanti, 
tasmÈ “anÈgate”ti vuttaÑ. Sesapadesupi eseva nayo. UpanÈhÊti 
ÈghÈtavatth|su ÈghÈtassa upanayhanasÊlÈ upanÈhasambhavato vÈ upanÈhÊ. 
Tattha purimakÈliko byÈpÈdo kodho, aparakÈliko upanÈho. SakiÑ pavatto 
vÈ doso kodho, anekakkhattuÑ pavatto upanÈho. ParesaÑ vijjamÈne guÓe 
makkhanti puÒjanti, tesaÑ vÈ udakapuÒjaniyÈ viya udakassa makkho 
makkhanaÑ puÒjanaÑ etesaÑ atthÊti makkhÊ. AtimÈnalakkhaÓo thambho 
etesaÑ atthÊti thambhÊ. SaÔhÈti asantaguÓavibhÈvanalakkhaÓena sÈÔheyyena 
samannÈgatÈ. IssukÊti parasampattikhiyyanalakkhaÓÈya issÈya samannÈgatÈ. 
NÈnÈvÈdÈti aÒÒamaÒÒaÑ viruddhavÈdÈ viruddhadiÔÔhikÈ, kalahakÈrakÈ cÈti 
attho. 

 AÒÒÈtamÈnino dhamme, gambhÊre tÊragocarÈti gambhÊre durobhÈse 
saddhamme aÒÒÈte eva “ÒÈtoti, diÔÔho”ti evaÑ mÈnino, tato eva tassa 
orabhÈge pavattitÈya orimatÊragocarÈ. LahukÈti lahusabhÈvÈ capalÈ. Agar| 
dhammeti saddhamme gÈravarahitÈ. AÒÒamaÒÒamagÈravÈti 
aÒÒamaÒÒasmiÑ appatissÈ, saÑghe sabrahmacÈrÊsu ca garugÈravavirahitÈ. 
Bah| ÈdÊnavÈti vuttappakÈrÈ, vakkhamÈnÈ ca bah| anekadosÈ antarÈyÈ. 
Loketi sattaloke. Uppajjissantya’nÈgateti anÈgate pÈtu bhavissanti. 
SudesitaÑ imaÑ dhammanti2 SammÈsambuddhena suÔÔhu aviparÊtaÑ 
ÈdikalyÈÓÈdippakÈrena desitaÑ imaÑ ÈgamasaddhammaÑ. KilesissantÊti 
kiliÔÔhaÑ kilesad|sitaÑ karissanti, “ÈpattiÑ ‘anÈpattÊ’ti garukÈpattiÑ 
______________________________________________________________ 
 1. KodhanÈ nÈhesuÑ (SÊ) 2. SudesitaÑ idaÑ dhammanti (SÊ) 
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‘lahukÈpattÊ’ti” ÈdinÈ duccaritasaÑkilesena asaddhammena saÓhasukhumaÑ 
r|pÈr|padhammaÑ paÔikkhipissanti, diÔÔhisaÑkilesena ubhayatrÈpi 
taÓhÈsaÑkilesena saÑkilesissanti malÊnaÑ karissanti. DummatÊti nippaÒÒÈ. 
VuttaÑ hetaÑ BhagavatÈ “bhavissanti bhikkhave bhikkh| 
anÈgatamaddhÈnaÑ -pa- AbhidhammakathaÑ VedallakathaÑ kathentÈ 
kaÓhadhammaÑ okkamamÈnÈ na bujjhissantÊ”ti1. 

 GuÓahÊnÈti sÊlÈdiguÓavirahitÈ dussÊlÈ, alajjino ca. Atha vÈ guÓahÊnÈti 
vinayavÈrittÈdiguÓena hÊnÈ dhammavinaye appakataÒÒuno. SaÑghamhÊti 
saÑghamajjhe. VoharantÈti kathentÈ, saÑghe vinicchayakathÈya 
vattamÈnÈya yaÑkiÒci bhaÓantÈ. VisÈradÈti nibbhayÈ pagabbhÈ. Balavantoti 
pakkhabalena balavanto. MukharÈti mukhakharÈ kharavÈdino. AssutÈvinoti 
na sutavanto, kevalaÑ lÈbhasakkÈrasilokasannissayena guÓadharÈ hutvÈ 
“dhammaÑ ‘adhammo’ti, adhammaÒca ‘dhammo’ti, vinayaÑ ‘avinayo’ti, 
avinayaÒca ‘vinayo’ti” evaÑ attanÈ yyathicchitamatthaÑ saÑghamajjhe 
patiÔÔhapentÈ balavanto bhavissanti. 

 GuÓavantoti sÊlÈdiguÓasampannÈ. VoharantÈ yathÈtthatoti 
atthÈnur|paÑ aviparÊtatthaÑ “dhammaÑ ‘dhammo’ti, adhammaÑ 
‘adhammo’ti, vinayaÑ ‘vinayo’ti, avinayaÑ ‘avinayo’ti” evaÑ dÊpentÈ. 
DubbalÈ te bhavissantÊti parisÈyaÑ alajjussannatÈya balavirahitÈ te 
bhavissanti, tesaÑ vacanaÑ na tiÔÔhissati. HirÊmanÈ anatthikÈti hirÊmanto 
kenaci anatthikÈ. Te hi dhammena vattuÑ samatthÈpi pÈpajigucchatÈya 
appakiccatÈya ca kehici virodhaÑ akarontÈ attano vÈdaÑ patiÔÔhÈpetuÑ na 
vÈyamantÈ diÔÔhÈvikammaÑ vÈ adhiÔÔhÈnaÑ vÈ akatvÈ tuÓhÊ honti. 

 Rajatanti r|piyaÑ, tena kahÈpaÓalohamÈsakÈdÊnampi sa~gaho 
daÔÔhabbo. JÈtar|panti suvaÓÓaÑ, tena maÓimuttÈdÊnampi sa~gaho 
daÔÔhabbo. VÈsaddo samuccayattho “apadÈ vÈ”ti-ÈdÊsu2 viya. 
“RajatajÈtar|paÒcÈ”ti vÈ pÈÔho. Khettanti yattha pubbaÓÓÈparaÓÓaÑ3 ruhati, 
taÑ khettaÑ. TadatthaÑ akatabh|mibhÈgo vatthu. AjeÄakanti eÄakÈ nÈma 
ajÈyeva, te ÔhapetvÈ avasesÈ pasujÈtÊ ajÈ nÈma. AjeÄakaggahaÓeneva hettha 
gomahiÑsÈdÊnampi sa~gaho kato. DÈsidÈsaÒcÈti dÈsiyo ca 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 2. 94 piÔÔhe. 2. AÑ 1. 343; AÑ 2. 29; Khu 1. 254 piÔÔhesu. 
 3. PubbannÈparannaÑ (SÊ) 
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dÈse ca. DummedhÈti aviddasuno, kappiyÈkappiyaÑ sÈruppÈsÈruppaÑ 
ajÈnantÈ attano atthÈya sÈdiyissanti sampaÔicchissanti. 

 UjjhÈnasaÒÒinoti pare heÔÔhato katvÈ olokanacittÈ, 
anujjhÈyitabbaÔÔhÈnepi vÈ ujjhÈnasÊlÈ. BÈlÈti duccintitacintanÈdinÈ 
bÈlalakkhaÓena samannÈgatÈ, tato eva sÊlesu asamÈhitÈ catupÈrisuddhisÊlesu 
na samÈhitacittÈ. UnnaÄÈti samussitatucchamÈnÈ. VicarissantÊti 
mÈnaddhajaÑ ukkhipitvÈ vicarissanti. KalahÈbhiratÈ magÈti 
sÈrambhabahulatÈya karaÓuttariyapasutÈ kalahe eva abhiratÈ magasadisÈ 
migÈ viya attahitÈpekkhÈ1 ghÈsesanÈbhiratÈ dubbalavihesaparÈti attho. 

 UddhatÈti uddhaccena samannÈgatÈ cittekaggatÈrahitÈ. 
NÊlacÊvarapÈrutÈti akappiyarajanarattena nÊlavaÓÓena cÊvarena pÈrutÈ, 
tÈdisaÑ cÊvaraÑ nivÈsetvÈ ceva pÈrupitvÈ ca vicaraÓakÈ. KuhÈti 
sÈmantajappanÈdinÈ kuhanavatthunÈ kuhakÈ, asantaguÓasambhÈvanicchÈya 
kohaÒÒaÑ katvÈ paresaÑ vimhÈpayÈ. ThaddhÈti kodhena mÈnena ca 
thaddhamÈnasÈ kakkhaÄahadayÈ. LapÈti lapanakÈ kuhanavuttikÈ, 
pasannamÈnasehi manussehi “kena bhante ayyassa attho”ti 
paccayadÈyakÈnaÑ vadÈpanakÈ, payuttavÈcÈvasena, nippesikatÈvasena ca 
paccayatthaÑ lapakÈti vÈ attho. Si~gÊti “tattha katamaÑ si~gaÑ, yaÑ 
si~gaÑ si~gÈratÈ cÈturatÈ cÈturiyaÑ parikkhatatÈ pÈrikkhatiyan”ti2 evaÑ 
vuttehi si~gasadisehi pÈkaÔakilesehi samannÈgatÈ, si~gÈracaritÈti attho. 
“AriyÈ viyÈ”ti idaÑ “kuhÈ”ti etasseva atthadassanaÑ. KuhakÈnaÒhi 
ariyÈnamiva ÔhitabhÈvaÑ dassento ariyÈ viya vicarantÊti Èha. 

 TelasaÓÔhehÊti sitthakatelena vÈ udakatelena vÈ osaÓÔhitehi. CapalÈti 
kÈyamaÓÉanaparikkhÈramaÓÉanÈdinÈ cÈpallena yuttÈ. AÒjanakkhikÈti 
ala~kÈraÒjanena aÒjitanettÈ. RathiyÈya gamissantÊti bhikkhÈcariyÈya 
kul|pasa~kamanÈpadesehi, mahÈracchÈya ito cito ca paribbhamissanti. 
DantavaÓÓikapÈrutÈti dantavaÓÓarattena cÊvarena pÈrutasarÊrÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. AttahitanirapekkhÈ (Ka) 2. Abhi 2. 364 piÔÔhe. 
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 Ajegucchanti ajigucchitabbaÑ. VimuttehÊti ariyehi. Surattanti 
kappiyarajanena suÔÔhu rattaÑ, arahantÈnaÑ BuddhÈdÊnaÑ ciÓÓatÈya 
arahaddhajaÑ jigucchissanti kÈsÈvaÑ. KasmÈ? OdÈtesu samucchitÈ gedhaÑ 
ÈpannÈ. DantavaÓÓapÈrupanassa hi idaÑ kÈraÓavacanaÑ. Te hi setakaÑ 
sambhÈventÈ “sabbena sabbaÑ setake gahite li~gapariccÈgo eva siyÈ”ti 
dantavaÓÓaÑ pÈrupanti. 

 LÈbhakÈmÈti lÈbhagiddhÈ. BhikkhÈcariyÈsupi kosajjayogato kusÊtÈ. 
SamaÓadhammaÑ kÈtuÑ cittassa ussÈhÈbhÈvena hÊnavÊriyÈ. KicchantÈti 
kilamantÈ, vanapatthesu vasituÑ kicchantÈ kilantacittÈti attho. GÈmantes|ti 
gÈmantasenÈsanesu gÈmasamÊpesu senÈsanesu, gÈmadvÈresu vÈ senÈsanesu. 
Vasissareti vasissanti. 

 Te teva anusikkhantÈti ye ye1 micchÈjÊvappayogena laddhalÈbhÈ, te te 
eva puggale anusikkhantÈ bhamissanti. BhamissantÊti sayampi te viya 
micchÈjÊvena lÈbhaÑ uppÈdetuÑ rÈjakulÈdÊni sevantÈ paribbhamissanti. 
“BhajissantÊ”ti vÈ pÈÔho, sevissantÊti attho. AsaÑyatÈti sÊlasaÑyamarahitÈ. 

 Ye ye alÈbhino lÈbhanti ye ye bhikkh| micchÈjÊvaparivajjanena 
appapuÒÒatÈya ca lÈbhassa paccayassa na lÈbhino, te pujjÈ p|janÊyÈ pÈsaÑsÈ 
tadÈ anÈgate kÈle na bhavissanti. Supesalepi te dhÊreti dhitisampannatÈya 
dhÊre suÔÔhu pesalepi te bhikkh| na sevissanti, tadÈ anÈgate te lÈbhino 
lÈbhakÈmÈva bhikkh|ti attho. 

 MilakkhurajanaÑrattanti kÈlakacchakarajanena rattaÑ. SamÈsapadaÑ 
hetaÑ, gÈthÈsukhatthaÑ sÈnunÈsikaniddeso. GarahantÈ sakaÑ dhajanti 
attano dhajabh|taÑ kÈsÈvaÑ jigucchantÈ. SÈsane pabbajitÈnaÑ hi kÈsÈvo 
dhajo nÈma. TitthiyÈnaÑ dhajaÑ kecÊti keci SakyaputtiyabhÈvaÑ 
paÔijÈnantÈ eva titthiyÈnaÑ setavatthikÈnaÑ dhajabh|taÑ avadÈtakaÑ 
setavatthaÑ dhÈressanti. 

 AgÈravo ca kÈsÈveti arahaddhajabh|te kÈsÈve agÈravo abahumÈnaÑ 
tadÈ anÈgate tesaÑ bhavissati. PaÔisa~khÈ ca kÈsÈveti 
______________________________________________________________ 
 1. Ye yeva (SÊ) 
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paÔisa~khÈ yoniso cÊvaraÑ paÔisevÈmÊ”ti-ÈdinÈ1 nayena 
paccavekkhaÓamattampi kÈsÈvaparibhoge na bhavissati. 

 KÈsÈvaÑ dhÈrentena kÈsÈvaÑ bahumÈnena “duccaritato oramitabban”ti 
kÈsÈvassa garukÈtabbabhÈve ChaddantajÈtakamudÈharanto “abhibh|tassa 
dukkhenÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha sallaviddhassÈti puthunÈ savisena sallena 
viddhassa, tato eva mahatÈ dukkhena abhibh|tassa. Ruppatoti sarÊravikÈraÑ 
Èpajjato. MahÈghorÈti sarÊrajÊvitesu nirapekkhatÈya bhimmÈ2 garutarÈ 
paÔisa~khÈ aÒÒehi acintiyÈ cintÈmattena pavattetuÑ asakkuÓeyyÈ 
ChaddantamahÈnÈgassa Èsi ahosi. ChaddantanÈgarÈjakÈle hi bodhisatto 
SoÓuttarena nÈma nesÈdena paÔicchannaÔÔhÈne ÔhatvÈ visapÊtena sallena 
viddho mahatÈ dukkhena abhibh|to taÑ gahetvÈ paridahitaÑ kÈsÈvaÑ disvÈ 
“ayaÑ ariyaddhajena paÔicchanno, na mayÈ hiÑsitabbo”ti tattha 
mettacittameva paccupaÔÔhapetvÈ uparidhammaÑ desesi. YathÈha– 

   “Samappito puthusallena nÈgo, 
   AduÔÔhacitto luddaka’majjhabhÈsi. 
   Ki’matthayaÑ kissa vÈ samma hetu, 
   MamaÑ vadhÊ kassa vÈ’yaÑ payogo”ti-Èdi3. 

 ImamatthaÑ dassento thero “Chaddanto hÊ”ti-ÈdimÈha. Tattha surattaÑ 
arahaddhajanti SoÓuttarena paridahitakÈsÈvaÑ sandhÈyÈha. AbhaÓÊti abhÈsi. 
GÈthÈti gÈthÈyo. Gajoti Chaddanto nÈgarÈjÈ. AtthopasaÑhitÈti 
atthasannissitÈ hitÈ, hitayuttÈti attho. 

 ChaddantanÈgarÈjena vuttagÈthÈsu anikkasÈvoti rÈgÈdÊhi kasÈvehi 
kasÈvo. ParidahissatÊti nivÈsanapÈrupana-attharaÓavasena paribhuÒjissati. 
“ParidhassatÊ”ti vÈ pÈÔho. Apeto damasaccenÈti indriyadamena ceva 
paramatthasaccapakkhikena vacÊsaccena ca apeto, viyutto pariccattoti attho. 
Na soti so evar|po puggalo kÈsÈvaÑ paridahituÑ nÈrahati. 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 1. 12; AÑ 2. 341 piÔÔhesu. 2. BhÊmÈ (SÊ) 
 3. Khu 5. 374 piÔÔhe ChaddantajÈtake. 
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 VantakasÈvassÈti cat|hi maggehi vantakasÈvo chaÉÉitakasÈvo 
pahÊnakasÈvo assa bhaveyyÈti attho. SÊles|ti catupÈrisuddhisÊlesu. 
SusamÈhitoti suÔÔhu samÈhito. Upetoti indriyadamena ceva vuttappakÈrena 
saccena ca upagato samannÈgato. Sa veti so evar|po puggalo taÑ 
gandhakÈsÈvavatthaÑ ekantena arahatÊti attho. 

 VipannasÊloti bhinnasÊlo. Dummedhoti nippaÒÒo sÊlavisodhanapaÒÒÈya 
virahito. PÈkaÔoti “dussÊlo ayan”ti pÈkaÔo1 pakÈso, vikkhittindriyatÈya2 vÈ 
pÈkaÔo pÈkaÔindriyoti attho. KÈmakÈriyoti bhinnasaÑvaratÈya 
yathicchitakÈrako, kÈmassa vÈ mÈrassa yathÈkÈmakaraÓÊyo. 
Vibbhantacittoti r|pÈdÊsu visayesu vikkhittacitto. Nissukkoti asukko 
sukkadhammarahito hirottappavivajjito, kusaladhammasampÈdana-
ussukkarahito vÈ. 

 VÊtarÈgoti vigatacchandarÈgo. OdÈtamanasa~kappoti 
suvisuddhamanovitakko, anÈvilasa~kappo vÈ. 

 KÈsÈvaÑ kiÑ karissatÊti yassa sÊlaÑ natthi, tassa kÈsÈvaÑ kiÑ nÈma 
payojanaÑ sÈdhessati, cittakatasadisaÑ tassa pabbajitali~ganti attho. 

 DuÔÔhacittÈti rÈgÈdidosehi d|sitacittÈ. AnÈdarÈti Satthari dhamme 
aÒÒamaÒÒaÒca ÈdararahitÈ agÈravÈ. TÈdÊnaÑ mettacittÈnanti 
mettÈbhÈvanÈya sampayuttahadaye teneva arahattÈdhigamena3 iÔÔhÈdÊsu4 
tÈdibhÈvappatte uÄÈraguÓe. Upayogatthe hi idaÑ sÈmivacanaÑ. 
NiggaÓhissantÊti “sÊlÈdisampanne disvÈ te sambhÈventÈ vipannasÊle amhe na 
bahuÑ maÒÒissantÊ”ti attani agÈravabhayena yathÈ te ubbÈÄhÈ 
pakkamissanti, tathÈ bÈdhissantÊti5 attho. 

 SikkhÈpentÈpÊti sikkhÈpiyamÈnÈpi. Kammatthe hi ayaÑ kattuniddeso. 
TherehÊti attano ÈcariyupajjhÈyehi. CÊvaradhÈraÓanti idaÑ 
samaÓapaÔipattiyÈ nidassanamattaÑ, tasmÈ “evaÑ te abhikkamitabbaÑ, 
evaÑ te 
______________________________________________________________ 
 1. Ayanti vÈ pÈkaÔo (Ka) 2. VittindriyatÈya (Ka) 
 3. ArahattÈdhigamena vÈ (sabbattha) 4. IÔÔhÈniÔÔhÈdÊsu (SÊ) 5. BÈdhessantÊti (SÊ) 
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paÔikkamitabban”ti-ÈdinÈ1 sikkhÈpiyamÈnÈpÊti attho. Na suÓissantÊti ovÈdaÑ 
na gaÓhissanti. 

 Te tathÈ sikkhitÈ bÈlÈti te andhabÈlÈ ÈcariyupajjhÈyehi 
sikkhÈpiyamÈnÈpi anÈdaratÈya asikkhitÈti. NÈdiyissantu’pajjhÈyeti 
upajjhÈye Ècariye ca ÈdaraÑ na karonti, tesaÑ anusÈsaniyaÑ na tiÔÔhanti. 
YathÈ kiÑ? KhaÄu~ko viya sÈrathiÑ yathÈ khaÄu~ko duÔÔhasso 
assadamakaÑ nÈdiyati na tassa upadese tiÔÔhati, evaÑ tepi upajjhÈyÈcariye 
na bhÈyanti na sÈrajjantÊti attho. 

 “Evan”ti-Èdi vuttassevatthassa nigamanaÑ. Tattha evanti 
vuttappakÈrena. AnÈgataddhÈnanti anÈgatamaddhÈnaÑ, anÈgate kÈleti attho. 
TaÑyeva sar|pato dassento “patte kÈlamhi pacchime”ti Èha. Tattha katamo 
pacchimakÈlo? “Tatiyasa~gÊtito paÔÔhÈya pacchimakÈlo”ti keci, taÑ eke 
nÈnujÈnanti. SÈsanassa hi paÒcayugÈni vimuttiyugaÑ, samÈdhiyugaÑ, 
sÊlayugaÑ, sutayugaÑ, dÈnayuganti. Tesu paÔhamaÑ vimuttiyugaÑ, tasmiÑ 
antarahite samÈdhiyugaÑ vattati, tasmimpi antarahite sÊlayugaÑ vattati, 
tasmimpi antarahite sutayugaÑ vattateva. AparisuddhasÊlo hi ekadesena 
pariyattibÈhusaccaÑ paggayha tiÔÔhati lÈbhÈdikÈmatÈya. YadÈ pana 
mÈtikÈpariyosÈnÈ pariyatti sabbaso antaradhÈyati, tato paÔÔhÈya 
li~gamattameva avasissati, tadÈ yathÈ tathÈ dhanaÑ saÑharitvÈ 
dÈnamukhena2 vissajjenti, sÈ kira nesaÑ carimÈ sammÈpaÔipatti. Tattha 
sutayugato paÔÔhÈya pacchimakÈlo, “sÊlayugato paÔÔhÈyÈ”ti apare. 

 EvaÑ thero pacchime kÈle uppajjanakaÑ mahÈbhayaÑ dassetvÈ puna 
tattha sannipatitabhikkh|naÑ ovÈdaÑ dadanto “purÈ Ègacchate”ti-ÈdinÈ 
tisso gÈthÈ abhÈsi. Tattha purÈ Ègacchate etanti etaÑ mayÈ tumhÈkaÑ 
vuttaÑ paÔipatti-antarÈyakaraÑ anÈgataÑ mahÈbhayaÑ Ègacchati purÈ, yÈva 
Ègamissati, tÈvadevÈti attho. SubbacÈti vacanakkhamÈ sovacassakÈrakehi 
dhammehi samannÈgatÈ, gar|naÑ anusÈsaniyo3 padakkhiÓaggÈhino hothÈti 
attho. SakhilÈti muduhadayÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 1. 439 piÔÔhe. 2. DÈnamukhe (?) 3. AnusÈsanÊyÈ (Ka) 
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 MettacittÈti sabbasattesu hit|pasaÑhÈralakkhaÓÈya mettÈya 
sampayuttacittÈ. KÈruÓikÈti karuÓÈya niyuttÈ paresaÑ 
dukkhÈpanayanÈkÈravuttiyÈ karuÓÈya samannÈgatÈ. ŒraddhavÊriyÈti 
akusalÈnaÑ pahÈnÈya kusalÈnaÑ upasampadÈya paggahitavÊriyÈ. PahitattÈti 
nibbÈnaÑ paÔipesitacittÈ. Niccanti sabbakÈlaÑ. DaÄhaparakkamÈti 
thiravÊriyÈ. 

 PamÈdanti pamajjanaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ ananuÔÔhÈnaÑ, 
akusalesu ca dhammesu cittavossaggo. VuttaÑ hi– 

“Tattha katamo pamÈdo, kÈyaduccarite vÈ vacÊduccarite vÈ 
manoduccarite vÈ paÒcasu vÈ kÈmaguÓesu cittassa vossaggo 
vossaggÈnuppadÈnaÑ, kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ bhÈvanÈya 
asakkaccakiriyatÈ”ti-Èdi1. 

 AppamÈdanti appamajjanaÑ, so pamÈdassa paÔipakkhato veditabbo. 
Atthato hi appamÈdo nÈma satiyÈ avippavÈso, upaÔÔhitÈya satiyÈ eva cetaÑ 
nÈmaÑ. AyaÑ hettha attho–yasmÈ pamÈdam|lakÈ sabbe anatthÈ, 
appamÈdam|lakÈ ca sabbe atthÈ, tasmÈ pamÈdaÑ bhayato upaddavato disvÈ 
appamÈdaÒca khemato anupaddavato disvÈ appamÈdapaÔipattiyÈ 
sikhÈbh|taÑ sÊlÈdikkhandhattayasa~gahaÑ sammÈdiÔÔhi-ÈdÊnaÑ aÔÔhannaÑ 
a~gÈnaÑ vasena aÔÔha~gikaÑ ariyamaggaÑ bhÈvetha, amataÑ nibbÈnaÑ 
phusantÈ sacchikarontÈ attano santÈne uppÈdetha, dassanamaggamatte 
aÔÔhatvÈ upari tiÓÓaÑ maggÈnaÑ uppÈdanavasena vaÉÉhetha, evaÑ vo 
appamÈdabhÈvanÈ sikhÈpattÈ bhavissatÊti. 

 EvaÑ thero sampattaparisaÑ ovadati. ImÈ eva cimassa therassa 
aÒÒÈbyÈkaraÓagÈthÈ ahesunti. 
 

PhussattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. Abhi 2. 385 piÔÔhe. 
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2. SÈriputtattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 YathÈcÈrÊ yathÈsatoti-ÈdikÈ Èyasmato SÈriputtattherassa gÈthÈ. Tassa 
Èyasmato MahÈmoggallÈnattherassa ca vatthu evaÑ veditabbaÑ–atÊte ito 
satasahassakappÈdhike asa~khyeyyamatthake ÈyasmÈ SÈriputto 
brÈhmaÓamahÈsÈlakule nibbatti, nÈmena SaradamÈÓavo nÈma ahosi. 
MahÈmoggallÈno gahapatimahÈsÈlakule nibbatti, nÈmena 
SirivaÉÉhakuÔumbiko nÈma ahosi. Te ubhopi sahapaÑsukÊÄakasahÈyÈ1 
ahesuÑ. Tesu SaradamÈÓavo pitu accayena kulasantakaÑ dhanaÑ 
paÔipajjitvÈ ekadivasaÑ rahogato cintesi “imesaÑ sattÈnaÑ maraÓaÑ nÈma 
ekantikaÑ, tasmÈ mayÈ ekaÑ pabbajjaÑ upagantvÈ mokkhamaggo 
gavesitabbo”ti sahÈyaÑ upasa~kamitvÈ samma ahaÑ pabbajitukÈmo, kiÑ 
tvaÑ pabbajituÑ sakkhissasÊ”ti vatvÈ tena “na sakkhissÈmÊ”ti vutte “hotu 
ahameva pabbajissÈmÊ”ti ratanakoÔÔhÈgÈrÈni vivarÈpetvÈ 
kapaÓaddhikÈdÊnaÑ mahÈdÈnaÑ datvÈ pabbatapÈdaÑ gantvÈ isipabbajjaÑ 
pabbaji. Tassa pabbajjaÑ anupabbajitÈ catusattatisahassamattÈ 
brÈhmaÓaputtÈ ahesuÑ. So paÒca abhiÒÒÈyo aÔÔha ca samÈpattiyo 
nibbattetvÈ tesampi jaÔilÈnaÑ kasiÓaparikammaÑ Ècikkhi. Tepi sabbe 
paÒcÈbhiÒÒÈ aÔÔha samÈpattiyo nibbattesuÑ. 

 Tena samayena AnomadassÊ nÈma SammÈsambuddho loke uppajjitvÈ 
pavattitavaradhammacakko satte saÑsÈramahoghato tÈretvÈ2 ekadivasaÑ 
“SaradatÈpasassa ca antevÈsikÈnaÒca sa~gahaÑ karissÈmÊ”ti eko adutiyo 
pattacÊvaramÈdÈya ÈkÈsena gantvÈ “BuddhabhÈvaÑ me jÈnÈt|”ti tÈpasassa 
passantasseva ÈkÈsato otaritvÈ pathaviyaÑ patiÔÔhÈsi. SaradatÈpaso Satthu 
sarÊre mahÈpurisalakkhaÓÈni upadhÈretvÈ “SabbaÒÒubuddhoyevÈyan”ti 
niÔÔhaÑ gantvÈ paccuggamanaÑ katvÈ ÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ adÈsi. NisÊdi 
BhagavÈ paÒÒatte Èsane. SaradatÈpaso Satthu santike ekamantaÑ nisÊdi. 

 TasmiÑsamaye tassa antevÈsikÈ catusattatisahassamattÈ jaÔilÈ 
paÓÊtapaÓÊtÈni ojavantÈni phalÈphalÈni gahetvÈ ÈgatÈ SatthÈraÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SahapaÑsukÊÄikasahÈyÈ (Ka) 2. TÈrento (Ka) 
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disvÈ saÒjÈtappasÈdÈ attano Ècariyassa ca Satthu ca nisinnÈkÈraÑ oloketvÈ 
“Ècariya mayaÑ pubbe ‘tumhehi mahantataro koci natthÊ’ti vicarÈma1, ayaÑ 
pana puriso tumhehi mahantataro maÒÒe”ti ÈhaÑsu. KiÑ vadetha tÈtÈ 
sÈsapena saddhiÑ aÔÔhasaÔÔhiyojanasatasahassubbedhaÑ SineruÑ samaÑ 
kÈtuÑ icchatha, SabbaÒÒubuddhena maÑ tulyaÑ mÈ karitthÈti. Atha te 
tÈpasÈ Ècariyassa vacanaÑ sutvÈ “yÈva mahÈ vatÈyaÑ purisuttamo”ti 
sabbeva pÈdesu nipatitvÈ SatthÈraÑ vandiÑsu. 

 Atha te Ècariyo Èha “tÈtÈ Satthu anucchaviko no deyyadhammo natthi, 
SatthÈ ca bhikkhÈcÈravelÈya idhÈgato, handa mayaÑ deyyadhammaÑ 
yathÈbalaÑ dassÈma. Tumhehi yaÑ yaÑ paÓÊtaÑ2 phalÈphalaÑ ÈbhataÑ, 
taÑ taÑ ÈharathÈ”ti3 ÈharÈpetvÈ hatthe dhovitvÈ sayaÑ TathÈgatassa patte 
patiÔÔhÈpesi. SatthÈrÈ ca phalÈphale paÔiggaÓhitamatte devatÈ dibbojaÑ 
pakkhipiÑsu. TÈpaso udakampi sayameva parissÈvetvÈ adÈsi. Tato 
bhojanakiccaÑ niÔÔhÈpetvÈ Satthari nisinne sabbe antevÈsike pakkositvÈ 
Satthu santike sÈraÓÊyaÑ kathaÑ kathento nisÊdi. SatthÈ “dve aggasÈvakÈ 
bhikkhusaÑghena saddhiÑ Ègacchant|”ti cintesi. Te Satthu cittaÑ ÒatvÈ 
tÈvadeva satasahassakhÊÓÈsavaparivÈrÈ aggasÈvakÈ ÈgantvÈ SatthÈraÑ 
vanditvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu. 

 Tato SaradatÈpaso antevÈsike Èmantesi “tÈtÈ Satthu bhikkhusaÑghassa 
ca pupphÈsanena p|jÈ kÈtabbÈ, tasmÈ pupphÈni ÈharathÈ”ti. Te tÈvadeva 
iddhiyÈ vaÓÓagandhasampannÈni pupphÈni ÈharitvÈ Buddhassa 
yojanappamÈÓaÑ pupphÈsanaÑ paÒÒÈpesuÑ, ubhinnaÑ aggasÈvakÈnaÑ 
tigÈvutaÑ, sesabhikkh|naÑ aÉÉhayojanikÈdibhedaÑ, saÑghanavakassa 
usabhamattaÑ paÒÒÈpesuÑ. EvaÑ tesaÑ paÒÒattesu Èsanesu SaradatÈpaso 
TathÈgatassa purato aÒjaliÑ paggayha Ôhito4 “bhante mayhaÑ 
anuggahatthÈya imaÑ pupphÈsanaÑ abhiruhathÈ”ti Èha. NisÊdi BhagavÈ 
pupphÈsane. Satthari nisinne dve aggasÈvakÈ sesabhikkh| ca attano attano 
pattÈsane nisÊdiÑsu. SatthÈ “tesaÑ mahapphalaÑ hot|”ti nirodhaÑ 
samÈpajji. Satthu samÈpannabhÈvaÑ ÒatvÈ dve aggasÈvakÈpi sesabhikkh|pi 
nirodhaÑ samÈpajjiÑsu. 
______________________________________________________________ 
 1. VicarimhÈ (SÊ) 2. YaÑ paÓÊtaÑ (SÊ) 
 3. TaÑ ÈharathÈti (SÊ) 4. ®hatvÈ (Ka) 
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tÈpaso sattÈhaÑ nirantaraÑ pupphacchattaÑ dhÈrento aÔÔhÈsi. Itare pana 
vanam|laphalÈphalaÑ paribhuÒjitvÈ sesakÈle aÒjaliÑ paggayha aÔÔhaÑsu. 

 SatthÈ sattÈhassa accayena nirodhato vuÔÔhÈya aggasÈvakaÑ 
NisabhattheraÑ Èmantesi “tÈpasÈnaÑ pupphÈsanÈnumodanaÑ karohÊ”ti. 
Thero sÈvakapÈramÊÒÈÓe ÔhatvÈ tesaÑ pupphÈsanÈnumodanaÑ akÈsi. Tassa 
desanÈvasÈne SatthÈ dutiyaÑ aggasÈvakaÑ AnomattheraÑ Èmantesi “tvampi 
imesaÑ dhammaÑ desehÊ”ti1. Sopi TepiÔakaÑ BuddhavacanaÑ sammasitvÈ 
tesaÑ dhammaÑ kathesi. Dvinnampi desanÈya ekassapi dhammÈbhisamayo 
nÈhosi. Atha SatthÈ Buddhavisaye ÔhatvÈ dhammadesanaÑ Èrabhi. 
DesanÈvasÈne ÔhapetvÈ SaradatÈpasaÑ avasesÈ sabbepi 
catusattatisahassamattÈ jaÔilÈ arahattaÑ pÈpuÓiÑsu. SatthÈ “etha 
bhikkhavo”ti hatthaÑ pasÈresi. Te tÈvadeva antarahitatÈpasavesÈ 
aÔÔhaparikkhÈravaradharÈ saÔÔhivassikattherÈ viya ahesuÑ. 

 SaradatÈpaso pana “aho vatÈhampi ayaÑ Nisabhatthero viya anÈgate 
ekassa Buddhassa aggasÈvako bhaveyyan”ti Satthu desanÈkÈle 
uppannaparivitakkatÈya aÒÒavihito hutvÈ maggaphalÈni paÔivijjhituÑ 
nÈsakkhi. Atha TathÈgataÑ vanditvÈ tathÈ paÓidhÈnaÑ akÈsi. SatthÈpissa 
anantarÈyena samijjhanabhÈvaÑ disvÈ “ito tvaÑ kappasatasahassÈdhikaÑ 
ekaÑ asa~khyeyyaÑ atikkamitvÈ Gotamassa nÈma SammÈsambuddhassa 
aggasÈvako SÈriputto nÈma bhavissasÊ”ti byÈkaritvÈ dhammakathaÑ vatvÈ 
bhikkhusaÑghaparivuto ÈkÈsaÑ pakkhandi. 

 SaradatÈpasopi sahÈyakassa SirivaÉÉhassa santikaÑ gantvÈ samma 
mayÈ Anomadassissa Bhagavato pÈdam|le anÈgate uppajjanakassa 
Gotamassa nÈma SammÈsambuddhassa aggasÈvakaÔÔhÈnaÑ patthitaÑ, 
tvampi tassa dutiyasÈvakaÔÔhÈnaÑ patthehÊti. 

 SirivaÉÉho taÑ upadesaÑ sutvÈ2 attano nivesanadvÈre 
aÔÔhakarÊsamattaÑ ÔhÈnaÑ samatalaÑ kÈretvÈ lÈjapaÒcamÈni pupphÈni 
vikiritvÈ nÊluppalacchadanaÑ maÓÉapaÑ kÈretvÈ BuddhÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ 
bhikkh|nampi ÈsanÈni 
______________________________________________________________ 
 1. Tampi bhikkhu (SÊ), tvampi bhikkh|naÑ dhammaÑ desehÊti (Dhammapada), 
 tvampi dhammaÑ desehÊti (A~guttara) 
 2. Tassa upadese ÔhatvÈ (Ka) 
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paÒÒÈpetvÈ mahantaÑ sakkÈrasammÈnaÑ sajjetvÈ saradatÈpasena SatthÈraÑ 
nimantÈpetvÈ sattÈhaÑ mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ BuddhappamukhaÑ 
bhikkhusaÑghaÑ mahÈrahehi vatthehi acchÈdetvÈ dutiyasÈvakabhÈvÈya 
paÓidhÈnaÑ akÈsi. SatthÈpissa anantarÈyena samijjhanabhÈvaÑ disvÈ 
vuttanayena byÈkaritvÈ bhattÈnumodanaÑ katvÈ pakkÈmi. SirivaÉÉho 
haÔÔhapahaÔÔho yÈvajÊvaÑ kusalakammaÑ katvÈ dutiyacittavÈre1 
kÈmÈvacaradevaloke nibbatti. SaradatÈpaso cattÈro brahmavihÈre bhÈvetvÈ 
brahmaloke nibbatti. 

 Tato paÔÔhÈya nesaÑ ubhinnampi antarÈkammaÑ na kathitaÑ. 
AmhÈkaÑ pana Bhagavato uppattito puretarameva SaradatÈpaso 
RÈjagahassa avid|re UpatissagÈme R|pasÈriyÈ brÈhmaÓiyÈ kucchimhi 
paÔisandhiÑ gaÓhi. TaÑdivasamevassa sahÈyopi RÈjagahasseva avid|re 
KolitagÈme MoggaliyÈ brÈhmaÓiyÈ kucchimhi paÔisandhiÑ gaÓhi. TÈni kira 
dvepi kulÈni yÈva sattamÈ kulaparivaÔÔÈ ÈbaddhapaÔibaddhasahÈyakÈneva. 
TesaÑ dvinnaÑ ekadivasameva gabbhaparihÈramadaÑsu. DasamÈsaccayena 
jÈtÈnampi tesaÑ chasaÔÔhi dhÈtiyo upaÔÔhÈpesuÑ, nÈmaggahaÓadivase 
R|pasÈribrÈhmaÓiyÈ puttassa UpatissagÈme jeÔÔhakulassa puttattÈ Upatissoti 
nÈmaÑ akaÑsu, itarassa KolitagÈme jeÔÔhakulassa puttattÈ Kolitoti nÈmaÑ 
akaÑsu. Te ubhopi mahatÈ parivÈrena vaÉÉhantÈ vuddhimanvÈya 
sabbasippÈnaÑ pÈraÑ agamaÑsu. 

 AthekadivasaÑ te RÈjagahe giraggasamajjaÑ passantÈ mahÈjanaÑ 
sannipatitaÑ disvÈ ÒÈÓassa paripÈkagatattÈ yoniso ummujjantÈ “sabbepime 
oraÑ vassasatÈnaÑ maccumukhe patissantÊ”ti2 saÑvegaÑ paÔilabhitvÈ 
“amhehi mokkhadhammo pariyesitabbo, taÒca pariyesantehi ekaÑ 
pabbajjaÑ laddhuÑ vaÔÔatÊ”ti nicchayaÑ katvÈ paÒcahi mÈÓavakasatehi 
saddhiÑ SaÒcayassa paribbÈjakassa santike pabbajiÑsu. TesaÑ 
pabbajitakÈlato paÔÔhÈya saÒcayo lÈbhaggayasaggappatto ahosi. Te 
katipÈheneva sabbaÑ SaÒcayassa samayaÑ pariggaÓhitvÈ3 tattha sÈraÑ 
adisvÈ tato nikkhamitvÈ4 tattha tattha te te paÓÉitasammate 
samaÓabrÈhmaÓe paÒhaÑ pucchanti, te 
______________________________________________________________ 
 1. DutiyattavÈre (AÑ-®Ôha 1. 121 piÔÔhe.) 2. MaccumukhaÑ pavisantÊti (Ka) 
 3. PaÔimajjitvÈ (SÊ), parimadditvÈ (Ka) 4. NibbijjitvÈ (Ka) 
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tehi puÔÔhÈ neva sampÈyanti1, aÒÒadatthu teyeva tesaÑ paÒhaÑ vissajjenti. 
EvaÑ te mokkhaÑ pariyesantÈ katikaÑ akaÑsu “amhesu yo paÔhamaÑ 
amataÑ adhigacchati, so itarassa Èrocet|”ti. 

 2Tena ca samayena amhÈkaÑ Satthari paÔhamÈbhisambodhiÑ patvÈ 
pavattitavaradhammacakke anupubbena UruvelakassapÈdike sahassajaÔile 
dametvÈ RÈjagahe viharante ekadivasaÑ2 Upatisso paribbÈjako 
paribbÈjakÈrÈmaÑ gacchanto ÈyasmantaÑ AssajittheraÑ RÈjagahe piÓÉÈya 
carantaÑ disvÈ “na mayÈ evar|po Èkappasampanno pabbajito diÔÔhapubbo, 
santadhammena nÈma ettha bhavitabban”ti saÒjÈtappasÈdo paÒhaÑ 
pucchituÑ ÈyasmantaÑ udikkhanto piÔÔhito piÔÔhito anubandhi. Theropi 
laddhapiÓÉapÈto paribhuÒjituÑ patir|paÑ okÈsaÑ gato, paribbÈjako attano 
paribbÈjakapÊÔhaÑ paÒÒÈpetvÈ adÈsi. BhattakiccapariyosÈne cassa attano 
kuÓÉikÈya udakaÑ adÈsi. 

 EvaÑ so ÈcariyavattaÑ katvÈ katabhattakiccena therena saddhiÑ 
paÔisanthÈraÑ katvÈ “ko vÈ te satthÈ, kassa vÈ tvaÑ dhammaÑ rocesÊ”ti 
pucchi. Thero SammÈsambuddhaÑ apadisi. Puna tena “kiÑ vÈdÊ 
panÈyasmato SatthÈ”ti puÔÔho “imassa sÈsanassa gambhÊrataÑ dassessÈmÊ”ti 
attano navakabhÈvaÑ pavedetvÈ sa~khepavasena cassa sÈsanadhammaÑ 
kathento “ye dhammÈ hetuppabhavÈ”ti3 gÈthamÈha. ParibbÈjako 
paÔhamapadadvayameva sutvÈ sahassanayasampanne sotÈpattiphale4 
patiÔÔhÈsi, itaraÑ padadvayaÑ sotÈpannakÈle niÔÔhÈsi. GÈthÈpariyosÈne pana 
sotÈpanno hutvÈ upari visese appavattente “bhavissati ettha kÈraÓan”ti 
sallakkhetvÈ theraÑ Èha “mÈ bhante upari dhammadesanaÑ vaÉÉhayittha, 
ettakameva hotu, kahaÑ amhÈkaÑ SatthÈ vasatÊ”ti. VeÄuvaneti. “Bhante 
tumhe purato gacchatha, ahaÑ mayhaÑ sahÈyakassa katapaÔiÒÒaÑ mocetvÈ 
taÑ gahetvÈ ÈgamissÈmÊ”ti paÒcapatiÔÔhitena 
______________________________________________________________ 
 1. Na sampÈdenti (Ka) 
 2-2. Tena samayena amhÈkaÑ SatthÈ paramÈbhisambodhiÑ patvÈ 
 pavattavaradhammacakko anupubbena UruvelakassapÈdike sahassajaÔile dametvÈ 
 RÈjagahaÑ patvÈ VeÄuvane viharati. EkadivasaÑ (SÊ) 
 3. Vi 3. 51; Khu 3. 27; Khu 10. 175 piÔÔhesu. 
 4. SotÈpattimagge (AÑ-®Ôha 1. 124 piÔÔhe.) 
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vanditvÈ tikkhattuÑ padakkhiÓaÑ katvÈ theraÑ uyyojetvÈ 
paribbÈjakÈrÈmaÑ agamÈsi. 

 KolitaparibbÈjako taÑ d|ratova ÈgacchantaÑ disvÈ “mukhavaÓÓo na 
aÒÒadivasesu viya, addhÈnena amataÑ adhigataÑ bhavissatÊ”ti tenevassa 
visesÈdhigamaÑ sambhÈvetvÈ amatÈdhigamaÑ pucchi. Sopissa “ÈmÈvuso 
amataÑ adhigatan”ti paÔijÈnitvÈ tameva gÈthaÑ abhÈsi. GÈthÈpariyosÈne 
Kolito sotÈpattiphale patiÔÔhahitvÈ Èha “kahaÑ no SatthÈ”ti. VeÄuvaneti. 
Tena hi Èvuso ÈyÈma, SatthÈraÑ passissÈmÈti. Upatisso sabbakÈlampi 
Ècariyap|jakova, tasmÈ SaÒcayassa santikaÑ gantvÈ Satthu guÓe pakÈsetvÈ 
tampi Satthu santikaÑ netukÈmo ahosi. So lÈbhÈsÈpakato antevÈsikabhÈvaÑ 
anicchanto “na sakkomi cÈÔi hutvÈ udakasiÒcanaÑ hotun”ti paÔikkhipi. Te 
anekehi kÈraÓehi taÑ saÒÒÈpetuÑ asakkontÈ attano ovÈde vattamÈnehi 
aÉÉhateyyasatehi antevÈsikehi saddhiÑ VeÄuvanaÑ agamaÑsu. SatthÈ te 
d|ratova Ègacchante disvÈ “etaÑ me sÈvakayugaÑ bhavissati aggaÑ 
bhaddayugan”ti vatvÈ tesaÑ parisÈya cariyavasena dhammaÑ desetvÈ 
arahatte patiÔÔhÈpetvÈ ehibhikkhubhÈvena upasampadaÑ adÈsi. YathÈ tesaÑ, 
evaÑ aggasÈvakÈnampi iddhimayapattacÊvaraÑ Ègatameva. 
UparimaggattayakiccaÑ pana na niÔÔhÈti. KasmÈ? SÈvakapÈramÊÒÈÓassa 
mahantatÈya. 

 Tesu ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno pabbajitadivasato sattame divase 
MagadharaÔÔhe KallavÈlagÈme samaÓadhammaÑ karonto thinamiddhe 
okkante SatthÈrÈ saÑvejito thinamiddhaÑ vinodetvÈ dhÈtukammaÔÔhÈnaÑ1 
suÓato eva uparimaggattayaÑ adhigantvÈ sÈvakapÈramÊÒÈÓassa matthakaÑ 
pÈpuÓi. ŒyasmÈ SÈriputto pabbajitadivasato aÉÉhamÈsaÑ atikkamitvÈ 
SatthÈrÈ saddhiÑ RÈjagahe s|karakhataleÓe viharanto attano bhÈgineyyassa 
DÊghanakhaparibbÈjakassa VedanÈpariggahasuttante2 desiyamÈne 
desanÈnusÈrena ÒÈÓaÑ pesetvÈ parassa vaÉÉhitaÑ bhattaÑ bhuÒjanto 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 2. 461 piÔÔhÈdÊsu PacalÈyamÈnasutte passitabbaÑ. 
 2. Ma 2. 165 piÔÔhÈdÊsu DÊghanakhasutte passitabbaÑ. 
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viya sÈvakapÈramÊÒÈÓassa matthakaÑ pÈpuÓi. Iti dvinnampi aggasÈvakÈnaÑ 
Satthu samÊpe eva sÈvakapÈramÊÒÈÓaÑ matthakaÑ pattaÑ. Tena vuttaÑ 
ApadÈne1– 

   “Himavantassa avid|re, Lambako nÈma pabbato. 
   Assamo sukato mayhaÑ, paÓÓasÈlÈ sumÈpitÈ. 

   UttÈnak|lÈ nadikÈ, supatitthÈ manoramÈ. 
   SusuddhapulinÈkiÓÓÈ, avid|re mama’ssamaÑ. 

   AsakkharÈ apabbhÈrÈ, sÈdu appaÔigandhikÈ. 
   SandatÊ nadikÈ tattha, sobhayantÈ mama’ssamaÑ. 

   KumbhÊlÈ makarÈ cettha, susumÈrÈ ca kacchapÈ. 
   Caranti nadiyÈ tattha, sobhayantÈ mama’ssamaÑ. 

   PÈÔhÊnÈ pÈvusÈ macchÈ, balajÈ muÒjarohitÈ. 
   VaggaÄÈ papatÈyantÈ, sobhayanti mama’ssamaÑ. 

   Ubho k|lesu nadiyÈ, pupphino phalino dumÈ. 
   Ubhato abhilambantÈ, sobhayanti mama’ssamaÑ. 

   AmbÈ sÈlÈ ca tilakÈ, pÈÔalÊ sinduvÈrakÈ. 
   DibbagandhÈ sampavanti, pupphitÈ mama assame. 

   CammakÈ saÄalÈ nÊpÈ, nÈgapunnÈgaketakÈ. 
   DibbagandhÈ sampavanti, pupphitÈ mama assame. 

   AtimuttÈ asokÈ ca, bhaginÊmÈlÈ ca pupphitÈ. 
   A~kolÈ bimbijÈlÈ ca, pupphitÈ mama assame. 

   KetakÈ kandali ceva, godhukÈ tiÓas|likÈ. 
   DibbagandhaÑ sampavantÈ, sobhayanti mama’ssamaÑ. 

   KaÓikÈrÈ kaÓÓikÈ ca, asanÈ ajjunÈ bah|. 
   DibbagandhaÑ sampavantÈ, sobhayanti mama’ssamaÑ. 

   PunnÈgÈ giripunnÈgÈ, koviÄÈrÈ ca pupphitÈ. 
   DibbagandhaÑ sampavantÈ, sobhayanti mama’ssamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 16 piÔÔhÈdÊsu. 
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   UddÈlakÈ ca kuÔajÈ, kadambÈ vakulÈ bah|. 
   DibbagandhaÑ sampavantÈ, sobhayanti mama’ssamaÑ. 

   ŒÄakÈ isimuggÈ ca, kadalimÈtulu~giyo. 
   Gandhodakena saÑvaÉÉhÈ, phalÈni dhÈrayanti te. 

   AÒÒe pupphanti padumÈ, aÒÒe jÈyanti kesarÊ. 
   AÒÒe opupphÈ padumÈ, pupphitÈ taÄÈke tadÈ. 

   GabbhaÑ gaÓhanti padumÈ, niddhÈvanti muÄÈliyo. 
   Si~ghÈÔipattamÈkiÓÓÈ, sobhanti taÄÈke tadÈ. 

   NayitÈ ambagandhÊ ca, uttalÊ bandhujÊvakÈ. 
   DibbagandhÈ sampavanti, pupphitÈ taÄÈke tadÈ. 

   PÈÔhÊnÈ pÈvusÈ macchÈ, balajÈ muÒjarohitÈ. 
   SaÑgulÈ maggurÈ ceva, vasanti taÄÈke tadÈ. 

   KumbhÊlÈ susumÈrÈ ca, tantigÈhÈ ca rakkhasÈ. 
   OguhÈ ajagarÈ ca, vasanti taÄÈke tadÈ. 

   PÈrevatÈ ravihaÑsÈ, cakkavÈkÈ nadÊcarÈ. 
   KokilÈ sukasÈÄikÈ, upajÊvanti taÑ saraÑ. 

   KukutthakÈ kuÄÊrakÈ, vane pokkharasÈtakÈ. 
   DindibhÈ suvapotÈ ca, upajÊvanti taÑ saraÑ. 

   HaÑsÈ koÒcÈ may|rÈ ca, kokilÈ tambac|ÄakÈ. 
   PampakÈ jÊvaÑjÊvÈ ca, upajÊvanti taÑ saraÑ. 

   KosikÈ poÔÔhasÊsÈ ca, kurarÈ senakÈ bah|. 
   MahÈkÈÄÈ ca sakuÓÈ, upajÊvanti taÑ saraÑ. 

   PasadÈ ca varÈhÈ ca, camarÈ gaÓÉakÈ bah|. 
   RohiccÈ sukapotÈ ca, upajÊvanti taÑ saraÑ. 

   SÊhabyagghÈ ca dÊpÊ ca, acchakokataracchakÈ. 
   TidhÈ pabhinnamÈta~gÈ, upajÊvanti taÑ saraÑ. 
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   KinnarÈ vÈnarÈ ceva, athopi vanakammikÈ. 
   CetÈ ca luddakÈ ceva, upajÊvanti taÑ saraÑ. 

   TindukÈni piyÈ lÈni, madhuke kÈsumÈriyo. 
   DhuvaÑ phalÈni dhÈrenti, avid|re mamassamaÑ. 

   KosambÈ saÄalÈ nimbÈ, sÈduphalasamÈyutÈ. 
   DhuvaÑ phalÈni dhÈrenti, avid|re mamassamaÑ. 

   HarÊtakÈ ÈmalakÈ, ambajambuvibhÊtakÈ. 
   KolÈ bhallÈtakÈ billÈ, phalÈni dhÈrayanti te. 

   ŒluvÈ ca kaÄambÈ ca, biÄÈlÊtakkaÄÈni ca. 
   JÊvakÈ sutakÈ ceva, bahukÈ mama assame. 

   AssamassÈvid|ramhi, taÄÈkÈ’suÑ sunimmitÈ. 
   AcchodakÈ sÊtajalÈ, supatitthÈ manoramÈ. 

   PadumuppalasaÒchannÈ, puÓÉarÊkasamÈyutÈ. 
   MandÈlakehi saÒchannÈ, dibbagandhopavÈyati. 

   EvaÑ sabba~gasampanne, pupphite phalite vane. 
   Sukate assame ramme, viharÈmi ahaÑ tadÈ. 

   SÊlavÈ vatasampanno, jhÈyÊ jhÈnarato sadÈ. 
   PaÒcÈbhiÒÒÈbalappatto, suruci nÈma tÈpaso. 

   CatuvÊsasahassÈni, sissÈ mayhaÑ upaÔÔhahuÑ. 
   Sabbe maÑ brÈhmaÓÈ ete, jÈtimanto yasassino. 

   LakkhaÓe itihÈse ca, sanighaÓÉusakeÔubhe. 
   PadakÈ veyyÈkaraÓÈ, sadhamme pÈramiÑ gatÈ. 

   UppÈtesu nimittesu, lakkhaÓesu ca kovidÈ. 
   PathabyÈ bh|mantalikkhe, mama sissÈ susikkhitÈ. 

   AppicchÈ nipakÈ ete, appÈhÈrÈ alolupÈ. 
   LÈbhÈlÈbhena santuÔÔhÈ, parivÈrenti maÑ sadÈ. 
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   JhÈyÊ jhÈnaratÈ dhÊrÈ, santacittÈ samÈhitÈ. 
   ŒkiÒcaÒÒaÑ patthayantÈ, parivÈrenti maÑ sadÈ. 

   AbhiÒÒÈpÈramippattÈ, pettike gocare ratÈ. 
   AntalikkhacarÈ dhÊrÈ, parivÈrenti maÑ sadÈ. 

   SaÑvutÈ chasu dvÈresu, anejÈ rakkhitindriyÈ. 
   AsaÑsaÔÔhÈ ca te dhÊrÈ, mama sissÈ durÈsadÈ. 

   Palla~kena nisajjÈya, ÔhÈnaca~kamanena ca. 
   VÊtinÈmenti te rattiÑ, mama sissÈ durÈsadÈ. 

   RajjanÊye na rajjanti, dussanÊye na dussare. 
   MohanÊye na muyhanti, mama sissÈ durÈsadÈ. 

   IddhiÑ vÊmaÑsamÈnÈ te, vattanti niccakÈlikaÑ. 
   PathaviÑ te pakampenti, sÈrabbhena durÈsadÈ. 

   KÊÄamÈnÈ ca te sissÈ, kÊÄanti jhÈnakÊÄitaÑ. 
   Jambuto phalamÈnenti, mama sissÈ durÈsadÈ. 

   AÒÒe gacchanti goyÈnaÑ, aÒÒe pubbavidehakaÑ. 
   AÒÒe ca UttarakuruÑ, esanÈya durÈsadÈ. 

   Purato pesenti khÈriÑ, pacchato ca vajanti te. 
   CatuvÊsasahassehi, chÈditaÑ hoti ambaraÑ. 

   AggipÈkÊ anaggÊ ca, dantodukkhalikÈpi ca. 
   Asmena koÔÔitÈ keci, pavattaphalabhojanÈ. 

   UdakorohaÓÈ keci, sÈyaÑ pÈto sucÊratÈ. 
   ToyÈbhisecanakarÈ, mama sissÈ durÈsadÈ. 

   Par|ÄhakacchanakhalomÈ, pa~kadantÈ rajassirÈ. 
   GandhitÈ sÊlagandhena, mama sissÈ durÈsadÈ. 

   PÈtova sannipatitvÈ, jaÔilÈ uggatÈpanÈ. 
   LÈbhÈlÈbhaÑ pakittetvÈ, gacchanti ambare tadÈ. 
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   EtesaÑ pakkamantÈnaÑ, mahÈsaddo pavattati. 
   Ajinacammasaddena, muditÈ honti devatÈ. 

   DisodisaÑ pakkamanti, antalikkhacarÈ isÊ. 
   Sake balenu’patthaddhÈ, te gacchanti yadicchakaÑ. 

   PathavÊkampakÈ ete, sabbeva nabhacÈrino. 
   UggatejÈ duppasahÈ, sÈgarova akhobhiyÈ. 

   ®hÈnaca~kamino keci, keci nesajjikÈ isÊ. 
   PavattabhojanÈ keci, mama sissÈ durÈsadÈ. 

   MettÈvihÈrino ete, hitesÊ sabbapÈÓinaÑ. 
   AnattukkaÑsakÈ sabbe, na te vambhenti kassaci. 

   SÊharÈjÈva’sambhÊtÈ, gajarÈjÈva thÈmavÈ. 
   DurÈsadÈ byagghÈriva, Ègacchanti mamantike. 

   VijjÈdharÈ devatÈ ca, nÈgagandhabbarakkhasÈ. 
   KumbhaÓÉÈ dÈnavÈ garuÄÈ, upajÊvanti taÑ saraÑ. 

   Te jaÔÈkhÈribharitÈ, ajinuttaravÈsanÈ. 
   AntalikkhacarÈ sabbe, upajÊvanti taÑ saraÑ. 

   SadÈnucchavikÈ ete, aÒÒamaÒÒaÑ sagÈravÈ. 
   CatubbÊsasahassÈnaÑ, khipitasaddo na vijjati. 

   PÈde pÈdaÑ nikkhipantÈ, appasaddÈ susaÑvutÈ. 
   Upasa~kamma sabbeva, sirasÈ vandare mamaÑ. 

   Tehi sissehi parivuto, santehi ca tapassibhi. 
   VasÈmi assame tattha, jhÈyÊ jhÈnarato ahaÑ. 

   IsÊnaÑ sÊlagandhena, pupphagandhena c|bhayaÑ. 
   PhalÊnaÑ phalagandhena, gandhito hoti assamo. 

   RattindivaÑ na jÈnÈmi, arati me na vijjati. 
   Sake sisse ovadanto, bhiyyo hÈsaÑ lÈbhÈmahaÑ. 
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   PupphÈnaÑ pupphamÈnÈnaÑ, phalÈnaÒca vipaccataÑ. 
   DibbagandhÈ pavÈyanti, sobhayantÈ mama’ssamaÑ. 

   SamÈdhimhÈ vuÔÔhahitvÈ, ÈtÈpÊ nipako ahaÑ. 
   KhÈribhÈraÑ gahetvÈna, vanaÑ ajjhogahiÑ ahaÑ. 

   UppÈte supine cÈpi, lakkhaÓesu susikkhito. 
   PavattamÈnaÑ mantapadaÑ, dhÈrayÈmi ahaÑ tadÈ. 

   AnomadassÊ BhagavÈ, LokajeÔÔho NarÈsabho. 
   VivekakÈmo Sambuddho, HimavantamupÈgami. 

   AjjhogÈhetvÈ HimavantaÑ, aggo kÈruÓiko muni. 
   Palla~kaÑ ÈbhujitvÈna, nisÊdi purisuttamo. 

   TamaddasÈhaÑ SambuddhaÑ, sappabhÈsaÑ manoramaÑ. 
   IndrivaraÑva jalitaÑ, ÈdittaÑva hutÈsanaÑ. 

   JalantaÑ dÊparukkhaÑva, vijjutaÑ gagane yathÈ. 
   SuphullaÑ sÈlarÈjaÑva, addasaÑ LokanÈyakaÑ. 

   AyaÑ nÈgo MahÈvÊro, dukkhassantakaro muni. 
   ImaÑ dassanamÈgamma, sabbadukkhÈ pamuccare. 

   DisvÈnÈhaÑ devadevaÑ, lakkhaÓaÑ upadhÈrayiÑ. 
   Buddho nu kho na vÈ Buddho, handa passÈmi cakkhumaÑ. 

   SahassÈrÈni cakkÈni, dissanti caraÓuttame. 
   LakkhaÓÈnissa disvÈna, niÔÔhaÑ gacche tathÈgate. 

   SammajjaniÑ gahetvÈna, sammajjitvÈnahaÑ tadÈ. 
   Atha pupphe samÈnetvÈ, BuddhaseÔÔhaÑ ap|jayiÑ. 

   P|jayitvÈna SambuddhaÑ, oghatiÓÓamanÈsavaÑ. 
   EkaÑsaÑ ajinaÑ katvÈ, namassiÑ LokanÈyakaÑ. 

   Yena ÒÈÓena Sambuddho, viharati anÈsavo. 
   TaÑ ÒÈÓaÑ kittayissÈmi, suÓÈtha mama bhÈsato. 
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   Samuddharasi’maÑ lokaÑ, Sayambh| amitodaya. 
   Tava dassanamÈgamma, ka~khÈsotaÑ taranti te.  

   TuvaÑ SatthÈ ca ketu ca, dhajo y|po ca pÈÓinaÑ. 
   ParÈyaÓo patiÔÔhÈ ca, dÊpo ca Dvipaduttamo. 

   SakkÈ samudde udakaÑ, pametuÑ ÈÄhakena vÈ. 
   Na tveva tava sabbaÒÒu, ÒÈÓaÑ sakkÈ pametave. 

   DhÈretuÑ pathaviÑ sakkÈ, ÔhapetvÈ tulamaÓÉale. 
   Na tveva tava SabbaÒÒu, ÒÈÓaÑ sakkÈ dharetave. 

   ŒkÈso minituÑ sakkÈ, rajjuyÈ a~gulena vÈ. 
   Na tveva tava SabbaÒÒu, ÒÈÓaÑ sakkÈ pametave. 

   MahÈsamudde udakaÑ, pathaviÒcÈkhilaÒjahe. 
   BuddhaÒÈÓaÑ upÈdÈya, upamÈto na yujjare. 

   Sadevakassa lokassa, cittaÑ yesaÑ pavattati. 
   AntojÈlÊkatÈ ete, tava ÒÈÓamhi cakkhuma. 

   Yena ÒÈÓena pattosi, kevalaÑ bodhimuttamaÑ. 
   Tena ÒÈÓena SabbaÒÒu, maddasÊ paratitthiye. 

   ImÈ gÈthÈ thavitvÈna, Suruci nÈma tÈpaso. 
   AjinaÑ pattharitvÈna, pathaviyaÑ nisÊdi so. 

   CullÈsÊtisahassÈni, ajjhogÈÄho mahaÓÓave. 
   Accuggato tÈvadeva, girirÈjÈ pavuccati. 

   TÈva accuggato neru, Èyato vitthato ca so. 
   CuÓÓito aÓubhedena, koÔisatasahassaso.  

   Lakkhe ÔhapiyamÈnamhi, parikkhayamagacchatha. 
   Na tveva tava SabbaÒÒu, ÒÈÓaÑ sakkÈ pametave. 

   Sukhumacchikena jÈlena, udakaÑ yo parikkhipe. 
   Ye keci udake pÈÓÈ, antojÈlÊkatÈ siyuÑ. 
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   Tatheva hi MahÈvÊra, ye keci puthutitthiyÈ. 
   DiÔÔhigahanapakkhandÈ, parÈmÈsena mohitÈ. 

   Tava suddhena ÒÈÓena, anÈvaraÓadassinÈ. 
   AntojÈlÊkatÈ ete, ÒÈÓaÑ te nÈtivattare. 

   BhagavÈ tamhi samaye, AnomadassÊ mahÈyaso. 
   VuÔÔhahitvÈ samÈdhimhÈ, disaÑ olokayÊ Jino.  

   Anomadassimunino, Nisabho nÈma sÈvako. 
   Parivuto satasahassehi, santacittehi tÈdibhi. 

   KhÊÓÈsavehi suddhehi, chaÄabhiÒÒehi jhÈyibhi. 
   CittamaÒÒÈya Buddhassa, upesi LokanÈyakaÑ. 

   Antalikkhe ÔhitÈ tattha, padakkhiÓamakaÑsu te. 
   NamassantÈ paÒjalikÈ, otaruÑ Buddhasantike. 

   AnomadassÊ BhagavÈ, LokajeÔÔho NarÈsabho. 
   BhikkhusaÑghe nisÊditvÈ, sitaÑ pÈtukarÊ jino. 

   VaruÓo nÈmupaÔÔhÈko, Anomadassissa Satthuno. 
   EkaÑsaÑ cÊvaraÑ katvÈ, apucchi LokanÈyakaÑ. 

   Ko nu kho BhagavÈ hetu, sitakammassa Satthuno. 
   Na hi BuddhÈ ahet|hi, sitaÑ pÈtukaronti te. 

   AnomadassÊ BhagavÈ, LokajeÔÔho NarÈsabho. 
   Bhikkhumajjhe nisÊditvÈ, imaÑ gÈthaÑ abhÈsatha. 

   Yo maÑ pupphena p|jesi, ÒÈÓaÒcÈpi anutthavi. 
   TamahaÑ kittayissÈmi, suÓotha mama bhÈsato. 

   Buddhassa giramaÒÒÈya, sabbe devÈ samÈgatÈ. 
   SaddhammaÑ sotukÈmÈ te, Sambuddhamupasa~kamuÑ. 

   Dasasu lokadhÈt|su, devakÈyÈ mahiddhikÈ. 
   SaddhammaÑ sotukÈmÈ te, Sambuddhamupasa~kamuÑ. 
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   HatthÊ assÈ rathÈ pattÊ, senÈ ca catura~ginÊ. 
   ParivÈressanti’maÑ niccaÑ, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   SaÔÔhit|riyasahassÈni, bheriyo samala~katÈ. 
   UpaÔÔhissanti’maÑ niccaÑ, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   SoÄasitthisahassÈni, nÈriyo samala~katÈ. 
   VicittavatthÈbharaÓÈ, ÈmuttamaÓikuÓÉalÈ. 

   AÄÈrapamhÈ hasulÈ, susaÒÒÈ tanumajjhimÈ. 
   ParivÈressanti’maÑ niccaÑ, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   KappasatasahassÈni, devaloke ramissati. 
   SahassakkhattuÑ cakkavattÊ, rÈjÈ raÔÔhe bhavissati. 

   SahassakkhattuÑ devindo, devarajjaÑ karissati. 
   PadesarajjaÑ vipulaÑ, gaÓanÈto asa~khiyaÑ. 

   Pacchime bhavasampatte, manussattaÑ gamissati. 
   BrÈhmaÓÊ SÈriyÈ nÈma, dhÈrayissati kucchinÈ. 

   MÈtuyÈ nÈmagottena, paÒÒÈyissati’yaÑ naro. 
   SÈriputtoti nÈmena, tikkhapaÒÒo bhavissati. 

   AsÊtikoÔÊ chaÉÉetvÈ, pabbajissati' kiÒcano. 
   Gavesanto santipadaÑ, carissati mahiÑ imaÑ. 

   Aparimeyye ito kappe, OkkÈkakulasambhavo. 
   Gotamo nÈma gottena, SatthÈ loke bhavissati. 

   Tassa dhammesu dÈyÈdo, oraso dhammanimmito. 
   SÈriputtoti nÈmena, hessati aggasÈvako.  

   AyaÑ bhÈgÊrathÊ ga~gÈ, HimavantÈ pabhÈvitÈ. 
   MahÈsamuddamappeti, tappayantÊ mahodadhiÑ. 

   TathevÈyaÑ SÈriputto, sake tÊsu visÈrado. 
   PaÒÒÈya pÈramiÑ gantvÈ, tappayissati pÈÓine. 
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   HimavantamupÈdÈya, sÈgaraÒca mahodadhiÑ. 
   Etthantare yaÑ pulinaÑ, gaÓanÈto asa~khiyaÑ. 

   Tampi sakkÈ asesena, sa~khÈtuÑ gaÓanÈ yathÈ. 
   Na tveva SÈriputtassa, paÒÒÈya’nto bhavissati. 

   Lakkhe ÔhapiyamÈnamhi, khÊye ga~gÈya vÈlukÈ. 
   Na tveva SÈriputtassa, paÒÒÈya’nto bhavissati. 

   MahÈsamudde |miyo, gaÓanÈto asa~khiyÈ. 
   Tatheva SÈriputtassa, paÒÒÈya’nto na hessati. 

   ŒrÈdhayitvÈ SambuddhaÑ, GotamaÑ Sakyapu~gavaÑ. 
   PaÒÒÈya pÈramiÑ gantvÈ, hessati aggasÈvako. 

   PavattitaÑ dhammacakkaÑ, Sakyaputtena tÈdinÈ. 
   Anuvattessati sammÈ, vassento dhammavuÔÔhiyo. 

   SabbametaÑ abhiÒÒÈya, Gotamo Sakyapu~gavo. 
   BhikkhusaÑghe nisÊditvÈ, aggaÔÔhÈne Ôhapessati. 

   Aho me sukataÑ kammaÑ, Anomadassissa Satthuno. 
   YassÈhaÑ kÈraÑ katvÈna, sabbattha pÈramiÑ gato. 

   Aparimeyye kataÑ kammaÑ, phalaÑ dasseti me idha. 
   Sumutto saravegova, kilese jhÈpayiÑ ahaÑ.  

   Asa~khataÑ gavesanto, nibbÈnaÑ acalaÑ padaÑ. 
   VicinaÑ titthiye sabbe, esÈhaÑ saÑsariÑ bhave. 

   YathÈpi byÈdhito poso, pariyeseyya osadhaÑ. 
   Vicineyya vanaÑ sabbaÑ, byÈdhito parimuttiyÈ. 

   Asa~khataÑ gavesanto, nibbÈnaÑ amataÑ padaÑ. 
   AbbokiÓÓaÑ paÒcasataÑ, pabbajiÑ isipabbajaÑ. 

   JaÔÈbhÈrena bharito, ajinuttaranivÈsano. 
   AbhiÒÒÈpÈramiÑ gantvÈ, brahmalokaÑ agacchihaÑ.  
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   Natthi bÈhirake suddhi, ÔhapetvÈ JinasÈsanaÑ. 
   Ye keci buddhimÈ sattÈ, sujjhanti JinasÈsane. 

   AttakÈramayaÑ etaÑ, nayidaÑ itihÊtihaÑ. 
   Asa~khataÑ gavesanto, kutitthe saÒcariÑ ahaÑ. 

   YathÈ sÈratthiko poso, kadaliÑ chetvÈna phÈlaye. 
   Na tattha sÈraÑ vindeyya, sÈrena rittako hi so. 

   Tatheva titthiyÈ loke, nÈnÈdiÔÔhÊ bahujjanÈ. 
   Asa~khatena rittÈse, sÈrena kadalÊ yathÈ. 

   Pacchime bhavasampatte, brahmabandhu ahosahaÑ. 
   MahÈbhogaÑ chaÉÉetvÈna, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 

   AjjhÈyako mantadharo, tiÓÓaÑ devÈna pÈrag|. 
   BrÈhmaÓo SaÒcayo nÈma, tassa m|le vasÈmahaÑ. 

   SÈvako te MahÈvÊra, Assaji nÈma brÈhmaÓo. 
   DurÈsado uggatejo, piÓÉÈya caratÊ tadÈ. 

   TamaddasÈsiÑ sappaÒÒaÑ, muniÑ mone samÈhitaÑ. 
   SantacittaÑ mahÈnÈgaÑ, suphullaÑ padumaÑ yathÈ. 

   DisvÈ me cittamuppajji, sudantaÑ suddhamÈnasaÑ. 
   UsabhaÑ pavaraÑ vÊraÑ, arahÈyaÑ bhavissati. 

   PÈsÈdiko iriyati, abhir|po susaÑvuto. 
   Uttame damathe danto, amatadassÊ bhavissati. 

   YaÑn|nÈhaÑ uttamatthaÑ, puccheyyaÑ tuÔÔhamÈnasaÑ. 
   So me puÔÔho kathessati, paÔipucchÈmahaÑ tadÈ. 

   PiÓÉapÈtaÑ carantassa, pacchato agamÈsahaÑ. 
   OkÈsaÑ paÔimÈnento, pucchituÑ amataÑ padaÑ. 

   VÊthintare anuppattaÑ, upagantvÈna pucchahaÑ. 
   KathaÑ gottosi tvaÑ vÊra, kassa sissosi mÈrisa. 
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   So me puÔÔho viyÈkÈsi, asambhÊtova kesarÊ. 
   Buddho loke samuppanno, tassa sissomhi Èvuso. 

   KÊdisaÑ te MahÈvÊra, anujÈta mahÈyasa. 
   Buddhassa sÈsanaÑ dhammaÑ, sÈdhu me kathayassu bho. 

   So me puÔÔho kathÊ sabbaÑ, gambhÊraÑ nipuÓaÑ padaÑ. 
   TaÓhÈsallassa hantÈraÑ, sabbadukkhÈpan|danaÑ. 

   Ye dhammÈ hetuppabhavÈ, tesaÑ hetuÑ TathÈgato Èha. 
   TesaÒca yo nirodho, evaÑvÈdÊ mahÈsamaÓo. 

   SohaÑ vissajjite paÒhe, paÔhamaÑ phalamajjhagaÑ. 
   Virajo vimalo ÈsiÑ, sutvÈna JinasÈsanaÑ. 

   SutvÈna munino vÈkyaÑ, passitvÈ dhammamuttamaÑ. 
   PariyogÈÄhasaddhammo, imaÑ gÈthamabhÈsahaÑ. 

   Eseva dhammo yadi tÈvadeva, paccabyatha padamasokaÑ. 
   AdiÔÔhaÑ abbhatÊtaÑ, bahukehi kappanahutehi. 

   YvÈhaÑ dhammaÑ gavesanto, kutitthe saÒcariÑ ahaÑ. 
   So me attho anuppatto, kÈlo me nappamajjituÑ. 

   TositohaÑ AssajinÈ, patvÈna acalaÑ padaÑ. 
   SahÈyakaÑ gavesanto, assamaÑ agamÈsahaÑ. 

   D|ratova mamaÑ disvÈ, sahÈyo me susikkhito. 
   IriyÈpathasampanno, idaÑ vacanamabravi. 

   Pasannamukhanettosi, munibhÈvova dissati. 
   AmatÈdhigato kacci, nibbÈna’maccutaÑ padaÑ. 

   SubhÈnur|po ÈyÈsi, ÈneÒjakÈrito viya. 
   Dantova dantadamatho, upasantosi brÈhmaÓa. 

   AmataÑ mayÈdhigataÑ, sokasallÈpan|danaÑ. 
   Tvampi taÑ adhigacchesi, gacchÈma BuddhasantikaÑ. 
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   SÈdh|ti so paÔissutvÈ, sahÈyo me susikkhito. 
   Hatthena hatthaÑ gaÓhitvÈ, upagamma tavantikaÑ. 

   Ubhopi pabbajissÈma, Sakyaputta tavantike. 
   Tava sÈsanamÈgamma, viharÈma anÈsavÈ. 

   Kolito iddhiyÈ seÔÔho, ahaÑ paÒÒÈya pÈrago. 
   Ubhova ekato hutvÈ, sÈsanaÑ sobhayÈmase. 

   Apariyositasa~kappo, kutitthe saÒcariÑ ahaÑ. 
   Tava dassanamÈgamma, sa~kappo p|rito mama. 

   PathaviyaÑ patiÔÔhÈya, pupphanti samaye dumÈ. 
   DibbagandhÈ sampavanti, tosenti sabbapÈÓinaÑ. 

   TathevÈhaÑ MahÈvÊra, Sakyaputta mahÈyasa. 
   SÈsane te patiÔÔhÈya, samaye’sÈmi pupphituÑ. 

   VimuttipupphaÑ esanto, bhavasaÑsÈramocanaÑ. 
   VimuttipupphalÈbhena, tosemi sabbapÈÓinaÑ. 

   YÈvatÈ buddhakhettamhi, ÔhapetvÈna mahÈmuniÑ. 
   PaÒÒÈya sadiso natthi, tava puttassa cakkhuma. 

   SuvinÊtÈ ca te sissÈ, parisÈ ca susikkhitÈ. 
   Uttame damathe dantÈ, parivÈrenti taÑ sadÈ. 

   JhÈyÊ jhÈnaratÈ dhÊrÈ, santacittÈ samÈhitÈ. 
   MunÊ moneyyasampannÈ, parivÈrenti taÑ sadÈ. 

   AppicchÈ nipakÈ dhÊrÈ, appÈhÈrÈ alolupÈ. 
   LÈbhÈlÈbhena santuÔÔhÈ, parivÈrenti taÑ sadÈ. 

   ŒraÒÒikÈ dhutaratÈ, jhÈyino l|khacÊvarÈ. 
   VivekÈbhiratÈ dhÊrÈ, parivÈrenti taÑ sadÈ. 

   PaÔipannÈ phalaÔÔhÈ ca, sekhÈ phalasama~gino. 
   ŒsÊsakÈ uttamatthaÑ, parivÈrenti taÑ sadÈ. 
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   SotÈpannÈ ca vimalÈ, sakadÈgÈmino ca ye. 
   AnÈgÈmÊ ca arahÈ, parivÈrenti taÑ sadÈ. 

   SatipaÔÔhÈnakusalÈ, bojjha~gabhÈvanÈratÈ. 
   SÈvakÈ te bah| sabbe, parivÈrenti taÑ sadÈ. 

   IddhipÈdesu kusalÈ, samÈdhibhÈvanÈratÈ. 
   SammappadhÈnÈnuyuttÈ, parivÈrenti taÑ sadÈ. 

   TevijjÈ chaÄabhiÒÒÈ ca, iddhiyÈ pÈramiÑ gatÈ. 
   PaÒÒÈya pÈramiÑ pattÈ, parivÈrenti taÑ sadÈ. 

   EdisÈ te MahÈvÊra, tava sissÈ susikkhitÈ. 
   DurÈsadÈ uggatejÈ, parivÈrenti taÑ sadÈ. 

   Tehi sissehi parivuto, saÒÒatehi tapassibhi. 
   MigarÈjÈva’sambhÊto, uÄurÈjÈva sobhasi. 

   PathaviyaÑ patiÔÔhÈya, ruhanti dharaÓÊruhÈ. 
   VepullataÑ pÈpuÓanti, phalaÒca dassayanti te. 

   PathavÊsadiso tvaÑsi, Sakyaputta mahÈyasa. 
   SÈsane te patiÔÔhÈya, labhanti amataÑ phalaÑ. 

   Sindhu SarassatÊ ceva, nandiyo CandabhÈgikÈ. 
   Ga~gÈ ca YamunÈ ceva, Sarabh| ca atho mahÊ. 

   EtÈsaÑ sandamÈnÈnaÑ, sÈgarova sampaÔicchati. 
   Jahanti purimaÑ nÈmaÑ, sÈgaroteva ÒÈyati. 

   Tathevime catubbaÓÓÈ, pabbajitvÈ tavantike. 
   Jahanti purimaÑ nÈmaÑ, BuddhaputtÈti ÒÈyare. 

   YathÈpi cando vimalo, gacchaÑ ÈkÈsadhÈtuyÈ. 
   Sabbe tÈragaÓe loke, ÈbhÈya atirocati. 

   Tatheva tvaÑ MahÈvÊra, parivuto devamÈnuse. 
   Ete sabbe atikkamma, jalasi sabbadÈ tuvaÑ. 
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   GambhÊre uÔÔhitÈ |mÊ, na velamativattare. 
   SabbÈ velaÑva phusanti, saÒcuÓÓÈ vikiranti tÈ. 

   Tatheva titthiyÈ loke, nÈnÈdiÔÔhÊ bahujjanÈ. 
   DhammaÑ vÈditukÈmÈ te, nÈtivattanti taÑ muniÑ. 

   Sace ca taÑ pÈpuÓanti, paÔivÈdehi cakkhuma. 
   TavantikaÑ upagantvÈ, saÒcuÓÓÈva bhavanti te. 

   YathÈpi udake jÈtÈ, kumudÈ mandÈlakÈ bah|. 
   Upalimpanti toyena, kaddamakalalena ca. 

   Tatheva bahukÈ sattÈ, loke jÈtÈ vir|hare. 
   AÔÔitÈ rÈgadosena, kaddame kumudaÑ yathÈ. 

   YathÈpi padumaÑ jalajaÑ, jalamajjhe vir|hati. 
   Na so limpati toyena, parisuddho hi kesarÊ. 

   Tatheva tvaÑ MahÈvÊra, loke jÈto MahÈmuni. 
   Nopalimpasi lokena, toyena padumaÑ yathÈ. 

   YathÈpi rammake mÈse, bah| pupphanti vÈrijÈ. 
   NÈtikkamanti taÑ mÈsaÑ, samayo pupphanÈya so. 

   Tatheva tvaÑ MahÈvÊra, pupphito te vimuttiyÈ. 
   SÈsanaÑ nÈtivattanti, padumaÑ vÈrijaÑ yathÈ. 

   Supupphito sÈlarÈjÈ, dibbagandhaÑ pavÈyati. 
   AÒÒasÈlehi parivuto, sÈlarÈjÈva sobhati. 

   Tatheva tvaÑ MahÈvÊra, BuddhaÒÈÓena pupphito. 
   BhikkhusaÑghaparivuto, sÈlarÈjÈva sobhasi. 

   YathÈpi selo HimavÈ, osadho sabbapÈÓinaÑ. 
   NÈgÈnaÑ asurÈnaÒca, devatÈnaÒca Èlayo. 

   Tatheva tvaÑ MahÈvÊra, osadho viya pÈÓinaÑ. 
   TevijjÈ chaÄabhiÒÒÈ ca, iddhiyÈ pÈramiÑ gatÈ. 
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   AnusiÔÔhÈ MahÈvÊra, tayÈ kÈruÓikena te. 
   Ramanti dhammaratiyÈ, vasanti tava sÈsane. 

   MigarÈjÈ yathÈ sÊho, abhinikkhamma ÈsayÈ. 
   CatuddisÈnuviloketvÈ, tikkhattuÑ abhinÈdati. 

   Sabbe migÈ uttasanti, migarÈjassa gajjato. 
   TathÈ hi jÈtimÈ eso, pas| tÈseti sabbadÈ. 

   Gajjato te MahÈvÊra, vasudhÈ sampakampati. 
   BodhaneyyÈ’vabujjhanti, tasanti mÈrakÈyikÈ. 

   Tasanti titthiyÈ sabbe, nadato te mahÈmuni. 
   KÈkÈ senÈva vibbhantÈ, migaraÒÒÈ yathÈ migÈ. 

   Ye keci gaÓino loke, SatthÈroti pavuccare. 
   ParamparÈgataÑ dhammaÑ, desenti parisÈya te. 

   Na hevaÑ tvaÑ MahÈvÊra, dhammaÑ desesi pÈÓinaÑ. 
   SÈmaÑ saccÈni bujjhitvÈ, kevalaÑ bodhipakkhiyaÑ. 

   ŒsayÈnusayaÑ ÒatvÈ, indriyÈnaÑ balÈbalaÑ. 
   BhabbÈbhabbe viditvÈna, mahÈmeghova gajjasi. 

   CakkavÈÄapariyantÈ, nisinnÈ parisÈ bhave. 
   NÈnÈdiÔÔhÊ vicinantaÑ, vimaticchedanÈya taÑ. 

   SabbesaÑ cittamaÒÒÈya, opammakusalo muni. 
   EkaÑ paÒhaÑ kathentova, vimatiÑ chindasi pÈÓinaÑ. 

   Upatissasadiseheva, vasudhÈ p|ritÈ bhave. 
   Sabbeva te paÒjalikÈ, kittayuÑ LokanÈyakaÑ. 

   KappaÑ vÈ te kittayantÈ, nÈnÈvaÓÓehi kittayuÑ. 
   ParimetuÑ na sakkeyyuÑ, appameyyo TathÈgato. 

   YathÈ sakena thÈmena, kittito hi mayÈ Jino. 
   KappakoÔÊpi kittentÈ, evameva pakittayuÑ. 
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   Sace hi koci devo vÈ, manusso vÈ susikkhito. 
   PametuÑ parikappeyya, vighÈtaÑva labheyya so. 

   SÈsane te patiÔÔhÈya, Sakyaputta mahÈyasa. 
   PaÒÒÈya pÈramiÑ gantvÈ, viharÈmi anÈsavo. 

   Titthiye sampamaddÈmi, vattemi JinasÈsanaÑ. 
   DhammasenÈpati ajja, Sakyaputtassa sÈsane. 

   Aparimeyye kataÑ kammaÑ, phalaÑ dassesi me idha. 
   Sukhitto saravegova, kilese jhÈpayÊ mama. 

   Yo koci manujo bhÈraÑ, dhÈreyya matthake sadÈ. 
   BhÈrena dukkhito assa, bhÈrehi bharito tathÈ. 

   �ayhamÈno tÊha’ggÊhi, bhavesu saÑsariÑ ahaÑ. 
   Bharito bhavabhÈrena, giriÑ uccÈrito yathÈ. 

   Oropito ca me bhÈro, bhavÈ ugghÈÔitÈ mayÈ. 
   KaraÓÊyaÑ kataÑ sabbaÑ, Sakyaputtassa sÈsane. 

   YÈvatÈ Buddhakhettamhi, ÔhapetvÈ Sakyapu~gavaÑ. 
   AhaÑ aggomhi paÒÒÈya, sadiso me na vijjati. 

   SamÈdhimhi sukusalo, iddhiyÈ pÈramiÑ gato. 
   IcchamÈno cahaÑ ajja, sahassaÑ abhinimmine. 

   AnupubbavihÈrassa, vasÊbh|to mahÈmuni. 
   Kathesi sÈsanaÑ mayhaÑ, nirodho sayanaÑ mama. 

   Dibbacakkhu visuddhaÑ me, samÈdhikusalo ahaÑ. 
   SammappadhÈnÈnuyutto, bojjha~gabhÈvanÈrato. 

   SÈvakena hi pattabbaÑ, sabbameva kataÑ mayÈ. 
   LokanÈthaÑ ÔhapetvÈna, sadiso me na vijjati. 

   SamÈpattÊnaÑ kusalo, jhÈnavimokkhÈna khippapaÔilÈbhÊ. 
   Bojjha~gabhÈvanÈrato, sÈvakaguÓapÈramigatosmi. 
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   SÈvakaguÓenapi phussena, buddhiyÈ parisuttamabhÈravÈ. 
   YaÑ saddhÈsa~gahitaÑ cittaÑ, sadÈ sabrahmacÈrÊsu. 

   Uddhatavisova sappo, chinnavisÈÓova usabho. 
   NikkhittamÈnadappova, upemi garugÈravena gaÓaÑ. 

   Yadi r|pinÊ bhaveyya, paÒÒÈ me vasumatÊpi na sameyya. 
   Anomadassissa Bhagavato, phalametaÑ ÒÈÓathavanÈya. 

   PavattitaÑ dhammacakkaÑ, Sakyaputtena tÈdinÈ. 
   AnuvattemahaÑ sammÈ, ÒÈÓathavanÈyidaÑ phalaÑ. 

   MÈ me kadÈci pÈpiccho, kusÊto hÊnavÊriyo. 
   Appassuto anÈcÈro, sameto ahu katthaci. 

   Bahussuto ca medhÈvÊ, sÊlesu susamÈhito. 
   CetosamathÈnuyutto, api muddhani tiÔÔhatu. 

   TaÑ vo vadÈmi bhaddante, yÈvantettha samÈgatÈ. 
   AppicchÈ hotha santuÔÔhÈ, jhÈyÊ jhÈnaratÈ sadÈ. 

   YamahaÑ paÔhamaÑ disvÈ, virajo vimalo ahuÑ. 
   So me Ècariyo dhÊro, Assaji nÈma sÈvako. 

   TassÈhaÑ vÈhasÈ ajja, dhammasenÈpatÊ ahuÑ. 
   Sabbattha pÈramiÑ patvÈ, viharÈmi anÈsavo. 

   Yo me Ècariyo Èsi, Assaji nÈma sÈvako. 
   YassaÑ disÈyaÑ vasati, ussÊsamhi karomahaÑ. 

   Mama kammaÑ saritvÈna, Gotamo Sakyapu~gavo. 
   BhikkhusaÑghe nisÊditvÈ, aggaÔÔhÈne Ôhapesi maÑ. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 AparabhÈge pana SatthÈ JetavanamahÈvihÈre ariyagaÓamajjhe nisinno 
attano sÈvake tena tena guÓavisesena etadagge Ôhapento “etadaggaÑ 
bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ mahÈpaÒÒÈnaÑ yadidaÑ 
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SÈriputto”ti1 theraÑ mahÈpaÒÒabhÈvena etadagge Ôhapesi. So evaÑ sÈvaka 
pÈramÊÒÈÓassa matthakaÑ patvÈ DhammasenÈpatiÔÔhÈne patiÔÔhahitvÈ 
sattahitaÑ karonto ekadivasaÑ sabrahmacÈrÊnaÑ attano 
cariyavibhÈvanamukhena aÒÒaÑ byÈkaronto– 
 
 981. “YathÈcÈrÊ yathÈsato satÊmÈ, 
 Yatasa~kappajjhÈyi appamatto. 
 Ajjhattarato samÈhitatto, 
 Eko santusito tamÈhu bhikkhuÑ. 
 
 982. AllaÑ sukkhaÑ vÈ bhuÒjanto, na bÈÄhaÑ suhito siyÈ. 
 �n|daro2 mitÈhÈro, sato bhikkhu paribbaje. 
 
 983. CattÈro paÒca Èlope, abhutvÈ udakaÑ pive. 
 AlaÑ phÈsuvihÈrÈya, pahitattassa bhikkhuno. 
 
 984. KappiyaÑ taÒce chÈdeti, cÊvaraÑ idamatthikaÑ. 
 AlaÑ phÈsuvihÈrÈya, pahitattassa bhikkhuno. 
 
 985. Palla~kena nisinnassa, jaÓÓuke nÈbhivassati. 
 AlaÑ phÈsuvihÈrÈya, pahitattassa bhikkhuno. 
 
 986. Yo sukhaÑ dukkhato adda, dukkhamaddakkhi sallato. 
 Ubhayantarena nÈhosi, kena lokasmi kiÑ siyÈ. 
 
 987. MÈ me kadÈci pÈpiccho, kusÊto hÊnavÊriyo. 
 Appassuto anÈdaro, kena lokasmi kiÑ siyÈ. 
 
 988. Bahussuto ca medhÈvÊ, sÊlesu susamÈhito. 
 Cetosamathamanuyutto, api muddhani tiÔÔhatu. 
 
 989. Yo papaÒcamanuyutto, papaÒcÈbhirato mago. 
 VirÈdhayÊ so nibbÈnaÑ, yogakkhemaÑ anuttaraÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 1. 23 piÔÔhe. 2. �n|dayo (SÊ, SyÈ) 
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 990. Yo ca papaÒcaÑ hitvÈna, nippapaÒcapathe rato. 
 ŒrÈdhayÊ so nibbÈnaÑ, yogakkhemaÑ anuttaraÑ. 
 
 991. GÈme vÈ yadi vÈ’raÒÒe, ninne vÈ yadi vÈ thale. 
 Yattha arahanto viharanti, taÑ bh|mirÈmaÓeyyakaÑ. 
 
 992. RamaÓÊyÈni araÒÒÈni, yattha na ramatÊ jano. 
 VÊtarÈgÈ ramissanti, na te kÈmagavesino. 
 
 993. NidhÊnaÑva pavattÈraÑ, yaÑ passe vajjadassinaÑ. 
 NiggayhavÈdiÑ medhÈviÑ, tÈdisaÑ paÓÉitaÑ bhaje. 
 TÈdisaÑ bhajamÈnassa, seyyo hoti na pÈpiyo. 
 
 994. OvadeyyÈ’nusÈseyya, asabbhÈ ca nivÈraye. 
 SataÑ hi so piyo hoti, asataÑ hoti appiyo. 
 
 995. AÒÒassa BhagavÈ Buddho, dhammaÑ desesi cakkhumÈ. 
 Dhamme desiyamÈnamhi, sota’modhesi’matthiko. 
 TaÑ me amoghaÑ savanaÑ, vimuttomhi anÈsavo. 
 
 996. Neva pubbenivÈsÈya, napi dibbassa cakkhuno. 
 CetopariyÈya iddhiyÈ, cutiyÈ upapattiyÈ. 
 SotadhÈtuvisuddhiyÈ, paÓidhÊ me na vijjati. 
 
 997. Rukkham|laÑva nissÈya, muÓÉo saÑghÈÔipÈruto. 
 PaÒÒÈya uttamo thero, Upatissova jhÈyati. 
 
 998. AvitakkaÑ samÈpanno, SammÈsambuddhasÈvako. 
 Ariyena tuÓhÊbhÈvena, upeto hoti tÈvade. 
 
 999. YathÈpi pabbato selo, acalo suppatiÔÔhito. 
 EvaÑ mohakkhayÈ bhikkhu, pabbatova na vedhati. 
 
 1000. Ana~gaÓassa posassa, niccaÑ sucigavesino. 
 VÈlaggamattaÑ pÈpassa, abbhamattaÑva khÈyati. 
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 1001. NÈbhinandÈmi maraÓaÑ, nÈbhinandÈmi jÊvitaÑ. 
 NikkhipissaÑ imaÑ kÈyaÑ, sampajÈno paÔissato. 
 
 1002. NÈbhinandÈmi maraÓaÑ, nÈbhinandÈmi jÊvitaÑ. 
 KÈlaÒca paÔika~khÈmi, nibbisaÑ bhatako yathÈ. 
 
 1003. Ubhayena midaÑ maraÓameva, nÈ’maraÓaÑ, pacchÈ vÈ pure vÈ. 
 PaÔipajjatha mÈ vinassatha, khaÓo vo mÈ upaccagÈ. 
 
 1004. NagaraÑ yathÈ paccantaÑ, guttaÑ santarabÈhiraÑ. 
 EvaÑ gopetha attÈnaÑ, khaÓo vo mÈ upaccagÈ. 
 KhaÓÈtÊtÈ hi socanti, nirayamhi samappitÈ. 
 
 1005. Upasanto uparato, mantabhÈÓÊ anuddhato. 
 DhunÈti pÈpake dhamme, dumapattaÑva mÈluto. 
 
 1006. Upasanto uparato, mantabhÈÓÊ anuddhato. 
 AppÈsi pÈpake dhamme, dumapattaÑva mÈluto. 
 
 1007. Upasanto anÈyÈso, vippasanno anÈvilo. 
 KalyÈÓasÊlo medhÈvÊ, dukkhassantakaro siyÈ. 
 
 1008. Na vissase ekatiyesu evaÑ, 
 AgÈrisu pabbajitesu cÈpi. 
 SÈdh|pi hutvÈna asÈdhu honti, 
 AsÈdhu hutvÈ puna sÈdhu honti. 
 
 1009. KÈmacchando ca byÈpÈdo, thinamiddhaÒca bhikkhuno. 
 UddhaccaÑ vicikicchÈ ca, paÒcete cittakelisÈ. 
 
 1010. Yassa sakkariyamÈnassa, asakkÈrena c|bhayaÑ. 
 SamÈdhi na vikampati, appamÈdavihÈrino. 
 
 1011. TaÑ jhÈyinaÑ sÈtatikaÑ, sukhumadiÔÔhipassakaÑ. 
 UpÈdÈnakkhayÈrÈmaÑ, Èhu sappuriso iti. 
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 1012. MahÈsamuddo pathavÊ, pabbato anilopi ca. 
 UpamÈya na yujjanti, Satthu varavimuttiyÈ. 
 
 1013. CakkÈnuvattako thero, mahÈÒÈÓÊ samÈhito. 
 PathavÈpaggisamÈno, na rajjati na dussati. 
 
 1014. PaÒÒÈpÈramitaÑ patto, mahÈbuddhi mahÈmati. 
 AjaÄo jaÄasamÈno, sadÈ carati nibbuto. 
 
 1015. PariciÓÓo mayÈ SatthÈ -pa- bhavanetti sam|hatÈ. 
 
 1016. SampÈdethappamÈdena, esÈ me anusÈsanÊ. 
 HandÈhaÑ parinibbissaÑ, vippamuttomhi sabbadhÊ”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. ImÈ hi kÈci gÈthÈ therena bhÈsitÈ, kÈci theraÑ Èrabbha 
BhagavatÈ bhÈsitÈ, sabbÈ pacchÈ attano cariyapavedanavasena therena 
bhÈsitattÈ therasseva gÈthÈ ahesuÑ. 

 Tattha yathÈcÈrÊti yathÈ kÈyÈdÊhi saÑyato saÑvuto hutvÈ carati 
viharati, yathÈcaraÓasÊloti vÈ yathÈcÈrÊ, sÊlasampannoti attho. YathÈsatoti 
yathÈsanto. GÈthÈsukhatthaÑ hi anunÈsikalopaÑ katvÈ niddeso kato, santo 
viya, ariyehi nibbisesoti attho. SatÊmÈti paramÈya satiyÈ samannÈgato. 
Yatasa~kappajjhÈyÊti sabbaso micchÈsa~kappaÑ pahÈya 
nekkhammasa~kappÈdivasena saÑyatasa~kappo hutvÈ 
ÈrammaÓ|panijjhÈnena lakkhaÓ|panijjhÈnena ca jhÈyanasÊlo. Appamattoti 
tasmiÑyeva yathÈcÈribhÈve yatasa~kappo hutvÈ jhÈyanena ca pamÈdarahito 
sabbattha suppatiÔÔhitasatisampajaÒÒo. Ajjhattaratoti gocarajjhatte 
kammaÔÔhÈnabhÈvanÈya abhirato. SamÈhitattoti tÈya eva bhÈvanÈya 
ekaggacitto. Ekoti asahÈyo gaÓasaÑsaggaÑ kilesasaÑsaggaÒca pahÈya 
kÈyavivekaÑ cittavivekaÒca paribr|hayanto. Santusitoti paccayasantosena 
ca bhÈvanÈrÈmasantosena ca sammadeva tusito tuÔÔho. BhÈvanÈya hi 
upar|pari visesaÑ ÈvahantiyÈ uÄÈraÑ pÊtipÈmojjaÑ uppajjati, matthakaÑ 
pattÈya pana vattabbameva natthi. TamÈhu bhikkhunti taÑ evar|paÑ 
puggalaÑ sikkhattayapÈrip|riyÈ bhayaÑ ikkhanatÈya bhinnakilesatÈya ca 
bhikkh|ti vadanti. 
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 IdÈni yathÈvuttasantosadvaye paccayasantosaÑ tÈva dassento “allaÑ 
sukkhaÑ vÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha allanti sappi-Èdi-upasekena tintaÑ 
siniddhaÑ. Sukkhanti tadabhÈvena1 l|khaÑ. VÈ-saddo aniyamattho, allaÑ 
vÈ sukkhaÑ vÈti. BÈÄhanti ativiya. Suhitoti dhÈto na siyÈti attho. KathaÑ 
pana siyÈti Èha “|n|daro mitÈhÈro”ti, paÓÊtaÑ l|khaÑ vÈpi bhojanaÑ 
bhuÒjanto bhikkhu yÈvadatthaÑ abhuÒjitvÈ |n|daro sallahukudaro, tato eva 
mitÈhÈro parimitabhojano aÔÔha~gasamannÈgataÑ ÈhÈraÑ Èharanto tattha 
mattaÒÒutÈya paccavekkhaÓasatiyÈ2 ca sato hutvÈ paribbaje vihareyya. 

 YathÈ pana |n|daro mitÈhÈro ca nÈma hoti, taÑ dassetuÑ “cattÈro”ti-
Èdi vuttaÑ. Tattha abhutvÈti cattÈro vÈ paÒca vÈ Èlope kabaÄe abhuÒjitvÈ 
tattakassa ÈhÈrassa okÈsaÑ ÔhapetvÈ pÈnÊyaÑ piveyya. AyaÑ hi ÈhÈre 
sallahukavutti. NibbÈnaÑ hi pesitacittassa bhikkhuno phÈsuvihÈrÈya 
jhÈnÈdÊnaÑ adhigamayogyatÈya sukhavihÈrÈya alaÑ pariyattanti attho. 
IminÈ kucchiparihÈriyaÑ piÓÉapÈtaÑ vadanto piÓÉapÈte itarÊtarasantosaÑ 
dasseti. “BhutvÈnÈ”ti vÈ pÈÔho, so catupaÒcÈlopamattenÈpi ÈhÈrena sarÊraÑ 
yÈpetuÑ samatthassa ativiya thirapakatikassa puggalassa vasena vutto siyÈ, 
uttaragÈthÈhipi saÑsandati eva appakasseva cÊvarassa senÈsanassa ca 
vakkhamÈnattÈ. 

 Kappiyanti yaÑ kappiyakappiyÈnulomesu KhomÈdÊsu aÒÒataranti attho. 
TaÒce chÈdetÊti kappiyaÑ cÊvaraÑ samÈnaÑ chÈdetabbaÑ ÔhÈnaÑ chÈdeti 
ce, SatthÈrÈ anuÒÒÈtajÈtiyaÑ santaÑ heÔÔhimantena anuÒÒÈtapamÈÓayuttaÑ 
ce hotÊti attho. Idamatthikanti idaÑ payojanatthaÑ SatthÈrÈ 
vuttapayojanatthaÑ, yÈvadeva sÊtÈdipaÔighÈtanatthaÒceva3 
hirÊkopÊnapaÔicchÈdanatthaÒcÈti attho. Etena kÈyaparihÈriyaÑ cÊvaraÑ tattha 
itarÊtarasantosaÒca vadati. 

 Palla~kena nisinnassÈti palla~kaÑ vuccati samantato |rubaddhÈsanaÑ, 
tena nisinnassa, tisandhipalla~kaÑ ÈbhujitvÈ nisinnassÈti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. TacabhÈvena (SÊ) 2. PaccavekkhaÓÈya satiyÈ (Ka) 3. ...bÈhanatthaÒceva (Ka) 
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jaÓÓuke nÈbhivassatÊti yassaÑ kuÔiyaÑ tathÈ nisinnassa deve vassante 
jaÓÓukadvayaÑ vassodakena na temiyati, ettakampi 
sabbapariyantasenÈsanaÑ, sakkÈ hi tattha nisÊditvÈ atthakÈmar|pena 
kulaputtena sadatthaÑ nipphÈdetuÑ. TenÈha “alaÑ phÈsuvihÈrÈya, 
pahitattassa bhikkhuno”ti. 

 EvaÑ thero imÈhi cat|hi gÈthÈhi ye te bhikkh| mahicchÈ asantuÔÔhÈ, 
tesaÑ paramukkaÑsagataÑ sallekha-ovÈdaÑ pakÈsetvÈ idÈni 
vedanÈmukhena bhÈvanÈrÈmasantosaÑ dassento “yo sukhan”ti-ÈdimÈha. 
Tattha sukhanti sukhavedanaÑ. Dukkhatoti vipariÓÈmadukkhato. AddÈti 
addasa, vipassanÈpaÒÒÈsahitÈya maggapaÒÒÈya yathÈbh|taÑ yo apassÊti 
attho. SukhavedanÈ hi paribhogakÈle assÈdiyamÈnÈpi visamissaÑ viya 
bhojanaÑ vipariÓÈmakÈle1 dukkhÈyeva hoti. Tenettha dukkhÈnupassanaÑ 
dasseti. Dukkhamaddakkhi sallatoti dukkhavedanaÑ yo sallanti passi. 
DukkhavedanÈ hi yathÈ sallaÑ sarÊraÑ anupavisantampi anupavisitvÈ 
Ôhitampi uddhariyamÈnampi pÊÄanameva2 janeti, evaÑ uppajjamÈnÈpi 
ÔhitippattÈpi bhijjamÈnÈpi vibÈdhatiyevÈti. Etenettha 
dukkhÈnupassanaÑyeva ukkaÑsetvÈ vadati, tena ca “yaÑ dukkhaÑ 
tadanattÈ”ti vacanato3 vedanÈdvaye attattaniyagÈhaÑ viniveÔheti4. 
UbhayantarenÈti ubhayesaÑ antare, sukhadukkhavedanÈnaÑ majjhabh|te 
adukkhamasukheti attho. NÈhosÊti yathÈbh|tÈvabodhane 
attattaniyÈbhinivesanaÑ ahosi. Kena lokasmi kiÑ siyÈti evaÑ 
vedanÈmukhena paÒcapi upÈdÈnakkhandhe parijÈnitvÈ tappaÔibaddhaÑ 
sakalakilesajÈlaÑ samucchinditvÈ Ôhito kena nÈma kilesena lokasmiÑ 
baddho, devatÈdÊsu kiÑ vÈ Èyati5 siyÈ, aÒÒadatthu chinnabandhano 
apaÒÒattikova siyÈti adhippÈyo. 

 IdÈni micchÈpaÔipanne puggale garahanto sammÈpaÔipanne pasaÑsanto 
“mÈ me”ti-ÈdikÈ catasso gÈthÈ abhÈsi. Tattha mÈ me kadÈci pÈpicchoti yo 
asantaguÓasambhÈvanicchÈya pÈpiccho, samaÓadhamme ussÈhÈbhÈvena 
kusÊto, tatoyeva hÊnavÊriyo, saccapaÔiccasamuppÈdÈdipaÔisaÑyuttassa 
sutassa abhÈvena appassuto, ovÈdÈnusÈsanÊsu ÈdarÈbhÈvena anÈdaro, tÈdiso 
atihÊnapuggalo6 
______________________________________________________________ 
 1. PariÓamanakÈle (SÊ) 2. PÊÄitameva (Ka) 3. SaÑ 2. 19 piÔÔhe. 
 4. Vinivedeti (Ka) 5. ŒyatiÑ (Ka) 6. HÊnapuggalo (SÊ) 
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mama santike kadÈcipi mÈ hotu. KasmÈ? Kena lokasmi kiÑ siyÈti lokasmiÑ 
sattanikÈye tassa tÈdisassa puggalassa kena ovÈdena kiÑ bhavitabbaÑ, kena 
vÈ katena kiÑ siyÈ, niratthakamevÈti attho. 

 Bahussuto cÈti yo puggalo sÊlÈdipaÔisaÑyuttassa suttageyyÈdibhedassa 
bahuno sutassa sambhavena bahussuto, dhammojapaÒÒÈya 
pÈrihÈriyapaÒÒÈya paÔivedhapaÒÒÈya ca vasena medhÈvÊ, sÊlesu ca suÔÔhu 
patiÔÔhitattÈ susamÈhito, cetosamathaÑ lokiyalokuttarabhedaÑ 
cittasamÈdhÈnaÑ anuyutto, tÈdiso puggalo mayhaÑ matthakepi tiÔÔhatu, 
pageva sahavÈso. 

