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22. MahÈnipÈta 
 

6. Bh|ridattajÈtakavaÓÓanÈ (543) 

 YaÑ kiÒci ratanaÑ atthÊti idaÑ SatthÈ SÈvatthiÑ upanissÈya Jetavane 
viharanto uposathike upÈsake Èrabbha kathesi. Te kira uposathadivase 
pÈtova uposathaÑ adhiÔÔhÈya dÈnaÑ datvÈ pacchÈbhattaÑ 
gandhamÈlÈdihatthÈ JetavanaÑ gantvÈ dhammassavanavelÈya ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu. SatthÈ dhammasabhaÑ ÈgantvÈ ala~katabuddhÈsane nisÊditvÈ 
bhikkhusaÑghaÑ oloketvÈ1 bhikkhu-ÈdÊsu pana ye Èrabbha dhammakathÈ 
samuÔÔhÈti, tehi saddhiÑ TathÈgatÈ sallapanti, tasmÈ ajja upÈsake Èrabbha 
pubbacariyappaÔisaÑyuttÈ dhammakathÈ samuÔÔhahissatÊti ÒatvÈ upÈsakehi 
saddhiÑ sallapanto “uposathikattha upÈsakÈ”ti upÈsake pucchitvÈ “Èma 
bhante”ti vutte “sÈdhu upÈsakÈ, kalyÈÓaÑ vo kataÑ, apica anacchariyaÑ 
kho panetaÑ, yaÑ tumhe mÈdisaÑ BuddhaÑ ovÈdadÈyakaÑ ÈcariyaÑ 
labhantÈ uposathaÑ kareyyÈtha. PorÈÓapaÓÉitÈ pana anÈcariyakÈpi 
mahantaÑ yasaÑ pahÈya uposathaÑ kariÑsuyevÈ”ti vatvÈ tehi yÈcito atÊtaÑ 
Èhari. 
______________________________________________________________ 
 1. Olokesi (SÊ, I, Ka) 

 



 KhuddakanikÈya 2 

 AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatto nÈma rÈjÈ rajjaÑ kÈrento puttassa 
uparajjaÑ datvÈ tassa mahantaÑ yasaÑ disvÈ “rajjampi me gaÓheyyÈ”ti 
uppannÈsa~ko “tÈta tvaÑ ito nikkhamitvÈ yattha te ruccati, tattha vasitvÈ 
mama accayena kulasantakaÑ rajjaÑ gaÓhÈhÊ”ti Èha. So “sÈdh|”ti 
sampaÔicchitvÈ pitaraÑ vanditvÈ nikkhamitvÈ anupubbena YamunaÑ gantvÈ 
YamunÈya ca samuddassa ca pabbatassa ca antare paÓÓasÈlaÑ mÈpetvÈ 
vanam|laphalÈhÈro paÔivasati. TadÈ samuddassa heÔÔhime NÈgabhavane ekÈ 
matapatikÈ nÈgamÈÓavikÈ aÒÒÈsaÑ sapatikÈnaÑ yasaÑ oloketvÈ kilesaÑ 
nissÈya NÈgabhavanÈ nikkhamitvÈ samuddatÊre vicarantÊ rÈjaputtassa 
padavalaÒjaÑ disvÈ padÈnusÈrena gantvÈ taÑ paÓÓasÈlaÑ addasa. TadÈ 
rÈjaputto phalÈphalatthÈya gato hoti. SÈ paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ 
kaÔÔhattharaÓaÒceva sesaparikkhÈre ca disvÈ cintesi “idaÑ ekassa 
pabbajitassa vasanaÔÔhÈnaÑ, vÊmaÑsissÈmi naÑ ‘saddhÈya pabbajito nu kho 
no’ti, sace hi saddhÈya pabbajito bhavissati nekkhammÈdhimutto, na me 
ala~katasayanaÑ sÈdiyissati. Sace kÈmÈbhirato bhavissati, na 
saddhÈpabbajito, mama sayanasmiÑyeva nipajjissati. Atha naÑ gahetvÈ 
attano sÈmikaÑ katvÈ idheva vasissÈmÊ”ti. SÈ NÈgabhavanaÑ gantvÈ 
dibbapupphÈni ceva dibbagandhe ca ÈharitvÈ dibbapupphasayanaÑ sajjetvÈ 
paÓÓasÈlÈyaÑ pupph|pahÈraÑ katvÈ gandhacuÓÓaÑ vikiritvÈ paÓÓasÈlaÑ 
ala~karitvÈ NÈgabhavanameva gatÈ. 

 RÈjaputto sÈyanhasamayaÑ ÈgantvÈ paÓÓasÈlaÑ paviÔÔho taÑ pavattiÑ1 
disvÈ “kena nu kho imaÑ sayanaÑ sajjitan”ti phalÈphalaÑ paribhuÒjitvÈ 
“aho sugandhÈni pupphÈni, manÈpaÑ vata katvÈ sayanaÑ paÒÒatthan”ti na 
saddhÈpabbajitabhÈvena somanassajÈto pupphasayane parivattitvÈ nipanno 
niddaÑ okkamitvÈ punadivase s|riyuggamane uÔÔhÈya paÓÓasÈlaÑ 
asammajjitvÈ phalÈphalatthÈya agamÈsi.k NÈgamÈÓavikÈ tasmiÑ khaÓe 
ÈgantvÈ milÈtÈni pupphÈni disvÈ “kÈmÈdhimutto esa, na saddhÈpabbajito, 
sakkÈ naÑ gaÓhitun”ti ÒatvÈ purÈÓapupphÈni nÊharitvÈ aÒÒÈni pupphÈni 
ÈharitvÈ tatheva navapupphasayanaÑ sajjetvÈ paÓÓasÈlaÑ ala~karitvÈ 
ca~kame pupphÈni vikiritvÈ NÈgabhavanameva gatÈ. So taÑ divasampi 
______________________________________________________________ 
 1. KiriyaÑ (SÊ, I) 

 



 JÈtakaÔÔhakathÈ 3 

pupphasayane sayitvÈ punadivase cintesi “ko nu kho imaÑ paÓÓasÈlaÑ 
ala~karotÊ”ti. So phalÈphalatthÈya agantvÈ paÓÓasÈlato avid|re paÔicchanto 
aÔÔhÈsi. ItarÈpi bah| gandhe ceva pupphÈni ca ÈdÈya assamapadaÑ agamÈsi. 
RÈjaputto uttamar|padharaÑ nÈgamÈÓavikaÑ disvÈva paÔibaddhacitto 
attÈnaÑ adassetvÈ tassÈ paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ sayanaÑ sajjanakÈle pavisitvÈ 
“kÈsi tvan”ti pucchi. AhaÑ nÈgamÈÓavikÈ sÈmÊti. SasÈmikÈ assamikÈsÊti. 
SÈmi ahaÑ pubbe sasÈmikÈ, idÈni pana assÈmikÈ vidhavÈ, tvaÑ pana kattha 
vÈsikosÊti. AhaÑ BÈrÈÓasiraÒÒo putto BrahmadattakumÈro nÈma, tvaÑ 
NÈgabhavanaÑ pahÈya kasmÈ idha vicarasÊti. SÈmi ahaÑ tattha 
sasÈmikÈnaÑ nÈgamÈÓavikÈnaÑ yasaÑ oloketvÈ kilesaÑ nissÈya 
ukkaÓÔhitvÈ tato nikkhamitvÈ sÈmikaÑ pariyesantÊ vicarÈmÊti. Tena hi 
bhadde sÈdhu, ahampi na saddhÈya pabbajito, pitarÈ pana me nÊharitattÈ 
idha vasÈmi, tvaÑ mÈ cintayi, ahaÑ te sÈmiko bhavissÈmi, ubhopi idha 
samaggavÈsaÑ pavissÈmÈti. SÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchi. Tato paÔÔhÈya te 
ubhopi tattheva samaggavÈsaÑ vasiÑsu. SÈ attano ÈnubhÈvena mahÈrahaÑ 
gehaÑ mÈpetvÈ mahÈrahaÑ palla~kaÑ ÈharitvÈ sayanaÑ paÒÒapesi. Tato 
paÔÔhÈya m|laphalÈphalaÑ na khÈdi, dibba-annapÈnameva bhuÒjitvÈ jÊvikaÑ 
kappesi. 

 AparabhÈge nÈgamÈÓavikÈ gabbhaÑ paÔilabhitvÈ puttaÑ vijÈyi, 
SÈgaratÊre jÈtattÈ tassa “SÈgarabrahmadatto”ti nÈmaÑ kariÑsu. Tassa padasÈ 
gamanakÈle nÈgamÈÓavikÈ dhÊtaraÑ vijÈyi, tassÈ samuddatÊre jÈtattÈ 
“SamuddajÈ”ti nÈmaÑ kariÑsu. Atheko BÈrÈÓasivÈsiko vanacarako taÑ 
ÔhÈnaÑ patvÈ katapaÔisanthÈro rÈjaputtaÑ saÒjÈnitvÈ katipÈhaÑ tattha 
vasitvÈ “deva ahaÑ tumhÈkaÑ idha vasanabhÈvaÑ rÈjakulassa 
ÈrocessÈmÊ”ti taÑ vanditvÈ nikkhamitvÈ nagaraÑ agamÈsi. TadÈ rÈjÈ 
kÈlamakÈsi. AmaccÈ tassa sarÊrakiccaÑ katvÈ sattame divase sannipatitvÈ 
“arÈjakaÑ rajjaÑ nÈma na saÓÔhÈti, rÈjaputtassa vasanaÔÔhÈnaÑ vÈ 
atthibhÈvaÑ vÈ na jÈnÈma, phussarathaÑ vissajjetvÈ rÈjÈnaÑ gaÓhissÈmÈ”ti 
mantayiÑsu. TasmiÑ khaÓe vanacarako nagaraÑ patvÈ taÑ kathaÑ sutvÈ 
amaccÈnaÑ santikaÑ gantvÈ “ahaÑ rÈjaputtassa santike tayo 
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cattÈro divase vasitvÈ ÈgatomhÊ”ti taÑ pavattiÑ Ècikkhi. AmaccÈ tassa 
sakkÈraÑ katvÈ tena magganÈyakena saddhiÑ tattha gantvÈ katapaÔisanthÈrÈ 
raÒÒo kÈlakatabhÈvaÑ ÈrocetvÈ “deva rajjaÑ paÔipajjÈhÊ”ti ÈhaÑsu. 

 So “nÈgamÈÓavikÈya cittaÑ jÈnissÈmÊ”ti taÑ upasa~kamitvÈ “bhadde 
pitÈ me kÈlakato, amaccÈ mayhaÑ chattaÑ ussÈpetuÑ ÈgatÈ, gacchÈma 
bhadde, ubhopi dvÈdasayojanikÈya BÈrÈÓasiyÈ rajjaÑ kÈressÈma, tvaÑ 
soÄasannaÑ itthisahassÈnaÑ jeÔÔhikÈ bhavissasÊ”ti Èha. SÈmi na sakkÈ mayÈ 
gantunti. KiÑ kÈraÓÈti. MayaÑ ghoravisÈ khippakopÈ appamattakenapi 
kujjhÈma, sapattiroso ca1 nÈma bhÈriyo. SacÈhaÑ kiÒci disvÈ vÈ sutvÈ vÈ 
kuddhÈ olokessÈmi, bhasmÈmuÔÔhi viya vippakirissati. IminÈ kÈraÓena na 
sakkÈ mayÈ gantunti. RÈjaputto punadivasepi yÈcateva. Atha naÑ sÈ 
evamÈha “ahaÑ tÈva kenaci pariyÈyena na gamissÈmi, ime pana me puttÈ 
nagakumÈrÈ2 tava sambhavena jÈtattÈ manussajÈtikÈ. Sace te mayi sineho 
atthi, imesu appamatto bhava. Ime kho pana udakabÊjakÈ sukhumÈlÈ 
maggaÑ gacchantÈ vÈtÈtapena kilamitvÈ mareyyuÑ, tasmÈ ekaÑ nÈvaÑ 
khaÓÈpetvÈ udakassa p|rÈpetvÈ tÈya dve puttake udakakÊÄaÑ kÊÄÈpetvÈ 
nagarepi antovatthusmiÑyeva pokkharaÓiÑ kÈreyyÈsi, evaÑ te na 
kilamissantÊ”ti. 

 SÈ evaÒca pana vatvÈ rÈjaputtaÑ vanditvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ puttake 
Èli~gitvÈ thanantare nipajjÈpetvÈ sÊse cumbitvÈ rÈjaputtassa niyyÈdetvÈ 
roditvÈ kanditvÈ tattheva antaradhÈyitvÈ NÈgabhavanaÑ agamÈsi. 
RÈjaputtopi domanassappatto assupuÓÓehi nettehi nivesanÈ nikkhamitvÈ 
akkhÊni3 puÒchitvÈ amacce upasa~kami. Te taÑ tattheva abhisiÒcitvÈ “deva 
amhÈkaÑ nagaraÑ gacchÈmÈ”ti vadiÑsu. Tena hi sÊghaÑ nÈvaÑ khaÓitvÈ 
sakaÔaÑ ÈropetvÈ udakassa p|retvÈ udakapiÔÔhe vaÓÓagandhasampannÈni 
nÈnÈpupphÈni vikiratha, mama puttÈ udakabÊjakÈ, te tattha kÊÄantÈ sukhaÑ 
gamissantÊti. AmaccÈ tathÈ kariÑsu. RÈjÈ BÈrÈÓasiÑ patvÈ ala~katanagaraÑ 
pavisitvÈ soÄasasahassÈhi nÈÔakitthÊhi 
______________________________________________________________ 
 1. SapattivÈso (SyÈ, Ka) 2. Na nagakumÈrÈ (I) 3. AkkhÊhi ass|ni (SÊ, I) 
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amaccÈdÊhi ca parivuto mahÈtale nisÊditvÈ sattÈhaÑ mahÈpÈnaÑ pivitvÈ 
puttÈnaÑ atthÈya pokkharaÓiÑ kÈresi. Te nibaddhaÑ tattha kÊÄiÑsu. 

 AthekadivasaÑ pokkharaÓiyaÑ udake pavesiyamÈne eko kacchapo 
pavisitvÈ nikkhamanaÔÔhÈnaÑ apassanto pokkharaÓitale nipajjitvÈ 
dÈrakÈnaÑ kÊÄanakÈle udakato uÔÔhÈya sÊsaÑ nÊharitvÈ te oloketvÈ puna 
udake nimujji. Te taÑ disvÈ bhÊtÈ pitu santikaÑ gantvÈ “tÈta pokkharaÓiyaÑ 
eko yakkho amhe tÈsetÊ”ti ÈhaÑsu. RÈjÈ “gacchatha naÑ gaÓhathÈ”ti purise 
ÈÓÈpesi. Te jÈlaÑ khipitvÈ kacchapaÑ ÈdÈya raÒÒo dassesuÑ. KumÈrÈ taÑ 
disvÈ “esa tÈta pisÈco”ti viraviÑsu. RÈjÈ puttasinehena kacchapassa 
kujjhitvÈ “gacchathassa kammakÈraÓaÑ karothÈ”ti ÈÓÈpesi. Tatra ekacce1 
“ayaÑ rÈjaveriko, etaÑ udukkhale musalehi cuÓÓavicuÓÓaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti 
ÈhaÑsu, ekacce “tÊhi pÈkehi pacitvÈ khÈdituÑ”, ekacce “a~gÈresu 
uttÈpetuÑ”, ekacce “antokaÔÈheyeva naÑ pacituÑ vaÔÔatÊ”ti ÈhaÑsu. Eko 
pana udakabhÊruko amacco “imaÑ YamunÈya ÈvaÔÔe khipituÑ vaÔÔati, so 
tattha mahÈvinÈsaÑ pÈpuÓissati. Evar|pÈ hissa kammakÈraÓÈ natthÊ”ti Èha. 
Kacchapo tassa kathaÑ sutvÈ sÊsaÑ nÊharitvÈ evamÈha “ambho kiÑ te mayÈ 
aparÈdho kato, kena maÑ evar|paÑ kammakÈraÓaÑ vicÈresi. MayÈ hi 
sakkÈ itarÈ kammakÈraÓÈ sahituÑ, ayaÑ pana atikakkhaÄo, mÈ evaÑ 
avacÈ”ti. TaÑ sutvÈ rÈjÈ “imaÑ etadeva kÈretuÑ vaÔÔatÊ”ti YamunÈya ÈvaÔÔe 
khipÈpesi. Puriso tathÈ akÈsi. So ekaÑ NÈgabhavanagÈmiÑ udakavÈhaÑ 
patvÈ NÈgabhavanaÑ agamÈsi. 

 Atha naÑ tasmiÑ udakavÈhe kÊÄantÈ DhataraÔÔhanÈgaraÒÒo puttÈ 
nÈgamÈÓavakÈ disvÈ “gaÓhatha naÑ dÈsan”ti ÈhaÑsu. So cintesi “ahaÑ 
BÈrÈÓasiraÒÒo hatthÈ muccitvÈ evar|pÈnaÑ pharusÈnaÑ nÈgÈnaÑ hatthaÑ 
patto, kena nu kho upÈyena mucceyyan”ti. So “attheso upÈyo”ti musÈvÈdaÑ 
katvÈ “tumhe DhataraÔÔhassa nÈgaraÒÒo santakÈ2 hutvÈ kasmÈ evaÑ 
vadetha, ahaÑ Cittac|Äo3 nÈma kacchapo BÈrÈÓasiraÒÒo d|to, 
DhataraÔÔhassa santikaÑ Ègato, amhÈkaÑ rÈjÈ DhataraÔÔhassa dhÊtaraÑ 
dÈtukÈmo maÑ pahiÓi, tassa maÑ dassethÈ”ti Èha. Te somanassajÈtÈ  
______________________________________________________________ 
 1. Tatreko (SÊ, Ka) 2. SantikÈ (SyÈ, I) 3. Cittas|lo (SÊ, I) 
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taÑ ÈdÈya raÒÒo santikaÑ gantvÈ tamatthaÑ ÈrocesuÑ. RÈjÈ “Ènetha nan”ti 
taÑ pakkosÈpetvÈ disvÈva anattamano hutvÈ “evaÑ lÈmakasarÊro 
d|takammaÑ kÈtuÑ na sakkotÊ”ti Èha. TaÑ sutvÈ kacchapo “kiÑ pana 
mahÈrÈja d|tehi nÈma tÈlappamÈÓehi bhavitabbaÑ, sarÊraÑ hi khuddakaÑ 
vÈ mahantaÑ vÈ appamÈÓaÑ, gatagataÔÔhÈne kammanipphÈdanameva 
pamÈÓaÑ. MahÈrÈja amhÈkaÑ raÒÒo bah| d|tÈ. Thale kammaÑ manussÈ 
karonti, ÈkÈse pakkhino, udake ahameva. AhaÒhi Cittac|Äo nÈma kacchapo 
ÔhÈnantarappatto rÈjavallabho, mÈ maÑ paribhÈsathÈ”ti attano guÓaÑ 
vaÓÓesi. Atha naÑ DhataraÔÔho pucchi “kena panatthena raÒÒÈ pesitosÊ”ti. 
MahÈrÈja rÈjÈ maÑ evamÈha “mayÈ sakalajambudÊpe rÈj|hi saddhiÑ 
mittadhammo kato, idÈni DhataraÔÔhena nÈgaraÒÒÈ saddhiÑ mittadhammaÑ 
kÈtuÑ mama dhÊtaraÑ SamuddajaÑ dammÊ”ti vatvÈ maÑ pahiÓi. Tumhe 
papaÒcaÑ akatvÈ mayÈ saddhiÑyeva purisaÑ pesetvÈ divasaÑ 
vavatthapetvÈ dÈrikaÑ gaÓhathÈti. So tussitvÈ tassa sakkÈraÑ katvÈ tena 
saddhiÑ cattÈro nÈgamÈÓavake pesesi “gacchatha raÒÒo vacanaÑ sutvÈ 
divasaÑ vavatthepetvÈ ethÈ”ti. Te “sÈdh|”ti vatvÈ kacchapaÑ gahetvÈ 
NÈgabhavanÈ nikkhamiÑsu. 

 Kacchapo YamunÈya BÈrÈÓasiyÈ ca antare ekaÑ padumasaraÑ disvÈ 
ekenupÈyena palÈyitukÈmo evamÈha “bho nÈgamÈÓavakÈ amhÈkaÑ rÈjÈ 
puttadÈrÈ cassa maÑ udake gocarattÈ rÈjanivesanaÑ ÈgataÑ disvÈva 
‘padumÈni no dehi, bhisam|lÈni dehÊ’ti yÈcanti. AhaÑ tesaÑ atthÈya tÈni 
gaÓhissÈmi, ettha maÑ vissajjetvÈ maÑ apassantÈpi puretaraÑ raÒÒo 
santikaÑ gacchatha, ahaÑ vo tattheva passissÈmÊ”ti. Te tassa saddahitvÈ taÑ 
vissajjesuÑ. So tattha ekamante nilÊyi. Itarepi naÑ adisvÈ “raÒÒo santikaÑ 
gato bhavissatÊ”ti mÈÓavakavaÓÓena rÈjÈnaÑ upasa~kamiÑsu. RÈjÈ 
paÔisanthÈraÑ katvÈ “kuto ÈgatatthÈ”ti pucchi. DhataraÔÔhassa santikÈ 
mahÈrÈjÈti. KiÑ kÈraÓÈ idhÈgatÈti. “MahÈrÈja mayaÑ tassa d|tÈ, 
DhataraÔÔho vo ÈrogyaÑ pucchati. Sace yaÑ vo icchatha, taÑ no vadetha1. 
TumhÈkaÑ kira dhÊtaraÑ  
______________________________________________________________ 
 1. YaÒca icchatha, taÑ vo deti (SÊ, SyÈ, I) 
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SamuddajaÑ amhÈkaÑ raÒÒo pÈdaparicÈrikaÑ katvÈ dethÈ”ti imamatthaÑ 
pakÈsentÈ paÔhamaÑ gÈthamÈhaÑsu– 
 
 784. “YaÑ kiÒci ratanaÑ atthi, DhataraÔÔhanivesane. 
 SabbÈni te upayantu, dhÊtaraÑ dehi rÈjino”ti. 

 Tattha sabbÈni te upayant|ti tassa nivesane sabbÈni ratanÈni tava 
nivesanaÑ upagacchantu. 
 TaÑ sutvÈ rÈjÈ dutiyaÑ gÈthamÈha– 
 
 785. “Na no vivÈho nÈgehi, katapubbo kudÈcanaÑ. 
 TaÑ vivÈhaÑ asaÑyuttaÑ, kathaÑ amhe karomase”ti. 

 Tattha asaÑyuttanti ayuttaÑ tiracchÈnehi saddhiÑ saÑsaggaÑ 
ananucchavikaÑ. Amheti amhe manussajÈtikÈ samÈnÈ kathaÑ 
tiracchÈnagatasambandhaÑ karomÈti. 

 TaÑ sutvÈ nÈgamÈÓavakÈ “sace te DhataraÔÔhena saddhiÑ sambandho 
ananucchaviko, atha kasmÈ attano upaÔÔhÈkaÑ Cittac|ÄaÑ nÈma kacchapaÑ 
‘SamuddajaÑ nÈma te dhÊtaraÑ dammÊ’ti amhÈkaÑ raÒÒo pesesi, evaÑ 
pesetvÈ idÈni te amhÈkaÑ rÈjÈnaÑ paribhavaÑ karontassa1 
kattabbayuttakaÑ mayaÑ jÈnissÈma. MayaÑ hi nÈgamÈÓavakÈ”ti vatvÈ 
rÈjÈnaÑ tajjentÈ dve gÈthÈ abhÈsiÑsu– 
 
 786. “JÊvitaÑ n|na te cattaÑ, raÔÔhaÑ vÈ manujÈdhipa. 
 Na hi nÈge kupitamhi2, ciraÑ jÊvanti tÈdisÈ. 
 
 787. Yo tvaÑ deva manusso’si, iddhimantaÑ aniddhimÈ. 
 VaruÓassa niyaÑputtaÑ, yÈmunaÑ atimaÒÒasÊ”ti. 

 Tattha raÔÔhaÑ vÈti ekaÑsena tayÈ jÊvitaÑ vÈ raÔÔhaÑ vÈ cattaÑ. 
TÈdisÈti tumhÈdisÈ evaÑ mahÈnubhÈve nÈge kupite3 ciraÑ jÊvituÑ na 
sakkonti, antarÈva antaradhÈyanti. Yo tvaÑ deva manusso’sÊti deva yo tvaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AmhÈkaÑ paribhÈsantassa (Ka) 2. Na hi nÈgehi kuppitÈ (SyÈ) 
 3. MahÈnubhÈvehi nÈgehi kuppitÈ (SyÈ) 
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manusso samÈno. VaruÓassÈti VaruÓanÈgarÈjassa. NiyaÑputtanti 
ajjhattikaputtaÑ. YÈmunanti YamunÈya heÔÔhÈ jÈtaÑ. 

 Tato rÈjÈ dve gÈthÈ abhÈsi– 
 
 788. “NÈtimaÒÒÈmi rÈjÈnaÑ, DhataraÔÔhaÑ yasassinaÑ. 
 DhataraÔÔho hi nÈgÈnaÑ, bah|na’mapi issaro. 
 
 789. Ahi mahÈnubhÈvopi, na me dhÊtara’mÈraho. 
 Khattiyo ca VidehÈnaÑ, abhijÈtÈ SamuddajÈ”ti. 

 Tattha bah|na’mapÊti paÒcayojanasatikassa NÈgabhavanassa 
issarabhÈvaÑ sandhÈyevamÈha. Na me dhÊtara’mÈrahoti evaÑ 
mahÈnubhÈvopi pana so ahijÈtikattÈ mama dhÊtaraÑ araho na hoti. 
“Khattiyo ca VidehÈnan”ti idaÑ mÈtipakkhe ÒÈtake dassento Èha. 
SamuddajÈti so1 ca VideharÈjaputto mama dhÊtÈ SamuddajÈ cÈti ubhopi 
abhijÈtÈ. Te aÒÒamaÒÒaÑ saÑvÈsaÑ arahanti. Na hesÈ maÓÉ|kabhakkhassa 
sappassa anucchavikÈti Èha. 

 NÈgamÈÓavakÈ taÑ tattheva nÈsÈvÈtena mÈretukÈmÈ hutvÈpi “amhÈkaÑ 
divasaÑ vavatthÈpanatthÈya pesitÈ, imaÑ mÈretvÈ gantuÑ na yuttaÑ, gantvÈ 
raÒÒo ÈcikkhitvÈ jÈnissÈmÈ”ti tattheva antarahitÈ “kiÑ tÈtÈ laddhÈ vo 
rÈjadhÊtÈ”ti raÒÒÈ pucchitÈ kujjhitvÈ “kiÑ deva amhe akÈraÓÈ yattha vÈ 
tattha vÈ pesesi. Sacepi mÈretu kÈmo, idheva no mÈrehi. So tumhe akkosati 
paribhÈsati, attano dhÊtaraÑ jÈtimÈnena ukkhipatÊ”ti tena vuttaÒca avuttaÒca 
vatvÈ raÒÒo kodhaÑ uppÈdayiÑsu. So attano parisaÑ sannipÈtetuÑ 
ÈÓÈpento Èha– 
 
 790. “KambalassatarÈ uÔÔhentu, sabbe nÈge nivedaya. 
 BÈrÈÓasiÑ pavajjantu, mÈ ca kaÒci viheÔhayun”ti. 

 Tattha KambalassatarÈ uÔÔhent|ti KambalassatarÈ nÈma tassa 
mÈtupakkhikÈ SinerupÈde vasananÈgÈ, te ca uÔÔhahantu. AÒÒe ca cat|su 
______________________________________________________________ 
 1. Yo (SÊ, I) 
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disÈsu anudisÈsu yattakÈ vÈ mayhaÑ vacanakarÈ, te sabbe nÈge nivedaya, 
gantvÈ jÈnÈpetha, khippaÑ kira sannipÈtethÈti ÈÓÈpento evamÈha. Tato 
sabbeheva sÊghaÑ sannipatitehi “kiÑ karoma devÈ”ti vutte “sabbepi te nÈgÈ 
BÈrÈÓasiÑ pavajjant|”ti Èha. “Tattha gantvÈ kiÑ kÈtabbaÑ deva, kaÑ 
nÈsÈvÈtappahÈrena bhasmaÑ karomÈ”ti ca vutte rÈjadhÊtari 
paÔibaddhacittatÈya tassÈ vinÈsaÑ anicchanto “mÈ ca kaÒci viheÔhayun”ti 
Èha, tumhesu koci kaÒci mÈ viheÔhayÈti attho. Ayameva vÈ pÈÔho. 

 Atha naÑ nÈgÈ “sace koci manusso na viheÔhetabbo, tattha gantvÈ kiÑ 
karissÈmÈ”ti ÈhaÑsu. Atha ne “idaÒcidaÒca karotha, ahampi idaÑ nÈma 
karissÈmÊ”ti Ècikkhanto gÈthÈdvayamÈha– 
 
 791. “Nivesanesu sobbhesu, rathiyÈ caccaresu ca. 
 Rukkhaggesu ca lambantu, vitatÈ toraÓesu ca. 
 
 792. Ahampi sabbasetena, mahatÈ sumahaÑ puraÑ. 
 ParikkhipissaÑ bhogehi, kÈsÊnaÑ janayaÑ bhayan”ti. 

 Tattha sobbhes|ti pokkharaÓÊsu. RathiyÈti rathikÈya. VitatÈti 
vitatasarÊrÈ mahÈsarÊrÈ hutvÈ etesu ceva nivesanÈdÊsu dvÈratoraÓesu ca 
olambantu, ettakaÑ nÈgÈ karontu, karontÈ ca nivesane tÈva maÒcapÊÔhÈnaÑ 
heÔÔhÈ ca upari ca antogabbhabahigabbhÈdÊsu ca pokkharaÓiyaÑ udakapiÔÔhe 
rathikÈdÊnaÑ passesu ceva thalesu ca mahantÈni sarÊrÈni mÈpetvÈ mahante 
phaÓe katvÈ kammÈragaggarÊ viya dhamamÈnÈ “sus|”ti saddaÑ karontÈ 
olambatha ca nipajjatha ca, attÈnaÑ pana taruÓadÈrakÈnaÑ jarÈjiÓÓÈnaÑ 
gabbhinitthÊnaÑ SamuddajÈya cÈti imesaÑ catunnaÑ mÈ dassayittha. 
Ahampi sabbasetena mahantena sarÊrena gantvÈ sumahantaÑ KÈsipuraÑ 
sattakkhattuÑ bhogehi parikkhipissaÑ, mahantena phaÓena naÑ chÈdetvÈ 
ekandhakÈraÑ katvÈ kÈsÊnaÑ bhayaÑ janayanto “sus|”ti saddaÑ 
muÒcissÈmÊti. 

 Atha sabbe nÈgÈ tathÈ akaÑsu. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
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 793. “Tassa taÑ vacanaÑ sutvÈ, uragÈ’nekavaÓÓino. 
 BÈrÈÓasiÑ pavajjiÑsu, na ca kaÒci viheÔhayuÑ. 
 
 794. Nivesanesu sobbhesu, rathiyÈ caccaresu ca. 
 Rukkhaggesu ca lambiÑsu, vitatÈ toraÓesu ca. 
 
 795. Tesu1 disvÈna lambante, puth| kandiÑsu nÈriyo. 
 NÈge soÓÉikate disvÈ, passasante muhuÑ muhuÑ. 
 
 796. BÈrÈÓasÊ pabyathitÈ, ÈturÈ samapajjatha. 
 BÈhÈ paggayha pakkanduÑ, dhÊtaraÑ dehi rÈjino”ti. 

 Tattha anekavaÓÓinoti nÊlÈdivasena anekavaÓÓÈ. Evar|pÈni hi te r|pÈni 
mÈpayiÑsu. PavajjiÑs|ti aÉÉharattasamaye pavisiÑsu. LambiÑs|ti 
DhataraÔÔhena vuttaniyÈmeneva te sabbesu ÔhÈnesu manussÈnaÑ saÒcÈraÑ 
pacchinditvÈ olambiÑsu. D|tÈ hutvÈ ÈgatÈ pana cattÈro nÈgamÈÓavakÈ 
raÒÒo sayanassa cattÈro pÈde parikkhipitvÈ uparisÊse mahante phaÓe katvÈ 
tuÓÉehi sÊsaÑ paharantÈ viya dÈÔhÈ vivaritvÈ passasantÈ aÔÔhaÑsu. 
DhataraÔÔhopi attanÈ vuttaniyÈmena nagaraÑ paÔicchÈdesi. PabujjhamÈnÈ 
purisÈ2 yato yato hatthaÑ vÈ pÈdaÑ vÈ pasÈrenti, tattha tattha sappe 
chupitvÈ “sappo sappo”ti viravanti. Puth| kandiÑs|ti yesu gehesu dÊpÈ 
jalanti, tesu itthiyo pabuddhÈ dvÈratoraÓagopÈnasiyo oloketvÈ olambante 
nÈge disvÈ bah| ekappahÈreneva kandiÑsu. EvaÑ sakalanagaraÑ 
ekakolÈhalaÑ3 ahosi. SoÓÉikateti kataphaÓe. 

 Pakkandunti vibhÈtÈya rattiyÈ nÈgÈnaÑ assÈsavÈtena sakalanagare 
rÈjanivesane ca uppÈtiyamÈne4 viya bhÊtÈ manussÈ “nÈgarÈjÈno kissa no 
viheÔhathÈ”ti vatvÈ tumhÈkaÑ rÈjÈ “dhÊtaraÑ dassÈmÊ”ti DhataraÔÔhassa 
d|taÑ pesetvÈ puna tassa d|tehi ÈgantvÈ “dehÊ”ti vutto amhÈkaÑ rÈjÈnaÑ 
akkosati paribhÈsati. “Sace amhÈkaÑ raÒÒo dhÊtaraÑ na dassati, 
sakalanagarassa jÊvitaÑ natthÊ”ti vutte “tena hi  
______________________________________________________________ 
 1. Te (SÊ), ete (SyÈ) 2. ManussÈ (Ka) 
 3. EkarÈvaÑ (SÊ, I) 4. UppÈÔiyamÈne (SyÈ, I), uppÈdiyamÈnÈ (Ka) 
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no sÈmi okÈsaÑ detha, mayaÑ gantvÈ rÈjÈnaÑ yÈcissÈmÈ”ti yÈcantÈ okÈsaÑ 
labhitvÈ rÈjadvÈraÑ gantvÈ mahantena ravena pakkandiÑsu. BhariyÈyopissa 
attano attano gabbhesu nipannakÈva “deva dhÊtaraÑ DhataraÔÔharaÒÒo 
dehÊ”ti ekappahÈrena kandiÑsu. Tepi cattÈro nÈgamÈÓavakÈ “dehÊ”ti tuÓÉehi 
sÊsaÑ paharantÈ viya dÈÔhÈ vivaritvÈ passasantÈ aÔÔhaÑsu. 

 So nipannakova nagaravÈsÊnaÒca attano ca bhariyÈnaÑ 
paridevitasaddaÑ sutvÈ cat|hi ca nÈgamÈÓavakehi tajjitattÈ 
maraÓabhayabhÊto “mama dhÊtaraÑ SamuddajaÑ DhataraÔÔhassa dammÊ”ti 
tikkhattuÑ avaca. TaÑ sutvÈ sabbepi nÈgarÈjÈno tigÈvutamattaÑ1 
paÔikkamitvÈ devanagaraÑ viya ekaÑ nagaraÑ mÈpetvÈ tattha ÔhitÈ 
“dhÊtaraÑ kira no peset|”ti paÓÓÈkÈraÑ pahiÓiÑsu. RÈjÈ tehi ÈbhataÑ 
paÓÓÈkÈraÑ gahetvÈ “tumhe gacchatha, ahaÑ dhÊtaraÑ amaccÈnaÑ hatthe 
pahiÓissÈmÊ”ti te uyyojetvÈ dhÊtaraÑ pakkosÈpetvÈ uparipÈsÈdaÑ ÈropetvÈ 
sÊhapaÒjaraÑ vivaritvÈ “amma passetaÑ ala~katanagaraÑ, tvaÑ ettha etassa 
raÒÒo aggamahesÊ bhavissasi, na d|re ito taÑ nagaraÑ2, ukkaÓÔhitakÈleyeva 
idha ÈgantuÑ sakkÈ, ettha gantabban”ti saÒÒÈpetvÈ sÊsaÑ nhÈpetvÈ 
sabbÈla~kÈrehi ala~karitvÈ paÔicchannayogge nisÊdÈpetvÈ amaccÈnaÑ hatthe 
datvÈ pÈhesi. NÈgarÈjÈno paccuggamanaÑ katvÈ mahÈsakkÈraÑ kariÑsu. 
AmaccÈ nagaraÑ pavisitvÈ taÑ tassa datvÈ bahuÑ dhanaÑ ÈdÈya 
nivattiÑsu. Te rÈjadhÊtaraÑ pÈsÈdaÑ ÈropetvÈ ala~katadibbasayane 
nipajjÈpesuÑ. Ta~khaÓaÒÒeva naÑ nÈgamÈÓavikÈ khujjÈdivesaÑ gahetvÈ 
manussaparicÈrikÈ viya parivÈrayiÑsu. SÈ dibbasayane nipannamattÈva 
dibbaphassaÑ phusitvÈ niddaÑ okkami. 

 DhataraÔÔho taÑ gahetvÈ saddhiÑ nÈgaparisÈya tattha antarahito 
NÈgabhavaneyeva pÈturahosi. RÈjadhÊtÈ pabujjhitvÈ ala~katadibbasayanaÑ 
aÒÒe ca suvaÓÓapÈsÈdamaÓipÈsÈdÈdayo uyyÈnapokkharaÓiyo 
ala~katadevanagaraÑ viya NÈgabhavanaÑ disvÈ khujjÈdiparicÈrikÈyo 
pucchi “idaÑ nagaraÑ ativiya ala~kataÑ, na amhÈkaÑ nagaraÑ viya, 
kassetan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. GÈvutamattaÑ (SÊ, SyÈ, I) 2. Na d|re amhÈkaÑ nagarato (Ka) 
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SÈmikassa te santakaÑ devi, na appapuÒÒÈ evar|paÑ sampattiÑ labhanti, 
mahÈpuÒÒatÈya te ayaÑ laddhÈti. DhataraÔÔhopi paÒcayojanasatike 
NÈgabhavane bheriÑ carÈpesi “yo SamuddajÈya sappavaÓÓaÑ dasseti, tassa 
rÈjadaÓÉo1 bhavissatÊ”ti. TasmÈ ekopi tassÈ sappavaÓÓaÑ dassetuÑ 
samattho nÈma nÈhosi. SÈ manussalokasaÒÒÈya eva tattha tena saddhiÑ 
sammodamÈnÈ piyasaÑvÈsaÑ vasi. 

NagarakhaÓÉaÑ niÔÔhitaÑ. 
 

 SÈ aparabhÈge DhataraÔÔhaÑ paÔicca gabbhaÑ paÔilabhitvÈ puttaÑ 
vijÈyi, tassa piyadassanattÈ “Sudassano”ti nÈmaÑ kariÑsu. PunÈparaÑ 
puttaÑ vijÈyi, tassa “Datto”ti nÈmaÑ akaÑsu. So pana bodhisatto. PunekaÑ 
puttaÑ vijÈyi, tassa “Subhogo”ti2 nÈmaÑ kariÑsu. Aparampi puttaÑ vijÈyi, 
tassa “AriÔÔho”ti nÈmaÑ kariÑsu. Iti sÈ cattÈro putte vijÈyitvÈpi 
NÈgabhavanabhÈvaÑ na jÈnÈti. AthekadivasaÑ taruÓanÈgÈ AriÔÔhassa 
ÈcikkhiÑsu “tava mÈtÈ manussitthÊ, na nÈginÊ”ti. AriÔÔho “vÊmaÑsissÈmi 
nan”ti ekadivasaÑ thanaÑ pivantova sappasarÊraÑ mÈpetvÈ 
na~guÔÔhakhaÓÉena mÈtu piÔÔhipÈde3 ghaÔÔesi. SÈ tassa sappasarÊraÑ disvÈ 
bhÊtatasitÈ mahÈravaÑ ravitvÈ taÑ bh|miyaÑ khipantÊ nakhena tassa 
akkhiÑ bhindi4. Tato lohitaÑ pagghari. RÈjÈ tassÈ saddaÑ sutvÈ “kissesÈ 
viravatÊ”ti pucchitvÈ AriÔÔhena katakiriyaÑ sutvÈ “gaÓhatha naÑ dÈsaÑ 
gahetvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpethÈ”ti tajjento Ègacchi. RÈjadhÊtÈ tassa 
kuddhabhÈvaÑ ÒatvÈ puttasinehena “deva puttassa me akkhi bhinnaÑ, 
khamathetassÈparÈdhan”ti Èha. RÈjÈ etÈya evaÑ vadantiyÈ “kiÑ sakkÈ 
kÈtun”ti khami. TaÑ divasaÑ sÈ “idaÑ NÈgabhavanan”ti aÒÒÈsi. Tato ca 
paÔÔhÈya AriÔÔho KÈÓÈriÔÔho nÈma jÈto. CattÈropi puttÈ viÒÒutaÑ pÈpuÓiÑsu. 

 Atha nesaÑ pitÈ yojanasatikaÑ yojanasatikaÑ katvÈ rajjamadÈsi, 
mahanto yaso ahosi. SoÄasa soÄasa nÈgakaÒÒÈsahassÈni parivÈrayiÑsu. Pitu 
ekayojanasatikameva rajjaÑ ahosi. Tayo puttÈ 
______________________________________________________________ 
 1. RÈjÈÓÈ (SÊ, I) 2. Subhagoti (SÊ, I) 
 3. PÈdapiÔÔhiÑ (SyÈ) 4. Akkhi bhindi (SyÈ) 
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mÈse mÈse mÈtÈpitaro passituÑ Ègacchanti, bodhisatto pana 
anvaddhamÈsaÑ Ègacchati. NÈgabhavane samuÔÔhitaÑ paÒhaÑ bodhisattova 
katheti. PitarÈ saddhiÑ Vir|pakkhamahÈrÈjassapi upaÔÔhÈnaÑ gacchati, tassa 
santike samuÔÔhitaÑ paÒhampi sova katheti. AthekadivasaÑ vir|pakkhe 
nÈgaparisÈya saddhiÑ tidasapuraÑ gantvÈ SakkaÑ parivÈretvÈ nisinne 
devÈnaÑ antare paÒho samuÔÔhÈsi. TaÑ koci kathetuÑ nÈsakkhi, 
palla~kavaragato pana hutvÈ mahÈsattova kathesi. Atha naÑ devarÈjÈ 
dibbagandhapupphehi p|jetvÈ “Datta tvaÑ pathavisamÈya vipulÈya paÒÒÈya 
samannÈgato, ito paÔÔhÈya Bh|ridatto nÈma hohÊ”ti “Bh|ridatto”tissa nÈmaÑ 
akÈsi. So tato paÔÔhÈya Sakkassa upaÔÔhÈnaÑ gacchanto 
Ala~katavejayantapÈsÈdaÑ devaccharÈhi ÈkiÓÓaÑ atimanoharaÑ Sakkassa 
sampattiÑ disvÈ devaloke piyaÑ katvÈ “kiÑ me iminÈ maÓÉ|kabhakkhena 
attabhÈvena, NÈgabhavanaÑ gantvÈ uposathavÈsaÑ vasitvÈ imasmiÑ 
devaloke uppattikÈraÓaÑ karissÈmÊ”ti cintetvÈ NÈgabhavanaÑ gantvÈ 
mÈtÈpitaro Èpucchi “ammatÈtÈ ahaÑ uposathakammaÑ karissÈmÊ”ti. SÈdhu 
tÈta karohi, karonto pana bahi agantvÈ imasmiÒÒeva NÈgabhavane ekasmiÑ 
suÒÒavimÈne karohi, bahigatÈnaÑ pana nÈgÈnaÑ mahantaÑ bhayanti. 

 So “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ tattheva suÒÒavimÈne rÈjuyyÈne 
uposathavÈsaÑ vasati. ATha naÑ nÈnÈt|riyahatthÈ nÈgakaÒÒÈ parivÈrenti. 
So “na mayhaÑ idha vasantassa uposathakammaÑ matthakaÑ pÈpuÓissati, 
manussapathaÑ gantvÈ karissÈmÊ”ti cintetvÈ nivÈraÓabhayena mÈtÈpit|naÑ 
anÈrocetvÈ attano bhariyÈyo ÈmantetvÈ “bhadde ahaÑ manussalokaÑ gantvÈ 
YamunÈtÊre nigrodharukkho atthi, tassÈvid|re vammikamatthake bhoge 
ÈbhujitvÈ catura~gasamannÈgataÑ uposathaÑ adhiÔÔhÈya nipajjitvÈ 
uposathakammaÑ karissÈmi. MayÈ sabbarattiÑ nipajjitvÈ uposathakamme 
kate aruÓuggamanavelÈyameva tumhe dasa dasa itthiyo ÈdÈya vÈrena vÈrena 
t|riyahatthÈ mama santikaÑ ÈgantvÈ maÑ gandhehi ca pupphehi ca p|jetvÈ 
gÈyitvÈ naccitvÈ maÑ ÈdÈya NÈgabhavanameva ÈgacchathÈ”ti vatvÈ tattha 
gantvÈ vammikamatthake bhoge ÈbhujitvÈ “yo mama cammaÑ vÈ nhÈruÑ 
vÈ aÔÔhiÑ vÈ ruhiraÑ vÈ icchati, so Èharat|”ti catura~gasamannÈgataÑ 
uposathaÑ adhiÔÔhÈya 
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na~galasÊsappamÈÓaÑ sarÊraÑ mÈpetvÈ nipanno uposathakammamakÈsi. 
AruÓe uÔÔhahanteyeva taÑ nÈgamÈÓavikÈ ÈgantvÈ yathÈnusiÔÔhaÑ 
paÔipajjitvÈ NÈgabhavanaÑ Ènenti. Tassa iminÈ niyÈmena uposathaÑ 
karontassa dÊgho addhÈ vÊtivatto. 

UposathakhaÓÉaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 TadÈ eko BÈrÈÓasidvÈragÈmavÈsÊ brÈhmaÓo Somadattena nÈma puttena 
saddhiÑ araÒÒaÑ gantvÈ s|layantapÈsavÈgurÈdÊhi oÉÉetvÈ mige vadhitvÈ 
maÑsaÑ kÈjenÈharitvÈ vikkiÓanto jÊvikaÑ kappesi. So ekadivasaÑ 
antamaso godhÈmattampi alabhitvÈ “tÈta Somadatta sace tucchahatthÈ 
gamissÈma, mÈtÈ te kujjhissati, yaÑ kiÒci gahetvÈ gamissÈmÈ”ti vatvÈ 
bodhisattassa nipannavammikaÔÔhÈnÈbhimukho gantvÈ pÈnÊyaÑ pÈtuÑ 
YamunaÑ otarantÈnaÑ migÈnaÑ padavalaÒjaÑ disvÈ “tÈta migamaggo 
paÒÒÈyati, tvaÑ paÔikkamitvÈ tiÔÔhÈhi, ahaÑ pÈnÊyatthÈya ÈgataÑ migaÑ 
vijjhissÈmÊ”ti dhanuÑ ÈdÈya migaÑ olokento ekasmiÑ rukkham|le aÔÔhÈsi. 
Atheko migo sÈyanhasamaye pÈnÊyaÑ pÈtuÑ Ègato. So taÑ vijjhi. Migo 
tattha apatitvÈ saravegena tajjito lohitena paggharantena palÈyi. PitÈputtÈ 
naÑ anubandhitvÈ patitaÔÔhÈne maÑsaÑ gahetvÈ araÒÒÈ nikkhamitvÈ 
s|riyattha~gamanavelÈya taÑ nigrodhaÑ patvÈ “idÈni akÈlo, na sakkÈ 
gantuÑ, idheva vassissÈmÈ”ti maÑsaÑ ekamante ÔhapetvÈ rukkhaÑ Èruyha 
viÔapantare nipajjiÑsu. BrÈhmaÓo pacc|sasamaye pabujjhitvÈ 
migasaddasavanÈya sotaÑ odahi. 

 TasmiÑ khaÓe nÈgamÈÓavikÈyo ÈgantvÈ bodhisattassa pupphÈsanaÑ 
paÒÒÈpesuÑ. So ahisarÊraÑ antaradhÈpetvÈ sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitaÑ 
dibbasarÊraÑ mÈpetvÈ sakkalÊlÈya pupphÈsane nisÊdi. NÈgamÈÓavikÈpi naÑ 
gandhamÈlÈdÊhi p|jetvÈ dibbat|riyÈni vÈdetvÈ naccagÊtaÑ paÔÔhapesuÑ. 
BrÈhmaÓo taÑ saddaÑ sutvÈ “ko nu kho esa, jÈnissÈmi nan”ti cintetvÈ 
“putta puttÈ”ti vatvÈpi puttaÑ pabodhetuÑ asakkonto “sayatu esa, kilanto 
bhavissati, ahameva gamissÈmÊ”ti rukkhÈ oruyha tassa santikaÑ agamÈsi. 
NÈgamÈÓavikÈ taÑ disvÈ saddhiÑ t|riyehi bh|miyaÑ nimujjitvÈ attano 
NÈgabhavanameva gatÈ. Bodhisatto 
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ekakova ahosi. BrÈhmaÓo tassa santikaÑ gantvÈ pucchanto 
gÈthÈdvayamÈha– 
 
 797. “PupphÈbhihÈrassa vanassa majjhe, 
 Ko lohitakkho vitatantaraÑso. 
 KÈ kambukÈy|radharÈ suvatthÈ, 
 TiÔÔhanti nÈriyo dasa vandamÈnÈ. 
 
 798. Ko tvaÑ brahÈbÈhu vanassa majjhe, 
 Virocasi ghatasittova aggi. 
 Mahesakkho aÒÒataro’si yakkho, 
 UdÈhu nÈgo’si mahÈnubhÈvo”ti. 

 Tattha pupphÈbhihÈrassÈti bodhisattassa p|janatthÈya Èbhatena 
dibbapupphÈbhihÈrena samannÈgatassa. Koti ko nÈma tvaÑ. Lohitakkhoti 
rattakkho. VitatantaraÑsoti puthula-antaraÑso. KambukÈy|radharÈti 
suvaÓÓÈla~kÈradharÈ. BrahÈbÈh|ti mahÈbÈhu. 

 TaÑ sutvÈ mahÈsatto “sacepi ‘sakkÈdÊsu aÒÒatarohamasmÊ’ti vakkhÈmi, 
saddahissatevÈyaÑ brÈhmaÓo, ajja pana mayÈ saccameva kathetuÑ vaÔÔatÊ”ti 
cintetvÈ attano nÈgarÈjabhÈvaÑ kathento Èha– 
 
 799. “NÈgoha’masmi iddhimÈ, tejassÊ duratikkamo. 
 �aÑseyyaÑ tejasÈ kuddho, phÊtaÑ janapadaÑ api. 
 
 800. SamuddajÈ hi me mÈtÈ, DhataraÔÔho ca me pitÈ.  
 SudassanakaniÔÔho’smi, Bh|ridattoti maÑ vid|”ti. 

 Tattha tejassÊti visatejena tejavÈ. Duratikkamoti aÒÒena atikkamituÑ 
asakkuÓeyyo. �aÑseyyanti sacÈhaÑ kuddho phÊtaÑ janapadaÑ api 
ÉaÑseyya, pathaviyaÑ mama dÈÔhÈya patitamattÈya saddhiÑ pathaviyÈ 
mama tejena so sabbo janapado bhasmÈ1 bhaveyyÈti vadati. 
SudassanakaniÔÔho’smÊti ahaÑ mama bhÈtu Sudassanassa kaniÔÔho asmi. 
Vid|ti evaÑ mama paÒcayojanasatike NÈgabhavane jÈnantÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. BhasmaÑ (SÊ, I) 
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 IdaÒca pana vatvÈ mahÈsatto cintesi “ayaÑ brÈhmaÓo caÓÉo pharuso, 
ahituÓÉikassa ÈrocetvÈ uposathakammassa me antarÈyampi kareyya, yaÑ 
n|nÈhaÑ imaÑ NÈgabhavanaÑ netvÈ mahantaÑ yasaÑ datvÈ 
uposathakammaÑ addhaniyaÑ kareyyan”ti. Atha naÑ Èha 
“brÈhmaÓamahantaÑ te yasaÑ dassÈmi, ramaÓÊyaÑ NÈgabhavanaÑ, ehi 
tattha gacchÈmÈ”ti. SÈmi putto me atthi, tasmiÑ gacchante ÈgamissÈmÊti. 
Atha naÑ mahÈsatto “gaccha brÈhmaÓa Ènehi nan”ti vatvÈ attano ÈvÈsaÑ 
Ècikkhanto Èha– 
 
 801. “YaÑ gambhÊraÑ sadÈvaÔÔaÑ, rahadaÑ bhesmiÑ pekkhasi. 
 Esa dibyo mamÈ’vÈso, anekasataporiso. 
 
 802. May|rakoÒcÈbhirudaÑ, nÊlodaÑ vanamajjhato. 
 YamunaÑ pavisa mÈ bhÊto, KhemaÑ vattavataÑ sivan”ti. 

 Tattha sadÈvaÔÔanti sadÈ pavattaÑ ÈvaÔÔaÑ. Bhesmanti bhayÈnakaÑ. 
PekkhasÊti1 yaÑ evar|paÑ rahadaÑ passasi. May|rakoÒcÈbhirudanti 
ubhosu tÊresu vanaghaÔÈyaÑ vasantehi may|rehi ca koÒcehi ca abhirudaÑ 
upak|jitaÑ2. NÊlodanti nÊlasalilaÑ. Vanamajjhatoti vanamajjhena 
sandamÈnaÑ. Pavisa mÈ bhÊtoti evar|paÑ YamunaÑ abhÊto hutvÈ pavisa. 
Vattavatanti vattasampannÈnaÑ ÈcÈravantÈnaÑ vasanabh|miÑ pavisa, 
gaccha brÈhmaÓa puttaÑ ÈnehÊti. 

 BrÈhmaÓo gantvÈ puttassa tamatthaÑ ÈrocetvÈ puttaÑ Ènesi. MahÈsatto 
te ubhopi ÈdÈya YamunÈtÊraÑ gantvÈ tÊre Ôhito Èha– 
 
 803. “Tattha patto sÈnucaro, saha puttena brÈhmaÓa. 
 P|jito mayhaÑ kÈmehi, sukhaÑ brÈhmaÓa vacchasÊ”ti. 

 Tattha tattha pattoti tvaÑ amhÈkaÑ NÈgabhavanaÑ patto hutvÈ. 
Mayhanti mama santakehi kÈmehi p|jito. VacchasÊti tattha NÈgabhavane 
sukhaÑ vasissasi. 

 EvaÑ vatvÈ mahÈsatto ubhopi te pitÈputte attano ÈnubhÈvena 
NÈgabhavanaÑ Ènesi. TesaÑ tattha dibbo attabhÈvo pÈtubhavi. 
______________________________________________________________ 
 1. AvekkhasÊti (SÊ, I), apekkhasÊti (SyÈ) 2. UpagÊtaÑ (SÊ, I) 
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Atha nesaÑ mahÈsatto dibbasampattiÑ datvÈ cattÈri cattÈri nÈgakaÒÒÈsatÈni 
adÈsi. Te mahÈsampattiÑ anubhaviÑsu. Bodhisattopi appamatto 
uposathakammaÑ akÈsi. AnvaÉÉhamÈsaÑ mÈtÈpit|naÑ upaÔÔhÈnaÑ gantvÈ 
dhammakathaÑ kathetvÈ tato ca brÈhmaÓassa santikaÑ gantvÈ ÈrogyaÑ 
pucchitvÈ “yena te attho, taÑ vadeyyÈsi, anukkaÓÔhamÈno abhiramÈ”ti vatvÈ 
Somadattenapi saddhiÑ paÔisanthÈraÑ katvÈ attano nivesanaÑ agacchi. 
BrÈhmaÓo ekasaÑvaccharaÑ NÈgabhavane vasitvÈ mandapuÒÒatÈya 
ukkaÓÔhito manussalokaÑ gantukÈmo ahosi. NÈgabhavanamassa 
Lokantaranirayo viya ala~katapÈsÈdo bandhanÈgÈraÑ viya 
ala~katanÈgakaÒÒÈ yakkhiniyo viya upaÔÔhahiÑsu. So “ahaÑ tÈva 
ukkaÓÔhito, Somadattassapi cittaÑ jÈnissÈmÊ”ti tassa santikaÑ gantvÈ Èha 
“kiÑ tÈta ukkaÓÔhasÊ”ti. KasmÈ ukkaÓÔhissÈmi na ukkaÓÔhÈmi, tvaÑ pana 
ukkaÓÔhasi tÈtÈti. Œma tÈtÈti. KiÑ kÈraÓÈti. Tava mÈtu ceva 
bhÈtubhaginÊnaÒca adassanena ukkaÓÔhÈmi, ehi tÈta Somadatta gacchÈmÈti. 
So “na gacchÈmÊ”ti vatvÈpi punappunaÑ pitarÈ yÈciyamÈno “sÈdh|”ti 
sampaÔicchi. 

 BrÈhmaÓo “puttassa tÈva me mano laddho, sace panÈhaÑ Bh|ridattassa 
‘ukkaÓÔhitomhÊ’ti vakkhÈmi, atirekataraÑ me yasaÑ dassati, evaÑ me 
gamanaÑ na bhavissati. Ekena pana upÈyena tassa sampattiÑ vaÓÓetvÈ 
‘tvaÑ evar|paÑ sampattiÑ pahÈya kiÑkÈraÓÈ manussalokaÑ gantvÈ 
uposathakammaÑ karosÊ’ti pucchitvÈ ‘saggatthÈyÈ’ti vutte ‘tvaÑ tÈva 
evar|paÑ sampattiÑ pahÈya saggatthÈya uposathakammaÑ karosi, 
kima~gaÑ pana mayaÑyeva paradhanena1 jÊvikaÑ kappema, ahampi 
manussalokaÑ gantvÈ ÒÈtake disvÈ pabbajitvÈ samaÓadhammaÑ 
karissÈmÊ’ti naÑ saÒÒÈpessÈmi. Atha me so gamanaÑ anujÈnissatÊ”ti 
cintetvÈ ekadivasaÑ tenÈgantvÈ “kiÑ brÈhmaÓa ukkaÓÔhasÊ”ti pucchito 
“tumhÈkaÑ santikÈ amhÈkaÑ na kiÒci parihÈyatÊ”ti kiÒci 
gamanapaÔibaddhaÑ avatvÈva Èdito tÈva tassa sampattiÑ vaÓÓento Èha– 
 
 804. “SamÈ samantaparito, pah|tatagarÈ mahÊ. 
 IndagopakasaÒchannÈ, sobhati harituttamÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Paravadhena (SÊ, I) 
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 805. RammÈni vanacetyÈni, rammÈ haÑs|pak|jitÈ. 
 OpupphapadmÈ tiÔÔhanti, pokkharaÒÒo sunimmitÈ. 
 
 806. AÔÔhaÑsÈ sukatÈ thambhÈ, sabbe veÄuriyÈmayÈ. 
 SahassathambhÈ pÈsÈdÈ, p|rÈ kaÒÒÈhi jotare. 
 
 807. VimÈnaÑ upapanno’si, dibyaÑ puÒÒehi attano. 
 AsambÈdhaÑ sivaÑ rammaÑ, accantasukhasaÑhitaÑ. 
 
 808. MaÒÒe sahassanettassa, vimÈnaÑ nÈbhika~khasi. 
 IddhÊ hi tyÈ’yaÑ vipulÈ, sakkasseva jutÊmato”ti. 

 Tattha samÈ samantaparitoti parisamantato sabbadisÈbhÈgesu ayaÑ tava 
NÈgabhavane mahÊ suvaÓÓarajatamaÓimuttÈvÈlukÈparikiÓÓÈ samatalÈ. 
Pah|tatagarÈ mahÊti bahukehi tagaragacchehi samannÈgatÈ. 
IndagopakasaÒchannÈti suvaÓÓa-indagopakehi saÒchannÈ. Sobhati 
harituttamÈti haritavaÓÓadabbatiÓasaÒchannÈ sobhatÊti attho. VanacetyÈnÊti 
vanaghaÔÈ. OpupphapadmÈti pupphitvÈ patitehi padumapattehi saÒchannÈ 
udakapiÔÔhÈ. SunimmitÈti tava puÒÒasampattiyÈ suÔÔhu nimmitÈ. AÔÔhaÑsÈti 
tava vasanapÈsÈdesu aÔÔhaÑsÈ sukatÈ veÄuriyamayÈ thambhÈ. Tehi 
thambhehi sahassathambhÈ tava pÈsÈdÈ nÈgakaÒÒÈhi p|rÈ vijjotanti. 
Upapanno’sÊti evar|pe vimÈne nibbattosÊti attho. Sahassanettassa vimÈnanti 
Sakkassa VejayantapÈsÈdaÑ. IddhÊ hi tyÈ’yaÑ vipulÈti yasmÈ tavÈyaÑ 
vipulÈ iddhi, tasmÈ tvaÑ tena uposathakammena Sakkassa vimÈnampi na 
patthesi, aÒÒaÑ tato uttari mahantaÑ ÔhÈnaÑ patthesÊti maÒÒÈmi. 

 TaÑ sutvÈ mahÈsatto “mÈ hevaÑ brÈhmaÓa avaca, Sakkassa yasaÑ 
paÔicca amhÈkaÑ yaso Sinerusantike sÈsapo viya, mayaÑ tassa paricÈrakepi 
na agghÈmÈ”ti vatvÈ gÈthamÈha– 
 
 809. “ManasÈpi na pattabbo, ÈnubhÈvo jutÊmato. 
 ParicÈrayamÈnÈnaÑ, Sa-indÈnaÑ Vasavattinan”ti. 
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 Tassattho–brÈhmaÓa Sakkassa yaso nÈma ekaÑ dve tayo cattÈro vÈ 
divase “ettako siyÈ”ti manasÈ cintentenapi1 na abhipattabbo. Yepi naÑ 
cattÈro mahÈrÈjÈno paricÈrenti, tesaÑ devarÈjÈnaÑ paricÈrayamÈnÈnaÑ 
indaÑ nÈyakaÑ katvÈ carantÈnaÑ Sa-indÈnaÑ VasavattÊnaÑ catunnaÑ 
lokapÈlÈnaÑ yasassapi amhÈkaÑ tiracchÈnagatÈnaÑ yaso soÄasiÑ kalaÑ 
nagghatÊti. 

 EvaÒca pana vatvÈ “idaÑ te maÒÒe sahassanettassa vimÈnan”ti vacanaÑ 
sutvÈ ahaÑ taÑ anussariÑ. “AhaÒhi VejayantaÑ patthento 
uposathakammaÑ karomÊ”ti tassa attano patthanaÑ Ècikkhanto Èha– 
 
 810. “TaÑ vimÈnaÑ abhijjhÈya, amarÈnaÑ sukhesinaÑ. 
 UposathaÑ upavasanto, semi vammikamuddhanÊ”ti. 

 Tattha abhijjhÈyÈti patthetvÈ. AmarÈnanti dÊghÈyukÈnaÑ devÈnaÑ. 
Sukhesinanti esitasukhÈnaÑ sukhe patiÔÔhitÈnaÑ. 

 TaÑ sutvÈ brÈhmaÓo “idÈni me okÈso laddho”ti somanassappatto 
gantuÑ Èpucchanto gÈthÈdvayamÈha– 
 
 811. “AhaÒca miga’mesÈno, saputto pÈvisiÑ vanaÑ. 
 TaÑ maÑ mataÑ vÈ jÊvaÑ vÈ, nÈ’bhivedenti ÒÈtakÈ. 
 
 812. Œmantaye Bh|ridattaÑ, KÈsiputtaÑ yasassinaÑ. 
 TayÈ no samanuÒÒÈtÈ, api passemu ÒÈtake”ti. 

 Tattha nÈ’bhivedentÊti na jÈnanti, kathentopi nesaÑ natthi. Œmantayeti 
ÈmantayÈmi. KÈsiputtanti KÈsirÈjadhÊtÈya puttaÑ. 

 Tato bodhisatto Èha– 
 
 813. “Eso hi vata me chando, yaÑ vasesi mamantike. 
 Na hi etÈdisÈ kÈmÈ, sulabhÈ honti mÈnuse. 
 
 814. Sace tvaÑ ni’cchase vatthuÑ, mama kÈmehi p|jito. 
 MayÈ tvaÑ samanuÒÒÈto, sotthiÑ passÈhi ÒÈtake”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Cittenapi (SyÈ, I, Ka) 
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 MahÈsatto gÈthÈdvayaÑ vatvÈ cintesi “ayaÑ maÓiÑ1 nissÈya sukhaÑ 
jÊvanto kassaci nÈcikkhissati, etassa sabbakÈmadadaÑ maÓiÑ dassÈmÊ”ti. 
Athassa taÑ dadanto Èha– 
 
 815. DhÈrayi’maÑ maÓiÑ dibyaÑ, pasuÑ putte ca vindati. 
 Arogo sukhito hoti2, gacchevÈ’dÈya brÈhmaÓÈ”ti. 

 Tattha pasuÑ putte ca vindatÊti imaÑ maÓiÑ dhÈrayamÈno 
imassÈnubhÈvena pasuÑ ca putte ca aÒÒaÒca yaÑ icchati, taÑ sabbaÑ 
labhati. 

 Tato brÈhmaÓo gÈthamÈha– 
 
 816. “KusalaÑ paÔinandÈmi, Bh|ridatta vaco tava. 
 PabbajissÈmi jiÓÓo’smi, na kÈme abhipatthaye”ti. 

 Tassattho–Bh|ridatta tava vacanaÑ kusalaÑ anavajjaÑ, taÑ 
paÔinandÈmi na paÔikkhipÈmi. AhaÑ pana jiÓÓo asmi, tasmÈ pabbajissÈmi, 
na kÈme abhipatthayÈmi, kiÑ me maÓinÈti. 

 Bodhisatto Èha– 
 
 817. “Brahmacariyassa ce bha~go, hoti bhogehi kÈriyaÑ. 
 AvikampamÈno eyyÈsi, bahuÑ dassÈmi te dhanan”ti. 

 Tattha ce bha~goti brahmacariyavÈso nÈma dukkaro, anabhiratassa 
brahmacariyassa ce bha~go hoti, tadÈ gihibh|tassa bhogehi kÈriyaÑ hoti, 
evar|pe kÈle tvaÑ nirÈsa~ko hutvÈ mama santikaÑ ÈgaccheyyÈsi, bahuÑ te 
dhanaÑ dassÈmÊti. 

 BrÈhmaÓo Èha– 
 
 818. “KusalaÑ paÔinandÈmi, Bh|ridatta vaco tava. 
 Punapi ÈgamissÈmi, sace attho bhavissatÊ”ti. 

 Tattha punapÊti puna api3, ayameva vÈ pÈÔho. 
______________________________________________________________ 
 1. MaÑ (SÊ, SyÈ, I) 2. Hohi (SyÈ) 3. PunapÊti punÈpi (SÊ), punÈpÊti punapi (SyÈ) 
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 Athassa tattha avasitukÈmataÑ ÒatvÈ mahÈsatto nÈgamÈÓavake 
ÈÓÈpetvÈ brÈhmaÓaÑ manussalokaÑ pÈpesi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ 
Èha– 
 
 819. “IdaÑ vatvÈ Bh|ridatto, pesesi caturo jane. 
 Etha gacchatha uÔÔhetha, khippaÑ pÈpetha brÈhmaÓaÑ. 
 
 820. Tassa taÑ vacanaÑ sutvÈ, uÔÔhÈya caturo janÈ. 
 PesitÈ Bh|ridattena, khippaÑ pÈpesu brÈhmaÓan”ti. 

 Tattha pÈpes|ti YamunÈto uttÈretvÈ BÈrÈÓasimaggaÑ pÈpayiÑsu, 
pÈpayitvÈ ca pana “tumhe gacchathÈ”ti vatvÈ NÈgabhavanameva 
paccÈgamiÑsu. 

 BrÈhmaÓopi “tÈta Somadatta imasmiÑ ÔhÈne migaÑ vijjhimhÈ, 
imasmiÑ s|karan”ti puttassa Ècikkhanto antarÈmagge pokkharaÓiÑ disvÈ 
“tÈta Somadatta nhÈyÈmÈ”ti vatvÈ “sÈdhu tÈtÈ”ti vutte ubhopi 
dibbÈbharaÓÈni ceva dibbavatthÈni ca omuÒcitvÈ bhaÓÉikaÑ katvÈ 
pokkharaÓÊtÊre ÔhapetvÈ otaritvÈ nhÈyiÑsu. TasmiÑ khaÓe tÈni 
antaradhÈyitvÈ NÈgabhavanameva agamaÑsu. PaÔhamaÑ 
nivatthakÈsÈvapilotikÈva nesaÑ sarÊre paÔimuÒciÑsu, dhanusarasattiyopi 
pÈkatikÈva ahesuÑ. Somadatto “nÈsitÈmhÈ tayÈ tÈtÈ”ti paridevi. Atha naÑ 
pitÈ “mÈ cintayi, migesu santesu araÒÒe mige vadhitvÈ jÊvikaÑ 
kappessÈmÈ”ti assÈsesi. Somadattassa mÈtÈ tesaÑ ÈgamanaÑ sutvÈ 
paccuggantvÈ gharaÑ netvÈ annapÈnena santappesi. BrÈhmaÓo bhuÒjitvÈ 
niddaÑ okkami. ItarÈ puttaÑ pucchi “tÈta ettakaÑ kÈlaÑ kuhiÑ gatatthÈ”ti. 
Amma Bh|ridattanÈgarÈjena amhe NÈgabhavanaÑ nÊtÈ, tato ukkaÓÔhitvÈ 
idÈni ÈgatÈti. KiÒci pana vo ratanaÑ Èbhatanti. NÈbhataÑ ammÈti. KiÑ 
tumhÈkaÑ tena kiÒci na dinnanti. Amma Bh|ridattena me pitu 
sabbakÈmadado maÓi dinno ahosi, iminÈ pana na gahitoti. KiÑ kÈraÓÈti. 
Pabbajissati kirÈti. SÈ “ettakaÑ kÈlaÑ dÈrake mama bhÈraÑ karonto 
NÈgabhavane vasitvÈ idÈni kira pabbajissatÊ”ti kujjhitvÈ 
vÊhibhaÒjanadabbiyÈ piÔÔhiÑ pothentÊ “are duÔÔhabrÈhmaÓa pabbajissÈmÊti 
kira maÓiratanaÑ na gaÓhasi, atha kasmÈ apabbajitvÈ idhÈgatosi, nikkhama 
mama gharÈ sÊghan”ti santajjesi. Atha naÑ “bhadde mÈ kujjhi, araÒÒe 
migesu santesu ahaÑ taÑ 
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posessÈmÊ”ti vatvÈ puttena saddhiÑ araÒÒaÑ gantvÈ purimaniyÈmeneva 
jÊvikaÑ kappesi. (  )1 

 TadÈ dakkhiÓamahÈsamuddassa disÈbhÈge SimbalivÈsÊ eko garuÄo 
pakkhavÈtehi samudde udakaÑ viy|hitvÈ ekaÑ nÈgarÈjÈnaÑ sÊse gaÓhi. 
TadÈ hi supaÓÓÈ2 nÈgaÑ gahetuÑ ajÈnanakÈyeva3, pacchÈ PaÓÉarajÈtake4 
jÈniÑsu. So pana taÑ sÊse gahetvÈpi udake Anottharanteyeva ukkhipitvÈ 
olambantaÑ ÈdÈya Himavantamatthakena pÈyÈsi. TadÈ ceko KÈsiraÔÔhavÈsÊ 
brÈhmaÓo isipabbajjaÑ pabbajitvÈ Himavantappadese paÓÓasÈlaÑ mÈpetvÈ 
paÔivasati. Tassa ca~kamanakoÔiyaÑ mahÈnigrodharukkho atthi. So tassa 
m|le divÈvihÈraÑ karoti. SupaÓÓo nigrodhamatthakena nÈgaÑ harati. NÈgo 
olambanto mokkhatthÈya na~guÔÔhena nigrodhaviÔapaÑ veÔhesi. SupaÓÓo 
taÑ ajÈnantova mahabbalatÈya ÈkÈse pakkhandiyeva. Nigrodharukkho 
sam|lo5 uppÈÔito. SupaÓÓo nÈgaÑ SimbalivanaÑ netvÈ tuÓÉena paharitvÈ 
kucchiÑ phÈletvÈ nÈgamedaÑ khÈditvÈ sarÊraÑ samuddakucchimhi 
chaÉÉesi. Nigrodharukkho patanto mahÈsaddamakÈsi. SupaÓÓo “kissa eso 
saddo”ti adho olokento nigrodharukkhaÑ disvÈ “kuto esa mayÈ uppÈÔito”ti 
cintetvÈ “tÈpasassa ca~kamanakoÔiyÈ nigrodho eso”ti tathato ÒatvÈ “ayaÑ 
tassa bah|pakÈro, ‘akusalaÑ nu kho me pasutaÑ, udÈhu no’ti tameva 
pucchitvÈ jÈnissÈmÊ”ti mÈÓavakavesena tassa santikaÑ agamÈsi. 

 TasmiÑ khaÓe tÈpaso taÑ ÔhÈnaÑ samaÑ karoti. SupaÓÓarÈjÈ tÈpasaÑ 
vanditvÈ ekamantaÑ nisinno ajÈnanto viya “kissa ÔhÈnaÑ bhante idan”ti 
pucchi. UpÈsaka eko supaÓÓo bhojanatthÈya nÈgaÑ haranto nÈgena 
mokkhatthÈya nigrodhaviÔapaÑ na~guÔÔhena veÔhitÈyapi attano 
mahabbalatÈya pakkhanditvÈ gato, atha nigrodharukkho uppÈÔito, idaÑ tassa 
uppÈÔitaÔÔhÈnanti. KiÑ pana tassa supaÓÓassa akusalaÑ hoti, udÈhu noti. 
Sace na jÈnÈti, acetanakammaÑ6 nÈma akusalaÑ na hotÊti. KiÑ nÈgassa  
______________________________________________________________ 
 1. (VanapavesanakhaÓÉaÑ niÔÔhitaÑ (SÊ, I), nesÈdakhaÓÉaÑ niÔÔhitaÑ) (SyÈ) 
 2. SupaÓÓÈnaÑ (SÊ, I) 3. AjÈnanakÈlo (SÊ, I), ajÈnantÈ eva (SyÈ) 
 4. PaÓÉarajÈtakena (SÊ) 5. Nimm|lo (I, Ka)  
 6. AcetanakaÑ (SÊ, I), acetanattÈ (SyÈ) 
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pana bhanteti. So imaÑ nÈsetuÑ na gaÓhi, mokkhatthÈya gaÓhi, tasmÈ 
tassapi na hotiyevÈti. SupaÓÓo tÈpasassa tussitvÈ “bhante ahaÑ so 
supaÓÓarÈjÈ, tumhÈkaÑ hi paÒhaveyyÈkaraÓena tuÔÔho. Tumhe araÒÒe 
vasatha, ahaÒcekaÑ AlampÈyanamantaÑ1 jÈnÈmi, anaggho manto. 
TamahaÑ tumhÈkaÑ ÈcariyabhÈgaÑ katvÈ dammi, paÔiggaÓhatha nan”ti 
Èha. AlaÑ mayhaÑ mantena, gacchatha tumheti. So taÑ punappunaÑ 
yÈcitvÈ sampaÔicchÈpetvÈ mantaÑ datvÈ osadhÈni ÈcikkhitvÈ pakkÈmi. 

GaruÄakhaÓÉaÑ niÔÔhitaÑ. 
 

 TasmiÑ kÈle BÈrÈÓasiyaÑ eko daliddabrÈhmaÓo bahuÑ iÓaÑ gahetvÈ 
iÓasÈmikehi codiyamÈno “kiÑ me idha vÈsena, araÒÒaÑ pavisitvÈ mataÑ 
seyyo”ti nikkhamitvÈ vanaÑ pavisitvÈ anupubbena taÑ assamapadaÑ patvÈ 
tÈpasaÑ vattasampadÈya ÈrÈdhesi. TÈpaso “ayaÑ brÈhmaÓo mayhaÑ ativiya 
upakÈrako, supaÓÓarÈjena dinnaÑ dibbamantamassa dassÈmÊ”ti cintetvÈ 
“brÈhmaÓa ahaÑ AlampÈyanamantaÑ1 jÈnÈmi, taÑ te dammi, gaÓhÈhi 
nan”ti vatvÈ “alaÑ bhante, na mayhaÑ mantenattho”ti vuttepi punappunaÑ 
vatvÈ nippÊÄetvÈ2 sampaÔicchÈpetvÈ adÈsiyeva. Tassa ca mantassa 
anucchavikÈni osadhÈni ceva mantupacÈraÒca sabbaÑ kathesi. BrÈhmaÓo 
“laddho me jÊvitupÈyo”ti katipÈhaÑ vasitvÈ “vÈtÈbÈdho me bhante 
bÈdhatÊ”ti apadesaÑ katvÈ tÈpasena vissajjito taÑ vanditvÈ khamÈpetvÈ 
araÒÒÈ nikkhamitvÈ anupubbena YamunÈya tÊraÑ patvÈ taÑ mantaÑ 
sajjhÈyanto mahÈmaggaÑ gacchati. 

 TasmiÑ kÈle sahassamattÈ Bh|ridattassa paricÈrikÈ nÈgamÈÓavikÈ taÑ 
sabbakÈmadadaÑ maÓiratanaÑ ÈdÈya NÈgabhavanÈ nikkhamitvÈ 
YamunÈtÊre vÈlukarÈsimhi ÔhapetvÈ tassa obhÈsena sabbarattiÑ udakakÊÄaÑ 
kÊÄitvÈ aruÓuggamane sabbÈla~kÈrena ala~karitvÈ maÓiratanaÑ parivÈretvÈ 
siriÑ pavesayamÈnÈ nisÊdiÑsu. BrÈhmaÓopi mantaÑ sajjhÈyanto taÑ 
ÔhÈnaÑ pÈpuÓi. TÈ mantasaddaÑ sutvÈva “iminÈ supaÓÓena bhavitabban”ti 
maraÓabhayatajjitÈ maÓiratanaÑ aggahetvÈ pathaviyaÑ nimujjitvÈ 
NÈgabhavanaÑ agamiÑsu. BrÈhmaÓopi maÓiratanaÑ disvÈ “idÈneva me 
manto samiddho”ti  
______________________________________________________________ 
 1. ŒlambÈyanamantaÑ (SÊ, SyÈ, I) 2. PunappunaÑ nibandhitvÈ (SÊ, I) 
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tuÔÔhamÈnaso maÓiratanaÑ ÈdÈya pÈyÈsi. TasmiÑ khaÓe NesÈdabrÈhmaÓo 
Somadattena saddhiÑ migavadhÈya araÒÒaÑ pavisanto tassa hatthe taÑ 
maÓiratanaÑ disvÈ puttaÑ Èha “tÈta nanu eso amhÈkaÑ Bh|ridattena dinno 
maÓÊ”ti. Œma tÈta eso maÓÊti. Tena hissa aguÓaÑ kathetvÈ imaÑ 
brÈhmaÓaÑ vaÒcetvÈ gaÓhÈmetaÑ maÓiratananti. TÈta pubbe Bh|ridattena 
dÊyamÈnaÑ na gaÓhi, idÈni panesa brÈhmaÓo taÒÒeva vaÒcessati, tuÓhÊ 
hohÊti. BrÈhmaÓo hotu tÈta, passasi etassa vÈ mama vÈ vaÒcanabhÈvan”ti 
AlampÈyanena saddhiÑ sallapanto Èha– 
 
 821. “MaÓiÑ paggayha ma~galyaÑ, sÈdhuvittaÑ manoramaÑ. 
 SelaÑ byaÒjanasampannaÑ, ko imaÑ maÓimajjhagÈ”ti. 

 Tattha ma~galyanti ma~galasammataÑ sabbakÈmadadaÑ. Ko imanti 
kuhiÑ imaÑ maÓiÑ adhigatosi. 

 Tato AlampÈyano1 gÈthamÈha– 
 
 822. “LohitakkhasahassÈhi, samantÈ parivÈritaÑ. 
 Ajja kÈlaÑ pathaÑ2 gacchaÑ, ajjhagÈ’haÑ maÓiÑ iman”ti. 

 Tassattho–ahaÑ ajja kÈlaÑ pÈtova pathaÑ2 maggaÑ gacchanto 
rattakkhikÈhi sahassamattÈhi nÈgamÈÓavikÈhi samantÈ parivÈritaÑ imaÑ 
maÓiÑ ajjhagÈ. MaÑ disvÈ hi sabbÈva etÈ bhayatajjitÈ imaÑ chaÉÉetvÈ 
palÈtÈti. 

 NesÈdabrÈhmaÓo taÑ vaÒcetukÈmo maÓiratanassa aguÓaÑ pakÈsento 
attanÈ gaÓhitukÈmo tisso gÈthÈ abhÈsi– 
 
 823. “S|paciÓÓo ayaÑ selo, accito mÈnito sadÈ. 
 SudhÈrito sunikkhitto, sabbattha’mabhisÈdhaye. 
 
 824. UpacÈravipannassa, nikkhepe dhÈraÓÈya vÈ. 
 AyaÑ3 selo vinÈsÈya, pariciÓÓo ayoniso. 
______________________________________________________________ 
 1. ŒlambÈyano (SÊ, SyÈ, I) 2. PadaÑ (SÊ, SyÈ, I) 3. AlaÑ (SÊ) 
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 825. Na imaÑ akusalo dibyaÑ, maÓiÑ dhÈretu’mÈraho. 
 PaÔipajja sataÑ nikkhaÑ, dehi’maÑ ratanaÑ maman”ti. 

 Tattha sabbatthanti yo imaÑ selaÑ suÔÔhu upacarituÑ accituÑ attano 
jÊvitaÑ viya mamÈyituÑ suÔÔhu dhÈretuÑ suÔÔhu nikkhipituÑ jÈnÈti, tasseva 
s|paciÓÓo accito mÈnito1 sudhÈrito sunikkhitto ayaÑ selo sabbaÑ atthaÑ 
sÈdhetÊti attho. UpacÈravipannassÈti yo pana upacÈravipanno hoti, tasseso 
anupÈyena pariciÓÓo vinÈsameva vahatÊti vadati. DhÈretu’mÈrahoti 
dhÈretuÑ araho2. PaÔipajja sataÑ nikkhanti amhÈkaÑ gehe bah| maÓÊ, 
mayametaÑ gahetuÑ jÈnÈma. AhaÑ te nikkhasataÑ dassÈmi, taÑ paÔipajja, 
dehi imaÑ maÓiratanaÑ mamanti. Tassa hi gehe ekopi suvaÓÓanikkho 
natthi. So pana tassa maÓino sabbakÈmadadabhÈvaÑ jÈnÈti. Tenassa 
etadahosi “ahaÑ sasÊsaÑ nhatvÈ maÓiÑ udakena paripphositvÈ 
‘nikkhasataÑ me dehÊ’ti vakkhÈmi, athesa me dassati, tamahaÑ etassa 
dassÈmÊ”ti. TasmÈ s|ro hutvÈ evamÈha. 

 Tato AlampÈyano gÈthamÈha– 
 
 826. “Na ca myÈ’yaÑ maÓÊ keyyo, gohi vÈ ratanehi vÈ. 
 Selo byaÒjanasampanno, neva keyyo maÓi mamÈ”ti. 

 Tattha na ca3 myÈ’yanti ayaÑ maÓi mama santako4 kenaci vikkiÓitabbo 
nÈma na hoti. Neva keyyoti ayaÒca mama maÓi lakkhaÓasampanno, tasmÈ 
neva keyyo kenaci vatthunÈpi vikkiÓitabbo nÈma na hotÊti. 

 NesÈdabrÈhmaÓo Èha– 
 
 827. “No ce tayÈ maÓÊ keyyo, gohi vÈ ratanehi vÈ. 
 Atha kena maÓÊ keyyo, taÑ me akkhÈhi pucchito”ti. 

 AlampÈyano Èha– 
 
 828. “Yo me saÑse mahÈnÈgaÑ, tejassiÑ duratikkamaÑ. 
 Tassa dajjaÑ imaÑ selaÑ, jalanta’miva tejasÈ”ti. 

 Tattha jalanta’miva tejasÈti pabhÈya jalantaÑ viya. 
______________________________________________________________ 
 1. Mahito (SÊ, SyÈ, I) 2. Na araho (SyÈ, Ka) 3. VÈ (SÊ, I) 4. SantikÈ (SÊ, I) 
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 NesÈdabrÈhmaÓo Èha– 
 
 829. “Ko nu brÈhmaÓavaÓÓena, supaÓÓo patataÑ varo. 
 NÈgaÑ jigÊsa’manvesi, anvesaÑ bhakkha’mattano”ti. 

 Tattha ko n|ti idaÑ NesÈdabrÈhmaÓo “attano bhakkhaÑ anvesantena 
garuÄena bhavitabban”ti cintetvÈ evamÈha. 

 AlampÈyano evamÈha– 
 
 830. “NÈ’haÑ dijÈdhipo homi, adiÔÔho garuÄo mayÈ. 
 ŒsÊvisena vittoti vejjo brÈhmaÓa maÑ vid|”ti. 

 Tattha maÑ vid|ti maÑ “esa ÈsÊvisena vittako1 AlampÈyano nÈma 
vejjo”ti jÈnanti. 

 NesÈdabrÈhmaÓo Èha– 
 
 831. “KiÑ nu tuyhaÑ phalaÑ atthi, kiÑ sippaÑ vijjate tava. 
 KismiÑ vÈ tvaÑ paratthaddho, uragaÑ nÈ’pacÈyasÊ”ti. 

 Tattha kismiÑ vÈ tvaÑ paratthaddhoti tvaÑ kismiÑ vÈ upatthaddho 
hutvÈ kiÑ nissayaÑ katvÈ uragaÑ ÈsÊvisaÑ na apacÈyasi jeÔÔhakaÑ akatvÈ 
avajÈnÈsÊti pucchati. 

 So attano balaÑ dÊpento Èha– 
 
 832. “ŒraÒÒikassa isino, cirarattaÑ tapassino. 
 SupaÓÓo kosiyassa’kkhÈ, visavijjaÑ anuttaraÑ. 
 
 833. TaÑ bhÈvitatta’ÒÒataraÑ, sammantaÑ pabbatantare. 
 SakkaccaÑ taÑ upaÔÔhÈsiÑ, rattindiva’matandito. 
 
 834. So tadÈ pariciÓÓo me, vattavÈ brÈhmacariyavÈ. 
 DibbaÑ pÈtukarÊ mantaÑ, kÈmasÈ BhagavÈ mama. 
 
 835. TyÈ’haÑ mante paratthaddho, nÈhaÑ bhÈyÈmi bhoginaÑ. 
 Œcariyo visaghÈtÈnaÑ, alampÈnoti maÑ vid|”ti. 
 
______________________________________________________________ 
 1. ŒsÊvisavittako (SÊ, I) 
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 Tattha kosiyassa’kkhÈti kosiyagottassa isino supaÓÓo Ècikkhi. Tena 
akkhÈtakÈraÓaÑ pana sabbaÑ vitthÈretvÈ kathetabbaÑ. 
BhÈvitatta’ÒÒataranti bhÈvitattÈnaÑ isÊnaÑ aÒÒataraÑ. Sammantanti 
vasantaÑ. KÈmasÈti attano icchÈya. MamÈti taÑ mantaÑ mayhaÑ pakÈsesi. 
TyÈ’haÑ mante paratthaddhoti ahaÑ te mante upatthaddho nissito. 
Bhoginanti nÈgÈnaÑ. VisaghÈtÈnanti visaghÈtakavejjÈnaÑ. 

 TaÑ sutvÈ NesÈdabrÈhmaÓo cintesi “ayaÑ AlampÈyano yvÈssa nÈgaÑ 
dasseti, tassa maÓiratanaÑ dassati, Bh|ridattamassa dassetvÈ maÓiÑ 
gaÓhissÈmÊ”ti. Tato puttena saddhiÑ mantento gÈthamÈha– 
 
 836. “GaÓhÈmase maÓiÑ tÈta, Somadatta vijÈnahi. 
 MÈ daÓÉena siriÑ pattaÑ, kÈmasÈ pajahimhase”ti. 
 
 Tattha gaÓhÈmaseti gaÓhÈma. KÈmasÈti attano ruciyÈ daÓÉena 
paharitvÈ mÈ jahÈma. 

 Somadatto Èha– 
 
 837. “SakaÑ nivesanaÑ pattaÑ, yo taÑ brÈhmaÓa p|jayi. 
 EvaÑ kalyÈÓakÈrissa, kiÑ mohÈ dubbhi’micchasi. 
 
 838. Sace tvaÑ dhanakÈmo’si, Bh|ridatto padassati. 
 Tameva gantvÈ yÈcassu, bahuÑ dassati te dhanan”ti. 

 Tattha p|jayÊti dibbakÈmehi p|jayittha. Dubbhi’micchasÊti kiÑ 
tathÈr|passa mittassa dubbhikammaÑ kÈtuÑ icchasi tÈtÈti. 

 BrÈhmaÓo Èha– 
 
 839. “HatthagataÑ pattagataÑ, nikiÓÓaÑ khÈdituÑ varaÑ. 
 MÈ no sandiÔÔhiko attho, Somadatta upaccagÈ”ti. 

 Tattha hatthagatanti tÈta Somadatta tvaÑ taruÓako lokapavattiÑ na 
jÈnÈsi. YaÒhi hatthagataÑ vÈ hoti pattagataÑ vÈ purato vÈ nikiÓÓaÑ 
ÔhapitaÑ, tadeva me khÈdituÑ varaÑ, na d|re ÔhitaÑ. 
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 Somadatto Èha– 
 
 840. “Paccati niraye ghore, mahissamapi vivarati. 
 MittadubbhÊ hitaccÈgÊ, jÊvare’vÈpi sussati. 
 
 841. Sace tvaÑ dhanakÈmo’si, Bh|ridatto padassati. 
 MaÒÒe attakataÑ veraÑ, naciraÑ vedayissasÊ”ti. 

 Tattha mahissamapi vivaratÊti1 tÈta mittadubbhino jÊvantasseva pathavÊ 
bhijjitvÈ vivaraÑ deti. HitaccÈgÊti attano hitapariccÈgÊ. JÊvare’vÈpi sussatÊti 
jÊvamÈnova sussati, manussapeto hoti. AttakataÑ veranti attanÈ kataÑ 
pÈpaÑ. Na ciranti na cirasseva vedayissasÊti maÒÒÈmi. 

 BrÈhmaÓo Èha– 
 
 842. “MahÈyaÒÒaÑ yajitvÈna, evaÑ sujjhanti brÈhmaÓÈ. 
 MahÈyaÒÒaÑ yajissÈma, evaÑ mokkhÈma pÈpakÈ”ti. 

 Tattha sujjhantÊti tÈta Somadatta tvaÑ daharo na kiÒci jÈnÈsi, brÈhmaÓÈ 
nÈma yaÑ kiÒci pÈpaÑ katvÈ yaÒÒena sujjhantÊti dassento evamÈha. 

 Somadatto Èha– 
 
 843. “Handa dÈni apÈyÈmi, nÈ’haÑ ajja tayÈ saha. 
 PadampekaÑ na gaccheyyaÑ, evaÑ kibbisakÈrinÈ”ti. 

 Tattha apÈyÈmÊti apagacchÈmi, palÈyÈmÊti attho. 

 EvaÒca pana vatvÈ paÓÉito mÈÓavo pitaraÑ attano vacanaÑ gÈhÈpetuÑ 
asakkonto mahantena saddena devatÈ ujjhÈpetvÈ “evar|pena pÈpakÈrinÈ 
saddhiÑ na gamissÈmÊ”ti pitu passantasseva palÈyitvÈ HimavantaÑ 
pavisitvÈ pabbajitvÈ abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca nibbattetvÈ aparihÊnajjhÈno 
brÈhmaloke uppajji. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
______________________________________________________________ 
 1. MahissamavadÊyatÊti (SÊ, I), mahimassa vindrÊyatÊti (SyÈ) 
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 844. “IdaÑ vatvÈna pitaraÑ, Somadatto bahussuto. 
 UjjhÈpetvÈna bh|tÈni, tamhÈ ÔhÈnÈ apakkamÊ”ti. 

 NesÈdabrÈhmaÓo “Somadatto ÔhapetvÈ attano gehaÑ kuhiÑ gamissatÊ”ti 
cintento AlampÈyanaÑ thokaÑ anattamanaÑ disvÈ “AlampÈyana mÈ 
cintayi, dassessÈmi te Bh|ridattan”ti taÑ ÈdÈya nagarÈjassa 
uposathakaraÓaÔÔhÈnaÑ gantvÈ vammikamatthake bhoge ÈbhujitvÈ nipannaÑ 
nÈgarÈjÈnaÑ disvÈ avid|re Ôhito hatthaÑ pasÈretvÈ dve gÈthÈ abhÈsi– 
 
 845. “GaÓhÈhe’taÑ mahÈnÈgaÑ, Èhare’taÑ maÓiÑ mama. 
 IndagopakavaÓÓÈbho, yassa lohitako siro. 
 
 846. KappÈsapicurÈsÊva, eso kÈyo padissati1. 
 Vammikaggagato seti, taÑ tvaÑ gaÓhÈhi brÈhmaÓÈ”ti. 

 Tattha indagopakavaÓÓÈbhoti indagopakavaÓÓo viya ÈbhÈsati. 
KappÈsapicurÈsÊvÈti suvihitassa2 kappÈsapicuno rÈsi viya. 

 Atha mahÈsatto akkhÊni ummÊletvÈ NesÈdabrÈhmaÓaÑ disvÈ “ayaÑ 
uposathassa me antarÈyaÑ kareyyÈti imaÑ NÈgabhavanaÑ netvÈ 
mahÈsampattiyÈ patiÔÔhÈpesiÑ. MayÈ dÊyamÈnaÑ maÓiÑ gaÓhituÑ na icchi. 
IdÈni pana ahituÓÉikaÑ gahetvÈ Ègacchati. SacÈhaÑ imassa mittadubbhino 
kujjheyyaÑ, sÊlaÑ me khaÓÉaÑ bhavissati. MayÈ kho pana paÔhamaÒÒeva 
catura~gasamannÈgato uposatho adhiÔÔhito, so yathÈdhiÔÔhitova hotu, 
AlampÈyano maÑ chindatu vÈ pacatu vÈ, s|lena vÈ vijjhatu, nevassa 
kujjhissÈmÊ”ti cintetvÈ “sace kho panÈhaÑ ime olokessÈmi, bhasmÈ 
bhaveyyuÑ. MaÑ pothentepi na kujjhissÈmi na olokessÈmÊ”ti akkhÊni 
nimÊletvÈ adhiÔÔhÈnapÈramiÑ purecÈrikaÑ katvÈ bhogantare sÊsaÑ 
pakkhipitvÈ niccalova hutvÈ nipajji. (  )3 NesÈdabrÈhmaÓopi “bho 
AlampÈyana imaÑ nÈgaÑ gaÓhÈhi, dehi me maÓin”ti Èha. AlampÈyano 
nÈgaÑ disvÈ tuÔÔho maÓiÑ kismiÒci agaÓetvÈ “gaÓha brÈhmaÓÈ”ti tassa 
hatthe khipi. So tassa hatthato gaÄitvÈ pathaviyaÑ pati. Patitamattova 
pathaviÑ pavisitvÈ NÈgabhavanameva gato. 
______________________________________________________________ 
 1. KÈya’ssa dissati (SÊ, I) 2. Supisitassa (Ka) 3. (SÊlakhaÓÉaÑ niÔÔhitaÑ) (SyÈ, I) 
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 BrÈhmaÓo maÓiratanato Bh|ridattena saddhiÑ mittabhÈvato puttatoti 
tÊhi parihÈyi. So “nippaccayo jÈtomhi, puttassa me vacanaÑ na katan”ti 
paridevanto gehaÑ agamÈsi. AlampÈyanopi dibbosadhehi attano sarÊraÑ 
makkhetvÈ thokaÑ khÈditvÈ attano kÈyaÑ paripphosetvÈ1 dibbamantaÑ 
jappanto bodhisattaÑ upasa~kamitvÈ na~guÔÔhe gahetvÈ ÈkaÉÉhitvÈ sÊsaÑ 
daÄhaÑ gaÓhanto mukhamassa vivaritvÈ osadhaÑ khÈditvÈ mukhe kheÄaÑ 
opi. SucijÈtiko nÈgarÈjÈ sÊlabhedabhayena akujjhitvÈ akkhÊnipi na ummÊlesi. 
Atha naÑ osadhamantaÑ katvÈ na~guÔÔhe gahetvÈ heÔÔhÈsÊsaÑ katvÈ 
saÒcÈletvÈ gahitabhojanaÑ chaÉÉÈpetvÈ bh|miyaÑ dÊghato nipajjÈpetvÈ 
mas|rakaÑ maddanto viya pÈdehi madditvÈ aÔÔhÊni cuÓÓiyamÈnÈni viya 
ahesuÑ. Puna na~guÔÔhe gahetvÈ dussaÑ pothento viya pothesi. MahÈsatto 
evar|paÑ dukkhaÑ anubhavantopi neva kujjhi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ 
Èha– 
 
 847. “Atho’sadhehi dibbehi, jappaÑ mantapadÈni ca. 
 EvaÑ taÑ asakkhi satthuÑ, katvÈ paritta’mattano”ti. 

 Tattha asakkhÊti sakkhi. Satthunti2 gaÓhituÑ. 

 Iti so mahÈsattaÑ dubbalaÑ katvÈ vallÊhi peÄaÑ sajjetvÈ mahÈsattaÑ 
tattha pakkhipi, sarÊrassa mahantatÈya tattha na pavisati. Atha naÑ paÓhiyÈ 
koÔÔento pavesetvÈ peÄaÑ ÈdÈya ekaÑ gÈmaÑ gantvÈ gÈmamajjhe otÈretvÈ 
“nÈgassa naccaÑ daÔÔhukÈmÈ Ègacchant|”ti saddamakÈsi. SakalagÈmavÈsino 
sannipatiÑsu. TasmiÑ khaÓe AlampÈyano “nikkhama mahÈnÈgÈ”ti Èha. 
mahÈsatto cintesi “ajja mayÈ parisaÑ tosentena kÊÄituÑ vaÔÔati. EvaÑ 
AlampÈyano bahuÑ dhanaÑ labhitvÈ tuÔÔho maÑ vissajjessati. YaÑ yaÑ 
esa maÑ kÈreti, taÑ taÑ karissÈmÊ”ti. Atha naÑ so peÄato nÊharitvÈ “mahÈ 
hohÊ”ti Èha. So mahÈ ahosi. Khuddako, vaÔÔo, vammito3, ekapphaÓo, 
dviphaÓo, tipphaÓo, catupphaÓo, paÒca, cha, satta, aÔÔha, nava, dasa, vÊsati, 
tiÑsati, cattÈlÊsa, paÓÓÈsapphaÓo, satapphaÓo, ucco, nÊco, dissamÈnakÈyo, 
adissamÈnakÈyo, 
______________________________________________________________ 
 1. ParibhÈvetvÈ (SÊ, SyÈ, I) 2. SaÔÔhunti (SÊ, I), saÓÔhÈtunti (SyÈ), suttunti (Ka) 
 3. Vippito (SÊ, I), khippito (SyÈ) 
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dissamÈna-upaÉÉhakÈyo, nÊlo, pÊto, lohito, odÈto, maÒjaÔÔhiko hohi, 
aggijÈlaÑ vissajjehi, udakaÑ, dh|maÑ vissajjehÊti. MahÈsatto imesupi 
ÈkÈresu vuttavutte attabhÈve nimminitvÈ naccaÑ dassesi. TaÑ disvÈ koci 
ass|ni sandhÈretuÑ nÈsakkhi. 

 ManussÈ bah|ni hiraÒÒasuvaÓÓavatthÈla~kÈrÈdÊni adaÑsu. Iti tasmiÑ 
gÈme sahassamattaÑ1 labhi. So kiÒcÈpi mahÈsattaÑ gaÓhanto “sahassaÑ 
labhitvÈ taÑ vissajjessÈmÊ”ti Èha, taÑ pana dhanaÑ labhitvÈ “gÈmakepi tÈva 
mayÈ ettakaÑ dhanaÑ laddhaÑ, nagare kira2 bahuÑ labhissÈmÊ”ti 
dhanalobhena taÑ na muÒci. So tasmiÑ gÈme kuÔumbaÑ saÓÔhapetvÈ 
ratanamayaÑ peÄaÑ kÈretvÈ tattha mahÈsattaÑ pakkhipitvÈ sukhayÈnakaÑ 
Èruyha mahantena parivÈrena nikkhamitvÈ taÑ gÈmanigamÈdÊsu kÊÄÈpento 
anupubbena BÈrÈÓasiÑ pÈpuÓi. NÈgarÈjassa pana madhulÈje deti, maÓÉ|ke 
mÈretvÈ deti, so gocaraÑ na gaÓhÈti avissajjanabhayena. GocaraÑ 
aggaÓhantampi puna naÑ cattÈro dvÈragÈme ÈdiÑ katvÈ tattha tattha 
mÈsamattaÑ kÊÄÈpesi. Pannarasa-uposathadivase pana “ajja tumhÈkaÑ 
santike kÊÄÈpessÈmÊ”ti raÒÒo ÈrocÈpesi. RÈjÈ nagare bheriÑ carÈpetvÈ 
mahÈjanaÑ sannipÈtÈpesi. RÈja~gaÓe maÒcÈtimaÒcaÑ bandhiÑsu. 

KÊÄanakhaÓÉaÑ3 niÔÔhitaÑ. 
 
 AlampÈyanena pana bodhisattassa gahitadivaseyeva mahÈsattassa mÈtÈ 
supinante addasa kÈÄena rattakkhinÈ purisena asinÈ dakkhiÓabÈhuÑ 
chinditvÈ lohitena paggharantena nÊyamÈnaÑ. SÈ bhÊtatasitÈ uÔÔhÈya 
dakkhiÓabÈhuÑ parÈmasitvÈ supinabhÈvaÑ jÈni. AthassÈ etadahosi “mayÈ 
kakkhaÄo pÈpasupino diÔÔho, catunnaÑ vÈ me puttÈnaÑ DhataraÔÔhassa 
raÒÒo vÈ mama vÈ paripanthena bhavitabban”ti. Apica kho pana 
mahÈsattameva Èrabbha atirekataraÑ cintesi. KiÑ kÈraÓÈ? SesÈ attano 
NÈgabhavane vasanti, itaro pana sÊlajjhÈsayattÈ manussalokaÑ gantvÈ 
uposathakammaÑ karoti. TasmÈ “kacci nu kho me puttaÑ ahituÓÉiko vÈ 
supaÓÓo vÈ gaÓheyyÈ”ti tasseva atirekataraÑ  
______________________________________________________________ 
 1. SatasahassamattaÑ (SÊ, I) 2. KÊva (SÊ, I) 3. ŒlambÈyanakhaÓÉaÑ (SyÈ) 
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cintesi. Tato aÉÉhamÈse atikkante “mama putto aÉÉhamÈsÈtikkamena maÑ 
vinÈ vattituÑ na sakkoti, addhÈssa kiÒci bhayaÑ uppannaÑ bhavissatÊ”ti 
domanassappattÈ ahosi. MÈsÈtikkamena panassÈ sokena ass|naÑ 
apaggharaÓakÈlo nÈma nÈhosi, hadayaÑ sussi, akkhÊni upacciÑsu. SÈ “idÈni 
Ègamissati, idÈni ÈgamissatÊ”ti tassÈgamanamaggameva olokentÊ nisÊdi. 
AthassÈ jeÔÔhaputto Sudassano mÈsaccayena mahatiyÈ parisÈya saddhiÑ 
mÈtÈpit|naÑ dassanatthÈya Ègato parisaÑ bahi ÔhapetvÈ pÈsÈdaÑ Èruyha 
mÈtaraÑ vanditvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. SÈ Bh|ridattaÑ anusocantÊ tena 
saddhiÑ na kiÒci sallapi. So cintesi “mayhaÑ mÈtÈ mayi pubbe Ègate 
tussati, paÔisanthÈraÑ karoti, ajja pana domanassappattÈ, kiÑ nu kho 
kÈraÓan”ti. Atha naÑ pucchanto Èha– 
 
 848. “MamaÑ disvÈna ÈyantaÑ, sabbakÈmasamiddhinaÑ. 
 IndriyÈni ahaÔÔhÈni, sÈvaÑ jÈtaÑ mukhaÑ tava. 
 
 849. PadmaÑ yathÈ hatthagataÑ, pÈÓinÈ parimadditaÑ. 
 SÈvaÑ jÈtaÑ mukhaÑ tuyhaÑ, mamaÑ disvÈna edisan”ti. 

 Tattha ahaÔÔhÈnÊti na vippasannÈni. SÈvanti1 kaÒcanÈdÈsavaÓÓaÑ te 
mukhaÑ pÊtakÈÄakaÑ2 jÈtaÑ. Hatthagatanti hatthena chinditaÑ. Edisanti 
evar|paÑ mahantena sirisobhaggena tumhÈkaÑ dassanatthÈya ÈgataÑ maÑ 
disvÈ. 

 SÈ evaÑ vuttepi neva kathesi. Sudassano cintesi “kiÑ nu kho kenaci 
kuddhÈ vÈ paribaddhÈ vÈ3 bhaveyyÈ”ti. Atha naÑ pucchanto itaraÑ 
gÈthamÈha– 
 
 850. “Kacci nu te nÈ’bhisasi, kacci te atthi vedanÈ. 
 Yena sÈvaÑ mukhaÑ tuyhaÑ, mamaÑ disvÈna Ègatan”ti. 

 Tattha kacci nu te nÈ’bhisasÊti kacci nu taÑ koci na abhisasi akkosena 
vÈ paribhÈsÈya vÈ vihiÑsÊti4 pucchati. Tuyhanti tava pubbe mamaÑ disvÈ 
ÈgataÑ edisaÑ mukhaÑ na hoti. Yena pana kÈraÓena ajja tava mukhaÑ 
sÈvaÑ jÈtaÑ, taÑ me ÈcikkhÈti pucchati. 
______________________________________________________________ 
 1. SÈmanti (I) 2. KÈÄakaÑ (SÊ, SyÈ, I) 
 3. AkkuÔÔhÈ vÈ paribhaÔÔhÈ vÈ (SÊ, I) 4. Na vihiÑsÊti (SÊ, I) 
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 Athassa sÈ ÈcikkhantÊ Èha– 
 
 851. “SupinaÑ tÈta addakkhiÑ, ito mÈsaÑ adhogataÑ. 
 ‘DakkhiÓaÑ viya me bÈhuÑ, chetvÈ ruhiramakkhitaÑ. 
 Puriso ÈdÈya pakkÈmi, mama rodantiyÈ sati’. 
 
 852. Yato’haÑ supina’maddakkhiÑ, Sudassana vijÈnahi. 
 Tato divÈ vÈ rattiÑ vÈ, sukhaÑ me no’palabbatÊ”ti. 

 Tattha ito mÈsaÑ adhogatanti ito heÔÔhÈ mÈsÈtikkantaÑ. Ajja me 
diÔÔhasupinassa mÈso hotÊti dasseti. Purisoti eko kÈÄo rattakkhi puriso. 
RodantiyÈ satÊti rodamÈnÈya satiyÈ. SukhaÑ me no’palabbatÊti mama 
sukhaÑ nÈma na vijjati. 

 EvaÒca pana vatvÈ “tÈta piyaputtako me tava kaniÔÔho na dissati, 
bhayenassa uppannena bhavitabban”ti paridevantÊ Èha– 
 
 853. “YaÑ pubbe parivÈriÑsu, kaÒÒÈ ruciraviggahÈ. 
 HemajÈlappaÔicchannÈ, Bh|ridatto na dissati. 
 
 854. YaÑ pubbe parivÈriÑsu, nettiÑsavaradhÈrino. 
 KaÓikÈrÈva samphullÈ, Bh|ridatto na dissati. 
 
 855. Handa dÈni gamissÈma, Bh|ridattanivesanaÑ. 
 DhammaÔÔhaÑ sÊlasampannaÑ, passÈma tava bhÈtaran”ti. 

 TatthasamphullÈti suvaÓÓavatthÈla~kÈradhÈritÈya samphullÈ kaÓikÈrÈ 
viya. HandÈti vavassaggatthe nipÈto, ehi tÈta Bh|ridattassa nivesanaÑ 
gacchÈmÈti vadati. 

 EvaÒca pana vatvÈ tassa ceva attano ca parisÈya saddhiÑ tattha 
agamÈsi. Bh|ridattassa bhariyÈyo pana taÑ vammikamatthake adisvÈ 
“mÈtunivesane vasissatÊ”ti abyÈvaÔÈ ahesuÑ. TÈ “sassu kira no1 puttaÑ 
apassantÊ ÈgacchatÊ”ti sutvÈ paccuggamanaÑ katvÈ “ayye puttassa te 
adissamÈnassa ajja mÈso atÊto”ti mahÈparidevaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. Attano (SyÈ, I) 
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paridevamÈnÈ tassÈ pÈdam|le patiÑsu. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 856. “TaÒca disvÈna ÈyantiÑ, Bh|ridattassa mÈtaraÑ. 
 BÈhÈ paggayha pakkanduÑ, Bh|ridattassa nÈriyo. 
 
 857. PuttaÑ te’yye na jÈnÈma, ito mÈsaÑ adhogataÑ. 
 MataÑ vÈ yadi vÈ jÊvaÑ, Bh|ridattaÑ yasassinan”ti. 

 Tattha “puttaÑ te’yye”ti ayaÑ tÈsaÑ paridevanakathÈ. 
 Bh|ridattassa mÈtÈ suÓhÈhi saddhiÑ antaravÊthiyaÑ paridevitvÈ tÈ 
ÈdÈya tassa pÈsÈdaÑ Èruyha puttassa sayanaÒca ÈsanaÒca oloketvÈ 
paridevamÈnÈ Èha– 
 
 858. “SakuÓÊ hataputtÈva, suÒÒaÑ disvÈ kulÈvakaÑ. 
 CiraÑ dukkhena jhÈyissaÑ, Bh|ridattaÑ apassatÊ. 
 
 859. KurarÊ hatachÈpÈva, suÒÒaÑ disvÈ kulÈvakaÑ. 
 CiraÑ dukkhena jhÈyissaÑ, Bh|ridattaÑ apassatÊ. 
 
 860. SÈ n|na cakkavÈkÊva, pallalasmiÑ anodake. 
 CiraÑ dukkhena jhÈyissaÑ, Bh|ridattaÑ apassatÊ. 
 
 861. KammÈrÈnaÑ yathÈ ukkÈ, anto jhÈyati no bahi. 
 EvaÑ jhÈyÈmi sokena, Bh|ridattaÑ apassatÊ”ti. 

 Tattha apassatÊti apassantÊ. HatachÈpÈvÈti hatapotakÈva. 

 EvaÑ Bh|ridattamÈtari vilapamÈnÈya Bh|ridattanivesanaÑ 
aÓÓavakucchi viya ekasaddaÑ ahosi. Ekopi sakabhÈvena saÓÔhÈtuÑ 
nÈsakkhi. SakalanivesanaÑ YugandharavÈtappahaÔaÑ viya sÈlavanaÑ ahosi. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 862. “SÈlÈva sampamathitÈ1, mÈlutena pamadditÈ. 
 Senti puttÈ ca dÈrÈ ca, Bh|ridattanivesane”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. SampamadditÈ (SyÈ, Ka) 
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 AriÔÔho ca Subhogo ca ubhopi bhÈtaro mÈtÈpit|naÑ upaÔÔhÈnaÑ 
gacchantÈ taÑ saddaÑ sutvÈ Bh|ridattanivesanaÑ pavisitvÈ mÈtaraÑ 
assÈsayiÑsu. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 863. “IdaÑ sutvÈna nigghosaÑ, Bh|ridattanivesane. 
 AriÔÔho ca Subhogo ca1, padhÈviÑsu anantarÈ. 
 
 864. Amma assÈsa mÈ soci, evaÑdhammÈ hi pÈÓino. 
 Cavanti upapajjanti, esÈ’ssa pariÓÈmitÈ”ti. 

 Tattha esÈ’ssa pariÓÈmitÈti esÈ cut|papatti assa lokassa pariÓÈmitÈ, 
evaÑ hi so loko pariÓÈmeti2. Etehi dvÊhi a~gehi3 muto nÈma natthÊti 
vadanti. 

 SamuddajÈ Èha– 
 
 865. “Ahampi tÈta jÈnÈmi, evaÑdhammÈ hi pÈÓino. 
 Sokena ca pareta’smi, Bh|ridattaÑ apassatÊ. 
 
 866. Ajja ce me imaÑ rattiÑ, Sudassana vijÈnahi. 
 Bh|ridattaÑ apassantÊ, maÒÒe hissÈmi jÊvitan”ti. 

 Tattha ajja ce meti tÈta Sudassana sace ajja imaÑ rattiÑ Bh|ridatto 
mama dassanaÑ nÈgamissati, athÈhaÑ taÑ apassantÊ jÊvitaÑ jahissÈmÊti 
maÒÒÈmi. 

 PuttÈ ÈhaÑsu– 
 
 867. “Amma assÈsa mÈ soci, ÈnayissÈma bhÈtaraÑ. 
 DisodisaÑ gamissÈma, bhÈtupariyesanaÑ caraÑ. 
 
 868. Pabbate giriduggesu gÈmesu nigamesu ca. 
 Orena sattarattassa4, bhÈtaraÑ passa Ègatan”ti. 

 Tattha caranti amma mayaÑ tayopi janÈ bhÈtupariyesanaÑ carantÈ 
disodisaÑ gamissÈmÈti naÑ assÈsesuÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Subhagoca (SÊ, I) 2. PariÓamati (SÊ, I) 
 3. Atthehi (SÊ, I), antehi (SyÈ) 4. Dasarattassa (SÊ, I) 
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 Tato Sudassano cintesi “sace tayopi ekaÑ disaÑ gamissÈma, papaÒco 
bhavissati, tÊhi tÊÓi ÔhÈnÈni gantuÑ vaÔÔati ekena devalokaÑ, ekena 
HimavantaÑ, ekena manussalokaÑ. Sace kho pana KÈÓÈriÔÔho 
manussalokaÑ gamissati, yattheva Bh|ridattaÑ passati, taÑ gÈmaÑ vÈ 
nigamaÑ vÈ jhÈpetvÈ essati, esa kakkhaÄo pharuso, na sakkÈ etaÑ tattha 
pesetun”ti. CintetvÈ ca pana “tÈta AriÔÔha tvaÑ devalokaÑ gaccha, sace 
devatÈhi dhammaÑ sotukÈmÈhi Bh|ridatto devalokaÑ nÊto, tato naÑ 
ÈnehÊ”ti AriÔÔhaÑ devalokaÑ pahiÓi. SubhogaÑ pana “tÈta tvaÑ 
HimavantaÑ gantvÈ paÒcasu mahÈnadÊsu Bh|ridattaÑ upadhÈretvÈ ehÊ”ti 
HimavantaÑ pahiÓi. SayaÑ pana manussalokaÑ gantukÈmo cintesi 
“sacÈhaÑ mÈÓavakavaÓÓena gamissÈmi, manussÈ neva me piyÈyissanti1, 
mayÈ tÈpasavesena gantuÑ vaÔÔati, manussÈnaÒhi pabbajitÈ piyÈ manÈpÈ”ti. 
So tÈpasavesaÑ gahetvÈ mÈtaraÑ vanditvÈ nikkhami. Bodhisattassa pana 
AjamukhÊ2 nÈma vemÈtikabhaginÊ atthi. TassÈ bodhisatte adhimatto sineho. 
SÈ SudassanaÑ gacchantaÑ disvÈ Èha “bhÈtika ativiya kilamÈmi3, ahampi 
tayÈ saddhiÑ gamissÈmÊ”ti. Amma na sakkÈ tayÈ gantuÑ, ahaÑ 
pabbajitavesena gacchÈmÊti. AhaÑ pana khuddakamaÓÉ|kÊ hutvÈ tava 
jaÔantare nipajjitvÈ gamissÈmÊti. Tena hi ehÊti. SÈ maÓÉ|kapotikÈ hutvÈ tassa 
jaÔantare nipajji. Sudassano “m|lato paÔÔhÈya vicinanto gamissÈmÊ”ti 
bodhisattassa bhariyÈyo tassa uposathakaraÓaÔÔhÈnaÑ pucchitvÈ paÔhamaÑ 
tattha gantvÈ AlampÈyanena mahÈsattassa gahitaÔÔhÈne lohitaÒca vallÊhi 
katapeÄaÔÔhÈnaÒca disvÈ “Bh|ridatto ahituÓÉikena gahito”ti ÒatvÈ 
samuppannasoko assupuÓÓehi nettehi AlampÈyanassa gatamaggeneva 
paÔhamaÑ kÊÄÈpitagÈmaÑ gantvÈ manusse pucchi “evar|po nÈma nÈgo 
kenacÊdha ahituÓÉikena kÊÄÈpito”ti. Œma’AlampÈyanena ito mÈsamatthake 
kÊÄÈpitoti. KiÒci dhanaÑ tena laddhanti. Œma, idheva tena sahassamattaÑ 
laddhanti. IdÈni so kuhiÑ gatoti. AsukagÈmaÑ nÈmÈti. So tato paÔÔhÈya 
pucchanto anupubbena rÈjadvÈraÑ agamÈsi. (  )4 
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 1. ManussÈ osakkissanti (SÊ), manussÈ appÊyanti (SyÈ), manussÈ osappissanti (I) 
 2. AccimukhÊ (SÊ, SyÈ, I) 3. Kilamasi (SÊ) 4. (VilÈpakhaÓÉaÑ niÔÔhitaÑ) (SyÈ) 
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 TasmiÑ khaÓe AlampÈyano sunhÈto suvilitto maÔÔhasÈÔakaÑ nivÈsetvÈ 
ratanapeÄaÑ gÈhÈpetvÈ rÈjadvÈrameva gato. MahÈjano sannipati, raÒÒo 
ÈsanaÑ paÒÒattaÑ. So antonivesane Ôhitova “ahaÑ ÈgacchÈmi, nÈgarÈjÈnaÑ 
kÊÄÈpet|”ti pesesi. AlampÈyano cittattharaÓe ratanapeÄaÑ ÔhapetvÈ vivaritvÈ 
“ehi mahÈnÈgÈ”ti saÒÒamadÈsi. TasmiÑ samaye Sudassanopi parisantare 
Ôhito. Atha mahÈsatto sÊsaÑ nÊharitvÈ sabbÈvantaÑ parisaÑ olokesi. NÈgÈ hi 
dvÊhi kÈraÓehi parisaÑ olokenti supaÓÓaparipanthaÑ vÈ ÒÈtake vÈ 
dassanatthÈya. Te supaÓÓaÑ disvÈ bhÊtÈ na naccanti, ÒÈtake vÈ disvÈ 
lajjamÈnÈ na naccanti. MahÈsatto pana olokento parisantare bhÈtaraÑ 
addasa. So akkhip|rÈni ass|ni gahetvÈ1 peÄato nikkhamitvÈ 
bhÈtarÈbhimukho pÈyÈsi. MahÈjano taÑ ÈgacchantaÑ disvÈ bhÊto paÔikkami, 
eko Sudassanova aÔÔhÈsi. So gantvÈ tassa pÈdapiÔÔhiyaÑ sÊsaÑ ÔhapetvÈ rodi, 
Sudassanopi paridevi. MahÈsatto roditvÈ nivattitvÈ peÄameva pÈvisi. 
AlampÈyanopi “iminÈ nÈgena tÈpaso ÉaÔÔho bhavissati, assÈsessÈmi nan”ti 
upasa~kamitvÈ Èha– 
 
 869. “HatthÈ pamutto urago, pÈde te nipatÊ bhusaÑ. 
 Kacci nu taÑ ÉaÑsÊ tÈta, mÈ bhÈyi sukhito bhavÈ”ti. 

 Tattha mÈ bhÈyÊti tÈta tÈpasa ahaÑ AlampÈyano nÈma, mÈ bhÈyi, tava 
paÔijagganaÑ nÈma mama bhÈroti. 

 Sudassano tena saddhiÑ kathetukamyatÈya gÈthamÈha– 
 
 870. “Neva mayhaÑ ayaÑ nÈgo, alaÑ dukkhÈya kÈyaci. 
 YÈvata’tthi ahiggÈho, mayÈ bhiyyo na vijjatÊ”ti. 

 Tattha kÈyacÊti kassaci appamattakassapi dukkhassa uppÈdane ayaÑ 
mama asamattho. MayÈ hi sadiso ahituÓÉiko nÈma natthÊti. 

 AlampÈyano “asuko2 nÈmeso”ti ajÈnanto kujjhitvÈ Èha– 
______________________________________________________________ 
 1. NiggahetvÈ (SÊ) 2. Ko (SyÈ) 
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 871. “Ko nu brÈhmaÓavaÓÓena, ditto parisamÈgato. 
 AvhÈyantu suyuddhena, suÓantu parisÈ mamÈ”ti. 

 Tattha dittoti gabbito bÈlo dandhaÒÈÓo1. AvhÈyant|ti avhÈyanto, 
ayameva vÈ pÈÔho. IdaÑ vuttaÑ hoti–ayaÑ ko2 bÈlo ummattako viya3 
maÑ suyuddhena avhÈyanto attanÈ saddhiÑ samaÑ karonto parisamÈgato, 
parisÈ mama vacanaÑ suÓantu, mayhaÑ doso natthi, mÈ kho me 
kujjhitthÈti. 

 Atha naÑ Sudassano gÈthÈya ajjhabhÈsi– 
 
 872. “TvaÑ maÑ nÈgena Èlampa, ahaÑ maÓÉ|kachÈpiyÈ. 
 Hotu no abbhutaÑ tattha, È sahassehi paÒcahÊ”ti. 

 Tattha nÈgenÈti tvaÑ nÈgena mayÈ saddhiÑ yujjha, ahaÑ 
maÓÉ|kachÈpiyÈ tayÈ saddhiÑ yujjhissÈmi. Œ sahassehi paÒcahÊti tasmiÑ 
no yuddhe yÈva paÒcahi sahassehi abbhutaÑ hot|ti. 

 AlampÈyano Èha– 
 
 873. “AhaÑ hi vasumÈ aÉÉho, tvaÑ daliddo’ti mÈÓava. 
 Ko nu te pÈÔibhoga’tthi, upaj|taÒca kiÑ siyÈ. 
 
 874. Upaj|taÒca me assa, pÈÔibhogo ca tÈdiso. 
 Hotu no abbhutaÑ tattha, È sahassehi paÒcahÊ”ti. 

 Tattha ko nu teti tava pabbajitassa4 ko nu pÈÔibhogo atthi. Upaj|taÒcÈti 
imasmiÑ vÈ j|te upanikkhepabh|taÑ kiÑ nÈma tava dhanaÑ siyÈ, dassehi 
meti vadati. Upaj|taÒca meti mayhaÑ pana dÈtabbaÑ upanikkhepadhanaÑ 
vÈ ÔhapetabbapÈÔibhogo vÈ tÈdiso atthi, tasmÈ no tattha yÈva paÒcahi 
sahassehi abbhutaÑ hot|ti. 

 Sudassano tassa kathaÑ sutvÈ “paÒcahi no sahassehi abbhutaÑ hot|”ti 
abhÊto rÈjanivesanaÑ Èruyha mÈtularaÒÒo santike Ôhito gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. Dattoti dandho lÈlako (SÊ, I), dattoti dappito duÔÔho lÈmako andhabÈlako (SyÈ) 
 2. Koci (SÊ, Ka), kosi (I) 3. Ummattako (SÊ, SyÈ, I) 4. Jitassa (I) 
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 875. “SuÓohi me mahÈrÈja, vacanaÑ bhadda’matthu te. 
 PaÒcannaÑ me sahassÈnaÑ, pÈÔibhogo hi kittimÈ”ti. 

 Tattha kittimÈti guÓakittisampanna vividhaguÓÈcÈrakittisampanna. 

 RÈjÈ “ayaÑ tÈpaso maÑ atibahuÑ dhanaÑ yÈcati, kiÑ nu kho”ti 
cintetvÈ gÈthamÈha– 
 
 876. “PettikaÑ vÈ iÓaÑ hoti, yaÑ vÈ hoti sayaÑkataÑ. 
 KiÑ tvaÑ evaÑ bahuÑ mayhaÑ, dhanaÑ yÈcasi brÈhmaÓÈ”ti. 

 Tattha pettikaÑ vÈti pitarÈ vÈ gahetvÈ khÈditaÑ, attanÈ vÈ kataÑ iÓaÑ 
nÈma hoti, kiÑ mama pitarÈ tava hatthato gahitaÑ atthi, udÈhu mayÈ, kiÑ 
kÈraÓÈ maÑ evaÑ bahuÑ dhanaÑ yÈcasÊti. 

 EvaÑ vutte Sudassano dve gÈthÈ abhÈsi– 
 
 877. “AlampÈyano hi nÈgena, mamaÑ abhijigÊsati. 
 AhaÑ maÓÉ|kachÈpiyÈ, ÉaÑsayissÈmi brÈhmaÓaÑ. 
 
 878. TaÑ tvaÑ daÔÔhuÑ mahÈrÈja, ajja raÔÔhÈbhivaÉÉhana. 
 Khattasa~ghapariby|Äho, niyyÈhi ahidassanan”ti1. 

 Tattha abhijigÊsatÊti yuddhe jinituÑ2 icchati. Tattha sace so jÊyissati, 
mayhaÑ paÒcasahassÈni dassati. SacÈhaÑ jÊyissÈmi, ahamassa dassÈmi, 
tasmÈ taÑ bahuÑ dhanaÑ yÈcÈmi. Tanti tasmÈ tvaÑ mahÈrÈja ajja 
ahidassanaÑ3 daÔÔhuÑ niyyÈhÊti. 

 RÈjÈ “tena hi gacchÈmÈ”ti tÈpasena saddhiÑyeva nikkhami. TaÑ disvÈ 
AlampÈyano “ayaÑ tÈpaso gantvÈ rÈjÈnaÑ gahetvÈ Ègato, rÈjakul|pako 
bhavissatÊ”ti bhÊto taÑ anuvattanto gÈthamÈha– 
 
 879. “Neva taÑ atimaÒÒÈmi, sippavÈdena mÈÓava. 
 Atimatto’si sippena, uragaÑ nÈ’pacÈyasÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Abhidassananti (SÊ, SyÈ, I) 2. YujjhituÑ (Ka) 
 3. AbhidassanaÑ (SÊ, SyÈ, I), ahiÉaÑsanaÑ (Ka) 
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 Tattha sippavÈdenÈti mÈÓava ahaÑ attano sippena taÑ nÈtimaÒÒÈmi, 
tvaÑ pana sippena atimatto1 imaÑ uragaÑ na p|jesi, nÈgassa apacitiÑ na 
karosÊti. 

 Tato Sudassano dve gÈthÈ abhÈsi– 
 
 880. “Ahampi nÈtimaÒÒÈmi sippavÈdena brÈhmaÓa. 
 Avisena ca nÈgena, bhusaÑ vaÒcayase janaÑ. 
 
 881. EvaÑ ce’taÑ jano jaÒÒÈ, yathÈ jÈnÈmi taÑ ahaÑ. 
 Na tvaÑ labhasi Èlampa, bhusamuÔÔhiÑ kuto dhanan”ti. 

 Athassa AlampÈyano kujjhitvÈ Èha– 
 
 882. “KharÈjino jaÔÊ dummÊ, ditto parisamÈgato. 
 Yo2 tvaÑ evaÑ gataÑ nÈgaÑ, ‘aviso’ atimaÒÒasi. 
 
 883. Œsajja kho naÑ jaÒÒÈsi, puÓÓaÑ uggassa tejaso. 
 MaÒÒe taÑ bhasmarÈsiÑva, khippa’mesa karissatÊ”ti. 

 Tattha dummÊti anaÒjitanayano3. Aviso atimaÒÒasÊti nibbisoti avajÈnÈsi. 
ŒsajjÈti upagantvÈ. JaÒÒÈsÊti jÈneyyÈsi. 

 Atha tena saddhiÑ keÄiÑ karonto Sudassano gÈthamÈha– 
 
 884. “SiyÈ visaÑ siluttassa, deÉÉabhassa silÈbhuno. 
 Neva lohitasÊsassa, visaÑ nÈgassa vijjatÊ”ti. 

 Tattha siluttassÈti gharasappassa. DeÉÉubhassÈti udakasappassa. 
SilÈbhunoti nÊlavaÓÓasappassa. Iti nibbise sappe dassetvÈ etesaÑ visaÑ siyÈ, 
neva lohitasÊsassa sappassÈti Èha. 

 Atha naÑ AlampÈyano dvÊhi gÈthÈhi ajjhabhÈsi– 
 
 885. “Suta’me’taÑ arahataÑ, saÒÒatÈnaÑ tapassinaÑ. 
 Idha dÈnÈni datvÈna, saggaÑ gacchanti dÈyakÈ. 
 JÊvanto dehi dÈnÈni, yadi te atthi dÈtave. 
______________________________________________________________ 
 1. Atimaddo (Ka) 2. So (SÊ, I) 3. RummÊti anaÒjitÈmaÓÉito (SÊ, I) 
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 886. “AyaÑ nÈgo mahiddhiko, tejassÊ duratikkamo. 
 Tena taÑ ÉaÑsayissÈmi, so taÑ bhasmaÑ karissatÊ”ti. 

 Tattha dÈtaveti yadi te kiÒci dÈtabbaÑ atthi, taÑ dehÊti. 
 
 887. “MayÈpe’taÑ sutaÑ samma, saÒÒatÈnaÑ tapassinaÑ. 
 Idha dÈnÈni datvÈna, saggaÑ gacchanti dÈyakÈ. 
 Tvameva dehi jÊvanto, yadi te atthi dÈtave. 
 
 888. AyaÑ AjamukhÊ nÈma, puÓÓÈ uggassa tejaso. 
 TÈya taÑ ÉaÑsayissÈmi, sÈ taÑ bhasmaÑ karissati. 
 
 889. YÈ dhÊtÈ DhataraÔÔhassa, vemÈtÈ bhaginÊ mama. 
 SÈ taÑ ÉaÑsatva’jamukhÊ1, puÓÓÈ uggassa tejaso”ti– 

imÈ gÈthÈ Sudassanassa vacanaÑ. Tattha puÓÓÈ uggassa tejasoti uggena 
visena puÓÓÈ. 

 EvaÒca pana vatvÈ “amma Ajamukhi jaÔantarato me nikkhamitvÈ 
pÈÓimhi patiÔÔhahÈ”ti mahÈjanassa majjheyeva bhaginiÑ pakkositvÈ hatthaÑ 
pasÈresi. SÈ tassa saddaÑ sutvÈ jaÔantare nisinnÈva2 tikkhattuÑ 
maÓÉ|kavassitaÑ vassitvÈ nikkhamitvÈ aÑsak|Ôe nisÊditvÈ uppatitvÈ tassa 
hatthatale tÊÓi visabind|ni pÈtetvÈ puna tassa jaÔantarameva pÈvisi. 
Sudassano visaÑ gahetvÈ Ôhitova “nassissatÈyaÑ janapado, nississatÈyaÑ 
janapado”ti tikkhattuÑ mahÈsaddaÑ abhÈsi. Tassa so saddo 
dvÈdasayojanikaÑ BÈrÈÓasiÑ chÈdetvÈ aÔÔhÈsi. Atha rÈjÈ taÑ saddaÑ sutvÈ 
“kimatthaÑ janapado nassissatÊ”ti pucchi. MahÈrÈja imassa visassa 
nisiÒcanaÔÔhÈnaÑ na passÈmÊti. TÈta mahantÈ ayaÑ pathavÊ, pathaviyaÑ 
nisiÒcÈti. Atha naÑ “na sakkÈ pathaviyaÑ siÒcituÑ mahÈrÈjÈ”ti 
paÔikkhipanto gÈthamÈha– 
 
 890. “ChamÈyaÑ ce nisiÒcissaÑ, Brahmadatta vijÈnahi. 
 TiÓalatÈni osadhyo, ussusseyyuÑ asaÑsayan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. SÈ dissatu accimukhÊ (SÊ, I) 2. NipannÈva (SÊ, SyÈ, I) 
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 Tattha tiÓalatÈnÊti pathavinissitÈni tiÓÈni ca latÈ ca sabbosadhiyo ca 
ussusseyyuÑ, tasmÈ na sakkÈ pathaviyaÑ nisiÒcitunti. 

 Tena hi naÑ tÈta uddhaÑ ÈkÈsaÑ khipÈti. TatrÈpi na sakkÈti dassento 
gÈthamÈha– 
 
 891. “UddhaÑ ce pÈtayissÈmi, Brahmadatta vijÈnahi. 
 SattavassÈni’yaÑ devo, na vasse na himaÑ pate”ti. 

 Tattha na himaÑ pateti sattavassÈni himabindumattampi na patissati. 

 Tena hi naÑ tÈta udake siÒcÈti. TatrÈpi na sakkÈti dassetuÑ 
gÈthamÈha– 
 
 892. “Udake ce nisiÒcissaÑ, Brahmadatta vijÈnahi. 
 YÈvanto’dakajÈ1 pÈÓÈ, mareyyuÑ macchakacchapÈ”ti. 

