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KhuddakanikÈya 
 

TherÊgÈthÈ-aÔÔhakathÈ 
_____ 

 
Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 

 

1. EkakanipÈta 
 

1. AÒÒatarÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 IdÈni TherÊgÈthÈnaÑ atthasaÑvaÓÓanÈya okÈso anuppatto, tattha 
yasmÈ1 bhikkhunÊnaÑ Èdito yathÈ2 pabbajjÈ upasampadÈ ca paÔiladdhÈ, 
taÑ3 pakÈsetvÈ atthasaÑvaÓÓanÈya karÊyamÈnÈya tattha tattha gÈthÈnaÑ 
aÔÔhuppattiÑ4 vibhÈvetuÑ sukarÈ hoti supÈkaÔÈ ca, tasmÈ taÑ pakÈsetuÑ 
Èdito paÔÔhÈya sa~khepato ayaÑ anupubbikathÈ– 

 AyaÑ hi LokanÈtho “manussattaÑ li~gasampattÊ”tyÈdinÈ5 vuttÈni 
aÔÔha~gÈni samodhÈnetvÈ DÊpa~karassa Bhagavato pÈdam|le 
katamahÈbhinÊhÈro6 samatiÑsapÈramiyo p|rento catuvÊsatiyÈ BuddhÈnaÑ 
santike laddhabyÈkaraÓo anukkamena pÈramiyo p|retvÈ ÒÈtatthacariyÈya 
lokatthacariyÈya BuddhatthacariyÈya7 ca koÔiÑ patvÈ Tusitabhavane 
nibbattitvÈ tattha yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ dasasahassacakkavÈÄadevatÈhi 
BuddhabhÈvÈya–  

   “KÈlo kho te mahÈvÊra, uppajja mÈtukucchiyaÑ. 
   SadevakaÑ tÈrayanto, bujjhassu amataÑ padan”ti8– 
______________________________________________________________ 
 1. YasmÈ idha (SÊ) 2. Œdito paÔÔhÈya yathÈ (SÊ)  
 3. PaÔiladdhÈdhigamaÒca (SÊ) 4. AtthuppattÊ (SÊ), atthuppattiÑ (Ka)  
 5. Khu 4. 311 piÔÔhe. 6. KatÈbhinÊhÈro (SÊ) 
 7. BuddhattacariyÈya (Ka) 8. Khu 4. 305 piÔÔhe. 
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ŒyÈcitamanuss|papattiko tÈsaÑ devatÈnaÑ paÔiÒÒaÑ datvÈ 
katapaÒcamahÈvilokano SakyarÈjakule SuddhodanamahÈrÈjassa gehe sato 
sampajÈno mÈtukucchiÑ okkanto dasamÈse sato sampajÈno tattha ÔhatvÈ 
sato sampajÈno tato nikkhanto LumbinÊvane laddhÈbhijÈtiko vividhÈ dhÈtiyo 
ÈdiÑ katvÈ mahatÈ parihÈrena sammadeva parihariyamÈno anukkamena 
vuÉÉhippatto tÊsu pÈsÈdesu vividhanÈÔakajanaparivuto devo viya sampattiÑ 
anubhavanto jiÓÓabyÈdhimatadassanena jÈtasaÑvego ÒÈÓassa paripÈkataÑ 
gatattÈ kÈmesu ÈdÊnavaÑ nekkhamme ca ÈnisaÑsaÑ disvÈ RÈhulakumÈrassa 
jÈtadivase ChannasahÈyo KaÓÉakaÑ1 assarÈjaÑ Èruyha devatÈhi vivaÔena 
dvÈrena aÉÉharattika2samaye mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhamitvÈ teneva 
rattÈvasesena tÊÓi rajjÈni atikkamitvÈ AnomÈnadÊtÊraÑ patvÈ 
GhaÔikÈramahÈbrahmunÈ ÈnÊte arahattaddhaje gahetvÈ pabbajito tÈvadeva 
vassasaÔÔhikatthero3 viya Èkappasampanno hutvÈ pÈsÈdikena iriyÈpathena 
anukkamena RÈjagahaÑ patvÈ tattha piÓÉÈya caritvÈ 
PaÓÉavapabbatapabbhÈre piÓÉapÈtaÑ paribhuÒjitvÈ MÈgadharÈjena rajjena 
nimantiyamÈno taÑ paÔikkhipitvÈ BhaggavassÈrÈmaÑ gantvÈ tassa 
samayaÑ pariggaÓhitvÈ tato ŒÄÈrudakÈnaÑ4 samayaÑ pariggaÓhitvÈ taÑ 
sabbaÑ anala~karitvÈ anukkamena UruvelaÑ gantvÈ tattha chabbassÈni 
dukkarakÈrikaÑ katvÈ tÈya ariyadhammapaÔivedhassÈbhÈvaÑ ÒatvÈ “nÈyaÑ 
maggo bodhÈyÈ”ti oÄÈrikaÑ ÈhÈraÑ Èharanto katipÈhena balaÑ gÈhetvÈ 
visÈkhÈpuÓÓamadivase SujÈtÈya dinnaÑ varabhojanaÑ bhuÒjitvÈ 
suvaÓÓapÈtiÑ nadiyÈ paÔisotaÑ khipitvÈ “ajja Buddho bhavissÈmÊ”ti 
katasanniÔÔhÈno sÈyanhasamaye KÈÄena nÈgarÈjena abhitthutiguÓo5 

BodhimaÓÉaÑ Èruyha acalaÔÔhÈne pÈcÊnalokadhÈtu-abhimukho 
aparÈjitapalla~ke nisinno catura~gasamannÈgataÑ vÊriyaÑ adhiÔÔhÈya s|riye 
anattha~gateyeva mÈrabalaÑ vidhamitvÈ paÔhamayÈme pubbenivÈsaÑ 
anussaritvÈ, majjhimayÈme dibbacakkhuÑ visodhetvÈ, pacchimayÈme 
paÔiccasamuppÈde ÒÈÓaÑ otÈretvÈ anulomapaÔilomaÑ paccayÈkÈraÑ 
sammasanto vipasanaÑ vaÉÉhetvÈ sabbabuddhehi adhigataÑ 
anaÒÒasÈdhÈraÓaÑ sammÈsambodhiÑ adhigantvÈ nibbÈnÈrammaÓÈya 
phalasamÈpattiyÈ tattheva  
______________________________________________________________ 
 1. KanthakaÑ (SÊ, I) 2. AÉÉharatta (Ka) 3. Vassasatikatthero (Ka) 
 4. ŒÄÈruddakÈnaÑ (SÊ, I) 5. AbhitthutaguÓo (SÊ, I) 

 



 TherÊgÈthÈ-aÔÔhakathÈ 3 

sattÈhaÑ vÊtinÈmetvÈ teneva nayena itarasattÈhepi BodhimaÓÉeyeva 
vÊtinÈmetvÈ RÈjÈyatanam|le madhupiÓÉikabhojanaÑ bhuÒjitvÈ puna 
AjapÈlanigrodham|le nisinno dhammatÈya dhammagambhÊrataÑ 
paccavekkhitvÈ appossukkatÈya citte namante1 mahÈbrahmunÈ ÈyÈcito 
BuddhacakkhunÈ lokaÑ volokento2 tikkhindriyamudindriyÈdibhede satte 
disvÈ mahÈbrahmunÈ3 dhammadesanÈya katapaÔiÒÒo “kassa nu kho ahaÑ 
paÔhamaÑ dhammaÑ deseyyan”ti Èvajjento ŒÄÈrudakÈnaÑ 
kÈla~katabhÈvaÑ4 ÒatvÈ “bahupakÈrÈ kho me PaÒcavaggiyÈ bhikkh|, ye 
maÑ padhÈnapahitattaÑ upaÔÔhahiÑsu, yann|nÈhaÑ paÒcavaggiyÈnaÑ 
bhikkh|naÑ paÔhamaÑ dhammaÑ deseyyan”ti5 cintetvÈ 
ÈsÈÄhipuÓÓamÈyaÑ mahÈbodhito BÈrÈÓasiÑ uddissa aÔÔhÈrasayojanaÑ 
maggaÑ paÔipanno antarÈmagge Upakena ÈjÊvakena saddhiÑ mantetvÈ 
anukkamena IsipatanaÑ patvÈ tattha PaÒcavaggiye saÒÒÈpetvÈ “dveme 
bhikkhave antÈ pabbajitena na sevitabbÈ”ti-ÈdinÈ6 
DhammacakkapavattanasuttantadesanÈya AÒÒÈsikoÓÉaÒÒa7ppamukhÈ 
aÔÔhÈrasabrahmakoÔiyo dhammÈmataÑ pÈyetvÈ pÈÔipade BhaddiyattheraÑ, 
pakkhassa dutiyÈyaÑ VappattheraÑ, pakkhassa tatiyÈyaÑ 
MahÈnÈmattheraÑ, catutthiyaÑ AssajittheraÑ, sotÈpattiphale patiÔÔhÈpetva 
paÒcamiyaÑ pana pakkhassa AnattalakkhaÓasuttantadesanÈya8 sabbepi 
arahatte patiÔÔhÈpetvÈ tato paraÑ YasadÈrakappamukhe paÒcapaÓÓÈsapurise 
KappÈsikavanasaÓÉe tiÑsamatte Bhaddavaggiye GayÈsÊse piÔÔhipÈsÈÓe 
sahassamatte purÈÓajaÔileti evaÑ mahÈjanaÑ ariyabh|miÑ otÈretvÈ 
BimbisÈrappamukhÈni ekÈdasanahutÈni sotÈpattiphale nahutaÑ9saraÓattaye 
patiÔÔhÈpetvÈ VeÄuvanaÑ paÔiggahetvÈ tattha viharanto Assajittherassa 
vÈhasÈ10adhigatapaÔhamamagge saÒcayaÑ11 ÈpucchitvÈ saddhiÑ parisÈya 
attano santikaÑ upagate SÈriputtamoggallÈne aggaphalaÑ sacchikatvÈ 
sÈvakapÈramiyÈ matthakaÑ patte aggasÈvakaÔÔhÈne ÔhapetvÈ 
KÈÄudÈyittherassa abhiyÈcanÈya KapilavatthuÑ gantvÈ mÈnatthaddhe 
ÒÈtake yamakapÈÔihÈriyena dametvÈ, pitaraÑ anÈgÈmiphale, 
MahÈpajÈpatiÑ sotÈpattiphale 

______________________________________________________________ 
 1. Cittena matte (I) 2. VolokitvÈ (Ka) 3. MahÈbrahmuno (Ka)  
 4. KÈlakatabhÈvaÑ (SÊ, I) 5. Vi 3. 11 piÔÔhe.    
 6. Vi 3. 14; SaÑ 3. 368; Khu 9. 330 piÔÔhesu. 
 7. AÒÒÈkoÓÉasa (SÊ, I), AÒÒÈtakoÓÉaÒÒa (Ka) 8. Vi 3. 18; SaÑ 2. 55 piÔÔhesu. 
 9. EkanahutaÑ (SÊ, Ka) 10. Assajittherassa vasena (Ka) 
 11. SaÒjayaÑ (SÊ, I) 
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patiÔÔhÈpetvÈ NandakumÈraÑ RÈhulakumÈraÒca pabbÈjetvÈ SatthÈ punadeva 
RÈjagahaÑ paccÈgacchi1. 

 AthÈparena samayena Satthari VesÈliÑ upanissÈya k|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ 
viharante SuddhodanamahÈrÈjÈ setacchattassa heÔÔhÈva arahattaÑ 
sacchikatvÈ parinibbÈyi. Atha MahÈpajÈpatiyÈ GotamiyÈ pabbajjÈya cittaÑ 
uppajji, tato RohinÊnadÊtÊre KalahavivÈdasuttantadesanÈya2 pariyosÈne 
nikkhamitvÈ pabbajitÈnaÑ paÒcannaÑ kumÈrasatÈnaÑ pÈdaparicÈrikÈ 
ekajjhÈsayÈva hutvÈ MahÈpajÈpatiyÈ santikaÑ gantvÈ sabbÈva “Satthu 
santike pabbajissÈmÈ”ti MahÈpajÈpatiÑ jeÔÔhikaÑ katvÈ Satthu santikaÑ 
gantukÈmÈ ahesuÑ. AyaÒca MahÈpajÈpati3 pubbepi ekavÈraÑ SatthÈraÑ 
pabbajjaÑ yÈcitvÈ nÈlattha, tasmÈ kappakaÑ pakkosÈpetvÈ kese chindÈpetvÈ 
kÈsÈyÈni acchÈdetvÈ sabbÈ tÈ sÈkiyÈniyo ÈdÈya VesÈliÑ4 gantvÈ 
Œnandattherena DasabalaÑ yÈcÈpetvÈ aÔÔhagarudhammapaÔiggahaÓena 
pabbajjaÑ upasampadaÒca alattha. ItarÈ pana sabbÈpi ekato upasampannÈ 
ahesuÑ. Ayamettha sa~khepo. VitthÈrato panetaÑ5 vatthu tattha tattha 
PÈÄiyaÑ6 Ègatameva. 

 EvaÑ upasampannÈ pana MahÈpajÈpati SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, athassÈ SatthÈ dhammaÑ desesi. SÈ Satthu 
santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. SesÈ ca 
paÒcasatabhikkhuniyo NandakovÈdapariyosÈne7 arahattaÑ pÈpuÓiÑsu. 
EvaÑ bhikkhunisaÑghe suppatiÔÔhite puthubh|te tattha tattha 
gÈmanigamajanapadarÈjadhÈnÊsu kulitthiyo kulasuÓhÈyo kulakumÈrikÈyo 
BuddhasubuddhataÑ dhammasudhammataÑ saÑghasuppaÔipattitaÒca sutvÈ 
sÈsane abhippasannÈ saÑsÈre ca jÈtasaÑvegÈ attano sÈmike mÈtÈpitaro 
ÒÈtake ca anujÈnÈpetvÈ sÈsane uraÑ datvÈ pabbajiÑsu. PabbajitvÈ ca 
sÊlÈcÈrasampannÈ Satthuno ca tesaÑ therÈnaÒca santike ovÈdaÑ labhitvÈ 
ghaÔentiyo vÈyamantiyo nacirasseva arahattaÑ sacchÈkaÑsu. TÈhi 
udÈnÈdivasena tattha tattha 
______________________________________________________________ 
 1. PaccÈgaÒchi (SÊ, I) 2. Khu 1. 413 piÔÔhe. 3. MahÈpajÈpatÊ (SÊ, I) 
 4. VesÈliyaÑ (Ka) 5. Panettha (Ka) 
 6. Vi 4. 442 piÔÔhe. 7. Ma 3. 314 piÔÔhÈdÊsu. 
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bhÈsitÈ gÈthÈ pacchÈ sa~gÊtikÈrakehi ekajjhaÑ katvÈ ekakanipÈtÈdivasena 
sa~gÊtiÑ ÈropayiÑsu “imÈ TherÊgÈthÈ nÈmÈ”ti. TÈsaÑ nipÈtÈdivibhÈgo 
heÔÔhÈ vuttoyeva. Tattha nipÈtesu EkakanipÈto Èdi. Tatthapi– 
 
 1. “SukhaÑ supÈhi therike, katvÈ coÄena pÈrutÈ. 
 Upasanto hi te rÈgo, sukkhaÉÈkaÑva kumbhiyan”ti– 

ayaÑ gÈthÈ Èdi. TassÈ kÈ uppatti? AtÊte kira aÒÒatarÈ kuladhÊtÈ 
KoÓÈgamanassa Bhagavato kÈle sÈsane abhippasannÈ hutvÈ SatthÈraÑ 
nimantetvÈ dutiyadivase sÈkhÈmaÓÉapaÑ kÈretvÈ vÈlikaÑ attharitvÈ upari 
vitÈnaÑ bandhitvÈ gandhapupphÈdÊhi p|jaÑ katvÈ Satthu kÈlaÑ ÈrocÈpesi. 
SatthÈ tattha gantvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. SÈ BhagavantaÑ vanditvÈ 
paÓÊtena khÈdanÊyena bhojanÊyena parivisitvÈ1 BhagavantaÑ bhuttÈviÑ 
onÊtapattapÈÓiÑ ticÊvarena acchÈdesi. TassÈ BhagavÈ anumodanaÑ katvÈ 
pakkÈmi. SÈ yÈvatÈyukaÑ puÒÒÈni katvÈ ÈyupariyosÈne devaloke nibbattitvÈ 
ekaÑ BuddhantaraÑ sugatÊsu eva saÑsarantÊ Kassapassa Bhagavato kÈle 
gahapatikule nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patvÈ saÑsÈre jÈtasaÑvegÈ sÈsane 
pabbajitvÈ upasampajjitvÈ vÊsativassasahassÈni bhikkhunisÊlaÑ p|retvÈ 
puthujjanakÈlakiriyaÑ katvÈ sagge nibbattÈ ekaÑ BuddhantaraÑ 
saggasampattiÑ anubhavitvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde VesÈliyaÑ 
khattiyamahÈsÈlakule nibbatti, taÑ thirasantasarÊratÈya TherikÈti vohariÑsu. 
SÈ vayappattÈ kulappadesÈdinÈ samÈnajÈtikassa khattiyakumÈrassa 
mÈtÈpit|hi dinnÈ patidevatÈ hutvÈ vasantÊ Satthu VesÈligamane sÈsane 
paÔiladdhasaddhÈ upÈsikÈ hutvÈ aparabhÈge MahÈpajÈpatigotamÊtheriyÈ 
santike dhammaÑ sutvÈ pabbajjÈya ruciÑ uppÈdetvÈ “ahaÑ pabbajissÈmÊ”ti 
sÈmikassÈrocesi. SÈmiko nÈnujÈnÈti. SÈ pana2 katÈdhikÈratÈya yathÈsutaÑ3 
dhammaÑ paccavekkhitvÈ r|pÈr|padhamme pariggahetvÈ vipassanaÑ 
anuyuttÈ viharati. 

 AthekadivasaÑ mahÈnase byaÒjane paccamÈne mahatÊ aggijÈlÈ uÔÔhahi. 
SÈ aggijÈlÈ4 sakalabhÈjanaÑ taÔataÔÈyantaÑ jhÈyati. SÈ taÑ disvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. ParipisetvÈ (SÊ), paribhuÒjÈpetvÈ (I, Ka) 2. SÈsane (I, Ka) 
 3. YathÈsukhaÑ (I, Ka) 4. TÈya aggijÈlÈya (SÊ) 
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tadevÈrammaÓaÑ katvÈ suÔÔhutaraÑ aniccataÑ upaÔÔhahantaÑ upadhÈretvÈ 
tato tattha dukkhÈniccÈnattataÒca ÈropetvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ 
anukkamena ussukkÈpetvÈ maggapaÔipÈÔiyÈ anÈgÈmiphale patiÔÔhahi. SÈ tato 
paÔÔhÈya ÈbharaÓaÑ vÈ ala~kÈraÑ vÈ na dhÈreti, sÈ sÈmikena “kasmÈ tvaÑ 
bhadde idÈni pubbe viya ÈbharaÓaÑ vÈ ala~kÈraÑ vÈ na dhÈresÊ”ti vuttÈ1 
attano gihibhÈve abhabbabhÈvaÑ ÈrocetvÈ pabbajjaÑ anujÈnÈpesi. So 
VisÈkho upÈsako viya dhammadinnaÑ mahatÈ parihÈrena 
MahÈpajÈpatigotamiyÈ santikaÑ netvÈ “imaÑ ayye pabbÈjethÈ”ti Èha. Atha 
MahÈpajÈpatigotamÊ taÑ pabbÈjetvÈ upasampÈdetvÈ vihÈraÑ netvÈ 
SatthÈraÑ dassesi. SatthÈpissÈ pakatiyÈ diÔÔhÈrammaÓameva vibhÈvento 
“sukhaÑ supÈhÊ”ti gÈthamÈha. 

 Tattha sukhanti bhÈvanapuÑsakaniddeso. SupÈhÊti ÈÓattivacanaÑ. 
Theriketi ÈmantanavacanaÑ. KatvÈ coÄena pÈrutÈti appicchatÈya niyojanaÑ. 
Upasanto hi te rÈgoti paÔipattikittanaÑ. SukkhaÉÈkaÑvÈti upasametabbassa 
kilesassa asÈrabhÈvanidassanaÑ. Kumbhiyanti tadÈdhÈrassa 
aniccatucchÈdibhÈvanidassanaÑ. 

 Sukhanti cetaÑ iÔÔhÈdhivacanaÑ, sukhena nidukkhÈ hutvÈti attho. 
SupÈhÊti nipajjanidassanaÒcetaÑ catunnaÑ iriyÈpathÈnaÑ, tasmÈ cattÈropi 
iriyÈpathe sukheneva kappehi sukhaÑ viharÈti attho. Theriketi idaÑ yadipi 
tassÈ nÈmakittanaÑ, pacurena anvatthasaÒÒÈbhÈvato pana thire sÈsane 
thirabhÈvappatte, thirehi sÊlÈdidhammehi samannÈgateti attho. KatvÈ coÄena 
pÈrutÈti paÑsuk|lacoÄehi cÊvaraÑ katvÈ acchÈditasarÊrÈ taÑ nivatthÈ ceva 
pÈrutÈ ca. Upasanto hi te rÈgoti hi-saddo hetvattho, yasmÈ tava santÈne 
uppajjanakakÈmarÈgo upasanto anÈgÈmimaggaÒÈÓagginÈ daÉÉho, idÈni 
tadavasesaÑ rÈgaÑ aggamaggaÒÈÓagginÈ dahetvÈ sukhaÑ supÈhÊti 
adhippÈyo. SukkhaÉÈkaÑva kumbhiyanti yathÈ taÑ pakke bhÈjane appakaÑ 
ÉÈkabyaÒjanaÑ mahatiyÈ aggijÈlÈya paccamÈnaÑ jhÈyitvÈ sussantaÑ 
v|pasammati, yathÈ vÈ udakamisse ÉÈkabyaÒjane uddhanaÑ ÈropetvÈ 
paccamÈne udake vijjamÈne taÑ cicciÔÈyati ciÔiciÔÈyati, 
______________________________________________________________ 
 1. Vutte (Ka) 
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udake pana chinne upasantameva hoti, evaÑ tava santÈne kÈmarÈgo 
upasanto itarampi v|pasametvÈ sukhaÑ supÈhÊti. 

 TherÊ indriyÈnaÑ paripÈkaÑ gatattÈ1 Satthu desanÈvilÈsena ca 
gÈthÈpariyosÈne saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne2– 

   “KoÓÈgamanabuddhassa, maÓÉapo kÈrito mayÈ. 
   DhuvaÑ ticÊvaraÑdÈsiÑ, Buddhassa lokabandhuno. 

   YaÑ yaÑ janapadaÑ yÈmi, nigame rÈjadhÈniyo. 
   Sabbattha p|jito homi, puÒÒakammassidaÑ phalaÑ. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ, bhavÈ sabbe sam|hatÈ. 

   NÈgÊva bandhanaÑ chetvÈ, viharÈmi anÈsavÈ. 

   SvÈgataÑ vata me Èsi, BuddhaseÔÔhassa santike. 
   Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 

   PaÔisambhidÈ catasso, vimokkhÈpi ca aÔÔhime. 
   ChaÄabhiÒÒÈ sacchikatÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 ArahattaÑ pana patvÈ therÊ udÈnentÊ tameva gÈthaÑ abhÈsi, tenÈyaÑ 
gÈthÈ tassÈ theriyÈ gÈthÈ ahosi. Tattha theriyÈ vuttagÈthÈya anavaseso rÈgo 
pariggahito aggamaggena tassa v|pasamassa adhippetattÈ. 
RÈgav|pasameneva cettha sabbesampi kilesÈnaÑ v|pasamo vuttoti 
daÔÔhabbaÑ tadekaÔÔhatÈya sabbesaÑ kilesadhammÈnaÑ v|pasamasiddhito. 
TathÈ hi vuccati– 

   “UddhaccavicikicchÈhi, yo moho sahajo mato. 
   PahÈnekaÔÔhabhÈvena, rÈgena saraÓo3 hi so”ti. 

 YathÈ cettha sabbesaÑ saÑkilesÈnaÑ v|pasamo vutto, evaÑ 
sabbatthÈpi tesaÑ v|pasamo vuttoti veditabbaÑ pubbabhÈge tada~gavasena, 
samathavipassanÈkkhaÓe vikkhambhanavasena, maggakkhaÓe 
samucchedavasena, phalakkhaÓe paÔippassaddhivasena v|pasamasiddhito. 
Tena catubbidhassÈpi pahÈnassa siddhi 
______________________________________________________________ 
 1. YathÈparipÈkaÑ katattÈ (I, Ka) 2. Khu 4. 189 piÔÔhÈdÊsu. 3. SaraÓe (Ka) 
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veditabbÈ. Tattha tada~gappahÈnena sÊlasampadÈsiddhi, 
vikkhambhanapahÈnena samÈdhisampadÈsiddhi, itarehi paÒÒÈsampadÈsiddhi 
dassitÈ hoti pahÈnÈbhisamayopasijjhanato1. YathÈ bhÈvanÈbhisamayaÑ 
sÈdheti tasmiÑ asati tadabhÈvato, tathÈ sacchikiriyÈbhisamayaÑ 
pariÒÒÈbhisamayaÒca sÈdheti evÈti. CaturÈbhisamayasiddhiyÈ tisso sikkhÈ, 
paÔipattiyÈ tividhakalyÈÓatÈ, sattavisuddhiyo ca paripuÓÓÈ imÈya gÈthÈya 
pakÈsitÈ hontÊti veditabbaÑ. AÒÒatarÈtherÊ apaÒÒÈtÈ nÈmagottÈdivasena 
apÈkaÔÈ, ekÈ therÊ lakkhaÓasampannÈ bhikkhunÊ imaÑ gÈthaÑ abhÈsÊti 
adhippÈyo. 
 

AÒÒatarÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. MuttÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

  2. “Mutte muccassu yogehi, cando rÈhuggahÈ iva. 
 Vippamuttena cittena, anaÓÈ bhuÒja piÓÉakan”ti– 

ayaÑ katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ upacinantÊ 
Vipassissa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patvÈ ekadivasaÑ 
SatthÈraÑ rathiyaÑ gacchantaÑ disvÈ pasannamÈnasÈ paÒcapatiÔÔhitena 
vanditvÈ pÊtivegena Satthu pÈdam|le avakujjÈ nipajji. SÈ tena 
puÒÒakammena devaloke nibbattitvÈ aparÈparaÑ sugatÊsuyeva saÑsarantÊ 
imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ brÈhmaÓamahÈsÈlakule nibbatti, 
MuttÈtissÈ nÈmaÑ ahosi. SÈ upanissayasampannatÈya vÊsativassakÈle 
MahÈpajÈpatigotamiyÈ santike pabbajitvÈ sikkhamÈnÈva hutvÈ 
kammaÔÔhÈnaÑ kathÈpetvÈ vipassanÈya kammaÑ karoti. SÈ ekadivasaÑ 
bhattakiccaÑ katvÈ piÓÉapÈtapaÔikkantÈ therÊnaÑ bhikkhunÊnaÑ vattaÑ 
dassetvÈ divÈÔÔhÈnaÑ gantvÈ raho nisinnÈ vipassanÈya manasikÈraÑ Èrabhi. 
SatthÈ surabhigandhakuÔiyÈ nisinnova obhÈsaÑ vissajjetvÈ tassÈ purato 
nisinno viya attÈnaÑ dassetvÈ “mutte muccassu yogehÊ”ti imaÑ gÈthamÈha. 
______________________________________________________________ 
 1. PahÈnÈbhisamayo ca sijjhanto (I, Ka) 
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 Tattha mutteti tassÈ ÈlapanaÑ. Muccassu yogehÊti maggapaÔipÈÔiyÈ 
kÈmayogÈdÊhi cat|hi yogehi mucca, tehi vimuttacittÈ hohi. YathÈ kiÑ? 
Cando rÈhuggahÈ ivÈti rÈhusa~khÈto1 gahato cando viya upakkilesato 
muccassu. Vippamuttena cittenÈti ariyamaggena samucchedavimuttiyÈ 
suÔÔhu vimuttena cittena, itthaÑbh|talakkhaÓe cetaÑ karaÓavacanaÑ. AnaÓÈ 
bhuÒja piÓÉakanti kilesa-iÓaÑ pahÈya anaÓÈ hutvÈ raÔÔhapiÓÉaÑ 
bhuÒjeyyÈsi. Yo hi kilese appahÈya SatthÈrÈ anuÒÒÈtapaccaye paribhuÒjati, 
so sÈÓo paribhuÒjati nÈma. YathÈha ÈyasmÈ BÈkulo “sattÈhameva kho ahaÑ 
Èvuso sÈÓo2 raÔÔhapiÓÉaÑ bhuÒjin”ti3 tasmÈ sÈsane pabbajitena 
kÈmacchandÈdi-iÓaÑ pahÈnÈya anaÓena hutvÈ saddhÈdeyyaÑ 
paribhuÒjitabbaÑ. PiÓÉakanti desanÈsÊsameva, cattÈropi paccayeti attho. 
AbhiÓhaÑ ovadatÊti ariyamaggappattiyÈ upakkilese visodhento bahuso 
ovÈdaÑ deti. 

 SÈ tasmiÑ ovÈde ÔhatvÈ nacirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne4– 

   “Vipassissa Bhagavato5, LokajeÔÔhassa tÈdino. 
   RathiyaÑ paÔipannassa, tÈrayantassa pÈÓino. 

   Gharato nikkhamitvÈna, avakujjÈ nipajjahaÑ. 
   Anukampako LokanÈtho, sirasi akkamÊ mama.  

   AkkamitvÈna sirasi, agamÈ LokanÈyako. 
   Tena cittappasÈdena, TusitaÑ agamÈsahaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ sÈ tameva gÈthaÑ udÈnesi. ParipuÓÓasikkhÈ 
upasampajjitvÈ aparabhÈge parinibbÈnakÈlepi tameva gÈthaÑ paccabhÈsÊti6. 
 

MuttÈtherÊgÈthÈvaÓÓÈnÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. RÈhusa~khÈtato (SÊ, I) 2. SaraÓo (Ma 3. 168 piÔÔhe.) 3. Ma 3. 168 piÔÔhe. 
 4. Khu 4. 190 piÔÔhe. 5. KoÓÉaÒÒassa Bhagavato (SÊ) 6. AjjhabhÈsÊti (Ka) 
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3. PuÓÓÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 PuÓÓe p|rassu dhammehÊti PuÓÓÈya nÈma sikkhamÈnÈya gÈthÈ. 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ 
kusalaÑ upacinantÊ BuddhasuÒÒe loke CandabhÈgÈya nadiyÈ tÊre 
KinnarayoniyaÑ nibbattÈ ekadivasaÑ tattha aÒÒataraÑ PaccekabuddhaÑ 
disvÈ pasannamÈnasÈ naÄamÈlÈya taÑ p|jetvÈ aÒjaliÑ paggayha aÔÔhÈsi. SÈ 
tena puÒÒakammena sugatÊsuyeva saÑsarantÊ imasmiÑ BuddhuppÈde 
SÈvatthiyaÑ gahapatimahÈsÈlakule nibbatti, PuÓÓÈtissÈ nÈmaÑ ahosi. SÈ 
upanissayasampannatÈya vÊsativassÈni vasamÈnÈ MahÈpajÈpatigotamiyÈ 
santike dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddhÈ pabbajitvÈ sikkhamÈnÈ eva hutvÈ 
vipassanaÑ Èrabhi. SatthÈ tassÈ gandhakuÔiyaÑ nisinno eva obhÈsaÑ 
vissajjetvÈ– 
 
 3. “PuÓÓe p|rassu dhammehi, cando pannaraseriva. 
 ParipuÓÓÈya paÒÒÈya, tamokhandhaÑ padÈlayÈ”ti– 

imaÑ gÈthamÈha. 

 Tattha puÓÓeti tassÈ ÈlapanaÑ. P|rassu dhammehÊti 
sattatiÑsabodhipakkhiyadhammehi paripuÓÓÈ hohi. Cando pannaraserivÈti 
ra-kÈro padasandhikaro. Pannarase puÓÓamÈsiyaÑ sabbÈhi kalÈhi paripuÓÓo 
cando viya. ParipuÓÓÈya paÒÒÈyÈti soÄasannaÑ kiccÈnaÑ pÈrip|riyÈ 
paripuÓÓÈya arahattamaggapaÒÒÈya. TamokhandhaÑ padÈlayÈti 
mohakkhandhaÑ anavasesato bhinda samucchinda, 
mohakkhandhapadÈlanena saheva sabbepi kilesÈ padÈlitÈ hontÊti. 

 SÈ taÑ gÈthaÑ sutvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena 
vuttaÑ ApadÈne1– 

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

 PasannacittÈ sumanÈ, vedajÈtÈ kataÒjalÊ. 
 NaÄamÈlaÑ gahetvÈna, SayambhuÑ abhip|jayiÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 190 piÔÔhÈdÊsu. 

 



 TherÊgÈthÈ-aÔÔhakathÈ 11 

 Tena kammena sukatena, cetanÈpaÓidhÊhi ca. 
 JahitvÈ KinnarÊdehaÑ, agacchiÑ tidasaÑ gatiÑ. 

 ChattiÑsadevarÈj|naÑ, MahesittamakÈrayiÑ. 
 DasannaÑ cakkavattÊnaÑ, MahesittamakÈrayiÑ. 
 SaÑvejetvÈna me cittaÑ, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 

 KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ, bhavÈ sabbe sam|hatÈ. 
 SabbÈsavaparikkhÊÓÈ, natthi dÈni punabbhavo. 

 Catunnavutito kappe, yaÑ pupphamabhip|jayiÑ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, pupphap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ sÈ therÊ tameva gÈthaÑ udÈnesi. Ayameva cassÈ 
aÒÒÈbyÈkaraÓagÈthÈ ahosÊti. 
 

PuÓÓÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. TissÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 Tisse sikkhassu sikkhÈyÈti TissÈya sikkhamÈnÈya gÈthÈ. Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ 
upacinitvÈ sambhatakusalapaccayÈ1 imasmiÑ BuddhuppÈde 
KapilavatthusmiÑ SakyarÈjakule nibbattitvÈ vayappattÈ bodhisattassa 
orodhabh|tÈ pacchÈ MahÈpajÈpatigotamiyÈ saddhiÑ nikkhamitvÈ pabbajitvÈ 
vipassanÈya kammaÑ karoti. TassÈ SatthÈ heÔÔhÈ vuttanayeneva obhÈsaÑ 
vissajjetvÈ– 
 
 4. “Tisse sikkhassu sikkhÈya, mÈ taÑ yogÈ upaccaguÑ. 
 SabbayogavisaÑyuttÈ, cara loke anÈsavÈ”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha tisseti tassÈ ÈlapanaÑ. Sikkhassu sikkhÈyÈti adhisÊlasikkhÈdikÈya 
tividhÈya sikkhÈya sikkha, maggasampayuttÈ tisso 
______________________________________________________________ 
 1. KusalasaÒcayÈ (SÊ) 
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sikkhÈyo sampÈdehÊti attho. IdÈni tÈsaÑ sampÈdane kÈraÓamÈha “mÈ taÑ 
yogÈ upaccagun”ti manussattaÑ, indriyÈvekallaÑ, BuddhuppÈdo, 
saddhÈpaÔilÈbhoti ime yogÈ samayÈ dullabhakkhaÓÈ taÑ mÈ atikkamuÑ. 
KÈmayogÈdayo eva vÈ cattÈro yogÈ taÑ mÈ1 upaccaguÑ mÈ 
abhibhaveyyuÑ. SabbayogavisaÑyuttÈti sabbehi kÈmayogÈdÊhi yogehi 
vimuttÈ tato eva anÈsavÈ hutvÈ loke cara, diÔÔhasukhavihÈrena viharÈhÊti 
attho. 

 SÈ taÑ gÈthaÑ sutvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓÊti-Èdinayo 
heÔÔhÈ vuttanayeneva veditabbo. 
 

TissÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
5-10. TissÈditherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 Tisse yuÒjassu dhammehÊti TissÈya theriyÈ gÈthÈ. TassÈ vatthu 
TissÈsikkhamÈnÈya vatthusadisaÑ. AyaÑ pana therÊ hutvÈ arahattaÑ 
pÈpuÓi. YathÈ ca ayaÑ, evaÑ ito paraÑ DhÊrÈ, VÊrÈ, MittÈ, BhadrÈ, 
UpasamÈti paÒcannaÑ therÊnaÑ vatthu ekasadisameva. SabbÈpi imÈ 
KapilavatthuvÈsiniyo bodhisattassa orodhabh|tÈ MahÈpajÈpatigotamiyÈ 
saddhiÑ nikkhantÈ obhÈsagÈthÈya ca arahattaÑ pattÈ ÔhapetvÈ sattamiÑ. SÈ 
pana obhÈsagÈthÈya vinÈ pageva2 Satthu santike laddhaÑ ovÈdaÑ nissÈya 
vipassanaÑ ussukÈpetvÈ arahattaÑ pÈpuÓitvÈ udÈnavasena “vÊrÈ vÊrehÊ”ti3 
gÈthaÑ abhÈsi. ItarÈpi arahattaÑ patvÈ4– 
 
 5. “Tisse yuÒjassu dhammehi, khaÓo taÑ mÈ upaccagÈ. 
 KhaÓÈtÊtÈ hi socanti, nirayamhi samappitÈ. 
 
 6. DhÊre nirodhaÑ phusehi, saÒÒÈv|pasamaÑ sukhaÑ. 
 ŒrÈdhayÈhi nibbÈnaÑ, yogakkhemamanuttaraÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. TaÑ cattÈro yogÈ mÈ (sabbattha) 2. SaÑvegaÑ (SÊ, Ka) 
 3. DhÊrÈ dhÊrehÊti (Ka) 4. ArahattaÑ patvÈ imÈya gÈthÈya abhÈsi (Ka) 
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  7. VÊrÈ vÊrehi dhammehi, bhikkhunÊ bhÈvitindriyÈ. 
 DhÈreti antimaÑ dehaÑ, jetvÈ mÈraÑ savÈhanaÑ. 

 
 8. SaddhÈya pabbajitvÈna, mitte mittaratÈ bhava. 
  BhÈvehi kusale dhamme, yogakkhemassa pattiyÈ. 

 
 9. SaddhÈya pabbajitvÈna, Bhadre BhadraratÈ bhava. 
 BhÈvehi kusale dhamme, yogakkhemamanuttaraÑ. 
 
 10. Upasame tare oghaÑ, maccudheyyaÑ suduttaraÑ. 
 DhÈrehi antimaÑ dehaÑ, jetvÈ mÈraÑ savÈhanan”ti– 

gÈthÈyo abhÈsiÑsu. 

 Tattha yuÒjassu dhammehÊti samathavipassanÈdhammehi ariyehi 
bodhipakkhiyadhammehi ca yuÒja yogaÑ karohi. KhaÓo taÑ mÈ upaccagÈti 
yo evaÑ yogabhÈvanaÑ na karoti, taÑ puggalaÑ patir|padese 
uppattikkhaÓo, channaÑ ÈyatanÈnaÑ avekallakkhaÓo, BuddhuppÈdakkhaÓo, 
saddhÈya paÔiladdhakkhaÓo, sabbopi ayaÑ khaÓo atikkamati nÈma. So 
khaÓo taÑ mÈ atikkami. KhaÓÈtÊtÈti ye hi khaÓaÑ atÊtÈ, ye ca puggale so 
khaÓo atÊto, te nirayamhi samappitÈ hutvÈ socanti, tattha nibbattitvÈ 
mahÈdukkhaÑ paccanubhavantÊti attho. 

 NirodhaÑ phusehÊti kilesanirodhaÑ phussa paÔilabha. 
SaÒÒÈv|pasamaÑ sukhaÑ, ÈrÈdhayÈhi nibbÈnanti kÈmasaÒÒÈdÊnaÑ 
pÈpasaÒÒÈnaÑ upasamanimittaÑ accantasukhaÑ nibbÈnaÑ ÈrÈdhehi. 

 VÊrÈ VÊrehi dhammehÊti vÊriyapadhÈnatÈya vÊrehi tejussadehi 
ariyamaggadhammehi bhÈvitindriyÈ vaÉÉhitasaddhÈdi-indriyÈ VÊrÈ 
bhikkhunÊ vatthukÈmehi savÈhanaÑ kilesamÈraÑ jivitvÈ ÈyatiÑ 
punabbhavÈbhÈvato antimaÑ dehaÑ dhÈretÊti therÊ aÒÒaÑ viya katvÈ 
attÈnaÑ dasseti. 

 Mitteti taÑ Èlapati. MittaratÈti kalyÈÓamittesu abhiratÈ. Tattha 
sakkÈrasammÈnakaraÓatÈ hohi. BhÈvehi kusale dhammeti 
ariyamaggadhamme vaÉÉhehi. YogakkhemassÈti arahattassa nibbÈnassa ca 
pattiyÈ adhigamÈya. 



 KhuddakanikÈya 14 

 Bhadreti taÑ Èlapati. BhadraratÈti bhadresu sÊlÈdidhammesu ratÈ 
abhiratÈ hohi. Yogakkhemamanuttaranti cat|hi yogehi khemaÑ 
anupaddavaÑ1 anuttaraÑ nibbÈnaÑ, tassa pattiyÈ kusale 
bodhipakkhiyadhamme bhÈvehÊti attho. 

 Upasameti taÑ Èlapati. Tare oghaÑ maccu dheyyaÑ suduttaranti 
maccu ettha dhÊyatÊti maccudheyyaÑ, anupacitakusalasambhÈrehi suÔÔhu 
duttaranti suduttaraÑ, saÑsÈramahoghaÑ tare ariyamagganÈvÈya tareyyÈsi2. 
DhÈrehi antimaÑ dehanti tassa taraÓeneva antimadehadharÈ hohÊti attho. 
 

TissÈditherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

NiÔÔhitÈ paÔhamavaggavaÓÓanÈ. 
_____ 

 
11. MuttÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 SumuttÈ sÈdhumuttÈmhÊti-ÈdikÈ MuttÈtheriyÈ gÈthÈ. Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave kusalaÑ upacinitvÈ 
imasmiÑ BuddhuppÈde Kosalajanapade OghÈtakassa nÈma 
daliddabrÈhmaÓassa dhÊtÈ hutvÈ nibbatti, taÑ vayappattakÈle mÈtÈpitaro 
ekassa khujjabrÈhmaÓassa adaÑsu. SÈ tena gharÈvÈsaÑ arocantÊ taÑ 
anujÈnÈpetvÈ pabbajitvÈ vipassanÈya kammaÑ karoti. TassÈ 
bahiddhÈrammaÓesu cittaÑ vidhÈvati, sÈ taÑ niggaÓhantÊ “sumuttÈ 
sÈdhumuttÈmhÊ”ti gÈthaÑ vadantÊyeva vipassanaÑ ussukkÈpetvÈ saha 
paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne3– 

 “Padumuttaro nÈma Jino, sabbadhammesu cakkhumÈ. 
 PÈÓine anugaÓhanto, piÓÉÈya pÈvisÊ puraÑ. 

 Tassa Ègacchato Satthu, sabbe nagaravÈsino. 
 HaÔÔhatuÔÔhÈ samÈgantvÈ, vÈlikÈ ÈkiriÑsu te. 

 VÊthisammajjanaÑ katvÈ, kadalipuÓÓakaddhaje. 
 Dh|maÑ4 cuÓÓaÑ ca mÈsaÑ5 ca, sakkÈraÑ kacca Satthuno. 
______________________________________________________________ 
 1. AnupaddutaÑ (SÊ) 2. TÈressÈmi (I) 3. Natthi PÈÄiyaÑ. 
 4. Dh|paÑ (SÊ) 5. MÈlaÑ (SÊ) 
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 MaÓÉapaÑ paÔiyÈdetvÈ, nimantetvÈ vinÈyakaÑ. 
 MahÈdÈnaÑ daditvÈna, sambodhiÑ abhipatthayi. 

 Padumuttaro mahÈvÊro, hÈrako sabbapÈÓinaÑ. 
 AnumodaniyaÑ katvÈ, byÈkÈsi aggapuggalo. 

 Satasahasse atikkante, kappo hessati bhaddako. 
 BhavÈbhave sukhaÑ laddhÈ, pÈpuÓissasi bodhiyaÑ. 

 HatthakammaÒca ye keci, katÈvÊ naranÈriyo. 
 AnÈgatamhi addhÈne, sabbÈ hessanti sammukhÈ. 

 Tena kammavipÈkena, cetanÈpaÓidhÊhi ca. 
 Uppannadevabhavane, tuyhaÑ tÈ paricÈrikÈ. 

 DibbaÑ sukhamasa~khyeyyaÑ, mÈnusaÒca asa~khiyaÑ. 
 Anubhonti ciraÑ kÈlaÑ, saÑsarimha bhavÈbhave. 

 Satasahassito kappe, yaÑ kammamakariÑ tadÈ. 
 SukhumÈlÈ manussesu, atho devapuresu ca. 

 R|paÑ bhogaÑ yasaÑ ÈyuÑ, atho kittisukhaÑ piyaÑ. 
 LabhÈmi satataÑ sabbaÑ, sukataÑ kammasampadaÑ. 

 Pacchime bhave sampatte, jÈtÈhaÑ brÈhmaÓe kule. 
 SukhumÈlahatthapÈdÈ, ramaÓiye nivesane. 

 SabbakÈlampi pathavÊ, na passÈmanala~kataÑ. 
 Cikkhallabh|miÑ asuciÑ, na passÈmi kudÈcanaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ udÈnentÊ– 
 
 11. “SumuttÈ sÈdhumuttÈmhi, tÊhi khujjehi muttiyÈ. 
 Udukkhalena musalena, patinÈ khujjakena ca. 
 MuttÈmhi jÈtimaraÓÈ, bhavanetti sam|hatÈ”ti– 

imaÑ gÈthaÑ abhÈsi. 
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 Tattha sumuttÈti suÔÔhu muttÈ. SÈdhumuttÈmhÊti sÈdhu sammadeva 
muttÈ amhi. Kuto pana sumuttÈ sÈdhumuttÈti Èha “tÊhi khujjehi muttiyÈti, 
tÊhi va~kakehi parimuttiyÈti attho. IdÈni tÈni sar|pato dassentÊ “udukkhalena 
musalena, patinÈ khujjakena cÈ”ti Èha. Udukkhale hi dhaÒÒaÑ 
pakkhipantiyÈ parivattentiyÈ musalena koÔÔentiyÈ ca piÔÔhi onÈmetabbÈ hotÊti 
khujjakaraÓahetutÈya tadubhayaÑ “khujjan”ti vuttaÑ. SÈmiko panassÈ 
khujjo eva, idÈni yassÈ muttiyÈ nidassanavasena tÊhi khujjehi mutti1 vuttÈ, 
tameva dassentÊ “muttÈmhi jÈtimaraÓÈ”ti vatvÈ tattha kÈraÓamÈha 
“bhavanetti sam|hatÈ”ti. Tasattho–na kevalamahaÑ tÊhi khujjehi eva 
muttÈ, atha kho sabbasmÈ jÈtimaraÓÈpi2, yasmÈ sabbassÈpi bhavassa netti 
nÈyikÈ taÓhÈ aggamaggena mayÈ samugghÈÔitÈti. 
 

MuttÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
12. DhammadinnÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 ChandajÈtÈ avasÈyÊti DhammadinnÈtheriyÈ gÈthÈ. SÈ kira 
PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatÊnagare parÈdhÊnavuttikÈ hutvÈ jÊvantÊ 
nirodhato vuÔÔhitassa aggasÈvakassa p|jÈsakkÈrapubbakaÑ dÈnaÑ datvÈ 
devaloke nibbattÈ. Tato cavitvÈ devamanussesu saÑsarantÊ Phussassa 
Bhagavato kÈle Satthu vemÈtikabhÈtikÈnaÑ3 kammikassa gehe vasamÈnÈ 
dÈnaÑ paÔicca “ekaÑ dehÊ”ti sÈmikena vutte dve dentÊ bahuÑ puÒÒaÑ katvÈ 
KassapabuddhakÈle Kikissa KÈsikaraÒÒo gehe paÔisandhiÑ gahetvÈ 
sattannaÑ bhaginÊnaÑ abbhantarÈ hutvÈ vÊsativassasahassÈni 
brahmacariyaÑ caritvÈ ekaÑ BuddhantaraÑ devamanussesu saÑsarantÊ 
imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahe kulagehe nibbattitvÈ vayappattÈ 
VisÈkhassa seÔÔhino gehaÑ gatÈ. 

 AthekadivasaÑ VisÈkho seÔÔhi Satthu santike dhammaÑ sutvÈ anÈgÈmÊ 
hutvÈ gharaÑ gantvÈ pÈsÈdaÑ abhiruhanto sopÈnamatthake ÔhitÈya 
DhammadinnÈya pasÈritahatthaÑ anÈlambitvÈva pÈsÈdaÑ abhiruhitvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. MuttÈ (Ka) 2. JarÈmaraÓÈpi (SÊ, Ka) 3. VemÈtikabhÈtikabhÈtikÈnaÑ (Ka) 
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bhuÒjamÈnopi tuÓhÊbh|tova bhuÒji. DhammadinnÈ taÑ upadhÈretvÈ 
“ayyaputta kasmÈ tvaÑ ajja mama hatthaÑ nÈlambi, bhuÒjamÈnopi na kiÒci 
kathesi, atthi nu kho koci mayhaÑ doso”ti Èha. VisÈkho “Dhammadinne na 
te doso atthi, ahaÑ pana ajja paÔÔhÈya itthisarÊraÑ phusituÑ ÈhÈre ca 
lolabhÈvaÑ kÈtuÑ anaraho, tÈdiso mayÈ dhammo paÔividdho. TvaÑ pana 
sace icchasi, imasmiÑyeva gehe vasa. No ce icchasi, yattakena dhanena te 
attho, tattakaÑ gahetvÈ kulagharaÑ gacchÈhÊ”ti Èha. NÈhaÑ ayyaputta tayÈ 
vantavamanaÑ ÈcamissÈmi, pabbajjaÑ me anujÈnÈhÊti. VisÈkho “sÈdhu 
Dhammadinne”ti taÑ suvaÓÓasivikÈya bhikkhuni-upassayaÑ pesesi. SÈ 
pabbajitvÈ kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ katipÈhaÑ tattha vasitvÈ vivekavÈsaÑ 
vasitukÈmÈ ÈcariyupajjhÈyÈnaÑ santikaÑ gantvÈ “ayyÈ ÈkiÓÓaÔÔhÈne 
mayhaÑ cittaÑ na ramati, gÈmakÈvÈsaÑ gacchÈmÊ”ti Èha. Bhikkhuniyo taÑ 
gÈmakÈvÈsaÑ nayiÑsu. SÈ tattha vasantÊ atÊte madditasa~khÈratÈya na 
cirasseva saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

   “Padumuttaro nÈma Jino, sabbadhammÈna pÈrag|. 
   Ito satasahassamhi, kappe uppajji nÈyako. 

   TadÈhaÑ HaÑsavatiyaÑ, kule aÒÒatare ahuÑ. 
   ParakammakÈrÊ ÈsiÑ, nipakÈ sÊlasaÑvutÈ. 

   Padumuttarabuddhassa, SujÈto aggasÈvako. 
   VihÈrÈ abhinikkhamma, piÓÉapÈtÈya gacchati. 

   GhaÔaÑ gahetvÈ gacchantÊ, tadÈ udakahÈrikÈ. 
   TaÑ disvÈ adadaÑ p|paÑ, pasannÈ sehi pÈÓibhi. 

   PaÔiggahetvÈ tattheva, nisinno paribhuÒji so. 
   Tato netvÈna taÑ gehaÑ, adÈsiÑ tassa bhojanaÑ. 

   Tato me ayyako tuÔÔho, akarÊ suÓisaÑ sakaÑ. 
   SassuyÈ saha gantvÈna, SambuddhaÑ abhivÈdayiÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 247 piÔÔhÈdÊsu. 
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   TadÈ so dhammakathikaÑ, bhikkhuniÑ parikittayaÑ. 
   ®hapesi etadaggamhi, taÑ sutvÈ muditÈ ahaÑ. 

   NimantayitvÈ sugataÑ, sasaÑghaÑ LokanÈyakaÑ. 
   MahÈdÈnaÑ daditvÈna, taÑ ÔhÈnamabhipatthayiÑ. 

   Tato maÑ Sugato Èha, ghananinnÈdasussaro. 
   MamupaÔÔhÈnanirate, sasaÑghaparivesike. 

   Saddhammassavane yutte, guÓavaddhitamÈnase. 
   Bhadde bhavassu muditÈ, lacchase paÓidhÊphalaÑ. 

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

   Tassa dhammesu dÈyÈdÈ, orasÈ dhammanimmitÈ. 
   DhammadinnÈti nÈmena, hessati Satthu sÈvikÈ. 

   TaÑ sutvÈ muditÈ hutvÈ, yÈvajÊvaÑ MahÈmuniÑ. 
   MettacittÈ paricariÑ, paccayehi vinÈyakaÑ. 

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

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

   UpaÔÔhÈko Mahesissa, tadÈ Èsi narissaro. 
   KÈsirÈjÈ KikÊ nÈma, BÈrÈÓasipuruttame. 

   ChaÔÔhÈ tassÈsa’haÑ dhÊtÈ, sudhammÈ iti vissutÈ. 
   DhammaÑ sutvÈ jinaggassa, pabbajjaÑ samarocayiÑ. 

   AnujÈni na no tÈto, agÈreva tadÈ mayaÑ. 
   VÊsavassahassÈni, vicarimha atanditÈ. 

   KomÈribrahmacariyaÑ, rÈjakaÒÒÈ sukhedhitÈ. 
   BuddhopaÔÔhÈnaniratÈ, muditÈ satta dhÊtaro. 
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   SamaÓÊ samaÓaguttÈ ca, bhikkhunÊ bhikkhudÈyikÈ. 
   DhammÈ ceva sudhammÈ ca, sattamÊ saÑghadÈyikÈ. 

   KhemÈ UppalavaÓÓÈ ca, PaÔÈcÈrÈ ca KuÓÉalÈ. 
   GotamÊ ca ahaÒceva, VisÈkhÈ hoti sattamÊ. 

   Tehi kammehi sukatehi, cetanÈpaÓidhÊhi ca. 
   JahitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, TÈvatiÑsamagacchahaÑ. 

   Pacchime ca bhave dÈni, Giribbajapuruttame. 
   JÈtÈ seÔÔhikule phÊte, sabbakÈmasamiddhine. 

   YadÈ r|paguÓ|petÈ, paÔhame yobbane ÔhitÈ. 
   TadÈ parakulaÑ gantvÈ, vasiÑ sukhasamappitÈ. 

   UpetvÈ lokasaraÓaÑ, suÓitvÈ dhammadesanaÑ. 
   AnÈgÈmiphalaÑ patto, sÈmiko me subuddhimÈ. 

   TadÈhaÑ anujÈnetvÈ, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 
   Na cereneva kÈlena, arahattamapÈpuÓiÑ.  

   TadÈ upÈsako so maÑ, upagantvÈ apucchatha. 
   GambhÊre nipuÓe paÒhe, te sabbe byÈkariÑ ahaÑ. 

   Joni tasmiÑ guÓe tuÔÔho, etadagge Ôhapesi maÑ. 
   BhikkhuniÑ dhammakathikaÑ, nÈÒÒaÑ passÈmi edisiÑ. 

   DhammadinnÈ yathÈ dhÊrÈ, evaÑ dhÈretha bhikkhavo. 
   EvÈhaÑ paÓÉitÈ homi, nÈyakenÈnukampitÈ. 

   PariciÓÓo mayÈ SatthÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 
   Ohito garuko bhÈro, bhavanetti sam|hatÈ. 

   YassatthÈya pabbajitÈ, agÈrasmÈnagÈriyaÑ. 
   So me attho anuppatto, sabbasaÑyojanakkhayo.  

   IddhÊsu ca vasÊ homi, dibbÈya sotadhÈtuyÈ. 
   ParacittÈni jÈnÈmi, SatthusÈsanakÈrikÈ. 
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 PubbenivÈsaÑ jÈnÈmi, dibbacakkhu visodhitaÑ. 
 KhepetvÈ Èsave sabbe, visuddhÈsiÑ sunimmalÈ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ “mayhaÑ manaÑ matthakaÑ pattaÑ, idÈni idha 
vasitvÈ kiÑ karissÈmi, RÈjagahameva gantvÈ SatthÈraÒca vandissÈmi, bah| 
ca me ÒÈtakÈ puÒÒÈni karissantÊ”ti bhikkhunÊhi saddhiÑ RÈjagahameva 
paccÈgatÈ. VisÈkho tassÈ ÈgatabhÈvaÑ sutvÈ tassÈ adhigamaÑ vÊmaÑsanto 
paÒcakkhandhÈdivasena paÒhaÑ pucchi. DhammadinnÈ sunisitena satthena 
kumudanÈÄe chindantÊ viya pucchitaÑ pucchitaÑ paÒhaÑ1 vissajjesi, 
VisÈkho sabbaÑ pucchÈvissajjananayaÑ2 Satthu Èrocesi, SatthÈ “paÓÉitÈ 
VisÈkha DhammadinnÈ bhikkhunÊ”ti-ÈdinÈ taÑ pasaÑsanto 
sabbaÒÒutaÒÒÈÓena saddhiÑ saÑsandetvÈ byakatabhÈvaÑ pavedetvÈ tameva 
C|ÄavedallasuttaÑ3 aÔÔhuppattiÑ katvÈ taÑ dhammakathikÈnaÑ 
bhikkhunÊnaÑ aggaÔÔhÈne Ôhapesi. YadÈ pana sÈ tasmiÑ gÈmakÈvÈse vasantÊ 
heÔÔhimamagge adhigantvÈ aggamaggatthÈya vipassanaÑ paÔÔhapesi. TadÈ– 
 
 12. “ChandajÈtÈ avasÈyÊ, manasÈ ca phuÔÈ siyÈ. 
 KÈmesu appaÔibaddhacittÈ, uddhaÑsotÈti vuccatÊ”ti– 

imaÑ gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha chandajÈtÈti aggaphalatthaÑ jÈtacchandÈ. AvasÈyÊti avasÈyo 
vuccati avasÈnaÑ niÔÔhÈnaÑ, tampi4 kÈmesu appaÔibaddhacittatÈya 
“uddhaÑsotÈ”ti vakkhamÈnattÈ samaÓakiccassa niÔÔhÈnaÑ veditabbaÑ, na 
yassa5 kassaci, tasmÈ padadvayenÈpi appattamÈnasÈ anuttaraÑ 
yogakkhemaÑ patthayamÈnÈti ayamattho vutto hoti. ManasÈ ca phuÔÈ siyÈti 
heÔÔhimehi tÊhi maggacittehi nibbÈnaÑ phuÔÈ phusitÈ bhaveyya. KÈmesu 
appaÔibaddhacittÈti anÈgÈmimaggavasena kÈmesu na paÔibaddhacittÈ. 
UddhaÑsotÈti uddhameva maggasoto saÑsÈrasoto ca etissÈti uddhaÑsotÈ. 
AnÈgÈmino hi yathÈ aggamaggo uppajjati, na aÒÒo, evaÑ avihÈdÊsu 
uppannassa yÈva akaniÔÔhÈ uddhameva uppatti hotÊti. 
 

DhammadinnÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. PucchitaÑ paÒhaÑ (I, Ka) 2. PucchÈvissajjanaÑ (Ka)  
 3. Ma 1. 373 piÔÔhÈdÊsu. 4. TaÑ pana (SÊ)  
 5. VeditabbaÑ yassa (sabbattha) 
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13. VisÈkhÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 Karotha buddhasÈsananti VisÈkhÈya theriyÈ gÈthÈ. TassÈ vatthu 
DhÊrÈtheriyÈ vatthusadisameva. SÈ arahattaÑ patvÈ vimuttisukhena 
vÊtinÈmentÊ– 
 
 13. “Karotha BuddhasÈsanaÑ, yaÑ katvÈ nÈnutappati. 
 KhippaÑ pÈdÈni dhovitvÈ, ekamante nisÊdathÈ”ti– 

imÈya gÈthÈya aÒÒaÑ byÈkÈsi. 

 Tattha karotha BuddhasÈsananti BuddhasÈsanaÑ ovÈda-anusiÔÔhiÑ 
karotha, yathÈnusiÔÔhaÑ1 paÔipajjathÈti attho. YaÑ katvÈ nÈnutappatÊti 
anusiÔÔhiÑ katvÈ karaÓahetu na anutappati takkarassa sammadeva 
adhippÈyÈnaÑ samijjhanato. KhippaÑ pÈdÈni dhovitvÈ, ekamante 
nisidathÈti idaÑ yasmÈ sayaÑ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkantÈ 
ÈcariyupajjhÈyÈnaÑ vattaÑ dassetvÈ attano divÈÔÔhÈne pÈde dhovitvÈ raho 
nisinnÈ sadatthaÑ matthakaÑ pÈpesi, tasmÈ tattha aÒÒepi niyojentÊ avoca. 
 

VisÈkhÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
14. SumanÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 DhÈtuyo dukkhato disvÈti SumanÈya theriyÈ gÈthÈ. TassÈ vatthu 
TissÈtheriyÈ vatthusadisaÑ. ImissÈpi hi SatthÈ obhÈsaÑ vissajjetvÈ purato 
nisinno viya attÈnaÑ dassetvÈ– 
 
 14. “DhÈtuyo dukkhato disvÈ, mÈ jÈtiÑ punarÈgami. 
 Bhave chandaÑ virÈjetvÈ, upasantÈ carissasÊ”ti– 

imaÑ gÈthamÈha. SÈ gÈthÈpariyosÈne arahattaÑ pÈpuÓi. 

 Tattha dhÈtuyo dukkhato disvÈti sasantatipariyÈpannÈ cakkhÈdidhÈtuyo 
itarÈpi ca udayabbayapaÔipÊÄanÈdinÈ “dukkhÈ”ti ÒÈÓacakkhunÈ disvÈ. MÈ 
jÈtiÑ punarÈgamÊti puna jÈtiÑ ÈyatiÑ2 punabbhavaÑ mÈ 
______________________________________________________________ 
 1. YathÈnusiÔÔhi (SÊ) 2. Œyati (SÊ, I) 
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upagacchi. Bhave chandaÑ virÈjetvÈti kÈmabhavÈdike sabbasmiÑ bhave 
taÓhÈchandaÑ virÈgasa~khÈtena maggena pajahitvÈ. UpasantÈ carissasÊti 
sabbaso pahÊnakilesatÈya nibbutÈ viharissasi. 

 Ettha ca “dhÈtuyo dukkhato disvÈ”ti iminÈ dukkhÈnupassanÈmukhena 
vipassanÈ dassitÈ. “Bhave chandaÑ virÈjetvÈ”ti iminÈ maggo, “upasantÈ 
carissasÊ”ti iminÈ sa-upÈdisesÈ nibbÈnadhÈtu, “mÈ jÈtiÑ punarÈgamÊ”ti 
iminÈ anupÈdisesÈ nibbÈnadhÈtu dassitÈti daÔÔhabbaÑ. 
 

SumanÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
15. UttarÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 KÈyena saÑvutÈ Èsinti UttarÈya theriyÈ gÈthÈ. TassÈpi vatthu 
TissÈtheriyÈ vatthusadisaÑ. SÈpi hi SakyakulappasutÈ bodhisattassa 
orodhabh|tÈ MahÈpajÈpatigotamiyÈ saddhiÑ nikkhantÈ otÈsagÈthÈya 
arahattaÑ patvÈ pana– 
 
 15. “KÈyena saÑvutÈ ÈsiÑ, vÈcÈya uda cetasÈ. 
 Sam|laÑ taÓhamabbuyha, sÊtibh|tÈmhi nibbutÈ”ti– 

udÈnavasena tameva gÈthaÑ1 abhÈsi. 

 Tattha kÈyena saÑvutÈ Èsinti kÈyikena saÑvarena saÑvutÈ ahosiÑ. 
VÈcÈyÈti vÈcasikena saÑvarena saÑvutÈ Èsinti yojanÈ, padadvayenÈpi 
sÊlasaÑvaramÈha. UdÈti atha. CetasÈti samÈdhicittena2, etena 
vipassanÈbhÈvanamÈha. Sam|laÑ taÓhamabbuyhÈti sÈnusayaÑ, saha vÈ 
avijjÈya taÓhaÑ uddharitvÈ. AvijjÈya hi paÔicchÈditÈdÊnave bhavattaye taÓhÈ 
uppajjati. 

 Aparo nayo–kÈyena saÑvutÈti sammÈkammantena sabbaso 
micchÈkammantassa pahÈnÈ maggasaÑvareneva kÈyena saÑvutÈ ÈsiÑ. 
VÈcÈyÈti sammÈvÈcÈya sabbaso micchÈvÈcÈya pahÈnÈ maggasaÑvareneva 
vÈcÈya saÑvutÈ Èsinti attho. CetasÈti samÈdhinÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Sayameva imaÑ gÈthaÑ (Ka) 2. Adhicittena (SÊ) 
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CetosÊsena hettha sammÈsamÈdhi vutto, sammÈsamÈdhiggahaÓeneva 
maggalakkhaÓena ekalakkhaÓÈ sammÈdiÔÔhi-Èdayo maggadhammÈ gahitÈva 
hontÊti, maggasaÑvarena abhijjhÈdikassa asaÑvarassa anavasesato pahÈnaÑ 
dassitaÑ hoti. TenevÈha “sam|laÑ taÓhamabbuyhÈ”ti. SÊtibh|tÈmhi 
nibbutÈti sabbaso kilesapariÄÈhÈbhÈvena sÊtibhÈvappatto anupÈdisesÈya 
nibbÈnadhÈtuyÈ nibbutÈ amhÊti. 
 

UttarÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
16. VuÉÉhapabbajitasumanÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 SukhaÑ tvaÑ vuÉÉhike sehÊti SumanÈya vuÉÉhapabbajitÈya gÈthÈ. 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave kusalaÑ upacinitvÈ 
imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ MahÈdosalaraÒÒo bhaginÊ hutvÈ 
nibbatti. SÈ SatthÈrÈ raÒÒo Pasenadissa Kosalassa “cattÈro kho me mahÈrÈja 
daharÈti na uÒÒÈtabbÈ”ti-ÈdinÈ1 desitaÑ dhammaÑ sutvÈ laddhappasÈdÈ 
saraÓesu ca sÊlesu ca patiÔÔhÈya pabbajitukÈmÈpi “ayyikaÑ paÔijaggissÈmÊ”ti 
cirakÈlaÑ vÊtinÈmetvÈ aparabhÈge ayyikÈya kÈla~katÈya raÒÒÈ saddhiÑ 
mahagghÈni attharaÓapÈvuraÓÈni gÈhÈpetvÈ vihÈraÑ gantvÈ saÑghassa 
dÈpetvÈ Satthu santike dhammaÑ sutvÈ anÈgÈmiphale patiÔÔhitÈ pabbajjaÑ 
yÈci. SatthÈ tassÈ ÒÈÓaparipÈkaÑ disvÈ– 
 
 16. “SukhaÑ tvaÑ vuÉÉhike sehi, katvÈ coÄena pÈrutÈ. 
 Upasanto hi te rÈgo, sÊtibh|tÈsi nibbutÈ”ti– 

imaÑ gÈthaÑ abhÈsi. SÈ gÈthÈpariyosÈne saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ 
patvÈ udÈnavasena tameva gÈthaÑ abhÈsi. Idameva cassÈ aÒÒÈbyÈkaraÓaÑ 
ahosi, sÈ tÈvadeva pabbaji. GÈthÈya pana vuÉÉhiketi vuÉÉhe, vayovuÉÉheti 
attho. AyaÑ pana sÊlÈdiguÓehipi vuÉÉhÈ, theriyÈ vuttagÈthÈya catutthapÈde 
sÊtibh|tÈsi nibbutÈti yojetabbaÑ. SesaÑ vuttanayameva. 
 

VuÉÉhapabbajitasumanÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 1. 68 piÔÔhe. 
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17. DhammÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 PiÓÉapÈtaÑ caritvÈnÈti DhammÈya theriyÈ gÈthÈ. Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ 
upacinitvÈ sambhatapuÒÒasambhÈrÈ imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ 
kulaghare nibbattitvÈ vayappattÈ patir|passa sÈmikassa gehaÑ gantvÈ1 
sÈsane paÔiladdhasaddhÈ pabbajitukÈmÈ hutvÈ sÈmikena ananuÒÒÈtÈ pacchÈ 
sÈmike kÈla~kate pabbajitvÈ vipassanÈya kammaÑ karontÊ ekadivasaÑ 
bhikkhÈya caritvÈ vihÈraÑ ÈgacchantÊ paripatitvÈ tameva ÈrammaÓaÑ katvÈ 
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ patvÈ– 
 
 17. “PiÓÉapÈtaÑ caritvÈna, daÓÉamolubbha dubbalÈ. 
 VedhamÈnehi gattehi, tattheva nipatiÑ chamÈ. 
 DisvÈ ÈdÊnavaÑ kÈye, atha cittaÑ vimucci me”ti– 

udÈnavasena imaÑ gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 Tattha piÓÉapÈtaÑ caritvÈna, daÓÉamolubbhÈti piÓÉapÈtatthÈya yaÔÔhiÑ 
upatthambhena nagare vicaritvÈ bhikkhÈya ÈhiÓÉitvÈ. ChamÈti chamÈyaÑ 
bh|miyaÑ, pÈdÈnaÑ avasena2 bh|miyaÑ nipatinti attho. DisvÈ ÈdÊnavaÑ 
kÈyeti asubhÈniccadukkhÈnattatÈdÊhi nÈnappakÈrehi sarÊre dosaÑ 
paÒÒÈcakkhunÈ disvÈ. Atha cittaÑ vimucci meti ÈdÊnavÈnupassanÈya parato 
pavattehi nibbidÈnupassanÈdÊhi vikkhambhanavasena mama cittaÑ kilesehi 
vimuccitvÈ puna maggaphalehi yathÈkkamaÑ samucchedavasena ceva 
paÔippassaddhivasena ca sabbaso vimucci vimuttaÑ, na dÈnissÈ 
vimocetabbaÑ atthÊti. Idameva cassÈ aÒÒÈbyÈkaraÓaÑ ahosÊti. 
 

DhammÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.  
_____ 

 
18. SaÑghÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 HitvÈ ghare pabbajitvÈti SaÑghÈya theriyÈ gÈthÈ. TassÈ vatthu 
DhÊrÈtheriyÈ vatthusadisaÑ. GÈthÈ pana– 
______________________________________________________________ 
 1. GehaÑ gatÈ (SÊ) 2. Avahanena (Ka) 
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 18. “HitvÈ ghare pabbajitvÈ, hitvÈ puttaÑ pasuÑ piyaÑ. 
 HitvÈ rÈgaÒca dosaÒca, avijjaÒca virÈjiya. 
 Sam|laÑ taÓhamabbuyha, upasantÈmhi nibbutÈ”ti– 

gÈthaÑ athÈsi. 

 Tattha hitvÈti chaÉÉetvÈ. Ghareti gehaÑ. Gharasaddo hi ekasmimpi 
abhidheyye kadÈci bah|su bÊjaÑ viya r|Ähivasena voharÊyati. HitvÈ puttaÑ 
pasuÑ piyanti piyÈyitabbe putte ceva gomahiÑsÈdike pas| ca 
tappaÔibaddhachandarÈgappahÈnena pahÈya. HitvÈ rÈgaÒca dosaÒcÈti 
rajjanasabhÈvaÑ rÈgaÑ dussanasabhÈvaÑ dosaÒca ariyamaggena 
samucchinditvÈ. AvijjaÒca virÈjiyÈti sabbÈkusalesu pubba~gamaÑ mohaÒca 
virÈjetvÈ maggena samugghÈÔetvÈ icceva attho1. SesaÑ vuttanayameva. 
 

SaÑghÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

EkakanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 1. Iccevamattho (SÊ)



  

2. DukanipÈta 
 

1. Abhir|panandÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 DukanipÈte ÈturaÑ asuciÑ p|tinti-ÈdikÈ Abhir|panandÈya 
sikkhamÈnÈya gÈthÈ. AyaÑ kira Vipassissa Bhagavato kÈle 
BandhumatÊnagare gahapatimahÈsÈlassa dhÊtÈ hutvÈ Satthu santike 
dhammaÑ sutvÈ saraÓesu ca sÊlesu ca patiÔÔhitÈ Satthari parinibbute 
dhÈtucetiyaÑ1 ratanapaÔimaÓÉitena suvaÓÓacchattena p|jaÑ katvÈ 
kÈla~katvÈ sagge nibbattitvÈ aparÈparaÑ sugatÊsuyeva saÑsarantÊ imasmiÑ 
BuddhuppÈde Kapilavatthunagare Khemakassa Sakkassa aggamahesiyÈ 
kucchismiÑ nibbatti, NandÈtissÈ nÈmaÑ ahosi. SÈ attabhÈvassa ativiya 
r|pasobhaggappattiyÈ abhir|pÈ dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ Abhir|panandÈtveva 
paÒÒÈyittha. TassÈ vayappattÈya vÈreyyadivaseyeva2 varabh|to 
SakyakumÈro kÈlamakÈsi. Atha naÑ mÈtÈpitaro akÈmaÑ pabbÈjesuÑ. 

 SÈ pabbajitvÈpi r|paÑ nissÈya uppannamadÈ “SatthÈ r|paÑ vivaÓÓeti 
garahati anekapariyÈyena r|pe ÈdÊnavaÑ dassetÊ”ti BuddhupaÔÔhÈnaÑ na 
gacchati. BhagavÈ tassÈ ÒÈÓaparipÈkaÑÒatvÈ MahÈpajÈpatiÑ ÈÓÈpesi 
“sabbÈpi bhikkhuniyo paÔipÈÔiyÈ ovÈdaÑ Ègacchant|”ti. SÈ attano vÈre 
sampatte aÒÒaÑ pesesi. BhagavÈ “vÈre sampatte attanÈva ÈgantabbaÑ, na 
aÒÒÈ pesetabbÈ”ti Èha. SÈ Satthu ÈÓaÑ la~ghituÑ asakkontÊ bhikkhunÊhi 
saddhiÑ BuddhupaÔÔhÈnaÑ agamÈsi. BhagavÈ iddhiyÈ ekaÑ abhir|paÑ 
itthir|paÑ mÈpetvÈ puna jarÈjiÓÓaÑ dassetvÈ saÑvegaÑ uppÈdetvÈ– 
 
 19. “ŒturaÑ asuciÑ p|tiÑ, passa nande samussayaÑ. 
 AsubhÈya cittaÑ bhÈvehi, ekaggaÑ susamÈhitaÑ. 
 
 20. AnimittaÒca bhÈvehi, mÈnÈnusayamujjaha. 
 Tato mÈnÈbhisamayÈ, upasantÈ carissasÊ”ti– 
______________________________________________________________ 
 1. RatanacetiyaÑ (SÊ) 2. Dhareyyadivaseyeva (I) 
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imÈ dve gÈthÈ abhÈsi. TÈsaÑ attho heÔÔhÈ vuttanayo eva. GÈthÈpariyosÈne 
Abhir|panandÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 
   “Nagare BandhumatiyÈ, BandhumÈ nÈma khattiyo. 
   Tassa raÒÒo ahuÑ bhariyÈ, ekajjhaÑ cÈrayÈmahaÑ.  

   RahogatÈ nisÊditvÈ, evaÑ cintesahaÑ tadÈ. 
   ŒdÈya gamanÊyaÑ hi, kusalaÑ natthi me kataÑ. 

   MahÈbhitÈpaÑ kaÔukaÑ, ghorar|paÑ sudÈruÓaÑ. 
   NirayaÑ n|na gacchÈmi, ettha me natthi saÑsayo. 

   EvÈhaÑ cintayitvÈna, pahaÑsetvÈna mÈnasaÑ. 
   RÈjÈnaÑ upagantvÈna, idaÑ vacanamabraviÑ. 

   ItthÊ nÈma mayaÑ deva, purisÈnugatÈ sadÈ. 
   EkaÑ me samaÓaÑ dehi, bhojayissÈmi khattiya. 

   AdÈsi me mahÈrÈjÈ2, samaÓaÑ bhÈvitindriyaÑ. 
   Tassa pattaÑ gahitvÈna, paramannena p|rayiÑ. 

   P|rayitvÈ paramannaÑ, sahassagghanakenahaÑ. 
   Vatthayugena chÈdetvÈ, adÈsiÑ tuÔÔhamÈnasÈ. 

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

   SahassaÑ devarÈj|naÑ, MahesittamakÈrayiÑ. 
   SahassaÑ cakkavattÊnaÑ, MahesittamakÈrayiÑ. 

   PadesarajjaÑ vipulaÑ, gaÓanÈto asa~khiyaÑ.  
   NÈnÈvidhaÑ bahuÑ puÒÒaÑ, tassa kammaphalÈ3 tato. 

   Uppalasseva me vaÓÓÈ, abhir|pÈ sudassanÈ. 
   ItthÊ sabba~gasampannÈ, abhijÈtÈ jutindharÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. NatthidaÑ PÈÄiyaÑ, aÔÔhuppattiyÈ ca na sameti. Khu 4. 290 piÔÔhe pana               
 Abhir|panandÈtherÊ-apadÈnaÑ atthi, aÔÔhuppattiyÈ ca sameti. 
 2. TadÈ rÈjÈ (SÊ) 3. KammabalaÑ (Ka)
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   Pacchime bhavasampatte, ajÈyiÑ SÈkiye kule. 
   NÈrÊsahassapÈmokkhÈ, SuddhodanasutassahaÑ. 

   NibbinditvÈ agÈre’haÑ, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 
   SattamiÑ rattiÑ sampatvÈ, catusaccaÑ apÈpuÓiÑ. 

   CÊvarapiÓÉapÈtaÑ ca, paccayaÑ ca senÈsanaÑ. 
   ParimetuÑ na sakkomi, piÓÉapÈtassidaÑ phalaÑ. 

   YaÑ mayhaÑ purimaÑ kammaÑ, kusalaÑ janitaÑ Muni. 
   TuyhatthÈya mahÈvÊra, pariciÓÓaÑ bahuÑ mayÈ. 

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

   Duve gatÊ pajÈnÈmi, devattaÑ atha mÈnusaÑ. 
   AÒÒaÑ gatiÑ na jÈnÈmi, piÓÉapÈtassidaÑ phalaÑ. 

   Ucce kule pajÈnÈmi, tayo sÈle mahÈdhane. 
   AÒÒaÑ kulaÑ na jÈnÈmi, piÓÉapÈtassidaÑ phalaÑ. 

   BhavÈbhave saÑsaritvÈ, sukkam|lena coditÈ. 
   AmanÈpaÑ na passÈmi, somanassakataÑ phalaÑ. 

   IddhÊsu ca vasÊ homi, dibbÈya sotadhÈtuyÈ. 
   CetopariyaÒÈÓassa, vasÊ homi MahÈmune. 

   PubbenivÈsaÑ jÈnÈmi, dibbacakkhu visodhitaÑ. 
   SabbÈsavaparikkhÊÓÈ, natthi dÈni punabbhavo. 

   AtthadhammaniruttÊsu, paÔibhÈne tatheva ca. 
   ©ÈÓaÑ mama mahÈvÊra, uppannaÑ tava santike. 

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

 ArahattaÑ patvÈ pana sÈ sayampi udÈnavasena tÈyeva gÈthÈ abhÈsi, 
idameva cassÈ aÒÒÈbyÈkaraÓaÑ ahosÊti. 
 

Abhir|panandÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
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2. JentÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 Ye ime satta bojjha~gÈti-ÈdikÈ JentÈya theriyÈ gÈthÈ. TassÈ atÊtaÑ 
paccuppannaÒca vatthu Abhir|panandÈvatthusadisaÑ. AyaÑ pana 
VesÈliyaÑ LicchavirÈjakule nibbattÊti ayameva viseso. SatthÈrÈ desitaÑ 
dhammaÑ sutvÈ desanÈpariyosÈne arahattaÑ patvÈ attanÈ adhigataÑ 
visesaÑ paccavekkhitvÈ pÊtivasena– 
 
 21. “Ye ime satta bojjha~gÈ, maggÈ nibbÈnapattiyÈ. 
 BhÈvitÈ te mayÈ sabbe, yathÈ Buddhena desitÈ. 
 
 22. DiÔÔho hi me so BhagavÈ, antimoyaÑ samussayo. 
 VikkhÊÓo jÈtisaÑsÈro, natthi dÈni punabbhavo”ti– 

imÈ dve gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha ye ime satta bojjha~gÈti ye ime 
satidhammavicayavÊriyapÊtipassaddhisamÈdhi-upekkhÈsa~khÈtÈ bodhiyÈ 
yathÈvuttÈya dhammasÈmaggiyÈ, bodhissa vÈ bujjhanakassa taÑsama~gino 
puggalassa a~gabh|tattÈ “bojjha~gÈ”ti laddhanÈmÈ satta dhammÈ. MaggÈ 
nibbÈnapattiyÈti nibbÈnÈdhigamassa upÈyabh|tÈ. BhÈvitÈ te mayÈ sabbe, 
yathÈ Buddhena desitÈti te sattatiÑsa bodhipakkhiyadhammÈ sabbepi mayÈ 
yathÈ Buddhena BhagavatÈ desitÈ, tathÈ mayÈ1 uppÈditÈ ca vaÉÉhitÈ ca. 

 DiÔÔho hi me so BhagavÈti hi-saddo hetu-attho. YasmÈ so BhagavÈ 
dhammakÈyo SammÈsambuddho attanÈ adhigata-ariyadhammadassanena 
diÔÔho, tasmÈ antimoyaÑ samussayoti yojanÈ. Ariyadhammadassanena hi 
BuddhÈ Bhagavanto aÒÒe ca ariyÈ diÔÔhÈ nÈma honti, na 
r|pakÈyadassanamattena. YathÈha “yo kho Vakkali dhammaÑ passati, so 
maÑ passatÊ”ti2 ca “sutavÈ ca kho bhikkhave ariyasÈvako ariyÈnaÑ 
dassÈvÊ”ti3 ca Èdi. SesaÑ vuttanayameva. 
 

JentÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. TathÈ attano (I, Ka) 2. SaÑ 2. 98 piÔÔhe. 3. Ma 1. 11; SaÑ 2. 4 piÔÔhe. 
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3. Suma~galamÈtutherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 SumuttikÈti-ÈdikÈ Suma~galamÈtÈya theriyÈ gÈthÈ. Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave kusalaÑ upacinitvÈ 
imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ daliddakule nibbattitvÈ vayappattÈ 
aÒÒatarassa naÄakÈrassa dinnÈ paÔhamagabbheyeva pacchimabhavikaÑ 
puttaÑ labhi, tassa Suma~galoti nÈmaÑ ahosi. Tato paÔÔhÈya sÈ 
Suma~galamÈtÈti paÒÒÈyittha. YasmÈ panassÈ nÈmagottaÑ na pÈkaÔaÑ, 
tasmÈ “aÒÒatarÈ therÊ bhikkhunÊ apaÒÒÈtÈ”ti PÈÄiyaÑ vuttaÑ. SopissÈ putto 
viÒÒutaÑ patto pabbajitvÈ saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ patvÈ 
Suma~galattheroti pÈkaÔo ahosi. Tassa mÈtÈ bhikkhunÊsu pabbajitvÈ 
vipassanÈya kammaÑ karontÊ ekadivasaÑ gihikÈle attanÈ laddhadukkhaÑ1 
paccavekkhitvÈ saÑvegajÈtÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ saha paÔisambhidÈhi 
arahattaÑ patvÈ udÈnentÊ– 
 
 23. “SumuttikÈ sumuttikÈ, sÈdhumuttikÈmhi musalassa. 
 Ahiriko me chattakaÑ vÈpi, ukkhalikÈ me deÉÉubhaÑ vÈti. 
 
 24. RÈgaÒca ahaÑ dosaÒca, cicciÔi cicciÔÊti vihanÈmi. 
 SÈ rukkham|lamupagamma, ‘aho sukhan’ti sukhato jhÈyÈmÊ”ti– 

imÈ dve gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha sumuttikÈti sumuttÈ. Ka-kÈro padap|raÓamattaÑ, suÔÔhu muttÈ 
vatÈti attho. SÈ sÈsane attanÈ paÔiladdhasampattiÑ disvÈ pasÈdavasena, tassÈ 
vÈ pasaÑsÈvasena ÈmantetvÈ vuttaÑ “sumuttikÈ sumuttikÈ”ti. YaÑ pana 
gihikÈle visesato jigucchati, tato vimuttiÑ dassentÊ “sÈdhumuttikÈmhÊ”ti-
ÈdimÈha. Tattha sÈdhumuttikÈmhÊti sammadeva muttÈ vata amhi. 
MusalassÈti musalato. AyaÑ kira daliddabhÈvena gihikÈle sayameva 
musalakammaÑ karoti, tasmÈ evamÈha. Ahiriko meti mama sÈmiko ahiriko 
nillajjo, so mama na ruccatÊti vacanaseso. PakatiyÈva kÈmesu 
virattacittatÈya kÈmÈdhimuttÈnaÑ pavattiÑ jigucchantÊ vadati. ChattakaÑ 
vÈpÊti jÊvitahetukena karÊyamÈnaÑ chattakampi me na ruccatÊti attho. VÈ-
saddo avuttasamuccayattho, 
______________________________________________________________ 
 1. PattadukkhaÑ (SÊ, Ka) 
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tena peÄÈca~koÔakÈdiÑ sa~gaÓhÈti. VeÄudaÓÉÈdÊni gahetvÈ divase divase 
chattÈdÊnaÑ karaÓavasena dukkhajÊvitaÑ jigucchantÊ vadati. “Ahitako me 
vÈto vÈtÊ”ti keci vatvÈ ahitako jarÈvaho gihikÈle mama sarÊre vÈto vÈyatÊti 
atthaÑ vadanti. Apare pana “ahitako paresaÑ duggandhataro ca mama 
sarÊrato vÈto vÈyatÊ”ti atthaÑ vadanti. UkkhalikÈ me deÉÉutaÑ vÈtÊti me 
mama bhattapacanabhÈjanaÑ cirapÈrivÈsikabhÈvena aparisuddhatÈya 
udakasappagandhaÑ vÈyati, tato ahaÑ sÈdhumuttikÈmhÊti yojanÈ. 

 RÈgaÒca ahaÑ dosaÒca, cicciÔi cicciÔÊti vihanÈmÊti ahaÑ 
kilesajeÔÔhakaÑ rÈgaÒca dosaÒca cicciÔi cicciÔÊti iminÈ saddena saddhiÑ 
vihanÈmi vinÈsemi, pajahÈmÊti1attho. SÈ kira attano sÈmikaÑ jigucchantÊ 
tena divase divase phÈliyamÈnÈnaÑ2 sukkhÈnaÑ veÄudaÓÉÈdÊnaÑ saddaÑ 
garahantÊ tassa pahÈnaÑ rÈgadosapahÈnena samaÑ katvÈ avoca. SÈ 
rukkham|lamupagammÈti sÈ ahaÑ Suma~galamÈtÈ vivittaÑ rukkham|laÑ 
upasa~kamitvÈ. Sukhato jhÈyÈmÊti sukhanti jhÈyÈmi, kÈlena kÈlaÑ 
samÈpajjantÊ phalasukhaÑ nibbÈnasukhaÒca paÔisaÑvediyamÈnÈ 
phalajjhÈnena jhÈyÈmÊti attho. Aho sukhanti idaÑ panassÈ samÈpattito 
pacchÈ pavattamanasikÈravasena vuttaÑ, pubbÈbhogavasenÈtipi yujjateva. 
 

Suma~galamÈtutherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. AÉÉhakÈsitherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 YÈva kÈsijanapadoti-ÈdikÈ AÉÉhakÈsiyÈ theriyÈ gÈthÈ. AyaÑ kira 
Kassapassa Dasabalassa kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patvÈ 
bhikkhunÊnaÑ santikaÑ gantvÈ dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddhÈ 
pabbajitvÈ bhikkhunisÊle ÔhitaÑ aÒÒataraÑ paÔisambhidÈppattaÑ 
khÊÓÈsavattheriÑ gaÓikÈvÈdena akkositvÈ tato cutÈ niraye paccitvÈ imasmiÑ 
BuddhuppÈde KÈsikaraÔÔhe uÄÈravibhave seÔÔhikule nibbattitvÈ vuddhippattÈ 
pubbe katassa vacÊduccaritassa nissandena ÔhÈnato paribhaÔÔhÈ gaÓikÈ ahosi. 
NÈmena  
______________________________________________________________ 
 1. VijahÈmÊti (I) 2. PÊÄiyamÈnÈnaÑ (Ka) 
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AÉÉhakÈsÊ nÈma, tassÈ pabbajjÈ ca d|tena upasampadÈ ca Khandhake 
ÈgatÈyeva. VuttaÑ hetaÑ1– 

Tena kho pana samayena AÉÉhakÈsÊ gaÓikÈ bhikkhunÊsu pabbajitÈ 
hoti, sÈ ca SÈvatthiÑ gantukÈmÈ hoti “Bhagavato santike 
upasampajjissÈmÊ”ti. AssosuÑ kho dhuttÈ “AÉÉhakÈsÊ kira gaÓikÈ 
SÈvatthiÑ gantukÈmÈ”ti. Te magge pariyuÔÔhiÑsu. Assosi kho 
AÉÉhakÈsÊ gaÓikÈ “dhuttÈ kira magge pariyuÔÔhitÈ”ti. Bhagavato santike 
d|taÑ pÈhesi “ahaÑ hi upasampajjitukÈmÈ, kathaÑ nu kho mayÈ 
paÔipajjitabban”ti. Atha kho BhagavÈ etasmiÑ nidÈne etasmiÑ pakaraÓe 
dhammiÑ kathaÑ katvÈ bhikkh| Èmantesi “anujÈnÈmi bhikkhave 
d|tenapi upasampÈdetun”ti. 

 EvaÑ laddh|pasampadÈ pana vipassanÈya kammaÑ karontÊ na 
cirasseva saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

 “Imamhi Bhaddake kappe, Brahmabandhu mahÈyaso. 
 Kassapo nÈma gottena, uppajji vadataÑ varo. 

 TadÈhaÑ pabbajitvÈna, tassa BuddhassÈ sÈsane. 
 SaÑvutÈ pÈtimokkhamhi, indriyesu ca paÒcasu. 

 MattaÒÒunÊ ca asane, yuttÈ jÈgariyepi ca. 
 VasantÊ yuttayogÈhaÑ, bhikkhuniÑ vigatÈsavaÑ. 

 AkkosiÑ duÔÔhacittÈhaÑ, gaÓiketi bhaÓiÑ tadÈ. 
 Tena pÈpena kammena, nirayamhi apaccisaÑ. 

 Tena kammÈvasesena, ajÈyiÑ gaÓikÈkule. 
 Bahusova parÈdhÊnÈ, pacchimÈya ca jÈtiyaÑ. 

 KÈsÊsu seÔÔhikulajÈ, brahmacÈrÊbalenahaÑ. 
 AccharÈ viya devesu, ahosiÑ r|pasampadÈ. 

 DisvÈna dassanÊyaÑ maÑ Giribbajapuruttame. 
 GaÓikatte nivesesuÑ, akkosanabalena me. 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 4. 471 piÔÔhe. 2. Khu 4. 292 piÔÔhÈdÊsu. 

 



 TherÊgÈthÈ-aÔÔhakathÈ 33 

 SÈhaÑ sutvÈna saddhammaÑ, BuddhaseÔÔhena desitaÑ. 
 PubbavÈsanasampannÈ, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 

 Tad|pasampadatthÈya, gacchantÊ JinasantikaÑ. 
 Magge dhutte Ôhite sutvÈ, labhiÑ d|topasampadaÑ.  

 SabbakammaÑ parikkhÊÓaÑ, puÒÒaÑ pÈpaÑ tatheva ca. 
 SabbasaÑsÈramuttiÓÓÈ, gaÓikattaÒca khepitaÑ. 

 IddhÊsu ca vasÊ homi, dibbÈya sotadhÈtuyÈ. 
 CetopariyaÒÈÓassa, vasÊ homi MahÈmune. 

 PubbenivÈsaÑ jÈnÈmi, dibbacakkhu visodhitaÑ. 
 SabbÈsavaparikkhÊÓÈ, natthi dÈni punabbhavo. 

 AtthadhammaniruttÊsu, paÔibhÈne tatheva ca. 
 ©ÈÓaÑ mama mahÈvÊra, uppannaÑ tava santike. 

 KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 
ArahattaÑ pana patvÈ udÈnavasena– 
 
 25. “YÈva KÈsijanapado, su~ko me tattako ahu. 
 TaÑ katvÈ negamo agghaÑ, aÉÉhenagghaÑ Ôhapesi maÑ. 
 
 26. Atha nibbindahaÑ r|pe, nibbindaÑ ca virajjahaÑ. 
 MÈ puna jÈtisaÑsÈraÑ, sandhÈveyyaÑ punappunaÑ. 
 Tisso vijjÈ sacchikatÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha yÈva KÈsijanapado, su~ko me tattako ah|ti KÈsÊsu janapadesu 
bhavo1 su~ko KÈsijanapado, so yÈva yattako, tattako mayhaÑ su~ko ahu 
ahosi. Kittako pana soti? Sahassamatto. KÈsiraÔÔhe kira tadÈ su~kavasena 
ekadivasaÑ raÒÒo uppajjanaka-Èyo ahosi sahassamatto, imÈyapi purisÈnaÑ 
hatthato ekadivasaÑ laddhadhanaÑ tattakaÑ. Tena vuttaÑ “yÈva 
KÈsijanapado, 
______________________________________________________________ 
 1. Gato (Ka) 
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su~ko me tattako ah|”ti. SÈ pana KÈsisu~kaparimÈÓatÈya KÈsÊti samaÒÒaÑ 
labhi. Tattha yebhuyyena manussÈ sahassaÑ dÈtuÑ asakkontÈ tato 
upaÉÉhaÑ datvÈ divasabhÈgameva ramitvÈ gacchanti, tesaÑ vasenÈyaÑ 
AÉÉhakÈsÊti paÒÒÈyittha. Tena vuttaÑ “taÑ katvÈ negamo agghaÑ, 
aÉÉhenagghaÑ Ôhapesi man”ti. TaÑ paÒcasatamattaÑ dhanaÑ agghaÑ 
katvÈ negamo nigamavÈsijano itthiratanabhÈvena anagghampi samÈnaÑ 
aÉÉhena agghaÑ nimittaÑ aÉÉhakÈsÊti samaÒÒÈvasena maÑ Ôhapesi, tathÈ 
maÑ voharÊti attho. 

 Atha nibbindahaÑ r|peti evaÑ r|p|pajÊvinÊ hutvÈ ÔhitÈ, atha pacchÈ 
sÈsanaÑ nissÈya r|pe ahaÑ nibbindiÑ “itipi r|paÑ aniccaÑ, itipidaÑ 
r|paÑ dukkhaÑ1, asubhan”ti passantÊ tattha ukkaÓÔhiÑ. NibbindaÑ ca 
virajjahanti nibbindantÊ cÈhaÑ tato paraÑ virÈgaÑ ÈpajjiÑ. 
NibbindaggahaÓena cettha taruÓavipassanaÑ dasseti, virÈgaggahaÓena 
balavavipassanaÑ. “Nibbindanto virajjati virÈgÈ vimuccatÊ”ti hi vuttaÑ. MÈ 
puna jÈtisaÑsÈraÑ, sandhÈveyyaÑ punappunanti iminÈ 
nibbindanavirajjanÈkÈre nidasseti, tisso vijjÈti-ÈdinÈ tesaÑ 
matthakappattiÑ2, taÑ vuttanayameva. 
 

AÉÉhakÈsitherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
5. CittÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 KiÒcÈpi khomhi kisikÈti-ÈdikÈ CittÈya theriyÈ gÈthÈ. Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ 
upacinantÊ ito catunnavutikappe CandabhÈgÈya nadiyÈ tÊre KinnarayoniyaÑ 
nibbatti, sÈ ekadivasaÑ ekaÑ PaccekabuddhaÑ rukkham|le nisinnaÑ disvÈ 
pasannamÈnasÈ naÄapupphehi p|jaÑ katvÈ vanditvÈ aÒjaliÑ paggahetvÈ 
padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. SÈ tena puÒÒakammena devamanussesu 
saÑsarantÊ imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahe gahapatimahÈsÈlakule 
nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patvÈ Satthu RÈjagahappavesane paÔiladdhasaddhÈ 
pacchÈ MahÈpajÈpatigotamiyÈ santike pabbajitvÈ mahallikÈkÈle 
Gijjhak|ÔapabbataÑ abhiruhitvÈ samaÓadhammaÑ karontÊ vipassanaÑ 
vaÉÉhetvÈ saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne3– 
______________________________________________________________ 
 1. Iti r|paÑ dukkhaÑ (I, Ka) 2. Tisso vijjÈti-ÈdinÈ sadatthaÑ katheti, (SÊ) 
 3. Khu 4. 190 piÔÔhedÊsu. 
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 “CandabhÈgÈnadÊtÊre, ahosiÑ KinnarÊ tadÈ. 
 AddasaÑ virajaÑ BuddhaÑ, SayambhuÑ aparÈjitaÑ. 

 PasannacittÈ sumanÈ, vedajÈtÈ kataÒjalÊ. 
 NaÄamÈlaÑ gahetvÈna, SayambhuÑ abhip|jayiÑ. 

 Tena kammena sukatena, cetanÈpaÓidhÊhi ca. 
 JahitvÈ KinnarÊdehaÑ, agacchiÑ tidasaÑ gatiÑ. 

 ChattiÑsadevarÈj|naÑ, MahesittamakÈrayiÑ. 
 DasannaÑ cakkavattÊnaÑ, MahesittamakÈrayiÑ. 
 SaÑvejetvÈna me cittaÑ, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 

 KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ, bhavÈ sabbe sam|hatÈ. 
 SabbÈsavaparikkhÊÓÈ, natthi dÈni punabbhavo. 

 Catunnavutito kappe, yaÑ pupphamabhip|jayiÑ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, pupphap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

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

 SÈ pana arahattaÑ patvÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ– 
 
 27. “KiÒcÈpi khomhi kisikÈ, gilÈnÈ bÈÄhadubbalÈ. 
 DaÓÉamolubbha gacchÈmi, pabbataÑ abhir|hiya. 
 
 28. SaÑghÈÔiÑ nikkhipitvÈna, pattakaÑ ca nikujjiya. 
 Sele khambhesimattÈnaÑ, tamokhandhaÑ padÈliyÈ”ti– 

imÈ dve gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha kiÒcÈpi khomhi kisikÈti yadipi ahaÑ jarÈjiÓÓÈ 
appamaÑsalohitabhÈvena kisasarÊrÈ amhi. GilÈnÈ bÈÄhadubbalÈti 
dhÈtvÈdivikÈrena1 gilÈnÈ, teneva gelaÒÒena ativiya dubbalÈ. 
DaÓÉamolubbha gacchÈmÊti yattha katthaci gacchantÊ kattarayaÔÔhiÑ2 
ÈlambitvÈva3 gacchÈmi. PabbataÑ abhir|hiyÈti evaÑ bh|tÈpi 
vivekakÈmatÈya Gijjhak|ÔapabbataÑ abhiruhitvÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. JaratÈdivikÈrena (Ka) 2. YaÔÔhiÑ (Ka) 3. AvalubbhÊtvÈva (Ka) 
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 SaÑghÈÔiÑ nikkhipitvÈnÈti santaruttarÈ eva hutvÈ yathÈsaÑhataÑ aÑse 
ÔhapitaÑ saÑghÈÔiÑ hatthapÈse ÔhapetvÈ. PattakaÑ ca nikujjiyÈti mayhaÑ 
valaÒjanamattikÈpattaÑ adhomukhaÑ katvÈ ekamante ÔhepetvÈ. Sele 
khambhesimattÈnaÑ, tamokhandhaÑ padÈliyÈti pabbate nisinnÈ iminÈ 
dÊghena addhunÈ apadÈlitapubbaÑ mohakkhandhaÑ padÈletvÈ, teneva ca 
mohakkhandhapadÈlanena attÈnaÑ attabhÈvaÑ khambhesiÑ, mama 
santÈnaÑ ÈyatiÑ anuppattidhammatÈpÈdanena vikkhambhesinti attho. 
 

CittÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
6. MettikÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 KiÒcÈpi khomhi dukkhitÈti-ÈdikÈ MettikÈya theriyÈ gÈthÈ. Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ puÒÒaÑ 
upacinantÊ Siddhatthassa Bhagavato kÈle gahapatikule nibbattitvÈ viÒÒutaÑ 
patvÈ Satthu cetiye ratanena paÔimaÓÉitÈya mekhalÈya p|jaÑ akÈsi. SÈ tena 
puÒÒakammena devamanussesu saÑsarantÊ imasmiÑ BuddhuppÈde 
RÈjagahe brÈhmaÓamahÈsÈlakule nibbatti. SesaÑ anantare vuttasadisaÑ. 
AyaÑ pana paÔibhÈga1 k|ÔaÑ abhiruhitvÈ samaÓadhammaÑ karontÊ 
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne2– 

   “Siddhatthassa Bhagavato, th|pakÈrÈpikÈ ahuÑ. 
   MekhalikÈ mayÈ dinnÈ, navakammÈya Satthuno. 

   NiÔÔhite ca mahÈth|pe, mekhalaÑ punadÈsahaÑ. 
   LokanÈthassa Munino, pasannÈ sehi pÈÓibhi. 

   Catunnavutito kappe, yaÑ mekhalamadaÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, th|pakÈrassidaÑ phalaÑ. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔisÈna (Ka) 2. Khu 4. 189 piÔÔhe. 
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 ArahattaÑ pana patvÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ udÈnavasena– 
 
 29. “KiÒcÈpi khomhi dukkhitÈ, dubbalÈ gatayobbanÈ. 
 DaÓÉamolubbha gacchÈmi, pabbataÑ abhir|hiya. 
 
 30. NikkhipitvÈna saÑghÈÔiÑ, pattakaÑ ca nikujjiya. 
 NisinnÈ camhi selamhi, atha cittaÑ vimucci me. 
 Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti– 

imÈ dve gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha dukkhitÈti rogÈbhibhavena dukkhitÈ saÒjÈtadukkhÈ 
dukkhappattÈ. DubbalÈti tÈya ceva dukkhappattiyÈ, jarÈjiÓÓatÈya ca 
balavirahitÈ. TenÈha “gatayobbanÈ”ti, addhagatÈti attho.  

 Atha cittaÑ vimucci meti selamhi pÈsÈÓe nisinnÈ camhi, atha 
tadanantaraÑ vÊriyasamatÈya sammadeva yojitattÈ maggapaÔipÈÔiyÈ 
sabbehipi Èsavehi mama cittaÑ vimucci. SesaÑ vuttanayameva. 
 

MettikÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
7. MittÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 CÈtuddasiÑ paÒcadasinti-ÈdikÈ aparÈya MittÈya1 theriya gÈthÈ. Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ 
upacinantÊ Vipassissa Bhagavato kÈle khattiyakule nibbattitvÈ viÒÒutaÑ 
patvÈ Bandhumassa raÒÒo antepurikÈ hutvÈ Vipassissa Bhagavato sÈvikaÑ 
ekaÑ khÊÓÈsavattheriÑ disvÈ pasannamÈnasÈ hutvÈ tassÈ hatthato pattaÑ 
gahetvÈ paÓÊtassa khÈdanÊyabhojanÊyassa p|retvÈ mahagghena sÈÔakayugena 
saddhiÑ adÈsi. SÈ tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsarantÊ imasmiÑ 
BuddhuppÈde KapilavatthusmiÑ SakyarÈjakule nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patvÈ 
Satthu santike dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddhÈ upÈsikÈ ahosi. SÈ 
aparabhÈge MahÈpajÈpatigotamiyÈ santike 
______________________________________________________________ 
 1. MettÈya (Ka) 
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pabbajitvÈ katapubbakiccÈ vipassanÈya kammaÑ karontÊ na cirasseva saha 
paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

   “Nagare BandhumatiyÈ, BandhumÈ nÈma khattiyo. 
   Tassa raÒÒo ahuÑ bhariyÈ, ekajjhaÑ cÈrayÈmahaÑ. 

   RahogatÈ nisÊditvÈ, evaÑ cintesahaÑ tadÈ. 
   ŒdÈya gamanÊyaÑ hi, kusalaÑ natthi me kataÑ. 

   MahÈbhitÈpaÑ kaÔukaÑ, ghorar|paÑ sudÈruÓaÑ. 
   NirayaÑ n|na gacchÈmi, ettha me natthi saÑsayo. 

   RÈjÈnaÑ upasa~kamma, idaÑ vacanamabraviÑ. 
   EkaÑ me samaÓaÑ dehi. BhojayissÈmi khattiya. 

   AdÈsi me mahÈrÈjÈ, samaÓaÑ bhÈvitindriyaÑ. 
   Tassa pattaÑ gahetvÈna, paramannena p|rayiÑ. 

   P|rayitvÈ paramannaÑ, gandhÈlepaÑ akÈsahaÑ. 
   JÈlena pidahitvÈna, vatthayugena chÈdayiÑ. 

   ŒrammaÓaÑ mamaÑ etaÑ, sarÈmi yÈvajÊvitaÑ. 
   Tattha cittaÑ pasÈdetvÈ, TÈvatiÑsamagacchahaÑ. 

   TiÑsÈnaÑ devarÈj|naÑ, MahesittamakÈrayiÑ. 
   ManasÈ patthitaÑ mayhaÑ, nibbattati yathicchitaÑ. 

   VÊsÈnaÑ cakkavattÊnaÑ, MahesittamakÈrayiÑ. 
   OcitattÈva hutvÈna, saÑsarÈmi bhavesvahaÑ. 

   SabbabandhanamuttÈhaÑ, apetÈ me upÈdikÈ. 
   SabbÈsavaparikkhÊÓÈ, natthi dÈni punabbhavo. 

   Ekanavutito kappe, yaÑ dÈnamadadiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, piÓÉapÈtassidaÑ phalaÑ. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 191 piÔÔhÈdÊsu. 
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 ArahattaÑ pana patvÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ 
pÊtisomanassajÈtÈ udÈnavasena– 
 
 31. “CÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ, yÈ ca pakkhassa aÔÔhamÊ. 
 PÈÔihÈriyapakkhaÒca, aÔÔha~gasusamÈgataÑ. 
 
 32. UposathaÑ upÈgacchiÑ, devakÈyÈbhinandinÊ. 
 SÈjja ekena bhattena, muÓÉÈ saÑghÈÔipÈrutÈ. 
 DevakÈyaÑ na patthehaÑ, vineyya hadaye daran”ti– 

imÈ dve gÈthÈ abhÈsi. 

Tattha cÈtuddasiÑ paÒcadasinti catuddasannaÑ p|raÒÊ cÈtuddasÊ 
paÒcadasannaÑ p|raÓÊ paÒcadasÊ, taÑ cÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ ca, 
pakkhassÈti sambandho. AccantasaÑyoge cetaÑ upayogavacanaÑ. YÈ ca 
pakkhassa aÔÔhamÊ, taÒcÈti yojanÈ. PÈÔihÈriyapakkhaÒcÈti 
pariharaÓakapakkhaÒca cÈtuddasÊpaÒcadasÊ-aÔÔhamÊnaÑ yathÈkkamaÑ Èdito 
antato vÈ pavesaniggamavasena uposathasÊlassa pariharitabbapakkhaÒca 
terasÊpÈÔipadasattamÊnavamÊsu cÈti attho. AÔÔha~gasusamÈgatanti pÈÓÈtipÈtÈ 
veramaÓi-ÈdÊhi aÔÔhahi a~gehi suÔÔhu samannÈgataÑ. UposathaÑ 
upÈgacchinti upavÈsaÑ upagamiÑ, upavasinti attho. YaÑ sandhÈya 
vuttaÑ– 

 “PÈÓaÑ na hane na cÈdinnamÈdiye, 
 MusÈ na bhÈse na ca majjapo siyÈ. 
 AbrahmacariyÈ virameyya methunÈ, 
 RattiÑ na bhuÒjeyya vikÈlabhojanaÑ. 

 MÈlaÑ na dhÈre na ca gandhamÈcare,  
 MaÒce chamÈyaÑ va sayetha santhate. 
 EtaÑ hi aÔÔha~gikamÈhuposathaÑ, 
 Buddhena dukkhantagunÈ pakÈsitan”ti1. 

 DevakÈyÈbhinandinÊti tatr|papatti-Èka~khÈvasena CÈtumahÈrÈjikÈdiÑ 
devakÈyaÑ abhipatthentÊ uposathaÑ upÈgacchinti yojanÈ. SÈjja 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 338-9 piÔÔhesu. 
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ekena bhattenÈti sÈ ahaÑ ajja imasmiÑyeva divase ekena 
bhattabhojanakkhaÓena. MuÓÉÈ saÑghÈÔipÈrutÈti muÓÉitakesÈ 
saÑghÈÔipÈrutasarÊrÈ ca hutvÈ pabbajitÈti attho. DevakÈyaÑ na patthehanti 
aggamaggassa adhigatattÈ kaÒci devanikÈyaÑ ahaÑ na patthaye. TenevÈha 
“vineyya hadaye daran”ti, cittagataÑ kilesadarathaÑ samucchedavasena 
vinetvÈti attho. Idameva cassÈ aÒÒÈbyÈkaraÓaÑ ahosi. 
 

MittÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
8. AbhayamÈtutherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 UddhaÑ pÈdatalÈti-ÈdikÈ AbhayamÈtÈya theriyÈ gÈthÈ. Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave puÒÒÈni upacinantÊ Tissassa 
Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patvÈ ekadivasaÑ SatthÈraÑ 
piÓÉÈya carantaÑ disvÈ pasannamÈnasÈ pattaÑ gahetvÈ kaÔacchumattaÑ 
bhikkhaÑ adÈsi. SÈ tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsarantÊ 
imasmiÑ BuddhuppÈde tÈdisena kammanissandena UjjeniyaÑ PadumavatÊ 
nÈma nagarasobhiÓÊ ahosi. RÈjÈ BimbisÈro tassÈ r|pasampatti-Èdike guÓe 
sutvÈ purohitassa Ècikkhi “UjjeniyaÑ kira PadumavatÊ nÈma gaÓikÈ ahosi, 
tamahaÑ daÔÔhukÈmomhÊ”ti. Purohito “sÈdhu devÈ”ti mantabalena 
KumbhÊraÑ nÈma yakkhaÑ ÈvahetvÈ yakkhÈnubhÈvena rÈjÈnaÑ tÈvadeva 
UjjenÊnagaraÑ nesi. RÈjÈ tÈya saddhiÑ ekarattiÑ saÑvÈsaÑ kappesi. SÈ 
tena gabbhaÑ gaÓhi. RaÒÒo ca Èrocesi “mama kucchiyaÑ gabbho 
patiÔÔhahÊ”ti. TaÑ sutvÈ rÈjÈ naÑ “sace putto bhaveyya, vaÉÉhetvÈ mamaÑ 
dassehÊ”ti vatvÈ nÈmamuddikaÑ datvÈ agamÈsi. SÈ dasamÈsaccayena puttaÑ 
vijÈyitvÈ nÈmaggahaÓadivase Abhayoti nÈmaÑ akÈsi. PuttaÒca 
sattavassikakÈle “tava pitÈ BimbisÈramahÈrÈjÈ”ti raÒÒo santikaÑ pahiÓi. 
RÈjÈ taÑ puttaÑ passitvÈ puttasinehaÑ paÔilabhitvÈ kumÈrakaparihÈrena 
vaÉÉhesi. Tassa saddhÈpaÔilÈbho pabbajjÈ visesÈdhigamo ca heÔÔhÈ 
Ègatoyeva. Tassa mÈtÈ aparabhÈge puttassa Abhayattherassa santike 
dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddhÈ bhikkhunÊsu pabbajitvÈ 
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vipassanÈya kammaÑ karontÊ nacirasseva saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ 
pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 
 “PiÓÉacÈraÑ carantassa, TissanÈmassa Satthuno. 
 KaÔacchubhikkhaÑ paggayha, BuddhaseÔÔhassadÈsahaÑ. 

 PaÔiggahetvÈ Sambuddho, Tisso LokagganÈyako. 
 VÊthiyÈ saÓÔhito SatthÈ, akÈ me anumodanaÑ. 

 KaÔacchubhikkhaÑ datvÈna, TÈvatiÑsaÑ gamissasi. 
 ChattiÑsadevarÈj|naÑ, MahesittaÑ karissasi. 

 PaÒÒÈsaÑ cakkavattÊnaÑ, MahesittaÑ karissasi. 
 ManasÈ patthitaÑ sabbaÑ, paÔilacchasi sabbadÈ. 

 SampattiÑ anubhotvÈna, pabbajissasi kiÒcanÈ. 
 SabbÈsave pariÒÒÈya, nibbÈyissasi’nÈsavÈ. 

 IdaÑ vatvÈna Sambuddho, Tisso LokagganÈyako. 
 NabhaÑ abbhuggamÊ vÊro, haÑsarÈjÈva ambare. 

 SudinnaÑ me dÈnavaraÑ, suyiÔÔhÈ yÈgasampadÈ. 
 KaÔacchubhikkhaÑ datvÈna, pattÈhaÑ acalaÑ padaÑ. 

 Dvenavute ito kappe, yaÑ dÈnamadadiÑ tadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, bhikkhÈdÈnassidaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ attano puttena Abhayattherena dhammaÑ 
kathentena ovÈdavasena yÈ gÈthÈ bhÈsitÈ. UdÈnavasena sayampi tÈ eva 
paccudÈharantÊ– 
 
 33. “UddhaÑ pÈdatalÈ amma, adho ve kesamatthakÈ. 
 Paccavekkhassu’maÑ kÈyaÑ, asuciÑ p|tigandhikaÑ. 
 
 34. EvaÑ viharamÈnÈya, sabbo rÈgo sam|hato. 
 PariÄÈho samucchinno, sÊtibh|tÈmhi nibbutÈ”ti Èha. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 192 piÔÔhÈdÊsu. 
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 Tattha paÔhamagÈthÈya tÈva ayaÑ sa~khepattho–amma Padumavati 
pÈdatalato uddhaÑ kesamatthakato adho nÈnappakÈra-asucip|ritÈya1 asuciÑ 
sabbakÈlaÑ p|tigandhavÈyanato p|tigandhikaÑ imaÑ kucchitÈnaÑ 
ÈyatanatÈya kÈyaÑ sarÊraÑ ÒÈÓacakkhunÈ paccavekkhass|ti2. AyaÑ hi tassÈ 
puttena ovÈdadÈnavasena bhÈsitÈ gÈthÈ. 

 SÈ taÑ sutvÈ arahattaÑ patvÈ udÈnentÊ Ècariyap|jÈvasena tameva 
gÈthaÑ paÔhamaÑ vatvÈ attano paÔipattiÑ kathentÊ “evaÑ viharamÈnÈyÈ”ti 
dutiyaÑ gÈthamÈha. 

 Tattha evaÑ viharamÈnÈyÈti evaÑ mama puttena Abhayattherena 
“uddhaÑ pÈdatalÈ”ti-ÈdinÈ dinne ovÈde ÔhatvÈ sabbakÈyaÑ asubhato disvÈ 
ekaggacittÈ tattha bh|tupÈdÈyabhede r|padhamme tappaÔibaddhe 
vedanÈdike ar|padhamme pariggahetvÈ tattha tilakkhaÓaÑ ÈropetvÈ 
aniccÈnupassanÈdivasena viharamÈnÈya. Sabbo rÈgo sam|hatoti 
vuÔÔhÈnagÈminivipassanÈya maggena ghaÔitÈya maggapaÔipÈÔiyÈ 
aggamaggena sabbo rÈgo mayÈ sam|hato samugghÈÔito. PariÄÈho 
samucchinnoti tato eva sabbo kilesapariÄÈho sammadeva ucchinno, tassa ca 
samucchinnattÈ eva sÊtibh|tÈ sa-upÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ nibbutÈ amhÊti. 
 

 AbhayamÈtutherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
9. AbhayÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 Abhaye bhiduro kÈyoti-ÈdikÈ AbhayattheriyÈ gÈthÈ. Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ puÒÒaÑ 
upacinantÊ Sikhissa Bhagavato kÈle khattiyamahÈsÈlakule nibbattitvÈ 
viÒÒutaÑ patvÈ AruÓaraÒÒo3 aggamahesÊ ahosi. RÈjÈ tassÈ ekadivasaÑ 
gandhasampannÈni satta uppalÈni adÈsi. SÈ tÈni gahetvÈ “kiÑ me4 imehi 
piÄandhantehi5. Yann|nÈhaÑ imehi BhagavantaÑ6 p|jessÈmÊ”ti cintetvÈ 
nisÊdi. BhagavÈ ca bhikkhÈcÈravelÈyaÑ rÈjanivesanaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AsucipuÒjatÈya (SÊ) 2. PaÔi-avekkhass|ti (Ka) 3. AruÓavato raÒÒo (SÊ) 
 4. GahetvÈnime (I) 5. Pinaddhehi (SÊ), pilandhehi (Ka)  
 6. TaÑ BhagavantaÑ (SÊ) 
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pÈvisi. SÈ BhagavantaÑ disvÈ pasannamÈnasÈ paccuggantvÈ tehi pupphehi 
p|jetvÈ paÒcapatiÔÔhitena vandi, sÈ tena puÒÒakammena devamanussesu 
saÑsarantÊ imasmiÑ BuddhuppÈde UjjeniyaÑ kulagehe nibbattitvÈ 
viÒÒutaÑ patvÈ AbhayamÈtusahÈyikÈ hutvÈ tÈya pabbajitÈya tassÈ sinehena 
sayampi pabbajitvÈ tÈya saddhiÑ RÈjagahe vasamÈnÈ ekadivasaÑ 
asubhadassanatthaÑ SÊtavanaÑ agamÈsi. SatthÈ gandhakuÔiyaÑ nisinnova 
tassÈ anubh|tapubbaÑ ÈrammaÓaÑ purato katvÈ tassÈ 
uddhumÈtakÈdibhÈvaÑ pakÈsesi. TaÑ disvÈ saÑvegamÈnasÈ aÔÔhÈsi. SatthÈ 
obhÈsaÑ pharitvÈ purato nisinnaÑ viya attÈnaÑ dassetvÈ– 
 
 35. “Abhaye bhiduro kÈyo, yattha sattÈ puthujjanÈ. 
 NikkhipissÈmi’maÑ dehaÑ, sampajÈnÈ satÊmatÊ. 
 
 36. Bah|hi dukkhadhammehi, appamÈdaratÈya me. 
 TaÓhakkhayo anuppatto, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti– 

imÈgÈthÈ abhÈsi. SÈ gÈthÈpariyosÈne arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne1– 

 “Nagare AruÓavatiyÈ, AruÓo nÈma khattiyo. 
 Tassa raÒÒo ahuÑ bhariyÈ, vÈritaÑ vÈrayÈmahaÑ. 

 SattamÈlaÑ gahetvÈna, uppalÈ devagandhikÈ. 
 Nisajja pÈsÈdavare, evaÑ cintesi tÈvade. 

 KiÑ me imÈhi mÈlÈhi, sirasÈropitÈhi me. 
 VaraÑ me BuddhaseÔÔhassa, ÒÈÓamhi abhiropitaÑ. 

 SambuddhaÑ paÔimÈnentÊ, dvÈrÈsanne nisÊdahaÑ. 
 YadÈ ehiti Sambuddho, p|jayissaÑ MahÈmuniÑ. 

 Kakudho vilasantova, migarÈjÈva kesarÊ. 
 BhikkhusaÑghena sahito, Ègacchi vÊthiyÈ Jino. 

 Buddhassa raÑsiÑ disvÈna, haÔÔhÈ saÑviggamÈnasÈ. 
 DvÈraÑ avÈpuritvÈna, BuddhaseÔÔhamap|jayiÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 193 piÔÔhÈdÊsu. 
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   Satta uppalapupphÈni, parikiÓÓÈni ambare. 
   ChadiÑ karonto Buddhassa, matthake dhÈrayanti te. 

   UdaggacittÈ sumanÈ, vedajÈtÈ kataÒjalÊ. 
   Tattha cittaÑ pasÈdetvÈ, TÈvatiÑsamagacchahaÑ. 

   MahÈnelassa chÈdanaÑ, dhÈrenti mama muddhani. 
   DibbagandhaÑ pavÈyÈmi, sattuppalassidaÑ phalaÑ. 

   KadÈci nÊyamÈnÈya, ÒÈtisaÑghena me tadÈ. 
   YÈvatÈ parisÈ mayhaÑ, mahÈnelaÑ dharÊyati. 

   Sattati devarÈj|naÑ, MahesittamakÈrayiÑ. 
   Sabbattha issarÈ hutvÈ, saÑsarÈmi bhavÈbhave. 

   TesaÔÔhi cakkavattÊnaÑ, MahesittamakÈrayiÑ. 
   Sabbe ma’manuvattanti, ÈdeyyavacanÈ ahuÑ. 

   Uppalasseva me vaÓÓo, gandho ceva pavÈyati. 
   DubbaÓÓiyaÑ na jÈnÈmi, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   IddhipÈdesu kusalÈ, bojjha~gabhÈvanÈratÈ. 
   AbhiÒÒÈpÈramippattÈ, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   SatipaÔÔhÈnakusalÈ, samÈdhijhÈnagocarÈ. 
   SammappadhÈnamanuyuttÈ, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   VÊriyaÑ me dhuradhorayhaÑ, yogakkhemÈdhivÈhanaÑ. 
   SabbÈsavaparikkhÊÓÓÈ, natthi dÈni punabbhavo. 

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

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

   ArahattaÑ pana patvÈ udÈnentÊ tÈ eva gÈthÈ parivattitvÈ abhÈsi. 

 Tattha abhayeti attÈnameva Èlapati. Bhiduroti bhijjanasabhÈvo, aniccoti 
attho. Yattha sattÈ puthujjanÈti yasmiÑ khaÓena1 bhijjanasÊle 
______________________________________________________________              
 1. YasmiÑ khaÓe (Ka) 
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asuciduggandhajegucchapaÔikk|lasabhÈve kÈye ime andhaputhujjanÈ sattÈ 
laggÈ laggitÈ. NikkhipissÈmi’maÑ dehanti ahaÑ pana imaÑ dehaÑ 
p|tikÈyaÑ puna anÈdÈnena nirapekkhÈ khipissÈmi chaÉÉessÈmi. Tattha 
kÈraÓamÈha “sampajÈnÈ satÊmatÊ”ti. 

 Bah|hi dukkhadhammehÊti jÈtijarÈdÊhi anekehi dukkhadhammehi 
phuÔÔhÈyÈti adhippÈyo. AppamÈdaratÈyÈti tÈya eva dukkhotiÓÓatÈya 
paÔiladdhasaÑvegattÈ sati-avippavÈsasa~khÈte appamÈde ratÈya. SesaÑ 
vuttanayameva. Ettha ca SatthÈrÈ desitaniyÈmena–  

   “NikkhipÈhi imaÑ dehaÑ, appamÈdaratÈya te. 
   TaÓhakkhayaÑ pÈpuÓÈhi, karohi BuddhasÈsanan”ti– 

 PÈÔho1, (TheriyÈ vuttaniyÈmeneva pana saÑgÊtiÑ ÈropitattÈ.)2 
AppamÈdaratÈya teti appamÈdaratÈya tayÈ bhavitabbanti attho. 
 

AbhayÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
10. SÈmÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 CatukkhattuÑ paÒcakkhattunti-ÈdikÈ SÈmÈya theriyÈ gÈthÈ. Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ 
upacinitvÈ sugatÊsuyeva saÑsarantÊ imasmiÑ BuddhuppÈde KosambiyaÑ 
gahapatimahÈsÈlakule nibbattitvÈ SÈmÈtissÈ nÈmaÑ ahosi. SÈ viÒÒutaÑ pattÈ 
SÈmÈvatiyÈ upÈsikÈya piyasahÈyikÈ hutvÈ tÈya kÈla~katÈya saÒjÈtasaÑvegÈ 
pabbaji, pabbajÊtvÈ ca SÈmÈvatikaÑ Èrabbha uppannasokaÑ vinodetuÑ 
asakkontÊ ariyamaggaÑ gaÓhituÑ nÈsakkhi. AparabhÈge ÈsanasÈlÈya 
nisinnassa Œnandattherassa ovÈdaÑ sutvÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ tato 
sattame divase saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. 
______________________________________________________________ 
 1. AdhippÈyo (Ka) 2. (  ) natthi (SÊ) 
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 ArahattaÑ pana patvÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ taÑ 
pakÈsentÊ– 
 
 37. “CatukkhattuÑ paÒcakkhattuÑ, vihÈrÈ upanikkhamiÑ. 
 AladdhÈ cetaso santiÑ, citte avasavattinÊ. 
 TassÈ me aÔÔhamÊ ratti, yato taÓhÈ sam|hatÈ. 
 
 38. Bah|hi dukkhadhammehi, appamÈdaratÈya me. 
 TaÓhakkhayo anuppatto, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti– 

udÈnavasena imÈ dve gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha catukkhattuÑ paÒcakkhattuÑ, vihÈrÈ upanikkhaminti “mama 
vasanakavihÈre vipassanÈmanasikÈrena nisinnÈ samaÓakiccaÑ matthakaÑ 
pÈpetuÑ asakkontÊ utusappÈyÈbhÈvena nanu kho mayhaÑ vipassanÈ 
maggena ghaÔÔetÊ”ti cintetvÈ cattÈro paÒca cÈti nava vÈre vihÈrÈ upassayato 
bahi nikkhamiÑ. TenÈha “aladdhÈ cetaso santiÑ, citte avasavattinÊ”ti. 
Tattha cetaso santinti ariyamaggasamÈdhiÑ sandhÈyÈha. Citte avasavattinÊti 
vÊriyasamatÈya abhÈvena mama bhÈvanÈcitte na vasavattinÊ. SÈ kira ativiya 
paggahitavÊriyÈ ahosi. TassÈ me aÔÔhamÊ rattÊti yato paÔÔhÈya 
Œnandattherassa santike ovÈdaÑ paÔilabhiÑ, tato paÔÔhÈya 
rattindivamatanditvÈ vipassanÈya kammaÑ karontÊ rattiyaÑ catukkattuÑ 
paÒcakkhattuÑ vihÈrato nikkhamitvÈ manasikÈraÑ pavattentÊ visesaÑ 
anadhigantvÈ aÔÔhamiyaÑ rattiyaÑ vÊriyasamataÑ labhitvÈ maggapaÔipÈÔiyÈ 
kilese khepesinti attho. Tena vuttaÑ “tassÈ me aÔÔhamÊ ratti, yato taÓhÈ 
sam|hatÈ”ti. SesaÑ vuttanayameva. 
 

SÈmÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

DukanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

 



  

3. TikanipÈta 
 

1. AparÈsÈmÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 TikanipÈte paÓÓavÊsativassÈnÊti-ÈdikÈ AparÈya SÈmÈya theriyÈ gÈthÈ. 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ 
kusalaÑ upacinantÊ Vipassissa Bhagavato kÈle CandabhÈgÈya nadiyÈ tÊre 
KinnarayoniyaÑ nibbatti. SÈ tattha Kinnarehi saddhiÑ kÊÄÈpasutÈ vicarati. 
AthekadivasaÑ SatthÈ tassÈ kusalabÊjaropanatthaÑ tattha gantvÈ nadÊtÊre 
ca~kami. SÈ BhagavantaÑ disvÈ haÔÔhatuÔÔhÈ saÄalapupphÈni ÈdÈya Satthu 
santikaÑ gantvÈ vanditvÈ tehi pupphehi BhagavantaÑ p|jesi. SÈ tena 
puÒÒakammena devamanussesu saÑsarantÊ imasmiÑ BuddhuppÈde 
KosambiyaÑ kulaghare nibbattitvÈ vayappattÈ SÈmÈvatiyÈ sahÈyikÈ hutvÈ 
tassÈ matakÈle saÑvegajÈtÈ pabbajitvÈ paÒcavÊsati vassÈni cittasamÈdhÈnaÑ 
alabhitvÈ mahallikÈkÈle sugatovÈdaÑ labhitvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ saha 
paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

   “CandabhÈgÈnadÊtÊre, ahosiÑ KinnarÊ tadÈ. 
   AddasÈhaÑ devadevaÑ, ca~kamantaÑ NarÈsabhaÑ. 

   OcinitvÈna saÄalaÑ, BuddheseÔÔhassadÈsahaÑ. 
   Upasi~ghi mahÈvÊro, saÄalaÑ devagandhikaÑ. 

   PaÔiggahetvÈ Sambuddho, VipassÊ LokanÈyako. 
   Upasi~ghi mahÈvÊro, pekkhamÈnÈya me tadÈ. 

   AÒjaliÑ paggahetvÈna, vanditvÈ DvipaduttamaÑ. 
   SakaÑ cittaÑ pasÈdetvÈ, tato pabbatamÈruhiÑ. 

   Ekanavutito kappe, yaÑ pupphamadadiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddhap|jÈyikaÑ phalaÑ. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 200 piÔÔhÈdÊsu. 
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 ArahattaÑ pana patvÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ udÈnavasena– 
 
 39. “PaÓÓavÊsati vassÈni, yato pabbajitÈya me. 
 NÈbhijÈnÈmi cittassa, samaÑ laddhaÑ kudÈcanaÑ. 
 
 40. AladdhÈ cetaso santiÑ, citte avasavattinÊ. 
 Tato saÑvegamÈpÈdiÑ, saritvÈ JinasÈsanaÑ. 
 
 41. Bah|hi dukkhadhammehi, appamÈdaratÈya me. 
 TaÓhakkhato anuppatto, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 
 Ajja me sattamÊ ratti, yato taÓhÈ visositÈ”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha cittassa samanti cittassa v|pasamaÑ, 
cetosamathamaggaphalasamÈdhÊti attho. 

 Tatoti tasmÈ cittavasaÑ vattetuÑ asamatthabhÈvato. SaÑvegamÈpÈdinti 
Satthari dharantepi pabbajitakiccaÑ matthakaÑ pÈpetuÑ asakkontÊ pacchÈ 
kathaÑ pÈpayissÈmÊti saÑvegaÑ ÒÈÓutrÈsaÑ ÈpajjiÑ. SaritvÈ JinasÈsananti 
kÈÓakacchapopamÈdisatthu-ovÈdaÑ1 anussaritvÈ. SesaÑ vuttanayameva. 
 

AparÈsÈmÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. UttamÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 CatukkhattuÑ paÒcakkhattunti-ÈdikÈ UttamÈya theriyÈ gÈthÈ. Ayampi 
parimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ 
upacinantÊ Vipassissa Bhagavato kÈle BandhumatÊnagare aÒÒatarassa 
kuÔumbikassa gehe gharadÈsÊ hutvÈ nibbatti. SÈ vayappattÈ attano 
ayyakÈnaÑ veyyÈvaccaÑ karontÊ jÊvati. Tena ca samayena BandhumarÈjÈ 
puÓÓamÊdivase2 uposathiko hutvÈ purebhattaÑ dÈnÈni datvÈ pacchÈbhattaÑ 
gantvÈ dhammaÑ suÓÈti. Atha mahÈjanÈ yathÈ rÈjÈ paÔipajjati, tatheva 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 3. 497; Ma 3. 207 piÔÔhesu. 2. AnuposathaÑ (Ka)
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puÓÓamÊdivase1 uposatha~gÈni samÈdÈya vattanti. AthassÈ dÈsiyÈ etadahosi 
“etarahi kho mahÈrÈjÈ mahÈjanÈ ca uposatha~gÈni samÈdÈya vattanti, 
yann|nÈhaÑ uposathadivasesu uposathasÊlaÑ samÈdÈya vatteyyan”ti. SÈ 
tathÈ karontÊ suparisuddhaÑ uposathasÊlaÑ rakkhitvÈ TÈvatiÑsesu nibbattÈ 
aparÈparaÑ sugatÊsuyeva saÑsarantÊ imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ 
seÔÔhikule nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patvÈ2 PaÔÈcÈrÈya theriyÈ santike dhammaÑ 
sutvÈ pabbajitvÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ taÑ matthakaÑ pÈpetuÑ nÈsakkhi, 
PaÔÈcÈrÈ therÊ tassÈ cittÈcÈraÑ ÒatvÈ ovÈdamadÈsi. SÈ tassÈ ovÈde ÔhatvÈ 
saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne3– 
   “Nagare BandhumatiyÈ, BandhumÈ nÈma khattiyo. 
   Divase puÓÓamÈya so, upavasi uposathaÑ. 

   AhaÑ tena samayena, kumbhadÈsÊ ahaÑ tahiÑ. 
   DisvÈ sarÈjakaÑ senaÑ, evÈhaÑ cintayiÑ tadÈ. 

   RÈjÈpi rajjaÑ chaÉÉetvÈ, upavasi uposathaÑ. 
   SaphalaÑ n|na taÑ kammaÑ, janakÈyo pamodito. 

   Yoniso paccavekkhitvÈ, duggaccaÒca daliddataÑ. 
   MÈnasaÑ sampahaÑsitvÈ, upavasiÑ uposathaÑ. 

   AhaÑ uposathaÑ katvÈ, SammÈsambuddhasÈsane. 
   Tena kammena sukatena, TÈvatiÑsamagacchahaÑ. 

   Tattha me sukataÑ byamhaÑ, ubbhayojanamuggataÑ. 
   K|ÔÈgÈravar|petaÑ, mahÈsanasubh|sitaÑ. 

   AccharÈ satasahassÈ, upatiÔÔhanti maÑ sadÈ. 
   AÒÒe deve atikkamma, atirocÈmi sabbadÈ. 

   CatusaÔÔhidevarÈj|naÑ, MahesittamakÈrayiÑ. 
   TesaÔÔhicakkavattÊnaÑ, MahesittamakÈrayiÑ. 

   SuvaÓÓavaÓÓÈ hutvÈna, bhavesu saÑsarÈmahaÑ. 
   Sabbattha pavarÈ homi, uposathassidaÑ phalaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. AnuposathaÑ (Ka) 2. PattÈ (SÊ, I, Ka) 3. Khu 4. 199 piÔÔhÈdÊsu. 
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 HatthiyÈnaÑ assayÈnaÑ, rathayÈnaÒca sÊvikaÑ. 
 LabhÈmi sabbamevetaÑ, uposathassidaÑ phalaÑ. 

 SoÓÓamayaÑ r|pimayaÑ, athopi phalikÈmayaÑ. 
 Lohita~gamayaÒceva, sabbaÑ paÔilabhÈmahaÑ. 

 KoseyyakambaliyÈni, KhomakappÈsikÈni ca. 
 MahagghÈni ca vatthÈni, sabbaÑ paÔilabhÈmahaÑ. 

 AnnaÑ pÈnaÑ khÈdanÊyaÑ, vatthasenÈsanÈni ca. 
 SabbametaÑ paÔilabhe, uposathassidaÑ phalaÑ. 

 VaragandhaÒca mÈlaÒca, cuÓÓakaÒca vilepanaÑ. 
 SabbametaÑ paÔilabhe, uposathassidaÑ phalaÑ. 

 K|ÔÈgÈraÒca pÈsÈdaÑ, maÓÉapaÑ hammiyaÑ guhaÑ. 
 SabbametaÑ paÔilabhe, uposathassidaÑ phalaÑ. 

 JÈtiyÈ sattavassÈhaÑ, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 
 AÉÉhamÈse asampatte, arahattamapÈpuÓiÑ. 

 KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ, bhavÈ sabbe sam|hatÈ. 
 SabbÈsavaparikkhÊÓÈ, natthi dÈni punabbhavo. 

 Ekanavutito kappe, yaÑ kammamakariÑ tadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, uposathassidaÑ phalaÑ. 

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

ArahattaÑ pana patvÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ udÈnavasena– 
 
    
 42. “CatukkhattuÑ paÒcakkhattuÑ, vihÈrÈ upanikkhamiÑ. 
 AladdhÈ cetaso santiÑ, citte avasavattinÊ. 
 
 43. SÈ bhikkhuniÑ upÈgacchiÑ, yÈ me saddhÈyikÈ ahu. 
 SÈ me dhammamadesesi, khandhÈyatanadhÈtuyo. 
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  44. TassÈ dhammaÑ suÓitvÈna, yathÈ maÑ anusÈsi sÈ. 
 SattÈhaÑ ekapalla~kena, nisÊdiÑpÊtisukhasamappitÈ. 
 AÔÔhamiyÈ pÈde pasÈresiÑ, tamokhandhaÑ padÈliyÈ”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha sÈ bhikkhuniÑ upÈgacchiÑ, yÈ me saddhÈyikÈ ah|ti 
yÈ mayÈ saddhÈtabbÈ saddheyyavacanÈ ahosi, taÑ bhikkhuniÑ sÈhaÑ 
upagacchiÑ upasa~kamiÑ, PaÔÈcÈrÈtheriÑ sandhÈya vadati. “SÈ bhikkhunÊ 
upagacchi, yÈ me sÈdhayikÈ”tipi pÈÔho, sÈ PaÔÈcÈrÈ bhikkhunÊ anukampÈya 
maÑ upagacchi, yÈ mayhaÑ sadatthassa sÈdhikÈti atto. SÈ me 
dhammamadesesi, khandhÈyatanadhÈtuyoti sÈ PaÔÈcÈrÈ therÊ “ime 
paÒcakkhandhÈ, imÈni dvÈdasÈyatanÈni, imÈ aÔÔhÈrasa dhÈtuyo”ti 
khandhÈdike vibhajitvÈ1 dassentÊ mayhaÑ dhammaÑ desesi. 

 TassÈ dhammaÑ suÓitvÈnÈti tassÈ paÔisambhidÈppattÈya theriyÈ santike 
khandhÈdivibhÈgapubba~gamaÑ ariyamaggaÑ pÈpetvÈ 
desitasaÓhasukhumavipassanÈdhammaÑ sutvÈ. YathÈ maÑ anusÈsi sÈti sÈ 
therÊ yathÈ maÑ anusÈsi ovadi, tathÈ paÔipajjantÊ paÔipattiÑ matthakaÑ 
pÈpetvÈpi sattÈhaÑ ekapalla~kena nisÊdiÑ. KathaÑ? PÊtisukhasamappitÈti 
jhÈnamayena pÊtisukhena sama~gÊbh|tÈ. AÔÔhamiyÈ pÈde pasÈresiÑ, 
tamokhandhaÑ padÈliyÈti anavasesaÑ mohakkhandhaÑ aggamaggena 
padÈletvÈ aÔÔhame divase palla~kaÑ bhindantÊ pÈde pasÈresiÑ, idameva 
cassÈ aÒÒÈbyÈkaraÓaÑ ahosi. 
 

UttamÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____  

 
3. AparÈ uttamÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 Ye ime satta bojjha~gÈti-ÈdikÈ AparÈya UttamÈya theriyÈ gÈthÈ. 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ 
kusalaÑ upacinantÊ Vipassissa Bhagavato kÈle BandhumatÊnagare kuladÈsÊ 
hutvÈ nibbatti. SÈ ekadivasaÑ Satthu sÈvakaÑ ekaÑ khÊÓÈsavattheraÑ 
piÓÉÈya carantaÑ disvÈ pasannamÈnasÈ tÊÓi modakÈni adÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. VirÈjetvÈ (I), avirÈjetvÈ (Ka) 



52 KhuddakanikÈya 
  

SÈ tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsarantÊ imasmiÑ BuddhuppÈde 
Kosalajanapade aÒÒatarasmiÑ brÈhmaÓamahÈsÈlakule nibbattitvÈ viÒÒutaÑ 
pattÈ janapadacÈrikaÑ carantassa Satthu santike dhammaÑ sutvÈ 
paÔiladdhasaddhÈ pabbajitvÈ na cirasseva saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ 
pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

 “Nagare BandhumatiyÈ, kumbhadÈsÊ ahosahaÑ. 
 Mama bhÈgaÑ gahetvÈna, gacchaÑ udakahÈrikÈ. 

 Panthamhi samaÓaÑ disvÈ, santacittaÑ samÈhitaÑ. 
 PasannacittÈ sumanÈ, modake tÊÓidÈsahaÑ. 

 Tena kammena sukatena, cetanÈpaÓidhÊhi ca. 
 EkanavutikappÈni, vinipÈtaÑ na gacchahaÑ. 

 Sampatti taÑ karitvÈna, sabbaÑ anubhaviÑ ahaÑ. 
 Modake tÊÓi datvÈna, pattÈhaÑ acalaÑ padaÑ. 

 KilesÈ chÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 
 ArahattaÑ pana patvÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ udÈnavasena– 
 
 45. “Ye ime satta bojjha~gÈ, maggÈ nibbÈnapattiyÈ. 
 BhÈvitÈ te mayÈ sabbe, yathÈ Buddhena desitÈ. 
 
 46. SuÒÒatassÈnimittassa, lÈbhinÊhaÑ yadicchakaÑ.  
 OrasÈ dhÊtÈ Buddhassa, nibbÈnÈbhiratÈ sadÈ. 
 
 47. Sabbe kÈmÈ samucchinnÈ, ye dibbÈ ye ca mÈnusÈ. 
 VikkhÊÓo jÈtisaÑsÈro, natthi dÈni punabbhavo”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha suÒÒatassÈnimittassa, lÈbhinÊhaÑ yadicchakanti 
suÒÒatasamÈpattiyÈ ca animittasamÈpattiyÈ ca ahaÑ yadicchakaÑ lÈbhinÊ, 
tattha yaÑ yaÑ samÈpajjituÑ icchÈmi yattha yattha yadÈ yadÈ, taÑ taÑ 
tattha tattha tadÈ tadÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 201 piÔÔhe. 
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samÈpajjitvÈ viharÈmÊti attho. Yadipi hi suÒÒatÈppaÓihitÈdinÈmakassa yassa 
kassacipi maggassa suÒÒatÈdibhedaÑ tividhampi phalaÑ sambhavati. AyaÑ 
pana therÊ suÒÒatÈnimittasamÈpattiyova samÈpajjati. Tena vuttaÑ 
“suÒÒatassÈnimittassa, lÈbhinÊhaÑ yadicchakan”ti. Yebhuyyavasena vÈ etaÑ 
vuttaÑ. Nidassanamattametanti apare. 

 Ye dibbÈ ye ca mÈnusÈti ye devalikapariyÈpannÈ ye ca 
manussalokapariyÈpannÈ vatthukÈmÈ, te sabbepi 
tappaÔibaddhachandarÈgappahÈnena mayÈ sammadeva ucchinnÈ, 
aparibhogÈrahÈ katÈ. VuttaÒhi “abhabbo Èvuso khÊÓÈsavo bhikkhu kÈme 
paribhuÒjituÑ. SeyyathÈpi pubbe agÈriyabh|to”ti. SesaÑ vuttanayameva. 
 

AparÈ uttamÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ 
_____ 

 
4. DantikÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 DivÈvihÈrÈ nikkhammÈti-ÈdikÈ DantikÈya theriyÈ gÈthÈ. Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ 
upacinantÊ BuddhasuÒÒakÈle CandabhÈgÈya nadiyÈ tÊre KinnarayoniyaÑ 
nibbatti. SÈ ekadivasaÑ Kinnarehi saddhiÑ kÊÄantÊ vicaramÈnÈ addasa 
aÒÒataraÑ PaccekabuddhaÑ aÒÒatarasmiÑ rukkham|le divÈvihÈraÑ 
nisinnaÑ, disvÈna pasannamÈnasÈ upasa~kamitvÈ sÈlapupphehi p|jaÑ katvÈ 
vanditvÈ pakkami. SÈ tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsarantÊ 
imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ KosalaraÒÒo purohitabrÈhmaÓassa 
gehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patvÈ JetavanapaÔiggahaÓe paÔiladdhasaddhÈ 
upÈsikÈ hutvÈ pacchÈ MahÈpajÈpatigotamiyÈ santike pabbajitvÈ RÈjagahe 
vasamÈnÈ ekadivasaÑ pacchÈbhattaÑ Gijjhak|ÔaÑ abhiruhitvÈ divÈvihÈraÑ 
nisinnÈ hatthÈrohakassa abhiruhanatthÈya pÈdaÑ pasÈrentaÑ hatthiÑ disvÈ 
tadeva ÈrammaÓaÑ katvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ saha paÔisambhidÈhi 
arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 205 piÔÔhÈdÊsu. 
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 “CandabhÈgÈnadÊtÊre, ahosiÑ KinnarÊ tadÈ. 
 AddasaÑ virajaÑ BuddhaÑ, SayambhuÑ aparÈjitaÑ. 

 PasannacittÈ sumanÈ, vedajÈtÈ kataÒjalÊ. 
 SÈlamÈlaÑ1 gahetvÈna, SayambhuÑ abhip|jayiÑ. 

 Tena kammena sukatena, cetanÈpaÓidhÊhi ca. 
 JahitvÈ KinnarÊdehaÑ, TÈvatiÑsamagacchahaÑ. 

 ChattiÑsadevarÈj|naÑ, MahesittamakÈrayiÑ. 
 ManasÈ patthitaÑ mayhaÑ, nibbattati yathicchitaÑ. 

 DasannaÑ cakkavattÊnaÑ, MahesittamakÈrayiÑ. 
 OcitattÈva hutvÈna, saÑsarÈmi bhavesvahaÑ. 

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

 VisuddhamanasÈ ajja, apetamanapÈpikÈ. 
 SabbÈsavaparikkhÊÓÈ, natthi dÈni punabbhavo. 

 Catunnavutito kappe, yaÑ Buddhamabhip|jayiÑ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, sÈlamÈlÈyidaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ 
pÊtisomanassajÈtÈ udÈnavasena– 
    
 48. “DivÈvihÈrÈ nikkhamma, Gijjhak|Ôamhi pabbate. 
 NÈgaÑ ogÈhamuttiÓÓaÑ, nadÊtÊramhi addasaÑ. 
 
 49. Puriso a~kusamÈdÈya, ‘dehi pÈdan’ti yÈcati. 
 NÈgo pasÈrayÊ pÈdaÑ, puriso nÈgamÈruhi. 
 
 50. DisvÈ adantaÑ damitaÑ, manussÈnaÑ vasaÑ gataÑ. 
 Tato cittaÑ samÈdhesiÑ, khalu tÈya vanaÑ gatÈ”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. NaÄamÈlaÑ (ChaÔÔha) 
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 Tattha nÈgaÑ ogÈhamuttiÓÓanti hatthinÈgaÑ nadiyaÑ ogÈhaÑ katvÈ 
ogayha tato uttiÓÓaÑ. “Ogayha muttiÓÓan”ti vÈ pÈÔo. Ma-kÈro 
padasandhikaro. NadÊtÊramhi addasanti CandabhÈgÈya1 nadiyÈ tÊre apassiÑ. 

 KiÑ karontanti2 cetaÑ dassetuÑ vuttaÑ “puriso”ti-Èdi. Tattha ‘dehi 
pÈdan’ti yÈcatÊti “pÈdaÑ dehi” iti piÔÔhi-ÈrohanatthaÑ pÈdaÑ pasÈretuÑ 
saÒÒaÑ deti, yathÈparicitaÑ hi saÒÒaÑ dento idha yÈcatÊti vutto. 

 DisvÈ adantaÑ damitanti pakatiyÈ pubbe adantaÑ idÈni hatthÈcariyena 
hatthisikkhÈya damitadamathaÑ upagamitaÑ, kÊdisaÑ damitaÑ? 
ManussÈnaÑ vasaÑ gataÑ yaÑ yaÑ manussÈ ÈÓÈpenti, taÑ taÑ disvÈti 
yojanÈ. Tato cittaÑ samÈdhesiÑ, khalu tÈya vanaÑ gatÈti khal|ti 
avadhÈraÓatthe nipÈto. Tato hatthidassanato pacchÈ tÈya hatthino kiriyÈya 
hetubh|tÈya vanaÑ araÒÒaÑ gatÈ cittaÑ samÈdhesiÑyeva. KathaÑ? 
“Ayampi nÈma tiracchÈnagato hatthÊ hatthidamakassa vasena damathaÑ 
gato, kasmÈ manussabhutÈya cittaÑ purisadamakassa Satthu vasena 
damathaÑ na gamessatÊ”ti saÑvegajÈtÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ 
aggamaggasamÈdhinÈ mama cittaÑ samÈdhesiÑ accantasamÈdhÈnena 
sabbaso kilese khepesinti attho. 
 

 DantikÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
5. UbbiritherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 Amma jÊvÈti-ÈdikÈ UbbiriyÈ theriyÈ gÈthÈ. Ayampi purimabuddhesu 
katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ upacinantÊ 
Padumuttarassa Bhagavato kÈle HaÑsavatÊnagare kulagehe nibbattitvÈ 
viÒÒutaÑ pattÈ ekadivasaÑ mÈtÈpit|su ma~galaÑ anubhavituÑ 
gehantaragatesu adutiyÈ sayaÑ gehe ohÊnÈ upakaÔÔhÈya velÈya Bhagavato 
sÈvakaÑ ekaÑ khÊÓÈsavattheraÑ gehadvÈrasamÊpena gacchantaÑ disvÈ 
bhikkhaÑ dÈtukÈmÈ “bhante idha pavisathÈ”ti vatvÈ there gehaÑ paviÔÔhe 
paÒcapatiÔÔhitena theraÑ vanditvÈ gonakÈdÊhi ÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ adÈsi. 
NisÊdi thero 
______________________________________________________________ 
 1. SappinikÈya (SÊ) 2. KiÑ karontÊti (I, Ka) 
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paÒÒatte Èsane. SÈ pattaÑ gahetvÈ piÓÉapÈtassa p|retvÈ therassa hatthe 
Ôhepesi. Thero anumodanaÑ katvÈ pakkÈmi. SÈ tena puÒÒakammena 
TÈvatiÑsesu nibbattitvÈ tattha yÈvatÈyukaÑ uÄÈradibbasampattiÑ 
anubhavitvÈ tato cutÈ sugatÊsuyeva saÑsarantÊ imasmiÑ BuddhuppÈde 
SÈvatthiyaÑ gahapatimahÈsÈlakule nibbattitvÈ UbbirÊti laddhanÈmÈ abhir|pÈ 
dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ ahosi. SÈ vayappattakÈle KosalaraÒÒÈ attano gehaÑ nÊtÈ 
katipayasaÑvaccharÈtikkamena ekaÑ dhÊtaraÑ labhi, tassÈ JÊvantÊti nÈmaÑ 
akaÑsu. RÈjÈ tassÈ dhÊtaraÑ disvÈ tuÔÔhamÈnaso UbbiriyÈ abhisekaÑ adÈsi. 
DhÊtÈ panassÈ ÈdhÈvetvÈ paridhÈvitvÈ vicaraÓakÈle kÈlamakÈsi. MÈtÈ yattha 
tassÈ sarÊranikkhepo kato, taÑ susÈnaÑ gantvÈ divase divase paridevati. 
EkadivasaÑ Satthu santikaÑ gantvÈ vanditvÈ thokaÑ nisÊditvÈ gatÈ 
AciravatÊnadiyÈ tÊre ÔhatvÈ dhÊtaraÑ Èrabbha paridevati. TaÑ disvÈ SatthÈ 
gandhakuÔiyaÑ yathÈnisinnova attÈnaÑ dassetvÈ “kasmÈ vippalapasÊ”ti 
pucchi. Mama dhÊtaraÑ Èrabbha vippalapÈmi BhagavÈti. ImasmiÑ susÈne 
jhÈpitÈ tava dhÊtaro caturÈsÊtisahassamattÈ, tÈsaÑ kataraÑ sandhÈya 
vippalapasÊti. TÈsaÑ taÑ taÑ ÈÄÈhanaÔÔhÈnaÑ dassetvÈ– 
 
 51. “Amma jÊvÈti vanamhi kandasi, attÈnaÑ adhigaccha Ubbiri. 
 CullÈsÊtisahassÈni, sabbÈ jÊvasanÈmikÈ. 
 EtamhÈ’ÄÈhane daÉÉhÈ, tÈsaÑ kamanusocasÊ”ti– 

sa-upaÉÉhagÈthamÈha1. 

 Tattha amma jÊvÈti mÈtupacÈranÈmena dhÊtuyÈ ÈlapanaÑ, idaÒcassÈ 
vippalapanÈkÈradassanaÑ. Vanamhi kandasÊti vanamajjhe paridevasi. 
AttÈnaÑ adhigaccha UbbirÊti Ubbiri tava attÈnameva tÈva bujjhassu 
yÈthÈvato jÈnÈhi. CullÈsÊtisahassÈnÊti caturÈsÊtisahassÈni. SabbÈ 
jÊvasanÈmikÈti tÈ sabbÈpi jÊvanti, yÈ samÈnanÈmikÈ2. 
EtamhÈ’ÄÈhanedaÉÉhÈti etamhi susÈne jhÈpitÈ. TÈsaÑ kamanusocasÊti tÈsu 
jÊvantÊnÈmÈsu caturÈsÊtisahassamattÈsu kaÑ sandhÈya tvaÑ anusocasi 
anusokaÑ ÈpajjasÊti evaÑ SatthÈrÈ dhamme desite desanÈnusÈrena 
______________________________________________________________ 
 1. DiyaÉÉhagÈthamÈha (SÊ) 2. EkanÈmikÈ (SÊ) 
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ÒÈÓaÑ pesetvÈ vipassanaÑ ÈrabhitvÈ Satthu desanÈvilÈsena attano ca 
hetusampattiyÈ yathÈÔhÈtÈva vipassanaÑ ussukkÈpetvÈ maggapaÔipÈÔiyÈ 
aggaphale arahatte patiÔÔhÈsi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

   “Nagare HaÑsavatiyÈ, ahosiÑ bÈlikÈ tadÈ. 
   MÈtÈ ca me pitÈ ceva, kammantaÑ agamaÑsu te. 

   Majjhanhikamhi s|riye, addasaÑ samaÓaÑ ahaÑ. 
   VÊthiyÈ anugacchantaÑ, ÈsanaÑ paÒÒapesahaÑ. 

   GonakÈvikatikÈhi, paÒÒapetvÈ mamÈsanaÑ. 
   PasannacittÈ sumanÈ, idaÑ vacanamabraviÑ. 

   SantattÈ kuthitÈ bh|mi, s|ro majjhanhike Ôhito. 
   MÈlutÈ ca na vÈyanti, kÈlo cevettha mehiti. 

   PaÒÒattamÈsanamidaÑ, tavatthÈya MahÈmuni. 
   AnukampaÑ upÈdÈya, nisÊda mama Èsane. 

   NisÊdi tattha samaÓo, sudanto suddhamÈnaso. 
   Tassa pattaÑ gahetvÈna, yathÈrandhaÑ adÈsahaÑ. 

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

   Tattha me sukataÑ byamhaÑ, Èsanena sunimmitaÑ. 
   SaÔÔhiyojanamubbedhaÑ, tiÑsayojanavitthataÑ. 

   SoÓÓamayÈ maÓimayÈ, athopi phalikÈmayÈ. 
   Lohita~gamayÈ ceva, palla~kÈ vividhÈ mama. 

   T|likÈvikatikÈhi, kaÔÔissacittakÈhi ca. 
   Uddha-ekantalomÊ ca, palla~kÈ me susaÓÔhitÈ. 

   YadÈ icchÈmi gamanaÑ, hÈsakhiÉÉasamappitÈ. 
   Saha palla~kaseÔÔhena, gacchÈmi mama patthitaÑ. 

   AsÊtidevarÈj|naÑ, MahesittamakÈrayiÑ. 
   SattaticakkavattÊnaÑ, MahesittamakÈrayiÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 202 piÔÔhÈdÊsu. 
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 BhavÈbhave saÑsarantÊ, mahÈbhogaÑ labhÈmahaÑ. 
 Bhoge me |natÈ natthi, ekÈsanassidaÑ phalaÑ. 

 Duve bhave saÑsarÈmi, devatte atha mÈnuse. 
 AÒÒe bhave na jÈnÈmi, ekÈsanassidaÑ phalaÑ. 

 Duve kule pajÈyÈmi, khattiye cÈpi brÈhmaÓe. 
 UccÈkulÊnÈ sabbattha, ekÈsanassidaÑ phalaÑ. 

 DomanassaÑ na jÈnÈmi, cittasantÈpanaÑ mama. 
 VevaÓÓiyaÑ na jÈnÈmi, ekÈsanassidaÑ phalaÑ. 

 DhÈtiyo maÑ upaÔÔhanti, KhujjÈ celÈpikÈ bah|. 
 A~kena a~kaÑ gacchÈmi, ekÈsanassidaÑ phalaÑ. 

 AÒÒÈ nhÈpenti bhojenti, aÒÒÈ ramenti maÑ sadÈ. 
 AÒÒÈ gandhaÑ vilimpanti, ekÈsanassidaÑ phalaÑ. 

 MaÓÉape rukkham|le vÈ, suÒÒÈgÈre vasantiyÈ. 
 Mama sa~kappamaÒÒÈya, palla~ko upatiÔÔhati. 

 AyaÑ pacchimako mayhaÑ, carimo vattate bhavo. 
 AjjÈpi rajjaÑ chaÉÉetvÈ, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 

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

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

 Arahatte pana patiÔÔhÈya attanÈ adhigatavisesaÑ pakÈsentÊ– 
    
 52. “AbbahÊ tava me sallaÑ, duddasaÑ hadayassitaÑ. 
 YaÑ me sokaparetÈya, dhÊtusokaÑ byapÈnudi. 
 
 53. SÈ’jja abb|ÄhasallÈhaÑ, nicchÈtÈ parinibbutÈ. 
 BuddhaÑ dhammaÒca saÑghaÒca, upemi saraÓaÑ Munin”ti– 

imÈ dve gÈthÈ abhÈsi. 
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 Tattha abbahÊ vata me sallaÑ, duddasaÑ hadayassitanti 
anupacitakusalasambhÈrehi yÈthÈvato duddasaÑ mama cittasannissitaÑ 
pÊÄÈjananato dunnÊharaÓato anto tudanato ca “sallan”ti laddhanÈmaÑ sokaÑ 
taÓhaÒca abbahÊ vata nÊhari vata. YaÑ me sokaparetÈyÈti yasmÈ sokena 
abhibh|tÈya mayhaÑ dhÊtusokaÑ byapÈnudi anavasesato nÊhari, tasmÈ 
abbahÊ vata me sallanti yojanÈ. 

 SÈ’jja abb|ÄhasallÈhanti sÈ ahaÑ ajja sabbaso uddhaÔataÓhÈsallÈ tato 
eva nicchÈtÈ parinibbutÈ. Muninti sabbaÒÒubuddhaÑ 
tadupadesitamaggaphalanibbÈnapabhedaÑ navavidhalokuttaradhammaÒca 
tattha patiÔÔhitaÑ aÔÔha-ariyapuggalasam|hasa~khÈtÈ saÑghaÒca anuttarehi 
tehi yojanato sakalavaÔÔadukkhavinÈsanato ca saraÓaÑ tÈÓaÑ leÓaÑ 
parÈyaÓanti upemi upagacchÈmi bujjhÈmi sevÈmi cÈti attho. 
 

UbbiritherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
6. SukkÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 KiÑ’me katÈ RÈjagaheti-ÈdikÈ SukkÈya theriyÈ gÈthÈ. Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ 
upacinantÊ Vipassissa Bhagavato kÈle BandhumatÊnagare kulagehe 
nibbattitvÈ viÒÒutaÑ pattÈ upÈsikÈhi saddhiÑ vihÈraÑ gantvÈ Satthu santike 
dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddhÈ pabbajitvÈ bahussutÈ dhammadharÈ 
paÔibhÈnavatÊ ahosi. SÈ tattha bah|ni vassasahassÈni brahmacariyaÑ caritvÈ 
puthujjanakÈlakiriyameva katvÈ Tusite nibbatti, tathÈ Sikhissa Bhagavato, 
Vessabhussa Bhagavato kÈleti evaÑ tiÓÓaÑ SammÈsambuddhÈnaÑ sÈsane 
sÊlaÑ rakkhitvÈ bahussutÈ dhammadharÈ ahosi, tathÈ Kakusandhassa, 
KoÓÈgamanassa, Kassapassa ca Bhagavato sÈsane pabbajitvÈ visuddhasÊlÈ 
bahussutÈ dhammakathikÈ ahosi. 

 EvaÑ sÈ tattha tattha bahuÑ puÒÒaÑ upacinitvÈ sugatÊsuyeva 
saÑsarantÊ imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahanagare gahapatimahÈsÈlakule 
nibbatti, SukkÈtissÈ nÈmaÑ ahosi. SÈ viÒÒutaÑ pattÈ Satthu 
RÈjagahapavesane 
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LaddhappasÈdÈ upÈsikÈ hutvÈ aparabhÈge DhammadinnÈya theriyÈ santike 
dhammaÑ sutvÈ saÒjÈtasaÑvegÈ tassÈ eva santike pabbajitvÈ vipassanÈya 
kammaÑ karontÊ nacirasseva saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. Tena 
vuttaÑ ApadÈne1– 

   “Ekanavutito kappe, VipassÊ nÈma nÈyako. 
   Uppajji cÈrudassano, sabbadhammavipassako. 

   TadÈhaÑ BandhumatiyaÑ, jÈtÈ aÒÒatare kule. 
   DhammaÑ sutvÈna Munino, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 

   BahussutÈ dhammadharÈ, paÔibhÈnavatÊ tathÈ. 
   VicittakathikÈ cÈpi, JinasÈsanakÈrikÈ. 

   TadÈ dhammakathaÑ katvÈ, hitÈya janataÑ bahuÑ. 
   Tato cutÈhaÑ TusitaÑ, upapannÈ yasassinÊ. 

   EkattiÑse ito kappe, SikhÊ viya SikhÊ Jino. 
   Tapanto yasasÈ loke, uppajji vadataÑ varo. 

   TadÈpi pabbajitvÈna, BuddhasÈsanakovidÈ. 
   JotetvÈ JinavÈkyÈni, tatopi tidivaÑ gatÈ. 

   EkattiÑseva kappamhi, Vessabh| nÈma nÈyako. 
   Uppajjittha mahÈÒÈÓÊ, tadÈpi ca tathevahaÑ. 

   PabbajitvÈ dhammadharÈ, jotayiÑ JinasÈsanaÑ. 
   GantvÈ MarupuraÑ rammaÑ, anubhosiÑ mahÈsukhaÑ. 

   Imamhi bhaddake kappe, Kakusandho Jinuttamo. 
   Uppajji narasaraÓo, tadÈpi ca tathevahaÑ. 

   PabbajitvÈ MunimataÑ, jotayitvÈ yathÈyukaÑ. 
   Tato cutÈhaÑ tidivaÑ, agaÑ sabhavanaÑ yathÈ. 

   ImasmiÑyeva kappamhi, KoÓÈgamananÈyako. 
   Uppajji lokasaraÓo, araÓo amata~gato. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 288 piÔÔhÈdÊsu. 
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   TadÈpi pabbajitvÈna, sÈsane tassa tÈdino. 
   BahussutÈ dhammadharÈ, jotayiÑ JinasÈsanaÑ. 

   ImasmiÑyeva kappamhi, Kassapo Munimuttamo. 
   Uppajji lokasaraÓo, araÓo maraÓantag|. 

   TassÈpi naravÊrassa, pabbajitvÈna sÈsane. 
   PariyÈpuÔasaddhammÈ, paripucchÈ visÈradÈ. 

   SusÊlÈ lajjinÊ ceva, tÊsu sikkhÈsu kovidÈ. 
   BahuÑ dhammakathaÑ katvÈ, yÈvajÊvaÑ MahÈmune. 

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

   Pacchime ca bhave dÈni, Giribbajapuruttame.  
   JÈtÈ seÔÔhikule phÊte, mahÈratanasaÒcaye. 

   YadÈ bhikkhusahassena, parivuto LokanÈyako. 
   UpÈgami RÈjagahaÑ, sahassakkhena vaÓÓito. 

   Danto dantehi saha purÈÓajaÔilehi, vippamutto vippamuttehi. 
   Si~gÊnikkhasavaÓÓo, RÈjagahaÑ pÈvisi BhagavÈ.   

   DisvÈ BuddhÈnubhÈvaÑ taÑ, sutvÈva guÓasaÒcayaÑ. 
   Buddhe cittaÑ pasÈdetvÈ, p|jayiÑ taÑ yathÈphalaÑ. 

   Aparena ca kÈlena, DhammadinnÈya santike. 
   AgÈrÈ nikkhamitvÈna, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 

   Kesesu chijjamÈnesu, kilese jhÈpayiÑ ahaÑ. 
   UggahiÑ sÈsanaÑ sabbaÑ, pabbajitvÈ cirenahaÑ. 

   Tato dhammamadesesiÑ, mahÈjanasamÈgame. 
   Dhamme desiyamÈnamhi, dhammÈbhisamayo ahu. 

   NekapÈÓasahassÈnaÑ, taÑ viditvÈtivimhito. 
   Abhippasanno me yakkho, bhamitvÈna GiribbajaÑ. 
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 KiÑ’me katÈ RÈjagahe manussÈ, madhuÑ pÊtÈva acchare. 
 Ye sukkaÑ na upÈsanti, desentiÑ amataÑ padaÑ. 

 TaÒca appaÔivÈnÊyaÑ, asecanakamojavaÑ. 
 Pivanti maÒÒe sappaÒÒÈ, valÈhakamivaddhag|. 

 IddhÊsu ca vasÊ homi, dibbÈya sotadhÈtuyÈ. 
 CetopariyaÒÈÓassa, vasÊ homi MahÈmune. 

 PubbenivÈsaÑ jÈnÈmi, dibbacakkhu visodhitaÑ. 
 SabbÈsavaparikkhÊÓÈ, natthi dÈni punabbhavo. 

 AtthadhammaniruttÊsu, paÔibhÈne tatheva ca. 
 ©ÈÓaÑ mama mahÈvÊra, uppannaÑ tava santike. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ paÒcasatabhikkhuniparivÈrÈ mahÈdhammakathikÈ 
ahosi. SÈ ekadivasaÑ RÈjagahe piÓÉÈya caritvÈ katabhattakiccÈ 
bhikkhunupassayaÑ pavisitvÈ sannisinnÈya mahatiyÈ parisÈya 
madhubhaÓÉaÑ1 pÊÄetvÈ sumadhuraÑ pÈyentÊ viya amatena abhisiÒcantÊ 
viya dhammaÑ deseti. ParisÈ cassÈ dhammakathaÑ ohitasotÈ avikkhittacittÈ 
sakkaccaÑ suÓÈti. TasmiÑ khaÓe theriyÈ ca~kamanakoÔiyaÑ rukkhe 
adhivatthÈ devatÈ dhammadesanÈya pasannÈ RÈjagahaÑ pavisitvÈ rathiyÈya 
rathiyaÑ si~ghÈÔakena si~ghÈÔakaÑ vicaritvÈ tassÈ guÓaÑ vibhÈventÊ– 
 
 54. “KiÑ’me katÈ RÈjagahe manussÈ, madhuÑ pÊtÈva acchare. 
 Ye sukkaÑ na upÈsanti, desentiÑ BuddhasÈsanaÑ. 
 
 55. TaÒca appaÔivÈnÊyaÑ, asecanakamojavaÑ. 
 Pivanti maÒÒe sappaÒÒÈ, valÈhakamivaddhag|”ti– 

imÈ dve gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha kiÑ’me katÈ RÈjagahe manussÈti ime RÈjagahe manussÈ kiÑ 
katÈ kismiÑ nÈma kicce byÈvaÔÈ. MadhuÑ pÊtÈva acchareti yathÈ 
bhaÓÉamadhuÑ2 gahetvÈ madhuÑ pÊtavanto visaÒÒino hutvÈ sÊsaÑ 
ukkhipituÑ na 
______________________________________________________________ 
 1.  MadhugaÓÉaÑ (SÊ) 2. GaÓÉamadhuÑ (SÊ) 
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sakkonti, evaÑ imepi dhammasaÒÒÈya visaÒÒino hutvÈ maÒÒe sÊsaÑ 
ukkhipituÑ na sakkonti, kevalaÑ acchantiyevÈti attho. Ye sukkaÑ na 
upÈsanti, desentiÑ BuddhasÈsananti Buddhassa Bhagavato sÈsanaÑ 
yÈthÈvato desentiÑ pakÈsentiÑ sukkaÑ theriÑ ye na upÈsanti na 
payirupÈsanti, te ime RÈjagahe manussÈ kiÑ katÈti yojanÈ. 

 TaÒca appaÔivÈnÊyanti taÒca pana dhammaÑ anivattita1 bhÈvÈvahaÑ 
niyyÈnikaÑ, abhikkantatÈya vÈ yathÈ sotujanasavanamanoharabhÈvena 
anapanÊyaÑ asecanakaÑ anÈsittakaÑ pakatiyÈva mahÈrasaÑ tato eva 
ojavantaÑ. “Osadhan”tipi PÈÄi, vaÔÔadukkhabyÈdhitikicchÈya osadhabh|taÑ. 
Pivanti maÒÒe sappaÒÒÈ, valÈhakamivaddhag|ti valÈhakantarato 
nikkhantaÑ udakaÑ nirudakakantÈre pathagÈ2 viya taÑ dhammaÑ sappaÒÒÈ 
paÓÉitapurisÈ pivanti maÒÒe pivantÈ viya suÓanti. 

 ManussÈ taÑ sutvÈ pasannamÈnasÈ theriyÈ santikaÑ upasa~kamitvÈ 
sakkaccaÑ dhammaÑ suÓiÑsu. AparabhÈge theriyÈ ÈyupariyosÈne 
parinibbÈnakÈle sÈsanassa niyyÈnikabhÈvavibhÈvanatthaÑ aÒÒaÑ 
byÈkarontÊ– 
 
 56. “SukkÈ sukkehi dhammehi, vÊtarÈgÈ samÈhitÈ. 
 DhÈreti antimaÑ dehaÑ, jetvÈ mÈraÑ savÈhanan”ti– 

imaÑ gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha sukkÈti SukkÈtherÊ attÈnameva paraÑ viya dasseti. Sukkehi 
dhammehÊti suparisuddhehi lokuttaradhammehi. VÊtarÈgÈ samÈhitÈti 
aggamaggena sabbaso vÊtarÈgÈ arahattaphalasamÈdhinÈ samÈhitÈ. SesaÑ 
vuttanayameva. 
 

SukkÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 1. AnivattanÊya (SÊ) 2. PathikÈ (Ka) 
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7. SelÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 Natthi nissaraÓaÑ loketi-ÈdikÈ SelÈya theriyÈ gÈthÈ. Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ 
upacinantÊ HaÑsavatÊnagare kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ pattÈ mÈtÈpit|hi 
samÈnajÈtikassa kulaputtassa dinnÈ tena saddhiÑ bah|ni vassasatÈni 
sukhasaÑvÈsaÑ vasitvÈ tasmiÑ kÈla~kate sayampi addhagatÈ vayo-
anuppattÈ saÑvegajÈtÈ kiÑkusalagavesinÊ kÈlena kÈlaÑ ÈrÈmena ÈrÈmaÑ 
vihÈrena vihÈraÑ anuvicarati “samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ santike dhammaÑ 
sossÈmÊ”ti. SÈ ekadivasaÑ Satthu BodhirukkhaÑ upasa~kamitvÈ “yadi 
Buddho BhagavÈ asamo asamasamo appaÔipuggalo, dassetu me ayaÑ bodhi 
pÈÔihÈriyan”ti nisÊdi. TassÈ tathÈ cittuppÈdasamanantarameva bodhi pajjali, 
sabbasovaÓÓamayÈ sÈkhÈ uÔÔhahiÑsu, sabbÈ disÈ virociÑsu. SÈ taÑ 
pÈÔihÈriyaÑ disvÈ pasannamÈnasÈ garucittÊkÈraÑ upaÔÔhapetvÈ sirasi aÒjaliÑ 
paggayha sattarattindivaÑ tattheva nisÊdi. Sattame divase uÄÈraÑ 
p|jÈsakkÈraÑ akÈsi. SÈ tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsarantÊ 
imasmiÑ BuddhuppÈde ŒÄavÊraÔÔhe ŒÄavikassa raÒÒo dhÊtÈ hutvÈ nibbatti, 
SelÈtissÈ nÈmaÑ ahosi. ŒÄavikassa pana raÒÒo dhÊtÈti katvÈ ŒÄavikÈtipi naÑ 
voharanti. SÈ viÒÒutaÑ pattÈ Satthari ŒÄavakaÑ dametvÈ tassa hatthe 
pattacÊvaraÑ datvÈ tena saddhiÑ ŒÄavÊnagaraÑ upagate dÈrikÈ hutvÈ raÒÒÈ 
saddhiÑ Satthu santikaÑ upagantvÈ dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddhÈ 
upÈsikÈ ahosi. SÈ aparabhÈge saÒjÈtasaÑvegÈ bhikkhunÊsu pabbajitvÈ 
katapubbakiccÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ sa~khÈre sammasantÊ 
upanissayasampannattÈ paripakkaÒÈÓÈ nacirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena 
vuttaÑ ApadÈne1– 

    “Nagare HaÑsavatiyÈ, cÈrikÊ ÈsahaÑ tadÈ. 
   ŒrÈmena ca ÈrÈmaÑ, carÈmi kusalatthikÈ. 

   KÈÄapakkhamhi divase, addasaÑ bodhimuttamaÑ. 
   Tattha cittaÑ pasÈdetvÈ, bodhim|le nisÊdahaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 204 piÔÔhÈdÊsu. 
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 GarucittaÑ upaÔÔhetvÈ, sire katvÈna aÒjaliÑ.  
 SomanassaÑ pavedetvÈ, evaÑ cintesi tÈvade. 

 Yadi Buddho amitaguÓo, asamappaÔipuggalo. 
 Dassetu pÈÔihÊraÑ me, bodhi obhÈsatu ayaÑ. 

 Saha Èvajjite mayhaÑ, bodhi pajjali tÈvade. 
 SabbasoÓÓamayÈ Èsi, disÈ sabbÈ virocati. 

 SattarattindivaÑ tattha, bodhim|le nisÊdahaÑ. 
 Sattame divase patte, dÊpap|jaÑ akÈsahaÑ. 

 ŒsanaÑ parivÈretvÈ, paÒcadÊpÈni pajjaluÑ. 
 YÈva udeti s|riyo, dÊpÈ me pajjaluÑ tadÈ. 

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

 Tattha me sukataÑ byamhaÑ, paÒcadÊpÈti vuccati. 
 SaÔÔhiyojanamubbedhaÑ, tiÑsayojanavitthataÑ. 

 Asa~khiyÈni dÊpÈni, parivÈre jaliÑsu me. 
 YÈvatÈ devabhavanaÑ, dÊpÈlokena jotati. 

 ParammukhÈ nisÊditvÈ, yadi icchÈmi passituÑ. 
 UddhaÑ adho ca tiriyaÑ, sabbaÑ passÈmi cakkhunÈ. 

 YÈvatÈ abhika~khÈmi, daÔÔhuÑ sugataduggate. 
 Tattha ÈvaraÓaÑ natthi, rukkhesu pabbatesu vÈ. 

 AsÊtidevarÈj|naÑ, MahesittamakÈrayiÑ. 
 SatÈnaÑ cakkavattÊnaÑ, MahesittamakÈrayiÑ. 

 YaÑ yaÑ yonupapajjÈmi, devattaÑ atha mÈnusaÑ. 
 DÊpasatasahassÈni, parivÈre jalanti me. 

 DevalokÈ cavitvÈna, uppajjiÑ mÈtukucchiyaÑ. 
 MÈtukucchigatÈ santÊ, akkhi me na nimÊlati. 

 DÊpasatasahassÈni, puÒÒakammasama~gitÈ. 
 Jalanti s|tikÈgehe, paÒcadÊpÈnidaÑ phalaÑ. 
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 Pacchime bhave sampatte, mÈnasaÑ vinivattayiÑ. 
 AjarÈmataÑ sÊtibhÈvaÑ, nibbÈnaÑ phassayiÑ ahaÑ. 

 JÈtiyÈ sattavassÈhaÑ, arahattamapÈpuÓiÑ. 
 UpasampÈdayÊ Buddho, guÓamaÒÒÈya Gotamo. 

 MaÓÉape rukkham|le vÈ, suÒÒÈgÈre vasantiyÈ. 
 SadÈ pajjalate dÊpaÑ, paÒcadÊpÈnidaÑ phalaÑ. 

 DibbacakkhuvisuddhaÑ me, samÈdhikusalÈ ahaÑ. 
 AbhiÒÒÈpÈramippattÈ, paÒcadÊpÈnidaÑ phalaÑ. 

 SabbavositavosÈnÈ, katakiccÈ anÈsavÈ. 
 PaÒcadÊpÈ mahÈvÊra, pÈde vandÈmi cakkhuma. 

 Satasahassito kappe, yaÑ dÊpamadadiÑ tadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, paÒcadÊpÈnidaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ therÊ SÈvatthiyaÑ viharantÊ ekadivasaÑ 
pacchÈbhattaÑ SÈvatthito nikkhamitvÈ divÈvihÈratthÈya AndhavanaÑ 
pavisitvÈ aÒÒatarasmiÑ rukkham|le nisÊdi. Atha naÑ mÈro vivekato 
vicchedetukÈmo1 aÒÒÈtakar|pena upagantvÈ– 
 
 57. “Natthi nissaraÓaÑ loke, kiÑ vivekena kÈhasi. 
 BhuÒjÈhi2 kÈmaratiyo, mÈhu pacchÈnutÈpinÊ”ti– 

gÈthamÈha. 

 Tassattho–imasmiÑ loke sabbasamayesupi upaparikkhÊyamanesu 
nissaraÓaÑ nibbÈnaÑ nÈma natthi tesaÑ tesaÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ 
chandaso paÔiÒÒÈyamÈnaÑ vohÈramatta3 mevetaÑ, tasmÈ kiÑ vivekena 
kÈhasi evar|pe sampannapaÔhamavaye ÔhitÈ iminÈ kÈyavivekena kiÑ 
karissasi. Atha kho bhuÒjÈhi kÈmaratiyo vatthukÈmakilesakÈmasannissitÈ 
______________________________________________________________ 
 1. VicchinditukÈmo (Ka), cÈvetukÈmo (SaÑ 1. 129 piÔÔhe.) 
 2. BhuÒjassu (SaÑ 1. 129 piÔÔhe.) 3. VÈcÈvatthumatta (Ka) 
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khiÉÉÈratiyo paccanubhohi. KasmÈ?1 MÈhu pacchÈnutÈpinÊ “yadatthaÑ2 
brahmacariyaÑ carÈmi, tadeva nibbÈnaÑ natthi, tenevetaÑ nÈdhigataÑ, 
kÈmabhogÈ ca parihÊnÈ, anattho vata mayhan”ti pacchÈ vippaÔisÈrinÊ mÈ 
ahosÊti adhippÈyo. 

 TaÑ sutvÈ therÊ “bÈlo vatÈyaÑ mÈro, yo mama paccakkhabh|taÑ 
nibbÈnaÑ paÔikkhipati. KÈmesu ca maÑ pavÈreti, mama khÊÓÈsavabhÈvaÑ 
na jÈnÈti, handa naÑ taÑ jÈnÈpetvÈ tajjessÈmÊ”ti cintetvÈ– 
 
 58. “Sattis|l|pamÈ kÈmÈ, khandhÈ’saÑ adhikuÔÔanÈ. 
 YaÑ tvaÑ kÈmaratiÑ br|si, aratÊ dÈni sÈ mama3. 
 
 59. Sabbattha vihatÈ nandÊ, tamokkhandho padÈlito. 
 EvaÑ jÈnÈhi pÈpima, nihato tvamasi antakÈ”ti– 

imaÑ gÈthÈdvayamÈha. 

 Tattha sattis|l|pamÈ kÈmÈti kÈmÈ nÈma yena adhiÔÔhitÈ, tassa sattassa 
vinivijjhanato nisitasatti viya s|laÑ viya ca4 daÔÔhabbÈ. KhandhÈti 
upÈdÈnakkhandhÈ. Œsanti tesaÑ. AdhikuÔÔanÈti chindanÈdhiÔÔhÈnÈ, 
accÈdÈnaÔÔhÈnanti attho. Yato khandhe accÈdÈya sattÈ kÈmehi chejjabhejjaÑ 
pÈpuÓanti. YaÑ tvaÑ kÈmaratiÑ br|si, arati dÈni sÈ mamÈti pÈpima tvaÑ 
yaÑ kÈmaratiÑ ramitabbaÑ sevitabbaÑ katvÈ vadasi, sÈ dÈni mama 
niratijÈtikattÈ5 mÊÄhasadisÈ, na tÈya mama koci attho atthÊti. 

 Tattha kÈraÓamÈha “sabbattha vihatÈ nandÊ”ti-ÈdinÈ. Tattha evaÑ 
jÈnÈhÊti “sabbaso pahÊnataÓhÈvijjÈ”ti maÑ jÈnÈhi, tato eva 
balavidhamanavisayÈtikkamanehi antaka lÈmakÈcÈra mÈra tvaÑ mayÈ 
nihato bÈdhito asi, na panÈhaÑ tayÈ bÈdhitabbÈti attho. 

 EvaÑ theriyÈ mÈro santajjito tatthevantaradhÈyi. TherÊpi 
phalasamÈpattisukhena Andhavane divasabhÈgaÑ vÊtinÈmetvÈ sÈyanhe 
vasanaÔÔhÈnameva gatÈ. 
 

SelÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. KasmÈ yasmÈ (Ka) 2. NissaraÓatthaÑ (Ka) 
 3. Arati mayha sÈ ahu (SaÑ 1. 129 piÔÔhe.) 
 4. NisitapÊtasattis|lÈ viya (SÊ) 5. ŒratijÈtikattÈ (SÊ) 
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8. SomÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 YaÑ taÑ isÊhi pattabbanti-ÈdikÈ SomÈya gÈthÈ. Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ 
upacinantÊ Sikhissa Bhagavato kÈle khattiyamahÈsÈlakule nibbattitvÈ 
viÒÒutaÑ patvÈ AruÓaraÒÒo1 aggamahesÊ ahosÊti sabbaÑ atÊtavatthu 
AbhayattheriyÈ vatthusadisaÑ. Paccuppannavatthu pana ayaÑ therÊ tattha 
tattha devamanussesu saÑsarantÊ imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahe 
BimbisÈrassa raÒÒo purohitassa dhÊtÈ hutvÈ nibbatti, tassÈ SomÈti nÈmaÑ 
ahosi. SÈ viÒÒutaÑ pattÈ Satthu RÈjagahapavesane paÔiladdhasaddhÈ upÈsikÈ 
hutvÈ aparabhÈge saÒjÈtasaÑvegÈ bhikkhunÊsu pabbajitvÈ katapubbakiccÈ 
vipassanÈya kammaÑ karontÊ na cirasseva saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ 
pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

 “Nagare AruÓavatiyÈ, AruÓo nÈma khattiyo. 
 Tassa raÒÒo ahuÑ bhariyÈ, vÈritaÑ vÈrayÈmahaÑ. 
 YÈvatÈ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 SabbaÑ AbhayattheriyÈ apadÈnasadisaÑ. 

 ArahattaÑ pana patvÈ vimuttisukhena SÈvatthiyaÑ viharantÊ 
ekadivasaÑ divÈvihÈratthÈya AndhavanaÑ pavisitvÈ aÒÒatarasmiÑ 
rukkham|le nisÊdi. Atha naÑ mÈro vivekato vicchedetukÈmo3 
adissamÈnar|po upagantvÈ ÈkÈse ÔhatvÈ– 
 
 60. “YaÑ taÑ isÊhi pattabbaÑ, ÔhÈnaÑ durabhisambhavaÑ. 
 Na taÑ dva~gulapaÒÒÈya, sakkÈ pappotumitthiyÈ”ti– 

imaÑ gÈthamÈha. 

 Tassattho–SÊlakkhandhÈdÊnaÑ ekanaÔÔhena “isÊ”ti laddhanÈmehi 
BuddhÈdÊhi mahÈpaÒÒehi pattabbaÑ, taÑ aÒÒehi pana durabhisambhavaÑ 
dunnipphÈdanÊyaÑ. YaÑ taÑ arahattasa~khÈtaÑ paramassÈsaÔÔhÈnaÑ, na 
taÑ dva~gulapaÒÒÈya nihÊnapaÒÒÈya itthiyÈ pÈpuÓituÑ sakkÈ. Itthiyo hi 
sattaÔÔhavassakÈlato paÔÔhÈya sabbakÈlaÑ odanaÑ pacantiyo pakkuthite 
udake taÓÉule pakkhipitvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. AruÓavato raÒÒo (SÊ) 2. Khu 4. 193 piÔÔhÈdÊsu. 3. VicchinditukÈmo (Ka) 
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“ettÈvatÈ odanaÑ pakkan”ti na jÈnanti, pakkuthiyamÈne pana taÓÉule 
dabbiyÈ uddharitvÈ dvÊhi a~gulÊhi pÊÄetvÈ jÈnanti, tasmÈ dva~gulipaÒÒÈyÈti 
vuttÈ. 

 TaÑ sutvÈ therÊ mÈraÑ apasÈdentÊ– 
 
 61. “ItthibhÈvo no kiÑ kayirÈ1, cittamhi susamÈhite. 
 ©ÈÓamhi vattamÈnamhi, sammÈ dhammaÑ vipassato. 
 
 62. Sabbattha vihatÈ nandÊ, tamokkhandho padÈlito. 
 EvaÑ jÈnÈhi pÈpima, nihato tvamasi antakÈ”ti– 

itarÈ dve gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha itthibhÈvo no kiÑ kayirÈti mÈtugÈmabhÈvo amhÈkaÑ kiÑ 
kareyya, arahattappattiyÈ kÊdisaÑ vibandhaÑ uppÈdeyya. Cittamhi 
susamÈhiteti citte aggamaggasamÈdhinÈ suÔÔhu samÈhite. ©ÈÓamhi 
vattamÈnamhÊti tato arahattamaggaÒÈÓe pavattamÈne. SammÈ dhammaÑ 
vipassatoti catusaccadhammaÑ pariÒÒÈdividhinÈ sammadeva passato. AyaÑ 
hettha sa~khepo–pÈpima itthÊ vÈ hotu puriso vÈ, aggamagge adhigate 
arahattaÑ hatthagatamevÈti. 

 IdÈni tassa attanÈ adhigatabhÈvaÑ ujukameva dassentÊ “sabbattha 
vihatÈ nandÊ”ti gÈthamÈha. SÈ vuttatthÈyeva. 
 

SomÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

TikanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 1. ItthibhÈvo kiÑ kayira (SaÑ 1. 130 piÔÔhe.)



  
  

4. CatukkanipÈta 
 

1. BhaddÈkÈpilÈnÊtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 CatukkanipÈte putto Buddhassa dÈyÈdoti-ÈdikÈ BhaddÈya KÈpilÈniyÈ 
theriyÈ gÈthÈ. SÈ kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle HaÑsavatÊnagare 
kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patvÈ Satthu santike dhamaÑ suÓantÊ 
SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuniÑ pubbenivÈsaÑ anussarantÊnaÑ aggaÔÔhÈne 
ÔhapentaÑ disvÈ adhikÈrakammaÑ katvÈ sayampi taÑ ÔhÈnantaraÑ 
patthetvÈ yÈvajÊvaÑ puÒÒÈni katvÈ tato cutÈ devamanussesu saÑsarantÊ 
anuppanne Buddhe BÈrÈÓasiyaÑ kulagehe nibbattitvÈ patikulaÑ gantvÈ 
ekadivasaÑ attano nanandÈya saddhiÑ kalahaÑ karontÊ tÈya 
Paccekabuddhassa piÓÉapÈte dinne “ayaÑ imassa dÈnaÑ datvÈ 
uÄÈrasampattiÑ labhissatÊ”ti Paccekabuddhassa hatthato pattaÑ gahetvÈ 
bhattaÑ chaÉÉetvÈ kalalassa p|retvÈ adÈsi. MahÈjano garahi bÈle 
Paccekabuddho te kiÑ aparajjhÊ”ti. SÈ tesaÑ vacanena lajjamÈnÈ puna 
pattaÑ gahetvÈ kalalaÑ nÊharitvÈ dhovitvÈ gandhacuÓÓena ubbaÔÔetvÈ 
catumadhurassa p|retvÈ upari Èsittena padumagabbhavaÓÓena sappinÈ 
vijjotamÈnaÑ Paccekabuddhassa hatthe ÔhapetvÈ “yathÈ ayaÑ piÓÉapÈto 
obhÈsajÈto, evaÑ obhÈsajÈtaÑ me sarÊraÑ hot|”ti patthanaÑ paÔhapesi. SÈ 
tato cavitvÈ sugatÊsuyeva saÑsarantÊ KassapabuddhakÈle BÈrÈÓasiyaÑ 
MahÈvibhavassa seÔÔhino dhÊtÈ hutvÈ nibbatti. Pubbakammaphalena1 
duggandhasarÊrÈ manussehi jigucchitabbÈ hutvÈ saÑvegajÈtÈ attano 
ÈbharaÓehi suvaÓÓiÔÔhakaÑ kÈretvÈ Bhagavato cetiye patiÔÔhapesi, 
uppalahatthena ca p|jaÑ akÈsi. TenassÈ sarÊraÑ tasmiÑyeva bhave 
sugandhaÑ manoharaÑ jÈtaÑ. SÈ patino piyÈ manÈpÈ hutvÈ yÈvajÊvaÑ 
kusalaÑ katvÈ tato cutÈ sagge nibbatti. TatthÈpi yÈvajÊvaÑ dibbasukhaÑ 
anubhavitvÈ tato cutÈ BÈrÈÓasiraÒÒo dhÊtÈ hutvÈ tattha devasampattisadisaÑ 
sampattiÑ anubhavantÊ cirakÈlaÑ Paccekabuddhe upaÔÔhahitvÈ tesu 
parinibbutesu saÑvegajÈtÈ tÈpasapabbajjÈya pabbajitvÈ uyyÈne vasantÊ 
jhÈnÈni bhÈvetvÈ brahmaloke nibbattitvÈ tato cutÈ SÈgalanagare 
______________________________________________________________ 
 1. Pubbakammabalena (Ka) 
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Kosiyagottassa brÈhmaÓakulassa gehe nibbattitvÈ mahatÈ parihÈrena 
vaÉÉhitvÈ vayappattÈ MahÈtitthagÈme PipphalikumÈrassa gehaÑ nÊtÈ. 
TasmiÑ pabbajituÑ nikkhante mahantaÑ bhogakkhandhaÑ mahantaÒca 
ÒÈtiparivaÔÔaÑ pahÈya pabbajjatthÈya nikkhamitvÈ paÒca vassÈni 
titthiyÈrÈme pavisitvÈ aparabhÈge MahÈpajÈpatigotamiyÈ santike pabbajjaÑ 
upasampadaÒca labhitvÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ na cirasseva arahattaÑ 
pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

   “Padumuttaro nÈma Jino, sabbadhammÈna pÈrag|. 
   Ito satasahassamhi, kappe uppajji nÈyako.   

   TadÈhu HaÑsavatiyaÑ, Videho nÈma nÈmato. 
   SeÔÔhÊ pah|taratano, tassa jÈyÈ ahosahaÑ. 

   KadÈci so narÈdiccaÑ, upecca saparijjano. 
   Dhammamassosi Buddhassa, sabbadukkhabhayappahaÑ. 

   SÈvakaÑ dhutavÈdÈnaÑ, aggaÑ kittesi nÈyako. 
   SutvÈ sattÈhikaÑ dÈnaÑ, datvÈ Buddhassa tÈdino. 

   Nipacca sirasÈ pÈde, taÑ ÔhÈnamabhipatthayiÑ. 
   Sa hÈsayanto parisaÑ, tadÈ hi narapu~gavo. 

   SeÔÔhino anukampÈya, imÈ gÈthÈ abhÈsatha. 
   Lacchase patthitaÑ ÔhÈnaÑ, nibbuto hohi puttaka. 

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

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

   TaÑ sutvÈ mudito hutvÈ, yÈvajÊvaÑ tadÈ JinaÑ. 
   Mettacitto paricari, paccayehi vinÈyakaÑ. 

   SÈsanaÑ jotayitvÈna, so madditvÈ kutitthiye. 
   VeneyyaÑ vinayitvÈ ca, nibbuto so sasÈvako. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 259 piÔÔhÈdÊsu.
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   Nibbute tamhi lokagge, p|janatthÈya Satthuno. 
   ©Ètimitte samÈnetvÈ, saha tehi akÈrayi. 

   SattayojanikaÑ th|paÑ, ubbiddhaÑ ratanÈmayaÑ. 
   JalantaÑ sataraÑsiÑva, SÈlarÈjaÑva phullitaÑ. 

   SattasatasahassÈni, pÈtiyo tattha kÈrayi. 
   NaÄaggÊ viya jotantÊ, rataneheva sattahi. 

   Gandhatelena p|retvÈ, dÊpÈnujjalayÊ tahiÑ. 
   P|janatthÈya Mahesissa, sabbabh|tÈnukampino. 

   SattasatasahassÈni, puÓÓakumbhÈni kÈrayi. 
   Rataneheva puÓÓÈni, p|janatthÈya Mahesino. 

   Majjhe aÔÔhaÔÔhakumbhÊnaÑ, ussitÈ kaÒcanagghiyo. 
   Atirocanti vaÓÓena, saradeva divÈkaro. 

   CatudvÈresu sobhanti, toraÓÈ ratanÈmayÈ. 
   UssitÈ phalakÈ rammÈ, sobhanti ratanÈmayÈ. 

   Virocanti parikkhittÈ, avaÔaÑsÈ sunimmitÈ. 
   UssitÈni paÔÈkÈni, ratanÈni virocare. 

   SurattaÑ sukataÑ cittaÑ, cetiyaÑ ratanÈmayaÑ. 
   Atirocati vaÓÓena, sasaÒjhova divÈkaro. 

   Th|passa vediyo tisso, haritÈlena p|rayi. 
   EkaÑ manosilÈyekaÑ, aÒjanena ca ekikaÑ. 

   P|jaÑ etÈdisaÑ rammaÑ, kÈretvÈ varavÈdino. 
   AdÈsi dÈnaÑ saÑghassa, yÈvajÊvaÑ yathÈbalaÑ. 

   SahÈva seÔÔhinÈ tena, tÈni puÒÒÈni sabbaso. 
   YÈvajÊvaÑ karitvÈna, sahÈva sugatiÑ gatÈ. 

   SampattiyonubhotvÈna, devatte atha mÈnuse. 
   ChÈyÈ viya sarÊrena, saha teneva saÑsariÑ. 
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   Ekanavutito kappe, VipassÊ nÈma nÈyako. 
   Uppajji cÈrudassano, sabbadhammavipassako. 

   TadÈyaÑ BandhumatiyaÑ, brÈhmaÓo sÈdhusammato. 
   AÉÉho santo guÓenÈpi, dhanena ca suduggato. 

   TadÈpi tassÈhaÑ ÈsiÑ, brÈhmaÓÊ samacetasÈ. 
   KadÈci so dijavaro, sa~gamesi MahÈmuniÑ. 

   NisinnaÑ janakÈyamhi, desentaÑ amataÑ padaÑ. 
   SutvÈ dhammaÑ pamudito, adÈsi ekasÈÔakaÑ. 

   Gharamekena vatthena, gantvÈnetaÑ sa ma’bravi. 
   Anumoda mahÈpuÒÒaÑ, dinnaÑ Buddhassa sÈÔakaÑ. 

   TadÈhaÑ aÒjaliÑ katvÈ, anumodiÑ supÊÓitÈ. 
   Sudinno sÈÔako sÈmi, BuddhaseÔÔhassa tÈdino. 

   Sukhito sajjito hutvÈ, saÑsaranto bhavÈbhave. 
   BÈrÈÓasipure ramme, rÈjÈ Èsi mahÊpati. 

   TadÈ tassa mahesÊhaÑ, itthigumbassa uttamÈ. 
   TassÈti dayitÈ ÈsiÑ, pubbasnehena bhattuno. 

   PiÓÉÈya vicarante te, aÔÔha paccekanÈyake. 
   DisvÈ pamudito hutvÈ, datvÈ piÓÉaÑ mahÈrahaÑ. 

   Puno nimantayitvÈna, katvÈ ratanamaÓÉapaÑ. 
   KammÈrehi kataÑ pattaÑ, sovaÓÓaÑ vata tattakaÑ. 

   SamÈnetvÈna te sabbe, tesaÑ dÈnamadÈsi so. 
   SoÓÓÈsane paviÔÔhÈnaÑ, pasanno sehi pÈÓibhi. 

   Tampi dÈnaÑ sahÈdÈsiÑ, KÈsirÈjenahaÑ tadÈ. 
   PunÈhaÑ BÈrÈÓasiyaÑ, jÈtÈ KÈsikagÈmake. 

   KuÔumbikakule phÊte, sukhito so sabhÈtuko. 
   JeÔÔhassa bhÈtuno jÈyÈ, ahosiÑ supatibbatÈ. 
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   PaccekabuddhaÑ disavÈna, kaniyassa mama bhattuno. 
   BhÈgannaÑ tassa datvÈna, Ègate tamhi pÈvadiÑ. 

   NÈbhinandittha so dÈnaÑ, tato tassa adÈsahaÑ. 
   UkhÈ Èniya taÑ annaÑ, puno tasseva so adÈ. 

   TadannaÑ chaÉÉayitvÈna, duÔÔhÈ BuddhassahaÑ tadÈ. 
   PattaÑ kalalapuÓÓaÑ taÑ, adÈsiÑ tassa tÈdino. 

   DÈne ca gahaÓe ceva, apace padusepi ca. 
   SamacittamukhaÑ disvÈ, tadÈhaÑ saÑvijiÑ bhusaÑ. 

   Puno pattaÑ gahetvÈna, sodhayitvÈ sugandhinÈ. 
   PasannacittÈ p|retvÈ, saghataÑ sakkaraÑ adaÑ. 

   Yattha yatth|papajjÈmi, sur|pÈ homi dÈnato. 
   Buddhassa apakÈrena, duggandhÈ vadanena ca. 

   Puna KassapavÊrassa, nidhÈyantamhi cetiye. 
   SovaÓÓaÑ iÔÔhakaÑ varaÑ, adÈsiÑ muditÈ ahaÑ. 

   CatujjÈtena gandhena, nicayitvÈ tamiÔÔhakaÑ. 
   MuttÈ duggandhadosamhÈ, sabba~gasusamÈgatÈ. 

   Satta pÈtisahassÈni, rataneheva sattahi. 
   KÈretvÈ ghatap|rÈni, vaÔÔÊni ca sahassaso. 

   PakkhipitvÈ padÊpetvÈ, ÔhapayiÑ sattapantiyo. 
   P|janatthaÑ LokanÈthassa, vippasannena cetasÈ. 

   TadÈpi tamhi puÒÒamhi, bhÈginÊyi visesato. 
   Puna KÈsÊsu saÒjÈto, SumittÈ iti vissuto. 

   TassÈhaÑ bhariyÈ ÈsiÑ, sukhitÈ sajjitÈ piyÈ. 
   TadÈ paccekamunino, adÈsiÑ ghanaveÔhanaÑ. 

   TassÈpi bhÈginÊ ÈsiÑ, moditvÈ dÈnamuttamaÑ. 
   PunÈpi KÈsiraÔÔhamhi, jÈto KoliyajÈtiyÈ. 
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   TadÈ KoliyaputtÈnaÑ, satehi saha paÒcahi. 
   PaÒca PaccekabuddhÈnaÑ, satÈni samupaÔÔhahi. 

   TemÈsaÑ tappayitvÈna, adÈsi ca ticÊvare. 
   JÈyÈ tassa tadÈ ÈsiÑ, puÒÒakammapathÈnugÈ. 

   Tato cuto ahu rÈjÈ, Nando nÈma mahÈyaso. 
   TassÈpi mahesÊ ÈsiÑ, sabbakÈmasamiddhinÊ. 

   TadÈ rÈjÈ bhavitvÈna, Brahmadatto mahÊpati. 
   PadumavatÊputtÈnaÑ, paccekamuninaÑ tadÈ. 

   SatÈni paÒcanunÈni, yÈvajÊvaÑ upaÔÔhahiÑ. 
   RÈjuyyÈne nivÈsetvÈ, nibbutÈni ca p|jayiÑ. 

   CetiyÈni ca kÈretvÈ, pabbajitvÈ ubho mayaÑ. 
   BhÈvetvÈ appamaÒÒÈyo, brahmalokaÑ agamhase.  

   Tato cuto MahÈtitthe, sujÈto pipphalÈyano. 
   MÈtÈ SumanadevÊti, Kosigotto Dijo pitÈ. 

   AhaÑ Madde janapade, sÈkalÈya puruttame. 
   Kappilassa dijassÈsiÑ, dhÊtÈ mÈtÈ SucÊmati.  

   GhanakaÒcanabimbena, nimminitvÈna maÑ pitÈ. 
   AdÈ KassapadhÊrassa, kÈmehi vajjitassamaÑ. 

   KadÈci so kÈruÓiko, gantvÈ kammantapekkhako. 
   KÈkÈdikehi khajjante, pÈÓe disvÈna saÑviji. 

   GharevÈhaÑ tile jÈte, disvÈnÈtapatÈpane. 
   KimÊ kÈkehi khajjante, saÑvegamalabhiÑ tadÈ. 

   TadÈ so pabbajÊ dhÊro, ahaÑ tamanupabbajiÑ. 
   PaÒca vassÈni nivasiÑ, paribbÈjavate ahaÑ. 

   YadÈ pabbajitÈ Èsi, GotamÊ JinaposikÈ. 
   TadÈhaÑ tamupagantvÈ, Buddhena anusÈsitÈ. 
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 Na cireneva kÈlena, arahattamapÈpuÓiÑ. 
 Aho kalyÈÓamittattaÑ, Kassapassa sirÊmato. 

 Suto Buddhassa dÈyÈdo, Kassapo susamÈhito. 
 PubbenivÈsaÑ yo vedi, saggÈpÈyaÒca passati. 

 Atho jÈtikkhayaÑ patto, abhiÒÒÈvosito Muni. 
 EtÈhi tÊhi vijjÈhi, tevijjo hoti brÈhmaÓo. 

 Tatheva BhaddÈkÈpilÈnÊ, tevijjÈ maccuhÈyinÊ. 
 DhÈreti antimaÑ dehaÑ, jitvÈ mÈraÑ savÈhanaÑ. 

 DisvÈ ÈdÊnavaÑ loke, ubho pabbajitÈ mayaÑ. 
 Tyamha khÊÓÈsavÈ dantÈ, sÊtibh|tÈmha nibbutÈ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ pubbenivÈsaÒÈÓe ciÓÓavasÊ ahosi. Tattha 
sÈtisayaÑ katÈdhikÈrattÈ aparabhÈge taÑ SatthÈ Jetavane ariyagaÓamajjhe 
nisinno bhikkhuniyo paÔipÈÔiyÈ ÔhÈnantaresu Ôhapento pubbenivÈsaÑ 
anussarantÊnaÑ aggaÔÔhÈne Ôhapesi. SÈ ekadivasaÑ MahÈkassapattherassa 
guÓÈbhitthavanapubbakaÑ attano katakiccatÈdivibhÈvanamukhena udÈnaÑ 
udÈnentÊ– 
 
 63. “Putto Buddhassa dÈyÈdo, Kassapo susamÈhito. 
 PubbenivÈsaÑ yo’vedi, saggÈpÈyaÒca passati. 
 
 64. Atho jÈtikkhayaÑ patto, abhiÒÒÈvosito Muni. 
 EtÈhi tÊhi vijjÈhi, tevijjo hoti brÈhmaÓo. 
 
 65. Tatheva BhaddÈkÈpilÈnÊ, tevijjÈ maccuhÈyinÊ.   
 DhÈreti antimaÑ dehaÑ, jetvÈ mÈraÑ savÈhanaÑ. 
 
 66. DisvÈ ÈdÊnavaÑ loke, ubho pabbajitÈ mayaÑ. 
 Tya’mha khÊÓÈsavÈ dantÈ, sÊtibh|tÈmha nibbutÈ”ti–  

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 
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 Tattha putto Buddhassa dÈyÈdoti BuddhÈnubuddhabhÈvato 
SammÈsambuddhassa anujÈtasuto tato eva tassa dÈyabh|tassa 
navalokuttaradhammassa ÈdÈnena dÈyÈdo Kassapo1 lokiyalokuttarehi 
samÈdhÊhi suÔÔhu samÈhitacittatÈya susamÈhito. PubbenivÈsaÑ yo’vedÊti yo 
MahÈkassapatthero pubbenivÈsaÑ attano paresaÒca 
nivutthakkhandhasantÈnaÑ pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓena pÈkaÔaÑ katvÈ avedi 
aÒÒÈsi paÔivijjhi. SaggÈpÈyaÒca passatÊti chabbÊsatidevalokabhedaÑ saggaÑ 
catubbidhaÑ apÈyaÒca dibbacakkhunÈ hatthatale ÈmalakaÑ viya passati. 

 Atho jÈtikkhayaÑ pattoti tato paraÑ jÈtikkhayasa~khÈtaÑ arahattaÑ 
patto. AbhiÒÒÈya abhivisiÔÔhena2 ÒÈÓena abhiÒÒeyyaÑ dhammaÑ 
abhijÈnitvÈ pariÒÒeyyaÑ parijÈnitvÈ pahÈtabbaÑ pahÈya sacchikÈtabbaÑ 
sacchikatvÈ vosito niÔÔhaÑ patto katakicco. ŒsavakkhayapaÒÒÈsa~khÈtaÑ 
monaÑ pattattÈ Muni. 

 Tatheva BhaddÈkÈpilÈnÊti yathÈ MahÈkassapo etÈhi yathÈvuttÈhi tÊhi 
vijjÈhi tevijjo maccuhÈyÊ ca, tatheva BhaddÈkÈpilÈnÊ tevijjÈ maccuhÈyinÊti. 
Tato eva dhÈreti antimaÑ dehaÑ, jetvÈ mÈraÑ savÈhananti attÈnameva 
paraÑ viya katvÈ dasseti. 

 IdÈni yathÈ therassa paÔipatti ÈdimajjhapariyosÈnakalyÈÓÈ, evaÑ 
mamapÊti dassentÊ “disvÈ ÈdÊnavan”ti osÈnagÈthamÈha. Tattha tya’mha 
khÊÓÈsavÈ dantÈti te mayaÑ MahÈkassapatthero ahaÒca uttamena damena3 
dantÈ sabbaso khÊÓÈsavÈ ca amha. SÊtibh|tÈmha nibbutÈti tato eva 
kilesapariÄÈhÈbhÈvato sÊtibh|tÈ sa-upÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ nibbutÈ ca 
amha bhavÈmÈti attho. 
 

BhaddÈkÈpilÈnÊtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

CatukkanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 
______________________________________________________________ 
 1. Kassapagotto (I, Ka) 2. Abhivisuddhena (Ka) 3. Damathena (SÊ)



   
  

5. PaÒcakanipÈta 
 

1. AÒÒatarÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 PaÒcakanipÈte paÓÓavÊsati vassÈnÊti-ÈdikÈ AÒÒatarÈya theriyÈ gÈthÈ. 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ 
kusalaÑ upacinantÊ imasmiÑ BuddhuppÈde Devadahanagare 
MahÈpajÈpatigotamiyÈ dhÈtÊ hutvÈ vaÉÉhesi. NÈmagottato pana apaÒÒÈtÈ1 
ahosi. SÈ MahÈpajÈpatigotamiyÈ pabbajitakÈle sayampi pabbajitvÈ 
paÒcavÊsati saÑvaccharÈni kÈmarÈgena upaddutÈ accharÈsa~ghÈtamattampi 
kÈlaÑ cittekaggataÑ alabhantÊ bÈhÈ paggayha kandamÈnÈ 
DhammadinnÈtheriyÈ santike dhammaÑ sutvÈ kÈmehi vinivattitamÈnasÈ 
kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ bhÈvanamanuyuÒjantÊ nacirasseva chaÄabhiÒÒÈ 
hutvÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ udÈnavasena– 
 
 67. “PaÓÓavÊsati vassÈni, yato pabbajitÈ ahaÑ. 
 NÈ’ccharÈsa~ghÈtamattampi, cittass|pasama’jjhagaÑ. 
 
 68. AladdhÈ cetaso santiÑ, kÈmarÈgena’vassutÈ. 
 BÈhÈ paggayha kandantÊ, vihÈraÑ pÈvisiÑ ahaÑ. 
 
 69. SÈ bhikkhuniÑ upÈgacchiÑ, yÈ me saddhÈyikÈ ahu. 
 SÈ me dhammamadesesi, khandhÈyatanadhÈtuyo. 
 
 70. TassÈ dhammaÑ suÓitvÈna, ekamante upÈvisiÑ. 
 PubbenivÈsaÑ jÈnÈmi, dibbacakkhu visodhitaÑ. 
 
 71. CetopariccaÒÈÓaÒca, sotadhÈtu visodhitÈ. 
 IddhÊpi me sacchikatÈ, patto me Èsavakkhayo. 
 ChaÄabhiÒÒÈ sacchikatÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. AÒÒÈtÈ (SÊ) 
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 Tattha nÈ’ccharÈsa~ghÈtamattampÊti accharÈghaÔitamattampi khaÓaÑ 
a~guliphoÔana1 mattampi kÈlanti attho. Cittass|pasama’jjhaganti cittassa 
upasamaÑ cittekaggaÑ na ajjhaganti yojanÈ, na paÔilabhinti attho. 

 KÈmarÈgena’vassutÈti kÈmaguÓasa~khÈtesu vatthukÈmesu 
daÄhatarÈbhinivesitÈya bahalena chandarÈgena tintacittÈ. 

 Bhikkhuninti DhammadinnattheriÑ sandhÈya vadati. 

 CetopariccaÒÈÓaÒcÈti cetopariyaÒÈÓaÒca visodhitanti sambandho, 
adhigatanti attho. SesaÑ vuttanayameva. 
 

AÒÒatarÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. VimalÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 MattÈ vaÓÓena r|penÈti-ÈdikÈ VimalÈya theriyÈ gÈthÈ. Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ 
upacinitvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde VesÈliyaÑ aÒÒatarÈya r|p|pajÊviniyÈ 
itthiyÈ dhÊtÈ hutvÈ nibbatti, VimalÈtissÈ nÈmaÑ ahosi. SÈ vayappattÈ tatheva 
jÊvikaÑ2 kappentÊ ekadivasaÑ ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ VesÈliyaÑ 
piÓÉÈya carantaÑ disvÈ paÔibaddhacittÈ hutvÈ therassa vasanaÔÔhÈnaÑ 
gantvÈ theraÑ uddissa palobhanakammaÑ kÈtuÑ Èrabhi. “Titthiyehi 
uyyojitÈ tathÈ akÈsÊ”ti keci vadanti. Thero tassÈ asubhavibhÈvana3 mukhena 
santajjanaÑ katvÈ ovÈdamadÈsi. TaÑ heÔÔhÈ theragÈthÈya4 Ègatameva, tathÈ 
pana therena ovÈde dinne sÈ saÑvegajÈtÈ hirottappaÑ paccupaÔÔhapetvÈ 
sÈsane paÔiladdhasaddhÈ upÈsikÈ hutvÈ aparabhÈge bhikkhunÊsu pabbajitvÈ 
ghaÔentÊ vÈyamantÊ hetusampannatÈya nacirasseva arahattaÑ patvÈ attano 
paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ udÈnavasena– 
 
 72. “MattÈ vaÓÓena r|pena, sobhaggena yasena ca. 
 Yobbanena cupatthaddhÈ, aÒÒÈsamatimaÒÒihaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. PhoÔhana... (SÊ, I) 2. Tatheva ducintitaÑ (Ka) 
 3. SarÊrasabhÈvavibhÈvanÈ... (SÊ) 4. TherakathÈya (SÊ)
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 73. Vibh|setvÈ imaÑ kÈyaÑ, sucittaÑ bÈlalÈpanaÑ. 
 AÔÔhÈsiÑ vesidvÈramhi, luddo pÈsamivo’ÉÉiya. 
 
 74. PiÄandhanaÑ vidaÑsentÊ, guyhaÑ pakÈsikaÑ bahuÑ. 
 AkÈsiÑ vividhaÑ mÈyaÑ, ujjhagghantÊ bahuÑ janaÑ. 
 
 75. SÈ’jja piÓÉaÑ caritvÈna, muÓÉÈ saÑghÈÔipÈrutÈ. 
 NisinnÈ rukkham|lamhi, avitakkassa lÈbhinÊ. 
 
 76. Sabbe yogÈ samucchinnÈ, ye dibbÈ ye ca mÈnusÈ. 
 KhepetvÈ Èsave sabbe, sÊtibh|tÈmhi nibbutÈ”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha mattÈ vaÓÓena r|penÈti guÓavaÓÓena ceva r|pasampattiyÈ ca. 
SobhaggenÈti subhagabhÈvena. YasenÈti parivÈrasampattiyÈ. MattÈ 
vaÓÓamadar|pamadasobhaggamadaparivÈramadavasena madaÑ ÈpannÈti 
attho. Yobbanena cupatthaddhÈti yobbanamadena upar|pari thaddhÈ 
yobbananimittena aha~kÈrena upatthaddhacittÈ anupasantamÈnasÈ. 
AÒÒÈsamatimaÒÒihanti aÒÒÈ itthiyo attano vaÓÓÈdiguÓehi sabbathÈpi 
atikkamitvÈ maÒÒiÑ ahaÑ. AÒÒÈsaÑ vÈ itthÊnaÑ vaÓÓÈdiguÓe atimaÒÒiÑ 
atikkamitvÈ maÒÒiÑ avamÈnaÑ akÈsiÑ. 

 Vibh|sitvÈ imaÑ kÈyaÑ, sucittaÑ bÈlalÈpananti imaÑ nÈnÈvidha-
asucibharitaÑ jegucchaÑ ahaÑ mamÈti bÈlÈnaÑ lÈpanato vÈcanato 
bÈlalÈpanaÑ mama kÈyaÑ chavirÈgakaraÓakesaÔÔhapanÈdinÈ sucittaÑ 
vatthÈbharaÓehi vibh|sitvÈ sumaÓÉitapasÈditaÑ katvÈ. AÔÔhÈsiÑ 
vesidvÈramhi, luddo pÈsamivo’ÉÉiyÈti migaluddo viya migÈnaÑ 
bandhanatthÈya daÓÉavÈkurÈdimigapÈsaÑ mÈrassa pÈsabh|taÑ yathÈvuttaÑ 
mama kÈyaÑ vesidvÈramhi vesiyÈ gharadvÈre oÉÉiyitvÈ aÔÔhÈsiÑ. 

 PiÄandhanaÑ vidaÑsentÊ, guyhaÑ pakÈsikaÑ bahunti |rujaghanathana1 
dassanÈdikaÑ guyhaÒceva pÈdajÈÓusirÈdikaÑ2 pakÈsaÒcÈti guyhaÑ 
pakÈsikaÒca bahuÑ nÈnappakÈraÑ piÄandhanaÑ ÈbharaÓaÑ dassenti. 
AkÈsiÑ vividhaÑ mÈyaÑ, ujjhagghantÊ 
______________________________________________________________ 
 1. Uruja~ghathana (Ka) 2. PÈdajÈlanupurÈdikaÑ (SÊ) 
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bahuÑ jananti yobbanamadamattaÑ bahuÑ bÈlajanaÑ vippalambhetuÑ 
hasantÊ gandhamÈlÈvatthÈbharaÓÈdÊhi sarÊrasabhÈvapaÔicchÈdanena 
hasavilÈsabhÈvÈdÊhi1 tehi ca vividhaÑ nÈnappakÈraÑ vaÒcanaÑ akÈsiÑ. 

 SÈ’jja piÓÉaÑ caritvÈna -pa- avitakkassa lÈbhinÊti sÈ ahaÑ evaÑ 
pamÈdavihÈrinÊ samÈnÈ ajja idÈni ayyassa MahÈmoggallÈnattherassa ovÈde 
ÔhatvÈ sÈsane pabbajitvÈ muÓÉÈ saÑghÈÔipÈrutÈ hutvÈ piÓÉaÑ caritvÈna 
bhikkhÈhÈraÑ bhuÒjitvÈ nisinnÈ rukkham|lamhi rukkham|le vivittÈsane 
nisinnÈ dutiyajjhÈnapÈdakassa aggaphalassa adhigamena avitakkassa lÈbhinÊ 
amhÊti yojanÈ. 

 Sabbe yogÈti kÈmayogÈdayo cattÈropi yogÈ. SamucchinnÈti 
paÔhamamaggÈdinÈ yathÈrahaÑ sammadeva ucchinnÈ pahÊnÈ. SesaÑ 
vuttanayameva. 
 

VimalÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. SÊhÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 Ayoniso manasikÈrÈti-ÈdikÈ SÊhÈya theriyÈ gÈthÈ. Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ 
upacinitvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde VesÈliyaÑ SÊhasenÈpatino bhaginiyÈ 
dhÊtÈ hutvÈ nibbatti, tassÈ “mÈtulassa nÈmaÑ karomÈ”ti2 SÊhÈti nÈmaÑ 
akaÑsu. SÈ viÒÒutaÑ patvÈ ekadivasaÑ SatthÈrÈ SÊhassa senÈpatino dhamme 
desiyamÈne taÑ dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddhÈ mÈtÈpitaro anujÈnÈpetvÈ 
pabbaji, pabbajitvÈ ca vipassanaÑ ÈrabhitvÈpi bahiddhÈ puthuttÈrammaÓe 
vidhÈvantaÑ cittaÑ nivattetuÑ asakkontÊ satta saÑvaccharÈni 
micchÈvitakkehi bÈdhÊyamÈnÈ cittassÈdaÑ alabhantÊ “kiÑ me iminÈ 
pÈpajÊvitena, ubbandhitvÈ marissÈmÊ”ti pÈsaÑ gahetvÈ rukkhasÈkhÈyaÑ 
laggitvÈ taÑ attano kaÓÔhe paÔimuÒcantÊ pubbÈciÓÓavasena vipassanÈya 
cittaÑ abhinÊhari, antimabhavikatÈya pÈsassa bandhanaÑ gÊvaÔÔhÈne ahosi, 
ÒÈÓassa paripÈkaÑ gatattÈ sÈ tÈvadeva vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. HÈvabhÈvavilÈsÈdÊhi (Si) 2. KarothÈti (SÊ) 
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saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. ArahattaÑ pattasamakÈlameva ca 
pÈsabandho gÊvato muccitvÈ vinivatti. SÈ arahatte patiÔÔhitÈ udÈnavasena– 
 
 77. “Ayoniso manasikÈrÈ, kÈmarÈgena aÔÔitÈ. 
 AhosiÑ uddhatÈ pubbe, citte avasavattinÊ. 
 
 78. PariyuÔÔhitÈ klesehi, subhasaÒÒÈnuvattinÊ. 
 SamaÑ cittassa na labhiÑ, rÈgacittavasÈnugÈ. 
 
 79. KisÈ paÓÉu vivaÓÓÈ ca, satta vassÈni cÈri’haÑ. 
 NÈhaÑ divÈ vÈ rattiÑ vÈ, sukhaÑ vindiÑ sudukkhitÈ. 
 
 80. Tato rajjuÑ gahetvÈna, pÈvisiÑ vanamantaraÑ. 
 VaraÑ me idha ubbandhaÑ, yaÒca hÊnaÑ punÈcare. 
 
 81. DaÄhapÈsaÑ karitvÈna, rukkhasÈkhÈya bandhiya. 
 PakkhipiÑ pÈsaÑ gÊvÈyaÑ, atha cittaÑ vimucci me”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha ayoniso manasikÈrÈti anupÈyamanasikÈrena, asubhe subhanti 
vipallÈsaggÈhena. KÈmarÈgena aÔÔitÈti kÈmaguÓesu chandarÈgena pÊÄitÈ. 
AhosiÑ uddhatÈ pubbe, citte avasavattinÊti pubbe mama citte mayhaÑ vase 
avattamÈne uddhatÈ nÈnÈrammaÓe vikkhittacittÈ asamÈhitÈ ahosiÑ. 

 PariyuÔÔhitÈ klesehi, subhasaÒÒÈnuvattinÊti pariyuÔÔhÈnapattehi 
kÈmarÈgÈdikilesehi abhibh|tÈ r|pÈdÊsu subhanti pavattÈya kÈmasaÒÒÈya 
anuvattanasÊlÈ. SamaÑ cittassa na labhiÑ, rÈgacittavasÈnugÈti 
kÈmarÈgasampayuttacittassa vasaÑ anugacchantÊ Êsakampi cittassa samaÑ 
cetosamathaÑ cittekaggataÑ na labhiÑ. 

 KisÈ paÓÉu vivaÓÓÈ cÈti evaÑ ukkaÓÔhitabhÈvena kisÈ dhamanisantha 
tagattÈ uppaÓÉuppaÓÉukajÈtÈ tato eva vivaÓÓÈ vigatachavivaÓÓÈ ca hutvÈ. 
Satta vassÈnÊti satta saÑvaccharÈni. CÈri’hanti cariÑ ahaÑ. NÈhaÑ divÈ 
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vÈ rattiÑ vÈ, sukhaÑ vindiÑ sudukkhitÈti evamahaÑ sattasu saÑvaccharesu 
kilesadukkhena dukkhitÈ ekadÈpi divÈ vÈ rattiÑ vÈ samaÓasukhaÑ na 
paÔilabhiÑ. 

 Tatoti kilesapariyuÔÔhÈnena samaÓasukhÈlÈbhabhÈvato. RajjuÑ 
gahetvÈna pÈvisiÑ, vanamantaranti pÈsarajjuÑ ÈdÈya vanantaraÑ pÈvisiÑ. 
KimatthaÑ pÈvisÊti ce Èha “varaÑ me idha ubbandhaÑ, yaÒca hÊnaÑ 
punÈcare”ti yadahaÑ samaÓadhammaÑ kÈtuÑ asakkontÊ hÊnaÑ gihibhÈvaÑ 
puna Ècare ÈcareyyaÑ anutiÔÔheyyaÑ, tato sataguÓena sahassaguÓena 
imasmiÑ vanantare ubbandhaÑ bandhitvÈ maraÓaÑ me varaÑ seÔÔhanti 
attho. Atha cittaÑ vimucci meti yadÈ rukkhasÈkhÈya bandhapÈsaÑ gÊvÈyaÑ 
pakkhipi, atha tadanantarameva vuÔÔhÈnagÈminivipassanÈmaggena ghaÔitattÈ 
maggapaÔipÈÔiyÈ sabbÈsavehi mama cittaÑ vimucci vimuttaÑ ahosÊti. 
 

SÊhÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. SundarÊnandÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 ŒturaÑ asucinti-ÈdikÈ SundarÊnandÈya theriyÈ gÈthÈ. Ayampi kira 
Padumuttarassa Bhagavato kÈle HaÑsavatÊnagare kulagehe nibbattitvÈ 
viÒÒutaÑ patvÈ Satthu santike dhammaÑ suÓantÊ SatthÈraÑ ekaÑ 
bhikkhuniÑ jhÈyinÊnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ adhikÈrakammaÑ katvÈ 
taÑ ÔhÈnantaraÑ patthetvÈ kusalaÑ upacinantÊ kappasatasahassaÑ 
devamanussesu saÑsarantÊ imasmiÑ BuddhuppÈde SakyarÈjakule nibbatti, 
NandÈtissÈ nÈmaÑ akaÑsu. AparabhÈge r|pasampattiyÈ SundarÊnandÈ, 
JanapadakalyÈÓÊti ca paÒÒÈyittha. (  )1 sÈ amhÈkaÑ Bhagavati sabbaÒÒ|taÑ 
patvÈ anupubbena KapilavatthuÑ gantvÈ NandakumÈraÒca 
RÈhulakumÈraÒca pabbÈjetvÈ vate SuddhodanamahÈrÈje ca parinibbute 
MahÈpajÈpatigotamiyÈ RÈhulamÈtÈya ca pabbajitÈya cintesi “mayhaÑ 
jeÔÔhabhÈtÈ cakkavattirajjaÑ pahÈya pabbajitvÈ loke aggapuggalo Buddho 
jÈto, puttopissa RÈhulakumÈro pabbaji, bhattÈpi2 me NandarÈjÈ, 
______________________________________________________________ 
 1. (BhaddÈkÈpilÈnÊ viya ghanandhakÈre dvÈdasahatthe gabbhe padÊpakiccaÑ natthi,  
 sarÊrobhÈseneva joteti, ekÈsaÑ sataguÓena YasodharÈ sobhati.) acchÈpakkhittapÈÔho. 
 2. BhÈtÈ (I, Ka) 
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mÈtÈpi MahÈpajÈpatigotamÊ, bhaginÊpi RÈhulamÈtÈ pabbajitÈ, idÈnÈhaÑ 
gehe kiÑ karissÈmi, pabbajissÈmÊ”ti bhikkhunupassayaÑ gantvÈ 
ÒÈtisinehena pabbaji, no saddhÈya. TasmÈ1 pabbajitvÈpi r|paÑ nissÈya 
uppannamadÈ. “SatthÈ r|paÑ vivaÓÓeti garahati, anekapariyÈyena r|pe 
ÈdÊnavaÑ dassetÊ”ti BuddhupaÔÔhÈnaÑ na gacchatÊti-Èdi sabbaÑ heÔÔhÈ 
abhir|panandÈya vatthusiÑ vuttanayeneva veditabbaÑ. AyaÑ pana viseso–
SatthÈrÈ nimmitaÑ itthir|paÑ anukkamena jarÈbhibh|taÑ disvÈ aniccato 
dukkhato anattato manasikarontiyÈ theriyÈ kammaÔÔhÈnÈbhimukhaÑ cittaÑ 
ahosi. TaÑ disvÈ SatthÈ tassÈ sappÈyavasena dhammaÑ desento– 
 
 82. “ŒturaÑ asuciÑ2 p|tiÑ, passa Nande samussayaÑ. 
 AsubhÈya cittaÑ bhÈvehi, ekaggaÑ susamÈhitaÑ. 
 
 83. YathÈ idaÑ tathÈ etaÑ, yathÈ etaÑ tathÈ idaÑ. 
 DuggandhaÑ p|tikÈ vÈti, bÈlÈnaÑ abhinanditaÑ. 
 
 84. EvametaÑ avekkhantÊ, rattindiva’matanditÈ. 
 Tato sakÈya paÒÒÈya, abhinibbijjha dakkhisan”ti– 

imÈ tisso gÈthÈ abhÈsi. 

 SÈ desanÈnusÈrena ÒÈÓaÑ pesetvÈ sotÈpattiphale patiÔÔhahi. TassÈ 
uparimaggatthÈya kammaÔÔhÈnaÑ Ècikkhanto “Nande imasmiÑ sarÊre 
appamattakopi sÈro natthi, maÑsalohitalepano jarÈdÊnaÑ vÈsabh|to, 
aÔÔhipuÒjamatto evÈyan”ti dassetuÑ– 

 “AÔÔhinaÑ nagaraÑ kataÑ, maÑsalohitalepanaÑ. 
 Yattha jarÈ ca maccu ca, mÈno makkho ca ohito”ti3– 

Dhammapade imaÑ gÈthamÈha. 

 SÈ desanÈvasÈne arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne4– 

 “Padumuttaro nÈma Jino, sabbadhammÈna pÈrag|. 
 Ito satasahassamhi, kappe uppajji nÈyako. 
______________________________________________________________ 
 1. YasmÈ (I) 2. KuÓapaÑ (Khu 4. 256 piÔÔhe.) 
 3. Khu 1. 36 piÔÔhe Dhammapade. 4. Khu 4. 253 piÔÔhÈdÊsu. 
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   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, uggatova MahÈmuni. 
   KaÒcanagghiyasa~kÈso, bÈttiÑsavaralakkhaÓo. 

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

   TadÈhaÑ HaÑsavatiyaÑ, jÈtÈ seÔÔhikule ahuÑ. 
   NÈnÈratanapajjote, mahÈsukhasamappitÈ. 

   UpetvÈ taÑ mahÈvÊraÑ, assosiÑ dhammadesanaÑ. 
   AmataÑ paramassÈdaÑ, paramatthanivedakaÑ. 

   TadÈ nimantayitvÈna, sasaÑghaÑ LokanÈyakaÑ. 
   DatvÈ tassa mahÈdÈnaÑ, pasannÈ sehi pÈÓibhi. 

   JhÈyinÊnaÑ bhikkhunÊnaÑ, aggaÔÔhÈnamapatthayiÑ. 
   Nipacca sirasÈ dhÊraÑ, sasaÑghaÑ LokanÈyakaÑ. 

   TadÈ adantadamako, tilokasaraÓo pabh|. 
   ByÈkÈsi narasÈrathi, lacchase taÑ supatthitaÑ. 

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

   Tassa dhammesu dÈyÈdÈ, orasÈ dhammanimmitÈ. 
   NandÈti nÈma nÈmena, hessati Satthu sÈvikÈ. 

   TaÑ sutvÈ muditÈ hutvÈ, yÈvajÊvaÑ tadÈ JinaÑ. 
   MettacittÈ paricariÑ, paccayehi vinÈyakaÑ. 
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   Tena kammena sukatena, cetanÈpaÓidhÊhi ca. 
   JahitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, TÈvatiÑsamagacchahaÑ. 

   Tato cutÈ YÈmamagaÑ, tatohaÑ TusitaÑ gatÈ. 
   Tato ca NimmÈnaratiÑ, VasavattipuraÑ tato. 

   Yattha yatth|papajjÈmi, tassa kammassa vÈhasÈ. 
   Tattha tattheva rÈj|naÑ, MahesittamakÈrayiÑ. 

   Tato cutÈ manussatte, rÈjÈnaÑ cakkavattinaÑ. 
   MaÓÉalÊnaÒca rÈj|naÑ, MahesittamakÈrayiÑ. 

   SampattiÑ anubhotvÈna, devesu manujesu ca. 
   Sabbattha sukhitÈ hutvÈ, nekakappesu saÑsariÑ. 

   Pacchime bhave sampatte, suramme Kapilavhaye. 
   RaÒÒo SuddhodanassÈhaÑ, dhÊtÈ ÈsiÑ aninditÈ. 

   SiriyÈ r|piniÑ disvÈ, nanditaÑ Èsi taÑ kulaÑ. 
   Tena NandÈti me nÈmaÑ, sundaraÑ pavaraÑ ahu. 

   YuvatÊnaÒca sabbÈsaÑ, kalyÈÓÊti ca vissutÈ. 
   Tasmimpi nagare ramme, ÔhapetvÈ taÑ YasodharaÑ. 

   JeÔÔho bhÈtÈ tilokaggo, pacchimo ArahÈ tathÈ. 
   EkÈkinÊ gahaÔÔhÈhaÑ, mÈtarÈ paricoditÈ. 

   SÈkiyamhi kule jÈtÈ, putte BuddhÈnujÈ tuvaÑ. 
   Nandenapi vinÈ bh|tÈ, agÈre kinnu acchasi. 

   JarÈvasÈnaÑ yobbaÒÒaÑ, r|paÑ asucisammataÑ. 
   RogantamapicÈrogyaÑ, jÊvitaÑ maraÓantikaÑ. 

   Idampi te subhaÑ r|paÑ, sasÊkantaÑ manoharaÑ. 
   Bh|sanÈnaÑ ala~kÈraÑ, sirisa~ghÈÔasaÑnibhaÑ. 

   PuÒjitaÑ lokasÈraÑva, nayanÈnaÑ rasÈyanaÑ. 
   PuÒÒÈnaÑ kittijananaÑ UkkÈkakulanandanaÑ. 
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   Na cireneva kÈlena, jarÈ samadhisessati. 
   VihÈya gehaÑ kÈruÒÒe, cara dhammamanindite. 

   SutvÈhaÑ mÈtu vacanaÑ, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 
   Dehena natu cittena, r|payobbanalÈÄitÈ. 

   MahatÈ ca payattena, jhÈnajjhena paraÑ mama. 
   KÈtuÑ ca vadate mÈtÈ, na cÈhaÑ tattha ussukÈ. 

   Tato mahÈkÈruÓiko, disvÈ maÑ kÈmalÈlasaÑ. 
   NibbindanatthaÑ r|pasmiÑ, mama cakkhupathe Jino. 

   Sakena ÈnubhÈvena, itthiÑ mÈpesi sobhiniÑ. 
   DassanÊyaÑ suruciraÑ, mamatopi sur|piniÑ. 

   TamahaÑ vimhitÈ disvÈ, ativimhitadehiniÑ. 
   CintayiÑ saphalaÑ meti, nettalÈbhaÒca mÈnusaÑ. 

   TamahaÑ ehi subhage, yenattho taÑ vadehi me. 
   KulaÑ te nÈmagottaÒca, vada me yadi te piyaÑ. 

   Na vaÒcakÈlo subhage, uccha~ge maÑ nivÈsaya. 
   SÊdantÊva mama~gÈni, pasuppayamuhuttakaÑ. 

   Tato sÊsaÑ mama~ge sÈ, katvÈ sayi sulocanÈ. 
   TassÈ nalÈÔe patitÈ, luddhÈ paramadÈruÓÈ. 

   Saha tassÈ nipÈtena, piÄakÈ upapajjatha. 
   PagghariÑsu pabhinnÈ ca, kuÓapÈ pubbalohitÈ. 

   PabhinnaÑ vadanaÒcÈpi, kuÓapaÑ p|tigandhanaÑ. 
   UddhumÈtaÑ vinilaÒca, pubbaÒcÈpi sarÊrakaÑ.  

   SÈ paveditasabba~gÊ, nissasantÊ muhuÑ muhuÑ. 
   VedayantÊ sakaÑ dukkhaÑ, karuÓaÑ paridevayi. 

   Dukkhena dukkhitÈ homi, phusayanti ca vedanÈ. 
   MahÈdukkhe nimuggamhi, saraÓaÑ hohi me sakhÊ. 
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   KuhiÑ vadanasobhaÑ te, kuhiÑ te tu~ganÈsikÈ. 
   TambabimbavaroÔÔhante, vadanaÑ te kuhiÑ gataÑ. 

   KuhiÑ sasÊnibhaÑ vaÓÓaÑ, kambugÊvÈ kuhiÑ gatÈ. 
   DoÄÈ lolÈva te kaÓÓÈ, vevaÓÓaÑ samupÈgatÈ. 

   MakuÄakhÈrakÈkÈrÈ, kalikÈva payodharÈ. 
   PabhinnÈ p|tikuÓapÈ, duÔÔhagandhittamÈgatÈ. 

   VedimajjhÈva sussoÓÊ, s|nÈva nÊtakibbisÈ. 
   JÈtÈ amajjhabharitÈ, aho r|pamasassataÑ. 

   SabbaÑ sarÊrasaÒjÈtaÑ, p|tigandhaÑ bhayÈnakaÑ. 
   SusÈnamiva bÊbhacchaÑ, ramante yattha bÈlisÈ. 

   TadÈ mahÈkÈruÓiko, bhÈtÈ me LokanÈyako.  
   DisvÈ saÑviggacittaÑ maÑ, imÈ gÈthÈ abhÈsatha. 

   ŒturaÑ kuÓapaÑ1 p|tiÑ, passa Nande samussayaÑ. 
   AsubhÈya cittaÑ bhÈvehi, ekaggaÑ susamÈhitaÑ. 

   YathÈ idaÑ tathÈ etaÑ, yathÈ etaÑ tathÈ idaÑ. 
   DuggandhaÑ p|tikaÑ vÈti, bÈlÈnaÑ abhinanditaÑ. 

   EvametaÑ avekkhantÊ, rattindivamatanditÈ. 
   Tato sakÈya paÒÒÈya, abhinibbijjha dakkhisaÑ. 

   TatohaÑ atisaÑviggÈ, sutvÈ gÈthÈ subhÈsitÈ. 
   TatraÔÔhitÈvahaÑ santÊ, arahattamapÈpuÓiÑ. 

   Yattha yattha nisinnÈhaÑ, sadÈ jhÈnaparÈyaÓÈ. 
   Jino tasmiÑ guÓe tuÔÔho, etadagge Ôhapesi maÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ udÈnavasena 
“ÈturaÑ asucin”ti-ÈdinÈ SatthÈrÈ desitÈhi tÊhi gÈthÈhi saddhiÑ– 
______________________________________________________________ 
 1. AsuciÑ (Khu 2. 289 piÔÔhe.) 
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 85. “TassÈ me appamattÈya, vicinantiyÈ yoniso. 
 YathÈbh|taÑ ayaÑ kÈyo, diÔÔho santarabÈhiro. 
 
 86. Atha nibbinda’haÑ kÈye, ajjhattaÒca virajja’haÑ. 
 AppamattÈ visaÑyuttÈ, upasantÈ’mhi nibbutÈ”ti– 

imÈ dve gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha evametaÑ avekkhantÊ -pa- dakkhisanti etaÑ ÈturÈdisabhÈvaÑ 
kÈyaÑ evaÑ “yathÈ idaÑ tathÈ etan”ti-ÈdinÈ vuttappakÈrena rattindivaÑ 
sabbakÈlaÑ atanditÈ hutvÈ paratoghosahetukaÑ sutamayaÒÈÓaÑ muÒcitvÈ 
tato taÑnimittaÑ attani sambh|tattÈ sakÈyabhÈvanÈmayÈya paÒÒÈya 
yÈthÈvato ghanavinibbhogakaraÓena abhinibbijjha kathaÑ nu kho 
dakkhisaÑ passissanti ÈbhogapurecÈrikena pubbabhÈgaÒÈÓacakkhunÈ 
avekkhantÊ vicinantÊti attho. 

 TenÈha “tassÈ me appamattÈyÈ”ti-Èdi. Tassattho–tassÈ me sati-
avippavÈsena appamattÈya yoniso upÈyena aniccÈdivasena 
vipassanÈpaÒÒÈya vicinantiyÈ vÊmaÑsantiyÈ ayaÑ khandhapaÒcakasa~khÈto 
kÈyo sasantÈnaparasantÈnavibhÈgato santarabÈhiro yathÈbh|taÑ diÔÔho. 

 Atha tathÈ dassanato pacchÈ nibbindahaÑ kÈye vipassanÈpaÒÒÈsahitÈya 
maggapaÒÒÈya attabhÈve nibbindiÑ, visesatova ajjhattasantÈne virajji 
virÈgaÑ ÈpajjiÑ, ahaÑ yathÈbh|tÈya appamÈdapaÔipattiyÈ matthakappattiyÈ 
appamattÈ sabbaso saÑyojanÈnaÑ samucchinnattÈ visaÑyuttÈ upasantÈ ca 
nibbutÈ ca amhÊti. 
 

SundarÊnandÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
5. NanduttarÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 AggiÑ candaÒcÈti-ÈdikÈ NanduttarÈya theriyÈ gÈthÈ. Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ 
upacinitvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde KururaÔÔhe KammÈsadhammanigame1 
brÈhmaÓakule 
______________________________________________________________ 
 1. KammÈssadammanigame (SÊ, I) 
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nibbattitvÈ ekaccÈni vijjÈÔÔhÈnÈni sippÈyatanÈni ca uggahetvÈ 
nigaÓÔhapabbajjaÑ upagantvÈ vÈdappasutÈ jambusÈkhaÑ gahetvÈ 
BhaddÈkuÓÉalakesÈ viya JambudÊpatale vicarantÊ MahÈmoggallÈnattheraÑ 
upasa~kamitvÈ paÒhaÑ pucchitvÈ parÈjayaÑ pattÈ therassa ovÈde ÔhatvÈ 
sÈsane pabbajitvÈ samaÓadhammaÑ karontÊ na cirasseva saha 
paÔisambhidÈhi arahattaÑ patvÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ 
udÈnavasena– 
 
 87. “AggiÑ candaÒca s|riyaÒca, devatÈ ca namassihaÑ. 
 NadÊtitthÈni gantvÈna, udakaÑ oruhÈmi’haÑ. 
 
 88. Bah|vatasamÈdÈnÈ, aÉÉhaÑ sÊsassa olikhiÑ. 
 ChamÈya seyyaÑ kappemi, rattiÑ bhattaÑ na bhuÒja’haÑ. 
 
 89. Vibh|sÈmaÓÉanaratÈ, nhÈpanucchÈdanehi ca. 
 UpakÈsiÑ imaÑ kÈyaÑ, kÈmarÈgena aÔÔitÈ. 
 
 90. Tato saddhaÑ labhitvÈna, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 
 DisvÈ kÈyaÑ yathÈbh|taÑ, kÈmarÈgo sam|hato. 
 
 91. Sabbe bhavÈ samucchinnÈ, icchÈ ca patthanÈpi ca. 
 SabbayogavisaÑyuttÈ, santiÑ pÈpuÓi cetaso”ti– 

imÈ paÒca gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha aggiÑ candaÒca s|riyaÒca, devatÈ ca namassihanti 
aggippamukhÈ1 devÈti indÈnaÑ devÈnaÑ ÈrÈdhanatthaÑ ÈhutiÑ paggahetvÈ 
aggiÒca mÈse mÈse sukkapakkhassa dutiyÈya candaÒca divase divase sÈyaÑ 
pÈtaÑ s|riyaÒca aÒÒÈ ca bÈhirÈ hiraÒÒagabbhÈdayo devatÈ ca 
visuddhimaggaÑ gavesantÊ namassihaÑ namakkÈraÑ ahaÑ akÈsiÑ. 
NadÊtitthÈni gantvÈna, udakaÑ oruhÈmi’hanti Ga~gÈdÊnaÑ nadÊnaÑ 
p|jÈtitthÈni upagantvÈ sÈyaÑ pÈtaÑ udakaÑ otarÈmi udake nimujjitvÈ 
a~gasiÒcanaÑ2 karomi. 

 Bah|vatasamÈdÈnÈti paÒcÈtapatappanÈdi3 bahuvidhavatasamÈdÈnÈ. 
GÈthÈsukhatthaÑ bah|ti dÊghakaraÓaÑ. AÉÉhaÑ sÊsassa olikhinti mayhaÑ 
sÊsassa 
______________________________________________________________ 
 1. AggimukhÈ (SÊ), aggisammukhÈ (I) 2. AggisiÒcanaÑ (I, Ka) 
 3. PaÒcatÈpanappadhÈnÈdi (SÊ) 
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aÉÉhameva muÓÉemi. Keci “aÉÉhaÑ sÊsassa olikhinti kesakalÈpassa aÉÉhaÑ 
jaÔÈbandhanavasena bandhitvÈ aÉÉhaÑ vissajjesin”ti atthaÑ vadanti. 
ChamÈya seyyaÑ kappemÊti thaÓÉilasÈyinÊ hutvÈ anantarahitÈya bh|miyÈ 
sayÈmi. RattiÑ bhattaÑ na bhuÒja’hanti ratt|paratÈ hutvÈ rattiyaÑ 
bhojanaÑ na bhuÒjiÑ. 

 Vibh|sÈmaÓÉanaratÈti cirakÈlaÑ attakilamathÈnuyogena kilantakÈyÈ 
“evaÑ sarÊrassa kilamanena natthi paÒÒÈsuddhi. Sace pana indriyÈnaÑ 
tosanavasena sarÊrassa tappanena suddhi siyÈ”ti mantvÈ imaÑ kÈyaÑ 
anuggaÓhantÊ vibh|sÈyaÑ maÓÉane ca ratÈ vatthÈla~kÈrehi ala~karaÓe 
gandhamÈlÈdÊhi maÓÉane ca abhiratÈ. NhÈpanucchÈdanehi cÈti 
sambÈhanÈdÊni kÈretvÈ nhÈpanena ucchÈdanena ca. UpakÈsiÑ imaÑ kÈyanti 
imaÑ mama kÈyaÑ anuggaÓhiÑ santappesiÑ. KÈmarÈgena aÔÔitÈti evaÑ 
kÈyadaÄhÊ1 bahulÈ hutvÈ ayonisomanasikÈrapaccayÈ pariyuÔÔhitena 
kÈmarÈgena aÔÔitÈ abhiÓhaÑ upaddutÈ ahosiÑ. 

 Tato saddhaÑ labhitvÈnÈti evaÑ samÈdinnavatÈni bhinditvÈ 
kÈyadaÄhÊbahulÈ vÈdappasutÈ hutvÈ tattha tattha vicarantÊ tato pacchÈ 
aparabhÈge MahÈmoggallÈnattherassa santike laddhovÈdÈnusÈsanÈ saddhaÑ 
paÔilabhitvÈ. DisvÈ kÈyaÑ yathÈbh|tanti saha vipassanÈya maggapaÒÒÈya 
imaÑ mama kÈyaÑ yathÈbh|taÑ disvÈ anÈgÈmimaggena sabbaso kÈmarÈgo 
sam|hato. Tato paraÑ aggamaggena sabbe bhavÈ samucchinnÈ, icchÈ ca 
patthanÈpi cÈti paccuppannavisayÈbhilÈsasa~khÈtÈ icchÈ ca 
ÈyatibhavÈbhilÈsasa~khÈtÈ patthanÈpi sabbe bhavÈpi samucchinnÈti yojanÈ. 
SantiÑ pÈpuÓi cetasoti accantaÑ santiÑ arahattaphalaÑ pÈpuÓiÑ 
adhigacchinti attho. 
 

NanduttarÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 1. KÈyadaÉÉhÊ (SÊ) 



92 KhuddakanikÈya   
  

6. MittÈkÈÄÊtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 SaddhÈya pabbajitvÈnÈti-ÈdikÈ MmittÈkÈÄiyÈ theriyÈ gÈthÈ. Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ 
upacinantÊ imasmiÑ BuddhuppÈde KururaÔÔhe KammÈsadhammanigame 
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ viÒÒutaÑ pattÈ MahÈsatipaÔÔhÈnadesanÈya 
paÔiladdhasaddhÈ bhikkhunÊsu pabbajitvÈ satta saÑvaccharÈni 
lÈbhasakkÈraviddhikÈ hutvÈ samaÓadhammaÑ karontÊ tattha tattha vicaritvÈ 
aparabhÈge yoniso ummujjantÊ saÑvegajÈtÈ hutvÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ 
na cirasseva saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ patvÈ attano paÔipattiÑ 
paccavekkhitvÈ udÈnavasena– 
 
 92. “SaddhÈya pabbajitvÈna, agÈrasmÈnagÈriyaÑ. 
 VicariÑhaÑ tena tena, lÈbhasakkÈra-ussukÈ. 
 
 93. RiÒcitvÈ paramaÑ atthaÑ, hÊnamatthaÑ asevi’haÑ. 
 KilesÈnaÑ vasaÑ gantvÈ, sÈmaÒÒatthaÑ na bujjhi’haÑ. 
 
 94. TassÈ me ahu saÑvego, nisinnÈya vihÈrake. 
 UmmaggapaÔipannÈ’mhi, taÓhÈya vasamÈgatÈ. 
 
 95. AppakaÑ jÊvitaÑ mayhaÑ, jarÈ byÈdhi ca maddati. 
 PurÈyaÑ bhijjati kÈyo, na me kÈlo pamajjituÑ. 
 
 96. YathÈbh|tamavekkhantÊ, khandhÈnaÑ udayabbayaÑ. 
 VimuttacittÈ uÔÔhÈsiÑ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha vicariÑhaÑ tena tena, lÈbhasakkÈra-ussukÈti lÈbhe ca sakkÈre 
ca ussukÈ yuttappayuttÈ hutvÈ tena tena bÈhusaccadhammakathÈdinÈ 
lÈbhuppÈdahetunÈ vicariÑ ahaÑ. 

 RiÒcitvÈ paramaÑ atthanti jhÈnavipassanÈmaggaphalÈdiÑ uttamaÑ 
atthaÑ jahitvÈ chaÉÉetvÈ. HÊnamatthaÑ asevi’hanti catupaccayasa~khÈta-
ÈmisabhÈvato hÊnaÑ lÈmakaÑ atthaÑ ayoniso pariyesanÈya paÔiseviÑ ahaÑ. 
KilesÈnaÑ vasaÑ gantvÈti mÈnamadataÓhÈdÊnaÑ kilesÈnaÑ vasaÑ 
upagantvÈ sÈmaÒÒatthaÑ samaÓakiccaÑ na bujjhiÑ na jÈniÑ ahaÑ. 
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 NisinnÈya vihÈraketi mama vasanaka-ovarake nisinnÈya ahu saÑvego. 
Kathanti ce, Èha “ummaggapaÔipannÈ’mhÊ”ti. Tattha 
ummaggapaÔipannÈ’mhÊti yÈvadeva anupÈdÈya parinibbÈnatthamidaÑ 
sÈsanaÑ, tattha sÈsane pabbajitvÈ kammaÔÔhÈnaÑ amanasikarontÊ tassa 
ummaggapaÔipannÈ amhÊti. TaÓhÈya vasamÈgatÈti paccayuppÈdanataÓhÈya 
vasaÑ upagatÈ. 

 AppakaÑ jÊvitaÑ mayhanti paricchinnakÈlÈ vajjitato bah|paddavato ca 
mama jÊvitaÑ appakaÑ parittaÑ lahukaÑ. JarÈ byÈdhi ca maddatÊti taÒca 
samantato ÈpatitvÈ1 nippothentÈ pabbatÈ viya jarÈ byÈdhi ca maddati 
nimmathati. “Maddare”tipi pÈÔho. PurÈyaÑ bhijjati kÈyoti ayaÑ kÈyo 
bhijjati purÈ2. YasmÈ tassa ekaÑsiko bhedo, tasmÈ na me kÈlo pamajjituÑ 
ayaÑ kÈle aÔÔhakkhaÓavajjito navamo khaÓo, so pamajjituÑ na yuttoti 
tassÈhu saÑvegoti yojanÈ. 

 YathÈbh|tamavekkhantÊti evaÑ jÈtasaÑvegÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ 
aniccÈdimanasikÈrena yathÈbh|tamavekkhantÊ. KiÑ avekkhantÊti Èha 
“khandhÈnaÑ udayabbayan”ti. “AvijjÈsamudayÈ r|pasamudayo”ti-ÈdinÈ3 
samapaÒÒÈsappabhedÈnaÑ paÒcannaÑ upÈdÈnakkhandhÈnaÑ 
uppÈdanirodhaÒca udayabbayÈnupassanÈya avekkhantÊ vipassanaÑ 
ussukkÈpetvÈ maggapaÔipÈÔiyÈ sabbaso kilesehi ca bhavehi ca vimuttacittÈ 
uÔÔhÈsiÑ, ubhato uÔÔhÈnena maggena bhavattayato cÈti4 vuÔÔhitÈ ahosiÑ. 
SesaÑ vuttanayameva.  

MittakÈÄÊtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
7. SakulÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 AgÈrasmiÑ vasantÊti-ÈdikÈ SakulÈya theriyÈ gÈthÈ. AyaÑ kira 
Padumuttarassa Bhagavato kÈle HaÑsavatÊnagare Œnandassa raÒÒo dhÊtÈ 
hutvÈ nibbattÈ, Satthu vemÈtikabhaginÊ NandÈti nÈmena. SÈ viÒÒutaÑ patvÈ 
ekadivasaÑ Satthu santike dhammaÑ suÓantÊ SatthÈrÈ ekaÑ bhikkhuniÑ 
dibbacakkhukÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ ussÈhajÈtÈ 
adhikÈrakammaÑ katvÈ sayampi taÑ ÔhÈnantaraÑ patthentÊ 
paÓidhÈnamakÈsi. SÈ tattha 
______________________________________________________________ 
 1. ApatitvÈ (Ka) 2. Bhijjati jarÈya (SÊ) 
 3. Khu 9. 53 piÔÔhe PaÔisambhidÈmagge. 4. Bhavattayatopi (I, Ka) 
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yÈvajÊvaÑ bahuÑ uÄÈraÑ kusalakammaÑ katvÈ devaloke nibbattitvÈ 
aparÈparaÑ sugatÊsuyeva saÑsarantÊ Kassapassa Bhagavato kÈle 
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ paribbÈjakapabbajjaÑ pabbajitvÈ ekacÈrinÊ 
vicarantÊ ekadivasaÑ telabhikkhÈya ÈhiÓÉitvÈ telaÑ labhitvÈ tena telena 
Satthu cetiye sabbarattiÑ dÊpap|jaÑ akÈsi. SÈ tato cutÈ TÈvatiÑse 
nibbattitvÈ suvisuddhadibbacakkhukÈ hutvÈ ekaÑ BuddhantaraÑ 
devesuyeva saÑsaritvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ brÈhmaÓakule 
nibbatti, SakulÈtissÈ nÈmaÑ ahosi. SÈ viÒÒutaÑ pattÈ Satthu 
JetavanapaÔiggahaÓe paÔiladdhasaddhÈ upÈsikÈ hutvÈ aparabhÈge 
aÒÒatarassa khÊÓÈsavattherassa santike dhammaÑ sutvÈ saÒjÈtasaÑvegÈ 
pabbajitvÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ ghaÔentÊ vÈyamantÊ na cirasseva 
arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

   “Padumuttaro nÈma Jino, sabbadhammÈna pÈrag|. 
   Ito satasahassamhi, kappe uppajji nÈyako. 

   HitÈya sabbasattÈnaÑ, sukhÈya vadataÑ varo. 
   AtthÈya purisÈjaÒÒo, paÔipanno sadevake. 

   Yasaggapatto sirimÈ, kittivaÓÓagato Jino. 
   P|jito sabbalokassa, disÈ sabbÈsu vissuto. 

   UttiÓÓavicikiccho so, vÊtivattakathaÑkatho. 
   SampuÓÓamanasa~kappo, patto sambodhimuttamaÑ. 

   Anuppannassa maggassa, uppÈdetÈ naruttamo.  
   AnakkhÈtaÒca akkhÈsi, asaÒjÈtaÒca saÒjanÊ. 

   MaggaÒÒ| ca maggavid|, maggakkhÈyÊ NarÈsabho. 
   Maggassa kusalo SatthÈ, sÈrathÊnaÑ varuttamo. 

   MahÈkÈruÓiko SatthÈ, dhammaÑ deseti nÈyako.  
   Nimugge kÈmapa~kamhi, samuddharati pÈÓine. 

   TadÈhaÑ HaÑsavatiyaÑ, jÈtÈ khattiyanandanÈ. 
   Sur|pÈ sadhanÈ cÈpi, dayitÈ ca sirÊmatÊ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 250 piÔÔhÈdÊsu. 

 



 TherÊgÈthÈ-aÔÔhakathÈ 95 

   Œnandassa mahÈraÒÒo, dhÊtÈ paramasobhanÈ. 
   VemÈtÈ bhaginÊ cÈpi, PadumuttaranÈmino. 

   RÈjakaÒÒÈhi sahitÈ, sabbÈbharaÓabh|sitÈ. 
   UpÈgamma mahÈvÊraÑ, assosiÑ dhammadesanaÑ. 

   TadÈ hi so lokagaru, bhikkhuniÑ dibbacakkhukaÑ. 
   KittayaÑ parisÈmajjhe, aggaÔÔhÈne Ôhapesi taÑ. 

   SuÓitvÈ tamahaÑ haÔÔhÈ, dÈnaÑ datvÈna Satthuno.  
   P|jitvÈna ca SambuddhaÑ, dibbacakkhuÑ apatthayiÑ. 

   Tato avoca maÑ SatthÈ, Nande lacchasi patthitaÑ. 
   PadÊpadhammadÈnÈnaÑ, phalametaÑ sunicchitaÑ. 

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

   Tassa dhammesu dÈyÈdÈ, orasÈ dhammanimmitÈ. 
   SakulÈ nÈma nÈmena, hessati Satthu sÈvikÈ. 

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

   Imamhi Bhaddake kappe, Brahmabandhu mahÈyaso. 
   Kassapo nÈma gottena, uppajji vadataÑ varo. 

   ParibbÈjakinÊ ÈsiÑ, tadÈhaÑ ekacÈrinÊ. 
   BhikkhÈya vicaritvÈna, alabhiÑ telamattakaÑ. 

   Tena dÊpaÑ padÊpetvÈ, upaÔÔhiÑ sabbasaÑvariÑ. 
   CetiyaÑ dvipadaggassa, vippasannena cetasÈ. 

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

   Yattha yatth|papajjÈmi, tassa kammassa vÈhasÈ. 
   Pajjalanti mahÈdÊpÈ, tattha tattha gatÈya me. 
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   TirokuÔÔaÑ tiroselaÑ, samatiggayha pabbataÑ. 
   PassÈmahaÑ yadicchÈmi, dÊpadÈnassidaÑ phalaÑ. 

   VisuddhanayanÈ homi, yasasÈ ca jalÈmahaÑ. 
   SaddhÈpaÒÒÈvatÊ ceva, dÊpadÈnassidaÑ phalaÑ. 

   Pacchime ca bhave dÈni, jÈtÈ vippakule ahaÑ. 
   Pah|tadhanadhaÒÒamhi, mudite rÈjap|jite. 

   AhaÑ sabba~gasampannÈ, sabbÈbharaÓabh|sitÈ. 
   Purappavese sugataÑ, vÈtapÈne ÔhitÈ ahaÑ. 

   DisvÈ jalantaÑ yasasÈ, devamanussasakkataÑ. 
   AnubyaÒjanasampannaÑ, lakkhaÓehi vibh|sitaÑ. 

   UdaggacittÈ sumanÈ, pabbajjaÑ samarocayiÑ. 
   Na cireneva kÈlena, arahattamapÈpuÓiÑ. 

   IddhÊsu ca vasÊ homi, dibbÈya sotadhÈtuyÈ. 
   ParacittÈni jÈnÈmi, SatthusÈsanakÈrikÈ. 

   PubbenivÈsaÑ jÈnÈmi, dibbacakkhu visodhitaÑ. 
   KhepetvÈ Èsave sabbe, visuddhÈsiÑ sunimmalÈ. 

   PariciÓÓo mayÈ SatthÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 
   Ohito garuko bhÈro, bhavanettisam|hatÈ. 

   YassatthÈya pabbajitÈ, agÈrasmÈnagÈriyaÑ. 
   So me attho anuppatto, sabbasaÑyojanakkhayo. 

   Tato mahÈkÈruÓiko, etadagge Ôhapesi maÑ. 
   DibbacakkhukÈnaÑ aggÈ, sakulÈti naruttamo.  

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

 ArahattaÑ pana patvÈ katÈdhikÈratÈya dibbacakkhuÒÈÓe ciÓÓavasÊ 
ahosi. Tena naÑ SatthÈ dibbacakkhukÈnaÑ bhikkhunÊnaÑ aggaÔÔhÈne 
Ôhapesi. SÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ pÊtisomanassajÈtÈ 
udÈnavasena– 
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 97. “AgÈrasmiÑ vasantÊhaÑ, dhammaÑ sutvÈna bhikkhuno. 
 AddasaÑ virajaÑ dhammaÑ, nibbÈnaÑ padamaccutaÑ. 
 
 98. SÈhaÑ puttaÑ dhÊtaraÒca, dhanadhaÒÒaÒca chaÉÉiya. 
 Kese chedÈpayitvÈna, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 
 
 99. SikkhamÈnÈ ahaÑ santÊ, bhÈventÊ maggamaÒjasaÑ. 
 PahÈsiÑ rÈgadosaÑ ca, tadekaÔÔhe ca Èsave. 
 
 100. BhikkhunÊ upasampajja, pubbajÈtimanussariÑ. 
 Dibbacakkhu visodhitaÑ, vimalaÑ sÈdhubhÈvitaÑ. 
 
 101. Sa~khÈre parato disvÈ, hetujÈte palokite. 
 PahÈsiÑ Èsave sabbe, sÊtibh|tÈmhi nibbutÈ”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha agÈrasmiÑ vasantÊhaÑ, dhammaÑ sutvÈna bhikkhunoti ahaÑ 
pubbe agÈramajjhe vasamÈnÈ aÒÒatarassa bhinnakilesassa bhikkhuno santike 
catusaccagabbhaÑ dhammakathaÑ sutvÈ. AddasaÑ virajaÑ dhammaÑ, 
nibbÈnaÑ padamaccutanti rÈgarajÈdÊnaÑ abhÈvena virajaÑ, vÈnato 
nikkhantattÈ nibbÈnaÑ, cavanÈbhÈvato1 adhigatÈnaÑ accutihetutÈya ca 
nibbÈnaÑ accutaÑ, padanti ca laddhanÈmaÑ asa~khatadhammaÑ 
sahassanayapaÔimaÓÉitena dassanasa~khÈtena dhammacakkhunÈ addasaÑ 
passiÑ. 

 SÈhanti sÈ ahaÑ vuttappakÈrena sotÈpannÈ homi. 

 SikkhamÈnÈ ahaÑ santÊti ahaÑ sikkhamÈnÈva samÈnÈ pabbajitvÈ vasse 
aparipuÓÓe eva. BhÈventÊ maggamaÒjasanti majjhimapaÔipattibhÈvato 
aÒjasaÑ uparimaggaÑ uppÈdentÊ. TadekaÔÔhe ca Èsaveti rÈgadosehi 
sahajekaÔÔhe pahÈnekaÔÔhe ca tatiyamaggavajjhe Èsave pahÈsiÑ 
samucchindiÑ. 

 BhikkhunÊ upasampajjÈti vasse paripuÓÓe upasampajjitvÈ bhikkhunÊ 
hutvÈ. Vimalanti avijjÈdÊhi2 upakkilesehi vimuttatÈya vigatamalaÑ, sÈdhu 
______________________________________________________________ 
 1. MaccunÈbhÈvato (SÊ, I) 2. AbhijjhÈdÊhi (Ka) 
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sakkacca sammadeva bhÈvitaÑ, sÈdh|hi vÈ BuddhÈdÊhi bhÈvitaÑ uppÈditaÑ 
dibbacakkhu visodhitanti sambandho. 

 Sa~khÈreti tebh|makasa~khÈre. Paratoti anattato. HetujÈteti 
paccayuppanne. Palokiteti palujjanasabhÈve pabha~gune1 paÒÒÈcakkhunÈ 
disvÈ. PahÈsiÑ Èsave sabbeti aggamaggena avasiÔÔhe sabbepi Èsave pajahiÑ, 
khepesinti attho. SesaÑ vuttanayameva. 
 

SakulÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
8. SoÓÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 Dasa putte vijÈyitvÈti-ÈdikÈ SoÓÈya theriyÈ gÈthÈ. Ayampi 
Padumuttarassa Bhagavato kÈle HaÑsavatÊnagare kulagehe nibbattitvÈ 
viÒÒutaÑ patvÈ ekadivasaÑ Satthu santike dhammaÑ suÓantÊ SatthÈraÑ 
ekaÑ bhikkhuniÑ ÈraddhavÊriyÈnaÑ bhikkhunÊnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ 
disvÈ adhikÈrakammaÑ katvÈ sayampi taÑ ÔhÈnantaraÑ patthetvÈ 
yÈvajÊvaÑ puÒÒÈni katvÈ tato cutÈ kappasatasahassaÑ devamanussesu 
saÑsaritvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ kulagehe nibbattitvÈ 
vayappattÈ patikulaÑ gatÈ dasa puttadhÊtaro labhitvÈ bahuputtikÈti 
paÒÒÈyittha. SÈ sÈmike pabbajite vayappatte puttadhÊtaro gharÈvÈse 
patiÔÔhÈpetvÈ sabbaÑ dhanaÑ puttÈnaÑ vibhajitvÈ2 adÈsi, na kiÒci attano 
Ôhapesi. TaÑ puttÈ ca dhÊtaro ca katipÈhameva upaÔÔhahitvÈ paribhavaÑ 
akaÑsu. SÈ “kiÑ mayhaÑ imehi paribhavÈya3 ghare vasantiyÈ”ti 
bhikkhuniyo upasa~kamitvÈ pabbajjaÑ yÈci. TaÑ bhikkhuniyo pabbÈjesuÑ. 
SÈ laddh|pasampadÈ “ahaÑ mahallikÈkÈle pabbajitvÈ appamattÈya 
bhavitabban”ti bhikkhunÊnaÑ vattapaÔivattaÑ karontÊ “sabbarattiÑ 
samaÓadhammaÑ karissÈmÊ”ti heÔÔhÈpÈsÈde ekathambhaÑ hatthena gahetvÈ 
taÑ avijahamÈnÈ samaÓadhammaÑ karontÊ ca~kamamÈnÈpi “andhakÈre 
ÔhÈne rukkhÈdÊsu yattha katthaci me sÊsaÑ paÔihaÒÒeyyÈ”ti rukkhaÑ 
hatthena gahetvÈ taÑ avijahamÈnÈva samaÓadhammaÑ karoti. Tato paÔÔhÈya 
sÈ ÈraddhavÊriyatÈya pÈkaÔÈ ahosi. SatthÈ tassÈ ÒÈÓaparipÈkaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Pabha~gure (SÊ), pabha~gurena (I) 2. VissajjitvÈ (I) 3. Paribh|tÈya (SÊ) 
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disvÈ gandhakuÔiyaÑ nisinnova obhÈsaÑ pharitvÈ sammukhe nisinno viya 
attÈnaÑ dassetvÈ– 

   “Yo ca vassasataÑ jÊve, apassaÑ dhammamuttamaÑ. 
   EkÈhaÑ jÊvitaÑ seyyo, passato dhammamuttaman”ti1– 

gÈthaÑ abhÈsi. SÈ gÈthÈpariyosÈne arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne2– 

   “Padumuttaro nÈma Jino, sabbadhammÈna pÈrag|. 
   Ito satasahassamhi, kappe uppajji nÈyako.  

   TadÈ seÔÔhikule jÈtÈ, sukhitÈ p|jitÈ piyÈ. 
   UpetvÈ taÑ MunivaraÑ, assosiÑ madhuraÑ vacaÑ. 

   ŒraddhavÊriyÈnaggaÑ, vaÓÓesi bhikkhuniÑ Jino. 
   TaÑ sutvÈ muditÈ hutvÈ, kÈraÑ katvÈna Satthuno. 

   AbhivÈdiya SambuddhaÑ, ÔhÈnaÑ taÑ patthayiÑ tadÈ. 
   Anumodi mahÈvÊro, sijjhataÑ paÓidhÊ tava. 

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

   Tassa dhammesu dÈyÈdÈ, orasÈ dhammanimmitÈ. 
   SoÓÈti nÈma nÈmena, hessati Satthu sÈvikÈ. 

   TaÑ sutvÈ muditÈ hutvÈ, yÈvajÊvaÑ tadÈ JinaÑ. 
   MettacittÈ paricariÑ, paccayehi vinÈyakaÑ. 

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

   Pacchime ca bhave dÈni, jÈtÈ seÔÔhikule ahaÑ. 
   SÈvatthiyaÑ puravare, iddhe phÊte mahaddhane. 

   YadÈ ca yobbanappattÈ, gantvÈ patikulaÑ ahaÑ. 
   Dasa puttÈni ajaniÑ, sur|pÈni visesato. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 30 piÔÔhe Dhammapade. 2. Khu 4. 257 piÔÔhÈdÊsu. 
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   SukhedhitÈ ca te sabbe, jananettamanoharÈ. 
   AmittÈnampi rucitÈ, mama pageva te siyÈ. 

   Tato mayhaÑ akÈmÈya, dasaputtapurakkhato. 
   Pabbajittha sa me bhattÈ, devadevassa sÈsane. 

   TadekikÈ vicintesiÑ, jÊvitenÈlamatthu me. 
   CattÈya patiputtehi, vuÉÉhÈya ca varÈkiyÈ. 

   Ahampi tattha gacchissaÑ, sampatto yattha me pati. 
   EvÈhaÑ cintayitvÈna, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 

   Tato ca maÑ bhikkhuniyo, ekaÑ bhikkhunupassaye. 
   VihÈya gacchumovÈdaÑ, tÈpehi udakaÑ iti. 

   TadÈ udakamÈhitvÈ, okiritvÈna kumbhiyÈ. 
   Culle ÔhapetvÈ ÈsÊnÈ, tato cittaÑ samÈdahiÑ. 

   Khandhe aniccato disvÈ, dukkhato ca anattato. 
   KhepetvÈ Èsave sabbe, arahattamapÈpuÓiÑ. 

   TadÈgantvÈ bhikkhuniyo, uÓhodakamapucchisuÑ. 
   TejodhÈtumadhiÔÔhÈya, khippaÑ santÈpayiÑ jalaÑ. 

   VimhitÈ tÈ JinavaraÑ, etamatthamasÈvayuÑ. 
   TaÑ sutvÈ mudito NÈtho, imaÑ gÈthaÑ abhÈsatha. 

   Yo ca vassasataÑ jÊve, kusÊto hÊnavÊriyo. 
   EkÈhaÑ jÊvitaÑ seyyo, vÊriyamÈrabhato daÄhaÑ. 

   ŒrÈdhito mahÈvÊro, mayÈ suppaÔipattiyÈ. 
   ŒraddhavÊriyÈnaggaÑ, mamÈha sa MahÈmuni. 

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

 Atha naÑ BhagavÈ bhikkhuniyo paÔipÈÔiyÈ ÔhÈnantare Ôhapento 
ÈraddhavÊriyÈnaÑ aggaÔÔhÈne Ôhapesi. SÈ ekadivasaÑ attano paÔipattiÑ 
paccavekkhitvÈ udÈnavasena– 
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 102. “Dasa putte vijÈyitvÈ, asmiÑ r|pasamussaye. 
 TatohaÑ dubbalÈ jiÓÓÈ, bhikkhuniÑ upasa~kamiÑ. 
 
 103. SÈ me dhammamadesesi, khandhÈyatanadhÈtuyo. 
 TassÈ dhammaÑ suÓitvÈna, kese chetvÈna pabbajiÑ. 
 
 104. TassÈ me sikkhamÈnÈya, dibbacakkhu visodhitaÑ. 
 PubbenivÈsaÑ jÈnÈmi, yattha me vusitaÑ pure. 
 
 105. AnimittaÒca bhÈvemi, ekaggÈ susamÈhitÈ. 
 AnantarÈvimokkhÈ’siÑ, anupÈdÈya nibbutÈ. 
 
 106. PaÒcakkhandhÈ pariÒÒÈtÈ, tiÔÔhanti chinnam|lakÈ. 
 Dhi tavatthu jare jamme, natthi dÈni punabbhavo”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha r|pasamussayeti r|pasa~khÈte samussaye. AyaÑ hi r|pasaddo 
“cakkhuÒca paÔicca r|pe ca uppajjati cakkhuviÒÒÈÓan”ti-ÈdÊsu1 r|pÈyatane 
Ègato. “YaÑkiÒci r|paÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannan”ti-ÈdÊsu2 r|pakkhandhe. 
“Piyar|pe sÈtar|pe rajjatÊ”ti-ÈdÊsu3 sabhÈve. “BahiddhÈ r|pÈni passatÊ”ti-
ÈdÊsu4 kasiÓÈyatane. “R|pÊ r|pÈni passatÊ”ti-ÈdÊsu5 r|pajhÈne. “AÔÔhiÒca 
paÔicca nhÈruÒca paÔicca maÑsaÒca paÔicca cammaÒca paÔicca ÈkÈso 
parivÈrito r|pantveva sa~khaÑ gacchatÊ”ti-ÈdÊsu6 r|pakÈye. IdhÈpi 
r|pakÈyeva daÔÔhabbo. Samussayasaddopi aÔÔhÊnaÑ sarÊrassa pariyÈyo. 
“Satanti samussayÈ”ti-ÈdÊsu aÔÔhisarÊrapariyÈye. “ŒturaÑ asuciÑ p|tiÑ, 
passa Nande samussayan”ti-ÈdÊsu7 sarÊre. IdhÈpi sarÊre eva daÔÔhabbo. Tena 
vuttaÑ “r|pasamussaye”ti, r|pasa~khÈte samussaye sarÊreti attho. ®hatvÈti 
vacanaseso. AsmiÑ r|pasamussayeti hi imasmiÑ r|pasamussaye ÔhatvÈ 
imaÑ r|pakÈyaÑ nissÈya dasa putte vijÈyitvÈti yojanÈ. Tatoti tasmÈ 
dasaputtavijÈyanahetu. SÈ hi paÔhamavayaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 2. 261 piÔÔhe. 2. AÑ 1. 490 piÔÔhe. 3. Ma 1. 333 piÔÔhe. 
 4. DÊ 3. 216; AÑ 1. 42 piÔÔhesu. 5. DÊ 3. 217; AÑ 1. 42 piÔÔhesu. 
 6. Ma 1. 248 piÔÔhe. 7. Khu 2. 381 piÔÔhe. 
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atikkamitvÈ puttake vijÈyantÊ anukkamena dubbalasarÊrÈ jarÈjiÓÓÈ ca ahosi. 
Tena vuttaÑ “tatohaÑ dubbalÈ jiÓÓÈ”ti. 

 TassÈti tato, tassÈti vÈ tassÈ santike. Puna1 tassÈti karaÓe sÈmivacanaÑ, 
tÈyÈti attho. SikkhamÈnÈyÈti tissopi sikkhÈ sikkhamÈnÈ. 

 AnantarÈvimokkhÈ’sinti aggamaggassa anantarÈ uppannavimokkhÈ 
ÈsiÑ. R|pÊ r|pÈni passatÊti-Èdayo hi aÔÔhapi vimokkhÈ anantaravimokkhÈ 
nÈma na honti. MaggÈnantaraÑ anuppattÈ hi phalavimokkhÈ 
phala2samÈpattikÈle pavattamÈnÈpi paÔhamamaggÈnantarameva 
samuppattito taÑ upÈdÈya anantaravimokkhÈ nÈma, yathÈ maggasamÈdhi 
ÈnantarikasamÈdhÊti vuccati. AnupÈdÈya nibbutÈti r|pÈdÊsu kiÒcipi 
aggahetvÈ kilesaparinibbÈnena nibbutÈ ÈsiÑ. 

 EvaÑ vijjÈttayaÑ vibhÈvetvÈ arahattaphalena k|ÔaÑ gaÓhantÊ udÈnetvÈ 
idÈni jarÈya cirakÈlaÑ upaddutasarÊraÑ vigarahantÊ saha vatthunÈ tassa 
samatikkantabhÈvaÑ vibhÈvetuÑ “paÒcakkhandhÈ pariÒÒÈtÈ”ti 
osÈnagÈthamÈha. Tattha dhi tavatthu jare jammeti a~gÈnaÑ 
sithilabhÈvakaraÓÈdinÈ jare jamme lÈmake hÊne tava tuyhaÑ dhi atthu 
dhikÈro hotu. Natthi dÈni punabbhavoti tasmÈ tvaÑ mayÈ atikkantÈ 
abhibh|tÈsÊti adhippÈyo. 
 

SoÓÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
9. BhaddÈkuÓÉalakesÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 L|nakesÊti-ÈdikÈ BhaddÈya KuÓÉalakesÈya theriyÈ gÈthÈ. Ayampi 
Padumuttarassa Bhagavato kÈle HaÑsavatÊnagare kulagehe nibbattitvÈ 
viÒÒutaÑ patvÈ ekadivasaÑ Satthu santike dhammaÑ suÓantÊ SatthÈraÑ 
ekaÑ bhikkhuniÑ khippÈbhiÒÒÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ 
adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthetvÈ yÈvajÊvaÑ puÒÒÈni katvÈ 
kappasatasahassaÑ devamanussesu saÑsaritvÈ KassapabuddhakÈle Kikissa 
KÈsiraÒÒo gehe 
______________________________________________________________ 
 1. Puna vÈ (SÊ, I) 2. Pana (I, Ka) 
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sattannaÑ bhaginÊnaÑ abbhantarÈ hutvÈ vÊsati vassasahassÈni dasa sÊlÈni 
samÈdÈya komÈribrahmacariyaÑ carantÊ saÑghassa vasanapariveÓaÑ 
kÈretvÈ ekaÑ BuddhantaraÑ sugatÊsuyeva saÑsaritvÈ imasmiÑ 
BuddhuppÈde RÈjagahe seÔÔhikule nibbatti, BhaddÈtissÈ nÈmaÑ ahosi. SÈ 
mahatÈ parivÈrena vaÉÉhamÈnÈ vayappattÈ tasmiÑyeva nagare purohitassa 
puttaÑ sattukaÑ nÈma coraÑ sahoÉÉhaÑ gahetvÈ rÈjÈÓÈya nagaraguttikena 
mÈretuÑ ÈghÈtanaÑ niyyamÈnaÑ sÊhapaÒjarena olokentÊ disvÈ 
paÔibaddhacittÈ hutvÈ sace taÑ labhÈmi, jÊvissÈmi. No ce, marissÈmÊti 
sayane adhomukhÊ nipajji. 

 AthassÈ pitÈ taÑ pavattiÑ sutvÈ ekadhÊtutÈya balavasineho 
sahassalaÒjaÑ datvÈ upÈyeneva coraÑ vissajjÈpetvÈ gandhodakena nhÈpetvÈ 
sabbÈbharaÓapaÔimaÓÉitaÑ kÈrevÈ pÈsÈdaÑ pesesi. BhaddÈpi 
paripuÓÓamanorathÈ atirekÈla~kÈrena ala~karitvÈ taÑ paricarati. Sattuko 
katipÈhaÑ vÊtinÈmetvÈ tassÈ ÈbharaÓesu uppannalobho bhadde ahaÑ 
nagaraguttikena gahitamattova corapapÈte adhivatthÈya devatÈya “sacÈhaÑ 
jÊvitaÑ labhÈmi, tuyhaÑ balikammaÑ upasaÑharissÈmÊ”ti patthanaÑ 
ÈyÈciÑ, tasmÈ balikammaÑ sajjÈpehÊti. SÈ “tassa manaÑ p|ressÈmÊ”ti 
balikammaÑ sajjÈpetvÈ sabbÈbharaÓavibh|sitÈ sÈmikena saddhiÑ ekaÑ 
yÈnaÑ abhiruyha “devatÈya balikammaÑ karissÈmÊ”ti corapapÈtaÑ 
abhiruhituÑ ÈraddhÈ. 

 Sattuko cintesi “sabbesu abhiruhantesu imissÈ ÈbharaÓaÑ gahetuÑ na 
sakkÈ”ti parivÈrajanaÑ tattheva ÔhapetvÈ tameva1 balibhÈjanaÑ gÈhÈpetvÈ2 
pabbataÑ abhiruhanto tÈya saddhiÑ piyakathaÑ na kathesi. SÈ i~giteneva 
tassÈdhippÈyaÑ aÒÒÈsi. Sattuko “bhadde tava uttarasÈÔakaÑ omuÒcitvÈ 
kÈyÈr|ÄhapasÈdhanaÑ bhaÓÉikaÑ karohÊ”ti. SÈ “sÈmi3 mayhaÑ ko 
aparÈdho”ti. KiÑ nu maÑ bÈle4 “balikammatthaÑ Ègato”ti saÒÒaÑ karosi, 
balikammÈpadesena pana tava ÈbharaÓaÑ gahetuÑ Ègatoti. Kassa pana ayya 
pasÈdhanaÑ, kassa ahanti. NÈhaÑ etaÑ vibhÈgaÑ jÈnÈmÊti. Hotu ayya, 
ekaÑ pana me adhippÈyaÑ p|rehi, 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑyameva (SÊ) 2. GahetvÈ (SÊ) 
 3. SÈpi (I) 4. KiÑ nu bÈle (SÊ), kiÑ bÈle (I) 
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ala~kataniyÈmena ca1 Èli~gituÑ dehÊti. So “sÈdh|”ti sampaÔicchi. SÈ tena 
sampaÔicchitabhÈvaÑ ÒatvÈ purato Èli~gitvÈ pacchato Èli~gantÊ viya 
pabbatapapÈte2 pÈtesi. So patitvÈ cuÓÓavicuÓÓaÑ ahosi. TÈya kataÑ 
acchariyaÑ disvÈ pabbate adhivatthÈ devatÈ kosallaÑ vibhÈventÊ imÈ gÈthÈ 
abhÈsi– 

   “Na hi sabbesu ÔhÈnesu, puriso hoti paÓÉito. 
   ItthÊpi paÓÉitÈ hoti, tattha tattha vicakkhaÓÈ. 

   Na hi sabbesu ÔhÈnesu, puriso hoti paÓÉito. 
   ItthÊpi paÓÉitÈ hoti, lahuÑ atthavicintikÈ”ti3. 

 Tato bhaddÈ cintesi “na sakkÈ mayÈ iminÈ niyÈmena gehaÑ gantuÑ, 
itova gantvÈ ekaÑ pabbajjaÑ pabbajissÈmÊ”ti nigaÓÔhÈrÈmaÑ gantvÈ 
nigaÓÔhe4 pabbajjaÑ yÈci. Atha naÑ te ÈhaÑsu “kena niyÈmena pabbajjÈ 
hot|”ti. YaÑ tumhÈkaÑ pabbajjÈya uttamaÑ, tadeva karothÈti. Te “sÈdh|”ti 
tassÈ tÈlaÔÔhinÈ kese luÒcitvÈ pabbÈjesuÑ. Puna kesÈ vaÉÉhantÈ kuÓÉalÈvaÔÔÈ 
hutvÈ vaÉÉhesuÑ. Tato paÔÔhÈya sÈ KuÓÉalakesÈ nÈma jÈtÈ. SÈ tattha 
uggahetabbaÑ samayaÑ vÈdamaggaÒca uggahetvÈ “ettakaÑ nÈma ime 
jÈnanti, ito uttari5 viseso natthÊ”ti ÒatvÈ tato apakkamitvÈ yattha yattha 
paÓÉitÈ atthi, tattha tattha gantvÈ tesaÑ jÈnanasippaÑ uggahetvÈ attanÈ 
saddhiÑ kathetuÑ samatthaÑ adisvÈ yaÑ yaÑ gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ 
pavisati, tassa dvÈre vÈlukÈrÈsiÑ6 katvÈ tattha jambusÈkhaÑ ÔhapetvÈ “yo 
mama vÈdaÑ ÈropetuÑ sakkoti, so imaÑ sÈkhaÑ maddat|”ti samÊpe 
ÔhitadÈrakÈnaÑ saÒÒaÑ datvÈ vasanaÔÔhÈnaÑ gacchati. SattÈhampi 
jambusÈkhÈya tatheva ÔhitÈya taÑ gahetvÈ pakkamati. Tena ca samayena 
amhÈkaÑ BhagavÈ loke uppajjitvÈ pavattitavaradhammacakko anupubbena 
SÈvatthiÑ upanissÈya Jetavane viharati. KuÓÉalakesÈpi vuttanayena 
gÈmanigamarÈjadhÈnÊsu vicarantÊ SÈvatthiÑ patvÈ nagaradvÈre 
vÈlukÈrÈsimhi jambusÈkhaÑ ÔhapetvÈ dÈrakÈnaÑ saÒÒaÑ datvÈ SÈvatthiÑ 
pÈvisi. 
______________________________________________________________ 
 1. Œli~gitaniyÈme (SÊ) 2. PabbatÈ taÑ (SÊ) 3. Khu 4. 242 piÔÔhe. 
 4. NigaÓÔha (Ka) 5. UttariÑ (SÊ, I) 6. VÈlikarÈsiÑ (SÊ, I) 
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 AthÈyasmÈ DhammasenÈpati ekakova nagaraÑ pavisanto taÑ sÈkhaÑ 
disvÈ taÑ dametukÈmo dÈrake pucchi “kasmÈyaÑ sÈkhÈ evaÑ ÔhapitÈ”ti. 
DÈrakÈ tamatthaÑ ÈrocesuÑ. Thero “yadi evaÑ imaÑ sÈkhaÑ maddathÈ”ti 
Èha. DÈrakÈ taÑ maddiÑsu. KuÓÉalakesÈ katabhattakiccÈ nagarato 
nikkhamantÊ taÑ sÈkhaÑ madditaÑ disvÈ “kenidaÑ madditan”ti pucchitvÈ 
therena maddÈpitabhÈvaÑ ÒatvÈ “apakkhiko vÈdo na sobhatÊ”ti SÈvatthiÑ 
pavisitvÈ vÊthito vÊthiÑ vicarantÊ “passeyyÈtha samaÓehi Sakyaputtiyehi 
saddhiÑ mayhaÑ vÈdan”ti ugghosetvÈ mahÈjanaparivutÈ aÒÒatarasmiÑ 
rukkham|le nisinnaÑ DhammasenÈpatiÑ upasa~kamitvÈ paÔisanthÈraÑ 
katvÈ ekamantaÑ ÔhitÈ “kiÑ tumhehi mama jambusÈkhÈ1 maddÈpitÈ”ti 
pucchi. Œma mayÈ maddÈpitÈti. EvaÑ sante tumhehi saddhiÑ mayhaÑ vÈdo 
hot|ti. Hotu bhaddeti. Kassa pucchÈ, kassa vissajjanÈti. PucchÈ nÈma 
amhÈkaÑ pattÈ, tvaÑ yaÑ2 attano jÈnanakaÑ pucchÈti. SÈ sabbameva attano 
jÈnanakaÑ vÈdaÑ pucchi. Thero taÑ sabbaÑ vissajjesi. SÈ upari 
pucchitabbaÑ ajÈnantÊ tuÓhÊ ahosi. Atha naÑ thero Èha “tayÈ bahuÑ 
pucchitaÑ, mayampi3 taÑ ekaÑ paÒhaÑ pucchÈmÈ”ti4. Pucchatha bhanteti. 
Thero “ekaÑ nÈma kin”ti imaÑ paÒhaÑ pucchi. KuÓÉalakesÈ neva antaÑ 
na koÔiÑ passantÊ andhakÈraÑ paviÔÔhÈ viya hutvÈ “na jÈnÈmi bhante”ti Èha. 
“TvaÑ ettakampi ajÈnantÊ aÒÒaÑ kiÑ jÈnissasÊ”ti vatvÈ dhammaÑ desesi. 
SÈ therassa pÈdesu patitvÈ “bhante tumhe saraÓaÑ gacchÈmÊ”ti Èha. MÈ 
maÑ tvaÑ bhadde saraÓaÑ gaccha, sadevake loke aggapuggalaÑ 
Bhagavantameva saraÓaÑ gacchati. “EvaÑ karissÈmi bhante”ti sÈ 
sÈyanhasamaye dhammadesanÈvelÈyaÑ Satthu santikaÑ gantvÈ 
paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. SatthÈ tassÈ ÒÈÓaparipÈkaÑ 
ÒatvÈ– 

   “Sahassamapi ce gÈthÈ, anatthapadasaÑ hitÈ. 
   EkaÑ gÈthÈpadaÑ seyyo, yaÑ sutvÈ upasammatÊ”ti5– 

imaÑ gÈthamÈha. GÈthÈpariyosÈne yathÈÔhitÈva saha paÔisambhidÈhi 
arahattaÑ pÈpuÓi. tena vuttaÑ ApadÈne6– 
______________________________________________________________ 
 1. MayÈ ÔhapitÈ jambusÈkhÈ (SÊ) 2. TvaÑ yaÑ kimapi (SÊ) 
 3. Ahampi (Ka) 4. PucchissÈmÊti (Ka) 
 5. Khu 1. 28 piÔÔhe Dhammapade. 6. Khu 4. 240 piÔÔhÈdÊsu. 
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   “Padumuttaro nÈma Jino, sabbadhammÈna pÈrag|. 
   Ito satasahassamhi, kappe uppajji nÈyako. 

   TadÈhaÑ HaÑsavatiyaÑ, jÈtÈ seÔÔhikule ahuÑ. 
   NÈnÈratanapajjote, mahÈsukhasamappitÈ. 

   UpetvÈ taÑ mahÈvÊraÑ, assosiÑ dhammadesanaÑ. 
   Tato jÈtappasÈdÈhaÑ, upesiÑ saraÓaÑ JinaÑ. 

   TadÈ mahÈkÈruÓiko, PadumuttaranÈmako. 
   KhippÈbhiÒÒÈna’magganti, Ôhapesi bhikkhuniÑ subhaÑ. 

   TaÑ sutvÈ muditÈ hutvÈ, dÈnaÑ datvÈ Mahesino. 
   Nipacca sirasÈ pÈde, taÑ ÔhÈnamabhipatthayiÑ. 

   Anumodi mahÈvÊro, bhadde yaÑ tebhipatthitaÑ. 
   Samijjhissati taÑ sabbaÑ, sukhinÊ hohi nibbutÈ. 

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

   Tassa dhammesu dÈyÈdÈ, orasÈ dhammanimmitÈ. 
   BhaddÈkuÓÉalakesÈti, hessati Satthu sÈvikÈ. 

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

   Tato cutÈ YÈmamagaÑ, tatohaÑ TusitaÑ gatÈ. 
   Tato ca NimmÈnaratiÑ, VasavattipuraÑ tato. 

   Yattha yatth|papajjÈmi, tassa kammassa vÈhasÈ. 
   Tattha tattheva rÈj|naÑ, MahesittamakÈrayiÑ. 

   Tato cutÈ manussesu, rÈj|naÑ cakkavattinaÑ. 
   MaÓÉalÊnaÒca rÈj|naÑ, MahesittamakÈrayiÑ. 

   SampattiÑ anubhotvÈna, devesu mÈnusesu ca. 
   Sabbattha sukhitÈ hutvÈ, nekakappesu saÑsariÑ. 
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   Imamhi Bhaddake kappe, Brahmabandhu mahÈyaso. 
   Kassapo nÈma gottena, uppajji vadataÑ varo.   

   UpaÔÔhÈko Mahesissa, tadÈ Èsi narissaro. 
   KÈsirÈjÈ KikÊ nÈma, BÈrÈÓasipuruttame. 

   Tassa dhÊtÈ catutthÈsiÑ, bhikkhudÈyÊti vissutÈ. 
   DhammaÑ sutvÈ jinaggassa, pabbajjaÑ samarocayiÑ. 

   AnujÈni na no tÈto, agÈreva tadÈ mayaÑ. 
   VÊsavassasahassÈni, vicarimha atanditÈ. 

   KomÈribrahmacariyaÑ, rÈjakaÒÒÈ sukhedhitÈ. 
   BuddhopaÔÔhÈnaniratÈ, muditÈ satta dhÊtaro. 

   SamaÓÊ samaÓaguttÈ ca, bhikkhunÊ bhikkhudÈyikÈ. 
   DhammÈ ceva sudhammÈ ca, sattamÊ saÑghadÈyikÈ. 

   KhemÈ UppalavaÓÓÈ ca, PaÔÈcÈrÈ ahaÑ tadÈ. 
   KisÈgotamÊ DhammadinnÈ, VisÈkhÈ hoti sattamÊ. 

   Tehi kammehi sukatehi, cetanÈpaÓidhÊhi ca. 
   JahitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, TÈvatiÑsamagacchahaÑ. 

   Pacchime ca bhave dÈni, Giribbajapuruttame. 
   JÈtÈ seÔÔhikule phÊte, yadÈhaÑ yobbane ÔhitÈ. 

   CoraÑ vadhatthaÑ nÊyantaÑ, disvÈ rattÈ tahiÑ ahaÑ. 
   PitÈ me taÑ sahassena, mocayitvÈ vadhÈ tato. 

   AdÈsi tassa maÑ tÈto, viditvÈna manaÑ mama. 
   TassÈhamÈsiÑ visaÔÔhÈ, atÊva dayitÈ hitÈ. 

   So me bh|sanalobhena, balimajjhÈsayo diso. 
   CorappapÈtaÑ netvÈna, pabbataÑ cetayÊ vadhaÑ. 

   TadÈhaÑ paÓamitvÈna, sattukaÑ sukataÒjalÊ. 
   RakkhintÊ attano pÈÓaÑ, idaÑ vacanamabraviÑ. 
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   IdaÑ suvaÓÓakey|raÑ, muttÈ veÄuriyÈ bah|. 
   SabbaÑ harassu bhaddante, maÑ ca dÈsÊti sÈvaya. 

   Oropayassu kalyÈÓÊ, mÈ bÈÄhaÑ paridevasi. 
   Na cÈhaÑ abhijÈnÈmi, ahantvÈ dhanamÈbhataÑ. 

   Yato sarÈmi attÈnaÑ, yato pattosmi viÒÒutaÑ. 
   Na cÈhaÑ abhijÈnÈmi, aÒÒaÑ piyataraÑ tayÈ. 

   Ehi taÑ upag|hissaÑ, katvÈna taÑ padakkhiÓaÑ. 
   Na ca dÈni puno atthi, mama tuyhaÒca sa~gamo. 

   Na hi sabbesu ÔhÈnesu, puriso hoti paÓÉito. 
   ItthÊpi paÓÉitÈ hoti, tattha tattha vicakkhaÓÈ. 

   Na hi sabbesu ÔhÈnesu, puriso hoti paÓÉito. 
   ItthÊpi paÓÉitÈ hoti, lahuÑ atthavicintikÈ. 

   LahuÒca vata khippaÒca, nikaÔÔhe samacetayiÑ. 
   MigaÑ uÓÓÈ yathÈ evaÑ, tadÈhaÑ sattukaÑ vadhiÑ. 

   Yo ca uppatitaÑ atthaÑ, na khippamanubujjhati. 
   So haÒÒate mandamati, corova girigabbhare. 

   Yo ca uppatitaÑ atthaÑ, khippameva nibodhati. 
   Muccate sattusambÈdhÈ, tadÈhaÑ sattukÈ yathÈ. 

   TadÈhaÑ pÈtayitvÈna, giriduggamhi sattukaÑ. 
   SantikaÑ setavatthÈnaÑ, upetvÈ pabbajiÑ ahaÑ. 

   SaÓÉÈsena ca kese me, luÒcitvÈ sabbaso tadÈ. 
   PabbajitvÈna samayaÑ, ÈcikkhiÑsu nirantaraÑ. 

   Tato taÑ uggahetvÈhaÑ, nisÊditvÈna ekikÈ. 
   SamayaÑ taÑ vicintesiÑ, suvÈno mÈnusaÑ karaÑ. 

   ChinnaÑ gayha samÊpe me, pÈtayitvÈ apakkami. 
   DisvÈ nimittamalabhiÑ, hatthaÑ taÑ puÄavÈkulaÑ. 
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   Tato uÔÔhÈya saÑviggÈ, apucchiÑ sahadhammike. 
   Te avocuÑ vijÈnanti, taÑ atthaÑ Sakyabhikkhavo. 

   SÈhaÑ tamatthaÑ pucchissaÑ, upetvÈ BuddhasÈvake. 
   Te mamÈdÈya gacchiÑsu, BuddhaseÔÔhassa santikaÑ. 

   So me dhammamadesesi, khandhÈyatanadhÈtuyo. 
   AsubhÈniccadukkhÈti, anattÈti ca nÈyako. 

   Tassa dhammaÑ suÓitvÈhaÑ, dhammacakkhuÑ visodhayiÑ.  
   Tato viÒÒÈtasaddhammÈ, pabbajjaÑ upasampadaÑ. 

   ŒyÈcito tadÈ Èha, ehi bhaddeti nÈyako. 
   TadÈhaÑ upasampannÈ, parittaÑ toyamaddasaÑ. 

   PÈdapakkhÈlanenÈhaÑ, ÒatvÈ sa-udayabbayaÑ. 
   TathÈ sabbepi sa~khÈre, ÊdisaÑ cintayiÑ tadÈ. 

   Tato cittaÑ vimucci me, anupÈdÈya sabbaso. 
   KhippÈbhiÒÒÈnamaggaÑ me, tadÈ paÒÒÈpayÊ Jino. 

   IddhÊsu ca vasÊ homi, dibbÈya sotadhÈtuyÈ. 
   ParicittÈni jÈnÈmi, SatthusÈsanakÈrikÈ. 

   PubbenivÈsaÑ jÈnÈmi, dibbacakkhu visodhitaÑ. 
   KhepetvÈ Èsave sabbe, visuddhÈsiÑ sunimmalÈ. 

   PariciÓÓo mayÈ SatthÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 
   Ohito garuko bhÈro, bhavanetti sam|hatÈ. 

   YassatthÈya pabbajitÈ, agÈrasmÈnagÈriyaÑ. 
   So me attho anuppatto, sabbasaÑyojanakkhayo. 

   AtthadhammaniruttÊsu, paÔibhÈne tatheva ca. 
   ©ÈÓaÑ me vimalaÑ suddhaÑ, BuddhaseÔÔhassa sÈsane. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ tÈvadeva pabbajjaÑ yÈci. SatthÈ tassÈ pabbajjaÑ 
anujÈni. SÈ bhikkhunupassayaÑ gantvÈna pabbajitvÈ phalasukhena 
nibbÈnasukhena ca vÊtinÈmentÊ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ 
udÈnavasena– 
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 107. “L|nakesÊ pa~kadharÊ, ekasÈÔÊ pure cariÑ. 
 Avajje vajjamatinÊ, vajje cÈvajjadassinÊ. 
 
 108. DivÈvihÈrÈ nikkhamma, Gijjhak|Ôamhi pabbate. 
 AddasaÑ virajaÑ BuddhaÑ, bhikkhusaÑghapurakkhataÑ. 
 
 109. Nihacca jÈÓuÑ vanditvÈ, sammukhÈ aÒjaliÑ akaÑ. 
 Ehi bhaddeti maÑ avaca, sÈ me Ès|’pasampadÈ. 
 
 110. CiÓÓÈ a~gÈ ca MagadhÈ, VajjÊ KÈsÊ ca KosalÈ. 
 AnaÓÈ paÓÓÈsa vassÈni, raÔÔhapiÓÉaÑ abhuÒja’haÑ. 
 
 111. PuÒÒaÑ vata pasavi bahuÑ, sappaÒÒo vatÈyaÑ upÈsako. 
 Yo bhaddÈya cÊvaraÑ adÈsi, vippamuttÈya sabbaganthehÊ”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha l|nakesÊti l|nÈ luÒcitÈ kesÈ mayhanti l|nakesÊ, nigaÓÔhesu 
pabbajjÈya tÈlaÔÔhinÈ luÒcitakesÈ, taÑ sandhÈya vadati. Pa~kadharÊti 
dantakaÔÔhassa akhÈdanena dantesu malapa~kadhÈraÓato pa~kadharÊ. 
EkasÈÔÊti nigaÓÔhacÈrittavasena ekasÈÔikÈ. Pure carinti pubbe nigaÓÔhÊ hutvÈ 
evaÑ vicariÑ. Avajje vajjamatinÊti nhÈnucchÈdanadantakaÔÔhakhÈdanÈdike 
anavajje sÈvajjasaÒÒÊ. Vajje cÈvajjadassinÊti 
mÈnamakkhapalÈsavipallÈsÈdike sÈvajje anavajjadiÔÔhÊ. 

 DivÈvihÈrÈ nikkhammÈti attano divÈvihÈraÔÔhÈnato nikkhamitvÈ. 
Ayampi ÔhitamajjhanhikavelÈyaÑ therena samÈgatÈ tassa paÒhassa 
vissajjanena dhammadesanÈya ca nihatamÈnadabbÈ pasannamÈnasÈ hutvÈ 
Satthu santikaÑ upasa~kamitukÈmÈva attano vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ 
divÈÔÔhÈne nisÊditvÈ sÈyanhasamaye Satthu santikaÑ upasa~kamitvÈ. 

 Nihacca jÈÓuÑ vanditvÈti jÈÓudvayaÑ pathaviyaÑ nihantÈ patiÔÔhapetvÈ 
paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ. SammukhÈ aÒjaliÑ akanti Satthu sammukhÈ 
dasanakhasamodhÈnasamujjalaÑ aÒjaliÑ akÈsiÑ. Ehi bhaddeti maÑ avaca, 
sÈ me Ès|’pasampadÈti yaÑ maÑ BhagavÈ arahattaÑ patvÈ pabbajjaÒca 
upasampadaÒca yÈcitvÈ 
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ÔhitaÑ “ehi bhadde bhikkhunupassayaÑ gantvÈ bhikkhunÊnaÑ santike 
pabbaja upasampajjass|”ti avaca ÈÓÈpesi. SÈ Satthu ÈÓÈ mayhaÑ 
upasampadÈya kÈraÓattÈ upasampadÈ Èsi ahosi. 

 CiÓÓÈti-ÈdikÈ dve gÈthÈ aÒÒÈbyÈkaraÓagÈthÈ. Tattha ciÓÓÈ A~gÈ ca 
MagadhÈti ye ime A~gÈ ca MagadhÈ ca VajjÊ ca KÈsÊ ca KosalÈ ca janapadÈ 
pubbe sÈÓÈya mayÈ raÔÔhapiÓÉaÑ bhuÒjantiyÈ ciÓÓÈ caritÈ, tesuyeva SatthÈrÈ 
samÈgamato paÔÔhÈya anaÓÈ niddosÈ apagatakilesÈ hutvÈ paÒÒÈsa 
saÑvaccharÈni raÔÔhapiÓÉaÑ abhuÒjiÑ ahaÑ. 

 Yena abhippasannamÈnasena upÈsakena attano cÊvaraÑ dinnaÑ, tassa 
puÒÒavisesakittanamukhena aÒÒaÑ byÈkarontÊ “puÒÒaÑ vata pasavÊ 
bahun”ti osÈnagÈthamÈha. SÈ suviÒÒeyyÈva. 
 

BhaddÈkuÓÉalakesÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
10. PaÔÈcÈrÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 Na~galehi kasaÑ khettanti-ÈdikÈ PaÔÈcÈrÈya theriyÈ gÈthÈ. Ayampi 
Padumuttarassa Bhagavato kÈle HaÑsavatÊnagare kulagehe nibbattitvÈ 
viÒÒutaÑ patvÈ ekadivasaÑ Satthu santike dhammaÑ suÓantÊ SatthÈraÑ 
ekaÑ bhikkhuniÑ vinayadharÈnaÑ1 aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ 
adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthesi. SÈ yÈvajÊvaÑ kusalaÑ 
katvÈ devamanussesu saÑsarantÊ KassapabuddhakÈle Kikissa KÈsiraÒÒo 
gehe paÔisandhiÑ gahetvÈ sattannaÑ bhaginÊnaÑ abbhantarÈ hutvÈ vÊsati 
vassasahassÈni brahmacariyaÑ caritvÈ bhikkhusaÑghassa pariveÓaÑ akÈsi. 
SÈ tato cutÈ devaloke nibbattÈ ekaÑ BuddhantaraÑ dibbasampattiÑ 
anubhavitvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ seÔÔhigehe nibbattitvÈ 
vayappattÈ attano gehe ekena kammakÈrena2 saddhiÑ kilesasanthavaÑ 
akÈsi. TaÑ mÈtÈpitaro samajÈtikassa kumÈrassa dÈtuÑ divasaÑ 
saÓÔhapesuÑ3. TaÑ ÒatvÈ sÈ hatthasÈraÑ gahetvÈ tena katasanthavena 
purisena saddhiÑ aggadvÈrena nikkhamitvÈ ekasmiÑ gÈmake vasantÊ 
gabbhinÊ ahosi. 
______________________________________________________________ 
 1. VinayadhÈrÊnaÑ (Ka) 2. Kammakarena (SÊ) 3. GaÓhÈpesuÑ (I) 
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SÈ paripakke gabbhe “kiÑ idha anÈthavÈsena, kulagehaÑ gacchÈma sÈmÊ”ti 
vatvÈ tasmiÑ “ajja gsacchÈma, sve gacchÈmÈ”ti kÈlakkhepaÑ1 karonte 
“nÈyaÑ bÈlo maÑ nessatÊ”ti tasmiÑ bahi gate gehe paÔisÈmetabbaÑ 
paÔisÈmetvÈ “kulagharaÑ gatÈti mayhaÑ sÈmikassa kathethÈ”ti 
paÔivissakagharavÈsÊnaÑ ÈcikkhitvÈ “ekikÈva kulagharaÑ gamissÈmÊ”ti 
maggaÑ paÔipajji. So ÈgantvÈ gehe taÑ apassanto paÔivissake pucchitvÈ 
“kulagharaÑ gatÈ”ti sutvÈ “maÑ nissÈya kuladhÊtÈ anÈthÈ jÈtÈ”ti 
padÈnupadaÑ gantvÈ sampÈpuÓi. TassÈ antarÈmagge eva gabbhavuÔÔhÈnaÑ 
ahosi. SÈ pasutakÈlato paÔÔhÈya paÔippassaddhagamanussukkÈ2 sÈmikaÑ 
gahetvÈ nivatti. DutiyavÈrampi gabbhinÊ ahosÊti-Èdi sabbaÑ purimanayeneva 
vitthÈretabbaÑ. 

 AyaÑ pana viseso–yadÈ tassÈ antarÈmagge kammajavÈtÈ caliÑsu, tadÈ 
mahÈ-akÈlamegho udapÈdi. Samantato vijjulatÈhi ÈdittaÑ viya 
meghathanitehi bhijjamÈnaÑ viya ca udakadhÈrÈnipÈtanirantaraÑ nabhaÑ 
ahosi. SÈ taÑ disvÈ “sÈmi me anovassakaÑ ÔhÈnaÑ jÈnÈhÊ”ti Èha. So ito cito 
ca olokento ekaÑ tiÓasaÒchannaÑ gumbaÑ disvÈ tattha gantvÈ hatthagatÈya 
vÈsiyÈ tasmiÑ gumbe daÓÉake chinditukÈmo tiÓehi 
saÒchÈditavammikasÊsante3 uÔÔhitarukkhadaÓÉakaÑ chindi. TÈvadeva ca 
naÑ tato vammikato nikkhamitvÈ ghoraviso ÈsÊviso ÉaÑsi4. So tattheva 
patitvÈ kÈlamakÈsi. SÈ mahÈdukkhaÑ anubhavantÊ tassa ÈgamanaÑ olokentÊ 
dvepi dÈrake vÈtavuÔÔhiÑ asahamÈne viravante urantare katvÈ dvÊhi 
jÈÓukehi dvÊhi hatthehi ca bhumiÑ uppÊÄetvÈ yathÈÔhitÈva rattiÑ vÊtinÈmetvÈ 
vibhÈtÈya rattiyÈ maÑsapesivaÓÓaÑ ekaÑ puttaÑ pilotikacumbaÔake 
nipajjÈpetvÈ hatthehi urehi ca pariggahetvÈ itaraÑ “ehi tÈta, pitÈ te ito 
gato”ti vatvÈ sÈmikena gatamaggena gacchantÊ taÑ vammikasamÊpe 
kÈla~kataÑ nisinnaÑ disvÈ “maÑ nissÈya mama sÈmiko mato”ti rodantÊ 
paridevantÊ sakalarattiÑ devena vuÔÔhattÈ jaÓÓukappamÈÓaÑ 
thanappamÈÓaÑ udakaÑ savantiÑ antarÈmagge nadiÑ patvÈ attano 
mandabuddhitÈya dubbalatÈya ca dvÊhi dÈrakehi saddhiÑ udakaÑ otarituÑ 
avisahantÊ jeÔÔhaputtaÑ orimatÊre ÔhapetvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. KÈlavikkhepaÑ (Ka) 2. GamanamanuyuttÈ (Ka) 
 3. Vammikapariyante (SÊ, I, Ka) 4. �asi (SÊ) 
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itaraÑ ÈdÈya paratÊraÑ gantvÈ sÈkhÈbha~gaÑ attharitvÈ tattha 
pilotikacumbaÔake nipajjÈpetvÈ “itarassa santikaÑ gamissÈmÊ”ti 
bÈlaputtakaÑ ahÈtuÑ asakkontÊ punappunaÑ nivattitvÈ olokayamÈnÈ nadiÑ 
otarati. 

 AthassÈ nadÊmajjhaÑ gatakÈle eko seno taÑ dÈrakaÑ disvÈ 
“maÑsapesÊ”ti saÒÒÈya ÈkÈsato bhassi1. SÈ taÑ disvÈ ubho hatthe 
ukkhipitvÈ “s|s|”ti tikkhattuÑ mahÈsaddaÑ nicchÈresi. Seno d|rabhÈvena 
taÑ anÈdiyanto kumÈraÑ gahetvÈ vehÈsaÑ uppatti. OrimatÊre Ôhito putto 
ubho hatthe ukkhipitvÈ mahÈsaddaÑ nicchÈrayamÈnaÑ disvÈ “maÑ 
sandhÈya vadatÊ”ti saÒÒÈya vegena udake pati. Iti2 bÈlaputtako senena, 
jeÔÔhaputtako udakena hato. SÈ “eko me putto senena gahito, eko udakena 
v|Äho, panthe me pati mato”ti rodantÊ paridevantÊ gacchantÊ SÈvatthito 
ÈgacchantaÑ ekaÑ purisaÑ disvÈ pucchi “kattha vÈsikosi tÈtÈ”ti. 
SÈvatthivÈsikomhi ammÈti. SÈvatthiyaÑ asukavÊthiyaÑ asukakulaÑ nÈma 
atthi, taÑ jÈnÈsi tÈtÈti. JÈnÈmi amma, taÑ pana mÈ pucchi, aÒÒaÑ pucchÈti. 
AÒÒena me payojanaÑ natthi, tadeva pucchÈmi tÈtÈti. Amma tvaÑ attano 
anÈcikkhituÑ na desi, ajja te sabbarattiÑ devo vassanto diÔÔhoti. DiÔÔho me 
tÈta, mayhameva so sabbarattiÑ vuÔÔho, taÑ kÈraÓaÑ pacchÈ kathessÈmi, 
etasmiÑ tÈva me seÔÔhigehe pavattiÑ kathehÊti. Amma ajja rattiyaÑ seÔÔhi ca 
bhariyÈ ca seÔÔhiputto cÈti3 tayopi jane avattharamÈnaÑ gehaÑ pati, te 
ekacitakÈyaÑ jhÈyanti, svÈyaÑ dh|mo paÒÒÈyati ammÈti. SÈ tasmiÑ khaÓe 
nivatthavatthampi patamÈnaÑ na saÒjÈni. SokummattattaÑ4 patvÈ 
jÈtar|peneva– 

   “Ubho puttÈ kÈla~katÈ, panthe mayhaÑ patÊ mato. 
   MÈtÈ pitÈ ca bhÈtÈ ca, ekacitamhi5 Éayhare”ti6– 

vilapantÊ paribbhamati. 
______________________________________________________________ 
 1. Œgami (Ka), gami (I) 2. ItissÈ (Ka) 
 3. SeÔÔhiÒca bhariyaÒca seÔÔhiputtaÒcÈti (Ka)  
 4. SokummattakaÑ nÈma (I), sokummattaÑ nÈma (Ka) 5. EkacitakasmiÑ (SÊ, I) 
 6. Khu 4. 238 piÔÔhe. 
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 Tato paÔÔhÈya tassÈ nivÈsanamattenapi paÔena1 acaraÓato patitÈcÈrattÈ 
PaÔÈcÈrÈtveva samaÒÒÈ ahosi. TaÑ disvÈ manussÈ “gaccha ummattike”ti 
keci kacavaraÑ matthake khipanti, aÒÒe paÑsuÑ okiranti, apare leÉÉuÑ 
khipanti. SatthÈ Jetavane mahÈparisÈmajjhe nisÊditvÈ dhammaÑ desento taÑ 
tathÈ paribbhamantiÑ disvÈ ÒÈÓaparipÈkaÒca oloketvÈ yathÈ vihÈrÈbhimukhÊ 
Ègacchati, tathÈ akÈsi. ParisÈ taÑ disvÈ “imissÈ ummattikÈya ito ÈgantuÑ 
mÈdatthÈ”ti Èha. “BhagavÈ mÈ naÑ vÈrayitthÈ”ti vatvÈ avid|raÔÔhÈnaÑ 
ÈgatakÈle “satiÑ paÔilabha bhaginÊ”ti Èha. SÈ tÈvadeva BuddhÈnubhÈvena 
satiÑ paÔilabhitvÈ nivatthavatthassa patitabhÈvaÑ sallakkhetvÈ hirottappaÑ 
paccupaÔÔhapetvÈ ukkuÔikaÑ upanisajjÈya2 nisÊdi. Eko puriso uttarasÈÔakaÑ 
khipi. SÈ taÑ nivÈsetvÈ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ 
“bhante avassayo me hotha, ekaÑ me puttaÑ seno gaÓhi, eko udakena 
v|Äho, panthe pati mato, mÈtÈpitaro bhÈtÈ ca gehena avatthaÔÈ matÈ 
ekacitakasmiÑ jhÈyantÊ”ti sÈ sokakÈraÓaÑ3 Ècikkhi. SatthÈ “paÔÈcÈre mÈ 
cintayi, tava avassayo bhavituÑ samatthasseva santikaÑ ÈgatÈsi, yathÈ hi 
tvaÑ idÈni puttÈdÊnaÑ maraÓanimittaÑ ass|ni pavattesi, evaÑ anamatagge 
saÑsÈre puttÈdÊnaÑ maraÓahetu pavattitaÑ assu catunnaÑ 
mahÈsamuddÈnaÑ udakato bahutaran”ti dassento– 

   “Cat|su samuddesu4 jalaÑ parittakaÑ, 
   Tato bahuÑ assujalaÑ anappakaÑ. 
   Dukkhena phuÔÔhassa narassa socanÈ, 
   KiÑ kÈraÓÈ amma tuvaÑ5 pamajjasÊ”ti6– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 EvaÑ Satthari anamataggapariyÈyakathaÑ7 kathente tassÈ soko 
tanutarabhÈvaÑ agamÈsi. Atha naÑ tanubh|tasokaÑ ÒatvÈ “paÔÈcÈre  
______________________________________________________________ 
 1. Vatthena (Ka) 2. Sampatinipajja (I), paÔinisajjÈya (Ka) 
 3. JhÈyantÊti taÑ kÈraÓaÑ (SÊ) 4. MahÈsamuddesu (Ka) 
 5. SokavasÈ (Ka) 6. Dhammapada-®Ôha 1. 441 piÔÔhe. 
 7. SaÑ 1. 388 piÔÔhe. 
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puttÈdayo nÈma paralokaÑ gacchantassa tÈÓaÑ vÈ leÓaÑ vÈ saraÓaÑ vÈ 
bhavituÑ na sakkontÊ”ti vijjamÈnÈpi te na santi eva, tasmÈ paÓÉitena attano 
sÊlaÑ visodhetvÈ nibbÈnagÈmimaggoyeva sÈdhetabboti dassento– 

   “Na santi puttÈ tÈÓÈya, na pitÈ nÈpi bandhavÈ. 
   AnthakenÈ’dhipannassa, natthi ÒÈtÊsu tÈÓatÈ. 

   EtamatthavasaÑ ÒatvÈ, paÓÉito sÊlasaÑvuto. 
   NibbÈnagamanaÑ maggaÑ, khippameva visodhaye”ti1– 

imÈhi gÈthÈhi dhammaÑ desesi. DesanÈvasÈne PaÔÈcÈrÈ sotÈpattiphale 
patiÔÔhahitvÈ SatthÈraÑ pabbajjaÑ yÈci. SatthÈ taÑ bhikkhunÊnaÑ santikaÑ2 
netvÈ pabbÈjesi. SÈ laddh|pasampadÈ uparimaggatthÈya vipassanÈya 
kammaÑ karontÊ ekadivasaÑ ghaÔena udakaÑ ÈdÈya pÈde dhovantÊ udakaÑ 
ÈsiÒci. TaÑ thokaÑ ÔhÈnaÑ gantvÈ pacchijji, dutiyavÈraÑ ÈsittaÑ tato 
d|raÑ agamÈsi, tatiyavÈraÑ ÈsittaÑ tatopi d|rataraÑ agamÈsi. SÈ tadeva 
ÈrammaÓaÑ gahetvÈ tayo vaye3 paricchinditvÈ “mayÈ paÔhamaÑ Èsitta-
udakaÑ viya ime sattÈ paÔhamavayepi maranti, tato d|raÑ gataÑ 
dutiyavÈraÑ ÈsittaÑ udakaÑ viya majjhimavayepi, tato d|rataraÑ gataÑ 
tatiyavÈraÑ ÈsittaÑ udakaÑ viya pacchimavayepi marantiyevÈ”ti cintesi. 
SatthÈ gandhakuÔiyaÑ nisinnova obhÈsaÑ pharitvÈ tassÈ sammukhe ÔhatvÈ 
kathento viya “evametaÑ PaÔÈcÈre, sabbepime sattÈ maraÓadhammÈ, tasmÈ 
paÒcannaÑ khandhÈnaÑ udayabbayaÑ apassantassa vassasataÑ jÊvato taÑ 
passantassa ekÈhampi ekakkhaÓampi jÊvitaÑ seyyo”ti imamatthaÑ 
dassento– 

    “Yo ca vassasataÑ jÊve, apassaÑ udayabbayaÑ. 
   EkÈhaÑ jÊvitaÑ seyyo, passato udayabbayan’ti4– 

gÈthamÈha. GÈthÈpariyosÈne PaÔÈcÈrÈ saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ 
pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne5– 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 54 piÔÔhe Dhammapade. 2. Santike (SÊ) 3. VÈre (Ka) 
 4. Khu 1. 30 piÔÔhe Dhammapade. 5. Khu 4. 236 piÔÔhÈdÊsu. 
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   “Padumuttaro nÈma Jino, sabbadhammÈna pÈrag|. 
   Ito satasahassamhi, kappe uppajji nÈyako. 

   TadÈhaÑ HaÑsavatiyaÑ, jÈtÈ seÔÔhikule ahuÑ. 
   NÈnÈratanapajjote, mahÈsukhasamappitÈ. 

   UpetvÈ taÑ mahÈvÊraÑ, assosiÑ dhammadesanaÑ. 
   Tato jÈtapasÈdÈhaÑ, upesiÑ saraÓaÑ JinaÑ. 

   Tato vinayadhÈrÊnaÑ, aggaÑ vaÓÓesi nÈyako. 
   BhikkhuniÑ lajjiniÑ tÈdiÑ, kappÈkappavisÈradaÑ. 

   TadÈ muditacittÈhaÑ, taÑ ÔhÈnamabhika~khinÊ. 
   NimantetvÈ DasabalaÑ, sasaÑghaÑ LokanÈyakaÑ. 

   BhojayitvÈna sattÈhaÑ, daditvÈva ticÊvaraÑ. 
   Nipacca sirasÈ pÈde, idaÑ vacanamabraviÑ. 

   YÈ tayÈ vaÓÓitÈ vÊra, ito aÔÔhamake Msuni. 
   TÈdisÈhaÑ bhavissÈmi, yadi sijjhati nÈyaka. 

   TadÈ avoca maÑ SatthÈ, bhadde mÈ bhÈyi assasa. 
   AnÈgatamhi addhÈne, lacchase taÑ manorathaÑ. 

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

   Tassa dhammesu dÈyÈdÈ, orasÈ dhammanimmitÈ. 
   PaÔÈcÈrÈti nÈmena, hessati Satthu sÈvikÈ. 

   TadÈhaÑ muditÈ hutvÈ, yÈvajÊvaÑ tadÈ JinaÑ. 
   MettacittÈ paricariÑ, sasaÑghaÑ LokanÈyakaÑ. 

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

   Imamhi Bhaddake kappe, Brahmabandhu mahÈyaso. 
   Kassapo nÈma gottena, uppajji vadataÑ varo. 
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   UpaÔÔhÈko Mahesissa, tadÈ Èsi narissaro. 
   KÈsirÈjÈ KikÊ nÈma, BÈrÈÓasipuruttame. 

   TassÈsiÑ tatiyÈ dhÊtÈ, bhikkhunÊ iti vissutÈ. 
   DhammaÑ sutvÈ jinaggassa, pabbajjaÑ samarocayiÑ. 

   AnujÈni na no tÈto, agÈreva tadÈ mayaÑ. 
   VÊsavassasahassÈni, vicarimha atanditÈ. 

   KomÈribrahmacariyaÑ, rÈjakaÒÒÈ sukhedhitÈ. 
   BuddhopaÔÔhÈnaniratÈ, muditÈ sattadhÊtaro. 

   SamaÓÊ samaÓaguttÈ ca, bhikkhunÊ bhikkhudÈyikÈ. 
   DhammÈ ceva sudhammÈ ca, sattamÊ saÑghadÈyikÈ. 

   AhaÑ UppalavaÓÓÈ ca, KhemÈ BhaddÈ ca bhikkhunÊ. 
   KisÈgotamÊ DhammadinnÈ, visÈkhÈ hoti sattamÊ. 

   Tehi kammehi sukatehi, cetanÈpaÓidhÊhi ca. 
   JahitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, TÈvatiÑsamagacchahaÑ. 

   Pacchime ca bhave dÈni, jÈtÈ seÔÔhikule ahaÑ. 
   SÈvatthiyaÑ puravare, iddhe phÊte mahaddhane. 

   YadÈ ca yobban|petÈ, vitakkavasagÈ ahaÑ. 
   NaraÑ jÈrapatiÑ disvÈ, tena saddhiÑ agacchahaÑ. 

   Ekaputtapas|tÈhaÑ, dutiyo kucchiyÈ mama. 
   TadÈhaÑ mÈtÈpitaro, okkhÈmÊti sunicchitÈ. 

   NÈrocesiÑ patiÑ mayhaÑ, tadÈ tamhi pavÈsite. 
   EkikÈ niggatÈ gehÈ, gantuÑ SÈvatthimuttamaÑ. 

   Tato me sÈmi ÈgantvÈ, sambhÈvesi pathe mamaÑ. 
   TadÈ me kammajÈ vÈtÈ, uppannÈ atidÈruÓÈ. 

   UÔÔhito ca mahÈmegho, pas|tisamaye mama. 
   DabbatthÈya tadÈ gantvÈ, sÈmi sappena mÈrito. 
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   TadÈ vijÈtadukkhena, anÈthÈ kapaÓÈ ahaÑ. 
   KunnadiÑ p|ritaÑ disvÈ, gacchantÊ sakulÈlayaÑ. 

   BÈlaÑ ÈdÈya atariÑ, pÈrak|le ca ekakaÑ. 
   SÈyetvÈ bÈlakaÑ puttaÑ, itaraÑ taraÓÈyahaÑ. 

   NivattÈ ukkuso hÈsi, taruÓaÑ vilapantakaÑ. 
   ItaraÒca vahÊ soto, sÈhaÑ sokasamappitÈ. 

   SÈvatthinagaraÑ gantvÈ, assosiÑ sajane mate. 
   TadÈ avocaÑ sokaÔÔÈ, mahÈsokasamappitÈ. 

   Ubho puttÈ kÈla~katÈ, panthe mayhaÑ patÊ mato. 
   MÈtÈ pitÈ ca bhÈtÈ ca, ekacitamhi Éayhare. 

   TadÈ kisÈ ca paÓÉu ca, anÈthÈ dÊnamÈnasÈ. 
   Ito tato bhamantÊhaÑ, addasaÑ narasÈrathiÑ. 

   Tato avoca maÑ SatthÈ, putte mÈ soci assasa. 
   AttÈnaÑ te gavesassu, kiÑ niratthaÑ vihaÒÒasi. 

   Na santi puttÈ tÈÓÈya, na ÒÈtÊ nÈpi bandhavÈ. 
   AntakenÈdhipannassa, natthi ÒÈtÊsu tÈÓatÈ. 

   TaÑ sutvÈ Munino vÈkyaÑ, paÔhamaÑ phalamajjhagaÑ. 
   PabbajitvÈna naciraÑ, arahattamapÈpuÓiÑ. 

   IddhÊsu ca vasÊ homi, dibbÈya sotadhÈtuyÈ. 
   ParacittÈni jÈnÈmi, SatthusÈsanakÈrikÈ. 

   PubbenivÈsaÑ jÈnÈmi, dibbacakkhu visodhitaÑ. 
   KhepetvÈ Èsave sabbe, visuddhÈsiÑ sunimmalÈ. 

   TatohaÑ vinayaÑ sabbaÑ, santike sabbadassino. 
   UggahiÑ sabbavitthÈraÑ, byÈhariÒca yathÈtathaÑ. 

   Jino tasmiÑ guÓe tuÔÔho, etadagge Ôhapesi maÑ. 
   AggÈ vinayadhÈrÊnaÑ, PaÔÈcÈrÈva ekikÈ. 
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 PariciÓÓo mayÈ SatthÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 
 Ohito garuko bhÈro, bhavanetti sam|hatÈ. 

 YassatthÈya pabbajitÈ, agÈrasmÈnagÈriyaÑ. 
 So me attho anuppatto, sabbasaÑyojanakkhayo. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ sekkhakÈle attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ 
uparivisesassa nibbattitÈkÈraÑ vibhÈventÊ udÈnavasena– 
 
 112. “Na~galehi kasaÑ khettaÑ, bÊjÈni pavapaÑ chamÈ. 
 PuttadÈrÈni posentÈ, dhanaÑ vindanti mÈÓavÈ. 
 
 113. KimahaÑ sÊlasampannÈ, SatthusÈsanakÈrikÈ. 
 NibbÈnaÑ nÈdhigacchÈmi, akusÊtÈ anuddhatÈ. 
 
 114. PÈde pakkhÈlayitvÈna, udakesu karoma’haÑ. 
 PÈdodakaÒca disvÈna, thalato ninnamÈgataÑ. 
 
 115. Tato cittaÑ samÈdhesiÑ, assaÑ bhadraÑva’jÈniyaÑ. 
 Tato dÊpaÑ gahetvÈna, vihÈraÑ pÈvisiÑ ahaÑ. 
 SeyyaÑ olokayitvÈna, maÒcakamhi upÈvisiÑ. 
 
 116. Tato s|ciÑ gahetvÈna, vaÔÔiÑ okassayÈmahaÑ. 
 PadÊpasseva nibbÈnaÑ, vimokkho ahu cetaso”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha kasanti kasantÈ kasikammaÑ karontÈ. Bahutthe1 hi idaÑ 
ekavacanaÑ. Pavapanti bÊjÈni vapantÈ. ChamÈti chamÈyaÑ. Bhummatthe hi 
idaÑ paccattavacanaÑ. AyaÑ hettha sa~khepattho–ime mÈÓavÈ sattÈ 
na~galehi phÈlehi khettaÑ kasantÈ yathÈdhippÈyaÑ khettabh|miyaÑ 
pubbaÓÓÈparaÓÓabhedÈni bÊjÈni vapantÈ taÑhetu taÑnimittaÑ attÈnaÑ 
puttadÈrÈdÊni posentÈ hutvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Puthutthe (SÊ, I) 
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dhanaÑ paÔilabhanti. EvaÑ imasmiÑ loke yoniso payutto 
paccattapurisakÈro nÈma saphalo sa-udayo1. 

 Tattha kimahaÑ sÊlasampannÈ, SatthusÈsanakÈrikÈ. NibbÈnaÑ 
nÈdhigacchÈmi, akusÊtÈ anuddhatÈti ahaÑ suvisuddhasÊlÈ ÈraddhavÊriyatÈya 
akusÊtÈ ajjhattaÑ susamÈhitacittatÈya anuddhatÈ ca hutvÈ 
catusaccakammaÔÔhÈnabhÈvanÈsa~khÈtaÑ Satthu sÈsanaÑ karontÊ kasmÈ 
nibbÈnaÑ nÈdhigacchÈmi, adhigamissÈmi evÈti. 

 EvaÑ pana cintetvÈ vipassanÈya kammaÑ karontÊ ekadivasaÑ 
pÈdadhovana-udake nimittaÑ gaÓhi. TenÈha “pÈde pakkhÈlayitvÈnÈ”ti-Èdi. 
Tassattho–ahaÑ pÈde dhovantÊ pÈdapakkhÈlanahetu tikkhattuÑ Èsittesu 
udakesu thalato ninnamÈgataÑ pÈdodakaÑ disvÈ nimittaÑ karomi. 

 “YathÈ idaÑ udakaÑ khayadhammÈ vayadhammaÑ, evaÑ sattÈnaÑ 
Èyusa~khÈrÈ”ti evaÑ aniccalakkhaÓaÑ tadanusÈrena dukkhalakkhaÓaÑ 
anattalakkhaÓaÒca upadhÈretvÈ vipassanaÑ vaÉÉhentÊ tato cittaÑ 
samÈdhesiÑ, assaÑ bhadraÑva’jÈniyanti yathÈ assaÑ bhadraÑ ÈjÈniyaÑ 
kusalo sÈrathi sukhena sÈreti, evaÑ mayhaÑ cittaÑ sukheneva samÈdhesiÑ, 
vipassanÈsamÈdhinÈ samÈhitaÑ akÈsiÑ. EvaÑ pana vipasanaÑ vaÉÉhentÊ 
utusappÈyanijigisÈya2 ovarakaÑ pavisantÊ andhakÈravidhamanatthaÑ dÊpaÑ 
gahetvÈ gabbhaÑ pavisitvÈ dÊpaÑ ÔhapetvÈ maÒcake nisinnamattÈva dÊpaÑ 
vijjhÈpetuÑ aggaÄas|ciyÈ dÊpavaÔÔiÑ ÈkaÉÉhiÑ. TÈvadeva 
utusappÈyalÈbhena tassÈ cittaÑ samÈhitaÑ ahosi, vipassanÈvÊthiÑ otari, 
maggena ghaÔÔesi. Tato maggapaÔipÈÔiyÈ sabbaso ÈsavÈnaÑ khayo ahosi. 
Tena vuttaÑ “tato dÊpaÑ gahetvÈna -pa- vimokkho ahu cetaso”ti. Tattha 
seyyaÑ olokayitvÈnÈti dÊpÈlokena seyyaÑ passitvÈ. 

 S|cinti aggaÄas|ciÑ. VaÔÔiÑ okassayÈmÊti dÊpaÑ vijjhÈpetuÑ 
telÈbhimukhaÑ dÊpavaÔÔiÑ ÈkaÉÉhemi. Vimokkhoti kilesehi vimokkho. So 
pana yasmÈ paramatthato cittassa santati, tasmÈ vuttaÑ “cetaso”ti. YathÈ 
pana vaÔÔitelÈdike paccaye sati uppajjanÈraho3 padÊpo tadabhÈve 
______________________________________________________________ 
 1. Sa-udrayo (Ka) 2. NijigiÑsÈya (SÊ, I) 3. Uppajjanato (I, Ka) 
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anuppajjanato nibbutoti vuccati, evaÑ kilesÈdipaccaye sati uppajjanÈrahaÑ 
cittaÑ tadabhÈve anuppajjanato vimuttanti vuccatÊti Èha “padÊpasseva 
nibbÈnaÑ, vimokkho ahu cetaso”ti. 
 

PaÔÈcÈrÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
11. TiÑsamattÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 MusalÈni gahetvÈnÈti-ÈdikÈ TiÑsamattÈnaÑ therÊnaÑ gÈthÈ. TÈpi 
purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ 
upacinantiyo anukkamena upacitavimokkha1 sambhÈrÈ imasmiÑ 
BuddhuppÈde sakakammasaÒcoditÈ tattha tattha kulagehe nibbattitvÈ 
viÒÒutaÑ patvÈ PaÔÈcÈrÈya theriyÈ santike dhammaÑ sutvÈ 
paÔiladdhasaddhÈ pabbajitvÈ parisuddhasÊlÈ vattapaÔivattaÑ parip|rentiyo 
viharanti. AthekadivasaÑ PaÔÈcÈrÈtherÊ tÈsaÑ ovÈdaÑ dentÊ– 
 
 117. “MusalÈni gahetvÈna, dhaÒÒaÑ koÔÔenti mÈÓavÈ. 
 PuttadÈrÈni posentÈ, dhanaÑ vindanti mÈÓavÈ. 
 
 118. Karotha BuddhasÈsanaÑ, yaÑ katvÈ nÈnutappati. 
 KhippaÑ pÈdÈni dhovitvÈ, ekamante nisÊdatha. 
 CetosamathamanuyuttÈ, karotha BuddhasÈsanan”ti– 

imÈ dve gÈthÈ abhÈsi. 

 TatthÈyaÑ sa~khepattho–ime sattÈ jivÊtahetu musalÈni gahetvÈ 
paresaÑ dhaÒÒaÑ koÔÔenti, udukkhalakammaÑ karonti. AÒÒampi edisaÑ2 
nihÊnakammaÑ katvÈ puttadÈraÑ posentÈ yathÈrahaÑ dhanampi saÑharanti. 
TaÑ pana nesaÑ kammaÑ nihÊnaÑ gammaÑ pothujjanikaÑ dukkhaÑ 
anatthasaÒhitaÒca. TasmÈ edisaÑ saÑkilesikapapaÒcaÑ vajjetvÈ karotha 
BuddhasÈsanaÑ sikkhattayasa~khÈtaÑ SammÈsambuddhasÈsanaÑ karotha 
sampÈdetha attano santÈne nibbattetha. Tattha kÈraÓamÈha “yaÑ katvÈ 
nÈnutappatÊ”ti, yassa karaÓahetu etarahi 
______________________________________________________________ 
 1. Kusala (SÊ) 2. EkadivasaÑ (Ka) 
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ÈyatiÒca anutÈpaÑ nÈpajjati. IdÈni tassa karaÓe pubbakiccaÑ 
anuyogavidhiÒca dassetuÑ “khippaÑ pÈdÈni dhovitvÈ”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha 
yasmÈ adhovitapÈdassa avikkhÈlitamukhassa ca nisajjasukhaÑ 
utusappÈyalÈbho ca na hoti, pÈde pana dhovitvÈ mukhaÒca vikkhÈletvÈ 
ekamante nisinnassa tadubhayaÑ labhati, tasmÈ khippaÑ imaÑ 
yathÈladdhaÑ khaÓaÑ avirÈdhentiyo pÈdÈni attano pÈde dhovitvÈ ekamante 
vivitte okÈse nisÊdatha nisajjatha. AÔÔhatiÑsÈya ÈrammaÓesu yattha katthaci 
cittarucike ÈrammaÓe attano cittaÑ upanibandhitvÈ cetosamathamanuyuttÈ 
samÈhitena cittena catusaccakammaÔÔhÈnabhÈvanÈvasena Buddhassa 
Bhagavato sÈsanaÑ ovÈdaÑ anusiÔÔhiÑ karotha sampÈdethÈti. 
 Atha tÈ bhikkhuniyo tassÈ theriyÈ ovÈde ÔhatvÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ 
bhÈvanÈya kammaÑ karontiyo ÒÈÓassa paripÈkaÑ gatattÈ hetusampannatÈya 
ca saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ patvÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ 
ovÈdagÈthÈhi saddhiÑ– 
 
 119. “TassÈ tÈ vacanaÑ sutvÈ, PaÔÈcÈrÈya sÈsanaÑ. 
 PÈde pakkhÈlayitvÈna, ekamantaÑ upÈvisuÑ. 
 CetosamathamanuyuttÈ, akaÑsu BuddhasÈsanaÑ. 
 
 120. RattiyÈ purime yÈme, pubbajÈtimanussaruÑ. 
 RattiyÈ majjhime yÈme, dibbacakkhuÑ visodhayuÑ. 
 RattiyÈ pacchime yÈme, tamokhandhaÑ padÈlayuÑ. 
 
 121. UÔÔhÈya pÈde vandiÑsu, katÈ te anusÈsanÊ. 
 IndaÑva devÈ tidasÈ, sa~gÈme aparÈjitaÑ. 
 PurakkhatvÈ vihassÈma, tevijjÈ’mha anÈsavÈ”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsiÑsu. 

 Tattha tassÈ tÈ vacanaÑ sutvÈ, PaÔÈcÈrÈya sÈsananti tassÈ PaÔÈcÈrÈya 
theriyÈ kilesapaÔisattusÈsanaÔÔhena sÈsanabh|taÑ ovÈdavacanaÑ tÈ 
tiÑsamattÈ bhikkhuniyo sutvÈ paÔissutvÈ sirasÈ sampaÔicchitvÈ. 
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 UÔÔhÈya pÈde vandiÑsu, katÈ te anusÈsanÊti yathÈsampaÔicchitaÑ tassÈ 
sÈsanaÑ aÔÔhiÑ1 katvÈ manasi katvÈ yathÈphÈsukaÔÔhÈne nisÊditvÈ 
bhÈventiyo bhÈvanaÑ matthakaÑ pÈpetvÈ attanÈ adhigatavisesaÑ ÈrocetuÑ 
nisinnÈsanato uÔÔhÈya tassÈ santikaÑ gantvÈ “mahÈtheri tavÈnusÈsanÊ 
yathÈnusiÔÔhaÑ amhehi katÈ”ti vatvÈ tassÈ pÈde paÒcapatiÔÔhitena vandiÑsu. 
IndaÑva devÈ tidasÈ, sa~gÈme aparÈjitanti devÈsurasa~gÈme aparÈjitaÑ 
vijitÈviÑ IndaÑ TÈvatiÑsÈ devÈ viya mahÈtheri mayaÑ taÑ purakkhatvÈ 
viharissÈma2 aÒÒassa kattabbassa abhÈvato. TasmÈ “tevijjÈ’mha anÈsavÈ”ti 
attano kataÒÒubhÈvaÑ pavedentÊ idameva tÈsaÑ aÒÒÈbyÈkaraÓaÑ ahosi. 
YaÑ panettha atthato avibhattaÑ, taÑ heÔÔhÈ vuttanayameva. 
 

TiÑsamattÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
12. CandÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 DuggatÈhaÑ pure Èsinti-ÈdikÈ CandÈya theriyÈ gÈthÈ. Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ 
upacinantÊ anukkamena sambhatavimokkhasambhÈrÈ paripakkaÒÈÓÈ 
imasmiÑ BuddhuppÈde aÒÒatarasmiÑ brÈhmaÓagÈme apaÒÒÈtassa 
brÈhmaÓassa gehe paÔisandhiÑ gaÓhi. TassÈ nibbattito paÔÔhÈya taÑ kulaÑ 
bhogehi parikkhayaÑ gataÑ. SÈ anukkamena viÒÒutaÑ patvÈ dukkhena 
jÊvati. Atha tasmiÑ gehe ahivÈtarogo uppajji. TenassÈ sabbepi ÒÈtakÈ 
maraÓabyasanaÑ pÈpuÓiÑsu. SÈ ÒÈtikkhaye jÈte aÒÒattha jÊvituÑ asakkontÊ 
kapÈlahatthÈ kule kule vicaritvÈ laddhaladdhena bhikkhÈhÈrena yÈpentÊ 
ekadivasaÑ PaÔÈcÈrÈya theriyÈ bhattavissaggaÔÔhÈnaÑ agamÈsi. 
Bhikkhuniyo taÑ dukkhitaÑ khuddÈbhibh|taÑ disvÈna saÒjÈtakÈruÒÒÈ 
piyasamudÈcÈrena sa~gahetvÈ tattha vijjamÈnena upacÈramanoharena 
ÈhÈrena santappesuÑ. SÈ tÈsaÑ ÈcÈrasÊle pasÊditvÈ theriyÈ santikaÑ 
upasa~kamitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. TassÈ therÊ dhammaÑ kathesi. 
SÈ taÑ dhammaÑ sutvÈ sÈsane abhippasannÈ saÑsÈre ca saÒjÈtasaÑvegÈ 
______________________________________________________________ 
 1. AÔÔhi (SÊ) 2. VihariyÈma (SÊ, I) 
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pabbaji. PabbajitvÈ ca theriyÈ ovÈde ÔhatvÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ 
bhÈvanaÑ anuyuÒjantÊ katÈdhikÈratÈya ÒÈÓassa ca paripÈkaÑ gatattÈ 
nacirasseva saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ patvÈ attano paÔipattiÑ 
paccavekkhitvÈ– 
 
 122. “DuggatÈhaÑ pure ÈsiÑ, vidhavÈ ca aputtikÈ. 
 VinÈ mittehi ÒÈtÊhi, bhattacoÄassa nÈdhigaÑ. 
 
 123. PattaÑ daÓÉaÑ ca gaÓhitvÈ, bhikkhamÈnÈ kulÈ kulaÑ. 
 SÊtuÓhena ca ÉayhantÊ, satta vassÈni cÈri’haÑ. 
 
 124. BhikkhuniÑ puna disvÈna, annapÈnassa lÈbhiniÑ. 
 Upasa~kamma avocaÑ, pabbajjaÑ anagÈriyaÑ. 
 
 125. SÈ ca maÑ anukampÈya, pabbÈjesi PaÔÈcÈrÈ. 
 Tato maÑ ovaditvÈna, paramatthe niyojayi. 
 
 126. TassÈhaÑ vacanaÑ sutvÈ, akÈsiÑ anusÈsaniÑ. 
 Amogho ayyÈyo’vÈdo, tevijjÈ’mhi anÈsavÈ”ti– 

udÈnavasena imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha duggatÈti daliddÈ. Pureti pabbajitato pubbe. PabbajitakÈlato 
paÔÔhÈya hi idha puggalo bhogehi aÉÉho vÈ daliddo vÈti na vattabbo. GuÓehi 
pana ayaÑ therÊ aÉÉhÈyeva. TenÈha “duggatÈhaÑ pure Èsin”ti. VidhavÈti 
dhavo vuccati sÈmiko, tadabhÈvÈ vidhavÈ, matapatikÈti attho. AputtikÈti 
puttarahitÈ. VinÈ mittehÊti mittehi bandhavehi ca parihÊnÈ rahitÈ. 
BhattacoÄassa nÈdhiganti bhattassa coÄassa ca pÈrip|riÑ nÈdhigacchiÑ, 
kevalaÑ pana bhikkhÈpiÓÉassa pilotikÈkhaÓÉassa1 ca vasena 
ghÈsacchÈdanamattameva alatthanti adhippÈyo. TenÈha “pattaÑ daÓÉaÑ ca 
gaÓhitvÈ”ti-Èdi. 
______________________________________________________________ 
 1. PilotikÈkaÓÉassa (SÊ) 
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 Tattha pattanti mattikÈbhÈjanaÑ. DaÓÉanti 
goÓasunakhÈdipariharaÓadaÓÉakaÑ1. KulÈ kulanti kulato kulaÑ. SÊtuÓhena 
ca ÉayhantÊti vasanagehÈbhÈvato sÊtena ca uÓhena ca pÊÄiyamÈnÈ. 

 Bhikkhuninti PaÔÈcÈrÈtheriÑ sandhÈya vadati. PunÈti pacchÈ, 
sattasaÑvaccharato aparabhÈge. 

 Paramattheti parame uttame atthe, nibbÈnagÈminiyÈ paÔipadÈya nibbÈne 
ca. NiyojayÊti kammaÔÔhÈnaÑ ÈcikkhintÊ niyojesi. SesaÑ vuttanayameva. 
 

CandÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

PaÒcakanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 1. GosunakhÈdÊnaÑ parihÈrakadaÓÉakaÑ (SÊ)



    
  

6. ChakkanipÈta 
 

1. PaÒcasatamattÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 ChakkanipÈte yassa maggaÑ na jÈnÈsÊti-ÈdikÈ PaÒcasatamattÈnaÑ 
therÊnaÑ gÈthÈ. ImÈpi purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ upacinantiyo anukkamena 
upacitavimokkhasambhÈrÈ hutvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde tattha tattha 
kulagehe nibbattitvÈ vayappattÈ mÈtÈpit|hi patikulaÑ ÈnÊtÈ tattha tattha 
putte labhitvÈ gharÈvÈsaÑ vasantiyo samÈnajÈtikassa tÈdisassa kammassa 
katattÈ sabbÈva mataputtÈ hutvÈ puttasokena abhibh|tÈ PaÔÈcÈrÈya theriyÈ 
santikaÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ nisinnÈ attano sokakÈraÓaÑ ÈrocesuÑ. 
TherÊ tÈsaÑ sokaÑ vinodentÊ– 
 
 127. “Yassa maggaÑ na jÈnÈsi, Ègatassa gatassa vÈ. 
 TaÑ kuto cÈgataÑ sattaÑ, mama puttoti rodasi. 
 
 128. MaggaÒca kho’ssa jÈnÈsi, Ègatassa gatassa vÈ. 
 Na naÑ samanusocesi, evaÑdhammÈ hi pÈÓino. 
 
 129. AyÈcito tatÈ’gacchi, nÈnuÒÒÈto ito gato. 
 Kutoci nuna ÈgantvÈ, vasitvÈ katipÈhakaÑ. 
 Itopi aÒÒena gato, tatopa’ÒÒena gacchati. 
 
 130. Peto manussar|pena, saÑsaranto gamissati. 
 YathÈ’gato tathÈ gato, kÈ tattha paridevanÈ”ti– 

imÈhi cat|hi gÈthÈhi dhammaÑ desesi. 

 TÈ tassÈ dhammaÑ sutvÈ saÒjÈtasaÑvegÈ theriyÈ santike pabbajiÑsu. 
PabbajitvÈ vipassanÈya kammaÑ karontiyo vimuttiparipÈcanÊyÈnaÑ 
dhammÈnaÑ paripÈkaÑ gatattÈ na cirasseva saha paÔisambhidÈhi arahatte 
patiÔÔhahiÑsu. Atha tÈ adhigatÈrahattÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ 
udÈnavasena “yassa maggaÑ na jÈnÈsÊ”ti-ÈdikÈhi ovÈdagÈthÈhi saddhiÑ– 
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 131. “AbbahÊ vata me sallaÑ, duddasaÑ hadayassitaÑ. 
 YÈ me sokaparetÈya, puttasokaÑ byapÈnudi. 
 
 132. SÈjja abb|ÄhasallÈhaÑ, nicchÈtÈ parinibbutÈ. 
 BuddhaÑ dhammaÒca saÑghaÒca, upemi saraÓaÑ Munin”ti– 

imÈ gÈthÈ visuÑ visuÑ abhÈsiÑsu. 

 Tattha yassa maggaÑ na jÈnÈsi, Ègatassa gatassa vÈti yassa sattassa 
idha Ègatassa ÈgatamaggaÑ vÈ ito gatassa gatamaggaÑ vÈ tvaÑ na jÈnÈsi. 
AnantarÈ atÊtÈnÈgatabhav|papattiyo1 sandhÈya vadati. TaÑ kuto cÈgataÑ 
sattanti taÑ evaÑ aviÒÒÈtÈgatagatamaggaÑ kutoci gatito ÈgatamaggaÑ2 
Ègacchantena3 antarÈmagge sabbena sabbaÑ 
akata4paricayasamÈgatapurisasadisaÑ5 sattaÑ kevalaÑ mamattaÑ 
uppÈdetvÈ mama puttoti kuto kena kÈraÓena rodasi. AppaÔikÈrato mama 
puttassa ca akÈtabbato na ettha rodanakÈraÓaÑ atthÊti adhippÈyo. 

 MaggaÒca kho’ssa jÈnÈsÊti assa tava puttÈbhimatassa sattassa Ègatassa 
ÈgatamaggaÒca gatassa gatamaggaÒca atha jÈneyyÈsi. Na naÑ 
samanusocesÊti evampi naÑ na samanusoceyyÈsi. KasmÈ? EvaÑdhammÈ hi 
pÈÓino, diÔÔhadhammepi hi sattÈnaÑ sabbehi piyehi manÈpehi nÈnÈbhÈvÈ 
vinÈbhÈvÈ tattha vasavattitÈya abhÈvato, pageva abhisamparÈyaÑ. 

 AyÈcito tatÈ’gacchÊti tato paralokato kenaci ayÈcito idha Ègacchi. 
“Œgato”tipi PÈÄi, so evattho. NÈnuÒÒÈto ito gatoti idhalokato kenaci 
ananuÒÒÈto paralokaÑ gato. KutocÊti nirayÈdito yato kutoci gatito. N|nÈti 
parisa~kÈyaÑ. VasitvÈ katipÈhakanti katipayadivasamattaÑ idha vasitvÈ. 
Itopi aÒÒena gatoti itopi bhavato aÒÒena gato, ito aÒÒampi bhavaÑ 
paÔisandhivasena upagato. Tatopa’ÒÒena gacchatÊti tatopi bhavato aÒÒena 
gamissati, aÒÒameva bhavaÑ upagamissati. 
______________________________________________________________ 
 1. AtÊtÈnÈgatÈ idh|papattiyo (I, Ka) 2. ŒgatamattaÑ (SÊ) 
 3. Œgacchante ca pana (SÊ) 4. Œgata (I) 5. PurimasadisaÑ (I)
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 Petoti apeto taÑ taÑ bhavaÑ upapajjitvÈ tato apagato. Manussar|penÈti 
nidassanamattametaÑ, manussabhÈvena tiracchÈnÈdibhÈvena cÈti attho. 
SaÑsarantoti aparÈparaÑ upapattivasena saÑsaranto. YathÈ’gato tathÈ 
gatoti yathÈ aviÒÒÈtagatito ca anÈmantetvÈ1 Ègato tathÈ aviÒÒÈtagatiko 
ananuÒÒÈtova gato. KÈ tattha paridevanÈti tattha tÈdise avasavattini 
yathÈkÈmÈvacare kÈ nÈma paridevanÈ, kiÑ paridevitena payojananti attho. 
SesaÑ vuttanayameva. 

 Ettha ca Èdito catasso gÈthÈ PaÔÈcÈrÈya theriyÈ tesaÑ paÒcamattÈnaÑ 
itthisatÈnaÑ sokavinodanavasena visuÑ visuÑ bhÈsitÈ. TassÈ ovÈde ÔhatvÈ 
pabbajitvÈ adhigatavisesÈhi tÈhi paÒcasatamattÈhi bhikkhunÊhi chapi gÈthÈ 
paccekaÑ bhÈsitÈti daÔÔhabbÈ. 

 PaÒcasatÈ PaÔÈcÈrÈti PaÔÈcÈrÈya theriyÈ santike laddha-ovÈdatÈya 
PaÔÈcÈrÈya vuttaÑ avedisunti katvÈ “PaÔÈcÈrÈ”ti laddhanÈmÈ paÒcasatÈ 
bhikkhuniyo. 
 

PaÒcasatamattÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. VÈseÔÔhÊtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 PuttasokenahaÑ aÔÔÈti-ÈdikÈ VÈseÔÔhiyÈ theriyÈ gÈthÈ. Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ 
upacinantÊ anukkamena sambhatavimokkhasambhÈrÈ devamanussesu 
saÑsarantÊ imasmiÑ BuddhuppÈde VesÈliyaÑ kulagehe nibbattitvÈ 
vayappattÈ mÈtÈpit|hi samÈnajÈtikassa kulaputtassa dinnÈ patikulaÑ gantvÈ 
tena saddhiÑ sukhasaÑvÈsaÑ vasantÊ ekaÑ puttaÑ labhitvÈ tasmiÑ 
ÈdhÈvitvÈ paridhÈvitvÈ vicaraÓakÈle kÈlaÑ kate puttasokena aÔÔitÈ 
ummattikÈ ahosi. SÈ ÒÈtakesu sÈmike ca tikicchaÑ karontesu tesaÑ 
ajÈnantÈnaÑyeva palÈyitvÈ yato tato paribbhamantÊ MithilÈnagaraÑ 
sampattÈ tatthaddasa BhagavantaÑ antaravÊthiyaÑ gacchantaÑ dantaÑ 
guttaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AnÈmantito (SÊ) 
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saÑyatindriyaÑ1 nÈgaÑ. DisvÈna saha dassanena BuddhÈnubhÈvato 
apagatummÈdÈ pakaticittaÑ paÔilabhi. AthassÈ SatthÈ saÑkhittena dhammÈ 
desesi. SÈ taÑ dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaÑvegÈ SatthÈraÑ pabbajjaÑ 
yÈcitvÈ Satthu ÈÓÈya bhikkhunÊsu pabbajitvÈ katapubbakiccÈ vipassanaÑ 
paÔÔhapetvÈ ghaÔentÊ vÈyamantÊ paripakkaÒÈÓatÈya na cirasseva saha 
paÔisambhidÈhi arahattaÑ patvÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ 
udÈnavasena– 
 
 133. “PuttasokenahaÑ aÔÔÈ, khittacittÈ visaÒÒinÊ. 
 NaggÈ pakiÓÓakesÊ ca, tena tena vicÈri’haÑ. 
 
 134. VÊthisa~kÈrak|Ôesu, susÈne rathiyÈsu ca. 
 AcariÑ tÊÓi vassÈni, khuppipÈsÈ samappitÈ. 
 
  135. Atha’ddasÈsiÑ sugataÑ, nagaraÑ MithilaÑ pati. 
 AdantÈnaÑ dametÈraÑ, SambuddhamakutobhayaÑ. 
 
 136. SacittaÑ paÔiladdhÈna, vanditvÈna upÈvisiÑ. 
 So me dhammamadesesi, anukampÈya Gotamo. 
 
 137. TassÈ dhammaÑ suÓitvÈna, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 
 YuÒjantÊ Satthuvacane, sacchÈkÈsiÑ padaÑ sivaÑ. 
 
 138. Sabbe sokÈ samucchinnÈ, pahÊnÈ etadantikÈ. 
 PariÒÒÈtÈ hi me vatth|, yato sokÈna sambhavo”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha aÔÔÈti aÔÔitÈ. Ayameva vÈ pÈÔho, aÔÔitÈ pÊÄitÈti attho. KhittacittÈti 
sokummÈdena khittahadayÈ. Tato eva pakatisaÒÒÈya vigamena visaÒÒinÊ. 
HirottappÈbhÈvato apagatavatthatÈya naggÈ. VidhutakesatÈya pakiÓÓakesÊ. 
Tena tenÈti gÈmena gÈmaÑ nagarena nagaraÑ vÊthiyÈ vÊthiÑ vicariÑ ahaÑ. 

 AthÈti pacchÈ ummÈdasaÑvattaniyassa kammassa parikkhaye. 
Sugatanti sobhanagamanattÈ sundaraÑ ÔhÈnaÑ gatattÈ sammÈ gadattÈ 
sammÈ ca gatattÈ 
______________________________________________________________ 
 1. SantindriyaÑ (SÊ) 
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SugataÑ BhagavantaÑ. MithilaÑ patÊti MithilÈbhimukhaÑ, 
MithilÈnagarÈbhimukhaÑ gacchantanti attho. 

 SacittaÑ paÔiladdhÈnÈti BuddhÈnubhÈvena ummÈdaÑ pahÈya attano 
pakaticittaÑ paÔilabhitvÈ. 

 YuÒjantÊ Satthuvacaneti Satthu SammÈsambuddhassa sÈsane yogaÑ 
karontÊ bhÈvanaÑ anuyuÒjantÊ. SacchÈkÈsiÑ padaÑ sivanti sivaÑ khemaÑ 
cat|hi yogehi anupaddutaÑ nibbÈnaÑ padaÑ sacchi-akÈsiÑ.  

 EtadantikÈti etaÑ idÈni mayÈ adhigataÑ arahattaÑ anto pariyosÈnaÑ 
etesanti etadantikÈ, sokÈ. Na dÈni tesaÑ sambhavo atthÊti attho. Yato sokÈna 
sambhavoti yato antonijjhÈnalakkhaÓÈnaÑ sokÈnaÑ sambhavo, tesaÑ 
sokÈnaÑ paÒcupÈdÈ nakkhandhasa~khÈtÈ vatth| adhiÔÔhÈnÈni 
ÒÈtatÊraÓapahÈnapariÒÒÈhi pariÒÒÈtÈ. TasmÈ sokÈ etadantikÈti yojanÈ. 
 

VÈseÔÔhÊtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. KhemÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 DaharÈ tvaÑ r|pavatÊti-ÈdikÈ KhemÈya theriyÈ gÈthÈ. AyaÑ kira 
Padumuttarassa Bhagavato kÈle HaÑsavatÊnagare parÈdhÊnavuttikÈ paresaÑ 
dÈsÊ ahosi. SÈ paresaÑ veyyÈvaccakaraÓena jÊvikaÑ kappentÊ ekadivasaÑ 
Padumuttarassa SammÈsambuddhassa aggasÈvakaÑ SujÈtattheraÑ piÓÉÈya 
carantaÑ disvÈ tayo modake datvÈ taÑdivasameva attano kese vissajjetvÈ 
therassa dÈnaÑ datvÈ “anÈgate mahÈpaÒÒÈ Buddhassa sÈvikÈ bhaveyyan”ti 
patthanaÑ katvÈ yÈvajÊvaÑ kusalakamme appamattÈ hutvÈ devamanussesu 
saÑsarantÊ anukkamena chakÈmasagge1 tesaÑ tesaÑ devarÈj|naÑ 
mahesibhÈvena upapannÈ manussalokepi anekavÈraÑ cakkavattÊnaÑ 
MaÓÉalarÈj|naÒca mahesibhÈvaÑ upagatÈ mahÈsampattiyo anubhavitvÈ 
Vipassissa Bhagavato kÈle manussaloke uppajjitvÈ viÒÒutaÑ patvÈ Satthu 
santike dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaÑvegÈ pabbajitvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. ChakÈmÈvacarÈnaÑ (Ka) 

 



 TherÊgÈthÈ-aÔÔhakathÈ 131 

dasavassasahassÈni brahmacariyaÑ carantÊ bahussutÈ dhammakathikÈ hutvÈ 
bahujanassa dhammakathanÈdinÈ paÒÒÈsaÑvattaniyakammaÑ katvÈ tato 
cavitvÈ sugatÊsuyeva saÑsarantÊ imasmiÑ kappe Bhagavato ca 
Kakusandhassa Bhagavato ca KoÓÈgamanassa kÈle vibhavasampanne kule 
nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patvÈ mahantaÑ saÑghÈrÈmaÑ kÈretvÈ 
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa niyyÈdesi. 

 Bhagavato pana Kassapadasabalassa kÈle Kikissa KÈsiraÒÒo 
sabbajeÔÔhikÈ SamaÓÊ nÈma dhÊtÈ hutvÈ Satthu santike dhammaÑ sutvÈ 
paÔiladdhasaÑvegÈ agÈreyeva ÔhitÈ vÊsati vassasahassÈni 
komÈribrahmacariyaÑ carantÊ samaÓaguttÈdÊhi attano bhaginÊhi saddhiÑ 
ramaÓÊyaÑ pariveÓaÑ kÈretvÈ Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa 
niyyÈdesi. Evameva1 tattha tattha bhave ÈyatanagataÑ uÄÈraÑ 
puÒÒakammaÑ katvÈ sugatÊsuyeva saÑsaritvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde 
MaddaraÔÔhe2 SÈkalanagare3 rÈjakule nibbatti, KhemÈtissÈ nÈmaÑ ahosi 
suvaÓÓavaÓÓÈ kaÒcanasannibhattacÈ. SÈ vayappattÈ BimbisÈraraÒÒo gehaÑ 
gatÈ Satthari VeÄuvane viharante r|pamattÈ hutvÈ “r|pe dosaÑ dassetÊ”ti 
Satthu dassanÈya na gacchati. 

 RÈjÈ manussehi VeÄuvanassa vaÓÓe pakÈsÈpetvÈ deviyÈ 
vihÈradassanÈya cittaÑ uppÈdesi. Atha devÊ “vihÈraÑ passissÈmÊ”ti rÈjÈnaÑ 
paÔipucchi. RÈjÈ “vihÈraÑ gantvÈ SatthÈraÑ adisvÈ ÈgantuÑ na labhissasÊ”ti 
vatvÈ purisÈnaÑ saÒÒaÑ adÈsi “balakkÈrenapi deviÑ DasabalaÑ 
dassethÈ”ti. DevÊ vihÈraÑ gantvÈ divasabhÈgaÑ khepetvÈ nivattentÊ 
SatthÈraÑ adisvÈva gantuÑ ÈraddhÈ. Atha naÑ rÈjapurisÈ anicchantimpi 
Satthu santikaÑ nayiÑsu. SatthÈ taÑ ÈgacchantiÑ disvÈ iddhiyÈ 
devaccharÈsadisaÑ itthiÑ nimminitvÈ tÈlapaÓÓaÑ gahetvÈ bÊjayamÈnaÑ 
akÈsi. KhemÈ devÊ taÑ disvÈ cintesi “evar|pÈ nÈma devaccharapaÔibhÈgÈ 
itthiyo Bhagavato avid|re tiÔÔhanti, ahaÑ etÈsaÑ paricÈrikatÈyapi 
nappahomi, manampi nikkÈraÓÈ pÈpacittassa vasena naÔÔhÈ”ti nimittaÑ 
gahetvÈ tameva itthiÑ olokayamÈnÈ aÔÔhÈsi. AthassÈ passantiyÈva Satthu 
adhiÔÔhÈnabalena sÈ itthÊ paÔhamavayaÑ atikkamma majjhimavayampi 
atikkamma pacchimavayaÑ patvÈ khaÓÉadantÈ palitakesÈ valittacÈ hutvÈ 
saddhiÑ tÈlapaÓÓena parivattitvÈ  
______________________________________________________________ 
 1. EvamesÈ (SÊ) 2. MagadharaÔÔhe (SÊ) 3. SÈgalanagare (SÊ, Ka) 
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pati. Tato KhemÈ katÈdhikÈrattÈ evaÑ cintesi “evaÑvidhampi sarÊraÑ 
ÊdisaÑ vipattiÑ pÈpuÓi, mayhampi sarÊraÑ evaÑgatikameva bhavissatÊ”ti. 
AthassÈ cittÈcÈraÑ Òa tvÈ SatthÈ– 

   “Ye rÈgarattÈ’nupatanti sotaÑ, 
   SayaÑ kataÑ makkaÔakova jÈlaÑ. 
   Etampi chetvÈna paribbajanti1, 
   Anapekkhino kÈmasukhaÑ2 pahÈyÈ”ti– 

gÈthamÈha. SÈ gÈthÈpariyosÈne saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓÊti 
AÔÔhakathÈsu ÈgataÑ. ApadÈne pana “imaÑ gÈthaÑ sutvÈ sotÈpattiphale 
patiÔÔhitÈ rÈjÈnaÑ anujÈnÈpetvÈ pabbajitvÈ arahattaÑ pÈpuÓÊ”ti ÈgataÑ. 
TatthÈyaÑ ApadÈnapÈÄi3– 

   “Padumuttaro nÈma Jino, sabbadhammesu cakkhumÈ. 
   Ito satasahassamhi, kappe uppajji nÈyako. 

   TadÈhaÑ HaÑsavatiyaÑ, jÈtÈ seÔÔhikule ahuÑ. 
   NÈnÈratanapajjote, mahÈsukhasamappitÈ. 

   UpetvÈ taÑ mahÈvÊraÑ, assosiÑ dhammadesanaÑ. 
   Tato jÈtappasÈdÈhaÑ, upemi saraÓaÑ JinaÑ. 

   MÈtaraÑ pitaraÑ cÈhaÑ, ÈyÈcitvÈ vinÈyakaÑ. 
   NimantayitvÈ sattÈhaÑ, bhojayiÑ sahasÈvakaÑ. 

   Atikkante ca sattÈhe, mahÈpaÒÒÈnamuttamaÑ. 
   BhikkhuniÑ etadaggamhi, Ôhapesi narasÈrathi. 

   TaÑ sutvÈ muditÈ hutvÈ, puno tassa Mahesino. 
   KÈraÑ katvÈna taÑ ÔhÈnaÑ, paÓipacca paÓÊdahiÑ. 

   Tato mama Jino Èha, sijjhataÑ paÓidhÊ tava. 
   SasaÑghe me kataÑ kÈraÑ, appameyyaphalaÑ tayÈ. 

   Satasahassito kappe, OkkÈkakulasambhavo. 
   Gotamo nÈma gottena, SatthÈ loke bhavissati. 
______________________________________________________________ 
 1. Vajanti dhÊrÈ (SÊ) khu 1. 63 piÔÔhe Dhammapade. 
 2. SabbadukkhaÑ (SÊ) khu 1. 63 piÔÔhe Dhammapade. 3. Khu 4. 221 piÔÔhÈdÊsu. 
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   Tassa dhammesu dÈyÈdÈ, orasÈ dhammanimmitÈ. 
   EtadaggamanuppattÈ, KhemÈ nÈma bhavissati. 

   Tena kammena sukatena, cetanÈpaÓidhÊhi ca. 
   JahitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, TÈvatiÑs|pagÈ ahaÑ. 

   Tato cutÈ YÈmamagaÑ, tatohaÑ TusitaÑ gatÈ. 
   Tato ca NimmÈnaratiÑ, VasavattipuraÑ tato. 

   Yattha yatth|papajjÈmi, tassa kammassa vÈhasÈ. 
   Tattha tattheva rÈj|naÑ, MahesittamakÈrayiÑ. 

   Tato cutÈ manussatte, rÈj|naÑ cakkavattinaÑ. 
   MaÓÉalÊnaÒca rÈj|naÑ, MahesittamakÈrayiÑ. 

   SampattiÑ anubhotvÈna, devesu manujesu ca. 
   Sabbattha sukhitÈ hutvÈ, nekakappesu saÑsariÑ. 

   Ekanavutito kappe, VipassÊ LokanÈyako. 
   Uppajji cÈrudassano, sabbadhammavipassako. 

   TamahaÑ LokanÈyakaÑ, upetvÈ narasÈrathiÑ. 
   DhammaÑ bhaÓitaÑ sutvÈna, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 

   DasavassasahassÈni, tassa vÊrassa sÈsane. 
   BrahmacariyaÑ caritvÈna, yuttayogÈ bahussutÈ. 

   PaccayÈkÈrakusalÈ, catusaccavisÈradÈ. 
   NipuÓÈ cittakathikÈ, SatthusÈsanakÈrikÈ. 

   Tato cutÈhaÑ TusitaÑ, upapannÈ yasassinÊ. 
   Abhibhomi tahiÑ aÒÒe, brahmacÈrÊphalenahaÑ. 

   Yattha yatth|papannÈhaÑ, mahÈbhogÈ mahaddhanÈ. 
   MedhÈvinÊ sÊlavatÊ, vinÊtaparisÈpi ca. 

   BhavÈmi tena kammena, yogena JinasÈsane. 
   SabbÈ sampattiyo mayhaÑ, sulabhÈ manaso piyÈ. 
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   Yopi me bhavate bhattÈ, yattha yattha gatÈyapi. 
   VimÈneti na maÑ koci, paÔipattibalena me. 

   Imamhi Bhaddake kappe, Brahmabandhu mahÈyaso. 
   NÈmena KoÓÈgamano, uppajji vadataÑ varo. 

   TadÈ hi BÈrÈÓasiyaÑ, susamiddhakulappajÈ. 
   DhanaÒjÈnÊ SumedhÈ ca, ahampi ca tayo janÈ. 

   SaÑghÈrÈmamadÈsimha, dÈnasahÈyikÈ pure. 
   SaÑghassa ca vihÈrampi, uddissa kÈrikÈ mayaÑ. 

   Tato cutÈ mayaÑ sabbÈ, TÈvatiÑs|pagÈ ahuÑ. 
   YasasÈ aggataÑ pattÈ, manussesu tatheva ca. 

   ImasmiÑyeva kappamhi, Brahmabandhu mahÈyaso. 
   Kassapo nÈma gottena, uppajji vadataÑ varo. 

   UpaÔÔhÈko Mahesissa, tadÈ Èsi narissaro. 
   KÈsirÈjÈ KikÊ nÈma, BÈrÈÓasipuruttame. 

   TassÈsiÑ jeÔÔhikÈ dhÊtÈ, SamaÓÊ iti vissutÈ. 
   DhammaÑ sutvÈ jinaggassa, pabbajjaÑ samarocayiÑ. 

   AnujÈni na no tÈto, agÈreva tadÈ mayaÑ. 
   VÊsavassasahassÈni, vicarimha atanditÈ. 

   KomÈribrahmacariyaÑ, rÈjakaÒÒÈ sukhedhitÈ. 
   BuddhopaÔÔhÈnaniratÈ, muditÈ satta dhÊtaro. 

   SamaÓÊ samaÓaguttÈ ca, bhikkhunÊ bhikkhudÈyikÈ. 
   DhammÈ ceva sudhammÈ ca, sattamÊ saÑghadÈyikÈ. 

   AhaÑ UppalavaÓÓÈ ca, PaÔÈcÈrÈ ca KuÓÉalÈ. 
   KisÈgotamÊ DhammadinnÈ, VisÈkhÈ hoti sattamÊ. 

   KadÈci so narÈdicco, dhammÈ desesi abbhutaÑ. 
   MahÈnidÈnasuttantaÑ, sutvÈ taÑ pariyÈpuÓiÑ. 
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   Tehi kammehi sukatehi, cetanÈpaÓidhÊhi ca. 
   JahitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, TÈvatiÑsamagacchahaÑ. 

   Pacchime ca bhave dÈni, sÈkalÈya puruttame. 
   RaÒÒo maddasa dhÊtÈmhi, manÈpÈ dayitÈ piyÈ. 

   Saha me jÈtamattamhi, khemaÑ tamhi pure ahu. 
   Tato KhemÈti nÈmaÑ me, guÓato upapajjatha. 

   YadÈhaÑ yobbanaÑ pattÈ, r|palÈvaÒÒabh|sitÈ. 
   TadÈ adÈsi maÑ tÈto, BimbisÈrassa rÈjino. 

   TassÈhaÑ suppiyÈ ÈsiÑ, r|pake lÈyane ratÈ. 
   R|pÈnaÑ dosavÈdÊti, na upesiÑ mahÈdayaÑ. 

   BimbisÈro tadÈ rÈjÈ, mamÈnuggahabuddhiyÈ. 
   VaÓÓayitvÈ VeÄuvanaÑ, gÈyake gÈpayÊ mamaÑ. 

   RammaÑ VeÄuvanaÑ yena, na diÔÔhaÑ sugatÈlayaÑ. 
   Na tena nandanaÑ diÔÔhaÑ, iti maÒÒÈmase mayaÑ. 

   Yena VeÄuvanaÑ diÔÔhaÑ, naranandananandanaÑ. 
   SudiÔÔhaÑ nandanaÑ tena, amarindasunandanaÑ. 

   VihÈya nandanaÑ devÈ, otaritvÈ mahÊtalaÑ. 
   RammaÑ VeÄuvanaÑ disvÈ, na tappanti suvimhitÈ. 

   RÈjapuÒÒena nibbattaÑ, BuddhapuÒÒena bh|sitaÑ. 
   Ko vattÈ tassa nissesaÑ, vanassa guÓasaÒcayaÑ. 

   TaÑ sutvÈ vanasamiddhaÑ, mama sotamanoharaÑ. 
   DaÔÔhukÈmÈ tamuyyÈnaÑ, raÒÒo ÈrocayiÑ tadÈ. 

   MahatÈ parivÈrena, tadÈ ca so mahÊpati. 
   MaÑ pesesi tamuyyÈnaÑ, dassanÈya samussukaÑ. 

   Gaccha passa mahÈbhoge, vanaÑ nettarasÈyanaÑ. 
   YaÑ sadÈ bhÈti siriyÈ, sugatÈbhÈnuraÒjitaÑ. 
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   YadÈ ca piÓÉÈya Muni, GiribbajapuruttamaÑ. 
   PaviÔÔhohaÑ tadÈyeva, vanaÑ daÔÔhumupÈgamiÑ. 

   TadÈ taÑ phullavipinaÑ, nÈnÈbhamarak|jitaÑ. 
   KokilÈgÊtasahitaÑ, may|ragaÓanaccitaÑ. 

   AppasaddamanÈkiÓaÑ, nÈnÈca~kamabh|sitaÑ.  
   KuÔimaÓÉapasaÑkiÓÓaÑ, yogÊvaravirÈjitaÑ. 

   VicarantÊ amaÒÒissaÑ, saphalaÑ nayanaÑ mama. 
   TatthÈpi taruÓaÑ bhikkhuÑ, yuttaÑ disvÈ vicintayiÑ. 

   ¢dise vipine ramme, ÔhitoyaÑ navayobbane. 
   Vasantamiva kantena, r|pena ca samanvito. 

   Nisinno rukkham|lamhi, muÓÉo saÑghÈÔipÈruto. 
   JhÈyate vata’yaÑ bhikkhu, hitvÈ visayajaÑ ratiÑ. 

   Nanu nÈma gahaÔÔhena, kÈmaÑ bhutvÈ yathÈsukhaÑ. 
   PacchÈ jiÓÓena dhammoyaÑ, caritabbo subhaddako. 

   SuÒÒakanti viditvÈna, gandhagehaÑ JinÈlayaÑ. 
   UpetvÈ JinamaddakkhaÑ, udayantaÑva bhÈkaraÑ. 

   EkakaÑ sukhamÈsÊnaÑ, bÊjamÈnaÑ varitthiyÈ. 
   DisvÈnevaÑ vicintesiÑ, nÈyaÑ l|kho NarÈsabho. 

   SÈ kaÒÒÈ kanakÈbhÈsÈ, padumÈnanalocanÈ. 
   BimboÔÔhÊ kundadasanÈ, manonettarasÈyanÈ. 

   HemadolÈbhasavanÈ, kalikÈkÈrasutthanÊ. 
   VedimajjhÈva sussoÓÊ, rambhoru cÈrubh|sanÈ. 

   RattaÑsakupasaÑbyÈnÈ, nÊlamaÔÔhanivÈsanÈ. 
   Atappaneyyar|pena, hÈsabhÈvasamanditÈ. 

   DisvÈ tamevaÑ cintesiÑ, ahoyamabhir|pinÊ. 
   Na mayÈnena nettena, diÔÔhapubbÈ kudÈcanaÑ. 
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   Tato jarÈbhibh|tÈ sÈ, vivaÓÓÈ vikatÈnanÈ. 
   BhinnadantÈ setasirÈ, salÈlÈ vadanÈ’suci. 

   SaÑkhittakaÓÓÈ setakkhÊ, lambÈsubhapayodharÈ. 
   Valivitatasabba~gÊ, sirÈvitatadehinÊ. 

   Nata~gÈ daÓÉadutiyÈ, upphÈsulikatÈ kisÈ. 
   PavedhamÈnÈ patitÈ, nissasantÊ muhuÑ muhuÑ. 

   Tato me Èsi saÑvego, abbhuto lomahaÑsano. 
   Dhiratthu r|paÑ asuciÑ, ramante yattha bÈlisÈ. 

   TadÈ mahÈkÈruÓiko, disvÈ saÑviggamÈnasaÑ. 
   Udaggacitto Sugato, imÈ gÈthÈ abhÈsatha. 

   ŒturaÑ asuciÑ p|tiÑ, passa kheme samussayaÑ. 
   UggharantaÑ paggharantaÑ, bÈlÈnaÑ abhinanditaÑ. 

   AsubhÈya cittaÑ bhÈvehi, ekaggaÑ susamÈhitaÑ. 
   Sati kÈyagatÈ tyatthu, nibbidÈ bahulÈ bhava.  

   YathÈ idaÑ tathÈ etaÑ, yathÈ etaÑ tathÈ idaÑ. 
   AjjhattaÒca bahiddhÈ ca, Èye chandaÑ virÈjaya. 

   AnimittaÒca bhÈvehi, mÈnÈnusayamujjaha. 
   Tato mÈnÈbhisamayÈ, upasantÈ carissasi. 

   Ye rÈgarattÈnupatanti sotaÑ, 
   SayaÑ kataÑ makkaÔakova jÈlaÑ. 
   Etampi chetvÈna paribbajanti, 
   Anapekkhino kÈmasukhaÑ pahÈya. 

   Tato kallitacittaÑ maÑ, Òa tvÈna narasÈrathi. 
   MahÈnidÈnaÑ desesi, suttantaÑ vinayÈya me. 

   SutvÈ suttantaseÔÔhaÑ taÑ, pubbasaÒÒamanussariÑ. 
   Tattha ÔhitÈvahaÑ santÊ, dhammacakkhuÑ visodhayiÑ. 

   NipatitvÈ Mahesissa, pÈdam|lamhi tÈvade. 
   AccayaÑ desanatthÈya, idaÑ vacanamabraviÑ. 
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   Namo te sabbadassÈvi, namo te karuÓÈkara. 
   Namo te tiÓÓasaÑsÈra, namo te amataÑ dada. 

   DiÔÔhigahanapakkhandÈ, kÈmarÈgavimohitÈ. 
   TayÈ sammÈ upÈyena, vinÊtÈ vinaye ratÈ. 

   Adassanena vibhogÈ, tÈdisÈnaÑ MahesinaÑ. 
   Anubhonti mahÈdukkhaÑ, sattÈ saÑsÈrasÈgare.   

   YadÈhaÑ lokasaraÓaÑ, araÓaÑ araÓantaguÑ. 
   NÈddasÈmi ad|raÔÔhaÑ, desayÈmi tamaccayaÑ. 

   MahÈhitaÑ varadadaÑ, ahitoti visa~kitÈ. 
   NopesiÑ r|paniratÈ, desayÈmi tamaccayaÑ. 

   TadÈ madhuranigghoso, mahÈkÈruÓiko Jino. 
   Avoca tiÔÔha khemeti, siÒcanto amatena maÑ. 

   TadÈ paÓamya sirasÈ, katvÈ ca naÑ padakkhiÓaÑ. 
   GantvÈ disvÈ narapatiÑ, idaÑ vacanamabraviÑ. 

   Aho sammÈ upÈyo te, cintitoyamarindama. 
   VanadassanakÈmÈya, diÔÔho nibbÈnato Muni. 

   Yadi te ruccate rÈja, sÈsane tassa tÈdino. 
   PabbajissÈmi r|pehaÑ, nibbinnÈ MunivÈÓinÈ. 

   AÒjaliÑ paggahetvÈna, tadÈha sa mahÊpati. 
   AnujÈnÈmi te bhadde, pabbajjÈ tava sijjhatu. 

   PabbajitvÈ tadÈ cÈhaÑ, addhamÈse upaÔÔhite. 
   DÊpodayaÒca bhedaÒca, disvÈ saÑviggamÈnasÈ. 

   NibbinnÈ sabbasa~khÈre, paccayÈkÈrakovidÈ. 
   Caturoghe atikkamma, arahattamapÈpuÓiÑ. 

   IddhÊsu ca vasÊ ÈsiÑ, dibbÈya sotadhÈtuyÈ. 
   CetopariyaÒÈÓassa, vasÊ cÈpi bhavÈmahaÑ. 

 



 TherÊgÈthÈ-aÔÔhakathÈ 139 

 PubbenivÈsaÑ jÈnÈmi, dibbacakkhu visodhitaÑ. 
 SabbÈsavaparikkhÊÓÈ, natthi dÈni punabbhavo. 

 AtthadhammaniruttÊsu, paÔibhÈne tatheva ca. 
 ParisuddhaÑ mama ÒÈÓaÑ, uppannaÑ BuddhasÈsane. 

 KusalÈhaÑ visuddhÊsu, kathÈvatthuvisÈradÈ. 
 AbhidhammanayaÒÒ| ca, vasippattÈmhi sÈsane. 

 Tato toraÓavatthusmiÑ, raÒÒÈ KosalasÈminÈ. 
 PucchitÈ nipuÓe paÒhe, byÈkarontÊ yathÈtathaÑ. 

 TadÈ sa rÈjÈ sugataÑ, upasa~kamma pucchatha. 
 Tatheva Buddho byÈkÈsi, yathÈ te byÈkatÈ mayÈ. 

 Jino tasmiÑ guÓe tuÔÔho, etadagge Ôhapesi maÑ. 
 MahÈpaÒÒÈnamaggÈti, bhikkhunÊnaÑ naruttamo. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ phalasukhena nibbÈnasukhena ca viharantiyÈ 
imissÈ theriyÈ satipi aÒÒÈsaÑ khÊÓÈsavattherÊnaÑ paÒÒÈvepullappattiyaÑ 
tattha pana katÈdhikÈratÈya mahÈpaÒÒÈbhÈvo pÈkaÔo ahosi. TathÈ hi naÑ 
BhagavÈ JetavanamahÈvihÈre ariyagaÓamajjhe nisinno paÔipÈÔiyÈ 
bhikkhuniyo ÔhÈnantare Ôhapento “etadaggaÑ bhikkhave mama sÈvikÈnaÑ 
bhikkhunÊnaÑ mahÈpaÒÒÈnaÑ yadidaÑ KhemÈ”ti1 mahÈpaÒÒatÈya 
aggaÔÔhÈne Ôhapesi. TaÑ ekadivasaÑ aÒÒatarasmiÑ rukkham|le 
divÈvihÈraÑ nisinnaÑ mÈro pÈpimÈ taruÓar|pena upasa~kamitvÈ kÈmehi 
palobhento– 

 139. “DaharÈ tvaÑ r|pavatÊ, ahampi daharo yuvÈ. 
 PaÒca~gikena turiyena, ehi Kheme ramÈmase”ti– 
gÈthamÈha. 
 
 Tassattho–Kheme tvaÑ taruÓappattÈ, yobbane ÔhitÈ r|pasampannÈ, 
ahampi taruÓo yuvÈ, tasmÈ mayaÑ yobbaÒÒaÑ akhepetvÈ paÒca~gikena 
turiyena vajjamÈnena ehi kÈmakhiÉÉÈratiyÈ ramÈma kÊÄÈmÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 1. 26 piÔÔhe. 



140 KhuddakanikÈya    
  

 TaÑ sutvÈ sÈ kÈmesu sabbadhammesu ca attano virattabhÈvaÑ tassa ca 
mÈrabhÈvaÑ attÈbhinivesesu sattesu attano thÈmagataÑ appasÈdaÑ 
katakiccataÒca pakÈsentÊ– 
 
 140. “IminÈ p|tikÈyena, Èturena pabha~gunÈ. 
 AÔÔiyÈmi harÈyÈmi, kÈmataÓhÈ sam|hatÈ. 
 
 141. Sattis|l|pamÈ kÈmÈ, khandhÈ’saÑ adhikuÔÔanÈ. 
 YaÑ tvaÑ kÈmaratiÑ br|si, aratÊ dÈni sÈ mama. 
 
 142. Sabbattha vihatÈ nandÊ, tamokhandho padÈlito. 
 EvaÑ jÈnÈhi pÈpima, nihato tvamasi antaka. 
 
 143. NakkhattÈni namassantÈ, aggiÑ paricaraÑ vane. 
 YathÈbhuccamajÈnantÈ, bÈlÈ suddhimamaÒÒatha. 
 
 144. AhaÒca kho namassantÊ, SambuddhaÑ purisuttamaÑ. 
 PamuttÈ sabbadukkhehi, SatthusÈsanakÈrikÈ”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha aggiÑ paricaraÑ vaneti tapovane aggihuttaÑ paricaranto. 
YathÈbhuccamajÈnantÈti pavattiyo yathÈbh|taÑ aparijÈnantÈ. Sesamettha 
heÔÔhÈ vuttanayattÈ uttÈnameva. 
 

KhemÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. SujÈtÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 Ala~katÈ suvasanÈti-ÈdikÈ SujÈtÈya theriyÈ gÈthÈ. Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ 
upacinantÊ anukkamena sambhatavimokkhasambhÈrÈ hutvÈ imasmiÑ 
BuddhuppÈde SÈketanagare seÔÔhikule nibbattitvÈ vayappattÈ mÈtÈpit|hi 
samÈnajÈtikassa seÔÔhiputtassa dinnÈ hutvÈ patikulaÑ gatÈ tattha tena 
saddhiÑ sukhasaÑvÈsaÑ vasantÊ ekadivasaÑ uyyÈnaÑ gantvÈ 
nakkhattakÊÄaÑ kÊÄitvÈ 
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parijanena saddhiÑ nagaraÑ ÈgacchantÊ AÒjanavane SatthÈraÑ disvÈ 
pasannamÈnasÈ upasa~kamitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. SatthÈ tassÈ 
anupubbiÑ kathaÑ kathetvÈ kallacittataÑ ÒatvÈ upari sÈmukkaÑsikaÑ 
dhammadesanaÑ pakÈsesi. SÈ desanÈvasÈne attano katÈdhikÈratÈya ÒÈÓassa 
paripÈkaÑ gatattÈ ca Satthu ca desanÈvilÈsena yathÈnisinnÈva saha 
paÔisambhidÈhi arahattaÑ patvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ gehaÑ gantvÈ 
sÈmikaÒca mÈtÈpitaro ca anujÈnÈpetvÈ Satthu-ÈÓÈya bhikkhunupassayaÑ 
gantvÈ bhikkhunÊnaÑ santike pabbaji. PabbajitvÈ ca attano paÔipattiÑ 
paccavekkhitvÈ udÈnavasena– 
 
 145. “Ala~katÈ suvasanÈ, mÈlinÊ candanokkhitÈ. 
 SabbÈbharaÓasaÒchannÈ, dÈsÊgaÓapurakkhatÈ. 
 
 146. AnnaÑ pÈnaÑ ca ÈdÈya, khajjaÑ bhojjaÑ anappakaÑ. 
 Gehato nikkhamitvÈna, uyyÈnamabhihÈrayiÑ. 
 
 147. Tattha ramitvÈ kÊÄitvÈ, ÈgacchantÊ sakaÑ gharaÑ. 
 VihÈraÑ daÔÔhuÑ pÈvisiÑ1, SÈkete AÒjanaÑ vanaÑ. 
 
 148. DisvÈna lokapajjotaÑ, vanditvÈna upÈvisiÑ. 
 So me dhammamadesesi, anukampÈya cakkhumÈ. 
 
 149. SutvÈ ca kho Mahesissa, saccaÑ sampaÔivijjha’haÑ. 
 Tattheva virajaÑ dhammaÑ, phusayiÑ amataÑ padaÑ. 
 
 150. Tato viÒÒÈtasaddhammÈ, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 
 Tisso vijjÈ anuppattÈ, amoghaÑ BuddhasÈsanan”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha ala~katÈti vibh|sitÈ. TaÑ pana ala~katÈkÈraÑ dassetuÑ 
“suvasanÈ mÈlinÊ candanokkhitÈ”ti vuttaÑ. VuttaÑ mÈlinÊti mÈlÈdhÈrinÊ. 
CandanokkhitÈti candanÈnulittÈ. SabbÈbharaÓasaÒchannÈti hatth|pagÈdÊhi 
sabbehi ÈbharaÓehi ala~kÈravasena saÒchÈditasarÊrÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. VihÈrarukkhaÑ pÈvisiÑ (I), dakkhiÑ pÈvisiÑ (SyÈ, Ka) 
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 AnnaÑ pÈnaÑ ca ÈdÈya, khajjaÑ bhojjaÑ anappakanti sÈli-odanÈdi-
annaÑ ambapÈnÈdipÈnaÑ piÔÔhakhÈdanÊyÈdikhajjaÑ avasiÔÔhaÑ 
ÈhÈrasa~khÈtaÑ bhojjaÒca pah|taÑ gahetvÈ. UyyÈnamabhihÈrayinti 
nakkhattakÊÄÈvasena uyyÈnaÑ upanesiÑ, annapÈnÈdiÑ tattha ÈnetvÈ saha 
parijanena kÊÄantÊ ramantÊ paricÈresinti adhippÈyo. 

 SÈkete aÒjanaÑ vananti SÈketasamÊpe AÒjanavane vihÈraÑ pÈvisiÑ. 

 Lokapajjotanti ÒÈÓapajjotena lokassa pajjotabh|taÑ. 

 Phusayinti phusiÑ, adhigacchinti attho. SesaÑ vuttanayameva. 
 

SujÈtÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
5. AnopamÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 Ucce kuleti-ÈdikÈ AnopamÈya theriyÈ gÈthÈ. Ayampi purimabuddhesu 
katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ upacinantÊ 
anukkamena vimuttiparipÈcanÊye dhamme paribr|hitvÈ imasmiÑ 
BuddhuppÈde SÈketanagare Majjhassa1 nÈma seÔÔhino dhÊtÈ hutvÈ nibbatti, 
tassÈ r|pasampattiyÈ AnopamÈti nÈmaÑ ahosi. TassÈ vayappattakÈle bah| 
seÔÔhiputtÈ rÈjamahÈmattÈ rÈjÈno ca pitu d|taÑ pÈhesuÑ “attano dhÊtaraÑ 
AnopamaÑ dehi, idaÒcidaÒca te dassÈmÈ”ti. SÈ taÑ sutvÈ 
upanissayasampannatÈya “gharÈvÈsena mayhaÑ attho natthÊ”ti Satthu 
santikaÑ gantvÈ dhammaÑ sutvÈ ÒÈÓassa paripÈkaÑ gatattÈ desanÈnusÈrena 
vipassanaÑ ÈrabhitvÈ taÑ ussukkÈpentÊ maggapaÔipÈÔiyÈ tatiyaphale 
patiÔÔhÈsi. SÈ SatthÈraÑ pabbajjaÑ yÈcitvÈ Satthu-ÈÓÈya bhikkhunupassayaÑ 
upagantvÈ bhikkhunÊnaÑ santike pabbajitvÈ sattame divase arahattaÑ 
sacchikatvÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ udÈnavasena– 
 
 151. “Ucce kule ahaÑ jÈtÈ, bahuvitte mahaddhane. 
 VaÓÓar|pena sampannÈ, dhÊtÈ Majjhassa atrajÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Meghassa (SÊ) 
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 152. PatthitÈ rÈjaputtehi, seÔÔhiputtehi gijjhitÈ. 
 Pitu me pesayÊ d|taÑ, detha mayhaÑ AnopamaÑ. 
 
 153. YattakaÑ tulitÈ esÈ, tuyhaÑ dhÊtÈ AnopamÈ. 
 Tato aÔÔhaguÓaÑ dassaÑ, hiraÒÒaÑ ratanÈni ca. 
 
 154. SÈhaÑ disvÈna SambuddhaÑ, LokajeÔÔhaÑ anuttaraÑ. 
 Tassa pÈdÈni vanditvÈ, ekamantaÑ upÈvisiÑ. 
 
 155. So me dhammamadesesi, anukampÈya Gotamo. 
 NisinnÈ Èsane tasmiÑ, phusayiÑ tatiyaÑ phalaÑ. 
 
 156. Tato kesÈni chetvÈna, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 
 Ajja me sattamÊ ratti, yato taÓhÈ visositÈ”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha ucce kuleti uÄÈratame vessakule. Bahuvitteti 
ala~kÈrÈdipah|tavitt|pakaraÓe. Mahaddhaneti nidhÈnagatasseva 
cattÈrÊsakoÔiparimÈÓassa mahato dhanassa atthibhÈvena mahaddhane ahaÑ 
jÈtÈti yojanÈ. VaÓÓar|pena sampannÈti vaÓÓasampannÈ ceva r|pasampannÈ 
ca, siniddhabhÈsurÈya chavisampattiyÈ 
vatthÈbharaÓÈdisarÊrÈvayavasampattiyÈ ca samannÈgatÈti attho. DhÊtÈ 
majjhassa atrajÈti MajjhanÈmassa seÔÔhino orasÈ dhÊtÈ. 

 PatthitÈ rÈjaputtehÊti “kathaÑ nu kho taÑ labheyyÈmÈ”ti rÈjakumÈrehi 
abhipatthitÈ. SeÔÔhiputtehi gijjhitÈti tathÈ seÔÔhikumÈrehipi abhigijjhitÈ1 
paccÈsÊsitÈ2. Detha mayhaÑ Anopamanti rÈjaputtÈdayo “detha mayhaÑ 
AnopamaÑ detha mayhan”ti pitu santike d|taÑ pesayiÑsu. 

 YattakaÑ tulitÈ esÈti “tuyhaÑ dhÊtÈ AnopamÈ yattakaÑ dhanaÑ 
agghatÊ”ti tulitÈ lakkhaÓaÒÒ|hi paricchinnÈ, “tato aÔÔhaguÓaÑ dassÈmÊ”ti 
pitu me pesayi d|tanti yojanÈ. SesaÑ heÔÔhÈ vuttanayameva. 
 

AnopamÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. AbhijjhitÈ (SÊ) 2. PaccÈsiÑsitÈ (SÊ, I) 
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6. MahÈpajÈpatigotamÊtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 Buddha vÊra namo tyatth|ti-ÈdikÈ MahÈpajÈpatigotamiyÈ gÈthÈ. 
Ayampi kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle HaÑsavatÊnagare kulagehe 
nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patvÈ Satthu santike dhammaÑ suÓantÊ SatthÈraÑ 
ekaÑ bhikkhuniÑ rattaÒÒunaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ 
adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthetvÈ1 yÈvajÊvaÑ dÈnÈdÊni 
puÒÒÈni katvÈ kappasatasahassaÑ devamanussesu saÑsaritvÈ Kassapassa ca 
Bhagavato antare amhÈkaÒca Bhagavato BuddhasuÒÒe loke BÈrÈÓasiyaÑ 
paÒcannaÑ dÈsisatÈnaÑ jeÔÔhikÈ hutvÈ nibbatti. Atha sÈ 
vass|panÈyikasamaye paÒca Paccekabuddhe Nandam|lakapabbhÈrato 
Isipatane otaritvÈ nagare piÓÉÈya caritvÈ Isipatanameva gantvÈ 
vass|panÈyikasamaye kuÔiyÈ atthÈya hatthakammaÑ pariyesante disvÈ tÈ 
dÈsiyo tÈsaÑ attano ca sÈmike samÈdapetvÈ2 ca~kamÈdiparivÈrasampannÈ 
paÒca kuÔiyo kÈretvÈ maÒcapÊÔhapÈnÊyaparibhojanÊyabhÈjanÈdÊni 
upaÔÔhapetvÈ Paccekabuddhe temÈsaÑ tattheva vasanatthÈya paÔiÒÒaÑ 
kÈretvÈ vÈrabhikkhaÑ paÔÔhapesuÑ. YÈ attano vÈradivase bhikkhaÑ dÈtuÑ 
na sakkoti, tassÈ sayaÑ sakagehato nÊharitvÈ deti. EvaÑ temÈsaÑ 
paÔijaggitvÈ pavÈraÓÈya sampattÈya ekekaÑ dÈsiÑ3 ekekaÑ sÈÔakaÑ 
vissajjÈpesi. PaÒcath|lasÈÔakasatÈni ahesuÑ. TÈni parivattÈpetvÈ paÒcannaÑ 
PaccekabuddhÈnaÑ ticÊvarÈni katvÈ adÈsi. PaccekabuddhÈ tÈsaÑ 
passantÊnaÑyeva ÈkÈsena GandhamÈdanapabbataÑ agamaÑsu. 