 Yo papaÒcamanuyuttoti yo pana puggalo kammÈrÈmatÈdivasena 
r|pÈbhisa~gÈdivasena ca pavattiyÈ papaÒcanaÔÔhena taÓhÈdibhedaÑ 
papaÒcaÑ anuyutto, tattha ca anÈdÊnavadassanena abhirato magasadiso, so 
nibbÈnaÑ virÈdhayi, so nibbÈnÈ suvid|ravid|re Ôhito. 

 Yo ca papaÒcaÑ hitvÈnÈti yo pana puggalo taÓhÈpapaÒcaÑ1 pahÈya 
tadabhÈvato nippapaÒcassa nibbÈnassa pathe adhigamupÈye ariyamagge rato 
bhÈvanÈbhisamaye abhirato, so nibbÈnaÑ ÈrÈdhayi sÈdhesi2 adhigacchÊti 
attho. 

 AthekadivasaÑ thero attano kaniÔÔhabhÈtikassa Revatattherassa 
kaÓÔakanicitakhadirarukkhasaÒchanne nirudakakantÈre vÈsaÑ disvÈ taÑ 
pasaÑsanto “gÈme vÈ”ti-ÈdikÈ dve gÈthÈ abhÈsi. Tattha gÈme vÈti kiÒcÈpi 
arahanto gÈmante kÈyavivekaÑ na labhanti, cittavivekaÑ pana labhanteva. 
TesaÑ hi dibbapaÔibhÈgÈnipi ÈrammaÓÈni cittaÑ cÈletuÑ na sakkonti, tasmÈ 
gÈme vÈ hotu araÒÒÈdÊsu aÒÒataraÑ vÈ, yattha arahanto viharanti, taÑ 
bh|mirÈmaÓeyyakanti so bh|mippadeso ramaÓÊyo evÈti attho. 

 AraÒÒÈnÊti supupphitatarusaÓÉamaÓÉitÈni vimalasalilÈsayasampannÈni 
araÒÒÈni ramaÓÊyÈnÊti sambandho. YatthÈti yesu araÒÒesu vikasitesu viya 
ramamÈnesu kÈmapakkhiko kÈmagavesako jano na ramati. VÊtarÈgÈti 
vigatarÈgÈ pana khÊÓÈsavÈ bhamaramadhukarÈ viya 
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padumavanesu tathÈr|pesu araÒÒesu ramissantÊti. Na te kÈmagavesinoti 
yasmÈ te vÊtarÈgÈ kÈmagavesino na hontÊti attho. 

 Puna thero RÈdhaÑ nÈma duggatabrÈhmaÓaÑ anukampÈya pabbÈjetvÈ 
upasampÈdetvÈ tameva pacchÈsamaÓaÑ katvÈ vicaranto ekadivasaÑ tassa ca 
subbacabhÈvena tussitvÈ ovÈdaÑ dento “nidhÊnaÑvÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha 
nidhÊnaÑvÈti tattha tattha nidahitvÈ ÔhapitÈnaÑ hiraÒÒasuvaÓÓÈdip|rÈnaÑ 
nidhikumbhÊnaÑ. PavattÈranti kicchajÊvike duggatamanusse anukampaÑ 
katvÈ “ehi te sukhena jÊvituÑ upÈyaÑ dassessÈmÊ”ti nidhiÔÔhÈnaÑ netvÈ 
hatthaÑ pasÈretvÈ “imaÑ gahetvÈ sukhaÑ jÊvÈhÊ”ti ÈcikkhitÈraÑ viya. 
Vajjadassinanti dve vajjadassino–“iminÈ naÑ asÈruppena vÈ khalitena vÈ 
saÑghamajjhe niggaÓhissÈmÊ”ti randhagavesako ca aÒÒÈtaÑ ÒÈpetukÈmo 
ÒÈtaÑ assÈdento sÊlÈdivuddhikÈmatÈya taÑ taÑ vajjaÑ olokento 
ullumpanasabhÈvasaÓÔhito cÈti, ayaÑ idha adhippeto. YathÈ hi 
duggatamanusso “imaÑ nidhiÑ gaÓhÈhÊ”ti niggayhamÈnopi nidhidassane 
kopaÑ na karoti, pamuditova hoti, evaÑ evar|pesu puggalesu asÈruppaÑ vÈ 
khalitaÑ vÈ disvÈ Ècikkhante kopo na kÈtabbo, tuÔÔhacitteneva bhavitabbaÑ, 
“bhante punapi maÑ evar|paÑ vadeyyÈthÈ”ti pavÈretabbameva. 
NiggayhavÈdinti yo vajjaÑ disvÈ ayaÑ me saddhivihÈriko, antevÈsiko, 
upakÈrakoti acintetvÈ vajjÈnur|paÑ tajjento paÓÈmento daÓÉakammaÑ 
karonto sikkhÈpeti, ayaÑ niggayhavÈdÊ nÈma SammÈsambuddho viya. 
VuttaÑ hetaÑ “niggayha niggayhÈhaÑ Œnanda vakkhÈmi, pavayha pavayha 
Œnanda vakkhÈmi, yo sÈro so ÔhassatÊ”ti1. MedhÈvinti dhammojapaÒÒÈya 
samannÈgataÑ. TÈdisanti evar|paÑ paÓÉitaÑ. Bhajeti payirupÈseyya. 
TÈdisaÑ hi ÈcariyaÑ bhajamÈnassa antevÈsikassa seyyo hoti, na pÈpiyo, 
vuÉÉhiyeva hoti, no parihÈnÊti attho. 

 AthekadÈ Assajipunabbasukehi KÊÔÈgirismiÑ ÈvÈse d|site SatthÈrÈ 
ÈÓatto attano parisÈya MahÈmoggallÈnena ca saddhiÑ tattha gato 
DhammasenÈpati Assajipunabbasukesu ovÈdaÑ anÈdiyantesu imaÑ 
gÈthamÈha. Tattha ovadeyyÈti ovÈdaÑ anusiÔÔhiÑ dadeyya. AnusÈseyyÈti 
tasseva pariyÈyavacanaÑ. Atha vÈ uppanne vatthusmiÑ vadanto 
______________________________________________________________ 
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ovadati nÈma, anuppanne “ayasopi1 te siyÈ”ti-ÈdiÑ anÈgataÑ uddissa 
vadanto anusÈsati nÈma. SammukhÈ vadanto vÈ ovadati nÈma, parammukhÈ 
d|taÑ, sÈsanaÑ vÈ pesetvÈ vadanto anusÈsati nÈma. SakiÑ vadanto vÈ 
ovadati2 nÈma, punappunaÑ vadanto anusÈsati nÈma. AsabbhÈ cÈti akusalÈ 
dhammÈ ca nivÈraye, kusale dhamme ca patiÔÔhÈpeyyÈti attho. SataÑ hi soti 
evar|po puggalo sÈdh|naÑ piyo hoti. Ye pana asantÈ asappurisÈ 
vitiÓÓaparalokÈ ÈmisacakkhukÈ jÊvikatthÈya pabbajitÈ, tesaÑ so ovÈdako 
anusÈsako “na tvaÑ amhÈkaÑ upajjhÈyo, na Ècariyo, kasmÈ amhe vadasÊ”ti 
evaÑ mukhasattÊhi vijjhantÈnaÑ appiyo hotÊti. 

 “YaÑ Èrabbha SatthÈ dhammaÑ deseti, so eva upanissayasampanno”ti 
bhikkh|su kathÈya samuÔÔhitÈya “nayidametan”ti dassento “aÒÒassÈ”ti 
gÈthamÈha. Tattha aÒÒassÈti attano bhÈgineyyaÑ DÊghanakhaparibbÈjakaÑ 
sandhÈyÈha3. Tassa hi SatthÈrÈ VedanÈpariggahasutte4 desiyamÈne ayaÑ 
mahÈthero bhÈvanÈmagge adhigantvÈ sÈvakapÈramÊÒÈÓassa matthakaÑ 
patto. Sota’modhesi’matthikoti SatthÈraÑ bÊjayamÈno Ôhito atthiko hutvÈ 
suss|santo sotaÑ odahiÑ. TaÑ me amoghaÑ savananti taÑ tathÈ sutaÑ 
savanaÑ mayhaÑ amoghaÑ avaÒjhaÑ ahosi, aggasÈvakena pattabbaÑ 
sampattÊnaÑ avassayo ahosi. TenÈha “vimuttomhÊ”ti-Èdi. 

 Tattha neva pubbenivÈsÈyÈti attano paresaÒca 
pubbenivÈsajÈnanaÒÈÓatthÈya, paÓidhÊ me neva vijjatÊti yojanÈ. 
ParikammakaraÓavasena tadatthaÑ cittapaÓidhÈnamattampi nevatthi neva 
ahosÊti5 attho. CetopariyÈyÈti cetopariyaÒÈÓassa. IddhiyÈti 
iddhividhaÒÈÓassa. CutiyÈ upapattiyÈti sattÈnaÑ cutiyÈ upapattiyÈ ca 
jÈnanaÒÈÓÈya cut|papÈtaÒÈÓatthÈya. SotadhÈtuvisuddhiyÈti 
dibbasotaÒÈÓassa. PaÓidhÊ me na vijjatÊti imesaÑ abhiÒÒÈvisesÈnaÑ atthÈya 
parikammavasena cittassa paÓidhi cittÈbhinÊhÈro me natthi nÈhosÊti attho. 
SabbaÒÒuguÓÈ viya hi BuddhÈnaÑ aggamaggÈdhigameneva 
______________________________________________________________ 
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sÈvakÈnaÑ sabbe sÈvakaguÓÈ hatthagatÈ honti, na tesaÑ adhigamÈya visuÑ 
parikammakaraÓakiccaÑ atthÊti. 

 Rukkham|lanti-ÈdikÈ tisso gÈthÈ KapotakandarÈyaÑ viharantassa 
yakkhena pahatakÈle samÈpattibalena attano nibbikÈratÈdÊpanavasena vuttÈ. 
Tattha muÓÉoti navoropitakeso1. SaÑghÈÔipÈrutoti saÑghÈÔiÑ pÈrupitvÈ 
nisinno. “SaÑghÈÔiyÈ supÈruto”ti ca paÔhanti. PaÒÒÈya uttamo theroti thero 
hutvÈ paÒÒÈya uttamo, sÈvakesu paÒÒÈya seÔÔhoti attho. JhÈyatÊti 
ÈrammaÓ|panijjhÈnena lakkhaÓ|panijjhÈnena ca jhÈyati, bahulaÑ 
samÈpattivihÈrena viharatÊti attho. 

 Upeto hoti tÈvadeti yadÈ yakkhena sÊse pahato, tÈvadeva avitakkaÑ 
catutthajjhÈnikaphalasamÈpattiÑ samÈpanno ariyena tuÓhÊbhÈvena upeto 
samannÈgato ahosi. AtÊtatthe hi hotÊti idaÑ vattamÈnavacanaÑ. 

 Pabbatova na vedhatÊti mohakkhayÈ bhinnasabbakileso bhikkhu so 
selamayapabbato viya acalo suppatiÔÔhito iÔÔhÈdinÈ2 kenaci na vedhati, 
sabbattha nibbikÈro hotÊti attho. 

 AthekadivasaÑ therassa asatiyÈ nivÈsanakaÓÓe3 olambante aÒÒataro 
sÈmaÓero “bhante parimaÓÉalaÑ nivÈsetabban”ti Èha. TaÑ sutvÈ “bhaddaÑ 
tayÈ suÔÔhu vuttan”ti sirasÈ viya sampaÔicchanto tÈvadeva thokaÑ 
apakkamitvÈ4 parimaÓÉalaÑ nivÈsetvÈ “mÈdisÈnaÑ ayampi dosoyevÈ”ti 
dassento “ana~gaÓassÈ”ti gÈthamÈha. 

 Puna maraÓe jÊvite ca attano samacittataÑ dassento “nÈbhinandÈmÊ”ti-
ÈdinÈ dve gÈthÈ vatvÈ paresaÑ dhammaÑ kathento “ubhayena midan”ti-
ÈdinÈ gÈthÈdvayamÈha. Tattha ubhayenÈti ubhayesu, ubhosu kÈles|ti attho. 
Midanti ma-kÈro padasandhikaro. IdaÑ maraÓameva, maraÓaÑ attheva 
nÈma, amaraÓaÑ nÈma natthi. Kesu ubhosu kÈles|ti 
______________________________________________________________ 
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Èha “pacchÈ vÈ pure vÈ”ti, majjhimavayassa pacchÈ vÈ jarÈjiÓÓakÈle pure 
vÈ daharakÈle maraÓameva maraÓaÑ ekantikameva. TasmÈ paÔipajjatha 
sammÈ paÔipattiÑ p|retha vippaÔipajjitvÈ mÈ vinassatha apÈyesu 
mahÈdukkhaÑ mÈnubhavatha. KhaÓo vo mÈ upaccagÈti aÔÔhahi akkhaÓehi 
vivajjito ayaÑ navamo khaÓo mÈ tumhe atikkamÊti attho. 

 AthekadivasaÑ ÈyasmantaÑ MahÈkoÔÔhikaÑ disvÈ tassa guÓaÑ 
pakÈsento “upasanto”ti-ÈdinÈ tisso gÈthÈ abhÈsi. Tattha anuddesikavasena 
“dhunÈtÊ”ti vuttamevatthaÑ puna therasannissitaÑ katvÈ vadanto “appÈsÊ”ti-
ÈdimÈha. Tattha appÈsÊti adhunÈ pahÈsÊti attho. AnÈyÈsoti aparissamo, 
kilesadukkharahitoti attho. Vippasanno anÈviloti vippasanno 
asaddhiyÈdÊnaÑ abhÈvena suÔÔhu pasannacitto anÈvilasa~kappatÈya anÈvilo. 

 Na vissaseti gÈthÈ devadattaÑ saddahitvÈ tassa diÔÔhiÑ rocetvÈ Ôhite 
Vajjiputtake Èrabbha vuttÈ. Tattha na vissaseti vissaÔÔho na bhaveyya, na 
saddaheyyÈti attho. Ekatiyes|ti ekaccesu anavaÔÔhitasabhÈvesu puthujjanesu. 
Evanti yathÈ tumhe “Devadatto sammÈ paÔipanno”ti vissÈsaÑ Èpajjittha, 
evaÑ. AgÈris|ti gahaÔÔhesu. SÈdh|pi hutvÈnÈti yasmÈ puthujjanabhÈvo 
nÈma assapiÔÔhe ÔhapitakumbhaÓÉaÑ viya thusarÈsimhi nikhÈtakhÈÓukaÑ 
viya ca1 anavaÔÔhito, tasmÈ ekacce Èdito sÈdh| hutvÈ ÔhitÈpi pacchÈ asÈdh| 
honti. YathÈ Devadatto pubbe sÊlasampanno abhiÒÒÈsamÈpattilÈbhÊ hutvÈ 
lÈbhasakkÈrapakato idÈni parihÊnaviseso chinnapakkhakÈko viya ÈpÈyiko 
jÈto, tasmÈ tÈdiso diÔÔhamattena “sÈdh|”ti na vissÈsitabbo. Ekacce pana 
kalyÈÓamittasaÑsaggÈbhÈvena Èdito asÈdh| hutvÈpi pacchÈ 
kalyÈÓasaÑsaggena sÈdh| hontiyeva, tasmÈ Devadattasadise sÈdhupatir|pe 
“sÈdh|”ti na vissÈseyyÈti attho. 

 YesaÑ kÈmacchandÈdayo cittupakkilesÈ avigatÈ, te asÈdh|. YesaÑ te 
vigatÈ, te sÈdh|ti dassetuÑ “kÈmacchando”ti gÈthaÑ vatvÈ asÈdhÈraÓato 
ukkaÑsagataÑ sÈdhulakkhaÓaÑ dassetuÑ “yassa sakkariyamÈnassÈ”ti-ÈdinÈ 
gÈthÈdvayaÑ vuttaÑ. 
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 AsÈdhÈraÓato pana ukkaÑsagataÑ taÑ dassetuÑ SatthÈraÑ attÈnaÒca 
udÈharanto “mahÈsamuddo”ti-ÈdikÈ gÈthÈ abhÈsi. Tattha mahÈsamuddoti 
ayaÑ mahÈsamuddo mahÈpathavÊ selo pabbato puratthimÈdibhedato anilo 
ca attano acetanÈbhÈvena iÔÔhÈniÔÔhaÑ sahanti, na paÔisa~khÈnabalena, SatthÈ 
pana yassÈ arahattuppattiyÈ vasena uttame tÈdibhÈve Ôhito iÔÔhÈdÊsu 
sabbattha samo nibbikÈro, tassÈ Satthu varavimuttiyÈ aggaphalavimuttiyÈ te 
mahÈsamuddÈdayo upamÈya upamÈbhÈvena na yujjanti kalabhÈgampi na 
upentÊti attho. 

 CakkÈnuvattakoti SatthÈrÈ vattitassa dhammacakkassa anuvattako. 
Theroti asekkhehi sÊlakkhandhÈdÊhi samannÈgamena thero. MahÈÒÈÓÊti 
mahÈpaÒÒo. SamÈhitoti upacÈrappanÈsamÈdhinÈ anuttarasamÈdhinÈ ca 
samÈhito. PathavÈpaggisamÈnoti iÔÔhÈdi-ÈrammaÓasannipÈte nibbikÈratÈya 
pathaviyÈ Èpena agginÈ ca sadisavuttiko. TenÈha “na rajjati na dussatÊ”ti. 

 PaÒÒÈpÈramitaÑ pattoti sÈvakaÒÈÓassa pÈramiÑ pÈrakoÔiÑ patto. 
MahÈbuddhÊti mahÈputhuhÈsajavanatikkhanibbedhikabhÈvappattÈya 
mahatiyÈ buddhiyÈ paÒÒÈya samannÈgato. MahÈmatÊti 
dhammanvayaveditasa~khÈtÈya mahatiyÈ nayaggÈhamatiyÈ samannÈgato. 
Ye hi te catubbidhÈ soÄasavidhÈ catucattÈlÊsavidhÈ tesattatividhÈ ca 
paÒÒappabhedÈ, tesaÑ sabbaso anavasesÈnaÑ adhigatattÈ 
mahÈpaÒÒatÈdivisesayogato ca ayaÑ mahÈthero sÈtisayaÑ “mahÈbuddhÊ”ti 
vattabbataÑ arahati. YathÈha BhagavÈ– 

“PaÓÉito bhikkhave SÈriputto, mahÈpaÒÒo bhikkhave SÈriputto, 
puthupaÒÒo bhikkhave SÈriputto, hÈsapaÒÒo bhikkhave SÈriputto, 
javanapaÒÒo  bhikkhave SÈriputto, tikkhapaÒÒo bhikkhave SÈriputto, 
nibbedhikapaÒÒo bhikkhave SÈriputto”ti-Èdi1. 

 TatthÈyaÑ paÓÉitabhÈvÈdÊnaÑ vibhÈgavibhÈvanÈ. DhÈtukusalatÈ, 
ÈyatanakusalatÈ, paÔiccasamuppÈdakusalatÈ, ÔhÈnÈÔÔhÈnakusalatÈti 
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imehi cat|hi kÈraÓehi paÓÉito. MahÈpaÒÒatÈdÊnaÑ vibhÈgadassane ayaÑ 
PÈÄi– 

“KatamÈ mahÈpaÒÒÈ–mahante atthe pariggaÓhÈtÊti mahÈpaÒÒÈ, 
mahante dhamme pariggaÓhÈtÊti mahÈpaÒÒÈ, mahantÈ niruttiyo 
pariggaÓhÈtÊti mahÈpaÒÒÈ, mahantÈni paÔibhÈnÈni pariggaÓhÈtÊti 
mahÈpaÒÒÈ, mahante sÊlakkhandhe pariggaÓhÈtÊti mahÈpaÒÒÈ, mahante 
samÈdhikkhandhe pariggaÓhÈtÊti mahÈpaÒÒÈ, mahante paÒÒÈkkhandhe 
pariggaÓhÈtÊti mahÈpaÒÒÈ, mahante vimuttikkhandhe pariggaÓhÈtÊti 
mahÈpaÒÒÈ, mahante vimuttiÒÈÓadassanakkhandhe pariggaÓhÈtÊti 
mahÈpaÒÒÈ, mahantÈni ÔhÈnÈÔÔhÈnÈni pariggaÓhÈtÊti mahÈpaÒÒÈ, 
mahantÈ vihÈrasamÈpattiyo pariggaÓhÈtÊti mahÈpaÒÒÈ, mahantÈni 
ariyasaccÈni pariggaÓhÈtÊti mahÈpaÒÒÈ, mahante satipaÔÔhÈne 
pariggaÓhÈtÊti mahÈpaÒÒÈ, mahante sammappadhÈne pariggaÓhÈtÊti 
mahÈpaÒÒÈ, mahante iddhipÈde pariggaÓhÈtÊti mahÈpaÒÒÈ, mahantÈni 
indriyÈni pariggaÓhÈtÊti mahÈpaÒÒÈ, mahantÈni balÈni pariggaÓhÈtÊti 
mahÈpaÒÒÈ, mahante bojjha~ge pariggaÓhÈtÊti mahÈpaÒÒÈ, mahante 
ariyamagge pariggaÓhÈtÊti mahÈpaÒÒÈ, mahÈntÈni sÈmaÒÒaphalÈni 
pariggaÓhÈtÊti mahÈpaÒÒÈ, mahantÈ abhiÒÒÈyo pariggaÓhÈtÊti 
mahÈpaÒÒÈ, mahantaÑ paramatthaÑ nibbÈnaÑ pariggaÓhÈtÊti 
mahÈpaÒÒÈ. 

KatamÈ puthupaÒÒÈ–puthunÈnÈkhandhesu ÒÈÓaÑ pavattatÊti 
puthupaÒÒÈ, puthunÈnÈdhÈt|su ÒÈÓaÑ pavattatÊti puthupaÒÒÈ, 
puthunÈnÈ-Èyatanesu ÒÈÓaÑ pavattatÊti puthupaÒÒÈ, 
puthunÈnÈpaÔiccasamuppÈdesu ÒÈÓaÑ pavattatÊti puthupaÒÒÈ, 
puthunÈnÈsuÒÒatamanupalabbhesu ÒÈÓaÑ pavattatÊti puthupaÒÒÈ, 
puthunÈnÈ-atthesu ÒÈÓaÑ pavattatÊti puthupaÒÒÈ, puthunÈnÈdhammesu 
ÒÈÓaÑ pavattatÊti puthupaÒÒÈ, puthunÈnÈniruttÊsu ÒÈÓaÑ pavattatÊti 
puthupaÒÒÈ, puthunÈnÈpaÔibhÈnesu ÒÈÓaÑ pavattatÊti puthupaÒÒÈ, 
puthunÈnÈsÊlakkhandhesu ÒÈÓaÑ pavattatÊti puthupaÒÒÈ, 
puthunÈnÈsamÈdhikkhandhesu ÒÈÓaÑ pavattatÊti puthupaÒÒÈ, 
puthunÈnÈpaÒÒÈkkhandhesu ÒÈÓaÑ pavattatÊti puthupaÒÒÈ, 
puthunÈnÈvimuttikkhandhesu 
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ÒÈÓaÑ pavattatÊti puthupaÒÒÈ, puthunÈnÈvimuttiÒÈÓadassanakkhandhesu 
ÒÈÓaÑ pavattatÊti puthupaÒÒÈ, puthunÈnÈÔhÈnÈÔÔhÈnesu ÒÈÓaÑ 
pavattatÊti puthupaÒÒÈ, puthunÈnÈvihÈrasamÈpattÊsu ÒÈÓaÑ pavattatÊti 
puthupaÒÒÈ, puthunÈnÈ-ariyasaccesu ÒÈÓaÑ pavattatÊti puthupaÒÒÈ, 
puthunÈnÈsatipaÔÔhÈnesu ÒÈÓaÑ pavattatÊti puthupaÒÒÈ, 
puthunÈnÈsammappadhÈnesu ÒÈÓaÑ pavattatÊti puthupaÒÒÈ, puthunÈnÈ-
iddhipÈdesu ÒÈÓaÑ pavattatÊti puthupaÒÒÈ, puthunÈnÈ-indriyesu ÒÈÓaÑ 
pavattatÊti puthupaÒÒÈ, puthunÈnÈbalesu ÒÈÓaÑ pavattatÊti puthupaÒÒÈ, 
puthunÈnÈbojjha~gesu ÒÈÓaÑ pavattatÊti puthupaÒÒÈ, puthunÈnÈ-
ariyamaggesu ÒÈÓaÑ pavattatÊti puthupaÒÒÈ, puthunÈnÈsÈmaÒÒaphalesu 
ÒÈÓaÑ pavattatÊti puthupaÒÒÈ, puthunÈnÈ-abhiÒÒÈsu ÒÈÓaÑ pavattatÊti 
puthupaÒÒÈ, puthujjanasÈdhÈraÓe dhamme atikkamma paramatthe 
nibbÈne ÒÈÓaÑ pavattatÊti puthupaÒÒÈ. 

KatamÈ hÈsapaÒÒÈ–idhekacco hÈsabahulo vedabahulo tuÔÔhibahulo 
pÈmojjabahulo sÊlÈni parip|retÊti hÈsapaÒÒÈ, hÈsabahulo -pa- 
pÈmojjabahulo indriyasaÑvaraÑ parip|retÊti hÈsapaÒÒÈ, hÈsabahulo 
-pa- pÈmojjabahulo bhojane mattaÒÒutaÑ parip|retÊti hÈsapaÒÒÈ, 
hÈsabahulo -pa- pÈmojjabahulo jÈgariyÈnuyogaÑ parip|retÊti 
hÈsapaÒÒÈ, hÈsabahulo -pa- pÈmojjabahulo sÊlakkhandhaÑ -pa- 
samÈdhikkhandhaÑ. PaÒÒÈkkhandhaÑ. VimuttikkhandhaÑ. 
VimuttiÒÈÓadassanakkhandhaÑ parip|retÊti -pa- paÔivijjhatÊti. 
VihÈrasamÈpattiyo parip|retÊti. AriyasaccÈni paÔivijjhatÊti. SatipaÔÔhÈne 
bhÈvetÊti. SammappadhÈne bhÈvetÊti. IddhipÈde bhÈvetÊti. IndriyÈni 
bhÈvetÊti. BalÈni bhÈvetÊti. Bojjha~ge bhÈvetÊti. AriyamaggaÑ bhÈvetÊti 
-pa- sÈmaÒÒaphalÈni sacchikarotÊti hÈsapaÒÒÈ, hÈsabahulo vedabahulo 
tuÔÔhibahulo pÈmojjabahulo abhiÒÒÈyo paÔivijjhatÊti hÈsapaÒÒÈ, 
hÈsabahulo vedabahulo tuÔÔhibahulo pÈmojjabahulo paramatthaÑ 
nibbÈnaÑ sacchikarotÊti hÈsapaÒÒÈ. 
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KatamÈ javanapaÒÒÈ–yaÑ kiÒci r|paÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ 
-pa-. YaÑ d|re santike vÈ, sabbaÑ r|paÑ aniccato khippaÑ javatÊti 
javanapaÒÒÈ, dukkhato khippaÑ javatÊti javanapaÒÒÈ, anattato khippaÑ 
javatÊti javanapaÒÒÈ, yÈ kÈci vedanÈ -pa- yaÑ kiÒci viÒÒÈÓaÑ 
atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ -pa- sabbaÑ viÒÒÈÓaÑ aniccato khippaÑ 
javatÊti javanapaÒÒÈ, dukkhato khippaÑ javatÊti javanapaÒÒÈ, anattato 
khippaÑ javatÊti javanapaÒÒÈ. Cakkhu -pa- jarÈmaraÓaÑ 
atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ. Aniccato khippaÑ javatÊti javanapaÒÒÈ, 
dukkhato khippaÑ javatÊti javanapaÒÒÈ, anattato khippaÑ javatÊti 
javanapaÒÒÈ. 

R|paÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ aniccaÑ khayaÔÔhena dukkhaÑ 
bhayaÔÔhena anattÈ asÈrakaÔÔhenÈti tulayitvÈ tÊrayitvÈ vibhÈvayitvÈ 
vibh|taÑ katvÈ r|panirodhe nibbÈne khippaÑ javatÊti javanapaÒÒÈ -pa-. 
VedanÈ -pa-. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ. Cakkhu -pa- jarÈmaraÓaÑ 
atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ aniccaÑ khayaÔÔhena dukkhaÑ bhayaÔÔhena 
anattÈ asÈrakaÔÔhenÈti tulayitvÈ tÊrayitvÈ vibhÈvayitvÈ vibh|taÑ katvÈ 
jarÈmaraÓanirodhe nibbÈne khippaÑ javatÊti javanapaÒÒÈ.  

R|paÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ aniccaÑ sa~khataÑ 
paÔiccasamuppannaÑ khayadhammaÑ vayadhammaÑ virÈgadhammaÑ 
nirodhadhammanti tulayitvÈ tÊrayitvÈ vibhÈvayitvÈ vibh|taÑ katvÈ 
r|panirodhe khippaÑ javatÊti javanapaÒÒÈ. VedanÈ -pa-. SaÒÒÈ. 
Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ. Cakkhu -pa- jarÈmaraÓaÑ 
atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ aniccaÑ sa~khataÑ paÔiccasamuppannaÑ 
khayadhammaÑ vayadhammaÑ virÈgadhammaÑ nirodhadhammanti 
tulayitvÈ tÊrayitvÈ vibhÈvayitvÈ vibh|taÑ katvÈ jarÈmaraÓanirodhe 
nibbÈne khippaÑ javatÊti javanapaÒÒÈ.  

KatamÈ tikkhapaÒÒÈ–khippaÑ kilese chindatÊti tikkhapaÒÒÈ, 
uppannaÑ kÈmavitakkaÑ nÈdhivÈseti pajahati vinodeti byantÊkaroti 
anabhÈvaÑ gametÊti tikkhapaÒÒÈ, uppannaÑ byÈpÈdavitakkaÑ 
nÈdhivÈseti pajahati vinodeti byantÊkaroti anabhÈvaÑ gametÊti 
tikkhapaÒÒÈ, uppannaÑ vihiÑsÈvitakkaÑ nÈdhivÈseti -pa-. 
Uppannuppanne pÈpake akusale dhamme nÈdhivÈseti pajahati 
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vinodeti byantÊkaroti anabhÈvaÑ gametÊti tikkhapaÒÒÈ, uppannaÑ 
rÈgaÑ nÈdhivÈseti pajahati vinodeti byantÊkaroti anabhÈvaÑ gametÊti 
tikkhapaÒÒÈ. UppannaÑ dosaÑ -pa-. UppannaÑ mohaÑ. UppannaÑ 
kodhaÑ. UppannaÑ upanÈhaÑ. MakkhaÑ. PaÄÈsaÑ. IssaÑ. 
MacchariyaÑ. MÈyaÑ. SÈÔheyyaÑ. ThambhaÑ. SÈrambhaÑ. MÈnaÑ. 
AtimÈnaÑ. MadaÑ. PamÈdaÑ. Sabbe kilese. Sabbe duccarite. Sabbe 
abhisa~khÈre -pa-. Sabbe bhavagÈmikamme nÈdhivÈseti pajahati 
vinodeti byantÊkaroti anabhÈvaÑ gametÊti tikkhapaÒÒÈ, ekasmiÑ Èsane 
cattÈro ca ariyamaggÈ cattÈri sÈmaÒÒaphalÈni catasso paÔisambhidÈyo 
cha abhiÒÒÈyo adhigatÈ honti sacchikatÈ phassitÈ paÒÒÈyÈti 
tikkhapaÒÒÈ. 

KatamÈ nibbedhikapaÒÒÈ–idhekacco sabbasa~khÈresu 
ubbegabahulo hoti uttÈsabahulo ukkaÓÔhanabahulo aratibahulo 
anabhiratibahulo bahimukho na ramati sabbasa~khÈresu, 
anibbiddhapubbaÑ apadÈlitapubbaÑ lobhakkhandhaÑ nibbijjhati 
padÈletÊti nibbedhikapaÒÒÈ, anibbiddhapubbaÑ apadÈlitapubbaÑ 
dosakkhandhaÑ nibbijjhati padÈletÊti nibbedhikapaÒÒÈ, 
anibbiddhapubbaÑ apadÈlitapubbaÑ mohakkhandhaÑ nibbijjhati 
padÈletÊti nibbedhikapaÒÒÈ, anibbiddhapubbaÑ apadÈlitapubbaÑ 
kodhaÑ -pa- upanÈhaÑ -pa- sabbe bhavagÈmikamme nibbijjhati 
padÈletÊti nibbedhikapaÒÒÈ”ti1. 

evaÑ yathÈvuttavibhÈgÈya mahatiyÈ paÒÒÈya samannÈgatattÈ 
“mahÈbuddhÊ”ti vuttaÑ. 

 Apica anupadadhammavipassanÈvasenÈpi imassa therassa mahÈpaÒÒatÈ 
veditabbÈ. VuttaÑ hetaÑ– 

“SÈriputto bhikkhave aÉÉhamÈsaÑ anupadadhammavipassanaÑ 
vipassati. TatridaÑ bhikkhave SÈriputtassa anupadadhammavipassanÈya 
hoti. 

Idha bhikkhave sÈriputto vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati. Ye ca paÔhame jhÈne dhammÈ vitakko ca -pa- 
cittekaggatÈ ca phasso vedanÈ saÒÒÈ cetanÈ cittaÑ 

______________________________________________________________ 
 1. Khu 9. 379 piÔÔhÈdÊsu. 
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chando adhimokkho vÊriyaÑ sati upekkhÈ manasikÈro. TyÈssa dhammÈ 

anupadavavatthitÈ honti, tyÈssa dhammÈ viditÈ uppajjanti, viditÈ 

upaÔÔhahanti, viditÈ abbhatthaÑ gacchanti. So evaÑ pajÈnÈti ‘evaÑ kira 

me dhammÈ ahutvÈ sambhonti, hutvÈ paÔiventÊ’ti. So tesu dhammesu 

anupÈyo anapÈyo anissito appaÔibaddho vippamutto visaÑyutto 

vimariyÈdÊkatena cetasÈ viharati, so “atthi uttari nissaraÓan”ti pajÈnÈti. 

TabbahulÊkÈrÈ atthitvevassa hoti1. 

Puna caparaÑ bhikkhave SÈriputto vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ 

-pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ. TatiyaÑ jhÈnaÑ. CatutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja 

viharati. ŒkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ. ViÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ. ŒkiÒcaÒÒÈyatanaÑ. 

Sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ 

upasampajja iharati. So tÈya samÈpattiyÈ sato vuÔÔhahati, so tÈya 

samÈpattiyÈ sato vuÔÔhahitvÈ ye dhammÈ atÊtÈ niruddhÈ vipariÓatÈ, te 

dhamme samanupassati “evaÑ kira me dhammÈ ahutvÈ sambhonti, 

hutvÈ paÔiventÊ”ti. So tesu dhammesu anupÈyo anapÈyo anissito 

appaÔibaddho vippamutto visaÑyutto vimariyÈdÊkatena cetasÈ viharati, 

so “atthi uttari nissaraÓan”ti pajÈnÈti. TabbahulÊkÈrÈ atthitvevassa hoti1.  

Puna caparaÑ bhikkhave SÈriputto sabbaso 

nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma saÒÒÈvedayitanirodhaÑ 

upasampajja viharati, paÒÒÈya cassa disvÈ ÈsavÈ parikkhÊÓÈ honti. So 

tÈya samÈpattiyÈ sato vuÔÔhahati, so tÈya samÈpattiyÈ sato vuÔÔhahitvÈ 

ye dhammÈ atÊtÈ niruddhÈ vipariÓatÈ, te dhamme samanupassati “evaÑ 

kira me dhammÈ ahutvÈ sambhonti, hutvÈ paÔiventÊ”ti. So tesu 

dhammesu anupÈyo anapÈyo anissito appaÔibaddho vippamutto 

visaÑyutto vimariyÈdÊkatena cetasÈ viharati, so “natthi 

______________________________________________________________ 
 1. Honti (Ka) 
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uttari nissaraÓan”ti pajÈnÈti. TabbahulÊkÈrÈ natthitvevassa hoti. 

YaÑ kho taÑ bhikkhave sammÈ vadamÈno vadeyya “vasippatto 
pÈramippatto ariyasmiÑ sÊlasmiÑ, vasippatto pÈramippatto ariyasmiÑ 
samÈdhismiÑ, vasippatto pÈramippatto ariyÈya paÒÒÈya, vasippatto 
pÈramippatto ariyÈya vimuttiyÈ”ti. SÈriputtamevetaÑ sammÈ vadamÈno 
vadeyyÈ”ti1. 

evaÑ mahÈputhuhÈsajavanatikkhanibbedhikabhÈvappattÈya mahatiyÈ 
buddhiyÈ samannÈgatattÈ thero mahÈbuddhÊti attho. DhammanvayaveditÈ 
panassa SampasÈdanÊyasuttena2 dÊpetabbÈ. Tattha hi sabbaÒÒutaÒÒÈÓasadiso 
therassa nayaggÈho vutto. AjaÄo jaÄasamÈnoti sÈvakesu paÒÒÈya 
ukkaÑsagatattÈ sabbathÈpi ajaÄo samÈno paramappicchatÈya attÈnaÑ 
ajÈnantaÑ viya katvÈ dassanena jaÄasadiso mandasarikkho 
kilesapariÄÈhÈbhÈvena nibbuto sÊtibh|to sadÈ carati niccaÑ viharatÊti attho. 

 PariciÓÓoti gÈthÈ therena attano katakiccataÑ pakÈsentena bhÈsitÈ, sÈpi 
vuttatthÈyeva. 

 SampÈdethappamÈdenÈti ayaÑ pana attano parinibbÈnakÈle 
sannipatitÈnaÑ bhikkh|naÑ ovÈdadÈnavasena bhÈsitÈ, sÈpi vuttatthÈyevÈti. 
 

SÈriputtattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. ŒnandattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 PisuÓena ca kodhanenÈti-ÈdikÈ Èyasmato Œnandattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro Padumuttarassa Bhagavato 
kÈle HaÑsavatÊnagare Satthu vemÈtikabhÈtÈ hutvÈ nibbatti, Sumanotissa 
nÈmaÑ ahosi. PitÈ panassa ŒnandarÈjÈ nÈma. So attano puttassa 
SumanakumÈrassa vayappattassa HaÑsavatito vÊsayojanasate ÔhÈne 
bhoganagaraÑ adÈsi. So kadÈci kadÈci ÈgantvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 3. 75 piÔÔhÈdÊsu. 2. DÊ 3. 82 piÔÔhÈdÊsu. 
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SatthÈraÒca pitaraÒca passati. TadÈ rÈjÈ SatthÈraÒca satasahassaparimÈÓaÑ 
bhikkhusaÑghaÒca sayameva sakkaccaÑ upaÔÔhahi, aÒÒesaÑ upaÔÔhÈtuÑ na 
deti. 

 Tena samayena paccanto kupito ahosi. KumÈro tassa kupitabhÈvaÑ 
raÒÒo anÈrocetvÈ sayameva taÑ v|pasameti. TaÑ sutvÈ rÈjÈ tuÔÔhamÈnaso 
puttaÑ pakkosÈpetvÈ “varaÑ te tÈta dammi, varaÑ gaÓhÈhÊ”ti Èha. KumÈro 
“SatthÈraÑ bhikkhusaÑghaÒca temÈsaÑ upaÔÔhahanto jÊvitaÑ avaÒjhaÑ 
kÈtuÑ icchÈmÊ”ti Èha. EtaÑ na sakkÈ, aÒÒaÑ vadehÊti. Deva khattiyÈnaÑ 
dvekathÈ nÈma natthi, etadeva me deti, na mayhaÑ aÒÒena atthoti. Sace 
SatthÈ anujÈnÈti, dinnamevÈti. So “Satthu cittaÑ jÈnissÈmÊ”ti vihÈraÑ gato. 
Tena ca samayena BhagavÈ bhattakiccaÑ niÔÔhÈpetvÈ gandhakuÔiÑ paviÔÔho 
hoti, so bhikkh| upasa~kamitvÈ “ahaÑ bhante BhagavantaÑ dassanÈya 
Ègato, dassetha me Bhagavantan”ti Èha. Bhikkh| “Sumano nÈma thero 
Satthu upaÔÔhÈko, tassa santikaÑ gacchÈhÊ”ti ÈhaÑsu. So therassa santikaÑ 
gantvÈ vanditvÈ “SatthÈraÑ bhante me dassethÈ”ti Èha. Atha thero tassa 
passantasseva pathaviyaÑ nimujjitvÈ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ “bhante 
rÈjaputto tumhÈkaÑ dassanÈya Ègato”ti Èha. Tena hi bhikkhu bahi ÈsanaÑ 
paÒÒÈpehÊti. Thero punapi tassa passantasseva BuddhÈsanaÑ gahetvÈ 
antogandhakuÔiyaÑ nimujjitvÈ bahipariveÓe pÈtubhavitvÈ 
gandhakuÔipariveÓe ÈsanaÑ paÒÒÈpesi. KumÈro taÑ disvÈ “mahanto 
vatÈyaÑ bhikkh|”ti cittaÑ uppÈdesi. 

 BhagavÈpi gandhakuÔito nikkhamitvÈ paÒÒattÈsane nisÊdi. RÈjaputto 
SatthÈraÑ vanditvÈ paÔisanthÈraÑ katvÈ ayaÑ bhante thero tumhÈkaÑ 
sÈsane vallabho maÒÒeti. Œma kumÈra vallabhoti. KiÑ katvÈ bhante esa 
vallabho hotÊti. DÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈti. “BhagavÈ ahampi ayaÑ thero viya 
anÈgate BuddhasÈsane vallabho hotukÈmo”ti sattÈhaÑ khandhÈvÈrabhattaÑ 
nÈma datvÈpi sattame divase bhante mayÈ pitu santikÈ temÈsaÑ tumhÈkaÑ 
paÔijagganavaro laddho, temÈsaÑ me vassÈvÈsaÑ adhivÈsethÈti. BhagavÈ 
“atthi nu kho tattha gatena attho”ti oloketvÈ “atthÊ”ti disvÈ “suÒÒÈgÈre kho 
kumÈra TathÈgatÈ abhiramantÊ”ti Èha. KumÈro 
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“aÒÒÈtaÑ BhagavÈ, aÒÒÈtaÑ SugatÈ”ti vatvÈ “ahaÑ bhante purimataraÑ 
gantvÈ vihÈraÑ kÈremi, mayÈ pesite bhikkhusatasahassena saddhiÑ 
ÈgacchathÈ”ti paÔiÒÒaÑ gahetvÈ1 pitu santikaÑ gantvÈ “dinnÈ me deva 
BhagavatÈ paÔiÒÒÈ, mayÈ pahite BhagavantaÑ peseyyÈthÈ”ti pitaraÑ 
vanditvÈ nikkhamitvÈ yojane yojane vihÈraÑ karonto vÊsayojanasataÑ 
addhÈnaÑ gato. GantvÈ ca attano nagare vihÈraÔÔhÈnaÑ vicinanto 
Sobhanassa nÈma kuÔumbikassa uyyÈnaÑ disvÈ satasahassena kiÓitvÈ 
satasahassaÑ vissajjetvÈ vihÈraÑ kÈresi. Tattha Bhagavato gandhakuÔiÑ 
sesabhikkh|naÒca rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnatthÈya kuÔileÓamaÓÉape kÈretvÈ 
pÈkÈraparikkhepaÑ dvÈrakoÔÔhakaÒca niÔÔhÈpetvÈ pitu santikaÑ pesesi 
“niÔÔhitaÑ mayhaÑ kiccaÑ, SatthÈraÑ pahiÓathÈ”ti. 

 RÈjÈ BhagavantaÑ bhojetvÈ “BhagavÈ Sumanassa kiccaÑ niÔÔhitaÑ, 
tumhÈkaÑ gamanaÑ paccÈsÊsatÊ”ti Èha. BhagavÈ 
satasahassabhikkhuparivuto yojane yojane vihÈresu vasamÈno agamÈsi. 
KumÈro “SatthÈ ÈgacchatÊ”ti sutvÈ yojanaÑ paccuggantvÈ gandhamÈlÈdÊhi 
p|jayamÈno2 satasahassena kÊte sobhane nÈma uyyÈne satasahassena 
kÈritaÑ vihÈraÑ pavesetvÈ– 

   “Satasahassena me kÊtaÑ, satasahassena mÈpitaÑ. 
   SobhanaÑ nÈma uyyÈnaÑ, paÔiggaÓha mahÈmunÊ”ti– 

taÑ niyyÈdesi. So vass|panÈyikadivase mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ “iminÈva 
nÊhÈrena dÈnaÑ dadeyyÈthÈ”ti puttadÈre amacce ca kiccakaraÓÊyesu ca 
niyojetvÈ sayaÑ Sumanattherassa vasanaÔÔhÈnasamÊpeyeva vasanto temÈsaÑ 
SatthÈraÑ upaÔÔhahanto upakaÔÔhÈya pavÈraÓÈya gÈmaÑ pavisitvÈ sattÈhaÑ 
mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ sattame divase Satthu bhikkhusatasahassassa ca 
pÈdam|le ticÊvarÈni ÔhapetvÈ vanditvÈ “bhante yadetaÑ mayÈ sattÈhaÑ 
khandhÈvÈradÈnato paÔÔhÈya3 puÒÒaÑ kataÑ, na taÑ saggasampatti-ÈdÊnaÑ 
atthÈya, atha kho ahaÑ ayaÑ Sumanatthero viya anÈgate ekassa Buddhassa 
upaÔÔhÈko bhaveyyan”ti paÓidhÈnaÑ akÈsi. SatthÈpissa anantarÈyataÑ disvÈ 
byÈkaritvÈ pakkÈmi. 
______________________________________________________________ 
 1. BhagavantaÑ paÔiÒÒaÑ gÈhÈpetvÈ (AÑ-®Ôha 1. 226 piÔÔhe.) 
 2. P|jayamÈno BhagavantaÑ ÈnetvÈ (SÊ) 3. YadetaÑ mahÈdÈnato paÔÔhÈya (SÊ) 
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 Sopi tasmiÑ BuddhuppÈde vassasatasahassaÑ puÒÒÈni katvÈ tato 
parampi tattha tattha bhave uÄÈrÈni puÒÒakammÈni upacinitvÈ 
devamanussesu saÑsaranto Kassapassa Bhagavato kÈle piÓÉÈya carato 
ekassa therassa pattaggahaÓatthaÑ uttarasÈÔakaÑ datvÈ p|jaÑ akÈsi. Puna 
sagge nibbattitvÈ tato cuto BÈrÈÓasirÈjÈ hutvÈ aÔÔha Paccekabuddhe disvÈ te 
bhojetvÈ attano ma~galuyyÈne aÔÔha paÓÓasÈlÈyo kÈretvÈ tesaÑ 
nisÊdanatthÈya aÔÔha sabbaratanamayapÊÔhe ceva maÓi-ÈdhÈrake ca 
paÔiyÈdetvÈ dasavassasahassÈni upaÔÔhÈnaÑ akÈsi. EtÈni pÈkaÔaÔÔhÈnÈni. 

 KappasatasahassaÑ pana tattha tattha bhave puÒÒÈni karontova 
amhÈkaÑ bodhisattena saddhiÑ Tusitapure nibbattitvÈ tato cuto 
Amitodanasakkassa gehe nibbatti, tassa sabbe ÒÈtake Ènandite karonto jÈtoti 
Œnandotveva nÈmaÑ ahosi. So anukkamena vayappatto katÈbhinikkhamane 
sammÈsambodhiÑ patvÈ pavattitavaradhammacakke paÔhamaÑ 
KapilavatthuÑ gantvÈ tato nikkhante Bhagavati tassa parivÈratthaÑ 
pabbajituÑ nikkhantehi BhaddiyÈdÊhi saddhiÑ nikkhamitvÈ Bhagavato 
santike pabbajitvÈ na cirasseva Èyasmato PuÓÓassa MantÈÓiputtassa santike 
dhammakathaÑ sutvÈ sotÈpattiphale patiÔÔhahi. 

 Tena ca samayena Bhagavato paÔhamabodhiyaÑ vÊsativassÈni 
anibaddha-upaÔÔhÈkÈ ahesuÑ. EkadÈ NÈgasamÈlo pattacÊvaraÑ gahetvÈ 
vicari, ekadÈ NÈgito, ekadÈ UpavÈno, ekadÈ Sunakkhatto, ekadÈ Cundo 
samaÓuddeso, ekadÈ SÈgato, ekadÈ Meghiyo, te yebhuyyena Satthu cittaÑ 
nÈrÈdhayiÑsu. AthekadivasaÑ BhagavÈ gandhakuÔipariveÓe 
paÒÒattavarabuddhÈsane bhikkhusaÑghaparivuto nisinno bhikkh| Èmantesi 
“ahaÑ bhikkhave idÈnimhi mahallako, ekacce bhikkh| ‘iminÈ maggena 
gacchÈmÈ’ti vutte aÒÒena gacchanti, ekacce mayhaÑ pattacÊvaraÑ 
bh|miyaÑ nikkhipanti, mayhaÑ nibaddhupaÔÔhÈkaÑ bhikkhuÑ jÈnÈthÈ”ti. 
TaÑ sutvÈ bhikkh|naÑ dhammasaÑvego udapÈdi. AthÈyasmÈ SÈriputto 
uÔÔhÈya BhagavantaÑ vanditvÈ “ahaÑ bhante tumhe upaÔÔhahissÈmÊ”ti Èha. 
TaÑ BhagavÈ paÔikkhipi. EtenupÈyena MahÈmoggallÈnaÑ ÈdiÑ katvÈ sabbe 
mahÈsÈvakÈ “ahaÑ upaÔÔhahissÈmi, ahaÑ upaÔÔhahissÈmÊ”ti uÔÔhahiÑsu 
ÔhapetvÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ, tepi BhagavÈ 
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paÔikkhipi. So pana tuÓhÊyeva nisÊdi. Atha naÑ bhikkh| ÈhaÑsu “Èvuso 
tvampi Satthu upaÔÔhÈkaÔÔhÈnaÑ yÈcÈhÊ”ti. YÈcitvÈ laddhaÔÔhÈnaÑ nÈma 
kÊdisaÑ hoti, sace ruccati, SatthÈ sayameva vakkhatÊti. Atha BhagavÈ “na 
bhikkhave Œnando aÒÒehi ussÈhetabbo, sayameva jÈnitvÈ maÑ 
upaÔÔhahissatÊ”ti Èha. Tato bhikkh| “uÔÔhehi Èvuso Œnanda, SatthÈraÑ 
upaÔÔhÈkaÔÔhÈnaÑ yÈcÈhÊ”ti ÈhaÑsu. 

 Thero uÔÔhahitvÈ “sace me bhante BhagavÈ attanÈ laddhaÑ 
paÓÊtacÊvaraÑ na dassati, paÓÊtapiÓÉapÈtaÑ na dassati, ekagandhakuÔiyaÑ 
vasituÑ na dassati, nimantanaÑ gahetvÈ na gamissati, evÈhaÑ BhagavantaÑ 
upaÔÔhahissÈmÊ”ti Èha. “Ettake1 guÓe labhato Satthu upaÔÔhÈne ko bhÈro”ti 
upavÈdamocanatthaÑ ime cattÈro paÔikkhepÈ ca, “sace bhante BhagavÈ 
mayÈ gahitanimantanaÑ gamissati, sacÈhaÑ desantarato ÈgatÈgate tÈvadeva 
dassetuÑ lacchÈmi. YadÈ me ka~khÈ uppajjati, tÈvadeva BhagavantaÑ 
upasa~kamituÑ lacchÈmi, sace BhagavÈ parammukhÈ desitaÑ dhammaÑ 
puna mayhaÑ kathessati, evÈhaÑ BhagavantaÑ upaÔÔhahissÈmÊ”ti 
“ettakampi Satthu santike anuggahaÑ na labhatÊ”ti upavÈdamocanatthaÒceva 
dhammabhaÓÉÈgÈrikabhÈvapÈramÊp|raÓatthaÒca imÈ catasso ÈyÈcanÈ cÈti 
aÔÔha vare gahetvÈ nibaddhupaÔÔhÈko ahosi. Tasseva ÔhÈnantarassa atthÈya 
kappasatasahassaÑ p|ritÈnaÑ pÈramÊnaÑ phalaÑ pÈpuÓi, so 
upaÔÔhÈkaÔÔhÈnaÑ laddhadivasato paÔÔhÈya dasabalaÑ duvidhena udakena, 
tividhena dantakaÔÔhena, hatthapÈdaparikammena piÔÔhiparikammena, 
gandhakuÔipariveÓasammajjanenÈti evamÈdÊhi kiccehi upaÔÔhahanto “imÈya 
nÈma velÈya Satthu idaÑ nÈma laddhuÑ vaÔÔati, idaÑ nÈma kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti 
divasabhÈgaÑ santikÈvacaro hutvÈ rattibhÈge mahantaÑ daÓÉadÊpikaÑ 
gahetvÈ gandhakuÔipariveÓaÑ nava vÈre anupariyÈyati Satthari pakkosante 
paÔivacanadÈnÈya thinamiddhavinodanatthaÑ. 

 Atha naÑ SatthÈ Jetavane ariyagaÓamajjhe nisinno anekapariyÈyena 
pasaÑsitvÈ “bahussutÈnaÑ satimantÈnaÑ gatimantÈnaÑ dhitimantÈnaÑ 
upaÔÔhÈkÈnaÒca bhikkh|naÑ aggaÔÔhÈne Ôhapesi. EvaÑ SatthÈrÈ paÒcasu 
ÔhÈnesu etadagge Ôhapito cat|hi acchariyabbhutadhammehi samannÈgato 
Satthu 
______________________________________________________________ 
 1. UpaÔÔhahissÈmÊti ettakameva (SÊ, Ka) 
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dhammakosÈrakkho ayaÑ mahÈthero sekhova samÈno Satthari parinibbute 
heÔÔhÈ vuttanayena bhikkh|hi samuttejito devatÈya ca saÑvejito “sveyeva ca 
dÈni dhammasa~gÊti kÈtabbÈ, na kho pana me’taÑ patir|paÑ, yvÈyaÑ sekho 
sakaraÓÊyo hutvÈ asekhehi therehi saddhiÑ dhammaÑ sa~gÈyituÑ 
sannipÈtaÑ gantun”ti saÒjÈtussÈho vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ bahudeva rattiÑ 
vipassanÈya kammaÑ karonto ca~kame vÊriyasamataÑ alabhitvÈ vihÈraÑ 
pavisitvÈ sayane nisÊditvÈ sayitukÈmo kÈyaÑ ÈvaÔÔesi1. AppattaÒca sÊsaÑ 
bimbohanaÑ pÈdÈ ca bh|mito muttamattÈ, etasmiÑ antare anupÈdÈya 
Èsavehi cittaÑ vimucci, chaÄabhiÒÒo ahosi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

   “ŒrÈmadvÈrÈ nikkhamma, Padumuttaro MahÈmuni. 
   Vassento amataÑ vuÔÔhiÑ, nibbÈpesi mahÈjanaÑ. 

   SatasahassaÑ te dhÊrÈ, chaÄabhiÒÒÈ mahiddhikÈ. 
   ParivÈrenti SambuddhaÑ, chÈyÈva anapÈyinÊ. 

   Hatthikkhandhagato ÈsiÑ, setacchattaÑ varuttamaÑ. 
   SucÈrur|paÑ disvÈna, vitti me udapajjatha. 

   Oruyha hatthikhandhamhÈ, upagacchiÑ NarÈsabhaÑ. 
   RatanÈmayachattaÑ me, BuddhaseÔÔhassa dhÈrayiÑ. 

   Mama sa~kappamaÒÒÈya, Padumuttaro MahÈ-isi. 
   TaÑ kathaÑ ÔhapayitvÈna, imÈ gÈthÈ abhÈsatha. 

   Yo so chattamadhÈresi, soÓÓÈla~kÈrabh|sitaÑ. 
   TamahaÑ kittayissÈmi, suÓotha mama bhÈsato. 

   Ito gantvÈ ayaÑ poso, tusitaÑ Èvasissati. 
   Anubhossati sampattiÑ, accharÈhi purakkhato. 

   CatutiÑsatikkhattuÑ ca, devarajjaÑ karissati. 
   BalÈdhipo aÔÔhasataÑ, vasudhaÑ Èvasissati. 

   AÔÔhapaÒÒÈsakkhattuÑ ca, cakkavattÊ bhavissati. 
   PadesarajjaÑ vipulaÑ, mahiyÈ kÈrayissati. 
______________________________________________________________ 
 1. ŒvaÒchesi (Ka) 2. Khu 3. 57 piÔÔhÈdÊsu. 
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 Kappasatasahassamhi, OkkÈkakulasambhavo. 
 Gotamo nÈma gottena, SatthÈ loke bhavissati. 

 SakyÈnaÑ kulaketussa, ÒÈtibandhu bhavissati. 
 Œnando nÈma nÈmena, upaÔÔhÈko mahesino. 

 ŒtÈpÊ nipako cÈpi, bÈhusaccesu kovido. 
 NivÈtavutti atthaddho, sabbapÈÔhÊ bhavissati. 

 PadhÈnapahitatto so, upasanto nir|padhi. 
 SabbÈsave pariÒÒÈya, nibbÈyissati’nÈsavo. 

 Santi ÈraÒÒakÈ nÈgÈ, kuÒjarÈ saÔÔhihÈyanÈ. 
 TidhÈpabhinnÈ mÈta~gÈ, ÊsÈdantÈ ur|ÄhavÈ. 

 AnekasatasahassÈ, paÓÉitÈpi mahiddhikÈ. 
 Sabbe te BuddhanÈgassa, na hontu’paÓidhimhi te. 

 ŒdiyÈ me namassÈmi, majjhime atha pacchime. 
 Pasannacitto sumano, BuddhaseÔÔhaÑ upaÔÔhahiÑ. 

 ŒtÈpÊ nipako cÈpi, sampajÈno paÔissato. 
 SotÈpattiphalaÑ patto, sekhabh|mÊsu kovido. 

 Satasahassito kappe, yaÑ kammamabhinÊhariÑ. 
 TÈhaÑ bh|mimanuppatto, ÔhitÈ saddhammamÈcalÈ. 

 SvÈgataÑ vata me Èsi -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 ChaÄabhiÒÒo pana hutvÈ sa~gÊtimaÓÉapaÑ pavisitvÈ dhammaÑ 
sa~gÈyanto tattha tattha bhikkh|naÑ ovÈdadÈnavasena attano 
paÔipattidÊpanÈdivasena ca bhÈsitagÈthÈ ekajjhaÑ katvÈ anukkamena 
KhuddakanikÈyasa~gÈyanakÈle TheragÈthÈsu sa~gÊtiÑ Èropento– 
 
 1017. “PisuÓena ca kodhanena ca, 
 MaccharinÈ ca vibh|tanandinÈ. 
 SakhitaÑ na kareyya paÓÉito, 
 PÈpo kÈpurisena sa~gamo. 
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 1018. Saddhena ca pesalena ca, 
 PaÒÒavatÈ bahussutena ca. 
 SakhitaÑ kareyya paÓÉito, 
 Bhaddo sappurisena sa~gamo. 
 
 1019. Passa cittakataÑ bimbaÑ, arukÈyaÑ samussitaÑ. 
 ŒturaÑ bahusa~kappaÑ, yassa natthi dhuvaÑ Ôhiti. 
 
 1020. Passa cittakataÑ r|paÑ, maÓinÈ kuÓÉalena ca. 
 AÔÔhitacena onaddhaÑ, saha vatthehi sobhati. 
 
 1021. AlattakakatÈ pÈdÈ, mukhaÑ cuÓÓakamakkhitaÑ. 
 AlaÑ bÈlassa mohÈya, no ca pÈragavesino. 
 
 1022. AÔÔhapadakatÈ kesÈ, nettÈ aÒjanamakkhitÈ. 
 AlaÑ bÈlassa mohÈya, no ca pÈragavesino. 
 
 1023. AÒjanÊva navÈ cittÈ, p|tikÈyo ala~kato. 
 AlaÑ bÈlassa mohÈya, no ca pÈragavesino. 

 Odahi migavo pÈsaÑ, nÈsadÈ vÈguraÑ migo. 
 BhutvÈ nivÈpaÑ gacchÈma, kandante migabandhake. 

 Chinno pÈso migavassa, nÈsadÈ vÈguraÑ migo. 
 BhutvÈ nivÈpaÑ gacchÈma, socante migaluddake. 
 
 1024. Bahussuto cittakathÊ, Buddhassa paricÈrako. 
 PannabhÈro visaÒÒutto, seyyaÑ kappeti Gotamo. 
 
 1025. KhÊÓÈsavo visaÒÒutto, sa~gÈtÊto sunibbuto. 
 DhÈreti antimaÑ dehaÑ, jÈtimaraÓapÈrag|. 
 
 1026. YasmiÑ patiÔÔhitÈ dhammÈ, BuddhassÈdiccabandhuno. 
 NibbÈnagamane magge, soyaÑ tiÔÔhati Gotamo. 
 
 1027. DvÈsÊti Buddhato gaÓhiÑ, dve sahassÈni bhikkhuto. 
 CaturÈsÊtisahassÈni, ye me dhammÈ pavattino. 
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 1028. AppassutÈyaÑ puriso, balibaddova jÊrati. 
 MaÑsÈni tassa vaÉÉhanti, paÒÒÈ tassa na vaÉÉhati. 
 
 1029. Bahussuto appassutaÑ, yo sutenÈ’timaÒÒati. 
 Andho padÊpadhÈrova, tatheva paÔibhÈti maÑ. 
 
 1030. BahussutaÑ upÈseyya, sutaÒca na vinÈsaye. 
 TaÑ m|laÑ brahmacariyassa, tasmÈ dhammadharo siyÈ. 
 
 1031. PubbÈparaÒÒ| atthaÒÒ|, niruttipadakovido. 
 SuggahÊtaÒca gaÓhÈti, atthaÒco’paparikkhati. 
 
 1032. KhantyÈ chandikato hoti, ussahitvÈ tuleti taÑ. 
 Samaye so padahati, ajjhattaÑ susamÈhito. 
 
 1033. BahussutaÑ dhammadharaÑ, sappaÒÒaÑ BuddhasÈvakaÑ. 
 DhammaviÒÒÈÓamÈka~khaÑ, taÑ bhajetha tathÈvidhaÑ. 
 
 1034. Bahussuto dhammadharo, kosÈrakkho mahesino. 
 Cakkhu sabbassa lokassa, p|janÊyo bahussuto. 
 
 1035. DhammÈrÈmo dhammarato, dhammaÑ anuvicintayaÑ. 
 DhammaÑ anussaraÑ bhikkhu, saddhammÈ na parihÈyati. 
 
 1036. KÈyamaccheragaruno, hiyyamÈne anuÔÔhahe. 
 SarÊrasukhagiddhassa, kuto samaÓaphÈsutÈ. 
 
 1037. Na pakkhanti disÈ sabbÈ, dhammÈ na paÔibhanti maÑ. 
 Gate kalyÈÓamittamhi, andhakÈraÑva khÈyati. 
 
 1038. AbbhatÊtasahÈyassa, atÊtagatasatthuno. 
 Natthi etÈdisaÑ mittaÑ, yathÈ kÈyagatÈ sati. 
 
 1039. Ye purÈÓÈ atÊtÈ te, navehi na sameti me. 
 Svajja ekova jhÈyÈmi, vassupetova pakkhimÈ. 
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 1040. DassanÈya abhikkante1, nÈnÈverajjake bah|. 
 MÈ vÈrayittha sotÈro, passantu samayo mamaÑ. 
 
 1041. DassanÈya abhikkante, nÈnÈverajjake puthu. 
 Karoti SatthÈ okÈsaÑ, na nivÈreti cakkhumÈ. 
 
 1042. PaÓÓavÊsati vassÈni, sekhabh|tassa me sato. 
 Na kÈmasaÒÒÈ uppajji, passa dhammasudhammataÑ. 
 
 1043. PaÓÓavÊsati vassÈni, sekhabh|tassa me sato. 
 Na dosasaÒÒÈ uppajji, passa dhammasudhammataÑ. 
 
 1044. PaÓÓavÊsati vassÈni, BhagavantaÑ upaÔÔhahiÑ. 
 Mettena kÈyakammena, chÈyÈva anapÈyinÊ. 
 
 1045. PaÓÓavÊsati vassÈni, BhagavantaÑ upaÔÔhahiÑ. 
 Mettena vacÊkammena, chÈyÈva anapÈyinÊ. 
 
 1046. PaÓÓavÊsati vassÈni, BhagavantaÑ upaÔÔhahiÑ. 
 Mettena manokammena, chÈyÈva anapÈyinÊ. 
 
 1047. Buddhassa ca~kamantassa, piÔÔhito anuca~kamiÑ. 
 Dhamme desiyamÈnamhi, ÒÈÓaÑ me udapajjatha. 
 
 1048. AhaÑ sakaraÓÊyomhi, sekho appattamÈnaso. 
 Satthu ca parinibbÈnaÑ, yo amhaÑ anukampako. 
 
 1049. TadÈsi yaÑ bhiÑsanakaÑ, tadÈsi lomahaÑsanaÑ. 
 SabbakÈravar|pete, Sambuddhe parinibbute. 
 
 1050. Bahussuto dhammadharo, kosÈrakkho mahesino. 
 Cakkhu sabbassa lokassa, Œnando parinibbuto. 
 
 1051. Bahussuto dhammadharo, kosÈrakkho mahesino. 
 Cakkhu sabbassa lokassa, andhakÈre tamonudo. 
______________________________________________________________ 
 1. Atikkante (Ka) 
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 1052. Gatimanto satimanto, dhitimanto ca yo isi. 
 SaddhammadhÈrako thero, Œnando ratanÈkaro. 
 
 1053. PariciÓÓo mayÈ SatthÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 
 Ohito garuko bhÈro, natthi dÈni punabbhavo”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha pisuÓena cÈti-Èdito dve gÈthÈ chabbaggiye bhikkh| 
Devadattapakkhiyehi bhikkh|hi saddhiÑ saÑsaggaÑ karonte disvÈ tesaÑ 
ovÈdadÈnavasena vuttÈ. Tattha pisuÓenÈti pisuÓÈya vÈcÈya. TÈya hi yutto 
puggalo “pisuÓo”ti vutto yathÈ nÊlaguÓayutto paÔo nÊloti. KodhanenÈti 
kujjhanasÊlena. Attasampattinig|haÓalakkhaÓassa maccherassa sambhavato 
maccharinÈ. Vibh|tanandinÈti sattÈnaÑ vibh|taÑ vibhavanaÑ vinÈsaÑ 
icchantena, vibh|taÑ vÈ visuÑ bhÈvo bhedo, taÑ nandanena, sabbametaÑ 
Devadattapakkhiyeva sandhÈya vuttaÑ. Te hi paÒcavatthudÊpanÈya bah| 
jane sammÈpaÔipanne bhindantÈ Satthari bahiddhatÈya1 
thaddhamacchariyÈdimacchariyapakatÈ mahÈjanassa mahato anatthÈya 
paÔipajjiÑsu. Sakhitanti sahÈyabhÈvaÑ saÑsaggaÑ na kareyya, kiÑ kÈraÓÈ? 
PÈpo kÈpurisena sa~gamo kÈpurisena pÈpapuggalena samÈgamo nihÊno 
lÈmako. Ye hissa diÔÔhÈnagatiÑ Èpajjanti. TesaÑ ducintitÈdibhedaÑ 
bÈlalakkhaÓameva Èvahati, pageva vacanakarassa. TenÈha BhagavÈ “yÈni 
kÈnici bhikkhave bhayÈni uppajjanti, sabbÈni tÈni bÈlato uppajjanti, no 
paÓÉitato”ti-Èdi2. 

 Yena pana saÑsaggo kÈtabbo, taÑ dassetuÑ “saddhena cÈ”ti-Èdi 
vuttaÑ. Tattha saddhenÈti kammakammaphalasaddhÈya ceva 
ratanattayasaddhÈya ca samannÈgatena. PesalenÈti piyasÊlena 
sÊlasampannena. PaÒÒavatÈti udayatthagÈminiyÈ3 nibbedhikÈya paÒÒÈya 
vasena paÒÒÈsampannena. BahussutenÈti pariyattipaÔivedhabÈhusaccÈnaÑ 
pÈrip|riyÈ bahussutena. Bhaddoti tena tÈdisena sÈdhunÈ sa~gamo bhaddo 
sundaro kalyÈÓo diÔÔhadhammikÈdibhedaÑ atthaÑ ÈvahatÊti adhippÈyo. 

 Passa cittakatanti-ÈdikÈ satta gÈthÈ attano r|pasampattiÑ disvÈ 
kÈmasaÒÒaÑ uppÈdentiyÈ uttarÈya nÈma upÈsikÈya 
kÈyavicchandajananatthaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AvahitthatÈya (SÊ) 2. AÑ 1. 99 piÔÔhe. 3. UdayabbayagÈminiyÈ (SÊ) 
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bhÈsitÈ. “AmbapÈliÑ gaÓikaÑ disvÈ vikkhittacittÈnaÑ ovÈdadÈnatthan”tipi 
vadanti. TÈ heÔÔhÈ vuttatthÈ eva. 

 Bahussuto cittakathÊti-ÈdikÈ dve gÈthÈ therena arahattaÑ patvÈ 
udÈnavasena bhÈsitÈ. Tattha paricÈrakoti upaÔÔhÈko. SeyyaÑ kappetÊti 
arahattappattisamanantaraÑ sayitattÈ vuttaÑ. Thero hi bahudeva rattiÑ 
ca~kamena vÊtinÈmetvÈ sarÊraÑ utuÑ gÈhÈpetuÑ ovarakaÑ1 pavisitvÈ 
sayituÑ maÒcake nisinno pÈdÈ ca bh|mito muttÈ, appattaÒca sÊsaÑ 
bimbohanaÑ, etthantare2 arahattaÑ patvÈ sayi. 

 KhÊÓÈsavoti parikkhÊÓacaturÈsavo, tato eva cat|hipi yogehi visaÑyutto, 
rÈgasa~gÈdÊnaÑ atikkantattÈ sa~gÈtÊto, sabbaso kilesapariÄÈhassa 
v|pasantattÈ sunibbuto sÊtibh|toti attho. 

 YasmiÑ patiÔÔhitÈ dhammÈti theraÑ uddissa khÊÓÈsavamahÈbrahmunÈ 
bhÈsitÈ gÈthÈ. UpaÔÔhitÈya hi dhammasa~gÊtiyÈ theraÑ uddissa yehi 
bhikkh|hi “eko bhikkhu vissagandhaÑ vÈyatÊ”ti vuttaÑ. Atha thero adhigate 
arahatte SattapaÓÓiguhÈdvÈraÑ saÑghassa sÈmaggÊdÈnatthaÑ Ègato, tassa 
khÊÓÈsavabhÈvappakÈsanena SuddhÈvÈsamahÈbrahmÈ te bhikkh| lajjÈpento 
“yasmiÑ patiÔÔhitÈ dhammÈ”ti gÈthamÈha. Tassattho–Buddhassa 
Bhagavato dhammÈ teneva adhigatÈ paveditÈ ca paÔivedhapariyattidhammÈ 
yasmiÑ purisavisese patiÔÔhitÈ, soyaÑ gottato Gotamo 
DhammabhaÓÉÈgÈriko sa-upÈdisesanibbÈnassa adhigatattÈ idÈni 
anupÈdisesanibbÈnagamane magge patiÔÔhahi, tassa ekaÑsabhÈgÊti. 

 AthekadivasaÑ GopakamoggallÈno nÈma brÈhmaÓo theraÑ pucchi 
“tvaÑ bahussutoti Buddhassa sÈsane pÈkaÔo, kittakÈ dhammÈ te SatthÈrÈ 
bhÈsitÈ, tayÈ dhÈritÈ”ti, tassa thero paÔivacanaÑ dento “dvÈsÊtÊ”ti 
gÈthamÈha. Tattha dvÈsÊti sahassÈnÊti yojanÈ, Buddhato gaÓhinti 
SammÈsambuddhato uggaÓhiÑ dvisahassÈdhikÈni 
asÊtidhammakkhandhasahassÈni Satthu santike adhigaÓhinti attho. Dve 
sahassÈni bhikkhutoti dve dhammakkhandhasahassÈni bhikkhuto gaÓhiÑ, 
DhammasenÈpati-ÈdÊnaÑ bhikkh|naÑ santikÈ adhigacchiÑ. 
CaturÈsÊtisahassÈnÊti tadubhayaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. OvÈraÓaÑ (SÊ) 2. Na etthantare (SÊ) 
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samodhÈnetvÈ catusahassÈdhikÈni asÊtisahassÈni. Ye me dhammÈ pavattinoti 
ye yathÈvuttaparimÈÓÈ dhammakkhandhÈ mayhaÑ paguÓÈ vÈcuggatÈ 
jivhagge parivattantÊti. 

 AthekadÈ thero sÈsane pabbajitvÈ vipassanÈdhurepi ganthadhurepi 
ananuyuttaÑ ekaÑ puggalaÑ disvÈ bÈhusaccÈbhÈve ÈdÊnavaÑ pakÈsento 
“appassutÈyan”ti gÈthamÈha. Tattha appassutÈyanti ekassa dvinnaÑ vÈ 
paÓÓÈsÈnaÑ, atha vÈ pana vaggÈnaÑ antamaso ekassa dvinnaÑ vÈ 
suttantÈnampi uggahitÈnaÑ abhÈvena appassuto ayaÑ, kammaÔÔhÈnaÑ pana 
uggahetvÈ1 anuyuÒjanto bahussutova. Balibaddova jÊratÊti yathÈ balibaddo2 
jÊramÈno vaÉÉhamÈno neva mÈtu na pitu, na sesaÒÈtakÈnaÑ atthÈya 
vaÉÉhati, atha kho niratthakameva jÊrati, evamevaÑ ayampi na 
upajjhÈyavattaÑ karoti, na ÈcariyavattaÑ, na ÈgantukavattÈdÊni, na 
bhÈvanaÑ anuyuÒjati, niratthakameva jÊrati. MaÑsÈni tassa vaÉÉhantÊti 
yathÈ balibaddassa “kasanabhÈravahanÈdÊsu asamattho eso”ti araÒÒe 
vissaÔÔhassa yathÈ tathÈ vicarantassa khÈdantassa pivantassa maÑsÈni tassa 
vaÉÉhanti, evamevaÑ imassÈpi upajjhÈyÈdÊhi vissaÔÔhassa saÑghaÑ nissÈya 
cattÈro paccaye labhitvÈ uddhaÑvirecanÈdÊni katvÈ kÈyaÑ posentassa 
maÑsÈni vaÉÉhanti th|lasarÊro hutvÈ vicarati. PaÒÒÈti lokiyalokuttarÈ 
panassa paÒÒÈ eka~gulimattÈpi na vaÉÉhati, araÒÒe gacchalatÈdÊni viya assa 
chadvÈrÈni3 nissÈya taÓhÈ ceva navavidhamÈno ca vaÉÉhatÊti adhippÈyo. 

 Bahussutoti gÈthÈ attano bÈhusaccaÑ nissÈya aÒÒaÑ atimaÒÒantaÑ 
ekaÑ bhikkhuÑ uddissa vuttÈ. Tattha sutenÈti sutahetu attano 
bÈhusaccanimittaÑ. AtimaÒÒatÊti atikkamitvÈ maÒÒati attÈnaÑ ukkaÑsento 
paraÑ paribhavati. TathevÈti yathÈ andho andhakÈre telapajjotaÑ dhÈrento 
ÈlokadÈnena paresaÑyeva atthÈvaho, na attano, tatheva pariyattibÈhusaccena 
sutavÈ puggalo sutena anupapanno attano atthaÑ aparip|rento andho 
ÒÈÓÈlokadÈnena paresaÑyeva atthÈvaho, na attano, dÊpadhÈro andho viya 
mayhaÑ upaÔÔhÈtÊti. 

 IdÈni bÈhusacce ÈnisaÑsaÑ dassento “bahussutan”ti gÈthamÈha. Tattha 
upÈseyyÈti payirupÈseyya. SutaÒca na vinÈsayeti bahussutaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. GahetvÈ (SÊ) 2. Balibaddho (Ka) 3. ChadvÈrÈni pana (SÊ) 
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payirupÈsitvÈ laddhaÑ sutaÒca na vinÈseyya na susseyya 
dhÈraÓaparicayaparipucchÈmanasikÈrehi vaÉÉheyya. TaÑ m|laÑ 
brahmacariyassÈti yasmÈ bahussutaÑ payirupÈsitvÈ laddhaÑ taÑ sutaÑ 
pariyattibÈhusaccaÑ maggabrahmacariyassa m|laÑ padhÈnakÈraÓaÑ. 
TasmÈ dhammadharo siyÈ vimuttÈyatanasÊse ÔhatvÈ yathÈsutassa 
dhammassa dhÈraÓe1 paÔhamaÑ pariyattidhammadharo bhaveyya. 

 IdÈni pariyattibÈhusaccena sÈdhetabbamatthaÑ dassetuÑ 
“pubbÈparaÒÒ|”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha pubbaÒca aparaÒca jÈnÈtÊti 
pubbÈparaÒÒ|. EkissÈ hi gÈthÈya pubbabhÈge apaÒÒÈyamÈnepi pubbabhÈge 
vÈ paÒÒÈyamÈne aparabhÈge apaÒÒÈyamÈnepi “imassa aparabhÈgassa iminÈ 
pubbabhÈgena, imassa vÈ pubbabhÈgassa iminÈ aparabhÈgena 
bhavitabban”ti jÈnanto pubbÈparaÒÒ| nÈma. AttatthÈdibhedaÑ tassa tassa 
bhÈsitassa atthaÑ jÈnÈtÊti atthaÒÒ|. Niruttipadakovidoti niruttiyaÑ 
sesapadesupi cÈti cat|supi paÔisambhidÈsu cheko. SuggahÊtaÒca gaÓhÈtÊti 
teneva kovidabhÈvena atthato byaÒjanato ca dhammaÑ sugahitameva katvÈ 
gaÓhÈti. AtthaÒco’paparikkhatÊti yathÈsutassa yathÈpariyattassa dhammassa 
atthaÑ upaparikkhati “iti sÊlaÑ, iti samÈdhi, iti paÒÒÈ, ime 
r|pÈr|padhammÈ”ti manasÈ anupekkhati. 

 KhantyÈ chandikato hotÊti tesu manasÈ anupekkhitesu dhammesu 
diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ nijjhÈnaÑ khamÈpetvÈ r|papariggahÈdimukhena 
vipassanÈbhinivese chandikato chandajÈto hoti. TathÈbh|to ca vipassanÈya 
kammaÑ2 karonto ussahitvÈ tuleti taÑtaÑpaccayanÈmar|padassanavasena 
ussÈhaÑ katvÈ tato paraÑ tilakkhaÓaÑ ÈropetvÈ tuleti “aniccan”tipi, 
“dukkhan”tipi, “anattÈ”tipi taÑ nÈmar|paÑ tÊreti vipassati. Samaye so 
padahati, ajjhattaÑ susamÈhitoti so evaÑ passanto paggahetabbÈdisamaye 
cittassa paggaÓhanÈdinÈ padahati, padahanto ca ajjhattaÑ gocarajjhatte 
vipassanÈsamÈdhinÈ maggasamÈdhinÈ ca suÔÔhu samÈhito bhaveyya, 
asamÈdhÈnahetubh|te kilese pajaheyya. SvÈyaÑ guÓo sabbopi yasmÈ 
bahussutaÑ dhammadharaÑ sappaÒÒaÑ BuddhasÈvakaÑ payirupÈsantassa 
hoti, tasmÈ asa~khataÑ dhammaÑ Èrabbha dukkhÈdÊsu 
pariÒÒÈdivisiÔÔhakiccatÈya dhammaviÒÒÈÓasa~khÈtaÑ dhammaÒÈÓaÑ 
Èka~khanto 
______________________________________________________________ 
 1. KaraÓena (SÊ), kÈraÓena (Ka) 2. VipassanÈkammaÑ (SÊ) 
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tathÈvidhaÑ vuttappakÈraÑ kalyÈÓamittaÑ bhajetha seveyya 
payirupÈseyyÈti attho. 

 EvaÑ bahupakÈratÈya tassa p|janÊyataÑ dassento “bahussuto”ti 
gÈthamÈha. Tassattho–suttageyyÈdi bahu sutaÑ etassÈti bahussuto, tameva 
desanÈdhammaÑ suvaÓÓabhÈjane pakkhittasÊhavasÈ viya avinassantaÑ 
dhÈretÊti dhammadharo, tato eva mahesino Bhagavato dhammakosaÑ 
dhammaratanaÑ ÈrakkhatÊti kosÈrakkho, yasmÈ sadevakassa lokassa 
samadassanena cakkhubh|to, tasmÈ cakkhu sabbassa lokassa p|janÊyo 
mÈnanÊyoti, bahussutabhÈvena bahujanassa p|janÊyabhÈvadassanatthaÑ 
nigamanavasena punapi “bahussuto”ti vuttaÑ. 

 Evar|paÑ kalyÈÓamittaÑ labhitvÈpi kÈrakasseva aparihÈni, na 
akÈrakassÈti dassento “dhammÈrÈmo”ti gÈthamÈha. Tattha nivÈsanaÔÔhena 
samathavipassanÈdhammo ÈrÈmo, tasmiÑ eva dhamme rato abhiratoti 
dhammarato, tasseva dhammassa punappunaÑ vicintanena dhammaÑ 
anuvicintayaÑ dhammaÑ Èvajjento manasi karotÊti attho. Anussaranti 
tameva dhammaÑ anussaranto. SaddhammÈti evar|po bhikkhu 
sattatiÑsapabhedÈ bodhipakkhiyadhammÈ navavidhalokuttaradhammÈ ca na 
parihÈyati, na kadÈci tassa tato parihÈni hotÊti attho. 

 AthekadivasaÑ kÈye avÊtarÈgaÑ kusÊtaÑ hÊnavÊriyaÑ kosallÈyÈ1 
tinÈmaÑ bhikkhuÑ saÑvejento “kÈyamaccheragaruno”ti gÈthamÈha. Tattha 
kÈyamaccheragarunoti “kÈyadaÄhÊbahulassa kÈye mamattassa 
ÈcariyupajjhÈyÈnampi kÈyena kattabbaÑ kiÒci akatvÈ vicarantassa. 
HiyyamÈneti attano kÈye jÊvite ca khaÓe khaÓe parihiyyamÈne. AnuÔÔhaheti 
sÊlÈdÊnaÑ parip|raÓavasena uÔÔhÈnavÊriyaÑ na kareyya. 
SarÊrasukhagiddhassÈti attano sarÊrassa sukhÈpaneneva gedhaÑ Èpannassa. 
Kuto samaÓaphÈsutÈti evar|passa puggalassa sÈmaÒÒavasena kuto 
sukhavihÈro, phÈsuvihÈro na tassa vijjatÊti attho. 

 Na pakkhantÊti-ÈdikÈ Èyasmato SÈriputtassa DhammasenÈpatino 
parinibbutabhÈvaÑ sutvÈ therena bhÈsitÈ. Tattha na pakkhanti disÈ sabbÈti 
______________________________________________________________ 
 1. KosallayÈti (SÊ) 
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puratthimÈdibhedÈ sabbÈ disÈ na pakkhayanti, disÈm|Ähoti attho. DhammÈ 
na paÔibhanti manti pubbe suÔÔhu paguÓÈpi pariyattidhammÈ idÈni 
sakkaccaÑ samannÈhariyamÈnÈpi mayhaÑ na upaÔÔhahanti. Gate 
kalyÈÓamittamhÊti sadevakassa lokassa kalyÈÓamittabh|te 
DhammasenÈpatimhi anupÈdisesanibbÈnaÑ gate. AndhakÈraÑva khÈyatÊti 
sabbopÈyaÑ loko andhakÈro viya upaÔÔhÈti. 

 AbbhatÊtasahÈyassÈti apagatasahÈyassa, kalyÈÓamittarahitassÈti attho. 
AtÊtagatasatthunoti Èyasmato1 atÊto hutvÈ nibbÈnagatasatthukassa, Satthari 
parinibbuteti attho. YathÈ kÈyagatÈ satÊti kÈyagatÈsatibhÈvanÈ takkarassa 
yathÈ ekantahitÈvahÈ, evaÑ etÈdisaÑ anÈthassa puggalassa ekantahitÈvahaÑ 
aÒÒaÑ mittaÑ nÈma natthi, sanÈthassa aÒÒÈpi bhÈvanÈ hitÈvahÈ evÈti 
adhippÈyo. 

 PurÈÓÈti porÈÓÈ, SÈriputtÈdike kalyÈÓamitte sandhÈya vadati. NavehÊti 
navakehi. Na sameti meti mayhaÑ cittaÑ na samÈgacchati, na te mama 
cittaÑ ÈrÈdhentÊti attho. Svajja ekova jhÈyÈmÊti sohaÑ ajja vuÉÉhatarehi 
virahito ekova hutvÈ jhÈyÈmi jhÈnapasuto homi. Vassupetoti vassakÈle 
kulÈvakaÑ upeto pakkhÊ viya. “VÈsupeto”tipi PÈÄi, vÈsaÑ upagatoti attho. 

 DassanÈya abhikkanteti gÈthÈ SatthÈrÈ bhÈsitÈ. Tassattho–mama 
dassanÈya abhikkante nÈnÈvidhavidesapavÈsikabahujane Œnanda mama 
upasa~kamanaÑ mÈ vÈresi. KasmÈ?2 Te sotÈro dhammassa, mamaÑ 
passantu, ayameva dassanÈya samayoti. 

 TaÑ sutvÈ thero “dassanÈya abhikkante”ti aparaÑ gÈthamÈha. ImÈya hi 
gÈthÈya sambandhatthaÑ3 purimagÈthÈ idha nikkhittÈ. Teneva sacÈhaÑ 
desantarato ÈgatÈgate tÈvadeva dassetuÑ lacchÈmÊti etassa padassa 
atthasiddhiÑ dasseti. 

 PaÓÓavÊsati vassÈnÊti paÒca gÈthÈ attano aggupaÔÔhÈkabhÈvaÑ dÊpetuÑ 
vuttÈ. ŒraddhakammaÔÔhÈnabhÈvena4 hi Satthu upaÔÔhÈnapasutabhÈvena ca 
______________________________________________________________ 
 1. Bhagavato (Ka) 2. TasmÈ (Ka) 
 3. SambandhanatthaÑ (Ka) 4. Œraddha-upaÔÔhÈnassatibhÈvena (Ka) 
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therassa maggena asamucchinnÈpi kÈmasaÒÒÈdayo na uppajjiÑsu, 
kÈyavacÊmanokammÈni ca sabbakÈlaÑ Satthari mettÈpubba~gamÈni 
mettÈnuparivattÈni ahesuÑ. Tattha paÓÓavÊsati vassÈnÊti paÒcavÊsati 
saÑvaccharÈni. Sekhabh|tassa me satoti sekhabh|miyaÑ sotÈpattiphale 
Ôhitassa me sato. KÈmasaÒÒÈti kÈmasahagatÈ saÒÒÈ na uppajji, ettha ca 
kÈmasaÒÒÈdi-anuppattivacanena1 attano ÈsayasuddhiÑ dasseti, “mettena 
kÈyakammenÈ”ti-ÈdinÈ payogasuddhiÑ. Tattha gandhakuÔiyaÑ 
paribhaÓÉakaraÓÈdinÈ Satthu vattapaÔivattakaraÓena ca mettaÑ 
kÈyakammaÑ veditabbaÑ, dhammadesanÈkÈlÈrocanÈdinÈ mettaÑ 
vacÊkammaÑ, rahogatassa SatthÈraÑ uddissa hit|pasaÑhÈramanasikÈrena 
mettaÑ manokammaÑ. ©ÈÓaÑ me udapajjathÈti attano 
sekkhabh|mipattimÈha. 

 AhaÑ sakaraÓÊyomhÊti Satthu parinibbÈne upaÔÔhite maÓÉalamÈÄaÑ 
pavisitvÈ kapisÊsaÑ ÈlambitvÈ sokÈbhibh|tena vuttagÈthÈ. Tattha 
sakaraÓÊyomhÊti dukkhaparijÈnanÈdinÈ karaÓÊyena sakaraÓÊyo amhi. 
AppattamÈnasoti anadhigatÈrahatto. Satthu ca parinibbÈnanti mayhaÑ 
Satthu parinibbÈnaÒca upaÔÔhitaÑ. Yo amhaÑ anukampakoti yo SatthÈ 
mayhaÑ anuggÈhako. 

 TadÈsi yaÑ bhiÑsanakanti gÈthÈ Satthu parinibbÈnakÈle 
pathavÊkampanadevadundubhi2 phalanÈdike disvÈ saÒjÈtasaÑvegena 
vuttagÈthÈ. 

 Bahussutoti-ÈdikÈ tisso gÈthÈ theraÑ pasaÑsantehi sa~gÊtikÈrehi 
ÔhapitÈ. Tattha gatimantoti asadisÈya ÒÈÓagatiyÈ samannÈgato. Satimantoti 
paramena satinepakkena samannÈgato. Dhitimantoti asÈdhÈraÓÈya 
byaÒjanatthÈvadhÈraÓasamatthÈya dhitisampattiyÈ samannÈgato. AyaÑ hi 
thero ekapadeyeva ÔhatvÈ saÔÔhipadasahassÈni SatthÈrÈ kathitaniyÈmeneva 
gaÓhÈti, gahitaÒca suvaÓÓabhÈjane pakkhittasÊhavasÈ viya sabbakÈlaÑ na 
vinassati, aviparÊtabyaÒjanÈvadhÈraÓasamatthÈya satipubba~gamÈya 
paÒÒÈya, atthÈvadhÈraÓasamatthÈya paÒÒÈpubba~gamÈya satiyÈ ca 
samannÈgato. TenÈha BhagavÈ 
______________________________________________________________ 
 1. KÈmasaÒÒÈdi-anuppattivasena (SÊ) 2. Dudrubhi (Ka) 
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“etadaggaÑ bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ bahussutÈnan”ti-Èdi1. 
TathÈ cÈha DhammasenÈpati “ÈyasmÈ Œnando atthakusalo”ti-Èdi2. 
RatanÈkaroti saddhammaratanassa Èkarabh|to. 

 PariciÓÓoti gÈthÈ parinibbÈnakÈle therena bhÈsitÈ, sÈ vuttatthÈ eva. 
 

ŒnandattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

TiÑsanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
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 1. AÑ 1. 25 piÔÔhe. 2. AÑ 2. 177 piÔÔhe.

 



   

18. CattÈlÊsanipÈta 
 

1. MahÈkassapattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 CattÈlÊsanipÈte na gaÓena purakkhatoti-ÈdikÈ Èyasmato 
MahÈkassapattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? AyaÑ kira Padumuttarassa 
Bhagavato kÈle HaÑsavatÊnagare Vdeho nÈma asÊtikoÔivibhavo kuÔumbiko 
ahosi. So BuddhamÈmako, dhammamÈmako, saÑghamÈmako upÈsako hutvÈ 
viharanto ekasmiÑ uposathadivase pÈtova subhojanaÑ bhuÒjitvÈ 
uposatha~gÈni adhiÔÔhÈya gandhapupphÈdÊni gahetvÈ vihÈraÑ gantvÈ 
SatthÈraÑ p|jetvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. 

 TasmiÑ ca khaÓe SatthÈ MahÈnisabhattheraÑ nÈma tatiyasÈvakaÑ 
“etadaggaÑ bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ dhutavÈdÈnaÑ, 
yadidaÑ Nisabho”ti etadagge Ôhapesi. UpÈsako taÑ sutvÈ pasanno 
dhammakathÈvasÈne mahÈjane uÔÔhÈya gate SatthÈraÑ vanditvÈ “sve 
mayhaÑ bhikkhaÑ adhivÈsethÈ”ti nimantesi. MahÈ kho upÈsaka 
bhikkhusaÑghoti. Kittako bhanteti, aÔÔhasaÔÔhibhikkhusatasahassanti. Bhante 
ekaÑ sÈmaÓerampi vihÈre asesetvÈ mayhaÑ bhikkhaÑ adhivÈsethÈti. SatthÈ 
adhivÈsesi. UpÈsako Satthu adhivÈsanaÑ viditvÈ gehaÑ gantvÈ mahÈdÈnaÑ 
sajjetvÈ punadivase Satthu kÈlaÑ ÈrocÈpesi. SatthÈ pattacÊvaramÈdÈya 
bhikkhusaÑghaparivuto upÈsakassa gharaÑ gantvÈ paÒÒattÈsane nisinno 
dakkhiÓodakÈvasÈne yÈgu-ÈdÊni sampaÔicchanto bhattavissaggaÑ akÈsi. 
UpÈsakopi Satthu santike nisÊdi. 

 TasmiÑ antare MahÈnisabhatthero piÓÉÈya caranto tameva vÊthiÑ 
paÔipajji. UpÈsako disvÈ uÔÔhÈya gantvÈ theraÑ vanditvÈ “pattaÑ bhante 
dethÈ”ti Èha. Thero pattaÑ adÈsi. Bhante idheva pavisatha, SatthÈpi gehe 
nisinnoti. Na vaÔÔissati upÈsakÈti. So therassa pattaÑ gahetvÈ piÓÉapÈtassa 
p|retvÈ adÈsi. Tato theraÑ anugantvÈ nivatto Satthu santike nisÊditvÈ 
evamÈha “MahÈnisabhatthero bhante ‘SatthÈpi gehe nisinno’ti vuttepi 
pavisituÑ na icchi, atthi nu kho etassa tumhÈkaÑ guÓehi atirekaguÓo”ti. 
BuddhÈnaÒca 
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vaÓÓamaccheraÑ nÈma natthi, tasmÈ SatthÈ evamÈha “upÈsaka mayaÑ 
bhikkhaÑ ÈgamayamÈnÈ gehe nisÊdÈma, so pana bhikkhu na evaÑ nisÊditvÈ 
bhikkhaÑ udikkhati, mayaÑ gÈmantasenÈsane vasÈma, so araÒÒasmiÑyeva 
vasati, mayaÑ channe vasÈma, so abbhokÈseyeva vasatÊ”ti BhagavÈ “ayaÒca 
ayaÒcetassa guÓo”ti1 mahÈsamuddaÑ p|rayamÈno viya tassa guÓaÑ 
kathesi. 

 UpÈsako pakatiyÈpi jalamÈnapadÊpo telena Èsitto viya suÔÔhutaraÑ 
pasanno hutvÈ cintesi “kiÑ mayhaÑ aÒÒÈya sampattiyÈ, anÈgate ekassa 
Buddhassa santike dhutavÈdÈnaÑ aggabhÈvatthÈya patthanaÑ karissÈmÊ”ti. 
So punapi SatthÈraÑ nimantetvÈ teneva niyÈmena satta divase mahÈdÈnaÑ 
datvÈ sattame divase Buddhappamukhassa mahÈbhikkhusaÑghassa 
ticÊvarÈni datvÈ Satthu pÈdam|le nipajjitvÈ evamÈha “yaÑ me bhante satta 
divase dÈnaÑ dentassa mettaÑ kÈyakammaÑ mettaÑ vacÊkammaÑ mettaÑ 
manokammaÑ paccupaÔÔhitaÑ, iminÈhaÑ na aÒÒaÑ devasampattiÑ vÈ 
sakkamÈrabrahmasampattiÑ vÈ patthemi, idaÑ pana me kammaÑ anÈgate 
ekassa Buddhassa santike MahÈnisabhattherena pattaÔÔhÈnantaraÑ 
pÈpuÓanatthÈya terasadhuta~gadharÈnaÑ aggabhÈvassa adhikÈro hot|”ti. 
SatthÈ “mahantaÑ ÔhÈnaÑ iminÈ patthitaÑ, samijjhissati nu kho, no”ti 
olokento samijjhanabhÈvaÑ disvÈ Èha “manÈpaÑ te ÔhÈnaÑ patthitaÑ, 
anÈgate satasahassakappÈvasÈne Gotamo nÈma Buddho uppajjissati, tassa 
tvaÑ tatiyasÈvako MahÈkassapatthero nÈma bhavissasÊ”ti byÈkÈsi. TaÑ 
sutvÈ upÈsako “BuddhÈnaÑ dve kathÈ nÈma natthÊ”ti punadivase pattabbaÑ 
viya taÑ sampattiÑ amaÒÒittha. So yÈvatÈyukaÑ dÈnaÑ datvÈ sÊlaÑ 
samÈdÈya rakkhitvÈ nÈnappakÈraÑ kalyÈÓakammaÑ katvÈ kÈlaÑ katvÈ 
sagge nibbatti. 

 Tato paÔÔhÈya devamanussesu sampattiÑ anubhavanto ito ekanavute 
kappe VipassisammÈsambuddhe BandhumatÊnagaraÑ upanissÈya kheme 
migadÈye viharante devalokÈ cavitvÈ aÒÒatarasmiÑ parijiÓÓabrÈhmaÓakule 
nibbatti. TasmiÑ ca kÈle VipassÊ BhagavÈ sattame sattame saÑvacchare 
dhammaÑ kathesi, mahantaÑ kolÈhalaÑ hoti. SakalajambudÊpe devatÈ 
“SatthÈ dhammaÑ kathessatÊ”ti ÈrocesuÑ. BrÈhmaÓo taÑ sÈsanaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. “Tassa ayaÒca guÓo ayaÒca guÓo”ti (Ka)
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assosi. Tassa ca nivÈsanasÈÔako ekoyeva hoti, tathÈ brÈhmaÓiyÈ. PÈrupanaÑ 
pana dvinnampi ekameva, so sakalanagare “EkasÈÔakabrÈhmaÓo”ti paÒÒÈyi. 
So brÈhmaÓÈnaÑ kenacideva kiccena sannipÈte sati brÈhmaÓiÑ gehe 
ÔhapetvÈ sayaÑ taÑ vatthaÑ pÈrupitvÈ gacchati, brÈhmaÓÊnaÑ sannipÈte sati 
sayaÑ gehe acchati, brÈhmaÓÊ taÑ vatthaÑ pÈrupitvÈ gacchati. TasmiÑ 
pana divase brÈhmaÓo brÈhmaÓiÑ Èha “bhoti kiÑ rattiÑ dhammaÑ1 
suÓissasi, divÈ”ti. “MayaÑ mÈtugÈmajÈtikÈ2 nÈma rattiÑ sotuÑ na 
sakkoma, divÈ sossÈmÈ”ti brÈhmaÓaÑ gehe ÔhapetvÈ taÑ vatthaÑ pÈrupitvÈ 
upÈsikÈhi saddhiÑ divÈ gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ ekamante nisinnÈ 
dhammaÑ sutvÈ upÈsikÈhiyeva saddhiÑ ÈgamÈsi. Atha brÈhmaÓo 
brÈhmaÓiÑ gehe ÔhapetvÈ taÑ vatthaÑ pÈrupitvÈ vihÈraÑ gato. 

 TasmiÑ samaye SatthÈ parisamajjhe ala~katadhammÈsane nisinno 
cittabÊjaniÑ ÈdÈya ŒkÈsaga~gaÑ otÈrento viya SineruÑ manthaÑ katvÈ 
sÈgaraÑ nimmathento viya dhammakathaÑ kathesi. BrÈhmaÓassa 
parisapariyante nisinnassa dhammaÑ suÓantassa paÔhamayÈmasmiÑyeva 
sakalasarÊraÑ p|rayamÈnÈ paÒcavaÓÓÈ pÊti uppajji. So pÈrutavatthaÑ 
saÑgharitvÈ3 “Dasabalassa dassÈmÊ”ti cintesi. Athassa ÈdÊnavasahassaÑ 
dassayamÈnaÑ maccheraÑ uppajji. So “brÈhmaÓiyÈ mayhaÒca4 ekameva 
vatthaÑ, aÒÒaÑ kiÒci pÈrupanaÑ natthi, apÈrupitvÈ ca nÈma bahi vicarituÑ 
na sakkÈ”ti sabbathÈpi adÈtukÈmo ahosi, athassa nikkhante paÔhamayÈme 
majjhimayÈmepi tatheva5 pÊti uppajji. Tatheva cintetvÈ tatheva adÈtukÈmo 
ahosi. Athassa6 majjhimayÈme nikkhante pacchimayÈmepi tatheva pÊti 
uppajji. TadÈ so “yaÑ vÈ hotu taÑ vÈ7 pacchÈpi jÈnissÈmÊ”ti vatthaÑ 
saÑgharitvÈ Satthu pÈdam|le Ôhapesi. Tato vÈmahatthaÑ ÈbhujitvÈ 
dakkhiÓena hatthena tikkhattuÑ apphoÔetvÈ “jitaÑ me, jitaÑ me”ti tayo vÈre 
nadi. 

 TasmiÑ ca samaye BandhumarÈjÈ dhammÈsanassa pacchato 
antosaÓiyaÑ nisinno dhammaÑ suÓÈti. RaÒÒo ca nÈma “jitaÑ me”ti saddo 
amanÈpo 
______________________________________________________________ 
 1. DhammassavanaÑ (Ka) 2. MÈtugÈmÈ (Ka) 3. SaÑharitvÈ (Ka) 
 4. BrÈhmaÓiyÈ ca mayhaÒca (SÊ) 5. TathÈ (SÊ) 6. Tassa (SÊ) 
 7. TaraÓaÑ vÈ hotu maraÓaÑ vÈ (AÑ-®Ôha 1. 130; SaÑ-®Ôha 2. 170 piÔÔhesu.) 
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hoti. So purisaÑ pesesi “gaccha etaÑ puccha kiÑ vadasÊ”ti. So tena gantvÈ 
pucchito “avasesÈ hatthiyÈnÈdÊni Èruyha asicammÈdÊni gahetvÈ parasenaÑ 
jinanti, na taÑ acchariyaÑ. AhaÑ pana pacchato Ègacchantassa k|ÔagoÓassa 
muggarena sÊsaÑ bhinditvÈ taÑ palÈpento viya maccheracittaÑ madditvÈ 
pÈrutavatthaÑ Dasabalassa adÈsiÑ, taÑ me macchariyaÑ jitan”ti Èha. So 
puriso ÈgantvÈ taÑ pavattiÑ raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ Èha “amhe bhaÓe 
Dasabalassa anur|paÑ na jÈnimha, brÈhmaÓo jÈnÊ”ti1 vatthayugaÑ pesesi. 
TaÑ disvÈ brÈhmaÓo cintesi “ayaÑ mayhaÑ tuÓhÊnisinnassa paÔhamaÑ 
kiÒci adatvÈ Satthu guÓe kathentassa adÈsi, Satthu guÓe paÔicca uppannena 
pana mayhaÑ ko attho”ti tampi vatthayugaÑ Dasabalasseva adÈsi. RÈjÈpi 
“kiÑ brÈhmaÓena katan”ti pucchitvÈ “tampi tena vatthayugaÑ 
TathÈgatasseva dinnan”ti sutvÈ aÒÒÈnipi dve vatthayugÈni pesesi, so tÈnipi 
adÈsi. RÈjÈ aÒÒÈnipi cattÈrÊti evaÑ yÈva dvattiÑsavatthayugÈni pesesi. Atha 
brÈhmaÓo “idaÑ vaÉÉhetvÈ vaÉÉhetvÈ gahaÓaÑ viya hotÊ”ti attano atthÈya 
ekaÑ, brÈhmaÓiyÈ ekanti dve vatthayugÈni gahetvÈ tiÑsayugÈni 
TathÈgatasseva adÈsi. Tato paÔÔhÈya ca so Satthu vissÈsiko jÈto. 

 Atha naÑ rÈjÈ ekadivasaÑ sÊtasamaye Satthu santike dhammaÑ 
suÓantaÑ disvÈ satasahassagghanakaÑ attanÈ pÈrutarattakambalaÑ datvÈ 
Èha “ito paÔÔhÈya imaÑ pÈrupitvÈ dhammaÑ suÓÈhÊ”ti. So “kiÑ me iminÈ 
kambalena imasmiÑ p|tikÈye upanÊtenÈ”ti cintetvÈ antogandhakuÔiyaÑ 
TathÈgatassa maÒcassa upari vitÈnaÑ katvÈ agamÈsi. AthekadivasaÑ rÈjÈ 
pÈtova vihÈraÑ gantvÈ antogandhakuÔiyaÑ Satthu santike nisÊdi. TasmiÑ ca 
samaye chabbaÓÓÈ Buddharasmiyo kambale paÔihaÒÒanti, kambalo ativiya 
virocati. RÈjÈ ullokento saÒjÈnitvÈ Èha “amhÈkaÑ bhante esa kambalo, 
amhehi EkasÈÔakabrÈhmaÓassa dinno”ti. Tumhehi mahÈrÈja brÈhmaÓo 
p|jito, brÈhmaÓena mayaÑ p|jitÈti2. RÈjÈ “brÈhmaÓo yuttaÑ3 aÒÒÈsi, na 
mayan”ti pasÊditvÈ yaÑ manussÈnaÑ upakÈrabh|taÑ, taÑ sabbaÑ 
aÔÔhaÔÔhakaÑ katvÈ sabbaÔÔhakaÑ nÈma dÈnaÑ datvÈ purohitaÔÔhÈne Ôhapesi. 
Sopi “aÔÔhaÔÔhakaÑ nÈma catusaÔÔhi hotÊ”ti 
______________________________________________________________ 
 1. JÈnÈtÊti (SÊ, Ka) 2. AhaÑ p|jitoti (SaÑ-®Ôha 2. 171 piÔÔhe.) 
 3. YuttakaÑ (SaÑ-®Ôha 2. 171 piÔÔhe.) 
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catusaÔÔhi salÈkabhattÈni upanibandhÈpetvÈ yÈvajÊvaÑ dÈnaÑ datvÈ sÊlaÑ 
rakkhitvÈ tato cuto sagge nibbatti. 

 Puna tato cuto imasmiÑ kappe KoÓÈgamanassa ca Bhagavato 
Kassapadasabalassa cÈti dvinnaÑ BuddhÈnaÑ antare BÈrÈÓasiyaÑ 
kuÔumbiyaghare nibbatto. So vuddhimanvÈya gharÈvÈsaÑ vasanto 
ekadivasaÑ araÒÒe ja~ghavihÈraÑ carati. TasmiÑ ca samaye 
Paccekabuddho nadÊtÊre cÊvarakammaÑ karonto anuvÈte appahonte 
saÑgharitvÈ1 ÔhapetuÑ Èraddho. So disvÈ “kasmÈ bhante saÑgharitvÈ1 
ÔhapethÈ”ti Èha. AnuvÈto nappahotÊti. “IminÈ bhante karothÈ”ti 
uttarasÈÔakaÑ datvÈ “nibbattanibbattaÔÔhÈne me kenaci parihÈni mÈ hot|”ti 
patthanaÑ paÔÔhapesi. 