 Atha naÑ rÈjÈ Èha “tÈta mayaÑ na kiÒci jÈnÈma, yathÈ amhÈkaÑ 
raÔÔhaÑ na nassati, taÑ upÈyaÑ tvameva jÈnÈhÊ”ti. Tena hi mahÈrÈja 
imasmiÑ ÔhÈne paÔipÈÔiyÈ tayo ÈvÈÔe khaÓÈpethÈti. RÈjÈ khaÓÈpesi. 
Sudassano paÔhamaÑ ÈvÈÔaÑ nÈnÈbhesajjÈnaÑ p|rÈpesi, dutiyaÑ 
gomayassa, tatiyaÑ dibbosadhÈnaÒÒeva. Tato paÔhame ÈvÈÔe visabind|ni 
pÈtesi. Ta~khaÓaÒÒeva dh|mÈyitvÈ jÈlÈ uÔÔhahi. SÈ gantvÈ gomaye ÈvÈÔaÑ 
gaÓhi. Tatopi jÈlÈ uÔÔhÈya itaraÑ dibbosadhassa puÓÓaÑ gahetvÈ osadhÈni 
jhÈpetvÈ nibbÈyi. AlampÈyano tassa ÈvÈÔassa avid|re aÔÔhÈsi. Atha naÑ 
visa-usumÈ pahari, sarÊracchavi uppÈÔetvÈ gatÈ, setakuÔÔhi ahosi. So 
bhayatajjito “nÈgarÈjÈnaÑ vissajjemÊ”ti tikkhattuÑ vÈcaÑ nicchÈresi. TaÑ 
sutvÈ bodhisatto ratanapeÄÈya nikkhamitvÈ sabbÈla~kÈrappaÔimaÓÉitaÑ 
attabhÈvaÑ mÈpetvÈ devarÈjalÊlÈya Ôhito. Sudassanopi AjamukhÊpi tatheva 
aÔÔhaÑsu. Tato Sudassano rÈjÈnaÑ Èha “jÈnÈsi no mahÈrÈja, kassete puttÈ”ti. 
Na jÈnÈmÊti. Amhe tÈva na jÈnÈsi, KÈsiraÒÒo pana dhÊtÈya SamuddajÈya 
DhataraÔÔhassa dinnabhÈvaÑ jÈnÈsÊti. Œma jÈnÈmi, mayhaÑ sÈ 
kaniÔÔhabhaginÊti. MayaÑ tassÈ puttÈ, tvaÑ no mÈtuloti. 
______________________________________________________________ 
 1. YÈvatÈ odakÈ (SÊ), yÈvatÈ udakajÈ (I) 
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 TaÑ sutvÈ rÈjÈ kampamÈno te Èli~gitvÈ sÊse cumbitvÈ roditvÈ pÈsÈdaÑ 
ÈropetvÈ mahantaÑ sakkÈraÑ kÈretvÈ Bh|ridattena paÔisanthÈraÑ karonto 
pucchi “tÈta taÑ evar|paÑ uggatejaÑ kathaÑ AlampÈyano gaÓhÊ”ti. So 
sabbaÑ vitthÈrena kathetvÈ rÈjÈnaÑ ovadanto “mahÈrÈja raÒÒÈ nÈma iminÈ 
niyÈmena rajjaÑ kÈretuÑ vaÔÔatÊ”ti mÈtulassa dhammaÑ desesi. Atha naÑ 
Sudassano Èha “mÈtula mama mÈtÈ Bh|ridattaÑ apassantÊ kilamati, na sakkÈ 
amhehi papaÒcaÑ kÈtun”ti. SÈdhu tÈtÈ tumhe tÈva gacchatha, ahaÑ pana 
mama bhaginiÑ daÔÔhukÈmomhi, kathaÑ passissÈmÊti. MÈtula kahaÑ pana 
no ayyako KÈsirÈjÈti. TÈta mama bhaginiyÈ vinÈ vasituÑ asakkonto rajjaÑ 
pahÈya pabbajitvÈ asuke vanasaÓÉe nÈma vasatÊti. MÈtula mama mÈtÈ tumhe 
ceva ayyakaÒca daÔÔhukÈmÈ, tumhe asukadivase mama ayyakassa santikaÑ 
gacchatha, mayaÑ mÈtaraÑ ÈdÈya ayyakassa assamapadaÑ ÈgacchissÈma. 
Tattha naÑ tumhehi passissathÈti. Iti te mÈtulassa divasaÑ vavatthapetvÈ 
rÈjanivesanÈ otariÑsu. RÈjÈ bhÈgineyye uyyojetvÈ roditvÈ nivatti. Tepi 
pathaviyaÑ nimujjitvÈ NÈgabhavanaÑ gatÈ. 

NagarapavesanakhaÓÉaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 MahÈsatte sampatte sakalanÈgabhavanaÑ ekaparidevasaddaÑ ahosi. 
Sopi mÈsaÑ peÄÈya vasitattÈ kilanto gilÈnaseyyaÑ sayi. Tassa santikaÑ 
ÈgacchantÈnaÑ nÈgÈnaÑ pamÈÓaÑ natthi. So tehi saddhiÑ kathento 
kilamati. KÈÓÈriÔÔho devalokaÑ gantvÈ mahÈsattaÑ adisvÈ 
paÔhamamevÈgato. Atha naÑ “esa caÓÉo pharuso, sakkhissati nÈgaparisaÑ 
vÈretun”ti mahÈsattassa nisinnaÔÔhÈne dovÈrikaÑ kariÑsu. Subhogopi 
sakalahimavantaÑ vicaritvÈ tato mahÈsamuddaÒca sesanadiyo ca 
upadhÈretvÈ YamunaÑ upadhÈrento Ègacchati. NesÈdabrÈhmaÓopi 
AlampÈyanaÑ kuÔÔhiÑ disvÈ cintesi “ayaÑ Bh|ridattaÑ kilametvÈ kuÔÔhi 
jÈto, ahaÑ pana taÑ mayhaÑ tÈva bah|pakÈraÑ maÓilobhena 
AlampÈyanassa dassesiÑ, taÑ pÈpaÑ mama Ègamissati. YÈva taÑ na 
Ègacchati, tÈvadeva YamunaÑ gantvÈ payÈgatitthe pÈpapavÈhanaÑ 
karissÈmÊ”ti. So tattha gantvÈ “mayÈ Bh|ridatte mittadubbhikammaÑ kataÑ, 
taÑ pÈpaÑ pavÈhessÈmÊ”ti vatvÈ udakorohanakammaÑ karoti. TasmiÑ 
khaÓe  
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Subhogo taÑ ÔhÈnaÑ patto tassa taÑ vacanaÑ sutvÈ “iminÈ kira pÈpakena 
tÈva mahantassa yasassa dÈyako mama bhÈtÈ maÓiratanassa kÈraÓÈ alampÈ-
anassa dassito, nÈssa jÊvitaÑ dassÈmÊ”ti na~guÔÔhena tassa pÈdesu veÔhetvÈ 
ÈkaÉÉhitvÈ udake osÊdÈpetvÈ nirassÈsakÈle thokaÑ sithilaÑ akÈsi. So sÊsaÑ 
ukkhipi. Atha naÑ punÈkaÉÉhitvÈ osÊdÈpesi. EvaÑ bah| vÈre tena 
kilamiyamÈno NesÈdabrÈhmaÓo sÊsaÑ ukkhipitvÈ gÈthamÈha– 
 
 893. “LokyaÑ sajantaÑ udakaÑ, payÈgasmiÑ patiÔÔhitaÑ. 
 Ko maÑ ajjhoharÊ bh|to, ogÈÄhaÑ YamunaÑ nadin”ti. 

 Tattha lokyanti evaÑ pÈpavÈhanasamatthanti lokasammataÑ. Sajantanti 
evar|paÑ udakaÑ abhisiÒcantaÑ. PayÈgasminti payogatitthe. 

 Atha naÑ Subhogo gÈthÈya ajjhabhÈsi– 
 
 894. “Ya’desa lokÈdhipatÊ yasassÊ, 
 BÈrÈÓasiÑ pakriya samantato. 
 TassÈ’ha putto urag|sabhassa, 
 Subhogoti maÑ brÈhmaÓa vedayantÊ”ti. 

 Tattha ya’desÈti yo eso. Pakriya1 samantatoti paccatthikÈnaÑ 
duppaharaÓasamatthatÈya parisamantato pakiriya2 sabbaÑ parikkhipitvÈ 
upari phaÓena chÈdesi. 

 Atha naÑ brÈhmaÓo “ayaÑ Bh|ridattabhÈtÈ, na me jÊvitaÑ dassati, 
yaÑn|nÈhaÑ etassa ceva mÈtÈpit|naÑ cassa vaÓÓakittanena muducittataÑ 
katvÈ attano jÊvitaÑ yÈceyyan”ti cintetvÈ gÈthamÈha– 
 
 895. “Sace hi putto urag|sabhassa, 
 KÈsissa raÒÒo amarÈdhipassa. 
 Mahesakkho aÒÒataro pitÈ te, 
 Maccesu mÈtÈ pana te atulyÈ. 
 Na tÈdiso arahati brÈhmaÓassa, 
 DÈsampi ohÈrituÑ mahÈnubhÈvo”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. PakiraharÊ (SÊ, SyÈ), pakiraparÊ (I) 2. Pakiri (SÊ, I), pakiraharÊ (SyÈ) 
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 Tattha KÈsissÈti1 aparena nÈmena evaÑnÈmakassa. “KÈsikaraÒÒo”tipi2 
paÔhantiyeva. KÈsirÈjadhÊtÈya gahitattÈ KÈsirajjampi tasseva santakaÑ katvÈ 
vaÓÓeti. AmarÈdhipassÈti dÊghÈyukatÈya amarasa~khÈtÈnaÑ nÈgÈnaÑ 
adhipassa. Mahesakkhoti mahÈnubhÈvo. AÒÒataroti mahesakkhÈnaÑ 
aÒÒataro. DÈsampÊti tÈdiso hi mahÈnubhÈvo ÈnubhÈvarahitaÑ brÈhmaÓassa 
dÈsampi udake oharituÑ nÈrahati, pageva mahÈnubhÈvaÑ brÈhmaÓanti. 

 Atha naÑ Subhogo “are duÔÔha brÈhmaÓa tvaÑ maÑ vaÒcetvÈ 
‘muÒcissÈmÊ’ti maÒÒasi, na te jÊvitaÑ dassÈmÊ”ti tena katakammaÑ 
pakÈsento Èha– 
 
 896. “RukkhaÑ nissÈya vijjhittho, eÓeyyaÑ pÈtu’mÈgataÑ. 
 So viddho d|ramacari, saravegena sÊghavÈ. 
 
 897. TaÑ tvaÑ patitamaddakkhi, araÒÒasmiÑ brahÈvane. 
 Sa maÑsakÈja’mÈdÈya, sÈyaÑ nigrodhu’pÈgami. 
 
 898. SukasÈÄikasa~ghuÔÔhaÑ, pi~galaÑ santhatÈyutaÑ. 
 KokilÈbhirudaÑ rammaÑ, dhuvaÑ haritasaddalaÑ. 
 
 899. Tattha te so pÈturahu, iddhiyÈ yasasÈ jalaÑ. 
 MahÈnubhÈvo bhÈtÈ me, kaÒÒÈhi parivÈrito. 
 
 900. So tena pariciÓÓo tvaÑ, sabbakÈmehi tappito. 
 AduÔÔhassa tuvaÑ dubbhiÑ, taÑ te veraÑ idhÈgataÑ. 
 
 901. KhippaÑ gÊvaÑ pasÈrehi, na te dassÈmi jÊvitaÑ. 
 BhÈtu parisaraÑ veraÑ, chedayissÈmi te siran”ti. 

 Tattha sÈyaÑ nigrodhu’pÈgamÊti vikÈle nigrodhaÑ upagato asi. 
Pi~galanti3 pakkÈnaÑ vaÓÓena pi~galaÑ. SanthatÈyutanti 
pÈrohaparikiÓÓaÑ. KokilÈbhirudanti kokilÈhi abhirudaÑ. DhuvaÑ 
haritasaddalanti udakabh|miyaÑ jÈtattÈ niccaÑ haritasaddalaÑ 
bh|mibhÈgaÑ. PÈturah|ti tasmiÑ te nigrodhe 
______________________________________________________________ 
 1. KaÑsassÈti (SÊ, I) 2. KÈsissa raÒÒotipi (SÊ) 3. Pi~giyanti (SÊ, SyÈ, I) 
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Ôhitassa so mama bhÈtÈ pÈkaÔo ahosi. IddhiyÈti puÒÒatejena. So tenÈti so 
tuvaÑ tena attano NÈgabhavanaÑ netvÈ pariciÓÓo. Parisaranti tayÈ mama 
bhÈtu kataÑ veraÑ pÈpakamaÑ parisaranto anussaranto. ChedayissÈmi te 
siranti tava sÊsaÑ chindissÈmÊti. 

 Atha brÈhmaÓo “na mesa jÊvitaÑ dassati, yaÑ kiÒci pana vatvÈ 
mokkhattÈya vÈyamituÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ gÈthamÈha– 
 
 902. “AjjhÈyako yÈcayogÊ, Èhutaggi ca brahmaÓo. 
 Etehi tÊhi ÔhÈnehi, avajjho hoti, brÈhmaÓo”ti. 

 Tattha EtehÊti etehi ajjhÈyakatÈdÊhi tÊhi kÈraÓehi brÈhmaÓo avajjho, na 
labbhÈ brÈhmaÓaÑ vadhituÑ, kiÑ tvaÑ vadesi, yo hi brÈhmaÓaÑ vadheti, 
so niraye nibbattatÊti. 

 TaÑ sutvÈ Subhogo saÑsayapakkhando hutvÈ “imaÑ NÈgabhavanaÑ 
netvÈ bhÈtaro paÔipucchitvÈ jÈnissÈmÊ”ti cintetvÈ dve gÈthÈ abhÈsi– 
 
 903. “YaÑ puraÑ DhataraÔÔhassa, ogÈÄhaÑ YamunaÑ nadiÑ. 
 Jotate sabbasovaÓÓaÑ, giri’mÈhacca YÈmunaÑ. 
 
 904. Tattha bhe purisabyagghÈ, sodariyÈ mama bhÈtaro. 
 YathÈ te tattha vakkhanti, tathÈ hessasi brÈhmaÓÈ”ti. 

 Tattha puranti nÈgapuraÑ1. OgÈÄhanti anupaviÔÔhaÑ. Giri’mÈhacca 
YÈmunanti YamunÈto avid|re ÔhitaÑ HimavantaÑ Èhacca jotati. Tattha teti 
tasmiÑ nagare te mama bhÈtaro vasanti, tattha nÊte tayi yathÈ te vakkhanti, 
tathÈ bhavissasi. Sace hi saccaÑ kathesi, jÊvitaÑ te atthi. No ce, tattheva 
sÊsaÑ chindissÈmÊti. 

 Iti naÑ vatvÈ Subhogo gÊvÈyaÑ gahetvÈ khipanto akkosanto 
paribhÈsanto mahÈsattassa pÈsÈdadvÈraÑ agamÈsi. 
MahÈsattassa pariyesanakhaÓÉaÑ2 niÔÔhitaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. NagaraÑ (SÊ, SyÈ, I) 2. SubhagakaÓÉaÑ (SÊ), SubhogakaÓÉaÑ (SyÈ) 
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 Atha naÑ dovÈriko hutvÈ nisinno KÈÓÈriÔÔho tathÈ kilametvÈ 
ÈnÊyamÈnaÑ disvÈ paÔimaggaÑ gantvÈ “Subhoga mÈ viheÔhayi, brÈhmaÓÈ 
nÈma mahÈbrahmuno puttÈ. Sace hi mahÈbrahmÈ jÈnissati, ‘mama puttaÑ 
viheÔhentÊ’ti kujjhitvÈ amhÈkaÑ sakalaÑ NÈgabhavanaÑ vinÈsessati. 
LokasmiÑ hi brÈhmaÓÈ nÈma seÔÔhÈ mahÈnubhÈvÈ, tvaÑ tesaÑ ÈnubhÈvaÑ 
na jÈnÈsi, ahaÑ pana jÈnÈmÊ”ti Èha. KÈÓÈriÔÔho kira atÊtÈnantarabhave 
yaÒÒakÈrabrÈhmaÓo ahosi, tasmÈ evamÈha. VatvÈ ca pana 
anubh|tapubbavasena yajanasÊlo hutvÈ SubhogaÒca nÈgaparisaÒca 
ÈmantetvÈ “etha bho, yaÒÒakÈrakÈnaÑ vo guÓe vaÓÓessÈmÊ”ti vatvÈ 
yaÒÒavaÓÓanaÑ Èrabhanto Èha– 
 
 905. “AnittarÈ ittarasampayuttÈ, 
 YaÒÒÈ ca vedÈ ca Subhoga loke. 
 Ta’daggarayhaÑ hi vinindamÈno, 
 JahÈti vittaÒca sataÒca dhamman”ti. 

 Tattha anittarÈsi Subhoga imasmiÑ loke yaÒÒÈ ca vedÈ ca anittarÈ na 
lÈmakÈ mahÈnubhÈvÈ, te ittarehi brÈhmaÓehi sampayuttÈ, tasmÈ brÈhmaÓÈpi 
anittarÈva jÈtÈ. Ta’daggarayhanti tasmÈ agÈrayhaÑ brÈhmaÓaÑ 
vinindamÈno dhanaÒca paÓÉitÈnaÑ dhammaÒca jahÈti. IdaÑ kira so “iminÈ 
Bh|ridatte mittadubbhikammaÑ katanti vattuÑ nÈgaparisÈ mÈ labhant|”ti 
avoca. 

 Atha naÑ KÈÓÈriÔÔho “SubhogajÈnÈsi pana ayaÑ loko kena nimmito”ti 
vatvÈ “na jÈnÈmÊ”ti vutte “brÈhmaÓÈnaÑ pitÈmahena mahÈbrahmunÈ 
nimmito”ti dassetuÑ itaraÑ gÈthamÈha– 
 
 906. “Ajjhena’mariyÈ pathaviÑ janindÈ, 
 VessÈ kasiÑ pÈricariyaÒca suddÈ. 
 UpÈgu paccekaÑ yathÈpadesaÑ, 
 KatÈ’hu ete vasinÈti Èh|”ti. 

 Tattha upÈg|ti upagatÈ. BrahmÈ kira brÈhmaÓÈdayo cattÈro vaÓÓe 
nimminitvÈ ariye tÈva brÈhmaÓe Èha “tumhe ajjhenameva 
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upagacchatha, mÈ aÒÒaÑ kiÒci karitthÈ”ti, janinde Èha “tumhe pathaviÑyeva 
vijinatha”, vesse Èha “tumhe kasiÑyeva upetha”, sudde Èha “tumhe tiÓÓaÑ 
vaÓÓÈnaÑ pÈricariyaÑyeva upethÈ”ti. Tato paÔÔhÈya ariyÈ ajjhenaÑ, janindÈ 
pathaviÑ, vessÈ kasiÑ, suddÈ paricariyaÑ upÈgatÈti vadanti. PaccekaÑ 
yathÈpadesanti upagacchantÈ ca pÈÔiyekkaÑ attano kulapadesÈnur|pena 
brahmunÈ vuttaniyÈmeneva upagatÈ. KatÈ’hu ete vasinÈti Èh|ti evaÑ kira 
ete vasinÈ mahÈbrahmunÈ katÈ ahesunti kathenti. 

 EvaÑ mahÈguÓÈ ete brÈhmaÓÈ nÈma. Yo hi etesu cittaÑ pasÈdetvÈ 
dÈnaÑ deti, tassa aÒÒattha paÔisandhi natthi, devalokameva gacchatÊti vatvÈ 
Èha– 
 
 907. “DhÈtÈ vidhÈtÈ VaruÓo Kuvero, 
 Somo yamo candimÈ vÈyu1 s|riyo. 
 Etepi yaÒÒaÑ puthuso yajitvÈ, 
 AjjhÈyakÈnaÑ atho sabbakÈme. 
 
 908. VikÈsitÈ cÈpasatÈni paÒca, 
 Yo ajjuno balavÈ bhÊmaseno. 
 SahassabÈhu asamo pathabyÈ, 
 Sopi tadÈ Èdahi jÈtavedan”ti. 

 Tattha etepÊti ete dhÈtÈdayo devarÈjÈno. Puthusoti anekappakÈraÑ 
yaÒÒaÑ yajitvÈ. Atho sabbakÈmeti atha ajjhÈyakÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ 
sabbakÈme datvÈ etÈni ÔhÈnÈni pattÈti dasseti. VikÈsitÈti ÈkaÉÉhitÈ. 
CÈpasatÈni paÒcÈti na dhanupaÒcasatÈni, paÒcacÈpasatappamÈÓaÑ pana 
mahÈdhanuÑ sayameva ÈkaÉÉhati. BhÊmasenoti bhayÈnakaseno. 
SahassabÈh|ti na tassa bÈh|naÑ sahassaÑ, paÒcannaÑ pana 
dhanuggahasatÈnaÑ bÈhusahassena ÈkaÉÉhitabbassa dhanuno 
ÈkaÉÉhanenevaÑ vuttaÑ. Œdahi jÈtavedanti sopi rÈjÈ tasmiÑ kÈle brÈhmaÓe 
sabbakÈmehi santappetvÈ aggiÑ Èdahi patiÔÔhÈpetvÈ paricari, teneva 
______________________________________________________________ 
 1. CandimÈyÈpi (I) 
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kÈraÓena devaloke nibbatto. TasmÈ brÈhmaÓÈ nÈma imasmiÑ loke jeÔÔhakÈti 
Èha. 

 So uttaripi brÈhmaÓe vaÓÓento gÈthamÈha– 
 
 909. “Yo brÈhmaÓe bhojayi dÊgharattaÑ, 
 Annena pÈnena yathÈnubhÈvaÑ. 
 Pasannacitto anumodamÈno, 
 Subhoga devaÒÒataro ahosÊ”ti. 

 Tattha yoti yo so porÈÓako BÈrÈÓasirÈjÈti dasseti. YathÈnubhÈvanti 
yathÈbalaÑ yaÑ tassa atthi, taÑ sabbaÑ pariccajitvÈ bhojesi. DevaÒÒataroti 
so aÒÒataro mahesakkhadevarÈjÈ ahosi. EvaÑ brÈhmaÓÈ nÈma 
aggadakkhiÓeyyÈti dasseti. 

 Athassa aparampi kÈraÓaÑ ÈharitvÈ dassento gÈthamÈha– 
 
 910. “MayÈsanaÑ deva’manomavaÓÓaÑ, 
 Yo sappinÈ asakkhi bhojetu’maggiÑ. 
 Sa yaÒÒatantaÑ varato yajitvÈ, 
 DibbaÑ gatiÑ Mucalinda’jjhagacchÊ”ti. 

 Tattha mahÈsananti mahÈbhakkhaÑ. Bhojetunti1 santappetuÑ. 
YaÒÒatantanti yaÒÒavidhÈnaÑ. Varatoti varassa aggidevassa yajitvÈ. 
Mucalinda’jjhagacchÊti Mucalindo adhigatoti. 

 Eko kira pubbe BÈrÈÓasiyaÑ Mucalindo nÈma rÈjÈ brÈhmaÓe 
pakkosÈpetvÈ saggamaggaÑ pucchi. Atha naÑ te “brÈhmaÓÈnaÒca 
brÈhmaÓadevatÈya ca sakkÈraÑ karohÊ”ti vatvÈ “kÈ brÈhmaÓadevatÈ”ti vutte 
“aggidevoti taÑ navanÊtasappinÈ santappehÊ”ti ÈhaÑsu. So tathÈ akÈsi. 
TamatthaÑ pakÈsento esa imaÑ gÈthamÈha. 
______________________________________________________________ 
 1. Jetunti (SÊ, SyÈ, I) 

 



 KhuddakanikÈya 50 

 Aparampi kÈraÓaÑ dassento gÈthamÈha– 
 
 911. “MahÈnubhÈvo vassasahassajÊvÊ, 
 Yo pabbajÊ dassaneyyo uÄÈro. 
 HitvÈ apariyanta raÔÔhaÑ sasenaÑ, 
 RÈjÈ dudÊpopi jagÈma saggan”ti. 

 Tattha pabbajÊti paÒcavassasatÈni rajjaÑ kÈrento brÈhmaÓÈnaÑ 
sakkÈraÑ katvÈ apariyantaÑ raÔÔhaÑ sasenaÑ hitvÈ pabbaji. DudÊpopÊti so 
dudÊpo nÈma rÈjÈ brÈhmaÓe p|jetvÈva saggaÑ gatoti vadati. “DujÊpo”tipi1 
pÈÔho. 

 AparÈnipissa udÈharaÓÈni dassento Èha– 
 
 912. “Yo sÈgarantaÑ sÈgaro vijitvÈ, 
 Y|paÑ subhaÑ soÓÓamayaÑ uÄÈraÑ. 
 Ussesi vessÈnara’mÈdahÈno, 
 Subhoga devaÒÒataro ahosi. 
 
 913. YassÈnubhÈvena Subhoga ga~gÈ, 
 Pavattatha dadhisannisinnaÑ samuddaÑ. 
 Sa lomapÈdo paricariya maggiÑ, 
 A~go sahassakkhapura’jjhagacchÊ”ti. 

 Tattha sÈgarantanti sÈgarapariyantaÑ pathaviÑ. UssesÊti brÈhmaÓe 
saggamaggaÑ pucchitvÈ “sovaÓÓay|paÑ ussÈpehÊ”ti vutto 
pasughÈtanatthÈya ussÈpesi. VessÈnara’mÈdahÈnoti vessÈnaraÑ aggiÑ 
Èdahanto. “VesÈnarin”tipi2 pÈÔho. DevaÒÒataroti Subhoga so hi rÈjÈ aggiÑ 
juhitvÈ aÒÒataro mahesakkhadevo ahosÊti vadati. YassÈnubhÈvenÈti bho 
Subhoga ga~gÈ ca mahÈsamuddo ca kena katoti jÈnÈsÊti. Na jÈnÈmÊti. KiÑ3 
tvaÑ jÈnissasi, brÈhmaÓeyeva pothetuÑ jÈnÈsÊti. AtÊtasmiÑ hi A~go nÈma 
lomapÈdo BÈrÈÓasirÈjÈ brÈhmaÓe saggamaggaÑ pucchitvÈ tehi “bho 
mahÈrÈja HimavantaÑ pavisitvÈ brÈhmaÓÈnaÑ sakkÈraÑ katvÈ aggiÑ 
paricarÈhÊ”ti vutte 
______________________________________________________________ 
 1. Dudipotipi (SyÈ, Ka) 2. VesÈnaranteva vÈ (SÊ), vesÈnarantipi (I) 3. Kissa (Ka) 
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aparimÈÓÈ gÈviyo ca mahiÑsiyo ca ÈdÈya HimavantaÑ pavisitvÈ tathÈ akÈsi. 
“BrÈhmaÓehi bhuttÈtirittaÑ khÊradadhiÑ kiÑ kÈtabban”ti ca vutte 
“chaÉÉethÈ”ti Èha. Tattha thokassa khÊrassa chaÉÉitaÔÔhÈne kunnadiyo 
ahesuÑ, bahukassa chaÉÉitaÔÔhÈne Ga~gÈ pavattatha. TaÑ pana khÊraÑ 
yattha dadhi hutvÈ sannisinnaÑ ÔhitaÑ, taÑ samuddaÑ nÈma jÈtaÑ. Iti so 
evar|paÑ sakkÈraÑ katvÈ brÈhmaÓehi vuttavidhÈnena aggiÑ paricariya 
sahassakkhassa puraÑ ajjhagacchi. 

 Itissa idaÑ atÊtaÑ ÈharitvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 914. “Mahiddhiko devavaro yasassÊ, 
 SenÈpati tidive vÈsavassa. 
 So somayÈgena malaÑ vihantvÈ,  
 Subhoga devaÒÒataro ahosÊ”ti. 

 Tattha so somayÈgena malaÑ vihantvÈti bho Subhoga yo idÈni 
Sakkassa senÈpati mahÈyaso devaputto, sopi pubbe eko BÈrÈÓasirÈjÈ 
brÈhmaÓe saggamaggaÑ pucchitvÈ tehi “somayÈgena attano malaÑ 
pavÈhetvÈ devalokaÑ gacchÈhÊ”ti vutte brÈhmaÓÈnaÑ mahantaÑ sakkÈraÑ 
katvÈ tehi vuttavidhÈnena somayÈgaÑ katvÈ tena attano malaÑvihantvÈ 
devaÒÒataro jÈtoti imamatthaÑ pakÈsento evamÈha. 

 AparÈnipissa udÈharaÓÈni dassento Èha– 
 
 915. “AkÈrayi lokamimaÑ paraÒca, 
 BhÈgÊrathiÑ1 HimavantaÒca GijjhaÑ2. 
 Yo iddhimÈ devavaro yasassÊ, 
 Sopi tadÈ Èdahi jÈtavedaÑ. 
 
 916. MÈlÈgirÊ HimavÈ yo ca gijjho, 
 Sudassano Nisabho Kuveru. 
 Ete ca aÒÒe ca nagÈ mahantÈ, 
 CityÈ katÈ yaÒÒakarehi mÈh|”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. BhÈgÊrasiÑ (SÊ, I) 2. VijjhaÑ (SyÈ) 
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 Tattha sopi tadÈ Èdahi jÈtavedanti bhÈtika Subhoga yena 
mahÈbrahmunÈ ayaÒca loko paro ca loko BhÈgÊrathiga~gÈ ca 
Himavantapabbato ca Gijjhapabbato2 ca kato, sopi yadÈ brahmupapattito 
pubbe mÈÓavako ahosi, tadÈ aggimeva Èdahi, aggiÑ juhitvÈ mahÈbrahmÈ 
hutvÈ idaÑ sabbamakÈsi. EvaÑmahiddhikÈ brÈhmaÓÈti dasseti. 

 CityÈ katÈti pubbe kireko BÈrÈÓasirÈjÈ brÈhmaÓe saggamaggaÑ 
pucchitvÈ “brÈhmaÓÈnaÑ sakkÈraÑ karohÊ”ti vutte tesaÑ mahÈdÈnaÑ 
paÔÔhapetvÈ “mayhaÑ dÈne kiÑ natthÊ”ti pucchitvÈ “sabbaÑ deva atthi, 
brÈhmaÓÈnaÑ pana ÈsanÈni nappahontÊ”ti vutte iÔÔhakÈhi cinÈpetvÈ ÈsanÈni 
kÈresi. TadÈ cityÈ ÈsanapÊÔhikÈ3 brÈhmaÓÈnaÑ ÈnubhÈvena vaÉÉhitvÈ 
mÈlÈgiri-Èdayo pabbatÈ jÈtÈ. Evamete yaÒÒakÈrehi brÈhmaÓehi katÈti 
kathentÊti. 

 Atha naÑ puna Èha “bhÈtika jÈnÈsi panÈyaÑ samuddo kena kÈraÓena 
apeyyo loÓodako jÈto”ti. Na jÈnÈmi AriÔÔhÈti. Atha naÑ “tvaÑ 
brÈhmaÓeyeva vihiÑsituÑ jÈnÈsi, suÓohÊ”ti vatvÈ gÈthamÈha– 
 
 917. “AjjhÈyakaÑ mantaguÓ|papannaÑ, 
 TapassinaÑ ‘yÈcayogo’ti’dhÈhu. 
 TÊre samuddassudakaÑ sajantaÑ4, 
 TaÑ sÈgaro’jjhohari tenÈ’peyyo”ti. 

 Tattha ‘yÈcayogo’ti’dhÈh|ti taÑ brÈhmaÓaÑ yÈcayo goti idha loke Èhu. 
UdakaÑ sajantanti so kirekadivasaÑ pÈpapavÈhanakammaÑ karonto tÊre 
ÔhatvÈ samuddato udakaÑ gahetvÈ attano upari sÊse sajantaÑ5 abbhukirati. 
Atha naÑ evaÑ karontaÑ vaÉÉhitvÈ sÈgaro ajjhohari. TaÑ kÈraÓaÑ 
mahÈbrahmÈ ÒatvÈ6 “iminÈ kira me putto hato”ti kujjhitvÈ “samuddo 
apeyyo loÓodako bhavat|”ti vatvÈ abhisapi, tena kÈraÓena apeyyo jÈto. 
Evar|pÈ ete brÈhmaÓÈ nÈma mahÈnubhÈvÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. BhÈgÊrasÊga~gÈ (SÊ, I) 2. VijjhÈ pabbatÈ (SyÈ) 
 3. EtÈ cityÈ katÈ sayanapÊÔhakÈ (SyÈ) 4. SajjantaÑ (SyÈ) 
 5. Sajati (Ka), sajjanto (SyÈ) 6. SutvÈ (SÊ, SyÈ, I) 
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 Punapi Èha– 
 
 918. “ŒyÈgavatth|ni puth| pathabyÈ, 
 SaÑvijjanti brÈhmaÓÈ vÈsavassa. 
 PurimaÑ disaÑ pacchimaÑ dakkhiÓuttaraÑ, 
 SaÑvijjamÈnÈ janayanti vedan”ti. 

 Tattha vÈsavassÈti pubbe brÈhmaÓÈnaÑ dÈnaÑ datvÈ vÈsavattaÑ 
pattassa vÈsavassa. ŒyÈgavatth|nÊti puÒÒakkhettabh|tÈ aggadakkhiÓeyyÈ 
pathabyÈ puth| brÈhmaÓÈ saÑvijjanti. PurimaÑ disanti te idÈnipi cat|su 
disÈsu saÑvijjamÈnÈ tassa vÈsavassa mahantaÑ vedaÑ janayanti, 
pÊtisomanassaÑ Èvahanti. 

 EvaÑ AriÔÔho cuddasahi gÈthÈhi brÈhmaÓe ca yaÒÒe ca vede ca vaÓÓesi. 

MicchÈkathÈ1 niÔÔhitÈ. 
 
 Tassa taÑ kathaÑ sutvÈ mahÈsattassa gilÈnupaÔÔhÈnaÑ ÈgatÈ bah| nÈgÈ 
“ayaÑ bh|tameva kathetÊ”ti micchÈgÈhaÑ gaÓhanÈkÈrappattÈ jÈtÈ. 
MahÈsatto gilÈnaseyyÈya nipannova taÑ sabbaÑ assosi. NÈgÈpissa 
ÈrocesuÑ. Tato mahÈsatto cintesi “AriÔÔho micchÈmaggaÑ vaÓÓeti, 
vÈdamassa bhinditvÈ parisaÑ sammÈdiÔÔhikaÑ karissÈmÊ”ti. So uÔÔhÈya 
nhatvÈ sabbÈla~kÈrappaÔimaÓÉito dhammÈsane nisÊditvÈ sabbaÑ 
nÈgaparisaÑ sannipÈtÈpetvÈ AriÔÔhaÑ pakkosÈpetvÈ “AriÔÔha tvaÑ abh|taÑ 
vatvÈ vede ca yaÒÒe ca brÈhmaÓe ca vaÓÓesi, brÈhmaÓÈnaÒhi 
vedavidhÈnena yaÒÒayajanaÑ nÈma anariyasammataÑ2 na saggÈvahaÑ, 
tava vÈde abh|taÑ passÈhÊ”ti vatvÈ yaÒÒabhedavÈdaÑ nÈma Èrabhanto 
Èha– 
 
 919. “KalÊ hi dhÊrÈna kaÔaÑ magÈnaÑ, 
 Bhavanti vedajjhagatÈna’riÔÔha. 
 MarÊcidhammaÑ asamekkhitattÈ, 
 MÈyÈguÓÈ nÈtivahanti paÒÒaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. YaÒÒavedavaÓÓanÈ (SyÈ) 2. AniÔÔhasammataÑ (SÊ, I) 
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 920. VedÈ na tÈÓÈya bhavanti dassa, 
 Mittadduno bh|nahuno narassa. 
 Na tÈyate pariciÓÓo ca aggi, 
 DosantaraÑ macca’manariyakammaÑ. 
 
 921. SabbaÒca maccÈ sadhanaÑ sabhogaÑ1, 
 ŒdÊpitaÑ dÈru tiÓena missaÑ. 
 DahaÑ na tappe asamatthatejo, 
 Ko taÑ subhikkhaÑ dvirasaÒÒu kayirÈ. 
 
 922. YathÈpi khÊraÑ vipariÓÈmadhammaÑ, 
 Dadhi bhavitvÈ navanÊtampi hoti. 
 Evampi aggi vipariÓÈmadhammo, 
 Tejo samorohatÊ yogayutto. 
 
 923. Na dissatÊ aggi manuppaviÔÔho, 
 Sukkhesu kaÔÔhesu navesu cÈpi. 
 NÈ’matthamÈno araÓÊnarena, 
 NÈkammunÈ jÈyati jÈtavedo. 
 
 924. Sace hi aggi antarato vaseyya, 
 Sukkhesu kaÔÔhesu navesu cÈpi. 
 SabbÈni susseyyu vanÈni loke, 
 SukkhÈni kaÔÔhÈni ca pajjaleyyuÑ. 
 
 925. Karoti ce dÈrutiÓena puÒÒaÑ, 
 BhojaÑ naro dh|masikhiÑ patÈpavaÑ. 
 A~gÈrikÈ loÓakarÈ ca s|dÈ, 
 SarÊradÈhÈpi kareyyu puÒÒaÑ. 
 
 926. Atha ce hi ete na karonti puÒÒaÑ, 
 AjjhenamaggiÑ idha tappayitvÈ. 
 Na koci lokasmiÑ karoti puÒÒaÑ, 
 BhojaÑ naro dh|masikhiÑ patÈpavaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Sano sabhogÈ (SÊ, SyÈ, I, Ka) 
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 927. KathaÑ hi lokÈpacito samÈno, 
 AmanuÒÒagandhaÑ bah|naÑ akantaÑ. 
 Yadeva maccÈ parivajjayanti, 
 Ta’dappasatthaÑ dvirasaÒÒu bhuÒje. 
 
 928. Sikhimpi devesu vadanti he’ke, 
 ŒpaÑ milakkh| pana devamÈhu. 
 Sabbeva ete vitathaÑ bhaÓanti, 
 AggÊ na devaÒÒataro na cÈ’po. 
 
 929. Anindriyabaddha’masaÒÒakÈyaÑ, 
 VessÈnaraÑ kammakaraÑ pajÈnaÑ. 
 Paricariya maggiÑ sugatiÑ kathaÑ vaje, 
 PÈpÈni kammÈni pakubbamÈno. 
 
 930. SabbÈbhibh| tÈ’hu’dha jÊvikatthÈ, 
 Aggissa brahmÈ paricÈrikoti. 
 SabbÈnubhÈvÊ ca vasÊ kimatthaÑ, 
 Animmito nimmitaÑ vandita’ssa. 
 
 931. HassaÑ anijjhÈnakkhamaÑ atacchaÑ, 
 SakkÈrahetu pakiriÑsu pubbe. 
 Te lÈbhasakkÈre apÈtubhonte, 
 SandhÈpitÈ jantubhi santidhammaÑ. 
 
 932. Ajjhena’mariyÈ pathaviÑ janindÈ, 
 VessÈ kasiÑ pÈricariyaÒca suddÈ. 
 UpÈgu paccekaÑ yathÈpadesaÑ, 
 KatÈ’hu ete vasinÈti Èhu. 
 
 933. EtaÒca saccaÑ vacanaÑ bhaveyya. 
 YathÈ idaÑ bhÈsitaÑ brÈhmaÓehi. 
 NÈ’khattiyo jÈtu labhetha rajjaÑ, 
 NÈ’brÈhmaÓo mantapadÈni sikkhe. 
 NÈ’ÒÒatra vessehi kasiÑ kareyya, 
 Suddo na mucce parapesanÈya. 
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 934. YasmÈ ca etaÑ vacanaÑ abh|taÑ, 
 MusÈvi’me odariyÈ bhaÓanti. 
 Ta’dappapaÒÒÈ abhisaddahanti, 
 Passanti taÑ paÓÉitÈ attanÈva. 
 
 935. KhatyÈ hi vessÈnaÑ baliÑ haranti, 
 ŒdÈya SatthÈni caranti brÈhmaÓÈ. 
 TaÑ tÈdisaÑ sa~khubhitaÑ pabhinnaÑ, 
 KasmÈ brahmÈ nujju karoti lokaÑ. 
 
 936. Sace hi so issaro sabbaloke, 
 BrahmÈ bah|bh|tapatÊ pajÈnaÑ. 
 KiÑ sabbalokaÑ vidahÊ alakkhiÑ, 
 KiÑ sabbalokaÑ na sukhiÑ akÈsi. 
 
 937. Sace hi so issaro sabbaloke, 
 BrahmÈ bah|bh|tapatÊ pajÈnaÑ. 
 MÈyÈ musÈvajjamadena cÈpi, 
 LokaÑ adhammena kimattha’makÈri. 
 
 938. Sace hi so issaro sabbaloke, 
 BrahmÈ bah|bh|tapatÊ pajÈnaÑ. 
 Adhammiko bh|tapatÊ AriÔÔha, 
 Dhamme sati yo vidahÊ adhammaÑ. 
 
 939. KÊÔÈ paÔa~gÈ uragÈ ca bhekÈ, 
 HantvÈ kimÊ sujjhati makkhikÈ ca. 
 Etepi dhammÈ anariyar|pÈ, 
 KambojakÈnaÑ vitathÈ bah|nan”ti. 

 Tattha vedajjhagatÈna’riÔÔhÈti AriÔÔha imÈni vedÈdhigamanÈni nÈma 
dhÊrÈnaÑ parÈjayasa~khÈto kaliggÈho, magÈnaÑ bÈlÈnaÑ jayasa~khÈto 
kaÔaggÈho. MarÊcidhammanti idaÑ hi vedattayaÑ marÊcidhammaÑ. 
TayidaÑ asamokkhitattÈ 
______________________________________________________________ 
 1. IdÈni (SÊ, SyÈ, I) 
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yuttÈyuttaÑ ajÈnantÈ bÈlÈ udakasaÒÒÈya magÈ marÊciÑ viya bh|tasaÒÒÈya 
anavajjasaÒÒÈya attano vinÈsaÑ upagacchanti. PaÒÒanti evar|pÈ pana 
mÈyÈkoÔÔhÈsÈ paÒÒaÑ ÒÈÓasampannaÑ purisaÑ nÈtivahanti na vaÒcenti. 
Bhavanti dassÈti da-kÈro1 byaÒjanasandhimattaÑ, assa bh|nahuno 
vuÉÉhighÈtakassa mittadubbhino narassa vedÈ na tÈÓatthÈya bhavanti, 
patiÔÔhÈ hotuÑ na sakkontÊti attho. PariciÓÓo ca aggÊti aggi ca pariciÓÓo 
tividhena duccaritadosena sadosacittaÑ pÈpakammaÑ purisaÑ na tÈyati na 
rakkhati. 

 SabbaÒca maccÈti sacepi hi maccÈ yattakaÑ loke dÈru atthi, taÑ 
sabbaÑ sadhanaÑ sabhogaÑ2 attano dhanena ca bhogehi ca saddhiÑ tiÓena 
missaÑ katvÈ ÈdÊpeyyuÑ. EvaÑ sabbampi taÑ tehi ÈdÊpitaÑ dahanto ayaÑ 
asamatthatejo asadisatejo tava aggi na tappeyya. EvaÑ atappanÊyaÑ bhÈtika 
dvirasaÒÒu dvÊhi jivhÈhi rasajÈnanasamattha ko taÑ sappi-ÈdÊhi subhikkhaÑ 
suhitaÑ kayirÈ, ko sakkuÓeyya kÈtuÑ. EvaÑ atittaÑ panetaÑ mahagghasaÑ 
santappetvÈ ko nÈma devalokaÑ gamissati, passa yÈvaÒcetaÑ dukkathitanti. 
Yogayuttoti araÓimathanayogena yutto hutvÈ taÑ paccayaÑ labhitvÈva aggi 
samorohati nibbattati. EvaÑ paravÈyÈmena uppajjamÈnaÑ acetanaÑ taÑ 
tvaÑ “devo”ti vadesi. Idampi abh|tameva kathesÊti. 

 Aggi manuppaviÔÔhoti aggi3 anupaviÔÔho. NÈmatthamÈnoti nÈpi 
araÓihatthena narena amatthiyamÈno nibbattati. NÈkammunÈ jÈyati 
jÈtavedoti ekassa kiriyaÑ vinÈ attano dhammatÈya eva na jÈyati. 
Susseyyunti anto agginÈ sosiyamÈnÈni vanÈni sukkheyyuÑ, allÈnevana 
siyuÑ. Bhojanti bhojento. Dh|masikhiÑ patÈpavanti dh|masikhÈya yuttaÑ 
patÈpavantaÑ. A~gÈrikÈti a~gÈrakammakarÈ. LoÓakarÈti loÓodakaÑ pacitvÈ 
loÓakÈrakÈ. S|dÈti bhattakÈrakÈ. SarÊradÈhÈti matasarÊrajjhÈpakÈ. PuÒÒanti 
etepi sabbe puÒÒameva kareyyuÑ. 

 Ajjhenamagginti ajjhena-aggiÑ4. Na kocÊti mantajjhÈyakÈ brÈhmaÓÈpi 
hontu, koci naro dh|masikhiÑ patÈpavantaÑ aggiÑ bhojento tappayitvÈpi 
puÒÒaÑ na karoti nÈma. LokÈpacito samÈnoti tava 
______________________________________________________________ 
 1. RassÈti rakÈro (SÊ, I) 2. SadhanÈ sabhogÈ (SÊ, SyÈ, I, Ka) 
 3. AggiÑ (I) 4. AjjhenÈ aggiÑ (SÊ), ajjhenaÑ aggiÑ (SyÈ) 
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devo lokassa apacito p|jito samÈno. YadevÈti yaÑ ahikuÓapÈdiÑ paÔikulaÑ 
jegucchaÑ maccÈ d|rato parivajjenti. Ta’dappasatthanti taÑ appasatthaÑ 
samma dvirasaÒÒu kathaÑ kena kÈraÓena paribhuÒjeyya. Deves|ti eke 
manussÈ sikhimpi devesu aÒÒataraÑ devaÑ vadanti. Milakkh| panÈti 
aÒÒÈÓÈ pana milakkh| udakaÑ “devo”ti vadanti. AsaÒÒakÈyanti 
anindriyabaddhaÑ acittakÈyaÒca samÈnaÑ etaÑ acetanaÑ pajÈnaÑ 
pacanÈdikammakaraÑ vessÈnaraÑ aggiÑ paricaritvÈ pÈpÈni kammÈni 
karonto loko kathaÑ sugatiÑ gamissati. IdaÑ te ativiya dukkathitaÑ. 

 SabbÈbhibh|tÈ’hu’dha jÊvikatthÈti ime brÈhmaÓÈ attano jÊvikatthaÑ 
mahÈbrahmÈ sabbÈbhibh|ti ÈhaÑsu, sabbo loko teneva nimmitoti vadanti, 
puna aggissa brahmÈ paricÈrakotipi vadanti. Sopi kira aggiÑ juhateva. 
SabbÈnubhÈvÊ ca vasÊti so pana yadi sabbÈnubhÈvÊ ca vasÊ ca, atha 
kimatthaÑ sayaÑ animmito hutvÈ attanÈva1 nimmitaÑ vanditÈ2 bhaveyya. 
Idampi te dukkathitameva. Hassanti AriÔÔha brÈhmaÓÈnaÑ vacanaÑ nÈma 
hasitabbayuttakaÑ paÓÉitÈnaÑ na nijjhÈnakkhamaÑ3. PakiriÑs|ti ime 
brÈhmaÓÈ evar|paÑ musÈvÈdaÑ attano sakkÈrahetu pubbe patthariÑsu. 
SandhÈpitÈ4 jantubhi santidhammanti te ettakena5 lÈbhasakkÈre apÈtubh|te 
jant|hi saddhiÑ yojetvÈ pÈÓavadhapaÔisaÑyuttaÑ attano 
laddhidhammasa~khÈtaÑ santidhammaÑ sandhÈpitÈ4, yaÒÒasuttaÑ nÈma 
ganthayiÑs|ti attho. 

 EtaÒca saccanti yadetaÑ tayÈ “ajjhenamariyÈ”ti-Èdi vuttaÑ, etaÒca 
saccaÑ bhaveyya. NÈ’khattiyoti evaÑ sante akhattiyo rajjaÑ nÈma na 
labheyya, abrÈhmaÓopi mantapadÈni na sikkheyya. MusÈvi’meti musÈva 
ime. OdariyÈti udaranissitajÊvikÈ, udarap|raÓahetu vÈ. Ta’dappapaÒÒÈti taÑ 
tesaÑ vacanaÑ appapaÒÒÈ. AttanÈvÈti paÓÉitÈ pana tesaÑ vacanaÑ 
“sadosan”ti attanÈva passanti. TÈdisanti tathÈr|paÑ. Sa~khubhitanti 
sa~khubhitvÈ brahmunÈ ÔhapitamariyÈdaÑ bhinditvÈ ÔhitaÑ sa~khubhitaÑ 
vibhindaÑ lokaÑ so tava brahmÈ kasmÈ ujuÑ na karoti. Alakkhinti 
kiÑkÈraÓÈ sabbaloke dukkhaÑ vidahi. Sukhinti kiÑ nu ekantasukhimeva 
sabbalokaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Parehi (Ka) 2. Vandito (SyÈ, Ka) 3. NijjhÈnaÑ na khamati (SÊ, SyÈ, I) 
 4. SanthambhitÈ (SÊ), sandambhitÈ (I), sandhÈbhitÈ (SyÈ) 
 5. Ettake (SyÈ), evar|pe (Ka) 
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na akÈsi, lokavinÈsako coro maÒÒe tava brahmÈti. MÈyÈti mÈyÈya. 
Adhammena kimattha’makÈrÊti iminÈ mÈyÈdinÈ adhammena kiÑkÈraÓÈ 
lokaÑ anatthakiriyÈyaÑ saÑyojesÊti1 attho. AriÔÔhÈti AriÔÔha tava bh|tapati 
adhammiko, yo dasavidhe kusaladhamme sati dhammameva2 avidahitvÈ 
adhammaÑ vidahi. KÊÔÈti-Èdi3 upayogatthe paccattaÑ. Ete kÊÔÈdayo pÈÓe 
hantvÈ macco sujjhatÊti etepi KambojaraÔÔhavÈsÊnaÑ bah|naÑ anariyÈnaÑ 
dhammÈ, te pana vitathÈ, adhammÈva dhammÈti vuttÈ. Tehipi tava 
brahmunÈva nimmitehi bhavitabbanti. 

 IdÈni tesaÑ vitathabhÈvaÑ dassento Èha– 
 
 940. “Sace hi so sujjhati yo hanÈti, 
 Hatopi so sagga’mupeti ÔhÈnaÑ. 
 BhovÈdi bhovÈdina mÈrayeyyuÑ, 
 Ye cÈpi tesaÑ abhisaddaheyyuÑ. 
 
 941. Neva migÈ na pas| nopi gÈvo, 
 ŒyÈcanti attavadhÈya keci. 
 VipphandamÈne idha jÊvikatthÈ, 
 YaÒÒesu pÈÓe pasumÈrabhanti. 
 
 942. Y|pussane4 pasubandhe ca bÈlÈ, 
 Cittehi vaÓÓehi mukhaÑ nayanti. 
 AyaÑ te y|po kÈmaduho parattha, 
 Bhavissati sassato samparÈye. 
 
 943. Sace ca y|pe maÓisa~khamuttaÑ, 
 DhaÒÒaÑ dhanaÑ rajataÑ jÈtar|paÑ. 
 Sukkhesu kaÔÔhesu navesu cÈpi, 
 Sace duhe tidive sabbakÈme. 
 Tevijjasa~ghÈva puth| yajeyyuÑ, 
 AbrÈhmaÓaÑ kaÒci na yÈjayeyyuÑ. 
______________________________________________________________
 1. AnatthakÈrÊ niratthakasaÑyojayÊti (SyÈ), anattakÈrÊ saÑyojesÊti (Ka) 
 2. Dhammatova (Ka) 3. KÊÔÈti-ÈdÊsu (SyÈ, Ka)  
 4. Y|passa te (SÊ), y|passa ne (SyÈ, I) 
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 944. Kuto ca y|pe maÓisa~khamuttaÑ,  
 DhaÒÒaÑ dhanaÑ rajataÑ jÈtar|paÑ. 
 Sukkhesu kaÔÔhesu navesu cÈpi, 
 Kuto duhe tidive sabbakÈme. 
 
 945. SaÔhÈ ca luddÈ ca paluddhabÈlÈ, 
 Cittehi vaÓÓehi mukhaÑ nayanti. 
 ŒdÈya aggiÑ mama dehi vittaÑ, 
 Tato sukhÊ hohisi sabbakÈme. 
 
 946. Ta’maggihuttaÑ saraÓaÑ pavissa, 
 Cittehi vaÓÓehi mukhaÑ nayanti. 
 OropayitvÈ kesamassuÑ nakhaÒca, 
 Vedehi vittaÑ atigÈÄhayanti. 
 
 947. KÈkÈ ul|kaÑva raho labhitvÈ, 
 EkaÑ samÈnaÑ bahukÈ samecca. 
 AnnÈni bhutvÈ kuhakÈ kuhitvÈ, 
 MuÓÉaÑ karitvÈ yaÒÒapatho’ssajanti. 
 
 948. EvaÑ hi so vaÒcito brÈhmaÓehi, 
 Eko samÈno bahukÈ samecca. 
 Te yogayogena vilumpamÈnÈ, 
 DiÔÔhaÑ adiÔÔhena dhanaÑ haranti. 
 
 949. A kÈsiyÈ rÈj|hivÈ’nusiÔÔhÈ, 
 Ta’dassa ÈdÈya dhanaÑ haranti. 
 Te tÈdisÈ corasamÈ asantÈ 
 VajjhÈ na haÒÒanti AriÔÔha loke. 
 
 950. Indassa bÈhÈrasi dakkhiÓÈti, 
 YaÒÒesu chindanti palÈsayaÔÔhiÑ. 
 TaÑ cepi saccaÑ MaghavÈ chinnabÈhu, 
 Kena’ssa indo asure JinÈti. 
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 951. TaÑ ceva tucchaÑ MaghavÈ sama~gÊ, 
 HantÈ avajjho paramo sa devo1. 
 MantÈ ime brÈhmaÓÈ tucchar|pÈ, 
 SandiÔÔhikÈ vaÒcanÈ esa loke. 
 
 952.  MÈlÈgiri HimavÈ yo ca gijjho, 
 Sudassano Nisabho Kuveru2. 
 Ete ca aÒÒe ca nagÈ mahantÈ, 
 CityÈ katÈ yaÒÒakarehi mÈhu. 
 
 953.  YathÈpakÈrÈni hi iÔÔhakÈni, 
 CityÈ katÈ yaÒÒakarehi mÈhu. 
 Na pabbatÈ honti tathÈpakÈrÈ, 
 AÒÒÈ disÈ acalÈ tiÔÔhaselÈ. 
 
 954. Na iÔÔhakÈ honti silÈ cirena, 
 Na tattha saÒjÈyati ayo na lohaÑ. 
 YaÒÒaÒca etaÑ parivaÓÓayantÈ, 
 CityÈ katÈ yaÒÒakarehi mÈhu. 
 
 955.  AjjhÈyakaÑ mantaguÓ|papannaÑ, 
 TapassinaÑ ‘yÈcayogo’ti dhÈhu. 
 TÊre samuddassudakaÑ sajantaÑ, 
 TaÑ sÈgarajjho’hari tenÈ’peyyo. 
 
 956.  Parosahassampi samantavede, 
 Mant|papanne nadiyo vahanti. 
 Na tena byÈpannaras|dakÈ na, 
 KasmÈ samuddo atulo apeyyo. 
 
 957.  Ye keci k|pÈ idha jÊvaloke, 
 LoÓ|dakÈ k|pakhaÓehi khÈtÈ. 
 Na brÈhmaÓajjhoharaÓena tesu, 
 Œpo apeyyo dvirasaÒÒu mÈhu. 
______________________________________________________________ 
 1. Sudevo (SyÈ) 2. KÈkaneru (SÊ, I), kÈkaveru (SyÈ) 
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 958.  Pure puratthÈ kÈ kassa bhariyÈ, 
 Mano manussaÑ ajanesi pubbe. 
 TenÈpi dhammena na koci hÊno, 
 Evampi vossaggavibha~ga’mÈhu. 
 
 959.  CaÓÉÈlaputtopi adhicca vede, 
 BhÈseyya mante kusalo matÊmÈ. 
 Na tassa muddhÈpi phaleyya sattadhÈ, 
 MantÈ ime attavadhÈya katÈ. 
 
 960.  VÈcÈkatÈ giddhikatÈ gahÊtÈ, 
 DummocayÈ kabyapathÈnupannÈ. 
 BÈlÈna cittaÑ visame niviÔÔhaÑ, 
 Ta’dappapaÒÒÈ abhisaddahanti. 
 
 961. SÊhassa byagghassa ca dÊpino ca, 
 Na vijjatÊ porisiyaÑ balena. 
 ManussabhÈvo ca gavaÑ’va pekkho, 
 JÈtÊ hi tesaÑ asamÈ samÈnÈ. 
 
 962.  Sace ca rÈjÈ pathaviÑ vijitvÈ, 
 SajÊvavÈ assavapÈrisajjo. 
 Sayameva so sattusa~ghaÑ vijeyya, 
 TassappajÈ niccasukhÊ bhaveyya. 
 
 963.  KhattiyamantÈ ca tayo ca vedÈ, 
 Atthena ete samakÈ bhavanti. 
 TesaÒca atthaÑ avinicchinitvÈ, 
 Na bujjhatÊ oghapathaÑva channaÑ. 
 
 964.  KhattiyamantÈ ca tayo ca vedÈ, 
 Atthena ete samakÈ bhavanti. 
 LÈbho alÈbho ayaso yaso ca, 
 Sabbeva tesaÑ catunnaÒca dhammÈ. 
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 965.  YathÈpi ibbhÈ dhanadhaÒÒahetu, 
 KammÈni karonti puth| pathabyÈ. 
 Tevijjasa~ghÈ ca tatheva ajja, 
 KammÈni karonti puth| pathabyÈ. 
 
 966.  Ibbhehi ye te samakÈ bhavanti, 
 NiccussukÈ kÈmaguÓesu yuttÈ. 
 KammÈni karonti puth| pathabyÈ, 
 Ta’dappapaÒÒÈ dvirasaÒÒu’rÈ te”ti. 

 Tattha bhovÈdÊti brÈhmaÓÈ. BhovÈdina mÈrayeyyunti brÈhmaÓameva 
mÈreyyuÑ. Ye cÈpÊti yepi brÈhmaÓÈnaÑ taÑ vacanaÑ saddaheyyuÑ, te 
attano upaÔÔhÈkeyeva ca brÈhmaÓe1 ca mÈreyyuÑ. BrÈhmaÓÈ pana 
brÈhmaÓe ca upaÔÔhÈke ca amÈretvÈ nÈnappakÈre tiracchÈneyeva mÈrenti. Iti 
tesaÑ vacanaÑ micchÈ. KecÊti yaÒÒesu no mÈretha, mayaÑ saggaÑ 
gamissÈmÈti ÈyÈcantÈ keci natthi. PÈÓe pasumÈrabhantÊti migÈdayo pÈÓe ca 
pas| ca vipphandamÈne jÊvikatthÈya mÈrenti. MukhaÑ nayantÊti etesu 
y|pussanesu pasubandhesu imasmiÑ te y|pe sabbaÑ maÓisa~khamuttaÑ 
dhaÒÒaÑ dhanaÑ rajataÑ jÈtar|paÑ sannihitaÑ, ayaÑ te y|po parattha 
paraloke kÈmaduho bhavissati, sassatabhÈvaÑ ÈvahissatÊti citrehi kÈraÓehi 
mukhaÑ pasÈdenti, taÑ taÑ vatvÈ micchÈgÈhaÑ gÈhentÊti attho. 

 Sace cÈti sace ca y|pe vÈ sesakaÔÔhesu vÈ etaÑ maÓi-ÈdikaÑ bhaveyya, 
tidive vÈ sabbakÈmaduho assa, tevijjasa~ghÈva puth| hutvÈ yaÒÒaÑ 
yajeyyuÑ bahudhanatÈya ceva saggakÈmatÈya ca, aÒÒaÑ abrÈhmaÓaÑ na 
yÈjeyyuÑ. YasmÈ pana attano dhanaÑ paccÈsÊsantÈ aÒÒampi yajÈpenti, 
tasmÈ abh|tavÈdinoti veditabbÈ. Kuto cÈti etasmiÑ ca y|pe vÈ sesakaÔÔhesu 
vÈ kuto etaÑ maÓi-ÈdikaÑ avijjamÈnameva, kuto tidive sabbakÈme 
duhissati. SabbathÈpi abh|tameva tesaÑ vacanaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. BrÈhmaÓÈ (SÊ, SyÈ) 
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 SaÔhÈ ca luddÈ ca paluddhabÈlÈti AriÔÔha ime brÈhmaÓÈ nÈma kerÈÔikÈ 
ceva nikkaruÓÈ ca, te bÈlÈ lokaÑ palobhetvÈ upalobhetvÈ1 citrehi kÈraÓehi 
mukhaÑ pasÈdenti. SabbakÈmeti aggiÑ ÈdÈya tvaÒca j|ha, amhÈkaÒca 
vittaÑ dehi, tato sabbakÈme labhitvÈ sukhÊ hohisi. 

 Ta’maggihuttaÑ saraÓaÑ pavissÈti taÑ rÈjÈnaÑ vÈ rÈjamahÈmattaÑ vÈ 
ÈdÈya aggijuhanaÔÔhÈnaÑ gehaÑ pavisitvÈ. OropayitvÈti citrÈni kÈraÓÈni 
vadantÈ kesamassuÑ nakhe ca oropayitvÈ. AtigÈÄhayantÊti vuttatÈya tayo 
vede nissÈya “idaÑ dÈtabbaÑ, idaÑ kattabban”ti vadantÈ vedehi tassa 
santakaÑ vittaÑ atigÈÄhayanti vinÈsenti viddhaÑsenti. 

 AnnÈni bhutvÈ kuhakÈ kuhitvÈti te kuhakÈ nÈnappakÈraÑ 
kuhakakammaÑ katvÈ samecca samÈgantvÈ yaÒÒaÑ vaÓÓetvÈ vaÒcetvÈ 
tassa santakaÑ nÈnaggarasabhojanaÑ bhuÒjitvÈ atha naÑ muÓÉakaÑ katvÈ 
yaÒÒapathe ossajanti, taÑ gahetvÈ bahiyaÒÒÈvÈÔaÑ gacchantÊti attho. 

 YogayogenÈti te brÈhmaÓÈ taÑ ekaÑ bahukÈ samecca tena tena yogena 
tÈya tÈya yuttiyÈ vilumpamÈnÈ diÔÔhaÑ paccakkhaÑ tassa dhanaÑ adiÔÔhena 
devalokena adiÔÔhaÑ devalokaÑ vaÓÓetvÈ ÈharaÓaÔÔhÈnaÑ2 katvÈ haranti. 
AkÈsiyÈ rÈj|hivÈ’nusiÔÔhÈti “idaÒcidaÒca baliÑ gaÓhathÈ”ti rÈj|hi anusiÔÔhÈ 
akÈsiyasa~khÈtÈ rÈjapurisÈ viya. Ta’dassÈti taÑ assa dhanaÑ ÈdÈya haranti. 
CorasamÈti abh|tabaliggÈhakÈ sandhicchedakacorasadisÈ asappurisÈ. 
VajjhÈti vadhÈrahÈ evar|pÈ pÈpadhammÈ idÈni loke na haÒÒanti. 

 BÈhÈrasÊti bÈhÈ asi. IdaÑ vuttaÑ hoti–idampi AriÔÔha brÈhmaÓÈnaÑ 
musÈvÈdaÑ passa. Te kira yaÒÒesu mahatiÑ palÈsayaÔÔhiÑ “indassa bÈhÈ 
asi dakkhiÓÈ”ti vatvÈ chindanti. TaÒce etesaÑ vacanaÑ saccaÑ, atha 
chinnabÈhu samÈno kenassa bÈhubalena indo asure jinÈtÊti. Sama~gÊti 
bÈhusama~gÊ acchinnabÈhu arogoyeva. HantÈti asurÈnaÑ hantÈ. Paramoti 
uttamo puÒÒiddhiyÈ samannÈgato aÒÒesaÑ avajjho. BrÈhmaÓÈti 
brÈhmaÓÈnaÑ. Tucchar|pÈti tucchasabhÈvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. UpalÈpetvÈ (SÊ, SyÈ, I) 2. AmaraÔÔhÈnaÑ (SÊ, SyÈ, I) 

 



 JÈtakaÔÔhakathÈ 65 

nipphalÈ. VaÒcanÈti ye ca te brÈhmaÓÈnaÑ mantÈ nÈma, esÈ loke 
sandiÔÔhikÈ vaÒcanÈ. 

 YathÈpakÈrÈnÊti yÈdisÈni iÔÔhakÈni gahetvÈ yaÒÒakarehi cityÈ katÈti 
vadanti. TiÔÔhaselÈti pabbatÈ hi acalÈ tiÔÔhÈ na upacitÈ ekagghanÈ silÈmayÈ 
ca. IÔÔhakÈni calÈni na ekagghanÈni na silÈmayÈni. ParivaÓÓayantÈti etaÑ 
yaÒÒaÑ vaÓÓentÈ brÈhmaÓÈ. 

 Samantavedeti paripuÓÓavede brÈhmaÓe. VahantÊti sotesupi ÈvaÔÔesupi 
patite vahanti, nimujjÈpetvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpenti. Na tena 
byÈpannaras|dakÈ nÈti ettha eko na-kÈro pucchanattho hoti. Nanu tena 
byÈpannaras|dakÈ nadiyoti taÑ pucchanto evamÈha. KasmÈti kena kÈraÓena 
tÈva mahÈsamuddova apeyyo kato, kiÑ mahÈbrahmÈ YamunÈdÊsu nadÊsu 
udakaÑ apeyyaÑ kÈtuÑ na sakkoti, samuddeyeva sakkotÊti. DvirasaÒÒu 
mÈh|ti dvirasaÒÒ| ahu, jÈtoti attho. 

 Pure puratthÈti ito pure pubbe puratthÈ1 paÔhamakappikakÈle. KÈ kassa 
bhariyÈti kÈ kassa bhariyÈ nÈma. TadÈ hi itthili~gameva natthi, pacchÈ 
methunadhammavasena mÈtÈpitaro nÈma jÈtÈ. Mano manussanti tadÈ hi 
manoyeva manussaÑ janesi, manomayÈva sattÈ nibbattiÑs|ti attho. TenÈpi 
dhammenÈti tenÈpi kÈraÓena tena sabhÈvena na koci jÈtiyÈ hÊno. Na hi tadÈ 
khattiyÈdibhedo atthi, tasmÈ yaÑ brÈhmaÓÈ vadanti “brÈhmaÓÈva jÈtiyÈ 
seÔÔhÈ, itare hÊnÈ”ti, taÑ micchÈ. EvampÊti evaÑ vattamÈne loke 
porÈÓakavattaÑ jahitvÈ pacchÈ attanÈ sammannitvÈ2 katÈnaÑ vasena 
khattiyÈdayo cattÈro koÔÔhÈsÈ jÈtÈ, evampi vossaggavibha~ga’mÈhu, attanÈ 
katehi kammavossaggehi tesaÑ sattÈnaÑ ekacce khattiyÈ jÈtÈ, ekacce 
brÈhmaÓÈdayoti imaÑ vibhÈgaÑ kathenti, tasmÈ “brÈhmaÓÈva seÔÔhÈ”ti 
vacanaÑ micchÈ. 

 SattadhÈti yadi mahÈbrahmunÈ brÈhmaÓÈnaÒÒeva tayo vedÈ dinnÈ, na 
aÒÒesaÑ, caÓÉÈlassa mante bhÈsantassa muddhÈ sattadhÈ phaleyya, 
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na ca phalati, tasmÈ imehi brÈhmaÓehi attavadhÈya mantÈ katÈ, attanoyeva 
nesaÑ musÈvÈditaÑ pakÈsentÈ guÓavadhaÑ1 karonti. VÈcÈkatÈti ete mantÈ 
nÈma musÈvÈdena cintetvÈ katÈ. GiddhikatÈ gahÊtÈti lÈbhagiddhikatÈya 
brÈhmaÓehi gahitÈ. DummocayÈti macchena gilitabaliso viya dummocayÈ. 
KabyapathÈnupannÈti kabyakÈrakabrÈhmaÓÈnaÑ vacanapathaÑ anupannÈ 
anugatÈ. Te hi2 yathÈ icchanti, tathÈ musÈ vatvÈ bandhanti3. BÈlananti tesaÑ 
hi bÈlÈnaÑ cittaÑ visame niviÔÔhaÑ, taÑ aÒÒe appapaÒÒÈva abhisaddahanti. 

 PorisiyaÑbalenÈti porisiyasa~khÈtena balena. IdaÑ vuttaÑ hoti–yaÑ 
etesaÑ sÊhÈdÊnaÑ purisathÈmasa~khÈtaÑ porisiyabalaÑ, tena balena 
samannÈgato brÈhmaÓo nÈma natthi, sabbe imehi tiracchÈnehipi hÊnÈyevÈti. 
ManussabhÈvo ca gavaÑ’va pekkhoti apica yo etesaÑ manussabhÈvo, so 
gunnaÑ viya pekkhitabbo, kiÑ kÈraÓÈ? JÈti hi tesaÑ asamÈ samÈnÈ. 
TesaÒhi brÈhmaÓÈnaÑ duppaÒÒatÈya gohi saddhiÑ samÈnajÈtiyeva asamÈ. 
AÒÒameva4 hi gunnaÑ saÓÔhÈnaÑ, aÒÒaÑ tesanti. Etena brÈhmaÓe 
tiracchÈnesu sÊhÈdÊhi samepi akatvÈ gor|pasameva karoti. 

 Sace ca rÈjÈti AriÔÔha yadi mahÈbrahmunÈ dinnabhÈvena khattiyova 
pathaviÑ vijitvÈ. SajÊvavÈti sahajÊvÊhi amaccehi samannÈgato. 
AssavapÈrisajjoti attano ovÈdakaraparisÈvacarova siyÈ, athassa parisÈya 
yujjhitvÈ rajjaÑ kÈtabbaÑ5 nÈma na bhaveyya. Sayameva so ekakova 
sattusa~ghaÑ vijeyya, evaÑ sati yuddhe dukkhÈbhÈvena tassa pajÈ 
niccasukhÊ bhaveyya, etaÒca natthi. TasmÈ tesaÑ vacanaÑ micchÈ. 

 KhattiyamantÈti rÈjasatthaÒca tayo ca vedÈ attano ÈÓÈya ruciyÈ 
“idameva kattabban”ti pavattattÈ atthena ete samakÈ bhavanti. 
AvinicchinitvÈti tesaÑ khattiyamantÈnaÑ khattiyopi vedÈnaÑ brÈhmaÓopi 
atthaÑ avinicchinitvÈ ÈÓÈvaseneva uggaÓhanto taÑ atthaÑ udakoghena 
channamaggaÑ viya na bujjhati. 
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 Atthena eteti vaÒcanatthena1 ete samakÈ bhavanti. KiÑkÈraÓÈ? 
BrÈhmaÓÈva seÔÔhÈ, aÒÒe vaÓÓÈ hÊnÈti vadanti. Ye ca te lÈbhÈdayo 
lokadhammÈ, sabbeva tesaÑ catunnampi vaÓÓÈnaÑ dhammÈ. Ekasattopi 
etehi muttako nÈma natthi. Iti brÈhmaÓÈ lokadhammehi aparimuttÈva 
samÈnÈ “seÔÔhÈ mayan”ti musÈ kathenti. 

 IbbhÈti gahapatikÈ. Tevijjasa~ghÈ cÈti brÈhmaÓÈpi tatheva puth|ni 
kasigorakkhÈdÊni kammÈni karonti. NiccussukÈti niccaÑ ussukkajÈtÈ 
chandajÈtÈ. Ta’dappapaÒÒÈ dvirasaÒÒu’rÈ teti tasmÈ bhÈtika dvirasaÒÒu 
nippaÒÒÈ brÈhmaÓÈ, ÈrÈ te dhammato. PorÈÓakÈ hi brÈhmaÓadhammÈ 
etarahi sunakhesu sandissantÊti. 

 EvaÑ mahÈsatto tassa vÈdaÑ bhinditvÈ attano vÈdaÑ patiÔÔhÈpesi. 
Tassa dhammakathaÑ sutvÈ sabbÈ nÈgaparisÈ somanassajÈtÈ ahesuÑ. (  )2 
mahÈsatto NesÈdabrÈhmaÓaÑ NÈgabhavanÈ nÊharÈpesi, 
paribhÈsamattampissa nÈkÈsi. SÈgarabrahmadattopi ÔhapitadivasaÑ 
anatikkamitvÈ catura~giniyÈ senÈya saha pitu vasanaÔÔhÈnaÑ agamÈsi. 
MahÈsattopi “mÈtulaÒca ayyakaÒca passissÈmÊ”ti bheriÑ carÈpetvÈ 
mahantena sirisobhaggena YamunÈto uttaritvÈ tameva assamapadaÑ 
ÈrabbhapÈyÈsi. AvasesÈ bhÈtaro cassa mÈtÈpitaro ca pacchato pÈyiÑsu. 
TasmiÑ khaÓe SÈgarabrahmadatto mahÈsattaÑ mahatiyÈ parisÈya 
ÈgacchantaÑ asaÒjÈnitvÈ pitaraÑ pucchanto Èha– 
 
 967. “Kassa bherÊ mudi~gÈ ca, sa~khÈ paÓavadindimÈ. 
 Purato paÔipannÈni, hÈsayantÈ rathesabhaÑ. 
 
 968.  Kassa kaÒcanapaÔÔena, puthunÈ vijjuvaÓÓinÈ. 
 YuvÈ kalÈpasannaddho, ko eti siriyÈ jalaÑ.  
 
 969.  UkkÈmukhapahaÔÔhaÑva, khadira~gÈrasannibhaÑ. 
 MukhaÒca rucirÈ bhÈti, ko eti siriyÈ jalaÑ. 
 
 970.  Kassa jambonadaÑ chattaÑ, sasalÈkaÑ manoramaÑ. 
 ŒciccaraÑsÈvaraÓaÑ, ko eti siriyÈ jalaÑ. 
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 971.  Kassa a~gaÑ pariggayha, vÈlabÊjani’muttamaÑ. 
 Ubhato varapuÒÒassa, muddhani upar|pari. 
 
 972. Kassa pekhuÓahatthÈni, citrÈni ca mud|ni ca. 
 KaÒcanamaÓidaÓÉÈni, caranti dubhato mukhaÑ. 
 
 973.  Khadira~gÈravaÓÓabhÈ, ukkÈmukhapahaÑsitÈ. 
 Kasse’te kuÓÉalÈ vagg|, sobhanti dubhato mukhaÑ. 
 
 974.  Kassa vÈtena chupitÈ, niddhantÈ mudukÈÄakÈ. 
 Sobhayanti nalÈÔantaÑ, nabhÈ vijjurivu’ggatÈ. 
 
 975.  Kassa etÈni akkhÊni, ÈyatÈni puth|ni ca. 
 Ko sobhati visÈlakkho, kasse’taÑ uÓÓajaÑ mukhaÑ. 
 
 976.  Kasse’te lapanajÈtÈ, suddhÈ sa~khavar|pamÈ. 
 BhÈsamÈnassa sobhanti, dantÈ kuppilasÈdisÈ. 
 
 977.  Kassa lÈkhÈrasasamÈ, hatthapÈdÈ sukhedhitÈ. 
 Ko so bimboÔÔhasampanno, divÈ s|riyova bhÈsati. 
 
 978.  Himaccaye Himavati, mahÈsÈlova pupphito. 
 Ko so odÈtapÈvÈro, jayaÑ indova sobhati. 
 
 979. SuvaÓÓapÊÄakÈkiÓÓaÑ, maÓidaÓÉavicittakaÑ. 
 Ko so parisa’mogayha, ÊsaÑ khaggaÑ pamuÒcati. 
 
 980.  SuvaÓÓavikatÈ cittÈ, sukatÈ cittasibbanÈ. 
 Ko so omuÒcate pÈdÈ, namo katvÈ Mahesino”ti. 

 Tattha paÔipannÈnÊti kassetÈni t|riyÈni purato paÔipannÈni. HÈsayantÈti 
etaÑ rÈjÈnaÑ hÈsayantÈ. Kassa kaÒcanapaÔÔenÈti kassa nalÈÔante baddhena 
uÓhÊsapaÔÔena vijjuyÈ meghamukhaÑ viya mukhaÑ1 pajjotatÊti pucchati. 
YuvÈ kalÈpasannaddhoti taruÓo sannaddhakalÈpo. 
UkkÈmukhapahaÔÔhaÑvÈti kammÈruddhane2 pahaÔÔhasuvaÓÓaÑ viya. 
Khadira~gÈrasannibhanti Èdittakhadira~gÈrasannibhaÑ. Jambonadanti 
rattasuvaÓÓamayaÑ. A~gaÑ3 pariggayhÈti cÈmari- 
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gÈhakena a~gena1 pariggahitÈ hutvÈ. VÈlabÊjani’muttamanti uttamaÑ 
vÈlabÊjaniÑ. PekhuÓahatthÈnÊti morapiÒcha hatthakÈni. CitrÈnÊti 
sattaratanacitrÈni. KaÒcanamaÓidaÓÉÈnÊti tapanÊyasuvaÓÓena ca maÓÊhi ca 
khacitadaÓÉÈni. Dubhato mukhanti mukhassa ubhayapassesu caranti. 

 VÈtena chupitÈti vÈtapahaÔÈ. NiddhantÈti siniddha-antÈ2. NalÈÔantanti 
kassete evar|pÈ kesÈ nalÈÔantaÑ upasobhenti. NabhÈ vijjurivu’ggatÈti 
nabhato uggatÈ vijju viya. UÓÓajanti kaÒcanÈdÈso viya paripuÓÓaÑ3. 
LapanajÈtÈti mukhajÈtÈ4. KuppilasÈdisÈti mandÈlakamakulasadisÈ. 
SukhedhitÈti sukhaparihaÔÈ. JayaÑ indovÈti jayaÑ patto indo viya. 
SuvaÓÓapÊÄakÈkiÓÓanti suvaÓÓapÊÄakÈhi ÈkiÓÓaÑ. MaÓidaÓÉavicittakanti 
maÓÊhi tharumhi vicittakaÑ. SuvaÓÓavikatÈti suvaÓÓakhacitÈ. CittÈti 
sattaratanavicittÈ. SukatÈti suÔÔhu niÔÔhitÈ. CittasibbanÈti citrasibbiniyo. Ko 
so omuÒcate pÈdÈti ko esa pÈdato evar|pÈ pÈdukÈ omuÒcatÊti. 

 EvaÑ puttena SÈgarabrahmadattena puÔÔho iddhimÈ abhiÒÒÈlÈbhÊ tÈpaso 
“tÈta ete DhataraÔÔharaÒÒo puttÈ tava bhÈgineyyanÈgÈ”ti Ècikkhanto 
gÈthamÈha– 
 
 981. “DhataraÔÔhÈ hi te nÈgÈ, iddhimanto yasassino. 
 SamuddajÈya uppannÈ, nÈgÈ ete mahiddhikÈ”ti. 

 EvaÑ tesaÑ kathentÈnaÒÒeva nÈgaparisÈ patvÈ tÈpasassa pÈde vanditvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu. SamuddajÈpi pitaraÑ vanditvÈ roditvÈ nÈgaparisÈya 
saddhiÑ NÈgabhavanameva gatÈ. SÈgarabrahmadattopi tattheva katipÈhaÑ 
vasitvÈ BÈrÈÓasimeva gato. SamuddajÈ NÈgabhavaneyeva kÈlamakÈsi. 
Bodhisatto yÈvajÊvaÑ sÊlaÑ rakkhitvÈ uposathakammaÑ katvÈ 
ÈyupariyosÈne saddhiÑ parisÈya saggapuraÑ p|resi. 

 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “evaÑ upÈsakÈ porÈÓakapaÓÉitÈ 
anuppannepi Buddhe evar|paÑ nÈma sampattiÑ pahÈya uposathakammaÑ 
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kariÑsuyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi, desanÈpariyosÈne upÈsakÈ 
sotÈpattiphale patiÔÔhahiÑsu. TadÈ mÈtÈpitaro mahÈrÈjakulÈni ahesuÑ, 
NesÈdabrÈhmaÓo Devadatto, Somadatto Œnando, AjamukhÊ UppalavaÓÓÈ, 
Sudassano SÈriputto, Subhogo MoggallÈno, KÈÓÈriÔÔho Sunakkhatto, 
Bh|ridatto pana ahameva SammÈsambuddho ahosinti. 
 

Bh|ridattajÈtakavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

 



  

7. CandakumÈrajÈtakavaÓÓanÈ (544) 

 RÈjÈsi luddakammoti idaÑ SatthÈ Gijjhak|Ôe viharanto DevadattaÑ 
Èrabbha kathesi. Tassa vatthu SaÑghabhedakakkhandhake Ègatameva. TaÑ 
tassa pabbajitakÈlato paÔÔhÈya yÈva BimbisÈraraÒÒo maraÓÈ 
tatthÈgatanayeneva veditabbaÑ. TaÑ pana mÈrÈpetvÈ Devadatto 
AjÈtasattuÑ upasa~kamitvÈ “mahÈrÈja tava manoratho matthakaÑ patto, 
mama manoratho tÈva na pÈpuÓÈtÊ”ti Èha. Ko pana te bhante manorathoti. 
Nanu DasabalaÑ mÈretvÈ Buddho bhavissÈmÊti. Amhehettha kiÑ 
kÈtabbanti. MahÈrÈja dhanuggahe sannipÈtÈpetuÑ vaÔÔatÊti. “SÈdhu bhante”ti 
rÈjÈ akkhaÓavedhÊnaÑ dhanuggahÈnaÑ paÒcasatÈni sannipÈtÈpetvÈ tato 
ekatiÑsa jane uccinitvÈ therassa santikaÑ pÈhesi. So tesaÑ jeÔÔhakaÑ 
ÈmantetvÈ “Èvuso samaÓo Gotamo Gijjhak|Ôe viharati, asukasmiÑ nÈma 
divÈÔÔhÈne ca~kamati. TvaÑ tattha gantvÈ taÑ visapÊtena sallena vijjhitvÈ 
jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ asukena nÈma maggena ehÊ”ti vatvÈ pesetvÈ tasmiÑ 
magge dve dhanuggahe Ôhapesi “tumhÈkaÑ Ôhitamaggena eko puriso 
Ègamissati, taÑ tumhe jÊvitÈ voropetvÈ asukena nÈma maggena ethÈ”ti 
tasmiÑ magge cattÈro purise Ôhapesi “tumhÈkaÑ Ôhitamaggena dve purisÈ 
Ègamissanti, tumhe te jÊvitÈ voropetvÈ asukena nÈma maggena ethÈ”ti, 
tasmiÑ magge aÔÔha jane Ôhapesi “tumhÈkaÑ Ôhitamaggena cattÈro purisÈ 
Ègamissanti, tumhe te jÊvitÈ voropetvÈ asukena nÈma maggena ethÈ”ti, 
tasmiÑ magge soÄasa purise Ôhapesi “tumhÈkaÑ Ôhitamaggena aÔÔha purisÈ 
Ègamissanti, tumhe te jÊvitÈ voropetvÈ asukena nÈma maggena ethÈ”ti. 

 KasmÈ panesa evamakÈsÊti? Attano kammassa paÔicchÈdanatthaÑ. Atha 
so jeÔÔhakadhanuggaho vÈmato khaggaÑ laggetvÈ piÔÔhiyÈ tuÓÊraÑ1 
bandhitvÈ meÓÉasi~gamahÈdhanuÑ gahetvÈ TathÈgatassa santikaÑ gantvÈ 
“vijjhissÈmi nan”ti saÒÒÈya dhanuÑ ÈropetvÈ saraÑ 
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sannayhitvÈ ÈkaÉÉhitvÈ vissajjetuÑ nÈsakkhi. So saraÑ oropetumpi 
asakkonto phÈsukÈ bhijjantiyo1 viya mukhato kheÄena paggharantena 
kilantar|po ahosi, sakalasarÊraÑ thaddhaÑ jÈtaÑ, yantena pÊÄitÈkÈrappattaÑ 
viya ahosi. So maraÓabhayatajjito aÔÔhÈsi. Atha naÑ SatthÈ disvÈ 
madhurassaraÑ nicchÈretvÈ etadavoca “mÈ bhÈyi bho purisa, ito ehÊ”ti. So 
tasmiÑ khaÓe ÈvudhÈni chaÉÉetvÈ Bhagavato pÈdesu sirasÈ nipatitvÈ 
“accayo maÑ bhante accagamÈ yathÈbÈlaÑ yathÈm|ÄhaÑ yathÈ-akusalaÑ, 
svÈhaÑ tumhÈkaÑ guÓe ajÈnanto andhabÈlassa Devadattassa vacanena 
tumhe jÊvitÈ voropetuÑ Ègatomhi, khamatha me bhante”ti khamÈpetvÈ 
ekamante nisÊdi. Atha naÑ SatthÈ dhammaÑ desento saccÈni pakÈsetvÈ 
sotÈpattiphale patiÔÔhÈpetvÈ “Èvuso Devadattena ÈcikkhitamaggaÑ 
appaÔipajjitvÈ aÒÒena maggena yÈhÊ”ti uyyojesi, uyyojetvÈ ca pana ca~kamÈ 
oruyha aÒÒatarasmiÑ rukkham|le nisÊdi. 

 Atha tasmiÑ dhanuggahe anÈgacchante itare dve janÈ “kiÑ nu kho so 
cirÈyatÊ”ti paÔimaggena gacchantÈ DasabalaÑ disvÈ upasa~kamitvÈ vanditvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu. SatthÈ tesampi dhammaÑ desetvÈ saccÈni pakÈsetvÈ 
sotÈpattiphale patiÔÔhÈpetvÈ “Èvuso Devadattena kathitamaggaÑ 
appaÔipajjitvÈ iminÈ maggena gacchathÈ”ti uyyojesi. IminÈ upÈyena 
itaresupi ÈgantvÈ nisinnesu2 sotÈpattiphale patiÔÔhÈpetvÈ aÒÒena maggena 
uyyojesi. Atha so paÔhamamÈgato jeÔÔhakadhanuggaho DevadattaÑ 
upasa~kamitvÈ “bhante Devadatta ahaÑ SammÈsambuddhaÑ jÊvitÈ 
voropetuÑ nÈsakkhiÑ, mahiddhiko so BhagavÈ mahÈnubhÈvo”ti Èrocesi. Te 
sabbepi “SammÈsambuddhaÑ nissÈya amhehi jÊvitaÑ laddhan”ti Satthu 
santike pabbajitvÈ arahattaÑ pÈpuÓiÑsu. AyaÑ pavatti bhikkhusaÑghe 
pÈkaÔÈ ahosi. Bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso 
Devadatto kira ekasmiÑ TathÈgate veracittena bah| jane jÊvitÈ voropetuÑ 
vÈyÈmamakÈsi, te sabbepi SatthÈraÑ nissÈya jÊvitaÑ labhiÑs|”ti. SatthÈ 
ÈgantvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. PhÈsukÈhi bhijjamÈnÈhi (SyÈ) 2. Itarepi ÈgantvÈ nisinne (SÊ, SyÈ, I)
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“kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya 
nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva, pubbepi Devadatto maÑ ekakaÑ 
nissÈya mayi veracittena bah| jane jÊvitÈ voropetuÑ vÈyÈmaÑ akÈsiyevÈ”ti 
vatvÈ tehi yÈcito atÊtaÑ Èhari. 

 AtÊte ayaÑ BÈrÈÓasÊ PupphavatÊ nÈma ahosi. Tattha VasavattiraÒÒo 
putto EkarÈjÈ nÈma rajjaÑ kÈresi, tassa putto CandakumÈro nÈma oparajjaÑ 
kÈresi. KhaÓÉahÈlo nÈma brÈhmaÓo purohito ahosi. So raÒÒo atthaÒca 
dhammaÒca anusÈsi. TaÑ kira rÈjÈ “paÓÉito”ti vinicchaye nisÊdÈpesi. So 
laÒjavittako hutvÈ laÒjaÑ gahetvÈ asÈmike sÈmike karoti, sÈmike ca 
asÈmike. AthekadivasaÑ eko aÉÉaparÈjito puriso vinicchayaÔÔhÈnÈ1 
upakkosanto nikkhamitvÈ rÈjupaÔÔhÈnaÑ ÈgacchantaÑ CandakumÈraÑ disvÈ 
dhÈvitvÈ tassa pÈdesu nipatitvÈ rodi. So “kiÑ bho purisa rodasÊ”ti Èha. SÈmi 
KhaÓÉahÈlo vinicchaye vilopaÑ khÈdati, ahaÑ tena laÒjaÑ gahetvÈ 
parÈjayaÑ pÈpitoti. CandakumÈro “mÈ bhÈyÊ”ti taÑ assÈsetvÈ vinicchayaÑ 
netvÈ sÈmikameva sÈmikaÑ, asÈmikameva asÈmikaÑ akÈsi. MahÈjano 
mahÈsaddena sÈdhukÈramadÈsi. RÈjÈ taÑ sutvÈ “kiÑ saddo eso”ti pucchi. 
CandakumÈrena kira aÉÉo suvinicchito, tattheso sÈdhukÈrasaddoti. TaÑ 
sutvÈ rÈjÈ tussi. KumÈro ÈgantvÈ taÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. Atha naÑ 
rÈjÈ “tÈta eko kira te aÉÉo vinicchito”ti Èha. Œma devÈti. “Tena hi tÈta ito 
paÔÔhÈya tvameva vinicchayaÑ paÔÔhapehÊ”ti vinicchayaÑ kumÈrassa adÈsi. 

 Tato paÔÔhÈya KhaÓÉahÈlassa Èyo pacchijji. So tato paÔÔhÈya kumÈre 
ÈghÈtaÑ bandhitvÈ okÈsaÑ gavesanto antarÈpekkho vicari. So pana rÈjÈ 
mandapaÒÒo2. So ekadivasaÑ rattibhÈge supitvÈ pacc|sasamaye supinante 
ala~katadvÈrakoÔÔhakaÑ sattaratanamayapÈkÈraÑ 
saÔÔhiyojanikasuvaÓÓamayavÈlukamahÈvÊthiÑ 
yojanasahassubbedhavejayantapÈsÈdapaÔimaÓÉitaÑ 
NandanavanÈdivanarÈmaÓeyyakanandÈpokkharaÓi-
ÈdipokkharaÓirÈmaÓeyyakasamannÈgataÑ ÈkiÓÓadevagaÓaÑ 
TÈvatiÑsabhavanaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. VinicchayaÔÔhÈnaÑ (SÊ), vinicchayaÔÔhÈne (SyÈ) 2. Mudhappasanno (SÊ, I) 
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disvÈ pabujjhitvÈ tattha gantukÈmo cintesi “sve 
ÈcariyakhaÓÉahÈlassÈgamanavelÈya devalokagÈmimaggaÑ pucchitvÈ tena 
desitamaggena devalokaÑ gamissÈmÊ”ti. KhaÓÉahÈlopi pÈtova nhatvÈ 
bhuÒjitvÈ rÈjupaÔÔhÈnaÑ ÈgantvÈ rÈjanivesanaÑ pavisitvÈ raÒÒo 
sukhaseyyaÑ pucchi. Athassa rÈjÈ ÈsanaÑ dÈpetvÈ paÒhaÑ pucchi. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 982. “RÈjÈsi luddakammo, EkarÈjÈ PupphavatÊyÈ. 
 So pucchi brahmabandhuÑ, KhaÓÉahÈlaÑ purohitaÑ m|ÄhaÑ1. 
 
 983. SaggÈna maggamÈcikkha, tvaÑsi brÈhmaÓa dhammavinayakusalo. 
 YathÈ ito vajanti sugatiÑ, narÈ puÒÒÈni katvÈnÈ”ti. 

 Tattha rÈjÈsÊti rÈjÈ Èsi. Luddakammoti kakkhaÄapharusakammo. 
SaggÈna magganti saggÈnaÑ gamanamaggaÑ2. Dhammavinayakusaloti 
sucaritadhamme ca ÈcÈravinaye ca kusalo. YathÈti yathÈ narÈ puÒÒÈni katvÈ 
ito sugatiÑ gacchanti, taÑ me sugatimaggaÑ ÈcikkhÈhÊti pucchi. 

 ImaÑ pana paÒhaÑ SabbaÒÒubuddhaÑ vÈ tassa sÈvake vÈ tesaÑ 
alÈbhena bodhisattaÑ vÈ pucchituÑ vaÔÔati. RÈjÈ pana yathÈ nÈma sattÈhaÑ 
maggam|Äho puriso aÒÒaÑ mÈsamattaÑ maggam|ÄhaÑ maggaÑ 
puccheyya, evaÑ KhaÓÉahÈlaÑ pucchi. So cintesi “ayaÑ me paccÈmittassa 
piÔÔhidassanakÈlo, idÈni CandakumÈraÑ jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ mama 
manorathaÑ p|ressÈmÊ”ti. Atha rÈjÈnaÑ ÈmantetvÈ tatiyaÑ gÈthamÈha– 
 
 984. “AbhidÈnaÑ daditvÈna, avajjhe deva ghÈtetvÈ. 
 EvaÑ vajanti sugatiÑ, narÈ puÒÒÈni katvÈnÈ”ti. 

 Tassattho–mahÈrÈja saggaÑ gacchantÈ nÈma atidÈnaÑ dadanti, avajjhe 
ghÈtenti. Sacepi saggaÑ gantukÈmosi, tvampi tatheva karohÊti. 

 Atha naÑ rÈjÈ paÒhassa atthaÑ pucchi– 
 
 985. “KiÑ pana taÑ atidÈnaÑ, ke ca avajjhÈ imasmi lokasmiÑ. 
 EtaÒca kho no akkhÈhi, yajissÈmi dadÈmi dÈnÈnÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. YaÑ so pucchi brahmabandhuÑ, KhaÓÉahÈlaÑ purohitaÑ (SyÈ) 
 2. Saggamagganti saggÈnaÑ maggaÑ (SÊ, I) 

 



 JÈtakaÔÔhakathÈ 75 

 Sopissa byÈkÈsi– 
 
 986. “Puttehi deva yajitabbaÑ, mahesÊhi negamehi ca. 
 Usabhehi ÈjÈniyehi cat|hi, 
 Sabbacatukkena deva yajitabban”ti. 

 RaÒÒo paÒhaÑ byÈkaronto ca devalokamaggaÑ puÔÔho nirayamaggaÑ 
byÈkÈsi. 

 Tattha puttehÊti attanÈ jÈtehi piyaputtehi ceva piyadhÊtÈhi ca. MahesÊhÊti 
piyabhariyÈhi. NegamehÊti seÔÔhÊhi. UsabhehÊti sabbasetehi usabharÈj|hi. 
ŒjÈniyehÊti ma~gala-assehi. Cat|hÊti etehi sabbeheva aÒÒehi ca hatthi-ÈdÊhi 
cat|hi cat|hÊti evaÑ sabbacatukkena deva yajitabbaÑ. EtesaÑ hi khaggena 
sÊsaÑ chinditvÈ suvaÓÓapÈtiyÈ galalohitaÑ gahetvÈ ÈvÈÔe pakkhipitvÈ 
yaÒÒassa yajanakarÈjÈno sarÊrena saha devalokaÑ gacchanti. MahÈrÈja 
samaÓabrÈhmaÓakapaÓaddhikavanibbakayÈcakÈnaÑ 
ghÈsacchÈdanÈdisampadÈnaÑ dÈnameva pavattati, ime pana puttadhÊtÈdayo 
mÈretvÈ tesaÑ galalohitena yaÒÒassa yajanaÑ atidÈnaÑ nÈmÈti rÈjÈnaÑ 
saÒÒÈpesi. 

 Iti so “sace CandakumÈraÑ ekaÒÒeva gaÓhissÈmi, veracittena karaÓaÑ 
maÒÒissantÊ”ti taÑ mahÈjanassa antare pakkhipi. IdaÑ pana tesaÑ 
kathentÈnaÑ kathaÑ sutvÈ sabbe antepurajanÈ bhÊtatasitÈ 
saÑviggamÈnahadayÈ ekappahÈreneva mahÈravaÑ raviÑsu. TamatthaÑ 
pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 987. “TaÑ sutvÈ antepure, kumÈrÈ mahesiyo ca haÒÒantu. 
 Eko ahosi nigghoso, bhismÈ accuggato saddo”ti. 

 Tattha tanti “kumÈrÈ ca mahesiyo ca haÒÒant|”ti taÑ saddaÑ sutvÈ. 
Ekoti sakalarÈjanivesane ekova nigghoso ahosi. BhismÈti1 bhayÈnako. 
Accuggatoti ati-uggato ahosi, sakalarÈjakulaÑ yugantavÈtappahaÔaÑ viya 
sÈlavanaÑ ahosi. 

 BrÈhmaÓo rÈjÈnaÑ Èha “kiÑ pana mahÈrÈja yaÒÒaÑ yajituÑ sakkosi, 
na sakkosÊ”ti. KiÑ kathesi Ècariya, yaÒÒaÑ yajitvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. BhesmÈti (SÊ, SyÈ, I) 
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devalokaÑ gamissÈmÊti. “MahÈrÈja bhÊrukÈ dubbalajjhÈsayÈ yaÒÒaÑ 
yajituÑ samatthÈ nÈma na honti, tumhe idha sabbe sannipÈtetha, ahaÑ 
yaÒÒÈvÈÔe kammaÑ karissÈmÊ”ti attano pahonakaÑ balakÈyaÑ gahetvÈ 
nagarÈ nikkhamma yaÒÒÈvÈÔaÑ samatalaÑ kÈretvÈ vatiyÈ parikkhipi. 
KasmÈ? Dhammiko hi samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ ÈgantvÈ nivÈreyyÈti 
yaÒÒÈvÈÔe vatiyÈ parikkhepanaÑ nÈma cÈrittanti katvÈ porÈÓakabrÈhmaÓehi 
ÔhapitaÑ. RÈjÈpi purise pakkosÈpetvÈ “tÈtÈ ahaÑ attano puttadhÊtaro ca 
bhariyÈyo ca mÈretvÈ yaÒÒaÑ yajitvÈ devalokaÑ gamissÈmi, gacchatha 
nesaÑ ÈcikkhitvÈ sabbe idhÈnethÈ”ti puttÈnaÑ tÈva ÈnayanatthÈya Èha– 
 
 988. “Gacchatha vadetha kumÈre, candaÑ s|riyaÒca BhaddasenaÒca. 
 S|raÒca VÈmagottaÒca, pacurÈ kira hotha yaÒÒatthÈyÈ”ti. 

 Tattha gacchatha vadetha kumÈreti CandakumÈro ca S|riyakumÈro cÈti 
dve GotamideviyÈ aggamahesiyÈ puttÈ, Bhaddaseno ca S|ro ca VÈmagotto 
ca tesaÑ vemÈtikabhÈtaro. PacurÈ1 kira hothÈti ekasmiÑ ÔhÈne rÈsÊ hothÈti 
ÈcikkhathÈti attho. 

 Te paÔhamaÑ CandakumÈrassa santikaÑ gantvÈ ÈhaÑsu “kumÈra 
tumhe kira mÈretvÈ tumhÈkaÑ pitÈ devalokaÑ gantukÈmo, tumhÈkaÑ 
gaÓhanatthÈya amhe pesesÊ”ti. Kassa vacanena maÑ gaÓhÈpesÊti. 
KhaÓÉahÈlassa devÈti. KiÑ so maÒÒeva gaÓhÈpeti, udÈhu aÒÒepÊti. 
RÈjaputta aÒÒepi gaÓhÈpeti, sabbacatukkaÑ kira yaÒÒaÑ yajitukÈmoti. So 
cintesi “tassa aÒÒehi saddhiÑ veraÑ natthi, ‘vinicchaye vilopaÑ kÈtuÑ na 
labhÈmÊ’ti pana mayi ekasmiÑ veracittena bah| mÈrÈpeti, pitaraÑ daÔÔhuÑ 
labhantassa sabbesaÑ tesaÑ mocÈpanaÑ nÈma mama bhÈro”ti. Atha ne 
rÈjapurise Èha “tena hi me pitu vacanaÑ karothÈ”ti. Te taÑ netvÈ rÈja~gaÓe 
ekamante ÔhapetvÈ itarepi tayo ÈmantetvÈ tasseva santike katvÈ raÒÒo 
ÈrocayiÑsu “ÈnÊtÈ te deva puttÈ”ti. So tesaÑ vacanaÑ sutvÈ “tatÈ idÈni me 
dhÊtaro 
______________________________________________________________ 
 1. PasurÈ (SÊ, I), pasu (SyÈ) 
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ÈnetvÈ tesaÒÒeva bhÈtikÈnaÑ santike karothÈ”ti catasso dhÊtaro ÈharÈpetuÑ 
itaraÑ gÈthamÈha– 
 
 989. “KumÈriyopi vadetha, UpasenaÑ1 KokilaÒca MuditaÒca. 
 NandaÒcÈpi kumÈriÑ, pacurÈ kira hotha yaÒÒatthÈyÈ”ti. 

 Te “evaÑ karissÈmÈ”ti tÈsaÑ santikaÑ gantvÈ tÈ rodamÈnÈ 
paridevamÈnÈ ÈnetvÈ bhÈtikÈnaÒÒeva santike kariÑsu. Tato rÈjÈ attano 
bhariyÈnaÑ gahaÓatthÈya itaraÑ gÈthamÈha– 
 
 990. “Vijayampi mayhaÑ mahesiÑ, erÈvatiÑ kesiniÑsunandaÒca. 
 LakkhaÓavar|papannÈ, pacurÈ kira hotha yaÒÒatthÈyÈ”ti. 

 Tattha lakkhaÓavar|papannÈti uttamehi catusaÔÔhiyÈ2 itthilakkhaÓehi 
upapannÈ etÈpi vadethÈti attho. 

 Te tÈpi paridevamÈnÈ ÈnetvÈ kumÈrÈnaÑ santike kariÑsu. Atha rÈjÈ 
cattÈro seÔÔhino gahaÓatthÈya ÈÓÈpento itaraÑ gÈthamÈha– 
 
 991. “Gahapatayo ca vadetha, puÓÓamukhaÑ bhaddiyaÑ si~gÈlaÒca. 
 VaÉÉhaÒcÈpi gahapatiÑ pacurÈ kira hotha yaÒÒatthÈyÈ”ti. 

 RÈjapurisÈ gantvÈ tepi ÈnayiÑsu. RaÒÒo puttadÈre gayhamÈne 
sakalanagaraÑ na kiÒci avoca. SeÔÔhikulÈni pana mahÈsambandhÈni, tasmÈ 
tesaÑ gahitakÈle sakalanagaraÑ sa~khubhitvÈ “raÒÒo seÔÔhino mÈretvÈ 
yaÒÒaÑ yajituÑ na dassÈmÈ”ti seÔÔhino parivÈretvÈva tesaÑ ÒÈtivaggena 
saddhiÑ rÈjakulaÑ agami. Atha te seÔÔhino ÒÈtigaÓaparivutÈ rÈjÈnaÑ 
vanditvÈ attano jÊvitaÑ yÈciÑsu. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 992. “Te tattha gahapatayo, 
 AvocisuÑ samÈgatÈ puttadÈraparikiÓÓÈ. 
 Sabbeva sikhino deva karohi, 
 Atha vÈ no dÈse sÈvehÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
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 Tattha sabbeva sikhinoti sabbe amhe matthake c|ÄaÑ bandhitvÈ attano 
ceÔake karohi, mayaÑ te ceÔakakiccaÑ karissÈma. Atha vÈ no dÈse sÈvehÊti 
atha vÈ no asaddahanto sabbaseniyo sannipÈtetvÈ rÈsimajjhe amhe dÈse 
sÈvehi, mayaÑ te dÈsattaÑ paÔissuÓissÈmÈti. 

 Te evaÑ yÈcantÈpi jÊvitaÑ laddhuÑ nÈsakkhiÑsu. RÈjapurisÈ 
sesepaÔikkamÈpetvÈ te gahetvÈ kumÈrÈnaÒÒeva santike nisÊdÈpesuÑ. Tato 
pana rÈjÈ hatthi-ÈdÊnaÑ gahaÓatthÈya ÈÓÈpento Èha– 
 
 993. “Abhaya~karampi me hatthiÑ, 
 NÈÄÈgiriÑ accuggataÑ1 VaruÓadantaÑ. 
 Œnetha kho ne khippaÑ, yaÒÒatthÈya bhavissanti. 
 
 994. Assaratanampi kesiÑ, surÈmukhaÑ PuÓÓakaÑ vinatakaÒca. 
 Œnetha kho na khippaÑ, yaÒÒatthÈya bhavissanti. 
 
 995. Usabhampi y|thapatiÑ anojaÑ, 
 NisabhaÑ gavampatiÑ tepi mayhaÑ Ènetha. 
 Sam|ha karontu sabbaÑ,  
 YajissÈmi dadÈmi dÈnÈni. 
 
 996. SabbaÑ paÔiyÈdetha, yaÒÒaÑ pana uggatamhi s|riyamhi. 
 ŒÓÈpetha ca kumÈre, abhiramantu imaÑ rattiÑ. 
 
 997. SabbaÑ upaÔÔhapetha, yaÒÒaÑ pana uggatamhi s|riyamhi. 
 Vadetha dÈni kumÈre, ajja kho pacchimÈ rattÊ”ti. 

 Tattha sam|ha karontu2 sabbanti na kevalaÑ ettakameva, avasesampi 
catuppadagaÓaÒceva pakkhigaÓaÒca sabbaÑ catukkaÑ katvÈ rÈsiÑ karontu, 
sabbacatukkaÑ yaÒÒaÑ yajissÈmi, yÈcakabrÈhmaÓÈnaÒca dÈnaÑ dassÈmÊti. 
SabbaÑ paÔiyÈdethÈti evaÑ mayÈ vuttaÑ anavasesaÑ upaÔÔhapetha. 
UggatamhÊti ahaÑ pana yaÒÒaÑ uggate s|riye sve pÈtova yajissÈmi. 
SabbaÑ upaÔÔhapethÈti sesampi sabbaÑ yaÒÒa-upakaraÓaÑ upaÔÔhapethÈti. 
______________________________________________________________ 
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 RaÒÒo pana mÈtÈpitaro dharantiyeva. Athassa amaccÈ gantvÈ mÈtuyÈ 
ÈrocesuÑ “ayye putto vo puttadÈraÑ mÈretvÈ yaÒÒaÑ yajitukÈmo”ti. SÈ 
“kiÑ kathetha tÈtÈ”ti hatthena hadayaÑ paharitvÈ rodamÈnÈ ÈgantvÈ 
“saccaÑ kira evar|po te yaÒÒo bhavissatÊ”ti pucchi. TamatthaÑ pakÈsento 
SatthÈ Èha– 
 
 998. “TaÑtaÑ mÈtÈ avaca, rodantÊ ÈgantvÈ1 vimÈnato. 
 YaÒÒo kira te putta, bhavissati cat|hi puttehÊ”ti. 

 Tattha taÑtanti taÑ etaÑ rÈjÈnaÑ. VimÈnatoti attano vasanaÔÔhÈnato. 

 RÈjÈ Èha– 
 
 999. “Sabbepi mayhaÑ puttÈ cattÈ, candasmiÑ haÒÒamÈnasmiÑ. 
 Puttehi yaÒÒaÑ yajitvÈna, sugatiÑ saggaÑ gamissÈmÊ”ti. 

 Tattha cattÈti CandakumÈre haÒÒamÈneyeva sabbepi yaÒÒatthÈya mayÈ 
pariccattÈ. 

 Atha naÑ mÈtÈ Èha– 
 
 1000. “MÈ taÑ putta saddahesi, sugati kira hoti puttayaÒÒena. 
 NirayÈne’so maggo, neso maggo hi saggÈnaÑ. 
 
 1001. DÈnÈni dehi KoÓÉaÒÒa, ahiÑsÈ sabbabh|tabhabyÈnaÑ. 
 Esa maggo sugatiyÈ, na ca maggo puttayaÒÒenÈ”ti. 

 Tattha nirayÈne’soti nirassÈdatthena nirayÈnaÑ catunnaÑ apÈyÈnaÑ esa 
maggo. KoÓÉaÒÒÈti rÈjÈnaÑ gottenÈlapati. Bh|tabhabyÈnanti bh|tanaÒca 
bhavitabbasattÈnaÒca. PuttayaÒÒenÈti evar|pena puttadhÊtaro mÈretvÈ 
yajakayaÒÒena saggamaggo nÈma natthÊti. 

 RÈjÈ Èha– 
 
 1002. “ŒcariyÈnaÑ vacanÈ, ghÈtessaÑ candaÒca s|riyaÒca. 
 Puttehi yaÒÒaÑ yajitvÈna duccajehi,  
 SugatiÑ saggaÑ gamissÈmÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. ŒgatÈ (SÊ, SyÈ) 2. YajanakayaÒÒena (SÊ, SyÈ, I) 
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 Tattha ÈcariyÈnaÑ vacananti amma nesÈ mama attano mati, 
ÈcÈrasikkhÈpanakassa pana me KhaÓÉahÈlÈcariyassa etaÑ vacanaÑ, esÈ 
anusiÔÔhi. TasmÈ ahaÑ ete ghÈtessaÑ, duccajehi puttehi yaÒÒaÑ yajitvÈ 
saggaÑ gamissÈmÊti. 

 Athassa mÈtÈ attano vacanaÑ gÈhÈpetuÑ asakkontÊ apagatÈ. PitÈ taÑ 
pavattiÑ pucchi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1003. “TaÑtaÑ pitÈpi avaca, vasavattÊ orasaÑ sakaÑ puttaÑ. 
 YaÒÒo kira te putta, bhavissati cat|hi puttehÊ”ti. 

 Tattha VasavattÊti tassa nÈmaÑ. 

 RÈjÈ Èha– 
 
 1004. “Sabbepi mayhaÑ puttÈ cattÈ, candasmiÑ haÒÒamÈnasmiÑ. 
 Puttehi yaÒÒaÑ yajitvÈna, sugatiÑ saggaÑ gamissÈmÊ”ti. 

 Atha naÑ pitÈ Èha– 
 
 1005. “MÈ taÑ putta saddahesi, sugati kira hoti puttayaÒÒena. 
 NirayÈne’so maggo, neso maggo hi saggÈnaÑ. 
 
 1006. DÈnÈni dehi KoÓÉaÒÒa, ahiÑsÈ sabbabh|tabhabyÈnaÑ. 
 Esa maggo sugatiyÈ, na ca maggo puttayaÒÒenÈ”ti. 

 RÈjÈ Èha– 
 
 1007. “ŒcariyÈnaÑ vacanÈ, ghÈtessaÑ candaÒca s|riyaÒca. 
 Puttehi yaÒÒaÑ yajitvÈna duccajehi,  
 SugatiÑ saggaÑ gamissÈmÊ”ti. 

 Atha naÑ pitÈ Èha– 
 
 1008. “DÈnÈni dehi KoÓÉaÒÒa, ahiÑsÈ sabbabh|tabhabyÈnaÑ. 
 Puttaparivuto tuvaÑ, raÔÔhaÑ janapadaÒca pÈlehÊ”ti. 

 Tattha puttaparivutoti puttehi parivuto. RaÔÔhaÑ janapadaÒcÈti 
sakalakÈsiraÔÔhaÒca tasseva taÑ taÑ1 koÔÔhÈsabh|taÑ janapadaÒca. 
______________________________________________________________ 
 1. SantakaÑ (Ka) 
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 Sopi taÑ attano vacanaÑ gÈhÈpetuÑ nÈsakkhi. Tato CandakumÈro 
cintesi “imassa ettakassa janassa dukkhaÑ maÑ ekaÑ nissÈya uppannaÑ, 
mama pitaraÑ yÈcitvÈ ettakaÑ janaÑ maraÓadukkhato mocessÈmÊ”ti. So 
pitarÈ saddhiÑ sallapanto Èha– 
 
 1009. “MÈ no deva avadhi, dÈse no dehi KhaÓÉahÈlassa. 
 Api nigaÄabandhakÈpi, hatthÊ asse ca pÈlema. 
 
 1010. MÈ no deva avadhi, dÈse no dehi KhaÓÉahÈlassa. 
 Api nigaÄabandhakÈpi, hatthichakaÓÈni ujjhema. 
 
 1011. MÈ no deva avadhi, dÈse no dehi KhaÓÉahÈlassa. 
 Api nigaÄabandhakÈpi, assachakaÓÈni ujjhema. 
 
 1012. MÈ no deva avadhi, dÈse no dehi KhaÓÉahÈlassa. 
 Yassa honti tava kÈmÈ, api raÔÔhÈ pabbÈjitÈ. 
 BhikkhÈcariyaÑ carissÈmÈ”ti. 

 Tattha api nigaÄabandhakÈpÊti api nÈma mayaÑ mahÈnigaÄehi 
bandhakÈpi hutvÈ. Yassa honti tava kÈmÈtisacepi KhaÓÉahÈlassa 
dÈtukÈmosi, tassa no dÈse katvÈ dehi, karissÈmassa dÈsakammanti vadati. 
ApiraÔÔhÈti sace amhÈkaÑ koci doso atthi, raÔÔhÈ no pabbÈjehi. Api nÈma 
raÔÔhÈ pabbÈjitÈpi kapaÓÈ viya kapÈlaÑ gahetvÈ bhikkhÈcariyaÑ carissÈma, 
mÈ no avadhi, dehi no jÊvitanti vilapi. 

 Tassa taÑ nÈnappakÈraÑ vilÈpaÑ sutvÈ rÈjÈ hadayaphalitappatto viya 
assupuÓÓehi nettehi rodamÈno “na me koci putte mÈretuÑ lacchati, na 
mamattho devalokenÈ”ti sabbe te mocetuÑ Èha– 
 
 1013. “DukkhaÑ kho me janayatha, vilapantÈ jÊvitassa kÈmÈ hi. 
 MuÒcetha dÈni kumÈre, alampi me hotu puttayaÒÒenÈ”ti. 

 TaÑ raÒÒo kathaÑ sutvÈ rÈjaputte ÈdiÑ katvÈ sabbaÑ taÑ 
pakkhipariyosÈnaÑ pÈÓagaÓaÑ vissajjesuÑ. KhaÓÉahÈlopi yaÒÒÈvÈÔe 
kammaÑ saÑvidahati. Atha naÑ eko puriso “are duÔÔha KhaÓÉahÈla raÒÒÈ 
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puttÈ vissajjitÈ, tvaÑ attano putte mÈretvÈ tesaÑ galalohitena yaÒÒaÑ 
yajass|”ti Èha. So “kiÑ nÈma raÒÒÈ katan”ti kappuÔÔhÈnaggi viya 
avattharanto uÔÔhÈya turito dhÈvitvÈ1 Èha– 
 
 1014. “Pubbeva khosi me vutto, dukkaraÑ durabhisambhavaÒce’taÑ. 
 Atha no upakkhaÔassa yaÒÒassa, kasmÈ karosi vikkhepaÑ. 
 
 1015. Sabbe vajanti sugatiÑ, ye yajanti yepi yÈjenti. 
 Ye cÈpi anumodanti, yajantÈnaÑ edisaÑ mahÈyaÒÒan”ti. 

 Tattha pubbevÈti mayÈ tvaÑ pubbeva vutto “na tumhÈdisena 
bhÊrukajÈtikena sakkÈ yaÒÒaÑ yajituÑ, yaÒÒayajanaÑ nÈmetaÑ dukkaraÑ 
durabhisambhavan”ti, atha no idÈni upakkhaÔassa paÔiyattassa yaÒÒassa 
vikkhepaÑ karosi. “Vikkhambhan”tipi pÈÔho, paÔisedhanti attho. MahÈrÈja 
kasmÈ evaÑ karosi. YattakÈ hi yaÒÒaÑ yajanti vÈ yÈjenti vÈ anumodanti vÈ, 
sabbe sugatimeva vajantÊti dasseti. 

 So andhabÈlo rÈjÈ tassa kodhavasikassa kathaÑ gahetvÈ dhammasaÒÒÊ 
hutvÈ puna putte gaÓhÈpesi. Tato CandakumÈro pitaraÑ anubodhayamÈno 
Èha– 
 
 1016. “Atha kissa jano2 pubbe, sotthÈnaÑ brÈhmaÓe avÈcesi. 
 Atha no akÈraÓasmÈ, yaÒÒatthÈya deva ghÈtesi. 
 
 1017. Pubbeva no daharakÈle3, na hanesi na ghÈtesi. 
 Dahara’mhÈ yobbanaÑ pattÈ, ad|sakÈ tÈta haÒÒÈma. 
 
 1018. Hatthigate assagate, 
 Sannaddhe passa no mahÈrÈja. 
 Yuddhe vÈ yujjhamÈne vÈ, 
 Na hi mÈdisÈ s|rÈ honti yaÒÒatthÈya. 
 
 1019. Paccante vÈpi kupite, aÔavÊsu vÈ mÈdise niyojenti. 
 Atha no akÈraÓasmÈ, abh|miyaÑ tÈta haÒÒÈma. 
______________________________________________________________ 
 1. Katanti vegena gantvÈ (SÊ, I) 2. Ca no (SÊ, I) 3. Daharake samÈne (SÊ, I) 
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 1020. YÈpi hi tÈ sakuÓiyo, vasanti tiÓagharÈni katvÈna. 
 TÈsampi piyÈ puttÈ, atha no tvaÑ deva ghÈtesi. 
 
 1021. MÈ tassa saddahesi, na maÑ KhaÓÉahÈlo ghÈteyya. 
 MamaÑ hi so ghÈtetvÈna, anantarÈ tampi deva ghÈteyya. 
 
 1022. GÈmavaraÑ nigamavaraÑ dadanti, bhogampissa mahÈrÈja. 
 Atha’ggapiÓÉikÈpi, kule kule he’te bhuÒjanti. 
 
 1023. Tesampi tÈdisÈnaÑ, icchanti dubbhituÑ mahÈrÈja. 
 Yebhuyyena ete, akataÒÒuno brÈhmaÓÈ deva. 
 
 1024. MÈ no deva avadhi, dÈse no dehi KhaÓÉahÈlassa. 
 Api nigaÄabandhakÈpi, hatthÊ asse ca pÈlema. 
 
 1025. MÈ no deva avadhi, dÈse no dehi KhaÓÉahÈlassa. 
 Api nigaÄabandhakÈpi, hatthichakaÓÈni ujjhema. 
 
 1026. MÈ no deva avadhi, dÈse no dehi KhaÓÉahÈlassa. 
 Api nigaÄabandhakÈpi, assachakaÓÈni ujjhema. 
 
 1027. MÈ no deva avadhi, dÈse no dehi KhaÓÉahÈlassa. 
 Yassa honti tava kÈmÈ, api raÔÔhÈ pabbÈjitÈ. 
 BhikkhÈcariyaÑ carissÈmÈ”ti. 

 Tattha pubbeti tÈta yadi ahaÑ mÈretabbo, atha kasmÈ amhÈkaÑ 
ÒÈtijano pubbe mama jÈtakÈle brÈhmaÓe sotthÈnaÑ avÈcesi. TadÈ kira 
KhaÓÉahÈlova mama lakkhaÓÈni upadhÈretvÈ “imassa kumÈrassa na koci 
antarÈyo bhavissati, tumhÈkaÑ accayena rajjaÑ kÈressatÊ”ti Èha. Iccassa 
purimena pacchimaÑ na sameti, musÈvÈdÊ esa. Atha no etassa vacanaÑ 
gahetvÈ akÈraÓasmÈ nikkÈraÓÈyeva yaÒÒatthÈya deva ghÈtesi. MÈ amhe 
ghÈtesi. AyaÒhi mayi ekasmiÑ verena mahÈjanaÑ mÈretukÈmo, sÈdhukaÑ 
sallakkhehi narindÈti. Pubbeva noti mahÈrÈja sacepi amhe mÈretukÈmo, 
pubbeva no kasmÈ1  
______________________________________________________________ 
 1. Pubbeva no daharake samÈne kasmÈ (SÊ, I) 
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sayaÑ vÈ na hanesi, aÒÒehi vÈ na ghÈtÈpesi. IdÈni pana mayaÑ daharamhÈ 
taruÓÈ, paÔhamavaye ÔhitÈ puttadhÊtÈhi vaÉÉhÈma, evaÑbh|tÈ tava 
ad|sakÈva kiÑkÈraÓÈ haÒÒÈmÈti. 

 Passa noti amheva cattÈro bhÈtike passa. YujjhamÈneti paccatthikÈnaÑ 
nagaraÑ parivÈretvÈ ÔhitakÈle amhÈdise putte tehi saddhiÑ yujjhamÈne 
passa. AputtakÈ hi rÈjÈno anÈthÈ nÈma honti. MÈdisÈti amhÈdisÈ s|rÈ 
balavanto na yaÒÒatthÈya mÈretabbÈ honti. NiyojentÊti paccÈmittÈnaÑ 
gaÓhanatthÈya payojenti. Atha noti atha amhe1 akÈraÓasmÈ akÈraÓena 
abh|miyaÑ anokÈseyeva kasmÈ tÈta haÒÒÈmÈti attho. MÈ tassa saddahesÊti 
mahÈrÈja na maÑ KhaÓÉahÈlo ghÈtaye, mÈ tassa saddaheyyÈsi. 
BhogampissÈti bhogampi assa brÈhmaÓassa rÈjÈno denti. 
Atha’ggapiÓÉikÈpÊti atha te aggodakaÑ aggapiÓÉaÑ labhantÈ aggapiÓÉikÈpi 
honti. TesampÊti yesaÑ kule bhuÒjanti, tesampi evar|pÈnaÑ 
piÓÉadÈyakÈnaÑ dubbhituÑ icchanti. 

 RÈjÈ kumÈrassa vilÈpaÑ sutvÈ– 
 
 1028. “DukkhaÑ kho me janayatha, vilapantÈ jÊvitassa kÈmÈ hi. 
 MuÒcetha dÈni kumÈre, alampi me hotu puttayaÒÒenÈ”ti– 

 imaÑ gÈthaÑ vatvÈ punapi mocesi. KhaÓÉahÈlo ÈgantvÈ punapi– 
 
 1029. “Pubbeva khosi me vutto, dukkaraÑ durabhisambhavaÒce’taÑ. 
 Atha no upakkhaÔassa yaÒÒassa, kasmÈ karosi vikkhepaÑ. 
 
 1030. Sabbe vajanti sugatiÑ, ye yajanti yepi yÈjenti. 
 Ye cÈpi anumodanti, yajantÈnaÑ edisaÑ mahÈyaÒÒan”ti– 

 evaÑ vatvÈ puna gaÓhÈpesi. Athassa anunayanatthaÑ kumÈro Èha– 
 
 1031. “Yadi kira yajitvÈ puttehi, devalokaÑ ito cutÈ yanti. 
 BrÈhmaÓo tÈva yajatu, pacchÈpi yajasi tuvaÑ rÈja. 
______________________________________________________________ 
 1. Atha nu (SÊ, I, Ka) 

 



 JÈtakaÔÔhakathÈ 85 

 1032. Yadi kira yajitvÈ puttehi, devalokaÑ ito cutÈ yanti. 
 Esveva KhaÓÉahÈlo, yajataÑ sakehi puttehi. 
 
 1033. EvaÑ jÈnanto KhaÓÉahÈlo, kiÑ puttake na ghÈtesi. 
 SabbaÒca ÒÈtijanaÑ, attÈnaÒca na ghÈtesi. 
 
 1034. Sabbe vajanti nirayaÑ, ye yajanti yepi yÈjenti. 
 Ye cÈpi anumodanti, yajantÈnaÑ edisaÑ mahÈyaÒÒaÑ. 
 
 1035. 1Sace hi so sujjhati yo hanÈti, 
 Hatopi so sagga’mupeti ÔhÈnaÑ. 
 BhovÈdi bhovÈdina mÈrayeyyuÑ, 
 Ye cÈpi tesaÑ abhisaddaheyyun”ti1. 

 Tattha brÈhmaÓo tÈvÈti paÔhamaÑ tÈva KhaÓÉahÈlo yajatu sakehi 
puttehi, atha tasmiÑ evaÑ yajitvÈ devalokaÑ gate pacchÈ tvaÑ yajissasi. 
Deva sÈdurasabhojanampi hi tvaÑ aÒÒehi vÊmaÑsÈpetvÈ bhuÒjasi, 
puttadÈramÈraÓaÑyeva kasmÈ avÊmaÑsitvÈ karosÊti dÊpento evamÈha. EvaÑ 
jÈnantoti “puttadhÊtaro mÈretvÈ devalokaÑ gacchatÊ”ti evaÑ jÈnanto 
kiÑkÈraÓÈ attano putte ca ÒÈtÊ ca attÈnaÒca na ghÈtesi. Sace hi paraÑ 
mÈretvÈ devalokaÑ gacchanti, attÈnaÑ mÈretvÈ brahmalokaÑ gantabbo 
bhavissati. EvaÑ yaÒÒaguÓaÑ jÈnantena paraÑ amÈretvÈ attÈva mÈretabbo 
siyÈ. AyaÑ pana tathÈ akatvÈ maÑ mÈrÈpeti. IminÈpi kÈraÓena jÈnÈhi 
mahÈrÈja “yathÈ esa vinicchaye vilopaÑ kÈtuÑ alabhanto evaÑ karotÊ”ti. 
Edisanti evar|paÑ puttaghÈtayaÒÒaÑ. 

 KumÈro ettakaÑ kathentopi pitaraÑ attano vacanaÑ gÈhÈpetuÑ 
asakkonto rÈjÈnaÑ parivÈretvÈ ÔhitaÑ parisaÑ Èrabbha Èha– 
 
 1036. “KathaÒca kira puttakÈmÈyo, gahapatayo gharaÓiyo ca. 
 Nagaramhi na uparavanti rÈjÈnaÑ, mÈ ghÈtayi orasaÑ puttaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1-1. AyaÑ gÈthÈ SÊ-SyÈ-I-potthakesu na dissati. 
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 1037. KathaÒca kira puttakÈmÈyo, gahapatayo gharaÓiyo ca. 
 Nagaramhi na uparavanti rÈjÈnaÑ, mÈ ghÈtayi atrajaÑ puttaÑ. 
 
 1038. RaÒÒo camhi atthakÈmo, hito ca sabbajanapadassa. 
 Na koci assa paÔighaÑ, mayÈ janapado na pavedetÊ”ti. 

 Tattha puttakÈmÈyoti gharaÓiyo sandhÈya vuttaÑ. Gahapatayo pana 
puttakÈmÈ nÈma honti. Na uparavantÊti na upakkosanti na vadanti. Atrajanti 
attato jÈtaÑ. EvaÑ vuttepi koci raÒÒÈ saddhiÑ kathetuÑ samattho nÈma 
nÈhosi. Na koci assa paÔighaÑ mayÈti iminÈ no laÒjo vÈ gahito, 
issariyamadena vÈ idaÑ nÈma dukkhaÑ katanti koci ekopi mayÈ saddhiÑ 
paÔighaÑ kattÈ nÈma nÈhosi. JÈnapado na pavedetÊti evaÑ raÒÒo ca 
janapadassa ca atthakÈmassa mama pitaraÑ ayaÑ jÈnapado “guÓasampanno 
te putto”ti na pavedeti, na jÈnÈpetÊti attho. 

 EvaÑ vuttepi koci kiÒci na kathesi. Tato CandakumÈro attano 
bhariyÈyo taÑ yÈcanatthÈya uyyojento Èha– 
 
 1039. “Gacchatha vo gharaÓiyo, tÈtaÒca vadetha KhaÓÉahÈlaÒca. 
 MÈ ghÈtetha kumÈre, ad|sake sÊhasa~kÈse. 
 
 1040. Gacchatha vo gharaÓiyo, tÈtaÒca vadetha KhaÓÉahÈlaÒca. 
 MÈ ghÈtetha kumÈre, apekkhite sabbalokassÈ”ti. 

 TÈ gantvÈ yÈciÑsu. TÈpi rÈjÈ na olokesi. Tato kumÈro anÈtho hutvÈ 
vilapanto– 
 
 1041. YaÑ n|nÈ’haÑ jÈyeyyaÑ, rathakÈrakulesu vÈ. 
 Pukkusakulesu vÈ vessesu vÈ jÈyeyyaÑ, 
 Na ha’jja maÑ rÈja yaÒÒe1 ghÈteyyÈ”ti– 

vatvÈ puna tÈ bhariyÈyo uyyojento Èha– 
 
 1042. “SabbÈ sÊmantiniyo gacchatha, ayyassa KhaÓÉahÈlassa. 
 PÈdesu nipatatha, aparÈdhÈ’haÑ na passÈmi. 
______________________________________________________________ 
 1. YaÒÒatthÈya (SÊ, I) 
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 1043. SabbÈ sÊmantiniyo gacchatha, ayyassa KhaÓÉahÈlassa. 
 PÈdesu nipatatha, kinte bhante mayaÑ ad|semÈ”ti. 

 Tattha aparÈdhÈ’haÑ na passÈmÊti ahaÑ ÈcariyakhaÓÉahÈle attano 
aparÈdhaÑ na passÈmi. Kinte bhanteti ayya KhaÓÉahÈla mayaÑ tuyhaÑ kiÑ 
d|sayimhÈ, atha CandakumÈrassa doso atthi, taÑ khamathÈti vadethÈti.  

 Atha CandakumÈrassa kaniÔÔhabhaginÊ SelakumÈrÊ nÈma sokaÑ 
sandhÈretuÑ asakkontÊ pitu pÈdam|le patitvÈ paridevi. TamatthaÑ 
pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1044. “KapaÓÈ vilapati selÈ, disvÈna bhÈtare upanÊtatte. 
 YaÒÒo kira me ukkhipito, tÈtena saggakÈmenÈ”ti. 

 Tattha upanÊtatteti upanÊtasabhÈve. Ukkhipitoti ukkhitto. 
SaggakÈmenÈti mama bhÈtaro mÈretvÈ saggaÑ icchantena. TÈta ime 
mÈretvÈ kiÑ saggena karissasÊti vilapati. 

 RÈjÈ tassÈpi kathaÑ na gaÓhi. Tato CandakumÈrassa putto Vasulo nÈma 
pitaraÑ dukkhitaÑ disvÈ “ahaÑ ayyakaÑ yÈcitvÈ mama pitu jÊvitaÑ 
dÈpessÈmÊ”ti raÒÒo pÈdam|le paridevi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1045. “Œvatti parivattica, Vasulo sammukhÈ raÒÒo. 
 MÈ no pitaraÑ avadhi, daharÈ’mhÈ’yobbanaÑ pattÈ”ti. 

 Tattha dahara’mhÈ’yobbanaÑ pattÈti deva mayaÑ taruÓadÈrakÈ, na 
tÈva yobbanappattÈ, amhesupi tÈva anukampÈya amhÈkaÑ pitaraÑ mÈ 
avadhÊti. 

 RÈjÈ tassa paridevitaÑ sutvÈ bhijjamÈnahadayo viya hutvÈ assupuÓÓehi 
nettehi kumÈraÑ Èli~gitvÈ “tÈta assÈsaÑ paÔilabha, vissajjemi te pitaran”ti 
vatvÈ gÈthamÈha– 
 
 1046. “Eso te Vasula pitÈ, samehi pitarÈ saha. 
 DukkhaÑ kho me janayasi, vilapanto antepurasmiÑ. 
 MuÒcetha dÈni kumÈre, alampi me hotu puttayaÒÒenÈ”ti. 

 Tattha antepurasminti rÈjanivesanassa antare. 
______________________________________________________________ 
 1. DaharamhÈ ayobbanaÑ (SÊ, SyÈ, I) 
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 Puna KhaÓÉahÈlo ÈgantvÈ Èha– 
 
 1047. “Pubbeva khosi me vutto, dukkaraÑ durabhisambhavaÒce’taÑ. 
 Atha no upakkhaÔassa yaÒÒassa, kasmÈ karosi vikkhepaÑ. 
 
 1048. Sabbe vajanti sugatiÑ, ye yajanti yepi yÈjenti. 
 Ye cÈpi anumodanti, yajantÈnaÑ edisaÑ mahÈyaÒÒan”ti. 

 RÈjÈ pana andhabÈlo puna tassa vacanena putte gaÓhÈpesi. Tato 
KhaÓÉahÈlo cintesi “ayaÑ rÈjÈ muducitto kÈlena gaÓhÈpeti, kÈlena 
vissajjeti, punapi dÈrakÈnaÑ vacanena putte vissajjeyya, yaÒÒÈvÈÔaÒÒeva 
naÑ nemÊ”ti. Athassa tattha gamanatthÈya gÈthamÈha– 
 
 1049. “Sabbaratanassa yaÒÒo upakkhaÔo, 
 EkarÈja tava paÔiyatto1. 
 Abhinikkhamassu deva, 
 SaggaÑ gato tvaÑ pamodissasÊ”ti. 

 Tassattho–mahÈrÈja tava yaÒÒo sabbaratanehi upakkhaÔo paÔiyatto, 
idÈni te abhinikkhamanakÈlo, tasmÈ abhinikkhama, yaÒÒaÑ yajitvÈ saggaÑ 
gato pamodissasÊti. 

 Tato bodhisattaÑ ÈdÈya yaÒÒÈvÈÔagamanakÈle tassa orodhÈ ekatova 
nikkhamiÑsu. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1050. “DaharÈ sattasatÈ etÈ, CandakumÈrassa bhariyÈyo. 
 Kese pakiritvÈna2, rodantiyo magga’manuyÈyisuÑ. 
 
 1051. AparÈ pana sokena, nikkhantÈ Nandane viya devÈ. 
 Kese pakiritvÈna, rodantiyo magga’manuyÈyisun”ti. 

 Tattha Nandane viya devÈti Nandanavane cavanadevaputtaÑ 
parivÈretvÈ nikkhantadevatÈ viya gatÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. PÈsÈdato (I) 2. ParikiritvÈna (SÊ, I), vikiritvÈna (SyÈ) 

 



 JÈtakaÔÔhakathÈ 89 

 Ito paraÑ tÈsaÑ vilÈpagÈthÈ honti– 
 
 1052. “KÈsikasucivatthadharÈ, kuÓÉalino agalucandanavilittÈ. 
 NÊyanti candas|riyÈ, yaÒÒatthÈya EkarÈjassa. 
 
 1053. KÈsikasucivatthadharÈ, kuÓÉalino agalucandanavilittÈ. 
 NÊyanti candas|riyÈ, mÈtu katvÈ hadayasokaÑ. 
 
 1054. KÈsikasucivatthadharÈ, kuÓÉalino agalucandanavilittÈ. 
 NÊyanti candas|riyÈ, janassa katvÈ hadayasokaÑ.  
 
 1055. MaÑsarasabhojanÈ nhÈpakasunhÈpitÈ, 
 KuÓÉalino agalucandanavilittÈ. 
 NÊyanti candas|riyÈ, yaÒÒatthÈya EkarÈjassa. 
 
 1056. MaÑsarasabhojanÈ nhÈpakasunhÈpitÈ, 
 KuÓÉalino agalucandanavilittÈ. 
 NÊyanti candas|riyÈ, mÈtu katvÈ hadayasokaÑ. 
 
 1057. MaÑsarasabhojanÈ nhÈpakasunhÈpitÈ, 
 KuÓÉalino agalucandanavilittÈ. 
 NÊyanti candas|riyÈ, janassa katvÈ hadayasokaÑ. 
 