 TÈpi sabbÈ yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ devaloke nibbattiÑsu. TÈsaÑ 
jeÔÔhikÈ tato cavitvÈ BÈrÈÓasiyÈ avid|re PesakÈragame PesakÈrajeÔÔhakassa 
gehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patvÈ PadumavatiyÈ putte paÒcasate 
Paccekabuddhe disvÈ sampiyÈyamÈnÈ sabbe vanditvÈ bhikkhaÑ adÈsi. Te 
bhattakiccaÑ katvÈ GandhamÈdanameva agamaÑsu. SÈpi yÈvajÊvaÑ 
kusalaÑ katvÈ devamanussesu saÑsarantÊ amhÈkaÑ Satthu nibbattito 
puretarameva Devadahanagare MahÈsuppabuddhassa gehe paÔisandhiÑ 
gaÓhi, GotamÊtissÈ gottÈgatameva nÈmaÑ ahosi. MahÈmÈyÈya 
kaniÔÔhabhaginÊ. LakkhaÓapÈÔhakÈpi “imÈsaÑ dvinnampi kucchiyaÑ vasitÈ 
dÈrakÈ 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔÔhapetvÈ (I, Ka) 2. SamÈdiyitvÈ (Ka) 3. EkekÈ dÈsÊ (SÊ) 
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cakkavattino bhavissantÊ”ti byÈkariÑsu. SuddhodanamahÈrÈjÈ 
vayappattakÈle dvepi ma~galaÑ katvÈ attano gharaÑ abhinesi. 

 AparabhÈge amhÈkaÑ Satthari uppajjitvÈ pavattitavaradhammacakke 
anupubbena tattha tattha veneyyÈnaÑ anuggahaÑ karonte VesÈliÑ 
upanissÈya k|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ viharante SuddhodanamahÈrÈjÈ setacchattassa 
heÔÔhÈ arahattaÑ sacchikatvÈ parinibbÈyi. Atha MahÈpajÈpatigotamÊ 
pabbajitukÈmÈ hutvÈ SatthÈraÑ ekavÈraÑ pabbajjaÑ yÈcamÈnÈ alabhitvÈ 
dutiyavÈraÑ kese chindÈpetvÈ kÈsÈyÈni acchÈdetvÈ 
KalahavivÈdasuttantadesanÈpariyosÈne1 nikkhamitvÈ pabbajitÈnaÑ 
paÒcannaÑ SakyakumÈrasatÈnaÑ pÈdaparicÈrikÈhi saddhiÑ VesÈliÑ gantvÈ 
ŒnandattheraÑ SatthÈraÑ yÈcÈpetvÈ aÔÔhahi garudhammehi2 pabbajjaÒca 
upasampadaÒca paÔilabhi. ItarÈ pana sabbÈpi ekato-upasampannÈ ahesuÑ. 
Ayamettha sa~khepo, vitthÈrato panetaÑ vatthu PÈÄiyaÑ3 Ègatameva. 

 EvaÑ upasampannÈ pana MahÈpajÈpatigotamÊ SatthÈraÑ 
upasa~kamitvÈ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. AthassÈ SatthÈ dhammaÑ 
desesi. SÈ Satthu santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ bhÈvanamanuyuÒjantÊ na 
cirasseva abhiÒÒÈpaÔisambhidÈparivÈraÑ arahattaÑ pÈpuÓi. SesÈ pana 
paÒcasatÈ bhikkhuniyo NandakovÈdapariyosane4 chaÄabhiÒÒÈ ahesuÑ. 
AthekadivasaÑ SatthÈ JetavanamahÈvihÈre ariyagaÓamajjhe nisinno 
bhikkhuniyo ÔhÈnantare Ôhapento MahÈpajÈpatigotamiÑ rattaÒÒ|naÑ 
bhikkhunÊnaÑ aggaÔÔhÈne Ôhapesi. SÈ phalasukhena nibbÈnasukhena ca 
vÊtinÈmentÊ kataÒÒutÈya ÔhatvÈ ekadivasaÑ Satthu guÓÈbhitthavanapubbaka-
upakÈrakavibhÈvanÈmukhena5 aÒÒaÑ byÈkarontÊ– 
 
 157. “BuddhavÊra namo tyatthu, sabbasattÈnamuttama. 
 Yo maÑ dukkhÈ pamocesi, aÒÒaÒca bahukaÑ janaÑ. 
 
 158. SabbadukkhaÑ pariÒÒÈtaÑ, hetutaÓhÈ visositÈ. 
 BhÈvito aÔÔha~giko6 maggo, nirodho phusito mayÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 413 piÔÔhÈdÊsu. 2. AÑ 3. 103 piÔÔhÈdÊsu. 
 3. Vi 4. 447; AÑ 3. 101 piÔÔhÈdÊsu. 4. Ma 4. 314 piÔÔhÈdisu. 
 5. Pubba~gam|pakÈravibhÈvanÈmukhena (SÊ) 6. AriyaÔÔha~giko (SÊ, Ka)  
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 159. MÈtÈ putto pitÈ bhÈtÈ, ayyakÈ ca pure ahuÑ. 
 YathÈbhuccamajÈnantÊ, saÑsariÑhaÑ anibbisaÑ. 
 
 160. DiÔÔho hi me so BhagavÈ, antimoyaÑ samussayo. 
 VikkhÊÓo jÈtisaÑsÈro, natthi dÈni punabbhavo. 
 
 161. ŒraddhavÊriye pahitatte, niccaÑ daÄhaparakkame. 
 Samagge sÈvake passe, esÈ BuddhÈna vandanÈ. 
 
 162. Bah|naÑ vata atthÈya, mÈyÈ janayi GotamaÑ. 
 ByÈdhimaraÓatunnÈnaÑ, dukkhakkhandhaÑ byapÈnudÊ”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha BuddhavÊrÈti catusaccabuddhesu vÊra, sabbabuddhÈ hi1 
uttamavÊriyehi catusaccabuddhehi vÈ catubbidhasammappadhÈnavÊriya-
nipphattiyÈ vijitavijayattÈ vÊrÈ nÈma. BhagavÈ pana vÊriyapÈramipÈrip|riyÈ 
catura~gasamannÈgatavÊriyÈdhiÔÔhÈnena sÈtisayacatubbidhasammappadhÈna-
kiccanipphattiyÈ tassÈ ca veneyyasantÈne sammadeva patiÔÔhÈpitattÈ visesato 
vÊriyayuttatÈya vÊroti vattabbataÑ arahati. Namo tyatth|ti namo namakkÈro 
te hotu. SabbasattÈnamuttamÈti apadÈdibhedesu sattesu sÊlÈdiguÓehi uttama 
BhagavÈ. TadekadesaÑ SatthupakÈraguÓaÑ dassetuÑ “yo maÑ dukkhÈ 
pamocesi, aÒÒaÒca bahukaÑ janan”ti vatvÈ attano dukkhÈ2 pamuttabhÈvaÑ 
vibhÈventÊ “sabbadukkhan”ti gÈthamÈha. 

 (Puna yato pamocesi, taÑ vaÔÔadukkhaÑ ekadesena dassentÊ “mÈtÈ 
putto”ti gÈthamÈha)3. Tattha yathÈbhuccamajÈnantÊti pavattihetu-ÈdiÑ 
yathÈbh|taÑ anavabujjhantÊ. SaÑsariÑ haÑ anibbisanti saÑsÈrasamudde 
patiÔÔhaÑ avindantÊ alabhantÊ bhavÈdÊsu aparÈparuppattivasena saÑsariÑ 
ahanti kathentÊ Èha “mÈtÈ putto”ti-Èdi. YasmiÑ bhave etassa mÈtÈ ahosi, 
tato aÒÒasmiÑ bhave tasseva putto, tato aÒÒasmiÑ bhave pitÈ bhÈtÈ ah|ti 
attho. 
______________________________________________________________ 
 1. Buddho hutvÈ (I, Ka), sabbaÒÒubuddhÈ hi (SÊ, Ka) 2. Dukkara (SÊ, I) 
 3. (  ) natthi (SÊ) 
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 “DiÔÔho hi me”ti gÈthÈyapi attano dukkhato pamuttabhÈvameva 
vibhÈveti. Tattha diÔÔho hi me so BhagavÈti so BhagavÈ SammÈsambuddho 
attanÈ diÔÔhalokuttaradhammadassanena ÒÈÓacakkhunÈ mayÈ paccakkhato 
diÔÔho. Yo hi dhammaÑ passati, so BhagavantaÑ passati nÈma. YathÈha “yo 
kho Vakkali dhammaÑ passati, so maÑ passatÊ”ti-Èdi1. 

 ŒraddhavÊriyeti paggahitavÊriye. Pahitatteti nibbÈnaÑ pesitacitte. 
NiccaÑ daÄhaparakkameti apattassa pattiyÈ pattassa vepullatthÈya2 
sabbakÈlaÑ thiraparakkame. Samaggeti sÊladiÔÔhisÈmaÒÒena 
saÑhatabhÈvena samagge. SatthudesanÈya savanante jÈtattÈ sÈvake3, “ime 
maggaÔÔhÈ ime phalaÔÔhÈ”ti yÈthÈvato passati. EsÈ BuddhÈna vandanÈti yÈ 
Satthu dhammasarÊrabh|tassa ariyasÈvakÈnaÑ ariyabhÈvabh|tassa ca 
lokuttaradhammassa attapaccakkhakiriyÈ, esÈ SammÈsambuddhÈnaÑ 
sÈvakabuddhÈnaÒca vandanÈ yÈthÈvato guÓaninnatÈ. 

 “Bah|naÑ vata atthÈyÈ”ti osÈnagÈthÈyapi Satthu lokassa 
bah|pakÈrataÑyeva vibhÈveti. YaÑ panettha atthato na vibhattaÑ, taÑ 
suviÒÒeyyameva. 

 AthekadÈ MahÈpajÈpatigotamÊ Satthari VesÈliyaÑ viharante MahÈvane 
k|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ sayaÑ VesÈliyaÑ bhikkhunupassaye viharantÊ 
pubbaÓhasamayaÑ VesÈliyaÑ piÓÉÈya caritvÈ bhattaÑ bhuÒjitvÈ attano 
divÈÔÔhÈne yathÈparicchinnakÈlaÑ phalasamÈpattisukhena vÊtinÈmetvÈ 
phalasamÈpattito vuÔÔhÈya attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ somanassajÈtÈ 
attano Èyusa~khÈre ÈvajjentÊ tesaÑ khÊÓabhÈvaÑ Òa tvÈ evaÑ cintesi 
“yann|nÈhaÑ vihÈraÑ gantvÈ BhagavantaÑ anujÈnÈpetvÈ manobhÈvanÊye 
ca there sabbeva sabrahmacariye ÈpucchitvÈ idheva ÈgantvÈ 
parinibbÈyeyyan”ti. YathÈ ca theriyÈ, evaÑ tassÈ parivÈrabh|tÈnaÑ 
paÒcannaÑ bhikkhunisatÈnaÑ parivitakko ahosi. Tena vuttaÑ ApadÈne4– 

 “EkadÈ lokapajjoto, VesÈliyaÑ mahÈvane. 
 K|ÔÈgÈre susÈlÈyaÑ, vasate narasÈrathi. 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 2. 98 piÔÔhe. 2. PhalasamÈpattatthÈya (Ka) 
 3. SÈvaketi (SÊ, I) 4. Khu 4. 206 piÔÔhÈdÊsu. 
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 TadÈ Jinassa mÈtucchÈ, MahÈgotami bhikkhunÊ. 
 TahiÑ kate pure ramme, vasÊ bhikkhunupassaye. 

 BhikkhunÊhi vimuttÈhi, satehi saha paÒcahi. 
 RahogatÈya tassevaÑ, citassÈsi vitakkitaÑ. 

 Buddhassa parinibbÈnaÑ, sÈvakaggayugassa vÈ. 
 RÈhulÈnandanandÈnaÑ, nÈhaÑ lacchÈmi passituÑ. 

 Buddhassa parinibbÈnÈ, sÈvakaggayugassa vÈ. 
 MahÈkassapanandÈnaÑ, ŒnandarÈhulÈna ca. 

 PaÔikaccÈyusa~khÈraÑ, osajjitvÈna nibbutiÑ. 
 GaccheyyaÑ LokanÈthena, anuÒÒÈtÈ MahesinÈ. 

 TathÈ paÒcasatÈnampi, bhikkhunÊnaÑ vitakkitaÑ. 
 Œsi khemÈdikÈnampi, etadeva vitakkitaÑ. 

 Bh|micÈlo tadÈ asi, nÈditÈ devadundubhÊ. 
 UpassayÈdhivatthÈyo, devatÈ sokapÊÄitÈ. 

 VilapantÈ sukaruÓaÑ, tatthass|ni pavattayuÑ. 
 MittÈ bhikkhuniyo tÈhi, upagantvÈna GotamiÑ. 

 Nipacca sirasÈ pÈde, idaÑ vacanamabravuÑ. 
 Tattha toyalavÈsittÈ, mayamayye rahogatÈ. 

 SÈ calÈ calitÈ bh|mi, nÈditÈ devadundubhÊ. 
 ParidevÈ ca suyyante, kimatthaÑ nuna GotamÊ. 

 TadÈ avoca sÈ sabbaÑ, yathÈparivitakkitaÑ. 
 TÈyopi sabbÈ ÈhaÑsu, yathÈparivitakkitaÑ. 

 Yadi te rucitaÑ ayye, nibbÈnaÑ paramaÑ sivaÑ. 
 NibbÈyissÈma sabbÈpi, BuddhÈnuÒÒÈya subbate. 

 MayaÑ sahÈva nikkhantÈ, gharÈpi ca bhavÈpi ca. 
 SahÈyeva gamissÈma, nibbÈnaÑ padamuttamaÑ. 
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 NibbÈnÈya vajantÊnaÑ, kiÑ vakkhÈmÊti sÈ vadaÑ. 
 Saha sabbÈhi niggaÒchi, bhikkhunÊnilayÈ tadÈ. 

 Upassaye yÈdhivatthÈ, devatÈ tÈ khamantu me. 
 BhikkhunÊnilayassedaÑ, pacchimaÑ dassanaÑ mama. 

 Na jarÈ maccu vÈ yattha, appiyehi samÈgamo. 
 Piyehi na viyogotthi, taÑ vajissaÑ asa~khataÑ. 

 AvÊtarÈgÈ taÑ sutvÈ, vacanaÑ sugatorasÈ. 
 SokaÔÔÈ parideviÑsu, aho no appapuÒÒatÈ. 

 BhikkhunÊnilayo suÒÒo, bh|to tÈhi vinÈ ayaÑ. 
 PabhÈte viya tÈrÈyo, na dissanti JinorasÈ. 

 NibbÈnaÑ GotamÊ yÈti, satehi saha paÒcahi. 
 NadÊsatehiva saha, ga~gÈ paÒcahi sÈgaraÑ. 

 RathiyÈya vajantiyo, disvÈ saddhÈ upÈsikÈ. 
 GharÈ nikkhamma pÈdesu, nipacca idamabravuÑ. 

 PasÊdassu mahÈbhoge, anÈthÈyo vihÈya no. 
 TayÈ na yuttÈ nibbÈtuÑ, icchaÔÔÈ vilapiÑsu tÈ. 

 TÈsaÑ sokapahÈnatthaÑ, avoca madhuraÑ giraÑ. 
 Ruditena alaÑ puttÈ, hÈsakÈloyamajja vo. 

 PariÒÒÈtaÑ mayÈ dukkhaÑ, dukkhahetu vivajjito. 
 Nirodho me sacchikato, maggo cÈpi subhÈvito. 

 PariciÓÓo mayÈ SatthÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 
 Ohito garuko bhÈro, bhavanetti sam|hatÈ. 

 YassatthÈya pabbajitÈ, agÈrasmÈnagÈriyaÑ. 
 So me attho anuppatto, sabbasaÑyojanakkhayo. 

 Buddho tassa ca saddhammo, an|no yÈva tiÔÔhati. 
 NibbÈtuÑ tÈva kÈlo me, mÈ maÑ socatha puttikÈ. 
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 KoÓÉaÒÒÈnandanandÈdÊ, tiÔÔhanti RÈhulo Jino. 
 Sukhito sahito saÑgho, hatadabbÈ ca titthiyÈ. 

 OkkÈkavaÑsassa yaso, ussito mÈramaddano. 
 Nanu sampati kÈle me, nibbÈnatthÈya puttikÈ. 

 Cirappabhuti yaÑ mayhaÑ, patthitaÑ ajja sijjhate. 
 ŒnandabherikÈloyaÑ, kiÑ vo ass|hi puttikÈ. 

 Sace mayi dayÈ atthi, yadi catthi kataÒÒutÈ. 
 SaddhammaÔÔhitiyÈ sabbÈ, karotha vÊriyaÑ daÄhaÑ. 

 ThÊnaÑ adÈsi pabbajjaÑ, Sambuddho yÈcito mayÈ. 
 TasmÈ yathÈhaÑ nandissaÑ, tathÈ tamanutiÔÔhatha. 

 TÈ evamanusÈsitvÈ, bhikkhunÊhi purakkhatÈ. 
 Upecca BuddhaÑ vanditvÈ, idaÑ vacanamabravi.   

 AhaÑ Sugata te mÈtÈ, tvaÑ ca vÊra pitÈ mama. 
 Saddhammasukhada nÈtha, tayi jÈtomhi Gotama.  

 SaÑvaddhitoyaÑ Sugata, r|pakÈyo mayÈ tava. 
 Anindito dhammakÈyo, mama saÑvaddhito tayÈ. 

 MuhuttaÑ taÓhÈsamaÓaÑ, khÊraÑ tvaÑ pÈyito mayÈ. 
 TayÈhaÑ santamaccantaÑ, dhammakhÊraÑ hi pÈyitÈ. 

 BandhanÈrakkhaÓe mayhaÑ, aÓaÓo tvaÑ MahÈmune. 
 PuttakÈmÈ thiyo yÈcaÑ, labhanti tÈdisaÑ sutaÑ. 

 MandhÈtÈdinarindÈnaÑ, yÈ mÈtÈ sÈ bhavaÓÓave. 
 NimuggÈhaÑ tayÈ putta, tÈritÈ bhavasÈgarÈ. 

 RaÒÒo mÈtÈ MahesÊti, sulabhaÑ nÈmamitthinaÑ. 
 BuddhamÈtÈti yaÑ nÈmaÑ, etaÑ paramadullabhaÑ. 

 TaÒca laddhaÑ mahÈvÊra, paÓidhÈnaÑ mamaÑ tayÈ. 
 AÓukaÑ vÈ mahantaÑ vÈ, taÑ sabbaÑ p|ritaÑ mayÈ. 
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 ParinibbÈtumicchÈmi, vihÈyemaÑ kaÄevaraÑ. 
 AnujÈnÈhi me vÊra, dukkhantakara nÈyaka. 

 Cakka~kusadhajÈkiÓÓe, pÈde kamalakomale. 
 PasÈrehi paÓÈmaÑ te, karissaÑ putta-uttame. 

 SuvaÓÓarÈsisa~kÈsaÑ, sarÊraÑ kuru pÈkaÔaÑ. 
 KatvÈ dehaÑ sudiÔÔhaÑ te, santiÑ gacchÈmi nÈyaka. 

 DvattiÑsalakkhaÓ|petaÑ, suppabhÈla~kataÑ tanuÑ. 
 SaÒjhÈghanÈva bÈlakkaÑ, mÈtucchaÑ dassayÊ Jino. 

 PhullÈravindasaÑkÈse, taruÓÈdiccasappabhe. 
 Cakka~kite pÈdatale, tato sÈ sirasÈ pati. 

 PaÓamÈmi narÈdicca, ÈdiccakulaketukaÑ. 
 Pacchime maraÓe mayhaÑ, na taÑ ikkhÈmahaÑ puno. 

 Itthiyo nÈma lokagga, sabbadosÈkarÈ matÈ. 
 Yadi ko catthi doso me, khamassu karuÓÈkara. 

 ItthikÈnaÒca pabbajjaÑ, haÑ taÑ yÈciÑ punappunaÑ. 
 Tattha ce atthi doso me, taÑ khamassu NarÈsabha. 

 MayÈ bhikkhuniyo vÊra, tavÈnuÒÒÈya sÈsitÈ. 
 Tatra ce atthi dunnÊtaÑ, taÑ khamassu khamÈdhipa. 

 Akkhante nÈma khantabbaÑ, kiÑ bhave guÓabh|sane. 
 KimuttaraÑ te vakkhÈmi, nibbÈnÈya vajantiyÈ. 

 Suddhe anune mama bhikkhusaÑghe, 
 LokÈ ito nissarituÑ khamante. 
 PabhÈtakÈle byasana~gatÈnaÑ,  
 DisvÈna niyyÈtiva candalekhÈ. 

 TadetarÈ bhikkhuniyo jinaggaÑ, tÈrÈva candÈnugatÈ sumeruÑ. 
 PadakkhiÓaÑ kacca nipacca pÈde, ÔhitÈ mukhantaÑ samudikkhamÈnÈ. 
 Na tittipubbaÑ tava dassanena, cakkhuÑ na sotaÑ tava bhÈsitena.  
 CittaÑ mamaÑ kevalamekameva, pappuyya taÑ dhammarasena titti. 
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 Nadato parisÈyaÑ te, vÈditabbapahÈrino. 
 Ye te dakkhinti vadanaÑ, dhaÒÒÈ te narapu~gava. 

 DÊgha~gulÊ tambanakhe, subhe ÈyatapaÓhike. 
 Ye pÈde paÓamissanti, tepi dhaÒÒÈ guÓandhara. 

 MadhurÈni pahaÔÔhÈni, dosagghÈni hitÈni ca. 
 Ye te vÈkyÈni suyyanti, tepi dhaÒÒÈ naruttama. 

 DhaÒÒÈhaÑ te mahÈvÊra, pÈdap|janatapparÈ. 
 TiÓÓasaÑsÈrakantÈrÈ, suvÈkyena sirÊmato. 

 Tato sÈ anusÈvetvÈ, bhikkhusaÑghampi subbatÈ. 
 RÈhulÈnandanande ca, vanditvÈ idamabravi. 

 ŒsÊvisÈlayasame, rogÈvÈse kaÄevare. 
 NibbindÈ dukkhasa~ghÈÔe, jarÈmaraÓagocare. 

 NÈnÈkalimalÈkiÓÓe, parÈyatte nirÊhake. 
 Tena nibbÈtumicchÈmi, anumaÒÒatha puttakÈ. 

 Nando RÈhulabhaddo ca, vÊtasokÈ nirÈsavÈ. 
 ®hitÈcalaÔÔhiti thirÈ, dhammatamanucintayuÑ. 

 Dhiratthu sa~khataÑ lolaÑ, asÈraÑ kadal|pamaÑ. 
 MÈyÈmarÊcisadisaÑ, ittaraÑ anavaÔÔhitaÑ. 

 Yattha nÈma JinassÈyaÑ, mÈtucchÈ BuddhaposikÈ. 
 GotamÊ nidhanaÑ yÈti, aniccaÑ sabbasa~khataÑ.  

 Œnando ca tadÈ sekho, sokaÔÔo Jinavacchalo. 
 Tatthass|ni karonto so, karuÓaÑ paridevati. 

 HÈ santiÑ GotamÊ yÈti, nuna Buddhopi nibbutiÑ. 
 Gacchati na cereneva, aggiriva nirindhano. 

 EvaÑ vilÈpamÈnaÑ taÑ, ŒnandaÑ Èha GotamÊ. 
 SutasÈgaragambhÊra, BuddhopaÔÔhÈna tappara. 
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 Na yuttaÑ socituÑ putta, hÈsakÈle upaÔÔhite. 
 TayÈ me saraÓaÑ putta, nibbÈnaÑ tamupÈgataÑ. 

 TayÈ tÈta samajjhiÔÔho, pabbajjaÑ anujÈni no. 
 MÈ putta vimano hohi, saphalo te parissamo. 

 YaÑ na diÔÔhaÑ purÈÓehi, titthikÈcariyehipi. 
 TaÑ padaÑ sukumÈrÊhi, sattavassÈhi veditaÑ. 

 BuddhasÈsanapÈleta, pacchimaÑ dassanaÑ tava. 
 Tattha gacchÈmahaÑ putta, gato yattha na dissate. 

 KadÈci dhammaÑ desento, khipÊ LokagganÈyako. 
 TadÈhaÑ ÈsÊsavÈcaÑ, avocaÑ anukampikÈ. 

 CiraÑ jÊva mahÈvÊra, kappaÑ tiÔÔha MahÈmune. 
 Sabbalokassa atthÈya, bhavassu ajarÈmaro. 

 TaÑ tathÈvÈdiniÑ Buddho, mamaÑ so etadabravi. 
 Na hevaÑ vandiyÈ BuddhÈ, yathÈ vandasi GotamÊ. 

 KathaÑ carahi sabbaÒÒ|, vanditabbÈ tathÈgatÈ. 
 KathaÑ avandiyÈ buddhÈ, taÑ me akkhÈhi pucchito. 

 ŒraddhavÊriye pahitatte, niccaÑ daÄhaparakkame. 
 Samagge sÈvake passa, etaÑ BuddhÈnavandanaÑ. 

 Tato upassayaÑ gantvÈ, ekikÈhaÑ vicintayiÑ. 
 SamaggaparisaÑ NÈtho, rodhesi tibhavantago. 

 HandÈhaÑ parinibbissaÑ, mÈ vipattitamaddasaÑ. 
 EvÈhaÑ cintayitvÈna, disvÈna isisattamaÑ. 

 ParinibbÈnakÈlaÑ me, ÈrocesiÑ vinÈyakaÑ. 
 Tato so samanuÒÒÈsi, kÈlaÑ jÈnÈhi GotamÊ. 

 KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ, bhavÈ sabbe sam|hatÈ. 
 NÈgova bandhanaÑ chetvÈ, viharÈmi anÈsavÈ. 
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 SvÈgataÑ vata me Èsi, mama Buddhassa santike. 
 Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 

 PaÔisambhidÈ catasso, vimokkhÈpi ca aÔÔhime. 
 ChaÄabhiÒÒÈ sacchikatÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 

 ThÊnaÑ dhammÈbhisamaye, ye bÈlÈ vimatiÑ gatÈ. 
 TesaÑ diÔÔhippahÈnatthaÑ, iddhiÑ dassehi GotamÊ. 

 TadÈ nipacca SambuddhaÑ, uppatitvÈna ambaraÑ. 
 IddhÊ anekÈ dassesi, BuddhÈnuÒÒÈya GotamÊ. 

 EkikÈ bahudhÈ Èsi, bahudhÈ cekikÈ tathÈ. 
 ŒvibhÈvaÑ tirobhÈvaÑ, tirokuÔÔaÑ tironagaÑ. 

 AsajjamÈnÈ agamÈ, bh|miyampi nimujjatha. 
 AbhijjamÈne udake, agaÒchi mahiyÈ yathÈ. 

 SakuÓÊva tathÈkÈse, palla~kena kamÊ tadÈ. 
 VasaÑ vattesi kÈyena, yÈva brahmanivesanaÑ. 

 SineruÑ daÓÉaÑ katvÈna, chattaÑ katvÈ mahÈmahiÑ. 
 Sam|laÑ parivattetvÈ, dhÈrayaÑ ca~kamÊ nabhe.   

 Chass|rodayakÈleva, lokaÒcÈkÈsi dh|mikaÑ. 
 Yugante viya lokaÑ sÈ, jÈlÈmÈlÈkulaÑ akÈ. 

 MucalindaÑ mahÈselaÑ, merum|lanadantare. 
 SÈsapÈriva sabbÈni, ekenaggahi muÔÔhinÈ. 

 A~gulaggena chÈdesi, bhÈkaraÑ sanisÈkaraÑ. 
 Candas|rasahassÈni, ÈveÄamiva dhÈrayi. 

 CatusÈgaratoyÈni, dhÈrayÊ ekapÈÓinÈ. 
 YugantajaladÈkÈraÑ, mahÈvassaÑ pavassatha. 

 CakkavattiÑ saparisaÑ, mÈpayÊ sÈ nabhattale. 
 GaruÄaÑ dvÊradaÑ sÊhaÑ, vinadantaÑ padassayi. 
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 EkikÈ abhinimmitÈ, appameyyaÑ bhikkhunÊgaÓaÑ. 
 Puna antaradhÈpetvÈ, ekikÈ Munimabravi. 

 MÈtucchÈ te mahÈvÊra, tava sÈsanakÈrikÈ. 
 AnuppattÈ sakaÑ atthaÑ, pÈde vandÈmi cakkhuma. 

 DassetvÈ vividhÈ iddhÊ, orohitvÈ nabhattalÈ. 
 VanditvÈ lokapajjotaÑ, ekamantaÑ nisÊdi sÈ. 

 SÈ vÊsavassasatikÈ, jÈtiyÈhaÑ MahÈmune. 
 AlamettÈvatÈ vÊra, nibbÈyissÈmi nÈyaka. 

 TadÈtivimhitÈ sabbÈ, parisÈ sÈ kataÒjalÊ. 
 Avoca’yye kathaÑ Èsi, atuliddhiparakkamÈ. 

 Padumuttaro nÈma Jino, sabbadhammesu cakkhumÈ. 
 Ito satasahassamhi, kappe uppajji nÈyako. 

 TadÈhaÑ HaÑsavatiyaÑ, jÈtÈmaccakule ahuÑ. 
 SabbopakÈrasampanne, iddhe phÊte mahaddhane. 

 KadÈci pitunÈ saddhiÑ, dÈsÊgaÓapurakkhatÈ. 
 MahatÈ parivÈrena, taÑ upecca NarÈsabhaÑ. 

 VÈsavaÑ viya vassantaÑ, dhammameghaÑ anÈsavaÑ. 
 SaradÈdiccasadisaÑ, raÑsijÈlasamujjalaÑ. 

 DisvÈ cittaÑ pasÈdetvÈ, sutvÈ cassa subhÈsitaÑ. 
 MÈtucchaÑ bhikkhuniÑ agge, ÔhapentaÑ naranÈyakaÑ. 

 SutvÈ datvÈ mahÈdÈnaÑ, sattÈhaÑ tassa tÈdino. 
 SasaÑghassa naraggassa, paccayÈni bah|ni ca. 

 Nipacca pÈdam|lamhi, taÑ ÔhÈnamabhipatthayiÑ. 
 Tato mahÈparisatiÑ, avoca isisattamo. 

 YÈ sasaÑghaÑ abhojesi, sattÈhaÑ LokanÈyakaÑ. 
 TamahaÑ kittayissÈmi, suÓÈtha mama bhÈsato. 
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 Satasahassito kappe, OkkÈkakulasambhavo. 
 Gotamo nÈma gottena, SatthÈ loke bhavissati. 

 Tassa dhammesu dÈyÈdÈ, orasÈ dhammanimmitÈ. 
 GotamÊ nÈma nÈmena, hessati Satthu sÈvikÈ.  

 Tassa Buddhassa mÈtucchÈ, jÊvitÈpÈdikÈ ayaÑ. 
 RattaÒÒ|naÒca aggattaÑ, bhikkhunÊnaÑ labhissati. 

 TaÑ sutvÈna pamoditvÈ, yÈvajÊvaÑ tadÈ JinaÑ. 
 Paccayehi upaÔÔhitvÈ, tato kÈla~katÈ ahaÑ.   

 TÈvatiÑsesu devesu, sabbakÈmasamiddhisu. 
 NibbattÈ dasaha~gehi, aÒÒe abhibhaviÑ ahaÑ. 

 R|pasaddehi gandhehi, rasehi phusanehi ca. 
 ŒyunÈpi ca vaÓÓena, sukhena yasasÈpi ca. 

 TathevÈdhipateyyena, adhigayha virocahaÑ. 
 AhosiÑ amarindassa, mahesÊ dayitÈ tahiÑ. 

 SaÑsÈre saÑsarantÊhaÑ, kammavÈyusameritÈ. 
 KÈsissa raÒÒo visaye, ajÈyiÑ dÈsagÈmake. 

 PaÒcadÈsasatÈnunÈ, nivasanti tahiÑ tadÈ. 
 SabbesaÑ tattha yo jeÔÔho, tassa jÈyÈ ahosahaÑ. 

 Sayambhumo paÒcasatÈ, gÈmaÑ piÓÉÈya pÈvisuÑ. 
 Te disvÈna ahaÑ tuÔÔhÈ, saha sabbÈhi itthibhi. 

 P|gÈ hutvÈva sabbÈyo, catumÈse upaÔÔhahuÑ. 
 TicÊvarÈni datvÈna, saÑsarimha sasÈmikÈ. 

 Tato cutÈ sabbÈpi tÈ, TÈvatiÑsagatÈ mayaÑ. 
 Pacchime ca bhave dÈni, jÈtÈ Devadahe pure. 

 PitÈ AÒjanasakko me, mÈtÈ mama SulakkhaÓÈ. 
 Tato KapilavatthusmiÑ, SuddhodanagharaÑ gatÈ. 
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 SesÈ Sakyakule jÈtÈ, SakyÈnaÑ gharamÈgamuÑ. 
 AhaÑ visiÔÔhÈ sabbÈsaÑ, JinassÈpÈdikÈ ahuÑ. 

 Mama puttobhinikkhamma, Buddho Èsi vinÈyako. 
 PacchÈhaÑ pabbajitvÈna, satehi saha paÒcahi. 

 SÈkiyÈnÊhi dhÊrÈhi, saha santisukhaÑ phusiÑ. 
 Ye tadÈ pubbajÈtiyaÑ, amhÈkaÑ Èsu sÈmino. 

 SahapuÒÒassa kattÈro, mahÈsamayakÈrakÈ. 
 PhusiÑsu arahattaÑ te, sugatenÈnukampitÈ. 

 TadetarÈ bhikkhuniyo, ÈruhiÑsu nabhattalaÑ. 
 SaÑgatÈ viya tÈrÈyo, virociÑsu mahiddhikÈ. 

 IddhÊ anekÈ dassesuÑ, piÄandhavikatiÑ yathÈ. 
 KammÈro kanakasseva, kammaÒÒassa susikkhito. 

 DassetvÈ pÈÔihÊrÈni, vicittÈni bah|ni ca. 
 TosetvÈ vÈdipavaraÑ, MuniÑ saparisaÑ tadÈ. 

 OrohitvÈna gaganÈ, vanditvÈ isisattamaÑ. 
 AnuÒÒÈtÈ naraggena, yathÈÔhÈne nisÊdisuÑ. 

 AhonukampikÈ amhaÑ, sabbÈsaÑ cira GotamÊ. 
 VÈsitÈ tava puÒÒehi, pattÈ no ÈsavakkhayaÑ. 

 KilesÈ jhÈpitÈ amhaÑ, bhavÈ sabbe sam|hatÈ. 
 NÈgÊva bandhanaÑ chetvÈ, viharÈma anÈsavÈ. 

 SvÈgataÑ vata no Èsi, BuddhaseÔÔhassa santike. 
 Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 

 PaÔisambhidÈ catasso, vimokkhÈpi ca aÔÔhime. 
 ChaÄabhiÒÒÈ sacchikatÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 

 IddhÊsu ca vasÊ homa, dibbÈya sotadhÈtuyÈ. 
 CetopariyaÒÈÓassa, vasÊ homa MahÈmune. 
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 PubbenivÈsaÑ jÈnÈma, dibbacakkhu visodhitaÑ. 
 SabbÈsavaparikkhÊÓÈ, natthi dÈni punabbhavÈ. 

 Atthe dhamme ca nerutte, paÔibhÈne ca vijjati. 
 ©ÈÓaÑ amhaÑ mahÈvÊra, uppannaÑ tava santike. 

 AsmÈbhi pariciÓÓosi, mettacittÈ hi nÈyaka. 
 AnujÈnÈhi sabbÈsaÑ, nibbÈnÈya MahÈmune. 

 NibbÈyissÈma iccevaÑ, kiÑ vakkhÈmi vadantiyo. 
 Yassa dÈni ca vo kÈlaÑ, maÒÒathÈti Jinobravi. 

 GotamÊ-ÈdikÈ tÈyo, tadÈ bhikkhuniyo JinaÑ. 
 VanditvÈ ÈsanÈ tamhÈ, vuÔÔhÈya ÈgamiÑsu tÈ. 

 MahatÈ janakÈyena, saha LokagganÈyako. 
 AnusaÑyÈyÊ so vÊro, mÈtucchaÑ yÈvakoÔÔhakaÑ. 

 TadÈ nipati pÈdesu, GotamÊ Lokabandhuno. 
 Saheva tÈhi sabbÈhi, pacchimaÑ pÈdavandanaÑ. 

 IdaÑ pacchimakaÑ mayhaÑ, LokanÈthassa dassanaÑ. 
 Na puno amatÈkÈraÑ, passissÈmi mukhaÑ tava. 

 Na ca me vandanaÑ vÊra, tava pÈde sukomale. 
 Samphusissati lokagga, ajja gacchÈmi nibbutiÑ. 

 R|pena kiÑ tavÈnena, diÔÔhe dhamme yathÈtathe. 
 SabbaÑ sa~khatamevetaÑ, anassÈsikamittaraÑ. 

 SÈ saha tÈhi gantvÈna, bhikkhunupassayaÑ sakaÑ. 
 AÉÉhapalla~kamÈbhujja, nisÊdi paramÈsane.   

 TadÈ upÈsikÈ tattha, BuddhasÈsanavacchalÈ. 
 TassÈ pavattiÑ sutvÈna, upesuÑ pÈdavandikÈ. 

 Karehi uraÑ pahantÈ, chinnam|lÈ yathÈ latÈ. 
 RodantÈ karuÓaÑ ravaÑ, sokaÔÔÈ bh|mipÈtitÈ. 
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 MÈ no saraÓade nÈthe, vihÈya gami nibbutiÑ. 
 NipatitvÈna yÈcÈma, sabbÈyo sirasÈ mayaÑ. 

 YÈ padhÈnatamÈ tÈsaÑ, saddhÈ paÒÒÈ upÈsikÈ. 
 TassÈ sÊsaÑ pamajjantÊ, idaÑ vacanamabravi. 

 AlaÑ puttÈ visÈdena, mÈrapÈsÈnuvattinÈ. 
 AniccaÑ sa~khataÑ sabbaÑ, viyogantaÑ calÈcalaÑ. 

 Tato sÈ tÈ visajjitvÈ, paÔhamaÑ jhÈnamuttamaÑ. 
 DutiyaÒca tatiyaÒca, samÈpajji catutthakaÑ.   

 ŒkÈsÈyatanaÒceva, viÒÒÈÓÈyatanaÑ tathÈ. 
 ŒkiÒcaÑ nevasaÒÒaÒca, samÈpajji yathÈkkamaÑ. 

 PaÔilomena jhÈnÈni, samÈpajjittha GotamÊ. 
 YÈvatÈ paÔhamaÑ jhÈnaÑ, tato yÈvacatutthakaÑ. 

 Tato vuÔÔhÈya nibbÈyi, dÊpaccÊva nirÈsavÈ. 
 Bh|micÈlo mahÈ Èsi, nabhasÈ vijjutÈ pati. 

 PanÈditÈ dundubhiyo, parideviÑsu devatÈ. 
 PupphavuÔÔhÊ ca gaganÈ, abhivassatha medaniÑ. 

 Kampito merurÈjÈpi, ra~gamajjhe yathÈ naÔo. 
 Sokena cÈtidÊnova, viravo Èsi sÈgaro. 

 DevÈ nÈgÈsurÈ brahmÈ, saÑviggÈhiÑsu ta~khaÓe. 
 AniccÈ vata sa~khÈrÈ, yathÈyaÑ vilayaÑ gatÈ. 

 YÈ ce maÑ parivÈriÑsu, Satthu sÈsanakÈrikÈ. 
 TÈyopi anupÈdÈnÈ, dÊpacci viya nibbutÈ. 

 HÈ yogÈ vippayogantÈ, hÈniccaÑ sabbasa~khataÑ. 
 HÈ jÊvitaÑ vinÈsantaÑ, iccÈsi paridevanÈ. 

 Tato devÈ ca brahmÈ ca, lokadhammÈnuvattanaÑ. 
 KÈlÈnur|paÑ kubbanti, upetvÈ isisattamaÑ. 
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 TadÈ ÈmantayÊ SatthÈ, ŒnandaÑ sutasÈgaraÑ. 
 GacchÈnanda nivedehi, bhikkh|naÑ mÈtu nibbutiÑ. 

 TadÈnando nirÈnando, assunÈ puÓÓalocano. 
 Gaggarena sarenÈha, samÈgacchantu bhikkhavo. 

 PubbadakkhiÓapacchÈsu, uttarÈya ca santike. 
 SuÓantu bhÈsitaÑ mayhaÑ, bhikkhavo sugatorasÈ. 

 YÈ vaÉÉhayi payattena, sarÊraÑ pacchimaÑ Mune. 
 SÈ GotamÊ gatÈ santiÑ, tÈrÈva s|riyodaye. 

 BuddhamÈtÈpi paÒÒattiÑ, ÔhapayitvÈ gatÈsamaÑ. 
 Na yattha paÒcanettopi, gatiÑ dakkhiti nÈyako. 

 Yassatthi Sugate saddhÈ, yo ca piyo MahÈmune. 
 BuddhamÈtussa sakkÈraÑ, karotu Ssugatoraso. 

 Sud|raÔÔhÈpi taÑ sutvÈ, sÊghamÈgacchu bhikkhavo. 
 Keci BuddhÈnubhÈvena, keci iddhÊsu kovidÈ. 

 K|ÔÈgÈravare ramme, sabbasoÓÓamaye subhe. 
 MaÒcakaÑ samÈropesuÑ, yattha suttÈsi GotamÊ.  

 CattÈro lokapÈlÈ te, aÑsehi samadhÈrayuÑ. 
 SesÈ sakkÈdikÈ devÈ, k|ÔÈgÈre samaggahuÑ. 

 K|ÔÈgÈrÈni sabbÈni, ÈsuÑ paÒcasatÈnipi. 
 SaradÈdiccavaÓÓÈni, vissakammakatÈni hi. 

 SabbÈ tÈpi bhikkhuniyo, ÈsuÑ maÒcesu sÈyitÈ. 
 DevÈnaÑ khandhamÈruÄhÈ, niyyanti anupubbaso. 

 Sabbaso chÈditaÑ Èsi, vitÈnena nabhattalaÑ. 
 SatÈrÈ candas|rÈ ca, laÒchitÈ kanakÈmayÈ. 

 PaÔÈkÈ ussitÈnekÈ, vitatÈ pupphakaÒcukÈ. 
 OgatÈkÈsapadumÈ, mahiyÈ pupphamuggataÑ. 
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 Dissanti candas|riyÈ, pajjalanti ca tÈrakÈ. 
 MajjhaÑ gatopi cÈdicco, na tÈpesi sasÊ yathÈ. 

 DevÈ dibbehi gandhehi, mÈlehi surabhÊhi ca. 
 VÈditehi ca naccehi, sa~gitÊhi ca p|jayuÑ. 

 NÈgÈsurÈ ca brahmÈno, yathÈsatti yathÈbalaÑ. 
 P|jayiÑsu ca niyyantiÑ, nibbutaÑ BuddhamÈtaraÑ. 

 SabbÈyo purato nÊtÈ, nibbutÈ SugatorasÈ. 
 GotamÊ niyyate pacchÈ, sakkatÈ BuddhaposikÈ. 

 Purato devamanujÈ, sanÈgÈsurabrahmakÈ. 
 PacchÈ sasÈvako Buddho, p|jatthaÑ yÈti mÈtuyÈ. 

 Buddhassa parinibbÈnaÑ, nedisaÑ Èsi yÈdisaÑ. 
 GotamÊparinibbÈnaÑ, atevacchariyaÑ ahu. 

 Buddho Buddhassa nibbÈne, nopaÔiyÈdi bhikkhavo. 
 Buddho GotaminibbÈne, SÈriputtÈdikÈ tathÈ. 

 CitakÈni karitvÈna, sabbagandhamayÈni te. 
 GandhacuÓÓapakiÓÓÈni, jhÈpayiÑsu ca tÈ tahiÑ. 

 SesabhÈgani ÉayhiÑsu, aÔÔhÊ sesÈni sabbaso. 
 Œnando ca tadÈvoca, saÑvegajanakaÑ vaco. 

 GotamÊ nidhanaÑ yÈtÈ, ÉayhaÒcassa sarÊrakaÑ. 
 Sa~ketaÑ BuddhanibbÈnaÑ, na cirena bhavissati. 

 Tato GotamidhÈt|ni, tassÈ pattagatÈni so. 
 UpanÈmesi NÈthassa, Œnando Buddhacodito. 

 PÈÓinÈ tÈni paggayha, avoca isisattamo. 
 Mahato sÈravantassa, yathÈ rukkhassa tiÔÔhato. 

 Yo so mahattaro khandho, palujjeyya aniccatÈ. 
 TathÈ bhikkhunisaÑghassa, GotamÊ parinibbutÈ. 
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 Aho acchariyaÑ mayhaÑ, nibbutÈyapi mÈtuyÈ. 
 SÈrÊramattasesÈya, natthi sokapariddavo. 

 Na sociyÈ paresaÑ sÈ, tiÓÓasaÑsÈrasÈgarÈ. 
 ParivajjitasantÈpÈ, sÊtibh|tÈ sunibbutÈ. 

 PaÓÉitÈsi mahÈpaÒÒÈ, puthupaÒÒÈ tatheva ca. 
 RattaÒÒ| bhikkh|nÊnaÑ sÈ, evaÑ dhÈretha bhikkhavo. 

 IddhÊsu ca vasÊ Èsi, dibbÈya sotadhÈtuyÈ. 
 CetopariyaÒÈÓassa, vasÊ Èsi ca GotamÊ.   

 PubbenivÈsamaÒÒÈsi, dibbacakkhu visodhitaÑ. 
 SabbÈsavaparikkhÊÓÈ, natthi tassÈ punabbhavo.   

 AtthadhammaniruttÊsu, paÔibhÈne tatheva ca. 
 ParisuddhaÑ ahu ÒÈÓaÑ, tasmÈ socaniyÈ na sÈ. 

 Ayoghanahatasseva, jalato jÈtavedassa. 
 Anupubb|pasantassa, yathÈ na ÒÈyate gati. 

 EvaÑ sammÈ vimuttÈnaÑ, kÈmabandhoghatÈrinaÑ. 
 PaÒÒÈpetuÑ gati natthi, pattÈnaÑ acalaÑ sukhaÑ. 

 AttadÊpÈ tato hotha, satipaÔÔhÈnagocarÈ. 
 BhÈvetvÈ sattabojjha~ge, dukkhassantaÑ karissathÈ”ti. 
 

MahÈpajÈpatigotamÊtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
7. GuttÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 Gutte yadatthaÑ pabbajjÈti-ÈdikÈ GuttÈya theriyÈ gÈthÈ. Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ 
upacinantÊ anukkamena sambhatavimokkhasambhÈrÈ hutvÈ 
paripakkakusalam|lÈ sugatÊsuyeva saÑsarantÊ imasmiÑ BuddhuppÈde 
SÈvatthiyaÑ brÈhmaÓakule nibbattÈ, GuttÈtissÈ nÈmaÑ ahosi. SÈ viÒÒutaÑ 
patvÈ upanissayasampattiyÈ codiyamÈnÈ gharÈvÈsaÑ jigucchantÊ mÈtÈpitaro 
anujÈnÈpetvÈ MahÈpajÈpatigotamiyÈ santike pabbaji. 
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PabbajitvÈ ca vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ bhÈvanaÑ anuyuÒjantiyÈ tassÈ cittaÑ 
cirakÈlaparicayena bahiddhÈrammaÓe vidhÈvati, ekaggaÑ nÈhosi. SatthÈ 
disvÈ taÑ anuggaÓhanto gandhakuÔiyaÑ yathÈnisinnova obhÈsaÑ pharitvÈ 
tassÈ Èsanne ÈkÈse nisinnaÑ viya attÈnaÑ dassetvÈ ovadanto– 
 
 163. “Gutte yadatthaÑ pabbajjÈ, hitvÈ puttaÑ vasuÑ piyaÑ. 
 Tameva anubr|hehi, mÈ cittassa vasaÑ gami. 
 
 164. Cittena vaÒcitÈ sattÈ, mÈrassa visaye ratÈ. 
 AnekajÈtisaÑsÈraÑ, sandhÈvanti aviddas|. 
 
 165. KÈmacchandaÒca byÈpÈdaÑ, sakkÈyadiÔÔhimeva ca. 
 SÊlabbataparÈmÈsaÑ, vicikicchaÑ ca paÒcamaÑ. 
 
 166. SaÑyojanÈni etÈni, pajahitvÈna bhikkhunÊ. 
 OrambhÈgamanÊyÈni, nayidaÑ punarehisi. 
 
 167. RÈgaÑ mÈnaÑ avijjaÒca, uddhaccaÒca vivajjiya. 
 SaÑyojanÈni chetvÈna, dukkhassantaÑ karissasi. 
 
 168. KhepetvÈ jÈtisaÑsÈraÑ, pariÒÒÈya punabbhavaÑ. 
 DiÔÔheva dhamme nicchÈtÈ, upasantÈ carissasÊ”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha tameva anubr|hehÊti yadatthaÑ yassa kilesaparinibbÈnassa 
khandhaparinibbÈnassa ca atthÈya. HitvÈ puttaÑ vasuÑ piyanti 
piyÈyitabbaÑ ÒÈtiparivaÔÔaÑ bhogakkhandhaÒca hitvÈ mama sÈsane 
pabbajjÈ brahmacariyavÈso icchito, tameva vaÉÉheyyÈsi sampÈdeyyÈsi. MÈ 
cittassa vasaÑ gamÊti dÊgharattaÑ1 r|pÈdi-ÈrammaÓavasena vaÉÉhitassa 
k|Ôacittassa vasaÑ mÈ gacchi. 

 YasmÈ cittaÑ nÈmetaÑ mÈy|pamaÑ, yena vaÒcitÈ andhaputhujjanÈ 
mÈravasÈnugÈ saÑsÈraÑ nÈtivattanti. Tena vuttaÑ “cittena vaÒcitÈ”ti-Èdi. 
______________________________________________________________ 
 1. DÊgharassa (SÊ, I) 
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 SaÑyojanÈni etÈnÊti etÈni “kÈmacchandaÒca byÈpÈdan”ti-ÈdinÈ 
yathÈvuttÈni paÒca bandhanaÔÔhena saÑyojanÈni. PajahitvÈnÈti 
anÈgÈmimaggena samucchinditvÈ. BhikkhunÊti tassÈ ÈlapanaÑ. 
OrambhÈgamanÊyÈnÊti r|pÈr|padhÈtuto heÔÔhÈbhÈge kÈmadhÈtuyaÑ 
manussajÊvassa hitÈni upakÈrÈni tattha paÔisandhiyÈ paccayabhÈvato. Ma-
kÈro padasandhikaro. “OramÈgamanÊyÈnÊ”ti PÈÄi, so evattho. NayidaÑ 
punarehisÊti orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ pahÈnena idaÑ kÈmaÔÔhÈnaÑ 
kÈmabhavaÑ paÔisandhivasena puna nÈgamissasi. Ra-kÈro padasandhikaro. 
“Itthan”ti vÈ PÈÄi, itthattaÑ kÈmabhavamicceva attho. 

 RÈganti r|parÈgaÒca ar|parÈgaÒca. MÈnanti aggamaggavajjhaÑ 
mÈnaÑ. AvijjaÒca uddhaccaÒcÈti etthÈpi eseva nayo. VivajjiyÈti 
vipassanÈya vikkhambhetvÈ. SaÑyojanÈni chetvÈnÈti etÈni r|parÈgÈdÊni 
paÒcuddhambhÈgiyÈni saÑyojanÈni arahattamaggena samucchinditvÈ. 
DukkhassantaÑ karissasÊti sabbassÈpi vaÔÔadukkhassa pariyantaÑ 
pariyosÈnaÑ pÈpuÓissasi. 

 KhepetvÈ jÈtisaÑsÈranti jÈti1 sam|likasaÑsÈrapavattiÑ pariyosÈpetvÈ. 
NicchÈtÈti nittaÓhÈ. UpasantÈti sabbaso kilesÈnaÑ v|pasamena upasantÈ. 
SesaÑ vuttanayameva. 

 EvaÑ SatthÈrÈ imÈsu gÈthÈsu bhÈsitÈsu gÈthÈpariyosÈne therÊ saha 
paÔisambhidÈhi arahattaÑ patvÈ udÈnavasena BhagavatÈ bhÈsitaniyÈmeneva 
imÈ gÈthÈ abhÈsi. Teneva tÈ2 TheriyÈ gÈthÈ nÈma jÈtÈ. 
 

GuttÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
8. VijayÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 Catukkhattunti-ÈdikÈ VijayÈya theriyÈ gÈthÈ. Ayampi purimabuddhesu 
katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ upacinantÊ 
anukkamena paribr|hitakusalam|lÈ devamanussesu saÑsarantÊ imasmiÑ 
BuddhuppÈde RÈjagahe aÒÒatarasmiÑ kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patvÈ  
______________________________________________________________ 
 1. JÈtiyÈ (SÊ) 2. TenetÈ (Ka) 
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KhemÈya theriyÈ gihikÈle sahÈyikÈ ahosi. SÈ tassÈ pabbajitabhÈvaÑ sutvÈ 
“sÈpi nÈma rÈjamahesÊ pabbajissati kima~gaÑ1 panÈhan”ti 
pabbajitukÈmÈyeva hutvÈ KhemÈtheriyÈ santikaÑ upasa~kami. TherÊ tassÈ 
ajjhÈsayaÑ ÒatvÈ tathÈ dhammaÑ desesi, yathÈ saÑsÈre saÑviggamÈnasÈ 
sÈsane sÈ abhippasannÈ bhavissati. SÈ taÑ dhammaÑ sutvÈ saÑvegajÈtÈ 
paÔiladdhasaddhÈ ca hutvÈ pabbajjaÑ yÈci. TherÊ taÑ pabbÈjesi. SÈ 
pabbajitvÈ katapubbakiccÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ hetusampannatÈya na 
cirasseva saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ patvÈ attano paÔipattiÑ 
paccavekkhitvÈ udÈnavasena– 
 
 169. “CatukkhattuÑ paÒcakkhattuÑ, vihÈrÈ upanikkhamiÑ. 
 AladdhÈ cetaso santiÑ, citte avasavattinÊ. 
 
 170. BhikkhuniÑ upasa~kamma, sakkaccaÑ paripuccha’haÑ. 
 SÈ me dhammamadesesi, dhÈtu-ÈyatanÈni ca. 
 
 171. CattÈri ariyasaccÈni, indriyÈni balÈni ca. 
 Bojjha~gaÔÔha~gikaÑ maggaÑ, uttamatthassa pattiyÈ. 
 
 172. TassÈhaÑ vacanaÑ sutvÈ, karontÊ anusÈsaniÑ. 
 RattiyÈ purime yÈme, pubbajÈtimanussariÑ. 
 
 173. RattiyÈ majjhime yÈme, dibbacakkhuÑ visodhayiÑ. 
 RattiyÈ pacchime yÈme, tamokhandhaÑ padÈlayiÑ. 
 
 174. PÊtisukhena ca kÈyaÑ, pharitvÈ vihariÑ tadÈ. 
 SattamiyÈ pÈde pasÈresiÑ, tamokhandhaÑ padÈliyÈ”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha bhikkhuninti KhemÈtheriÑ sandhÈya vadati. 

 Bojjha~gaÔÔha~gikaÑ magganti sattabojjha~gaÒca aÔÔha~gikaÒca 
ariyamaggaÑ. Uttamatthassa pattiyÈti arahattassa nibbÈnasseva vÈ pattiyÈ 
adhigamÈya. 
______________________________________________________________ 
 1. Kima~ga (SÊ) 
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 PÊtisukhenÈti phalasamÈpattipariyÈpannÈya pÊtiyÈ sukhena ca. KÈyanti 
taÑsampayuttaÑ nÈmakÈyaÑ tadanusÈrena r|pakÈyaÒca. PharitvÈti phusitvÈ 
byÈpetvÈ vÈ. SattamiyÈ pÈde pasÈresinti vipassanÈya Èraddhadivasato 
sattamiyaÑ palla~kaÑ bhinditvÈ pÈde pasÈresiÑ. KathaÑ? TamokhandhaÑ 
padÈliya, appadÈlitapubbaÑ mohakkhandhaÑ aggamaggaÒÈÓÈsinÈ 
padÈletvÈ. SesaÑ heÔÔhÈ vuttanayameva. 
 

VijayÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

ChakkanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

 



   

7. SattakanipÈta 
 

1. UttarÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 SattakanipÈte musalÈni gahetvÈnÈti UttarÈya theriyÈ gÈthÈ. Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ 
upacinantÊ anukkamena sambhÈvita1kusalam|lÈ 
samupacitavimokkhasambhÈrÈ paripakkavimuttiparipÈcanÊyadhammÈ hutvÈ 
imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ aÒÒatarasmiÑ kulagehe nibbattitvÈ 
UttarÈti laddhanÈmÈ anukkamena viÒÒutaÑ patvÈ PaÔÈcÈrÈya theriyÈ 
santikaÑ upasa~kami. TherÊ tassÈ dhammaÑ kathesi. SÈ dhammaÑ sutvÈ 
saÑsÈre jÈtasaÑvegÈ sÈsane abhippasannÈ hutvÈ pabbaji. PabbajitvÈ ca 
katapubbakiccÈ PaÔÈcÈrÈya theriyÈ santike vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ 
bhÈvanamanuyuÒjantÊ upanissayasampannatÈya indriyÈnaÑ paripÈkaÑ 
gatattÈ ca na cirasseva vipassanaÑ ussukkÈpetvÈ saha paÔisambhidÈhi 
arahattaÑ pÈpuÓi. ArahattaÑ pana patvÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ 
udÈnavasena– 
 
 175. “MusalÈni gahetvÈna, dhaÒÒaÑ koÔÔenti mÈÓavÈ. 
 PuttadÈrÈni posentÈ, dhanaÑ vindanti mÈÓavÈ. 
 
 176. GhaÔetha BuddhasÈsane, yaÑ katvÈ nÈnutappati. 
 KhippaÑ pÈdÈni dhovitvÈ, ekamantaÑ nisÊdatha. 
 
 177. CittaÑ upaÔÔhapetvÈna, ekaggaÑ susamÈhitaÑ. 
 Paccavekkhatha sa~khÈre, parato no ca attato. 
 
 178. TassÈhaÑ vacanaÑ sutvÈ, PaÔÈcÈrÈnusÈsaniÑ. 
 PÈde pakkhÈlayitvÈna, ekamante upÈvisiÑ. 
 
 179. RattiyÈ purime yÈme, pubbajÈtimanussariÑ. 
 RattiyÈ majjhime yÈme, dibbacakkhuÑ visodhayiÑ. 
 
 180. RattiyÈ pacchime yÈme, tamokkhanthaÑ padÈlayiÑ. 
 TevijjÈ atha vuÔÔhÈsiÑ, katÈ te anusÈsanÊ. 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑropita (I, Ka) 
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 181. SakkaÑva devÈ tidasÈ, sa~gÈme aparÈjitaÑ. 
 PurakkhatvÈ vihassÈmi, tevijjÈmhi anÈsavÈ”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha cittaÑ upaÔÔhapetvÈnÈti bhÈvanÈcittaÑ kammaÔÔhÈne 
upaÔÔhapetvÈ. KathaÑ? EkaggaÑ susamÈhitaÑ paccavekkhathÈti paÔipattiÑ1 
avekkhatha, sa~khÈre aniccÈtipi dukkhÈtipi anattÈtipi lakkhaÓattayaÑ 
vipassathÈti attho. IdaÒca ovÈdakÈle attano aÒÒesaÒca bhikkhunÊnaÑ 
theriyÈdÊnaÑ ovÈdassa anuvÈdavasena vuttaÑ, PaÔÈcÈrÈnusÈsaninti 
PaÔÈcÈrÈya theriyÈ anusiÔÔhiÑ. “PaÔÈcÈrÈya sÈsanan”tipi vÈ pÈÔho2. 

 Atha vuÔÔhÈsinti tevijjÈbhÈvappattito pacchÈ Èsanato vuÔÔhÈsiÑ. Ayampi 
therÊ ekadivasaÑ PaÔÈcÈrÈya theriyÈ santike kammaÔÔhÈnaÑ sodhetvÈ attano 
vasanaÔÔhÈnaÑ pavisitvÈ palla~kaÑ ÈbhujitvÈ nisÊdi. “Na tÈvimaÑ 
palla~kaÑ bhindissÈmi, yÈva me na anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ vimuccatÊ”ti 
nicchayaÑ katvÈ sammasanaÑ ÈrabhitvÈ anukkamena vipassanaÑ 
ussukkÈpetvÈ maggapaÔipÈÔiyÈ abhiÒÒÈpaÔisambhidÈparivÈraÑ arahattaÑ 
patvÈ ek|navÊsatiyÈ paccavekkhaÓÈÒÈÓÈya pavattÈya “idÈnimhi katakiccÈ”ti 
somanassajÈtÈ imÈ gÈthÈ udÈnetvÈ pÈde pasÈresi aruÓuggamanavelÈyaÑ. 
Tato sammadeva vibhÈtÈya rattiyÈ theriyÈ santikaÑ upagantvÈ imÈ gÈthÈ 
paccudÈhÈsi. Tena vuttaÑ “katÈ te anusÈsanÊ”ti-Èdi. SesaÑ sabbaÑ heÔÔhÈ 
vuttanayameva. 
 

UttarÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. CÈlÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 SatiÑ upaÔÔhapetvÈnÈti-ÈdikÈ CÈlÈya theriyÈ gÈthÈ. Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ 
upacinitvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde Magadhesu NÈlakagÈme 
R|pasÈribrÈhmaÓiyÈ kucchimhi nibbatti, tassÈ nÈmaggahaÓadivase CÈlÈti 
nÈmaÑ akaÑsu, tassÈ kaniÔÔhÈya UpacÈlÈti, atha tassÈ kaniÔÔhÈya 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔipÈÔiyÈ (SÊ) 2. SÈsanantipi pÈÔho (I)
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SÊs|pacÈlÈti. ImÈ tissopi DhammasenÈpatissa kaniÔÔhabhaginiyo, imÈsaÑ 
puttÈnampi tiÓÓaÑ idameva nÈmaÑ. Ye sandhÈya theragÈthÈya “cÈle 
UpacÈle SÊs|pacÈle”ti1 ÈgataÑ. 

 ImÈ pana tissopi bhaginiyo “DhammasenÈpati pabbajÊ”ti2 sutvÈ “na hi 
nuna3 so orako dhammavinayo, na sÈ orikÈ pabbajjÈ, yattha amhÈkaÑ ayyo 
pabbajito”ti ussÈhajÈtÈ tibbacchandÈ assumukhaÑ rudamÈnaÑ ÒÈtiparijanaÑ 
pahÈya pabbajiÑsu. PabbajitvÈ ca ghaÔentiyo vÈyamantiyo na cirasseva 
arahattaÑ pÈpuÓiÑsu. ArahattaÑ pana patvÈ nibbÈnasukhena phalasukhena 
viharanti.  

 TÈsu CÈlÈ bhikkhunÊ ekadivasaÑ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkantÈ 
AndhavanaÑ pavisitvÈ divÈvihÈraÑ nisÊdi. Atha naÑ mÈro upasa~kamitvÈ 
kÈmehi upanesi4. YaÑ sandhÈya sutte vuttaÑ– 

“Atha kho CÈlÈ bhikkhunÊ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaraÑ ÈdÈya SÈvatthiÑ piÓÉÈya pÈvisi, sÈvatthiyaÑ piÓÉÈya 
caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkantÈ yena AndhavanaÑ, 
tenupasa~kami divÈvihÈrÈya. AndhavanaÑ ajjhogÈhetvÈ aÒÒatarasmiÑ 
rukkham|le divÈvihÈraÑ nisÊdi. Atha kho mÈro pÈpimÈ yena CÈlÈ 
bhikkhunÊ, tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ CÈlaÑ bhikkhuniÑ 
etadavocÈ”ti5. 

 Andhavanamhi divÈvihÈraÑ nisinnaÑ mÈro upasa~kamitvÈ 
brahmacariyavÈsato vicchinditukÈmo6 “kaÑ nu uddissa muÓÉÈsÊ”ti-ÈdiÑ 
pucchi. Athassa Satthu guÓe dhammassa ca niyyÈnikabhÈvaÑ pakÈsetvÈ 
attano katakiccabhÈvavibhÈvanena tassa visayÈtikkamaÑ pavedesi. TaÑ 
sutvÈ mÈro dukkhÊ dummano tatthevantaradhÈyi. Atha sÈ attanÈ mÈrena ca 
bhÈsitÈ gÈthÈ udÈnavasena kathentÊ– 
 
 182. “SatiÑ upaÔÔhapetvÈna, bhikkhunÊ bhÈvitindriyÈ. 
 PaÔivijjhi padaÑ santaÑ, sa~khÈr|pasamaÑ sukhaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 2. 229 piÔÔhe. 2. PabbajitaÑ (I, Ka) 
 3. SutvÈ na ha n|na (SÊ), sutvÈ na n|na (I) 4. Upacchandesi (SÊ, I) 
 5. SaÑ 1. 133 piÔÔhe. 6. VivecetukÈmo (SÊ) 
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 183. KaÑ nu uddissa muÓÉÈsi, SamaÓÊ viya dissati. 
 Na ca rocesi pÈsaÓÉe, kimidaÑ carasi momuhÈ. 
 
 184. Ito bahiddhÈ pÈsaÓÉÈ, diÔÔhiyo upanissitÈ. 
 Na te dhammaÑ vijÈnanti, na te dhammassa kovidÈ. 
 
 185. Atthi Sakyakule jÈto, Buddho appaÔipuggalo. 
 So me dhammamadesesi, diÔÔhÊnaÑ samatikkamaÑ. 
 
 186. DukkhaÑ dukkhasamuppÈdaÑ, dukkhassa ca atikkamaÑ. 
 AriyaÑ caÔÔha~gikaÑ maggaÑ, dukkh|pasamagÈminaÑ. 
 
 187. TassÈhaÑ vacanaÑ sutvÈ, vihariÑ sÈsane ratÈ. 
 Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 
 
 188. Sabbattha vihatÈ nandÊ, tamokkhandho padÈlito. 
 EvaÑ jÈnÈhi pÈpima, nihato tvamasi antakÈ”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha satiÑ upaÔÔhapetvÈnÈti satipaÔÔhÈnabhÈvanÈvasena kÈyÈdÊsu 
asubhadukkhÈniccÈnattavasena satiÑ suÔÔhu upaÔÔhitaÑ katvÈ. BhikkhunÊti 
attÈnaÑ sandhÈya vadati. BhÈvitindriyÈti ariyamaggabhÈvanÈya 
bhÈvitasaddhÈdipaÒcindriyÈ. PaÔivijjhi padaÑ santanti santaÑ padaÑ 
nibbÈnaÑ sacchikiriyÈpaÔivedhena paÔivijjhi sacchÈkÈsi. Sa~khÈr|pasamanti 
sabbasa~khÈrÈnaÑ upasamahetubh|taÑ. Sukhanti accantasukhaÑ. 

 “KaÑ nu uddissÈ”ti gÈthÈ mÈrena vuttÈ. TatrÈyaÑ sa~khepattho–
imasmiÑ loke bah| samayÈ tesaÒca desetÈro bah| eva titthakarÈ, tesu kaÑ 
nu kho tvaÑ uddissa muÓÉÈsi muÓÉitakesÈ asi. Na kevalaÑ muÓÉÈva, atha 
kho kÈsÈvadhÈraÓena ca SamaÓÊ viya dissati. Na ca rocesi pÈsaÓÉeti 
tÈpasaparibbÈjakÈdÊnaÑ ÈdÈsabh|te pÈsaÓÉe te te samayantare neva rocesi. 
KimidaÑ carasi momuhÈti kiÑ nÈmidaÑ, yaÑ pÈsaÓÉavihitaÑ ujuÑ 
nibbÈnamaggaÑ pahÈya ajja kÈlikaÑ kumaggaÑ paÔipajjantÊ ativiya m|ÄhÈ 
carasi paribbhamasÊti. 
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 TaÑ sutvÈ therÊ paÔivacanadÈnamukhena taÑ tajjenti “ito bahiddhÈ”ti-
ÈdimÈha. Tattha ito bahiddhÈ pÈsaÓÉÈ nÈma ito SammÈsambuddhassa 
sÈsanato bahiddhÈ kuÔÊsakabahukÈrÈdikÈ1, te hi sattÈnaÑ taÓhÈpÈsaÑ 
diÔÔhipÈsaÒca Éenti oÉÉentÊti pÈsaÓÉÈti vuccati. TenÈha “diÔÔhiyo 
upanissitÈ”ti sassatadiÔÔhigatÈni upecca nissitÈ, diÔÔhigatÈni ÈdiyiÑs|ti attho. 
Yadaggena ca diÔÔhisannissitÈ, tadaggena pÈsaÓÉasannissitÈ. Na te 
dhammaÑ vijÈnantÊti ye pÈsaÓÉino sassatadiÔÔhigatasannissitÈ “ayaÑ pavatti 
evaÑ pavattatÊ”ti pavattidhammampi yathÈbh|taÑ na vijÈnanti. Na te 
dhammassa kovidÈti “ayaÑ nivatti evaÑ nivattatÊ”ti nivattidhammassÈpi 
akusalÈ, pavattidhammamaggepi hi te saÑm|ÄhÈ, kima~gaÑ2 pana 
nivattidhammeti. 

 EvaÑ pÈsaÓÉavÈdÈnaÑ aniyyÈnikataÑ dassetvÈ idÈni kaÑ nu uddissa 
muÓÉÈsÊti paÒhaÑ vissajjetuÑ “atthi Sakyakule jÈto”ti-ÈdivuttaÑ. Tattha 
diÔÔhÊnaÑ samatikkamanti sabbÈsaÑ diÔÔhÊnaÑ samatikkamanupÈyaÑ 
diÔÔhijÈlaviniveÔhanaÑ. SesaÑ vuttanayameva. 
 

CÈlÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. UpacÈlÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 SatimatÊti-ÈdikÈ UpacÈlÈya theriyÈ gÈthÈ. TassÈ vatthu CÈlÈya theriyÈ 
vatthuhi vuttameva. Ayampi hi CÈlÈ viya pabbajitvÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ 
arahattaÑ patvÈ udÈnentÊ– 
 
 189. “SatimatÊ cakkhumatÊ, bhikkhunÊ bhÈvitindriyÈ. 
 PaÔivijjhi padaÑ santaÑ, akÈpurisasevitan”ti– 

imaÑ gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha satimatÊti satisampannÈ, pubbabhÈge paramena satinepakkena 
samannÈgatÈ hutvÈ pacchÈ ariyamaggassa bhÈvitattÈ sativepullappattiyÈ 
uttamÈya satiyÈ samannÈgatÈti attho. CakkhumatÊti paÒÒÈcakkhunÈ 
samannÈgatÈ, Èdito udayatthagÈminiyÈ paÒÒÈya ariyÈya nibbedhikÈya 
______________________________________________________________ 
 1. BahiddhÈ ekabÈhirakappavedikÈti (Ka) 2. Kima~ga (SÊ, I) 
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samannÈgatÈ hutvÈ paÒÒÈvepullappattiyÈ paramena paÒÒÈcakkhunÈ 
samannÈgatÈti vuttaÑ hoti. AkÈpurisasevitanti alÈmakapurisehi 
uttamapurisehi ariyehi BuddhÈdÊhi sevitaÑ. 

 “Kinnu jÈtiÑ na rocesÊ”ti gÈthÈ theriÑ kÈmesu upahÈretukÈmena 
mÈrena vuttÈ. “KiÑ nu tvaÑ bhikkhuni na rocesÊ”ti1 hi mÈrena puÔÔhÈ therÊ 
Èha “jÈtiÑ khvÈhaÑ Èvuso na rocemÊ”ti1. Atha naÑ mÈro jÈtassa kÈmÈ 
paribhogÈ, tasmÈ jÈtipi icchitabbÈ, kÈmÈpi paribhuÒjitabbÈti dassento– 
 
 190. “Kinnu jÈtiÑ na rocesi, jÈto kÈmÈni bhuÒjati. 
 BhuÒjÈhi kÈmaratiyo, mÈhu pacchÈnutÈpinÊ”ti– 

gÈthamÈha. 

 Tassattho–kiÑ nu taÑ kÈraÓaÑ, yena tvaÑ UpacÈle jÈtiÑ na rocesi na 
roceyyÈsi, na taÑ kÈraÓaÑ atthi. YasmÈ jÈto kÈmÈni bhuÒjati idha jÈto 
kÈmaguÓasaÑhitÈni r|pÈdÊni paÔisevanto kÈmasukhaÑ paribhuÒjati. Na hi 
ajÈtassa taÑ atthi, tasmÈ bhuÒjÈhi kÈmaratiyo kÈmakhiÉÉÈratiyo anubhava. 
MÈhu pacchÈnutÈpinÊ “yobbaÒÒe sati vijjamÈnesu bhogesu na mayÈ 
kÈmasukhamanubh|tan”ti pacchÈnutÈpinÊ mÈ ahosi, imasmiÑ loke dhammÈ 
nÈma yÈvadeva atthÈdhigamattho2 attho ca kÈmasukhatthoti 
pÈkaÔoyamatthoti adhippÈyo. 

 TaÑ sutvÈ therÊ jÈtiyÈ dukkhanimittataÑ attano ca tassa 
visayÈtikkamaÑ vibhÈvetvÈ tajjentÊ– 
 
 191. “JÈtassa maraÓaÑ hoti, hatthapÈdÈna chedanaÑ. 
 VadhabandhapariklesaÑ, jÈto dukkhaÑ nigacchati. 
 
 192. Atthi Sakyakule jÈto, Sambuddho aparÈjito. 
 So me dhammamadesesi, jÈtiyÈ samatikkamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 1. 133 piÔÔhe. 2. AtthÈgamatthÈ (SÊ) 
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 193. DukkhaÑ dukkhasamuppÈdaÑ, dukkhassa ca atikkamaÑ. 
 AriyaÑ caÔÔha~gikaÑ maggaÑ, dukkh|pasamagÈminaÑ. 
 
 194. TassÈhaÑ vacanaÑ sutvÈ, vihariÑ sÈsane ratÈ. 
 Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 
 
 195. Sabbattha vihatÈ nandÊ, tamokkhandho padÈlito. 
 EvaÑ jÈnÈhi pÈpima, nihato tvamasi antakÈ”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi.  

 Tattha jÈtassa maraÓaÑ hotÊti yasmÈ jÈtassa sattassa maraÓaÑ hoti, na 
ajÈtassa. Na kevalaÑ maraÓameva, atha kho jarÈrogÈdayo yattakÈ’natthÈ, 
sabbepi te jÈtassa honti jÈtihetukÈ. TenÈha BhagavÈ “jÈtipaccayÈ 
jarÈmaraÓaÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ sambhavantÊ”ti1. 
TenevÈha “hatthapÈdÈna chedanan”ti hatthapÈdÈnaÑ chedanaÑ jÈtasseva 
hoti, na ajÈtassa. HatthapÈdachedanÈpadesena cettha bÈttiÑsa 
kammakÈraÓÈpi dassitÈ evÈti daÔÔhabbaÑ. TenevÈha 
“vadhabandhapariklesaÑ, jÈto dukkhaÑ nigacchatÊ”ti. 
JÊvitaviyojanamuÔÔhippahÈrÈdisa~khÈtaÑ vadhapariklesaÑ ceva 
andubandhanÈdisa~khÈtaÑ bandhapariklesaÑ aÒÒaÒca yaÑkiÒci dukkhaÑ 
nÈma taÑ sabbaÑ jÈto eva nigacchati, na ajÈto, tasmÈ jÈtiÑ na rocemÊti. 

 IdÈni jÈtiyÈ kÈmÈnaÒca accantameva attanÈ samatikkantabhÈvaÑ m|lato 
paÔÔhÈya dassentÊ “atthi Sakyakule jÈto”ti-ÈdimÈha. Tattha aparÈjitoti 
kilesamÈrÈdinÈ kenaci na parÈjito. SatthÈ hi sabbÈbhibh| sadevakaÑ lokaÑ 
aÒÒadatthu abhibhavitvÈ Ôhito, tasmÈ aparÈjito. SesaÑ vuttanayattÈ 
uttÈnameva. 
 

UpacÈlÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

SattakanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

______________________________________________________________ 
 1. Vi 3. 1; Abhi 2. 142; Khu 1. 77 piÔÔhesu.



     
  

8. AÔÔhakanipÈta 
 

1. SÊs|pacÈlÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 AÔÔhakanipÈte bhikkhunÊ sÊlasampannÈti-ÈdikÈ SÊs|pacÈlÈya theriyÈ 
gÈthÈ, imissÈpi vatthu CÈlÈya theriya vatthumhi vuttanayameva. Ayampi hi 
Èyasmato DhammasenÈpatissa pabbajitabhÈvaÑ sutvÈ sayampi ussÈhajÈtÈ 
pabbajitvÈ katapunnakiccÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ ghaÔentÊ vÈyamantÊ 
nacirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. ArahattaÑ patvÈ phalasamÈpattisukhena 
viharantÊ ekadivasaÑ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ katakiccÈti1 
somanassajÈtÈ udÈnavasena– 
 
 196. “BhikkhunÊ sÊlasampannÈ, indriyesu susaÑvutÈ. 
 Adhigacche padaÑ santaÑ, asecanakamojavan”ti– 

gÈthamÈha.  

 Tattha sÊlasampannÈti parisuddhena bhikkhunisÊlena samannÈgatÈ 
paripuÓÓÈ. Indriyesu susaÑvutÈti manacchaÔÔhesu indriyesu suÔÔhu saÑvutÈ, 
r|pÈdi-ÈrammaÓe iÔÔhe rÈgaÑ, aniÔÔhe dosaÑ, asamapekkhane mohaÒca 
pahÈya suÔÔhu pihitindriyÈ. Asecanakamojavanti kenaci anÈsittakaÑ 
ojavantaÑ sabhÈvamadhuraÑ sabbassÈpi kilesarogassa 
v|pasamanosadhabh|taÑ ariyamaggaÑ, nibbÈnameva vÈ. Ariyamaggampi 
hi nibbÈnatthikehi paÔipajjitabbato kilesapariÄÈhÈbhÈvato ca padaÑ santanti 
vattuÑ vaÔÔati. 
 
 197. “TÈvatiÑsÈ ca YÈmÈ ca, TusitÈ cÈpi devatÈ. 
 NimmÈnaratino devÈ, ye devÈ Vasavattino. 
 Tattha cittaÑ paÓÊdhehi, yattha te vusitaÑ pure”ti– 

AyaÑ gÈthÈ kÈmasaggesu nikantiÑ uppÈdehÊti tattha uyyojanavasena theriÑ 
samÈpattiyÈ cÈvetukÈmena mÈrena vuttÈ. 

 Tattha sahapuÒÒakÈrino tettiÑsa janÈ yattha upapannÈ, taÑ ÔhÈnaÑ 
TÈvatiÑsanti. Tattha nibbattÈ sabbepi devaputtÈ TÈvatiÑsÈ. Keci pana 
______________________________________________________________ 
 1. KatapubbakiccÈ (I, Ka) 
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“TÈvatiÑsÈti tesaÑ devÈnaÑ nÈmamevÈ”ti vadanti. DvÊhi devalokehi 
visiÔÔhaÑ dibbaÑ sukhaÑ yÈtÈ upayÈtÈ sampannÈti1 YÈmÈ. DibbÈya 
sampattiyÈ tuÔÔhÈ pahaÔÔhÈti TusitÈ. PakatipaÔiyattÈrammaÓato atirekena 
ramitukÈmatÈkÈle yathÈrucite bhoge nimminitvÈ ramantÊti NimmÈnaratino. 
CittaruciÑ Òa tvÈ parehi nimmitesu bhogesu vasaÑ vattentÊti Vasavattino. 
Tattha cittaÑ paÓÊdhehÊti tasmiÑ TÈvatiÑsÈdike devanikÈye tava cittaÑ 
Ôhapehi, upapajjanÈya nikantiÑ karohi. CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ bhogÈ itarehi 
nihÊnÈti adhippÈyena TÈvatiÑsÈdayova vuttÈ. Yattha te vusitaÑ pureti yesu 
devanikÈyesu tayÈ pubbe vutthaÑ2. AyaÑ kira pubbe devesu uppajjantÊ 
TÈvatiÑsato paÔÔhÈya paÒcakÈmasagge sodhetvÈ puna heÔÔhato otarantÊ 
Tusitesu ÔhatvÈ tato cavitvÈ idÈni manussesu nibbattÈ. 

 TaÑ sutvÈ therÊ “tiÔÔhatu mÈra tayÈ vuttakÈmaloko. AÒÒopi sabbo loko 
rÈgaggi-ÈdÊhi Èditto sampajjalito. Na tattha viÒÒ|naÑ cittaÑ ramatÊ”ti 
kÈmato ca lokato ca attano vinivattitamÈnasataÑ dassetvÈ mÈraÑ tajjentÊ– 
 
 198. “TÈvatiÑsÈ ca YÈmÈ ca, TusitÈ cÈpi devatÈ. 
 NimmÈnaratino devÈ, ye devÈ Vasavattino. 
 
 199. KÈlaÑ kÈlaÑ bhavÈ bhavaÑ, sakkÈyasmiÑ purakkhatÈ. 
 AvÊtivattÈ sakkÈyaÑ, jÈtimaraÓasÈrino. 
 
 200. Sabbo ÈdÊpito loko, sabbo loko padÊpito. 
 Sabbo pajjalito loko, sabbo loko pakampito. 
 
 201. AkampiyaÑ atuliyaÑ, aputhujjanasevitaÑ. 
 Buddho dhammamadesesi, tattha me nirato mano. 
 
 202. TassÈhaÑ vacanaÑ sutvÈ, vihariÑ sÈsane ratÈ. 
 Tisso vijÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. UpapannÈti (SÊ) 2. UpapannÈ (Ka)
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 203. Sabbattha vihatÈ nandÊ, tamokkhandho padÈlito. 
 EvaÑ jÈnÈhi pÈpima, nihato tvamasi antakÈ”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha kÈlaÑ kÈlanti taÑ taÑ kÈlaÑ. BhavÈ bhavanti bhavato bhavaÑ. 
SakkÈyasminti khandhapaÒcake. PurakkhatÈti purakkhÈrakÈrino. IdaÑ 
vuttaÑ hoti–mÈra tayÈ vuttÈ TÈvatiÑsÈdayo devÈ bhavato bhavaÑ 
upagacchantÈ aniccatÈdi-anekÈdÊnavÈkule sakkÈye patiÔÔhitÈ, tasmÈ tasmiÑ 
bhave uppattikÈle, vemajjhakÈle, pariyosÈnakÈleti tasmiÑ tasmiÑ kÈle 
sakkÈyameva purakkhatvÈ ÔhitÈ. Tato eva avÊtivattÈ sakkÈyaÑ 
nissaraÓÈbhimukhÈ ahutvÈ sakkÈyatÊrameva anuparidhÈvantÈ 
jÈtimaraÓasÈrino rÈgÈdÊhi1 anugatattÈ punappunaÑ2 jÈtimaraÓameva 
anussaranti, tato na vimuccantÊti. 

 Sabbo ÈdÊpito lokoti mÈra na kevalaÑ tayÈ vuttakÈmalokoyeva 
dhÈtuttayasaÒÒito, sabbopi loko rÈgaggi-ÈdÊhi ekÈdasahi Èditto. Tehiyeva 
punappunaÑ ÈdÊpitatÈya padÊpito. NirantaraÑ ekajÈlÊbh|tatÈya pajjalito. 
TaÓhÈya sabbakilesehi ca ito cito ca kampitatÈya calitatÈya pakampito. 

 EvaÑ Èditte pajjalite pakampite ca loke kenacipi kampetuÑ cÈletuÑ 
asakkuÓeyyatÈya akampiyaÑ guÓato “ettako”ti tuletuÑ asakkuÓeyyatÈya 
attanÈ sadisassa abhÈvato ca atuliyaÑ BuddhÈdÊhi ariyehi eva 
gocarabhÈvanÈbhigamato sevitattÈ aputhujjanasevitaÑ Buddho BhagavÈ 
maggaphalanibbÈnappabhedaÑ navavidhaÑ lokuttaradhammaÑ 
mahÈkaruÓÈya saÒcoditamÈnaso adisesi sadevakassa lokassa kathesi 
pavedesi. Tattha tasmiÑ ariyadhamme mayhaÑ mano nirato abhirato, na 
tato vinivattatÊti attho. SesaÑ heÔÔhÈ vuttanayameva. 
 

SÊs|pacÈlÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

AÔÔhakanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. JarÈdÊhi (Ka) 2. AnuppannaÑ (Ka)

 



  
  

9. NavanÊpÈta 
 

1. VaÉÉhamÈtutherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 NavanipÈte mÈ su te vaÉÉha lokamhÊti-ÈdikÈ VaÉÉhamÈtÈya theriyÈ 
gÈthÈ. Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ upacinantÊ anukkamena 
sambhatavimokkhasambhÈrÈ hutvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde 
BhÈrukacchakanagare kulagehe nibbattitvÈ vayappattÈ patikulaÑ gatÈ ekaÑ 
puttaÑ vijÈyi, tassa VaÉÉhoti nÈmaÑ ahosi. Tato paÔÔhÈya sÈ VaÉÉhamÈtÈti 
voharÊyittha. SÈ bhikkh|naÑ1 santike dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddhÈ 
puttaÑ ÒÈtÊnaÑ niyyÈdetvÈ bhikkhunupassayaÑ gantvÈ pabbaji. Ito paraÑ 
yaÑ vattabbaÑ, taÑ VaÉÉhattherassa vatthumhi2 Ègatameva. 
VaÉÉhattheraÑ hi attano puttaÑ santaruttaraÑ ekakaÑ bhikkhunupassaye 
attano dassanatthÈya upagataÑ ayaÑ therÊ “kasmÈ tvaÑ ekako 
santaruttarova idhÈgato”ti codetvÈ ovadantÊ– 
 
 204. “MÈ su te VaÉÉha lokamhi, vanatho ahu kudÈcanaÑ. 
 MÈ puttaka punappunaÑ, ahu dukkhassa bhÈgimÈ. 
 
 205. SukhaÑ hi VaÉÉha munayo, anejÈ chinnasaÑsayÈ. 
 SÊtibh|tÈ damappattÈ, viharanti anÈsavÈ. 
 
 206. TehÈ’nuciÓÓaÑ isÊhi, maggaÑ dassanapattiyÈ. 
 DukkhassantakiriyÈya, tvaÑ VaÉÉha anubr|hayÈ”ti– 

imÈ tisso gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha mÈ su te VaÉÉha lokamhi, vanatho ahu kudÈcananti s|ti 
nipÈtamattaÑ. VaÉÉha puttaka sabbasmimpi sattaloke sa~khÈraloke ca 
kilesavanatho tuyhaÑ kadÈcipi mÈ ahu mÈ ahosi. Tattha kÈraÓamÈha “mÈ 
puttaka punappunaÑ, ahu dukkhassa bhÈgimÈ”ti vanathaÑ anucchindanto 
taÑnimittassa3 punappunaÑ aparÈparaÑ jÈti-Èdidukkhassa bhÈgÊ mÈ ahosi. 
______________________________________________________________ 
 1. BhikkhunÊnaÑ (I) 2. Thera-®Ôha 2. 50 piÔÔhÈdÊsu. 3. Anucinanto cittassa (SÊ) 
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 EvaÑ vanathassa asamucchede ÈdÊnavaÑ dassetvÈ idÈni samucchede 
ÈnisaÑsaÑ dassentÊ “sukhaÑ hi VaÉÉhÈ”ti-ÈdimÈha. TassÈttho–puttaka 
VaÉÉha moneyyadhammasamannÈgatena munayo ejÈsa~khÈtÈya taÓhÈya 
abhÈvena anejÈ dassanamaggeneva pahÊnavicikicchatÈya chinnasaÑsayÈ 
sabbakilesapariÄÈhÈbhÈvena sÊtibh|tÈ uttamassa damathassa adhigatattÈ 
damappattÈ anÈsavÈ khÊÓÈsavÈ sukhaÑ viharanti, na tesaÑ etarahi 
cetodukkhaÑ atthi, ÈyatiÑ pana sabbampi dukkhaÑ na bhavissateva. 

 YasmÈ cetevaÑ1, tasmÈ tehÈ’nuciÓÓaÑ isÊhi -pa- anubr|hayÈti tehi 
khÊÓÈsavehi isÊhi anuciÓÓaÑ paÔipannaÑ samathavipassanÈmaggaÑ 
ÒÈÓadassanassa adhigamÈya sakalassÈpi vaÔÔadukkhassa antakiriyÈya 
VaÉÉha tvaÑ anubr|haya vaÉÉheyyÈsÊti. 

 TaÑ sutvÈ VaÉÉhatthero “addhÈ mama mÈtÈ arahatte patiÔÔhitÈ”ti 
cintetvÈ tamatthaÑ pavedento– 
 
 207. “VisÈradÈva bhaÓasi, etamatthaÑ janetti me. 
 MaÒÒÈmi nuna mÈmike, vanatho te na vijjatÊ”ti– 

gÈthÈmÈha. 

 Tattha visÈradÈva bhaÓasi, etamatthaÑ janetti meti “mÈ su te VaÉÉha 
lokamhi, vanatho ahu kudÈcanan”ti etamatthaÑ etaÑ ovÈdaÑ amma 
vigatasÈrajjÈ katthaci alaggÈ anallÊnÈva2 hutvÈ mayhaÑ vadasi. TasmÈ 
maÒÒÈmi n|na mÈmike, vanatho te na vijjatÊti, n|na mÈmike mayhaÑ 
amma gehasitapemamattopi vanatho tuyhaÑ mayi na vijjatÊti maÒÒÈmi, na 
mÈmikÈti attho. 

 TaÑ sutvÈ therÊ “aÓumattopi kileso katthacipi visaye mama na vijjatÊ”ti 
vatvÈ attano katakiccataÑ pakÈsentÊ– 
 
 208. “Ye keci VaÉÉha sa~khÈrÈ, hÊnÈ ukkaÔÔhamajjhimÈ. 
 AÓ|pi aÓumattopi, vanatho me na vijjati. 
______________________________________________________________ 
 1. YasmÈ na bhave (SÊ), yasmÈ ce te deva (I) 2. AnÈlittÈva (SÊ), anÈlÊnÈva (I)
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 209. Sabbe me ÈsavÈ khÊÓÈ, appamattassa jhÈyato. 
 Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti– 

imaÑ gÈthÈdvayamÈha. 

 Tattha ye kecÊti aniyamavacanaÑ. Sa~khÈrÈti sa~khatadhammÈ. HÊnÈti 
lÈmakÈ patikuÔÔhÈ. UkkaÔÔhamajjhimÈti paÓÊtÈ ceva majjhimÈ ca. Tesu vÈ 
asa~khatÈ hÊnÈ jÈtisa~khatÈ1 ukkaÔÔhÈ, ubhayavimissitÈ majjhimÈ. HÊnehi vÈ 
chandÈdÊhi nibbattitÈ hÊnÈ, majjhimehi majjhimÈ, paÓÊtehi ukkaÔÔhÈ. AkusalÈ 
dhammÈ vÈ hÊnÈ, lokuttarÈ dhammÈ ukkaÔÔhÈ, itarÈ majjhimÈ. AÓ|pi 
aÓumattopÊti na kevalaÑ tayi eva, atha kho ye keci hÊnÈdibhedabhinnÈ 
sa~khÈrÈ, tesu sabbesu aÓ|pi aÓumattopi atiparittakopi vanatho mayhaÑ na 
vijjati. 

 Tattha kÈraÓamÈha “sabbe me ÈsavÈ khÊÓÈ, appamattassa jhÈyato”ti. 
Tattha appamattassa jhÈyatoti appamattÈya jhÈyantiyÈ, li~gavipallÈsena 
hetaÑ vuttaÑ. Ettha ca yasmÈ tisso vijjÈ anuppattÈ, tasmÈ kataÑ Buddhassa 
sÈsanaÑ. YasmÈ appamattÈ jhÈyinÊ, tasmÈ sabbe me ÈsavÈ khÊÓÈ, aÓ|pi 
aÓumattopi vanatho me na vijjatÊti yojanÈ. 

 EvaÑ vutta-ovÈdaÑ a~kusaÑ katvÈ saÒjÈtasaÑvego thero vihÈraÑ 
gantvÈ divÈÔÔhÈne nisinno vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ patvÈ attano 
paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ saÒjÈtasomanasso mÈtu santikaÑ gantvÈ aÒÒaÑ 
byÈkaronto– 
 
 210. “UÄÈraÑ vata me mÈtÈ, patodaÑ samavassari. 
 ParamatthasaÒhitÈ gÈthÈ, yathÈpi anukampikÈ. 
 
 211. TassÈhaÑ vacanaÑ sutvÈ, anusiÔÔhiÑ janettiyÈ. 
 DhammasaÑvegamÈpÈdiÑ, yogakkhemassa pattiyÈ. 
 
 212. SohaÑ padhÈnapahitatto, rattindivamatandito. 
 MÈtarÈ codito santo, aphusiÑ santimuttaman”ti– 

imÈ tisso gÈthÈ abhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. Parisa~khatÈ (SÊ) 
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 Atha therÊ attano vacanaÑ a~kusaÑ katvÈ puttassa arahattappattiyÈ 
ÈrÈdhitacittÈ tena bhÈsitagÈthÈ sayaÑ paccanubhÈsi. EvaÑ tÈpi theriyÈ gÈthÈ 
nÈma jÈtÈ. 

 Tattha uÄÈranti vipulaÑ mahantaÑ. Patodanti ovÈdapatodaÑ. 
SamavassarÊti sammÈ pavattesi vatÈti yojanÈ. Ko pana so patodoti Èha 
“paramatthasaÒhitÈ gÈthÈ”ti. TaÑ “mÈ su te VaÉÉha lokamhÊ”ti-ÈdikÈ gÈthÈ 
sandhÈya vadati. YathÈpi anukampikÈti yathÈ aÒÒÈpi anuggÈhikÈ, evaÑ 
mayhaÑ mÈtÈ pavattinivattivibhÈvanagÈthÈsa~khÈtaÑ uÄÈraÑ patodaÑ 
pÈjanadaÓÉakaÑ mama ÒÈÓavegasamuttejaÑ pavattesÊti attho. 

 DhammasaÑvegamÈpÈdinti ÒÈÓabhayÈvahattÈ1 ativiya mahantaÑ 
bhiÑsanaÑ saÑvegaÑ ÈpajjiÑ. 

 PadhÈnapahitattoti catubbidhasammappadhÈnayogena nibbÈnaÑ 
paÔipesitacitto. AphusiÑ santimuttamanti anuttaraÑ santiÑ nibbÈnaÑ 
phusiÑ adhigacchinti attho. 
 

VaÉÉhamÈtutherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

NavanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. ...vahantaÑ (SÊ, I)

 



  
   

10. EkÈdasanipÈta 
 

1. KisÈgotamÊtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 EkÈdasanipÈte kalyÈÓamittatÈti-ÈdikÈ KisÈgotamiyÈ theriyÈ gÈthÈ. 
AyaÑ kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle HaÑsavatÊnagare kulagehe 
nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patvÈ ekadivasaÑ Satthu santike dhammaÑ suÓantÊ 
SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuniÑ l|khacÊvaradhÈrÊnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ 
disvÈ adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthesi. SÈ 
kappasatasahassaÑ devamanussesu saÑsarantÊ imasmiÑ BuddhuppÈde 
SÈvatthiyaÑ duggatakule nibbatti, GotamÊtissÈ nÈmaÑ ahosi. KisasarÊratÈya 
pana “KisÈgotamÊ”ti voharÊyittha. TaÑ patikulaÑ gataÑ duggatakulassa 
dhÊtÈti paribhaviÑsu. SÈ ekaÑ puttaÑ vijÈyi. PuttalÈbhena cassÈ sammÈnaÑ 
akaÑsu. So panassÈ putto ÈdhÈvitvÈ paridhÈvitvÈ kÊÄanakÈle kÈlamakÈsi. 
TenassÈ sokummÈdo uppajji. 

 SÈ “ahaÑ pubbe paribhavapattÈ hutvÈ puttassa jÈtakÈlato paÔÔhÈya 
sakkÈraÑ pÈpuÓiÑ, ime mayhaÑ puttaÑ bahi chaÉÉetumpi vÈyamantÊ”ti 
sokummÈdavasena matakaÄevaraÑ a~kenÈdÈya “puttassa me bhesajjaÑ 
dethÈ”ti gehadvÈrapaÔipÈÔiyÈ nagare vicarati. ManussÈ “bhesajjaÑ kuto”ti 
paribhÈsanti. SÈ tesaÑ kathaÑ na gaÓhÈti. Atha naÑ eko paÓÉitapuriso 
“ayaÑ puttasokena cittavikkhepaÑ pattÈ, etissÈ bhesajjaÑ Dasabaloyeva 
jÈnissatÊ”ti cintetvÈ “amma tava puttassa bhesajjaÑ SammÈsambuddhaÑ 
upasa~kamitvÈ pucchÈ”ti Èha. SÈ Satthu dhammadesanÈvelÈyaÑ vihÈraÑ 
gantvÈ “puttassa me bhesajjaÑ detha BhagavÈ”ti Èha. SatthÈ tassÈ 
upanissayaÑ disvÈ “gaccha nagaraÑ pavisitvÈ yasmiÑ gehe koci 
matapubbo natthi, tato SiddhatthakaÑ ÈharÈ”ti Èha. SÈ “sÈdhu bhante”ti 
tuÔÔhamÈnasÈ nagaraÑ pavisitvÈ paÔhamageheyeva “SatthÈ mama puttassa 
bhesajjatthÈya SiddhatthakaÑ ÈharÈpeti. Sace etasmiÑ gehe koci matapubbo 
natthi, SiddhatthakaÑ me dethÈ”ti Èha. Ko idha mate gaÓetuÑ sakkotÊti. 
KiÑ tena hi alaÑ SiddhatthakehÊti dutiyaÑ tatiyaÑ gharaÑ gantvÈ 
BuddhÈnubhÈvena vigatummÈdÈ pakaticitte ÔhitÈ cintesi 
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“sakalanagare ayameva niyamo bhavissati, idaÑ hitÈnukampinÈ BhagavatÈ 
diÔÔhaÑ bhavissatÊ”ti saÑvegaÑ labhitvÈ tatova bahi nikkhamitvÈ puttaÑ 
ÈmakasusÈne chaÉÉetvÈ imaÑ gÈthamÈha– 

   “Na gÈmadhammo nigamassa dhammo1, 
   Na cÈpiyaÑ ekakulassa dhammo. 
   Sabbassa lokassa sadevakassa, 
   Eseva dhammo yadidaÑ aniccatÈ”ti2. 

 EvaÒca pana vatvÈ Satthu santikaÑ agamÈsi. Atha naÑ SatthÈ “laddho 
te Gotami Siddhatthako”ti Èha. “NiÔÔhitaÑ bhante Siddhatthakena kammaÑ, 
patiÔÔhÈ pana me hothÈ”ti Èha. AthassÈ SatthÈ– 

   “TaÑ puttapasusammattaÑ, byÈsattamanasaÑ naraÑ. 
   SuttamaÑ gÈmaÑ mahoghova, maccu ÈdÈya gacchatÊ”ti3– 

gÈthamÈha. 

 GÈthÈpariyosÈne yathÈÔhitÈva sotÈpattiphale patiÔÔhÈya SatthÈraÑ 
pabbajjaÑ yÈci. SatthÈ pabbajjaÑ anujÈni. SÈ SatthÈraÑ tikkhattuÑ 
padakkhiÓaÑ katvÈ vanditvÈ bhikkhunupassayaÑ gantvÈ pabbajitvÈ 
upasampadaÑ labhitvÈ nacirasseva yonisomanasikÈrena kammaÑ karontÊ 
vipassanaÑ vaÉÉhesi. AthassÈ SatthÈ– 

   “Yo ca vassasataÑ jÊve, apassaÑ amataÑ padaÑ. 
   EkÈhaÑ jÊvitaÑ seyyo, passato amataÑ padan”ti4– 

imaÑ obhÈsagÈthamÈha. 

 SÈ gÈthÈpariyosÈne arahattaÑ pÈpuÓitvÈ parikkhÈravalaÒje 
paramukkaÔÔhÈ hutvÈ l|khehi samannÈgataÑ cÊvaraÑ pÈrupitvÈ vicari. Atha 
naÑ SatthÈ Jetavane nisinno bhikkhuniyo paÔipÈÔiyÈ ÔhÈnantare Ôhapento 
l|khacÊvaradhÈrÊnaÑ aggaÔÔhÈne Ôhapesi. SÈ attano paÔipattiÑ 
paccavekkhitvÈ “SatthÈraÑ nissÈya mayÈ ayaÑ viseso laddho”ti 
kalyÈÓamittatÈya pasaÑsÈmukhena imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
______________________________________________________________ 
 1. No nigamassa dhammo (AÑ-®Ôha 1. 292 piÔÔhe.)  
 2. Khu 4. 246 piÔÔhe. 3. Khu 1. 54 piÔÔhe Dhammapade. 
 4. Khu 1. 30 piÔÔhe Dhammapade.
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 213. “KalyÈÓamittatÈ MuninÈ, lokaÑ Èdissa vaÓÓitÈ. 
 KalyÈÓamitte bhajamÈno, api bÈlo paÓÉito assa. 
 
 214. BhajitabbÈ sappurisÈ, paÒÒÈ tathÈ vaÉÉhati bhajantÈnaÑ. 
 BhajamÈno sappurise, sabbehipi dukkhehi pamucceyya. 
 
 215. DukkhaÒca vijÈneyya, dukkhassa ca samudayaÑ nirodhaÑ. 
 AÔÔha~gikaÒca maggaÑ, cattÈripi ariyasaccÈni. 
 
 216. Dukkho itthibhÈvo, akkhÈto purisadammasÈrathinÈ. 
 Sapattikampi hi dukkhaÑ, appekaccÈ sakiÑ vijÈtÈyo. 
 
 217. Galake api kantanti, sukhumÈliniyo visÈni khÈdanti. 
 JanamÈrakamajjhagatÈ, ubhopi byasanÈni anubhonti. 
  
 218. UpavijaÒÒÈ gacchantÊ, addasÈhaÑ patiÑ mataÑ. 
 Panthamhi vijÈyitvÈna, appattÈva sakaÑ gharaÑ. 
 
 219. Dve puttÈ kÈlakatÈ, patÊ ca panthe mato kapaÓikÈya. 
 MÈtÈ pitÈ ca bhÈtÈ, Éayhanti ca ekacitakÈyaÑ. 
 
  220. KhÊÓakulÊne kapaÓe, anubh|taÑ te dukhaÑ aparimÈÓaÑ. 
 Ass| ca te pavattaÑ, bah|ni ca jÈtisahassÈni. 
 
 221. VasitÈ susÈnamajjhe, athopi khÈditÈni puttamaÑsÈni. 
 HatakulikÈ sabbagarahitÈ, matapatikÈ amatamadhigacchiÑ. 
 
 222. BhÈvito me maggo, ariyo aÔÔha~giko amatagÈmÊ. 
 NibbÈnaÑ sacchikataÑ, dhammÈdÈsaÑ avekkhiÑ’haÑ. 
 
 223. Ahamamhi kantasallÈ, ohitabhÈrÈ kataÑ hi karaÓÊyaÑ. 
 KisÈgotamÊ therÊ, vimuttacittÈ imaÑ bhaÓÊ”ti. 

 Tattha kalyÈÓamittatÈti kalyÈÓo bhaddo sundaro mitto etassÈti 
kalyÈÓamitto. Yo yassa sÊlÈdiguÓasamÈdapetÈ,1 aghassa ghÈtÈ, hitassa 
vidhÈtÈ evaÑ sabbÈkÈrena upakÈro 
______________________________________________________________ 
 1. SÊlÈdiguÓasampanno (I) 
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mitto hoti, so puggalo kalyÈÓamitto, tassa bhÈvo kalyÈÓamittatÈ, 
kalyÈÓamittavantatÈ. MuninÈti SatthÈrÈ. LokaÑ Èdissa vaÓÓitÈti 
kalyÈÓamitte anugantabbanti sattalokaÑ uddissa– 

“SakalamevidaÑ Œnanda brahmacariyaÑ yadidaÑ kalyÈÓamittatÈ 
kalyÈÓasahÈyatÈ kalyÈÓasampava~katÈ”1 “kalyÈÓamittassetaÑ Meghiya 
bhikkhuno pÈÔika~khaÑ kalyÈÓasahÈyassa kalyÈÓasampava~kassa yaÑ 
sÊlavÈ bhavissati pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto viharissatÊ”ti2 ca 
evamÈdinÈ pasaÑsitÈ. 

 KalyÈÓamitte bhajamÈnoti-Èdi kalyÈÓamittatÈya ÈnisaÑsadassanaÑ. 
Tattha api bÈlo paÓÉito assÈti kalyÈÓamitte bhajamÈno puggalo pubbe 
sutÈdivirahena bÈlopi samÈno assutasavanÈdinÈ paÓÉito bhaveyya. 

 BhajitabbÈ sappurisÈti bÈlassÈpi paÓÉitabhÈvahetuto BuddhÈdayo 
sappurisÈ kÈlena kÈlaÑ upasa~kamanÈdinÈ sevitabbÈ. PaÒÒÈ tathÈ 
pavaÉÉhati bhajantÈnanti kalyÈÓamitte bhajantÈnaÑ tathÈ paÒÒÈ vaÉÉhati 
br|hati pÈrip|riÑ gacchati. YathÈ tesu yo koci khattiyÈdiko bhajamÈno 
sappurise sabbehipi jÈti-Èdidukkhehi pamucceyyÈti yojanÈ. 

 MuccanavidhiÑ pana kalyÈÓamittavidhinÈ3 dassetuÑ “dukkhaÒca 
vijÈneyyÈ”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha cattÈri ariyasaccÈnÊti dukkhaÒca 
dukkhasamudayaÒca nirodhaÒca aÔÔha~gikaÑ maggaÒcÈti imÈni cattÈri 
ariyasaccÈni vijÈneyya paÔivijjheyyÈti yojanÈ. 

 “Dukkho itthibhÈvo”ti-ÈdikÈ dve gÈthÈ aÒÒatarÈya yakkhiniyÈ 
itthibhÈvaÑ garahantiyÈ bhÈsitÈ. Tattha dukkho itthibhÈvo akkhÈtoti 
capalatÈ, gabbhadhÈraÓaÑ, sabbakÈlaÑ parapaÔibaddhavuttitÈti evamÈdÊhi 
ÈdÊnavehi itthibhÈvo dukkhoti purisadammasÈrathinÈ BhagavatÈ kathito. 
Sapattikampi dukkhanti sapattavÈso sapattiyÈ saddhiÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 3. 2 piÔÔhe. 2. Khu 1. 120 piÔÔhe UdÈne. 3. KalyÈÓamittavidhiÑ (Ka) 
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saÑvÈsopi dukkho, ayampi itthibhÈve ÈdÊnavoti adhippÈyo. AppekaccÈ 
sakiÑ vijÈtÈyoti ekaccÈ itthiyo ekavÈrameva vijÈtÈ paÔhamagabbhe 
vijÈyanadukkhaÑ asahantiyo. Galake api kantantÊti attano gÊvampi 
chindanti. SukhumÈliniyo visÈni khÈdantÊti sukhumÈlasarÊrÈ attano 
sukhamÈlabhÈvena khedaÑ avisahantiyo visÈnipi khÈdanti. 
JanamÈrakamajjhagatÈti janamÈrako vuccati m|Ähagabbho. 
MÈtugÈmajanassa1 mÈrako, majjhagatÈ janamÈrakÈ kucchigatÈ, 
m|ÄhagabbhÈti attho. Ubhopi byasanÈni anubhontÊti gabbho gabbhinÊ cÈti 
dvepi janÈ maraÓaÒca mÈraÓantikabyasanÈni ca pÈpuÓanti. Apare pana 
bhaÓanti “janamÈrakÈ nÈma kilesÈ, tesaÑ majjhagatÈ kilesasantÈnapatitÈ 
ubhopi jÈyÈpatikÈ idha kilesapariÄÈhavasena, ÈyatiÑ 
duggatiparikkilesavasena byasanÈni pÈpuÓantÊ”ti. ImÈ kira dve gÈthÈ sÈ 
yakkhinÊ purimattabhÈve attano anubh|tadukkhaÑ anussaritvÈ Èha. TherÊ 
pana itthibhÈve ÈdÊnavavibhÈvanÈya paccanubhÈsantÊ avoca. 

 “UpavijaÒÒÈ gacchantÊ”ti-ÈdikÈ dve gÈthÈ PaÔÈcÈrÈya theriyÈ pavattiÑ 
Èrabbha bhÈsitÈ. Tattha upavijaÒÒÈ gacchantÊti upagatavijÈyanakÈlÈ maggaÑ 
gacchantÊ, apattÈva sakaÑ gehaÑ panthe vijÈyitvÈna patiÑ mataÑ addasaÑ 
ahanti yojanÈ. 

 KapaÓikÈyÈti varÈkÈya. ImÈ kira dve gÈthÈ PaÔÈcÈrÈya tadÈ 
sokummÈdapattÈya vuttÈkÈrassa anukaraÓavasena itthibhÈve 
ÈdÊnavavibhÈvanatthameva theriyÈ vuttÈ. 

 UbhayampetaÑ udÈharaÓabhÈvena ÈnetvÈ idÈni attano anubh|taÑ 
dukkhaÑ vibhÈventÊ “khÊÓakuline”ti-ÈdimÈha. Tattha khÊÓakulineti 
bhogÈdÊhi pÈrijuÒÒapattakulike. KapaÓeti parama-avaÒÒÈtaÑ patte. 
UbhayaÒcetaÑ attano eva ÈmantanavacanaÑ. Anubh|taÑ te dukhaÑ 
aparimÈÓanti imasmiÑ attabhÈve, ito purimattabhÈvesu vÈ anappakaÑ 
dukkhaÑ tayÈ anubhavitaÑ. IdÈni taÑ dukkhaÑ ekadesena vibhajitvÈ 
dassetuÑ “ass| ca te pavattan”ti-Èdi vuttaÑ. Tassattho–imasmiÑ 
anamatagge 
______________________________________________________________ 
 1. MÈtugÈmajanatÈya (SÊ) 
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saÑsÈre paribbhamantiyÈ bahukÈni jÈtisahassÈni sokÈbhibh|tÈya assu ca 
pavattaÑ, avisesitaÑ katvÈ vuttaÒcetaÑ, mahÈsamuddassa udakatopi 
bahukameva siyÈ. 

 VasitÈ susÈnamajjheti manussamaÑsakhÈdikÈ sunakhÊ si~gÈlÊ ca hutvÈ 
susÈnamajjhe vusitÈ. KhÈditÈni puttamaÑsÈnÊti byagghadÊpibiÄÈrÈdikÈle 
puttamaÑsÈni khÈditÈni. HatakulikÈti vinaÔÔhakulavaÑsÈ. SabbagarahitÈti 
sabbehi gharavÈsÊhi garahitÈ garahappattÈ. MatapatikÈti vidhavÈ. Ime pana 
tayo pakÈre purimattabhÈve1 attano anuppatte gahetvÈ vadati. EvaÑbh|tÈpi 
hutvÈ adhicca2 laddhÈya kalyÈÓamittasevÈya amatamadhigacchi nibbÈnaÑ 
anuppattÈ. 

 IdÈni tameva amatÈdhigamaÑ pÈkaÔaÑ katvÈ dassetuÑ “bhÈvito”ti-Èdi 
vuttaÑ. Tattha bhÈvitoti vibhÈvito uppÈdito vaÉÉhito 
bhÈvanÈbhisamayavasena paÔividdho3. DhammÈdÈsaÑ avekkhiÑ’hanti 
dhammamayaÑ ÈdÈsaÑ addakkhiÑ apassiÑ ahaÑ. 

 Ahamamhi kantasallÈti ariyamaggena samucchinnarÈgÈdisallÈ ahaÑ 
amhi. OhitabhÈrÈti oropitakÈmakhandhakilesÈbhisa~khÈrabhÈrÈ. KataÑ hi 
karaÓÊyanti pariÒÒÈdibhedaÑ soÄasavidhampi kiccaÑ kataÑ pariyositaÑ. 
SuvimuttacittÈ imaÑ bhaÓÊti sabbaso vimuttacittÈ KisÈgotamÊ therÊ 
imamatthaÑ “kalyÈÓamittatÈ”ti-ÈdinÈ gÈthÈbandhavasena abhaÓÊti attÈnaÑ 
paraÑ viya therÊ vadati. TatridaÑ imissÈ theriyÈ ApadÈnaÑ4– 

   “Padumuttaro nÈma Jino, sabbadhammÈna pÈrag|. 
   Ito satasahassamhi, kappe uppajji nÈyako.  

   TadÈhaÑ HaÑsavatiyaÑ, jÈtÈ aÒÒatare kule. 
   UpetvÈ taÑ naravaraÑ, saraÓaÑ samupÈgamiÑ. 

   DhammaÒca tassa assosiÑ, catusacc|pasaÒhitaÑ. 
   MadhuraÑ paramassÈdaÑ, vaÔÔasantisukhÈvahaÑ. 

   TadÈ ca bhikkhuniÑ vÊro, l|khacÊvaradhÈriniÑ. 
   ®hapento etadaggamhi, vaÓÓayÊ purisuttamo. 
______________________________________________________________ 
 1. CarimattabhÈve (Ka) 2. Œdissa (SÊ) 
 3. PaÔiladdho (SÊ, I) 4. Khu 4. 244 piÔÔhÈdÊsu. 
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   JanetvÈnappakaÑ pÊtiÑ, sutvÈ bhikkhuniyÈ guÓe. 
   KÈraÑ katvÈna Buddhassa, yathÈsatti yathÈbalaÑ. 

   Nipacca MunivaraÑ taÑ, taÑ ÔhÈnamabhipatthayiÑ. 
   TadÈnumodi Sambuddho, ÔhÈnalÈbhÈya nÈyako. 

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

   Tassa dhammesu dÈyÈdÈ, orasÈ dhammanimmitÈ. 
   KisÈgotamÊ nÈmena, hessasi Satthu sÈvikÈ. 

   TaÑ sutvÈ muditÈ hutvÈ, yÈvajÊvaÑ tadÈ JinaÑ. 
   MettacittÈ paricariÑ, paccayehi vinÈyakaÑ. 

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

   Imamhi Bhaddake kappe, Brahmabandhu mahÈyaso. 
   Kassapo nÈma gottena, uppajji vadataÑ varo. 

   UpaÔÔhÈko Mahesissa, tadÈ Èsi narissaro. 
   KÈsirÈjÈ KikÊ nÈma, BÈrÈÓasipuruttame. 

   PaÒcamÊ tassa dhÊtÈsiÑ, dhammÈ nÈmena vissutÈ. 
   DhammaÑ sutvÈ jinaggassa, pabbajjaÑ samarocayiÑ. 

   AnujÈni na no tÈto, agÈreva tadÈ mayaÑ. 
   VÊsavassasahassÈni, vicarimha atanditÈ. 

   KomÈribrahmacariyaÑ, rÈjakaÒÒÈ sukhedhitÈ. 
   BuddhopaÔÔhÈnaniratÈ, muditÈ satta dhÊtaro. 

   SamaÓÊ samaÓaguttÈ ca, bhikkh|nÊ bhikkhudÈyikÈ. 
   DhammÈ ceva sudhammÈ ca, sattamÊ saÑghadÈyikÈ. 

   KhemÈ UppalavaÓÓÈ ca, PaÔÈcÈrÈ ca KuÓÉalÈ. 
   AhaÒca DhammadinnÈ ca, VisÈkhÈ hoti sattamÊ. 
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   Tehi kammehi sukatehi, cetanÈpaÓidhÊhi ca. 
   JahitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, TÈvatiÑsamagacchahaÑ. 

   Pacchime ca bhave dÈni, jÈtÈ seÔÔhikule ahaÑ. 
   Duggate adhane naÔÔhe, gatÈ ca sadhanaÑ kulaÑ. 

   PatiÑ ÔhapetvÈ sesÈ me, dessanti adhanÈ iti. 
   YadÈ ca pas|tÈ ÈsiÑ, sabbesaÑ dayitÈ tadÈ. 

   YadÈ so taruÓo bhaddo, komalako sukhedhito. 
   SapÈÓamiva kanto me, tadÈ yamavasaÑ gato. 

   SokaÔÔÈdÊnavadanÈ, assunettÈ rudammukhÈ. 
   MataÑ kuÓapamÈdÈya, vilapantÊ gamÈmahaÑ. 

   TadÈ ekena sandiÔÔhÈ, upetvÈbhisakkuttamaÑ. 
   AvocaÑ dehi bhesajjaÑ, puttasaÒjÊvananti bho. 

   Na vijjante matÈ yasmiÑ, gehe SiddhatthakaÑ tato. 
   ŒharÈti Jino Èha, vinayopÈyakovido. 

   TadÈ gamitvÈ SÈvatthiÑ, na labhiÑ tÈdisaÑ gharaÑ. 
   Kuto SiddhatthakaÑ tasmÈ, tato laddhÈ satiÑ ahaÑ. 

   KuÓapaÑ chaÉÉayitvÈna, upesiÑ LokanÈyakaÑ. 
   D|ratova mamaÑ disvÈ, avoca madhurassaro. 

   Yo ca vassasataÑ jÊve, apassaÑ udayabbayaÑ. 
   EkÈhaÑ jÊvitaÑ seyyo, passato udayabbayaÑ. 

   Na gÈmadhammo nigamassa dhammo, 
   Na cÈpiyaÑ ekakulassa dhammo. 
   Sabbassa lokassa sadevakassa, 
   Eseva dhammo yadidaÑ aniccatÈ. 

   SÈhaÑ sutvÈnimÈ gÈthÈ, dhammacakkhuÑ visodhayiÑ. 
   Tato viÒÒÈtasaddhammÈ, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 

   TathÈ pabbajitÈ santÊ, yuÒjantÊ JinasÈsane. 
   Na cireneva kÈlena, arahattamapÈpuÓiÑ. 
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   IddhÊsu ca vasÊ homi, dibbÈya sotadhÈtuyÈ. 
   ParacittÈni jÈnÈmi, SatthusÈsanakÈrikÈ. 

   PubbenivÈsaÑ jÈnÈmi, dibbacakkhu visodhitaÑ. 
   KhepetvÈ Èsave sabbe, visuddhÈsiÑ sunimmalÈ.   

   PariciÓÓo mayÈ SatthÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 
   Ohito garuko bhÈro, bhavanetti sam|hatÈ. 

   YassatthÈya pabbajitÈ, agÈrasmÈnagÈriyaÑ. 
   So me attho anuppatto, sabbasaÑyojanakkhayo. 

   AtthadhammaniruttÊsu, paÔibhÈne tatheva ca. 
   ©ÈÓaÑ me vimalaÑ suddhaÑ, BuddhaseÔÔhassa vÈhasÈ. 

   Sa~kÈrak|ÔÈ ÈhitvÈ, susÈnÈ rathiyÈpi ca. 
   Tato saÑghÈÔikaÑ katvÈ, l|khaÑ dhÈremi cÊvaraÑ. 

   Jino tasmiÑ guÓe tuÔÔho, l|khacÊvaradhÈraÓe. 
   ®hapesi etadaggamhi, parisÈsu vinÈyako. 

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

KisÈgotamÊtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

EkÈdasanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.



      
  

11. DvÈdasanipÈta 
 

1. UppalavaÓÓÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 DvÈdasanipÈte ubho mÈtÈ ca dhÊtÈ cÈti-ÈdikÈ UppalavaÓÓÈya theriyÈ 
gÈthÈ. Ayampi Padumuttarassa Bhagavato kÈle HaÑsavatÊnagare kulagehe 
nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patvÈ mahÈjanena saddhiÑ Satthu santikaÑ gantvÈ 
dhammaÑ suÓantÊ SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuniÑ iddhimantÈnaÑ aggaÔÔhÈne 
ÔhapentaÑ disvÈ sattÈhaÑ Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa 
mahÈdÈnaÑ datvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthesi. SÈ yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ 
devamanussesu saÑsarantÊ KassapabuddhakÈle BÈrÈÓasinagare Kikissa 
KÈsiraÒÒo gehe paÔisandhiÑ gahetvÈ sattannaÑ bhaginÊnaÑ abbhantarÈ 
hutvÈ vÊsativassasahassÈni brahmacariyaÑ caritvÈ bhikkhusaÑghassa 
pariveÓaÑ katvÈ devaloke nibbattÈ. 

 Tato cavitvÈ puna manussalokaÑ ÈgacchantÊ ekasmiÑ gÈmake sahatthÈ 
kammaÑ katvÈ jÊvanakaÔÔhÈne nibbattÈ. SÈ ekadivasaÑ khettakuÔiÑ 
gacchantÊ antarÈmagge ekasmiÑ sare pÈtova pupphitaÑ padumapupphaÑ 
disvÈ taÑ saraÑ oruyha taÒceva pupphaÑ lÈjapakkhipanatthÈya 
paduminipattaÒca gahetvÈ kedÈre sÈlisÊsÈni chinditvÈ kuÔikÈya nisinnÈ lÈje 
bhajjitvÈ paÒca lÈjasatÈni katvÈ Ôhapesi. TasmiÑ khaÓe 
GandhamÈdanapabbate nirodhasamÈpattito vuÔÔhito eko Paccekabuddho 
ÈgantvÈ tassÈ avid|re ÔhÈne aÔÔhÈsi. SÈ PaccekabuddhaÑ disvÈ lÈjehi 
saddhiÑ padumapupphaÑ gahetvÈ kuÔito oruyha lÈje Paccekabuddhassa 
patte pakkhipitvÈ padumapupphena pattaÑ pidhÈya adÈsi. AthassÈ 
Paccekabuddhe thokaÑ gate etadahosi “pabbajitÈ nÈma pupphena anatthikÈ, 
ahaÑ pupphaÑ gahetvÈ piÄandhissÈmÊ”ti gantvÈ Paccekabuddhassa hatthato 
pupphaÑ gahetvÈ puna cintesi “sace ayyo pupphena anatthiko abhavissÈ, 
pattamatthake ÔhapetuÑ nÈdassa, addhÈ ayyassa attho bhavissatÊ”ti puna 
gantvÈ pattamatthake ÔhapetvÈ PaccekabuddhaÑ khamÈpetvÈ “bhante 
imesaÑ me lÈjÈnaÑ nissandena lÈjagaÓanÈya puttÈ assu, padumapupphassa 
nissandena nibbattanibbattaÔÔhÈne pade pade padumapupphaÑ uÔÔhahat|”ti 
patthanaÑ akÈsi. Paccekabuddho tassÈ passantiyÈva 
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ÈkÈsena GandhamÈdanapabbataÑ gantvÈ taÑ padumaÑ 
Nandam|lakapabbhÈre PaccekabuddhÈnaÑ akkamanasopÈnasamÊpe 
pÈdapuÒchanaÑ katvÈ Ôhapesi. 

 SÈpi tassa kammassa nissandena devaloke paÔisandhiÑ gaÓhi, 
nibbattakÈlato paÔÔhÈya cassÈ pade mahÈpadumapupphaÑ uÔÔhÈsi. SÈ tato 
cavitvÈ pabbatapÈde ekasmiÑ padumasare padumagabbhe nibbatti. TaÑ 
nissÈya eko tÈpaso vasati, so pÈtova mukhadhovanatthÈya saraÑ gantvÈ taÑ 
pupphaÑ disvÈ cintesi “idaÑ pupphaÑ sesehi mahantataraÑ, sesÈni ca 
pupphitÈni, idaÑ makulitameva, bhavitabbamettha kÈraÓenÈ”ti udakaÑ 
otaritvÈ taÑ pupphaÑ gaÓhi. TaÑ tena gahitamattameva pupphitaÑ. TÈpaso 
antopadumagabbhe nipannadÈrikaÑ addasa. DiÔÔhakÈlato paÔÔhÈya ca 
dhÊtusinehaÑ labhitvÈ padumeneva saddhiÑ paÓÓasÈlaÑ netvÈ maÒcake 
nipajjÈpesi. AthassÈ1 puÒÒÈnubhÈvena a~guÔÔhake khÊraÑ nibbatti. So 
tasmiÑ pupphe milÈte aÒÒaÑ navaÑ pupphaÑ ÈharitvÈ taÑ nipajjÈpesi. 
AthassÈ ÈdhÈvanavidhÈvanena kÊÄituÑ samatthakÈlato paÔÔhÈya padavÈre 
padavÈre padumapupphaÑ uÔÔhÈti, ku~kumarÈsissa viya assÈ sarÊravaÓÓo 
hoti. SÈ apattÈ devavaÓÓaÑ, atikkantÈ mÈnusavaÓÓaÑ ahosi. SÈ pitari 
phalÈphalatthÈya gate paÓÓasÈlÈyaÑ ohiyati. 

 AthekadivasaÑ tassÈ vayappattakÈle pitari phalÈphalatthÈya gate eko 
vanacarako taÑ disvÈ cintesi “manussÈnaÑ nÈma evaÑvidhaÑ r|paÑ 
natthi, vÊmaÑsissÈmi nan”ti tÈpasassa ÈgamanaÑ udikkhanto nisÊdi. SÈ 
pitari Ègacchante paÔipathaÑ gantvÈ tassa hatthato kÈjakamaÓÉaluÑ 
aggahesi, ÈgantvÈ nisinnassa cassa attano karaÓavattaÑ dassesi. TadÈ so 
vanacarako manussabhÈvaÑ ÒatvÈ tÈpasaÑ abhivÈdetvÈ nisÊdi. TÈpaso taÑ 
vanacarakaÑ vanam|laphalehi ca pÈnÊyena ca nimantetvÈ “bho purisa 
imasmiÑyeva ÔhÈne vasissasi, udÈhu gamissasÊ”ti pucchi. GamissÈmi 
bhante, idha kiÑ karissÈmÊti. IdaÑ tayÈ diÔÔhakÈraÓaÑ etto gantvÈ2 
akathetuÑ sakkhissasÊti. “Sace ayyo na icchati, kiÑkÈraÓÈ kathessÈmÊ”ti 
tÈpasaÑ vanditvÈ puna ÈgamanakÈle maggasaÒjÈnanatthaÑ sÈkhÈsaÒÒaÒca 
rukkhasaÒÒaÒca karonto pakkÈmi. 
______________________________________________________________ 
 1. Athassa tassÈ (SÊ) 2. GataÔÔhÈne (Ka)
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 So BÈrÈÓasiÑ gantvÈ rÈjÈnaÑ addasa. RÈjÈ “kasmÈ ÈgatosÊ”ti pucchi. 
“AhaÑ deva tumhÈkaÑ vanacarako pabbatapÈde acchariyaÑ itthiratanaÑ 
disvÈ ÈgatomhÊ”ti sabbaÑ pavattiÑ kathesi. So tassa vacanaÑ sutvÈ vegena 
pabbatapÈdaÑ gantvÈ avid|re ÔhÈne khandhÈvÈraÑ nivÈsetvÈ vanacarakena 
ceva aÒÒehi1 ca purisehi saddhiÑ tÈpasassa bhattakiccaÑ katvÈ 
nisinnavelÈya tattha gantvÈ abhivÈdetvÈ paÔisanthÈraÑ katvÈ ekamantaÑ 
nisÊdi. RÈjÈ tÈpasassa pabbajitaparikkhÈrabhaÓÉaÑ pÈdam|le ÔhapetvÈ 
“bhante imasmiÑ ÔhÈne kiÑ karoma, gamissÈmÈ”ti Èha. Gaccha mahÈrÈjÈti. 
“Œma gacchÈmi bhante, ayyassa pana samÊpe visabhÈgaparisÈ atthÊ”ti 
assumhÈ, asÈruppÈ esÈ pabbajitÈnaÑ, mayÈ saddhiÑ gacchatu bhanteti. 
ManussÈnaÑ nÈma cittaÑ duttosayaÑ, kathaÑ bah|naÑ majjhe vasissatÊti. 
AmhÈkaÑ rucitakÈlato paÔÔhÈya sesÈnaÑ jeÔÔhakaÔÔhÈne ÔhapetvÈ 
paÔijaggissÈma2 bhanteti. 

 So raÒÒo kathaÑ sutvÈ daharakÈle gahitanÈmavaseneva “amma 
PadumavatÊ”ti dhÊtaraÑ pakkosi. SÈ ekavacaneneva paÓÓasÈlato 
nikkhamitvÈ pitaraÑ abhivÈdetvÈ aÔÔhÈsi. Atha naÑ pitÈ Èha “tvaÑ amma 
vayappattÈ, imasmiÑ ÔhÈne raÒÒÈ diÔÔhakÈlato paÔÔhÈya vasituÑ ayuttÈ3, 
raÒÒÈ saddhiÑ gaccha ammÈ”ti. SÈ “sÈdhu tÈtÈ”ti pitu vacanaÑ 
sampaÔicchitvÈ abhivÈdetvÈ rodamÈnÈ aÔÔhÈsi. RÈjÈ “imissÈ pitu cittaÑ 
gaÓhissÈmÊ”ti tasmiÑyeva ÔhÈne kahÈpaÓarÈsimhi ÔhapetvÈ abhisekaÑ akÈsi. 
Atha naÑ gahetvÈ attano nagaraÑ ÈnetvÈ ÈgatakÈlato paÔÔhÈya sesitthiyo 
anoloketvÈ tÈya saddhiÑyeva ramati. TÈ itthiyo issÈpakatÈ taÑ raÒÒo antare 
paribhinditukÈmÈ evamÈhaÑsu “nÈyaÑ mahÈrÈja manussajÈtikÈ, kahaÑ 
nÈma tumhehi4 manussÈnaÑ vicaraÓaÔÔhÈne PadumÈni uÔÔhahantÈni 
diÔÔhapubbÈni, addhÈ ayaÑ yakkhinÊ, nÊharatha naÑ mahÈrÈjÈ”ti. RÈjÈ tÈsaÑ 
kathaÑ sutvÈ tuÓhÊ ahosi. 