 Gharepissa bhaginiyÈ saddhiÑ bhariyÈya kalahaÑ karontiyÈ 
Paccekabuddho piÓÉÈya pÈvisi, athassa bhaginÊ Paccekabuddhassa 
piÓÉapÈtaÑ datvÈ tassa bhariyaÑ sandhÈya2 “evar|paÑ bÈlaÑ yojanasatena 
parivajjeyyan”ti patthanaÑ paÔÔhapesi. SÈ geha~gaÓe ÔhitÈ sutvÈ “imÈya 
dinnabhattaÑ mÈ esa bhuÒjat|”ti pattaÑ gahetvÈ piÓÉapÈtaÑ chaÉÉetvÈ 
kalalassa p|retvÈ adÈsi. ItarÈ disvÈ “bÈle tvaÑ maÑ tÈva akkosa vÈ pahara 
vÈ, evar|passa pana dve asa~khyeyyÈni p|ritapÈramissa pattato bhattaÑ 
chaÉÉetvÈ kalalaÑ dÈtuÑ na yuttan”ti Èha. Athassa bhariyÈya 
paÔisa~khÈnaÑ uppajji. SÈ “tiÔÔhatha bhante”ti kalalaÑ chaÉÉetvÈ pattaÑ 
dhovitvÈ gandhacuÓÓena ubbaÔÔetvÈ paÓitabhattassa catumadhurassa ca 
p|retvÈ upari Èsittena padumagabbhavaÓÓena sappinÈ vijjotamÈnaÑ 
Paccekabuddhassa hatthe ÔhapetvÈ “yathÈ ayaÑ piÓÉapÈto obhÈsajÈto, evaÑ 
obhÈsajÈtaÑ me sarÊraÑ hot|”ti patthanaÑ paÔÔhapesi. Paccekabuddho 
anumoditvÈ3 ÈkÈsaÑ pakkhandi. 

 Tepi jÈyampatikÈ yÈvatÈyukaÑ kusalaÑ katvÈ sagge nibbattitvÈ puna 
tato cavitvÈ upÈsako KassapasammÈsambuddhakÈle BÈrÈÓasiyaÑ 
asÊtikoÔivibhavassa seÔÔhino putto hutvÈ nibbatti, itarÈpi tÈdisasseva seÔÔhino 
dhÊtÈ hutvÈ nibbatti. Tassa vuddhippattassa tameva seÔÔhidhÊtaraÑ ÈnayiÑsu. 
TassÈ pubbe aniÔÔhavipÈkassa pÈpakammassa4 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑharitvÈ (SÊ) 2. SandhÈya evamÈha (SÊ, Ka) 3. AnumodanaÑ katvÈ (SÊ) 
 4. Sayameva katassa (SÊ), adinnavipÈkassa tassa kammassa 
 (AÑ-®Ôha 1. 132; SaÑ-®Ôha 2. 172 piÔÔhesu.) 
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ÈnubhÈvena patikulaÑ paviÔÔhamattÈya ummÈrabbhantare sakalasarÊraÑ 
ugghÈÔitavaccakuÔi viya duggandhaÑ jÈtaÑ. SeÔÔhikumÈro “kassÈyaÑ 
gandho”ti pucchitvÈ “seÔÔhikaÒÒÈyÈ”ti sutvÈ “nÊharatha nÊharathÈ”ti 
ÈbhataniyÈmeneva1 kulagharaÑ pesesi. SÈ eteneva nÊhÈrena sattasu ÔhÈnesu 
paÔinivattitÈ2. 

 Tena ca samayena Kassapadasabalo parinibbÈyi, tassa ghanakoÔÔimÈhi 
satasahassagghanikÈhi rattasuvaÓÓiÔÔhakÈhi yojanubbedhaÑ cetiyaÑ 
ÈrabhiÑsu. TasmiÑ cetiye karÊyamÈne sÈ seÔÔhidhÊtÈ cintesi “ahaÑ sattasu 
ÔhÈnesu paÔinivattitÈ, kiÑ me jÊvitenÈ”ti attano ÈbharaÓabhaÓÉaÑ 
bhaÒjÈpetvÈ suvaÓÓiÔÔhakaÑ kÈresi ratanÈyataÑ vidatthivitthinnaÑ 
catura~gulubbedhaÑ. Tato haritÈlamanosilÈpiÓÉaÑ gahetvÈ aÔÔha 
uppalahatthake ÈdÈya cetiyakaraÓaÔÔhÈnaÑ gatÈ. TasmiÑ ca khaÓe ekÈ 
iÔÔhakÈpanti parikkhipitvÈ ÈgacchamÈnÈ ghaÔaniÔÔhakÈya |nÈ hoti, seÔÔhidhÊtÈ 
vaÉÉhakiÑ Èha “imaÑ iÔÔhakaÑ ettha ÔhapethÈ”ti. Amma bhaddake kÈle 
ÈgatÈsi, sayameva ÔhapehÊti. SÈ Èruyha telena haritÈlamanosilÈpiÓÉaÑ 
yojetvÈ tena bandhanena iÔÔhakaÑ patiÔÔhapetvÈ upari aÔÔhahi 
uppalahatthakehi p|jaÑ katvÈ vanditvÈ “nibbattanibbattaÔÔhÈne me kÈyato 
candanagandho vÈyatu, mukhato uppalagandho”ti patthanaÑ katvÈ cetiyaÑ 
vanditvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ agamÈsi. 

 Atha tasmiÑyeva khaÓe yassa seÔÔhiputtassa paÔhamaÑ gehaÑ nÊtÈ, 
tassa taÑ Èrabbha sati udapÈdi. Nagarepi nakkhattaÑ sa~ghuÔÔhaÑ hoti. So 
upaÔÔhÈke Èha “tadÈ idha ÈnÊtÈ seÔÔhidhÊtÈ atthi, kahaÑ sÈ”ti. Kulagehe 
sÈmÊti. Œnetha naÑ, nakkhattaÑ kÊÄissÈmÈti. Te gantvÈ taÑ vanditvÈ ÔhitÈ 
“kiÑ tÈtÈ ÈgatatthÈ”ti tÈya puÔÔhÈ taÑ pavattiÑ ÈcikkhiÑsu. TÈtÈ mayÈ 
ÈbharaÓabhaÓÉena cetiyaÑ p|jitaÑ, ÈbharaÓaÑ me natthÊti. Te gantvÈ 
seÔÔhiputtassa ÈrocesuÑ. Œnetha naÑ, piÄandhanaÑ labhissatÊti3. Te 
ÈnayiÑsu, tassÈ saha gharapavesanena sakalagehaÑ candanagandho ceva 
nÊluppalagandho ca vÈyi. SeÔÔhiputto taÑ pucchi “paÔhamaÑ tava sarÊrato 
duggandho vÈyi, idÈni pana te sarÊrato candanagandho 
______________________________________________________________ 
 1. ŒgatayÈneneva (SÊ) 2. PaÔinivatti (SÊ) 
 3. LabhissÈmÈti (AÑ-®Ôha 1. 133; SaÑ-®Ôha 2. 173 piÔÔhesu.) 
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mukhato uppalagandho vÈyati, kiÑ etan”ti. SÈ Èdito paÔÔhÈya attanÈ 
katakammaÑ Èrocesi. SeÔÔhiputto “niyyÈnikaÑ vata BuddhasÈsanan”ti 
pasÊditvÈ yojanikaÑ suvaÓÓacetiyaÑ kambalakaÒcukena parikkhipitvÈ tattha 
tattha rathacakkappamÈÓehi suvaÓÓapadumehi ala~kari. TesaÑ 
dvÈdasahatthÈ olambakÈ honti. 

 So tattha yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ sagge nibbattitvÈ tato cuto bÈrÈÓasito 
yojanamatte ÔhÈne aÒÒatarasmiÑ amaccakule nibbatti, seÔÔhikaÒÒÈpi 
devalokato ca vitvÈ rÈjakule jeÔÔhadhÊtÈ hutvÈ nibbatti. Tesu vayappattesu 
kumÈrassa vasanagÈme nakkhattaÑ sa~ghuÔÔhaÑ. So mÈtaraÑ Èha “sÈÔakaÑ 
me amma dehi, nakkhattaÑ kÊÄissÈmÊ”ti. SÈ dhotavatthaÑ nÊharitvÈ adÈsi. 
“Amma th|laÑ idan”ti Èha. SÈ aÒÒaÑ nÊharitvÈ adÈsi, tampi paÔikkhipi. 
Atha naÑ mÈtÈ Èha “tÈta yÈdise gehe mayaÑ jÈtÈ, natthi no ito 
sukhumatarassa paÔilÈbhÈya puÒÒan”ti. Tena hi labhanaÔÔhÈnaÑ gacchÈmi 
ammÈti. Putta ahaÑ ajjeva tuyhaÑ BÈrÈÓasinagare rajjapaÔilÈbhampi 
icchÈmÊti. So mÈtaraÑ vanditvÈ Èha “gacchÈmi ammÈ”ti. Gaccha tÈtÈti. 
EvaÑ kirassÈ cittaÑ ahosi “kahaÑ gamissati, idha vÈ ettha vÈ gehe 
nisÊdissatÊ”ti. So pana puÒÒaniyÈmena nikkhamitvÈ BÈrÈÓasiÑ gantvÈ 
uyyÈne ma~galasilÈpaÔÔe sasÊsaÑ pÈrupitvÈ nipajji. So ca BÈrÈÓasiraÒÒo 
kÈla~katassa sattamo divaso hoti. 

 AmaccÈ raÒÒo sarÊrakiccaÑ katvÈ rÈja~gaÓe nisÊditvÈ mantayiÑsu 
“raÒÒo ekÈ dhÊtÈva atthi, putto natthi, arÈjakaÑ rajjaÑ nassati1, ko rÈjÈ 
hotÊ”ti, “tvaÑ hohi, tvaÑ hohÊ”ti ÈhaÑsu. Purohito Èha “bahuÑ oloketuÑ na 
vaÔÔati, phussarathaÑ vissajjemÈ”ti. Te kumudavaÓÓe cattÈro sindhave 
yojetvÈ paÒcavidhaÑ rÈjakakudhabhaÓÉaÑ setacchattaÒca rathasmiÑ yeva 
ÔhapetvÈ rathaÑ vissajjetvÈ pacchato t|riyÈni paggaÓhÈpesuÑ. Ratho 
pÈcÊnadvÈrena nikkhamitvÈ uyyÈnÈbhimukho ahosi. “Paricayena 
uyyÈnÈbhimukho gacchati, nivattemÈ”ti keci ÈhaÑsu. Purohito “mÈ 
nivattayitthÈ”ti Èha. Ratho kumÈraÑ padakkhiÓaÑ katvÈ Èrohanasajjo hutvÈ 
aÔÔhÈsi, 
______________________________________________________________ 
 1. Nassissati (Ka), na tiÔÔhati (SaÑ-®Ôha 2. 174), na vaÔÔati (AÑ-®Ôha 1. 134) 
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purohito pÈrupanakaÓÓaÑ apanetvÈ pÈdatalÈni olokento “tiÔÔhatu ayaÑ dÊpo, 
dvisahassadÊpaparivÈresu cat|su mahÈdÊpesu esa rajjaÑ kÈretuÑ yutto”ti 
vatvÈ “punapi t|riyÈni paggaÓhatha, punapi paggaÓhathÈ”ti tikkhattuÑ 
t|riyÈni paggaÓhÈpesi. 

 Atha kumÈro mukhaÑ vivaritvÈ oloketvÈ “kena kammena ÈgatatthÈ”ti 
Èha. Deva tumhÈkaÑ rajjaÑ pÈpuÓÈtÊti. RÈjÈ kahanti. DevattaÑ gato sÈmÊti. 
Kati divasÈ atikkantÈti. Ajja sattamo divasoti. Putto vÈ dhÊtÈ vÈ natthÊti. 
DhÊtÈ atthi deva, putto natthÊti. KarissÈmi rajjanti. Te tÈvadeva 
abhisekamaÓÉapaÑ kÈretvÈ rÈjadhÊtaraÑ sabbÈla~kÈrehi ala~karitvÈ 
uyyÈnaÑ ÈnetvÈ kumÈrassa abhisekaÑ akaÑsu. Athassa katÈbhisekassa 
satasahassagghanakaÑ vatthaÑ upahariÑsu. So “kimidaÑ tÈtÈ”ti Èha. 
NivÈsanavatthaÑ devÈti. Nanu tÈtÈ th|lanti1. ManussÈnaÑ 
paribhogavatthesu ito sukhumataraÑ natthi devÈti. TumhÈkaÑ rÈjÈ 
evar|paÑ nivÈsesÊti. Œma devÈti. Na maÒÒe puÒÒavÈ tumhÈkaÑ rÈjÈ, 
suvaÓÓabhi~gÈraÑ Èharatha, labhissÈma vatthanti. SuvaÓÓabhi~gÈraÑ 
ÈhariÑsu. So uÔÔhÈya hatthe dhovitvÈ mukhaÑ vikkhÈletvÈ hatthena udakaÑ 
ÈdÈya puratthimadisÈyaÑ abbhukkiri, tÈvadeva ghanapathaviÑ bhinditvÈ 
aÔÔha kapparukkhÈ uÔÔhahiÑsu. Puna udakaÑ gahetvÈ dakkhiÓÈyaÑ 
pacchimÈyaÑ uttarÈyanti evaÑ cat|su disÈsu abbhukkiri, sabbadisÈsu 
aÔÔhaÔÔhakaÑ katvÈ dvattiÑsa kapparukkhÈ uÔÔhahiÑsu. So ekaÑ 
dibbadussaÑ nivÈsetvÈ ekaÑ pÈrupitvÈ “NandaraÒÒo vijite suttakantikÈ 
itthiyo mÈ suttaÑ kantiÑs|ti2 evaÑ bheriÑ carÈpethÈ”ti vatvÈ chattaÑ 
ussÈpetvÈ ala~katapaÔiyatto hatthikkhandhavaragato nagaraÑ pavisitvÈ 
pÈsÈdaÑ Èruyha mahÈsampattiÑ anubhavi. 

 EvaÑ kÈle gacchante ekadivasaÑ devÊ raÒÒo mahÈsampattiÑ disvÈ 
“aho tapassÊ”ti kÈruÒÒÈkÈraÑ dasseti. “KimidaÑ devÊ”ti ca puÔÔhÈ 
“atimahatÊ te deva sampatti, atÊte BuddhÈnaÑ saddahitvÈ kalyÈÓaÑ akattha, 
idÈni anÈgatassa paccayaÑ kusalaÑ na karothÈ”ti Èha. Kassa dassÈma, 
sÊlavanto natthÊti. “AsuÒÒo deva JambudÊpo arahantehi, tumhe dÈnameva 
sajjetha, ahaÑ arahante lacchÈmÊ”ti Èha. RÈjÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Nanu tÈtÈ th|laÑ, aÒÒaÑ sukhumataraÑ natthÊti. (AÑ-®Ôha 1. 135 piÔÔhe.) 
 2. Kantant|ti (SÊ) 
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punadivase pÈcÊnadvÈre dÈnaÑ sajjÈpesi. DevÊ pÈtova uposatha~gÈni 
adhiÔÔhÈya uparipÈsÈde puratthÈbhimukhÈ urena nipajjitvÈ “sace etissaÑ 
disÈyaÑ arahanto atthi, sveva ÈgantvÈ amhÈkaÑ bhikkhaÑ gaÓhant|”ti Èha. 
TassaÑ disÈyaÑ arahanto nÈhesuÑ, taÑ sakkÈraÑ kapaÓayÈcakÈnaÑ1 
adaÑsu. Punadivase dakkhiÓadvÈre dÈnaÑ sajjetvÈ tatheva akÈsi, 
punadivase pacchimadvÈre. UttaradvÈre sajjitadivase pana deviyÈ tatheva 
nimantentiyÈ2 Himavante vasantÈnaÑ PadumavatiyÈ puttÈnaÑ 
paÒcasatÈnaÑ PaccekabuddhÈnaÑ jeÔÔhako MahÈpadumapaccekabuddho 
bhÈtike Èmantesi “mÈrisÈ NandarÈjÈ tumhe nimanteti, adhivÈsetha tassÈ”ti te 
adhivÈsetvÈ punadivase Anotattadahe mukhaÑ dhovitvÈ ÈkÈsena ÈgantvÈ 
uttaradvÈre otariÑsu. ManussÈ disvÈ gantvÈ “paÒcasatÈ deva 
PaccekabuddhÈ ÈgatÈ”ti raÒÒo ÈrocesuÑ. RÈjÈ saddhiÑ deviyÈ gantvÈ 
vanditvÈ pattaÑ gahetvÈ Paccekabuddhe pÈsÈdaÑ ÈropetvÈ tatra nesaÑ 
dÈnaÑ datvÈ bhattakiccÈvasÈne rÈjÈ saÑghattherassa, devÊ saÑghanavakassa 
pÈdam|le nipajjitvÈ “ayyÈ paccayehi na kilamissanti mayaÑ puÒÒena na 
hÈyissÈma3, amhÈkaÑ yÈvajÊvaÑ idha nivÈsÈya paÔiÒÒaÑ dethÈ”ti paÔiÒÒaÑ 
kÈretvÈ uyyÈne paÒcapaÓÓasÈlÈsatÈni paÒcaca~kamanasatÈnÊti sabbÈkÈrena 
nivÈsanaÔÔhÈnÈni sampÈdetvÈ tattha vasÈpesuÑ. 

 EvaÑ kÈle gacchante raÒÒo paccanto kupito. So “ahaÑ paccantaÑ 
v|pasametuÑ gacchÈmi, tvaÑ Paccekabuddhesu mÈ pamajjÊ”ti deviÑ 
ovaditvÈ gato. TasmiÑ anÈgateyeva PaccekabuddhÈnaÑ Èyusa~khÈrÈ khÊÓÈ. 
MahÈpadumapaccekabuddho tiyÈmarattiÑ jhÈnakÊÄaÑ kÊÄitvÈ aruÓuggamane 
ÈlambanaphalakaÑ ÈlambitvÈ Ôhitakova anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ 
parinibbÈyi, etenupÈyena sesÈpÊti sabbeva parinibbutÈ. Punadivase devÊ 
PaccekabuddhÈnaÑ nisÊdanaÔÔhÈnaÑ harit|palittaÑ kÈretvÈ pupphÈni 
vikiritvÈ dh|paÑ datvÈ4 tesaÑ ÈgamanaÑ olokayantÊ nisinnÈ ÈgamanaÑ 
apassantÊ purisaÑ pesesi “gaccha tÈta jÈnÈhi, kiÑ ayyÈnaÑ kiÒci 
aphÈsukan”ti. So gantvÈ MahÈpadumassa paÓÓasÈlÈya dvÈraÑ vivaritvÈ 
tattha apassanto ca~kamanaÑ gantvÈ ÈlambanaphalakaÑ nissÈya ÔhitaÑ 
disvÈ vanditvÈ “kÈlo 
______________________________________________________________ 
 1. YÈcakÈdÊnaÑ (SÊ) 2. Nimantite (Ka) 
 3. Na hÈyissÈmi (SÊ) 4. Dh|paÑ vÈsetvÈ (Ka) 
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bhante”ti Èha. ParinibbutasarÊraÑ kiÑ kathessati, so “niddÈyati maÒÒe”ti 
gantvÈ piÔÔhipÈde hatthena parÈmasitvÈ pÈdÈnaÑ sÊtalatÈya ceva thaddhatÈya 
ca parinibbutabhÈvaÑ ÒatvÈ dutiyassa santikaÑ agamÈsi. EvaÑ tatiyassÈti 
sabbesaÑ parinibbutabhÈvaÑ ÒatvÈ rÈjakulaÑ gato. “KahaÑ tÈta 
PaccekabuddhÈ”ti puÔÔho “parinibbutÈ devÊ”ti Èha. DevÊ kandantÊ rodantÊ 
nikkhamitvÈ nÈgarehi saddhiÑ tattha gantvÈ sÈdhukÊÄitaÑ kÈretvÈ 
PaccekabuddhÈnaÑ sarÊrakiccaÑ kÈretvÈ dhÈtuyo gahetvÈ cetiyaÑ 
patiÔÔhÈpesi. 

 RÈjÈ paccantaÑ v|pasametvÈ Ègato paccuggamanaÑ ÈgataÑ deviÑ 
pucchi “kiÑ bhadde Paccekabuddhesu nappamajji, nirogÈ ayyÈ”ti. 
ParinibbutÈ devÈti. RÈjÈ cintesi “evar|pÈnampi paÓÉitÈnaÑ maraÓaÑ 
uppajjati, amhÈkaÑ kuto mokkho”ti. So nagaraÑ agantvÈ uyyÈnameva 
pavisitvÈ jeÔÔhaputtaÑ pakkosÈpetvÈ tassa rajjaÑ niyyÈtetvÈ1 sayaÑ 
samaÓapabbajjaÑ pabbaji, devÊpi “imasmiÑ pabbajite ahaÑ kiÑ 
karissÈmÊ”ti tattheva uyyÈne pabbajitvÈ dvepi jhÈnaÑ bhÈvetvÈ tato cutÈ 
brahmaloke nibbattiÑsu. 

 Tesu tattheva vasantesu amhÈkaÑ SatthÈ loke uppajjitvÈ 
pavattitavaradhammacakko anupubbena RÈjagahaÑ pÈvisi. Satthari tattha 
paÔivasante ayaÑ Pippali2 mÈÓavo MagadharaÔÔhe MahÈtitthabrÈhmaÓagÈme 
KapilabrÈhmaÓassa aggamahesiyÈ kucchimhi nibbatto, ayaÑ BhaddÈ 
KÈpilÈnÊ MaddaraÔÔhe SÈgalanagare KosiyagottabrÈhmaÓassa aggamahesiyÈ 
kucchismiÑ nibbattÈ. TesaÑ anukkamena vaÉÉhamÈnÈnaÑ 
PippalimÈÓavassa vÊsatime, BhaddÈya soÄasame vasse sampatte mÈtÈpitaro 
puttaÑ oloketvÈ “tÈta tvaÑ vayappatto, kulavaÑso nÈma patiÔÔhapetabbo”ti 
ativiya nippÊÄayiÑsu. MÈÓavo Èha “mayhaÑ sotapathe evar|paÑ kathaÑ mÈ 
kathetha. AhaÑ yÈva tumhe dharatha, tÈva paÔijaggissÈmi, tumhÈkaÑ 
accayena3 nikkhamitvÈ pabbajissÈmÊ”ti. Te katipÈhaÑ atikkamitvÈ puna 
kathayiÑsu. Sopi tatheva paÔikkhipi. Tato paÔÔhÈya nirantaraÑ kathetiyeva. 
______________________________________________________________ 
 1. NiyyÈdetvÈ (SÊ), paÔiyÈdetvÈ (Ka) 2. Pipphali (Ka) 3. Pacchato (SÊ) 
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 MÈÓavo “mama mÈtaraÑ saÒÒÈpessÈmÊ”ti rattasuvaÓÓassa 
nikkhasahassaÑ datvÈ sabbakÈmehi santappetvÈ suvaÓÓakÈrehi ekaÑ 
itthir|paÑ kÈrÈpetvÈ tassa majjanaghaÔÔanÈdikammapariyosÈne taÑ 
rattavatthaÑ nivÈsÈpetvÈ vaÓÓasampannehi pupphehi ceva nÈnÈ-ala~kÈrehi 
ca ala~kÈrÈpetvÈ mÈtaraÑ pakkosÈpetvÈ Èha “amma evar|paÑ ÈrammaÓaÑ 
labhanto gehe vasissÈmi alabhanto na vasissÈmÊ”ti. PaÓÉitÈ brÈhmaÓÊ cintesi 
“mayhaÑ putto puÒÒavÈ dinnadÈno katÈbhinÊhÈro, puÒÒaÑ karonto na 
ekakova akÈsi, addhÈ etena sahakatapuÒÒÈ suvaÓÓar|papaÔibhÈgÈva 
bhavissatÊ”ti aÔÔha brÈhmaÓe pakkosÈpetvÈ sabbakÈmehi santappetvÈ 
suvaÓÓar|pakaÑ rathaÑ ÈropetvÈ “gacchatha tÈtÈ, yattha amhÈkaÑ 
jÈtigottabhogehi samÈne kule evar|paÑ dÈrikaÑ passatha, imameva 
suvaÓÓar|pakaÑ paÓÓÈkÈraÑ katvÈ ethÈ”ti uyyojesi. 

 Te “amhÈkaÑ nÈma etaÑ kamman”ti nikkhamitvÈ “kattha gamissÈmÈ”ti 
cintetvÈ MaddaraÔÔhaÑ nÈma itthÈkaro, MaddaraÔÔhaÑ gamissÈmÈ”ti 
MaddaraÔÔhe SÈgalanagaraÑ agamaÑsu. Tattha taÑ suvaÓÓar|pakaÑ 
nhÈnatitthe ÔhapetvÈ ekamante nisÊdiÑsu. Atha BhaddÈya dhÈtÊ BhaddaÑ 
nhahÈpetvÈ ala~karitvÈ sirigabbhe nisÊdÈpetvÈ sayaÑ nhÈyituÑ udakatitthaÑ 
gatÈ tattha taÑ suvaÓÓar|pakaÑ disvÈ “kissÈyaÑ avinÊtÈ idhÈgantvÈ ÔhitÈ”ti 
piÔÔhipasse paharitvÈ “suvaÓÓar|pakan”ti ÒatvÈ “ayyadhÊtÈ me”ti saÒÒaÑ 
uppÈdesiÑ, “ayaÑ pana me ayyadhÊtÈya nivÈsanapaÔiggÈhikÈyÈpi asadisÈ”ti 
Èha. Atha naÑ te manussÈ parivÈretvÈ “evar|pÈ te sÈmidhÊtÈ”ti pucchiÑsu. 
KiÑ esÈ, imÈya suvaÓÓapaÔimÈya sataguÓena sahassaguÓena mayhaÑ 
ayyadhÊtÈ abhir|patarÈ, dvÈdasahatthe gabbhe nisinnÈya padÊpakiccaÑ 
natthi, sarÊrobhÈseneva tamaÑ vidhamatÊti. “Tena hi ÈgacchÈ”ti taÑ 
KhujjaÑ gahetvÈ suvaÓÓar|pakaÑ rathe ÈropetvÈ Kosiyagottassa 
brÈhmaÓassa gharadvÈre ÔhatvÈ ÈgamanaÑ nivedayiÑsu. 

 BrÈhmaÓo paÔisanthÈraÑ katvÈ “kuto ÈgatatthÈ”ti pucchi. 
MagadharaÔÔhe MahÈtitthagÈme KapilabrÈhmaÓassa gharatoti. KiÑ kÈraÓÈ 
ÈgatÈti. IminÈ nÈma kÈraÓenÈti. “KalyÈÓaÑ tÈtÈ, samajÈtigottavibhavo 
amhÈkaÑ brÈhmaÓo, dassÈmi dÈrikan”ti paÓÓÈkÈraÑ gaÓhi. Te 
KapilabrÈhmaÓassa sÈsanaÑ pahiÓiÑsu “laddhÈ 
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dÈrikÈ, kattabbaÑ karothÈ”ti. TaÑ sÈsanaÑ sutvÈ PippalimÈÓavassa 
ÈrocayiÑsu “laddhÈ kira dÈrikÈ”ti. MÈÓavo “ahaÑ ‘na labhissantÊ’ti1 
cintesiÑ, ime ‘laddhÈ’ti vadanti, anatthiko hutvÈ paÓÓaÑ pesessÈmÊ”ti 
rahogato paÓÓaÑ likhi “BhaddÈ attano jÈtigottabhogÈnur|paÑ gharÈvÈsaÑ 
labhatu, ahaÑ nikkhamitvÈ pabbajissÈmi, mÈ pacchÈ vippaÔisÈrinÊ ahosÊ”ti. 
BhaddÈpi “asukassa kira maÑ dÈtukÈmo”ti sutvÈ “paÓÓaÑ pesessÈmÊ”ti 
rahogatÈ2 paÓÓaÑ likhi “ayyaputto attano jÈtigottabhogÈnur|paÑ 
gharÈvÈsaÑ labhatu, ahaÑ pabbajissÈmi, mÈ pacchÈ vippaÔisÈrÊ ahosÊ”ti. 
Dvepi paÓÓÈni antarÈmagge samÈgacchiÑsu. IdaÑ kassa paÓÓanti. 
PippalimÈÓavena BhaddÈya pahitanti. IdaÑ kassÈti. “BhaddÈya 
PippalimÈÓavassa pahitan”ti ca vutte te dvepi vÈcetvÈ “passatha dÈrakÈnaÑ 
kamman”ti phÈletvÈ araÒÒe chaÉÉetvÈ3 aÒÒaÑ taÑsamÈnaÑ paÓÓaÑ 
likhitvÈ ito etto ca pesesuÑ. Iti kumÈrassa kumÈrikÈya ca sadisaÑ paÓÓaÑ 
lokassÈdarahitamevÈti anicchamÈnÈnaÑyeva dvinnaÑ samÈgamo ahosi. 

 TaÑ divasaÑyeva4 PippalimÈÓavo ekaÑ pupphadÈmaÑ ganthÈpesi 
BhaddÈpi, tÈni sayanamajjhe ÔhapesuÑ bhuttasÈyamÈsÈ ubhopi “sayanaÑ 
ÈruhissÈmÈ”ti mÈÓavo dakkhiÓapassena sayanaÑ Èruhi, BhaddÈ 
vÈmapassena abhiruhitvÈ Èha “yassa passe pupphÈni milÈyanti, tassa 
rÈgacittaÑ uppannanti vijÈnissÈma, imaÑ pupphadÈmaÑ na alliyitabban”ti. 
Te pana aÒÒamaÒÒaÑ sarÊrasamphassabhayena tiyÈmarattiÑ niddaÑ 
anokkamantÈva vÊtinÈmenti, divÈ pana hasitamattampi nÈhosi. Te 
lokÈmisena asaÑsaÔÔhÈ yÈva mÈtÈpitaro dharanti, tÈva kuÔumbaÑ avicÈretvÈ 
tesu kÈla~katesu vicÈrayiÑsu. MahatÊ mÈÓavassa sampatti–ekadivasaÑ 
sarÊraÑ ubbaÔÔetvÈ chaÉÉetabbaÑ suvaÓÓacuÓÓaÑ eva MagadhanÈÄiyÈ 
dvÈdasanÈÄimattaÑ laddhuÑ vaÔÔati. YantabaddhÈni saÔÔhimahÈtaÄÈkÈni, 
kammanto dvÈdasayojaniko, AnurÈdhapurapamÈÓÈ cuddasa gÈmÈ, cuddasa 
hatthÈnÊkÈni, cuddasa assÈnÊkÈni, cuddasa rathÈnÊkÈni. 

 So ekadivasaÑ ala~kata-assaÑ Èruyha mahÈjanaparivuto kammantaÑ 
gantvÈ khettakoÔiyaÑ Ôhito na~galehi bhinnaÔÔhÈnato kÈkÈdayo 
______________________________________________________________ 
 1. Na labhissanti (SÊ) 2. GantvÈ (Ka) 3. ChaÔÔetvÈ (Ka) 4. TaÑ divaseyeva (SÊ) 
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sakuÓe gaÓÉuppÈdÈdipÈÓake uddharitvÈ khÈdante disvÈ “tÈtÈ ime kiÑ 
khÈdantÊ”ti pucchi. GaÓÉuppÈde ayyÈti. Etehi kataÑ pÈpaÑ kassa hotÊti. 
TumhÈkaÑ ayyÈti. So cintesi “sace etehi kataÑ pÈpaÑ mayhaÑ hoti, kiÑ 
me karissati satta-asÊtikoÔidhanaÑ, kiÑ dvÈdasayojano kammanto, kiÑ 
yantabaddhÈni taÄÈkÈni, kiÑ cuddasa gÈmÈ, sabbametaÑ BhaddÈya 
KÈpilÈniyÈ niyyÈtetvÈ nikkhamma pabbajissÈmÊ”ti. 

 BhaddÈpi KÈpilÈnÊ tasmiÑ khaÓe antaravatthumhi tayo tilakumbhe 
pattharÈpetvÈ dhÈtÊhi parivutÈ nisinnÈ kÈke tilapÈÓake khÈdamÈne disvÈ 
“ammÈ kiÑ ime khÈdantÊ”ti pucchi. PÈÓake ayyeti. AkusalaÑ kassa hotÊti. 
TumhÈkaÑ ayyeti. SÈ cintesi “mayhaÑ catuhatthavatthaÑ 
nÈÄikodanamattaÒca laddhuÑ vaÔÔati, yadi panetaÑ ettakena1 janena kataÑ 
akusalaÑ mayhaÑ hoti, bhavasahassenapi vaÔÔato sÊsaÑ ukkhipituÑ na 
sakkÈ, ayyaputte Ègatamatteyeva sabbaÑ tassa niyyÈtetvÈ nikkhamma 
pabbajissÈmÊ”ti. 

 MÈÓavo ÈgantvÈ nhatvÈ pÈsÈdaÑ Èruyha mahÈrahe palla~ke nisÊdi, 
athassa cakkavattino anucchavikaÑ bhojanaÑ sajjayiÑsu, dvepi bhuÒjitvÈ 
parijane nikkhante rahogatÈ phÈsukaÔÔhÈne nisÊdiÑsu. Tato mÈÓavo 
BhaddaÑ Èha “bhadde imaÑ gharaÑ ÈgacchantÊ tvaÑ kittakaÑ dhanaÑ 
ÈharasÊ”ti, paÒcapaÓÓÈsa sakaÔasahassÈni ayyÈti. “TaÑ sabbaÑ, yÈ ca 
imasmiÑ ghare satta-asÊtikoÔiyo yantabaddhasaÔÔhitaÄÈkÈdibhedÈ ca sampatti 
atthi, taÑ sabbaÒca tuyhaÑyeva niyyÈdemÊ”ti. Tumhe pana kahaÑ 
gacchatha ayyÈti. AhaÑ pabbajissÈmÊti. Ayya ahampi tumhÈkaÑyeva 
ÈgamanaÑ olokayamÈnÈ nisinnÈ, ahampi pabbajissÈmÊti. TesaÑ 
ÈdittapaÓÓakuÔi viya tayo bhavÈ upaÔÔhahiÑsu, te antarÈpaÓato 
kasÈyarasapÊtÈni vatthÈni mattikÈpatte ca ÈharÈpetvÈ aÒÒamaÒÒaÑ kese 
oropetvÈ “ye loke arahanto, te uddissa amhÈkaÑ pabbajjÈ”ti pabbajitvÈ 
thavikÈsu patte pakkhipitvÈ aÑse laggetvÈ pÈsÈdato otariÑsu. Gehe dÈsesu 
vÈ kammakaresu vÈ na koci saÒjÈni. 
______________________________________________________________ 
 1. Ettakehi (SÊ) 
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 Atha ne brÈhmaÓagÈmato nikkhamma dÈsagÈmadvÈrena gacchante 
Èkappakuttavasena dÈsagÈmavÈsino saÒjÈniÑsu. Te rodantÈ pÈdesu nipatitvÈ 
“kiÑ amhe anÈthe karotha ayyÈ”ti ÈhaÑsu. “MayaÑ ‘bhaÓe ÈdittapaÓÓasÈlÈ 
viya tayo bhavÈ’ti pabbajimhÈ, sace tumhesu ekekaÑ bhujissaÑ karoma, 
vassasatampi nappahoti, tumheva tumhÈkaÑ sÊsaÑ dhovitvÈ bhujissÈ hutvÈ 
jÊvathÈ”ti vatvÈ tesaÑ rodantÈnaÑyeva pakkamiÑsu. 

 Thero purato gacchanto nivattitvÈ olokento cintesi “ayaÑ BhaddÈ 
KÈpilÈnÊ sakalajambudÊpagghanikÈ itthÊ mayhaÑ pacchato Ègacchati, 
ÔhÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ kocideva evaÑ cinteyya ‘ime pabbajitÈpi 
vinÈ bhavituÑ na sakkonti, ananucchavikaÑ karontÊ’ti, koci pÈpena manaÑ 
pad|setvÈ apÈyap|rako bhaveyya, imaÑ pahÈya mayhaÑ gantuÑ vaÔÔatÊ”ti 
cittaÑ uppÈdesi. So purato gacchanto dvedhÈpathaÑ disvÈ tassa matthake 
aÔÔhÈsi. BhaddÈpi ÈgantvÈ vanditvÈ aÔÔhÈsi. Atha naÑ Èha “bhadde tÈdisiÑ 
itthiÑ mama pacchato ÈgacchantiÑ disvÈ ‘ime pabbajitÈpi vinÈ bhavituÑ na 
sakkontÊ’ti cintetvÈ amhesu paduÔÔhacitto mahÈjano apÈyap|rako bhaveyya. 
ImasmiÑ dvedhÈpathe tvaÑ ekaÑ gaÓha, ahamekena gamissÈmÊ”ti. “Œma 
ayya pabbajitÈnaÑ mÈtugÈmo palibodho, ‘pabbajitvÈpi vinÈ na bhavantÊ’ti 
amhÈkaÑ dosaÑ dassessanti, tumhe ekaÑ maggaÑ gaÓhatha, vinÈ 
bhavissÈmÈ”ti tikkhattuÑ padakkhiÓaÑ katvÈ cat|su ÔhÈnesu 
paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ dasanakhasamodhÈnasamujjalaÑ aÒjaliÑ 
paggayha “satasahassakappaparimÈÓe addhÈne kato mittasanthavo ajja 
bhijjatÊ”ti vatvÈ “tumhe dakkhiÓajÈtikÈ nÈma, tumhÈkaÑ dakkhiÓamaggo 
vaÔÔati, mayaÑ mÈtugÈmÈ nÈma vÈmajÈtikÈ, amhÈkaÑ vÈmamaggo vaÔÔatÊ”ti 
vanditvÈ maggaÑ paÔipannÈ. TesaÑ dvedhÈbh|takÈle ayaÑ mahÈpathavÊ 
“ahaÑ CakkavÈÄasinerupabbate dhÈretuÑ sakkontÊpi tumhÈkaÑ guÓe 
dhÈretuÑ na sakkomÊ”ti vadantÊ viya viravamÈnÈ kampi, ÈkÈse asanisaddo 
viya pavatti, CnakkavÈÄasinerupabbato unnadi. 

 SammÈsambuddho VeÄuvanamahÈvihÈre gandhakuÔiyaÑ nisinno 
pathavÊkampanasaddaÑ sutvÈ “kissa nu kho pathavÊ kampatÊ”ti Èvajjento 
“pippalimÈÓavo ca BhaddÈ ca KÈpilÈnÊ maÑ uddissa appameyyaÑ 
sampattiÑ pahÈya pabbajitÈ, 
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tesaÑ viyogaÔÔhÈne ubhinnaÑ guÓabalena ayaÑ pathavÊkampo jÈto, mayÈpi 
etesaÑ sa~gahaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti gandhakuÔito nikkhamma sayameva 
pattacÊvaramÈdÈya asÊtimahÈtheresu kaÒcipi1 anÈmantetvÈ tigÈvutaÑ 
maggaÑ paccuggamanaÑ katvÈ RÈjagahassa ca NÈlandÈya ca antare 
Bahuputtakanigrodharukkham|le palla~kaÑ ÈbhujitvÈ nisÊdi. NisÊdanto pana 
aÒÒatarapaÑsuk|liko viya anisÊditvÈ BuddhavesaÑ gahetvÈ 
asÊtihatthaghanabuddharasmiyo vissajjento nisÊdi. Iti tasmiÑ khaÓe 
paÓÓacchattasakaÔacakkak|ÔÈgÈrÈdippamÈÓÈ Buddharasmiyo ito cito ca 
vippharantiyo vidhÈvantiyo candasahassas|riyasahassa-uggamanakÈlo viya 
kurumÈnÈ taÑ vanantaÑ ekobhÈsaÑ akaÑsu. 
DvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓasiriyÈ samujjalatÈrÈgaÓena viya gaganaÑ, 
supupphitakamalakuvalayena viya salilaÑ, vanantaÑ virocittha2 

nigrodharukkhassa nÈma khandho seto hoti, pattÈni nÊlÈni, pakkÈni rattÈni. 
TasmiÑ pana divase satasÈkho nigrodho suvaÓÓavaÓÓova ahosi. 

 MahÈkassapatthero “ayaÑ amhÈkaÑ SatthÈ bhavissati, imaÑ ahaÑ 
uddissa pabbajito”ti diÔÔhaÔÔhÈnato paÔÔhÈya oÓatoÓatova gantvÈ tÊsu ÔhÈnesu 
vanditvÈ “SatthÈ me bhante BhagavÈ, sÈvakohamasmi, SatthÈ me bhante 
BhagavÈ, sÈvakohamasmÊ”ti3 Èha. Atha naÑ BhagavÈ Èha “Kassapa sace 
tvaÑ imaÑ nipaccakÈraÑ mahÈpathaviyÈ kareyyÈsi, sÈpi dhÈretuÑ na 
sakkuÓeyya. TathÈgatassa evaÑ guÓamahantataÑ jÈnatÈ4 tayÈ kato 
nipaccakÈro mayhaÑ lomampi cÈletuÑ na sakkoti. NisÊda Kassapa, 
dÈyajjaÑ te dassÈmÊ”ti. Athassa BhagavÈ tÊhi ovÈdehi upasampadamadÈsi. 
DatvÈ Bahuputtakanigrodham|lato nikkhamitvÈ theraÑ pacchÈsamaÓaÑ 
katvÈ maggaÑ paÔipajji. Satthu sarÊraÑ 
dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓavicittaÑ, MahÈkassapassa sarÊraÑ 
sattamahÈpurisalakkhaÓapaÔimaÓÉitaÑ, so kaÒcanamahÈnÈvÈya 
pacchÈbaddho viya Satthu padÈnupadikaÑ Ènugacchi. SatthÈ thokaÑ 
maggaÑ gantvÈ maggÈ okkamma aÒÒatarasmiÑ rukkham|le nisajjÈkÈraÑ 
dassesi. Thero “nisÊditukÈmo SatthÈ”ti ÒatvÈ attano 
pÈrupitapaÔapilotikasa~ghÈÔiÑ catugguÓaÑ katvÈ paÒÒapesi. 
______________________________________________________________ 
 1. KiÒci (Ka) 2. SÈlavanantaraÑ virocitvÈ (Ka) 
 3. SaÑ 1. 419 piÔÔhe. 4. GuÓamahantajÈtassa (AÑ) 
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 SatthÈ tattha nisÊditvÈ hatthena cÊvaraÑ parimajjanto “mudukÈ kho 
tyÈyaÑ Kassapa paÔapilotikasa~ghÈÔÊ”ti1 Èha. Thero “SatthÈ mama 
sa~ghÈÔiyÈ mudubhÈvaÑ katheti, pÈrupitukÈmo bhavissatÊ”ti ÒatvÈ 
“pÈrupatu bhante BhagavÈ sa~ghÈÔin”ti Èha. TvaÑ kiÑ pÈrupissasi 
KassapÈti. TumhÈkaÑ nivÈsanaÑ labhanto pÈrupissÈmi bhanteti. “KiÑ pana 
tvaÑ Kassapa imaÑ paribhogajiÓÓaÑ paÑsuk|laÑ dhÈretuÑ sakkhissasi. 
MayÈ hi imassa paÑsuk|lassa gahitadivase udakapariyantaÑ katvÈ 
mahÈpathavÊ kampi, imaÑ BuddhÈnaÑ paribhogajiÓÓacÊvaraÑ nÈma na 
sakkÈ parittaguÓena dhÈretuÑ, paÔibalenevidaÑ paÔipattip|raÓasamatthena 
jÈtipaÑsuk|likena dhÈretuÑ vaÔÔatÊ”ti vatvÈ therena saddhiÑ cÊvaraÑ 
parivattesi. 

 EvaÑ pana cÊvaraparivattanaÑ katvÈ therassa pÈrutacÊvaraÑ BhagavÈ 
pÈrupi, Satthu cÊvaraÑ thero. TasmiÑ samaye acetanÈpi ayaÑ mahÈpathavÊ 
“dukkaraÑ bhante akattha, attanÈ pÈrutacÊvaraÑ sÈvakassa dinnapubbo 
nÈma natthi, ahaÑ tumhÈkaÑ guÓaÑ dhÈretuÑ na sakkomÊ”ti vadantÊ viya 
udakapariyantaÑ katvÈ kampi. Theropi “laddhaÑ dÈni mayÈ BuddhÈnaÑ 
paribhogacÊvaraÑ, kiÑ me idÈni uttari kattabbaÑ atthÊ”ti unnatiÑ akatvÈ 
BuddhÈnaÑ santikeyeva terasa dhutaguÓe samÈdÈya sattadivasamattaÑ 
puthujjano ahosi, aÔÔhame divase saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. 
Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

   “Padumuttarassa Bhagavato, LokajeÔÔhassa tÈdino. 
   Nibbute LokanÈthamhi, p|jaÑ kubbanti Satthuno. 

   UdaggacittÈ janatÈ, ÈmoditapamoditÈ. 
   Tesu saÑvegajÈtesu, pÊti me udapajjatha. 

   ©Ètimitte samÈnetvÈ, idaÑ vacanamabraviÑ. 
   Parinibbuto MahÈvÊro, handa p|jaÑ karomase. 

   SÈdh|ti te paÔissutvÈ, bhiyyo hÈsaÑ janiÑsu me. 
   BuddhasmiÑ LokanÈthamhi, kÈhÈma puÒÒasaÒcayaÑ. 

   AgghiyaÑ sukataÑ katvÈ, satahatthasamuggataÑ. 
   DiyaÉÉhahatthapatthaÔaÑ, vimÈnaÑ nabhamuggataÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 1. 420 piÔÔhe. 2. Khu 3. 36 piÔÔhÈdÊsu. 
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   KatvÈna hammiyaÑ tattha, tÈlapantÊhi cittitaÑ. 
   SakaÑ cittaÑ pasÈdetvÈ, cetiyaÑ p|jayuttamaÑ. 

   Aggikkhandhova jalito, kiÑsuko iva phullito. 
   IndalaÔÔhÊva ÈkÈse, obhÈseti catuddisÈ. 

   Tattha cittaÑ pasÈdetvÈ, katvÈna kusalaÑ bahuÑ. 
   PubbakammaÑ saritvÈna, tidasaÑ upapajjahaÑ. 

   SahassayuttaÑ hayavÈhiÑ, dibbayÈnamadhiÔÔhito. 
   UbbiddhaÑ bhavanaÑ mayhaÑ, sattabh|maÑ samuggataÑ. 

   K|ÔÈgÈrasahassÈni, sabbasoÓÓamayÈ ahuÑ. 
   Jalanti sakatejena, disÈ sabbÈ pabhÈsayaÑ. 

   Santi aÒÒepi niyy|hÈ, lohita~gamayÈ tadÈ. 
   Tepi jotanti ÈbhÈya, samantÈ caturo disÈ. 

   PuÒÒakammÈbhinibbattÈ, k|ÔÈgÈrÈ sunimmitÈ. 
   MaÓimayÈpi jotanti, disÈ dasa samantato. 

   TesaÑ ujjotamÈnÈnaÑ, obhÈso vipulo ahu. 
   Sabbe deve abhibhomi, puÒÒakammassidaÑ phalaÑ. 

   SaÔÔhikappasahassamhi, ubbiddho nÈma khattiyo. 
   CÈturanto vijitÈvÊ, pathaviÑ ÈvasiÑ ahaÑ. 

   Tatheva Bhaddake kappe, tiÑsakkhattuÑ ahosahaÑ. 
   SakakammÈbhiraddhomhi, cakkavattÊ mahabbalo. 

   Sattaratanasampanno, catudÊpamhi issaro. 
   TatthÈpi bhavanaÑ mayhaÑ, indalaÔÔhÊva uggataÑ. 

   ŒyÈmato catubbÊsaÑ, vitthÈrena ca dvÈdasa. 
   RammaÓaÑ nÈma nagaraÑ, daÄhapÈkÈratoraÓaÑ. 

   ŒyÈmato paÒcasataÑ, vitthÈrena tadaÉÉhakaÑ. 
   ŒkiÓÓaÑ janakÈyehi, tidasÈnaÑ puraÑ viya. 
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 YathÈ s|cighare s|cÊ, pakkhittÈ paÓÓavÊsati. 
 AÒÒamaÒÒaÑ paghaÔÔenti, ÈkiÓÓaÑ hoti la~kataÑ. 

 Evampi nagaraÑ mayhaÑ, hatthissarathasaÑkulaÑ. 
 Manussehi sadÈkiÓÓaÑ, rammaÓaÑ nagaruttamaÑ. 

 Tattha bhutvÈ pivitvÈ ca, puna devattanaÑ gato. 
 Bhave pacchimake mayhaÑ, ahosi kulasampadÈ. 

 BrahmaÒÒakulasambh|to, mahÈratanasaÒcayo. 
 AsÊtikoÔiyo hitvÈ, hiraÒÒassÈpi pabbajiÑ. 

 PaÔisambhidÈ catasso -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 Atha naÑ SatthÈ “Kassapo bhikkhave cand|pamo kulÈni upasa~kamati 
apakasseva kÈyaÑ apakassa cittaÑ niccanavako kulesu appagabbho”ti 
evamÈdinÈ1 pasaÑsitvÈ aparabhÈge ariyagaÓamajjhe nisinno “etadaggaÑ 
bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ dhutavÈdÈnaÑ yadidaÑ 
MahÈkassapo”ti2 dhuta~gadharÈnaÑ aggaÔÔhÈne Ôhapesi. So 
vivekÈbhiratikittanamukhena bhikkh|naÑ ovÈdaÑ dento attano paÔipattiÑ 
pakÈsento– 
 
 1054. “Na gaÓena purakkhato care, 
 Vimano hoti samÈdhi dullabho. 
 NÈnÈjanasa~gaho dukho, 
 Iti disvÈna gaÓaÑ na rocaye. 
 
 1055. Na kulÈni upabbaje Muni, 
 Vimano hoti samÈdhi dullabho. 
 So ussukko rasÈnugiddho, 
 AtthaÑ riÒcati yo sukhÈvaho. 
 
 1056. Pa~koti hi naÑ avedayuÑ, 
 YÈyaÑ vandanap|janÈ kulesu. 
 SukhumaÑ sallaÑ durubbahaÑ, 
 SakkÈro kÈpurisena dujjaho. 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 1. 402 piÔÔhe. 2. AÑ 1. 23 piÔÔhe. 
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 1057. SenÈsanamhÈ oruyha, nagaraÑ piÓÉÈya pÈvisiÑ. 
 BhuÒjantaÑ purisaÑ kuÔÔhiÑ, sakkaccaÑ taÑ upaÔÔhahiÑ. 
 
 1058. So me pakkena hatthena, ÈlopaÑ upanÈmayi. 
 ŒlopaÑ pakkhipantassa, a~guli cettha chijjatha. 
 
 1059. KuÔÔam|laÒca nissÈya, ÈlopaÑ taÑ abhuÒjisaÑ. 
 BhuÒjamÈne vÈ bhutte vÈ, jegucchaÑ me na vijjati. 
 
 1060. UttiÔÔhapiÓÉo ÈhÈro, p|timuttaÒca osadhaÑ. 
 SenÈsanaÑ rukkham|laÑ, paÑsuk|laÒca vÊcaraÑ. 
 Yasse’te abhisambhutvÈ, sa ve cÈtuddiso naro. 
 
 1061. Yattha eke vihaÒÒanti, ÈruhantÈ siluccayaÑ. 
 Tattha Buddhassa dÈyÈdo, sampajÈno paÔissato. 
 Iddhibalenupatthaddho, Kassapo abhir|hati. 
 
 1062. PiÓÉapÈtapaÔikkanto, selamÈruyha Kassapo. 
 JhÈyati anupÈdÈno, pahÊnabhayabheravo. 
 
 1063. PiÓÉapÈtapaÔikkanto, selamÈruyha Kassapo. 
 JhÈyati anupÈdÈno, ÉayhamÈnesu nibbuto. 
 
 1064. PiÓÉapÈtapaÔikkanto, selamÈruyha Kassapo. 
 JhÈyati anupÈdÈno, katikicco anÈsavo. 
 
 1065. KarerimÈlÈvitatÈ, bh|mibhÈgÈ manoramÈ. 
 KuÒjarÈbhirudÈ rammÈ, te selÈ ramayanti maÑ. 
 
 1066. NÊlabbhavaÓÓÈ rucirÈ, vÈrisÊtÈ sucindharÈ. 
 IndagopakasaÒchannÈ, te selÈ ramayanti maÑ. 
 
 1067. NÊlabbhak|ÔasadisÈ, k|ÔÈgÈravar|pamÈ. 
 VÈraÓÈbhirudÈ rammÈ, te selÈ ramayanti maÑ. 
 
 1068. AbhivuÔÔhÈ rammatalÈ, nagÈ isibhi sevitÈ. 
 AbbhunnaditÈ sikhÊhi, te selÈ ramayanti maÑ. 
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 1069. AlaÑ jhÈyitukÈmassa, pahitattassa me sato. 
 AlaÑ me atthakÈmassa, pahitattassa bhikkhuno. 
 
 1070. AlaÑ me phÈsukÈmassa, pahitattassa bhikkhuno. 
 AlaÑ me yogakÈmassa, pahitattassa tÈdino. 
 
 1071. UmÈpupphena samÈnÈ, gaganÈva’bbhachÈditÈ. 
 NÈnÈdijagaÓÈkiÓÓÈ, te selÈ ramayanti maÑ. 
 
 1072. AnÈkiÓÓÈ gahaÔÔhehi, migasaÑghanisevitÈ. 
 NÈnÈdijagaÓÈkiÓÓÈ, te selÈ ramayanti maÑ. 
 
 1073. AcchodikÈ puthusilÈ, gona~gulamigÈyutÈ. 
 AmbusevÈlasaÒchannÈ, te selÈ ramayanti maÑ. 
 
 1074. Na paÒca~gikena t|riyena, rati me hoti tÈdisÊ. 
 YathÈ ekaggacittassa, sammÈ dhammaÑ vipassato. 
 
 1075. KammaÑ bahukaÑ na kÈraye, 
 Parivajjeyya janaÑ na uyyame. 
 Ussukko so rasÈnugiddho, 
 AtthaÑ riÒcati yo sukhÈvaho. 
 
 1076. KammaÑ bahukaÑ na kÈraye, 
 Parivajjeyya anattaneyyametaÑ. 
 Kicchati kÈyo kilamati, 
 Dukkhito so samathaÑ na vindati. 
 
 1077. OÔÔhappahatamattena, attÈnampi na passati. 
 PatthaddhagÊvo carati, ahaÑ seyyoti maÒÒati. 
 
 1078. Aseyyo seyyasamÈnaÑ, bÈlo maÒÒati attÈnaÑ. 
 Na taÑ viÒÒ| pasaÑsanti, patthaddhamÈnasaÑ naraÑ. 
 
 1079. Yo ca seyyohamasmÊti, nÈhaÑ seyyoti vÈ pana. 
 HÊno taÑsadiso vÈti, vidhÈsu na vikampati. 
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 1080. PaÒÒavantaÑ tathÈ tÈdiÑ, sÊlesu susamÈhitaÑ. 
 CetosamathamanuyuttaÑ, taÒce viÒÒ| pasaÑsare. 
 
 1081. Yassa sabrahmacÈrÊsu, gÈravo n|palabbhati. 
 ŒrakÈ hoti saddhammÈ, nabhato puthavÊ yathÈ. 
 
 1082. YesaÒca hiri ottappaÑ, sadÈ sammÈ upaÔÔhitaÑ. 
 Vir|ÄhabrahmacariyÈ te, tesaÑ khÊÓÈ punabbhavÈ. 
 
 1083. Uddhato capalo bhikkhu, paÑsuk|lena pÈruto. 
 KapÊva sÊhacammena, na so tenupasobhati. 
 
 1084. Anuddhato acapalo, nipako saÑvutindriyo. 
 Sobhati paÑsuk|lena, sÊhova girigabbhare. 
 
 1085. Ete sambahulÈ devÈ, iddhimanto yasassino. 
 DasadevasahassÈni, sabbe te brahmakÈyikÈ. 
 
 1086. DhammasenÈpatiÑ vÊriÑ, mahÈjhÈyiÑ samÈhitaÑ. 
 SÈriputtaÑ nÈmassantÈ, tiÔÔhanti paÒjalÊkatÈ. 
 
 1087. Namo te purisÈjaÒÒa, namo te purisuttama. 
 Yassa te nÈbhijÈnÈma, yampi nissÈya jhÈyati. 
 
 1088. AccheraÑ vata BuddhÈnaÑ, gambhÊro gocaro sako. 
 Ye mayaÑ nÈbhijÈnÈma, vÈlavedhisamÈ’gatÈ. 
 
 1089. TaÑ tathÈ devakÈyehi, p|jitaÑ p|janÈrahaÑ. 
 SÈriputtaÑ tadÈ disvÈ, Kappinassa sitaÑ ahu. 
 
 1090. YÈvatÈ Buddhakhettamhi, ÔhapayitvÈ MahÈmuniÑ. 
 DhutaguÓe visiÔÔhohaÑ, sadiso me na vijjati. 
 
 1091. PariciÓÓo mayÈ SatthÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 
 Ohito garuko bhÈro, natthi dÈni punabbhavo. 
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 1092. Na cÊvare na sayane, bhojane nupalimpati. 
 Gotamo anappameyyo, muÄÈlapupphaÑ vimalaÑva. 
 AmbunÈ nekkhammaninno, tibhavÈbhinissaÔo. 
 
 1093. SatipaÔÔhÈnagÊvo so, saddhÈhattho MahÈmuni. 
 PaÒÒÈsÊso mahÈÒÈÓÊ, sadÈ carati nibbuto”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. Tattha Èdito tisso gÈthÈ gaÓesu kulesu ca saÑsaÔÔhe 
bhikkh| disvÈ tesaÑ ovÈdadÈnavasena vuttÈ. 

 Tattha na gaÓena purakkhato careti bhikkhugaÓehi purakkhato 
parivÈrito hutvÈ na careyya na vihareyya, kasmÈ? Vimano hoti samÈdhi 
dullabho gaÓaÑ pariharantassa dukkhuppattiyÈ byÈkulamanatÈya, uddesena 
ovÈdena anusÈsaniyÈ anuggahaÑ karonto1 yathÈnusiÔÔhaÑ appaÔipattiyÈ ca 
vimano vikÈribh|tacitto hoti, tato saÑsaggena ekaggataÑ alabhantassa 
samÈdhi dullabho hoti. TathÈr|passa hi upacÈrasamÈdhimattampi na ijjhati, 
pageva itaro. NÈnÈjanasa~gahoti nÈnajjhÈsayassa nÈnÈrucikassa janassa 
peyyakhajjÈdinÈ sa~gaho. Dukhoti kiccho kasiro. Iti disvÈnÈti evaÑ 
gaÓasa~gahe bahuvidhaÑ ÈdÊnavaÑ disvÈ ÒÈÓacakkhunÈ oloketvÈ. GaÓaÑ 
gaÓavÈsaÑ na rocaye na roceyya na iccheyya. 

 Na kulÈni upabbaje munÊti imasmiÑ sÈsane pabbajito 
khattiyÈdikul|pako hutvÈ na upagaccheyya. KiÑ kÈraÓÈ? Vimano hoti 
samÈdhi dullabho. So ussukko kul|pasa~kamane ussukkaÑ Èpanno kulesu 
laddhabbesu madhurÈdirasesu anugiddho gedhaÑ Èpanno tattha uppannesu 
kiccakaraÓÊyesu attanÈva yogaÑ Èpajjanto. AtthaÑ riÒcati yo sukhÈvahoti 
yo attano maggaphalanibbÈnasukhÈvaho taÑ sÊlavisuddhi-Èdisa~khÈtaÑ 
atthaÑ riÒcati jahati, nÈnuyuÒjatÊti attho. 

 TatiyagÈthÈ heÔÔhÈ vuttÈ eva. 

 SenÈsanamhÈ oruyhÈti-ÈdikÈ catasso gÈthÈ paccayesu attano 
santosadassanamukhena “bhikkhunÈ nÈma evaÑ paÔipajjitabban”ti 
bhikkh|naÑ ovÈdadÈnavasena vuttÈ. Tattha senÈsanamhÈ oruyhÈti 
______________________________________________________________ 
 1. Karonte (?) 
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pabbatasenÈsanattÈ vuttaÑ. SakkaccaÑ taÑ upaÔÔhahinti taÑ kuÔÔhipurisaÑ 
uÄÈrasampattiÑ pÈpetukÈmatÈya bhikkhÈya atthiko hutvÈ 
paÓÊtabhikkhadÈyakaÑ kulaÑ mahicchapuggalo viya Èdarena upagantvÈ 
aÔÔhÈsiÑ. 

 PakkenÈti aÔÔhigatakuÔÔharogatÈya upakkena kuthitena. A~guli cettha 
chijjathÈti ettha patte tassa a~guli chijjitvÈ ÈhÈrena saddhiÑ patatÊti attho. 

 KuÔÔam|laÑ nissÈyÈti tassa purisassa pasÈdajananatthaÑ tÈdise 
gharabhittisamÊpe nisÊditvÈ ÈlopaÑ taÑ abhuÒjisaÑ paribhuÒjiÑ. AyaÑ 
pana therassa paÔipatti sikkhÈpade apaÒÒatteti daÔÔhabbaÑ. PaÔikk|le ca 
appaÔikk|le iva appaÔikk|lasaÒÒitÈya ariyiddhiyÈ ukkaÑsagatattÈ therassa 
taÑ ajjhoharantassa jigucchÈ na uppajji, puthujjanassa pana tÈdisaÑ 
bhuÒjantassa antÈni nikkhameyyuÑ. TenÈha “bhuÒjamÈne vÈ bhutte vÈ, 
jegucchaÑ me na vijjatÊ”ti. 

 UttiÔÔhapiÓÉoti uttiÔÔhitvÈ paresaÑ gharadvÈre ÔhatvÈ gahetabbapiÓÉo, 
ja~ghabalaÑ nissÈya anugharaÑ gantvÈ laddhabbamissakabhikkhÈti attho. 
P|timuttanti gomuttaparibhÈvitaharÊÔakÈdi ca. Yasse’te abhisambhutvÈti yo 
bhikkhu ete uttiÔÔhapiÓÉÈdayo cattÈro paccaye antimantena abhiramitvÈ 
paribhuÒjati. Sa ve cÈtuddiso naroti so puggalo ekaÑsena cÈtuddiso 
puratthimÈdicatudisÈyogyo, katthaci appaÔigho yÈya kÈyaci disÈya viharituÑ 
sakkotÊti attho. 

 Atha thero attano mahallakakÈle manussehi “kathaÑ bhante tumhe 
evar|pÈya jarÈya vattamÈnÈya dine dine pabbataÑ abhiruhathÈ”ti vutte 
“yattha eke”ti-ÈdikÈ catasso gÈthÈ abhÈsi. Tattha yatthÈti yasmiÑ 
pacchimavaye. Eketi ekacce. VihaÒÒantÊti sarÊrakilamathena cittena 
vighÈtaÑ Èpajjanti. Siluccayanti pabbataÑ. TatthÈti tasmiÑ jarÈjiÓÓakÈlepi. 
SampajÈno paÔissatoti iminÈ cittakhedÈbhÈvaÑ dasseti, 
iddhibalenupatthaddhoti iminÈ sarÊrakhedÈbhÈvaÑ. 

 Bhayahet|naÑ kilesÈnaÑ samucchinnattÈ pahÊnabhayabheravo. 

 �ayhamÈnes|ti rÈgaggi-ÈdÊhi ekÈdasahi aggÊhi sattesu ÉayhamÈnesu. 
SaÑkilesapariÄÈhÈbhÈvena nibbuto sÊtibh|to. 
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 Puna manussehi “kiÑ bhante jiÓÓakÈlepi araÒÒapabbateyeva viharatha, 
nanu ime VeÄuvanÈdayo vihÈrÈ manoramÈ”ti vutte araÒÒapabbatÈ eva 
mayhaÑ manoramÈti dassento “karerimÈlÈvitatÈ”ti-ÈdikÈ dvÈdasa gÈthÈ 
abhÈsi. Tattha karerimÈlÈvitatÈti varuÓarukkhapantÊhi samÈgatÈ. 
“KÈlavaÓÓapupphehi otthaÔÈ”tipi vadanti. KuÒjarÈbhirudÈti 
paÔighosÈdiguÓÊbh|tehi hatthÊnaÑ gocaresÊnaÑ1 gajjitehi abhitthanitÈ. 

 AbhivuÔÔhÈti mahÈmeghena abhippavuÔÔhÈ2. RammatalÈti teneva 
rajojallapaÓÓeyyÈdÊnaÑ apagamena ramaÓÊyatalÈ. NagÈti desantaraÑ 
agamanato “nagÈ”ti, selamayatÈya “selÈ”ti ca laddhanÈmÈ pabbatÈ. 
AbbhunnaditÈ sikhÊhÊti madhurassarena unnaditÈ. 

 Alanti yuttaÑ samatthaÑ vÈ. JhÈyitukÈmassa atthakÈmassÈti-ÈdÊsupi 
iminÈ nayena yojetabbaÑ. Bhikkhunoti bhinnakilesabhikkhuno, meti 
sambandho. 

 UmÈpupphena samÈnÈti mecakanibhatÈya umÈkusumasadisÈ. 
GaganÈva’bbhachÈditÈti tato eva saradassa gagana-abbhÈ viya3 
kÈÄameghasaÒchÈditÈ, nÊlavaÓÓÈti attho. 

 AnÈkiÓÓÈti asaÑkiÓÓÈ asambÈdhÈ. PaÒca~gikenÈti ÈtatÈdÊhi paÒcahi 
a~gehi yuttena t|riyena parivÈriyamÈnassa tÈdisÊpi na hoti, yathÈ yÈdisÊ 
ekaggacittassa samÈhitacittassa sammadeva r|pÈr|padhammaÑ 
aniccÈdivasena vipassantassa rati hoti. TenÈha BhagavÈ– 

   “Yato yato sammasati, khandhÈnaÑ udayabbayaÑ. 
   LabhatÊ pÊtipÈmojjaÑ, amataÑ taÑ vijÈnatan”ti4. 

 KammaÑ bahukanti-ÈdinÈ dve gÈthÈ kammÈrÈmÈnaÑ5 
paccayagiddhÈnaÑ bhikkh|naÑ ovÈdadÈnavasena vuttÈ. Tattha kammaÑ 
bahukaÑ na kÈrayeti kammÈrÈmo hutvÈ bahuÑ nÈma kammaÑ na kÈraye 
na adhiÔÔhahe, khaÓÉaphullapaÔisa~kharaÓaÑ pana SatthÈrÈ anuÒÒÈtameva. 
Parivajjeyya jananti akalyÈÓamittabh|taÑ janaÑ vajjeyya. Na uyyameti 
paccayuppÈdanagaÓabandhÈdivasena vÈyÈmaÑ na kareyya. 
______________________________________________________________ 
 1. GocarÈnaÑ (Ka) 2. AtippavuÔÔhÈ (SÊ) 
 3. Saradasamaye gaganaÑ abbhaÑ viya (SÊ) 4. Khu 1. 67 piÔÔhe Dhammapade. 
 5. KammaÑ karamÈnÈnaÑ (SÊ) 
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 Anattaneyyametanti etaÑ navakammÈdhiÔÔhÈnÈdikaÑ attano 
atthÈvahaÑ na hotÊti attho. Tattha kÈraÓamÈha “kicchati kÈyo kilamatÊ”ti. 
NavakammÈdipasutassa hi tahaÑ tahaÑ vicarato kÈyasukhÈdi-alÈbhena 
kicchappatto hoti kilamati khedaÑ Èpajjati, tena ca kÈyakilamathena 
dukkhito. Vatthuvisada-attaneyyakiriyÈdÊnaÑ1 abhÈvena so puggalo 
samathaÑ na vindati cittasamÈdhÈnaÑ na labhatÊti. 

 OÔÔhappahatamattenÈti-ÈdinÈ dve gÈthÈ sutaparamassa paÓÉitamÈnino 
garahavasena, tato parÈ dve paÓÉitassa pasaÑsÈvasena vuttÈ. Tattha 
oÔÔhappahatamattenÈti sajjhÈyasÊsena oÔÔhaparivattanamattena, 
buddhavacanaÑ sajjhÈyakaraÓamattenÈti attho. AttÈnampi na passatÊti 
anatthaÒÒutÈya attano paccakkhabh|tampi atthaÑ na jÈnÈti, yÈthÈvato attano 
pamÈÓaÑ na paricchindatÊti attho. PatthaddhagÊvo caratÊti “ahaÑ bahussuto, 
satimÈ, paÒÒavÈ, na mayÈ sadiso aÒÒo atthÊ”ti mÈnatthaddho hutvÈ 
varuÔÔhÈniyÈnampi apacitiÑ adassento ayosalÈkaÑ gilitvÈ Ôhito viya 
thaddhagÊvo carati. AhaÑ seyyoti maÒÒatÊti ahameva seyyo uttamoti 
maÒÒati. 

 Aseyyo seyyasamÈnaÑ, bÈlo maÒÒati attÈnanti ayaÑ aseyyo hÊno 
samÈno aÒÒena seyyena uttamena samÈnaÑ sadisaÑ katvÈ attÈnaÑ bÈlo 
mandabuddhi bÈlabhÈveneva maÒÒatÊti. Na taÑ viÒÒ| pasaÑsantÊti taÑ 
tÈdisaÑ bÈlaÑ paggahitacittatÈya patthaddhamÈnasaÑ thambhitattaÑ naraÑ 
viÒÒ| paÓÉitÈ na pasaÑsanti, aÒÒadatthu garahantiyeva. 

 SeyyohamasmÊti yo pana paÓÉito puggalo “seyyohamasmÊ”ti vÈ 
hÊnasadisamÈnavasena “nÈhaÑ seyyo”ti vÈ kaÒcipi mÈnaÑ ajappento 
vidhÈsu navasu mÈnakoÔÔhÈsesu kassacipi vasena na vikampati. 

 PaÒÒavantanti aggaphalapaÒÒÈvasena paÒÒavantaÑ iÔÔhÈdÊsu 
tÈdibhÈvappattiyÈ tÈdiÑ, asekkhaphalasÊlesu suÔÔhu patiÔÔhitattÈ sÊlesu 
susamÈhitaÑ, arahattaphalasamÈpattisamÈpajjanena 
cetosamathamanuyuttanti tÈdisaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Anattaneyya... (Ka) 

 



454 KhuddakanikÈya       

sabbaso pahÊnamÈnaÑ khÊÓÈsavaÑ viÒÒ| BuddhÈdayo paÓÉitÈ pasaÑsare 
vaÓÓenti thomentÊti attho. 

 Puna aÒÒataraÑ dubbacaÑ bhikkhuÑ disvÈ dovacassatÈya ÈdÊnavaÑ, 
sovacassatÈya ÈnisaÑsaÒca pakÈsento “yassa sabrahmacÈrÊs|”ti-ÈdikÈ dve 
gÈthÈ abhÈsi. TÈ vuttatthÈ eva. 

 Puna uddhataÑ unnaÄaÑ ekaÑ bhikkhuÑ disvÈ uddhatÈdibhÈve dosaÑ, 
anuddhatÈdibhÈve ca guÓaÑ vibhÈvento “uddhato capalo bhikkh|”ti-ÈdikÈ 
dve gÈthÈ abhÈsi. Tattha kapÊva sÊhacammenÈti sÊhacammena pÈruto 
makkaÔo viya so uddhatÈdidosasaÑyutto bhikkhu tena paÑsuk|lena 
ariyaddhajena na upasobhati ariyaguÓÈnaÑ abhÈvato. 

 Yo pana upasobhati, taÑ dassetuÑ “anuddhato”ti-Èdi vuttaÑ. 

 Ete sambahulÈti-ÈdikÈ paÒca gÈthÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ namassante 
brahmakÈyike deve disvÈ Èyasmato Kappinassa sitapÈtukammanimittaÑ 
vuttÈ. Tattha eteti tesaÑ paccakkhatÈya vuttaÑ. SambahulÈti bahubhÈvato, 
taÑ pana bahubhÈvaÑ “dasadevasahassÈnÊ”ti paricchinditvÈ Èha. DevÈti 
upapattidevÈ. TaÑ tesaÑ devabhÈvaÑ aÒÒehi visesetvÈ dassento “sabbe te 
brahmakÈyikÈ”ti Èha. YasmÈ te attano upapattiddhiyÈ mahatiyÈ deviddhiyÈ 
samannÈgatÈ parivÈrasampannÈ ca, tasmÈ Èha “iddhimanto yasassino”ti. 

 “Ko nu senÈpati bhoto”ti pucchÈya vissajjanavasena “mayÈ pavattitaÑ 
dhammacakkaÑ anuttaraÑ SÈriputto anuvattetÊ”ti1 vadantena BhagavatÈ 
Èyasmato SÈriputtattherassa DhammasenÈpatibhÈvo anuÒÒÈtoti Èha 
“DhammasenÈpatiÑ vÊraÑ mahÈjhÈyiÑ samÈhitaÑ SÈriputtan”ti. Tattha 
vÊranti kilesamÈrÈdÊnaÑ nimmathanena vÊriyavantaÑ mahÈvikkantaÑ2. 
MahÈjhÈyinti dibbavihÈrÈdÊnaÑ ukkaÑsagamanena mahantaÑ jhÈyiÑ. Tato 
eva sabbaso vikkhepaviddhaÑsanavasena samÈhitaÑ. NamassantÈti sirasi 
aÒjaliÑ paggayha namassamÈnÈ tiÔÔhanti. 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 2. 352 piÔÔhe thokaÑ visadisaÑ. 2. MahÈvikkamaÑ (SÊ) 
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 Yampi nissÈyÈti yaÑ nu kho ÈrammaÓaÑ nissÈya Èrabbha jhÈyatÊti 
nÈbhijÈnÈmÈti puthujjanabhÈvena brahmÈno evaÑ ÈhaÑsu. 

 AccheraÑ vatÈti acchariyaÑ vata. BuddhÈnanti catusaccabuddhÈnaÑ. 
GambhÊro gocaro sakoti paramagambhÊro atiduddaso duranubodho 
puthujjanehi asÈdhÈraÓo avisayo. IdÈni tassa gambhÊrabhÈve kÈraÓaÑ 
dassetuÑ “ye mayan”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha vÈlavedhisamÈ’gatÈti ye mayaÑ 
vÈlavedhidhanuggahasadisÈ atisukhumampi visayaÑ paÔivijjhituÑ samatthÈ 
ÈgatÈ upaparikkhantÈ nÈbhijÈnÈma, gambhÊro vata BuddhÈnaÑ visayoti 
attho. TaÑ tathÈ devakÈyehÊti taÑ tathÈr|paÑ SÈriputtaÑ sadevakassa 
lokassa p|janÈrahaÑ tehi brahmakÈyikehi tadÈ tathÈ p|jitaÑ disvÈ Èyasmato 
MahÈkappinassa sitaÑ ahosi. ImesaÑ lokasammatÈnaÑ brahm|nampi 
avisayo, yattha sÈvakÈnaÑ visayoti. 

 YÈvatÈ BuddhakhettamhÊti gÈthÈ therena attÈnaÑ Èrabbha sÊhanÈdaÑ 
nadantena bhÈsitÈ. Tattha BuddhakhettamhÊti ÈÓÈkhettaÑ sandhÈya vadati. 
®hapayitvÈ MahÈmuninti SammÈsambuddhaÑ ÔhapetvÈ. BuddhÈ hi 
Bhagavanto dhutaguÓehipi sabbasattehi paramukkaÑsagatÈ eva, kevalaÑ 
pana mahÈkaruÓÈsaÒcoditamÈnasÈ sattÈnaÑ tÈdisaÑ mahantaÑ upakÈraÑ 
oloketvÈ gÈmantasenÈsanavÈsÈdiÑ anuvattantÊti taÑ taÑ 
dhutadhammavirodhÊ hoti. DhutaguÓeti kilesÈnaÑ dhutena guÓena 
ÈraÒÒakÈdibhÈvena apekkhitaguÓe. KaraÓatthe vÈ etaÑ bhummavacanaÑ. 
Sadiso me na vijjati, kuto pana uttarÊti1 adhippÈyo. TathÈ hesa thero tattha 
aggaÔÔhÈne Ôhapito. 

 Na cÊvareti gÈthÈya “ÔhapayitvÈ MahÈmunin”ti vuttamevatthaÑ 
pÈkaÔataraÑ karoti, cÊvarÈdÊsu taÓhÈya anupalepo dhuta~gaphalaÑ. Tattha 
na cÊvare sampatte taÓhÈlepenÈti yojanÈ. Sayaneti senÈsane. Gotamoti 
BhagavantaÑ gottena kitteti. Anappameyyoti pamÈÓakarakilesÈbhÈvato 
aparimÈÓaguÓatÈya ca anappameyyo. MuÄÈlapupphaÑ vimalaÑva ambunÈti 
yathÈ nimmalaÑ virajaÑ naÄinaÑ2 udakena na limpati, 
______________________________________________________________ 
 1. Uttarinti (Ka) 2. YathÈ nÊluppalaÑ virajaÑ (SÊ) 
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evaÑ Gotamo BhagavÈ taÓhÈlepÈdinÈ na limpatÊti attho. Nekkhammaninno 
abhinikkhammaninno tato eva tibhavÈ bhinissaÔo bhavattayato vinissaÔo 
visaÑyutto. 

 YesaÑ satipaÔÔhÈnagÊvÈdÊnaÑ bhÈvanÈpÈrip|riyÈ yattha katthaci 
anupalitto nekkhammaninnova ahosi, te a~gabh|te dassento 
“satipaÔÔhÈnagÊvo”ti osÈnagÈthamÈha. Tattha guÓarÈsito uttama~gabh|tÈya 
paÒÒÈya adhiÔÔhÈnabhÈvato satipaÔÔhÈnaÑ gÊvÈ etassÈti satipaÔÔhÈnagÊvo, 
anavajjadhammÈnaÑ ÈdÈne saddhÈ hattho etassÈti saddhÈhattho. 
GuÓasarÊrassa uttama~gabhÈvato paÒÒÈ sÊsaÑ etassÈti paÒÒÈsÊso. 
MahÈsamudÈgamanatÈya mahÈvisayatÈya mahÈnubhÈvatÈya mahÈbalatÈya 
ca mahantaÑ sabbaÒÒutasa~khÈtaÑ ÒÈÓaÑ etassa atthÊti mahÈÒÈÓÊ. SadÈ 
sabbakÈlaÑ nibbuto sÊtibh|to carati. “SusamÈhito -pa- nÈgo”ti1 

suttapadaÒcettha nidassetabbaÑ. YaÑ panettha atthato avibhattaÑ, taÑ 
heÔÔhÈ vuttanayameva. 
 

MahÈkassapattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

CattÈlÊsanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 2. 304 piÔÔhe.

 



   

19. PaÒÒÈsanipÈta 
 

1. TÈlapuÔattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 PaÒÒÈsanipÈte kadÈ nuhanti-ÈdikÈ Èyasmato TÈlapuÔattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ upacinitvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahe 
aÒÒatarasmiÑ naÔakule nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto kulÈnur|pesu 
naccaÔÔhÈnesu nipphattiÑ gantvÈ sakalajambudÊpe pÈkaÔo naÔagÈmaÓi ahosi. 
So paÒcasatamÈtugÈmaparivÈro mahatÈ naÔavibhavena 
gÈmanigamarÈjadhÈnÊsu samajjaÑ dassetvÈ mahantaÑ p|jÈsakkÈraÑ 
labhitvÈ vicaranto rÈjagahaÑ ÈgantvÈ nagaravÈsÊnaÑ samajjaÑ dassetvÈ 
laddhasammÈnasakkÈro ÒÈÓassa paripÈkaÑ gatattÈ Satthu santikaÑ gantvÈ 
vanditvÈ ekamantaÑ nisinno BhagavantaÑ etadavoca “sutametaÑ bhante 
pubbakÈnaÑ ÈcariyapÈcariyÈnaÑ naÔÈnaÑ bhÈsamÈnÈnaÑ ‘yo so naÔo 
ra~gamajjhe samajjamajjhe saccÈlikena janaÑ hÈseti rameti, so kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ pahÈsÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjatÊ’ti, idha 
BhagavÈ kimÈhÈ”ti1. Atha naÑ BhagavÈ tikkhattuÑ paÔikkhipi “mÈ maÑ 
etaÑ pucchÊ”ti. CatutthavÈraÑ2 puÔÔho Èha “gÈmaÓi ime sattÈ pakatiyÈpi 
rÈgabandhanabaddhÈ dosabandhanabaddhÈ mohabandhanabaddhÈ tesaÑ 
bhiyyopi rajanÊye dosanÊye mohanÊye dhamme upasaÑharanto pamÈdetvÈ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ niraye upapajjati. Sace panassa evaÑdiÔÔhi hoti 
“yo so naÔo ra~gamajjhe samajjamajjhe saccÈlikena janaÑ hÈseti rameti, so 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ pahÈsÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjatÊ”ti, 
sÈssa hoti micchÈdiÔÔhi. MicchÈdiÔÔhissa ca dvinnaÑ gatÊnaÑ aÒÒatarÈ gati 
icchitabbÈ, nirayassa vÈ tiracchÈnayoniyÈ vÈti. TaÑ sutvÈ TÈlapuÔo gÈmaÓi 
parodi. Nanu gÈmaÓi pageva mayÈ paÔikkhitto “mÈ maÑ etaÑ pucchÊ”ti. 
NÈhaÑ bhante etaÑ rodÈmi, yaÑ maÑ BhagavÈ naÔÈnaÑ abhisamparÈyaÑ 
evamÈhÈti. Api cÈhaÑ bhante pubbakehi ÈcariyapÈcariyehi naÔehi vaÒcito 
“naÔo mahÈjanassa naÔasamajjaÑ dassetvÈ sugatiÑ upapajjatÊ”ti. So Satthu 
santike dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ laddh|pasampanno 
vipassanÈya kammaÑ karonto 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 2. 494 piÔÔhe. 2. CatutthavÈre (SÊ) 
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na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi, adhigatÈrahatto pana arahattappattito pubbe 
yenÈkÈrena attano cittaÑ niggaÓhanavasena yonisomanasikÈro udapÈdi, taÑ 
anekadhÈ vibhajitvÈ dassetuÑ– 
 
 1094. “KadÈ nuhaÑ pabbatakandarÈsu, 
 EkÈkiyo addutiyo vihassaÑ. 
 Aniccato sabbabhavaÑ vipassaÑ, 
 TaÑ me idaÑ taÑ nu kadÈ bhavissati. 
 
 1095. KadÈ nuhaÑ bhinnapaÔandharo muni, 
 KÈsÈvavattho amamo nirÈso. 
 RÈgaÒca dosaÒca tatheva mohaÑ. 
 HantvÈ sukhÊ pavanagato vihassaÑ. 
 
 1096. KadÈ aniccaÑ vadharoganÊÄaÑ, 
 KÈyaÑ imaÑ maccujarÈyupaddutaÑ. 
 VipassamÈno vÊtabhayo vihassaÑ, 
 Eko vane, taÑ nu kadÈ bhavissati. 
 
 1097. KadÈ nuhaÑ bhayajananiÑ dukhÈvahaÑ, 
 TaÓhÈlataÑ bahuvidhÈnuvattaniÑ. 
 PaÒÒÈmayaÑ tikhiÓamasiÑ gahetvÈ, 
 ChetvÈ vase, tampi kadÈ bhavissati. 
 
 1098. KadÈ nu paÒÒÈmaya’muggatejaÑ, 
 SatthaÑ isÊnaÑ sahasÈ’diyitvÈ. 
 MÈraÑ sasenaÑ sahasÈ bhaÒjissaÑ, 
 SÊhÈsane, taÑ nu kadÈ bhavissati. 
 
 1099. KadÈ nuhaÑ sabbhi samÈgamesu, 
 DiÔÔho bhave dhammagar|hi tÈdibhi. 
 YÈthÈvadassÊhi jÊtindriyehi, 
 PadhÈniyo, taÑ nu kadÈ bhavissati.
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 1100. KadÈ nu maÑ tandi khudÈ pipÈsÈ, 
 VÈtÈtapÈ kÊÔasarÊsapÈ vÈ. 
 Na bÈdhayissanti na taÑ giribbaje, 
 AtthatthiyaÑ, taÑ nu kadÈ bhavissati. 
 
 1101. KadÈ nu kho yaÑ viditaÑ MahesinÈ, 
 CattÈri saccÈni sududdasÈni. 
 SamÈhitatto satimÈ agacchaÑ, 
 PaÒÒÈya taÑ, taÑ nu kadÈ bhavissati. 
 
 1102. KadÈ nu r|pe amite ca sadde, 
 Gandhe rase phusitabbe ca dhamme. 
 ŒdittatohaÑ samathehi yutto, 
 PaÒÒÈya dacchaÑ, tadidaÑ kadÈ me. 
 
 1103. KadÈ nuhaÑ dubbacanena vutto, 
 Tato nimittaÑ vimano na hessaÑ. 
 Atho pasatthopi tato nimittaÑ, 
 TuÔÔho na hessaÑ, tadidaÑ kadÈ me. 
 
 1104. KadÈ nu kaÔÔhe ca tiÓe latÈ ca, 
 Khandhe imehaÑ amite ca dhamme. 
 AjjhattikÈneva ca bÈhirÈni ca, 
 SamaÑ tuleyyaÑ, tadidaÑ kadÈ me. 
 
 1105. KadÈ nu maÑ pÈvusakÈlamegho, 
 Navena toyena sacÊvaraÑ vane. 
 IsippayÈtamhi pathe vajantaÑ, 
 Ovassate, taÑ nu kadÈ bhavissati. 
 
 1106. KadÈ may|rassa sikhaÓÉino vane, 
 Dijassa sutvÈ girigabbhare rutaÑ. 
 PaccuÔÔhahitvÈ amatassa pattiyÈ, 
 SaÑcintaye, taÑ nu kadÈ bhavissati. 
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 1107. KadÈ nu Ga~gaÑ YamunaÑ SarassatiÑ, 
 PÈtÈlakhittaÑ vaÄavÈmukhaÒca1. 
 AsajjamÈno patareyyamiddhiyÈ, 
 VibhiÑsanaÑ2, taÑ nu kadÈ bhavissati. 
 
 1108. KadÈ nu nÈgova asa~gacÈrÊ3, 
 PadÈlaye kÈmaguÓesu chandaÑ. 
 NibbajjayaÑ sabbasubhaÑ nimittaÑ, 
 JhÈne yuto, taÑ nu kadÈ bhavissati. 
 
 1109. KadÈ iÓaÔÔova daliddako nidhiÑ, 
 ŒrÈdhayitvÈ dhanikehi pÊÄito. 
 TuÔÔho bhavissaÑ adhigamma sÈsanaÑ, 
 Mahesino, taÑ nu kadÈ bhavissati. 
 
 1110. Bah|ni vassÈni tayÈmhi yÈcito, 
 AgÈravÈsena alaÑ nu te idaÑ. 
 TaÑ dÈni maÑ pabbajitaÑ samÈnaÑ, 
 KiÑ kÈraÓÈ4 citta tuvaÑ na yuÒjasi. 
 
 1111. Nanu ahaÑ citta tayÈmhi yÈcito, 
 Giribbaje citrachadÈ viha~gamÈ. 
 MahindaghosatthanitÈbhigajjino, 
 Te taÑ ramessanti vanamhi jhÈyinaÑ. 
 
 1112. Kulamhi mitte ca piye ca ÒÈtake, 
 KhiÉÉÈratiÑ kÈmaguÓaÒca loke. 
 SabbaÑ pahÈya imamajjhupÈgato, 
 Athopi tvaÑ citta na mayha tussasi. 
 
 1113. Mameva etaÑ na hi tvaÑ5 paresaÑ, 
 SannÈhakÈle paridevitena kiÑ. 
 SabbaÑ idaÑ calamiti pekkhamÈno, 
 AbhinikkhamiÑ amatapadaÑ jigÊsaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. BaÄavÈmukhaÒca (®Ôha) 2. VibhÊsanaÑ (SÊ) 3. Sa~gÈmacÈrÊ (SÊ) 
 4. KiÑ kÈraÓaÑ (Ka) 5. TaÑ (SÊ) 
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 1114. SuyuttavÈdÊ dvipadÈnamuttamo, 
 MahÈbhisakko naradammasÈrathi. 
 CittaÑ calaÑ makkaÔasannibhaÑ iti, 
 AvÊtarÈgena sudunnivÈrayaÑ. 
 
 1115. KÈmÈ hi citrÈ madhurÈ manoramÈ, 
 Aviddas| yattha sitÈ puthujjanÈ. 
 Te dukkhamicchanti punabbhavesino, 
 Cittena nÊtÈ niraye nirÈkatÈ. 
 
 1116. May|rakoÒcÈbhirutamhi kÈnane, 
 DÊpÊhi byagghehi purakkhato vasaÑ. 
 KÈye apekkhaÑ jaha mÈ virÈdhaya, 
 Itissu maÑ citta pure niyuÒjasi. 
 
 1117. BhÈvehi jhÈnÈni ca indriyÈni ca, 
 BalÈni bojjha~gasamÈdhibhÈvanÈ. 
 Tisso ca vijjÈ phusa BuddhasÈsane, 
 Itissu maÑ citta pure niyuÒjasi. 
 
 1118. BhÈvehi maggaÑ amatassa pattiyÈ. 
 NiyyÈnikaÑ sabbadukhakkhayogadhaÑ. 
 AÔÔha~gikaÑ sabbakilesasodhanaÑ, 
 Itissu maÑ citta pure niyuÒjasi. 
 
 1119. Dukkhanti khandhe paÔipassa yoniso, 
 Yato ca dukkhaÑ samudeti taÑ jaha. 
 Idheva dukkhassa karohi antaÑ, 
 Itissu maÑ citta pure niyuÒjasi. 
 
 1120. AniccaÑ dukkhanti vipassa yoniso, 
 SuÒÒaÑ anattÈti aghaÑ vadhanti ca. 
 ManovicÈre uparundha cetaso, 
 Itissu maÑ citta pure niyuÒjasi. 
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 1121. MuÓÉo vir|po abhisÈpamÈgato, 
 KapÈlahatthova kulesu bhikkhasu. 
 YuÒjassu Satthuvacane Mahesino, 
 Itissu maÑ citta pure niyuÒjasi. 
 
 1122. SusaÑvutatto visikhantare caraÑ, 
 Kulesu kÈmesu asa~gamÈnaso. 
 Cando yathÈ dosinapuÓÓamÈsiyÈ, 
 Itissu maÑ citta pure niyuÒjasi. 
 
 1123. ŒraÒÒiko hoti ca piÓÉapÈtiko, 
 SosÈniko hoti ca paÑsuk|liko. 
 Nesajjiko hoti sadÈ dhute rato. 
 Itissu maÑ citta pure niyuÒjasi. 
 
 1124. Ropetva rukkhÈni yathÈ phalesÊ, 
 M|le taruÑ chettu tameva icchasi. 
 Tath|pamaÑ cittamidaÑ karosi, 
 YaÑ maÑ aniccamhi cale niyuÒjasi. 
 
 1125. Ar|pa d|ra~gama ekacÈri, 
 Na te karissaÑ vacanaÑ idÈnihaÑ. 
 DukkhÈ hi kÈmÈ kaÔukÈ mahabbhayÈ, 
 NibbÈnamevÈ’bhimano carissaÑ. 
 
 1126. NÈhaÑ alakkhyÈ ahirikkatÈya vÈ, 
 Na cittahet| na ca d|rakantanÈ. 
 ŒjÊvahet| ca ahaÑ na nikkhamiÑ, 
 Kato ca te citta paÔissavo mayÈ. 
 
 1127. AppicchatÈ sappurisehi vaÓÓitÈ, 
 MakkhappahÈnaÑ v|pasamo dukhassa. 
 Itissu maÑ citta tadÈ niyuÒjasi, 
 IdÈni tvaÑ gacchasi pubbaciÓÓaÑ. 
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 1128. TaÓhÈ avijjÈ ca piyÈpiyaÒca, 
 SubhÈni r|pÈni sukhÈ ca vedanÈ. 
 ManÈpiyÈ kÈmaguÓÈ ca vantÈ, 
 Vante ahaÑ ÈvamituÑ na ussahe. 
 
 1129. Sabbattha te citta vaco kataÑ mayÈ, 
 Bah|su jÈtÊsu name’si kopito. 
 Ajjhattasambhavo kataÒÒutÈya te, 
 Dukkhe ciraÑ saÑsaritaÑ tayÈ kate. 
 
 1130. TvaÒÒeva no citta karosi brÈhmaÓo, 
 TvaÑ khattiyo rÈjadasÊ karosi. 
 VessÈ ca suddÈ ca bhavÈma ekadÈ, 
 DevattanaÑ vÈpi taveva vÈhasÈ. 
 
 1131. Taveva het| asurÈ bhavÈmase, 
 TvaÑm|lakaÑ nerayikÈ bhavÈmase. 
 Atho tiracchÈnagatÈpi ekadÈ, 
 PetattanaÑ vÈpi taveva vÈhasÈ. 
 
 1132. Nanu dubbhissasi maÑ punappunaÑ, 
 MuhuÑ muhuÑ cÈraÓikaÑva dassayaÑ. 
 Ummattakeneva mayÈ palobhasi, 
 KiÒcÈpi te citta virÈdhitaÑ mayÈ. 
 
 1133. IdaÑ pure cittamacÈri cÈrikaÑ, 
 YenicchakaÑ yatthakÈmaÑ yathÈsukhaÑ. 
 TadajjahaÑ niggahessÈmi yoniso, 
 HatthippabhinnaÑ viya a~gusaggaho. 
 
 1134. SatthÈ ca me lokamimaÑ adhiÔÔhahi, 
 Aniccato addhuvato asÈrato. 
 Pakkhanda maÑ citta Jinassa sÈsane, 
 TÈrehi oghÈ mahatÈ suduttarÈ. 
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 1135. Na te idaÑ citta yathÈ purÈÓakaÑ, 
 NÈhaÑ alaÑ tuyha vase nivattituÑ. 
 Mahesino pabbajitomhi sÈsane, 
 Na mÈdisÈ honti vinÈsadhÈrino. 
 
 1136. NagÈ samuddÈ saritÈ vasundharÈ, 
 DisÈ catasso vidisÈ adho divÈ. 
 Sabbe aniccÈ tibhavÈ upaddutÈ, 
 KuhiÑ gato citta sukhaÑ ramissasi. 
 
 1137. DhitipparaÑ kiÑ mama citta kÈhisi, 
 Na te alaÑ citta vasÈnuvattako. 
 Na jÈtu bhastaÑ ubhatomukhaÑ chupe, 
 Dhiratthu p|raÑ navasotasandaniÑ. 
 
 1138. VarÈhaÓeyyavigÈÄhasevite, 
 PabbhÈrakuÔÔe pakateva sundare. 
 NavambunÈ pÈvusasittakÈnane, 
 TahiÑ guhÈgehagato ramissasi. 
 
 1139. SunÊlagÊvÈ susikhÈ supekhunÈ, 
 SucittapattacchadanÈ viha~gamÈ. 
 SumaÒjughosatthanitÈbhigajjino, 
 Te taÑ ramessanti vanamhi jhÈyinaÑ. 
 
 1140. VuÔÔhamhi deve catura~gule tiÓe, 
 SaÑpupphite meghanibhamhi kÈnane. 
 Nagantare viÔapisamo sayissaÑ, 
 TaÑ me mud| hehiti t|lasannibhaÑ. 
 
 1141. TathÈ tu kassÈmi yathÈpi issaro, 
 YaÑ labbhati tenapi hotu me alaÑ. 
 Na tÈhaÑ kassÈmi yathÈ atandito, 
 BiÄÈrabhastaÑva yathÈ sumadditaÑ. 
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 1142. TathÈ tu kassÈmi yathÈpi issaro, 
 YaÑ labbhati tenapi hotu me alaÑ. 
 Viriyena taÑ mayha vasÈ’nayissaÑ, 
 GajaÑva mattaÑ kusala~kusaggaho. 
 
 1143. TayÈ sudantena avaÔÔhitena hi, 
 Hayena1 yoggÈcariyova ujjunÈ. 
 Pahomi maggaÑ paÔipajjituÑ sivaÑ, 
 CittÈnurakkhÊhi sadÈ nisevitaÑ. 
 
 1144. ŒrammaÓe taÑ balasÈ nibandhisaÑ, 
 NÈgaÑva thambhamhi daÄhÈya rajjuyÈ. 
 TaÑ me suguttaÑ satiyÈ subhÈvitaÑ, 
 AnissitaÑ sabbabhavesu hehisi. 
 
 1145. PaÒÒÈya chetvÈ vipathÈnusÈrinaÑ, 
 Yogena niggayha pathe nivesiya. 
 DisvÈ samudayaÑ vibhavaÒca sambhavaÑ, 
 DÈyÈdako hehisi aggavÈdino. 
 
 1146. CatubbipallÈsavasaÑ adhiÔÔhitaÑ, 
 GÈmaÓÉalaÑva parinesi citta maÑ. 
 Nanu saÑyojanabandhanacchidaÑ, 
 SaÑsevase kÈruÓikaÑ MahÈmuniÑ. 
 
 1147. Migo yathÈ seri sucittakÈnane. 
 RammaÑ giriÑ pÈvusa-abbhamÈliniÑ. 
 AnÈkule tattha nage ramissaÑ2, 
 AsaÑsayaÑ citta parÈ bhavissasi. 
 
 1148. Ye tuyha chandena vasena vattino, 
 NarÈ ca nÈrÊ ca anubhonti yaÑ sukhaÑ. 
 Aviddas| mÈravasÈnuvattino, 
 BhavÈbhinandÊ tava citta sÈvakÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Bhayena (SÊ) 2. Ramissasi (Ka) 
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 Tattha kadÈ nuhanti kadÈ nu ahaÑ. PabbatakandarÈs|ti pabbatesu ca 
kandaresu ca, pabbatassa vÈ kandarÈsu. EkÈkiyoti ekako. Addutiyoti 
nittaÓho. TaÓhÈ hi purisassa dutiyÈ nÈma. Vihassanti viharissÈmi. Aniccato 
sabbabhavaÑ vipassanti kÈmabhavÈdibhedaÑ sabbampi bhavaÑ “hutvÈ 
abhÈvaÔÔhena aniccan”ti vipassanto kadÈ nu viharissanti yojanÈ. 
NidassanamattaÑ cetaÑ, “yadaniccaÑ taÑ dukkhaÑ, yaÑ dukkhaÑ 
tadanattÈ”ti vacanato1 itarampi lakkhaÓadvayaÑ vuttamevÈti daÔÔhabbaÑ. 
TaÑ me idaÑ taÑ nu kadÈ bhavissatÊti taÑ idaÑ me parivitakkitaÑ kadÈ nu 
bhavissati, kadÈ nu kho matthakaÑ pÈpuÓissatÊti attho. TaÑ n|ti cettha tanti 
nipÈtamattaÑ. AyaÑ hettha sa~khepattho–kadÈ nu kho ahaÑ mahÈgajo 
viya sa~khalikabandhanaÑ, gihibandhanaÑ chinditvÈ pabbajitvÈ 
kÈyavivekaÑ paribr|hayanto ekÈkÊ pabbatakandarÈsu adutiyo sabbattha 
nirapekkho sabbasa~khÈragataÑ aniccÈdito vipassanto viharissÈmÊti. 

 BhinnapaÔandharoti bhinnavatthadharo, gÈthÈsukhattaÑ nakÈrÈgamaÑ 
katvÈ vuttaÑ. Satthakacchinna-agghaphassavaÓÓa2 bhinnaÑ paÔacÊvaraÑ 
dhÈrentoti attho. MunÊti pabbajito. Amamoti kule vÈ gaÓe vÈ 
mamattÈbhÈvena amamo. Katthacipi ÈrammaÓe ÈsÊsanÈya abhÈvena nirÈso. 
HantvÈ sukhÊ pavanagato vihassanti rÈgÈdike kilese ariyamaggena 
samucchinditvÈ maggasukhena phalasukhena sukhÊ mahÈvanagato kadÈ nu 
kho ahaÑ viharissÈmi. 

 VadharoganÊÄanti maraÓassa ca rogassa ca kulÈvakabh|taÑ. KÈyaÑ 
imanti imaÑ khandhapaÒcakasa~khÈtaÑ kÈyaÑ. KhandhapaÒcakopi hi 
“avijjÈgatassa bhikkhave purisapuggalassa taÓhÈnugatassa ayameva kÈyo 
bahiddhÈ nÈmar|pan”ti-ÈdÊsu3 kÈyo vuccati. MaccujarÈyupaddutanti 
maraÓena ceva jarÈya ca pÊÄitaÑ, vipassamÈno ahaÑ bhayahetupahÈnena 
vÊtabhayo, taÑ nu kadÈ bhavissatÊti attho. 

 Bhayajananinti paÒcavÊsatiyÈ mahÈbhayÈnaÑ uppÈdakÈraÓabh|taÑ 
kÈyikassa ca cetasikassa ca sakalassapi vaÔÔadukkhassa Èvahanato 
dukhÈvahaÑ. TaÓhÈlataÑ bahuvidhÈnuvattaninti bahuvidhaÒca ÈrammaÓaÑ 
bhavameva vÈ 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 2. 19 piÔÔhe. 2. AggaÄadÈnavaÓÓa (Ka) 
 3. SaÑ 2. 263 piÔÔhe thokaÑ visadisaÑ. 
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anuvattati santanotÊti bahuvidhÈnuvattaniÑ, taÓhÈsa~khÈtalataÑ. 
PaÒÒÈmayanti maggapaÒÒÈmayaÑ sunisitaÑ asikhaggaÑ vÊriyapaggahitena 
saddhÈhatthena gahetvÈ samucchinditvÈ “kadÈ nuhaÑ vase”ti yaÑ 
parivitakkitaÑ, tampi kadÈ bhavissatÊti yojanÈ. 

 Uggatejanti samathavipassanÈvasena nisitatÈya tikkhatejaÑ. SatthaÑ 
isÊnanti Buddhapaccekabuddha-ariyasÈvaka-isÊnaÑ Satthabh|taÑ. MÈraÑ 
sasenaÑ sahasÈ bhaÒjissanti kilesasenÈya sasenaÑ abhisa~khÈrÈdimÈraÑ 
sahasÈ sÊghameva bhaÒjissÈmi. SÊhÈsaneti thirÈsane, AparÈjitapalla~keti 
attho. 

 Sabbhi samÈgamesu diÔÔho bhaveti dhammagÈravayuttatÈya 
dhammagar|hi tÈdilakkhaÓappattiyÈ tÈdÊhi aviparÊtadassitÈya yÈthÈvadassÊhi 
ariyamaggeneva pÈpajitindriyatÈya jitindriyehi BuddhÈdÊhi sÈdh|hi 
samÈgamesu “kadÈ nu ahaÑ padhÈniyoti diÔÔho bhaveyyan”ti yaÑ me 
parivitakkitaÑ, taÑ nu kadÈ bhavissatÊti yojanÈ. IminÈ nayena sabbattha 
padayojanÈ veditabbÈ, padatthamattameva vaÓÓayissÈma. 

 TandÊti ÈlasiyaÑ. KhudÈti jighacchÈ. KÊÔasarÊsapÈti kÊÔaÒceva sarÊsapÈ 
ca. Na bÈdhayissantÊti maÑ na byÈdhayissanti 
sukhadukkhasomanassadomanassÈnaÑ jhÈnehi paÔibÈhitattÈti adhippÈyo. 
Giribbajeti pabbatakandarÈya. Atthatthiyanti sadatthasa~khÈtena atthena 
atthikaÑ. 

 YaÑ viditaÑ MahesinÈti yaÑ catusaccaÑ MahesinÈ 
SammÈsambuddhena sayambh|ÒÈÓena ÒÈtaÑ paÔividdhaÑ, tÈni cattÈri 
saccÈni anupacitakusalasambhÈrehi suÔÔhu duddasÈni maggasamÈdhinÈ 
samÈhitatto sammÈsatiyÈ satimÈ ariyamaggapaÒÒÈya ahaÑ agacchaÑ 
paÔivijjhissaÑ adhigamissanti attho. 

 R|peti cakkhuviÒÒeyyar|pe. Amiteti ÒÈÓena amite, aparicchinne 
apariÒÒÈteti attho. Phusitabbeti phoÔÔhabbe. Dhammeti 
manoviÒÒeyyadhamme. Amiteti vÈ aparimÈÓe nÊlÈdivasena 
anekabhedabhinne r|pe bherisaddÈdivasena m|larasÈdivasena 
kakkhaÄamudutÈdivasena sukhadukkhÈdivasena ca anekabhedasaddÈdike cÈti 
attho. Œdittatoti ekÈdasahi aggÊhi ÈdittabhÈvato. Samathehi yuttoti 
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jhÈnavipassanÈmaggasamÈdhÊhi samannÈgato. PaÒÒÈya dacchanti 
vipassanÈpaÒÒÈsahitÈya maggapaÒÒÈya dakkhissaÑ1. 

 Dubbacanena vuttoti duruttavacanena ghaÔÔito. Tato nimittanti 
pharusavÈcÈhetu. Vimano na hessanti domanassito na bhaveyyaÑ. Athoti 
atha. Pasatthoti kenaci pasaÑsito. 

 KaÔÔheti dÈrukkhandhe. TiÓeti tiÓÈnaÑ khandhe. Imeti ime mama 
santatipariyÈpanne paÒca khandhe. Amite ca dhammeti tato aÒÒena 
indriyakkhandhena amite r|padhamme. TenÈha “ajjhattikÈneva ca bÈhirÈni 
cÈ”ti. SamaÑ tuleyyanti aniccÈdivasena ceva asÈrÈdi-upamÈvasena ca 
sabbaÑ samameva katvÈ tÊreyyaÑ. 

 IsippayÈtamhi pathe vajantanti BuddhÈdÊhi MahesÊhi sammadeva 
payÈte samathavipassanÈmagge vajantaÑ paÔipajjantaÑ. PÈvusasamaye 
kÈlamegho navena toyena vassodakena sacÊvaraÑ pavane kadÈ nu ovassati 
temetÊti attano abbhokÈsikabhÈvaparivitakkitaÑ dasseti. 

 May|rassa sikhaÓÉino vane dijassÈti mÈtukucchito aÓÉakosato cÈti 
dvikkhattuÑ jÈyanavasena dijassa, sikhÈsambhavena sikhaÓÉino ca 
may|rassa vane kadÈ pana girigabbhare rutaÑ kekÈravaÑ sutvÈ velaÑ 
sallakkhitvÈ sayanato vuÔÔhahitvÈ amatassa pattiyÈ nibbÈnÈdhigamÈya. 
SaÑcintayeti vuccamÈne bhave aniccÈdito manasi kareyyaÑ vipasseyyanti 
attho. 

 Ga~gaÑ YamunaÑ Sarassatinti etÈ mahÈnadiyo asajjamÈno 
bhÈvanÈmayÈya iddhiyÈ kadÈ nu patareyyanti yojanÈ. PÈtÈlakhittaÑ 
baÄavÈmukhaÒcÈti pÈtÈya alaÑ pariyattanti pÈtÈlaÑ, tadeva khittaÑ, 
pathaviyÈ saÓÔhahanakÈle tathÈ Ôhitanti pÈtÈlakhittaÑ. YojanasatikÈdibhedÈni 
samuddassa antopathaviyÈ tÊraÔÔhÈnÈni, yesu kÈnici nÈgÈdÊnaÑ 
vasanaÔÔhÈnÈni honti, kÈnici suÒÒÈniyeva hutvÈ tiÔÔhanti. BaÄavÈmukhanti 
mahÈsamudde mahantaÑ ÈvaÔÔamukhaÑ. MahÈnirayadvÈrassa hi vivaÔakÈle 
mahÈ-aggikkhandho tato nikkhanto tadabhimukhaÑ 
anekayojanasatÈyÈmavitthÈraÑ heÔÔhÈ samuddapadesaÑ Éahati, tasmiÑ 
daÉÉhe upari udakaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. VipassanÈpaÒÒÈya dakkhissaÑ (SÊ) 
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ÈvaÔÔÈkÈrena paribbhamantaÑ mahatÈ saddena heÔÔhÈ nipatati, tattha 
baÄavÈmukhasamaÒÒÈ, iti taÒca pÈtÈlakhittaÑ baÄavÈmukhaÒca vibhiÑsanaÑ 
bhayÈnakaÑ asajjamÈno iddhiyÈ kadÈ nu patareyyantiyaÑ parivitakkitaÑ, 
taÑ kadÈ nu bhavissati, bhÈvanÈmayaÑ iddhiÑ nibbattetvÈ kadÈ nu evaÑ 
iddhiÑ vaÄaÒjissÈmÊti attho. 