 1058. Ya’ssu pubbe hatthivaradhuragate, hatthÊhi anuvajanti. 
 Tya’jja candas|riyÈ, ubhova pattikÈ yanti. 
 
 1059. Ya’ssu pubbe assavaradhuragate, assehi anuvajanti. 
 Tya’jja candas|riyÈ, ubhova pattikÈ yanti. 
 
 1060. Ya’ssu pubbe rathavaradhuragate, rathehi anuvajanti. 
 Tya’jja candas|riyÈ, ubhova pattikÈ yanti. 
 
 1061. Yehi’ssu pubbe niyyaÑsu, tapanÊyakappanehi tura~gehi. 
 Tya’jja candas|riyÈ, ubhova pattikÈ yantÊ”ti. 

 Tattha kÈsikasucivatthadharÈti kÈsikÈni sucivatthÈni dhÈrayamÈnÈ. 
Candas|riyÈti CandakumÈro ca S|riyakumÈro ca. NhÈpakasunhÈpitÈti 
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candanacuÓÓena1 ubbaÔÔetvÈ  nhÈpakehi kataparikammatÈya sunhÈpitÈ. Ya 
ss|ti ye assu. Ass|ti nipÈtamattaÑ, ye kumÈreti attho. Pubbeti ito pubbe. 
Hatthivaradhuragateti hatthivarÈnaÑ dhuragate, 
ala~katahatthikkhandhavaragateti attho. Assavaradhuragateti 
assavarapiÔÔhigate. Rathavaradhuragateti rathavaramajjhagate. NiyyaÑs|ti 
nikkhamiÑsu. 

 EvaÑ tÈsu paridevantÊsuyeva bodhisattaÑ nagarÈ nÊhariÑsu. 
SakalanagaraÑ sa~khubhitvÈ nikkhamituÑ Èrabhi. MahÈjane nikkhante 
dvÈrÈni nappahonti. BrÈhmaÓo atibahuÑ janaÑ disvÈ ‘ko jÈnÈti, kiÑ 
bhavissatÊ”ti nagaradvÈrÈni thakÈpesi. MahÈjano nikkhamituÑ alabhanto 
nagaradvÈrassa ÈsannaÔÔhÈne uyyÈnaÑ atthi, tassa santike mahÈviravaÑ 
ravi. Tena ravena sakuÓasaÑgho sa~khubhito ÈkÈsaÑ pakkhandi. MahÈjano 
taÑ taÑ sakuÓiÑ ÈmantetvÈ vilapanto Èha– 
 
 1062. “Yadi sakuÓi maÑsa’micchasi, Éayassu2 pubbena PupphavatiyÈ. 
 Yajate’ttha EkarÈjÈ, samm|Äho cat|hi puttehi. 
 
 1063. Yadi sakuÓi maÑsa’micchasi, Éayassu pubbena PupphavatiyÈ. 
 Yajate’ttha EkarÈjÈ, samm|Äho cat|hi kaÒÒÈhi. 
 
 1064. Yadi sakuÓi maÑsa’micchasi, Éayassu pubbena PupphavatiyÈ. 
 Yajate’ttha EkarÈjÈ, samm|Äho cat|hi mahesÊhi. 
 
 1065. Yadi sakuÓi maÑsa’micchasi, Éayassu pubbena PupphavatiyÈ. 
 Yajate’ttha EkarÈjÈ, samm|Äho cat|hi gahapatÊhi. 
 
 1066. Yadi sakuÓi maÑsa’micchasi, Éayassu pubbena PupphavatiyÈ. 
 Yajate’ttha EkarÈjÈ, samm|Äho cat|hi hatthÊti. 
 
 1067. Yadi sakuÓi maÑsa’micchasi, Éayassu pubbena PupphavatiyÈ. 
 Yajate’ttha EkarÈjÈ, samm|Äho cat|hi assehi. 
 
 1068. Yadi sakuÓi maÑsa’micchasi, Éayassu pubbena PupphavatiyÈ. 
 Yajate’ttha EkarÈjÈ, samm|Äho cat|hi usabhehi. 
______________________________________________________________ 
 1. KaÒcanacuÓÓena (SÊ, I) 2. Uyyassu (SyÈ) 
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 1069. Yadi sakuÓi maÑsa’micchasi, Éayassu pubbena PupphavatiyÈ. 
 Yajate’ttha EkarÈjÈ, samm|Äho sabbacatukkenÈ”ti. 

 Tattha maÑsa’micchasÊti ambho sakuÓi sace maÑsaÑ icchasi, 
PupphavatiyÈ pubbena puratthimadisÈyaÑ yaÒÒÈvÈÔo atthi, tattha gaccha. 
Yajate’tthÈti ettha KhaÓÉahÈlassa vacanaÑ gahetvÈ samm|Äho EkarÈjÈ 
cat|hi puttehi yaÒÒaÑ yajati. SesagÈthÈsupi eseva nayo. 

 EvaÑ mahÈjano tasmiÑ ÔhÈne paridevitvÈ bodhisattassa vasanaÔÔhÈnaÑ 
gantvÈ pÈsÈdaÑ padakkhiÓaÑ karonto antepure k|ÔÈgÈra-uyyÈnÈdÊni 
passanto gÈthÈhi paridevi– 
 
 1070. “Aya’massa pÈsÈdo, idaÑ antepuraÑ suramaÓÊyaÑ. 
 Te’dÈni ayyaputtÈ, cattÈro vadhÈya ninnÊtÈ. 
 
 1071. Ida’massa k|ÔÈgÈraÑ, sovaÓÓaÑ pupphamalyavikiÓÓaÑ. 
 Te’dÈni ayyaputtÈ, cattÈro vadhÈya ninnÊtÈ. 
 
 1072. Ida’massa uyyÈnaÑ, supupphitaÑ sabbakÈlikaÑ rammaÑ. 
 Te’dÈni ayyaputtÈ, cattÈro vadhÈya ninnÊtÈ. 
 
 1073. Ida’massa asokavanaÑ, supupphitaÑ sabbakÈlikaÑ rammaÑ. 
 Te’dÈni ayyaputtÈ, cattÈro vadhÈya ninnÊtÈ. 
 
 1074. Ida’massa kaÓikÈravanaÑ, supupphitaÑ sabbakÈlikaÑ rammaÑ. 
 Te’dÈni ayyaputtÈ, cattÈro vadhÈya ninnÊtÈ. 
 
 1075. Ida’massa pÈÔalivanaÑ, supupphitaÑ sabbakÈlikaÑ rammaÑ. 
 Te’dÈni ayyaputtÈ, cattÈro vadhÈya ninnÊtÈ. 
 
 1076. Ida’massa ambavanaÑ, supupphitaÑ sabbakÈlikaÑ rammaÑ. 
 Te’dÈni ayyaputtÈ, cattÈro vadhÈya ninnÊtÈ. 
 
 1077. Aya’massa pokkharaÓÊ, saÒchannÈ padumapuÓÉarÊkehi. 
 NÈvÈ ca sovaÓÓavikatÈ, pupphavalliyÈ1 cittÈ suramaÓÊyÈ. 
 Te’dÈni ayyaputtÈ, cattÈro vadhÈya ninnÊtÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. PupphÈvaliyÈ (SÊ, I) 
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 Tattha te’dÈnÊti idÈni te CandakumÈrappamukhÈ amhÈkaÑ ayyaputtÈ 
evar|paÑ pÈsÈdaÑ chaÉÉetvÈ vadhÈya nÊyanti. SovaÓÓavikatÈti 
suvaÓÓakhacitÈ. 

 Ettakesu ÔhÈnesu vilapantÈ puna hatthisÈlÈdÊni upasa~kamitvÈ ÈhaÑsu– 
 
 1078. “Ida’massa hatthiratanaÑ, ErÈvaÓo gajo balÊ dantÊ. 
 Te’dÈni ayyaputtÈ, cattÈro vadhÈya ninnÊtÈ. 
 
 1079. Ida’massa assaratanaÑ, ekakhuro asso. 
 Te’dÈni ayyaputtÈ, cattÈro vadhÈya ninnÊtÈ. 
 
 1080. Aya’massa assaratho,  
 SÈÄiyanigghoso subho ratanavicitto. 
 Yatthassu ayyaputtÈ, 
 SobhiÑsu Nandane viya devÈ. 
 Te’dÈni ayyaputtÈ, cattÈro vadhÈya ninnÊtÈ. 
 
 1081. KathaÑ nÈma sÈmasamasundarehi, candanamudukagattehi. 
 RÈjÈ yajissate yaÒÒaÑ, samm|Äho cat|hi puttehi. 
 
 1082. KathaÑ nÈma sÈmasamasundarÈhi, candanamudukagattÈhi. 
 RÈjÈ yajissate yaÒÒaÑ, samm|Äho cat|hi kaÒÒÈhi. 
 
 1083. KathaÑ nÈma sÈmasamasundarÈhi, candanamudukagattÈhi. 
 RÈjÈ yajissate yaÒÒaÑ, samm|Äho cat|hi mahesÊhi. 
 
 1084. KathaÑ nÈma sÈmasamasundarehi, candanamudukagattehi. 
 RÈjÈ yajissate yaÒÒaÑ, samm|Äho cat|hi gahapatÊhi. 
 
 1085. YathÈ honti gÈmanigamÈ, suÒÒÈ amanussakÈ brahÈraÒÒÈ. 
 TathÈ hessati PupphavatiyÈ, yiÔÔhesu candas|riyes|”ti. 

 Tattha ErÈvaÓoti tassa hatthino nÈmaÑ. Ekakhuroti abhinnakhuro. 
SÈÄiyanigghosoti gamanakÈle sÈÄikÈnaÑ viya madhurena 
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nigghosena samannÈgato. KathaÑ nÈmÈti kena nÈma kÈraÓena. 
SÈmasamasundarehÊti suvaÓÓasÈmehi ca aÒÒamaÒÒaÑ jÈtiyÈ samehi ca 
niddosatÈya sundarehi. CandanamudukagattehÊti1 lohitacandanalittagattehi. 
BrahÈraÒÒÈti yathÈ te gÈmanigamÈ suÒÒÈ nimmanussÈ brahÈraÒÒÈ honti, 
tathÈ PupphavatiyÈpi yaÒÒe yiÔÔhesu rÈjaputtesu suÒÒÈ araÒÒasadisÈ 
bhavissatÊti. 

 Atha mahÈjano bahi nikkhamituÑ alabhanto antonagareyeva vicaranto 
paridevi. Bodhisattopi yaÒÒÈvÈÔaÑ nÊto. Athassa mÈtÈ GotamÊ nÈma devÊ 
“puttÈnaÑ me jÊvitaÑ dehi devÈ”ti raÒÒo pÈdam|le parivattitvÈ 
paridevamÈnÈ Èha– 
 
 1068. “UmmattikÈ bhavissÈmi, bh|nahatÈ paÑsunÈ ca parikiÓÓÈ. 
 Sace candavaraÑ hanti, pÈÓÈ me deva rujjhanti. 
 
 1087. UmmattikÈ bhavissÈmi, bh|nahatÈ paÑsunÈ ca parikiÓÓÈ. 
 Sace s|riyavaraÑ hanti, pÈÓÈ me deva rujjhantÊ”ti. 

 Tattha bh|nahatÈti hatavuÉÉhi. PaÑsunÈ ca parikiÓÓÈti 
paÑsuparikiÓÓasarÊrÈ ummattikÈ hutvÈ vicarissÈmi. 

 SÈ evaÑ paridevantÊpi raÒÒo santikÈ kiÒci kathaÑ alabhitvÈ “mama 
putto tumhÈkaÑ kujjhitvÈ gato bhavissati, kissa naÑ tumhe na nivattethÈ”ti 
kumÈrassa catasso bhariyÈyo Èli~gitvÈ paridevantÊ Èha– 
 
 1088. “Kinnu’mÈ na ramÈpeyyuÑ, aÒÒamaÒÒaÑ piyaÑvadÈ. 
 GhaÔÔikÈ uparikkhÊ ca, pokkharaÓÊ ca bhÈrikÈ2. 
 Candas|riyesu naccantiyo, samÈ tÈsaÑ na vijjatÊ”ti. 

 Tattha kinnu’mÈ na ramÈpeyyunti kena kÈraÓena imÈ ghaÔÔikÈti-ÈdikÈ 
catasso aÒÒamaÒÒaÑ piyaÑvadÈ Candas|riyakumÈrÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. CandanamarakatagattehÊti (SÊ, I), candanamarukagattehÊti (SyÈ) 
 2. GhaÔÔiyÈ oparakkhÊ ca, pokkharakkhÊ ca nÈyikÈ (SÊ) ...gÈyikÈ (I),  
  GhÈtikÈ uparakkhÊ ca, goparakkhÊ ca gÈyikÈ (SyÈ) 
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santike naccantiyo mama putte na ramÈpayiÑsu, ukkaÓÔhÈpayiÑsu. 
SakalajambudÊpasmiÑ hi nacce vÈ gÊte vÈ samÈ aÒÒÈ kÈci tÈsaÑ na vijjatÊti 
attho. 

 Iti sÈ suÓhÈhi saddhiÑ paridevitvÈ aÒÒaÑ gahetabbaggahaÓaÑ apassantÊ 
KhaÓÉahÈlaÑ akkosamÈnÈ aÔÔha gÈthÈ abhÈsi– 
 
 1089. “ImaÑ mayhaÑ hadayasokaÑ,  
 PaÔimuÒcatu KhaÓÉahÈla tava mÈtÈ. 
 Yo mayhaÑ hadayasoko, candamhi vadhÈya ninnÊte. 
 
 1090. ImaÑ mayhaÑ hadayasokaÑ,  
 PaÔimuÒcatu KhaÓÉahÈla tava mÈtÈ. 
 Yo mayhaÑ hadayasoko, s|riyamhi vadhÈya ninnÊte. 
 
 1091. ImaÑ mayhaÑ hadayasokaÑ, paÔimuÒcatu KhaÓÉahÈla tava jÈyÈ. 
 Yo mayhaÑ hadayasoko, candamhi vadhÈya ninnÊte. 
 
 1092. ImaÑ mayhaÑ hadayasokaÑ, paÔimuÒcatu KhaÓÉahÈla tava jÈyÈ. 
 Yo mayhaÑ hadayasoko, s|riyamhi vadhÈya ninnÊte. 
 
 1093. MÈ ca putte mÈ ca patiÑ, addakkhi KhaÓÉahÈla tava mÈtÈ. 
 Yo ghÈtesi kumÈre, ad|sake sÊhasa~kÈse. 
 
 1094. MÈ ca putte mÈ ca patiÑ, addakkhi KhaÓÉahÈla tava mÈtÈ. 
 Yo ghÈtesi kumÈre, apekkhite sabbalokassa. 
 
 1095. MÈ ca putte mÈ ca patiÑ, addakkhi KhaÓÉahÈla tava jÈyÈ. 
 Yo ghÈtesi kumÈre, ad|sake sÊhasa~kÈse. 
 
 1096. MÈ ca putte mÈ ca patiÑ, addakkhi KhaÓÉahÈla tava jÈyÈ. 
 Yo ghÈtesi kumÈre, apekkhite sabbalokassÈ”ti. 

 Tattha imaÑ mayhanti mayhaÑ imaÑ hadayasokaÑ dukkhaÑ. 
PaÔimuÒcat|ti pavisatu1 pÈpuÓÈtu. Yo ghÈtesÊti yo tvaÑ ghÈtesi. 
Apekkhiteti sabbalokena olokite dissamÈne mÈresÊti2 attho. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔimuccat|ti paÔiyÈtu (SÊ), paÔimuÒcat|ti paÔiyÈtu (I) 2. MÈniteti (Ka) 
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 Bodhisatto yaÒÒÈvÈÔepi pitaraÑ yÈcanto Èha– 
 
 1097. “MÈ no deva avadhi, dÈse no dehi KhaÓÉahÈlassa. 
 Api nigaÄabandhakÈpi, hatthÊ asse ca pÈlema. 
 
 1098. MÈ no deva avadhi, dÈse no dehi KhaÓÉahÈlassa. 
 Api nigaÄabandhakÈpi, hatthichakaÓÈni ujjhema. 
 
 1099. MÈ no deva avadhi, dÈse no dehi KhaÓÉahÈlassa. 
 Api nigaÄabandhakÈpi, assachakaÓÈni ujjhema. 
 
 1100. MÈ no deva avadhi, dÈse no dehi KhaÓÉahÈlassa. 
 Yassa honti tava kÈmÈ, api raÔÔhÈ pabbÈjitÈ.  
 BhikkhÈcariyaÑ carissÈma. 
 
 1101. DibbaÑ deva upayÈcanti, puttatthikÈpi daliddÈ. 
 PaÔibhÈnÈnipi hitvÈ, putte na labhanti ekaccÈ. 
 
 1102. ŒsÊsikÈni karonti, puttÈ no jÈyantu tato paputtÈ. 
 Atha no akÈraÓasmÈ, yaÒÒatthÈya deva ghÈtesi. 
 
 1103. UpayÈcitakena puttaÑ labhanti, mÈ tÈta no aghÈtesi. 
 MÈ kicchÈladdhakehi puttehi, yajittho imaÑ yaÒÒaÑ. 
 
 1104. UpayÈcitakena puttaÑ labhanti, mÈ tÈta no aghÈtesi. 
 MÈ kapaÓaladdhakehi puttehi, ammÈya no vippavÈsehÊ”ti. 

 Tattha dibbanti deva aputtikÈ daliddÈpi nÈriyo puttatthikÈ hutvÈ bahuÑ 
paÓÓÈkÈraÑ karitvÈ puttaÑ vÈ dhÊtaraÑ vÈ labhÈmÈti dibyaÑ upayÈcanti. 
PaÔibhÈnÈnipi hitvÈti dohaÄÈni chaÉÉetvÈpi, alabhitvÈpÊti attho. IdaÑ vuttaÑ 
hoti–mahÈrÈja nÈrÊnaÑ hi uppannaÑ dohaÄaÑ alabhitvÈ gabbho sussitvÈ 
nassati. Tattha ekaccÈ yÈcantÈpi putte alabhamÈnÈ, kÈci laddhampi dohaÄaÑ 
pahÈya aparibhuÒjitvÈ na labhanti, kÈci dohaÄaÑ alabhamÈnÈ na labhanti. 
MayhaÑ pana mÈtÈ uppannaÑ dohaÄaÑ labhitvÈ paribhuÒjitvÈ uppannaÑ 
gabbaÑ anÈsetvÈ putte paÔilabhi. EvaÑ paÔiladdhe mÈ no avadhÊti yÈcati. 

 



 KhuddakanikÈya 96 

 ŒsÊsikÈnÊti1 mahÈrÈja ime sattÈ ÈsÊsaÑ2 karonti. Kinti? PuttÈ no 
jÈyant|ti. Tato paputtÈti puttÈnampi no puttÈ jÈyant|ti. Atha no 
akÈraÓasmÈti atha tvaÑ amhe akÈraÓena yaÒÒatthÈya ghÈtesi. 
UpayÈcitakenÈti devatÈnaÑ ÈyÈcanena. KapaÓaladdhakehÊti kapaÓÈ viya 
hutvÈ laddhakehi. PuttehÊti amhehi saddhiÑ amhÈkaÑ ammÈya mÈ 
vippavÈsehi, mÈ no mÈtarÈ saddhiÑ vippavÈsaÑ karÊti vadati. 

 So evaÑ vadantopi pitu santikÈ kiÒci kathaÑ alabhitvÈ mÈtu pÈdam|le 
nipatitvÈ paridevamÈno Èha– 
 
 1105. “BahudukkhÈ posiya candaÑ, amma tuvaÑ jÊyase puttaÑ. 
 VandÈmi kho te pÈde, labhataÑ tÈto paralokaÑ. 
 
 1106. Handa ca maÑ upag|ha3, pÈde te amma vandituÑ dehi. 
 GacchÈmi dÈni pavÈsaÑ, yaÒÒatthÈya EkarÈjassa. 
 
 1107. Handa ca maÑ upag|ha3, pÈde te amma vandituÑ dehi. 
 GacchÈmi dÈni pavÈsaÑ, mÈtu katvÈ hadayasokaÑ. 
 
 1108. Handa ca maÑ upag|ha3, pÈde te amma vandituÑ dehi. 
 GacchÈmi dÈni pavÈsaÑ, janassa katvÈ hadayasokan”ti. 

 Tattha bahudukkhÈ posiyÈti bah|hi dukkhehi posiya4. Candanti maÑ 
CandakumÈraÑ evaÑ posetvÈ idÈni amma tvaÑ jÊyase puttaÑ. LabhataÑ 
tÈto paralokanti pitÈ me bhogasampannaÑ paralokaÑ labhatu. Upag|hÈti 
Èli~ga parissaja5. PavÈsanti puna anÈgamanÈya6 accantaÑ vippavÈsaÑ 
gacchÈmi. 

 Athassa mÈtÈ paridevantÊ catasso gÈthÈ abhÈsi– 
 
 1109. “Handa ca padumapattÈnaÑ, moÄiÑ bandhassu Gotamiputta. 
 CampakadalamissÈyo, esÈ te porÈÓikÈ pakati. 
______________________________________________________________ 
 1. AssÈsakÈnÊti (SÊ, SyÈ, I) 2. ŒsaÑ (SÊ, I), ÈsÈ (SyÈ) 
 3. Upaguyha (SyÈ, Ka) 4. PositÈ (SÊ), pisiyÈ (SyÈ, I) 
 5. UpaguyhÈti Èli~gitvÈ parisajitvÈ (SyÈ, Ka) 6. AnÈgamanatÈya (SÊ, I) 
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 1110. Handa ca vilepanaÑ te, pacchimakaÑ candanaÑ vilimpassu. 
 Yehi ca suvilitto, sobhasi rÈjaparisÈyaÑ. 
 
 1111. Handa ca mudukÈni vatthÈni, pacchimakaÑ kÈsikaÑ nivÈsehi. 
 Yehi ca sunivattho, sobhasi rÈjaparisÈyaÑ. 
 
 1112. MuttÈmaÓikanakavibh|sitÈni, gaÓhassu hatthÈbharaÓÈni. 
 Yehi ca hatthÈbharaÓehi, sobhasi rÈjaparisÈyan”ti. 

 Tattha padumapattÈnanti padumapattaveÔhanaÑ nÈmekaÑ pasÈdhanaÑ, 
taÑ sandhÈyevamÈha. Tava vippakiÓÓaÑ moÄiÑ ukkhipitvÈ 
padumapattaveÔhanena yojetvÈ bandhÈti attho. GotamiputtÈti 
CandakumÈraÑ Èlapati. CampakadalamissÈyoti abbhantarimehi 
campakadalehi missitÈ vaÓÓagandhasampannÈ nÈnÈpupphamÈlÈ pilandhassu. 
EsÈ teti esÈ tava porÈÓikÈ pakati, tameva gaÓhassu puttÈti paridevati. Ye hi 
cÈti yehi lohitacandanavilepanehi vilitto rÈjaparisÈya sobhasi, tÈni 
vilimpass|ti attho. KÈsikanti satasahassagghanakaÑ kÈsikavatthaÑ. 
GaÓhass|ti pilandhassu. 

 IdÈnissa CandÈ nÈma aggamahesÊ tassa pÈdam|le nipatitvÈ 
paridevamÈnÈ Èha– 
 
 1113. “Na hi n|nÈ’yaÑ RaÔÔhapÈlo, bh|mipati janapadassa dÈyÈdo. 
 Lokissaro mahanto, putte snehaÑ janayatÊ”ti. 

TaÑ sutvÈ rÈjÈ gÈthamÈha– 
 
 1114. “Mayhampi piyÈ puttÈ, attÈ ca piyo tumhe ca bhariyÈyo. 
 SaggaÒca patthayÈno, tenÈ’haÑ ghÈtayissÈmÊ”ti. 
 
 Tassattho–kiÑ kÈraÓÈ puttasinehaÑ na janemi. Na kevalaÑ GotamiyÈ 
eva, atha kho mayhampi piyÈ puttÈ, tathÈ attÈ ca tumhe ca suÓhÈyo 
bhariyÈyo ca piyÈyeva. EvaÑ santepi saggaÒca patthayÈno ahaÑ saggaÑ 
patthento1, tena kÈraÓena ete ghÈtayissÈmi, mÈ cintayittha, sabbepete mayÈ 
saddhiÑ devalokaÑ ekato gamissantÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. PatthayÈmi (SÊ, I), patthemi (SyÈ) 
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 CantÈ Èha– 
 
 1115. “MaÑ paÔhamaÑ ghÈtehi, mÈ me hadayaÑ dukkhaÑ phÈlesi. 
 Ala~kato sundarako, putto deva tava sukhumÈlo. 
 
 1116. Handa’yya maÑ hanassu, paraloke candakena hessÈmi. 
 PuÒÒaÑ karassu vipulaÑ, vicarÈma ubhopi paraloke”ti. 

 Tattha paÔhamanti deva mama sÈmikato paÔhamataraÑ maÑ ghÈtehi. 
Dukkhanti candassa maraÓadukkhaÑ mama hadayaÑ phÈlesi. Ala~katoti 
ayaÑ mama ekova alaÑ pariyattoti evaÑ ala~kato1. Evar|paÑ nÈma puttaÑ 
mÈ ghÈtayi mahÈrÈjÈti dÊpeti. Handa’yyÈti handa ayya, rÈjÈnaÑ ÈlapantÊ 
evamÈha. paraloke candakenÈti candana saddhiÑ paraloke bhavissÈmi. 
VicarÈma ubhopi paraloketi tayÈ ekato ghÈtitÈ ubhopi paraloke sukhaÑ 
anubhavantÈ vicarÈma, mÈ no saggantarÈyamakÈsÊti. 
 RÈjÈ Èha– 
 
 1117. “MÈ tvaÑ cande rucci maraÓaÑ, bahukÈ tava devarÈ visÈlakkhi. 
 Te taÑ ramayissanti, yiÔÔhasmiÑ Gotamiputte”ti. 

 Tattha mÈ tvaÑ cande ruccÊti mÈ tvaÑ attano maraÓaÑ rocesi. “MÈ 
ruddÊ”tipi pÈÔho, mÈ rodÊti attho. DevarÈti patibhÈtukÈ. 
 Tato paraÑ SatthÈ– 
 
 1118. “EvaÑ vutte CandÈ attÈnaÑ, hanti hatthatalakehÊ”ti– 

upaÉÉhagÈthamÈha. 

 Tato paraÑ tassÈyeva vilÈpo hoti– 

 “Alamettha jÊvitena, pissÈmi visaÑ marissÈmi. 
 
 1119. Na hi n|ni’massa raÒÒo, mittÈ’maccÈ ca vijjare suhadÈ. 
 Ye na vadanti rÈjÈnaÑ, ‘mÈ ghÈtayi orase putte’. 
______________________________________________________________ 
 1. Anala~katoti ayaÑ mama ekova ala~katehi na paÔiyattoti evaÑ  
 na ala~kato anala~kato (Ka) 
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 1120. Na hi n|ni’massa raÒÒo, ÒÈtÊ mittÈ ca vijjare suhadÈ. 
 Ye na vadanti rÈjÈnaÑ, ‘mÈ ghÈtayi atraje putte’. 
 
 1121. Ime tepi mayhaÑ puttÈ, guÓino kÈy|radhÈrino rÈja. 
 Tehipi yajassu yaÒÒaÑ, atha muÒcatu Gotamiputte. 
 
 1122. BilasataÑ maÑ katvÈna, yajassu sattadhÈ mahÈrÈja. 
 MÈ jeÔÔhaputta’mavadhi, ad|sakaÑ sÊhasa~kÈsaÑ. 
 
 1123. BilasataÑ maÑ katvÈna, yajassu sattadhÈ mahÈrÈja. 
 MÈ jeÔÔhaputta’mavadhi, apekkhitaÑ sabbalokassÈ”ti. 

 Tattha evanti evaÑ andhabÈlena EkarÈjena vutte. HantÊti “kiÑ nÈmetaÑ 
kathesÊ”ti vatvÈ hatthatalehi attÈnaÑ hanti. PissÈmÊti1 pivissÈmi. Ime tepÊti 
VasulakumÈraÑ ÈdiÑ katvÈ sesadÈrake hatthe gahetvÈ raÒÒo pÈdam|le ÔhitÈ 
evamÈha. GuÓinoti mÈlÈguÓa-ÈbharaÓehi samannÈgatÈ. KÈy|radhÈrinoti 
kÈy|rapasÈdhanadharÈ. Bilasatanti mahÈrÈja maÑ ghÈtetvÈ koÔÔhÈsasataÑ 
katvÈ sattadhÈ sattasu ÔhÈnesu yaÒÒaÑ yajassu. 

 Iti sÈ raÒÒo santike imÈhi gÈthÈhi paridevitvÈ assÈsaÑ alabhamÈnÈ 
bodhisattasseva santikaÑ gantvÈ paridevamÈnÈ aÔÔhÈsi. Atha naÑ so Èha 
“Cande mayÈ jÊvamÈnena tuyhaÑ tasmiÑ tasmiÑ vatthusmiÑ subhaÓite 
sukathite uccÈvacÈni maÓimuttÈdÊni bah|ni ÈbharaÓÈni dinnÈni, ajja pana te 
idaÑ pacchimadÈnaÑ, sarÊrÈruÄhaÑ ÈbharaÓaÑ dammi, gaÓhÈhi nan”ti. 
ImamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1124. “BahukÈ tava dinnÈbharaÓÈ, uccÈvacÈ subhaÓitamhi. 
 MuttÈmaÓiveÄuriyÈ, etaÑ te pacchimakaÑ dÈnan”ti. 
 CandÈdevÊpi taÑ sutvÈ tato parÈhi navahi gÈthÈhi vilapi– 
 
 1125. “YesaÑ pubbe khandhesu, phullÈ mÈlÈguÓÈ vivattiÑsu. 
 Tesa’jjapi sunisito, nettiÑso vivattissati khandhesu. 
______________________________________________________________ 
 1. PÈyÈmÊti (SÊ, I) 
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 1126. YesaÑ pubbe khandhesu, cittÈ mÈlÈguÓÈ vivattiÑsu. 
 Tesa’jjapi sunisito, nettiÑso vivattissati khandhesu. 
 
 1127. AciraÑ vata nettiÑso, vivattissati rÈjaputtÈnaÑ khandhesu. 
 Atha mama hadayaÑ na phalati, tÈva daÄhabandhaÒca me Èsi. 
 
 1128. KÈsikasucivatthadharÈ, kuÓÉalino agalucandanavilittÈ. 
 NiyyÈtha candas|riyÈ, yaÒÒatthÈya EkarÈjassa. 
 
 1129. KÈsikasucivatthadharÈ, kuÓÉalino agalucandanavilittÈ. 
 NiyyÈtha candas|riyÈ, mÈtu katvÈ hadayasokaÑ. 
 
 1130. KÈsikasucivatthadharÈ, kuÓÉalino agalucandanavilittÈ. 
 NiyyÈtha candas|riyÈ, janassa katvÈ hadayasokaÑ. 
 
 1131. MaÑsarasabhojanÈ nhÈpakasunhÈpitÈ, 
 KuÓÉalino agalucandanavilittÈ. 
 NiyyÈtha candas|riyÈ, yaÒÒatthÈya EkarÈjassa. 
 
 1132. MaÑsarasabhojanÈ nhÈpakasunhÈpitÈ, 
 KuÓÉalino agalucandanavilittÈ. 
 NiyyÈtha candas|riyÈ, mÈtu katvÈ hadayasokaÑ. 
 
 1133. MaÑsarasabhojanÈ nhÈpakasunhÈpitÈ, 
 KuÓÉalino agalucandanavilittÈ. 
 NiyyÈtha candas|riyÈ, janassa katvÈ hadayasokan”ti. 

 Tattha mÈlÈguÓÈti pupphadÈmÈni. Tesa’jjÈti tesaÑ ajja. NettiÑsoti asi. 
VivattissatÊti patissati. AciraÑ vatÈti acirena vata. Na phalatÊti na bhijjati. 
TÈva daÄhabandhaÒca me ÈsÊti ativiya thirabandhanaÑ me hadayaÑ 
bhavissatÊti attho. NiyyÈthÈti gacchatha. 

 EvaÑ tassÈ paridevantiyÈva yaÒÒÈvÈÔe sabbakammaÑ niÔÔhÈsi. 
RÈjaputtaÑ netvÈ gÊvaÑ onÈmetvÈ nisÊdÈpesuÑ. KhaÓÉahÈlo suvaÓÓapÈtiÑ 
upanÈmetvÈ khaggaÑ ÈdÈya “tassa gÊvaÑ chindissÈmÊ”ti aÔÔhÈsi. TaÑ disvÈ 
CandÈdevÊ “aÒÒaÑ me paÔisaraÓaÑ natthi, attano saccabalena 

 



 JÈtakaÔÔhakathÈ 101 

sÈmikassa sotthiÑ karissÈmÊ”ti aÒjaliÑ paggayha parisÈya antare vicarantÊ 
saccakiriyaÑ akÈsi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1134. “SabbasmiÑ upakkhaÔasmiÑ, nisÊdite candasmiÑ yaÒÒatthÈya. 
 PaÒcÈlarÈjadhÊtÈ paÒjalikÈ, sabbaparisÈya samanupariyÈyi. 
 
 1135. Yena saccena KhaÓÉahÈlo, pÈpakammaÑ karoti dummedho. 
 Etena saccavajjena, sama~ginÊ sÈmikena homi. 
 
 1136. Ye idha’tthi amanussÈ, yÈni ca yakkhabh|tabhabyÈni. 
 Karontu me veyyÈvaÔikaÑ, sama~ginÊ sÈmikena homi. 
 
 1137. YÈ devatÈ idhÈgatÈ, yÈni ca yakkhabh|tabhabyÈni. 
 SaraÓesiniÑ anÈthaÑ tÈyatha maÑ, 
 YÈcÈmahaÑ pati mÈ’haÑ ajeyyan”ti. 

 Tattha upakkhaÔasminti sabbasmiÑ yaÒÒasambhÈre sajjite paÔiyatte. 
Sama~ginÊti sampayuttÈ ekasaÑvÈsÈ. Ye idha’tthÊti ye idha atthi. 
Yakkhabh|tabhabyÈnÊti devasa~khÈtÈ yakkhÈ ca vaÉÉhitvÈ 
Ôhitasattasa~khÈtÈ bh|tÈ ca idÈni vaÉÉhanakasattasa~khÈtÈni bhabyÈni ca. 
VeyyÈvaÔikanti mayhaÑ veyyÈvaccaÑ karontu. TÈyatha manti rakkhatha 
maÑ. YÈcÈmahanti ahaÑ vo yÈcÈmi. Pati mÈ’hanti patiÑ ahaÑ mÈ 
ajeyyaÑ1. 
 Atha Sakko devarÈjÈ tassÈ paridevasaddaÑ sutvÈ taÑ pavattiÑ ÒatvÈ 
jalitaÑ ayak|ÔaÑ ÈdÈya gantvÈ rÈjÈnaÑ tÈsetvÈ sabbe vissajjÈpesi. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1138. “TaÑ sutvÈ amanusso, ayok|ÔaÑ paribbhametvÈna. 
 Bhaya’massa janayanto, rÈjÈnaÑ ida’mavoca. 
 
 1139. Bujjhassu kho rÈjakali, mÈ tÈ’haÑ matthakaÑ nitÈÄesiÑ. 
 MÈ jeÔÔhaputta’mavadhi, ad|sakaÑ sÊhasa~kÈsaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. AjiyyaÑ (SÊ) 
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 1140. Ko te diÔÔho rÈjakali, 
 PuttabhariyÈyo haÒÒamÈnÈyo. 
 SeÔÔhi ca gahapatayo, 
 Ad|sakÈ saggakÈmÈ hi. 
 
 1141. TaÑ sutvÈ KhaÓÉahÈlo, rÈjÈ ca abbhuta’midaÑ disvÈna. 
 SabbesaÑ bandhanÈni mocesuÑ, yathÈ taÑ anupaghÈtaÑ. 
 
 1142. Sabbesu vippamuttesu, ye tattha samÈgatÈ tadÈ ÈsuÑ. 
 Sabbe ekekaleÉÉuka’madaÑsu, esa vadho KhaÓÉahÈlassÈ”ti. 

 Tattha amanussoti Sakko devarÈjÈ. Bujjhass|ti jÈnassu sallakkhehi. 
RÈjakalÊti rÈjakÈÄakaÓÓi rÈjalÈmaka. MÈ tÈ’hanti pÈparÈja bujjha1, mÈ te 
ahaÑ matthakaÑ nitÈÄesiÑ. Ko te diÔÔhoti kuhiÑ tayÈ diÔÔhapubbo. 
SaggakÈmÈ hÊti ettha hÊti nipÈtamattaÑ, saggakÈmÈ saggaÑ patthayamÈnÈti 
attho. TaÑ sutvÈti bhikkhave taÑ Sakkassa vacanaÑ KhaÓÉahÈlo sutvÈ. 
Abbhuta’midanti rÈjÈ ca idaÑ Sakkassa dassanaÑ pubbe abh|taÑ disvÈ. 
YathÈ tanti yathÈ anupaghÈtaÑ pÈÓaÑ mocenti, evameva mocesuÑ. 
EkekaleÉÉuka’madaÑs|ti bhikkhave yattakÈ tasmiÑ yaÒÒÈvÈÔe samÈgatÈ, 
sabbe ekakolÈhalaÑ katvÈ KhaÓÉahÈlassa ekekaleÉÉupahÈraÑ adaÑsu. Esa 
vadhoti esova KhaÓÉahÈlassa vadho ahosi, tattheva naÑ jÊvitakkhayaÑ 
pÈpesunti attho. 
 TaÑ pana mÈretvÈ mahÈjano rÈjÈnaÑ mÈretuÑ Èrabhi. Bodhisatto 
pitaraÑ parissajitvÈ mÈretuÑ na adÈsi. MahÈjano “jÊvitaÑ etassa pÈparaÒÒo 
dema, chattaÑ panassa nagare ca vÈsaÑ na dassÈma, caÓÉalaÑ katvÈ 
bahinagare vasÈpessÈmÈ”ti vatvÈ rÈjavesaÑ hÈretvÈ kÈsÈvaÑ nivÈsÈpetvÈ 
haliddipilotikÈya sÊsaÑ veÔhetvÈ caÓÉÈlaÑ katvÈ caÓÉÈlavasanaÔÔhÈnaÑ taÑ 
pahiÓi. Ye panetaÑ pasughÈtayaÒÒaÑ yajiÑsu ceva yajÈpesuÑ ca 
anumodiÑsu ca, sabbe nirayaparÈyaÓÈva ahesuÑ. TamatthaÑ pakÈsento 
SatthÈ Èha– 
______________________________________________________________ 
 1. Muddha (SÊ) 
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 1143. “Sabbe paviÔÔhÈ nirayaÑ, yathÈ taÑ pÈpakaÑ karitvÈna. 
 Na hi pÈpakammaÑ katvÈ, labbhÈ sugatiÑ ito gantun”ti. 

 Sopi kho mahÈjano dve kÈÄakaÓÓiyo hÈretvÈ tattheva abhisekasambhÈre 
ÈharitvÈ CandakumÈraÑ abhisiÒci. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1144. “Sabbesu vippamuttesu, ye tattha samÈgatÈ tadÈ ÈsuÑ. 
 CandaÑ abhisiÒciÑsu, samÈgatÈ rÈjaparisÈ ca. 
 
 1145. Sabbesu vippamuttesu, ye tattha samÈgatÈ tadÈ ÈsuÑ. 
 CandaÑ abhisiÒciÑsu, samÈgatÈ rÈjakaÒÒÈyo ca. 
 
 1146. Sabbesu vippamuttesu, ye tattha samÈgatÈ tadÈ ÈsuÑ. 
 CandaÑ abhisiÒciÑsu, samÈgatÈ devaparisÈ ca. 
 
 1147. Sabbesu vippamuttesu, ye tattha samÈgatÈ tadÈ ÈsuÑ. 
 CandaÑ abhisiÒciÑsu, samÈgatÈ devakaÒÒÈyo ca. 
 
 1148. Sabbesu vippamuttesu, ye tattha samÈgatÈ tadÈ ÈsuÑ. 
 Celukkhepa’makaruÑ, samÈgatÈ rÈjaparisÈ ca. 
 
 1149. Sabbesu vippamuttesu, ye tattha samÈgatÈ tadÈ ÈsuÑ. 
 Celukkhepa’makaruÑ, samÈgatÈ rÈjakaÒÒÈyo ca. 
 
 1150. Sabbesu vippamuttesu, ye tattha samÈgatÈ tadÈ ÈsuÑ. 
 Celukkhepa’makaruÑ, samÈgatÈ devaparisÈ ca. 
 
 1151. Sabbesu vippamuttesu, ye tattha samÈgatÈ tadÈ ÈsuÑ. 
 Celukkhepa’makaruÑ, samÈgatÈ devakaÒÒÈyo ca. 
 
 1152. Sabbesu vippamuttesu, bah| ÈnanditÈ ahuÑ. 
 NandiÑ pavesi nagaraÑ, bandhanÈ mokkho aghositthÈ’ti. 

 Tattha rÈjaparisÈ cÈti rÈjaparisÈpi tÊhi sa~khehi abhisiÒciÑsu. 
RÈjakaÒÒÈyo cÈti khattiyadhÊtaropi naÑ abhisiÒciÑsu. DevaparisÈ cÈti 
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Sakko devarÈjÈ vijayuttarasa~khaÑ gahetvÈ devaparisÈya saddhiÑ abhisiÒci. 
DevakaÒÒÈyo cÈti SujÈpi devadhÊtarÈhi saddhiÑ abhisiÒci. 
Celukkhepa’makarunti nÈnÈvaÓÓehi vatthehi dhaje ussÈpetvÈ uttarisÈÔakÈni 
ÈkÈse khipantÈ1 celukkhepaÑ kariÑsu. RÈjaparisÈ ca itare tayo koÔÔhÈsÈ cÈti 
abhisekakÈrakÈ cattÈropi koÔÔhÈsÈ kariÑsuyeva. ŒnanditÈ ahunti ÈmoditÈ 
ahesuÑ. NandiÑ pavesi nagaranti CandakumÈrassa chattaÑ ussÈpetvÈ 
nagaraÑ paviÔÔhakÈle nagare Ènandabheri cari2. KiÑ vatvÈti? YathÈ 
amhÈkaÑ CandakumÈro bandhanÈ mutto, evameva sabbe bandhanÈ 
muccant|ti. Tena vuttaÑ “bandhanÈ mokkho aghositthÈ”ti. 

 Bodhisatto pitu vattaÑ paÔÔhapesi. AntonagaraÑ pana pavisituÑ na 
labhati. Paribbayassa khÊÓakÈle bodhisatto uyyÈnakÊÄÈdÊnaÑ atthÈya 
gacchanto taÑ upasa~kamitvÈ “pati’mhÊ”ti3 na vandati, aÒjaliÑ pana katvÈ 
“ciraÑ jÊva sÈmÊ”ti vadati. “Kenattho”ti vutte Èrocesi. Athassa paribbayaÑ 
dÈpesi. So dhammena rajjaÑ kÈretvÈ ÈyupariyosÈne devalokaÑ p|rayamÈno 
agamÈsi. 

 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈneva, pubbepi 
Devadatto maÑ ekaÑ nissÈya bah| mÈretuÑ vÈyÈmamakÈsÊ”ti vatvÈ 
jÈtakaÑ samodhÈnesi. TadÈ KhaÓÉahÈlo Devadatto ahosi. GotamÊdevÊ 
MahÈmÈyÈ, CandÈdevÊ RÈhulamÈtÈ, Vasulo RÈhulo, SelÈ UppalavaÓÓÈ, S|ro 
VÈmagotto Kassapo, Bhaddaseno MoggallÈno, S|riyakumÈro SÈriputto, 
CandarÈjÈ pana ahameva SammÈsambuddho ahosinti. 
 

CandakumÈrajÈtakavaÓÓanÈ4 sattamÈ. 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 1. BhamentÈ (SÊ, I) 2. ŒnandikÈ bheriÑ ÈcariÑsu (Ka) 
 3. PitÈmhÊti (SÊ), pitaromhÊti (Ka) 4. KhaÓÉahÈlajÈtakavaÓÓanÈ (SÊ, I, Ka)

 



   

8. MahÈnÈradakassapajÈtakavaÓÓanÈ (545) 

 Ahu rÈjÈ videhÈnanti idaÑ SatthÈ LaÔÔhivanuyyÈne viharanto 
UruvelakassapadamanaÑ Èrabbha kathesi. YadÈ hi SatthÈ 
pavattitavaradhammacakko UruvelakassapÈdayo jaÔile dametvÈ 
MagadharÈjassa paÔissavaÑ mocetuÑ1 purÈÓajaÔilasahassaparivuto 
LaÔÔhivanuyyÈnaÑ agamÈsi, tadÈ dvÈdasanahutÈya parisÈya saddhiÑ ÈgantvÈ 
DasabalaÑ vanditvÈ nisinnassa MagadharaÒÒo parisantare 
brÈhmaÓagahapatikÈnaÑ vitakko uppajji “kiÑ nu kho Uruvelakassapo 
mahÈsamaÓe brahmacariyaÑ carati, udÈhu mahÈsamaÓo Uruvelakassape”ti. 
Atha kho BhagavÈ tesaÑ dvÈdasanahutÈnaÑ cetasÈ cetoparivitakkamaÒÒÈya 
“Kassapassa mama santike pabbajitabhÈvaÑ jÈnÈpessÈmÊ”ti imaÑ 
gÈthamÈha– 

  “Kimeva disvÈ UruvelavÈsi, pahÈsi aggiÑ kisakovadÈno. 
  PucchÈmi taÑ Kassapa etamatthaÑ, 
  KathaÑ pahÊnaÑ tava aggihuttan”ti. 

 Theropi Bhagavato adhippÈyaÑ viditvÈ– 

  “R|pe ca sadde ca atho rase ca, 
  KÈmitthiyo cÈbhivadanti yaÒÒÈ. 
  EtaÑ malanti upadhÊsu ÒatvÈ, 
  TasmÈ na yiÔÔhe na hute araÒjin”ti2– 

imaÑ gÈthaÑ vatvÈ attano sÈvakabhÈvaÑ pakÈsanatthaÑ TathÈgatassa 
pÈdapiÔÔhe sÊsaÑ ÔhapetvÈ “SatthÈ me bhante BhagavÈ, sÈvakohamasmÊ”ti 
vatvÈ ekatÈlaÑ dvitÈlaÑ titÈlanti yÈva sattatÈlappamÈÓaÑ sattakkhattuÑ 
vehÈsaÑ abbhuggantvÈ oruyha TathÈgataÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. TaÑ 
pÈÔihÈriyaÑ disvÈ mahÈjano “aho mahÈnubhÈvo Buddho, evaÑ 
thÈmagatadiÔÔhiko nÈma attÈnaÑ ‘arahÈ’ti maÒÒamÈno Uruvelakassapopi 
diÔÔhijÈlaÑ bhinditvÈ TathÈgatena damito”ti Satthu guÓakathaÒÒeva kathesi. 
TaÑ sutvÈ SatthÈ “anacchariyaÑ idÈni sabbaÒÒutappattena mayÈ imassa 
damanaÑ, svÈhaÑ pubbe sarÈgakÈlepi NÈrado nÈma  
______________________________________________________________ 
 1. VissajjÈpetuÑ (SyÈ, Ka) 2. Vi 3. 46 piÔÔhe. 
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brÈhmÈ hutvÈ imassa diÔÔhijÈlaÑ bhinditvÈ imaÑ nibbisevanamakÈsin”ti 
vatvÈ tÈya parisÈya yÈcito atÊtaÑ Èhari. 

 AtÊte VideharaÔÔhe MithilÈyaÑ A~gati nÈma rÈjÈ rajjaÑ kÈresi 
dhammiko dhammarÈjÈ. Tassa RucÈ1 nÈma dhÊtÈ ahosi abhir|pÈ dassanÊyÈ 
pÈsÈdikÈ kappasatasahassaÑ patthitapatthanÈ mahÈpuÒÒÈ aggamahesiyÈ 
kucchismiÑ nibbattÈ. SesÈ panassa soÄasasahassÈ itthiyo vaÒjhÈ ahesuÑ. 
Tassa sÈ dhÊtÈ piyÈ ahosi manÈpÈ. So tassÈ nÈnÈpupphap|re 
paÒcavÊsatipupphasamugge anagghÈni sukhumÈni vatthÈni ca “imehi 
attÈnaÑ ala~karot|”ti devasikaÑ pahiÓi. KhÈdanÊyabhojanÊyassa pana 
pamÈÓaÑ natthi. AnvaÉÉhamÈsaÑ “dÈnaÑ det|”ti sahassaÑ sahassaÑ 
pesesi. Tassa kho pana Vijayo ca SunÈmo ca AlÈto cÈti tayo amaccÈ 
ahesuÑ. So komudiyÈ cÈtumÈsiniyÈ chaÓe pavattamÈne devanagaraÑ viya 
nagare ca antepure ca ala~kate sunhÈto suvilitto sabbÈla~kÈrappaÔimaÓÉito 
bhuttasÈyamÈso vivaÔasÊhapaÒjare mahÈtale amaccagaÓaparivuto visuddhaÑ 
gaganatalaÑ abhila~ghamÈnaÑ candamaÓÉalaÑ disvÈ “ramaÓÊyÈ vata bho 
dosinÈ ratti, kÈya nu kho ajja ratiyÈ abhirameyyÈmÈ”ti amacce pucchi. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1153. “Ahu rÈjÈ VidehÈnaÑ, A~gati2 nÈma khattiyo. 
 Pah|tayoggo dhanimÈ, anantabalaporiso. 
 
 1154. So ca pannarasiÑ rattiÑ, purimayÈme anÈgate. 
 CÈtumÈsÈ komudiyÈ, amacce sannipÈtayi. 
 
 1155. PaÓÉite sutasampanne, mhitapubbe3 vicakkhaÓe. 
 VijayaÒca SunÈmaÒca, senÈpatiÑ AlÈtakaÑ. 
 
 1156. Ta’manupucchi Vedeho, paccekaÑ br|tha saÑ ruciÑ. 
 CÈtumÈsÈ komuda’jja, juÓhaÑ byÈpahataÑ tamaÑ. 
 KÈya’jja ratiyÈ rattiÑ, viharemu imaÑ utun”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. RujÈ (SÊ, I) 2. A~gÈti (SÊ) 3. Mihitapubbe (SÊ, I)
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 Tattha pah|tayoggoti bahukena hatthiyoggÈdinÈ samannÈgato. 
Anantabalaporisoti anantabalakÈyo. AnÈgateti pariyosÈnaÑ appatte, 
anatikkanteti attho. CÈtumÈsÈti1 catunnaÑ vassikamÈsÈnaÑ 
pacchimadivasabh|tÈya rattiyÈ. KomudiyÈti phullakumudÈya. Mhitapubbeti 
paÔhamaÑ sitaÑ katvÈ pacchÈ kathanasÊle. Ta’manupucchÊti taÑ tesu 
amaccesu ekekaÑ amaccaÑ anupucchi. PaccekaÑ br|tha saÑ rucinti 
sabbepi tumhe attano attano ajjhÈsayÈnur|paÑ ruciÑ paccekaÑ mayhaÑ 
kathetha. Komuda’jjÈti komudÊ ajja. JuÓhanti juÓhÈya nissayabh|taÑ 
candamaÓÉalaÑ abbhuggacchati. ByapahataÑ2 tamanti tena sabbaÑ 
andhakÈraÑ vihataÑ. Utunti ajja rattiÑ imaÑ evar|paÑ utuÑ kÈyaratiyÈ 
vihareyyÈmÈti. 

 Iti rÈjÈ amacce pucchi. Tena te pucchitÈ attano attano ajjhÈsayÈnur|paÑ 
kathaÑ kathayiÑsu. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1157. “Tato senÈpati raÒÒo, AlÈto eta’dabravi. 
 ‘HaÔÔhaÑ yoggaÑ balaÑ sabbaÑ, senaÑ sannÈhayÈmase. 
 
 1158. NiyyÈma deva yuddhÈya, anantabalaporisÈ. 
 Ye te vasaÑ na Èyanti, vasaÑ upanayÈmase. 
 EsÈ mayhaÑ sakÈ diÔÔhi, ajitaÑ ojinÈmase’. 
 
 1159. AlÈtassa vaco sutvÈ, SunÈmo eta’dabravi. 
 ‘Sabbe tuyhaÑ mahÈrÈja, amittÈ vasa’mÈgatÈ. 
 
 1160. NikkhittasatthÈ paccatthÈ, nivÈta’manuvattare. 
 Uttamo ussavo ajja, na yuddhaÑ mama ruccati. 
 
 1161. AnnapÈnaÒca khajjaÒca, khippaÑ abhiharantu te. 
 Ramassu deva kÈmehi, naccagÊte suvÈdite’. 
 
 1162. SunÈmassa vaco sutvÈ, Vijayo eta’dabravi. 
 ‘Sabbe kÈmÈ mahÈrÈja, niccaÑ tava mupaÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________
 1. CÈtumassÈti (SÊ, I) 2. ByapagataÑ (SÊ, I) 
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 1163. Na hete dullabhÈ deva, tava kÈmehi modituÑ. 
 SadÈpi kÈmÈ sulabhÈ, netaÑ cittamataÑ mama. 
 
 1164. SamaÓaÑ brÈhmaÓaÑ vÈpi, upÈsemu bahussutaÑ. 
 Yo na’jja vinaye ka~khaÑ, atthadhammavid| ise’. 
 
 1165. Vijayassa vaco sutvÈ, rÈjÈ A~gati mabravi. 
 ‘YathÈ Vijayo bhaÓati, mayhampetaÑva ruccati. 
 
 1166. SamaÓaÑ brÈhmaÓaÑ vÈpi, upÈsemu bahussutaÑ. 
 Yo na’jja vinaye ka~khaÑ, atthadhammavid| ise. 
 
 1167. Sabbeva santÈ karotha matiÑ, kaÑ upÈsemu paÓÉitaÑ. 
 Yo na’jja vinaye ka~khaÑ, atthadhammavid| ise’. 
 
 1168. Vedehassa vaco sutvÈ, AlÈto eta’dabravi. 
 ‘AtthÈ’yaÑ migadÈyasmiÑ, acelo dhÊrasammato. 
 
 1169. GuÓo KassapagottÈ’yaÑ, suto citrakathÊ gaÓÊ. 
 TaÑ deva payirupÈsemu, so no ka~khaÑ vinessati’. 
 
 1170. AlÈtassa vaco sutvÈ, rÈjÈ codesi sÈrathiÑ. 
 MigadÈyaÑ gamissÈma, yuttaÑ yÈnaÑ idhÈ’nayÈ”ti. 

 Tattha haÔÔhanti tuÔÔhapahaÔÔhaÑ. OjinÈmaseti yaÑ no ajitaÑ, taÑ 
jinÈma. Eso mama ajjhÈsayoti. RÈjÈ tassa kathaÑ neva paÔikkosi, 
nÈbhinandi. Eta’dabravÊti rÈjÈnaÑ AlÈtassa vacanaÑ anabhinandantaÑ 
appaÔikkosantaÑ disvÈ ‘nÈyaÑ yuddhajjhÈsayo, ahamassa cittaÑ gaÓhanto 
kÈmaguÓÈbhiratiÑ vaÓÓayissÈmÊ”ti cintetvÈ etaÑ “sabbe tuyhan”ti-
ÈdivacanaÑ abravi. 

 Vijayo eta’dabravÊti rÈjÈ SunÈmassapi vacanaÑ nÈbhinandi, na 
paÔikkosi. Tato Vijayo “ayaÑ rÈjÈ imesaÑ dvinnampi vacanaÑ sutvÈ 
tuÓhÊyeva Ôhito, paÓÉitÈ nÈma dhammassavanasoÓÉÈ honti, 
dhammassavanamassa vaÓÓayissÈmÊ”ti cintetvÈ etaÑ “sabbe kÈmÈ”ti-
ÈdivacanaÑ abravi. Tattha 
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tava mupaÔÔhitÈti tava upaÔÔhitÈ. Moditunti tava kÈmehi modituÑ 
abhiramituÑ icchÈya sati na hi ete kÈmÈ dullabhÈ. NetaÑ cittamataÑ 
mamÈti etaÑ tava kÈmehi abhiramaÓaÑ mama cittamataÑ na hoti, na me 
ettha cittaÑ pakkhandati. Yo na’jjÈti yo no ajja. Atthadhammavid|ti PÈÄi-
atthaÒceva PÈÄidhammaÒca jÈnanto. Iseti isi esitaguÓo1. 

 A~gati mabravÊti A~gati abravi. MayhampetaÑva ruccatÊti mayhampi 
etaÒÒeva ruccati. Sabbeva santÈti sabbeva tumhe idha vijjamÈnÈ matiÑ 
karotha cintetha. AlÈto eta’dabravÊti raÒÒo kathaÑ sutvÈ AlÈto “ayaÑ mama 
kul|pako guÓo nÈma ÈjÊvako rÈjuyyÈne vasati, taÑ pasaÑsitvÈ 
rÈjakul|pakaÑ karissÈmÊ”ti cintetvÈ etaÑ “atthÈ’yan”ti-ÈdivacanaÑ abravi. 
Tattha dhÊrasammatoti paÓÉitoti sammato. KassapagottÈ’yanti Kassapagotto 
ayaÑ. Sutoti bahussuto. GaÓÊti gaÓasatthÈ. CodesÊti ÈÓÈpesi. 
 RaÒÒo taÑ kathaÑ sutvÈ sÈrathino tathÈ kariÑsu. TamatthaÑ pakÈsento 
SatthÈ Èha– 
 
 1171. “Tassa yÈnaÑ ayojesuÑ, dantaÑ r|piyapakkharaÑ. 
 SukkamaÔÔhaparivÈraÑ, paÓÉaraÑ dosinÈ mukhaÑ. 
 
 1172. TatrÈ’suÑ kumudÈyuttÈ, cattÈro sindhavÈ hayÈ. 
 Anil|pamasamuppÈtÈ, sudantÈ soÓÓamÈlino. 
 
 1173. SetacchattaÑ setaratho, setassÈ setabÊjanÊ. 
 Vedeho saha’maccehi, niyyaÑ candova sobhati. 
 
 1174. Ta’manuyÈyiÑsu bahavo, indikhaggadharÈ balÊ. 
 AssapiÔÔhigatÈ vÊrÈ, narÈ naravarÈdhipaÑ. 
 
 1175. So muhuttaÑva yÈyitvÈ, yÈnÈ oruyha khattiyo. 
 Vedeho saha’maccehi, pattÊ guÓa’mupÈgami. 
 
 1176. Yepi tattha tadÈ ÈsuÑ, brÈhmaÓi’bbhÈ samÈgatÈ. 
 Na te apanayÊ rÈjÈ, akataÑ bh|mi’mÈgate”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. EsitaguÓe (I) 
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 Tattha tassa yÈnanti tassa raÒÒo rathaÑ yojayiÑsu. Dantanti 
dantamayaÑ. R|piyapakkharanti rajatamaya-upakkharaÑ. 
SukkamaÔÔhaparivÈranti parisuddhÈpharusaparivÈraÑ. DosinÈ mukhanti 
vigatadosÈya rattiyÈ mukhaÑ viya, candasadisanti attho. TatrÈ’sunti tatra 
ahesuÑ. KumudÈti kumudavaÓÓÈ. SindhavÈti sindhavajÈtikÈ. 
Anil|pamasamuppÈtÈti vÈtasadisavegÈ. Setacchattanti tasmiÑ rathe 
samussÈpitaÑ chattampi setaÑ ahosi. Setarathoti sopi ratho setoyeva. 
SetassÈti assÈpi setÈ. SetabÊjanÊti bÊjanÊpi setÈ. Niyyanti tena rathena 
niggacchanto amaccagaÓaparivuto VedeharÈjÈ cando viya sobhati. 

 NaravarÈdhipanti naravarÈnaÑ adhipatiÑ rÈjÈdhirÈjÈnaÑ. So 
muhuttaÑva yÈyitvÈti so rÈjÈ muhutteneva uyyÈnaÑ gantvÈ. PattÊ 
guÓa’mupÈgamÊti pattikova guÓaÑ ÈjÊvakaÑ upÈgami. Yepi tattha tadÈ 
Èsunti yepi tasmiÑ uyyÈne tadÈ puretaraÑ gantvÈ taÑ ÈjÊvakaÑ 
payirupÈsamÈnÈ nisinnÈ ahesuÑ. Na te apanayÊti amhÈkameva doso, ye 
mayaÑ pacchÈ agamimhÈ, tumhe mÈ cintayitthÈti1 te brÈhmaÓe ca ibbhe ca 
raÒÒoyeva atthÈya akataÑ akatokÈsaÑ bh|miÑ samÈgate na ussÈraÓaÑ 
kÈretvÈ apanayÊti. 

 TÈya pana omissakaparisÈya parivutova ekamantaÑ nisÊditvÈ 
paÔisanthÈramakÈsi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1177. “Tato so mudukÈ bhisiyÈ, muducittakasanthate. 
 Mudupaccatthate rÈjÈ, ekamantaÑ upÈvisi. 
 
 1178. Nisajja rÈjÈ sammodi, kathaÑ sÈraÓiyaÑ tato. 
 ‘Kacci yÈpaniyaÑ bhante, vÈtÈnamaviyaggatÈ. 
 
 1179. Kacci akasirÈ vutti, labhasi piÓÉayÈpanaÑ. 
 AppÈbÈdho ca’si kacci, cakkhuÑ na parihÈyati’. 
 
 1180. TaÑ guÓo paÔisammodi, VedehaÑ vinaye rataÑ. 
 ‘YÈpanÊyaÑ mahÈrÈja, sabbametaÑ tad|bhayaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. MÈ calitthÈti (SyÈ, I) 
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 1181. Kacci tuyhampi Vedeha, paccantÈ na balÊyare. 
 Kacci arogaÑ yoggaÑ te, kacci vahati vÈhanaÑ. 
 Kacci te byÈdhayo natthi, sarÊrassupatÈpiyÈ’. 
 
 1182. PaÔisammodito rÈjÈ, tato pucchi anantarÈ. 
 AtthaÑ dhammaÒca ÒÈyaÒca, dhammakÈmo rathesabho. 
 
 1183. KathaÑ dhammaÑ care macco, mÈtÈpit|su Kassapa. 
 KathaÑ care Ècariye, puttadÈre kathaÑ care. 
 
 1184. KathaÑ careyya vuÉÉhesu, kathaÑ samaÓabrÈhmaÓe. 
 KathaÒca balakÈyasmiÑ, kathaÑ janapade care. 
 
 1185. KathaÑ dhammaÑ caritvÈna, maccÈ gacchanti suggatiÑ. 
 KathaÒceke adhammaÔÔhÈ, patanti nirayaÑ atho”ti. 

 Tattha mudukÈ bhisiyÈti mudukÈya sukhasamphassÈya bhisiyÈ. 
Muducittakasanthateti1 sukhasamphasse cittattharaÓe. Mudupaccatthateti 
mudunÈ paccattharaÓena paccatthate. SammodÊti ÈjÊvakena saddhiÑ 
sammodanÊyaÑ kathaÑ kathesi. Tatoti tato nisajjanato anantarameva 
sÈraÓÊyaÑ kathaÑ kathesÊti attho. Tattha kacci yÈpaniyanti kacci te bhante 
sarÊraÑ paccayehi yÈpetuÑ sakkÈ. VÈtÈnamaviyaggatÈti2 kacci te sarÊre 
dhÈtuyo samappavattÈ, vÈtÈnaÑ byaggatÈ3 natthi, tattha tattha vaggavaggÈ 
hutvÈ vÈtÈ na bÈdhayantÊti attho. 

 AkasirÈti niddukkhÈ. VuttÊti jÊvitavutti. AppÈbÈdhoti 
iriyÈpathabhaÒjakenÈbÈdhena virahito. Cakkhunti kacci te cakkhu-ÈdÊni 
indriyÈni na parihÈyantÊti pucchati. PaÔisammodÊti sammodanÊyakathÈya 
paÔikathesi. Tattha sabbametanti yaÑ tayÈ vuttaÑ vÈtÈnamaviyaggatÈdi, taÑ 
sabbaÑ tatheva. Tadubhayanti yampi tayÈ “appÈbÈdho ca’si kacci, cakkhuÑ 
na parihÈyatÊ”ti vuttaÑ, tampi ubhayaÑ tatheva. 

 Na balÊyareti nÈbhibhavanti na kuppanti. AnantarÈti paÔisanthÈrato 
anantarÈ paÒhaÑ pucchi. Tattha atthaÑ dhammaÒca ÒÈyaÒcÈti PÈÄi-atthaÒca 
PÈÄiÒca 
______________________________________________________________ 
 1. MuducittakaÄandaketi (SÊ, I) 
 2. VÈtÈnamavisaggatÈti (SÊ, I), vÈtÈnamaviyattatÈti (SyÈ) 
 3. VisaggatÈ (SÊ, I), viyattatÈ (SyÈ) 
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kÈraÓayuttiÒca. So hi “kathaÑ dhammaÑ care”ti pucchanto mÈtÈpitu-ÈdÊsu 
paÔipattidÊpakaÑ PÈÄiÒca PÈÄi-atthaÒca kÈraÓayuttiÒca me kathethÈti imaÑ 
atthaÒca dhammaÒca ÒÈyaÒca pucchati. Tattha kathaÒceke adhammaÔÔhÈti 
ekacce adhamme ÔhitÈ kathaÑ nirayaÒceva attho sesa-apÈye ca patantÊti 
SabbaÒÒubuddhapaccekabuddhabuddhasÈvakamahÈbodhisattesu purimassa 
purimassa alÈbhena pacchimaÑ pacchimaÑ pucchitabbakaÑ 
mahesakkhapaÒhaÑ rÈjÈ kiÒci ajÈnantaÑ naggabhoggaÑ nissirikaÑ 
andhabÈlaÑ ÈjÊvakaÑ pucchi. 

 Sopi evaÑ pucchito pucchÈnur|paÑ byÈkaraÓaÑ adisvÈ carantaÑ 
goÓaÑ daÓÉena paharanto viya bhattapÈtiyaÑ1 kacavaraÑ khipanto viya ca 
“suÓa mahÈrÈjÈ”ti okÈsaÑ kÈretvÈ attano micchÈvÈdaÑ paÔÔhapesi. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1186. “Vedehassa vaco sutvÈ, Kassapo eta’dabravi. 
 ‘SuÓohi me mahÈrÈja, saccaÑ avitathaÑ padaÑ. 
 
 1187. Natthi dhammacaritassa2, phalaÑ kalyÈÓapÈpakaÑ. 
 Natthi deva paro loko, ko tato hi idhÈ’gato. 
 
 1188. Natthi deva pitaro vÈ, kuto mÈtÈ kuto pitÈ. 
 Natthi Ècariyo nÈma, adantaÑ ko damessati. 
 
 1189. SamatulyÈni bh|tÈni, natthi jeÔÔhÈpacÈyikÈ. 
 Natthi balaÑ vÊriyaÑ vÈ, kuto uÔÔhÈnaporisaÑ. 
 NiyatÈni hi bh|tÈni, yathÈ goÔaviso tathÈ. 
 
 1190. LaddheyyaÑ labhate macco, tattha dÈnaphalaÑ kuto. 
 Natthi dÈnaphalaÑ deva, avaso deva’vÊriyo. 
 
 1191. BÈlehi dÈnaÑ paÒÒattaÑ, paÓÉitehi paÔicchitaÑ. 
 AvasÈ denti dhÊrÈnaÑ, bÈlÈ paÓÉitamÈnino”ti. 

 Tattha idhÈ’gatoti tato paralokato idhÈ’gato nÈma natthi. Natthi deva 
pitaro vÈti deva ayyakapeyyakÈdayo vÈ natthi,  
______________________________________________________________ 
 1. BhattavaÉÉhiyaÑ (SyÈ), bhattavaÔikÈya (Ka) 2. Dhammassa ciÓÓassa (SÊ) 
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tesu asantesu kuto mÈtÈ kuto pitÈ. YathÈ goÔaviso tathÈti goÔaviso vuccati 
pacchÈbandho, yathÈ nÈvÈya pacchÈbandho nÈvameva anugacchati, tathÈ 
ime sattÈ niyatameva anugacchantÊti vadati. Avaso deva’vÊriyoti evaÑ 
dÈnaphale asati yo koci bÈlo dÈnaÑ deti, so avaso avÊriyo na attano vasena 
balena deti, dÈnaphalaÑ pana atthÊti saÒÒÈya aÒÒesaÑ andhabÈlÈnaÑ 
saddahitvÈ detÊti dÊpeti. BÈlehi dÈnaÑ paÒÒattanti “dÈnaÑ dÈtabban”ti 
andhabÈlehi paÒÒattaÑ anuÒÒÈtaÑ, taÑ dÈnaÑ bÈlÈyeva denti, paÓÉitÈ 
paÔiggaÓhanti. 

 EvaÑ dÈnassa nipphalataÑ vaÓÓetvÈ idÈni pÈpassa nipphalabhÈvaÑ 
vaÓÓetuÑ Èha– 
 
 1192. “Satti’me sassatÈ kÈyÈ, acchejjÈ avikopino. 
 Tejo pathavÊ Èpo ca, vÈyo sukhaÑ dukhaÒcime. 
 JÊve ca satti’me kÈyÈ, yesaÑ chettÈ na vijjati. 
 
 1193. Natthi hantÈ va chettÈ vÈ, haÒÒe yevÈpi koci naÑ. 
 Antareneva kÈyÈnaÑ, satthÈni vÊtivattare. 
 
 1194. Yo cÈpi sira’mÈdÈya, paresaÑ nisitÈsinÈ. 
 Na so chindati te kÈye, tattha pÈpaphalaÑ kuto. 
 
 1195. CullÈsÊtimahÈkappe, sabbe sujjhanti saÑsaraÑ. 
 AnÈgate tamhi kÈle, saÒÒatopi na sujjhati. 
 
 1196. CaritvÈpi bahuÑ bhadraÑ, neva sujjhantinÈgate. 
 PÈpaÒcepi bahuÑ katvÈ, taÑ khaÓaÑ nÈtivattare. 
 
 1197. Anupubbena no suddhi, kappÈnaÑ cullasÊtiyÈ. 
 NiyatiÑ nÈtivattÈma, velanta’miva sÈgaro”ti. 

 Tattha kÈyÈti sam|hÈ. Avikopinoti vikopetuÑ na sakkÈ. JÊveti jÊvo. 
“JÊvo”tipi pÈÔho, ayameva attho. Satti’me kÈyÈti ime satta kÈyÈ. HaÒÒe 
yevÈpi koci nanti yo haÒÒeyya, sopi nattheva. VÊtivattareti imesaÑ 
sattannaÑ kÈyÈnaÑ antareyeva  
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caranti, chindituÑ na sakkonti. Sira’mÈdÈyÈti paresaÑ sÊsaÑ gahetvÈ. 
NisitÈsinÈti nisitena asinÈ chindati, na so chindatÊti sopi te kÈye na chindati, 
pathavÊ pathavimeva upeti, ÈpÈdayo ÈpÈdike, sukhadukkhajÊvÈ ÈkÈsaÑ 
pakkhandantÊti dasseti. 

 SaÑsaranti mahÈrÈja ime sattÈ imaÑ pathaviÑ ekamaÑsakhalaÑ 
katvÈpi ettake kappe saÑsarantÈ sujjhanti. AÒÒatra hi saÑsÈrÈ satte 
sodhetuÑ samattho nÈma natthi, sabbe saÑsÈreneva sujjhanti. AnÈgate 
tamhi kÈleti yathÈvutte pana etasmiÑ kÈle anÈgate appatte antarÈ saÒÒatopi 
parisuddhasÊlopi na sujjhati. TaÑ khaÓanti taÑ vuttappakÈraÑ kÈlaÑ. 
Anupubbena no suddhÊti amhÈkaÑ vÈde anupubbena suddhi, sabbesaÑ 
amhÈkaÑ anupubbena suddhi bhavissatÊti attho. Iti so ucchedavÈdo attano 
thÈmena sakavÈdaÑ nippadesato kathesÊti. 
 
 1198. Kassapassa vaco sutvÈ, AlÈto eta’dabravi. 
 YathÈ bhadanto bhaÓati, mayhampetaÑva ruccati. 
 
 1199. Ahampi purimaÑ jÈtiÑ, sare saÑsarita’ttano. 
 Pi~galo nÈma’haÑ ÈsiÑ, luddo goghÈtako pure. 
 
 1200. BÈrÈÓasiyaÑ phÊtÈyaÑ, bahuÑ pÈpaÑ mayÈ kataÑ. 
 Bah| mayÈ hatÈ pÈÓÈ, mahiÑsÈ s|karÈ ajÈ. 
 
 1201. Tato cuto idha jÈto, iddhe senÈpatÊkule. 
 Natthi n|na phalaÑ pÈpaÑ, yo’haÑ na nirayaÑ gatoti. 

 Tattha AlÈto eta’dabravÊti so kira Kassapadasabalassa cetiye 
anojapupphadÈmena p|jaÑ katvÈ maraÓasamaye aÒÒena kammena 
yathÈnubhÈvaÑ khitto saÑsÈre saÑsaranto ekassa pÈpakammassa 
nissandena goghÈtakakule nibbattitvÈ bahuÑ pÈpamakÈsi. Athassa 
maraÓakÈle bhasmapaÔicchanno viya aggi ettakaÑ kÈlaÑ ÔhitaÑ taÑ 
puÒÒakammaÑ okÈsamakÈsi. So tassÈnubhÈvena idha nibbattitvÈ taÑ 
vibh|tiÑ patto, jÈtiÑ saranto pana atÊtÈnantarato paraÑ parisarituÑ 
asakkonto “goghÈtakakammaÑ katvÈ idha nibbattosmÊ”ti saÒÒÈya 
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tassa vÈdaÑ upatthambhento idaÑ “yathÈ bhadanto bhaÓatÊ”ti-ÈdivacanaÑ 
abravi. Tattha sare saÑsarita’ttanoti attano saÑsaritaÑ sarÈmi. 
SenÈpatÊkuleti senÈpatikulamhi. 
 
 1202. Athettha bÊjako nÈma, dÈso Èsi paÔaccarÊ1. 
 UposathaÑ upavasanto, guÓasantiku’pÈgami. 
 
 1203. Kassapassa vaco sutvÈ, AlÈtassa ca bhÈsitaÑ. 
 Passasanto muhuÑ uÓhaÑ, rudaÑ ass|ni vattayÊti. 

 Tattha athetthÈti atha ettha etissaÑ MithilÈyaÑ. PaÔaccarÊti daliddo 
kapaÓo ahosi. GuÓasantiku’pÈgamÊti guÓassa santikaÑ kiÒcideva kÈraÓaÑ 
sossÈmÊti upagatoti veditabbo. 
 
 1204. Ta’manupucchi Vedeho, ‘kimatthaÑ samma rodasi. 
 KiÑ te sutaÑ vÈ diÔÔhaÑ vÈ, kiÑ maÑ vedesi vedanan’ti. 

 Tattha kiÑ maÑ vedesi vedananti kiÑ nÈma tvaÑ kÈyikaÑ vÈ 
cetasikaÑ vÈ vedanaÑ pattoyaÑ evaÑ rodanto maÑ vedesi jÈnÈpesi, 
uttÈnameva naÑ katvÈ mayhaÑ ÈcikkhÈhÊti. 
 
 1205. Vedehassa vaco sutvÈ, bÊjako eta’dabravi. 
 ‘Natthi me vedanÈ dukkhÈ, mahÈrÈja suÓohi me. 
 
 1206. Ahampi purimaÑ jÈtiÑ, sarÈmi sukha’mattano. 
 SÈketÈ’haÑ pure ÈsiÑ, bhÈvaseÔÔhi guÓe rato. 
 
 1207. Sammato brÈhmaÓibbhÈnaÑ, saÑvibhÈgarato suci. 
 Na cÈpi pÈpakaÑ kammaÑ, sarÈmi kata’mattano. 
 
 1208. Tato cutÈ’haÑ Vedeha, idha jÈto duritthiyÈ. 
 Gabbhamhi kumbhadÈsiyÈ, yato jÈto suduggato. 
 
 1209. Evampi duggato santo, samacariyaÑ adhiÔÔhito. 
 UpaÉÉhabhÈgaÑ bhattassa, dadÈmi yo me icchati. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÄaccarÊ (SÊ, I), paÔaccharÊ (SyÈ) 
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 1210. CÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ, sadÈ upavasÈma’haÑ. 
 Na cÈpi bh|te hiÑsÈmi, theyyaÑ cÈpi vivajjayiÑ. 
 
 1211. Sabbameva hi n|ne’taÑ, suciÓÓaÑ bhavati nipphalaÑ. 
 NiratthaÑ maÒÒi’daÑ sÊlaÑ, AlÈto bhÈsatÊ yathÈ. 
 
 1212. Kalimeva n|na gaÓhÈmi, asippo dhuttako yathÈ. 
 KaÔaÑ AlÈto gaÓhÈti, kitavo’sikkhito yathÈ. 
 
 1213. DvÈraÑ nappaÔipassÈmi, yena gacchÈmi suggatiÑ. 
 TasmÈ rÈja parodÈmi, sutvÈ KassapabhÈsitanti. 

 Tattha bhÈvaseÔÔhÊti evaÑnÈmako asÊtikoÔivibhavo seÔÔhi. GuÓe ratoti 
guÓamhi rato. Sammatoti sambhÈvito saÑvaÓÓito. SucÊti sucikammo. Idha 
jÈto duritthiyÈti imasmiÑ Mithilanagare daliddiyÈ kapaÓÈya kumbhadÈsiyÈ 
kucchimhi jÈtosmÊti. So kira pubbe KassapabuddhakÈle araÒÒe naÔÔhaÑ 
balibaddaÑ gavesamÈno ekena maggam|Ähena bhikkhunÈ maggaÑ puÔÔho 
tuÓhÊ hutvÈ puna tena pucchito kujjhitvÈ “samaÓa dÈsÈ nÈma mukharÈ honti, 
dÈsena tayÈ bhavitabbaÑ, atimukharosÊ”ti Èha. TaÑ kammaÑ tadÈ vipÈkaÑ 
adatvÈ bhasmacchanno viya pÈvako ÔhitaÑ. MaraÓasamaye aÒÒaÑ kammaÑ 
upaÔÔhÈsi. So yathÈkammaÑ saÑsÈre saÑsaranto ekassa kusalakammassa 
balena sÈkete vuttappakÈro seÔÔhi hutvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni akÈsi. TaÑ 
panassa kammaÑ pathaviyaÑ nihitanidhi viya ÔhitaÑ okÈsaÑ labhitvÈ 
vipÈkaÑ dassati. YaÑ pana tena taÑ bhikkhuÑ akkosantena kataÑ 
pÈpakammaÑ, tamassa tasmiÑ attabhÈve vipÈkaÑ adÈsi. So ajÈnanto 
“itarassa kalyÈÓakammassa balena kumbhadÈsiyÈ kucchimhi nibbattosmÊ”ti 
saÒÒÈya evamÈha. Yato jÈto suduggatoti sohaÑ jÈtakÈlato paÔÔhÈya 
atiduggatoti dÊpeti. 

 SamacariyamadhiÔÔhitoti samacariyÈyameva patiÔÔhitomhi. N|ne’tanti 
ekaÑsena etaÑ. MaÒÒi’daÑ sÊlanti deva idaÑ sÊlaÑ nÈma niratthakaÑ 
maÒÒe. AlÈtoti yathÈ ayaÑ AlÈtasenÈpati “mayÈ purimabhave bahuÑ 
pÈÓÈtipÈtakammaÑ katvÈ senÈpatiÔÔhÈnaÑ laddhan”ti bhÈsati, tena 
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kÈraÓenÈhaÑ niratthakaÑ sÊlanti maÒÒÈmi. KalimevÈti yathÈ asippo 
asikkhito akkhadhutto parÈjayaggÈhaÑ gaÓhÈti, tathÈ n|na gaÓhÈmi, 
purimabhave attano sÈpateyyaÑ nÈsetvÈ idÈni dukkhaÑ anubhavÈmi. 
KassapabhÈsitanti Kassapagottassa acelakassa bhÈsitaÑ sutvÈti vadati. 
 
 1214. BÊjakassa vaco sutvÈ, rÈjÈ A~gati mabravi. 
 Natthi dvÈraÑ sugatiyÈ, niyatiÑ ka~kha bÊjaka. 
 
 1215. SukhaÑ vÈ yadi vÈ dukkhaÑ, niyatiyÈ kira labbhati. 
 SaÑsÈrasuddhi sabbesaÑ, mÈ turittho anÈgate. 
 
 1216. Ahampi pubbe kalyÈÓo, brÈhmaÓibbhesu byÈvaÔo. 
 VohÈra’manusÈsanto, ratihÊno tadantarÈti. 

 Tattha A~gati mabravÊti paÔhamameva itaresaÑ dvinnaÑ, pacchÈ 
bÊjakassÈti tiÓÓaÑ vacanaÑ sutvÈ daÄhaÑ micchÈdiÔÔhiÑ gahetvÈ etaÑ 
“natthi dvÈran”ti-Èdivacanamabravi. NiyatiÑ ka~khÈti samma bÊjaka 
niyatimeva olokehi. CullÈsÊtimahÈkappappamÈÓo kÈloyeva hi satte sodheti, 
tvaÑ atituritoti adhippÈyenevamÈha. AnÈgateti tasmiÑ kÈle asampatte 
antarÈva devalokaÑ gacchÈmÊti mÈ turittho. ByÈvaÔoti brÈhmaÓesu ca 
gahapatikesu ca tesaÑyeva kÈyaveyyÈvaccadÈnÈdikammakaraÓena byÈvaÔo 
ahosiÑ. VohÈranti vinicchayaÔÔhÈne nisÊditvÈ rÈjakiccaÑ1 vohÈraÑ 
anusÈsantova. RatihÊno tadantarÈti ettakaÑ kÈlaÑ kÈmaguÓaratiyÈ 
parihÊnoti. 

 EvaÒca pana vatvÈ “bhante Kassapa mayaÑ ettakaÑ kÈlaÑ pamajjimhÈ, 
idÈni pana amhehi Ècariyo laddho, ito paÔÔhÈya kÈmaratimeva 
anubhavissÈma, tumhÈkaÑ santike ito uttari dhammassavanampi no papaÒco 
bhavissati, tiÔÔhatha tumhe, mayaÑ gamissÈmÈ”ti Èpucchanto Èha– 
 
 1217. “Punapi bhante dakkhemu, sa~gati ce bhavissatÊ”ti. 

 Tattha sa~gati ceti ekasmiÑ ÔhÈne ce no samÈgamo bhavissati,no ce, 
asati puÒÒaphale kiÑ tayÈ diÔÔhenÈti. 

______________________________________________________________ 
 1. RÈjakicce (SÊ, I) 
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 IdaÑ vatvÈna Vedeho, paccagÈ sanivesananti. 

 Tattha sanivesananti bhikkhave idaÑ vacanaÑ VedeharÈjÈ vatvÈ rathaÑ 
abhiruyha attano nivesanaÑ CandakapÈsÈdatalameva paÔigato. 
 RÈjÈ paÔhamaÑ guÓasantikaÑ gantvÈ taÑ vanditvÈ paÒhaÑ pucchi. 
Œgacchanto pana avanditvÈva Ègato. GuÓo attano aguÓatÈya vandanampi 
nÈlattha, piÓÉÈdikaÑ sakkÈraÑ kimeva lacchati. RÈjÈpi taÑ rattiÑ 
vÊtinÈmetvÈ punadivase amacce sannipÈtetvÈ “kÈmaguÓe me upaÔÔhÈpetha, 
ahaÑ ito paÔÔhÈya kÈmaguÓasukhameva anubhavissÈmi, na me aÒÒÈni 
kiccÈni ÈrocetabbÈni, vinicchayakiccaÑ asuko ca asuko ca karot|”ti vatvÈ 
kÈmaratimatto1 ahosi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1218. “Tato ratyÈ vivasÈne, upaÔÔhÈnampi A~gati. 
 Amacce sannipÈtetvÈ, idaÑ vacana’mabravi. 
 
 1219. ‘Candake me vimÈnasmiÑ, sadÈ kÈme vidhentu me. 
 MÈ upagacchuÑ2 atthesu, guyhappakÈsiyesu ca. 
 
 1220. Vijayo ca SunÈmo ca, senÈpati AlÈtako. 
 Ete atthe nisÊdantu, vohÈrakusalÈ tayo’. 
 
 1221. IdaÑ vatvÈna Vedeho, kÈmeva bahumaÒÒatha. 
 Na cÈpi brÈhmaÓibbhesu, atthe kismiÒci byÈvaÔo”ti. 

 Tattha upaÔÔhÈnamhÊti attano upaÔÔhÈnaÔÔhÈne. Candake meti mama 
santake CandakapÈsÈde. Vidhentu meti niccaÑ mayhaÑ kÈme saÑvidahantu 
upaÔÔhapentu. GuyhappakÈsiyes|ti guyhesupi pakÈsiyesupi atthesu 
uppannesu maÑ keci mÈ upagacchuÑ3. Attheti atthakaraÓe 
vinicchayaÔÔhÈne. NisÊdant|ti mayÈ kattabbakiccassa karaÓatthaÑ sesa-
amaccehi saddhiÑ nisÊdant|ti. 
 
 1222. Tato dvesattarattassa, Vedehassa’trajÈ piyÈ. 
 RÈjadhÊtÈ RucÈ nÈma, dhÈtimÈtara’mabravi. 
______________________________________________________________ 
 1. KÈmaratiparo (SÊ, I) 2. Upagaccha (Ka) 3. Kenaci mÈ upagaccha (Ka) 
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 1223. Ala~karotha maÑ khippaÑ, sakhiyo cÈ’la~karontu me. 
 Suve pannaraso dibyo, gacchaÑ issarasantike. 
 
 1224. TassÈ mÈlyaÑ abhihariÑsu, candanaÒca mahÈrahaÑ. 
 MaÓisa~khamuttÈratanaÑ, nÈnÈratte ca ambare. 
 
 1225. TaÒca soÓÓamaye pÊÔhe, nisinnaÑ bahuki’tthiyo. 
 Parikiriya asobhiÑsu, rucaÑ ruciravaÓÓininti. 

 Tattha tatoti tato raÒÒo kÈmapa~ke laggitadivasato paÔÔhÈya. 
DvesattarattassÈti cuddasame divase. DhÈtimÈtara’mabravÊti pitu santikaÑ 
gantukÈmÈ hutvÈ dhÈtimÈtaramÈha. SÈ kira cÈtuddase cÈtuddase 
paÒcasatakumÈrikÈhi parivutÈ dhÈtigaÓaÑ ÈdÈya mahantena sirivilÈsena 
attano sattabh|mikÈ rativaÉÉhanapÈsÈdÈ oruyha pitu dassanatthaÑ 
CandakapÈsÈdaÑ gacchati. Atha naÑ pitÈ disvÈ tuÔÔhamÈnaso hutvÈ 
mahÈsakkÈraÑ kÈretvÈ uyyojento “amma dÈnaÑ dehÊ”ti sahassaÑ datvÈ 
uyyojeti. SÈ attano nivesanaÑ ÈgantvÈ punadivase uposathikÈ hutvÈ 
kapaÓaddhikavaÓibbakayÈcakÈnaÑ mahÈdÈnaÑ deti. RaÒÒÈ kirassÈ eko 
janapadopi dinno. Tato Èyena sabbakiccÈni karoti. TadÈ pana “raÒÒÈ kira 
guÓaÑ ÈjÊvakaÑ nissÈya micchÈdassanaÑ gahitan”ti sakalanagare 
ekakolÈhalaÑ ahosi. TaÑ pavattiÑ RucÈya dhÈtiyo sutvÈ rÈjadhÊtÈya 
ÈrocayiÑsu “ayye pitarÈ kira te ÈjÊvakassa kathaÑ sutvÈ micchÈdassanaÑ 
gahitaÑ, so kira cat|su nagaradvÈresu dÈnasÈlÈyo viddhaÑsÈpetvÈ 
parapariggahitÈ1 itthiyo ca kumÈrikÈyo ca pasayhakÈrena gaÓhituÑ ÈÓÈpeti, 
rajjaÑ na vicÈreti, kÈmamattoyeva kira jÈto”ti. SÈ taÑ kathaÑ sutvÈ 
anattamanÈhutvÈ “kathaÑ hi nÈma me tÈto apagatasukkadhammaÑ nillajjaÑ 
naggabhoggaÑ upasa~kamitvÈ paÒhaÑ pucchissati, nanu 
dhammikasamaÓabrÈhmaÓe kammavÈdino upasa~kamitvÈ pucchitabbo siyÈ, 
ÔhapetvÈ kho pana maÑ aÒÒo mayhaÑ pitaraÑ micchÈdassanÈ apanetvÈ 
sammÈdassane patiÔÔhÈpetuÑ samattho nÈma natthi. AhaÒhi atÊtÈ satta, 
anÈgatÈ sattÈti cuddasa jÈtiyo anussarÈmi, tasmÈ pubbe mayÈ kataÑ 
pÈpakammaÑ kathetvÈ pÈpakammassa phalaÑ dassentÊ mama  
______________________________________________________________ 
 1. SapariggahitÈ (Ka) 
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pitaraÑ micchÈdassanÈ mocessÈmi1. Sace pana ajjeva gamissÈmi, atha maÑ 
pitÈ ‘amma tvaÑ pubbe aÉÉhamÈse Ègacchasi, ajja kasmÈ evaÑ lahu 
ÈgatÈsÊ’ti vakkhati. Tatra sace ahaÑ ‘tumhehi kira micchÈdassanaÑ 
gahitan’ti sutvÈ ‘ÈgatamhÊ’ti vakkhÈmi, na me vacanaÑ garuÑ katvÈ 
gaÓhissati, tasmÈ ajja agantvÈ ito cuddasame divase kÈÄapakkheyeva kiÒci 
ajÈnantÊ viya pubbe gamanÈkÈreneva gantvÈ ÈgamanakÈle dÈnavattatthÈya 
sahassaÑ yÈcissÈmi, tadÈ me pitÈ diÔÔhiyÈ gahitabhÈvaÑ kathessati. Atha 
naÑ ahaÑ attano balena micchÈdiÔÔhiÑ chaÉÉÈpessÈmÊ”ti cintesi, tasmÈ 
cuddasame divase pitu santikaÑ gantukÈmÈ hutvÈ evamÈha. 

 Tattha sakhiyo cÈti sahÈyikÈyopi me paÒcasatÈ kumÈrikÈyo ekÈyekaÑ 
asadisaÑ katvÈ nÈnÈla~kÈrehi nÈnÈvaÓÓehi pupphagandhavilepanehi 
ala~karont|ti. Dibyoti dibbasadiso, devatÈsannipÈtapaÔimaÓÉitotipi dibbo. 
Gacchanti mama dÈnavattaÑ ÈharÈpetuÑ videhissarassa pitu santikaÑ 
gamissÈmÊti. AbhihariÑs|ti soÄasahi gandhodakaghaÔehi nhÈpetvÈ 
maÓÉanatthÈya abhihariÑsu. ParikiriyÈti parivÈretvÈ. AsobhiÑs|ti sujaÑ2 
parivÈretvÈ ÔhitÈ devakaÒÒÈ viya taÑ divasaÑ ativiya asobhiÑs|ti. 
 
 1226. SÈ ca sakhimajjhagatÈ, sabbÈbharaÓabh|sitÈ. 
 SateratÈ abbhamiva, CandakaÑ pÈvisÊ RucÈ. 
 
 1227. Upasa~kamitvÈ VedehaÑ, vanditvÈ vinaye rataÑ. 
 SuvaÓÓakhacite pÊÔhe, ekamantaÑ upÈvisÊti. 

 Tattha upÈvisÊti pitu vasanaÔÔhÈnaÑ CandakapÈsÈdaÑ pÈvisi. 
SuvaÓÓakhaciteti sattaratanakhacite suvaÓÓamaye pÊÔhe3. 
 
 1228. TaÒca disvÈna Vedeho, accharÈnaÑ’va sa~gamaÑ. 
 RucaÑ sakhimajjhagataÑ, idaÑ vacana’mabravi. 
 
 1229. ‘Kacci ramasi pÈsÈde, antopokkharaÓiÑpati. 
 Kacci bahuvidhaÑ khajjaÑ, sadÈ abhiharanti te. 
______________________________________________________________ 
 1. PitaraÑ bodhessÈmi (SÊ, SyÈ, I) 2. RucaÑ (SyÈ, Ka) 
 3. SuvaÓÓavikateti sattaratanavicitte suvaÓÓakhacite (SÊ, I) 
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 1230. Kacci bahuvidhaÑ mÈlyaÑ, ocinitvÈ kumÈriyo. 
 Gharake karotha paccekaÑ, khiÉÉÈratiratÈ muhuÑ. 
 
 1231. Kena vÈ vikalaÑ tuyhaÑ, kiÑ khippaÑ Èharanti te. 
 Mano karassu kuÉÉamukhÊ, api candasamamhipÊ’ti. 
 Tattha sa~gamanti accharanaÑ sa~gamaÑ viya samÈgamaÑ disvÈ. 
PÈsÈdeti amma mayÈ tuyhaÑ Vejayantasadiso RativaÉÉhanapÈsÈdo kÈrito, 
kacci tattha ramasi. AntopokkharaÓiÑ patÊti antovatthusmiÒÒeva te mayÈ 
NandÈpokkharaÓÊpaÔibhÈgÈpokkharaÓÊ kÈritÈ, kacci taÑ pokkharaÓiÑ 
paÔicca udakakÊÄaÑ kÊÄantÊ ramasi. MÈlyanti amma ahaÑ tuyhaÑ devasikaÑ 
paÒcavÊsati pupphasamugge pahiÓÈmi, kacci tumhe sabbÈpi kumÈrikÈyo taÑ 
mÈlyaÑ ocinitvÈ ganthitvÈ abhiÓhaÑ khiÉÉÈratiratÈ hutvÈ paccekaÑ 
gharake karotha, “idaÑ sundaraÑ, idaÑ1 sundarataran”ti pÈÔiyekkaÑ 
sÈrambhena vÈyapupphagharakÈni2 pupphagabbhe ca 
pupphÈsanapupphasayanÈni ca kacci karothÈti pucchati. 

 Vikalanti vekallaÑ. Mano karass|ti cittaÑ uppÈdehi. KuÉÉamukhÊti 
sÈsapakakkehi3 pasÈditamukhatÈya taÑ evamÈha. Itthiyo hi mukhavaÓÓaÑ 
pasÈdentiyo duÔÔhalohitamukhad|sitapÊÄakÈharaÓatthaÑ paÔhamaÑ 
sÈsapakakkena mukhaÑ vilimpanti, tato lohitassa samakaraÓatthaÑ 
mattikÈkakkena, tato chavipasÈdanatthaÑ tilakakkena. CandasamamhipÊti 
candato dullabhataro nÈma natthi, tÈdisepi ruciÑ katvÈ mamÈcikkha, 
sampÈdessÈmi teti. 
 
 1232. Vedehassa vaco sutvÈ, RucÈ pitara’mabravi. 
 SabbametaÑ mahÈrÈja, labbhati’ssarasantike. 
 
 1233. Suve pannaraso dibyo, sahassaÑ Èharantu me. 
 YathÈdinnaÒca dassÈmi, dÈnaÑ sabbavaÓÊsva’hanti. 

 Tattha sabbavaÓÊsva’hanti sabbavaÓibbakesu ahaÑ dassÈmi. 
 
 1234. RucÈya vacanaÑ sutvÈ, rÈjÈ A~gati mabravi. 
 BahuÑ vinÈsitaÑ vittaÑ, niratthaÑ aphalaÑ tayÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. AhaÑ sundaraÑ, ahaÑ (SÊ, SyÈ) 
 2. SÈrambhena viya pupphagharakÈni (SÊ, SyÈ), sÈrambhe viya pupphagharakÈni (I) 
 3. SÈsapakuÉÉena (SÊ, I) 
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 1235. Uposathe1 vasaÑ niccaÑ, annapÈnaÑ na bhuÒjasi. 
 Niyate’taÑ abhuttabbaÑ, natthi puÒÒaÑ abhuÒjatoti. 

 Tattha A~gati mabravÊti bhikkhave so A~gatirÈjÈ pubbe ayÈcitopi 
“amma dÈnaÑ dehÊ”ti sahassaÑ datvÈ taÑ divasaÑ yÈcitopi 
micchÈdassanassa gahitattÈ adatvÈ idaÑ “bahuÑ vinÈsitan”ti-ÈdivacanaÑ 
abravi. Niyate’taÑ abhuttabbanti etaÑ niyativasena tayÈ abhuÒjitabbaÑ 
bhavissati, bhuÒjantÈnampi abhuÒjantÈnampi puÒÒaÑ natthi. Sabbe hi2 
cullÈsÊtimahÈkappe atikkamitvÈva sujjhanti3. 
 
 1236. BÊjakopi hi sutvÈna, tadÈ KassapabhÈsitaÑ. 
 passasanto muhuÑ uÓhaÑ, rudaÑ ass|ni vattayi. 
 
 1237. YÈva Ruce jÊvamÈnÈ4, mÈ bhatta’mapanÈmayi. 
 Natthi bhadde paro loko, kiÑ niratthaÑ vihaÒÒasÊti. 

 Tattha bÊjakopÊti bÊjakopi pubbe kalyÈÓakammaÑ katvÈ tassa 
nissandena dÈsikucchiyaÑ nibbattoti bÊjakavatthumpissÈ udÈharaÓatthaÑ 
Èhari. Natthi bhaddeti bhadde guÓÈcariyo evamÈha “natthi ayaÑ loko, natthi 
paro loko, natthi mÈtÈ, natthi pitÈ, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi loke 
samaÓabrÈhmaÓÈ sammaggatÈ sammÈpaÔipannÈ”ti. Paraloke hi sati 
idhalokopi nÈma bhaveyya, soyeva ca natthi. MÈtÈpit|su santesu 
puttadhÊtaro nÈma bhaveyyuÑ, teyeva ca natthi. Dhamme sati 
dhammikasamaÓabrÈhmaÓÈ bhaveyyuÑ, teyeva ca natthi. KiÑ dÈnaÑ dentÊ 
sÊlaÑ rakkhantÊ niratthaÑ vihaÒÒasÊti. 
 
 1238. Vedehassa vaco sutvÈ, RucÈ ruciravaÓÓinÊ. 
 JÈnaÑ pubbÈparaÑ dhammaÑ, pitaraÑ eta’dabravi. 
 
 1239. Sutameva pure Èsi, sakkhi diÔÔha’midaÑ mayÈ. 
 BÈl|pasevÊ yo hoti, bÈlova samapajjatha. 
______________________________________________________________ 
 1. UposathaÑ (SÊ) 2. Sabbehi (SÊ, SyÈ, I) 
 3. visujjhitabbanti (SÊ, I), sujjhitabbanti (SyÈ) 4. JÊvasi no (SÊ, SyÈ, I) 
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 1240. M|Äho hi m|Äha’mÈgamma, bhiyyo mohaÑ nigacchati. 
 Patir|paÑ AlÈtena, bÊjakena ca muyhitunti. 

 Tattha pubbÈparaÑ dhammanti bhikkhave pitu vacanaÑ sutvÈ RucÈ 
rÈjadhÊtÈ atÊte sattajÈtivasena pubbadhammaÑ, anÈgate sattajÈtivasena 
anÈgatadhammaÒca jÈnantÊ pitaraÑ micchÈdiÔÔhito mocetukÈmÈ etaÑ 
“sutamevÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha samapajjathÈti yo puggalo bÈl|pasevÊ hoti, so 
bÈlova samapajjatÊti etaÑ mayÈ pubbe sutameva, ajja pana paccakkhato 
diÔÔhaÑ. M|Ähoti maggam|ÄhaÑ Ègamma maggam|Äho viya diÔÔham|ÄhaÑ 
Ègamma diÔÔhim|Ähopi uttari mohaÑ nigacchati, m|Ähataro hoti. AlÈtenÈti 
deva tumhehi jÈtigottakulapadesa-issariyapuÒÒapaÒÒÈhÊnena AlÈtasenÈpatinÈ 
accantahÊnena duppaÒÒena bÊjakadÈsena ca gÈmadÈrakasadisaÑ ahirikaÑ 
bÈlaÑ guÓaÑ ÈjÊvakaÑ Ègamma muyhituÑ patir|paÑ anucchavikaÑ, kiÑ te 
na muyhissantÊti. 

 EvaÑ te ubhopi garahitvÈ diÔÔhito mocetukÈmatÈya pitaraÑ vaÓÓentÊ 
Èha– 
 
 1241. “TvaÒca devÈ’si sappaÒÒo, dhÊro atthassa kovido. 
 KathaÑ bÈlebhi sadisaÑ, hÊnadiÔÔhiÑ upÈgami. 
 
 1242. Sacepi saÑsÈrapathena sujjhati, 
 NiratthiyÈ sabbajjÈ guÓassa. 
 KÊÔova aggiÑ jalitaÑ apÈpataÑ, 
 Upapajjati moham|Äho naggabhÈvaÑ. 
 
 1243. SaÑsÈrasuddhÊti pure niviÔÔhÈ, 
 KammaÑ vid|senti bah| ajÈnaÑ. 
 Pubbe kalÊ duggahitova’natthÈ1, 
 DummocayÈ balisÈ ambujovÈ”ti. 

 Tattha sappaÒÒoti 
yasavayapuÒÒatitthÈvÈsayonisomanasikÈrasÈkacchÈvasena laddhÈya paÒÒÈya 
sappaÒÒo, teneva kÈraÓena dhÊro, dhÊratÈya atthÈnatthassa kÈraÓÈkÈraÓassa 
kovido. BÈlebhi sadisanti yathÈ te bÈlÈ upagatÈ, tathÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Duggahitova atthÈ (Si, I, Ka) 
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kathaÑ tvaÑ hÊnadiÔÔhiÑ upagato. ApÈpatanti api ÈpataÑ, patantoti attho. 
idaÑ vuttaÑ hoti–tÈta saÑsÈrena suddhÊti laddhiyÈ sati yathÈ paÔa~gakÊÔo 
rattibhÈge jalitaÑ aggiÑ disvÈ tappaccayaÑ dukkhaÑ ajÈnitvÈ mohena 
tattha patanto mahÈdukkhaÑ Èpajjati, tathÈ guÓopi paÒca kÈmaguÓe pahÈya 
moham|Äho nirassÈdaÑ naggabhÈvaÑ upapajjati. 

 Pure niviÔÔhÈti tÈta saÑsÈrena suddhÊti kassaci vacanaÑ asutvÈ1 
paÔhamameva niviÔÔhÈ natthi, sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalanti 
gahitattÈ bah| janÈ ajÈnantÈ kammaÑ vid|sentÈ kammaphalampi 
vid|sentiyeva, evaÑ tesaÑ pubbe gahito kali parÈjayagÈho duggahitova 
hotÊti attho. DummocayÈ balisÈ ambujovÈti te pana evaÑ ajÈnantÈ 
micchÈdassanena anatthaÑ gahetvÈ ÔhitÈ bÈlÈ yathÈ nÈma balisaÑ gilitvÈ 
Ôhito maccho balisÈ dummocayo hoti, evaÑ tamhÈ anatthÈ dummocayÈ 
honti. 

 Uttaripi udÈharaÓaÑ ÈharantÊ Èha– 
 
 1244. “UpamaÑ te karissÈmi, mahÈrÈja tavatthiyÈ. 
 UpamÈya midhe’kacce, atthaÑ jÈnanti paÓÉitÈ. 
 
 1245. VÈÓijÈnaÑ yathÈ nÈvÈ, appamÈÓabharÈ garu. 
 AtibhÈraÑ samÈdÈya, aÓÓave avasÊdati. 
 
 1246. Evameva naro pÈpaÑ, thokaÑ thokampi ÈcinaÑ. 
 AtibhÈraÑ samÈdÈya, niraye avasÊdati. 
 
 1247. Na tÈva bhÈro parip|ro, AlÈtassa mahÊpati. 
 ŒcinÈti ca taÑ pÈpaÑ, yena gacchati duggatiÑ. 
 
 1248. Pubbeva’ssa kataÑ puÒÒaÑ, AlÈtassa mahÊpati. 
 Tasseva deva nissando, yaÒce’so labhate sukhaÑ. 
 
 1249. KhÊyate cassa taÑ puÒÒaÑ, tathÈ hi aguÓe rato. 
 UjumaggaÑ avahÈya, kummaggamanudhÈvati. 
______________________________________________________________ 
 1. KassapavacanaÑ sutvÈ (SyÈ), kassaci vacanaÑ sutvÈ vÈ asutvÈ vÈ (Ka) 

 



 JÈtakaÔÔhakathÈ 125 

 1250. TulÈ yathÈ paggahitÈ, ohite tulamaÓÉale. 
 Unnameti tulÈsÊsaÑ, bhÈre oropite sati. 
 
 1251. Evameva naro puÒÒaÑ, thokaÑ thokampi ÈcinaÑ.  
 SaggÈtimÈno dÈsova, bÊjako sÈtave rato”ti. 
 Tattha nirayeti aÔÔhavidhe mahÈniraye soÄasavidhe Ussadaniraye 
Lokantaraniraye ca. BhÈroti tÈta na tÈva AlÈtassa akusalabhÈro p|rati. 
TassevÈti tassa pubbe katassa puÒÒasseva nissando, yaÑ so AlÈtasenÈpati 
ajja sukhaÑ labhati. Na hi tÈta etaÑ goghÈtakakammassa phalaÑ. 
PÈpakammassa hi nÈma vipÈko iÔÔho kanto bhavissatÊti aÔÔhÈnametaÑ. 
AguÓe ratoti tathÈhesa idÈni akusalakamme rato. Ujumagganti 
dasakusalakammapathamaggaÑ. Kummagganti nirayagÈmi-akusalamaggaÑ. 
 Ohite tulamaÓÉaleti bhaÓÉapaÔicchanatthÈya tulamaÓÉale laggetvÈ 
Ôhapite. UnnametÊti uddhaÑ ukkhipati. Œcinanti thokaÑ thokampi puÒÒaÑ 
Ècinanto pÈpabhÈraÑ otÈretvÈ naro kalyÈÓakammassa sÊsaÑ ukkhipitvÈ 
devalokaÑ gacchati. SaggÈtimÈnoti sagge atimÈno saggasampÈpake 
sÈtaphale kalyÈÓakamme abhirato. “SaggÈdhimÈno”tipi pÈÔho, saggaÑ 
adhikÈraÑ katvÈ Ôhitacittoti attho. SÈtaveratoti esa bÊjakadÈso sÈtave1 
madhuravipÈke kusaladhammeyeva rato. So imassa pÈpakammassa 
khÊÓakÈle kalyÈÓakammassa phalena devaloke nibbattissati. 
 YaÒcesa idÈni dÈsattaÑ upagato, na taÑ kalyÈÓakammassa phalena. 
DÈsattasaÑvattanikaÒhissa pubbe kataÑ pÈpaÑ bhavissatÊti niÔÔhamettha 
gantabbanti imamatthaÑ pakÈsentÊ Èha– 
 
 1252. “Ya’majja2 bÊjako dÈso, dukkhaÑ passati attani. 
 Pubbeva’ssa kataÑ pÈpaÑ, ta’meso paÔisevati. 
 
 1253. KhÊyate cassa taÑ pÈpaÑ, tathÈ hi vinaye rato. 
 KassapaÒca samÈpajja, mÈ hevu’ppatha’mÈgamÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. SÈte (SÊ) 2. YaÒcajja (SÊ, SyÈ) 
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 Tattha mÈ hevu’ppatha’mÈgamÈti tÈta tvaÑ imaÑ naggaÑ 
KassapÈjÊvakaÑ upagantvÈ mÈ heva nirayagÈmiÑ uppathaÑ agamÈ, mÈ 
pÈpamakÈsÊti pitaraÑ ovadati. 

 IdÈnissa pÈp|pasevanÈya dosaÑ kalyÈÓamitt|pasevanÈya ca guÓaÑ 
dassentÊ Èha– 
 
 1254. “YaÑ yaÑ hi rÈja bhajati, santaÑ vÈ1 yadi vÈ asaÑ. 
 SÊlavantaÑ visÊlaÑ vÈ, vasaÑ tasseva gacchati. 
 
 1255. YÈdisaÑ kurute mittaÑ, yÈdisaÑ c|pasevati. 
 Sopi tÈdisako hoti, sahavÈso hi tÈdiso. 
 
 1256. SevamÈno sevamÈnaÑ, samphuÔÔho samphusaÑ paraÑ. 
 Saro diddho kalÈpaÑva, alitta’mupalimpati. 
 UpalepabhayÈ dhÊro, neva pÈpasakhÈ siyÈ. 
 
 1257. P|timacchaÑ kusaggena, yo naro upanayhati. 
 KusÈpi p|ti vÈyanti, evaÑ bÈl|pasevanÈ. 
 
 1258. TagaraÒca palÈsena, yo naro upanayhati. 
 PattÈpi surabhi vÈyanti, evaÑ dhÊr|pasevanÈ. 
 
 1259. TasmÈ pattapuÔasseva, ÒatvÈ sampÈka’mattano. 
 Asante nopaseveyya, sante seveyya paÓÉito. 
 Asanto nirayaÑ nenti, santo pÈpenti suggatin”ti. 

 Tattha santaÑ vÈti sappurisaÑ vÈ. Yadi vÈ asanti asappurisaÑ vÈ. Saro 
diddho kalÈpaÑvÈti mahÈrÈja yathÈ nÈma halÈhalavisalitto saro sarakalÈpe 
khitto sabbaÑ taÑ visena alittampi sarakalÈpaÑ limpati, visadiddhameva 
karoti, evameva pÈpamitto pÈpaÑ sevamÈno attÈnaÑ sevamÈnaÑ paraÑ, 
tena samphuÔÔho taÑ samphusaÑ alittaÑ pÈpena purisaÑ attanÈ 
ekajjhÈsayaÑ karonto upalimpati. P|ti vÈyantÊti tassa te kusÈpi duggandhÈ 
vÈyanti. TagaraÒcÈti tagaraÒca aÒÒaÒca gandhasampannaÑ gandhajÈtaÑ. 
Evanti evar|pÈ dhÊr|pasevanÈ. DhÊro hi attÈnaÑ sevamÈnaÑ dhÊrameva 
karoti. 
______________________________________________________________ 
 1. SataÑ vÈ (SÊ, I, Ka) 
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 TasmÈ pattapuÔassevÈti yasmÈ tagarÈdipaliveÔhamÈnÈni paÓÓÈnipi 
sugandhÈni honti, tasmÈ palÈsapattapuÔasseva paÓÉit|pasevanena ahampi 
paÓÉito bhavissÈmÊti evaÑ. ©atvÈ sampÈka’mattanoti attano paripÈkaÑ 
paÓÉitabhÈvaÑ parimÈÓaÑ ÒatvÈ asante pahÈya paÓÉite sante seveyya. 
“NirayaÑ nentÊ”ti ettha DevadattÈdÊhi nirayaÑ, “pÈpenti suggatin”ti ettha 
SÈriputtattherÈdÊhi sugatiÑ nÊtÈnaÑ vasena udÈharaÓÈni ÈharitabbÈni. 

 EvaÑ rÈjadhÊtÈ chahi gÈthÈhi pitu dhammaÑ kathetvÈ idÈni atÊte attanÈ 
anubh|taÑ dukkhaÑ dassentÊ Èha– 
 
 1260. “Ahampi jÈtiyo satta, sare saÑsarita’ttano. 
 AnÈgatÈpi satteva, yÈ gamissaÑ ito cutÈ. 
 
 1261. YÈ me sÈ sattamÊ jÈti, ahu pubbe janÈdhipa. 
 KammÈraputto Magadhesu, ahuÑ RÈjagahe pure. 
 
 1262. PÈpaÑ sahÈya’mÈgamma, bahuÑ pÈpaÑ kataÑ mayÈ. 
 ParadÈrassa heÔhento, carimhÈ amarÈ viya. 
 
 1263. TaÑ kammaÑ nihitaÑ aÔÔhÈ, bhasmacchannova pÈvako. 
 Atha aÒÒehi kammehi, ajÈyiÑ viÑsabh|miyaÑ. 
 
 1264. KosambiyaÑ seÔÔhikule, iddhe phÊte mahaddhane. 
 Ekaputto mahÈrÈja, niccaÑ sakkatap|jito. 
 
 1265. Tattha mittaÑ asevissaÑ, sahÈyaÑ sÈtave rataÑ. 
 PaÓÉitaÑ sutasampannaÑ, so maÑ atthe nivesayi. 
 
 1266. CÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ, bahuÑ rattiÑ upÈvasiÑ. 
 TaÑ kammaÑ nihitaÑ aÔÔhÈ, nidhÊva udakantike. 
 
 1267. Atha pÈpÈna kammÈnaÑ, yametaÑ Magadhe kataÑ. 
 PhalaÑ pariyÈga maÑ pacchÈ, bhutvÈ duÔÔhavisaÑ yathÈ. 
 
 1268. Tato cutÈ’haÑ Vedeha, Roruve niraye ciraÑ. 
 SakammunÈ apaccissaÑ, taÑ saraÑ na sukhaÑ labhe. 
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 1269. BahuvassagaÓe tattha, khepayitvÈ bahuÑ dukhaÑ. 
 BhinnÈgate ahuÑ rÈja, chagalo uddhatapphalo”ti. 

 Tattha sattÈti mahÈrÈja idhalokaparalokÈ nÈma sukatadukkaÔÈnaÒca 
phalaÑ nÈma atthi. Na hi saÑsÈro satte sodhetuÑ sakkoti, sakammunÈ eva 
sattÈ sujjhanti. AlÈtasenÈpati ca bÊjakadÈso ca ekameva jÈtiÑ anussaranti. 
Na kevalaÑ eteva jÈtiÑ saranti, ahampi atÊte satta jÈtiyo attano saÑsaritaÑ 
sarÈmi, anÈgatepi ito gantabbÈ satteva jÈnÈmi. YÈ me sÈti yÈ sÈ mama atÊte 
sattamÊ jÈti Èsi. KammÈraputtoti tÈya jÈtiyÈ ahaÑ Magadhesu 
RÈjagahanagare suvaÓÓakÈraputto ahosiÑ. 

 ParadÈrassa heÔhentoti paradÈraÑ heÔhentÈ paresaÑ rakkhitagopite 
varabhaÓÉe aparajjhantÈ1. AÔÔhÈti taÑ tadÈ mayÈ kataÑ pÈpakammaÑ 
okÈsaÑ alabhitvÈ okÈse sati vipÈkadÈyakaÑ hutvÈ bhasmapaÔicchanno aggi 
viya nihitaÑ aÔÔhÈsi. VaÑsabh|miyanti vaÑsaraÔÔhe. Ekaputtoti 
asÊtikoÔivibhave seÔÔhikule ahaÑ ekaputtakova ahosiÑ. SÈtave ratanti 
kalyÈÓakamme abhirataÑ. So manti so sahÈyako maÑ atthe kusalakamme 
patiÔÔhÈpesi. 

 TaÑ kammanti tampi me kataÑ kalyÈÓakammaÑ tadÈ okÈsaÑ 
alabhitvÈ okÈse sati vipÈkadÈyakaÑ hutvÈ udakantike nidhi viya nihitaÑ 
aÔÔhÈsi. Yametanti atha mama santakesu pÈpakammesu yaÑ etaÑ mayÈ 
Magadhesu paradÈrikakammaÑ kataÑ, tassa phalaÑ pacchÈ maÑ pariyÈga 
upagatanti attho. YathÈ kiÑ? BhutvÈ duÔÔhavisaÑ yathÈ, yathÈ savisaÑ 
bhojanaÑ bhuÒjitvÈ Ôhitassa taÑ duÔÔhaÑ kakkhaÄaÑ halÈhalaÑ visaÑ 
kuppati, tathÈ maÑ pariyÈgatanti2 attho. Tatoti tato KosambiyaÑ 
seÔÔhikulato. TaÑ saranti taÑ tasmiÑ niraye anubh|tadukkhaÑ sarantÊ 
cittasukhaÑ nÈma na labhÈmi, bhayameva me uppajjati. BhinnÈgateti 
bhinnÈgate nÈma raÔÔhe3. Uddhatapphaloti uddhatabÊjo. 

 So pana chagalako balasampanno ahosi. PiÔÔhiyaÑ abhiruyhapi naÑ 
vÈhayiÑsu, yÈnakepi yojayiÑsu. ImamatthaÑ pakÈsentÊ Èha– 
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 1270. “SÈtaputtÈ mayÈ v|ÄhÈ, piÔÔhiyÈ ca rathena ca. 
 Tassa kammassa nissando, paradÈragamanassa me”ti. 

 Tattha sÈtaputtÈti amaccaputtÈ. Tassa kammassÈti deva Roruve 
mahÈniraye paccanaÒca chagalakakÈle bÊjuppÈÔanaÒca 
piÔÔhivÈhanayÈnakayojanÈni ca sabbopesa tassa nissando paradÈragamanassa 
meti. 

 Tato pana cavitvÈ araÒÒe kapiyoniyaÑ paÔisandhiÑ gaÓhi. Atha naÑ 
jÈtadivase y|thapatino dassesuÑ. So “Ènetha me puttan”ti daÄhaÑ gahetvÈ 
tassa viravantassa dantehi phalÈni uppÈÔesi. TamatthaÑ pakÈsentÊ Èha– 
 
 1271. “Tato cutÈ’haÑ Vedeha, kapi ÈsiÑ brahÈvane. 
 NiluÒcitaphaloyeva, y|thapena pagabbhinÈ. 
 Tassa kammassa nissando, paradÈragamanassa me”ti. 

 Tattha niluÒcitaphaloyevÈti1 tatrapÈhaÑ pagabbhena y|thapatinÈ 
luÒcitvÈ uppÈÔitaphaloyeva ahosinti attho. 

 Atha aparÈpi jÈtiyo dassentÊ Èha– 
 
 1272. “Tato cutÈ’haÑ Vedeha, dassanesu pas| ahuÑ. 
 NiluÒcito javo bhadro, yoggaÑ v|ÄhaÑ ciraÑ mayÈ. 
 Tassa kammassa nissando, paradÈragamanassa me. 
 
 1273. Tato cutÈ’haÑ Vedeha, vajjÊsu kula’mÈgamÈ. 
 NevitthÊ na pumÈ ÈsiÑ, manussatte sudullabhe. 
 Tassa kammassa nissando, paradÈragamanassa me. 
 
 1274. Tato cutÈ’haÑ Vedeha, ajÈyiÑ Nandane vane. 
 Bhavane TÈvatiÑsÈ’haÑ, accharÈ kÈmavaÓÓinÊ. 
 
 1275. VicitravatthÈbharaÓÈ, ÈmuttamaÓikuÓÉalÈ. 
 KusalÈ naccagÊtassa, Sakkassa paricÈrikÈ. 
______________________________________________________________ 
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 1276. Tattha ÔhitÈhaÑ Vedeha, sarÈmi jÈtiyo imÈ. 
 AnÈgatÈpi satteva, yÈ gamissaÑ ito cutÈ. 
 
 1277. PariyÈgataÑ taÑ kusalaÑ, yaÑ me KosambiyaÑ kataÑ. 
 Deve ceva manusse ca, sandhÈvissaÑ ito cutÈ. 
 
 1278. Satta jacco mahÈrÈja, niccaÑ sakkatap|jitÈ. 
 ThÊbhÈvÈpi na muccissaÑ, chaÔÔhÈ nigatiyo imÈ. 
 
 1279. SattamÊ ca gati deva, devaputto mahiddhiko. 
 PumÈ devo bhavissÈmi, devakÈyasmi’muttamo. 
 
 1280. AjjÈpi santÈnamayaÑ, mÈlaÑ ganthenti Nandane. 
 Devaputto Javo nÈma, yo me mÈlaÑ paÔicchati. 
 
 1281. Muhutto viya so dibyo, idha vassÈni soÄasa. 
 Rattindivo ca so dibyo, mÈnusiÑ saradosataÑ. 
 
 1282. Iti kammÈni anventi, asa~kheyyÈpi jÈtiyo. 
 KalyÈÓaÑ yadi vÈ pÈpaÑ, na hi kammaÑ vinassatÊ”ti. 

 Tattha dassanes|ti DassanaraÔÔhesu1. Pas|ti goÓo ahosiÑ. NiluÒcitoti 
vacchakÈleyeva maÑ evaÑ manÈpo bhavissatÊti nibbÊjakamakaÑsu. SohaÑ 
niluÒcito uddhatabÊjo javo bhadro ahosiÑ. VajjÊsu kula’mÈgamÈti goyonito 
cavitvÈ VajjiraÔÔhe ekasmiÑ mahÈbhogakule nibbattinti dasseti. NevitthÊ na 
pumÈti napuÑsakattaÑ sandhÈya Èha. Bhavane TÈvatiÑsÈ’hanti 
TÈvatiÑsabhavane ahaÑ. 

 Tattha ÔhitÈ’haÑ vedeha, sarÈmi jÈtiyo imÈti sÈ kira tasmiÑ devaloke 
ÔhitÈ “ahaÑ evar|paÑ devalokaÑ ÈgacchantÊ kuto nu kho ÈgatÈ”ti olokentÊ 
VajjiraÔÔhe mahÈbhogakule napuÑsakattabhÈvato cavitvÈ tattha 
nibbattabhÈvaÑ passi. Tato “kena nu kho kammena evar|pe ramaÓÊye ÔhÈne 
nibbattÈmhÊ”ti olokentÊ KosambiyaÑ 
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seÔÔhikule nibbattitvÈ kataÑ dÈnÈdikusalaÑ disvÈ “etassa phalena 
nibbattÈmhÊ”ti ÒatvÈ “anantarÈtÊte napuÑsakattabhÈve nibbattamÈnÈ kuto 
ÈgatÈmhÊ”ti olokentÊ DassanaraÔÔhesu goyoniyaÑ mahÈdukkhassa 
anubh|tabhÈvaÑ aÒÒÈsi. Tato anantaraÑ jÈtiÑ anussaramÈnÈ 
vÈnarayoniyaÑ uddhataphalabhÈvaÑ addasa. Tato anantaraÑ anussarantÊ 
bhinnÈgate chagalakayoniyaÑ uddhatabÊjabhÈvaÑ anussari. Tato paraÑ 
anussaramÈnÈ Roruve nibbattabhÈvaÑ anussari. 

 AthassÈ niraye tiracchÈnayoniyaÑ ca anubh|taÑ dukkhaÑ 
anussarantiyÈ bhayaÑ uppajji. Tato “kena nu kho kammena evar|paÑ 
dukkhaÑ anubh|taÑ mayÈ”ti chaÔÔhaÑ jÈtiÑ olokentÊ tÈya jÈtiyÈ 
Kosambinagare kataÑ kalyÈÓakammaÑ disvÈ sattamaÑ olokentÊ 
MagadharaÔÔhe pÈpasahÈyaÑ nissÈya kataÑ paradÈrikakammaÑ disvÈ 
“etassa phalena me taÑ mahÈdukkhaÑ anubh|tan”ti aÒÒÈsi. Atha “ito 
cavitvÈ anÈgate kuhiÑ nibbattissÈmÊ”ti olokentÊ “yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ puna 
Sakkasseva paricÈrikÈ hutvÈ nibbattissÈmÊ”ti aÒÒÈsi. EvaÑ punappunaÑ 
olokayamÈnÈ “tatiyepi attabhÈve Sakkasseva paricÈrikÈ hutvÈ nibbattissÈmi, 
tathÈ catutthe, paÒcame pana tasmiÑ yeva devaloke Javanadevaputtassa 
aggamahesÊ hutvÈ nibbattissÈmÊ”ti ÒatvÈ tato anantaraÑ olokentÊ “chaÔÔhe 
attabhÈve ito TÈvatiÑsabhavanato cavitvÈ A~gatiraÒÒo aggamahesiyÈ 
kucchimhi nibbattissÈmi, ‘RucÈ’ti me nÈmaÑ bhavissatÊ”ti ÒatvÈ “tato 
anantarÈ kuhiÑ nibbattissÈmÊ”ti olokentÊ “sattamÈya jÈtiyÈ tato cavitvÈ 
TÈvatiÑsabhavane mahiddhiko devaputto hutvÈ nibbattissÈmi, itthibhÈvato 
muccissÈmÊ”ti aÒÒÈsi. TasmÈ– 

   “Tattha ÔhitÈ’haÑ Vedeha, sarÈmi satta jÈtiyo. 
   AnÈgatÈpi satteva, yÈ gamissaÑ ito cutÈ”ti– 

ÈdimÈha. 

 Tattha pariyÈgatanti pariyÈyena attano vÈrena ÈgataÑ. Satta jaccoti 
VajjiraÔÔhe napuÑsakajÈtiyÈ saddhiÑ devaloke paÒca, ayaÒca chaÔÔhÈti satta 
jÈtiyoti vuccanti. EtÈ satta jÈtiyo niccaÑ 
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sakkatap|jitÈ ahosinti dasseti. ChaÔÔhÈ nigatiyoti devaloke pana paÒca, 
ayaÒca ekÈti imÈ cha gatiyo itthibhÈvÈ na muccissanti vadati. SattamÊ cÈti 
ito cavitvÈ anantaraÑ. SantÈnamayanti ekatovaÓÔakÈdivasena katasantÈnaÑ. 
GanthentÊti yathÈ santÈnamayÈ honti, evaÑ ajjapi mama paricÈrikÈ 
Nandanavane mÈlaÑ ganthentiyeva. Yo me mÈlaÑ paÔicchatÊti mahÈrÈja 
anantarajÈtiyaÑ mama sÈmiko Javo nÈma devaputto yo rukkhato 
patitapatitaÑ1 mÈlaÑ paÔicchati. 

 SoÄasÈti mahÈrÈja mama jÈtiyÈ2 imÈni soÄasa vassÈni, ettako pana kÈlo 
devÈnaÑ eko muhutto, tena tÈ mama cutabhÈvampi ajÈnantÈ mamatthÈya 
mÈlaÑ ganthentiyeva. MÈnusinti manussÈnaÑ vassagaÓanaÑ Ègamma esa 
saradosataÑ vassasataÑ hoti, evaÑ dÊghÈyukÈ devÈ. IminÈ pana kÈraÓena 
paralokassa ca kalyÈÓapÈpakÈnaÒca kammÈnaÑ atthitaÑ jÈnÈti devÈti. 

 AnventÊti yathÈ maÑ anubandhiÑsu, evaÑ anubandhanti. Na hi 
kammaÑ vinassatÊti diÔÔhadhammavedanÊyaÑ tasmiÑyeva attabhÈve, 
upapajjavedanÊyaÑ anantarabhave vipÈkaÑ deti, aparÈpariyavedanÊyaÑ 
pana vipÈkaÑ adatvÈ na nassati. TaÑ sandhÈya “na hi kammaÑ vinassatÊ”ti 
vatvÈ “deva ahaÑ paradÈrikakammassa nissandena niraye ca 
tiracchÈnayoniyaÒca mahantaÑ dukkhaÑ anubhaviÑ. Sace pana tumhepi 
idÈni guÓassa kathaÑ gahetvÈ evaÑ karissatha, mayÈ anubh|tasadisameva 
dukkhaÑ anubhavissatha, tasmÈ evaÑ mÈ karitthÈ”ti Èha. 

 Athassa uttari dhammaÑ desentÊ Èha– 
 
 1283. “Yo icche puriso hotuÑ, jÈtiÑ jÈtiÑ punappunaÑ. 
 ParadÈraÑ vivajjeyya, dhotapÈdova kaddamaÑ. 
 
 1284. YÈ icche puriso hotuÑ, jÈtiÑ jÈtiÑ punappunaÑ. 
 SÈmikaÑ apacÈyeyya, indaÑva paricÈrikÈ. 
 
 1285. Yo icche dibyabhogaÒca, dibba’mÈyuÑ yasaÑ sukhaÑ. 
 PÈpÈni parivajjetvÈ, tividhaÑ dhamma’mÈcare. 
______________________________________________________________ 
 1. MayÈ rukkhato mocÈpitaÑ (Ka) 2. JÈtÈya (Ka) 
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 1286. KÈyena vÈcÈ manasÈ, appamatto vicakkhaÓo. 
 Attano hoti atthÈya, itthÊ vÈ yadi vÈ pumÈ. 
 
 1287. Ye keci’me mÈnujÈ jÊvaloke, 
 Yasassino sabbasamantabhogÈ. 
 AsaÑsayaÑ tehi pure suciÓÓaÑ, 
 KammassakÈse puthu sabbasattÈ. 
 
 1288. I~ghÈ’nucintesi sayampi deva, 
 KutonidÈnÈ te imÈ janinda. 
 YÈ te imÈ accharÈsannikÈsÈ, 
 Ala~katÈ kaÒcanajÈlachannÈ”ti. 

 Tattha hotunti bhavituÑ. SabbasamantabhogÈti paripuÓÓasabbabhogÈ. 
SuciÓÓanti suÔÔhu ciÓÓaÑ kalyÈÓakammaÑ kataÑ. KammassakÈseti 
kammassakÈ attanÈ katakammasseva vipÈkapaÔisaÑvedino. Na hi mÈtÈpit|hi 
kataÑ kammaÑ puttadhÊtÈnaÑ vipÈkaÑ deti, na tÈhi puttadhÊtÈhi kataÑ 
kammaÑ mÈtÈpit|naÑ vipÈkaÑ deti, sesehi kataÑ sesÈnaÑ kimeva dassati. 
I~ghÈti codanatthe nipÈto. AnucintesÊti punappunaÑ cinteyyÈsi. YÈ te imÈti 
yÈ imÈ soÄasasahassÈ itthiyo taÑ upaÔÔhahanti, imÈ te kutonidÈnÈ, kiÑ 
nipajjitvÈ niddÈyantena laddhÈ, udÈhu panthad|sanasandhicchedÈdÊni pÈpÈni 
katvÈ, adu kalyÈÓakammaÑ nissÈya laddhÈti idaÑ tÈva attanÈpi cinteyyÈsi 
devÈti. 

 EvaÑ sÈ pitaraÑ anusÈsi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1289. “IccevaÑ pitaraÑ kaÒÒÈ, RucÈ tosesi A~gatiÑ. 
 M|Ähassa magga’mÈcikkhi, dhamma’makkhÈsi subbatÈ”ti. 

 Tattha iccevanti bhikkhave iti imehi evar|pehi madhurehi vacanehi 
RucÈ kaÒÒÈ pitaraÑ tosesi, m|Ähassa maggaÑ viya tassa sugatimaggaÑ 
Ècikkhi, nÈnÈnayehi sucaritadhammaÑ akkhÈsi. DhammaÑ kathentÊyeva sÈ 
subbatÈ sundaravatÈ attano atÊtajÈtiyopi kathesi. 

 EvaÑ pubbaÓhato paÔÔhÈya sabbarattiÑ pitu dhammaÑ desetvÈ “mÈ 
deva naggassa micchÈdiÔÔhikassa vacanaÑ gaÓhi, ‘atthi ayaÑ loko, atthi 
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paraloko, atthi sukaÔadukkaÔakammÈnaÑ phalan’ti vadantassa mÈdisassa 
kalyÈÓamittassa vacanaÑ gaÓha, mÈ atitthena pakkhandÊ”ti Èha. EvaÑ 
santepi pitaraÑ micchÈdassanÈ mocetuÑ nÈsakkhi. So hi kevalaÑ tassÈ 
madhuravacanaÑ sutvÈ tussi. MÈtÈpitaro hi piyaputtÈnaÑ vacanaÑ 
piyÈyanti, na pana taÑ micchÈdassanaÑ vissajjesi. Nagarepi “RucÈ kira 
rÈjadhÊtÈ pitu dhammaÑ desetvÈ micchÈdassanaÑ vissajjÈpesÊ”ti 
ekakolÈhalaÑ ahosi. “PaÓÉitÈ rÈjadhÊtÈ ajja pitaraÑ micchÈdassanÈ mocetvÈ 
nagaravÈsÊnaÑ sotthibhÈvaÑ karissatÊ”ti mahÈjano tussi. SÈ pitaraÑ 
bodhetuÑ asakkontÊ vÊriyaÑ avissajjetvÈva “yena kenaci upÈyena pitu 
sotthibhÈvaÑ karissÈmÊ”ti sirasmiÑ aÒjaliÑ patiÔÔhapetvÈ dasa disÈ 
namassitvÈ “imasmiÑ loke lokasandhÈrakÈ dhammikasamaÓabrÈhmaÓÈ 
nÈma lokapÈladevatÈ nÈma mahÈbrahmÈno nÈma atthi, te idhÈgantvÈ attano 
balena mama pitaraÑ micchÈdassanaÑ vissajjÈpentu, etassa guÓe asatipi 
mama guÓena mama sÊlena mama saccena idhÈgantvÈ imaÑ 
micchÈdassanaÑ vissajjÈpetvÈ sakalalokassa sotthiÑ karont|”ti 
adhiÔÔhahitvÈ namassi. 

 TadÈ bodhisatto NÈrado nÈma mahÈbrahmÈ ahosi. BodhisattÈ ca nÈma 
attano mettÈbhÈvanÈya anuddayÈya mahantabhÈvena 
suppaÔipannaduppaÔipanne satte dassanatthaÑ kÈlÈnukÈlaÑ lokaÑ olokenti. 
So taÑ divasaÑ lokaÑ olokento taÑ rÈjadhÊtaraÑ pitu 
micchÈdiÔÔhimocanatthaÑ lokasandhÈrakadevatÈyo namassamÈnaÑ disvÈ 
“ÔhapetvÈ maÑ aÒÒo etaÑ rÈjÈnaÑ micchÈdassanaÑ vissajjÈpetuÑ samattho 
nÈma natthi, ajja mayÈ rÈjadhÊtu sa~gahaÑ, raÒÒo ca saparijanassa 
sotthibhÈvaÑ katvÈ ÈgantuÑ vaÔÔati, kena nu kho vesena gamissÈmÊ”ti 
cintetvÈ “manussÈnaÑ pabbajitÈ piyÈ ceva garuno1 ca ÈdeyyavacanÈ ca, 
tasmÈ pabbajitavesena gamissÈmÊ”ti sanniÔÔhÈnaÑ katvÈ pÈsÈdikaÑ 
suvaÓÓavaÓÓaÑ manussattabhÈvaÑ mÈpetvÈ manuÒÒaÑ jaÔÈmaÓÉalaÑ 
bandhitvÈ jaÔantare kaÒcanas|ciÑ odahitvÈ anto rattapaÔaÑ upari 
rattavÈkacÊraÑ nivÈsetvÈ pÈrupitvÈ suvaÓÓatÈrÈkhacitaÑ rajatamayaÑ 
ajinacammaÑ ekaÑse katvÈ muttÈsikkÈya pakkhittaÑ suvaÓÓamayaÑ 
bhikkhÈbhÈjanaÑ ÈdÈya tÊsu ÔhÈnesu onataÑ2 suvaÓÓakÈjaÑ khandhe katvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. KaruÓÈ (Ka) 2. Va~kagataÑ (SÊ, I), va~kaÑ (SyÈ) 
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muttÈsikkÈya eva pavÈÄakamaÓÉaluÑ ÈdÈya iminÈ isivesena gaganatale 
cando viya virocamÈno ÈkÈsena ÈgantvÈ ala~katacandakapÈsÈdamahÈtalaÑ 
pavisitvÈ raÒÒo purato ÈkÈse aÔÔhÈsi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1290. “AthÈgamÈ brahmalokÈ, NÈrado mÈnusiÑ pajaÑ. 
 Jamb|dÊpaÑ avekkhanto, addÈ rÈjÈnama~gatiÑ. 
 