 AthassÈparena samayena paccanto kupito, so “garugabbhÈ 
PadumavatÊ”ti5 nagare ÔhapetvÈ paccantaÑ agamÈsi. Atha tÈ itthiyo tassÈ 
upaÔÔhÈyikÈya laÒjaÑ datvÈ “imissÈ dÈrakaÑ jÈtamattameva 
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apanetvÈ ekaÑ dÈrughaÔikaÑ lohitena makkhitvÈ santike ÔhapehÊ”ti ÈhaÑsu. 
PadumavatiyÈpi nacirasseva gabbhavuÔÔhÈnaÑ ahosi. MahÈpadumakumÈro 
ekakova kucchiyaÑ paÔisandhiÑ gaÓhi. AvasesÈ ek|napaÒcasatÈ dÈrakÈ 
MahÈpadumakumÈrassa mÈtukucchito nikkhamitvÈ nipannakÈle1 saÑsedajÈ 
hutvÈ nibbattiÑsu. AthassÈ “na tÈva ayaÑ satiÑ paÔilabhatÊ”ti ÒatvÈ sÈ 
upaÔÔhÈyikÈ ekaÑ dÈrughaÔikaÑ lohitena makkhitvÈ samÊpe ÔhapetvÈ tÈsaÑ 
itthÊnaÑ saÒÒaÑ adÈsi. TÈpi paÒcasatÈ itthiyo ekekÈ ekekaÑ dÈrakaÑ 
gahetvÈ cundakÈrakÈnaÑ santikaÑ2 pesetvÈ karaÓÉake ÈharÈpetvÈ attanÈ 
attanÈ gahitadÈrake tattha nipajjÈpetvÈ bahi laÒchanaÑ katvÈ ÔhapayiÑsu. 

 PadumavatÊpi kho saÒÒaÑ labhitvÈ taÑ upaÔÔhÈyikaÑ “kiÑ vijÈtamhi 
ammÈ”ti pucchi. SÈ taÑ santajjetvÈ “kuto tvaÑ dÈrakaÑ labhissasÊ”ti vatvÈ 
“ayaÑ tava kucchito nikkhantadÈrako”ti lohitamakkhitaÑ dÈrughaÔikaÑ 
purato Ôhapesi. SÈ taÑ disvÈ domanassappattÈ “sÊghaÑ taÑ phÈletvÈ 
apanehi, sace koci passeyya, lajjitabbaÑ bhaveyyÈ”ti Èha. SÈ tassÈ kathaÑ 
sutvÈ atthakÈmÈ viya dÈrughaÔikaÑ phÈletvÈ uddhane pakkhipi. 

 RÈjÈpi paccantato ÈgantvÈ nakkhattaÑ paÔimÈnento bahinagare 
khandhÈvÈraÑ bandhitvÈ3 nisÊdi. Atha tÈ paÒcasatÈ itthiyo raÒÒo 
paccuggamanaÑ ÈgantvÈ ÈhaÑsu “tvaÑ mahÈrÈja na amhÈkaÑ saddahasi, 
amhehi vuttaÑ akÈraÓaÑ viya hoti, tvaÑ mahesiyÈ upaÔÔhÈyikaÑ 
pakkosÈpetvÈ paÔipuccha, dÈrughaÔikaÑ te devÊ vijÈtÈ”ti. RÈjÈ taÑ kÈraÓaÑ 
anupaparikkhitvÈva “amanussajÈtikÈ bhavissatÊ”ti taÑ gehato nikkaÉÉhi. 
TassÈ rÈjagehato saha nikkhamaneneva padumapupphÈni antaradhÈyiÑsu, 
sarÊracchavÊpi vivaÓÓÈ ahosi. SÈ ekikÈva antaravÊthiyÈ pÈyÈsi. Atha naÑ ekÈ 
vayappattÈ mahallikÈ itthÊ disvÈ dhÊtusinehaÑ uppÈdetvÈ “kahaÑ gacchasi 
ammÈ”ti Èha. Œgantukamhi, vasanaÔÔhÈnaÑ olokentÊ vicarÈmÊti. “IdhÈgaccha 
ammÈ”ti vasanaÔÔhÈnaÑ datvÈ bhojanaÑ paÔiyÈdesi. 

 TassÈ iminÈva niyÈmena tattha vasamÈnÈya tÈ paÒcasatÈ itthiyo ekacittÈ 
hutvÈ rÈjÈnaÑ ÈhaÑsu “mahÈrÈja tumhesu 
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yuddhaÑ1 gatesu amhehi Ga~gÈdevatÈya ‘amhÈkaÑ deve vijitasa~gÈme 
Ègate balikammaÑ katvÈ udakakÊÄaÑ karissÈmÈ’ti patthitaÑ atthi, 
etamatthaÑ deva jÈnÈpemÈ”ti. RÈjÈ tÈsaÑ vacanena tuÔÔho Ga~gÈya 
udakakÊÄaÑ kÈtuÑ agamÈsi. TÈpi attanÈ attanÈ gahitakaraÓÉakaÑ 
paÔicchannaÑ katvÈ ÈdÈya nadiÑ gantvÈ tesaÑ karaÓÉakÈnaÑ 
paÔicchÈdanatthaÑ pÈrupitvÈ pÈrupitvÈ udake patitvÈ karaÓÉake vissajjesuÑ. 
Tepi kho karaÓÉakÈ sabbe saha gantvÈ heÔÔhÈsote pasÈritajÈlamhi laggiÑsu. 
Tato udakakÊÄaÑ kÊÄitvÈ raÒÒo uttiÓÓakÈle jÈlaÑ ukkhipantÈ te karaÓÉake 
disvÈ raÒÒo santikaÑ ÈnayiÑsu. 

 RÈjÈ karaÓÉake oloketvÈ “kiÑ tÈtÈ karaÓÉakes|”ti Èha. Na jÈnÈma 
devÈti. So te karaÓÉake vivarÈpetvÈ olokento paÔhamaÑ 
MahÈpadumakumÈrassa karaÓÉakaÑ vivarÈpesi. TesaÑ pana sabbesampi 
karaÓÉakesu nipajjÈpitadivasesuyeva puÒÒiddhiyÈ a~guÔÔhato2 khÊraÑ 
nibbatti. Sakko devarÈjÈ tassa raÒÒo nikka~khabhÈvatthaÑ antokaraÓÉake 
akkharÈni likhÈpesi “ime kumÈrÈ PadumavatiyÈ kucchimhi nibbattÈ 
BÈrÈÓasiraÒÒo puttÈ, atha ne PadumavatiyÈ sapattiyo paÒcasatÈ itthiyo 
karaÓÉakesu pakkhipitvÈ udake khipiÑsu, rÈjÈ imaÑ kÈraÓaÑ jÈnÈt|”ti. 
KaraÓÉake vivaÔamatte rÈjÈ akkharÈni vÈcetvÈ dÈrake disvÈ 
MahÈpadumakumÈraÑ ukkhipitvÈ vegena rathe yojetvÈ “asse kappetha, 
ahaÑ ajja antonagaraÑ pavisitvÈ ekaccÈnaÑ mÈtugÈmÈnaÑ piyaÑ 
karissÈmÊ”ti pÈsÈdavaraÑ Èruyha3 hatthigÊvÈya sahassabhaÓÉikaÑ ÔhapetvÈ 
nagare bheriÑ carÈpesi “yo PadumavatiÑ passati, so imaÑ sahassaÑ 
gaÓhÈt|”ti. 

 TaÑ kathaÑ sutvÈ PadumavatÊ mÈtu saÒÒaÑ adÈsi “hatthigÊvato 
sahassaÑ gaÓha ammÈ”ti. “NÈhaÑ evar|paÑ gaÓhituÑ visahÈmÊ”ti Èha. SÈ 
dutiyampi tatiyampi vutte “kiÑ vatvÈ gaÓhÈmi ammÈ”ti Èha. “Mama dhÊtÈ 
PadumavatiÑ deviÑ passatÊ”ti vatvÈ gaÓhÈhÊti. SÈ “yaÑ vÈ taÑ vÈ hot|”ti 
gantvÈ sahassaca~koÔakaÑ gaÓhi. Atha naÑ manussÈ pucchiÑsu 
“PadumavatiÑ deviÑ passasi ammÈ”ti. “AhaÑ na passÈmi, dhÊtÈ kira me 
passatÊ”ti Èha. Te “kahaÑ pana sÈ ammÈ”ti vatvÈ tÈya saddhiÑ 
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gantvÈ PadumavatiÑ saÒjÈnitvÈ pÈdesu nipatiÑsu. TasmiÑ kÈle sÈ 
“PadumavatÊ devÊ ayan”ti ÒatvÈ “bhÈriyaÑ vata itthiyÈ kammaÑ kataÑ, yÈ 
evaÑvidhassa raÒÒo mahesÊ samÈnÈ evar|pe ÔhÈne nirÈrakkhÈ vasÊ”ti Èha. 

 Tepi rÈjapurisÈ PadumavatiyÈ nivesanaÑ setasÈÓÊhi parikkhipÈpetvÈ 
dvÈre ÈrakkhaÑ ÔhapetvÈ gantvÈ raÒÒo ÈrocesuÑ. RÈjÈ suvaÓÓasivikaÑ 
pesesi. SÈ “ahaÑ evaÑ na gamissÈmi, mama vasanaÔÔhÈnato paÔÔhÈya yÈva 
rÈjagehaÑ etthantare varapotthakacittattharaÓe attharÈpetvÈ upari 
suvaÓÓatÈrakavicittaÑ celavitÈnaÑ bandhÈpetvÈ pasÈdhanatthÈya 
sabbÈla~kÈresu pahitesu padasÈva gamissÈmi, evaÑ me nÈgarÈ sampattiÑ 
passissantÊ”ti Èha. RÈjÈ “PadumavatiyÈ yathÈruciÑ karothÈ”ti Èha. Tato 
PadumavatÊ sabbapasÈdhanaÑ pasÈdhetvÈ “rÈjagehaÑ gamissÈmÊ”ti 
maggaÑ paÔipajji. AthassÈ akkanta-akkantaÔÔhÈne 
varapotthakacittattharaÓÈni bhinditvÈ padumapupphÈni uÔÔhahiÑsu. SÈ 
mahÈjanassa attano sampattiÑ dassetvÈ1 rÈjanivesanaÑ Èruyha sabbepi te 
celacittattharaÓe tassÈ mahallikÈya posÈvanikam|laÑ katvÈ dÈpesi. 

 RÈjÈpi kho tÈ paÒcasatÈ itthiyo pakkosÈpetvÈ “imÈyo te devi dÈsiyo 
katvÈ demÊ”ti Èha. SÈdhu mahÈrÈja, etÈsaÑ mayhaÑ dinnabhÈvaÑ 
sakalanagare jÈnÈpehÊti. RÈjÈ nagare bheriÑ carÈpesi “PadumavatiyÈ 
dubbhikÈ2 paÒcasatÈ itthiyo etissÈva dÈsiyo katvÈ dinnÈ”ti. SÈ “tÈsaÑ 
sakalanÈgarena dÈsibhÈvo sallakkhito”ti ÒatvÈ “ahaÑ mama dÈsiyo bhujissÈ 
kÈtuÑ labhÈmi devÈ”ti rÈjÈnaÑ pucchi. Tava icchÈ devÊti. “EvaÑ sante 
tameva bhericÈrikaÑ pakkosÈpetvÈ ‘PadumavatideviyÈ attano dÈsiyo katvÈ 
dinnÈ paÒcasatÈ itthiyo sabbÈva bhujissÈ katÈ’ti puna bheriÑ carÈpethÈ”ti 
Èha. SÈ tÈsaÑ bhujissabhÈve kate ek|nÈni paÒcaputtasatÈni tÈsaÑyeva hatthe 
posanatthÈya datvÈ sayaÑ MahÈpadumakumÈraÑyeva gaÓhi. 

 AthÈparabhÈge tesaÑ kumÈrÈnaÑ kÊÄanavaye sampatte rÈjÈ uyyÈne 
nÈnÈvidhaÑ kÊÄanaÔÔhÈnaÑ kÈresi. Te attano soÄasavassuddesikakÈle sabbeva 
ekato hutvÈ uyyÈne PadumasaÒchannÈya 
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ma~galapokkharaÓiyÈ kÊÄantÈ navapadumÈni pupphitÈni purÈÓapadumÈni ca 
vaÓÔato patantÈni disvÈ “imassa tÈva anupÈdinnakassa evar|pÈ jarÈ pÈpuÓÈti, 
kima~gaÑ pana amhÈkaÑ sarÊrassa. Idampi hi evaÑgatikameva 
bhavissatÊ”ti ÈrammaÓaÑ gahetvÈ sabbeva paccekabodhiÒÈÓaÑ nibbattetvÈ 
uÔÔhÈyuÔÔhÈya padumakaÓÓikÈsu palla~kena nisÊdiÑsu. 

 Atha tehi saddhiÑ gatarÈjapurisÈ bahugataÑ divasaÑ ÒatvÈ “ayyaputtÈ 
tumhÈkaÑ velaÑ jÈnÈthÈ”ti ÈhaÑsu. Te tuÓhÊ ahesuÑ. PurisÈ gantvÈ raÒÒo 
ÈrocesuÑ “kumÈrÈ deva padumakaÓÓikÈsu nisinnÈ, amhesu kathentesupi 
vacÊbhedaÑ na karontÊ”ti. YathÈruciyÈ nesaÑ nisÊdituÑ dethÈti. Te 
sabbarattiÑ gahitÈrakkhÈ padumakaÓÓikÈsu nisinnaniyÈmeneva aruÓaÑ 
uÔÔhÈpesuÑ. PurisÈ punadivase upasa~kamitvÈ “devÈ velaÑ jÈnÈthÈ”ti 
ÈhaÑsu. Na mayaÑ devÈ, PaccekabuddhÈ nÈma mayaÑ amhÈti. AyyÈ 
tumhe bhÈriyaÑ kathaÑ kathetha, PaccekabuddhÈ nÈma tumhÈdisÈ na honti, 
dva~gulakesamassudharÈ kÈye paÔimukka-aÔÔhaparikkhÈrÈ hontÊti. Te 
dakkhiÓahatthena sÊsaÑ parÈmasiÑsu, tÈvadeva gihili~gaÑ antaradhÈyi. 
AÔÔha parikkhÈrÈ kÈye paÔimukkÈ ca ahesuÑ. Tato passantasseva 
mahÈjanassa ÈkÈsena Nandam|lakapabbhÈraÑ agamaÑsu. 

 SÈpi kho PadumavatÊ devÊ “ahaÑ bahuputtÈ hutvÈ niputtÈ jÈtÈ”ti 
hadayasokaÑ patvÈ teneva sokena kÈla~katvÈ RÈjagahanagare dvÈragÈmake 
sahatthena kammaÑ katvÈ jÊvanaÔÔhÈne nibbatti. AthÈparabhÈge kulagharaÑ 
gatÈ ekadivasaÑ sÈmikassa khettaÑ yÈguÑ haramÈnÈ tesaÑ attano 
puttÈnaÑ antare aÔÔha Paccekabuddhe bhikkhÈcÈravelÈya ÈkÈsena gacchante 
disvÈ sÊghaÑ sÊghaÑ gantvÈ sÈmikassa Èrocesi “passa ayya Paccekabuddhe, 
ete1 nimantetvÈ bhojessÈmÈ”ti. So Èha “samaÓasakuÓÈ nÈmete aÒÒatthÈpi2 
evaÑ caranti, na ete PaccekabuddhÈ”ti te tesaÑ kathentÈnaÑyeva avid|re 
ÔhÈne otariÑsu. SÈ itthÊ taÑ divasaÑ attano bhattakhajjabhojanaÑ3 tesaÑ 
datvÈ “svepi aÔÔha janÈ mayhaÑ bhikkhaÑ gaÓhathÈ”ti Èha. SÈdhu upÈsike, 
tava sakkÈro ettakova hotu, ÈsanÈni ca aÔÔheva hontu, aÒÒepi bah| 
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Paccekabuddhe disvÈ tava cittaÑ pasÊdeyyÈsÊti1. SÈ punadivase aÔÔha ÈsanÈni 
paÒÒÈpetvÈ aÔÔhannaÑ sakkÈrasammÈnaÑ paÔiyÈdetvÈ nisÊdi. 

 NimantitapaccekabuddhÈ sesÈnaÑ saÒÒaÑ adaÑsu “mÈrisÈ ajja 
aÒÒattha agantvÈ sabbeva tumhÈkaÑ mÈtu sa~gahaÑ karothÈ”ti. Te tesaÑ 
vacanaÑ sutvÈ sabbeva ekato ÈkÈsena ÈgantvÈ mÈtugharadvÈre 
pÈturahesuÑ. SÈpi paÔhamaÑ laddhasaÒÒatÈya bah|pi disvÈ na kampittha. 
Sabbepi te gehaÑ pavesetvÈ Èsanesu nisÊdÈpesi. Tesu paÔipÈÔiyÈ nisÊdantesu 
navamo aÒÒÈni aÔÔha ÈsanÈni mÈpetvÈ sayaÑ dhurÈsane2 nisÊdati, yÈva 
ÈsanÈni vaÉÉhanti, tÈva gehaÑ vaÉÉhati. EvaÑ tesu sabbesupi nisinnesu sÈ 
itthÊ aÔÔhannaÑ PaccekabuddhÈnaÑ paÔiyÈditaÑ sakkÈraÑ paÒcasatÈnampi 
yÈvadatthaÑ datvÈ aÔÔha nÊluppalahatthake ÈharitvÈ 
nimantitapaccekabuddhÈnaÑyeva pÈdam|le ÔhapetvÈ Èha “mayhaÑ bhante 
nibbattanibbattaÔÔhÈne sarÊravaÓÓo imesaÑ nÊluppalÈnaÑ antogabbhavaÓÓo 
viya hot|”ti patthanaÑ akÈsi. PaccekabuddhÈ mÈtu anumodanaÑ katvÈ 
GanthamÈdanaÑyeva agamaÑsu. 

 SÈpi yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ tato cutÈ devaloke nibbattitvÈ imasmiÑ 
BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ seÔÔhikule paÔisandhiÑ gaÓhi. 
NÊluppalagabbhasamÈnavaÓÓatÈya cassÈ UppalavaÓÓÈtveva nÈmaÑ akaÑsu. 
AthassÈ vayappattakÈle sakalajambudÊpe rÈjÈno ca seÔÔhino ca seÔÔhissa 
santikaÑ3 d|taÑ pahiÓiÑsu “dhÊtaraÑ amhÈkaÑ det|”ti. ApahiÓanto nÈma 
nÈhosi. Tato seÔÔhi cintesi “ahaÑ sabbesaÑ manaÑ gahetuÑ na sakkhissÈmi, 
upÈyaÑ panekaÑ karissÈmÊ”ti dhÊtaraÑ pakkosÈpetvÈ “pabbajituÑ amma 
sakkhissasÊ”ti Èha. TassÈ pacchimabhavikattÈ pitu vacanaÑ sÊse 
ÈsittasatapÈkatelaÑ viya ahosi. TasmÈ pitaraÑ “pabbajissÈmi tÈtÈ”ti Èha. So 
tassÈ sakkÈraÑ katvÈ bhikkhunupassayaÑ netvÈ pabbÈjesi. TassÈ 
acirapabbajitÈya eva uposathÈgÈre kÈlavÈro pÈpuÓi. SÈ padÊpaÑ jÈletvÈ 
uposathÈgÈraÑ sammajitvÈ dÊpasikhÈya nimittaÑ gaÓhitvÈ ÔhitÈva 
punappunaÑ olokayamÈnÈ tejokasiÓÈrammaÓaÑ jhÈnaÑ nibbattetvÈ tadeva 
pÈdakaÑ katvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Arahattaphalena 
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saddhiÑyeva ca abhiÒÒÈpaÔisambhidÈpi ijjhiÑsu. Visesato pana 
iddhivikubbane ciÓÓavasÊ ahosi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

   “Padumuttaro nÈma Jino, sabbadhammÈna pÈrag|. 
   Ito satasahassamhi, kappe uppajji nÈyako. 

   TadÈhaÑ HaÑsavatiyaÑ, jÈtÈ seÔÔhikule ahuÑ. 
   NÈnÈratanapajjote, mahÈsukhasamappitÈ. 

   UpetvÈ taÑ mahÈvÊraÑ, assosiÑ dhammadesanaÑ. 
   Tato jÈtappasÈdÈhaÑ, upemi saraÓaÑ JinaÑ. 

   BhagavÈ iddhimantÊnaÑ, aggaÑ vaÓÓesi nÈyako. 
   BhikkhuniÑ lajjiniÑ tÈdiÑ, samÈdhijhÈnakovidaÑ. 

   TadÈ muditacittÈhaÑ, taÑ ÔhÈnaÑ abhika~khinÊ. 
   NimantitvÈ DasabalaÑ, sasaÑghaÑ LokanÈyakaÑ. 

   BhojayitvÈna sattÈhaÑ, datvÈna ca ticÊvaraÑ. 
   SattamÈlaÑ gahetvÈna, uppalÈdevagandhikaÑ. 

   Satthu pÈde ÔhapetvÈna, ÒÈÓamhi abhip|jayiÑ. 
   Nipacca sirasÈ pÈde, idaÑ vacanamabraviÑ. 

   YÈdisÈ vaÓÓitÈ vÊra, ito aÔÔhamake Muni. 
   TÈdisÈhaÑ bhavissÈmi, yadi sijjhati nÈyaka. 

   TadÈ avoca maÑ SatthÈ, vissaÔÔhÈ hohi dÈrike. 
   AnÈgatamhi addhÈne, lacchase taÑ manorathaÑ. 

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

   Tassa dhammesu dÈyÈdÈ, orasÈ dhammanimmitÈ. 
   NÈmenuppalavaÓÓÈti, r|pena ca yasassinÊ. 

   AbhiÒÒÈsu vasippattÈ, SatthusÈsanakÈrikÈ. 
   SabbÈsavaparikkhÊÓÈ, hessasÊ Satthu sÈvikÈ. 
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   TadÈhaÑ muditÈ hutvÈ, yÈvajÊvaÑ tadÈ JinaÑ. 
   MettacittÈ paricariÑ, sasaÑghaÑ LokanÈyakaÑ. 

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

   Tato cutÈhaÑ manuje, upapannÈ Sayambhuno. 
   Uppalehi paÔicchannaÑ, piÓÉapÈtamadÈsahaÑ. 

   Ekanavutito kappe, VipassÊ nÈma nÈyako. 
   Uppajji cÈrudassano, sabbadhammesu cakkhumÈ. 

   SeÔÔhidhÊtÈ tadÈ hutvÈ, BÈrÈÓasipuruttame. 
   NimantetvÈna SambuddhaÑ, sasaÑghaÑ LokanÈyakaÑ. 

   MahÈdÈnaÑ daditvÈna, uppalehi vinÈyakaÑ. 
   P|jayitvÈ cetasÈva, vaÓÓasobhaÑ apatthayiÑ. 

   Imamhi Bhaddake kappe, Brahmabandhu mahÈyaso. 
   Kassapo nÈma gottena, uppajji vadataÑ varo. 

   UpaÔÔhÈko Mahesissa, tadÈ Èsi narissaro. 
   KÈsirÈjÈ KikÊ nÈma, BÈrÈÓasipuruttame. 

   TassÈsiÑ dutiyÈ dhÊtÈ, samaÓaguttasavhayÈ. 
   DhammaÑ sutvÈ jinaggassa, pabbajjaÑ samarocayiÑ.  

   AnujÈni na no tÈto, agÈreva tadÈ mayaÑ. 
   VÊsavassasahassÈni, vicarimha atanditÈ. 

   KomÈribrahmacariyaÑ, rÈjakaÒÒÈ sukhedhitÈ. 
   BuddhopaÔÔhÈnaniratÈ, muditÈ sattadhÊtaro. 

   SamaÓÊ samaÓaguttÈ ca, bhikkhunÊ bhikkhudÈyikÈ. 
   DhammÈ ceva sudhammÈ ca, sattamÊ saÑghadÈyikÈ. 

   AhaÑ KhemÈ ca sappaÒÒÈ, PaÔÈcÈrÈ ca KuÓÉalÈ. 
   KisÈgotamÊ DhammadinnÈ, VisÈkhÈ hoti sattamÊ. 
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   Tehi kammehi sukatehi, cetanÈpaÓidhÊhi ca. 
   JahitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, TÈvatiÑsamagacchahaÑ. 

   Tato cutÈ manussesu, upapannÈ mahÈkule. 
   PÊtaÑ maÔÔhaÑ varaÑ dussaÑ, adaÑ Arahato ahaÑ. 

   Tato cutÈ’riÔÔhapure, jÈtÈ vippakule ahaÑ. 
   DhÊtÈ tiriÔivacchassa, UmmÈdantÊ manoharÈ. 

   Tato cutÈ janapade, kule aÒÒatare ahaÑ. 
   Pas|tÈ nÈtiphÊtamhi, sÈliÑ gopemahaÑ tadÈ. 

   DisvÈ paccekasambuddhaÑ, paÒcalÈjasatÈnihaÑ. 
   DatvÈ PadumacchannÈni, paÒca puttasatÈnihaÑ. 

   PatthayiÑ tepi patthesuÑ, madhuÑ datvÈ Sayambhuno. 
   Tato cutÈ araÒÒehaÑ, ajÈyiÑ Padumodare. 

   KÈsiraÒÒo mahesÊhaÑ, hutvÈ sakkatap|jitÈ. 
   AjaniÑ rÈjaputtÈnaÑ, anunaÑ satapaÒcakaÑ. 

   YadÈ te yobbanappattÈ, kiÑÄantÈ jalakÊÄitaÑ. 
   DisvÈ opattapadumaÑ, ÈsuÑ paccekanÈyakÈ. 

   SÈhaÑ tehi vinÈbh|tÈ, sutavÊrehi sokinÊ. 
   CutÈ isigilipasse, gÈmakamhi ajÈyihaÑ.    

   YadÈ BuddhÈ sutamatÊ, sutÈnaÑ bhattunopi ca. 
   YÈguÑ ÈdÈya gacchantÊ, aÔÔha paccekanÈyake. 

   BhikkhÈya gÈmaÑ gacchante, disvÈ putte anussariÑ. 
   KhÊradhÈrÈ viniggacchi, tadÈ me puttapemasÈ. 

   Tato tesaÑ adaÑ yÈguÑ, pasannÈ sehi pÈÓibhi. 
   Tato cutÈhaÑ tidasaÑ, nandanaÑ upapajjahaÑ. 

   AnubhotvÈ sukhaÑ, dukkhaÑ saÑsaritvÈ bhavÈbhave. 
   TavatthÈya mahÈvÊra, pariccattaÒca jÊvitaÑ. 
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   DhÊtÈ tuyhaÑ mahÈvÊra, paÒÒavanta jutindhara. 
   BahuÒca dukkaraÑ kammaÑ, kataÑ me atidukkaraÑ. 

   RÈhulo ca ahaÒceva, nekajÈtisate bah|. 
   EkasmiÑ sambhave jÈtÈ, samÈnacchandamÈnasÈ. 

   Nibbatti ekato hoti, jÈtiyÈpi ca ekato. 
   Pacchime bhave sampatte, ubhopi nÈnÈsambhavÈ. 

   PurimÈnaÑ jinaggÈnaÑ, sa~gamaÑ te nidassitaÑ. 
   AdhikÈraÑ bahuÑ mayhaÑ, tuyhatthÈya MahÈmuni. 

   YaÑ mayÈ p|ritaÑ kammaÑ, kusalaÑ sara me Muni. 
   TavatthÈya mahÈvÊra, puÒÒaÑ upacitaÑ mayÈ. 

   AbhabbaÔÔhÈne vajjetvÈ, vÈrayanti anÈcÈraÑ. 
   TavatthÈya mahÈvÊra, cattaÑ me jÊvitaÑ bahuÑ. 

   EvaÑ bahuvidhaÑ dukkhaÑ, sampatti ca bahubbidhÈ. 
   Pacchime bhave sampatte, jÈtÈ SÈvatthiyaÑ pure. 

   MahÈdhanaseÔÔhikule, sukhite sajjite tathÈ. 
   NÈnÈratanapajjote, sabbakÈmasamiddhine. 

   SakkatÈ p|jitÈ ceva, mÈnitÈpacitÈ tathÈ. 
   1R|pasÊrimanuppattÈ, kulesu abhisakkatÈ1. 

   AtÊva patthitÈ cÈsiÑ, r|pasobhasirÊhi ca. 
   PatthitÈ seÔÔhiputtehi, anekehi satehipi. 

   AgÈraÑ pajahitvÈna, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 
   AÉÉhamÈse asampatte, catusaccamapÈpuÓiÑ. 

   IddhiyÈ abhinimmitvÈ, caturassaÑ rathaÑ ahaÑ. 
   Buddhassa pÈde vandissaÑ, LokanÈthassa tÈdino. 

   IddhÊsu ca vasÊ homi, dibbÈya sotadhÈtuyÈ. 
   CetopariyaÒÈÓassa, vasÊ homi MahÈmune. 
______________________________________________________________
 1-1. R|pasobhaggasampannÈ, kulesu abhisammatÈ. (SÊ) 
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 PubbenivÈsaÑ, jÈnÈmi, dibbacakkhu visodhitaÑ. 
 SabbÈsavaparikkhÊÓÈ, natthi dÈni punabbhavo. 

 AtthadhammaniruttÊsu, paÔibhÈne tatheva ca. 
 ©ÈÓaÑ me vimalaÑ suddhaÑ, pabhÈvena Mahesino. 

 CÊvaraÑ piÓÉapÈtaÒca, paccayaÑ sayanÈsanaÑ. 
 KhaÓena upanÈmenti sahassÈni samantato. 

 Jino tamhi guÓe tuÔÔho, etadagge Ôhapesi maÑ. 
 AggÈ iddhimatÊnanti, parisÈsu vinÈyako. 

 PariciÓÓo mayÈ SatthÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 
 Ohito garuko bhÈro, bhavanettisam|hatÈ. 

 YassatthÈya pabbajitÈ, agÈrasmÈnagÈriyaÑ. 
 So me attho anuppatto, sabbasaÑyojanakkhayo. 

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

 AyaÑ pana therÊ yadÈ BhagavÈ SÈvatthinagaradvÈre 
yamakapÈÔihÈriyaÑ kÈtuÑ kaÓÉamba1 rukkham|laÑ upagaÒchi, tadÈ 
SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ evamÈha “ahaÑ bhante pÈÔihÈriyaÑ 
karissÈmi, yadi BhagavÈ anujÈnÈtÊ”ti sÊhanÈdaÑ nadi. SatthÈ idaÑ kÈraÓaÑ 
aÔÔhuppattiÑ katvÈ JetavanamahÈvihÈre ariyagaÓamajjhe nisinno paÔipÈÔiyÈ 
bhikkhuniyo ÔhÈnantare Ôhapento imaÑ theriÑ iddhimantÊnaÑ aggaÔÔhÈne 
Ôhapesi. SÈ jhÈnasukhena phalasukhena nibbÈnasukhena ca vÊtinÈmentÊ 
ekadivasaÑ kÈmÈnaÑ ÈdÊnavaÑ okÈraÑ saÑkilesaÒca paccavekkhamÈnÈ 
Ga~gÈtÊriyattherassa mÈtuyÈ dhÊtÈya saddhiÑ sapattivÈsaÑ uddissa 
saÑvegajÈtÈya vuttagÈthÈ2 paccanubhÈsantÊ– 
 
 224. “Ubho mÈtÈ ca dhÊtÈ ca, mayaÑ ÈsuÑ sapattiyo. 
 TassÈ me ahu saÑvego, abbhuto lomahaÑsano. 
 
 225. Dhiratthu kÈmÈ asucÊ, duggandhÈ bahukaÓÔakÈ. 
 Yattha mÈtÈ ca dhÊtÈ ca, sabhariyÈ mayaÑ ahuÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. GaÓÉamba (SÊ) 2. YathÈvuttÈ (Ka) 
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 226. KÈmesvÈdÊnavaÑ disvÈ, nekkhammaÑ daÔÔhu khemato. 
 SÈ pabbajiÑ RÈjagahe, agÈrasmÈnagÈriyan”ti– 

imÈ tisso gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha ubho mÈtÈ ca dhÊtÈ ca, mayaÑ ÈsuÑ sapattiyoti mÈtÈ ca dhÊtÈ 
cÈti ubho mayaÑ aÒÒamaÒÒaÑ sapattiyo ahumha. 

 SÈvatthiyaÑ kira aÒÒatarassa vÈÓijassa bhariyÈya pacc|savelÈyaÑ 
kucchiyaÑ gabbho saÓÔhÈsi, sÈ taÑ na aÒÒÈsi. VÈÓijo vibhÈtÈya rattiyÈ 
sakaÔesu bhaÓÉaÑ ÈropetvÈ RÈjagahaÑ uddissa gato. TassÈ gacchante kÈle 
gabbho vaÉÉhetvÈ1 paripÈkaÑ agamÈsi. Atha naÑ sassu evamÈha “mama 
putto cirappavuttho tvaÒca gabbhinÊ, pÈpakaÑ tayÈ katan”ti. SÈ “tava puttato 
aÒÒaÑ purisaÑ na jÈnÈmÊ”ti Èha. TaÑ sutvÈpi sassu asaddahantÊ taÑ 
gharato nikkaÉÉhi. SÈ sÈmikaÑ gavesantÊ anukkamena RÈjagahaÑ sampattÈ. 
TÈvadeva cassÈ kammajavÈtesu calantesu maggasamÊpe aÒÒataraÑ sÈlaÑ 
paviÔÔhÈya gabbhavuÔÔhÈnaÑ ahosi. SÈ suvaÓÓabimbasadisaÑ puttaÑ 
vijÈyitvÈ anÈthasÈlÈyaÑ sayÈpetvÈ udakakiccatthaÑ2 bahi nikkhantÈ. 
AthaÒÒataro aputtako satthavÈho tena maggena gacchanto “assÈmikÈya 
dÈrako, mama putto bhavissatÊ”ti taÑ dhÈtiyÈ hatthe adÈsi. Athassa mÈtÈ 
udakakiccaÑ katvÈ udakaÑ gahetvÈ paÔinivattitvÈ puttaÑ apassantÊ 
sokÈbhibh|tÈ paridevitvÈ RÈjagahaÑ appavisitvÈva maggaÑ paÔipajji. TaÑ 
aÒÒataro corajeÔÔhako antarÈmagge disvÈ paÔibaddhacitto attano pajÈpatiÑ 
akÈsi. SÈ tassa gehe vasantÊ ekaÑ dhÊtaraÑ vijÈyi. Atha sÈ ekadivasaÑ 
dhÊtaraÑ gahetvÈ ÔhitÈ sÈmikena bhaÓÉitvÈ dhÊtaraÑ maÒcake khipi. 
DÈrikÈya sÊsaÑ thokaÑ bhindi. Tato sÈpi sÈmikaÑ bhÈyitvÈ RÈjagahameva 
paccÈgantvÈ serivicÈrena3 vicarati. TassÈ putto paÔhamayobbane Ôhito 
“mÈtÈ”ti ajÈnanto attano pajÈpatiÑ akÈsi. AparabhÈge taÑ 
corajeÔÔhakadhÊtaraÑ bhaginibhÈvaÑ ajÈnanto vivÈhaÑ katvÈ attano gehaÑ 
Ènesi. EvaÑ so attano mÈtaraÑ bhaginiÒca pajÈpatÊ katvÈ vÈsesi. Tena tÈ 
ubhopi sapattivÈsaÑ vasiÑsu. AthakadivasaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. AvaÉÉhitova (SÊ) 2. UdakakiccaÑ kÈtuÑ (SÊ) 3. SerÊvihÈreneva (SÊ) 
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mÈtÈ dhÊtu kesavaÔÔiÑ mocetvÈ |kaÑ olokentÊ sÊse vaÓaÑ disvÈ 
“appevanÈmÈyaÑ mama dhÊtÈ bhaveyyÈ”ti pucchitvÈ saÑvegajÈtÈ hutvÈ 
RÈjagahe bhikkhunupassayaÑ gantvÈ pabbajitvÈ katapubbakiccÈ 
vivekavÈsaÑ vasantÊ attano ca pubbapaÔipattiÑ paccavekkhitvÈ “ubho 
mÈtÈ”ti-ÈdikÈ gÈthÈ abhÈsi. TÈ pana tÈya vuttagÈthÈva kÈmesu 
ÈdÊnavadassanavasena paccanubhÈsantÊ ayaÑ therÊ “ubho mÈtÈ ca dhÊtÈ 
cÈ”ti-ÈdimÈha. Tena vuttaÑ “sÈ jhÈnasukhena phalasukhena nibbÈnasukhena 
ca vÊtinÈmentÊ imÈ tisso gÈthÈ abhÈsÊ”ti. 

 Tattha asucÊti kilesÈsucipaggharaÓena asucÊ. DuggandhÈti 
visagandhavÈyanena p|tigandhÈ. BahukaÓÔakÈti vis|yikappavattiyÈ 
sucaritavinivijjhanaÔÔhena bahuvidhakilesakaÓÔakÈ. TathÈ hi te 
sattis|l|pamÈkÈmÈti vuttÈ. YatthÈti yesu kÈmesu paribhuÒjitabbesu. 
SabhariyÈti samÈnabhariyÈ, sapattiyoti attho. 
 
 227-8. “PubbenivÈsan”ti-ÈdikÈ dve gÈthÈ attano adhigatavisesaÑ 
paccavekkhitvÈ pÊtisomanassajÈtÈya theriyÈ vuttÈ. Tattha cetopariccaÒÈÓanti 
cetopariyaÒÈÓaÑ, sacchikataÑ, pattanti vÈ sambandho. 
 
 229. “IddhiyÈ abhinimmitvÈ, caturassaÑ rathaÑ ahaÑ. 
 Buddhassa pÈde vanditvÈ, LokanÈthassa tÈdino”ti– 

AyaÑ gÈthÈ yadÈ BhagavÈ yamakapÈÔihÈriyaÑ kÈtuÑ 
kaÓÉambarukkham|laÑ upasa~kami, tadÈ ayaÑ therÊ evar|paÑ rathaÑ 
nimminitvÈ tena saddhiÑ Satthu santikaÑ gantvÈ BhagavÈ “ahaÑ 
pÈÔihÈriyaÑ karissÈmi titthiyamadanimmathanÈya1, anujÈnÈthÈ”ti vatvÈ 
Satthu santike aÔÔhÈsi, taÑ sandhÈya vuttÈ. Tattha iddhiyÈ abhinimmitvÈ, 
caturassaÑ rathaÑ ahanti cat|hi assehi yojitaÑ rathaÑ iddhiyÈ 
abhinimminitvÈ Buddhassa Bhagavato pÈde vanditvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsinti 
adhippÈyo. 
______________________________________________________________ 
 1. NimmadanÈya (SÊ) 
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 230. SupupphitaggaÑ upagamma pÈdapaÑ, 
 EkÈ tuvaÑ tiÔÔhasi sÈlam|le. 
 Na cÈpi te dutiyo atthi koci, 
 BÈle na tvaÑ bhÈyati dhuttakÈnaÑ1. 

 Tattha supupphitagganti suÔÔhu pupphita-aggaÑ, aggato paÔÔhÈya 
sabbaphÈlipullanti attho. PÈdapanti rukkhaÑ, idha pana sÈlarukkho 
adhippeto. EkÈ tuvanti ekikÈ tvaÑ idha tiÔÔhasi. Na cÈpi te dutiyo atthi 
kocÊti tava sahÈyabh|to Èrakkhako kocipi natthi, r|pasampattiyÈ vÈ tuyhaÑ 
dutiyo kocipi natthi, asadisar|pÈ ekikÈva imasmiÑ janavivitte ÔhÈne tiÔÔhasi. 
BÈle na tvaÑ bhÈyasi dhuttakÈnanti taruÓike tvaÑ dhuttapurisÈnaÑ kathaÑ 
na bhÈyasi, sakiÒcanakÈrino2 dhuttÈti adhippÈyo. ImaÑ kira gÈthaÑ mÈro 
ekadivasaÑ theriÑ supupphite SÈlavane divÈvihÈraÑ nisinnaÑ disvÈ 
upasa~kamitvÈ vivekato vicchinditukÈmo vÊmaÑsanto Èha. Atha naÑ therÊ 
santajjentÊ attano ÈnubhÈvavasena– 
 
 231. “SataÑ sahassÈnipi dhuttakÈnaÑ, 
 SamÈgatÈ edisakÈ bhaveyyuÑ. 
 LomaÑ na iÒje napi sampavedhe, 
 KiÑ me tuvaÑ mÈra karissase’ko. 
 
 232. EsÈ antaradhÈyÈmi, kucchiÑ vÈ pavisÈmi te. 
 Bhamukantare tiÔÔhÈmi, tiÔÔhantiÑ maÑ na dakkhasi. 
 
 233. Cittamhi vasÊbh|tÈhaÑ, iddhipÈdÈ subhÈvitÈ. 
 ChaÄabhiÒÒÈ sacchikatÈ, kataÑ Bbuddhassa sÈsanaÑ. 
 
 234. Sattis|l|pamÈ kÈmÈ, khandhÈ’saÑ adhikuÔÔanÈ. 
 YaÑ tvaÑ kÈmaratiÑ br|si, aratÊ dÈni sÈ mama. 
 
 235. Sabbattha vihatÈ nandÊ, tamokhandho padÈlito. 
 EvaÑ jÈnÈhi pÈpima, nihato tvamasi antakÈ”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. Na tvaÑ bÈle (TherÊpÈÄiyaÑ) 2. KiÒcanakÈrino hi (SÊ) 
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 Tattha sataÑ sahassÈnipi dhuttakÈnaÑ, samÈgatÈ edisakÈ bhaveyyunti 
yÈdisako tvaÑ edisakÈ evar|pÈ anekasatasahassamattÈpi dhuttakÈ samÈgatÈ 
yadi bhaveyyuÑ. LomaÑ na iÒje napi sampavedheti lomamattampi na 
iÒjeyya na sampavedheyya. KiÑ me tuvaÑ mÈra karissase’koti mÈra tvaÑ 
ekakova mayhaÑ kiÑ karissasi. 

 IdÈni mÈrassa attano kiÒcipi kÈtuÑ asamatthataÑyeva vibhÈventÊ “esÈ 
antaradhÈyÈmÊ”ti gÈthamÈha. TassÈttho–mÈra esÈhaÑ tava purato ÔhitÈva 
antaradhÈyÈmi adassanaÑ gacchÈmi, ajÈnantasseva te kucchiÑ vÈ pavisÈmi, 
bhamukantare vÈ tiÔÔhÈmi. EvaÑ tiÔÔhantiÑ ca maÑ tvaÑ na passasi. 

 KasmÈti ce? Cittamhi vasÊbh|tÈhaÑ, iddhipÈdÈ subhÈvitÈ, ahaÑ camhi1 
mÈra mayhaÑ cittaÑ vasÊbhÈvappattaÑ, cattÈropi iddhipÈdÈ mayÈ suÔÔhu 
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ, tasmÈ ahaÑ yathÈvuttÈya iddhivisayatÈya2 pahomÊti. 
SesaÑ sabbaÑ heÔÔhÈ vuttanayattÈ uttÈnameva. 
 

UppalavaÓÓÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

DvÈdasanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. AhaÒhi (Ka) 2. IddhivasitÈya (Ka)

 



  
   

12. SoÄasanipÈta 
 

1. PuÓÓÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 SoÄasanipÈte udahÈrÊ ahaÑ sÊteti-ÈdikÈ PuÓÓÈya theriyÈ gÈthÈ. Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔupanissayaÑ kusalaÑ 
upacinantÊ Vipassissa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patvÈ 
hetusampannatÈya saÒjÈtasaÑvegÈ bhikkhunÊnaÑ santikaÑ gantvÈ 
dhammaÑ sutvÈ laddhappasÈdÈ pabbajitvÈ parisuddhasÊlÈ TÊÓi PiÔakÈni 
uggahetvÈ bahussutÈ dhammadharÈ dhammakathikÈ ca ahosi. YathÈ ca 
Vipassissa Bhagavato sÈsane, evaÑ Sikhissa Vessabhussa Kakusandhassa 
KoÓÈgamanassa Kassapassa ca Bhagavato sÈsane pabbajitvÈ sÊlasampannÈ 
bahussutÈ dhammadharÈ dhammakathikÈ ca ahosi. MÈnadhÈtukattÈ pana 
kilese samucchindituÑ nÈsakkhi. MÈnopanissayavasena kammassa katattÈ 
imasmiÑ BuddhuppÈde AnÈthapiÓÉikassa seÔÔhino gharadÈsiyÈ kucchimhi 
nibbatti, PuÓÓÈtissÈ nÈmaÑ ahosi. SÈ SÊhanÈdasuttanta desanÈya1 sotÈpannÈ 
hutvÈ pacchÈ udakasuddhikaÑ brÈhmaÓaÑ dametvÈ seÔÔhinÈ sambhÈvitÈ 
hutvÈ tena bhujissabhÈvaÑ pÈpitÈ taÑ pabbajjaÑ anujÈnÈpetvÈ pabbajitvÈ 
vipassanÈya kammaÑ karontÊ na cirasseva saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ 
pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

   “Vipassino Bhagavato, Sikhino Vessabhussa ca. 
   Kakusandhassa Munino, KoÓÈgamanatÈdino. 

   Kassapassa ca Buddhassa, pabbajitvÈna sÈsane. 
   BhikkhunÊ sÊlasampannÈ, nipakÈ saÑvutindriyÈ. 

   BahussutÈ dhammadharÈ, dhammatthapaÔipucchikÈ. 
   UggahetÈ ca dhammÈnaÑ, sotÈ payirupÈsitÈ. 

   DesentÊ janamajjhehaÑ, ahosiÑ JinasÈsane. 
   BÈhusaccena tenÈhaÑ, pesalÈ abhimaÒÒisaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 1. 97 piÔÔhÈdÊsu. 2. Khu 4. 293 piÔÔhÈdÊsu. 
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   Pacchime ca bhave dÈni, SÈvatthiyaÑ puruttame. 
   AnÈthapiÓÉino gehe, jÈtÈhaÑ kumbhadÈsiyÈ. 

   GatÈ udakahÈriyaÑ, sotthiyaÑ dijamaddasaÑ. 
   SÊtaÔÔaÑ toyamajjhamhi, taÑ disvÈ idamabraviÑ. 

   UdahÈrÊ ahaÑ sÊte, sadÈ udakamotariÑ. 
   AyyÈnaÑ daÓÉabhayabhÊtÈ, vÈcÈdosabhayaÔÔitÈ. 

   Kassa brÈhmaÓa tvaÑ bhÊto, sadÈ udakamotari. 
   VedhamÈnehi gattehi, sÊtaÑ vedayase bhusaÑ. 

   JÈnantÊ vata maÑ bhoti, puÓÓike paripucchasi. 
   KarontaÑ kusalaÑ kammaÑ, rundhantaÑ katapÈpakaÑ. 

   Yo ce1 vuÉÉho daharo vÈ, pÈpakammaÑ pakubbati. 
   DakÈbhisecanÈ2 sopi, pÈpakammÈ pamuccati. 

   Uttarantassa akkhÈsiÑ, dhammatthasaÑhitaÑ padaÑ. 
   TaÒca sutvÈ sa saÑviggo, pabbajitvÈrahÈ ahu. 

   P|rentÊ |nakasataÑ, jÈtÈ dÈsikule yato. 
   Tato PuÓÓÈti nÈmaÑ me, bhujissaÑ maÑ akaÑsu te.  

   SeÔÔhiÑ tatonujÈnetvÈ, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 
   Na cireneva kÈlena, arahattamapÈpuÓiÑ. 

   IddhÊsu ca vasÊ homi, dibbÈya sotadhÈtuyÈ. 
   CetopariyaÒÈÓassa, vasÊ homi MahÈmune.   

   PubbenivÈsaÑ jÈnÈmi, dibbacakkhu visodhitaÑ. 
   SabbÈsavaparikkhÊÓÈ, natthi dÈni punabbhavo. 

   AtthadhammaniruttÊsu, paÔibhÈne tatheva ca. 
   ©ÈÓaÑ me vimalaÑ suddhaÑ, BuddhaseÔÔhassa vÈhasÈ. 
______________________________________________________________ 
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 TherÊgÈthÈ-aÔÔhakathÈ 209
   

 BhÈvanÈya mahÈpaÒÒÈ, suteneva sutÈvinÊ. 
 MÈnena nÊvakulajÈ, na hi kammaÑ vinassati. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ udÈnavasena– 
 
 236. “UdahÈrÊ ahaÑ sÊte, sadÈ udakamotariÑ. 
 AyyÈnaÑ daÓÉabhayabhÊtÈ, vÈcÈdosabhayaÔÔitÈ. 
 
 237. Kassa brÈhmaÓa tvaÑ bhÊto, sadÈ udakamotari. 
 VedhamÈnehi gattehi, sÊtaÑ vedayase bhusaÑ. 
 
 238. JÈnantÊ vata maÑ1 bhoti, puÓÓike paripucchasi. 
 KarontaÑ kusalaÑ kammaÑ, rundhantaÑ katapÈpakaÑ. 
 
 239. Yo ca vuÉÉho daharo vÈ, pÈpakammaÑ pakubbati. 
 DakÈbhisecanÈ sopi, pÈpakammÈ pamuccati. 
 
 240. Ko nu te idamakkhÈsi, ajÈnantassa ajÈnako. 
 ‘DakÈbhisecanÈ nÈma, pÈpakammÈ pamuccati’. 
 
 241. SaggaÑ nuna gamissanti, sabbe maÓÉ|kakacchapÈ. 
 NÈgÈ ca susumÈrÈ ca, ye caÒÒe udake carÈ. 
  
 242. OrabbhikÈ s|karikÈ, macchikÈ migabandhakÈ. 
 CorÈ ca vajjhaghÈtÈ ca, ye caÒÒe pÈpakammino. 
 DakÈbhisecanÈ tepi, pÈpakammÈ pamuccare. 
 
 243. Sace imÈ nadiyo te, pÈpaÑ pubbe kataÑ vahuÑ. 
 PuÒÒampi’mÈ vaheyyuÑ te, tena tvaÑ paribÈhiro. 
 
 244. Yassa brÈhmaÓa tvaÑ bhÊto, sadÈ udakamotari. 
 Tameva brahme mÈkÈsi, mÈ te sÊtaÑ chaviÑ hane. 
 
 245. KummaggapaÔipannaÑ maÑ, ariyamaggaÑ samÈnayi. 
 DakÈbhisecanÈ bhoti, imaÑ sÈÄaÑ dadÈmi te. 
______________________________________________________________ 
 1. JÈnantÊ ca tuvaÑ (PÈÄi) 
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 246. Tuyheva sÈÄako hotu, nÈhamicchÈmi sÈÔakaÑ. 
 Sace bhÈyasi dukkhassa, sace te dukkhamappiyaÑ. 
 
 247. MÈkÈsi pÈpakaÑ kammaÑ, Èvi vÈ yadi vÈ raho. 
 Sace ca pÈpakaÑ kammaÑ, karissasi karosi vÈ. 
 
 248. Na te dukkhÈ pamutyatthi, upeccÈpi palÈyato. 
 Sace bhÈyasi dukkhassa, sace te dukkhamappiyaÑ. 
 
 249. Upehi saraÓaÑ BuddhaÑ, dhammaÑ saÑghaÒca tÈdinaÑ. 
 SamÈdiyÈhi sÊlÈni, taÑ te atthÈya hehiti. 
 
 250. Upemi saraÓaÑ BuddhaÑ, dhammaÑ saÑghaÒca tÈdinaÑ. 
 SamÈdiyÈmi sÊlÈni, taÑ me atthÈya hehiti. 
 
 251. Brahmabandhu pure ÈsiÑ, ajja’mhi saccabrÈhmaÓo. 
 Tevijjo vedasampanno, sottiyo camhi nhÈtako”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha udahÈrÊti ghaÔena udakaÑ vÈhikÈ1. SÊte tadÈ udakamotarinti 
sÊtakÈlepi sabbadÈ rattindivaÑ udakaÑ otariÑ. YadÈ yadÈ ayyakÈnaÑ 
udakena attho, tadÈ tadÈ udakaÑ pÈvisiÑ, udakamotaritvÈ udakaÑ 
upanesinti adhippÈyo. AyyÈnaÑ daÓÉabhayabhÊtÈti ayyakÈnaÑ 
daÓÉabhayena bhÊtÈ. VÈcÈdosabhayaÔÔitÈti vacÊdaÓÉabhayena ceva 
dosabhayena ca aÔÔitÈ pÊÄitÈ, sÊtepi udakamotarinti yojanÈ. 

 AthekadivasaÑ PuÓÓÈ dÈsÊ ghaÔena udakaÑ ÈnetuÑ udakatitthaÑ gatÈ 
tattha addasa aÒÒataraÑ brÈhmaÓaÑ udakasuddhikaÑ himapÈtasamaye 
mahati sÊte vattamÈne pÈtova udakaÑ otaritvÈ sasÊsaÑ nimujjitvÈ mante 
jappitvÈ udakato uÔÔhahitvÈ allavatthaÑ allakesaÑ pavedhantaÑ dantavÊÓaÑ 
vÈdayamÈnaÑ. TaÑ disvÈ karuÓÈya saÒcoditamÈnasÈ tato naÑ diÔÔhigatÈ 
vivecetukÈmÈ “kassa brÈhmaÓa tvaÑ bhÊto”ti gÈthamÈha. Tattha kassa 
brÈhmaÓa tvaÑ kuto ca nÈma bhayahetuto bhÊto hutvÈ 
______________________________________________________________ 
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sadÈ udakamotarisabbakÈlaÑ sÈyaÑ pÈtaÑ udakaÑ otari. OtaritvÈ ca 
vedhamÈnehi kampamÈnehi gattehi sarÊrÈvayavehi sÊtaÑ vedayase bhusaÑ 
sÊtadukkhaÑ ativiya dussahaÑ1 paÔisaÑvedayasi paccanubhavasi. 

 JÈnantÊ vata maÑ bhotÊti bhoti puÓÓike tvaÑ taÑ upacitaÑ 
pÈpakammaÑ rundhantaÑ nivÈraÓasamatthaÑ kusalaÑ kammaÑ iminÈ 
udakorohanena karontaÑ maÑ jÈnanti vata2 paripucchasi. 

 Nanu ayamattho loke pÈkaÔo eva, tathÈpi mayaÑ tuyhaÑ vadÈmÈti 
dassento “yo ca vuÉÉho”ti gÈthamÈha. Tassattho–vuÉÉho vÈ daharo vÈ 
majjhimo vÈ yo koci hiÑsÈdibhedaÑ pÈpakammaÑ pakubbati ativiya 
karoti, sopi bhusaÑ pÈpakammanirato3 dakÈbhisecanÈ sinÈnena tato 
pÈpakammÈ pamuccati accantameva vimuccatÊti.  

 TaÑ sutvÈ puÓÓikÈ tassa paÔivacanaÑ dentÊ “ko nu te”ti-ÈdimÈha. 
Tattha ko nu te idamakkhÈsi, ajÈnantassa ajÈnakoti kammavipÈkaÑ 
ajÈnantassa te sabbena sabbaÑ kammavipÈkaÑ ajÈnato ajÈnako aviddasu 
bÈlo udakÈbhisecanahetu pÈpakammato pamuccatÊti idaÑ atthajÈtaÑ ko nu 
nÈma akkhÈsi, na so saddheyyavacano, nÈpi cetaÑ yuttanti adhippÈyo. 

 IdÈnissa tameva yutti-abhÈvaÑ vibhÈventÊ “saggaÑ nuna gamissantÊ”ti-
ÈdimÈha. Tattha nÈgÈti vijjhasÈ4. SusumÈrÈti kumbhÊlÈ. Ye caÒÒe udake 
carÈti ye caÒÒepi vÈrigocarÈ macchamakaranandiyÈvattÈdayo ca, tepi 
saggaÑ n|na gamissanti devalokaÑ upapajjissanti maÒÒe, udakÈbhisecanÈ 
pÈpakammato mutti hoti ceti attho. 

 OrabbhikÈti urabbhaghÈtakÈ. S|karikÈti s|karaghÈtakÈ. MacchikÈti 
kevaÔÔÈ. MigabandhakÈti mÈgavikÈ. VajjhaghÈtÈti vajjhaghÈtakamme 
niyuttÈ. 

 PuÒÒampi’mÈ vaheyyunti imÈ Aciravati-Èdayo nadiyo yathÈ tayÈ pubbe 
kataÑ pÈpaÑ tattha udakÈbhisecanena sace vahuÑ nÊhareyyuÑ, tathÈ tayÈ 
kataÑ puÒÒampi imÈ nadiyÈ vaheyyuÑ pavÈheyyuÑ. Tena tvaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. DukkhÈvahaÑ (Ka) 2. JanantÊ ca (Ka) 
 3. PÈpakammanivÈrato (Ka) 4. NakkÈti jhasÈ (SÊ) 
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paribÈhiro assa tathÈ sati tena puÒÒakammena tvaÑ paribÈhiro virahitova 
bhaveyyÈti na cetaÑ yuttanti adhippÈyo. YathÈ vÈ udakena udakorohakassa 
puÒÒapavÈhanaÑ na hoti, evaÑ pÈpapavÈhanampi na hoti eva. KasmÈ? 
NhÈnassa pÈpahet|naÑ appaÔipakkhabhÈvato. Yo yaÑ vinÈseti, so tassa 
paÔipakkho. YathÈ Èloko andhakÈrassa, vijjÈ ca avijjÈya, na evaÑ nhÈnaÑ 
pÈpassa. TasmÈ niÔÔhamettha gantabbaÑ “na udakÈbhisecanÈ pÈpato 
parimuttÊ”ti. TenÈha BhagavÈ– 

   “Na udakena sucÊ hoti, 
   Bahvettha nhÈyatÊ jano. 
   Yamhi saccaÒca dhammo ca, 
   So sucÊ so ca brÈhmaÓo”ti1. 

 IdÈni yadi pÈpaÑ pavÈhetukÈmosi, sabbena sabbaÑ pÈpaÑ mÈ karohÊti 
dassetuÑ “yassa brÈhmaÓÈ”ti gÈthamÈha. Tattha tameva brahme mÈkÈsÊti 
yato pÈpato tvaÑ bhÊto, tameva pÈpaÑ brahme brÈhmaÓa tvaÑ mÈ akÈsi. 
UdakorohanaÑ pana Êdise sÊtakÈle kevalaÑ sarÊrameva bÈdhati. TenÈha “mÈ 
te sÊtaÑ chaviÑ hane”ti, idise sÊtakÈle udakÈbhisecanena jÈtasÊtaÑ tava 
sarÊracchaviÑ mÈ haneyya mÈ bÈdhesÊti attho. 

 KummaggapaÔipannaÑ manti “udakÈbhisecanena suddhi hotÊ”ti imaÑ 
kummaggaÑ micchÈgÈhaÑ paÔipannaÑ paggayha ÔhitaÑ maÑ. 
AriyamaggaÑ samÈnayÊti “sabbapÈpassa akaraÓaÑ, kusalassa 
upasampadÈ”ti2 imaÑ BuddhÈdÊhi ariyehi gatamaggaÑ samÈnayi 
sammadeva upanesi, tasmÈ bhoti imaÑ sÈÔakaÑ tuÔÔhidÈnaÑ ÈcariyabhÈgaÑ 
tuyhaÑ dadÈmi, taÑ paÔiggaÓhÈti attho. 

 SÈ taÑ paÔikkhipitvÈ dhammaÑ kathetvÈ saraÓesu sÊlesu ca 
patiÔÔhÈpetuÑ “tuyheva sÈÔako hotu, nÈhamicchÈmi sÈÔakan”ti vatvÈ “sace 
bhÈyasi dukkhassÈ”ti-ÈdimÈha. Tassattho–yadi tuvaÑ sakalÈpÈyike 
sugatiyaÒca3 aphÈsukatÈdobhaggatÈdibhedÈ dukkhÈ bhÈyasi. Yadi te taÑ 
appiyaÑ na iÔÔhaÑ. Œvi vÈ paresaÑ pÈkaÔabhÈvena 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 84; Khu 10. 130 piÔÔhesu. 
 2. DÊ 2. 42; Khu 1. 41; Khu 10. 37, 148, 161, 205 piÔÔhesu. 3. JÈtiyÈ ca (SÊ) 
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appaÔicchannaÑ katvÈ kÈyena vÈcÈya pÈÓÈtipÈtÈdivasena vÈ yadi vÈ raho 
apÈkaÔabhÈvena paÔicchannaÑ katvÈ manodvÈreyeva abhijjhÈdivasena vÈ 
aÓumattampi pÈpakaÑ lÈmakaÑ kammaÑ mÈkÈsi mÈ kari. Atha pana taÑ 
pÈpakammaÑ ÈyatiÑ karissasi. Etarahi karosi vÈ, “nirayÈdÊsu cat|su 
apÈyesu manussesu ca tassa phalabh|taÑ dukkhaÑ ito etto vÈ palÈyante 
mayi nÈnubandhissatÊ”ti adhippÈyena upecca saÒcicca palÈyatopi te tato 
pÈpato mutti mokkhÈ natthi, gatikÈlÈdipaccayantarasamavÈye sati vipaccate 
evÈti attho. “UppaccÈ”ti vÈ pÈÔho, uppatitvÈti attho. EvaÑ pÈpassa 
akaraÓena dukkhÈbhÈvaÑ dassetvÈ idÈni puÒÒassa karaÓenapi taÑ dassetuÑ 
“sace bhÈyasÊ”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha tÈdinanti diÔÔhÈdÊsu tÈdibhÈvappattaÑ. 
YathÈ vÈ purimakÈ SammÈsambuddhÈ passitabbÈ, tathÈ passitabbato tÈdi, 
taÑ1 BuddhaÑ saraÓaÑ upehÊti yojanÈ. DhammasaÑghesupi eseva nayo. 
TÈdÊnaÑ varabuddhÈnaÑ dhammaÑ aÔÔhannaÑ ariyapuggalÈnaÑ saÑghaÑ 
sam|hanti yojanÈ. Tanti saraÓagamanaÑ sÊlÈnaÑ samÈdÈnaÒca. HehitÊti 
bhavissati. 

 So brÈhmaÓo saraÓesu sÊlesu ca patiÔÔhÈya aparabhÈge Satthu santike 
dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ ghaÔento vÈyamanto na 
cirasseva tevijjo hutvÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ udÈnento 
“brahmabandh|”ti gÈthamÈha. 

 Tassattho–ahaÑ pubbe brÈhmaÓakule uppattimattena brahmanandhu 
nÈmÈsiÑ. TathÈ irubbedÈdÊnaÑ ajjhenÈdimattena tevijjo vedasampanno 
sottiyo nhÈtako ca nÈmÈsiÑ. IdÈni sabbaso bÈhitapÈpatÈya saccabrÈhmaÓo 
paramatthabrÈhmaÓo, vijjattayÈdhigamena tevijjo, maggaÒÈÓasa~khÈtena 
vedena samannÈgatattÈ vedasampanno, nittharasabbapÈpatÈya nhÈtako ca 
amhÊti. Ettha ca brÈhmaÓena vuttagÈthÈpi attanÈ vuttagÈthÈpi pacchÈ theriyÈ 
paccekaÑ bhÈsitÈti sabbÈ theriyÈ gÈthÈ eva jÈtÈti. 
 

PuÓÓÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

SoÄasanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
______________________________________________________________ 
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13. VÊsatinipÈta 
 

1. AmbapÈlÊtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 VÊsatinipÈte kÈÄakÈ bhamaravaÓÓasÈdisÈti-ÈdikÈ AmbapÈliyÈ theriyÈ 
gÈthÈ. Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ upacinantÊ Sikhissa Bhagavato sÈsane pabbajitvÈ 
upasampannÈ hutvÈ bhikkhunisikkhÈpadaÑ samÈdÈya viharantÊ ekadivasaÑ 
sambahulÈhi bhikkhunÊhi saddhiÑ cetiyaÑ vanditvÈ padakkhiÓaÑ karontÊ 
puretaraÑ gacchantiyÈ khÊnÈsavattheriyÈ khipantiyÈ sahasÈ kheÄapiÓÉaÑ 
cetiya~gaÓe patitaÑ khÊÓÈsavattheriyÈ apassitvÈ gatÈya1 ayaÑ pacchato 
gacchantÊ taÑ kheÄapiÓÉaÑ disvÈ “kÈ nÈma gaÓikÈ imasmiÑ ÔhÈne 
kheÄapiÓÉaÑ pÈtesÊ”ti akkosi. SÈ bhikkhunikÈle sÊlaÑ rakkhantÊ 
gabbhavÈsaÑ jigucchitvÈ opapÈtikattabhÈve cittaÑ Ôhapesi. Tena 
carimattabhÈve VesÈliyaÑ rÈjuyyÈne ambarukkham|le opapÈtikÈ hutvÈ 
nibbatti. TaÑ disvÈ uyyÈnapÈlo nagaraÑ upanesi. Ambarukkham|le 
nibbattatÈya sÈ AmbapÈlÊtveva voharÊyittha. Atha naÑ abhir|paÑ 
dassanÊyaÑ pÈsÈdikaÑ vilÈsakantatÈdiguÓavisesasamuditaÑ disvÈ 
sambahulÈ rÈjakumÈrÈ attano attano pariggahaÑ kÈtukÈmÈ aÒÒamaÒÒaÑ 
kalahaÑ akaÑsu. TesaÑ kalahav|pasamatthaÑ tassÈ kammasaÒcoditÈ 
vohÈrikÈ “sabbesaÑ hot|”ti gaÓikÈÔÔhÈne ÔhapesuÑ. SÈ Satthari 
paÔiladdhasaddhÈ attano uyyÈne vihÈraÑ katvÈ Buddhappamukhassa 
bhikkhusaÑghassa niyyÈdetvÈ pacchÈ attano puttassa 
VimalakoÓÉaÒÒattherassa santike dhammaÑ sutvÈ pabbajitvÈ vipassanÈya 
kammaÑ karontÊ attano sarÊrassa jarÈjiÓÓabhÈvaÑ nissÈya saÑvegajÈtÈ 
sa~khÈrÈnaÑ aniccataÑ vibhÈventÊ– 
 
 252. “KÈÄakÈ bhamaravaÓÓasÈdisÈ, 
 VellitaggÈ mama muddhajÈ ahuÑ. 
 Te jarÈya sÈÓavÈkasÈdisÈ, 
 SaccavÈdivacanaÑ anaÒÒathÈ. 
______________________________________________________________ 
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 253. VÈsitova surabhÊ karaÓÉako, 
 Pupphap|ra mama uttama~gajo. 
 TaÑ jarÈya’tha salomagandhikaÑ, 
 SaccavÈdivacanaÑ anaÒÒathÈ. 
 
 254. KÈnanaÑ sahitaÑ suropitaÑ, 
 Kocchas|civicitaggasobhitaÑ. 
 TaÑ jarÈya viralaÑ tahiÑ tahiÑ, 
 SaccavÈdivacanaÑ anaÒÒathÈ. 
 
 255. KaÓhakhandhakasuvaÓÓamaÓÉitaÑ, 
 Sobhate suveÓÊhi’la~kataÑ. 
 TaÑ jÈrÈya khalitaÑ siraÑ kataÑ, 
 SaccavÈdivacanaÑ anaÒÒathÈ. 
 
 256. CittakÈrasukatÈva lokhikÈ, 
 Sobhare su bhamukÈ pure mama. 
 TÈ jarÈya valibhippalambitÈ, 
 SaccavÈdivacanaÑ anaÒÒathÈ. 
 
 257. BhassarÈ surucirÈ yathÈ maÓÊ, 
 Netta’hesu’mabhinÊlamÈyatÈ. 
 Te jarÈya’bhihatÈ na sobhare, 
 SaccavÈdivacanaÑ anaÒÒathÈ. 
 
 258. SaÓhatu~gasadisÊ ca nÈsikÈ, 
 Sobhate su abhiyobbanaÑ pati. 
 SÈ jarÈya upak|litÈ viya, 
 SaccavÈdivacanaÑ anaÒÒathÈ. 
 
 259. Ka~kaÓaÑva sukataÑ suniÔÔhitaÑ, 
 Sobhare su mama kaÓÓapÈÄiyo. 
 TÈ jarÈya valibhippalambitÈ, 
 SaccavÈdivacanaÑ anaÒÒathÈ.
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 260. PattalÊmakulavaÓÓasÈdisÈ, 
 Sobhare su dantÈ pure mama. 
 Te jarÈya khaÓÉitÈ cÈsitÈ, 
 SaccavÈdivacanaÑ anaÒÒathÈ. 
 
 261. KÈnanamhi vanasaÓÉacÈrinÊ, 
 KokilÈva madhuraÑ nik|ji’haÑ. 
 TaÑ jarÈya khalitaÑ tahiÑ tahiÑ, 
 SaccavÈdivacanaÑ anaÒÒathÈ. 
 
 262. SaÓhakamburiva suppamajjitÈ, 
 Sobhate su gÊvÈ pure mama. 
 SÈ jarÈya bhaggÈ vinÈmitÈ, 
 SaccavÈdivacanaÑ anaÒÒathÈ. 
 
 263. VaÔÔapalighasadisopamÈ ubho, 
 Sobhare su bÈhÈ pure mama. 
 TÈ jarÈya yatha pÈÔalibbalitÈ, 
 SaccavÈdivacanaÑ anaÒÒathÈ. 
 
 264. SaÓhamuddikasuvaÓÓamaÓÉitÈ, 
 Sobhare su hatthÈ pure mama. 
 Te jarÈya yathÈ m|lam|likÈ, 
 SaccavÈdivacanaÑ anaÒÒathÈ. 
 
 265. PÊnavaÔÔasahibhuggatÈ ubho, 
 Sobhare1 su thanakÈ pure mama. 
 ThevikÊva lambanti nodakÈ, 
 SaccavÈdivacanaÑ anaÒÒathÈ. 
 
 266. KaÒcanassaphalakaÑva sammaÔÔhaÑ, 
 Sobhate su kÈyo pure mama. 
 So valÊhi sukhamÈhi otato, 
 SaccavÈdivacanaÑ anaÒÒathÈ. 
______________________________________________________________ 
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 267. NÈgabhogasadisopamÈ ubho, 
 Sobhare su |r| pure mama. 
 Te jarÈya yathÈ veÄunÈÄiyo, 
 SaccavÈdivacanaÑ anaÒÒathÈ. 
 
  268. SaÓhanupurasuvaÓÓamaÓÉitÈ, 
 Sobhare su ja~ghÈ pure mama. 
 TÈ jarÈya tiladaÓÉakÈriva, 
 SaccavÈdivacanaÑ anaÒÒathÈ. 
 
 269. T|lapuÓÓasadisopamÈ ubho, 
 Sobhare su pÈdÈ pure mama. 
 Te jarÈya phuÔitÈ valÊmatÈ, 
 SaccavÈdivacanaÑ anaÒÒathÈ. 
 
 270. Ediso ahu ayaÑ samussayo, 
 Jajjaro bahudukhÈnamÈlayo. 
 So’palepapatito jarÈgharo, 
 SaccavÈdivacanaÑ anaÒÒathÈ”ti– 

imÈ gÈthÈyo abhÈsi. 

 Tattha kÈÄakÈti kÈÄakavaÓÓÈ. BhamaravaÓÓasÈdisÈti kÈÄakÈ hontÈpi 
bhamarasadisavaÓÓÈ, siniddhanÊlÈti attho. VellitaggÈti kuÒcitaggÈ, m|lato 
paÔÔhÈya yÈva aggÈ kuÒcitÈ vellitÈti attho. MuddhajÈti kesÈ. JarÈyÈti 
jarÈhetu jarÈya upahatasobhÈ. SÈÓavÈkasÈdisÈti sÈÓasadisÈ vÈkasadisÈ ca, 
sÈÓavÈkasadisÈ ceva makacivÈkasadisÈ cÈtipi attho. SaccavÈdivacanaÑ 
anaÒÒathÈti saccavÈdino avitathavÈdino SammÈsambuddhassa “sabbaÑ 
r|paÑ aniccaÑ jarÈbhibh|tan”ti-ÈdivacanaÑ anaÒÒathÈ yathÈbh|tameva, na 
tatta vitathaÑ atthÊti. 

 VÈsitova surabhÊ karaÓÉakoti pupphagandhavÈsacuÓÓÈdÊhi vÈsito 
vÈsaÑ gÈhÈpito pasÈdhanasamuggo viya sugandhi. Pupphap|ramama 
uttama~gajoti CampakasumanamallikÈdÊhi pupphehi p|rito pubbe mama 
kesakalÈpo 
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nimmaloti attho. Tanti uttama~gajaÑ. Atha pacchÈ etarahi 
salomagandhikaÑ pÈkatikalomagandhameva jÈtaÑ. Atha vÈ 
salomagandhikanti meÓÉakalomehi1 samÈnagandhaÑ. 
“EÄakalomagandhan”tipi vadanti. 

 KÈnanaÑva sahitaÑ suropitanti suÔÔhu ropitaÑ sahitaÑ 
ghanasannivesaÑ uddhameva uÔÔhitaÑ ujukadÊghasÈkhaÑ upavanaÑ viya. 
Kocchas|civicitaggasobhitanti pubbe kocchena suvaÓÓas|ciyÈ ca 
kesajaÔÈvijaÔanena vicitaggaÑ hutvÈ sobhitaÑ, ghanabhÈvena vÈ 
kocchasadisaÑ hutvÈ paÓadantas|cÊhi2 vicitaggatÈya sobhitaÑ. Tanti 
uttama~gajaÑ. ViralaÑ tahiÑ tahinti tattha tattha viralaÑ vil|nakesaÑ. 

 KaÓhakhandhakasuvaÓÓamaÓÉitanti suvaÓÓavajirÈdÊhi vibh|sitaÑ 
kaÓhakesapuÒjakaÑ. Ye pana “saÓhakaÓÉakasuvaÓÓamaÓÉitan”ti paÔhanti, 
tesaÑ saÓhÈhi suvaÓÓas|cÊhi jaÔÈvijaÔanena maÓÉitanti attho. Sobhate 
suveÓÊhi’la~katanti sundarehi rÈjarukkhamÈlÈ3 sadisehi kesaveÓÊhi 
ala~kataÑ hutvÈ pubbe virÈjate. TaÑ jarÈya khalitaÑ siraÑ katanti taÑ 
tathÈ sobhitaÑ siraÑ idÈni jarÈya khalitaÑ khaÓÉitÈkhaÓÉitaÑ4 vil|nakesaÑ 
kataÑ.  

 CittakÈrasukatÈva lekhikÈti cittakÈrena sippinÈ nÊlÈya vaÓÓadhÈtuyÈ 
suÔÔhu katÈ lekhÈ viya sobhate. Su bhamukÈ pure mamÈti sundarÈ bhamukÈ 
pubbe mama sobhanaÑ gatÈ. ValibhippalambitÈti nalÈÔante uppannÈhi valÊhi 
palambantÈ ÔhitÈ. 

 BhassarÈti bhÈsurÈ5. SurucirÈti suÔÔhu rucirÈ. YathÈ maÓÊti 
maÓimuddikÈ viya. Netta’hesunti sunettÈ ahesuÑ. AbhinÊlamÈyatÈti abhinÊlÈ 
hutvÈ ÈyatÈ. Teti nettÈ. JarÈya’bhihatÈti jarÈya abhihatÈ. 

 SaÓhatu~gasadisÊ cÈti saÓhÈ tu~gÈ sesamukhÈvayavÈnaÑ anur|pÈ ca. 
Sobhateti vaÔÔetvÈ ÔhapitaharitÈlavaÔÔi viya mama nÈsikÈ sobhate. Su 
abhiyobbanaÑ patÊti sundare abhinavayobbanakÈle sÈ nÈsikÈ idÈni jarÈya 
nivÈritasobhatÈya pariseditÈ6 viya varattÈ viya ca jÈtÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Matthakalomehi (SÊ) 2. Phaladantas|cÊhi (SÊ, I) 
 3. RÈjarukkhaphala (I) 4. KhallÈtikaÑ (Ka) 
 5. PabhassarÈ (SÊ, I) 6. PaÔisedhikÈ (Ka) 
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 Ka~kaÓaÑva sukataÑ suniÔÔhitanti suparikammakataÑ 
suvaÓÓaka~kaÓaÑ viya vaÔÔulabhÈvaÑ sandhÈya vadati. Sobhareti sobhante. 
“Sobhante”ti vÈ pÈÔho. Su-iti nipÈtamattaÑ. KaÓÓapÈÄiyoti kaÓÓagandhÈ1. 
ValibhippalambitÈti tahiÑ tahiÑ uppannavalÊhi valitÈ hutvÈ vaÔÔaniyÈ2 
paÓÈmitavatthakhandhÈ viya bhassantÈ3 olambanti. 

 PattalÊmakulavaÓÓasÈdisÈti kadalimakulasadisavaÓÓasaÓÔhÈnÈ. 
KhaÓÉitÈti bhedanapatanehi khaÓÉitÈ khaÓÉabhÈvaÑ gatÈ. AsitÈti 
vaÓÓabhedena asitabhÈvaÑ gatÈ. 

 KÈnanamhi vanasaÓÉacÈrinÊ, kokilÈva madhuraÑ nik|ji’hanti 
vanasaÓÉe gocaracaraÓena4 vanasaÓÉacÈrinÊ kÈnane anusaÑgÊtanivÈsinÊ 
kokilÈ viya madhurÈlÈpaÑ nik|jihaÑ. Tanti taÑ nik|jitaÑ ÈlÈpaÑ. 
KhalitaÑ tahiÑ tahinti khaÓÉadantÈdibhÈvena tattha tattha pakkhalitaÑ 
jÈtaÑ. 

 SaÓhakamburiva suppamajjitÈti suÔÔhu pamajjitÈ saÓhÈ suvaÓÓasa~khÈ 
viya. BhaggÈ vinÈmitÈti maÑsaparikkhayena vibh|tasirÈjÈlatÈya bhaggÈ 
hutvÈ vinatÈ. 

 VaÔÔapalighasadisopamÈti vaÔÔena palighadaÓÉena samasamÈ. TÈti tÈ 
ubhopi bÈhÈyo. YathÈ pÈÔalibbalitÈti jajjarabhÈvena palitapÈÔalisÈkhÈsadisÈ. 

 SaÓhamuddikasuvaÓÓamaÓÉitÈti suvaÓÓamayÈhi maÔÔhabhÈsurÈhi5 
muddikÈhi vibh|sitÈ. YathÈ m|lam|likÈti m|lakakaÓÉa6sadisÈ. 

 PÊnavaÔÔasahituggatÈti pÊnÈ vaÔÔÈ aÒÒamaÒÒaÑ sahitÈva hutvÈ uggatÈ 
uddhamukhÈ. Sobhate su thanakÈ pure mamÈti mama ubhopi thanÈ 
yathÈvuttar|pÈ hutvÈ suvaÓÓakalasiyo viya sobhiÑsu. Puthutte hi idaÑ 
ekavacanaÑ, atÊtatthe ca vattamÈnavacanaÑ. ThevikÊva lambanti nodakÈti te 
ubhopi me thanÈ nodakÈ galitajalÈ veÓudaÓÉake Ôhapita-udakabhastÈ viya 
lambanti. 
______________________________________________________________ 
 1. KaÓÓapattÈ (SÊ), kaÓÓabandhÈ (Ka) 2. VaddhaniyÈ (SÊ) 
 3. ŒsattÈ (SÊ) 4. GocaraÑ caratÊti (SÊ) 
 5. MaÔÔabhÈsurÈhi (SÊ) 6. M|lakakhaÓÉa... (SÊ) 
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 KaÒcanaphalakaÑva sammaÔÔhanti jÈtihi~gulakena makkhitvÈ 
ciraparimajjitasovaÓÓaphalakaÑ viya sobhate. So valÊhi sukhumÈhi otatoti 
so mama kÈyo idÈni sukhumÈhi valÊhi tahiÑ tahiÑ vitato valittacataÑ 
Èpanno. 

 NÈgabhogasadisopamÈti hatthinÈgassa hatthena samasamÈ. Hattho hi 
idha bhuÒjati etenÈti bhogoti vutto. Teti |ruyo. YathÈ veÄunÈÄiyoti idÈni 
veÄupabbasadisÈ ahesuÑ. 

 SaÓhanupurasuvaÓÓamaÓÉitÈti siniddhamaÔÔhehi1 suvaÓÓanupurehi 
vibh|sitÈ. Ja~ghÈti aÔÔhija~ghÈyo. TÈti tÈ ja~ghÈyo. TiladaÓÉakÈrivÈti 
appamaÑsalohitattÈ kisabhÈvena l|nÈvasiÔÔhavisukkhatiladaÓÉakÈ viya 
ahesuÑ. Ra-kÈro padasandhikaro. 

 T|lapuÓÓasadisopamÈti mudusiniddhabhÈvena 
simbalit|lapuÓÓapali2guÓÔhita-upÈhanasadisÈ. Te mama pÈdÈ idÈni phuÔitÈ 
phalitÈ valÊmatÈ valimanto jÈtÈ. 

 Edisoti evar|po. Ahu ahosi yathÈvuttappakÈro. AyaÑ samussayoti 
ayaÑ mama kÈyo. Jajjaroti sithilÈbandho. BahudukhÈnamÈlayoti 
jarÈdihetukÈnaÑ bah|naÑ dukkhÈnaÑ Èlayabh|to. So’palepapatitoti so 
ayaÑ samussayo apalepapatito abhisa~khÈrÈlepaparikkhayena patito 
pÈtÈbhimukhoti attho. Sopi alepapatitoti vÈ padavibhÈgo, so evattho. 
JarÈgharoti jiÓÓagharasadiso. JarÈya vÈ gharabh|to ahosi. TasmÈ 
saccevÈdino dhammÈnaÑ yathÈbh|taÑ sabhÈvaÑ sammadeva ÒatvÈ 
kathanato avitathavÈdino SammÈsambuddhassa mama SatthuvacanaÑ 
anaÒÒathÈ. 

 EvaÑ ayaÑ therÊ attano attabhÈve aniccatÈya sallakkhaÓamukhena 
sabbesupi tebh|makadhammesu aniccataÑ upadhÈretvÈ tadanusÈrena tattha 
dukkhalakkhaÓaÑ anattalakkhaÓaÒca ÈropetvÈ vipassanaÑ ussukkÈpentÊ 
maggapaÔipÈÔiyÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne3– 

   “Yo raÑsiphusitÈveÄo, Phusso nÈma MahÈmuni. 
   TassÈhaÑ bhaginÊ ÈsiÑ, ajÈyiÑ khattiye kule. 
______________________________________________________________ 
 1. SiniddhamaÔÔehi (SÊ) 2. T|lapuÓÓapaÄi (SÊ) 3. Khu 4. 295 piÔÔhÈdÊsu. 
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   Tassa dhammaÑ suÓitvÈhaÑ, vippasannena cetasÈ. 
   MahÈdÈnaÑ daditvÈna, patthayiÑ r|pasampadaÑ. 

   EkatiÑse ito kappe, SikhÊ LokagganÈyako. 
   Uppanno lokapajjoto, tilokasaraÓo Jino. 

   TadÈruÓapure ramme, brahmaÒÒakulasambhavÈ. 
   VimuttacittaÑ kupitÈ, bhikkhuniÑ abhisÈpayiÑ. 

   VesikÈva anÈcÈrÈ, JinasÈsanad|sikÈ. 
   EvaÑ akkosayitvÈna, tena pÈpena kammunÈ. 

   DÈruÓaÑ nirayaÑ gantvÈ, mahÈdukkhasamappitÈ.   
   Tato cutÈ manussesu, upapannÈ tapassinÊ. 

   DasajÈtisahassÈni, gaÓikattamakÈrayiÑ. 
   TamhÈ pÈpÈ na muccissaÑ, bhutvÈ duÔÔhavisaÑ yathÈ. 

   BrahmacariyamasevissaÑ, Kassape JinasÈsane. 
   Tena kammavipÈkena, ajÈyiÑ tidase pure. 

   Pacchime bhave sampatte, ahosiÑ opapÈtikÈ. 
   AmbasÈkhantare jÈtÈ, AmbapÈlÊti tenahaÑ. 

   ParivutÈ pÈÓakoÔÊhi, pabbajiÑ JinasÈsane. 
   PattÈhaÑ acalaÑ ÔhÈnaÑ, dhÊtÈ Buddhassa orasÈ. 

   IddhÊsu ca vasÊ homi, sotadhÈtuvisuddhiyÈ. 
   CetopariyaÒÈÓassa, vasÊ homi MahÈmuni. 

   PubbenivÈsaÑ jÈnÈmi, dibbacakkhu visodhitaÑ. 
   SabbÈsavaparikkhÊÓÈ, natthi dÈni punabbhavo. 

   AtthadhammaniruttÊsu, paÔibhÈne tatheva ca. 
   ©ÈÓaÑ me vimalaÑ suddhaÑ, BuddhaseÔÔhassa vÈhasÈ. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ, bhavÈ sabbe sam|hatÈ. 
NÈgÊva bandhanaÑ chetvÈ, viharami anÈsavÈ. 
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   SvÈgataÑ vata me Èsi, BuddhaseÔÔhassa santike. 
   Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 

   PaÔisambhidÈ catasso, vimokkhÈpi ca aÔÔhime. 
   ChaÄabhiÒÒÈ sacchikatÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 ArahattaÑ pana patvÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ udÈnavasena tÈ 
eva gÈthÈ paccudÈhÈsÊti. 
 

AmbapÈlÊtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. RohinÊtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 SamaÓÈti bhoti supÊti-ÈdikÈ RohiniyÈ theriyÈ gÈthÈ. Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ 
upacinantÊ ito ekanavutikappe Vipassissa Bhagavato kÈle kulagehe 
nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patvÈ ekadivasaÑ BandhumatÊnagare BhagavantaÑ 
piÓÉÈya carantaÑ disvÈ pattaÑ gahetvÈ p|vassa p|retvÈ Bhagavato datvÈ 
pÊtisomanassajÈtÈ paÒcapatiÔÔhitena vandi1. SÈ tena puÒÒakammena 
devamanussesu saÑsarantÊ anukkamena upacitavimokkhasambhÈrÈ hutvÈ 
imasmiÑ BuddhuppÈde VesÈliyaÑ MahÈvibhavassa brÈhmaÓassa gehe 
nibbattitvÈ RohinÊti laddhanÈmÈ viÒÒutaÑ patvÈ Satthari VesÈliyaÑ 
viharante vihÈraÑ gantvÈ dhammaÑ sutvÈ sotÈpannÈ hutvÈ mÈtÈpit|naÑ 
dhammaÑ desetvÈ sÈsane pasÈdaÑ uppÈdetvÈ te anujÈnÈpetvÈ sayaÑ 
pabbajitvÈ vipassanÈya kammaÑ karontÊ na cirasseva saha paÔisambhidÈhi 
arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

   “Nagare BandhumatiyÈ, Vipassissa Mahesino. 
   PiÓÉÈya vicarantassa, p|vedÈsimahaÑ tadÈ. 

   Tena kammena sukatena, cetanÈpaÓidhÊhi ca.  
   Tattha cittaÑ pasÈdetvÈ, TÈvatiÑsamagacchahaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. VanditvÈ (SÊ) 2. Natthi ApadÈne. 
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 ChattiÑsadevarÈj|naÑ, MahesittamakÈrayiÑ. 
 PaÒÒÈsacakkavattÊnaÑ, MahesittamakÈrayiÑ. 

 ManasÈ patthitÈ nÈma, sabbÈ mayhaÑ samijjhatha. 
 SampattiÑ anubhotvÈna, devesu manujesu ca. 

 Pacchime bhavasampatte, jÈtÈ vippakule ahaÑ. 
 RohinÊ nÈma nÈmena, ÒÈtakehi piyÈyitÈ. 

 Bhikkh|naÑ santikaÑ gantvÈ, dhammaÑ sutvÈ yathÈtathaÑ. 
 SaÑviggamÈnasÈ hutvÈ, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 

 Yoniso padahantÊnaÑ, arahattamapÈpuÓiÑ. 
 Ekanavutito kappe, yaÑ dÈnamadadiÑ tadÈ. 

 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, p|vadÈnassidaÑ phalaÑ. 
 KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 ArahattaÑ pana patvÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ pubbe 
sotÈpannakÈle pitarÈ attanÈ ca vacanapaÔivacanavasena vuttagÈthÈ 
udÈnavasena bhÈsantÊ– 
 
 271. “SamaÓÈti bhoti supi, samaÓÈti pabujjhasi. 
 SamaÓÈneva kittesi, samaÓÊ n|na bhavissasi. 
 
 272. VipulaÑ annaÒca pÈnaÒca, samaÓÈnaÑ pavecchasi. 
 RohinÊ dÈni pucchÈmi, kena te samaÓÈ piyÈ. 
 
 273. AkammakÈmÈ alasÈ, paradatt|pajÊvino. 
 ŒsaÑsukÈ sÈdukÈmÈ, kena te samaÓÈ piyÈ. 
 
 274. CirassaÑ vata maÑ tÈta, samaÓÈnaÑ paripucchasi. 
 TesaÑ te kittayissÈmi, paÒÒÈsÊlaparakkamaÑ. 
 
 275. KammakÈmÈ analasÈ, kammaseÔÔhassa kÈrakÈ. 
 RÈgaÑ dosaÑ pajahanti, tena me samaÓÈ piyÈ. 
 
 276. TÊÓi pÈpassa m|lÈni, dhunanti sucikÈrino. 
 SabbaÑ pÈpaÑ pahÊne’saÑ, tena me samaÓÈ piyÈ. 
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 277. KÈyakammaÑ suci nesaÑ, vacÊkammaÒca tÈdisaÑ. 
 ManokammaÑ suci nesaÑ, tena me samaÓÈ piyÈ. 
 
 278. VimalÈ sa~khamuttÈva, suddhÈ santarabÈhirÈ. 
 PuÓÓÈ sukkÈna dhammÈnaÑ, tena me samaÓÈ piyÈ. 
 
 279. BahussutÈ dhammadharÈ, ariyÈ dhammajÊvino. 
 AtthaÑ dhammaÒca desenti, tena me samaÓÈ piyÈ. 
 
 280. BahussutÈ dhammadharÈ, ariyÈ dhammajÊvino. 
 EkaggacittÈ satimanto, tena me samaÓÈ piyÈ. 
 
 281. D|ra~gamÈ satimanto, mantabhÈÓÊ anuddhatÈ. 
 DukkhassantaÑ pajÈnanti, tena me samaÓÈ piyÈ. 
 
 282. YasmÈ gÈmÈ pakkamanti, na vilokenti kiÒcanaÑ. 
 AnapekkhÈva gacchanti, tena me samaÓÈ piyÈ. 
 
 283. Na te saÑ koÔÔhe openti, na kumbhiÑ na khaÄopiyaÑ. 
 PariniÔÔhitamesÈnÈ, tena me samaÓÈ piyÈ. 
 
 284. Na te hiraÒÒaÑ gaÓhanti, na suvaÓÓaÑ na r|piyaÑ. 
 Paccuppannena yÈpenti, tena me samaÓÈ piyÈ. 
 
 285. NÈnÈkulÈ pabbajitÈ, nÈnÈjanapadehi ca. 
 AÒÒamaÒÒaÑ pihayanti, tena me samaÓÈ piyÈ. 
 
 286. AtthÈya vata no bhoti, kule jÈtÈsi RohinÊ. 
 SaddhÈ Buddhe ca dhamme ca, saÑghe ca tibbagÈravÈ. 
 
 287. TuvaÑ hetaÑ pajÈnÈsi, puÒÒakkhettaÑ anuttaraÑ.  
 Amhampi ete samaÓÈ, paÔiggaÓhanti dakkhiÓaÑ. 
 
 288. PatiÔÔhito hettha yaÒÒo, vipulo no bhavissati. 
 Sace bhÈyasi dukkhassa, sace te dukkhamappiyaÑ. 
 
 289. Upehi saraÓaÑ BuddhaÑ, dhammaÑ saÑghaÒca tÈdinaÑ. 
 SamÈdiyÈhi sÊlÈni, taÑ te atthÈya hehiti. 

 



 TherÊgÈthÈ-aÔÔhakathÈ 225
   

 290. Upemi saraÓaÑ BuddhaÑ, dhammaÑ saÑghaÒca tÈdinaÑ. 
 SamÈdiyÈmi sÊlÈni, taÑ me atthÈya hehiti. 
 
 291. Brahmabandhu pure ÈsiÑ, so idÈnimhi brÈhmaÓo. 
 Tevijjo sottiyo camhi, vedag| camhi nhÈtako”ti– 

imÈ gÈthÈ paccudÈhÈsi. 

 Tattha Èdito tisso gÈthÈ attano dhÊtu bhikkh|su sammutiÑ 
anicchantena1 vuttÈ. Tattha samaÓÈti bhoti supÊti2 bhoti tvaÑ supanakÈlepi 
“samaÓÈ samaÓÈ”ti kittentÊ samaÓapaÔibaddhaÑyeva kathaÑ kathentÊ supasi. 
SamaÓÈti pabujjhasÊti supanato uÔÔhahantÊpi “samaÓÈ” iccevaÑ vatvÈ 
pabujjhasi3 niddÈya vuÔÔhÈsi4. SamaÓÈneva kittesÊti sabbakÈlampi samaÓe 
eva samaÓÈnameva vÈ guÓe kittesi abhitthavasi. SamaÓÊ n|na bhavissasÊti 
gihir|pena ÔhitÈpi cittena samaÓÊ eva maÒÒe bhavissasi. Atha vÈ samaÓÊ 
n|na bhavissasÊti idÈni gihir|pena ÔhitÈpi na cireneva samaÓÊ eva maÒÒe 
bhavissasi samaÓesu eva ninnapoÓabhÈvato. 

 PavecchasÊti desi. RohinÊ dÈni pucchÈmÊti amma rohini taÑ ahaÑ idÈni 
pucchÈmÊti brÈhmaÓo attano dhÊtaraÑ pucchanto Èha. Kena te samaÓÈ piyÈti 
amma rohini tvaÑ sayantÊpi pabujjhantÊpi aÒÒadÈpi samaÓÈnameva guÓe 
kittayasi, kena nÈma kÈraÓena tuyhaÑ samaÓÈ piyÈyitabbÈ jÈtÈti attho. 

 IdÈni brÈhmaÓo samaÓesu dosaÑ dhÊtu Ècikkhanto “akammakÈmÈ”ti 
gÈthamÈha. Tattha akammakÈmÈti na kammakÈmÈ, attano paresaÒca 
atthÈvahaÑ kiÒci kammaÑ na kÈtukÈmÈ. AlasÈti kusÊtÈ. Paradatt|pajÊvinoti 
parehi dinneneva upajÊvanasÊlÈ. ŒsaÑsukÈti tato eva ghÈsacchÈdanÈdÊnaÑ5 
ÈsÊsanakÈ. SÈdukÈmÈti sÈduÑ madhurameva ÈhÈraÑ icchanakÈ. 
SabbametaÑ brÈhmaÓo samaÓÈnaÑ guÓe ajÈnanto attanÈva parikappitaÑ 
dosamÈha. 
______________________________________________________________ 
 1. Anicchantena tena (SÊ) 2. Bhoti tvaÑ sayasÊti (SÊ) 
 3. PaÔibujjhasi (SÊ) 4. VuÔÔhahasi (SÊ)  
 5. Tato vuÉÉhÈpacÈyanÈdÊnaÑ (Ka) 
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 TaÑ sutvÈ RohinÊ “laddho dÈni me okÈso ayyÈnaÑ guÓe kathetun”ti 
tuÔÔhamÈnasÈ bhikkh|naÑ guÓe kittetukÈmÈ paÔhamaÑ tÈva tesaÑ kittane 
somanassaÑ pavedentÊ “cirassaÑ vata maÑ tÈtÈ”ti gÈthamÈha. Tattha 
cirassaÑ vatÈti cirena vata. TÈtÈti pitaraÑ Èlapati. SamaÓÈnanti samaÓe 
samaÓÈnaÑ vÈ mayhaÑ piyÈyitabbaÑ1 paripucchasi. Tesanti samaÓÈnaÑ. 
PaÒÒÈsÊlaparakkamanti paÒÒaÒca sÊlaÒca ussÈhaÒca. 

 KittayissÈmÊti kathayissÈmi. PaÔijÈnetvÈ te kittentÊ “akammakÈmÈ 
alasÈ”ti tena vuttaÑ dosaÑ tÈva nibbeÔhetvÈ tappaÔipakkhabh|taÑ guÓaÑ 
dassetuÑ “kammakÈmÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha kammakÈmÈti 
vattapaÔivattÈdibhedaÑ2 kammaÑ samaÓakiccaÑ parip|raÓavasena kÈmenti 
icchantÊti kammakÈmÈ. Tattha yuttappayuttÈ hutvÈ uÔÔhÈya samuÔÔhÈya 
vÈyamanato na alasÈti analasÈ. TaÑ pana kammaÑ seÔÔhaÑ uttamaÑ 
nibbÈnÈvahameva karontÊti kammaseÔÔhassa kÈrakÈ. KarontÈ pana taÑ 
paÔipattiyÈ anavajjabhÈvato rÈgaÑ dosaÑ pajahanti, yathÈ rÈgadosÈ 
pahÊyanti, evaÑ samaÓÈ kammaÑ3 karonti. Tena me samaÓÈ piyÈti tena 
yathÈvuttena sammÈpaÔipajjanena mayhaÑ samaÓÈ piyÈyitabbÈti attho. 

 TÊÓi pÈpassa m|lÈnÊti lobhadosamohasa~khÈtÈni akusalassa tÊÓi m|lÈni. 
DhunantÊti nigghÈtenti4, pajahantÊti attho. SucikÈrinoti 
anavajjakammakÈrino. SabbaÑ pÈpaÑ pahÊne’santi aggamaggÈdhigamena 
esaÑ sabbampi pÈpaÑ pahÊnaÑ. 

 EvaÑ “samaÓÈ sucikÈrino”ti sa~khepato vuttamatthaÑ vibhajitvÈ 
dassetuÑ “kÈyakamman”ti gÈthamÈha. TaÑ suviÒÒeyyameva. 

 VimalÈ sa~khamuttÈvÈti sudhotasa~khÈ viya muttÈ viya ca 
vigatamalÈrÈgÈdimalarahitÈ. SuddhÈ santarabÈhirÈti santaraÒca bÈhiraÒca 
santarabÈhiraÑ. Tato santarabÈhirato suddhÈ, suddhÈsayapayogÈti attho. 
PuÓÓÈ sukkÈna dhammÈnanti ekantasukkehi anavajjadhammehi paripuÓÓÈ, 
asekhehi sÊlakkhandhÈdÊhi samannÈgatÈti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. PiyÈyitaÑ (SÊ) 2. VattapaÔipatti-ÈdibhedaÑ (Ka) 
 3. SamaÓakammaÑ (SÊ) 4. NicchÈdentÊ (I) 
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 SuttageyyÈdibahuÑ sutaÑ etesaÑ, sutena vÈ uppannÈti bahussutÈ, 
pariyattibÈhusaccena paÔivedhabÈhusaccena ca samannÈgatÈti attho. Tameva 
duvidhampi dhammaÑ dhÈrentÊti dhammadharÈ. SattÈnaÑ 
ÈcÈrasamÈcÈrasikkhÈpadena arÊyantÊti ariyÈ. Dhammena ÒÈyena jÊvantÊti 
dhammajÊvino. AtthaÑ dhammaÒca desentÊti bhÈsitatthaÒca 
desanÈdhammaÒca kathenti pakÈsenti. Atha vÈ atthato anapetaÑ dhammato 
anapetaÒca desenti Ècikkhanti. 

 EkaggacittÈti samÈhitacittÈ. Satimantoti upaÔÔhitasatino. 

 D|ra~gamÈti araÒÒagatÈ, manuss|pacÈraÑ muÒcitvÈ d|raÑ gacchantÈ, 
iddhÈnubhÈvena vÈ yathÈrucitaÑ d|raÑ ÔhÈnaÑ gacchantÊti d|ra~gamÈ. 
MantÈ vuccati paÒÒÈ, tÈya bhaÓanasÊlatÈya mantabhÈÓÊ. Na uddhatÈti 
anuddhatÈ, uddhaccarahitÈ v|pasantacittÈ. DukkhassantaÑ pajÈnantÊti 
vaÔÔadukkhassa pariyantabh|taÑ nibbÈnaÑ paÔivijjhanti. 

 Na vilokenti kiÒcananti yato gÈmato pakkamanti, tasmiÑ gÈme kaÒci 
sattaÑ vÈ sa~khÈraÑ vÈ apekkhÈvasena na olokenti, atha kho pana 
anapekkhÈva gacchanti pakkamanti. 

 Na te saÑ koÔÔhe opentÊti te samaÓÈ saÑ attano santakaÑ sÈpateyyaÑ 
koÔÔhe na openti na paÔisÈmetvÈ Ôhapenti tÈdisassa pariggahassa abhÈvato. 
Kumbhinti kumbhiyaÑ. KhaÄopiyanti pacchiyaÑ. PariniÔÔhitamesÈnÈti 
parakulesu paresaÑ atthÈya siddhameva ghÈsaÑ pariyesantÈ. 

 HiraÒÒanti kahÈpaÓaÑ. R|piyanti rajataÑ. Paccuppannena yÈpentÊti 
atÊtaÑ ananusocantÈ anÈgataÒca apaccÈsÊsantÈ paccuppannena yÈpenti 
attabhÈvaÑ pavattenti. 

 AÒÒamaÒÒaÑ pihayantÊti aÒÒamaÒÒasmiÑ mettiÑ karonti. 
“PihÈyanti”pi1 pÈÔho, so eva attho. 

 EvaÑ so brÈhmaÓo dhÊtuyÈ santike bhikkh|naÑ guÓe sutvÈ 
pasannamÈnaso dhÊtaraÑ pasaÑsanto “atthÈya vatÈ”ti-ÈdimÈha. 

 AmhampÊti amhÈkampi. DakkhiÓanti deyyadhammaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. PiyÈsantipi (SÊ) 
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 EtthÈti etesu samaÓesu. YaÒÒoti dÈnadhammo. Vipuloti vipulaphalo. 
SesaÑ vuttanayameva.   

 EvaÑ brÈhmaÓo saraÓesu sÊlesu ca patiÔÔhito aparabhÈge 
saÒjÈtasaÑvego pabbajitvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahatte patiÔÔhÈya attano 
paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ udÈnento Brahmabandh|”ti gÈthamÈha. Tassattho 
heÔÔhÈ vuttoyeva. 
 

RohinÊtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. CÈpÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 LaÔÔhihattho pure ÈsÊti-ÈdikÈ CÈpÈya theriyÈ gÈthÈ. Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ 
upacinantÊ anukkamena upacitakusalam|lÈ sambhatavimokkhasambhÈrÈ 
hutvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde Va~gahÈra1 janapade aÒÒatarasmiÑ 
MigaluddakagÈme jeÔÔhakamigaluddakassa dhÊtÈ hutvÈ nibbatti, CÈpÈti2 ssÈ 
nÈmaÑ ahosi. Tena ca samayena Upako ÈjÊvako BodhimaÓÉato 
dhammacakkaÑ pavattetuÑ BÈrÈÓasiÑ uddissa gacchantena SatthÈrÈ 
samÈgato “vippasannÈni kho te Èvuso indriyÈni, parisuddho chavivaÓÓo 
pariyodÈto, kaÑsi tvaÑ Èvuso uddissa pabbajito, ko vÈ te SatthÈ, kassa vÈ 
tvaÑ dhammaÑ rocesÊ”ti3 pucchitvÈ– 

   “SabbÈbhibh| sabbavid|hamasmi, 
   Sabbesu dhammesu anupalitto. 
   SabbaÒjaho taÓhÈkkhaye vimutto, 
   SayaÑ abhiÒÒÈya ka’muddiseyyaÑ4. 

   Na me Ècariyo atthi, sadiso me na vijjati. 
   SadevakasmiÑ lokasmiÑ, natthi me paÔipuggalo. 
______________________________________________________________ 
 1. Va~kahÈra (Ka) 2. ChÈvÈ (SuttanipÈta-®Ôha 1. 248; Ma-®Ôha 2. 94 piÔÔhesu.) 
 3. Vi 3. 12; Abhi 4. 218; Ma 1. 227 piÔÔhesu. 
 4. Khu 1. 64; Vi 3. 12; Ma 1. 227 piÔÔhesu. 
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   AhaÑ hi ArahÈ loke, ahaÑ SatthÈ anuttaro. 
   Ekomhi SammÈsambuddho, sÊtibh|tomhi nibbuto. 

   DhammacakkaÑ pavattetuÑ, gacchÈmi KÈsinaÑ puraÑ. 
   AndhÊbh|tasmiÑ lokasmiÑ, ÈhaÒchaÑ amatadundubhin”ti1– 

SatthÈrÈ attano sabbaÒÒubuddhabhÈve dhammacakkapavattane ca pavedite 
pasannacitto so “hupeyyapÈvuso arahasi Anantajino”ti2 vatvÈ ummaggaÑ 
gahetvÈ pakkanto Va~gahÈrajanapadaÑ agamÈsi. So tattha ekaÑ 
MigaluddakagÈmakaÑ upanissÈya vÈsaÑ kappesi, taÑ tattha 
jeÔÔhakamigaluddako upaÔÔhÈsi. So ekadivasaÑ d|raÑ migavaÑ gacchanto 
“mayhaÑ arahante mÈ pamajjÊ”ti attano dhÊtaraÑ CÈpaÑ ÈÓÈpetvÈ agamÈsi 
saddhiÑ puttabhÈtukehi. SÈ cassa dhÊtÈ abhir|pÈ hoti dassanÊyÈ. 

 Atha kho Upako ÈjÊvako bhikkhÈcÈravelÈyaÑ migaluddakassa gharaÑ 
gato parivisituÑ upagataÑ CÈpaÑ disvÈ rÈgena abhibh|to bhuÒjitumpi 
asakkonto bhÈjanena bhattaÑ ÈdÈya vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ bhattaÑ 
ekamante nikkhipitvÈ “sace cÈpaÑ labhissÈmi, jÊvÈmi, no ce, marissÈmÊ”ti 
nirÈhÈro nipajji. Sattame divase migaluddako ÈgantvÈ dhÊtaraÑ pucchi “kiÑ 
mayhaÑ arahante na pamajjÊ”ti. SÈ “ekadivasameva ÈgantvÈ puna 
nÈgatapubbo”ti Èha. Migaluddako ca tÈvadevassa vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ 
“kiÑ bhante aphÈsukan”ti pÈde parimajjanto pucchi. Upako nitthunanto 
parivattatiyeva. So “vadatha bhante yaÑ mayÈ sakkÈ kÈtuÑ, sabbaÑ taÑ 
karissÈmÊ”ti Èha. Upako ekena pariyÈyena attano ajjhÈsayaÑ Èrocesi. Itaro 
jÈnÈsi pana bhante kiÒci sippanti. Na jÈnÈmÊti. Na bhante kiÒci sippaÑ 
ajÈnantena sakkÈ gharaÑ Èvasitunti. So Èha “nÈhaÑ kiÒci sippaÑ jÈnÈmi, 
apica tumhÈkaÑ maÑsahÈrako bhavissÈmi, maÑsaÒca vikkiÓissÈmÊ”ti. 
MÈgaviko “amhÈkampi etadeva ruccatÊ”ti uttarasÈÔakaÑ datvÈ attano 
sahÈyakassa gehe katipÈhaÑ vasÈpetvÈ tÈdise divase gharaÑ ÈnetvÈ 
dhÊtaraÑ adÈsi  
______________________________________________________________ 
 1. Vi 3. 12; Abhi 4. 218; Ma 1. 227 piÔÔhesu. 
 2. Vi 3. 12; Ma 1. 228 piÔÔhesu thokaÑ visadisaÑ. 
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 Atha kÈle gacchante tesaÑ saÑvÈsamanvÈya putto nibbatti, 
Subhaddotissa nÈmaÑ akaÑsu. CÈpÈ tassa rodanakÈla “Upakassa putta, 
ŒjÊvakassa putta, maÑsahÈrakassa putta, mÈ rodi mÈ rodÊ”ti-ÈdinÈ 
puttatosanagÊtena UpakaÑ uppaÓÉesi. So “mÈ tvaÑ CÈpe maÑ ‘anÈtho’ti 
maÒÒi, atthi me sahÈyo Anantajino nÈma, tassÈhaÑ santikaÑ gamissÈmÊ”ti 
Èha. CÈpÈ “evamayaÑ aÔÔÊyatÊ”ti ÒatvÈ punappunaÑ tathÈ kathesiyeva. So 
ekadivasaÑ tÈya tathÈ vutto kujjhitvÈ gantumÈraddho. TÈya taÑ taÑ vatvÈ 
anunÊyamÈnopi saÒÒattiÑ anÈgacchanto pacchimadisÈbhimukho pakkÈmi. 

 BhagavÈ ca tena samayena SÈvatthiyaÑ Jetavane viharanto bhikkh|naÑ 
Ècikkhi “yo bhikkhave ajja ‘kuhiÑ Anantajino’ti idhÈgantvÈ pucchati, taÑ 
mama santikaÑ pesethÈ”ti. Upakopi “kuhiÑ Anantajino vasatÊ”ti tattha 
tattha pucchanto anupubbena SÈvatthiÑ gantvÈ vihÈraÑ pavisitvÈ 
vihÈramajjhe ÔhatvÈ “kuhiÑ Anantajino”ti pucchi. TaÑ bhikkh| Bhagavato 
santikaÑ nayiÑsu. So BhagavantaÑ disvÈ “jÈnÈtha maÑ BhagavÈ”ti Èha. 
Œma jÈnÈmi, kuhiÑ pana tvaÑ ettakaÑ kÈlaÑ vasÊti. Va~gahÈrajanapade 
bhanteti. Upaka idÈni mahallako jÈto pabbajituÑ sakkhissasÊti. PabbajissÈmi 
bhanteti. SatthÈ aÒÒataraÑ bhikkhuÑ ÈÓÈpesi “ehi tvaÑ bhikkhu imaÑ 
pabbÈjehÊ”ti. So taÑ pabbÈjesi. So pabbajito Satthu santike kammaÔÔhÈnaÑ 
gahetvÈ bhÈvanaÑ anuyuÒjanto na cirasseva anÈgÈmiphale patiÔÔhÈya kÈlaÑ 
katvÈ avihesu nibbatto, nibbattakkhaÓeyeva arahattaÑ pÈpuÓi. Avihesu 
nibbattamattÈ satta janÈ arahattaÑ pattÈ, tesaÑ ayaÑ aÒÒataro. VuttaÑ 
hetaÑ– 

   “AvihaÑ upapannÈse, vimuttÈ satta bhikkhavo. 
   RÈgadosaparikkhÊÓÈ, tiÓÓÈ loke visattikaÑ. 

   UpakopalagaÓÉo ca, PakkusÈti ca te tayo. 
   Bhaddiyo khaÓÉadevo ca, bÈhuraggi ca si~giyo. 
   Te hitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, dibbayogaÑ upaccagun”ti1. 
______________________________________________________________
 1. SaÑ 1. 59 piÔÔhe. 
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 Upake pana pakkante nibbindahadayÈ CÈpÈ dÈrakaÑ ayyakassa 
niyyÈdetvÈ pubbe Upakena gatamaggaÑ gacchantÊ SÈvatthiÑ gantvÈ 
bhikkhunÊnaÑ santike pabbajitvÈ vipassanÈya kammaÑ karontÊ 
maggapaÔipÈÔiyÈ arahatte patiÔÔhitÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ pubbe 
Upakena attanÈ ca kathitagÈthÈyo udÈnavasena ekajjhaÑ katvÈ– 
 
 292. “LaÔÔhihattho pure Èsi, so dÈni migaluddako. 
 ŒsÈya palipÈ ghorÈ, nÈsakkhi pÈrametave. 
 
 293. SumattaÑ maÑ maÒÒamÈnÈ, CÈpÈ putta’matosayi. 
 CÈpÈya bandhanaÑ chetvÈ, pabbajissaÑ punopahaÑ. 
 
 294. MÈ me kujjhi mahÈvÊra, mÈ me kujjhi MahÈmuni. 
 Na hi kodhaparetassa, suddhi atthi kuto tapo. 
 
 295. PakkamissaÒca nÈÄÈto, ko’dha nÈÄÈya vacchati. 
 BandhantÊ itthir|pena, samaÓe dhammajÊvino. 
 
 296. Ehi kÈÄa nivattassu, bhuÒja kÈme yathÈ pure. 
 AhaÑ ca te vasÊkatÈ, ye ca me santi ÒÈtakÈ. 
 
 297. Etto cÈpe catubbhÈgaÑ, yathÈ bhÈsasi tvaÑ ca me. 
 Tayi rattassa posassa, uÄÈraÑ vata taÑ siyÈ. 
 
 298. KÈÄa’~giniÑva takkÈriÑ, pupphitaÑ girimuddhani. 
 PhullaÑ dÈlimalaÔÔhiÑva, antodÊpeva PÈÔaliÑ. 
  
 299. Haricandanalitta~giÑ, kÈsikuttamadhÈriniÑ. 
 TaÑ maÑ r|pavatiÑ santiÑ, kassa ohÈya gacchasi. 
 
 300. SÈkuntikova sakuÓiÑ, yathÈ bandhitumicchati. 
 Œharimena r|pena, na maÑ tvaÑ bÈdhayissasi. 
 
 301. ImaÑ ca me puttaphalaÑ, kÈÄa uppÈditaÑ tayÈ. 
 TaÑ maÑ puttavatiÑ santiÑ, kassa ohÈya gacchasi. 
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 302. Jahanti putte sappaÒÒÈ, tato ÒÈtÊ tato dhanaÑ. 
 Pabbajanti mahÈvÊrÈ, nÈgo chetvÈva bandhanaÑ. 
 
 303. IdÈni te imaÑ puttaÑ, daÓÉena churikÈya vÈ. 
 Bh|miyaÑ vÈ nisumbhissaÑ, puttasokÈ na gacchasi. 
 
 304. Sace puttaÑ si~gÈlÈnaÑ, kukkurÈnaÑ padÈhisi. 
 Na maÑ puttakatte jammi, punarÈvattayissasi. 
 
 305. Handa kho dÈni bhaddante, kuhiÑ kÈÄa gamissasi. 
 KatamaÑ gÈmanigamaÑ, nagaraÑ rÈjadhÈniyo. 
 
 306. Ahumha pubbe gaÓino, assamaÓÈ samaÓamÈnino. 
 GÈmena gÈmaÑ vicarimha, nagare rÈjadhÈniyo. 
 
 307. Eso hi BhagavÈ Buddho, nadiÑ NeraÒjaraÑ pati. 
 SabbadukkhappahÈnÈya, dhammaÑ deseti pÈÓinaÑ. 
 TassÈhaÑ santikaÑ gacchaÑ, so me SatthÈ bhavissati. 
 
 308. VandanaÑ dÈni me vajjÈsi, LokanÈthaÑ anuttaraÑ. 
 PadakkhiÓaÒca katvÈna, ÈdiseyyÈsi dakkhiÓaÑ. 
 
 309. EtaÑ kho lambhamamhehi, yathÈ bhÈsasi tvaÒca me. 
 VandanaÑ dÈni te vajjaÑ, LokanÈthaÑ anuttaraÑ. 
 PadakkhiÓaÒca katvÈna, ÈdisissÈmi dakkhiÓaÑ. 
 
 310. Tato ca kÈÄo pakkÈmi, nadiÑ NeraÒjaraÑ pati. 
 So addasÈsi SambuddhaÑ, desentaÑ amataÑ padaÑ. 
 
 311. DukkhaÑ dukkhasamuppÈdaÑ, dukkhassa ca atikkamaÑ. 
 AriyaÑ caÔÔha~gikaÑ maggaÑ, dukkh|pasamagÈminaÑ. 
 
 312. Tassa pÈdÈni vanditvÈ, katvÈna naÑ padakkhiÓaÑ. 
 CÈpÈya ÈdisitvÈna, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 
 Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 
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 Tattha laÔÔhihatthoti daÓÉahattho. Pureti pubbe paribbÈjakakÈle 
caÓÉagoÓakukkurÈdÊnaÑ pariharaÓatthaÑ daÓÉaÑ hatthena gahetvÈ 
vicaraÓako ahosi. So dÈni migaluddakoti so1 idÈni migaluddehi saddhiÑ 
sambhogasaÑvÈsehi migaluddo mÈgaviko jÈto. ŒsÈyÈti taÓhÈya. 
“ŒsayÈ”tipi pÈÔho, ajjhÈsayahet|ti attho. PalipÈti kÈmapa~kato diÔÔhipa~kato 
ca. GhorÈti aviditavipulÈnatthÈvahattÈ dÈruÓato ghorÈ. NÈsakkhi 
pÈrametaveti tasseva palipassa pÈrabh|taÑ nibbÈnaÑ etuÑ gantuÑ na 
asakkhi na abhisambhunÊti attÈnameva sandhÈya Upako vadati. 

 SumattaÑ maÑ maÒÒamÈnÈti attani suÔÔhu mattaÑ madappattaÑ 
kÈmagedhavasena laggaÑ pamattaÑ vÈ katvÈ maÑ sallakkhantÊ. CÈpÈ 
putta’matosayÊti migaluddassa dhÊtÈ CÈpÈ “ŒjÊvakassa puttÈ”ti-ÈdinÈ maÑ 
ghaÔÔentÊ puttaÑ tosesi keÄÈyasi2. “Supati maÑ maÒÒamÈnÈ”ti ca paÔhanti, 
supatÊti maÑ maÒÒamÈnÈti attho. CÈpÈya bandhanaÑ chetvÈti CÈpÈya tayi 
uppannaÑ kilesabandhanaÑ chinditvÈ. PabbajissaÑ punopahanti puna 
dutiyavÈrampi ahaÑ pabbajissÈmi. 

 IdÈni tassÈ “mayhaÑ attho natthÊ”ti vadati, taÑ sutvÈ CÈpÈ khamÈpentÊ 
“mÈ me kujjhÊ”ti gÈthamÈha. Tattha mÈ me kujjhÊti keÄikaraÓamattena mÈ 
mayhaÑ kujjhi. MahÈvÊra MahÈmunÊti UpakaÑ Èlapati. TaÑ hi sÈ pubbepi 
pabbajito, idÈnipi pabbajitukÈmoti katvÈ khantiÒca paccÈsÊsantÊ 
“MahÈmunÊ”ti Èha. TenevÈha “na hi kodhaparetassa, suddhi atthi kuto 
tapo”ti, tvaÑ ettakampi asahanto kathaÑ cittaÑ damessasi, kathaÑ vÈ 
tapaÑ carissasÊti adhippÈyo. 

 Atha nÈÄaÑ3 gantvÈ jÊvitukÈmosÊti CÈpÈya vutto Èha “pakkamissaÒca 
nÈÄÈto, ko’dha nÈÄÈya vacchatÊ”ti ko idha nÈÄÈya vasissati, nÈÄÈtova ahaÑ 
pakkamissÈmeva. So hi tassa jÈtagÈmo, tato nikkhamitvÈ pabbaji, so ca 
MagadharaÔÔhe BodhimaÓÉassa Èsannapadese, taÑ sandhÈya vuttaÑ. 
BandhantÊ itthir|pena, samaÓe dhammajÊvinoti cÈpe tvaÑ dhammena 
jÊvante dhammike pabbajite attano itthir|pena itthikuttÈkappehi bandhantÊ 
tiÔÔhasi. YenÈhaÑ idÈni ediso jÈto, tasmÈ taÑ pariccajÈmÊti adhippÈyo. 
______________________________________________________________ 
 1. So eso (SÊ) 2. KeÄhÈpayi (SÊ) 3. NÈlaÑ (SÊ) 
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 EvaÑ vutte CÈpÈ taÑ nivattetukÈmÈ “ehi kÈÄÈ”ti gÈthamÈha. 
Tassattho–kÈÄavaÓÓatÈya kÈÄa Upaka ehi nivattassu mÈ pakkami, pubbe 
viya kÈme paribhuÒja, ahaÒca ye ca me santi ÒÈtakÈ, te sabbeva tuyhaÑ mÈ1 
pakkamitukÈmatÈya vasÊkatÈ vasavattino katÈti. 

 TaÑ sutvÈ Upako “etto cÈpe”ti gÈthamÈha. Tattha cÈpeti CÈpe. 
CÈpasadisa-a~galaÔÔhitÈya hi2 sÈ CÈpÈti nÈmaÑ labhi, tasmÈ CÈpÈti vuccati. 
TvaÑ CÈpe yathÈ bhÈsasi, idÈni yÈdisaÑ kathesi, ito catubbhÈgameva 
piyasamudÈcÈraÑ kareyyÈsi. Tayi rattassa rÈgÈbhibh|tassa purisassa uÄÈraÑ 
vata taÑ siyÈ, ahaÑ panetarahi tayi kÈmesu ca viratto, tasmÈ CÈpÈya vacane 
na tiÔÔhÈmÊti adhippÈyo. 

 Puna CÈpÈ attani tassa ÈsattiÑ uppÈdetukÈmÈ “kÈÄa’~ginin”ti Èha. 
Tattha kÈÄÈti tassÈlapanaÑ. A~ganinti a~galaÔÔhisampannaÑ. IvÈti upamÈya 
nipÈto. TakkÈriÑ pupphitaÑ girimuddhanÊti pabbatamuddhani ÔhitaÑ 
supupphitadÈlimalaÔÔhiÑ3 viya. “UkkÈgÈrin”ti4 ca keci paÔhanti, 
a~gatthilaÔÔhiÑ5 viyÈti attho. GirimuddhanÊti ca idaÑ kenaci 
anupahatasobhatÈdassanatthaÑ vuttaÑ. Keci “kÈli~ginin”ti6 pÈÔhaÑ vatvÈ 
tassa kumbhaÓÉalatÈsadisanti atthaÑ vadanti. PhullaÑ dÈlimalaÔÔhiÑ vÈti 
pupphitaÑ bÊjap|ralataÑ viya. AntodÊpeva PÈÔalinti dÊpakabbhantare7 
pupphitapÈÔalirukkhaÑ viya, dÊpaggahaÓaÒcettha 
sobhÈpÈÔihÈriyadassanatthameva. 

 Haricandanalitta~ginti lohitacandanena anulittasabba~giÑ. 
KÈsikuttamadhÈrininti uttamakÈsikavatthadharaÑ. TaÑ manti tÈdisaÑ maÑ. 
R|pavatiÑ santinti r|pasampannaÑ samÈnaÑ. Kassa ohÈya gacchasÊti kassa 
nÈma sattassa, kassa vÈ hetuno kena kÈraÓena ohÈya pahÈya pariccajitvÈ 
gacchasi. 

 Ito parampi tesaÑ vacanapaÔivacanagÈthÈva ÔhapetvÈ pariyosÈne tisso 
gÈthÈ. Tattha sÈkuntikovÈti sakuÓaluddo viya. Œharimena r|penÈti 
kesamaÓÉanÈdinÈ sarÊrajagganena ceva 
______________________________________________________________ 
 1. ImÈya (SÊ) 2. A~kalaÔÔhitÈya (SÊ), a~gasaÓÔhitÈya (Ka) 
 3. SupupphitagaÓikÈÄikalaÔÔhiÑ (SÊ) 4. UkkÈhÈrinti (SÊ) 5. AggilaÔÔhiÑ (SÊ) 
 6. KakkÈrinti (SÊ) 7. DÊpakassantare (SÊ) 
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vatthÈbharaÓÈdinÈ ca abhisa~khÈrikena r|pena vaÓÓena kittimena 
cÈturiyenÈti attho. Na maÑ tvaÑ bÈdhayissasÊti pubbe viya idÈni maÑ tvaÑ 
na bÈdhituÑ sakkhissasi. 

 Puttaphalanti puttasa~khÈtaÑ phalaÑ puttapasavo. 

 SappaÒÒÈti paÒÒavanto, saÑsÈre ÈdÊnavavibhÈviniyÈ paÒÒÈya 
samannÈgatÈti adhippÈyo. Te hi appaÑ vÈ mahantaÑ vÈ ÒÈtiparivaÔÔaÑ 
bhogakkhandhaÑ vÈ pahÈya pabbajanti. TenÈha “pabbajanti mahÈvÊrÈ, nÈgo 
chetvÈva bandhanan”ti, ayabandhanaÑ viya hatthinÈgo gihibandhanaÑ 
chinditvÈ mahÈvÊriyÈva pabbajanti, na nihÊnavÊriyÈti attho. 

 DaÓÉenÈti yena kenaci daÓÉena. ChurikÈyÈti khurena1. Bh|miyaÑ vÈ 
nisumbhissanti pathaviyaÑ pÈtetvÈ pothanavijjhanÈdinÈ vibÈdhissÈmi. 
PuttasokÈ na gacchasÊti puttasokanimittaÑ na gacchissasi. 

 PadÈhisÊti dassasi. Puttakatteti puttakÈraÓÈ. JammÊti tassÈ ÈlapanaÑ, 
lÈmaketi attho. 

 IdÈni tassa gamanaÑ anujÈnitvÈ gamanaÔÔhÈnaÑ jÈnituÑ “handa kho”ti 
gÈthamÈha.  

 Itaro pubbe ahaÑ aniyyÈnikaÑ sÈsanaÑ paggayha aÔÔhÈsiÑ, idÈni pana 
niyyÈnike Anantajinassa sÈsane ÔhÈtukÈmo, tasmÈ tassa santikaÑ 
gamissÈmÊti dassento “ahumhÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha gaÓinoti gaÓadharÈ. 
AssamaÓÈti na samitapÈpÈ. SamaÓamÈninoti samitapÈpÈti evaÑ saÒÒino. 
VicarimhÈti p|raÓÈdÊsu attÈnaÑ pakkhipitvÈ vadati. 

 NeraÒjaraÑ patÊti NeraÒjarÈya nadiyÈ samÊpe tassÈ tÊre. Buddhoti 
abhisambodhiÑ patto, abhisambodhiÑ patvÈ dhammaÑ desento sabbakÈlaÑ 
BhagavÈ tattheva vasÊti adhippÈyena vadati. 

 VandanaÑ dÈni me vajjÈsÊti mama vandanaÑ vadeyyÈsi, mama 
vacanena LokanÈthaÑ anuttaraÑ vadeyyÈsÊti attho. PadakkhiÓaÒca katvÈna, 
ÈdiseyyÈsi dakkhiÓanti BuddhaÑ BhagavantaÑ tikkhattuÑ padakkhiÓaÑ 
katvÈpi cat|su 
______________________________________________________________ 
 1. KhuriyÈ (SÊ) 
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ÔhÈnesu vanditvÈ tato puÒÒato mayhaÑ pattidÈnaÑ dento padakkhiÓaÑ 
ÈdiseyyÈsi BuddhaguÓÈnaÑ sutapubbattÈ hetusampannatÈya ca evaÑ vadati. 

 EtaÑ kho labbhamamhehÊti etaÑ padakkhiÓakaraÓaÑ puÒÒaÑ amhehi 
tava dÈtuÑ sakkÈ, na nivattanaÑ, pubbe viya kÈm|pabhogo ca na sakkÈti 
adhippÈyo1. Te vajjanti tava vandanaÑ vajjaÑ vakkhÈmi. 

 Soti kÈÄo addasÈsÊti addakkhi. 

 SatthudesanÈyaÑ saccakathÈya padhÈnattÈ tabbinimuttÈya abhÈvato 
“dukkhan”ti-Èdi vuttaÑ, sesaÑ vuttanayameva. 
 

CÈpÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. SundarÊtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 PetÈni bhoti puttÈnÊti-ÈdikÈ SundariyÈ theriyÈ gÈthÈ. Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ 
upacinantÊ ito ekatiÑsakappe Vessabhussa Bhagavato kÈle kulagehe 
nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patvÈ ekadivasaÑ SatthÈraÑ piÓÉÈya carantaÑ disvÈ 
pasannamÈnasÈ bhikkhaÑ davÈ paÒcapatiÔÔhitena vandi2. SatthÈ tassÈ 
cittappasÈdaÑ Òa tvÈ anumodanaÑ katvÈ pakkÈmi. SÈ tena puÒÒakammena 
TÈvatiÑsesu nibbattitvÈ tattha yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ dibbasampattiÑ 
anubhavitvÈ tato cutÈ aparÈparaÑ sugatÊsuyeva saÑsarantÊ paripakkaÒÈÓÈ 
hutvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde BÈrÈÓasiyaÑ SujÈtassa nÈma brÈhmaÓassa 
dhÊtÈ hutvÈ nibbatti, tassÈ r|pasampattiyÈ SundarÊti nÈmaÑ ahosi, 
vayappattakÈle cassÈ kaniÔÔhabhÈtÈ kÈlamakÈsi. AthassÈ pitÈ puttasokena 
abhibh|to tattha tattha vicaranto VÈsiÔÔhittheriyÈ samÈgantvÈ taÑ 
sokavinodanakÈraÓaÑ pucchanto “petÈni bhoti puttÈnÊ”ti-ÈdikÈ dve gÈthÈ 
abhÈsi. TherÊ taÑ sokÈbhibh|taÑ Òa tvÈ sokaÑ vinodetukÈmÈ “bah|ni 
puttasatÈnÊ”ti-ÈdikÈ dve gÈthÈ vatvÈ attano asokabhÈvaÑ kathesi. 
______________________________________________________________ 
 1. AdhippÈyo. TvaÒca meti tvaÑ cÈpe (Ka) 2. VanditvÈ ÔhitÈ (SÊ) 
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taÑ sutvÈ brÈhmaÓo “kathaÑ tvaÑ ayye evaÑ asokÈ jÈtÈ”ti Èha. Tassa therÊ 
ratanattayaguÓaÑ kathesi1. 

 Atha brÈhmaÓo “kuhiÑ SatthÈ”ti pucchitvÈ “idÈni MithilÈyaÑ 
viharatÊ”ti taÑ sutvÈ tÈvadeva rathaÑ yojetvÈ rathena MithilaÑ gantvÈ 
SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ sammodanÊyaÑ kathaÑ katvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi. Tassa SatthÈ dhammaÑ desesi. So dhammaÑ sutvÈ 
paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ ghaÔento vÈyamanto 
tatiye divase arahattaÑ pÈpuÓi. Atha sÈrathi rathaÑ ÈdÈya BÈrÈÓasiÑ gantvÈ 
brÈhmaÓiyÈ taÑ pavattiÑ Èrocesi. SundarÊ attano pitu pabbajitabhÈvaÑ 
sutvÈ “amma ahampi pabbajissÈmÊ”ti mÈtaraÑ Èpucchi. MÈtÈ2 “yaÑ 
imasmiÑ gehe bhogajÈtaÑ, sabbaÑ taÑ tuyhaÑ santakaÑ, tvaÑ imassa 
kulassa dÈyÈdikÈ paÔipajja, imaÑ sabbabhogaÑ paribhuÒja, mÈ pabbajÊ”ti 
Èha. SÈ “na mayhaÑ bhogehi attho, pabbajissÈmevÈhaÑ ammÈ”ti mÈtaraÑ 
anujÈnÈpetvÈ mahatiÑ sampattiÑ kheÄapiÓÉaÑ viya chaÉÉetvÈ pabbaji. 
PabbajitvÈ ca sikkhamÈnÈyeva hutvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ ghaÔentÊ 
vÈyamantÊ hetusampannatÈya ÒÈÓassa paripÈkaÑ gatattÈ saha 
paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne3– 

   “PiÓÉapÈtaÑ carantassa, Vessabhussa Mahesino. 

   KaÔacchubhikkhamuggayha, BuddhaseÔÔhassadÈsahaÑ. 

   PaÔiggahetvÈ Sambuddho, Vessabh| LokanÈyako. 
   VÊthiyÈ saÓÔhito SatthÈ, akÈ me anumodanaÑ.  