 NÈgova asa~gacÈrÊ padÈlayeti yathÈ mattavÈraÓo daÄhathambhaÑ 
bhinditvÈ ayasa~khalikaÑ viddhaÑsetvÈ asa~gacÈrÊ vanaÑ pavisitvÈ eko 
adutiyo hutvÈ attano rucivasena carati, evamahaÑ kadÈ nu sabbasubhaÑ 
nimittaÑ nibbajjayaÑ niravasesato vajjayanto kÈmacchandavaso ahutvÈ 
jhÈne yuto payutto1 kÈmaguÓesu chandaÑ sammadeva padÈleyyaÑ 
chindeyyaÑ pajaheyyanti yaÑ parivitakkitaÑ, taÑ nu kadÈ bhavissati. 

 IÓaÔÔova daliddako nidhiÑ ÈrÈdhayitvÈti yathÈ koci daliddo 
jÊvikapakato iÓaÑ gahetvÈ taÑ sodhetuÑ asakkonto iÓaÔÔo iÓena aÔÔito 
dhanikehi pÊÄito nidhiÑ ÈrodhayitvÈ adhigantvÈ iÓaÒca sodhetvÈ sukhena ca 
jÊvanto tuÔÔho bhaveyya, evaÑ ahampi kadÈ nu iÓasadisaÑ kÈmacchandaÑ 
pahÈya Mahesino ariyadhanasampuÓÓatÈya 
maÓikanakÈdiratanasampuÓÓanidhisadisaÑ Buddhassa sÈsanaÑ adhigantvÈ 
tuÔÔho bhaveyyanti yaÑ parivitakkitaÑ, taÑ kadÈ nu bhavissatÊti. 

 EvaÑ pabbajjato pubbe nekkhammavitakkavasena pavattaÑ attano 
vitakkapavattiÑ dassetvÈ idÈni pabbajitvÈ yehÈkÈrehi attÈnaÑ ovaditvÈ 
adhigacchi, te dassento “bah|ni vassÈnÊ”ti-ÈdikÈ gÈthÈ abhÈsi. Tattha bah|ni 
vassÈni tayÈmhi yÈcito, agÈravÈsena alaÑ nu te idanti anekasaÑvaccharÈni 
vividhadukkhÈnubandhena agÈramajjhe vÈsena alaÑ pariyattameva te’ti 
ambho citta idaÑ tayÈ2 anekÈni saÑvaccharÈni ahaÑ amhi nanu yÈcito. 
TaÑ dÈni maÑ pabbajitaÑ samÈnanti taÑ maÑ tayÈ tathÈ ussÈhanena 
pabbajitaÑ samÈnaÑ kena kÈraÓena citta tuvaÑ na yuÒjasi, 
samathavipassanaÑ chaÉÉetvÈ nihÊne Èlasiye niyojesÊti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. Yutto payutto (SÊ) 2. Pariyattameva ambho citta idaÑ te tayÈ (SÊ) 
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 Nanu ahaÑ citta tayÈmhi yÈcitoti ambho citta ahaÑ tayÈ nanu yÈcito 
amhi ÈyÈcito maÒÒe, yadi yÈcito, kasmÈ idÈni tadanur|paÑ na paÔipajjasÊti 
adhippÈyo. “Giribbaje”ti-ÈdinÈ yÈcitÈkÈraÑ dasseti. CitrachadÈ viha~gamÈ 
vicitrapekhuÓapakkhino, may|rÈti attho. MahindaghosatthanitÈ bhigajjinoti 
jalaghosatthanitena hetunÈ suÔÔhu gajjanasÊlÈ. Te taÑ ramessanti vanamhi 
jhÈyinanti te may|rÈ taÑ vane jhÈnapasutaÑ ramessantÊti nanu tayÈ yÈcitoti 
dasseti. 

 KulamhÊti kulaparivaÔÔe. ImamajjhupÈgatoti imaÑ araÒÒaÔÔhÈnaÑ 
pabbajjaÑ vÈ ajjhupÈgato. Athopi tvaÑ citta na mayha tussasÊti tvaÑ 
anuvattitvÈ Ôhitampi maÑ1 nÈrÈdhessasÊti attho. 

 Mameva etaÑ na hi tvaÑ paresanti etaÑ citta mameva tasmÈ tvaÑ 
paresaÑ na hosi. TvaÑ pana aÒÒesaÑ viya katvÈ sannÈhakÈle kilesamÈre 
yujjhituÑ bhÈvanÈsannÈhakÈle na’ti vatvÈ paridevitena kiÑ payojanaÑ, 
idÈni taÑ aÒÒathÈ vattituÑ na dassÈmÊti adhippÈyo. SabbaÑ idaÑ calamiti 
pekkhamÈnoti yasmÈ “idaÑ cittaÑ aÒÒaÒca sabbaÑ tebh|makasa~khÈraÑ 
calaÑ anavaÔÔhitan”ti paÒÒÈcakkhunÈ olokento gehato kÈmehi ca 
abhinikkhamiÑ amatapadaÑ nibbÈnaÑ jigÊsaÑ pariyesanto, tasmÈ citta 
ananuvattanto2 nibbÈnaÑ pariyesanameva karomÊti adhippÈyo. 

 AvÊtarÈgena sudunnivÈrayaÑ cittaÑ calaÑ makkaÔasannibhaÑ 
vanamakkaÔasadisaÑ iti suyuttavÈdÊ subhÈsitavÈdÊ dvipadÈnamuttamo 
mahÈbhisakko naradammasÈrathÊti yojanÈ3. 

 Aviddas| yattha sitÈ puthujjanÈti yattha yesu vatthukÈmesu 
kilesakÈmesu ca sitÈ paÔibaddhÈ te andhaputhujjanÈ tena kÈmarÈgena 
punabbhavesino ekanteneva dukkhamicchanti, icchantÈ ca cittena nÊtÈ 
niraye nirÈkatÈti cittavasikÈ nirayasaÑvattanikaÑ kammaÑ karontÈ 
hitasukhato nirÈkatÈ hutvÈ attano citteneva niraye nÊtÈ na aÒÒathÈti 
cittasseva niggahetabbataÑ dasseti. 
______________________________________________________________ 
 1. TussatÊti anuvattitvÈpi maÑ (SÊ) 2. CittaÑ anuvattanto (Ka) 
 3. DvipadÈnamuttamo SammÈsambuddhoti yojanÈ (Ka) 
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 Punapi cittaÑyeva niggahetuÑ mantento “may|rakoÒcÈbhirutamhÊ”ti-
ÈdimÈha. Tattha may|rakoÒcÈbhirutamhÊti sikhÊhi sÈrasehi ca abhik|jite. 
DÊpÊhi byagghehi purakkhato vasanti mettÈvihÈritÈya evar|pehi 
tiracchÈnagatehi purakkhato parivÈrito hutvÈ vane vasanto, etena 
suÒÒabhÈvaparibr|hanamÈha. KÈye apekkhaÑ jahÈti sabbaso kÈye 
nirapekkho jaha, etena pahitattataÑ vadati. MÈ virÈdhayÈti imaÑ 
sudullabhaÑ navamaÑ khaÓaÑ mÈ virÈdhehi. Itissu maÑ citta pure 
niyuÒjasÊti evaÑ hi tvaÑ citta maÑ pabbajjato1 pubbe sammÈpaÔipattiyaÑ 
uyyojesÊti attho. 

 BhÈvehÊti uppÈdehi vaÉÉhehi ca. JhÈnÈnÊti paÔhamÈdÊni cattÈri jhÈnÈni. 
IndriyÈnÊti saddhÈdÊni paÒcindriyÈni. BalÈnÊti tÈniyeva paÒca balÈni. 
Bojjha~gasamÈdhibhÈvanÈti satta bojjha~ge catasso samÈdhibhÈvanÈ ca. 
Tisso ca vijjÈti pubbenivÈsaÒÈÓÈdikÈ tisso vijjÈ ca. Phusa pÈpuÓÈhi 
BuddhasÈsane SammÈsambuddha-ovÈde Ôhito. 

 NiyyÈnikanti vaÔÔadukkhato niyyÈnavahaÑ. Sabbadukhakkhayogadhanti 
amatogadhaÑ nibbÈnapatiÔÔhaÑ nibbÈnÈrammaÓaÑ. Sabbakilesasodhananti 
anavasesakilesamalavisodhanaÑ. 

 Khandheti upÈdÈnakkhandhe. PaÔipassa yonisoti rogato gaÓÉato sallato 
aghato ÈbÈdhatoti evamÈdÊhi vividhehi pakÈrehi vipassanÈÒÈÓena sammÈ 
upÈyena nayena passa. TaÑ jahÈti taÑ dukkhassa samudayaÑ taÓhaÑ 
pajaha samucchinda. IdhevÈti imasmiÑyeva attabhÈve. 

 Aniccanti-Èdi antavantato aniccantikato tÈvakÈlikato niccapaÔikkhepato 
ca aniccanti vÈ passa, dukkhanti te udayabbayapaÔipÊÄanato sappaÔibhayato 
dukkhamato2 sukhapaÔikkhepato dukkhanti vÈ passa. SuÒÒanti 
avasavattanato asÈmikato asÈrato attapaÔikkhepato ca suÒÒaÑ, tato eva 
anattÈti. Vigarahitabbato avaÉÉhi-ÈbÈdhanato ca aghanti ca vadhanti ca 
vipassa yonisoti yojanÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Pabbajitato (Ka) 2. Dukkhato (SÊ, Ka) 
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manovicÈre uparundha cetasoti manovicÈrasaÒÒino 
gehasitasomanassupavicÈrÈdike aÔÔhÈrasa cetaso uparundha vÈrehi 
nirodhehi. 

 MuÓÉoti muÓÉabhÈvaÑ upagato, ohÈritakesamassuko. Vir|poti tena 
muÓÉabhÈvena par|ÄhalomatÈya chinnabhinnakÈsÈya 1vatthatÈya vir|po 
vevaÓÓiyaÑ upagato. AbhisÈpamÈgatoti “PiÓÉolo vicarati pattapÈÓÊ”ti 
ariyehi kÈtabbaÑ abhisÈpaÑ upagato. VuttaÑ hetaÑ “abhisÈpoyaÑ 
bhikkhave lokasmiÑ piÓÉolo vicarasi pattapÈÓÊ”ti2. TenÈha “kapÈlahatthova 
kulesu bhikkhas|”ti. YuÒjassu Satthuvacaneti SammÈsambuddhassa ovÈde 
yogaÑ karohi anuyuÒjassu. 

 SusaÑvutattoti suÔÔhu kÈyavÈcÈcittehi sammadeva saÑvuto. 
Visikhantare caranti bhikkhÈcariyÈya racchÈvisesesu caranto. Cando yathÈ 
dosinapuÓÓamÈsiyÈti vigatadosÈya puÓÓamÈya kulesu niccanavatÈya 
pÈsÈdikatÈya candimÈ viya carÈti yojanÈ. 

 SadÈ dhute ratoti sabbakÈlaÒca dhutaguÓe abhirato. Tath|pamaÑ 
cittamidaÑ karosÊti yathÈ koci puriso phalÈni icchanto phalarukkhe ropetvÈ 
tato aladdhaphalova3 te m|lato chindituÑ icchati, citta tvaÑ tath|pamaÑ 
tappaÔibhÈgaÑ idaÑ karosi. YaÑ maÑ aniccamhi cale niyuÒjasÊti yaÑ maÑ 
pabbajjÈya niyojetvÈ pabbajitvÈ addhÈgataÑ pabbajjÈphalaÑ aniccamhi cale 
saÑsÈramukhe niyuÒjasi niyojanavasena pavattesi. 

 R|pÈbhÈvato ar|pa. Cittassa hi tÈdisaÑ saÓÔhÈnaÑ nÊlÈdivaÓÓabhedo vÈ 
natthi, tasmÈ vuttaÑ ar|pÈti. D|raÔÔhÈnappavattiyÈ d|ra~gama. Yadipi 
cittassa makkaÔasuttamattampi puratthimÈdidisÈbhÈgena gamanaÑ nÈma 
natthi, d|re santaÑ pana ÈrammaÓaÑ sampaÔicchatÊti d|ra~gama. Ekoyeva 
hutvÈ caraÓavasena pavattanato ekacÈri, antamaso dve tÊÓipi cittÈni ekato 
uppajjituÑ samatthÈni nÈma natthi, ekameva pana cittaÑ ekasmiÑ santÈne 
uppajjati. TasmiÑ niruddhe aparampi ekameva uppajjati, tasmÈ ekacÈri. Na 
te karissaÑ vacanaÑ idÈnihanti yadipi pubbe tava vase anuvattiÑ, idÈni 
pana Satthu ovÈdaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. KÈsÈva (SÊ) 2. SaÑ 2. 76 piÔÔhe. 3. Laddhaphalova (SÊ) 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈ 473
  

laddhakÈlato paÔÔhÈya cittavasiko na bhavissÈmi. KasmÈti ce? DukkhÈ hi 
kÈmÈ kaÔukÈ mahabbhayÈ kÈmÈ nÈmete atÊtepi dukkhÈ, Èyatimpi 
kaÔukaphalÈ, attÈnuvÈdÈdibhedena mahatÈ bhayena anubandhantÈ 
mahabbhayÈ. NibbÈnamevÈ’bhimano carissaÑ tasmÈ nibbÈnameva uddissa 
abhimukhacitto viharissaÑ. 

 Tameva nibbÈnÈbhimukhabhÈvaÑ dassento “nÈhaÑ alakkhyÈ”ti-
ÈdimÈha. Tattha nÈhaÑ alakkhyÈti alakkhikatÈya nissirÊkatÈya nÈhaÑ gehato 
nikkhaminti yojanÈ. 

 AhirikkatÈyÈti yathÈvajjaÑ keÄiÑ karonto viya nillajjatÈya. Cittahet|ti 
ekadÈ nigaÓÔho, ekadÈ paribbÈjakÈdiko honto anavaÔÔhitacitto puriso viya 
cittavasiko hutvÈ. D|rakantanÈti rÈjÈdÊhi mettaÑ katvÈ tesu dubbhitvÈ 
dubbhibhÈvena. ŒjÊvahet|ti ÈjÊvakÈraÓÈ jÊvikÈpakato hutvÈ ÈjÊvikÈbhayena 
ahaÑ na nikkhamiÑ na pabbajiÑ. Kato ca te citta paÔissavo mayÈti 
“pabbajitakÈlato paÔÔhÈya na tava vase vattÈmi, mameva pana vase 
vattÈmÊ”ti citta mayÈ nanu paÔiÒÒÈ katÈti dasseti. 

 AppicchatÈ sappurisehi vaÓÓitÈti “paccayesu sabbaso appicchÈ nÈma 
sÈdh|”ti BuddhÈdÊhi pasaÔÔhÈ, tathÈ makkhappahÈnaÑ paresaÑ guÓe 
makkhanassa pahÈnaÑ v|pasamo sabbassa dukkhassa v|pasamo 
nibbÈpanaÑ sappurisehi vaÓÓitaÑ. Itissu maÑ citta tadÈ niyuÒjasi “samma 
tayÈ tesu guÓesu patiÔÔhÈtabban”ti citta tvaÑ evaÑ tadÈ niyuÒjasi. IdÈni 
tvaÑ gacchasi pubbaciÓÓaÑ idÈni maÑ tvaÑ pahÈya attano purimÈciÓÓaÑ 
mahicchatÈdiÑ paÔipajjasi, kiÑ nÈmetanti adhippÈyo. 

 YamatthaÑ sandhÈya “gacchasi pubbaciÓÓan”ti vuttaÑ, taÑ dassetuÑ 
“taÓhÈ avijjÈ cÈ”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha taÓhÈti paccayesu taÓhÈ, avijjÈti 
tattheva ÈdÊnavapaÔicchÈdikÈ avijjÈ. PiyÈpiyanti puttadÈrÈdÊsu pemasa~khÈto 
piyabhÈvo ceva pantasenÈsanesu adhikusaladhammesu anabhiratisa~khÈto 
appiyabhÈvo ca ubhayattha anurodhapaÔivirodho. SubhÈni r|pÈnÊti ajjhattaÑ 
bahiddhÈ ca subhar|pÈni. SukhÈ vedanÈti iÔÔhÈrammaÓe paÔicca 
uppajjanasukhavedanÈ. ManÈpiyÈ kÈmaguÓÈti vuttÈvasesÈ 
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manoramÈ kÈmakoÔÔhÈsÈ. VantÈti nir|pato taÑnissitassa chandarÈgassa 
vikkhambhanapahÈnena chaÉÉitatÈya pariccattatÈya ca vantÈ. Vante ahaÑ 
ÈvamituÑ na ussaheti evaÑ te chaÉÉite puna paccÈvamituÑ ahaÑ na 
sakkomi, pariccattÈ eva hontÊti vadati. 

 SabbatthÈti sabbesu bhavesu sabbÈsu yonÊsu sabbÈsu gatÊsu 
viÒÒÈÓaÔÔhitÊsu ca. Vaco kataÑ mayÈti ambho citta tava vacanaÑ mayÈ 
kataÑ. Karonto ca bah|su jÈtÊsu na me’si kopitoti anekÈsu jÈtÊsu pana mayÈ 
na kopito asi. MayÈ neva paribhavito, tathÈpi ajjhattasambhavo attani 
sambh|to hutvÈpi tava akataÒÒutÈya dukkhe ciraÑ saÑsaritaÑ tayÈ kateti 
tayÈ nibbattite anÈdimati1 saÑsÈradukkhe sucirakÈlaÑ mayÈ saÑsaritaÑ 
paribbhamitaÑ. 

 IdÈni “dukkhe ciraÑ saÑsaritaÑ tayÈ kate”ti sa~khepato vuttamatthaÑ 
uppattibhedena gatibhedena ca vitthÈrato dassento “tvaÒÒevÈ”ti-ÈdimÈha. 
Tattha rÈjadasÊti rÈjÈ asi, dakÈro padasandhikaro. VessÈ ca suddÈ ca 
bhavÈma ekadÈ taveva vÈhasÈti yojanÈ. DevattanaÑ vÈpÊti devabhÈvaÑ vÈpi 
tvaÑyeva no amhÈkaÑ citta karosÊti yojanÈ. VÈhasÈti kÈraÓabhÈvena. 

 Taveva het|ti taveva hetubhÈvena. TvaÑm|lakanti tvaÑnimittaÑ. 

 Nanu dubbhissasi maÑ punappunanti punappunaÑ dubbhissasi nuna, 
yathÈ pubbe tvaÑ anantÈsu jÈtÊsu citta mittapaÔir|pako sapatto hutvÈ 
mayhaÑ punappunaÑ dubbhi, idÈni tathÈ dubbhissasi maÒÒe, pubbe viya 
cÈretuÑ na dassÈmÊti adhippÈyo. MuhuÑ muhuÑ cÈraÓikaÑva dassayanti 
abhiÓhato caraÓÈrahaÑ2 viya mano dassento caraÓÈrahaÑ2 purisaÑ 
vaÒcetvÈ caragopakaÑ3 nipphÈdento viya punappunaÑ taÑ taÑ bhavaÑ 
dassento. Ummattakeneva mayÈ palobhasÊti ummattakapurisena viya mayÈ 
saddhiÑ kÊÄanto taÑ taÑ palobhanÊyaÑ dassetvÈ palobhasi. KiÒcÈpi te citta 
virÈdhitaÑ mayÈti ambho citta kiÑ nÈma te mayÈ viraddhaÑ, taÑ kathehÊti 
adhippÈyo. 

 IdaÑ pure cittanti idaÑ cittaÑ nÈma ito pubbe r|pÈdÊsu ÈrammaÓesu 
rajjanÈdinÈ, yena ÈkÈrena icchati, yattheva cassa kÈmo uppajjati, 
______________________________________________________________ 
 1. AnÈdika (SÊ) 2. CarakÈrahaÑ (Ka) 3. CaragopakÈnaÑ (Ka) 
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tassa vasena yatthakÈmaÑ yathÈ vicarantassa sukhaÑ hoti, tatheva ca 
caranto1 yathÈsukhaÑ dÊgharattaÑ cÈrikaÑ acari, ajjÈhaÑ pabhinnamadaÑ 
mattahatthiÑ hatthÈcariyasa~khÈto cheko a~kusaggaho a~kusena viya 
yonisomanasikÈrena naÑ niggahessÈmi, nassa vÊtikkamituÑ dassÈmÊti. 

 SatthÈ ca me lokamimaÑ adhiÔÔhahÊti mama SatthÈ SammÈsambuddho 
imaÑ anavasesakhandhalokaÑ ÒÈÓena adhiÔÔhahi2, kinti? HutvÈ 
abhÈvaÔÔhena aniccato, kassacipi dhuvassa thÈvarassa abhÈvato addhuvato, 
sukhasÈrÈdÊnaÑ abhÈvato asÈrato. Pakkhanda maÑ citta Jinassa sÈsaneti 
tasmÈ yÈthÈvato paÔipajjituÑ citta maÑ Jinassa Bhagavato sÈsane 
pakkhandehi anuppavesehi. “Pakkhandiman”tipi PÈÄi, Jinassa sÈsane imaÑ 
lokaÑ ÒÈÓena pakkhanda, yÈthÈvato tÈrehi, pakkhandanto ca 
vipassanÈÒÈÓamaggena yÈpento suduttarato mahantato saÑsÈramahoghato 
maÑ tÈrehi. 

 Na te idaÑ citta yathÈ purÈÓakanti ambho citta idaÑ attabhÈvagehaÑ 
porÈÓakaÑ viya tava na hotÊti attho. KasmÈ? NÈhaÑ alaÑ tuyha vase 
nivattitunti idÈnÈhaÑ tava vase nivattituÑ na yutto. YasmÈ Mahesino 
Bhagavato pabbajitomhi sÈsane. PabbajitakÈlato ca paÔÔhÈya samaÓÈ nÈma 
mÈdisÈva na honti vinÈsadhÈrino, ekaÑsato samaÓÈyeva hontÊti attho. 

 NagÈti SineruhimavantÈdayo sabbe pabbatÈ. SamuddÈti 
puratthimasamuddÈdayo sÊtasamuddÈdayo ca sabbe samuddÈ. SaritÈti 
Ga~gÈdayo sabbÈ nadiyo ca. VasundharÈti pathavÊ. DisÈ catassoti 
puratthimÈdibhedÈ catasso disÈ. VidisÈti puratthimadakkhiÓÈdayo catasso 
anudisÈ. Adhoti heÔÔhÈ yÈva udakasandhÈrakavÈyukhandhÈ. DivÈti devalokÈ. 
DivÈggahaÓena cettha tattha gate sattasa~khÈre vadati. Sabbe aniccÈ tibhavÈ 
upaddutÈti sabbe kÈmabhavÈdayo tayo bhavÈ aniccÈ ceva jÈti-ÈdÊhi rÈgÈdÊhi 
kilesehi ca upaddutÈ pÊÄitÈ ca, na ettha kiÒci khemaÔÔhÈnaÑ nÈma atthi, 
tadabhÈvato kuhiÑ gato citta sukhaÑ ramissasi, tasmÈ tato nissaraÓaÒcettha 
pariyesÈhÊti adhippÈyo. 
______________________________________________________________ 
 1. Tasseva ca taraÓato (Ka) 2. AdhiÔÔhÈti (SÊ) 
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 Dhitipparanti dhitiparÈyaÓaÑ paramaÑ thirabhÈve ÔhitaÑ mamaÑ citta 
kiÑ kÈhisi, tato Êsakampi maÑ cÈletuÑ nÈsakkhissasÊti attho. TenÈha “na te 
alaÑ citta vasÈnuvattako”ti. IdÈni tamevatthaÑ pÈkaÔataraÑ katvÈ dassento 
“na jÈtu bhastaÑ ubhatomukhaÑ chupe, dhiratthu p|raÑ 
navasotasandanin”ti Èha. Tattha bhastanti ruttiÑ. Ubhatomukhanti putoÄiyÈ1 
ubhatomukhaÑ. Na jÈtu chupeti ekaÑseneva pÈdenÈpi na chupeyya, tathÈ 
dhiratthu p|raÑ navasotasandaninti nÈnappakÈrassa asucino p|raÑ navahi 
sotehi vaÓamukhehi asucisandaniÑ savatiÑ. TÈya vaccakuÔiyÈ dhÊ atthu, 
tassÈ garahÈ hotu2. 

 EvaÑ aÔÔhavÊsatiyÈ gÈthÈhi niggaÓhanavasena cittaÑ ovaditvÈ idÈni 
vivekaÔÔhÈnÈcikkhaÓÈdinÈ sampahaÑsento “varÈha-eÓeyyavigÈÄhasevite”ti-
ÈdimÈha. Tattha varÈha-eÓeyyavigÈÄhaseviteti varÈhehi ceva eÓeyyehi ca 
ogÈhetvÈ sevite. PabbhÈrakuÔÔeti pabbhÈraÔÔhÈne ceva pabbatasikhare ca. 
Pakateva sundareti pakatiyÈ eva sundare atittimanohare. 
“Pakativasundhare”ti vÈ pÈÔho, pÈkatike bh|mipadeseti attho. NavambunÈ 
pÈvusasittakÈnaneti pÈvusavasena vuÔÔhena meghodakena upasittavasse 
sutheve vane3. TahiÑ guhÈgehagato ramissasÊti tasmiÑ pabbatakÈnane 
guhÈsa~khÈtaÑ gehaÑ upagato bhÈvanÈratiyÈ abhiramissasi. 

 Te taÑ ramessantÊti te may|rÈdayo vanasaÒÒaÑ uppÈdentÈ taÑ 
ramessantÊti attho. 

 VuÔÔhamhi deveti meghe adhippavuÔÔhe4. Catura~gule tiÓeti teneva 
gassodakapÈtena tattha tattha tiÓe surattavaÓÓakambalasadise catura~gule 
jÈte. SaÑpupphite meghanibhamhi kÈnaneti pÈvusameghasa~kÈse kÈnane 
sammadeva pupphite. Nagantareti pabbatantare. ViÔapisamo sayissanti 
tarusadiso apariggaho hutvÈ nipajjissaÑ. TaÑ me mud| hehiti 
t|lasannibhanti taÑ tiÓapaccattharaÓaÑ mudu sukhasamphassaÑ 
t|lasannibhaÑ t|likasadisaÑ sayanaÑ me bhavissati. 
______________________________________________________________ 
 1. M|toÄiyÈ (SÊ) 2. VaccakuÔiyÈ tassa vikÈro hotu (Ka) 
 3. Upasitte vane (SÊ) 4. AdhivuÔÔhe (SÊ) 
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 TathÈ tu kassÈmi yathÈpi issaroti yathÈ koci issarapuriso attano 
vacanakaradÈsÈdiÑ vase vatteti, ahampi citta taÑ tathÈ karissÈmi, mayhaÑ 
vase vattemiyeva. KathaÑ? YaÑ labbhati tenapi hotu me alanti cat|su 
paccayesu yaÑ yÈdisaÑ vÈ tÈdisaÑ vÈ labbhati, tena ca mayhaÑ alaÑ 
pariyattaÑ hotu. Etena idaÑ dasseti–yasmÈ idhekacce sattÈ taÓhuppÈdahetu 
cittassa vase anuvattanti, ahaÑ pana taÓhuppÈdaÑ d|rato vajjento cittaÑ 
dÈsaÑ viya karonto attano vase vattemÊti. Na tÈhaÑ kassÈmi yathÈ atandito, 
biÄÈrabhastaÑva yathÈ sumadditanti citta taÓhuppÈdaparivajjanahetu, puna 
tanti cittaÑ Èmasati, yathÈ aÒÒopi koci sammappadhÈnayogena bhÈvanÈya 
atandito attano cittaÑ kammakkhamaÑ kammayoggaÑ karoti, tathÈ ahampi 
citta taÑ kammakkhamaÑ kammayoggaÑ mayhaÑ vase vattaÑ1 karissÈmi. 
YathÈ kiÑ? BiÄÈrabhastaÑva yathÈ sumadditaÑ, na-iti nipÈtamattaÑ. YathÈ 
suÔÔhu madditaÑ biÄÈrabhastaÑ kammakkhamaÑ kammayoggaÑ sukhena 
pariharaÓÊyaÒca hoti, tathÈhaÑ taÑ2 karissÈmi. 

 Viriyena taÑ mayha vasÈ’nayissanti ambho citta taÑ attano vÊriyena 
bhÈvanÈbalaÑ uppÈdetvÈ tena mayhaÑ vasaÑ ÈnayissaÑ. GajaÑva mattaÑ 
kusala~kusaggahoti yathÈ kusalo cheko a~kusaggaho hatthÈcariyo attano 
sikkhÈbalena mattahatthiÑ attano vasaÑ Èneti, tathevÈti attho. 

 TayÈ sudantena avaÔÔhitena hÊti hÊti nipÈtamattaÑ, citta 
samathavipassanÈbhÈvanÈhi suÔÔhu dantena tato eva sammadeva 
vipassanÈvÊthiÑ3 paÔipannattÈ avaÔÔhitena tayÈ. Hayena yoggÈcariyova 
ujjunÈti yathÈ sudantena sudantattÈ eva ujunÈ ava~kagatinÈ assÈjÈnÊyena 
yoggÈcariyo assadammasÈrathi akhemaÔÔhÈnato khemantabh|miÑ 
paÔipajjituÑ sakkoti, evaÑ pahomi maggaÑ paÔipajjituÑ sivanti 
asivabhÈvakarÈnaÑ kilesÈnaÑ abhÈvena sivaÑ. CittÈnurakkhÊhÊti attano 
cittaÑ anurakkhaÓasÊlehi BuddhÈdÊhi sabbakÈlaÑ sevitaÑ ariyamaggaÑ 
ahaÑ paÔipajjituÑ adhigantuÑ pahomi sakkomÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. VasavattiÑ (Ka) 2. TathÈ taÑ (SÊ) 3. VipassanÈvidhiÑ (SÊ) 
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 ŒrammaÓe taÑ balasÈ nibandhisaÑ, nÈgaÑva thambhamhi daÄhÈya 
rajjuyÈti yathÈ hatthÈcariyo mahÈhatthiÑ ÈÄÈnathambhe daÄhÈya thirÈya 
rajjuyÈ nibandhati, evamahaÑ citta kammaÔÔhÈnÈrammaÓe bhÈvanÈbalena 
nibandhissaÑ. TaÑ me suguttaÑ satiyÈ subhÈvitanti taÑ tvaÑ citta mama 
satiyÈ suguttaÑ subhÈvitaÒca hutvÈ. AnissitaÑ sabbabhavesu hehisÊti 
ariyamaggabhÈvanÈdibalena kÈmabhavÈdÊsu sabbesupi bhavesu 
taÓhÈdinissayehi anissitaÑ bhavissasi. 

 PaÒÒÈya chetvÈ vipathÈnusÈrinanti uppathagÈminaÑ 
ÈyatanasamudayaÑ yÈthÈvato disvÈ yena samudayena uppathagÈmÊ1, tassa 
kilesavissandanaÑ kilesavipphanditaÑ indriyasaÑvar|panissayÈya 
paÔisa~khÈnapaÒÒÈya chinditvÈ sotavicchedanavasena ÈvaraÓaÑ katvÈ. 
Yogena niggayhÈti vipassanÈbhÈvanÈsa~khÈtena yogena 
sÈmatthiyavidhamanena niggahetvÈ. Pathe nivesiyÈti vipassanÈvÊthiyaÑ 
nivesetvÈ patiÔÔhapetvÈ. YadÈ pana vipassanÈ ussukkÈpitÈ maggena ghaÔÔeti, 
tadÈ maggapaÒÒÈya “yaÑkiÒci samudayadhammaÑ, sabbaÑ taÑ 
nirodhadhamman”ti2 nidassanena sabbaso Èyatanasamudayassa vibhavaÑ 
sambhavaÒca asammohato disvÈ sadevake loke aggavÈdino 
SammÈsambuddhassa dÈyÈdo orasaputto hehisi bhavissasÊti attho. 

 CatubbipallÈsavasaÑ adhiÔÔhitanti anicce niccanti, asubhe subhanti, 
dukkhe sukhanti, anattani attÈti imesaÑ catunnaÑ vipallÈsÈnaÑ vasaÑ 
adhiÔÔhitaÑ anuvattantaÑ. GÈmaÓÉalaÑva parinesi citta manti ambho citta 
maÑ gÈmadÈrakaÑ viya parikaÉÉhasi, ito cito parikaÉÉhasi. Nanu 
saÑyojanabandhanacchidanti saÑyojanasa~khÈtÈnaÑ dasannaÑ 
bandhanÈnaÑ chedakaÑ kÈruÓikaÑ MahÈmuniÑ SammÈsambuddhaÑ 
saÑsevasi nanu3, “tathÈr|pe mahÈnubhÈve d|ratova vajjesi, mÈdise pana 
tapassine yathÈruci parinesÊ”ti appasÈdalesena4 SatthÈraÑ pasaÑsati. 

 Migo yathÈti yathÈ migo rukkhagacchalatÈdÊhi suÔÔhu cittavicitte 
anÈkule kÈnane seri sayaÑvasÊ ramati. RammaÑ giriÑ pÈvusa-
abbhamÈlininti evaÑ pÈvusakÈle samantato sumÈlinÊhi thalajajalajamÈlÈhi 
______________________________________________________________ 
 1. GÈminÊ (Ka) 2. Vi 3. 16; SaÑ 3. 371 piÔÔhesu. 
 3. SaÑsevase n|na (SÊ) 4. PasaÑsÈyogena (Ka) 
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samannÈgatattÈ abbhamÈliniÑ janavivittatÈya manoramatÈya ca rammaÑ 
pabbataÑ labhitvÈ tattha nage ramissaÑ, asaÑsayaÑ1 ekaÑseneva tvaÑ 
citta parÈbhavissasi, saÑsÈrabyasanehi ÔhassasÊti2 attho. 

 Ye tuyha chandena vasena vattinoti sabbe puthujjane3 cittasÈmaÒÒena 
gahetvÈ vadati. Tassattho–ye naranÈriyo ambho citta tuyhaÑ chandena 
vasena ruciyÈ ÔhitÈ yaÑ gehanissitaÑ sukhaÑ anubhonti anubhavissanti, te 
aviddas| andhabÈlÈ, mÈravasÈnuvattino kilesamÈrÈdÊnaÑ vase4 
anuvattanasÊlÈ, bhavÈbhinandÊ kÈmÈdibhavameva abhinandanato, tava 
sÈvakÈ anusiÔÔhikarÈ, mayaÑ pana SammÈsambuddhassa sÈvakÈ, na tuyhaÑ 
vase anuvattÈmÈti. 

 EvaÑ thero pubbe attano uppannaÑ yonisomanasikÈraÑ cittassa 
niggaÓhanavasena pavattaÑ nÈnappakÈrato vibhajitvÈ samÊpe ÔhitÈnaÑ 
bhikkh|naÑ ovÈdadÈnavasena dhammaÑ kathesi. YaÑ panettha antarantarÈ 
atthato na vibhattaÑ, taÑ heÔÔhÈ vuttanayattÈ uttÈnatthamevÈti. 
 

TÈlapuÔattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

PaÒÒÈsanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. RamissÈmi asaÑsayaÑ (SÊ) 
 2. SaÑsÈrabyasane ÔhassatÊti (SÊ), saÑsÈrabyasanehi bhavissati (Ka) 
 3. SabbesaÑ puthujjanÈnaÑ (Ka) 4. Vasena (sabbattha)

 



        

20. SaÔÔhinipÈta 
 

1. MahÈmoggallÈnattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 SaÔÔhinipÈte ÈraÒÒikÈti-ÈdikÈ Èyasmato MahÈmoggallÈnattherassa gÈthÈ. 
KÈ uppatti? Tassa vatthu DhammasenÈpativatthumhi vuttameva. Thero hi 
pabbajitadivasato sattame divase MagadharaÔÔhe KallavÈlagÈmakaÑ 
upanissÈya samaÓadhammaÑ karonto thinamiddhe okkante SatthÈrÈ 
“MoggallÈna MoggallÈna mÈ brÈhmaÓa ariyaÑ tuÓhÊbhÈvaÑ pamÈdo”ti-
ÈdinÈ1 saÑvejito thinamiddhaÑ vinodetvÈ BhagavatÈ vuccamÈnaÑ 
dhÈtukammaÔÔhÈnaÑ suÓanto eva vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ paÔipÈÔiyÈ 
uparimaggattayaÑ upagantvÈ aggaphalakkhaÓe sÈvakapÈramÊÒÈÓassa 
matthakaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

 “AnomadassÊ BhagavÈ, LokajeÔÔho NarÈsabho. 
 VihÈsi Himavantamhi, devasaÑghapurakkhato. 

 VaruÓo nÈma nÈmena, nÈgarÈjÈ ahaÑ tadÈ. 
 KÈmar|pÊ vikubbÈmi, mahodadhinivÈsahaÑ. 

 Sa~gaÓiyaÑ gaÓaÑ hitvÈ, t|riyaÑ paÔÔhapesahaÑ. 
 SambuddhaÑ parivÈretvÈ, vÈdesuÑ accharÈ tadÈ. 

 VajjamÈnesu t|resu, devÈ t|rÈni vajjayuÑ. 
 UbhinnaÑ saddaÑ sutvÈna, Buddhopi sampabujjhatha. 

 NimantetvÈna SambuddhaÑ, sakaÑ bhavanu’pÈgamiÑ. 
 ŒsanaÑ paÒÒapetvÈna, kÈlamÈrocayiÑ ahaÑ. 

 KhÊÓÈsavasahassehi, parivuto LokanÈyako. 
 ObhÈsento disÈ sabbÈ, bhavanaÑ me upÈgami. 

 UpaviÔÔhaÑ MahÈvÊraÑ, devadevaÑ NarÈsabhaÑ. 
 SabhikkhusaÑghaÑ tappesiÑ, annapÈnenahaÑ tadÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 1. 462 piÔÔhe. 2. Khu 3. 34 piÔÔhÈdÊsu. 
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 Anumodi MahÈvÊro, Sayambh| aggapuggalo. 
 BhikkhusaÑghe nisÊditvÈ, imÈ gÈthÈ abhÈsatha. 

 Yo so saÑghaÑ ap|jesi, BuddhaÒca LokanÈyakaÑ. 
 Tena cittappasÈdena, devalokaÑ gamissati. 

 SattasattatikkhattuÒca, devarajjaÑ karissati. 
 PathabyÈ rajjaÑ aÔÔhasataÑ, vasudhaÑ Èvasissati. 

 PaÒcapaÒÒÈsakkhattuÒca, cakkavattÊ bhavissati. 
 BhogÈ asa~khiyÈ tassa, uppajjissanti tÈvade. 

 Aparimeyye ito kappe, OkkÈkakulasambhavo. 
 Gotamo nÈma gottena, SatthÈ loke bhavissati. 

 NirayÈ so cavitvÈna, manussattaÑ gamissati. 
 Kolito nÈma nÈmena, brahmabandhu bhavissati. 

 So pacchÈ pabbajitvÈna, kusalam|lena codito. 
 Gotamassa Bhagavato, dutiyo hessati sÈvako. 

 ŒraddhavÊriyo pahitatto, iddhiyÈ pÈramiÑ gato. 
 SabbÈsave pariÒÒÈya, nibbÈyissati’nÈsavo. 

 PÈpamitto’panissÈya, kÈmarÈgavasaÑ gato. 
 MÈtaraÑ pitaraÒcÈpi, ghÈtayiÑ duÔÔhamÈnaso. 

 YaÑ yaÑ yonu’papajjÈmi, nirayaÑ atha mÈnusaÑ. 
 PÈpakammasama~gitÈ, bhinnasÊso marÈmahaÑ. 

 IdaÑ pacchimakaÑ mayhaÑ, carimo vattate bhavo. 
 IdhÈpi ediso mayhaÑ, maraÓakÈle bhavissati. 

 Pavivekamanuyutto, samÈdhibhÈvanÈrato. 
 SabbÈsave pariÒÒÈya, viharÈmi anÈsavo. 

 DharaÓimpi sugambhÊraÑ, bahalaÑ duppadhaÑsiyaÑ. 
 VÈma~guÔÔhena khobheyyaÑ, iddhiyÈ pÈramiÑ gato.
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 AsmimÈnaÑ na passÈmi, mÈno mayhaÑ na vijjati. 
 SÈmaÓere upÈdÈya, garucittaÑ karomahaÑ. 

 Aparimeyye ito kappe, yaÑ kammamabhinÊhariÑ. 
 TÈhaÑ bh|mimanuppatto, pattomhi ÈsavakkhayaÑ. 

 PaÔisambhidÈ catasso -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 Atha naÑ SatthÈ aparabhÈge JetavanamahÈvihÈre ariyagaÓamajjhe 
nisinno tena tena guÓena attano sÈvake etadagge Ôhapento “etadaggaÑ 
bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ iddhimantÈnaÑ yadidaÑ 
MahÈmoggallÈno”ti1 iddhimantatÈya etadagge Ôhapesi, tena evaÑ SatthÈrÈ 
etadagge Ôhapitena sÈvakapÈramiyÈ matthakaÑ pattena mahÈtherena taÑ 
taÑ nimittaÑ Ègamma tattha tattha bhÈsitÈ gÈthÈ, tÈ sa~gÊtikÈle 
dhammasa~gÈhakehi– 
 
 1149. “ŒraÒÒikÈ piÓÉapÈtikÈ, uÒchÈpattÈgate ratÈ. 
 DÈlemu maccuno senaÑ, ajjhattaÑ susamÈhitÈ. 
 
 1150. ŒraÒÒikÈ piÓÉapÈtikÈ, uÒchÈpattÈgate ratÈ. 
 DhunÈma maccuno senaÑ, naÄÈgÈraÑva kuÒjaro. 
 
 1151. Rukkham|likÈ sÈtatikÈ, uÒchÈpattÈgate ratÈ. 
 DÈlemu maccuno senaÑ, ajjhattaÑ susamÈhitÈ. 
 
 1152. Rukkham|likÈ sÈtatikÈ, uÒchÈpattÈgate ratÈ. 
 DhunÈma maccuno senaÑ, naÄÈgÈraÑva kuÒjaro. 
 
 1153. AÔÔhika~kalakuÔike, maÑsanhÈrupasibbite. 
 Dhiratthu p|re duggandhe, paragatte mamÈyase. 
 
 1154. G|thabhaste taconaddhe, uragaÓÉipisÈcini. 
 Nava sotÈni te kÈye, yÈni sandanti sabbadÈ. 
 
 1155. Tava sarÊraÑ navasotaÑ, duggandhakaraÑ paribandhaÑ. 
 Bhikkhu parivajjayate taÑ, mÊÄhaÑ ca yathÈ sucikÈmo. 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 1. 23 piÔÔhe. 
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 1156. EvaÒce taÑ jano jaÒÒÈ, yathÈ jÈnÈmi taÑ ahaÑ. 
 ŒrakÈ parivajjeyya, g|thaÔÔhÈnaÑva pÈvuse. 
 
 1157. EvametaÑ MahÈvÊra, yathÈ samaÓa bhÈsasi. 
 Ettha ceke visÊdanti, pa~kamhiva jaraggavo. 
 
 1158. ŒkÈsamhi haliddiyÈ, yo maÒÒetha rajetave. 
 AÒÒena vÈpi ra~gena, vighÈtudayameva taÑ. 
 
 1159. Ta’dÈkÈsasamaÑ cittaÑ, ajjhattaÑ susamÈhitaÑ. 
 MÈ pÈpacitte ÈsÈdi1, aggikhandhaÑva pakkhimÈ. 
 
 1160. Passa cittakataÑ bimbaÑ, arukÈyaÑ samussitaÑ. 
 ŒturaÑ bahusa~kappaÑ, yassa natthi dhuvaÑ Ôhiti. 
 
 1161. Passa cittakataÑ r|paÑ, maÓinÈ kuÓÉalena ca. 
 AÔÔhi tacena onaddhaÑ, saha vatthehi sobhati. 
 
 1162. AlattakakatÈ pÈdÈ, mukhaÑ cuÓÓakamakkhitaÑ. 
 AlaÑ bÈlassa mohÈya, no ca pÈragavesino. 
 
 1163. AÔÔhÈpadakatÈ kesÈ, nettÈ aÒjanamakkhitÈ. 
 AlaÑ bÈlassa mohÈya, no ca pÈragavesino. 
 
 1164.AÒjanÊva navÈ cittÈ, p|tikÈyo ala~kato. 
 AlaÑ bÈlassa mohÈya, no ca pÈragavesino. 
 
 1165. Odahi migavo pÈsaÑ, nÈsadÈ vÈguraÑ migo. 
 BhutvÈ nivÈpaÑ gacchÈma, kaddante migabandhake. 
 
 1166. Chinno pÈso migavassa, nÈsadÈ vÈguraÑ migo. 
 BhutvÈ nivÈpaÑ gacchÈma, socante migaluddake. 
 
 1167. TadÈsi yaÑ bhiÑsanakaÑ, tadÈsi lomahaÑsanaÑ. 
 AnekÈkÈrasampanne, SÈriputtamhi nibbute. 
______________________________________________________________ 
 1. Œhani (SÊ) 
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 1168. AniccÈ vata sa~khÈrÈ, uppÈdavayadhammino. 
 UppajjitvÈ nirujjhanti, tesaÑ v|pasamo sukho. 
 
 1169. SukhumaÑ te paÔivijjhanti, vÈlaggaÑ usunÈ yathÈ. 
 Ye paÒcakkhandhe passanti, parato no ca attato. 
 
 1170. Ye ca passanti sa~khÈre, parato no ca attato. 
 PaccabyÈdhiÑsu nipuÓaÑ, vÈlaggaÑ usunÈ yathÈ. 
 
 1171. SattiyÈ viya omaÔÔho, ÉayhamÈnova matthake. 
 KÈmarÈgappahÈnÈya, sato bhikkhu paribbaje. 
 
 1172. SattiyÈ viya omaÔÔho, ÉayhamÈnova matthake. 
 BhavarÈgappahÈnÈya, sato bhikkhu paribbaje. 
 
 1173. Codito bhÈvitattena, sarÊrantimadhÈrinÈ. 
 MigÈramÈtupÈsÈdaÑ, pÈda~guÔÔhena kampayiÑ. 
 
 1174. NayidaÑ sithilamÈrabbha, nayidaÑ appena thÈmasÈ. 
 NibbÈnamadhigantabbaÑ, sabbaganthapamocanaÑ. 
 
 1175. AyaÒca daharo bhikkhu, ayamuttamaporiso. 
 DhÈreti antimaÑ dehaÑ, jetvÈ mÈraÑ savÈhanaÑ. 
 
 1176. Vivara’manupabhanti vijjutÈ, VebhÈrassa ca PaÓÉavassa ca. 
 Nagavivaragato jhÈyati, putto appaÔimassa tÈdino. 
 
 1177. Upasanto uparato, pantasenÈsano muni. 
 DÈyÈdo BuddhaseÔÔhassa, brahmunÈ abhivandito. 
 
 1178. UpasantaÑ uparataÑ, pantasenÈsanaÑ muniÑ. 
 DÈyÈdaÑ BuddhaseÔÔhassa, vanda brÈhmaÓa KassapaÑ. 
 
 1179. Yo ca jÈtisataÑ gacche, sabbÈ brÈhmaÓajÈtiyo. 
 Sottiyo vedasampanno, manussesu punappunaÑ. 
 
 1180. AjjhÈyakopi ca assa, tiÓÓaÑ vedÈna pÈrag|. 
 Etassa vandanÈyetaÑ, kalaÑ nÈgghati soÄasiÑ. 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈ 485
  

 1181. Yo so aÔÔha vimokkhÈni, purebhattaÑ aphassayi. 
 AnulomaÑ paÔilomaÑ, tato piÓÉÈya gacchati. 
 
 1182. TÈdisaÑ bhikkhuÑ mÈ’sÈdi1, mÈ’ttÈnaÑ khaÓi brÈhmaÓa. 
 AbhippasÈdehi manaÑ, arahantamhi tÈdine. 
 KhippaÑ paÒjaliko vanda, mÈ te vijaÔi matthakaÑ. 
 
 1183. Neso2 passati saddhammaÑ, saÑsÈrena purakkhato. 
 AdhogamaÑ3 jimhapathaÑ, kummaggamanudhÈvati. 
 
 1184. KimÊva mÊÄhasallitto, sa~khÈre adhimucchito. 
 PagÈÄho lÈbhasakkÈre, tuccho gacchati poÔÔhilo. 
 
 1185. ImaÒca passa ÈyantaÑ, SÈriputtaÑ sudassanaÑ. 
 VimuttaÑ ubhatobhÈge, ajjhattaÑ susamÈhitaÑ. 
 
 1186. VisallaÑ khÊÓasaÑyogaÑ, tevijjaÑ maccuhÈyinaÑ. 
 DakkhiÓeyyaÑ manussÈnaÑ, puÒÒakkhettaÑ anuttaraÑ. 
 
 1187. Ete sambahulÈ devÈ, iddhimanto Yasassino. 
 Dasa devasahassÈni, sabbe brahmapurohitÈ. 
 MoggallÈnaÑ namassantÈ, tiÔÔhanti paÒjalÊkatÈ. 
 
 1188. Namo te purisÈjaÒÒa, namo te purisuttama. 
 Yassa te ÈsavÈ khÊÓÈ, dakkhiÓeyyosi mÈrisa. 
 
 1189. P|jito naradevena, uppanno maraÓÈbhibh|. 
 PuÓÉarÊkaÑva toyena, sa~khÈrenupalimpati. 
 
 1190. Yassa muhuttena sahassadhÈ loko, 
 SaÑvidito sabrahmakappo vasi. 
 IddhiguÓe cutupapÈte kÈle, 
 Passati devatÈ sa bhikkhu. 
______________________________________________________________ 
 1. MÈ hani (SÊ) 2. Na so (Ka) 3. AjjhagamaÑ (Ka) 
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 1191. SÈriputtova paÒÒÈya, sÊlena upasamena ca. 
 Yopi pÈra~gato bhikkhu, etÈvaparamo siyÈ. 
 
 1192. KoÔisatasahassassa, attabhÈvaÑ khaÓena nimmine. 
 AhaÑ vikubbanÈsu kusalo, vasÊbh|tomhi iddhiyÈ. 
 
 1193. SamÈdhivijjÈvasipÈramÊgato, 
 MoggallÈnagotto asitassa sÈsane. 
 DhÊro samucchindi samÈhitindriyo, 
 NÈgo yathÈ p|tilataÑva bandhanaÑ. 
 
 1194. PariciÓÓo mayÈ SatthÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 
 Ohito garuko bhÈro, bhavanetti sam|hatÈ. 
 
 1195. Yassa catthÈya1 pabbajito, agÈrasmÈnagÈriyaÑ. 
 So me attho anuppatto, sabbasaÑyojanakkhayo. 
 
 1196. KÊdiso nirayo Èsi, yattha dussÊ2 apaccatha. 
 VidhuraÑ sÈvakamÈsajja, KakusandhaÒca brÈhmaÓaÑ. 
 
 1197. SataÑ Èsi ayosa~k|, sabbe paccattavedanÈ. 
 ¢diso nirayo Èsi, yattha dussÊ2 apaccatha. 
 VidhuraÑ sÈvakamÈsajja, KakusandhaÒca brÈhmaÓaÑ. 
 
 1198. Yo etamabhijÈnÈti, bhikkhu Buddhassa sÈvako. 
 TÈdisaÑ bhikkhumÈsajja, kaÓha dukkhaÑ nigacchasi. 
 
 1199. MajjhesarasmiÑ3 tiÔÔhanti, vimÈnÈ kappaÔhÈyino. 
 VeÄuriyavaÓÓÈ rucirÈ, accimanto pabhassarÈ. 
 AccharÈ tattha naccanti, puthu nÈnattavaÓÓiyo. 
 
 1200. Yo etamabhijÈnÈti -pa- kaÓha dukkhaÑ nigacchasi. 
 
 1201. Yo ve4 Buddhena codito, bhikkhusaÑghassa pekkhato. 
 MigÈramÈtupÈsÈdaÑ, pÈda~guÔÔhena kampayi. 
______________________________________________________________ 
 1. YassatthÈya (SÊ) 2. D|sÊ (Ma 1. 413 piÔÔhe.) 
 3. Sarassa (SÊ), samuddasmiÑ (Ka) 4. Yo ca (SyÈ) 
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 1202. Yo etamabhijÈnÈti -pa- kaÓha dukkhaÑ nigacchasi. 
 
 1203. Yo VejayantapÈsÈdaÑ, pÈda~guÔÔhena kampayi. 
 Iddhibalenupatthaddho, saÑvejesi ca devatÈ. 
 
 1204. Yo etamabhijÈnÈti -pa- kaÓha dukkhaÑ nigacchasi. 
 
 1205. Yo VejayantapÈsÈde, SakkaÑ so paripucchati. 
 Api Èvuso jÈnÈsi1, taÓhakkhayavimuttiyo. 
 Tassa Sakko viyÈkÈsi, paÒhaÑ puÔÔho yathÈtathaÑ. 
 
 1206. Yo etamabhijÈnÈti -pa- kaÓha dukkhaÑ nigacchasi. 
 
 1207. Yo brahmÈnaÑ paripucchati, sudhammÈyaÑ Ôhito sabhaÑ2. 
 AjjÈpi tyÈ’vuso sÈ diÔÔhi, yÈ te diÔÔhi pure ahu. 
 Passasi vÊtivattantaÑ, brahmaloke pabhassaraÑ. 
 
 1208. Tassa brahmÈ viyÈkÈsi, paÒhaÑ puÔÔho yathÈtathaÑ. 
 Na me mÈrisa sÈ diÔÔhi, yÈ me diÔÔhi pure ahu. 
 
 1209. PassÈmi vÊtivattantaÑ, brahmaloke pabhassaraÑ. 
 SohaÑ ajja kathaÑ vajjaÑ, ahaÑ niccomhi sassato. 
 
 1210. Yo etamabhijÈnÈti -pa- kaÓha dukkhaÑ nigacchasi. 
 
 1211. Yo MahÈneruno k|ÔaÑ, vimokkhena aphassayi3. 
 VanaÑ pubbavidehÈnaÑ, ye ca bh|misayÈ narÈ. 
 
 1212. Yo etamabhijÈnÈti, bhikkhu Buddhassa sÈvako. 
 TÈdisaÑ bhikkhumÈsajja, kaÓha dukkhaÑ nigacchasi. 
 
 1213. Na ve aggi cetayati, ahaÑ bÈlaÑ ÉahÈmiti. 
 BÈlova jalitaÑ aggiÑ, Èsajja naÑ paÉayhati. 
______________________________________________________________ 
 1. Api vÈsava jÈnÈsi (Ma 1. 414 piÔÔhe.) 
 2. SudhammÈyÈbhito sabhaÑ (Ma 1. 414 piÔÔhe.) 3. Apassayi (Ka) 
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 1214. Evameva tuvaÑ mÈra, Èsajja naÑ tathÈgataÑ. 
 SayaÑ Éahissasi attÈnaÑ, bÈlo aggiÑva samphusaÑ. 
 
 1215. ApuÒÒaÑ pasavÊ mÈro, Èsajja naÑ tathÈgataÑ. 
 Kinnu maÒÒasi pÈpima, na me pÈpaÑ vipaccati. 
 
 1216. Karato te cÊyate pÈpaÑ, cirarattÈya antaka. 
 MÈra nibbinda buddhamhÈ, ÈsaÑ mÈkÈsi bhikkhusu. 
 
 1217. Iti mÈraÑ atajjesi, bhikkhu bhesakaÄÈvane. 
 Tato so dummano yakkho, tatthevantaradhÈyathÈ”ti– 

itthaÑ sudaÑ ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno thero gÈthÈyo abhÈsitthÈti. 

 IminÈ anukkamena ekaccaÑ sa~gahaÑ ÈropetvÈ ÔhapitÈ. 

 Tattha “ÈraÒÒikÈ”ti-ÈdikÈ catasso gÈthÈ bhikkh|naÑ ovÈdadÈnavasena 
bhÈsitÈ. ŒraÒÒikÈti gÈmantasenÈsanaÑ paÔikkhipitvÈ 
ÈraÒÒakadhuta~gasamÈdÈnena ÈraÒÒikÈ. SaÑghabhattaÑ paÔikkhipitvÈ 
piÓÉapÈtika~gasamÈdÈnena piÓÉapÈtikÈ, ghare ghare laddhapiÓÉapÈtena 
yÈpanakÈ. UÒchÈpattÈgate ratÈti uÒchÈcariyÈya patte Ègate pattapariyÈpanne 
ratÈ, teneva abhiratÈ santuÔÔhÈ. DÈlemu maccuno senanti attÈnaÑ 
anatthajanane1 sahÈyabhÈv|pagamanato maccurÈjassa senÈbh|taÑ 
kilesavÈhiniÑ samucchindema. AjjhattaÑ susamÈhitÈti gocarajjhattesu 
suÔÔhu samÈhitÈ hutvÈ, etenassa padÈlanupÈyamÈha. 

 DhunÈmÈti niddhunÈma viddhaÑsema. 

 SÈtatikÈti sÈtaccakÈrino bhÈvanÈya satatapavattavÊriyÈ. 

 “AÔÔhika~kalakuÔike”ti-ÈdikÈ catasso gÈthÈ attÈnaÑ palobhetuÑ 
upagatÈya gaÓikÈya ovÈdavasena abhÈsi. Tattha aÔÔhika~kalakuÔiketi 
aÔÔhisa~khalikÈmayakuÔike. NhÈru2 pasibbiteti navahi nhÈrusatehi samantato 
sibbite. AraÒÒe kuÔiyo dÈrudaÓÉe 
______________________________________________________________ 
 1. AnatthajanakaÑ (SÊ) 2. NahÈru (SÊ) 
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ussÈpetvÈ valli-ÈdÊhi bandhitvÈ kariyanti, tvaÑ pana paramajegucchena 
aÔÔhika~kalena paramajeguccheheva nhÈr|hi bandhitvÈ katÈ, ativiya 
jegucchÈ paÔikk|lÈ cÈti dasseti. Dhiratthu p|re duggandheti kesalomÈdino 
nÈnappakÈrassa asucino p|re paripuÓÓe, tato eva duggandhe dhiratthu tava 
dhÊkÈro1 hotu. Paragatte mamÈyaseti idaÒca te duggandhassa upari 
phoÔasamuÔÔhÈnaÑ parissayaÑ evaÑ asuciduggandhaÑ jegucchaÑ 
paÔikk|lasamÈdÈnaÑ tÈdise eva aÒÒasmiÑ padese 
soÓasi~gÈlakimikulÈdÊnaÑ gattabh|te kaÄevare mamattaÑ karosi. 

 G|thabhasteti g|thabharitabhastasadise. Taconaddheti tacena onaddhe 
chavimattapaÔicchÈditakibbise. UragaÓÉipisÈcinÊti ure ÔhitagaÓÉadvayavatÊ2 
bhayÈnakabhÈvato anatthÈvahato ca pisÈcasadisÊ. YÈni sandanti sabbadÈti 
yÈni nava sotÈni nava caÓamukhÈni sabbadÈ rattindivaÑ sandanti savanti 
asuciÑ paggharanti. 

 Paribandhanti sammÈpaÔipattiparibandhabh|taÑ. Bhikkh|ti saÑsÈre 
bhayaÑ ikkhanto bhinnakileso vÈ d|rato parivajjayateti3 mamattaÑ na 
karoti. MÊÄhaÑ ca yathÈ sucikÈmoti ca-iti nipÈtamattaÑ, yathÈ sucijÈtiko 
sucimeva icchanto sasÊsaÑ nhÈto mÊÄhaÑ disvÈ d|ratova parivajjesi, 
evamevaÑ4 bhikkh|ti attho. 

 EvaÒce taÑ jano jaÒÒÈ, yathÈ jÈnÈmi taÑ ahanti evaÑ sarÊrasaÒÒitaÑ 
asucipuÒjaÑ yathÈ ahaÑ yathÈbh|taÑ jÈnÈmi, evameva mahÈjano jÈneyya, 
taÑ ÈrakÈ d|ratova parivajjeyya. G|thaÔÔhÈnaÑva pÈvuseti pÈvusakÈle5 
kilinnÈsuciÑ nirantaraÑ g|thaÔÔhÈnaÑ viya sucijÈtiko. YasmÈ pana taÑ 
yathÈbh|taÑ na jÈnÈti, tasmÈ tattha nimuggo sÊsaÑ na ukkhipatÊti 
adhippÈyo. 

 EvaÑ therena sarÊre dose6 vibhÈvite sÈ gaÓikÈ lajjÈva natamukhÈ there 
gÈravaÑ paccupaÔÔhapetvÈ “evametaÑ MahÈvÊrÈ”ti gÈthaÑ vatvÈ theraÑ 
vanditvÈ aÔÔhÈsi. Tattha ettha ceketi evaÑ pÈkaÔapaÔikk|lasabhÈvepi 
etasmiÑ kÈye ekacce sattÈ ÈsattibalavatÈya visÊdanti 
______________________________________________________________ 
 1. Tava garahÈ (SÊ) 2. UÔÔhitagaÓÉa... (SÊ) 3. Parivajjayate taÑ (SÊ) 
 4. Evameva (SÊ) 5. PÈvuse kÈle (SÊ) 6. SarÊrabhÈve (Ka) 
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visÈdaÑ Èpajjanti. Pa~kamhiva jaraggavo mahÈkaddamakucchiyaÑ 
sampatitadubbalabalibaddo viya byasanameva pÈpuÓantÊti attho. 

 Puna taÑ thero mÈdise evar|pÈ paÔipatti niratthakÈ vighÈtÈvahÈ evÈti 
dassento “ÈkÈsamhÊ”ti-ÈdinÈ gÈthÈdvayamÈha. Tassattho–yo puggalo 
haliddiyÈ aÒÒena vÈ ra~gajÈtena ÈkÈsaÑ raÒjituÑ maÒÒeyya, tassa taÑ 
kammaÑ vighÈtudayaÑ cittavighÈtÈvahameva siyÈ, yathÈ taÑ avisaye yogo. 

 Ta’dÈkÈsasamaÑ cittanti tayidaÑ mama cittaÑ ÈkÈsasamaÑ katthaci 
alaggabhÈvena ajjhattaÑ suÔÔhu samÈhitaÑ, tasmÈ mÈ pÈpacitte ÈsÈdÊti 
kÈmesu nimuggatÈya lÈmakacitte nihÊnacitte mÈdise mÈ ÈsÈdehi. 
AggikhandhaÑva pakkhimÈti pakkhimÈ salabho aggikkhandhaÑ ÈsÈdento 
anatthameva pÈpuÓÈti, evaÑ sampadamidaÑ tuyhanti dasseti. 

 Passa cittakatanti-ÈdikÈ satta gÈthÈ tameva gaÓikaÑ disvÈ 
vipallattacittÈnaÑ bhikkh|naÑ ovÈdadÈnavasena vuttÈ, taÑ sutvÈ sÈ gaÓikÈ 
ma~kubh|tÈ Ègatamaggeneva palÈtÈ. 

 TadÈsÊti-ÈdikÈ catasso gÈthÈ Èyasmato SÈriputtattherassa parinibbÈnaÑ 
Èrabbha vuttÈ. Tattha anekÈkÈrasampanneti anekehi sÊlasaÑvarÈdippakÈrehi 
paripuÓÓe. 

 SukhumaÑ te paÔivijjhantÊti te yogino atisukhumaÑ paÔivijjhanti nÈma, 
yathÈ kiÑ? VÈlaggaÑ usunÈ yathÈ yathÈ satadhÈbhinnassa vÈlassa ekaÑ 
aÑsu-aggaÑ rattandhakÈratimisÈya vijjullatobhÈsena vijjhantÈ viyÈti attho. 
Ke pana teti Èha “ye paÒcakkhandhe passanti, parato no ca attato”ti. Tattha 
paratoti anattato. Tassa attaggÈhapaÔikkhepadassanaÑ hetaÑ. TenÈha “no ca 
attato”ti. Etena anattato abhivuÔÔhitassa ariyamaggassa vasena dukkhasacce 
pariÒÒÈbhisamayaÑ Èha, tadavinÈbhÈvato pana itaresampi abhisamayÈnaÑ 
suppaÔivijjhatÈ vuttÈ eva hotÊti daÔÔhabbaÑ. Keci pana “anatthakÈrakato1 
pare nÈma paÒcupÈdÈnakkhandhÈti ‘parato passantÊ’ti iminÈ visesato 
sabbopi sammadeva vutto”ti vadanti. PaccabyÈdhiÑs|ti paÔivijjhiÑsu. 
______________________________________________________________ 
 1. AnattakÈrakato (Ka) 
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 SattiyÈ viya omaÔÔhoti paÔhamagÈthÈ TissattheraÑ Èrabbha vuttÈ, dutiyÈ 
VaÉÉhamÈnattheraÑ. TÈ heÔÔhÈ vuttatthÈva. 

 Codito bhÈvitattenÈti gÈthÈ pÈsÈdakampanasuttantaÑ1 Èrabbha vuttÈ. 
Tattha bhÈvitattena sarÊrantimadhÈrinÈti BhagavantaÑ sandhÈya vadati. 

 NayidaÑ sithilamÈrabbhÈti-ÈdikÈ dve gÈthÈ hÊnavÊriyaÑ VedanÈmakaÑ 
daharabhikkhuÑ Èrabbha vuttÈ. Tattha sithilamÈrabbhÈti sithilaÑ katvÈ 
vÊriyaÑ akatvÈ. Appena thÈmasÈti appakena vÊriyabalena nayidaÑ 
nibbÈnaÑ adhigantabbaÑ, mahanteneva pana 
catubbidhasammappadhÈnavÊriyena pattabbanti attho. 

 Vivara’manupabhantÊti-ÈdikÈ dve gÈthÈ attano vivekabhÈvaÑ Èrabbha 
vuttÈ. Tattha brahmunÈ abhivanditoti mahÈbrahmunÈ sadevakena lokena ca 
abhimukhena hutvÈ thomito namassito ca. 

 UpasantaÑ uparatanti-ÈdikÈ paÒca gÈthÈ RÈjagahaÑ piÓÉÈya 
pavisantaÑ MahÈkassapattheraÑ disvÈ “kÈÄakaÓÓÊ mayÈ diÔÔhÈ”ti oloketvÈ2 
ÔhitaÑ SÈriputtattherassa bhÈgineyyaÑ micchÈdiÔÔhibrÈhmaÓaÑ disvÈ tassa 
anukampÈya “ayaÑ brÈhmaÓo mÈ nassÊ”ti ariy|pavÈdapaÔighÈtatthaÑ 
“theraÑ vandÈhÊ”ti taÑ uyyojentena vuttÈ. Tattha jÈtisataÑ gaccheti jÈtÊnaÑ 
sataÑ upagaccheyya. Sottiyoti sottiyajÈtiko. Vedasampannoti 
ÒÈÓasampanno. EtassÈti therassa. AyaÑ hettha sa~khepattho–yo puggalo 
uditoditÈ asambhinnÈ satabrÈhmaÓajÈtiyo anupaÔipÈÔiyÈ uppajjanavasena 
upagaccheyya, tattha ca brÈhmaÓÈnaÑ vijjÈsu nipphattiÑ gato tiÓÓaÑ 
vedÈnaÑ pÈrag| siyÈ brÈhmaÓavattaÒca p|rento, tassetaÑ vijjÈdi-
anuÔÔhÈnaÑ etassa MahÈkassapattherassa vandanÈya vandanÈmayapuÒÒassa 
soÄasiÑ kalaÑ nÈgghati, vandanÈmayapuÒÒameva tato mahantataranti. 

 AÔÔha vimokkhÈnÊti r|pajjhÈnÈdike aÔÔha vimokkhe. BhÈvanÈvasena hi 
laddhÈni r|pajjhÈnÈni paccanÊkadhammehi suÔÔhu vimuttataÑ abhirativasena 
ÈrammaÓe nirÈsa~gaÒca pavattiÑ upÈdÈya “vimokkhÈnÊ”ti vuccanti, 
nirodhasamÈpatti pana paccanÊkadhammehi vimuttattÈ eva. Idha pana 
jhÈnameva veditabbaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 3. 235 piÔÔhÈdÊsu. 
 2. DiÔÔho”ti tassa paÔighÈtatthaÑ purisaÑ oloketvÈ (sabbattha) 
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AnulomaÑ paÔilomanti paÔhamajjhÈnato paÔÔhÈya yÈva 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanÈ anulomaÑ, nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanato paÔÔhÈya 
yÈva paÔhamajjhÈnÈ paÔilomaÑ. Purebhattanti bhattakiccato pureyeva. 
AphassayÊti anekÈkÈravokÈrÈ1 samÈpattiyo samÈpajji. Tato piÓÉÈya 
gacchatÊti tato samÈpattito vuÔÔhÈya, tato vÈ samÈpattisamÈpajjitato2 pacchÈ 
idÈni piÓÉÈya gacchatÊti tadahu pavattaÑ therassa paÔipattiÑ sandhÈya 
vadati, thero pana divase divase tatheva paÔipajjati. 

 TÈdisaÑ bhikkhuÑ mÈ’sÈdÊti yÈdisassa guÓÈ ekadesena vuttÈ, tÈdisaÑ 
tathÈr|paÑ BuddhÈnubuddhaÑ mahÈkhÊÓÈsavaÑ bhikkhuÑ mÈ ÈsÈdehi. 
MÈ’ttÈnaÑ khaÓi brÈhmaÓÈti ÈsÈdanena ca brÈhmaÓa mÈ attÈnaÑ khaÓi, 
ariy|pavÈdena attano kusaladhammaÑ mÈ ummulehi. AbhippasÈdehi 
mananti ‘sÈdhur|po vata ayaÑ samaÓo”ti attano cittaÑ pasÈdehi. MÈ te 
vijaÔi matthakanti tava matthakaÑ tasmiÑ katena aparÈdhena sattadhÈ mÈ 
phali. TasmÈ tassa paÔikÈratthaÑ khippameva paÒjaliko vandÈ’ti. BrÈhmaÓo 
taÑ sutvÈ bhÊto saÑviggo lomahaÔÔhajÈto tÈvadeva theraÑ khamÈpesi. 

 Neso passatÊti-ÈdikÈ dve gÈthÈ poÔÔhilaÑ nÈma bhikkhuÑ sammÈ 
apaÔipajjantaÑ3 micchÈjÊvakataÑ disvÈ codanÈvasena vuttÈ. Tattha neso 
passati saddhammanti eso poÔÔhilo bhikkhu sataÑ BuddhÈdÊnaÑ dhammaÑ 
maggaphalanibbÈnaÑ na passati. KasmÈ? SaÑsÈrena purakkhato 
saÑsÈrabandhana-avijjÈdinÈ purakkhato apÈyesu nibbattanato4 adhogamaÑ 
heÔÔhÈgÈmiÑ mÈyÈsÈÔheyyÈnugatattÈ jimhapathaÑ micchÈmaggabhÈvato 
kummaggabh|taÑ micchÈjÊvaÑ anudhÈvati anuparivattati. 

 KimÊva mÊÄhasallittoti g|thakimÊ viya mÊÄhena samantato litto 
kilesÈsucivimissite sa~khÈre adhimucchito ajjhÈpanno. PagÈÄho 
lÈbhasakkÈreti lÈbhe ca sakkÈre ca taÓhÈvasena pakÈrato gÈÄho ogÈÄho. 
Tuccho gacchati poÔÔhiloti adhisÊlasikkhÈbhÈvato tuccho asÈro hutvÈ 
poÔÔhilo bhikkhu gacchati pavattati. 
______________________________________________________________ 
 1. AnekÈkÈravokiÓÓa (SÊ) 2. SamÈpattisamÈpajjanato (SÊ) 
 3. SammÈ paÔipajjantaÑ (SÊ) 4. Nibbattanako (SÊ) 
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 ImaÒca passÈti-ÈdikÈ dve gÈthÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ pasaÑsantena 
vuttÈ. Tattha imaÒca passÈti ÈyasmantaÑ SÈriputtattheraÑ disvÈ 
pasannamÈnaso attano cittaÑ Èlapati. Sudassananti asekkhÈnaÑ 
sÊlakkhandhÈnaÒceva pÈrip|riyÈ sÈvakapÈramÊÒÈÓassa ca pÈrip|riyÈ 
sundaradassanaÑ. VimuttaÑ ubhatobhÈgeti ubhatobhÈgato vimuttattÈ 
ubhatobhÈgavimuttaÑ ubhatobhÈgeti ar|pasamÈpattiyÈ r|pakÈyato, 
maggena nÈmakÈyato, yathÈrahaÑ tehiyeva 
vikkhambhanasamucchedabhÈgehi vimuttanti attho. Sabbaso rÈgasallÈdÊnaÑ 
abhÈvena visallaÑ kÈmÈdiyogÈnaÑ sammadeva khÊÓattÈ khÊÓasaÑyogaÑ 
suparisuddhassa vijjattayassa adhigatattÈ tevijjaÑ maccurÈjassa bhaÒjitattÈ 
maccuhÈyinaÑ passÈti yojanÈ. 

 Ete sambahulÈti-ÈdikÈ gÈthÈ ÈyasmatÈ SÈriputtattherena 
MahÈmoggallÈnattheraÑ pasaÑsantena vuttÈ. Tattha p|jito naradevenÈti 
narehi ca devehi ca paramÈya p|jÈya p|jito. Uppanno maraÓÈbhibh|ti loke 
uppanno hutvÈ maraÓaÑ abhibhavitvÈ Ôhito, atha vÈ p|jito naradevena 
SammÈsambuddhena kÈraÓabh|tena ariyÈya jÈtiyÈ uppanno. 
SammÈsambuddho hi paÔhamaÑ kammunÈ naro manusso hutvÈ pacchÈpi 
ariyÈya jÈtiyÈ uttamo devo devÈtidevo ahosi, tasmÈ “Naradevo”ti vuccati, 
p|jito naradevena BhagavatÈ pasaÑsÈvasena uppanno maraÓÈbhibh|te loke 
uppanno hutvÈ maraÓÈbhibh| maccuhÈyÊ. PuÓÉarÊkaÑva toyena udakena 
puÓÉarÊkaÑ viya sa~khÈragate taÓhÈdiÔÔhilepena na upalimpati, katthacipi 
anissitoti attho. 

 YassÈti yena. Muhutteti khaÓamatte kÈle. SahassadhÈti sahassapakÈro. 
Lokoti okÈsaloko. AyaÑ hettha attho–yena mahiddhikena ÈyasmatÈ 
MahÈmoggallÈnena sahassilokadhÈtu khaÓeneva sammadeva vidito 
paccakkhato ÒÈto sabrahmakappo mahÈbrahmasadiso 
ÈvajjanÈdivasÊbhÈvappattiyÈ iddhisampadÈya cut|papÈte ca vasÊ. KÈle 
passatÊti tadanur|pe kÈle dibbena cakkhunÈ devatÈ passatÊti. 

 SÈriputtovÈti-ÈdikÈ gÈthÈ ÈyasmatÈ MahÈmoggallÈnena attano guÓe 
pakÈsentena vuttÈ. Tattha sÈriputtovÈti 
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gÈthÈya ayaÑ sa~khepattho–paÒÒÈya paÒÒÈsampadÈya sÊlena 
sÊlasampattiyÈ upasamena kilesav|pasamena yo bhikkhu pÈra~gato pÈraÑ 
pariyantaÑ ukkaÑsaÑ gato so SÈriputto sÈvakehi paÒÒÈdÊhi guÓehi 
paramukkaÑsagato. PaÒÒÈya sÊlena hi paramukkaÑsagato. EtÈvaparamo 
siyÈ etaparamo eva, natthi tato uttarÊti. ImaÑ pana thero yathÈ SÈriputto 
paÒÒÈya uttamo, tathÈ ahaÑ samÈdhinÈ uttamoti dÊpetuÑ avoca. TenevÈha 
“koÔisatasahassassÈ”ti-Èdi. 

 Tattha khaÓena nimmineti khaÓeneva koÔisatasahassa-attabhÈvaÑ 
nimmineyya nimmituÑ samattho, tassa nimminane1 na mayaÑ bhÈro atthi. 
VikubbanÈsu kusalo, vasÊbh|tomhi iddhiyÈti na kevalaÑ 
manomayavikubbanÈsu eva, sabbÈyapi iddhiyÈ vasÊbhÈvappatto amhi. 

 SamÈdhivijjÈvasipÈramÊgatoti savitakkasavicÈrÈdisamÈdhÊsu ceva 
pubbenivÈsaÒÈÓÈdivijjÈsu ca vasÊbhÈvena pÈramiÑ koÔiÑ patto asi. Tassa 
taÓhÈnissayÈdirahitassa Satthu sÈsane yathÈvuttehi guÓehi ukkaÑsagato. 
DhitisampannatÈya dhÊro, MoggallÈnagotto MoggallÈno, suÔÔhu Ôhapita-
indriyatÈya samÈhitindriyo, yathÈ hatthinÈgo p|tilatÈbandhanaÑ sukheneva 
chindati, evaÑ sakalaÑ kilesabandhanaÑ samucchindi evÈti. 

 KÊdiso nirayo ÈsÊti-Èdayo gÈthÈ koÔÔhaÑ anupavisitvÈ nikkhamitvÈ 
ÔhitamÈraÑ tajjentena therena vuttÈ. Tattha kÊdisoti kiÑpakÈro. Yattha 
dussÊti yasmiÑ niraye “dussÊ”ti evaÑnÈmo mÈro. ApaccathÈti nirayagginÈ 
apacci. VidhuraÑ sÈvakanti vidhuraÑ nÈma Kakusandhassa Bhagavato 
aggasÈvakaÑ. ŒsajjÈti ghaÔÔayitvÈ bÈdhitvÈ. KakusandhaÒca brÈhmaÓanti 
KakusandhaÒca SammÈsambuddhaÑ ÈsajjÈti attho. BhagavantaÑ uddissa 
kumÈraÑ ÈvisitvÈ mÈrena khittÈ sakkharÈ therassa sÊse pati. 

 SataÑ Èsi ayosa~k|ti tasmiÑ kira niraye upapannÈnaÑ tigÈvuto 
attabhÈvo hoti, dussÊmÈrassÈpi2 tÈdisova ahosi. Atha nirayapÈlÈ 
tÈlakkhandhappamÈÓÈnaÑ ayos|lÈnaÑ ÈdittÈnaÑ sampajjalitÈnaÑ 
sajotibh|tÈnaÑ satameva gahetvÈ “imasmiÑva te ÔhÈne 
______________________________________________________________ 
 1. NimmÈne (SÊ) 2. TherassÈpi (Ma-®Ôha 2. 318 piÔÔhe.) 
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Ôhitena hadayena cintetvÈ pÈpaÑ katan”ti sudhÈdoÓiyaÑ sudhaÑ koÔÔentÈ 
viya hadayamajjhaÑ koÔÔetvÈ paÓÓÈsa janÈ pÈdÈbhimukhÈ, paÓÓÈsa janÈ 
sÊsÈbhimukhÈ koÔÔentÈ gacchanti, evaÑ gacchantÈ ca paÒcahi vassasatehi 
ubho ante patvÈ puna nivattamÈnÈ paÒcahi vassasatehi hadayamajjhaÑ 
upagacchanti, taÑ sandhÈya vuttaÑ “sataÑ Èsi ayosa~k|”ti. Sabbe 
paccattavedanÈti sayameva pÈÔiyekkavedanÈjanakÈ. SÈ kira vedanÈ 
mahÈnirayavedanÈto dukkhatarÈ hoti, yathÈ hi sinehapÈna1sattÈhato 
parihÈrasattÈhaÑ dukkhataraÑ, evaÑ mahÈnirayadukkhato ussade 
vuÔÔhÈnavedanÈ dukkhatarÈ. ¢diso nirayo asÊti imasmiÑ ÔhÈne 
Devad|tasuttena2 nirayo dÊpetabbo. 

 Yo etamabhijÈnÈtÊti yo mahÈbhiÒÒo etaÑ kammaphalaÒca hatthatale 
Ôhapita-ÈmalakaÑ viya abhimukhaÑ katvÈ paccakkhato jÈnÈti. Bhikkhu 
Buddhassa sÈvakoti bhinnakileso bhikkhu SammÈsambuddhassa sÈvako. 
KaÓha dukkhaÑ nigacchasÊti ekantakÈÄakehi pÈpadhammehi3 
samannÈgatattÈ kaÓha mÈra dukkhaÑ vindissasi. 

 Majjhesarasminti mahÈsamuddassa majjhe kira udakaÑ vatthuÑ katvÈ 
nibbattavimÈnÈni kappaÔÔhitikÈni honti. TenÈha “vimÈnÈ kappaÔhÈyino”ti. 
TesaÑ veÄuriyassa viya vaÓÓo hoti, pabbatamatthake jalitanaÄaggikhandho 
viya ca etesaÑ acciyo jotanti, tena te ativiya pabhassarÈ pabhÈsampannÈ 
honti. TenÈha “veÄuriyavaÓÓÈ rucirÈ, accimanto pabhassarÈ”ti. Puthu 
nÈnattavaÓÓiyoti nÊlÈdivasena nÈnattavaÓÓÈ bah| accharÈ tattha tesu 
vimÈnesu naccanti. 

 Yo etamabhijÈnÈtÊti yo etaÑ vimÈnaÑ vatthuÑ paccakkhaÑ katvÈ 
jÈnÈti. AyaÑ hi attho VimÈnapetavatth|hi dÊpetabbo. 

 Buddhena coditoti SammÈsambuddhena codito uyyojito. 
BhikkhusaÑghassa pekkhatoti mahato bhikkhusaÑghassa passantassa. 
MigÈramÈtupÈsÈdaÑ pÈda~guÔÔhena kampayÊti4 PubbÈrÈme VisÈkhÈya 
mahÈ-upÈsikÈya kÈritaÑ sahassagabbhapaÔimaÓÉitaÑ mahÈpÈsÈdaÑ attano 
pÈda~guÔÔhena kampesiÑ. EkasmiÑ hi samaye PubbÈrÈme yathÈvuttapÈsÈde 
______________________________________________________________ 
 1. SinehatÈpana (Ka) 2. AÑ 1. 137; Ma 3. 216 piÔÔhÈdÊsu. 
 3. PÈpakammehi (Ka) 4. Ma 1. 414 piÔÔhe. 
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Bhagavati viharante sambahulÈ navakatarÈ bhikkh| uparipÈsÈde nisinnÈ 
SatthÈrampi acintetvÈ tiracchÈnakathaÑ kathetumÈraddhÈ, taÑ sutvÈ 
BhagavÈ te saÑvejetvÈ attano dhammadesanÈya bhÈjanabh|te kÈtukÈmo 
ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnattheraÑ Èmantesi “passasi tvaÑ MoggallÈna 
nave bhikkh| tiracchÈnakathamanuyutte”ti. TaÑ sutvÈ thero Satthu 
ajjhÈsayaÑ ÒatvÈ abhiÒÒÈpÈdakaÑ ÈpokasiÓÈrammaÓaÑ catutthajjhÈnaÑ 
samÈpajjitvÈ vuÔÔhÈya “pÈsÈdassa patiÔÔhitokÈsaÑ udakaÑ hot|”ti adhiÔÔhÈya 
pÈsÈdamatthake th|pikaÑ pÈda~guÔÔhena pahari, pÈsÈdo onamitvÈ ekena 
passena aÔÔhÈsi. Punapi pahari, aparena passena aÔÔhÈsi. Te bhikkh| bhÊtÈ 
saÑviggÈ pÈsÈdassa patanabhayena tato nikkhamitvÈ Bhagavato samÊpe 
aÔÔhaÑsu. SatthÈ tesaÑ ajjhÈsayaÑ oloketvÈ dhammaÑ deseti. TaÑ sutvÈ 
tesu keci sotÈpattiphale patiÔÔhahiÑsu, keci sakadÈgÈmiphale, keci 
anÈgÈmiphale, keci arahattaphale patiÔÔhahiÑsu. SvÈyamattho 
PÈsÈdakampanasuttena1 dÊpetabbo. 

 VejayantapÈsÈdanti so VejayantapÈsÈdo2 TÈvatiÑsabhavane 
yojanasahassubbedho anekasahassaniyy|hak|ÔÈgÈrapaÔimaÓÉito 
devÈsurasa~gÈme Asure jinitvÈ Sakke DevÈnaminde nagaramajjhe Ôhite 
uÔÔhito vijayantena nibbattattÈ “Vejayanto”ti laddhanÈmo pÈsÈdo, taÑ 
sandhÈyÈha “VejayantapÈsÈdan”ti. Tampi hi ayaÑ thero pÈda~guÔÔhena 
kampesi. EkasmiÑ hi samaye BhagavantaÑ PubbÈrÈme viharantaÑ Sakko 
devarÈjÈ upasa~kamitvÈ taÓhÈsa~khayavimuttiÑ pucchi. Tassa BhagavÈ 
vissajjeti, so taÑ sutvÈ attamano pamudito abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ 
attano devalokameva gato. AthÈyasmÈ MahÈmoggallÈno evaÑ cintesi 
“ayaÑ Sakko BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ evar|paÑ gambhÊraÑ 
nibbÈnapaÔisaÑyuttaÑ paÒhaÑ pucchi, BhagavatÈ ca paÒho vissajjito, kinnu 
kho jÈnitvÈ gato, udÈhu ajÈnitvÈ. Yann|nÈhaÑ devalokaÑ gantvÈ tamatthaÑ 
jÈneyyan”ti. So tÈvadeva TÈvatiÑsabhavanaÑ gantvÈ SakkaÑ 
DevÈnamindaÑ tamatthaÑ pucchi. Sakko dibbasampattiyÈ pamatto hutvÈ 
vikkhepaÑ akÈsi. Thero tassa saÑvegajananatthaÑ VejayantapÈsÈdaÑ 
pÈda~guÔÔhena kampesi. Tena vuttaÑ– 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 1. 414 piÔÔhe. 2. Vejayanto pÈsÈdo (SÊ) 
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   “Yo VejayantapÈsÈdaÑ, pÈda~guÔÔhena kampayi. 
   Iddhibalenupatthaddho, saÑvejesi ca devatÈ”ti1. 

 AyaÑ panattho C|ÄataÓhÈsa~khayavimuttisuttena2dÊpetabbo. 
KampitÈkÈro heÔÔhÈ vuttoyeva. 

 SakkaÑ so paripucchatÊti yathÈvuttameva therassa 
taÓhÈsa~khayavimuttipucchaÑ sandhÈya vuttaÑ. TenÈha “api Èvuso jÈnÈsi, 
taÓhakkhayavimuttiyo”ti. Tassa Sakko viyÈkÈsÊti idaÑ therena 
pÈsÈdakampane kate3 saÑviggahadayena pamÈdaÑ pahÈya yoniso manasi 
karitvÈ paÒhassa byÈkatabhÈvaÑ sandhÈya vuttaÑ. SatthÈrÈ 
desitaniyÈmeneva hi so tadÈ kathesi. TenÈha “paÒhaÑ puÔÔho yathÈtathan”ti. 
Tattha SakkaÑ so paripucchatÊti SakkaÑ devarÈjaÑ so MoggallÈnatthero 
SatthÈrÈ desitÈya taÓhÈsa~khayavimuttiyÈ sammadeva gahitabhÈvaÑ pucchi. 
AtÊtatthe hi idaÑ vattamÈnavacanaÑ. Api Èvuso jÈnÈsÊti Èvuso api jÈnÈsi, 
kiÑ jÈnÈsi. TaÓhakkhayavimuttiyoti yathÈ taÓhÈsa~khayavimuttiyo SatthÈrÈ 
tuyhaÑ desitÈ, tathÈ kiÑjÈnÈsÊti pucchi. TaÓhakkhayavimuttiyoti vÈ 
taÓhÈsa~khayavimuttisuttassa desanaÑ pucchati. 

 BrahmÈnanti mahÈbrahmÈnaÑ. SudhammÈyaÑ Ôhito sabhanti 
sudhammÈya sabhÈya. AyaÑ pana brahmaloke SudhammasabhÈva, na 
TÈvatiÑsabhavane, SudhammasabhÈvirahito devaloko nÈma natthi. AjjÈpi 
tyÈ’vuso sÈ diÔÔhi, yÈ te diÔÔhi pure ah|ti imaÑ brahmalokaÑ upagantuÑ 
samattho natthi koci samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ, Satthu idhÈgamanato pubbe 
yÈ tuyhaÑ diÔÔhi ahosi, kiÑ ajjÈpi idÈnipi sÈ diÔÔhi na vigatÈti. Passasi 
vÊtivattantaÑ, brahmaloke pabhassaranti brahmaloke vÊtipatantaÑ 
MahÈkappinamahÈkassapÈdÊhi sÈvakehi parivÈritassa tejodhÈtuÑ 
samÈpajjitvÈ nisinnassa sasÈvakassa Bhagavato obhÈsaÑ passasÊti attho. 
EkasmiÑ hi samaye BhagavÈ brahmaloke SudhammÈya sabhÈya 
sannipatitvÈ sannisinnassa “atthi nu kho koci samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ 
evaÑmahiddhiko, yo idha ÈgantuÑ sakkuÓeyyÈ”ti cintentassa 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 1. 414 piÔÔhepi. 2. Ma 1. 318 piÔÔhe. 3. Kampane eva tesaÑ (Ka) 
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brahmuno cittamaÒÒÈya tattha brahmuno matthake ÈkÈse nisinno tejodhÈtuÑ 
samÈpajjitvÈ obhÈsaÑ muÒcanto MahÈmoggallÈnÈdÊnaÑ ÈgamanaÑ cintesi. 
Saha cintanena tepi tattha gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ Satthu ajjhÈsayaÑ 
ÒatvÈ tejodhÈtuÑ samÈpajjitvÈ paccekadisÈsu nisÊditvÈ obhÈsaÑ vissajjitvÈ1 

sakalabrahmaloko ekobhÈso ahosi. SatthÈ brahmuno kallacittataÑ2 ÒatvÈ 
catusaccapakÈsanaÑ dhammaÑ desesi. DesanÈpariyosÈne anekÈni 
brahmasahassÈni maggaphalesu patiÔÔhahiÑsu, taÑ sandhÈya codento “ajjÈpi 
tyÈ’vuso sÈ diÔÔhÊ”ti gÈthamÈha. AyaÑ panattho Bakabrahmasuttena3 
dÊpetabbo. VuttaÑ hetaÑ4– 

EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena aÒÒatarassa 
brahmuno evar|paÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppannaÑ hoti “natthi so 
samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ, yo idha ÈgaccheyyÈ”ti. Atha kho BhagavÈ 
tassa brahmuno cetasÈ cetoparivitakkamaÒÒÈya seyyathÈpi nÈma balavÈ 
puriso samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ 
samiÒjeyya, evameva Jetavane antarahito tasmiÑ brahmaloke 
pÈturahosi. Atha kho BhagavÈ tassa brahmuno upari vehÈsaÑ 
palla~kena nisÊdi tejodhÈtuÑ samÈpajjitvÈ. 

Atha kho Èyasmato MahÈmoggallÈnassa etadahosi “kahaÑ nu kho 
BhagavÈ etarahi viharatÊ”ti. AddasÈ kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno 
BhagavantaÑ dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena tassa 
brahmuno uparivehÈsaÑ palla~kena nisinnaÑ tejodhÈtuÑ samÈpannaÑ, 
disvÈna seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ pasÈreyya, 
pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya, evameva Jetavane antarahito tasmiÑ 
brahmaloke pÈturahosi. Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno 
puratthimaÑ disaÑ nissÈya tassa 

______________________________________________________________ 
 1. VissajjesuÑ, (SÊ, Ka) 2. KallacittaÑ (Ka) 
 3. AÒÒatarabrahmasuttena (Ma-®Ôha 2. 320 piÔÔhe.) 4. SaÑ 1. 146 piÔÔhÈdÊsu. 
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brahmuno uparivehÈsaÑ palla~kena nisÊdi tejodhÈtuÑ samÈpajjitvÈ 
nÊcataraÑ1 Bhagavato. 

Atha kho Èyasmato MahÈkassapassa etadahosi “kahaÑ nu kho 
BhagavÈ etarahi viharatÊ”ti. AddasÈ kho ÈyasmÈ MahÈkassapo 
BhagavantaÑ dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena tassa 
brahmuno uparivehÈsaÑ palla~kena nisinnaÑ tejodhÈtuÑ samÈpannaÑ, 
disvÈna seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso -pa- evameva Jetavane 
antarahito tasmiÑ brahmaloke pÈturahosi. Atha  kho ÈyasmÈ 
MahÈkassapo dakkhiÓaÑ disaÑ nissÈya tassa brahmuno uparivehÈsaÑ 
palla~kena nisÊdi tejodhÈtuÑ samÈpajjitvÈ nÊcataraÑ Bhagavato. 

Atha kho Èyasmato MahÈkappinassa etadahosi “kahaÑ nu kho 
BhagavÈ etarahi viharatÊ”ti, addasÈ kho ÈyasmÈ MahÈkappino 
BhagavantaÑ dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena tassa 
brahmuno uparivehÈsaÑ palla~kena nisinnaÑ tejodhÈtuÑ samÈpannaÑ, 
disvÈna seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso -pa- evameva Jetavane 
antarahito tasmiÑ brahmaloke pÈturahosi. Atha  kho ÈyasmÈ 
MahÈkappino pacchimaÑ disaÑ nissÈya tassa brahmuno uparivehÈsaÑ 
palla~kena nisÊdi tejodhÈtuÑ samÈpajjitvÈ nÊcataraÑ Bhagavato. 

Atha kho Èyasmato Anuruddhassa etadahosi “kahaÑ nu kho 
BhagavÈ etarahi viharatÊ”ti. AddasÈ kho ÈyasmÈ Anuruddho 
BhagavantaÑ dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena 
tassabrahmuno uparivehÈsaÑ palla~kena nisinnaÑ tejodhÈtuÑ 
samÈpannaÑ, disvÈna seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso -pa- evameva 
Jetavane antarahito tasmiÑ brahmaloke pÈturahosi. Atha  kho ÈyasmÈ 
Anuruddho uttaraÑ disaÑ nissÈya tassa brahmuno uparivehÈsaÑ 
palla~kena nisÊdi tejodhÈtuÑ samÈpajjitvÈ nÊcataraÑ Bhagavato. 

______________________________________________________________ 
 1. NÊcatarakaraÓaÑ (Ka) 
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Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno taÑ brahmÈnaÑ gÈthÈya 
ajjhabhÈsi– 

   AjjÈpi te Èvuso sÈ diÔÔhi, yÈ te diÔÔhi pure ahu. 
   Passasi vÊtivattantaÑ, brahmaloke pabhassaranti. 

   Na me mÈrisa sÈ diÔÔhi, yÈ me diÔÔhi pure ahu. 
   PassÈmi vÊtivattantaÑ, brahmaloke pabhassaraÑ. 
   SvÈhaÑ ajja kathaÑ vajjaÑ, ahaÑ niccomhi sassatoti. 

Atha kho BhagavÈ taÑ brahmÈnaÑ saÑvejetvÈ seyyathÈpi nÈma 
balavÈ puriso -pa- evameva tasmiÑ brahmaloke antarahito Jetavane 
pÈturahosi. Atha kho so brahmÈ aÒÒataraÑ brahmapÈrisajjaÑ Èmantesi 
“ehi tvaÑ mÈrisa yenÈyasmÈ MahÈmoggallÈno tenupasa~kama, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ evaÑ vadehi ‘atthi nu 
kho mÈrisa MoggallÈna aÒÒepi tassa Bhagavato sÈvakÈ 
evaÑmahiddhikÈ evaÑmahÈnubhÈvÈ seyyathÈpi bhavaÑ MoggallÈno 
Kassapo Kappino Anuruddho’ti”. “EvaÑ mÈrisÈ”ti kho so 
BrahmapÈrisajjo tassa brahmuno paÔissutvÈ yenÈyasmÈ 
MahÈmoggallÈno tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
MahÈmoggallÈnaÑ etadavoca “atthi nu kho mÈrisa MoggallÈna aÒÒepi 
tassa Bhagavato sÈvakÈ evaÑmahiddhikÈ evaÑmahÈnubhÈvÈ seyyathÈpi 
bhavaÑ MoggallÈno Kassapo Kappino Anuruddho” ti. Atha kho 
ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno taÑ BrahmapÈrisajjaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “TevijjÈ iddhipattÈ ca, cetopariyÈyakovidÈ. 
   KhÊÓÈsavÈ arahanto, bah| Buddhassa sÈvakÈ”ti. 

Atha kho so BrahmapÈrisajjo Èyasmato MahÈmoggallÈnassa 
bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ yena so brahmÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ taÑ brahmÈnaÑ etadavoca “ÈyasmÈ mÈrisa 
MahÈmoggallÈno evamÈha– 
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   ‘TevijjÈ iddhipattÈ ca, cetopariyÈyakovidÈ. 
   KhÊÓÈsavÈ arahanto, bah| Buddhassa sÈvakÈ’ti. 

Idamavoca so brahmapÈrisajjo. Attamano ca so brahmÈ tassa 
BrahmapÈrisajjassa bhÈsitaÑ abhinandÊti. 

 IdaÑ sandhÈya vuttaÑ “ayaÑ panattho Bakabrahmasuttena1 
dÊpetabbo”ti. 

 MahÈneruno k|Ôanti k|ÔasÊsena sakalameva SinerupabbatarÈjaÑ vadati. 
Vimokkhena aphassayÊti2 jhÈnavimokkhanissayena abhiÒÒÈÓena phassayÊti3 
adhippÈyo. Vananti JambudÊpaÑ. So hi vanabahulatÈya “vanan”ti vutto. 
TenÈha “JambusaÓÉassa issaro”ti. PubbavidehÈnanti pubbavidehaÔÔhÈnaÑ, 
pubbavidehanti attho4. Ye ca bh|misayÈ narÈti bh|misayÈ narÈ nÈma 
AparagoyÈnakÈ ca UttarakurukÈ ca manussÈ. Te hi gehÈbhÈvato 
“bh|misayÈ”ti vuttÈ. Tepi sabbe aphassayÊti sambandho. AyaÑ panattho 
Nandopanandadamanena5 dÊpetabbo– 

 EkasmiÑ kira samaye AnÈthapiÓÉiko gahapati Bhagavato 
dhammadesanaÑ sutvÈ “sve bhante paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ mayhaÑ 
gehe bhikkhaÑ gaÓhathÈ”ti nimantetvÈ pakkÈmi, taÑdivasaÒca Bhagavato 
pacc|sasamaye dasasahassilokadhÈtuÑ olokentassa Nandopanando nÈma 
nÈgarÈjÈ ÒÈÓamukhe ÈpÈthaÑ Ègacchi. BhagavÈ “ayaÑ nÈgarÈjÈ mayhaÑ 
ÒÈÓamukhe ÈpÈthaÑ Ègacchati, kiÑ nu kho bhavissatÊ”ti Èvajjento 
saraÓagamanassa upanissayaÑ disvÈ “ayaÑ micchÈdiÔÔhiko tÊsu ratanesu 
appasanno, ko nu kho imaÑ micchÈdiÔÔhito vimoceyyÈ”ti Èvajjento 
MahÈmoggallÈnattheraÑ addasa. 

 Tato pabhÈtÈya rattiyÈ sarÊrapaÔijagganaÑ katvÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ 
Èmantesi “Œnanda paÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ Èrocehi ‘TathÈgato 
devacÈrikaÑ gacchatÊ’ ti”. TaÑdivasaÒca Nandopanandassa ÈpÈnabh|miÑ 
sajjayiÑsu. So dibbaratanapalla~ke dibbena setacchattena dhÈriyamÈno 
tividhanÈÔakehi ceva nÈgaparisÈya ca parivuto dibbabhÈjanesu upaÔÔhÈpitaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AÒÒatarabrahmasuttena (Ma-®Ôha 2. 320 piÔÔhe.) 2. ApassayÊti (Ka)  
 3. PassayÊti (Ka) 
 4. PubbavidehÈnanti pubbavidehÈnaÑ ca dÊpaÑ. (Ma-®Ôha 2. 320 piÔÔhe.) 
 PupphavidehÈnanti pubbavidehaÔÔhÈnaÑ dÊpaÑ, pubbavidehanti attho. (?) 
 5. Visuddhi 2. 27 piÔÔhÈdÊsu. 
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annapÈnavidhiÑ olokayamÈno nisinno hoti. Atha kho BhagavÈ yathÈ 
nÈgarÈjÈ passati, tathÈ katvÈ tassa vimÈnamatthakeneva paÒcahi 
bhikkhusatehi saddhiÑ TÈvatiÑsadevalokÈbhimukho pÈyÈsi. 

 Tena kho pana samayena Nandopanandassa nÈgarÈjassa evar|paÑ 
pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppannaÑ hoti “ime hi nÈma muÓÉakÈ samaÓakÈ 
amhÈkaÑ uparibhavanena devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ bhavanaÑ pavisantipi 
nikkhamantipi, na idÈni ito paÔÔhÈya imesaÑ amhÈkaÑ matthake 
pÈdapaÑsuÑ okirantÈnaÑ gantuÑ dassÈmÊ”ti uÔÔhÈya SinerupÈdaÑ gantvÈ 
taÑ attabhÈvaÑ vijahitvÈ SineruÑ sattakkhattuÑ bhogehi parikkhipitvÈ 
upari phaÓaÑ katvÈ TÈvatiÑsabhavanaÑ avakujjena phaÓena paÔiggahetvÈ 
adassanaÑ gamesi. 

 Atha kho ÈyasmÈ RaÔÔhapÈlo BhagavantaÑ etadavoca “pubbe bhante 
imasmiÑ padese Ôhito SineruÑ passÈmi, SineruparibhaÓÉaÑ passÈmi, 
TÈvatiÑsaÑ passÈmi, VejayantaÑ passÈmi, Vejayantassa pÈsÈdassa upari 
dhajaÑ passÈmi. Ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yaÑ etarahi neva 
SineruÑ passÈmi -pa- na Vejayantassa pÈsÈdassa upari dhajaÑ passÈmÊ”ti, 
ayaÑ RaÔÔhapÈla Nandopanando nÈma nÈgarÈjÈ tumhÈkaÑ kupito SineruÑ 
sattakkhattuÑ bhogehi parikkhipitvÈ upari phaÓena paÔicchÈdetvÈ 
andhakÈraÑ katvÈ Ôhitoti. “Damemi naÑ bhante”ti. Na BhagavÈ naÑ 
anujÈni. Atha kho ÈyasmÈ Bhaddiyo ÈyasmÈ RÈhuloti anukkamena sabbepi 
bhikkh| uÔÔhahiÑsu. Na BhagavÈ anujÈni. 

 AvasÈne MahÈmoggallÈnatthero “ahaÑ bhante dameminan”ti Èha. 
“Damehi MoggallÈnÈ”ti BhagavÈ anujÈni. Thero attabhÈvaÑ vijahitvÈ 
mahantaÑ nÈgarÈjavaÓÓaÑ abhinimminitvÈ NandopanandaÑ 
cuddasakkhattuÑ bhogehi parikkhipitvÈ tassa phaÓassa matthake attano 
phaÓaÑ ÔhapetvÈ SinerunÈ saddhiÑ abhinippÊÄesi. NÈgarÈjÈ dh|mÈyi, thero 
“na tuyhaÑyeva sarÊre dh|mo atthi, mayhampi atthÊ”ti dh|mÈyi. 
NÈgarÈjassa dh|mo theraÑ na bÈdhati. Therassa pana dh|mo nÈgarÈjaÑ 
bhÈdhati. Tato nÈgarÈjÈ pajjali, theropi “na tuyhaÑyeva sarÊre aggi atthi, 
mayhampi atthÊ”ti pajjali. NÈgarÈjassa tejo theraÑ na bÈdhati, therassa pana 
tejo nÈgarÈjaÑ bÈdhati. NÈgarÈjÈ “ayaÑ maÑ SinerunÈ abhinippÊÄatvÈ 
dh|mÈyati 
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ceva pajjalati cÈ”ti cintetvÈ “bho tuvaÑ1 kosÊ”ti paÔipucchi. AhaÑ kho 
Nanda MoggallÈnoti. Bhante attano bhikkhubhÈvena tiÔÔhÈhÊti. 

 Thero taÑ attabhÈvaÑ vijahitvÈ tassa dakkhiÓakaÓÓasotena pavisitvÈ 
vÈmakaÓÓasotena nikkhami, vÈmakaÓÓasotena pavisitvÈ 
dakkhiÓakaÓÓasotena nikkhami. TathÈ dakkhiÓanÈsasotena pavisitvÈ 
vÈmanÈsasotena nikkhami, vÈmanÈsasotena pavisitvÈ dakkhiÓanÈsasotena 
nikkhami. Tato nÈgarÈjÈ mukhaÑ vivari. Thero mukhena pavisitvÈ 
antokucchiyaÑ pÈcÊnena ca pacchimena ca ca~kamati. BhagavÈ 
“MoggallÈna manasi karohi mahiddhiko nÈgo”ti Èha. Thero “mayhaÑ kho 
bhante cattÈro iddhipÈdÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ 
paricitÈ susamÈraddhÈ, tiÔÔhatu bhante Nandopanando, ahaÑ 
NandopanandasadisÈnaÑ nÈgarÈjÈnaÑ satampi sahassampi satasahassampi 
dameyyan”ti Èha. 

 NÈgarÈjÈ cintesi “pavisanto tÈva me na diÔÔho, nikkhamanakÈle dÈni 
naÑ dÈÔhÈntare pakkhipitvÈ sa~khÈdissÈmÊ”ti cintetvÈ “nikkhamatha bhante, 
mÈ maÑ antokucchiyaÑ aparÈparaÑ ca~kamanto bÈdhayitthÈ”ti Èha. Thero 
nikkhamitvÈ bahi aÔÔhÈsi. NÈgarÈjÈ “ayaÑ so”ti disvÈ nÈsavÈtaÑ vissajji. 
Thero catutthajjhÈnaÑ samÈpajji, lomak|pampissa vÈto cÈletuÑ nÈsakkhi. 
“AvasesÈ bhikkhu kira Èdito paÔÔhÈya sabbapÈÔihÈriyÈni kÈtuÑ 
sakkuÓeyyuÑ, imaÑ pana ÔhÈnaÑ patvÈ evaÑ khippanisantino hutvÈ 
samÈpajjituÑ nÈsakkhissantÊ”ti nesaÑ BhagavÈ nÈgarÈjadamanaÑ nÈnujÈni. 

 NÈgarÈjÈ “ahaÑ imassa samaÓassa nÈsavÈtena lomak|pampi cÈletuÑ 
nÈsakkhiÑ, mahiddhiko so samaÓo”ti cintesi, thero attabhÈvaÑ vijahitvÈ 
supaÓÓar|paÑ nimminitvÈ supaÓÓavÈtaÑ dassento nÈgarÈjÈnaÑ anubandhi, 
nÈgarÈjÈ taÑ attabhÈvaÑ vijahitvÈ mÈÓavakavaÓÓaÑ abhinimminitvÈ 
“bhante tumhÈkaÑ saraÓaÑ gacchÈmÊ”ti vadanto therassa pÈde vandi, thero 
“SatthÈ Nanda Ègato, ehi tvaÑ, gamissÈmÈ”ti nÈgarÈjÈnaÑ dametvÈ 
nibbisaÑ katvÈ gahetvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. TvaÑ (SÊ) 
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Bhagavato santikaÑ agamÈsi. NÈgarÈjÈ BhagavantaÑ vanditvÈ “bhante 
tumhÈkaÑ saraÓaÑ gacchÈmÊ”ti Èha. BhagavÈ “sukhÊ hohi nÈgarÈjÈ”ti vatvÈ 
bhikkhusaÑghaparivuto AnÈthapiÓÉikassa nivesanaÑ agamÈsi. 