 1291. Tato patiÔÔhÈ pÈsÈde, Vedehassa puratthato.  
 TaÒca disvÈnÈ’nuppattaÑ, RucÈ isi’mavandathÈ”ti. 

 Tattha addÈti brahmaloke Ôhitova jambudÊpaÑ avekkhanto 
guÓÈjÊvakassa santike gahitamicchÈdassanaÑ rÈjÈnaÑ A~gatiÑ addasa, 
tasmÈ Ègatoti attho. Tato patiÔÔhÈti tato so brahmÈ tassa raÒÒo 
amaccagaÓaparivutassa nisinnassa purato tasmiÑ pÈsÈde apade padaÑ1 
dassento ÈkÈse patiÔÔhahi. Anuppattanti ÈgataÑ. Isinti isivesena ÈgatattÈ 
SatthÈ “isin”ti Èha. AvandathÈti “mamÈnuggahena mama pitari kÈruÒÒaÑ 
katvÈ eko devarÈjÈ Ègato bhavissatÊ”ti haÔÔhapahaÔÔhÈ vÈtÈbhihaÔÈ 
suvaÓÓakadalÊ viya onamitvÈ NÈradabrahmÈnaÑ avandi. 

 RÈjÈpi taÑ disvÈva brahmatejena tajjito attano Èsane saÓÔhÈtuÑ 
asakkonto ÈsanÈ oruyha bh|miyaÑ ÔhatvÈ ÈgataÔÔhÈnaÒca nÈmagottaÒca 
pucchi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1292. “AthÈsanamhÈ oruyha, rÈjÈ byathitamÈnaso. 
 NÈradaÑ paripucchanto, idaÑ vacana’mabravi. 
 
 1293. Kuto nu Ègacchasi devavaÓÓi, 
 ObhÈsayaÑ sabbadisÈ2 candimÈva. 
 AkkhÈhi me pucchito nÈmagottaÑ, 
 KathaÑ taÑ jÈnanti manussaloke”ti. 

 Tattha byathitamÈnasoti3 bhÊtacitto. Kuto n|ti kacci nu kho vijjÈdharo 
bhaveyyÈti maÒÒamÈno avanditvÈva evaÑ pucchi. 
______________________________________________________________ 
 1. ŒkÈse aparÈparaÑ (Ka) 2. SaÑvariÑ (SÊ, SyÈ, I)  
 3. ByamhitamÈnasoti (SÊ, SyÈ, I) 
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 Atha so “ayaÑ rÈjÈ ‘paraloko natthÊ’ti maÒÒati, paralokamevassa tÈva 
ÈcikkhissÈmÊ”ti cintetvÈ gÈthamÈha– 
 
 1294. “AhaÑ hi devato idÈni emi, 
 ObhÈsayaÑ sabbadisÈ candimÈva. 
 AkkhÈmi te pucchito nÈmagottaÑ, 
 JÈnanti maÑ NÈrado Kassapo cÈ”ti. 

 Tattha devatoti devalokato. NÈrado Kassapo cÈti maÑ nÈmena NÈrado, 
gottena Kassapoti jÈnanti. 

 Atha rÈjÈ “imaÑ pacchÈpi paralokaÑ pucchissÈmi, iddhiyÈ 
laddhakÈraÓaÑ tÈva pucchissÈmÊ”ti cintetvÈ gÈthamÈha– 
 
 1295. “Accherar|paÑ tava yÈdisaÒca, 
 VehÈyasaÑ gacchasi tiÔÔhasÊ ca. 
 PucchÈmi taÑ NÈrada etamatthaÑ, 
 Atha kena vaÓÓena tavÈya’middhÊ”ti. 

 Tattha yÈdisaÒcÈti yÈdisaÒca tava saÓÔhÈnaÑ, yaÒca tvaÑ ÈkÈse 
gacchasi tiÔÔhasi ca, idaÑ acchariyajÈtaÑ. 

 NÈrado Èha– 
 
 1296. “SaccaÒca dhammo ca damo ca cÈgo, 
 GuÓÈ mame’te pakatÈ purÈÓÈ. 
 Teheva dhammehi susevitehi,  
 Manojavo yena kÈmaÑ gato’smÊ”ti. 

 Tattha saccanti musÈvÈdavirahitaÑ vacÊsaccaÑ. Dhammoti 
tividhasucaritadhammo ceva kasiÓaparikammajhÈnadhammo ca. Damoti 
indriyadamanaÑ. CÈgoti kilesapariccÈgo ca deyyadhammapariccÈgo ca. 
Mame’te guÓÈti mama ete guÓasampayuttÈ guÓasahagatÈ. PakatÈ purÈÓÈ’ti 
mayÈ purimabhave katÈti dasseti. (“Teheva dhammehi susevitehÊ”ti te sabbe 
guÓe susevite paricÈrite dasseti. Manojavoti 
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iddhiyÈ kÈraÓena paÔiladdho1. Yena kÈmaÑ gato’smÊti yena devaÔÔhÈne ca 
manussaÔÔhÈne ca gantuÑ icchanaÑ2, tena gato’smÊti attho.)3 

 RÈjÈ evaÑ tasmiÑ kathentepi micchÈdassanassa gahitattÈ paralokaÑ 
asaddahanto “atthi nu kho puÒÒavipÈko”ti vatvÈ gÈthamÈha– 
 
 1297. “Acchera’mÈcikkhasi puÒÒasiddhiÑ, 
 Sace hi etehi yathÈ vadesi. 
 PucchÈmi taÑ NÈrada etamatthaÑ, 
 PuÔÔho ca me sÈdhu viyÈkarohÊ”ti. 

 Tattha puÒÒasiddhinti puÒÒÈnaÑ siddhiÑ phaladÈyakattaÑ Ècikkhanto 
acchariyaÑ Ècikkhasi. 

 NÈrado Èha– 
 
 1298. “Pucchassu maÑ rÈja tave’sa attho, 
 YaÑ saÑsayaÑ kuruse bh|mipÈla. 
 AhaÑ taÑ nissaÑsayataÑ gamemi, 
 Nayehi ÒÈyehi ca hetubhÊ cÈ”ti. 

 Tattha tave’sa atthoti pucchitabbako nÈma tava esa attho. YaÑ 
saÑsayanti yaÑ kismiÒcideva atthe saÑsayaÑ karosi, taÑ maÑ puccha. 
NissaÑsayatanti ahaÑ taÑ nissaÑsayabhÈvaÑ gamemi. NayehÊti 
kÈraÓavacanehi. ©ÈyehÊti ÒÈÓehi. HetubhÊti paccayehi, paÔiÒÒÈmatteneva 
avatvÈ ÒÈÓena paricchinditvÈ kÈraÓavacanena ca tesaÑ dhammÈnaÑ 
samuÔÔhÈpakapaccayehi ca taÑ nissaÑsayaÑ karissÈmÊti attho. 

 RÈjÈ Èha– 
 
 1299. “PucchÈmi taÑ NÈrada etamatthaÑ, 
 PuÔÔho ca me NÈrada mÈ musÈ bhaÓi. 
 Atthi nu devÈ pitaro nu atthi, 
 Loko paro atthi jano ya’mÈh|”ti. 

 Tattha jano ya’mÈh|ti yaÑ jano evamÈha “atthi devÈ, atthi pitaro, atthi 
paro loko”ti, taÑ sabbaÑ atthi nu khoti pucchati. 
______________________________________________________________ 
 1. Manojavoti manojavasadisajavo (SyÈ, I) 2. GamanaÑ (Ka) 
 3. (  ) SÊhaÄa-potthake natthi. 
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 NÈrado Èha– 
 
 1300. “Attheva devÈ pitaro ca atthi, 
 Loko paro atthi jano ya’mÈhu. 
 KÈmesu giddhÈ ca narÈ pam|ÄhÈ, 
 LokaÑ paraÑ na vid| mohayuttÈ”ti. 

 Tattha attheva devÈti mahÈrÈja devÈ ca pitaro ca atthi, yampi jano 
paralokamÈha, sopi attheva. Na vid|ti kÈmagiddhÈ pana moham|ÄhÈ janÈ 
paralokaÑ na vidanti na jÈnantÊti. 

 TaÑ sutvÈ rÈjÈ parihÈsaÑ karonto evamÈha– 
 
 1301. “AtthÊti ce NÈrada saddahÈsi, 
 NivesanaÑ paraloke matÈnaÑ. 
 Idheva me paÒca satÈni dehi, 
 DassÈmi te paraloke sahassan”ti. 
 Tattha nivesananti nivÈsaÔÔhÈnaÑ. PaÒca satÈnÊti paÒca kahÈpaÓasatÈni. 

 Atha naÑ mahÈsatto parisamajjheyeva garahanto Èha– 
 
 1302. “Dajjemu kho paÒca satÈni bhoto, 
 JaÒÒÈmu ce sÊlavantaÑ vadaÒÒuÑ. 
 LuddaÑ taÑ bhontaÑ niraye vasantaÑ, 
 Ko codaye paraloke sahassaÑ. 
 
 1303. Idheva yo hoti adhammasÊlo, 
 PÈpÈcÈro alaso luddakammo. 
 Na paÓÉitÈ tasmiÑ iÓaÑ dadanti, 
 Na hi Ègamo hoti tathÈvidhamhÈ. 
 
 1304. DakkhaÒca posaÑ manujÈ viditvÈ, 
 UÔÔhÈnakaÑ sÊlavantaÑ vadaÒÒuÑ. 
 Sayameva bhogehi nimantayanti, 
 KammaÑ karitvÈ puna mÈharesÊ”ti. 
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 Tattha jaÒÒÈmu ceti yadi mayaÑ bhavantaÑ “sÊlavÈ esa vadaÒÒ|, 
dhammikasamaÓabrÈhmaÓÈnaÑ imasmiÑ kÈle iminÈ nÈmatthoti jÈnitvÈ 
tassa tassa kiccassa kÈrako vadaÒÒ|”ti jÈneyyÈma, atha te vaÉÉhiyÈ paÒca 
satÈni dadeyyÈma, tvaÑ pana luddo sÈhasiko micchÈdassanaÑ gahetvÈ 
dÈnasÈlaÑ1 viddhaÑsetvÈ paradÈresu aparajjhasi, ito cuto niraye 
uppajjissasi, evaÑ luddaÑ taÑ niraye vasantaÑ bhontaÑ tattha gantvÈ ko 
“sahassaÑ me dehÊ”ti codessati. TathÈvidhamhÈti tÈdisÈ purisÈ dinnassa 
iÓassa puna Ègamo nÈma na hoti. Dakkhanti dhanuppÈdanakusalaÑ. Puna 
mÈharesÊti attano kammaÑ karitvÈ dhanaÑ uppÈdetvÈ puna amhÈkaÑ 
santakaÑ ÈhareyyÈsi, mÈ nikkammo vasÊti sayameva bhogehi 
nimantayantÊti. 

 Iti rÈjÈ tena niggayhamÈno appaÔibhÈno ahosi. MahÈjano haÔÔhatuÔÔho 
hutvÈ “mahiddhiko devopi2 ajja rÈjÈnaÑ micchÈdassanaÑ vissajjÈpessatÊ”ti 
sakalanagaraÑ ekakolÈhalaÑ ahosi. MahÈsattassÈnubhÈvena tadÈ 
sattayojanikÈya MithilÈya tassa dhammadesanaÑ assuÓanto nÈma nÈhosi. 
Atha mahÈsatto “ayaÑ rÈjÈ ativiya daÄhaÑ micchÈdassanaÑ gaÓhi, 
nirayabhayena naÑ santajjetvÈ micchÈdiÔÔhiÑ vissajjÈpetvÈ puna devalokena 
assÈsessÈmÊ”ti cintetvÈ “mahÈrÈja sace diÔÔhiÑ na vissajjessasi, evaÑ 
anantadukkhaÑ nirayaÑ gamissasÊ”ti vatvÈ nirayakathaÑ paÔÔhapesi– 
 
 1305. “Ito cuto dakkhasi tattha rÈja, 
 KÈkolasa~ghehi vikassamÈnaÑ. 
 TaÑ khajjamÈnaÑ niraye vasantaÑ, 
 KÈkehi gijjhehi ca senakehi. 
 SaÒchinnagattaÑ ruhiraÑ savantaÑ, 
 Ko codaye paraloke sahassan”ti. 

 Tattha kÈkolasa~ghehÊti lohatuÓÉehi kÈkasa~ghehi. VikassamÈnanti3 
attÈnaÑ ÈkaÉÉhiyamÈnaÑ tattha niraye passissasi. Tanti taÑ bhavantaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. DÈnaÑ sÊlaÑ (Ka) 2. Devisi (SÊ, I) 3. KaÉÉhamÈnanti (SÊ, I) 
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 TaÑ pana KÈkolanirayaÑ vaÓÓetvÈ “sacepi ettha na nibbattissasi, 
Lokantaraniraye nibbattissasÊ”ti vatvÈ taÑ nirayaÑ dassetuÑ gÈthamÈha– 
 
 1306. “AndhaÑtamaÑ tattha na candas|riyÈ, 
 Nirayo sadÈ tumulo ghorar|po. 
 SÈ neva rattÊ na divÈ paÒÒÈyati, 
 TathÈvidhe ko vicare dhanatthiko”ti. 

 Tattha andhaÑtamanti mahÈrÈja yamhi Lokantaraniraye micchÈdiÔÔhikÈ 
nibbattanti, tattha cakkhuviÒÒÈÓassa uppattinivÈraÓaÑ andhatamaÑ. SadÈ 
tumuloti so nirayo niccaÑ bahalandhakÈro. Ghorar|poti bhÊsanakajÈtiko. SÈ 
neva rattÊti yÈ idha ratti divÈ ca, sÈ neva tattha paÒÒÈyati. Ko vicareti ko 
uddhÈraÑ sodhento vicarissati. 

 Tampissa LokantaranirayaÑ vitthÈrena vaÓÓetvÈ “mahÈrÈja 
micchÈdiÔÔhiÑ avissajjento na kevalaÑ etadeva, aÒÒampi dukkhaÑ 
anubhavissasÊ”ti dassento gÈthamÈha– 
 
 1307. “Sabalo ca sÈmo ca duve suvÈnÈ, 
 PavaddhakÈyÈ balino mahantÈ. 
 KhÈdanti dantehi ayomayehi, 
 Ito paÓunnaÑ paralokapattan”ti. 

 Tattha ito paÓunnanti imamhÈ manussalokÈ cutaÑ. Parato nirayesupi 
eseva nayo. TasmÈ sabbÈni tÈni nirayaÔÔhÈnÈni nirayapÈlÈnaÑ upakkamehi 
saddhiÑ heÔÔhÈ vuttanayeneva vitthÈretvÈ tÈsaÑ tÈsaÑ gÈthÈnaÑ anuttÈnÈni 
padÈni vaÓÓetabbÈni. 
 
 1308. TaÑ khajjamÈnaÑ niraye vasantaÑ, 
 Luddehi vÈÄehi aghammigehi ca. 
 SaÒchinnagattaÑ ruhiraÑ savantaÑ, 
 Ko codaye paraloke sahassanti. 

 Tattha luddehÊti dÈruÓehi. VÈÄehÊti duÔÔhehi. AghammigehÊti 
aghÈtavahehi migehi, dukkhÈvahehi sunakhehÊti attho. 
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 1309. Us|hi sattÊhi ca sunisitÈhi, 
 Hananti vijjhanti ca paccamittÈ. 
 KÈÄ|pakÈÄÈ nirayamhi ghore, 
 Pubbe naraÑ dukkaÔakammakÈrinti. 

 Tattha hananti vijjhanti cÈti jalitÈya ayapathaviyaÑ pÈtetvÈ 
sakalasarÊraÑ chiddÈvachiddaÑ karontÈ paharanti ceva vijjhanti ca. 
KÈÄ|pakÈÄÈti evaÑnÈmakÈ nirayapÈlÈ. NirayamhÊti tasmiÑ tesaÒÒeva 
vasena KÈÄ|pakÈÄasa~khÈte niraye. DukkaÔakammakÈrinti 
micchÈdiÔÔhivasena dukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ kÈrakaÑ. 
 
 1310. TaÑ haÒÒamÈnaÑ niraye vajantaÑ, 
 KucchismiÑ passasmiÑ vipphÈlit|daraÑ. 
 SaÒchinnagattaÑ ruhiraÑ savantaÑ, 
 Ko codaye paraloke sahassanti. 
 Tattha tanti taÑ bhavantaÑ tattha niraye tathÈ haÒÒamÈnaÑ. Vajantanti 
ito cito ca dhÈvantaÑ. Kucchisminti kucchiyaÑ ca passe ca haÒÒamÈnaÑ 
vijjhiyamÈnanti attho. 
 
 1311. SattÊ us| tomarabhiÓÉivÈlÈ, 
 VividhÈvudhÈ vassanti tattha devÈ. 
 Patanti a~gÈramiva’ccimanto, 
 SilÈsanÊ vassati luddakammeti. 

 Tattha a~gÈramiva’ccimantoti jalita-a~gÈrÈ viya accimantÈ 
ÈvudhavisesÈ patanti. SilÈsanÊti jalitasilÈsani1. Vassati luddakammeti yathÈ 
nÈma deve vassante asani patati, evameva ÈkÈse samuÔÔhÈya cicciÔÈyamÈnaÑ 
jalitasilÈvassaÑ tesaÑ luddakammÈnaÑ upari patati. 
 
 1312. UÓho ca vÈto nirayamhi dussaho, 
 Na tamhi sukhaÑ labbhati ittarampi. 
 TaÑ taÑ vidhÈvanta’malena’mÈturaÑ, 
 Ko codaye paraloke sahassanti. 

 Tattha ittarampÊti parittakampi. VidhÈvantanti vividhÈ dhÈvantaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. JalitasilÈghaÔÈ (Ka) 
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 1313. SandhÈvamÈnampi rathesu yuttaÑ, 
 Sajotibh|taÑ pathaviÑ kamantaÑ. 
 PatodalaÔÔhÊhi sucodayantaÑ, 
 Ko codaye paraloke sahassanti. 

 Tattha rathesu yuttanti vÈrena vÈraÑ tesu jalitaloharathesu yuttaÑ. 
Kamantanti akkamamÈnaÑ. Sucodayantanti suÔÔhu codayantaÑ. 
 
 1314. Ta’mÈruhantaÑ khurasaÒcitaÑ giriÑ, 
 VibhiÑsanaÑ pajjalitaÑ bhayÈnakaÑ. 
 SaÒchinnagattaÑ ruhiraÑ savantaÑ, 
 Ko codaye paraloke sahassanti. 

 Tattha ta’mÈruhantanti taÑ bhavantaÑ jÈlitÈvudhapahÈre asahitvÈ 
jalitakhurehi saÒcitaÑ jalitalohapabbataÑ ÈruhantaÑ. 
 
 1315. Ta’mÈruhantaÑ pabbatasannikÈsaÑ, 
 A~gÈrarÈsiÑ jalitaÑ bhayÈnakaÑ. 
 SudaÉÉhagattaÑ kapaÓaÑ rudantaÑ, 
 Ko codaye paraloke sahassanti. 

 Tattha sudaÉÉhagattanti suÔÔhu daÉÉhasarÊraÑ. 
 
 1316. Abbhak|ÔasamÈ uccÈ, kaÓÔakanicitÈ dumÈ. 
 Ayomayehi tikkhehi, naralohitapÈyibhÊti. 

 Tattha kaÓÔakanicitÈti1 jalitakaÓÔakehi citÈ. “AyomayehÊ”ti idaÑ yehi 
kaÓÔakehi ÈcitÈ, te dassetuÑ vuttaÑ. 
 
 1317. Ta’mÈruhanti nÈriyo, narÈ ca paradÈrag|. 
 CoditÈ sattihatthehi, yamaniddesakÈribhÊti. 

 Tattha ta’mÈruhantÊti taÑ evar|paÑ SimbalirukkhaÑ Èruhanti. 
YamaniddesakÈribhÊti yamassa vacanakarehi, nirayapÈlehÊti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. KaÓÔakÈpacitÈti (SÊ, I), kaÓÔakÈhi citÈti (SyÈ) 
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 1318. Ta’mÈruhantaÑ nirayaÑ, SimbaliÑ ruhiramakkhitaÑ. 
 VidaÉÉhakÈyaÑ vitacaÑ, ÈturaÑ gÈÄhavedanaÑ. 
 
 1319. PassasantaÑ muhuÑ uÓhaÑ, pubbakammÈparÈdhikaÑ. 
 Dumagge vitacaÑ gattaÑ, ko taÑ yÈceyya taÑ dhananti. 

 Tattha vidaÉÉhakÈyanti vihiÑsitakÈyaÑ. Vitacanti cammamaÑsÈnaÑ 
chiddÈvachiddaÑ chinnatÈya koviÄÈrapupphaÑ viya kiÑsukapupphaÑ viya 
ca. 
 
 1320. Abbhak|ÔasamÈ uccÈ, asipattÈcitÈ dumÈ. 
 Ayomayehi tikkhehi, naralohitapÈyibhÊti. 

 Tattha asipattÈcitÈti asimayehi pattehi citÈ. 
 
 1321. Ta’mÈruhantaÑ asipattapÈdapaÑ, 
 AsÊhi tikkhehi ca chijjamÈnaÑ. 
 SaÒchinnagattaÑ ruhiraÑ savantaÑ, 
 Ko codaye paraloke sahassanti. 

 Tattha ta’mÈruhantanti taÑ bhavantaÑ nirayapÈlÈnaÑ ÈvudhapahÈre 
asahitvÈ ÈruhantaÑ. 
 
 1322. Tato nikkhantamattaÑ taÑ, asipattÈcitÈ dumÈ1. 
 SampatitaÑ vetaraÓiÑ, ko taÑ yÈceyya taÑ dhananti. 

 Tattha sampatitanti patitaÑ. 
 
 1323. KharÈ khÈrodikÈ2 tattÈ, duggÈ vetaraÓÊ nadÊ. 
 AyopokkharasaÒchannÈ, tikkhÈ pattehi sandati. 

 Tattha kharÈti pharusÈ. AyopokkharasaÒchannÈti ayomayehi 
tikhiÓapariyantehi pokkharapattehi saÒchannÈ. PattehÊti tehi pattehi sÈ nadÊ 
tikkhÈ hutvÈ sandati. 
 
 1324. Tattha saÒchinnagattaÑ taÑ, vuyhantaÑ ruhiramakkhitaÑ. 
 VetaraÒÒe anÈlambe, ko taÑ yÈceyya taÑ dhananti. 

 Tattha vetaraÒÒeti vetaraÓÊ-udake. 
______________________________________________________________ 
 1. AsipattanirayÈ dukhÈ (SÊ, I) 2. KharodakÈ (Ka), kharodikÈ (I) 
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 ImaÑ pana mahÈsattassa nirayakathaÑ sutvÈ rÈjÈ saÑviggahadayo 
mahÈsattaÒÒeva tÈÓagavesÊ hutvÈ Èha– 
 
 1325. “VedhÈmi rukkho viya chijjamÈno, 
 DisaÑ na jÈnÈmi pam|ÄhasaÒÒo1. 
 BhayÈ’nu tappÈmi mahÈ ca me bhayÈ, 
 SutvÈna kathÈ tava bhÈsitÈ ise. 
 
 1326. Œditte vÈrimajjhaÑva, dÊpaÑvo’ghe mahaÓÓave2. 
 AndhakÈreva pajjoto, tvaÑ no’si saraÓaÑ ise. 
 
 1327. AtthaÒca dhammaÑ anusÈsa maÑ ise, 
 AtÊtamaddhÈ aparÈdhitaÑ mayÈ. 
 Œdikkha me NÈrada suddhimaggaÑ, 
 YathÈ ahaÑ no nirayaÑ pateyyan”ti. 

 Tattha bhayÈ’nutappÈmÊti attanÈ katassa pÈpassa bhayena anutappÈmi. 
MahÈ ca me bhayÈti3 mahantaÑ ca me nirayabhayaÑ uppannaÑ. 
DÊpaÑvo’gheti dÊpaÑva oghe. IdaÑ vuttaÑ hoti–Èditte kÈle vÈrimajjhaÑ 
viya bhinnanÈvÈnaÑ oghe aÓÓave patiÔÔhaÑ alabhamÈnÈnaÑ dÊpaÑ viya 
andhakÈragatÈnaÑ pajjoto viya ca tvaÑ no ise saraÓaÑ bhava. AtÊtamaddhÈ 
aparÈdhitaÑ mayÈti ekaÑsena mayÈ atÊtaÑ kammaÑ aparÈdhitaÑ 
virÈdhitaÑ, kusalaÑ atikkamitvÈ akusalameva katanti. 

 Athassa mahÈsatto VisuddhimaggaÑ ÈcikkhituÑ sammÈpaÔipanne 
porÈÓakarÈjÈno udÈharaÓavasena dassento Èha– 
 
 1328. “YathÈ ah| DhataraÔÔho, 
 VessÈmitto AÔÔhako YÈmataggi. 
 Usindaro cÈpi SivÊ ca rÈjÈ, 
 ParicÈrakÈ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ. 
 
 1329. Ete caÒÒe ca rÈjÈno, ye saggavisayaÑ gatÈ. 
 AdhammaÑ parivajjetvÈ, dhammaÑ cara mahÊpati. 
______________________________________________________________ 
 1. Pam|ÄhasaÒÒÊ (SÊ) 2. DÊpaÑvo’ghorivaÓÓave (SÊ, SyÈ, I) 3. Bhayanti (SÊ) 
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 1330. AnnÈhatthÈ ca te byamhe, ghosayantu pure tava. 
 ‘Ko chÈto ko ca tasito, ko mÈlaÑ ko vilepanaÑ. 
 NÈnÈrattÈnaÑ vatthÈnaÑ, ko naggo paridahissati. 
 
 1331. Ko panthe chatta’mÈneti, pÈdukÈ ca mud| subhÈ’. 
 Iti sÈyaÒca pÈto ca, ghosayantu pure tava. 
 
 1332. JiÓÓaÑ posaÑ gavÈssaÒca, mÈ’ssu yuÒja yathÈ pure. 
 ParihÈraÒca dajjÈsi, adhikÈrakato balÊ”ti. 

 Tattha ete cÈti yathÈ ete ca DhataraÔÔho VessÈmitto AÔÔhako YÈmataggi 
Usindaro SivÊti cha rÈjÈno aÒÒe ca dhammaÑ caritvÈ saggavisayaÑ gatÈ, 
evaÑ tvampi adhammaÑ parivajjetvÈ dhammaÑ cara. Ko chÈtoti mahÈrÈja 
tava byamhe pure rÈjanivesane ceva nagare ca annahatthÈ purisÈ “ko chÈto, 
ko tasito”ti tesaÑ dÈtukÈmatÈya ghosentu. Ko mÈlanti ko mÈlaÑ icchati, ko 
vilepanaÑ icchati, nÈnÈrattÈnaÑ vatthÈnaÑ yaÑ yaÑ icchati, taÑ taÑ1 ko 
naggo paridahissatÊti ghosentu. Ko panthe chatta’mÈnetÊti2 ko panthe 
chattaÑ dhÈrayissati. PÈdukÈ cÈti upÈhanÈ ca mud| subhÈ ko icchati. 

 JiÓÓaÑ posanti yo te upaÔÔhÈkesu amacco vÈ aÒÒo vÈ pubbe kat|pakÈro 
jarÈjiÓÓakÈle yathÈ porÈÓakÈle kammaÑ kÈtuÑ na sakkoti, yepi te 
gavÈssÈdayo jiÓÓatÈya kammaÑ kÈtuÑ na sakkonti, tesu ekampi pubbe viya 
kammesu mÈ yojayi. JiÓÓakÈlasmiÑ hi te tÈni kammÈni kÈtuÑ na sakkonti. 
ParihÈraÒcÈti idha parivÈro “parihÈro”ti vutto. IdaÑ vuttaÑ hoti–yo ca te 
balÊ hutvÈ adhikÈrakato pubbe kat|pakÈro hoti, tassa jarÈjiÓÓakÈle 
yathÈporÈÓaparivÈraÑ dadeyyÈsi. AsappurisÈ hi attano upakÈrakÈnaÑ 
upakÈraÑ kÈtuÑ samatthakÈleyeva sammÈnaÑ karonti, asamatthakÈle pana 
na olokenti. SappurisÈ pana asamatthakÈlepi tesaÑ tatheva sakkÈraÑ 
karonti, tasmÈ tuvampi evaÑ kareyyÈsÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. TaÑ taÑ gaÓhatu (Ka), taÑ taÑ dadantu (SyÈ) 2. ChattamÈdetÊti (SÊ, SyÈ) 
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 Iti mahÈsatto raÒÒo dÈnakathaÒca sÊlakathaÒca kathetvÈ idÈni yasmÈ 
ayaÑ rÈjÈ attano attabhÈve rathena upametvÈ vaÓÓiyamÈne tussissati, 
tasmÈssa sabbakÈmaduharathopamÈya dhammaÑ desento Èha– 
 
 1333. “KÈyo te rathasaÒÒÈto, manosÈrathiko lahu. 
 AvihiÑsÈsÈritakkho, saÑvibhÈgapaÔicchado. 
 
 1334. PÈdasaÒÒamanemiyo, hatthasaÒÒamapakkharo. 
 KucchisaÒÒamanabbhanto, vÈcÈsaÒÒamak|jano. 
 
 1335. SaccavÈkyasamatta~go, apesuÒÒasusaÒÒato. 
 GirÈsakhilanela~go, mitabhÈÓisilesito. 
 
 1336. SaddhÈlobhasusa~khÈro, nivÈtaÒjalikubbaro. 
 AthaddhatÈnatÊsÈko, sÊlasaÑvaranandhano. 
 
 1337. AkkodhanamanugghÈtÊ, dhammapaÓÉarachattako. 
 BÈhusaccamapÈlambo, ÔhitacittamupÈdhiyo. 
 
 1338. KÈlaÒÒutÈcittasÈro, vesÈrajjatidaÓÉako. 
 NivÈtavuttiyottako, anatimÈnayugo lahu. 
 
 1339. AlÊnacittasanthÈro, vuddhisevÊ rajohato. 
 Satipatodo dhÊrassa, dhiti yogo ca rasmiyo. 
 
 1340. Mano dantaÑ pathaÑ neti, samadantehi vÈhibhi. 
 IcchÈ lobho ca kummaggo, ujumaggo ca saÑyamo. 
 
 1341. R|pe sadde rase gandhe, vÈhanassa padhÈvato. 
 PaÒÒÈ ÈkoÔanÊ rÈja, tattha attÈva sÈrathi. 
 
 1342. Sace etena yÈnena, samacariyÈ daÄhÈ dhiti. 
 SabbakÈmaduho rÈja, na jÈtu nirayaÑ vaje”ti. 
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 Tattha rathasaÒÒÈtoti mahÈrÈja tava kÈyo rathoti saÒÒÈto hotu. 
ManosÈrathikoti manasa~khÈtena kusalacittena sÈrathinÈ samannÈgato. 
Lah|ti vigatathinamiddhatÈya sallahuko. AvihiÑsÈsÈritakkhoti 
avihiÑsÈmayena sÈritena suÔÔhu pariniÔÔhitena akkhena samannÈgato. 
SaÑvibhÈgapaÔicchadoti dÈnasaÑvibhÈgamayena paÔicchadena 
samannÈgato. PÈdasaÒÒamanemiyoti pÈdasaÑyamamayÈya nemiyÈ 
samannÈgato. HatthasaÒÒamapakkharoti hatthasaÑyamamayena pakkharena 
samannÈgato. KucchisaÒÒamanabbhantoti kucchisaÑyamasa~khÈtena 
mitabhojanamayena telena abbhanto. (“AbbhaÒjitabbo nÈbhi hot|”tipi 
pÈÔho.)1 VÈcÈsaÒÒamak|janoti vÈcÈsaÑyamena ak|jano. 

 SaccavÈkyasamatta~goti saccavÈkyena paripuÓÓa-a~go 
akhaÓÉaratha~go. ApesuÒÒasusaÒÒatoti apesuÒÒena suÔÔhu saÒÒato 
samussito2. GirÈsakhilanela~goti sakhilÈya saÓhavÈcÈya niddosa~go 
maÔÔharatha~go. MitabhÈÓisilesitoti mitabhÈÓasa~khÈtena silesena suÔÔhu 
sambandho3. SaddhÈlobhasusa~khÈroti 
kammaphalasaddahanasaddhÈmayena ca alobhamayena ca sundarena 
ala~kÈrena samannÈgato. NivÈtaÒjalikubbaroti sÊlavantÈnaÑ nivÈtamayena 
ceva aÒjalikammamayena ca kubbarena samannÈgato. AthaddhatÈnatÊsÈkoti 
sakhilasammodabhÈvasa~khÈtÈya athaddhatÈya anata-Êso4, thokanata-Êsoti 
attho. SÊlasaÑvaranandhanoti 
akhaÓÉapaÒcasÊlacakkhundriyÈdisaÑvarasa~khÈtÈya nandhanarajjuyÈ 
samannÈgato. 

 AkkodhanamanugghÈtÊti akkodhanabhÈvasa~khÈtena anugghÈtena 
samannÈgato. DhammapaÓÉarachattakoti dasakusaladhammasa~khÈtena 
paÓÉaracchattena samannÈgato. BÈhusaccamapÈlamboti 
atthasannissitabahussutabhÈvamayena apÈlambena samannÈgato. 
®hitacittamupÈdhiyoti lokadhammehi avikampanabhÈvena suÔÔhu Ôhita-
ekaggabhÈvappattacittasa~khÈtena upÈdhinÈ uttarattharaÓena vÈ rÈjÈsanena 
samannÈgato. KÈlaÒÒutÈcittasÈroti “ayaÑ dÈnassa dinnakÈlo, ayaÑ sÊlassa 
rakkhanakÈlo”ti evaÑ kÈlaÒÒutÈsa~khÈtena kÈlaÑ jÈnitvÈ katena 
______________________________________________________________ 
 1. (  ) SÊ-SyÈ-I-potthakesu natthi. 2. Suphassito (SÊ, I), suphusito (SyÈ) 
 3. Sampanno (Ka) 4. Œnata-Êso (SÊ, SyÈ) 
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cittena kusalasÈrena samannÈgato. IdaÑ vuttaÑ hoti–yathÈ mahÈrÈja 
rathassa nÈma ÈÓiÑ ÈdiÑ katvÈ dabbasambhÈrajÈtaÑ parisuddhaÑ 
sÈramayaÒca icchitabbaÑ, evaÒhi so ratho addhÈnakkhamo hoti, evaÑ 
tavapi kÈyaratho kÈlaÑ jÈnitvÈ katena cittena parisuddhena 
dÈnÈdikusalasÈrena samannÈgato hot|ti. VesÈrajjatidaÓÉakoti parisamajjhe 
kathentassapi visÈradabhÈvasa~khÈtena tidaÓÉena samannÈgato. 
NivÈtavuttiyottakoti ovÈde pavattanasa~khÈtena mudunÈ dhurayottena 
samannÈgato. MudunÈ hi dhurayottena baddharathaÑ sindhavÈ sukhaÑ 
vahanti, evaÑ tava kÈyarathopi paÓÉitÈnaÑ ovÈdappavattitÈya Èbaddho 
sukhaÑ yÈt|ti attho. AnatimÈnayugo lah|ti anatimÈnasa~khÈtena lahukena 
yugena samannÈgato. 

 AlÊnacittasanthÈroti yathÈ rathonÈma dantamayena uÄÈrena santhÈrena 
sobhati, evaÑ tava kÈyarathopi dÈnÈdinÈ alÊna-asa~kuÔitacittasanthÈro hotu. 
VuddhisevÊ rajohatoti yathÈ ratho nÈma visamena rajuÔÔhÈnamaggena 
gacchanto rajokiÓÓo na sobhati, samena virajena maggena gacchanto 
sobhati, evaÑ tava kÈyarathopi paÒÒÈvuddhisevitÈya samatalaÑ ujumaggaÑ 
paÔipajjitvÈ hatarajo hotu, satipatodo dhÊrassÈti paÓÉitassa tava tasmiÑ 
kÈyarathe supatiÔÔhitasatipatodo hotu. Dhiti yogo ca rasmiyoti 
abbocchinnavÊriyasa~khÈtÈ dhÊti ca hitappaÔipattiyaÑ yuÒjanabhÈvasa~khÈto 
yogo ca tava tasmiÑ kÈyarathe vaÔÔitÈ1 thirÈ rasmiyo hontu. Mano dantaÑ 
pathaÑ neti2, samadantehi vÈhibhÊti yathÈ ratho nÈma visamadantehi 
sindhavehi uppathaÑ yÈti, samadantehi samasikkhitehi yutto ujupathameva 
anveti, evaÑ manopi dantaÑ nibbisevanaÑ kummaggaÑ pahÈya 
ujumaggaÑ gaÓhÈti. TasmÈ sudantaÑ ÈcÈrasampannaÑ cittaÑ tava 
kÈyarathassa sindhavakiccaÑ sÈdhetu. IcchÈ lobho cÈti appattesu vatth|su 
icchÈ, pattesu lobhoti ayaÑ icchÈ ca lobho ca kummaggo nÈma. KuÔilo 
anujumaggo apÈyameva neti. Dasakusalakammapathavasena pana 
aÔÔha~gikamaggavasena vÈ pavatto sÊlasaÑyamo ujumaggo nÈma. So tava 
kÈyarathassa maggo hotu. 
______________________________________________________________ 
 1. SusaÓÔhitÈ (SÊ) 2. Manodantapathanveti (SÊ, I) 
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 R|peti etesu manÈpiyesu r|pÈdÊsu kÈmaguÓesu nimittaÑ gahetvÈ 
dhÈvantasa tava kÈyarathassa uppathaÑ paÔipannassa rÈjarathassa sindhave 
ÈkoÔetvÈ nivÈraÓapatodayaÔÔhi viya paÒÒÈ ÈkoÔanÊ hotu. SÈ hi taÑ 
uppathagamanato nivÈretvÈ ujuÑ sucaritamaggaÑ Èropessati. Tattha attÈva 
sÈrathÊti tasmiÑ pana te kÈyarathe aÒÒo sÈrathi nÈma natthi, tava attÈva 
sÈrathi hotu. Sace etena yÈnenÈti mahÈrÈja yassetaÑ evar|paÑ sace atthi, 
etena yÈnena. SamacariyÈ daÄhÈ dhÊtÊti yassa samacariyÈ ca dhiti ca daÄhÈ 
hoti thirÈ, so etena yÈnena yasmÈ esa ratho sabbakÈmaduho rÈja 
yathÈdhippete sabbakÈme deti, tasmÈ na jÈtu nirayaÑ vaje, ekaÑsenetaÑ 
dhÈrehi, evar|pena yÈnena nirayaÑ na gacchasÊti attho. Iti kho mahÈrÈja 
yaÑ maÑ avaca “Ècikkha me NÈrada suddhimaggaÑ, yathÈ ahaÑ no niraye 
pateyyan”ti, ayaÑ te so mayÈ anekapariyÈyena akkhÈtoti. 

 Evamassa dhammaÑ desetvÈ micchÈdiÔÔhiÑ jahÈpetvÈ sÊle patiÔÔhÈpetvÈ 
“ito paÔÔhÈya pÈpamitte pahÈya kalyÈÓamitte upasa~kama, niccaÑ 
appamatto hohÊ”ti ovÈdaÑ datvÈ rÈjadhÊtu guÓaÑ vaÓÓetvÈ rÈjaparisÈya ca 
rÈjorodhÈnaÑ ca ovÈdaÑ datvÈ mahantenÈnubhÈvena tesaÑ 
passantÈnaÒÒeva brahmalokaÑ gato. 

 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈneva, pubbepi 
mayÈ diÔÔhijÈlaÑ bhinditvÈ Uruvelakassapo damitoyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ 
samodhÈnento imÈ gÈthÈ abhÈsi– 
 
 1343. “AlÈto Devadatto’si, SunÈmo Èsi Bhaddaji. 
 Vijayo SÈriputto’si, MoggallÈno’si BÊjako. 
 
 1344. Sunakkhatto Licchaviputto, guÓo Èsi acelako. 
 Œnando sÈ RucÈ Èsi, yÈ rÈjÈnaÑ pasÈdayi. 
 
 1345. Uruvelakassapo rÈjÈ, pÈpadiÔÔhi tadÈ ahu. 
 MahÈbrahmÈ bodhisatto, evaÑ dhÈretha jÈtakan”ti. 
 

MahÈnÈradakassapajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ.

 



  

 



   

9. VidhurajÈtakavaÓÓanÈ (546) 
 

CatuposathakaÓÉa 

 PaÓÉu kisiyÈ’si dubbalÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto attano 
paÒÒÈpÈramiÑ Èrabbha kathesi. EkadivasaÒhi bhikkh| dhammasabhÈyaÑ 
kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso SatthÈ mahÈpaÒÒo puthupaÒÒo 
gambhÊrapaÒÒojavanapaÒÒo hÈsapaÒÒo tikkhapaÒÒo nibbedhikapaÒÒo 
parappavÈdamaddano, attano paÒÒÈnubhÈvena khattiyapaÓÉitÈdÊhi 
abhisa~khate sukhumapaÒhe bhinditvÈ te dametvÈ nibbisevane katvÈ tÊsu 
saraÓesu cevasÊlesu ca patiÔÔhÈpetvÈ amatagÈmimaggaÑ paÔipÈdesÊ”ti. SatthÈ 
ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ 
“imÈya nÈmÈ”ti vutte “anacchariyaÑ bhikkhave, yaÑ TathÈgato 
paramÈbhisambodhippatto parappavÈdaÑ bhinditvÈ khattiyÈdayo dameyya. 
PurimabhavasmiÑ hi bodhiÒÈÓaÑ pariyesantopi TathÈgato paÒÒÈvÈ 
parappavÈdamaddanoyeva. TathÈ hi ahaÑ VidhurakÈle saÔÔhiyojanubbedhe 
KÈÄapabbatamuddhani PuÓÓakaÑ nÈma yakkhasenÈpatiÑ attano 
ÒÈÓabaleneva dametvÈ nibbisevanaÑ katvÈ paÒcasÊlesu patiÔÔhÈpento attano 
jÊvitaÑ1 dÈpesin”ti vatvÈ tehi yÈcito atÊtaÑ Èhari. 

 AtÊte KururaÔÔhe Indapatthanagare DhanaÒcayakorabyo nÈma rÈjÈ 
rajjaÑ kÈresi. VidhurapaÓÉito nÈma amacco tassa atthadhammÈnusÈsako 
ahosi. So madhurakatho mahÈdhammakathiko sakalajambudÊpe rÈjÈno 
hatthikantavÊÓÈsarena paluddhahatthino viya attano 
madhuradhammadesanÈya palobhetvÈ tesaÑ sakasakarajjÈni gantuÑ 
adadamÈno BuddhalÊlÈya mahÈjanassa dhammaÑ desento mahantena yasena 
tasmiÑ nagare paÔivasi. 

 TadÈ hi BÈrÈÓasiyampi gihisahÈyakÈ cattÈro brÈhmaÓamahÈsÈlÈ 
mahallakakÈle kÈmesu ÈdÊnavaÑ disvÈ HimavantaÑ pavisitvÈ isipabbajjaÑ 
pabbajitvÈ abhiÒÒÈ ca samÈpattiyo ca nibbattetvÈ vanam|laphalÈhÈrÈ 
tattheva ciraÑ vasitvÈ loÓambilasevanatthÈya 
______________________________________________________________ 
 1. JÊvitadÈnaÑ (SÊ, SyÈ, I)
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cÈrikaÑ caramÈnÈ A~garaÔÔhe KÈlacampÈnagaraÑ patvÈ rÈjuyyÈne vasitvÈ 
punadivase bhikkhÈya nagaraÑ pavisiÑsu. Tattha cattÈro sahÈyakÈ 
kuÔumbikÈ tesaÑ iriyÈpathesu pasÊditvÈ vanditvÈ bhikkhÈbhÈjanaÑ gahetvÈ 
ekekaÑ attano nivesane nisÊdÈpetvÈ paÓÊtena ÈhÈrena parivisitvÈ paÔiÒÒaÑ 
gÈhÈpetvÈ uyyÈneyeva vÈsÈpesuÑ. Te cattÈro tÈpasÈ catunnaÑ 
kuÔumbikÈnaÑ gehesu nibaddhaÑ bhuÒjitvÈ divÈvihÈratthÈya eko tÈpaso 
TÈvatiÑsabhavanaÑ gacchati, eko NÈgabhavanaÑ, eko SupaÓÓabhavanaÑ, 
eko KorabyaraÒÒo MigÈjina-uyyÈnaÑ gacchati. Tesu yo devalokaÑ gantvÈ 
divÈvihÈraÑ karoti, so Sakkassa yasaÑ oloketvÈ attano upaÔÔhÈkassa tameva 
vaÓÓeti. Yo NÈgabhavanaÑ gantvÈ divÈvihÈraÑ karoti, so nÈgarÈjassa 
sampattiÑ oloketvÈ attano upaÔÔhÈkassa tameva vaÓÓeti. Yo 
SupaÓÓabhavanaÑ gantvÈ divÈvihÈraÑ karoti, so supaÓÓarÈjassa vibh|tiÑ 
oloketvÈ attano upaÔÔhÈkassa tameva vaÓÓeti. Yo DhanaÒcayakorabyarÈjassa 
uyyÈnaÑ gantvÈ divÈvihÈraÑ karoti, so DhanaÒcayakorabyaraÒÒo 
sirisobhaggaÑ oloketvÈ attano upaÔÔhÈkassa tameva vaÓÓeti. 

 Te cattÈropi janÈ taÑ tadeva ÔhÈnaÑ patthetvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ 
ÈyupariyosÈne eko Sakko hutvÈ nibbatti, eko saputtadÈro NÈgabhavane 
nÈgarÈjÈ hutvÈ nibbatti, eko SupaÓÓabhavane SimbalivimÈne supaÓÓarÈjÈ 
hutvÈ nibbatti. Eko DhanaÒcayakorabyaraÒÒo aggamahesiyÈ kucchimhi 
nibbatti. Tepi tÈpasÈ aparihÊnajjhÈnÈ kÈlaÑ katvÈ brahmaloke nibbattiÑsu. 
KorabyakumÈro vuÉÉhimanvÈya pitu accayena rajje patiÔÔhahitvÈ dhammena 
samena rajjaÑ kÈresi. So pana j|tavittako ahosi. So VidhurapaÓÉitassa 
ovÈde ÔhatvÈ dÈnaÑ deti, sÊlaÑ rakkhati, uposathaÑ upavasati. 

 So ekadivasaÑ samÈdinnuposatho “vivekamanubr|hissÈmÊ”ti uyyÈnaÑ 
gantvÈ manuÒÒaÔÔhÈne nisÊditvÈ samaÓadhammaÑ akÈsi. Sakkopi 
samÈdinnuposatho “Devaloke palibodho hotÊ”ti manussaloke tameva 
uyyÈnaÑ ÈgantvÈ ekasmiÑ manuÒÒÈÔÔhÈne nisÊditvÈ samaÓadhammaÑ 
akÈsi. VaruÓanÈgarÈjÈpi samÈdinnuposatho “NÈgabhavane palibodho hotÊ”ti 
tatthevÈgantvÈ ekasmiÑ manuÒÒaÔÔhÈne 
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nisÊditvÈ samaÓadhammaÑ akÈsi. SupaÓÓarÈjÈpi samÈdinnuposatho 
“SupaÓÓabhavane palibodho hotÊ”ti tatthevÈgantvÈ ekasmiÑ manuÒÒaÔÔhÈne 
nisÊditvÈ samaÓadhammaÑ akÈsi. Tepi cattÈro janÈ sÈyanhasamaye 
sakaÔÔhÈnehi nikkhamitvÈ Ma~galapokkharaÓitÊre samÈgantvÈ aÒÒamaÒÒaÑ 
oloketvÈ pubbasinehavasena samaggÈ sammodamÈnÈ hutvÈ aÒÒamaÒÒaÑ 
mettacittaÑ upaÔÔhapetvÈ madhurapaÔisanthÈraÑ kariÑsu. Tesu Sakko 
ma~galasilÈpaÔÔe nisÊdi, itarepi attano attano yuttÈsanaÑ ÒatvÈ nisÊdiÑsu. 
Atha ne Sakko Èha “mayaÑ cattÈropi rÈjÈnova, amhesu pana kassa sÊlaÑ 
mahantan”ti. Atha naÑ VaruÓanÈgarÈjÈ Èha “tumhÈkaÑ tiÓÓaÑ janÈnaÑ 
sÊlato mayhaÑ sÊlaÑ mahantan”ti. Kimettha kÈraÓanti. “AyaÑ supaÓÓarÈjÈ 
amhÈkaÑ jÈtÈnampi ajÈtÈnampi paccÈmittova, ahaÑ evar|paÑ amhÈkaÑ 
jÊvitakkhayakaraÑ paccÈmittaÑ disvÈpi kodhaÑ na karomi, iminÈ kÈraÓena 
mama sÊlaÑ mahantan”ti vatvÈ idaÑ DasakanipÈte CatuposathajÈtake 
paÔhamaÑ gÈthamÈha– 

   “Yo kopaneyye na karoti kopaÑ, 
   Na kujjhati sappuriso kadÈci. 
   Kuddhopi so nÈvikaroti kopaÑ, 
   TaÑ ve naraÑ samaÓamÈhu loke”ti1. 

 Tattha yoti khattiyÈdÊsu yo koci. Kopaneyyeti kujjhitabbayuttake 
puggale KhantÊvÈdÊtÈpaso viya kopaÑ na karoti. KadÈcÊti yo kismiÒci kÈle 
na kujjhateva. KuddhopÊti sace pana so sappuriso kujjhati, atha kuddhopi 
taÑ kopaÑ nÈvikaroti C|ÄabodhitÈpaso viya. TaÑ ve naranti mahÈrÈjÈno 
taÑ ve purisaÑ samitapÈpatÈya loke paÓÉitÈ “samaÓan”ti kathenti. Ime pana 
guÓÈ mayi santi, tasmÈ mameva sÊlaÑ mahantanti. 

 TaÑ sutvÈ supaÓÓarÈjÈ “ayaÑ nÈgo mama aggabhakkho, yasmÈ 
panÈhaÑ evar|paÑ aggabhakkhaÑ disvÈpi khudaÑ adhivÈsetvÈ ÈhÈrahetu 
pÈpaÑ na karomi, tasmÈ mameva sÊlaÑ mahantan”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 203 piÔÔhe. 
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   “�n|daro1 yo sahate jighacchaÑ, 
   Danto tapassÊ mitapÈnabhojano. 
   ŒhÈrahetu na karoti pÈpaÑ, 
   TaÑ ve naraÑ samaÓamÈhu loke”ti2. 

 Tattha dantoti indriyadamanena samannÈgato. TapassÊti tapanissitako. 
ŒhÈrahet|ti atijighacchapÊÄitopi yo pÈpaÑ lÈmakakammaÑ na karoti 
DhammasenÈpatisÈriputtatthero viya, ahaÑ panajja ÈhÈrahetu pÈpaÑ na 
karomi, tasmÈ mameva sÊlaÑ mahantanti. 

 Tato Sakko devarÈjÈ “ahaÑ nÈnappakÈraÑ sukhapadaÔÔhÈnaÑ 
devalokasampattiÑ pahÈya sÊlarakkhaÓatthÈya manussalokaÑ Ègato, tasmÈ 
mameva sÊlaÑ mahantan”ti vatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 

   “KhiÉÉaÑ ratiÑ vippajahitvÈna sabbaÑ, 
   Na cÈ’likaÑ bhÈsati kiÒci loke. 
   Vibh|saÔÔhÈnÈ virato methunasmÈ, 
   TaÑ ve naraÑ samaÓamÈhu loke”ti2. 

 Tattha khiÉÉanti kÈyikavÈcasikakhiÉÉaÑ. Ratinti dibbakÈmaguÓaratiÑ. 
KiÒcÊti appamattakampi. Vibh|saÔÔhÈnÈti maÑsavibh|sÈ chavivibh|sÈti dve 
vibh|sÈ. Tattha ajjhoharaÓÊyÈhÈro maÑsavibh|sÈ nÈma, mÈlÈgandhÈdÊni 
chavivibh|sÈ nÈma, yena akusalacittena dhÈrÊyati3, taÑ tassa ÔhÈnaÑ, tato 
virato methunasevanato ca yo paÔivirato. TaÑ ve naraÑ samaÓamÈhu loketi 
ahaÑ ajja devaccharÈyo pahÈya idhÈgantvÈ samaÓadhammaÑ karomi, tasmÈ 
mameva sÊlaÑ mahantanti. EvaÑ Sakkopi attano sÊlameva vaÓÓeti. 

 TaÑ sutvÈ DhanaÒcayarÈjÈ “ahaÑ ajja mahantaÑ pariggahaÑ 
soÄasasahassanÈÔakitthiparipuÓÓaÑ antepuraÑ cajitvÈ uyyÈne 
samaÓadhammaÑ karomi, tasmÈ mameva sÊlaÑ mahantan”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. Anudaro (Ka), onodaro (SyÈ) 2. Khu 5. 203 piÔÔhe.  
 3. SÈ karÊyati (SÊ, I), sÈdiyati (SyÈ) 
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   “PariggahaÑ lobhadhammaÒca sabbaÑ, 
   Yo ve pariÒÒÈya pariccajeti. 
   DantaÑ ÔhitattaÑ amamaÑ nirÈsaÑ, 
   TaÑ ve naraÑ samaÓamÈhu loke”ti. 

 Tattha pariggahanti nÈnappakÈraÑ vatthukÈmaÑ. Lobhadhammanti 
tasmiÑ uppajjanataÓhaÑ. PariÒÒÈyÈti ÒÈtapariÒÒÈ tÊraÓapariÒÒÈ 
pahÈnapariÒÒÈti imÈhi tÊhi pariÒÒÈhi parijÈnitvÈ. Tattha khandhÈdÊnaÑ 
dukkhÈdisabhÈvajÈnanaÑ ÒÈtapariÒÒÈ, tesu aguÓaÑ upadhÈretvÈ tÊraÓaÑ 
tÊraÓapariÒÒÈ, tesu dosaÑ disvÈ chandarÈgassÈpakaÉÉhanaÑ pahÈnapariÒÒÈ. 
Yo imÈhi tÊhi pariÒÒÈhi jÈnitvÈ vatthukÈmakilesakÈme pariccajati, chaÉÉetvÈ 
gacchati. Dantanti nibbisevanaÑ. ®hitattanti micchÈvitakkÈbhÈvena 
ÔhitasabhÈvaÑ. Amamanti ahanti mamÈyanataÓhÈrahitaÑ. NirÈsanti 
puttadÈrÈdÊsu nicchandarÈgaÑ. TaÑ ve naranti taÑ evar|paÑ puggalaÑ 
“samaÓan”ti vadanti. 

 Iti te sabbepi attano attano sÊlameva mahantanti vaÓÓetvÈ SakkÈdayo 
DhanaÒcayaÑ pucchiÑsu “atthi pana mahÈrÈja koci tumhÈkaÑ santike 
paÓÉito, yo no imaÑ ka~khaÑ vinodeyyÈ”ti. Œma mahÈrÈjÈno mama 
atthadhammÈnusÈsako mahÈpaÒÒo asamadhuro VidhurapaÓÉito nÈma atthi, 
so no imaÑ ka~khaÑ vinodessati, tassa santikaÑ gacchÈmÈti. Atha te sabbe 
“sÈdh|”ti sampaÔicchiÑsu. Atha sabbepi uyyÈnÈ nikkhamitvÈ 
dhammasabhaÑ gantvÈ palla~kaÑ ala~kÈrÈpetvÈ bodhisattaÑ 
palla~kavaramajjhe nisÊdÈpetvÈ paÔisanthÈraÑ katvÈ ekamantaÑ nisinnÈ 
“paÓÉita-amhÈkaÑ ka~khÈ uppannÈ, taÑ no vinodehÊ”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈhaÑsu– 

   “PucchÈma kattÈra’manomapaÒÒaÑ, 
   KathÈsu no viggaho atthi jÈto. 
   Chinda’jja ka~khaÑ vicikicchitÈni, 
   Tadajja ka~khaÑ vitaremu sabbe”ti1. 

 Tattha kattÈranti kattabbayuttakakÈrakaÑ. Viggaho atthi jÈtoti eko 
sÊlaviggaho sÊlavivÈdo uppanno atthi. ChindajjÈti amhÈkaÑ 
______________________________________________________________ 
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taÑ ka~khaÑ tÈni ca vicikicchitÈni vajirena SineruÑ paharanto viya ajja 
chinda. Vitarem|ti vitareyyÈma. 

 PaÓÉito tesaÑ kathaÑ sutvÈ “mahÈrÈjÈno tumhÈkaÑ sÊlaÑ nissÈya 
uppannaÑ vivÈdakathaÑ sukathitadukkathitaÑ jÈnissÈmÊ”ti vatvÈ imaÑ 
gÈthamÈha– 

   “Ye paÓÉitÈ atthadasÈ bhavanti, 
   BhÈsanti te yoniso tattha kÈle. 
   KathaÑ nu kathÈnaÑ abhÈsitÈnaÑ, 
   AtthaÑ nayeyyuÑ kusalÈ janindÈ”ti1. 

 Tattha atthadasÈti atthadassanasamatthÈ. Tattha kÈleti tasmiÑ viggahe 
Èrocite yuttappayuttakÈle te paÓÉitÈ2 tamatthaÑ ÈcikkhantÈ yoniso bhÈsanti. 
AtthaÑ nayeyyuÑ kusalÈti kusalÈ chekÈpi samÈnÈ abhÈsitÈnaÑ kathÈnaÑ 
kathaÑ nu atthaÑ ÒÈÓena nayeyyuÑ upaparikkheyyuÑ. JanindÈti rÈjÈno 
Èlapati. TasmÈ idaÑ tÈva me vadetha. 

   KathaÑ have bhÈsati nÈgarÈjÈ, 
   GaruÄo pana venateyyo kimÈha. 
   GandhabbarÈjÈ pana kiÑ vadeti, 
   KathaÑ pana kur|naÑ rÈjaseÔÔhoti1. 

 Tattha GandhabbarÈjÈti SakkaÑ sandhÈyÈha. 

 Athassa te imaÑ gÈthamÈhaÑsu– 

   “KhantiÑ have bhÈsati nÈgarÈjÈ, 
   AppÈhÈraÑ garuÄo venateyyo. 
   GandhabbarÈjÈ rativippahÈnaÑ, 
   AkiÒcanaÑ kur|naÑ rÈjaseÔÔho”ti1. 

 Tassattho–paÓÉita nÈgarÈjÈ tÈva kopaneyyepi puggale 
akuppanasa~khÈtaÑ adhivÈsanakhantiÑ vaÓÓeti, garuÄo 
appÈhÈratÈsa~khÈtaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 204 piÔÔhe. 2. YuttappayuttakÈle paÓÉitÈ (SÊ, SyÈ, I) 
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ÈhÈrahetu pÈpassa akaraÓaÑ, Sakko paÒcakÈmaguÓaratÊnaÑ vippahÈnaÑ, 
kururÈjÈ nippalibodhabhÈvaÑ vaÓÓetÊti. 

 Atha tesaÑ kathaÑ sutvÈ mahÈsatto imaÑ gÈthamÈha– 

   “SabbÈni etÈni subhÈsitÈni, 
   Na hettha dubbhÈsitamatthi kiÒci. 
   YasmiÑ ca etÈni patiÔÔhitÈni, 
   ArÈva nÈbhyÈ susamohitÈni. 
   Catubbhi dhammehi sama~gibh|taÑ, 
   TaÑ ve naraÑ samaÓamÈhu loke”ti1. 

 Tattha etÈnÊti etÈni cattÈripi guÓajÈtÈni yasmiÑ puggale sakaÔanÈbhiyaÑ 
suÔÔhu samohitÈni arÈ viya patiÔÔhitÈni, cat|hipetehi dhammehi 
samannÈgataÑ puggalaÑ paÓÉitÈ “samaÓan”ti Èhu loketi. 

 EvaÑ mahÈsatto catunnampi sÊlaÑ ekasamameva akÈsi. TaÑ sutvÈ 
cattÈropi rÈjÈno tassa tuÔÔhÈ thutiÑ karontÈ imaÑ gÈthamÈhaÑsu– 

   “TuvaÑ hi2 seÔÔho tvamanuttarosi, 
   TvaÑ dhammag| dhammavid| sumedho. 
   PaÒÒÈya paÒhaÑ samadhiggahetvÈ, 
   Acchecchi3 dhÊro vicikicchitÈni. 
   Acchecchi3 ka~khaÑ vicikicchitÈni, 
   Cundo yathÈ nÈgadantaÑ kharenÈ”ti1. 

 Tattha tvamanuttarosÊti tvaÑ anuttaro asi, natthi tayÈ uttaritaro nÈma. 
Dhammag|ti dhammassa gopako ceva dhammaÒÒ| ca. Dhammavid|ti 
pÈkaÔadhammo. Sumedhoti sundarapaÒÒo. PaÒÒÈyÈti attano paÒÒÈya 
amhÈkaÑ paÒhaÑ suÔÔhu adhigaÓhitvÈ “idamettha kÈraÓan”ti yathÈbh|taÑ 
ÒatvÈ. AcchecchÊti tvaÑ dhÊro amhÈkaÑ vicikicchitÈni chindi, evaÑ 
chindanto ca “chinda’jja ka~khaÑ vicikicchitÈnÊ”ti imaÑ amhÈkaÑ 
ÈyÈcanaÑ sampÈdento acchecchi ka~khaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 204 piÔÔhe. 2. TuvaÑ nu (SÊ, SyÈ, I) 3. Accheccha (SyÈ) 
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vicikicchitÈni. Cundo yathÈ nÈgadantaÑ kharenÈti yathÈ dantakÈro 
kakacena hatthidantaÑ chindeyya, evaÑ chindÊti attho. 

 EvaÑ te cattÈropi rÈjÈno tassa paÒhabyÈkaraÓena tuÔÔhamÈnasÈ ahesuÑ. 
Atha naÑ Sakko dibbaduk|lena p|jesi, garuÄo suvaÓÓamÈlÈya, VaruÓo 
nÈgarÈjÈ maÓinÈ, DhanaÒcayarÈjÈ gavasahassÈdÊhi p|jesi. TenevÈha– 

   “NÊluppalÈbhaÑ vimalaÑ anagghaÑ, 
   VatthaÑ idaÑ dh|masamÈnavaÓÓaÑ. 
   PaÒhassa veyyÈkaraÓena tuÔÔho, 
   DadÈmi te dhammap|jÈya dhÊra. 

   SuvaÓÓamÈlaÑ satapattaphullitaÑ, 
   SakesaraÑ ratnasahassamaÓÉitaÑ. 
   PaÒhassa veyyÈkaraÓena tuÔÔho, 
   DadÈmi te dhammap|jÈya dhÊra. 

   MaÓiÑ anagghaÑ ruciraÑ pabhassaraÑ, 
   KaÓÔhÈvasattaÑ1 maÓibh|sitaÑ me. 
   PaÒhassa veyyÈkaraÓena tuÔÔho, 
   DadÈmi te dhammap|jÈya dhÊra. 

   GavaÑ sahassaÑ usabhaÒca nÈgaÑ, 
   ŒjaÒÒayutte ca rathe dasa ime. 
   PaÒhassa veyyÈkaraÓena tuÔÔho, 
   DadÈmi te gÈmavarÈni soÄasÈ”ti2. 

 EvaÑ SakkÈdayo mahÈsattaÑ p|jetvÈ sakaÔÔhÈnameva agamiÑsu. 
 

CatuposathakaÓÉaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 1. KaÓÔhÈvasantaÑ (SyÈ) 2. Khu 5. 204 piÔÔhe. 
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DohaÄakaÓÉa 

 Tesu nÈgarÈjassa bhariyÈ VimalÈdevÊ nÈma. SÈ tassa gÊvÈya 
piÄandhanamaÓiÑ apassantÊ pucchi “deva kahaÑ pana te maÓÊ”ti. Bhadde 
CandabrÈhmaÓaputtassa VidhurapaÓÉitassa dhammakathaÑ sutvÈ 
pasannacitto ahaÑ tena maÓinÈ taÑ p|jesiÑ, na kevalaÒca ahameva, 
Sakkopi taÑ dibbaduk|lena p|jesi, supaÓÓarÈjÈ suvaÓÓamÈlÈya, 
DhanaÒcayarÈjÈ gavassasahassÈdÊhi p|jesÊti. Dhammakathiko so devÈti. 
“Bhadde kiÑ vadesi, jambudÊpatale BuddhuppÈdo viya pavattati, 
sakalajambudÊpe ekasatarÈjÈno tassa madhuradhammakathÈya bajjhitvÈ 
hatthikantavÊÓÈsarena paluddhamattavÈraÓÈ viya attano attano rajjÈni 
gantuÑ na icchanti, evar|po so madhuradhammakathiko”ti tassa guÓaÑ 
vaÓÓesi. SÈ VidhurapaÓÉitassa guÓakathaÑ sutvÈ tassa dhammakathaÑ 
sotukÈmÈ hutvÈ cintesi “sacÈhaÑ vakkhÈmi ‘deva tassa dhammakathaÑ 
sotukÈmÈ, idha naÑ ÈnehÊ’ti, na metaÑ Ènessati. YaÑn|nÈhaÑ ‘tassa me 
hadaye dohaÄo uppanno’ti gilÈnÈlayaÑ kareyyan”ti. SÈ tathÈ katvÈ 
sirigabbhaÑ pavisitvÈ attano paricÈrikÈnaÑ saÒÒaÑ datvÈ sirisayane nipajji. 
NÈgarÈjÈ upaÔÔhÈnavelÈya taÑ apassanto “kahaÑ VimalÈ”ti paricÈritÈyo 
pucchitvÈ “gilÈnÈ devÈ”ti vutte uÔÔhÈyÈsanÈ tassÈ santikaÑ gantvÈ 
sayanapasse nisÊditvÈ sarÊraÑ parimajjanto paÔhamaÑ gÈthamÈha– 
 
 1346. “PaÓÉu kisiyÈ’si dubbalÈ, 
 VaÓÓar|paÑ na tave’disaÑ pure. 
 Vimale akkhÈhi pucchitÈ, 
 KÊdisÊ tuyhaÑ sarÊravedanÈ”ti. 

 Tattha paÓÉ|ti paÓÉupalÈsavaÓÓÈ. KisiyÈti kisÈ. DubbalÈti appathÈmÈ. 
VaÓÓar|paÑ na tave’disaÑ pureti tava vaÓÓasa~khÈtaÑ r|paÑ pure edisaÑ 
na hoti, niddosaÑ anavajjaÑ, taÑ idÈni parivattitvÈ amanuÒÒasabhÈvaÑ 
jÈtaÑ. Vimaleti taÑ Èlapati. 
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 Athassa sÈ ÈcikkhantÊ dutiyaÑ gÈthamÈha– 
 
 1347. “Dhammo manujesu mÈtÊnaÑ, 
 DohaÄo nÈma janinda vuccati. 
 DhammÈhaÔaÑ nÈgakuÒjara, 
 Vidhurassa hadayÈ’bhipatthaye”ti. 

 Tattha dhammoti sabhÈvo. MÈtÊnanti itthÊnaÑ. JanindÈti nÈgajanassa 
inda. DhammÈhaÔaÑ nÈgakuÒjara, Vidhurassa hadayÈ’bhipatthayeti 
nÈgaseÔÔha ahaÑ dhammena samena asÈhasikakammena1 ÈhaÔaÑ Vidhurassa 
hadayaÑ abhipatthayÈmi, taÑ me labhamÈnÈya jÊvitaÑ atthi, alabhamÈnÈya 
idheva maraÓanti tassa paÒÒaÑ sandhÈyevamÈha. 

 TaÑ sutvÈ nÈgarÈjÈ tatiyaÑ gÈthamÈha– 
 
 1348. “CandaÑ kho tvaÑ dohaÄÈyasi, 
 S|riyaÑ vÈ atha vÈpi mÈlutaÑ. 
 DullabhaÑ hi Vidhurassa dassanaÑ, 
 Ko Vidhura’midha mÈnayissatÊ”ti. 

 Tattha dullabhaÑ hi Vidhurassa dassananti2 asamadhurassa Vidhurassa 
dassanameva dullabhaÑ. Tassa hi sakalajambudÊpe rÈjÈno dhammikaÑ 
rakkhÈvaraÓaguttiÑ paccupaÔÔhÈpetvÈ vicaranti, passitumpi naÑ koci na 
labhati, taÑ ko idha ÈnayissatÊti vadati. 

 SÈ tassa vacanaÑ sutvÈ “alabhamÈnÈya me idheva maraÓan”ti 
parivattitvÈ piÔÔhiÑ datvÈ sÈÔakakaÓÓena mukhaÑ pidahitvÈ nipajji. 
NÈgarÈjÈ anattamano sirigabbhaÑ pavisitvÈ sayanapiÔÔhe nisinno “VimalÈ 
VidhurapaÓÉitassa hadayamaÑsaÑ ÈharÈpetÊ”ti saÒÒÊ hutvÈ “paÓÉitassa 
hadayaÑ alabhantiyÈ VimalÈya jÊvitaÑ natthi, kathaÑ nu kho tassa 
hadayamaÑsaÑ labhissÈmÊ”ti cintesi. Athassa dhÊtÈ IrandhatÊ nÈma 
nÈgakaÒÒÈ sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitÈ mahantena sirivilÈsena pitu upaÔÔhÈnaÑ 
ÈgantvÈ pitaraÑ vanditvÈ ekamantaÑ ÔhitÈ, sÈ tassa indriyavikÈraÑ disvÈ 
“tÈta ativiya domanassappattosi, kiÑ nu kho kÈraÓan”ti pucchantÊ imaÑ 
gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. AsÈhasakammena (SÊ) 2. Dullabhe hi Vidhurassa dassaneti (SÊ, SyÈ, I) 
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 1349. “Kinnu tÈta tuvaÑ pajjhÈyasi, 
 PadumaÑ hatthagataÑva te mukhaÑ. 
 Kinnu dummanar|po’si issara, 
 MÈ tvaÑ soci AmittatÈpanÈ”ti. 

 Tattha pajjhÈyasÊti punappunaÑ cintesi. Hatthagatanti hatthena 
parimadditaÑ padumaÑ viya te mukhaÑ jÈtaÑ. IssarÈti 
paÒcayojanasatikassa MandiranÈgabhavanassa1 sÈmÊti. 

 DhÊtu vacanaÑ sutvÈ nÈgarÈjÈ tamatthaÑ Èrocento Èha– 
 
 1350. “MÈtÈ hi tava Irandhati, 
 Vidhurassa hadayaÑ dhaniyati. 
 DullabhaÑ hi Vidhurassa dassanaÑ, 
 Ko Vidhura’midha mÈnayissatÊ”ti. 
 Tattha dhaniyatÊti pattheti icchati. 

 Atha naÑ nÈgarÈjÈ “amma mama santike VidhuraÑ ÈnetuÑ samattho 
natthi, tvaÑ mÈtu jÊvitaÑ dehi, VidhuraÑ ÈnetuÑ samatthaÑ bhattÈraÑ 
pariyesÈhÊ”ti uyyojento upaÉÉhagÈthamÈha– 
 
 1351. “Tassa bhattupariyesanaÑ cara, 
 Yo Vidhura’midha mÈnayissatÊ”ti. 
 Tattha carÈti vicara. 

 Iti so kilesÈbhiratabhÈvena dhÊtu ananucchavikaÑ kathaÑ kathesi. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 

 “Pituno ca sÈ sutvÈna vÈkyaÑ, 
 RattiÑ nikkhamma avassutiÑ carÊ”ti. 

 Tattha avassutinti bhikkhave sÈ nÈgamÈÓavikÈ pitu vacanaÑ sutvÈ 
pitaraÑ assÈsetvÈ mÈtusantikaÑ gantvÈ tampi assÈsetvÈ attano sirigabbhaÑ 
gantvÈ sabbÈla~kÈrehi attÈnaÑ ala~karitvÈ ekaÑ kusumbharattavatthaÑ 
nivÈsetvÈ ekaÑ ekaÑse katvÈ tameva rattiÑ udakaÑ dvidhÈ katvÈ 
NÈgabhavanato 
______________________________________________________________ 
 1. MaÒjerikanÈgabhavanassa (SÊ, I), MaÓÉalanÈgabhavanassa (SyÈ) 
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nikkhamma Himavantappadese samuddatÊre ÔhitaÑ saÔÔhiyojanubbedhaÑ 
ekagghanaÑ KÈÄapabbataÑ nÈma AÒjanagiriÑ gantvÈ avassutiÑ cari kilesa-
avassutiÑ bhattupariyesanaÑ carÊti attho. 

 CarantÊ ca yÈni Himavante vaÓÓagandhasampannÈni pupphÈni, tÈni 
ÈharitvÈ sakalapabbataÑ maÓi-agghiyaÑ viya ala~karitvÈ uparitale 
pupphasanthÈraÑ katvÈ manoramenÈkÈrena naccitvÈ madhuragÊtaÑ gÈyantÊ 
sattamaÑ gÈthamÈha– 
 
 1352. “Ke gandhabbe rakkhase ca nÈge, 
 Ke kimpurise cÈpi mÈnuse. 
 Ke paÓÉite sabbakÈmadade, 
 DÊgharattaÑ bhattÈ me bhavissatÊ”ti. 

 Tattha ke gandhabbe rakkhase ca nÈgeti ko gandhabbo vÈ rakkhaso vÈ 
nÈgo vÈ. Ke paÓÉite sabbakÈmadadeti1 ko etesu gandhabbÈdÊsu paÓÉito 
sabbakÈmaÑ dÈtuÑ samattho, so Vidhurassa hadayamaÑsadohaÄiniyÈ mama 
mÈtu manorathaÑ matthakaÑ pÈpetvÈ mayhaÑ dÊgharattaÑ bhattÈ 
bhavissatÊti. 

 TasmiÑ khaÓe VessavaÓamahÈrÈjassa bhÈgineyyo PuÓÓako nÈma 
yakkhasenÈpati tigÈvutappamÈÓaÑ ManomayasindhavaÑ abhiruyha 
KÈÄapabbatamatthakena yakkhasamÈgamaÑ gacchanto taÑ tÈya gÊtasaddaÑ 
assosi. Anantare attabhÈve anubh|tapubbÈya itthiyÈ gÊtasaddo tassa chavi-
ÈdÊni chinditvÈ aÔÔhimiÒjaÑ Èhacca aÔÔhÈsi. So tÈya paÔibaddhacitto hutvÈ 
nivattitvÈ sindhavapiÔÔhe nisinnova “bhadde ahaÑ mama paÒÒÈya 
dhammena samena Vidhurassa hadayaÑ ÈnetuÑ samatthomhi, tvaÑ mÈ 
cintayÊ”ti taÑ assÈsento aÔÔhamaÑ gÈthamÈha– 
 
 1353. “AssÈsa hessÈmi te pati, 
 BhattÈ te hessÈmi anindalocane. 
 PaÒÒÈ hi mamaÑ tathÈvidhÈ, 
 AssÈsa hessasi bhariyÈ mamÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. SabbakÈmadeti (SÊ, SyÈ, I) 
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 Tattha anindalocaneti aninditabbalocane. TathÈvidhÈti Vidhurassa 
hadayamaÑsaÑ ÈharaÓasamatthÈ. 

 Atha naÑ IrandhatÊ “tena hi ehi, gacchÈma me pitu santikan”ti Ènesi. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1354. “AvacÈsi PuÓÓakaÑ IrandhatÊ, 
 PubbapathÈnugatena cetasÈ. 
 Ehi gacchÈma pitu mama’ntike, 
 Esova te eta’matthaÑ pavakkhatÊ”ti. 

 Tattha pubbapathÈnugatenÈti anantare attabhÈve bh|tapubbasÈmike 
tasmiÑ pubbapatheneva anugatena. Ehi gacchÈmÈti bhikkhave so 
yakkhasenÈpati evaÑ patvÈ ‘imaÑ assapiÔÔhiÑ ÈropetvÈ nessÈmÊ”ti 
pabbatamatthakÈ otaritvÈ tassÈ gahaÓatthaÑ hatthaÑ pasÈresi. SÈ attano 
hatthaÑ gaÓhituÑ adatvÈ tena pasÈritahatthaÑ sayaÑ gahetvÈ “sÈmi nÈhaÑ 
anÈthÈ, mayhaÑ pitÈ VaruÓo nÈma nÈgarÈjÈ, mÈtÈ VimalÈ nÈma devÊ, ehi 
mama pitu santikaÑ gacchÈma, eso eva te yathÈ amhÈkaÑ ma~galakiriyÈya 
bhavitabbaÑ, evaÑ etamatthaÑ pavakkhatÊ”ti avacÈsi. 

 EvaÑ vatvÈ sÈ yakkhaÑ gahetvÈ pitu santikaÑ agamÈsi. TamatthaÑ 
pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1355. “Ala~katÈ suvasanÈ, mÈlinÊ candanussadÈ. 
 YakkhaÑ hatthe gahetvÈna, pitusantiku’pÈgamÊ”ti. 

 Tattha pitusantiku’pÈgamÊti attano pituno nÈgaraÒÒo santikaÑ upÈgami. 

 PuÓÓakopi yakkho paÔiharitvÈ1 nÈgarÈjassa santikaÑ gantvÈ IrandhatiÑ 
yÈcanto Èha– 
 
 1356. “NÈgavara vaco suÓohi me, patir|paÑ paÔipajja su~kiyaÑ. 
 Patthemi ahaÑ IrandhatiÑ, tÈya sama~giÑ karohi maÑ tuvaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔihÈretvÈ (SÊ, SyÈ, I) 
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 1357. SataÑ hatthÊ sataÑ assÈ, sataÑ assatarÊrathÈ. 
 SataÑ valabhiyo PuÓÓÈ, nÈnÈratnassa kevalÈ. 
 Te nÈga paÔipajjassu, dhÊtaraÑ dehi’randhatin”ti. 

 Tattha su~kiyanti attano kulapadesÈnur|paÑ dhÊtu su~kaÑ dhanaÑ 
paÔipajja gaÓha. Sama~giÑ karohÊti maÑ tÈya saddhiÑ sama~gibh|taÑ 
karohi. Valabhiyoti bhaÓÉasakaÔiyo. NÈnÈratnassa kevalÈti nÈnÈratanassa 
sakalaparipuÓÓÈ. 

 Atha naÑ nÈgarÈjÈ Èha– 
 
 1358. “YÈva Èmantaye ÒÈtÊ, mitte ca suhadajjane1. 
 AnÈmanta kataÑ kammaÑ, taÑ pacchÈ anutappatÊ”ti. 

 Tattha yÈva Èmantaye ÒÈtÊti bho yakkhasenÈpati ahaÑ tuyhaÑ dhÊtaraÑ 
demi, no na demi, thokaÑ pana Ègamehi, yÈva ÒÈtakepi jÈnÈpemi. TaÑ 
pacchÈ anutappatÊti itthiyo hi gatagataÔÔhÈne abhiramantipi anabhiramantipi, 
anabhiratikÈle ÒÈtakÈdayo amhehi saddhiÑ anÈmantetvÈ kataÑ kammaÑ 
nÈma evar|paÑ hotÊti ussukkaÑ na karonti, evaÑ taÑ kammaÑ pacchÈ 
anutÈpaÑ ÈvahatÊti. 

 EvaÑ vatvÈ so bhariyÈya vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ tÈya saddhiÑ sallapi. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1359. “Tato so VaruÓo nÈgo, pavisitvÈ nivesanaÑ. 
 BhariyaÑ ÈmantayitvÈna, idaÑ vacana’mabravi. 
 
 1360. AyaÑ so PuÓÓako yakkho, yÈcatÊ maÑ IrandhatiÑ. 
 BahunÈ vittalÈbhena, tassa dema piyaÑ maman”ti. 

 Tattha pavisitvÈti VaruÓo PuÓÓakaÑ tattheva ÔhapetvÈ sayaÑ uÔÔhÈya 
yatthassa bhariyÈ nipannÈ, taÑ nivesanaÑ pavisitvÈ. PiyaÑ mamanti mama 
piyaÑ dhÊtaraÑ tassa bahunÈ vittalÈbhena demÈti pucchati. 
______________________________________________________________ 
 1. SuhadaÑ janaÑ (SÊ, I) 
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 VimalÈ Èha– 
 
 1361. “Na dhanena na vittena, labbhÈ amhaÑ IrandhatÊ. 
 Sace ca kho hadayaÑ paÓÉitassa, 
 Dhammena laddhÈ idha mÈhareyya. 
 Etena vittena kumÈri labbhÈ, 
 NÈ’ÒÒaÑ dhanaÑ uttari patthayÈmÈ”ti. 

 Tattha amhaÑ IrandhatÊti amhÈkaÑ dhÊtÈ IrandhatÊ. Etena vittenÈti 
etena tuÔÔhikÈraÓena. 

 So tÈya saddhiÑ mantetvÈ punadeva PuÓÓakena saddhiÑ mantesi. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1362. “Tato so VaruÓo nÈgo, nikkhamitvÈ nivesanÈ. 
 PuÓÓakÈ’mantayitvÈna, idaÑ vacana’mabravi. 
 
 1363. Na dhanena na vittena, labbhÈ amhaÑ IrandhatÊ. 
 Sace tuvaÑ hadayaÑ paÓÉitassa,  
 Dhammena laddhÈ idha mÈharesi. 
 Etena vittena kumÈri labbhÈ, 
 NÈ’ÒÒaÑ dhanaÑ uttari patthayÈmÈ”ti. 

 Tattha PuÓÓakÈ’mantayitvÈnÈti PuÓÓakaÑ ÈmantayitvÈ. 

 PuÓÓako Èha– 
 
 1364. “YaÑ paÓÉitotye’ke vadanti loke, 
 Tameva bÈloti punÈ’hu aÒÒe. 
 AkkhÈhi me vippavadanti ettha, 
 KaÑ paÓÉitaÑ nÈga tuvaÑ vadesÊ”ti. 

 Tattha yaÑ paÓÉitotye’keti so kira “hadayaÑ paÓÉitassÈ”ti sutvÈ cintesi 
“yaÑ eke paÓÉitoti vadanti, tameva aÒÒe bÈloti kathenti. KiÒcÈpik me 
IrandhatiyÈ vidhuroti akkhÈtaÑ, tathÈpi tathato jÈnituÑ pucchissÈmi nan”ti. 
TasmÈ evamÈha. 
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 NÈgarÈjÈ Èha– 
 
 1365. “KorabyarÈjassa DhanaÒcayassa, 
 Yadi te suto Vidhuro nÈma kattÈ. 
 Œnehi taÑ paÓÉitaÑ dhammaladdhÈ, 
 IrandhatÊ padacarÈ te hot|”ti. 

 Tattha dhammaladdhÈti dhamme labhitvÈ. PadacarÈti1 pÈdaparicÈrikÈ. 

 TaÑ sutvÈ PuÓÓako somanassappatto sindhavaÑ nayanatthÈya 
upaÔÔhÈkaÑ ÈÓÈpesi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1366. “IdaÒca sutvÈ VaruÓassa vÈkyaÑ. 
 UÔÔhÈya yakkho paramappatÊto. 
 Tattheva santo purisaÑ asaÑsi, 
 Œnehi ÈjaÒÒa’midhe’va yuttan”ti. 

 Tattha purisaÑ asaÑsÊti attano upaÔÔhÈkaÑ ÈÓÈpesi. ŒjaÒÒanti 
kÈraÓÈkÈraÓajÈnanakasindhavaÑ. Yuttanti kappitaÑ. 
 
 1367. JÈtar|pamayÈ kaÓÓÈ, kÈcamhicamayÈ2 khurÈ. 
 Jambonadassa pÈkassa, suvaÓÓassa uracchadoti. 

 Tattha jÈtar|pamayÈ kaÓÓÈti tameva sindhavaÑ vaÓÓento Èha. Tassa hi 
Manomayassa sindhavassa jÈtar|pamayÈ kaÓÓÈ, kÈcamhicamayÈ khurÈ, 
tassa khurÈ rattamaÓimayÈti attho. Jambonadassa pÈkassÈti jambonadassa 
pakkassa rattasuvaÓÓassa uracchado. 

 So puriso tÈvadeva taÑ sindhavaÑ Ènesi. PuÓÓako taÑ abhiruyha 
ÈkÈsena VessavaÓassa santikaÑ gantvÈ NÈgabhavanaÑ vaÓÓetvÈ taÑ 
pavattiÑ Èrocesi. Tassatthassa pakÈsanatthaÑ idaÑ vuttaÑ– 
 
 1368. “DevavÈhavahaÑ yÈnaÑ, assamÈruyha PuÓÓako. 
 Ala~kato kappitakesamassu, 
 PakkÈmi vehÈyasa’mantalikkhe. 
______________________________________________________________ 
 1. PaddhacarÈti (SÊ, I), pÈdacarÈti (SyÈ) 2. KÈcamhamayÈ (SÊ, I) 
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 1369. So PuÓÓako kÈmarÈgena giddho, 
 IrandhatiÑ nÈgakaÒÒaÑ jigÊsaÑ. 
 GantvÈna taÑ bh|tapatiÑ yasassiÑ, 
 Icca’bravÊ VessavaÓaÑ kuveraÑ. 
 
 1370. BhogavatÊ nÈma mandire, 
 VÈsÈ hiraÒÒavatÊti vuccati. 
 Nagare nimmite kaÒcanamaye, 
 MaÓÉalassa uragassa niÔÔhitaÑ. 
 
 1371. AÔÔÈlakÈ oÔÔhagÊviyo, 
 Lohita~kassa masÈragallino. 
 PÈsÈde’ttha silÈmayÈ, 
 SovaÓÓaratanehi chÈditÈ. 
 
 1372. AmbÈ tilakÈ ca jambuyo, 
 SattapaÓÓÈ MucalindaketakÈ. 
 Piya~gu uddÈlakÈ sahÈ, 
 UparibhaddakÈ sinduvÈrakÈ. 
 
 1373. CampeyyakÈ nÈgamallikÈ, 
 BhaginÊmÈlÈ atha mettha KoliyÈ. 
 Ete dumÈ pariÓÈmitÈ, 
 Sobhayanti uragassa mandiraÑ. 
 
 1374. Khajjure’ttha silÈmayÈ, 
 SovaÓÓadhuvapupphitÈ bah|. 
 Yattha vasato’papÈtiko, 
 NÈgarÈjÈ VaruÓo mahiddhiko. 
 
 1375. Tassa komÈrikÈ bhariyÈ, 
 VimalÈ kaÒcanavelliviggahÈ. 
 KÈlÈ taruÓÈva uggatÈ, 
 PucimandatthanÊ cÈrudassanÈ. 
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 1376. LÈkhÈrasarattasucchavÊ, 
 KaÓikÈrÈva nivÈtapupphitÈ. 
 TidivokacarÈva accharÈ, 
 Vijjuva’bbhaghanÈ vinissaÔÈ. 
 
 1377. SÈ dohaÄinÊ suvimhitÈ, 
 Vidhurassa hadayaÑ dhaniyati. 
 TaÑ tesaÑ demi issara, 
 Tena te denti IrandhatiÑ maman”ti. 

 Tattha devavÈhavahaÑ yÈnanti vahitabboti vÈho, devasa~khÈtaÑ vÈhaÑ 
vahatÊti devavÈhavahaÑ. Yanti etenÈti yÈnaÑ. Kappitakesamass|ti 
maÓÉanavasena susaÑvihitakesamassu. DevÈnaÑ pana 
kesamassukaraÓakammaÑ nÈma natthi, (vicittakathikena pana kathitaÑ.)1 
JigÊsanti patthayanto. VessavaÓanti visÈÓÈya rÈjadhÈniyÈ issararÈjÈnaÑ. 
Kuveranti evaÑnÈmakaÑ. BhogavatÊ nÈmÈti sampannabhogatÈya 
evaÑladdhanÈmaÑ. Mandireti mandiraÑ, bhavananti attho. VÈsÈ 
hiraÒÒavatÊti nÈgarÈjassa vasanaÔÔhÈnattÈ vÈsÈti ca, kaÒcanavatiyÈ 
suvaÓÓapÈkÈrena parikkhittattÈ hiraÒÒavatÊti ca vuccati. Nagare nimmiteti 
nagaraÑ nimmitaÑ. KaÒcanamayeti suvaÓÓamayaÑ. MaÓÉalassÈti 
bhogamaÓÉalena samannÈgatassa. NiÔÔhitanti karaÓapariniÔÔhitaÑ2. 
OÔÔhagÊviyoti oÔÔhagÊvÈsaÓÔhÈnena katÈ rattamaÓimasÈragallamayÈ aÔÔÈlakÈ. 
PÈsÈde’tthÈti ettha NÈgabhavane pÈsÈdÈ. SilÈmayÈti maÓimayÈ. 
SovaÓÓaratanehÊti suvaÓÓasa~khÈtehi ratanehi, suvaÓÓiÔÔhakÈhi chÈditÈti 
attho. SahÈti sahakÈrÈ. UparibhaddakÈti uddÈlakajÈtikÈyeva rukkhÈ. 
CampeyyakÈ nÈgamallikÈti campakÈ ca nÈgÈ ca mallikÈ ca. BhaginÊmÈlÈ 
atha mettha KoliyÈti bhaginÊmÈlÈ ceva atha ettha NÈgabhavane KoliyÈ nÈma 
rukkhÈ ca. Ete dumÈ pariÓÈmitÈti ete pupph|pagaphal|pagarukkhÈ 
aÒÒamaÒÒaÑ sa~ghaÔÔasÈkhatÈya pariÓÈmitÈ ÈkulasamÈkulÈ. Khajjure’tthÈti 
khajjurirukkhÈ ettha. SilÈmayÈti indanÊlamaÓimayÈ. 
SovaÓÓadhuvapupphitÈti te pana suvaÓÓapupphehi niccapupphitÈ. Yattha 
vasatopapÈtikoti yattha NÈgabhavane opapÈtiko nÈgarÈjÈ vasati. 
______________________________________________________________ 
 1. (  ) SÊ-I-potthakesu natthi. 2. KaÓakapariniÔÔhitaÑ (Ka) 
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KaÒcanavelliviggahÈti suvaÓÓarÈsisassirikasarÊrÈ. KÈlÈ taruÓÈva uggatÈti 
vilÈsayuttatÈya mandavÈteritÈ kÈlavallipallavÈ viya uggatÈ. 
PucimandatthanÊti nimbaphalasaÓÔhÈnac|cukÈ1. LÈkhÈrasarattasucchavÊti 
hatthapÈdatalachaviÑ sandhÈya vuttaÑ. TidivokacarÈti tidasabhavanacarÈ. 
Vijjuva’bbhaghanÈti abbhaghanavalÈhakantarato nissaÔÈ vijjulatÈ viya. TaÑ 
tesaÑ demÊti taÑ tassa hadayaÑ ahaÑ tesaÑ demi, evaÑ janassu. IssarÈti 
mÈtulaÑ Èlapati. 

 Iti so VessavaÓena ananuÒÒÈto gantuÑ avisahitvÈ taÑ anujÈnÈpetuÑ2 
etÈ ettakÈ gÈthÈ kathesi. VessavaÓo pana tassa kathaÑ na suÓÈti. KiÑ 
kÈraÓÈ? DvinnaÑ devaputtÈnaÑ vimÈna-aÉÉaÑ paricchindatÊti. PuÓÓako 
attano vacanassa assutabhÈvaÑ ÒatvÈ Jinakadevaputtassa santike aÔÔhÈsi. 
VessavaÓo aÉÉaÑ vinicchinitvÈ parÈjitaÑ anuÔÔhÈpetvÈ itaraÑ “gaccha 
tvaÑ, tava vimÈne vasÈhÊ”ti Èha. PuÓÓako “gaccha tvan”ti vuttakkhaÓeyeva 
“mayhaÑ mÈtulena mama pesitabhÈvaÑ jÈnÈthÈ”ti katipayadevaputte 
sakkhiÑ katvÈ heÔÔhÈ vuttanayeneva sandhavaÑ ÈharÈpetvÈ abhiruyha 
pakkÈmi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1378. “So PuÓÓako bh|tapatiÑ yasassiÑ, 
 Œmantaya VessavaÓaÑ KuveraÑ. 
 Tattheva santo purisaÑ asaÑsi, 
 Œnehi ÈjaÒÒa’midheva’va yuttaÑ. 
 
 1379. JÈtar|pamayÈ kaÓÓÈ, kÈcamhicamayÈ khurÈ. 
 Jambonadassa pÈkassa, suvaÓÓassa uracchado. 
 
 1380. DevavÈhavahaÑ yÈnaÑ, assamÈruyha PuÓÓako. 
 Ala~kato kappitakesamassu, 
 PakkÈmi vehÈyasa’mantalikkhe”ti. 

 Tattha ÈmantayÈti ÈmantayitvÈ. 

 So ÈkÈsena gacchantoyeva cintesi “VidhurapaÓÉito mahÈparivÈro, na 
sakkÈ taÑ gaÓhituÑ, DhanaÒcayakorabyo pana j|tavittako, taÑ 
______________________________________________________________ 
 1. NimbaphalasaÓÔhÈnathanayugalÈ (SyÈ, I, Ka) 2. JÈnÈpetuÑ (Ka) 
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j|tena jinitvÈ VidhuraÑ gaÓhissÈmi, ghare panassa bah|ni ratanÈni, 
appagghena lakkhena j|taÑ na kÊÄissati, mahaggharatanaÑ harituÑ vaÔÔati, 
aÒÒaÑ ratanaÑ rÈjÈ na gaÓhissati, RÈjagahasa sÈmantÈ 
Vepullapabbatabbhantare cakkavattiraÒÒo paribhogamaÓiratanaÑ atthi 
mahÈnubhÈvaÑ, taÑ gahetvÈ tena rÈjÈnaÑ palobhetvÈ jinissÈmÊ”ti. So tathÈ 
akÈsi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1381. “So aggamÈ RÈjagahaÑ surammaÑ, 
 A~gassa raÒÒo nagaraÑ durÈyutaÑ. 
 Pah|tabhakkhaÑ bahu-annapÈnaÑ, 
 MasakkasÈraÑ viya VÈsavassa. 
 
 1382. May|rakoÒcÈgaÓasampaghuÔÔhaÑ, 
 DijÈbhighuÔÔhaÑ dijasa~ghasevitaÑ. 
 NÈnÈsakuntÈbhirudaÑ suva~gaÓaÑ, 
 PupphÈbhikiÓÓaÑ himavaÑva pabbataÑ. 
 
 1383. So PuÓÓako Vepula’mÈbhir|hi, 
 SiluccayaÑ kimpurisÈnuciÓÓaÑ. 
 AnvesamÈno maÓiratanaÑ uÄÈraÑ, 
 Ta’maddasÈ pabbatak|Ôamajjhe”ti. 

 Tattha A~gassa raÒÒoti tadÈ A~gassa raÒÒova MagadharajjaÑ ahosi. 
Tena vuttaÑ “A~gassa raÒÒo nagaran”ti. DurÈyutanti1 paccatthikehi 
durÈyuttaÑ2. MasakkasÈraÑ viya VÈsavassÈti masakkasÈrasa~khÈte 
Sinerupabbatamatthake mÈpitattÈ “masakkasÈran”ti laddhanÈmaÑ VÈsavassa 
bhavanaÑ viya. DijÈbhighuÔÔhanti aÒÒehi ca pakkhÊhi abhisa~ghuÔÔhaÑ 
ninnÈditaÑ. NÈnÈsakuntÈbhirudanti madhurassarena gÈyantehi viya 
nÈnÈvidhehi sakuÓehi abhirudaÑ, abhigÊtanti attho. Suva~gaÓanti3 sundara-
a~gaÓaÑ manuÒÒatalaÑ. HimavaÑvapabbatanti HimavantapabbataÑ viya. 
Vepula’mÈbhir|hÊti bhikkhave so PuÓÓako evar|paÑ VepullapabbataÑ 
abhiruhi. Pabbatak|Ôamajjheti pabbatak|Ôa-antare taÑ maÓiÑ addasa. 
______________________________________________________________ 
 1. DurÈsadanti (SyÈ) 2. DurÈsadaÑ (SÊ, SyÈ, I) 3. Subha~gaÓanti (SÊ, I) 
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 1384. DisvÈ maÓiÑ pabhassaraÑ jÈtimantaÑ, 
 ManoharaÑ maÓiratanaÑ uÄÈraÑ. 
 DaddallamÈnaÑ yasasÈ yasassinaÑ, 
 ObhÈsatÊ vijjuriva’ntalikkhe. 
 
 1385. TamaggahÊ veÄuriyaÑ mahagghaÑ, 
 ManoharaÑ nÈma mahÈnubhÈvaÑ. 
 ŒjaÒÒamÈruyha manomavaÓÓo, 
 PakkÈmi vehÈyasa’mantalikkheti. 

 Tattha manoharanti1 manasÈbhipatthitassa dhanassa ÈharaÓasamatthaÑ. 
DaddallamÈnanti ujjalamÈnaÑ. YasasÈti parivÈramaÓigaÓena. ObhÈsatÊti 
taÑ maÓiratanaÑ ÈkÈse vijjuriva obhÈsati. TamaggahÊti taÑ maÓiratanaÑ 
aggahesi. TaÑ pana maÓiratanaÑ Kumbhiro nÈma yakkho 
kumbhaÓÉasahassaparivÈro rakkhati. So pana tena kujjhitvÈ 
olokitamatteneva bhÊtatasito palÈyitvÈ cakkavÈÄapabbataÑ patvÈ 
kampamÈno olokento aÔÔhÈsi. Iti taÑ palÈpetvÈ PuÓÓako maÓiratanaÑ 
aggahesi. ManoharaÑ nÈmÈti manasÈ cintitaÑ dhanaÑ ÈharituÑ sakkotÊti 
evaÑladdhanÈmaÑ. 

 Iti so taÑ gahetvÈ ÈkÈsena gacchanto taÑ nagaraÑ patto. TamatthaÑ 
pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1386. “So aggamÈ nagara’mindapatthaÑ, 
 Oruyhu’pÈgacchi sabhaÑ kur|naÑ. 
 SamÈgate ekasataÑ samagge, 
 Avhettha yakkho avikampamÈno. 
 
 1387. Ko nÊdha raÒÒaÑ vara’mÈbhijeti, 
 Ka’mÈbhijeyyÈma varaddhanena. 
 Ka’manuttaraÑ ratanavaraÑ jinÈma, 
 Ko vÈpi no jeti varaddhanenÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. DhanÈharanti (SÊ, SyÈ, I) 
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 Tattha oruyhu’pÈgacchi sabhaÑ kur|nanti bhikkhave so PuÓÓako 
assapiÔÔhito oruyha assaÑ adissamÈnar|paÑ ÔhapetvÈ mÈÓavakavaÓÓena 
kur|naÑ sabhaÑ upagato. Ekasatanti ekasatarÈjÈno achambhÊto hutvÈ “ko 
nÊdhÈ”ti-ÈdÊni vadanto j|tena avhettha. Ko nÊdhÈti ko nu imasmiÑ 
rÈjasamÈgame. RaÒÒanti rÈj|naÑ antare. Vara’mÈbhijetÊti amhÈkaÑ 
santakaÑ seÔÔharatanaÑ abhijeti, “ahaÑ jinÈmÊ”ti vattuÑ ussahati. 
Ka’mÈbhijeyyÈmÈti kaÑ vÈ mayaÑ jineyyÈma. VaraddhanenÈti 
uttamadhanena. Ka’manuttaranti jinanto ca kataraÑ rÈjÈnaÑ anuttaraÑ 
ratanavaraÑ jinÈma. Ko vÈpi no jetÊti atha vÈ ko nÈma rÈjÈ amhe 
varadhanena jeti. Iti so cat|hi padehi Korabyameva ghaÔÔeti. 

 Atha rÈjÈ “mayÈ ito pubbe evaÑ s|ro hutvÈ kathento nÈma na 
diÔÔhapubbo, ko nu kho eso”ti cintetvÈ pucchanto gÈthamÈha– 
 
 1388. “KuhiÑ nu raÔÔhe tava jÈtibh|mi, 
 Na Korabyasseva vaco tave’daÑ. 
 AbhÊtosi1 no vaÓÓanibhÈya sabbe, 
 AkkhÈhi me nÈmaÒca bandhave cÈ”ti. 

 Tattha na KorabyassevÈti KururaÔÔhavÈsikasseva tava vacanaÑ na hoti. 

 TaÑ sutvÈ itaro “ayaÑ rÈjÈ mama nÈmaÑ pucchati, PuÓÓako ca nÈma 
dÈso hoti. SacÈhaÑ ‘PuÓÓakosmÊ’ti vakkhÈmi, ‘esa dÈso, tasmÈ maÑ 
pagabbhatÈya evaÑ vadetÊ’ti avamaÒÒissati, anantarÈtÊte attabhÈve 
nÈmamassa kathessÈmÊ”ti cintetvÈ gÈthamÈha– 
 
 1389. “KaccÈyano mÈÓavako’smi rÈja, 
 An|nanÈmo iti ma’vhayanti. 
 A~gesu me ÒÈtayo bandhavÈ ca, 
 Akkhena deva’smi idhÈnupatto”ti. 

 Tattha an|nanÈmoti na |nanÈmo. IminÈ attano PuÓÓakanÈmameva 
paÔicchannaÑ katvÈ katheti. Iti ma’vhayantÊti iti maÑ avhayanti 
______________________________________________________________ 
 1. Abhibhosi (SÊ, I) 
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pakkosanti. A~ges|ti A~garaÔÔhe KÈlacampÈnagare vasanti. Akkhena 
deva’smÊti deva j|takÊÄanatthena idha anuppattosmi. 

 Atha rÈjÈ “mÈÓava tvaÑ j|tena jito kiÑ dassasi, kiÑ te atthÊ”ti 
pucchanto gÈthamÈha– 
 
 1390. “KiÑ mÈÓavassa ratanÈni atthi, 
 Ye taÑ jinanto hare akkhadhutto. 
 Bah|ni raÒÒo ratanÈni atthi, 
 Te tvaÑ daliddo kathamavhayesÊ”ti. 

 Tassattho–kittakÈni1 bhoto mÈÓavassa ratanÈni atthi, ye taÑ jinanto 
akkhadhutto “ÈharÈ”ti vatvÈ hareyya. RaÒÒo pana nivesane bah|ni ratanÈni 
atthi, te rÈjÈno evaÑ bahudhane tvaÑ daliddo samÈno kathaÑ j|tena 
avhayasÊti. 

 Tato PuÓÓako gÈthamÈha– 
 
 1391. “Manoharo nÈma maÓÊ mamÈ’yaÑ, 
 ManoharaÑ maÓiratanaÑ uÄÈraÑ. 
 ImaÒca ÈjaÒÒa’mamittatÈpanaÑ, 
 EtaÑ me jinitvÈ hare akkhadhutto”ti. 

 PÈÄipotthakesu pana “maÓi mama vijjati lohita~ko”ti likhitaÑ. So pana 
maÓi veÄuriyo, tasmÈ idameva sameti. 

 Tattha ÈjaÒÒanti imaÑ ÈjÈnÊyassaÒca maÓiÒcÈti etaÑ me ubhayaÑ 
hareyya akkhadhuttoti assaÑ dassetvÈ evamÈha. 

 TaÑ sutvÈ rÈjÈ gÈthamÈha– 
 
 1392. “Eko maÓÊ mÈÓava kiÑ karissati, 
 ŒjÈniye’ko pana kiÑ karissati. 
 Bah|ni raÒÒo maÓiratanÈni atthi, 
 ŒjÈniyÈ vÈtajavÈ anappakÈ”ti. 
 

DohaÄakaÓÉaÑ niÔÔhitaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. KiÑ kÈnici (SÊ), kiÑ tÈni (SyÈ) 
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MaÓikaÓÉa 

 So raÒÒo kathaÑ sutvÈ “mahÈrÈja kiÑ nÈma etaÑ vadetha, eko asso 
assasahassaÑ1 lakkhaÑ hoti, eko maÓi maÓisahassaÑ lakkhaÑ hoti. Na hi 
sabbe assÈ ekasadisÈ, imassa tÈva javaÑ passathÈ”ti vatvÈ assaÑ abhiruhitvÈ 
pÈkÈramatthakena pesesi. SattayojanikaÑ nagaraÑ assehi gÊvÈya gÊvaÑ 
paharantehi parikkhittaÑ viya ahosi. AthÈnukkamena assopi na paÒÒÈyi, 
yakkhopi na paÒÒÈyi, udare baddharattapaÔova paÒÒÈyi. So assato oruyha 
“diÔÔho mahÈrÈja assassa vego”ti vatvÈ “Èma diÔÔho”ti vutte “idÈni puna 
passa mahÈrÈjÈ”ti vatvÈ assaÑ antonagare uyyÈne pokkharaÓiyÈ udakapiÔÔhe 
pesesi, khuraggÈni atementova pakkhandi. Atha naÑ padumapattesu 
vicarÈpetvÈ pÈÓiÑ paharitvÈ hatthaÑ pasÈresi, asso ÈgantvÈ pÈÓitale 
patiÔÔhÈsi. Tato “vaÔÔate evar|paÑ assaratanaÑ narindÈ”ti vatvÈ “vaÔÔatÊ”ti 
vutte “mahÈrÈja assaratanaÑ tÈva tiÔÔhatu, maÓiratanassa mahÈnubhÈvaÑ 
passÈ”ti vatvÈ tassÈnubhÈvaÑ pakÈsento Èha– 
 
 1393. “IdaÒca me maÓiratanaÑ, passa tvaÑ dvipaduttama. 
 ItthÊnaÑ viggahÈ cettha, purisÈnaÒca viggahÈ. 
 
 1394. MigÈnaÑ viggahÈ cettha, sakuÓÈnaÒca viggahÈ. 
 NÈgarÈjÈ supaÓÓÈ ca, maÓimhi passa nimmitan”ti. 

 Tattha itthÊnanti etasmiÑ hi maÓiratane ala~katapaÔiyattÈ anekÈ 
itthiviggahÈ purisaviggahÈ nÈnappakÈrÈ migapakkhisa~ghÈ sena~gÈdÊni ca 
paÒÒÈyanti, tÈni dassento evamÈha. Nimmitanti idaÑ evar|paÑ accherakaÑ 
maÓimhi nimmitaÑ passa. 

 “Aparampi passÈhÊ”ti vatvÈ gÈthÈ Èha– 
 
 1395. “HatthÈnÊkaÑ rathÈnÊkaÑ, asse pattÊ ca vammine. 
 Catura~gini’maÑ senaÑ, maÓimhi passa nimmitaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. AssasahassassÈpi (SÊ), assasahassÈnaÑ (SyÈ) 
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 1396. HatthÈrohe anÊkaÔÔhe, rathike pattikÈrake. 
 BalaggÈni viy|ÄhÈni, maÓimhi passa nimmitan”ti. 

 Tattha balaggÈnÊti balÈneva. Viy|ÄhÈnÊti by|havasena ÔhitÈni.  
 
 1397. PuraÑ uddhÈpasampannaÑ, bahupÈkÈratoraÓaÑ. 
 Si~ghÈÔake subh|miyo, maÓimhi passa nimmitaÑ. 
 
 1398. EsikÈ parikhÈyo ca, palikhaÑ aggaÄÈni ca. 
 AÔÔÈlake ca dvÈre ca, maÓimhi passa nimmitanti. 

 Tattha puranti nagaraÑ. UddhÈpasampannanti pÈkÈravatthunÈ 
sampannaÑ. BahupÈkÈratoraÓanti uccapÈkÈratoraÓanagaradvÈrena 
sampannaÑ1. Si~ghÈÔaketi vÊthicatukkÈni. Subh|miyoti nagar|pacÈre vicittÈ 
ramaÓÊyabh|miyo. EsikÈti nagaradvÈresu uÔÔhÈpite esikatthambhe. 
Palikhanti palighaÑ, ayameva vÈ pÈÔho. AggaÄÈnÊti nagaradvÈrakavÈÔÈni. 
DvÈre cÈti gopurÈni ca. 
 
 1399. Passa toraÓamaggesu, nÈnÈdijagaÓÈ bah|. 
 HaÑsÈ koÒcÈ may|rÈ ca, cakkavÈkÈ ca kukkuhÈ. 
 
 1400. KuÓÈlakÈ bah| citrÈ, sikhaÓÉÊ jÊvajÊvakÈ. 
 NÈnÈdijagaÓÈkiÓÓaÑ, maÓimhi passa nimmitanti. 

 Tattha toraÓamagges|ti etasmiÑ nagare toraÓaggesu. KuÓÈlakÈti 
kÈÄakokilÈ. CitrÈti citrapattakokilÈ. 
 
 1401. Passa nagaraÑ supÈkÈraÑ, abbhutaÑ lomahaÑsanaÑ. 
 SamussitadhajaÑ rammaÑ, soÓÓavÈlukasanthataÑ. 
 
 1402. Passe’ttha paÓÓasÈlÈyo, vibhattÈ bhÈgaso mitÈ. 
 Nivesane nivese ca, sandhiby|he pathaddhiyoti. 

 Tattha supÈkaranti kaÒcanapÈkÈraparikkhittaÑ. PaÓÓasÈlÈyoti 
nÈnÈbhaÓÉapuÓÓe ÈpaÓe. Nivesane nivese cÈti gehÈni ceva gehavatth|ni ca. 
Sandhiby|heti gharasandhiyo ca anibbiddharacchÈ ca. Pathaddhiyoti 
nibbiddhavÊthiyo. 
______________________________________________________________ 
 1. UccapÈkÈranagaradvÈraÑ (SÊ, I) 
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 1403. PÈnÈgÈre ca soÓÉe ca, s|nÈ odaniyÈ gharÈ. 
 VesÊ ca gaÓikÈyo ca, maÓimhi passa nimmitaÑ. 
 
 1404. MÈlÈkÈre ca rajake, gandhike atha dussike. 
 SuvaÓÓakÈre maÓikÈre, maÓimhi passa nimmitaÑ. 
 
 1405. ŒÄÈrike ca s|de ca, naÔanÈÔakagÈyino. 
 PÈÓissare kumbhath|nike maÓimhi passa nimmitanti. 

 Tattha soÓÉe cÈti attano anur|pehi kaÓÔhakaÓÓapilandhanehi 
samannÈgate ÈpÈnabh|miÑ sajjetvÈ nisinne surÈsoÓÉe ca. ŒÄÈriketi 
p|vapÈke1. S|deti bhattakÈrake. PÈÓissareti pÈÓippahÈrena gÈyante. 
Kumbhath|niketi ghaÔadaddarivÈdake2. 
 
 1406. Passa bherÊ mudi~gÈ ca, sa~khÈ paÓavadindimÈ. 
 SabbaÒca tÈÄÈvacaraÑ, maÓimhi passa nimmitaÑ. 
 
 1407. SammatÈlaÒca vÊÓaÒca, naccagÊtaÑ suvÈditaÑ. 
 T|riyatÈÄitasa~ghuÔÔhaÑ, maÓimhi passa nimmitaÑ. 
 
 1408. La~ghikÈ muÔÔhikÈ cettha, mÈyÈkÈrÈ ca sobhiyÈ. 
 VetÈlike ca jalle ca, maÓimhi passa nimmitanti. 

 Tattha sammatÈlaÒcÈti khadirÈdisammaÒceva kaÑsatÈlaÒca. 
T|riyatÈÄitasa~ghuÔÔhanti nÈnÈt|riyÈnaÑ tÈÄitehi sa~ghuÔÔhaÑ3. MuÔÔhikÈti 
muÔÔhikamallÈ. SobhiyÈti nagarasobhanÈ itthÊ ca sampannar|pÈ purisÈ ca. 
VetÈliketi vetÈla-uÔÔhÈpake. Jalleti mass|ni karonte nhÈpite. 
 
 1409. SamajjÈ cettha vattanti, ÈkiÓÓÈ naranÈribhi. 
 MaÒcÈtimaÒce bh|miyo, maÓimhi passa nimmitanti. 

 Tattha maÒcÈtimaÒceti maÒcÈnaÑ upari baddhamaÒce. Bh|miyoti 
ramaÓÊyÈ samajjabh|miyo. 
______________________________________________________________ 
 1. ŒÄÈriyeti s|pike (SÊ), ÈÄÈriketi s|pike (SyÈ, I) 
 2. GhaÔadaddaravÈdake (SÊ, I, Ka) 
 3. PaÔhamatÈÄitaÒceva sa~ghuÔÔhaÒca (SÊ, I), puthusamatÈÄitaÒceva sa~ghuÔÔhaÒca (SyÈ) 
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 1410. Passa malle samajjasmiÑ, phoÔente1 diguÓaÑ bhujaÑ. 
 Nihate nihatamÈne ca, maÓimhi passa nimmitanti. 

 Tattha samajjasminti mallara~ge. Nihateti nihanitvÈ2 jinitvÈ Ôhite. 
NihatamÈneti parÈjite. 
 
 1411. Passa pabbatapÈdesu, nÈnÈmigagaÓÈ bah|. 
 SÊhÈ byagghÈ varÈhÈ ca, acchakokataracchayo. 
 
 1412. PalÈsÈdÈ gavajÈ ca, mahiÑsÈ rohitÈ rur|. 
 EÓeyyÈ ca varÈhÈ ca, gaÓino nÊkas|karÈ. 
 
 1413. KadalimigÈ bah| citrÈ, biÄÈrÈ sasakaÓÔakÈ. 
 NÈnÈdhigagaÓÈkiÓÓaÑ, maÓimhi passa nimmitanti. 

 Tattha palÈsÈdÈti3 khaggamigÈ. “PalatÈ”tipi4 pÈÔho. GavajÈti gavayÈ. 
VarÈhÈti ekÈ migajÈtikÈ. TathÈ gaÓino ceva nÊkas|karÈ5 ca. Bah| citrÈti 
nÈnappakÈrÈ citrÈ migÈ. BiÄÈrÈti araÒÒabiÄÈrÈ. SasakaÓÔakÈti sasÈ ca kaÓÔakÈ 
ca. 
 
 1414. NajjÈyo suppatitthÈyo, soÓÓavÈlukasanthatÈ. 
 AcchÈ savanti amb|ni, macchagumbanisevitÈ. 
 
 1415. KumbhÊlÈ makarÈ cettha, susumÈrÈ ca kacchapÈ. 
 PÈÔhÊnÈ pÈvusÈ macchÈ, balajÈ muÒjarohitÈti. 

 Tattha najjÈyoti nadiyo. SoÓÓavÈlukasanthatÈti suvaÓÓavÈlukÈya 
santhatatalÈ. KumbhÊlÈti ime evar|pÈ jalacarÈ antonadiyaÑ vicaranti, tepi 
maÓimhi passÈhÊti. 
 
 1416. NÈnÈdijagaÓÈkiÓÓÈ, nÈnÈdumagaÓÈyutÈ. 
 VeÄuriyakarodÈyo, maÓimhi passa nimmitanti. 
______________________________________________________________ 
 1. PoÔhente (SÊ, I) 2. NÊharitvÈ (Ka) 3. PalasatÈti (SÊ, SyÈ, I) 
 4. BalasatÈtipi (SÊ, SyÈ, I) 5. Ni~kas|karÈ (SÊ, I), nikkas|karÈ (SyÈ) 

 



178 KhuddakanikÈya  

 Tattha veÄuriyakarodÈyoti veÄuriyapÈsÈÓe paharitvÈ saddaÑ2 karontiyo 
evar|pÈ najjÈyoti. 
 
 1417. Passe’ttha pokkharaÓiyo, suvibhattÈ catuddisÈ. 
 NÈnÈdijagaÓÈkiÓÓÈ, puthulomanisevitÈ. 
 
 1418. SamantodakasampannaÑ, mahiÑ sÈgarakuÓÉalaÑ. 
 UpetaÑ vanarÈjehi, maÓimhi passa nimmitanti. 

 Tattha puthulomanisevitÈti mahÈmacchehi nisevitÈ. VanarÈjehÊti 
vanarÈjÊhi, ayameva vÈ pÈÔho. 
 
 1419. Purato Videhe passa, goyÈniye ca pacchato. 
 Kuruyo jambudÊpaÒca, maÓimhi passa nimmitaÑ. 
 
 1420. Passa candaÑ s|riyaÒca, obhÈsante catuddisÈ. 
 SineruÑ anupariyante, maÓimhi passa nimmitaÑ. 
 
 1421. SineruÑ HimavantaÒca, sÈgaraÒca mahÊtalaÑ3. 
 CattÈro ca mahÈrÈje, maÓimhi passa nimmitaÑ. 
 
 1422. ŒrÈme vanagumbe ca, pÈÔiye ca siluccaye. 
 Ramme kimpurisÈkiÓÓe, maÓimhi passa nimmitaÑ. 
 
 1423. PhÈrusakaÑ cittalataÑ, missakaÑ NandanaÑ vanaÑ. 
 VejayantaÒca pÈsÈdaÑ, maÓimhi passa nimmitaÑ. 
 
 1424. SudhammaÑ TÈvatiÑsaÒca. PÈrichattaÒca pupphitaÑ. 
 ErÈvaÓaÑ nÈgarÈjaÑ, maÓimhi passa nimmitaÑ. 
 
 1425. Passe’ttha devakaÒÒÈyo, nabhÈ vijjurivu’ggatÈ. 
 Nandane vicarantiyo, maÓimhi passa nimmitaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. VeÄuriyaphalakarodÈyoti (SÊ, SyÈ, I) 
 2. PaharitvÈ tassa saddena rukkhasakuÓÈdayo saddaÑ (SyÈ, Ka) 
 3. MahiddhikaÑ (SÊ, I), mahiddhiyaÑ (SyÈ) 
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 1426. Passe’ttha devakaÒÒÈyo, devaputtapalobhinÊ. 
 Devaputte ramamÈne1, maÓimhi passa nimmitanti. 

 Tattha Videheti PubbavidehadÊpaÑ. GoyÈniyeti AparagoyÈnadÊpaÑ. 
Kuruyoti Uttarakuru ca dakkhiÓato jambudÊpaÒca. Anupariyanteti ete 
candimas|riye SineruÑ anupariyÈyante. PÈÔiyeti pattharitvÈ Ôhapite viya 
piÔÔhipÈsÈÓe. 
 
 1427. ParosahassapÈsÈde, veÄuriyaphalasanthate2. 
 Pajjalante ca vaÓÓena, maÓimhi passa nimmitaÑ. 
 
 1428. TÈvatiÑse ca YÈme ca, Tusite cÈpi nimmite. 
 Paranimmitavasavattino, maÓimhi passa nimmitaÑ. 
 
 1429. Passe’ttha pokkharaÓiyo, vippasannodikÈ sucÊ. 
 MandÈlakehi saÒchannÈ, padumuppalakehi cÈti. 

 Tattha parosahassanti TÈvatiÑsabhavane atirekasahassapÈsÈde. 
 
 1430. Dase’ttha rÈjiyo setÈ, dasa nÊlÈ manoramÈ. 
 Cha pi~galÈ pannarasa, haliddÈ ca catuddasa. 
 
 1431. VÊsati tattha sovaÓÓÈ, vÊsati rajatÈmayÈ. 
 IndagopakavaÓÓÈbhÈ, tÈva dissanti taÑsati. 
 
 1432. Dase’ttha kÈÄiyo chacca, maÒjeÔÔhÈ pannavÊsati. 
 MissÈ bandhukapupphehi, nÊlupalavicittikÈ. 
 
 1433. EvaÑ sabba~gasampannaÑ, accimantaÑ pabhassaraÑ. 
 Odhisu~kaÑ mahÈrÈja, passa tvaÑ dvipaduttamÈti. 

 Tattha dase’ttha rÈjiyo setÈti etasmiÑ maÓikkhandhe dasa setarÈjiyo. 
Cha pi~galÈ pannarasÈti cha ca pannarasa cÈti ekavÊsati 
______________________________________________________________ 
 1. CaramÈne (SÊ, I) 2. VeÄuriyaphalakatthate (SÊ, SyÈ, I) 
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pi~galarÈjiyo. HaliddÈti haliddavaÓÓÈ catuddasa. TiÑsatÊti 
indagopakavaÓÓÈbhÈ tiÑsa rÈjiyo. Dasa chaccÈti dasa ca cha ca soÄasa 
kÈÄarÈjiyo. PannavÊsatÊti paÒcavÊsati maÒjeÔÔhavaÓÓÈ pabhassarÈ. MissÈ 
bandhukapupphehÊti kÈÄamaÒjeÔÔhavaÓÓarÈjiyo etehi missÈ vicittikÈ passa. 
Ettha hi kÈÄarÈjiyo bandhujÊvakapupphehi missÈ, maÒjeÔÔharÈjiyo 
nÊluppalehi vicittikÈ. Odhisu~kanti su~kakoÔÔhÈsaÑ. Yo maÑ j|te1 jinissati, 
tassimaÑ su~kakoÔÔhÈsaÑ passÈti vadati. AÔÔhakathÈyaÑ pana “hotu su~kaÑ 
mahÈrÈjÈ”tipi pÈÔho, tassattho–dvipaduttama passa tvaÑ imaÑ evar|paÑ 
maÓikkhandhaÑ, idameva mahÈrÈja su~kaÑ hotu. Yo maÑ j|te1 jinissati, 
tassidaÑ bhavissatÊti. 
 

MaÓikaÓÉaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
AkkhakaÓÉa 

 EvaÑ vatvÈ PuÓÓako “mahÈrÈja ahaÑ tÈva j|te parÈjito imaÑ 
maÓiratanaÑ dassÈmi, tvaÑ pana kiÑ dassasÊ”ti Èha. TÈta mama sarÊraÒca 
deviÒca setacchattaÒca ÔhapetvÈ sesaÑ mama santakaÑ su~kaÑ hot|ti. Tena 
hi deva mÈ cirÈyi, ahaÑ d|rÈgato, khippaÑ j|tamaÓÉalaÑ sajjÈpehÊti. RÈjÈ 
amacce ÈÓÈpesi. Te khippaÑ j|tamaÓÉalaÑ sajjetvÈ raÒÒo 
varapotthakattharaÓaÑ santharitvÈ sesarÈj|naÒcÈpi ÈsanÈni paÒÒapetvÈ 
PuÓÓakassapi patir|paÑ ÈsanaÑ paÒÒapetvÈ raÒÒo kÈlaÑ ÈrocayiÑsu. Tato 
PuÓÓako rÈjÈnaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 
 
 1434. “UpÈgataÑ rÈja mupehi lakkhaÑ, 
 Ne’tÈdisaÑ maÓiratanaÑ tava’tthi. 
 Dhammena jissÈma2 asÈhasena, 
 Jito ca no khippa’mavÈkarohÊ”ti. 

 Tassattho–mahÈrÈja j|tasÈlÈya kammaÑ upÈgataÑ niÔÔhitaÑ, etÈdisaÑ 
maÓiratanaÑ tava natthi, mÈ papaÒcaÑ karohi, upehi lakkhaÑ akkhehi 
______________________________________________________________ 
 1. J|tena (SyÈ) 2. JiyyÈma (SÊ, SyÈ, I) 
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kÊÄanaÔÔhÈnaÑ upagaccha. KÊÄantÈ ca mayaÑ dhammena jissÈma1, 
dhammeneva no asÈhasena jayo hotu. Sace pana tvaÑ jito bhavissasi, atha 
no khippa’mavÈkarohi, papaÒcaÑ akatvÈva jito dhanaÑ dadeyyÈsÊti vuttaÑ 
hoti. 
 Atha naÑ rÈjÈ “mÈÓava tvaÑ maÑ ‘rÈjÈ’ti mÈ bhÈyi, dhammeneva no 
asÈhasena jayaparÈjayo bhavissatÊ”ti Èha. TaÑ sutvÈ PuÓÓako “amhÈkaÑ 
dhammeneva jayaparÈjayabhÈvaÑ jÈnÈthÈ”ti tepi rÈjÈno sakkhiÑ karonto 
gÈthamÈha– 
 
 1435. “PaÒcÈla paccuggata s|rasena, 
 MacchÈ ca maddÈ saha Kekakebhi. 
 Passantu no’te asaÔhena yuddhaÑ, 
 Na no sabhÈyaÑ na karonti kiÒcÊ”ti. 

 Tattha paccuggatÈti uggatattÈ paÒÒÈtattÈ pÈkaÔattÈ 
paÒcÈlarÈjÈnamevÈlapati. MacchÈ cÈti tvaÑ ca samma maccharÈja. MaddÈti 
maddarÈja. SahakekakebhÊti KekakebhinÈmena janapadena saha 
vattamÈnakekakebhirÈja tvaÒca. Atha vÈ sahasaddaÑ “KekakebhÊ”ti padassa 
pacchato ÔhapetvÈ paccuggatasaddaÒca s|rasenavisesanaÑ katvÈ 
paÒcÈlapaccuggatas|rasena macchÈ ca maddÈ ca Kekakebhi saha sesarÈjÈno 
cÈti evamettha attho daÔÔhabbo. Passantu no’teti amhÈkaÑ dvinnaÑ ete 
rÈjÈno asaÔhena akkhayuddhaÑ passantu. Na no sabhÈyaÑ na karonti kiÒcÊti 
ettha noti nipÈtamattaÑ, sabhÈyaÑ kiÒci sakkhiÑ na na karonti, khattiyepi 
brÈhmaÓepi karontiyeva, tasmÈ sace kiÒci akÈraÓaÑ uppajjati, “na no sutaÑ, 
na no diÔÔhan”ti vattuÑ na labhissatha, appamattÈ hothÈti. 

 EvaÑ yakkhasenÈpati rÈjÈno sakkhiÑ akÈsi. RÈjÈpi ekasatarÈjaparivuto 
PuÓÓakaÑ gahetvÈ j|tasÈlaÑ pÈvisi. Sabbepi patir|pÈsanesu nisÊdiÑsu, 
rajataphalake suvaÓÓapÈsake ÔhapayiÑsu. PuÓÓako turitaturito Èha 
“mahÈrÈja pÈsakesu ÈyÈ nÈma mÈlikaÑ sÈvaÔÔaÑ bahulaÑ santibhadrÈdayo 
catuvÊsati, tesu tumhe attano ruccanakaÑ ÈyaÑ gaÓhathÈ”ti. RÈjÈ “sÈdh|”ti 
bahulaÑ gaÓhi. 
______________________________________________________________ 
 1. JÊyissÈma (SÊ, I), jineyyÈma (SyÈ) 
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PuÓÓako sÈvaÔÔaÑ gaÓhi. Atha naÑ rÈjÈ Èha “tena hi tÈva mÈÓava pÈsake 
pÈtehÊ”ti. “MahÈrÈja paÔhamaÑ mama vÈro na pÈpuÓÈti, tumhe pÈtethÈ”ti 
vutte rÈjÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchi. Tassa pana tatiye attabhÈve 
mÈtubh|tapubbÈ ÈrakkhadevatÈ, tassÈ ÈnubhÈvena rÈjÈ j|te jinÈti. SÈ tassa 
avid|re ÔhitÈ ahosi. RÈjÈ devadhÊtaraÑ anussaritvÈ j|tagÊtaÑ gÈyanto imÈ 
gÈthÈ Èha– 

   (“SabbÈ nadÊ va~kagatÊ, sabbe kaÔÔhamayÈ vanÈ. 
   Sabbitthiyo kare pÈpaÑ, labhamÈne nivÈtake1. 
   Atha passatu maÑ amma, VijayaÑ me padissatu. 
   AnukampÈhi me amma, mahantaÑ jayamessatu. 
   Devate ‘tvajja rakkha devi, passa mÈ maÑ vibhÈveyya. 
   AnukampakÈ patiÔÔhÈ ca, passa bhadrÈni rakkhituÑ. 
   JambonadamayaÑ pÈsaÑ, caturaÑsamaÔÔha~guli. 
   VibhÈti parisamajjhe, sabbakÈmadado bhava. 
   Devate me jayaÑ dehi, passa maÑ appabhÈginaÑ. 
   MÈtÈnukampako poso, sadÈ bhadrÈni passati. 
   AÔÔhakaÑ mÈlikaÑ vuttaÑ, sÈvaÔÔaÒca chakaÑ mataÑ. 
   CatukkaÑ bahulaÑ ÒeyyaÑ, dvibindusantibhadrakaÑ. 
   CatuvÊsati ÈyÈ ca, munindena pakÈsitÈ”ti.)2 

 RÈjÈ evaÑ j|tagÊtaÑ gÈyitvÈ pÈsake hatthena parivattetvÈ ÈkÈse khipi. 
PuÓÓakassa ÈnubhÈvena pÈsakÈ raÒÒo parÈjayÈya3 bhassanti. RÈjÈ 
j|tasippamhi atikusalatÈya pÈsake attano parÈjayÈya bhassante ÒatvÈ 
ÈkÈseyeva sa~kaÉÉhanto gahetvÈ puna ÈkÈse khipi. Dutiyampi attano 
parÈjakÈya bhassante ÒatvÈ tatheva aggahesi. Tato PuÓÓako cintesi “ayaÑ 
rÈjÈ mÈdisena yakkhena saddhiÑ j|taÑ kÊÄanto bhassamÈne pÈsake 
sa~kaÉÉhitvÈ gaÓhÈti, kiÑ nu kho kÈraÓan”ti. So olokento tassa 
ÈrakkhadevatÈya ÈnubhÈvaÑ ÒatvÈ akkhÊni ummÊletvÈ kuddho viyanaÑ 
olokesi. SÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 6. 123 piÔÔhe. 2. (  ) SÊ-I-potthakesu natthi. 
 3. RÈjÈnaÑ parÈjinantÈ (SÊ, SyÈ, I) 
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bhÊtatasitÈ palÈyitvÈ cakkavÈÄapabbatamatthakaÑ patvÈ kampamÈnÈ 
oloketvÈ aÔÔhÈsi. RÈjÈ tatiyampi pÈsake khipitvÈ attano parÈjayÈya bhassante 
ÒatvÈpi PuÓÓakassÈnubhÈvena hatthaÑ pasÈretvÈ gaÓhituÑ nÈsakkhi. Te 
raÒÒo parÈjayÈya patiÑsu. (  )1 Athassa parÈjitabhÈvaÑ ÒatvÈ PuÓÓako 
apphoÔetvÈ mahantena saddena “jitaÑ me”ti tikkhattuÑ sÊhanÈdaÑ nadi. So 
saddo sakalajambudÊpaÑ phari. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1436. “Te pÈvisuÑ akkhamadena mattÈ, 
 RÈjÈ kur|naÑ PuÓÓako cÈpi yakkho. 
 RÈjÈ kaliÑ viccina’maggahesi, 
 KaÔaÑ aggahÊ PuÓÓako nÈma yakkho. 
 
 1437. Te tattha j|te ubhaye samÈgate, 
 RaÒÒaÑ sakÈse sakhÊnaÒca majjhe. 
 Ajesi yakkho naravÊraseÔÔhaÑ, 
 TatthappanÈdo tumulo babh|vÈ”ti. 

 Tattha pÈvisunti j|tasÈlaÑ pavisiÑsu. Viccinanti rÈjÈ catuvÊsatiyÈ Èyesu 
vicinanto kaliÑ parÈjayaggÈhaÑ aggahesi. KaÔaÑ aggahÊti PuÓÓako nÈma 
yakkho jayaggÈhaÑ gaÓhi. Te tattha j|te ubhaye samÈgateti te tattha j|te 
samÈgatÈ2 ubho j|taÑ kÊÄiÑs|ti attho. RaÒÒanti atha tesaÑ ekasatarÈj|naÑ 
sakÈse avasesÈnaÒca sakhÊnaÑ majjhe so yakkho naravÊraseÔÔhaÑ rÈjÈnaÑ 
ajesi. TatthappanÈdo tumulo babh|vÈti tasmiÑ j|tamaÓÉale “raÒÒo 
parÈjitabhÈvaÑ jÈnÈtha, jitaÑ me, jitaÑ me”ti mahanto saddo ahosi. 

 RÈjÈ parÈjito anattamano ahosi. Atha naÑ samassÈsento PuÓÓako 
gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. (Tato PuÓÓako pÈsake khipi. Te attano jinantÈ patiÑsu) (SÊ, I) 
 2. Te tattha j|tasÈlÈyaÑ j|te samÈgate samupÈgate (SÊ, SyÈ, I) 
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 1438. “Jayo mahÈrÈja parÈjayo ca, 
 Œy|hataÑ aÒÒatarassa hoti. 
 Janinda jÊno’si varaddhanena, 
 Jito ca me khippa’mavÈkarohÊ”ti. 

 Tattha Èy|hatanti dvinnaÑ vÈyÈmamÈnÈnaÑ aÒÒatarassa eva hoti, 
tasmÈ “parÈjitomhÊ”ti mÈ cintayi. JÊno’sÊti parihÊnosi. VaraddhanenÈti 
paramadhanena. Khippa’mavÈkarohÊti khippaÑ me jayaÑ dhanaÑ dehÊti. 

 Atha naÑ rÈjÈ “gaÓha tÈtÈ”ti vadanto gÈthamÈha– 
 
 1439. “HatthÊ gavÈssÈ maÓikuÓÉalÈ ca, 
 YaÒcÈpi mayhaÑ ratanaÑ pathabyÈ. 
 GaÓhÈhi kaccÈna varaÑ dhanÈnaÑ, 
 ŒdÈya yeni’cchasi tena gacchÈ”ti. 

 PuÓÓako Èha– 
 
 1440. “AtthÊ gavÈssÈ maÓikuÓÉalÈ ca, 
 YaÒcÈpi tuyhaÑ ratanaÑ pathabyÈ. 
 TesaÑ varo Vidhuro nÈma kattÈ, 
 So me jito taÑ me avÈkarohÊ”ti. 

 Tattha so me jito taÑ meti mayÈ hi tava vijite1 uttamaÑ ratanaÑ jitaÑ, 
so ca sabbaratanÈnaÑ varo vidhuro, tasmÈ deva so mayÈ jito nÈma hoti, taÑ 
me dehÊti. 

 RÈjÈ Èha– 
 
 1441. “AttÈ ca me so saraÓaÑ gatÊ ca, 
 DÊpo ca leÓo ca parÈyaÓo ca. 
 Asantuleyyo mama so dhanena, 
 PÈÓena me sÈdiso esa kattÈ”ti. 