   KaÔacchubhikkhaÑ datvÈna, TÈvatiÑsaÑ gamissasi. 
   ChattiÑsadevarÈj|naÑ, MahesittaÑ karissasi. 

   PaÒÒÈsaÑ cakkavattÊnaÑ, MahesittaÑ karissasi. 
   ManasÈ patthitaÑ sabbaÑ, paÔilacchasi sabbadÈ. 

   SampattiÑ anubhotvÈna, pabbajissasi kiÒcanÈ. 
   SabbÈsave pariÒÒÈya, nibbÈyissasinÈsavÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Ratanattayassa guÓe vaÓÓesi (SÊ) 2. SÈ (SÊ) 3. Natthi ApadÈne. 
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 IdaÑ vatvÈna Sambuddho, Vessabh| LokanÈyako. 
 NabhaÑ abbhuggamÊ vÊro, haÑsarÈjÈva ambare. 

 SudinnaÑ me dÈnavaraÑ, suyiÔÔhÈ yÈgasampadÈ. 
 KaÔacchubhikkhaÑ datvÈna, pattÈhaÑ acalaÑ padaÑ. 

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

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

 ArahattaÑ pana patvÈ phalasukhena nibbÈnasukhena ca viharantÊ 
aparabhÈge “Satthu purato sÊhanÈdaÑ nadissÈmÊ”ti upajjhÈyaÑ ÈpucchitvÈ 
BÈrÈÓasito nikkhamitvÈ sambahulÈhi bhikkhunÊhi saddhiÑ anukkamena 
SÈvatthiÑ gantvÈ Satthu santikaÑ upasa~kamitvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ 
ekamantaÑ ÔhitÈ SatthÈrÈ katapaÔisanthÈrÈ Satthu 
orasadhÊtubhÈvÈdivibhÈvanena aÒÒaÑ byÈkÈsi. AthassÈ mÈtaraÑ ÈdiÑ katvÈ 
sabbo ÒÈtigaÓo parijano ca pabbaji. SÈ aparabhÈge attano paÔipattiÑ 
paccavekkhitvÈ pitarÈ vuttagÈthaÑ ÈdiÑ katvÈ udÈnavasena– 
 
 313. “PetÈni bhoti puttÈni, khÈdamÈnÈ tuvaÑ pure. 
 TuvaÑ divÈ ca ratto ca, atÊva paritappasi. 
 
    314. SÈ’jja sabbÈni khÈditvÈ, sataputtÈni brÈhmaÓÊ. 
 VÈseÔÔhi kena vaÓÓena, na bÈÄhaÑ paritappasi. 
 
 315. Bah|ni puttasatÈni, ÒÈtisa~ghasatÈni ca. 
 KhÈditÈni atÊtaÑse, mama tuyhaÒca brÈhmaÓa. 
 
 316. SÈhaÑ nissaraÓaÑ ÒatvÈ, jÈtiyÈ maraÓassa ca. 
 Na socÈmi na rodÈmi, na cÈpi paritappayiÑ. 
 
 317. AbbhutaÑ vata vÈseÔÔhi, vÈcaÑ bhÈsasi edisiÑ. 
 Kassa tvaÑ dhammamaÒÒÈya, giraÑ bhÈsasi edisiÑ. 
 
 318. Esa brÈhmaÓa Sambuddho, nagaraÑ MithilaÑ pati. 
 SabbadukkhappahÈnÈya, dhammaÑ desesi pÈÓinaÑ. 
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 319. Tassa brahme Arahato, dhammaÑ sutvÈ nir|padhiÑ. 
 Tattha viÒÒÈtasaddhammÈ, puttasokaÑ byapÈnudiÑ. 
 
 320. So ahampi gamissÈmi, nagaraÑ MithilaÑ pati. 
 Appeva maÑ so BhagavÈ, sabbadukkhÈ pamocaye. 
 
 321. Addasa brÈhmaÓo BuddhaÑ, vippamuttaÑ nir|padhiÑ. 
 Svassa dhammamadesesi, Muni dukkhassa pÈrag|. 
 
 322. DukkhaÑ dukkhasamuppÈdaÑ, dukkhassa ca atikkamaÑ. 
 AriyaÑ caÔÔha~gikaÑ maggaÑ, dukkh|pasamagÈminaÑ. 
 
 323. Tattha viÒÒÈtasaddhammo, pabbajjaÑ samarocayi. 
 SujÈto tÊhi rattÊhi, tisso vijjÈ aphassayi. 
 
 324. Ehi sÈrathi gacchÈhi, rathaÑ niyyÈdayÈhi’maÑ. 
 ŒrogyaÑ brÈhmaÓiÑ vajja, ‘pabbaji dÈni brÈhmaÓo. 
 SujÈto tÊhi rattÊhi, tisso vijjÈ aphassayi’. 
 
 325. Tato ca rathamÈdÈya, sahassaÒcÈpi sÈrathi. 
 ŒrogyaÑ brÈhmaÓiÑ’voca, ‘pabbaji dÈni brÈhmaÓo. 
 SujÈto tÊhi rattÊhi, tisso vijjÈ aphassayi’. 
 
 326. EtaÒcÈhaÑ assarathaÑ, sahassaÒcÈpi sÈrathi. 
 TevijjaÑ brÈhmaÓaÑ sutvÈ, puÓÓapattaÑ dadÈmi te. 
 
 327. Tuyheva hotvassaratho, sahassaÒcÈpi brÈhmaÓi. 
 Ahampi pabbajissÈmi, varapaÒÒassa santike. 
 
 328. HatthÊ gavassaÑ MaÓikuÓÉalaÒca, 
 PhÊtaÒcimaÑ gahavibhavaÑ pahÈya. 
 PitÈ pabbajito tuyhaÑ, bhuÒja bhogÈni SundarÊ. 
 TuvaÑ dÈyÈdikÈ kule. 
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 329. HatthÊ gavassaÑ MaÓikuÓÉalaÒca, 
 RammaÑ cimaÑ gahavibhavaÑ pahÈya. 
 PitÈ pabbajito mayhaÑ, puttasokena aÔÔito. 
 Ahampi pabbajissÈmi, bhÈtusokena aÔÔitÈ. 
 
 330. So te ijjhatu sa~kappo, yaÑ tvaÑ patthesi SundarÊ. 
 UttiÔÔhapiÓÉo uÒcho ca, paÑsuk|laÒca cÊvaraÑ. 
 EtÈni abhisambhontÊ, paraloke anÈsavÈ. 
 
 331. SikkhamÈnÈya me ayye, dibbacakkhu visodhitaÑ. 
 PubbenivÈsaÑ jÈnÈmi, yattha me vusitaÑ pure. 
 
 332. TuvaÑ nissÈya kalyÈÓi, theri saÑghassa sobhane. 
 Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 
  
 333. AnujÈnÈhi me ayye, icche SÈvatthi gantave. 
 SÊhanÈdaÑ nadissÈmi, BuddhaseÔÔhassa santike. 
 
 334. Passa Sundari SatthÈraÑ, hemavaÓÓaÑ harittacaÑ. 
 AdantÈnaÑ dametÈraÑ, SambuddhamakutobhayaÑ. 
 
 335. Passa sundari’mÈyantiÑ, vippamuttaÑ nir|padhiÑ. 
 VÊtarÈgaÑ visaÑyuttaÑ, katakiccamanÈsavaÑ. 
 
 336. BÈrÈÓasito nikkhamma, tava santikamÈgatÈ. 
 SÈvikÈ te mahÈvÊra, pÈde vandati SundarÊ. 
 
 337. TuvaÑ Buddho tuvaÑ SatthÈ, tuyhaÑ dhÊtÈmhi brÈhmaÓa. 
 OrasÈ mukhato jÈtÈ, katakiccÈ anÈsavÈ. 
 
 338. TassÈ te svÈgataÑ bhadde, tato te adurÈgataÑ. 
 EvaÑ hi dantÈ Èyanti, Satthu pÈdÈni vandikÈ. 
 VÊtarÈgÈ visaÑyuttÈ, katakiccÈ anÈsavÈ”ti– 

imÈ gÈthÈ paccudÈhÈsi. 
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 Tattha petÈnÊti matÈni. BhotÊti taÑ Èlapati. PuttÈnÊti li~gavipallÈsena 
vuttaÑ, pete putteti attho. Eko eva ca tassÈ putto mato, brÈhmaÓo pana 
“cirakÈlaÑ ayaÑ sokena aÔÔÈ hutvÈ vicari, bah| maÒÒe imissÈ puttÈ matÈ”ti 
evaÑsaÒÒÊ hutvÈ bahuvacanenÈha. TathÈ ca “sÈ’jja sabbÈni khÈditvÈ 
sataputtÈnÊ”ti. KhÈdamÈnÈti lokavohÈravasena khuÑsanavacanametaÑ. 
Loke hi yassÈ itthiyÈ jÈtajÈtÈ puttÈ maranti, taÑ garahantÈ “puttakhÈdinÊ”ti-
ÈdiÑ vadanti. AtÊvÈti ativiya bhusaÑ. ParitappasÊti santappasi, pureti 
yojanÈ. AyaÑ hettha sa~khepattho–bhoti vÈseÔÔhi pubbe tvaÑ mataputtÈ 
hutvÈ socantÊ paridevantÊ ativiya sokÈya samappitÈ1 
gÈmanigamarÈjadhÈniyo ÈhiÓÉasi. 

 SÈ’jjÈti sÈ ajja, sÈ tvaÑ etarahÊti attho. “SajjÈ”ti vÈ pÈÔho. Kena 
vaÓÓenÈti kena kÈraÓena. 

 KhÈditÈnÊti therÊpi brÈhmaÓena vuttapariyÈyeneva vadati. KhÈditÈni vÈ 
byagghadÊpibiÄÈrÈdijÈtiyo sandhÈyevamÈha. AtÊtaÑseti atÊtakoÔÔhÈse, 
atikkantabhaves|ti attho. Mama tuyhaÒcÈti mayÈ ca tayÈ ca. 

 NissaraÓaÑ Òa tvÈ jÈtiyÈ maraÓassa cÈti jÈtijarÈmaraÓÈnaÑ 
nissaraÓabh|taÑ nibbÈnaÑ maggaÒÈÓena paÔivijjhitvÈ. Na cÈpi 
paritappayinti na cÈpi upÈyÈsÈsiÑ, ahaÑ upÈyÈsaÑ na Èpajjinti attho. 

 AbbhutaÑ vatÈti acchariyaÑ vata. TaÑ hi abbhutaÑ pubbe abh|taÑ 
abbhutanti vuccati. Edisinti evar|piÑ, “na socÈmi na rodÈmi, na cÈpi 
paritappayin”ti evaÑ socanÈdÊnaÑ abhÈvadÊpaniÑ vÈcaÑ. Kassa tvaÑ 
dhammamaÒÒÈyÈti kevalaÑ yathÈ2 ediso dhammo laddhuÑ na sakkÈ, tasmÈ 
kassa nÈma Satthuno dhammamaÒÒÈya giraÑ3 bhÈsasi edisanti SatthÈraÑ 
sÈsanaÒca pucchati. 

 Nir|padhinti niddukkhaÑ. ViÒÒÈtasaddhammÈti paÔividdha-
ariyasaccadhammÈ. ByapÈnudinti nÊhariÑ pajahiÑ. 
______________________________________________________________
 1. SokasamappitÈ (SÊ) 2. YasmÈ (?) 3. ThiraÑ vÈcaÑ (SÊ) 
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 Vippamuttanti sabbaso vimuttaÑ, sabbakilesehi sabbabhavehi ca 
visaÑyuttaÑ. SvassÈti so SammÈsambuddho assa brÈhmaÓassa. 

 TatthÈti tassaÑ catusaccadhammadesanÈyaÑ1. 

 RathaÑ niyyÈdayÈhi’manti imaÑ rathaÑ brÈhmaÓiyÈ niyyÈdehi. 

 SahassaÒcÈpÊti maggaparibbayatthaÑ nÊtaÑ kahÈpaÓasahassaÒcÈpi 
ÈdÈya niyyÈdehÊti yojanÈ. 

 Assarathanti assayuttarathaÑ. PuÓÓapattanti tuÔÔhidÈnaÑ. 

 EvaÑ brÈhmaÓiyÈ tuÔÔhidÈne diyyamÈne taÑ asampaÔicchanto sÈrathi 
“tuyheva hot|”ti gÈthaÑ vatvÈ Satthu santikameva gantvÈ pabbaji. Pabbajite 
pana sÈrathimhi brÈhmaÓÊ attano dhÊtaraÑ SundariÑ ÈmantetvÈ gharÈvÈse 
niyojentÊ “hatthÊ gavassan”ti gÈthamÈha. Tattha hatthÊti hatthino. Gavassanti 
gÈvo ca assÈ ca. MaÓikuÓÉalaÒcÈti maÓi ca KuÓÉalÈni ca. PhÊtaÒcimaÑ 
gahavibhavaÑ pahÈyÈti imaÑ hatthi-ÈdippabhedaÑ yathÈvuttaÑ avuttaÒca 
khettavatthuhiraÒÒasuvaÓÓÈdibhedaÑ phÊtaÑ pah|taÒca gahavibhavaÑ 
geh|pakaraÓaÑ aÒÒaÒca dÈsidÈsÈdikaÑ sabbaÑ pahÈya tava pitÈ pabbajito. 
BhuÒja bhogÈni SundarÊti Sundari tvaÑ ime bhoge bhuÒjassu. TuvaÑ 
dÈyÈdikÈ kuleti tuvaÑ hi imasmiÑ kule dÈyajjÈrahÈti. 

 TaÑ sutvÈ SundarÊ attano nekkhammajjhÈsayaÑ pakÈsentÊ 
“hatthÊgavassan”ti-ÈdimÈha. 

 Atha naÑ mÈtÈ nekkhammeyeva niyojentÊ “so te ijjhat|”ti-ÈdinÈ2 
diyaÉÉhagÈthamÈha. Tattha yaÑ tvaÑ patthesi SundarÊti Sundari tvaÑ idÈni 
yaÑ patthesi Èka~khasi. So tava pabbajjÈya sa~kappo pabbajjÈya chando 
ijjhatu anantarÈyena sijjhatu. UttiÔÔhapiÓÉoti ghare ghare patiÔÔhitvÈ 
laddhabbabhikkhÈpiÓÉo. UÒchoti tadatthaÑ gharapaÔipÈÔiyÈ ÈhiÓÉanaÑ 
uddissa ÔhÈnaÒca3. EtÈnÊti uttiÔÔhapiÓÉÈdÊni. AbhisambhontÊti anibbinnar|pÈ 
ja~ghabalaÑ nissÈya abhisambhavantÊ, sÈdhentÊti attho. 

 Atha SundarÊ “sÈdhu ammÈ”ti mÈtuyÈ paÔissuÓitvÈ nikkhamitvÈ 
bhikkhunupassayaÑ gantvÈ sikkhamÈnÈyeva samÈnÈ tisso vijjÈ sacchikatvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Dhammanti catusaccadhammadesanaÑ (SÊ) 2. ŒdikaÑ (SÊ) 
 3. ŒhiÓÉantÈ uttiÔÔhÈnaÒca (I) 
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“Satthu santikaÑ gamissÈmÊ”ti upajjhÈyaÑ ÈrocetvÈ bhikkhunÊhi saddhiÑ 
SÈvatthiÑ agamÈsi. Tena vuttaÑ “sikkhamÈnÈya me ayye”ti-Èdi. Tattha 
sikkhamÈnÈya meti sikkhamÈnÈya samÈnÈya mayÈ. Ayyeti attano 
upajjhÈyaÑ Èlapati. 

 TuvaÑ nissÈya kalyÈÓi, theri saÑghassa sobhaneti bhikkhunisaÑghe 
vuddhatarabhÈvena thiraguÓayogena ca saÑghattheri sobhanehi sÊlÈdÊhi 
samannÈgatattÈ sobhane kalyÈÓi kalyÈÓamitte ayye taÑ nissÈya mayÈ tisso 
vijjÈ anuppattÈ kataÑ Buddhassa sÈsananti yojanÈ. 

 Iccheti icchÈmi. SÈvatthi gantaveti SÈvatthiÑ gantuÑ. SÊhanÈdaÑ 
nadissÈmÊti aÒÒÈbyÈkaraÓameva sandhÈyÈha. 

 Atha SundarÊ anukkamena SÈvatthiÑ gantvÈ vihÈraÑ pavisitvÈ 
SatthÈraÑ dhammÈsane nisinnaÑ disvÈ uÄÈraÑ pÊtisomanassaÑ 
paÔisaÑvedayamÈnÈ attÈnameva ÈlapantÊ Èha “passa SundarÊ”ti. 
HemavaÓÓanti suvaÓÓavaÓÓaÑ. Harittacanti kaÒcanasannibhattacaÑ. Ettha 
ca BhagavÈ pÊtavaÓÓena “suvaÓÓavaÓÓo”ti vuccati. Atha kho sammadeva 
ghaÑsitvÈ jÈtihi~gulakena anulimpitvÈ suparimajjitakaÒcanÈdÈsasannibhoti 
dassetuÑ “hemavaÓÓan”ti vatvÈ “harittacan”ti vuttaÑ.  

 Passa Sundari’mÈyantinti taÑ SundarinÈmikaÑ maÑ BhagavÈ 
ÈgacchantiÑ passa. “Vippamuttan”ti-ÈdinÈ aÒÒaÑ byÈkarontÊ 
pÊtivipphÈravasena vadati. 

 Kuto pana ÈgatÈ, kattha ca ÈgatÈ, kÊdisÈ cÈyaÑ SundarÊti Èsa~kantÈnaÑ 
Èsa~kaÑ nivattetuÑ “BÈrÈÓasito”ti gÈthaÑ vatvÈ tattha “sÈvikÈ cÈ”ti 
vuttamatthaÑ pÈkaÔataraÑ kÈtuÑ “tuvaÑ Buddho”ti gÈthamÈha. 
Tassattho–imasmiÑ sadevake loke tuvameveko sabbaÒÒubuddho, 
diÔÔhadhammikasamparÈyikaparamatthehi yathÈrahaÑ anusÈsanato tuvaÑ 
me SatthÈ, ahaÒca khÊÓÈsavabrÈhmaÓÊ BhagavÈ tuyhaÑ ure vÈyÈma1 
janitÈbhijÈtitÈya orasÈ, mukhato pavattadhammaghosena sÈsanassa ca 
mukhabh|tena ariyamaggena jÈtattÈ mukhato jÈtÈ, 
niÔÔhitapariÒÒÈtÈdikaraÓÊyatÈya katakiccÈ, sabbaso ÈsavÈnaÑ khepitattÈ 
anÈsavÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. UrasÈ manasÈ (SÊ), ure tassÈ maÑ (I) 
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 AthassÈ SatthÈ ÈgamanaÑ abhinandanto “tassÈ te svÈgatan”ti 
gÈthamÈha. Tassattho–yÈ tvaÑ mayÈ adhigataÑ dhammaÑ yÈthÈvato 
adhigacchi. TassÈ te bhadde sundari idha mama santike ÈgataÑ ÈgamanaÑ 
su-ÈgataÑ. Tato eva taÑ adurÈgataÑ na durÈgataÑ hoti. KasmÈ? YasmÈ 
evaÑ hi dantÈ ÈyantÊti, yathÈ tvaÑ Sundari, evaÑ hi uttamena 
ariyamaggadamathena dantÈ tato eva sabbadhi vÊtarÈgÈ sabbesaÑ 
saÑyojanÈnaÑ samucchinnattÈ visaÑyuttÈ katakiccÈ anÈsavÈ Satthu 
pÈdÈnaÑ vandikÈ Ègacchanti, tasmÈ tassÈ te svÈgataÑ adurÈgatanti yojanÈ. 
 

SundarÊtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
5. SubhÈkammÈradhÊtutherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 DaharÈhanti-ÈdikÈ SubhÈya KammÈradhÊtÈya theriyÈ gÈthÈ. Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ 
upacinantÊ anukkamena sambhÈvita1 kusalam|lÈ upacitavimokkhasambhÈrÈ 
sugatÊsuyeva saÑsarantÊ paripakkaÒÈÓÈ hutvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde 
RÈjagahe aÒÒatarassa suvaÓÓakÈrassa dhÊtÈ hutvÈ nibbatti, 
r|pasampattisobhÈya SubhÈti tassÈ nÈmaÑ ahosi. SÈ anukkamena viÒÒutaÑ 
patvÈ Satthu RÈjagahappavesane Satthari saÒjÈtappasÈdÈ ekadivasaÑ 
BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. SatthÈ tassÈ 
indriyaparipÈkaÑ disvÈ ajjhÈsayÈnur|paÑ catusaccagabbhadhammaÑ 
desesi. SÈ tÈvadeva sahassanayapaÔimaÓÉite sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi. SÈ 
aparabhÈge gharÈvÈse dosaÑ disvÈ MahÈpajÈpatiyÈ GotamiyÈ santike 
pabbajitvÈ bhikkhunisÊle patiÔÔhitÈ uparimaggatthÈya bhÈvanamanuyuÒji2. 
TaÑ ÒÈtakÈ kÈlena kÈlaÑ upasa~kamitvÈ kÈmehi nimantentÈ pah|tadhanaÑ 
vibhavajÈtaÒca dassetvÈ palobhenti. SÈ ekadivasaÑ attano santikaÑ 
upagatÈnaÑ gharÈvÈsesu kÈmesu ca ÈdÊnavaÑ pakÈsentÊ “daharÈhan”ti-ÈdÊhi 
catuvÊsatiyÈ gÈthÈhi dhammaÑ kathetvÈ te nirÈse katvÈ vissajjetvÈ 
vipassanÈya kammaÑ karontÊ indriyÈni 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑropita (I, Ka) 2. AnuyuÒjati (SÊ, I) 

 



 TherÊgÈthÈ-aÔÔhakathÈ 245
   

pariyodapentÊ bhÈvanaÑ ussukkÈpetva na cirasseva saha paÔisambhidÈhi 
arahattaÑ pÈpuÓi. ArahattaÑ pana patvÈ– 
 
 339. “DaharÈhaÑ suddhavasanÈ, yaÑ pure dhammamassuÓiÑ. 
 TassÈ me appamattÈya, saccÈbhisamayo ahu. 
 
 340. TatohaÑ sabbakÈmesu, bhusaÑ aratimajjhagaÑ. 
 SakkÈyasmiÑ bhayaÑ disvÈ, nekkhammameva pÊhaye. 
 
 341. HitvÈna’haÑ ÒÈtigaÓaÑ, dÈsakammakarÈni ca. 
 GÈmakhettÈni phÊtÈni, ramaÓÊye pamodite. 
 
 342. PahÈya’haÑ pabbajitÈ, sÈpateyya’manappakaÑ. 
 EvaÑ saddhÈya nikkhamma, saddhamme suppavedite. 
 
 343. NetaÑ assa patir|paÑ, ÈkiÒcaÒÒaÑ hi patthaye. 
 Yo jÈtar|paÑ rajataÑ, chaÉÉetvÈ punarÈgame. 
 
 344. RajataÑ jÈtar|paÑ vÈ, na bodhÈya na santiyÈ. 
 NetaÑ samaÓasÈruppaÑ, na etaÑ ariyaddhanaÑ. 
 
 345. LobhanaÑ madanaÑ cetaÑ, mohanaÑ rajavaÉÉhanaÑ. 
 SÈsa~kaÑ bahuÓasÈruppaÑ, natthi cettha dhuvaÑ Ôhiti. 
 
 346. Ettha rattÈ pamattÈ ca, saÑkiliÔÔhamanÈ narÈ. 
 AÒÒamaÒÒena byÈruddhÈ, puth| kubbanti medhagaÑ. 
 
 347. Vadho bandho parikleso, jÈni sokapariddavo. 
 KÈmesu adhipannÈnaÑ, dissate byasanaÑ bahuÑ. 
 
 348. TaÑ maÑ ÒÈtÊ amittÈva, kiÑ vo kÈmesu yuÒjatha. 
 JÈnÈtha maÑ pabbajitaÑ, kÈmesu bhayadassiniÑ. 
 
 349. Na hiraÒÒasuvaÓÓena, parikkhÊyanti ÈsavÈ. 
 AmittÈ vadhakÈ kÈmÈ, sapattÈ sallabandhanÈ. 
 
 350. TaÑ maÑ ÒÈtÊ amittÈva, kiÑ vo kÈmesu yuÒjatha. 
 JÈnÈtha maÑ pabbajitaÑ, muÓÉaÑ saÑghÈÔipÈrutaÑ. 
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 351. UttiÔÔhapiÓÉo uÒcho ca, paÑsuk|laÒca cÊvaraÑ. 
 EtaÑ kho mama sÈruppaÑ, anagÈr|panissayo. 
 
 352. VantÈ MahesÊhi kÈmÈ, ye dibbÈ ye ca mÈnusÈ. 
 KhemaÔÔhÈne vimuttÈ te, pattÈ te acalaÑ sukhaÑ. 
 
 353. MÈhaÑ kÈmehi saÑgacchiÑ, yesu tÈÓaÑ na vijjati. 
 AmittÈ vadhakÈ kÈmÈ, aggikkhandh|pamÈ dukhÈ. 
 
 354. Paripantho esa bhayo, savighÈto sakaÓÔako. 
 Gedho suvisamo ceso, mahanto mohanÈmukho. 
 
 355. Upasaggo bhÊmar|po, kÈmÈ sappasir|pamÈ. 
 Ye bÈlÈ abhinandanti, andhabh|tÈ puthujjanÈ. 
 
 356. KÈmapa~kena sattÈ hi, bah| loke aviddas|. 
 PariyantaÑ na jÈnanti, jÈtiyÈ maraÓassa ca. 
 
 357. DuggatigamanaÑ maggaÑ, manussÈ kÈmahetukaÑ. 
 BahuÑ ve paÔipajjanti, attano rogamÈvahaÑ. 
 
 358. EvaÑ amittajananÈ, tÈpanÈ saÑkilesikÈ. 
 LokÈmisÈ bandhaniyÈ, kÈmÈ maraÓabandhanÈ. 
 
 359. UmmÈdanÈ ullapanÈ, kÈmÈ cittappamÈthino. 
 SattÈnaÑ saÑkilesÈya, khippaÑ mÈrena oÉÉitaÑ. 
 
 360. AnantÈdÊnavÈ kÈmÈ, bahudukkhÈ mahÈvisÈ. 
 AppassÈdÈ raÓakarÈ, sukkapakkhavisosanÈ. 
 
 361. SÈhaÑ etÈdisaÑ katvÈ, byasanaÑ kÈmahetukaÑ. 
 Na taÑ paccÈgamissÈmi, nibbÈnÈbhiratÈ sadÈ. 
 
 362. RaÓaÑ taritvÈ kÈmÈnaÑ, sÊtibhÈvÈbhika~khinÊ. 
 AppamattÈ vihassÈmi, sabbasaÑyojanakkhaye. 
 
 363. AsokaÑ virajaÑ khemaÑ, ariyaÔÔha~gikaÑ ujuÑ. 
 TaÑ maggaÑ anugacchÈmi, yena tiÓÓÈ Mahesino. 
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 364. ImaÑ passatha dhammaÔÔhaÑ, subhaÑ kammÈradhÊtaraÑ. 
 AnejaÑ upasampajja, rukkham|lamhi jhÈyati. 
 
 365. Ajja’ÔÔhamÊ pabbajitÈ, saddhÈ saddhammasobhanÈ. 
 VinÊtu’ppalavaÓÓÈya, tevijjÈ maccuhÈyinÊ. 
 
 366. SÈyaÑ bhujissÈ aÓaÓÈ, bhikkhunÊ bhÈvitindriyÈ. 
 SabbayogavisaÑyuttÈ, katakiccÈ anÈsavÈ. 
 
 367. TaÑ Sakko devasaÑghena, upasa~kamma iddhiyÈ. 
 Namassati bh|tapati, subhaÑ kammÈradhÊtaran”ti– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha daharÈhaÑ suddhavasanÈ, yaÑ pure dhammamassuÓinti yasmÈ 
ahaÑ pubbe daharÈ taruÓÊ eva suddhavasanÈ suddhavatthanivatthÈ 
ala~katappaÔiyattÈ Satthu santike dhammaÑ assosiÑ. TassÈ me 
appamattÈya, saccÈbhisamayo ah|ti yasmÈ ca tassÈ me mayhaÑ yathÈsutaÑ 
dhammaÑ paccavekkhitvÈ appamattÈya upaÔÔhitassatiyÈ sÊlaÑ adhiÔÔhahitvÈ 
bhÈvanaÑ anuyuÒjantiyÈva catunnaÑ ariyasaccÈnaÑ abhisamayo “idaÑ 
dukkhan”ti-ÈdinÈ1 paÔivedho ahosi. 

 TatohaÑ sabbakÈmesu, bhusaÑ aratimajjhaganti tato tena kÈraÓena 
Satthu santike dhammassa sutattÈ saccÈnaÒca abhisamitattÈ manussesu 
dibbesu cÈti sabbesupi kÈmesu bhusaÑ ativiya aratiÑ ukkaÓÔhiÑ 
adhigacchiÑ. SakkÈyasmiÑ upÈdÈnakkhandhapaÒcake bhayaÑ 
sappaÔibhayabhÈvaÑ ÒÈÓacakkhunÈ disvÈ nekkhammameva pabbajjaÑ 
nibbÈnameva pÊhaye pihayÈmi patthayÈmi. 

 DÈsakammakarÈni cÈti dÈse ca kammakÈre ca, li~gavipallÈsena hetaÑ 
vuttaÑ. GÈmakhettÈnÊti gÈme ca pubbaÓÓÈparaÓÓaviruhanakkhettÈni ca, 
gÈmapariyÈpannÈni vÈ khettÈni. PhÊtÈnÊti samiddhÈni. RamaÓÊyeti manuÒÒe. 
Pamoditeti pamudite2, bhogakkhandhe hitvÈti sambandho. SÈpateyyanti 
santakaÑ dhanaÑ, maÓikanakarajatÈdipariggahavatthuÑ. Anappakanti 
mahantaÑ, pahÈyÈti yojanÈ. EvaÑ saddhÈya nikkhammÈti “hitvÈnahaÑ 
ÒÈtigaÓan”ti-ÈdinÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 9. 36 piÔÔhe. 2. Pamudane (SÊ) 
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vuttappakÈrena mahantaÑ ÒÈtiparivaÔÔaÑ mahantaÒca bhogakkhandhaÑ 
pahÈya kammakammaphalÈni ratanattayaÒcÈti saddheyyavatthuÑ saddhÈya 
saddahitvÈ gharato nikkhamma saddhamme suppavedite 
SammÈsambuddhena suÔÔhu pavedite ariyavinaye ahaÑ pabbajitÈ. 

 EvaÑ pabbajitÈya pana netaÑ assa patir|paÑ, yadidaÑ chaÉÉitÈnaÑ 
kÈmÈnaÑ paccÈgamanaÑ. ŒkiÒcaÒÒaÑ hi patthayeti ahaÑ akiÒcanabhÈvaÑ 
apariggahabhÈvameva patthayÈmi. Yo jÈtar|parajataÑ, chaÉÉetvÈ 
punarÈgameti yo puggalo suvaÓÓaÑ rajataÑ aÒÒampi vÈ kiÒci dhanajÈtaÑ 
chaÉÉetvÈ puna taÑ gaÓheyya, so paÓÉitÈnaÑ antare kathaÑ sÊsaÑ 
ukkhipeyya. 

 YasmÈ rajataÑ jÈtar|paÑ vÈ, na bodhÈya na santiyÈ na maggaÒÈÓÈya 
na nibbÈnÈya hotÊti attho. NetaÑ samaÓasÈruppanti etaÑ 
jÈtar|parajatÈdipariggahavatthu, tassa vÈ pariggaÓhanaÑ samaÓÈnaÑ 
sÈruppaÑ na hoti. TathÈ hi vuttaÑ “na kappati samaÓÈnaÑ SakyaputtiyÈnaÑ 
jÈtar|parajatan”ti-Èdi1. Na etaÑ ariyaddhananti etaÑ 
yathÈvuttapariggahavatthu saddhÈdidhanaÑ viya ariyadhammamayampi 
dhanaÑ na hoti na ariyabhÈvÈvahato. TenÈha “lobhanan”ti-Èdi. 

 Tattha lobhananti lobhuppÈdanaÑ. Madananti madÈvahaÑ. Mohananti 
sammohajananaÑ2. RajavaÉÉhananti rÈgarajÈdisaÑvaÉÉhanaÑ. Yena 
pariggahitaÑ, tassa Èsa~kÈvahattÈ saha Èsa~kÈya vattatÊti sÈsa~kaÑ, yena 
pariggahitaÑ, tassa yato kuto Èsa~kÈvahanti attho. Bahu-ÈyÈsanti 
sajjanarakkhaÓÈdivasena bahuparissamaÑ3. Natthi cettha dhuvaÑ ÔhitÊti 
etasmiÑ dhane4 dhuvabhÈvo ca ÔhitibhÈvo ca natthi, 
caÒcalamanavaÔÔhitamevÈti5 attho. 

 Ettha rattÈ pamattÈ cÈti etasmiÑ dhane rattÈ saÒjÈtarÈgÈ 
dasakusaladhammesu satiyÈ vippavÈsena pamattÈ. SaÑkiliÔÔhamanÈ 
lobhÈdisaÑkilesena saÑkiliÔÔhacittÈva nÈma honti. Tato ca aÒÒamaÒÒamhi 
byÈruddhÈ, puth| kubbanti medhagaÑ antamaso mÈtÈpi puttena, puttopi 
mÈtarÈti evaÑ aÒÒamaÒÒaÑ paÔiruddhÈ hutvÈ puth| sattÈ medhagaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 4. 491 piÔÔhe. 2. SammohanaÑ (SÊ, I) 3. Bahu ÈyÈsaÑ (I, Ka) 
 4. ®hÈne (I) 5. CalÈcala... (SÊ, I) 
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kalahaÑ karonti. TenÈha BhagavÈ “puna caparaÑ bhikkhave kÈmahetu 
kÈmanidÈnaÑ kÈmÈdhikaraÓaÑ -pa- mÈtÈpi puttena vivadati puttopi mÈtarÈ 
vivadatÊ”ti-Èdi1. 

 Vadhoti maraÓaÑ. Bandhoti addubandhanÈdibandhanaÑ. Pariklesoti 
hatthacchedÈdiparikilesÈpatti. JÈnÊti dhanajÈni ceva parivÈrajÈni ca. 
Sokapariddavoti soko ca paridevo ca. AdhipannÈnanti ajjhositÈnaÑ. Dissate 
byasanaÑ bahunti yathÈvuttavadhabandhanÈdibhedaÑ avuttaÒca 
domanassupÈyÈsÈdiÑ diÔÔhadhammikaÑ samparÈyikaÒca bahuÑ 
bahuvidhaÑ byasanaÑ anattho kÈmesu dissateva. 

 TaÑ maÑ ÒÈtÊ amittÈva, kiÑ vo kÈmesu yuÒjathÈti tÈdisaÑ maÑ yathÈ 
kÈmesu virattaÑ tumhe ÒÈtÊ ÒÈtakÈ samÈnÈ anatthakÈmÈ amittÈ viya kiÑ 
kena kÈraÓena kÈmesu yuÒjatha niyojetha. JÈnÈtha maÑ pabbajitaÑ, 
kÈmesu bhayadassininti kÈme bhayato passantiÑ pabbajitaÑ maÑ ÈjÈnÈtha, 
kiÑ ettakaÑ tumhehi anaÒÒÈtanti adhippÈyo. 

 Na hiraÒÒasuvaÓÓena, parikkhÊyanti ÈsavÈti kÈmÈsavÈdayo 
hiraÒÒasuvaÓÓena na kadÈci parikkhayaÑ gacchanti, atha kho tehi eva 
parivaÉÉhanteva. TenÈha “amittÈ vadhakÈ kÈmÈ, sapattÈ sallabandhanÈ”ti. 
KÈmÈ hi ahitÈvahattÈ mettiyÈ abhÈvena amittÈ maraÓahetutÈya 
ukkhittÈsikavadhakasadisattÈ vadhakÈ anubandhitvÈpi anatthÈvahanatÈya 
verÈnubandhasapattasadisattÈ sapattÈ rÈgÈdÊnaÑ sallÈnaÑ bandhanato 
sallabandhanÈ. 

 MuÓÉanti muÓÉitakesaÑ. Tattha tattha nantakÈni gahetvÈ 
saÑghÈÔicÊvarapÈrupanena saÑghÈÔi pÈrutaÑ.  

 UttiÔÔhapiÓÉoti vivaÔadvÈre ghare ghare patiÔÔhitvÈ labhanakapiÓÉo. 
UÒchoti tadatthaÑ uÒchÈcariyÈ. AnagÈr|panissayoti anagÈrÈnaÑ 
pabbajitÈnaÑ upagantvÈ nissitabbato upanissayabh|to jÊvitaparikkhÈro. TaÑ 
hi nissÈya pabbajitÈ jÊvanti. 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 1. 120, 128 piÔÔhÈdÊsu. 
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 VantÈti chaÉÉitÈ. MahesÊhÊti BuddhÈdÊhi MahesÊhi. KhemaÔÔhÈneti 
kÈmayogÈdÊhi anupaddavaÔÔhÈnabh|te nibbÈne. Teti mahesayo. AcalaÑ 
sukhanti nibbÈnasukhaÑ pattÈ. TasmÈ taÑ patthentena kÈmÈ pariccajitabbÈti 
adhippÈyo. 

 MÈhaÑ kÈmehi saÑgacchinti ahaÑ kadÈcipi kÈmehi na 
samÈgaccheyyaÑ. KasmÈti ce Èha “yesu tÈÓaÑ na vijjatÊ”ti-Èdi, yesu 
kÈmesu upaparikkhiyamÈnesu ekasmimpi anatthaparittÈÓaÑ nÈma natthi. 
Aggikkhandh|pamÈ mahÈbhitÈpaÔÔhena. DukhÈ dukkhamaÔÔhena1. 

 Paripantho esa bhayo yadidaÑ kÈmÈ nÈma aviditavipulÈnatthÈvahattÈ. 
SavighÈto cittavighÈtakarattÈ. SakaÓÔako vinivijjhanattÈ. Getho suvisamo 
cesoti giddhihetutÈya gedho. SuÔÔhu visamo mahÈpalibodho so2. 
DuratikkamanaÔÔhena mahanto. MohanÈmukho mucchÈpattihetuto. 

 Upasaggo bhÊmar|poti atitiÑsanakasabhÈvo, mahanto devat|pasaggo 
viya anatthakÈdidukkhÈvahanato3. Sappasir|pamÈ kÈmÈ sappaÔibhayaÔÔhena. 

 KÈmapa~kena sattÈti kÈmasa~khÈtena pa~kena sattÈ laggÈ. 

 DuggatigamanaÑ magganti nirayÈdi-apÈyagÈminaÑ maggaÑ. 
KÈmahetukanti kÈmopabhogahetukaÑ. Bahunti pÈÓÈtipÈtÈdibhedena 
bahuvidhaÑ. RogamÈvahanti rujjanaÔÔhena rogasa~khÈtassa 
diÔÔhadhammakÈdibhedassa dukkhassa ÈvahanakaÑ. 

 Evanti “amittÈ vadhakÈ”ti-ÈdinÈ vuttappakÈrena. AmittajananÈti 
amittabhÈvassa nibbattanakÈ. TÈpanÈti santÈpanakÈ, tapanÊyÈti attho. 
SaÑkilesikÈti saÑkilesÈvahÈ. LokÈmisÈti loke Èmisabh|tÈ. BandhaniyÈti 
bandhabh|tehi saÑyojanehi vaÉÉhitabbÈ, saÑyojaniyÈti attho. 
MaraÓabandhanÈti bhavÈdÊsu nibbattinimittatÈya pavattakÈraÓato ca 
maraÓavibandhanÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. DukkhÈpanaÔÔhena (SÊ) 2. MahÈpalipÈlepo (SÊ) 3. AppaÔikÈra... (SÊ) 
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 UmmÈdanÈti vipariÓÈmadhammÈnaÑ1 viyogavasena sokummÈdakarÈ, 
vaÉÉhiyÈ2 vÈ upar|parimadÈvahÈ. UllapanÈti “aho sukhaÑ aho sukhan”ti 
uddhaÑ uddhaÑ lapÈpanakÈ. “UllolanÈ”tipi pÈÔho, bhattapiÓÉanimittaÑ 
na~guÔÔhaÑ ullolento sunakho viya Èmisahetu satte upar|parilÈlanÈ, 
parÈbhavÈvaÒÒÈtapÈpanakÈti attho. CittappamÈthinoti pariÄÈhuppÈdanÈdinÈ 
sampati ÈyatiÒca cittassa pamathanasÊlÈ. “Cittappamaddino”ti vÈ pÈÔho, so 
evattho. Ye pana “cittappamÈdino”ti vadanti, tesaÑ cittassa pamÈdÈvahÈti 
attho. SaÑkilesÈyÈti vibÈdhanÈya upatÈpanÈya vÈ. KhippaÑ mÈrena 
oÉÉitanti kÈmÈ nÈmete mÈrena oÉÉitaÑ kuminanti daÔÔhabbÈ sattÈnaÑ 
anatthÈvahanato. 

 AnantÈdÊnavÈti “lobhanaÑ madanaÒcetan”ti-ÈdinÈ, “idha sÊtassa 
purakkhato uÓhassa purakkhato”ti-ÈdinÈ ca dukkhakkhandhasuttÈdÊsu3 
vuttanayena apariyantÈdÊnavÈ bahudosÈ. BahudukkhÈti 
ÈpÈyikÈdibahuvidhadukkhÈnubandhÈ. MahÈvisÈti kaÔukÈsayhaphalatÈya 
halÈhalÈdimahÈvisasadisÈ4. AppassÈdÈti satthadhÈrÈgatamadhubindu viya 
parittassÈdÈ. RaÓakarÈti sÈrÈgÈdisaÑvaÉÉhakÈ5. SukkapakkhavisosanÈti 
sattÈnaÑ anavajjakoÔÔhÈsassa vinÈsakÈ. 

 SÈhanti sÈ ahaÑ, heÔÔhÈ vuttanayeneva Satthu santike dhammaÑ sutvÈ 
paÔiladdhasaddhÈ kÈme pahÈya pabbajitvÈ ÔhitÈti attho. EtÈdisanti evar|paÑ 
vuttappakÈraÑ. KatvÈti iti katvÈ, yathÈvuttakÈraÓenÈti attho. Na taÑ 
paccÈgamissÈmÊti taÑ mayÈ pubbe vantakÈme puna6 na paribhuÒjissÈmi. 
NibbÈnÈbhiratÈ sadÈti yasmÈ pabbajitakÈlato paÔÔhÈya sabbakÈlaÑ 
nibbÈnÈbiratÈ, tasmÈ na taÑ paccÈgamissÈmÊti yojanÈ. 

 RaÓaÑ taritvÈ kÈmÈnanti kÈmÈnaÑ raÓaÑ taritvÈ taÒca mayÈ kÈtabbaÑ 
ariyamaggasaÑpahÈraÑ katvÈ. SÊtibhÈvÈbhika~khinÊti 
sabbakilesadarathapariÄÈhav|pasamena sÊtibhÈvasa~khÈtaÑ arahattaÑ 
abhika~khantÊ. SabbasaÑyojanakkhayeti sabbesaÑ saÑyojanÈnaÑ 
khayabh|te nibbÈne abhiratÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. DhammatÈ (I, Ka) 2. BandhiyÈ (I, Ka) 
 3. Ma 1. 120 piÔÔhe. 4. KaÓÔakÈpassena phalakÈdÊsu (SÊ) 
 5. RÈgÈdisambandhato (Ka) 6. Pubbe vantaÑ kÈmamethunaÑ (SÊ) 
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 Yena tiÓÓÈ Mahesinoti yena ariyamaggena BuddhÈdayo Mahesino 
saÑsÈramahoghaÑ tiÓÓÈ, ahampi tehi gatamaggaÑ anugacchÈmi, 
sÊlÈdipaÔipattiyÈ anupÈpuÓÈmÊti attho. 

 DhammaÔÔhanti ariyaphaladhamme ÔhitaÑ. Anejanti paÔippassaddha1 
ejatÈya anejanti laddhanÈmaÑ aggaphalaÑ. UpasampajjÈti sampÈdetvÈ 
aggamaggÈdhigamena adhigantvÈ. JhÈyatÊti tameva phalajjhÈnaÑ 
upanijjhÈyati. 

 Ajja’ÔÔhamÊ pabbajitÈti pabbajitÈ hutvÈ pabbajitato paÔÔhÈya ajja 
aÔÔhamadivaso, ito atÊte aÔÔhamiyaÑ pabbajitÈti attho. SaddhÈti 
saddhÈsampannÈ. SaddhammasobhanÈti saddhammÈdhigamena sobhanÈ. 

 BhujissÈti dÈsabhÈvasadisÈnaÑ kilesÈnaÑ pahÈnena bhujissÈ. 
KÈmacchandÈdi-iÓÈpagamena aÓaÓÈ.  

 ImÈ kira tisso gÈthÈ pabbajitvÈ aÔÔhame divase arahattaÑ patvÈ 
aÒÒatarasmiÑ rukkham|le phalasamÈpattiÑ samÈpajjitvÈ nisinnaÑ theriÑ 
bhikkhunaÑ dassetvÈ pasaÑsantena BhagavatÈ vuttÈ. 

 Atha Sakko DevÈnamindo taÑ pavattiÑ dibbena cakkhunÈ disvÈ “evaÑ 
SatthÈrÈ pasaÑsÊyamÈnÈ ayaÑ therÊ yasmÈ devehi ca payirupÈsitabbÈ”ti 
tÈvadeva TÈvatiÑsehi devehi saddhiÑ upasa~kamitvÈ abhivÈdetvÈ aÒjaliÑ 
paggayha aÔÔhÈsi. TaÑ sandhÈya sa~gÊtikÈrehi vuttaÑ– 

  “TaÑ Sakko devasaÑghena, upasa~kamma iddhiyÈ. 
  Namassati bh|tapati, subhaÑ kammÈradhÊtaran”ti. 

 Tattha tÊsu kÈmabhavesu bh|tÈnaÑ sattÈnaÑ pati issaroti katvÈ 
bh|tapatÊti laddhanÈmo Sakko devarÈjÈ devasaÑghena saddhiÑ taÑ subhaÑ 
kammÈradhÊtaraÑ attano deviddhiyÈ upasa~kamma namassati, 
paÒcapatiÔÔhitena vandatÊti attho. 
 

SubhÈkammÈradhÊtutherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

VÊsatinipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔippassambhita (SÊ)

 



  
   

14. TiÑsanipÈta 
 

1. SubhÈjÊvakambavanikÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 TiÑsanipÈte JÊvakambavanaÑ rammanti-ÈdikÈ SubhÈya 
JÊvakambavanikÈya theriyÈ gÈthÈ. Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ 
tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ upacinantÊ 
sambhÈvita1kusalam|lÈ anukkamena paribr|hitavimokkhasambhÈrÈ 
paripakkaÒÈÓÈ hutvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahe 
brÈhmaÓamahÈsÈlakule nibbatti, SubhÈtissÈ nÈmamahosi. TassÈ kira 
sarÊrÈvayavÈ sobhanavaÓÓayuttÈ ahesuÑ, tasmÈ SubhÈti anvatthameva 
nÈmaÑ jÈtaÑ. SÈ Satthu RÈjagahappavesane paÔiladdhasaddhÈ upÈsikÈ hutvÈ 
aparabhÈge saÑsÈre jÈtasaÑvegÈ kÈmesu ÈdÊnavaÑ disvÈ nekkhammaÒca 
khemato sallakkhantÊ MahÈpajÈpatiyÈ GotamiyÈ santike pabbajitvÈ 
vipassanÈya kammaÑ karontÊ katipÈhe neva anÈgÈmiphale patiÔÔhÈsi. 

 Atha naÑ ekadivasaÑ aÒÒataro RÈjagahavÈsÊ dhuttapuriso taruÓo 
paÔhamayobbane Ôhito JÊvakambavane divÈvihÈrÈya gacchantiÑ disvÈ 
paÔibaddhacitto hutvÈ maggaÑ ovaranto2 kÈmehi nimantesi. SÈ tassa 
nÈnappakÈrehi kÈmÈnaÑ ÈdÊnavaÑ attano ca nekkhammajjhÈsayaÑ 
pavedentÊ dhammaÑ kathesi. So dhammakathaÑ sutvÈpi na paÔikkamati, 
nibandhatiyeva. TherÊ naÑ attano vacane atiÔÔhantaÑ akkhimhi ca 
abhirattaÑ disvÈ “handa tayÈ3 sambhÈvitaÑ akkhin”ti attano ekaÑ akkhiÑ 
uppÈÔetvÈ tassa upanesi. Tato so puriso santÈso4 saÑvegajÈto tattha 
vigatarÈgova hutvÈ theriÑ khamÈpetvÈ gato. TherÊ Satthu santikaÑ agamÈsi. 
Satthuno saha dassanenevassÈ akkhi paÔipÈkatikaÑ ahosi. Tato sÈ 
BuddhagatÈya pÊtiyÈ nirantaraÑ phuÔÈ hutvÈ aÔÔhÈsi. SatthÈ tassÈ cittÈcÈraÑ 
Òa tvÈ dhammaÑ desetvÈ aggamaggatthÈya kammaÔÔhÈnaÑ Ècikkhi. SÈ pÊtiÑ 
vikkhambhetvÈ tÈvadeva vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ saha paÔisambhidÈhi 
arahattaÑ pÈpuÓi. ArahattaÑ pana patvÈ phalasukhena nibbÈnasukhena 
viharantÊ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ attanÈ tena ca dhuttapurisena 
vuttagÈthÈ udÈnavasena– 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑropita... (Ka) 2. VÈrento (Ka) 3. Tassa (SÊ) 4. SantÈsÊ (SÊ) 
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 368. “JÊvakambavanaÑ rammaÑ, gacchantiÑ bhikkhuniÑ subhaÑ. 
 Dhuttako sannivÈresi, tamenaÑ abravÊ subhÈ. 
 
 369. KiÑ te aparÈdhitaÑ mayÈ, yaÑ maÑ ovariyÈna tiÔÔhasi. 
 Na hi pabbajitÈya Èvuso, puriso samphusanÈya kappati. 
 
 370. Garuke mama SatthusÈsane, 
 YÈ sikkhÈ Sugatena desitÈ. 
 ParisuddhapadaÑ ana~gaÓaÑ, 
 KiÑ maÑ ovariyÈna tiÔÔhasi. 
 
 371. Œvilacitto anÈvilaÑ, 
 Sarajo vÊtarajaÑ ana~gaÓaÑ. 
 Sabbattha vimuttamÈnasaÑ, 
 KiÑ maÑ ovariyÈna tiÔÔhasi. 
 
 372. DaharÈ ca apÈpikÈ casi, 
 KiÑ te pabbajjÈ karissati. 
 Nikkhipa kÈsÈyacÊvaraÑ, 
 Ehi ramÈma supupphite vane. 
 
 373. MadhuraÒca pavanti sabbaso, 
 Kusumarajena samuÔÔhitÈ dumÈ. 
 PaÔhamavasanto sukho utu, 
 Ehi ramÈma supupphite vane. 
 
 374. KusumitasikharÈ ca pÈdapÈ, 
 Abhigajjantiva mÈluteritÈ. 
 KÈ tuyhaÑ rati bhavissati, 
 Yadi ekÈ vanamogahissasi. 
 
 375. VÈÄamigasaÑghasevitaÑ, 
 KuÒjaramattakareÓuloÄitaÑ. 
 AsahÈyikÈ gantumicchasi, 
 RahitaÑ bhiÑsanakaÑ mahÈvanaÑ.
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 376. TapanÊyakatÈva dhÊtikÈ, 
 Vicarasi Cittalateva1 accharÈ. 
 KÈsikasukhumehi vaggubhi, 
 SobhasÊ suvasanehi nupame. 
 
 377. AhaÑ tava vasÈnugo siyaÑ, 
 Yadi viharemase kÈnanantare. 
 Na hi ma’tthi tayÈ piyattaro, 
 PÈÓo kinnarimandalocane. 
 
 378. Yadi me vacanaÑ karissasi, 
 SukhitÈ ehi agÈramÈvasa. 
 PÈsÈdanivÈtavÈsinÊ, 
 ParikammaÑ te karontu nÈriyo. 
 
 379. KÈsikasukhumÈni dhÈraya, 
 Abhiropehi ca mÈlavaÓÓakaÑ. 
 KaÒcanamaÓimuttakaÑ bahuÑ, 
 VividhaÑ ÈbharaÓaÑ karomi te. 
  
 380. SudhotarajapacchadaÑ subhaÑ, 
 Gonakat|likasanthataÑ navaÑ.  
 Abhiruha sayanaÑ mahÈrahaÑ, 
 CandanamaÓÉitasÈragandhikaÑ. 
 
 381. UppalaÑ cudakÈ samuggataÑ, 
 YathÈ taÑ amanussasevitaÑ. 
 EvaÑ tvaÑ brahmacÈrinÊ, 
 Sakesa’~gesu jaraÑ gamissasi. 
 
 382. KiÑ te idha sÈrasammataÑ, 
 KuÓapap|ramhi susÈnavaÉÉhane. 
 Bhedanadhamme kaÄevare, 
 YaÑ disvÈ vimano udikkhasi. 
______________________________________________________________ 
 1. Cittaratheva (SÊ) 
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 383. AkkhÊni ca t|riyÈriva, 
 KinnariyÈriva pabbatantare. 
 Tava me nayanÈni dakkhiya, 
 Bhiyyo kÈmaratÊ pavaÉÉhati. 
 
 384. UppalasikharopamÈni te, 
 Vimale hÈÔakasannibhe mukhe. 
 Tava me nayanÈni dakkhiya, 
 Bhiyyo kÈmaguÓo pavaÉÉhati. 
 
 385. Api d|ragatÈ saramhase, 
 Œyatapamhe visuddhadassane. 
 Na hi matthi tayÈ piyattaro, 
 NayanÈ kinnarimandalocane. 
 
 386. Apathena payÈtumicchasi, 
 CandaÑ kÊÄanakaÑ gavesasi. 
 MeruÑ la~ghetumicchasi, 
 Yo tvaÑ BuddhasutaÑ maggayasi. 
 
 387. Natthi hi loke sadevake, 
 RÈgo yatthapi dÈni me siyÈ. 
 Napi naÑ jÈnÈmi kÊriso, 
 Atha maggena hato sam|lako. 
 
 388. I~gÈlakuyÈva ujjhito, 
 Visapattoriva aggito kato1. 
 Napi naÑ passÈmi kÊriso, 
 Atha maggena hato sam|lako. 
 
 389. YassÈ siyÈ apaccavekkhitaÑ, 
 SatthÈ vÈ anupÈsito siyÈ. 
 TvaÑ tÈdisikaÑ palobhaya, 
 JÈnantiÑ so imaÑ vihaÒÒasi. 
______________________________________________________________ 
 1. Agghato hato (SÊ) 

 



 TherÊgÈthÈ-aÔÔhakathÈ 257
   

 390. MayhaÑ hi akkuÔÔhavandite, 
 Sukhadukkhe ca satÊ upaÔÔhitÈ. 
 Sa~khatamasubhanti jÈniya, 
 Sabbattheva mano na limpati. 
 
 391. SÈhaÑ Sugatassa sÈvikÈ, 
 MaggaÔÔha~gikayÈnayÈyinÊ. 
 UddhaÔasallÈ anÈsavÈ, 
 SuÒÒÈgÈragatÈ ramÈma’haÑ. 
 
 392. DiÔÔhÈ hi mayÈ sucittitÈ, 
 SombhÈ dÈrukapillakÈni vÈ. 
 TantÊhi ca khÊlakehi ca, 
 VinibaddhÈ vividhaÑ panaccakÈ. 
 
 393. TamhuddhaÔe tantikhÊlake, 
 VissaÔÔhe vikale parikrite. 
 Na vindeyya khaÓÉaso kate, 
 Kimhi tattha manaÑ nivesaye. 
 
 394. Tath|pamÈ dehakÈni maÑ, 
 Tehi dhammehi vinÈ na vattanti. 
 Dhammehi vinÈ na vattati, 
 Kimhi tattha manaÑ nivesaye. 
 
 395. YathÈ haritÈlena makkhitaÑ, 
 Addasa cittikaÑ bhittiyÈ kataÑ. 
 Tamhi te viparÊtadassanaÑ, 
 SaÒÒÈ mÈnusikÈ niratthikÈ. 
 
 396. MÈyaÑ viya aggato kataÑ, 
 Supinanteva suvaÓÓapÈdapaÑ. 
 Upagacchasi andha rittakaÑ, 
 Janamajjheriva ruppar|pakaÑ. 
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 397. VaÔÔaniriva koÔarohitÈ, 
 Majjhe pubbuÄakÈ sa-assukÈ. 
 PÊÄakoÄikÈ cettha jÈyati, 
 VividhÈ cakkhuvidhÈ ca piÓÉitÈ. 
 
 398. UppÈÔiya cÈrudassanÈ,  
 Na ca pajjittha sa~gamÈnasÈ. 
 Handa te cakkhuÑ harassu taÑ, 
 Tassa narassa adÈsi tÈvade. 
 
 399. Tassa ca viramÈsi tÈvade, 
 RÈgo tattha khamÈpayÊ ca naÑ. 
 Sotthi siyÈ brahmacÈrinÊ, 
 Na puno edisakaÑ bhavissati. 
 
 400. ŒsÈdiya edisaÑ janaÑ, 
 AggiÑ pajjalitaÑ’va li~giya. 
 GaÓhiya ÈsÊvisaÑ viya, 
 Api nu sotthi siyÈ khamehi no. 
 
 401. MuttÈ ca tato sÈ bhikkhunÊ, 
 AgamÊ Buddhavarassa santikaÑ. 
 Passiya varapuÒÒalakkhaÓaÑ, 
 Cakkhu Èsi yathÈ purÈÓakan”ti– 

imÈ gÈthÈ paccudÈhÈsi. 

 Tattha JÊvakambavananti JÊvakassa KomÈrabhaccassa ambavanaÑ. 
Rammanti ramaÓÊyaÑ. TaÑ kira bh|mibhÈgasampattiyÈ 
chÈy|dakasampattiyÈ ca rukkhÈnaÑ ropitÈkÈrena ativiya manuÒÒaÑ 
manoramaÑ. Gacchantinti ambavanaÑ uddissa gataÑ, divÈvihÈrÈya 
upagacchantiÑ. Subhanti evaÑnÈmikaÑ. Dhuttakoti itthidhutto. 
RÈjagahavÈsÊ kireko MahÈvibhavassa suvaÓÓakÈrassa putto yuvÈ abhir|po 
itthidhutto puriso matto1 vicarati. So taÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Purisamadamatto (SÊ) 
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paÔipathe disvÈ paÔibaddhacitto maggaÑ uparundhitvÈ aÔÔhÈsi. Tena vuttaÑ 
“dhuttako sannivÈresÊ”ti, mama gamanaÑ nisedhesÊti attho. TamenaÑ 
abravÊ subhÈti tamenaÑ nivÈretvÈ ÔhitaÑ dhuttaÑ subhÈ bhikkhunÊ kathesi. 
Ettha ca “gacchantiÑ bhikkhuniÑ subhaÑ, abravi subhÈ”ti ca attÈnameva 
therÊ aÒÒaÑ viya katvÈ vadati. TheriyÈ vuttagÈthÈnaÑ 
sambandhadassanavasena sa~gÊtikÈrehi ayaÑ gÈthÈ vuttÈ. 

 “AbravÊ subhÈ”ti vatvÈ tassÈ vuttÈkÈradassanatthaÑ Èha “kiÑ te 
aparÈdhitan”ti-Èdi. Tattha kiÑ te aparÈdhitaÑ mayÈti kiÑ tuyhaÑ Èvuso 
mayÈ aparaddhaÑ. YaÑ maÑ ovariyÈna tiÔÔhasÊti yena aparÈdhena maÑ 
gacchantiÑ ovaritvÈ gamanaÑ nisedhetvÈ tiÔÔhasi, so natthevÈti adhippÈyo. 
Atha itthÊtisaÒÒÈya evaÑ paÔipajjasi, evampi na yuttanti dassentÊ Èha “na hi 
pabbajitÈya Èvuso, puriso samphusanÈya kappatÊ”ti, Èvuso suvaÓÓakÈraputta 
lokiyacÈrittenapi purisassa pabbajitÈnaÑ samphusanÈya na kappati, 
pabbajitÈya pana puriso tiracchÈnagatopi samphusanÈya na kappati, tiÔÔhatu 
tÈva purisaphusanÈ1, rÈgavasenassÈ nissaggiyena purisassa nissaggiyassÈpi 
phusanÈ na kappateva. 

 TenÈha “garuke mama SatthusÈsane”ti-Èdi. Tassattho–garuke 
pÈsÈÓacchattaÑ viya garukÈtabbe mayhaÑ Satthu sÈsane yÈ sikkhÈ 
bhikkhuniyo uddissa Sugatena SammÈsambuddhena desitÈ paÒÒattÈ. TÈhi 
parisuddhapadaÑ parisuddhakusalakoÔÔhÈsaÑ rÈgÈdi-a~gaÓÈnaÑ sabbaso 
abhÈvena ana~gaÓaÑ evaÑbh|taÑ maÑ gacchantiÑ kena kÈraÓena ÈvaritvÈ 
tiÔÔhasÊti. 

 Œvilacittoti cittassa ÈvilabhÈvakarÈnaÑ kÈmavitakkÈdÊnaÑ vasena 
Èvilacitto tvaÑ tadabhÈvato anÈvilaÑ rÈgarajÈdÊnaÑ vasena sarajo sÈ~gaÓo 
tadabhÈvato vÊtarajaÑ ana~gaÓaÑ sabbattha khandhapaÒcake 
samucchedavimuttiyÈ vimuttamÈnasaÑ maÑ kasmÈ ovaritvÈ tiÔÔhasÊti. 

 EvaÑ theriyÈ vutte dhuttako attano adhippÈyaÑ vibhÈvento “daharÈ 
cÈ”ti-ÈdinÈ dasa gÈthÈ abhÈsi. Tattha daharÈti taruÓÊ paÔhame yobbane ÔhitÈ. 
ApÈpikÈ casÊti r|pena alÈmikÈ ca 
______________________________________________________________
 1. SarÊraphusanÈ (Ka) 
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asi, uttamar|padharÈ cÈhosÊti adhippÈyo. KiÑ te pabbajjÈ karissatÊti tuyhaÑ 
evaÑ paÔhamavaye ÔhitÈya r|pasampannÈya pabbajjÈ kiÑ karissati, 
vuÉÉhÈya bÊbhacchar|pÈya vÈ pabbajitabbanti adhippÈyena vadati. 
NikkhipÈti chaÉÉehi. “UkkhipÈ”ti vÈ pÈÔho, apanehÊti attho. 

 Madhuranti subhaÑ, sugandhanti attho. PavantÊti vÈyanti. Sabbasoti 
samantato. Kusumarajena samuÔÔhitÈ dumÈti ime rukkhÈ mandavÈtena 
samuÔÔhahamÈnakusumareÓujÈtena attano kusumarajena sayaÑ samuÔÔhitÈ 
viya hutvÈ samantato surabhÊ vÈyanti. PaÔhamavasanto sukho ut|ti ayaÑ 
paÔhamo vasantamÈso sukhasamphasso ca utu vattatÊti attho. 

 KusumitasikharÈti supupphitaggÈ. Abhigajjantiva mÈluteritÈti vÈtena 
saÒcalitÈ abhigajjantiva abhitthanitÈ1 viya tiÔÔhanti. Yadi ekÈ 
vanamogahissasÊti sace tvaÑ ekikÈ vanamogÈhissasi, kÈ nÈma te tattha rati 
bhavissatÊti attanÈ baddhasukhÈbhirattattÈ evamÈha. 

 VÈÄamigasaÑghasevitanti sÊhabyagghÈdivÈÄamigasam|hehi tattha tattha 
upasevitaÑ. KuÒjaramattakareÓuloÄitanti mattakuÒjarehi hatthinÊhi ca 
migÈnaÑ cittatÈpanena rukkhagacchÈdÊnaÑ sÈkhÈbhaÒjanena ca 
ÈloÄitapadesaÑ. KiÒcÈpi tasmiÑ vane ÊdisaÑ tadÈ natthi, vanaÑ nÈma 
evar|panti taÑ bhiÑsÈpetukÈmo evamÈha. Rahitanti janarahitaÑ vijanaÑ. 
BhiÑsanakanti bhayajanakaÑ. 

 TapanÊyakatÈva dhÊtikÈti rattasuvaÓÓena vicaritÈ dhÊtalikÈ viya 
sukusalena yantÈcariyena yantayogavasena sajjitÈ suvaÓÓapaÔimÈ viya 
vicarasi, idÈneva2 ito cito ca saÒcarasi. Cittalateva accharÈti CittalatÈ3 
nÈmake uyyÈne devaccharÈ viya. KÈsikasukhumehÊti KÈsiraÔÔhe uppannehi 
ativiya sukhumehi. VaggubhÊti siniddhamaÔÔhehi4. SobhasÊ suvasanehi 
n|pameti nivÈsanapÈrupanavatthehi anupame upamÈrahite tvaÑ idÈni me 
vasÈnugo sobhasÊti bhÈvinaÑ attano adhippÈyavasena ekantikaÑ 
vattamÈnaÑ viya katvÈ vadati. 

 AhaÑ tava vasÈnugo siyanti ahampi tuyhaÑ vasÈnugo kiÑkÈrapaÔissÈvÊ 
bhaveyyaÑ. Yadi viharemase kÈnanantareti yadi mayaÑ ubhopi 
______________________________________________________________ 
 1. AbhitthunantÈ (SÊ) 2. IdÈni tvaÑ (SÊ) 
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vanantare saha vasÈma ramÈma. Na hi ma’tthi tayÈ piyattaroti 
vasÈnugabhÈvassa kÈraÓamÈha. PÈÓoti satto, aÒÒo kocipi satto tayÈ piyataro 
mayhaÑ na hi atthÊti attho. Atha vÈ pÈÓoti attano jÊvitaÑ sandhÈya vadati, 
mayhaÑ jÊvitaÑ tayÈ piyataraÑ na hi atthÊti attho. Kinnarimandalocaneti 
kinnariyÈ viya mandaputhuvilocane. 

 Yadi me vacanaÑ karissasi, sukhitÈ ehi agÈramÈvasÈti sace tvaÑ mama 
vacanaÑ karissasi, ekÈsanaÑ ekaseyyaÑ brahmacariyadukkhaÑ pahÈya ehi 
kÈmabhogehi sukhitÈ hutvÈ agÈraÑ ajjhÈvasa. “SukhitÈ heti 
agÈramÈvasantÊ”ti keci paÔhanti, tesaÑ sukhitÈ bhavissati, agÈraÑ 
ajjhÈvasantÊti attho. PÈsÈdanivÈtavÈsinÊti nivÈtesu pÈsÈdesu vÈsinÊ. 
“PÈsÈdavimÈnavÈsinÊ”ti ca pÈÔho, vimÈnasadisesu pÈsÈdesu vÈsinÊti attho. 
Parakammanti veyyÈvaccaÑ. 

 DhÈrayÈti paridaha, nivÈsehi ceva uttariyaÒca karohi. AbhiropehÊti 
maÓÉanavibh|sanavasena vÈ sarÊraÑ Èropaya, ala~karohÊti attho. 
MÈlavaÓÓakanti mÈlaÒceva gandhavilepanaÒca. KaÒcanamaÓimuttakanti 
kaÒcanena maÓimuttÈhi ca yuttaÑ, suvaÓÓamayamaÓimuttÈhi khacitanti 
attho. Bahunti hatth|pagÈdibhedato bahuppakÈraÑ. Vividhanti 
karaÓavikatiyÈ nÈnÈvidhaÑ. 

 Sudhotarajapacchadanti sudhotatÈya pavÈhitarajaÑ uttaracchadaÑ. 
Subhanti sobhanaÑ. Gonakat|likasanthatanti dÊghalomakÈÄakojavena ceva 
haÑsalomÈdipuÓÓÈya t|likÈya ca santhataÑ. Navanti abhinavaÑ. 
MahÈrahanti mahagghaÑ. CandanamaÓÉitasÈragandhikanti 
gosÊsakÈdisÈracandanena maÓÉitatÈya surabhigandhikaÑ, evar|paÑ 
sayanamÈruha, taÑ ÈruhitvÈ yathÈsukhaÑ sayÈhi ceva nisÊda cÈti attho. 

 UppalaÑ cudakÈ samuggatanti ca-kÈro nipÈtamattaÑ, udakato uggataÑ 
uÔÔhitaÑ accuggamma ÔhitaÑ suphullamuppalaÑ. YathÈ taÑ 
amanussasevitanti taÒca rakkhasapariggahatÈya pokkharaÓiyÈ jÈtattÈ 
nimmanussehi sevitaÑ kenaci aparibhuttameva bhaveyya. EvaÑ tvaÑ 
brahmacÈrinÊti evameva taÑ suÔÔhu phullamuppalaÑ viya tuvaÑ 
brahmacÈrinÊ. Sakesa~gesu attano sarÊrÈvayavesu kenaci aparibhuttesuyeva 
jaraÑ gamissasi, mudhÈyeva jarÈjiÓÓÈ bhavissasi. 
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 EvaÑ dhuttakena attano adhippÈye pakÈsite therÊ 
sarÊrasabhÈvavibhÈvanena taÑ tattha vicchindentÊ “kiÑ te idhÈ”ti 
gÈthamÈha. Tassattho–Èvuso suvaÓÓakÈraputta kesÈdikuÓapap|re ekantena 
bhedanadhamme susÈnavaÉÉhane idha imasmiÑ kÈyasaÒÒite asucikaÄevare 
kiÑ nÈma tava sÈranti sammataÑ sambhÈvitaÑ, yaÑ disvÈ vimano 
aÒÒatarasmiÑ ÈrammaÓe vigatamanasa~kappo, ettheva vÈ avimano 
somanassiko hutvÈ udikkhasi, taÑ mayhaÑ kathehÊti. 

 TaÑ sutvÈ dhuttako kiÒcÈpi tassÈ r|paÑ cÈturiyasobhitaÑ, 
paÔhamadassanato pana paÔÔhÈya yasmiÑ diÔÔhipÈte1 paÔibaddhacitto, tameva 
apadisanto “akkhÊni ca t|riyÈrivÈ”ti-ÈdimÈha. KÈmaÒcÈyaÑ therÊ suÔÔhu 
saÑyatatÈya santindriyÈ, tÈya thiravippasannasommasantanayananipÈtesu 
kammÈnubhÈvanipphannesu pasannapaÒcappasÈdapaÔimaÓÉitesu nayanesu 
labbhamÈne pabhÈvisiÔÔha2 cÈturiye diÔÔhipÈte yasmÈ sayaÑ 
caritahÈvabhÈvavilÈsÈdiparikappavaÒcito so dhutto jÈto, tasmÈssa3 
diÔÔhirÈgo savisesaÑ vepullaÑ agamÈsi. Tattha akkhÊni ca t|riyÈrivÈti t|ri 
vuccati migÊ, ca-saddo nipÈtamattaÑ, migacchÈpÈya viya te akkhÊnÊti attho. 
“KoriyÈrivÈ”ti4 vÈ PÈÄi, kuÒcakÈra5 kukkuÔiyÈti vuttaÑ hoti. KinnariyÈriva 
pabbatantareti pabbatakucchiyaÑ vicaramÈnÈya kinnarivanitÈya viya ca te 
akkhÊnÊti attho. Tava me nayanÈni dakkhiyÈti tava vuttaguÓavisesÈni 
nayanÈni disvÈ, bhiyyo upar|pari me kÈmÈbhirati pavaÉÉhati. 

 UppalasikharopamÈni teti rattuppala-aggasadisÈni pamhÈni tava. 
Vimaleti nimmale. HÈÔakasannibheti kaÒcanar|pakassa mukhasadise te 
mukhe, nayanÈni dakkhiyÈti yojanÈ. 

 Api d|ragatÈti d|raÑ ÔhÈnaÑ gatÈpi. Saramhaseti aÒÒaÑ kiÒci acintetvÈ 
tava nayanÈni eva anussarÈmi. Œyatapamheti dÊghapakhume. 
Visuddhadassaneti nimmalalocane. Na hi ma’tthi tayÈ piyattaro nayanÈti 
tava nayanato aÒÒo koci mayhaÑ piyataro natthi. TayÈti hi sÈmi-atthe eva 
karaÓavacanaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. DiÔÔhipÈse (I) 2. SabhÈvasiddha... (SÊ) 3. YasmÈ yaÑ (I) 
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 EvaÑ cakkhusampattiyÈ ummÈditassa viya taÑ taÑ vippalapato tassa 
purisassa manorathaÑ viparivattentÊ therÊ “apathenÈ”ti-ÈdinÈ dvÈdasagÈthÈ 
abhÈsi. Tattha apathena payÈtumicchasÊti Èvuso suvaÓÓakÈraputta sante 
aÒÒasmiÑ itthijane yo tvaÑ BuddhasutaÑ Buddhassa Bhagavato 
orasadhÊtaraÑ maÑ maggayasi patthesi, so tvaÑ sante kheme ujumagge 
apathena kaÓÔakanivutena sabhayena kummaggena payÈtumicchasi 
paÔipajjitukÈmosi, candaÑ kÊÄanakaÑ gavesasi candamaÓÉalaÑ kÊÄÈgoÄakaÑ 
kÈtukÈmosi, meruÑ la~ghetumicchasi caturÈsÊtiyojanasahassubbedhaÑ 
SinerupabbatarÈjaÑ la~ghayitvÈ aparabhÈge ÔhÈtukÈmosi, so tvaÑ maÑ 
BuddhasutaÑ maggayasÊti yojanÈ. 

 IdÈni tassa attano avisayabhÈvaÑ patthanÈya ca vighÈtÈvahataÑ 
dassetuÑ “natthÊ”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha rÈgo yatthapi dÈni me siyÈti yattha 
idÈni me rÈgo siyÈ bhaveyya, taÑ ÈrammaÓaÑ sadevake loke natthi eva. 
Napi naÑ jÈnÈmi kÊrisoti naÑ rÈgaÑ kÊrisotipi na jÈnÈmi. Atha maggena 
hato sam|lakoti athÈti nipÈtamattaÑ. AyonisomanasikÈrasa~khÈtena m|lena 
sam|lako rÈgo ariyamaggena hato samugghÈtito. 

 I~gÈlakuyÈti a~gÈrakÈsuyÈ. Ujjhitoti vÈtukkhitto viya yo koci, dahaniyÈ 
indhanaÑ viyÈti attho. VisapattorivÈti visagatabhÈjanaÑ viya. Aggito katoti 
aggito a~gÈrato apagato kato1, visassa lesampi asesetvÈ apanÊto2 vinÈsitoti 
attho. 

 YassÈ siyÈ apaccavekkhitanti yassÈ itthiyÈ idaÑ khandhapaÒcakaÑ 
ÒÈÓena appaÔivekkhitaÑ apariÒÒÈtaÑ siyÈ. SattÈ vÈ anusÈsito siyÈti sattÈ3 vÈ 
dhammasarÊrassa adassanena yassÈ itthiyÈ ananusÈsito4 siyÈ. TvaÑ 
tÈdisikaÑ palobhayÈti Èvuso tvaÑ tathÈr|paÑ aparimadditasa~khÈraÑ 
apaccavekkhitalokuttaradhammaÑ kÈmehi palobhaya upagaccha5. JÈnantiÑ 
so imaÑ vihaÒÒasÊti tvaÑ6 pavattiÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Agghato hatoti agghato abhihato, appagghanako kato (SÊ, I) 2. Apanihito (SÊ) 
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nivattiÒca yÈthÈvato jÈnantiÑ paÔividdhasaccaÑ imaÑ subhaÑ bhikkhuniÑ 
Ègamma vihaÒÒasi, sampati ÈyatiÒca vighÈtaÑ dukkhaÑ Èpajjasi. 

 IdÈnissa vighÈtÈpattitaÑ kÈraÓavibhÈvanena dassentÊ “mayhaÑhÊ”ti-
ÈdimÈha. Tattha hÊti hetu-atthe nipÈto. AkkuÔÔhavanditeti akkose vandanÈya 
ca. Sukhadukkheti sukhe ca dukkhe ca, iÔÔhÈniÔÔhavisayasamÈyoge vÈ. SatÊ 
upaÔÔhitÈti paccavekkhaÓayuttÈ sati sabbakÈlaÑ upaÔÔhitÈ. 
Sa~khatamasubhanti jÈniyÈti tebh|makaÑ sa~khÈragataÑ 
kilesÈsucipaggharaÓena asubhanti ÒatvÈ. SabbatthevÈti sabbasmiÑyeva 
bhavattaye mayhaÑ mano taÓhÈlepÈdinÈ na upalimpati. 

 MaggaÔÔha~gikayÈnayÈyinÊti aÔÔha~gikamaggasa~khÈtena ariyayÈnena 
nibbÈnapuraÑ yÈyinÊ upagatÈ. UddhaÔasallÈti attano santÈnato 
samuddhaÔarÈgÈdisallÈ. 

 SucittitÈti hatthapÈdamukhÈdi-ÈkÈrena suÔÔhu cittitÈ viracitÈ. SombhÈti 
sumbhakÈ. DÈrukapillakÈni vÈti dÈrudaÓÉÈdÊhi uparacitar|pakÈni. TantÊhÊti 
nhÈrusuttakehi. KhÊlakehÊti hatthapÈdapiÔÔhikaÓÓÈdi-atthÈya ÔhapitadaÓÉehi. 
VinibaddhÈti vividhenÈkÈrena baddhÈ1. VividhaÑ panaccakÈti 
yantasuttÈdÊnaÑ aÒchanavissajjanÈdinÈ paÔÔhapitanaccakÈ, panaccantÈ viya 
diÔÔhÈti yojanÈ. 

 TamhuddhaÔe tanti khÊlaketi sannivesavisiÔÔharacanÈvisesayuttaÑ 
upÈdÈya r|pakasamaÒÒÈ tamhi tantimhi khÊlake ca ÔhÈnato uddhaÔe 
bandhato vissaÔÔhe visuÑ karaÓena aÒÒamaÒÒaÑ vikale tahiÑ tahiÑ 
khipanena parikrite vikirite. Na vindeyya khaÓÉaso kateti potthakar|passa 
avayave khaÓÉÈkhaÓÉite kate potthakar|paÑ na vindeyya na upalabheyya. 
EvaÑ sante kimhi tattha manaÑ nivesaye tasmiÑ potthakar|pÈvayave 
kimhi kiÑ khÈÓuke, udÈhu rajjuke, mattikÈpiÓÉÈdike vÈ manaÑ 
manasaÒÒaÑ niveseyya, visa~khÈre avayave sÈ saÒÒÈ kadÈcipi napateyyÈti 
attho. 

 Tath|pamÈti taÑsadisÈ tena potthakar|pena sadisÈ. Kinti ce Èha 
“dehakÈnÊ”ti-Èdi. Tattha dehakÈnÊti hatthapÈdamukhÈdidehÈvayavÈ. Manti 
me paÔibaddhÈ upaÔÔhahanti. Tehi dhammehÊti tehi 
______________________________________________________________ 
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pathavi-ÈdÊhi ca cakkhÈdÊhi ca dhammehi. VinÈ na vattantÊti na hi tathÈ 
tathÈ sanniviÔÔhe pathavi-Èdidhamme muÒcitvÈ dehÈ nÈma santi. Dhammehi 
vinÈ na vattatÊti deho avayavehi avayavadhammehi vinÈ na vattati na 
upalabbhati. EvaÑ sante kimhi tattha manaÑ nivesayeti kimhi kiÑ 
pathaviyaÑ, udÈhu ÈpÈdike dehoti vÈ hatthapÈdÈdÊnÊti vÈ manaÑ 
manasaÒÒaÑ niveseyya. YasmÈ pathavi-ÈdipasÈdadhammamatte esÈ 
samaÒÒÈ, yadidaÑ dehoti vÈ hatthapÈdÈdÊnÊti vÈ sattoti vÈ itthÊti vÈ purisoti 
vÈ, tasmÈ na ettha jÈnato koci abhiniveso hotÊti. 

 YathÈ haritÈlena makkhitaÑ, addasa cittikaÑ bhittiyÈ katanti yathÈ 
kusalena cittakÈrena bhittiyaÑ haritÈlena makkhitaÑ littaÑ tena lepaÑ 
datvÈ kataÑ ÈlikhitaÑ cittikaÑ itthir|paÑ addasa passeyya. Tattha yÈ 
upathambhanakhepanÈdikiriyÈsampattiyÈ mÈnusikÈ nu kho ayaÑ bhitti 
apassÈya ÔhitÈti saÒÒÈ, sÈ niratthakÈ manussabhÈvasa~khÈtassa atthassa 
tattha abhÈvato, mÈnusÊti pana kevalaÑ tahiÑ tassa ca viparÊtadassanaÑ, 
yÈthÈvato gahaÓaÑ na hoti, dhammapuÒjamatte itthipurisÈdigahaÓampi 
evaÑ sampadamidaÑ daÔÔhabbanti adhippÈyo. 

 MÈyaÑ viya aggato katanti mÈyÈkÈrena purato upaÔÔhÈpitaÑ 
mÈyÈsadisaÑ. Supinanteva suvaÓÓapÈdapanti supinameva supinantaÑ, 
tattha upaÔÔhitasuvaÓÓamayarukkhaÑ viya. Upagaccha’si andha rittakanti 
andhabÈla rittakaÑ tucchakaÑ antosÈrarahitaÑ imaÑ attabhÈvaÑ “etaÑ 
mamÈ”ti sÈravantaÑ viya upagacchasi abhinivisasi. Janamajjheriva 
ruppar|pakanti mÈyÈkÈrena mahÈjanamajjhe dassitaÑ r|piyar|pasadisaÑ 
sÈraÑ viya upaÔÔhahantaÑ, asÈranti attho. 

 VaÔÔanirivÈti lÈkhÈya guÄikÈ viya. KoÔarohitÈti koÔare rukkhasusire 
ÔhapitÈ. Majjhe pubbuÄakÈti akkhidalamajjhe ÔhitajalapubbuÄasadisÈ. Sa 
assukÈti assujalasahitÈ. PÊÄakoÄikÈti akkhig|thako. Ettha jÈyatÊti etasmiÑ 
akkhimaÓÉale ubhosi koÔÊsu visagandhaÑ vÈyanto nibbattati. PÊÄakoÄikÈti vÈ 
akkhidalesu nibbattanakÈ pÊÄakÈ vuccati. VividhÈti setanÊlamaÓÉalÈnaÒceva 
rattapÊtÈdÊnaÑ sattannaÑ paÔalÈnaÒca vasena anekavidhÈ. CakkhuvidhÈti 
cakkhubhÈgÈ cakkhuppakÈrÈ vÈ tassa anekakalÈpagata1 bhÈvato. PiÓÉitÈti 
samuditÈ. 
______________________________________________________________ 
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 EvaÑ cakkhusmiÑ sÈrajjantassa cakkhuno asubhataÑ anavaÔÔhitatÈya 
aniccataÒca vibhÈvesi. VibhÈvetvÈ ca yathÈ nÈma koci lobhanÊyaÑ bhaÓÉaÑ 
gahetvÈ corakantÈraÑ paÔipajjanto corehi palibuddho taÑ 
lobhanÊyabhaÓÉaÑ datvÈ gacchati, evameva cakkhumhi sÈrattena tena 
purisena palibuddhÈ therÊ attano cakkhuÑ uppÈÔetvÈ tassa adÈsi. Tena 
vuttaÑ “uppÈÔiya cÈrudassanÈ”ti-Èdi. Tattha uppÈÔiyÈti uppÈÔetvÈ 
cakkhuk|pato nÊharitvÈ. CÈrudassanÈti piyadassanÈ manoharadassanÈ. Na 
ca pajjitthÈti tasmiÑ cakkhusmiÑ sa~gaÑ nÈpajji. Asa~gamÈnasÈti 
katthacipi ÈrammaÓe anÈsattacittÈ. Handa te cakkhunti tayÈ kÈmitaÑ tato 
eva mayÈ dinnattÈ te cakkhusaÒÒitaÑ asucipiÓÉaÑ gaÓha, gahetvÈ harassu 
pasÈdayuttaÑ icchitaÑ ÔhÈnaÑ nehi. 

 Tassa ca viramÈsi tÈvadeti tassa dhuttapurisassa tÈvadeva akkhimhi 
uppÈÔitakkhaÓe eva rÈgo vigacchi. TatthÈti akkhimhi, tassaÑ vÈ theriyaÑ. 
Atha vÈ tatthÈti tasmiÑyeva ÔhÈne. KhamÈpayÊti khamÈpesi. Sotthi siyÈ 
brahmacÈrinÊti seÔÔhacÈrini mahesike tuyhaÑ Èrogyameva bhaveyya. Na 
puno edisakaÑ bhavissatÊti ito paraÑ evar|paÑ anÈcÈracaraÓaÑ na 
bhavissati, na karissÈmÊti attho. 

 ŒsÈdiyÈti ghaÔÔetvÈ. Edisanti evar|paÑ sabbattha vÊtarÈgaÑ. AggiÑ 
pajjalitaÑ’va li~giyÈti pajjalitaÑ aggiÑ Èli~getvÈ viya. 

 Tatoti tasmÈ dhuttapurisÈ. SÈ bhikkhunÊti sÈ subhÈ bhikkhunÊ. AgamÊ 
Buddhavarassa santikanti SammÈsambuddhassa santikaÑ upagacchi 
upasa~kami. Passiya varapuÒÒalakkhaÓanti uttamehi puÒÒasambhÈrehi 
nibbattamahÈpurisalakkhaÓaÑ disvÈ. YathÈ purÈÓakanti porÈÓaÑ viya 
uppÈÔanato pubbe viya cakkhu paÔipÈkatikaÑ ahosi. Yamettha antarantarÈ 
na vuttaÑ, taÑ vuttanayattÈ suviÒÒeyyameva. 
 

SubhÈjÊvakambavanikÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

TiÑsanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

 



   

15. CattÈlÊsanipÈta 
 

1. IsidÈsÊtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 CattÈlÊsanipÈte nagaramhi KusumanÈmeti-ÈdikÈ IsidÈsiyÈ theriyÈ gÈthÈ. 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave purisattabhÈve 
ÔhatvÈ vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ upacinantÊ carimabhavato sattame bhave 
akalyÈÓasannissayena paradÈrikakammaÑ1 katvÈ kÈyassa bhedÈ niraye 
nibbattitvÈ tattha bah|ni vassasatÈni niraye paccitvÈ tato cutÈ tÊsu jÈtÊsu 
tiracchÈnayoniyaÑ nibbattitvÈ tato cutÈ dÈsiyÈ kucchismiÑ napuÑsako 
hutvÈ nibbatti. Tato pana cutÈ ekassa daliddassa sÈkaÔikassa dhÊtÈ hutvÈ 
nibbatti. TaÑ vayappattaÑ GiridÈso nÈma aÒÒatarassa satthavÈhassa putto 
attano bhariyaÑ katvÈ gehaÑ Ènesi. Tassa ca bhariyÈ atthi sÊlavatÊ 
kalyÈÓadhammÈ. TassaÑ issÈpakatÈ sÈmino tassÈ viddesanakammaÑ akÈsi. 
SÈ tattha yÈvajÊvaÑ ÔhatvÈ kÈyassa bhedÈ imasmiÑ BuddhuppÈde UjjeniyaÑ 
kulapadesasÊlÈcÈrÈdiguÓehi abhisammatassa vibhavasampannassa seÔÔhissa 
dhÊtÈ hutvÈ nibbatti, IsidÈsÊtissÈ nÈmaÑ ahosi. TaÑ vayappattakÈle 
mÈtÈpitaro kular|pavayavibhavÈdisadisassa aÒÒatarassa seÔÔhiputtassa 
adaÑsu. SÈ tassa gehe patidevatÈ hutvÈ mÈsamattaÑ vasi. AthassÈ 
kammabalena sÈmiko virattar|po hutvÈ taÑ gharato nÊhari. TaÑ sabbaÑ 
PÈÄito eva viÒÒÈyati. TesaÑ tesaÑ pana sÈmikÈnaÑ aruccaneyyatÈya 
saÑvegajÈtÈ pitaraÑ anujÈnÈpetvÈ JinadattÈya theriyÈ santike pabbajitvÈ 
vipassanÈya kammaÑ karontÊ nacirasseva saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ 
patvÈ phalasukhena nibbÈnasukhena ca vÊtinÈmentÊ ekadivasaÑ 
PÈÔaliputtanagare piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkantÈ 
MahÈga~gÈyaÑ vÈlukapuline nisÊditvÈ BodhittheriyÈ nÈma attano 
sahÈyattheriyÈ pubbapaÔipattiÑ pucchitÈ tamatthaÑ gÈthÈbandhavasena 
vissajjesi “UjjeniyÈ puravare”ti-ÈdinÈ. TesaÑ pana pucchÈvissajjanÈnaÑ 
sambandhaÑ dassetuÑ– 
 
 402. “Nagaramhi KusumanÈme, PÈÔaliputtamhi pathaviyÈ maÓÉe. 
 SakyakulakulÊnÈyo, dve bhikkhuniyo hi guÓavatiyo. 
______________________________________________________________ 
 1. PÈradÈriya... (SÊ, I) 



268 KhuddakanikÈya       
  

 403. IsidÈsÊ tattha ekÈ, dutiyÈ bodhÊti sÊlasampannÈ ca. 
 JhÈnajjhÈyanaratÈyo, bahussutÈyo dhutakilesÈyo. 
 
 404. TÈ piÓÉÈya caritvÈ bhattatthaÑ kariya dhotapattÈyo. 
 Rahitamhi sukhanisinnÈ, imÈ girÈ abbhudÊresun”ti– 

imÈ tisso gÈthÈ sa~gÊtikÈrehi ÔhapitÈ. 
 
 405. PÈsÈdikÈsi ayye, isidÈsi vayopi te aparihÊno. 
 KiÑ disvÈna byÈlikaÑ, athÈsi nekkhammamanuyuttÈ. 
 
 406. EvamanuyuÒjiyamÈnÈ sÈ, rahite dhammadesanÈkusalÈ. 
 IsidÈsÊ vacanamabravi, suÓa bodhi yathÈmhi pabbajitÈ. 
 
 Ito paraÑ vissajjanagÈthÈ. 
 
 407. UjjeniyÈ puravare, mayhaÑ pitÈ sÊlasaÑvuto seÔÔhi. 
 Tassa’mhi ekadhÊtÈ, piyÈ manÈpÈ ca dayitÈ ca. 
 
 408. Atha me SÈketato varakÈ, Ègacchu’muttamakulÊnÈ. 
 SeÔÔhÊ pah|taratano, tassa mamaÑ suÓha’madÈsi tÈto. 
 
 409. SassuyÈ sasurassa ca, sÈyaÑ pÈtaÑ paÓÈmamupagamma. 
 SirasÈ karomi pÈde, vandÈmi yathÈmhi anusiÔÔhÈ. 
 
 410. YÈ mayhaÑ sÈmikassa, bhaginiyo bhÈtuno parijano vÈ. 
 Tamekavarakampi disvÈ, ubbiggÈ ÈsanaÑ demi. 
 
 411. Annena ca pÈnena ca, khajjena ca yaÑ ca tattha sannihitaÑ. 
 ChÈdemi upanayÈmi ca, demi ca yaÑ yassa patir|paÑ. 
 
 412. KÈlena upaÔÔhahitvÈ, gharaÑ samupagamÈmi ummÈre. 
 DhovantÊ hatthapÈde, paÒjalikÈ sÈmikamupemi. 
 
 413. KocchaÑ pasÈdaÑ aÒjaniÒca, ÈdÈsakaÒca gaÓhitvÈ. 
 ParikammakÈrikÈ viya, sayameva patiÑ vibh|semi. 
 
 414. Sayameva odanaÑ sÈdha,yÈmi sayameva bhÈjanaÑ dhovantÊ. 
 MÈtÈva ekaputtakaÑ, tathÈ bhattÈraÑ paricarÈmi.
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 415. EvaÑ maÑ bhattikataÑ, anurattaÑ kÈrikaÑ nihatamÈnaÑ. 
 UÔÔhÈyikaÑ analasaÑ, sÊlavatiÑ dussate bhattÈ. 
 
 416. So mÈtaraÒca pitaraÒca, bhaÓati Èpuccha’haÑ gamissÈmi. 
 IsidÈsiyÈ na saha vacchaÑ, ekÈgÈrehaÑ saha vatthuÑ. 
 
 417. MÈ evaÑ putta avaca, IsidÈsÊ paÓÉitÈ paribyattÈ. 
 UÔÔhÈyikÈ analasÈ, kiÑ tuyhaÑ na rocate putta. 
 
 418. Na ca me hiÑsati kiÒci, na cahaÑ isidÈsiyÈ saha vacchaÑ. 
 DessÈva me alaÑ me, apucchÈhaÑ gamissÈmi. 
 
 419. Tassa vacanaÑ suÓitvÈ, sassu sasuro ca maÑ apucchiÑsu. 
 Ki’ssa tayÈ aparaddhaÑ, bhaÓa vissaÔÔhÈ yathÈbh|taÑ. 
 
 420. NapihaÑ aparajjhaÑ kiÒci, napi hiÑsemi na bhaÓÈmi dubbacanaÑ. 
 KiÑ sakkÈ kÈtu’yye, yaÑ maÑ viddessate bhattÈ. 
 
 421. Te maÑ pitugharaÑ paÔi, nayiÑsu vimanÈ dukhena adhibh|tÈ. 
 PuttamanurakkhamÈnÈ, jitÈmhase r|piniÑ lakkhiÑ. 
 
 422. Atha maÑ adÈsi tÈto, aÉÉhassa gharamhi dutiyakulikassa. 
 Tato upaÉÉhasu~kena, yena maÑ vindatha seÔÔhi. 
 
 423. TassÈpi gharamhi mÈsaÑ, avasiÑ atha sopi maÑ paÔiccharayi. 
 DÈsÊva upaÔÔhahantiÑ, ad|sikaÑ sÊlasampannaÑ. 
 
 424. BhikkhÈya ca vicarantaÑ, damakaÑ dantaÑ me pitÈ bhaÓati. 
 “Hohisi me jÈmÈtÈ, nikkhipa poÔÔhiÒca ghaÔikaÒca”. 
 
 425. Sopi vasitvÈ pakkhaÑ, atha tÈtaÑ bhaÓati “dehi me poÔÔhiÑ. 
 GhaÔikaÒca mallakaÒca, punapi bhikkhaÑ carissÈmi”. 
 
 426. Atha naÑ bhaÓatÊ tÈto, ammÈ sabbo ca me ÒÈtigaÓavaggo. 
 KiÑ te na kÊrati idha, bhaÓa khippaÑ taÑ te karihiti. 
 
 427. EvaÑ bhaÓito bhaÓati, yadi me attÈ Sakkoti alaÑ mayhaÑ. 
 IsidÈsiyÈ na saha vacchaÑ, ekagharehaÑ saha vatthuÑ. 
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 428. Vissajjito gato so, ahampi ekÈkinÊ vicintemi. 
 Œpucchit|na gacchaÑ, marituye vÈ pabbajissaÑ vÈ. 
 
 429. Atha ayyÈ JinadattÈ, ÈgacchÊ gocarÈya caramÈnÈ. 
 TÈta kulaÑ vinayadharÊ, bahussutÈ sÊlasampannÈ. 
 
 430. TaÑ disvÈna amhÈkaÑ, uÔÔhÈyÈsanaÑ tassÈ paÒÒÈpayiÑ. 
 NisinnÈya ca pÈde, vanditvÈ bhojanamadÈsiÑ. 
 
 431. Annena ca pÈnena ca, khajjena ca yaÒca tattha sannihitaÑ. 
 SantappayitvÈ avacaÑ, ‘ayye icchÈmi pabbajituÑ’. 
 
 432. Atha maÑ bhaÓatÊ tÈto, idheva puttaka carÈhi tvaÑ dhammaÑ. 
 Annena ca pÈnena ca, tappaya samaÓe dvijÈtÊ ca. 
 
 433. Atha’haÑ bhaÓÈmi tÈtaÑ, rodantÊ aÒjaliÑ paÓÈmetvÈ. 
 PÈpaÑ hi mayÈ pakataÑ, kammaÑ taÑ nijjaressÈmi. 
 
 434. Atha maÑ bhaÓatÊ tÈto, ‘pÈpuÓa bodhiÒca aggadhammaÒca. 
 NibbÈnaÒca labhassu, yaÑ sacchikarÊ dvipadaseÔÔho’. 
 
 435. MÈtÈpit| abhivÈda, yitvÈ sabbaÒca ÒÈtigaÓavaggaÑ. 
 SattÈhaÑ pabbajitÈ, tisso vijjÈ aphassayiÑ. 
 
 436. JÈnÈmi attano satta, jÈtiyo yassa’yaÑ phalavipÈko. 
 TaÑ tava ÈcikkhissaÑ, taÑ ekamanÈ nisÈmehi. 
 
 437. Nagaramhi erakacche, suvaÓÓakÈro ahaÑ pah|tadhano. 
 Yobbanamadena matto, so paradÈraÑ asevi’haÑ. 
 
 438. SohaÑ tato cavitvÈ, nirayamhi apaccisaÑ ciraÑ. 
 Pakko tato ca uÔÔhahitvÈ, makkaÔiyÈ kucchimokkamiÑ. 
 
 439. SattÈhajÈtakaÑ maÑ, mahÈkapi y|thapo nillacchesi. 
 TassetaÑ kammaphalaÑ, yathÈpi gantvÈna paradÈraÑ. 
 
 440. SohaÑ tato cavitvÈ, kÈlaÑ karitvÈ sindhavÈraÒÒe. 
 KÈÓÈya ca khaÒjÈya ca, eÄakiyÈ kucchimokkamiÑ. 
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 441. DvÈdasa vassÈni ahaÑ, nillacchito dÈrake parivahitvÈ. 
 KiminÈva’ÔÔo akallo, yathÈpi gantvÈna paradÈraÑ. 
 
 442. SohaÑ tato cavitvÈ, givÈÓijakassa gÈviyÈ jÈto. 
 Vaccho lÈkhÈtambo, nillacchito dvÈdase mÈse. 
 
 443. VoÉh|na na~gala’mahaÑ, sakaÔaÑ ca dhÈrayÈmi. 
 Andhova’ÔÔo akallo, yathÈpi gantvÈna paradÈraÑ. 
 
 444. SohaÑ tato cavitvÈ, vÊthiyÈ dÈsiyÈ ghare jÈto. 
 Neva mahilÈ na puriso, yathÈpi gantvÈna paradÈraÑ. 
 
 445. TiÑsativassamhi mato, sÈkaÔikakulamhi dÈrikÈ jÈtÈ. 
 KapaÓamhi appabhote, dhanikapurisapÈtabahulamhi. 
 
 446. TaÑ maÑ tato satthavÈho, ussannÈya vipulÈya vaÉÉhiyÈ. 
 OkaÉÉhati vilapantiÑ, acchinditvÈ kulagharasmÈ. 
 
 447. Atha soÄasame vasse, disvÈ maÑ pattayobbanaÑ kaÒÒaÑ. 
 Orundhata’ssa putto, GiridÈso nÈma nÈmena. 
 
 448. Tassapi aÒÒÈ bhariyÈ, sÊlavatÊ guÓavatÊ yasÈvatÊ ca. 
 AnurattÈ bhattÈraÑ, tassÈhaÑ viddesanamakÈsiÑ. 
 
 449. TassetaÑ kammaphalaÑ, yaÑ maÑ apakÊrit|na gacchanti. 
 DÈsÊva upaÔÔhahantiÑ, tassapi anto kato mayÈ”ti. 

 Tattha nagaramhi KusumanÈmeti “Kusumapuran”ti evaÑ 
kusumasaddena gahitanÈmake nagare, idÈni taÑ nagaraÑ PÈÔaliputtamhÊti 
sar|pato dasseti. PathaviyÈ maÓÉeti sakalÈya pathaviyÈ maÓÉabh|te. 
SakyakulakulÊnÈyoti Sakyakule kuladhÊtaro, Sakyaputtassa Bhagavato sÈsane 
pabbajitatÈya evaÑ vuttaÑ. 

 TatthÈti tÈsu dvÊsu bhikkhunÊyu. BodhÊti evaÑnÈmikÈ therÊ. 
JhÈnajjhÈyanaratÈyoti lokiyalokuttarassa jhÈnassa jhÈyane abhiratÈ. 
BahussutÈyoti pariyattibÈhusaccena bahussutÈ. DhutakilesÈyoti 
aggamaggena sabbaso samugghÈtitakilesÈ. BhattatthaÑ 
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kariyÈti bhattakiccaÑ niÔÔhÈpetvÈ. RahitamhÊti janarahitamhi vivittaÔÔhÈne. 
SukhanisinnÈti pabbajjÈsukhena vivekasukhena ca sukhanisinnÈ. ImÈ girÈti 
idÈni vuccamÈnÈ sukhÈ lÈpanÈ. AbbhudÊresunti pucchÈvissajjanavasena 
kathayiÑsu. 

 “PÈsÈdikÈsÊ”ti gÈthÈ bodhittheriyÈ1 pucchÈvasena vuttÈ. 
“EvamanuyuÒjiyamÈnÈ”ti gÈthÈ sa~gÊtikÈreheva vuttÈ. “UjjeniyÈ”ti-ÈdikÈ hi 
sabbÈpi IsidÈsiyÈva vuttÈ. Tattha pÈsÈdikÈsÊti r|pasampattiyÈ passantÈnaÑ 
pasÈdÈvahÈ asi. Vayopi te aparihÊnoti tuyhaÑ vayopi na parihÊno, 
paÔhamavaye ÔhitÈsÊti attho. KiÑ disvÈna byÈlikanti kÊdisaÑ byÈlikaÑ 
dosaÑ gharÈvÈse ÈdÊnavaÑ disvÈ. AthÈsi nekkhammamanuyuttÈti athÈti 
nipÈtamattaÑ, nekkhammaÑ pabbajjaÑ anuyuttÈ asi. 

 AnuyuÒjiyamÈnÈti pucchiyamÈnÈ, sÈ IsidÈsÊti yojanÈ. Rahiteti 
suÒÒaÔÔhÈne. SuÓa bodhi yathÈmhi pabbajitÈti Bodhittheri ahaÑ yathÈ 
pabbajitÈ amhi, taÑ taÑ purÈÓaÑ suÓa suÓÈti. 

 UjjeniyÈ puravareti UjjenÊnÈmake AvantiraÔÔhe Uttamanagare. PiyÈti 
ekadhÊtubhÈvena piyÈyitabbÈ. ManÈpÈti sÊlÈcÈraguÓena manavaÉÉhanakÈ. 
DayitÈti anukampitabbÈ. 

 AthÈti pacchÈ mama vayappattakÈle. Me SÈketato varakÈti 
SÈketanagarato mama varakÈ maÑ vÈrentÈ ÈgacchuÑ. UttamakulÊnÈti 
tasmiÑ nagare aggakulikÈ, yena te pesitÈ, so seÔÔhi pah|taratano. Tassa 
mamaÑ suÓha’madÈsi tÈtoti tassa sÈketaseÔÔhino suÓisaÑ puttassa bhariyaÑ 
katvÈ mayhaÑ pitÈ maÑ adÈsi. 

 SÈyaÑ pÈtanti sÈyanhe pubbaÓhe ca. PaÓÈmamupagamma sirasÈ 
karomÊti sassuyÈ sasurassa ca santikaÑ upagantvÈ sirasÈ paÓÈmaÑ karomi, 
tesaÑ pÈde vandÈmi. YathÈmhi anusiÔÔhÈti tehi yathÈ anusiÔÔhÈ amhi, tathÈ 
karomi, tesaÑ anusiÔÔhiÑ na atikkamÈmi. 

 TamekavarakampÊti ekavallabhampi. UbbiggÈti tasantÈ2. ŒsanaÑ 
demÊti yassa puggalassa yaÑ anucchavikaÑ, taÑ tassa demi. 
______________________________________________________________ 
 1. BodhittarÊtheriyÈ (SÊ) 2. SabhantÈ (SÊ) 

 



 TherÊgÈthÈ-aÔÔhakathÈ 273 

 TatthÈti parivesanaÔÔhÈne. Sannihitanti sajjitaÑ hutvÈ vijjamÈnaÑ. 
ChÈdemÊti upacchÈdemi, upacchÈdetvÈ upanayÈmi ca, upanetvÈ demi, 
dentÊpi yaÑ yassa patir|paÑ, tadeva demÊti attho. 

 UmmÈreti dvÈre. DhovantÊ hatthapÈdeti hatthapÈde dhovinÊ ÈsiÑ, 
dhovitvÈ gharaÑ samupagamÈmÊti yojanÈ. 

 Kocchanti mass|naÑ kesÈnaÒca ullikhanakocchaÑ. PasÈdanti 
gandhacuÓÓÈdimukhavilepanaÑ. “PasÈdhanan”tipi pÈÔho, 
pasÈdhanabhaÓÉaÑ. AÒjaninti aÒjananÈÄiÑ. ParikammakÈrikÈ viyÈti 
aggakulikÈ vibhavasampannÈpi patiparicÈrikÈ ceÔikÈ viya. 

 SÈdhayÈmÊti pacÈmi. BhÈjananti lohabhÈjanaÒca. DhovantÊ paricarÈmÊti 
yojanÈ. 

 Bhattikatanti katasÈmibhatikaÑ. Anurattanti anurattavantiÑ. KÈrikanti 
tassa tasseva iti kattabbassa kÈrikaÑ. NihatamÈnanti apanÊtamÈnaÑ. 
UÔÔhÈyikanti uÔÔhÈnavÊriyasampannaÑ. Analasanti tato eva akusÊtaÑ. 
SÊlavatinti sÊlÈcÈrasampannaÑ. Dussateti dussati, kujjhitvÈ bhaÓati. 

 BhaÓati Èpuccha’haÑ gamissÈmÊti “ahaÑ tumhe ÈpucchitvÈ yattha 
katthaci gamissÈmÊ”ti so mama sÈmiko attano mÈtaraÒca pitaraÒca bhaÓati. 
KiÑ bhaÓatÊti ce Èha “IsidÈsiyÈ na saha vacchaÑ, ekÈgÈrehaÑ saha 
vatthun”ti. Tattha vacchanti vasissaÑ. 

 DessÈti appiyÈ. AlaÑ meti payojanaÑ me tÈya natthÊti attho. 
ApucchÈhaÑ gamissÈmÊti yadi me tumhe tÈya saddhiÑ saÑvÈsaÑ icchatha, 
ahaÑ tumhe apucchitvÈ videsaÑ pakkamissÈmi. 

 TassÈti mama bhattuno. Ki’ssÈti kiÑ assa tava sÈmikassa. TayÈ 
aparaddhaÑ byÈlikaÑ kataÑ. 

 NapihaÑ aparajjhanti napi ahaÑ tassa kiÒci aparajjhiÑ. Ayameva vÈ 
pÈÔho. Napi hiÑsemÊti napi bÈdhemi. Dubbacananti duruttavacanaÑ. KiÑ 
sakkÈ kÈtu’yyeti kiÑ mayÈ kÈtuÑ ayye sakkÈ. YaÑ maÑ viddessate 
bhattÈti yasmÈ akÈraÓeneva bhattÈ mayhaÑ viddessate viddesaÑ karoti.  
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 VimanÈti domanassikÈ. PuttamanurakkhamÈnÈti attano puttaÑ mayhaÑ 
sÈmikaÑ cittamanurakkhaÓena anurakkhantÈ. JitÈmhase r|piniÑ lakkhinti 
jitÈ amhase jitÈ vatÈmha r|pavatiÑ siriÑ, manussavesena carantiyÈ 
siridevatÈya parihÊnÈ vatÈti attho. 

 AÉÉhassa gharamhi dutiyakulikassÈti paÔhamasÈmikaÑ upÈdÈya 
dutiyassa aÉÉhassa kulaputtassa gharamhi maÑ adÈsi, dento ca tato 
paÔhamasu~kato upaÉÉhasu~kena adÈsi. Yena maÑ vindatha seÔÔhÊti yena 
su~kena maÑ paÔhamaÑ seÔÔhi vindatha paÔilabhi, tato upaÉÉhasu~kenÈti 
yojanÈ. 

 SopÊti dutiyasÈmikopi. MaÑ paÔiccharayÊti maÑ nÊhari, so maÑ gehato 
nikkaÉÉhi. UpaÔÔhahantinti dÈsÊ viya upaÔÔhahantiÑ upaÔÔhÈnaÑ karontiÑ. 
Ad|sikanti adubbhanakaÑ. 

 Damakanti kÈruÒÒÈdhiÔÔhÈnatÈya paresaÑ cittassa damakaÑ. YathÈ 
pare kiÒci dassanti, evaÑ attano kÈyaÑ vÈcaÒca dantaÑ v|pasantaÑ katvÈ 
paradattabhikkhÈya vicaraÓakaÑ. JÈmÈtÈti duhitupati. Nikkhipa poÔÔhiÒca 
ghaÔikaÒcÈti tayÈ paridahitaÑ pilotikÈkhaÓÉaÒca bhikkhÈkapÈlaÒca 
chaÉÉehi. 

 Sopi vasitvÈ pakkhanti sopi bhikkhako puriso mayÈ saddhiÑ 
addhamÈsamattaÑ vasitvÈ pakkÈmi. 

 Atha naÑ bhaÓatÊ tÈtoti taÑ bhikkhakaÑ mama pitÈ mÈtÈ sabbo ca me 
ÒÈtigaÓo vaggavaggo hutvÈ bhaÓati. KathaÑ? KiÑ te na kÊrati idha tuyhaÑ 
kiÑ nÈma na kirati na sÈdhiyati, bhaÓa khippaÑ. TaÑ te karihitÊti taÑ 
tuyhaÑ karissati1. 

 Yadi me attÈ sakkotÊti yadi mayhaÑ attÈ attÈdhÊno bhujisso ca hoti, 
alaÑ mayhaÑ IsidÈsiyÈ tÈya payojanaÑ natthi, tasmÈ na saha vacchaÑ na 
saha vasissaÑ, ekaghare ahaÑ tÈya saha vatthunti yojanÈ. 

 Vissajjito gato soti so bhikkhako pitaro vissajjito yathÈruci gato. 
EkÈkinÊti ekikÈva. Œpucchit|na 
______________________________________________________________ 
 1. Na sÈdhiyati tvaÑ bhaÓa, taÑ te khippaÑ karihiti karissatÊti (Ka) 
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gacchanti mayhaÑ pitaraÑ vissajjetvÈ gacchÈmi. Marituyeti marituÑ. VÈti 
vikappatthe nipÈto. 

 GocarÈyÈti bhikkhÈya, tÈta kulaÑ ÈgacchÊti yojanÈ.   

 Tanti taÑ JinadattattheriÑ. UÔÔhÈyÈsanaÑ tassÈ paÒÒÈpayinti uÔÔhahitvÈ 
ÈsanaÑ tassÈ theriyÈ paÒÒÈpesiÑ. 

 IdhevÈti imasmiÑ eva gehe ÔhitÈ. PuttakÈti sÈmaÒÒavohÈrena dhÊtaraÑ 
anukampento Èlapati. CarÈhi tvaÑ dhammanti tvaÑ pabbajitvÈ caritabbaÑ 
brahmacariyÈdidhammaÑ cara. DvijÈtÊti brÈhmaÓajÈtÊ. 

 NijjaressÈmÊti jÊrÈpessÈmi vinÈsessÈmi. 

 Bodhinti saccÈbhisambodhiÑ, maggaÒÈÓanti attho. Aggadhammanti 
phaladhammaÑ, arahattaÑ. YaÑ sacchikarÊ dvipadaseÔÔhoti yaÑ 
maggaphalanibbÈnasaÒÒitaÑ lokuttaradhammaÑ dvipadÈnaÑ seÔÔho 
SammÈsambuddho sacchi akÈsi, taÑ labhass|ti yojanÈ. 

 SattahaÑ pabbajitÈti pabbajitÈ hutvÈ sattÈhena. Aphassayinti phusiÑ 
sacchÈkÈsiÑ.  

 Yassa’yaÑ phalavipÈkoti yassa pÈpakammassa ayaÑ sÈmikassa 
amanÈpabhÈvasa~khÈto nissandaphalabh|to vipÈko. TaÑ tava Ècikkhissanti 
taÑ kammaÑ tava kathessÈmi. Tanti ÈcikkhiyamÈnaÑ tameva kammaÑ, 
taÑ vÈ mama vacanaÑ. EkamanÈti ekaggamanÈ. Ayameva vÈ pÈÔho. 

 Nagaramhi erakaccheti evaÑnÈmake nagare. So paradÈraÑ asevi’hanti 
so ahaÑ parassa dÈraÑ aseviÑ. 

 CiraÑ pakkoti bah|ni vassasatasahassÈni nirayagginÈ daÉÉho. Tato ca 
uÔÔhahitvÈti tato nirayato vuÔÔhito cuto. MakkaÔiyÈ kucchimokkaminti 
vÈnariyÈ kucchimhi paÔisandhiÑ gaÓhiÑ. 

 Y|thapoti y|thapati. NillacchesÊti purisabhÈvassa lakkhaÓabh|tÈni 
bÊjakÈni nillacchesi nÊhari. TassetaÑ kammaphalanti tassa mayhaÑ etaÑ 
atÊte katassa kammassa phalaÑ. YathÈpi gantvÈna paradÈranti yathÈ taÑ 
paradÈraÑ atikkamitvÈ. 
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 Tatoti makkaÔayonito. SindhavÈraÒÒeti SindhavaraÔÔhe araÒÒaÔÔhÈne1. 
EÄakiyÈti ajiyÈ. 

 DÈrake parivahitvÈti piÔÔhiÑ Èruyha kumÈrake vahitvÈ. KiminÈva’ÔÔoti 
abhijÈtaÔÔhÈne kimiparigatova hutvÈ aÔÔho aÔÔito. Akalloti gilÈno, ahosÊti 
vacanaseso. 

 GovÈÓijakassÈti gÈviyo vikkiÓitvÈ JÊvakassa. LÈkhÈtamboti 
lÈkhÈrasarattehi viya tambehi lomehi samannÈgato. 

 VoÉh|nÈti vahitvÈ. Na~galanti sÊraÑ, sakaÔaÒca dhÈrayÈmÊti attho. 
Andhova’ÔÔoti kÈÓova hutvÈ aÔÔo pÊÄito. 

 VÊthiyÈti nagaravÊthiyaÑ. DÈsiyÈ ghare jÈtoti gharadÈsiyÈ kucchimhi 
jÈto. “VaÓÓadÈsiyÈ”tipi2 vadanti. Neva mahilÈ na purisoti itthÊpi purisopi na 
homi, jÈtinapuÑsakoti attho. 

 TiÑsativassamhi matoti napuÑsako hutvÈ tiÑsavassakÈle mato. 
SÈkaÔikakulamhÊti s|takakule3. DhanikapurisapÈtabahulamhÊti iÓÈyikÈnaÑ 
purisÈnaÑ adhipatanabahule bah|hi iÓÈyikehi abhibhavitabbe. 

 UssannÈyÈti upacitÈya. VipulÈyÈti mahatiyÈ. VaÉÉhiyÈti iÓavaÉÉhiyÈ. 
OkaÉÉhatÊti avakaÉÉhati. KulagharasmÈti mama jÈtakulagehato. 

 Orundhata’ssa puttoti assa satthavÈhassa putto mayi paÔibaddhacitto 
nÈmena GiridÈso nÈma avarundhati attano pariggahabhÈvena gehe karoti. 

 AnurattÈ bhattÈranti bhattÈraÑ anuvattikÈ4. TassÈhaÑ 
viddesanamakÈsinti tassa bhattuno taÑ bhariyaÑ sapattiÑ 
viddesanakammaÑ5 akÈsiÑ. YathÈ taÑ so kujjhati, evaÑ paÔipajjiÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. AÒÒataraÔÔhÈne (Ka) 2. VaÓÓajÈtiyÈtipi (SÊ)  
 3. Senakakule (I, Ka) 4. AnurÈgavatÊ (SÊ)  
 5. BhariyaÑ paÔividdesanakammaÑ (SÊ, I) 
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 YaÑ maÑ apakÊrit|na gacchantÊti yaÑ dÈsÊ viya sakkaccaÑ 
upaÔÔhahantiÑ maÑ tattha tattha patino apakiritvÈ chaÉÉetvÈ anapekkhÈ 
apagacchanti. EtaÑ tassÈ mayhaÑ tadÈ katassa paradÈrikakammassa 
sapattiÑ viddesanakammassa1 ca nissandaphalaÑ. Tassapi anto kato mayÈti 
tassapi tathÈ anunayapÈpakakammassa dÈruÓassa pariyanto idÈni mayÈ 
aggamaggaÑ adhigacchantiyÈ kato, ito paraÑ kiÒci dukkhaÑ natthÊti. YaÑ 
panettha antarantarÈ na vibhattaÑ, taÑ vuttanayattÈ uttÈnatthameva. 
 

IsidÈsÊtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

CattÈlÊsanitapÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔi... (SÊ)



        
  

16. MahÈnipÈta 
 

1. SumedhÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ 

 MahÈnipÈte mantÈvatiyÈ nagareti-ÈdikÈ SumedhÈya theriyÈ gÈthÈ.  
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ 
kusalaÑ upacinantÊ sakkaccaÑ vimokkhasambhÈre sambhÈrentÊ 
KoÓÈgamanassa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patvÈ attano 
sakhÊhi kuladhÊtÈhi saddhiÑ ekajjhÈsayÈ hutvÈ mahantaÑ ÈrÈmaÑ kÈretvÈ 
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa niyyÈdesi. SÈ tena puÒÒakammena 
kÈyassa bhedÈ TÈvatiÑsaÑ upagacchi. Tattha yÈvatÈyukaÑ dibbasampattiÑ 
anubhavitvÈ tato cutÈ YÈmesu upapajji. Tato cutÈ Tusitesu, tato cutÈ 
NimmÈnaratÊsu, tato cutÈ ParanimmitavasavattÊs|ti anukkamena paÒcasu 
kÈmasaggesu uppajjitvÈ tattha tattha devarÈj|naÑ mahesÊ hutvÈ tato cutÈ 
Kassapassa Bhagavato kÈle MahÈvibhavassa seÔÔhino dhÊtÈ hutvÈ 
anukkamena viÒÒutaÑ patvÈ sÈsane abhippasannÈ hutvÈ ratanattayaÑ 
uddissa uÄÈrapuÒÒakammaÑ akÈsi. 

 Tattha yÈvajÊvaÑ dhamm|pajÊvinÊ kusaladhammaniratÈ hutvÈ tato cutÈ 
TÈvatiÑsesu nibbattitvÈ aparÈparaÑ sugatÊsuyeva saÑsarantÊ imasmiÑ 
BuddhuppÈde MantÈvatÊnagare KoÒcassa nÈma raÒÒo dhÊtÈ hutvÈ nibbatti, 
tassÈ mÈtÈpitaro SumedhÈti nÈmaÑ akaÑsu. TaÑ anukkamena 
vuddhippattavayappattakÈle mÈtÈpitaro “VÈraÓavatÊnagare Anikarattassa1 
nÈma raÒÒo dassÈmÈ”ti sammantesuÑ2. SÈ pana daharakÈlato paÔÔhÈya 
attano samÈnavayÈhi rÈjakaÒÒÈhi dÈsijanehi ca saddhiÑ bhikkhunupassayaÑ 
gantvÈ bhikkhunÊnaÑ santike dhammaÑ sutvÈ cirakÈlato paÔÔhÈya 
katÈdhikÈratÈya saÑsÈre jÈtasaÑvegÈ sÈsane abhippasannÈ hutvÈ 
vayappattakÈle kÈmehi vinivattitamÈnasÈ ahosi. Tena sÈ mÈtÈpit|naÑ 
ÒÈtÊnaÑ sammantanaÑ sutvÈ “na mayhaÑ gharÈvÈsena kiccaÑ, 
pabbajissÈmahan”ti Èha. TaÑ mÈtÈpitaro gharÈvÈse niyojentÈ 
nÈnappakÈrena yÈcantÈpi saÒÒÈpetuÑ nÈsakkhiÑsu. SÈ “evaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. AÓikadattassa (SÊ) 2. ŒmantesuÑ (I) 
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me pabbajituÑ labbhatÊ”ti khaggaÑ gahetvÈ sayameva attano kese chinditvÈ 
te eva kese Èrabbha paÔikk|lamanasikÈraÑ pavattentÊ tattha katÈdhikÈratÈya 
bhikkhunÊnaÑ santike manasikÈravidhÈnassa sutapubbattÈ ca 
asubhanimittaÑ uppÈdetvÈ tattha paÔhamajjhÈnaÑ adhigacchi. 
AdhigatapaÔhamajjhÈnÈ ca attanÈ gharÈvÈse uyyojetuÑ upagate mÈtÈpitaro 
ÈdiÑ katvÈ antojanaparijanaÑ sabbaÑ rÈjakulaÑ sÈsane abhippasannaÑ 
kÈretvÈ gharato nikkhamitvÈ bhikkhunupassayaÑ gantvÈ pabbaji. PabbajitvÈ 
ca vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ sammadeva paripakkaÒÈÓÈ1 
vimuttiparipÈcanÊyÈnaÑ dhammÈnaÑ visesitÈya2 na cirasseva saha 
paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

 “Bhagavati KoÓÈgamane, saÑghÈrÈmamhi navanivesamhi. 
 Sakhiyo tisso janiyo, vihÈradÈnaÑ adÈsimha. 

 DasakkhattuÑ satakkhattuÑ, dasasatakkhattuÑ satÈni ca satakkhattuÑ. 
 Devesu upapajjimhi, ko pana vÈdo manussesu. 

 Devesu mahiddhikÈ ahumha, mÈnusakamhi ko pana vÈdo. 
 Sattaratanassa mahesÊ, itthiratanaÑ ahaÑ ÈsiÑ. 

 Idha saÒcitakusalÈ, SusamiddhakulappajÈ. 
 DhanaÒjÈnÊ ca KhemÈ ca, ahampi ca tayo janÈ. 

 ŒrÈmaÑ sukataÑ katvÈ, sabbÈvayavamaÓÉitaÑ. 
 BuddhappamukhasaÑghassa, niyyÈdetvÈ pamoditÈ. 

 Yattha yatth|papajjÈmi, tasmÈ kammassa vÈhasÈ. 
 Devesu aggataÑ pattÈ, manussesu tatheva ca. 

 ImasmiÑyeva kappamhi, Brahmabandhu mahÈyaso. 
 Kassapo nÈma gottena uppajji vadantaÑ varo. 

 UpaÔÔhÈko Mahesissa, tadÈ Èsi narissaro. 
 KÈsirÈjÈ KikÊ nÈma, BÈrÈÓasipuruttame. 
______________________________________________________________ 
 1. ParipakkattÈ (Ka) 2. VisadabalatÈya ca (SÊ) 3. Khu 4. 187 piÔÔhÈdÊsu.
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 TassÈsuÑ satta dhÊtaro, rÈjakaÒÒÈ sukhedhitÈ. 
 BuddhopaÔÔhÈnaniratÈ, brahmacariyaÑ cariÑsu tÈ. 

 TÈsaÑ sahÈyikÈ hutvÈ, sÊlesu susamÈhitÈ. 
 DatvÈ dÈnÈni sakkaccaÑ, agÈreva vataÑ cariÑ. 

 Tena kammena sukatena, cetanÈpaÓidhÊhi ca. 
 JahitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, TÈvatiÑs|pagÈ ahaÑ. 

 Tato cutÈ YÈmamagaÑ, tatohaÑ TusitaÑ gatÈ. 
 Tato ca NimmÈnaratiÑ, vasavattipuraÑ gatÈ. 

 Yattha yatth|papajjÈmi, puÒÒakammasamohitÈ. 
 Tattha tattheva rÈj|naÑ, MahesittamakÈrayiÑ. 

 Tato cutÈ manussatte, rÈj|naÑ cakkavattinaÑ. 
 MaÓÉalÊnaÒca rÈj|naÑ, MahesittamakÈrayiÑ. 

 SampattimanubhotvÈna, devesu mÈnusesu ca. 
 Sabbattha sukhitÈ hutvÈ, nekajÈtÊsu saÑsariÑ. 

 So hetu so pabhavo, tamm|laÑ sÈva sÈsane khantÊ. 
 TaÑ paÔhamasamodhÈnaÑ, taÑ dhammaratÈya nibbÈnaÑ. 

 KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ, bhavÈ sabbe sam|hatÈ. 
 NÈgÊva bandhanaÑ chetvÈ, viharÈmi anÈsavÈ. 

 SvÈgataÑ vata me Èsi, BuddhaseÔÔhassa santike. 
 Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ buddhassa sÈsanaÑ. 

 PaÔisambhidÈ catasso, vimokkhÈpi ca aÔÔhime. 
 ChaÄabhiÒÒÈ sacchikatÈ, kataÑ buddhassa sÈsanan”ti. 

 ArahattaÑ pana patvÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ udÈnavasena– 
 
 450. “MandÈvatiyÈ nagare, raÒÒo KoÒcassa aggamahesiyÈ. 
 DhÊtÈ ÈsiÑ SumedhÈ, pasÈditÈ sÈsanakarehi. 
 
 451. SÊlavatÊ cittakathÈ, bahussutÈ BuddhasÈsane vinitÈ. 
 MÈtÈpitaro upagamma, bhaÓati ubhayo nisÈmetha.  
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 452. NibbÈnÈbhiratÈhaÑ, asassataÑ bhavagataÑ yadipi dibbaÑ. 
 Kima~gaÑ pana tucchÈ kÈmÈ, appassÈdÈ bahuvighÈtÈ. 
 
 453. KÈmÈ kaÔukÈ ÈsÊ, vis|pamÈ yesu mucchitÈ bÈlÈ. 
 Te dÊgharattaÑ niraye, samappitÈ haÒÒante dukkhitÈ. 
 
 454. Socanti pÈpakammÈ, vinipÈte pÈpavaddhino sadÈ. 
 KÈyena ca vÈcÈya ca, manasÈ ca asaÑvutÈ bÈlÈ. 
 
 455. BÈlÈ te duppaÒÒÈ, acetanÈ dukkhasamudayoruddho. 
 Desente ajÈnantÈ, na bujjhare ariyasaccÈni. 
 
 456. SaccÈni ‘amma’Buddhavaradesi,tÈni te bahutarÈ ajÈnantÈ ye. 
 Abhinandanti bhagavataÑ, pihenti devesu upapattiÑ. 
 
 457. Devesupi upapatti, asassatÈ bhavagare aniccamhi.  
 Na ca santasanti bÈlÈ, punappunaÑ jÈtitabbassa. 
 
 458. CattÈro vinipÈtÈ, duve ca gatiyo kathaÒci labbhanti. 
 Na ca vinipatagatÈnaÑ, pabbajjÈ atthi nirayesu. 
 
 459. AnujÈnÈtha maÑ ubhayo, pabbajituÑ Dasabalassa pÈvacane. 
 AppossukkÈ ghaÔissaÑ, jÈtimaraÓappahÈnÈya. 
 
 460. KiÑ bhavagate abhinandi, tena kÈyakalinÈ asÈrena. 
 BhavataÓhÈya nirodhÈ, anujÈnÈtha pabbajissÈmi. 
 
 461. BuddhÈnaÑ uppÈdo, vivajjito akkhaÓo khaÓo laddho. 
 SÊlÈni brahmacariyaÑ, yÈvajÊvaÑ na d|seyyaÑ. 
 
 462. EvaÑ bhaÓati SumedhÈ, mÈtÈpitaro ‘na tÈva ÈhÈraÑ. 
 ŒharissaÑ gahaÔÔhÈ, maraÓavasaÑ gatÈva hessÈmi’. 
 
 463. MÈtÈ dukkhitÈ rodati pitÈ ca, 
 AssÈ sabbaso samabhihato. 
 GhaÔenti saÒÒÈpetuÑ, pÈsÈdatale chamÈpatitaÑ. 
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 464. UÔÔhehi puttaka kiÑ soci, tena dinnÈsi vÈraÓavatimhi. 
 RÈjÈ anÊkaratto, abhir|po tassa tvaÑ dinnÈ. 
 
 465. AggamahesÊ bhavissasi, anikarattassa rÈjino bhariyÈ. 
 SÊlÈni brÈhmacariyaÑ, pabbajjÈ dukkarÈ puttaka. 
 
 466. Rajje ÈÓÈ danamissa, riyaÑ bhogÈ sukhÈ daharikÈsi. 
 BhuÒjÈhi kÈmabhoge, vÈreyyaÑ hotu te putta. 
 
 467. Atha ne bhaÓati SumedhÈ, mÈ edisikÈni bhavagata’masÈraÑ. 
 PabbajjÈ vÈ hohiti, maraÓaÑ vÈ me na ceva vÈreyyaÑ. 
 
 468. Kimiva p|tikÈyamasuciÑ, savanagandhaÑ bhayÈnakaÑ kuÓapaÑ. 
 AbhisaÑviseyyaÑ bhastaÑ, asakiÑ paggharitaÑ asucipuÓÓaÑ. 
 
 469. Kimiva ta’haÑ jÈnantÊ, vik|lakaÑ maÑsasoÓitupalittaÑ. 
 KimikulalayaÑ1 sakuÓabhattaÑ, kaÄevaraÑ kisa diyatÊti. 
 
 470. Nibbuyhati susÈnaÑ, aciraÑ kÈyo apetaviÒÒÈÓo. 
 Chuddho kaÄi~garaÑ viya, jigucchamÈnehi ÒÈtÊhi. 
 
 471. Chuddh|na naÑ susÈne, parabhattaÑ nhÈyanti jigucchantÈ. 
 NiyakÈ mÈtÈpitaro, kiÑ pana sÈdhÈraÓÈ janatÈ. 
 
 472. AjjhositÈ asÈre, kaÄevare aÔÔhinhÈrusaÑghÈte. 
 KheÄassuccÈrassava, paripuÓÓe p|tikÈyamhi. 
 
 473. Yo naÑ vinibbhujitvÈ, abbhantaramassa bÈhiraÑ kayirÈ. 
 Gandha’ssa asahamÈnÈ, sakÈpi mÈtÈ jiguccheyya. 
 
 474. KhandhadhÈtu-ÈyatanaÑ, sa~khataÑ jÈtim|lakaÑ dukkhaÑ. 
 Yoniso anuvicinantÊ, vÈreyyaÑ kissa iccheyyaÑ. 
 
 475. Divase divase tisatti, satÈni navanavÈ pateyyuÑ kÈyamhi. 
 Vassasatampi ca ghÈto, seyyo dukkhassa cevaÑ khayo. 
______________________________________________________________ 
 1. Kimikulalaya (?) 
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 476. Ajjh|pagacche ghÈtaÑ, yo viÒÒÈyevaÑ Satthuno vacanaÑ. 
 DÊgho tesaÑ saÑsÈro, punappunaÑ haÒÒamÈnÈnaÑ. 
 