 AnÈthapiÓÉiko “kiÑ bhante atidivÈ ÈgatatthÈ”ti Èha. MoggallÈnassa ca 
Nandopanandassa ca sa~gÈmo ahosÊti. Kassa pana bhante jayo, kassa 
parÈjayoti. MoggallÈnassa jayo, Nandassa parÈjayoti. AnÈthapiÓÉiko 
“adhivÈsetu me bhante BhagavÈ sattÈhaÑ ekapaÔipÈÔiyÈ bhattaÑ, sattÈhaÑ 
therassa sakkÈraÑ karissÈmÊ”ti vatvÈ sattÈhaÑ BuddhappamukhÈnaÑ 
paÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ mahÈsakkÈraÑ akÈsi. Tena vuttaÑ 
“Nandopanandadamanena dÊpetabbo”ti. 

 Yo etamabhijÈnÈtÊti etaÑ yathÈvuttaÑ vimokkhaÑ 
phusanakaraÓavasena jÈnÈti. 

 Na ve aggi cetayati, ahaÑ bÈlaÑ ÉahÈmÊti evaÑ na aggi abhisaÑceteti, 
nÈpi ÉahanÈya payogaÑ parakkamaÑ karoti, bÈlo eva pana1 “ayaÑ 
mandÈgatÊ”ti anijalantaÑ viya jalitaÑ aggiÑ Èsajja naÑ paÉayhati, evameva 
mÈra na mayaÑ ÉahitukÈmÈ bÈdhetukÈmÈ2, tvaÒÒeva pana tathÈ ÈgamanÈdi-
atthena TathÈgataÑ aggikhandhasadisaÑ ariyasÈvakaÑ Èsajja attÈnaÑ 
Éahissasi, Éahadukkhato na muÒcissasi. 

 ApuÒÒaÑ pasavÊti apuÒÒaÑ paÔilabhati. Na me pÈpaÑ vipaccatÊti 
mama pÈpaÑ na vipaccati, kiÑ nu mÈra evaÑ maÒÒasi nayidamatthi3. 

 Karoto te cÊyate pÈpanti ekaÑsena karontassa te pÈpaÑ cirarattÈya 
cirakÈlaÑ anatthÈya dukkhÈya upacÊyati. MÈra nibbinda BuddhamhÈti 
catusaccabuddhato BuddhasÈvakato nibbinda nibbijja parato kammaÑ4. 
ŒsaÑ mÈkÈsi bhikkhus|ti “bhikkh| virodhemi vihesemÊ”ti etaÑ ÈsaÑ 
mÈkÈsi. 

 ItÊti evaÑ. MÈraÑ atajjesÊti “mÈra nibbinda -pa- bhikkhus|”ti ÈyasmÈ 
MahÈmoggallÈno. BhesakaÄÈvaneti evaÑnÈmake araÒÒe. 
______________________________________________________________ 
 1. Eva nÈma (SÊ) 2. MÈra maÑ dahitukÈmo bÈdhetukÈmo (SÊ) 
 3. (  ) Natthi (SÊ) 4. Nibbijja parato kammamÈha (SÊ) 
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tatoti tajjanahetu. So dummano yakkhoti so mÈro domanassiko hutvÈ 
tattheva tasmiÑyeva ÔhÈne antaradhÈyi, adassanaÑ agamÈsi. AyaÒca gÈthÈ 
dhammasa~gÈyanakÈle ÔhapitÈ. YaÑ panettha antarantarÈ atthato na 
vibhattaÑ, taÑ heÔÔhÈ vuttanayattÈ uttÈnameva. 

 EvamayaÑ mahÈthero mÈraÑ tajjetvÈ devacÈrikÈnarakacÈrikÈdivasena 
aÒÒehi sÈvakehi asÈdhÈraÓaÑ satt|pakÈraÑ1 katvÈ ÈyupariyosÈne 
parinibbÈyi, parinibbÈyanto ca Anomadassissa Bhagavato pÈdam|le 
paÓidhÈnaÑ katvÈ tato paÔÔhÈya tattha tattha bhave uÄÈrÈni puÒÒÈni katvÈ 
sÈvakapÈramiyÈ matthake Ôhitopi antarÈ katassa pÈpakammassa vasena 
uÔÔhitÈya kammapilotikÈya titthiyehi uyyojitehi corehi bÈdhito anappakaÑ 
sarÊrakhedaÑ katvÈ parinibbÈyi. Tena vuttaÑ ApadÈne4– 

   “AnomadassÊ BhagavÈ, LokajeÔÔho NarÈsabho. 
   VihÈsi Himavantamhi, devasaÑghapurakkhato. 

   BhagavÈ tato otaritvÈ, vicari cÈrikaÑ Jino. 
   SattakÈyaÑ anuggaÓhanto, BÈrÈÓasiÑ upÈgami. 

   KhÊÓÈsavasahassehi, parivuto LokanÈyako. 
   ObhÈsento disÈ sabbÈ, virocittha MahÈmuni. 

   TadÈhaÑ gahapati hutvÈ, saradena mahiddhinÈ. 
   Uyyojito sahÈyena, SatthÈraÑ upasa~kamiÑ. 

   Upasa~kamitvÈna SambuddhaÑ, nimantetvÈ TathÈgataÑ. 
   Attano bhavanaÑ nesi, mÈnayanto MahÈmuniÑ3. 

   UpaÔÔhitaÑ MahÈvÊraÑ, devadevaÑ NarÈsabhaÑ. 
   SabhikkhusaÑghaÑ tappemi, annapÈnenahaÑ tadÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Satth|pakÈraÑ (SÊ) 2. Khu 3. 34 piÔÔhÈdÊsu. 
 3. DutiyagÈthÈto yÈva catutthagÈthÈ, tÈva gÈthÈnaÑ PÈÄiyÈ visamatÈ dissati, 
 atthuppattiyÈ pana saÑsandatiyeva. 
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   Anumodi MahÈvÊro, sayambh| aggapuggalo. 
   BhikkhusaÑghe nisÊditvÈ, imÈ gÈthÈ abhÈsatha. 

   YaÑ so saÑghamap|jesi, BuddhaÒca LokanÈyakaÑ. 
   Tena cittappasÈdena, devalokaÑ gamissati. 

   SattasattatikkhattuÒca, devarajjaÑ karissati. 
   PathabyÈ rajjaÑ aÔÔhasataÑ, vasudhaÑ Èvasissati. 

   PaÒcapaÒÒÈsakkhattuÒca, cakkavattÊ bhavissati. 
   BhogÈ asa~khiyÈ tassa, uppajjissanti tÈvade. 

   Aparimeyye ito kappe, OkkÈkakulasambhavo. 
   Gotamo nÈma gottena, SatthÈ loke bhavissati. 

   NirayÈ so cavitvÈna, manussattaÑ gamissati. 
   Kolito nÈma nÈmena, Brahmabandhu bhavissati. 

   So pacchÈ pabbajitvÈna, kusalam|lena codito. 
   Gotamassa Bhagavato, dutiyo hessati sÈvako. 

   ŒraddhavÊriyo pahitatto, iddhiyÈ pÈramiÑ gato. 
   SabbÈsave pariÒÒÈya, nibbÈyissati’nÈsavo. 

   PÈpamittopanissÈya, kÈmarÈgavasaÑ gato. 
   MÈtaraÑ pitaraÒcÈpi, ghÈtayiÑ duÔÔhamÈnaso. 

   YaÑ yaÑ yonu’papajjÈmi, nirayaÑ atha mÈnusaÑ. 
   PÈpakammasama~gitÈ, bhinnasÊso marÈmahaÑ. 

   IdaÑ pacchimakaÑ mayhaÑ, carimo vattate bhavo. 
   IdhÈpi ediso mayhaÑ, maraÓakÈle bhavissati. 

   Pavivekamanuyutto, samÈdhibhÈvanÈrato. 
   SabbÈsave pariÒÒÈya, viharÈmi anÈsavo. 

   DharaÓimpi sugambhÊraÑ, bahalaÑ duppadhaÑsiyaÑ. 
   VÈma~guÔÔhena khobheyyaÑ, iddhiyÈ pÈramiÑ gato. 
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   AsmimÈnaÑ na passÈmi, mÈno mayhaÑ na vijjati. 
   SÈmaÓere upÈdÈya, garucittaÑ karomahaÑ. 

   Aparimeyye ito kappe, yaÑ kammabhinÊhariÑ. 
   TÈhaÑ bh|mimanuppatto, pattomhi ÈsavakkhayaÑ. 

   PaÔisambhidÈ catasso -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 
 

MahÈmoggallÈnattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

SaÔÔhinipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

 



        

21. MahÈnipÈta 
 

1. Va~gÊsattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 SattatinipÈte nikkhantaÑ vata maÑ santanti-ÈdikÈ Èyasmato 
Va~gÊsattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? AyaÑ kira PadumuttarabuddhakÈle 
HaÑsavatÊnagare mahÈbhogakule nibbatto purimanayeneva vihÈraÑ gantvÈ 
dhammaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ paÔibhÈnavantÈnaÑ 
aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ Satthu adhikÈrakammaÑ katvÈ “ahampi anÈgate 
paÔibhÈnavantÈnaÑ aggo bhaveyyan”ti patthanaÑ katvÈ SatthÈrÈ byÈkato 
yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ 
BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ brÈhmaÓakule nibbattitvÈ Va~gÊsoti laddhanÈmo 
tayo bede uggaÓhanto1 ÈcariyaÑ ÈrÈdhetvÈ chavasÊsamantaÑ nÈma 
sikkhitvÈ chavasÊsaÑ nakhena ÈkoÔetvÈ “ayaÑ satto asukayoniyaÑ 
nibbatto”ti jÈnÈti. 

 BrÈhmaÓÈ “ayaÑ amhÈkaÑ jÊvitamaggo”ti ÒatvÈ Va~gÊsaÑ gahetvÈ 
paÔicchannayÈne nisÊdÈpetvÈ gÈmanigamarÈjadhÈniyo vicaranti. Va~gÊsopi 
tivassamatthake matÈnampi sÊsaÑ ÈharÈpetvÈ nakhena ÈkoÔetvÈ “ayaÑ satto 
asukayoniyaÑ nibbatto”ti vatvÈ mahÈjanassa ka~khacchedanatthaÑ te te 
jane ÈvÈhetvÈ2 attano attano gatiÑ kathÈpeti. Tena tasmiÑ mahÈjano 
abhippasÊdati. So taÑ nissÈya mahÈjanassa hatthato satampi sahassampi 
labhatÊti. BrÈhmaÓÈ Va~gÊsamÈdÈya yathÈruciÑ vicaritvÈ puna SÈvatthiÑ 
agamaÑsu. Va~gÊso Satthu guÓe sutvÈ SatthÈraÑ upasa~kamitukÈmo ahosi. 
BrÈhmaÓÈ “samaÓo Gotamo mÈyÈya taÑ ÈvaÔÔessatÊ”ti paÔikkhipiÑsu. 
Va~gÊso tesaÑ vacanaÑ anÈdiyitvÈ Satthu santikaÑ gantvÈ 
madhurapaÔisanthÈraÑ katvÈ ekamantaÑ nisÊdi. 

 TaÑ SatthÈ pucchi “Va~gÊsa kiÒci sippaÑ jÈnÈsÊ”ti. Œma bho Gotama 
chavasÊsamantaÑ nÈma jÈnÈmi, tena tivassamatthake matÈnampi sÊsaÑ 
nakhena ÈkoÔetvÈ nibbattaÔÔhÈnaÑ jÈnÈmÊti. SatthÈ tassa ekaÑ niraye 
______________________________________________________________ 
 1. UgaÓhi, tato (sabbattha) 2. TaÑ taÑ janaÑ ÈvisÈpetvÈ (SÊ) 
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nibbattassa sÊsaÑ dasseti, ekaÑ manussesu, ekaÑ devesu, ekaÑ 
parinibbutassa sÊsaÑ dassesi. So paÔhamaÑ sÊsaÑ ÈkoÔetvÈ “bho Gotama 
ayaÑ satto niraye nibbatto”ti Èha. SÈdhu Va~gÊsa suÔÔhu tayÈ diÔÔhaÑ, 
“ayaÑ satto kuhiÑ nibbatto”ti pucchi. Manussaloketi. AyaÑ kuhinti. 
Devaloketi tiÓÓannampi nibbattaÔÔhÈnaÑ kathesi. Parinibbutassa pana sÊsaÑ 
nakhena ÈkoÔento neva antaÑ1 na koÔiÑ passi. Atha naÑ SatthÈ “na sakkosi 
Va~gÊsÈ”ti pucchi. “UpaparikkhÈmi tÈvÈ”ti punappunaÑ parivattetvÈ 
ÈkoÔentopi bÈhirakamantena khÊÓÈsavassa gatiÑ kathaÑ jÈnissati, athassa 
matthakato sedo mucci. So lajjitvÈ tuÓhÊbh|to aÔÔhÈsi. Atha naÑ SatthÈ 
“kilamasi Va~gÊsÈ”ti Èha. Œma bho Gotama, imassa uppannaÔÔhÈnaÑ 
jÈnituÑ na sakkomi, sace tumhe jÈnÈtha, kathethÈti. Va~gÊsa “ahaÑ etampi 
jÈnÈmi, ito uttaritarampi jÈnÈmÊ”ti vatvÈ– 

   “CutiÑ yo vedi sattÈnaÑ, upapattiÒca sabbaso. 
   AsattaÑ SugataÑ BuddhaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓaÑ. 

   Yassa gatiÑ na jÈnanti, devÈ gandhabbamÈnusÈ. 
   KhÊÓÈsavaÑ arahantaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti2– 

imÈ dve gÈthÈ abhÈsi. Va~gÊso “tena hi bho Gotama taÑ vijjaÑ me dethÈ”ti 
apacitiÑ dassetvÈ Satthu santike nisÊdi. SatthÈ “amhehi samÈnali~gassa 
demÈ”ti Èha. Va~gÊso “yaÑkiÒci katvÈ mayÈ imaÑ mantaÑ gahetuÑ 
vaÔÔatÊ”ti brÈhmaÓe Èha “tumhe mayi pabbajante mÈ cintayittha, ahaÑ 
mantaÑ uggaÓhitvÈ sakalajambudÊpe jeÔÔhako bhavissÈmi, tumhÈkampi tena 
bhaddakameva bhavissatÊ”ti mantatthÈya SatthusantikaÑ upasa~kamitvÈ 
pabbajjaÑ yÈci. TadÈ ca thero Nigrodhakappo Bhagavato santike Ôhito hoti, 
taÑ BhagavÈ ÈÓÈpesi “nigrodhakappa imaÑ pabbÈjehÊ”ti. So Satthu ÈÓÈya 
taÑ pabbÈjesi. Athassa SatthÈ “mantaparivÈraÑ tÈva uggaÓhÈhÊ”ti 
dvattiÑsÈkÈrakammaÔÔhÈnaÑ vipassanÈkammaÔÔhÈnaÒca Ècikkhi. So 
dvattiÑsÈkÈraÑ sajjhÈyantova vipassanaÑ paÔhapesi. BrÈhmaÓÈ Va~gÊsaÑ 
upasa~kamitvÈ “kiÑ bho Va~gÊsa samaÓassa Gotamassa santike sippaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. ŒdiÑ (SÊ) 2. Khu 1. 73, 378 piÔÔhesu.
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sikkhitan”ti pucchiÑsu. KiÑ sippasikkhanena, gacchatha tumhe, na mayhaÑ 
tumhehi kattabbakiccanti. BrÈhmaÓÈ “tvampi dÈni samaÓassa Gotamassa 
vasaÑ Èpanno, mÈyÈya ÈvaÔÔito, kiÑ mayaÑ tava santike karissÈmÈ”ti1 
Ègatamaggeneva pakkamiÑsu. Va~gÊsatthero vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ 
arahattaÑ sacchÈkÈsi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

   “Padumuttaro nÈma Jino, sabbadhammesu cakkhumÈ. 
   Ito satasahassamhi, kappe uppajji nÈyako. 

   YathÈpi sÈgare |mi, gagane viya tÈrakÈ. 
   EvaÑ pÈvacanaÑ tassa, arahantehi cittitaÑ. 

   SadevÈsuranÈgehi, manujehi purakkhato. 
   SamaÓabrÈhmaÓÈkiÓÓe, janamajjhe Jinuttamo. 

   PabhÈhi anuraÒjanto, loke lokantag| Jino. 
   Vacanena vibodhento, veneyyapadumÈni so. 

   VesÈrajjehi sampanno, cat|hi purisuttamo. 
   PahÊnabhayasÈrajjo, khemappatto visÈrado. 

   ŒsabhaÑ pavaraÑ ÔhÈnaÑ, Buddhabh|miÒca kevalaÑ. 
   PaÔijÈnÈti lokaggo, natthi saÒcodako kvaci. 

   SÊhanÈdamasambhÊtaÑ, nadato tassa tÈdino. 
   Devo naro vÈ brahmÈ vÈ, paÔivattÈ na vijjati. 

   Desento pavaraÑ dhammaÑ, santÈrento sadevakaÑ. 
   DhammacakkaÑ pavatteti, parisÈsu visÈrado. 

   PaÔibhÈnavataÑ aggaÑ, sÈvakaÑ sÈdhusammataÑ. 
   GuÓaÑ bahuÑ pakittetvÈ, etadagge Ôhapesi taÑ. 

   TadÈhaÑ HaÑsavatiyaÑ, brÈhmaÓo sÈdhusammato. 
   Sabbavedavid| jÈto, vÈgÊso vÈdis|dano. 

   Upecca taÑ MahÈvÊraÑ, sutvÈhaÑ dhammadesanaÑ. 
   PÊtivaraÑ paÔilabhiÑ, sÈvakassa guÓe rato. 
______________________________________________________________ 
 1. CarissÈmÈti (SÊ) 2. Khu 4. 150 piÔÔhÈdÊsu. 
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   NimantetvÈva SugataÑ, sasaÑghaÑ lokanandanaÑ. 
   SattÈhaÑ bhojayitvÈhaÑ, dussehacchÈdayiÑ tadÈ. 

   Nipacca sirasÈ pÈde, katokÈso kataÒjalÊ. 
   EkamantaÑ Ôhito haÔÔho, santhaviÑ jinamuttamaÑ. 

   Namo te vÈdimaddana, namo te Isisattama. 
   Namo te sabbalokagga, namo te abhayaÑ kara. 

   Namo te mÈramathana, namo te diÔÔhis|dana. 
   Namo te santisukhada, namo te saraÓaÑ kara. 

   AnÈthÈnaÑ bhavaÑ nÈtho, bhÊtÈnaÑ abhayappado. 
   VissÈmabh|mi santÈnaÑ, saraÓaÑ saraÓesinaÑ. 

   EvamÈdÊhi SambuddhaÑ, santhavitvÈ mahÈguÓaÑ. 
   AvocaÑ vÈdis|dassa, gatiÑ pappomi bhikkhuno. 

   TadÈ avoca BhagavÈ, anantapaÔibhÈnavÈ. 
   Yo so BuddhaÑ abhojesi, sattÈhaÑ sahasÈvakaÑ. 

   GuÓaÒca me pakittesi, pasanno sehi pÈÓibhi. 
   Eso patthayate ÔhÈnaÑ, vÈdis|dassa bhikkhuno. 

   AnÈgatamhi addhÈne, lacchase taÑ manorathaÑ. 
   DevamÈnusasampattiÑ, anubhotvÈ anappakaÑ. 

   Satasahassito kappe, OkkÈkakulasambhavo. 
   Gotamo nÈma gottena, SatthÈ loke bhavissati. 

   Tassa dhammesu dÈyÈdo, oraso dhammanimmito. 
   Va~gÊso nÈma nÈmena, hessati Satthu sÈvako. 

   TaÑ sutvÈ mudito hutvÈ, yÈvajÊvaÑ tadÈ JinaÑ. 
   Paccayehi upaÔÔhÈsiÑ, mettacitto TathÈgataÑ.  

   Tena kammena sukatena, cetanÈpaÓidhÊhi ca. 
   JahitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, tusitaÑ agamÈsahaÑ. 

 



512 KhuddakanikÈya        

   Pacchime ca bhave dÈni, jÈto vippakule ahaÑ. 
   PaccÈjÈto yadÈ ÈsiÑ, jÈtiyÈ sattavassiko. 

   Sabbavedavid| jÈto, vÈdasatthavisÈrado. 
   VÈdissaro cittakathÊ, paravÈdappamaddano. 

   Va~ge jÈtoti Va~gÊso, vacane issaroti vÈ. 
   Va~gÊso iti me nÈmaÑ, abhavÊ lokasammataÑ. 

   YadÈhaÑ viÒÒutaÑ patto, Ôhito paÔhamayobbane. 
   TadÈ RÈjagahe ramme, SÈriputtamahaddasaÑ. 

   PiÓÉÈya vicarantaÑ taÑ, pattapÈÓiÑ susaÑvutaÑ. 
   AlolakkhiÑ mitabhÈÓiÑ, yugamattaÑ nidakkhitaÑ. 

   TaÑ disvÈ vimhito hutvÈ, avocaÑ mamanucchavaÑ. 
   KaÓikÈraÑva nicitaÑ, cittaÑ gÈthÈpadaÑ ahaÑ. 

   Œcikkhi so me SatthÈraÑ, SambuddhaÑ LokanÈyakaÑ. 
   TadÈ so paÓÉito vÊro, uttariÑ samavoca me. 

   VirÈgasaÑhitaÑ vÈkyaÑ, katvÈ duddasamuttamaÑ. 
   VicittapaÔibhÈnehi, tosito tena tÈdinÈ. 

   Nipacca sirasÈ pÈde, pabbÈjehÊti maÑ bravi. 
   Tato maÑ sa mahÈpaÒÒo, BuddhaseÔÔhamupÈnayi. 

   Nipacca sirasÈ pÈde, nisÊdiÑ Satthu santike. 
   MamÈha vadataÑ seÔÔho, kacci Va~gÊsa jÈnÈsi. 

   KiÒci sippanti tassÈhaÑ, jÈnÈmÊti ca abraviÑ. 
   MatasÊsaÑ vanacchuddhaÑ, api bÈrasavassikaÑ. 
   Tava vijjÈvisesena, sace sakkosi vÈcaya. 

   Œmoti me paÔiÒÒÈte, tÊÓi sÊsÈni dassayi. 
   Nirayanaradevesu, upapanne avÈcayiÑ. 

   TadÈ khÊÓÈsavasseva, sÊsaÑ dassesi nÈyako. 
   TatohaÑ vihatÈrabbho, pabbajjaÑ samayÈcisaÑ. 
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   PabbajitvÈna SugataÑ, santhavÈmi tahiÑ tahiÑ. 
   Tato maÑ kabbavittosi, ujjhÈyantiha bhikkhavo. 

   Tato vÊmaÑsanatthaÑ me, Èha Buddho vinÈyako. 
   TakkikÈ panimÈ gÈthÈ, ÔhÈnaso paÔibhanti taÑ. 

   Na kabbavittohaÑ vÊra, ÔhÈnaso paÔibhanti maÑ. 
   Tena hi dÈni Va~gÊsa, ÔhÈnaso santhavÈhi maÑ. 

   TadÈhaÑ santhaviÑ vÊraÑ, gÈthÈhi IsisattamaÑ. 
   ®hÈnaso me tadÈ tuÔÔho, Jino agge Ôhapesi maÑ. 

   PaÔibhÈnena cittena, aÒÒesamatimaÒÒahaÑ. 
   Pesale tena saÑviggo, arahattamapÈpuÓiÑ. 

   PaÔibhÈnavataÑ aggo, aÒÒo koci na vijjati. 
   YathÈyaÑ bhikkhu Va~gÊso, evaÑ dhÈretha bhikkhavo. 

   Satasahasse kataÑ kammaÑ, phalaÑ dassesi me idha. 
   Sumutto saravegova, kilese jhÈpayiÑ mama. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ, bhavÈ sabbe sam|hatÈ. 
   NÈgova bandhanaÑ chetvÈ, viharÈmi anÈsavo. 

   SvÈgataÑ vata me Èsi, BuddhaseÔÔhassa santike. 
   Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 

   PaÔisambhidÈ catasso, vimokkhÈpi ca aÔÔhime. 
   ChaÄabhiÒÒÈ sacchikatÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 ArahÈ pana hutvÈ thero Satthu santikaÑ gacchanto cakkhupathato 
paÔÔhÈya candena, s|riyena, ÈkÈsena, mahÈsamuddena, SinerunÈ 
pabbatarÈjena, sÊhena migaraÒÒÈ, hatthinÈgenÈti tena tena saddhiÑ 
upamento anekehi padasatehi SatthÈraÑ vaÓÓentova upagacchati, tena taÑ 
SatthÈ saÑghamajjhe nisinno paÔibhÈnavantÈnaÑ aggaÔÔhÈne Ôhapesi. Atha 
therena arahattappattito pubbe ca pacchÈ ca taÑ taÑ cittaÑ Ègamma bhÈsitÈ, 
theraÑ uddissa ŒnandattherÈdÊhi bhÈsitÈ ca– 
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 1218. NikkhantaÑ vata maÑ santaÑ, agÈrasmÈ’nagÈriyaÑ. 
 VitakkÈ upadhÈvanti, pagabbhÈ kaÓhato ime. 
 
 1219. UggaputtÈ mahissÈsÈ, sikkhitÈ daÄhadhammino. 
 SamantÈ parikireyyuÑ, sahassaÑ apalÈyinaÑ. 
 
 1220. Sacepi ettakÈ bhiyyo, Ègamissanti itthiyo. 
 Neva maÑ byÈdhayissanti, dhamme samhi patiÔÔhito. 
 
 1221. SakkhÊ hi me sutaÑ etaÑ, BuddhassÈdiccabandhuno. 
 NibbÈnagamanaÑ maggaÑ, tattha me nirato mano. 
 
 1222. EvaÒce maÑ viharantaÑ, pÈpima upagacchasi. 
 TathÈ maccu karissÈmi, na me maggampi dakkhasi. 
 
 1223. AratiÒca ratiÒca pahÈya, 
 Sabbaso gehasitaÒca vitakkaÑ. 
 VanathaÑ na kareyya kuhiÒci, 
 Nibbanatho avanatho sa bhikkhu. 
 
 1224. Yamidha pathaviÒca vehÈsaÑ, 
 R|pagataÑ jagatogadhaÑ kiÒci. 
 ParijÊyati sabbamaniccaÑ, 
 EvaÑ samecca caranti mutattÈ. 
 
 1225. UpadhÊsu janÈ gadhitÈse, 
 DiÔÔhasute paÔighe ca mute ca. 
 Ettha vinodaya chandamanejo, 
 Yo hettha na limpati muni tamÈhu. 
 
 1226. Atha saÔÔhisitÈ savitakkÈ, 
 PuthujjanatÈya adhammÈ niviÔÔhÈ. 
 Na ca vaggagata’ssa kuhiÒci, 
 No pana duÔÔhullagÈhÊ sa bhikkhu. 
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 1227. Dabbo cirarattasamÈhito, 
 Akuhako nipako apihÈlu. 
 SantaÑ padaÑ ajjhagamÈ muni, 
 PaÔicca parinibbuto ka~khati kÈlaÑ. 
 
 1228. MÈnaÑ pajahassu Gotama, 
 MÈnapathaÒca jahassu asesaÑ. 
 MÈnapathamhi sa mucchito, 
 VippaÔisÈrÊ’huvÈ cirarattaÑ. 
 
 1229. Makkhena makkhitÈ pajÈ, 
 MÈnahatÈ nirayaÑ papatanti. 
 Socanti janÈ cirarattaÑ, 
 MÈnahatÈ nirayaÑ upapannÈ. 
 
 1230. Na hi socati bhikkhu kadÈci, 
 Maggajino sammÈ paÔipanno. 
 KittiÒca sukhaÒcÈnubhoti, 
 Dhammadasoti tamÈhu tathattaÑ. 
 
 1231. TasmÈ akhilo idha padhÈnavÈ, 
 NÊvaraÓÈni pahÈya visuddho. 
 MÈnaÒca pahÈya asesaÑ, 
 VijjÈya’ntakaro samitÈvÊ. 
 
 1232. KÈmarÈgena ÉayhÈmi, cittaÑ me pariÉayhati. 
 SÈdhu nibbÈpanaÑ br|hi, anukampÈya Gotama. 
 
 1233. SaÒÒÈya vipariyesÈ, cittaÑ te pariÉayhati. 
 NimittaÑ parivajjehi, subhaÑ rÈg|pasaÑhitaÑ. 
 
 1234. AsubhÈya cittaÑ bhÈvehi, ekaggaÑ susamÈhitaÑ. 
 Sati kÈyagatÈ tya’tthu, nibbidÈbahulo bhava. 
 
 1235. AnimittaÒca bhÈvehi, mÈnÈnusaya’mujjaha. 
 Tato mÈnÈbhisamayÈ, upasanto carissasi. 
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 1236. Tameva vÈcaÑ bhÈseyya, yÈya’ttÈnaÑ na tÈpaye. 
 Pare ca na vihiÑseyya, sÈ ve vÈcÈ subhÈsitÈ. 
 
 1237. PiyavÈcameva bhÈseyya, yÈ vÈcÈ paÔinanditÈ. 
 YaÑ anÈdÈya pÈpÈni, paresaÑ bhÈsate piyaÑ. 
 
 1238. SaccaÑ ve amatÈ vÈcÈ, esa dhammo sanantano. 
 Sacce atthe ca dhamme ca, Èhu santo patiÔÔhitÈ. 
 
 1239. YaÑ buddho bhÈsati vÈcaÑ, khemaÑ nibbÈnapattiyÈ. 
 DukkhassantakiriyÈya, sÈ ve vÈcÈnamuttamÈ. 
 
 1240. GambhÊrapaÒÒo medhÈvÊ, maggÈmaggassa kovido. 
 SÈriputto mahÈpaÒÒo, dhammaÑ deseti bhikkhunaÑ. 
 
 1241. SaÑkhittenapi deseti, vitthÈrenapi bhÈsati. 
 SÈlikÈyiva1 nigghoso, paÔibhÈnaÑ udiyyati2. 
 
 1242. Tassa taÑ desayantassa, suÓanti madhuraÑ giraÑ. 
 Sarena rajanÊyena, savanÊyena vaggunÈ. 
 UdaggacittÈ muditÈ, sotaÑ odhenti bhikkhavo. 
 
 1243. Ajja pannarase visuddhiyÈ, bhikkh| paÒcasatÈ samÈgatÈ. 
 SaÑyojanabandhanacchidÈ, anÊghÈ khÊÓapunabbhavÈ isÊ. 
 
 1244. CakkavattÊ yathÈ rÈjÈ, amaccaparivÈrito. 
 SamantÈ anupariyeti, sÈgarantaÑ mahiÑ imaÑ. 
 
 1245. EvaÑ vijitasa~gÈmaÑ, satthavÈhaÑ anuttaraÑ. 
 SÈvakÈ payirupÈsanti, tevijjÈ maccuhÈyino. 
 
 1246. Sabbe Bhagavato puttÈ, palÈpettha na vijjati. 
 TaÓhÈsallassa hantÈraÑ, vande ÈdiccabandhunaÑ. 
 
 1247. ParosahassaÑ bhikkh|naÑ, SugataÑ payirupÈsati. 
 DesentaÑ virajaÑ dhammaÑ, nibbÈnaÑ akutobhayaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SÈlikÈyeva (Ka) 2. UdÊrayi (SaÑ 1. 191.) 
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 1248. SuÓanti dhammaÑ vimalaÑ, SammÈsambuddhadesitaÑ. 
 Sobhati vata Sambuddho, bhikkhusaÑghapurakkhato. 

 1249. NÈganÈmosi BhagavÈ, isÊnaÑ Isisattamo. 
 MahÈmeghova hutvÈna, sÈvake abhivassasi. 

 1250. DivÈ vihÈrÈ nikkhamma, SatthudassanakamyatÈ. 
 SÈvako te MahÈvÊra, pÈde vandati Va~giso. 

 1251. UmmaggapathaÑ mÈrassa,  
 Abhibhuyya carati pabhijja khÊlÈni. 
 TaÑ passatha bandhapamuÒca karaÑ,  
 AsitaÑva bhÈgaso pavibhajja. 

 1252. Oghassa hi nitaraÓatthaÑ, 
 AnekavihitaÑ maggaÑ akkhÈsi. 
 TasmiÑ ca amate akkhÈte, 
 DhammadasÈ ÔhitÈ asaÑhÊrÈ. 

 1253. Pajjotakaro ativijjha, 
 SabbaÔhitÊnaÑ atikkama’maddasa. 
 ©atvÈ ca sacchikatvÈ ca, 
 AggaÑ so desayi dasaddhÈnaÑ. 

 1254. EvaÑ sudesite dhamme, 
 Ko pamÈdo vijÈnataÑ dhammaÑ. 
 TasmÈ hi tassa Bhagavato sÈsane, 
 Appamatto sadÈ namassamanusikkhe. 

 1255. BuddhÈnubuddho yo thero, KoÓÉaÒÒo tibbanikkamo. 
 LÈbhÊ sukhavihÈrÈnaÑ, vivekÈnaÑ abhiÓhaso. 

 1256. YaÑ sÈvakena pattabbaÑ, Satthu sÈsanakÈrinÈ. 
 Sabba’ssa taÑ anuppattaÑ, appamattassa sikkhato. 

 1257. MahÈnubhÈvo tevijjo, cetopariyakovido. 
 KoÓÉaÒÒo BuddhadÈyÈdo, pÈde vandati Satthuno. 

 



518 KhuddakanikÈya        

 1258. Nagassa passe ÈsÊnaÑ, muniÑ dukkhassa pÈraguÑ. 
 SÈvakÈ payirupÈsanti, tevijjÈ maccuhÈyino. 
 
 1259. CetasÈ1 anupariyeti, MoggallÈno mahiddhiko. 
 CittaÑ nesaÑ samanvesaÑ2, vippamuttaÑ nir|padhiÑ. 
 
 1260. EvaÑ sabba~gasampannaÑ, muniÑ dukkhassa pÈraguÑ. 
 AnekÈkÈrasampannaÑ, payirupÈsanti GotamaÑ. 
 
 1261. Cando yathÈ vigatavalÈhake nabhe, 
 Virocati vÊtamalova3 bhÈÓumÈ. 
 Evampi a~gÊrasa tvaÑ mahÈmuni, 
 Atirocasi yasasÈ sabbalokaÑ. 
 
 1262. KÈveyyamattÈ vicarimha pubbe, gÈmÈ gÈmaÑ purÈ puraÑ. 
 AthaddasÈma SambuddhaÑ, sabbadhammÈna pÈraguÑ. 
 
 1263.So me dhammamadesesi, muni dukkhassa pÈrag|. 
 DhammaÑ sutvÈ pasÊdimha, saddhÈ no udapajjatha. 
 
 1264. TassÈhaÑ vacanaÑ sutvÈ, khandhe ÈyatanÈni ca. 
 DhÈtuyo ca viditvÈna, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 
 
 1265. Bah|naÑ vata atthÈya, uppajjanti TathÈgatÈ. 
 ItthÊnaÑ purisÈnaÒca, ye te sÈsanakÈrakÈ. 
 
 1266. TesaÑ kho vata atthÈya, bodhimajjhagamÈ muni. 
 Bhikkh|naÑ bhikkhunÊnaÒca, ye niyÈmagataddasÈ. 
 
 1267. SudesitÈ cakkhumatÈ, BuddhenÈdiccabandhunÈ. 
 CattÈri ariyasaccÈni, anukampÈya pÈÓinaÑ. 
 
 1268. DukkhaÑ dukkhasamuppÈdaÑ, dukkhassa ca atikkamaÑ. 
 AriyaÑ caÔÔha~gikaÑ maggaÑ, dukkh|pasamagÈminaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Te cetasÈ (SaÑ 1. 196.) 2. SamanesaÑ (SaÑ 1. 196.) 
 3. Vigatamalova (SaÑ 1. 197.) 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈ 519
  

 1269. Evamete tathÈ vuttÈ, diÔÔhÈ me te yathÈ tathÈ. 
 Sadattho me anuppatto, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 
 
 1270. SvÈgataÑ vata me Èsi, mama Buddhassa santike. 
 Suvibhattesu dhammesu, yaÑ seÔÔhaÑ tadupÈgamiÑ. 
 
 1271. AbhiÒÒÈpÈramippatto, sotadhÈtu visodhitÈ. 
 Tevijjo iddhipattomhi, cetopariyakovido. 
 
 1272. PucchÈmi SatthÈramanomapaÒÒaÑ, 
 DiÔÔheva dhamme yo vicikicchÈnaÑ chettÈ. 
 AggÈÄave kÈlamakÈsi bhikkhu, 
 ©Èto yasassÊ abhinibbutatto. 
 
 1273. Nigrodhakappo iti tassa nÈmaÑ, 
 TayÈ kataÑ BhagavÈ brÈhmaÓassa. 
 So taÑ namassaÑ acari mutyapekho, 
 ŒraddhavÊriyo daÄhadhammadassÊ. 
 
 1274. TaÑ sÈvakaÑ sakka mayampi sabbe, 
 AÒÒÈtumicchÈma samantacakkhu. 
 SamavaÔÔhitÈ no savanÈya sotÈ1, 
 TuvaÑ no SatthÈ tvamanuttarosi. 
 
 1275. Chinda no vicikicchaÑ br|hi metaÑ, 
 ParinibbutaÑ vedaya bh|ripaÒÒa. 
 Majjheva no bhÈsa samantacakkhu, 
 Sakkova devÈna sahassanetto. 
 
 1276. Ye keci ganthÈ idha mohamaggÈ, 
 AÒÒÈÓapakkhÈ vicikicchaÔhÈnÈ2. 
 TathÈgataÑ patvÈ na te bhavanti, 
 CakkhuÑ hi etaÑ paramaÑ narÈnaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. HetuÑ. (SÊ, SyÈ) 2. VicikicchaÔÔhÈnÈ (Ka) 
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 1277. No ce hi jÈtu puriso kilese, 
 VÈto yathÈ abbhaghanaÑ vihÈne. 
 Tamova’ssa nivuto sabbaloko, 
 Jotimantopi na pabhÈseyyuÑ. 
 
 1278. DhÊrÈ ca pajjotakarÈ bhavanti, 
 TaÑ taÑ ahaÑ vÊra tatheva maÒÒe. 
 VipassinaÑ jÈnamupÈgamimha, 
 ParisÈsu no Èvikarohi kappaÑ. 
 
 1279. KhippaÑ giraÑ eraya vaggu vagguÑ, 
 HaÑsova paggayha saÓikaÑ nik|ja. 
 Bindussarena suvikappitena, 
 Sabbeva te ujjugatÈ suÓoma. 
 
 1280. PahÊnajÈtimaraÓaÑ asesaÑ, 
 Niggayha dhonaÑ vadessÈmi dhammaÑ. 
 Na kÈmakÈro hi puthujjanÈnaÑ, 
 Sa~kheyyakÈro ca TathÈgatÈnaÑ. 
 
 1281. SampannaveyyÈkaraÓaÑ tavedaÑ, 
 SamujjupaÒÒassa samuggahÊtaÑ. 
 AyamaÒjali pacchimo suppaÓÈmito, 
 MÈ mohayÊ jÈna’manomapaÒÒa. 
 
 1282. ParoparaÑ ariyadhammaÑ viditvÈ, 
 MÈ mohayÊ jÈna’manomavÊriya. 
 VÈriÑ yathÈ ghammani ghammatatto, 
 VÈcÈbhika~khÈmi sutaÑ pavassa. 
 
 1283. YadatthikaÑ brahmacariyaÑ acarÊ, 
 KappÈyano kacci’ssataÑ amoghaÑ. 
 NibbÈyi so Èdu sa-upÈdiseso, 
 YathÈ vimutto ahu taÑ suÓoma. 
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 1284. Acchecchi taÓhaÑ idha nÈmar|pe, (Iti BhagavÈ,) 
 KaÓhassa sotaÑ dÊgharattÈnusayitaÑ. 
 AtÈri jÈtiÑ maraÓaÑ asesaÑ, 
 Iccabravi BhagavÈ paÒcaseÔÔho. 
 
 1285. Esa sutvÈ pasÊdÈmi, vaco te Isisattama. 
 AmoghaÑ kira me puÔÔhaÑ, na maÑ vaÒcesi brÈhmaÓo. 
 
 1286. YathÈ vÈdÊ tathÈ kÈrÊ, ahu Buddhassa sÈvako. 
 Acchecchi maccuno jÈlaÑ, tataÑ mÈyÈvino daÄhaÑ. 
 
 1287. Addasa BhagavÈ ÈdiÑ, upÈdÈnassa kappiyo. 
 AccagÈ1 vata kappÈno, maccudheyyaÑ suduttaraÑ. 
 
 1288. TaÑ devadevaÑ vandÈmi, puttaÑ te dvipaduttama. 
 AnujÈtaÑ MahÈvÊraÑ, nÈgaÑ nÈgassa orasan”ti– 

imÈ gÈthÈ sa~gÊtikÈle ekajjhaÑ katvÈ sa~gahaÑ ÈropitÈ. Tattha “nikkhantaÑ 
vata maÑ santan”ti-Èdayo paÒca gÈthÈ ÈyasmÈ Va~gÊso navo acirapabbajito 
hutvÈ vihÈraÑ upagatÈ ala~katapaÔiyattÈ sambahulÈ itthiyo disvÈ 
uppannarÈgo taÑ vinodento abhÈsi. 

 Tattha nikkhantaÑ vata maÑ santaÑ, agÈrasmÈ’nagÈriyanti agÈrato 
nikkhantaÑ2 anagÈriyaÑ pabbajitaÑ maÑ samÈnaÑ. VitakkÈti 
kÈmavitakkÈdayo pÈpavitakkÈ. UpadhÈvantÊti mama cittaÑ upagacchanti. 
PagabbhÈti pÈgabbhiyayutthÈ vasino3. “AyaÑ gehato nikkhamitvÈ4 
pabbajito, nayimaÑ anuddhaÑsituÑ yuttan”ti evaÑ aparihÈrato nillajjÈ. 
KaÓhatoti kÈÄato, lÈmakabhÈvatoti attho. Imeti tesaÑ attano paccakkhatÈ5 
vuttÈ. 

 AsuddhajÊvino parivÈrayuttÈ manussÈ uggakiccatÈya “uggÈ”ti vuccanti, 
tesaÑ puttÈ uggaputtÈ. MahissÈsÈti mahÈ-issÈsÈ. SikkhitÈti dvÈdasa vassÈni 
Ècariyakule uggahitasippÈ. DaÄhadhamminoti 
______________________________________________________________ 
 1. AjjhagÈ (Ka) 2. NikkhamantaÑ (SÊ) 3. SÈhasino (SÊ) 
 4. Nikkhanto (Ka) 5. Attapaccakkhato (SÊ) 

 



522 KhuddakanikÈya        

daÄhadhanuno. DaÄhadhanu nÈma dvisahassathÈmaÑ vuccati. 
DvisahassathÈmanti ca yassa Èropitassa jiyÈya bandho lohasÊsÈdÊnaÑ bhÈro 
daÓÉe gahetvÈ yÈva kaÓÉapamÈÓÈ nabhaÑ ukkhittassa pathavito muccati. 
SamantÈ parikireyyunti samantato kaÓÉe khipeyyuÑ. KittakÈti ce Èha 
“sahassaÑ apalÈyinan”ti, yuddhe aparaÑ mukhÈnaÑ1 sahassamattÈnaÑ. 
IdaÑ vuttaÑ hoti–sikkhitÈ katahatthÈ uggÈ daÄhadhanuno2 mahissÈsÈ 
uggaputtÈ sahassamattÈ kadÈcipi yuddhe parÈjayaÑ apattÈ appamattÈ 
samantato ÔhatvÈ thambhaÑ3 upanissÈya sacepi vasseyyuÑ4. TÈdisehipi 
issÈsasahassehi samantÈ sare parikirÊyante5 susikkhito putiso daÓÉaÑ 
gahetvÈ sabbe sare attano sarÊre apatamÈne katvÈ pÈdam|le pÈteyya. Tattha 
ekopi issÈso dve sare ekato khipanto nÈma natthi, itthiyo pana 
r|pÈrammaÓÈdivasena paÒca paÒca sare ekato khipanti, evaÑ khipantiyo. 
EttakÈ bhiyyoti imÈhi itthÊhi bhiyyopi bah| itthiyo attano 
itthikuttahÈsabhÈvÈdito vidhaÑsenti6. 

 SakkhÊ hi me sutaÑ etanti sammukhÈ mayÈ etaÑ sutaÑ. 
NibbÈnagamanaÑ magganti li~gavipallÈsena vuttaÑ, nibbÈnagÈmimaggoti 
attho, vipassanaÑ sandhÈyÈha. Tattha me nirato manoti tasmiÑ 
vipassanÈmagge mayhaÑ cittaÑ nirataÑ. 

 EvaÒce maÑ viharantanti evaÑ anicca-asubhajjhÈnabhÈvanÈya ca 
vipassanÈbhÈvanÈya ca viharantaÑ maÑ. PÈpimÈti kilesamÈraÑ Èlapati. 
TathÈ maccu karissÈmi, na me maggampi dakkhasÊti mayÈ kataÑ 
maggampi yathÈ na passasi, tathÈ maccu antaÑ karissÈmÊti yojanÈ. 

 AratiÒcÈti-ÈdikÈ paÒca gÈthÈ attano santÈne uppanne arati-Èdike 
vinodentena vuttÈ. Tattha aratinti adhikusalesu dhammesu pantasenÈsanesu 
ca ukkaÓÔhanaÑ. Ratinti paÒcakÈmaguÓaratiÑ. PahÈyÈti pajahitvÈ. Sabbaso 
gehasitaÒca vitakkanti gehanissitaÑ puttadÈrÈdipaÔisaÑyuttaÑ 
ÒÈtivitakkÈdiÒca micchÈvitakkaÑ anavasesato pahÈya. VanathaÑ na 
kareyya kuhiÒcÊti ajjhattikabÈhirappabhede sabbasmiÑ vatthusmiÑ taÓhaÑ 
na kareyyaÑ. Nibbanatho avanatho sa bhikkh|ti yo hi sabbena 
______________________________________________________________ 
 1. ParamukhÈnaÑ (SÊ) 2. DaÄhadanvino (SÊ)  
 3. MamaÑ (Ka) 4. Sace kaÓÉe pavasseyyuÑ (SÊ)  
 5. Parikirante (Ka) 6. ...bhÈva, bhÈvÈdito viddhaÑseyyunti (SÊ) 
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sabbaÑ nittaÓho, tato eva katthacipi nandiyÈ abhÈvato avanatho, so bhikkhu 
nÈma saÑsÈre bhayassa sammadeva ikkhaÓatÈya bhinnakilesatÈya cÈti attho. 

 Yamidha pathaviÒca vehÈsaÑ, r|pagataÑ jagatogadhaÑ kiÒcÊti 
yaÑkiÒci idha pathavÊgataÑ bh|minissitaÑ vehÈsaÑ vehÈsaÔÔhaÑ 
devalokanissitaÑ r|pagataÑ r|pajÈtaÑ r|ppanasabhÈvaÑ jagatogadhaÑ 
lokikaÑ bhavattayapariyÈpannaÑ sa~khataÑ. ParijÊyati sabbamaniccanti 
sabbaÑ taÑ jarÈbhibh|taÑ, tato eva aniccaÑ tato eva dukkhaÑ anattÈti 
evaÑ tilakkhaÓÈropanaÑ Èha. AyaÑ therassa mahÈvipassanÈti1 vadanti. 
EvaÑ samecca caranti mutattÈti evaÑ samecca abhisamecca 
vipassanÈpaÒÒÈsahitÈya maggapaÒÒÈya paÔivijjhitvÈ mutattÈ 
pariÒÒÈtattabhÈvÈ paÓÉitÈ caranti viharanti. 

 UpadhÊs|ti khandh|padhi-ÈdÊsu. JanÈti andhaputhujjanÈ. GadhitÈseti 
paÔibaddhacittÈ. Ettha hi visesato kÈmaguÓ|padhÊsu chando apanetabboti 
dassento Èha diÔÔhasute paÔighe ca mute cÈti. DiÔÔhasuteti diÔÔhe ceva sute 
ca, r|pasaddes|ti attho. PaÔigheti ghaÔÔanÊye2 phoÔÔhabbe. Muteti 
vuttÈvasese mute, gandharases|ti vuttaÑ hoti. SÈratthapakÈsaniyaÑ3 
“paÔighapadena gandharasÈ gahitÈ, mutapadena phoÔÔhabbÈrammaÓan”ti 
vuttaÑ. Ettha vinodaya chandamanejoti etasmiÑ diÔÔhÈdibhede 
paÒcakÈmaguÓe kÈmacchandaÑ vinodehi, tathÈ sati sabbattha anejo 
avikappo bhavasi. Yo hettha na limpati muni tamÈh|ti yo hi ettha 
kÈmaguÓe taÓhÈlepena na limpati, taÑ moneyyadhammaÔÔhato4 “MunÊ”ti 
paÓÉitÈ vadanti. “Atha saÔÔhisitÈ”ti pÈÄÊti adhippÈyena keci 
“saÔÔhidhammÈrammaÓanissitÈ”ti atthaÑ vadanti. “AÔÔhasaÔÔhisitÈ 
savitakkÈ”ti pana PÈÄi, appakaÑ hi |naÑ adhikaÑ vÈ na gaÓan|pagaÑ 
hotÊti. AÔÔhasaÔÔhisitÈti dvÈsaÔÔhidiÔÔhigatasannissitÈ micchÈvitakkÈti atthoti 
keci vadanti, diÔÔhigatikÈ ca sattÈvÈsÈbhÈvaladdhiÑ5 ajjh|pagatÈti 
adhiccasamuppannavÈdaÑ ÔhapetvÈ itaresaÑ vasena “atha saÔÔhisitÈ 
savitakkÈ”ti vuttaÑ. YathÈ hi taÓhÈlepÈbhÈvena bhikkh|ti vuccati, evaÑ 
diÔÔhilepÈbhÈvenapÊti dassetuÑ “atha saÔÔhisitÈ”ti-Èdi vuttaÑ. 
PuthujjanatÈya6 adhammÈ 
______________________________________________________________ 
 1. VipassanÈti (SÊ) 2. GhaÔÔite (SÊ) 
 3. SaÑ-®Ôha 1. 247 piÔÔhe. 4. MoneyyadhammaÔÔhattÈ (SÊ) 
 5. Attho, keci devÈ diÔÔhigatikÈ, na ca sattÈvÈsabhÈvaladdhiÑ (Ka) 
 6. PuthujjanatÈyaÑ (SÊ) 
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niviÔÔhÈti te pana micchÈvitakkÈ niccÈdigÈhavasena adhammÈ dhammato 
apetÈ puthujjanatÈyaÑ andhabÈle niviÔÔhÈ abhiniviÔÔhÈ. Na ca vaggagata’ssa 
kuhiÒcÊti yattha katthaci vatthusmiÑ sassatavÈdÈdimicchÈdiÔÔhivaggagato, 
taÑladdhiko na ca assa bhaveyya. AÔÔhakathÈyaÑ1 pana “atha saÔÔhisitÈ2 
savitakkÈ, puth| janatÈya adhammÈ niviÔÔhÈ”ti padaÑ uddharitvÈ atha cha 
ÈrammaÓanissitÈ puth| adhammavitakkÈ janatÈya niviÔÔhÈti vuttaÑ, tathÈ na 
ca vaggagata’ssa kuhiÒcÊti tesaÑ vasena na katthaci kilesavaggagato 
bhaveyyÈti ca vuttaÑ. No pana duÔÔhullagÈhÊ sa bhikkh|ti yo kilesehi 
d|sitattÈ ativiya duÔÔhullatÈ ca duÔÔhullÈnaÑ micchÈvÈdÈnaÑ gaÓhanasÊlo ca 
no assa no bhaveyya, so bhikkhu nÈma hotÊti. 

 Dabboti dabbajÈtiko paÓÉito. CirarattasamÈhitoti cirakÈlato paÔÔhÈya 
samÈhito. Akuhakoti kohaÒÒarahito asaÔho amÈyÈvÊ. Nipakoti nipuÓo 
cheko. ApihÈl|ti nittaÓho. SantaÑ padaÑ ajjhagamÈti nibbÈnaÑ adhigato. 
MoneyyadhammasamannÈgatato muni. Parinibbutoti 
ÈrammaÓakaraÓavasena nibbÈnaÑ paÔicca sa-upÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ 
parinibbuto. Ka~khati kÈlanti idÈni anupÈdisesanibbÈnatthÈya kÈlaÑ 
Ègameti. Na tassa kiÒci karaÓÊyaÑ atthi, yathÈ ediso bhavissati, tathÈ 
attÈnaÑ sampÈdetÊti adhippÈyo. 

 MÈnaÑ pajahass|ti-Èdayo catasso gÈthÈ paÔibhÈnasampattiÑ nissÈya 
attano pavattamÈnaÑ mÈnaÑ vinodentena vuttÈ. Tattha mÈnaÑ pajahass|ti 
seyyamÈnÈdinavavidhaÑ mÈnaÑ pariccaja. GotamÈti Gotamagottassa 
Bhagavato sÈvakattÈ attÈnaÑ GotamagottaÑ katvÈ Èlapati. MÈnapathanti 
mÈnassa pavattiÔÔhÈnabh|taÑ ayonisomanasikÈraparikkhittaÑ jÈti-ÈdiÑ 
tappaÔibaddhakilesappahÈnena jahassu pajaha. Asesanti sabbameva. 
MÈnapathamhi sa mucchitoti mÈnavatthunimittaÑ mucchaÑ Èpanno. 
VippaÔisÈrÊ’huvÈ cirarattanti imasmiÑ mÈnapathÈnuyogakkhaÓe vÊtivatte 
pubbeva arahattaÑ pÈpuÓissa, “naÔÔhohamasmÊ”ti vippaÔisÈrÊ ahuvÈ ahosi. 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ-®Ôha 1. 247 piÔÔhe. 2. AÔÔhasaÔÔhasitÈ (?) 
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 Makkhena makkhitÈ pajÈti s|rÈdinÈ attÈnaÑ ukkaÑsetvÈ pare 
vambhetvÈ1 paraguÓamakkhanalakkhaÓena makkhena pisitattÈ makkhÊ, 
puggalo hi yathÈ yathÈ paresaÑ guÓe makkheti, tathÈ tathÈ attano guÓe 
puÒjati nirÈkaroti nÈma. MÈnahatÈti mÈnena hataguÓÈ. NirayaÑ papatantÊti 
nirayaÑ upapajjanti. 

 Maggajinoti maggena vijitakileso. KittiÒca sukhaÒcÈti viÒÒ|hi 
pasaÑsitaÒca kÈyikacetasikasukhaÒca. AnubhotÊti paÔilabhati. 
Dhammadasoti tamÈhu tathattanti taÑ tathabhÈvaÑ sammÈpaÔipannaÑ 
yÈthÈvato dhammadassÊti paÓÉitÈ Èhu. 

 Akhiloti paÒcacetokhilarahito. PadhÈnavÈti 
sammappadhÈnavÊriyasampanno. Visuddhoti 
nÊvaraÓasa~khÈtavalÈhakÈpagamena visuddhamÈnaso. Asesanti 
navavidhampi mÈnaÑ aggamaggena pajahitvÈ. VijjÈya’ntakaro samitÈvÊti 
sabbaso samitakileso tividhÈya vijjÈya pariyosÈnappatto hotÊti attÈnaÑ 
ovadati. 

 AthekadivasaÑ ÈyasmÈ Œnando aÒÒatarena rÈjamahÈmattena nimantito 
pubbaÓhasamayaÑ tassa gehaÑ gantvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi ÈyasmatÈ 
Va~gÊsena pacchÈsamaÓena. Atha tasmiÑ gehe itthiyo 
sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitÈ theraÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ paÒhaÑ pucchanti, 
dhammaÑ suÓanti. AthÈyasmato Va~gÊsassa navapabbajitassa ÈrammaÓaÑ 
pariggahetuÑ asakkontassa visabhÈgÈrammaÓe rÈgo uppajji. So saddho 
ujujÈtiko kulaputto “ayaÑ me rÈgo vaÉÉhitvÈ diÔÔhadhammikaÑ 
samparÈyikampi atthaÑ nÈseyyÈ”ti cintetvÈ yathÈnisinnova therassa attano 
pavattiÑ Èvikaronto “kÈmarÈgenÈ”ti gÈthamÈha. Tattha yadipi 
kilesarajjanapariÄÈho kÈyampi2 bÈdhati, cittaÑ pana bÈdhento cirataraÑ 
bÈdhetÊti dassetuÑ “kÈmarÈgena ÉayhÈmÊ”ti vatvÈ “cittaÑ me pariÉayhatÊ”ti 
vuttaÑ. NibbÈpananti rÈganibbÈpanakÈraÓaÑ rÈgapariÄÈhassa 
nibbÈpanasamatthaÑ ovÈdaÑ karohÊti attho. 

 SaÒÒÈya vipariyesÈti-ÈdikÈ gÈthÈ tena yÈcitena ÈyasmatÈ Œnandena 
vuttÈ. VipariyesÈti vipallÈsena asubhe 
______________________________________________________________ 
 1. BÈdhento (SÊ), vambhento (Ka) 2. KÈyasmiÑpi (SÊ) 
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subhanti pavattena viparÊtaggÈhena. Nimittanti kilesajanakanimittaÑ. 
ParivajjehÊti pariccaja. SubhaÑ rÈg|pasaÑhitanti rÈgavaÉÉhanÈrammaÓaÑ 
subhaÑ parivajjento asubhasaÒÒÈya parivajjeyya, sabbattha 
anabhiratisaÒÒÈya. TasmÈ tadubhayampi dassento “asubhÈyÈ”ti-ÈdimÈha. 

 Tattha asubhÈyÈti asubhÈnupassanÈya. CittaÑ bhÈvehi ekaggaÑ 
susamÈhitanti attano cittavikkhepÈbhÈvena ekaggaÑ ÈrammaÓesu 
susamÈhitaÑ appitaÑ katvÈ bhÈvehi tava asubhÈnupassanaÑ sukaraÑ 
akkhÈmÊti. Sati kÈyagatÈ tya’tth|ti vuttakÈyagatÈsatibhÈvanÈ tayÈ bhÈvitÈ 
bahulÊkatÈ hot|ti attho. NibbidÈbahulo bhavÈti attabhÈve sabbasmiÒca 
nibbedabahulo hohi. 

 AnimittaÒca bhÈvehÊti niccanimittÈdÊnaÑ ugghÈÔanena visesato 
aniccÈnupassanÈ animittÈ nÈma1, tato mÈnÈnusaya’mujjahÈti taÑ bhÈvento 
maggapaÔipÈÔiyÈ aggamaggÈdhigamena mÈnÈnusayaÑ samucchinda. 
MÈnÈbhisamayÈti mÈnassa dassanÈbhisamayÈ ceva pahÈnÈbhisamayÈ ca. 
Upasantoti sabbaso rÈgÈdÊnaÑ santatÈya upasanto carissasi viharissasÊti 
attho. 

 Tameva vÈcanti-ÈdikÈ catasso gÈthÈ BhagavatÈ SubhÈsitasutte2 desite 
somanassajÈtena therena BhagavantaÑ sammukhÈ abhitthavantena vuttÈ. 
YÈya’ttÈnaÑ na tÈpayeti yÈya vÈcÈya hetubh|tÈya attÈnaÑ vippaÔisÈrena na 
tÈpeyya na viheÔheyya3. Pare ca na vihiÑseyyÈti pare ca parehi bhindanto 
na bÈdheyya4. SÈ ve vÈcÈ subhÈsitÈti sÈ vÈcÈ ekaÑsena subhÈsitÈ nÈma, 
tasmÈ tameva vÈcaÑ bhÈseyyÈti yojanÈ. ImÈya gÈthÈya apisuÓavÈcÈvasena 
BhagavantaÑ thometi. 

 PaÔinanditÈti paÔimukhabhÈvena nanditÈ piyÈyitÈ sampati ÈyatiÒca 
suÓantehi sampaÔicchitÈ. YaÑ anÈdÈyÈti yaÑ vÈcaÑ bhÈsanto pÈpÈni 
paresaÑ appiyÈni aniÔÔhÈni pharusavacanÈni anÈdÈya aggahetvÈ 
atthabyaÒjanamadhuraÑ piyameva dÊpeti. Tameva piyavÈcaÑ bhÈseyyÈti 
piyavÈcÈvasena abhitthavi. 
______________________________________________________________ 
 1. AnimittaÑ nÈma (SÊ) 2. SaÑ 1. 190 piÔÔhe. 
 3. Na tÈpaye na bÈdheyya (SÊ) 4. Na viheÔheyya (SÊ) 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈ 527
  

 AmatÈti sÈdhubhÈvena amatasadisÈ. VuttaÑ hetaÑ “saccaÑ have 
sÈdhutaraÑ rasÈnan”ti1. NibbÈnÈmatapaccayattÈ vÈ amatÈ. Esa dhammo 
sanantanoti yÈ ayaÑ saccavÈcÈ nÈma, esa porÈÓo dhammo cariyÈ paveÓi. 
Idameva hi porÈÓÈnaÑ ÈciÓÓaÑ, yaÑ te na alikaÑ bhÈsiÑsu. TenÈha “sacce 
atthe ca dhamme ca, Èhu santo patiÔÔhitÈ”ti. Tattha sacce patiÔÔhitattÈ eva 
attano ca paresaÒca atthe patiÔÔhitÈ, atthe patiÔÔhitattÈ eva dhamme patiÔÔhitÈ 
hontÊti veditabbÈ. Saccavisesanameva vÈ etaÑ. IdaÑ hi vuttaÑ hoti–sacce 
patiÔÔhitÈ, kÊdise? Atthe ca dhamme ca, yaÑ paresaÑ atthato anapetattÈ 
atthaÑ anuparodhakaraÑ, dhammato anapetattÈ dhammaÑ dhammikameva 
atthaÑ sÈdhetÊti. ImÈya gÈthÈya saccavÈcÈvasena abhitthavi. Khemanti 
abhayaÑ nirupaddavaÑ. Kena kÈraÓenÈti ce? NibbÈnapattiyÈ 
dukkhassantakiriyÈya, yasmÈ kilesanibbÈnaÑ pÈpeti, vaÔÔadukkhassa ca 
antakiriyÈya saÑvaÔÔati, tasmÈ khemanti attho. Atha vÈ yaÑ Buddho 
nibbÈnapattiyÈ vÈ dukkhassantakiriyÈya vÈti dvinnaÑ nibbÈnadhÈt|naÑ 
atthÈya khemamaggappakÈsanato khemaÑ vÈcaÑ bhÈsati. SÈ ve 
vÈcÈnamuttamÈti sÈ vÈcÈ sabbavÈcÈnaÑ seÔÔhÈti evamettha attho daÔÔhabbo. 
ImÈya gÈthÈya mantÈvacanavasena BhagavantaÑ abhitthavanto 
arahattanik|Ôena thomanaÑ pariyosÈpeti. 

 GambhÊrapaÒÒoti tisso gÈthÈ Èyasmato SÈriputtattherassa 
pasaÑsanavasena vuttÈ. Tattha gambhÊrapaÒÒoti gambhÊresu 
khandhÈyatanÈdÊsu pavattÈya nipuÓÈya paÒÒÈya samannÈgatattÈ 
gambhÊrapaÒÒo. MedhÈsa~khÈtÈya dhammojapaÒÒÈya samannÈgatattÈ 
medhÈvÊ. “AyaÑ duggatiyÈ maggo, ayaÑ sugatiyÈ maggo, ayaÑ nibbÈnassa 
maggo”ti evaÑ magge ca amagge ca kovidatÈya maggÈmaggassa kovido. 
MahatiyÈ sÈvakapÈramÊÒÈÓassa matthakaÑ pattÈya paÒÒÈya vasena 
mahÈpaÒÒo. DhammaÑ deseti bhikkhunanti sammadeva pavattiÑ nivattiÑ2 
vibhÈvento bhikkh|naÑ dhammaÑ deseti. TassÈ pana desanÈya pavatti-
ÈkÈraÑ dassetuÑ “saÑkhittenapÊ”ti-Èdi vuttaÑ. 

 Tattha saÑkhittenapÊti “cattÈrimÈni Èvuso ariyasaccÈni. KatamÈni 
cattÈri. DukkhaÑ ariyasaccaÑ -pa-. ImÈni kho Èvuso cattÈri ariyasaccÈni, 
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tasmÈ tihÈvuso idaÑ dukkhanti yogo karaÓÊyo”ti evaÑ saÑkhittenapi deseti. 
“KatamaÒcÈvuso dukkhaÑ ariyasaccaÑ jÈtipi dukkhÈ”ti-ÈdinÈ1 nayena 
tÈneva vibhajanto vitthÈrenapi bhÈsati. KhandhÈdidesanÈsupi eseva nayo. 
SÈlikÈyiva nigghosoti yathÈ madhuraÑ ambapakkaÑ sÈyitvÈ pakkhehi 
vÈtaÑ2 datvÈ madhuraravaÑ nicchÈrentiyÈ sÈlikÈya nigghoso, evaÑ 
therassa dhammaÑ kathentassa madhuro nigghoso hoti. DhammasenÈpatissa 
hi pittÈdÊnaÑ vasena apalibuddhavacanaÑ hoti, ayadaÓÉena 
pahaÔakaÑsatÈlako viya saddo niccharati. PaÔibhÈnaÑ udiyyatÊti 
kathetukamyatÈya sati samuddato vÊciyo viya upar|pari anantaÑ 
paÔibhÈnaÑ uÔÔhahati. 

 TassÈti DhammasenÈpatissa. Tanti dhammaÑ desentassa. SuÓantÊti yaÑ 
no thero katheti, taÑ no sossÈmÈti ÈdarajÈtÈ suÓanti. Madhuranti iÔÔhaÑ. 
RajanÊyenÈti kantena. SavanÊyenÈti kaÓÓasukhena. VaggunÈti maÔÔhena 
manoharena. UdaggacittÈti odagyapÊtiyÈ vasena udaggacittÈ alÊnacittÈ. 
MuditÈti ÈmoditÈ pÈmojjena samannÈgatÈ. OdhentÊti avadahanti aÒÒÈya 
cittaÑ upaÔÔhapentÈ sotaÑ upanenti. 

 Ajja pannaraseti-ÈdikÈ catasso gÈthÈ pavÈraÓÈsuttantadesanÈya3 
SatthÈraÑ mahÈbhikkhusaÑghaparivutaÑ nisinnaÑ disvÈ thomentena vuttÈ. 
Tattha pannaraseti yasmiÑ4 hi samaye BhagavÈ PubbÈrÈme nisÊdanto 
sÈyanhasamaye sampattaparisÈya kÈlayuttaÑ samayayuttaÑ dhammaÑ 
desetvÈ udakakoÔÔhake gattÈni parisiÒcitvÈ vatthanivasano5 ekaÑsaÑ 
SugatamahÈcÊvaraÑ katvÈ migÈramÈtupÈsÈde majjhimathambhaÑ nissÈya 
paÒÒattavarabuddhÈsane nisÊditvÈ6 samantato nisinnaÑ bhikkhusaÑghaÑ 
anuviloketvÈ tadahuposathe pavÈraÓÈdivase nisinno hoti, imasmiÑ 
pannarasÊ-uposatheti attho. VisuddhiyÈti visuddhatthÈya 
visuddhipavÈraÓÈya. Bhikkh| paÒcasatÈ samÈgatÈti paÒcasatamattÈ bhikkh| 
SatthÈraÑ parivÈretvÈ nisajjavasena ceva ajjhÈsayavasena ca samÈgatÈ. Te 
ca saÑyojanabandhanacchidÈti saÑyojanasa~khÈte santÈnassa 
bandhanabh|te 
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kilese chinditvÈ ÔhitÈ, tato eva anÊghÈ khÊÓapunabbhavÈ isÊti 

kilesadukkhÈbhÈvena nidukkhÈ khÊÓapunabbhavÈ, asekkhÈnaÑ 

sÊlakkhandhÈdÊnaÑ esitabhÈvena isÊti. 

 Vijitasa~gÈmanti vijitakilesasa~gÈmattÈ vijitamÈrabalattÈ 

vijitasa~gÈmaÑ. SatthavÈhanti aÔÔha~gike ariyamaggarathe ÈropetvÈ 

veneyyasatte vÈheti saÑsÈrakantÈrato uttÈretÊti BhagavÈ satthavÈho. TenÈha 

brahmÈ Sahampati “uÔÔhehi vÊra vijitasa~gÈma, satthavÈhÈ”ti1, taÑ 

satthavÈhaÑ anuttaraÑ SatthÈraÑ sÈvakÈ payirupÈsanti. TevijjÈ 

maccuhÈyinoti evar|pehi sÈvakehi parivÈrito cakkavatti viya rÈjÈ 

amaccaparivÈrito janapadacÈrikavasena samantÈ anupariyetÊti yojanÈ. 

 PalÈpoti tuccho antosÈrarahito, sÊlarahitoti attho. Vande 

Èdiccabandhunanti ÈdiccabandhuÑ SatthÈraÑ DasabalaÑ vandÈmÊti vadati. 

 Parosahassanti-ÈdikÈ catasso gÈthÈ nibbÈnapaÔisaÑyuttÈya dhammiyÈ 

kathÈya bhikkh|naÑ dhammaÑ desentaÑ BhagavantaÑ thomentena vuttÈ. 

Tattha parosahassanti atirekasahassaÑ, aÉÉhateÄasÈni bhikkhusahassÈni 

sandhÈya vuttaÑ. Akutobhayanti nibbÈne kutocipi bhayaÑ natthi, nibbÈnaÑ 

pattassa ca kutocipi bhayaÑ natthÊti nibbÈnaÑ akutobhayaÑ nÈma. 

 “ŒguÑ na karotÊ”ti-ÈdinÈ2 vuttakÈraÓehi BhagavÈ nÈgoti vuccatÊti 

nÈganÈmosi BhagavÈti. IsÊnaÑ Isisattamoti sÈvakapaccekabuddha-isÊnaÑ 

uttamo isi, VipassÊsammÈsambuddhato paÔÔhÈya isÊnaÑ vÈ sattamako isi. 

MahÈmeghovÈti cÈtuddÊpikamahÈmegho viya hutvÈ. 

 DivÈ vihÈrÈti paÔisallÈnaÔÔhÈnato. SÈvako te MahÈvÊra, pÈde vandati 

Va~gÊsoti idaÑ thero arahattaÑ patvÈ attano visesÈdhigamaÑ pakÈsento 

vadati. 

______________________________________________________________ 
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 Ummaggapathanti-ÈdikÈ catasso gÈthÈ BhagavatÈ “kiÑ nu te Va~gÊsa 
imÈ gÈthÈyo pubbe parivitakkitÈ, udÈhu ÔhÈnaso cetÈ paÔibhantÊ”ti 
pucchitena ÔhÈnaso paÔibhantÊti dassentena vuttÈ, kasmÈ panevaÑ taÑ 
BhagavÈ avoca? SaÑghamajjhe kira kathÈ udapÈdi “Va~gÊsatthero 
vissaÔÔhagantho neva uddesena, na paripucchÈya, na yonisomanasikÈrena 
kammaÑ karoti. GÈthaÑ bandhanto vaÓÓapadÈni1 karonto vicaratÊ”ti. Atha 
BhagavÈ “ime bhikkh| Va~gÊsassa paÔibhÈnasampattiÑ na jÈnanti, ahamassa 
paÔibhÈnasampattiÑ jÈnÈpessÈmÊ”ti cintetvÈ “kiÑ nu kho Va~gÊsÈ”ti-ÈdinÈ 
pucchati. Ummaggapathanti anekÈni kilesuppajjanapathÈni2. 
VaÔÔappasutapathatÈya hi pathanti vuttaÑ. Pabhijja khÊlÈnÊti rÈgÈdikhÊlÈni 
paÒca bhinditvÈ carasi. TaÑ passathÈti evaÑ3 abhibhuyya ca chinditvÈ ca 
carantaÑ BuddhaÑ passatha. BandhapamuÒcakaranti 
bandhanamocanakaraÑ4. Asitanti anissitaÑ. BhÈgaso paÔibhajjÈti 
satipaÔÔhÈnÈdikoÔÔhÈsato dhammaÑ paÔibhajjanÊyaÑ katvÈ. PavibhajjÈtipi 
pÈÔho, uddesÈdikoÔÔhÈsato pakÈrena vibhajitvÈ vibhajitvÈ dhammaÑ desetÊti 
attho. 

 OghassÈti kÈmÈdicaturoghassa. Anekavihitanti satipaÔÔhÈnÈdivasena 
anekavidhaÑ aÔÔhatiÑsÈya vÈ kammaÔÔhÈnÈnaÑ vasena anekappakÈraÑ 
amatÈvahaÑ maggaÑ akkhÈsi abhÈsi. TasmiÑ ca amate akkhÈteti tasmiÑ 
tena akkhÈte amate amatÈvahe. DhammadasÈti dhammassa passitÈro. ®hitÈ 
asaÑhÊrÈti kenaci asaÑhÈriyÈ hutvÈ patiÔÔhitÈ. AtivijjhÈti ativijjhitvÈ. 
SabbaÔÔhitÊnanti sabbesaÑ diÔÔhiÔÔhÈnÈnaÑ viÒÒÈÓaÔÔhitÊnaÑ vÈ. 
Atikkama’maddasÈti atikkamabh|taÑ nibbÈnaÑ addasa. Agganti uttamaÑ 
dhammaÑ. Aggeti vÈ pÈÔho, paÔhamataranti attho. DasaddhÈnanti 
paÒcavaggiyÈnaÑ aggaÑ dhammaÑ, agge vÈ Èdito desayÊti attho. 

 TasmÈti yasmÈ “esa dhammo sudesito”ti jÈnantena pamÈdo na kÈtabbo, 
tasmÈ anusikkheti tisso sikkhÈ vipassanÈpaÔipÈÔiyÈ maggapaÔipÈÔiyÈ ca 
sikkheyya. 

 BuddhÈnubuddhoti-ÈdikÈ tisso gÈthÈ Èyasmato 
AÒÒÈtakoÓÉaÒÒattherassa thomanavasena vuttÈ. Tattha BuddhÈnubuddhoti 
BuddhÈnaÑ 
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anubuddho. BuddhÈ hi paÔhamaÑ cattÈri saccÈni bujjhiÑsu, pacchÈ thero 
sabbapaÔhamaÑ, tasmÈ BuddhÈnubuddhoti. Thirehi sÊlakkhandhÈdÊhi 
samannÈgatattÈ thero, akuppadhammoti attho. Tibbanikkamoti daÄhavÊriyo. 
SukhavihÈrÈnanti diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ. VivekÈnanti tiÓÓampi 
vivekÈnaÑ. Sabba’ssa tanti yaÑ sabbasÈvakena pattabbaÑ, assa anena taÑ 
anuppattaÑ. Appamattassa sikkhatoti appamattena hutvÈ sikkhantena. 

 Tevijjo cetopariyakovidoti chasu abhiÒÒÈsu catasso vadati, itarÈ dve 
yadipi na vuttÈ, thero pana chaÄabhiÒÒova. YasmÈ theraÑ Himavante 
chaddantadahato ÈgantvÈ Bhagavati paramanipaccakÈraÑ dassetvÈ 
vandantaÑ disvÈ pasannamÈnasena Bhagavato sammukhÈ theraÑ 
abhitthavantena imÈ gÈthÈ vuttÈ, tasmÈ “KoÓÉaÒÒo BuddhadÈyÈdo, pÈde 
vandati Satthuno”ti vuttaÑ. 

 Nagassa passeti-ÈdikÈ tisso gÈthÈ paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ 
sabbeheva arahantehi Bhagavati kÈÄasilÈyaÑ viharante ÈyasmÈ 
MahÈmoggallÈno tesaÑ bhikkh|naÑ cittaÑ samanvesanto 
arahattaphalavimuttiÑ passittha. TaÑ1 disvÈ ÈyasmÈ Va~gÊso BhagavantaÑ 
there ca abhitthavanto abhÈsi. Tattha nagassa passeti Isigilipabbatassa passe 
kÈÄasilÈyaÑ. ŒsÊnanti nisinnaÑ. 

 CetasÈti attano cetopariyaÒÈÓena. CittaÑ nesaÑ samanvesanti tesaÑ 
khÊÓÈsavabhikkh|naÑ cittaÑ samanvesanto. AnupariyetÊti anukkamena 
paricchindati. 

 EvaÑ sabba~gasampannaÑ “MuniÑ dukkhassa pÈragun”ti vuttÈya 
SatthusampattiyÈ ceva “tevijjÈ maccuhÈyino”ti vuttÈya sÈvakasampattiyÈ 
cÈti sabbehi a~gehi sampannaÑ samannÈgataÑ. Muninti hi iminÈ padena 
monasa~khÈtena ÒÈÓena Satthu anavasesaÒeyyÈvabodho vuttoti 
anÈvaraÓaÒÈÓena dasabalaÒÈÓÈdÊnaÑ sa~gaho kato hoti, tenassa 
ÒÈÓasampadaÑ dasseti. Dukkhassa pÈragunti iminÈ pahÈnasampadaÑ. 
Tadubhayena ca Satthu ÈnubhÈvasampadÈdayo2 dassitÈ honti. TevijjÈ 
maccuhÈyinoti iminÈ sÈvakÈnaÑ ÒÈÓasampattidÊpanena ca nibbÈnadhÈtuyÈ 
adhigamadÊpanena ca 
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padadvayena SatthusÈvakasampatti dassitÈ hoti. TathÈ hi yathÈvuttamatthaÑ 
pÈkaÔataraÑ kÈtuÑ “MuniÑ dukkhassa pÈraguÑ. AnekÈkÈrasampannaÑ, 
payirupÈsanti Gotaman”ti vuttaÑ. Tattha anekÈkÈrasampannanti anekehi 
ÈkÈrehi sampannaÑ, anekÈkÈraguÓasamannÈgatanti attho. 

 Cando yathÈti gÈthÈ BhagavantaÑ CampÈnagare GaggarÈya 
pokkharaÓiyÈ tÊre mahatÈ bhikkhusaÑghena anekehi ca devanÈgasahassehi 
parivutaÑ attano vaÓÓena ca yasasÈ ca virocamÈnaÑ disvÈ somanassajÈtena 
abhitthavantena vuttÈ. Tattha Cando yathÈ vigatavalÈhake nabheti yathÈ 
saradasamaye apagatavalÈhake valÈhakasadisena aÒÒena ca mahikÈdinÈ 
upakkilesena vimutte ÈkÈse puÓÓacando virocati, vÊtamalova bhÈÓumÈti 
teneva valÈhakÈdi-upakkilesavigamena vigatamalo bhÈÓumÈ s|riyo yathÈ 
virocati. Evampi a~gÊrasa tvanti evaÑ a~gehi niccharaÓajutÊhi jutimanta 
tvampi MahÈmuni BhagavÈ atirocasi attano yasasÈ sadevakaÑ lokaÑ 
atikkamitvÈ virocasÊti. 

 KÈveyyamattÈti-ÈdikÈ dasa gÈthÈ arahattaÑ patvÈ attano paÔipattiÑ 
paccavekkhitvÈ Satthu attano ca guÓe vibhÈventena vuttÈ. Tattha 
kÈveyyamattÈti kÈveyyena kabbakaraÓena1 mattÈ mÈnitÈ sambhÈvitÈ 
guÓodayaÑ ÈpannÈ. AddasÈmÈti addasimhÈ. 

 AddhÈ no udapajjathÈti ratanattayaÑ addhÈ amhÈkaÑ upakÈratthÈya 
uppajji. 

 Vacananti saccapaÔisaÑyuttaÑ dhammakathaÑ. Khandhe ÈyatanÈni ca 
dhÈtuyo cÈti paÒcakkhandhe dvÈdasÈyatanÈni aÔÔhÈrasa dhÈtuyo ca. 
ImasmiÑ ÔhÈne khandhÈdikathÈ vattabbÈ, sÈ Visuddhimagge2 vitthÈritÈ 
evÈti tattha vuttanayeneva veditabbÈ. ViditvÈnÈti r|pÈdivibhÈgÈdito 
aniccatÈdito ca pubbabhÈgaÒÈÓena jÈnitvÈ. 

 Ye te sÈsanakÈrakÈti ye te sattÈ TathÈgatÈnaÑ sÈsanakÈrakÈ, tesaÑ 
bah|naÑ atthÈya vata uppajjanti TathÈgatÈ. 
______________________________________________________________ 
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 Ye niyÈmagataddasÈti niyÈmo eva niyÈmagataÑ, ye bhikkh| 
bhikkhuniyo ca sammattaniyÈmaÑ addasaÑsu adhigacchiÑsu, tesaÑ atthÈya 
vata bodhiÑ sammÈsambodhiÑ ajjhagamÈ Muni BhagavÈti yojanÈ. 

 SudesitÈti veneyyajjhÈsayÈnur|paÑ sa~khepato vitthÈrato ca suÔÔhu 
desitÈ. CakkhumatÈti paÒcahi cakkh|hi cakkhumatÈ. AttahitakÈmehi 
araÓÊyÈni karaÓÊyÈni ariyabhÈvakarÈni, ariyassa vÈ Bhagavato saccÈnÊti 
ariyasaccÈni. Dukkhanti-Èdi tesaÑ ariyasaccÈnaÑ sar|padassanaÑ, 
imasmiÑ ÔhÈne ariyasaccakathÈ vattabbÈ, sÈ sabbÈkÈrato Visuddhimagge1 
vitthÈritÈti tattha vuttanayeneva veditabbÈ. Evamete tathÈti ete dukkhÈdayo 
ariyasaccadhammÈ evaÑ dukkhÈdippakÈrena tathÈ avitathÈ anaÒÒathÈ. VuttÈ 
diÔÔhÈ me te yathÈ tathÈti yathÈ SatthÈrÈ vuttÈ, tathÈ mayÈ diÔÔhÈ, 
ariyamaggaÒÈÓena paÔividdhattÈ evaÑ tesaÑ2. Sadattho me anuppatto 
arahattaÑ mayÈ sacchikataÑ, tato ca kataÑ Buddhassa Bhagavato sÈsanaÑ 
ovÈdÈnusiÔÔhiyaÑ anupatiÔÔho3. 

 SvÈgataÑ vata me ÈsÊti su-ÈgamanaÑ vata me ahosi. Mama Buddhassa 
santiketi mama Sambuddhassa Bhagavato santike samÊpe. 

 AbhiÒÒÈpÈramippattoti channampi abhiÒÒÈnaÑ pÈramiÑ ukkaÑsaÑ 
adhigato. IminÈ hi padena vuttamevatthaÑ vivarituÑ “sotadhÈtu 
visodhitÈ”ti-Èdi vuttaÑ. 

 PucchÈmi SatthÈranti-ÈdikÈ dvÈdasa gÈthÈ attano upajjhÈyassa 
parinibbutabhÈvaÑ pucchantena vuttÈ, Èyasmato Nigrodhakappattherassa hi 
parinibbÈnakÈle ÈyasmÈ Va~gÊso asammukhÈ ahosi. DiÔÔhapubbaÒca tena 
tassa hatthakukkuccÈdi, pubbavÈsanÈvasena hi tÈdisaÒca Èyasmato 
Pilindavacchassa vasalavÈdena samudÈcÈro viya khÊÓÈsavÈnampi hotiyeva4. 
Tena “parinibbuto nu kho me upajjhÈyo, udÈhu no”ti uppannaparivitakko 
SatthÈraÑ pucchi. Tena vuttaÑ “upajjhÈyassa parinibbutabhÈvaÑ 
pucchantena vuttÈ”ti. Tattha SatthÈranti diÔÔhadhammikÈdÊhi 
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veneyyÈnaÑ anusÈsakaÑ. AnomapaÒÒanti omaÑ vuccati parittaÑ lÈmakaÑ, 
na omapaÒÒaÑ anomapaÒÒaÑ, mahÈpaÒÒanti attho. DiÔÔheva dhammeti 
paccakkhameva, imasmiÑyeva attabhÈveti attho. VicikicchÈnanti 
saÑsayÈnaÑ evar|pÈnaÑ vÈ parivitakkÈnaÑ chettÈ1. AggÈÄaveti 
AggÈÄavacetiyasa~khÈte vihÈre. ©Ètoti pÈkaÔo. YasassÊti 
lÈbhasakkÈrasampanno. Abhinibbutattoti upasantasabhÈvo 
apariÉayhamÈnacitto. 

 TayÈ katanti tÈdise chÈyÈsampanne nigrodharukkham|le nisinnattÈ 
“nigrodhakappo”ti tayÈ kataÑ nÈmaÑ. Iti so yathÈ attanÈ upalakkhitaÑ 
tathÈ vadati. BhagavÈ pana na nisinnattÈ eva taÑ tathÈ Èlapati, api ca kho 
tattha arahattaÑ pattattÈpi. BrÈhmaÓassÈti jÈtiÑ sandhÈya vadati. So kira 
brÈhmaÓamahÈsÈlakulÈ pabbajito. NamassaÑ acarinti namassamÈno 
vihÈsiÑ. Mutyapekhoti nibbÈne patiÔÔhito. 

 DaÄhadhammadassÊti BhagavantaÑ Èlapati. DaÄhadhammaÑ hi 
nibbÈnaÑ abhijjanaÔÔhena, taÒca BhagavÈ passi dassesi ca. 

 SakkÈtipi Bhagavantameva kulanÈmena Èlapati. Mayampi sabbeti 
niravasesaparisaÑ2 sa~gaÓhitvÈ attÈnaÑ dassento vadati. Samantacakkh|tipi 
Bhagavantameva sabbaÒÒutaÒÒÈÓena Èlapati. SamavaÔÔhitÈti sammÈ 
avaÔÔhitÈ, ÈbhogaÑ katvÈ ÔhitÈ. Noti amhÈkaÑ. SavanÈyÈti imassa paÒhassa 
veyyÈkaraÓaÑ3 savanatthÈya. SotÈti sotadhÈtuyÈ4. TuvaÑ no SatthÈ 
tvamanuttarosÊti thutivacanavasena vadati. 

 Chinda no vicikicchanti vicikicchÈpaÔir|pakaÑ taÑ parivitakkaÑ 
sandhÈyÈha. AkusalavicikicchÈya pana thero nibbicikicchova. Br|hi metanti 
br|hi me etaÑ. YaÑ mayÈ yÈcitosi “taÑ sÈvakaÑ Sakka mayampi sabbe 
aÒÒÈtumicchÈmÈ”ti yÈcitova, taÑ brÈhmaÓaÑ “parinibbutaÑ vedaya 
bh|ripaÒÒa. Majjheva no bhÈsÈ”ti parinibbutaÑ jÈnitvÈ mahÈpaÒÒa BhagavÈ 
majjheva amhÈkaÑ sabbesaÑ bhÈsa, yathÈ sabbe mayaÑ jÈneyyÈma. 
Sakkova devÈna sahassanettoti idaÑ pana thutivacanameva, api cettha 
ayamadhippÈyo–yathÈ Sakko sahassanetto devÈnaÑ majjhe tehi sakkaccaÑ 
______________________________________________________________ 
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sampaÔicchitavacanaÑ1 bhÈsati, evaÑ amhÈkaÑ majjhe amhehi 
sampaÔicchitavacanaÑ bhÈsÈti. 

 Ye kecÊti imampi gÈthaÑ BhagavantaÑ thunanto vattukÈmataÑ janetuÑ 
bhaÓati. Tassattho–ye keci abhijjhÈdayo ganthÈ, tesaÑ appahÈne sati 
mohavicikicchÈnaÑ pahÈnÈbhÈvato mohamaggÈti ca, aÒÒÈÓapakkhÈti ca, 
vicikicchaÔhÈnÈti ca vuccanti, sabbe te TathÈgataÑ patvÈ TathÈgatassa 
desanÈbalena viddhaÑsitÈ bhavanti nassanti. KiÑ kÈraÓanti? CakkhuÑ hi 
etaÑ paramaÑ narÈnaÑ, yasmÈ TathÈgato sabbaganthavidhamanena 
paÒÒÈcakkhujananato narÈnaÑ paramaÑ cakkhunti vuttaÑ hoti. 

 No ce hi jÈt|ti imampi gÈthaÑ thunanto eva vattukÈmataÑ janento 
bhaÓati. Tattha jÈt|ti ekaÑsavacanaÑ. Purisoti BhagavantaÑ sandhÈyÈha. 
Jotimantoti paÒÒÈjotisampannÈ SÈriputtÈdayo. IdaÑ vuttaÑ hoti–yadi 
BhagavÈ puratthimÈdibhedo vÈto viya abbhaghanaÑ desanÈvegena kilese 
vihaneyya, tato yathÈ abbhaghananivuto loko tamova hoti ekandhakÈro, 
evaÑ sabbopi loko aÒÒÈÓanivuto tamova siyÈ. Ye cÈpi ime idÈni jotimanto 
khÈyanti SÈriputtÈdayo, tepi na bhÈseyyuÑ na dÊpeyyunti. 

 DhÊrÈ cÈti imampi gÈthaÑ purimanayenevÈha. Tassattho–dhÊrÈ ca 
paÓÉitapurisÈ pajjotakarÈ bhavanti paÒÒÈpajjotaÑ uppÈdenti. TaÑ tasmÈ 
ahaÑ taÑ vÊra padhÈnavÊriyasamannÈgata BhagavÈ tatheva maÒÒe dhÊro 
pajjotakarotveva maÒÒÈmi, mayampi vipassinaÑ sabbadhamme 
yathÈbh|taÑ passantaÑ BhagavantaÑ jÈnantÈ eva upÈgamimhÈ. TasmÈ 
“parisÈsu no Èvikarohi kappaÑ parinibbutova yathÈ nigrodhakappaÑ 
Èvikarohi pakÈsehÊti. 

 Khippanti imampi gÈthaÑ purimanayeneva Èha. Tassattho–BhagavÈ 
khippaÑ giraÑ eraya vaggu vagguÑ acirÈyamÈno2 vÈcaÑ bhÈsa vaggu 
manoharaÑ. HaÑsova yathÈ suvaÓÓahaÑso gocaraÑ pariggaÓhanto 
jÈtassaravanasaÓÉaÑ disvÈ gÊvaÑ paggayha pakkhe uddhunitvÈ 
haÔÔhatuÔÔho3 saÓikaÑ ataramÈno vagguÑ 
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nik|jati giraÑ nicchÈreti, evamevaÑ tvaÑ saÓikaÑ nik|ja iminÈ 
mahÈpurisalakkhaÓaÒÒatarena bindussarena suÔÔhu vikappitena 
abhisa~khatena, ete mayaÑ sabbe ujugatÈ avikkhittamÈnasÈ hutvÈ tava 
nik|jaÑ suÓomÈti. 

 PahÊnajÈtimaraÓanti idampi purimanayeneva Èha. Tattha na sissatÊti 
aseso, taÑ asesaÑ, sotÈpannÈdayo viya kiÒci asesetvÈ pahÊnajÈtimaraÓanti 
vuttaÑ hoti. NiggayhÈti nibandhitvÈ1, dhonanti dhutasabbapÈpaÑ. 
VadessÈmÊti kathÈpessÈmi dhammaÑ. Na kÈmakÈro hohi puthujjanÈnanti 
puthujjanasekkhÈdÊnaÑ tividhÈnaÑ janÈnaÑ kÈmakÈro natthi, te yaÑ 
icchanti ÒÈtuÑ vÈ vattuÑ vÈ, taÑ na sakkonti. Sa~kheyyakÈro ca 
TathÈgatÈnanti TathÈgatÈnaÑ pana vÊmaÑsakÈro paÒÒÈpubba~gamakiriyÈ, 
te yaÑ icchanti ÒÈtuÑ vÈ vattuÑ vÈ, taÑ sakkontiyevÈti adhippÈyo. 

 IdÈni taÑ sa~kheyyakÈraÑ pakÈsento “sampannaveyyÈkaraÓan”ti 
gÈthamÈha. Tassattho–tathÈ hi tava BhagavÈ idaÑ samujjupaÒÒassa 
sabbattha appaÔihatabhÈvena ujugatapaÒÒassa sammadeva vuttaÑ pavattitaÑ 
sampannaveyyÈkaraÓaÑ “santatimahÈmatto sattatÈlamattaÑ abbhuggantvÈ 
parinibbÈyissati, suppabuddho Sakko sattame divase pathaviÑ pavisissatÊ”ti 
evamÈdiÑ samuggahitaÑ sammadeva uggahitaÑ aviparÊtaÑ diÔÔhaÑ, puna 
suÔÔhutaraÑ aÒjaliÑ paÓÈmetvÈ Èha. AyamaÒjali pacchimo suppaÓÈmitoti 
ayaÑ aparopi aÒjali suÔÔhutaraÑ paÓÈmito. MÈ mohayÊ jÈnanti mÈ no 
avacanena mohayi jÈnanto tassa2 gatiÑ, anomapaÒÒÈti BhagavantaÑ Èlapati. 

 Paroparanti imaÑ pana gÈthaÑ aparenapi pariyÈyena amohanameva 
yÈcanto Èha. Tattha paroparanti lokuttaralokiyavasena sundarÈsundaraÑ 
d|re santike vÈ. Ariyadhammanti catusaccadhammaÑ. ViditvÈti 
paÔivijjhitvÈ. JÈnanti sabbaÑ ÒeyyadhammaÑ jÈnanto. VÈcÈbhika~khÈmÊti 
yathÈ ghammani ghammakÈle uÓhÈbhitatto puriso kilanto tasito vÈriÑ, 
evaÑ te vÈcaÑ abhika~khÈmi. SutaÑ pavassÈti sutasa~khÈtaÑ 
saddÈyatanaÑ pavassa pagghara3 muÒca pavatta. “Sutassa vassÈ”tipi PÈÄi4, 
vuttapakÈrassa saddÈyatanassa vuÔÔhiÑ vassÈti attho. 
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 IdÈni yÈdisaÑ vÈcaÑ abhika~khati, taÑ pakÈsento “yadatthikan”ti 
gÈthamÈha. Tattha kappÈyanoti kappameva p|jÈvasena vadati. YathÈ 
vimuttoti “kiÑ anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ yathÈ asekkho, udÈhu sa-
upÈdisesÈya yathÈ sekkho”ti vÈ pucchati. Sesamettha pÈkaÔameva. 

 EvaÑ dvÈdasahi gÈthÈhi yÈcito BhagavÈ taÑ viyÈkaronto1 
“acchecchÊ”ti-ÈdimÈha. Tattha acchecchi taÓhaÑ idha nÈmar|pe (iti 
BhagavÈ) kaÓhassa sotaÑ dÊgharattÈnusayitanti imasmiÑ nÈmar|pe 
kÈmataÓhÈdibhedÈ taÓhÈdÊgharattaÑ appahÊnaÔÔhena anusayitÈ 
kaÓhanÈmakassa mÈrassa sotantipi vuccati, taÑ kaÓhassa sotabh|taÑ 
dÊgharattÈnusayitaÑ idha nÈmar|pe taÓhaÑ kappÈyano chindi. Iti BhagavÈti 
idaÑ pana sa~gÊtikÈrÈnaÑ vacanaÑ. AtÈri jÈtiÑ maraÓaÑ asesanti so taÑ 
taÓhaÑ chetvÈ asesaÑ jÈtimaraÓaÑ atari anupÈdisesÈya parinibbÈyÊti 
dasseti, iccabravi BhagavÈ paÒcaseÔÔhoti ÈyasmatÈ Va~gÊsena puÔÔho 
BhagavÈ evaÑ avoca paÒcahi saddhÈdÊhi indriyehi anaÒÒasÈdhÈraÓehi 
cakkh|hi vÈ seÔÔho, atha vÈ paÒcaseÔÔhoti paÒcahi sÊlÈdÊhi 
dhammakkhandhehi, paÒcahi vÈ hetusampadÈdÊhi seÔÔho uttamo pavaroti 
sa~gÊtikÈrÈnamevidampi vacanaÑ. 

 EvaÑ vutte Bhagavato bhÈsitaÑ abhinandamÈnaso ÈyasmÈ Va~gÊso 
“esa sutvÈ”ti-ÈdikÈ gÈthÈyo Èha. Tattha paÔhamagÈthÈyaÑ na maÑ vaÒcesÊti 
yasmÈ parinibbuto, tasmÈ tassa parinibbutabhÈvaÑ icchantaÑ maÑ na 
vaÒcesi, na visaÑvÈdesÊti attho. SesaÑ pÈkaÔameva. 

 DutiyagÈthÈyaÑ yasmÈ mutyapekho vihÈsi, tasmÈ taÑ sandhÈyÈha 
“yathÈ vÈdÊ tathÈ kÈrÊ, ahu Buddhassa sÈvako”ti. “Maccuno jÈlaÑ tatan”ti 
tebh|makavaÔÔe vitthataÑ mÈrassa taÓhÈjÈlaÑ. MÈyÈvinoti bahumÈyassa. 
“TathÈ mÈyÈvino”tipi keci paÔhanti, tesaÑ yo anekÈhi mÈyÈhi 
anekakkhattuÑ BhagavantaÑ upasa~kami, tassa tathÈ mÈyÈvinoti 
adhippÈyo. 

 TatiyagÈthÈya Èdinti m|lakÈraÓaÑ. UpÈdÈnassÈti vaÔÔassa. VaÔÔaÑ 
daÄhehi kammakilesehi upÈdÈtabbaÔÔhena “upÈdÈnan”ti vuttaÑ. Tassa 
______________________________________________________________ 
 1. ByÈkaronto (SÊ) 
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upÈdÈnassa ÈdiÑ avijjÈtaÓhÈdibhedaÑ kÈraÓaÑ ÒÈÓacakkhunÈ addasa. 
Kappo kappiyoti1 evaÑ vattuÑ vaÔÔati BhagavÈti adhippÈyena vadati. 
AccagÈ vatÈti atikkanto vata. Maccudheyyanti maccu ettha dhiyyatÊti 
maccudheyyaÑ, tebh|makavaÔÔaÑ, suduttaraÑ accagÈ vatÈti vedajÈto 
vadati. 

 IdÈni Satthari attano upajjhÈye ca pasannamÈnaso pasannÈkÈraÑ 
vibhÈvento “taÑ devadevan”ti osÈnagÈthamÈha. Tattha taÑ devadevaÑ 
vandÈmÊti sammutidevo, upapattidevo, visuddhidevoti tesaÑ sabbesampi 
devÈnaÑ uttamadevatÈya2 devadevaÑ dvipaduttama BhagavÈ taÑ vandÈmi. 
Na kevalaÑ taÑyeva, atha kho tava3 saccÈbhisambodhiyÈ4 
anudhammajÈtattÈ anujÈtaÑ mÈravijayena mahÈvÊriyatÈya MahÈvÊraÑ Ègu-
akaraÓÈdi-atthena nÈgaÑ tava ure vÈyÈmajanitajÈtitÈya orasaÑ puttaÑ 
nigrodhakappaÒca vandÈmi. 

 Evamete subh|ti-Èdayo Va~gÊsapariyosÈnÈ dvisataÑ catusaÔÔhi ca 
mahÈtherÈ idha PÈÄiyaÑ Èr|ÄhÈ, te sabbe yathÈ SammÈsambuddhassa 
5sÈvakabhÈvena ekavidhÈ. TathÈ asekkhabhÈvena, ukkhittapalighatÈya 
saÑkiÓÓaparikkhatÈya, abbuÄhesikatÈya, niraggaÄatÈya, pannaddhajatÈya, 
pannabhÈratÈya visaÑyuttatÈya,5 dasasu ariyavÈsesu vuÔÔhavÈsatÈya ca. 
TathÈ hi te paÒca~gavippahÊnÈ chaÄa~gasamannÈgatÈ ekÈrakkhÈ 
caturÈpassenÈ panuÓÓapaccekasaccÈ samavayasaÔÔhesanÈ anÈvilasa~kappÈ 
passaddhakÈyasa~khÈrÈ suvimuttacittÈ suvimuttapaÒÒÈ ca6. Iti evamÈdinÈ 
nayena ekavidhÈ. 

 Ehi bhikkhubhÈvena upasampannÈ, na ehibhikkhubhÈvena 
upasampannÈti duvidhÈ. Tattha aÒÒÈsi koÓÉaÒÒappamukhÈ 
paÒcavaggiyattherÈ, yasatthero, tassa sahÈyabh|tÈ vimalo subÈhu puÓÓaji 
gavampatÊti cattÈro, aparepi tassa sahÈyabh|tÈ paÒcapaÒÒÈsa, tiÑsa 
bhaddavaggiyÈ, uruvelakassapappamukhÈ sahassapurÈÓajaÔilÈ, dve 
aggasÈvakÈ, tesaÑ parivÈrabh|tÈ 
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aÉÉhaterasasatÈ paribbÈjakÈ, coro A~gulimÈlattheroti sabbe sahassaÑ 
paÒÒÈsÈdhikÈni tÊÓi satÈni ca honti. TenetaÑ vuccati– 

   “SatattayaÑ sahassaÒca, paÒÒÈsaÒca punÈpare. 
   Ete therÈ mahÈpaÒÒÈ, sabbeva ehibhikkhukÈ”ti. 

 Na kevalaÒca ete eva, atha kho aÒÒepi bah| santi. SeyyathidaÑ? Selo 
brÈhmaÓo, tassa antevÈsikabh|tÈ tisatabrÈhmaÓÈ, MahÈkappino, tassa 
parivÈrabh|taÑ purisasahassaÑ, SuddhodanamahÈrÈjena pesitÈ 
KapilavatthuvÈsino dasasahassapurisÈ, MahÈbÈvariyabrÈhmaÓassa 
antevÈsikabh|tÈ AjitÈdayo soÄasa sahassaparimÈÓÈti. EvaÑ vuttato1 aÒÒe na 
ehibhikkhubhÈvena upasampadÈ, te pana saraÓagaman|pasampadÈ 
ovÈdapaÔiggahaÓ|pasampadÈ paÒhÈbyÈkaraÓ|pasampadÈ 
Òatticatutthakamm|pasampadÈti imehi cat|hi ÈkÈrehi laddh|pasampadÈ. 
Œdito hi ehibhikkhubhÈv|pagatÈ therÈ, tesaÑ BhagavÈ pabbajjaÑ viya tÊhi 
saraÓagamaneheva upasampadampi anuÒÒÈsi, ayaÑ 
saraÓagaman|pasampadÈ. YÈ pana– 

“TasmÈ tiha te Kassapa evaÑ sikkhitabbaÑ ‘tibbaÑ me 
hirottappaÑ, paccupaÔÔhitaÑ bhavissati theresu navesu majjhimes|’ti, 
evaÑ hi te Kassapa sikkhitabbaÑ. TasmÈ tiha te kassapa evaÑ 
sikkhitabbaÑ ‘yaÑkiÒci dhammaÑ suÓissÈmi kusal|pasaÑhitaÑ, 
sabbaÑ taÑ atthiÑ katvÈ manasi karitvÈ sabbacetasÈ samannÈharitvÈ 
ohitasoto dhammaÑ suÓissÈmÊ’ti, evaÑ hi te Kassapa sikkhitabbaÑ. 
TasmÈ tiha te Kassapa evaÑ sikkhitabbaÑ ‘sÈtasahagatÈ ca me 
kÈyagatÈ sati na vijahissatÊ’ti, evaÑ hi te Kassapa sikkhitabban”ti2. 

 Imassa ovÈdassa paÔiggahaÓena MahÈkassapattherassa anuÒÒÈta-
upasampadÈ, ayaÑ ovÈdapaÔiggahaÓ|pasampadÈ nÈma. YÈ PubbÈrÈme 
ca~kamantena BhagavatÈ “uddhumÈtakasaÒÒÈti vÈ sopÈka ‘r|pasaÒÒÈ’ti vÈ 
ime dhammÈ nÈnatthÈ nÈnÈbyaÒjanÈ, udÈhu ekatthÈ byaÒjanameva nÈnan”ti-
ÈdinÈ 
______________________________________________________________ 
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asubhanissitesu paÒhesu pucchitesu BhagavantaÑ upasa~kamantena 
sattavassikena sopÈkasÈmaÓerena “uddhumÈtakasaÒÒÈti vÈ BhagavÈ 
‘r|pasaÒÒÈ’ti vÈ ime dhammÈ ekatthÈ, byaÒjanameva nÈnan”ti-ÈdinÈ 
vissajjitesu “iminÈ sabbaÒÒutaÒÒÈÓena saddhiÑ saÑsanditvÈ ime paÒhÈ 
byÈkatÈ”ti Èraddhacittena BhagavatÈ anuÒÒÈta-upasampadÈ, ayaÑ 
paÒhÈbyÈkaraÓ|pasampadÈ nÈma. ©atticatutthakamm|pasampadÈ pÈkaÔÈva. 

 YathÈ ehibhikkhubhÈvena upasampadÈ, na ehibhikkhubhÈvena 
upasampadÈti duvidhÈ, evaÑ sammukhÈparammukhÈbhedatopi duvidhÈ. Ye 
hi Satthu dharamÈnakÈle ariyÈya jÈtiyÈ jÈtÈ, te aÒÒÈsikoÓÉaÒÒÈdayo 
sammukhasÈvakÈ nÈma. Ye pana Bhagavato parinibbÈnato pacchÈ 
adhigatavisesÈ, te satipi Satthu dhammasarÊrassa paccakkhabhÈve Satthu 
sarÊrassa apaccakkhabhÈvato parammukhasÈvakÈ nÈma. 

 TathÈ ubhatobhÈgavimuttapaÒÒÈvimuttatÈvasena, idha PÈÄiyaÑ ÈgatÈ 
pana ubhatobhÈgavimuttÈ evÈti veditabbÈ. VuttaÑ hetaÑ ApadÈne1– 

   “VimokkhÈpi ca aÔÔhime, chaÄabhiÒÒÈ sacchikatÈ”ti. 

 TathÈ sÈpadÈnÈnapadÈnabhedato, yesaÑ hi purimesu 
SammÈsambuddhesu PaccekabuddhabuddhasÈvakesupi2 puÒÒakiriyÈvasena 
pavattitaÑ sÈvakapÈramitÈsa~khÈtaÑ atthi apadÈnaÑ, te sÈpadÈnÈ, 
seyyathÈpi ApadÈnapÈÄiyaÑ ÈgatÈ therÈ. YesaÑ pana taÑ natthi, te 
anapadÈnÈ. 