 Tattha attÈ ca me soti so mayhaÑ attÈ ca, mayÈ ca “attÈnaÑ ÔhapetvÈ 
sesaÑ dassÈmÊ”ti vuttaÑ, tasmÈ taÑ mÈ gaÓhi. Na kevalaÒca 
______________________________________________________________ 
 1. MayÈ hi tuvaÑ jito (SyÈ), mayi tava jite (Ka) 
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attÈva, atha kho me so saraÓaÒca gati ca dÊpo ca leÓo ca parÈyaÓo ca. 
Asantuleyyo mama so dhanenÈti sattavidhena ratanena saddhiÑ na 
tuletabboti. 

 PuÓÓako Èha– 
 
 1442. “CiraÑ vivÈdo mama tuyhaÒca’ssa, 
 KÈmaÒca pucchÈma tameva gantvÈ. 
 Esova no vivaratu etamatthaÑ, 
 YaÑ vakkhatÊ hotu kathÈ ubhinnan”ti. 

 Tattha vivaratu etamatthanti “so tava attÈ vÈ na vÈ”ti etamatthaÑ esova 
pakÈsetu. Hotu kathÈ ubhinnanti yaÑ so vakkhati, sÈyeva no ubhinnaÑ 
kathÈ hotu, taÑ pamÈÓaÑ hot|ti attho. 

 RÈjÈ Èha– 
 
 1443. “AddhÈ hi saccaÑ bhaÓasi, na ca mÈÓava sÈhasaÑ. 
 Tameva gantvÈ pucchÈma, tena tussÈmu’bho janÈ”ti. 

 Tattha na ca mÈÓava sÈhasanti mayhaÑ pasayha sÈhasikavacanaÑ na ca 
bhaÓasi. 

 EvaÑ vatvÈ rÈjÈ ekasatarÈjÈno PuÓÓakaÒca gahetvÈ tuÔÔhamÈnaso 
vegena dhammasabhaÑ agamÈsi. PaÓÉitopi ÈsanÈ oruyha rÈjÈnaÑ vanditvÈ 
ekamantaÑ aÔÔhÈsi. Atha PuÓÓako mahÈsattaÑ ÈmantetvÈ “paÓÉita ‘tvaÑ 
dhamme Ôhito jÊvitahetupi musÈvÈdaÑ na bhaÓasÊ’ti kittisaddo te sakalaloke 
phuÔo, ahaÑ pana te ajja dhamme ÔhitabhÈvaÑ jÈnissÈmÊ”ti vatvÈ 
gÈthamÈha– 
 
 1444. “SaccaÑ nu devÈ vidah| kur|naÑ, 
 Dhamme ÔhitaÑ VidhuraÑ nÈma’maccaÑ. 
 DÈsosi raÒÒo uda vÈ’si ÒÈti, 
 Vidhuroti sa~khÈ katamÈ’si loke”ti. 

 Tattha saccaÑ nu devÈ vidah| kur|naÑ, dhamme ÔhitaÑ VidhuraÑ 
nÈma’maccanti “kur|naÑ raÔÔhe Vidhuro nÈma amacco dhamme Ôhito 
jÊvitahetupi musÈvÈdaÑ 
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na bhaÓatÊ”ti evaÑ devÈ vidah| vidahanti kathenti pakÈsenti, evaÑ 
vidahamÈnÈ te devÈ saccaÑ nu vidahanti, udÈhu abh|tavÈdÈyeveteti. 
Vidhuroti sa~khÈ katamÈ’si loketi yÈ esÈ tava “Vidhuro”ti loke sa~khÈ 
paÒÒatti, sÈ katamÈ Èsi, tvaÑ pakÈsehi, kinnu raÒÒo dÈso nÊcatarajÈtiko, 
udÈhu samo vÈ uttaritaro vÈ ÒÈtÊti idaÑ tÈva me Ècikkha, dÈso’si raÒÒo, uda 
vÈ’si ÒÈtÊti. 

 Atha mahÈsatto “ayaÑ maÑ evaÑ pucchati, ahaÑ kho panetaÑ ‘raÒÒo 
ÒÈtÊ’tipi ‘raÒÒo uttaritaro’tipi ‘raÒÒo na kiÒci homÊ’tipi saÒÒÈpetuÑ 
sakkomi, evaÑ santepi imasmiÑ loke saccasamo avassayo nÈma natthi, 
saccameva kathetuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ “mÈÓava nevÈhaÑ raÒÒo ÒÈti, na 
uttaritaro, catunnaÑ pana dÈsÈnaÑ aÒÒataro”ti dassetuÑ gÈthÈdvayamÈha– 
 
 1445. “ŒmÈyadÈsÈpi bhavanti heke, 
 Dhanena kÊtÈpi bhavanti dÈsÈ. 
 Sayampi heke upayanti dÈsÈ, 
 BhayÈ paÓunnÈpi bhavanti dÈsÈ. 
 
 1446. Ete narÈnaÑ caturova dÈsÈ, 
 AddhÈ hi yonito ahampi jÈto. 
 Bhavo ca raÒÒo abhavo ca raÒÒo, 
 DÈsÈ’haÑ devassa parampi gantvÈ. 
 Dhammena maÑ mÈÓava tuyha dajjÈ”ti. 

 Tattha ÈmÈyadÈsÈti dÈsiyÈ kucchimhi jÈtadÈsÈ. Sayampi heke upayanti 
dÈsÈti ye keci upaÔÔhÈkajÈtikÈ, sabbe te sayaÑ dÈsabhÈvaÑ upagatÈ dÈsÈ 
nÈma. BhayÈ paÓunnÈti rÈjabhayena vÈ corabhayena vÈ attano 
vasanaÔÔhÈnato paÓunnÈ karamarÈ hutvÈ paravisayaÑ gatÈpi dÈsÈyeva nÈma. 
AddhÈ hi yonito ahampi jÈtoti1 mÈÓava ekaÑseneva ahampi cat|su 
dÈsayonÊsu ekato sayaÑ dÈsayonito nibbattadÈso. Bhavo ca raÒÒo abhavo 
ca raÒÒoti 
______________________________________________________________ 
 1. DÈsoti (SÊ, SyÈ) 
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raÒÒo vuÉÉhi vÈ hotu avuÉÉhi vÈ, na sakkÈ mayÈ musÈ bhÈsituÑ. ParampÊti 
d|raÑ gantvÈpi ahaÑ devassa dÈsoyeva. DajjÈti maÑ rÈjÈ jayadhanena 
khaÓÉetvÈ tuyhaÑ dento dhammena sabhÈvena dadeyyÈti. 

 TaÑ sutvÈ PuÓÓako haÔÔhatuÔÔho puna apphoÔetvÈ gÈthamÈha– 
 
 1447. “AyaÑ dutÊyo Vijayo mama’jja, 
 PuÔÔho hi kattÈ vivare’ttha paÒhaÑ. 
 Adhammar|po vata rÈjaseÔÔho, 
 SubhÈsitaÑ nÈnujÈnÈsi mayhan”ti. 

 Tattha rÈjaseÔÔhoti ayaÑ rÈjaseÔÔho adhammar|po vata. SubhÈsitanti 
VidhurapaÓÉitena sukathitaÑ suvinicchitaÑ. NÈnujÈnÈsi mayhanti idÈnetaÑ 
VidhurapaÓÉitaÑ mayhaÑ kasmÈ nÈnujÈnÈsi, kimatthaÑ na desÊti vadati. 

 TaÑ sutvÈ rÈjÈ anattamano hutvÈ “paÓÉito mÈdisaÑ yasadÈyakaÑ 
anoloketvÈ idÈni diÔÔhaÑ mÈÓavakaÑ oloketÊ”ti mahÈsattassa kujjhitvÈ 
“mÈÓava sace so dÈso me bhaveyya, taÑ gahetvÈ gacchÈ”ti vatvÈ 
gÈthamÈha– 
 
 1448. “EvaÑ ce no so vivare’ttha paÒhaÑ, 
 DÈsoha’masmi na ca kho’smi ÒÈti. 
 GaÓhÈhi kaccÈna varaÑ dhanÈnaÑ, 
 ŒdÈya yenicchasi tena gacchÈ”ti. 

 Tattha evaÑ ce no so vivare’ttha paÒhanti sace so amhÈkaÑ paÒhaÑ 
“dÈsohamasmi, na ca khosmi ÒÈtÊ”ti evaÑ vivari ettha parisamaÓÉale, atha 
kiÑ acchasi, sakalaloke dhanÈnaÑ varaÑ etaÑ gaÓha, gahetvÈ ca pana yena 
icchasi, tena gacchÈti. 
 

AkkhakaÓÉaÑ niÔÔhitaÑ. 
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GharÈvÈsapaÒhÈ 

 EvaÒca pana vatvÈ rÈjÈ cintesi “paÓÉitaÑ gahetvÈ mÈÓavo yathÈruci 
gamissati, tassa gatakÈlato paÔÔhÈya mayhaÑ madhuradhammakathÈ 
dullabhÈ bhavissati, yaÑn|nÈhaÑ imaÑ attano ÔhÈne ÔhapetvÈ 
ala~katadhammÈsane nisÊdÈpetvÈ gharÈvÈsapaÒhaÑ puccheyyan”ti. Atha 
naÑ rÈjÈ evamÈha “paÓÉita tumhÈkaÑ gatakÈle mama 
madhuradhammakathÈ dullabhÈ bhavissati, ala~katadhammÈsane nisÊdÈpetvÈ 
attano ÔhÈne ÔhatvÈ mayhaÑ gharÈvÈsapaÒhaÑ kathethÈ”ti. So “sÈdh|”ti 
sampaÔicchitvÈ ala~katadhammÈsane nisÊditvÈ raÒÒÈ paÒhaÑ puÔÔho 
vissajjesi. TatrÈyaÑ paÒho– 
 
 1449. “Vidhura vasamÈnassa, gahaÔÔhassa sakaÑ gharaÑ. 
 KhemÈ vutti kathaÑ assa, kathaÑ nu assa sa~gaho. 
 
 1450. AbyÈbajjhaÑ kathaÑ assa, saccavÈdÊ ca mÈÓavo. 
 AsmÈ lokÈ paraÑ lokaÑ, kathaÑ pecca na socatÊ”ti. 

 Tattha KhemÈ vutti kathaÑ assÈti kathaÑ gharÈvÈsaÑ vasantassa 
gahaÔÔhassa KhemÈ nibbayÈ vutti bhaveyya. KathaÑ nu assa sa~gahoti 
catubbidho sa~gahavatthusa~khÈto sa~gaho tassa kathaÑ bhaveyya. 
AbyÈbajjhanti1 niddukkhatÈ. SaccavÈdÊ cÈti kathaÑ nu mÈÓavo saccavÈdÊ 
nÈma bhaveyya. PeccÈti paralokaÑ gantvÈ. 

 TaÑ sutvÈ paÓÉito raÒÒo paÒhaÑ kathesi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ 
Èha– 
 
 1451. “TaÑ tattha gatimÈ dhitimÈ, matimÈ atthadassimÈ. 
 Sa~khÈtÈ sabbadhammÈnaÑ, Vidhuro eta’dabravi. 
 
 1452. Na sÈdhÈraÓadÈra’ssa, na bhuÒje sÈdu’mekako. 
 Na seve lokÈyatikaÑ, ne’taÑ paÒÒÈya vaÉÉhanaÑ. 
 
 1453. SÊlavÈ vattasampanno, appamatto vicakkhaÓo. 
 NivÈtavutti atthaddho, surato sakhilo mudu. 
______________________________________________________________
 1. AbyÈpajjunti (SÊ, SyÈ, I) 
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 1454. Sa~gahetÈ ca mittÈnaÑ, saÑvibhÈgÊ vidhÈnavÈ. 
 Tappeyya annapÈnena, sadÈ samaÓabrÈhmaÓe. 
 
 1455. DhammakÈmo sutÈdhÈro, bhaveyya paripucchako. 
 SakkaccaÑ payirupÈseyya, sÊlavante bahussute. 
 
 1456. Ghara’mÈvasamÈnassa, gahaÔÔhassa sakaÑ gharaÑ. 
 KhemÈ vutti siyÈ evaÑ, evaÑ nu assa sa~gaho. 
 
 1457. AbyÈbajjhaÑ siyÈ evaÑ, saccavÈdÊ ca mÈÓavo. 
 AsmÈ lokÈ paraÑ lokaÑ, evaÑ pecca na socatÊ”ti. 

 Tattha taÑ tatthÈti bhikkhave taÑ rÈjÈnaÑ tattha dhammasabhÈyaÑ 
ÒÈÓagatiyÈ gatimÈ, abbocchinnavÊriyena dhitimÈ, bh|risamÈya vipulÈya 
paÒÒÈya matimÈ, saÓhasukhumatthadassinÈ ÒÈÓena atthadassimÈ, 
paricchinditvÈ jÈnanaÒÈÓasa~khÈtÈya paÒÒÈya sabbadhammÈnaÑ sa~khÈtÈ, 
VidhurapaÓÉito etaÑ “na sÈdhÈraÓadÈra’ssÈ”ti-ÈdivacanaÑ abravi. Tattha 
yo paresaÑ dÈresu aparajjhati, so sÈdhÈraÓadÈro nÈma, tÈdiso na assa 
bhaveyya. Na bhuÒje sÈdu’mekakoti sÈdurasaÑ paÓÊtabhojanaÑ aÒÒesaÑ 
adatvÈ ekakova na bhuÒjeyya. LokÈyatikanti anatthanissitaÑ 
saggamaggÈnaÑ adÈyakaÑ aniyyÈnikaÑ vitaÓÉasallÈpaÑ lokÈyatikavÈdaÑ 
na seveyya. Ne’taÑ paÒÒÈya vaÉÉhananti na hi etaÑ lokÈyatikaÑ paÒÒÈya 
vaÉÉhanaÑ. SÊlavÈti akhaÓÉehi paÒcahi sÊlehi samannÈgato. 
Vattasampannoti gharÈvÈsavattena vÈ rÈjavattena vÈ samannÈgato. 
Appamattoti kusaladhammesu appamatto. NivÈtavuttÊti atimÈnaÑ akatvÈ 
nÊcavutti ovÈdÈnusÈsanipaÔicchako. Atthaddhoti thaddhamacchariyavirahito. 
Suratoti soraccena samannÈgato. Sakhiloti pemanÊyavacano. Mud|ti 
kÈyavÈcÈcittehi apharuso. 

 Sa~gahetÈ ca mittÈnanti kalyÈÓamittÈnaÑ sa~gahakaro. DÈnÈdÊsu yo 
yena sa~gahaÑ icchati, tassa teneva sa~gÈhako. SaÑvibhÈgÊti 
dhammikasamaÓabrÈhmaÓÈnaÒceva kapaÓaddhikavaÓibbakayÈcakÈdÊnaÒca 
saÑvibhÈgakaro. VidhÈnavÈti “imasmiÑ kÈle kasituÑ vaÔÔati, imasmiÑ kÈle 
vapituÑ vaÔÔatÊ”ti evaÑ sabbakiccesu vidhÈnasampanno. TappeyyÈti 
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gahitagahitabhÈjanÈni p|retvÈ dadamÈnÈ tappeyya. DhammakÈmoti 
paveÓidhammampi sucaritadhammampi kÈmayamÈno patthayamÈno. 
SutÈdhÈroti sutassa ÈdhÈrabh|to. Paripucchakoti 
dhammikasamaÓabrÈhmaÓe upasa~kamitvÈ “kiÑ bhante kusalan”ti-
Èdivacanehi paripucchanasÊlo. Sakkaccanti gÈravena. EvaÑ nu assa 
sa~gahoti sa~gahopissa evaÑ kato nÈma bhaveyya. SaccavÈdÊti evaÑ 
paÔipannoyeva sabhÈvavÈdÊ nÈma siyÈ. 

 EvaÑ mahÈsatto raÒÒo gharÈvÈsapaÒhaÑ kathetvÈ palla~kÈ oruyha 
rÈjÈnaÑ vandi. RÈjÈpissa mahÈsakkÈraÑ katvÈ ekasatarÈj|hi parivuto attano 
nivesanameva gato. 
 

GharÈvÈsapaÒhÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
LakkhaÓakaÓÉa 

 MahÈsatto pana paÔinivatto. Atha naÑ PuÓÓako Èha– 
 
 1458. “Ehi dÈni gamissÈma, dinno no issarena me. 
 MamevatthaÑ paÔipajja, esa dhammo sanantano”ti. 

 Tattha dinno noti ettha noti nipÈtamattaÑ, tvaÑ issarena mayhaÑ 
dinnoti attho. Sanantanoti mama atthaÑ paÔipajjantena hi tayÈ attano 
sÈmikassa attho paÔipanno hoti. YaÒcetaÑ sÈmikassa atthakaraÓaÑ nÈma, 
esa dhammo sanantano porÈÓakapaÓÉitÈnaÑ sabhÈvoti. 

 VidhurapaÓÉito Èha– 
 
 1459. “JÈnÈmi mÈÓava tayÈha’masmi, 
 Dinnoha’masmi tava issarena. 
 TÊhaÑ ca taÑ vÈsayemu agÈre, 
 Yena’ddhunÈ anusÈsemu putte”ti. 

 Tattha tayÈha’masmÊti tayÈ laddhohamasmÊti jÈnÈmi, labhantena ca na 
aÒÒathÈ laddho. Dinnoha’masmi tava issarenÈti mama issarena 
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raÒÒÈ ahaÑ tava dinno. TÊhaÑ cÈti mÈÓava ahaÑ tava bah|pakÈro, rÈjÈnaÑ 
anoloketvÈ saccameva kathesiÑ, tenÈhaÑ tayÈ laddho, tvaÑ me 
mahantaguÓabhÈvaÑ jÈnÈhi, mayaÑ tÊÓipi divasÈni attano agÈre vÈsemu, 
tasmÈ yanaddhunÈ yattakena kÈlena mayaÑ puttadÈre anusÈsemu, taÑ 
kÈlaÑ adhivÈsehÊti. 

 TaÑ sutvÈ PuÓÓako “saccaÑ paÓÉito Èha, bah|pakÈro esa mama, 
‘sattÈhampi aÉÉhamÈsampi nisÊdÈhÊ’ti vutte adhivÈsetabbamevÈ”ti cintetvÈ 
gÈthamÈha– 
 
 1460. “TaÑ me tathÈ hotu vasemu tÊhaÑ, 
 KurutaÑ bhava’jja gharesu kiccaÑ. 
 AnusÈsataÑ puttadÈre bhava’jja, 
 YathÈ tayÊ pecca sukhÊ bhaveyyÈ”ti. 

 Tattha taÑ meti yaÑ tvaÑ vadesi, sabbaÑ taÑ mama tathÈ hotu. 
Bhava’jjÈti bhavaÑ ajja paÔÔhÈya tÊhaÑ anusÈsatu. TayÊ peccÈti1 yathÈ tayi 
gate pacchÈ tava putadÈro sukhÊ bhaveyya, evaÑ anusÈsatu. 

 EvaÑ vatvÈ PuÓÓako mahÈsattena saddhiÑyeva tassa nivesanaÑ pÈvisi. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1461. “SÈdh|ti vatvÈna pah|takÈmo, 
 PakkÈmi yakkho Vidhurena saddhiÑ. 
 TaÑ kuÒjarÈjaÒÒahayÈnuciÓÓaÑ, 
 PÈvekkhi antepura’mariyaseÔÔho”ti. 

 Tattha pah|takÈmoti mahÈbhogo. KuÒjarÈjaÒÒahayÈnuciÓÓanti 
kuÒjarehi ca ÈjaÒÒahayehi ca anuciÓÓaÑ paripuÓÓaÑ. AriyaseÔÔhoti ÈcÈra-
ariyesu uttamo PuÓÓako yakkho paÓÉitassa antepuraÑ pÈvisi. 

 MahÈsattassa pana tiÓÓaÑ ut|naÑ atthÈya tayo pÈsÈdÈ ahesuÑ. Tesu 
eko koÒco nÈma, eko may|ro nÈma, eko piyaketo nÈma. Te sandhÈya ayaÑ 
gÈthÈ vuttÈ– 
______________________________________________________________ 
 1. PacchÈti (SÊ, I, Ka) 
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 1462. “KoÒcaÑ may|raÒca piyaÒca ketaÑ, 
 UpÈgamÊ tattha surammar|paÑ. 
 Pah|tabhakkhaÑ bahu-annapÈnaÑ, 
 MasakkasÈraÑ viya vÈsavassÈ”ti. 

 Tattha tatthÈti tesu tÊsu pÈsÈdesu yattha tasmiÑ samaye attanÈ vasati, 
taÑ surammar|paÑ pÈsÈdaÑ PuÓÓakaÑ ÈdÈya upÈgami. 

 So upagantvÈ ca pana ala~katapÈsÈdassa sattamÈya bh|miyÈ 
sayanagabbhaÒceva mahÈtalaÒca sajjÈpetvÈ sirisayanaÑ paÒÒÈpetvÈ sabbaÑ 
annapÈnÈdividhiÑ upaÔÔhapetvÈ devakaÒÒÈyo viya paÒcasatÈ itthiyo “imÈ te 
pÈdaparicÈrikÈ hontu, anukkaÓÔhanto idha vasÈhÊ”ti tassa niyyÈdetvÈ attano 
vasanaÔÔhÈnaÑ gato. Tassa gatakÈle tÈ itthiyo nÈnÈt|riyÈni gahetvÈ 
PuÓÓakassa paricariyÈya naccÈdÊni paÔÔhapesuÑ. TamatthaÑ pakÈsento 
SatthÈ Èha– 
 
 1463. “Tattha naccanti gÈyanti, avhayanti varÈvaraÑ. 
 AccharÈ viya devesu, nÈriyo samala~katÈ”ti. 

 Tattha avhayanti varÈvaranti varato varaÑ naccaÒca gÊtaÒca karontiyo 
pakkosanti1. 
 
 1464. Sama~gikatvÈ pamadÈhi yakkhaÑ, 
 Annena pÈnena ca DhammapÈlo. 
 AtthatthamevÈ’nuvicintayanto, 
 PÈvekkhi bhariyÈya tadÈ sakÈseti. 

 Tattha pamadÈhÊti pamadÈhi ceva annapÈnehi ca sama~gikatvÈ. 
DhammapÈloti dhammassa pÈlako gopako. AtthatthamevÈti atthabh|tameva 
atthaÑ. BhariyÈyÈti sabbajeÔÔhikÈya bhariyÈya. 
______________________________________________________________ 
 1. SÈrambhaÑ karonti (SyÈ), sÈrabbhaÑ karonti (Ka) 
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 1465. TaÑ candanagandharasÈnulittaÑ,  
 SuvaÓÓajambonadanikkhasÈdisaÑ. 
 BhariyaÑ’vacÈ ‘ehi suÓohi bhoti, 
 PuttÈni Èmantaya tambanette’ti. 

 Tattha bhariyaÑ’vacÈti jeÔÔhabhariyaÑ avaca. ŒmantayÈti pakkosa.  
 
 1466. SutvÈna vÈkyaÑ patino anujjÈ, 
 SuÓisaÑ’vaca tambanakhiÑ sunettaÑ. 
 ‘Œmantaya vammadharÈni cete, 
 PuttÈni indÊvarapupphasÈme’ti. 

 Tattha anujjÈti evaÑnÈmikÈ. SuÓisaÑ’vaca tambanakhiÑ sunettanti sÈ 
tassa vacanaÑ sutvÈ assumukhÊ rodamÈnÈ “sayaÑ gantvÈ putte pakkosituÑ 
ayuttaÑ, suÓisaÑ pesessÈmÊ”ti tassÈ nivÈsaÔÔhÈnaÑ gantvÈ tambanakhiÑ 
sunettaÑ suÓisaÑ avaca. VammadharÈnÊti vammadhare s|re, samattheti 
attho, ÈbharaÓabhaÓÉameva vÈ idha “vamman”ti adhippetaÑ, tasmÈ 
ÈbharaÓadharetipi attho. Ceteti taÑ nÈmenÈlapati, puttÈnÊti mama putte ca 
dhÊtaro ca. IndÊvarapupphasÈmeti taÑ Èlapati. 

 SÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ pÈsÈdÈ oruyha anuvicaritvÈ “pitÈ vo 
ovÈdaÑ dÈtukÈmo pakkosati, idaÑ kira vo tassa pacchimadassanan”ti 
sabbamevassa suhadajanaÒca puttadhÊtaro ca sannipÈtesi. 
DhammapÈlakumÈro pana taÑ vacanaÑ sutvÈva rodanto 
kaniÔÔhabhÈtikagaÓaparivuto pitu santikaÑ agamÈsi. PaÓÉito te disvÈva 
sakabhÈvena saÓÔhÈtuÑ asakkonto assupuÓÓehi nettehi Èli~gitvÈ sÊse 
cumbitvÈ jeÔÔhaputtaÑ muhuttaÑ hadaye nipajjÈpetvÈ hadayÈ otÈretvÈ 
sirigabbhato nikkhamma mahÈtale palla~kamajjhe nisÊditvÈ puttasahassassa 
ovÈdaÑ adÈsi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1467. “Te Ègate muddhani DhammapÈlo,  
 CumbitvÈ putte avikampamÈno. 
 ŒmantayitvÈna avoca vÈkyaÑ, 
 DinnÈ’haÑ raÒÒÈ idha mÈÓavassa. 

 



194 KhuddakanikÈya  

 1468. Tassa’jja’haÑ attasukhÊ vidheyyo, 
 ŒdÈya yeni’cchati tena gacchati. 
 AhaÒca vo sÈsitu’mÈgatosmi, 
 KathaÑ ahaÑ aparittÈya gacche. 
 
 1469. Sace vo rÈjÈ KururaÔÔhavÈsÊ, 
 Janasandho puccheyya pah|takÈmo. 
 Ki’mÈbhijÈnÈtha pure purÈÓaÑ, 
 KiÑ vo pitÈ anusÈse puratthÈ. 
 
 1470. SamÈsanÈ hotha mayÈva sabbe, 
 KonÊdha raÒÒo abbhatiko manusso. 
 TamaÒjaliÑ kariya vadetha evaÑ, 
 MÈ hevaÑ deva na hi esa dhammo. 
 ViyaggharÈjassa nihÊnajacco, 
 SamÈsano deva kathaÑ bhaveyyÈ”ti. 

 Tattha DhammapÈloti mahÈsatto. DinnÈ’hanti ahaÑ jayadhanena 
khaÓÉetvÈ raÒÒÈ dinno. Tassa’jja’haÑ attasukhÊ vidheyyoti ajja paÔÔhÈya 
tÊhamattaÑ ahaÑ iminÈ attano sukhena attasukhÊ, tato paraÑ pana tassa 
mÈÓavassÈhaÑ vidheyyo homi. So hi ito catutthe divase ekaÑsena maÑ 
ÈdÈya yatthicchati, tattha gacchati. AparittÈyÈti tumhÈkaÑ parittaÑ akatvÈ 
kathaÑ gaccheyyanti anusÈsituÑ Ègatosmi. Janasandhoti mittabandhanena 
mittajanassa sandhÈnakaro. Pure purÈÓanti ito pubbe tumhe kiÑ 
purÈÓakÈraÓaÑ abhijÈnÈtha. AnusÈseti anusÈsi. EvaÑ tumhe raÒÒÈ puÔÔhÈ 
“amhÈkaÑ pitÈ imaÒcimaÒca ovÈdaÑ adÈsÊ”ti katheyyÈtha. SamÈsanÈ 
hothÈti sace vo rÈjÈ mayÈ dinnassa ovÈdassa kathitakÈle “etha tumhe, ajja 
mayÈ saddhiÑ samÈsanÈ hotha, idha rÈjakule tumhehi aÒÒo ko nu raÒÒo 
abbhatiko manusso”ti attano Èsane nisÊdÈpeyya, atha tumhe aÒjaliÑ katvÈ 
taÑ rÈjÈnaÑ evaÑ vadeyyÈtha “deva evaÑ mÈ avaca. Na hi amhÈkaÑ esa 
paveÓidhammo. ViyaggharÈjassa kesarasÊhassa nihÊnajacco 
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jarasi~gÈlo deva kathaÑ samÈsano bhaveyya. YathÈ si~gÈlo sÊhassa 
samÈsano na hoti, tatheva mayaÑ tumhÈkan”ti. 

 ImaÑ panassa kathaÑ sutvÈ puttadhÊtaro ca ÒÈtisuhajjÈdayo ca 
dÈsakammakaraporisÈ ca te sabbe sakabhÈvena saÓÔhÈtuÑ asakkontÈ 
mahÈviravaÑ viraviÑsu. TesaÑ mahÈsatto saÒÒÈpesi. 
 

LakkhaÓakaÓÉaÑ1 niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
RÈjavasati 

 Atha ne paÓÉito puttadhÊtaro ca ÒÈtayo ca upasa~kamitvÈ tuÓhÊbh|te 
disvÈ “tÈtÈ mÈ cintayittha, sabbe sa~khÈrÈ aniccÈ, yaso nÈma 
vipattipariyosÈno, apica tumhÈkaÑ rÈjavasatiÑ nÈma yasapaÔilÈbhakÈraÓaÑ 
kathessÈmi, taÑ ekaggacittÈ suÓÈthÈ”ti BuddhalÊlÈya rÈjavasatiÑ nÈma 
paÔÔhapesi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha–  
 
 1471. “So ca putte amacce ca, ÒÈtayo suhadajjane. 
 AlÊnamanasa~kappo, Vidhuro eta’dabravi. 
 
 1472. Etha’yyo rÈjavasatiÑ, nisÊditvÈ suÓÈtha me. 
 YathÈ rÈjakulaÑ patto, yasaÑ poso nigacchatÊ”ti. 

 Tattha suhadajjaneti suhadayajane. Etha’yyoti etha ayyo. 
PiyasamudÈcÈrena putte Èlapati. RÈjavasatinti mayÈ vuccamÈnaÑ 
rÈjapÈricariyaÑ suÓÈtha. YathÈti yena kÈraÓena rÈjakulaÑ patto 
upasa~kamanto raÒÒo santike caranto poso yasaÑ nigacchati labhati, taÑ 
kÈraÓaÑ suÓÈthÈti attho. 
 
 1473. Na hi rÈjakulaÑ patto, aÒÒÈto labhate yasaÑ. 
 NÈ’s|ro nÈpi dummedho, nappamatto kudÈcanaÑ. 
 
 1474. YadÈssa sÊlaÑ paÒÒaÒca, soceyyaÑ cÈdhigacchati. 
 Atha vissasate tyamhi, guyhaÒcassa na rakkhatÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. PekkhaÓakaÓÉaÑ (SÊ, I) 
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 Tattha aÒÒÈtoti apÈkaÔaguÓo aviditakammÈvadÈno1. NÈ’s|roti na as|ro 
bhÊrukajÈtiko. YadÈssa sÊlanti yadÈ assa sevakassa rÈjÈ sÊlaÒca paÒÒaÒca 
soceyyaÒca adhigacchati, ÈcÈrasampattiÒca ÒÈÓabalaÒca sucibhÈvaÒca jÈnÈti. 
Atha vissasate tyamhÊti2 atha rÈjÈ tamhi vissasate vissÈsaÑ karoti, attano 
guyhaÒcassa na rakkhati na g|hati. 
 
 1475. TulÈ yathÈ paggahitÈ, samadaÓÉÈ sudhÈritÈ. 
 AjjhiÔÔho na vikampeyya, sa rÈjavasatiÑ vase. 
 
 1476. TulÈ yathÈ paggahitÈ, samadaÓÉÈ sudhÈritÈ. 
 SabbÈni abhisambhonto, sa rÈjavasatiÑ vaseti. 

 Tattha tulÈ yathÈti yathÈ esÈ vuttappakÈrÈ tulÈ na onamati na unnamati, 
evameva rÈjasevako kismiÒcideva kamme raÒÒÈ “idaÑ nÈma karohÊ”ti 
ajjhiÔÔho ÈÓatto chandÈdi-agativasena na vikampeyya, sabbakiccesu 
paggahitatulÈ viya samo bhaveyya. Sa rÈjavasatinti so evar|po sevako 
rÈjakule vÈsaÑ vaseyya, rÈjÈnaÑ paricareyya, evaÑ paricaranto pana yasaÑ 
labheyyÈti attho. SabbÈni abhisambhontoti sabbÈni rÈjakiccÈni karonto. 
 
 1477. DivÈ vÈ yadi vÈ rattiÑ, rÈjakiccesu paÓÉito. 
 AjjhiÔÔho na vikampeyya, sa rÈjavasatiÑ vase. 
 
 1478. DivÈ vÈ yadi vÈ rattiÑ, rÈjakiccesu paÓÉito. 
 SabbÈni abhisambhonto, sa rÈjavasatiÑ vase. 
 
 1479. Yo ca’ssa sukato maggo, raÒÒo suppaÔiyÈdito. 
 Na tena vutto gaccheyya, sa rÈjavasatiÑ vaseti. 

 Tattha na vikampeyyÈti avikampamÈno tÈni kiccÈni kareyya. Yo 
ca’ssÈti yo ca raÒÒo gamanamaggo sukato assa suppaÔiyÈdito sumaÓÉito, 
“iminÈ maggena gacchÈ”ti vuttopi tena na gaccheyya. 
______________________________________________________________ 
 1. AviditakammÈpadÈno (SÊ, I) 2. TamhÊti (SyÈ, Ka) 
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 1480. Na raÒÒo sadisaÑ bhuÒje, kÈmabhoge kudÈcanaÑ. 
 Sabbattha pacchato gacche, sa rÈjavasatiÑ vase. 
 
 1481. Na raÒÒo sadisaÑ vatthaÑ, na mÈlaÑ na vilepanaÑ. 
 ŒkappaÑ sarakuttiÑ vÈ, na raÒÒo sadisa’mÈcare. 
 AÒÒaÑ kareyya ÈkappaÑ, sa rÈjavasatiÑ vaseti. 

 Tattha na raÒÒoti raÒÒo kÈmabhogena samaÑ kÈmabhogaÑ na 
bhuÒjeyya. TÈdisassa hi rÈjÈ kujjhati. SabbatthÈti sabbesu r|pÈdÊsu 
kÈmaguÓesu raÒÒo pacchatova gaccheyya, hÊnatarameva seveyyÈti attho. 
AÒÒaÑ kareyyÈti raÒÒo Èkappato sarakuttito ca aÒÒameva ÈkappaÑ 
kareyya. 
 
 1482. KÊÄe rÈjÈ amaccehi, bhariyÈhi parivÈrito. 
 NÈ’macco rÈjabhariyÈsu, bhÈvaÑ kubbetha paÓÉito. 
 
 1483. Anuddhato acapalo, nipako saÑvutindriyo. 
 ManopaÓidhisampanno, sa rÈjavasatiÑ vaseti. 

 Tattha bhÈvanti vissÈsavasena adhippÈyaÑ. Acapaloti amaÓÉanasÊlo. 
Nipakoti paripakkaÒÈÓo. SaÑvutindriyoti pihitachaÄindriyo raÒÒo vÈ 
a~gapacca~gÈni orodhe vÈssa na olokeyya. ManopaÓidhisampannoti 
acapalena suÔÔhu Ôhapitena cittena samannÈgato.  
 
 1484. NÈ’ssa bhariyÈhi kÊÄeyya, na manteyya rahogato. 
 NÈ’ssa kosÈ dhanaÑ gaÓhe, sa rÈjavasatiÑ vase. 
 
 1485. Na niddaÑ bahu maÒÒeyya1, na madÈya suraÑ pive. 
 NÈ’ssa dÈye mige haÒÒe, sa rÈjavasatiÑ vase. 
 
 1486. NÈ’ssa pÊÔhaÑ na palla~kaÑ, na kocchaÑ na nÈvaÑ2 rathaÑ. 
 SammatomhÊti Èr|he, sa rÈjavasatiÑ vase. 
 
 1487. NÈ’tid|re bhaje raÒÒo, na’ccÈsanne vicakkhaÓo. 
 SammukhaÒcassa tiÔÔheyya, sandissanto sabhattuno. 
______________________________________________________________ 
 1. Na niddannaÑ bahuÑ maÒÒe (SÊ, I) 2. NÈgaÑ (SÊ, I) 
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 1488. Na ve rÈjÈ sakhÈ hoti, na rÈjÈ hoti methuno. 
 KhippaÑ kujjhanti rÈjÈno, s|kena’kkhÊva ghaÔÔitaÑ. 
 
 1489. Na p|jito maÒÒamÈno, medhÈvÊ paÓÉito naro. 
 PharusaÑ patimanteyya, rÈjÈnaÑ parisaÑgatanti. 

 Tattha na manteyyÈti tassa raÒÒo bhariyÈhi saddhiÑ neva kÊÄeyya, na 
raho manteyya. KosÈ dhananti raÒÒo kosÈ dhanaÑ thenetvÈ na gaÓheyya. 
Na madÈyÈti tÈtÈ rÈjasevako nÈma madatthÈya suraÑ na piveyya. NÈ’ssa 
dÈye migeti assa raÒÒo dinnÈbhaye mige na haÒÒeyya. Kocchanti 
bhaddapÊÔhaÑ. SammatomhÊti ahaÑ sammato1 hutvÈ evaÑ karomÊti na 
Èruheyya. SammukhaÒcassa tiÔÔheyyÈti assa raÒÒo purato 
khuddakamahantakathÈsavanaÔÔhÈne tiÔÔheyya. Sandissanto sabhattunoti so 
rÈjasevako tassa bhattuno dassanaÔÔhÈne tiÔÔheyya, s|kenÈti akkhimhi 
patitena vÊhis|kÈdinÈ ghaÔÔitaÑ akkhi pakatisabhÈvaÑ jahantaÑ yathÈ 
kujjhati nÈma2, evaÑ kujjhanti, na tesu vissÈso kÈtabbo. P|jito 
maÒÒamÈnoti ahaÑ rÈjap|jitomhÊti maÒÒamÈno. PharusaÑ patimanteyyÈti 
yena so kujjhati, tathÈr|paÑ na manteyya. 
 
 1490. LaddhadvÈro labhe dvÈraÑ, neva rÈj|su vissase. 
 AggÊva saÑyato tiÔÔhe, sa rÈjavasatiÑ vase. 
 
 1491. PuttaÑ vÈ bhÈtaraÑ vÈ saÑ, sampaggaÓhÈti khattiyo. 
 GÈmehi nigamehi vÈ, raÔÔhehi janapadehi vÈ. 
 TuÓhÊbh|to upekkheyya, na bhaÓe chekapÈpakanti. 

 Tattha laddhadvÈrÈ labhe dvÈranti3 ahaÑ nippaÔihÈro laddhadvÈroti 
appaÔihÈretvÈ na paviseyya, punapi dvÈraÑ labheyya, paÔihÈretvÈva 
paviseyyÈti attho. SaÑyatoti appamatto hutvÈ. BhÈtaraÑ vÈ santi sakaÑ 
bhÈtaraÑ vÈ. SampaggaÓhÈtÊti “asukagÈmaÑ vÈ asukanigamaÑ vÈ assa 
demÈ”ti yadÈ sevakehi saddhiÑ katheti. Na bhaÓe chekapÈpakanti tadÈ 
guÓaÑ vÈ aguÓaÑ vÈ na bhaÓeyya. 
______________________________________________________________ 
 1. Kammiko (SÊ, I) 2. Jahati yathÈ kujjhitaÑ nÈma (Ka) 
 3. LaddhavÈro labhe vÈranti (I) 
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 1492. HatthÈrohe anÊkaÔÔhe, rathike pattikÈrake. 
 TesaÑ kammÈvadÈnena, rÈjÈ vaÉÉheti vetanaÑ. 
 Na tesaÑ antarÈ gacche, sa rÈjavasatiÑ vase. 
 
 1493. CÈpov|’nudaro dhÊro, vaÑsovÈpi pakampaye. 
 PaÔilomaÑ na vatteyya, sa rÈjavasatiÑ vase. 
 
 1494. CÈpov|’nudaro assa, macchova’ssa ajivhavÈ. 
 AppÈsÊ nipako s|ro, sa rÈjavasatiÑ vaseti. 

 Tattha na tesaÑ antarÈ gaccheti tesaÑ lÈbhassa antarÈ na gacche, 
antarÈyaÑ na kareyya. VaÑsovÈpÊti yathÈ vaÑsagumbato uggatavaÑso 
vÈtena pahaÔakÈle pakampati, evaÑ raÒÒÈ kathitakÈle pakampeyya. 
CÈpov|’nudaroti yathÈ cÈpo mahodaro na hoti, evaÑ mahodaro na siyÈ. 
AjivhavÈti1 yathÈ maccho ajivhatÈya na katheti, tathÈ sevako 
mandakathatÈya2 ajivhavÈ bhaveyya. AppÈsÊti bhojanamattaÒÒ|. 
 
 1495. Na bÈÄhaÑ itthiÑ gaccheyya, sampassaÑ tejasa~khayaÑ. 
 KÈsaÑ sÈsaÑ daraÑ bÈlyaÑ, khÊÓamedho nigacchati. 
 
 1496. NÈ’tivelaÑ pabhÈseyya, na tuÓhÊ sabbadÈ siyÈ. 
 AvikiÓÓaÑ mitaÑ vÈcaÑ patte kÈle udÊraye. 
 
 1497. Akkodhano asaÑghaÔÔo, sacco saÓho apesuÓo. 
 SamphaÑ giraÑ na bhÈseyya, sa rÈjavasatiÑ vase. 
 
 1498. MÈtÈpettibharo assa, kule jeÔÔhÈpacÈyiko. 
 SaÓho sakhilasambhÈso, sa rÈjavasatiÑ vaseti. 

 Tattha na bÈÄhanti punappunaÑ kilesavasena na gaccheyya. 
Tejasa~khayanti evaÑ gacchanto hi puriso tejasa~khayaÑ gacchati 
pÈpuÓÈti, taÑ sampassanto bÈÄhaÑ na gaccheyya. Daranti kÈyadarathaÑ. 
BÈlyanti dubbalabhÈvaÑ. KhÊÓamedhoti punappunaÑ kilesarativasena 
khÊÓapaÒÒo puriso ete kÈsÈdayo nigacchati. NÈ’tivelanti tÈtÈ rÈj|naÑ 
santike pamÈÓÈtikkantaÑ na 
______________________________________________________________ 
 1. AjivhatÈti (SyÈ) 2. MandakathÈya (SyÈ), mandakathitÈya (Ka) 
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bhÈseyya. Patte kÈleti attano vacanakÈle sampatte. AsaÑghaÔÔoti paraÑ 
asaÑghaÔÔento. Samphanti niratthakaÑ. Giranti vacanaÑ. 
 
 1499. VinÊto sippavÈ danto, katatto niyato mudu. 
 Appamatto suci dakkho, sa rÈjavasatiÑ vase. 
 
 1500. NivÈtavutti vuddhesu, sappatisso sagÈravo. 
 Surato sukhasaÑvÈso, sa rÈjavasatiÑ vase. 
 
 1501. ŒrakÈ parivajjeyya, sahituÑ pahitaÑ janaÑ. 
 BhattÈraÒÒevu’dikkheyya, na ca aÒÒassa rÈjinoti. 

 Tattha vinÊtoti ÈcÈrasampanno. SippavÈti attano kule sikkhitabbasippena 
samannÈgato. Dantoti chasu dvÈresu nibbisevano. Katattoti sampÈditatto1. 
Niyatoti yasÈdÊni nissÈya acalasabhÈvo. Mud|ti anatimÈnÊ. Appamattoti 
kattabbakiccesu pamÈdarahito. Dakkhoti upaÔÔhÈne cheko. NivÈtavuttÊti 
nÊcavutti. SukhasaÑvÈsoti2 garusaÑvÈsasÊlo. SahituÑ patitanti pararÈj|hi 
sakaraÒÒo santikaÑ guyharakkhaÓavasena vÈ 
paÔicchannapÈkaÔakaraÓavasena vÈ3 pesitaÑ. TathÈr|pena hi saddhiÑ 
kathentopi raÒÒo sammukhÈva katheyya. BhattÈraÒÒevu’dikkheyyÈti attano 
sÈmikameva olokeyya. Na ca aÒÒassa rÈjinoti aÒÒassa raÒÒo santako na 
bhaveyya. 
 
 1502. SamaÓe brÈhmaÓe cÈpi sÊlavante bahussute. 
 SakkaccaÑ payirupÈseyya, sa rÈjavasatiÑ vase. 
 
 1503. SamaÓe brÈhmaÓe cÈpi, sÊlavante bahussute. 
 SakkaccaÑ anuvÈseyya, sa rÈjavasatiÑ vase. 
 
 1504. SamaÓe brÈhmaÓe cÈpi sÊlavante bahussute. 
 Tappeyya annapÈnena, sa rÈjavasatiÑ vase. 
 
 1505. SamaÓe brÈhmaÓe cÈpi, sÊlavante bahussute. 
 Œsajja paÒÒe sevetha, Èka~khaÑ vuddhimattanoti. 
______________________________________________________________ 
 1. SÈditatto (Ka) 2. Sappatissoti (SÊ, SyÈ) 3. PaÔicchannopaghÈÔavasena vÈ (Ka) 
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 Tattha sakkaccaÑ payirupÈseyyÈti gÈravena punappunaÑ 
upasa~kameyya. AnuvÈseyyÈti uposathavÈsaÑ vasanto anuvatteyya. 
TappeyyÈti yÈvadatthaÑ dÈnena tappeyya. ŒsajjÈti upasa~kamitvÈ. PaÒÒeti 
paÓÉite, ÈsajjapaÒÒe vÈ, asajjamÈnapaÒÒeti attho. 
 
 1506. DinnapubbaÑ na hÈpeyya, dÈnaÑ samaÓabrÈhmaÓe. 
 Na ca kiÒci nivÈreyya, dÈnakÈle vaÓibbake. 
 
 1507. PaÒÒavÈ buddhisampanno, vidhÈnavidhikovido. 
 KÈlaÒÒ| samayaÒÒ| ca, sa rÈjavasatiÑ vase. 
 
 1508. UÔÔhÈtÈ kammadheyyesu, appamatto vicakkhaÓo. 
 SusaÑvihitakammanto, sa rÈjavasatiÑ vaseti. 

 Tattha dinnapubbanti pakatipaÔiyattaÑ dÈnavattaÑ. SamaÓabrÈhmaÓeti 
samaÓe vÈ brÈhmaÓe vÈ. VaÓibbaketi dÈnakÈle vaÓibbake Ègate disvÈ kiÒci 
na nivÈreyya. PaÒÒavÈti vicÈraÓapaÒÒÈya yutto. Buddhisampannoti 
avekallabuddhisampanno. VidhÈnavidhikovidoti nÈnappakÈresu 
dÈsakammakaraporisÈdÊnaÑ saÑvidahanakoÔÔhÈsesu cheko. KÈlaÒÒ|ti 
“ayaÑ dÈnaÑ dÈtuÑ, ayaÑ sÊlaÑ rakkhituÑ, ayaÑ uposathakammaÑ kÈtuÑ 
kÈlo”ti jÈneyya. SamayaÒÒ|ti “ayaÑ kasanasamayo, ayaÑ vapanasamayo, 
ayaÑ vohÈrasamayo, ayaÑ upaÔÔhÈnasamayo”ti jÈneyya. Kammadheyyes|ti 
attano kattabbakammesu. 
 
 1509. KhalaÑ sÈlaÑ pasuÑ khettaÑ, gantÈ cassa abhikkhaÓaÑ. 
 MitaÑ dhaÒÒaÑ nidhÈpeyya, mitaÑva pÈcaye ghare. 
 
 1510. PuttaÑ vÈ bhÈtaraÑ vÈ saÑ, sÊlesu asamÈhitaÑ. 
 Ana~gavÈ hi te bÈlÈ, yathÈ petÈ tatheva te. 
 CoÄaÒca nesaÑ piÓÉaÒca, ÈsÊnÈnaÑ padÈpaye1. 
 
 1511. DÈse kammakare pesse, sÊlesu susamÈhite. 
 Dakkhe uÔÔhÈnasampanne, Èdhipaccamhi ÔhÈpayeti. 
______________________________________________________________ 
 1. ŒsÊnÈnaÑva dÈpaye (SÊ, I) 
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 Tattha pasuÑ khettanti gokulaÒceva sassaÔÔhÈnaÒca1. GantÈti 
gamanasÊlo. Mitanti minitvÈ ettakanti ÒatvÈ koÔÔhesu nidhÈpeyya. Ghareti 
gharepi parijanaÑ gaÓetvÈ mitameva pacÈpeyya. SÊlesu asamÈhitanti 
evar|paÑ dussÊlaÑ anÈcÈraÑ kismiÒci ÈdhipaccaÔÔhÈne na ÔhapeyyÈti attho. 
Ana~gavÈ hi te bÈlÈti “a~gametaÑ manussÈnaÑ, bhÈtÈ loke pavuccatÊ”ti2 
kiÒcÈpi jeÔÔhakaniÔÔhabhÈtaro a~gasamÈnatÈya “a~gan”ti vuttÈ, ime pana 
dussÊlÈ, tasmÈ a~gasamÈnÈ na honti. YathÈ pana susÈne chaÉÉitÈ petÈ matÈ, 
tatheva te. TasmÈ tÈdisÈ ÈdhipaccaÔÔhÈne na ÔhapetabbÈ. KuÔumbaÑ hi te 
vinÈsenti, vinaÔÔhakuÔumbassa ca daliddassa rÈjavasati nÈma na sampajjati. 
ŒsÊnÈnanti ÈgantvÈ nisinnÈnaÑ puttabhÈtÈnaÑ matasattÈnaÑ 
matakabhattaÑ3 viya dento ghÈsacchÈdanamattameva padÈpeyya. 
UÔÔhÈnasampanneti uÔÔhÈnavÊriyena samannÈgate. 
 
 1512. SÊlavÈ ca alolo ca, anurakkho ca rÈjino. 
 ŒvÊ raho hito tassa, sa rÈjavasatiÑ vase. 
 
 1513. ChandaÒÒ| rÈjino cassa, cittaÔÔho assa rÈjino. 
 Asa~kusakavutti’ssa, sa rÈjavasatiÑ vase. 
 
 1514. UcchÈdaye ca nhÈpaye, dhove pÈde adhosiraÑ. 
 Œhatopi na kuppeyya, sa rÈjavasatiÑ vaseti. 

 Tattha aloloti4 aluddho. CittaÔÔhoti citte Ôhito rÈjacittavasikoti attho. 
Asa~kusakavutti’ssÈti appaÔilomavutti assa. Adhosiranti pÈde dhovantopi 
adhosiraÑ katvÈ heÔÔhÈmukhova dhoveyya, na raÒÒo mukhaÑ ullokeyyÈti 
attho. 
 
 1515. Kumbhampa’ÒjaliÑ kariyÈ, cÈÔaÒcÈpi padakkhiÓaÑ. 
 Kimeva sabbakÈmÈnaÑ, dÈtÈraÑ dhÊra’muttamaÑ. 
 
 1516. Yo deti sayanaÑ vatthaÑ yÈnaÑ ÈvasathaÑ gharaÑ. 
 Pajjunnoriva bh|tÈni, bhogehi abhivassati. 
______________________________________________________________ 
 1. KasanaÔÔhÈnaÒca (Ka) 2. Khu 5. 100 piÔÔhe. 
 3. J|tikabhattaÑ (SÊ, I) 4. Alobhoti (SyÈ) 
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 1517. Esa’yyo rÈjavasati, vattamÈno yathÈ naro. 
 ŒrÈdhayati rÈjÈnaÑ, p|jaÑ labhati bhattus|ti. 

 Tattha kumbhampa’ÒjaliÑ kariyÈ, cÈÔaÒcÈpi1 padakkhiÓanti vuddhiÑ 
paccÈsÊsanto puriso udakap|ritaÑ kumbhaÑ disvÈ tassa aÒjaliÑ kareyya, 
cÈÔaÒca2 sakuÓaÑ padakkhiÓaÑ kareyya. AÒjaliÑ vÈ padakkhiÓaÑ vÈ 
karontassa te kiÒci dÈtuÑ na sakkonti. KimevÈti yo pana sabbakÈmÈnaÑ 
dÈtÈ dhÊro ca, taÑ rÈjÈnaÑ kiÑkÈraÓÈ na namasseyya. RÈjÈyeva hi 
namassitabbo ca ÈrÈdhetabbo ca. PajjunnorivÈti megho viya. Esa’yyo 
rÈjavasatÊti ayyo yÈ ayaÑ mayÈ kathitÈ, esÈ rÈjavasati nÈma rÈjasevakÈnaÑ 
anusÈsanÊ. YathÈti yÈya rÈjavasatiyÈ vattamÈno naro rÈjÈnaÑ ÈrÈdheti, 
rÈj|naÒca santikÈ p|jaÑ labhati, sÈ esÈti. 
EvaÑ asamadhuro VidhurapaÓÉito BuddhalÊlÈya rÈjavasatiÑ kathesi. 
 

RÈjavasatikaÓÉaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
AntarapeyyÈla 

 EvaÑ puttadÈraÒÈtimittasuhajjÈdayo anusÈsantasseva tassa tayo divasÈ 
jÈtÈ. So divasassa pÈrip|riÑ ÒatvÈ pÈtova nhatvÈ nÈnaggarasabhojanaÑ 
bhuÒjitvÈ “rÈjÈnaÑ apaloketvÈ mÈÓavena saddhiÑ gamissamÊ”ti 
ÒÈtigaÓaparivuto rÈjanivesanaÑ gantvÈ rÈjÈnaÑ vanditvÈ ekamantaÑ Ôhito 
vattabbayuttakaÑ vacanaÑ avoca. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1518. “EvaÑ samanusÈsitvÈ, ÒÈtisaÑghaÑ vicakkhaÓo. 
 ParikiÓÓo suhadehi, rÈjÈna’mupasa~kami. 
 
 1519. VanditvÈ sirasÈ pÈde, katvÈ ca naÑ padakkhiÓaÑ. 
 Vidhuro avaca rÈjÈnaÑ, paggahetvÈna aÒjaliÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Kumbhampi paÒcaliÑ kuriyaÑ, vÈyasaÑ vÈ (SÊ, I), kumbhamhi aÒjaliÑ kayirÈ, 

vÈyasaÑ vÈpi (SyÈ) 
 2. VÈyasaÑ vÈpi (SÊ, SyÈ, I) 

 



204 KhuddakanikÈya  

 1520. AyaÑ maÑ mÈÓavo neti, kattukÈmo yathÈmati. 
 ©ÈtÊna’tthaÑ pavakkhÈmi, taÑ suÓohi arindama. 
 
 1521. Putte ca me udikkhesi, yaÒca ma’ÒÒaÑ ghare dhanaÑ. 
 Yato pecca na hÈyetha, ÒÈtisa~gho mayÊ gate. 
 
 1522. Yatheva khalatÊ bh|myÈ, bh|myÈyeva patiÔÔhati. 
 Eve’taÑ khalitaÑ mayhaÑ, etaÑ passÈmi accayan”ti. 

 Tattha suhadehÊti suhadayehi ÒÈtimittÈdÊhi. YaÒca ma’ÒÒanti yaÒca me 
aÒÒaÑ tayÈ ceva aÒÒehi ca rÈj|hi dinnaÑ ghare aparimÈÓaÑ dhanaÑ, taÑ 
sabbaÑ tvameva olokeyyÈsi. PeccÈti1 pacchÈkÈle. KhalatÊti pakkhalati. 
Eve’tanti evaÑ etaÑ. AhaÒhi bh|miyaÑ khalitvÈ tattheva patiÔÔhitapuriso 
viya tumhesu khalitvÈ tumhesuyeva patiÔÔhahÈmi. EtaÑ passÈmÊti yo esa 
“kiÑ te rÈjÈ hotÊ”ti mÈÓavena puÔÔhassa mama tumhe anoloketvÈ saccaÑ 
apekkhitvÈ “dÈsohamasmÊ”ti vadantassa accayo, etaÑ accayaÑ passÈmi, 
aÒÒo pana me doso natthi, taÑ me accayaÑ tumhe khamatha, etaÑ hadaye 
katvÈ pacchÈ mama puttadÈresu mÈ aparajjhitthÈti. 

 TaÑ sutvÈ rÈjÈ “paÓÉita tava gamanaÑ mayhaÑ na ruccati, mÈÓavaÑ 
upÈyena pakkosÈpetvÈ ghÈtetvÈ kilaÒjena paÔicchÈdetuÑ mayhaÑ ruccatÊ”ti2 
dÊpento gÈthamÈha– 
 
 1523. “SakkÈ na gantuÑ iti mayha hoti, 
 ChetvÈ vadhitvÈ idha kÈtiyÈnaÑ. 
 Idheva hohÊ iti mayha ruccati, 
 MÈ tvaÑ agÈ uttamabh|ripaÒÒÈ”ti. 

 Tattha chetvÈti3 idheva rÈjagehe taÑ pothetvÈ mÈretvÈ 
paÔicchÈdessÈmÊti. 

 TaÑ sutvÈ mahÈsatto “deva tumhÈkaÑ ajjhÈsayo evar|po hoti, so 
tumhesu ayutto”ti vatvÈ Èha– 
______________________________________________________________ 
 1. PacchÈti (Ka) 2. GhÈtetvÈ paÔicchÈdessÈma, mayhaÑ taÑ ruccatÊti (SÊ, I) 
 3. JhatvÈti (SÊ, I), ghatvÈti (SyÈ) 
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 1524. “MÈ heva’dhammesu manaÑ paÓÊdahi, 
 Atthe ca dhamme ca yutto bhavassu. 
 Dhiratthu kammaÑ akusalaÑ anariyaÑ, 
 YaÑ katvÈ pacchÈ nirayaÑ vajeyya. 
 
 1525. Neve’sa dhammo na pune’ta kiccaÑ, 
 Ayiro hi dÈsassajaninda issaro. 
 GhÈtetuÑ jhÈpetuÑ athopi hantuÑ, 
 Na ca mayha kodha’tthi vajÈmi cÈ’han”ti. 

 Tattha mÈ heva’dhammesu manaÑ paÓÊdahÊti adhammesu anatthesu 
ayuttesu tava cittaÑ mÈ heva paÓidahÊti attho. PacchÈti yaÑ kammaÑ 
katvÈpi ajarÈmaro na hoti, atha kho pacchÈ nirayameva upapajjeyya. 
Dhiratthu kammanti taÑ kammaÑ garahitaÑ atthu assa bhaveyya. 
Neve’sÈti neva esa. Ayiroti sÈmiko. GhÈtetunti etÈni ghÈtÈdÊni kÈtuÑ ayiro 
dÈsassa issaro, sabbÈnetÈni kÈtuÑ labhati, mayhaÑ mÈÓave appamattakopi 
kodho natthi, dinnakÈlato paÔÔhÈya tava cittaÑ sandhÈretuÑ vaÔÔati, vajÈmi 
ahaÑ narindÈti Èha. 

 EvaÑ vatvÈ mahÈsatto rÈjÈnaÑ vanditvÈ raÒÒo orodhe ca puttadÈre ca 
rÈjaparisaÒca ovaditvÈ tesu sakabhÈvena saÓÔhÈtuÑ asakkuÓitvÈ 
mahÈviravaÑ viravantesuyeva rÈjanivesanÈ nikkhami. SakalanagaravÈsinopi 
“paÓÉito kira mÈÓavena saddhiÑ gamissati, etha, passissÈma nan”ti 
mantayitvÈ rÈja~gaÓeyeva naÑ passiÑsu. Atha ne mahÈsatto assÈsetvÈ 
“tumhe mÈ cintayittha, sabbe sa~khÈrÈ aniccÈ, sarÊraÑ addhuvaÑ, yaso 
nÈma vipattipariyosÈno, apica tumhe dÈnÈdÊsu puÒÒesu appamattÈ hothÈ”ti 
tesaÑ ovÈdaÑ datvÈ nivattÈpetvÈ attano gehÈbhimukho pÈyÈsi. TasmiÑ 
khaÓe DhammapÈlakumÈro bhÈtikagaÓaparivuto “pitu paccuggamanaÑ 
karissÈmÊ”ti nikkhanto nivesanadvÈreyeva pitu sammukho ahosi. MahÈsatto 
taÑ disvÈ sakabhÈvena saÓÔhÈtuÑ1 asakkonto upaguyha ure nipajjÈpetvÈ 
nivesanaÑ pÈvisi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
______________________________________________________________ 
 1. SokaÑ sandhÈretuÑ (SÊ, SyÈ, I) 
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 1526. “JeÔÔhaputtaÑ upaguyha, vineyya hadaye daraÑ. 
 AssupuÓÓehi nettehi, pÈvisÊ so mahÈgharan”ti. 

 Ghare panassa sahassaputtÈ sahassadhÊtaro sahassabhariyÈyo ca 
sattavaÓÓadÈsisatÈni ca santi, tehi ceva 
avasesadÈsidÈsakammakaraÒÈtimittasuhajjÈdÊhi ca sakalanivesanaÑ 
yuganthavÈtÈbhighÈtapatitehi sÈlehi SÈlavanaÑ viya nirantaraÑ ahosi. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1527. “SÈlÈva sammapatitÈ1, mÈlutena pamadditÈ. 
 Senti puttÈ dÈrÈ ca, Vidhurassa nivesane. 
 
 1528. ItthisahassaÑ bhariyÈnaÑ, dÈsisattasatÈni ca. 
 BÈhÈ paggayha pakkanduÑ, Vidhurassa nivesane. 
 
 1529. OrodhÈ ca kumÈrÈ ca, vesiyÈnÈ ca brÈhmaÓÈ. 
 BÈhÈ paggayha pakkanduÑ, Vidhurassa nivesane. 
 
 1530. HatthÈrohÈ anÊkaÔÔhÈ, rathikÈ pattikÈrakÈ. 
 BÈhÈ paggayha pakkanduÑ, Vidhurassa nivesane. 
 
 1531. SamÈgatÈ jÈnapadÈ, negamÈ ca samÈgatÈ. 
 BÈhÈ paggayha pakkanduÑ, Vidhurassa nivesane. 
 
 1532. ItthisahassaÑ bhariyÈnaÑ, dÈsisattasatÈni ca. 
 BÈhÈ paggayha pakkanduÑ, kasmÈ no vijahissasi. 
 
 1533. OrodhÈ ca kumÈrÈ ca, vesiyÈnÈ ca brÈhmaÓÈ. 
 BÈhÈ paggayha pakkanduÑ, kasmÈ no vijahissasi. 
 
 1534. HatthÈrohÈ anÊkaÔÔhÈ, rathikÈ pattikÈrakÈ. 
 BÈhÈ paggayha pakkanduÑ, kasmÈ no vijahissasi. 
 
 1535. SamÈgatÈ jÈnapadÈ, negamÈ ca samÈgatÈ. 
 BÈhÈ paggayha pakkanduÑ, kasmÈ no vijahissasÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. SampamathitÈ (SÊ, I), sampamadditÈ (SyÈ) 
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 Tattha sentÊti mahÈtale chinnapÈdÈ viya patitÈ ÈvattantÈ parivattantÈ 
sayanti. ItthisahassaÑ bhariyÈnanti bhariyÈnameva itthÊnaÑ sahassaÑ. 
KasmÈ no vijahissasÊti kena kÈraÓena amhe vijahissasÊti parideviÑsu. 

 MahÈsatto sabbaÑ taÑ mahÈjanaÑ assÈsetvÈ ghare avasesakiccÈni 
katvÈ antojanaÒca bahijanaÒca ovaditvÈ ÈcikkhitabbayuttakaÑ sabbaÑ 
ÈcikkhitvÈ PuÓÓakassa santikaÑ gantvÈ attano niÔÔhitakiccataÑ Èrocesi. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1536. “KatvÈ gharesu kiccÈni, anusÈsitvÈ sakaÑ janaÑ. 
 MittÈ’macce ca bhacce ca, puttadÈre ca bandhave. 
 
 1537. KammantaÑ saÑvidhetvÈna, ÈcikkhitvÈ ghare dhanaÑ. 
 NidhiÒca iÓadÈnaÒca, PuÓÓakaÑ eta’dabravi. 
 
 1538. AvasÊ tuvaÑ mayha tÊhaÑ agÈre, 
 KatÈni kiccÈni gharesu mayhaÑ. 
 AnusÈsitÈ puttadÈrÈ mayÈ ca, 
 Karoma kaccÈna yathÈmatiÑ te”ti. 

 Tattha kammantaÑ saÑvidhetvÈnÈti “evaÒca kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti ghare 
kattabbayuttakaÑ kammaÑ saÑvidahitvÈ. Nidhinti nidahitvÈ 
ÔhapitadhanaÑ. IÓadÈnanti iÓavasena saÑyojitadhanaÑ. YathÈmatiÑ teti 
idÈni tava ajjhÈsayÈnur|paÑ karomÈti vadati. 

 PuÓÓako Èha– 
 
 1539. “Sace hi katte anusÈsitÈ te, 
 PuttÈ ca dÈrÈ anujÊvino ca, 
 Hande’hi dÈnÊ taramÈnar|po, 
 DÊgho hi addhÈpi ayaÑ puratthÈ. 
 
 1540. Achambhitova gaÓhÈhi, ÈjÈneyyassa vÈladhiÑ. 
 IdaÑ pacchimakaÑ tuyhaÑ, jÊvalokassa dassanan”ti. 
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 Tattha katteti somanassappatto yakkho mahÈsattaÑ Èlapati. DÊgho hi 
addhÈpÊti gantabbamaggopi dÊgho. “AchambhitovÈ”ti idaÑ so 
heÔÔhÈpÈsÈdaÑ anotaritvÈ tatova gantukÈmo hutvÈ avaca. 

 Atha naÑ mahÈsatto Èha– 
 
 1541. “SohaÑ kissa nu bhÈyissaÑ, yassa me natthi dukkaÔaÑ. 
 KÈyena vÈcÈ manasÈ, yena gaccheyya duggatin”ti. 

 Tattha sohaÑ kissa nu bhÈyissanti idaÑ mahÈsatto “achambhitova 
gaÓhÈhÊ”ti vuttattÈ evamÈha. 

 EvaÑ mahÈsatto sÊhanÈdaÑ naditvÈ achambhito kesarasÊho viya 
nibbhayo hutvÈ “ayaÑ sÈÔako mama aruciyÈ mÈ muccat|”ti 
adhiÔÔhÈnapÈramiÑ purecÈrikaÑ katvÈ daÄhaÑ nivÈsetvÈ assassa vÈladhiÑ 
viy|hitvÈ ubhohi hatthehi daÄhaÑ vÈladhiÑ gahetvÈ dvÊhi pÈdehi assassa 
|r|su paliveÔhetvÈ “mÈÓava gahito me vÈladhi, yathÈruci yÈhÊ”ti Èha. 
TasmiÑ khaÓe PuÓÓako Manomayasindhavassa saÒÒaÑ adÈsi. So paÓÉitaÑ 
ÈdÈya ÈkÈse pakkhandi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1542. “So assarÈjÈ VidhuraÑ vahanto, 
 PakkÈmi vehÈyasa’mantalikkhe. 
 SÈkhÈsu selesu asajjamÈno, 
 KÈÄÈgiriÑ khippa’mupÈgamÈsÊ”ti. 

 Tattha sÈkhÈsu selesu asajjamÈnoti PuÓÓako kira cintesi “d|raÑ 
agantvÈva imaÑ Himavantappadese rukkhesu pabbatesu ca pothetvÈ 
mÈretvÈ hadayamaÑsaÑ ÈdÈya kaÄevaraÑ pabbatantare chaÉÉetvÈ 
NÈgabhavanameva gamissÈmÊ”ti. So rukkhe ca pabbate ca apariharitvÈ 
tesaÑ majjheneva assaÑ pesesi. MahÈsattassÈnubhÈvena rukkhÈpi pabbatÈpi 
sarÊrato ubhosu passesu ratanamattaÑ paÔikkamanti. So “mato vÈ’no vÈ”ti 
parivattitvÈ mahÈsattassa mukhaÑ olokento kaÒcanÈdÈsamiva vippasannaÑ 
disvÈ “ayaÑ evaÑ na maratÊ”ti punapi sakalahimavantappadese rukkhe ca 
pabbate ca tikkhattuÑ pothento 
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pesesi. EvaÑ pothentopi tatheva rukkhapabbatÈ d|rameva 
paÔikkamantiyeva. MahÈsatto pana kilantakÈyo ahosi. Atha PuÓÓako “ayaÑ 
neva marati, idÈni vÈtakkhandhe cuÓÓavicuÓÓaÑ karissÈmÊ”ti 
kodhÈbhibh|to sattamaÑ vÈtakkhandhaÑ pakkhandi. 
BodhisattassÈnubhÈvena vÈtakkhandho dvidhÈ hutvÈ bodhisattassa okÈsaÑ 
akÈsi. Tato verambhavÈtehi paharÈpesi, verambhavÈtÈpi satasahassa-
asanisaddo viya hutvÈ bodhisattassa okÈsaÑ adaÑsu. So PuÓÓako tassa 
antarÈyÈbhÈvaÑ passanto taÑ ÈdÈya KÈÄapabbataÑ agamÈsi. Tena vuttaÑ– 

 “So assarÈjÈ VidhuraÑ vihanto, 
 PakkÈmi vehÈyasa’mantalikkhe. 
 SÈkhÈsu selesu asajjamÈno, 
 KÈÄÈgiriÑ khippa’mupÈgamÈsÊ”ti. 

 Tattha asajjamÈnoti alaggamÈno appaÔihaÒÒamÈno VidhurapaÓÉitaÑ 
vahanto KÈÄapabbatamatthakaÑ upÈgato. 

 EvaÑ PuÓÓakassa mahÈsattaÑ gahetvÈ gatakÈle paÓÉitassa 
puttadÈrÈdayo PuÓÓakassa vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ tattha mahÈsattaÑ adisvÈ 
chinnapÈdÈ viya patitvÈ aparÈparaÑ parivattamÈnÈ mahÈsaddena 
parideviÑsu. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1543. “ItthisahassaÑ bhariyÈnaÑ, dÈsisattasatÈni ca. 
 BÈhÈ paggayha pakkanduÑ, ‘yakkho brÈhmaÓavaÓÓena. 
 VidhuraÑ ÈdÈya gacchati’. 

 OrodhÈ ca kumÈrÈ ca, vesiyÈnÈ ca brÈhmaÓÈ. 
 BÈhÈ paggayha pakkanduÑ, ‘yakkho brÈhmaÓavaÓÓena. 
 VidhuraÑ ÈdÈya gacchati’. 

 HatthÈrohÈ anÊkaÔÔhÈ, rathikÈ pattikÈrakÈ. 
 BÈhÈ paggayha pakkanduÑ, ‘yakkho brÈhmaÓavaÓÓena. 
 VidhuraÑ ÈdÈya gacchati’. 
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 1544. SamÈgatÈ jÈnapadÈ, negamÈ ca samÈgatÈ. 
 BÈhÈ paggayha pakkanduÑ, ‘yakkho brÈhmaÓavaÓÓena. 
 VidhuraÑ ÈdÈya gacchati’. 
 
 1545. ItthisahassaÑ bhariyÈnaÑ, dÈsisattasatÈni ca. 
 BÈhÈ paggayha pakkanduÑ, ‘paÓÉito so kuhiÑ gato’. 

 OrodhÈ ca kumÈrÈ ca, vesiyÈnÈ ca brÈhmaÓÈ. 
 BÈhÈ paggayha pakkanduÑ, ‘paÓÉito so kuhiÑ gato’. 

 HatthÈrohÈ anÊkaÔÔhÈ, rathikÈ pattikÈrakÈ. 
 BÈhÈ paggayha pakkanduÑ, ‘paÓÉito so kuhiÑ gato’. 
 
 1546. SamÈgatÈ jÈnapadÈ, negamÈ ca samÈgatÈ. 
 BÈhÈ paggayha pakkanduÑ, paÓÉito so kuhiÑ gato”ti. 

 EvaÑ pakkanditvÈ ca pana te sabbepi1 sakalanagaravÈsÊhi saddhiÑ 
roditvÈ rÈjadvÈraÑ agamaÑsu. RÈjÈ mahantaÑ paridevasaddaÑ sutvÈ 
sÊhapaÒjaraÑ vivaritvÈ “tumhe kasmÈ paridevathÈ”ti pucchi. Athassa te 
“deva so kira mÈÓavo na brÈhmaÓo, yakkho pana brÈhmaÓavaÓÓena ÈgantvÈ 
paÓÉitaÑ ÈdÈya gato, tena vinÈ amhÈkaÑ jÊvitaÑ natthi. Sace so ito sattame 
divase nÈgamissati, sakaÔasatehi sakaÔasahassehi ca dÈr|ni sa~kaÉÉhitvÈ 
sabbe mayaÑ aggiÑ ujjÈletvÈ pavisissÈmÈ”ti imamatthaÑ ÈrocentÈ2 imaÑ 
gÈthamÈhaÑsu– 
 
 1547. “Sace so sattarattena, nÈgacchissati paÓÉito. 
 Sabbe aggiÑ pavekkhÈma, nattha’ttho jÊvitena no”ti. 

 SammÈsambuddhassa parinibbutakÈlepi “mayaÑ aggiÑ pavisitvÈ 
marissÈmÈ”ti vattÈro nÈma nÈhesuÑ. Aho subhÈsitaÑ mahÈsatte nÈgarehÊti3. 
RÈjÈ tesaÑ kathaÑ sutvÈ “tumhe mÈ cintayittha, 
______________________________________________________________ 
 1. MahÈsattaÑ gahetvÈ ÈkÈse gacchantaÑ disvÈ ca sutvÈ ca evampi kanditvÈ te sabbe 

(SÊ, SyÈ, I) 
 2. PavisissÈma. KasmÈ? So hi amhÈkaÑ pÈÓasadiso. ImamatthaÑ pakÈsento (Ka) 
 3. Aho suvasitaÑ mahÈsattena nagaramhÊti (SÊ, SyÈ, I) 
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mÈ socittha, mÈ paridevittha, madhurakatho paÓÉito mÈÓavaÑ 
dhammakathÈya palobhetvÈ attano pÈdesu pÈtetvÈ sakalanagaravÈsÊnaÑ 
assumukhaÑ hÈsayanto nacirasseva ÈgamissatÊ”ti assÈsento gÈthamÈha– 
 
 1548. “PaÓÉito ca viyatto ca, vibhÈvÊ ca vicakkhaÓo. 
 KhippaÑ mociya attÈnaÑ, mÈ bhÈyitthÈ’gamissatÊ”ti. 

 Tattha viyattoti veyyattiyÈ vicÈraÓapaÒÒÈya samannÈgato. VibhÈvÊti 
atthÈnatthaÑ kÈraÓÈkÈraÓaÑ vibhÈvetvÈ dassetvÈ kathetuÑ samattho. 
VicakkhaÓoti ta~khaÓeyeva ÔhÈnuppattikÈya kÈraÓacintanapaÒÒÈya yutto. 
MÈ bhÈyitthÈti mÈ bhÈyatha, attÈnaÑ mocetvÈ khippaÑ ÈgamissatÊti 
assÈseti. 

 NÈgarÈpi “paÓÉito kira raÒÒo kathetvÈ gato bhavissatÊ”ti assÈsaÑ 
paÔilabhitvÈ attano gehÈni pakkamiÑsu. 
 

AntarapeyyÈlo niÔÔhito. 
_____ 

 
SÈdhunaradhammakaÓÉa 

 PuÓÓakopi mahÈsattaÑ KÈÄÈgirimatthake ÔhapetvÈ “imasmiÑ jÊvamÈne 
mayhaÑ vuÉÉhi nÈma natthi, imaÑ mÈretvÈ hadayamaÑsaÑ gahetvÈ 
NÈgabhavanaÑ gantvÈ VimalÈya datvÈ IrandhatiÑ gahetvÈ devalokaÑ 
gamissÈmÊ”ti cintesi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1549. “So tattha gantvÈna vicintayanto, 
 UccÈvacÈ cetanakÈ bhavanti. 
 Nayimassa jÊvena mamatthi kiÒci, 
 HantvÈni’maÑ hadaya’mÈnayissan”ti1. 

 Tattha soti so PuÓÓako. Tattha gantvÈnÈti gantvÈ tattha 
KÈÄÈgirimatthake Ôhito. UccÈvacÈ cetanakÈ bhavantÊti khaÓe khaÓe 
______________________________________________________________ 
 1. HadayaÑ Èdiyissanti (SÊ, I) 
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uppajjamÈnÈ cetanÈ uccÈpi avacÈpi uppajjanti. ®hÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, 
yaÑ mametassa jÊvitadÈnacetanÈpi uppajjeyyÈti. Imassa pana jÊvitena tahiÑ 
NÈgabhavane mama appamattakampi kiÒci kiccaÑ natthi, idhevimaÑ 
mÈretvÈ assa hadayaÑ ÈnayissÈmÊti1 sanniÔÔhÈnamakÈsÊti attho. 

 Tato puna cintesi “yann|nÈhaÑ imaÑ sahatthena amÈretvÈ 
bheravar|padassanena jÊvitakkhayaÑ pÈpeyyan”ti. So bheravayakkhar|paÑ 
nimminitvÈ mahÈsattaÑ tajjento ÈgantvÈ taÑ pÈtetvÈ dÈÔhÈnaÑ antare katvÈ 
khÈditukÈmo viya ahosi, mahÈsattassa lomahaÑsanamattampi nÈhosi. Tato 
sÊhar|pena mattamahÈhatthir|pena ca ÈgantvÈ dÈÔhÈhi ceva dantehi ca 
vijjhitukÈmo viya ahosi. TathÈpi abhÈyantassa ekadoÓikanÈvappamÈÓaÑ 
mahantaÑ sappavaÓÓaÑ nimminitvÈ assasanto passasanto “sus|”ti saddaÑ 
karonto ÈgantvÈ mahÈsattassa sakalasarÊraÑ veÔhetvÈ matthake phaÓaÑ 
katvÈ aÔÔhÈsi, tassa2 sÈrajjamattampi nÈhosi. Atha “naÑ pabbatamatthake 
ÔhapetvÈ3 pÈtetvÈ cuÓÓavicuÓÓaÑ karissÈmÊ”ti mahÈvÈtaÑ samuÔÔhÈpesi, so 
tassa kesaggamattampi cÈletuÑ nÈsakkhi. Atha naÑ tattheva 
pabbatamatthake ÔhapetvÈ hatthÊ viya khajj|rirukkhaÑ pabbataÑ 
aparÈparaÑ cÈlesi, tathÈpi naÑ ÔhitaÔÔhÈnato kesaggamattampi cÈletuÑ 
nÈsakkhi. 

 Tato “saddasantÈsena’ssa hadayaphÈlanaÑ katvÈ mÈressÈmÊ”ti 
antopabbataÑ pavisitvÈ pathaviÒca nabhaÒca4 ekaninnÈdaÑ karonto 
mahÈnÈdaÑ nadi, evampissa sÈrajjamattampi nÈhosi. JÈnÈti hi mahÈsatto 
“yakkhasÊhahatthinÈgarÈjavesehi Ègatopi mahÈvÈtavuÔÔhiÑ samuÔÔhÈpakopi 
pabbatacalanaÑ karontopi antopabbataÑ pavisitvÈ nÈdaÑ vissajjentopi 
mÈÓavoyeva, na aÒÒo”ti. Tato PuÓÓako cintesi “nÈhaÑ imaÑ 
bÈhirupakkamena mÈretuÑ sakkomi, sahattheneva naÑ mÈressÈmÊ”ti. Tato 
yakkho mahÈsattaÑ pabbatamuddhani ÔhapetvÈ pabbatapÈdaÑ gantvÈ 
maÓikkhandhe paÓÉusuttaÑ5 pavesento viya pabbataÑ pavisitvÈ tÈsento 
vagganto antopabbatena uggantvÈ mahÈsattaÑ pÈde 
______________________________________________________________ 
 1. ŒdiyissÈmÊti (SÊ, I) 2. EvaÑ karontopi (Ka) 3. ®hatvÈ (SÊ, I) 
 4. PabbataÒca (Ka) 5. PaÓÓasuttaÑ (Ka) 
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daÄhaÑ gahetvÈ parivattetvÈ adhosiraÑ katvÈ anÈlambe ÈkÈse vissajesi. 
Tena vuttaÑ– 
 
 1550. “So tattha gantvÈ pabbatantarasmiÑ, 
 Anto pavisitvÈna paduÔÔhacitto. 
 AsaÑvutasmiÑ jagatippadese, 
 AdhosiraÑ dhÈrayi kÈtiyÈno”ti. 

 Tattha so tattha gantvÈti so PuÓÓako pabbatamatthakÈ pabbatapÈdaÑ 
gantvÈ tattha pabbatantare ÔhatvÈ tassa anto pavisitvÈ pabbatamatthake 
Ôhitassa heÔÔhÈ paÒÒÈyamÈno asaÑvute bh|mipadese dhÈresÊti. Na Èditova 
dhÈresi, tattha pana taÑ khipitvÈ pannarasayojanamattaÑ bhaÔÔhakÈle1 
pabbatamuddhani Ôhitova hatthaÑ vaÉÉhetvÈ2 adhosiraÑ bhassantaÑ pÈdesu 
gahetvÈ adhosirameva ukkhipitvÈ mukhaÑ olokento “na maratÊ”ti ÒatvÈ 
dutiyampi khipitvÈ tiÑsayojanamattaÑ bhaÔÔhakÈle tatheva ukkhipitvÈ puna 
tassa mukhaÑ olokento jÊvantameva disvÈ cintesi “sace idÈni 
saÔÔhiyojanamattaÑ bhassitvÈ na marissati, pÈdesu naÑ gahetvÈ 
pabbatamuddhani pothetvÈ mÈressÈmÊ”ti. Atha naÑ tatiyampi khipitvÈ 
saÔÔhiyojanamattaÑ bhaÔÔhakÈle hatthaÑ vaÉÉhetvÈ pÈdesu gahetvÈ ukkhipi. 
Tato mahÈsatto cintesi “ayaÑ maÑ paÔhamaÑ pannarasayojanaÔÔhÈnaÑ 
khipi, dutiyampi tiÑsayojanaÑ, tatiyampi saÔÔhiyojanaÑ, idÈni puna maÑ na 
khipissati, ukkhipantoyeva pabbatamuddhani paharitvÈ mÈressati, yÈva maÑ 
ukkhipitvÈ pabbatamuddhani na potheti, tÈva naÑ adhosiro hutvÈ 
olambantova mÈraÓakÈraÓaÑ pucchissÈmÊ”ti. EvaÑ cintetvÈ ca pana so 
achambhito asantasanto tathÈ akÈsi. Tena vuttaÑ “dhÈrayi kÈtiyÈno”ti, 
tikkhattuÑ khipitvÈ dhÈrayÊti attho. 
 
 1551. So lambamÈno narake papÈte, 
 Mahabbhaye lomahaÑse vidugge. 
 Asantasanto kur|naÑ kattuseÔÔho, 
 Iccabravi PuÓÓakaÑ nÈma yakkhaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. BhassakÈle (SyÈ, Ka) 2. PasÈretvÈ (SyÈ) 
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 1552. AriyÈvakÈsosi anariyar|po, 
 AsaÒÒato saÒÒatasannikÈso. 
 AccÈhitaÑ kammaÑ karosi ludraÑ, 
 BhÈve ca te kusalaÑ natthi kiÒci. 
 
 1553. YaÑ maÑ papÈtasmiÑ papÈtumicchasi, 
 Ko nu tava’ttho maraÓena mayhaÑ. 
 AmÈnusasseva tava’jja vaÓÓo, 
 Œcikkha me tvaÑ katamÈsi devatÈti. 

 Tattha so lambamÈnoti so kur|naÑ kattuseÔÔho tatiyavÈre lambamÈno. 
AriyÈvakÈsoti r|pena ariyasadiso devavaÓÓo hutvÈ carasi. AsaÒÒatoti 
kÈyÈdÊhi asaÒÒato dussÊlo. AccÈhitanti hitÈtikkantaÑ, ati-ahitaÑ vÈ. BhÈve 
ca teti tava citte appamattakampi kusalaÑ natthi. AmÈnusasseva tava’jja 
vaÓÓoti ajja tava idaÑ kÈraÓaÑ amÈnusasseva. KatamÈsi devatÈti 
yakkhÈnaÑ antare katarayakkho nÈma tvaÑ. 

 PuÓÓako Èha– 
 
 1554. “Yadi te suto PuÓÓako nÈma yakkho, 
 RaÒÒo Kuverassa hi so sajibbo. 
 Bh|mindharo VaruÓo nÈma nÈgo,  
 BrahÈ sucÊ vaÓÓabal|papanno. 
 
 1555. TassÈ’nujaÑ dhÊtaraÑ kÈmayÈmi, 
 IrandhatÊ nÈma sÈ nÈgakaÒÒÈ. 
 TassÈ sumajjhÈya piyÈya hetu, 
 PatÈrayiÑ tuyha vadhÈya dhÊrÈ”ti. 

 Tattha sajibboti sajÊvo1 amacco. BrahÈti ÈrohapariÓÈhasampanno 
uÔÔhÈpitakaÒcanar|pasadiso. VaÓÓabal|papannoti sarÊravaÓÓena ca 
kÈyabalena ca upagato. TassÈ’nujanti tassa anujÈtaÑ dhÊtaraÑ. PatÈrayinti 
cittaÑ pavattesiÑ, sanniÔÔhÈnamakÈsinti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. SajÊvoti sacivo (SÊ, I) 
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 TaÑ sutvÈ mahÈsatto “ayaÑ loko duggahitena nassati, nÈgamÈÓavikaÑ 
patthentassa mama maraÓena kiÑ payojanaÑ, tathato kÈraÓaÑ jÈnissÈmÊ”ti 
cintetvÈ gÈthamÈha– 
 
 1556. “MÈ heva tvaÑ yakkha ahosi m|Äho, 
 NaÔÔhÈ bah| duggahÊtena loke. 
 KiÑ te sumajjhÈya piyÈya kiccaÑ, 
 MaraÓena me i~gha suÓomi sabban”ti. 
 
 TaÑ sutvÈ tassa Ècikkhanto PuÓÓako Èha– 
 
 1557. “MahÈnubhÈvassa mahoragassa, 
 DhÊtukÈmo ÒÈtibhatoha’masmi. 
 TaÑ yÈcamÈnaÑ sasuro avoca, 
 YathÈ ma’maÒÒiÑsu sukÈmanÊtaÑ. 
 
 1558. Dajjemu kho te sutanuÑ sunettaÑ, 
 SucimhitaÑ candanalittagattaÑ. 
 Sace tuvaÑ hadayaÑ paÓÉitassa, 
 Dhammena laddhÈ idha mÈharesi. 
 Etena vittena kumÈri labbhÈ, 
 Na’ÒÒaÑ dhanaÑ uttari patthayÈma. 
 
 1559. EvaÑ na m|Äho’smi suÓohi katte, 
 Na cÈpi me duggahita’tthi kiÒci. 
 Hadayena te dhammaladdhena nÈgÈ, 
 IrandhatiÑ nÈgakaÒÒaÑ dadanti. 
 
 1560. TasmÈ ahaÑ tuyhaÑ vadhÈya yutto, 
 EvaÑ mamattho maraÓena tuyhaÑ. 
 Idheva taÑ narake pÈtayitvÈ, 
 HantvÈna taÑ hadaya’mÈnayissan”ti. 

 Tattha dhÊtukÈmoti dhÊtaraÑ kÈmemi patthemi, dhÊtu atthÈya vicarÈmi. 
©Ètibhatoha’masmÊti tasmÈ tassa ÒÈtibhatako nÈma ahaÑ amhi. 
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Tanti taÑ nÈgakaÒÒaÑ. YÈcamÈnanti yÈcantaÑ maÑ. YathÈ manti yasmÈ 
maÑ. AÒÒiÑs|ti jÈniÑsu. SukÈmanÊtanti suÔÔhu esa kÈmena nÊtoti 
sukÈmanÊto, taÑ sukÈmanÊtaÑ. TasmÈ sasuro “dajjemu kho te”ti-
Èdimavoca. Tattha dajjem|ti dadeyyÈma. Sutanunti sundarasarÊraÑ. Idha 
mÈharesÊti idha NÈgabhavane dhammena laddhÈ ÈhareyyÈsÊti. 

 Tassa taÑ kathaÑ sutvÈ mahÈsatto cintesi “VimalÈya mama hadayena 
kiccaÑ natthi, VaruÓanÈgarÈjena mama dhammakathaÑ sutvÈ maÓinÈ maÑ 
p|jetvÈ tattha gatena mama dhammakathikabhÈvo vaÓÓito bhavissati, tato 
VimalÈya mama dhammakathÈya dohaÄo uppanno bhavissati, VaruÓena 
duggahitaÑ gahetvÈ PuÓÓako ÈÓatto bhavissati, svÈyaÑ attanÈ duggahitena 
maÑ mÈretuÑ evar|paÑ dukkhaÑ pÈpesi, mama paÓÉitabhÈvo 
ÔhÈnuppattikÈraÓacintanasamatthatÈ imasmiÑ maÑ mÈrente kiÑ karissati, 
handÈhaÑ saÒÒÈpessÈmi nan”ti. CintetvÈ ca pana “mÈÓava 
sÈdhunaradhammaÑ nÈma jÈnÈmi, yÈvÈhaÑ na marÈmi, tÈva maÑ 
pabbatamuddhani nisÊdÈpetvÈ sÈdhunaradhammaÑ nÈma suÓohi, pacchÈ 
yaÑ icchasi, taÑ kareyyÈsÊ”ti vatvÈ sÈdhunaradhammaÑ vaÓÓetvÈ attano 
jÊvitaÑ ÈharÈpento so adhosiro olambantova gÈthamÈha– 
 
 1561. “KhippaÑ mamaÑ uddhara kÈtiyÈna, 
 Hadayena me yadi te atthi kiccaÑ. 
 Ye keci’me sÈdhunarassa dhammÈ, 
 Sabbeva te pÈtukaromi ajjÈ”ti. 

 TaÑ sutvÈ PuÓÓako “ayaÑ paÓÉitena devamanussÈnaÑ akathitapubbo 
dhammo bhavissati, khippameva naÑ uddharitvÈ sÈdhunaradhammaÑ 
suÓissÈmÊ”ti cintetvÈ mahÈsattaÑ ukkhipitvÈ pabbatamuddhani nisÊdÈpesi. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1562. “So PuÓÓako kur|naÑ kattuseÔÔhaÑ, 
 Nagamuddhani khippaÑ patiÔÔhapetvÈ. 
 AssatthamÈsÊnaÑ samekkhiyÈna, 
 Paripucchi kattÈra’manomapaÒÒaÑ. 
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 1563. SamuddhaÔo mesi tuvaÑ papÈtÈ, 
 Hadayena te ajja mamatthi kiccaÑ. 
 Ye keci’me sÈdhunarassa dhammÈ, 
 Sabbeva me pÈtukarohi ajjÈ”ti. 

 Tattha assatthamÈsÊnanti laddhassÈsaÑ hutvÈ nisinnaÑ. SamekkhiyÈnÈti 
disvÈ. SÈdhunarassa dhammÈti narassa sÈdhudhammÈ1, sundaradhammÈti 
attho. 

 TaÑ sutvÈ mahÈsatto Èha– 
 
 1564. “SamuddhaÔo tya’smi ahaÑ papÈtÈ, 
 Hadayena me yadi te atthi kiccaÑ. 
 Ye keci’me sÈdhunarassa dhammÈ, 
 Sabbeva te pÈtukaromi ajjÈ”ti. 

 Tattha tya’smÊti tayÈ asmi. 

 Atha naÑ mahÈsatto “kiliÔÔhagattomhi, nhÈyÈmi tÈvÈ”ti Èha. Yakkhopi 
“sÈdh|”ti nhÈnodakaÑ ÈharitvÈ nhÈtakÈle mahÈsattassa 
dibbadussagandhamÈlÈdÊni datvÈ ala~katappaÔiyattakÈle dibbabhojanaÑ 
adÈsi. Atha mahÈsatto bhuttabhojano KÈÄÈgirimatthakaÑ ala~kÈrÈpetvÈ 
ÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ ala~katadhammÈsane nisÊditvÈ BuddhalÊlÈya 
sÈdhunaradhammaÑ desento gÈthamÈha– 
 
 1565. “YÈtÈnuyÈyÊ ca bhavÈhi mÈÓava, 
 AllaÒca pÈÓiÑ parivajjayassu. 
 MÈ cassu mittesu kadÈci dubbhÊ, 
 MÈ ca vasaÑ asatÊnaÑ nigacche”ti. 

 Tattha allaÒca pÈÓiÑ parivajjayass|ti allaÑ tintaÑ pÈÓiÑ mÈ dahi mÈ 
jhÈpehi. 

 Yakkho saÑkhittena bhÈsite cattÈro sÈdhunaradhamme bujjhituÑ 
asakkonto vitthÈrena pucchanto gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. SÈdhunarassa dhammÈti uttamassa sÈdhunarassa dhammÈ, (Ka) 
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 1566. “KathaÑ nu yÈtaÑ anuyÈyi hoti, 
 AllaÒca pÈÓiÑ dahate kathaÑ so. 
 AsatÊ ca kÈ ko pana mittadubbho, 
 AkkhÈhi me pucchito etamatthan”ti. 
 MahÈsattopissa kathesi– 
 
 1567. “AsanthutaÑ nopi ca diÔÔhapubbaÑ, 
 Yo ÈsanenÈpi nimantayeyya. 
 Tasseva atthaÑ puriso kareyya, 
 YÈtÈnuyÈyÊti tamÈhu paÓÉitÈ. 
 
 1568. Yasse’karattampi ghare vaseyya, 
 Yattha’nnapÈnaÑ puriso labheyya. 
 Na tassa pÈpaÑ manasÈpi cintaye, 
 AdubbhapÈÓiÑ dahate mittadubbho. 
 
 1569. Yassa rukkhassa chÈyÈya, nisÊdeyya sayeyya vÈ.  
 Na tassa sÈkhaÑ bhaÒjeyya, mittadubbho hi pÈpako. 
 
 1570. PuÓÓampi ce’maÑ pathaviÑ dhanena, 
 Dajji’tthiyÈ puriso sammatÈya. 
 LaddhÈ khaÓaÑ atimaÒÒeyya tampi, 
 TÈsaÑ vasaÑ asatÊnaÑ na gacche. 
 
 1571. EvaÑ kho yÈtaÑ anuyÈyi hoti, 
 AllaÒca pÈÓiÑ dahate pune’vaÑ. 
 AsatÊ ca sÈ so pana mittadubbho, 
 So dhammiko hohi jahassu adhamman”ti. 

 Tattha asanthutanti ekÈhadvÊhampi ekato avutthapubbaÑ. Yo 
ÈsanenÈpÊti yo evar|paÑ puggalaÑ Èsanamattenapi nimantayeyya, pageva 
annapÈnÈdÊhi. TassevÈti tassa pubbakÈrissa atthaÑ puriso karoteva. 
YÈtÈnuyÈyÊti pubbakÈritÈya yÈtassa puggalassa 
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anuyÈyÊ. PaÔhamaÑ karonto hi yÈyÊ1 nÈma, pacchÈ karonto anuyÈyÊ2 nÈmÈti 
evaÑ paÓÉitÈ kathenti. AyaÑ devarÈja paÔhamo sÈdhunaradhammo. 
AdubbhapÈÓinti adubbhakaÑ3 attano bhuÒjanahatthameva dahanto hi 
mittadubbhÊ nÈma hoti. Iti allahatthassa ajjhÈpanaÑ nÈma ayaÑ dutiyo 
sÈdhunaradhammo. Na tassÈti tassa sÈkhaÑ vÈ pattaÑ vÈ na bhaÒjeyya. 
KiÑ kÈraÓÈ? Mittadubbho hi pÈpako. Iti paribhuttacchÈyassa acetanassa 
rukkhassapi pÈpaÑ karonto4 mittadubbhÊ nÈma hoti, kima~gaÑ pana 
manussabh|tassÈti. EvaÑ mittesu adubbhanaÑ nÈma ayaÑ tatiyo 
sÈdhunaradhammo. Dajji’tthiyÈti dadeyya itthiyÈ. SammatÈyÈti “ahameva 
tassÈ piyo, na aÒÒo, maÒÒeva sÈ icchatÊ”ti evaÑ suÔÔhu matÈya. LaddhÈ 
khaÓanti aticÈrassa okÈsaÑ labhitvÈ. AsatÊnanti 
asaddhammasamannÈgatÈnaÑ itthÊnaÑ. Iti mÈtugÈmaÑ nissÈya pÈpassa 
akaraÓaÑ nÈma ayaÑ catuttho sÈdhunaradhammo. So dhammiko hohÊti 
devarÈja so tvaÑ imehi cat|hi sÈdhunaradhammehi yutto hohÊti. 

 EvaÑ mahÈsatto yakkhassa cattÈro sÈdhunaradhamme BuddhalÊlÈya 
kathesi. 
 

SÈdhunaradhammakaÓÉaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
KÈÄÈgirikaÓÉa 

 Te dhamme suÓantoyeva PuÓÓako sallakkhesi “cat|supi ÔhÈnesu 
paÓÉito attano jÊvitameva yÈcati, ayaÑ kho mayhaÑ pubbe asantutasseva5 
sakkÈramakÈsi,ahamassa nivesane tÊhaÑ mahantaÑ yasaÑ anubhavanto 
vasiÑ, ahaÒcimaÑ pÈpakammaÑ karonto mÈtugÈmaÑ nissÈya karomi, 
sabbathÈpi ahameva mittadubbhÊ. Sace paÓÉitaÑ6 aparajjhÈmi, na 
sÈdhunaradhamme vattissÈmi nÈma, tasmÈ kiÑ me nÈgamÈÓavikÈya, 
IndapatthanagaravÈsÊnaÑ assumukhÈni hÈsento imaÑ vegena tattha netvÈ 
dhammasabhÈyaÑ otÈressÈmÊ”ti cintetvÈ gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. YÈti (SÊ, I), pubbayÈyÊ (Ka) 2. AnuyÈti (SÊ, I) 
 3. Adr|bhakaÑ (I), adruhataÑ (Ka) 4. PÈpako honto (SÊ, I) 
 5. AsaÓÔhatasseva (SyÈ), asandhavasseva (Ka) 6. PaÓÉite (SÊ, I) 
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 1572. “AvasiÑ ahaÑ tuyha tÊhaÑ agÈre, 
 Annena pÈnena upaÔÔhitosmi. 
 Mitto mamÈ’sÊ visajjÈma’haÑ taÑ, 
 KÈmaÑ gharaÑ uttamapaÒÒa gaccha. 
 
 1573. Api hÈyatu nÈgakulÈ attho, 
 Alampi me nÈgakaÒÒÈya hotu. 
 So tvaÑ sakeneva subhÈsitena, 
 Muttosi me ajja vadhÈya paÒÒÈ”ti. 

 Tattha upaÔÔhitosmÊti tayÈ upaÔÔhitosmi. VisajjÈma’haÑ tanti vissajjemi 
ahaÑ taÑ. KÈmanti ekaÑsena. VadhÈyÈti vadhato. PaÒÒÈti paÒÒavanta. 

 Atha naÑ mahÈsatto “mÈÓava tvaÑ tÈva maÑ attano gharaÑ mÈ 
pesehi, NÈgabhavanameva maÑ nehÊ”ti vadanto gÈthamÈha– 
 
 1574. “Handha tuvaÑ yakkha mamampi nehi, 
 SasuraÑ te atthaÑ mayi carassu. 
 MayaÑ ca nÈgÈdhipatiÑ vimÈnaÑ, 
 Dakkhemu nÈgassa adiÔÔhapubban”ti. 

 Tattha handÈti vavassaggatthe nipÈto. SasuraÑ te2 atthaÑ mayi 
carass|ti tava sasurassa santakaÑ3 atthaÑ mayi cara mÈ nÈsehi. 
NÈgÈdhipatiÑ vimÈnanti ahampi nÈgÈdhipatiÒca vimÈnaÒcassa 
adiÔÔhapubbaÑ passeyyaÑ. 

 TaÑ sutvÈ PuÓÓako Èha– 
 
 1575. “YaÑ ve narassa ahitÈya assa, 
 Na taÑ paÒÒo arahati dassanÈya. 
 Atha kena vaÓÓena amittagÈmaÑ, 
 Tuva’micchasi uttamapaÒÒa gantun”ti. 

 Tattha amittagÈmanti amittassa vasanaÔÔhÈnaÑ, amittasamÈgamanti4 
attho. 
______________________________________________________________ 
 1. Upasaggatthe (SyÈ, Ka) 2. Sasurantike (SyÈ)  
 3. SantikaÑ (SyÈ) 4. Amittassa gÈmantipi (Ka) 
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 Atha naÑ mahÈsatto Èha– 
 
 1576. “AddhÈ pajÈnÈmi ahampi etaÑ, 
 Na taÑ paÒÒo arahati dassanÈya. 
 PÈpaÒca me natthi kataÑ kuhiÒci, 
 TasmÈ na sa~ke maraÓÈgamÈyÈ”ti. 

 Tattha maraÓÈgamÈyÈti maraÓassa ÈgamÈya. 

 Apica devarÈja tÈdiso yakkho kakkhaÄo mayÈ dhammakathÈya 
palobhetvÈ mudukato, idÈneva maÑ “alaÑ me nÈgamÈÓavikÈya, attano 
gharaÑ yÈhÊ”ti vadesi, nÈgarÈjassa mudukaraÓaÑ mama bhÈro1, nehiyeva 
maÑ tatthÈti. Tassa taÑ vacanaÑ sutvÈ PuÓÓako “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ 
tuÔÔhacitto Èha– 
 
 1577. “Handa ca ÔhÈnaÑ atulÈnubhÈvaÑ, 
 MayÈ saha dakkhasi ehi katte. 
 Yattha’cchati naccagÊtehi nÈgo, 
 RÈjÈ yathÈ VessavaÓo naÄiÒÒaÑ. 
 
 1578. TaÑ nÈgakaÒÒÈ caritaÑ gaÓena, 
 NikÊÄitaÑ nicca’maho ca rattiÑ. 
 Pah|tamÈlyaÑ bahupupphachannaÑ, 
 ObhÈsatÊ vijju’riva’ntalikkhe. 
 
 1579. Annena pÈnena upetar|paÑ, 
 Naccehi gÊtehi ca vÈditehi. 
 Parip|raÑ kaÒÒÈhi ala~katÈhi, 
 Upasobhati vatthapilandhanenÈ”ti. 

 Tattha handa cÈti nipÈtamattameva. ®hÈnanti nÈgarÈjassa 
vasanaÔÔhÈnaÑ. NaÄiÒÒanti NaÄiniyaÑ2 nÈma rÈjadhÈniyaÑ. CaritaÑ 
gaÓenÈti taÑ nÈgakaÒÒÈnaÑ gaÓena caritaÑ. NikÊÄitanti niccaÑ aho ca 
rattiÑ ca nÈgakaÒÒÈhi kÊÄitÈnukÊÄitaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. MudukaraÓe mama ko bhÈro (SÊ, I) 2. NiÄiÒÒanti niÄiÒÒaÑ (SyÈ) 
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 EvaÒca pana vatvÈ PuÓÓako mahÈsattaÑ assapiÔÔhaÑ ÈropetvÈ tattha 
nesi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1580. “So PuÓÓako kur|naÑ kattuseÔÔhaÑ, 
 NisÊdayÊ pacchato ÈsanasmiÑ. 
 ŒdÈya kattÈra’manomapaÒÒaÑ, 
 UpÈnayÊ bhavanaÑ nÈgaraÒÒo. 
 
 1581. PatvÈna ÔhÈnaÑ atulÈnubhÈvaÑ, 
 AÔÔhÈsi kattÈ pacchato PuÓÓakassa. 
 SÈmaggipekkhamÈno nÈgarÈjÈ, 
 Pubbe jÈmÈtara’majjhabhÈsathÈ”ti. 

 Tattha so PuÓÓakoti bhikkhave so evaÑ NÈgabhavanaÑ vaÓÓetvÈ 
paÓÉitaÑ attano ÈjaÒÒaÑ ÈropetvÈ NÈgabhavanaÑ nesi. ®hÈnanti 
nÈgarÈjassa vasanaÔÔhÈnaÑ. Pacchato PuÓÓakassÈti PuÓÓakassa kira 
etadahosi “sace nÈgarÈjÈ paÓÉitaÑ disvÈ muducitto bhavissati, iccetaÑ 
kusalaÑ. No ce, tassa taÑ apassantasseva sindhavaÑ ÈropetvÈ ÈdÈya 
gamissÈmÊ”ti. Atha naÑ pacchato Ôhapesi. Tena vuttaÑ “pacchato 
PuÓÓakassÈ”ti. SÈmaggipekkhamÈnoti1 sÈmaggiÑ apekkhamÈno. “SÈmaÑ 
apekkhÊ”tipi pÈÔho, attano jÈmÈtaraÑ passitvÈ paÔhamataraÑ sayameva 
ajjhabhÈsathÈti attho. 

 NÈgarÈjÈ Èha– 
 
 1582. “Yannu tuvaÑ agamÈ maccalokaÑ, 
 AnvesamÈno hadayaÑ paÓÉitassa. 
 Kacci samiddhena idhÈnupatto, 
 ŒdÈya kattÈra’manomapaÒÒan”ti. 

 Tattha kacci samiddhenÈti kacci te2 manorathena samiddhena 
nipphannena idhÈgatosÊti pucchati. 
______________________________________________________________ 
 1. SÈmaggipekkhÊti (SÊ, SyÈ, I) 2. Tena (SÊ, SyÈ, I) 
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 PuÓÓako Èha– 
 
 1583. “AyaÑ hi so Ègato yaÑ tva’micchasi, 
 Dhammena laddho mama DhammapÈlo. 
 TaÑ passatha sammukhÈ bhÈsamÈnaÑ, 
 Sukho have1 sappurisehi sa~gamo”ti. 
 Tattha yaÑ tva’micchasÊti yaÑ tvaÑ icchasi. “Yantu micchasÊ”tipi 
pÈÔho. SammukhÈ bhÈsamÈnanti taÑ lokasakkataÑ2 DhammapÈlaÑ idÈni 
madhurena sarena dhammaÑ bhÈsamÈnaÑ sammukhÈva passatha, 
sappurisehi ekaÔÔhÈne samÈgamo hi nÈma sukho hotÊti. 
 

KÈÄÈgirikaÓÉaÑ niÔÔhitaÑ. 
_____ 

 
 Tato nÈgarÈjÈ mahÈsattaÑ disvÈ gÈthamÈha– 
 
 1584. “AdiÔÔhapubbaÑ disvÈna, macco maccubhayaÔÔito. 
 Byamhito nÈbhivÈdesi, nayidaÑ paÒÒavatÈmivÈ”ti. 
 Tattha byamhitoti bhÊto. IdaÑ vuttaÑ hoti–paÓÉita tvaÑ 
adiÔÔhapubbaÑ NÈgabhavanaÑ disvÈ maraÓabhayena aÔÔito bhÊto hutvÈ yaÑ 
maÑ nÈbhivÈdesi, idaÑ kÈraÓaÑ paÒÒavantÈnaÑ na hotÊti. 
 EvaÑ vandanaÑ paccÈsÊsantaÑ nÈgarÈjÈnaÑ mahÈsatto “na tvaÑ mayÈ 
vanditabbo”ti avatvÈva attano ÒÈÓavantatÈya upÈyakosallena “ahaÑ 
vajjhappattabhÈvena na taÑ vandÈmÊ”ti vadanto gÈthÈdvayamÈha– 
 
 1585. “Na camhi byamhito nÈga, na ca maccubhayaÔÔito. 
 Na vajjho abhivÈdeyya, vajjhaÑ vÈ nÈbhivÈdaye. 
 
 1586. KathaÑ no abhivÈdeyya, abhivÈdÈpayetha ve. 
 YaÑ naro hantumiccheyya, taÑ kammaÑ nupapajjatÊ”ti. 

 Tassattho–nevÈhaÑ nÈgarÈja adiÔÔhapubbaÑ NÈgabhavanaÑ disvÈ 
bhÊto, na maraÓabhayaÔÔito. MÈdisassa hi maraÓabhayaÑ nÈma natthi, vajjho 
pana abhivÈdetuÑ, vajjhaÑ vÈ avajjhopi abhivÈdÈpetuÑ na labhati. YaÑ hi 
______________________________________________________________ 
 1. Bhave (I) 2. LokapÈlakaÑ (SÊ), loke pÈkaÔaÑ (SyÈ) 
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naro hantumiccheyya, so taÑ kathaÑ nu abhivÈdeyya, kathaÑ vÈ tena 
attÈnaÑ abhivÈdÈpayetha ve. Tassa hi taÑ kammaÑ na upapajjati. TvaÒca 
kira maÑ mÈrÈpetuÑ imaÑ ÈÓÈpesi, kathÈhaÑ taÑ vandÈmÊti. 

 TaÑ sutvÈ nÈgarÈjÈ mahÈsattassa thutiÑ karonto dve gÈthÈ abhÈsi– 
 
 1587. “EvametaÑ yathÈ br|si, saccaÑ bhÈsasi paÓÉita. 
 Na vajjho abhivÈdeyya, vajjhaÑ vÈ nÈbhivÈdaye. 
 
 1588. KathaÑ no abhivÈdeyya, abhivÈdÈpayetha ve. 
 YaÑ naro hantumiccheyya, taÑ kammaÑ nupapajjatÊ”ti. 
 
 IdÈni mahÈsatto nÈgarÈjena saddhiÑ paÔisanthÈraÑ karonto Èha– 
 
 1589. “AsassataÑ sassataÑ nu tavayidaÑ, 
 IddhÊ jutÊ balavÊriy|papatti. 
 PucchÈmi taÑ nÈgarÈje’tamatthaÑ, 
 KathaÑ nu te laddhamidaÑ vimÈnaÑ. 
 
 1590. AdhiccaladdhaÑ pariÓÈmajaÑ te, 
 SayaÑkataÑ udÈhu devehi dinnaÑ. 
 AkkhÈhi me nÈgarÈje’tamatthaÑ, 
 Yatheva te laddhamidaÑ vimÈnan”ti. 

 Tattha tavayidanti idaÑ tava yasajÈtaÑ, vimÈnaÑ vÈ asassataÑ 
sassatasadisaÑ, “mÈ kho yasaÑ nissÈya pÈpamakÈsÊ”ti iminÈ padena attano 
jÊvitaÑ yÈcati. IddhÊti nÈga-iddhi ca nÈgajuti ca kÈyabalaÒca 
cetasikavÊriyaÒca NÈgabhavane upapatti ca yaÒca te idaÑ vimÈnaÑ, 
pucchÈmi taÑ nÈgarÈja etamatthaÑ, kathaÑ nu te idaÑ sabbaÑ laddhanti. 
Adhiccaladdhanti kiÑ nu tayÈ idaÑ vimÈnaÑ evaÑ sampannaÑ adhicca 
akÈraÓena laddhaÑ, udÈhu utupariÓÈmajaÑ te idaÑ, udÈhu sayaÑ 
sahattheneva kataÑ, udÈhu devehi te dinnaÑ, yatheva te idaÑ laddhaÑ, 
etaÑ me atthaÑ akkhÈhÊti. 
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 TaÑ sutvÈ nÈgarÈjÈ Èha– 
 
 1591. “NÈ’dhiccaladdhaÑ na pariÓÈmajaÑ me, 
 Na sayaÑkataÑ nÈpi devehi dinnaÑ. 
 Sakehi kammehi apÈpakehi, 
 PuÒÒehi me laddhamidaÑ vimÈnan”ti. 

 Tattha apÈpakehÊti alÈmakehi. 

 Tato mahÈsatto Èha– 
 
 1592. “KiÑ te vataÑ kiÑ pana brahmacariyaÑ, 
 Kissa suciÓÓassa ayaÑ vipÈko. 
 IddhÊ jutÊ balavÊriy|papatti, 
 IdaÒca te nÈga mahÈvimÈnan”ti. 

 Tattha kiÑ te vatanti nÈgarÈja purimabhave tava kiÑ vataÑ ahosi, ko 
pana brahmacariyavÈso, katarassa sucaritassevesa iddhi-Èdiko vipÈkoti. 

 TaÑ sutvÈ nÈgarÈjÈ Èha– 
 
 1593. “AhaÒca bhariyÈ ca manussaloke, 
 SaddhÈ ubho dÈnapatÊ ahumhÈ. 
 OpÈnabh|taÑ me gharaÑ tadÈ’si, 
 SantappitÈ samaÓabrÈhmaÓÈ ca. 
 
 1594. MÈlaÒca gandhaÒca vilepanaÒca, 
 PadÊpiyaÑ seyya’mupassayaÒca. 
 AcchÈdanaÑ sÈyanamannapÈnaÑ, 
 Sakkacca dÈnÈni adamha tattha. 
 
 1595. TaÑ me vataÑ taÑ pana brahmacariyaÑ, 
 Tassa suciÓÓassa ayaÑ vipÈko. 
 IddhÊ jutÊ balavÊriy|papatti, 
 IdaÒca me dhÊra mahÈvimÈnan”ti.  
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 Tattha manussaloketi A~garaÔÔhe KÈlacampÈnagare. TaÑ me vatanti 
taÑ sakkaccaÑ dinnadÈnameva mayhaÑ vattasamÈdÈnaÒca 
brahmacariyaÒca ahosi, tasseva sucaritassa ayaÑ iddhÈdiko vipÈkoti. 

 MahÈsatto Èha– 
 
 1596. “EvaÑ ce te laddhamidaÑ vimÈnaÑ, 
 JÈnÈsi puÒÒÈnaÑ phal|papattiÑ. 
 TasmÈ hi dhammaÑ cara appamatto, 
 YathÈ vimÈnaÑ puna mÈvasesÊ”ti. 

 Tattha jÈnÈsÊti sace tayÈ dÈnÈnubhÈvena taÑ laddhaÑ, evaÑ sante 
jÈnÈsi nÈma puÒÒÈnaÑ phalaÒca puÒÒaphalena nibbattaÑ upapattiÒca. 
TasmÈ hÊti yasmÈ puÒÒehi tayÈ idaÑ laddhaÑ, tasmÈ. Puna mÈvasesÊti 
punapi yathÈ imaÑ NÈgabhavanaÑ ajjhÈvasasi, evaÑ dhammaÑ cara. 

 TaÑ sutvÈ nÈgarÈjÈ Èha– 
 
 1597. “Nayidha santi samaÓabrÈhmaÓÈ ca1, 
 Yesa’nnapÈnÈni dademu katte. 
 AkkhÈhi me pucchito etamatthaÑ, 
 YathÈ vimÈnaÑ puna mÈvasemÈ”ti. 

 MahÈsatto Èha– 
 
 1598. “BhogÊ hi te santi idh|papannÈ, 
 PuttÈ ca dÈrÈ anujÊvino ca. 
 Tesu tuvaÑ vacasÈ kammunÈ ca, 
 AsampaduÔÔho ca bhavÈhi niccaÑ. 
 
 1599. EvaÑ tuvaÑ nÈga asampadosaÑ, 
 AnupÈlaya vacasÈ kammunÈ ca. 
 ®hatvÈ idha yÈvatÈyukaÑ vimÈne, 
 UddhaÑ ito gacchasi devalokan”ti. 
______________________________________________________________
 1. SamaÓÈ brÈhmaÓÈ vÈ (SÊ) 
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 Tattha bhogÊti bhogino, nÈgÈti attho. Tes|ti tesu puttadÈrÈdÊsu bhogÊsu 

vÈcÈya kammena ca niccaÑ asampaduÔÔho bhava. AnupÈlayÈti evaÑ 

puttÈdÊsu ceva sesasattesu ca mettacittasa~khÈtaÑ asampadosaÑ anurakkha. 

UddhaÑ itoti ito NÈgabhavanato cuto uparidevalokaÑ gamissasi. 

MettacittaÑ hi dÈnato atirekataraÑ puÒÒanti. 

 Tato nÈgarÈjÈ mahÈsattassa dhammakathaÑ sutvÈ “na sakkÈ paÓÉitena 

bahi papaÒcaÑ kÈtuÑ, VimalÈya dassetvÈ subhÈsitaÑ sÈvetvÈ dohaÄaÑ 

paÔippassambhetvÈ DhanaÒcayarÈjÈnaÑ hÈsento paÓÉitaÑ pesetuÑ vaÔÔatÊ”ti 

cintetvÈ gÈthamÈha– 

 

 1600. “AddhÈ hi so socati rÈjaseÔÔho, 

 TayÈ vinÈ yassa tuvaÑ sajibbo. 

 Dukkh|panÊtopi tayÈ samecca, 

 Vindeyya poso sukha’mÈturopÊ”ti. 

 Tattha sajibboti sajÊvo amacco. SameccÈti tayÈ saha samÈgantvÈ. 

ŒturopÊti bÈÄhagilÈnopi samÈno. 

 TaÑ sutvÈ mahÈsatto nÈgarÈjassa thutiÑ karonto itaraÑ gÈthamÈha– 

 

 1601. “AddhÈ sataÑ bhÈsasi nÈga dhammaÑ, 

 AnuttaraÑ atthapadaÑ suciÓÓaÑ. 

 EtÈdisiyÈsu hi ÈpadÈsu,  

 PaÒÒÈyate mÈdisÈnaÑ viseso”ti. 

 Tattha addhÈ satanti ekaÑsena santÈnaÑ paÓÉitÈnaÑ dhammaÑ 

bhÈsasi. Atthapadanti hitakoÔÔhÈsaÑ. EtÈdisiyÈs|ti evar|pÈsu ÈpadÈsu 

etÈdise bhaye upaÔÔhite mÈdisÈnaÑ paÒÒavantÈnaÑ viseso paÒÒÈyati. 

 TaÑ sutvÈ nÈgarÈjÈ atirekataraÑ tuÔÔho tameva pucchanto gÈthamÈha– 
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 1602. “AkkhÈhi no tÈ’yaÑ mudhÈ nu laddho, 
 Akkhehi no tÈ’yaÑ ajesi j|te. 
 Dhammena laddho iti tÈ’ya’mÈha, 
 KathaÑ nu tvaÑ hatthamimassa mÈgato”ti. 

 Tattha akkhÈhi noti Ècikkha amhÈkaÑ. TÈ’yanti taÑ ayaÑ. MudhÈnu 
laddhoti kiÑ nu kho mudhÈ am|lakeneva labhi, udÈhu j|te ajesi, iti 
tÈ’ya’mÈhÈti ayaÑ PuÓÓako “dhammena me paÓÉito laddho”ti vadati. 
KathaÑ nu tvaÑ hatthamimassa mÈgatoti tvaÑ kathaÑ imassa hatthaÑ1 
Ègatosi. 

 MahÈsatto Èha– 
 
 1603. “Yo mi’ssaro tattha ahosi rÈjÈ,  
 Ta’mÈya’makkhehi ajesi j|te. 
 So maÑ jito rÈjÈ imassa’dÈsi, 
 Dhammena laddhosmi asÈhasenÈ”ti. 

 Tattha yo mi’ssaroti yo maÑ2 issaro. Imassa’dÈsÊti imassa PuÓÓakassa 
adÈsi. 

 TaÑ sutvÈ nÈgarÈjÈ tuÔÔho ahosi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1604. “Mahorago attamano udaggo, 
 SutvÈna dhÊrassa subhÈsitÈni. 
 Hatthe gahetvÈna anomapaÒÒaÑ, 
 PÈvekkhi bhariyÈya tadÈ sakÈse. 
 
 1605. Yena tvaÑ vimale paÓÉu, yena bhattaÑ na ruccati. 
 Na ca metÈdiso vaÓÓo, ayameso tamonudo. 
 
 1606. Yassa te hadayenattho, ÈgatÈyaÑ pabha~karo. 
 Tassa vÈkyaÑ nisÈmehi, dullabhaÑ dassanaÑ punÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. HatthatthaÑ (SÊ, I), hatthattaÑ (SyÈ) 2. Ime (SÊ), me (SyÈ, I) 
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 Tattha pÈvekkhÊti paviÔÔho. YenÈti bhadde vimale yena kÈraÓena tvaÑ 
paÓÉu ceva, na ca te bhattaÑ ruccati. Na ca metÈdiso vaÓÓoti pathavitale vÈ 
devaloke vÈ na ca tÈdiso vaÓÓo aÒÒassa kassaci atthi, yÈdiso etassa 
guÓavaÓÓo patthaÔo. Ayameso tamonudoti yaÑ nissÈya tava dohaÄo 
uppanno, ayameva so sabbalokassa tamonudo. PunÈti puna etassa dassanaÑ 
nÈma dullabhanti vadati. 

 VimalÈpi taÑ disvÈ paÔisanthÈraÑ akÈsi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ 
Èha– 
 
 1607. “DisvÈna taÑ VimalÈ bh|ripaÒÒaÑ,  
 Dasa~gulÊ aÒjaliÑ paggahetvÈ. 
 HaÔÔhena bhÈvena patÊtar|pÈ, iccabravi kur|naÑ kattuseÔÔhan”ti. 

 Tattha haÔÔhena bhÈvenÈti pahaÔÔhena cittena. PatÊtar|pÈti 
somanassajÈtÈ. 

 Ito paraÑ VimalÈya ca mahÈsattassa ca vacanappaÔivacanagÈthÈ– 
 
 1608. “AdiÔÔhapubbaÑ disvÈna, macco maccubhayaÔÔito. 
 Byamhito nÈbhivÈdesi, nayidaÑ paÒÒavatÈmiva. 
 
 1609. Na camhi byamhito nÈgi, na ca maccubhayaÔÔito. 
 Na vajjho abhivÈdeyya, vajjhaÑ vÈ nÈbhivÈdaye. 
 
 1610. KathaÑ no abhivÈdeyya, abhivÈdÈpayetha ve. 
 YaÑ naro hantumiccheyya, taÑ kammaÑ nupapajjati. 
 
 1611. EvametaÑ yathÈ br|si, saccaÑ bhÈsasi paÓÉita. 
 Na vajjho abhivÈdeyya, vajjhaÑ vÈ nÈbhivÈdaye. 
 
 1612. KathaÑ no abhivÈdeyya, abhivÈdÈpayetha ve. 
 YaÑ naro hantumiccheyya, taÑ kammaÑ nupapajjati. 
 
 1613. AsassataÑ sassataÑ nu tavayidaÑ, 
 IddhÊ jutÊ balavÊriy|papatti. 
 PucchÈmi taÑ nÈgakaÒÒe’tamatthaÑ, 
 KathaÑ nu te laddhamidaÑ vimÈnaÑ. 

 



230 KhuddakanikÈya  

 1614. AdhiccaladdhaÑ pariÓÈmajaÑ te, 
 SayaÑkataÑ udÈhu devehi dinnaÑ. 
 AkkhÈhi me nÈgakaÒÒe’tamatthaÑ, 
 Yatheva te laddhamidaÑ vimÈnaÑ. 
 
 1615. NÈdhiccaladdhaÑ na pariÓÈmajaÑ me, 
 Na sayaÑkataÑ nÈpi devehi dinnaÑ. 
 Sakehi kammehi apÈpakehi, 
 PuÒÒehi me laddhamidaÑ vimÈnaÑ. 
 
 1616. KiÑ te vataÑ kiÑ pana brahmacariyaÑ, 
 Kissa suciÓÓassa ayaÑ vipÈko. 
 IddhÊ jutÊ balavÊriy|papatti, 
 IdaÒca te nÈgi mahÈvimÈnaÑ. 
 
 1617. AhaÒca kho sÈmiko cÈpi mayhaÑ, 
 SaddhÈ ubho dÈnapatÊ ahumhÈ. 
 OpÈnabh|taÑ me gharaÑ tadÈ’si, 
 SantappitÈ samaÓabrÈhmaÓÈ ca. 
 
 1618. MÈlaÒca gandhaÒca vilepanaÒca, 
 PadÊpiyaÑ seyyamupassayaÑ ca. 
 AcchÈdanaÑ sÈyanamannapÈnaÑ, 
 Sakkacca dÈnÈni adamha tattha. 
 
 1619. TaÑ me vataÑ taÑ pana brahmacariyaÑ, 
 Tassa suciÓÓassa ayaÑ vipÈko. 
 IddhÊ jutÊ balavÊriy|papatti, 
 IdaÒca me dhÊra mahÈvimÈnaÑ. 
 
 1620. EvaÑ ce te laddhamidaÑ vimÈnaÑ, 
 JÈnÈsi puÒÒÈnaÑ phal|papattiÑ. 
 TasmÈ hi dhammaÑ cara appamattÈ, 
 YathÈ vimÈnaÑ puna mÈvasesi. 
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 1621. Nayidha santi samaÓabrÈhmaÓÈ ca, 
 Yesa’nnapÈnÈni dademu katte. 
 AkkhÈhi me pucchito etamatthaÑ, 
 YathÈ vimÈnaÑ puna mÈvasema. 
 
 1622. BhogÊ hi te santi idh|papannÈ, 
 PuttÈ ca dÈrÈ anujÊvino ca. 
 Tesu tuvaÑ vacasÈ kammunÈ ca, 
 AsampaduÔÔhÈ ca bhavÈhi niccaÑ. 
 
 1623. EvaÑ tuvaÑ nÈgi asampadosaÑ, 
 AnupÈlaya vacasÈ kammunÈ ca. 
 ®hatvÈ idha yÈvatÈyukaÑ vimÈne, 
 UddhaÑ ito gacchasi devalokaÑ. 
 
 1624. AddhÈ hi so socati rÈjaseÔÔho, 
 TayÈ vinÈ yassa tuvaÑ sajibbo. 
 Dukkh|panÊtopi tayÈ samecca, 
 Vindeyya poso sukha’mÈturopi. 
 
 1625. AddhÈ sataÑ bhÈsasi nÈgi dhammaÑ, 
 AnuttaraÑ atthapadaÑ suciÓÓaÑ. 
 EtÈdisiyÈsu hi ÈpadÈsu, 
 PaÒÒÈyate mÈdisÈnaÑ viseso. 
 
 1626. AkkhÈhi no tÈ’yaÑ mudhÈ nu laddho, 
 Akkhehi no tÈ’yaÑ ajesi j|te. 
 Dhammena laddho iti tÈ’ya’mÈha, 
 KathaÑ nu tvaÑ hatthamimassa mÈgato. 
 
 1627. Yo mi’ssaro tattha ahosi rÈjÈ, 
 Ta’mÈya’makkhehi ajesi j|te. 
 So maÑ jito rÈjÈ imassa’dÈsi, 
 Dhammena laddhosmi asÈhasenÈ”ti. 

 ImÈsaÑ gÈthÈnaÑ attho heÔÔhÈ vuttanayeneva veditabbo. 
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 MahÈsattassa vacanaÑ sutvÈ atirekataraÑ tuÔÔhÈ VimalÈ mahÈsattaÑ 
gahetvÈ sahassagandhodakaghaÔehi nhÈpetvÈ nhÈnakÈle mahÈsattassa 
dibbadussadibbagandhamÈlÈdÊni datvÈ ala~katappaÔiyattakÈle 
dibbabhojanaÑ bhojesi. MahÈsatto bhuttabhojano ala~katÈsanaÑ 
paÒÒÈpetvÈ ala~katadhammÈsane nisÊditvÈ BuddhalÊlÈya dhammaÑ desesi. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1628. “Yatheva VaruÓo nÈgo, paÒhaÑ pucchittha paÓÉitaÑ. 
 Tatheva nÈgakaÒÒÈpi, paÒhaÑ pucchittha paÓÉitaÑ. 
 
 1629. Yatheva VaruÓaÑ nÈgaÑ, dhÊro tosesi pucchito. 
 Tatheva nÈgakaÒÒampi, dhÊro tosesi pucchito. 
 
 1630. Ubhopi te attamane viditvÈ, 
 MahoragaÑ nÈgakaÒÒaÒca dhÊro. 
 AchambhÊ abhÊto alomahaÔÔho, 
 Iccabravi VaruÓaÑ nÈgarÈjÈnaÑ. 
 
 1631. MÈ rodhayi nÈga ÈyÈ’ha’masmi, 
 Yena tavattho idaÑ sarÊraÑ. 
 Hadayena maÑsena karohi kiccaÑ, 
 SayaÑ karissÈmi yathÈmati te”ti. 

 Tattha achambhÊti nikkampo. AlÈmahaÔÔhoti bhayena ahaÔÔhalomo. 
IccabravÊti vÊmaÑsanavasena iti abravi. MÈ rodhayÊti1 
“mittadubbhikammaÑ karomÊ”ti mÈ bhÈyi, “kathaÑ nu kho imaÑ idÈni 
mÈressÈmÊ”ti vÈ2 mÈ cintayi. NÈgÈti VaruÓaÑ Èlapati. ŒyÈ’ha’masmÊti Èyo3 
ahaÑ asmi, ayameva vÈ pÈÔho. SayaÑ karissÈmÊti sace tvaÑ “imassa santike 
idÈni dhammo me suto”ti maÑ mÈretuÑ na visahasi, ahameva yathÈ tava 
ajjhÈsayo, tathÈ sayaÑ karissÈmÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. MÈ heÔhayÊti (I) 2. HanissÈmÊti (SÊ, SyÈ, I) 3. AyÈhamasmÊti ayaÑ (SÊ, SyÈ, I) 
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 NÈgarÈjÈ Èha– 
 
 1632. “PaÒÒÈ have hadayaÑ paÓÉitÈnaÑ, 
 Te tya’mha paÒÒÈya mayaÑ sutuÔÔhÈ. 
 An|nanÈmo labhata’jja dÈraÑ, 
 Ajjeva taÑ kuruyo pÈpayÈt|”ti. 

 Tattha te tya’mhÈti te mayaÑ tava paÒÒÈya sutuÔÔhÈ. An|nanÈmoti 
sampuÓÓanÈmo PuÓÓako yakkhasenÈpati. Labhata’jja dÈranti labhatu ajja 
dÈraÑ, dadÈmi assa dhÊtaraÑ IrandhatiÑ. PÈpayÈt|ti ajjeva taÑ 
KururaÔÔhaÑ PuÓÓako pÈpetu. 

 EvaÒca pana vatvÈ VaruÓo nÈgarÈjÈ IrandhatiÑ PuÓÓakassa adÈsi. So 
taÑ labhitvÈ tuÔÔhacitto mahÈsattena saddhiÑ sallapi. TamatthaÑ pakÈsento 
SatthÈ Èha– 
 
 1633. “Sa PuÓÓako attamano udaggo, 
 IrandhatiÑ nÈgakaÒÒaÑ labhitvÈ. 
 HaÔÔhena bhÈvena patÊtar|po, 
 Iccabravi kur|naÑ kattuseÔÔhaÑ. 
 
 1634. BhariyÈya maÑ tvaÑ akari sama~giÑ, 
 AhaÒca te Vidhura karomi kiccaÑ. 
 IdaÒca te maÓiratanaÑ dadÈmi, 
 Ajjeva taÑ kuruyo pÈpayÈmÊ”ti. 

 Tattha maÓiratananti paÓÉita ahaÑ tava guÓesu pasanno arahÈmi1 tava 
anucchavikaÑ kiccaÑ kÈtuÑ, tasmÈ imaÒca te cakkavattiparibhogaÑ 
maÓiratanaÑ demi, ajjevataÑ IndapatthaÑ pÈpemÊti. 

 Atha mahÈsatto tassa thutiÑ karonto itaraÑ gÈthamÈha– 
 
 1635. “Ajeyya’mesÈ tava hotu metti, 
 BhariyÈya kaccÈna piyÈya saddhiÑ. 
 Œnandi vitto sumano patÊto, 
 DatvÈ maÓiÑ maÑ ca nayi’ndapatthan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. AhosiÑ (Ka) 
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 Tattha ajeyya’mesÈti tava bhariyÈya saddhiÑ piyasaÑvÈsametti ajeyyÈ 
hoti. “Œnandi vitto”ti-ÈdÊhi pÊtisama~gibhÈvamevassa vadati. 
Nayi’ndapatthanti naya IndapatthaÑ. 

 1TaÑ sutvÈ PuÓÓako tathÈ akÈsi. Tena vuttaÑ1– 
 
 1636. “Sa PuÓÓako kur|naÑ kattuseÔÔhaÑ, 
 NisÊdayÊ purato ÈsanasmiÑ. 
 ŒdÈya kattÈra’manomapaÒÒaÑ, 
 UpÈnayÊ nagaraÑ IndapatthaÑ. 
 
 1637. Mano manussassa yathÈpi gacche, 
 Tatopissa khippataraÑ2 ahosi. 
 Sa PuÓÓako kur|naÑ kattuseÔÔhaÑ, 
 UpÈnayÊ nagaraÑ IndapatthaÑ. 
 
 1638. Eti’ndapatthaÑ nagaraÑ padissati, 
 RammÈni ca ambavanÈni bhÈgaso. 
 AhaÑ ca bhariyÈya sama~gibh|to, 
 TuvaÒca pattosi sakaÑ niketan”ti. 

 Tattha yathÈpi gaccheti mano nÈma kiÒcÈpi na gacchati, d|re 
ÈrammaÓaÑ gaÓhanto pana gatoti vuccati, tasmÈ manassa 
ÈrammaÓaggahaÓatopi khippataraÑ tassa Manomayasindhavassa gamanaÑ 
ahosÊti evamettha attho daÔÔhabbo. Eti’ndapatthanti3 assapiÔÔhe 
nisinnoyevassa4 dassento evamÈha. SakaÑ niketanti tvaÒca attano 
nivesanaÑ sampattoti Èha. 

 TasmiÑ pana divase pacc|sakÈle rÈjÈ supinaÑ addasa. Evar|po supino 
ahosi–raÒÒo nivesanadvÈre paÒÒÈkkhandho sÊlamayasÈkho5 
paÒcagorasaphalo ala~katahatthigavÈssapaÔicchanno mahÈrukkho Ôhito. 
MahÈjano tassa sakkÈraÑ katvÈ aÒjaliÑ paggayha 
______________________________________________________________ 
 1-1. SÊ-SyÈ-I-potthakesu natthi. 2. Tatopi saÑkhippataraÑ (SÊ, I) 
 3. Ehindapatthanti (Ka) 4. Nisinnasseva (SÊ, SyÈ, I) 
 5. SÊlasÈkhapasÈkho (SÊ, I), sÊlasÈkho (SyÈ) 
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namassamÈno aÔÔhÈsi. Atheko kaÓhapuriso pharuso rattasÈÔakanivattho 
rattapupphakaÓÓadharo Èvudhahattho ÈgantvÈ mahÈjanassa paridevantasseva 
taÑ rukkhaÑ sam|laÑ1 chinditvÈ ÈkaÉÉhanto ÈdÈya gantvÈ puna taÑ 
ÈharitvÈ pakatiÔÔhÈneyeva ÔhapetvÈ pakkÈmÊti. RÈjÈ taÑ supinaÑ 
pariggaÓhanto “mahÈrukkho viya na aÒÒo koci, VidhurapaÓÉito. 
MahÈjanassa paridevantassevataÑ sam|laÑ chinditvÈ ÈdÈya gatapuriso viya 
na aÒÒo koci, paÓÉitaÑ gahetvÈ gatamÈÓavo. Puna taÑ ÈharitvÈ 
pakatiÔÔhÈneyeva ÔhapetvÈ gato viya so mÈÓavo puna taÑ paÓÉitaÑ ÈnetvÈ 
dhammasabhÈya dvÈre ÔhapetvÈ pakkamissati. AddhÈ ajja mayaÑ paÓÉitaÑ 
passissÈmÈ”ti sanniÔÔhÈnaÑ katvÈ somanassapatto sakalanagaraÑ 
ala~kÈrÈpetvÈ dhammasabhaÑ sajjÈpetvÈ ala~kataratanamaÓÉape 
dhammÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ ekasatarÈja-
amaccagaÓanagaravÈsijÈnapadaparivuto “ajja tumhe paÓÉitaÑ passissatha, 
mÈ socitthÈ”ti mahÈjanaÑ assÈsetvÈ paÓÉitassa ÈgamanaÑ olokento 
dhammasabhÈyaÑ nisÊdi, amaccÈdayopi nisÊdiÑsu. TasmiÑ khaÓe 
PuÓÓakopi paÓÉitaÑ otÈretvÈ dhammasabhÈya dvÈre parisamajjheyeva 
ÔhapetvÈ IrandhatiÑ ÈdÈya devanagarameva gato. TamatthaÑ pakÈsento 
SatthÈ Èha– 
 
 1639. “Sa PuÓÓako kur|naÑ kattuseÔÔhaÑ, 
 Oropiya dhammasabhÈya majjhe. 
 ŒjaÒÒa’mÈruyha anomavaÓÓo, 
 PakkÈmi vehÈyasa’mantalikkhe. 
 