 477. Devesu manussesu ca, tiracchÈnayoniyÈ asurakÈye. 
 Petesu ca nirayesu ca, aparimitÈ dissante ghÈtÈ. 
 
 478. GhÈtÈ nirayesu bah|, vinipÈtagatassa pÊÄiyamÈnassa. 
 Devesupi attÈÓaÑ, nibbÈnasukhÈ paraÑ natthi. 
 
 479. PattÈ te nibbÈnaÑ, ye yuttÈ Dasabalassa pÈvacane. 
 AppossukkÈ ghaÔenti, jÈtimaraÓappahÈnÈya. 
 
 480. Ajjeva tÈta’bhinikkha,missaÑ bhogehi kiÑ asÈrehi. 
 NibbinnÈ me kÈmÈ, vantasamÈ tÈlavatthukatÈ. 
 
 481. SÈ cevaÑ bhaÓati pita, ramanÊkaratto ca yassa sÈ dinnÈ. 
 UpayÈsi vÈraÓavate, vÈreyya’mupaÔÔhite kÈle. 
 
 482. Atha asitanicitamuduke, kese khaggena chindiya SumedhÈ. 
 PÈsÈdaÑ pidahitvÈ, paÔhamajjhÈnaÑ samÈpajji. 
 
 483. SÈ ca tahiÑ samÈpannÈ, anÊkaratto ca Ègato nagaraÑ. 
 PÈsÈde ca SumedhÈ, aniccasaÒÒaÑ subhÈveti. 
 
 484. SÈ ca manasi karoti, anÊkaratto ca ÈruhÊ turitaÑ. 
 MaÓikanakabh|sita~go, kataÒjalÊ yÈcati SumedhaÑ. 
 
 485. Rajje ÈÓÈdhanamissa,riyaÑ bhogÈ sukhÈ daharikÈ’si. 
 BhuÒjÈhi kÈmabhoge, kÈmasukhÈ dullabhÈ loke. 
 
 486. NissaÔÔhaÑ te rajjaÑ, bhoge bhuÒjassu dehi dÈnÈni. 
 MÈ dummanÈ ahosi, mÈtÈpitaro te dukkhitÈ. 
 
 487. TaÑ taÑ bhaÓati SumedhÈ, kÈmehi anatthikÈ vigatamohÈ. 
 MÈ kÈme abhinandi, kÈmesvÈdÊnavaÑ passa. 
 
 488. CÈtuddÊpo rÈjÈ, mandhÈtÈ Èsi kÈmabhogina’maggo. 
 Atitto kÈla~kato, na cassa parip|ritÈ icchÈ. 
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 489. Satta ratanÈni vasseyya, vuÔÔhimÈ dasadisÈ samantena. 
 Na catthi titti kÈmÈnaÑ, atittÈva maranti narÈ. 
 
 490. Asis|n|pamÈ kÈmÈ, kÈmÈ sappasiropamÈ.  
 UkkopamÈ anudahanti, aÔÔhika~kalasannibhÈ. 
 
 491. AniccÈ adhuvÈ kÈmÈ, bahudukkhÈ mahÈvisÈ. 
 AyoguÄova santatto, agham|lÈ dukhapphalÈ. 
 
 492. Rukkhaphal|pamÈ kÈmÈ, maÑsapes|pamÈ dukhÈ. 
 SupinopamÈ vaÒcaniyÈ, kÈmÈ yÈcitak|pamÈ. 
 
 493. Sattis|l|pamÈ kÈmÈ, rogo gaÓÉo aghaÑ nighaÑ. 
 A~gÈrakÈsusadisÈ, agham|laÑ bhayaÑ vadho. 
 
 494. EvaÑ bahudukkhÈ kÈmÈ, akkhÈtÈ antarÈyikÈ. 
 Gacchatha na me bhavagate, vissÈso atthi attano. 
 
 495. KiÑ mama paro karissati, attano sÊsamhi ÉayhamÈnamhi. 
 Anubandhe jarÈmaraÓe, tassa ghÈtÈya ghaÔitabbaÑ. 
 
 496. DvÈraÑ apÈpuritvÈnahaÑ, mÈtÈpitaro anÊkarattaÒca. 
 DisvÈna chamaÑ nisinne, rodante idamavocaÑ. 
 
 497. DÊgho bÈlÈnaÑ saÑsÈro, punappunaÑ ca rodataÑ. 
 Anamatagge pitu marane, bhÈtu vadhe attano ca vadhe.  
 
 498. Assu thaÒÒaÑ rudhiraÑ, saÑsÈraÑ anamataggato saratha. 
 SattÈnaÑ saÑsarataÑ, sarihi aÔÔhÊnaÒca sannicayaÑ. 
 
 499. Sara caturodadhÊ, upanÊte assuthaÒÒarudhiramhi. 
 Sara ekakappamaÔÔhÊnaÑ, saÒcayaÑ vipulena samaÑ. 
 
 500. Anamatagge saÑsarato, mahiÑ JambudÊpamupanÊtaÑ. 
 KolaÔÔhimattaguÄikÈ, mÈtÈ mÈtusveva nappahonti. 
 
 501. TiÓakaÔÔhasÈkhÈpalÈsaÑ, upanÊtaÑ anamataggato sara. 
 Catura~gulikÈ ghaÔikÈ, pituvitusveva nippahonti. 
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 502. Sara kÈÓakacchapaÑ pubba, samudde aparato ca yugachiddaÑ. 
 SiraÑ tassa ca paÔimukkaÑ, manussalÈbhamhi opammaÑ. 
 
 503. Sara r|paÑ pheÓapiÓÉopa, massa kÈyakalino asÈrassa. 
 Khandhe passa anicce, sarÈhi niraye bahuvighÈte. 
 
 504. Sara kaÔasiÑ vaÉÉhente, punappunaÑ tÈsu tÈsu jÈtÊsu. 
 Sara kumbhÊlabhayÈni ca, sarÈhi cattÈri saccÈni. 
 
 505. Amatamhi vijjamÈne, kiÑ tava paÒcakaÔukena pÊtena.  
 SabbÈ hi kÈmaratiyo, kaÔukatarÈ paÒcakaÔukena. 
 
 506. Amatamhi vijjamÈne, kiÑ tava kÈmehi ye pariÄÈhÈ. 
 SabbÈ hi kÈmaratiyo, jalitÈ kuthitÈ kampitÈ santÈpitÈ. 
 
 507. Asapattamhi samÈne, kiÑ tava kÈmehi ye bahusapattÈ. 
 RÈjaggicora-udakappiyehi, sÈdhÈraÓÈ kÈmÈ bahusapattÈ. 
 
 508. Mokkhamhi vijjamÈne, kiÑ tava kÈmehi yesu vadhabandho. 
 KÈmesu hi asakÈmÈ, vadhabandhadukhÈni anubhonti. 
 
 509. ŒdÊpitÈ tiÓukkÈ, gaÓhantaÑ dahanti neva muÒcantaÑ. 
 UkkopamÈ hi kÈmÈ, dahanti ye te na muÒcanti. 
 
 510. MÈ appakassa hetu, kÈmasukhassa vipulaÑ jahÊ sukhaÑ. 
 MÈ puthulomova baÄisaÑ, gilitvÈ pacchÈ vihaÒÒasi. 
 
 511. KÈmaÑ kÈmesu damassu, tÈva sunakhova vipullaÑ sa~khalÈbaddho. 
 KÈhinti khu taÑ kÈmÈ, chÈtÈ sunakhaÑva caÓÉÈlÈ. 
 
 512. AparimitaÒca dukkhaÑ, buh|ni ca cittadomanassÈni. 
 Anubhohisi kÈmayutto, paÔinissajaÑ addhase kÈme. 
 
 513. Ajaramhi vijjamÈne, kiÑ tava kÈmehi yesu jarÈ. 
 MaraÓabyÈdhigahitÈ, sabbÈ sabbattha jÈtiyo. 
 
 514. Ida’majaramida’mamaraÑ, ida’majarÈmaraÑ padamasokaÑ. 
 Asapatta’masambÈdhaÑ, akhalita’mabhayaÑ nirupatÈpaÑ. 
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 515. AdhigatamidaÑ bah|hi, amataÑ ajjÈpi ca labhanÊyamidaÑ. 
 Yo yoniso payuÒjati, na ca sakkÈ aghaÔamÈnena. 
 
 516. EvaÑ bhaÓati SumedhÈ, sa~khÈragate ratiÑ alabhamÈnÈ. 
 AnunentÊ anikarattaÑ, kese ca chamaÑ khipi SumedhÈ. 
 
 517. UÔÔhÈya anikaratto, paÒjaliko yÈcata’ssÈ pitaraÑ so. 
 Vissajjetha SumedhaÑ, pabbajituÑ vimokkhasaccadassÈ. 
 
 518. VissajjitÈ mÈtÈpit|hi, pabbaji sokabhayabhÊtÈ. 
 Cha abhiÒÒÈ sacchikatÈ, aggaphalaÑ sikkhamÈnÈya. 
 
 519. AcchariyamabbhutaÑ taÑ, nibbÈnaÑ Èsi rÈjakaÒÒÈya. 
 PubbenivÈsacaritaÑ, yathÈ byÈkari pacchime kÈle. 
 
 520. Bhagavati KoÓÈgamane, saÑghÈrÈmamhi navanivesamhi. 
 Sakhiyo tisso janiyo, vihÈradÈnaÑ adÈsimha. 
 
 521. DasakkhattuÑ satakkhattuÑ,  
 DasasatakkhattuÑ satÈni ca satakkhattuÑ. 
 Devesu upapajjimha, ko pana vÈdo manussesu. 
 
 522. Devesu mahiddhikÈ ahumha, mÈnusakamhi ko pana vÈdo. 
 Sattaratanassa mahesÊ, itthiratanaÑ ahaÑ ÈsiÑ. 
 
 523. So hetu so pabhavo, taÑ m|laÑ sÈva sÈsane khantÊ. 
 TaÑ paÔhamasamodhÈnaÑ,taÑ dhammaratÈya nibbÈnaÑ. 
 
 524. EvaÑ karonti ye sadda, hanti vacanaÑ anomapaÒÒassa. 
 Nibbindanti bhavagate, nibbinditvÈ virajjantÊ– 

imÈ gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha MantavatiyÈ nagareti MantavatÊti evaÑnÈmake nagare. RaÒÒo 
KoÒcassÈti KoÒcassa nÈma raÒÒo mahesiyÈ kucchimhi jÈtÈ dhÊtÈ ÈsiÑ. 
SumedhÈti nÈmena SumedhÈ. PasÈditÈ sÈsanakarehÊti SatthusÈsanakarehi 
ariyehi dhammadesanÈya sÈsane pasÈditÈ saÒjÈtaratanattayappasÈdÈ katÈ. 
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 SÊlavatÊti ÈcÈrasÊlasampannÈ. CittakathÈti cittadhammakathÈ. 
BahussutÈti bhikkhunÊnaÑ santike pariyattidhammassutiyutÈ. BuddhasÈsane 
vinÊtÈti evaÑ pavatti, evaÑ nivatti, iti sÊlaÑ, iti samÈdhi, iti paÒÒÈti 
suttÈnugatena1 yonisomanasikÈrena tada~gato kilesÈnaÑ vinivattattÈ2 
BuddhÈnaÑ sÈsane vinÊtÈ saÑyatakÈyavÈcÈcittÈ. Ubhayo nisÈmethÈti tumhe 
dvepi mama vacanaÑ nisÈmetha, mÈtÈpitaro upagantvÈ bhaÓatÊti yojanÈ. 

 Yadipi dibbanti devalokapariyÈpannampi bhavagataÑ nÈma sabbampi 
asassataÑ aniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ. Kima~gaÑ pana tucchÈ 
kÈmÈti kima~gaÑ pana mÈnusakÈ kÈmÈ, te sabbepi asÈrakabhÈvato3 tucchÈ 
rittÈ, satthadhÈrÈyaÑ madhubindu viya appassÈdÈ, etarahi ÈyatiÒca 
vipuladukkhatÈya bahuvighÈtÈ. 

 KaÔukÈti aniÔÔhÈ. SappaÔibhayaÔÔhena ÈsÊvis|pamÈ. Yesu kÈmesu. 
MucchitÈti ajjhositÈ. SamappitÈti sakammunÈ sabbaso appitÈ khittÈ, 
upapannÈti attho. HaÒÒanteti bÈdhÊyanti. 

 VinipÈteti apÈye. 

 AcetanÈti attahitacetanÈya abhÈvena acetanÈ. DukkhasamudayoruddhÈti 
taÓhÈnimittasaÑsÈre avaruddhÈ. Desenteti catusaccadhamme desiyamÈne. 
AjÈnantÈti atthaÑ ajÈnantÈ. Na bujjhare ariyasaccÈnÊti dukkhÈdÊni 
ariyasaccÈni na paÔibujjhanti. 

 AmmÈti mÈtaraÑ pamukhaÑ katvÈ Èlapati. Te bahutarÈ ajÈnantÈti ye 
abhinandanti bhavagataÑ pihenti devesu upapattiÑ BuddhavaradesitÈni 
saccÈni ajÈnantÈ, teyeva ca imasmiÑ loke bahutarÈti yojanÈ. 

 Bhavagate aniccamhÊti sabbasmiÑ bhave anicce devesu upapatti na 
sassatÈ, evaÑ santepi na ca santasanti bÈlÈ na uttasanti na saÑvegaÑ 
Èpajjanti. PunappunaÑ jÈyitabbassÈti aparÈparaÑ upapajjamÈnassa. 

 CattÈro vinipÈtÈti nirayo tiracchÈnayoni pettivisayo asurayonÊti ime 
cattÈro sukhasamussayato vinipÈtagatiyo. 
______________________________________________________________ 
 1. DÊ 2. 102 piÔÔhe. 2. VinissaÔattÈ (SÊ) 3. SÈratÈbhÈvato (SÊ) 
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manussadev|papattisaÒÒitÈ pana dveva gatiyo kathaÒci kicchena kasirena 
labbhanti puÒÒakammassa dukkarattÈ. Nirayes|ti sukharahitesu apÈyesu. 

 AppossukkÈti aÒÒakiccesu nirussukkÈ. GhaÔissanti vÈyamissaÑ 
bhÈvanaÑ anuhuÒjissÈmi, kÈyakalinÈ asÈrena bhavagate kiÑ abhi-anditenÈti 
yojanÈ. 

 BhavataÓhÈya nirodhÈti bhavagatÈya taÓhÈya nirodhahetu 
nirodhatthaÑ. 

 BuddhÈnaÑ uppÈdo laddho, vivajjito niray|papatti-Èdiko aÔÔhavidho 
akkhaÓo, khaÓo navamo khaÓo laddhoti yojanÈ. SÊlÈnÊti 
catupÈrisuddhisÊlÈni. Brahmacariyanti sÈsanabrahmacariyaÑ. Na d|seyyanti 
na kopeyyÈmi. 

 Na tÈva ÈhÈraÑ gahaÔÔhÈti “neva tÈva ahaÑ gahaÔÔhÈ hutvÈ ÈhÈraÑ 
ÈharissÈmi, sace pabbajjaÑ na labhissÈmi, maraÓavasameva gatÈ 
bhavissÈmÊ”ti evaÑ SumedhÈ mÈtÈpitaro bhaÓatÊti yojanÈ. 

 AssÈti SumedhÈya. Sabbaso samabhihatoti ass|hi sabbaso 
abhihatamukho. GhaÔenti saÒÒÈpetunti pÈsÈdatale chamÈpatitaÑ SumedhaÑ 
mÈtÈ ca pitÈ ca gihibhÈvÈya saÒÒÈpetuÑ ghaÔenti vÈyamanti. “GhaÔenti 
vÈyamantÊ”tipi pÈÔho, so evattho. 

 KiÑ socitenÈti “pabbajjaÑ na labhissÈmÊ”ti kiÑ socanena. DinnÈsi 
VÈraÓavatimhÊti VÈraÓavatÊnagare dinnÈ asi. “DinnÈsÊ”ti vatvÈ punapi 
“tvaÑ dinnÈ”ti vacanaÑ daÄhaÑ dinnabhÈvadassanatthaÑ. 

 Rajje ÈÓÈti Anikarattassa rajje tava ÈÓÈ pavattati. Dhanamissariyanti 
imasmiÑ kule patikule ca dhanaÑ issariyaÒca, bhogÈ sukhÈ-ativiya iÔÔhÈ 
bhogÈti sabbamidaÑ tuyhaÑ upaÔÔhitaÑ hatthagataÑ. DaharikÈsÊti taruÓÊ 
cÈsi, tasmÈ bhuÒjÈhi kÈmabhoge. tena kÈraÓena vÈreyyaÑ hotu te puttÈti 
yojanÈ. 

 Neti mÈtÈpitaro. MÈ edisikÈnÊti evar|pÈni rajje ÈÓÈdÊni mÈ bhavantu. 
KasmÈti ce Èha “bhavagata’masÈran”ti-Èdi. 
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 KimivÈti kimi viya. P|tikÈyanti imaÑ p|tikaÄevaraÑ. Savanagandhanti 
vissaÔÔhavissagandhaÑ1. BhayÈnakanti avÊtarÈgÈnaÑ bhayÈvahaÑ. 
KuÓapaÑ abhisaÑviseyyaÑ bhastanti kuÓapabharitaÑ cammapasibbakaÑ 
asakiÑ paggharitaÑ asucipuÓÓaÑ nÈnappakÈrassa asucino puÓÓaÑ hutvÈ 
asakiÑ2 sabbakÈlaÑ adhipaggharantaÑ “mama idan”ti abhiniveseyyaÑ. 

 Kimeva ta’haÑ jÈnantÊ, vik|lakanti ativiya paÔikk|laÑ asucÊhi 
maÑsapesÊhi soÓitehi ca upalittaÑ anekesaÑ kimikulÈnaÑ ÈlayaÑ 
sakuÓÈnaÑ bhattabh|taÑ. “KimikulÈla3 sakuÓabhattan”tipi pÈÔho, kimÊnaÑ 
avasiÔÔhasakuÓÈnaÒca bhattabh|tanti attho. TaÑ ahaÑ kaÄevaraÑ jÈnantÊ 
ÔhitÈ. TaÑ maÑ4 idÈni vÈreyyavasena kissa kena nÈma kÈraÓena diyyatÊti 
dasseti. Tassa taÒca dÈnaÑ kimiva kiÑviya hotÊti yojanÈ. 

 Nibbuyhati susÈnaÑ, aciraÑ kÈyo apetaviÒÒÈÓoti ayaÑ kÈyo acireneva 
apagataviÒÒÈÓo susÈnaÑ nibbuyhati upanÊyati. Chuddhoti chaÉÉito. 
KaÄi~garaÑ viyÈti niratthakakaÔÔhakhaÓÉasadiso. JigucchamÈnehi ÒÈtÊhÊti 
ÒÈtijanehipi jigucchamÈnehi. 

 Ch|ddh|na naÑ susÈneti naÑ kaÄevaraÑ susÈne chaÉÉetvÈ. 
Parabhattanti paresaÑ soÄasi~gÈlÈdÊnaÑ bhattabh|taÑ. NhÈyanti 
jigucchantÈti “imassa pacchato ÈgatÈ”ti ettakenÈpi jigucchamÈnÈ sasÊsaÑ 
nimujjantÈ nhÈyanti, pageva phuÔÔhavanto. NiyakÈ mÈtÈpitaroti attano 
mÈtÈpitaropi. KiÑ pana sÈdhÈraÓÈ janatÈti itaro pana sam|ho jigucchatÊti 
kimeva vattabbaÑ. 

 AjjhositÈti taÓhÈvasena abhiniviÔÔhÈ. AsÈreti niccasÈrÈdisÈrarahite. 

 VinibbhujitvÈti viÒÒÈÓavinibbhogaÑ katvÈ. Gandha’ssa asahamÈnÈti 
gandhaÑ assa kÈyassa asahantÊ. SakÈpi mÈtÈti attano mÈtÈpi jiguccheyya 
koÔÔhÈsÈnaÑ vinibbhujjanena paÔikk|labhÈvÈya suÔÔhutaraÑ upaÔÔhahanato. 
______________________________________________________________ 
 1. VisaÔÔhaganthaÑ (I) 2. HutvÈ kimi viya (Ka) 
 3. KulÈna (SÊ) 4. ®hitÈ (SÊ) 
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 KhandhadhÈtu-Èyatananti r|pakkhandhÈdayo ime paÒcakkhandhÈ, 
cakkhudhÈtu-Èdayo imÈ aÔÔhÈrasadhÈtuyo, cakkhÈyatanÈdÊni imÈni 
dvÈdasÈyatanÈnÊti evaÑ khandhÈ dhÈtuyo ÈyatanÈni cÈti sabbaÑ idaÑ 
r|pÈr|padhammajÈtaÑ samecca sambhuyya paccayehi katattÈ sa~khataÑ, 
tayidaÑ tasmiÑ bhave pavattamÈnaÑ dukkhaÑ, jÈtipaccayattÈ jÈtim|lakanti 
evaÑ yoniso upÈyena anuvicinantÊ cintayantÊ1 vÈreyyaÑ vivÈhaÑ kissa 
kena kÈraÓena icchissÈmi. 

 “SÊlÈni brahmacariyaÑ, pabbajjÈ dukkarÈ”ti yadetaÑ mÈtÈpit|hi vuttaÑ 
tassa paÔivacanaÑ dÈtuÑ “divase divase”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha divase divase 
tisattisatÈni navanavÈ pateyyuÑ kÈyamhÊti dine dine tÊÓi sattisatÈni 
tÈvadeva pÊtanisitabhÈvena abhinavÈni kÈyasmiÑ sampateyyuÑ. 
Vassasatampi ca ghÈto seyyoti nirantaraÑ vassasatampi patamÈno 
yathÈvutto sattighÈto seyyo. Dukkhassa cevaÑ khayoti evaÑ ce 
vaÔÔadukkhassa parikkhayo bhaveyya, evaÑ mahantampi pavattidukkhaÑ 
adhivÈsetvÈ nibbÈnÈdhigamÈya ussÈho karaÓÊyoti adhippÈyo. 

 Ajjhupagaccheti sampaÔiccheyya. Evanti vuttanayena. IdaÑ vuttaÑ 
hoti–yo puggalo anamataggaÑ saÑsÈraÑ aparimÈÓaÒca vaÔÔadukkhaÑ 
dÊpentaÑ Satthuno vacanaÑ viÒÒÈya Ôhito yathÈvuttaÑ sattighÈtadukkhaÑ 
sampaÔiccheyya, tena ceva vaÔÔadukkhassa parikkhayo siyÈti. TenÈha “dÊgho 
tesaÑ saÑsÈro, punappunaÑ ca haÒÒamÈnÈnan”ti, aparÈparaÑ 
jÈtijarÈbyÈdhimaraÓÈdÊhi bÈdhiyamÈnÈnanti attho. 

 AsurakÈyeti kÈlakaÒcikÈdi2 petÈsuranikÈye. GhÈtÈti kÈyacittÈnaÑ 
upaghÈtÈ vadhÈ. 

 Bah|ti paÒcavidhabandhanÈdikammakÈraÓavasena pavattiyamÈnÈ bah| 
anekaghÈtÈ. VinipÈtagatassÈti sesÈpÈyasa~khÈtaÑ vinipÈtaÑ upagatassÈpi. 
PÊÄiyamÈnassÈti tiracchÈnÈdi-attabhÈve abhighÈtÈdÊhi ÈbÈdhiyamÈnassa. 
Devesupi attÈÓanti devattabhÈvesupi tÈÓaÑ natthi rÈgapariÄÈhÈdinÈ 
sadukkhasavighÈtabhÈvato. NibbÈnasukhÈ paraÑ natthÊti nibbÈnasukhato 
paraÑ aÒÒaÑ uttamaÑ sukhaÑ nÈma natthi lokiyasukhassa 
______________________________________________________________ 
 1. UpÈyena aruci bhaÓantÊ (Ka) 2. KÈlakaÒjakÈdi (SÊ) 
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vipariÓÈmasa~khÈradukkhasabhÈvattÈ. TenÈha BhagavÈ “nibbÈnaÑ 
paramaÑ sukhan”ti1. 

 PattÈ te nibbÈnanti te nibbÈnaÑ pattÈyeva nÈma. Atha vÈ teyeva 
nibbÈnaÑ pattÈ. Ye yuttÈ Dasabalassa pÈvacaneti SammÈsambuddhassa 
sÈsane ye yuttÈ payuttÈ. 

 NibbinnÈti virattÈ. Meti mayÈ. VantasamÈti suvÈnavamathusadisÈ. 
TÈlavatthukatÈti tÈlassa patiÔÔhÈnasadisÈ2 katÈ. 

 AthÈti pacchÈ, mÈtÈpit|naÑ attano ajjhÈsayaÑ pavedetvÈ anikarattassa 
ca ÈgatabhÈvaÑ sutvÈ. Asitanicitamuduketi 
indanÊlabhamarasamÈnavaÓÓatÈya asite, ghanabhÈvena nicite, 
simbalit|lasamasamphassatÈya muduke. Kese khaggena chindiyÈti attano 
kese sunisitena asinÈ chinditvÈ. PÈsÈdaÑ pidahitvÈti attano vasanapÈsÈde 
sirigabbhaÑ pidhÈya, tassa dvÈraÑ thaketvÈti attho. PaÔhamajjhÈnaÑ 
samÈpajjÊti khaggena chinne attano kese purato ÔhapetvÈ tattha 
paÔikk|lamanasikÈraÑ pavattentÊ yathÈ-upaÔÔhite nimitte uppannaÑ 
paÔhamaÑ jhÈnaÑ vasÊbhÈvaÑ ÈpÈdetvÈ samÈpajji. 

 SÈ ca SumedhÈ tahiÑ pÈsÈde samÈpannÈ jhÈnanti adhippÈyo. 
AniccasaÒÒaÑ subhÈvetÊti jhÈnato vuÔÔhahitvÈ jhÈnaÑ pÈdakaÑ katvÈ 
vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ “yaÑkiÒci r|pan”ti-ÈdinÈ3 aniccÈnupassanaÑ suÔÔhu 
bhÈveti, aniccasaÒÒÈgahaÓeneva cettha dukkhasaÒÒÈdÊnampi gahaÓaÑ 
katanti veditabbaÑ. 

 MaÓikanakabh|sita~goti maÓivicittehi hemamÈlÈla~kÈrehi 
vibh|sitagatto. 

 Rajje ÈÓÈti-Èdi yÈcitÈkÈranidassanaÑ. Tattha ÈÓÈti ÈdhipaccaÑ. 
Issariyanti yaso vibhavasampatti. BhogÈ sukhÈti iÔÔhÈ manÈpiyÈ 
kÈm|pabhogÈ. DaharikÈ’sÊti tvaÑ idÈni daharÈ taruÓÊ asi. 

 NissaÔÔhaÑ te rajjanti mayhaÑ sabbampi tiyojanikaÑ4 rajjaÑ tuyhaÑ 
pariccattaÑ, taÑ paÔipajjitvÈ bhoge ca bhuÒjassu, ayaÑ maÑ kÈmehiyeva 
nimantetÊti 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 43 piÔÔhe. 2. ®hitaÔÔhÈnasadisÈ (SÊ), chinditaÔÔhÈnasadisÈ (I) 
 3. AÑ 1. 490; Ma 1. 192; Khu 9. 51 piÔÔhesu. 
 4. TisatayojanikaÑ (Ka) 
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mÈ1 dummanÈ ahosi. Dehi dÈnÈnÊti yathÈruciyÈ mahantÈni dÈnÈni 
samaÓabrÈhmaÓesu pavattehi, mÈtÈpitaro te dukkhitÈ domanassappattÈ tava 
pabbajjÈdhippÈyaÑ sutvÈ tasmÈ kÈme paribhuÒjantÊ tepi upaÔÔhahantÊ tesaÑ 
cittaÑ dukkhÈ mocehÊti evamettha padatthayojanÈ veditabbÈ. 

 MÈ kÈme abhinandÊti vatthukÈme kilesakÈme mÈ abhinandi. Atha kho 
tesu kÈmesu ÈdÊnavaÑ dosaÑ mayhaÑ vacanÈnusÈrena passa ÒÈÓacakkhunÈ 
olokehi. 

 CÈtuddÊpoti JambudÊpÈdÊnaÑ catunnaÑ mahÈdÊpÈnaÑ issaro. 
MandhÈtÈti evaÑnÈmo rÈjÈ, kÈmabhogÊnaÑ aggo aggabh|to Èsi. TenÈha 
BhagavÈ “rÈhuggaÑ attabhÈvÊnaÑ, MandhÈtÈ kÈmabhoginan”ti2. Atitto 
kÈla~katoti caturÈsÊtivassasahassÈni kumÈrakÊÄÈvasena 
caturÈsÊtivassasahassÈni oparajjavasena caturÈsÊtivassasahassÈni cakkavattÊ 
rÈjÈ hutvÈ devabhogasadise bhoge bhuÒjitvÈ chattiÑsÈya sakkÈnaÑ 
ÈyuppamÈÓakÈlaÑ TÈvatiÑsabhavane saggasampattiÑ anubhavitvÈpi 
kÈmehi atittova kÈla~kato. Na cassa parip|ritÈ icchÈ assa MandhÈturaÒÒo 
kÈmesu ÈsÈ na ca paripuÓÓÈ Èsi. 

 Satta ratanÈni vasseyyÈti sattapi ratanÈni vuÔÔhimÈ devo dasadisÈ 
byÈpetvÈ samantena samantato purisassa rucivasena yadipi vasseyya, yathÈ 
taÑ MandhÈtumahÈrÈjassa evaÑ santepi na catthi titti kÈmÈnaÑ, atittÈva 
maranti narÈ. TenÈha BhagavÈ “na kahÈpaÓavassena, titti kÈmesu vijjatÊ”ti3. 

 Asis|nupamÈ kÈmÈ adhikuÔÔanaÔÔhena, sappasiropamÈ 
sappaÔibhayaÔÔhena, ukkopamÈ tiÓukk|pamÈ anudahanaÔÔhena. TenÈha 
“anudahantÊ”ti. AÔÔhika~kalasannibhÈ appassÈdaÔÔhena. 

 MahÈvisÈti halÈhalÈdimahÈvisasadisÈ. Agham|lÈti aghassa dukkhassa 
m|lÈ kÈraÓabh|tÈ. TenÈha “dukhapphalÈ”ti. 

 Rukkhapphal|pamÈ a~gapacca~gÈnaÑ phalibhaÒjanaÔÔhena. 
MaÑsapes|pamÈ bahusÈdhÈraÓaÔÔhena. SupinopamÈ 
ittarapaccupaÔÔhÈnaÔÔhena mÈyÈ viya palobhanato. 
______________________________________________________________ 
 1. KiÑ mÈ (Ka) 2. AÑ 1. 324 piÔÔhe. 3. Khu 1. 41; Khu 5. 73 piÔÔhesu. 
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TenÈha “vaÒcaniyÈ”ti, vaÒcakÈti1 attho. YÈcitak|pamÈti 
yÈcitakabhaÓÉasadisÈ tÈvakÈlikaÔÔhena. 

 Sattis|l|pamÈ vinivijjhanaÔÔhena. RujjanaÔÔhena rogo 
dukkhatÈsulabhattÈ. GaÓÉo kilesÈsucipaggharaÓato. DukkhuppÈdanaÔÔhena 
aghaÑ. MaraÓasampÈpanena nighaÑ. A~gÈrakÈsusadisÈ 
mahÈbhitÈpanaÔÔhena. BhayahetutÈya ceva vadhakapah|tatÈya ca bhayaÑ 
vadho nÈma, kÈmÈti yojanÈ. 

 AkkhÈtÈ antarÈyikÈti “saggamaggÈdhigamassa nibbÈnagÈmimaggassa 
ca antarÈyakarÈ”ti cakkhubh|tehi BuddhÈdÊhi vuttÈ. GacchathÈti 
anikarattaÑ saparisaÑ vissajjeti. 

 KiÑ mama paro karissatÊti paro aÒÒo mama kiÑ nÈma hitaÑ karissati 
attano sÊsamhi uttama~ge ekÈdasahi aggÊhi ÉayhamÈne. TenÈha “anubandhe 
jarÈmaraÓe”ti. Tassa jarÈmaraÓassa sÊsaÉÈhassa ghÈtÈya samugghÈtÈya 
ghaÔitabbaÑ vÈyamitabbaÑ. 

 Chamanti chamÈyaÑ. Idamavocanti idaÑ “dÊgho bÈlÈnaÑ saÑsÈro”ti-
ÈdikaÑ saÑvegasaÑvattanakaÑ vacanaÑ avocaÑ. 

 DÊgho bÈlÈnaÑ saÑsÈroti kilesakammavipÈkavaÔÔabh|tÈnaÑ 
khandhÈyatanÈdÊnaÑ paÔipÈÔipavattisa~khÈto saÑsÈro 
apariÒÒatavatthukÈnaÑ andhabÈlÈnaÑ dÊgho BuddhaÒÈÓenapi 
aparicchindaniyo. YathÈ hi anupacchinnattÈ avijjÈtaÓhÈnaÑ 
aparicchinnattÈyeva bhavapabandhassa pubbÈ koÔi na paÒÒÈyati, evaÑ 
parÈpi koÔÊti. PunappunaÑ ca rodatanti aparÈparaÑ sokavasena rudantÈnaÑ. 
IminÈpi avijjÈtaÓhÈnaÑ anupacchinnataÑyeva tesaÑ vibhÈveti. 

 Assu thaÒÒaÑ rudhiranti yaÑ ÒÈtibyasanÈdinÈ phuÔÔhÈnaÑ rodantÈnaÑ 
assu ca dÈrakakÈle mÈtuthanato pÊtaÑ thaÒÒaÑ ca yaÒca paccatthikehi 
ghÈtitÈnaÑ rudhiraÑ. SaÑsÈraÑ anamataggato saÑsÈrassa anu amataggattÈ 
ÒÈÓena anugantvÈpi amata-aggattÈ2 aviditaggattÈ iminÈ dÊghena addhunÈ 
sattÈnaÑ saÑsarataÑ aparÈparaÑ saÑsarantÈnaÑ saÑsaritaÑ sarÈhi taÑ 
“kÊva3 bahukan”ti anussarÈhi, aÔÔhÊnaÑ sannicayaÑ sarÈhi anussara, 
upadhÈrehÊti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. VaÒcanikÈti (Ka) 2. ‘AnamataggattÈ anu anu anamataggattÈ’(Ka) 
 3. KiÒca... (Ka) 
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 IdÈni ÈdÊnavassa bahubhÈvaÑ ca upamÈya dassetuÑ “sara 
caturodadhÊ”ti gÈthamÈha. Tattha sara caturodadhÊ upanÊte 
assuthaÒÒarudhiramhÊti imesaÑ sattÈnaÑ anamataggasaÑsÈre 
saÑsarantÈnaÑ ekekassapi assumhi1 thaÒÒe rudhiramhi ca pamÈÓato 
upametabbe caturodadhÊ cattÈro mahÈsamudde upamÈvasena Buddhehi 
upanÊte sara sarÈhi. EkakappamaÔÔhÊnaÑ, saÒcayaÑ vipulena samanti ekassa 
puggalassa ekasmiÑ kappe aÔÔhÊnaÑ saÒcayaÑ Vepullapabbatena samaÑ 
upanÊtaÑ sara. Vuttampi cetaÑ– 

   “Ekassekena kappena, puggalassaÔÔhisaÒcayo. 
   SiyÈ pabbatasamo rÈsi, iti vuttaÑ MahesinÈ. 

   So kho panÈyaÑ akkhÈto, Vepullo pabbato mahÈ. 
   Uttaro Gijjhak|Ôassa, MagadhÈnaÑ Giribbaje”ti2. 

 MahiÑ JambudÊpamupanÊtaÑ. KolaÔÔhimattaguÄikÈ, mÈtÈ mÈtusveva 
nappahontÊti JambudÊpotisa~khÈtaÑ mahÈpathaviÑ kolaÔÔhimattÈ 
badaraÔÔhimattÈ guÄikÈ katvÈ tatthekekÈ “ayaÑ me mÈtu, ayaÑ me 
mÈtumÈt|”ti evaÑ vibhÈjiyamÈne tÈ guÄikÈ mÈtÈ mÈt|sveva nappahonti, 
mÈtÈ mÈt|su akhÊÓÈsveva pariyantikÈ tÈ guÄikÈ parikkhayaÑ pariyÈdÈnaÑ 
gaccheyyuÑ, na tveva anamatagge saÑsÈre saÑsarato sattassa 
mÈtumÈtaroti. EvaÑ JambudÊpamahiÑ saÑsÈrassa dÊghabhÈvena 
upamÈbhÈvena upanÊtaÑ manasi karohÊti. 

 TiÓakaÔÔhasÈkhÈpalÈsanti tiÓaÒca kaÔÔhaÒca sÈkhÈpalÈsaÒca. UpanÊtanti 
upamÈbhÈvena upanÊtaÑ. Anamataggatoti saÑsÈrassa anamataggabhÈvato. 
Catura~gulikÈ ghaÔikÈti catura~gulappamÈÓÈni khaÓÉÈni. Pitupitusveva 
nappahontÊti pitupitÈmahesu eva tÈ ghaÔikÈ nappahonti. IdaÑ vuttaÑ hoti–
imasmiÑ loke sabbaÑ tiÓaÒca kaÔÔhaÒca sÈkhÈpalÈsaÒca catura~gulikÈ katvÈ 
tatthekekÈ “ayaÑ me pitu, ayaÑ me pitÈmahassÈ”ti vibhÈjiyamÈne tÈ 
ghaÔikÈva parikkhayaÑ pariyÈdÈnaÑ gaccheyyuÑ, na tveva anamatagge 
saÑsÈre saÑsarato sattassa pitupitÈmahÈti, evaÑ tiÓaÒca kaÔÔhaÒca 
sÈkhÈpalÈsaÒca saÑsÈrassa dÊghabhÈvena upanÊtaÑ sarÈhÊti. ImasmiÑ pana 
ÔhÈne– 
______________________________________________________________ 
 1. Ekekassapi aÔÔhimhi (SÊ, I) 2. SaÑ 1. 393 piÔÔhe. 
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“AnamataggoyaÑ bhikkhave saÑsÈro, pubbÈ koÔi na paÒÒÈyati 
avijjÈnÊvaraÓÈnaÑ sattÈnaÑ taÓhÈsaÑyojanÈnaÑ sandhÈvataÑ 
saÑsarataÑ. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, katamaÑ nu kho 
bahutaraÑ, yaÑ vÈ vo iminÈ dÊghena addhunÈ sandhÈvataÑ saÑsarataÑ 
amanÈpasampayogÈ manÈpavippayogÈ kandantÈnaÑ rodantÈnaÑ 
assupassannaÑ paggharitaÑ, yaÑ vÈ cat|su mahÈsamuddesu udakan”ti-
ÈdikÈ1– 

AnamataggapÈÄi ÈharitabbÈ. 

  Sara kÈÓakacchapanti ubhayakkhikÈÓaÑ kacchapaÑ anussara. 
Pubbasamudde aparato ca yugachiddanti puratthimasamudde aparato ca 
pacchimuttaradakkhiÓasamudde vÈtavegena2 paribbhamantassa yugassa 
ekacchiddaÑ. SiraÑ tassa ca paÔimukkanti kÈÓakacchapassa sÊsaÑ tassa ca 
vassasatassa vassasatassa accayena gÊvaÑ ukkhipantassa sÊsassa 
yugacchidde pavesanaÒca sara. ManussalÈbhamhi opammanti tayidaÑ 
sabbampi BuddhuppÈdadhammadesanÈsu viya manussattalÈbhe opammaÑ 
katvÈ paÒÒÈya sara tassa atÊva dullabhasabhÈvattaÑ sÈrajjabhayassÈpi 
aticcasabhÈvattÈ. VuttaÑ hetaÑ “seyyathÈpi bhikkhave puriso 
mahÈsamudde ekacchiggaÄaÑ yugaÑ pakkhipeyyÈ”ti-Èdi3. 

 Sara r|paÑ pheÓapiÓÉopamassÈti vimaddÈsahanato4 
pheÓapiÓÉasadisassa anekÈnatthasannipÈtato kÈyasa~khÈtassa kalino 
niccasÈrÈdivirahena asÈrassa r|paÑ asuciduggandhaÑ 
jegucchapaÔikk|labhÈvaÑ sara. Khandhe passa anicceti paÒcapi 
upÈdÈnakkhandhe hutvÈ abhÈvaÔÔhena anicce passa ÒÈÓacakkhunÈ olokehi. 
SarÈhi niraye bahuvighÈteti aÔÔha mahÈniraye soÄasa-ussadaniraye ca 
bahuvighÈte bahudukkhe mahÈdukkhe ca anussara. 

 Sara kaÔasiÑ vaÉÉhenteti punappunaÑ tÈsu tÈsu jÈtÊsu aparÈparaÑ 
uppattiyÈ punappunaÑ kaÔasiÑ susÈnaÑ ÈÄahanameva vaÉÉhente satte 
anussara. “VaÉÉhanto”ti vÈ PÈÄi, tvaÑ vaÉÉhantoti yojanÈ. 
KumbhÊlabhayÈnÊti udaraposanatthaÑ akiccakÈritÈvasena odarikattabhayÈni. 
VuttaÑ hi “kumbhÊlabhayanti kho bhikkhave odarikattassetaÑ 
adhivacanan”ti5. SarÈhi 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 1. 388 piÔÔhe. 2. VÈtavasena (I) 3. Ma 3. 207; SaÑ 3. 397 piÔÔhesu. 
 4. DvimattÈsahanato (SÊ) 5. AÑ 1. 440 piÔÔhe. 
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cattÈri saccÈnÊti “idaÑ dukkhaÑ ariyasaccaÑ -pa- ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminipaÔipadÈ ariyasaccan”ti cattÈri ariyasaccÈni yÈthÈvato 
anussara upadhÈrehi. 

 EvaÑ rÈjaputtÊ anekÈkÈravokÈraÑ anussaraÓavasena kÈmesu saÑsÈre 
ca ÈdÊnavaÑ pakÈsetvÈ idÈni byatirekenapi taÑ pakÈsetuÑ “amatamhi 
vijjamÈne”ti-ÈdimÈha. Tattha amatamhi vijjamÈneti SammÈsambuddhena 
mahÈkaruÓÈya upanÊte saddhammÈmate upalabbhamÈne. KiÑ tava 
paÒcakaÔukena pÊtenÈti pariyesanÈ pariggaho ÈrakkhÈ paribhogo vipÈko cÈti 
paÒcasupi ÔhÈnesu tikhiÓataradukkhÈnubandhatÈya savighÈtattÈ sa-
upÈyÈsattÈ kiÑ tuyhaÑ paÒcakaÔukena paÒcakÈmaguÓarasena pÊtena. IdÈni 
vuttamevatthaÑ pÈkaÔataraÑ karontÊ Èha “sabbÈ hi kÈmaratiyo, kaÔukatarÈ 
paÒcakaÔukenÈ”ti, ativiya kaÔukatarÈ1ti attho. 

 Ye pariÄÈhÈti ye kÈmÈ sampati kilesapariÄÈhena ÈyatiÑ 
vipÈkapariÄÈhena ca sapariÄÈhÈ mahÈvighÈtÈ. JalitÈ kuthitÈ kampitÈ 
santÈpitÈti ekÈdasahi aggÊhi pajjalitÈ pakkuthitÈ ca hutvÈ taÑsama~ginaÑ 
kampanakÈ santÈpanakÈ ca. 

 AsapattamhÊti sapattarahite nekkhamme. SamÈneti sante vijjamÈne. 
“BahusapattÈ”ti vatvÈ yehi bah| sapattÈ, te dassetuÑ “rÈjaggÊ”ti-Èdi vuttaÑ. 
RÈj|hi ca agginÈ ca corehi ca udakena ca dÈyÈdÈdi-appiyehi ca rÈjaggicora-
udakappiyehi sÈdhÈraÓato tesvevopamÈ2 vuttÈ. 

 Yesu vadhabandhoti yesu kÈmesu kÈmanimittaÑ 
maraÓapothanÈdiparikkileso andubandhanÈdibandho ca hotÊti attho. 
KÈmes|ti-Èdi vuttassevatthassa pÈkaÔakaraÓaÑ. Tattha hÊti hetu-atthe nipÈto. 
YasmÈ kÈmesu kÈmahetu ime sattÈ vadhabandhanadukkhÈni anubhavanti 
pÈpuÓanti, tasmÈ Èha “asakÈmÈ”ti, kÈmÈ nÈmete asanto hÊnÈ lÈmakÈti attho. 
“AhakÈmÈ”ti vÈ pÈÔho, so evattho. AhÈti hi lÈmakapariyÈyo “ahalokitthiyo 
nÈmÈ”ti-ÈdÊsu viya. 
______________________________________________________________ 
 1. AniÔÔhakarÈ (SÊ) 2. Te sapatt|pamÈ (Ka) 
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 ŒdÊpitÈti pajjalitÈ. TiÓukkÈti tiÓehi katÈ ukkÈ. Dahanti ye te na 
muÒcantÊti ye sattÈ te kÈme na muÒcanti, aÒÒadatthu gaÓhanti, te 
dahantiyeva, sampati ÈyatiÒca jhÈpenti. 

 MÈ appakassa het|ti pupphassÈdasadisassa parittakassa kÈmasukhassa 
hetu vipulaÑ uÄÈraÑ paÓÊtaÒca lokuttaraÑ sukhaÑ mÈ jahi mÈ chaÉÉehi. 
MÈ puthulomova baÄisaÑ gilitvÈti Èmisalobhena baÄisaÑ gilitvÈ byasanaÑ 
pÈpuÓanto “puthulomo”ti laddhanÈmo maccho viya kÈme apariccajitvÈ mÈ 
pacchÈ vihaÒÒasi pacchÈ vighÈÔaÑ Èpajjasi. 

 Sunakhova sa~khalÈbaddhoti yathÈ gaddulena1 baddho sunakho 
gaddulabandhena2 thambhe upanibaddho aÒÒato gantuÑ asakkonto tattheva 
paribbhamati, evaÑ tvaÑ kÈmataÓhÈya baddho, idÈni kÈmaÑ yadipi kÈmesu 
tÈva damassu indriyÈni damehi. KÈhinti khu taÑ kÈmÈ, chÈtÈ sunakhaÑva 
caÓÉÈlÈti kh|ti nipÈtamattaÑ. Te pana kÈmÈ taÑ tathÈ karissanti, yathÈ 
chÈtajjhattÈ sapÈkÈ sunakhaÑ labhitvÈ anayabyasanaÑ pÈpuntÊti attho. 

 AparimitaÒca dukkhanti aparimÈÓaÑ “ettakan”ti paricchindituÑ 
asakkuÓeyyaÑ nirayÈdÊsu kÈyikaÑ dukkhaÑ. Bah|ni ca cittadomanassÈnÊti 
citte labbhamÈnÈni bah|ni anekÈni domanassÈni cetodukkhÈni. AnubhohisÊti 
anubhavissasi. KÈmayuttoti kÈmehi yutto, te appaÔinissajjanto. PaÔinissaja 
addhuve kÈmeti addhuvehi aniccehi kÈmehi vinissaja3 apehÊti attho. 

 JarÈmaraÓabyÈdhigahitÈ, sabbÈ sabbattha jÈtiyoti yasmÈ 
hÊnÈdibhedabhinnÈ sabbattha bhavÈdÊsu jÈtiyo jarÈmaraÓabyÈdhinÈ ca 
gahitÈ, tehi aparimuttÈ, tasmÈ ajaramhi nibbÈne vijjamÈne jarÈdÊhi 
aparimuttehi kÈmehi kiÑ tava payojananti yojanÈ. 

 EvaÑ nibbÈnaguÓadassanamukhena kÈmesu bhavesu ca ÈdÊnavaÑ 
pakÈsetvÈ idÈni nibbattitaÑ nibbÈnaguÓameva pakÈsentÊ “ida’majaran”ti-
ÈdinÈ dve gÈthÈ abhÈsi. Tattha ida’majaranti idamevekaÑ attani jarÈbhÈvato 
adhigatassa ca jarÈbhÈvahetuto ajaraÑ. Ida’mamaranti etthÈpi 
______________________________________________________________ 
 1. Daddulena (SÊ) 2. Garukabandhena (SÊ, I) 3. Vinissara (SÊ, I) 
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eseva nayo. Ida’majarÈmaranti tadubhayamekajjhaÑ katvÈ thomanÈvasena 
vadati. Padanti vaÔÔadukkhato muccitukÈmehi pabbajitabbato 
paÔipajjitabbato padaÑ. Sokahet|naÑ abhÈvato sokÈbhÈvato ca asokaÑ. 
SapattakaradhammÈbhÈvato asapattaÑ. KilesasambÈdhÈbhÈvato 
asambÈdhaÑ. Khalitasa~khÈtÈnaÑ duccaritÈnaÑ abhÈvena akhalitaÑ. 
AttÈnuvÈdÈdibhayÈnaÑ vaÔÔabhayassa ca sabbaso abhÈvÈ abhayaÑ. 
Dukkh|patÈpassa kilesassÈpi abhÈvena nirupatÈpaÑ. SabbametaÑ 
amatamahÈnibbÈnameva sandhÈya vadati. TaÑ hi sÈ anussÈvÈdisiddhena 
ÈkÈrena attano upaÔÔhahantÊ tesaÑ paccakkhato dassentÊ viya “idan”ti avoca. 

 AdhigatamidaÑ bah|hi amatanti idaÑ amataÑ nibbÈnaÑ bah|hi 
ananta-aparimÈÓehi BuddhÈdÊhi ariyehi adhigataÑ ÒÈtaÑ attano 
paccakkhaÑ kataÑ. Na kevalaÑ tehi adhigatameva sandhÈya vadati, atha 
kho ajjÈpi ca labhanÊyaÑ idÈnipi adhigamanÊyaÑ adhigantuÑ sakkÈ. Kena 
labhanÊyanti Èha “yo yoniso payuÒjatÊ”ti, yo puggalo yoniso upÈyena 
SatthÈrÈ dinna-ovÈde ÔhatvÈ yuÒjati sammÈpayogaÒca karoti, tena 
labhanÊyanti yojanÈ. Na ca sakkÈ aghaÔamÈnenÈti yo pana yoniso na 
payuÒjati, tena aghaÔamÈnena na ca sakkÈ, kadÈcipi laddhuÑ na sakkÈyevÈti 
attho. 

 EvaÑ bhaÓati SumedhÈti evaÑ vuttappakÈrena SumedhÈ rÈjakaÒÒÈ 
saÑsÈre attano saÑvegadÊpaniÑ kÈmesu nibbedhabhÈginiÑ dhammakathaÑ 
katheti. Sa~khÈragate ratiÑ alabhamÈnÈti aÓumattepi sa~khÈrapavatte 
abhiratiÑ avindantÊ. AnunentÊ anikarattanti anikarattaÑ rÈjÈnaÑ saÒÒÈpentÊ. 
Kese ca chamaÑ khipÊti attano khaggena chinne kese ca bh|miyaÑ khipi 
chaÉÉesi. 

 YÈcata’ssÈ pitaraÑ soti so anikaratto assÈ SumedhÈya pitaraÑ 
KoÒcarÈjÈnaÑ yÈcati. Kinti yÈcatÊti Èha “vissajjetha SumedhaÑ, pabbajituÑ 
vimokkhasaccadassÈ”ti, SumedhaÑ rÈjaputtiÑ pabbajituÑ vissajjetha, sÈ ca 
pabbajitvÈ vimokkhasaccadassÈ aviparÊtanibbÈnadassÈvinÊ hot|ti attho. 

 



 TherÊgÈthÈ-aÔÔhakathÈ 299 

 SokabhayabhÊtÈti ÒÈtiviyogÈdihetuto sabbasmÈpi saÑsÈrabhayato bhÊtÈ 
ÒÈÓuttaravasena utrÈsitÈ. SikkhamÈnÈyÈti sikkhamÈnÈya samÈnÈya cha 
abhiÒÒÈ sacchikatÈ, tato eva aggaphalaÑ arahattaÑ sacchikataÑ. 

 AcchariyamabbhutaÑ taÑ, nibbÈnaÑ Èsi rÈjakaÒÒÈyÈti rÈjaputtiyÈ 
SumedhÈya kilesehi parinibbÈnaÑ acchariyaÑ abbhutaÒca Èsi. 
ChaÄabhiÒÒÈva siddhiyÈ kathanti ce pubbenivÈsacaritaÑ, yathÈ byÈkari 
pacchime kÈleti, pacchime khandhaparinibbÈnakÈle attano 
pubbenivÈsapariyÈpannacaritaÑ yathÈ byÈkÈsi, tathÈ taÑ jÈnitabbanti. 

 PubbenivÈsaÑ pana tÈya yathÈ byÈkataÑ, taÑ dassetuÑ “Bhagavati 
KoÓÈgamane”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha Bhagavati KoÓÈgamaneti KoÓÈgamane 
SammÈsambuddhe loke uppanne. SaÑghÈrÈmamhi navanivesamhÊti 
saÑghaÑ uddissa abhinavanivesite ÈrÈme. Sakhiyo tisso janiyo, 
vihÈradÈnaÑ adÈsimhÈti DhanaÒjÈnÊ KhemÈ ahaÒcÈti mayaÑ tisso sakhiyo 
ÈrÈmaÑ saÑghassa vihÈradÈnaÑ adamha. 

 DasakkhattuÑ satakkhattunti tassa vihÈradÈnassa ÈnubhÈvena dasavÈre 
devesu upapajjimha, tato manussesu upapajjitvÈ puna satakkhattuÑ devesu 
upapajjimha, tatopi manussesu upapajjitvÈ puna dasasatakkhattuÑ 
sahassavÈraÑ devesu upapajjimha, tatopi manussesu upapajjitvÈ puna satÈni 
satakkhattuÑ dasasahassavÈre devesu upapajjimha, ko pana vÈdo 
manussesu, evaÑ manussesu uppannavÈresu kathÈva natthi, 
anekasahassavÈraÑ upapajjimhÈti attho. 

 Devesu mahiddhikÈ ahumhÈti devesu upapannakÈle tasmiÑ tasmiÑ 
devanikÈye mahiddhikÈ mahÈnubhÈvÈ ahumha. MÈnusakamhi ko pana 
vÈdoti manussattalÈbhe mahiddhikatÈya kathÈva natthi. IdÈni tameva 
manussattabhÈve ukkaÑsataÑ mahiddhikataÑ dassentÊ “sattaratanassa 
mahesÊ, itthiratanaÑ ahaÑ Èsin”ti Èha. Tattha cakkaratanÈdÊni satta ratanÈni 
etassa santÊti sattaratano, cakkavattÊ, tassa sattaratanassa. 
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ChadosarahitÈ paÒcakalyÈÓÈ atikkantamanussavaÓÓÈ apattadibbavaÓÓÈti1 
evamÈdiguÓasamannÈgamena itthÊsu ratanabh|tÈ ahaÑ ahosiÑ. 

 So het|ti yaÑ taÑ KoÓÈgamanassa Bhagavato kÈle saÑghassa 
vihÈradÈnaÑ kataÑ, so yathÈvuttÈya dibbasampattiyÈ ca hetu. So pabhavo 
taÑ m|lanti tasseva pariyÈyavacanaÑ. SÈva sÈsane khantÊti sÈ eva idha 
SatthusÈsane dhamme nijjhÈnakkhantÊ. TaÑ paÔhamasamodhÈnanti tadeva 
SatthusÈsanadhammena paÔhamaÑ samodhÈnaÑ paÔhamo samÈgamo, tadeva 
satthusÈsanadhamme abhiratÈya pariyosÈne nibbÈnanti phal|pacÈrena 
kÈraÓaÑ vadati. ImÈ pana catasso gÈthÈ theriyÈ apadÈnassa vibhÈvanavasena 
pavattattÈ ApadÈnapÈÄiyampi sa~gahaÑ ÈropitÈ. 

 OsÈnagÈthÈya evaÑ karontÊti yathÈ mayÈ purimattabhÈve etarahi ca 
kataÑ paÔipannaÑ, evaÑ aÒÒepi karonti paÔipajjanti. Ke2 evaÑ karontÊti Èha 
“ye saddahanti vacanaÑ anomapaÒÒassÈ”ti, ÒeyyapariyantikaÒÈÓatÈya 
paripuÓÓapaÒÒassa SammÈsambuddhassa vacanaÑ ye puggalÈ saddahanti 
“evametan”ti okappanti, te evaÑ karonti paÔipajjanti. IdÈni tÈya3 
ukkaÑsagatÈya paÔipattiyÈ taÑ dassetuÑ “nibbindanti bhavagate, 
nibbinditvÈ virajjantÊ”ti vuttaÑ. Tassattho–ye Bhagavato vacanaÑ 
yÈthÈvato saddahanti, te visuddhipaÔipadaÑ paÔipajjantÈ sabbasmiÑ 
bhavagate tebh|make sa~khÈre vipassanÈpaÒÒÈya nibbindanti, nibbinditvÈ 
ca pana ariyamaggena sabbaso virajjanti, sabbasmÈpi bhavagatÈ 
vimuccantÊti attho. VirÈge ariyamagge adhigate vimuttÈyeva hontÊti. 

 EvametÈ therikÈdayo SumedhÈpariyosÈnÈ gÈthÈsabhÈgena idha 
ekajjhaÑ sa~gahaÑ Èr|ÄhÈ “tisattatiparimÈÓÈ”ti. BhÈÓavÈrato pana dvÈdhikÈ 
chasatamattÈ theriyo gÈthÈ ca. TÈ sabbÈpi yathÈ SammÈsambuddhassa 
sÈvikÈbhÈvena ekavidhÈ, tathÈ asekhabhÈvena ukkhittapalighatÈya 
saÑkiÓÓaparikkhatÈya abb|ÄhesikatÈya niraggalatÈya pannabhÈratÈya 
visaÒÒuttatÈya dasasu ariyavÈsesu vuÔÔhavÈsatÈya ca, tathÈ hi tÈ 
paÒca~gavippahÊnÈ chaÄa~gasamannÈgatÈ ekÈrakkhÈ 
______________________________________________________________ 
 1. AtikkantÈ mÈnussavaÓÓaÑ apattÈ dibbaÑ vaÓÓantÊ (SÊ) 2. PaÔipajjanti te (SÊ) 
 3. Tattha (I) 
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caturÈpassenÈ paÓunnapaccekasaccÈ samavayasaÔÔhesanÈ anÈvilasa~kappÈ 
passaddhakÈyasa~khÈrÈ suvimuttacittÈ suvimuttapaÒÒÈ cÈti evamÈdinÈ1 
nayena ekavidhÈ. 

 SammukhÈparammukhÈbhedato duvidhÈ. YÈ hi SatthudharamÈnakÈle 
ariyÈya jÈtiyÈ jÈtÈ MahÈpajÈpatigotami-Èdayo, tÈ sammukhÈsÈvikÈ nÈma. YÈ 
pana Bhagavato khandhaparinibbÈnato pacchÈ adhigatavisesÈ, tÈ satipi 
SatthudhammasarÊrassa paccakkhabhÈve SatthusarÊrassa2 
apaccakkhabhÈvato parammukhÈsÈvikÈ nÈma. TathÈ 
ubhatobhÈgavimuttipaÒÒÈvimuttitÈvasena. Idha PÈÄiyÈgatÈ pana 
ubhatobhÈgavimuttÈyeva. TathÈ sÈpadÈnanÈpadÈnabhedato. YÈsaÑ hi 
purimesu SammÈsambuddhesu Paccekabuddhesu sÈvakabuddhesu vÈ 
puÒÒakiriyÈvasena katÈdhikÈratÈsa~khÈtaÑ atthi apadÈnaÑ, tÈ sÈpadÈnÈ. 
YÈsaÑ taÑ natthi, tÈ nÈpadÈnÈ. TathÈ satthuladdh|pasampadÈ saÑghato 
laddh|pasampadÈti duvidhÈ. GarudhammapaÔiggahaÓamhi laddh|pasampadÈ 
MahÈpajÈpatigotamÊ SatthusantikÈva laddh|pasampadattÈ 
Satthuladdh|pasampadÈ nÈma. SesÈ sabbÈpi saÑghato laddh|pasampadÈ. 
TÈpi ekato-upasampannÈ ubhato-upasampannÈti duvidhÈ. Tattha yÈ tÈ 
MahÈpajÈpatigotamiyÈ saddhiÑ nikkhantÈ paÒcasatÈ sÈkiyÈniyo, tÈ ekato-
upasampannÈ bhikkhusaÑghato eva laddh|pasampadattÈ 
MahÈpajÈpatigotamiÑ ÔhapetvÈ. ItarÈ ubhato-upasampannÈ ubhatosaÑghe 
upasampadattÈ3. 

 Ehibhikkhuduko viya ehibhikkhuniduko idha na labbhati. KasmÈ? 
BhikkhunÊnaÑ tathÈ upasampadÈya abhÈvato. Yadi evaÑ yaÑ taÑ 
therigÈthÈya SubhaddÈya KuÓÉalakesÈya vuttaÑ– 

   “Nihacca jÈÓuÑ vanditvÈ, sammukhÈ aÒjaliÑ akaÑ. 
   Ehi bhaddeti maÑ avaca, sÈ me Ès|pasampadÈ”ti4. 

 TathÈ apadÈnepi– 

   “ŒyÈcito tadÈ Èha, ehi bhaddeti nÈyako. 
   TadÈhaÑ upasampannÈ, parittaÑ toyamaddasan”ti5. 
______________________________________________________________ 
 1. DÊ 3. 257 piÔÔhe. 2. Satthu ca panetÈsaÑ (SÊ) 
 3. UbhatosaÑghÈ upasampannattÈ (SÊ) 
 4. Khu 2. 391 piÔÔhe. 5. Khu 4. 243 piÔÔhe. 
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TaÑ kathanti. NayidaÑ ehibhikkhunibhÈvena upasampadaÑ sandhÈya 
vuttaÑ. UpasampadÈya pana hetubhÈvato yÈ Satthu ÈÓatti, sÈ me 
Ès|pasampadÈti vuttaÑ. 

 TathÈ hi vuttaÑ AÔÔhakathÈyaÑ “ehi bhadde bhikkhunupassayaÑ 
gantvÈ bhikkhunÊnaÑ santike pabbajja upasampajjass|ti maÑ avoca ÈÓÈpesi. 
SÈ Satthu ÈÓÈ mayhaÑ upasampadÈya kÈraÓattÈ upasampadÈ ahosÊ”ti. 
Eteneva ApadÈnagÈthÈyapi attho saÑvaÓÓitoti daÔÔhabbo. 

 Evampi Bhikkhunivibha~ge ehi bhikkhunÊti idaÑ kathanti. 
EhibhikkhunibhÈvena bhikkhunÊnaÑ upasampadÈya asabhÈvajotanavacanaÑ 
tathÈ upasampadÈya bhikkhunÊnaÑ abhÈvato. Yadi evaÑ kathaÑ 
ehibhikkhunÊti Vibha~ge niddeso katoti. DesanÈnaya1 sotapatitabhÈvena. 
AyaÑ hi sotapatitatÈ nÈma katthaci labbhamÈnassÈpi anÈhaÔaÑ2 hoti. 

 YathÈ abhidhamme manodhÈtuniddese3 labbhamÈnampi jhÈna~gaÑ 
paÒcaviÒÒÈÓasotapatitatÈya na uddhaÔaÑ katthaci desanÈya asambhavato. 
YathÈ tattheva vatthuniddese4 hadayavatthu katthaci alabbhamÈnassÈpi 
gahaÓavasena. TathÈ Ôhitakappiniddese. YathÈha– 

“Katamo ca puggalo ÔhitakappÊ, ayaÒca puggalo 
sotÈpattiphalasacchi kiriyÈya paÔipanno assa, kappassa ca 
uÉÉayhanavelÈ assa, neva tÈva kappo ÉÉayheyya, yÈvÈyaÑ puggalo na 
sotÈpattiphalaÑ sacchikarotÊ”5ti. 

 EvamidhÈpi alabbhamÈnagahaÓavasena veditabbaÑ, parikappavacanaÑ 
hetaÑ. Sace BhagavÈ bhikkhunibhÈvayogyaÑ kaÒci mÈtugÈmaÑ ehi 
bhikkhunÊti vadeyya, evampi bhikkhunibhÈvo siyÈti. KasmÈ pana BhagavÈ 
evaÑ na kathesÊti? TathÈ katÈdhikÈrÈnaÑ abhÈvato. Ye pana 
“anÈsannasannihitabhÈvato”ti kÈraÓaÑ vatvÈ “bhikkh| eva hi Satthu 
ÈsannacÈrÊ sadÈ sannihitÈva, tasmÈ te ‘ehibhikkh|’ti vattabbataÑ arahanti, 
na bhikkhuniyo”ti vadanti, taÑ tesaÑ matimattaÑ. Satthu 
Èsannad|rabhÈvassa bhabbÈbhabbabhÈvÈsiddhattÈ. VuttaÑ hetaÑ 
BhagavatÈ– 
______________________________________________________________ 
 1. DesanÈya (SÊ) 2. AgahaÓaÑ (SÊ) 3. Abhi 1. 139 piÔÔhe. 
 4. Abhi 1. 156 piÔÔhÈdÊsu. 5. Abhi 3. 116 piÔÔhe. 
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“SaÑghÈÔikaÓÓe cepi bhikkhave bhikkhu gahetvÈ piÔÔhito piÔÔhito 
anubandho assa pade padaÑ nikkhipanto, so ca hoti abhijjhÈlu kÈmesu 
tibbasÈrÈgo byÈpannacitto paduÔÔhamanasa~kappo muÔÔhassati 
asampajÈno asamÈhito vibbhantacitto pÈkatindriyo, atha kho so ÈrakÈva 
mayhaÑ, ahaÒca tassa. TaÑ kissa hetu, dhammaÑ hi so bhikkhave 
bhikkhu na passati, dhammaÑ apassanto na maÑ passati. 

Yojanasate cepi so bhikkhave bhikkhu vihareyya, so ca hoti 
anabhijjhÈlu kÈmesu natibbasÈrÈgo abyÈpannacitto 
appaduÔÔhamanasa~kappo upaÔÔhitassati sampajÈno samÈhito 
ekaggacitto saÑvutindriyo, atha kho so santikeva mayhaÑ, ahaÒca 
tassa. TaÑ kissa hetu, dhammaÑ hi so bhikkhave bhikkhu passati, 
dhammaÑ passanto maÑ passatÊ”ti1. 

 TasmÈ akÈraÓaÑ desato Satthu ÈsannÈnÈsannatÈ. AkatÈdhikÈratÈya pana 
bhikkhunÊnaÑ tattha ayogyatÈ. Tena vuttaÑ “ehibhikkhuniduko idha na 
labbhatÊ”ti. EvaÑ duvidhÈ. 

 AggasÈvikÈ mahÈsÈvikÈ pakatisÈvikÈti tividhÈ. Tattha KhemÈ 
UppalavaÓÓÈti imÈ dve theriyÈ aggasÈvikÈ nÈma. KÈmaÑ sabbÈpi 
khÊÓÈsavattheriyo sÊlasuddhi-Èdike sampÈdentiyo cat|su satipaÔÔhÈnesu 
supaÔÔhitacittÈ2 sattabojjha~ge yathÈbh|taÑ bhÈvetvÈ maggapaÔipÈÔiyÈ 
anavasesato kilese khepetvÈ aggaphale patiÔÔhahanti. TathÈpi yathÈ 
saddhÈvimuttato diÔÔhippattassa paÒÒavimuttato ca ubhatobhÈgavimuttassa 
pubbabhÈgabhÈvanÈvisesasiddho icchito viseso, evaÑ 
abhinÊhÈramahantatÈpubbayogamahantatÈhi3 sasantÈne 
sÈtisayaguÓavisesassa nipphÈditattÈ sÊlÈdÊhi guÓehi mahantÈ sÈvikÈti 
mahÈsÈvikÈ. Tesuyeva pana bodhipakkhiyadhammesu pÈmokkhabhÈvena 
dhurabh|tÈnaÑ sammÈdiÔÔhisammÈsamÈdhÊnaÑ 
sÈtisayakiccÈnubhÈvanibbattiyÈ kÈraÓabh|tÈya tajjÈbhinÊhÈratÈya sakkaccaÑ 
nirantaraÑ cirakÈlasambh|tÈya sammÈpaÔipattiyÈ yathÈkkammaÑ paÒÒÈya 
samÈdhimhi ca 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 256 piÔÔhe Itivuttake. 2. SupatiÔÔhitacittÈ (SÊ) 3. MahantatÈti (SÊ) 
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ukkaÑsapÈramippattiyÈ savisesaÑ sabbaguÓehi aggabhÈve ÔhitattÈ tÈ dvepi 
aggasÈvikÈ nÈma. MahÈpajÈpatigotami-Èdayo pana abhinÊhÈramahantatÈya 
pubbayogamahantatÈya ca paÔiladdhaguÓavisesavasena mahatiyo sÈvikÈti 
mahÈsÈvikÈ nÈma. ItarÈ therikÈ1 tissÈ vÊrÈ dhÊrÈti evamÈdikÈ 
abhinÊhÈramahantatÈdÊnaÑ abhÈvena pakatisÈvikÈ nÈma. TÈ pana 
aggasÈvikÈ viya mahÈsÈvikÈ viya ca na parimitÈ, atha kho anekasatÈni 
anekasahassÈni veditabbÈni. EvaÑ aggasÈvikÈdibhedato tividhÈ. TathÈ 
suÒÒatavimokkhÈdibhedato tividhÈ. PaÔipadÈdivibhÈgena catubbidhÈ. 
IndriyÈdhikavibhÈgena paÒcavidhÈ. TathÈ paÔipattiyÈdivibhÈgena 
paÒcavidhÈ. AnimittavimuttÈdivasena chabbidhÈ. Adhimuttibhedena 
sattavidhÈ. DhurapaÔipadÈdivibhÈgena aÔÔhavidhÈ. VimuttivibhÈgena 
navavidhÈ dasavidhÈ ca. TÈ panetÈ yathÈvuttena dhurabhedena vibhajjamÈnÈ 
vÊsati honti. PaÔipadÈvibhÈgena vibhajjamÈnÈ cattÈlÊsa honti. Puna 
paÔipadÈbhedena dhurabhedena vibhajjamÈnÈ asÊti honti. Atha vÈ 
suÒÒatavimuttÈdivibhÈgena vibhajjamÈnÈ cattÈlÊsÈdhikÈni dvesatÈni honti. 
Puna indriyÈdhi kavibhÈgena vibhajjamÈnÈ dvisatuttarasahassaÑ2 hontÊti. 
EvametÈsaÑ therÊnaÑ attano guÓavaseneva anekabhedabhinnatÈ veditabbÈ. 
Ayamettha sa~khepo, vitthÈro pana heÔÔhÈ TheragÈthÈsaÑvaÓÓanÈyaÑ 
vuttanayeneva3 gahetabboti. 
 

SumudhÈtherÊgÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

MahÈnipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 1. Theriyo (SÊ) 2. SattuttarasahassaÑ (SÊ) 3. VuttanayÈnusÈrena (SÊ) 
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NigamanagÈthÈ 

 EttÈvatÈ ca– 

  “Ye te sampannasaddhammÈ, DhammarÈjassa Satthuno. 
  OrasÈ mukhajÈ puttÈ, dÈyÈdÈ dhammanimmitÈ. 

  SÊlÈdiguÓasampannÈ, katakiccÈ anÈsavÈ. 
  Subh|ti-Èdayo therÈ, theriyo therikÈdayo. 

  Tehi yÈ bhÈsitÈ gÈthÈ, aÒÒabyÈkaraÓÈdinÈ. 
  TÈ sabbÈ ekato katvÈ, theragÈthÈti sa~gahaÑ. 

  ŒropesuÑ mahÈtherÈ, TherÊgÈthÈti tÈdino1. 
  TÈsaÑ atthaÑ pakÈsetuÑ, PorÈÓaÔÔhakathÈnayaÑ.   

  NissÈya yÈ samÈraddhÈ, atthasaÑvaÓÓanÈ mayÈ. 
  SÈ tattha paramatthÈnaÑ, tattha tattha yathÈrahaÑ. 

  PakÈsanÈ Paramattha, dÊpanÊ nÈma nÈmato. 
  SampattÈ pariniÔÔhÈnaÑ, anÈkulavinicchayÈ. 
  DvÈnavutiparimÈÓÈ2, PÈÄiyÈ bhÈÓavÈrato. 

  Iti taÑ sa~kharontena, yaÑ taÑ adhigataÑ mayÈ. 
  PuÒÒaÑ tassÈnubhÈvena, LokanÈthassa sÈsanaÑ. 

  OgÈhetvÈ3 visuddhÈya, sÊlÈdipaÔipattiyÈ. 
  Sabbepi dehino hontu, vimuttirasabhÈgino. 

  CiraÑ tiÔÔhatu lokasmiÑ, SammÈsambuddhasÈsanaÑ. 
  TasmiÑ sagÈravÈ niccaÑ, hontu sabbepi pÈÓino. 

  SammÈ vassatu kÈlena, devopi jagatÊpati. 
  Saddhammanirato lokaÑ, dhammeneva pasÈsat|”ti. 
 

BadaratitthavihÈravÈsinÈ ŒcariyadhammapÈlattherena katÈ  

TherÊgÈthÈnaÑ atthasaÑvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 

TherÊgÈthÈ-aÔÔhakathÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. TheragÈthÈti Èdito (Ka) 2. ParimÈÓÈya (SÊ) 3. ObhÈsetvÈ (SÊ) 
 





 

TherÊgÈthÈ-aÔÔhakathÈya 
 

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AkaÑ 110 
AkampiyaÑ 176 
Akallo 276 
AkÈpurisasevitaÑ 172 
AkÈsiÑ 80 
AkÈsi 213 
AkkuÔÔhavandite 264 
AkkhÈtÈ 293 
AkkhÈto 184 
AkhalitaÑ 298 
AgamÊ 266 
AgÈrasmiÑ 97 
AggadhammaÑ 275 
AggiÑ 140 
Aggikkhandh|pamÈ 250 
Aggito 263 
AghaÑ 293 
Agham|lÈ 292 
A~gÈ 111 
A~gÈrakÈsusadisÈ 293 
A~giniÑ 234 
AciraÑ 289 
AcetanÈ 287 
AccutaÑ 97 
AccharÈ 79, 260 
Acchare 62 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AjaraÑ 297 
Ajaramhi 297 
AjÈnantÈ 287 
AjjÈpi 298 
AjjhagaÑ 247 
AjjhositÈ 289 
AÒjanaÑ 142 
AÒjaniÑ 273 
AÒjaliÑ 110 
AÒjasaÑ 97 
AÒÒaÒca 146 
AÒÒamaÒÒamhi 248 
AÒÒena 127 
AÔÔÈ 129 
AÔÔitÈ 82 
AÔÔo 276 
AÔÔha~gikaÑ 165 
AÔÔhamiyÈ 51 
AÔÔhamÊ 46, 252 
AÔÔhÈsiÑ 80 
AÔÔhika~kalasannibhÈ 292 
AÉÉhaÑ 90 
AÓaÓÈ 252 
AÓumattopi 179 
AÓ|pi 179 
AtÊtaÑse 241 

 



 TherÊgÈthÈ-aÔÔhakathÈya 308 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AtÊva 241 
AtuliyaÑ 176 
Atosayi 233 
AttÈ 274 
AttÈÓaÑ 290 
AttÈnaÑ 56 
AtthaÑ 92 
AtthÈya 147 
AtrajÈ 143 
Atha 272 
AdantaÑ 55 
AdÈsimhÈ 299 
AdurÈgataÑ 244 
Ad|sikaÑ 274 
Adesesi 176 
AddasaÑ 55, 97 
Addhag| 63 
Addhuve 297 
AdhikuÔÔanÈ 67 
Adhigaccha 56 
Adhigacchi 186 
AdhigataÑ 298 
AdhipannÈnaÑ 249 
AnÈgÈr|panissayo 249 
Ana~gÈÓaÑ 259 
AnaÒÒathÈ 217 
AnaÓÈ 9 
AnantarÈvimokkhÈ’siÑ 102 
AnantÈdÊnavÈ 251 
AnappakaÑ 142, 247 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
Anamataggato 293 
AnalasaÑ 273 
AnÈvilaÑ 259 
AnÈsavÈ 178 
AnikarattaÑ 298 
Aniccamhi 287 
AniccasaÒÒaÑ 291 
Anicce 295 
AnibbisaÑ 146 
Animittassa 52 
AnukampikÈ 180 
AnuciÓÓaÑ 178 
AnuÒÒÈto 127 
Anutappati 21 
AnuddhatÈ 227 
AnunentÊ 298 
AnupÈdÈya 102 
Anubr|haya 178 
Anubr|hehi 163 
Anubh|taÑ 185 
Anubhonti 185 
Anubhohi 297 
AnuyuÒjiyamÈnÈ 272 
AnurakkhamÈnÈ 274 
AnurattaÑ 273 
AnurattÈ 276 
AnuvattinÊ 82 
AnuvicinantÊ 290 
AnusÈsanÊ 123 
AnusÈsi 51 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 309 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AnusÈsito 263 
Anusocasi 56 
AnejaÑ 252 
AnejÈ 178 
AnopamaÑ 143 
AntaÑ 164, 227 
AntarÈyikÈ 293 
AntimaÑ 14, 77 
Anto 277 
AntodÊpeva 234 
Andha 265 
Andhova 276 
AnnaÑ 142 
ApakÊrit|na 277 
ApaccavekkhitaÑ 263 
AparajjhaÑ 273 
Aparato 295 
AparaddhaÑ 273 
AparÈjitaÑ 123 
AparÈjito 173 
AparÈdhitaÑ 259 
AparimÈÓaÑ 185 
AparimitaÑ 297 
AparihÊno 272 
Apathena 263 
ApÈpikÈ 259 
AputtikÈ 124 
AputhujjanasevitaÑ 176 
ApetaviÒÒÈÓo 289 
AppakaÑ 93 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
Appakassa 297 
AppaÔibaddhacittÈ 20 
AppaÔivÈnÊyaÑ 63 
Appamattassa 179 
AppamattÈ 89 
AppamÈdaratÈya 45 
AppassÈdÈ 251, 287 
AppekaccÈ 185 
AppossukkÈ 288 
AphassayiÑ 275 
AphusiÑ 180 
AbbahÊ vata 59 
Abbuyha 22 
Abb|ÄhasallÈ 59 
AbbhutaÑ 241 
AbbhudÊresuÑ 272 
Abravi 259 
AbhayaÑ 298 
Abhaye 44 
Abhigajjantiva 260 
AbhiÒÒÈya 77 
AbhiÓhaÑ 9 
AbhinimminitvÈ 204 
AbhinÊlaÑ 218 
AbhiyobbanaÑ 218 
Abhir|hiyÈ 35 
Abhiropehi 261 
Abhisambhonti 242 
AbhisaÑviseyyaÑ 289 
AbhihÈrayiÑ 142 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AmataÑ 186 
Amatamhi 296 
AmanussasevitaÑ 261 
AmaraÑ 297 
AmittajananÈ 250 
AmittÈ 249 
Amma 287 
AyÈcito 127 
Ayoniso 82 
AyyÈnaÑ 210 
AriyaddhanaÑ 248 
AriyamaggaÑ 212 
AriyÈ 227 
AlaÑ 274 
Ala~katÈ 141 
AlabhamÈnÈ 298 
AlasÈ 225 
Avaca 110 
Avajje 110 
AvasavattinÊ 46, 82 
AvasÈyÊ 20 
AvassutÈ 79 
AvijjaÒca 25 
AvekkhantÊ 89, 93 
AvekkhiÑ 186 
Avedi 77 
AsakiÑ 289 
Asa~gamÈnasÈ 266 
AsapattaÑ 298 
Asapattamhi 296 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AsambÈdhaÑ 298 
AsassataÑ 287 
AsahamÈnÈ 289 
AsÈrassa 295 
AsÈre 289 
Asitanicitamuduke 291 
AsitÈ 219 
Asis|n|pamÈ 292 
Asuci 204 
AsucipuÓÓaÑ 289 
AsurakÈye 290 
AsecanakaÑ 63, 174 
AseviÑ 275 
AsokaÑ 298 
Assa 127, 184 
AssamaÓÈ 235 
AssarathaÑ 242 
AssÈ 288 
AssuÓiÑ 247 
Ahiriko 30 
Ahu 51, 177 
Aho sukhaÑ 31 

[ Œ ] 
ŒkiÒcaÒÒaÑ 248 
Œgacchi 127 
ŒgataÑ 127 
Œgatassa 127 
ŒgatÈ 93 
Œgato 128 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 311 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Œ - I ] 
Œcare 83 
ŒcikkhissaÑ 275 
ŒÓÈ 291 
ŒdÈya 142 
Œdissa 184 
ŒdÊnavaÑ 24 
ŒdÊpitÈ 297 
ŒdÊpito 176 
ŒpÈdiÑ 180 
Œpuccha 273 
Œyatapamhe 262 
ŒyantiÑ 243 
ŒraddhavÊriye 147 
ŒrÈdhayÈhi 13 
Œlayo 220 
Œvasa 261 
Œvi 212 
Œvilacitto 259 
ŒsaÑ 67 
ŒsaÑsukÈ 225 
Œsave 97 
ŒsÈdiya 266 
ŒsiÑ 22 
ŒsÊvis|pamÈ 287 
ŒsuÑ 203 
Œs|’pasampadÈ 110 
Œharimena 234 
ŒÄÈhane 56 
I~gÈlakuyÈ 263 
IcchÈ 292 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ I ] 
IcchÈ ca 91 
Icche 243 
Ijjhatu 242 
IÒje 206 
Ito 127 
ItthibhÈvo 69 
IdaÑ 211 
IndaÑva 123 
Indriyesu 174 
ImaÑ 80 
ImÈ 211 
Ime 62 
IssariyaÑ 291 

[ U ] 
UkkaÔÔhamajjhimÈ 179 
UkkopamÈ 292 
UkkhalikÈ 31 
Ucce 143 
UjjeniyÈ 272 
UjjhagghantÊ 80 
Ujjhito 263 
UÒcho 242, 249 
UÔÔhahitvÈ 275 
UÔÔhÈya 123 
UÔÔhÈyikaÑ 273 
UttamaÑ 180 
UttamakulÊnÈ 272 
Uttama~gajo 217 
Uttamatthassa 165 
UttiÔÔhapiÓÉo 242, 249 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
UttiÓÓaÑ 55 
Uda 22 
Udake 211 
UdahÈri 210 
UddhaÑsotÈ 20 
UddhaÔasallÈ 264 
UddhatÈ 82 
UpakÈsiÑ 91 
Upagacchasi 265 
Upagacche 290 
Upagamma 31, 272 
UpaccagÈ 13 
UpaccaguÑ 12 
UpaÔÔhapetvÈna 168 
UpaÔÔhahanti 274 
UpatthaddhÈ 80 
UpanikkhamiÑ 46 
UpanissitÈ 171 
UpasantÈ 22, 164 
Upasanto 6 
UpasamaÑ 79 
Upasame 14 
Upasampajja 97, 252 
UpavijaÒÒÈ 185 
UpÈgacchiÑ 39, 51 
UpÈsanti 63 
Upecca 213 
Upemi 59 
UposathaÑ 39 
UppalasikharopamÈni 262 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
UppÈÔiya 266 
UbbandhaÑ 83 
UbbiggÈ 272 
Ubhayo 287 
Ubhopi 185 
UmmaggapaÔipannÈ 93 
UmmÈdanÈ 251 
UmmÈre 273 
UyyÈnaÑ 142 
UllapanÈ 251 
UssannÈya 276 
UÄÈraÑ 180 

[ E ] 
EkaggacittÈ 227 
EkamanÈ 275 
Ekamante 21, 122 
Ekavarakampi 272 
EkÈ 205 
EkÈkinÊ 274 
Ekena 40 
EtadantikÈ 130 
Etave 233 
EtÈdisaÑ 251 
Ettha 248 
EdisaÑ 266 
EdisakÈ 206 
EdisiÑ 241 
EdisikÈni 288 
Ediso 220 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 313 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ E ] 
Erakacche 275 
EvaÑ 67, 250 
EsÈ 147 
EsÈnÈ 227 
Ehi 110 
EÄakiyÈ 276 

[ O ] 
OkaÉÉhati 276 
OkassayÈmi 120 
OkkamiÑ 275 
OgÈhaÑ 55 
OghaÑ 14 
OjavaÑ 174 
OÉÉitaÑ 251 
Otato 220 
OpammaÑ 295 
Openti 227 
OrabbhikÈ 211 
OrambhÈgamanÊyÈni 164 
OrasÈ 243 
Orundhati 276 
OruhÈmi 90 
OlikhiÑ 90 
Olubbha 24, 35 
OlokayitvÈna 120 
Ovadati 9 
OvariyÈna 259 
OhÈya 234 
OhitabhÈrÈ 186 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
Ka~kaÓaÑva 219 
KaÒcanaphalakaÑva 220 
KaÒcanamaÓimuttakaÑ 261 
KaÔasiÑ 295 
KaÔukÈ 287 
KaÓÓapÈÄiyo 219 
KaÓhakhandhakasuvaÓÓama- 
   ÓÉitaÑ 218 
KataÑ 186 
KatakiccÈ 243 
KatÈ 62 
KatipÈhakaÑ 127 
KatvÈ 251 
KathaÒci 288 
Kantanti 185 
KantasallÈ 186 
Kandasi 56 
KapaÓikÈya 185 
KapaÓe 185 
KampitÈ 296 
KammakÈmÈ 226 
KammaphalaÑ 275 
KayirÈ 69 
KaraÓÊyaÑ 186 
KaraÓÉako 217 
Kariya 272 
Karissasi 164 
Karihiti 274 
Karotha 21 
Kalino 295 
KalyÈÓi 243 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KasaÑ 111, 119 
KaÄi~garaÑ 289 
KÈ 128 
KÈnanaÑva 218 
KÈnanantare 260 
KÈmaÑ 297 
KÈmapa~kena 250 
KÈmayutto 297 
KÈmaratiÑ 67 
KÈmarÈgena 79, 82 
KÈmahetukaÑ 250 
KÈmÈ 67 
KÈmÈnaÑ 251 
KÈmÈni 172 
KÈmesu 20 
KÈyaÑ 80 
KÈye 24 
KÈyena 22 
KÈrikaÑ 273 
KÈlaÑ kÈlaÑ 176 
KÈsikuttamacÈriniÑ 234 
KÈsijanapado 33 
KÈhinti 297 
KÈÄa 234 
KÈÄakÈ 217 
KiÑ 62 
KiÒcanaÑ 227 
Kittesi 225 
Kinnarimandalocane 261 
KinnariyÈriva 262

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KiminÈva 276 
KilesÈnaÑ 92 
KisÈ 82 
KisikÈ 35 
KÊrati 274 
KÊÄanakaÑ 263 
KucchiÑ 275 
KuÒjaramattakareÓuloÄitaÑ 260 
KuÓapaÑ 289 
Kutoci 127 
KuthitÈ 296 
KudÈcanaÑ 177 
Kubbanti 248 
KumbhiÑ 227 
KumbhiyaÑ 6 
KumbhÊlabhayÈni 295 
KummaggapaÔipannaÑ 212 
KulaÑ 125 
KulagharasmÈ 276 
KulÈ 125 
Kule 143 
Kusale 13 
KusumanÈme 271 
Kusumarajena 260 
KusumitasikharÈ 260 
Kese 298 
KocchaÑ 273 
Kocchas|civicitaggasobhitaÑ 218 
KoÒcassa 286 
KoÔarohitÈ 265 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka - Kha ] 
KolaÔÔhimattaguÄikÈ 294 
Klesehi 82 
Khaggena 291 
KhajjaÑ 142 
KhaÓÈtÊtÈ 13 
KhaÓo 13, 288 
KhaÓÉaso 264 
KhaÓÉitÈ 219 
KhantÊ 300 
KhandhadhÈtu-ÈyatanaÑ 290 
KhandhÈ 67 
KhandhÈyatanadhÈtuyo 51 
Khandhe 295 
KhambhesimattÈnaÑ 36 
KhalitaÑ 218 
Khalu 55 
KhaÄopiyaÑ 227 
KhÈdamÈnÈ 241 
KhÈditÈni 241 
KhittacittÈ 129 
Khipi 298 
KhippaÑ 122 
KhÊÓakuline 185 
KhÊlakehi 264 
Khu 297 
Khujjehi 16 
KhettaÑ 111 
KhepetvÈ 164 
KhemaÔÔhÈne 250 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ga ] 
Gacchati 127 
GacchantiÑ 258 
Gacchasi 235 
GacchÈmi 35 
GaÓino 235 
GaÓÉo 293 
GatayobbanÈ 37 
Gatassa 127 
Gatiyo 288 
Gato 127 
Gattehi 211 
Gantave 243 
GantvÈ 92 
Gamissanti 211 
GamissÈmi 273 
GamÊ 163 
Garuke 259 
Galake 185 
GavassaÑ 242 
GahavibhavaÑ 242 
GahetvÈna 83 
GÈmakhettÈni 247 
GijjhitÈ 143 
GirÈ 272 
Girimuddhani 234 
GilÈnÈ 35 
GuyhaÑ 80 
Gedho 250 
GocarÈya 275 
Gonakat|likasanthataÑ 261 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ga - Gha ] 
GovÈÓijakassa 276 
GhaÔikaÑ 274 
GhaÔitabbaÑ 293 
GhaÔissaÑ 288 
GhaÔenti 288 
Ghare 25 
GhÈtÈ 290 
GhÈtÈya 293 
GhorÈ 233 

[ Ca ] 
Ca 261 
CakkhumatÊ 171 
CakkhuvidhÈ 265 
CaÓÉÈlÈ 297 
CatukkhattuÑ 46 
Catura~gulikÈ 294 
CaturassaÑ 204 
CaturodadhÊ 294 
CandaÑ 263 
CandaÒca 90 
CandanamaÓÉitasÈra- 
   gandhikaÑ 261 
CandanokkhitÈ 141 
Cando 10 
Carasi 170 
CarÈ 211 
CarÈhi 275 
CaritvÈna 24 
Carissasi 22 
CÈtuddasiÑ 39 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ca ] 
CÈtuddÊpo 292 
CÈpe 234 
CÈrudassanÈ 266 
CicciÔi cicciÔi 31 
CiÓÓÈ 111 
CittaÑ 37 
CittakÈrasukatÈva 218 
CittadomanassÈni 297 
CittappamÈthino 251 
Cittamhi 69 
Cittalateva 260 
CiraÑ 275 
CirassaÑ 226 
CullÈsÊtisahassÈni 56 
CetasÈ 22 
Cetaso 46 
CetopariccaÒÈÓaÑ 79, 204 
CetosamathamanuyuttÈ 122 
CoÄena 6 

[ Cha ] 
ChattakaÑ 30 
ChandaÑ 22 
ChandajÈtÈ 20 
ChamaÑ 298 
ChamÈ 24, 119 
ChamÈya 91 
ChaviÑ 212 
ChÈtÈ 297 
ChÈdemi 273 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Cha ] 
Chindiya 291 
ChinnasaÑsayÈ 178 
Chuddh|na 289 
Chuddho 289 
ChurikÈya 235 
ChetvÈna 164 
ChetvÈva 235 

[ Ja ] 
Jajjaro 220 
JanaÑ 81 
JanamÈrakamajjhagatÈ 185 
Janetti 178 
Jamme 102 
JarÈgharo 220 
JarÈmaraÓabyÈdhigahitÈ 297 
JarÈya 217 
Jare 102 
JalitÈ 296 
Jahi 297 
JÈÓuÑ 110 
JÈtar|parajataÑ 248 
JÈtassa 173 
JÈtÈ 243 
JÈtiÑ 21 
JÈtikkhayaÑ 77 
JÈtim|lakaÑ 290 
JÈtisaÑsÈraÑ 164 
JÈnÈsi 127 
JÈnÈhi 67 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ja ] 
JÈni 249 
JÈniya 264 
JÈmÈtÈ 274 
JÈyitabbassa 287 
JigucchantÈ 289 
JiÓÓÈ 102 
JinasÈsanaÑ 48 
JÊvakambavanaÑ 258 
JÊvitaÑ 93 

[ Jha - ©a ] 
JhÈnajjhÈyanaratÈyo 271 
JhÈyati 252 
JhÈyato 179 
JhÈyÈmi 31 
©ÈtÊ 249 
©ÈtÊhi 289 
©atvÈ 241 

[ ®ha - �a ] 
®hiti 248 
�ayhantÊ 125 

[ Ta ] 
TaÑ 127, 219 
TakkÈriÑ 234 
TaÓhaÑ 22 
TaÓhÈya 93 
Tato 89 
Tattako 33 
Tattha 128 



 TherÊgÈthÈ-aÔÔhakathÈya 318 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ta ] 
TathÈ 128 
Tath|pamÈ 264 
TadÈ 210 
TadekaÔÔhe 97 
TantikhÊlake 264 
TantÊhi 264 
TamokhandhaÑ 10, 36, 51 
TaritvÈ 251 
Tare 14 
TassÈ 102 
TahiÑ tahiÑ 218 
TÈ 219 
TÈÓaÑ 250 
TÈta 226 
TÈto 272 
TÈdinaÑ 213 
TÈdisikaÑ 263 
TÈpanÈ 250 
TÈlavatthukatÈ 291 
TÈvatiÑsÈ 174 
TÈsaÑ 56 
TiÓakaÔÔhasÈkhÈpalÈsaÑ 294 
TiÓukkÈ 297 
TiÓÓÈ 252 
TidasÈ 123 
TiladaÓÉakÈriva 220 
TisattisatÈni 290 
TucchÈ 287 
T| riyÈriva 262 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ta - Tha ] 
T|lapuÓÓasadisopamÈ 220 
Te 29 
Tena tena 129 
Tevijjo 213 
Theri 243 
Therike 6 
ThevikÊva 219 

[ Da ] 
DakÈbhisecanÈ 211 
Dakkhiya 262 
DakkhisaÑ 89 
DaÉÉhÈ 56 
DaÓÉaÑ 24, 125 
DaÓÉabhayabhÊtÈ 210 
DaÓÉena 235 
DantaÑ 274 
DantÈ 77, 244 
DamakaÑ 274 
DamappattÈ 178 
Damassu 297 
DamitaÑ 55 
DayitÈ 272 
DaraÑ 40 
DasakkhattuÑ 299 
DaharÈ 247 
DaharikÈ 291 
DaharikÈsi 288 
DaÄhaparakkame 147 
DÈni 102 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
DÈyÈdikÈ 242 
DÈyÈdo 77 
DÈrake 276 
DÈrukapillakÈni 264 
DÈlimalaÔÔhiÑ 234 
DÈsakammakarÈni 247 
DiÔÔhiyo 171 
DiÔÔho 29 
DinnÈ 288 
DibbaÑ 287 
DibbÈ 53 
Divase divase 290 
DivÈvihÈrÈ 110 
DisvÈ 91 
Dukkhato 21 
Dukkhadhammehi 45 
Dukkhassa 164 
DukkhasamudayoruddhÈ 287 
DukkhÈ 146 
DukkhitÈ 37 
DukhaÑ 185 
DukhÈ 250 
DuggatÈ 124 
DuggatigamanaÑ 250 
DuggandhÈ 204 
Dutiyakulikassa 274 
Dutiyo 205 
DuddasaÑ 59 
DubbacanaÑ 273 
DubbalÈ 37, 102 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
Dussate 273 
D|ragatÈ 262 
D|ra~gamÈ 227 
D|seyyaÑ 288 
DeÉÉubhaÑ 31 
Detha 143 
DevakÈyaÑ 39-40 
DevÈ 123 
Devesupi 290 
DesitÈ 259 
DesentiÑ 63 
Desenti 227 
Desente 287 
DessÈ 273 
DehaÑ 14, 45 
DehakÈni 264 
Dehi 292 
DosaÒca 25, 31 
DvijÈtÊ 275 
DvipadaseÔÔho 275 

[ Dha ] 
DhanikapurisapÈtabahulamhi 276 
DhammaÑ 59 
DhammajÊvino 227, 233 
DhammaÔÔhaÑ 252 
DhammadharÈ 227 
DhammasaÑvegaÑ 180 
DhammÈdÈsaÑ 186 
Dhammehi 63 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Dha ] 
DhÈtuyo 21 
DhÈraya 261 
DhÈrehi 14 
DhÊtÈ 143 
DhutakilesÈyo 271 
DhuttakÈnaÑ 205 
Dhuttako 258 
Dhunanti 226 
DhuvaÑ 248 
DhovantÊ 273 

[ Na ] 
NaÑ 274 
NaggÈ 129 
Na~galaÑ 276 
Na~galehi 111 
Natthi 102 
NadÊtitthÈni 90 
NadÊtÊramhi 55 
Namo 146 
NavanavÈ 290 
Navanivesamhi 299 
NÈgaÑ 55 
NÈgabhogasadisopamÈ 220 
NÈgÈ 211 
NÈgo 235 
NÈdhigaÑ 124 
NikujjiyÈ 36 
Nikkhipa 260, 274 
NikkhipitvÈna 36 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
NikkhipissÈmi 45 
Nikkhamma 110 
NighaÑ 293 
NiccaÑ 147 
NicchÈtÈ 164 
NijjaressÈmi 275 
NibbÈnaÑ 97 
NibbÈnapattiyÈ 29 
NibbÈnÈbhiratÈ 251 
NibbindaÑ 34 
NibbindahaÑ 34, 89 
NibbinnÈ 291 
NibbutÈ 23, 77, 102 
Nibbuyhati 289 
NimmÈnaratino 175 
NiyakÈ 289 
Niyojayi 125 
NiyyÈdayÈhi 242 
Nirato 176 
Niraye 295 
NirupatÈpaÑ 298 
Nir|padhiÑ 241 
NirodhaÑ 13 
NirodhÈ 288 
Nillacchesi 275 
Nivattassu 234 
Nivesaye 265 
NisinnÈ 81 
NisinnÈya 93 
NisÊdatha 122 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
NisumbhissaÑ 235 
NissaÔÔhaÑ 291 
NissaraÓaÑ 241 
Nihacca 110 
NihatamÈnaÑ 273 
NekkhammaÑ 247, 272 
NettÈ 218 
NeraÒjaraÑ 235 
No 69 
NhÈtako 213 
NhÈpanucchÈdanehi 91 

[ Pa ] 
Pakampito 176 
PakÈsikaÑ 80 
PakiÓÓakesÊ 129 
Pakubbati 211 
Pakko 275 
PakkhaÑ 274 
PakkhÈlayitvÈna 120 
PaggharitaÑ 289 
Pa~kadharÊ 110 
PaccÈgamissÈmi 251 
PacchÈnutÈpinÊ 172 
PajahitvÈna 164 
PajÈnanti 227 
Pajjalito 176 
Pajjittha 266 
PaÒcakaÔukena 296 
PaÒcakkhattuÑ 46 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PaÒcasatÈ 128 
PaÒÒÈpayiÑ 275 
PaÒÒÈya 10 
PaÒÒÈsÊlaparakkamaÑ 226 
PaÔÈcÈrÈ 128 
PaÔÈcÈrÈnusÈsaniÑ 168 
PaÔiccharayi 274 
PaÔimukkaÑ 295 
PaÔinissaja 297 
PaÔiladdhÈna 130 
PaÔivijjhi 170 
PaÔhamajjhÈnaÑ 291 
PaÔhamavasanto 260 
PaÔhamasamodhÈnaÑ 300 
PaÓÊdhehi 175 
PaÓÉu 82 
Pati 218, 235 
PateyyuÑ 290 
PatodaÑ 180 
PattaÑ 125 
PattakaÑ 36 
PattalÊmakulavaÓÓasÈdisÈ 219 
PattiyÈ 165 
Patto 77 
PatthanÈpi 91 
Patthaye 248 
PatthitÈ 143 
Patthesi 242 
PadaÑ 130, 170 
PadÈlaya 10 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PadÈliya 36, 51, 166 
PadÊpito 176 
PadhÈnapahitatto 180 
PanaccakÈ 264 
Pannaraseriva 10 
Pabujjhasi 225 
PabbataÑ 35 
Pabbatantare 262 
PamattÈ 248 
Pamuccati 211 
Pamocesi 146 
Pamodite 247 
PayÈtuÑ 263 
PayuÒjati 298 
Parato 98 
Paradatt|pajÊvino 225 
ParadÈraÑ 275 
ParabhattaÑ 289 
ParamaÑ 92 
Paramatthe 125 
ParikammaÑ 261 
ParikammakÈrikÈ 273 
ParikkhÊyanti 249 
Parikrite 264 
Parikleso 249 
ParicaraÑ 140 
ParitappayiÑ 241 
Paritappasi 241 
ParidevanÈ 128 
PariniÔÔhitaÑ 227 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
ParipuÓÓÈya 10 
Parip|ritÈ 292 
ParibÈhiro 212 
PariyuÔÔhitÈ 82 
ParivahitvÈ 276 
ParisuddhapadaÑ 259 
PariÄÈhÈ 296 
PariÄÈho 42 
Palokite 98 
Palobhaya 263 
PavaÉÉhati 184 
Pavanti 260 
PavapaÑ 119 
Pavecchasi 225 
PasavÊ 111 
PasÈdaÑ 273 
PasÈditÈ 286 
PasÈresiÑ 51 
PasuÑ 25 
Passa 295 
Passati 77 
Passiya 266 
PahÈsiÑ 98 
Pahitatte 147 
PÈÔaliÑ 234 
PÈÔalibbalitÈ 219 
PÈÔihÈriyapakkhaÒca 39 
PÈÓo 261 
PÈtaÑ 272 
PÈdaÑ 55 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PÈdÈni 21, 122 
PÈde 51, 123 
PÈnaÑ 142 
PÈpakaÑ 213 
PÈpakammaÑ 211 
PÈpassa 226 
PÈpuÓi 91 
PÈraÑ 233 
PÈrutÈ 6 
PÈvacane 291 
PÈsaÑ 80 
PÈsaÓÉÈ 171 
PÈsaÓÉe 170 
PÈsÈdaÑ 291 
PÈsÈdanivÈtavÈsinÊ 261 
PÈsÈdikÈ 272 
PiÓÉaÑ 81 
PiÓÉakaÑ 9 
PiÓÉapÈtaÑ 24 
PiÓÉitÈ 265 
Pitupitusveva 294 
PidahitvÈ 291 
PiyaÑ 25, 163 
Piyattaro 262 
PiyÈ 225 
Pivanti maÒÒe 63 
Pihayanti 227 
PiÄandhanaÑ 80 
PÊtÈva 62 
PÊtisukhasamappitÈ 51 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PÊtisukhena 166 
PÊtena 296 
PÊnavaÔÔasahituggatÈ 219 
PÊhaye 247 
PÊÄakoÄikÈ 265 
PÊÄiyamÈnassa 290 
PuÒÒaÑ 111 
PuÒÒampi 211 
PuÓÓapattaÑ 242 
PuÓÓÈ 226 
PuÓÓe 10 
PuttakÈ 275 
PuttaphalaÑ 235 
PuttasokÈ 235 
Putte 98 
Putto 77 
PuthujjanÈ 44 
Puthulomova 297 
Puth| 248 
Puna 125 
PunappunaÑ 177 
Punabbhavo 102 
Pupphap|ra 217 
PupphitaÑ 234 
Pubbasamudde 295 
PubbuÄakÈ 265 
PubbenivÈsaÑ 77 
PubbenivÈsacaritaÑ 299 
PurakkhatÈ 176 
Puravare 272 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PurÈÓakaÑ 266 
PurisadammasÈrathinÈ 184 
Pure 175 
Pure cariÑ 110 
P|tikÈyaÑ 289 
P|rassu 10 
PetÈni 241 
Peto 128 
PoÔÔhiÒca 274 

[ Pha ] 
PharitvÈ 166 
PhalavipÈko 275 
PhÊtaÑ 242 
PhÊtÈni 247 
PhuÔÈ 20 
PhullaÑ 234 
PhusayiÑ 142 
Phusehi 13 
PheÓapiÓÉopamassa 295 

[ Ba ] 
BandhanaÑ 235 
BandhaniyÈ 250 
Bandho 249 
BahiddhÈ 171 
BahuÑ 81 
Bahu-ÈyÈsaÑ 248 
BahukaÑ 146 
BahukaÓÔakÈ 204 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ba ] 
BahutarÈ 287 
BahudukkhÈ 251 
BahudukhÈnaÑ 220 
BahuvighÈtÈ 287 
BahuvighÈte 295 
Bahuvitte 143 
BahussutÈ 227 
BahussutÈyo 271 
Bah|naÑ 147 
Bah|ni 297 
Bah|vatasamÈdÈnÈ 90 
Bah|hi 45 
BÈdhayissasi 235 
BÈlalÈpanaÑ 80 
BÈlo 184 
BÈÄhadubbalÈ 35 
BujjhiÑ 92 
Buddhavarassa 266 
BuddhavÊra 146 
BuddhasÈsanaÑ 21, 63 
BuddhasÈsane 287 
BuddhasutaÑ 263 
Buddhassa 77 
BuddhÈna 147 
Buddhena 29 
Buddho 235 
Bojjha~gaÑ 165 
Bojjha~gÈ 29 
BodhÈya 248 
BodhiÑ 275 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ba ] 
Bodhi 271 
ByapÈnudiÑ 241 
ByapÈnudi 59 
ByasanaÑ 249 
ByasanÈni 185 
ByÈkari 299 
ByÈruddhÈ 248 
ByÈlikaÑ 272 
BrahmacariyaÑ 288 
BrahmacÈrini 266 
Brahme 212 
Br|si 67 

[ Bha ] 
BhagavÈ 29 
BhaggÈ 219 
BhajitabbÈ 184 
BhaÓasi 178 
BhaÓatÊ 274 
BhaÓi 186 
BhattacoÄassa 124 
BhattatthaÑ 271 
BhattikataÑ 273 
Bhattena 40 
Bhadde 110 
BhadraratÈ 14 
Bhadre 14 
BhamaravaÓÓasÈdisÈ 217 
BhamukÈ 218 
BhayaÑ 247, 293 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Bha ] 
BhayadassiniÑ 294 
BhayÈnakaÑ 289 
Bhavagate 287 
BhavataÓhÈya 288 
BhavÈ 176 
Bhave 22 
BhastaÑ 289 
BhassarÈ 218 
BhÈgimÈ 177 
BhÈjanaÑ 273 
BhÈvitÈ 29 
BhÈvitindriyÈ 170 
BhÈvito 186 
BhÈventÊ 97 
BhÈvehi 13 
BhiÑsanakaÑ 260 
BhikkhuniÑ 51 
BhikkhunÊ 170 
Bhikkhuno 97 
Bhiduro 44 
BhÊmar|po 250 
BhujissÈ 252 
BhuÒja 9 
BhuÒjati 172 
BhusaÑ 211 
Bh|tapati 252 
Bh|miyaÑ 235 
BhogÈ 288 
BhogÈni 242 
BhogÈ sukhÈ 291 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Bha ] 
BhojjaÑ 142 
Bhoti 211 

[ Ma ] 
MaÑ 110 
MaÑsapes|pamÈ 292 
MakkaÔiyÈ 275 
MakkhitaÑ 265 
MagadhÈ 111 
MaggaÑ 165 
MaggaÒca 127 
MaggaÔÔha~gikayÈnayÈyinÊ 264 
Maggayasi 263 
MaggÈ 29 
Maggena 263 
MaccudheyyaÑ 14 
MacchikÈ 211 
Majjhassa 143 
MaÒÒamÈnÈ 233 
MaÓi 218 
MaÓikanakabh|sita~go 291 
MaÓikuÓÉalaÒca 242 
MaÓÉe 271 
MatapatikÈ 186 
MattÈ 80 
MadanaÑ 248 
Maddati 93 
MadhuÑ 62 
MadhuraÑ 219 
ManaÑ 265 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
ManasÈ 20 
ManÈpÈ 272 
Manussar|pena 128 
ManussalÈbhamhi 295 
MantabhÈÓÊ 227 
MantavatiyÈ 286 
MandhÈtÈ 292 
Marituye 275 
Mahaddhane 143 
Mahanto 250 
MahÈvisÈ 251, 292 
MahÈvÊrÈ 235 
MahilÈ 276 
Mahesino 252 
MahesÊhi 250 
MÈnaÑ 164 
MÈnusakamhi 299 
MÈnusÈ 53 
MÈmike 178 
MÈlavaÓÓakaÑ 261 
MÈlinÊ 141 
MÈluteritÈ 260 
MigabandhakÈ 211 
Migaluddako 233 
MittaratÈ 13 
Mitte 13 
Mittehi 124 
MithilaÑ 130 
Mukhato 243 
Muccassu 9 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MucchitÈ 287 
MuÒcanti 297 
MuÓÉaÑ 249 
MuÓÉÈ 40, 170 
MuttÈ 8 
MuttikÈ 30 
MuttiyÈ 16 
Mutte 9 
MuddhajÈ 217 
Munayo 178 
MuniÑ 59 
MuninÈ 184 
Musalassa 30 
M|lam|likÈ 219 
Me 46 
MedhagaÑ 248 
MeruÑ 263 
MomuhÈ 170 
MohanaÑ 248 
MohanÈmukho 250 

[ Ya ] 
YaÑ 21 
YaÒÒo 228 
Yato 130 
YattakaÑ 143 
YathÈ 128 
YathÈbhuccaÑ 140 
YathÈbh|taÑ 93 
YadatthaÑ 163 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ya ] 
YadicchakaÑ 52 
Yassa 127 
YÈcitak|pamÈ 293 
YÈpenti 227 
YÈmÈ 175 
YugachiddaÑ 295 
YuÒjatha 249 
YuÒjantÊ 130 
YuÒjassu 13 
YuttÈ 291 
Y|thapo 275 
Yena 274 
Yo 146 
YogakkhemaÑ 14 
Yogakkhemassa 13 
YogÈ 12, 81 
Yogehi 9 
Yoniso 298 
Yobbanena 80 

[ Ra ] 
RajavaÉÉhanaÑ 248 
RajjuÑ 83 
RaÓaÑ 251 
RaÓakarÈ 251 
RatiÑ 298 
Rattassa 234 
RattÈ 248 
RattÊ 46 
RattindivaÑ 89 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ra ] 
RamaÓÊye 247 
RammaÑ 258 
RahitaÑ 260 
Rahitamhi 272 
Raho 213 
RÈgaÒca 25, 31 
RÈgo 42 
RÈjaputtehi 143 
RÈhuggahÈ 9 
RiÒcitvÈ 92 
RittakaÑ 265 
Rukkhapphal|pamÈ 292 
Rukkham|laÑ 31 
RundhantaÑ 211 
Ruppar|pakaÑ 265 
R|pavatiÑ 234 
R|pasamussaye 101 
R|piniÑ 274 
R|piyaÑ 227 
R|pe 34 
R|pena 80 
RogamÈvahaÑ 250 
Rogo 293 
Rocesi 172 
RodataÑ 293 

[ La ] 
LakkhiÑ 274 
La~ghetuÑ 263 
LaÔÔhihattho 233 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ La ] 
LabhanÊyaÑ 298 
LabhitvÈna 91 
LÈkhÈtambo 276 
LÈbhasakkÈra-ussukÈ 92 
LÈbhinÊ 52 
Li~giya 266 
Luddo 80 
L|nakesÊ 110 
LekhikÈ 218 
LokaÑ 184 
LokapajjotaÑ 142 
Lokamhi 177 
LokÈmisÈ 250 
Loko 176 
LobhanaÑ 248 

[ Va ] 
VacanaÑ 122 
VacchaÑ 273 
VajjamatinÊ 110 
VajjÈsi 235 
VajjhaghÈtÈ 211 
VaÒcaniyÈ 293 
VaÔÔaniriva 265 
VaÔÔapalighasadisopamÈ 219 
VaÔÔiÑ 120 
VaÉÉha 177 
VaÉÉhiyÈ 276 
VaÓÓar|pena 143 
VaÓÓitÈ 184 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VaÓÓena 80 
Vata 147 
Vattati 265 
VadhakÈ 249 
VadhabandhapariklesaÑ 173 
Vadhabandho 296 
Vadho 249, 293 
VanaÑ 55, 142 
Vanatho 177 
VanamantaraÑ 83 
Vanamhi 56 
VanasaÓÉacÈrinÊ 219 
Vane 140 
VantasamÈ 291 
VantÈ 250 
VandanÈ 147 
VandiÑsu 123 
VanditvÈ 110 
VaraÑ 83 
VarakÈ 272 
VarapuÒÒalakkhaÓaÑ 266 
ValÈhakaÑ 63 
ValibhippalambitÈ 218 
ValÊmatÈ 220 
VasaÑ 92 
VasantÊhaÑ 97 
Vasavattino 175 
VasÈnugo 260 
VasitÈ 186 
VasitvÈ 127 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VasÊkatÈ 234 
VasÊbh|taÑ 206 
VasuÑ 163 
VassÈni 82 
VaheyyuÑ 211 
VÈ 275 
VÈcÈdosabhayaÔÔitÈ 210 
VÈcÈya 22 
VÈti 31 
VÈraÓavatimhi 288 
VÈreyyaÑ 290 
VÈsitova 217 
VÈÄamigasaÑghasevitaÑ 260 
Vikale 264 
Vik|lakaÑ 289 
VicinantiyÈ 89 
VijÈtÈyo 185 
VijÈneyya 184 
VijjamÈne 296 
ViÒÒÈtasaddhammÈ 241 
VidaÑsentÊ 80 
ViddesanaÑ 276 
Viddessate 273 
VidhavÈ 124 
VinÈ 124 
VinÈmitÈ 219 
VinipÈtagatassa 290 
VinipÈtÈ 287 
VinipÈte 287 
VinibaddhÈ 264 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VinibbhujitvÈ 289 
VinÊtÈ 287 
Vineyya 40 
Vindatha 274 
VindiÑ 83 
Vindeyya 264 
Vipassato 69 
VipulÈya 276 
Vipulena 294 
Vipulo 228 
VippamuttaÑ 242 
Vippamuttena 9 
Vibh|sÈmaÓÉanaratÈ 91 
Vibh|sitvÈ 80 
VimanÈ 274 
VimalaÑ 97 
VimalÈ 226 
Vimale 262 
Vimucci 24, 37 
VimuttamÈnasaÑ 259 
VimokkhasaccadassÈ 298 
Vimokkho 120 
VirajaÑ 97 
VirajjahaÑ 34 
Virajji 89 
ViramÈsi 266 
ViralaÑ 218 
VirÈjiya 25 
VirÈjetvÈ 22 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
Vilokenti 227 
Vivajjiya 164 
VivaÓÓÈ 82 
VividhaÑ 80 
VisaÑyuttÈ 89, 244 
Visapatto 263 
VisÈradÈ 178 
Visuddhadassane 262 
VissaÔÔhe 264 
VihaÒÒasi 263, 297 
VihanÈmi 31 
ViharamÈnÈya 42 
Viharemase 260 
VihÈrake 93 
VihÈrÈ 46 
VÊtarajaÑ 259 
VÊtarÈgÈ 63, 244 
VÊthiyÈ 276 
VÊrÈ vÊrehi 13 
VuÉÉhike 23 
VusitaÑ 175 
Vedayase 211 
Vedasampanno 213 
VedhamÈnehi 211 
VellitaggÈ 217 
VesidvÈramhi 80 
VeÄunÈÄiyo 220 
VoÉh|nÈ 276 
Vosito 77 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SaÑ 227 
SaÑkiliÔÔhamanÈ 248 
SaÑkilesÈya 251 
SaÑkilesikÈ 250 
SaÑgacchiÑ 250 
SaÑghaÒca 59 
SaÑghÈÔiÑ 36 
SaÑghÈÔipÈrutaÑ 249 
SaÑghÈÔipÈrutÈ 40 
SaÑyojanÈni 164 
SaÑvutÈ 22 
SaÑvegaÑ 48 
SaÑsarataÑ 293 
SaÑsaranto 128 
SaÑsariÑ 146 
SaÑsÈro 293 
Sa-assukÈ 265 
SakaÓÔako 250 
SakÈ 289 
SakÈya 89 
SakiÑ 185 
Sakesa~gesu 261 
SakkÈyasmiÑ 176, 247 
Sakkoti 274 
SakyakulakulÊnÈyo 271 
SaggaÑ 211 
SaggÈpÈyaÒca 77 
Sa~kappo 242 
Sa~khataÑ 290 
Sa~khamuttÈva 226 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Sa~khalÈbaddho 297 
Sa~khÈragate 298 
Sa~khÈrÈ 179 
Sa~khÈr|pasamaÑ 170 
Sa~khÈre 98 
Sa~gÈme 123 
SacittaÑ 130 
SaccabrÈhmaÓo 213 
SaccavÈdino 220 
SaccavÈdivacanaÑ 217 
SaccÈni 296 
SaccÈbhisamayo 247 
SacchÈkÈsiÑ 130 
SacchikarÊ 275 
SaÒÒÈv|pasamaÑ 13 
SaÓhakamburiva 219 
SaÓhatu~gasadisÊ 218 
SaÓhan|purasuvaÓÓamaÓÉitÈ 220 
SaÓhamuddikasuvaÓÓa- 
   maÓÉitÈ 219 
SatiÑ 170 
SatimatÊ 171 
Satimanto 227 
SattaÑ 127 
Sattaratanassa 299 
SattÈ 44 
SattÈhaÑ 275 
Sattis|l|pamÈ 67, 293 
SatthÈ 243 
Satthuvacane 130 
SatthusÈsanakÈrikÈ 120 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Saddahanti 300 
SaddhaÑ 91 
SaddhammasobhanÈ 252 
Saddhamme 248 
SaddhÈ 252 
SaddhÈya 247 
SaddhÈyikÈ 51 
SantaÑ 170 
SantarabÈhirÈ 226 
Santasanti 287 
SantÈpitÈ 296 
SantiÑ 46, 180 
SantiyÈ 248 
SantÊ 97 
SannihitaÑ 273 
SapattÈ 249 
Sapattikampi 184 
SappaÒÒÈ 63, 235 
Sappasir|pamÈ 250 
SappasiropamÈ 292 
SappurisÈ 184 
SabbakÈmesu 247 
SabbagarahitÈ 186 
Sabbattha 297 
SabbayogavisaÑyuttÈ 12 
SabbasaÑyojanakkhaye 251 
SabbasattÈnaÑ 146 
Sabbaso 260 
SabbÈbharaÓasaÒchannÈ 141 
Sabbe 29 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SabhariyÈ 204 
SamaÑ 48 
Samagge 147 
SamaÓamÈnino 235 
SamatikkamaÑ 171 
SamappitÈ 287 
Samabhihato 288 
Samavassari 180 
SamÈdhesiÑ 120 
SamÈnayi 212 
SamÈne 296 
SamÈhitÈ 63 
SamuggataÑ 261 
Samucchinno 42 
Samussayo 220 
Sam|laÑ 22 
Sam|lako 263 
Sam|hato 42 
SampannÈ 143 
Sampavedhe 206 
SammaÔÔhaÑ 220 
SammÈ 69 
SammukhÈ 110 
SarakÈÓakacchapaÑ 295 
Sarajo 259 
SaraÓaÑ 59 
Saramhase 262 
SarÈhi 295 
SaritvÈ 48 
SalomagandhikaÑ 218 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SallaÑ 59 
SallabandhanÈ 249 
SavanagandhaÑ 289 
SavighÈto 250 
SÈ 81 
SÈkaÔikakulamhi 276 
SÈkuntiko 234 
SÈkete 142 
SÈjja 39 
SÈÓavÈkasÈdisÈ 217 
SÈdukÈmÈ 225 
SÈdhayÈmi 273 
SÈdhu 30 
SÈpateyyaÑ 247 
SÈmaÒÒatthaÑ 92 
SÈyaÑ 272 
SÈvake 147 
SÈsa~kaÑ 248 
SÈsanaÑ 122 
SÈsanakarehi 286 
SikkhamÈnÈ 97 
SikkhamÈnÈya 102, 243 
Sikkhassu 11 
SikkhÈya 11 
SindavÈraÒÒe 276 
SiyaÑ 260 
SiyÈ 20 
SiraÑ 295 
SÊtaÑ 211, 212 
SÊtibhÈvÈbhika~khinÊ 251 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SÊtibh|tÈ 23, 77, 178 
SÊtuÓhena 125 
SÊte 210 
SÊlavatiÑ 273 
SÊlavatÊ 287 
SÊlasampannÈ 120, 174 
SÊlÈni 288 
SÊsamhi 293 
SÊsassa 90 
Su 177 
SukataÑ 219 
SukkaÑ 63 
SukkapakkhavisosanÈ 251 
SukkÈ 63 
SukkÈna dhammÈnaÑ 226 
Sukkehi 63 
SukkhaÉÈkaÑva 6 
SukhaÑ 83 
Sukhato 31 
Sukhadukkhe 264 
SukhanisinnÈ 272 
SukhumÈliniyo 185 
Sukho 260 
SugataÑ 129 
Sugatena 259 
Su~ko 33 
SucittaÑ 80 
SucittitÈ 264 
SuÒÒatassa 52 
SuÓa 272 



 TherÊgÈthÈ-aÔÔhakathÈya 334 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SuÓitvÈna 51 
SuÓhaÑ 272 
SutvÈ 122 
SutvÈna 97 
SuduttaraÑ 14 
SuddhavasanÈ 247 
SudhotarajapacchadaÑ 261 
SundarÊ 242 
SupÈhi 6 
Supi 225 
Supinanteva 265 
SupinopamÈ 292 
SupupphitaggaÑ 205 
SuppamajjitÈ 219 
Suppavedite 248 
SubhaÑ 258 
SubhasaÒÒÈ 82 
SubhÈvitÈ 206 
SubhÈveti 291 
SumattaÑ 233 
SumuttÈ 16 
SumuttikÈ 30 
SumedhaÑ 298 
SumedhÈ 286 
SurabhÊ 217 
SurucirÈ 218 
SuropitaÑ 218 
SuvaÓÓapÈdapaÑ 265 
SuvasanÈ 141 
Suvasanehi 260 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SuvimuttacittÈ 186 
Suvisamo 250 
SuveÓÊhi 218 
SusaÑvutÈ 174 
SusamÈhite 69 
SusamÈhito 77 
SusumÈrÈ 211 
S|karikÈ 211 
S|ciÑ 120 
S|riyaÒca 90 
SeÔÔhiputtehi 143 
SeyyaÑ 91, 120 
Sokapariddavo 249 
SokaparetÈya 59 
SokabhayabhÊtÈ 299 
SokÈnasambhavo 130 
Socitena 288 
Sotthi 266 
So’palepapatito 220 
Sobhate 219 
Sobhane 243 
SombhÈ 264 

[ Ha ] 
HaÒÒante 287 
HatakulikÈ 186 
Hato 263 
HatthÊ 242 
HadayassitaÑ 59 
Hadaye 40 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 335 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ha ] 
Hane 212 
Haricandanalitta~giÑ 234 
HÈÔakasannibhe 262 
HiÑsemi 273 
Hi 29, 264 
HitvÈ 25 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ha ] 
HiraÒÒaÑ 227 
HÊnaÑ 83 
HÊnÈ 179 
HetujÈte 98 
HemavaÓÓaÑ 243 
Hehiti 213



  

 



  

TherÊgÈthÈ-aÔÔhakathÈya 
 

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
Akkosakammassa ÈdÊnavÈ 221 
AkkhaÓÈ dullabhÈ cattÈro 12 
AggasÈvikÈ dve 303 
AgginamakkÈrÈdinigaÓÔhatapa 90 
A~guÔÔhato khÊraÑ nibbatti 
   puÒÒiddhiyÈ 191, 194 
AÒÒatarÈtheriyÈ 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 5, 78 
AÒÒatarÈtheriyÈ 
   dhammÈbhisamayo 5, 78 
AÒÒatarÈtheriyÈ pubbakammaÑ 
 4, 78 
AÒÒatarÈtheriyÈ 
   mÈtÈpitaro 5, 78 
AÔÔhagarudhammapaÔiggaha- 
   Ó|pasampadÈ 
   MahÈpajÈpatigotamÊ 4 
AÔÔha~guposatha 39 
AÔÔhinagar|pamÈ 84 
AÔÔhÊnaÑ saÒcayaÑ 
   Vepullapabbat|pamÈ 294 
AÉÉhakÈsitheriyÈ 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 31 
AÉÉhakÈsitheriyÈ 
   pubbadosÈ 31 
AÉÉhakÈsitheriyÈ 
   mÈtÈpitÈdayo 31 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AttharaÓa, pÈvuraÓadÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 23 
AnattalakkhaÓasuttassa 
   desanÈkÈlo 
   pakkhassa paÒcamiyaÑ 3 
AnÈgÈmiphalassa abhabbatÈ 
   gihibhÈve 6 
AnÈgÈmÊ apaÔibaddhacittÈ 
   kÈmesu 20 
AnÈgÈmÊ ÈhÈre 
   alolÈ 17 
AnÈgÈmÊnaÑ adhÈraÓaÑ 
   ala~kÈraÑ 6 
AnÈgÈmÊ sakabhariyampi na 
   phusanti 16-7 
AnopamÈtheriyÈ 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 142 
AnopamÈtheriyÈ 
   pubbakammaÑ 142 
AnopamÈtheriyÈ 
   mÈtÈpitÈdayo 142 
AntÈ dve 3 
ApakkhikovÈdassa 
   asobhanÈ 105 
AparÈ-uttamÈtheriyÈ 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 50 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AparÈ-uttamÈtheriyÈ 
   pubbakammaÑ 51 
AparÈ-uttamÈtheriyÈ 
   mÈtÈpitÈdayo 52 
AparÈsÈmÈtheriyÈ 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 47 
AparÈsÈmÈtheriyÈ 
   pubbakammaÑ 47 
AmbapÈlÊkumÈrikÈya 
   mÈtÈ ciÒcÈ 214 
AmbapÈlÊtheriyÈ 
   pubbakammaÑ 214 
AmbapÈlÊtheriyÈ pubbadosÈ 214 
AbhayÈkumÈrikÈya 
   cetopaÓidhi 42 
AbhayÈtheriyÈ 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 42-3 
AbhayÈtheriyÈ pubbakammaÑ 42 
AbhayÈtheriyÈ 
   mÈtÈpitÈdayo 42-3 
AbhayÈmÈtutheriyÈ 
   jatiÔÔhÈnaÑ 40 
AbhayÈmÈtutheriyÈ 
   pubbakammaÑ 40 
Abhir|patÈya 
   doso 197, 214 
Abhir|panandÈtheriyÈ 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 26 
Abhir|panandÈtheriyÈ 
   pubbakammaÑ 26 
Abhir|panandÈtheriyÈ 
   mÈtÈpitÈdayo 26 
Arahattadhajassa dÈnaÑ 2 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A - Œ ] 
AriyÈ 227 
AvihÈpattajanÈ satta 230 
Assu,thaÒÒa, rudhirÈnaÑ 
   cattÈro mahÈsamudd|pamÈ 294 
AhivÈtaroga 123 
ŒrÈmadÈnassa phalaÑ 278 
ŒsanadÈnassa phalaÑ 57-8 

[ I ] 
Itthi, purisÈnaÑ 
   arahattÈnur|pÈni 69 
ItthibhÈvadukkha 184-5 
ItthiyÈ bhÈriyakammaÑ 195 
Itthiyo nÈma 
   sabbadosakarÈ 151 
ItthÊnaÑ alikavacanaÑ 194 
ItthÊnaÑ dva~gulapaÒÒÈ 68-9 
ItthÊnaÑ lolÈ 103 
ItthÊpi paÓÉitÈyeva 104 
IsidÈsÊtheriyÈ jÈtiÔÔhÈnaÑ 267 
IsidÈsÊtheriyÈ 
   pubbadosÈ 267 
IsidÈsÊtheriyÈ 
   mÈtÈpitÈdayo 267 

[ U ] 
UttamÈkumÈrikÈya 
   cetopaÓidhi 49 
UttamÈtheriyÈ jÈtiÔÔhÈnaÑ 48 
UttamÈtheriyÈ pubbakammaÑ 48 

 



 LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 339 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
UttarÈtheriyÈ jÈtiÔÔhÈnaÑ 167 
UttarÈtheriyÈ pubbakammaÑ 167 
UttarÈtheriyÈ 
   mÈtÈpitÈdayo 167 
UtusappÈyalÈbhassa 
   ÈnisaÑsÈ 120 
UdukkhalakammaÑ 
   puttadÈrassa posanaÑ 121 
Upakassa ÈvÈhakammaÑ 229 
Upakassa mÈyÈ 229 
Uposathassa 
   ÈnisaÑso 39, 49, 50 
UppaladÈnassa ÈnisaÑso 43 
UppalavaÓÓÈ 
   iddhimantÊnaÑ aggÈ 202 
UppalavaÓÓÈtheriyÈ 
   pubbakammaÑ 190 
UppalavaÓÓÈtheriyÈ 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 190 
UppalavaÓÓÈtheriyÈ 
   patthanÈkammaÑ 190 
UppalavaÓÓÈtheriyÈ 
   mÈtÈpitÈdayo 190 
UppalavaÓÓÈya pacchimabhave 
   mÈtÈpitÈdayo 197 
UppalavaÓÓÈya pacchimabhave 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 197 
UbbiritheriyÈ jÈtiÔÔhÈnaÑ 55-6 
UbbiritheriyÈ pubbakammaÑ 55 
UbbiritheriyÈ 
   mÈtÈpitÈdayo 55-6 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U - E ] 
UbbirimahesiyÈ sokÈ 56 
UmmaggapaÔipannapuggalÈ 93 
Ekato upasampannÈ 
   paÒcasatasÈkiniyo 4 

[ Ka ] 
KaÔacchumattabhikkhÈ- 
   dÈnassa ÈnisaÑso 40 
KaÓÉaka-assajÈrÈ 2 
KalahavivÈdasuttassa 
   desitaÔÔhÈnaÑ 4 
KalyÈÓamittasevanÈya 
   ÈnisaÑsÈ 184 
KahÈpaÓavassena na, 
   titti kÈmesu vijjati 292 
KÈÓakacchapopamÈdi 48 
KÈmarÈgupaddutassa ÈdÊnavÈ 78 
KÈmÈnaÑ atittÈva 
   maranti narÈ 292 
KÈmÈnaÑ ÈdÊnavÈ 67 
KÈsijanapadÈnaÑ Èyo 
   ekadivasaÑ 33 
KÈÄudÈyittherassa 
   abhiyÈcanaÑ 3 
KisÈkumÈrikÈya 
   sokummÈdapattÈ 181 
KisÈgotamÊ aggÈ 
   l|khacÊvaradhÈrÊnaÑ 182 
KisÈgotamÊtheriyÈ 
   adhikÈrakammaÑ 181 



340 TherÊgÈthÈ-aÔÔhakathÈya 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KisÈgotamÊtheriyÈ 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 181 
KisÈgotamÊtheriyÈ 
   pubbakammaÑ 181 
KisÈgotamÊtheriyÈ 
   mÈtÈpitÈdayo 181 
KuÔidÈnassa ÈnisaÑso 144 
KumÈrÈnaÑ paÒcasatÈnaÑ 
   dhammÈbhisamayo 196 
KusalÈtheriyÈ 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 93-4 
KusalÈtheriyÈ 
   pubbakammaÑ 93-4 
KusalÈtheriyÈ 
   mÈtÈpitÈdayo 93-4 
KusalÈtherÊ dibbacakkhukÈnaÑ 
   aggÈ 96 
KesadÈnassa phalaÑ 130 