 KiÑ pana sabbena sabbaÑ pubbahetusampattiyÈ vinÈ 
saccÈbhisambodho sambhavatÊti? Na sambhavati. Na hi 
upanissayasampattirahitassa ariyamaggÈdhigamo atthi tassa 
sudukkaradurabhisambhavasabhÈvato. YathÈha “taÑ kiÑ maÒÒatha 
bhikkhave katamaÑ nu kho dukkarataraÑ vÈ durabhisambhavataraÑ vÈ”ti-
Èdi3. Yadi evaÑ kasmÈ vuttaÑ “yesaÑ pana taÑ natthi, te anapadÈnÈ”ti. 
NayidamevaÑ daÔÔhabbaÑ “ye sabbena sabbaÑ upanissayasampattirahitÈ, te 
anapadÈnÈ”ti tÈdisÈnaÑ idha anadhippetattÈ. YesaÑ pana ati-ukkaÑsagataÑ 
apadÈnaÑ natthi, te idha “anapadÈnÈ”ti vuttÈ, na sabbena sabbaÑ 
______________________________________________________________ 
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upanissayarahitÈyeva. TathÈ hi ime sattÈ BuddhuppÈdesu 
acchariyÈcinteyyaguÓavibh|tivitthataÑ BuddhÈnaÑ ÈnubhÈvaÑ passantÈ 
catuppamÈÓikassa lokassa sabbathÈpi1 pasÈdÈvahattÈ Satthari saddhaÑ 
paÔilabhanti. TathÈ saddhammassavanena, sÈvakÈnaÑ 
sammÈpaÔipattidassanena kadÈci mahÈbodhisattÈnaÑ sammÈsambodhiyÈ 
cittÈbhinÊhÈradassanena, tesaÑ santike ovÈdÈnusÈsanapaÔilÈbhena ca 
saddhamme saddhaÑ paÔilabhanti, te tattha paÔiladdhasaddhÈ yadipi saÑsÈre 
nibbÈne ca ÈdÊnavÈnisaÑse2 passanti, mahÈrajakkhatÈya pana yogakkhemaÑ 
anabhisambhunantÈ antarantarÈ vivaÔÔ|panissayaÑ kusalabÊjaÑ attano 
santÈne ropentiyeva sappuris|panissayassa bahukÈrabhÈvato3. TenÈha4– 

   “Yadimassa LokanÈthassa, virajjhissÈma sÈsanaÑ. 
   AnÈgatamhi addhÈne, hessÈma sammukhÈ imaÑ. 

   YathÈ manussÈ nadiÑ tarantÈ, paÔititthaÑ virajjhiya. 
   HeÔÔhÈtitthe gahetvÈna, uttaranti mahÈnadiÑ. 

   Evameva mayaÑ sabbe, yadi muÒcÈmi’maÑ jinaÑ. 
   AnÈgatamhi addhÈne, hessÈma sammukhÈ iman”ti. 

 EvaÑ vivaÔÔaÑ uddissa uppÈditakusalacittaÑ satasahassÈdhikacatu-
asa~khyeyyakÈlantare vimokkhÈdhigamassa upanissayo na hotÊti na sakkÈ 
vattuÑ. Pageva patthanÈvasena adhikÈraÑ katvÈ pavattitaÑ. EvaÑ 
duvidhÈpete. 

 AggasÈvakÈ mahÈsÈvakÈ pakatisÈvakÈti tividhÈ. Tesu ÈyasmÈ 
AÒÒÈsikoÓÉaÒÒo, Vappo, Bhaddiyo, MahÈnÈmo, Assaji, NÈlako, Yaso, 
Vimalo, SubÈhu, PuÓÓaji(10), Gavampati, Uruvelakassapo, NadÊkassapo, 
GayÈkassapo, SÈriputto, MahÈmoggallÈno, MahÈkassapo, MahÈkaccÈyano, 
MahÈkoÔÔhiko, MahÈkappino(20), MahÈcundo, Anuruddho, Ka~khÈrevato, 
Œnando, Nandako, Bhagu, Nando, Kimilo5, Bhaddiyo, RÈhulo(30), SÊvali, 
______________________________________________________________ 
 1. SabbadÈpi (SÊ) 2. ŒdÊnave ÈnisaÑse ca (SÊ) 
 3. Sappuris|panissayabahukÈrabhÈvato (SÊ) 4. Khu 4. 312 piÔÔhe BuddhavaÑse. 
 5. Kimbilo (SÊ) 

 



542 KhuddakanikÈya        

UpÈli, Dabbo, Upaseno, Khadiravaniyarevato, PuÓÓo MantÈÓiputto, PuÓÓo 
SunÈparantako, SoÓo KuÔikaÓÓo, SoÓo KoÄivÊso, RÈdho(40), Subh|ti, 
A~gulimÈlo, Vakkali, KÈÄudÈyÊ, MahÈ-udÈyÊ, Pilindavaccho1, Sobhito, 
KumÈrakassapo, RaÔÔhapÈlo, Va~gÊso(50), Sabhiyo, Selo, UpavÈno, 
Meghiyo, SÈgato, NÈgito, LakuÓÉakabhaddiyo, PiÓÉolabhÈradvÈjo, 
MahÈpanthako, C|Äapanthako(60), BÈkulo2, KuÓÉadhÈno3, DÈrucÊriyo, 
Yasojo, Ajito, Tissametteyyo, PuÓÓako, Mettag|, Dhotako, Upasivo(70), 
Nando, Hemako, Todeyyo, Kappo, JatukaÓÓi, BhadrÈvudho, Udayo, 
PosÈlo, MogharÈjÈ, Pi~giyoti(80), ete asÊtimahÈsÈvakÈ nÈma. 

 KasmÈ pana te eva therÈ “mahÈsÈvakÈ”ti vuccantÊti? AbhinÊhÈrassa 
mahantabhÈvato. TathÈ hi dve aggasÈvakÈpi mahÈsÈvakesu antogadhÈ. Te hi 
sÈvakapÈramÊÒÈÓassa matthakappattiyÈ sÈvakesu aggadhammÈdhigamena 
aggaÔÔhÈne ÔhitÈpi abhinÊhÈramahantatÈsÈmaÒÒena “mahÈsÈvakÈ”tipi 
vuccanti. Itare pana pakatisÈvakehi sÈtisayamahÈbhinÊhÈrÈ. TathÈ hi te 
Padumuttarassa Bhagavato kÈle katapaÓidhÈnÈ. Tato eva sÈtisayaÑ 
abhiÒÒÈsamÈpattÊsu vasino pabhinnapaÔisambhidÈ ca. KÈmaÑ sabbepi 
arahanto sÊlavisuddhi-Èdike sampÈdetvÈ cat|su satipaÔÔhÈnesu patiÔÔhitacittÈ 
satta bojjha~ge yathÈbh|taÑ bhÈvetvÈ maggapaÔipÈÔiyÈ anavasesato kilese 
khepetvÈ aggaphale patiÔÔhahanti, tathÈpi yathÈ saddhÈvimuttato 
diÔÔhippattassa, paÒÒÈvimuttato ca ubhatobhÈgavimuttassa 
pubbabhÈgabhÈvanÈviseso addhÈ icchito viseso, evaÑ 
abhinÊhÈramahantatÈpubbayogamahantatÈhi attasantÈne 
sÈtisayaguÓavisesassa nipphÈditattÈ sÊlÈdiguÓehi mahantÈ sÈvakÈti 
mahÈsÈvakÈ. Tesuyeva pana ye4 bodhipakkhiyadhammesu 
pÈmokkhabhÈvena dhurabh|tÈnaÑ sammÈdiÔÔhisammÈsamÈdhÊnaÑ 
sÈtisayakiccantarabhÈvanipphattiyÈ kÈraÓabh|tÈya tajjÈbhinÊhÈrÈbhinihatÈya 
sakkaccaÑ nirantaraÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Pilindivaccho (SÊ, Ka) 2. Bakkulo (SÊ) 3. KoÓÉadhÈno (SÊ, Ka) 4. Te (SÊ) 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈ 543
  

cirakÈlaÑ samÈhitÈya sammÈpaÔipattiyÈ yathÈkkamaÑ paÒÒÈya 
samÈdhismiÑ ca ukkaÑsapÈramippattiyÈ savisesaÑ sabbaguÓehi aggabhÈve 
ÔhitÈ, te SÈriputtamoggallÈnÈ1 satipi mahÈsÈvakatte sÈvakapÈramiyÈ 
matthake sabbasÈvakÈnaÑ aggabhÈve ÔhitattÈ abhinÊhÈramahantabhÈvato, 
pubbayogamahantabhÈvato ca “aggasÈvakÈ”icceva vuccanti. Ye pana 
ariyasÈvakÈ aggasÈvakÈ viya ca mahÈsÈvakÈ viya ca na parimitÈva, atha kho 
anekasatÈ anekasahassÈ, te pakatisÈvakÈ. Idha PÈÄiyaÑ Èr|ÄhÈ pana 
parimitÈva gÈthÈvasena pariggahitattÈ. TathÈpi2 mahÈsÈvakesupi keci idha 
PÈÄiyaÑ nÈr|ÄhÈ. 

 EvaÑ tividhÈpi te animittavimokkhÈdibhedato tividhÈ, 
vimokkhasamadhigamavasenapi tividhÈ. Tayo hi ime vimokkhÈ suÒÒato 
vimokkho, animitto vimokkho, appaÓihito vimokkhoti. Te ca vimokkhÈ 
suÒÒatÈdÊhi aniccÈnupassanÈdÊhi tÊhi anupassanÈhi adhigantabbÈ. Œdito hi 
aniccÈdÊsu yena kenaci ÈkÈrena vipassanÈbhiniveso hoti. YadÈ pana 
vuÔÔhÈnagÈminiyÈ vipassanÈya aniccÈkÈrato sa~khÈre sammasantiyÈ 
maggavuÔÔhÈnaÑ hoti, tadÈ vipassanÈ satipi rÈganimittÈdÊnaÑ samugghÈÔane 
sa~khÈranimittaÑ pana sÈ na vissajjetÊti nippariyÈyena animittanÈmaÑ 
alabhamÈnÈ attano maggassa animittanÈmaÑ dÈtuÑ na sakkotÊti. KiÒcÈpi 
abhidhamme animittavimokkho na uddhaÔo, suttante pana rÈgÈdinimittÈnaÑ 
samugghÈÔena labbhatÊti. 

   “AnimittaÒca bhÈvehi, mÈnÈnusayamujjaha. 
   Tato mÈnÈbhisamayÈ, upasanto carissasÊ”ti3– 

ÈdinÈ hi4 vipassanÈya animittavimokkhabhÈvo anuttarassa 
animittavimokkhabhÈvo ca vutto. YadÈ vuÔÔhÈnagÈminiyÈ vipassanÈya 
dukkhato sa~khÈre sammasantiyÈ maggavuÔÔhÈnaÑ hoti, tadÈ vipassanÈ 
rÈgapaÓidhi-ÈdÊnaÑ samugghÈÔanena appaÓihitanÈmaÑ labhatÊti 
appaÓihitavimokkhaÑ nÈma hoti. Tadanantaro ca5 maggo 
appaÓihitavimokkho. YadÈ pana vuÔÔhÈnagÈminiyÈ vipassanÈya anattÈkÈrena  
sammasantiyÈ maggavuÔÔhÈnaÑ hoti, 
______________________________________________________________ 
 1. SÈriputtamoggallÈnattherÈ (SÊ) 2. TathÈ hi (Ka) 3. SaÑ 1. 190 piÔÔhe. 
 4. TaÑ (Ka) 5. Ca natthi (SÊ) 
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tadÈ vipassanÈ attadiÔÔhiyÈ samugghÈÔanena suÒÒatanÈmaÑ labhatÊti 
suÒÒatavimokkhaÑ nÈma hoti. Tadanantaro ca maggo suÒÒatavimokkho 
nÈma hoti. Imesu aggamaggabh|tesu tÊsu vimokkhesu imesaÑ therÈnaÑ 
keci animittavimokkhena muttÈ, keci appaÓihitavimokkhena, keci 
suÒÒatavimokkhena. Tena vuttaÑ “animittavimokkhÈdibhedato tividhÈ, 
vimokkhasamadhigamenapi tividhÈ”ti. 

 PaÔipadÈvibhÈgena catubbidhÈ. Catasso hi paÔipadÈ dukkhapaÔipadÈ 
dandhÈbhiÒÒÈ, dukkhapaÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ, sukhapaÔipadÈ dandhÈbhiÒÒÈ, 
sukhapaÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈti. Tattha r|pamukhÈdÊsu vipassanÈbhinivesesu 
yo r|pamukhena vipassanaÑ abhinivisitvÈ cattÈri mahÈbh|tÈni pariggahetvÈ 
upÈdÈr|paÑ pariggaÓhÈti ar|paÑ pariggaÓhÈti, r|pÈr|paÑ pana 
pariggaÓhanto dukkhena kasirena kilamanto pariggahetuÑ sakkoti, tassa 
dukkhapaÔipadÈ nÈma hoti, pariggahitar|pÈr|passa pana vipassanÈparivÈse 
maggapÈtubhÈvadandhatÈya dandhÈbhiÒÒÈ nÈma hoti. Yopi r|pÈr|paÑ 
pariggahetvÈ nÈmar|paÑ vavatthapento dukkhena kasirena kilamanto 
vavatthapeti, vavatthapite ca nÈmar|pe vipassanÈparivÈsaÑ vasanto cirena 
maggaÑ uppÈdetuÑ sakkoti, tassapi dukkhapaÔipadÈ dandhÈbhiÒÒÈ nÈma 
hoti. Aparo nÈmar|pampi vavatthapetvÈ paccaye pariggaÓhanto dukkhena 
kasirena kilamanto pariggaÓhÈti. Paccaye ca pariggahetvÈ 
vipassanÈparivÈsaÑ vasanto cirena maggaÑ uppÈdeti, evampi 
dukkhapaÔipadÈ dandhÈbhiÒÒÈ nÈma hoti. Aparo paccayepi pariggahetvÈ 
lakkhaÓÈni paÔivijjhanto dukkhena kasirena kilamanto paÔivijjhati, 
paÔividdhalakkhaÓo ca vipassanÈparivÈsaÑ vasanto cirena maggaÑ 
uppÈdeti, evampi dukkhapaÔipadÈ dandhÈbhiÒÒÈ nÈma hoti. Aparo 
lakkhaÓÈnipi paÔivijjhitvÈ vipassanÈÒÈÓe tikkhe s|re pasanne vahante 
uppannavipassanÈnikantiÑ pariyÈdiyamÈno dukkhena kasirena kilamanto 
pariyÈdiyati, nikantiÒca pariyÈdiyitvÈ vipassanÈparivÈsaÑ vasanto cirena 
maggaÑ uppÈdeti, evampi dukkhapaÔipadÈ dandhÈbhiÒÒÈ nÈma hoti. 
YathÈvuttÈsuyeva paÔipadÈsu maggapÈtubhÈvassa khippatÈya 
dukkhapaÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ, tÈsaÑ pana paÔipadÈnaÑ akicchasiddhiyaÑ 
maggapÈtubhÈvassa dandhatÈya khippatÈya ca yathÈkkamaÑ sukhapaÔipadÈ 
dandhÈbhiÒÒÈ sukhapaÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ ca veditabbÈ. ImÈsaÑ 
catassannaÑ paÔipadÈnaÑ vasena aggamaggappattiyÈ therÈnaÑ catubbidhatÈ 
veditabbÈ. Na hi 
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paÔipadÈhi vinÈ ariyamaggÈdhigamo atthi. TathÈ hi abhidhamme “yasmiÑ 
samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ -pa- 
dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒan”ti-ÈdinÈ1 paÔipadÈya saddhiÑyeva 
ariyamaggo vibhatto, tena vuttaÑ “paÔipadÈvibhÈgena catubbidhÈ”ti. 

 IndriyÈdhikavibhÈgena paÒcavidhÈ. Satipi nesaÑ 
saccÈbhisambodhasÈmaÒÒe ekacce therÈ saddhuttarÈ seyyathÈpi thero 
Vakkali, ekacce vÊriyuttarÈ seyyathÈpi thero mahÈsoÓo koÄivÊso, ekacce 
satuttarÈ seyyathÈpi thero sobhito2, ekacce samÈdhuttarÈ seyyathÈpi thero 
C|Äapanthako, ekacce paÒÒuttarÈ seyyathÈpi thero Œnando. TathÈ hi so 
gatimantatÈya atthakosallÈdivantatÈya3 ca pasaÑsito, ayaÒca vibhÈgo 
pubbabhÈge labbhamÈnavisesavasena vutto. AggamaggakkhaÓe pana 
sesÈnampi indriyÈnaÑ ekasabhÈvÈ icchitÈti. 

 TathÈ pÈramippattÈ, paÔisambhidÈppattÈ, chaÄabhiÒÒÈ, tevijjÈ, 
sukkhavipassakÈti paÒcavidhÈ. SÈvakesu hi ekacce sÈvakapÈramiyÈ 
matthakappattÈ yathÈ taÑ ÈyasmÈ SÈriputto ÈyasmÈ ca MahÈmoggallÈno, 
ekacce atthapaÔisambhidÈ dhammapaÔisambhidÈ niruttipaÔisambhidÈ 
paÔibhÈnapaÔisambhidÈti imÈsaÑ catunnaÑ paÔisambhidÈnaÑ vasena 
paÔisambhidÈppattÈ, ekacce iddhividhaÒÈÓÈdÊnaÑ abhiÒÒÈnaÑ vasena 
chaÄabhiÒÒÈ, ekacce pubbenivÈsaÒÈÓÈdÊnaÑ tissannaÑ vijjÈnaÑ vasena 
tevijjÈ. Ye pana khaÓikasamÈdhimatte ÔhatvÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ 
adhigata-aggamaggÈ, te Èdito antarantarÈ ca samÈdhijena jhÈna~gena 
vipassanÈbbhantaraÑ paÔisandhÈnÈnaÑ abhÈvÈ sukkhÈ vipassanÈ etesanti 
sukkhavipassakÈ nÈma. AyaÒca vibhÈgo sÈvakÈnaÑ sÈdhÈraÓabhÈvaÑ 
upaparikkhitvÈ vutto. Idha PÈÄiyaÑ ÈgatÈ nattheva sukkhavipassakÈ. 
TenevÈha4– 

   “PaÔisambhidÈ catasso, vimokkhÈpi ca aÔÔhime. 
   ChaÄabhiÒÒÈ sacchikatÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti-Èdi. 

 EvaÑ pÈramippattÈdivasena paÒcavidhÈ. 

  AnimittÈdivasena chabbidhÈ animittavimuttoti-Èdayo. 
______________________________________________________________ 
 1. Abhi 1. 72 piÔÔhe. 2. SÈgato (SÊ) 
 3. MantatÈya (SÊ) 4. Khu 3. 34; Khu 4. 2 piÔÔhÈdÊsu. 
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 SaddhÈdhuro paÒÒÈdhuroti duvidhÈ. TathÈ appaÓihitavimutto 
paÒÒÈvimutto cÈti. EvaÑ animittavimuttÈdivasena ca 
pariyÈyavimuttabhedena sattavidhÈ. Cat|su hi ar|pasamÈpattÊsu ekamekaÑ 
pÈdakaÑ katvÈ vipassanaÑ ÈrabhitvÈ arahattaÑ pattÈ cattÈro, nirodhato 
vuÔÔhÈya arahattaÑ patto cÈti paÒca, ubhatobhÈgavimuttÈ 
saddhÈdhurapaÒÒÈdhuravasena dve paÒÒÈvimuttÈti evaÑ vimuttibhedena 
sattavidhÈ. 

 DhurapaÔipadÈvibhÈgena aÔÔhavidhÈ. Yo hi dukkhapaÔipadÈya 
dandhÈbhiÒÒÈya niyyÈti, so saddhÈdhurapaÒÒÈdhuravasena duvidho, tathÈ 
sesapaÔipadÈsupÊti evaÑ dhurapaÔipadÈvibhÈgena aÔÔhavidhÈ. 

 Vimuttibhedena navavidhÈ. PaÒca ubhatobhÈgavimuttÈ, dve 
paÒÒÈvimuttÈ, paÒÒÈvimuttiyaÑ cetovimuttiyaÒca pÈramippattÈ dve 
aggasÈvakÈ cÈti evaÑ navavidhÈ. 

 Vimuttivaseneva dasavidhÈ. Cat|su ar|pÈvacarajjhÈnesu ca ekamekaÑ 
pÈdakaÑ katvÈ arahattaÑ pattÈ cattÈro, sukkhavipassakoti paÒca 
paÒÒÈvimuttÈ, yathÈvuttÈ ca ubhatobhÈgavimuttÈ cÈti evaÑ 
vimuttibhedeneva dasavidhÈ. Te yathÈvuttena dhurabhedena bhijjamÈnÈ 
vÊsati honti. PaÔipadÈbhedena bhijjamÈnÈ cattÈlÊsaÑ honti. Puna 
paÔipadÈbhedena dhurabhedena ca bhijjamÈnÈ asÊti honti. Atha te 
suÒÒatavimuttÈdivibhÈgena bhijjamÈnÈ cattÈlÊsÈdhikÈ dve satÈni1 honti. 
Puna indriyÈdhikabhÈvena bhijjamÈnÈ dvisatuttaraÑ sahassaÑ hontÊti. EvaÑ 
attano guÓavasena anekabhedavibhattesu maggaÔÔhaphalaÔÔhesu 
ariyasÈvakesu ye attano paÔipattipavatti-Èdike ca vibhÈventi. Ye “channÈ me 
kuÔikÈ”ti-ÈdikÈ2 gÈthÈ udÈnÈdivasena abhÈsiÑsu. Te ca idha gÈthÈmukhena 
sa~gahaÑ Èr|ÄhÈ. TenÈha “sÊhÈnaÑva na dantÈnaÑ -pa- phusitvÈ accutaÑ 
padan”ti2. Evamettha pakiÓÓakakathÈ veditabbÈ. 

Va~gÊsattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 

MahÈnipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 

BadaratitthamahÈvihÈravÈsinÈ ÈcariyadhammapÈlattherena katÈ 
 

TheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. CattÈlÊsÈdhikadvesataÑ (SÊ) 2. Khu 2. 219 piÔÔhe. 
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SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AkÈpurisasevitaÑ 241 
AkÈmaÑ 66 
AkÈlikaÑ 321 
AkÈsiÑ 227 
AkiccaÑ 235 
AkiccÈni 354 
AkittiÑ 220 
AkutobhayaÑ 529 
Akutobhayo 311 
AkuppataÑ 68, 111 
Akuhako 524 
Akkodhano 152 
Akkodhassa 114 
AkkhÈte 235, 530 
AkkhÈsi 530 
AkkhÈhi 359 
Akhilo 525 
AgacchaÑ 467 
AgamaÑ 334 
Agar| 362 
AgÈrayho 210 
AgÈravÈ 362 
AgÈravo 365 
AgÈrasmÈ 521 
AgÈrisu 404 
AgiddhÈ 351 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AggaÑ 60, 108, 221 
AggappattaÑ 17 
AggavÈdino 478 
Aggahi 342 
AggÈÄave 534 
AggikhandhÈva 118 
AggihuttaÑ 53 
Agge 530 
AghaÑ 471 
A~gassa 234 
A~gÈrakÈsuÑ 105 
A~gÈrino 169 
A~gÊrasa 532 
A~gÊrasassa 172 
A~guli 451 
A~gulimÈla 328 
AcariÑ 534 
AcalÈ 152 
Acalo 242 
AcintiyÈ 366 
AccagÈ 538 
Accag| 247 
Accaruci 261 
AccÈraddhamhi 236 
Accimantova 169 
AccharÈsa~ghÈtamattaÑ 98 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AcchisaÑ 140 
Acchecchi 537 
AccheraÑ 455 
AjakaraÓÊ 31, 32 
AjaÄo 411 
AjegucchaÑ 365 
AjeÄakaÑ 363 
Ajja 32 
Ajjatano 187 
Ajjadagge 139 
AjjhagaÑ 342 
AjjhagamÈ 524 
AjjhattaÑ 5, 51, 131 
Ajjhattarato 397 
AjjhavÈsayi 345 
Ajjhosa 303 
AÒchÈmi 283 
AÒjanakkhikÈ 364 
AÒjanamakkhitÈ 293 
AÒjanÊ 293 
AÒjali 536 
AÒjasaÑ 73 
AÒjasena 142 
AÒÒathÈbhÈvaÑ 347 
AÒÒamaÒÒaÑ 362 
AÒÒamaÒÒehi 354 
AÒÒÈÓapakkhÈ 535 
AÒÒÈtamÈnino 362 
AÒÒÈya 83 
AÒÒe 108 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AÔÔito 98 
AÔÔha~gikaÑ 57, 369 
AÔÔha~giko 105 
AÔÔhÈpadakatÈ 293 
AÔÔhÈsiÑ 14 
AÔÔhisa~ghÈtaghaÔito 200 
AÓuÑ 262 
AÓÉasambhavo 216 
Atandito 60 
AtÈri 537 
Ati 117 
Ati-acchati 354 
AtikkantÈ 267 
AtikkamaÑ 530 
Atidevassa 141 
AtinÈmayi 72 
AtibhÈrena 246 
AtimaÒÒati 423 
AtimÈnahato 108 
AtimÈno 109 
Atirocasi 532 
Ativattati 246 
Ativassati 117 
AtivÈho 221 
AtivijjhÈ 530 
AtivelaÑ 206 
AtihitÈ 86 
AtÊtagatasatthuno 426 
AtÊva 175 
AtuladassanaÑ 17 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 549 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AttadantaÑ 260 
Attano 97 
AttÈÓo 118 
AttÈnaÑ 453 
AtthaÑ 51, 56, 235 
AtthacintÈvasÈnugÈ 352 
Atthato 356 
Atthantaro 76 
AtthavasÊ 175 
AtthavÈ 278 
Atthassa 262 
AtthÈ 20 
AtthÈya 53 
AtthikaÑ 398 
Atthena 279 
Attho 85, 215 
AtthopasaÑhitÈ 366 
AtthaddhamÈnasÈ 351 
AdaÓÉena 333 
AdantaÑ 66 
Adaliddo 153 
Adassino 247 
Adutiyo 176, 342 
Adesayi 344 
Adda 399 
AddakkhiÑ 156 
Addakkhi 399 
AddasaÑ 141 
AddasÈma 532 
AddasÈsiÑ 17, 227 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
Addutiyo 466 
AddhaniyÈ 170 
AddhÈ 532 
Addhuvato 475 
AdvejjhaÑ 188 
AdhammÈ 523 
AdhammikaÑ 249 
Adhammiko 248 
Adhammo 28 
Adhigacchati 207, 298 
Adhicitte 210 
AdhiÔÔhitaÑ 288, 278 
AdhiÔÔhehi 194 
AdhippÈyo 176, 359 
Adhimuccassu 310 
Adhimucchito 276, 492 
Adhimuttassa 237 
Adho 93 
AdhogamaÑ 492 
AnagÈriyaÑ 521 
Ana~gaÓassa 243 
AnajjhagaÑ 98 
AnaÒjito 88 
AnaÓo 299, 334 
AnattaneyyaÑ 453 
AnatthikÈ 363 
Anatthiko 268, 270 
AnadhiÔÔhÈya 287 
AnantakaÑ 142 
AnantaraÑ 187 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 550 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AnapekkhavÈ 216 
Anapekkhassa 267 
Anappameyyo 455 
AnabhiratiÑ 211 
AnariyaÑ 216 
AnavajjÈni 262 
AnÈkiÓÓÈ 452 
AnÈgataÑ 185 
AnÈgataddhÈnaÑ 368 
AnÈgate 362 
AnÈturÈ 8 
AnÈdaro 108, 367 
AnÈdÈnÈ 142 
AnÈdÈya 526 
AnÈyÈso 404 
AnÈvaraÓadassÈvÊ 131 
AnÈvilo 404 
AnÈsavaÑ 17 
AnÈsavo 73, 268 
AnÈhÈro 262 
AnikkasÈvo 366 
AniccaÑ 210 
Aniccato 475 
AnimittaÒca 526 
AnivÈrayaÑ 275 
AnissÈdÈ 268 
AnÊghÈ 529 
AnÊtiho 49 
Anukampako 427 
Anukampito 335 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
Anugiddho 450 
Anuggahi 49 
Anuca~kamissaÑ 139 
AnujÈtaÑ 538 
AnuÔÔhahe 425 
Anuttaro 221 
AnudiÔÔhÊnaÑ 284 
Anuddhato 454 
AnudhammacÈrÊ 76 
AnudhÈvati 492 
AnudhÈvitÈ 355 
AnupanÈhÊ 152 
Anupassano 105 
AnupÈdÈno 268, 320 
AnupubbaÑ 186 
Anuppatto 49, 85, 195 
Anubhoti 525 
AnuyuÒjetha 335 
AnuyuÒjeyya 206 
Anuyutto 400 
AnurakkhituÑ 356 
AnulomaÑ 492 
AnuvicintayaÑ 425 
AnuvidhÊyantu 333 
AnusayÈjÈlaÑ 200 
Anusaye 320 
AnusaraÑ 356 
AnusÈsanÊ 243 
AnusÈseyya 401 
AnusikkhantÈ 365 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 551 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

  [ A ] 
Anusikkhe 530 
AnussaraÑ 87 
AnekavihitaÑ 530 
AnekÈkÈrasampannaÑ 532 
AnekÈkÈrasampanne 490 
Anejo 76, 345 
AnoggatasmiÑ 135 
AnomapaÒÒaÑ 534 
Antakaro 257 
AntakiriyÈya 527 
AntevÈsÊ 49 
Antova~kagato 283 
AndhakÈraÑva 426 
Andhabh|to 53, 54 
AnnabhÈro 346 
AnvakÈsi 329 
Anvag| 131 
AnventÈ 354 
ApagataÑ 335 
Apaciti 209 
Apacinato 304 
Apaccatha 494 
ApaÓÓakaÑ 299 
AparÈjito 157 
Aparo 175 
ApÈÔukÈ 355 
ApÈnaÑ 186 
ApÈrÈ 287 
Api 205 
ApihÈ 51 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
ApihÈlu 524 
ApekkhaÑ 471 
ApekkhavÈ 194 
Apeto 366 
AppaÑ 297, 351 
AppaÔikujjhanto 114 
AppaÔik|lÈni 276 
AppaÔimaÑ 221 
AppaÔimassa 173 
AppanigghosaÑ 204 
AppapaÒÒo 298 
AppabuddhÊnaÑ 248 
AppamaÒÒÈyo 88 
Appamattassa 312 
Appamatto 279, 397 
AppamÈÓaÑ 186, 241 
AppamÈdaÑ 369 
AppamÈdena 97 
AppameyyaÑ 87 
Appassuto 399 
AppahÈnaÑ 284 
AppÈsi 404 
Appiccho 205, 343 
Appena 119, 491 
Aphassayi 492 
AphusitaÑ 356 
AbandhanÈ 12 
Abbahe 97 
Abbuyha 24 
AbbhachÈditÈ 452 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

  [ A ] 
AbbhatÊtasahÈyassa 426 
AbbhantarapassayaÑ 285 
AbbhÈ 186 
Abbhuto 83, 187 
AbbhunnaditÈ 452 
AbbhokÈsiko 324 
AbbhokÈse 88 
AbyÈpajjaraho 241 
AbyÈbajjhÈdhimuttassa 237 
AbyÈsekÈ 352 
Abravi 135 
AbravuÑ 270 
AbhaÓÊ 366 
AbhÈsayi 51 
AbhÈsi 73 
Abhika~khantaÑ 49 
Abhigajjino 470 
AbhijÈnÈti 495 
AbhijÈnÈmi 241 
AbhijÈnissaÑ 346 
AbhijigÊsati 279 
AbhijjhÈ 303 
AbhiÒÒÈpÈramippatto 533 
AbhiÒÒeyyaÑ 309 
AbhinandÈmi 217 
AbhinanditaÑ 92 
Abhinibbutatto 534 
AbhipatthayaÑ 296 
Abhipatthito 157 
AbhippasÈdemi 492 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

  [ A ] 
Abhimano 473 
Abhir|hanaÑ 287 
AbhirocayiÑ 217 
Abhivandito 491 
Abhivassati 399 
AbhivuÔÔhÈ 452 
Abhisaddahanto 298 
Abhisamayo 210 
AbhisambhutvÈ 451 
Abhisambhonto 60 
AbhisÈpamÈgato 472 
AbhihÈraye 236 
AbhihÈsanaÑ 221 
AbhuÒjiÑsu 351 
AbhuÒjisaÑ 451 
AbhutvÈ 398 
AmaÒÒittho 11 
AmataÑ 49 
Amataddaso 23, 51 
AmatapadaÑ 470 
AmatamadasaÑghasuppahÊnÈ 32 
Amatassa 468 
AmatÈ 527 
Amate 530 
AmatogadhaÑ 283 
Amamo 466 
AmarÈ 8, 297 
AmÈyo 152 
Amite 467 
AmukharÈ 352 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 553 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AmoghaÑ 119, 153, 402 
Ambavane 195 
AmbÈÔakÈrÈme 129 
AmbilaÑ 276 
AmbujaÑ 121 
AmbunÈ 455 
Ambe 355 
AmhaÑ 427 
Amhi 23, 49 
Ayaso 248 
AyÈci 329 
AyonisaÑvidhÈnena 20 
AraÒÒakÈni 210 
AraÒÒÈni 400 
AratiÑ 522 
Arahato 260 
ArahaddhajaÑ 366 
Arahanto 400 
ArahÈ 51 
AriyakantaÑ 152 
AriyadhammaÑ 536 
Ariyadhammo 246 
AriyavatÈ 49 
AriyasaccÈni 142 
AriyÈ 364 
Ariyo 105 
ArukÈyaÑ 292 
Ar|pa 472 
AlaÑ 398 
Alakkhya 473 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
Ala~katÈ 3 
Ala~kato 293 
AlattakakatÈ 124, 292 
AlatthaÑ 283 
Alabhanto 65 
AlabhiÑ 299 
AlasaÑ 101 
AlÈbhe 247 
AlÈbho 248 
AleÓadassinÊ 31 
AlocayiÑ 14 
AllaÑ 398 
AvaÒjhÈ 299 
AvaÓo 285 
AvaÓÓaÑ 220 
Avanatho 522 
Avandi 329 
AvalokeyyÈtha 209 
Avase 265 
Avassute 11 
AvighÈtavÈ 343 
AvijÈnantÈ 8 
AvijjÈ 12, 473 
AvijjÈya 200 
AvitakkaÑ 242 
Aviddasu 54, 162, 479 
AvirodhappasaÑsinaÑ 332 
AvihiÑsÈ 61 
AvÊtataÓhÈ 297 
Av|pasantÈ 354 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 554 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

  [ A ] 
Avoca 329 
AsaÑkuppaÑ 241 
AsaÑvindaÑ 269 
AsaÑsaÔÔho 205 
AsaÑhÈriyo 76 
AsaÑhÊraÑ 241 
AsaÑhÊrÈ 530 
Asa~khataÑ 163 
Asa~gacÈrÊ 469 
AsaÒÒato 328 
Asatthena 333 
Asattho 285 
AsadÈ 293 
AsantuÔÔho 343 
AsabbhÈ ca 402 
AsamÈhitÈ 364 
AsamÈhito 222 
AsammohaÑ 237 
AsayhasÈhino 172 
AsallÊnena 345 
AsÈrato 475 
AsiÑ 329 
AsitaÑ 530 
AsitÈ 249 
Asuci 121 
AsuddhiÑ 54 
AsubhasaÒÒaÑ 211 
AsubhÈya 526 
Asuro 283 
Aseyyo 453 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

  [ A ] 
AsesaÑ 525 
AsokaÑ 163 
AsokatÈ 270 
AsmÈ 283 
AsmiÑ 219 
Asmi 24 
AsmimÈno 109 
Assa 75 
AssÈsapassÈsÈ 344 
AssÈsarato 261 
AssutÈvino 363 
AhaÑ 4 
AhatthapÈso 335 
AhÈriyarajamattike 286 
AhiÑsaÑ 285 
AhiÑsako 334 
AhirikÈ 356 
AhirikkatÈya 473 
AhuÑ 56 
Ahu 140 

  [ Œ ] 
Œka~khantÈ 354 
ŒkappÈ 359 
ŒkÈsasamaÑ 490 
Œgacchate 368 
ŒgataÑ 260 
ŒgatÈ 455 
ŒgatiÑ 347 
Œgamma 257 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Œ ] 
ŒghÈtanaÑ 104 
ŒghÈtanÈ 268 
ŒcÈragocare 210 
Œcinato 303 
ŒjaÒÒaÑ 66 
ŒjaÒÒo 246 
ŒjÈniyo 135 
ŒjÈnÊyena 111 
ŒjÊvahetu 473 
ŒjÊvo 210 
ŒÓiÑ 280 
ŒÓiyÈ 279 
ŒtÈpÊ 283 
ŒturaÑ 92, 292 
Œturesu 8 
Œdapayanti 332 
ŒdÈya 26 
ŒdiÑ 537 
ŒdiccabandhunaÑ 529 
ŒdiccabandhunÈ 104 
Œdiccova 307 
Œdittato 299, 467 
ŒdittÈva 268 
Œdiyissanti 368 
ŒdisantaÑ 284 
ŒdÊnavaÑ 122, 298 
ŒdÊnavo 3 
ŒnaÑ 186 
Œnandino 188 
ŒnisaÑso 27 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Œ ] 
ŒpagÈk|laÑ 31 
Œpajja 298 
ŒpopaggharaÓo 199 
ŒbharaÓaÑ 221 
ŒmalakÈni 355 
ŒmisaÑ 283 
ŒmodayÈmi 241 
ŒyatanÈni 532 
ŒyatanuppÈdaÑ 237 
ŒyantiÑ 26 
ŒyasakyaÑ 20 
ŒyÈgo 196 
ŒyÈcanÈhi 134 
ŒyukkhayÈ 268 
Œyogo 210 
ŒrakÈ 9, 68 
ŒraÒÒikÈ 488 
ŒraddhavÊriyÈ 369 
ŒraddhavÊriye 60 
ŒraddhavÊriyo 343 
Œrabbha 345 
ŒrÈ 303 
ŒrÈdhayi 400 
ŒrÈdhetvÈ 156 
Œruyha 5, 124 
ŒlayaÑ 31 
ŒlayesinÊ 31 
Œlope 398 
Œvattayissa 66 
Œvatteti 66 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Œ ] 
ŒvaraÓaÑ 278 
Œvasanto 297 
Œvahati 27 
Œvikarohi 535 
ŒvudhaÑ 329 
ŒvudhÈni 271 
Œsajja 494 
ŒsanaÑ 14 
ŒsamÈnÈ 169 
ŒsavÈ  51, 207 
Œsave 211 
ŒsÈdi 492 
ŒsÈya 170 
Œsi 17, 157 
ŒsÊnaÑ 531 
ŒsÊnasayanassa 119 
ŒharissÈmi 98 
Œhu 397 
ŒhutÊnaÑ 196 

[ I ] 
IcchaÑ 95 
Icchati 111 
Icchanti 356 
IcchÈdh|pÈyito 118 
Iccheyya 188 
IÓaÔÔo 469 
ItarÊtare 351 
Iti 28 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ I ] 
ItthabhÈvaÑ 347 
Itthigandhesu 278 
Itthir|pe 277 
Itthisare 277 
ItthisotÈni 278 
IdaÑ 398 
Iddhi 84 
IddhiguÓe 346 
Iddhimanto 454 
IddhimÈ 84 
IddhiyÈ 111, 343 
Idha 219 
Indo 227 
IndriyÈni 60, 275 
Indriyesu 157 
Ime 521 
IriyaÑ 350 
Iriyanti 8 
IriyamÈnaÑ 260 
IriyÈpathiyaÑ 210 
Isi 529 
Isino 271 
IsippayÈtamhi 468 
IsisaÑghanisevito 287 
Isisattamo 529 
IsÊnaÑ 529 
Issare 355 
IssÈmÈnena 83 
IssukÊ 362 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
UkkaÔÔho 234 
UkkaÓÔhÈmi 269 
UggatejaÑ 467 
UggaputtÈ 521 
UggharantaÑ 92 
UccÈvace 53 
UccÈvacehi 279 
Ucce 325 
UcchinnÈ 51 
Uju 307 
UjugatÈ 536 
Ujubh|taÑ 153 
Ujumaggamhi 235 
UjjuhÈnova 215 
UjjhÈnasaÒÒino 364 
UjjhituÑ 150 
UjjhitvÈ 24 
UÒchÈpattÈgate 323, 488 
UÔÔhehi 101 
Utu 352 
UttamaÑ 17 
Uttamatthassa 194, 237 
UttamavaÓÓino 307 
Uttamo 403 
UttaraÓo 104 
Uttari 344 
UttÈnaseyyakÈ 354 
UttiÔÔhapiÓÉo 451 
UdakÈsanabhojanaÑ 354 
UdaggacittÈ 271, 528 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
Udaggo 87 
Udapajjatha 3, 99, 427 
Udabindu 247 
UdarÈvadehakaÑ 354 
UdikkhisaÑ 3 
Udicco 335 
Udiyyati 528 
UddhaÑ 93 
UddhaccameghathanitaÑ 286 
UddhatÈ 364 
Uddhato 257, 343 
UnnatÈ 247 
UnnaÄassa 234 
UnnaÄÈ 364 
UnnaÄÈnaÑ 235 
UpaghÈtaÑ 206 
UpacÊyati 304 
UpaccagÈ 96, 243 
UpajÊvantÈ 356 
UpajjhÈye 368 
UpajjhÈyo 49 
UpaÔÔhahiÑ 451 
UpaÔÔhÈpenti 355 
UpaÔÔhitÈ 353 
UpadaÑsayi 51 
UpaddutaÑ 466 
UpaddutÈ 475 
UpadhÈvanti 521 
UpadhÊ 320 
UpadhÊsu 523 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 558 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
UpanÈmayuÑ 135 
UpanÈmeti 220 
UpanÈhÊ 362 
UpanikkhamiÑ 5, 98 
UpanidhÈya 149 
Upapajjatha 26 
UpapattiyÈ 402 
Upaparikkhati 424 
Upabbaje 450 
UpamÈya 405 
UpariÔÔhaÑ 346 
Uparundha 472 
Uparundhiya 164 
Upalabbhati 90 
Upavade 206 
Upasantassa 114 
Upasanto 526 
Upasame 192, 260 
Upasamena 494 
UpasampadÈ 72 
Upasammati 115 
UpahaÒÒati 303 
Upahanti 188 
UpÈgamaÑ 335 
UpÈdÈnakkhayassa 237 
UpÈdÈnappamocano 105 
UpÈdÈnassa 537 
UpÈyena 355 
UpÈyehi 279 
UpÈrambhacitto 68 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
UpÈvisiÑ 99, 158 
UpÈseyya 423 
UpekkhÈsetadantavÈ 261 
Upeti 119, 170 
Upeto 299, 367 
Upenti 171 
Uppajje 115 
UppatitÈ 75 
UppÈdakovido 206 
UbhatobhÈge 493 
Ubhayantarena 399 
Ubhayeneva 23 
UmmaggapathaÑ 530 
Ummattehi 353 
Uyyame 147, 452 
UragaÓÉipisÈcinÊ 489 
UsÊrattho 96 
UsunÈ 490 
Us|yÈ 286 
UssahitvÈ 424 
Ussahe 474 
Ussitaddhajo 108 
UssukÈ 351 
Ussukko 147, 450 
UhataÑ 254 
UÄÈrÈ 75 

[ � ] 
�nÈvÈ 297 
�n|daro 398 
�miyÈ 257 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ E - O ] 
Ekakassa 274 
EkaggaÑ 162, 526 
Ekaggacittassa 94 
Ekaghano 238 
EkacÈri 472 
Ekatiyesu 404 
EkapÈdena 14 
EkamantaÑ 194 
EkavihÈrissa 175 
EkÈkiyo 176, 466 
EkÈsaniko 324 
Eke 333 
Eko 397 
EkodibhÈvite 347 
EtaÑ 51 
EtÈdisaÑ 14 
Ete 451 
Etehi 276 
EttakÈ 522 
Edhati 280 
Eyya 207 
Eraya 535 
EvaÑ 66 
EvaÑdiÔÔhi 56 
Evar|pe 265 
Esati 342 
EsÈ 53 
Eso 27 
Ehi 329 
Egayha 57 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ O ] 
OghapÈso 256 
OghasaÑsÊdano 200 
Oghassa 530 
OÔÔhapahatamattena 453 
OÉÉitaÑ 3 
OtariÑ 56 
OtiÓÓo 118 
Otthato 200 
OdahÊ 293 
OdÈtaÑ 186 
OdÈtamanasa~kappo 367 
OdÈtesu 365 
Odhenti 528 
OnaddhaÑ 292 
OmÈno 109 
OraÑ 297 
OrasaÑ 538 
OrasikaÑ 284 
Oraso 57 
Oruyha 450 
OruhitvÈna 124 
OlaggessÈmi 65 
Olaggo 65 
Ovadeyya 401 
Ohito 216 

[ Ka ] 
Kakusandha 142 
Ka~khaÑ 310 
Ka~khati 524 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KaÒcanaÑ 260 
KaÒci 108 
KaÔucchubhikkhahetu 354 
KaÔasiÑ 122 
KaÔukaÑ 277 
KaÔÔhe 468 
KaÓÔakaÔÔhÈnamhi 357 
KaÓhato 521 
KaÓha dukkhaÑ 495 
KaÓhÈbhijÈtiko 311 
KataÑ 49 
Katakicco 268 
KattabbakaÑ 49 
Kandanti 297 
Kandanto 98 
KapitthaÑ 355 
KapÊva 454 
KappaÑ 535 
Kappate 140 
KappÈyano 537 
KappiyaÑ 398 
Kappiyo 538 
Kappeti 422 
Kappesi 72 
Kappo 538 
KammaÑ 334 
Kammato 355 
Kammayantena 201 
KammayantavighÈÔano 104 
KammavipÈkena 334 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KayirÈ 119 
KaritvÈna 14 
Karissasi 59 
KarissÈmi 522 
Kareyya 278 
KarerimÈlÈvitatÈ 452 
Karoto 303 
Karotha 96 
KalahÈbhiratÈ 364 
KalyÈÓa-iriyÈpatho 111 
KalyÈÓadassano 307 
KalyÈÓamitto 152, 257 
KalyÈÓavÈkkaraÓo 73 
KalyÈÓasÊlo 152 
KalyÈÓÈnaÑ 220 
Kasate 170 
KassaÑ 87 
KassÈma 176 
KÈnane 59, 60 
KÈpurisena 421 
KÈmaÑ 24 
KÈmakÈriyo 367 
KÈmakÈro 536 
KÈmakopapahÊnÈ 249 
KÈmagavesino 401 
KÈmaguÓesu 298 
KÈmaguÓehi 171 
KÈmajÈlÈ 65 
KÈmadhÈtupurakkhato 84 
KÈmandhÈ 23 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

  [ Ka ] 
KÈmamayikaÑ 248 
KÈmaratisanthavaÑ 335 
KÈmasaÒÒÈ 427 
KÈmÈ 298 
KÈme 296 
KÈmehi 260 
KÈyagatÈ 426, 526 
KÈyagatÈ sati 235 
KÈyamaccheragaruno 425 
KÈye 11 
KÈyo 453 
KÈraye 147 
KÈrito 111 
KÈruÓikÈ 369 
KÈlaÑ 98 
KÈlamhi 368 
KÈveyyamattÈ 532 
KÈsÈvaÑ 367 
KÈsÈve 365 
KÈÄapakkhe 20 
KÈÄassa 31 
KiccaÑ 270 
KiccakÈrÊ 274 
KiccÈkicce 355 
Kicce 235 
Kicchati 453 
KicchantÈ 365 
KiÒcanaÑ 29 
KiÔÔhÈdaÑ 116 
KittiÒca 525 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KittiyÈ 247 
KittisilokavaddhanÊ 187 
Kima~gaÑ 12 
Kilamati 453 
Kilesavatth|su 353 
KilesÈ 353 
KilesÈnaÑ 352 
Kilesissanti 362 
Kilesehi 113 
KÊdiso 494 
KÊÄanti 353 
KuÒjarÈbhirudÈ 452 
KuÔÔam|laÑ 451 
Kuto 525 
KuddiÔÔhiÑ 286 
KuddhaÑ 114 
KuminÈmukhe 23 
Kummaggabh|taÑ 492 
Kulamhi 470 
KulÈni 450 
Kullo 92 
KusalÈ 343 
KusÊtÈ 365 
KusÊto 399 
KusumÈkulÈnaÑ 164 
KuhÈ 364 
K|Ôena 121 
KevalÊ 255 
Ko 284 
KoÔÔhake 194 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KoÓÉaÒÒo 255 
Kodhanena 421 
KodhapattamanatthaddhaÑ 284 
Kodhena 362 
Kovido 527 
Kovidosi 102 
KosÈrakkho 425 
KoÄiyÈ 170 

[ Kha ] 
KhaÓÈtÊtÈ 97 
KhaÓo 96, 404 
KhattiyÈ 308, 355 
KhantivÈdÈnaÑ 332 
KhantyÈ 424 
Khandhe 471 
KhaÄu~ko 368 
KhÈdanÊyÈni 355 
KhÈyati 426 
KhippaÑ 115 
KhÊÓapunabbhavÈ 529 
KhÊÓasaÑyogaÑ 493 
KhÊÓasaÑsÈro 29 
KhÊÓÈsavo 422 
KhÊyanti 207 
KhÊlÈni 530 
KhudÈ 467 
KhuraÑ 99 
KhettaÑ 170, 363 
KhepetvÈ 68 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Kha ] 
KhemaÑ 527 
Khemato 122, 369 
KhemÈ 32 

[ Ga ] 
Gacchatha 235 
Gacchanto 3 
Gacche 491 
Gajo 65, 366 
GaÓaÑ 450 
GaÓÈcariyaÑ 17 
GaÓikÈ 355 
GaÓena 450 
GaÓÉam|lo 29 
GaÓhÈti 424 
GataÑ 352 
GatÈ 246 
GatiÑ 347 
Gati 193 
Gatimanto 427 
Gate 426 
Gato 142 
GattÈni 5 
GadhitÈse 523 
GanthaÑ 288 
Ganthito 276 
Gandho 221 
GabbhaÑ 298 
Gabbhavokkantito 299 
Gamissanti 364 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ga ] 
GambhÊrapaÒÒo 76, 527 
GambhÊre 285, 362 
GambhÊro 105, 455 
GayaphagguyÈ 17, 56 
GayÈyaÑ 17 
GayÈya 56 
GarahantÈ 365 
Garuko 216 
Garusammate 108 
Gar|naÑ 75, 209 
GaÄantamhi 164 
GÈthÈ 366 
GÈmantesu 365 
GÈme 400 
GÈravo 9, 90 
GÈÄhito 199 
Gini 262 
GiraÑ 535 
Girikandare 176 
GirinadÊhi 32 
Giribbaje 467 
GihÊ 355 
GuÓavanto 363 
GuÓahÊnÈ 363 
GuttadvÈro 152, 205 
G|thak|pena 199 
G|thabhaste 489 
G|thalittaÑva 201 
GehasitaÒca 522 
Gocaro 455 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ga ] 
Gotama 524 
GotamÊ 171 
Gotamo 72 
GodhÈya 323 

[ Gha ] 
GhatvÈ 303 
GharÈ 268 
GhasaÑ 283 
GhÈsahÈrako 346 
GhoraÑ 122 
Ghosite 353 
Ghosena 131 

[ Ca ] 
CakkavattÊ 307 
CakkÈnuvattako 405 
CakkhuÑ 535 
Cakkhuma 320 
CakkhumatÈ 533 
CakkhumÈ 23 
Ca~kamaÑ 5 
CajissÈmi 328 
Catuganthena 200 
CatubbipallÈsavasaÑ 478 
CandanikaÑva 199 
CandanussadÈ 3 
CandimÈ 20 
Cando 29 
Capalo 257 
CammakaÒcukasannaddho 200 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ca ] 
Carati 304 
Carato 119 
Caranti 171 
CarimÈ 119 
CarissaÑ 473 
Carissasi 526 
Care 450 
CalaÑ 470 
CÈtuddiso 451 
CÈturanto 307 
CÈrittaÑ 210 
CÈrudassano 306 
CittaÑ 4-298 
CittakataÑ 292 
CittakalÊ 65 
Cittassa 283 
CittÈ 65, 293 
CittiÑ 354 
CittÊkÈro 210 
CitrachadÈ viha~gamÈ 470 
CitrÈ 298 
CitrÈni 254 
CintÈ 274, 348 
Cira 18 
CirarattaÑ 283, 524 
CirarattasamÈhito 524 
CÊyate 504 
CÊvaradhÈraÓaÑ 367 
CuÓÓakamakkhitaÑ 292 
CutiyÈ 402 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ca ] 
Cut|papÈtaÑ 347 
Cetayati 504 
CetasÈ 108 
CetasikaÑ 267 
Cetopariyakovido 531 
CetopariyÈya 402 
CetosantiÑ 98 
CetosamathaÑ 400, 453 
CodayaÑ 235 
Codito 495 
Codesi 83 
Coro 298 

[ Cha ] 
ChaÉÉayiÑ 156 
ChaÉÉayitvÈna 200 
ChaÉÉetvÈ 108 
ChadanaÑ 169 
ChandaÑ 28, 523 
ChandarÈgavas|petÈ 131 
ChandÈ 359 
Chandikato 424 
ChannaÑ 117 
ChamÈ 5 
ChÈdeti 398 
Chijjatha 451 
Chinna 12 
ChettuÑ 99 
ChetvÈ 24, 104 
ChetvÈna 262 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ja ] 
JagatogadhaÑ 523 
JaÒÒÈ 111, 489 
JaÔilabh|tassa 84 
JaÓÓuke 399 
JanaÑ 452 
Janayetha 75 
JanÈ 523 
Jano 400 
Jambuyo 31 
JambusaÓÉassa 307 
Jammi 96 
JayaÑ 223 
JarÈ 162 
JarÈmaccunivÈraÓo 105 
JarÈya 118 
JalajuttamanÈmako 302 
Jaha 471 
Jahassu 524 
JaÄasamÈno 411 
JÈtar|paÑ 363 
JÈtar|pÈni 299 
JÈtar|pena 25 
JÈtiÑ 537 
JÈtimadena 107 
JÈtu 333 
JÈto 171 
JÈnaÑ 536 
JÈnÈti 76 
JÈnÈmi 84 
JÈyati 171 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ja ] 
JÈyetha 187 
JÈlapacchannÈ 23 
JÈlini 346 
JigÊsaÑ 470 
Jigucchito 226 
Jitindriyehi 467 
JinaÑ 17 
JinasÈsane 299 
JimhapathaÑ 492 
JÊrati 423 
JÊvate 149 
JÊvikattÈ 355 
JÊvitaÑ 249 
JÊvitÈ 187 
JÊvitÈnaÑ 351 
JÊve 249 
JuhÈmi 54 
JuhiÑ 53 
Joti 102 
Jotimanto 535 

[ Jha ] 
JhÈnasokhummasampanno 112 
JhÈnÈni 471 
JhÈne 347 
JhÈya 102 
JhÈyati 323 
JhÈyanto 335 
JhÈyÈmi 426 
JhÈyinaÑ 215 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 566 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Jha - ©a ] 
JhÈyino 274 
JhÈyÊ 256, 261 
©atvÈ 75 
©atvÈna 76 
©ÈÓaÑ 427 
©ÈÓavajiranipÈtano 104 
©ÈÓena 105 
©Èto 534 

[ ®ha - �a ] 
®hapayitvÈ 455 
®hÈyÈmi 335 
®hitaÑ 238 
®hitacittassa 344 
®hitÈ 28 
®hiti 292 
®hito 76 
�ayhati 297 
�ayhamÈnesu 451 
�ahÈmi 504 

[ Ta ] 
TaÑ 24 
Takkaro 118 
Tacena 292 
Taconaddhe 489 
Tacchanto 279 
TajjitÈ 31 
TaÓhaÑ 24 
TaÓhakkhayÈdhimuttassa 237 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ta ] 
TaÓhÈ 115 
TaÓhÈchadanachÈditÈ 23 
TaÓhÈjÈlo 29 
TaÓhÈdhanusamuÔÔhÈnaÑ 284 
TaÓhÈm|lavisosano 104 
TaÓhÈm|lena 201 
TaÓhÈya 96 
TaÓhÈlataÑ 466 
TaÓhÈsallena 118 
Tato 3 
TÈtÈ 215 
TathaÑ 56 
TathattaÑ 525 
TathÈgatÈnaÑ 536 
TathÈgate 11 
Tath|pamaÑ 472 
Tad|naÑ 119 
Tandi 467 
Tapena 228 
TappaccayÈ 270 
TapparÈyaÓÈ 351 
TaraÓÊye 19 
TarantaÑ 170 
Taranti 188 
TasathÈvare 333 
TÈÓaÑ 101 
TÈÓÈ 297 
TÈdinÈ 28 
TÈdino 238 
TÈdisako 152 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 567 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ta ] 
TÈdisÈ 12 
TÈdisÊ 94 
TÈdiso 76 
TÈdÊnaÑ 367 
TÈdÊhi 467 
TÈpaye 526 
TikicchantaÑ 115 
TikkhattuÑ 56 
TiÔÔhati 284 
TiÔÔhato 119 
TiÔÔhante 350 
TiÓakaÔÔhasamaÑ 269 
Titti 297 
TitthaÑ 221, 287 
TitthiyÈnaÑ 365 
Tibbanikkamo 255, 531 
TibhavÈbhinissaÔo 456 
TÊragocarÈ 362 
TucchaÑ 93 
Tuccho 492 
TujjamÈno 297 
TuÔÔhena 68 
TuÔÔho 268 
Turiyena 94 
Tuleti 424 
TuleyyaÑ 468 
T|riye 3 
T|lasannibhaÑ 476 
Te 51 
TekicchaÑ 285 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ta ] 
TejanaÑ 333 
TelacuÓÓaÑ 354 
TeladhÈrÈ 352 
TelasaÓÔhehi 364 
TevijjaÑ 493 
TevijjÈ 529 
Tevijjo 51 
Toyena 468 

[ Tha ] 
ThaddhÈ 364 
ThambhÊ 362 
ThÈmavÈ 75 
ThÈmasÈ 491 
ThinaÑ 286 
Th|laÑ 262 
Therehi 367 
Thero 255 

[ Da ] 
Da 196 
Dakkhasi 522 
DakkhiÓaÑ 196 
DakkhiÓeyyaggiÑ 54 
DakkhiÓeyyo 23, 51 
Dakkho 278 
DaÔÔhu 122 
DaÓÉaÑ 328 
DaÓÉena 333 
DaditvÈ 171 
DantaÑ 60 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
DantaponaÑ 355 
DantavaÓÓikapÈrutÈ 364 
Dantassa 114 
DantÈ 320 
Danto 333 
Dandhaye 19 
DandhÈ 193 
Dabbo 524 
Damayanti 333 
DamayissaÑ 66 
Damasaccena 366 
Dameti 66 
Damena 228 
DamessÈmi 66 
Daliddo 226 
DasadevasahassÈni 454 
DasaddhÈnaÑ 530 
DassanaÑ 153 
Dassaye 205 
Daharo 330 
DaÄhakhilo 256 
DaÄhadhammadassÊ 534 
DaÄhadhammino 521 
DaÄhaparakkamÈ 369 
DaÄhaparakkame 60 
DaÄhamaÔÔÈlakoÔÔhake 324 
DÈÔhino 164 
DÈyÈdo 57 
DÈlemu 488 
DÈsidÈsaÑ 363 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
DÈsÊgaÓapurakkhatÈ 25 
DiÔÔhasute 523 
DiÔÔhÈ 533 
DiÔÔhigatÈni 354 
DiÔÔhigahanapakkhando 54 
DiÔÔhisandÈnena 18 
DiÔÔhe 267 
DiÔÔho 72 
Dibbacakkhu 84, 347 
DibbasotaÑ 84 
Dibbehi 171 
DivÈ 93 
DivÈ vihÈrÈ 529 
DisÈ 425 
DisodisaÑ 222 
DisvÈna 83 
DÊgharattÈnusayitaÑ 288 
DukkhaÑ 142 
Dukkhato 399 
DukkhantaÑ 207 
Dukkhav|pasamano 105 
DukkhÈ 276 
Dukkhito 453 
DukhaÑ 277 
DukhÈvahaÑ 466 
DuggatiÑ 27 
DuggatigÈminaÑ 14 
Duggandhe 11 
DujjayaÑ 114 
Dujjaho 148 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
DuÔÔhacittÈ 367 
DuÔÔhullagÈhÊ 524 
DuppasuÑ 116 
Dubbacanena 468 
DubbalÈ 363 
DubbhidaÑ 256 
DumÈ 169 
DumÈni 169 
DummatÊ 363 
Dummano 194 
DummantitaÑ 335 
DummantÊ 12 
DummedhÈ 12 
Dummedhino 334 
Dummedhehi 248 
Dummedho 68 
DuraccayaÑ 96 
Dullabho 450 
DussÊ 494 
D|rakantanÈ 473 
D|ra~gama 472 
DevakÈyehi 455 
DevattanaÑ 474 
DevadevaÑ 538 
DevarÈjÈ 170 
Devaloke 347 
Desayi 344 
DesitÈ 186 
Desito 142 
Deseti 527 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
DesentaÑ 17 
DosasaÑhitaÑ 216 
DosinapuÓÓamÈsiyÈ 472 
DosinÈ 29 
Doso 12 
DvÈravivaraÑ 65 
Dvipaduttama 538 
DvipÈdako 121 
Dvecatura~gagÈminaÑ 163 

[ Dha ] 
DhajaÑ 365 
DhaÒÒaÑ 170 
DhanaÑ 297 
DhanatthaÑ 265 
Dhanena 298 
DhammaÑ 8 
DhammakathaÑ 332 
DhammakucchisamÈvÈso 261 
DhammagatÈ 279 
Dhammagar|hi 467 
DhammacÈriÑ 27 
DhammacÈrÊ 27 
DhammacintanÈ 261 
DhammaÔÔho 278, 280 
DhammataÑ 268 
Dhammato 355 
DhammatthasahitaÑ 56, 278 
DhammadasÈ 530 
Dhammadaso 525 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 570 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Dha ] 
Dhammadharo 76, 424 
Dhammabh|tehi 142 
DhammayuttaÑ 328 
DhammarÈjassa 90 
DhammarÈjÈ 90 
Dhammarato 425 
DhammasamuppÈdaÑ 269 
DhammasÈramayaÑ 287 
DhammasudhammataÑ 15 
DhammÈdÈsaÑ 92 
Dhammiko 248 
Dhamme 27 
Dhammesu 23 
Dhammo 27 
DhÈtuyo 532 
DhÈrayi 342 
DhÈrÈkulÈ 163 
DhÈreyya 204 
DhitipparaÑ 476 
Dhitimanto 427 
DhÊrÈ 535 
DhÊro 75 
DhutaguÓe 455 
Dhute 472 
DhunÈma 488 
Dhure 246 
DhuvaÑ 187 
DhuvappayÈto 200 
DhonaÑ 536 
Dhovi 342 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
NaÑ 3 
Nakkhambhayante 75 
Nagantare 164, 476 
NagavivaraÑ 164 
Nagassa 531 
NagÈ 452, 475 
NaccagÊtehi 342 
Naccati 3 
NaÔÔakÊ 3 
NabhaÑ 9 
Nabhe 163 
NamassaÑ 534 
NamassantÈ 454 
Namassanti 260 
NamassiÑsu 227 
Namucino 51 
Narake 329 
NÈrasÈrathi 83 
Narassa 306 
NarÈnaÑ 535 
Naro 280 
NavaggahaÑ 66 
NavasotasandaniÑ 476 
NavasotÈni 11 
Navena 468 
Navehi 426 
NaÄaÑ 96 
NÈnÈkuÓapaparip|ro 121 
NÈnÈkulamalasampuÓÓo 199 
NÈgaÑ 538 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 571 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
NaganÈmÈnaÑ 261 
NÈganÈmosi 529 
NÈgassa 262 
NÈgo 263 
NÈgova 469 
NÈnappayÈtamhi 356 
NÈnÈjanasa~gaho 450 
NÈnÈbhÈvo 201 
NÈnÈrajjena 285 
NÈnÈvÈdÈ 362 
NÈmar|pe 537 
NÈrÊ 3 
NÈvÈya 287 
NÈsadÈ 293 
NiketacÈriko 216 
NikkhantaÑ 521 
Nikkhippa 271 
Nigacchanti 246 
Nigacchasi 495 
NiggaÓha 115 
NiggaÓhissanti 367 
NiggatÈ 354 
Niggayha 536 
NiggayhavÈdiÑ 401 
Nigghoso 528 
NiccaÑ 60 
NiddÈbahulo 101 
NidhÈya 328 
NidhÊnaÑva 401 
NindÈyaÑ 247 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
NinhÈtasabbapÈpomhi 57 
Nipako 257, 524 
NipuÓatthadassÊ 76 
NippapaÒcaÑ 344 
NippapaÒcarato 344 
NibandhisaÑ 478 
NibandhissaÑ 66 
NibbajjayaÑ 469 
Nibbanatho 164, 522 
NibbanaÑ 260 
NibbÈnaÑ 91 
NibbÈnagamanaÑ 522 
NibbÈnapattiyÈ 527 
NibbÈnÈ 90 
NibbÈpanaÑ 525 
NibbÈyissaÑ 347 
NibbidÈ 3 
NibbidÈbahulo 526 
NibbiddhaÑ 186 
Nibbinda 504 
NibbisaÑ 217 
NibbutiÑ 104 
NimittaÑ 303 
Nimmalo 57 
Nimmine 494 
NiyÈmagataÑ 533 
NiyuÒjasi 471 
NiyojessaÑ 65 
NiyyÈnikaÑ 471 
NiyyÈniko 104 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
NiraggaÄo 164 
Nirato 522 
NiratthakaÑ 279 
Niratthako 200 
Nirayamhi 97 
Nirayesu 299 
NirassÈdÈ 268 
NirÈkatvÈ 84, 135 
NirÈso 466 
Niruttipadakovido 424 
Nir|padhi 157 
Nirodho 142 
NilÊnaÑ 121 
Nivattatha 235 
NivÈpaÑ 293 
NivÈsaÑ 346 
NiviÔÔhÈ 351, 524 
Nivuto 200 
Nivesiya 478 
Nisinnassa 398 
NisÊthe 164 
NisÊda 101 
NisevitaÑ 352 
NissaÔo 122 
NissÈya 451 
Nissukko 367 
Nihanti 280 
NihÊyati 188 
NÊcaÑ 204, 226 
NÊcÈ 351 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
NÊyanti 28 
NÊlacÊvarapÈrutÈ 364 
Nudati 215 
N|na 51 
NekatikÈ 355 
NekkhammaÑ 122 
Nekkhammaninno 456 
NekkhammarataÑ 260 
Nekkhamme 237 
NettÈ 293 
NettikÈ 333 
NesaÑ 531 
Nesajjiko 324 
No 534 
NhÈrupasibbite 488 
NhÈrusuttanibandhano 200 

[ Pa ] 
PaÑsuk|liko 323 
Pakato 5 
Pakkena 451 
Pakkhanti 425 
Pakkhanda 475 
PakkhimÈ 490 
PagÈÄho 492 
PaggahitaÑ 186 
PaggharantaÑ 92 
Pa~ko 148 
PaccakkhaÑ 98 
Paccati 285 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 573 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PaccattavedanÈ 495 
PaccapÈdi 328 
PaccabyÈdhiÑsu 490 
PaccayaÑ 139 
Paccaye 351 
PaccavekkhiÑ 93 
PaccavekkhisaÑ 56, 287 
PaccuggantuÑ 118 
Pacchato 31 
PacchÈmukhaÑ 170 
Pacchime 368 
Pacchimo 357 
Pajahassu 524 
Pajaheyya 211 
PajÈ 298 
PajjotakarÈ 535 
Pajjotakaro 102 
Pajjotassa 345 
PaÒcakkhandhe 73 
PaÒca~gike 347 
PaÒcanÊvaraÓe 200 
PaÒcasa~gÈtigo 234 
PaÒcaseÔÔho 537 
PaÒjalÊkatÈ 124 
PaÒhe 139 
PaÒÒaÑ 324 
PaÒÒavatÈ 421 
PaÒÒavantaÑ 453 
PaÒÒavÈ 223 
PaÒÒÈ 298 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PaÒÒÈpÈramitaÑ 405 
PaÒÒÈmayaÑ 467 
PaÒÒÈya 352 
PaÒÒÈvibhavena 188 
PaÒÒÈvudho 287 
PaÒÒÈsahito 187 
PaÒÒÈsÊso 456 
PaÔikacca 185 
PaÔikujjito 257 
PaÔiggaÓhittha 196 
PaÔiggahi 196 
PaÔiggaho 196 
PaÔighe 523 
PaÔiccuppannadhammÈnaÑ 105 
PaÔicchÈmi 283 
PaÔinanditÈ 526 
PaÔipassa 471 
PaÔipÈdesiÑ 194, 236 
PaÔippassaddhiladdhamhi 347 
PaÔibhajja 530 
PaÔibhanti 426 
PaÔibhÈnaÑ 528 
PaÔilomaÑ 492 
PaÔisa~khayantaÑ 75 
PaÔisa~khÈ 365 
PaÔisallÈnakÈraÓÈ 204 
PaÔissato 303 
PaÓÈmeyya 156 
PaÓidhÊ 157, 402 
PaÓipatiÑ 83 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PaÓÊtaÑ 351 
PaÓÉarasagotto 358 
PaÓÉitÈ 333 
PaÓÉito 75 
PaÓÓavÊsativassÈni 98, 427 
PatÈpavÈ 307 
PatiÔÔhÈ 220 
PatiÔÔhito 66 
Patir|paÑ 209 
PatodaÑ 51 
PattadaÓÉo 118 
PattapiÓÉiko 324 
Patte 368 
Patto 283 
PatvÈ 111 
PatthaddhagÊvo 453 
Patthaddho 108 
PatthayÈno 49, 220 
Patthe 205 
PathavÈpaggisamÈno 405 
PadaÑ 56, 357 
Padahati 424 
PadÈlaye 469 
PadÈleyya 211 
Paddhag| 234 
PadhÈnavÈ 525 
PanÈdayaÑ 32 
PantÈni 210 
PannagaÑ 201 
PannagindaÑ 110 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PapaÒcaÑ 400 
PapaÒcasaÑghÈtadukhÈdhi- 
   vÈhiniÑ 162 
Papatanti 525 
PapatiÑ 5 
Pappuyya 68, 73, 333 
Pappoti 20 
Pappontu 216 
Pabbajito 98 
PabbajitvÈ 271 
PabbajjaÑ 27, 329 
PabbatakandarÈsu 466 
Pabbato 242 
PabbÈjetvÈna 135 
PabbÈrakuÔÔe 476 
PabhÈsayanti 169 
PabhÈseti 186 
Pabhijja 530 
PamajjituÑ 119 
PamajjitvÈ 330 
PamattacÈrino 95 
PamattabandhunÈ 23 
Pamattassa 235 
PamattÈnaÑ 235 
PamÈdaÑ 335, 369 
PamÈdÈnupatito 97 
PamÈdo 97 
PamukhaÑ 221 
PamuÒca 102 
PamodanaÑ 220 
Payato 57 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
Payutto 66 
Paragatte 489 
ParacittaÒÒ| 84 
Parato 490 
ParaporisÈnaÑ 188 
ParamaÑ 68, 335 
ParamataraÑ 162 
ParamatthavijÈnanaÑ 283 
ParalÈbhaÑ 256 
ParÈmÈsena 54 
Parikappe 355 
ParikireyyuÑ 522 
ParikkhayÈ 352 
ParikkhÈre 351 
Pariggahe 104 
ParicÈrakaÑ 135 
ParicÈrako 422 
PariciÓÓo 216 
ParicitaÑ 241 
ParicitÈ 186 
PariccajitvÈ 354 
ParijÊyati 523 
PariÒÒÈya 73 
ParittaraÑso 102 
ParittÈ 352 
ParittikÈ 84 
Paridahissati 366 
ParinibbÈnaÑ 427 
ParinibbissaÑ 244 
Parinibbissati 73, 263 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
Parinibbuto 345 
ParinÊto 99 
ParipakkaÑ 199 
Paripucchati 497 
ParipuÓÓakÈyo 306 
ParipuÓÓÈ 186 
ParibÈhirÈ 356 
Paribbaje 398 
Paribh|to 193 
ParimajjitvÈ 5 
PariyÈye 355 
Pariyesati 31 
PariyosÈnabhaddako 105 
Parivajjayate 489 
ParivajjayiÑ 14 
Parivajjeyya 147 
Parivajjehi 526 
ParivÈrito 118 
ParisaÑ 355 
Parisussati 68 
Parihariya 171 
ParihÈyati 68 
ParihÈyanti 20 
ParihÊrati 121 
Pare 8 
Pareto 88 
ParoparaÑ 536 
ParosahassaÑ 529 
PalÈpo 529 
Palehi 31 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
Palla~kena 398 
PavaÉÉhantÈ 353 
PavattÈraÑ 401 
Pavanagato 466 
Pavanti 169 
Pavassa 536 
PavÈhayiÑ 57 
PavÈhemi 56 
Pavicayo 210 
PaviÔÔho 3 
Paviddhagocare 59 
Pavivitto 205 
Pavivekarato 343 
PavivekiyaÑ 248 
Paviveko 215 
PavedayuÑ 148 
Pavedhanti 238 
PasaÑsaÑ 220 
PasaÑsanti 453 
PasaÑsÈyaÑ 247 
PasaÑsitaÑ 152 
PasakkÈ 65 
Pasattho 468 
Pasanno 87 
PasavÊ 504 
PasÈdaniyaÑ 210 
PasÈdo 153 
PasÊdati 265 
Passa 15 
Passantassa 269 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
Passe 531 
PahantvÈna 162 
PahÈya 342 
Pahitattassa 175 
PahitattÈ 369 
Pahitatte 60 
PahÊnajÈtimaraÓo 255 
PahÊnabhayabheravo 451 
PahÊnÈ 54 
PÈkaÔo 367 
PÈÔihÊrÈni 83 
PÈtÈlakhittaÑ 468 
PÈtimokkhasmiÑ 206 
PÈturahu 3 
PÈto 56 
PÈtheyyaÑ 221 
PÈdapuÒchaniÑ 194 
PÈdÈsi 194 
PÈdukÈ 124 
PÈpaÑ 220 
PÈpakÈ 343 
PÈpakÈnaÑ 352 
PÈpake 257 
PÈpacitte 490 
PÈparato 65 
PÈpiccho 399 
PÈpima 522 
PÈpiyo 114 
PÈpe 65 
PÈraguÑ 260 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PÈrag| 268 
PÈra~gato 256, 283 
PÈvacanaÑ 209 
PÈvusa-abbhamÈliniÑ 478 
PÈvusasittakÈnane 476 
PÈvuse 215, 489 
PÈsÈdachÈyÈyaÑ 139 
PÈsÈdikaÑ 352 
PÈsÈdike 358 
PiÓÉaÑ 87 
PiÓÉapÈtamatikkanto 342 
PiÓÉapÈtikÈ 488 
PiÓÉapÈte 355 
PiÓÉapÈtiko 323 
PiÓÉikÈya 3 
PitupitÈ 173 
PidhÊyati 330 
PiyavÈcaÑ 526 
PiyÈpiyaÑ 249 
PisuÓena 421 
PÊtisukhena 60 
PuÓÓamÈsiyaÑ 29 
PuttaÑ 26 
PuthaviyÈ 9 
PuthujjanatÈya 523 
PuthujjanÈnaÑ 536 
Puthujjano 53 
Puneti 171 
PupphaÑ 355 
Pubbake 357 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PubbaciÓÓaÑ 473 
PubbÈparaÒÒ| 424 
PubbenivÈsaÑ 84 
PubbenivÈsÈya 402 
Purakkhato 450, 471 
PurÈ 368 
PurÈÓaÑ 11 
PurÈÓÈ 426 
PurisuttamaÑ 156 
PuruttamaÑ 227 
Pure 93, 265 
PurebhattaÑ 492 
P|tiÑ 92 
P|tikaÑ 68 
P|tikÈyo 200, 293 
P|timuttaÑ 451 
P|re 11 
Pekkhato 495 
PekkhamÈno 470 
Pecca 152, 220-2 
PemaÑ 75 
Pesalena 421 
Plavati 95 

[ Pha ] 
PharamÈno 60 
PhalaÑ 95 
PhaladassÈvÊ 131 
Phalesino 169 
PhassaÑ 297 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 578 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pha ] 
PhassapaÒcamÈ 345 
PhÈsu 175 
PhÈsuvihÈrÈya 398 
Phusa 471 
PhasantÈ 369 
PhusiÑsu 271 
PhusitaÑ 356 
PhusitaggaÄaÑ 88 
Phusitabbe 467 
PhusissaÑ 88 
Phuseyya 357 
PhussasavhayaÑ 358 

[ Ba ] 
BaddhÈ 23 
BandhanaÑ 24 
BandhanÈni 102 
Bandhane 12 
BandhapamuÒcakaraÑ 530 
BandhÈmi 177 
BandhitaÑ 18 
BalaÑ 118 
BalÈkÈ 31 
Balavanto 363 
BalÈni 60 
Balibaddho 423 
Balesu 66 
Bavhodake 91 
BahiddhÈ 51 
BahuÑ 14 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ba ] 
BahukaÑ 147, 452 
BahuttaraÑ 354 
BahuvidhÈnuvattaniÑ 466 
Bahussute 188 
Bahussutena 421 
Bahussuto 76, 400 
BaÄiseneva 121 
BÈdhayissanti 467 
BÈlappasaÑsanÈ 248 
BÈlÈ 12 
BÈlehi 353 
BÈhÈ 98 
BÈhÈya 194 
BÈhirÈsassa 235 
BÈhusaccaÑ 210 
BiÄÈrabhastaÑ 477 
BÊjaÑ 170 
BÊraÓaÑ 96 
BuddhaÑ 15 
Buddhakhettamhi 455 
BuddhavacanaÑ 96 
BuddhasÈsane 471 
BuddhaseÔÔhassa 73 
Buddhassa 130 
BuddhÈnaÑ 455 
BuddhÈnubuddho 255, 530 
Bojjha~gasamÈdhibhÈvanÈ 471 
Bojjha~gÈni 60 
BodhipakkhikÈ 343 
Byantikato 164 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 579 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
ByÈbha~giÑ 227 
Bravi 537 
BrahmakÈyikÈ 454 
Brahmacariyassa 424 
Brahmajacco 335 
Brahmapathe 260 
BrahmÈ 227 
BrÈhmaÓassa 534 

[ Bha ] 
BhagavÈ 18 
Bhajissanti 365 
Bhaje 401 
BhaÒji 96 
BhaÒjitvÈ 140 
BhaÒjissaÑ 467 
BhaÓÉanti 456 
BhaÓÉare 354 
Bhatako 217 
BhattaÑ 14 
BhattimÈ 75 
BhaddaÑ 96 
Bhaddiyo 129 
Bhaddo 23 
Bhaddova 130 
Bhamissanti 365 
BhayajananiÑ 466 
Bhayato 369 
BhayÈ 267 
Bhayena 31 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Bha ] 
BhavaÑ 105 
Bhava 526 
Bhavanti 535 
BhavÈ 54 
BhavÈbhavavasaÑ 246 
BhavÈbhave 249 
BhavissaÑ 269 
Bhavissare 359 
Bhavena 270 
BhavaÑ 296 
BhastaÑ 476 
BhÈgaso 530 
BhÈÓumÈ 532 
BhÈtÈ 194 
BhÈranikkhepane 267 
BhÈro 216 
BhÈvaye 234 
BhÈvitatte 358 
BhÈveti 163 
BhÈvento 60 
BhÈvemi 241 
BhÈveyya 210 
BhÈsitassa 76 
BhÈseyya 526 
Bhikkhu 403 
BhikkhubhÈvo 329 
BhinnapaÔandharo 466 
Bhiyyo 265 
BhÊtattaÑ 265 
BhuÒjanto 14 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 580 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Bha ] 
BhuttaÑ 352 
BhutvÈ 354 
Bh|tesu 328 
Bh|mirÈmaÓeyyakaÑ 400 
Bh|misayÈ 501 
Bh|ripaÒÒo 171 
BhekÈ 32 
BhetvÈna 256 
BhedÈ 171 
BhedÈya 104 
Bhesajje 351 
Bhesajjesu 355 
BhogÊ 308 

[ Ma ] 
MaÑsalepanalepito 200 
MakkaÔasannibhaÑ 470 
MakkhappahÈnaÑ 473 
MakkhitÈ 525 
MakkhÊ 362 
Makkhena 525 
MagadhÈnaÑ 227 
MagÈ 364 
MaggaÑ 522 
Maggajino 525 
Maggampi 522 
MaggÈmaggassa 527 
MagguttamaÑ 163 
Maggena  142 
Maggo 105 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
Maccassa 149 
Maccu 522 
MaccudheyyaÑ 538 
MaccunÈ 118 
MaccupÈsaÑ 3 
MaccuhÈyinaÑ 493 
MaccuhÈyino 529, 531 
MacchÈ 23 
MajjhanhikaÑ 56 
Majjhe 3 
MaÒcakamhi 99 
MaÒÒati 453 
MaÒÒanto 53 
MaÒÒisaÑ 54 
MaÒÒe 353 
MaÓÉalipÈkÈre 324 
Matamhi 188 
MattakuÒjarasevitaÑ 175 
MattaÒÒ| 206 
MattaÔÔhiyaÑ 351 
MattikaÑ 354 
Matto 107 
Mathito 246 
Mathenti 254 
Madamatto 108 
MadhuraÑ 528 
ManasÊkÈro 3, 99 
Manujassa 95 
Manujindo 308 
Manuje 332 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
Manussabh|taÑ 260 
Mano 522 
Manomayena 343 
ManoramÈ 342 
MandavatÊ 32 
MamÈyase 489 
May|rakoÒcÈbhirutamhi 471 
MaraÓaÑ 537 
MaraÓameva 404 
MaraÓÈbhibh| 493 
MaraÓe 267 
MalakhilasokanÈsano 164 
MahappabhaÑ 17 
Mahabbhaye 265 
MahÈ-ukkÈrasambhavo 199 
MahÈkÈruÓiko 271 
MahÈkhema~gamo 105 
MahÈgaÓÉo 199 
MahÈghorÈ 366 
MahÈjutiÑ 17 
MahÈjhÈyiÑ 454 
MahÈjhÈyÊ 352 
MahÈÒÈÓÊ 405, 456 
MahÈnÈgaÑ 17 
MahÈpaÒÒo 527 
MahÈpathe 3 
MahÈbuddhi 405 
MahÈmati 405 
MahÈmuniÑ 455 
MahÈmuni 532 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MahÈmeghova 529 
MahÈraso 105 
MahÈvaÓo 199 
MahÈvanaÑ 328 
MahÈvÊraÑ 17 
MahÈsamuddavego 101 
MahÈsamuddo 405 
MahÈhitÈ 352 
Mahiccho 343 
Mahito 328 
MahissÈsÈ 521 
Mahesakkho 221 
MahesinÈ 269, 343 
Mahesino 475 
MahoghasmiÑ 257 
Mahoghena 15, 334 
MÈÓavÈ 246 
MÈtaraÑ 26 
MÈtÈ 51 
MÈtÈpitaro 342 
MÈtukaÑ 220 
MÈnaÑ 524 
MÈnapathaÑ 524 
MÈnahatÈ 525 
MÈnÈnusayaÑ 526 
MÈnÈbhisamayÈ 526 
MÈnuse 12 
MÈyanÈmÈ 171 
MÈyÈvino 537 
MÈraÑ 467 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MÈrakhittamhi 12 
MÈrabandhanÈ 256 
MÈrapakkhe 11 
MÈravasÈnuvattino 479 
MÈrassa 24 
MÈrÈbhibh| 320 
MÈro 96 
MÈladhÈrÊ 124 
MÈsikaÑ 14 
MicchÈdiÔÔhiÑ 53, 54 
MitÈhÈro 398 
Mittehi 20 
Middhena 4 
MilakkhurajanaÑ rattaÑ 365 
MukharÈ 363 
MuÓÉÈ 356 
MuÓÉo 403, 472 
MutattÈ 523 
Mute 523 
MuttaÑ 260 
Mutto 256 
Mutyapekho 534 
Mudi~gehi 130 
MuditÈ 528 
MudunÈ 124 
Mud| 351 
MuniÑ 531 
Muni 211, 320 
Muhutte 493 
MuÄÈlapupphaÑ 455 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
M|laÑ 96 
M|lakaÑ 474 
Me 3 
Meghadundubhi 163 
Meghassa 31 
MettaÑ 241 
MettacittÈ 369 
MettacittÈnaÑ 367 
MedhagÈ 8, 149 
MedhÈvino 188 
MedhÈvÊ 257, 334 
ModamÈno 28 
ModÈmi 311 
MohakkhayÈ 242 
MohacchÈdanachÈdito 201 
MohapÈrutÈ 12 
MohamaggÈ 535 
MohayÊ 536 
MohÈ 54 
Mohito 54 

[ Ya ] 
YaÑ 17 
YajiÑ 53 
YaÒÒatthaÑ 265 
YaÒÒe 53 
YaÒÒena 84 
Yatasa~kappajjhÈyi 397 
YathÈcÈrÊ 397 
YathÈtathe 267 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ya - Ra ] 
YathÈbh|taÑ 209 
YathÈsato 397 
YathÈvakaÑ 56 
YathÈvadassÊhi 467 
Yantito 201 
YamÈma 149 
YasassinaÑ 346 
Yasassino 83 
YasassÊ 534 
Yaso 188 
YÈcanakÈ 171 
YÈti 222 
YÈpanatthaÑ 351 
YÈvantÈ 96 
Yujjanti 405 
YuÒjati 330 
YuÒjantu 332 
YuÒjassu 472 
Yuto 469 
Yuttayogo 207 
Yutto 200 
YuvÈ 125 
Yo 400 
Yogakkhemapathesu 102 
YogÊ 357 
YogÊ-pÊtikaraÑ 175 
Yoniso 3 
RakkhasÈ 353 
Rakkheyya 220 
RajataÑ 363 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ra ] 
RajanÊyena 528 
Rajayi 342 
Rajo 97 
RajojallaÑ 14 
Rajjanti 12 
RaÔÔhe 234 
RatanÈkaro 428 
RatiÑ 522 
Rati 94 
Rato 130, 236 
RattaÑ 365 
RattacittÈ 122 
RattiÑ 93 
RattindivaÑ 60 
RatyÈvivasÈne 157 
RathiyÈya 364 
Rathesabho 307 
RandhaÑ 185 
Rameti 31 
Ramenti 31 
RammaÑ 175 
RammatalÈ 452 
RasaÑ 205 
RasÈnaÑ 169 
RasÈnugiddho 147 
Rase 115 
Rahitamhi 164 
RÈg|pasaÑhitaÑ 254, 526 
RÈgo 12 
RÈjadasi 474 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ra ] 
RÈjÈno 308 
RÈjÈbhirÈjÈ 308 
RiÒcati 147, 450 
RittapesuÓo 152 
Rukkham|liko 324 
Ruppato 366 
R|pagataÑ 523 
R|pÈ 342 
R|pena 131 
RogÈnaÑ 268 
Rocaye 450 
RohiniyaÑ 170 

[ La ] 
Lajjare 356 
LatÈva 102 
LaddhÈ 72 
LapÈ 364 
Labbhetha 130 
Labhe 87 
LahukÈ 362 
LÈbhakÈmÈ 365 
LÈbhato 355 
LÈbhe 247 
L|khaÑ 60, 204 
L|khe 59 
L|khena 205 
LeÓaÑ 31 
Lepena 121 
Lesakappe 355 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ La ] 
LokanÈthamhi 350 
Lokasmi 399 
Lokassa 17 
Loke 219 
LokyaÑ 188 
LomahaÑsano 83 
LohitapÈÓi 334 

[ Va ] 
Vaggagatassa 524 
VagguÑ 535 
Vaggu 535 
VaggunÈ 528 
VacanaÑ 532 
Vacanakarena 141 
VacanaÒÒ| 75 
VajantaÑ 468 
VajjadassinaÑ 401 
VajjÊnaÑ 347 
Vajjhantu 216 
VaÒcanikÈ 355 
VaÒcito 83 
VaÒcesi 537 
VaÉÉhanti 423 
VaÓÓitÈ 473 
VaÓÓo 265 
Vata 17 
VatacariyÈhi 134 
VattaÑ 357 
Vattena 111 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VadessÈmi 536 
VadharoganÊÄaÑ 466 
VanaÑ 501 
VanathaÑ 522 
Vanatho 51 
VanasaÓÉamhi 129 
VanÈ 260 
Vane 59 
VantakasÈvassa 367 
VantÈ 474 
Vande 529 
Vappati 170 
Vambhito 226 
VayaÑ 238 
VaravimuttiyÈ 405 
Varahayadamakusalo 66 
VaruttamaÑ 108 
VasaÑ 471 
VasitaÑ 216 
Vasissare 365 
VasundharÈ 475 
Vase 75 
Vassati 117 
VassÈni 427 
Vassupeto 426 
VÈ 205 
VÈcanamuttamÈ 527 
VÈtarogÈbhinÊto 59 
VÈnaraÑ 121 
VÈnaro 95 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VÈrittaÑ 210 
VÈrinÈva 102 
VÈlaggaÑ 490 
VÈlaggamattaÑ 243 
VÈladhi 261 
VÈlavedhisamÈ 455 
VÈÄamiganisevitaÑ 204 
VÈÄamiganisevite 216 
Vikappitena 536 
VigatavalÈhake 532 
Vigamissanti 269 
VighÈtudayaÑ 490 
Vicarissanti 364 
VicikicchaÔhÈnÈ 535 
VicikicchÈnaÑ 534 
VicittavÈneyyavaÔaÑsakÈnaÑ 164 
Vicini 342 
VijaÔi 492 
VijahaÑ 263 
Vijahate 119 
VijÈnanti 8 
VijÈneyya 209 
Vijitasa~gÈmaÑ 529 
VijitÈvÊ 307 
Vijesi 101 
Vijjate 101 
VijjÈ 15 
VijjÈya 97 
VijjiÑsu 51 
ViÒÒÈÓÈnaÑ 104 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
ViÒÒÈpanÊ 262 
ViÒÒÈpano 105 
ViÒÒissanti 262 
ViÒÒ| 453 
ViÒÒ|naÑ 248 
ViÒÒ|hi 262 
ViÔapisamo 476 
VitakkaÑ 522 
VitakkÈ 521 
Vitakke 164 
Vittaparikkhayo 149 
VittilÈbhaÑ 220 
Vitto 343 
ViditvÈna 532 
VidisÈ 475 
Vid| 23, 139 
Viddesino 185 
VidhÈvitÈ 353 
Vinamyate 102 
Vinayassu 310 
Vinassatha 404 
VinÈyakaÑ 17, 108 
VinÈsaye 423 
VinÊto 111 
Vinodaya 523 
Vindati 187 
VipatyantÈ 201 
VipathÈnusÈrinaÑ 478 
VipannasÊlo 367 
VipariyesÈ 525 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VipassaÑ 466 
Vipassati 131 
Vipassato 94 
VipassanaÑ 206 
VipassinaÑ 535 
VipassÊ 142 
VipulaÑ 209 
Vipulena 60 
VippaÔisÈrÊ 524 
VippamuttaÑ 113 
Vippamutto 211 
VippavÈsasamayo 32 
Vippasannena 108 
Vippasanno 404 
VippahÈya 169 
VipphoÔito 29 
Vibbhantacitto 367 
Vibh|tanandinÈ 421 
Vibh|sÈyaÑ 355 
Vibh|sitÈ 124 
Vimano 450 
VimalaÑ 455 
Vimucci 4 
VimuttaÑ 493 
Vimuttehi 365 
Vimutto 72, 402 
VimokkhÈni 491 
Vimokkhena 501 
Vimokkho 345 
Vimocayi 18 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

 [ Va ] 
VirajaÑ 139, 163 
VirÈganissitaÑ 216 
VirÈgo 253 
VirÈjitÈ 12 
VirÈdhaye 156 
Virujjhati 20 
Vir|hati 68 
Virocasi 307 
Vilapanti 265 
VivajjayiÑ 53 
Vivajjaye 206 
Vivajjenti 201 
VivaÔaÑ 117 
Vivaretha 117 
VivittaÑ 204 
VivekÈnaÑ 531 
VivekÈya 353 
Viveko 261 
VisaÑyutto 422 
VisattikÈ 96 
Visam|laÑ 104 
Visaye 342 
VisallaÑ 493 
Visallo 164 
VisÈradÈ 51, 363 
VisÈrado 111 
Visikhantare 472 
VisÊdanti 489 
Visujjhi 347 
VisuddhaÒÈÓo 49 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VisuddhiÑ 102 
VisuddhiyÈ 255 
Visesi 75, 76 
Visodhaye 221 
VisodhitaÑ 84 
VisosetvÈ 158 
Vissavanto 121 
Vissase 404 
Vissuto 334 
Vihagapathe 163 
VihaÒÒanti 451 
VihaÒÒittho 88 
VihaÒÒissaÑ 88 
ViharaÑ 59 
Viharanti 400 
Viharanto 88 
ViharamÈnassa 207 
Viharasi 88 
ViharissaÑ 88 
Vihareyya 211 
VihassaÑ 466 
VihÈraÑ 72 
VihÈrakusalo 72 
VihÈrÈ 5, 98 
VihÈsiÑ 157, 194 
VihiÑseyya 526 
VÊÓÈhi 130 
VÊtakhilo 164 
VÊtaddaro 164 
VÊtabhayo 466 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va - Sa ] 
VÊtamalova 532 
VÊtarÈgÈ 400 
VÊtarÈgo 367 
VÊmaÑsÈ 261 
VÊra 454 
VÊriyadhuraniggahito 66 
VÊro 171 
VÊhi 86 
VuÔÔhamhi deve 476 
VuttÈ 533 
Vuyhati 131 
VuyhamÈno 15 
Ve 75 
VejjÈ 355 
VedanÈnaÑ 105 
Vedasampanno 491 
Vedi 149 
Vedhati 242 
Vedhanti 265 
VerambhÈ 215 
VelÈ 221 
VesikÈ 124 
VehÈsaÑ 523 
VehÈsÈ 196 
VeÄugumbasmiÑ 347 
VeÄuvagÈme 347 
VoharantÈ 363 
SaÑkÈrapuÒjÈ 204 
SaÑkiliÔÔhaÑ 9 
SaÑkilesikÈ 343 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SaÑgatÊbhÈvÈ 200 
SaÑghamajjhamhi 206 
SaÑghalÈbhassa 356 
SaÑghÈÔiÑ 72 
SaÑghÈÔipÈrutÈ 356 
SaÑghÈÔipÈruto 403 
SaÑghe 153 
SaÑcintaye 468 
SaÑpupphite 476 
SaÑyamena 228 
SaÑyugaÑ 246 
SaÑyojanaÑ 262 
SaÑyojanabandhanacchidÈ 528 
SaÑvidito 346 
SaÑvutindriyo 257 
SaÑvuto 206 
SaÑvego 84 
SaÑsaÔÔho 343 
SaÑsÈrÈni 346 
Sa 451 
Sakaputtassa 26 
SakaraÓÊyo 427 
SakkaÑ 497 
SakkaccaÑ 451 
SakkhÊ 522 
SakhilÈ 368 
SagÈravatÈ 209 
Sagge 220 
Saggepi 12 
Sa~kaÉÉhanti 355 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 589 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Sa~kappaÑ 83 
Sa~kupitaÑ 114 
Sa~khaye 268 
Sa~khÈrasantatiÑ 269 
Sa~khÈrÈ 255 
Sa~kheyyakÈro 536 
Sa~gataÑ 268 
Sa~gamo 421 
Sa~gÈtÊto 422 
Sa~ghÈÔikhuramuÓÉa- 
   bhikkhabhojÊ 102 
SaccanÈmo 334 
SaccÈnaÑ 210 
Sacchikato 49 
SacchikatvÈ 111 
SaÒchannÈ 25 
SaÒÒamena 220 
SaÒÒojanabandhanacchidaÑ 163 
SaÔhÈ 362 
SaÔÔhikaÓÉarasambandho 199 
SaÓikaÑ 535 
SaÓÔhapanaÑ 210 
SaÓÔhÈnavaÓÓar|pena 107 
SaÓhena 124 
SataÑ 402 
SatataÑ 87 
SatÈnaÑ 235 
SatipaÔÔhÈnagÊvo 456 
SatipaÔÔhÈne 60 
Satimanto 427 
SatiyÈ 66 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SatÊmÈ 397 
Sato 162, 398 
SattayugaÑ 171 
SatthaÑ 98 
SatthavÈhaÑ 529 
SatthÈni 271 
SatthÈraÑ 156 
SatthugarahitÈ 354 
Satthuvacane 472 
Sadattho 533 
Sadevakassa 17 
SaddÈ 342 
SaddhammaÑ 73, 354 
SaddhammasesakÈ 353 
SaddhammÈ 9, 68 
SaddhÈhattho 261, 456 
SaddhivihÈrinÈ 258 
Saddhena 421 
Sanantano 527 
SantaÑ 521 
SantacittÈ 249 
SantarabÈhiraÑ 93 
SantiÑ 68, 73 
SantuÔÔhÈ 351 
SantuÔÔho 84, 205 
Santusito 397 
Santusse 205 
Sante 347 
Santo 105 
SantharitvÈna 72 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 590 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Sandanti 11 
SandiÔÔhikaÑ 312 
SapadÈnacÈrÊ 324 
SappaÒÒo 149 
SabbakÈrukasippÈni 354 
SabbakilesasodhanaÑ 163, 471 
Sabbaganthehi 18 
Sabba~gasampannaÑ 531 
SabbaÒÒ| 270 
SabbaÔÔhitÊnaÑ 530 
SabbadassÈvÊ 270 
SabbadukhakkhayogadhaÑ 471 
SabbabhavaÑ 466 
Sabbabh|tÈnukampako 241 
Sabbamitto 241 
Sabbalokatikicchako 271 
SabbavaÔÔavinÈsano 104 
SabbasaÑyojanakkhayo 85 
SabbasaÑyojanÈtÊtaÑ 260 
SabbasaÑyojanÈtÊto 104 
Sabbasakho 241 
SabbasampattiÑ 220 
SabbÈkÈravar|petaÑ 352 
SabbÈsavaparikkhÊÓaÑ 17 
Sabrahmakappo 346 
SamakaÑ 108 
Samagge 60 
Sama~gibh|tÈ 171 
SamajÊvino 114 
SamaÓaphÈsutÈ 425 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SamaÓo 328 
Samatikkamma 342 
SamatiÔÔhatha 3 
SamattaÑ 141 
SamathaÑ 206 
Samathehi 467 
Samantato 169 
SamantÈ 522 
SamantÈvaraÓo 131 
SamanvesaÑ 531 
SamappitÈ 97 
Samappito 201 
Samassito 164 
SamavaÔÔhitÈ 534 
SamavipÈkino 28 
SamÈgatÈ 96, 528 
SamÈdÈnaÑ 209 
SamÈdhiÑ 194 
SamÈdhi 450 
SamÈdhimhi 347 
SamÈhitaÑ 60, 260 
SamÈhitatto 397 
SamÈhitindriyo 494 
SamÈhito 405 
Samijjhatu 176 
SamitÈvÊ 525 
SamÊrati 238 
SamuggahitaÑ 536 
SamucchitÈ 365 
Samucchito 524 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 591 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SamujjupaÒÒassa 536 
Samudayo 142 
SamuddÈ 475 
Samuppanne 150 
SamussayaÑ 60, 92 
Sam|laÑ 129 
Sam|lake 211 
Sam|hataÑ 344 
Sam|hato 29 
Sam|haniÑ 84 
SamekkhamÈnÈ 185 
Samecca 523 
Sameti 426 
Sameto 342 
SampajÈnÈnaÑ 235 
SampadÈ 262 
Sampanne 355 
SambalaÑ 221 
SambuddhaÑ 17 
SambodhiÑ 51, 284 
SambhÈvanaÑ 356 
SambhÈseyya 206 
SammatÈÄappabodhano 342 
SammadaÒÒÈ 114 
Sammanti 8, 149 
SammÈ 94 
SammukhÈ 73 
SammutiyÈ 140 
Sayane 455 
Sayanti 345 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SayÈmi 335 
SayissaÑ 476 
Sara 115 
SaraÓagamanaÑ 334 
SaraÓamÈgamaÑ 15 
SaritÈ 475 
SaritvÈ 357 
SarÊrajÈ 65 
SarÊrasukhagiddhassa 425 
SarÊrena 270 
Sare 140 
SallaÑ 97 
Sallakatto 310 
Sallato 399 
Sallaviddhassa 366 
Sallitto 492 
SavanaÑ 402 
SavanÈya 534 
SavanÊyena 528 
Savibhattesu 335 
Sasa~gÈmeva 353 
SasenaÑ 467 
Sahate 96 
SahasÈ 467 
SahassadhÈ 493 
Sahite 60 
SÈkiyÈ 170 
SÈtaccaÑ 207 
SÈtaccakÈrino 235 
SÈtatikÈ 488 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 592 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SÈtatiko 323 
SÈdiyissanti 364 
SÈdesi 11 
SÈdhunÈ 111 
SÈdh|pi 404 
SÈmaÒÒaÑ 209 
SÈmaÒÒattho 354 
SÈyaÑ 56 
SÈrathiÑ 368 
SÈrathipavaro 66 
SÈrathÊnaÑ 108 
SÈlikÈyiva 528 
SÈlÊ 87 
SÈsanakÈrakÈ 532 
SÈsanasmiÑ 194 
SÈsane 49 
SikkhaÑ 98 
Sikkhato 312 
SikkhÈ 209 
SikkhÈpentÈ 367 
SikkhÈsÈjÊvasamÈpanno 157 
SikkhitÈ 368 
Sikkhito 111 
Sikkhetha 219 
Si~gÊ 364 
SitÈ 162 
SithilaÑ 9, 491 
Siddhi 84 
SiniddhÈ 352 
SibbiniÑ 247 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SiyÈ 257 
SiluccayaÑ 451 
Siluccaye 261 
SivaÑ 163, 477 
Sivo 105 
SÊtavane 176 
SÊtibh|to 24, 102 
SÊtena 88 
SÊlena 494 
SÊlesu 364 
SÊvathikÈya 216 
SÊhacammena 454 
SÊhÈsane 467 
SÊho 72 
SukaraÑ 356 
SukkhaÑ 398 
SukhaÑ 27 
Sukhadhammena 247 
SukhavihÈrÈnaÑ 531 
SukhÈdhivÈho 147 
SukhÈvaho 450 
SukhitÈ 248 
Sukhito 88 
SukhÊ 466 
Sugatassa 271 
Sugatena 28 
SuggahÊtaÒca 424 
SuggahÊtanimitto 206 
Suci 57 
SuciÓÓo 27 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 593 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SucipaÓÉaracchadÈ 31 
SucimaÑs|pasecano 323 
SujÈtassa 306 
SuÒÒaÑ 471 
SuÔÔhu 105 
SuÓanti 528 
SuÓÈti 150 
SuÓissanti 368 
SutaÑ 260 
SutaÒca 423 
SutavinicchinÊ 187 
Sutena 423 
SuttÈ 12 
SutvÈna 53 
SudesitaÑ 362 
SudesitÈ 533 
Sudesito 104 
SuddhaÑ 194 
Suddhassa 57 
SuddhiÑ 54 
SuddhikÈmassa 207 
Suddho 57 
Suddhodano 171 
Sunibbuto 422 
Supupphite 176 
SuppaÓÈmito 536 
SuppatiÔÔhito 242 
SubbacÈ 368 
SubhaÑ 254 
SubharÈ 351 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SubhÈvitaÑ 241 
SubhÈvitÈ 186 
SubhÈvito 268 
SumadditaÑ 477 
SumanÈ 271 
Sumano 222 
Sumukho 307 
SuyuttavÈdÊ 470 
SurattaÑ 365 
Suruci 306 
SuvaÓÓavaÓÓo 306 
SuvisuddhapaÓÉarÈ 31 
SusaÑvutatto 472 
SusaÑvute 358 
SusaÑvuto 157, 205 
SusamÈraddhÈ 235 
SusamÈhito 5, 367 
Susam|hatÈ 109 
SusukkadÈÔho 306 
SussutÈ 49 
Suss|sÈ 209 
Suhito 398 
SeÔÔhaÑ 335 
Setu 221 
SenaÑ 51 
SenakaÑ 18 
SenÈsanaÑ 204 
SeyyaÑ 72 
SeyyasamÈnaÑ 453 
Seyyo 453 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 594 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ha ] [ Sa ] 
Seri 478 HatthigÊvÈya 323 
SelaÑ 256 HatthinaÑ 65 
SelaguhÈyaÑ 72 HanÈma 265 
SelÈva 260 HantvÈ 466 
Selo 242, 405 Handa 244 
SevitaÑ 219 Have 171 
Seveyya 149 HiÑsakassa 334 
So 75 HiÑsÈmi 334 

SoÓo 73 HiÑse 333 

SotaÑ 57 Hi 219 

SotadhÈtuvisuddhiyÈ 402 Hitesino 185 

SotÈ 534 HitvÈna 400 

Sotena 150 HimavÈ 261 

Soto 96 HiyyamÈne 425 

Sottiyo 491 HirÊmanÈ 363 

Sodhito 210 HÊnavÊriyÈ 365 

SoraccaÑ 261 HÊnavÊriyo 399 

SvÈgataÑ 17 HeÔÔhato 347 
HemantikÈ 88 

[ Ha ] 
HaÑsova 535 

HessaÑ 468 

HaÒÒati 118 
Hessati 135 

HaÒÒantu 216 
Hehiti 270 

HatÈ 109 
Hehisi 478 
Hohi 536

 



  

TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 
 

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AgÈravÈnaÑ ÈdÊnavÈ 9, 90 
AggasÈvakÈ 543 
AggaÄaÑ vuccati avijjÈ 164 
AggidÈnassa ÈnisaÑsÈ 325 
Aggideva 54 
A~gulimÈlattherassa 
   pubbakammassa vipÈko 330 
AghÈ nÈma rÈgÈdayo 42 
AcalasaddhÈ 153 
Ajjadagge 139 
Ajjunapupphap|jÈya phalaÑ 18 
AjjhattabahiddhÈnaÑ 
   paricchedÈ 131 
AÒjalikammassa ÈnisaÑsÈ 43, 
 64, 67 
AÒÒamaÒÒaviruddhavÈda 362 
AÒÒÈsikoÓÉaÒÒo 
   rattaÒÒ|naÑ aggo 253 
AÔÔha~gikamaggassa guÓÈ 105 
AÔÔhaÔÔhakaÑ nÈma catusaÔÔhi 432 
AÔÔhisa~ghÈtÈ tisatÈni 200 
AÔÔhÊni tisatÈni 292 
AtimÈno 109 
AtÊtatthe vattamÈnavacanaÑ 403, 
 497 
AttakilamathÈnuyogaÑ 
   dukkhaÑ 41 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
Attano kiccaÑ nÈma 
   samaÓadhammo 274 
Attahita, parihitÈnaÑ 
   paÔipatti 244 
AtthakÈmehi attÈ 
   rakkhitabbo sakkaccaÑ 243 
Atthato ekaÑ byaÒjanameva 
   nÈnaÑ 83 
Adalidda 153 
AdhammacaraÓa 249 
AnapadÈnÈ 540 
AnÈgatamaddhÈnaÑ 
   bhikkh|naÑ paÔipatti 358, 363 
AniccÈdi-ÈkÈrÈ 471 
Aniccena itaradvaya- 
   lakkhaÓaÑ vuttameva 466 
Animittavimokkha 453 
AnujÈta 538 
AnudisÈ catasso 475 
AnupadadhammavipassanÈ 409 
Anuruddho dibbacakkhu- 
   kÈnaÑ aggo 339 
Anuloma, paÔilomÈnaÑ nayÈ 492 
AnusÈsaniyaÑ na tiÔÔhanti 
   tesaÑ 368 
AnesanaÑ BuddhapaÔikuÔÔhaÑ 210 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 596 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AntaraÔÔhaka 88 
AntevÈsinÈ dÈtabbÈ 
   Ècariyassa garudakkhiÓÈ 325 
AppakaÑ |namadhikaÑ na 
   gaÓan|pagaÑ 523 
AppaÓihitavimokkha 543 
AppamaÒÒÈ 88 
AppamÈdassa anuyuÒjanaÑ 119 
Appassuta 423 
AbhiÒÒÈpÈrag| 260 
Abhiramanti TathÈgatÈ 
   suÒÒÈgÈre 175 
AmataÑ vuccati agadaÑ 32 
AmbapakkaphaladÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 126 
AmbaphaladÈnassa ÈnisaÑsÈ 52 
AmbÈÔakaphaladÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 35 
Arahantehi deva asuÒÒo 
   JambudÊpo 436 
Arahaddhaja 365-6 
ArahÈ na tveva, yathÈ ahaÑ 83 
ArÈjakaÑ rajjaÑ nassati 435 
Ariyakanta 152 
AriyajÈti 173 
AriyabhÈvassa kÈraÓÈni 228 
AriyavaÑsapaÔipadÈ 351 
AriyasaccÈni cattÈri 142 
AriyÈnaÑ lokadhammehi 
   akampanÊyatÈ 242 
AriyÈ majjhattÈva 165 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A - Œ ] 
Ariy|pavÈdÈnaÑ paÔighÈtÈ 491 
Ariyo tuÓhÊbhÈvo 242 
AsmimÈno 109 
AssÈsapassÈsÈ kÈyasa~khÈrÈ 345 
AhaÑ, attÈ 288 
AkÈlika 312 
Œcinanadukkha 303 
ŒÓidvÈra 65 
ŒtataÑ 94 
ŒtatavitataÑ 94 
ŒdiccavaÑso 104 
ŒdittapariyÈyadesanÈya 
   ÈnisaÑsÈ 79 
Œnandattherassa arahatta- 
   pattatÈ 416, 422 
Œnando atthakusalo 428 
ŒnÈpÈna 186 
ŒnÈpÈnasatibhÈvanÈya guÓÈ 185 
ŒpattÊnaÑ Èvi, nÈvika- 
   raÓÈnaÑ ÈnisaÑsÈdÊnavÈ 116-7 
ŒraÒÒika 488 
ŒrogyaÑ byÈdhipariyosÈnaÑ 201 
Œlapanassa saÑvaÓÓitapadÈni 65 
Œlope cattÈro abhutvÈ udakaÑ  
   pive 394, 398 
ŒsanadÈnassa ÈnisaÑsÈ 321 
ŒsanadÈnassa pupphamayassa 
   ÈnisaÑsÈ 136 