 1640. TaÑ disvÈ rÈjÈ paramappatÊto, 
 UÔÔhÈya bÈhÈhi palissajitvÈ. 
 AvikampayaÑ dhammasabhÈya majjhe, 
 NisÊdayÊ pamukhamÈsanasmin”ti. 

 Tattha anomavaÓÓoti ahÊnavaÓÓo uttamavaÓÓo. Avikampayanti 
bhikkhave so rÈjÈ paÓÉitaÑ palissajitvÈ mahÈjanamajjhe avikampanto 
anolÊyantoyeva hatthe gahetvÈ attano abhimukhaÑ katvÈ 
ala~katadhammÈsane nisÊdÈpesi. 
______________________________________________________________ 
 1. M|le (SÊ, I) 
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 Atha rÈjÈ tena saddhiÑ sammoditvÈ madhurapaÔisanthÈraÑ karonto 
gÈthamÈha– 
 
 1641. “TvaÑ no vinetÈsi rathaÑva naddhaÑ, 
 Nandanti taÑ kuruyo dassanena. 
 AkkhÈhi me pucchito etamatthaÑ, 
 KathaÑ pamokkho ahu mÈÓavassÈ”ti. 

 Tattha naddhanti yathÈ naddhaÑ rathaÑ sÈrathi vineti1, evaÑ tvaÑ 
amhÈkaÑ kÈraÓena nayena hitakiriyÈsu vinetÈ. Nandanti tanti taÑ disvÈva 
ime KururaÔÔhavÈsino tava dassanena nandanti. MÈÓavassÈti mÈÓavassa 
santikÈ kathaÑ tava pamokkho ahosi, yo vÈ taÑ muÒcantassa mÈÓavassa 
pamokkho, so kena kÈraÓena ahosÊti attho. 

 MahÈsatto Èha– 
 
 1642. “YaÑ mÈÓavotyÈ’bhivadÊ janinda, 
 Na so manusso naravÊraseÔÔha. 
 Yadi te suto PuÓÓako nÈma yakkho, 
 RaÒÒo Kuverassa hi so sajibbo. 
 
 1643. Bh|mindharo VaruÓo nÈma nÈgo, 
 BrahÈ sucÊ vaÓÓabal|papanno. 
 TassÈ’nujaÑ dhÊtaraÑ kÈmayÈno, 
 IrandhatÊ nÈma sÈ nÈgakaÒÒÈ. 
 
 1644. TassÈ sumajjhÈya piyÈya hetu, 
 PatÈrayittha maraÓÈya mayhaÑ. 
 So ceva bhariyÈya sama~gibh|to, 
 AhaÒca anuÒÒÈto maÓi ca laddho”ti. 

 Tattha yaÑ mÈÓavotyÈ’bhivadÊti janinda yaÑ tvaÑ “mÈÓavo”ti 
abhivadasi. Bh|mindharoti bh|mindharanÈgabhavanavÈsÊ. SÈ nÈgakaÒÒÈti 
yaÑ nÈgakaÒÒaÑ so patthayamÈno mama maraÓÈya patÈrayi cittaÑ 
pavattesi, sÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Upaneti (SyÈ) 
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nÈgakaÒÒÈ IrandhatÊ nÈma. PiyÈya het|ti mahÈrÈja so hi nÈgarÈjÈ 
catupposathikapaÒhavissajjane pasanno maÑ maÓinÈ p|jetvÈ 
NÈgabhavanaÑ gato VimalÈya nÈma deviyÈ taÑ maÓiÑ adisvÈ “deva kuhiÑ 
maÓÊ”ti pucchito mama dhammakathikabhÈvaÑ vaÓÓesi. SÈ mayhaÑ 
dhammakathaÑ sotukÈmÈ hutvÈ mama hadaye dohaÄaÑ uppÈdesi. NÈgarÈjÈ 
duggahitena pana dhÊtaraÑ IrandhatiÑ Èha “mÈtÈ te Vidhurassa 
hadayamaÑse dohaÄinÊ, tassa hadayamaÑsaÑ ÈharituÑ samatthaÑ sÈmikaÑ 
pariyesÈhÊ”ti. SÈ pariyesantÊ VessavaÓassa bhÈgineyyaÑ PuÓÓakaÑ nÈma 
yakkhaÑ disvÈ taÑ attani paÔibaddhacittaÑ ÒatvÈ pitu santikaÑ nesi. Atha 
naÑ so “VidhurapaÓÉitassa hadayamaÑsaÑ ÈharituÑ sakkonto IrandhatiÑ 
labhissatÊ”ti Èha. PuÓÓako Vepullapabbatato cakkavattiparibhogaÑ 
maÓiratanaÑ ÈharitvÈ tumhehi saddhiÑ j|taÑ kÊÄitvÈ maÑ jinitvÈ labhi. 
AhaÒca mama nivesane tÊhaÑ vasÈpetvÈ mahantaÑ sakkÈraÑ akÈsiÑ. Sopi 
maÑ assavÈladhiÑ gÈhÈpetvÈ Himavante rukkhesu ca pabbatesu ca pothetvÈ 
mÈretuÑ asakkonto sattame vÈtakkhandhe verambhavÈtamukhe ca 
pakkhanditvÈ anupubbena saÔÔhiyojanubbedhe KÈÄÈgirimatthake ÔhapetvÈ 
sÊhavesÈdivasena idaÒcidaÒca r|paÑ katvÈpi mÈretuÑ asakkonto mayÈ 
attano mÈraÓakÈraÓaÑ puÔÔho Ècikkhi. AthassÈhaÑ sÈdhunaradhamme 
kathesiÑ. TaÑ sutvÈ pasannacitto maÑ idha ÈnetukÈmo ahosi. AthÈhaÑ taÑ 
ÈdÈya NÈgabhavanaÑ gantvÈ nÈgaraÒÒÈ ca VimalÈya ca dhammaÑ desesiÑ. 
Tato nÈgarÈjÈ ca VimalÈ ca sabbanÈgaparisÈ ca pasÊdiÑsu. NÈgarÈjÈ tattha 
mayÈ chÈhaÑ vutthakÈle IrandhatiÑ PuÓÓakassa adÈsi. So taÑ labhitvÈ 
pasannacitto hutvÈ maÑ maÓiratanena p|jetvÈ nÈgarÈjena ÈÓatto 
ManomayasindhavaÑ ÈropetvÈ sayaÑ majjhimÈsane nisÊditvÈ IrandhatiÑ 
pacchimÈsane nisÊdÈpetvÈ maÑ purimÈsane nisÊdÈpetvÈ idhÈgantvÈ 
parisamajjhe otÈretvÈ IrandhatiÑ ÈdÈya attano nagarameva gato. EvaÑ 
mahÈrÈja so PuÓÓako tassÈ sumajjhÈya piyÈya hetu patÈrayittha maraÓÈya 
mayhaÑ. AthevaÑ maÑ nissÈya so ceva bhariyÈya sama~gibh|to, mama 
dhammakathaÑ sutvÈ pasannena nÈgarÈjena ahaÒca anuÒÒÈto, tassa 
PuÓÓakassa santikÈ ahaÑ sabbakÈmadado cakkavattiparibhogamaÓi ca 
laddho, gaÓhatha deva imaÑ maÓinti raÒÒo ratanaÑ adÈsi. 
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 Tato rÈjÈ pacc|sakÈle attanÈ diÔÔhasupinaÑ nagaravÈsÊnaÑ kathetukÈmo 
“bhonto nagaravÈsino ajja mayÈ diÔÔhasupinaÑ suÓÈthÈ”ti vatvÈ Èha– 
 
 1645. “Rukkho hi mayhaÑ padvÈre sujÈto, 
 PaÒÒÈkkhandho sÊlamaya’ssa sÈkhÈ. 
 Atthe ca dhamme ca Ôhito nipÈko, 
 Gavapphalo hatthigavÈssachanno. 
 
 1646. NaccagÊtat|riyÈbhinÈdite, 
 Ucchijja senaÑ puriso ahÈsi. 
 So no ayaÑ Ègato sanniketaÑ, 
 Rukkhassi’massÈ’pacitiÑ karotha. 
 
 1647. Ye keci vittÈ mama paccayena, 
 Sabbeva te pÈtukarontu ajja. 
 TibbÈni katvÈna upÈyanÈni, 
 Rukkhassi’massÈ’pacitiÑ karotha. 
 
 1648. Ye keci baddhÈ mama atthi raÔÔhe, 
 Sabbeva te bandhanÈ mocayantu. 
 Yatheva’yaÑ bandhanasmÈ pamutto, 
 Evamete muÒcare bandhanasmÈ. 
 
 1649. Unna~galÈ mÈsamimaÑ karontu, 
 MaÑsodanaÑ brÈhmaÓÈ bhakkhayantu. 
 AmajjapÈ majjarahÈ pivantu, 
 PuÓÓÈhi thÈlÈhi palissutÈhi. 
 
 1650. MahÈpathaÑ nicca samavhayantu, 
 TibbaÒca rakkhaÑ vidahantu raÔÔhe. 
 YathÈ’ÒÒamaÒÒaÑ na viheÔhayeyyuÑ, 
 Rukkhassi’massÈ’pacitiÑ karothÈ”ti. 
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 Tattha sÊlamaya’ssa sÈkhÈti etassa rukkhassa sÊlamayÈ sÈkhÈ. Atthe ca 
dhammecÈti vaddhiyaÒca sabhÈve ca. ®hito nipÈkoti so paÒÒÈmayarukkho 
patiÔÔhito. Gavapphaloti paÒcavidhagorasaphalo. HatthigavÈssachannoti 
ala~katahatthigavÈssehi saÒchanno. NaccagÊtat|riyÈbhinÈditeti atha tassa 
rukkhassa p|jaÑ karontena mahÈjanena tasmiÑ rukkhe etehi naccÈdÊhi 
abhinÈdite.1 Ucchijja senaÑ puriso ahÈsÊti1 eko kaÓhapuriso ÈgantvÈ taÑ 
rukkhaÑ ucchijja parivÈretvÈ ÔhitaÑ senaÑ palÈpetvÈ ahÈsi gahetvÈ gato. 
Puna so rukkho ÈgantvÈ amhÈkaÑ nivesanadvÈreyeva Ôhito. So no ayaÑ 
rukkhasadiso paÓÉito sanniketaÑ Ègato. IdÈni sabbeva tumhe rukkhassa 
imassa apacitiÑ karotha, mahÈsakkÈraÑ pavattetha. 

 Mama paccayenÈti ambho amaccÈ ye keci maÑ nissÈya laddhena 
yasena vittÈ tuÔÔhacittÈ, te sabbe attano vittaÑ pÈtukarontu. TibbÈnÊti 
bahalÈni mahantÈni. UpÈyanÈnÊti paÓÓÈkÈre. Ye kecÊti antamaso 
kÊÄanatthÈya baddhe migapakkhino upÈdÈya. MuÒcareti muÒcantu. 
Unna~galÈ mÈsamimaÑ karont|ti imaÑ mÈsaÑ kasanana~galÈni ussÈpetvÈ 
ekamante ÔhapetvÈ nagare bheriÑ carÈpetvÈ sabbeva manussÈ mahÈchaÓaÑ 
karontu. Bhakkhayant|ti bhuÒjantu. AmajjapÈti ettha a-kÈro nipÈtamattaÑ, 
majjapÈ purisÈ majjarahÈ attano attano ÈpÈnaÔÔhÈnesu nisinnÈ pivant|ti 
attho. PuÓÓÈhi thÈlÈhÊti puÓÓehi thÈlehi. PalissutÈhÊti atipuÓÓattÈ 
paggharamÈnehi. MahÈpathaÑ nicca samavhayant|ti antonagare 
ala~katamahÈpathaÑ rÈjamaggaÑ nissÈya ÔhitÈ vesiyÈ niccakÈlaÑ 
kilesavasena kilesatthikaÑ janaÑ avhayant|ti attho. Tibbanti gÈÄhaÑ. 
YathÈti yathÈ rakkhassa2 susaÑvihitattÈ unna~galÈ hutvÈ rukkhassimassa 
apacitiÑ karontÈ aÒÒamaÒÒaÑ na viheÔhayeyyuÑ, evaÑ rakkhaÑ 
saÑvidahant|ti attho. 

 EvaÑ raÒÒÈ vutte– 
 
 1651. OrodhÈ ca kumÈrÈ ca, vesiyÈnÈ ca brÈhmaÓÈ. 
 BahuÑ annaÒca pÈnaÒca, paÓÉitassÈbhihÈrayuÑ. 
______________________________________________________________ 
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 1652. HatthÈrohÈ anÊkaÔÔhÈ, rathikÈ pattikÈrakÈ. 
 BahuÑ annaÒca pÈnaÒca, paÓÉitassÈbhihÈrayuÑ. 
 
 1653. SamÈgatÈ jÈnapadÈ, negamÈ ca samÈgatÈ. 
 BahuÑ annaÒca pÈnaÒca, paÓÉitassÈbhihÈrayuÑ. 
 
 1654. Bahujano pasannosi, disvÈ paÓÉitamÈgate. 
 PaÓÉitamhi anuppatte, celukkhepo pavattathÈti. 

 Tattha abhihÈrayunti evaÑ raÒÒÈ ÈÓattÈ1 mahÈchaÓaÑ paÔiyÈdetvÈ 
sabbe satte bandhanÈ mocetvÈ ete sabbe orodhÈdayo nÈnappakÈraÑ 
paÓÓÈkÈraÑ sajjitvÈ tena saddhiÑ annaÒca pÈnaÒca paÓÉitassa pesesuÑ. 
PaÓÉitamÈgateti paÓÉite Ègate taÑ paÓÉitaÑ disvÈ bahujano pasanno ahosi. 

 ChaÓo mÈsena osÈnaÑ agamÈsi. Tato mahÈsatto BuddhakiccaÑ 
sÈdhento viya mahÈjanassa dhammaÑ desento rÈjÈnaÒca anusÈsanto 
dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ ÈyupariyosÈne saggaparÈyaÓo 
ahosi. RÈjÈnaÑ ÈdiÑkatvÈ sabbepi nagaravÈsino paÓÉitassovÈde ÔhatvÈ 
dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ ÈyupariyosÈne saggapuraÑ p|rayiÑsu. 

 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈneva, pubbepi 
TathÈgato paÒÒÈsampanno upÈyakusaloyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi 
“tadÈ paÓÉitassa mÈtÈpitaro mahÈrÈjakulÈni ahesuÑ, jeÔÔhabhariyÈ 
RÈhulamÈtÈ, jeÔÔhaputto RÈhulo, VimalÈ UppalavaÓÓÈ, VaruÓanÈgarÈjÈ 
SÈriputto, supaÓÓarÈjÈ MoggallÈno, Sakko Anuruddho, 
DhanaÒcayakorabyarÈjÈ Œnando, PuÓÓako Channo, parisÈ BuddhaparisÈ, 
VidhupaÓÉito pana ahameva SammÈsambuddho ahosin”ti. 
 

VidhurajÈtakavaÓÓanÈ navamÈ. 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 1. ŒÓatte (SÊ, I)

 



   

10. VessantarajÈtakavaÓÓanÈ (547) 
 

DasavarakathÈvaÓÓanÈ 

 PhussatÊ varavaÓÓÈbheti idaÑ SatthÈ KapilavatthuÑ upanissÈya 
NigrodhÈrÈme viharanto pokkharavassaÑ Èrabbha kathesi. YadÈ hi SatthÈ 
pavattitavaradhammacakko anukkamena RÈjagahaÑ gantvÈ tattha hemantaÑ 
vÊtinÈmetvÈ UdÈyittherena maggadesakena vÊsatisahassakhÊÓÈsavaparivuto 
paÔhamagamanena KapilavatthuÑ agamÈsi, tadÈ SakyarÈjÈno “mayaÑ 
amhÈkaÑ ÒÈtiseÔÔhaÑ passissÈmÈ”ti sannipabhitvÈ Bhagavato 
vasanaÔÔhÈnaÑ vÊmaÑsamÈnÈ “NigrodhasakkassarÈmo ramaÓÊyo”ti 
sallakkhetvÈ tattha sabbaÑ paÔijagganavidhiÑ katvÈ gandhapupphÈdihatthÈ 
paccuggamanaÑ karontÈ sabbÈla~kÈrappaÔimaÓÉite daharadahare 
nÈgaradÈrake ca nÈgaradÈrikÈyo ca paÔhamaÑ pahiÓiÑsu, tato rÈjakumÈre 
ca rÈjakumÈrikÈyo ca. TesaÑ antarÈ sÈmaÑ gandhapupphacuÓÓÈdÊhi 
SatthÈraÑ p|jetvÈ BhagavantaÑ gahetvÈ NigrodhÈrÈmameva agamiÑsu. 
Tattha BhagavÈ vÊsatisahassakhÊÓÈsavaparivuto paÒÒattavarabuddhÈsane 
nisÊdi. TadÈ hi sÈkiyÈ mÈnajÈtikÈ mÈnatthaddhÈ. Te “ayaÑ 
SiddhatthakumÈro amhehi daharataro, amhÈkaÑ kaniÔÔho bhÈgineyyo putto 
nattÈ”ti cintetvÈ daharadahare rÈjakumÈre ca rÈjakumÈrikÈyo ca ÈhaÑsu 
“tumhe BhagavantaÑ vandatha, mayaÑ tumhÈkaÑ piÔÔhito nisÊdissÈmÈ”ti. 

 Tesu evaÑ avanditvÈ nisinnesu BhagavÈ tesaÑ ajjhÈsayaÑ oloketvÈ “na 
maÑ ÒÈtayo vandanti, handa idÈneva vandÈpessÈmÊ”ti abhiÒÒÈpÈdakaÑ 
catutthajjhÈnaÑ samÈpajjitvÈ tato vuÔÔhÈya ÈkÈsaÑ abbhuggantvÈ tesaÑ sÊse 
pÈdapaÑsuÑ okiramÈno viya KaÓÉambarukkham|le 
yamakapÈÔihÈriyasadisaÑ pÈÔihÈriyaÑ akÈsi. RÈjÈ Suddhadano taÑ 
acchariyaÑ disvÈ Èha “bhante tumhÈkaÑ jÈtadivase KÈÄadevalassa1 
vandanatthaÑ upanÊtÈnaÑ vo pÈde parivattitvÈ brÈhmaÓassa matthake Ôhite 
disvÈ ahaÑ tumhÈkaÑ pÈde vandiÑ, ayaÑ me paÔhamavandanÈ. Punapi 
vappama~galadivase jambucchÈyÈya sirisayane nisinnÈnaÑ vo 
jambucchÈyÈya 
______________________________________________________________ 
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aparivattanaÑ disvÈpi ahaÑ tumhÈkaÑ pÈde vandiÑ, ayaÑ me 
dutiyavandanÈ. IdÈni imaÑ adiÔÔhapubbaÑ pÈÔihÈriyaÑ disvÈpi tumhÈkaÑ 
pÈde vandÈmi, ayaÑ me tatiyavandanÈ”ti. RaÒÒÈ pana vandite avanditvÈ 
ÔhÈtuÑ samattho nÈma ekasÈkiyopi nÈhosi, sabbe vandiÑsuyeva. 

 Iti BhagavÈ ÒÈtayo vandÈpetvÈ ÈkÈsato otaritvÈ paÒÒattavarabuddhÈsane 
nisÊdi. Nisinne ca Bhagavati sikhÈpatto ÒÈtisamÈgamo ahosi, sabbe 
ekaggacittÈ hutvÈ nisÊdiÑsu. Tato mahÈmegho uÔÔhahitvÈ pokkharavassaÑ 
vassi, tambavaÓÓaÑ udakaÑ heÔÔhÈ viravantaÑ gacchati. Ye temetukÈmÈ, te 
tementi. AtemetukÈmassa sarÊre ekabindumattampi na patati. TaÑ disvÈ 
sabbe acchariyabbhutacittajÈtÈ ahesuÑ. “Aho acchariyaÑ aho abbhutaÑ aho 
BuddhÈnaÑ mahÈnubhÈvatÈ, yesaÑ ÒÈtisamÈgame evar|paÑ 
pokkharavassaÑ vassÊ”ti bhikkh| kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ. TaÑ sutvÈ SatthÈ 
“na bhikkhave idÈneva, pubbepi mama ÒÈtisamÈgame mahÈmegho 
pokkharavassaÑ vassiyevÈ”ti vatvÈ tehi yÈcito atÊtaÑ Èhari. 

 AtÊte SiviraÔÔhe Jetuttaranagare SivimahÈrÈjÈ nÈma rajjaÑ kÈrento 
SaÒjayaÑ1 nÈma puttaÑ paÔilabhi. So tassa vayappattassa 
MaddarÈjadhÊtaraÑ PhussatiÑ2 nÈma rÈjakaÒÒaÑ ÈnetvÈ rajjaÑ niyyÈdetvÈ 
PhussatiÑ aggamahesiÑ akÈsi. TassÈ ayaÑ pubbayogo–ito ekanavutikappe 
VipassÊ nÈma SatthÈ loke udapÈdi. TasmiÑ BandhumatinagaraÑ nissÈya 
Kheme MigadÈye viharante eko rÈjÈ raÒÒo Bandhumassa anagghena 
candanasÈrena saddhiÑ satasahassagghanikaÑ suvaÓÓamÈlaÑ pesesi. RaÒÒo 
pana dve dhÊtaro ahesuÑ. So taÑ paÓÓÈkÈraÑ tÈsaÑ dÈtukÈmo hutvÈ 
candanasÈraÑ jeÔÔhikÈya adÈsi, suvaÓÓamÈlaÑ kaniÔÔhÈya adÈsi. TÈ ubhopi 
“na mayaÑ imaÑ attano sarÊre piÄandhissÈma, SatthÈrameva p|jessÈmÈ”ti 
cintetvÈ rÈjÈnaÑ ÈhaÑsu “tÈta candanasÈrena ca suvaÓÓamÈlÈya ca 
DasabalaÑ p|jessÈmÈ”ti. TaÑ sutvÈ rÈjÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchi. JeÔÔhikÈ 
sukhumacandanacuÓÓaÑ kÈretvÈ suvaÓÓasamuggaÑ p|retvÈ gaÓhÈpesi. 
KaniÔÔhabhaginÊ pana suvaÓÓamÈlaÑ uracchadamÈlaÑ 
______________________________________________________________ 
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kÈrÈpetvÈ suvaÓÓasamuggena gaÓhÈpesi. TÈ ubhopi MigadÈyavihÈraÑ 
gantvÈ jeÔÔhikÈ candanacuÓÓena Dasabalassa suvaÓÓavaÓÓaÑ sarÊraÑ 
p|jetvÈ sesacuÓÓÈni gandhakuÔiyaÑ vikiritvÈ “bhante anÈgate tumhÈdisassa 
Buddhassa mÈtÈ bhaveyyan”ti patthanaÑ akÈsi. (  )1 kaniÔÔhabhaginÊpi 
TathÈgatassa suvaÓÓavaÓÓaÑ sarÊraÑ suvaÓÓamÈlÈya katena uracchadena 
p|jetvÈ “bhante yÈva arahattappatti, tÈva idaÑ pasÈdhanaÑ mama sarÊrÈ mÈ 
vigataÑ hot|”ti patthanaÑ akÈsi. (  )2 SatthÈpi tÈsaÑ anumodanaÑ akÈsi. 

 TÈ ubhopi yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ devaloke nibbattiÑsu. TÈsu 
jeÔÔhabhaginÊ devalokato manussalokaÑ, manussalokato devalokaÑ 
saÑsarantÊ ekanavutikappÈvasÈne amhÈkaÑ BuddhuppÈdakÈle BuddhamÈtÈ 
MahÈmÈyÈdevÊ nÈma ahosi. KaniÔÔhabhaginÊpi tatheva saÑsarantÊ 
Kassapadasabalassa kÈle Kikissa raÒÒo dhÊtÈ hutvÈ nibbatti. SÈ 
cittakammakatÈya viya uracchadamÈlÈya ala~katena urena jÈtattÈ uracchadÈ 
nÈma kumÈrikÈ hutvÈ soÄasavassikakÈle Satthu bhattÈnumodanaÑ sutvÈ 
sotÈpattiphale patiÔÔhÈya aparabhÈge bhattÈnumodanaÑ suÓanteneva pitarÈ 
sotÈpattiphalaÑ pattadivaseyeva arahattaÑ patvÈ pabbajitvÈ parinibbÈyi. 
KikirÈjÈpi aÒÒÈ satta dhÊtaro labhi. TÈsaÑ nÈmÈni– 

   SamaÓÊ samaÓaguttÈ ca, bhikkhunÊ bhikkhadÈyikÈ3.  
   DhammÈ ceva sudhammÈ ca, saÑghadÈsÊ ca sattamÊti4. 

TÈ imasmiÑ BuddhuppÈde– 

   KhemÈ UppalavaÓÓÈ ca, PaÔÈcÈrÈ ca GotamÊ. 
   DhammadinnÈ MahÈmÈyÈ, VisÈkhÈ cÈpi sattamÊti4. 
______________________________________________________________ 
 1. GÈthamÈha– 
  “EsÈ candanacuÓÓena, p|jÈ tumhesu me katÈ. 
  TumhÈdisassa Buddhassa, mÈtÈ hessaÑ anÈgate”ti (SyÈ) 
 2. GÈthamÈha– 
  “Bhante suvaÓÓamÈlÈya, mayÈ tvaÑ p|jito asi. 
  Tena mayhaÑ ure hotu, mÈlÈpuÓÓena nimmitÈ”ti (SyÈ) 
 3. BhikkhudÈsikÈ (SyÈ, I), bhikkhudÈyikÈ (AÑ-®Ôha 1. 311 piÔÔhe.) 
 4. SattimÈti (SÊ, SyÈ, I) 
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 TÈsu PhussatÊ SudhammÈ nÈma hutvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ 
vipassisamÈsambuddhassa katÈya candanacuÓÓap|jÈya phalena 
rattacandanarasaparipphositena viya sarÊrena jÈtattÈ PhussatÊ nÈma kumÈrikÈ 
hutvÈ devesu ca manussesu ca saÑsarantÊ aparabhÈge Sakkassa devaraÒÒo 
aggamahesÊ hutvÈ nibbatti. AthassÈ yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ paÒcasu 
pubbanimittesu uppannesu Sakko devarÈjÈ tassÈ parikkhÊÓÈyukataÑ ÒatvÈ 
mahantena yasena taÑ ÈdÈya NandanavanuyyÈnaÑ gantvÈ tattha taÑ 
ala~katasayanapiÔÔhe nisinnaÑ sayaÑ sayanapasse nisÊditvÈ etadavoca 
“bhadde Phussati te dasa vare dammi, te gaÓhass|”ti vadanto imasmiÑ 
gÈthÈsahassapaÔimaÓÉite MahÈvessantarajÈtake paÔhamaÑ gÈthamÈha– 
 
 1655. “PhussatÊ varavaÓÓÈbhe, varassu dasadhÈ vare. 
 PathabyÈ cÈrupubba~gi, yaÑ tuyhaÑ manaso piyan”ti. 

 EvamesÈ MahÈvessantaradhammadesanÈ devaloke patiÔÔhÈpitÈ nÈma 
hoti. 

 Tattha PhussatÊti1 taÑ nÈmenÈlapati. VaravaÓÓÈbheti varÈya 
vaÓÓÈbhÈya samannÈgate. DasadhÈti dasavidhe. PathabyÈti pathaviyaÑ 
gahetabbe katvÈ varassu gaÓhass|ti vadati. CÈrupubba~gÊti cÈrunÈ 
pubba~gena varalakkhaÓena2 samannÈgate. YaÑ tuyhaÑ manaso piyanti 
yaÑ yaÑ tava manasÈ piyaÑ, taÑ taÑ dasahi koÔÔhÈsehi gaÓhÈhÊti vadati. 

 SÈ attano cavanadhammataÑ ajÈnantÊ pamattÈ hutvÈ dutiyagÈthamÈha– 
 
 1656. “DevarÈja namo tyatthu, kiÑ pÈpaÑ pakataÑ mayÈ. 
 RammÈ cÈvesi maÑ ÔhÈnÈ, vÈtova dharaÓÊruhan”ti. 

 Tattha namo tyatth|ti namo te atthu. KiÑ pÈpanti kiÑ mayÈ tava 
santike pÈpaÑ pakatanti pucchati. DharaÓÊruhanti rukkhaÑ. 

 AthassÈ pamattabhÈvaÑ ÒatvÈ Sakko dve gÈthÈ abhÈsi– 
 
 1657. “Na ceva te kataÑ pÈpaÑ, na ca me tvamasi appiyÈ. 
 PuÒÒaÑ ca te parikkhÊÓaÑ, yena te’vaÑ vadÈmahaÑ. 
______________________________________________________________ 
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 1658. Santike maraÓaÑ tuyhaÑ, vinÈbhÈvo bhavissati. 
 PaÔiggaÓhÈhi me ete, vare dasa pavecchato”ti. 

 Tattha yena te’vanti yena te1 evaÑ vadÈmi. TuyhaÑ vinÈbhÈvoti tava 
amhehi saddhiÑ viyogo bhavissati. Pavecchatoti dadamÈnassa. 

 SÈ Sakkassa vacanaÑ sutvÈ nicchayena attano maraÓaÑ ÒatvÈ varaÑ 
gaÓhantÊ Èha– 
 
 1659. “VaraÑ ce me ado Sakka, sabbabh|tÈnamissara. 
 SivirÈjassa bhaddante, tattha assaÑ nivesane. 
 
 1660. NÊlanettÈ nÊlabhamu, nÊlakkhÊ ca yathÈ migÊ. 
 PhussatÊ nÈma nÈmena, tattha’pa ssaÑ Purindada. 
 
 1661. PuttaÑ labhetha varadaÑ, yÈcayogaÑ amacchariÑ. 
 P|jitaÑ paÔirÈj|hi, kittimantaÑ yasassinaÑ. 
 
 1662. GabbhaÑ me dhÈrayantiyÈ, majjhima~gaÑ anunnataÑ. 
 Kucchi anunnato assa, cÈpaÑva likhitaÑ samaÑ. 
 
 1663. ThanÈ me nappapateyyuÑ, palitÈ na santu vÈsava. 
 KÈye rajo na limpetha, vajjhaÒcÈpi pamocaye. 
 
 1664. May|rakoÒcÈbhirude, nÈrivaragaÓÈyute. 
 KhujjacelÈpakÈkiÓÓe, s|tamÈgadhavaÓÓite. 
 
 1665. CitraggaÄerughusite, surÈmaÑsapabodhane. 
 SivirÈjassa bhaddante, tattha’ssaÑ mahesÊ piyÈ”ti2. 

 Tattha SivirÈjassÈti sÈsakalajambudÊpatalaÑ olokentÊ attano 
anucchavikaÑ SiviraÒÒo nivesanaÑ disvÈ tattha aggamahesibhÈvaÑ 
patthentÊ evamÈha. YathÈ migÊti ekavassikÈ hi migapotikÈ nÊlanettÈ hoti, 
tenevamÈha. Tatthapa’ssanti tatthapi iminÈva 
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nÈmena assaÑ. LabhethÈti labheyyaÑ. Varadanti ala~katasÊsa-
akkhiyugalahadayamaÑsarudhirasetacchattaputtadÈresu yÈcitayÈcitassa 
varabhaÓÉassa dÈyakaÑ. KucchÊti “majjhima~gan”ti vuttaÑ sar|pato 
dasseti. Likhitanti yathÈ chekena dhanukÈrena sammÈ likhitaÑ dhanu 
anunnatamajjhaÑ tulÈvaÔÔaÑ1 samaÑ hoti, evar|po me kucchi bhaveyya. 

 Nappapateyyunti patitvÈ lambÈ na bhaveyyuÑ. PalitÈ na santu2 
vÈsavÈti vÈsava devaseÔÔha palitÈnipi me sirasmiÑ na santu2 mÈ 
paÒÒÈyiÑsu. “PalitÈni siroruhÈ”tipi pÈÔho. VajjhaÒcÈpÊti kibbisakÈrakaÑ 
rÈjÈparÈdhikaÑ vajjhappattacoraÑ attano balena mocetuÑ samatthÈ 
bhaveyyaÑ. IminÈ attano issariyabhÈvaÑ dÊpeti. S|tamÈgadhavaÓÓiteti3 
bhojanakÈlÈdÊsu thutivasena kÈlaÑ Èrocentehi s|tehi ceva mÈgadhakehi ca 
vaÓÓite. CitraggaÄerughusiteti paÒca~gikat|riyasaddasadisaÑ manoramaÑ 
ravaÑ ravantehi sattaratanavicittehi dvÈrakavÈÔehi ugghosite. 
SurÈmaÑsapabodhaneti “pivatha khÈdathÈ”ti surÈmaÑsehi 
pabodhiyamÈnajane evar|pe SivirÈjassa nivesane tassa aggamahesÊ 
bhaveyyanti ime dasa vare gaÓhi. 

 Tattha SivirÈjassa aggamahesibhÈvo paÔhamo varo, nÊlanettatÈ dutiyo, 
nÊlabhamukatÈ tatiyo, PhussatÊti nÈmaÑ catuttho, puttapaÔilÈbho paÒcamo, 
anunnatakucchitÈ chaÔÔho, alambatthanatÈ sattamo, apalitabhÈvo aÔÔhamo, 
sukhumacchavibhÈvo navamo, vajjhappamocanasamatthatÈ dasamo varoti. 

 Sakko Èha– 
 
 1666. Ye te dasa varÈ dinnÈ, mayÈ sabba~gasobhane. 
 SivirÈjassa vijite, sabbe te lacchasÊ vare”ti. 

 (AthassÈ Sakko devarÈjÈ PhussatiyÈ dasa vare adÈsi, datvÈ ca pana 
“bhadde Phussati tava sabbe te samijjhant|”ti vatvÈ anumodi. TamatthaÑ 
pakÈsento SatthÈ Èha–)4 
______________________________________________________________ 
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 1667. “IdaÑ vatvÈna MaghavÈ, devarÈjÈ Sujampati. 
 PhussatiyÈ varaÑ datvÈ, anumodittha VÈsavo”ti. 

 Tattha anumoditthÈti “sabbe te lacchasi vare”ti evaÑ vare datvÈ 
pamudito tuÔÔhamÈnaso ahosÊti attho. 
 

DasavarakathÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
HimavantavaÓÓanÈ 

 Iti sÈ vare gahetvÈ tato cutÈ MaddaraÒÒo aggamahesiyÈ kucchimhi 
nibbatti. JÈyamÈnÈ ca candanacuÓÓaparikiÓÓena viya sarÊrena jÈtÈ. TenassÈ 
nÈmaggahaÓadivase “PhussatÊ”tveva nÈmaÑ kariÑsu. SÈ mahantena 
parivÈrena vaÉÉhitvÈ soÄasavassakÈle uttamar|padharÈ ahosi. Atha naÑ 
SivimahÈrÈjÈ puttassa SaÒjayakumÈrassa atthÈya ÈnetvÈ tassa chattaÑ 
ussÈpetvÈ soÄasannaÑ itthisahassÈnaÑ jeÔÔhikaÑ katvÈ aggamahesiÔÔhÈne 
Ôhapesi. Tena vuttaÑ– 

   “Tato cutÈ sÈ PhussatÊ, khattiye upapajjatha. 
   Jetuttaramhi nagare, SaÒjayena samÈgamÊ”ti1. 

 SÈ SaÒjayassa piyÈ manÈpÈ ahosi. Atha naÑ Sakko ÈvajjamÈno “mayÈ 
PhussatiyÈ dinnavaresu nava varÈ samiddhÈ”ti disvÈ “eko pana puttavaro na 
tÈva samijjhati, tampissÈ samijjhÈpessÈmÊ”ti cintesi. TadÈ mahÈsatto 
TÈvatiÑsadevaloke vasati, Èyu cassa parikkhiÓaÑ ahosi. TaÑ ÒatvÈ Sakko 
tassa santikaÑ gantvÈ “mÈrisa tayÈ manussalokaÑ gantuÑ vaÔÔati, tattha 
SiviraÒÒo aggamahesiyÈ kucchimhi paÔisandhiÑ gaÓhituÑ vaÔÔatÊ”ti vatvÈ 
tassa ceva aÒÒesaÒca cavanadhammÈnaÑ saÔÔhisahassÈnaÑ devaputtÈnaÑ 
paÔiÒÒaÑ gahetvÈ sakaÔÔhÈnameva gato. mahÈsattopi tato cavitvÈ 
tatthupapanno, sesadevaputtÈpi saÔÔhisahassÈnaÑ amaccÈnaÑ gehesu 
nibbattiÑsu. MahÈsatte kucchigate PhussatÊ dohaÄinÊ hutvÈ cat|su 
nagaradvÈresu 
______________________________________________________________ 
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nagaramajjhe rÈjanivesanadvÈre cÈti chasu ÔhÈnesu cha dÈnasÈlÈyo 
kÈrÈpetvÈ devasikaÑ cha satasahassÈni vissajjetvÈ mahÈdÈnaÑ dÈtukÈmÈ 
ahosi. 

 RÈjÈ tassÈ dohaÄaÑ sutvÈ nemittake brÈhmaÓe pakkosÈpetvÈ pucchi. 
NemittakÈ “mahÈrÈja deviyÈ kucchimhi dÈnÈbhirato satto uppanno, dÈnena 
tittiÑ na gamissatÊ”ti vadiÑsu. TaÑ sutvÈ rÈjÈ tuÔÔhamÈnaso hutvÈ cha 
dÈnasÈlÈyo kÈrÈpetvÈ vuttappakÈraÑ dÈnaÑ paÔÔhapesi. Bodhisattassa 
paÔisandhiggahaÓakÈlato paÔÔhÈya raÒÒo Èyassa pamÈÓaÑ nÈma nÈhosi. 
Tassa puÒÒÈnubhÈvena sakalajambudÊparÈjÈno paÓÓÈkÈraÑ pahiÓiÑsu. DevÊ 
mahantena parivÈrena gabbhaÑ dhÈrentÊ dasamÈse paripuÓÓe nagaraÑ 
daÔÔhukÈmÈ hutvÈ raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ nagaraÑ devanagaraÑ viya 
ala~kÈrÈpetvÈ deviÑ rathavaraÑ ÈropetvÈ nagaraÑ padakkhiÓaÑ kÈresi. 
TassÈ vessÈnaÑ vÊthiyÈ vemajjhaÑ sampattakÈle kammajavÈtÈ caliÑsu. 
Atha amaccÈ raÒÒo ÈrocesuÑ. TaÑ sutvÈ vessavÊthiyaÑyeva tassÈ 
s|tigharaÑ kÈrÈpetvÈ vÈsaÑ gaÓhÈpesi. SÈ tattha puttaÑ vijÈyi. Tena 
vuttaÑ– 

  “Dasa mÈse dhÈrayitvÈna, karontÊ puraÑ padakkhiÓaÑ. 
  VessÈnaÑ vÊthiyÈ majjhe, janesi PhussatÊ maman”ti1. 

 MahÈsatto mÈtu kucchito nikkhantoyeva visado hutvÈ akkhÊni 
ummÊletvÈ nikkhami.k Nikkhantoyeva ca mÈtu hatthaÑ pasÈretvÈ “amma 
dÈnaÑ dassÈmi, atthi kiÒci te dhanan”ti Èha. Athassa mÈtÈ “tÈta yathÈ-
ajjhÈsayena dÈnaÑ dehÊ”ti pasÈritahatthe sahassatthavikaÑ Ôhapesi. 
MahÈsatto hi uma~gajÈtake imasmiÑ jÈtake pacchimattabhÈveti tÊsu ÔhÈnesu 
jÈtamatteyeva mÈtarÈ saddhiÑ kathesi. Athassa nÈmaggahaÓadivase 
vessavÊthiyaÑ jÈtattÈ “Vessantaro”ti nÈmaÑ kariÑsu. 

 Tena vuttaÑ– 

  “Na mayhaÑ mattikaÑ nÈmaÑ, napi pettikasambhavaÑ. 
  JÈtomhi vessavÊthiyaÑ, tasmÈ Vessantaro ahun”ti1. 
______________________________________________________________ 
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 JÈtadivaseyeva panassa ekÈ ÈkÈsacÈrinÊ kareÓukÈ 
abhima~galasammataÑ sabbasetaÑ hatthipotakaÑ ÈnetvÈ 
ma~galahatthiÔÔhÈne ÔhapetvÈ pakkÈmi. Tassa mahÈsattaÑ1 paccayaÑ katvÈ 
uppannattÈ “Paccayo”tveva nÈmaÑ kariÑsu. TaÑ divasameva 
amaccagehesu saÔÔhisahassakumÈrakÈ jÈyiÑsu. RÈjÈ mahÈsattassa 
atidÊghÈdidose vivajjetvÈ alambathaniyo madhurakhÊrÈyo catusaÔÔhi dhÈtiyo 
upaÔÔhÈpesi. Tena saddhiÑ jÈtÈnaÒca saÔÔhidÈrakasahassÈnaÑ ekekÈ dhÈtiyo 
upaÔÔhÈpesi. So saÔÔhisahassehi dÈrakehi saddhiÑ mahantena parivÈrena 
vaÉÉhati. Athassa rÈjÈ satasahassagghanakaÑ kumÈrapiÄandhanaÑ kÈrÈpesi. 
So catuppaÒcavassikakÈle taÑ omuÒcitvÈ dhÈtÊnaÑ datvÈ puna tÈhi 
dÊyamÈnampi na gaÓhi. TÈ raÒÒo ÈrocayiÑsu. RÈjÈ taÑ sutvÈ “mama 
puttena dinnaÑ brahmadeyyameva hot|”ti aparampi kÈresi. KumÈro tampi 
adÈsiyeva. Iti dÈrakakÈleyeva dhÈtÊnaÑ nava vÈre piÄandhanaÑ adÈsi.  

 AÔÔhavassikakÈle pana pÈsÈdavaragato sirisayanapiÔÔhe nisinnova cintesi 
“ahaÑ bÈhirakadÈnameva demi, taÑ maÑ na paritoseti, ajjhattikadÈnaÑ 
dÈtukÈmomhi, sace maÑ koci sÊsaÑ yÈceyya, sÊsaÑ chinditvÈ tassa 
dadeyyaÑ. Sacepi maÑ koci hadayaÑ yÈceyya, uraÑ bhinditvÈ hadayaÑ 
nÊharitvÈ dadeyyaÑ. Sace akkhÊni yÈceyya, akkhÊni uppÈÔetvÈ dadeyyaÑ. 
Sace sarÊramaÑsaÑ yÈceyya, sakalasarÊrato maÑsaÑ chinditvÈ dadeyyaÑ. 
Sacepi maÑ koci rudhiraÑ yÈceyya, rudhiraÑ gahetvÈ dadeyyaÑ. Atha vÈpi 
koci ‘dÈso me hohÊ’ti vadeyya, attÈnamassa sÈvetvÈ dÈsaÑ katvÈ 
dadeyyan”ti. TassevaÑ sabhÈvaÑ cintentassa 
catunahutÈdhikadviyojanasatasahassabahalÈ ayaÑ mahÈpathavÊ 
mattavaravÈraÓo viya gajjamÈnÈ kampi. SinerupabbatarÈjÈ 
suseditavetta~kuro viya onamitvÈ JetuttaranagarÈbhimukho aÔÔhÈsi. 
Pathavisaddena devo gajjanto khaÓikavassaÑ2 vassi, akÈlavijjulatÈ 
nicchariÑsu, sÈgaro sa~khubhi. Sakko devarÈjÈ apphoÔesi, mahÈbrahmÈ 
sÈdhukÈramadÈsi. Pathavitalato paÔÔhÈya yÈva brahmalokÈ ekakolÈhalaÑ 
ahosi. 
______________________________________________________________ 
 1. MahÈsattassa (SÊ, SyÈ, I) 2. GhanikavassaÑ (Ka) 
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 Vuttampi cetaÑ– 

   “YadÈhaÑ dÈrako homi, jÈtiyÈ aÔÔhavassiko. 
   TadÈ nisajja pÈsÈde, dÈnaÑ dÈtuÑ vicintayiÑ. 
   HadayaÑ dadeyyaÑ cakkhuÑ, maÑsampi rudhirampi ca. 
   DadeyyaÑ kÈyaÑ sÈvetvÈ, yadi koci yÈcaye mamaÑ. 
   SabhÈvaÑ cintayantassa, akampitamasaÓÔhitaÑ. 
   Akampi tattha pathavÊ, SineruvanavaÔaÑsakÈ”ti1. 

 Bodhisatto soÄasavassikakÈleyeva sabbasippesu nipphattiÑ pÈpuÓi. 
Athassa pitÈ rajjaÑ dÈtukÈmo mÈtaro saddhiÑ mantetvÈ MaddarÈjakulato 
mÈtuladhÊtaraÑ MaddiÑ nÈma rÈjakaÒÒaÑ ÈnetvÈ soÄasannaÑ 
itthisahassÈnaÑ jeÔÔhikaÑ aggamahesiÑ katvÈ mahÈsattaÑ rajje abhisiÒci. 
MahÈsatto rajje patiÔÔhitakÈlato paÔÔhÈya devasikaÑ cha satasahassÈni 
vissajjento mahÈdÈnaÑ pavattesi. AparabhÈge MaddidevÊ puttaÑ vijÈyi. 
TaÑ kaÒcanajÈlena sampaÔicchiÑsu, tenassa “JÈlÊkumÈro”tveva nÈmaÑ 
kariÑsu. Tassa padasÈ gamanakÈle dhÊtaraÑ vijÈyi. TaÑ KaÓhÈjinena 
sampaÔicchiÑsu, tenassÈ “KaÓhÈjinÈ”tveva nÈmaÑ kariÑsu. MahÈsatto 
mÈsassa chakkhattuÑ ala~katahatthikkhandhavaragato cha dÈnasÈlÈyo 
olokesi. TadÈ KÈli~garaÔÔhe dubbuÔÔhikÈ ahosi, sassÈni na sampajjiÑsu, 
manussÈnaÑ mahantaÑ chÈtabhayaÑ pavatti. ManussÈ jÊvituÑ asakkontÈ 
corakammaÑ karonti. DubbhikkhapÊÄitÈ jÈnapadÈ rÈja~gaÓe sannipatitvÈ 
rÈjÈnaÑ upakkosiÑsu. TaÑ sutvÈ raÒÒÈ “kiÑ tÈtÈ”ti vutte tamatthaÑ 
ÈrocayiÑsu. RÈjÈ “sÈdhu tÈtÈ devaÑ vassÈpessÈmÊ”ti te uyyojetvÈ 
samÈdinnasÊlo uposathavÈsaÑ vasantopi devaÑ vassÈpetuÑ nÈsakkhi. So 
nÈgare sannipÈtetvÈ “ahaÑ samÈdinnasÊlo sattÈhaÑ uposathavÈsaÑ 
vasantopi devaÑ vassÈpetuÑ nÈsakkhiÑ, kiÑ nu kho kÈtabban”ti pucchi. 
Sace deva devaÑ vassÈpetuÑ na sakkosi, esa Jetuttaranagare SaÒjayassa 
raÒÒo putto Vessantaro nÈma dÈnÈbhirato. Tassa kira sabbaseto 
ma~galahatthÊ atthi, tassa 
______________________________________________________________ 
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gatagataÔÔhÈne devo vassi. BrÈhmaÓe pesetvÈ taÑ hatthiÑ yÈcÈpetuÑ vaÔÔati, 
ÈÓÈpethÈti. 

 So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ brÈhmaÓe sannipÈtetvÈ tesu 
guÓavaÓÓasampanne aÔÔha jane vicinitvÈ tesaÑ paribbayaÑ datvÈ 
“gacchatha tumhe VessantaraÑ hatthiÑ yÈcitvÈ ÈnethÈ”ti pesesi. BrÈhmaÓÈ 
anupubbena JetuttaranagaraÑ gantvÈ dÈnagge bhattaÑ paribhuÒjitvÈ attano 
sarÊraÑ rajoparikiÓÓaÑ paÑsumakkhitaÑ katvÈ puÓÓamadivase rÈjÈnaÑ 
hatthiÑ yÈcitukÈmÈ hutvÈ raÒÒo dÈnaggaÑ ÈgamanakÈle pÈcÊnadvÈraÑ 
agamaÑsu. RÈjÈpi “dÈnaggaÑ olokessÈmÊ”ti pÈtova nhatvÈ 
nÈnaggarasabhojanaÑ bhuÒjitvÈ ala~karitvÈ ala~katahatthikkhandhavaragato 
pÈcÊnadvÈraÑ agamÈsi. BrÈhmaÓÈ tatthokÈsaÑ alabhitvÈ dakkhiÓadvÈraÑ 
gantvÈ unnatapadese ÔhatvÈ raÒÒo pÈcÊnadvÈre dÈnaggaÑ oloketvÈ 
dakkhiÓadvÈrÈgamanakÈle hatthe pasÈretvÈ “jayatu bhavaÑ Vessantaro”ti 
tikkhattuÑ ÈhaÑsu. MahÈsatto te brÈhmaÓe disvÈ hatthiÑ tesaÑ 
ÔhitaÔÔhÈnaÑ pesetvÈ hatthikkhandhe nisinno paÔhamaÑ gÈthamÈha– 
 
 1668. “Par|ÄhakacchanakhalomÈ, pa~kadantÈ rajassirÈ. 
 Paggayha dakkhiÓaÑ bÈhuÑ, kiÑ maÑ yÈcanti brÈhmaÓÈ”ti. 
 
 BrÈhmaÓÈ ÈhaÑsu– 
 
 1669. “RatanaÑ deva yÈcÈma, sivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhana. 
 DadÈhi pavaraÑ nÈgaÑ, ÊsÈdantaÑ ur|Ähavan”ti. 

 Tattha ur|Ähavanti ubbÈhanasamatthaÑ. 

 TaÑ sutvÈ mahÈsatto “ahaÑ sÊsaÑ ÈdiÑ katvÈ ajjhattikadÈnaÑ 
dÈtukÈmomhi, ime pana maÑ bÈhirakadÈnameva yÈcanti, p|ressÈmi tesaÑ 
manorathan”ti cintetvÈ hatthikkhandhavaragato tatiyaÑ gÈthamÈha– 
 
 1670. “DadÈmi na vikampÈmi, yaÑ maÑ yÈcanti brÈhmaÓÈ. 
 PabhinnaÑ kuÒjaraÑ dantiÑ, opavayhaÑ gajuttaman”ti. 
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 PaÔijÈnitvÈ ca pana– 
 
 1671. Hatthikkhandhato oruyha, rÈjÈ cÈgÈdhimÈnaso. 
 BrÈhmaÓÈnaÑ adÈ dÈnaÑ, sivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhanoti. 

 Tattha opavayhanti rÈjavÈhanaÑ. CÈgÈdhimÈnasoti cÈgena 
adhikamÈnaso rÈjÈ. BrÈhmaÓÈnaÑ adÈ dÈnanti so vÈraÓassa 
anala~kataÔÔhÈnaÑ olokanatthaÑ tikkhattuÑ padakkhiÓaÑ katvÈ 
anala~kataÔÔhÈnaÑ adisvÈ kusumamissakasugandhodakap|ritaÑ1 
suvaÓÓabhi~gÈraÑ gahetvÈ “ito ethÈ”ti vatvÈ ala~katarajatadÈmasadisaÑ 
hatthisoÓÉaÑ gahetvÈ tesaÑ hatthe ÔhapetvÈ udakaÑ pÈtetvÈ 
ala~katavÈraÓaÑ brÈhmaÓÈnaÑ adÈsi. 

 Tassa cat|su pÈdesu ala~kÈro cattÈri satasahassÈni agghati, ubhosu 
passesu ala~kÈro dve satasahassÈni, heÔÔhÈ udare kambalaÑ satasahassaÑ, 
piÔÔhiyaÑ muttajÈlaÑ maÓijÈlaÑ kaÒcanajÈlanti tÊÓi jÈlÈni tÊÓi satasahassÈni 
ubhosu kaÓÓesu ala~kÈro2 dve satasahassÈni, piÔÔhiyaÑ attharaÓakambalaÑ 
satasahassaÑ, kumbhÈla~kÈro satasahassaÑ, tayo vaÔaÑsakÈ tÊÓi 
satasahassÈni, kaÓÓac|ÄÈla~kÈro dve satasahassÈni, dvinnaÑ dantÈnaÑ 
ala~kÈro dve satasahassÈni, soÓÉÈya sovatthikÈla~kÈro satasahassaÑ, 
na~guÔÔhÈla~kÈro satasahassaÑ, ÈrohaÓanisseÓi satasahassaÑ, 
bhuÒjanakaÔÈhaÑ satasahassaÑ, ÔhapetvÈ anagghaÑ bhaÓÉaÑ 
kÈyÈruÄhapasÈdhanaÑ dvÈvÊsati satasahassÈni. EvaÑ tÈva ettakaÑ dhanaÑ 
catuvÊsatisatasahassÈni agghati. ChattapiÓÉiyaÑ3 pana maÓi, c|ÄÈmaÓi, 
muttÈhÈre maÓi, a~kuse maÓi, hatthikaÓÔhe veÔhanamuttÈhÈre maÓi, 
hatthikumbhe maÓÊti imÈni cha anagghÈni, hatthÊpi anagghoyevÈti hatthinÈ 
saddhiÑ satta anagghÈnÊti sabbÈni tÈni brÈhmaÓÈnaÑ adÈsi. TathÈ hatthino 
paricÈrakÈni paÒca kulasatÈni hatthimeÓÉahatthigopakehi saddhiÑ adÈsi. 
Saha dÈnenevassa heÔÔhÈ vuttanayeneva bh|mikampÈdayo ahesuÑ. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
______________________________________________________________ 
 1. KusumbhamissaÑ sugandhodakap|ritaÑ (Ka) 2. GhaÓÔÈ (SÊ) 
 3. ChattapiÔÔhiyaÑ (SÊ, I) 
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 1672. “TadÈsi yaÑ bhiÑsanakaÑ, tadÈsi lomahaÑsanaÑ. 
 HatthinÈge padinnamhi, medanÊ sampakampatha. 
 
 1673. TadÈsi yaÑ bhiÑsanakaÑ, tadÈsi lomahaÑsanaÑ. 
 HatthinÈge padinnamhi, khubhittha nagaraÑ tadÈ. 
 
 1674. SamÈkulaÑ puraÑ Èsi, ghoso ca vipulo mahÈ. 
 HatthinÈge padinnamhi, sivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhane”ti. 

 Tattha tadÈsÊti tadÈ Èsi. HatthinÈgeti hatthisa~khÈte nÈge. Khubhittha 
nagaraÑ tadÈti tadÈ JetuttaranagaraÑ sa~khubhitaÑ ahosi. 

 BrÈhmaÓÈ kira dakkhiÓadvÈre hatthiÑ labhitvÈ hatthipiÔÔhe 
nisÊditvÈ mahÈjanaparivÈrÈ nagaramajjhena pÈyiÑsu. MahÈjano te disvÈ 
“ambho brÈhmaÓÈ amhÈkaÑ hatthiÑ ÈruÄhÈ kuto vo hatthÊ laddhÈ”ti Èha. 
BrÈhmaÓÈ “VessantaramahÈrÈjena no hatthÊ dinno, ke tumhe”ti mahÈjanaÑ 
hatthavikÈrÈdÊhi ghaÔÔentÈ nagaramajjhena gantvÈ uttaradvÈrena 
nikkhamiÑsu. NÈgarÈ devatÈvaÔÔanena bodhisattassa kuddhÈ rÈjadvÈre 
sannipatitvÈ mahantaÑ upakkosamakaÑsu. Tena vuttaÑ– 

 “SamÈkulaÑ puraÑ Èsi, ghoso ca vipulo mahÈ1. 
 HatthinÈge padinnamhi, sivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhane2. 
 Athettha vattati saddo, tumulo bheravo mahÈ. 
 HatthinÈge padinnamhi, khubhittha nagaraÑ tadÈ. 
 Athettha vattati saddo, tumulo bheravo mahÈ. 
 HatthinÈge padinnamhi, sivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhane”ti. 

 Tattha ghosoti upakkosanasaddo patthaÔattÈ vipulo, uddhaÑ gatattÈ 
mayÈ. SivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhaneti SiviraÔÔhassa vuddhikare3.  

 Athassa dÈnena sa~khubhitacittÈ hutvÈ nagaravÈsino raÒÒo ÈrocesuÑ. 
Tena vuttaÑ– 
______________________________________________________________ 
 1. Athettha vattati saddo, tumulo bheravo mahÈ (SÊ) 
 2. MedanÊ samakampatha (SÊ, I) 
 3. SivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhaneti SiviraÔÔhavÈsÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhanakare (SyÈ) 
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 1675. “UggÈ ca rÈjaputtÈ ca, vesiyÈnÈ ca brÈhmaÓÈ. 
 HatthÈrohÈ anÊkaÔÔhÈ, rathikÈ pattikÈrakÈ. 
 
 1676. Kevalo cÈpi nigamo, sivayo ca samÈgatÈ. 
 DisvÈ nÈgaÑ nÊyamÈnaÑ, te raÒÒo paÔivedayuÑ. 
 
 1677. VidhamaÑ deva te raÔÔhaÑ, putto Vessantaro tava. 
 KathaÑ no hatthinaÑ dajjÈ, nÈgaÑ raÔÔhassa p|jitaÑ. 
 
 1678. KathaÑ no kuÒjaraÑ dajjÈ, ÊsÈdantaÑ ur|ÄhavaÑ. 
 KhettaÒÒuÑ sabbayuddhÈnaÑ, sabbasetaÑ gajuttamaÑ. 
 
 1679. PaÓÉukambalasaÒchannaÑ, pabhinnaÑ sattumaddanaÑ. 
 DantiÑ savÈlabÊjaniÑ, setaÑ kelÈsasÈdisaÑ. 
 
 1680. SasetacchattaÑ sa-upÈdheyyaÑ, sÈthabbanaÑ sahatthipaÑ. 
 AggayÈnaÑ rÈjavÈhiÑ, brÈhmaÓÈnaÑ adÈ gajan”ti. 

 Tattha uggÈti uggatÈ paÒÒÈtÈ. Nigamoti negamakuÔumbikajano. 
VidhamaÑ deva te raÔÔhanti deva tava raÔÔhaÑ vidhamaÑ1. KathaÑ no 
hatthinaÑ dajjÈti kena kÈraÓena amhÈkaÑ hatthinaÑ 
abhima~galasammataÑ KÈli~garaÔÔhavÈsÊnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ dadeyya. 
KhettaÒÒuÑ sabbayuddhÈnanti sabbayuddhÈnaÑ 
khettabh|misÊsajÈnanasamatthaÑ. Dantinti manoramadantayuttaÑ. 
SavÈlabÊjaninti sahavÈlabÊjaniÑ. Sa-upÈdheyyanti sa-attharaÓaÑ2. 
SÈthabbananti sahatthivejjaÑ. Sahatthipanti hatthiparicÈrakÈnaÑ paÒcannaÑ 
kulasatÈnaÑ hatthimeÓÉahatthigopakÈnaÒca vasena sahatthipaÑ. 

 EvaÒca pana vatvÈ punapi ÈhaÑsu– 
 
 1681. “AnnaÑ pÈnaÒca yo dajjÈ, vatthasenÈsanÈni ca. 
 EtaÑ kho dÈnaÑ patir|paÑ, etaÑ kho brÈhmaÓÈrahaÑ. 
 
 1682. AyaÑ te vaÑsarÈjÈ no, sivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhano. 
 KathaÑ Vessantaro putto, gajaÑ bhÈjeti SaÒjaya. 
______________________________________________________________ 
 1. ViddhaÑsitaÑ (SÊ) 
 2. Savupatheyyanti sahattharaÓabhaÓÉaÑ (SÊ),  
 Supattheyyanti sa-attharaÓabhaÓÉaÑ (SyÈ) 
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 1683. Sace tvaÑ na karissasi, sivÊnaÑ vacanaÑ idaÑ. 

 MaÒÒe taÑ saha puttena, sivÊ hatthe karissare”ti. 

 Tattha vaÑsarÈjÈti paveÓiyÈ Ègato mahÈrÈjÈ. BhÈjetÊti deti. SivÊ hatthe 

karissareti SiviraÔÔhavÈsino saha puttena taÑ attano hatthe karissantÊti. 

 TaÑ sutvÈ rÈjÈ “ete VessantaraÑ mÈrÈpetuÑ icchantÊ”ti saÒÒÈya Èha– 

 

 1684. “KÈmaÑ janapado mÈ’si, raÔÔhaÒcÈpi vinassatu. 

 NÈhaÑ sivÊnaÑ vacanÈ, rÈjaputtaÑ ad|sakaÑ. 

 PabbÈjeyyaÑ sakÈ raÔÔhÈ, putto hi mama oraso. 

 

 1685. KÈmaÑ janapado mÈ’si, raÔÔhaÒcÈpi vinassatu. 

 NÈhaÑ sivÊnaÑ vacanÈ, rÈjaputtaÑ ad|sakaÑ. 

 PabbÈjeyyaÑ sakÈ raÔÔhÈ, putto hi mama atrajo. 

 

 1686. Na cÈhaÑ tasmiÑ dubbheyyaÑ, ariyasÊlavato hi so. 

 Asilokopi me assa, pÈpaÒca pasave bahuÑ. 

 KathaÑ VessantaraÑ puttaÑ, satthena ghÈtayÈmase”ti. 

 Tattha mÈ’sÊti mÈ Èsi, mÈ hot|ti attho. AriyasÊlavatoti ariyena 

sÊlavatena ariyÈya ca ÈcÈrasampattiyÈ samannÈgato. GhÈtayÈmaseti 

ghÈtayissÈma. 

 TaÑ sutvÈ sivayo avocuÑ– 

 

 1687. “MÈ naÑ daÓÉena satthena, na hi so bandhanÈraho. 

 PabbÈjehi ca naÑ raÔÔhÈ, va~ke vasatu pabbate”ti. 

 Tattha mÈ naÑ daÓÉena satthenÈti deva tumhe taÑ daÓÉena vÈ satthena 

vÈ mÈ ghÈtayittha. Na hi so bandhanÈrahoti so bandhanÈrahopi na hotiyeva. 
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 RÈjÈ Èha– 
 
 1688. “Eso ce sivÊnaÑ chando, chandaÑ na panudÈmase. 
 ImaÑ so vasatu rattiÑ, kÈme ca paribhuÒjatu. 
 
 1689. Tato ratyÈ vivasÈne, s|riyassuggamanaÑ pati. 
 SamaggÈ sivayo hutvÈ, raÔÔhÈ pabbÈjayantu nan”ti. 

 Tattha vasat|ti puttadÈrassa ovÈdaÑ dadamÈno vasatu, ekarattiÒcassa1 
okÈsaÑ dethÈti vadati. 

 Te “ekarattimattaÑ vasat|”ti raÒÒo vacanaÑ sampaÔicchiÑsu. Atha rÈjÈ 
ne uyyojetvÈ puttassa sÈsanaÑ pesento kattÈraÑ ÈmantetvÈ tassa santikaÑ 
pesesi. So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ Vessantarassa nivesanaÑ gantvÈ taÑ 
pavattiÑ Èrocesi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1690. “UÔÔhehi katte taramÈno, gantvÈ VessantaraÑ vada. 
 ‘Sivayo deva te kuddhÈ, negamÈ ca samÈgatÈ. 
 
 1691. UggÈ ca rÈjaputtÈ ca, vesiyÈnÈ ca brÈhmaÓÈ. 
 HatthÈrohÈ anÊkaÔÔhÈ, rathikÈ pattikÈrakÈ. 
 Kevalo cÈpi nigamo, sivayo ca samÈgatÈ. 
 
 1692. AsmÈ ratyÈ vivasÈne, s|riyassuggamanaÑ pati. 
 SamaggÈ sivayo hutvÈ, raÔÔhÈ pabbÈjayanti taÑ’. 
 
 1693. Sa kattÈ taramÈnova, SivirÈjena pesito. 
 ŒmuttahatthÈbharaÓo, suvattho candanabh|sito. 
 
 1694. SÊsaÑ nhÈto udake so, ÈmuttamaÓikuÓÉalo.  
 UpÈgami puraÑ rammaÑ, VessantaranivesanaÑ. 
 
 1695. Tatthaddasa kumÈraÑ so, ramamÈnaÑ sake pure. 
 ParikiÓÓaÑ amaccehi, tidasÈnaÑva VÈsavaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Ekarattimattassa (Ka) 
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 1696. So tattha gantvÈ taramÈno, kattÈ VessantaraÑ’bravi. 
 ‘DukkhaÑ te vedayissÈmi, mÈ me kujjhi rathesabha’. 
 
 1697. VanditvÈ rodamÈno so, kattÈ rÈjÈnamabravi. 
 BhattÈ me’si mahÈrÈja, sabbakÈmarasÈharo. 
 
 1698. DukkhaÑ te vedayissÈmi, tattha assÈsayantu maÑ. 
 Sivayo deva te kuddhÈ, negamÈ ca samÈgatÈ. 
 
 1699. UggÈ ca rÈjaputtÈ ca, vesiyÈnÈ ca brÈhmaÓÈ. 
 HatthÈrohÈ anÊkaÔÔhÈ, rathikÈ pattikÈrakÈ. 
 Kevalo cÈpi nigamo, sivayo ca samÈgatÈ. 
 
 1700. AsmÈ ratyÈ vivasÈne, s|riyassuggamanaÑ pati. 
 SamaggÈ sivayo hutvÈ, raÔÔhÈ pabbÈjayanti tan”ti. 

 Tattha kumÈranti mÈtÈpit|naÑ atthitÈya “kumÈro”tveva sa~khaÑ gataÑ 
rÈjÈnaÑ. RamamÈnanti attanÈ dinnadÈnassa vaÓÓaÑ kathayamÈnaÑ 
somanassappattaÑ1 hutvÈ nisinnaÑ. ParikiÓÓaÑ amaccehÊti attanÈ 
sahajÈtehi saÔÔhisahassehi amaccehi parivutaÑ samussitasetacchatte rÈjÈsane 
nisinnaÑ. VedayissÈmÊti kathayissÈmi. Tattha assÈsayantu manti tasmiÑ 
dukkhasÈsanÈrocane kathetuÑ avisahavasena kilantaÑ2 maÑ deva te pÈdÈ3 
assÈsayantu, vissattho kathehÊti maÑ vadathÈti adhippÈyenevamÈha. 

 MahÈsatto Èha– 
 
 1701. “KismiÑ me sivayo kuddhÈ, nÈhaÑ passÈmi dukkaÔaÑ. 
 TaÑ me katte viyÈcikkha, kasmÈ pabbÈjayanti man”ti. 

 Tattha kisminti katarasmiÑ kÈraÓe. ViyÈcikkhÈti vitthÈrato kathehi. 
______________________________________________________________ 
 1. Somanassappatto (Ka) 2. Na kilamantaÑ (Ka) 
 3. DevapÈdÈ (SÊ, I), deva tadÈ (Ka) 
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 KattÈ Èha– 
 
 1702. “UggÈ ca rÈjaputtÈ ca, vesiyÈnÈ ca brÈhmaÓÈ. 
 HatthÈrohÈ anÊkaÔÔhÈ, rathikÈ pattikÈrakÈ. 
 NÈgadÈnena khiyyanti1, tasmÈ pabbÈjayanti tan”ti. 

 Tattha khiyyantÊti kujjhanti. 

 TaÑ sutvÈ mahÈsatto somanassappatto hutvÈ Èha– 
 
 1703. “HadayaÑ cakkhumpa’haÑ dajjaÑ, kiÑ me bÈhirakaÑ dhanaÑ. 
 HiraÒÒaÑ vÈ suvaÓÓaÑ vÈ, muttÈ veÄuriyÈ maÓi. 
 
 1704. DakkhiÓaÑ vÈpa’haÑ bÈhuÑ, disvÈ yÈcakamÈgate. 
 DadeyyaÑ na vikampeyyaÑ, dÈne me ramate mano. 
 
 1705. KÈmaÑ maÑ sivayo sabbe, pabbÈjentu hanantu vÈ. 
 Neva dÈnÈ viramissaÑ, kÈmaÑ chindantu sattadhÈ”ti. 

 Tattha yÈcakamÈgateti yÈcake Ègate taÑ yÈcakaÑ disvÈ. Neva dÈnÈ 
viramissanti neva dÈnÈ viramissÈmi. 

 TaÑ sutvÈ kattÈ neva raÒÒÈ dinnaÑ na nÈgarehi dinnaÑ attano matiyÈ 
eva aparaÑ sÈsanaÑ kathento Èha– 
 
 1706. “EvaÑ taÑ sivayo Èhu, negamÈ ca samÈgatÈ. 
 KontimÈrÈya tÊrena, girimÈraÒjaraÑ pati. 
 Yena pabbÈjitÈ yanti, tena gacchatu subbato”ti. 

 Tattha KontimÈrÈyÈti KontimÈrÈya nÈma nadiyÈ tÊrena. 
GirimÈraÒjaraÑ patÊti ŒraÒjaraÑ nÈma giriÑ abhimukho hutvÈ. YenÈti 
yena maggena raÔÔhÈ pabbÈjitÈ rÈjÈno gacchanti, tena subbato Vessantaropi 
gacchat|ti evaÑ sivayo kathentÊti Èha. IdaÑ kira so devatÈdhiggahito2 hutvÈ 
kathesi. 

 TaÑ sutvÈ bodhisatto “sÈdhu dosakÈrakÈnaÑ gatamaggena gamissÈmi, 
maÑ kho pana nÈgarÈ na aÒÒena dosena pabbÈjenti, mayÈ 
______________________________________________________________ 
 1. KhÊyanti (SÊ, SyÈ, I) 2. DevatÈya niggahito (I), devatÈviggahito (SyÈ, Ka) 
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hatthissa1 dinnattÈ pabbÈjenti. EvaÑ santepi ahaÑ sattasatakaÑ mahÈdÈnaÑ 
dassÈmi, nÈgarÈ me ekadivasaÑ dÈnaÑ dÈtuÑ okÈsaÑ dentu, sve dÈnaÑ 
datvÈ tatiyadivase gamissÈmÊ”ti vatvÈ Èha– 
 
 1707. “SohaÑ tena gamissÈmi, yena gacchanti d|sakÈ. 
 RattindivaÑ me khamatha, yÈva dÈnaÑ dadÈmahan”ti. 

 TaÑ sutvÈ kattÈ “sÈdhu deva nÈgarÈnaÑ vakkhÈmÊ”ti vatvÈ pakkÈmi. 
MahÈsatto taÑ uyyojetvÈ MahÈsenaguttaÑ pakkosÈpetvÈ “tÈta ahaÑ sve 
sattasatakaÑ nÈma mahÈdÈnaÑ dassÈmi, satta hatthisatÈni, satta assasatÈni, 
satta rathasatÈni, satta itthisatÈni, satta dhenusatÈni, satta dÈsasatÈni, satta 
dÈsisatÈni ca paÔiyÈdehi, nÈnappakÈrÈni ca annapÈnÈdÊni antamaso surampi 
sabbaÑ dÈtabbayuttakaÑ upaÔÔhapehÊ”ti sattasabhakaÑ mahÈdÈnaÑ 
vicÈretvÈ amacce uyyojetvÈ ekakova MaddiyÈ vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ 
sirisayanapiÔÔhe nisÊditvÈ tÈya saddhiÑ kathaÑ pavattesi. TamatthaÑ 
pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1708. “Œmantayittha rÈjÈ naÑ, MaddiÑ sabba~gasobhanaÑ. 
 YaÑ te kiÒci mayÈ dinnaÑ, dhanaÑ dhaÒÒaÒca vijjati. 
 
 1709. HiraÒÒaÑ vÈ suvaÓÓaÑ vÈ, muttÈ veÄuriyÈ bah|. 
 SabbaÑ taÑ nidaheyyÈsi, yaÑ ca te pettikaÑ dhanan”ti. 

 Tattha nidaheyyÈsÊti nidhiÑ katvÈ ÔhapeyyÈsi. Pettikanti pitito ÈgataÑ. 
 
 1710. Tamabravi rÈjaputtÊ, MaddÊ sabba~gasobhanÈ.  
 KuhiÑ deva nidahÈmi, taÑ me akkhÈhi pucchitoti. 

 Tattha tamabravÊti “mayhaÑ sÈmikena Vessantarena ettakaÑ kÈlaÑ 
‘dhanaÑ nidhehÊ’ti na vuttapubbaÑ, idÈneva vadati, kuhiÑ nu kho 
nidhetabbaÑ, pucchissÈmi nan’ti cintetvÈ taÑ abravi. 
______________________________________________________________ 
 1. HatthidÈnassa (SÊ, I) 
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 Vessantaro Èha– 
 
 1711. “SÊlavantesu dajjÈsi, dÈnaÑ Maddi yathÈrahaÑ. 
 Na hi dÈnÈ paraÑ atthi, patiÔÔhÈ sabbapÈÓinan”ti. 

 Tattha dajjÈsÊti bhadde Maddi koÔÔhÈdÊsu anidahitvÈ anugÈmikanidhiÑ 
nidahamÈnÈ sÊlavantesu dadeyyÈsi. Na hi dÈnÈ paranti dÈnato uttaritaraÑ 
patiÔÔhÈ nÈma na hi atthi. 
 SÈ “sÈdh|”ti tassa vacanaÑ sampaÔicchi. Atha naÑ uttaripi ovadanto 
Èha– 
 
 1712. “Puttesu Maddi dayesi, sassuyÈ sasuramhi ca. 
 Yo ca taÑ bhattÈ maÒÒeyya, sakkaccaÑ taÑ upaÔÔhahe. 
 
 1713. No ce taÑ bhattÈ maÒÒeyya, mayÈ vippavasena te. 
 AÒÒaÑ bhattÈraÑ pariyesa, mÈ kisittho mayÈ vinÈ”ti. 

 Tattha dayesÊti dayaÑ mettaÑ kÈreyyÈsi. Yo ca taÑ bhattÈ maÒÒeyyÈti 
bhadde yo ca mayi gate “ahaÑ te bhattÈ bhavissÈmÊ”ti taÑ maÒÒissati, 
tampi sakkaccaÑ upaÔÔhaheyyÈsi. MayÈ vippavasena teti mayÈ saddhiÑ tava 
vippavÈsena sace koci “ahaÑ te bhattÈ bhavissÈmÊ”ti taÑ na maÒÒeyya, atha 
sayameva aÒÒaÑ bhattÈraÑ pariyesa. MÈ kisittho mayÈ vinÈti mayÈ vinÈ 
hutvÈ1 mÈ kisÈ bhavi, mÈ kilamÊti attho. 

 Atha naÑ MaddÊ “kiÑ nu kho esa evar|paÑ vacanaÑ maÑ bhaÓatÊ”ti 
cintetvÈ “kasmÈ deva imaÑ ayuttaÑ kathaÑ kathesÊ”ti pucchi. MahÈsatto 
“bhadde mayÈ hatthissa dinnattÈ sivayo kuddhÈ maÑ raÔÔhÈ pabbÈjenti, sve 
ahaÑ sattasatakaÑ mahÈdÈnaÑ datvÈ tatiyadivase nagarÈ nikkhamissÈmÊ”ti 
vatvÈ Èha– 
 
 1714. “AhaÑ hi vanaÑ gacchÈmi, ghoraÑ vÈÄamigÈyutaÑ. 
 SaÑsayo jÊvitaÑ mayhaÑ, ekakassa brahÈvane”ti. 

 Tattha saÑsayoti anekapaccatthike ekakassa2 sukhumÈlassa mama vane 
vasato kuto jÊvitaÑ, nicchayena marissÈmÊti adhippÈyenevaÑ Èha. 
______________________________________________________________ 
 1. Bh|tÈ (SÊ, I) 2. Na ekantikaÑ (SÊ, I) 
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 1715. “Tamabravi rÈjaputtÊ, MaddÊ sabba~gasobhanÈ. 
 Abhumme kathaÑ nu bhaÓasi, pÈpakaÑ vata bhÈsasi. 
 
 1716. Nesa dhammo mahÈrÈja, yaÑ tvaÑ gaccheyya ekako. 
 Ahampi tena gacchÈmi, yena gacchasi khattiya. 
 
 1717. MaraÓaÑ vÈ tayÈ saddhiÑ, jÊvitaÑ vÈ tayÈ vinÈ. 
 Tadeva maraÓaÑ seyyo, yaÑ ce jÊve tayÈ vinÈ. 
 
 1718. AggiÑ ujjÈlayitvÈna1, ekajÈlasamÈhitaÑ. 
 Tattha me maraÓaÑ seyyo, yaÑ ce jÊve tayÈ vinÈ. 
 
 1719. YathÈ ÈraÒÒakaÑ nÈgaÑ, dantiÑ anveti hatthinÊ. 
 JessantaÑ giriduggesu, samesu visamesu ca. 
 
 1720. EvaÑ taÑ anugacchÈmi, putte ÈdÈya pacchato. 
 SubharÈ te bhavissÈmi, na te hessÈmi dubbharÈ”ti. 

 Tattha abhummeti abh|taÑ vata me katheyyÈsi. Nesa dhammoti na eso 
sabhÈvo, netaÑ kÈraÓaÑ. TadevÈti tayÈ saddhiÑ yaÑ maraÓaÑ atthi, tadeva 
maraÓaÑ2 seyyo. TatthÈti tasmiÑ ekajÈlabh|te dÈrucitake. Jessantanti 
vicarantaÑ. 

 EvaÒca pana vatvÈ sÈ puna diÔÔhapubbaÑ viya HimavantappadesaÑ 
vaÓÓentÊ Èha– 
 
 1721. “Ime kumÈre passanto, maÒjuke piyabhÈÓine. 
 ŒsÊne vanagumbasmiÑ, na rajjassa sarissasi. 
 
 1722. Ime kumÈre passanto, maÒjuke piyabhÈÓine. 
 KÊÄante vanagumbasmiÑ, na rajjassa sarissasi. 
 
 1723. Ime kumÈre passanto, maÒjuke piyabhÈÓine. 
 Assame ramaÓÊyamhi, na rajjassa sarissasi. 
 
 1724. Ime kumÈre passanto, maÒjuke piyabhÈÓine. 
 KÊÄante assame ramme, na rajjassa sarissasi. 
______________________________________________________________ 
 1. NijjÈlayitvÈna (SÊ, I) 2. Mama (SyÈ) 
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 1725.  Ime kumÈre passanto, mÈladhÈrÊ ala~kate. 
 Assame ramaÓÊyamhi na rajjassa sarissasi. 
 
 1726. Ime kumÈre passanto, mÈladhÈrÊ ala~kate. 
 KÊÄante assame ramme, na rajjassa sarissasi. 
 
 1727. YadÈ dakkhisi naccante, kumÈre mÈladhÈrine. 
 Assame ramaÓÊyamhi, na rajjassa sarissasi. 
 
 1728. YadÈ dakkhisi naccante, kumÈre mÈladhÈrine. 
 KÊÄante assame ramme, na rajjassa sarissasi. 
 
 1729. YadÈ dakkhisi mÈta~gaÑ, kuÒjaraÑ saÔÔhihÈyanaÑ. 
 EkaÑ araÒÒe carantaÑ, na rajjassa sarissasi. 
 
 1730. YadÈ dakkhisi mÈta~gaÑ, kuÒjaraÑ saÔÔhihÈyanaÑ. 
 SÈyaÑ pÈto vicarantaÑ, na rajjassa sarissasi. 
 
 1731. YadÈ kareÓusa~ghassa, y|thassa purato vajaÑ. 
 KoÒcaÑ kÈhati mÈta~go, kuÒjaro saÔÔhihÈyano. 
 Tassa taÑ nadato sutvÈ, na rajjassa sarissasi. 
 
 1732. Dubhato vanavikÈse, yadÈ dakkhisi kÈmado. 
 Vane vÈÄamigÈkiÓÓe, na rajjassa sarissasi. 
 
 1733. MigaÑ disvÈna sÈyanhaÑ, paÒcamÈlinamÈgataÑ. 
 Kimpurise ca naccante, na rajjassa sarissasi. 
 
 1734. YadÈ sossasi nigghosaÑ, sandamÈnÈya sindhuyÈ. 
 GÊtaÑ kimpurisÈnaÒca, na rajjassa sarissasi. 
 
 1735. YadÈ sossasi nigghosaÑ, girigabbharacÈrino. 
 VassamÈnassu’l|kassa, na rajjassa sarissasi. 
 
 1736. YadÈ sÊhassa byagghassa, khaggassa gavayassa ca. 
 Vane sossasi vÈÄÈnaÑ, na rajjassa sarissasi. 
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 1737. YadÈ morÊhi parikiÓÓaÑ, barihÊnaÑ matthakÈsinaÑ. 
 MoraÑ dakkhisi naccantaÑ, na rajjassa sarissasi. 
 
 1738. YadÈ morÊhi parikiÓÓaÑ, aÓÉajaÑ citrapakkhinaÑ. 
 MoraÑ dakkhisi naccantaÑ, na rajjassa sarissasi. 
 
 1739. YadÈ morÊhi parikiÓÓaÑ, nÊlagÊvaÑ sikhaÓÉinaÑ. 
 MoraÑ dakkhisi naccantaÑ, na rajjassa sarissasi. 
 
 1740. YadÈ dakkhisi hemante, pupphite dharaÓÊruhe. 
 SurabhiÑ sampavÈyante, na rajjassa sarissasi. 
 
 1741. YadÈ hemantike mÈse, haritaÑ dakkhisi medaniÑ. 
 IndagopakasaÒchannaÑ, na rajjassa sarissasi. 
 
 1742. YadÈ dakkhisi hemante, pupphite dharaÓÊruhe. 
 KuÔajaÑ bimbajÈlaÑ ca, pupphitaÑ loddapadmakaÑ1. 
 SurabhiÑ sampavÈyante, na rajjassa sarissasi. 
 
 1743. YadÈ hemantike mÈse, vanaÑ dakkhisi pupphitaÑ. 
 OpupphÈni ca padmÈni, na rajjassa sarissasÊ”ti. 

 Tattha maÒjuketi madhurakathe2. KareÓusa~ghassÈti hatthinighaÔÈya. 
Y|thassÈti hatthiy|thassa purato vajanto gacchanto. Dubhatoti 
ubhayapassesu. VanavikÈseti vanaghaÔÈyo. KÈmadoti mayhaÑ 
sabbakÈmado3. SindhuyÈti nadiyÈ. VassamÈnassu’l|kassÈti ul|kasakuÓassa 
vassamÈnassa. VÈÄÈnanti vÈÄamigÈnaÑ. TesaÒhi sÈyanhasamaye so saddo 
paÒca~gikat|riyasaddo viya bhavissati, tasmÈ tesaÑ saddaÑ sutvÈ rajjassa 
na sarissasÊti vadati, barihÊnanti kalÈpasaÒchannaÑ. MatthakÈsinanti niccaÑ 
pabbatamatthake nisinnaÑ. “MattakÈsinan”tipi pÈÔho, kÈmamadamattaÑ 
hutvÈ ÈsÊnanti attho. BimbajÈlanti ratta~kurarukkhaÑ4. OpupphÈnÊti 
olambakapupphÈni patitapupphÈni. 

 EvaÑ MaddÊ HimavantavÈsinÊ viya ettakÈhi gÈthÈhi HimavantaÑ 
vaÓÓesÊti. 
 

HimavantavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. LomapaddhakaÑ (SÊ, I) 2. Madhurasare madhurakathe (SyÈ) 
 3. KÈmadanti mayhaÑ sabbakÈmadadaÑ (SÊ, SyÈ, I)  
 4. RattakuravakarukkhaÑ (SÊ, I) 
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DÈnakaÓÉavaÓÓanÈ 

 PhussatÊpi kho devÊ “puttassa me kaÔukasÈsanaÑ gataÑ1, kiÑ nu kho 
karoti, gantvÈ jÈnissÈmÊ”ti paÔicchannayoggena gantvÈ sirigabbhadvÈre ÔhitÈ 
tesaÑ taÑ sallÈpaÑ sutvÈ kalunaÑ paridevi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ 
Èha– 
 
 1744. “TesaÑ lÈlappitaÑ sutvÈ, puttassa suÓisÈya ca. 
 KalunaÑ paridevesi, rÈjaputtÊ yasassinÊ. 
 
 1745. Seyyo visaÑ me khÈyitaÑ, papÈtÈ papateyya’haÑ. 
 RajjuyÈ bajjha miyyÈ’haÑ, kasmÈ VessantaraÑ puttaÑ. 
 PabbÈjenti ad|sakaÑ. 
 
 1746. AjjhÈyakaÑ dÈnapatiÑ, yÈcayogaÑ amacchariÑ. 
 P|jitaÑ paÔirÈj|hi, kittimantaÑ yasassinaÑ. 
 KasmÈ VessantaraÑ puttaÑ, pabbÈjenti ad|sakaÑ. 
 
 1747. MÈtÈpettibharaÑ jantuÑ, kule jeÔÔhÈpacÈyikaÑ. 
 KasmÈ VessantaraÑ puttaÑ, pabbÈjenti ad|sakaÑ. 
 
 1748. RaÒÒo hitaÑ devihitaÑ, ÒÈtÊnaÑ sakhinaÑ hitaÑ. 
 HitaÑ sabbassa raÔÔhassa, kasmÈ VessantaraÑ puttaÑ. 
 PabbÈjenti ad|sakan”ti. 

 Tattha rÈja puttÊti PhussatÊ MaddarÈjadhÊtÈ. Papateyya’hanti 
papateyyaÑ ahaÑ. RajjuyÈ bajjha miyyÈ’hanti rajjuyÈ gÊvaÑ bandhitvÈ 
mareyyaÑ ahaÑ. KasmÈti evaÑ amatÈyameva mayi kena kÈraÓena mama 
puttaÑ ad|sakaÑ raÔÔhÈ pabbÈjenti. AjjhÈyakanti tiÓÓaÑ vedÈnaÑ 
pÈra~gataÑ, nÈnÈsippesu ca nipphattiÑ pattaÑ. 

 Iti sÈ kalunaÑ paridevitvÈ puttaÒca suÓisaÒca assÈsetvÈ raÒÒo santikaÑ 
gantvÈ Èha– 
 
 1749. “Madh|niva palÈtÈni, ambÈva patitÈ chamÈ. 
 EvaÑ hessati te raÔÔhaÑ, pabbÈjenti ad|sakaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. ŒgataÑ (SyÈ), kataÑ (Ka) 
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 1750. HaÑso nikhÊÓapattova, pallalasmiÑ an|dake. 
 Apaviddho amaccehi, eko rÈjÈ vihiyyasi. 
 
 1751. TaÑ taÑ br|mi mahÈrÈja, attho te mÈ upaccagÈ. 
 MÈ naÑ sivÊnaÑ vacanÈ, pabbÈjesi ad|sakan”ti. 

 Tattha palÈtÈnÊti palÈtamakkhikÈni madh|ni viya. AmbÈva patitÈ 
chamÈti bh|miyaÑ patita-ambapakkÈni viya. EvaÑ mama putte pabbÈjite 
tava raÔÔhaÑ sabbasÈdhÈraÓaÑ bhavissatÊti dÊpeti. NikhÊÓapattovÈti 
paggharitapatto viya. Apaviddho1 amaccehÊti mama puttena sahajÈtehi 
saÔÔhisahassehi amaccehi chaÉÉito hutvÈ. VihiyyasÊti2 kilamissasi. SivÊnaÑ 
vacanÈti sivÊnaÑ vacanena mÈ naÑ ad|sakaÑ mama puttaÑ pabbÈjesÊti. 

 TaÑ sutvÈ rÈjÈ Èha– 
 
 1752. “DhammassÈpacitiÑ kummi, sivÊnaÑ vinayaÑ dhajaÑ. 
 PabbÈjemi sakaÑ puttaÑ, pÈÓÈ piyataro hi me”ti. 

 Tassattho–bhadde ahaÑ SivÊnaÑ dhajaÑ VessantaraÑ kumÈraÑ 
vinayanto pabbÈjento SiviraÔÔhe porÈÓakarÈj|naÑ paveÓidhammassa 
apacitiÑ kummi karomi, tasmÈ sacepi me pÈÓÈ piyataro so, tathÈpi naÑ 
pabbÈjemÊti. 

 TaÑ sutvÈ sÈ paridevamÈnÈ Èha– 
 
 1753. “Yassa pubbe dhajaggÈni, kaÓikÈrÈva pupphitÈ. 
 YÈyantamanuyÈyanti, sva’jje’kova gamissati. 
 
 1754. Yassa pubbe dhajaggÈni, kaÓikÈravanÈniva. 
 YÈyantamanuyÈyanti, sva’jje’kova gamissati. 
 
 1755. Yassa pubbe anÊkÈni, kaÓikÈrÈva pupphitÈ. 
 YÈyantamanuyÈyanti, sva’jje’kova gamissati. 
 
 1756. Yassa pubbe anÊkÈni, kaÓikÈravanÈniva. 
 YÈyantamanuyÈyanti, sva’jje’kova gamissati. 
______________________________________________________________ 
 1. ApaviÔÔho (SyÈ, Ka) 2. VihaÒÒasÊti (SyÈ) 
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 1757. IndagopakavaÓÓÈbhÈ, GandhÈrÈ paÓÉukambalÈ. 
 YÈyantamanuyÈyanti, sva’jje’kova gamissati. 
 
 1758. Yo pubbe hatthinÈ yÈti, sivikÈya rathena ca. 
 Svajja Vessantaro rÈjÈ, kathaÑ gacchati pattiko. 
 
 1759. KathaÑ candanalitta~go, naccagÊtappabodhano. 
 KhurÈjinaÑ pharasuÒca, khÈrikÈjaÒca hÈhiti. 
 
 1760. KasmÈ nÈbhiharissanti1, kÈsÈvÈ ajinÈni ca. 
 PavisantaÑ brahÈraÒÒaÑ, kasmÈ cÊraÑ na bajjhare. 
 
 1761. KathaÑ nu cÊraÑ dhÈrenti, rÈjapabbajitÈ janÈ. 
 KathaÑ kusamayaÑ cÊraÑ, MaddÊ paridahissati. 
 
 1762. KÈsiyÈni ca dhÈretvÈ, khomakoÔumbarÈni ca. 
 KusacÊrÈni dhÈrentÊ, kathaÑ MaddÊ karissati. 
 
 1763. VayhÈhi pariyÈyitvÈ, sivikÈya rathena ca. 
 SÈ katha’jja anujjha~gÊ, pathaÑ gacchati pattikÈ. 
 
 1764. YassÈ mudutalÈ hatthÈ, caraÓÈ ca2 sukhedhitÈ. 
 SÈ katha’jja anujjha~gÊ, pathaÑ gacchati pattikÈ3. 
 
 765. YassÈ mudutalÈ pÈdÈ, caraÓÈ ca sukhedhitÈ. 
 PÈdukÈhi suvaÓÓÈhi, pÊÄamÈnÈva gacchati. 
 SÈ katha’jja anujjha~gÊ, pathaÑ gacchati pattikÈ. 
 
 1766. YÈ’ssu itthisahassÈnaÑ, purato gacchati mÈlinÊ. 
 SÈ katha’jja anujjha~gÊ, vanaÑ gacchati ekikÈ. 
 
 1767. YÈ’ssu sivÈya sutvÈna, muhuÑ uttasate pure. 
 SÈ katha’jja anujjha~gÊ, vanaÑ gacchati bhÊrukÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. NÈbhiharÊyanti (SÊ, SyÈ, I) 2. CalanÈva (SyÈ) 3. BhÊrukÈ (SÊ, I) 
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 1768. YÈ’ssu indasagottassa, ul|kassa pavassato. 
 SutvÈna nadato bhÊtÈ, vÈruÓÊva pavedhati. 
 SÈ katha’jja-anujjha~gÊ, vanaÑ gacchati bhÊrukÈ. 
 
 1769. SakuÓÊ hataputtÈva, suÒÒaÑ disvÈ kulÈvakaÑ. 
 CiraÑ dukkhena jhÈyissaÑ, suÒÒaÑ Ègammi’maÑ puraÑ. 
 
 1770. SakuÓÊ hataputtÈva, suÒÒaÑ disvÈ kulÈvakaÑ. 
 KisÈ paÓÉu bhavissÈmi, piye putte apassatÊ. 
 
 1771. SakuÓÊ hataputtÈva, suÒÒaÑ disvÈ kulÈvakaÑ. 
 Tena tena padhÈvissaÑ, piye putte apassatÊ. 
 
 1772. KurarÊ hatachÈpÈva, suÒÒaÑ disvÈ kulÈvakaÑ. 
 CiraÑ dukkhena jhÈyissaÑ, suÒÒaÑ Ègammi’maÑ puraÑ. 
 
 1773. KurarÊ hatachÈpÈva, suÒÒaÑ disvÈ kulÈvakaÑ. 
 KisÈ paÓÉu bhavissÈmi, piye putte apassatÊ. 
 
 1774. KurarÊ hatachÈpÈva, suÒÒaÑ disvÈ kulÈvakaÑ. 
 Tena tena padhÈvissaÑ, piye putte apassatÊ. 
 
 1775. SÈ n|na cakkavÈkÊva, pallalasmÊm an|dake. 
 CiraÑ dukkhena jhÈyissaÑ, suÒÒaÑ Ègammi’maÑ puraÑ. 
 
 1776. SÈ n|na cakkavÈkÊva, pallalasmiÑ an|dake.  
 KisÈ paÓÉu bhavissÈmi, piye putte apassatÊ. 
 
 1777. SÈ n|na cakkavÈkÊva, pallalasmiÑ an|dake. 
 Tena tena padhÈvissaÑ, piye putte apassatÊ. 
 
 1778. EvaÑ me vilapantiyÈ, rÈjÈ puttaÑ ad|sakaÑ. 
 PabbÈjesi vanaÑ raÔÔhÈ, maÒÒe hissÈmi jÊvitan”ti. 

 Tattha kaÓikÈrÈvÈti suvaÓÓÈbharaÓasuvaÓÓavatthapaÔimaÓÉitattÈ 
supupphitÈ kaÓikÈrÈ viya. YÈyantamanuyÈyantÊti uyyÈnavanakÊÄÈdÊnaÑ 
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atthÈya gacchantaÑ VessantaraÑ anugacchanti. Sva’jje’kovÈti so ajja ekova 
hutvÈ gamissati. AnÊkÈnÊti hatthÈnÊkÈdÊni. GandhÈrÈ paÓÉukambalÈti 
GandhÈraraÔÔhe uppannÈ satasahassagghanakÈ senÈya pÈrutÈ rattakambalÈ. 
HÈhitÊti khandhe katvÈ harissati. Pavisantanti pavisantassa. KasmÈ cÊraÑ na 
bajjhareti kasmÈ bandhituÑ jÈnantÈ vÈkacÊraÑ na bandhanti. RÈjapabbajitÈti 
rÈjÈno hutvÈ pabbajitÈ. KhomakoÔumbarÈnÊti KhomaraÔÔhe KoÔumbararaÔÔhe 
uppannÈni sÈÔakÈni. 

 SÈ katha’jjÈti sÈ kathaÑ ajja. Anujjha~gÊti agarahita-a~gÊ1. PÊÄamÈnÈva 
gacchatÊti kampitvÈ kampitvÈ tiÔÔhantÊ2 viya gacchati. YÈ’ssu 
itthisahassÈnanti-ÈdÊsu ass|ti nipÈto, yÈti attho. “YÈ sÈ”tipi pÈÔho. SivÈyÈti 
si~gÈliyÈ. Pureti pubbe nagare vasantÊ. IndasagottassÈti kosiyagottassa. 
VÈruÓÊvÈti devatÈpaviÔÔhÈ3 yakkhadÈsÊ viya. DukkhenÈti 
puttaviyogasokadukkhena. Œgammi maÑ puranti imaÑ mama putte gate 
puttanivesanaÑ ÈgantvÈ. Piye putteti VessantaraÒceva MaddiÒca 
sandhÈyÈha. HatachÈpÈti hatapotakÈ. PabbÈjesi vanaÑ raÔÔhÈti yadi naÑ 
raÔÔhÈ pabbÈjesÊti. 

 DeviyÈ paridevitasaddaÑ sutvÈ sabbÈ SaÒjayassa SivikaÒÒÈ samÈgatÈ 
pakkandiÑsu. TÈsaÑ pakkanditasaddaÑ sutvÈ mahÈsattassapi nivesane 
tatheva pakkandiÑsu. Iti dvÊsu rÈjakulesu keci sakabhÈvena saÓÔhÈtuÑ 
asakkontÈ vÈtavegena pamadditÈ4 sÈlÈ viya patitvÈ parivattamÈnÈ 
parideviÑsu. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1779. “TassÈ lÈlappitaÑ sutvÈ, sabbÈ antepure bah|. 
 BÈhÈ paggayha pakkanduÑ, SivikaÒÒÈ samÈgatÈ. 
 
 1780. SÈlÈva sampamathitÈ, mÈlutena pamadditÈ. 
 Senti puttÈ ca dÈrÈ ca, Vessantaranivesane. 
 
 1781. OrodhÈ ca kumÈrÈ ca, vesiyÈnÈ ca brÈhmaÓÈ. 
 BÈhÈ paggayha pakkanduÑ, Vessantaranivesane. 
______________________________________________________________ 
 1. Anacca~gÊti anindita-agarahita-a~gÊ (SÊ, SyÈ, I) 2. KilantÈ (SyÈ) 
 3. DevatÈbh|taviÔÔhÈ (SÊ), devatÈbh|tÈdiÔÔhÈ (I) 4. SampatitÈ (Ka) 
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 1782. HatthÈrohÈ anÊkaÔÔhÈ, rathikÈ pattikÈrakÈ. 
 BÈhÈ paggayha, pakkanduÑ, Vessantaranivesane. 
 
 1783. Tato ratyÈ vivasÈne, s|riyassuggamanaÑ pati. 
 Atha Vessantaro rÈjÈ, dÈnaÑ dÈtuÑ upÈgami. 
 
 1784. VatthÈni vatthakÈmÈnaÑ, soÓÉÈnaÑ detha vÈruÓiÑ. 
 BhojanaÑ bhojanatthÊnaÑ, sammadeva pavecchatha. 
 
 1785. MÈ ca kaÒci vanibbake, heÔhayittha idhÈgate. 
 Tappetha annapÈnena, gacchantu paÔip|jitÈ. 
 
 1786. Athettha vattatÊ saddo, tumulo bheravo mahÈ. 
 DÈnena taÑ nÊharanti, puna dÈnaÑ adÈ tuvaÑ1. 
 
  1787. Te su mattÈ kilantÈva, sampatanti vanibbakÈ. 
 Nikkhamante mahÈrÈje, SivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhane. 
 
 1788. AcchecchuÑ vata bho rukkhaÑ, nÈnÈphaladharaÑ dumaÑ. 
 YathÈ VessantaraÑ raÔÔhÈ, pabbÈjenti ad|sakaÑ. 
 
 1789. AcchecchuÑ vata bho rukkhaÑ, sabbakÈmadadaÑ dumaÑ. 
 YathÈ VessantaraÑ raÔÔhÈ, pabbÈjenti ad|sakaÑ. 
 
 1790. AcchecchuÑ vata bho rukkhaÑ, sabbakÈmarasÈharaÑ. 
 YathÈ VessantaraÑ raÔÔhÈ, pabbÈjenti ad|sakaÑ. 
 
 1791. Ye vuÉÉhÈ ye ca daharÈ, ye ca majjhimaporisÈ. 
 BÈhÈ paggayha pakkanduÑ, nikkhamante mahÈrÈje. 
 SivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhane. 
 
 1792. AtiyakkhÈ vassavarÈ, itthÈgÈrÈ ca rÈjino. 
 BÈhÈ paggayha pakkanduÑ, nikkhamante mahÈrÈje. 
 SivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhane. 
______________________________________________________________ 
 1. AyaÑ gÈthÈ SÊ-SyÈ-I-potthakesu na dissati. 
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 1793. Thiyopi tattha pakkanduÑ, yÈ tamhi nagare ahu. 
 Nikkhamante mahÈrÈje, SivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhane. 
 
 1794. Ye brÈhmaÓÈ ye ca samaÓÈ, aÒÒe vÈpi vanibbakÈ. 
 BÈhÈ paggayha pakkanduÑ, ‘adhammo kira bho’ iti. 
 
 1795. YathÈ Vessantaro rÈjÈ, yajamÈno sake pure. 
 SivÊnaÑ vacanatthena, samhÈ raÔÔhÈ nirajjati. 
 
 1796. Satta hatthisate datvÈ, sabbÈla~kÈrabh|site. 
 SuvaÓÓakacche mÈta~ge, hemakappanavÈsase. 
 
 1797. Œr|Ähe gÈmaÓÊyehi, tomara~kusapÈÓibhi. 
 Esa Vessantaro rÈjÈ, samhÈ raÔÔhÈ nirajjati. 
 
 1798. Satta assasate datvÈ, sabbÈla~kÈrabh|site. 
 ŒjÈnÊyeva jÈtiyÈ, sindhave sÊghavÈhane. 
 
 1799. Œr|Ähe gÈmaÓÊyehi, illiyÈcÈpadhÈribhi. 
 Esa Vessantaro rÈjÈ, samhÈ raÔÔhÈ nirajjati. 
 
 1800. Satta rathasate datvÈ sannaddhe ussitaddhaje. 
 DÊpe athopi veyagghe, sabbÈla~kÈrabh|site. 
 
 1801. Œr|Ähe gÈmaÓÊyehi, cÈpahatthehi vammibhi. 
 Esa Vessantaro rÈjÈ, samhÈ raÔÔhÈ nirajjati. 
 
 1802. Satta itthisate datvÈ, ekamekÈ rathe ÔhitÈ. 
 SannaddhÈ nikkharajj|hi, suvaÓÓehi ala~katÈ. 
 
 1803. PÊtÈla~kÈrÈ pÊtavasanÈ, pÊtÈbharaÓabh|sitÈ. 
 ŒÄÈrapamhÈ hasulÈ, susaÒÒÈ tanumajjhimÈ. 
 Esa Vessantaro rÈjÈ, samhÈ raÔÔhÈ nirajjati. 
 
 1804. Satta dhenusate datvÈ, sabbÈ kaÑsupadhÈraÓÈ. 
 Esa Vessantaro rÈjÈ, samhÈ raÔÔhÈ nirajjati. 
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 1805. Satta dÈsisate datvÈ, satta dÈsasatÈni ca. 
 Esa Vessantaro rÈjÈ, samhÈ raÔÔhÈ nirajjati. 
 
 1806. HatthÊ assarathe datvÈ, nÈriyo ca ala~katÈ. 
 Esa Vessantaro rÈjÈ, samhÈ raÔÔhÈ nirajjati. 
 
 1807. TadÈsi yaÑ bhiÑsanakaÑ, tadÈsi lomahaÑsanaÑ. 
 MahÈdÈne padinnamhi, medanÊ sampakampatha. 
 
 1808. TadÈsi yaÑ bhiÑsanakaÑ, tadÈsi lomahaÑsanaÑ. 
 YaÑ paÒjalikato rÈjÈ, samhÈ raÔÔhÈ nirajjatÊ”ti. 

 Tattha sivikaÒÒÈti bhikkhave PhussatiyÈ paridevitasaddaÑ sutvÈ 
sabbÈpi SaÒjayassa SiviraÒÒo itthiyo samÈgatÈ hutvÈ pakkanduÑ 
parideviÑsu. Vessantaranivesaneti tattha itthÊnaÑ pakkanditasaddaÑ sutvÈ 
Vessantarassapi nivesane tatheva pakkanditvÈ dvÊsu rÈjakulesu keci 
sakabhÈvena saÓÔhÈtuÑ asakkontÈ vÈtavegena sampamathitÈ sÈlÈ viya 
patitvÈ parivattantÈ parideviÑsu. Tato ratyÈ vivasÈneti bhikkhave tato tassÈ 
rattiyÈ accayena s|riye uggate dÈnaveyyÈvatikÈ “dÈnaÑ paÔiyÈditan”ti raÒÒo 
ÈrocayiÑsu. Atha Vessantaro rÈjÈ pÈtova nhatvÈ sabbÈla~kÈrappaÔimaÓÉito 
sÈdurasabhojanaÑ bhuÒjitvÈ mahÈjanaparivuto sattasatakaÑ mahÈdÈnaÑ 
dÈtuÑ dÈnaggaÑ upÈgami. 

 DethÈti tattha gantvÈ saÔÔhisahassa-amacce ÈÓÈpento evamÈha. 
VÈruÓinti “majjadÈnaÑ nÈma nipphalan”ti jÈnÈti, evaÑ santepi “surÈsoÓÉÈ 
dÈnaggaÑ patvÈ ‘Vessantarassa dÈnagge suraÑ na labhimhÈ’ti vattuÑ mÈ 
labhant|”ti dÈpesi. Vanibbaketi vanibbakajanesu kaÒci ekampi mÈ 
viheÔhayittha. PaÔip|jitÈti mayÈ p|jitÈ hutvÈ yathÈ maÑ thomayamÈnÈ 
gacchanti, tathÈ tumhe karothÈti vadati. 

 Iti so suvaÓÓÈla~kÈrÈnaÑ suvaÓÓadhajÈnaÑ hemajÈlappaÔicchannÈnaÑ 
hatthÊnaÑ sattasatÈni ca, tathÈr|pÈnaÒÒeva assÈnaÑ sattasatÈni ca, 
sÊhacammÈdÊhi parikkhittÈnaÑ nÈnÈratanavicitrÈnaÑ suvaÓÓadhajÈnaÑ 
rathÈnaÑ sattasatÈni, sabbÈla~kÈrappaÔimaÓÉitÈnaÑ uttamar|padharÈnaÑ 
khattiyakaÒÒÈdÊnaÑ itthÊnaÑ sattasatÈni, suvinÊtÈnaÑ susikkhitÈnaÑ 
dÈsÈnaÑ sattasatÈni, 
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tathÈ dÈsÊnaÑ sattasatÈni, vara-usabhajeÔÔhakÈnaÑ kuÓÉopadohinÊnaÑ 
dhen|naÑ sattasatÈni, aparimÈÓÈni pÈnabhojanÈnÊti sattasatakaÑ 
mahÈdÈnaÑ adÈsi. TasmiÑ evaÑ dÈnaÑ dadamÈne JetuttaranagaravÈsino 
khattiyabrÈhmaÓavessasuddÈdayo “sÈmi Vessantara SiviraÔÔhavÈsino taÑ 
‘dÈnaÑ detÊ’ti1 pabbÈjenti, tvaÑ puna dÈnameva desÊ”ti parideviÑsu. Tena 
vuttaÑ– 
 
 1809. “Athettha vattatÊ saddo, tumulo bheravo mahÈ. 
 DÈnena taÑ nÊharanti, puna dÈnaÑ adÈ tuvan”ti. 

 DÈnapaÔiggÈhakÈ pana dÈnaÑ gahetvÈ “idÈni kira Vessantaro rÈjÈ amhe 
anÈthe katvÈ araÒÒaÑ pavisissati, ito paÔÔhÈya kassa santikaÑ gamissÈmÈ”ti 
chinnapÈdÈ viya patantÈ ÈvattantÈ parivattantÈ mahÈsaddena parideviÑsu. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1810. “Te su mattÈ kilantÈva, sampatanti vanibbakÈ. 
 Nikkhamante mahÈrÈje, SivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhane”ti. 

 Tattha te su mattÈti su-kÈro nipÈtamatto, te vanibbakÈti attho. MattÈ 
kilantÈvÈti mattÈ viya kilantÈ viya ca hutvÈ. SampatantÊti parivattitvÈ 
bh|miyaÑ patanti. AcchecchuÑ vatÈti chindiÑsu, vatÈti nipÈtamattaÑ. 
YathÈti yena kÈraÓena. AtiyakkhÈti bh|tavijjÈ ikkhaÓikÈpi. VassavarÈbhi 
uddhaÔabÊjÈ orodhapÈlakÈ. VacanatthenÈti vacanakÈraÓena. SamhÈ raÔÔhÈ 
nirajjatÊti attano raÔÔhÈ niggacchati. GÈmaÓÊyehÊti hatthÈcariyehi. 
ŒjÈnÊyevÈti2 jÈtisampanne. gÈmaÓÊyehÊti assÈcariyehi. IlliyÈcÈpadhÈribhÊti 
illiyaÒca3 cÈpaÒca dhÈrentehi. DÊpe athopi veyyaggheti 
dÊpicammabyagghacammaparikkhitte. EkamekÈ rathe ÔhitÈti so kira 
ekamekaÑ itthiratanaÑ rathe ÔhapetvÈ aÔÔha-aÔÔhavaÓÓadÈsÊhi parivutaÑ 
katvÈ adÈsi. 

 Nikkharajj|hÊti suvaÓÓasuttamayehi pÈma~gehi. ŒÄÈrapamhÈti4 
visÈlakkhigaÓÉÈ. HasulÈti mhitapubba~gamakathÈ. SusaÒÒÈti sussoÓiyo5. 
______________________________________________________________ 
 1. DÈnaÑ dentaÑ (SyÈ), dÈnaÑ nissÈya (Ka) 2. JÈtiyeti (SyÈ) 
 3. IndiyÈcÈpadhÈribhÊti indiye ca (SyÈ, Ka), illiyÈcÈpadhÈribhÊti illiyo ca (SÊ, I) 
 4. ŒÄÈrapakhumÈti (SÊ, I) 5. Suyoniyo (Ka) 
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TanumajjhimÈti karatalamiva tanumajjhimabhÈgÈ. TadÈ pana devatÈyo 
jambudÊpatale rÈj|naÑ “Vessantaro rÈjÈ mahÈdÈnaÑ detÊ”ti ÈrocayiÑsu, 
tasmÈ te khattiyÈ devatÈnubhÈvenÈgantvÈ tÈ gaÓhitvÈ pakkamiÑsu. 
KaÑsupadhÈraÓÈti idha kaÑsanti rajatassa nÈmaÑ, rajatamayena 
khÊrapaÔicchanabhÈjanena saddhiÒÒeva adÈsÊti attho. PadinnamhÊti 
dÊyamÈne. SampakampathÈti dÈnatejena kampittha. YaÑ paÒjalikatoti yaÑ 
so Vessantaro rÈjÈ mahÈdÈnaÑ datvÈ aÒjaliÑ paggayha attano dÈnaÑ 
namassamÈno “sabbaÒÒutaÒÒÈÓassa me idaÑ paccayo hot|”ti paÒjalikato 
ahosi, tadÈpi1 bhÊsanakameva ahosi, tasmiÑ khaÓe pathavÊ kampitthÈti 
attho. NirajjatÊti evaÑ katvÈ niggacchatiyeva, na koci naÑ nivÈretÊti attho. 

 Apica kho tassa dÈnaÑ dadantasseva sÈyaÑ ahosi. So attano 
nivesanameva gantvÈ “mÈtÈpitaro vanditvÈ sve gamissÈmÊ”ti cintetvÈ 
ala~katarathena mÈtÈpit|naÑ vasanaÔÔhÈnaÑ gato. MaddÊdevÊpi “ahaÑ 
sÈminÈ saddhiÑ gantvÈ mÈtÈpitaro anujÈnÈpessÈmÊ”ti teneva saddhiÑ gatÈ. 
MahÈsatto pitaraÑ vanditvÈ attano gamanabhÈvaÑ kathesi. TamatthaÑ 
pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1811. “Œmantayittha rÈjÈnaÑ, SaÒjayaÑ dhamminaÑ varaÑ. 
 Avaruddhasi maÑ deva, Va~kaÑ gacchÈmi pabbataÑ. 
 
 1812. Ye hi keci mahÈrÈja, bh|tÈ ye ca bhavissare. 
 AtittÈyeva kÈmehi, gacchanti yamasÈdhanaÑ. 
 
 1813. SvÈhaÑ sake abhissasiÑ, yajamÈno sake pure. 
 SivÊnaÑ vacanatthena, samhÈ raÔÔhÈ nirajja’haÑ. 
 
 1814. AghaÑ taÑ paÔisevissaÑ, vane vÈÄamigÈkiÓÓe. 
 KhaggadÊpinisevite, ahaÑ puÒÒÈni karomi. 
 Tumhe pa~kamhi sÊdathÈ”ti. 

 Tattha dhamminaÑ varanti dhammikarÈj|naÑ antare uttamaÑ. 
AvaruddhasÊti raÔÔhÈ nÊharasi. Bh|tÈti atÊtÈ. Bhavissareti ye ca anÈgate 
______________________________________________________________ 
 1. Tampi (Ka) 
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bhavissanti, paccuppanne ca nibbattÈ. YamasÈdhananti YamaraÒÒo 
ÈÓÈpavattiÔÔhÈnaÑ. SvÈhaÑ sake abhissasinti so ahaÑ attano 
nagaravÈsinoyeva pÊÄesiÑ. KiÑ karonto? YajamÈno sake pureti. PÈÄiyaÑ 
pana “so ahan”ti likhitaÑ. Nirajjahanti nikkhanto ahaÑ. AghaÑ tanti yaÑ 
araÒÒe vasantena paÔisevitabbaÑ dukkhaÑ, taÑ paÔisevissÈmi. Pa~kamhÊti 
tumhe pana kÈmapa~kamhi sÊdathÈti vadati. 

 Iti mahÈsatto imÈhi cat|hi gÈthÈhi pitarÈ saddhiÑ kathetvÈ mÈtu 
santikaÑ gantvÈ vanditvÈ pabbajjaÑ anujÈnÈpento evamÈha– 
 
 1815. “AnujÈnÈhi maÑ amma, pabbajjÈ mama ruccati. 
 SvÈhaÑ sake abhissasiÑ, yajamÈno sake pure. 
 SivÊnaÑ vacanatthena, samhÈ raÔÔhÈ nirajja’haÑ. 
 
 1816. AghaÑ taÑ paÔisevissaÑ, vane vÈÄamigÈkiÓÓe. 
 KhaggadÊpinisevite, ahaÑ puÒÒÈni karomi. 
 Tumhe pa~kamhi sÊdathÈ”ti. 

 TaÑ sutvÈ PhussatÊ Èha– 
 
 1817. “AnujÈnÈmi taÑ putta, pabbajjÈ te samijjhatu. 
 AyaÒca MaddÊ kalyÈÓÊ, susaÒÒÈ tanumajjhimÈ. 
 AcchataÑ saha puttehi, kiÑ araÒÒe karissatÊ”ti. 

 Tattha samijjhat|ti jhÈnena samiddhÈ hotu. Acchatanti acchatu, idheva 
hot|ti vadati. 

 Vessantaro Èha– 
 
 1818. “NÈhaÑ akÈmÈ dÈsimpi, araÒÒaÑ netumussahe. 
 Sace icchati anvetu, sace nicchati acchat|”ti. 

 Tattha akÈmÈti amma kiÑ nÈmetaÑ kathetha, ahaÑ anicchÈya dÈsimpi 
netuÑ na ussahÈmÊti. 

 Tato puttassa kathaÑ sutvÈ rÈjÈ suÓhaÑ yÈcituÑ paÔipajji. TamatthaÑ 
pakÈsento SatthÈ Èha– 
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 1819. “Tato suÓhaÑ mahÈrÈja, yÈcituÑ paÔipajjatha. 
 MÈ candanasamÈcÈre, rajojallaÑ adhÈrayi. 
 
 1820. MÈ kÈsiyÈni dhÈretvÈ kusacÊraÑ adhÈrayi. 
 Dukkho vÈso araÒÒasmiÑ, mÈ hi tvaÑ lakkhaÓe gamÊ”ti. 

 Tattha paÔipajjathÈti bhikkhave puttassa kathaÑ sutvÈ rÈjÈ suÓhaÑ 
yÈcituÑ paÔipajji. CandanasamÈcÈreti lohitacandanena parikiÓÓasarÊre. MÈ 
hi tvaÑ lakkhaÓe gamÊti subhalakkhaÓena samannÈgate mÈ tvaÑ araÒÒaÑ 
gamÊti. 
 
 1821. Tamabravi rÈjaputtÊ, MaddÊ sabba~gasobhanÈ. 
 NÈhaÑ taÑ sukhamiccheyyaÑ, yaÑ me VessantaraÑ vinÈti. 

 Tattha tamabravÊti taÑ sasuraÑ abravi. 
 
 1822. Tamabravi mahÈrÈjÈ, SivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhano. 
 I~gha Maddi nisÈmehi, vane ye honti dussahÈ. 
 
 1823. Bah| kÊÔÈ paÔa~gÈ ca, makasÈ madhumakkhikÈ. 
 Tepi taÑ tattha hiÑseyyuÑ, taÑ te dukkhataraÑ siyÈ. 
 
 1824. Apare passa santÈpe, nadÊnu’panisevite. 
 SappÈ ajagarÈ nÈma, avisÈ te mahabbalÈ. 
 
 1825. Te manussaÑ migaÑ vÈpi, api mÈsannamÈgataÑ. 
 ParikkhipitvÈ bhogehi, vasa’mÈnenti attano. 
 
 1826. AÒÒepi kaÓhajaÔino, acchÈ nÈma aghammigÈ. 
 Na tehi puriso diÔÔho, rukkhamÈruyha muccati. 
 
 1827. SaÑghaÔÔayantÈ si~gÈni, tikkhaggÈ’tippahÈrino. 
 MahiÑsÈ vicarantettha, nadiÑ SotumbaraÑ pati. 
 
 1828. DisvÈ migÈnaÑ y|thÈnaÑ, gavaÑ saÒcarataÑ vane. 
 Dhenuva vacchagiddhÈva, kathaÑ Maddi karissasi. 
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 1829. DisvÈ sampatite ghore, dumaggesu plava~game. 
 AkhettaÒÒÈya te Maddi, bhavissate mahabbhayaÑ. 
 
 1830. YÈ tvaÑ sivÈya sutvÈna, muhuÑ uttasayÊ pure. 
 SÈ tvaÑ Va~ka’manuppattÈ, kathaÑ Maddi karissasi. 
 
 1831. ®hite majjhanhike kÈle, sannisinnesu pakkhisu. 
 SaÓateva brahÈraÒÒaÑ, tattha kiÑ gantumicchasÊti. 

 Tattha tamabravÊti taÑ suÓhaÑ abravi. Apare passa santÈpeti aÒÒepi 
santÈpe bhayajanake pekkha. NadÊnu’paniseviteti nadÊnaÑ upanisevite 
ÈsannaÔÔhÈne, nadÊk|le vasanteti attho. AvisÈti nibbisÈ. Api mÈsannanti 
ÈsannaÑ attano sarÊrasamphassaÑ Ègatanti attho. AghammigÈti aghakarÈ 
migÈ, dukkhÈvahÈ migÈti attho. NadiÑ SotumbaraÑ patÊti SotumbarÈya 
nÈma nadiyÈ tÊre. Y|thÈnanti y|thÈni, ayameva vÈ pÈÔho. Dhenuva 
vacchagiddhÈvÈti tava dÈrake apassantÊ vacchagiddhÈ dhenu viya kathaÑ 
karissasi. Va-kÈro panettha nipÈtamattova. Sampatiteti sampatante. Ghoreti 
bhÊsanake vir|pe. Plava~gameti makkaÔe. AkhettaÒÒÈyÈti araÒÒabh|mi-
akusalatÈya. Bhavissateti bhavissati1. SivÈya sutvÈnÈti si~gÈliyÈ saddaÑ 
sutvÈ. Muhunti punappunaÑ. UttasayÊti uttasasi. SaÓatevÈti nadati viya 
saÓantaÑ viya bhavissati. 
 
 1832. Tamabravi rÈjaputtÊ, MaddÊ sabba~gasobhanÈ. 
 YÈni etÈni akkhÈsi, vane paÔibhayÈni me. 
 SabbÈni abhisambhossaÑ, gacchaÒÒeva rathesabha. 
 
 1833. KÈsaÑ kusaÑ poÔakilaÑ usiraÑ muÒjapabbajaÑ. 
 UrasÈ panudahissÈmi, na’ssa hessÈmi dunnayÈ. 
 
 1834. Bah|hi vata cariyÈhi, kumÈrÊ vindate patiÑ. 
 Udarassuparodhena, gohanuveÔhanena ca. 
______________________________________________________________ 
 1. BhavitaÑ teti bhavissati te (SÊ, SyÈ, I) 
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 1835. Aggissa pÈricariyÈya, udakummujjanena ca. 
 VedhabyaÑ kaÔukaÑ loke, gacchaÒÒeva rathesabha. 
 
 1836. ApissÈ hoti appatto, ucchiÔÔhamapi bhuÒjituÑ. 
 Yo naÑ hatthe gahetvÈna, akÈmaÑ parikaÉÉhati. 
 VedhabyaÑ kaÔukaÑ loke, gacchaÒÒeva rathesabha. 
 
 1837. KesaggahaÓamukkhepÈ, bh|myÈ ca parisumbhanÈ. 
 DatvÈ ca no pakkamati, bahuÑ dukkhaÑ anappakaÑ. 
 VedhabyaÑ kaÔukaÑ loke, gacchaÒÒeva rathesabha. 
 
 1838. SukkacchavÊ vedhaverÈ, datvÈ subhagamÈnino. 
 AkÈmaÑ parikaÉÉhanti, ul|kaÒÒeva vÈyasÈ. 
 VedhabyaÑ kaÔukaÑ loke, gacchaÒÒeva rathesabha. 
 
 1839. Api ÒÈtikule phÊte, kaÑsapajjotane vasaÑ. 
 NevÈtivÈkyaÑ na labhe, bhÈt|hi sakhinÊhipi. 
 VedhabyaÑ kaÔukaÑ loke, gacchaÒÒeva rathesabha. 
 
 1840. NaggÈ nadÊ anudakÈ, naggaÑ raÔÔhaÑ arÈjakaÑ. 
 ItthÊpi vidhavÈ naggÈ, yassÈpi dasa bhÈtaro. 
 VedhabyaÑ kaÔukaÑ loke, gacchaÒÒeva rathesabha. 
 
 1841. Dhajo rathassa paÒÒÈÓaÑ, dh|mo paÒÒÈÓamaggino. 
 RÈjÈ raÔÔhassa paÒÒÈÓaÑ, bhattÈ paÒÒÈÓamitthiyÈ. 
 VedhabyaÑ kaÔukaÑ loke, gacchaÒÒeva rathesabha. 
 
 1842. YÈ daliddÊ daliddassa, aÉÉhÈ aÉÉhassa kittimÈ. 
 TaÑ ve devÈ pasaÑsanti, dukkaraÑ hi karoti sÈ. 
 
 1843. SÈmikaÑ anubandhissaÑ, sadÈ kÈsÈyavÈsinÊ. 
 PathabyÈpi abhijjantyÈ, vedhabyaÑ kaÔukitthiyÈ. 
 
 1844. Api sÈgarapariyantaÑ, bahuvittadharaÑ mahiÑ. 
 NÈnÈratanaparip|raÑ, nicche VessantaraÑ vinÈ. 
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 1845. KathaÑ nu tÈsaÑ hadayaÑ, sukharÈ vata itthiyo. 
 YÈ sÈmike dukkhitamhi, sukhamicchanti attano. 
 
 1846. Nikkhamante mahÈrÈje, SivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhane. 
 TamahaÑ anubandhissaÑ, sabbakÈmadado hi meti. 

 Tattha tamabravÊti bhikkhave MaddÊ raÒÒo vacanaÑ sutvÈ taÑ rÈjÈnaÑ 
abravi. Abhisambhossanti sahissÈmi adhivÈsessÈmi. PoÔakilanti 
poÔakilatiÓaÑ. PanudahissÈmÊti dvedhÈ katvÈ Vessantarassa purato 
gamissÈmi. UdarassuparodhenÈti upavÈsena khudÈdhivÈsena. 
GohanuveÔhanena cÈti visÈlakaÔiyo onatapassÈ ca itthiyo sÈmikaÑ labhantÊti 
katvÈ gohanunÈ kaÔiphalakaÑ koÔÔÈpetvÈ veÔhanena ca passÈni onÈmetvÈ 
kumÈrikÈ patiÑ labhati. KaÔukanti asÈtaÑ. GacchaÒÒevÈti gamissÈmiyeva. 

 ApissÈ hoti appattoti tassÈ vidhavÈya ucchiÔÔhakampi bhuÒjituÑ 
ananucchavikova. Yo nanti yo nÊcajacco taÑ vidhavaÑ anicchamÈnaÒÒeva 
hatthe gahetvÈ kaÉÉhati. KesaggahaÓamukkhepÈ, bh|myÈ ca 
parisumbhanÈti asÈmikaÑ itthiÑ hatthapÈdehi kesaggahaÓaÑ, ukkhepÈ, 
bh|miyaÑ pÈtananti etÈni avamaÒÒanÈni katvÈ atikkamanti. DatvÈ cÈti 
asÈmikÈya itthiyÈ evar|paÑ bahuÑ anappakaÑ dukkhaÑ parapuriso datvÈ 
ca no pakkamati1 nirÈsa~ko olokentova tiÔÔhati. 

 SukkacchavÊti nhÈnÊyacuÓÓena uÔÔhÈpitacchaviÓÓÈ2. VedhaverÈti 
vidhavitthikÈmÈ purisÈ. DatvÈti kiÒcideva appamattakaÑ dhanaÑ datvÈ. 
SubhagamÈninoti mayaÑ subhagÈti maÒÒÈmÈnÈ. AkÈmanti taÑ vidhavaÑ 
asÈmikaÑ akÈmaÑ. Ul|kaÒÒeva vÈyasÈti kÈkÈ viya-ul|kaÑ parikaÉÉhanti. 
KaÑsapajjotaneti suvaÓÓabhÈjanÈbhÈya3 pajjotante. Vasanti evar|pepi 
ÒÈtikule vasamÈnÈ. NevÈtivÈkyaÑ na labheti “ayaÑ itthÊ nissÈmikÈ, 
yÈvajÊvaÑ amhÈkaÒÒeva bhÈro jÈto”ti-ÈdÊni vacanÈni vadantehi bhÈt|hipi 
sakhinÊhipi ativÈkyaÑ garahavacanaÑ neva na labhati. PaÒÒÈÓanti 
pÈkaÔabhÈvakÈraÓaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Na ca pakkamati (SÊ, I) 
 2. UbbhattitacchavivaÓÓÈ (SyÈ) JÈtaka-®Ôha 4. 186 piÔÔhe passitabbaÑ. 
 3. SuvaÓÓÈbhÈya (SÊ, I) 
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 YÈ daliddÊ daliddassÈti deva kittisampannÈ yÈ itthÊ attano sÈmikassa 
daliddassa dukkhappattakÈle sayampi daliddÊ samÈnÈ dukkhÈva1 hoti, tassa 
aÉÉhakÈle teneva saddhiÑ aÉÉhÈ sukhappattÈ hoti, taÑ ve devÈ pasaÑsanti. 
AbhijjantyÈti abhijjantiyÈ2. Sacepi hi itthiyÈ sakalapathavÊ na bhijjati, tÈya 
sakalÈya pathaviyÈ sÈva issarÈ hoti, tathÈpi vedhabyaÑ3 kaÔukamevÈti attho. 
SukharÈ vata itthiyoti suÔÔhu kharÈ vata itthiyo. 
 
 1847. Tamabravi mahÈrÈjÈ, MaddiÑ sabba~gasobhanaÑ. 
 Ime te daharÈ puttÈ, JÈlÊ KaÓhÈjinÈ cubho. 
 Nikkhippa lakkhaÓe gaccha, mayaÑ te posayÈmaseti. 

 Tattha JÈlÊ KaÓhÈjinÈ cubhoti JÈlÊ ca KaÓhÈjinÈ cÈti ubho. NikkhippÈti 
ime nikkhipitvÈ gacchÈhÊti. 
 
 1848. Tamabravi rÈjaputtÊ, MaddÊ sabba~gasobhanÈ. 
 PiyÈ me puttakÈ deva, JÈlÊ KaÓhÈjinÈ cubho. 
 Tya’mhaÑ tattha ramessanti, araÒÒe jÊvasokinanti. 

 Tattha tya’mhanti te dÈrakÈ amhÈkaÑ tattha araÒÒe. JÊvasokinanti 
avigatasokÈnaÑ hadayaÑ ramayissantÊti attho. 
 
 1849. Tamabravi mahÈrÈjÈ, SivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhano. 
 SÈlÊnaÑ odanaÑ bhutvÈ, suciÑ maÑs|pasecanaÑ. 
 RukkhaphalÈni bhuÒjantÈ, kathaÑ kÈhanti dÈrakÈ. 
 
 1850. BhutvÈ satapale kaÑse, sovaÓÓe satarÈjike. 
 Rukkhapattesu bhuÒjantÈ, kathaÑ kÈhanti dÈrakÈ. 
 
 1851. KÈsiyÈni ca dhÈretvÈ, khomakoÔumbarÈni ca. 
 KusacÊrÈni dhÈrentÈ, kathaÑ kÈhanti dÈrakÈ. 
 
 1852. VayhÈhi pariyÈyitvÈ, sivikÈya rathena ca. 
 PattikÈ paridhÈvantÈ, tathaÑ kÈhanti dÈrakÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. SamÈnadukkhÈva (Ka) 2. AbhejjantyÈti abhejjantiyÈ (SÊ, I) 
 3. VedhabbaÑ (SÊ, I) 
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 1853. K|ÔÈgÈre sayitvÈna, nivÈte phusitaggaÄe. 
 SayantÈ rukkham|lasmiÑ, kathaÑ kÈlanti dÈrakÈ. 
 
 1854. Palla~kesu sayitvÈna, gonake cittasanthate. 
 SayantÈ tiÓasanthÈre, kathaÑ kÈhanti dÈrakÈ. 
 
 1855. Gandhakena vilimpitvÈ, agarucandanena ca. 
 RajojallÈni dhÈrentÈ, kathaÑ kÈhanti dÈrakÈ. 
 
 1856. CÈmaramorahatthehi, bÊjita~gÈ sukhedhitÈ. 
 PhuÔÔh1 ÉaÑsehi makasehi, kathaÑ kÈhanti dÈrakÈti. 

 Tattha palasate kaÑseti palasatena katÈya kaÒcanapÈtiyÈ. Gonake 
cittasanthateti mahÈpiÔÔhiyaÑ kÈÄakojave ceva vicittake santhare ca. 
CÈmaramorahatthehÊti cÈmarehi ceva morahatthehi ca bÊita~gÈ. 

 EvaÑ tesaÑ sallapantÈnaÒÒeva ratti vibhÈyi, s|riyo uggaÒchi. 
MahÈsattassa catusindhavayuttaÑ ala~katarathaÑ ÈnetvÈ rÈjadvÈre 
ÔhapayiÑsu. MaddÊpi sassusasure vanditvÈ sesitthiyo apaloketvÈ dve putte 
ÈdÈya Vessantarato paÔhamataraÑ gantvÈ rathe aÔÔhÈsi. TamatthaÑ 
pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1857. “Tamabravi rÈjaputtÊ, MaddÊ sabba~gasobhanÈ. 
 MÈ deva paridevesi mÈ ca tvaÑ vimano ahu. 
 YathÈ mayaÑ bhavissÈma, tathÈ hessanti dÈrakÈ. 
 
 1858. IdaÑ vatvÈna pakkÈmi, MaddÊ sabba~gasobhanÈ. 
 Sivimaggena anvesi, putte ÈdÈya lakkhaÓÈ”ti. 

 Tattha sivimaggenÈti SiviraÒÒo gantabbamaggena. AnvesÊti taÑ 
agamÈsi, pÈsÈdÈ otaritvÈ rathaÑ abhiruhÊti attho. 
 
 1859. Tato Vessantaro rÈjÈ, dÈnaÑ datvÈna khattiyo. 
 Pitu mÈtu ca vanditvÈ, katvÈ ca naÑ padakkhiÓaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. DaÔÔhÈ (SÊ, I) 
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 1860. CatuvÈhiÑ rathaÑ yuttaÑ, sÊghamÈruyha sandanaÑ. 
 ŒdÈya puttadÈraÒca, Va~kaÑ pÈyÈsi pabbatanti. 

 Tattha tatoti bhikkhave tassÈ MaddiyÈ rathaÑ abhiruhitvÈ ÔhitakÈle. 
DatvÈti hiyyo1 dÈnaÑ datvÈ. KatvÈ ca naÑ padakkhiÓanti padakkhiÓaÒja 
katvÈ. Nanti nipÈtamattaÑ. 
 
 1861. Tato Vessantaro rÈjÈ, yenÈsi bahuko jano. 
 Œmanta kho taÑ gacchÈma, arogÈ hontu ÒÈtayoti. 

 Tassattho–bhikkhave tato Vessantaro rÈjÈ yattha “VessantaraÑ 
rÈjÈnaÑ passissÈmÈ”ti bahuko jano Ôhito Èsi, tattha rathaÑ pesetvÈ 
mahÈjanaÑ Èpucchanto “Èmanta kho taÑ gacchÈma, arogÈ hontu ÒÈtayo”ti 
Èha. Tattha tanti nipÈtamattaÑ. Bhikkhave tato Vessantaro rÈjÈ ÒÈtake Èha 
“tumhe ÈmantetvÈ mayaÑ gacchÈma, tumhe sukhitÈ hotha nidukkhÈ”ti. 