[ Kha ] 
KhÊÓÈsavattheriyÈ 
   akkosÈnaÑ dosÈ 31, 204 
KhÊÓÈsavÈnaÑ abhabbÈ kÈmÈ 53 
KhemÈkumÈrikÈya 
   patthanÈkammaÑ 130 
KhemÈtheriyÈ jÈtiÔÔhÈnaÑ 130-1 
KhemÈtheriyÈ 
   pubbakammaÑ 130 
KhemÈtheriyÈ 
   mÈtÈpitÈdayo 130-1 
KhemÈ mahÈpaÒÒÈnaÑ aggÈ 139 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ga ] 
GandhadÈnassa phalaÑ 74 
GuttÈtheriyÈ jÈtiÔÔhÈnaÑ 162 
GuttÈtheriyÈ pubbakammaÑ 162 
GuttÈtheriyÈ 
   mÈtÈpitÈdayo 162 

[ Ca ] 
CandÈtheriyÈ jÈtiÔÔhÈnaÑ 123 
CandÈtheriyÈ pubbakammaÑ 123 
CandÈtheriyÈ mÈtÈpitÈ- 
   dayo 123 
CariyÈnaÑ anukkamÈ 1 
CariyÈyo tisso 1 
CÈpÈtheriyÈ jÈtiÔÔhÈnaÑ 228 
CÈpÈtheriyÈ pubbakammaÑ 228 
CÈpÈtheriyÈ mÈtÈpitÈ- 
   dayo 228 
CÈpÈya puttatosanagÊtaÑ 230 
CÈpÈya nippÊÄanavÈcÈ 231 
CÈlÈtheriyÈ jÈtiÔÔhÈnaÑ 169 
CÈlÈtheriyÈ pubbakammaÑ 168-9 
CittÈtheriyÈ jÈtiÔÔhÈnaÑ 34 
CittÈtheriyÈ pubbakammaÑ 34 
CittÈtheriyÈ mÈtÈpitÈ- 
   dayo 34 
CittÈsamÈdhÈnassa ÈdÊnavÈ 47 
Cetiye mekhalÈdÈnassa 
   ÈnisaÑso 36 

 



 LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 341 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Cha - Ja ] 
ChannasahÈya 2 
JanapadakalyÈÓiyÈ 
   nÈmÈni tÊÓi 83 
JÈyampatikÈnaÑ pabbajitÈ 75 
JentÈtheriyÈ jÈtiÔÔhÈnaÑ 29 
JentÈtheriyÈ mÈtÈpitÈ- 
   dayo 29 

[ Ta ] 
TicÊvaradÈnassa Èni- 
   saÑso 5, 75, 116, 144 
TissÈtheriyÈ jÈtiÔÔhÈnaÑ 11 
TissÈtheriyÈ pubbakammaÑ 11 
TissÈtheriyÈ mÈtÈpitÈ- 
   dayo 11 
TeladÊpadÈnassa ÈnisaÑso 94 

[ Da ] 
DantikÈtheriyÈ ceto- 
   paÓidhi 55 
DantikÈtheriyÈ jÈtiÔÔhÈnaÑ 53 
DantikÈtheriyÈ pubbakammaÑ 53 
DantikÈtheriyÈ mÈtÈ- 
   pitÈdayo 53 
DasasÊlassa ÈnisaÑso 103 
DÊpap|jÈya phalaÑ 65 
DukkarakÈrikaÑ karoti 
   chabbassÈni Uruvelavane 2 
Duppuriso nÈma sukhena 
   ÔhÈtuÑ na sakkÈ 103 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
Dura~gamÈ 227 
Duten|pasampadÈ 
   aÉÉhakÈsÊgaÓikÈ 32 
DevaccharapaÔibhÈgÈ itthiyo 131 
DevatÈ ÈyÈcitÈ Buddha- 
   bhÈvÈya 1, 2 
DevatÈnaÑ dhammaghosanaÑ 62 

[ Dha ] 
Dhammacakkapavattana- 
   suttassa desanÈkÈlo 3 
DhammadinnÈ aggÈ 
   dhammakathikÈnaÑ 20 
DhammadinnÈtheriyÈ 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 16 
DhammadinnÈtheriyÈ 
   pubbakammaÑ 16 
DhammadinnÈtheriyÈ mÈtÈ- 
   pitÈdayo 16 
DhammadinnÈtheriyÈ vivekÈ 17 
DhammadinnÈya bhattÈ 
   VisÈkhÈseÔÔhi 16 
DhammasenÈpatissa 
   kaniÔÔhabhaginiyo 169 
DhammÈtheriyÈ jÈtiÔÔhÈnaÑ 24 
DhammÈtheriyÈ 
   pubbakammaÑ 24 
DhuttÈ d|senti itthÊnaÑ 32 

[ Na ] 
Nanda,RÈhulakumÈrÈnaÑ 
   pabbÈjeti VeÄuvane 4 
NanduttarÈtheriyÈ jÈtiÔÔhÈnaÑ 89 
NanduttarÈtheriyÈ 
   pubbakammaÑ 89 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 
[ Na ] 

NanduttarÈtheriyÈ madÈ 90 
NanduttarÈtheriyÈ mÈtÈ- 
   pitÈdayo 9 
NaÄapupphap|jÈya phalaÑ 10-34 
NigaÓÔhÈnaÑ uttamapabbajjÈ 104 
NibbÈnaÑ accutaÑ nÈma 97 
NimittÈni tÊÓi 2 
NirodhÈ vuÔÔhahantassa 
   dÈnassa phalaÑ 16 
Nisajjasukha 122 
NÊluppaladÈnassa phalaÑ 197 

[ Pa ] 
PakatisÈvikÈ nÈma tissÈ, 
   dhÊrÈ,vÊrÈti evamÈdikÈ 304 
Paccekabuddhap|jÈya 
   phalaÑ 10, 34 
PaccekabuddhÈnaÑ 
   iddhibhÈvo 197 
PaccekabuddhÈnaÑ kesÈdayo 196 
Paccekabuddhe aparajjhanassa 
   ÈdÊnavÈ 70 
Pacchimabhavikasattassa 
   gabbho 30 
PaÔÈcÈrÈ 114 
PaÔÈcÈrÈtheriyÈ jÈ- 
   tiÔÔhÈnaÑ 111 
PaÔÈcÈrÈtheriyÈ dhamma- 
   saÑvegakaraÓaÑ 115 
PaÔÈcÈrÈtheriyÈ mÈtÈ- 
   pitÈdayo 111 
PaÔÈcÈrÈ paÒcasatÈ 128 
PaÔÈcÈrÈya aticÈrÊ 111 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PaÔÈcÈrÈya gabbhavuÔÔhÈna- 
   dukkhÈ 
 112 
PaÔÈcÈrÈtheriyÈ 
   pubbakammaÑ 111 
PaÔÈcÈrÈya bhattÈ dÈsa- 
   kammakarÈ 111 
PaÔÈcÈrÈya “s|s|”ti saddÈ 113 
PadumapupphadÈnassa 
   phalaÑ 190-1 
PabbajjÈnaÑ nÈnÈkÈra- 
   ÓÈni 43-84 
ParacetanÈya doso 190-193 
ParacetanÈya phalaÑ 195 
ParadÈrikakammassa ÈdÊnavo 267 
PariveÓadÈnassa Èni- 
   saÑso 103, 111, 190 
PahÈnaÑ catubbidhaÑ 7, 8 
PiÓÉaÑ nÈma cattÈro paccayÈ 9 
PiÓÉapÈtadÈnassa phalaÑ 28, 56 
Pipphali, BhaddÈkÈpilÈnÊnaÑ 
   vaÑso 75 
PuÓÓÈtheriyÈ jÈtiÔÔhÈnaÑ 10, 207 
PuÓÓÈtheriyÈ 
   pubbakammaÑ 10, 207 
PuÓÓÈtheriyÈ mÈtÈ- 
   pitÈdayo 10, 207 
PuttakhÈdinÊ 241 
PuthulomamacchopamÈ 297 
PupphadÈnassa Èni- 
   saÑso 35, 47, 53 
PurisÈnaÑ kÈmalobho 
   atitto 192 
Purebhatta, pacchÈbhattÈnaÑ 
   puÒÒÈni 48 

 



 LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 343 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa - Ba ] 
P|vadÈnassa phalaÑ 222 
BahussutÈ 227 
BimbisÈraraÒÒo kÈmaguÓa- 
   giddhatÈ 40 
Buddhappamukhassa 
   saÑghikadÈnassa ÈnisaÑso 131 
BuddhamÈtÈti nÈmaÑ 
   paramadullabhaÑ 151 
Buddhassa nisÊdanaÑ 
   ApparÈjitapalla~ke 2 
Bodhirukkhap|jÈya phalaÑ 64 
Bodhirukkhe 
   dÊpap|jÈya phalaÑ 65 
Bodhisattassa abhinikkhamana- 
   kÈlo 2 
Bodhisattassa laddhabyÈkara- 
   ÓÈni 1 
Bodhisattassa sampajÈnaÑ 2 
Bodhisatto BodhimaÓÉe 
   sattÈhaÑ vipassanaÑ vaÉÉheti 2 
BrahmacariyÈnaÑ caraÓa- 
   kÈlÈ 59, 111, 131 
Brahmacariyassa ÈnisaÑso 111 
BrÈhmaÓaladdhi 208, 9 

[ Bha ] 
Bhagavato VeÄuvanaÑ Èdi- 
   vihÈraÑ 3 
BhaddÈkÈpilÈnÊtheriyÈ 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 70 
BhaddÈkÈpilÈnÊtheriyÈ 
   pubbakammaÑ 70 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Bha ] 
BhaddÈkÈpilÈnÊtherÊ pubbe- 
   nivÈsaÑ anussarantÊnaÑ 
   aggÈ 76 
BhaddÈkÈpilÈnÊtheriyÈ 
   mÈtÈpitÈdayo 70 
BhaddÈkuÓÉalakesÈtheriyÈ 
   adhikÈrakammaÑ 102, 3 
BhaddÈkuÓÉalakesÈtheriyÈ 
   pubbakammaÑ 102, 3 
BhaddÈkuÓÉalakesÈtheriyÈ 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 102-3 
BhaddÈkuÓÉalakesÈtheriyÈ 
   mÈtÈpitÈdayo 102-3 
BhÈjanÈnaÑ 
   udakasappagandhÈ 31 
BhikkhÈdÈnassa ÈnisaÑso 144 
BhikkhunÊnaÑ 
   ehibhikkh|pasampadÈ 
   natthi 301 
BhikkhunÊnaÑ bhedÈ 300-1 
BhikkhunÊsÈsanaÑ 
 MahÈpajÈpatigotamÊpamukhaÑ 4 

[ Ma ] 
MahallakassÈpi arahattÈnu- 
   k|latÈ 98 
MahÈkassapassa 
   kaniÔÔhabhaginiyo tisso 169 
MahÈpajÈpatigotamÊtheriyÈ 
   adhikÈrakammaÑ 114 
MahÈpajÈpatigotamiyÈ 
   iddhibhÈvo 154 



344 TherÊgÈthÈ-aÔÔhakathÈya 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MahÈpajÈpatigotamÊtheriyÈ 
   cetopaÓidhi Èyusa~khÈre 147 
MahÈpajÈpatigotamÊtheriyÈ 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 144 
MahÈpajÈpatigotamÊtheriyÈ 
   pubbakammaÑ 144 
MahÈpajÈpatigotamÊtheriyÈ 
   mÈtÈpitÈdayo 144 
MahÈdhammakathikÈ sukkÈtherÊ 62 
MahÈnase vaÉÉheti vipassanaÑ 6 
MahÈpajÈpatigotamÊ 
   rattaÒÒ|naÑ aggÈ 145 
MahÈpathaviyÈ kolaÔÔhimatt|- 
   pamÈ 294 
MahÈbodhito BÈrÈÓasÊ 
   aÔÔhÈrasayojanaÑ 3 
MahÈbodhirukkhassa 
   vandanaÑ 64 
MahÈvilokanÈni paÒca 2 
MahÈsatipaÔÔhÈnadesanÈya 
   paÔiladdhasaddhÈ 92 
MahÈsÈvikÈ nÈma MahÈpajÈ- 
   patigotamÊ-Èdayo 304 
MÈnathaddhaÒÈtakÈnaÑ 
   damanaÑ 3 
MÈnadhÈtukassa ÈdÊnavÈ 207 
MÈnopanissayakammassa 
   nissando 207 
MÈravaÒcanÈkÈra 66, 68 
MittÈkÈÄÊtheriyÈ 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 92 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MittÈkÈÄÊtheriyÈ 
   pubbakammaÑ 92 
MittÈkÈÄÊtheriyÈ mÈtÈ- 
   pitÈdayo 92 
MittÈtheriyÈ jÈtiÔÔhÈnaÑ 37 
MittÈtheriyÈ pubbakammaÑ 37 
MittÈtheriyÈ mÈtÈpitÈ- 
   dayo 37 
MuttÈtheriyÈ jÈtiÔÔhÈnaÑ 8, 14 
MuttÈtheriyÈ pubbakammaÑ 8, 14 
MuttÈtheriyÈ mÈtÈpitÈ- 
   dayo 8, 14 
MuttÈya bhattÈ khujjabrÈhmaÓo 14 
MettikÈtheriyÈ jÈtiÔÔhÈnaÑ 36 
MettikÈtheriyÈ pubbakammaÑ 36 
MettikÈtheriyÈ mÈtÈ- 
   pitÈdayo 36 
ModakadÈnassa 
   phalaÑ 51-2, 130, 1 

[ Ra ] 
RÈjÈyatanam|le madhupiÓÉika- 
   bhojanaÑ bhuÒjati 3 
RaÔÔhapiÓÉaÑ iÓanti vuccanti 9 
R|pamaddanasaÑvegÈkÈra 88 
R|pamaddÈya ÈdÊnavÈ 84 
R|pasampattiyÈ doso 142 
RohinÊtheriyÈ jÈtiÔÔhÈnaÑ 222 
RohinÊtheriyÈ pubbakammaÑ 222 
RohinÊtheriyÈ mÈtÈ- 
   pitÈdayo 222 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ La - Va ] 
LÈjadÈnassa phalaÑ 190-1 
LÈbhasakkÈragiddhassa 
   ÈdÊnavÈ 92 
VaÉÉhamÈtÈtheriyÈ 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 177 
VaÉÉhamÈtÈtheriyÈ 
   pubbakammaÑ 177 
VaÉÉhamÈtÈtheriyÈ mÈtÈ- 
   pitÈdayo 177 
VandanÈya ÈnisaÑso 8 
VÈseÔÔhÊtheriyÈ jÈtiÔÔhÈnaÑ 128 
VÈseÔÔhÊtheriyÈ 
   pubbakammaÑ 128 
VÈseÔÔhÊtheriyÈ mÈtÈ- 
   pitÈdayo 123 
VijayÈtheriyÈ jÈtiÔÔhÈnaÑ 
 164-5 
VijayÈtheriyÈ pubbakammaÑ 164 
VijayÈtheriyÈ mÈtÈ- 
   pitÈdayo 164-5 
VimalÈgaÓikÈya vitakkÈ 79 
VimalÈya mÈtÈ gaÓikÈ 79 
VivaÔÔ|panissayakusalassa 
   ÈnisaÑsÈ 34, 36, 42, 45, 
 47-8, 51, 125 
VihÈradÈnassa phalaÑ 299 
VuÉÉhapabbajitasumanÈtheriyÈ 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 23 
VuÉÉhapabbajitasumanÈtheriyÈ 
   pubbakammaÑ 23 
VuÉÉhapabbajitasumanÈtheriyÈ 
   mÈtÈpitÈdayo 23 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SaÑghÈrÈmadÈnassa Èni- 
   saÑso 131 
SaÑsedajÈ ek|napaÒcasatÈni 193 
Sapatti-itthÊnaÑ maccherassa 
   dosÈ 195 
SamaÓÈnaÑ akappiyÈni 248 
Samussayasaddo aÔÔhÊnaÑ 
   pariyÈyo 101 
SampadÈ tisso 8 
SarakÈÓakacchapopamÈ 295 
SÈÔakayugadÈnassa Èni- 
   saÑso 45 
SÈmÈtheriyÈ jÈtiÔÔhÈnaÑ 45 
SÈmÈtheriyÈ pubbakammaÑ 45 
SÈmÈtheriyÈ mÈtÈ- 
   pitÈdayo 45 
SÈmiko brahmacariyassa 
   antarÈyo 24 
SÈlapupphap|jÈya phalaÑ 47, 53 
SÈvikÈ du,tividhÈ 301, 303 
SippaÑ ajÈnantena na sakkÈ 
   gharaÑ ÈvasituÑ 229 
SÊhÈtheriyÈ ubbandhitÈkÈrÈ 81 
SÊhÈtheriyÈ jÈtiÔÔhÈnaÑ 81 
SÊhÈtheriyÈ pubbakammaÑ 81 
SÊhÈtheriyÈ mÈtÈ- 
   pitÈdayo 81 
SÊhÈtheriyo vitakkÈ 81 
SukkÈtheriyÈ jÈtiÔÔhÈnaÑ 59 
SukkÈtheriyÈ pubbakammaÑ 59 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SukkÈtheriyÈ mÈtÈpitÈ- 
   dayo 59 
SujÈtÈtheriyÈ jÈti- 
   ÔÔhÈnaÑ 140 
SujÈtÈtheriyÈ pubbakammaÑ 140 
SujÈtÈtheriyÈ mÈtÈ- 
   pitÈdayo 140 
SuddhodanamahÈraÒÒo 
   parinibbÈnaÑ 4 
SundarÊtheriyÈ jÈtiÔÔhÈnaÑ 236 
SundarÊtheriyÈ 
   pubbakammaÑ 236 
SundarÊtheriyÈ mÈtÈpitÈ- 
   dayo 236 
SundarÊnandÈkumÈrikÈya 
   cetopaÓidhi 83-4 
SundarÊnandÈtheriyÈ 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 83 
SundarÊnandÈtheriyÈ 
   pubbakammaÑ 83 
SundarÊnandÈtheriyÈ mÈtÈ- 
   pitÈdayo 83 
SubhÈkammÈradhÊtutheriyÈ 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 244 
SubhÈkammÈradhÊtutheriyÈ 
   pubbakammaÑ 244 
SubhÈkammÈradhÊtutheriyÈ 
   mÈtÈpitÈdayo 244 
SubhÈjÊvakambavanikÈtheriyÈ 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 253 
SubhÈjÊvakambavanikÈtheriyÈ 
   pubbakammaÑ 253 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SubhÈjÊvakambavanikÈtheriyÈ 
   mÈtÈpitÈdayo 253 
Suma~galamÈtÈya pati 30 
Suma~galamÈtutheriyÈ 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 30 
Suma~galamÈtutheriyÈ 
   pubbakammaÑ 30 
Suma~galamÈtutheriyÈ 
   mÈtÈpitÈdayo 30 
SumedhÈtheriyÈ jÈtiÔÔhÈnaÑ 278 
SumedhÈtheriyÈ 
   pubbakammaÑ 278 
SumedhÈtheriyÈ mÈtÈ- 
   pitÈdayo 278 
SuvaÓÓa-iÔÔhakadÈnassa 
   ÈnisaÑso 70 
SuvaÓÓachattadÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 26 
SelÈtheriyÈ jÈtiÔÔhÈnaÑ 64 
SelÈtheriyÈ pubbakammaÑ 64 
SelÈtheriyÈ mÈtÈpitÈ- 
   dayo 64 
Soko ariyamaggassa 
   antarÈyo 45 
SoÓÈtheriyÈ adhikÈra- 
   kammaÑ 98 
SoÓÈtheriyÈ jÈtiÔÔhÈnaÑ 98 
SoÓÈtheriyÈ pubbakammaÑ 98 
SoÓÈtheriyÈ mÈtÈ- 
   pitÈdayo 98 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SoÓÈtherÊ ÈraddhavÊriyÈnaÑ 
   aggÈ 100 
SomÈtheriyÈ jÈtiÔÔhÈnaÑ 68 
SomÈtheriyÈ pubbakammaÑ 68 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SomÈtheriyÈ mÈtÈ- 
   pitÈdayo 68 

[ Ha ] 
Hatthidassanassa saÑvegÈ 53-4



  

 



   

TherÊgÈthÈ-aÔÔhakathÈya 
 

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
A~ga (raÔÔha) 111 
AciravatÊ (nadÊ) 56, 211 
AjapÈlanigrodha 3 
AÒÒatarÈtherÊ 78 
AÒÒÈsikoÓÉaÒÒa 3 
AÉÉhakÈsÊ (gaÓikÈ) 32 
AÉÉhakÈsitherÊ 31 
AnÈthapiÓÉika 203 
AnopamÈ 142 
AnopamÈtherÊ 142 
AnomÈ (nadÊ) 2 
AparÈsÈmÈtherÊ 47 
AmbapÈlÊ 214 
AmbapÈlÊtherÊ 214 
Abhayatthera 40-1 
AbhayamÈtutherÊ 40 
Abhaya (mÈÓava) 40 
AbhayÈtherÊ 42, 68 
Abhir|panandÈtherÊ 26 
AruÓa (rÈjÈ) 42, 68 
AruÓavatÊ (nagara) 68 
Assajitthera 3 

[ Œ ] 
Œnanda (rÈjÈ) 93, 95 
Œnandatthera 4, 45-6 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Œ ] 
ŒÄavikÈ (dÈrikÈ) 64 
ŒÄavÊ (rÈjÈ) 64 
ŒÄavÊ (raÔÔha) 64 
ŒÄÈra-udaka 2-3 

[ I - U - O ] 
IsidÈsÊ 268-9, 272 
IsidÈsÊtherÊ 267 
UjjenÊ (nagara) 40, 267-8, 272 
UttamÈtherÊ 48, 51 
UttarÈ 167 
UttarÈtherÊ 22, 167 
Upaka-ÈjÊvaka 228-9, 230, 
 231, 233 
UpacÈlÈ 168, 171-2 
UpalagaÓÉa 230 
UppalavaÓÓÈtherÊ 190 
UbbiritherÊ 55 
UbbirÊ 56 
OkkÈka (rÈjÈ) 71 

[ Ka ] 
Kakusandha (Buddha) 59, 60, 
 131, 207 
Kapilavatthu 3, 11-2, 26, 83, 156 
KammÈsadhamma (nigama) 89, 92 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
Kassapa (Buddha) 5, 16, 31, 59, 
 61, 70-1, 74-5, 
 77, 94-5.  Œdi 
KÈsi (raÔÔha) 16, 18, 31, 33, 
 74, 102, 107, 131, 
 156, Èdi 
KÈÄudÈyitthera 3 
KikÊ (rÈjÈ) 18, 102, 
 107, 131 
KisÈgotamÊ 107, 117 
KisÈgotamÊtherÊ 181, 186 
KuÓÉalakesÈ 104 
KuÓÉalÈ 19 
KumbhÊra (yakkha) 40 
Kuru (raÔÔha) 89, 92 
KoÓÈgamana (Buddha) 5, 7, 14, 
 23, 47, 51-2-3, 56, 59, 
 60, 131, Èdi 
Kosala (raÔÔha) 111 
Kosala (rÈjÈ) 139 
Kosiya (brÈhmaÓa) 71 

[ Kha ] 
KhujjÈ (dÈrikÈ) 58 
KhemÈ (aggamahesÊ) 19, 26, 
 107, 117, 131 
KhemÈtherÊ 130, 165 

[ Ga ] 
Ga~gÈtÊriyatthera 202 
GandhamÈdana (pabbata) 144, 
 190-1, 197 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ga - Gha ] 
GayÈsÊsa 3 
Gijjhak|Ôa (pabbata) 34-5, 54 
GiridÈsa 267, 271 
Giribbaja (nagara) 61 
Giribbaja (pura) 61 
GuttÈ 162 
GuttÈtherÊ 162 
Gotama (Buddha) 66, 71, 85, 95 
GotamÊ 19, 75, 144, 153, 181 
GhaÔikÈra (brahmÈ) 2 

[ Ca - Ja ] 
CandabhÈgÈ (nadÊ) 10, 34, 47, 
 53-4-5 
CandÈtherÊ 123 
CÈpÈ 228, 229, 230, 
 232-3-4 
CÈpÈtherÊ 228 
CÈlÈ 168-9 
CÈlÈtherÊ 168, 174 
CittalatÈ (uyyÈna) 260 
JanapadakalyÈÓÊ 83 
JambudÊpa 90, 198 
JÊvaka 253-4, 257 
JÊvantÊ (dÈrikÈ) 56 
Jetavana 94 
JentÈtherÊ 29 

[ Ta ] 
TiÑsabhaddavaggiya 3 
Tissa (Buddha) 40 
TissÈtherÊ 21 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da - Dha - Na ] 
DantikÈtherÊ 53 
Devadaha (nagara) 78 
DhammadinnÈ 20 
DhammadinnÈtherÊ 16-7-8, 60, 
 78, 117 
DhammÈ 107, 117 
DhammÈtherÊ 24 
DhÊrÈtherÊ 24 
Nanda (rÈjÈ) 75 
NandakumÈra 4, 83 
Nandam|lakapabbÈ- 
   ra 144, 191, 196 
NandÈ (vemÈtikabhaginÊ) 93 
NandÈ 83 
NanduttarÈtherÊ 89 
NÈlakagÈma 168 
NeraÒjarÈ (nadÊ) 232 

[ Pa ] 
PakkusÈti 230 
PaÒcavaggiya 3 
PaÔÈcÈrÈ 19, 107, 114-5 
PaÔÈcÈrÈtherÊ 49, 50, 111, 126 
PaÓÉava (pabbata) 2 
PadumavatÊ 75, 192-3-4 
PadumavatÊ (nagarasobhinÊ) 40 
Padumuttara (Buddha) 
 14-5-6-7, 55, 70-1, 
 83-4, 93-4-5 
PÈÔaliputta 267, 271 
PipphalikumÈra 71 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa - Pha ] 
PuÓÓÈ 10, 207 
PuÓÓÈtherÊ 207 
Phussa (Buddha) 16, 220 

[ Ba - Bha ] 
Bandhuma (rÈjÈ) 37 
BandhumatÊ (nagara) 49, 51-2, 59, 
 60, 73, 222 
BandhumÈ (khattiya) 49 
BÈkulatthera 9 
BÈrÈÓasÊ 3, 70, 144, 228 
BÈrÈÓasirÈjÈ 70 
BimbisÈra 3, 135 
BimbisÈra (rÈjÈ) 44, 68, 131 
BodhittherÊ 272 
Bhaggava 2 
BhaddÈ 103, 117 
BhaddÈkÈpilÈnÊ 76-7 
BhaddÈkÈpilÈnÊtherÊ 70 
BhaddÈkuÓÉalakesÈtherÊ 102 
Bhaddiyatthera 3 
BhÈtukacchaka (nagara) 177 
BhikkhunÊ 107, 117 
BhikkhudÈyikÈ 107, 117 

[ Ma ] 
Magadha (raÔÔha) 111, 168, 233 
Madda (raÔÔha) 131 
Marupura 60 
MahÈkassapatthera 76-7 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MahÈtittha (gÈma) 71 
MahÈnÈmatthera 3 
MahÈpajÈpatigotamÊ 3, 4, 5, 6, 
 8, 10-1-2, 53, 71, 78, 
 83-4, ÈdipiÔÔhesu 
MahÈpadumakumÈra 193-4 
MahÈmÈyÈ 144 
MahÈmoggallÈnatthera 3, 79, 90 
MahÈvana 147 
MahÈvibhava (brÈhmaÓa) 222 
MÈgadha (rÈjÈ) 2 
MÈra 67, 139, 169, 170, 175 
MittÈkÈÄÊtherÊ 92 
MittÈtherÊ 37 
MithilÈ (nagara) 128-9, 130, 
 137-8-9 
MuttÈ 8 
MuttÈtherÊ 14 

[ Ra ] 
RÈjagaha 2, 4, 16, 20, 34, 53, 
 59, 61-2, 68, ÈdipiÔÔhesu 
RÈhula (kumÈra) 4, 83 
R|pasÈrÊ 168 
RohinÊtherÊ 222 
RohinÊ (nadÊ) 4, 222-3-4-5 

[ La ] 
Licchavi (rÈjÈ) 29 
LimbinÊvana 2 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
Vakkali 147 
Va~gahÈra (janapada) 228-9, 230 
VajjÊ (raÔÔha) 111 
VaÉÉhamÈtÈ 177 
VaÉÉhamÈtutherÊ 177 
Vappatthera 3 
Varabh|ta 26 
VÈseÔÔhÊtherÊ 128, 136 
VijayÈtherÊ 164 
Videha (seÔÔhi) 71 
VipassÊ (Buddha) 9, 26, 37, 47, 
 59, 60, 73, ÈdipiÔÔhesu 
VimalakoÓÉaÒÒatthera 214 
VimalÈtherÊ 79 
VisÈkha (seÔÔhi) 17, 19, 20 
VisÈkhÈ (upÈsikÈ) 6, 107, 117 
VisÈkhÈtherÊ 21 
Vessabh| 
   (Buddha) 59, 60, 207, 236 
VesÈlÊ 4, 5, 19, 79, 81, 
 128, 145, 147, ÈdipiÔÔhesu 
VeÄuvana 3, 131 

[ Sa ] 
SaÑghadÈyikÈ 107 
SaÑghadÈyÊ 117 
SakulÈ 94 
SakulÈtherÊ 93 
Sakka (devarÈjÈ) 252 
SamaÓaguttÈ 107, 117 
SamaÓÊ 107, 117, 131 

 



 NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ 353 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SÈkalÈ (nagara) 75, 131 
SÈketa (nagara) 140, 142 
SÈgala (nagara) 70 
SÈmÈtherÊ 45 
SÈriputtatthera 3 
SÈvatthi 8, 10, 24, 32, 56, 
 66, 94, 197, ÈdipiÔÔhesu 
SikhÊ (Buddha) 42, 59, 68, 207, 
 214, 221, ÈdipiÔÔhesu 
Siddhattha (Buddha) 36 
SÊs|pacÈlÈ 169 
SÊs|pacÈlÈtherÊ 174 
SÊhasenÈpati 81 
SÊhÈ (kumÈrÊ) 81 
SÊhÈtherÊ 81 
SukkÈtherÊ 59, 63 
SucÊmati 75 
SujÈta (brÈhmaÓa) 236 
SujÈtatthera 130 
SujÈtÈ 2 
SujÈtÈtherÊ 140 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Suddhodana 2, 4, 83, 145 
SudhammÈ 107, 117 
SundarÊ 236-7, 242, 243 
SundarÊnandÈ 83 
SundarÊnandÈtherÊ 83 
Subhadda 230 
SubhÈ 244, 253 
SubhÈtherÊ 253-4 
Suma~galatthera 30 
Suma~galÈmÈtutherÊ 30 
SumanadevÊ 75 
SumanÈtherÊ 21, 23 
SumittÈ 74 
SelÈtherÊ 64 
SoÓÈtherÊ 98 
SomÈtherÊ 68 

[ Ha ] 
HaÑsavatÊ 16, 55, 57, 64, 70, 
 83, 85, ÈdipiÔÔhesu
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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 ] 
Akata = Œgata (I) 127 
Aggito kato = Agghato hato (SÊ) 256 
Aggito katoti aggito 
   a~gÈrato apagato kato = Agghato hatoti agghato abhihato 
 appagghanako kato (SÊ, I) 263 
AggippamukhÈ = AggimukhÈ (SÊ) AggisammukhÈ (I) 90 
A~gatthilaÔÔhiÑ = AggilaÔÔhiÑ (SÊ) 234 
A~galaÔÔhitÈya = A~kalaÔÔhitÈya (SÊ) A~gasaÓÔhitÈya (Ka) 234 
A~gasiÒcanaÑ = AggisiÒcanaÑ (I, Ka) 90 
A~guÔÔhato = A~guÔÔhake (SÊ) 194 
AÒÒatthÈpi = AÒÒadÈpi (SÊ) 196 
AÒÒÈsikoÓÉaÒÒa = AÒÒÈkoÓÉaÒÒa (SÊ, I) AÒÒÈtakoÓÉaÒÒa (Ka) 3 
AÒÒehi = Appakehi (SÊ) 192 
AÔÔha~giko = AriyaÔÔha~giko (SÊ, Ka) 145 
AÔÔhiÑ = AÔÔhi (SÊ) 123 
AÔÔhuppattiÑ = AtthuppattÊ (SÊ) AtthuppattiÑ (Ka) 1 
AÉÉharattika = AÉÉharatta (Ka) 2 
AtikkantamanussavaÓÓÈ apattadibbavaÓÓÈti = AtikkantÈ mÈnussavaÓÓaÑ 
 apattÈdibbaÑ 
 vaÓÓanti (SÊ) 300
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
AtÊtÈnÈgatabhav|papattiyo = AtÊtÈnÈgatÈ idh|papattiyo (I, Ka) 127 
Attano bhattakhajjabhojanaÑ = AttanÈ labhanakaÑ khajjabhojjaÑ (SÊ) 196 
AtthÈmigamattho = AtthÈgamatthÈ (SÊ) 172 
AthassÈ = Athassa tassÈ (SÊ) 191 
Adhicca = Œdissa (SÊ) 186 
AdhippÈyo = AdhippÈyo.  TvaÒca meti tvaÑ cÈpe (Ka) 236 
AnatthakÈdidukkhÈvahanato = AppaÔikÈra... (SÊ) 250 
AnanusÈsito = AnupÈsito (SÊ) 263 
AnallÊnÈva = AnÈlittÈva (SÊ) AnÈlÊnÈva (I) 178 
AnÈmantetvÈ = AnÈmantito (SÊ) 128 
AnÈhaÔaÑ = AgahaÓaÑ (SÊ) 302 
Anikarattassa = AÓikadattassa (SÊ) 278 
Anicchantena = Anicchantena tena (SÊ) 225 
Anivattita = AnivattanÊya (SÊ) 63 
Anu amataggattÈ ÒÈÓena 
   anugantvÈpi amata-aggattÈ = AnamataggattÈ na-anu-anu 
 anamataggattÈ (Ka) 293 
AnupaddavaÑ = AnupaddutaÑ (SÊ) 14 
AnuvattikÈ = AnurÈgavatÊ (SÊ) 276 
AnekakalÈpagata = AnekakuÓapaggahaÓa (SÊ) 265 
ApaÒÒÈtÈ = AÒÒÈtÈ (SÊ) 78 
ApanÊto = Apanihito (SÊ) 263 
AbhigijjhitÈ = AbhijjhitÈ (SÊ) 143 
AbhitthanitÈ = AbhitthunantÈ (SÊ) 260 
AbhitthutiguÓo = AbhitthutaguÓo (SÊ, I) 2 
AbhivisiÔÔhena = Abhivisuddhena (Ka) 77 
Amma tuvaÑ = SokavasÈ (Ka) 114 
AyuttÈ = AphÈsukaÑ (SÊ) 192 
AraÒÒaÔÔhÈne = AÒÒataraÔÔhÈne (Ka) 276 
AratÊ dÈni sÈ mama = Arati mayha sÈ ahu (SaÑ 1. 129 piÔÔhe) 67 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 357 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
ArahattaÑ patvÈ = ArahattaÑ patvÈ imÈya gÈthÈya abhÈsi (Ka) 12 
AruÓaraÒÒo = AruÓavato raÒÒo (SÊ) 42, 68 
Ala~kataniyÈmena ca = Œli~gitaniyÈmena (SÊ) 104 
Avasena = Avahanena (Ka) 24 
AvijjÈdÊhi = AbhijjhÈdÊhi (Ka) 97 
AsÈrakabhÈvato = SÈratÈbhÈvato (SÊ) 287 
AsuciÑ = KuÓapaÑ (Khu 4. 256 piÔÔhe) 84 
Asucip|ritÈya = AsucipuÒjatÈya (SÊ) 42 
AsubhavibhÈvana = SarÊrasabhÈvavibhÈvanÈ (SÊ) 79 
Assajittherassa vÈhasÈ = Assajittherassa vasena (Ka) 3 
AhaÑ camhi = AhaÒhi (Ka) 206 

  [ Œ ] 
Œgacchantena = Œgacchante ca pana (SÊ) 127 
ŒgatamaggaÑ = ŒgatamattaÑ (SÊ) 127 
Œdito yathÈ = Œdito paÔÔhÈya yathÈ (SÊ) 1 
ŒdinÈ = ŒdikaÑ (SÊ) 242 
ŒpatitvÈ = ApatitvÈ (Ka) 93 
ŒyatiÑ = Œyati (SÊ, I) 21 
Œruyha = Œruyha heÔÔhÈ (SÊ) 194 
ŒlambitvÈva = AvalubbhitvÈva (Ka) 35 
ŒhiÓÉanaÑ uddissa ÔhÈnaÒca = ŒhiÓÉantÈ uttiÔÔhÈnaÒca (I) 242 
ŒÄÈrudakÈnaÑ = ŒÄÈruddakÈnaÑ (SÊ, I) 2 

  [ I - U ] 
Icceva attho = Iccevamattho (SÊ) 25 
Iti = ItissÈ (Ka) 113 
ItipidaÑ r|paÑ dukkhaÑ = Iti r|paÑ dukkhaÑ (I, Ka) 34 
ItthibhÈvo no kiÑ kayirÈ = ItthibhÈvo kiÑ kayirÈ (SaÑ 1. 130 piÔÔhe) 69 
IdÈneva = IdÈni tvaÑ (SÊ) 260 
IddhivisayatÈya = IddhivasitÈya (Ka) 206 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ U - � ] 
UkkÈgÈrinti = UkkÈhÈrinti (SÊ) 234 
UtusappÈyanijigisÈya = NijigiÑsÈya (SÊ, I) 120 
Uttari = UttariÑ (SÊ, I) 104 
UdakakiccatthaÑ = UdakakiccaÑ kÈtuÑ (SÊ) 203 
Upagaccha = Upacchandaya (SÊ) 263 
Upacitavimokkha = Kusala (SÊ) 121 
UpanisajjÈya = Sampatinipajja (I) PaÔinisajjÈya (Ka) 114 
Upanesi = Upacchindesi (SÊ, I) 169 
UpÈyena anuvicinantÊ cintayantÊ = UpÈyena aruci bhaÓantÊ (Ka) 290 
UppajjanÈraho = Uppajjanato (I, Ka) 120 
UbhatosaÑghe upasampadattÈ = UbhatosaÑghÈ upasampannattÈ (SÊ) 301 
Ure vÈyÈma = UrasÈ manasÈ (SÊ) Ure tassÈ maÑ (I) 243 
�rujaghanathana = �ruja~ghathana (Ka) 80 

  [ E - O ] 
Ekacitamhi = EkacitakasmiÑ (SÊ, I) 113 
EkekaÑ dÈsiÑ = EkekÈ dÈsÊ (SÊ) 144 
Ekekassapi assumhi = Ekekassapi aÔÔhimhi (SÊ, I) 294 
Ete = Eteti (SÊ) 196 
EdisaÑ = EkadivasaÑ (Ka) 121 
Evameva = EvamesÈ (SÊ) 131 
Ovaranto = VÈrento (Ka) 253 

  [ Ka ] 
KaÔukatarÈ = AniÔÔhakarÈ (SÊ) 296 
KaÓÉakaÑ = KanthakaÑ (SÊ, I) 2 
KaÓÉamba = KaÓÉamba (SÊ) 202 
KaÓÓagandhÈ = KaÓÓapattÈ (SÊ), KaÓÓabandhÈ (Ka) 219 
KatakiccÈti = KatapubbakiccÈ (I, Ka) 174 
KatamahÈbhinÊhÈro = KatÈbhinÊhÈro (SÊ) 1 
KattarayaÔÔhiÑ = YaÔÔhiÑ (Ka) 35 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 359 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ka ] 
KammakÈrena = Kammakarena (SÊ) 111 
KammaphalÈ = KammabalaÑ (Ka) 27 
KammÈsadhammanigame = KammÈssadammanigame (SÊ, I) 89 
KaromÈti = KarothÈti (SÊ) 81 
KalyÈÓamittavidhinÈ = KalyÈÓamittavidhiÑ (Ka) 184 
KasmÈ = KasmÈ yasmÈ (Ka) 67 
Kassapo = Kassapagotto (I, Ka) 77 
KÈmasukhaÑ = SabbadukkhaÑ (SÊ) Khu 1. 63 piÔÔhe Dhammapade 132 
KÈyadaÄhÊ = KÈyadaÉÉhÊ (SÊ) 91 
KÈlakaÒcikÈdi = KÈlakaÒjakÈdi (SÊ) 290 
KÈlakkhepaÑ = KÈlavikkhepaÑ (Ka) 112 
KÈla~katabhÈvaÑ = KÈlakatabhÈvaÑ (SÊ, I) 3 
KÈli~gininti = KakkÈrinti (SÊ) 234 
KiÑ karontanti = KiÑ karontÊti (I, Ka) 55 
KiÑ nu maÑ bÈle = KiÑ nu bÈle (SÊ) KiÑ bÈle (I) 103 
Kima~gaÑ = Kima~ga (SÊ) 165 
Kima~gaÑ = Kima~ga (SÊ, I) 171 
KimikulalayaÑ = Kimikulalaya (?) 282 
KÊva = KiÒca... (Ka) 293 
KuÒcakÈra = Cakora... (SÊ) 262 
KuÓapaÑ = AsuciÑ (Khu 2. 389 piÔÔhe) 88 
KulÈla = KulÈna (SÊ) 289 
KeÄÈyasi = KeÄÈpayi (SÊ) 233 
KoriyÈrivÈti = CakoriyÈrivÈti (SÊ) 262 

  [ Kha ] 
KhaÓÉitÈkhaÓÉitaÑ = KhallÈtikaÑ (Ka) 218 
KhÊÓÈsavattheriyÈ apassitvÈ gatÈya = KhÊÓÈsavattherÊ 
 apassitvÈ gatÈ (SÊ) 214 
Khurena = KhuriyÈ (SÊ) 235 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ga ] 
Gaddulabandhena = Garukabandhena (SÊ, I) 297 
Gaddulena = Daddulena (SÊ) 297 
GantvÈ = GataÔÔhÈne (Ka) 191 
GarugabbhÈ PadumavatÊti = GarubhÈrÈ PadumavatÊti (SÊ) 
 GarubhÈraÑ PadumavatiÑ (Ka) 192 
GahetvÈ kiÑ me = GahetvÈnime (I) 42 
GÈhÈpetvÈ = GahetvÈ (SÊ) 103 
GiraÑ = ThiraÑ vÈcaÑ (SÊ) 241 
GuÓÈbhitthavanapubbaka-upa- 
    kÈrakavibhÈvanÈmukhena = Pubba~gam|pakÈra- 
 vibhÈvanÈmukhena (SÊ) 145 
GehaÑ gantvÈ = GehaÑ gatÈ (SÊ) 24 
GocaracaraÓena = GocaraÑ caratÊti (SÊ) 219 
GoÓasunakhÈdipariharaÓadaÓÉakaÑ = GosunakhÈdÊnaÑ parihÈraka- 
 daÓÉakaÑ (SÊ) 125 

  [ Gha - Ca ] 
GhaÔena udakaÑ vÈhikÈ = GhaÔena udakÈharaÓaÑ akÈsiÑ (SÊ) 210 
CaÒcala... = CalÈcala... (SÊ, I) 248 
CatusaccadhammadesanÈyaÑ = Dhammanti catusaccadhamma- 
 desanaÑ (SÊ) 242 
CattÈro yogÈ taÑ mÈ = TaÑ cattÈro yogÈ mÈ (sabbattha) 12 
CandabhÈgÈya = SappinikÈya (SÊ) 55 
CavanÈbhÈvato = MaccunÈbhÈvato (SÊ, I) 97 
CÈpÈti = ChÈvÈ (SuttanipÈta-®Ôha 1. 248; Ma-®Ôha 2. 94 piÔÔhesu) 228 
CittalatÈ = Cittaratha (SÊ) 260 
Cittalateva = Cittaratheva (SÊ) 255 
Citte namante = Cittena matte (I) 3 
CundakÈrakÈnaÑ santikaÑ = CundÈnaÑ santikaÑ (SÊ) 
 CundakÈrakÈnaÑ santike (SyÈ) 193 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Cha - Ja ] 
ChakÈmasagge = ChakÈmÈvacarÈnaÑ (Ka) 130 
JÈti = JÈtiyÈ (SÊ) 164 
JÈtimaraÓÈpi = JarÈmaraÓÈpi (SÊ, Ka) 16 
JÈtisa~khatÈ = Parisa~khatÈ (SÊ) 179 
JÈnantÊ vata = JÈnantÊ ca (Ka) 211 
JÈnantÊ vata maÑ = JÈnantÊ ca tuvaÑ (PÈÄi) 209 

  [ Jha - ©a - ®ha - �a ] 
JhÈyantÊti sÈ sokakÈraÓaÑ = JhÈyantÊti taÑ kÈraÓaÑ (SÊ) 114 
©ÈÓabhayÈvahattÈ = ...vahantaÑ (SÊ, I) 180 
®hitÈ.  TaÑ maÑ = ®hitÈ (SÊ) 289 
�aÑsi = �asi (SÊ) 112 

  [ Ta ] 
TaÑ = PaÔiladdhÈdhigamaÒca (SÊ) 1 
TaÑnimittassa = Anucinanto cittassa (SÊ) 177 
Tato eva ghÈsacchÈdanÈdÊnaÑ = Tato vuÉÉhÈpacÈyanÈdÊnaÑ (Ka) 225 
TathÈ mayÈ = TathÈ attano (I, Ka) 29 
Tatheva jÊvikaÑ = Tatheva ducintitaÑ (Ka) 79 
Tameva = Sayameva (SÊ) 103 
Tameva gÈthaÑ = Sayameva imaÑ gÈthaÑ (Ka) 22 
Tampi = TaÑ pana (SÊ) 20 
TayÈ = Tassa (SÊ) 253 
TareyyÈsi = TÈressÈmi (I) 14 
TasantÈ = SabhantÈ (SÊ) 272 
TasmÈ = YasmÈ (I) 84 
TasmÈssa = YasmÈ yaÑ (I) 262 
TÈdi, taÑ = TÈdinaÑ (SÊ) 213 
TÈya = Tattha (I) 300 
TiyojanikaÑ = TisatayojanikaÑ (Ka) 291 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ta ] 
Tisso vijjÈti-ÈdinÈ tesaÑ matthakappattiÑ = Tisso vijjÈti-ÈdinÈ 
 sadatthaÑ katheti (SÊ) 34 
Tumhehi = Na amhehi (Ka) 192 
Teneva tÈ = TenetÈ (Ka) 164 
TesvevopamÈ = Te sapatt|pamÈ (Ka) 296 
TvaÑ = ImaÑ (SÊ) 263 
TvaÑ yaÑ = TvaÑ yaÑ kimapi (SÊ) 105 

  [ Tha - Da ] 
TheragÈthÈya = TherakathÈya (SÊ) 79 
TherikÈ = Theriyo (SÊ) 304 
DakÈbhisecanÈ = DakÈbhisiÒcanÈ (PÈÄi) 208 
Damena = Damathena (SÊ) 77 
DassetvÈ = DassentÊ (SÊ) 195 
DiÔÔhipÈte = DiÔÔhipÈse (I) 262 
DÊgharattaÑ = DÊgharassa (SÊ, I) 163 
DÊpakabbhantare = DÊpakassantare (SÊ) 234 
DukkhamaÔÔhena = DukkhÈpanaÔÔhena (SÊ) 250 
DukkhÈ = Dukkara (SÊ, I) 146 
DubbhikÈ = D|bhitÈ (SÊ) 195 
DussahaÑ = DukkhÈvahaÑ (Ka) 211 
DesanÈnaya = DesanÈya (SÊ) 302 
DvisatuttarasahassaÑ = SattuttarasahassaÑ (SÊ) 304 

  [ Dha ] 
Dhane = ®hÈne (I) 248 
DhÈtucetiyaÑ = RatanacetiyaÑ (SÊ) 26 
DhÈtvÈdivikÈrena = JaratÈdivikÈrena (Ka) 35 
DhurÈsane = D|rÈsane (SÊ) 197 
Dh|maÑ = Dh|paÑ (SÊ) 14 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Na ] 
Na gÈmadhammo nigamassa dhammo = No nigamassa dhammo 
 (AÑ-®Ôha 1. 292 piÔÔhe) 182 
Na sÈdhiyati,bhaÓa khippaÑ.  TaÑ 
   te karihitÊti taÑ tuyhaÑ karissati = Na sÈdhiyati tvaÑ bhaÓa, taÑ te 
 khippaÑ karihiti karissatÊti (Ka) 274 
NahutaÑ = EkanahutaÑ (SÊ, Ka) 3 
NÈgÈti vijjhasÈ = NakkÈti jhasÈ (SÊ) 211 
NÈÄaÑ = NÈlaÑ (SÊ) 233 
NigaÓÔhe = NigaÓÔha (Ka) 104 
NigghÈtenti = NicchÈdenti (I) 226 
NipannakÈle = NisinnakÈle (SÊ) 193 
...nimmathanÈya = ...nimmadanÈya (SÊ) 204 
NiratijÈtikattÈ = ŒratijÈtikattÈ (SÊ) 67 
Nisitasatti viya s|laÑ viya ca = NisitapÊtasattis|lÈ viya (SÊ) 67 

  [ Pa ] 
Pageva = SaÑvegaÑ (SÊ, Ka) 12 
PaccabhÈsÊti = AjjhabhÈsÊti (Ka) 9 
Paccavekkhass|ti = PaÔi-avekkhass|ti (Ka) 42 
PaccÈgacchi = PaccÈgaÒchi (SÊ, I) 4 
PaccÈsÊsitÈ = PaccÈsiÑsitÈ (SÊ, I) 143 
PajahÈmÊti = VijahÈmÊti (I) 31 
PaÒcapatiÔÔhitena vandi = VanditvÈ ÔhitÈ (SÊ) 236 
PaÒcÈtapatappanÈdi = PaÒcatÈpanappadhÈnÈdi (SÊ) 90 
PaÔÈcÈrÈya sÈsanantipi vÈ pÈÔho = SÈsanantipi pÈÔho (I) 168 
PaÔijaggissÈma = PaÔijaggituÑ sakkhissÈmi (SÊ) 192 
PaÔipajjanti.  Ke = PaÔipajjanti te (SÊ) 300 
PaÔipattiÑ = PaÔipÈÔiyÈ (SÊ) 168 
PaÔipassaddha = PaÔippassambhita (SÊ) 252 
PaÔipassaddhagamanussukkÈ = GamanamanuyuttÈ (Ka) 112 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
PaÔibhÈga = PaÔisÈna (Ka) 36 
PaÔividdho = PaÔiladdho (SÊ, I) 186 
PaÔena = Vatthena (Ka) 114 
PaÓadantas|cÊhi = Phaladantas|cÊhi (SÊ, I) 218 
PatiÔÔhÈnasadisÈ = ®hitaÔÔhÈnasadisÈ (SÊ) ChinditaÔÔhÈnasadisÈ (I) 291 
PatthetvÈ = PaÔÔhapetvÈ (I, Ka) 144 
PatvÈ = PattÈ (SÊ, I, Ka) 49 
PathagÈ = PathikÈ (Ka) 63 
PanetaÑ = Panettha (Ka) 4 
Pabujjhasi = PaÔibujjhasi (SÊ) 225 
PabbajÊti = PabbajitaÑ (I, Ka) 169 
PabbatapapÈte = PabbatÈ taÑ (SÊ) 104 
Pabha~gune = Pabha~gure (SÊ) Pabha~gurena (I) 98 
PabhÈvisiÔÔha = SabhÈvasiddha... (SÊ) 262 
Pamudite = Pamudane (SÊ) 247 
ParadÈrikakammaÑ = ParadÈriya... (SÊ, I) 267 
ParipakkaÒÈÓÈ = ParipakkattÈ (Ka) 279 
ParipÈkaÑ gatattÈ = YathÈ paripÈkaÑ katattÈ (I, Ka) 7 
Paribbajanti = Vajanti dhÊrÈ (SÊ) Khu 1. 63 piÔÔhe Dhammapade 132 
ParibhavÈya = Paribh|tÈya (SÊ) 98 
ParivisitvÈ = ParipisetvÈ (SÊ) ParibhuÒjÈpetvÈ (I, Ka) 5 
PariseditÈ = PaÔisedhikÈ (Ka) 218 
PasÊdeyyÈsÊti = SandhÈreyyÈsÊti (SÊ) 197 
PahÈnÈbhisamayo pabhijjhanato = PahÈnÈbhisamayo ca 
 sijjhanto (I, Ka) 8 
PÈÔho = AdhippÈyo (Ka) 45 
PÈdajÈÓusirÈdikaÑ = PÈdajÈlan|purÈdikaÑ (SÊ) 80 
PÈpakammanirato = PÈpakammanivÈrato (Ka) 211 
PiyÈyitabbaÑ = PiyÈyitaÑ (SÊ) 226 
PilotikÈkhaÓÉassa = PilotikÈkaÓÉassa (SÊ) 124 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 365 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
PihÈyantipi = PiyÈsantipi (SÊ) 227 
PiÄandhantehi = Pinaddhehi (SÊ) Pilandhehi (Ka) 42 
PucchÈmÈti = PucchissÈmÊti (Ka) 105 
PucchÈvissajjananayaÑ = PucchÈvissajjanaÑ (Ka) 20 
PucchitaÑ pucchitaÑ paÒhaÑ = PucchitaÑ paÒhaÑ (I, Ka) 20 
PuÓÓamÊdivase = AnuposathaÑ (Ka) 48, 49 
Puna = Puna vÈ (SÊ, I) 102 
PunappunaÑ = AnuppannaÑ (Ka) 176 
Pubbakammaphalena = Pubbakammabalena (Ka) 70 
Pubbe vantakÈme puna = Pubbe vantaÑ kÈmamethunaÑ (SÊ) 251 
Pubbe vutthaÑ = UpapannÈ (Ka) 175 
PurimattabhÈve = CarimattabhÈve (Ka) 186 
PurisaphusanÈ = SarÊraphusanÈ (Ka) 259 
...purisasadisaÑ = ...purimasadisaÑ (I) 127 
Puriso matto = Purisamadamatto (SÊ) 258 

  [ Pha - Ba ] 
Phala = Pana (I, Ka) 102 
PhÈliyamÈnÈnaÑ = PÊÄiyamÈnÈnaÑ (Ka) 31 
PhoÔana = PhoÔhana (SÊ, I) 79 
BaddhÈ = BandhÈ (I, Ka) 264 
BandhitvÈ = NivÈsetvÈ (SÊ) 193 
BahiddhÈ kuÔÊsakabahukÈrÈdikÈ = BahiddhÈ ekabÈhi- 
 rakappavedikÈhi (Ka) 171 
Bahutthe = Puthutthe (SÊ, I) 119 
BahuparissamaÑ = Bahu ÈyÈsaÑ (I, Ka) 248 
BÈle na tvaÑ = Na tvaÑ bÈle (TherÊpÈÄiyaÑ) 205 
BuddhatthacariyÈya = BuddhattacariyÈya (Ka) 1 
BodhittheriyÈ = BodhittarÊtheriyÈ (SÊ) 272 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Bha ] 
BhagavantaÑ = TaÑ BhagavantaÑ (SÊ) 42 
BhaÓÉamadhuÑ = GaÓÉamadhuÑ (SÊ) 62 
BhattÈpi = BhÈtÈ (I, Ka) 83 
BhariyaÑ sapattiÑ viddesanakammaÑ = BhariyaÑ paÔividdesana- 
 kammaÑ (SÊ, I) 276 
Bhavattayato cÈti = Bhavattayatopi (I, Ka) 93 
Bhavo = Gato (Ka) 33 
BhassantÈ = ŒsattÈ (SÊ) 219 
Bhassi = Œgami (Ka), Gami (I) 113 
BhÈvanamanuyuÒji = AnuyuÒjati (SÊ, Ka) 244 
BhÈsurÈ = PabhassarÈ (SÊ, I) 218 
Bhikkh|naÑ = BhikkhunÊnaÑ (I) 177 
BhijjatipurÈ = BhijjatijarÈya (SÊ) 93 
BhuÒjÈhi = BhuÒjassu (SaÑ 1. 129 piÔÔhe) 66 
Bhoti supÊti = Bhoti tvaÑ sayasÊti (SÊ) 225 

  [ Ma ] 
Majjhassa = Meghassa (SÊ) 142 
MaÔÔhabhÈsurÈhi = MaÔÔabhÈsurÈhi (SÊ) 219 
MaddaraÔÔhe = MagadharaÔÔhe (SÊ) 131 
MadhubhaÓÉaÑ = MadhugaÓÉaÑ (SÊ) 62 
Mama jambusÈkhÈ = MayÈ ÔhapitÈ jambusÈkhÈ (SÊ) 105 
Mayampi = Ahampi (Ka) 105 
... mahantatÈhi = MahantatÈti (SÊ) 303 
MahÈpajÈpati = MahÈpajÈpatÊ (SÊ, I) 4 
MahÈpalibodho so = MahÈpalipÈlepo (SÊ) 250 
MahÈbrahmunÈ = MahÈbrahmuno (Ka) 3 
MahÈrÈjÈ = TadÈ rÈjÈ (SÊ) 27 
MÈ = ImÈya (SÊ) 234 
MÈ = KiÑ mÈ (Ka) 292 
MÈtÈ = SÈ (SÊ) 237 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ma ] 
MÈtugÈmajanassa = MÈtugÈmajanatÈya (SÊ) 185 
MÈsaÑ = MÈlaÑ (SÊ) 14 
MittÈya = MettÈya (Ka) 37 
Mutti =MuttÈ (Ka) 16 
M|lakakaÓÉa... = M|lakakhaÓÉa... (SÊ) 219 
MeÓÉakalomehi = Matthakalomehi (SÊ) 218 

  [ Ya ] 
YathÈ = YasmÈ (?) 241 
YathÈnusiÔÔhaÑ = YathÈnusiÔÔhi (SÊ) 21 
YathÈsutaÑ = YathÈsukhaÑ (I, Ka) 5 
YadatthaÑ = NissaraÓatthaÑ (Ka) 67 
YasmÈ = YasmÈ idha (SÊ) 1 
YasmÈ cetevaÑ = YasmÈ na bhave (SÊ) YasmÈ ce te deva (I) 178 
YasmiÑ khaÓena = YasmiÑ khaÓe (Ka) 44 
YuddhaÑ = KhandhÈvÈraÑ (SÊ) 194 
Yo ca = Yo ce (PÈÄi) 208 

  [ Ra - La ] 
RatanattayaguÓaÑ kathesi = Ratanattayassa guÓe vaÓÓesi (SÊ) 237 
RÈgÈdÊhi = JarÈdÊhi (Ka) 176 
RÈjarukkhamÈlÈ = RÈjarukkhaphala (I) 218 
RÈhusa~khÈto = RÈhusa~khÈtato (SÊ, I) 9 
R|pasÊrimanuppattÈ, kulesu abhisakkatÈ = R|pasobhaggasampannÈ, 
 kulesu abhisammatÈ (SÊ) 201 
LaddhadukkhaÑ = PattadukkhaÑ (SÊ, Ka) 30 

  [ Va ] 
Va~gahÈra = Va~kahÈra (Ka) 228 
VaÒcakÈti = VaÒcanikÈti (Ka) 293 
VaÔÔaniyÈ = VaddhaniyÈ (SÊ) 219 
VaÉÉhiyÈ = BandhiyÈ (I, Ka) 251 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Va ] 
VaÉÉhetvÈ = AvaÉÉhitova (SÊ) 203 
VaÓÓadÈsiyÈtipi = VaÓÓajÈtiyÈtipi (SÊ) 276 
VattapaÔivattÈdibhedaÑ = VattapaÔipatti-ÈdibhedaÑ (Ka) 226 
Vandi = VanditvÈ (SÊ) 222 
Vandi = VanditvÈ ÔhitÈ (SÊ) 236 
Vaye = VÈre (Ka) 115 
VassasaÔÔhikatthero = Vassasatikatthero (Ka) 2 
VÈtavegena = VÈtavasena (I) 295 
VÈreyyadivaseyeva = Dhareyyadivaseyeva (I) 26 
VÈlukÈrÈsiÑ = VÈlikarÈsiÑ (SÊ, I) 104 
VicchinditukÈmo = VivecetukÈmo (SÊ) 169 
VicchedetukÈmo = VicchinditukÈmo (Ka) 68 
VicchedetukÈmo = VicchinditukÈmo (Ka) 
 CÈvetukÈmo (SaÑ 1. 129 piÔÔhe) 66 
Viddesanakammassa = PaÔi... (SÊ) 277 
VinayadharÈnaÑ = VinayadhÈrÊnaÑ (Ka) 111 
VinivattattÈ = VinissaÔattÈ (SÊ) 287 
Vinissaja = Vinissara (SÊ, I) 297 
VipariÓÈmadhammÈnaÑ = DhammatÈ (I, Ka) 251 
Vipassissa Bhagavato = KoÓÉaÒÒassa Bhagavato (SÊ) 9 
VibhajitvÈ = VissajjitvÈ (I) 98 
VibhajitvÈ = VirÈjetvÈ (I) AvirÈjetvÈ (Ka) 51 
VimaddÈsahanato = DvimattÈsahanato (SÊ) 295 
VisesitÈya = VisadabalatÈya (SÊ) 279 
VissaÔÔhavissagandhaÑ = VisaÔÔhagandhaÑ (I) 289 
ViharissÈma = VihariyÈma (SÊ, I) 123 
VihÈraÑ daÔÔhuÑ pÈvisiÑ = VihÈrarukkhaÑ pÈvisiÑ (I) 
 DakkhiÑ pÈvisiÑ (SyÈ, Ka) 141 
VÊrÈvÊrehÊti = DhÊrÈdhÊrehÊti (Ka) 12 
VuÔÔhÈsi = VuÔÔhahasi (SÊ) 225 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Va - Sa ] 
VuttagÈthÈ = YathÈvuttÈ (Ka) 202 
Vuttanayeneva = VuttanayÈnusÈrena (SÊ) 304 
VuttÈ = Vutte (Ka) 6 
VeditabbaÑ, na yassa = VeditabbaÑ yassa (sabbattha) 20 
VepullatthÈya = PhalasamÈpattatthÈya (Ka) 147 
VemÈtikabhÈtikÈnaÑ = VemÈtikabhÈtikabhÈtikÈnaÑ (Ka) 16 
VesÈliÑ = VesÈliyaÑ (Ka) 4 
Volokento = VoloketvÈ (Ka) 3 
VohÈramatta = VÈcÈvatthumatta (Ka) 66 
SaÑyatindriyaÑ = SaÑtindriyaÑ (SÊ) 129 
Sa-udayo = Sa-udrayo (Ka) 120 
Sa-upaÉÉhagÈthamÈha = DiyaÉÉhagÈthamÈha (SÊ) 56 
SakiÒcanakÈrino = KiÒcanakÈrino hi (SÊ) 205 
SaÒcayaÑ = SaÒjayaÑ (SÊ, I) 3 
SaÒchÈditavammikasÊsante = Vammikapariyante (SÊ, I, Ka) 112 
SaÓÔhapesuÑ = GaÓhÈpesuÑ (I) 111 
SattÈ = SatthÈ (SÊ) 263 
SatthusarÊrassa = Satthu ca panetÈsaÑ (SÊ) 301 
SantÈso = SantÈsÊ (SÊ) 253 
SantikaÑ = Santike (SÊ) 115, 197 
SabbabuddhÈ hi = BuddhÈ hutvÈ (I, Ka) SabbaÒÒubuddhÈhi (SÊ, Ka) 146 
SamaÓÈ kammaÑ = SamaÓakammaÑ (SÊ) 226 
SamÈdapetvÈ = SamÈdiyitvÈ (Ka) 144 
SamÈdhicittena = Adhicittena (SÊ) 22 
SamÈnanÈmikÈ = EkanÈmikÈ (SÊ) 56 
Samuddesu = MahÈsamuddesu (Ka) 114 
SampannÈti = UpapannÈti (SÊ) 175 
SambhatakusalapaccayÈ = KusalasaÒcayÈ (SÊ) 11 
SambhÈvita = SaÑropita (I, Ka) 253 
SambhÈvita = SaÑropita (I, Ka) 167, 244 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa - Ha ] 
SammantesuÑ = ŒmantesuÑ (I) 278 
SammohajananaÑ = SammohanaÑ (SÊ, I) 248 
SaraÓo = SaraÓe (Ka) 7 
SÈ aggijÈlÈ = TÈya aggijÈlÈya (SÊ) 5 
SÈkalanagare = SÈgalanagare (SÊ, Ka) 131 
SÈÓo = SaraÓo (Ma 3. 168 piÔÔhe.) 9 
SÈ pana = SÈsane (I, Ka) 5 
SÈmi = SÈpi (I) 103 
SÈrÈgÈdisaÑvaÉÉhakÈ = RÈgÈdisambandhato (Ka) 251 
SÈlamÈlaÑ = NaÄamÈlaÑ (chaÔÔha) 54 
SÈvake = SÈvaketi (SÊ, I) 147 
SiniddhamaÔÔhehi = SiniddhamaÔÔehi (SÊ) 220, 260 
Simbalit|lapuÓÓapali = T|lapuÓÓapaÄi (SÊ) 220 
SÊlÈdiguÓasamÈdapetÈ = SÊlÈdiguÓasampanno (I) 183 
SugatiyaÒca = JÈtiyÈ ca (SÊ) 212 
SutvÈ na hi n|na = SutvÈ na ha n|na (SÊ) SutvÈ na n|na (I) 169 
SupaÔÔhitacittÈ = SupatiÔÔhitacittÈ (SÊ) 303 
SupupphitadÈlimalaÔÔhiÑ = SupupphitagaÓikÈÄikalaÔÔhiÑ (SÊ) 234 
S|takakule = Senakakule (I, Ka) 276 
SeÔÔhi ca bhariyÈ ca seÔÔhiputto cÈti = SeÔÔhiÒca bhariyaÒca 
 seÔÔhiputtaÒcÈti (Ka) 113 
SerivicÈrena = SerÊvihÈreneva (SÊ) 203 
So = So eso (SÊ) 233 
SokÈya samappitÈ = SokasamappitÈ (SÊ) 241 
SokummattattaÑ = SokummattakaÑ nÈma (I) 
 SokummattaÑ nÈma (Ka) 113 
Sobhare = Sobhate (®Ôha) 216 
HalÈhalÈdimahÈvisasadisÈ = KaÓÔakÈpassena phalakÈdÊsu (SÊ) 251 
HasavilÈsabhÈvÈdÊhi = HÈvabhÈvavilÈsÈdÊhi (SÊ) 81 
HutvÈ asakiÑ = HutvÈ kimi viya (Ka) 289

 



   

TherÊgÈthÈ-aÔÔhakathÈya 
 

GÈthÈs|ci 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AkampiyaÑ atuliyaÑ 175 
AkammakÈmÈ alasÈ 223 
AkkamitvÈna sirasi 9 
AkkosiÑ duÔÔhacittÈhaÑ 32 
Akkhante nÈma khantabbaÑ 151 
AkkhÊni ca t|riyÈriva 256 
AgÈraÑ pajahitvÈna 201 
AgÈrasmiÑ vasantÊhaÑ 97 
AggamahesÊ bhavissasi 282 
AggiÑ candaÒca s|riyaÒca 90 
A~gulaggena chÈdesi 154 
AccharÈ satasahassÈ 49 
AcchariyamabbhutaÑ taÑ 286 
Ajaramhi vijjamÈne 285 
Ajja’ÔÔhamÊ pabbajitÈ 247 
Ajjeva tÈta’bhinikkha, 
   missaÑ 283 
Ajjhupagacche ghÈtaÑ 283 
AjjhositÈ asÈre 282 
AÒjaliÑ paggahetvÈna 47, 138 
AÒÒÈ nhÈpenti bhojenti 58 
AÔÔhinaÑ nagaraÑ kataÑ 84 
Atikkante ca sattÈhe 132 
AtÊva patthitÈ cÈsiÑ 201 
AttadÊpÈ tato hotha 162 
AtthadhammaniruttÊsu 28, 33, 62, 
 109, 139, 162, 189, 202-Èdi 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AtthÈya vata no bhoti 224 
Atthi Sakyakule jÈto 170-2 
Atthe dhamme ca nerutte 158 
Atha ayyÈ jinadattÈ 270 
Atha asitanicitamuduke 283 
Atha’ddasÈsiÑ SugataÑ 129 
Atha naÑ bhaÓatÊ tÈto 269 
Atha nibbinda’haÑ kÈye 89 
Atha nibbinda’haÑ r|pe 33 
Atha ne bhaÓati SumedhÈ 282 
Atha maÑ adÈsi tÈto 269 
Atha maÑ bhaÓatÊ tÈto 270 
Atha me SÈketato varakÈ 268 
Atha soÄasame vasse 271 
Atha’haÑ bhaÓÈmi tÈtaÑ 270 
Atho jÈtikkhayaÑ patto 76 
Adassanena vibhogÈ 138 
AdÈsi tassa maÑ tÈto 107 
AdÈsi me mahÈrÈjÈ 27, 38 
Addasa brÈhmaÓo BuddhaÑ 239 
AdhigatamidaÑ bah|hi 286 
AnantÈdÊnavÈ kÈmÈ 246 
Anamatagge saÑsarato 284 
AniccÈ adhuvÈ kÈmÈ 284 
AnimittaÒca bhÈvemi 101 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AnimittaÒca bhÈvehi 26, 137 
Anukampako kÈruÓiko 85 
AnujÈnÈtha maÑ ubhayo 281 
AnujÈnÈhi me ayye 240 
AnujÈni na no tÈto 18, 107, 
 117, 134, 187, 199 
Anuppannassa maggassa 94 
AnubhotvÈ sukhaÑ dukkhaÑ 200 
Anumodi mahÈvÊro 106 
AnnaÑ pÈnaÑ khÈdanÊyaÑ 50 
AnnaÑ pÈnaÑ ca ÈdÈya 141 
Annena ca pÈnena ca 268, 270 
Apathena payÈtumicchasi 256 
AparimitaÒca dukkhaÑ 285 
Aparena ca kÈlena 61 
Api d|ragatÈ saramhase 256 
AppakaÑ jÊvitaÑ mayhaÑ 92 
AppasaddamanÈkiÓÓaÑ 136 
AbbahÊ vata me sallaÑ 58, 127 
AbbhutaÑ vata vÈseÔÔhi 238 
AbhabbaÔÔhÈne vajjetvÈ 201 
Abhaye bhiduro kÈyo 43 
AbhiÒÒÈsu vasippattÈ 198 
AbhivÈdiya SambuddhaÑ 99 
Amatamhi vijjamÈne 285 
Amma jÊvÈti vanamhi kandasi 56 
AyaÑ pacchimako mayhaÑ 58 
AyÈcito tatÈ’gacchi 126 
Ayoghanahatasseva 162 
Ayoniso manasikÈrÈ 82 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AlaÑ puttÈ visÈdena 159 
Ala~katÈ suvasanÈ 141 
AladdhÈ cetaso santiÑ 48, 78 
AvihaÑ upapannÈse 230 
AvÊtarÈgÈ taÑ sutvÈ 149 
Asa~khiyÈni dÊpÈni 65 
AsajjamÈnÈ agamÈ 154 
Asapattamhi samÈne 285 
Asis|n|pamÈ kÈmÈ 284 
AsÊtidevarÈj|naÑ 57, 65 
AsubhÈya cittaÑ bhÈvehi 137 
AsokaÑ virajaÑ khemaÑ 246 
AsmÈbhi pariciÓÓosi 158 
Assu thaÒÒaÑ rudhiraÑ 284 
AhaÑ UppalavaÓÓÈ ca 117, 134 
AhaÑ uposathaÑ katvÈ 49 
AhaÑ KhemÈ ca sappaÒÒÈ 199 
AhaÑ vata vasÈnugo siyaÑ 255 
AhaÑ tena samayena 49 
AhaÑ madde janapade 75 
AhaÑ sabba~gasampannÈ 96 
AhaÑ Sugata te mÈtÈ 150 
AhaÑ hi arahÈ loke 229 
AhaÒca kho namassantÊ 140 
Ahamamhi kantasallÈ 183 
Ahampi tattha gacchissaÑ 100 
Ahumha pubbe gaÓino 232 
Aho acchariyaÑ mayhaÑ 162 
AhonukampikÈ amhaÑ 157 

 



 GÈthÈs|ci 373 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A - Œ ] 
Aho sammÈ upÈyo te 138 
ŒkÈsÈyatanaÒceva 159 
ŒturaÑ asuciÑ p|tiÑ 26, 84, 
 137 
ŒturaÑ kuÓapaÑ p|tiÑ 88 
ŒdÊpitÈ tiÓukkÈ 285 
Œnandassa mahÈraÒÒo 95 
Œnando ca tadÈ sekho 152 
ŒyÈcito tadÈ Èha 109, 301 
ŒraddhavÊriyÈnaggaÑ 99 
ŒraddhavÊriye pahitatte 146, 
 153 
ŒrammaÓaÑ mamaÑ etaÑ 38 
ŒrÈdhito mahÈvÊro 100 
ŒrÈmaÑ sukataÑ katvÈ 279 
Œvilacitto anÈvilaÑ 254 
ŒsanaÑ parivÈretvÈ 65 
ŒsÈdiya edisaÑ janaÑ 258 
ŒsÊvisÈlayasame 152 

[ I ] 
I~gÈlakuyÈva ujjhito 256 
Ito bahiddhÈ pÈsaÓÉÈ 170 
ItthikÈnaÒca pabbajjaÑ 151 
ItthibhÈvo no kiÑ kayirÈ 69 
Itthiyo nÈma lokagga 151 
ItthÊ nÈma mayaÑ deva 27 
IdaÑ pacchimakaÑ mayhaÑ 158 
IdaÑ vatvÈna Sambuddho 41, 238 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ I - ¢ ] 
IdaÑ suvaÓÓakey|raÑ 108 
Ida’majaramida’mamaraÑ 285 
Idampi te subhaÑ r|paÑ 86 
IdÈni te imaÑ puttaÑ 232 
IddhipÈdesu kusalÈ 44 
IddhiyÈ abhinimmitvÈ 201, 204 
IddhÊ anekÈ dassesuÑ 157 
IddhÊsu ca vasÊ ÈsiÑ 138 
IddhÊsu ca vasÊ Èsi 162 
IddhÊsu ca vasÊ homa 157 
IddhÊsu ca vasÊ homi 19, 28, 33, 
 62, 96, 109, 118, 189 
Idha saÒcitakusalÈ 279 
ImaÑ ca me puttaphalaÑ 231 
ImaÑ passatha dhammaÔÔhaÑ 247 
Imamhi bhaddake kappe 18, 32, 
 60, 95, 107, 116, 
 134, 187, 199 
ImasmiÑyeva 
   kappamhi 60-1, 134, 279 
IminÈ p|tikÈyena 140 
IsidÈsÊ tattha ekÈ 268 
¢dise vipine ramme 136 

[ U ] 
Ucce kule ahaÑ jÈtÈ 142 
Ucce kule pajÈnÈmi 28 
UjjeniyÈ puravare 268 
UÔÔhÈya anikaratto 286 
UÔÔhÈya pÈde vandiÑsu 122 
UÔÔhito ca mahÈmegho 117 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ U ] 
UÔÔhehi puttaka kiÑ soci, 
   tena 282 
Uttarantassa akkhÈsiÑ 208 
UttiÔÔhapiÓÉo uÒcho ca 246 
UttiÓÓavicikiccho so 94 
UdaggacittÈ sumanÈ 44, 96 
UdahÈrÊ ahaÑ sÊte 208-9 
UddhaÑ pÈdatalÈ amma 41 
UddhaccavicikicchÈhi 7 
UpakopalagaÓÉo ca 230 
UpaÔÔhÈko Mahesissa 18, 107, 
 117, 134, 187, 199, 279 
UpavijaÒÒÈ gacchantÊ 183 
Upasaggo bhÊmar|po 246 
Upasame tare oghaÑ 13 
Upassaye yÈdhivatthÈ 149 
UpetvÈ taÑ mahÈvÊraÑ 85, 106, 
 116, 132, 198 
UpetvÈ lokasaraÓaÑ 19 
Upemi saraÓaÑ 
   BuddhaÑ 210, 225 
Upehi saraÓaÑ 
   BuddhaÑ 210, 224 
UposathaÑ upÈgacchiÑ 39 
UppalaÑ cudakÈ samuggataÑ 255 
UppalasikharopamÈni te 256 
Uppalasseva me vaÓÓÈ 27 
Uppalasseva me vaÓÓo 44 
UppÈÔiya cÈrudassanÈ 258 
Ubho puttÈ kÈla~katÈ 113, 118 
Ubho mÈtÈ ca dhÊtÈ ca 202 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ U - E ] 
UmmÈdanÈ ullapanÈ 246 
UÄÈraÑ vata me mÈtÈ 179 
EkakaÑ sukhamÈsÊnaÑ 136 
EkatiÑse ito kappe 28, 44, 
 221, 238 
EkattiÑse ito kappe 60 
EkattiÑseva kappamhi 60 
EkadÈ lokapajjoto 147 
Ekanavutito kappe 38, 47, 
 50, 60, 73, 133, 199 
Ekaputtapas|tÈhaÑ 117 
Ekassekena kappena 294 
EkikÈ abhinimmitvÈ 155 
EkikÈ bahudhÈ Èsi 154 
EtaÑ kho labbhamamhehi 232 
EtaÒcÈhaÑ assarathaÑ 239 
EtamatthavasaÑ ÒatvÈ 115 
Etto cÈpe catubbhÈgaÑ 231 
Ettha rattÈ pamattÈ ca 245 
Ediso ahu ayaÑ 
   samussayo 217 
EvaÑ amittajananÈ 246 
EvaÑ karonti ye sadda, hanti 286 
EvaÑ nirÈkulaÑ Èsi 85 
EvaÑ bahudukkhÈ kÈmÈ 284 
EvaÑ bahuvidhaÑ dukkhaÑ 201 
EvaÑ bhaÓati SumedhÈ 281, 286 
EvaÑ bhaÓito bhaÓati 269 
EvaÑ maÑ bhattikataÑ 269 
EvaÑ vilÈpamÈnaÑ taÑ 152 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ E ] 
EvaÑ viharamÈnÈya 41 
EvaÑ sammÈ vimuttÈnaÑ 162 
EvamanuyuÒjiyamÈnÈ sÈ 268 
EvametaÑ avekkhantÊ 84, 88 
EvÈhaÑ cintayitvÈna 27 
Esa brÈhmaÓa Sambuddho 238 
EsÈ antaradhÈyÈmi 205 
Eso hi BhagavÈ Buddho 232 
Ehi kÈÄa nivattassu 231 
Ehi taÑ upag|hissaÑ 108 
Ehi sÈrathi gacchÈhi 239 

[ O ] 
OkkÈkavaÑsassa yaso 150 
OcinitvÈna saÄalaÑ 47 
OrabbhikÈ s|karikÈ 209 
Oropayassu kalyÈÓÊ 108 
OrohitvÈna gaganÈ 157 
OvÈdako viÒÒÈpako 85 

[ Ka ] 
KaÑ nu uddissa muÓÉÈsi 170 
Kakudho vilasantova 43 
Ka~kaÓaÑva sukataÑ 
   suniÔÔhitaÑ 215 
KaÒcanassaphalakaÑva 
   sammaÔÔhaÑ 216 
KaÔacchubhikkhaÑ 
   datvÈna 41, 237 
KaÓhakhandhakasuvaÓÓama- 
   ÓÉitaÑ 215 
KathaÑ carahi sabbaÒÒ| 153 
KadÈci dhammaÑ desento 153 
KadÈci nÊyamÈnÈya 44 
KadÈci pitunÈ saddhiÑ 155 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ka ] 
KadÈci so kÈruÓiko 75 
KadÈci so narÈdiccaÑ 71 
KadÈci so narÈdicco 134 
Kampito merurÈjÈpi 159 
KammakÈmÈ analasÈ 223 
Karehi uraÑ pahantÈ 158 
Karotha BuddhasÈsanaÑ 21, 121 
KalyÈÓamittatÈ muninÈ 183 
Kassapassa ca Buddhassa 207 
Kassa brÈhmaÓa tvaÑ bhÊto 208-9 
KÈnanaÑva sahitaÑ 
   suropitaÑ 215 
KÈnanamhi vanasaÓÉacÈrinÊ 216 
KÈmaÑ kÈmesu damassu 285 
KÈmacchandaÒca byÈpÈdaÑ 163 
KÈmapa~kena sattÈ hi 246 
KÈmÈ kaÔukÈ ÈsÊ, 
   vis|pamÈ 281 
KÈmesvÈdÊnavaÑ disvÈ 203 
KÈyakammaÑ suci nesaÑ 224 
KÈyena saÑvutÈ ÈsiÑ 22 
KÈlaÑ kÈlaÑ bhavÈ bhavaÑ 175 
KÈlena upaÔÔhahitvÈ 268 
KÈlo kho te mahÈvÊra 1 
KÈsikasukhumÈni dhÈraya 255 
KÈsiraÒÒo mahesÊhaÑ 200 
KÈsÊsu seÔÔhikulajÈ 32 
KÈÄakÈ bhamaravaÓÓasÈdisÈ 214 
KÈÄa’~giniÑva takkÈriÑ 231 
KÈÄapakkhamhi divase 64 
KiÑ te aparÈdhitaÑ mayÈ 254 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ka ] 
KiÑ te idha sÈrasammataÑ 255 
KiÑ bhavagate 
   abhinandi, tena 281 
KiÑ mama paro karissati 284 
KiÑ me imÈhi mÈlÈhi 43 
KiÑ’me katÈ RÈjagahe 
   manussÈ 62 
KiÒcÈpi khomhi kisikÈ 37 
KiÒcÈpi khomhi dukkhitÈ 37 
Kinnu jÈtiÑ na rocesi 172 
KimahaÑ sÊlasampannÈ 119 
Kimiva ta’haÑ jÈnantÊ 282 
Kimiva p|tikÈyamasuciÑ 282 
KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ 7, 9, 11, 
 15, 28, 33, 35-6, 38, Èdi 
KisÈ paÓÉu vivaÓÓÈ ca 82 
KuÔumbikakule phÊte 73 
KuÓapaÑ chaÉÉayitvÈna 188 
KummaggapaÔipannaÑ maÑ 209 
KusalaÑ vijjate mayhaÑ 54 
KusalÈhaÑ visuddhÊsu 139 
KusumitasikharÈ ca pÈdapÈ 254 
KuhiÑ vadanasobhaÑ te 88 
KuhiÑ sasÊnitaÑ vaÓÓaÑ 88 
K|ÔÈgÈraÒca pÈsÈdaÑ 50 
K|ÔÈgÈravare ramme 160 
K|ÔÈgÈrÈni sabbÈni 160 
Koseyya kambaliyÈni 50 
Kesesu chijjamÈnesu 61 
KocchaÑ pasÈdaÑ aÒjaniÒca 268 
KoÓÉaÒÒÈnandanandÈdÊ 150 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ka - Kha - Ga ] 
KoÓÈgamanabuddhassa 7 
Ko nu te idamakkhÈsi 209 
KomÈribrahmacariyaÑ 18, 
 107, 117, 134, 187, 199 
KhandhadhÈtu-ÈyatanaÑ 282 
Khandhe aniccato disvÈ 100 
KhÊÓakulÊne kapaÓe 183 
KhepetvÈ jÈtisaÑsÈraÑ 163 
KhemÈ UppalavaÓÓÈ ca 19, 
 107, 187 
Gaccha passa mahÈbhoge 135 
GatÈ udakahÈriyaÑ 208 
Gandhatelena p|retvÈ 72 
Garuke mama SatthusÈsane 254 
GarucittaÑ upaÔÔhetvÈ 65 
Galake api kantanti 183 
Gutte yadatthaÑ pabbajjÈ 163 
GotamÊ ÈdikÈ tÈyo 158 
GotamÊ nidhanaÑ yÈtÈ 161 
GonakÈvikatikÈhi 57 

[ Gha - Ca ] 
GhaÔaÑ gahetvÈ gacchantÊ 17 
GhaÔetha BuddhasÈsane 167 
GhanakaÒcanabimbena 75 
Gharato nikkhamitvÈna 9 
Gharamekena vatthena 73 
GharevÈhaÑ tile jÈte 75 
GhÈtÈ nirayesu bah| 283 
Cakka~kusadhajÈkiÓÓe 151 
CakkavattiÑ saparisaÑ 154 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ca - Cha ] 
CatukkhattuÑ 
   paÒcakkhattuÑ 46, 50, 165 
CatujjÈtena gandhena 74 
CatudvÈresu sobhanti 72 
Catunnavutito kappe 11, 35- 
 6, 54 
CatusaÔÔhidevarÈj|naÑ 49 
CatusÈgaratoyÈni 154 
Cat|su samuddesu jalaÑ 
   parittakaÑ 114 
CattÈri ariyasaccÈni 165 
CattÈro lokapÈlÈ te 160 
CattÈro vinipÈtÈ 281 
CandabhÈgÈnadÊtÊre 10, 35, 47, 54 
CÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ 39 
CÈtuddÊpo rÈjÈ 283 
CiÓÓÈ A~gÈ ca MagadhÈ 110 
CitakÈni karitvÈna 161 
CittaÑ upaÔÔhapetvÈna 167 
CittakÈrasukatÈva lekhikÈ 215 
Cittamhi vasÊbh|tÈhaÑ 205 
Cittena vaÒcitÈ sattÈ 163 
CiraÑ jÊva mahÈvÊra 153 
Cirappabhuti yaÑ mayhaÑ 150 
CirassaÑ vata maÑ tÈta 223 
CÊvaraÑ piÓÉapÈtaÒca 28, 202 
CetiyÈni ca kÈretvÈ 75 
Cetoparicca ÒÈÓaÒca 78 
CoraÑ vadhatthaÑ nÊyantaÑ 107 
ChaÔÔhÈ tassÈsa’haÑ dhÊtÈ 18 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Cha ] 
ChattiÑsadevarÈj|naÑ 11, 35, 
 54, 223 
ChandajÈtÈ avasÈyÊ 20 
Chass|rodayakÈleva 154 
ChinnaÑ gayha samÊpe me 108 
Chuddh|na naÑ susÈne 282 

[ Ja - Jha ] 
JanetvÈnappakaÑ pÊtiÑ 187 
JarÈvasÈnaÑ yobbaÒÒaÑ 86 
Jahanti putte sappaÒÒÈ 232 
JÈtassa maraÓaÑ hoti 172 
JÈtiyÈ sattavassÈhaÑ 50, 66 
JÈnantÊ vata maÑ bhoti 208, 9 
JÈnÈmi attano satta 270 
Jino tamhi tuÓe tuÔÔho 19, 118, 
 139, 189, 202, 254 
JÊvakambavanaÑ rammaÑ 254 
JeÔÔho bhÈtÈ tilokaggo 86 
JhÈyinÊnaÑ bhikkhunÊnaÑ 85 

[ Ta ] 
TaÑ taÑ bhaÓati SumedhÈ 283 
TaÑ tathÈvÈdiniÑ Buddho 153 
TaÑ disvÈna amhÈkaÑ 270 
TaÑ puttapasusammattaÑ 182 
TaÑ maÑ ÒÈtÊ amittÈva 245 
TaÑ maÑ tato satthavÈho 271 
TaÑ sakko 
   devasaÑghena 247, 252 
TaÑ sutvÈna pamoditvÈ 156 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
TaÑ sutvÈ muditÈ hutvÈ 18, 
 85, 99, 106, 132, 187 
TaÑ sutvÈ mudito hutvÈ 71 
TaÑ sutvÈ Munino vÈkyaÑ 118 
TaÑ sutvÈ vanasamiddhaÑ 135 
TaÒca appaÔivÈnÊyaÑ 62 
TaÒca laddhaÑ mahÈvÊra 150 
Tato avoca maÑ SatthÈ 95, 
 118 
Tato uÔÔhÈya saÑviggÈ 109 
Tato upassayaÑ gantvÈ 153 
Tato kallitacittaÑ maÑ 137 
Tato kesÈni chetvÈna 143 
Tato GotamidhÈt|ni 161 
Tato ca KÈÄo pakkÈmi 232 
Tato ca maÑ bhikkhuniyo 100 
Tato ca rathamÈdÈya 239 
Tato cittaÑ vimucci me 109 
Tato cittaÑ samÈdhesiÑ 119 
Tato cutÈ janapade 200 
Tato cutÈ manussatte 86, 
 133, 280 
Tato cutÈ manussesu 106, 
 200 
Tato cutÈ mayaÑ sabbÈ 134 
Tato cutÈ YÈmamagaÑ 86, 106, 
 133, 280 
Tato cutÈ’riÔÔhapure 200 
Tato cutÈ sabbÈpi tÈ 156 
Tato cutÈhaÑ TusitaÑ 133 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
Tato cutÈhaÑ manuje 199 
Tato cuto ahu rÈjÈ 75 
Tato cuto mahÈtitthe 75 
Tato jarÈbhibh|tÈ sÈ 137 
Tato taÑ uggahetvÈhaÑ 108 
Tato tesaÑ adaÑ yÈguÑ 200 
Tato toraÓavatthusmiÑ 139 
Tato devÈ ca brahmÈ ca 159 
Tato dhammadesesiÑ 61 
Tato maÑ Sugato Èha 18 
Tato mama Jino Èha 132 
Tato mayhaÑ akÈmÈya 100 
Tato mahÈkÈruÓiko 87, 96 
Tato me ayyako tuÔÔho 17 
Tato me Èsi saÑvego 137 
Tato me sÈmi ÈgantvÈ 117 
Tato rajjuÑ gahetvÈna 82 
Tato viÒÒÈtasaddhammÈ 141 
Tato vinayadhÈrÊnaÑ 116 
Tato vuÔÔhÈya nibbÈyi 159 
Tato saddhaÑ labhitvÈna 90 
Tato sÈ anusÈvetvÈ 152 
Tato sÈ tÈ visajjitvÈ 159 
Tato sÊsaÑ mama~ge sÈ 87 
Tato s|ciÑ gahetvÈna 119 
TatohaÑ atisaÑviggÈ 88 
TatohaÑ vinayaÑ sabbaÑ 118 
TatohaÑ sabbakÈmesu 245 
Tattha me sukataÑ 
   byamhaÑ 49, 57, 65 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
Tattha ramitvÈ kÊÄitvÈ 141 
Tattha viÒÒÈtasaddhammo 239 
TathÈ paÒcasatÈnampi 148 
TathÈ pabbajitÈ santÊ 188 
Tatheva BhaddÈkÈpilÈnÊ 76 
TathevÈdhipateyyena 156 
Tath|pamÈ dehakÈni maÑ 257 
TadannaÑ chaÉÉayitvÈna 74 
TadÈ adantadamako 85 
TadÈ avoca maÑ SatthÈ 116, 198 
TadÈ avoca sÈ sabbaÑ 148 
TadÈ ÈmantayÊ satthÈ 160 
TadÈ udakamÈyitvÈ 100 
TadÈ upÈsako so maÑ 19 
TadÈ upÈsikÈ tattha 158 
TadÈ ekena sandiÔÔhÈ 188 
TadÈ kisÈ ca paÓÉu ca 118 
TadÈ KoliyaputtÈnaÑ 75 
TadÈgantvÈ bhikkhuniyo 100 
TadÈ gamitvÈ SÈvatthiÑ 188 
TadÈ ca bhikkhuniÑ vÊro 186 
TadÈ Jinassa mÈtucchÈ 148 
TadÈ taÑ phullavipinaÑ 136 
TadÈ tassa mahesÊhaÑ 73 
TadÈtivimhitÈ sabbÈ 155 
TadÈ dhammakathaÑ katvÈ 60 
TadÈnando nirÈnando 160 
TadÈ nipacca SambuddhaÑ 154 
TadÈ nipati pÈdesu 158 
TadÈ nimantayitvÈna 85 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
TadÈ paÓamya sirasÈ 138 
TadÈpi tamhi puÒÒamhi 74 
TadÈpi tassÈhaÑ ÈsiÑ 73 
TadÈpi pabbajitvÈna 60, 61 
TadÈ madhuranigghoso 138 
TadÈ mahÈkÈruÓiko 88, 
 106, 137 
TadÈ muditacittÈhaÑ 116, 198 
TadÈyaÑ BandhumatiyaÑ 73 
TadÈ rÈjÈ bhavitvÈna 75 
TadÈruÓapure ramme 221 
TadÈ vijÈtadukkhena 118 
TadÈ sarÈjÈ SugataÑ 139 
TadÈ seÔÔhikule jÈtÈ 99 
TadÈ so dhammakathikaÑ 18 
TadÈ so pabbajÊ dhÊro 75 
TadÈhaÑ aÒjaliÑ katvÈ 73 
TadÈhaÑ anujÈnetvÈ 19 
TadÈhaÑ paÓamitvÈna 107 
TadÈhaÑ pabbajitvÈna 32 
TadÈhaÑ pÈtayitvÈna 108 
TadÈhaÑ BandhumatiyaÑ 60 
TadÈhaÑ muditÈ hutvÈ 116, 199 
TadÈhaÑ HaÑsavatiyaÑ 17, 85, 
 94, 106, 116, 
 132, 155, Èdi 
TadÈhi BÈrÈÓasiyaÑ 134 
TadÈ hi so lokagaru 95 
TadÈhu HaÑsavatiyaÑ 71 
Tad|pasampadatthÈya 33 
TadekikÈ vicintesiÑ 100 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
TadetarÈ bhikkhuniyo 157 
TadetarÈ bhikkhuniyo 
   jinaggaÑ 151 
TapanÊyakatÈva dhÊtikÈ 255 
TamahaÑ ehi subhage 87 
TamahaÑ LokanÈyakaÑ 133 
TamahaÑ vimhitÈ disvÈ 87 
Tampi dÈnaÑ sahÈdÈsiÑ 73 
TamhuddhaÔe tantikhÊlake 257 
TayÈ tÈta samajjhiÔÔho 153 
Tassa Ègacchato Satthu 14 
Tassa ca viramÈsi tÈvade 258 
Tassa dhammaÑ suÓitvÈna 129 
Tassa dhammaÑ 
   suÓitvÈhaÑ 109, 221 
Tassa dhammesu dÈyÈdÈ 18, 85, 
 95, 99, 106, 116, 133, 156, 
 187, 198 
Tassa dhammesu dÈyÈdo 71 
Tassa dhÊtÈ catutthÈsiÑ 107 
Tassa pÈdÈni vanditvÈ 232 
Tassapi aÒÒÈ bhariyÈ 271 
Tassapi gharamhi mÈsaÑ 269 
Tassa Buddhassa mÈtucchÈ 156 
Tassa brahme arahato 239 
Tassa vacanaÑ suÓitvÈ 269 
TassÈ tÈ vacanaÑ sutvÈ 122 
TassÈ te svÈgataÑ bhadde 240 
TassÈ dhammaÑ suÓitvÈna 51, 78 
TassÈpi naravÊrassa 61 
TassÈpi bhÈginÊ ÈsiÑ 74 
TassÈ me appamattÈya 89 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
TassÈ me ahu saÑvego 92 
TassÈ me sikkhamÈnÈya 101 
TassÈsiÑ jeÔÔhikÈ dhÊtÈ 134 
TassÈsiÑ tatiyÈ dhÊtÈ 117 
TassÈsiÑ dutiyÈ dhÊtÈ 199 
TassÈsuÑ satta dhÊtaro 280 
TassÈhaÑ bhariyÈ ÈsiÑ 74 
TassÈhaÑ SuppiyÈ ÈsiÑ 135 
TassÈhaÑ vacanaÑ sutvÈ 124, 
 165, 167, 170, 
 173, 175, 179 
TassetaÑ kammaphalaÑ 271 
TÈ evamanusÈsitvÈ 150 
TÈ piÓÉÈya caritvÈ 268 
TÈvatiÑsÈ ca YÈmÈ ca 174-5 
TÈvatiÑsesu devesu 156 
TÈsaÑ sahÈyikÈ hutvÈ 280 
TÈsaÑ sokapahÈnatthaÑ 149 
TiÑsativassamhi mato 271 
TiÑsÈnaÑ devarÈj|naÑ 38 
TiÓakaÔÔhasÈkhÈpalÈsaÑ 284 
TirokuÔÔaÑ tiroselaÑ 96 
Tisse yuÒjassu dhammehi 12 
Tisse sikkhassu sikkhÈya 11 
TÊÓi pÈpassa m|lÈni 223 
Tuyheva sÈÔako hotu 210 
Tuyheva hotvassaratho 239 
TuvaÑ nissÈya kalyÈÓi 240 
TuvaÑ Buddho tuvaÑ SatthÈ 240 
TuvaÑ hetaÑ pajÈnÈsi 224 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta - Tha ] 
T|lapuÓÓasadisopamÈ 
   ubho 217 
T|likÈvikatikÈhi 57 
Tena kammavipÈkena 15, 61 
Tena kammÈvasesena 32 
Tena kammena sukatena 11, 18, 
 27, 35, 52, 54, 57, 65, 
 86, Èdi 
Tena dÊpaÑ padÊpetvÈ 95 
Te maÑ pitugharaÑ paÔi, 
   nayiÑsu 269 
TemÈsaÑ tappayitvÈna 75 
TesaÔÔhi cakkavattÊnaÑ 44 
TehÈ’nuciÓÓaÑ isÊhi 177 
Tehi kammehi sukatehi 19, 
 107, 117, 135, 188, 200 
ThÊnaÑ adÈsi pabbajjaÑ 150 
ThÊnaÑ dhammÈbhisamaye 154 
Th|passa vediyo tisso 72 

[ Da ] 
Danto dantehi saha 
   purÈÓajaÔilehi 61 
DasakkhattuÑ 
   satakkhattuÑ 279, 286 
DasajÈtisahassÈni 221 
DasannaÑ cakkavattÊnaÑ 54 
Dasa putte vijÈyitvÈ 101 
DasavassasahassÈni 133 
DassetvÈ pÈÔihÊrÈni 157 
DassetvÈ vividhÈ iddhÊ 155 
DaharÈ ca apÈpikÈ casi 254 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Da ] 
DaharÈ tvaÑ r|pavatÊ 139 
DaharÈhaÑ suddhavasanÈ 245 
DaÄhapÈsaÑ karitvÈna 82 
DÈne ca gahaÓe ceva 74 
DÈruÓaÑ nirayaÑ gantvÈ 221 
DiÔÔhÈ hi mayÈ sucittitÈ 257 
DiÔÔhigahanapakkhandÈ 138 
DiÔÔho hi me so BhagavÈ 29, 
 146 
DibbaÑ sukhamasa~khyeyyaÑ 15 
DibbacakkhuvisuddhaÑ me 66 
Divase divase tisatti, 
   satÈni 282 
DivÈvihÈrÈ nikkhamma 54, 110 
DisvÈ adantaÑ damitaÑ 54 
DisvÈ ÈdÊnavaÑ loke 76 
DisvÈ cittaÑ pasÈdetvÈ 155 
DisvÈ jalantaÑ yasasÈ 96 
DisvÈ tamevaÑ cintesiÑ 136 
DisvÈna dassanÊyaÑ maÑ 32 
DisvÈna lokapajjotaÑ 141 
DisvÈ paccekasambuddhaÑ 200 
DisvÈ BuddhÈnubhÈvaÑ taÑ 61 
Dissanti candas|riyÈ 161 
DÊgha~gulÊ tambanakhe 152 
DÊgho bÈlÈnaÑ saÑsÈro 284 
DÊpasatasahassÈni 65 
DukkhaÑ dukkha- 
   samuppÈdaÑ 170, 173, 
 232, 239 
DukkhaÒca vijÈneyya 183 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Da - Dha ] 
Dukkhena dukkhitÈ homi 87 
Dukkho itthibhÈvo 183 
DuggatÈhaÑ pure ÈsiÑ 124 
DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi 223 
DuggatigamanaÑ maggaÑ 246 
Duve kule pajÈyÈmi 58 
Duve gatÊ pajÈnÈmi 28 
Duve bhave saÑsarÈmi 58 
D|ra~gamÈ satimanto 224 
DevalokÈ cavitvÈna 65 
DevÈ dibbehi gandhehi 161 
DevÈ nÈgÈsurÈ brahmÈ 159 
Devesupi upapatti 281 
Devesu manussesu ca 283 
Devesu mahiddhikÈ 
   ahumha 279, 286 
DesentÊ janamajjhehaÑ 207 
DomanassaÑ na jÈnÈmi 58 
DvattiÑsalakkhaÓ|petaÑ 151 
DvÈdasavassÈni ahaÑ 271 
DvÈraÑ apÈpuritvÈnahaÑ 284 
Dvenavute ito kappe 41 
Dve puttÈ kÈlakatÈ 183 
DhaÒÒÈhaÑ te mahÈvÊra 152 
DhammacakkaÑ pavattetuÑ 229 
DhammaÒca tassa assosiÑ 186 
DhammadinnÈ yathÈ dhÊrÈ 19 
DhÈtiyo maÑ upaÔÔhanti 58 
DhÈtuyo dukkhato disvÈ 21 
Dhiratthu kÈmÈ asucÊ 202 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Dha - Na ] 
Dhiratthu sa~khataÑ lolaÑ 152 
DhÊtÈ tuyhaÑ mahÈvÊra 201 
DhÊre nirodhaÑ phusehi 12 
Na udakena sucÊ hoti 212 
NakkhattÈni namassantÈ 140 
Nagaramhi erakacche 270 
Nagaramhi kusumanÈme 267 
Nagare AruÓavatiyÈ 43, 68 
Nagare BandhumatiyÈ 27, 38, 49, 
 52, 222 
Nagare HaÑsavatiyÈ 57, 64 
Na gÈmadhammo nigamassa 
   dhammo 182, 188 
Na~galehi kasaÑ khettaÑ 119 
Na ca me vandanaÑ vÊra 158 
Na ca me hiÑsati kiÒci 269 
Na cireneva kÈlena 76, 87 
Na jarÈ maccu vÈ yattha 149 
Nata~gÈ daÓÉadutiyÈ 137 
Na tittipubbaÑ 
   tava dassanena 151 
Na te dukkhÈ pamutyatthi 210 
Na te saÑ koÔÔhe openti 224 
Na te hiraÒÒaÑ gaÓhanti 224 
Natthi nissaraÓaÑ loke 66 
Natthi hi loke sadevake 256 
Nadato parisÈyaÑ te 152 
Nanu nÈma gahaÔÔhena 136 
Nando RÈhulabhaddo ca 152 
NapihaÑ aparajjhaÑ kiÒci 269 
Na me Ècariyo atthi 228 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Na ] 
Namo te sabbadassÈvi 138 
Na yuttaÑ socituÑ putta 153 
Na vaÒcakÈlo subhage 87 
Na vijjante matÈ yasmiÑ 188 
Na santi puttÈ tÈÓÈya 115, 118 
Na sociyÈ paresaÑ sÈ 162 
Na hiraÒÒasuvaÓÓena 245 
Na hi sabbesu ÔhÈnesu 104, 108 
NÈgabhogasadisopamÈ 
   ubho 217 
NÈgÈsurÈ ca brahmÈno 161 
NÈnÈkalimalÈkiÓÓe 152 
NÈnÈkulÈ pabbajitÈ 224 
NÈbhinandittha so dÈnaÑ 74 
NÈrocesiÑ patiÑ mayhaÑ 117 
NikkhipÈhi imaÑ dehaÑ 45 
NikkhipitvÈna saÑghÈÔiÑ 37 
NiÔÔhite ca mahÈth|pe 36 
Nipacca pÈdam|lamhi 155 
Nipacca munivaraÑ taÑ 187 
Nipacca sirasÈ pÈde 71, 148 
NipatitvÈ Mahesissa 137 
Nibbatti ekato hoti 201 
NibbÈnaÑ GotamÊ yÈti 149 
NibbÈnÈbhiratÈhaÑ 281 
NibbÈnÈya vajantÊnaÑ 149 
NibbÈyissÈma iccevaÑ 158 
NibbinnÈ sabbasa~khÈre 138 
NibbinditvÈ agÈre’haÑ 28 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Na ] 
Nibbute tamhi lokagge 72 
Nibbuyhati susÈnaÑ 282 
NimantayitvÈ SugataÑ 18 
NivattÈ ukkuso hÈsi 118 
NisinnaÑ janakÈyamhi 73 
Nisinno rukkham|lamhi 136 
NisÊdi tattha samaÓo 57 
NissaÔÔhaÑ te rajjaÑ 283 
Nihacca jÈÓuÑ vanditvÈ 110, 301 
NekapÈÓasahassÈnaÑ 61 
NetaÑ assa patir|paÑ 245 

[ Pa ] 
PakkamissaÒca nÈÄÈto 231 
PakkhipitvÈ padÊpetvÈ 74 
PaccayÈkÈrakusalÈ 133 
PaccekabuddhaÑ disvÈna 74 
Pacchime ca bhave dÈni 19, 61, 96, 
 99, 107, 117, 135, 
 188, 208 
Pacchime bhavasampatte 28, 223 
Pacchime bhave sampatte 15, 66, 
 86, 221 
PaÒcakkhandhÈ pariÒÒÈtÈ 101 
PaÒcadÈsasatÈn|nÈ 156 
PaÒcamÊ tassa dhÊtÈsiÑ 187 
PaÒÒattamÈsanamidaÑ 57 
PaÒÒÈsaÑ cakkavattÊnaÑ 41, 237 
PaÔÈkÈ ussitÈnekÈ 160 
PaÔikaccÈyusa~khÈraÑ 148 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
PaÔiggahetvÈ tattheva 17 
PaÔiggahetvÈ 
   Sambuddho 41, 47, 237 
PaÔilomena jhÈnÈni 159 
PaÔisambhidÈ catasso 7, 154, 
 157, 222, 280 
PaÓamÈmi narÈdicca 151 
PaÓÉitÈsi mahÈpaÒÒÈ 162 
PaÓÓavÊsati vassÈni 48, 78 
PatiÑ ÔhapetvÈ sesÈ me 188 
PatiÔÔhito hettha yaÒÒo 224 
PattaÑ daÓÉaÑ ca gaÓhitvÈ 124 
PattalÊmakulavaÓÓasÈdisÈ 216 
PattÈ te nibbÈnaÑ 283 
PatthayiÑ tepi patthesuÑ 200 
PatthitÈ rÈjaputtehi 143 
Panthamhi samaÓaÑ disvÈ 52 
Padumuttarabuddhassa 17 
Padumuttaro nÈma Jino 14, 17, 
 71, 84, 94, 99, 106, 
 116, Èdi 
Padumuttaro mahÈvÊro 15 
PadesarajjaÑ vipulaÑ 27 
PanÈditÈ dundubhiyo 159 
PabbajitvÈ tadÈ cÈhaÑ 138 
PabbajitvÈ dhammadharÈ 60 
PabbajitvÈ munimataÑ 60 
PabhinnaÑ vadanaÒcÈpi 87 
ParammukhÈ nisÊditvÈ 65 
PariciÓÓo mayÈ SatthÈ 19, 96, 
 109, 119, 149, 189, 202 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
PariÒÒÈtaÑ mayÈ dukkhaÑ 149 
ParinibbÈtumicchÈmi 151 
ParinibbÈnakÈlaÑ me 153 
Paripantho esa bhayo 246 
ParibbÈjakinÊ ÈsiÑ 95 
PariyuÔÔhitÈ klesehi 82 
ParivutÈ pÈÓakoÔÊhi 221 
PasannacittÈ sumanÈ 10, 35, 54 
PasÊdassu mahÈbhoge 149 
Passa sundari’mÈyantiÑ 240 
Passa sundari SatthÈraÑ 240 
PahÈya’haÑ pabbajitÈ 245 
PÈÓaÑ na hane na cÈdinna- 
   mÈdiye 39 
PÈÓinÈ tÈni paggayha 161 
PÈdapakkhÈlanenÈhaÑ 109 
PÈde pakkhÈlayitvÈna 119 
PÈsÈdikÈsi ayye 268 
PiÓÉacÈraÑ carantassa 41 
PiÓÉapÈtaÑ carantassa 237 
PiÓÉapÈtaÑ caritvÈna 24 
PiÓÉÈya vicarante te 73 
PitÈ aÒjanasakko me 156 
PiÄandhanaÑ vidaÑsentÊ 80 
PÊtisukhena ca kÈyaÑ 165 
PÊnavaÔÔasahituggatÈ ubho 216 
PetÈni bhoti puttÈni 238 
Peto manussar|pena 126 
PuÒjitaÑ lokasÈraÑva 86 
PuÒÒaÑ vata pasavi bahuÑ 110 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Pa - Pha ] 
PuÓÓe p|rassa dhammehi 10 
PuttasokenahaÑ aÔÔÈ 129 
Putto Buddhassa dÈyÈdo 76 
Puna KassapavÊrassa 74 
Puno nimantayitvÈna 73 
Puno pattaÑ gahetvÈna 74 
PubbadakkhiÓapacchÈsu 160 
PubbenivÈsaÑ jÈnÈmi 20, 28, 33, 
 62, 109, 118, 139, 150, 
 ÈdipiÔÔhesu 
PubbenivÈsamaÒÒÈsi 162 
Purato devamanujÈ 161 
PurimÈnaÑ jinaggÈnaÑ 201 
Puriso a~kusamÈdÈya 54 
P|gÈ hutvÈva sabbÈyo 156 
P|jaÑ etÈdisaÑ rammaÑ 72 
P|rayitvÈ parammannaÑ 27, 38 
P|rentÊ |nakasataÑ 208 
PhullÈravindasaÑkÈse 151 

[ Ba ] 
BandhanÈrakkhaÓe mayhaÑ 150 
BahussutÈ 
   dhammadharÈ 60, 207, 224 
Bah|naÑ vata atthÈya 146 
Bah|ni puttasatÈni 238 
Bah| vatasamÈdÈnÈ 90 
Bah|hi 
   dukkhadhammehi 43, 46, 48 
BÈrÈÓasito nikkhamma 140 
BÈlaÑ ÈdÈya atariÑ 118 
BÈlÈ te duppaÒÒÈ 281 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ba ] 
BimbisÈro tadÈ rÈjÈ 135 
BuddhamÈtÈpi paÒÒattiÑ 160 
BuddhavÊra namo tyatthu 145 
BuddhasÈsanapÈleta 153 
Buddhassa parinibbÈnaÑ 148, 161 
Buddhassa parinibbÈnÈ 148 
Buddhassa raÑsiÑ disvÈna 43 
BuddhÈnaÑ uppÈdo 281 
Buddho tassa ca saddhammo 149 
Buddho Buddhassa nibbÈne 161 
BrahmacariyamasevissaÑ 221 
Brahmabandhu 
   pure ÈsiÑ 210, 225 
Bhagavati KoÓÈgamane 279, 
 286 
BhagavÈ iddhimantÊnaÑ 198 
BhajitabbÈ sappurisÈ 183 
BhavÈbhave saÑsarantÊ 58 
BhavÈbhave saÑsaritvÈ 28 
BhavÈmi tena kammena 133 
BhassarÈ surucirÈ yathÈ maÓÊ 215 
BhÈvanÈya mahÈpaÒÒÈ 209 
BhÈvito me maggo 183 
BhikkhÈya gÈmaÑ gacchante 200 
BhikkhÈya ca vicarantaÑ 269 
BhikkhuniÑ upasa~kamma 165 
BhikkhuniÑ puna disvÈna 124 
BhikkhunÊ upasampajja 97 
BhikkhunÊ nilayo suÒÒo 149 
BhikkhunÊ sÊlasampannÈ 174 
BhikkhunÊhi vimuttÈhi 148 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Bha - Ma ] 
Bhikkh|naÑ santikaÑ gantvÈ 223 
Bh|micÈlo tadÈ asi 148 
BhojayitvÈna 
   sattÈhaÑ 116, 198 
MakuÄakhÈrakÈkÈrÈ 88 
MaggaÒca kho’ssa jÈnÈsi 126 
MaggaÒÒ| ca maggavid| 94 
Majjhanhikamhi s|riye 57 
Majjhe aÔÔhaÔÔhakumbhÊnaÑ 72 
MaÓÉapaÑ paÔiyÈdetvÈ 15 
MaÓÉape rukkham|le vÈ 58, 66 
MattaÒÒunÊ ca asane 32 
MattÈ vaÓÓena r|pena 79 
MantÈvatiyÈ nagare 280 
MandhÈtÈdinarindÈnaÑ 150 
ManasÈ patthitÈ nÈma 223 
MadhuraÒca pavanti sabbaso 254 
MadhurÈni pahaÔÔhÈni 152 
Mama puttobhinikkhamma 157 
MayaÑ sahÈva nikkhantÈ 148 
MayÈ bhikkhuniyo vÊra 151 
MayhaÑ hi akkuÔÔhavandite 257 
MahatÈ ca payattena 87 
MahatÈ janakÈyena 158 
MahatÈ parivÈrena 135 
MahÈkÈruÓiko SatthÈ 94 
MahÈdÈnaÑ daditvÈna 199 
MahÈdhanaseÔÔhikule 201 
MahÈnelassa chÈdanaÑ 44 
MahÈbhitÈpaÑ kaÔukaÑ 27, 38 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ma ] 
MahÈhitaÑ varadadaÑ 138 
MÈ appakassa hetu 285 
MÈ evaÑ putta avaca 269 
MÈkÈsi pÈpakaÑ kammaÑ 210 
MÈtaraÑ pitaraÑ cÈhaÑ 132 
MÈtÈ dukkhitÈ rodati 
   pitÈ ca 281 
MÈtÈpit| abhivÈda,yitvÈ 270 
MÈtÈ putto pitÈ bhÈtÈ 146 
MÈtucchÈ te mahÈvÊra 155 
MÈ no saraÓade nÈthe 159 
MÈ me kujjhi mahÈvÊra 231 
MÈyaÑ viya aggato kataÑ 257 
MÈlaÑ na dhÈre na ca 
   gandhamÈcare 39 
MÈ su te vaÉÉha lokamhi 177 
MÈhaÑ kÈmehi saÑgacchiÑ 246 
MucalindaÑ mahÈselaÑ 154 
MuttÈ ca tato sÈ bhikkhunÊ 258 
Mutte muccassu yogehi 8 
MusalÈni gahetvÈna 121, 167 
MuhuttaÑ taÓhÈsamaÓaÑ 150 
Mokkhamhi vijjamÈne 285 

[ Ya ] 
YaÑ taÑ isÊhi pattabbaÑ 68 
YaÑ na diÔÔhaÑ purÈÓehi 153 
YaÑ mayÈ p|ritaÑ kammaÑ 201 
YaÑ mayhaÑ purimaÑ 
   kammaÑ 28 
YaÑ yaÑ janapadaÑ yÈmi 7 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya ] 
YaÑ yaÑ yonupapajjÈmi 65 
Yato sarÈmi attÈnaÑ 108 
YattakaÑ tulitÈ esÈ 143 
Yattha nÈma JinassÈyaÑ 152 
Yattha yattha nisinnÈhaÑ 88 
Yattha yatth|papajjÈmi 74, 86, 95, 
 106, 133, 279, 280 
Yattha yatth|papannÈhaÑ 133 
YathÈ idaÑ tathÈ etaÑ 84, 88, 
 137 
YathÈbh|tamavekkhantÊ 92 
YathÈ haritÈlena makkhitaÑ 257 
YadÈ icchÈmi gamanaÑ 57 
YadÈ ca piÓÉÈya Muni 136 
YadÈ ca yobbanappattÈ 99 
YadÈ ca yobbanupetÈ 117 
YadÈ te yobbanappattÈ 200 
YadÈ pabbajitÈ Èsi 75 
YadÈ BuddhÈ sutamatÊ 200 
YadÈ bhikkhusahassena 61 
YadÈ r|paguÓ|petÈ 19 
YadÈ so taruÓo bhaddo 188 
YadÈhaÑ yobbanaÑ pattÈ 135 
YadÈhaÑ lokasaraÓaÑ 138 
Yadi te rucitaÑ ayye 148 
Yadi te ruccate rÈja 138 
Yadi Buddho amitaguÓo 65 
Yadi me vacanaÑ karissati 255 
Yasaggapatto sirimÈ 94 
YasmÈ gÈmÈ pakkamanti 224 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya ] 
YassatthÈya pabbajitÈ 19, 96, 
 109, 119, 149, 189 
Yassatthi Sugate saddhÈ 160 
Yassa brÈhmaÓa tvaÑ bhÊto 209 
Yassa maggaÑ na jÈnÈsi 126 
YassÈ siyÈ apaccavekkhitaÑ 256 
YÈ ce maÑ parivÈriÑsu 159 
YÈ tayÈ vaÓÓitÈ vÊra 116 
YÈdisÈ vaÓÓitÈ vÊra 198 
YÈ padhÈnatamÈ tÈsaÑ 159 
YÈ mayhaÑ sÈmikassa 268 
YÈva KÈsijanapado 33 
YÈ vaÉÉhayi payattena 160 
YÈvatÈ abhika~khÈmi 65 
YÈ sasaÑghaÑ abhojesi 155 
YuvatÊnaÒca sabbÈsaÑ 86 
Ye ime satta bojjha~gÈ 29, 52 
Ye keci vaÉÉha sa~khÈrÈ 178 
Yena veÄuvanaÑ diÔÔhaÑ 135 
Ye rÈgarattÈ’nupatanti 
   sotaÑ 132, 137 
Yo ca uppatitaÑ atthaÑ 108 
Yo ca vassasataÑ jÊve 99, 100, 
 115, 182, 188 
Yo ca vuÉÉho daharo vÈ 208-9 
Yo naÑ vinibbhujitvÈ 282 
Yoniso paccavekkhitvÈ 49 
Yoniso padahantÊnaÑ 223 
Yopi me bhavate bhattÈ 134 
Yo raÑsiphusitÈveÄo 220 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya - Ra ] 
Yo so mahattaro khandho 161 
RajataÑ rÈtar|paÑ vÈ 245 
Rajje ÈÓÈ 
   dhanamissa, riyaÑ 282-3 
RaÒÒo mÈtÈ mahesÊti 150 
RaÓaÑ taritvÈ kÈmÈnaÑ 246 
RatanÈnaÔÔhapaÒÒÈsaÑ 85 
RattaÑsakupasaÑbyÈnÈ 136 
RattiyÈ pacchime yÈme 167 
RattiyÈ purime yÈme 122, 167 
RattiyÈ majjhime yÈme 165 
RathiyÈya vajantiyo 149 
RammaÑ veÄuvanaÑ yena 135 
RahogatÈ nisÊditvÈ 27, 38 
RÈgaÑ mÈnaÑ avijjaÒca 163 
RÈgaÒca ahaÑ dosaÒca 30 
RÈjakaÒÒÈhi sahitÈ 95 
RÈjapuÒÒena nibbattaÑ 135 
RÈjÈnaÑ upasa~kamma 38 
RÈjÈpi rajjaÑ chaÉÉetvÈ 49 
RÈhulo ca ahaÒceva 201 
RiÒcitvÈ paramaÑ atthaÑ 92 
Rukkhaphal|pamÈ kÈmÈ 284 
R|paÑ bhogaÑ yasaÑ ÈyuÑ 15 
R|pasaddehi gandhehi 156 
R|pena kiÑ tavÈnena 158 

[ La ] 
LaÔÔhihattho pure Èsi 231 
LahuÒca vata khippaÒca 108 
L|nakesÊ pa~kadharÊ 110 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ La - Va ] 
LobhanaÑ madanaÑ cetaÑ 245 
VaÔÔaniriva koÔarohitÈ 258 
VaÔÔapalighasadisopamÈ 
   ubho 216 
Vadho bandho parikleso 245 
VantÈ MahesÊhi kÈmÈ 246 
VandanaÑ dÈni me vajjÈsi 232 
VaragandhaÒca mÈlaÒca 50 
VasitÈ susÈnamajjhe 183 
VassasatasahassÈni 85 
VÈsavaÑ viya vassantaÑ 155 
VÈsitova surabhÊ 
   karaÓÉako 215 
VÈÄamigasaÑghasevitaÑ 254 
VicarantÊ amaÒÒissaÑ 136 
Vipassino Bhagavato 207 
Vipassissa Bhagavato 9 
VipulaÑ annaÒca pÈnaÒca 223 
Vibh|sÈ maÓÉanaratÈ 90 
Vibh|setvÈ imaÑ kÈyaÑ 80 
VimalÈ sa~khamuttÈva 224 
VimhitÈ tÈ JinavaraÑ 100 
Virocanti parikkhittÈ 72 
VilapantÈ sukaruÓaÑ 148 
VisÈradÈva bhaÓasi 178 
VisuddhanayanÈ homi 96 
VisuddhamanasÈ ajja 54 
VissajjitÈ mÈtÈpit|hi 286 
Vissajjito gato so 270 
VihÈya NandanaÑ devÈ 135 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Va ] 
VÊthisa~kÈrak|Ôesu 129 
VÊthisammajjanaÑ katvÈ 14 
VÊrÈ vÊrehi dhammehi 13 
VÊriyaÑ me dhuradhorayhaÑ 44 
VÊsÈnaÑ cakkavattÊnaÑ 38 
VedimajjhÈva sussoÓÊ 88 
VesikÈva anÈcÈrÈ 221 
VoÉh|na na~gala’mahaÑ 271 

[ Sa ] 
SaÑkhittakaÓÓÈ setakkhÊ 137 
SaÑghÈÔiÑ nikkhipitvÈna 35 
SaÑghÈrÈmamadÈsimha 134 
SaÑyojanÈni etÈni 163 
SaÑvaddhitoyaÑ Sugata 150 
SaÑsÈre saÑsarantÊhaÑ 156 
SakuÓÊva tathÈkÈse 154 
Sakena ÈnubhÈvena 87 
SakkaÑva devÈ tidasÈ 168 
SakkatÈ p|jitÈ ceva 201 
Sa~kÈrak|ÔÈ ahitvÈ 189 
Sa~khÈre parato disvÈ 97 
SaggaÑ n|na gamissanti 209 
SacittaÑ paÔiladdhÈna 129 
Sace imÈ nadiyo te 209 
Sace puttaÑ si~gÈlÈnaÑ 232 
Sace mayi dayÈ atthi 150 
SaccÈni ‘amma’Buddha- 
   varadesi, tÈni 281 
SaÓÉÈsena ca kese me 108 
SaÓhakamburiva suppamajjitÈ 216 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SaÓhatu~gasadisÊ ca nÈsikÈ 215 
SaÓhan|purasuvaÓÓamaÓÉitÈ 217 
SaÓhamuddikasuvaÓÓa- 
   maÓÉitÈ 216 
SataÑ sahassÈnipi 
   dhuttakÈnaÑ 205 
Satasahassito kappe 15, 18, 
 58, 66, 71, 85, 95, 99, Èdi 
Satasahasse atikkante 15 
SatÈni paÒcan|nÈni 75 
SatiÑ upaÔÔhapetvÈna 169 
SatipaÔÔhÈnakusalÈ 44 
SatimatÊ cakkhumatÊ 171 
Satta uppalapupphÈni 44 
Sattati devarÈj|naÑ 44 
Satta pÈtisahassÈni 74 
SattamÈlaÑ gahetvÈna 43 
SattayojanikaÑ th|paÑ 72 
Satta ratanÈni vasseyya 284 
SattarattindivaÑ tattha 65 
SattasatasahassÈni 72 
SattÈhajÈtakaÑ maÑ 270 
Sattis|l|pamÈ kÈmÈ 67, 140, 
 205, 284 
Satthu pÈde ÔhapetvÈna 198 
Saddhammassavane yutte 18 
SaddhÈya pabbajitvÈna 13, 92 
SantattÈ kuthitÈ bh|mi 57 
SabbaÑ sarÊrasaÒjÈtaÑ 88 
SabbakammaÑ parikkhÊÓaÑ 33 
SabbakÈlampi pathavÊ 15 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
Sabbattha vihatÈ nandÊ 67, 69, 
 140, 170, 173, 176, 205 
SabbadukkhaÑ pariÒÒÈtaÑ 145 
SabbabandhanamuttÈhaÑ 38 
SabbavositavosÈnÈ 66 
Sabbaso chÈditaÑ Èsi 160 
SabbÈ tÈpi bhikkhuniyo 160 
SabbÈbhibh| 
   sabbavid|hamasmi 228 
SabbÈyo purato nÊtÈ 161 
Sabbe kÈmÈ samucchinnÈ 52 
Sabbe bhavÈ samucchinnÈ 90 
Sabbe me ÈsavÈ khÊÓÈ 179 
Sabbe yogÈ samucchinnÈ 80 
Sabbe sokÈ samucchinnÈ 129 
Sabbo ÈdÊpito loko 
 175 
SamaÓÈti bhoti supi 223 
SamaÓÊ samaÓaguttÈ ca 19, 107, 
 117, 134, 187, 199 
SamÈnetvÈna te sabbe 73 
SampattiÑ anubhotvÈna 41, 86, 
 106, 133, 237 
Sampatti taÑ karitvÈna 52 
SampattimanubhotvÈna 280 
SampattiyonubhotvÈna 72 
SambuddhaÑ paÔimÈnentÊ 43 
Sayameva odanaÑ 
   sÈdha, yÈmi 268 
Sayambhuno paÒcasatÈ 156 
Sara kaÔasiÑ vaÉÉhente 285 
Sara kÈÓakacchapaÑ 
   pubba, samudde 285 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
Sara caturodadhÊ 284 
Sara r|paÑ pheÓapiÓÉopa, 
   massa 285 
SassuyÈ sasurassa ca 268 
Saha Èvajjite mayhaÑ 65 
Saha tassÈ nipÈtena 87 
SahapuÒÒassa kattÈro 157 
Saha me jÈtamattamhi 135 
SahassaÑ devarÈj|naÑ 27 
Sahassamapi ce gÈthÈ 105 
SahÈva seÔÔhinÈ tena 72 
SÈ kaÒÒÈ kanakÈbhÈsÈ 136 
SÈkiyamhi kule jÈtÈ 86 
SÈkiyÈnÊhi dhÊrÈhi 157 
SÈkuntikova sakuÓiÑ 231 
SÈ ca tahiÑ samÈpannÈ 283 
SÈ ca maÑ anukampÈya 124 
SÈ ca manasi karoti 283 
SÈ calÈ calitÈ bh|mi 148 
SÈ cevaÑ bhaÓati 283 
SÈ’jja abb|ÄhasallÈhaÑ 58, 127 
SÈ’jja piÓÉaÑ caritvÈna 80 
SÈ’jja sabbÈni khÈditvÈ 238 
SÈ paveditasabba~gÊ 87 
SÈ bhikkhuniÑ upÈgacchiÑ 50, 78 
SÈ me dhammamadesesi 101 
SÈyaÑ bhujissÈ aÓaÓÈ 247 
SÈvakaÑ dhutavÈdÈnaÑ 71 
SÈvatthinagaraÑ gantvÈ 118 
SÈ vÊsavassasatikÈ 155 
SÈsanaÑ jotayitvÈna 71 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SÈ saha tÈhi gantvÈna 158 
SÈhaÑ etÈdisaÑ katvÈ 246 
SÈhaÑ tamatthaÑ pucchissaÑ 109 
SÈhaÑ tehi vinÈ bh|tÈ 200 
SÈhaÑ disvÈna SambuddhaÑ 143 
SÈhaÑ nissaraÓaÑ ÒatvÈ 238 
SÈhaÑ puttaÑ dhÊtaraÒca 97 
SÈhaÑ Sugatassa sÈvikÈ 257 
SÈhaÑ sutvÈna saddhammaÑ 33 
SÈhaÑ sutvÈnimÈ gÈthÈ 188 
SikkhamÈnÈ ahaÑ santÊ 97 
SikkhamÈnÈya me ayye 240 
Siddhatthassa Bhagavato 36 
SineruÑ daÓÉaÑ katvÈna 154 
SiriyÈ r|piniÑ disvÈ 86 
SÊlavatÊ cittakathÈ 280 
SukkÈ sukkehi dhammehi 63 
SukhaÑ tvaÑ vuÉÉhike sehi 23 
SukhaÑ supÈhi therike 5 
SukhaÑ hi vaÉÉha munayo 177 
Sukhito sajjito hutvÈ 73 
SukhedhitÈ ca te sabbe 100 
SuÒÒakanti viditvÈna 136 
SuÒÒatassÈnimittassa 52 
SuÓitvÈ tamahaÑ haÔÔhÈ 95 
Suto Buddhassa dÈyÈdo 76 
SutvÈ ca kho Mahesissa 141 
SutvÈ datvÈ mahÈdÈnaÑ 155 
SutvÈ suttantaseÔÔhaÑ taÑ 137 
SutvÈhaÑ mÈtu vacanaÑ 86 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SudinnaÑ me dÈnavaraÑ 41, 238 
Sud|raÔÔhÈpi taÑ sutvÈ 160 
Suddhe an|ne mama 
   bhikkhusaÑghe 151 
SudhotarajapacchadaÑ 
   subhaÑ 255 
SupupphitaggaÑ upagamma 
   pÈdapaÑ 205 
SumattaÑ maÑ maÒÒamÈnÈ 231 
SumuttÈ sÈdhumuttÈmhi 15 
SumuttikÈ sumuttikÈ 30 
SurattaÑ sukataÑ cittaÑ 72 
SuvaÓÓarÈsisa~kÈsaÑ 151 
SuvaÓÓavaÓÓÈ hutvÈna 49 
SusÊlÈ lajjinÊ ceva 61 
SeÔÔhiÑ tatonujÈnetvÈ 208 
SeÔÔhino anukampÈya 71 
SeÔÔhidhÊtÈ tadÈ hutvÈ 199 
SesabhÈgÈni ÉayiÑsu 161 
SesÈ Sakyakule jÈtÈ 157 
So ahampi gamissÈmi 239 
SokaÔÔÈdÊnavadanÈ 188 
So kho panÈyaÑ 
   akkhÈto 294 
Socanti pÈpakammÈ 281 
SoÓÓamayaÑ r|pimayaÑ 50 
SoÓÓamayÈ maÓimayÈ 57 
So te ijjhatu sa~kappo 240 
Sopi vasitvÈ pakkhaÑ 269 
So mÈtaraÒca pitaraÒca 269 
So me dhammamadesesi 109, 
 143 
So me bh|sanalobhena 107 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SohaÑ tato cavitvÈ 270-1 
SohaÑ padhÈnapahitatto 179 
So hetu so pabhavo 280, 
 286 
SvÈgataÑ vata no Èsi 157 
SvÈgataÑ vata me Èsi 7, 154, 
 222, 280 

[ Ha ] 
HatthakammaÒca ye keci 15 
HatthiyÈnaÑ assayÈnaÑ 50 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ha ] 
HatthÊ gavassaÑ 
   maÓikuÓÉalaÒca 239, 240 
Handa kho dÈni bhaddante 232 
HandÈhaÑ parinibbissaÑ 153 
Haricandanalitta~giÑ 231 
HÈ yogÈ vippayogantÈ 159 
HÈ santiÑ GotamÊ yÈti 152 
HitÈya sabbasattÈnaÑ 94 
HitvÈ ghare pabbajitvÈ 25 
HitvÈna’haÑ ÒÈtigaÓaÑ 245 
HemadolÈbhasavanÈ 136 
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