 



 LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 597 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Œ - I ] 
ŒhÈraÑ Èharantassa 
   a~gÈni aÔÔha 398 
ŒhÈravekallassa ÈdÊnavÈ 59 
Ijjhati bhikkhave sÊlavato 
   cetopaÓidhi visuddhattÈ 222 
IÓaÔÔa 469 
ItthÊnaÑ sarÊragandhÈ 278 
   assagandhinÊ 278 
   meÓÉagandhinÊ 278 
   sedagandhinÊ 288 
   soÓitagandhinÊ 278 
IndriyÈrakkhÈ attahita- 
   paÔipattiyÈva m|laÑ 275 
Isi 271 
Isisattama 529 

[ U ]   
UkkÈro vuccati vaccak|paÑ 199 
Ugga 521 
UcchukhaÓÉikadÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 73 
Ut|naÑ anucchavikapÈsÈdÈ 337 
UttarasÈÔakadÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 414 
Uttarimpi vijjaÑ ito jÈnÈmi 509 
UttiÔÔhapiÓÉa 451 
UdakadÈnassa ÈnisaÑsÈ 371 
UdÈyÊ sahapaÑsukÊÄiko 
   dasabalena 166 
UpagatÈnaÑ dhammaÑ 
   desetha 184 
Upanissayasampannapuggala 402 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U - � ] 
UpapattidevÈ 141 
UpamÈyo cuddasa 263 
UpasampadÈ nÈnÈvidhÈ 539 
UpÈdÈna 537 
UpÈhanadÈnassa ÈnisaÑsÈ 6 
Ubhato saÑsuddhagahaÓika 335 
Ubhato sujÈto putto 107 
Uss|yÈ parasampatti-asahana- 
   lakkhaÓÈ 286 
�n|dara 398 

[ E - O ] 
Ekasasse aggadÈnÈni nava 250 
EkasÈÔaka 431 
EkovÈdassa ÈnisaÑsÈ 15 
Etha bhikkhavo 146, 165, 184, 
 372 
EhibhikkhubhÈvena 
   upasampadÈ 13, 79, 224, 
 227, 312, 329, 539 
OmaÑ vuccati 
   parittaÑ lÈmakaÑ 534 
OmÈno 109 
Orasaputta 172, 538 
OvÈda, anusÈsanÊnaÑ visesÈ 402 
OvÈdapaÔiggahaÓ|pasampadÈ 539 
OvÈd|pasampadÈ 
   MahÈkassapatthero 443 

[ Ka ] 
Kakac|pamÈ 115 
KaÓikÈrapupphap|jÈya  
   phalaÑ 144 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 598 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KaÓÉarasambandhÈ saÔÔhi 199, 200 
Kanti udakaÑ 176 
Kandara 176 
KapaÓaddhikadÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 288-9, 370 
Kapparukkhap|jÈya phalaÑ 197 
KapparukkhÈ aÔÔhaÔÔhakÈ 436 
KappinakumÈrassa 
   chattussÈpanaÑ 179 
KarerimÈlÈ 452 
KalÈpagga 250 
KalyÈÓa, pÈpamitta- 
   saÑsaggÈnaÑ 
   ÈnisaÑsÈdÊnavÈ 256-7, 330 
KalyÈÓamittasevanÈya 
   ÈnisaÑsÈ 152, 209 
Kavacassa paÔimuccanaÑ 177 
KÈpurisa 241 
KÈmÈ 122 
KÈmÈnaÑ ÈdÊnavÈ 122 
KÈmÈ nÈma atÊte dukkhÈ, 
   ÈyatiÑ kaÔukaphalÈ 473 
KÈya 466 
KÈyagatÈsatibhÈvanÈ 
   ekantahitÈvahÈ 426 
KÈyagatÈsati 
   bhÈvetabbÈ niccaÑ 130 
KÈyassa sotaÔÔhÈnÈni nava 11 
KÈraÓ|pacÈ 309, 310 
KÈlasamayayuttÈnaÑ dhammÈ 528 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KÈveyya 532 
KÈsÈvÈnaÑ vaÓÓÈni 365 
KilesÈ maggakkhaÓe vimuccanti  
   nÈma, phalakkhaÓe vimuttÈ  
   nÈma 4 
KumÈrapaÒhÈ 138 
KoÔÔhagga 250 
KodhÈkodhÈnaÑ 
   ÈdÊnavÈnisaÑsÈ 114 
KolaphaladÈnassa ÈnisaÑsÈ 55 

[ Kha ] 
KhajjakavisesÈ aÔÔhÈrasa 355 
KhaÓÈ paÒca aÔÔha nava 404 
KhaÓo vo mÈ upaccagÈ 97, 
 243, 404 
KhattiyavaÑso duvidho 104 
KhandhÈvÈrabhatta 412 
Khalagga 250 
Khippanisantino 
   samÈpajjanaÑ 503 
Khettavatth|naÑ visesÈ 363 

[ Ga ] 
GaÓapÈmokkha 83, 304 
GaÓasa~gaÓikÈnaÑ ÈdÊnavÈ 450 
GaÓÈcariya 17 
GaÓÉa 29 
GayÈtitthaÑ pÈpapavÈhanaÑ 
   mahÈjanassa 56 
GayÈphaggu 15, 17 

 



 LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 599 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ga - Gha ] 
GahaÔÔhasÊlaÑ 152-3 
GilÈnapaccayasantosa 205 
GuÓayutto nÈma 421 
GocaragÈmassa payojanaÑ 357 
GocarÈ, gocaraÔÔhÈna 210 
GoÓo manussavÈcÈya 
   patthanaÑ akÈsi 244 
GhanaÑ 94 

[ Ca ] 
Cakkavattino itthiratanassa 
   gandhÈ 278 
   kÈyato candanagandho 278 
   mukhato uppalagandho 278 
CakkavattiraÒÒo ÈÓÈ 307 
CakkavattÊ 307 
CakkhÈdÊnaÑ gocarar|pÈni 277 
CatujjÈtiyagandhap|jÈya 
   phalaÑ 38 
Catupaccayap|jÈya 
   phalaÑ 132, 229 
CammikÈbÈdha 177 
CÈritta, vÈrittÈnaÑ sÊlÈni 210 
CittaÑ ekameva uppajjati 
   ekasmiÑ santÈne 472 
Cittassa niggaÓhanaÑ 479 
CÊvaradÈnassa ÈnisaÑsÈ 70 
CÊvarasantosa 204 
CÊvarÈnaÑ paribhuÒjanaÑ 351 
CetokhilÈ paÒca 256 
Coranakkhattena jÈtassa 
   ÈnubhÈvo 325 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Cha - Ja ] 
ChattadÈnassa ÈnisaÑsÈ 1 
ChabbaÓÓabuddharasmÊnaÑ 
   vissajjanaÑ uttaraÓatitthassÈ- 
   bhimukhaÔÔhÈne 180 
ChavasÊsamantassa 
   ÈnubhÈvo 508-9 
JanÈ tayo 536 
JarÈmaraÓa 162 
JavanapaÒÒÈ 405, 408 
JÈti dve 173 
JÈtipaÑsuk|lika 444 
JitaÑ me, jitaÑ me 431 
JÊvitaÑ maraÓapariyosÈnaÑ 201 
JÊvitassa avaÒjhatÈ 412 

[ Jha - ©a ] 
JhÈnasukha 112 
©atticatutthakamm|pa- 
   sampadÈ 540 

[ Ta ] 
TacapaÒcakakammaÔÔhÈnaÑ 
   anur|paÑ pabbajitabhÈvassa 198 
TaÓhakkhaya 237 
TaÓhÈ purisassa dutiyonÈma 176,  
  342, 466 
TaÓhÈmÈnadiÔÔhÊnaÑ 
   abhinivesanaÑ 304 
TaÓhÈya m|laÑ nÈma avijjÈ 130 
Tatiyasa~gÊtiyaÑ sa~gÊtÈ gÈthÈ 89 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ta - Tha ] 
TathÈgatÈ uppajjanti 
   bah|naÑ atthÈya 532 
TikkhapaÒÒÈ 405, 408 
TicÊvaradÈnassa ÈnisaÑsÈ 305, 
 413 
T|riya~gÈni paÒca 94, 452 
T|riyÈnaÑ paggaÓhanaÑ 436 
TekicchakÈrÊ 85 
ThinamiddhaÑ citta, 
   kÈyÈlasiyalakkhaÓaÑ 286 
ThÊ 37 
Thera 255, 531 

[ Da ] 
DakkhiÓeyyaggÊnaÑ 
   paricaraÓÈni 54 
Dantapona 355 
DandhadhÈtuka 192 
DaÄha 287 
DaÄhadhanuno nÈma dvisa- 
   hassathÈmaÑ vuccati 522 
DÈnayugaÑ 368 
DÈyÈda 57, 478 
DÈÄimaphaladÈnassa ÈnisaÑsÈ 89 
Dija 468 
DiÔÔhamattena sÈdh|ti na 
   vissÈsitabbo tÈdiso 404 
DiÔÔhisallaÑ tiÑsappabhedaÑ 284 
Dibbacakkhu, cut|papÈ- 
   taÒÈÓÈnaÑ adhigatÈkÈrÈ 347 
Divasassa vÈrÈ tayo 56 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
DisÈ catasso dasa 221, 475 
DÊghasÈladÈnassa ÈnisaÑsÈ 229 
DÊpap|jÈya phalaÑ 336 
Duk|lacumbaÔake 
   nipajjÈpesuÑ KÈÄudÈyiÑ 165 
Dukkha 142 
DukkhapaÔipadÈ 544 
DukkhapaÔipadÈ 
   khippÈbhiÒÒÈ 544 
Dummedha 12 
Devasampatti 220 
Devo tividho 141, 538 

[ Dha ] 
DhammaÑ passanto, 
   maÑ passati 58 
DhammakkhandhasahassÈni 
   dvisahassÈdhikÈni  
   SammÈsambuddhato 422 
DhammakkhandhasahassÈni 
   dve sahassÈni bhikkhuto 422 
Dhammacakkapavattana- 
   suttantaÑ desesi  
   ŒsÈÄhÊpuÓÓamÈyaÑ 251 
Dhammadhara 425 
DhammarÈjÈ 90 
DhammarÈja, cakkavatti- 
   rÈjÈnaÑ visesÈ 308 
DhammavÈcÈ 527 
Dhammasavanassa ÈnisaÑsÈ 174 
DhammÈdÈsa 92-3 
DhammÈdhammÈnaÑ 
   asaÑkiÓÓaphalatÈ 28 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Dha ] 
DhammÈsokaraÒÒo 
   ekarajjÈbhiseko 174 
DhammuddesÈ cattÈro 294, 298 
Dhammo eso 26 
DhÊ jigucchanatthe nipÈto 11 
DhÊrabhÈvÈnaÑ 
   ÈvahanadhammÈ 187 
Dhuta~gÈni terasa 323-4 

[ Na - Pa ] 
NagÈ 452 
NaccagÊtÈdÊsu manasikÈrÈ 1, 3 
NaÔÈnaÑ gati 457 
NandopanandanÈgarÈjassa 
   ÈnubhÈvo 502 
Naradeva 493 
NavakammÈdipasutassa 
   kicchÈ 453 
NÈga 261 
NipajjÈ nÈma kosajja- 
   pakkhiyÈ 101 
NibaddhupaÔÔhÈkassa 
   varÈ aÔÔha 415 
Nibbanti dhÊrÈ 
   yathÈyaÑ padÊpo 345 
NibbÈnasampatti 220 
NibbedhikapaÒÒÈ 405, 409 
Nibbuto ca katthaci gantvÈ 
   na tiÔÔhati 345 
Nirodha 142 
NhÈrusambandhÈ 
   navasatÈni 200, 488 
PaÑsuk|luppattiÔÔhÈna 342 
Paccayesu appicchÈ 
   nÈma sÈdhu 473 
PacchimakÈlassa paricchedÈ 368 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
Pacchimabhavikasattassa 
   arahattaÑ appatvÈ  
   jÊvitakkhayo nÈma  
   natthi 213, 218 
Pacchimabhavikassa 
   puÒÒabalaÑ 136, 159 
Pacchime kÈle parittÈ 
   tathÈr|pÈ therÈ 352 
PaÒcavaggiya 251 
PaÒcavidhabandhanakamma- 
   kÈraÓa 298 
PaÒhÈbyÈkaraÓ|pa- 
   sampadÈ 138, 540 
PaÒÒÈjÊviÑ jÊvitamÈhu 
   seÔÔhaÑ 149, 186 
PaÒÒÈya pabhedÈ 405 
PaÒÒÈya passati yathÈbh|taÑ 254 
PaÔipattiyÈ cintitÈkÈra- 
   vibhÈvanÈ 280 
PaÔipadÈ catasso 544 
PaÔipadÈhi vinÈ ariyamaggÈ- 
   dhigamo natthi 545 
PaÔisanthÈrakaraÓampi 
   papaÒcaÑ 253 
PaÔisallÈna 204 
PaÔissayadÈnassa ÈnisaÑsÈ 321 
PaÔhamabodhiyaÑ vÊsativassÈni 
   anibaddhupaÔÔhÈkÈ 414 
PaÓidhÈna 157 
PaÓidhÈnassa ÈnisaÑsÈ 
   tasmiÑ tasmiÑ aggaÔÔhÈne 57, 
 70, 78, 125-6, 144, 154, 
 165, 179, 202, 229, Èdi 
PaÓÉitabhÈvÈdÊnaÑ 
   vibhÈvanÈ 405-6 
PaÓÉitÈ damayanti attÈnaÑ 333 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PaÓÉitÈnaÑ kÈraÓÈni cattÈri 406 
Pativiyogadukkha 120 
PadasatÈnaÑ vaÓÓanÈ 513 
PadÊpap|jÈya phalaÑ 10 
Padumapupphap|jÈya phalaÑ 29 
Panthaka 155 
PapaÒca 162 
PapaÒcÈ nÈma rÈgÈdikilesÈ 344 
PabbajjaÑ yÈci 
   jÊvarakkhaÓatthaÑ 32 
Pabbajitali~ga 367 
PabbajitasÊlaÑ 153 
PamÈdÈpamÈdÈnaÑ 
   ÈdÊnavÈnisaÑsÈ 334 
ParammukhasÈvaka 540 
PariÒÒÈpÈrag| 260 
ParinibbÈnaÑ anujÈnÈpetu 258 
ParibbÈjakapabbajjÈ 280 
PariyattibÈhusaccaÑ 
   dÊpadhÈro andho viya 423 
PariyattibÈhusaccaÑ magga- 
   brahmacariyassa m|laÑ 424 
PariveÓaÑ gabbhasahassa- 
   paÔimaÓÉitaÑ 179 
PasughÈtayaÒÒa 148 
PahÈnapÈrag| 260 
PÈdodakadÈnassa ÈnisaÑsÈ 321 
PÈrag| 234 
PÈrag| cha 260 
PÈrÈpÈra 287 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PÈsÈÓaphalakadÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 321 
PÈsÈdÈ tayo 230 
PiÓÉapÈtasantosa 205 
PiÓÉapÈtassa paribhuÒjanaÑ 351 
PiÓÉapÈtika 488 
PitupitÈ 173 
PiyavÈcÈ 526 
PÊti paÒcavaÓÓÈ 431 
PuttamaÑs|pamÈ 115 
Puthukagga 250 
PuthujjanakÈla~kiriyÈ dukkhÈ 6 
PuthujjanacittaÑ 
   nÈma caÒcalaÑ 123 
PuthupaÒÒÈ 405-6 
Punabbhava 143 
PupphachaÉÉakakulaÑ 
   nÊcaÑ 224-6 
Pupphap|jÈya phalaÑ 4 
PupphÈnaÑ 
   sugandhÈgandhakatÈ 42-3 
PupphÈsanaÑ yojanappa- 
   mÈÓaÑ Buddhassa 371 
   tigÈvutaÑ aggasÈvakÈnaÑ 371 
   aÉÉhayojanikÈdibhedaÑ        
   sesabhikkh|naÑ 371 
   usabhamattaÑ saÑghanava- 
   kassa 371 
PupphÈsanadÈnassa ÈnisaÑsÈ 371 
PubbavÈsanÈ 533 
Purisacittassa ÈkaÉÉhanaÑ 277 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa - Pha ] 
Purisi’tthÊnaÑ dakkhiÓavÈma- 
 jÈtikÈ   440 
 purisÈ dakkhiÓajÈtikÈ 442 
 mÈtugÈmÈ vÈmajÈtikÈ 442 
P|jÈsakkÈrakaraÓadÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 321 
P|timuttabhesajja 451 
PoÔÔhilo BuddhÈdÊnaÑ 
   dhammaÑ na passati 492 
PorÈÓÈnaÑ ÈciÓÓaÑ 527 
PhaladÈnassa ÈnisaÑsÈ 64 
PhalÈphaladÈnassa ÈnisaÑsÈ 371 
Phussarathassa vissajjanaÑ 435 

[ Ba ] 
Bahuputtakanigrodharukkhassa 
    vaÓÓÈ 443 
Bahussuta 423, 425 
BÈla, paÓÉitÈnaÑ visesÈ 297-8 
BÈlasevanÈya ÈdÊnavÈ 223 
BÊjanÊdÈnassa ÈnisaÑsÈ 321 
BÊjanena Bodhirukkha- 
   vandanÈya phalaÑ 12 
BuddhathomanÈgÈthÈ 258-9 
BuddhathomanÈya phalaÑ 159 
BuddharasmÊnaÑ pamÈÓÈni 443 
Buddhavallabha 412 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ba ] 
BuddhasitÈnaÑ visesatÈ 227 
Buddhassa paccuggamanaÑ 443 
BuddhÈnaÑ dve kathÈ nÈma 
   natthi 430 
BuddhÈnaÑ paribhogajiÓÓacÊva- 
   raÑ nÈma na sakkÈ paritta- 
   guÓena dhÈretuÑ 444 
BuddhÈnaÑ vaÓÓamaccheraÑ 
   nÈma natthi 430 
BuddhÈnubuddha 530-1 
Buddh|pasampadÈ nÈma esÈ 134 
Bodhisattena sahajÈtÈ satta 165 
ByaÒjana 307 
BrahmavihÈrÈnaÑ anukkamo 241 

[ Bha ] 
Bhagavato upaÔÔhÈkÈ 414 
Bhagavato dÈÔhÈ 306 
BhagavÈ nÈgo 529 
BhagavÈ satthavÈho 529 
BhaÓÉagga 250 
Bhatakassa sabhÈvo 217 
Bhadante 169 
BhayÈ paÒcavÊsati 267 
BhavapatthanÈ 115 
Bhava, yoni, gati, 
   viÒÒÈÓaÔÔhitiyo 474 
BhavÈ tayo upaÔÔhahiÑsu 
   ÈdittapaÓÓakuÔi viya 441-2 
BhÈvanÈnur|pasenÈsana 204 
BhÈvanÈpÈrag| 260 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Bha ] 
BhÈvanÈbhiyogÈnaÑ saphalatÈ 186 
Bhikkhu 207, 274, 397, 523-4 
Bhikkh|naÑ kiccÈkiccÈni 235 
BhinnaraÔÔhÈnaÑ 
   sandhÈraÓaÑ 289 
BhujissÈ hutvÈ jÊvatha tumhe 442 
Bh|mirÈmaÓeyyaka 400 
Bh|misayÈ nÈma Apara- 
   goyÈna-uttarakurukÈ 
   manussÈ 501 
BhesajjÈnaÑ paribhuÒjanaÑ 351 
BhogÈnaÑ tivaggatthassa 
   anuyuÒjanaÑ 278-9 

[ Ma ] 
Magga 142 
Maggo sabbabuddhasÈdhÈraÓo 141 
Ma~galasilÈpaÔÔa 435 
Maccudheyya 538 
MajjhimapaÔipadÈ 
   antadvayaparivajjanaÑ 235 
MaÒcadÈnassa ÈnisaÑsÈ 32 
MaÓi-ÈdhÈrakadÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 414 
MadhusappisakkÈradÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 250 
Manujinda 308 
Manussasampatti 220 
ManoramÈ 298, 342 
ManosilÈvaÓÓa ambaphala 52 
Mantassa parivÈrÈ 509 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MahÈkassapo dhuta~gadha- 
   rÈnaÑ aggo 446 
MahÈ, c|ÄapanthakÈnaÑ 
   visesÈ 195 
MahÈpaÒÒÈ 405-6 
MahÈpanthako saÒÒÈvivaÔÔa- 
   kusalÈnaÑ aggo 155 
MahÈpurisalakkhaÓÈni 
   bÈttiÑsa 305-6 
MahÈpurisÈnaÑ vitakkÈ 338, 343 
MahÈmoggallÈnattherassa 
   iddhi 502-3 
MahÈmoggallÈnattherassa 
   pubbapÈpakammaÑ 505 
MahÈmoggallÈno iddhi- 
   mantÈnaÑ aggo 482 
MahÈsÈvakÈ asÊti 541-2 
MahesÊ 328 
MÈnaÑ navavidhaÑ 524-5 
MÈno bahuvidho 109 
MÈyÈ 152, 171 
MÈyÈ santadosapaÔicchÈ- 
   danalakkhaÓÈ 286 
MÈrapakkha 11 
MÈrasenÈya pamaddanaÑ 310 
MicchÈgÈha 354 
MicchÈpaÔipanna 14-5 
Minagga 250 
Muni 171, 205, 211, 523-4 
Meghassa sobhanÈsobhanatÈ 47 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma - Ya ] 
MettÈ 241 
MedhÈvÊ 188 
Morahatthap|jÈya phalaÑ 15 
YugÈni paÒca 368 
Ye dhammÈ hetuppabhavÈ 374 
YobbanaÑ jarÈpariyosÈnaÑ 201 

[ Ra ] 
RajjÈbhisekama~gala 436 
RatanagharadÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 250 
RatanattayaguÓÈnaÑ 
   anussaraÓaÑ 87 
RatanattayaguÓÈnaÑ 
   ÈnisaÑsÈ 180 
RatiÑ sabbaÑ 
   dhammarati jinÈti 279 
RattakambaladÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 229 
RÈgacaritassa sappÈya- 
   kammaÔÔhÈnaÑ 91 
RÈgapariÄÈhassa 
   nibbÈpanagÈthÈ 525 
RÈjÈ 234 
RÈjÈ puÒÒaniyÈmena 
   nikkhamitvÈ nipajji 
   ma~galasilÈpaÔÔe 435 
RÈjÈbhirÈjÈ 308 
RudantÈnaÑ ÈdÊnavÈ 188 
Roga 141 
RohinÊnadiyÈ puratthima-     
  dakkhiÓadisÈbhÈge  
  RÈjagahaÑ 170 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ra - La ] 
RohinÊ nadÊ SÈkiyakoÄiya    
   janapadÈnaÑ antare 170 
LakuÓÉakabhaddiyattherassa 
   pubbakammaÑ 126 
LakkhaÓapariggÈhaka- 
   brÈhmaÓÈ aÔÔha 251 
LakkhaÓÈni tÊÓi 255 
LatÈ 286 
LÈjapaÒcamakapupphadÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 372-3 
LÈyanagga 250 
LÊnuddhatÈnaÑ anur|pa- 
   bojjha~gÈni 206 
LokadhammÈ aÔÔha 247 
LokiyajÈti 173 
LokiyasÊlaÑ 222 
LokuttaradÈyajjassa laddho 
   C|Äapanthako 192 
LokuttaradhammÈnaÑ 
   ÈnubhÈvo 105 
LokuttarasÊlaÑ 222 
Loko andhakÈro viya 426 

[ Va ] 
Va~kaÑ vuccati diÔÔhigataÑ 283 
VacanÈnaÑ a~gÈni cattÈri 526-7 
VaÉÉhakÊnaÑ sabhÈvo 126 
VaÓamukhÈni nava 489 
Vata 274 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
Vatthap|jÈya phalaÑ 10 
VarÈ paÒca 71 
VÈtÈbÈdha-uppajjanassa 
   kÈraÓaÑ 59 
VÈdamagga 207 
VijjÈ tisso 15, 471 
VitataÑ 94 
VitÈnadÈnassa ÈnisaÑsÈ 229 
VinÈyaka 108 
VipassanÈcÈrassa bah|- 
   pakÈraÒÈÓÈni 195 
VipallÈsÈ cattÈro 478 
Vibh|sana 124 
VimuttiyugaÑ 368 
VimuttidhammÈnaÑ 
   gavesanaÑ 283 
VimokkhÈ tayo 543 
VirÈga 253 
ViruddhavÈdÈ 209, 212 
Visattika 162 
VisÈkhÈya mahÈpÈsÈdo 
   sahassagabbhapaÔimaÓÉito 495 
VisuddhidevÈ 141 
VÊÓ|pamovÈda 230, 236 
Vejayanta 496 
VejayantapÈsÈdo 
   yojanasahassubbedho 
   TÈvatiÑsabhavane 496 
VeÓagga 250 
VeneyyajjhÈsaya 533 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SaÑkicca 213 
SaÑkhitta, vitthÈrÈnaÑ nayÈ 528 
SaÑghÈÔi 356 
SaÑghÈÔÊ catugguÓÈ 443 
SaÑghupaÔÔhahanassa 
   ÈnisaÑsÈ 264 
SakkÈyadiÔÔhi na vigacchati, 
   tÈva sassatadiÔÔhi-ÈdÊnaÑ 
   appahÈnameva 284 
Sa~khÈradhammÈnaÑ 
   visesatÈ 255 
Sa~ghamittÈya sÈmiko 
   aggibrahmÈ 176 
Sa~gÈmo MahÈmoggallÈnassa 
   ca Nandopanandassa ca 504 
SaccaÑ 142 
SaccavÈcÈ 527 
SaccÈnaÑ abhisamayo 210-1 
SacchikiriyapÈrag| 260 
SaÒjÈtasaÑvegena vuttagÈthÈ 427 
SattapaÓÓiguhÈ 422 
SattamakulaparivaÔÔÈ Èbaddha- 
   paÔibaddhasahÈyakÈneva 373 
Sattayuga 171 
SattÈnaÑ damanÈkÈrÈ 333 
SattÈnaÑ pakati 187 
SattÈnaÑ maccupÈsa- 
   sadis|pamÈ 3 
SatthÈ 156 
Satthu santakaÑ nÈma 
   sÈvakena adhigantabbaÑ 102 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SantaÑ padaÑ 163 
SapadÈnacÈrika 291 
Sappuris|panissayassa 
   pasaÑsanaÑ 74 
SabbaÒÒubuddhÈ eva anÈsavÈ 17 
SabbaÒÒ| 270 
SabbaratanamayapÊÔha- 
   dÈnassa ÈnisaÑsÈ 414 
SabbasaÑsÈrapavattidukkha 299 
Sabbe sattÈ ÈhÈraÔÔhitikÈ 138 
SabrahmacÈrÊ 90 
Sabhiya 7 
SamÈgamo viyogapariyosÈno 201 
SamÈdhiyugaÑ 368 
SamÈdhi, vipassanÈnaÑ 
   chekapuggalÈ 195 
SamÈdhÊnaÑ viseso 194 
SamÈpattipÈrag| 260 
SamÈvÈsa 261 
Samudaya 142 
SampajaÒÒÈni cattÈri 235 
SampattÈsampattagÈhÊ 276-7 
Sampattiyo tisso 220 
Sampatti vipattipariyosÈnaÑ 201 
Sambodhi 284 
SammÈ, micchÈpaÔipannÈnaÑ 
   ÈnisaÑsÈdÊnavÈ 399 
SammukhasÈvakÈ 540 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SammutidevÈ 141 
SaraÓagamanassa ÈnubhÈvo 320 
SaraÓagaman|pasampadÈ 539 
SarÊra 292 
Salla 118 
SallÈpamattampi papaÒco 6 
Sallekha-ovÈda 399 
SÈdhu 111 
SÈpadÈnÈ 540 
SÈmaÓera 111 
SÈmiparibhoga 299 
SÈrambho karaÓuttariya- 
   karaÓalakkhaÓo 286 
SÈriputtattherassa Dhamma- 
   senÈpatibhÈvo 454 
SÈriputta, MahÈmoggallÈ- 
   nÈnaÑ pubbakulÈni 370 
SÈriputto mahÈpaÒÒÈnaÑ 
   aggo 393-4 
SÈruppagÈthÈ 305 
SÈvakapÈramiÒÈÓassa 
   matthakapattatÈ 375-6, 482 
SÈvakÈ asÊti paÔipadÈ- 
   dhurabhedena 546 
SÈvakÈ duvidhÈ tividhÈ 540 
SÈsanassa abbudÈni 122 
SÈhatthika-ÈÓattika- 
   dÈnÈnaÑ ÈnisaÑsavisesÈ 337 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] [ Sa ] 
SikkhÈpaccakkhÈnaÑ maraÓaÑ    SubhÈsitavÈcÈ 526 
   nÈma ariyassa vinaye 98-9 
SikkhÈsÈjÊva 157 

Sumanapupphap|jÈya phalaÑ 109 
SuvaÓÓiÔÔhakap|jÈya phalaÑ 144 

Si~gasadisÈ kilesÈ 364 SuvaÓÓiÔÔhakassa pamÈÓaÑ 434 
Sineru aÔÔhasaÔÔhiyojana- SusiraÑ 94 
   satasahassubbedho 371 SussutÈ 49 
SÊlaÑ duvidhaÑ 152-3, 222 

SenapatiÔÔhÈna 394 SÊlapaÒÒÈnaÑ aÒÒamaÒÒopa- 
SenÈsanasantosa 204    kÈrakatÈ 223 

SÊlayugaÑ 368 SenÈsanasappÈyalÈbhassa 
   ÈnisaÑsÈ 44 SÊhacammena pÈruto 
SenÈsanassa paribhuÒjanaÑ 351    makkaÔo viya 454 
SokÈbhibh|tena vuttagÈthÈ 427 SukhapaÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ 544 
SotÈ 286 SukhapaÔipadÈ dandhÈbhiÒÒÈ 544 
SopÈkattherassa SukhÈni tÊÓi 220 

SukkhavipassakÈ 545    arahattapattatÈ 137 
SucimaÑs|pasecanodana 323 
SuÒÒatavimokkha 543 

Sobbha, papÈtÈnaÑ visesÈ 329 

SutamÈnÊ 453 
SomayÈgavÈjapeyyÈdiyaÒÒa 53 

SutayugaÑ 368 
SomavaÑso 104 

Sudesita 104 [ Ha ] 

SuddhivÈda 209 Hatthatale Ôhapita-ÈmalakaÑ 

Suddhodana 171    viya 495 
HarÊtakadÈnassa ÈnisaÑsÈ 47 SudhammÈsabhÈvirahito 
HÈsapaÒÒÈ 405, 407    devaloko nÈma natthi 497 

Subha 254 HitÈhita 185

 



   

TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 
 

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AggÈÄavacetiya 534 
AggibrahmÈ 176 
A~garaÔÔha (raÔÔha) 138, 234 
A~guttarÈpa (raÔÔha) 305 
A~gulimÈla 327, 332 
A~gulimÈlacora 326 
A~gulimÈlatthera 324, 326, 
 328, 331 
AjakaraÓÊ (nadÊ) 30, 32, 159 
AjÈtasattu 218 
Ajita 539 
AÒÒÈtakoÓÉaÒÒatthera 530 
AtthadassÊ (Buddha) 64, 264 
Adhimuttatthera 264 
AdhimuttamÈÓava 264 
Anabhilakkhita 140 
AnÈthapiÓÉika 498, 504 
Anupiyambavana 321, 337 
AnurÈdhapura 440 
Anuruddha (mÈÓava) 4, 321, 337 
Anuruddhatthera 109, 336, 339, 
 341, 399 
Anotattadaha 109, 110, 437 
Anomatthera 372 
AnomadassÊ (Buddha) 229, 230, 
 370, 372, 480, 481 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AnomÈ (nadÊ) 251 
AnnabhÈrakumÈra 336 
AnnabhÈraseÔÔhi 337 
Aparagotamatthera 207 
AparagoyÈna 501 
Amitodana (sakka) 414 
AmbapÈlÊ (gaÓikÈ) 422 
AmbÈÔakÈrÈma 125, 129 
AvantiraÔÔha 70, 72 
Asurinda 283 
Asokatthera 85 
AsokamahÈrÈjÈ 174 
AsokÈrÈma 174, 176 
Assaji 393 
Assajitthera 374 
AssajipunabbasukÈ 401 
AssajibrÈhmaÓa 386 
AhiÑsakamÈÓava 325 

[ Œ - I ] 
ŒkÈsaga~gÈ 431 
Œnandatthera 135, 401, 411 
ŒnandarÈjÈ 411 
ŒpaÓa (brÈhmaÓagÈma) 305 
Isigilipabbata 531 
Isipatana 251 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
UjjuhÈnapabbata 215 
UjjuhÈnasakuÓa 215 
UjjeniraÔÔha 146 
UjjenirÈjÈ 144 
Uttarakuru 6, 501 
UdÈyikumÈra 165, 258 
UdÈyitthera 166-7, 258 
UdiccabrÈhmaÓa 207 
Upatissakolita 38 
Upatissa (gÈma) 373 
Upatissa (paribbÈjaka) 374 
Upatissa (mÈÓava) 38, 373-4 
UpariÔÔha 
   (Paccekabuddha) 336-7, 341 
UpavÈnatthera 414 
Upasena (mÈÓava) 202-3 
Upasenatthera 202 
UpasenahatthÈcariya 64 
Uruvela 78, 81, 251 
Uruvelakassapa 52-3, 79, 81, 
 374 
Uruvelakassapatthera 15, 78 
UsabhaseÔÔhi 229 

[ E - O ] 
EkavihÈriyatthera 174 
EkasÈÔaka (brÈhmaÓa) 431 
OkkÈkarÈjÈ 104 

[ Ka ] 
Kakusandha (Buddha) 6, 7, 10, 
 89, 142 
KaccÈyana (mÈÓava) 144 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KaÒcana (mÈÓava) 144 
KaÓÉaka (assa) 165 
Kapila (brÈhmaÓa) 438-9 
Kapilavatthu 97, 165, 170, 172, 
 258, 321 
Kapotakandara 403 
Kappatthera 197 
Kappina (mÈÓava) 179 
Kappinatthera 454 
Kali~ga (raÔÔha) 177 
KallavÈlagÈma 375, 480 
Kassapa (gotta) 81 
KÈtiyÈna (mÈÓava) 100 
KÈtiyÈnatthera 99 
KÈsi (raÔÔha) 128 
KÈÄigodhÈputtabhaddiyatthera 320 
KÈÄudÈyikumÈra 165 
KÈÄudÈyitthera 165, 258 
KikÊrÈjÈ 128 
Kimila (mÈÓava) 4 
KÊÔÈgiri (janapada) 401 
KukkuÔanagara  179 
Kuru (raÔÔha) 289 
Kulla (mÈÓava) 91-2 
Kullatthera 91 
KeÓiya (jaÔila) 305 
KoÓÈgamana (Buddha) 142, 433 
KoÓÉaÒÒa (mÈÓava) 250 
KoÓÉaÒÒatthera 251 
Kolita (gÈma) 373 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
Kolita (paribbÈjaka) 375 
Kolita (mÈÓava) 38, 373, 
 375, 481 
Kovariya 258 
KosambÊ 203 
Kosala (raÔÔha) 26, 32, 47, 
 64, 218 
Kosala (rÈjÈ) 94, 106, 
 113, 324, 326 
Kosiya (brÈhmaÓa) 438-9 
Kosiya (mÈÓava) 73 
Kosiyatthera 73 

[ Kha - Ga ] 
Khadiravaniyarevatatthera 239 
KhujjÈ 439 
GaggarÈ (pokkharaÓÊ) 532 
Ga~gÈ (nadÊ) 468 
GandhamÈdana (pabbata) 229, 336 
GandhÈra (raÔÔha) 6 
GandhÈrarÈjÈ 78 
GayÈkassapa (jaÔila) 78 
GayÈkassapatthera 54-5 
GayÈgÈma 15 
GayÈtittha 16 
GayÈsÊsa 79 
Gavampatitthera 89 
Gijjhak|Ôa 59, 63, 230 
GirimÈnanda (mÈÓava) 43 
GirimÈnandatthera 43 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ga ] 
Gotamatthera 207 
Gotamabuddha 22, 27, 62, 67 
GotamÊ 168, 171 
Godatta (mÈÓava) 244 
Godattatthera 244 
GopakamoggallÈna  
   (brÈhmaÓa) 422 

[ Ca ] 
CakkavÈÄasinerupabbata 442 
CaÓÉapajjota 144 
Candagutta 85 
Candanatthera 24 
CandanamÈÓava 24 
CandabhÈgÈ (nadÊ) 18, 180 
CandabhÈgikÈ 389 
CandimÈ 146 
CampÈnagara 229 

[ Cha - Ja ] 
Chaddantadaha 253, 258, 531 
ChaddantanÈgarÈjÈ 366 
Channa 165 
Chabbaggiyabhikkh| 90, 421 
Jambukatthera 12 
JambudÊpa 174, 430, 442, 457 
JÊvaka 189, 191-2 
JÊvakambavana 189 
Jetavana 26, 110, 122, 393, 
 482 
Jenta (mÈÓava) 106 
Jentatthera 106 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ta - Tha ] 
TakkasilÈ 67, 325 
TÈlapuÔatthera 457 
TiriÔivaccha 146 
Tissa (Buddha) 12 
Tissa (mÈÓava) 174 
TissamahÈbrahmÈ 122 
TekicchakÈritthera 85 
TelakÈni (mÈÓava) 280 
TelakÈnitthera 280 
ThullakoÔÔhikanigama 289 

[ Da - Dha ] 
DisÈpÈmokkha 325 
DÊghanakhaparibbÈjaka 402 
DoÓavatthugÈma 250 
Devadatta 7, 404 
DhanaseÔÔhi 154 
DhammÈsokarÈjÈ 122, 174 
Dhammika (mÈÓava) 26 
Dhammikatthera 26 

[ Na ] 
NaÔakula 457 
NaÔagÈmaÓi 459 
NadÊkassapa (tÈpasa) 78, 82 
NadÊkassapatthera 52 
Nandakatthera 10 
NandakamÈÓava 10 
NandarÈjÈ 437 
Nandiya 389 
Nandopananda (nÈgarÈjÈ) 501 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
NÈgasamÈlatthera 1 
NÈgitatthera 414 
NÈlakagÈma 202 
NÈlandÈ 443 
Nigrodhakappa 519, 534 
Nigrodhakappatthera 509 
Nigrodharukkha 534 
NeraÒjarÈnadÊ 52, 83 
NhÈtakakumÈra 111 
NhÈtakamunitthera 111 

[ Pa - Pha ] 
PaÒcavaggiyatthera 78 
PaÓÉara-isi 359 
PaÓÉaragotta 358 
PadumavatÊ 437 
Padumuttara (Buddha) 1, 2, 4, 10, 
 20, 21, 52, 57, 69, 
PanthakamÈÓava 155, 195 
PÈrÈpariya (mÈÓava) 272 
PÈrÈpariyatthera 271, 348 
PiÓÉola 472 
PippalimÈÓava 438, 440, 442 
Pilindavaccha 533 
PuÓÓajitthera 538 
PuÓÓatthera 414 
Pubbavideha 501 
PubbÈrÈma 495 
PoÔÔhilabhikkhu 492 
Phussa (Buddha) 126 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pha ] 
Phussa (mÈÓava) 358 
Phussatthera 358 
Phussaratha 435 

[ Ba - Bha ] 
BandhumatÊ (nagara) 74, 430 
BandhumarÈjÈ 431 
Bahuputtakanigrodharukkha 443 
BÈrÈÓasÊ 38-9, 70, 78, 
 80, 229, 321 
BÈlakaloÓaka (gÈma) 4 
BindusÈra (rÈjÈ) 89 
Brahmadatta (mÈÓava) 113 
Brahmadattatthera 113 
Bhagutthera 4 
Bhaggava (brÈhmaÓa) 324 
Bhadda (mÈÓava) 132 
Bhattatthera 132 
Bhaddavaggiya 78 
BhaddÈkÈpilÈnÊ 438, 442 
Bhaddiya (mÈÓava) 126, 321 
BhÈrukaccha (nagara) 50 
Bh|takumÈra 159 
Bh|tatthera 159 
BhesakaÄÈvana 116, 504 
Bhoganagara 411 

[ Ma ] 
Magadha (raÔÔha) 38, 52, 73, 138, 
 197 
MantÈÓÊ (brÈhmaÓÊ) 326 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MaÓÉalika (rÈjÈ) 197, 358 
Madda (raÔÔha) 438-9 
Malla (raÔÔha) 67 
Malla (rÈjÈ) 6, 67 
MahÈ-udÈyÊ 258 
MahÈkaccÈyanatthera 70, 144 
MahÈkappina (rÈjÈ) 179 
MahÈkappinatthera 179, 180, 499 
MahÈkassapatthera 429, 430, 
 443, 491, 499 
MahÈkÈÄa (kuÔumbika) 250 
MahÈkoÔÔhika 404 
MahÈtittha (gÈma) 438-9 
MahÈdhanaseÔÔhi 337 
MahÈdhammarakkhitatthera 176 
MahÈnÈga (mÈÓava) 89 
MahÈnÈgatthera 89 
MahÈnigrodha 180 
MahÈnisabhatthera 429, 430 
MahÈpadumapaccekabuddha 437 
MahÈpanthakatthera 154-5, 189, 
 194-5 
MahÈbÈvariyabrÈhmaÓa 539 
MahÈmÈyÈdevÊ 168 
MahÈmoggallÈnatthera 218, 370, 
 480, 482 
MahÈvana 118 
MahÈvibhavaseÔÔhi 70, 123, 159 
MahÊ 389 
MÈyÈdevÊ 171 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MÈra 342, 430 
MÈlukya 94 
MÈlukyaputta (mÈÓava) 94 
MÈlukyaputtatthera 94, 300 
MigajÈla (mÈÓava) 103 
MigajÈlatthera 103 
MigadÈyavana 430 
Mudita (mÈÓava) 32 
Muditatthera 32 
Meghiyatthera 414 
MoggalÊ (brÈhmaÓÊ) 373 

[ Ya ] 
YamunÈnadÊ 468 
Yasatthera 538 
YasamÈÓava 207 
Yasadatta (mÈÓava) 67 
Yasadattatthera 67 
YonakamahÈdhammarakkhi- 
   tatthera 174 

[ Ra ] 
RaÔÔhapÈla (mÈÓava) 289 
RaÔÔhapÈlatthera 288, 502 
RaÔÔhapÈlaseÔÔhi 289 
RÈjagaha 7, 35, 43, 111, 123, 
 136 
RÈjadatta (mÈÓava) 35 
RÈjadattatthera 35 
RÈdha (brÈhmaÓa) 401 
RÈhulatthera 20, 22, 165, 502 
RÈhulamÈÓava  21, 23 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ra ] 
RucÈ 81 
R|pasÈrÊ (brÈhmaÓÊ) 202, 373 
ReÓuvatÊ (nagara) 21 
Revatatthera 400 
Romasapabbata 30 

[ La ] 
LakuÓÉakabhaddiya (mÈÓava) 126 
LakuÓÉakabhaddiyatthera 125 
Lambaka (pabbata) 376 
LÈludÈyÊ 258 
LeÓagirivihÈra 30 

[ Va ] 
Vakkali (mÈÓava) 58 
Vakkalitthera 57, 59, 62, 63 
Va~gÊsa (mÈÓava) 508 
Va~gÊsatthera 508 
VajjÊ (raÔÔha) 341, 347 
VaÉÉhatthera 50 
VaÉÉhamÈÓava 50 
VaruÓanÈgarÈjÈ 480 
Vasala (pabbata) 25 
VÈseÔÔha (brÈhmaÓa) 314 
Vijitasena (mÈÓava) 64 
Vijitasenatthera 64 
VipassÊ (Buddha) 32-3, 70, 73, 
 142, 250, 430, Èdi 
VimalacakkavattirÈjÈ 21 
VisÈkhÈ-upÈsikÈ 103, 495 
VejayantapÈsÈda 496 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
Vedeha (kuÔumbika) 429 
VebhÈra (pabbata) 484 
Verambha (pabbata) 215 
VerambhavÈta 215 
VesÈlÊ 120 
VessavaÓa 35, 159 
VeÄudantatthera 50 
VeÄuvagÈma 341, 347 
VeÄuvana 7, 35, 154, 165, 375 

[ Sa ] 
SaÑkicca (mÈvaÓa) 213 
SaÑkiccatthera 213, 264 
SaÑsumÈragira 116 
Sakka (devarÈjÈ) 227, 253, 
 341, 430 
Sa~ghamittÈ 176 
SaÒcaya 373 
Sappaka (mÈÓava) 29 
Sappakatthera 29 
SappadÈsa (mÈÓava) 97 
SappadÈsatthera 97 
SabbakÈma (mÈÓava) 120 
SabbakÈmitthera 120 
Sabhiya (mÈÓava) 7 
Sabhiyatthera 6 
SabhiyaparibbÈjaka 67 
Sambhava (Paccekabuddha) 29, 30 
Sambh|ta (mÈÓava) 18 
Sambh|tatthera 18 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SamuddakumÈra 123 
Sarada (mÈÓava) 370 
SaradatÈpasa 370, 373 
Sarabha~ga (mÈÓava) 140 
Sarabha~gatthera 140 
Sarabh| 389 
SarassatÊ 389 
SÈketa (nagara) 159 
SÈgala (nÈra) 438-9 
SÈgatatthera 414 
SÈÓavÈsitthera 85 
SÈriputtatthera 110-1, 213, 
 309, 370 
SÈvatthi 10, 24, 29, 30, 35, 41, 
 58 
SikhÊ (Buddha) 15, 26, 54, 109 
Siddhattha (kumÈra) 172 
Siddhattha (Buddha) 135, 
 159, 197-8 
Sineru (pabbata) 442 
Sindhu 389 
Sirigutta 151 
SirimaÓÉa (mÈÓava) 116 
SirimaÓÉatthera 116 
Sirimitta (mÈÓava) 151 
Sirimittatthera 151 
SirivaÉÉha (mÈÓava) 229 
SirivaÉÉhakuÔumbika 370 
SÊlava (mÈÓava) 218 
SÊlavatthera 218 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] [ Sa ] 
Sukkodana (rÈjÈ) 337 Sena (brÈhmaÓa) 159, 160 
Sudassana (nagara) 22 Senaka (mÈÓava) 15, 16 
Sudassana (Paccekabuddha) 24-5 
SuddhodanamahÈrÈjÈ 23, 97, 

Senakatthera 15 
SenahatthÈcariya 64 

 165, 168, 251 
SudhammÈsabhÈ 497 

Sela (pabbata) 72 

Sunakkhatta 414 
Sela (brÈhmaÓa) 305, 308, 

SunÊtatthera 223 
 311, 539 
Sela (mÈÓava) 305 

Sundarasamudda (mÈÓava) 123 
Sundarasamuddatthera 123 

Selatthera 304 

SubÈhutthera 538 
SoÓakuÔikaÓÓatthera 69 
SoÓakoÄivisatthera 229 

Subuddha (brÈhmaÓa) 85 SoÓa (mÈÓava) 70, 72, 229 
Subh|ta (mÈÓava) 38 
Subh|tatthera 38 

SoÓatthera 230, 236 
Sonuttara (nesÈda) 366 

Sumana (mÈÓava) 47 SopÈka (mÈÓava) 136 
Sumana (seÔÔhi) 336-7 
Sumanatthera 411 

SopÈkatthera 135 
Sobhana (kuÔumbika) 413 Sumudda (mÈÓava) 123 

[ Ha ] Sumedha (Buddha) 43, 45, 144, 
 338-9 HaÑsavatÊ 10, 57, 69, 125, 
Suruci (tÈpasa) 378, 382  154, 411 
S|karakhataleÓa 375 Himavanta 25, 30, 376, 480

 



   

TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 
 

NÈnÈpÈÔhÈ 

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

  [ A ] 
AsaÑkuÔitena = AsaÑkucitena (SÊ) 345 
AkÈpurisehi vÈ ariyehi = AkÈpurisehi ariyehi (SÊ, I) 241 
AkkodhanÈ ahesuÑ = KodhanÈ nÈhesuÑ (SÊ) 362 
AggÈsanikassa = AgghÈpanikassa (Ka) 94 
AgghaphassavaÓÓa = AggaÄadÈnavaÓÓa (Ka) 466 
AcÈrinti = AvacÈrinti (I) 107 
AcirÈyamÈno = AtaramÈno (sabbattha) 535 
Acetanepi hi = Acetanehi (SÊ) Acetanepi (I, Ka) 169 
AccagÈ = AjjhagÈ (Ka) 521 
Accayena = Pacchato (SÊ) 438 
AÒÒamaÒÒamasadise = AÒÒamaÒÒaÑ visadisaÑ (SÊ, I) 195 
AÒÒamaÒÒopakÈrakaÑ = AÒÒamaÒÒapakÈraÓaÑ (I) 223 
AÒÒÈÓena = AÒÒÈÓaguÓena (SÊ, I) 12 
AÒÒÈsi = AÒÒÈta (SÊ) 250, 538 
AÒÒe = AÒÒo (SÊ, I) 227 
AÒÒo punappunaÑ bhavanabhÈvato = AÒÒo punappunabhavato (SÊ) 
 AÒÒo punappunabhÈvato (I) 143 
AÔÔakaraÓe ca = AtthakaraÓe ca (SÊ, I) 148 
Atha saÔÔhisitÈ = AÔÔhasaÔÔhasitÈ (?) 524 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
AtinetvÈ = UpanetvÈ (SÊ, I) 86 
AtimÈnahato bÈloti bÈlo ahaÑ tato = AtimÈnahato bÈloti tato (SÊ) 
 AtimÈnahato bÈloti hataÑ tato (I) 108 
AtihÊnapuggalo = HÊnapuggalo (SÊ) 399 
Attano paccakkhatÈ = Attapaccakkhato (SÊ) 521 
Attano pavattiÑ = Attano pavattiÒca (SÊ, I) 213 
AttahitÈpekkhÈ = AttahitanirapekkhÈ (Ka) 364 
AtthakosallÈdivantatÈya = ...mantatÈya (SÊ) 545 
Atthoti keci vadanti, diÔÔhigatikÈ ca sattÈvÈsÈbhÈvaladdhiÑ = 
   Attho, keci devÈ diÔÔhigatikÈ, na ca sattÈvÈsabhavaladdhiÑ (Ka) 523 
Attho, na taÑ diÔÔhadhammikÈdibhedahitanimittaÑ dhammaÑ desentÊti = 
   Attho na tena atthena diÔÔhadhammikÈdibhedahitanimittaÑ 
   dhammaÑ na desenti (SÊ) 356 
Athassa = Tassa (SÊ) 431 
AdhiÔÔhahi = AdhiÔÔhÈti (SÊ) 475 
AdhiÔÔhehi = AdhiÔÔhehÊti (SÊ, I) 194 
AdhippavuÔÔhe = AdhivuÔÔhe (SÊ) 476 
AdhippetÈ, tato jhÈnaggahaÓena = AdhippetÈ”ti.  Tato jhÈnagahaÓena 
 ca (SÊ, I) 113 
AdhivÈhato = AvippahÈnato (SÊ, I) 162 
AdhogamaÑ = AjjhagamaÑ (Ka) 485 
AnatthakÈrakato = AnattakÈrakato (Ka) 490 
Anatthajanane = AnatthajanakaÑ (SÊ) 488 
Anapekkho = Anapekkhena (Ka) 342 
AnavajjadhammÈ = Anuvajjadhammesu (SÊ) 352 
AnÈdimati = AnÈdika (SÊ) 474 
AnimittÈ nÈma = AnimittaÑ nÈma (SÊ) 526 
Anukhipi = Anu anu khipi (Ka) 329 
AnuggaÓhanako = AnuggaÓhaÓako (SÊ, I) 241
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
AnudhÈvitÈ vositÈ = Anu anu dhÈvitÈ javÈpitÈ (Ka) 355 
AnupatiÔÔho = AnupatiÔÔhÈ (Ka) 533 
AnupÈyaÒÒutÈya = AnupacitapaÒÒatÈya (SÊ) 150 
AnumoditvÈ = AnumodanaÑ katvÈ (SÊ) 433 
Anuyutto = AnuyuÒjantÈ (SÊ) 211 
Anusa~kitaparisa~kitÈbhÈvato = Anusa~kitÈbhÈvato (SÊ, I) 216 
AnusayÈjÈlamotthato = AnusayajÈlamotthato (SÊ) 200 
AnusÈsaniyo = AnusÈsanÊyÈ (Ka) 368 
AnekÈkÈravokÈrÈ = AnekÈkÈravokiÓÓa (SÊ) 492 
AnekÈkÈravokÈrÈ = AnekÈkÈravokiÓÓÈ (SÊ) 344 
AntaÑ = ŒdiÑ (SÊ) 509 
ApakkamitvÈ = UpakkamitvÈ (Ka) 403 
ApagamÈ na kiÒci kiriyaÑ = ApagatamÈnataÑ kiriyaÑ (Ka) 93 
ApadÈne = Apare (SÊ) 154 
ApanetvÈ = HaritvÈ (Ka) 294 
AparikkhaÓagarahÈmukhena parikkhaÓaÑ = AparikkhakagarahÈmu- 
 khena parikkhake (SÊ, I) 130 
ApasakkiÑ = Natthi (SÊ, I) 37 
ApÈyadukkhato = ApÈye apÈyadukkhato (SÊ) 27 
Api Èvuso jÈnÈsi = Api vÈsava jÈnÈsi (Ma 1. 414 piÔÔhe) 487 
Api ca kho = Atha kho (SÊ) 347 
AppakÈ katipayÈ evÈti = AppakÈ evÈti (SÊ) 352 
AppamattikÈ = AppikÈ (Ka) 84 
AppasÈdalesena = PasaÑsÈyogena (Ka) 478 
Aphassayi = Apassayi (Ka) 487 
AphassayÊti = ApassayÊti (Ka) 501 
AbyÈbajjhe nidukkhatÈya = AbyÈpajjo nidukkhatÈ taÑ (SÊ, I) 237 
Abhabbo = Andho (SÊ) 189 
Abhikkante = Atikkante (Ka) 420 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
AbhiÒÒÈlÈbhiÑ = AbhiÒÒÈtaÑ (SÊ) 288 
AbhippavuÔÔhÈ = AtippavuÔÔhÈ (SÊ) 452 
AbhibhaviÑsu  = ŒgamiÑsu (Ka) 136 
AbhivaÔÔhaÑ = AbhivaÉÉhaÒca (Ka) 96 
Abhisa~khÈsi = Abhisa~khari (SÊ) 327 
Amaccasahassena = Amaccasahassehi (Ka) 180 
Ayanti pÈkaÔo = Ayanti vÈ pÈkaÔo (Ka) 367 
AyasaÑ = ŒyasakyaÑ (SÊ, I) 220 
Ayasopi = AyaÑ dosopi (SÊ) 402 
AyÈthÈvapaÔipattibhÈvatoti adhippÈyo = AyaÑ tÈva aÔipattibhÈvato 
 viseso (SÊ) 351 
AraÒÒaÑ gantvÈ = AraÒÒe (SÊ, I) 176 
ArahattÈdhigamena = ArahattÈdhigamena vÈ (sabbattha) 367 
AriyamaggabhÈvanÈya sati = AriyamaggabhÈvanÈya appavattati (SÊ) 142 
Alakantipi vuccati = AlakÈtipi vuccatÊti (?) 293 
AlajjibhÈvÈdinÈ = AlajjibhÈvÈdÊnaÑ (I) 117 
Aladdhaphalova = Laddhaphalova (SÊ) 472 
AlÈbhena = AbhÈvena (SÊ, I) 150 
AvakhaÓÉarahitaÑ = AvakhaÓÉanarahitaÑ (SÊ) AvakkamarahitaÑ (I) 205 
“AvacanÊyÈ mayan”ti ovÈdassa anÈdÈneneva = AbhÈjanaÑ ayanti  
   ovÈdassa adÈneneva (I) AtthÈ janayanti ovÈdassa adÈneneva (Ka) 20 
AvasesaÑ = Avase taÑ (SÊ, Ka) 265 
AvahasitatÈrakÈsasimarÊciyo = AvasitudÈratÈrÈpatimarÊciyo (SÊ, I)  
 Avahasito tÈrakÈsasimarÊciyo (Ka) 227 
Avedi jÈnÈti = Anveti ÈjÈnÈti (SÊ) 149 
AvudhamuttamaÑ = ŒvudhaÑ uttamaÑ (I) 219 
AsaÑsÊdanaÔÔhena = AsaÑhÊraÔÔhena (SÊ, I) 221 
AsakkontaÑ = Asakkonto (I) 101 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
Asa~gacÈrÊ = Sa~gÈmacÈrÊ (SÊ) 460 
AsanthavÈ = AbandhavÈ (Ka) 51 
Asi = Hohi (SÊ, I) 102 
AsecanakatÈya = ŒsevanakatÈya (Ka) 253 
Assa = SÈ assa (SÊ, I) 43 
AssakaÓÉako = Kanthako (SÊ, I) 165 
AssadammaÑ desakÈlÈnur|paÑ = Assadamanesu kulÈnur|paÑ (I) 66 
AhaÑ = AyaÑ (I, Ka) 149 
Ahanti mÈnaÔÔhÈnatÈya = Ahanti mÈnaÔÔhatÈya (SÊ) 288 

  [ Œ ] 
ŒkÈse = ŒkÈsena (Ka) 58 
ŒkÈsena = ŒkÈse (Ka) 136 
AgataÑ = Œhu (SÊ) ApadÈna-®Ôha 2 SÊhÈsaniyavaggavaÓÓanÈyaÑ 154 
ŒgamÈsiÑ = AgamÈsiÑ (SÊ, I) 15 
ŒgamissatÊti disvÈ mayÈ = Œgamissati mayÈ (SÊ, I) 180 
ŒjaÒÒo kÈrito damito = ŒjaÒÒakÈrinÈ damito (SÊ, I) 111 
Œdapenti samÈdapenti = ŒdÈpenti samÈdÈpenti (SÊ) 332 
ŒdÈsaÑ santhariÑ = ŒdÈsiÑ santharaÑ (SÊ) 21 
...ÈdinÈ = ŒdikaÑ (SÊ, I) 188 
ŒdirÈjÈ.  TabbaÑsajÈtatÈya = ŒdirÈjÈti jÈnitabbaÑ, sajÈtitÈya (SÊ) 169 
ŒdÊnavÈnisaÑse = ŒdÊnave ÈnisaÑse ca (SÊ) 541 
ŒbhataniyÈmeneva = ŒgatayÈneneva (SÊ) 434 
ŒnubhÈvasampadÈdayo = ŒnubhÈvÈdisampadÈ (SÊ) 531 
Œyati = ŒyatiÑ (Ka) 399 
ŒyasakyaÒca = ŒyasasyaÒca (SÊ) 19 
Œyasmato = Bhagavato (Ka) 426 
ŒraddhakammaÔÔhÈnabhÈvena = Œraddha-upaÔÔhÈnassatibhÈvena (Ka) 426 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Œ ] 
Œlambake = Alabbhato (SÊ, I) 163 
Œlambitabbe = Alabbhitabbe (SÊ, I) 163 
Œvajjehi = ŒvajjeyyÈsi (SÊ, I) 115 
ŒvaÔÔesi = ŒvaÒchesi (Ka) 416 
ŒvahatÊti vattuÑ = AvagantuÑ (SÊ) GantuÑ (I) 27 
ŒviÒchanto = AÒchanto (SÊ) 283 
ŒvudhamuttamaÑ = ŒvudhaÑ uttamaÑ (I) 219 
Œsavakkhayanti = Œsavakkhayanti ca (SÊ) 177 
ŒsÈdi = Œhani (SÊ) 483 
ŒsÈvato = Œsavato (I) Œvahato (Ka) 235 

  [ I ] 
IÒjitakÈraÓÈnaÑ = IÒjitakarÈnaÑ (Ka) 88 
IÔÔhÈdinÈ = IÔÔhÈniÔÔhÈdinÈ (SÊ) 403 
IÔÔhÈdÊsu = IÔÔhÈniÔÔhÈdÊsu (SÊ) 367 
IÔÔhÈdÊsu = IÔÔhÈniÔÔhÈdÊsu ÈrammaÓesu (SÊ) 333 
ItthÈgÈrajane = Itthijane (AÑ-®Ôha 1. 203 piÔÔhe) 291 
Iddhibalena saddhiÑ hatthinÈ taÑ = Iddhibalena hatthinÈgaÑ (SÊ)    
 Iddhibalena saddhiÑ hatthinÈgaÑ (I) 218 
ImaÑ khandhÈdilokaÑ = ImaÑ khandhÈdilokaÑ vÈ (SÊ) 330 
Imassa paÒhassa veyyÈkaraÓaÑ = Imassa paÒhÈveyyÈkaraÓassa (SÊ) 534 
Ime dhamme = Idameva (SÊ, I) 211 

  [ ¢ - U ] 
¢rati = Karoti (Ka) Iriyati (I) 111 
Ukkhitto = Ukkhittacitto (SÊ) 343 
UggaÓhanto = UgaÓhi, tato (sabbattha) 508 
UggahetvÈ = GahetvÈ (SÊ) 423 
UcchiÔÔhamukhehi = UcciÔÔhamukhena (SÊ, I) 179 
UjjuhÈno vÈ = UjjuhÈnova (SÊ, I) UjjuhÈno ca (Ka) 215 
UjjeniyaÑ raÒÒo = UdenaraÒÒo (SÊ) 144 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ U - � ] 
UttamaÑ dabbaÒca.  SapÈÓa = UttamaÑ.  DubbacasarapÈta... (Ka) 221 
UttamadevatÈya = DevattÈ (SÊ) 538 
UttarÊti = Uttarinti (Ka) 455 
UdayatthagÈminiyÈ = UdayabbayagÈminiyÈ (SÊ) 421 
UdayabbayaÑ = UdayabbayataÑ (SÊ, I) 3 
Udicce = Uditodite (SÊ, I) 107 
Udiyyati = UdÊrayi (SaÑ 1. 191 piÔÔhe) 516 
UddhanaÑ upaÔÔhapita-ukkhaliko dassanayuttaÑ = UddhaÑ  
   uttiÔÔhapuggalako dassantayuttaÑ (I) UddhanaÑ uttiÔÔha-ukkhaliko 
   dassanayuttaÑ (Ka)  226 
UddharitvÈ = UkkÈmetvÈ (SÊ, I) 246 
UpagacchiÑ = UpagaÒchiÑ (SÊ) 334 
Upacini.  TathÈ hesa Padumuttarassa = Upacinanto  
                                                         Padumuttarassa(SÊ, I) 67 
UpaÔÔhahissÈmÊti Èha.  Ettake = UpaÔÔhahissÈmÊti ettakameva (SÊ, Ka) 415 
UpaÔÔhÈyiko = UÔÔhÈyiko (SÊ, I) 156 
Upanayato = Upanayanato pacchÈ (SÊ, I) 99 
UpanetvÈ = UpanÈmetvÈ (SÊ) 173 
UpapattivisesaÑ = UppattivisesaÑ (SÊ, I) 222 
Upasa~kamamÈnÈ = Upasa~kamanÈdinÈ (SÊ, I) 12 
UpadiÑ = UpÈdÈdiÑ vÈ (SÊ) 237 
UppathagÈmÊ = GÈminÊ (Ka) 478 
UppannataÓho = UppannataÓhÈya (Ka) 84 
UppannÈya = UpapannÈya (I, Ka) 7 
UppÈditaÑ = UdditaÑ (SÊ, I) 216 
UbhatotÊraÑ = Ubho tÊraÑ (SÊ, I) 31 
Ure jÈtatÈya = UrovÈyÈmajanitÈbhijÈtitÈya (I, Ka) 172 
Ullapento = Ulli~gento (I) 51 
UsabhÈjÈnÊyo = UsabhÈjÈneyyo (SÊ, I) 246 
�n|daro = �n|dayo (SÊ, SyÈ) 394 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ E ] 
Ekaghanaselo pabbato = EkaghanasilÈ pabbato (SÊ, I) 242 
EkaccaÑ = EkaÑ (SÊ, I) 34 
EkatiÑse = Catuddase (SÊ) 36 
EkarasabhÈvena = EkarasabhÈve (SÊ, I) 94 
EkavihÈriyattherassa = EkavihÈrikattherassa (SÊ) 174 
Etadabravi, taÑ = Etadabravi, yaÑ pana abravi taÑ pana (SÊ, I) 111 
Ettakena = Ettakehi (SÊ) 441 
Etthantare = Na etthantare (SÊ) 422 
EvaÑ tesaÑ = TÈva tesaÑ (SÊ) 533 
EvaÑ vuttato = Eva, vuttehi (SÊ) 539 
Eva pana = Eva nÈma (SÊ) 504 
EvamevaÑ = Evameva (SÊ) 489 
EvamayaÑ sattaloko = EvaÑ mahÈsattaloko (SÊ) 298 
EvamahaÑ pubbe = EvaÑ pubbe (SÊ) 283 

  [ O ] 
OtÈraÑ paviÔÔhaÑ deti = OtÈraÑ vidhaÑseti (Ka) 11 
OvarakaÑ = OvaraÓaÑ (SÊ) 422 

  [ Ka ] 
KaÑ nÈma sattaÑ na ramenti nu = KaÑ nu tattha na ramenti (SÊ, I) 31 
KaÒci = KiÒci (sabbattha) 274 
KaÒcipi = KiÒci (Ka) 443 
KaÉÉhantÊti = ŒkaÉÉhanti (SÊ) 286 
KathitaÑ = KathitÈya (SÊ) 253 
KaddamaÑ vÈ muduÑ = KaddamaÑ muduÑ vÈ (SÊ, I) 170 
KintiÑs|ti = Kantant|ti (SÊ) 436 
KapaÓayÈcakÈnaÑ = YÈcakÈdÊnaÑ (SÊ) 437 
Kappo kappiyoti = Kappiyo kappoti (Ka) 538 
KabbakaraÓena = KabyakÈrakena (Ka) 532 
KammaÑ = (Natthi) (SÊ) 504 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ka ] 
KammaÑ kilesaÑ vÈ = KammakammakilesaÑ (SÊ, I) 104 
KammavipÈko vipallÈso siyÈti = KammavipÈkÈ vipallÈsiyanti (SÊ)  
 KammavipÈkavipallÈsiyanti (I) 105 
KammÈrÈmÈnaÑ = KammaÑ karamÈnÈnaÑ (SÊ) 452 
KaraÓuttariyakaraÓalakkhaÓo = KaraÓuttariyalakkhaÓo (Ka) 286 
KaritvÈ = KÈretvÈ (SÊ, I) 229 
KarissÈmÈti = CarissÈmÈti (SÊ) 510 
KarissÈmi = KasissÈmi (SÊ, I) 87 
Karonto = Karonte (?) 450 
KallacittataÑ = KallacittaÑ (Ka) 498 
KavacamabbhutaÑ = KavacaÑ abbhutaÑ (I) 219 
KasiravuttitÈya = KasiravuttinÈ (I) 226 
KasmÈ = TasmÈ (Ka) 426 
KÈ gati me agatissa = KÈ hi me agati assa (SÊ) KÈ hi me Ègatissa (I) 
 KÈ gati me abhavissa (Ka) 136 
KÈnanaÑ = KÈnananti (SÊ) 177 
KÈpaÒÒataÑ = KÈruÒÒataÑ (Ka) 247 
KÈmaÒcimassa = KÈcimassa (SÊ) 239 
KÈmasaÒÒÈdi-anuppattivacanena = KÈmasaÒÒÈdi-anuppattivasena (SÊ) 427 
KÈyaÑ = KÈyakaliÑ (SÊ, I) 11 
KÈyampi = KÈyasmiÑpi (SÊ) 525 
KÈyÈdÊnaÑ = KÈyÈdÊhi (I, Ka) 220 
KÈrapariseditavaccak|pasadisatÈya = Aparisodhita- 
 vaccak|pasadisatÈya (I) 199 
KÈlÈgamanameva = V|pasamanameva (SÊ) 69 
KÈsÈya = KÈsÈva (SÊ) 472 
KiÑkÈraÓÈ = KiÑkÈraÓaÑ (Ka) 460 
Kima~gaÑ = Kima~ga (SÊ, I) 11 
...kimilehi = ...kimbilehi (SÊ, I) 4 
Kimilo = Kimbilo (SÊ) 541 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ka ] 
KilesuppajjanapathÈni = KilesummujjanapathÈni (SÊ) 530 
Kujjhanena pana akuddhassa = Kujjhanena pana kuddhassa (SÊ) 
 Kujjhante pana kuddhassa (I) 114 
KuÓÉadhÈno = KoÓÉadhÈno (SÊ, Ka) 542 
Kuto adhikanti = Kuto tato adhikataranti (SÊ, I) 108 
KuttahÈsabhÈvÈdito vidhaÑsenti = ...bhÈva, bhÈvÈdito 
 viddhaÑseyyunti (SÊ) 522 
Kuraraghare = Kulaghare (Ka) 70 
Kulagehe = Vejjakule (SÊ, I) 85 
K|janto = K|jento (SÊ, I) 10 
Kena anukkamena te paÔipajjitabbÈti attho = Yena anukkamena 
 paÔipajjitabbÈti attho (SÊ) 274 
Kenaci kiÒcanapalibodhabh|te = Keci vanapiÒchana... (SÊ) 
 Keci vanakiÒcana... (I) 216 
Kehici = Tehipi (SÊ) 234 
Kocividhoti = Visuddhoti (Ka) 69 
KosalaraÒÒo = KosalaraÔÔhe (SÊ, I) 94 
KosallÈyÈti = KosallayÈti (SÊ) 425 

  [ Kha ] 
KhattiyaparivÈrena = KhattiyaparihÈrena (SÊ, I) 21 
Khayagamaneneva = Khayavayagamaneneva (SÊ, I) 207 
KhÊÓÈsavÈnampi hotiyeva = TÈdisaÑ hotiyeva (SÊ) 533 
Khuddakacciko = KuÓÔhaggisikho (SÊ) KuÓÔharaÑsiko (I) 102 

  [ Ga ] 
Gacchasi = GaÒchisi (SÊ, I) 64 
Gajanirodhato vÈ = Janayodhato vÈ (Ka) 65 
GaÓasa~gaÓikaÑ = SÈmaggiyaÑ (Ka) 343 
Gadduhanamattampi = Gandh|hanamattampi (Ka) 354 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ga - Gha ] 
GamanamaggasaÑvaÓÓanÈdinÈ = ...saÑvaÓÓanÈdÊsu (SÊ) 
 ...saÑvaÓÓanÈdi... (I) 170 
“GayÈphagg|”ti = GayÈphaggunÊti (SÊ, I) 16 
GÈthaÑ = TÈsaÑ (SÊ, I) 188 
Gimhasamaye = Ghammasamaye (SÊ, I) 1 
GuÓamahantataÑ jÈnatÈ = GuÓamahantajÈtassa (AÑ) 443 
GuÓasampattiÑ = GuÓabhattiÑ (SÊ, I) 227 
G|thak|panigÈÄhitotipi = G|thak|pe nibÈhitotipi (SÊ) 199 
GedhavÈraÓatthaÑ = GedhÈrakaraÓatthaÑ (SÊ, I) 205 
GehassitasÈto = GehavÈsÈbhimukho (SÊ) 26 
GocaresÊnaÑ = GocarÈnaÑ (Ka) 452 
GhaÔe viya padÊpaÑ = GhaÔe dÊpasadisaÑ (Ka) 111 
GhaÔÔanÊye = GhaÔÔite (SÊ) 523 
GhaÔikÈchidde = SaÑghaÔitachidde (SÊ) Sa~ghÈÔikachidde (I) 65 

  [ Ca ] 
CakkhunÈ = CakkhumÈ (SÊ) 150 
CatutthavÈraÑ = CatutthavÈre (SÊ) 457 
CatupaccayasantosaÑ = PaccayasantosaÑ (SÊ) 351 
CatusaccaÑ = CattÈri saccÈni (sabbattha) 186 
CandanagandhagandhinÈ = CandanagandhitaÑ (SÊ) 194 
Ca-saddena = CakÈrasamuccayena (SÊ) 60 
CaragopakaÑ = CaragopakÈnaÑ (Ka) 474 
CaraÓÈrahaÑ = CarakÈrahaÑ (Ka) 474 
CiÓÓo paramparÈya = CittaparamparÈya (SÊ) 27 
Citta ananuvattanto = CittaÑ anuvattanto (Ka) 470 
...cittaÑ nÈma = CittaÑ nÈmetaÑ (Ka) 123 
CintetvÈ = DÊpetvÈ (SÊ, I) 41 
Ciraparicayo = Ciraparicariyo (SÊ, I) 115 
CuÓÓaÒca = NahÈnÊyacuÓÓaÒca (SÊ) 354 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ca ] 
C|Äapanthakattheropi r|pena kiriyÈya ca = C|Äapanthakatthero 
 vir|pakiriyÈya (I) 192 
CetasÈ = Te cetasÈ (SaÑ 1. 196) 518 
Cetodukkharahito = Dukkharahito hutvÈ (SÊ) 335 
CokkhajÈtikÈ = MokkhajÈtikÈ (SÊ, I) 37 
CorasaÒÒÈya = CorasaÒÒo (SÊ, I) 148 
CorikakammaÑ = CoriyaÑ (SÊ, I) 239 

  [ Cha - Ja ] 
ChaÉÉetvÈ = ChaÔÔetvÈ (Ka) 440 
ChettÈ = Chedako (Ka) 534 
ChadvÈrÈni = ChadvÈrÈni pana (SÊ) 423 
Ja~ghÈjavo = Ja~ghÈ vÈ (SÊ, I) 118 
JananamaraÓÈdÊhi = JarÈmaraÓÈdÊhi (Ka) 201 
JarÈmaraÓavanto dhammÈ gahitÈ = JarÈmaraÓavanto gahito (SÊ, I) 162 
JarÈsa~ghÈtaparimukko = JarÈsa~ghÈtaparimutto (I) ...paripuÓÓo (Ka) 118 
JalabindunÈ ca = Jalabinduva (SÊ, I) 247 
JÈtattÈ = JÈtoti (AÑ ®Ôha 1. 234 piÔÔhe) 165 
JÈti-Ègatena = JÈtiyÈ vasena (SÊ) 136 
JÈnanto = AnujÈnanto (Ka) 75 
JÈnÈtÊti = JÈnÈthÈti (SÊ, I) 137 
JÈnÊti = JÈnÈtÊti (SÊ, Ka) 432 
JÈlapacchannÈ = JÈlasaÒchannÈ (I) 22 
JigucchitvÈ = JigucchantiyÈ (SÊ, I) 7 
JÊvanaÑ = JÊvitaÑ (SÊ, I) 171 
JÊvÈhÊti = CamÈhÊti (SÊ, I) 223 
JÊvitatthaÑ = JÊvitaÑ (I, Ka) 188 
JÊvite nibbindanto = JÊvite nibbindo ahaÑ (SÊ, I) 99 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ja - ®ha ] 
JeÔÔhabhÈtu-Èdike = JeÔÔhabhÈtu-Ècariye (?) 108 
®hÈmi = TiÔÔhÈmi (Ka) 335 
®hitagaÓÉadvayavatÊ = UÔÔhitagaÓÉa... (SÊ) 489 
®hito = ®hatvÈ (Ka) 371 

  [ Ta ] 
TaÑ = Tassa (?) 239 
TaÑ =  Te (Ka) 531 
TaÑ upadesaÑ sutvÈ = Tassa upadese ÔhatvÈ (Ka) 372 
TaÑ taÑ ÈharathÈti = TaÑ ÈharathÈti (SÊ) 371 
TaÑtaÑbhavanissitaviÒÒÈÓÈnipi = TaÑtaÑbhavaniyata- 
 viÒÒÈÓaÔÔhiti (SÊ, I) 104 
TaÑ divasaÑyeva = TaÑ divaseyeva (SÊ) 440 
TaÑ passathÈti evaÑ = TaÑ evaÑ (SÊ) 530 
TaÑ visayaÑ = TaÑ taÑ visayaÑ (SÊ, I) 118 
TaÑsabhÈvÈnativattanato ca tabbohÈro = TaÑsadisatÈya sahavuttitova 
 tabbohÈro (SÊ) 37 
TaÑ sutvÈpi = TaÑ sutvÈ (SÊ, I) 113 
TajjaÑ = TadatthaÑ (SÊ, I) 165 
TaÓhÈpapaÒcaÑ = TaÓhÈdipapaÒcaÑ (?) 400 
Tato aÒÒathÈva = Tato naÑ aÒÒaÑ tÈ ca (Ka) 117 
Tato dassanahetu tato dassanato = Tato dassanahetuto pasanno (SÊ, I) 156 
Tattha me = Me taÑ (SÊ, I) 3 
TathÈpi = TathÈ hi (Ka) 543 
TathÈ haÑ taÑ = TathÈ taÑ (SÊ) 477 
Tatheva = TathÈ (SÊ) 431 
Tatheva ca caranto = Tasseva ca taraÓato (Ka) 475 
Tadadhigamo = Tadadhigame (SÊ) 69 
Tadanantaro ca = Ca natthi (SÊ) 543 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ta ] 
TadabhÈvena = TacabhÈvena (SÊ) 398 
TadÈ cÈÓakko = RÈjÈ BÈrÈÓasyo (Ka) 85 
Taranti = Taranti iti (SÊ) 188 
Tava = TaÑ tava (SÊ) 538 
Tava dhÊkÈro = Tava garahÈ (SÊ) 489 
TasmÈ kÊdisÊ = TasmÈ kÊdasacchandÈ kÊdisÊ (SÊ) 359 
Tassa = Kappassa (SÊ) 536 
Tassa ca attanÈ matthakappattabhÈvaÑ = Tena ca attano atthasiddhiyÈ  
 matthakapattabhÈvaÑ (SÊ) 343 
TassÈ garahÈ hotu = VaccakuÔiyÈ tassa vikÈro hotu (Ka) 476 
TassimaÑ = TayimaÑ (SÊ) TasmiÑ (I) TassidaÑ (Ka) 138 
TÈretvÈ = TÈrento (Ka) 370 
TÈva ahaÑ na paÓipÈtanaÑ akÈsiÑ = Na tÈvahaÑ paÓipatiÑ 
 paÓipÈtaÑ nÈkÈsiÑ (SÊ, I) 83 
“Tikicchanan”tipi = TikicchantÊtipi (SÊ, I) 115 
TiÓakuÔikaÑ kathaÑ = TiÓakuÔiÑ kiÑ (Ka) 141 
Titthiyamata = ...tama (Ka) 42 
TunnavÈyo = TantavÈyo (SÊ, I) 70 
TuvaÑ = TvaÑ (SÊ) 503 
TussasÊti tvaÑ anuvattitvÈ Ôhitampi maÑ = TussatÊti anuvattitvÈpi 
 maÑ (SÊ) 470 
Te = Te hi (SÊ, I) 8 
TekicchakÈrittherassa = TekicchakÈnittherassa (SÊ, I) 85 
Te core dametvÈ pabbÈjetvÈ = Te core pabbÈjetvÈ (SÊ, I) 213 
Te taÑ = Tena taÑ (SÊ) 213 
Te te jane ÈvÈhetvÈ = TaÑ taÑ janaÑ ÈvisÈpetvÈ (SÊ) 508 
Tena kÈye = Tena kÈyena (SÊ, I) 216 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ta - Tha ] 
Tena “pare”ti visesetvÈ vutto. AmbÈÔakavane = Tena parena visesetvÈ  
   vutte ambÈÔake vane (SÊ, I)  129 
Tena majjantÊti = Tena marantÊti (Ka) 32 
Te hi dÈÔhÈvudhÈti = Tehi dÈÔhÈhi vuyhantÊti (SÊ, I) 164 
TvaÑ = TaÑ (SÊ) 460 
ThambhaÑ = MamaÑ (Ka) 522 
ThullakoÔÔhikanigame = ThullakoÔÔhitanigame (SÊ) 289 

  [ Da ] 
DatvÈ = LabhitvÈ (SÊ, I) 55 
DantavidaÑsakaÑ = DantavivaraÓaÑ (Ka) 126 
Damayanti = Namayanti (PÈÄiyaÑ) 331 
DaliddÈpi = DaliddÈpi hi (SÊ, Ka) 226 
DasadisÈti = Dasapi disÈtipi (SÊ) 221 
DaÄhadhanuno = DaÄhadanvino (SÊ) 522 
DÈnamukhena = DÈnamukhe (?) 368 
DÈÄimaphalaÑ = DÈÉimaphalaÑ (SÊ, I) 89 
DiÔÔhaÑ sutaÑ vÈ = DiÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ vÈ (SÊ) 150 
DiÔÔhitaÓhÈbhinandanÈhi = DiÔÔhitaÓhÈmÈnÈdÊhi (SÊ, I) 92 
DivÈvihÈrÈya = VihÈrÈ (SÊ, I) 6 
Dukkhamato = Dukkhato (SÊ, Ka) 471 
Dukkham|layogato = Dukkhato s|layogato (SÊ, I) 29 
DukkhuppattiyÈti = Dukkhappattoti (?) 222 
Dukkhepi ce”ti = JÊveti (Ka) 169 
Duccaritanisedhanato = Duccaritavisevanato (SÊ, I, Ka) 66 
DussÊ = D|sÊ (Ma 1. 413 piÔÔhe) 486 
DussÊmÈrassÈpi = TherassÈpi (Ma-®Ôha 2. 318 piÔÔhe) 494 
DevalokÈdhipacce = DevalokÈdhigamamagge (SÊ) 288 
Dvicatura~go = Dvicatura~ge (SÊ, I) 163 
DvisakÈrato = DÊgharakÈrako (SÊ) 246 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Dha ] 
DhaÒÒaÑ sa~gahaÑ = DhaÒÒasa~gahaÑ (SÊ, I) 170 
DhammaÑ = DhammassavanaÑ (Ka) 431 
...dhamme bhÈvento = ...dhamme upÈdÈya uparimaggakkhaÓe ca 
 bhÈvento (SÊ, I) 211 
DharaÓe = KaraÓena (SÊ) KÈraÓena (Ka) 424 
DhÈraÓena = DhÈraÓe (SÊ, I) 70 
Dh|paÑ datvÈ = Dh|paÑ vÈsetvÈ (Ka) 437 

  [ Na ] 
Nakkhambhayante na kiÒci cÈlenti = Na kampenti na kiÒci cÈlenti (SÊ, I) 75 
Na tÈpeyya na viheÔheyya = Na tÈpaye na bÈdheyya (SÊ) 526 
Na passanti = Passanti (SÊ, I) 185 
Na pÈpuÓeyyÈti ÒÈyo = Na pÈpuÓeyya, tathÈti ÒÈyo (Ka) 42 
Na bÈdheyya = Na viheÔheyya (SÊ) 526 
Nabhaso viya pathavÊ = Nabho viya pathaviyÈ (SÊ, I) 68 
Na maÑ jÈnanti te janÈti te duvidhÈpi janÈ = MaÑ jÈnantÊti 
 te duvidhÈpi (SÊ, I) 131 
Naresu chekena = NaravÊresu chekena (SÊ) 277 
Na labhissantÊti = Na labhissanti (SÊ) 440 
Na vassatÊti = Avassatimeva (I), Na vassaticceva (Ka) 117 
Navoropitakeso = Voropitakeso (SÊ) 403 
Nassati = Nassissati (Ka) Na tiÔÔhati (SaÑ-®ha 2. 174) 
 Na vaÔÔati (AÑ-®Ôha 1. 134) 435 
Na hÈyissÈma = Na hÈyissÈmi (SÊ) 437 
NikkhantaÑ = NikkhamantaÑ (SÊ) 521 
NikkhamitvÈ = Nikkhanto (Ka) 521 
NikkhamitvÈ = NibbijjitvÈ (Ka) 373 
NikhÈtakhÈÓukaÑ viya ca = KhÈÓu viya ca (SÊ) 404 
NipatiÑ = ParipatiÑ (SÊ, I) 5 
NippaÓÉento = Uttajjento (SÊ, I) 86 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Na ] 
NibandhitvÈ = SuÔÔhu yÈcitvÈ nibandhitvÈ (SÊ) 536 
NibandhissÈmi niyamessÈmi = VÈyamissÈmi niddharissÈmÊti (Ka) 66 
NibundhiyamÈnÈ = NibbandhiyamÈnÈ (SÊ, I) NibuddhiyamÈnÈ (Ka) 155 
Nibbattanato = Nibbattanako (SÊ) 492 
NibbattamÈno ca = NibbattamÈnova (SÊ, I) 132 
NibbattiÑsu = NibbattiÑsu, tesu (SÊ, I) 179 
NibbÈnaÑ Èrabbha paÔicca sandhÈya = NibbÈnaÑ ÈrammaÓaÑ 
                                                        katvÈ (Ka) 345 
Nibbijja parato kammaÑ = Nibbijja parato kammamÈha (SÊ) 504 
NibbijjitÈ = NibbhaccitÈ (I) 31 
NibbedhabhÈgiyaÑva katvÈ = NibbedhabhÈgiyaÑ vÈ akatvÈ (SÊ, I) 206 
NimantentiyÈ = Nimantite (Ka) 437 
Nimujjanavasena = Sannimujjanavasena (SÊ) 286 
Nimminane = NimmÈne (SÊ) 494 
NiyyÈtetvÈ = NiyyÈdetvÈ (SÊ) PaÔiyÈdetvÈ (Ka) 438 
Niraye paccitvÈ puna g|thamuttÈhÈro = Niraye paccitvÈ puna 
   g|thaniraye asucimuttÈhÈro (SÊ) Niraye paccitvÈ puna g|thanirayesu 
   g|thamuttÈhÈro (I)  13 
NiravasesaparisaÑ = AvasesaparisaÑ (SÊ, Ka) 534 
NivÈsanakaÓÓe = CÊvarakoÓe (SÊ) 403 
NisitakhuraÑ = NahÈpitakhuraÑ (SÊ, I) SitakhuraÑ (Ka) 99 
NisÊditvÈ = Nisinno (Ka) 528 
Nisedhanato = Visevanato (SÊ, I, Ka) 66 
NissaraÓajjhÈsayatÈya = NissaraÓajjhÈsayÈ (SÊ, I) 38 
NihÊyati = ParihÈyati (SÊ, I) 68 
NÊcataraÑ = NÊcatarakaraÓaÑ (Ka) 499 
Neva ahosÊti = Na vijjatÊti (SÊ, Ka) 402 
Neva sampÈyanti = Na sampÈdenti (Ka) 374 
Neso = Na so (Ka) 485 
NhÈru = NahÈru (SÊ) 488 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
...pakkhato paggahitaÒca hutvÈ = ...paccakkhato niggahitaÒca katvÈ (SÊ) 186 
PaguÓabalava = PaguÓabala (I) 241 
Pagghara = Pa~ghara (SÊ) 536 
PaÒcakkhandhato = Paccakkhato (Ka) 141 
PaÒcÈbhiÒÒÈ ca = Cha abhiÒÒÈ ca (AÑ 1. 169 piÔÔhe) 191 
PaccayuppanniÒjanÈya ca = PaccÈy|pÈdÈniÒjanÈya ca (SÊ) 
 PaÒcupÈdÈniÒjanÈya ca (I) 88 
PaccavekkhaÓasatiyÈ = PaccavekkhaÓÈya satiyÈ (Ka) 398 
PaccavekkhaÓÈdividhiÑ = PaccavekkhaÓavidhiÑ (SÊ, I) 115 
PaccekabuddhabuddhasÈvakesupi = Paccekabuddhesu 
 BuddhasÈvakesu ca (SÊ) 540 
PacchimabhavikattÈ bh|tÈ = ManussÈ appamattÈ hutvÈ (SÊ, I) 159 
Pajjitabbato = Pajahitabbato (SÊ) 163 
PaÔicchÈditÈdÊnavo = PaÔicchÈdito, tato (SÊ, I) 200 
PaÔiÒÒÈya mocitattÈ = PaÔiÒÒÈyameva ÔhitattÈ (Ka) 158 
PaÔinivattitÈ = PaÔinivatti (SÊ) 434 
PaÔipattiÑ = SampattiÑ (SÊ, I) 74 
...paÔipattiyaÒca Ôhito = ...paÔipatti ca vaÉÉhitÈ (SÊ) 
 PaÔipattiÒca vaÉÉhito (I) 157 
PaÔivijjhitaÑ = PaÔivijjhitÈni (SÊ) PaÔivijjhitÈ (I) 186 
PaÔisallÈna -pa- cittassa paÔi paÔi = PaÔisallÈna -pa- cittassa paÔi (SÊ, I) 204 
PaÓÉaragotto = PaÓÉarassa gotto (SÊ) 358 
PattamaÓÉanaÑ -pa- dhammakaraÓamaÓÉananti = ...thÈlakaÑ 
   dhammakarakakamaÓÉal|ti (SÊ)  235 
PattiyÈti = PattiyÈ (SÊ, I, Ka) 194 
PattiyÈyasi = PacceyyÈsi (SÊ) 125 
PadaÑ = PÈdaÑ (SÊ) 327 
Pappuyya pÈpuÓitvÈ  
   pana = Appuyya pÈpuÓeyyÈsi, pÈpuÓanto pana (I)  
 Abbuyya pÈpuÓeyyÈsi, pÈpuÓanto pana (Ka) 102 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
Pabbajjato = Pabbajitato (Ka) 471 
PamÈdeneva = PamÈdena (SÊ) 334 
PamuÒca bandhanÈni = PaÒca bandhanÈni (SÊ, I) 102 
Payutto te damessÈmi = Payatatto vodapessÈmi (SÊ) 65 
ParatejitaÑ = Parato jitaÑ (SÊ) 281 
Parikappanena = Parikappatthena (SÊ, I) 51 
PariggaÓhitvÈ = PaÔimajjitvÈ (SÊ) ParimadditvÈ (Ka) 373 
ParipakkaÒÈÓo = Paripakke ÒÈÓe (SÊ, I) 21 
ParipakkattÈ = ParipÈkagatattÈ (SÊ, I) 190 
Paribandhabh|taÑ = Paripanthabh|taÑ (SÊ, I) 147 
ParibÈdhito = Paripanthito (SÊ, I) 196 
ParibbÈjakÈ = ParibbÈjikÈ (SuttanipÈta-®Ôha 2. 146 piÔÔhe) 6 
Pariyattameva te’ti ambho citta idaÑ tayÈ = Pariyattameva ambho 
 citta idaÑ te tayÈ (SÊ) 469 
PariyosÈnena = PariyosÈne (SÊ) 207 
Parivajjayateti = Parivajjayate taÑ (SÊ) 489 
ParivaÔÔÈmi = ParivattÈmi (SÊ) 284 
ParisÈya = PajÈya (SÊ) 234 
ParisÈya sa~gaho = Parisasa~gaho (SÊ) 355 
Pariharanto = NÊharanto (SÊ, I) 224 
Pare parajane nissayalakkhaÓaÑ patite patite = Paroparajane 
   nissayalakkhaÓapatipatane (Ka)  284 
PavattiÑ = ParipanthaÑ (SÊ), PaÔipattiÑ (I) 218 
PavattiÑ nivattiÑ = Pavattinivattiyo (SÊ) 527 
Pavattinivatti-upÈyabhÈve byabhicÈrÈbhÈvato = Pavattita-upÈyabhÈve  
  vibhÈvitato (Ka) 56 
Pavatto = Pavattito (SÊ, I) 200 
Paviddhagocare = PaviÔÔhagocare (SÊ, Ka) 59 
PavedayuÑ = AvedayuÑ (SÊ, I) 148 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa - Pha ] 
PasakkÈti saraÓasampassÈsavasena = Pasahanti sarabhasasaÑgha- 
   sÈhasavasena pasahanto (SÊ) Pasahanti sarabhasaÑ sÈhasavasena         
   pasahanto (I)  65 
PasÈdajanikaÑ = PasÈdajanakaÑ (SÊ, Ka) 352 
PasÈsento = AjjhÈvasanto (?) 297 
PasughÈtayaÒÒaÑ = PasughÈtayaÒÒe (SÊ, I) 148 
PassasukhÈnaÑ = PhassasukhÈnaÑ (SÊ) 344 
PÈpakammassa = Sayameva katassa (SÊ) AdinnavipÈkassa kammassa  
 (AÑ-®Ôha 1. 132; SaÑ-®Ôha 2. 172 piÔÔhesu)339, 441, 513  
PÈpadhammehi = PÈpakammehi (Ka) 495 
“PÈrÈcariyassÈ”tipi = PÈrÈsariyassÈtipi (SÊ) 274 
PÈvusakÈle = PÈvuse kÈle (SÊ) 489 
PÈsavÈkarÈdinÈ = JÈlavÈkÈrÈdinÈ (SÊ) PÈsavÈkurÈdinÈ (Ka) 121 
PÈsÈdakampane kate = Kampane eva tesaÑ (Ka) 497 
Pippali = Pipphali (Ka) 438 
Pilindavaccho = Pilindivaccho (SÊ, Ka) 542 
PilotikakhaÓÉehi = PilotikakhaÓÉe (SÊ) 356 
PiÄandhapupphadÈmÈ = PilandhadÈmÈ (Ka) 124 
PÊÄanameva = PÊÄitameva (Ka) 399 
PutoÄiyÈ = M|toÄiyÈ (SÊ) 476 
PuttaÑ na passÈmi = Putto na dissati (SÊ, I) 137 
Puttasinehena = Puttasinehassa balavabhÈvena (SÊ) 326 
PuthujjanatÈya = PuthujjanatÈyaÑ (SÊ) 523 
PubbaÓÓÈparaÓÓaÑ = PubbannÈparannaÑ (SÊ) 363 
Purato katÈ parivÈritÈ = PurakkhatÈ parivÈritÈ (SÊ, I) 26 
P|jayamÈno = P|jayamÈno BagavantaÑ ÈnetvÈ (SÊ) 413 
P|raÑ ga~gÈnadiÑ = P|raga~gaÑ nadiÑ (SÊ, I) 180 
PhaluppattiÑ = PhalappattiÑ (SÊ, I) 4 
PhassayÊti = PassayÊti (Ka) 501 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pha - Ba ] 
PhÈsu = PhÈsuvihÈraÑ (SÊ, I) 175 
Bakabrahmasuttena = AÒÒatarabrahmasuttena (Ma-®Ôha 2. 320 piÔÔhe.) 501 
BandhanamocanakaraÑ = BandhanapamuÒcakaraÑ (Ka) 530 
BandhitaÑ = SanditaÑ bandhitaÑ (SÊ) 18 
Balibaddo = Balibaddho (Ka) 423 
BahiddhatÈya = AvahitthatÈya (SÊ) 421 
BÈkulo = Bakkulo (SÊ) 542 
BÈdhissantÊti = BÈdhessantÊti (SÊ) 367 
BÈlyappayogato = BÈlayogyato (SÊ) BÈlayogato (I) 12 
BÈhiraraÔÔhe = BÈhiyaraÔÔhe (SÊ, I) 6 
BÊjanÊdÈnaÑ = BÊjanadÈnaÑ (SÊ) 321 
BÊraÓÈparanÈmaÑ usÊraÑ nÈma tiÓaÑ = BÊraÓavanaÑ nÈma 
 usÊrathambhaÑ (Ka) 96 
Buddhoti deva vadÈmÈti = Buddhoti Buddhoti deva vadÈmÊti (SÊ) 
   ... vadÈmÈti (I) SaÑ ®Ôha 2. 223 piÔÔhe passitabbaÑ 180 
BrahÈraÒÒabhÈvena = BrahÈraÒÒabhÈve (SÊ, I) 175 
BrÈhmaÓiyÈ mayhaÒca = BrÈhmaÓiyÈ ca mayhaÒca (SÊ) 431 

  [ Bha ] 
BhagavÈhi paÒca = BhagavÈ paÒca (SÊ) 307 
Bha~gehi uddhumÈtapakkapabhijjanato ca = Bha~ge uddhumÈta- 
  pakkamhi bhijjanato ca (SÊ) Bha~gehi uddhumÈtapakkabhijjanato ca(I) 29 
BhaÓÉanti = BhaÓÉenti (SÊ, Ka) 356 
BhabbajÈtiko = DabbajÈtiko (SÊ, I) 248 
Bhayassa = BhayaÑ (SÊ, I) 37 
Bhavissanti = Na bhavissanti (Ka) 213 
BhÈgÊrathÈnanti = BhÈgÊraÔÔhÈnanti (Ka) 169 
BhÈvanÈcittassa = BhÈvanÈnimittassa (SÊ, I) 20 
BhÈvanÈya mayÈ = BhÈvanÈmayaÑ (Ka) 84 
BhÈvayitvÈ = ŒrabhitvÈ (SÊ, I) 157 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Bha ] 
BhÈviniÑ = BhÈvitaÑ (SÊ) 359 
BhÈsitaÑ vÈcaÑ = BhÈsitattÈ subhÈsitaÑ vÈcaÑ (SÊ, I) 56 
Bhindattameva = Bhindantameva (I) 105 
BhimmÈ = BhÊmÈ (SÊ) 366 
BhesakalÈvane = BhesakaÄÈvane (Ka) 116 
BhogamadÈdimadaÒca = BhogasampadÈdimadaÒca (SÊ, I) 108 
BhogÊ rÈjÈno = BhogirÈjÈno (Khu 1. 368; Ma 2. 351 piÔÔhesu.) 306 

  [ Ma ] 
MaÑsapariyesanaÑ = PasuÑ pariyesanaÑ (Ka) 264 
“MagadhÈnan”ti = MÈgadhoti (SÊ) MÈgadhÈnanti (I) 227 
MaggapaÒÒÈya dakkhissaÑ = VipassanÈpaÒÒÈya dakkhissaÑ (SÊ) 468 
Maggena = Magge (SÊ) 326 
Maccumukhe patissantÊti = MaccumukhaÑ pavisantÊti (Ka) 373 
MajjhesarasmiÑ = Sarassa (SÊ) SamuddasmiÑ (Ka) 486 
MaÒcamadÈsi = PacchimadÈsi (SÊ, I) 32 
MaÒÒeti anÈgatatthaÑ = Ca~kamÈmÊti anÈgatattÈ (SÊ, I) 177 
MattÈyÈ”ti-ÈdÊsu viya = AttÈyÈti-ÈdÊsu (SÊ) AttÈ viyÈti-ÈdÊsu (I) 129 
MaddanacÈvanÈdivasena = MaddanachavanÈdivasena (SÊ) 87 
ManaÑ ce’tehÊti = ManaÒca etehi (SÊ) 276 
Manussasampatti dibbasampatti nibbÈnasampattÊti = Manussasampatti    
   devasampatti brahmasampatti nibbÈnasampattÊti (SÊ, I) Manussa- 
   sampattiÑ dibbasampattiÑ nibbÈnasampattinti (Ka) 220 
Mandapabho = Hatappabho (SÊ) 102 
MaraÓÈnubandhanataÑ = JarÈmaraÓÈnubandhanaÑ (SÊ, I) 187 
MalappavÈhane = ...malappahÈÓamÈha (SÊ) 
 ...malappavÈhanamÈha, tena (I) 221 
...mavandiyaÑ = AvandisaÑ (SÊ) 15 
MahapphalataÑ = DassanamahapphalaÑ (SÊ) 227 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ma ] 
MahÈvikkantaÑ = MahÈvikkamaÑ (SÊ) 454 
MahÈvipassanÈti = VipassanÈti (SÊ) 523 
...mahiÑsÈdayo = MahisÈdÊhi (SÊ) 65 
MÈtugÈmajÈtikÈ = MÈtugÈmÈ (Ka) 431 
MÈ’sÈdi = MÈ hani (SÊ) 485 
MÈnaÑ na pahÈsi “Na mÈnaÑ brÈhmaÓa sÈdh|”ti = MÈnaÑ pahÈsÊti 
   tameva anubr|hayÈti (SÊ, I)  108 
MÈra na mayaÑ ÉahitukÈmÈ bÈdhetukÈmÈ = MÈra maÑ dahitukÈmo 
 bÈdhetukÈmo (SÊ) 504 
MÈriyantu = Marissantu (SÊ, I) 216 
MÈlÈkÈrakule = Kulagehe (SÊ) MÈlÈkÈrakule kulagehe (I) 109 
MÈlÈdhÈrinÊ = MÈlÈhÈrinÊ (SÊ) MÈlÈbhÈrinÊ (I) 3 
MÈlukyaputtotveva = MÈlu~kyÈnÈmÈya puttotveva (SÊ) 
 MÈlu~kyÈya puttotveva (I) 94 
Migaluddake = Migabandhake (SÊ) 293 
Migaluddake nilÊne Ôhite = Migaluddako nilÊno Ôhito (SÊ) 293 
MilÈtapupphasantharavaÓÓatÈya vÈ ukkÈrabh|miyÈ evaÑ vutto =    
   ...santharachaÉÉako vÈ ukkÈrabh|miyo evaÑ vuccate (SÊ) 226 
MukhÈnaÑ = ParamukhÈnaÑ (SÊ) 522 
MuÒcitukÈmatÈdivasena = MuccitukamyatÈÒÈÓaÑ (I) 3 
Murajehi = Pokkharehi (SÊ, I) 130 
Meghagajjitena = Meghagajjitato na (SÊ) Meghatajjitena (Ka) 31 
MocetvÈ = MuÒcitvÈ (SÊ, I) 213 
MonavÈ vÈ muni = MunisamÈnavÈ muni (SÊ, I) 171 
MoneyyadhammaÔÔhato = MoneyyadhammaÔÔhattÈ (SÊ) 523 

  [ Ya ] 
YaÑ yaÑ paÓÊtaÑ = YaÑ paÓÊtaÑ (SÊ) 371 
YaÑ sÈdhetuÑ = MaggaÑ sÈdhetuÑ (Ka) 101 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ya - Ra ] 
YattakavayÈ = YattakaÑ ca yÈ (SÊ, Ka) 199 
Yattha bahussute passatha, tato = Passa bahussute, passanto tato (Ka) 179 
YathÈ adho tathÈ uddhanti = YathÈ adhoti (SÊ, I) 93 
YathÈ nimmalaÑ virajaÑ naÄinaÑ = YathÈ nÊluppalaÑ virajaÑ (SÊ) 455 
YathÈvutto = YathÈyogo (Ka) YathÈ go (?) 66 
YathovÈdaÑ = YathÈ cÈgaÑ (SÊ, I) 43 
YadÈhaÑ = YatohaÑ (Ka) 99 
YasmÈ etadevaÑ = TasmÈ etadavoca (SÊ) YasmÈ etadavoca (I) 187 
YasmÈ na ÈyÈcanamattena = YasmÈ ÈsÈdanamattena (SÊ) 
 YasmÈ ÈyÈcanamajjhena (I) 176 
YasmiÑ = EkasmiÑ (Ka) 528 
Yassa catthÈya = YassatthÈya (SÊ) 214, 486 
YÈ maÑ = SÈ maÑ (I) 135 
YÈya velÈya = SÈyaÑ velÈyaÑ (SÊ) SÈya velÈya (I) 156 
Yugantaragato = Samanantaragato (Ka) 66 
Yuto payutto = Yutto payutto (SÊ) 469 
YuttÈkÈradassanena = Yuttappayuttadassanena (SÊ, I) 61 
Yutto = YuttattÈ (SÊ, I) 187 
Ye = Te (SÊ) 542 
Yena = Kena (SÊ) 141 
Ye ye = Ye yeva (SÊ) 365 
Yo ve = Yo ca (SyÈ) 486 
RamissaÑ = Ramissasi (Ka) 465 
RamissaÑ, asaÑsayaÑ = RamissÈmi asaÑsayaÑ (SÊ) 479 
RahogatÈ = GantvÈ (Ka) 440 
“RÈhu jÈto = RÈhulo jÈto (SÊ, I) 23 
RukkhÈ vÈ = PapÈte vÈ (SÊ, I) 98 
R|pasampattiyÈ pana = Atir|pasampattiyÈ pana (SÊ, I) 123 
R|pÈdiko = JarÈdiko (Ka) 3 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ra - La ] 
Rogo = Œrogo (SÊ, I) 143 
La~ghitvÈ = LabhitvÈ (SÊ, I) 64 
LabhissatÊti = LabhissÈmÈti  
                     (AÑ-®Ôha 1-133, SaÑ-®Ôha 2. 173 piÔÔhesu.) 434 
LÈbhasakkÈrÈsÈya = LÈbhasakkÈresu (SÊ) 356 
LÈbhÈlÈbhÈdidvayena vÈ = LÈbhÈlÈbhÈdivasena vÈ (SÊ) 
 LÈbhÈlÈbhadvayena vÈ (I) 247 
LÈyane = LÈyamÈne (SÊ) 250 
Lujjati vinassatÊti = Lujjati bhijjati vinassatÊti (Ka) 352 
LuÒcÈpesiÑ = MuÒcÈpesiÑ (SÊ, I) 14 
LeÓagirivihÈre = LeÓavihÈre (SÊ) 30 