 EvaÑ mahÈsatto mahÈjanaÑ ÈmantetvÈ “appamattÈ hotha, dÈnÈdÊni 
puÒÒÈni karothÈ”ti tesaÑ ovaditvÈ pakkÈmi. Gacchante pana bodhisatte 
mÈtÈ “putto me dÈnavittako dÈnaÑ det|”ti ÈbharaÓehi saddhiÑ 
sattaratanap|rÈni sakaÔÈni ubhosu passesu pesesi. Sopi attano 
kÈyÈruÄhameva ÈbharaÓabhaÓÉaÑ omuÒcitvÈ sampattayÈcakÈnaÑ aÔÔhÈrasa 
vÈre datvÈ avasesaÑ sabbaÑ adÈsi. So nagarÈ nikkhamitvÈ ca nivattitvÈ 
oloketukÈmo ahosi. Athassa manaÑ paÔicca rathappamÈÓaÔÔhÈne 
mahÈpathavÊ bhijjitvÈ kulÈlacakkaÑ viya parivattitvÈ rathaÑ 
nagarÈbhimukhaÑ akÈsi. So mÈtÈpit|naÑ vasanaÔÔhÈnaÑ olokesi. Tena 
kÈraÓena2 pathavÊkampo ahosi. Tena vuttaÑ– 

 “NikkhamitvÈna nagarÈ, nivattitvÈ vilokite. 
 TadÈpi pathavÊ kampi, SineruvanavaÔaÑsakÈ”ti3. 
______________________________________________________________ 
 1. Bhiyyo (SÊ, I) 2. KÈruÒÒena (SÊ, SyÈ, I) 3. Khu 4. 393 piÔÔhe. 
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 SayaÑ pana oloketvÈ Maddimpi olokÈpetuÑ gÈthamÈha– 
 
 1862. “I~gha Maddi nisÈmehi, rammar|paÑva dissati. 
 ŒvÈsaÑ1 siviseÔÔhassa, pettikaÑ bhavanaÑ mamÈ”ti. 

 Tattha nisÈmehÊti olokehi. 

 Atha mahÈsatto sahajÈte saÔÔhisahassa-amacce ca sesajanaÒca 
nivattÈpetvÈ rathaÑ pÈjento MaddiÑ Èha “bhadde sace pacchato yÈcakÈ 
Ègacchanti, upadhÈreyyÈsÊ”ti. SÈpi olokentÊ nisÊdi. Athassa sattasatakaÑ 
mahÈdÈnaÑ sampÈpuÓituÑ asakkontÈ cattÈro brÈhmaÓÈ nagaraÑ ÈgantvÈ 
“kuhiÑ Vessantaro rÈjÈ”ti pucchitvÈ “dÈnaÑ datvÈ gato”ti vutte “kiÒci 
gahetvÈ gato”ti pucchitvÈ “rathenagato”ti sutvÈ “asse naÑ yÈcissÈmÈ”ti 
anubandhiÑsu. Atha MaddÊ te Ègacchante disvÈ “yÈcakÈ Ègacchanti devÈ”ti 
Èrocesi. MahÈsatto rathaÑ Ôhapesi. Te ÈgantvÈ asse yÈciÑsu. MahÈsatto asse 
adÈsi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1863. “TaÑ brÈhmaÓÈ anvagamuÑ, te naÑ asse ayÈcisuÑ. 
 YÈcito paÔipÈdesi, catunnaÑ caturo haye”ti. 

 Assesu pana dinnesu rathadhuraÑ ÈkÈseyeva aÔÔhÈsi. Atha brÈhmaÓesu 
gatamattesuyeva cattÈro devaputtÈ rohiccamigavaÓÓena ÈgantvÈ 
rathadhuraÑ sampaÔicchitvÈ agamaÑsu. MahÈsatto tesaÑ devaputtabhÈvaÑ 
ÒatvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 1864. “I~gha Maddi nisÈmehi, cittar|paÑva dissati. 
 MigarohiccavaÓÓena2, dakkhiÓassÈ vahanti man”ti. 

 Tattha dakkhiÓassÈti susikkhitÈ assÈ viya maÑ vahanti. 

 Atha naÑ evaÑ gacchantaÑ aparo brÈhmaÓo ÈgantvÈ rathaÑ yÈci. 
MahÈsatto puttadÈraÑ otÈretvÈ tassa rathaÑ adÈsi. Rathe pana dinne 
devaputtÈ antaradhÈyiÑsu. Rathassa dinnabhÈvaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
______________________________________________________________ 
 1. ŒvÈso (SÊ, SyÈ, I) 2. MigÈ rohitavaÓÓena (SyÈ) 

 



 JÈtakaÔÔhakathÈ 283 

 1865. “Athettha paÒcamo ÈgÈ, so taÑ rathamayÈcatha. 
 Tassa taÑ yÈcito’dÈsi, na cassu’pahato mano. 
 
 1866. Tato Vessantaro rÈjÈ, oropetvÈ sakaÑ janaÑ. 
 AssÈsayi assarathaÑ, brÈhmaÓassa dhanesino”ti. 

 Tattha athetthÈti atha tasmiÑ vane. Na cassu’pahato manoti na cassa 
mano olÊno. AssÈsayÊti paritosento niyyÈdesi. 

 Tato paÔÔhÈya pana te sabbepi pattikÈva ahesuÑ. Atha mahÈsatto 
MaddiÑ avoca– 
 
 1867. “TvaÑ Maddi kaÓhaÑ gaÓhÈhi, lahu esÈ kaniÔÔhikÈ. 
 AhaÑ JÈliÑ gahessÈmi garuko bhÈtiko hi so”ti. 

 EvaÒca pana vatvÈ ubhopi khattiyÈ dve dÈrake a~kenÈdÈya 
pakkamiÑsu. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1868. “RÈjÈ kumÈramÈdÈya, rÈjaputtÊ ca dÈrikaÑ. 
 SammodamÈnÈ pakkÈmuÑ, aÒÒamaÒÒaÑ piyaÑvadÈ”ti. 
 

DÈnakaÓÉavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
VanapavesanakaÓÉavaÓÓanÈ 

 Te paÔipathaÑ Ègacchante manusse disvÈ “kuhiÑ Va~kapabbato”ti 
pucchanti. ManussÈ “d|re”ti vadanti. Tena vuttaÑ– 
 
 1869. “Yadi keci manujÈ enti, anumagge paÔipathe. 
 MaggaÑ te paÔipucchÈma, ‘kuhiÑ Va~katapabbato’. 
 
 1870. Te tattha amhe passitvÈ, kalunaÑ paridevayuÑ. 
 DukkhaÑ te paÔivedenti, d|re Va~katapabbato”ti. 

 Maggassa ubhosu passesu vividhaphaladhÈrino rukkhe disvÈ dÈrakÈ 
kandanti. MahÈsattassÈnubhÈvena phaladhÈrino rukkhÈ onamitvÈ  
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hatthasamphassaÑ1 Ègacchanti. Tato supakkaphalÈphalÈni uccinitvÈ tesaÑ 
deti. TaÑ disvÈ MaddÊ acchariyaÑ pavedesi. Tena vuttaÑ– 
 
 1871. “Yadi passanti pavane, dÈrakÈ phaline2 dume. 
 TesaÑ phalÈnaÑ hetumhi, uparodanti dÈrakÈ. 
 
 1872. Rodante dÈrake disvÈ, ubbiddhÈ3 vipulÈ dumÈ. 
 SayamevonamitvÈna, upagacchanti dÈrake. 
 
 1873. IdaÑ accherakaÑ disvÈ, abbhutaÑ lomahaÑsanaÑ. 
 SÈdhukÈraÑ pavattesi, MaddÊ sabba~gasobhanÈ. 
 
 1874. AccheraÑ vata lokasmiÑ, abbhutaÑ lomahaÑsanaÑ. 
 Vessantarassa tejena, sayamevonatÈ dumÈ”ti. 

 Jetuttaranagarato SuvaÓÓagiritÈlo nÈma pabbato paÒca yojanÈni, kato 
KontimÈrÈ nÈma nadÊ paÒca yojanÈni, tato AÒcaragiri4 nÈma pabbato paÒca 
yojanÈni, tato DunniviÔÔhabrÈhmaÓagÈmo5 nÈma paÒca yojanÈni, tato 
MÈtulanagaraÑ dasa yojanÈni. Iti taÑ maggaÑ Jetuttaranagarato 
tiÑsayojanaÑ hoti. DevatÈ taÑ maggaÑ saÑkhipiÑsu. Te ekadivaseneva 
MÈtulanagaraÑ pÈpuÓiÑsu. Tena vuttaÑ– 
 
 1875. “Sa~khapiÑsu pathaÑ yakkhÈ, anukampÈya dÈrake. 
 Nikkhantadivaseneva, CetaraÔÔhaÑ upÈgamun”ti. 

 UpagacchÈntÈ ca pana Jetuttaranagarato pÈtarÈsasamaye nikkhamitvÈ 
sÈyanhasamaye CetaraÔÔhe MÈtulanagaraÑ pattÈ. TamatthaÑ pakÈsento 
SatthÈ Èha– 
 
 1876. “Te gantvÈ dÊghamaddhÈnaÑ, CetaraÔÔhaÑ upÈgamuÑ. 
 IddhaÑ phÊtaÑ janapadaÑ, bahumaÑsasurodanan”ti. 

 TadÈ MÈtulanagare saÔÔhi khattiyasahassÈni vasanti. MahÈsatto 
antonagaraÑ apavisitvÈ nagaradvÈreyeva sÈlÈyaÑ nisÊdi. Athassa 
______________________________________________________________
 1. HatthapÈsaÑ (SÊ, I) 2. Phalite (SÊ, SyÈ, I)  
 3. UbbiggÈ (SÊ, SyÈ, I) 4. AÒjanÈgiri (SyÈ), ŒraÒjaragiri (SÊ, I)  
 5. TuÓÓavithanÈÄidaÓÉabrÈhmaÓagÈmo (SyÈ) 
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MaddÊ bodhisattassa pÈdesu rajaÑ puÒchitvÈ pÈde sambÈhitvÈ 
“Vessantarassa ÈgatabhÈvaÑ jÈnÈpessÈmÊ”ti sÈlÈto nikkhamitvÈ tassa 
cakkhupathe sÈlÈdvÈre aÔÔhÈsi. NagaraÑ pavisantiyo ca nikkhamantiyo ca 
itthiyo taÑ disvÈ parivÈresuÑ. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1877. “Cetiyo parivÈriÑsu, disvÈ lakkhaÓamÈgataÑ. 
 SukhumÈlÊ vata ayyÈ, pattikÈ paridhÈvati. 
 
 1878. VayhÈhi pariyÈyitvÈ, sivikÈya rathena ca. 
 SÈ’jja MaddÊ araÒÒasmiÑ, pattikÈ paridhÈvatÊ”ti. 

 Tattha lakkhaÓamÈgatanti lakkhaÓasampannaÑ MaddiÑ ÈgataÑ. 
ParidhÈvatÊti evaÑ sukhumÈlÊ hutvÈ pattikÈva vicarati. PariyÈyitvÈti 
Jetuttaranagare vicaritvÈ. SivikÈyÈti suvaÓÓasivikÈya. 

 MahÈjano MaddiÑ ca VessantaraÒca dve putte cassa anÈthÈgamanena 
Ègate disvÈ gantvÈ rÈj|naÑ Ècikkhi. SaÔÔhisahassÈ rÈjÈno rodantÈ 
paridevantÈ tassa santikaÑ ÈgamaÑsu. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1879. “TaÑ disvÈ cetapÈmokkhÈ, rodamÈnÈ upÈgamuÑ. 
 Kacci nu deva kusalaÑ, kacci deva anÈmayaÑ. 
 Kacci pitÈ arogo te, SivÊnaÑ ca anÈmayaÑ. 
 
 1880. Ko te balaÑ mahÈrÈja, ko nu te rathamaÓÉalaÑ. 
 Anassako arathako, dÊghamaddhÈnamÈgato. 
 KaccÈ’mittehi pakato, anuppatto’si’maÑ disan”ti. 

 Tattha disvÈti d|ratova passitvÈ. CetapÈmokkhÈti cetarÈjÈno. 
UpÈgamunti upasa~kamiÑsu. Kusalanti ÈrogyaÑ. AnÈmayanti 
niddukkhabhÈvaÑ. Ko te balanti kuhiÑ tava balakÈyo. RathamaÓÉalanti 
yenÈsi rathena Ègato, so kuhinti pucchanti. Anassakoti assavirahito. 
Arathakoti ayÈnako. DÊghamaddhÈnamÈgatoti dÊghamaggaÑ Ègato. Pakatoti 
abhibh|to. 
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 Atha nesaÑ mahÈsatto attano ÈgatÈkÈraÓaÑ kathento Èha– 
 
 1881. “KusalaÑ ceva me sammÈ, atho sammÈ anÈmayaÑ. 
 Atho pitÈ arogo me, SivÊnaÑ ca anÈmayaÑ. 
 
 1882. AhaÒhi kuÒjaraÑ dajjaÑ, ÊsÈdantaÑ ur|ÄhavaÑ. 
 KhettaÒÒuÑ sabbayuddhÈnaÑ, sabbasetaÑ gajuttamaÑ. 
 
 1883. PaÓÉukambalasaÒchannaÑ, pabhinnaÑ sattumaddanaÑ. 
 DantiÑ savÈlabÊjaniÑ, setaÑ kelÈsasÈdisaÑ. 
 
 1884. SasetacchattaÑ sa-upÈdheyyaÑ, sÈthabbanaÑ sahatthipaÑ. 
 AggayÈnaÑ rÈjavÈhiÑ, brÈhmaÓÈnaÑ adÈsa’haÑ. 
 
 1885. TasmiÑ me sivayo kuddhÈ, pitÈ cupahatomano. 
 Avaruddhasi maÑ rÈjÈ, Va~kaÑ gacchÈmi pabbataÑ. 
 OkÈsaÑ sammÈ jÈnÈtha, vane yattha vasÈmase”ti. 

 Tattha tasmiÑ meti tasmiÑ kÈraÓe mayhaÑ sivayo kuddhÈ. 
Upahatomanoti upahatacitto kuddhova maÑ raÔÔhÈ pabbÈjesi. YatthÈti 
yasmiÑ vane mayaÑ vaseyyÈma, tattha vasanokÈsaÑ jÈnÈthÈti. 

 Te rÈjÈno ÈhaÑsu– 
 
 1886. “SvÈgataÑ te mahÈrÈja, atho te adurÈgataÑ. 
 Issarosi anuppatto, yaÑ idhatthi pavedaya. 
 
 1887. SÈkaÑ bhisaÑ madhuÑ maÑsaÑ, suddhaÑ sÈlÊnamodanaÑ. 
 ParibhuÒja mahÈrÈja, pÈhuno no’si Ègato”ti. 

 Tattha pavedayÈti kathehi, sabbaÑ paÔiyÈdetvÈ dassÈma. Bhisanti 
bhisam|laÑ, yaÑkiÒci kandajÈtaÑ vÈ. 

 Vessantaro Èha– 
 
 1888. “PaÔiggahitaÑ yaÑ dinnaÑ, sabbassa agghiyaÑ kataÑ. 
 Avaruddhasi maÑ rÈjÈ, Va~kaÑ gacchÈmi pabbataÑ. 
 OkÈsaÑ sammÈ jÈnÈtha, vane yattha vasÈmase”ti. 
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 Tattha paÔiggahitanti sabbametaÑ tumhehi dinnaÑ mayÈ ca 
paÔiggahitameva hotu, sabbassa tumhehi mayhaÑ agghiyaÑ nivedanaÑ 
kataÑ. RÈjÈ pana maÑ avaruddhasi raÔÔhÈ pabbÈjesi, tasmÈ Va~kameva 
gamissÈmi, tasmiÑ me araÒÒe vasanaÔÔhÈnaÑ jÈnÈthÈti. 

 Te rÈjÈno ÈhaÑsu– 
 
 1889. “Idheva tÈva acchassu, CetaraÔÔhe rathesabha. 
 YÈva cetÈ gamissanti, raÒÒo santika yÈcituÑ. 
 
 1890. NijjhÈpetuÑ mahÈrÈjaÑ, SivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhanaÑ. 
 TaÑ taÑ cetÈ purakkhatvÈ, patÊtÈ laddhapaccayÈ. 
 parivÈretvÈna gacchanti, evaÑ jÈnÈhi khattiyÈ”ti. 

 Tattha raÒÒo santika yÈcitunti raÒÒo santikaÑ yÈcanatthÈya gamissanti. 
NijjhÈpetunti tumhÈkaÑ niddosabhÈvaÑ jÈnÈpetuÑ. LaddhapaccayÈti 
laddhapatiÔÔhÈ. GacchantÊti gamissanti. 

 MahÈsatto Èha– 
 
 1891. “MÈ vo ruccittha gamanaÑ, raÒÒo santika yÈcituÑ. 
 NijjhÈpetuÑ mahÈrÈjaÑ, rÈjÈpi tattha nissaro. 
 
 1892. AccuggatÈ hi sivayo, balaggÈ negamÈ ca ye. 
 Te vidhaÑsetumicchanti1, rÈjÈnaÑ mama kÈraÓÈ”ti. 

 Tattha tatthÈti tasmiÑ mama niddosabhÈvaÑ nijjhÈpane rÈjÈpi anissaro. 
AccuggatÈti atikuddhÈ. BalaggÈti balakÈyo. VidhaÑsetunti rajjato 
nÊharituÑ. RÈjÈnanti rÈjÈnampi. 

 Te rÈjÈno ÈhaÑsu– 
 
 1893. “Sace esÈ pavattettha, raÔÔhasmiÑ raÔÔhavaÉÉhana. 
 Idheva rajjaÑ kÈrehi, cetehi parivÈrito. 
 
 1894. IddhaÑ phÊtaÒcidaÑ raÔÔhaÑ, iddho janapado mahÈ. 
 MatiÑ karohi tvaÑ deva, rajjassa manusÈsitun”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. PadhaÑsetumicchanti (SÊ, SyÈ, I, Ka) 
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 Tattha sace esÈ pavattetthÈti sace etasmiÑ raÔÔhe esÈ pavatti. Rajjassa 
manusÈsitunti rajjaÑ samanusÈsituÑ, ayameva vÈ pÈÔho. 

 Vessantaro Èha– 
 
 1895. “Na me chando mati atthi, rajjassa anusÈsituÑ. 
 PabbÈjitassa raÔÔhasmÈ, CetaputtÈ suÓÈtha me. 
 
 1896. AtuÔÔhÈ sivayo ÈsuÑ, balaggÈ negamÈ ca ye. 
 PabbÈjitassa raÔÔhasmÈ, cetÈ rajje’bhisecayuÑ. 
 
 1897. Asammodiyampi vo assa, accantaÑ mama kÈraÓÈ. 
 SivÊhi bhaÓÉanaÑ cÈpi, viggaho me na ruccati. 
 
 1898. Athassa bhaÓÉanaÑ ghoraÑ, sampahÈro anappako. 
 Ekassa kÈraÓÈ mayhaÑ, hiÑseyya bahuko jano1. 
 
 1899. PaÔiggahitaÑ yaÑ dinnaÑ, sabbassa agghiyaÑ kataÑ. 
 Avaruddhasi maÑ rÈjÈ, Va~kaÑ gacchÈmi pabbataÑ. 
 OkÈsaÑ sammÈ jÈnÈtha, vane yattha vasÈmase”ti. 

 Tattha cetÈ rajje’bhisecayunti CetaraÔÔhavÈsino kira VessantaraÑ rajje 
abhisiÒciÑs|ti tumhÈkampi te atuÔÔhÈ ÈsuÑ. Asammodiyanti asÈmaggiyaÑ. 
AssÈti bhaveyya. AthassÈti atha mayhaÑ ekassa kÈraÓÈ tumhÈkaÑ 
bhaÓÉanaÑ bhavissatÊti. 

 EvaÑ mahÈsatto anekapariyÈyena yÈcitopi rajjaÑ na icchi. Athassa te 
CetarÈjÈno mahantaÑ sakkÈraÑ kariÑsu. So nagaraÑ pavisituÑ na icchi. 
Atha naÑ sÈlameva ala~karitvÈ sÈÓiyÈ parikkhepaÑ katvÈ mahÈsayanaÑ 
paÒÒÈpetvÈ sabbe ÈrakkhaÑ kariÑsu. So ekarattiÑ tehi sa~gahitÈrakkho 
sÈlÈyaÑ sayitvÈ punadivase pÈtova nhatvÈ nÈnaggarasabhojanaÑ bhuÒjitvÈ 
tehi parivuto nikkhami. SaÔÔhisahassÈ khattiyÈ tena saddhiÑ 
pannarasayojanamaggaÑ gantvÈ vanadvÈre ÔhatvÈ purato 
pannarasayojanamaggaÑ ÈcikkhantÈ ÈhaÑsu– 
______________________________________________________________ 
 1. HiÑseyyuÑ bahuke jane (SÊ, I) 
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 1900. “Taggha te mayamakkhÈma, yathÈpi kusalÈ tathÈ. 
 RÈjisÊ yattha sammanti, ÈhutaggÊ samÈhitÈ. 
 
 1901. Esa selo mahÈrÈja, pabbato GandhamÈdano. 
 Yattha tvaÑ saha puttehi, saha bhariyÈya ca’cchasi. 
 
 1902. TaÑ cetÈ anusÈsiÑsu, assunettÈ rudaÑmukhÈ. 
 Ito gaccha mahÈrÈja, ujuÑ yenuttarÈmukho. 
 
 1903. Atha dakkhisi bhaddante, VepullaÑ nÈma pabbataÑ. 
 NÈnÈdumagaÓÈkiÓÓaÑ, sÊtacchÈyaÑ manoramaÑ. 
 
 1904. Tamatikkamma bhaddante, atha dakkhisi ÈpagaÑ. 
 NadiÑ KetumatiÑ nÈma, gambhÊraÑ girigabbharaÑ. 
 
 1905. PuthulomamacchÈkiÓÓaÑ, supatitthaÑ mahodakaÑ. 
 Tattha nhatvÈ pivitvÈ ca, assÈsetvÈ saputtake. 
 
 1906. Atha dakkhisi bhaddante, nigrodhaÑ madhuvipphalaÑ. 
 Rammake sikhare jÈtaÑ, sÊtacchÈyaÑ manoramaÑ. 
 
 1907. Atha dakkhisi bhaddante, NÈÄikaÑ nÈma pabbataÑ. 
 NÈnÈdijagaÓÈkiÓÓaÑ, selaÑ kimpurisÈyutaÑ. 
 
 1908. Tassa uttarapubbena, Mucalindo nÈma so saro. 
 PuÓÉarÊkehi saÒchanno, setasogandhikehi ca. 
 
 1909. So vanaÑ meghasa~kÈsaÑ, dhuvaÑ haritasaddalaÑ. 
 SÊhovÈmisapekkhÊva, vanasaÓÉaÑ vigÈhaya. 
 Puppharukkhehi saÒchannaÑ, phalarukkhehi c|bhayaÑ. 
 
 1910. Tattha bindussarÈ vagg|, nÈnÈvaÓÓÈ bah| dijÈ. 
 K|jantamupak|janti, utusaÑpupphite dume. 
 
 1911. GantvÈ girividuggÈnaÑ, nadÊnaÑ pabhavÈni ca. 
 So dakkhisi pokkharaÓiÑ, karaÒjakakudhÈyutaÑ. 
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 1912. PuthulomamacchÈkiÓÓaÑ, supatitthaÑ mahodakaÑ. 
 SamaÑ ca caturaÑsaÒca, sÈduÑ appaÔigandhiyaÑ. 
 
 1913. TassÈ uttarapubbena, paÓÓasÈlaÑ amÈpaya. 
 PaÓÓasÈlaÑ amÈpetvÈ, uÒchÈcariyÈya ÊhathÈ”ti. 

 Tattha rÈjisÊti rÈjÈno hutvÈ pabbajitÈ. SamÈhitÈti ekaggacittÈ. EsÈti 
dakkhiÓahatthaÑ ukkhipitvÈ iminÈ pabbatapÈdena gacchathÈti ÈcikkhantÈ 
vadanti. AcchasÊti vasissasi. Œpaganti udakavÈhanadi-ÈvaÔÔaÑ1. 
Girigabbharanti girÊnaÑ kucchito pavattaÑ. Madhuvipphalanti 
madhuraphalaÑ. Rammaketi ramaÓÊye. KimpurisÈyutanti kimpurisehi 
ÈyutaÑ parikiÓÓaÑ. Setasogandhikehi cÈti nÈnappakÈrehi setuppalehi ceva 
sogandhikehi ca saÒchanno. sÊhovÈmisapekkhÊvÈti ÈmisaÑ pekkhantosÊho 
viya. 

 BindussarÈti sampiÓÉitassarÈ. Vagg|ti madhurassarÈ. 
K|jantamupak|jantÊti paÔhamaÑ k|jamÈnaÑ pakkhiÑ pacchÈ upak|janti. 
UtusaÑpupphite dumeti utusamaye pupphite dume nilÊyitvÈ2 k|jantaÑ 
upak|janti. So dakkhisÊti3 so tvaÑ passissasÊti attho. KaraÒjakakudhÈyutanti 
karaÒjarukkhehi ca kakudharukkhehi ca samparikiÓÓaÑ. AppaÔigandhiyanti 
paÔik|lagandhavirahi taÑ madhurodakaparikiÓÓaÑ 
nÈnappakÈrapadumuppalÈdÊhi saÒchannaÑ. PaÓÓasÈlaÑ amÈpayÈti 
paÓÓasÈlaÑ mÈpeyyÈsi. AmÈpetvÈti mÈpetvÈ. UÒchÈcariyÈya ÊhathÈti atha 
tumhe deva uÒchÈcariyÈya yÈpentÈ appamattÈ Êhatha, ÈraddhavÊriyÈ hutvÈ 
vihareyyÈthÈti attho. 

 EvaÑ te rÈjÈno tassa pannarasayojanamaggaÑ ÈcikkhitvÈ taÑ 
uyyojetvÈ Vessantarassa antarÈyabhayassa vinodanatthaÑ “mÈ kocideva 
paccÈmitto okÈsaÑ labheyyÈ”ti cintetvÈ ekaÑ byattaÑ susikkhitaÑ 
CetaputtaÑ ÈmantetvÈ “tvaÑ gacchante ca Ègacchante ca pariggaÓhÈhÊ”ti 
vanadvÈre ÈrakkhaÓatthÈya ÔhapetvÈ sakanagaraÑ gamiÑsu4. Vessantaropi 
saputtadÈro GandhamÈdanapabbataÑ patvÈ taÑ divasaÑ tattha vasitvÈ tato 
uttarÈbhimukho VepullapabbatapÈdena gantvÈ KetumatiyÈ nÈma nadiyÈ tÊre 
nisÊditvÈ vanacarakena dinnaÑ madhumaÑsaÑ5 khÈditvÈ tassa 
suvaÓÓas|ciÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Œpakanti ÈpagaÑ udakavÈhikaÑ nadiÑ (SÊ), Èpakanti nadiÑ ÈpaÑ (I) 
 2. NisÊditvÈ (I, Ka) 3. So addasÈti (SyÈ, Ka)  
 4. ŒgamiÑsu (Ka) 5. MadhuramaÑsaÑ (SyÈ, Ka) 
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datvÈ tattha nhatvÈ pivitvÈ paÔippassaddhadaratho nadito uttaritvÈ 
sÈnupabbatasikhare Ôhitassa nigrodhassa m|le thokaÑ nisÊditvÈ 
nigrodhaphalÈni khÈditvÈ uÔÔhÈya gacchanto NÈÄikaÑ nÈma pabbataÑ patvÈ 
taÑ pariharanto MucalindasaraÑ gantvÈ sarassa tÊrena pubbuttarakaÓÓaÑ 
patvÈ ekapadikamaggena vanaghaÔaÑ pavisitvÈ taÑ atikkamma 
girividuggÈnaÑ nadippabhavÈnaÑ purato caturaÑsapokkharaÓiÑ pÈpuÓi. 

 TasmiÑ khaÓe Sakko Èvajjento “mahÈsatto HimavantaÑ paviÔÔho”ti 
ÒatvÈ “tassa vasanaÔÔhÈnaÑ laddhuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ VissakammaÑ 
pakkosÈpetvÈ “gaccha tÈta tvaÑ Va~kapabbatakucchimhi ramaÓÊye ÔhÈne 
assamapadaÑ mÈpetvÈ ehÊ”ti pesesi. So “sÈdhu devÈ”ti devalokato otaritvÈ 
tattha dve paÓÓasÈlÈyo dve ca~kame rattiÔÔhÈnadivÈÔÔhÈnÈni ca mÈpetvÈ 
ca~kamakoÔiyaÑ tesu tesu ÔhÈnesu nÈnÈphaladhare rukkhe ca kadalivanÈni 
ca dassetvÈ sabbe pabbajitaparikkhÈre paÔiyÈdetvÈ “ye keci pabbajitukÈmÈ, 
te ime gaÓhant|”ti akkhÈrÈni likhitvÈ amanusse ca bheravasadde 
migapakkhino ca paÔikkamÈpetvÈ sakaÔÔhÈnameva gato. 

 MahÈsatto ekapadikamaggaÑ disvÈ “pabbajitÈnaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ 
bhavissatÊ”ti MaddiÑ ca putte ca assamapadadvÈre ÔhapetvÈ assamapadaÑ 
pavisitvÈ akkhÈrÈni oloketvÈ “Sakkenamhi diÔÔho”ti ÒatvÈ1 paÓÓasÈlaÑ 
pavisitvÈ khaggaÒca dhanuÒca apanetvÈ sÈÔake omuÒcitvÈ rattavÈkacÊraÑ 
nivÈsetvÈ ajinacammaÑ aÑse katvÈ jaÔÈmaÓÉalaÑ bandhitvÈ isivesaÑ 
gahetvÈ kattaradaÓÉaÑ ÈdÈya paÓÓasÈlato nikkhamitvÈ pabbajitasiriÑ 
samubbahanto2 “aho sukhaÑ aho sukhaÑ pabbajjÈ me adhigatÈ”ti udÈnaÑ 
udÈnetvÈ ca~kamaÑ Èruyha aparÈparaÑ ca~kamitvÈ Paccekabuddhasadisena 
upasamena puttadÈrÈnaÑ santikaÑ agamÈsi. MaddÊpi mahÈsattassa pÈdesu 
patitvÈ roditvÈ teneva saddhiÑ assamapadaÑ pavisitvÈ attano paÓÓasÈlaÑ 
gantvÈ isivesaÑ gaÓhi. PacchÈ puttepi tÈpasakumÈrake kariÑsu. CattÈro 
khattiyÈ Va~kapabbatakucchimhi vasiÑsu. Atha MaddÊ mahÈsattaÑ varaÑ 
yÈci “deva tumhe phalÈphalatthÈya vanaÑ ÈgantvÈ putte gahetvÈ idheva 
hotha, ahaÑ phalÈphalaÑ ÈharissÈmÊ”ti. Tato paÔÔhÈya sÈ araÒÒato 
phalÈphalÈni ÈharitvÈ tayo jane paÔijaggati. 
______________________________________________________________ 
 1. Sakkena dinnosmÊti SakkadattiyabhÈvaÑ ÒatvÈ (Ka) 2. SamuÔÔhahanto (SyÈ, Ka) 
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 Bodhisattopi taÑ varaÑ yÈci “bhadde Maddi mayaÑ ito paÔÔhÈya 
pabbajitÈ nÈma, itthÊ ca nÈma brahmacariyassa malaÑ, ito paÔÔhÈya akÈle 
mama santikaÑ mÈ ÈgacchÈhÊ”ti. SÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchi. MahÈsattassa 
mettÈnubhÈvena samantÈ tiyojane sabbe tiracchÈnÈpi aÒÒamaÒÒaÑ 
mettacittaÑ paÔilabhiÑsu. MaddÊdevÊpi pÈtova uÔÔhÈya 
pÈnÊyaparibhojanÊyaÑ upaÔÔhÈpetvÈ mukhodakaÑ ÈharitvÈ dantakaÔÔhaÑ 
datvÈ assamapadaÑ sammajjitvÈ dve putte pitu santike ÔhapetvÈ 
pacchikhaÓitti-a~kusahatthÈ araÒÒaÑ pavisitvÈ vanam|laphalÈphalÈni ÈdÈya 
pacchiÑ p|retvÈ sÈyanhasamaye araÒÒato ÈgantvÈ paÓÓasÈlÈya phalÈphalaÑ 
ÔhapetvÈ nhatvÈ putte nhÈpesi. Atha cattÈropi janÈ paÓÓasÈlÈdvÈre nisÊditvÈ 
phalÈphalaÑ paribhuÒjanti. Tato MaddÊ putte gahetvÈ attano paÓÓasÈlaÑ 
pÈvisi. IminÈ niyÈmena te pabbatakucchimhi satta mÈse vasiÑs|ti. 
 

VanapavesanakaÓÉavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
J|jakapabbavaÓÓanÈ 

 TadÈ KÈli~garaÔÔhe DunniviÔÔhabrÈhmaÓagÈmavÈsÊ J|jako nÈma 
brÈhmaÓo bhikkhÈcariyÈya kahÈpaÓasataÑ labhitvÈ ekasmiÑ brÈhmaÓakule 
ÔhapetvÈ puna dhanapariyesanatthÈya gato. TasmiÑ cirÈyante brÈhmaÓakulÈ 
kahÈpaÓasataÑ valaÒjetvÈ pacchÈ itarena ÈgantvÈ codiyamÈnÈ kahÈpaÓe 
dÈtuÑ asakkontÈ AmittatÈpanaÑ nÈma dhÊtaraÑ tassa adaÑsu. So taÑ ÈdÈya 
KÈli~garaÔÔhe DunniviÔÔhabrÈhmaÓagÈmaÑ gantvÈ vasi. AmittatÈpanÈ 
sammÈ brÈhmaÓaÑ paricarati. Atha aÒÒe taruÓabrÈhmaÓÈ tassÈ 
ÈcÈrasampattiÑ disvÈ “ayaÑ mahallakabrÈhmaÓaÑ sammÈ paÔijaggati, 
tumhe pana amhesu kiÑ pamajjathÈ”ti attano attano bhariyÈyo tajjenti. TÈ 
“imaÑ AmittatÈpanaÑ imamhÈ gÈmÈ palÈpessÈmÈ”ti nadÊtitthÈdÊsu 
sannipatitvÈ taÑ paribhÈsiÑsu. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1914. “Ahu vÈsÊ Kali~gesu, J|jako nÈma brÈhmaÓo. 
 TassÈsi daharÈ bhariyÈ, nÈmenÈmittatÈpanÈ. 
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 1915. TÈ naÑ tattha gatÈ’vocuÑ, nadiÑ udakahÈriyÈ1. 
 Thiyo naÑ paribhÈsiÑsu, samÈgantvÈ kut|halÈ. 
 
 1916. AmittÈ n|na te mÈtÈ, amitto n|na te pitÈ. 
 Ye taÑ jiÓÓassa pÈdaÑsu, evaÑ dahariyaÑ satiÑ. 
 
 1917. AhitaÑ vata te ÒÈtÊ, mantayiÑsu rahogatÈ. 
 Ye taÑ jiÓÓassa pÈdaÑsu, evaÑ dahariyaÑ satiÑ. 
 
 1918. AmittÈ vata te ÒÈtÊ, mantayiÑsu rahogatÈ. 
 Ye taÑ jiÓÓassa pÈdaÑsu, evaÑ dahariyaÑ satiÑ. 
 
 1919. DukkaÔaÑ vata te ÒÈtÊ, mantayiÑsu rahogatÈ. 
 Ye taÑ jiÓÓassa pÈdaÑsu, evaÑ dahariyaÑ satiÑ. 
 
 1920. PÈpakaÑ vata te ÒÈtÊ, mantayiÑsu rahogatÈ. 
 Ye taÑ jiÓÓassa pÈdaÑsu, evaÑ dahariyaÑ satiÑ. 
 
 1921. AmanÈpaÑ vata te ÒÈtÊ, mantayiÑsu rahogatÈ. 
 Ye taÑ jiÓÓassa pÈdaÑsu, evaÑ dahariyaÑ satiÑ. 
 
 1922. AmanÈpavÈsaÑ vasi, jiÓÓena patinÈ saha. 
 YÈ tvaÑ vasasi jiÓÓassa, mataÑ tejÊvitÈ varaÑ. 
 
 1923. Na hi n|na tuyhaÑ kalyÈÓi, pitÈ mÈtÈ ca sobhane. 
 AÒÒaÑ bhattÈraÑ vandiÑsu, ye taÑ jiÓÓassa pÈdaÑsu. 
 EvaÑ dahariyaÑ satiÑ. 
 
 1924. DuyiÔÔhaÑ te navamiyaÑ, akataÑ aggihuttakaÑ. 
 Ye taÑ jiÓÓassa pÈdaÑsu, evaÑ dahariyaÑ satiÑ. 
 
 1925. SamaÓa brÈhmaÓe n|na, brÈhmacariyaparÈyaÓe. 
 SÈ tvaÑ loke abhisapi, sÊlavante bahussute. 
 YÈ tvaÑ vasasi jiÓÓassa, evaÑ dahariyÈ satÊ. 
______________________________________________________________ 
 1. NadÊ-udakahÈrikÈ (SÊ, I) 
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 1926. Na dukkhaÑ ahinÈ daÔÔhaÑ, na dukkhaÑ sattiyÈ hataÑ. 
 TaÑ ca dukkhaÒca tibbaÒca, yaÑ passe jiÓÓakaÑ patiÑ. 
 
 1927. Natthi khiÉÉÈ natthi rati, jiÓÓena patinÈ saha. 
 Natthi allÈpasallÈpo, jagghitampi na sobhati. 
 
 1928. YadÈ ca daharo daharÈ, mantayanti rahogatÈ. 
 Sabbe’saÑ sokÈ nassanti, ye keci hadayassitÈ. 
 
 1929. DaharÈ tvaÑ r|pavatÊ, purisÈnaÑ’bhipatthitÈ. 
 Gaccha ÒÈtikule accha, kiÑ jiÓÓo ramayissatÊ”ti. 

 Tattha ah|ti ahosi. VÈsÊ Kali~ges|ti KÈli~garaÔÔhesu 
DunniviÔÔhabrÈhmaÓagÈmavÈsÊ. TÈ naÑ tattha gatÈvocunti tattha gÈme tÈ 
itthiyo nadÊtitthe udakahÈrikÈ1 hutvÈ gatÈ naÑ avocuÑ. Thiyo naÑ 
paribhÈsiÑs|ti itthiyo na aÒÒaÑ kiÒci avocuÑ, atha kho naÑ paribhÈsiÑsu. 
Kut|halÈti kot|halajÈtÈ viya hutvÈ. SamÈgantvÈti samantÈ parikkhipitvÈ. 
DahariyaÑ satinti dahariÑ taruÓiÑ sobhaggappattaÑ samÈnaÑ. JiÓÓassÈti 
jarÈjiÓÓassa gehe. DuyiÔÔhaÑ te navamiyanti tava navamiyaÑ yÈgaÑ 
duyiÔÔhaÑ bhavissati, so te yÈgapiÓÉo paÔhamaÑ mahallakakÈkena gahito 
bhavissati. “DuyiÔÔhÈ te navamiyÈ”tipi pÈÔho, navamiyÈ tayÈ duyiÔÔhÈ 
bhavissatÊti attho. AkataÑ aggihuttakanti aggijuhanampi tayÈ akataÑ 
bhavissati. AbhisapÊti samaÓabrÈhmaÓe samitapÈpe vÈ bÈhitapÈpe vÈ akkosi. 
Tassa te pÈpassa idaÑ phalanti adhippÈyeneva ÈhaÑsu. Jagghitampi2 na 
sobhatÊti khaÓÉadante vivaritvÈ hasantassa mahallakassa hasitampi3 na 
sobhati. Sabbe’saÑ sokÈ nassantÊti sabbe etesaÑ sokÈ vinassanti. KiÑ 
jiÓÓoti ayaÑ jiÓÓo taÑ paÒcahi kÈmaguÓehi kathaÑ ramayissatÊti. 

 SÈ tÈsaÑ santikÈ paribhÈsaÑ labhitvÈ udakaghaÔaÑ ÈdÈya rodamÈnÈ 
gharaÑ gantvÈ “kiÑ bhoti rodasÊ”ti brÈhmaÓena puÔÔhÈ tassa ÈrocentÊ imaÑ 
gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. NadÊ-udakahÈrikÈ (SÊ, I) 2. Jagghitumpi (Ka) 3. Hasitumpi (Ka) 
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 1930. “Na te brÈhmaÓa gacchÈmi, nadiÑ udakahÈriyÈ. 
 Thiyo maÑ paribhÈsanti, tayÈ jiÓÓena brÈhmaÓÈ”ti. 

 Tassattho–brÈhmaÓa tayÈ jiÓÓena maÑ itthiyo paribhÈsanti, tasmÈ ito 
paÔÔhÈya tava udakahÈrikÈ hutvÈ nadiÑ na gacchÈmÊti. 

 J|jako Èha– 
 
 1931. “MÈ me tvaÑ akarÈ kammaÑ, mÈ me udakamÈhari. 
 AhaÑ udakamÈhissaÑ, mÈ bhoti kupitÈ ah|”ti. 

 Tattha udakamÈhissanti bhoti ahaÑ udakaÑ ÈharissÈmi. 

 BrÈhmaÓÊ Èha– 
 
 1932. “NÈhaÑ tamhi kule jÈtÈ, yaÑ tvaÑ udakamÈhare. 
 EvaÑ brÈhmaÓa jÈnÈhi, na te vacchÈmahaÑ ghare. 
 
 1933. Sace me dÈsaÑ dÈsiÑ vÈ, nÈnayissasi brÈhmaÓa. 
 EvaÑ brÈhmaÓa jÈnÈhi, na te vacchÈmi santike”ti. 

 Tattha nÈhanti brÈhmaÓa yamhi kule sÈmiko kammaÑ karoti, nÈhaÑ 
tattha jÈtÈ. YaÑ tvanti tasmÈ yaÑ udakaÑ tvaÑ Èharissasi, na mayhaÑ tena 
attho. 

 J|jako Èha– 
 
 1934. “Natthi me sippaÔhÈnaÑ vÈ, dhanaÑ dhaÒÒaÒca brÈhmaÓi. 
 KutohaÑ dÈsaÑ dÈsiÑ vÈ, ÈnayissÈmi bhotiyÈ. 
 AhaÑ bhotiÑ upaÔÔhissaÑ, mÈ bhoti kupitÈ ah|”ti. 

 BrÈhmaÓÊ Èha– 
 
 1935. “Ehi te ahamakkhissaÑ, yathÈ me vacanaÑ sutaÑ. 
 Esa Vessantaro rÈjÈ, va~ke vasati pabbate. 
 
 1936. TaÑ tvaÑ gantvÈna yÈcassu, dÈsaÑ dÈsiÒca brÈhmaÓa. 
 So te dassati yÈcito, dÈsaÑ dÈsiÒca khattiyo”ti. 
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 Tattha ehi te ahamakkhissanti ahaÑ te ÈcikkhissÈmi. IdaÑ sÈ 
devatÈdhiggahitÈ hutvÈ Èha. 

 J|jako Èha– 
 
 1937. “JiÓÓohamasmi dubbalo, dÊgho caddhÈ suduggamo. 
 MÈ bhoti paridevesi, mÈ ca tvaÑ vimanÈ ahu. 
 AhaÑ bhotiÑ upaÔÔhissaÑ, mÈ bhoti kupitÈ ah|”ti. 

 Tattha jiÓÓohamasmÊti bhadde ahaÑ jiÓÓo amhi, kathaÑ gamissÈmÊti. 

 BrÈhmaÓÊ Èha– 
 
 1938. “YathÈ agantvÈ sa~gÈmaÑ, ayuddhova parÈjito. 
 Evameva tuvaÑ brahme, agantvÈva parÈjito. 
 
 1939. Sace me dÈsaÑ dÈsiÑ vÈ, nÈnayissasi brÈhmaÓa. 
 EvaÑ brÈhmaÓa jÈnÈhi, na te vacchÈmahaÑ ghare. 
 AmanÈpaÑ te karissÈmi, taÑ te dukkhaÑ bhavissati. 
 
 1940. Nakkhatte utupubbesu, yadÈ maÑ dakkhisi’la~kataÑ. 
 AÒÒehi saddhiÑ ramamÈnaÑ, taÑ te dukkhaÑ bhavissati. 
 
 1941. Adassanena mayhaÑ te, jiÓÓassa paridevato. 
 Bhiyyo va~kÈ ca palitÈ, bah| hessanti brÈhmaÓÈ”ti. 

 Tattha amanÈpaÑ teti Vessantarassa santikaÑ gantvÈ dÈsaÑ vÈ dÈsiÑ 
vÈ anÈharantassa tava aruccanakaÑ1 kammaÑ karissÈmi. Nakkhatte 
utupubbes|ti2 nakkhattayogavasena vÈ channaÑ ut|naÑ tassa tassa 
pubbavasena3 vÈ pavattesu chaÓesu. 

 TaÑ sutvÈ brÈhmaÓo bhÊto ahosi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1942. “Tato so brÈhmaÓo bhÊto, brÈhmaÓiyÈ vasÈnugo. 
 AÔÔito kÈmarÈgena, brÈhmaÓiÑ etadabravi. 
______________________________________________________________ 
 1. AnanucchavikaÑ (Ka) 2. Utupabbes|ti (SÊ) 3. Pabbavasena (SÊ) 
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 1943. PÈtheyyaÑ me karohi tvaÑ, saÑkulyÈ saguÄÈni ca. 
 MadhupiÓÉikÈ ca sukatÈyo, sattubhattaÒca brÈhmaÓi. 
 
 1944. ŒnayissaÑ methunake, ubho dÈsakumÈrake. 
 Te taÑ paricarissanti, rattindivamatanditÈ”ti. 

 Tattha aÔÔitoti upadduto pÊÄito. SaguÄÈni cÈti saguÄap|ve ca. 
Sattubhattanti baddhasattu-abaddhasattuÒceva puÔabhattaÒca1. Methunaketi 
jÈtigottakulapadesehi sadise. DÈsakumÈraketi tava dÈsatthÈya kumÈrake. 

 SÈ khippaÑ pÈtheyyaÑ paÔiyÈdetvÈ brÈhmaÓassa Èrocesi. So gehe 
dubbalaÔÔhÈnaÑ thiraÑ katvÈ dvÈraÑ sa~kharitvÈ araÒÒÈ dÈr|ni ÈharitvÈ 
ghaÔena udakaÑ ÈharitvÈ gehe sabbabhÈjanÈni p|retvÈ tattheva tÈpasavesaÑ 
gahetvÈ “bhadde ito paÔÔhÈya vikÈle mÈ nikkhami, yÈva mamÈgamanÈ 
appamattÈ hohÊ”ti ovaditvÈ upÈhanaÑ Èruyha pÈtheyyapasibbakaÑ aÑse 
laggetvÈ AmittatÈpanaÑ padakkhiÓaÑ katvÈ assupuÓÓehi nettehi roditvÈ 
pakkÈmi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1945. “IdaÑ vatvÈ2 brahmabandhu, paÔimuÒci upÈhanÈ. 
 Tato so mantayitvÈna, bhariyaÑ katvÈ padakkhiÓaÑ. 
 
 1946. PakkÈmi so ruÓÓamukho, brÈhmaÓo sahitabbato. 
 SivÊnaÑ nagaraÑ phÊtaÑ, dÈsapariyesanaÑ caran”ti. 

 Tattha ruÓÓamukhoti rudaÑmukho. Sahitabbatoti samÈdinnavato, 
gahitatÈpasavesoti attho. Caranti dÈsapariyesanaÑ caranto sivÊnaÑ nagaraÑ 
Èrabbha pakkÈmi. 

 So taÑ nagaraÑ gantvÈ sannipatitaÑ janaÑ “Vessantaro kuhin”ti 
pucchati. AmatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1947. “So tattha gantvÈ avaca, ye tatthÈsuÑ samÈgatÈ. 
 KuhiÑ Vessantaro rÈjÈ, kattha passemu khattiyaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. P|vabhattaÒca (SÊ, I) 2. KatvÈ (Sya, I) 
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 1948. Te janÈ taÑ avaciÑsu, ye tatthÈsuÑ samÈgatÈ. 
 Tumhehi brÈhme pakato, atidÈnena khattiyo. 
 PabbÈjito sakÈ raÔÔhÈ, Va~ke vasati pabbate. 
 
 1949. Tumhehi brahme pakato, atidÈnena khattiyo. 
 ŒdÈya puttadÈraÑ ca, Va~ke vasati pabbate”ti. 

 Tattha pakatoti upadduto pÊÄito attano nagare vasituÑ alabhitvÈ idÈni 
Va~kapabbate vasati. 

 EvaÑ “tumhe amhÈkaÑ rÈjÈnaÑ nÈsetvÈ punapi ÈgatÈ idha tiÔÔhathÈ”ti 
te leÉÉudihatthÈ brÈhmaÓaÑ anubandhiÑsu. So devatÈdhiggahito hutvÈ 
Va~kapabbatamaggameva gaÓhi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1950. “So codito brÈhmaÓiyÈ, brÈhmaÓo kÈmagiddhimÈ. 
 AghaÑ taÑ paÔisevittha, vane vÈÄamigÈkiÓÓe. 
 KhaggadÊpinisevite. 
 
 1951. ŒdÈya beÄuvaÑ daÓÉaÑ, aggihuttaÑ kamaÓÉaluÑ. 
 So pÈvisi brahÈraÒÒaÑ, yattha assosi kÈmadaÑ. 
 
 1952. TaÑ paviÔÔhaÑ brahÈraÒÒaÑ, kokÈ naÑ parivÈrayuÑ. 
 Vikkandi so vippanaÔÔho, d|re panthÈ apakkami. 
 
 1953. Tato so brÈhmaÓo gantvÈ, bhogaluddho asaÒÒato. 
 Va~kasso’rohaÓe naÔÔhe1, imÈ gÈthÈ abhÈsathÈ”ti. 

 Tattha aghaÑ tanti taÑ mahÈjanena anubandhanadukkhaÒceva 
vanapariyogÈhanadukkhaÒca. Aggihuttanti aggijuhanakaÔacchuÑ. KokÈ naÑ 
parivÈrayunti so hi araÒÒaÑ pavisitvÈ Va~kapabbatagÈmimaggaÑ ajÈnanto 
maggam|Äho hutvÈ araÒÒe vicari, atha naÑ ÈrakkhaÓatthÈya nisinnassa 
Cetaputtassa sunakhÈ parivÈrayiÑs|ti attho. Vikkandi soti so ekarukkhaÑ 
Èruyha mahantena ravena kandi. VippanaÔÔhoti vinaÔÔhamaggo. D|re 
panthÈti Va~kapabbatagÈmipanthato d|re pakkÈmi. Bhogaluddhoti 
bhogaratto. AsaÒÒatoti dussÊlo. Va~kasso’rohaÓe naÔÔheti2 Va~kapabbatassa 
gamanamagge vinaÔÔhe3. 
______________________________________________________________ 
 1. Va~kassoharaÓe naÔÔho (SÊ, SyÈ, I) 2. OharaÓeti (SÊ, I)  
 3. VippanaÔÔho (SÊ, SyÈ, I) 
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 So sunakhehi parivÈrito rukkhe nisinnova imÈ gÈthÈ abhÈsatha– 
 
 1954. “Ko rÈjaputtaÑ nisabhaÑ, jayantamaparÈjitaÑ. 
 Bhaye Khemassa dÈtÈraÑ, ko me VessantaraÑ vid|. 
 
 1955. Yo yÈcataÑ patiÔÔhÈsi, bh|tÈnaÑ dharaÓÊriva. 
 DharaÓ|pamaÑ mahÈrÈjaÑ, ko me VessantaraÑ vid|. 
 
 1956. Yo yÈcataÑ gatÊ Èsi, savantÊnaÑ sÈgaro. 
 SÈgar|pamaÑ1 mahÈrÈjaÑ, ko me VessantaraÑ vid|. 
 
 1957. KalyÈÓatitthaÑ sucimaÑ, sÊt|dakaÑ manoramaÑ. 
 PuÓÉarÊkehi saÒchannaÑ, yuttaÑ kiÒjakkhareÓunÈ. 
 Rahad|pamaÑ mahÈrÈjaÑ, ko me VessantaraÑ vid|. 
 
 1958. AssatthaÑva pathe jÈtaÑ, sÊtacchÈyaÑ manoramaÑ. 
 SantÈnaÑ visametÈraÑ, kilantÈnaÑ paÔiggahaÑ. 
 Tath|pamaÑ mahÈrÈjaÑ, ko me VessantaraÑ vid|. 
 
 1959. NigrodhaÑva pathe jÈtaÑ, sÊtacchÈyaÑ manoramaÑ. 
 SantÈnaÑ visametÈraÑ, kilantÈnaÑ paÔiggahaÑ. 
 Tath|pamaÑ mahÈrÈjaÑ, ko me VessantaraÑ vid|. 
 
 1960. AmbaÑ iva pathe jÈtaÑ, sÊtacchÈyaÑ manoramaÑ. 
 SantÈnaÑ visametÈraÑ, kilantÈnaÑ paÔiggahaÑ. 
 Tath|pamaÑ mahÈrÈjaÑ, ko me VessantaraÑ vid|. 
 
 1961. SÈlaÑ iva pathe jÈtaÑ, sÊtacchÈyaÑ manoramaÑ. 
 SantÈnaÑ visametÈraÑ, kilantÈnaÑ paÔiggahaÑ. 
 Tath|pamaÑ mahÈrÈjaÑ, ko me VessantaraÑ vid|. 
 
 1962. DumaÑ iva pathe jÈtaÑ, sÊtacchÈyaÑ manoramaÑ. 
 SantÈnaÑ visametÈraÑ, kilantÈnaÑ paÔiggahaÑ. 
 Tath|pamaÑ mahÈrÈjaÑ, ko me VessantaraÑ vid|. 
______________________________________________________________ 
 1. Udadh|pamaÑ (SÊ, SyÈ, I) 
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 1963. EvaÒca me vilapato, paviÔÔhassa brahÈvane. 
 AhaÑ jÈnan’ti yo vajjÈ, nandiÑ so janaye mama. 
 
 1964. EvaÒca me vilapato, paviÔÔhassa brahÈvane. 
 AhaÑ jÈnan’ti yo vajjÈ, tÈya so ekavÈcÈya. 
 Pasave puÒÒaÑ anappakan”ti. 

 Tattha jayantanti maccheracittaÑ VijayantaÑ1. Ko me VessantaraÑ 
vid|ti ko mayhaÑ VessantaraÑ ÈcikkheyyÈti vadati. PatiÔÔhÈsÊti patiÔÔhÈ Èsi. 
SantÈnanti parissantÈnaÑ2. KilantÈnanti maggakilantÈnaÑ. PaÔiggahanti 
paÔiggÈhakaÑ patiÔÔhÈbh|taÑ. AhaÑ jÈnan’ti yo vajjÈti ahaÑ Vessantarassa 
vasanaÔÔhÈnaÑ jÈnÈmÊti yo vadeyyÈti attho. 

 Tassa taÑ paridevasaddaÑ sutvÈ ÈrakkhaÓatthÈya Ôhapito Cetaputto 
migaluddako hutvÈ araÒÒe vicaranto “ayaÑ brÈhmaÓo Vessantarassa 
vasanaÔÔhÈnatthÈya paridevati, na kho panesa dhammatÈya Ègato, MaddiÑ 
vÈ dÈrake vÈ yÈcissati, idheva naÑ mÈressÈmÊ”ti tassa santikaÑ gantvÈ 
“brÈhmaÓa na te jÊvitaÑ dassÈmÊ”ti dhanuÑ ÈropetvÈ ÈkaÉÉhitvÈ tajjesi. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 1965. “Tassa ceto paÔissosi, araÒÒe luddako caraÑ. 
 Tumhehi brahme pakato, atidÈnena khattiyo. 
 PabbÈjito sakÈ raÔÔhÈ, Va~ke vasati pabbate. 
 
 1966. Tumhehi brahme pakato, atidÈnena khattiyo. 
 ŒdÈya puttadÈraÑ ca, Va~ke vasati pabbate. 
 
 1967. AkiccakÈrÊ dummedho, raÔÔhÈ pavanamÈgato. 
 RÈjaputtaÑ gavesanto, bako macchamivodake. 
 
 1968. Tassa tyÈhaÑ na dassÈmi, jÊvitaÑ idha brÈhmaÓa. 
 AyaÑ hi te mayÈ nunno, saro pissati lohitaÑ. 
 
 1969. Siro te vajjhayitvÈna, hadayaÑ chetvÈ sabandhanaÑ. 
 PanthasakuÓaÑ yajissÈmi, tuyhaÑ maÑsena brÈhmaÓa. 
______________________________________________________________ 
 1. MaccheravijitaÑ (SyÈ), maccheravijayantaÑ (Ka) 
 2. PariyantÈnaÑ (SyÈ, I), pariÄÈhasantÈnaÑ (Ka) 
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 1970. TuyhaÑ maÑsena medena, matthakena ca brÈhmaÓa. 
 ŒhutiÑ paggahessÈmi, chetvÈna hadayaÑ tava. 
 
 1971. TaÑ me suyiÔÔhaÑ suhutaÑ, tuyhaÑ maÑsena brÈhmaÓa. 
 Na ca tvaÑ rÈjaputtassa, bhariyaÑ putte ca nessasÊ”ti. 

 Tattha akiccakÈrÊti tvaÑ akiccakÈrako. Dummedhoti nippaÒÒo. RaÔÔhÈ 
pavanamÈgatoti raÔÔhato mahÈraÒÒaÑ Ègato. Saro pissatÊti1 ayaÑ saro tava 
lohitaÑ pivissati. VajjhayitvÈnÈti taÑ mÈretvÈ rukkhÈ patitassa te sÊsaÑ 
tÈlaphalaÑ viya luÒcitvÈ sabandhanaÑ hadayamaÑsaÑ chinditvÈ 
panthadevatÈya panthasakuÓaÑ nÈma yajissÈmi. Na ca tvanti evaÑ sante na 
tvaÑ rÈjaputtassa bhariyaÑ vÈ putte vÈ nessasÊti. 

 So tassa vacanaÑ sutvÈ maraÓabhayatajjito musÈvÈdaÑ kathento Èha– 
 
 1972. “Avajjho brÈhmaÓo d|to, Cetaputta suÓohi me. 
 TasmÈ hi d|taÑ na hanti, esa dhammo sanantano. 
 
 1973. NijjhattÈ sivayo sabbe, pitÈ naÑ daÔÔhumicchati. 
 MÈtÈ ca dubbalÈ tassa, acirÈ cakkh|ni jÊyare. 
 
 1974. TesÈhaÑ pahito d|to, Cetaputta suÓohi me. 
 RÈjaputtaÑ nayissÈmi, yadi jÈnÈsi saÑsa me”ti. 

 Tattha nijjhattÈti saÒÒattÈ. AcirÈ cakkh|ni jÊyareti niccarodanena na 
cirasseva cakkh|ni jÊyissanti. 

 TadÈ Cetaputto “VessantaraÑ kira ÈnetuÑ Ègato”ti somanassappatto 
hutvÈ sunakhe bandhitvÈ ÔhapetvÈ brÈhmaÓaÑ otÈretvÈ sÈkhÈsanthare2 
nisÊdÈpetvÈ bhojanaÑ datvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. PÈssatÊti (SÊ, I) 2. SÈkhÈyantare (SÊ, I) 
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 1975. “Piyassa me piyo d|to, puÓÓapattaÑ dadÈmi te. 
 ImaÒca madhuno tumbaÑ, migasatthiÒca brÈhmaÓa. 
 TaÒca te desamakkhissaÑ, yattha sammati kÈmado”ti. 

 Tattha piyassa meti mama piyassa Vessantarassa tvaÑ piyo d|to. 
PuÓÓapattanti tava ajjhÈsayap|raÓaÑ puÓÓapattaÑ dadÈmÊti. 
 

J|jakapabbavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
C|ÄavanavaÓÓanÈ 

 EvaÑ Cetaputto brÈhmaÓaÑ bhojetvÈ pÈtheyyatthÈya tassa madhuno 
tumbaÒceva pakkamigasatthiÒca datvÈ magge ÔhatvÈ dakkhiÓahatthaÑ 
ukkhipitvÈ mahÈsattassa vasanokÈsaÑ Ècikkhanto Èha– 
 
 1976. “Esa selo mahÈbrahme, pabbato GandhamÈdano. 
 Yattha Vessantaro rÈjÈ, saha puttehi sammati. 
 
 1977. DhÈrento brÈhmaÓavaÓÓaÑ, ÈsadaÒca masaÑ jaÔaÑ. 
 CammavÈsÊ chamÈ seti, jÈtavedaÑ namassati. 
 
 1978. Ete nÊlÈ padissanti, nÈnÈphaladharÈ dumÈ. 
 UggatÈ abbhak|ÔÈva, nÊlÈ aÒjanapabbatÈ. 
 
 1979. DhavassakaÓÓÈ khadirÈ, sÈlÈ phandanamÈluvÈ. 
 Sampavedhanti vÈtena, sakiÑ pÊtÈva mÈÓavÈ. 
 
 1980. Upari dumapariyÈyesu, sa~gÊtiyova suyyare. 
 NajjuhÈ kokilasa~ghÈ, sampatanti dumÈ dumaÑ. 
 
 1981. Avhayanteva gacchantaÑ, sÈkhÈpattasamÊritÈ. 
 Ramayanteva ÈgantaÑ, modayanti nivÈsinaÑ. 
 Yattha Vessantaro rÈjÈ, saha puttehi sammati. 
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 1982. DhÈrento brÈhmaÓavaÓÓaÑ, ÈsadaÒca masaÑ jaÔaÑ. 
 CammavÈsÊ chamÈ seti, jÈtavedaÑ namassatÊ”ti. 

 Tattha GandhamÈdanoti esa GandhamÈdanapabbato, etassa pÈdena 
uttarÈbhimukho gacchanto yattha Sakkadattiye assamapade Vessantaro rÈjÈ 
saha puttadÈrehi vasati, taÑ passissasÊti attho. BrÈhmaÓavaÓÓanti 
seÔÔhapabbajitavesaÑ. ŒsadaÒca masaÑ jaÔanti ÈkaÉÉhitvÈ phalÈnaÑ 
gahaÓatthaÑ a~kusaÒca aggijuhanakaÔacchuÒca jaÔÈmaÓÉalaÒca dhÈrento. 
CammavÈsÊti ajinacammadharo. ChamÈ setÊti pathaviyaÑ paÓÓasanthare 
sayati. DhavassakaÓÓÈ khadirÈti dhavÈ ca assakaÓÓÈ ca khadirÈ ca. SakiÑ 
pÊtÈva mÈÓavÈti ekavÈrameva pÊtÈ surÈsoÓÉÈ viya. Upari dumapariyÈyes|ti 
rukkhasÈkhÈsu. Sa~gÊtiyova suyyareti nÈnÈsakuÓÈnaÑ vassantÈnaÑ saddÈ 
dibbasa~gÊtiyo viya suyyare. NajjuhÈti najjuhasakuÓÈ. SampatantÊti 
vik|jantÈ vicaranti. SÈkhÈpattasamÊritÈti sÈkhÈnaÑ pattehi sa~ghaÔÔitÈ hutvÈ 
vik|jantÈ sakuÓÈ, vÈtena samÊritÈ pattasÈkhÈyeva vÈ. Œgantanti 
ÈgacchantaÑ janaÑ1. YatthÈti yasmiÑ assame Vessantaro vasati, tattha 
gantvÈ imaÑ assamapadasampattiÑ passissasÊti. 

 Tato uttaripi assamapadaÑ vaÓÓento Èha– 
 
 1983. “AmbÈ kapitthÈ panasÈ, sÈlÈ jamb| vibhÊtakÈ. 
 HarÊtakÊ ÈmalakÈ, assatthÈ badarÈni ca. 
 
 1984. CÈrutimbarukkhÈ cettha, nigrodhÈ ca kapitthanÈ. 
 MadhumadhukÈ thevanti, nÊce pakkÈ cudumbarÈ. 
 
 1985. PÈrevatÈ bhaveyyÈ ca, muddikÈ ca madhutthikÈ. 
 MadhuÑ anelakaÑ tattha, sakamÈdÈya bhuÒjare. 
 
 1986. AÒÒettha pupphitÈ ambÈ, aÒÒe tiÔÔhanti dovilÈ. 
 AÒÒe ÈmÈ ca pakkÈ ca, bhekavaÓÓÈ tad|bhayaÑ. 
 
 1987. Athettha heÔÔhÈ puriso, ambapakkÈni gaÓhati.  
 ŒmÈni ceva pakkÈni, vaÓÓagandharasuttame. 
______________________________________________________________ 
 1. Œgantunti ÈgantukajanaÑ (SÊ, I), Ègantunti apagantukajanaÑ (SyÈ) 
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 1988. Ate’va me acchariyaÑ, hi~kÈro paÔibhÈti maÑ. 
 DevÈnamiva ÈvÈso, sobhati nandan|pamo. 
 
 1989. VibhedikÈ nÈÄikerÈ, khajjurÊnaÑ brahÈvane. 
 MÈlÈva ganthitÈ Ôhanti, dhajaggÈneva dissare. 
 NÈnÈvaÓÓehi pupphehi, nabhaÑ tÈrÈcitÈmiva. 
 
 1990. KuÔajÊ kuÔÔhatagarÈ, pÈÔaliyo ca pupphitÈ. 
 PunnÈgÈ giripunnÈgÈ, koviÄÈrÈ ca pupphitÈ. 
 
 1991. UddÈlakÈ somarukkhÈ, agaruphalliyÈ bah|. 
 PuttajÊvÈ ca kakudhÈ, asanÈ cettha pupphitÈ. 
 
 1992. KuÔajÈ salaÄÈ nÊpÈ, kosambÈ labujÈ dhavÈ. 
 SÈlÈ ca pupphitÈ tattha, palÈlakhalasannibhÈ. 
 
 1993. TassÈvid|re pokkharaÓÊ, bh|mibhÈge manorame. 
 PadumuppalasaÒchannÈ, devÈnamiva Nandane. 
 
 1994. Athettha puppharasamattÈ, kokilÈ maÒjubhÈÓikÈ. 
 AbhinÈdenti pavanaÑ, utusampupphite dume. 
 
 1995. Bhassanti makarandehi, pokkhare pokkhare madh|. 
 Athettha vÈtÈ vÈyanti, dakkhiÓÈ atha pacchimÈ. 
 PadumakiÒjakkhareÓ|hi, okiÓÓo hoti assamo. 
 
 1996. Th|lÈ si~ghÈÔakÈ cettha, saÑsÈdiyÈ pasÈdiyÈ. 
 MacchakacchapabyÈviddhÈ, bah| cettha mupayÈnakÈ. 
 MadhuÑ bhisehi savati, khÊrasappi muÄÈlibhi. 
 
 1997. SurabhÊ taÑ vanaÑ vÈti, nÈnÈgandhasamoditaÑ2. 
 Sammaddateva gandhena, pupphasÈkhÈhi taÑ vanaÑ. 
 BhamarÈ pupphagandhena, samantÈ mabhinÈditÈ. 
 
 1998. Athettha sakuÓÈ santi, nÈnÈvaÓÓÈ bah| dijÈ. 
 Modanti saha bhariyÈhi, aÒÒamaÒÒaÑ pak|jino. 
______________________________________________________________ 
 1. Agarubhalliyo (SÊ, I), agarubhalliyÈ (SyÈ) 2. NÈnÈgandhasameritaÑ (SÊ, SyÈ, I) 
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 1999. NandikÈ jÊvaputtÈ ca, jÊvaputtÈ piyÈ ca no. 
 PiyÈ puttÈ piyÈ NandÈ, dijÈ pokkharaÓÊgharÈ. 
 
 2000. MÈlÈva ganthitÈ Ôhanti, dhajaggÈneva dissare. 
 NÈnÈvaÓÓehi pupphehi, kusaleheva suganthitÈ. 
 Yattha Vessantaro rÈjÈ, saha puttehi sammati. 
 
 2001. DhÈrento brÈhmaÓavaÓÓaÑ, ÈsadaÒca masaÑ jaÔaÑ. 
 CammavÈsÊ chamÈ seti, jÈtavedaÑ namassatÊ”ti. 

 Tattha cÈrutimbarukkhÈti SuvaÓÓatimbarukkhÈ. MadhumadhukÈti 
madhurasÈ madhukÈ. ThevantÊti virocanti. (PÈrevatÈti pÈrevatapÈdasadisÈ 
rukkhÈ. BhaveyyÈti dÊghaphalÈ kadaliyo.)1 MadhutthikÈti madhuttheve2 
paggharantiyo, madhuratÈya vÈ madhutthevasadisÈ. SakamÈdÈyÈti taÑ 
sayameva gahetvÈ paribhuÒjanti. DovilÈti patitapupphapattÈ 
saÒjÈyamÈnaphalÈ. BhekavaÓÓÈ tad|bhayanti te ubhopi ÈmÈ ca pakkÈ ca 
maÓÉ|kapiÔÔhivaÓÓÈyeva. Athettha heÔÔhÈ purisoti atha ettha assame tesaÑ 
ambÈnaÑ heÔÔhÈ Ôhitakova puriso ambaphalÈni gaÓhÈti, ÈrohaÓakiccaÑ 
natthi. VaÓÓagandharasuttameti etehi vaÓÓÈdÊhi uttamÈni. 

 Ate’va me acchariyanti ativiya me acchariyaÑ. Hi~kÈroti hinti3 
karaÓaÑ. VibhedikÈti tÈlÈ. MÈlÈva ganthitÈti supupphitarukkhÈnaÑ 
upariganthitÈ mÈlÈ viya pupphÈni tiÔÔhanti. DhajaggÈneva dissareti tÈni 
rukkhÈni ala~katadhajaggÈni viya dissanti. KuÔajÊ kuÔÔhatagarÈti KuÔaji 
nÈmekÈ rukkhajÈti kuÔÔhagacchÈ ca tagaragacchÈ ca. GiripunnÈgÈti 
mahÈpunnÈgÈ. KoviÄÈrÈti KoviÄÈrarukkhÈ nÈma. UddÈlakÈti UddÈlarukkhÈ. 
SomarukkhÈti pÊtapupphavaÓÓÈ RÈjarukkhÈ. PhalliyÈti PhalliyarukkhÈ 
nÈma4. PuttajÊvÈti mahÈnigrodhÈ. LabujÈti LabujarukkhÈ nÈma. 
PalÈlakhalasannibhÈti tesaÑ heÔÔhÈ paggharitapupphapuÒjÈ 
palÈlakhalasannibhÈti vadati. 

 PokkharaÓÊti caturassapokkharaÓÊ. Nandaneti Nandanavane 
NandÈpokkharaÓÊ viya. PuppharasamattÈti puppharasena mattÈ calitÈ5. 
MakarandehÊti kiÒjakkhehi. 
______________________________________________________________ 
 1. (  ) SÊ-SyÈ-I-potthakesu natthi. 2. Madhu viya (SyÈ), madhumeva (SÊ, I) 
 3. HiÑ hinti (SyÈ) 
 4. Bhalliyoti bhallirukkhÈ nÈma (SÊ, I), bhalliyÈti bhallirukkhÈ nÈma (SyÈ) 
 5. LuÄitÈ (SyÈ) 
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Pokkhare pokkhareti paduminipaÓÓe paduminipaÓÓe. Tesu hi kiÒjakkhato 
reÓu bhassitvÈ pokkharamadhu nÈma hoti. DakkhiÓÈ atha pacchimÈti 
ettÈvatÈ sabbÈ disÈ vidisÈpi vÈtÈ dassitÈ honti. Th|lÈ si~ghÈÔakÈti mahantÈ 
si~ghÈÔakÈ ca. SaÑsÈdiyÈti sayaÑjÈtasÈlÊ, sukasÈlÊtipi vuccanti1. PasÈdiyÈti 
teyeva bh|miyaÑ patitÈ. ByÈviddhÈti pasanne udake byÈviddhÈ paÔipÈÔiyÈ 
gacchantÈ dissanti. MupayÈnakÈti kakkaÔakÈ. Madhunti bhisakoÔiyÈ 
bhinnÈya paggharaÓaraso madhusadiso hoti. KhÊrasappi muÄÈlibhÊti2 
muÄÈlehi paggharaÓaraso khÊramissakanavanÊtasappi viya hoti. 

 SammaddatevÈti3 sampattajanaÑ madayati4 viya. SamantÈ 
mabhinÈditÈti samantÈ abhinadantÈ vicaranti. “NandikÈ”ti-ÈdÊni tesaÑ 
nÈmÈni. Tesu hi paÔhamÈ “sÈmi Vessantara imasmiÑ vane vasanto nandÈ’ti 
vadanti. DutiyÈ “tvaÒca sukhena jÊva, puttÈ ca te”ti vadanti. TatiyÈ “tvaÒca 
jÊva, piyÈ puttÈ ca te”ti vadanti. cAtutthÈ “tvaÒca nanda, piyÈ puttÈ ca te”ti 
vadanti. Tena tesaÑ etÈneva nÈmÈni ahesuÑ. PokkharaÓÊgharÈti 
pokkharaÓivÈsino. 

 EvaÑ Cetaputtena Vessantarassa vasanaÔÔhÈne akkhÈte J|jako tussitvÈ 
paÔisanthÈraÑ karonto imaÑ gÈthamÈha– 
 
 2002. “IdaÒca me sattubhattaÑ, madhunÈ paÔisaÑyutaÑ. 
 MadhupiÓÉikÈ ca sukatÈyo, sattubhattaÑ dadÈmi te”ti. 

 Tattha sattubhattanti pakkamadhusannibhaÑ sattusa~khÈtaÑ bhattaÑ. 
IdaÑ vuttaÑ hoti–idaÑ mama atthi, taÑ te dammi, gaÓhÈhi nanti. 

 TaÑ sutvÈ Cetaputto Èha– 
 
 2003. “Tuyheva sambalaÑ hotu, nÈhaÑ icchÈmi sambalaÑ. 
 Itopi brahme gaÓhÈhi, gaccha brahme yathÈsukhaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SayaÑ jÈtakhuddikasÈli, yo s|karasÈlÊtipi vuccati (SÊ), ÔhitÈ sayaÑjÈtasÈlÊ 

khuddakasÈlÊ sukkasÈlÊtipi vuccanti (SyÈ) 
 2. KhÊraÑ sappinti (SÊ, I) 3. SammaddayatevÈti (I), sammoditevÈti (SyÈ, Ka) 
 4. Modayati (SyÈ, Ka) 
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 2004. AyaÑ ekapadÊ eti, ujuÑ gacchati assamaÑ. 
 IsÊpi Accuto tattha, pa~kadanto rajassiro. 
 DhÈrento brÈhmaÓavaÓÓaÑ, ÈsadaÒca masaÑ jaÔaÑ. 
 
 2005. CammavÈsÊ chamÈ seti, jÈtavedaÑ namassati. 
 TaÑ tvaÑ gantvÈna pucchassu, so te maggaÑ pavakkhatÊ”ti. 

 Tattha sambalanti pÈtheyyaÑ. EtÊti yo ekapadikamaggo amhÈkaÑ 
abhimukho eti, esa assamaÑ ujuÑ gacchati. Accutoti evaÑnÈmako isi tattha 
vasati. 
 
 2006. IdaÑ sutvÈ brahmabandhu, cetaÑ katvÈ padakkhiÓaÑ.  
 Udaggacitto pakkÈmi, yenÈsi Accuto isÊti. 
 Tattha yenÈsÊti yasmiÑ ÔhÈne Accuto isi ahosi, tattha gatoti. 
 

C|ÄavanavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
MahÈvanavaÓÓanÈ 

 2007. Gacchanto so BhÈradvÈjo, addassa AccutaÑ isiÑ. 
 DisvÈna taÑ BhÈradvÈjo, sammodi isinÈ saha. 
 
 2008. Kacci nu bhoto kusalaÑ, kacci bhoto anÈmayaÑ. 
 Kacci uÒchena yÈpesi, kacci m|laphalÈ bah|.  
 
 2009. Kacci ÉaÑsÈ makasÈ ca, appameva sarÊsapÈ. 
 Vane vÈÄamigÈkiÓÓe, kacci hiÑsÈ na vijjatÊti. 

 Tattha BhÈradvÈjoti J|jako. AppamevÈti appÈyeva. HiÑsÈti tesaÑ 
vasena tumhÈkaÑ vihiÑsÈ. 

 TÈpaso Èha– 
 
 2010. “KusalaÑ ceva me brahme, atho brahme anÈmayaÑ. 
 Atho uÒchena yÈpemi, atho m|laphalÈ bah|. 
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 2011. Atho ÉaÑsÈ makasÈ ca, appameva sarÊsapÈ. 
 Vane vÈÄamigÈkiÓÓe, hiÑsÈ mayhaÑ na vijjati. 
 
 2012. Bah|ni vassap|gÈni, assame vasato mama. 
 NÈbhijÈnÈmi uppannaÑ, ÈbÈdhaÑ amanoramaÑ. 
 
 2013. SvÈgataÑ te mahÈbrahme, atho te adurÈgataÑ. 
 Anto pavisa bhaddante, pÈde pakkhÈlayassu te. 
 
 2014. TindukÈni piyÈlÈni, madhuke kÈsumÈriyo. 
 PhalÈni khuddakappÈni, bhuÒja brahme varaÑ varaÑ. 
 
 2015. Idampi pÈnÊyaÑ sÊtaÑ, ÈbhataÑ girigabbharÈ. 
 Tato piva mahÈbrahme, sace tvaÑ abhika~khasÊ”ti. 

 J|jako Èha– 
 
 2016. “PaÔiggahitaÑ yaÑ dinnaÑ, sabbassa agghiyaÑ kataÑ. 
 SaÒjayassa sakaÑ puttaÑ, sivÊhi vippavÈsitaÑ. 
 TamahaÑ dassanamÈgato, yadi jÈnÈsi saÑsa me”ti. 

 Tattha tamahaÑ dassanamÈgatoti taÑ ahaÑ dassanÈya Ègato.  

 TÈpaso Èha– 
 
 2017. “Na bhavaÑ eti puÒÒatthaÑ, SivirÈjassa dassanaÑ. 
 MaÒÒe bhavaÑ patthayati, raÒÒo bhariyaÑ patibbataÑ. 
 MaÒÒe KaÓhÈjinaÑ dÈsiÑ, JÈliÑ dÈsaÑ ca icchasi. 
 
 2018. Atha vÈ tayo mÈtÈputte, araÒÒÈ netumÈgato. 
 Na tassa bhogÈ vijjanti, dhanaÑ dhaÒÒaÑ ca brÈhmaÓÈ”ti. 

 Tattha na tassa bhogÈti bho brÈhmaÓa tassa Vessantarassa araÒÒe 
viharantassa neva bhogÈ vijjanti, dhanadhaÒÒaÒca na vijjati, duggato hutvÈ 
vasati, tassa santikaÑ gantvÈ kiÑ karissasÊti. 

 TaÑ sutvÈ J|jako Èha– 
 
 2019. “Akuddhar|pohaÑ bhoto, nÈhaÑ yÈcitumÈgato. 
 SÈdhu dassanamariyÈnaÑ, sannivÈso sadÈ sukho. 
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 2020. AdiÔÔhapubbo SivirÈjÈ, sivÊhi vippavÈsito. 
 TamahaÑ dassanamÈgato, yadi jÈnÈsi saÑsa me”ti. 

 Tassattho1–ahaÑ bho tÈpasa akuddhar|po, alaÑ ettÈvatÈ, ahaÑ pana 
na kiÒci VessantaraÑ yÈcitumÈgato, ariyÈnaÑ pana dassanaÑ sÈdhu, 
sannivÈso ca tehi saddhiÑ sukho. AhaÑ tassa ÈcariyabrÈhmaÓo, mayÈ ca so 
yato sivÊhi vippavÈsito, tato paÔÔhÈya adiÔÔhapubbo, tenÈhaÑ taÑ 
dassanatthÈya Ègato. Yadi tassa vasanaÔÔhÈnaÑ jÈnÈsi, saÑsa meti. 

 So tassa vacanaÑ sutvÈ saddahitvÈ “hotu sve saÑsissÈmi te, ajja tÈva 
idheva vasÈhÊ”ti taÑ phalÈphalehi santappetvÈ punadivase maggaÑ dassento 
dakkhiÓahatthaÑ pasÈretvÈ Èha– 
 
 2021. “Esa selo mahÈbrahme, pabbato GandhamÈdano. 
 Yattha Vessantaro rÈjÈ, saha puttehi sammati. 
 
 2022. DhÈrento brÈhmaÓavaÓÓaÑ, ÈsadaÒca masaÑ jaÔaÑ. 
 CammavÈsÊ chamÈ seti, jÈtavedaÑ namassati. 
 
 2023. Ete nÊlÈ padissanti, nÈnÈphaladharÈ dumÈ. 
 UggatÈ abbhak|ÔÈva, nÊlÈ aÒjanapabbatÈ. 
 
 2024. DhavassakaÓÓÈ khadirÈ, sÈlÈ phandanamÈluvÈ. 
 Sampavedhanti vÈtena, sakiÑ pÊtÈva mÈÓavÈ. 
 
 2025. Upari dumapariyÈyesu, saÑgÊtiyova suyyare. 
 NajjuhÈ kokilasa~ghÈ, sampatanti dumÈ dumaÑ. 
 
 2026. Avhayanteva gacchantaÑ, sÈkhÈpattasamÊritÈ. 
 Ramayanteva ÈgantaÑ, modayanti nivÈsinaÑ. 
 Yattha Vessantaro rÈjÈ, saha puttehi sammati. 
 
 2027. DhÈrento brÈhmaÓavaÓÓaÑ, ÈsadaÒca masaÑ jaÔaÑ. 
 CammavÈsÊ chamÈ seti, jÈtavedaÑ namassati. 
______________________________________________________________ 
 1. IdaÑ vuttaÑ hoti (SÊ, I) 
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 2028. KarerimÈlÈ vitatÈ, bh|mibhÈge manorame. 
 SaddalÈharitÈ bh|mi, na tatthu’ddhaÑsate rajo. 
 
 2029. May|ragÊvasa~kÈsÈ, t|laphassasam|pamÈ. 
 TiÓÈni nÈtivattanti, samantÈ catura~gulÈ. 
 
 2030. AmbÈ jamb| kapitthÈ ca, nÊce pakkÈ cudumbarÈ. 
 Paribhogehi rukkhehi, vanaÑ taÑ rativaÉÉhanaÑ. 
 
 2031. VeÄuriyavaÓÓasannibhaÑ, macchagumbanisevitaÑ. 
 SuciÑ sugandhaÑ salilaÑ, Èpo tatthapi sandati. 
 
 2032. TassÈvid|re pokkharaÓÊ, bh|mibhÈge manorame. 
 PadumuppalasaÒchannÈ, devÈnamiva Nandane. 
 
 2033. TÊÓi uppalajÈtÈni, tasmiÑ sarasi brÈhmaÓa. 
 VicittaÑ nÊlÈnekÈni, setÈ lohitakÈni cÈ”ti. 

 Tassattho heÔÔhÈ vuttasadisoyeva. KarerimÈlÈ vitatÈti kareripupphehi 
vitatÈ. SaddalÈharitÈti dhuvasaddalena haritÈ. Na tatthu’ddhaÑsate rajoti 
tasmiÑ vane appamattakopi rajo na uddhaÑsate. T|laphassasam|pamÈti 
mudusamphassatÈya t|laphassasadisÈ. TiÓÈni nÈtivattantÊti tÈni tassÈ 
bh|miyÈ may|ragÊvavaÓÓÈni tiÓÈni samantato catura~gulappamÈÓÈneva 
vattanti, tato pana uttari na vaÉÉhanti. AmbÈ jamb| kapitthÈ cÈti ambÈ ca 
jamb| ca kapitthÈ ca. ParibhogehÊti nÈnÈvidhehi pupph|pagaphal|pagehi 
paribhogarukkhehi. SandatÊti tasmiÑ vanasaÓÉe Va~kapabbate kunnadÊhi1 
otarantaÑ udakaÑ sandati, pavattatÊti attho. VicittaÑ nÊlÈnekÈni, setÈ 
lohitakÈni cÈti ekÈni nÊlÈni, ekÈni setÈni, ekÈni lohitakÈnÊti imehi tÊhi 
uppalajÈtehi taÑ saraÑ vicittaÑ. Susajjitapupphaca~koÔakaÑ viya sobhatÊti 
dasseti. 

 EvaÑ caturassapokkharaÓiÑ vaÓÓetvÈ puna MucalindasaraÑ vaÓÓento 
Èha– 
______________________________________________________________ 
 1. Kunnadipabbatehi (Ka), pabbatato (SyÈ) 
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 2034. “KhomÈva tattha padumÈ, setasogandhikehi ca. 
 Kalambakehi saÒchanno, Mucalindo nÈma so saro. 
 
 2035. Athettha padumÈ phullÈ, apariyantÈva dissare. 
 GimhÈ hemantikÈ phullÈ, jaÓÓutagghÈ upattharÈ. 
 
 2036. SurabhÊ sampavÈyanti, vicittapupphasanthatÈ. 
 BhamarÈ pupphagandhena, samantÈ mabhinÈditÈ”ti. 

 Tattha khomÈvÈti khomamayÈ viya paÓÉarÈ. Setasogandhikehi cÈti 
setuppalehi ca sogandhikehi ca kalambakehi ca so saro saÒchanno. 
ApariyantÈva dissareti aparimÈÓÈ viya dissanti. GimhÈ hemantikÈti gimhe 
ca hemantike ca pupphitapadumÈ. JaÓÓutagghÈ upattherÈti jaÓÓupamÈÓe 
udake upattharÈ phullÈ honti, santhatÈ viya khÈyanti. 
VicittapupphasanthatÈti1 vicittÈ hutvÈ pupphehi santhatÈ sadÈ surabhÊ 
sampavÈyanti. 
 
 2037. Athettha udakantasmiÑ, rukkhÈ tiÔÔhanti brÈhmaÓa. 
 KadambÈ pÈÔalÊ phullÈ, koviÄÈrÈ ca pupphitÈ. 
 
 2038. A~kolÈ kacchikÈrÈ ca, pÈrijaÒÒÈ ca pupphitÈ. 
 VÈraÓÈ vayanÈ rukkhÈ, Mucalindamubhato saraÑ. 
 
 2039. SirÊsÈ setapÈrisÈ sÈdhu, vÈyanti padmakÈ. 
 NigguÓÉÊ sirÊnigguÓÉÊ, asanÈ cettha pupphitÈ. 
 
 2040. Pa~gurÈ bahulÈ2 selÈ3, sobhaÒjanÈ ca pupphitÈ. 
 KetakÈ kaÓikÈrÈ ca, kaÓaverÈ ca pupphitÈ. 
 
 2041. AjjunÈ ajjukaÓÓÈ ca, mahÈnÈmÈ ca pupphitÈ. 
 SupupphitaggÈ tiÔÔhanti, pajjalanteva kiÑsukÈ. 
 
 2042. SetapaÓÓÊ sattapaÓÓÈ, kadaliyo kusumbharÈ. 
 DhanutakkarÊ pupphehi, sÊsapÈvaraÓÈni ca. 
______________________________________________________________ 
 1. VicittÈ pupphasanthatÈti (I) 2. BakulÈ (SÊ, I) 3. PhalÈ (SÊ, I) 
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 2043. AcchivÈ sallavÈ rukkhÈ1, sallakiyo ca pupphitÈ. 
 Setageru ca tagarÈ, maÑsikuÔÔhÈ kulÈvarÈ. 
 
 2044. DaharÈ rukkhÈ ca vuddhÈ ca, akuÔilÈ cettha pupphitÈ. 
 AssamaÑ ubhato Ôhanti, agyÈgÈraÑ samantatoti. 

 Tattha tiÔÔhantÊti saraÑ parikkhipitvÈ tiÔÔhanti. KadambÈti 
KadambarukkhÈ. KacchikÈrÈ cÈti evaÑnÈmakÈ rukkhÈ. PÈrijaÒÒÈti 
rattamÈlÈ. VÈrÈÓÈ vayanÈti VÈraÓarukkhÈ ca VayanarukkhÈ ca2. 
Mucalindamubhato saranti Mucalindassa sarassa ubhayapassesu. 
SetapÈrisÈti SetagaccharukkhÈ3. Te kira setakkhandhÈ mahÈpaÓÓÈ 
kaÓikÈrasadisapupphÈ honti. NigguÓÉÊ sirÊnigguÓÉÊti pakatinigguÓÉÊ ceva 
kÈÄanigguÓÉÊ ca. Pa~gurÈti pa~gurarukkhÈ. KusumbharÈti ekagacchÈ. 
DhanutakkÈrÊ pupphehÊti dhan|naÒca takkÈrÊnaÒca pupphehi sobhitÈ. 
SÊsapÈvaraÓÈni cÈti sÊsapehi ca varaÓehi ca sobhitÈ. AcchivÈti-Èdayopi4 

rukkhÈyeva. Setageru ca tagarÈti setageru ca tagarÈ ca. MaÑsikuÔÔhÈ 
kulÈvarÈti maÑsigacchÈ ca kuÔÔhagacchÈ ca kulÈvarÈ ca. AkuÔilÈti ujukÈ. 
AgyÈgÈraÑ samantatoti agyÈgÈraÑ parikkhipitvÈ ÔhitÈti attho. 
 
 2045. Athettha udakantasmiÑ, bahujÈto phaÓijjako. 
 Muggatiyo karatiyo, sevÈlasÊsakÈ bah|. 
 
 2046. UddÈpavattaÑ ulluÄitaÑ, makkhikÈ hi~gujÈlikÈ. 
 DÈsimakaÒjako cettha, bah| nÊcekalambakÈ. 
 
 2047. ElamphurakasaÒchannÈ, rukkhÈ tiÔÔhanti brÈhmaÓa. 
 SattÈhaÑ dhÈriyamÈnÈnaÑ, gandho tesaÑ na chijjati. 
 
 2048. Ubhato saraÑ mucalindaÑ, pupphÈ tiÔÔhanti sobhanÈ. 
 IndÊvarehi saÒchannaÑ, vanaÑ taÑ upasobhati. 
______________________________________________________________ 
 1. AcchivÈ sabalÈ rukkhÈ (SÊ), acchivÈ sibalÈ rukkhÈ (I), acchipÈ sibalÊrukkhÈ (SyÈ) 
 2. VÈraÓasÈyanÈti nÈgarukkhÈ (SÊ, I), vÈraÓÈvuyhanÈti nÈgarukkhÈ (SyÈ) 
 3. SetaccharukkhÈ (SÊ, I) 4. AcchipÈti-Èdayopi (SyÈ) 
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 2049. AÉÉhamÈsaÑ dhÈriyamÈnÈnaÑ, gandho tesaÑ na chijjati. 
 NÊlapupphÊ setavÈrÊ, pupphitÈ girikaÓÓikÈ. 
 Kalerukkhehi saÒchannaÑ, vanaÑ taÑ tulasÊhi ca. 
 
 2050. Sammaddateva gandhena, pupphasÈkhÈhi taÑ vanaÑ. 
 BhamarÈ pupphagandhena, samantÈ mabhinÈditÈ. 
 
 2051. TÊÓi kakkÈrujÈtÈni, tasmiÑ sarasi brÈhmaÓa. 
 KumbhamattÈni cekÈni, murajamattÈni tÈ ubhoti. 

 Tattha phaÓijjakoti bh|tanako. Muggatiyoti ekÈ muggajÈti. Karatiyoti 
rÈjamÈso. SevÈlasÊsakÈti imepi gacchÈyeva, api ca sÊsakÈti rattacandanaÑ 
vuttaÑ. UddÈpavattaÑ ulluÄitanti taÑ udakaÑ tÊramariyÈdabandhaÑ 
vÈtÈpahataÑ ulluÄitaÑ hutvÈ tiÔÔhati. MakkhikÈ hi~gujÈlikÈti 
hi~gujÈlasa~khÈte vikasitapupphagacche paÒcavaÓÓÈ madhumakkhikÈ 
madhurassarena viravantiyo tattha vicarantÊti attho. DÈsimakaÒjako cetthÈti 
imÈni dve rukkhajÈtiyo ca ettha. NÊcekalambakÈti nÊcakalambakÈ. 
ElamphurakasaÒchannÈti1 evaÑnÈmikÈya valliyÈ saÒchannÈ. Tesanti tesaÑ 
tassÈ valliyÈ pupphÈnaÑ sabbesampi vÈ etesaÑ dÈsimakaÒjakÈdÊnaÑ 
pupphÈnaÑ sattÈhaÑ gandho na chijjati. EvaÑ gandhasampannÈni 
pupphÈni, rajatapaÔÔasadisavÈlukapuÓÓÈ bh|mibhÈgÈ. Gandho tesanti tesaÑ 
indÊvarapupphÈdÊnaÑ gandho aÉÉhamÈsaÑ na chijjati. NÊlapupphÊti-ÈdikÈ 
pupphavalliyo. TulasÊhi cÈti tulasigacchehi ca. KakkÈrujÈtÈnÊti valliphalÈni. 
Tattha ekissÈ valliyÈ phalÈni mahÈghaÔamattÈni, dvinnaÑ mudi~gamattÈni. 
Tena vuttaÑ “murajamattÈni tÈ ubho”ti.  
 
 2052. Athettha sÈsapo bahuko, nÈdiyo haritÈyuto. 
 AsÊ tÈlÈva tiÔÔhanti, chejjÈ indÊvarÈ bah|. 
 
 2053. ApphoÔÈ suriyavallÊ ca, kÈÄÊyÈ madhugandhiyÈ. 
 AsokÈ mudayantÊ ca, vallibho khuddapupphiyo. 
 
 2054. KoraÓÉakÈ anojÈ ca, pupphitÈ nÈgamallikÈ. 
 RukkhamÈruyha tiÔÔhanti, phullÈ kiÑsukavalliyo. 
______________________________________________________________ 
 1. ElambarakasaÒchannÈti (SÊ, I), elambakarukkhasaÒchannÈti (SyÈ) 
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 2055. KaÔeruhÈ ca vÈsantÊ, y|thikÈ madhugandhiyÈ. 
 NiliyÈ sumanÈ bhaÓÉÊ, sobhati Padumuttaro. 
 
 2056. PÈÔalÊ samuddakappÈsi, kaÓikÈrÈ ca pupphitÈ. 
 HemajÈlÈva dissanti, ruciraggi sikh|pamÈ. 
 
 2057. YÈni tÈni ca pupphÈni, thalajÈnudakÈni ca. 
 SabbÈni tattha dissanti, evaÑ rammo mahodadhÊti. 

 Tattha sÈsapoti siddhatthako. Bahukoti bahu. NÈdiyo haritÈyutoti 
haritena Èyuto nÈdiyo. ImÈ dvepi lasuÓajÈtiyo, sopi lasuÓo tattha bahukoti 
attho. AsÊtÈlÈva tiÔÔhantÊti asÊti evaÑnÈmakÈ rukkhÈ siniddhÈya bh|miyÈ 
ÔhitÈ tÈlÈ viya tiÔÔhanti. ChejjÈ indÊvarÈ bah|ti udakapariyante bah| suvaÓÓa-
indÊvarÈ muÔÔhinÈ chinditabbÈ hutvÈ ÔhitÈ. ApphoÔÈti apphoÔavalliyo. 
Vallibho khuddapupphiyoti vallibho ca khuddapupphiyo ca. NÈgamallikÈti 
vallinÈgÈ ca mallikÈ ca1. KiÑsukavalliyoti sugandhapattÈ vallijÈtÊ. KaÔeruhÈ 
ca vÈsantÊti ime ca dve pupphagacchÈ. MadhugandhiyÈti 
madhusamÈnagandhÈ. NiliyÈ sumanÈ bhaÓÉÊti nÊlavallisumanÈ ca 
pakatisumanÈ ca bhaÓÉÊ ca. Padumuttaroti evaÑnÈmako rukkho. KaÓikÈrÈti 
vallikaÓikÈrÈ rukkhakaÓikÈrÈ. HemajÈlÈvÈti pasÈritahemajÈlÈ viya dissanti. 
MahodadhÊti mahato udakakkhandhassa ÈdhÈrabh|to mucalindasaroti. 
 
 2058. AthassÈ pokkharaÓiyÈ, bahukÈ vÈrigocarÈ. 
 RohitÈ naÄapÊ si~g|, kumbhilÈ makarÈ sus|. 
 
 2059. Madhu ca madhulaÔÔhi ca, tÈlisÈ ca piya~gukÈ.  
 KuÔandajÈ2 bhaddamuttÈ, setapupphÈ3 ca lolupÈ. 
 
 2060. SurabhÊ ca rukkhÈ tagarÈ, bahukÈ tu~gavaÓÔakÈ. 
 PadmakÈ naradÈ kuÔÔhÈ, jhÈmakÈ ca hareÓukÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. NÈgavallikÈti vallinÈgÈ (SÊ, I) 2. UnnakÈ (SÊ, I), kuddajÈ (SyÈ) 
 3. SatapupphÈ (SÊ, I), sattapupphÈ (SyÈ) 
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 2061. HaliddakÈ gandhasilÈ, hiriverÈ ca guggulÈ. 
 VibhedikÈ corakÈ kuÔÔhÈ, kapp|rÈ ca kali~gukÈti. 

 Tattha athassÈ pokkharaÓiyÈti idha pokkharaÓisadisatÈya sarameva 
pokkharaÓÊti vadati. RohitÈti-ÈdÊni tesaÑ vÈrigocarÈnaÑ nÈmÈni. Madhu 
cÈti nimmakkhikamadhu ca. MadhulaÔÔhi cÈti laÔÔhimadhukaÒca. TÈlisÈ cÈti-
ÈdikÈ sabbÈ gandhajÈtiyo. 
 
 2062. Athettha sÊhabyagghÈ ca, purisÈl| ca hatthiyo. 
 EÓeyyÈ pasadÈ ceva, rohiccÈ sarabhÈ migÈ. 
 
 2063. KoÔÔhasuÓÈ suÓopi ca, tuliyÈ naÄasannibhÈ. 
 CÈmarÊ calanÊ la~ghÊ, jhÈpitÈ makkaÔÈ picu. 
 
 2064. KakkaÔÈ kaÔamÈyÈ ca, ikkÈ goÓasirÈ bah|. 
 KhaggÈ varÈhÈ nakulÈ, kÈÄakettha bah|taso. 
 
 2065. MahiÑsÈ soÓasi~gÈlÈ, pampakÈ ca samantato. 
 ŒkucchÈ pacalÈkÈ ca, citrakÈ cÈpi dÊpiyo. 
 
 2066. PelakÈ ca vighÈsÈdÈ, sÊhÈ gogaÓisÈdakÈ.  
 AÔÔhapÈdÈ ca morÈ ca, bhassarÈ ca kukutthakÈ. 
 
 2067. Ca~korÈ kukkuÔÈ nÈgÈ, aÒÒamaÒÒaÑ pak|jino. 
 BakÈ balÈkÈ najjuhÈ, dindibhÈ kuÒjavÈjitÈ. 
 
 2068. ByagghinasÈ lohapiÔÔhÈ, pampakÈ jÊvajÊvakÈ. 
 KapiÒjarÈ tittirÈyo, kulÈ ca paÔikutthakÈ. 
 
 2069. MandÈlakÈ celakeÔu, bhaÓÉutittiranÈmakÈ. 
 CelÈvakÈ pi~galÈyo, goÔakÈ a~gahetukÈ. 
 
 2070. KaraviyÈ ca saggÈ ca, uhu~kÈrÈ ca kukkuhÈ. 
 NÈnÈdijagaÓÈkiÓÓaÑ, nÈnÈsaranik|jitanti. 

 Tattha purisÈl|ti vaÄavÈmukhayakkhiniyo. RohiccÈ sarabhÈ migÈti 
rohitÈ ceva sarabhÈ migÈ ca. KoÔÔhasuÓÈti si~gÈlasunakhÈ. 

 



316 KhuddakanikÈya  

“KotthusuÓÈ”tipi pÈÔho. SuÓopi cÈti esÈpekÈ khuddakamigajÈti. TuliyÈti 
pakkhibiÄÈrÈ. NaÄasannibhÈti naÄapupphavaÓÓÈ rukkhasunakhÈ. CÈmarÊ1 
calanÊ la~ghÊti cÈmarÊmigÈ2 ca calanÊmigÈ ca la~ghÊmigÈ ca. JhÈpitÈ 
makkaÔÈti dve makkaÔajÈtiyova. Pic|ti sarapariyante gocaraggÈhÊ eko 
makkaÔo. KakkaÔÈ kaÔamÈyÈ cÈti dve mahÈmigÈ. IkkÈti acchÈ. GoÓasirÈti 
araÒÒagoÓÈ. KÈÄakettha bah|tasoti kÈÄamigÈ nÈmettha bah|taso. 
SoÓasi~gÈlÈti rukkhasunakhÈ ca si~gÈlÈ ca. PampakÈti3 assamapadaÑ 
parikkhipitvÈ ÔhitÈ mahÈveÄupampakÈ4. ŒkucchÈti godhÈ. PacalÈkÈ cÈti 
gajakumbhamigÈ. CitrakÈ cÈpi dÊpiyoti citrakamigÈ ca dÊpimigÈ ca. 

 PelakÈ cÈti sasÈ. VighÈsÈdÈti ete gijjhÈ sakuÓÈ. SÊhÈti kesarasÊhÈ. 
GogaÓisÈdakÈti gogaÓe gahetvÈ khÈdanasÊlÈ duÔÔhamigÈ. AÔÔhapÈdÈti 
sarabhÈ migÈ. BhassarÈti setahaÑsÈ. KukutthakÈti kukutthakasakuÓÈ. 
Ca~korÈti ca~korasakuÓÈ. KukkuÔÈti vanakukkuÔÈ. DindibhÈ kuÒjavÈjitÈti5 
ime tayopi sakuÓÈyeva. ByagghinasÈti senÈ. LohapiÔÔhÈti lohitavaÓÓasakuÓÈ. 
PampakÈti pampaÔakÈ6. KapiÒjarÈ titthirÈyoti kapiÒjarÈ ca tittirÈ ca. KulÈ ca 
paÔikutthakÈti imepi dve sakuÓÈ. MandÈlakÈcelakeÔ|ti mandÈlakÈ ceva 
elakeÔu ca. BhaÓÉutittiranÈmakÈti bhaÓÉ| ca tittirÈ ca nÈmakÈ ca. CelÈvakÈ 
pi~galÈyoti dve sakuÓajÈtiyo ca, tathÈ goÔakÈ7 a~gahetukÈ. SaggÈti 
cÈtakasakuÓÈ8. Uhu~kÈrÈti ul|kÈ. 
 
 2071. Athettha sakuÓÈ santi, nÊlakÈ maÒjubhÈÓakÈ. 
 Modanti saha bhariyÈhi, aÒÒamaÒÒaÑ pak|jino. 
 
 2072. Athettha sakuÓÈ santi, dijÈ maÒjussarÈ sitÈ. 
 Setacchik|ÔÈ bhadrakkhÈ, aÓÉajÈ citrapekhuÓÈ. 
______________________________________________________________
 1. CamarÊ (SÊ, I) 2. CamaramigÈ (SÊ, I) 3. CappakÈti (SyÈ)  
 4. MahÈveÄucappakÈ (SyÈ) 5. KoÒcavÈdikÈti (SÊ, SyÈ, I) 
 6. CappakÈti cappakaÔÈkÈ (SyÈ), pabbakÈti pabbaÔakÈ (Ka) 
 7. GodhakÈ (SÊ, SyÈ, I) 8. VÈtasakuÓÈ (SyÈ), vÈnakasakuÓÈ (I) 
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 2073. Athettha sakuÓÈ santi, dijÈ maÒjussarÈ sitÈ. 
 SikhaÓÉÊ nÊlagÊvÈhi, aÒÒamaÒÒaÑ pak|jino. 
 
 2074. KukutthakÈ kuÄÊrakÈ, koÔÔhÈ pokkharasÈtakÈ. 
 KÈlÈmeyyÈ balÊyakkhÈ, kadambÈ suvasÈÄikÈ. 
 
 2075. HaliddÈ lohitÈ setÈ, athettha nalakÈ bah|. 
 VÈraÓÈ bhi~garÈjÈ1 ca, kadambÈ suvakokilÈ. 
 
 2076. UkkusÈ kurarÈ haÑsÈ, ÈÔÈ parivadentikÈ. 
 PÈkahaÑsÈ atibalÈ, najjuhÈ jÊvajÊvakÈ. 
 
 2077. PÈrevatÈ ravihaÑsÈ, cakkavÈkÈ nadÊcarÈ. 
 VÈraÓÈbhirudÈ rammÈ, ubho kÈl|pak|jino. 
 
 2078. Athettha sakuÓÈ santi, nÈnÈvaÓÓÈ bah| dijÈ. 
 Modanti saha bhariyÈhi, aÒÒamaÒÒaÑ pak|jino. 
 
 2079. Athettha sakuÓÈ santi, nÈnÈvaÓÓÈ bah| dijÈ. 
 Sabbe maÒj| nik|janti, Mucalindamubhato saraÑ. 
 
 2080. Athettha sakuÓÈ santi, karaviyÈ nÈma te dijÈ. 
  Modanti saha bhariyÈhi, aÒÒamaÒÒaÑ pak|jino. 
 
 2081. Athettha sakuÓÈ santi, karaviyÈ nÈma te dijÈ. 
 Sabbe maÒj| nik|janti, Mucalindamubhato saraÑ. 
 
 2082. EÓeyyapasadÈkiÓÓaÑ, nÈgasaÑsevitaÑ vanaÑ. 
 NÈnÈlatÈhi saÒchannaÑ, kadalÊmigasevitaÑ. 
 
 2083. Athettha sÈsapo bahuko, nÊvaro varako bahu. 
 SÈli akaÔÔhapÈko ca, ucchu tattha anappako. 
 
 2084. AyaÑ ekapadÊ eti, ujuÑ gacchati assamaÑ. 
 KhudaÑ pipÈsaÑ aratiÑ, tattha patto na vindati. 
 Yattha Vessantaro rÈjÈ, saha puttehi sammati. 
______________________________________________________________ 
 1. Hi~gurÈjÈ (SÊ, I), bhe~garÈjÈ (SyÈ) 
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 2085. DhÈrento brÈhmaÓavaÓÓaÑ, ÈsadaÒca masaÑ jaÔaÑ. 
 CammavÈsÊ chamÈ seti, jÈtavedaÑ namassatÊti. 

 Tattha nÊlakÈti citrarÈjipattÈ. MaÒjussarÈ sitÈti nibaddhamadhurassarÈ. 
Setacchik|ÔÈ bhadrakkhÈti ubhayapassesu setehi akkhik|Ôehi samannÈgatÈ 
sundarakkhÈ. CitrapekhuÓÈti vicitrapattÈ. KuÄÊrakÈti kakkaÔakÈ. KoÔÔhÈti-
Èdayo sakuÓÈva. VÈraÓÈti hatthili~gasakuÓÈ. KadambÈti mahÈkadambÈ 
gahitÈ. SuvakokilÈti kokilehi saddhiÑ vicaraÓasuvakÈ ceva kokilÈ ca. 
UkkusÈti kÈÄakurarÈ1. KurarÈti setakurarÈ. HaÑsÈti sakuÓahaÑsÈ2. ŒÔÈti 
dabbisaÓÔhÈnamukhasakuÓÈ. ParivadentikÈti ekÈ sakuÓajÈti. VÈraÓÈbhirudÈ 
rammÈti rammÈbhirudÈ vÈraÓÈ. Ubho kÈl|pak|jinoti sÈyaÑ pÈto 
pabbatapÈdaÑ ekaninnÈdaÑ karontÈ nik|janti. EÓeyyapasadÈkiÓÓanti 
eÓeyyamigehi ca pasadamigehi ca ÈkiÓÓaÑ. Tattha patto na vindatÊti 
brÈhmaÓa Vessantarassa assamapadaÑ patto puriso tattha assame chÈtakaÑ 
vÈ pÈnÊyapipÈsaÑ vÈ ukkaÓÔhitaÑ vÈ na paÔilabhati. 
 
 1086. IdaÑ sutvÈ brahmabandhu, isiÑ katvÈ padakkhiÓaÑ. 
 Udaggacitto pakkÈmi, yattha Vessantaro ah|ti. 

 Tattha yattha Vessantaro ah|ti yasmiÑ ÔhÈne Vessantaro ahosi, taÑ 
ÔhÈnaÑ gatoti. 
 

MahÈvanavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
DÈrakapabbavaÓÓanÈ 

 J|jakopi AccutatÈpasena kathitamaggena gacchanto 
caturassapokkharaÓiÑ patvÈ cintesi “ajja atisÈyanho, idÈni MaddÊ araÒÒato 
Ègamissati. MÈtugÈmo hi nÈma dÈnassa antarÈyakaro hoti, sve tassÈ 
araÒÒaÑ gatakÈle assamaÑ gantvÈ VessantaraÑ upasa~kamitvÈ dÈrake 
yÈcitvÈ tÈya anÈgatÈya 
______________________________________________________________ 
 1. KukkusÈti kÈÄakabarÈ (I) 2. SetasakuÓahaÑsÈ (SyÈ) 
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te gahetvÈ pakkamissÈmÊ”ti. Athassa avid|re ekaÑ SÈnupabbataÑ Èruyha 
ekasmiÑ phÈsukaÔÔhÈne nipajji. TaÑ pana rattiÑ pacc|sakÈle MaddÊ 
supinaÑ addasa. Evar|po supino ahosi–eko puriso KaÓho dve kÈsÈyÈni 
paridahitvÈ dvÊsu kaÓÓesu rattamÈlaÑ piÄandhitvÈ Èvudhahattho tajjento 
ÈgantvÈ paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ MaddiÑ jaÔÈsu gahetvÈ ÈkaÉÉhitvÈ bh|miyaÑ 
uttÈnakaÑ pÈtetvÈ viravantiyÈ tassÈ dve akkhÊni uppÈÔetvÈ bÈhÈni chinditvÈ 
uraÑ bhinditvÈ paggharantalohitabinduÑ hadayamaÑsaÑ ÈdÈya pakkÈmÊti. 
SÈ pabujjhitvÈ bhÊtatasitÈ “pÈpako supino me diÔÔho, supina pÈÔhako pana 
Vessantarena sadiso nÈma natthi, pucchissÈmi nan”ti cintetvÈ paÓÓasÈlaÑ 
gantvÈ mahÈsattassa paÓÓasÈladvÈraÑ ÈkoÔesi. MahÈsatto “ko eso”ti Èha. 
AhaÑ deva MaddÊti. Bhadde amhÈkaÑ katikavattaÑ bhinditvÈ kasmÈ akÈle 
ÈgatÈsÊti. Deva nÈhaÑ kilesavasena ÈgacchÈmi, apica kho pana me pÈpako 
supino diÔÔhoti. Tena hi kathehi MaddÊti. SÈ attanÈ diÔÔhaniyÈmeneva kathesi. 

 MahÈsattopi supinaÑ pariggaÓhitvÈ “mayhaÑ dÈnapÈramÊ p|rissati, sve 
maÑ yÈcako ÈgantvÈ putte yÈcissati, MaddiÑ assÈsetvÈ uyyojessÈmÊ”ti 
cintetvÈ “Maddi tava dussayanadubbhojanehi cittaÑ ÈluÄitaÑ bhavissati, mÈ 
bhÈyÊ”ti saÑmohetvÈ assÈsetvÈ uyyojesi. SÈ vibhÈtÈya rattiyÈ sabbaÑ 
kattabbakiccaÑ katvÈ dve putte Èli~gitvÈ sÊse cumbitvÈ “tÈtÈ ajja me 
dussupino diÔÔho, appamattÈ bhaveyyÈthÈ”ti ovaditvÈ “deva tumhe dvÊsu 
kumÈresu appamattÈ hothÈ”ti mahÈsattaÑ putte paÔicchÈpetvÈ 
pacchikhaÓitti-ÈdÊni ÈdÈya ass|ni puÒchantÊ m|laphalÈphalatthÈya vanaÑ 
pÈvisi. TadÈ J|jakopi “idÈni MaddÊ araÒÒaÑ gatÈ bhavissatÊ”ti SÈnupabbatÈ 
oruyha ekapadikamaggena assamÈbhimukho pÈyÈsi. MahÈsattopi 
paÓÓasÈlato nikkhamitvÈ paÓÓasÈladvÈre pÈsÈÓaphalake suvaÓÓapaÔimÈ viya 
nisinno “idÈni yÈcako ÈgamissatÊ”ti pipÈsito viya surÈsoÓÉo 
tassÈgamanamaggaÑ olokentova nisÊdi. PuttÈpissa pÈdam|le kÊÄanti. So 
maggaÑ olokento brÈhmaÓaÑ ÈgacchantaÑ disvÈ satta mÈse nikkhittaÑ 
dÈnadhuraÑ ukkhipanto viya “ehi tvaÑ bho brÈhmaÓÈ”ti somanassajÈto 
JÈlikumÈraÑ Èmantento imaÑ gÈthamÈha– 
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 2087. “UÔÔhehi JÈli patiÔÔha, porÈÓaÑ viya dissati. 
 BrÈhmaÓaÑ viya passÈmi, nandiyo mÈ’bhikÊrare”ti. 

 Tattha porÈÓaÑ viya dissatÊti pubbe Jetuttaranagare nÈnÈdisÈhi 
yÈcakÈnaÑ ÈgamanaÑ viya ajja yÈcakÈnaÑ ÈgamanaÑ dissati. Nandiyo 
mÈ’bhikÊrareti etassa brÈhmaÓassa diÔÔhakÈlato paÔÔhÈya maÑ somanassÈni 
abhikÊranti, ghammÈbhitattassa purisassa sÊse sÊt|dakaghaÔasahassehi 
abhisecanakÈlo viya jÈtoti. 

 TaÑ sutvÈ kumÈro Èha– 
 
 2088. “Ahampi tÈta passÈmi, yo so brahmÈva dissati. 
 Addhiko viya ÈyÈti, atithÊ no bhavissatÊ”ti. 

 VatvÈ ca pana kumÈro mahÈsattassa apacitiÑ karonto uÔÔhÈyÈsanÈ 
brÈhmaÓaÑ paccuggantvÈ parikkhÈraggahaÓaÑ Èpucchi. BrÈhmaÓo taÑ 
olokento “ayaÑ Vessantarassa putto JÈlikumÈro nÈma bhavissati, Èdito 
paÔÔhÈyeva pharusavacanaÑ kathessÈmÊ”ti1 cintetvÈ “apehi apehÊ”ti 
accharaÑ pahari. KumÈro apagantvÈ “ayaÑ brÈhmaÓo atipharuso, kiÑ nu 
kho”ti tassa sarÊraÑ olokento aÔÔhÈrasa purisadose passi. BrÈhmaÓopi 
bodhisattaÑ upasa~kamitvÈ paÔisanthÈraÑ karonto Èha– 
 
 2089. “Kacci nu bhoto kusalaÑ, kacci bhoto anÈmayaÑ. 
 Kacci uÒchena yÈpetha, kacci m|laphalÈ bah|. 
 
 2090. Kacci ÉaÑsÈ makasÈ ca, appameva sarÊsapÈ. 
 Vane vÈÄamigÈkiÓÓe, kacci hiÑsÈ na vijjatÊ”ti. 

 Bodhisattopi tena saddhiÑ paÔisanthÈraÑ karonto Èha– 
 
 2091. “KusalaÑ ceva no brahme, atho brahme anÈmayaÑ. 
 Atho uÒchena yÈpema, atho m|laphalÈ bah|. 
 
 2092. Atho ÉaÑsÈ makasÈ ca, appameva sarÊsapÈ. 
 Vane vÈÄamigÈkiÓÓe, hiÑsÈ amhaÑ na vijjati. 
______________________________________________________________ 
 1. Pharuso bhavissÈmÊti (Ka) 
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 2093. Satta no mÈse vasataÑ, araÒÒe jÊvasokinaÑ. 
 Imampi paÔhamaÑ passÈma, brÈhmaÓaÑ devavaÓÓinaÑ. 
 ŒdÈya veÄuvaÑ daÓÉaÑ, aggihuttaÑ kamaÓÉaluÑ. 
 
 2094. SvÈgataÑ te mahÈbrahme, atho te adurÈgataÑ. 
 Anto pavisa bhaddante, pÈde pakkhÈlayassu te. 
 
 2095. TiÓÉukÈni piyÈlÈni, madhuke kÈsumÈriyo. 
 PhalÈni khuddakappÈni, bhuÒja brahme varaÑ varaÑ. 
 
 2096. Idampi pÈnÊyaÑ sÊtaÑ, ÈbhataÑ girigabbharÈ. 
 Tato piva mahÈbrahme, sace tvaÑ abhika~khasÊ”ti. 

 EvaÑ ca pana vatvÈ mahÈsatto “ayaÑ brÈhmaÓo na akÈraÓena imaÑ 
brahÈraÒÒaÑ Ègato, ÈgamanakÈraÓaÑ papaÒcaÑ akatvÈ pucchissÈmi nan”ti 
cintetvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 2097. “Atha tvaÑ kena vaÓÓena, kena vÈ pana hetunÈ. 
 Anuppatto brahÈraÒÒaÑ, taÑ me akkhÈhi pucchito”ti. 

 Tattha vaÓÓenÈti kÈraÓena. HetunÈti paccayena. 

 J|jako Èha– 
 
 2098. “YathÈ vÈrivaho p|ro, sabbakÈlaÑ na khÊyati. 
 EvaÑ taÑ yÈcitÈ’gacchiÑ, putte me dehi yÈcito”ti. 

 Tattha vÈrivahoti paÒcasu mahÈnadÊsu udakavÈho. Na khÊyatÊti 
pipÈsitehi ÈgantvÈ hatthehipi bhÈjanehipi ussiÒcitvÈ piviyamÈno na khÊyati. 
EvaÑ taÑ yÈcitÈ’gacchinti tvampi saddhÈya p|ritattÈ evar|poyevÈti 
maÒÒamÈno ahaÑ taÑ yÈcituÑ ÈgacchiÑ. Putte me dehi yÈcitoti mayÈ 
yÈcito tava putte mayhaÑ dÈsatthÈya dehÊti. 

 TaÑ sutvÈ mahÈsatto somanassajÈto pasÈritahatthe sahassatthavikaÑ 
Ôhapento viya pabbatapÈdaÑ unnÈdento imÈ gÈthÈ Èha– 
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 2099. “DadÈmi na vikampÈmi, issaro naya brÈhmaÓa. 
 PÈto gatÈ rÈjaputtÊ, sÈyaÑ uÒchÈto ehiti. 
 
 2100. EkarattiÑ vasitvÈna, pÈto gacchasi brÈhmaÓa. 
 TassÈ nhÈte upaghÈte, atha ne mÈladhÈrine. 
 
 2101. EkarattiÑ vasitvÈna, pÈto gacchasi brÈhmaÓa. 
 NÈnÈpupphehi1 saÒchanne, nÈnÈgandhehi bh|site. 
 NÈnÈm|laphalÈkiÓÓe, gaccha svÈ’dÈya2 brÈhmaÓÈ”ti. 

 Tattha issaroti tvaÑ mama puttÈnaÑ issaro sÈmiko hutvÈ ete3 naya, 
apica kho panekaÑ4 kÈraÓaÑ atthi. EtesaÑ mÈtÈ rÈjaputtÊ phalÈphalatthÈya 
pÈto gatÈ sÈyaÑ araÒÒato Ègamissati, tÈya ÈnÊtÈni madhuraphalÈphalÈni 
bhuÒjitvÈ idheva ÔhÈne ajjekarattiÑ vasitvÈ pÈtova dÈrake gahetvÈ 
gamissasi. TassÈ nhÈteti tÈya nhÈpite. UpaghÈteti sÊsamhi upasi~ghite. Atha 
ne mÈladhÈrineti atha ne vicitrÈya mÈlÈya ala~kate taÑ mÈlaÑ vahamÈne. 
PÈÄipotthakesu pana “atha ne mÈladhÈrino”ti likhitaÑ, tassattho na vicÈrito. 
NÈnÈm|laphalÈkiÓÓeti magge pÈtheyyatthÈya dinnehi nÈnÈm|laphalÈphalehi 
ÈkiÓÓe. 

 J|jako Èha– 
 
 2102. “Na vÈsa’mabhirocÈmi, gamanaÑ mayha ruccati. 
 AntarÈyopi me assa, gacchaÒÒeva rathesabha. 
 
 2103. Na he’tÈ yÈcayogÊ naÑ, antarÈyassa kÈriyÈ. 
 Itthiyo mantaÑ jÈnanti, sabbaÑ gaÓhanti vÈmato. 
 
 2104. SaddhÈya dÈnaÑ dadato, mÈ’saÑ adakkhi mÈtaraÑ. 
 AntarÈyampi sÈ kayirÈ, gacchaÒÒeva rathesabha. 
 
 2105. Œmantayassu te putte, mÈ te mÈtara’maddasuÑ. 
 AddhÈya dÈnaÑ dadato, evaÑ puÒÒaÑ pavaÉÉhati. 
______________________________________________________________ 
 1. NÈnÈvatthehi (SÊ) 2. GacchissÈdÈya (SÊ, SyÈ, I)  
 3. Etto (SÊ, I) 4. PanetaÑ (SyÈ, I) 
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 2106. Œmantayassu te putte, mÈ te mÈtara’maddasuÑ. 
 MÈdisassa dhanaÑ datvÈ, rÈja saggaÑ gamissasÊ”ti. 

 Tattha na he’tÈ yÈcayogÊ nanti ettha nanti nipÈtamattaÑ. IdaÑ vuttaÑ 
hoti–mahÈrÈja etÈ itthiyo ca nÈma na hi yÈcayogÊ, na yÈcanÈya 
anucchavikÈ honti, kevalaÑ antarÈyassa kÈriyÈ dÈyakÈnaÑ puÒÒantarÈyaÑ 
yÈcakÈnaÒca lÈbhantarÈyaÑ karontÊti. Itthiyo mantanti itthÊ mÈyaÑ nÈma 
jÈnanti. VÈmatoti sabbaÑ vÈmato gaÓhanti, na dakkhiÓato. SaddhÈya dÈnaÑ 
dadatoti kammaÒca phalaÒca saddahitvÈ dÈnaÑ dadato. MÈ’santi mÈ etesaÑ 
mÈtaraÑ adakkhi. KayirÈti kareyya. Œmantayass|ti jÈnÈpehi, mayÈ saddhiÑ 
pesehÊti vadati. Dadatoti dadantassa. 

 Vessantaro Èha– 
 
 2107. “Sace tvaÑ nicchase daÔÔhuÑ, mama bhariyaÑ patibbataÑ. 
 Ayyakassapi dassehi, JÈliÑ KaÓhÈjinaÑ cubho. 
 
 2108. Ime kumÈre disvÈna, maÒjuke piyabhÈÓine. 
 PatÊto sumano vitto, bahuÑ dassati te dhanan”ti. 

 Tattha ayyakassÈti mayhaÑ pituno SaÒjayamahÈrÈjassa dvinnaÑ 
kumÈrÈnaÑ ayyakassa. Dassati te dhananti so rÈjÈ tuyhaÑ bahuÑ dhanaÑ 
dassati. 

 J|jako Èha– 
 
 2109. “Acchedanassa bhÈyÈmi, rÈjaputta suÓohi me. 
 RÈjadaÓÉÈya maÑ dajjÈ, vikkiÓeyya haneyya vÈ.  
 Jino dhanaÒca dÈse ca, gÈrayhassa brahmabandhuyÈ”ti. 

 Tattha acchedanassÈti acchinditvÈ gahaÓassa bhÈyÈmi. RÈjadaÓÉÈya 
maÑ dajjÈti “ayaÑ brÈhmaÓo dÈrakacoro, daÓÉamassa dethÈ”ti evaÑ 
daÓÉatthÈya maÑ amaccÈnaÑ dadeyya. GÈrayhassa brahmabandhuyÈti 
kevalaÑ brÈhmaÓiyÈva garahitabbo bhavissÈmÊti. 
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 Vessantaro Èha– 
 
 2110. “Ime kumÈre disvÈna, maÒjuke piyabhÈÓine. 
 Dhamme Ôhito mahÈrÈjÈ, SivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhano. 
 LaddhÈ pÊtisomanassaÑ, bahuÑ dassati te dhanan”ti. 

 J|jako Èha– 
 
 2111. “NÈhaÑ tampi karissÈmi, yaÑ maÑ tvaÑ anusÈsasi. 
 DÈrakeva ahaÑ nessaÑ, brÈhmaÓyÈ paricÈrake”ti. 

 Tattha dÈrakevÈti alaÑ mayhaÑ aÒÒena dhanena, ahaÑ ime dÈrakeva 
attano brÈhmaÓiyÈ paricÈrake nessÈmÊti. 

 TaÑ tassa pharusavacanaÑ sutvÈ dÈrakÈ bhÊtÈ palÈyitvÈ 
piÔÔhipaÓÓasÈlaÑ gantvÈ tatopi palÈyitvÈ gumbagahane nilÊyitvÈ tatrÈpi 
J|jakenÈgantvÈ gahitÈ viya attÈnaÑ sampassamÈnÈ kampantÈ katthaci 
ÔhÈtuÑ asamatthÈ ito cito ca dhÈvitvÈ CaturassapokkharaÓitÊraÑ gantvÈ 
daÄhaÑ vÈkacÊraÑ nivÈsetvÈ udakaÑ oruyha pokkharapattaÑ sÊse ÔhapetvÈ 
udakena paÔicchannÈ hutvÈ aÔÔhaÑsu. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 2112. “Tato kumÈrÈ byathitÈ, sutvÈ luddassa bhÈsitaÑ. 
 Tena tena padhÈviÑsu, JÈlÊ KaÓhÈjinÈ cubho”ti. 

 J|jakopi kumÈre adisvÈ bodhisattaÑ apasÈdesi “bho Vessantara idÈneva 
tvaÑ mayhaÑ dÈrake datvÈ mayÈ ‘nÈhaÑ JetuttaranagaraÑ gamissÈmi, 
dÈrake mama brÈhmaÓiyÈ paricÈrake nessÈmÊ’ti vutte i~ghitasaÒÒaÑ datvÈ 
putte palÈpetvÈ ajÈnanto viya nisinno, natthi maÒÒe lokasmiÑ tayÈ sadiso 
musÈvÈdÊ”ti. TaÑ sutvÈ mahÈsatto pakampitacitto hutvÈ “dÈrakÈ palÈtÈ 
bhavissantÊ”ti cintetvÈ “bho brÈhmaÓa mÈ cintayi, ÈnessÈmi te kumÈre”ti 
uÔÔhÈya piÔÔhipaÓÓasÈlaÑ gantvÈ tesaÑ vanagahanaÑ paviÔÔhabhÈvaÑ ÒatvÈ 
padavalaÒjÈnusÈrena pokkhaÓitÊraÑ gantvÈ udake otiÓÓapadaÑ disvÈ 
“kumÈrÈ udakaÑ oruyha ÔhitÈ bhavissantÊ”ti ÒatvÈ “tÈta JÈlÊ”ti pakkosanto 
imaÑ gÈthÈdvayamÈha– 
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 2113. “Ehi tÈta piyaputta, p|retha mama pÈramiÑ. 
 HadayaÑ me’bhisiÒcetha, karotha vacanaÑ mama. 
 
 2114. YÈnÈ nÈvÈ ca me hotha, acalÈ bhavasÈgare. 
 JÈtipÈraÑ tarissÈmi santÈressaÑ sadevakan”ti. 

 KumÈro pitu vacanaÑ sutvÈ “brÈhmaÓo maÑ yathÈruci karotu, pitarÈ 
saddhiÑ dve kathÈ na kathessÈmÊ”ti sÊsaÑ nÊharitvÈ pokkharapattÈni 
viy|hitvÈ udakÈ uttaritvÈ mahÈsattassa dakkhiÓapÈde nipatitvÈ 
gopphakasandhiÑ daÄhaÑ gahetvÈ parodi. Atha naÑ mahÈsatto Èha “tÈta 
bhaginÊ te kuhin”ti. TÈta ime sattÈ nÈma bhaye uppanne attÈnameva 
rakkhantÊti. Atha mahÈsatto “puttehi me katikÈ katÈ bhavissatÊ”ti ÒatvÈ “ehi 
amma kaÓhe”ti pakkosanto gÈthÈdvayamÈha– 
 
 2115. “Ehi amma piyadhÊti, p|retha mama pÈramiÑ1. 
 HadayaÑ me’bhisiÒcetha, karotha vacanaÑ mama. 
 
 2116. YÈnÈ nÈvÈ ca me hotha, acalÈ bhavasÈgare. 
 JÈtipÈraÑ tarissÈmi, uddharissaÑ sadevakan”ti. 

 SÈpi “pitarÈ saddhiÑ dve kathÈ na kathessÈmÊ”ti tatheva udakÈ uttaritvÈ 
mahÈsattassa vÈmapÈde nipatitvÈ gopphakasandhiÑ daÄhaÑ gahetvÈ parodi. 
TesaÑ ass|ni mahÈsattassa phullapadumavaÓÓe pÈdapiÔÔhe patanti. Tassa 
ass|ni tesaÑ suvaÓÓaphalakasadisÈya piÔÔhiyÈ patanti. Atha mahÈsatto 
kumÈre uÔÔhÈpetvÈ assÈsetvÈ “tÈta JÈli kiÑ tvaÑ mama dÈnavittakabhÈvaÑ 
na jÈnÈsi, ajjhÈsayaÑ me tÈta matthakaÑ pÈpehÊ”ti vatvÈ goÓe agghÈpento 
viya tattheva Ôhito kumÈre agghÈpesi. So kira puttaÑ ÈmantetvÈ Èha “tÈta 
JÈli tvaÑ bhujisso hotukÈmo brÈhmaÓassa nikkhasahassaÑ datvÈ bhujisso 
bhaveyyÈsi, bhaginÊ kho pana te uttamar|padharÈ, koci nÊcajÈtiko 
brÈhmaÓassa kiÒcideva dhanaÑ datvÈ tava bhaginiÑ bhujissaÑ katvÈ 
jÈtisambhedaÑ kareyya, aÒÒatra raÒÒÈ sabbasatadÈyako nÈma natthi, tasmÈ 
bhaginÊ te bhujissÈ 
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 1. Ehi amma piyÈ dhÊtÈ, piyÈ me dÈnapÈramÊ (SyÈ) 
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hotukÈmÈ brÈhmaÓassa dÈsasataÑ dÈsÊsataÑ hatthisataÑ assasataÑ 
usabhasataÑ nikkhasatanti evaÑ sabbasatÈni datvÈ bhujissÈ hot|”ti evaÑ 
kumÈre agghÈpetvÈ samassÈsetvÈ assamapadaÑ gantvÈ kamaÓÉalunÈ 
udakaÑ gahetvÈ “ehi vata bho brÈhmaÓÈ”ti ÈmantetvÈ sabbaÒÒutaÒÒÈÓassa 
paccayo hot|ti patthanaÑ katvÈ udakaÑ pÈtetvÈ “ambho brÈhmaÓa puttehi 
me sataguÓena sahassaguÓena satasahassaguÓena sabbaÒÒutaÒÒÈÓameva 
piyataran”ti pathaviÑ unnÈdento brÈhmaÓassa piyaputtadÈnaÑ adÈsi. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 2117. “Tato kumÈre ÈdÈya, JÈliÑ KaÓhÈjinaÑ cubho. 
 BrÈhmaÓassa adÈ dÈnaÑ, SivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhano. 
 
 2118. Tabho kumÈre ÈdÈya, JÈliÑ KaÓhÈjinaÑ cubho. 
 BrÈhmaÓassa adÈ vitto, puttake dÈnamuttamaÑ. 
 
 2119. TadÈsi yaÑ bhiÑsanakaÑ, tadÈsi lomahaÑsanaÑ. 
 YaÑ kumÈre padinnamhi, medanÊ sampakampatha. 
 
 2120. TadÈsi yaÑ bhiÑsanakaÑ, tadÈsi lomahaÑsanaÑ. 
 YaÑ paÒjalikato rÈjÈ, kumÈre sukhavacchite. 
 BrÈhmaÓassa adÈ dÈnaÑ, SivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhano”ti. 

 Tattha vittoti pÊtisomanassajÈto hutvÈ. TadÈsi yaÑ bhiÑsanakanti tadÈ 
dÈnatejena unnadantÊ mahÈpathavÊ 
catunahutÈdhikadviyojanasatasahassabahalÈ mattavÈraÓo viya gajjamÈnÈ 
kampi, sÈgaro sa~khubhi1. SinerupabbatarÈjÈ suseditavetta~kuro viya 
onamitvÈ Va~kapabbatÈbhimukho aÔÔhÈsi. Sakko devarÈjÈ apphoÔesi, 
mahÈbrahmÈ sÈdhukÈramadÈsi. YÈva brahmalokÈ ekakolÈhalaÑ ahosi. 
Pathavisaddena devo gajjanto khaÓikavassaÑ2 vassi, akÈlavijjulatÈ 
nicchariÑsu. HimavantavÈsino sÊhÈdayo sakalahimavantaÑ ekaninnÈdaÑ 
kariÑs|ti evar|paÑ bhiÑsanakaÑ ahosi. PÈÄiyaÑ pana “medanÊ 
sampakampathÈ”ti ettakameva vuttaÑ. Yanti yadÈ. Sukhavacchiteti 
sukhavasite sukhasaÑvaÉÉhite. AdÈ dÈnanti ambho brÈhmaÓa puttehi me 
sataguÓena 
______________________________________________________________ 
 1. Ubbatti (SyÈ) 2. GhanikavassaÑ (Ka) 
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sahassaguÓena satasahassaguÓena sabbaÒÒutaÒÒÈÓameva piyataranti 
tassatthÈya adÈsi. 

 MahÈsatto dÈnaÑ datvÈ “sudinnaÑ vata me dÈnan”ti pÊtiÑ uppÈdetvÈ 
kumÈre olokentova aÔÔhÈsi. J|jakopi vanagumbaÑ pavisitvÈ valliÑ dantehi 
chinditvÈ ÈdÈya kumÈrassa dakkhiÓahatthaÑ kumÈrikÈya vÈmahatthena 
saddhiÑ ekato bandhitvÈ tameva vallikoÔiÑ gahetvÈ pothayamÈno pÈyÈsi. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 2121. “Tato so brÈhmaÓo luddo, lataÑ dantehi chindiya.  
 LatÈya hatthe bandhitvÈ, latÈya anumajjatha. 
 
 2122. Tato so rajjumÈdÈya, daÓÉaÒcÈdÈya brÈhmaÓo. 
 ŒkoÔayanto te neti, SivirÈjassa pekkhato”ti. 

 Tattha SivirÈjassÈti Vessantarassa. 

 TesaÑ pahaÔapahaÔaÔÔhÈne chavi chijjati, lohitaÑ paggharati. 
PaharaÓakÈle aÒÒamaÒÒassa piÔÔhiÑ dadanti. AthekasmiÑ visamaÔÔhÈne 
brÈhmaÓo pakkhalitvÈ pati. KumÈrÈnaÑ muduhatthehi baddhavalli gaÄitvÈ 
gatÈ. Te rodamÈnÈ palÈyitvÈ mahÈsattassa santikaÑ ÈgamaÑsu. TamatthaÑ 
pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 2123. “Tato kumÈrÈ pakkÈmuÑ, brÈhmaÓassa pamuÒciya. 
 AssupuÓÓehi nettehi, pitaraÑ so udikkhati. 
 