  [ Va ] 
...vaÔaÑsakÈ, nadiyo = VaÔaÑsakÈyo (SÊ) VaÔaÑsakÈdayo (I) 164 
VaÓÓapadÈni = CuÓÓiyapadÈni (SÊ) 530 
VaÓÓÈdisampayutte = ByaÒjanÈdisampayutte (SÊ) 355 
VatÈcariyÈhi = Vatacariyehi (SÊ) 134 
Vatthanivasano = NivatthanivÈsano (SÊ) 528 
Vatthuvisada-attaneyyakiriyÈdÊnaÑ = Anattaneyya... (Ka) 453 
VanapatthÈni  = Vanapatthesu (®Ôha) 360 
VambhetvÈ = BÈdhento (SÊ) Vambhento (Ka) 525 
VarÈko = Carako (Ka) 87 
Vasato = Parissayato (SÊ, I) 175 
VasanaÔÔhÈnaÑ = VasatiÑ (SÊ, I) 31 
Vasanato = Vasato (SÊ, I) 52 
Vasino = SÈhasino (SÊ) 521 
Vase = Vasena (sabbattha) 479 
Vase vattaÑ = VasavattiÑ (Ka) 477 
VassasaÔÔhikattherÈ = VassasatikattherÈ (sabbattha) 146 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Va ] 
VaÄavÈmukhaÒca = BaÄavÈmukhaÒca (®Ôha) 460 
VÈtaÑ = TÈÄaÑ (SÊ, Ka) 528 
VikkhittindriyatÈya = VittindriyatÈya (Ka) 367 
VicarÈma = VicarimhÈ (SÊ) 371 
VicikicchaÔhÈnÈ = VicikicchaÔÔhÈnÈ (Ka) 519 
Vicini = ViciniyaÑ Èpajji (Ka) 342 
Vijahati nÈseti = Viharate atinÈmeti (SÊ, I) 119 
ViÒÒÈÓaggahaÓe = ŒdÈnaviÒÒÈÓagahaÓe (SÊ, I) 104 
ViniveÔheti = Vinivedeti (Ka) 399 
VipariÓÈmakÈle = PariÓamanakÈle (SÊ) 399 
VipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈya = VipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ (SÊ) 
 VipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvena (?) 303 
VipassanÈya kammaÑ = VipassanÈkammaÑ (SÊ) 424 
VipassanÈvÊthiÑ = VipassanÈvidhiÑ (SÊ) 477 
VibhavaÑ = VinÈsaÑ (SÊ, I) 96 
VibhiÑsanaÑ = VibhÊsanaÑ (SÊ) 460 
Vimuttisukhena viharanto = VimuttisukhavihÈrena (SÊ) 330 
ViyÈkaronto = ByÈkaronto (SÊ) 537 
ViruddhavÈdÈ = ViruddhavÈdino (SÊ) 209 
Visam|latÈya = VisapupphatÈya (SÊ, I, Ka) 96 
VisodhessÈmi = VirÈdhessÈmi (SÊ, Ka) 66 
VissajjitvÈ = VissajjesuÑ (SÊ, Ka) 498 
VihariÑ = ViharÈmi (Ka) 236 
VÊtamalova = Vigatamalova (SaÑ 1. 197 piÔÔhe.) 518 
VÊriyÈdhiÔÔhÈnato = VÊriyaÔÔhÈnato (SÊ) 306 
Vuttamattena vappe = Vuttamattena vÈ (SÊ, I) 170 
VuttÈkÈrena = VuttappakÈrena (SÊ) 303 
VejayantapÈsÈdo = Vejayanto pÈsÈdo (SÊ) 496 
VedÈnaÑ = VedanÈnaÑ (Ka) 104 
VeditabbaÑ viditavÈ = Veditabbassa viditÈ (SÊ) 139 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Va ] 
VeneyyÈnaÑ = VineyyÈnaÑ (SÊ) 271 
VelÈyati vÈ dussilyaÑ calayati = VelÈyati dussilyaÑ veleti (SÊ, I) 221 
VeÄudanta = VeÄudatta (SÊ, I) 50 

  [ Sa ] 
SaÑ-kÈralopaÑ = Sa-kÈralopaÑ (SÊ, I) 149 
SaÑgharitvÈ = SaÑharitvÈ (SÊ, Ka) 431, 433 
SaÑghasuppaÔipattiÒca saddahitvÈ = SaÑghasuppatipattiÒca 
  saddahitvÈ (SÊ) 299 
SaÑjÈta = SaÒchÈdita... (SÊ, I) 199 
SaÑsÈrabyasanehi ÔhassasÊti = SaÑsÈrabyasane ÔhassatÊti (SÊ) 
 SaÑsÈrabyasanehi bhavissati (Ka) 479 
SaÑsumÈragire = SuÑsumÈragire (SÊ, I) 116 
SaÑsevasi nanu = SaÑsevase n|na (SÊ) 478 
SakalanagaraninnÈdavara = SajalajaladharaninnÈda (SÊ, I) 
 SakalajavananinnÈda (Ka) 224 
Sa~kÈrak|ÔÈdike paÑsuk|luppattiÔÔhÈne = Sa~kÈrak|ÔÈdÊsu paÑsu- 
 k|luppattiÔÔhÈnesu (SÊ) 342 
Sa~khobhito = Sa~kocito (SÊ, I) 201 
SaccÈni = SaddhammaÑ (SÊ, I) 9 
SaccÈbhisambodhiyÈ = SaccÈbhisambodhi (Ka) 538 
SatatakÈrino = SÈtaccakÈrino aÔÔhitakÈrino (SÊ, I) 235 
SattaÔÔhÈniyena = SantaÔÔhÈniyena (Ka) 114 
Sattamabhavato = SatataÑ sambhavato (SÊ, I) 223 
SattÈ = PÈkaÔasattÈ (SÊ) 299 
Satt|pakÈraÑ = Satth|pakÈraÑ (SÊ) 505 
Satthu = Satthu santike (SÊ, I) AÑ-®Ôha 1. 211 piÔÔhe passitabbaÑ. 202 
SaddhÈvÊriyasatisamÈdhipaÒÒindriyÈni = SabbÈni vÊriyasatisamÈdhi- 
 paÒÒindriyÈni (SÊ, I) 42 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SantapaÓÊtabhÈvato = SantapaÓÊtabhÈvÈ (SÊ) SantapaÓÊtabhÈvo (I) 105 
SantÊti vacanaseso = SantÊti seso (SÊ) 307 
SandhÈya = SandhÈya evamÈha (SÊ, Ka) 433 
SandhÈyÈha = SandhÈya vadati (SÊ) 402 
SannipatitÈ, tattakÈ.  KiÑ = SannipatitÈ.  KiÒci (SÊ, I) 96 
SappadÈsattherassa = SabbadÈsattherassa (Ka) 97 
Sappuris|panissayaÒca pasaÑsanto = PaÓÉitÈnaÑ sammasanto (Ka) 74 
Sappuris|panissayassa bahukÈrabhÈvato = Sappuris|panissaya- 
 bahukÈrabhÈvato (SÊ) 541 
SabbathÈpi = SabbadÈpi (SÊ) 541 
SabbabhÈgato = SekhabhÈvato (SÊ) SabbabhÈvato (I) 141 
SabbavaÔÔanipÈtinÈ = SabbÈvatthanipÈtinÈ (SÊ) SabbavatthunipÈtinÈ (Ka) 118 
SabbasokatÈya = SabbayogatÈya (SÊ, I) 238 
Sabbaso kilesÈnaÑ = SabbakilesÈnaÑ (SÊ) 334 
SabbÈkusalÈnaÑ pahÊna = SabbÈkusalÈnaÑ pahÊnattÈ pahÊna (SÊ, I) 242 
“Sabbe dhammÈ anattÈ” ti = Sabbe sa~khÈrÈ avasavattatÈya anattÈti (Ka)269 
Sabbe puthujjane = SabbesaÑ puthujjanÈnaÑ (Ka) 479 
Sabbeva = Sabbe (SÊ, I) 184 
SabhÈvasamodhÈnena = SamÈdÈnena (SÊ) 173 
SamatiÔÔhatha = SantiÔÔhatha (I) 2 
SamathaÑ = SamataÑ (SÊ, I, Ka) 233 
Samathasukhe = Samathamukhe (SÊ, I) 237 
SamanvesaÑ = SamanesaÑ (SaÑ 1. 196.) 518 
SamarasataÑ = SamataÑ (Ka) 236 
SamÈdhÈnaÑ = SammÈpadhÈnaÑ (Ka) 44 
SamÈpattisamÈpajjitato = SamÈpattisamÈpajjanato (SÊ) 492 
SamÈdapetvÈ = SamÈdÈpetvÈ (SÊ, Ka) 304 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SampaÔicchitavacanaÑ = SampaÔicchitavacano (SÊ, Ka) 535 
SampaÔipÊÄanato = SappaÔipÊÄanato (SÊ) 255 
SampaÔivedhassa = AsampaÔivedhassa (I, Ka) 104 
SambandhatthaÑ = SambandhanatthaÑ (Ka) 426 
Sambhavassa = Sambhavakassa (SÊ, I) 29 
Sammmaggatena = Samaggatena (Ka) 28 
SammÈ apaÔipajjantaÑ = SammÈ paÔipajjantaÑ (SÊ) 492 
SaraÓagamanaÑ = SaraÓaÑ (SÊ) 15 
Saradassa gagana-abbhÈ viya = Saradasamaye gaganaÑ 
  abbhaÑ viya (SÊ) 452 
SÈrasapabha~gutaÒca = KhaÓabha~gurataÒca (SÊ) Pabha~gurataÒca (I) 3 
SarÊre dose = SarÊrabhÈve (Ka) 489 
SalakkhaÓato = SallakkhaÓato (SÊ) 210 
SalilaÑ, vanantaÑ virocittha = SÈlavanantaraÑ virocitvÈ (Ka) 443 
SahapaÑsukÊÄakasahÈyÈ = SahapaÑsukÊÄikasahÈyÈ (Ka) 370 
SÈkaÔikÈ = SÈkaÔikÈnaÑ (SÊ) 351 
Saketanagarassa dvÈragÈme = SÈketanagare (SÊ, I) 159 
SÈÓavÈsittherassa = VanavÈsittherassa (SÊ) SÈlavÈsittherassa (Ka) 85 
SÈtaccakiriyaÑ = SabbakiriyaÑ (SÊ, I) 241 
SÈdhunÈ katakiccena Anuruddhena sÈdhu = SÈdhunÈ sÈdhu (SÊ, I) 111 
SÈdhesi = SÈdhayÊ (SÊ) 400 
SÈ pana = SÈsane (Ka) 130 
SÈmaÑ vÈ = SÈ vesÊ mamaÑ vÈ (SÊ, I) 124 
SÈrajjamÈno = SÈrajjÈyamÈno (SÊ, I) 224 
SÈriputtamoggallÈnÈ = SÈriputtamoggallÈnattherÈ (SÊ) 543 
SÈlikÈyiva = SÈlikÈyeva (Ka) 516 
SÈvatthiÑ = SÈvatthiyaÑ (SÊ, I) 179 
SinehapÈna = SinehatÈpana (Ka) 495 
SivathikaÑ = SÊvathikaÑ (SÊ, I) 36 
SissaÑ puttaÑ = PiyaÑ puttaÑ (Ka) 333 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SÊtaÑ na sahati = SÊtaÑ sahati (SÊ) 215 
SÊtÈdipaÔighÈtanatthaÒceva = ...bÈhanatthaÒceva (Ka) 398 
SÊtuÓhaÑ = SÊtuÓhe (SÊ, I) 85 
SÊsaÑ celaÒca ajjhupekkhitvÈ = SÊsaÑ ajjhupekkhitvÈ (SÊ) 177 
SukhÈdhivÈhoti yo = SukhÈdhivÈho yo (SÊ, I) 147 
SugatimaggaÑ = SugatigamanamaggaÑ (SÊ) 334 
SutagandhaÑ = SutagandhaÑ cÈgagandhaÑ (SÊ, I, Ka) 
 SutagandhaÒca vÈcÈgandhaÒca 
 (Dhammapada-®Ôha 1. 242 piÔÔhe) 43 
“Sutassa vassÈ”tipi PÈÄi = PavassÈtipi PÈÄi (Ka) 536 
SuttamerakasamavÈyena = SuttaperakasamavÈyena (SÊ, I) 200 
SudesitaÑ imaÑ dhammanti = SudesitaÑ idaÑ dhammanti (SÊ) 362 
Suddhante = Sudame (SÊ) Suddhatte (I) 117 
SudhammÈyaÑ Ôhito sabhaÑ = SudhammÈyÈbhito sabhaÑ 
 (Ma 1. 414 piÔÔhe.) 487 
Sunibbatto = AbhijÈtar|po (sabbattha) 306 
Supinantena = Supinante (SÊ, I) 150 
SuposÈ = SupposÈ (SÊ) 351 
Subuddhassa = Subandharassa (SÊ, I) 85 
SubhittaÑ viya = SuhitaÑ viya (SÊ) 351 
SuvaÓÓasadisavaÓÓo = SuvaÓÓassa jÈtar|passa sadisavaÓÓo (SÊ) 306 
SusÈrathinÈ = AssadammasÈrathinÈ (SÊ) 66 
SeÔÔhaÑ uttamaÑ = SeÔÔhaÑ pasaÔÔhaÑ uttamaÑ (SÊ) 335 
SenÈsanapariyesanÈya payojanaÑ = SenÈsanapariyesane 
                                                   saÒÒojanaÑ (Ka) 88 
Senoti = Sonoti (I) 159 
SesapaÔipattisaddhammakÈ = BhÈvanamanuyuÒjantÈ sesapaÔipattikÈ 
 saddhammakatÈ (SÊ) 353 
So ca rÈgacaritattÈ = Pabbajito ca rÈgacaritova (Ka) 91 
SotÈ = HetuÑ.  (SÊ, SyÈ) 519 
SotÈti sotadhÈtuyÈ = Hetunti sotadhÈtuÑ (SÊ) 534 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
Soti yo gar|naÑ = Soti gar|naÑ (SÊ, I) 75 
Sobhito = SÈgato (SÊ) 545 
SobhentÊ = Sobhenti (PÈÄiyaÑ) 30 
SomayÈgavÈjapeyyÈdike = SomeyyajappeyyÈdike (Ka) 53 
So yÈti = Sayati (SÊ, I) 119 
So yogÊti = Yo so hÊti (SÊ, I) 206 
SoÄasa-aÔÔhakavaggiyÈnaÑ = AÉÉhaÉÉhasoÄasa-aÔÔhavaggiyÈnaÑ (SÊ, I) 
 SuttanipÈte aÔÔhakavagge ÈgatÈni 
 soÄasasuttÈni sandhÈya vuttamidaÑ. 70 

  [ Ha ] 
HaÔÔhatuÔÔho = HaÔÔhatuÔÔhena (sabbattha) 535 
Hatth|pagagÊv|pagÈdÊhi = Hatth|pagapÈd|pagÈdÊhi (SÊ, I) 124 
Hayena = Bhayena (SÊ) 465 
HÈrahÈrinÊ = HÈrabhÈrinÊ (SÊ, I) 31 
Hitacintameva = Cintanameva (SÊ) 352 
Hoti = Honti (Ka) 410 
Hoti.  Tena vuttaÑ = HotÊti vuttaÑ (SÊ, I) 11 
HotÊti = AhosÊti (SÊ, I) 234
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GÈthÈs|ci 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
Akodhassa kuto kodho 113 
Akkodhano’nupanÈhÊ 151 
Akkhadasso tadÈ ÈsiÑ 181 
Agado viya sabbattha 39 
AgÈrÈ abhinikkhamma 46, 137 
AgÈravo ca kÈsÈve 360 
AgghaphalaÑ gahetvÈna 52 
Aggikkhandhova jalito 445 
AggipÈkÊ anaggÊ ca 379 
AgghiyaÑ sukataÑ katvÈ 444 
A~gÈrajÈtÈ pathavÊ 1 
A~gÈrino dÈni dumÈ bhadante 167 
A~gÊraso MahÈnÈgo 232 
Acalo homi mettÈya 318 
AccÈraddhamhi vÊriyamhi 233 
Acchecchi taÓhaÑ idha  
    nÈmar|pe 521 
AccheraÑ vata BuddhÈnaÑ 449 
AcchodikÈ puthusilÈ 214, 448 
Ajinena nivatthohaÑ 55 
AjegucchaÑ vimuttehi 360 
Ajja pannarase visuddhiyÈ 516 
Ajjadagge maÑ sopÈka 139 
AjjÈpi te Èvuso sÈ diÔÔhi 500 
AjjhattaÑ me samuÔÔhÈya 281 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AjjhattaÒca na jÈnÈti 130 
AjjhattaÒca pajÈnÈti 131 
AjjhattaÒca bahiddhÈ ca 50, 112 
AjjhÈyakopi ce assa 484 
AjjhÈyako mantadharo 386 
AjjhogÈhetvÈ HimavantaÑ 381 
AÒjanÊva navÈ cittÈ 291, 418, 483 
AÒjaliÑ paggahetvÈna 230 
AÒchÈmi naÑ na muÒcÈmi 281 
AÒÒathÈ LokanÈthamhi 348 
AÒÒassa BagavÈ Buddho 395 
AÒÒÈÓam|labhedÈya 103 
AÒÒÈtamÈnino dhamme 359 
AÒÒe gacchanti goyÈnaÑ 379 
AÒÒe pupphanti padumÈ 377 
AÔÔha gopÈnasÊ datvÈ 318 
AÔÔhapaÒÒÈsakkhattuÑ ca 416 
AÔÔhavÊsatikkhattuÒca 338 
AÔÔhÈpadakatÈ kesÈ 291, 
 418, 484 
AÔÔhÈrasasahassÈni 290 
AÔÔhÈrase kappasate 67, 264 
AÔÔhika~kalakuÔike 482 
AÔÔhisa~ghÈtaghaÔito 197 
AÉÉhÈ daliddÈ ca phusanti 
   phassaÑ 295 
AtimÈno ca omÈno 107 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AtimuttÈ asokÈ ca 376 
AtihitÈ vÊhi 86 
AttakÈramayaÑ etaÑ 386 
AtthaÒca yo jÈnÈti bhÈsitassa 75 
AtthassÈyaÑ viÒÒÈpanÊ 259 
AtthÈya vata me Buddho 53 
AthaddasÈsiÑ 
   SambuddhaÑ 341, 225 
Atha vÈ samÈdhilÈbhena 206 
Atha saÔÔhisitÈ savitakkÈ 514 
Atho sÊdati saÒÒuttaÑ 273 
AdÈsiÑ haÔÔhacittohaÑ 128 
Addasa BagavÈ ÈdiÑ 521 
AdhippÈyavid| jÈto 146 
AdhivÈsesi so dhÊro 338 
Ana~gaÓassa posassa 240, 395 
AnantaÒÈÓo Asamasamo 315 
AnantadassÊ BagavÈ 232 
AnantaraÑ hi jÈtassa 185 
AnantavaÓÓo amitayaso 315 
AnantÈdÊnavo kÈyo 63 
AnavhitÈ tato ÈguÑ 44 
AnÈkiÓÓÈ gahaÔÔhehi 448 
AnÈgatamhi addhÈne 511 
AnÈgataÑ yo paÔikacca passati 184 
AnÈthÈnaÑ bhavaÑ NÈtho 511 
AnikkasÈvo kÈsÈvaÑ 361 
AniccaÑ dukkhanti vipassa 
   yoniso 461 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AniccÈ vata sa~khÈrÈ 137, 484 
AnimittaÒca bhÈvehi 515, 543 
AnimittamanaÒÒÈtaÑ 119 
AnilaÒjasÈsa~khubbho 160 
AnissaraÓadassÈvÊ 272 
Anukampako kÈruÓiko 2, 67, 79 
AnukampÈya me SatthÈ 191, 193 
AnudiÔÔhÊnaÑ appahÈnaÑ 281 
Anuddhato acapalo 257, 449 
Anupalitto lokena  39 
AnupubbavihÈrassa 392 
Anuppatto sacchikato 48 
AnubyaÒjanasampanno 38 
Anumodi MahÈvÊro 202, 
 290, 481, 506 
Anussaranto SambuddhaÑ 59 
AnusÈsi maÑ ariyavatÈ 49 
AnusiÔÔhÈ MahÈvÊra 391 
AnekasatasahassÈ 417 
AnomadassÊ BagavÈ 381, 
 383, 480, 505 
Anomadassissa Munino 230, 383 
Antalikkhe ÔhitÈ tattha 383 
Antova~kagato Èsi 281 
AnnabhÈro pure ÈsiÑ 341 
ApaÓÉaro aÓÉasambhavo 214 
Aparimeyye ito kappe 231, 
 384, 481, 506-7 
Aparimeyye kataÑ 
   kammaÑ 385, 392 

 



 GÈthÈs|ci 651 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
Apariyositasa~kappo 388 
ApuÒÒaÑ pasavÊ mÈro 488 
AppatiÔÔhaÑ anÈlambaÑ 182 
Appamattassa me sikkhÈ 49 
AppassutÈyaÑ puriso  419 
AppicchatÈ sappurisehi 
   vaÓÓitÈ 462 
AppicchÈ nipakÈ ete 378 
AppicchÈ nipakÈ dhÊrÈ 388 
Appiccho ceva santuÔÔho 203 
Appiccho sÈtatiko 322 
Abb|ÄhaÑ aghagataÑ vijitaÑ 41 
AbbhatÊtasahÈyassa 419 
AbbhantaraÑ agaÓhantaÑ 316 
AbbhokÈsÊ sÈtatiko 322 
AbbhokÈse viharasi 86 
AbhantaÑ hoti me cittaÑ 318 
AbhigantvÈna SabbaÒÒ| 252 
AbhiÒÒÈpÈramippattÈ 379 
AbhiÒÒeyyaÑ abhiÒÒÈtaÑ 309 
Abhibh|tassa dukkhena 361 
AbhivuÔÔhÈ rammatalÈ 447 
AmataÑ paramassÈdaÑ 178 
AmataÑ mayÈdhigataÑ 387 
AmoghaÑ divasaÑ kayirÈ 117 
AmbarÈ pupphavasso me 4 
AmbÈ sÈlÈ ca tilakÈ 376 
AmbilaÑ madhuraggaÒca 272 
AyaÑ nÈgo MahÈvÊro 381 
AyaÑ pacchimako mayhaÑ 4, 48 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AyaÑ BhÈgÊrathÊ Ga~gÈ 384 
AyaÑ me pacchimÈ jÈti 2 
AyaÒca daharo bhikkhu 484 
Ayoge yuÒjamattÈnaÑ 41 
AraÒÒe rukkham|le vÈ 332 
AraÒÒe rukkham|lesu 348 
AratiÒca ratiÒca pahÈya 514 
Arahante sÊtibh|te 107 
ArahÈ dakkhiÓeyyomhi 50 
ArahÈ vasipattÈ ca 45 
Ar|pa d|ra~gama ekacÈri 462 
Arogo Èsi teneva 88 
AlaÑ me phÈsukÈmassa 448 
Ala~katÈ suvasanÈ 2, 123 
AlattakakatÈ pÈdÈ 291, 
 418, 483 
AladdhÈ cittassekaggaÑ 97 
AllaÑ sukkhaÑ vÈ bhuÒjanto 394 
AvaÓÓaÒca akittiÒca 218 
AvijjÈya nivuto kÈyo 197 
AvitakkaÑ samÈpanno 240, 395 
AsaÑsaÔÔho sÈtatiko 322 
AsaÑhÊraÑ asaÑkuppaÑ 240 
AsakkharÈ apabbhÈrÈ 376 
Asa~khataÑ gavesanto 385 
Asa~gacitto nikleso 178 
Asa~gacitto sabbattha 39 
AsambhÊto bhayÈtÊto 315 
AsallÊnena cittena 340 
AsÊtikoÔi nicayo 314 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AsÊtikoÔÊ chaÉÉetvÈ 384 
AsubhÈya cittaÑ bhÈvehi 515 
Aseyyo seyyasamÈnaÑ 448 
AsmimÈnaÑ na passÈmi 482, 507 
Assa puÒÒavipÈkena 166 
AssamassÈvid|ramhi 378 
AssÈsako vedakaro 316 
AssÈ setÈ yathÈ cando 38 
AhaÑ middhena pakato 5 
AhaÑ sakaraÓÊyomhi 420 
AhaÒca parisÈ ceva 198 
Ahampi dÈnaÑ dassÈmi 132 
Ahampi Himavantamhi 190 
AhiÑsakoti me nÈmaÑ 331 
Aho Buddho aho dhammo 16, 71 
Aho me sukataÑ kammaÑ 385 
AÄÈrapamhÈ hasulÈ 384 

[ Œ ] 
ŒkÈsamhi haliddiyÈ 483 
ŒkÈso nimituÑ sakkÈ 382 
Œgacchanta’ggikhandhÈva 117 
ŒgantukÈ pÈhunakÈ 45 
ŒcÈra-upacÈraÒÒ| 317 
ŒcÈragocare yutto 208 
Œcikkhi so me SatthÈraÑ 512 
ŒjÈnÊyena ÈjaÒÒo 110 
ŒtÈpÊ nipako cÈpi 417 
ŒturaÑ asuciÑ p|tiÑ 91 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Œ ] 
ŒdiyÈ me namassÈmi 417 
Œdi sÊlaÑ patiÔÔhÈ ca 219 
ŒnÈpÈnasatÊ yassa 184 
Œmoti me paÔiÒÒÈte 512 
ŒyÈmato catubbÊsaÑ 445 
ŒyÈmato paÒcasataÑ 445 
Œyogo sabbalokassa 193 
ŒraÒÒakÈni senÈ 208 
ŒraÒÒikÈ dhutaratÈ 388 
ŒraÒÒikÈ piÓÉapÈtikÈ 482 
ŒraÒÒiko sÈtatiko 322 
ŒraÒÒiko hoti ca piÓÉapÈtiko 462 
ŒraddhavÊriyo pahitatto 137, 
 232, 481, 506 
ŒraddhavÊriyo sÈtatiko 323 
ŒrammaÓavimuttÊsu 316 
ŒrammaÓe taÑ balasÈ 
   nibandhisaÑ 465 
ŒrÈdhayitvÈ SambuddhaÑ 385 
ŒrÈmadvÈrÈ nikkhamma 416 
ŒluvÈ ca kaÄambÈ ca 378 
ŒsabhaÑ pavaraÑ ÔhÈnaÑ 510 
ŒsayÈnusayaÑ ÒatvÈ 391 
Œsayo BuddhimantÈnaÑ 316 
ŒsÈya kasate khettaÑ 168 
ŒsÊviso yathÈ ghoro 317 
ŒhutiÑ yiÔÔhukÈmohaÑ 314 
ŒÄakÈ isimuggÈ ca 377 

 



 GÈthÈs|ci 653 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Œ - I ] 
ŒÄÈrikÈ kappakÈ ca 313 
Icceva coro asi’mÈvudhaÒca 329 
IÔÔhaÑ kantaÑ piyaÑ loke 166 
IÔÔhÈ dhammÈ aniÔÔhÈ ca 234 
Iti mÈraÑ atajjesi 488 
Ito gantvÈ ayaÑ poso 416 
Ito ca aÔÔhame kappe 89 
Ito ca sattame kappe 198 
Ito dvenavute kappe 80 
Ito satasahassamhi 61 
Ito satta tato satta 341 
Itthir|pe itthisare 273 
ItthisotÈni sabbÈni 273 
IdaÑ pacchimakaÑ 
   mayhaÑ 481, 506 
IdaÑ pure 
   cittamacÈri cÈrikaÑ 463 
IdaÑ bhonto nisÈmetha 311 
IdaÑ vatvÈna te devÈ 190 
IdaÑ vatvÈna SabbaÒÒ| 137 
IdaÑ vatvÈna Sambuddho 48 
IdaÑ vatvÈ sÈlavane 350 
Idamavoca so BrahmapÈrisajjo 501 
IddhiÑ vÊmaÑsamÈnÈ te 379 
IddhipÈdesu kusalÈ 389 
Idha mÈnusake rajjaÑ 314 
Idheva kittiÑ labhati 219 
Idheva nindaÑ labhati 219 
IndriyÈni manussÈnaÑ 272 
IndriyÈneva sÈrakkhaÑ 272 
ImaÒca passa ÈyantaÑ 485 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ I ] 
Imamhi bhaddake kappe 38, 128 
Imassa maccukÈlamhi 231 
ImasmiÑyeva kappamhi 7, 90 
ImÈ gÈthÈ thavitvÈna 382 
ImÈhi catugÈthÈhi 160 
IminÈ paÓipÈtena 181 
IminÈ morahatthena 16 
Ime tÊÓi satÈ VÊra 314 
Ime haÒÒantu vajjhantu 214, 239 
IsÊnaÑ sÊlagandhena 380 

[ U ] 
UkkaÓÔhÈmi sarÊrena 266 
UkkÈmukhapahaÔÔhova 315 
UkkÈsitaÒca khipitaÑ 317 
UggaputtÈ mahissÈsÈ 514 
UggÈ ca rÈjaputtÈ ca 313 
UccÈvacehu’pÈyehi 273 
Ucce kule pajÈyitvÈ 319 
Ucce maÓÉalipÈkÈre 323 
UcchukhaÓÉikamÈdÈya 74 
Ujumaggamhi akkhÈte 233 
UjjhÈnasaÒÒino bÈlÈ 360 
UÔÔhÈya abhinikkhamma 290 
UÔÔhehi nisÊda kÈtiyÈna 100 
UttamaÑ dhammataÑ patto 266 
Uttame damathe danto 232 
UttÈnak|lÈ nadikÈ 376 
UttiÔÔhapiÓÉo ÈhÈro 447 
UdakaÑ hi nayanti nettikÈ 331 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ U ] 
Udako rohaÓÈ keci 379 
UdaggacittÈ janatÈ 444 
UdarÈvadehakaÑ bhutvÈ 349 
UdahÈrÈ kaÔÔhahÈrÈ 313 
UdentaÑva mahÈmeghaÑ 317 
UddÈlakÈ ca kuÔajÈ 377 
UddhaccameghathanitaÑ 282 
Uddhatavisova sappo 393 
UddhatÈ ca bhavissanti 360 
Uddhato unnaÄo bÈlo 361 
Uddhato capalo bhikkhu 449, 256 
UnnatÈ sukhadhammena 245 
UnnaÄassa pamattassa 233 
UpagantvÈna SambuddhaÑ 338 
UpajjhÈyassa udakaÑ 110 
UpaÔÔhÈpenti parisaÑ 350 
UpaÔÔhitaÑ MahÈvÊraÑ 505 
Upatissa sadiseheva 391 
UpadhÊ te samatikkantÈ 320 
UpadhÊsu janÈ gadhitÈse 514 
Upapannassa devattaÑ 338 
UpaviÔÔhaÑ MahÈvÊraÑ 480 
UpasantaÑ uparataÑ 484 
Upasa~kamma 
   SambuddhaÑ 313, 317 
Upasa~kamitvÈna 
   SambuddhaÑ 505 
Upasanto anÈyÈso 396 
Upasanto uparato 396, 484 
UpasampadÈ ca me laddhÈ 71 
Upasenoti nÈmena 203 
UpÈgate MahÈvÊre 44 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ U ] 
UpÈrambhacitto dummedho 68 
Upecca taÑ MahÈvÊraÑ 510 
Upecca santikaÑ tassa 145 
Upeti gabbhaÒca 
   paraÒca lokaÑ 295 
Uppajje te sace kodho 114 
UppÈtesu nimittesu 378 
UppÈte supine cÈpi 381 
Ubhayena midaÑ 
   maraÓameva 396 
Ubhayeneva sampanno 22 
UbhinnaÑ tikicchantaÑ taÑ 113 
UbhinnamatthaÑ carati 113 
Ubho k|lesu nadiyÈ 376 
Ubhopi pabbajissÈma 388 
Ubho hatthehi paggayha 190 
UmÈpupphena samÈnÈ 448 
UmmaggapathaÑ mÈrassa 517 
Uyyutto parakiccesu 178 
UyyojitÈ mayÈ cete 133 
UsabhaÑ pavaraÑ vÊraÑ 159 
UsukÈrÈ bhamakÈrÈ 313 

[ E ] 
EkaÑsaÑ cÊvaraÑ katvÈ 138 
EkatiÑse ito kappe 16, 25, 
 28, 30, 36, 55 
Ekato kammaÑ katvÈna 318 
Ekanavutito kappe 33, 74, 88 
EkapÈdena aÔÔhÈsiÑ 14 
Ekaputto ahaÑ ÈsiÑ 134 
EkavÊsatikappamhi 21 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ E ] 
EkavÊsatikkhattuÒca 202 
EkÈkiyo adutiyo 175 
EkÈ ca kaÒÒÈ byÈdhÊhi 232 
EkÈsanÊ sÈtatiko 322 
EtaÑ ce ruccati bhoto 311 
EtaÒca samatikkamma 339 
EtamÈdÊnavaÑ ÒatvÈ 296 
EtÈdisaÑ karitvÈna 14 
EtÈsaÑ sandamÈnÈnaÑ 389 
Ete pacchimakÈ dÈni 340 
EtesaÑ pakkamantÈnaÑ 380 
Ete sambahulÈ devÈ 449, 485 
Ettha so vasate Buddho 317 
Etha gantvÈna paccantaÑ 80 
Etha sabbe samÈgantvÈ 313 
EdisÈ te MahÈvÊra 389 
EvaÑ anÈgataddhÈnaÑ 361 
EvaÑ tenÈnusiÔÔhohaÑ 63 
EvaÑ nÈnappayÈtamhi 350 
EvaÑ nirÈkulaÑ Èsi 79 
EvaÑ paÒÒÈya ye tittÈ 245 
EvaÑ Buddho viyÈkÈsi 314 
EvaÑ me kattukÈmassa 175 
EvaÑ me bhayajÈtassa 282 
EvaÑvijitasa~gÈmaÑ 516 
EvaÑ viharamÈnassa 204 
EvaÑ vutte MahÈvÊro 62 
EvaÑ sa~kÈrabh|tesu 228 
EvaÑ sabba~gasampannaÑ 518 
EvaÑ sabba~gasampanne 378 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ E ] 
EvaÑ sudesite dhamme 517 
EvaÒce taÑ jano jaÒÒÈ 483 
EvaÒce maÑ viharantaÑ 514 
EvamÈdÊhi SambuddhaÑ 511 
EvametaÑ MahÈvÊra 483 
Evamete tathÈ vuttÈ 519 
Evameva mayaÑ sabbe 541 
Evameva tuvaÑ mÈra 488 
Evampi nagaraÑ mayhaÑ 446 
EvÈyaÑ vattate kÈyo 198 
Esa patthayate ÔhÈnaÑ 80 
Esa bandhÈmi sannÈhaÑ 176 
Esa bhiyyo pasÊdÈmi 253 
Esa sutvÈ pasÊdÈmi 521 
Eseva dhammo yadi tÈvadeva 387 
Eso anÈgataddhÈne 62 
Ehi SopÈka mÈ bhÈyi 136 

[ O ] 
OkkÈkaÑ tosayitvÈna 231 
OgayhaÔÔha~gikaÑ sotaÑ 56 
OghapÈso daÄhakhilo 255 
Oghassa hi nitaraÓatthaÑ 517 
OÔÔhappahatamattena 448 
Odahi migavo pÈsaÑ 291, 418, 
 483 
OdÈtaÑ vata me cittaÑ 184 
OraÑ odanapÈkamhÈ 36 
Oruyha hatthikhandhamhÈ 416 
Oropito ca me bhÈro 392 
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PaÔhamapÈdÈ  PiÔÔha~kÈ 

[ O ] 
OrohitvÈna Sambuddho 67 
OlaggessÈmi te citta 64 
OvadeyyÈ’nusÈseyya 395 
OvÈdaÑ nÈdiyitvÈna 81 
OvÈdakassa bhikkh|naÑ 181 
OvÈdako viÒÒÈpako 79 

[ Ka ] 
KaÑ nu tattha na ramenti 30 
Kakusandhassa Munino 7 
Kakusandho MahÈvÊro 89 
KaccÈnassa guÓaÑ sutvÈ 146 
KaÔukaÑ madhurassÈdaÑ 273 
KaÓikÈraÑva jalitaÑ 69 
KaÓikÈrapupphaÑ disvÈna 202 
KaÓikÈrÈ kaÓÓikÈ ca 376 
KatvÈna hammiyaÑ tattha 445 
KatvÈ sukatapalla~kaÑ 319 
KadÈ aniccaÑ 
   vadharoganÊÄaÑ 458 
KadÈ iÓaÔÔova daliddako 
   nidhiÑ 460 
KadÈ nu kaÔÔhe ca tiÓe latÈ ca 459 
KadÈ nu khoyaÑ viditaÑ 
   MahesinÈ 459 
KadÈ nu Ga~gaÑ YamunaÑ 
   SarassatiÑ 460 
KadÈ nu nÈgova asa~gacÈrÊ 460 
KadÈ nu paÒÒÈmaya’- 
   muggatejaÑ 458 
KadÈ nu maÑ tandi 
   khudÈ pipÈsÈ 459 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ka ] 
KadÈ nu maÑ pÈvusakÈla- 
   megho 459 
KadÈ nu r|pe amite ca sadde 459 
KadÈ nuhaÑ 
   dubbacanena vutto 459 
KadÈ nuhaÑ    
   pabbatakandarÈsu  458 
KadÈ nuhaÑ bhayajananiÑ 
   dukhÈvahaÑ 458 
KadÈ nuhaÑ bhinna- 
   paÔandharo muni 458 
KadÈ nuhaÑ 
   sabbhisamÈgamesu 458 
KadÈ may|rassa sikhaÓÉino 
   vane 459 
Kandanti naÑ ÒÈtÊ pakiriya 
   kese 294 
KappaÑ vÈ te kittayantÈ 391 
Kappasatasahassamhi 22, 167, 
 191, 252, 290, 417 
KappasatasahassÈni 384 
Kappino nÈmahaÑ ÈsiÑ 182 
KappiyaÑ taÒce chÈdeti 394 
KamaÓÉaluÑ ÔhapetvÈna 69 
KammaÑ kammanti ÒatvÈna 103 
KammaÑ bahukaÑ 
   na kÈraye 147, 448 
KammÈrÈ soÓÓakÈrÈ ca 313 
Karato te cÊyate pÈpaÑ 488 
KaravÊkaruto NÈtho 178 
KarerimÈlÈvitatÈ 447 
Karotha BuddhavacanaÑ 95 
KalyÈÓadassano bhikkhu 306 
KÈveyyamattÈ 
   vicarimha pubbe 518 
Kassapo nÈma gottena 81 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ka ] 
KahaÑ nu kho so BagavÈ 316 
KÈ gati me agatissa 136 
KÈmaÑ bhijjatu’yaÑ kÈyo 33 
KÈmakopappahÊnÈ ye 246 
KÈmacchando ca byÈpÈdo 396 
KÈmandhÈ jÈlapacchannÈ 22 
KÈmarÈgena ÉayhÈmi 515 
KÈmÈ hi citrÈ madhurÈ 
   manoramÈ 296, 461 
KÈme Èdittato disvÈ 296 
KÈmesvÈdÊnavaÑ disvÈ 121 
KÈyamaccheragaruno 419 
KÈlapabba~gasa~kÈso 257 
KÈle kÈlavasaÑ pattÈ 245 
KiÑchandÈ kimadhippÈyÈ 359 
KiÑ tavattho vane tÈta 214 
KiÑ bhadante karitvÈna 267 
Kikino KÈsirÈjassa 128 
KikÊva aÓÉaÑ rakkheyya 22 
KicchÈ laddho ayaÑ putto 134 
KiÒci sippanti tassÈhaÑ 512 
KinnarÈ vÈnarÈ ceva 378 
KimÈnupubbaÑ puriso 272 
KimÊva mÊÄhasallitto 485 
Kilese jhÈpitÈ mayhaÑ 319, 513 
KilesehÈbhibh|tÈ te 349 
KÊdisaÑ te MahÈvÊra 387 
KÊdiso nirayo Èsi 486 
KÊÄamÈnÈ ca te sissÈ 379 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ka - Kha ] 
KukutthakÈ kuÄÊrakÈ 377 
KuÔÔam|laÒca nissÈya 447 
KumbhÊlÈ makarÈ cettha 376 
KimbhÊlÈ susumÈrÈ ca 377 
Kulamhi mitte ca piye ca 
   ÒÈtake 460 
Kullo sivathikaÑ gantvÈ 92 
KusalaÑ vijjate mayhaÑ 19 
KusalÈnaÒca dhammÈnaÑ 349 
Kusalo Buddhadhammehi 315 
K|ÔÈgÈrasahassÈni 445 
KetakÈ kandali ceva 376 
Kesu na mÈnaÑ kayirÈtha 106 
KoÔisatasahassassa 486 
KodhanÈ upanÈhÊ ca 359 
Ko nu kho BagavÈ hetu 383 
Ko nu senÈpati bhoto 309 
Ko me asattho avaÓo 282 
Kolito iddhiyÈ seÔÔho 388 
KosambÈ saÄalÈ nimbÈ 378 
KosikÈ poÔÔhasÊsÈ ca 377 
Ko so pÈra~gato loke 281 
KlesabyÈdhibahudukkha 316 
KhattiyÈ negamÈ ceva 312 
KhattiyÈ bhogÊ rÈjÈno 306 
Khattiyo nÊharitvÈna 232 

 



658 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Kha ] 
KhantyÈ chandikato hoti 419 
KhalupacchÈbhattÊ sÈtatiko 322 
KhippaÑ giraÑ eraya 
   vaggu vagguÑ 520 
KhÊÓÈya bhavanettiyÈ 265 
KhÊÓÈsavasahassehi 21, 505, 
 480 
KhÊÓÈsavehi suddhehi 383 
KhÊÓÈsavo visaÒÒutto 418 

[ Ga - Gha ] 
GaÓikÈ kumbhadÈsÊ ca 313 
GacchaÑ vadesi 
   samaÓa Ôhitomhi 327 
Gajjato te MahÈvÊra 391 
GattÈni parimajjitvÈ 5 
Gatimanto satimanto 421 
GandhaÑ ghatvÈ sati muÔÔhÈ 301 
GabbhaÑ gaÓhanti padumÈ 377 
Gamane patthite mayhaÑ 319 
GambhÊrapaÒÒo medhÈvÊ 516 
GambhÊre uÔÔhitÈ |mÊ 390 
GÈme vÈ yadi vÈ’raÒÒe 395 
GaÓaÒca me pakittesi 511 
GaÓavantopi saÑghamhi 360 
GuÓahÊnÈpi saÑghamhi 360 
GuÓÈ celassa vÈkyena 81 
GuÓÈnaÑ Èkaro vÊro 39 
GuÓÈnaÑ Èyatibh|to 181 
G|thabhaste taconaddhe 482 
GopÈnasiyo datvÈna 318 
Ghose cittaÑ pasÈdesiÑ 28 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ca ] 
CakkavattÊ yathÈ rÈjÈ 516 
CakkavÈÄapariyantÈ 391 
CakkÈnuvattako thero 397 
CakkhuÑ sarÊraÑ 
   upahanti tena 185 
CakkhundriyaÑ ce r|pesu 272 
CakkhumÈ’ssa yathÈ andho 148 
Caje dhanaÑ 
   a~gavarassa hetu 249 
CattÈri ariyasaccÈni 141 
CattÈro paÒca Èlope 394 
CatutiÑsatikkhattuÑ ca 416 
CatunnavutikappÈni 160 
Catunnavutito kappe 48, 138 
CatupaÒÒÈsa sahassÈni 290 
CatubbipallÈsavasaÑ 
   adiÔÔhitaÑ 465 
CatuvÊsasahassÈni 378 
CatusaccaÑ pakÈsentaÑ 28 
CatusaÔÔhikhattuÑ Devindo 21 
CatusattatikkhattuÑ so 133 
CandabhÈgÈ nadÊ tÊre 18 
Cando yathÈ vigatavalÈ- 
   hake nabhe 518 
CammakÈ saÄalÈ nÊpÈ 376 
CaraÓena ca sampanno 127 
Carato tiÔÔhato vÈpi 117 
CarimaÑ vattate mayhaÑ 203 
CÈtuddasamhi kappamhi 160 
CÈrittaÑ atha vÈrittaÑ 208 
CirarattaÑ vatÈ’tÈpÊ 281 
CirasaÑkiliÔÔhaÑ vata maÑ 17 

 



 GÈthÈs|ci 659 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ca ] 
CirassaÑ vata me mahito 
   MahesÊ 328 
CutiÑ yo vedi sattÈnaÑ 509 
Cut|papÈtaÑ jÈnÈmi 341 
CullÈsÊti sahassÈni 382 
CetasÈ anupariyeti 518 
CetÊyassa pamÈÓaÑ yaÑ 129 
Codito bhÈvitattena 484 
CorÈ ahaÑ pure ÈsiÑ 331 
Coro yathÈ sandhimukhe 
   gahÊto 295 

[ Cha ] 
ChattiÑsakkhattuÑ Devindo 19 
Chaddanto hi tadÈ disvÈ 361 
Channa’mativassati 116 
Chinda no vicikicchaÑ 
   br|hi metaÑ 519 
Chinno pÈso migavassa 292, 
 418, 483 

[ Ja ] 
Ja~ghÈvihÈraÑ vicaraÑ 314 
JaÔÈbhÈrena bharito 385 
JalantaÑ dÊparukkhaÑva 381 
JÈtar|pena saÒchannÈ 25 
JÈtimadena mattohaÑ 107 
JÈtiyÈ sattavassena 134, 139 
Jigucchito manussÈnaÑ 225 
Jino tasmiÑ guÓe tuÔÔho 183 
JÊvate vÈpi sappaÒÒo 148, 184 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ja ] 
JÊvitaÒca adhammena 245 
JÊvitÈnaÑ parikkhÈre 348 
JivhaÑ ninnÈmayitvÈna 318 

[ Jha - ©a ] 
JhÈyÈhi janÈhi kÈtiyÈna 100 
JhÈyÊ jhÈnaratÈ dhÊrÈ 379, 388 
©Ètimitte samÈnetvÈ 444 

[ ®ha - �a ] 
®hatvÈna yogassa 
   payuttatÈdino 232 
®hÈnaca~kamino keci 380 
®hito ahaÑ A~gulimÈya 
   sabbadÈ 327 
®hito pabbatapÈdamhi 63 
�ayhamÈno tÊha’ggÊhi 392 

  [ Ta ] 
TaÑ kÈmaÑ ahamujjhitvÈ 23 
TaÑ jhÈyisÈnaÑ sÈtatikaÑ 396 
TaÑ tathÈ devakÈyehi 449 
TaÑ disvÈ vimhitohutvÈ 512 
TaÑ DevadevaÑ vandÈmi 521 
TaÑ na passÈmi tekicchaÑ 282 
TaÑ me Buddho viyÈkÈsi 290 
TaÑ vo vadÈmi bhaddaÑ vo 95 
TaÑ vo vadÈmi bhaddante 393 
TaÑ sÈvakaÑ sakka 
   mayampisabbe 519 
TaÑ sutvÈ mudito hutvÈ 127, 511 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
Tacchanto ÈÓiyÈ ÈÓiÑ 273 
TaÒca disvÈna ÈyantiÑ 25 
TaÒca disvÈna yÈcantiÑ 124 
TaÓhaÑ pajaheyya Muni 209 
TaÓhakkhayÈdhimuttassa 233 
TaÓhÈ avijjÈ ca piyÈpiyaÒca 463 
TaÓhÈdhanusamuÔÔhÈnaÑ 281 
Tato kalyÈÓavÈkkaraÓo 72 
Tato kÈruÓiko SatthÈ 225 
Tato cittaÑ vimucci me 3, 36, 
 98, 124 
Tato cutÈ SantusitaÑ 81 
Tato cutohaÑ Tusite 128 
Tato jetavanaÑ gantvÈ 183 
Tato disvÈna maÑ SatthÈ 226 
Tato paÒhe apucchi maÑ 138 
Tato pÈsÈdikaÑ Èsi 349 
Tato bhikkhusahassÈni 183 
Tato mayaÑ avocumha 80 
Tato mayaÑ laddhavarÈ 80 
Tato me paÓidhÊ Èsi 156 
Tato me manasÊkÈro 2, 5, 
 25, 36, 98, 124 
Tato me SatthÈ pÈhesi 193 
Tato ratyÈ vivasÈne 156, 226 
Tato vÊmaÑsanatthaÑ me 513 
Tato sattamake vasse 252 
Tato SatthÈ nirÈkatvÈ 134 
TatohaÑ sukataÑ kÈraÑ 182 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
Tattha cittaÑ pasÈdetvÈ 4, 445 
Tattha bhutvÈ pivitvÈ ca 446 
TatrÈpi pavaraÑ byamhaÑ 231 
TathÈ tu kassÈmi yathÈpi 
   issaro 464-5 
Tatheva ca loke jÈto 259 
Tatheva titthiyÈ loke 386, 390 
Tatheva tvaÑ MahÈvÊra 389, 390 
Tatheva bahukÈ sattÈ 390 
Tatheva bhaddake kappe 445 
Tatheva hi MahÈvÊra 383 
TathevÈyaÑ SÈriputto 384 
TathevÈhaÑ MahÈvÊra 388 
Tathevime catubbaÓÓÈ 389 
TadÈ avoca parisaÑ 80 
TadÈ avoca BagavÈ 511 
TadÈ upecca maÑ Buddho 82 
TadÈ ekacaro hutvÈ 145 
Ta’dÈkÈsasamaÑ cittaÑ 483 
TadÈ khÊÓÈsavasseva 512 
TadÈ te mama vÈkyena 128 
TadÈ dve bhÈtaro mayhaÑ 81 
TadÈ paÔiggahi so maÑ 62 
TadÈ pabhuti tenÈhaÑ 62 
TadÈ piÓÉÈya gacchantaÑ 127 
TadÈ Buddho viyÈkÈsi 127 
TadÈ mahÈparisatiÑ 79 
TadÈ muditacittaÑ maÑ 128 
TadÈ me cittamaÒÒÈya 128 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
TadÈsi yaÑ bhiÑsanakaÑ 420, 483 
TadÈ so Lokapajjoto 127 
TadÈhaÑ khuramÈdÈya 98 
TadÈhaÑ gahapati hutvÈ 505 
TadÈhaÑ puttadÈraÒca 155 
TadÈhaÑ BÈrÈÓasiyaÑ 39 
TadÈhaÑ vimhito hutvÈ 145 
TadÈ haÑsa samabhÈgo 181 
TadÈhaÑ santhaviÑ vÊraÑ 513 
TadÈhaÑ HaÑsavatiyaÑ 61, 
 127, 510 
TadÈhaÑ HaÑsavatiyÈ 79 
TadÈ hi BÈrÈÓasiyaÑ 80 
Tapena brahmacariyena 226 
TamaddasÈsiÑ sappaÒÒaÑ 386 
TamaddasÈhaÑ SambuddhaÑ 381 
TamandhakÈraÑ vidhamaÑ 69 
Tameva vÈcaÑ bhÈseyya 516 
Tampi sakkÈ asesena 385 
TamhÈ kÈyÈ cavitvÈna 232 
Tamhi kÈle SikhÊ Buddho 55 
TayÈ sudantena avaÔÔhitena hi 465 
Tayi saddhÈya me VÊra 80 
Tava sarÊraÑ navasotaÑ 482 
Tava suddhena ÒÈÓena 383 
Taveva het| asurÈ bhavÈmase 463 
Tasanti titthiyÈ sabbe 391 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
TasmÈ akhilo idha padhÈnavÈ 515 
TasmÈ saddhaÒca sÊlaÒca 152 
TasmÈ hi iccheyya kule  
   vasante 185 
TasmÈ hi dhammesu kareyya 
   chandaÑ 27 
TasmÈ hi paÒÒÈva dhanena 
   seyyÈ 295 
Tassa taÑ desayantassa 516 
Tassa taÑ vacanaÑ sutvÈ 266 
Tassa te natthi bhÊtattaÑ 265 
TassatthÈ parip|renti 19 
TassatthÈ parihÈyanti 19 
Tassa dhammÈ ime honti 340 
Tassa dhammesu dÈyÈdo 62, 
 80, 127, 146, 
 182, 384, 511 
Tassa brahmÈ viyÈkÈsi 487 
Tassa me’vaÑ viharato 33, 156 
Tassa vaÉÉhanti vedanÈ 301 
Tassa sammÈ vimuttassa 233 
TassÈhaÑ dhammamaÒÒÈya 22, 
 340 
TassÈhaÑ lakkhaÓe disvÈ 318 
TassÈhaÑ vacanaÑ sutvÈ 193, 518 
TassÈhaÑ vÈhasÈ ajja 393 
Tasseva tena pÈpiyo 113 
TahiÑ kusumavasso me 4 
TÈdisaÑ kammaÑ katvÈna 331 
TÈdisaÑ bhikkhuÑ mÈ’sÈdi 485 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
TÈ devatÈ sattasatÈ uÄÈrÈ 225 
TÈ’matamadasaÑghasuppahÊnÈ 31 
TÈva accuggato Neru 382 
TiÑsakappasahassamhi 46 
TiÑsakappasahassÈni 231, 252, 
 314 
TiÑsakappÈni Devindo 2, 338 
TiÓakaÔÔhasamaÑ lokaÑ 266 
TiÓattharaÑ paÒÒÈpetvÈ 66 
TitthiyÈnaÑ yase hanti 181 
Titthiye sampamaddÈmi 392 
TidasÈ so cavitvÈna 252 
TindukÈni piyÈlÈni 378 
Timbar|sakavaÓÓÈbho 315 
TiyaggÊ nibbutÈ mayhaÑ 16 
TisatÈpi ca jeÔÔho ca 314 
TissassÈhaÑ Bagavato 15 
TuvaÑ Buddho tuvaÑ SatthÈ 320 
TuvaÑ SatthÈ ca ketu ca 382 
TusitÈ so cavitvÈna 22 
TusitÈ hi idhÈgantvÈ 252 
Te kilesÈ pavaÉÉhantÈ 349 
Te ca maÑ anukampÈya 134 
TecÊvarÊ sÈtatiko 322 
Te cevaÒÒe ca bahavo 82 
Te jaÔÈkhÈribharitÈ 380 
Te tathÈ sikkhitÈ bÈlÈ 361 
Tena kammavisesena 62 
Tena kammena Dvipadinda 52 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta - Da ] 
Tena kammena sukatena 18, 40, 
 127-8, 511 
Tena cittappasÈdena 202, 338 
Tena ÒÈÓena SabbaÒÒ| 69 
Tena palla~kadÈnena 319 
Tena yÈnena’yaÑ poso 231 
Tena sokena santatto 44 
TenÈyaÑ desito dhammo 267 
Te pabbajitvÈ Sugatassa sÈsane 267 
TemÈsaÑ bhojayitvÈna 182 
Te me sutvÈna vacanaÑ 313 
TelasaÓÔhehi kesehi 360 
TevijjÈ iddhipattÈ ca 500, 501 
TevijjÈ chaÄabhiÒÒÈ ca 389 
TesaÑ ujjotamÈnÈnaÑ 445 
TesaÑ kho vata atthÈya 518 
TesaÑ pajÈ bhavissanti 232 
TesaÑ hÈsaparetÈnaÑ 252 
Tesu na mÈnaÑ kayirÈtha 107 
Tehi sabbehi parivuto 41 
Tehi sissehi parivuto 380, 389 
TosayiÑ cÈpi SambuddhaÑ 167 
TositohaÑ AssajinÈ 387 
TvaÑ olaggo na gacchati 64 
TvaÒÒeva no cittakarosi 
   brÈhmaÓo 463 
DaÓÉeneke damayanti 331 
DatvÈ sasaÑghamunino 81 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Da ] 
DantaponaÑ kapitthaÒca 349 
DantÈ mayaÑ sÈrathinÈ 319 
DandhÈ mayhaÑ gatÊ Èsi 191-2 
Dabbo cirarattasamÈhito 515 
Dasa aÔÔha cakkhattuÑ so 166 
DasasaddÈvivittaÑ taÑ 22 
Dasasu lokadhÈt|su 383 
DassanÈya abhikkante 420 
DÈnaÑ datvÈ mahÈbhogo 40 
DÈnassa vaÓÓe kittento 319 
DÈyÈdakÈ tassa dhanaÑ 
   haranti 295 
DiÔÔhigahanapakkhando 53 
Dibbacakkhu visuddhaÑ me 392 
DivÈ vihÈrÈ nikkhamma 517 
DisÈpi me dhammakathaÑ 
   suÓantu 331 
DisÈsu p|jito homi 318 
DisÈ hi me khantivÈdÈnaÑ 331 
DisodisaÑ pakkamanti 380 
DisvÈna pabbhÈragataÑ 48 
DisvÈna pÈÔihÊrÈni 82 
DisvÈnahaÑ DevadevaÑ 89, 381 
DisvÈ VinÈyakaÑ aggaÑ 107 
DisvÈ pÈsÈdachÈyÈyaÑ 138 
DisvÈ me cittamuppajji 386 
DÊgharattÈnusayitaÑ 283 
DukkhaÑ dukkhasamuppÈdaÑ 518 
Dukkhanti khandhe paÔipassa 
   yoniso 461 
DumapphalÈnÊva 
   patanti mÈÓavÈ 296 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Da - Dha ] 
DumÈni phullÈni manoramÈni 168 
Dummedhehi pasaÑsÈ ca 245 
DurÈsadÈ Bagavanto 317 
DurÈsado duppasaho 315 
Duve kule pajÈyÈmi 146 
Duve bhave saÑsarÈmi 146 
D|ratova mamaÑ disvÈ 387 
Devabh|to manusso vÈ 48, 62 
DevamÈnusarajjÈni 182 
DevalokÈ cavitvÈna 45, 232, 
 252, 290 
DevÈ ca sabbagandhehi 40 
DevÈnaÑ giramaÒÒÈya 252 
Devesu devasobhaggaÑ 181 
DesanaÑ taÑ mahassÈdaÑ 40 
Deseti madhuraÑ dhammaÑ 145 
Desento pavaraÑ dhammaÑ 510 
Desento virajaÑ dhammaÑ 178 
Doso rajo -pa- 196 
DvattiÑsalakkhaÓadharo 39 
DvÈsÊti Buddhato gaÓhiÑ 418 
DvipÈdakoyaÑ asuci 120 
Dvenavute ito kappe 15, 127 
Dve bhÈtaro bhavissanti 191 
Dve satÈni kaniÔÔhassa 82 
DvesampattÊ anubhotvÈ 137, 231 
DhanaÒca puttaÑ bhariyaÒca 349 
DhammaÑ ÒatvÈ sati muÔÔhÈ 301 
Dhammappati hi so seÔÔho 282 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Dha ] 
DhammamappameyyaÑ 
   anussara pasanno 86 
DhammasenÈpatiÑ vÊraÑ 449 
DhammÈdÈsaÑ gahetvÈna 92 
DhammÈrÈmo dhammarato 419 
Dhammena ca alÈbho yo 245 
Dhammo have rakkhati 
   dhammacÈriÑ 27 
DharaÓimpi  
   sugambhÊraÑ  481, 506 
DharaÓÊriva sÊlena 39 
DhÈretuÑ pathaviÑ sakkÈ 382 
DhitipparaÑ kiÑmama 
   citta kÈhisi 464 
DhÊratthu p|re duggandhe 10 
DhÊrÈ ca pajjotakarÈ bhavanti 520 
DhuvappayÈto maraÓÈya 197 

[ Na ] 
Na kabbavittohaÑ VÊra 513 
Na kulÈni upabbaje Muni 446 
Na gaÓena purakkhato care 446 
NagaraÑ pavisantassa 71 
NagaraÑ yathÈ 
    paccantaÑ 240, 396 
NagaraÑ ReÓuvatÊ nÈma 21 
Nagare BandhumatiyÈ 74, 88 
Nagare HaÑsavatiyÈ 312 
Nagassa passe ÈsÊnaÑ 518 
NagÈ samuddÈ bharitÈ 
   vasundarÈ 464 
Na catthi mayhamÈvÈho 314 
Na cÊvare na sayane 450 
Na te idaÑ citta yathÈ 
   purÈÓakaÑ 464 
Natthi cetasikaÑ dukkhaÑ 265 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Na ] 
Natthi dÈni punÈvÈso 340 
Natthi bÈhirake suddhi 386 
Na dÊghamÈyuÑ 
   labhate dhanena 295 
NadÊsakÈse bhÈtÈ me 82 
Nanu ahaÑ citta tayÈmhi 
   yÈcito 460 
Nanu dubbhissasi maÑ 
   punappunaÑ 463 
NandÈrÈmavane tassa 127 
Na pakkhanti disÈ sabbÈ 419 
Na paÒca~gikena t|riyena 448 
Na parassu’panidhÈya 148 
Na pare vacanÈ coro 148 
NabhaÑ ca d|re 
   pathavÊ ca d|re 9 
Na mayhaÑ kappate ajja 140 
Na mÈnaÑ brÈhmaÓa sÈdhu 106 
Na me mÈrisa sÈ diÔÔhi 500 
Na me hoti ‘ahosiÑ’ti 266 
Namo te PurisÈjaÒÒa 226, 
 449, 485 
Namo te mÈramathana 511 
Namo te vÈdimaddana 511 
NayitÈ ambagandhÊ ca 377 
NayidaÑ sithilamÈrabbha 484 
Narassa hi sujÈtassa 306 
Nava putte janetvÈna 231 
Na vissase ekatiyesu evaÑ 396 
Na ve aggi cetayati 487 
Na santi puttÈ tÈÓÈya 137 
Na so upavade kaÒci 204 
Na so rajjati gandhesu 302 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Na ] 
Na so rajjati dhammesu 302 
Na so rajjati phassesu 302 
Na so rajjati rasesu 302 
Na so rajjati r|pesu 301 
Na so rajjati saddesu 302 
Na hi jÈtu so mamaÑ haÑse 331 
Na hi dhammo adhammo ca 27 
Na hi socati bhikkhu kadÈci 515 
Na heta’datthÈya matassa hoti 185 
Na hevaÑ tvaÑ  
   MahÈpÊra 319, 391 
Na heva lÈbhe nÈlÈbhe 245 
NÈgaÑ vo kittayissÈmi 259 
NÈganÈmosi BagavÈ 517 
NÈttano samakaÑ kaÒci 107 
NÈnÈkulamalasampuÓÓo 197 
NÈnÈvaÓÓehi pupphehi 230 
NÈnuyuttÈ tathÈ eke 350 
NÈbhinandÈmi maraÓaÑ 215, 
 240, 257, 396 
NÈsissaÑ na pivissÈmi 33 
NÈyaÑ ajjatano dhammo 185 
NÈhaÑ alakkhyÈ ahirikka- 
   tÈya vÈ 462 
NÈhaÑ evamidhekaccaÑ 145 
NÈhu assÈsapassÈsÈ 340 
NikkhantaÑ vata maÑ santaÑ 514 
NikkhantenÈnupabbajiÑ 252 
NikkhamitvÈ agÈramhÈ 22 
NikkhipitvÈna byÈbha~giÑ 225 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Na ] 
Nigrodhakappo iti 
   tassa nÈmaÑ 519 
NiÔÔhÈpetvÈna taÑ sÈlaÑ 313 
NittiÓÓosi MahÈvÊra 45 
NidhÊnaÑva pavattÈraÑ 395 
NinhÈtasabbapÈpomhi 56 
Nipacca sirasÈ tassa 61 
Nipacca sirasÈ pÈde 511-2 
NippapaÒco nirÈlambo 177 
Nibbindiya tato r|pe 63 
Nibbute tamhi Lokagge 128 
Nibbute LokanÈthamhi 264 
NimantetvÈna SambuddhaÑ 480 
NimantetvÈ 
   bhikkhusaÑghaÑ 264 
NimantetvÈva SugataÑ 511 
NiyyÈniko uttaraÓo 103 
NirayÈ so cavitvÈna 481, 506 
Nisajja tattha BagavÈ 44 
NisinnaÑ addasaÑ BuddhaÑ 183 
NÊcaÑ manaÑ karitvÈna 203 
NÊcÈ niviÔÔhÈ subharÈ 349 
NÊce kulamhi jÈtohaÑ 225 
NÊlabbhak|ÔasadisÈ 447 
NÊlabbhavaÓÓÈ rucirÈ 447 
NekatikÈ vaÒcanikÈ 350 
Nekkhamme adhimuttassa 233 
Neva pubbenivÈsÈya 395 
NevÈ’tisÊtaÑ na panÈ’ti-uÓhaÑ 168 
Nesajjiko sÈtatiko 322 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Na ] 
Ne so passati saddhammaÑ 485 
No ce hi jÈtu puriso kilese 520 
NonÊtasukhumÈlaÑ maÑ 62 

[ Pa ] 
PaÑsuk|lÊ sÈtatiko 322 
PakÈsite pÈvacane 191 
PakkhandiÑ selapabbhÈre 63 
Paggayha dakkhiÓaÑ bÈhuÑ 317 
Pa~koti hi naÑ 
   avedayuÑ 147, 446 
PaccuggantvÈna SambuddhaÑ 133 
Pacchime ca bhave dÈni 40, 128, 
 146, 512 
Pacchime bhave sampatte 314, 
 384, 386 
Pajjotakaro ativijjha 517 
Pajjotakaro parittaraÑso 101 
PaÒcakkhandhÈ pariÒÒÈtÈ 112 
PaÒcakkhandhe pariÒÒÈya 72 
PaÒca~gikena turiyena 92 
PaÒca~gike samÈdhimhi 341 
PaÒca chinde paÒca jahe 233 
PaÒca thambhÈni datvÈna 318 
PaÒcanÊvaraÓe yutto 197 
PaÒcapaÒÒÈsakkhattuÒca 481, 506 
PaÒcapaÒÒÈsavassÈni 14, 340 
PaÒcavÊsati kappamhi 190 
PaÒcavÊsatikkhattuÑ ca 167 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
PaÒÒavantaÑ tathÈ tÈdiÑ 449 
PaÒÒÈya chetvÈ 
   vipathÈnusÈrinaÑ 465 
PaÒÒÈpÈramitaÑ patto 397 
PaÒÒÈsakkhattuÑ Devindo 290 
PaÒÒÈsutavinicchinÊ 184 
PaÔiggahetvÈna Sambuddho 231 
PaÔipannÈ ca sekhÈ ca 45 
PaÔipannÈ phalaÔÔhÈ ca 388 
PaÔibhÈnavataÑ aggaÑ 510 
PaÔibhÈnavataÑ aggo 513 
PaÔibhÈnena cittena 513 
PaÔiyattÈ hitiÑ disvÈ 314 
PaÔisambhidamanuppattaÑ 167 
PaÔisambhidÈ catasso 133, 291, 
 232, 446, 
 482, 507, 513 
PaÔisallÈnagarukÈ 317 
PaÓidhÈya sugandhattaÑ 40 
PaÓÊtaÑ yadi vÈ l|khaÑ 348 
PaÓÉaraÑ chattamÈdÈya 2 
PaÓÓavÊsati vassÈni 97, 420 
PatiÔÔhÈ bhayatÊtÈnaÑ 316 
PatitaÑ pÈdam|le me 181 
Pattadhammo dasabalo 315 
PattapiÓÉÊ sÈtatiko 322 
PathabyÈ ekarajjena 162 
PathaviyaÑ patiÔÔhÈya 388-9 
PathavÊkampakÈ ete 380 
PathavÊsadiso tvaÑsi 389 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
PadasaddaÑ suÓitvÈna 44 
PadumaÑ yathÈ kokanadaÑ 
   sugandhaÑ 189 
PadumÈkÈravadano 61 
PadumuttaraÑ BagavantaÑ 202 
Padumuttarabuddhassa 10, 52, 166 
PadumuttarasambuddhaÑ 132, 251 
Padumuttarassa Bagavato 21, 
 290, 444 
Padumuttaro nÈma Jino 71, 
 79, 127, 145, 510 
Padumuttaro Lokavid| 133 
PadumuppalasaÒchannÈ 378 
PadesarajjaÑ vipulaÑ 2, 19 
PadesarajjaÑ sahassaÑ 133 
PadhÈnaÑ padahitvÈna 46 
PadhÈnapahitatto so 167, 
 290, 417 
PabbajiÑ jÊvikatthohaÑ 33 
PabbajitvÈ tadÈpÈhaÑ 178 
PabbajitvÈna SugataÑ 513 
Pabbatagge yathÈ acci 315 
PabbÈjitÈ ca te sabbe 232 
PabbÈjetvÈna maÑ SatthÈ 134 
PabbhÈraÑ sodhayantassa 137 
PabhÈ niggacchate tassa 22 
PabhÈhi anuraÒjanto 510 
PamÈdaÑ bhayato disvÈ 362 
PamÈda’manuyuÒjanti 331 
PamÈdo rajo pamÈdo 95 
ParakiccattakiccÈni 319 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
PariciÓÓo mayÈ SatthÈ 214, 240,  
 257, 296, 332, 
 341, 397-Èdi. 
PariccajitvÈ saddhammaÑ 349 
PariniÔÔhitasÈlamhi 319 
Parinibbute Bagavati 4 
ParipuÓÓakÈyo suruci 305 
ParibhuÒji MahÈvÊro 166 
PariyantakataÑ dukkhaÑ 50 
ParivÈrena mahatÈ 181 
Par|ÄhakacchanakhalomÈ 379 
Pare ambÈÔakÈrÈme 129 
Pare ca na vijÈnanti 7, 148 
ParoparaÑ ariyadhammaÑ 
   viditvÈ 520 
ParosahassaÑ bhikkh|naÑ 516 
Palla~kena nisajjÈya 379 
Palla~kena nisinnassa 394 
PavattitaÑ dhammacakkaÑ 385, 
 393 
Pavivitto sÈtatiko 322 
Pavivekamanuyutto 481, 506 
PasadÈ ca varÈhÈ ca 377 
Pasannacitto sumano 18 
Pasannanetto sumukho 306 
Pasannamukhanettosi 387 
Passa cittakataÑ bimbaÑ  291, 
 418, 483 
Passa cittakataÑ r|paÑ 291, 
 418, 483 
PassathetaÑ isivaraÑ 145 
PassathetaÑ mÈÓavakaÑ 62 
PassÈmi vÊtivattantaÑ 487 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
PassÈmi loke sadhane  
   manusse 294 
PahÈya mÈtÈpitaro 339 
PahÈya rajjaÑ sÈmacco 182 
PahÊnajÈtimaraÓaÑ asesaÑ 520 
PahÊnadaratho Buddho 48 
PÈÔhÊnÈ pÈvusÈ macchÈ 376-7 
PÈto majjhanhikaÑ sÈyaÑ 55 
PÈtova sannipatitvÈ 379 
PÈdam|le Mahesissa 62 
PÈdukÈ oruhitvÈna 124 
PÈde pÈdaÑ nikkhipantÈ 380 
PÈpakÈnaÒca dhammÈnaÑ 349 
PÈpamitto’panissÈya 481, 506 
PÈmojjabahulo bhikkhu 58 
PÈrag| anupÈdÈno 266 
PÈrevatÈ ravihaÑsÈ 377 
PÈsÈdikena vattena 110 
PÈsÈdike bah| disvÈ 358 
PÈsÈdiko iriyati 386 
PiÓÉapÈtaÑ carantassa 386 
PiÓÉapÈtaÒca pÈdÈsiÑ 202 
PiÓÉapÈtapaÔikkanto 447 
PiÓÉapÈtamatikkanto 339 
PiÓÉapÈtÊ sÈtatiko 322 
PiÓÉÈya vicarantaÑ taÑ 512 
PiÓÉikÈya paviÔÔhohaÑ 2 
PipÈsitova udakaÑ 317 
PiyavÈcameva bhÈseyya 516 
Piyo garu bhÈvaniyo 152 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
PisuÓena ca kodhanena ca 417 
PÊtisukhena vipulena 59, 112 
PucchÈmi 
   SatthÈramanomapaÒÒaÑ 519 
PuÒÒakammÈbhinibbattÈ 445 
Putto tiriÔivacchassa 146 
PunappunaÑ ceva 
   vapanti bÊjaÑ 168 
PunappunaÑ yÈcanakÈ caranti 168 
Punopi dhammaÑ deseti 63 
Puno sabbe manussattaÑ 182 
PunnagÈ giripunnagÈ 376 
PupphaÑ kuÔajamÈdÈya 25 
PupphaÑ HemavantaÑ gayha 25 
PupphacchattaÑ gahetvÈna 190 
PupphavassaÒca surabhi 40 
PupphÈnaÑ pupphamÈnÈnaÑ 381 
PupphÈsane nisÊditvÈ 137 
PupphikÈ mÈlikÈ ceva 313 
PubbaruhirasampuÓÓo 197 
PubbalohitasampuÓÓaÑ 273 
PubbÈparaÒÒ| atthaÒÒ| 419 
Pubbe jaÔilabh|tassa 82 
PubbenivÈsaÑ jÈnÈmi 48, 82, 
 156, 193, 341 
Pubbe yaÒÒena santuÔÔho 82 
Purato pacchato vÈpi 174 
Purato pesenti khÈriÑ 379 
Purappavese SugataÑ 129 
PurÈ Ègacchate etaÑ 361 
PurimÈni pamuÒca bandhanÈni 100 
P|jayitvÈna SambuddhaÑ 45, 381 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
P|jito Naradevena 485 
P|jetvÈ LokasaraÓaÑ 145 
P|rayitvÈ visesena 81 

[ Pha - Ba ] 
PhassaÑ phussa sati muÔÔhÈ 301 
PhaladÈnena Buddhassa 129 
PhuÔÔho ÉaÑsehi makasehi 257 
PhusissaÑ catasso 
   appamaÒÒÈyo 86 
Bahudeva rattiÑ BagavÈ 71 
BahussutaÑ upÈseyya 419 
BahussutaÑ dhammadharaÑ 419 
Bahussuto appassutaÑ 419 
Bahussuto ca medhÈvÊ 393-4 
Bahussuto cittakathÊ 418 
Bahussuto dhammadharo 419, 420 
Bahussuto dhammadharo 
   ca hoti 74 
Bahussuto mahÈÒÈÓÊ 146 
Bah| ÈdÊnavÈ loke 359 
Bah|naÑ vata atthÈya 518 
Bah|ni loke citrÈni 254 
Bah|ni vassÈni tayÈmhi yÈcito 460 
BÊjamiÒjaÑ gahetvÈna 89 
BuddhaÑ upagataÑ disvÈ 137 
BuddhamappameyyaÑ 
   anussara pasanno 86 
Buddhar|paratiÑ ÒatvÈ 63 
BuddhaseÔÔhaÑ namassÈmi 71 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ba ] 
Buddhassa ÈnubhÈvena 71 
Buddhassa giramaÒÒÈya 45, 383 
Buddhassa ca~kamantassa 420 
Buddhassa puttomhi asayha- 
   sÈhino 169 
BuddhÈnubuddho yo 
   thero 255, 517 
Buddhesu sagÈravatÈ 208 
Buddho ca kho kÈruÓiko 
   Mahesi 329 
Buddho ce me varaÑ dajjÈ 129 
Buddhoti bho yaÑ vadesi 316 
Buddho loke samuppanno 182, 312 
Buddho samussito loke 316 
ByÈdhayo me na vijjanti 318 
ByÈdhitaÑ samaÓaÑ disvÈ 88 
Brahmajacco pure ÈsiÑ 332 
BrahmaÒÒakulasambh|to 446 
Brahmabh|taÑ atitulaÑ 311 
Brahmabh|to atitulo 310 
BrÈhmaÓÈ tisatÈ ime 311 

[ Bha ] 
BhagavÈ tato otaritvÈ 505 
BhagavÈ tattha Ègacchi 191-3 
BhagavÈ tamhi samaye 383 
BhatakÈ ceÔakÈ ceva 313 
BhariyÈ me kÈla~katÈ 44 
BhavanÈ nikkhamitvÈna 30 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Bha ] 
BhavasotaÑ sace Buddho 182 
BhÈvayitvÈna bojjha~ge 246 
BhÈvento satipaÔÔhÈne 59 
BhÈvento satta bojjha~ge 112 
BhÈveyya ca aniccanti 208 
BhÈveyya ca bojjha~ge 209 
BhÈvehi jhÈnÈni ca 
   indriyÈni ca 461 
BhÈvehi maggaÑ amatassa 
   pattiyÈ 461 
Bhikkhavo tisatÈ ime 320 
BhikkhusaÑghassa purato 314 
Bhikkhu sivathikaÑ gantvÈ 36 
Bhikkh| ca bhikkhuniyo ca 361 
Bhikkh|naÑ satasahassaÑ 133 
BhuÒjati anavajjÈni 259 
Bhesajjesu yathÈ vejjÈ 350 

[ Ma ] 
Makkhena makkhitÈ pajÈ 515 
MaccunÈbbhÈhato loko 117 
MaccubyÈdhijarÈbhÊto 81 
Majjhe sarasmiÑ tiÔÔhanti 486 
MattikaÑ telacuÓÓaÒca 349 
ManaÑ ce’tehi dhammehi 273 
Manujassa pamattacÈrino 95 
Manussabh|taÑ SambuddhaÑ 258 
Manomayesu kÈyesu 191 
Mama kammaÑ saritvÈna 393 
Mama nijjhÈyamÈnassa 67 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ma ] 
Mama sa~kappamaÒÒÈya 230, 
 252, 340, 416 
Mama sabbaÑ abhiÒÒÈya 133 
Mameva etaÑ na hi tvaÑ 
   paresaÑ 460 
MayÈ pavattitaÑ cakkaÑ 309 
May|rakoÒcÈbhirutamhi 
   kÈnane 461 
MarÊciyotthaÔÈ bh|mi 2 
MahagghÈni ca vatthÈni 81 
MahatÈ parivÈrena 39, 79 
MahappabhaÑ gaÓÈcariyaÑ 16 
MahÈgini pajjalito 259 
MahÈdÈnaÑ daditvÈna 79 
MahÈnÈgaÑ MahÈvÊraÑ 16 
MahÈnubhÈvo tevijjo 517 
MahÈparisabhÈvasmiÑ 82 
MahÈbhisakkasa~kÈso 39 
MahÈrajjasukhaÑ patto 182 
MahÈraso sugambhÊro 103 
MahÈrahaÑ byamhaÑ 
   seÔÔhaÑ 231 
MahÈsamudde udakaÑ 382 
MahÈsamudde |miyo 385 
MahÈsamuddo pathavÊ 397 
MahÈsamuddova’kkhobho 45 
Mahiccho ca asantuÔÔho 340 
MÈtaraÑ pitaraÒcÈpi 107 
MÈtari pitari cÈpi 106 
MÈtuyÈ nÈmagottena 384 
MÈnaÑ pajahassu Gotama 515 
MÈnaÑ madaÒca chaÉÉetvÈ 107 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ma ] 
MÈ pamÈdamanuyuÒjetha 331 
MÈ purÈÓaÑ amaÒÒittho 11 
MÈ me kadÈci pÈpiccho 393-4 
MÈyÈkÈro yathÈ ra~ge 81 
MÈlute upavÈyante 176 
MigaÑ nilÊnaÑ k|Ôena 120 
MigarÈjÈ yathÈ sÊho 391 
Migaluddo pure ÈsiÑ 28 
Migo yathÈ seri sucittakÈnane 465 
MicchÈdiÔÔhi pahÊnÈ me 53 
MittaÑ idha ca kalyÈÓaÑ 208 
MilakkhurajanaÑrattaÑ 360 
MuÓÉo vir|po abhisÈpa- 
   mÈgato 462 
Munino gandhakuÔiyÈ 40 
MettacittÈ kÈruÓikÈ 361 
MettaÒca abhijÈnÈmi 240 
MettÈvihÈrino ete 380 
MorahatthaÑ gahetvÈna 16 
MohÈ sabbe pahÊnÈ me 53 
Moho rajo na ca pana 
   reÓu vuccati 196 

[ Ya ] 
YaÑ ÈpadÈ uppatitÈ uÄÈrÈ 74 
YaÑ esÈ sahate jammÊ 95 
YaÑ kiÒci sithilaÑ kammaÑ 8 
YaÑ ca atthena saÒÒuttaÑ 273 
YaÑ taÑ saraÓamÈgamha 319 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya ] 
YaÑ n|nÈhaÑ uttamatthaÑ 386 
YaÑ patthayÈno dhammesu 48 
YaÑ Buddho bhÈsati vÈcaÑ 516 
YaÑ manussÈ namassanti 258 
YaÑ mayÈ pakakaÑ pÈpaÑ 55 
YaÑ yaÑ yoniÑ saÑsarati 190 
YaÑ yaÑ yonu’papajjÈmi 198, 
 264, 481, 506 
YaÑ vo kiccaÑ sarÊrena 266 
YaÑ sÈvakena pattabbaÑ 517 
YaÑ so deseti Sambuddho 317 
YaÑ so saÑghamap|jesi 506 
YaÑ hi eke jigucchanti 36 
YaÑ hi kiccaÑ apaviddhaÑ 233 
YajiÑ uccÈvace yaÒÒe 53 
YaÒca aÒÒe na rakkhanti 214 
YaÒca me ÈsavÈ khÊÓÈ 22 
YaÒhi kayirÈ taÒhi vade 41 
YaÒÒatthaÑ vÈ dhanatthaÑ vÈ 265 
Yato yato sammasati 60, 94, 
 162, 452 
Yato harÊtakaÑ dinnaÑ 48 
Yattha eke vihaÒÒanti 447 
YathÈ abbhÈni verambho 214 
YathÈ idaÑ tathÈ etaÑ 92 
YathÈ kaÓÔakaÔÔhÈnamhi 350 
YathÈ kuÒjaraÑ adantaÑ 64 
YathÈcÈrÊ yathÈsato satÊmÈ 394 
YathÈ jaÄo va m|go va 204 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya ] 
YathÈ divÈ tathÈ rattiÑ 92 
YathÈpi udake jÈtaÑ 259 
YathÈpi udake jÈtÈ 390 
YathÈpi urago jiÓÓaÑ 45 
YathÈpi cando vimalo 389 
YathÈpi pathikÈ sattÈ 44 
YathÈpi padumaÑ jalajaÑ 390 
YathÈpi pabbato selo 240, 395 
YathÈpi byÈdhito poso 385 
YathÈpi bhaddo ÈjaÒÒo 245 
YathÈpi rammake mÈse 390 
YathÈpi ruciraÑ pupphaÑ 41-2 
YathÈpi sÈgare |mi 510 
YathÈpi selo HimavÈ 390 
YathÈ manussÈ nadiÑ tarantÈ 541 
YathÈ varahayadamakusalo 64 
YathÈ vÈdÊ tathÈ kÈrÊ 521 
YathÈ sakena thÈmena 391 
YathÈ sa~kÈraÔhÈnasmiÑ 228 
YathÈsanthatiko sÈtatiko 322 
YathÈ sÈratthiko poso 386 
YathÈ s|cighare s|cÊ 446 
YathÈ’ssa ghÈyato gandhaÑ 302 
YathÈ’ssa passato r|paÑ 302 
YathÈ’ssa phusato phassaÑ 302 
YathÈ’ssa vijÈnato dhammaÑ 303 
YathÈ’ssa sÈyato rasaÑ 302 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya ] 
YathÈ’ssa suÓato saddaÑ 302 
YadatthikaÑ brahmacariyaÑ 
   acarÊ 520 
Yadatthi sa~gataÑ kiÒci 266 
YadÈ asokaÑ virajaÑ 
   asa~khataÑ 161 
YadÈ ahaÑ pabbajito 239 
YadÈ ca avijÈnantÈ 7 
YadÈ ca taruÓo bhaddo 41 
YadÈ ca maggamaddakkhiÑ 282 
YadÈ ca mÈtukucchimhÈ 40 
YadÈ jiÓÓÈ bhavissÈma 124 
YadÈ dukkhaÑ jarÈmaraÓanti 
   paÓÉito 160 
YadÈ dukkhassÈvahaniÑ 
   visattikaÑ 160 
YadÈ nadÊnaÑ  
   kusumÈkulÈnaÑ 161 
YadÈ nabhe gajjati 
   meghadundubhi 161 
YadÈ navo pabbajito 110 
YadÈ nisÊthe rahitamhi kÈnane 161 
YadÈ paÔhamamaddakkhiÑ 155 
YadÈ pabbajito cÈhaÑ 41 
YadÈ balÈkÈ 
   sucipaÓÉaracchadÈ 30 
YadÈ balÈkÈ 
   suvisuddhapaÓÉarÈ 30 
YadÈ me ahu sa~kappo 340 
YadÈ vitakke 
   uparundhiya’ttano 161 
YadÈ sivaÑ dvecatura~ga- 
   gÈminaÑ 161 
YadÈhaÑ paÒhaÑ pucchÈmi 317 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya ] 
YadÈ sukhÊ malakhilasoka- 
   nÈsano 161 
YadÈhaÑ viÒÒutaÑ patto 512 
Yadimassa LokanÈthassa 541 
Yadi r|pinÊ bhaveyya 393 
Yadi santigamo maggo 183 
YamahaÑ paÔhamaÑ disvÈ 393 
Yamidha pathaviÒca vehÈsaÑ 514 
YamekarattiÑ paÔhamaÑ 119 
YasmiÑ nivattate dukkhaÑ 142 
YasmiÑ patiÔÔhitÈ dhammÈ 418 
Yaso ca appabuddhÊnaÑ 245 
Yassa pÈpaÑ kataÑ kammaÑ 330 
Yassa catthÈya pabbajito 83, 
 214, 240, 257, 486 
Yassa ÒÈÓaÑ appameyyaÑ 316 
Yassa’tthÈya pabbajito 296 
Yassa dhÊti asadisÈ 316 
Yassa muhuttena sahassadhÈ 341 
Yassa muhuttena sahassadhÈ 
   loko 485 
Yassa sakkariyamÈnassa 396 
Yassa saddhÈ TathÈgate 151 
Yassa sabrahmacÈrÊsu 8, 90, 449 
YÈcitvÈ SatthupaÔÔhÈnaÑ  81 
YÈ taÑ me hatthigÊvÈssa 321 
YÈvatÈ Buddhakhettamhi 388, 
 392, 449 
YÈvatÈ bodhiyÈ m|le 251 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya ] 
YÈ’hu raÔÔhe samukkaÔÔho 233 
YuvÈsi tvaÑ pabbajito 124 
Ye etÈ upasevanti 120 
Ye keci gaÓino loke 391 
Ye keci ganthÈ 
   idha mohamaggÈ 519 
Ye keci damakÈ loke 319 
Ye ca kho bÈlÈ dummedhÈ 11 
Ye ca dukkhe sukhasmiÒca 245 
Ye ca passanti sa~khÈre 484 
Ye tuyha chandena vasena 
   vattino 465 
Yena ÒÈÓena pattosi 382 
Yena ÒÈÓena Sambuddho 381 
YenÈyaÑ jotitÈ seyyÈ 21 
YenidaÑ ÈsanaÑ dinnaÑ 133 
Yeneva maggena gato vipassÊ 141 
Ye dhammÈ hetuppabhavÈ 387 
Ye purÈÓÈ atÊtÈ te 419 
Ye’maÑ kÈyaÑ mamÈyanti 198 
Ye’maÑ kÈyaÑ vivajjenti 198 
Ye maÑ r|pena pÈmiÑsu 130 
Ye ye alÈbhino lÈbhaÑ 360 
Ye ye lÈbhaÑ labhissanti 360 
YesaÑ rÈgo ca doso ca 11 
YesaÑ ve dullabho loke 310 
YesaÒca susamÈraddhÈ 233 
YesaÒca hiri-ottappaÑ 449 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya ] 
Yo etamabhijÈnÈti 486-7 
Yo koci manujo bhÈraÑ 392 
YogÊ pÊtikaraÑ rammaÑ 174 
Yo ca jÈtisataÑ gacche 484 
Yo ca tuÔÔhena cittena 68 
Yo ca papaÒcaÑ hitvÈna 395 
Yo ca pubbe pamajjitvÈ 329 
Yo ca vantakasÈvassa 361 
Yo ca sÊlena sampanno 361 
Yo ca seyyohamasmÊti 448 
Yo ce’taÑ sahate jammiÑ 95 
Yo cetÈ parivajjeti 121 
Yo taÑ tathÈ pajÈnÈti 266 
Yo dandhakÈle tarati 19 
Yo dandhakÈle dandheti 19 
Yo papaÒcamanuyutto 394 
Yo pupphamabhiropesi 166 
Yo brahmÈnaÑ paripucchati 487 
Yo maÑ icchati anvetu 311 
Yo maÑ pupphena p|jesi 383 
Yo MahÈneruno k|ÔaÑ 487 
Yo me Ècariyo Èsi 393 
Yo yaÑ GandhakuÔibh|miÑ 40 
Yo ve gar|naÑ vacanaÒÒ| 
   dhÊro 74 
Yo vejayantapÈsÈdaÑ 487, 497 
Yo VejayantapÈsÈde 487 
Yo ve Buddhena codito 486 
Yo ve samuddova Ôhito anejo 74 
Yo sukhaÑ dukkhato adda 394 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya - Ra ] 
Yo so aÔÔha vimokkhÈni 485 
Yo so chattamadhÈresi 416 
Yo so tayÈ santhavito 61 
Yo so saÑghaÑ ap|jesi 481 
Yo so haÔÔhena cittena 231 
Yo have daharo bhikkhu 330 
Yo hi passati saddhammaÑ 63 
YvÈhaÑ dhammaÑ gavesanto 387 
RaÑsijÈlaparikkhitto 39 
RajakÈ pesakÈrÈ ca 313 
RajataÑ jÈtar|paÒca 360 
Raja’muhataÒca vÈtena 254 
RajjanÊye na rajjanti 379 
RatanÈnaÔÔhapaÒÒÈsaÑ 79 
RattindivaÑ na jÈnÈmi 380 
RattiyÈ paÔhamaÑ yÈmaÑ 225 
Ratto atthaÑ na jÈnÈti 37 
RamaÓÊyÈni araÒÒÈni 395 
Ramante’ke mudi~gehi 129 
RasaÑ bhotvÈ sati muÔÔhÈ 301 
Rahade’hamasmi ogÈÄho 282 
RÈgo doso ca moho ca 167, 316 
RÈgo rajo na ca pana 
   reÓu vuccati 196 
RÈjÈ arahasi bhavituÑ 306 
RÈjÈ ca aÒÒe ca bah| manussÈ 294 
RÈjÈ pasayhappathaviÑ  
   vijetvÈ 294 
RÈjuyyÈnaÑ tadÈ gantvÈ 127 
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[ Ra - La - Va ] 
RÈjÈhamasmi sela 308 
Rukkham|laÑva nissÈya 395 
Rukkham|likÈ sÈtatikÈ 482 
Rukkham|liko sÈtatiko 322 
R|paÑ disvÈ sati muÔÔhÈ 300 
R|pÈ saddÈ rasÈ gandhÈ 120, 339 
Ropetva rukkhÈni 
   yathÈ phalesÊ 462 
LakkhaÓe ItihÈse ca 378 
LakkhaÓe dve ca ka~khÈmi 317 
Lakkhe ÔhapiyamÈnamhi 382, 385 
LÈbhakÈmÈ bhavissanti 360 
LÈbhÈ A~gÈnaÑ MagadhÈnaÑ 138 
L|khenapi vÈ santusse 203 
Lesakappe pariyÈye 350 
Lokacakkhu mahÈtejo 316 
LokajeÔÔho ca nimmÈno 61 
Lokavissutakitti ca 39 
LohitapÈÓi pure ÈsiÑ 331 
Va~ge jÈtoti Va~gÊso 512 
VacanÈbhÈya bodheti 181 
VajjamÈnesu t|resu 480 
VajjÊnaÑ VeÄuvagÈme 341 
Vadanena sugandhena 61 
Vane kusumasaÒchanne 177 
VanditvÈna MahÈnÈgaÑ 45 
VanditvÈna sahÈmacco 183 
VanditvÈ Satthuno pÈde 193, 
 225 
VanditvÈhaÑ lokajinaÑ 45 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Va ] 
VarÈha-eÓeyyavigÈÄhasevite 464 
VaruÓo nÈma nÈmena 480 
VaruÓo nÈmupaÔÔhÈko 383 
VasitaÑ me araÒÒesu 214 
VasÊ gaÓÊ patÈpÊ ca 315 
VasudhÈ yathÈ’ppameyyÈ 159 
Vassati devo yathÈsugÊtaÑ 46 
VassasatasahassÈni 79 
Vasse ca te oramite 45 
VÈtarogÈbhinÊto tvaÑ 59, 112 
VicikicchÈka~khÈganthitaÑ 281 
VicinÊ aggahÊ dhovi 340 
VijayÊva mahÈyodho 39 
VijÈneyya sakaÑ atthaÑ 208 
VijjÈdharÈ devatÈ ca 380 
Vinayassu mayi ka~khaÑ 310 
VipannasÊlo dummedho 361 
Vipassino Bagavato 33 
Vipine BuddhaÑ disvÈna 36 
VippamuttaÑ kilesehi 112 
VipphoÔito gaÓÉam|lo 27 
VimatiÑ dveÄhakaÑ vÈpi 45 
VimuttipupphaÑ esanto 388 
VirÈgasaÑhitaÑ vÈkyaÑ 512 
Virocento gandhakuÔiÑ 21 
Vivara’manupabhanti vijjutÈ 484 
VivittaÑ appanigghosaÑ 203 
Vivekamanuyuttomhi 46, 133 
VisallaÑ khÊÓasaÑyogaÑ 485 

 



676 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈya dutiyabhÈge 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Va - Sa ] 
VisÈradÈ kho bhaginÊ 50 
Vissajjitesu paÒhesu 138 
VÊtataÓhÈ anÈdÈnÈ 141 
VÊtataÓho anÈdÈno 332 
VÊthintare anuppattaÑ 386 
VÊmaÑsanatthaÑ Buddhassa 146 
VÊra~gar|pÈ balino 80 
VÊriyaÑ me dhuradhorayhaÑ 291 
 VÊriyasÈtaccasampanno 204 
VÊro kamalapattakkho 145 
VÊro padumapattakkho 61 
VÊro have sattayugaÑ puneti 168 
VuÔÔhamhi deve catura~gule 
   tiÓe 464 
VuÔÔhamhi deve 
   catura~gulamhi 232 
VedanÈnaÑ viÒÒÈpano 103 
VelaÑ karotha bhaddante 282 
VelÈ ca saÑvaraÑ sÊlaÑ 219 
VesÈrajjehi sampanno 510 
SaÑkÈrapuÒjÈ ÈhatvÈ 203 
SaÑkhittenapi deseti 516 
SaÑkhittena mayÈ vuttaÑ 145 
SaÑghamappameyyaÑ 
   anussara pasanno 86 
SaÑghalÈbhassa bhaÓÉanti 350 
SaÑghe pasÈdo yassatthi 151 
SaÑgho ce tiÓÓakantÈro 183 
SaÑyojanaÑ aÓuÑ th|laÑ 259 
SaÑvutÈ chasu dvÈresu 379 
SakaÑ cittaÑ pasÈdetvÈ 55 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SakaÑ diÔÔhiÑ jahitvÈna 137 
SakakammÈbhiraddho so 167 
Sa kadÈci MahÈvÊro 61 
SakalaÑ samattaÑ rogaÑ 141 
SakkÈyav|pakÈso me 178 
SakkÈ samudde udakaÑ 382 
SakkhÊ hi me sutaÑ etaÑ 514 
SakyÈnaÑ kulaketussa 417 
SagÈravo sappatisso 318 
Sa~gaÓiyaÑ gaÓaÑ hitvÈ 480 
Sace ca taÑ pÈpuÓanti 390 
Sace dhÈvati cittaÑ te 114 
Sacepi ettakÈ bhiyyo 514 
Sace’vaseyya agÈraÑ 22 
Sace hi koci devo vÈ 392 
SaccaÑ ve amatÈ vÈcÈ 516 
SaÒÒÈya vipariyesÈ 515 
SaÔÔhikaÓÉarasambandho 197 
SaÔÔhikappasahassamhi 445 
SaÔÔhit|riyasahassÈni 384 
SataÑ Èsi Èyosa~k| 486 
SatattayaÑ sahassaÒca 539 
SatapattachattaÑ paggayha 190 
SatasahassaÑ te dhÊrÈ 416 
Satasahassapalla~kaÑ 133 
Satasahassito kappe 2, 5, 
 10, 52, 62-3, 69, 71 
Satasahasse kataÑ kammaÑ 183, 
 513 
Satasahassena me kÊtaÑ 413 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SatiÑ paÔilabhitvÈna 44 
Sati gÊvÈ siro paÒÒÈ 259 
Sati ca sampajaÒÒaÒca 259 
SatipaÔÔhÈnakusalÈ 389 
SatipaÔÔhÈnagÊvo so 450 
SatipaÔÔhÈnapÈsÈdaÑ 282 
SatiyÈ taÑ nibandhissaÑ 65 
Satehi tÊhi sahito 318 
Sato ca hoti appiccho 340 
SattakkhattuÑ manussindo 341 
SattanettamanohÈrÊ 145 
SattayojanikaÑ th|paÑ 128 
Sattaratanasampanno 445 
SattasattatikkhattuÒca 231, 481, 
 506 
SattÈhaÑ abhinikkhamma 252 
SattiyÈ viya omaÔÔho 484 
SattukaÒca baddhakaÒca 132 
SatthaÑ vÈ ÈharissÈmi 98 
SatthÈ ca maÑ paÔiggayha 134 
SatthÈ ca me lokamimaÑ 
   adhiÔÔhahi 463 
SatthÈ hi vijesi maggametaÑ 100 
SadÈnucchavikÈ ete 380 
Sadevakassa lokassa 382 
SadevÈsuranÈgehi 510 
SaddaÑ sutvÈ sati muÔÔhÈ 300 
SaddhaÑ vÊriyaÑ samÈdhiÒca 274 
SaddhammÈcÈrakusalo 315 
SaddhÈdhimutto sumati 61 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SaddhÈ paricaritvÈna 81 
SaddhÈyÈhaÑ pabbajito 296 
Saddhena ca pesalena ca 418 
Santi aÒÒepi niyy|hÈ 445 
Santi ÈraÒÒakÈ nÈgÈ 417 
SantuÔÔho sÈtatiko 322 
SantharitvÈna saÑghÈÔiÑ 72 
SapadÈnacÈrÊ sÈtatiko 322 
SabbaÑ suÓÈti sotena 148 
SabbakÈrukasippÈni 349 
SabbaÒÒ| SabbadassÈvÊ 267 
Sabbattha te citta vaco 
   kataÑ mayÈ 463 
Sabbattha te na limpanti 245 
Sabbattha sukhito hutvÈ 62 
SabbapÈramisambh|taÑ 63 
Sabbamitto sabbasakho 240 
SabbametaÑ abhiÒÒÈya 385 
SabbalokahitatthÈya 315 
Sabbavedavid| jÈto 512 
SabbavositavosÈno 318 
SabbasaÑyojanÈtÊtaÑ 259 
SabbÈsavaparikkhÊÓÈ 349 
SabbÈsu bhavayonÊsu 133 
Sabbe devÈ attamanÈ 190 
Sabbe devÈ tuÔÔhamanÈ 251 
Sabbe dhammÈ anattÈti 254 
Sabbe Bagavato puttÈ 516 
Sabbe migÈ uttasanti 391 
SabbesaÑ cittamaÒÒÈya 391 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
Sabbe sa~khÈrÈ aniccÈti 254 
Sabbe sa~khÈrÈ dukkhÈti 254 
SamaÓaÑ brÈhmaÓaÑ vÈ kaÑ 281 
SamathaÑ paÔipÈdesiÑ 233 
SamantÈ yojanasataÑ 338 
Samappito puthusallena nÈgo 366 
SamÈdhimhi sukusalo 392 
SamÈdhimhÈ vuÔÔhahitvÈ 381 
SamÈdhivijjÈvisipÈramÊgato 486 
SamÈpattÊnaÑ kusalo 392 
SamuddharasimaÑ lokaÑ 69 
Sameto naccagÊtehi 333 
SampannaveyyÈkaraÓaÑ 
   tavedaÑ 520 
SampÈdethappamÈdena 240, 397 
Sambuddho paÔijÈnÈsi 309 
Sambuddho bodhayaÑ satte 145 
SammajjaniÑ gahetvÈna 381 
SayaÑ samÈhito NÈgo 259 
SaraÓagamanaÑ passa 14 
SaraÓassa ahu cintÈ 272, 348 
SaritvÈ pubbake yogÊ 350 
SarÊragandho ca sadÈtiseti me 41 
Sarena madhurenÈhaÑ 129 
Sarena rajanÊyena 128 
Sare hatthehi bhaÒjitvÈ 140 
SallaÑ attasamuÔÔhÈnaÑ 282 
Savanti sabbadhi sotÈ 282 
Sa ve accaruci nÈgo 259 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SasÈvakaÑ taÑ vimalaÑ 61 
SasiÑva tÈrÈsahitaÑ 183 
Saha kate saccavare 183 
Saha vÈcÈya sabbepi  183 
SahassakkhattuÑ Devindo 384 
SahassakkhattuÑ rÈjÈ ca 314 
SahassakkhattumattÈnaÑ 193 
SahassaparivÈrena 82, 182 
SahassayuttaÑ hayavÈhiÑ 445 
SahassalokaÑ ÒÈÓena 339 
SahassavaÔÔiÑ pÈdÈsiÑ 338 
SahassÈrÈni cakkÈni 381 
SÈ GotamÊ kÈlakatÈ ito cutÈ 168 
SÈdh|ti te paÔissutvÈ 444 
SÈdh|ti so paÔissutvÈ 388 
SÈdh| hi kira me mÈtÈ 50 
SÈriputta imaÑ passa 110 
SÈriputtova paÒÒÈya 486 
SÈvakaguÓenapi phussena 393 
SÈvakena hi pattabbaÑ 392 
SÈvako te MahÈvÊra 386 
SÈsanaÑ jotayitvÈ so 128 
SÈsane te patiÔÔhÈya 392 
SÈsane dibbamÈnamhi 203 
SikkhÈpentÈpi therehi 361 
SikkhÈsÈjÊvasampanno 155 
Siddhatthassa Bagavato 198 
Sindhu SarassatÊ ceva 389 
SiriÑ hatthehi pÈdehi 155 
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[ Sa ] 
SÊtaÑ uÓhaÑ vihanantaÑ 2 
SÊtavÈtaparittÈÓaÑ 348 
SÊlaÑ balaÑ appaÔimaÑ 219 
SÊlaÑ rakkheyya medhÈvÊ 218 
SÊlaÑ samÈdhipaÒÒaÒca 41 
SÊlaÑ sambalameva’ggaÑ 219 
SÊlaÑ setu mahesakkho 219 
SÊlakkhandhe patiÔÔhÈya 323 
SÊlaÒca bÈhusaccaÒca 208 
SÊlameva idha aggaÑ 219 
SÊlamevidha sikkhetha 218 
SÊlavÈ vatasampanno 378 
SÊlavÈ hi bah| mitte 218 
SÊlavÊcisamÈkiÓÓo 315 
SÊhanÈdamasambhÊtaÑ 510 
SÊharÈjÈva’sambhÊtÈ 380 
SÊhabyagghÈ ca dÊpÊ ca 377 
SukhaÑ sayÈmi ÔhÈyÈmi 332 
SukhaÒca kÈmamayikaÑ 245 
SukhumaÑ te paÔivijjhanti 484 
Sukhumacchikena jÈlena 382 
Sugatena vinÈ bh|to 62 
Sugandhadeho sabbattha 40 
SuggahÊtanimittassa 204 
SuciÓÓaÑ 
   brahmacariyaÑ me 265-6 
SuÓanti dhammaÑ vimalaÑ 517 
SuÓohi vacanaÑ mayhaÑ 359 
SutvÈ ca vimalaÑ vÈkyaÑ 146 
SutvÈna corÈ isino subhÈsitaÑ 267 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SutvÈna dhammaÑ vimalaÑ 183 
SutvÈna Munino vÈkyaÑ 387 
SutvÈ patÊto sumano 181 
SutvÈ subhÈsitaÑ vÈcaÑ 56 
SutvÈ sumadhuraÑ dhammaÑ 40 
Sudassano nÈma pÈsÈdo 21 
SudesitÈ cakkhumatÈ 518 
Sudesito cakkhumatÈ 103 
SuddhaÑ 
   dhammasamuppÈdaÑ 266 
Suddhodano nÈma pitÈ 
  Mahesino 168 
SunÊlagÊvÈ susikhÈ supekhunÈ 464 
Supupphite sÊtavane 175 
Supupphito sÈlarÈjÈ 390 
SuphullaÑ padumaÑ gayha 166 
SubhÈnur|po ÈyÈsi 387 
SubhÈnya’ppaÔik|lÈni 273 
SumahÈparisamajjhe 63 
SumedhaÑ BagavantÈhaÑ 338 
Sumedho nÈma Sambuddho 44, 339 
SuyuttavÈdÊ 
   DvipadÈnamuttamo 461 
SuyuttÈ tassa sissÈ ca 182 
SuvaÓÓavaÓÓaÑ SambuddhaÑ 66 
SuvinÊtÈ ca te sissÈ 388 
SusaÑvutatto visikhantare 
   caraÑ 462 
Setacchatto pasobhito 290 
SenÈsanamhÈ oruyha 447 
SeyyathÈpi mahÈsamuddavego 100 
Selo yathÈ ekaghano 234 
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[ Sa ] 
So atthavÈ so dhammaÔÔho 273-4 
SokasallaparetohaÑ 44 
So ca sabbaÑ tamaÑ hantvÈ 80 
So’jja bhaddo anutrÈsÊ 323 
So’jja bhaddo sÈtatiko 322 
So jhÈyÊ assÈsarato 259 
So Éayhati s|lehi tujjamÈno 295 
SoÓÓÈnano Jinavaro 39 
So tadÈ Lokapajjoto 40 
SotÈpannÈ ca vimalÈ 389 
SotindriyaÑ ce saddesu 272 
So dÈni patto amataÑ 252 
So pacchÈ pabbajitvÈna 167, 290, 
 481, 506 
So patvÈ paramaÑ santiÑ 110 
SopÈnaÑ sugataÑ suddhaÑ 282 
So me dhammamadesesi 518 
So me pakkena hatthena 447 
So me puÔÔho kathÊ sabbaÑ 387 
So me puÔÔho viyÈkÈsi 387 
Somhi Sakyakule jÈto 341 
SoÓÓamayÈ r|pimayÈ 21 
SosÈniko sÈtatiko 322 
SohaÑ aÔÔhÈrasavasso 191 
SohaÑ eko araÒÒasmiÑ 225 
 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SohaÑ paÓÈmito santo 191-3 
SohaÑ vissajjite paÒhe 387 
SoÄasitthisahassÈnaÑ 231 
SoÄasitthisahassÈni 384 
SvakkhÈto bhikkhave dhammo 183 
SvÈkhÈtaÑ brahmacariyaÑ 312 
SvÈgataÑ nÈpagataÑ 332 
SvÈgataÑ vata me Èsi 16, 
 417, 513, 519 

[ Ha ] 
HaÑsÈ koÒcÈ may|rÈ ca 377 
HatthÈrohÈ-anÊkaÔÔhÈ 312 
Hatthikkhandhagato ÈsiÑ 416 
HatthiyÈnaÑ assayÈnaÑ 33 
HatthÊ assÈ rathÈ pattÊ 384 
Hatthehi tamahaÑ gayha 191 
Handa eko gamissÈmi 174 
HarÊtakaÑ ÈmalakaÑ 47 
HarÊtakaÑ gahetvÈna 48 
HarÊtakÈ ÈmalakÈ 378 
HÈsaÑ supuÓÓanayanaÑ 145 
HitvÈ satapalaÑ kaÑsaÑ 323 
HimavantamupÈdÈya 385 
Himavantassa avid|re 376 
HimavantassÈvid|re 25, 30 
HimavÈvÈ’parimeyyo 159 
HÊnena brahmacariyena 222 
HemavaÓÓaÑ mahÈbÈhuÑ 80

 


	30KhuA11 (Content).pdf
	30KhuA11 (Text).pdf
	30KhuA11 (Index).pdf