 2124. Vedha’massatthapattaÑva, pitu pÈdÈni vandati. 
 Pitu pÈdÈni vanditvÈ, idaÑ vacanamabravi. 
 
 2125. AmmÈ ca tÈta nikkhantÈ, tvaÑ ca no tÈta dassasi. 
 YÈva ammampi passemu, atha no tÈta dassasi. 
 
 2126. AmmÈ ca tÈta nikkhantÈ, tvaÑ ca no tÈta dassasi.  
 MÈ no tvaÑ tÈta adadÈ, yÈva ammÈpi etu no. 
 TadÈyaÑ brÈhmaÓo kÈmaÑ, vikkiÓÈtu hanÈtu vÈ. 
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 2127. Bala~kapÈdo andhanakho, atho ovaddhapiÓÉiko. 
 DÊghuttaroÔÔho capalo, kaÄÈro bhagganÈsako. 
 
 2128. Kumbhodaro bhaggapiÔÔhi, atho visamacakkhuko. 
 Lohamassu haritakeso, valÊnaÑ tilakÈhato. 
 
 2129. Pi~galo ca vinato ca, vikaÔo ca brahÈ kharo. 
 AjinÈni ca sannaddho, amanusso bhayÈnako. 
 
 2130. Manusso udÈhu yakkho, maÑsalohitabhojano. 
 GÈmÈ araÒÒamÈgamma, dhanaÑ taÑ tÈta yÈcati. 
 
 2131. NÊyamÈne pisÈcena, kinnu tÈta udikkhasi. 
 AsmÈ n|na te hadayaÑ, ÈyasaÑ daÄhabandhanaÑ. 
 
 2132. Yo no baddhe na jÈnÈsi, brÈhmaÓena dhanesinÈ. 
 AccÈyikena luddena, yo no gÈvova sumbhati. 
 
 2133. Idheva acchataÑ kaÓhÈ, na sÈ jÈnÈti kismiÒci. 
 MigÊva khÊrasammattÈ, y|thÈ hÊnÈ pakandatÊ”ti. 

 Tattha udikkhatÊti so pitu santikaÑ gantvÈ kampamÈno oloketi. 
Vedhanti vedhamÈno. TvaÑ ca no tÈta dassasÊti tvaÒca amhe tÈya anÈgatÈya 
eva brÈhmaÓassa dadÈsi, evaÑ mÈ kari, adhivÈsehi tvaÑ tÈva. YÈva ammaÑ 
passemu, atha no tÈya diÔÔhakÈle tvaÑ puna dassasi. VikkiÓÈtu hanÈtu vÈti 
tÈta ammÈya ÈgatakÈle esa amhe vikkiÓÈtu vÈ hanatu vÈ. YaÑ icchati, taÑ 
karotu. Apica kho panesa kakkhaÄo pharuso, aÔÔhÈrasahi purisadosehi 
samannÈgatoti aÔÔhÈrasa purisadose kathesi. 

 Tattha bala~kapÈdoti patthaÔapÈdo. Andhanakhoti1 p|tinakho. 
OvaddhapiÓÉikoti heÔÔhÈgalitapiÓÉikamaÑso. DÊghuttaroÔÔhoti mukhaÑ 
pidahitvÈ Ôhitena dÊghena uttaroÔÔhena samannÈgato. Capaloti paggharitalÈlo. 
KaÄÈroti s|karadÈÔhÈhi viya nikkhantadantehi 
______________________________________________________________ 
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samannÈgato. BhagganÈsakoti bhaggÈya visamÈya nÈsÈya samannÈgato. 
Lohamass|ti tambalohavaÓÓamassu. Haritakesoti suvaÓÓavaÓÓavir|Ähakeso. 
ValÊnanti sarÊracammamassa valiggahitaÑ. TilakÈhatoti kÈÄatilakehi 
parikiÓÓo. Pi~galoti nibbiddhapi~galo biÄÈrakkhisadisehi akkhÊhi 
samannÈgato. Vinatoti kaÔiyaÑ piÔÔhiyaÑ khandheti tÊsu ÔhÈnesu va~ko. 
VikaÔoti vikaÔapÈdo. “AbaddhasandhÊ”tipi1 vuttaÑ, “kaÔakaÔÈ”ti viravantehi 
aÔÔhisandhÊhi samannÈgato. BrahÈti dÊgho. Amanussoti na manusso, 
manussavesena vicarantopi yakkho esa. BhayÈnakoti ativiya bhiÑsanako. 

 Manusso udÈhu yakkhoti tÈta sace koci imaÑ brÈhmaÓaÑ disvÈ evaÑ 
puccheyya “manussoyaÑ brÈhmaÓo, udÈhu yakkho”ti. “Na manusso, atha 
kho maÑsalohitabhojano yakkho”ti vattuÑ yuttaÑ. DhanaÑ taÑ tÈta 
yÈcatÊti tÈta esa amhÈkaÑ maÑsaÑ khÈditukÈmo tumhe puttadhanaÑ yÈcati. 
UdikkhasÊti ajjhupekkhasi. AsmÈ n|na te hadayanti tÈta mÈtÈpit|naÑ 
hadayaÑ nÈma puttesu mudukaÑ hoti, puttÈnaÑ dukkhaÑ na sahati, tvaÑ 
ajÈnanto viya acchasi, tava pana hadayaÑ pÈsÈÓo viya maÒÒe, atha vÈ 
ÈyasaÑ daÄhabandhanaÑ. Tena amhÈkaÑ evar|pe dukkhe uppanne na 
rujati. 

 Na jÈnÈsÊti ajÈnanto viya acchasi. AccÈyikena luddenÈti ativiya luddena 
pamÈÓÈtikkantena. Yo noti brÈhmaÓena no amhe kaniÔÔhabhÈtike baddhe 
bandhite yo tvaÑ na jÈnÈsi. SumbhatÊti potheti. Idheva acchatanti tÈta ayaÑ 
KaÓhÈjinÈ kiÒci dukkhaÑ na jÈnÈti. YathÈ nÈma khÊrasammattÈ migapotikÈ 
y|thÈ parihÊnÈ mÈtaraÑ apassantÊ khÊratthÈya kandati, evaÑ ammaÑ 
apassantÊ kanditvÈ sussitvÈ marissati, tasmÈ maÑyeva brÈhmaÓassa dehi, 
ahaÑ gamissÈmi, ayaÑ KaÓhÈjinÈ idheva hot|ti. 

 EvaÑ vuttepi mahÈsatto na kiÒci katheti. Tato kumÈro mÈtÈpitaro 
Èrabbha paridevanto Èha– 
 
 2134. “Na me idaÑ tathÈ dukkhaÑ, labbhÈ hi pumunÈ idaÑ. 
 YaÒca ammaÑ na passÈmi, taÑ me dukkhataraÑ ito. 
______________________________________________________________ 
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 2135. Na me idaÑ tathÈ dukkhaÑ, labbhÈ hi pumunÈ idaÑ. 
 YaÒca tÈtaÑ na passÈmi taÑ me dukkhataraÑ ito. 
 
 2136. SÈ n|na kapaÓÈ ammÈ, cirarattÈya rucchati. 
 KaÓhÈjinaÑ apassantÊ, kumÈriÑ cÈrudassaniÑ. 
 
 2137. So n|na kapaÓo tÈto, cirarattÈya rucchati. 
 KaÓhÈjinaÑ apassanto, kumÈriÑ cÈrudassaniÑ. 
 
 2138. SÈ n|na kapaÓÈ ammÈ, ciraÑ rucchati assame. 
 KaÓhÈjinaÑ apassantÊ, kumÈriÑ cÈrudassaniÑ. 
 
 2139. So n|na kapaÓo tÈto, ciraÑ rucchati assame. 
 KaÓhÈjinaÑ apassanto, kumÈriÑ cÈrudassaniÑ. 
 
 2140. SÈ n|na kapaÓÈ ammÈ, cirarattÈya rucchati. 
 AÉÉharatte va ratte vÈ, nadÊva avasucchati. 
 
 2141. So n|na kapaÓo tÈto, cirarattÈya rucchati. 
 AÉÉharatte va ratte vÈ, nadÊva avasucchati. 
 
 2142. Ime te jambukÈ rukkhÈ, vedisÈ sinduvÈrakÈ. 
 VividhÈni rukkhajÈtÈni, tÈni ajja jahÈmase. 
 
 2143. AssatthÈ panasÈ ce’me, nigrodhÈ ca kapitthanÈ. 
 VividhÈni phalajÈtÈni,tÈni ajja jahÈmase. 
 
 2144. Ime tiÔÔhanti ÈrÈmÈ, ayaÑ sÊt|dakÈ nadÊ. 
 Yatthassu pubbe kÊÄÈma, tÈni ajja jahÈmase. 
 
 2145. VividhÈni pupphajÈtÈni, asmiÑ uparipabbate. 
 YÈna’ssu pubbe dhÈrema, tÈni ajja jahÈmase. 
 
 2146. VividhÈni phalajÈtÈni, asmiÑ uparipabbate. 
 YÈna’ssu pubbe bhuÒjÈma, tÈni ajja jahÈmase. 
 
 2147. Ime no hatthikÈ assÈ, balibaddÈ ca no ime. 
 Yehissu pubbe kÊÄÈma, tÈni ajja jahÈmase”ti. 
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 Tattha pumunÈti bhave vicarantena purisena. LabbhÈti labhitabbaÑ. 
TaÑ me dukkhataraÑ itoti yaÑ me ammaÑ passituÑ alabhantassa 
dukkhaÑ, taÑ ito pothanadukkhato sataguÓena sahassaguÓena 
satasahassaguÓena dukkhataraÑ. RucchatÊti rodissati. AÉÉharatte va ratte 
vÈti aÉÉharatte vÈ sakalaratte vÈ amhe saritvÈ ciraÑ rodissati. AvasucchatÊti 
appodakÈ kunnadÊ avasussati. YathÈ sÈ khippameva sussati, evaÑ aruÓe 
uggacchanteyeva sussitvÈ marissatÊti adhippÈyenevamÈha. VedisÈti 
olambanasÈkhÈ. TÈnÊti yesaÑ no m|lapupphaphalÈni gaÓhantehi ciraÑ 
kÊÄitaÑ, tÈni ajja ubhopi mayaÑ jahÈma. HatthikÈti tÈtena amhÈkaÑ 
kÊÄanatthÈya katÈ hatthikÈ. 

 TaÑ evaÑ paridevamÈnameva saddhiÑ bhaginiyÈ J|jako ÈgantvÈ 
pothento gahetvÈ pakkÈmi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 2148. “NÊyamÈnÈ kumÈrÈ te, pitaraÑ etadabravuÑ. 
 AmmaÑ ÈrogyaÑ vajjÈsi, tvaÒca tÈta sukhÊ bhava. 
 
 2149. Ime no hatthikÈ assÈ, balibaddÈ ca no ime. 
 TÈni ammÈya dajjesi, sokaÑ tehi vinessati. 
 
 2150. Ime no hatthikÈ assÈ, balibaddÈ ca no ime. 
 TÈni ammÈ udikkhantÊ, sokaÑ paÔivinessatÊ”ti. 

 TadÈ bodhisattassa putte Èrabbha balavasoko uppajji, hadayamaÑsaÑ 
uÓhaÑ ahosi. So kesarasÊhena gahitamattavÈraÓo viya rÈhumukhaÑ 
paviÔÔhacando viya ca kampamÈno sakabhÈvena saÓÔhÈtuÑ asakkonto 
assupuÓÓehi nettehi paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ kalunaÑ paridevi. TamatthaÑ 
pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 2151. “Tato Vessantaro rÈjÈ, dÈnaÑ datvÈna khattiyo. 
 PaÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ, kalunaÑ paridevayÊ”ti. 
 
 Tato parÈ mahÈsattassa vilÈpagÈthÈ honti– 
 
 2152. “KaÑ nva’jja chÈtÈ tasitÈ, uparucchanti dÈrakÈ. 
 SÈyaÑ saÑvesanÈkÈle, ko ne dassati bhojanaÑ. 
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 2153. KaÑ nva’jja chÈtÈ tasitÈ, uparucchanti dÈrakÈ. 
 SÈyaÑ saÑvesanÈkÈle, ‘ammÈ chÈtamha detha no’. 
 
 2154. KathaÑ nu pathaÑ gacchanti, pattikÈ anupÈhanÈ. 
 SantÈ s|nehi pÈdehi, ko ne hatthe gahessati. 
 
 2155. KathaÑ nu so na lajjeyya, sammukhÈ paharaÑ mama. 
 Ad|sakÈnaÑ puttÈnaÑ, alajjÊ vata brÈhmaÓo. 
 
 2156. Yopi me dÈsidÈsa’ssa, aÒÒo vÈ pana pesiyo. 
 TassÈpi suvihÊnassa, ko lajjÊ paharissati. 
 
 2157. VÈrijasseva me sato, baddhassa kuminÈmukhe. 
 Akkosati paharati, piye putte apassato”ti. 

 Tattha kaÑ nva’jjÈti kaÑ nu ajja. UparucchantÊti saÔÔhiyojanamaggaÑ 
gantvÈ uparodissanti. SaÑvesanÈkÈleti mahÈjanassa parivesanÈkÈle1. Ko ne 
dassatÊti ko nesaÑ bhojanaÑ dassati. KathaÑ nu pathaÑ gacchantÊti kathaÑ 
nu saÔÔhiyojanamaggaÑ gamissanti. PattikÈti hatthiyÈnÈdÊhi virahitÈ. 
AnupÈhanÈti upÈhanamattenapi viyuttÈ sukhumÈlapÈdÈ. GahessatÊti 
kilamathavinodanatthÈya ko gaÓhissati. DÈsidÈsa’ssÈti dÈsiyÈ dÈso2 assa. 
AÒÒo vÈ pana pesiyoti tassapi dÈso, tassapi dÈsoti evaÑ 
dÈsapatidÈsaparamparÈya “yo mayhaÑ catuttho pesiyo pesanakÈrako assa, 
tassa evaÑ suvihÊnassapi ayaÑ Vessantarassa dÈsapatidÈso”ti ÒatvÈ. Ko 
lajjÊti ko lajjÈsampanno pahareyya, yuttaÑ nu kho tassa nillajjassa mama 
putte paharitunti. VÈrijassevÈti kuminÈmukhe baddhassa macchasseva sato 
mama. Apassatoti a-kÈro nipÈtamatto, passantasseva piyaputte akkosati ceva 
paharati ca, aho vata dÈruÓoti. 

 Athassa kumÈresu sinehena evaÑ parivitakko udapÈdi “ayaÑ brÈhmaÓo 
mama putte ativiya viheÔheti, sokaÑ sandhÈretuÑ na sakkomi, brÈhmaÓaÑ 
anubandhitvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ ÈnessÈmi te  
______________________________________________________________ 
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kumÈre”ti. Tato “aÔÔhÈnametaÑ kumÈrÈnaÑ pÊÄanaÑ atidukkhanti dÈnaÑ 
datvÈ pacchÈnutappaÑ nÈma sataÑ dhammo na hotÊ”ti cintesi. 
TadatthajotanÈ ime dve parivitakkagÈthÈ nÈma honti– 
 
 2158. “Adu cÈpaÑ gahetvÈna, khaggaÑ bandhiya vÈmato. 
 ŒnessÈmi sake putte, puttÈnaÑ hi vadho dukho. 
 
 2159. AÔÔhÈnametaÑ dukkhar|paÑ, yaÑ kumÈrÈ vihaÒÒare. 
 SataÑ ca dhammamaÒÒÈya, ko datvÈ anutappatÊ”ti. 

 Tattha satanti pubbabodhisattÈnaÑ paveÓidhammaÑ. 

 So kira tasmiÑ khaÓe bodhisattÈnaÑ paveÓiÑ anussari. Tato 
“sabbabodhisattÈnaÑ1 dhanapariccÈgaÑ a~gapariccÈgaÑ puttapariccÈgaÑ 
bhariyapariccÈgaÑ jÊvitapariccÈganti ime paÒca mahÈpariccÈge apariccajitvÈ 
Buddhabh|tapubbo nÈma natthi. Ahampi tesaÑ abbhantaro homi, mayÈpi 
piyaputtadhÊtaro adatvÈ na sakkÈ Buddhena bhavitun”ti cintetvÈ “kiÑ tvaÑ 
Vessantara paresaÑ dÈsatthÈya dinnaputtÈnaÑ dukkhabhÈvaÑ na jÈnÈsi, 
yena2 brÈhmaÓaÑ anubandhitvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpessÈmÊti saÒÒaÑ 
uppÈdesi, dÈnaÑ datvÈ pacchÈnutappo nÈma tava nÈnur|po”ti evaÑ attÈnaÑ 
paribhÈsitvÈ “sacepi eso kumÈre mÈressati, dinnakÈlato paÔÔhÈya mama na 
kiÒci hotÊ”ti daÔÔhasamÈdÈnaÑ adhiÔÔhÈya paÓÓasÈlato nikkhamitvÈ 
paÓÓasÈladvÈre pÈsÈÓaphalake kaÒcanapaÔimÈ viya nisÊdi. J|jakopi 
bodhisattassa sammukhe kumÈre pothetvÈ neti. Tato kumÈro vilapanto 
Èha– 
 
 2160. “SaccaÑ kirevamÈhaÑsu, narÈ ekacciyÈ idha. 
 Yassa natthi sakÈ mÈtÈ, yathÈ natthi3 tatheva so. 
 
 2161. Ehi kaÓhe marissÈma, nattha’ttho jÊvitena no. 
 DinnamhÈti janindena, brÈhmaÓassa dhanesino. 
 AccÈyikassa luddassa, yo no gÈvova sumbhati. 
 
 2162. Ime te jambukÈ rukkhÈ, vedisÈ sinduvÈrakÈ. 
 VividhÈni rukkhajÈtÈni, tÈni kaÓhe jahÈmase. 
______________________________________________________________ 
 1. Sabbe bodhisattÈ (SyÈ, Ka) 2. Kena (Ka) 3. PitÈ atthi (Ka) 
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 2163. AssatthÈ panasÈ ce’me, nigrodhÈ ca kapitthanÈ. 
 VividhÈni phalajÈtÈni, tÈni kaÓhe jahÈmase. 
 
 2164. Ime tiÔÔhanti ÈrÈmÈ, ayaÑ sÊt|dakÈ nadÊ. 
 Yatthassu pubbe kÊÄÈma, tÈni kaÓhe jahÈmase. 
 
 2165. VividhÈni pupphajÈtÈni, asmiÑ uparipabbate. 
 YÈnassu pubbe dhÈrema, tÈni kaÓhe jahÈmase. 
 
 2166. VividhÈni phalajÈtÈni, asmiÑ uparipabbate. 
 YÈnassu pubbe bhuÒjÈma, tÈni kaÓhe jahÈmase. 
 
 2167. Ime no hatthikÈ assÈ, balibaddÈ ca no ime. 
 Yehissu pubbe kÊÄÈma, tÈni kaÓhe jahÈmase”ti. 

 Tattha yassÈti yassa santike sakÈ mÈtÈ natthi. (PitÈ atthi, yathÈ 
natthiyeva.)1 

 Puna brÈhmaÓo ekasmiÑ visamaÔÔhÈne pakkhalitvÈ pati. TesaÑ hatthato 
bandhanavalli muccitvÈ gatÈ2. Te pahaÔakukkuÔÈ viya kampantÈ palÈyitvÈ 
ekavegeneva3 pitu santikaÑ ÈgamiÑsu. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 2168. “NÊyamÈnÈ kumÈrÈ te, brÈhmaÓassa pamuÒciya. 
 Tena tena padhÈviÑsu, jÈlÊ KaÓhÈjinÈ cubho”ti. 

 Tattha tena tenÈti tena muttakhaÓena yena disÈbhÈgena tesaÑ pitÈ atthi, 
tena padhÈviÑsu, padhÈvitvÈ pitu santikaÒÒeva ÈgamiÑs|ti attho. 

 J|jako vegenuÔÔhÈya vallidaÓÉahattho kappuÔÔhÈnaggi viya avattharanto 
ÈgantvÈ “ativiya palÈyituÑ chekÈ tumhe”ti hatthe bandhitvÈ puna nesi. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
______________________________________________________________ 
 1. (  ) SÊ-SyÈ-I-potthakesu natthi. 
 2. BandhanaÑ muÒcitvÈ gataÑ (SÊ, I), bandhanaÑ muÒcitvÈ galitaÑ (SyÈ) 
 3. Ekato vegeneva (Ka) 
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 2169. “Tato so rajjumÈdÈya, daÓÉaÒcÈdÈya brÈhmaÓo. 
 ŒkoÔayanto te neti, sivirÈjassa pekkhato”ti. 

 EvaÑ nÊyamÈnesu KaÓhÈjinÈ nivattitvÈ olokentÊ pitarÈ saddhiÑ sallapi. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 2170. “TaÑ taÑ KaÓhÈjinÈ’voca, ayaÑ maÑ tÈta brÈhmaÓo. 
 LaÔÔhiyÈ paÔikoÔeti, ghare jÈtaÑva dÈsiyaÑ. 
 
 2171. Na cÈyaÑ brÈhmaÓo tÈta, dhammikÈ honti brÈhmaÓÈ. 
 Yakkho brÈhmaÓavaÓÓena, khÈdituÑ tÈta neti no. 
 NÊyamÈne pisÈcena, kinnu tÈta udikkhasÊ”ti. 

 Tattha tanti taÑ passamÈnaÑ nisinnaÑ pitaraÑ sivirÈjÈnaÑ. DÈsiyanti 
dÈsikaÑ. KhÈditunti khÈdanatthÈya ayaÑ no giridvÈraÑ asampatteyeva 
ubhohi cakkh|hi rattalohitabinduÑ paggharantehi khÈdissÈmÊti neti, tvaÒca 
khÈdituÑ vÈ pacituÑ vÈ nÊyamÈne kiÑ amhe udikkhasi, sabbadÈ sukhito 
hohÊti paridevi. 

 DaharakumÈrikÈya vilapantiyÈ kampamÈnÈya gacchantiyÈ mahÈsattassa 
balavasoko uppajji, hadayavatthu uÓhaÑ ahosi. NÈsikÈya appahontiyÈ 
mukhena uÓhe assÈsapassÈse vissajjesi. Ass|ni lohitabind|ni hutvÈ nettehi 
nikkhamiÑsu. So “idaÑ evar|paÑ dukkhaÑ sinehadosena jÈtaÑ, na aÒÒena 
kÈraÓena. SinehaÑ akatvÈ majjhatteneva bhavitabban”ti tathÈr|paÑ sokaÑ 
attano ÒÈÓabalena vinodetvÈ pakatinisinnÈkÈreneva nisÊdi. GiridvÈraÑ 
asampattÈyeva kumÈrikÈ vilapantÊ agamÈsi1. 
 
 2172. Ime no pÈdakÈ dukkhÈ, dÊgho caddhÈ suduggamo. 
 NÊce co’lambate s|riyo, brÈhmaÓo ca dhÈreti2 no. 
 
 2173. OkandÈmase bh|tÈni, pabbatÈni vanÈni ca. 
 Sarassa sirasÈ vandÈma, supatitthe ca Èpake. 
 
 2174. TiÓalatÈni osadhyo, pabbatÈni vanÈni ca. 
 AmmaÑ ÈrogyaÑ vajjÈtha, ayaÑ no neti brÈhmaÓo. 
______________________________________________________________ 
 1. GiridvÈre sampatteyeva kumÈrÈ vilapantÈ agamaÑsu (Ka) 2. Tareti (SÊ, SyÈ, I) 
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 2175. Vajjantu bhonto ammaÒca, MaddiÑ asmÈka mÈtaraÑ. 
 Sace anupatitukÈmÈsi, khippaÑ anupatiyÈsi no. 
 
 2176. AyaÑ ekapadÊ eti, ujuÑ gacchati assamaÑ. 
 TamevÈnupateyyÈsi, api passesi ne lahuÑ. 
 
 2177. Aho vata re jaÔinÊ, vanam|laphalahÈrike. 
 SuÒÒaÑ disvÈna assamaÑ, taÑ te dukkhaÑ bhavissati. 
 
 2178. AtivelaÑ nu ammÈya, uÒchÈ laddho anappako. 
 YÈ no baddhe na jÈnÈsi, brÈhmaÓena dhanesinÈ. 
 
 2179. AccÈyikena luddena, yo no gÈvova sumbhati. 
 Apa’jja ammaÑ passemu, sÈyaÑ uÒchÈto ÈgataÑ. 
 
 2180. DajjÈ ammÈ brÈhmaÓassa, phalaÑ khuddena missitaÑ. 
 TadÈyaÑ asito dhÈto, na bÈÄhaÑ dhÈrayeyya no. 
 
 2181. S|nÈ ca vata no pÈdÈ, bÈÄhaÑ dhÈreti brÈhmaÓo. 
 Iti tattha vilapiÑsu, kumÈrÈ mÈtugiddhinoti. 

 Tattha pÈdakÈti1 khuddakapÈdÈ. OkandÈmaseti avakandÈma, apacitiÑ 
nÊcavuttiÑ dassentÈ jÈnÈpema. SarassÈti imassa padumasarassa 
pariggÈhakÈneva nÈgakulÈni2 sirasÈ vandÈma. Supatitthe ca Èpaketi 
supatitthÈya nadiyÈ adhivatthÈ devatÈpi vandÈma. TiÓalatÈnÊti tiÓÈni ca 
olambakalatÈyo ca. Osadhyoti osadhiyo. Sabbattha adhivatthÈ devatÈ 
sandhÈyevamÈha. AnupatitukÈmÈsÊti sacepi sÈ amhÈkaÑ padÈnupadaÑ 
ÈgantukÈmÈsi. Api passesi ne3 lahunti api nÈma etÈya ekapadiyÈ 
anupatamÈnÈ4 puttake te lahuÑ passeyyÈsÊti evaÑ taÑ vadeyyÈthÈti. JaÔinÊti 
baddhajaÔaÑ Èrabbha mÈtaraÑ parammukhÈlapanena ÈlapantÊ Èha. 
Ativelanti pamÈÓÈtikkantaÑ katvÈ. UÒchÈti  
______________________________________________________________ 
 1. PÈdukÈti (SÊ, SyÈ, I) 
 2. Pariggahadeva nÈgakulÈni (Ka), pariggahitÈ devatÈ nÈgakulÈni (SyÈ) 
 3. No (SÊ, SyÈ, I) 4. AnupadamÈnÈ (Ka), anuppattamÈnÈ (SyÈ) 
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uÒchÈcariyÈya. Phalanti vanam|laphalÈphalaÑ. Khuddena missitanti 
khuddakamadhunÈ missitaÑ. Asitoti asitÈsano paribhuttaphalo. DhÈtoti 
suhito. Na bÈÄhaÑ dhÈrayeyya1 noti na no bÈÄhaÑ vegena nayena. 
MÈtugiddhinoti mÈtari giddhena samannÈgatÈ balavasinehÈ evaÑ 
vilapiÑs|ti. 
 

DÈrakapabbavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
MaddÊpabbavaÓÓanÈ 

 YaÑ pana taÑ raÒÒÈ pathaviÑ unnÈdetvÈ brÈhmaÓassa piyaputtesu 
dinnesu yÈva brahmalokÈ ekakolÈhalaÑ jÈtaÑ, tenapi bhijjamÈnahadayÈ 
viya HimavantavÈsino devÈ tesaÑ brÈhmaÓena nÊyamÈnÈnaÑ taÑ vilÈpaÑ 
sutvÈ mantayiÑsu “sace MaddÊ kÈlasseva assamaÑ Ègamissati, tattha 
puttake adisvÈ VessantaraÑ pucchitvÈ brÈhmaÓassa dinnabhÈvaÑ sutvÈ 
balavasinehena padÈnupadaÑ dhÈvitvÈ mahantaÑ dukkhaÑ anubhaveyyÈ”ti. 
Atha te tayo devaputte “tumhe sÊhabyagghadÊpivese nimminitvÈ deviyÈ 
ÈgamanamaggaÑ sannirumbhitvÈ yÈciyamÈnÈpi yÈva s|riyattha~gamanÈ 
maggaÑ adatvÈ yathÈ candÈlokena assamaÑ pavisissati, evamassÈ 
sÊhÈdÊnampi aviheÔhanatthÈya ÈrakkhaÑ susaÑvihitaÑ kareyyÈthÈ”ti 
ÈÓÈpesuÑ. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 2182. “TesaÑ lÈlappitaÑ sutvÈ, tayo vÈÄÈ vane migÈ. 
 SÊho byaggho ca dÊpi ca, idaÑ vacanamabravuÑ. 
 
 2183. MÈ heva no rÈjaputtÊ, sÈyaÑ uÒchÈto ÈgamÈ. 
 MÈ hevamhÈka nibbhoge, heÔhayittha vane migÈ. 
 
 2184. SÊho ce naÑ viheÔheyya, byaggho dÊpi ca lakkhaÓaÑ. 
 Neva JÈlÊkumÈra’ssa, kuto KaÓhÈjinÈ siyÈ. 
 Ubhayeneva jÊyetha, patiÑ putte ca lakkhaÓÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Tarayeyya (SÊ, SyÈ, I) 
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 Tattha idaÑ vacanamabravunti “tumhe tayo janÈ sÊho ca byaggho ca 
dÊpi cÈti evaÑ tayo vÈÄÈ vane migÈ hothÈ”ti idaÑ tÈ devatÈ tayo devaputte 
vacanamabravuÑ. MÈ heva noti MaddÊ rÈjaputtÊ uÒchÈto sÈyaÑ mÈ Ègami, 
candÈlokena sÈyaÑ Ègacchat|ti vadanti. MÈ hevamhÈka nibbhogeti 
amhÈkaÑ nibbhoge vijite vanaghaÔÈyaÑ mÈ naÑ kocipi vane vÈÄamigo 
viheÔhesi. Na yathÈ viheÔhehi, evamassÈ ÈrakkhaÑ gaÓhathÈti vadanti. SÊho 
ce nanti sace hi taÑ anÈrakkhaÑ sÊhÈdÊsu koci viheÔheyya, athassÈ 
jÊvitakkhayaÑ pattÈya neva JÈlikumÈro assa, kuto KaÓhÈjinÈ siyÈ. EvaÑ sÈ 
lakkhaÓasampannÈ ubhayeneva jÊyetha patiÑ putte cÈti, dvÊhi koÔÔhÈsehi 
jÊyetheva, tasmÈ susaÑvihitamassÈ ÈrakkhaÑ karothÈti. 

 Atha te tayo devaputtÈ “sÈdh|”ti tÈsaÑ devatÈnaÑ taÑ vacanaÑ 
paÔissuÓitvÈ sÊhabyagghadÊpino hutvÈ ÈgantvÈ tassÈ Ègamanamagge 
paÔipÈÔiyÈ nipajjiÑsu. MaddÊpi kho “ajja mayÈ dussupino diÔÔho, kÈlasseva 
m|laphalÈphalaÑ gahetvÈ assamaÑ gamissÈmÊ”ti kampamÈnÈ 
m|laphalÈphalÈni upadhÈresi. AthassÈ hatthato khaÓitti pati, tathÈ aÑsato 
uggÊvaÒca1 pati, dakkhiÓakkhica phandati, phalino rukkhÈ aphalÈ viya 
aphalÈ ca phalino viya khÈyiÑsu, dasa disÈ na paÒÒÈyiÑsu. SÈ “kiÑ nu kho 
idaÑ, pubbe abh|tapubbaÑ ajja me hoti, kiÑ bhavissati, mayhaÑ vÈ 
antarÈyo bhavissati, mama puttÈnaÑ vÈ, udÈhu VessantarassÈ”ti cintetvÈ 
Èha– 
 
 2185. “KhaÓittikaÑ me patitaÑ, dakkhiÓakkhi ca phandati. 
 AphalÈ phalino rukkhÈ, sabbÈ muyhanti me disÈ”ti. 

 EvaÑ sÈ paridevantÊ pakkÈmi. 
 
 2186. TassÈ sÈyanhakÈlasmiÑ, assamÈgamanaÑ pati. 
 Attha~gatamhi s|riye, vÈÄÈ panthe upaÔÔhahuÑ. 
 
 2187. NÊce co’lambate s|riyo, d|re ca vata assamo. 
 YaÒca nesaÑ ito hassaÑ, taÑ te bhuÒjeyyu bhojanaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. VÈmaÑsak|Ôato pacchi (Ka) 
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 2188. So n|na khattiyo eko, paÓÓasÈlÈya acchati. 
 Tosento dÈrake chÈte, mamaÑ disvÈ anÈyatiÑ. 
 
 2189. Te n|na puttakÈ mayhaÑ, kapaÓÈya varÈkiyÈ. 
 SÈyaÑ saÑvesanÈkÈle, khÊrapÊtÈva acchare. 
 
 2190. Te n|na puttakÈ mayhaÑ, kapaÓÈya varÈkiyÈ. 
 SÈyaÑ saÑvesanÈkÈle, vÈripÊtÈva acchare. 
 
 2191. Te n|na puttakÈ mayhaÑ, kapaÓÈya varÈkiyÈ. 
 PaccuggatÈ maÑ tiÔÔhanti, vacchÈ bÈlÈva mÈtaraÑ. 
 
 2192. Te n|na puttakÈ mayhaÑ, kapaÓÈya varÈkiyÈ. 
 PaccuggatÈ maÑ tiÔÔhanti, haÑsÈvu’paripallale. 
 
 2193. Te n|na puttakÈ mayhaÑ, kapaÓÈya varÈkiyÈ. 
 PaccuggatÈ maÑ tiÔÔhanti, assamassÈvid|rato. 
 
 2194. EkÈyano ekapatho, sarÈ sobbhÈ ca passato. 
 AÒÒaÑ maggaÑ na passÈmi, yena gaccheyya assamaÑ. 
 
 2195. MigÈ namatthu rÈjÈno, kÈnanasmiÑ mahabbalÈ. 
 Dhammena bhÈtaro hotha, maggaÑ me detha yÈcitÈ. 
 
 2196. AvaruddhassÈhaÑ bhariyÈ, rÈjaputtassa sirÊmato. 
 TaÑ cÈhaÑ nÈtimaÒÒÈmi, rÈmaÑ sÊtÈva’nubbatÈ. 
 
 2197. Tumhe ca putte passatha, sÈyaÑ saÑvesanaÑ pati. 
 AhaÑ ca putte passeyyaÑ, JÈliÑ KaÓhÈjinaÑ cubho. 
 
 2198. BahuÑ cidaÑ m|laphalaÑ, bhakkho cÈyaÑ anappako. 
 Tato upaÉÉhaÑ dassÈmi, maggaÑ me detha yÈcitÈ. 
 
 2199. RÈjaputtÊ ca no mÈtÈ, rÈjaputto ca no pitÈ. 
 Dhammena bhÈtaro hotha, maggaÑ me detha yÈcitÈ”ti. 
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 Tattha tassÈti tassÈ mama1. AssamÈgamanaÑ patÊti assamaÑ paÔicca 
sandhÈya ÈgacchantiyÈ. UpaÔÔhahunti uÔÔhÈya2 ÔhitÈ. Te kira paÔhamaÑ 
paÔipÈÔiyÈ nipajjitvÈ tÈya ÈgamanakÈle uÔÔhÈya vijambhitvÈ maggaÑ 
rumbhantÈ paÔipÈÔiyÈ tiriyaÑ aÔÔhaÑsu. YaÒca tesanti ahaÒca yaÑ ito 
m|laphalÈphalaÑ tesaÑ harissaÑ, tameva Vessantaro ca ubho puttakÈ cÈti 
te tayopi janÈ bhuÒjeyyuÑ, aÒÒaÑ tesaÑ bhojanaÑ natthi. AnÈyatinti 
anÈgacchantiÑ maÑ ÒatvÈ ekakova n|na dÈrake tosento nisinno. 
SaÑvesanÈkÈleti aÒÒesu divasesu attano khÈdÈpanapivÈpanakÈle3 
khÊrapÊtÈvÈti yathÈ khÊrapÊtÈ migapotakÈ4 khÊratthÈya kanditvÈ taÑ 
alabhitvÈ kandantÈva niddaÑ okkamanti, evaÑ me puttakÈ phalÈphalatthÈya 
kanditvÈ taÑ alabhitvÈ kandantÈva niddaÑ upagatÈ bhavissantÊti vadati. 

 VÈripÊtÈvÈti yathÈ pipÈsitÈ migapotakÈ pÈnÊyatthÈya kanditvÈ taÑ 
alabhitvÈ kandantÈva niddaÑ okkamantÊti iminÈva nayena attho veditabbo. 
Acchareti acchanti. PaccuggatÈ maÑ tiÔÔhantÊti maÑ paccuggatÈ hutvÈ 
tiÔÔhanti. “PaccuggantunÈ”tipi5 pÈÔho, paccuggantvÈti attho. EkÈyanoti 
ekasseva ayano ekapadikamaggo. Ekapathoti so ca ekova, dutiyo natthi, 
okkamitvÈ gantuÑ na sakkÈ. KasmÈ? YasmÈ sarÈ sobbhÈ ca passato. MigÈ 
namatth|ti sÈ aÒÒaÑ maggaÑ adisvÈ “ete yÈcitvÈ paÔikkamÈpessÈmÊ”ti 
phalapacchiÑ sÊsato6 otÈretvÈ aÒjaliÑ paggayha namassamÈnÈ evamÈha. 
BhÈtaroti ahampi manussarÈjaputtÊ, tumhepi migarÈjaputtÈ, iti me 
dhammena bhÈtaro hotha. 

 AvaruddhassÈti raÔÔhato pabbÈjitassa. RÈmaÑ sÊtÈva’nubbatÈti yathÈ 
dasaratharÈjaputtaÑ RÈmaÑ tassa kaniÔÔhabhaginÊ SÊtÈdevÊ tasseva 
aggamahesÊ hutvÈ taÑ anubbatÈ patidevatÈ hutvÈ appamattÈ upaÔÔhÈsi, tathÈ 
ahampi VessantaraÑ upaÔÔhahÈmi, nÈtimaÒÒÈmÊti vadati. Tumhe cÈti tumhe 
ca mayhaÑ maggaÑ datvÈ sÈyaÑ gocaraggahaÓakÈle putte passatha, ahaÒca 
attano putte passeyyaÑ, detha me magganti yÈcati. 
______________________________________________________________ 
 1. MaddiyÈ (Ka) 2. UpaÔÔhÈya (SyÈ, I), upagantvÈ (Ka) 
 3. ChÈtakÈle pipÈsanakÈle (Ka) 4. KhÊrappakÈ (SÊ, I) 
 5. Paccuggantuntipi (SÊ, SyÈ, I) 6. AÑsato (SyÈ) 
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 Atha te tayo devaputtÈ velaÑ oloketvÈ “idÈnissÈ maggaÑ dÈtuÑ velÈ”ti 
ÒatvÈ uÔÔhÈya apagacchiÑsu. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 2200. “TassÈ lÈlappamÈnÈya, bahuÑ kÈruÒÒasaÒhitaÑ. 
 SutvÈ nelapatiÑ vÈcaÑ, vÈÄÈ panthÈ apakkamun”ti. 

 Tattha nelapatinti na elapatiÑ elapÈtavirahitaÑ visaÔÔhaÑ1 
madhuravÈcaÑ. 

 SÈpi vÈÄesu apagatesu assamaÑ agamÈsi. TadÈ ca puÓÓamuposatho hoti. 
SÈ ca~kamanakoÔiÑ patvÈ yesu yesu ÔhÈnesu pubbe putte passati, tesu tesu 
ÔhÈnesu apassantÊ Èha– 
 
 2201. “Imamhi naÑ padesamhi, puttakÈ paÑsukuÓÔhitÈ. 
 PaccuggatÈ maÑ tiÔÔhanti, vacchÈ bÈlÈva mÈtaraÑ. 
 
 2202. Imamhi naÑ padesamhi, puttakÈ paÑsukuÓÔhitÈ. 
 PaccuggatÈ maÑ tiÔÔhanti, haÑsÈvu’paripallale. 
 
 2203. Imamhi naÑ padesamhi, puttakÈ paÑsukuÓÔhitÈ. 
 PaccuggatÈ maÑ tiÔÔhanti, assamassÈvid|rato. 
 
 2204. Dve2 migÈ viya ukkaÓÓÈ, samantÈ mabhidhÈvino. 
 Œnandino pamuditÈ, vaggamÈnÈva kampare. 
 Tyajja putte na passÈmi, JÈliÑ KaÓhÈjinaÑ cubho. 
 
 2205. ChakalÊva migÊ chÈpaÑ, pakkhÊ muttÈva paÒjarÈ. 
 OhÈya putte nikkhamiÑ, sÊhÊvÈmisagiddhinÊ. 
 Tyajja putte na passÈmi, JÈliÑ kaÓhÈjÊnaÑ cubho. 
 
 2206. IdaÑ nesaÑ padakkantaÑ, nÈgÈnamiva pabbate. 
 CitakÈ parikiÓÓÈyo, assamassÈvid|rato.  
 Tyajja putte na passÈmi, JÈliÑ KaÓhÈjinaÑ cubo. 
______________________________________________________________ 
 1. VisadaÑ (SÊ, SyÈ, I) 2. Te (SÊ, SyÈ, I) 
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 2207. VÈlikÈyapi okiÓÓÈ, puttakÈ paÑsukuÓÔhitÈ. 
 SamantÈ abhidhÈvanti, te na passÈmi dÈrake. 
 
 2208. Ye maÑ pure paccuÔÔhenti, araÒÒÈ d|ramÈyatiÑ. 
 Tyajja putte na passÈmi, JÈliÑ KaÓhÈjinaÑ cubho. 
 
 2209. ChakaliÑva migiÑ chÈpÈ, paccuggantuna mÈtaraÑ. 
 D|re maÑ pavilokenti, te na passÈmi dÈrake. 
 
 2210. IdaÑ nesaÑ kÊÄanakaÑ, patitaÑ paÓÉubeluvaÑ. 
 Tyajja putte na passÈmi, JÈliÑ KaÓhÈjinaÑ cubho. 
 
 2211. ThanÈ ca mayhime p|rÈ, uro ca sampadÈlati. 
 Tyajja putte na passÈmi, JÈliÑ KaÓhÈjinaÑ cubho. 
 
 2212. Uccha~ge’ko vicinÈti, thanamekÈvalambati. 
 Tyajja putte na passÈmi, JÈliÑ KaÓhÈjinaÑ cubho. 
 
 2213. Yassu sÈyanhasamayaÑ, puttakÈ paÑsukuÓÔhitÈ. 
 Uccha~ge me vivattanti, te na passÈmi dÈrake. 
 
 2214. AyaÑ so assamo pubbe, samajjo paÔibhÈti maÑ. 
 Tyajja putte apassantyÈ, bhamate viya assamo. 
 
 2215. KimidaÑ appasaddova, assamo paÔibhÈti maÑ. 
 KÈkolÈpi na vassanti, matÈ me n|na dÈrakÈ. 
 
 2216. KimidaÑ appasaddova, assamo paÔibhÈti maÑ. 
 SakuÓÈpi na vassanti, matÈ me n|na dÈrakÈ”ti. 

 Tattha nanti nipÈtamattaÑ. PaÑsukuÓÔhitÈti paÑsumakkhitÈ. 
PaccuggatÈ manti maÑ paccuggatÈ hutvÈ. “PaccuggantunÈ”tipi1 pÈÔho, 
paccuggantvÈ icceva attho. UkkaÓÓÈti yathÈ migapotakÈ mÈtaraÑ disvÈ 
kaÓÓe ukkhipitvÈ gÊvaÑ pasÈretvÈ mÈtaraÑ upagantvÈ haÔÔhatuÔÔhÈ samantÈ 
abhidhÈvino. 
______________________________________________________________ 
 1. Paccuggantuntipi (SÊ, SyÈ, I) 
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VaggamÈnÈva kampareti vajjamÈnÈyeva mÈtu hadayamaÑsaÑ kampenti 
viya evaÑ pubbe mama puttÈ. TyajjÈti te ajja na passÈmi. ChakalÊva migÊ 
chÈpanti yathÈ chakalÊ ca migÊ ca paÒjarasa~khÈtÈ kulÈvakÈ muttÈ pakkhÊ ca 
ÈmisagiddhinÊ sÊhÊ ca attano chÈpaÑ ohÈya gocarÈya pakkamanti, 
tathÈhampi ohÈya putte gocarÈya nikkhaminti vadati. IdaÑ nesaÑ 
padakkantanti1 vassÈratte SÈnupabbate nÈgÈnaÑ padavalaÒjaÑ viya idaÑ 
nesaÑ kÊÄanaÔÔhÈne ÈdhÈvanaparidhÈvanapadakkantaÑ paÒÒÈyati. CitakÈti 
saÒcitanicitÈ kavÈlukapuÒjÈ. ParikiÓÓÈyoti vippakiÓÓÈyo. SamantÈ 
mabhidhÈvantÊti aÒÒesu divasesu samantÈ abhidhÈvanti. 

 PaccuÔÔhentÊti2 paccuggacchanti. D|ramÈyatinti d|rato ÈgacchantiÑ. 
ChakaliÑva migiÑ chÈpÈti attano mÈtaraÑ chakaliÑ viya migiÑ viya ca 
chÈpÈ. IdaÑ nesaÑ kÊÄanakanti3 hatthir|pakÈdÊhi kÊÄantÈnaÑ4 idaÒca tesaÑ 
hatthato suvaÓÓavaÓÓaÑ kÊÄanabeluvaÑ parigaÄitvÈ patitaÑ. Mayhameti 
mayhaÑ ime thanÈ ca khÊrassa p|rÈ. Uro ca sampadÈlatÊti hadayaÒca 
phalati5. Uccha~ge me vivattantÊti mama uccha~ge Èvattanti vivattanti. 
Samajjo paÔibhÈti manti samajjaÔÔhÈnaÑ viya mayhaÑ upaÔÔhÈti. TyajjÈti te 
ajja. ApassantyÈti apassantiyÈ mama. Bhamate viyÈti kulÈlacakkaÑ viya 
bhamati. kÈkolÈti vanakÈkÈ. MatÈ n|nÈti addhÈ matÈ vÈ kenaci nÊtÈ vÈ 
bhavissanti. SakuÓÈti avasesasakuÓÈ. 

 Iti sÈ vilapantÊ mahÈsattassa santikaÑ gantvÈ phalapacchiÑ otÈretvÈ 
mahÈsattaÑ tuÓhimÈsÊnaÑ disvÈ dÈrake cassa santike apassantÊ Èha– 
 
 2217. “KimidaÑ tuÓhibh|tosi, api ratteva me mano. 
 KÈkolÈpi na vassanti, matÈ me n|na dÈrakÈ. 
 
 2218. KimidaÑ tuÓhibh|tosi, api ratteva me mano. 
 SakuÓÈpi na vassanti, matÈ me n|na dÈrakÈ. 
 
 2219. Kacci nu me ayyaputta, migÈ khÈdiÑsu dÈrake. 
 AraÒÒe iriÓe vivane, kena nÊtÈ me dÈrakÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Parakkantanti (SyÈ) 2. PaccudentÊti (SÊ, SyÈ, I) 
 3. IdaÒca nesaÑ kÊÄananti (SyÈ) 4. Hatthissar|pakÈdikÊÄanakaÑ (Ka) 
 5. Phalati viya (SyÈ) 
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 2220. Adu te pahitÈ d|tÈ, adu suttÈ piyaÑvadÈ. 
 Adu bahi no nikkhantÈ, khiÉÉÈsu pasutÈ nu te. 
 
 2221. NevÈsaÑ kesÈ dissanti, hatthapÈdÈ ca JÈlino. 
 SakuÓÈnaÑ ca opÈto, kena nÊtÈ me dÈrakÈ”ti. 

 Tattha api ratteva me manoti api balavapacc|se supinaÑ passantiyÈ 
viya me mano. MigÈti sÊhÈdayo vÈÄamigÈ. IriÓeti niroje. Vivaneti vivitte. 
D|tÈti adu Jetuttaranagare SiviraÒÒo santikaÑ tayÈ d|tÈ1 katvÈ pesitÈ. 
SuttÈti antopaÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ sayitÈ. Adu bahi noti adu te dÈrakÈ 
khiÉÉÈpasutÈ hutvÈ bahi nikkhantÈti pucchati. NevÈsaÑ kesÈ dissantÊti sÈmi 
Vessantara neva tesaÑ kÈÄaÒjanavaÓÓÈ kesÈ dissanti. JÈlinoti 
kaÒcanajÈlavicittÈ hatthapÈdÈ. SakuÓÈnaÑ ca opÈtoti Himavantapadese 
hatthili~gasakuÓÈ nÈma atthi, te opatitvÈ2 ÈdÈya ÈkÈseneva gacchanti. Tena 
taÑ pucchÈmi “kiÑ tehi sakuÓehi nÊtÈ, ito aÒÒesampi kesaÒci tesaÑ 
sakuÓÈnaÑ viya opÈto jÈto, akkhÈhi kena nÊtÈ me dÈrakÈ”ti. 

 EvaÑ vuttepi mahÈsatto na kiÒci Èha. Atha naÑ sÈ “deva kasmÈ mayÈ 
saddhiÑ na kathesi, ko mama doso”ti vatvÈ Èha– 
 
 2222. “IdaÑ tato dukkhataraÑ, sallaviddho yathÈ vaÓo. 
 Tyajja putte na passÈmi, JÈliÑ KaÓhÈjinaÑ cubho. 
 
 2223. Idampi dutiyaÑ sallaÑ, kampeti hadayaÑ mama. 
 YaÒca putte na passÈmi, tvaÒca maÑ nÈbhibhÈsasi. 
 
 2224. Ajjeva me imaÑ rattiÑ, rÈjaputta na saÑsasi. 
 MaÒÒe okkantasantaÑ maÑ, pÈto dakkhisi no matan”ti. 

 Tattha idaÑ tato dukkhataranti sÈmi Vessantara yaÑ mama raÔÔhÈ 
pabbÈjitÈya araÒÒe vasantiyÈ putte ca apassantiyÈ dukkhaÑ, idaÑ tava mayÈ 
saddhiÑ akathanaÑ mayhaÑ tato dukkhataraÑ. TvaÑ hi maÑ aggidaÉÉhaÑ 
paÔidahanto  
______________________________________________________________ 
 1. D|te (SÊ), d|taÑ (I) 2. UpatitvÈ (SyÈ), opÈtetvÈ (Ka) 
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viya papÈtÈ1 patitaÑ daÓÉena pothento viya sallena vaÓaÑ vijjhanto viya 
tuÓhÊbhÈvena kilamesi. IdaÑ hi me hadayaÑ sallaviddho yathÈ vaÓo tatheva 
kampati ceva rujati ca. “Sampaviddho”tipi2 pÈÔho, sampatividdhoti attho. 
OkkantasantaÑ3 manti apagatajÊvitaÑ maÑ. Dakkhisino matanti ettha no-
kÈro nipÈtamatto, mataÑ maÑ kÈlasseva tvaÑ passissasÊti attho. 

 Atha mahÈsatto “kakkhaÄakathÈya naÑ puttasokaÑ jahÈpessÈmÊ”ti 
cintetvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 2225. “N|na MaddÊ varÈrohÈ, rÈjaputtÊ yasassinÊ. 
 PÈto gatÈsi uÒchÈya, kimidaÑ sÈyamÈgatÈ”ti.  

 Tattha kimidaÑ sÈyamÈgatÈti “Maddi tvaÑ abhir|pÈ pÈsÈdikÈ, 
Himavante ca nÈma bah| vanacarakÈ tÈpasavijjÈdharÈdayo vicaranti. Ko 
jÈnÈti, kiÑ bhavissati, kiÒci4 tayÈ kataÑ, tvaÑ pÈtova gantvÈ kimidaÑ 
sÈyamÈgacchasi, daharakumÈrake ohÈya araÒÒagatitthiyo nÈma 
sasÈmikitthiyo evar|pÈ na honti, ‘kÈ nu kho me dÈrakÈnaÑ pavatti, kiÑ vÈ 
me sÈmiko cintessatÊ’ti5 ettakampi te nÈhosi. TvaÑ pÈtova gantvÈ 
candÈlokena Ègacchasi, mama duggatabhÈvassevesa doso”ti tajjetvÈ 
vaÒcetvÈ6 kathesi. 

 SÈ tassa kathaÑ sutvÈ Èha– 
 
 2226. “Nanu tvaÑ saddamassosi, ye saraÑ pÈtumÈgatÈ. 
 SÊhassapi nadantassa, byagghassa ca nikujjitaÑ. 
 
 2227. Ahu pubbanimittaÑ me, vicarantyÈ brahÈvane. 
 KhaÓitto me hatthÈ patito, uggÊvaÒcÈpi aÑsato. 
 
 2228. TadÈhaÑ byathitÈ bhÊtÈ, puthu katvÈna aÒjaliÑ. 
 SabbadisÈ namassissaÑ, api sotthi ito siyÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. TÈlÈ (SÊ, SyÈ, I) 2. SaÑviddhotipi (SyÈ, I) 
 3. UkkantasattaÑ (SÊ, I) 4. KimidaÑ (Ka) 
 5. KÊdiso me sÈmikoti cintayanti (Ka) 6. NibbajjetvÈ (SyÈ) 
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 2229. MÈ heva no rÈjaputto, hato sÊhena dÊpinÈ. 
 DÈrakÈ vÈ parÈmaÔÔhÈ, acchakokataracchihi. 
 
 2230. “SÊho byaggho ca dÊpi ca, tayo vÈÄÈ vane migÈ. 
 Te maÑ pariyÈvaruÑ maggaÑ, tena sÈyamhi ÈgatÈ”ti. 

 Tattha ye saraÑ pÈtumÈgatÈti ye pÈnÊyaÑ pÈtuÑ imaÑ saraÑ ÈgatÈ. 
Byagghassa cÈti byagghassa ca aÒÒesaÑ hatthi-ÈdÊnaÑ catuppadÈnaÒceva 
sakuÓasa~ghassa ca nik|jitaÑ ekaninnÈdasaddaÑ kiÑ tvaÑ na assosÊti 
pucchati. So pana mahÈsattena puttÈnaÑ dinnavelÈya saddo ahosi. Ahu 
pubbanimittaÑ meti deva imassa me dukkhassa anubhavanatthÈya 
pubbanimittaÑ ahosi. UggÊvanti aÑsak|Ôe pacchilagganakaÑ. Puth|ti visuÑ 
visuÑ. SabbadisÈ namassissanti sabbÈ dasa disÈ namassiÑ. MÈ heva noti 
amhÈkaÑ rÈjaputto sÊhÈdÊhi hato mÈ hotu, dÈrakÈpi acchÈdÊhi parÈmaÔÔhÈ 
mÈ hont|ti patthayantÊ namassissaÑ. Te maÑ pariyÈvaruÑ magganti sÈmi 
Vessantara ahaÑ “imÈni ca bhÊsanakÈni mahantÈni, dussupino ca me diÔÔho, 
ajja sakÈlasseva gamissÈmÊ”ti kampamÈnÈ m|laphalÈphalÈni upadhÈresiÑ, 
atha me phalitarukkhÈpi aphalÈ viya aphalÈ ca phalino viya dissanti, 
kicchena phalÈphalÈni gahetvÈ giridvÈraÑ sampÈpuÓiÑ. Atha te sÊhÈdayo 
maÑ disvÈ maggaÑ paÔipÈÔiyÈ rumbhitvÈ aÔÔhaÑsu. Tena sÈyaÑ ÈgatÈmhi, 
khamÈhi me sÈmÊti. 

 MahÈsatto tÈya saddhiÑ ettakameva kathaÑ vatvÈ yÈva aruÓuggamanÈ 
na kiÒci kathesi. Tato paÔÔhÈya MaddÊ nÈnappakÈrakaÑ vilapantÊ Èha– 
 
 2231. “AhaÑ patiÒca putte ca, Èceramiva mÈÓavo. 
 AnuÔÔhitÈ divÈrattiÑ, jaÔinÊ brÈhmacÈrinÊ. 
 
 2232. AjinÈni paridahitvÈ, vanam|laphalahÈriyÈ. 
 VicarÈmi divÈrattiÑ, tumhaÑ kÈmÈ hi puttakÈ. 
 
 2233. AhaÑ suvaÓÓahaliddiÑ, ÈbhataÑ paÓÉubeluvaÑ. 
 RukkhapakkÈni cÈhÈsiÑ, ime vo putta kÊÄanÈ. 
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 2234. ImaÑ m|ÄÈlivattakaÑ, sÈlukaÑ ciÒcabhedakaÑ. 
 BhuÒja khuddehi saÑyuttaÑ, saha puttehi khattiya. 
 
 2235. PadumaÑ JÈlino dehi, kumudaÑ ca kumÈriyÈ. 
 MÈline passa naccante, sivi puttÈni avhaya. 
 
 2236. Tato KaÓhÈjinÈyapi, nisÈmehi rathesabha. 
 MaÒjussarÈya vagguyÈ, assamaÑ upayantiyÈ. 
 
 2237. SamÈnasukhadukkha’mhÈ, raÔÔhÈ pabbÈjitÈ ubho. 
 Api sivi putte passesi, JÈliÑ KaÓhÈjinaÑ cubho. 
 
 2238. SamaÓe brÈhmaÓe n|na, brÈhmacariyaparÈyaÓe. 
 AhaÑ loke abhissapiÑ, sÊlavante bahussute. 
 Tyajja putte na passÈmi, JÈliÑ KaÓhÈjinaÑ cubho”ti. 

 Tattha Èceramiva mÈÓavoti vattasampanno antevÈsiko ÈcariyaÑ viya 
paÔijaggati. AnuÔÔhitÈti pÈricariyÈnuÔÔhÈnena1 anuÔÔhitÈ appamattÈ hutvÈ 
paÔijaggÈmi. TumhaÑ kÈmÈti tumhÈkaÑ kÈmena tumhe patthayantÊ. 
PuttakÈti kumÈre ÈlapantÊ paridevati. SuvaÓÓahaliddinti puttakÈ ahaÑ 
tumhÈkaÑ nhÈpanatthÈya suvaÓÓavaÓÓaÑ haliddiÑ ghaÑsitvÈ ÈdÈya ÈgatÈ. 
PaÓÉubeluvanti kÊÄanatthÈya ca vo idaÑ suvaÓÓavaÓÓaÑ beluvapakkaÑ 
mayÈ ÈbhataÑ. RukkhapakkÈnÊti tumhÈkaÑ kÊÄanatthÈya aÒÒÈnipi manÈpÈni 
rukkhaphalÈni ÈhÈsiÑ. Ime voti puttakÈ ime vo kÊÄanÈti vadati. 
M|ÄÈlivattakanti m|ÄÈlakuÓÉalakaÑ2. SÈlukanti idaÑ uppalÈdisÈlukampi me 
bahu ÈbhataÑ. CiÒcabhedakanti3 si~ghÈÔakaÑ. BhuÒjÈti idaÑ sabbaÑ 
khuddamadhunÈ saÑyuttaÑ puttehi saddhiÑ bhuÒjÈhÊti paridevati. 
SiviputtÈni avhayÈti sÈmi SivirÈja paÓÓÈsÈlÈya sayÈpitaÔÔhÈnato sÊghaÑ 
puttake pakkosÈhi. Api sivi putte passesÊti sÈmi SivirÈja api putte passasi, 
sace passasi, mama dassehi, kiÑ maÑ ativiya kilamesi. Abhissapinti4 
tumhÈkaÑ puttadhÊtaro mÈ passitthÈti evaÑ n|na akkosinti. 
______________________________________________________________ 
 1. PÈricariyÈya uÔÔhÈnena (SyÈ) 2. M|ÄÈlakaÓÉakaÑ (SÊ, I) 
 3. PiÒjarodakanti (SÊ, I), jiÒjarodakanti (SyÈ) 4. Abhisasinti (SyÈ, I) 
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 EvaÑ vilapamÈnÈyapi tÈya saddhiÑ mahÈsatto na kiÒci kathesi. SÈ 
tasmiÑ akathente kampamÈnÈ candÈlokena putte vicinantÊ yesu yesu 
jamburukkhÈdÊsu pubbe kÊÄiÑsu, tÈni tÈni patvÈ paridevantÊ Èha– 
 
 2239. “Ime te jambukÈ rukkhÈ, vedisÈ sinduvÈrakÈ. 
 VividhÈni rukkhajÈtÈni, te kumÈrÈ na dissare. 
 
 2240. AssatthÈ panasÈ ce’me, nigrodhÈ ca kapitthanÈ. 
 VividhÈni phalajÈtÈni te kumÈrÈ na dissare. 
 
 2241. Ime tiÔÔhanti ÈrÈmÈ, ayaÑ sÊt|dakÈ nadÊ. 
 Yattha’ssu pubbe kÊÄiÑsu, te kumÈrÈ na dissare. 
 
 2242. VividhÈni pupphajÈtÈni, asmiÑ uparipabbate. 
 YÈna’ssu pubbe dhÈriÑsu, te kumÈrÈ na dissare. 
 
 2243. VividhÈni phalajÈtÈni, asmiÑ uparipabbate. 
 YÈna’ssu pubbe bhuÒjiÑsu, te kumÈrÈ na dissare. 
 
 2244. Ime te hatthikÈ assÈ, balibaddÈ ca te ime. 
 Yehi’ssu pubbe kÊÄiÑsu, te kumÈrÈ na dissare”ti. 

 Tattha ime te hatthikÈti sÈ pabbat|pari dÈrake adisvÈ paridevamÈnÈ tato 
oruyha puna assamapadaÑ ÈgantvÈ tattha te upadhÈrentÊ tesaÑ 
kÊÄanabhaÓÉakÈni disvÈ evamÈha. 

 AthassÈ paridevanasaddena ceva padasaddena ca migapakkhino 
caliÑsu. SÈ te disvÈ Èha– 
 
 2245. “Ime sÈmÈ sasol|kÈ, bahukÈ kadalÊmigÈ. 
 Yehi’ssu pubbe kÊÄiÑsu, te kumÈrÈ na dissare. 
 
 2246. Ime haÑsÈ ca koÒcÈ ca, may|rÈ citrapekhuÓÈ. 
 Yehi’ssu pubbe kÊÄiÑsu, te kumÈrÈ na dissare”ti. 

 Tattha sÈmÈti khuddakÈ sÈmÈ suvaÓÓamigÈ. Sasol|kÈti sasÈ ca ul|kÈ ca. 
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 SÈ assamapade piyaputte adisvÈ nikkhamitvÈ pupphitavanaghaÔaÑ 
pavisitvÈ taÑ taÑ ÔhÈnaÑ olokentÊ Èha– 
 
 2247. “ImÈ tÈ vanagumbÈyo, pupphitÈ sabbakÈlikÈ. 
 Yattha’ssu pubbe kÊÄiÑsu, te kumÈrÈ na dissare. 
 
 2248. ImÈ tÈ pokkharaÓÊ rammÈ, cakkavÈk|pak|jitÈ. 
 MandÈlakehi saÒchannÈ, padumuppalakehi ca. 
 Yattha’ssu pubbe kÊÄiÑsu, te kumÈrÈ na dissare”ti. 

 Tattha vanagumbÈyoti vanaghaÔÈyo. 

 SÈ katthaci piyaputte adisvÈ puna mahÈsattassa santikaÑ ÈgantvÈ taÑ 
dummukhaÑ nisinnaÑ disvÈ Èha– 
 
 2249. “Na te kaÔÔhÈni bhinnÈni, na te udakamÈhaÔaÑ. 
 Aggipi te na hÈpito, kinnu mandova jhÈyasi. 
 
 2250. Piyo piyena sa~gamma, samo me1 byapahaÒÒati. 
 Tyajja putte na passÈmi, JÈliÑ KaÓhÈjinaÑ cubho”ti. 

 Tattha na hÈpitoti2 na jalito. IdaÑ vuttaÑ hoti–sÈmi tvaÑ pubbe 
kaÔÔhÈni bhindasi, udakaÑ ÈharitvÈ Ôhapesi, a~gÈrakapalle aggiÑ karosi, ajja 
tesu ekampi akatvÈ kiÑ nu mandova jhÈyasi, tava kiriyÈ mayhaÑ na 
ruccatÊti. Piyo piyenÈti Vessantaro mayhaÑ piyo, ito me piyataro natthi, 
iminÈ me piyena sa~gamma samÈgantvÈ pubbe samo me1 byapahaÒÒati 
dukkhaÑ vigacchati, ajja pana me imaÑ passantiyÈpi soko na vigacchati, 
kiÑ nu kho kÈraÓanti. TyajjÈti hotu, diÔÔhaÑ me kÈraÓaÑ, te ajja putte na 
passÈmi, tena me imaÑ passantiyÈpi soko na vigacchatÊti. 

 TÈya evaÑ vuttepi mahÈsatto tuÓhÊbh|tova nisÊdi. SÈ tasmiÑ akathente 
sokasamappitÈ pahaÔakukkuÔÊ viya kampamÈnÈ puna paÔhamaÑ 
vicaritaÔÔhÈnÈni vicaritvÈ mahÈsattassa santikaÑ paccÈgantvÈ Èha– 
______________________________________________________________ 
 1. SamohaÑ (SyÈ, Ka) 2. Na hÈsitoti (SyÈ) 
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 2251. “Na kho no deva passÈmi, yena te nÊhatÈ matÈ. 
 KÈkolÈpi na vassanti, matÈ me n|na dÈrakÈ. 
 
 2252. Na kho no deva passÈmi, yena te nÊhatÈ matÈ. 
 SakuÓÈpi na vassanti, matÈ me n|na dÈrakÈ”ti. 

 Tattha na kho noti deva na kho amhÈkaÑ putte passÈmi. Yena te 
nÊhatÈti1 kenaci tesaÑ nÊhatabhÈvampi2 na jÈnÈmÊti adhippÈyenevamÈha. 

 EvaÑ vuttepi mahÈsatto na kiÒci kathesiyeva. SÈ puttasokena phuÔÔhÈ 
putte upadhÈrentÊ tatiyampi tÈni tÈni ÔhÈnÈni vÈtavegena vicari. TÈya 
ekarattiÑ vicaritaÔÔhÈnaÑ pariggayhamÈnaÑ pannarasayojanamattaÑ ahosi. 
Atha ratti vibhÈyi, aruÓodayo jÈto. SÈ puna gantvÈ mahÈsattassa santike ÔhitÈ 
paridevi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 2253. “SÈ tattha paridevitvÈ, pabbatÈni vanÈni ca. 
 Punadeva’ssamaÑ gantvÈ, rodi sÈmikasantike. 
 
 2254. Na kho no deva passÈmi, yena te nÊhatÈ matÈ. 
 KÈkolÈpi na vassanti, matÈ me n|na dÈrakÈ. 
 
 2255. Na kho no deva passÈmi, yena te nÊhatÈ matÈ. 
 SakuÓÈpi na vassanti, matÈ me n|na dÈrakÈ. 
 
 2256. Na kho no deva passÈmi, yena te nÊhatÈ matÈ. 
 VicarantÊ rukkham|lesu, pabbatesu guhÈsu ca. 
 
 2257. Iti MaddÊ varÈrohÈ, rÈjaputtÊ yasassinÊ. 
 BÈhÈ paggayha kanditvÈ, tattheva patitÈ chamÈ”ti. 

 Tattha sÈmikasantiketi bhikkhave sÈ MaddÊ tattha 
Va~kapabbatakucchiyaÑ SÈnupabbatÈni vanÈni ca vicarantÊ paridevitvÈ 
puna gantvÈ sÈmikaÑ nissÈya tassa santike ÔhitÈ puttÈnaÑ atthÈya rodi, “na 
kho no”ti-ÈdÊni 
______________________________________________________________ 
 1. NihahÈti (SÊ), nihitÈti (I) 2. NihatabhÈvampi (SÊ), nihitabhÈvampi (I) 
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vadantÊ paridevÊti attho. Iti MaddÊ varÈrohÈti bhikkhave evaÑ sÈ 
uttamar|padharÈ1 varÈrohÈ MaddÊ rukkham|lÈdÊsu vicarantÊ dÈrake adisvÈ 
“nissaÑsayaÑ matÈ bhavissantÊ”ti bÈhÈ paggayha kanditvÈ tattheva 
Vessantarassa pÈdam|le chinnasuvaÓÓakadalÊ viya chamÈyaÑ pati. 

 Atha mahÈsatto “matÈ MaddÊ”ti saÒÒÈya kampamÈno “aÔÔhÈne padese2 
matÈ MaddÊ. Sace hissÈ Jetuttaranagare kÈlakiriyÈ abhavissa, mahanto 
parivÈro3 abhavissa, dve raÔÔhÈni caleyyuÑ. AhaÑ pana araÒÒe ekakova, 
kiÑ nu kho karissÈmÊ”ti uppannabalavasokopi satiÑ paccupaÔÔhÈpetvÈ 
“jÈnÈssÈmi tÈvÈ”ti uÔÔhÈya tassÈ hadaye hatthaÑ ÔhapetvÈ santÈpapavattiÑ 
ÒatvÈ kamaÓÉalunÈ udakaÑ ÈharitvÈ satta mÈse kÈyasaÑsaggaÑ 
anÈpannapubbopi balavasokena pabbajitabhÈvaÑ sallakkhetuÑ asakkonto 
assupuÓÓehi nettehi tassÈ sÊsaÑ ukkhipitvÈ |r|su ÔhapetvÈ udakena 
paripphositvÈ mukhaÒca hadayaÒca parimajjanto nisÊdi. MaddÊpi kho 
thokaÑ vÊtinÈmetvÈ satiÑ paÔilabhitvÈ hirottappaÑ paccupaÔÔhÈpetvÈ 
uÔÔhÈya mahÈsattaÑ vanditvÈ “sÈmi Vessantara dÈrakÈ te kuhiÑ gatÈ”ti Èha. 
Devi ekassa brÈhmaÓassa dÈsatthÈya dinnÈti. TamattaÑ pakÈsento SatthÈ 
Èha– 
 
 2258. “Ta’majjhapattaÑ rÈjaputtiÑ, udakenÈbhisiÒcatha. 
 AssatthaÑ naÑ viditvÈna, atha naÑ etadabravÊ”ti. 

 Tattha ajjhapattanti attano santikaÑ pattaÑ, pÈdam|le patitvÈ 
visaÒÒibh|tanti attho. EtadabravÊti etaÑ “ekassa me brÈhmaÓassa dÈsatthÈya 
dinnÈ”ti vacanaÑ abravi. 

 Tato tÈya “deva putte brÈhmaÓassa datvÈ mama sabbarattiÑ paridevitvÈ 
vicarantiyÈ kiÑ nÈcikkhasÊ”ti vutte mahÈsatto Èha– 
 
 2259. “Œdiyeneva te Maddi, dukkhaÑ na’kkhÈtu’micchisaÑ4. 
 Daliddo yÈcako vuÉÉho, brÈhmaÓo gharamÈgato. 
______________________________________________________________
 1. UttamasarÊrÈ (SÊ, I, Ka) 2. Videse (SÊ, SyÈ, I) 
 3. ParihÈro (SÊ, SyÈ, I) 4. Na kÈtumicchisaÑ (SÊ, I) 
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 2260. Tassa dinnÈ mayÈ puttÈ, Maddi mÈ bhÈyi assasa. 
 MaÑ passa Maddi mÈ putte, mÈ bÈÄhaÑ paridevasi. 
 LacchÈma putte jÊvantÈ, arogÈ ca bhavÈmase. 
 
 2261. Putte pasuÒca dhaÒÒaÒca, yaÒca aÒÒaÑ ghare dhanaÑ. 
 DajjÈ sappuriso dÈnaÑ, disvÈ yÈcakamÈgataÑ. 
 AnumodÈhi me Maddi, puttake dÈnamuttaman”ti. 

 Tattha ÈdiyenevÈti Èdikeneva. IdaÑ vuttaÑ hoti–sace te ahaÑ Èditova 
tamatthaÑ ÈcikkhissaÑ, tato tava sokaÑ sandhÈretuÑ asakkontiyÈ hadayaÑ 
phaleyya, tasmÈ Èdikeneva te Maddi dukkhaÑ na akkhÈtuÑ1 icchissanti. 
GharamÈgatoti imaÑ amhÈkaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ Ègato. ArogÈ ca bhavÈmaseti 
yathÈ tathÈ mayaÑ arogÈ homa, jÊvamÈnÈ avassaÑ putte brÈhmaÓena nÊtepi 
passissÈma. YaÒca aÒÒanti yaÒca aÒÒaÑ ghare saviÒÒÈÓakaÑ dhanaÑ. 
DajjÈ sappuriso dÈnanti sappuriso uttamatthaÑ patthento uraÑ bhinditvÈ 
hadayamaÑsampi gahetvÈ dÈnaÑ dadeyyÈti. 

 MaddÊ Èha– 
 
 2262. “AnumodÈmi te deva, puttake dÈnamuttamaÑ. 
 DatvÈ cittaÑ pasÈdehi, bhiyyo dÈnaÑ dado bhava. 
 
 2263. Yo tvaÑ maccherabh|tesu, manussesu janÈdhipa. 
 BrÈhmaÓassa adÈ dÈnaÑ, SivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhano”ti. 

 Tattha anumodÈmi teti dasa mÈse kucchiyÈ dhÈretvÈ divasassa 
dvattikkhattuÑ nhÈpetvÈ pÈyetvÈ bhojetvÈ ure nipajjÈpetvÈ 
paÔijaggitaputtakesu bodhisattena dinnesu sayaÑ puttadÈnaÑ anumodantÊ 
evamÈha. IminÈ kÈraÓena jÈnitabbaÑ “pitÈva puttÈnaÑ sÈmiko”ti. Bhiyyo 
dÈnaÑ dado2 bhavÈti mahÈrÈja uttaripi punappunaÑ dÈnaÑ dÈyakova3 hohi, 
“sudinnaÑ me dÈnan”ti cittaÑ pasÈdehi, yo tvaÑ maccherabh|tesu sattesu 
piyaputte adÈsÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. Na kÈtuÑ (SÊ, SyÈ, I) 2. DÈnadado (SÊ, I) 3. DÈnadÈyako (SÊ, I) 
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 EvaÑ vutte mahÈsatto “Maddi kinnÈmetaÑ kathesi, sace hi mayÈ putte 
datvÈ cittaÑ pasÈdetuÑ nÈbhavissa, imÈni pana me acchariyÈni na 
pavatteyyun”ti vatvÈ sabbÈni pathavininnÈdÈdÊni kathesi. Tato MaddÊ tÈni 
acchariyÈni kittetvÈ dÈnaÑ anumodantÊ Èha– 
 
 2264. “NinnÈditÈ te pathavÊ, saddo te tidiva~gato. 
 SamantÈ vijjutÈ ÈguÑ, girÊnaÑva patissutÈ”ti. 

 Tattha vijjutÈ Ègunti akÈlavijjulatÈ Himavantapadese samantÈ 
nicchariÑsu. GirÊnaÑva patissutÈti girÊnaÑ patissutasaddo viya viravÈ 
uÔÔhahiÑsu. 
 
 2265. Tassa te anumodanti, ubho NÈradapabbatÈ. 
 Indo ca brahmÈ pajÈpati, somo Yamo VessavaÓo. 
 Sabbe devÈnumodanti, TÈvatiÑsÈ sa-indakÈ. 
 
 2266. Iti MaddÊ varÈrohÈ, rÈjaputtÊ yasassinÊ. 
 Vessantarassa anumodi, puttake dÈnamuttamanti. 

 Tattha ubho NÈradapabbatÈti imepi dve devanikÈyÈ attano vimÈnadvÈre 
ÔhitÈva “sudinnaÑ te dÈnan”ti anumodanti. TÈvatiÑsÈ sa-indakÈti 
indajeÔÔhakÈ TÈvatiÑsÈpi devÈ te dÈnaÑ anumodantÊti. 

 EvaÑ mahÈsattena attano dÈne vaÓÓite tamevatthaÑ parivattetvÈ 
“mahÈrÈja Vessantara sudinnaÑ nÈma te dÈnan”ti MaddÊpi tatheva dÈnaÑ 
vaÓÓayitvÈ anumodamÈnÈ nisÊdi. Tena SatthÈ “iti MaddÊ varÈrohÈ”ti 
gÈthamÈha. 
 

MaddÊpabbavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
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SakkapabbavaÓÓanÈ 

 EvaÑ tesu aÒÒamaÒÒaÑ sammodanÊyaÑ kathaÑ kathentesu Sakko 
cintesi “ayaÑ Vessantaro rÈjÈ hiyyo J|jakassa pathaviÑ unnÈdetvÈ dÈrake 
adÈsi, idÈni taÑ koci hÊnapuriso upasa~kamitvÈ sabbalakkhaÓasampannaÑ 
MaddiÑ yÈcitvÈ rÈjÈnaÑ ekakaÑ katvÈ MaddiÑ gahetvÈ gaccheyya, tato 
esa anÈtho nippaccayo bhaveyya. AhaÑ brÈhmaÓavaÓÓena naÑ 
upasa~kamitvÈ MaddiÑ yÈcitvÈ pÈramik|ÔaÑ gÈhÈpetvÈ kassaci 
avissajjiyaÑ katvÈ puna naÑ tasseva datvÈ ÈgamissÈmÊ”ti. So 
s|riyuggamanavelÈya tassa santikaÑ agamÈsi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ 
Èha– 
 
 2267. “Tato ratyÈ vivasÈne, s|riyassuggamanaÑ pati. 
 Sakko brÈhmaÓavaÓÓena, pÈto tesaÑ adissathÈ”ti. 

 Tattha pÈto tesaÑ adissathÈti pÈtova nesaÑ dvinnampi janÈnaÑ 
paÒÒÈyamÈnar|po purato aÔÔhÈsi, ÔhatvÈ ca pana paÔisanthÈraÑ karonto 
Èha– 
 
 2268. “Kacci nu bhoto kusalaÑ, kacci bhoto anÈmayaÑ. 
 Kacci uÒchena yÈpetha, kacci m|laphalÈ bah|. 
 
 2269. Kacci ÉaÑsÈ makasÈ ca, appameva sarÊsapÈ. 
 Vane vÈÄamigÈkiÓÓe, kacci hiÑsÈ na vijjatÊ”ti. 

 MahÈsatto Èha– 
 
 2270. “KusalaÑ ceva no brahme, atho brahme anÈmayaÑ. 
 Atho uÒchena yÈpema, atho m|laphalÈ bah|. 
 
 2271. Atho ÉaÑsÈ makasÈ ca, appameva sarÊsapÈ. 
 Vane vÈÄamigÈkiÓÓe, hiÑsÈ mayhaÑ na vijjati. 
 
 2272. Satta no mÈse vasataÑ, araÒÒe jÊvasokinaÑ. 
 IdaÑ dutiyaÑ passÈma, brÈhmaÓaÑ devavaÓÓinaÑ. 
 ŒdÈya veÄuvaÑ daÓÉaÑ, dhÈrentaÑ ajinakkhipaÑ. 
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 2273. SvÈgataÑ te mahÈbrahme, atho te adurÈgataÑ. 
 Anto pavisa bhaddante, pÈde pakkhÈlayassu te. 
 
 2274. TindukÈni piyÈlÈni, madhuke kÈsumÈriyo. 
 PhalÈni khuddakappÈni, bhuÒja brahme varaÑ varaÑ. 
 
 2275. Idampi pÈnÊyaÑ sÊtaÑ, ÈbhataÑ girigabbharÈ. 
 Tato piva mahÈbrahme, sace tvaÑ abhika~khasÊ”ti. 

 EvaÑ tena saddhiÑ paÔisanthÈraÑ katvÈ mahÈsatto– 
 
 2276. “Atha tvaÑ kena vaÓÓena, kena vÈ pana hetunÈ. 
 Anuppatto brahÈraÒÒaÑ, taÑ me akkhÈhi pucchito”ti– 

ÈgamanakÈraÓaÑ pucchi. Atha naÑ Sakko “mahÈrÈja ahaÑ mahallako, 
idhÈgacchanto tava bhariyaÑ MaddiÑ yÈcituÑ Ègato, taÑ me dehÊ”ti vatvÈ 
imaÑ gÈthamÈha– 
 
 2277. “YathÈ vÈrivaho p|ro, sabbakÈlaÑ na khÊyati. 
 EvaÑ taÑ yÈcitÈ’gacchiÑ, bhariyaÑ me dehi yÈcito”ti. 

 EvaÑ vutte mahÈsatto “hiyyo me brÈhmaÓassa1 dÈrakÈ dinnÈ, araÒÒe 
ekako hutvÈ kathaÑ te MaddiÑ dassÈmÊ”ti avatvÈ pasÈritahatthe 
sahassatthavikaÑ Ôhapento viya asajjitvÈ abajjhitvÈ anolÊnamÈnaso hutvÈ 
giriÑ unnÈdento imaÑ gÈthamÈha– 
 
 2278. “DadÈmi na vikampÈmi, yaÑ maÑ yÈcasi brÈhmaÓa. 
 SantaÑ nappaÔiguyhÈmi, dÈne me ramatÊ mano”ti. 

 Tattha santaÑ nappaÔiguyhÈmÊti2 saÑvijjamÈnaÑ na guyhÈmi3. 
EvaÒca pana vatvÈ sÊghameva kamaÓÉalunÈ udakaÑ ÈharitvÈ udakaÑ hatthe 
pÈtetvÈ piyabhariyaÑ brÈhmaÓassa adÈsi. Ta~khaÓeyeva heÔÔhÈ 
vuttappakÈrÈni sabbÈni acchariyÈni4 pÈturahesuÑ. TamatthaÑ pakÈsento 
SatthÈ Èha– 
______________________________________________________________ 
 1. BrÈhmaÓa (SÊ) 2. Na paÔig|hÈmÊti (SÊ, I) 
 3. Na g|hÈmi (SÊ, I) 4. PÈÔihÈriyÈni (SÊ, I) 
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 2279. “MaddiÑ hatthe gahetvÈna, udakassa kamaÓÉaluÑ. 
 BrÈhmaÓassa adÈ dÈnaÑ, SivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhano. 
 
 2280. TadÈsi yaÑ bhiÑsanakaÑ, tadÈsi lomahaÑsanaÑ. 
 MaddiÑ pariccajantassa, medanÊ sampakampatha. 
 
 2281. Neva’ssa MaddÊ bhÈkuÔi, na sandhÊyati na rodati. 
 Pekkhatevassa tuÓhÊ sÈ, eso jÈnÈti yaÑ varan”ti. 

 Tattha adÈ dÈnanti “ambho brÈhmaÓa Maddito me sataguÓena 
sahassaguÓena satasahassaguÓena sabbaÒÒutaÒÒÈÓameva piyataraÑ, idaÑ 
me dÈnaÑ sabbaÒÒutaÒÒÈÓappaÔivedhassa paccayo hot|”ti vatvÈ dÈnaÑ 
adÈsi. Vuttampi cetaÑ– 

 “JÈliÑ KaÓhÈjinaÑ dhÊtaÑ, MaddiÑ deviÑ patibbataÑ. 
 CajamÈno na cintesiÑ, bodhiyÈyeva kÈraÓÈ. 
 Na me dessÈ ubho puttÈ, MaddÊ devÊ na dessiyÈ. 
 SabbaÒÒutaÑ piyaÑ mayhaÑ, tasmÈ piye adÈsahan”ti1. 

 Tattha sampakampathÈti pathavÊ udakapariyantaÑ katvÈ kampittha. 
Neva’ssa MaddÊ bhÈkuÔÊti bhikkhave tasmiÑ khaÓe MaddÊ2 “maÑ 
mahallakassa brÈhmaÓassa rÈjÈ detÊ”ti kodhavasena bhÈkuÔipi3 nÈhosi. Na 
sandhÊyati na rodatÊti neva ma~ku ahosi, na akkhÊni p|retvÈ rodati, atha kho 
tuÓhÊ sÈ hutvÈ “mÈdisaÑ itthiratanaÑ dadamÈno na nikkÈraÓÈ dassati, eso 
yaÑ varaÑ, taÑ jÈnÈtÊ”ti phullapadumavaÓÓaÑ assa mukhaÑ pekkhateva, 
olokayamÈnÈva ÔhitÈti attho. 

 Atha mahÈsatto “kÊdisÈ MaddÊ”ti tassÈ mukhaÑ olokesi. SÈpi “sÈmi kiÑ 
maÑ olokesÊ”ti vatvÈ sÊhanÈdaÑ nadantÊ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 2282. “KomÈrÊ yassÈhaÑ bhariyÈ, sÈmiko mama issaro. 
 Yassicche tassa maÑ dajjÈ, vikkiÓeyya haneyya vÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 395 piÔÔhe CariyÈpiÔake. 2. MaddideviyÈ (SÊ, I) 
 3. Mukhe bhÈkuÔipi (SÊ, SyÈ, I) 
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 Tattha komÈrÊ yassÈhaÑ bhariyÈti ahaÑ yassa tava daharikÈ1 bhariyÈ, 
so tvaÒÒeva mama issaro sÈmiko. Yassicche tassÈti issaro ca nÈma dÈsiÑ 
maÑ yassa dÈtuÑ iccheyya, tassa dadeyya. VikkiÓeyya vÈti dhanena vÈ 
atthe sati vikkiÓeyya, maÑsena vÈ atthe sati haneyya, tasmÈ yaÑ vo ruccati, 
taÑ karotha, nÈhaÑ kujjhÈmÊti. 

 Sakko tesaÑ paÓÊtajjhÈsayataÑ viditvÈ thutiÑ akÈsi. TamatthaÑ 
pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 2283. “TesaÑ sa~kappamaÒÒÈya, Devindo etadabravi. 
 Sabbe jitÈ te pacc|hÈ, ye dibbÈ ye ca mÈnusÈ. 
 
 2284. NinnÈditÈ te pathavÊ, saddo te tidiva~gato. 
 SamantÈ vijjutÈ ÈguÑ, girÊnaÑva patissutÈ. 
 
 2285. Tassa te anumodanti, ubho NÈradapabbatÈ. 
 Indo ca brahmÈ pajÈpati, somo Yamo VessavaÓo. 
 Sabbe devÈnumodanti, dukkaraÑ hi karoti so. 
 
 2286. DuddadaÑ dadamÈnÈnaÑ, dukkaraÑ kamma kubbataÑ. 
 Asanto nÈnukubbanti, sataÑ dhammo durannayo. 
 
 2287. TasmÈ sataÒca asataÑ, nÈnÈ hoti ito gati. 
 Asanto nirayaÑ yanti, santo saggaparÈyaÓÈ. 
 
 2288. YametaÑ kumÈre adÈ, bhariyaÑ adÈ vane vasaÑ. 
 BrahmayÈnamanokkamma, sagge te taÑ vipaccat|”ti. 

 Tattha pacc|hÈti paccatthikÈ. DibbÈti dibbasampattipaÔibÈhakÈ. 
MÈnusÈti manussasampattipaÔibÈhakÈ. Ke pana teti? MacchariyadhammÈ. 
Te sabbe puttadÈraÑ dentena mahÈsattena jitÈ. TenÈha “sabbe jitÈ te 
pacc|hÈ”ti. DukkaraÑ hi karoti soti so Vessantaro rÈjÈ ekakova araÒÒe 
vasanto bhariyaÑ brÈhmaÓassa dento 
______________________________________________________________ 
 1. KomÈriyÈ (SÊ, SyÈ) 
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dukkaraÑ karotÊti evaÑ sabbe devÈ anumodantÊti vadati. “Yametan”ti 
gÈthaÑ anumodanaÑ karonto Èha. Vane vasanti vane vasanto. 
BrahmayÈnanti seÔÔhayÈnaÑ1. Tividho hi sucaritadhammo evar|po ca 
dÈnadhammo ariyamaggassa paccayo hotÊti “brahmayÈnan”ti vuccati. 
TasmÈ yaÑ taÑ idaÑ ajja dÈnaÑ dadatopi nipphannaÑ brahmayÈnaÑ 
apÈyabh|miÑ anokkamitvÈ sagge te taÑ vipaccatu, vipÈkapariyosÈne ca 
sabbaÒÒutaÒÒÈÓadÈyakaÑ hot|ti. 

 Evamassa Sakko anumodanaÑ katvÈ “idÈni mayÈ idha papaÒcaÑ akatvÈ 
imaÑ imasseva datvÈ gantuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ Èha– 
 
 2289. “DadÈmi bhoto bhariyaÑ, MaddiÑ sabba~gasobhanaÑ. 
 TvaÒceva MaddiyÈ channo, MaddÊ ca patinÈ saha. 
 
 2290. YathÈ payo ca sa~kho ca, ubho samÈnavaÓÓino. 
 EvaÑ tuvaÑ ca MaddÊ ca, samÈnamanacetasÈ. 
 
 2291. Avaruddhettha araÒÒasmiÑ, ubho sammatha assame. 
 KhattiyÈ gottasampannÈ, sujÈtÈ mÈtupettito. 
 YathÈ puÒÒÈni kayirÈtha, dadantÈ aparÈparan”ti. 

 Tattha channoti anur|po. Ubho samÈnavaÓÓinoti samÈnavaÓÓÈ ubhopi 
parisuddhÈyeva. SamÈnamanacetasÈti ÈcÈrÈdÊhi kammehi samÈnena 
manasa~khÈtena cetasÈ samannÈgatÈ. AvaruddhetthÈti raÔÔhato pabbÈjitÈ 
hutvÈ ettha araÒÒe vasatha. YathÈ puÒÒÈnÊti yathÈ Jetuttaranagare vo bah|ni 
puÒÒÈni katÈni, hiyyo puttÈnaÑ ajja bhariyÈya dÈnavasenapi katÈnÊti 
ettakeneva paritosaÑ akatvÈ ito uttaripi aparÈparaÑ dadantÈ yathÈnur|pÈni 
puÒÒÈni kareyyÈthÈti. 

 EvaÒca pana vatvÈ Sakko mahÈsattassa MaddiÑ paÔicchÈpetvÈ varaÑ 
dÈtuÑ attÈnaÑ Ècikkhanto Èha– 
 
 2292. “Sakkohamasmi Devindo, Ègatosmi tavantike. 
 VaraÑ varassu rÈjisi, vare aÔÔha dadÈmi te”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. SeÔÔhayÈnaÑ visesayÈnaÑ (Ka) 
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 Kathentoyeva ca dibbattabhÈvena jalanto taruÓas|riyo viya ÈkÈse 
aÔÔhÈsi. Tato bodhisatto varaÑ gaÓhanto Èha– 
 
 2293. “VaraÑ ce me ado Sakka, sabbabh|tÈnamissara. 
 PitÈ maÑ anumodeyya, ito pattaÑ sakaÑ gharaÑ. 
 Œsanena nimanteyya, paÔhametaÑ varaÑ vare. 
 
 2294. Purisassa vadhaÑ na roceyyaÑ, api kibbisakÈrakaÑ. 
 VajjhaÑ vadhamhÈ moceyyaÑ, dutiyetaÑ varaÑ vare. 
 
 2295. Ye vuÉÉhÈ ye ca daharÈ, ye ca majjhimaporisÈ. 
 Mameva upajÊveyyuÑ, tatiyetaÑ varaÑ vare. 
 
 2296. ParadÈraÑ na gaccheyyaÑ, sadÈrapasuto siyaÑ. 
 ThÊnaÑ vasaÑ na gaccheyyaÑ, catutthetaÑ varaÑ vare. 
 
 2297. Putto me Sakka jÈyetha, so ca dÊghÈyuko siyÈ. 
 Dhammena jine pathaviÑ, paÒcametaÑ varaÑ vare. 
 
 2298. Tato ratyÈ vivasÈne, s|riyassuggamanaÑ pati. 
 DibbÈ bhakkhÈ pÈtubhaveyyuÑ, chaÔÔhametaÑ varaÑ vare. 
 
 2299. Dadato me na khÊyetha, datvÈ nÈnutapeyyahaÑ. 
 DadaÑ cittaÑ pasÈdeyyaÑ, sattametaÑ varaÑ vare. 
 
 2300. Ito vimuccamÈnÈhaÑ, saggagÈmÊ visesag|. 
 Anivatti tato assaÑ, aÔÔhametaÑ varaÑ vare”ti. 

 Tattha anumodeyyÈti sampaÔiccheyya na kujjheyya. Ito pattanti imamhÈ 
araÒÒÈ sakaÑ gharaÑ anuppattaÑ. ŒsanenÈti rÈjÈsanena. RajjaÑ me det|ti 
vadati. Api kibbisakÈrakanti rÈjÈ hutvÈ rÈjÈparÈdhikampi vajjhaÑ vadhamhÈ 
moceyyaÑ, evar|passapi me vadho nÈma na ruccatu. Mameva 
upajÊveyyunti sabbete maÒÒeva nissÈya upajÊveyyuÑ. Dhammena jineti 
dhammena jinÈtu, dhammena rajjaÑ kÈret|ti attho. Visesag|ti 
visesagamano hutvÈ tusitapure nibbatto homÊti vadati. 
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Anivatti1 tato assanti Tusitabhavanato cavitvÈ manussattaÑ Ègato 
punabhave anivatti1 assaÑ, sabbaÒÒutaÑ sampÈpuÓeyyanti vadati. 
 
 2301. Tassa taÑ vacanaÑ sutvÈ, Devindo etadabravi. 
 AciraÑ vata te tato2, pitÈ taÑ daÔÔhumessatÊti. 

 Tattha daÔÔhumessatÊti mahÈrÈja tava mÈtÈ ca pitÈ ca3 acireneva taÑ 
passitukÈmo hutvÈ idhÈgamissati, ÈgantvÈ ca pana setacchattaÑ datvÈ rajjaÑ 
niyyÈdetvÈ Jetuttaranagarameva nessati, sabbe te manorathÈ matthakaÑ 
pÈpuÓissanti, mÈ cintayi, appamatto hohi mahÈrÈjÈti. 

 EvaÑ mahÈsattassa ovÈdaÑ datvÈ Sakko sakaÔÔhÈnameva gato. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 2302. “IdaÑ vatvÈna MaghavÈ, devarÈjÈ Sujampati. 
 Vessantare varaÑ datvÈ, saggakÈyaÑ apakkamÊ”ti. 

 Tattha Vessantareti Vessantarassa. ApakkamÊti gato anuppattoyevÈti. 
 

SakkapabbavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
MahÈrÈjapabbavaÓÓanÈ 

 Bodhisatto ca MaddÊ ca sammodamÈnÈ Sakkadattiye assame vasiÑsu. 
J|jakopi kumÈre gahetvÈ saÔÔhiyojanamaggaÑ paÔipajji. DevatÈ kumÈrÈnaÑ 
ÈrakkhamakaÑsu. J|jakopi s|riye attha~gate kumÈre gacche bandhitvÈ 
bh|miyaÑ nipajjÈpetvÈ sayaÑ caÓÉavÈÄamigabhayena rukkhaÑ Èruyha 
viÔapantare sayati. TasmiÑ khaÓe eko devaputto VessantaravaÓÓena, ekÈ 
devadhÊtÈ MaddivaÓÓena ÈgantvÈ kumÈre mocetvÈ hatthapÈde sambÈhitvÈ 
nhÈpetvÈ maÓÉetvÈ dibbabhojanaÑ bhojetvÈ dibbasayane 
______________________________________________________________ 
 1. AnibbattÊ (SÊ, SyÈ, I) 2. TÈto (SÊ, SyÈ, I) 3. Tava tÈto tava pitÈ (SÊ, I) 
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sayÈpetvÈ aruÓuggamanakÈle baddhÈkÈreneva nipajjÈpetvÈ antaradhÈyi. 
EvaÑ te devatÈsa~gahena arogÈ hutvÈ gacchanti. J|jakopi devatÈdhiggahito 
hutvÈ “KÈli~garaÔÔhaÑ gacchÈmÊ”ti gacchanto aÉÉhamÈsena 
JetuttaranagaraÑ patto. TaÑ divasaÑ pacc|sakÈle SaÒjayo mahÈrÈjÈ 
supinaÑ passi. Evar|po supino ahosi–raÒÒo mahÈvinicchaye nisinnassa 
eko puriso kaÓho dve padumÈni ÈharitvÈ raÒÒo hatthe Ôhapesi. RÈjÈ tÈni 
dvÊsu kaÓÓesu piÄandhi. TesaÑ reÓu bhassitvÈ raÒÒo ure patati. So 
pabujjhitvÈ pÈtova brÈhmaÓe pucchi. Te “cirapavutthÈ vo deva bandhavÈ 
ÈgamissantÊ”ti byÈkariÑsu. So pÈtova sÊsaÑ nhÈyitvÈ nÈnaggarasabhojanaÑ 
bhuÒjitvÈ ala~karitvÈ vinicchaye nisÊdi. DevatÈ brÈhmaÓaÑ dvÊhi kumÈrehi 
saddhiÑ ÈnetvÈ rÈja~gaÓe ÔhapayiÑsu. TasmiÑ khaÓe rÈjÈ maggaÑ 
olokento kumÈre disvÈ Èha– 
 
 2303. “KassetaÑ mukhamÈbhÈti, hemaÑvuttatta’magginÈ. 
 NikkhaÑva jÈtar|passa, ukkÈmukhapahaÑsitaÑ. 
 
 2304. Ubho sadisapacca~gÈ, ubho sadisalakkhaÓÈ. 
 JÈlissa sadiso eko, ekÈ KaÓhÈjinÈ yathÈ. 
 
 2305. SÊhÈ bilÈva nikkhantÈ, ubho sampatir|pakÈ. 
 JÈtar|pamayÈyeva, ime dissanti dÈrakÈ”ti. 

 Tattha hemaÑvuttatta’magginÈti hemaÑ iva uttattaÑ agginÈ. SÊhÈ 
bilÈva nikkhantÈti kaÒcanaguhato nikkhantÈ sÊhÈ viya. 

 EvaÑ rÈjÈ tÊhi gÈthÈhi kumÈre vaÓÓetvÈ ekaÑ amaccaÑ ÈÓÈpesi 
“gacchetaÑ brÈhmaÓaÑ dÈrakehi saddhiÑ ÈnehÊ”ti. So vegena gantvÈ 
brÈhmaÓaÑ Ènesi. Atha rÈjÈ brÈhmaÓaÑ Èha– 
 
 2306. “Kuto nu bhavaÑ bhÈradvÈja, ime Ènesi dÈrake. 
 Ajja raÔÔhaÑ anuppatto, kuhiÑ gacchasi brÈhmaÓÈ”ti. 
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 J|jako Èha– 
 
 2307. “MayhaÑ te dÈrakÈ deva, dinnÈ vittena SaÒjaya. 
 Ajja pannarasÈ ratti, yato laddhÈ1 me dÈrakÈ”ti. 

 Tattha vittenÈti tuÔÔhena pasannena. Ajja pannarasÈ rattÊti imesaÑ 
laddhadivasato paÔÔhÈya ajja pannarasÈ rattÊti vadati. 

 RÈjÈ Èha– 
 
 2308. “Kena vÈ vÈcapeyyena, sammÈÒÈyena saddahe. 
 Ko te’taÑ dÈnamadadÈ, puttake dÈnamuttaman”ti. 

 Tattha kena vÈ vÈcapeyyenÈti2 brÈhmaÓa kena piyavacanena te tayÈ 
laddhÈ. SammÈÒÈyena saddaheti musÈvÈdaÑ akatvÈ sammÈÒÈyena kÈraÓena 
amhe saddahÈpeyyÈsi. Puttaketi attano piyaputtake uttamaÑ dÈnaÑ katvÈ ko 
te etaÑ dÈnaÑ adadÈti. 

 J|jako Èha– 
 
 2309. “Yo yÈcataÑ patiÔÔhÈ’si, bh|tÈnaÑ dharaÓÊriva. 
 So me Vessantaro rÈjÈ, putte’dÈsi vane vasaÑ. 
 
 2310. Yo yÈcataÑ gatÊ Èsi, savantÊnaÑva sÈgaro. 
 So me Vessantaro rÈjÈ, putte’dÈsi vane vasan”ti. 

 Tattha patiÔÔhÈ’sÊti patiÔÔhÈ Èsi. 

 TaÑ sutvÈ amaccÈ VessantaraÑ garahamÈnÈ ÈhaÑsu– 
 
 2311. “DukkaÔaÑ vata bho raÒÒÈ, saddhena gharamesinÈ. 
 KathaÑ nu puttake dajjÈ, araÒÒe avaruddhako. 
 
 2312. ImaÑ bhonto nisÈmetha, yÈvantettha samÈgatÈ. 
 KathaÑ Vessantaro rÈjÈ, putte’dÈsi vane vasaÑ. 
 
 2313. DÈsiÑ dÈsaÑ ca so dajjÈ, assaÑ ca’ssatarÊrathaÑ. 
 HatthiÒca kuÒjaraÑ dajjÈ, kathaÑ so dajja dÈrake”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. DinnÈ (SÊ, SyÈ, I) 2. Kena vÈcÈya peyyenÈti (SyÈ) 
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 Tattha saddhenÈti saddhÈya sampannenapi satÈ gharaÑ Èvasantena 
raÒÒÈ idaÑ dukkaÔaÑ vata, ayuttaÑ vata kataÑ. Avaruddhakoti raÔÔhÈ 
pabbÈjito araÒÒe vasanto. ImaÑ bhontoti bhonto nagaravÈsino yÈvanto ettha 
samÈgatÈ, sabbe imaÑ nisÈmetha upadhÈretha, kathaÑ nÈmeso puttake dÈse 
katvÈ adÈsi, kena nÈma evar|paÑ katapubbanti adhippÈyenevamÈhaÑsu. 
DajjÈti dÈsÈdÊsu yaÑ kiÒci dhanaÑ detu. KathaÑ so dajja dÈraketi ime pana 
dÈrake kena kÈraÓena adÈsÊti. 

 TaÑ sutvÈ kumÈro pitu garahaÑ asahanto vÈtÈbhihatassa Sineruno 
bÈhaÑ oÉÉento1 viya imaÑ gÈthamÈha– 
 
 2314. “Yassa na’ssa2 ghare dÈso, asso ca’ssatarÊratho. 
 HatthÊ ca kuÒjaro nÈgo, kiÑ so dajjÈ pitÈmahÈ”ti. 

 RÈjÈ Èha– 
 
 2315. “DÈnamassa pasaÑsÈma, na ca nindÈma puttakÈ3. 
 KathaÑ nu hadayaÑ Èsi, tumhe datvÈ vanibbake”ti. 

 Tattha dÈnamassa pasaÑsÈmÈti puttakÈ3 mayaÑ tava pitu dÈnaÑ 
pasaÑsÈma na nindÈma. 

 TaÑ sutvÈ kumÈro Èha– 
 
 2316. “Dukkha’ssa hadayaÑ Èsi, atho uÓhampi passasi. 
 RohinÊheva tambakkhÊ, pitÈ ass|ni vattayÊ”ti. 

 Tattha dukkha’ssa hadayaÑ ÈsÊti pitÈmaha KaÓhÈjinÈya vuttaÑ etaÑ 
vacanaÑ sutvÈ tassa hadayaÑ dukkhaÑ Èsi. RohinÊheva tambakkhÊti 
tambavaÓÓehi viya ratta-akkhÊhi mama pitÈ tasmiÑ khaÓe ass|ni4 pavattayi. 

 IdÈnissÈ taÑ vacanaÑ dassento Èha– 
 
 2317. “YaÑ taÑ KaÓhÈjinÈ’voca, ayaÑ maÑ tÈta brÈhmaÓo. 
 LaÔÔhiyÈ paÔikoÔeti, ghare jÈtaÑva dÈsiyaÑ. 
______________________________________________________________
1. Attano bÈhunÈ upatthambhento (SyÈ), bÈhunÈ chaÉÉento (I), bÈhunÈ oÔÔento (Ka) 
2. Natthi (SÊ, I) 3. PotakÈ (SyÈ) 4. Lohita-ass|ni (SyÈ, Ka) 
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 2318. Na cÈyaÑ brÈhmaÓo tÈta, dhammikÈ honti brÈhmaÓÈ. 
 Yakkho brÈhmaÓavaÓÓena, khÈdituÑ tÈta neti no. 
 NÊyamÈne pisÈcena, kinnu tÈta udikkhasÊ”ti. 

 Atha ne kumÈre brÈhmaÓaÑ amuÒcante1 disvÈ rÈjÈ gÈthamÈha– 
 
 2319. “RÈjaputtÊ ca vo mÈtÈ, rÈjaputto ca vo pitÈ. 
 Pubbe me a~kamÈruyha, kinnu tiÔÔhatha ÈrakÈ”ti. 

 Tattha pubbe meti tumhe ito pubbe maÑ disvÈ vegenÈgantvÈ mama 
a~kamÈruyha idÈni kiÑ nu ÈrakÈ tiÔÔhathÈti. 

 KumÈro Èha– 
 
 2320. “RÈjaputtÊ ca no mÈtÈ, rÈjaputto ca no pitÈ. 
 DÈsÈ mayaÑ brÈhmaÓassa, tasmÈ tiÔÔhÈma ÈrakÈ”ti. 

 Tattha dÈsÈ mayanti idÈni pana mayaÑ brÈhmaÓassa dÈsÈ bhavÈma. 

 RÈjÈ Èha– 
 
 2321. “MÈ samme’vaÑ avacuttha, Éayhate hadayaÑ mama. 
 CitakÈyaÑva me kÈyo, Èsane na sukhaÑ labhe. 
 
 2322. MÈ samme’vaÑ avacuttha, bhiyyo sokaÑ janetha maÑ. 
 NikkiÓissÈmi dabbena, na vo dÈsÈ bhavissatha. 
 
 2323. KimagghiyaÑ hi vo tÈta, brÈhmaÓassa pitÈ adÈ. 
 YathÈbh|taÑ me akkhÈtha, paÔipÈdentu brÈhmaÓan”ti. 

 Tattha sammÈti piyavacanaÑ. CitakÈyaÑva me kÈyoti idÈni mama kÈyo 
a~gÈracitakÈyaÑ Èropito viya jÈto. Janetha manti janetha me, ayameva vÈ 
pÈÔho. NikkiÓissÈmi dabbenÈti2 dhanaÑ datvÈ mocessÈmi. Kimagghiyanti 
kiÑ agghaÑ katvÈ. PaÔipÈdent|ti dhanaÑ paÔicchÈpentu. 
______________________________________________________________ 
 1. BrÈhmaÓassa hatthato amuÒcanteyeva (SyÈ), brÈhmaÓaÑ amuÒcantaÑ (I) 
 2. DaÓÉenÈti (SÊ, I) 
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 KumÈro Èha– 
 
 2324. “SahassagghaÑ hi maÑ tÈta, brÈhmaÓassa pitÈ adÈ. 
 Atha KaÓhÈjinaÑ kaÒÒaÑ, hatthinÈ ca satena cÈ”ti. 

 Tattha sahassagghaÑ hÊti deva maÑ pitÈ tadÈ nikkhasahassaÑ 
agghÈpetvÈ adÈsi. Atha1 KaÓhÈjinanti kaniÔÔhaÑ pana me KaÓhÈjinaÑ. 
HatthinÈ ca satena cÈti hatthÊnaÒca assÈnaÒca usabhÈnaÒca nikkhÈnaÒcÈti2 
sabbesaÑ etesaÑ satena antamaso maÒcapÊÔhapÈduke3 upÈdÈya sabbasatena 
agghÈpesÊti. 

 RÈjÈ kumÈrÈnaÑ nikkayaÑ dÈpento Èha– 
 
 2325. “UÔÔhehi katte taramÈno, brÈhmaÓassa avÈkara. 
 DÈsisataÑ dÈsasataÑ, gavaÑ hatthusabhaÑ sataÑ. 
 JÈtar|pasahassaÑ ca, puttÈnaÑ dehi nikkayan”ti. 

 Tattha avÈkarÈti dehi. 
 
 2326. Tato kattÈ taramÈno, brÈhmaÓassa avÈkari. 
 DÈsisataÑ dÈsasataÑ, gavaÑ hatthusabhaÑ sataÑ. 
 JÈtar|pasahassaÑ ca, puttÈnaÑ’dÈsi nikkayanti. 

 Tattha avÈkarÊti adÈsi. Nikkayanti agghassa m|laÑ. 

 EvaÑ brÈhmaÓassa sabbasataÒca nikkhasahassaÒca kumÈrÈnaÑ 
nikkayaÑ adÈsi, sattabh|mikaÒca pÈsÈdaÑ, brÈhmaÓassa parivÈro mahÈ 
ahosi. So dhanaÑ paÔisÈmetvÈ pÈsÈdaÑ abhiruyha sÈdurasabhojanaÑ 
bhuÒjitvÈ mahÈsayane nipajji. KumÈre sÊsaÑ nahÈpetvÈ bhojetvÈ ala~karitvÈ 
ekaÑ ayyako, ekaÑ ayyikÈti dvepi uccha~ge upavesesuÑ. TamatthaÑ 
pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 2327. “NikkiÓitvÈ nahÈpetvÈ, bhojayitvÈna dÈrake. 
 Samala~karitvÈ bhaÓÉena, uccha~ge upavesayuÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. AcchaÑ (SÊ, SyÈ, Ka) 2. HatthinÈ satena assena ca rathena cÈti (SÊ, I) 
 3. MaÒcapÊÔhÈdike (SÊ), maÒcapaÔipÈdake (I), maÒcapÊÔhake (SyÈ) 
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 2328. SÊsaÑ nhÈte sucivatthe, sabbÈbharaÓabh|site. 
 RÈjÈ a~ke karitvÈna, ayyako paripucchatha. 
 
 2329. KuÓÉale ghusite mÈle, sabbÈbharaÓabh|site. 
 RÈjÈ a~ke karitvÈna, idaÑ vacanamabravi. 
 
 2330. Kacci ubho arogÈ te, JÈli mÈtÈpitÈ tava. 
 Kacci uÒchena yÈpenti, kacci m|laphalÈ bah|. 
 
 2331. Kacci ÉaÑsÈ makasÈ ca, appameva sarÊsapÈ. 
 Vane vÈÄamigÈkiÓÓe, kacci hiÑsÈ na vijjatÊ”ti. 

 Tattha kuÓÉaleti kuÓÉalÈni pilandhÈpetvÈ. Ghusiteti ugghosite 
manoramaÑ ravaÑ ravante. MÈleti pupphÈni pilandhÈpetvÈ. 
A~kekaritvÈnÈti JÈlikumÈraÑ a~ke nisÊdÈpetvÈ. 

 KumÈro Èha– 
 
 2332. “Atho ubho arogÈ me, deva mÈtÈpitÈ mama. 
 Atho uÒchena yÈpenti, atho m|laphalÈ bah|. 
 
 2333. Atho ÉaÑsÈ makasÈ ca, appameva sarÊsapÈ. 
 Vane vÈÄamigÈkiÓÓe, hiÑsÈ nesaÑ na vijjati. 
 
 2334. KhaÓantÈ’lukalambÈni, bilÈni takkalÈni1 ca. 
 KolaÑ bhallÈtakaÑ bellaÑ, sÈ no Èhatva2 posati. 
 
 2335. YaÒceva sÈ Èharati, vanam|laphalahÈriyÈ. 
 TaÑ no sabbe samÈgantvÈ, rattiÑ bhuÒjÈma no divÈ. 
 
 2336. AmmÈva no kisÈ paÓÉu, ÈharantÊ dumapphalaÑ. 
 VÈtÈtapena sukhumÈlÊ, padumaÑ hatthagatÈmiva. 
 
 2337. AmmÈya patan| kesÈ, vicarantyÈ brahÈvane. 
 Vane vÈÄamigÈkiÓÓe, khaggadÊpinisevite. 
______________________________________________________________ 
 1. BiÄÈlitakkalÈni (SÊ, I) 2. Œhacca (SÊ, SyÈ, I) 
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 2338. Kesesu jaÔaÑ bandhitvÈ, kacche jallamadhÈrayi. 
 CammavÈsÊ chamÈ seti, jÈtavedaÑ namassatÊ”ti. 

 Tattha khaÓantÈ’lukalambÈnÊti khaÓantÊ Èl|ni ca kalambÈni ca. IminÈ 
mÈtÈpit|naÑ kicchajÊvikaÑ vaÓÓeti. TaÑ noti ettha noti nipÈtamattaÑ. 
PadumaÑ hatthagatÈmivÈti hatthena parimadditaÑ padumaÑ viya jÈtÈ. 
Patan|kesÈti deva ammÈya me mahÈvane vicarantiyÈ te bhamarapattavaÓÓÈ 
kÈÄakesÈ rukkhasÈkhÈdÊhi viluttÈ patan|1 jÈtÈ. JallamadhÈrayÊti ubhohi 
kacchehi jallaÑ dhÈreti, kiliÔÔhavesena vicaratÊti. 

 So evaÑ mÈtu dukkhitabhÈvaÑ kathetvÈ ayyakaÑ codento imaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 2339. “PuttÈ piyÈ manussÈnaÑ, lokasmiÑ udapajjisuÑ. 
 Na hi n|na’mhÈkaÑ ayyassa, putte sneho ajÈyathÈ”ti. 

 Tattha udapajjisunti uppajjiÑsu. 

 Tato rÈjÈ attano dosaÑ Èvikaronto Èha– 
 
 2340. “DukkaÔaÒca hi no putta, bh|nahaccaÑ kataÑ mayÈ. 
 YohaÑ sivÊnaÑ vacanÈ, pabbÈjesi’mad|sakaÑ. 
 
 2341. YaÑ me kiÒci idha atthi, dhanaÑ dhaÒÒaÑ ca vijjati. 
 Etu Vessantaro rÈjÈ, SiviraÔÔhe pasÈsat|”ti. 

 Tattha puttÈti putta JÈli etaÑ amhÈkaÑ dukkaÔaÑ. Bh|nahaccanti 
vuÉÉhighÈtakammaÑ. YaÑ me kiÒcÊti tÈta yaÑ me kiÒci idha atthi, sabbaÑ 
te pitu demi. SiviraÔÔhe pasÈsat|ti imasmiÑ nagare so rÈjÈ hutvÈ pasÈsat|ti. 

 KumÈro Èha– 
 
 2342. “Na deva mayhaÑ vacanÈ, ehiti sivisuttamo. 
 Sayameva devo gantvÈ, siÒca bhogehi atrajan”ti. 

 Tattha sivisuttamoti siviseÔÔho Vessantaro. SiÒcÈti mahÈmegho viya 
vuÔÔhiyÈ bhogehi abhisiÒca. 
______________________________________________________________ 
 1. PatanukesÈ (SÊ, SyÈ, I) 
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 2343. Tato senÈpatiÑ rÈjÈ, SaÒjayo ajjhabhÈsatha. 
 HatthÊ assÈ rathÈ pattÊ, senÈ sannÈhayantu naÑ. 
 NegamÈ ca maÑ anventu, brÈhmaÓÈ ca purohitÈ. 
 
 2344. Tato saÔÔhisahassÈni, yodhino cÈrudassanÈ. 
 KhippamÈyantu sannaddhÈ, nÈnÈvaÓÓehi’la~katÈ. 
 
 2345. NÊlavatthadharÈ neke, pÊtÈne’ke nivÈsitÈ. 
 AÒÒe lohita-uÓhÊsÈ, suddhÈne’ke nivÈsitÈ. 
 KhippamÈyantu sannaddhÈ, nÈnÈvaÓÓehi’la~katÈ. 
 
 2346. HimavÈ yathÈ Gandhadharo1, pabbato GandhamÈdano. 
 NÈnÈrukkhehi saÒchanno, mahÈbh|tagaÓÈlayo. 
 
 2347. Osadhehi ca dibbehi, disÈ bhÈti pavÈti ca. 
 KhippamÈyantu sannaddhÈ, disÈ bhantu pavantu ca. 
 
 2348. Tato nÈgasahassÈni, yojayantu catuddasa. 
 SuvaÓÓakacchÈ mÈta~gÈ, hemakappanavÈsasÈ. 
 
 2349. Œr|ÄhÈ gÈmaÓÊyehi, tomara~kusapÈÓibhi. 
 KhippamÈyantu sannaddhÈ, hatthikkhandhehi dassitÈ. 
 
 2350. Tato assasahassÈni, yojayantu catuddasa. 
 ŒjÈnÊyÈva jÈtiyÈ, sindhavÈ sÊghavÈhanÈ. 
  
 2351. Œr|ÄhÈ gÈmaÓÊyehi, illiyÈcÈpadhÈribhi. 
 KhippamÈyantu sannaddhÈ, assapiÔÔhehi’la~katÈ. 
 
 2352. Tato rathasahassÈni, yojayantu catuddasa. 
 Ayosukatanemiyo, suvaÓÓacitapakkhare. 
 
 2353. Œropentu dhaje tattha, cammÈni kavacÈni ca. 
 VippÈlentu ca cÈpÈni, daÄhadhammÈ pahÈrino. 
 KhippamÈyantu sannaddhÈ, rathesu rathajÊvino”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Gandharo (SyÈ, I) 
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 Tattha sannÈhayantu nanti sannayhantu. SaÔÔhisahassÈnÊti mama puttena 
sahajÈtÈ saÔÔhisahassÈ amaccÈ. NÊlavatthadharÈ neketi eke nÊlavatthanivÈsitÈ 
hutvÈ Èyantu. MahÈbh|tagaÓÈlayoti bahuyakkhagaÓÈnaÑ Èlayo. DisÈ bhantu 
pavantu cÈti vuttappakÈro1 HimavÈ viya ÈbharaÓavilepanÈdÊhi obhÈsentu 
ceva pavÈyantu ca. HatthikkhandhehÊti te hatthigÈmaÓino hatthikkhandhehi 
khippamÈyantu. DassitÈti dassitavibh|sanÈ. Ayosukatanemiyoti ayena 
suÔÔhu parikkhittanemiyo. SuvaÓÓacitapakkhareti suvaÓÓena 
khacitapakkhare. Evar|pe cuddasa sahasse rathe yojayant|ti vadati. 
VippÈlent|ti2 Èropentu. 

 EvaÑ rÈjÈ sena~gaÑ vicÈretvÈ “puttassa me Jetuttaranagarato yÈva 
Va~kapabbatÈ aÔÔhusabhavitthÈraÑ ÈgamanamaggaÑ samatalaÑ katvÈ 
maggÈla~kÈratthÈya idaÒcidaÒca karothÈ”ti ÈÓÈpento Èha– 
 
 2354. “LÈjÈ olopiyÈ pupphÈ, mÈlÈgandhavilepanÈ. 
 AgghiyÈni ca tiÔÔhantu, yena maggena ehiti. 
 
 2355. GÈme gÈme sataÑ kumbhÈ, merayassa surÈya ca. 
 Maggamhi patitiÔÔhantu, yena maggena ehiti. 
 
 2356. MaÑsÈ p|vÈ sa~kuliyo, kummÈsÈ macchasaÑyutÈ. 
 Maggamhi patitiÔÔhantu, yena maggena ehiti. 
 
 2357. Sappi telaÑ dadhi khÊraÑ, ka~gubÊjÈ bah| surÈ. 
 Maggamhi patitiÔÔhantu, yena maggena ehiti. 
 
 2358. ŒÄÈrikÈ ca s|dÈ ca, naÔanaÔÔakagÈyino. 
 PÈÓissarÈ kumbhath|Óiyo, mandakÈ sokajjhÈyikÈ. 
 
 2359. ŒhaÒÒantu sabbavÊÓÈ, bheriyo dindimÈni ca. 
 KharamukhÈni dhamentu, nadantu ekapokkharÈ. 
 
 2360. Mudi~gÈ paÓavÈ sa~khÈ, godhÈ parivadentikÈ. 
 DindimÈni ca haÒÒantu, kutumpadindimÈni cÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. VuttappakÈrÈ (SyÈ) 2. VipphÈlent|ti (SÊ, SyÈ, I) 
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 Tattha lÈjÈ olopiyÈ1 pupphÈti lÈjehi saddhiÑ lÈjapaÒcamakÈni pupphÈni 
okirantÈnaÑ okiraÓapupphÈni2 paÔiyÈdethÈti ÈÓÈpeti. MÈlÈgandhavilepanÈti 
maggavitÈne olambakamÈlÈ ceva gandhavilepanÈni ca. AgghiyÈni cÈti 
puppha-agghiyÈni ceva ratana-agghiyÈni ca yena maggena mama putto ehiti, 
tattha tiÔÔhantu. GÈme gÈmeti gÈmadvÈre gÈmadvÈre. PatitiÔÔhant|ti 
pipÈsitÈnaÑ pivanatthÈya paÔiyÈditÈ hutvÈ surÈmerayamajjakumbhÈ 
tiÔÔhantu. MacchasaÑyutÈti macchehi saÑyuttÈ. Ka~gubÊjÈti 
ka~gupiÔÔhamayÈ3. MandakÈti mandakagÈyino4. SokajjhÈyikÈti mÈyÈkÈrÈ, 
aÒÒepi vÈ ye keci uppannasokaharaÓasamatthÈ sokajjhÈyikÈti vuccanti, 
(socante jane attano vaÑsaghosaparamparÈnaÑ nacce kate nissoke katvÈ 
sayÈpakÈti attho.)5 KharamukhÈnÊti sÈmuddikamahÈmukhasa~khÈ. Sa~khÈti 
dakkhiÓÈvaÔÔÈ muÔÔhisa~khÈ nÈÄisa~khÈti dve sa~khÈ6. GodhÈ parivadentikÈ 
dindimÈni kutumpadindimÈnÊti7 imÈnipi cattÈri t|riyÈneva. 

 EvaÑ rÈjÈ maggÈla~kÈrÈni vicÈresi. J|jakopi pamÈÓÈtikkantaÑ 
bhuÒjitvÈ jÊrÈpetuÑ asakkonto tattheva kÈlamakÈsi. RÈjÈ tassa sarÊrakiccaÑ 
kÈrÈpetvÈ “nagare koci brÈhmaÓassa ÒÈtako atthi, idaÑ gaÓhÈt|”ti bheriÑ 
carÈpesi. Na kaÒcissa ÒÈtakaÑ passi, dhanaÑ puna raÒÒoyeva ahosi. Atha 
sattame divase sabbÈ senÈ sannipati. Atha rÈjÈ mahantena parivÈrena JÈliÑ 
magganÈyakaÑ katvÈ nikkhami. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 2361. “SÈ senÈ mahatÊ Èsi, uyyuttÈ sivivÈhinÊ. 
 JÈlinÈ magganÈyena, Va~kaÑ pÈyÈsi pabbataÑ. 
 
 2362. KoÒcaÑ nadati mÈta~go, kuÒjaro saÔÔhihÈyano. 
 KacchÈya baddhamÈnÈya, koÒcaÑ nadati vÈraÓo. 
______________________________________________________________ 
 1. OlokiyÈ (SyÈ, Ka) 2. OmissakapupphÈni (Ka) 
 3. Ka~guvÊhÊti ka~gupiÔÔhamayÈ ca vÊhipiÔÔhamayÈ ca (SÊ, I), ka~gupiÔÔhÈti 

ka~gupiÔÔhamayÈ (SyÈ) 
 4. MaÓÉakÈti muÓÉadÈyino (SÊ), muddikÈti maÓÉakagÈyikÈ (SyÈ) 
 5. (  ) SÊ-SyÈ-I-potthakesu natthi. 
 6. KharamukhÈnÊti sÈmuddikÈ mahÈsa~khÈ dakkhiÓÈvaÔÔÈ. Sa~khÈti muÔÔhisa~khÈ 

nÈÄisa~khÈti dve sa~khÈ (SÊ, SyÈ) 
 7. KuÔumbadindimÈnÊti (SÊ, I) 
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 2363. ŒjÈnÊyÈ hasiyanti, nemighoso ajÈyatha. 
 AbbhaÑ rajo acchÈdesi, uyyuttÈ sivivÈhinÊ. 
 
 2364. SÈ senÈ mahatÊ Èsi, uyyuttÈ hÈrahÈrinÊ. 
 JÈlinÈ magganÈyena, Va~kaÑ pÈyÈsi pabbataÑ. 
 
 2365. Te pÈviÑsu brahÈraÒÒaÑ, bahusÈkhaÑ mahodakaÑ. 
 Puppharukkhehi saÒchannaÑ, phalarukkhehi c|bhayaÑ. 
 
 2366. Tattha bindussarÈ vagg|, nÈnÈvaÓÓÈ bah| dijÈ. 
 K|jantamupak|janti, utusampupphite dume. 
 
 2367. Te gantvÈ dÊghamaddhÈnaÑ, ahorattÈnamaccaye. 
 PadesaÑ taÑ upÈgacchuÑ, yattha Vessantaro ah|”ti. 

 Tattha mahatÊti dvÈdasa-akkhobhaÓisa~khÈtÈ senÈ. UyyuttÈti payÈtÈ. 
KoÒcaÑ nadatÊti tadÈ KÈli~garaÔÔhavÈsino brÈhmaÓÈ attano raÔÔhe deve 
vuÔÔhe taÑ nÈgaÑ ÈharitvÈ SaÒjayassa adaÑsu. So hatthÊ “sÈmikaÑ vata 
passituÑ labhissÈmÊ”ti tuÔÔho koÒcanÈdamakÈsi. TaÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ. 
KacchÈyÈti suvaÓÓakacchÈya baddhamÈnÈyapi tussitvÈ koÒcaÑ nadati. 
HasiyantÊti hasasaddamakaÑsu1. HÈrahÈrinÊti haritabbaharaÓasamatthÈ. 
PÈviÑs|ti pavisiÑsu. BahusÈkhanti bahurukkhasÈkhaÑ. DÊghamaddhÈnanti 
saÔÔhiyojanamaggaÑ. UpÈgacchunti yattha Vessantaro ahosi, taÑ padesaÑ 
upagatÈti. 
 

MahÈrÈjapabbavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
ChakhattiyakammavaÓÓanÈ 

 JÈlikumÈro MucalindasaratÊre khandhÈvÈraÑ nivÈsepetvÈ cuddasa 
rathasahassÈni ÈgatamaggÈbhimukhÈneva ÔhapÈpetvÈ tasmiÑ tasmiÑ padese 
sÊhabyagghadÊpi-ÈdÊsu ÈrakkhaÑ saÑvidahi. Hatthi-ÈdÊnaÑ saddo mahÈ 
ahosi. Atha mahÈsatto taÑ saddaÑ sutvÈ “kiÑ nu kho me 
______________________________________________________________ 
 1. HasissiÑs|ti hasiÑsu saddamakaÑsu (SÊ, I), hasissantÊti mahÈsaddaÑ akaÑsu (SyÈ) 
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paccÈmittÈ mama pitaraÑ ghÈtetvÈ mamatthÈya ÈgatÈ”ti maraÓabhayabhÊto 
MaddiÑ ÈdÈya pabbataÑ Èruyha senaÑ olokesi. TamatthaÑ pakÈsento 
SatthÈ Èha– 
 
 2368. “TesaÑ sutvÈna nigghosaÑ, bhÊto Vessantaro ahu. 
 PabbataÑ abhiruhitvÈ, bhÊto senaÑ udikkhati. 
 
 2369. I~gha Maddi nisÈmehi, nigghoso yÈdiso vane. 
 ŒjÈnÊyÈ hasiyanti, dhajaggÈni ca dissare. 
 
 2370. Ime n|na araÒÒasmiÑ, migasa~ghÈni luddakÈ. 
 VÈgurÈhi parikkhippa, sobbhaÑ pÈtetvÈ tÈvade. 
 VikkosamÈnÈ tibbÈhi, hanti nesaÑ varaÑ varaÑ. 
 
 2371. YathÈ mayaÑ ad|sakÈ, araÒÒe avaruddhakÈ. 
 AmittahatthattaÑ gatÈ, passa dubbalaghÈtakan”ti. 

 Tattha i~ghÈti codanatthe nipÈto. NisÈmehÊti sakasenÈ vÈ parasenÈ vÈti 
olokehi upadhÈrehi. “Ime n|na araÒÒasmin”ti-ÈdÊnaÑ aÉÉhateyyagÈthÈnaÑ 
evamatthasambandho veditabbo “Maddi yathÈ araÒÒamhi migasa~ghÈni 
luddakÈ vÈgurÈhi parikkhippa atha vÈ pana sobbhaÑ pÈtetvÈ tÈvadeva 
‘hanatha are duÔÔhamige’ti vikkosamÈnÈ tibbÈhi migamÈraÓasattÊhi nesaÑ 
migÈnaÑ varaÑ varaÑ th|laÑ th|laÑ hananti, ime ca n|na tatheva amhe 
asabbhÈhi vÈcÈhi vikkosamÈnÈ tibbÈhi sattÊhi hanissanti, mayaÒca ad|sakÈ 
araÒÒe avaruddhakÈ raÔÔhÈ pabbÈjitÈ vane vasÈma, evaÑ santepi amittÈnaÑ 
hatthattaÑ gatÈ, passa dubbalaghÈtakan”ti. EvaÑ so maraÓabhayena 
paridevi. 

 SÈ tassa vacanaÑ sutvÈ senaÑ oloketvÈ “sakasenÈya bhavitabban”ti 
mahÈsattaÑ assÈsentÊ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 2372. “AmittÈ nappasÈheyyuÑ, aggÊva udakaÓÓave. 
 Tadeva tvaÑ vicintehi, api sotthi ito siyÈ”ti. 

 Tattha aggÊva udakaÓÓaveti yathÈ tiÓukkÈdÊnaÑ vasena upanÊto aggi 
aÓÓavasa~khÈtÈni puthulagambhÊrÈni udakÈni nappasahati, tÈpetuÑ na 
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sakkoti, tathÈ taÑ amittÈ nappasaheyyuÑ nÈbhibhavissanti. TadevÈti yaÑ 
Sakkena tuyhaÑ varaÑ datvÈ “mahÈrÈja nacirasseva te pitÈ ehitÊ”ti vuttaÑ, 
tadeva tvaÑ vicintehi, api nÈma ito balakÈyato amhÈkaÑ sotthi siyÈti 
mahÈsattaÑ assÈsesi. 

 Atha mahÈsatto sokaÑ tanukaÑ katvÈ1 tÈya saddhiÑ pabbatÈ oruyha 
paÓÓasÈlÈdvÈre nisÊdi, itarÈpi attano paÓÓasÈlÈdvÈre nisÊdi. TamatthaÑ 
pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 2373. “Tato Vessantaro rÈjÈ, orohitvÈna pabbatÈ. 
 NisÊdi paÓÓasÈlÈyaÑ, daÄhaÑ katvÈna mÈnasan”ti. 

 Tattha daÄhaÑ katvÈna mÈnasanti mayaÑ pabbajitÈ nÈma, amhÈkaÑ ko 
kiÑ karissatÊti thiraÑ hadayaÑ katvÈ nisÊdi. 

 TasmiÑ khaÓe SaÒjayo rÈjÈ deviÑ ÈmantetvÈ “bhadde Phussati amhesu 
sabbesu ekato gatesu soko mahÈ bhavissati, paÔhamaÑ tÈva ahaÑ gacchÈmi, 
tato ‘idÈni sokaÑ vinodetvÈ nisinnÈ bhavissantÊ’ti sallakkhetvÈ tvaÑ 
mahantena parivÈrena ÈgaccheyyÈsi. Atha thokaÑ kÈlaÑ vÊtinÈmetvÈ 
JÈlikaÓhÈjinÈ pacchato Ègacchant|”ti vatvÈ rathaÑ nivattÈpetvÈ 
ÈgatamaggÈbhimukhaÑ katvÈ tattha tattha ÈrakkhaÑ saÑvidahitvÈ 
ala~katahatthikkhandhato oruyha puttassa santikaÑ agamÈsi. TamatthaÑ 
pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 2374. “NivattayitvÈna rathaÑ, vuÔÔhapetvÈna seniyo. 
 EkaÑ araÒÒe viharantaÑ, pitÈ puttaÑ upÈgami. 
 
 2375. Hatthikkhandhato oruyha, ekaÑso paÒjalÊkato. 
 ParikiÓÓo amaccehi, puttaÑ siÒcitumÈgami. 
 
 2376. Tatthaddasa kumÈraÑ so, rammar|paÑ samÈhitaÑ. 
 NisinnaÑ paÓÓasÈlÈyaÑ, jhÈyantaÑ akutobhayan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. ApanuditvÈ (SÊ, I) 
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 Tattha vuÔÔhapetvÈna1 seniyoti ÈrakkhatthÈya balakÈye ÔhapetvÈ2. 
EkaÑsoti ekaÑsakata-uttarÈsa~go. SiÒcitumÈgamÊti rajje abhisiÒcituÑ 
upÈgami. Rammar|panti anaÒjitaÑ amaÓÉitaÑ. 
 
 2377. TaÒca disvÈna ÈyantaÑ, pitaraÑ puttagiddhinaÑ. 
 Vessantaro ca MaddÊ ca, paccuggantvÈ avandisuÑ. 
 
 2378. MaddÊ ca sirasÈ pÈde, sasurassÈbhivÈdayi. 
 MaddÊ ahaÑ hi te deva, pÈde vandÈmi te suÓhÈ. 
 Te su tattha palissajja, pÈÓinÈ parimajjathÈti. 

 Tattha pÈde vandÈmi te suÓhÈti ahaÑ deva tava suÓhÈ pÈde vandÈmÊti 
evaÑ vatvÈ vandi. Te su tatthÈti te ubhopi jane tasmiÑ Sakkadattiye assame 
palissajitvÈ hadaye nipajjÈpetvÈ sÊse paricumbitvÈ mudukena pÈÓinÈ 
parimajjatha, piÔÔhiyo nesaÑ parimajji. 

 Tato roditvÈ paridevitvÈ rÈjÈ soke parinibbute tehi saddhiÑ 
paÔisanthÈraÑ karonto Èha– 
 
 2379. “Kacci vo kusalaÑ putta, kacci putta anÈmayaÑ. 
 Kacci uÒchena yÈpetha, kacci m|laphalÈ bah|. 
 
 2380. Kacci ÉaÑsÈ makasÈ ca, appameva sarÊsapÈ. 
 Vane vÈÄamigÈkiÓÓe, kacci hiÑsÈ na vijjatÊ”ti. 
 Pitu vacanaÑ sutvÈ mahÈsatto Èha– 
 
 2381. “Atthi no jÊvikÈ deva, sÈ ca yÈdisakÊdisÈ. 
 KasirÈ jÊvikÈ homa, uÒchÈcariyÈya jÊvitaÑ. 
 
 2382. AniddhinaÑ mahÈrÈja, dameta’ssaÑva sÈrathi. 
 TyamhÈ aniddhikÈ dantÈ, asamiddhi dameti no. 
 
 2383. Api no kisÈni maÑsÈni, pitu mÈtu adassanÈ. 
 AvaruddhÈnaÑ mahÈrÈja, araÒÒe jÊvasokinan”ti. 
______________________________________________________________
 1. VotthÈpetvÈna (SÊ, I) 2. VavatthapetvÈ (SÊ, I) 
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 Tattha yÈdisakÊdisÈti yÈ vÈ sÈ vÈ, lÈmakÈti attho. KasirÈ jÊvikÈ homÈti 
tÈta amhÈkaÑ uÒchÈcariyÈya jÊvitaÑ nÈma kicchaÑ1, dukkhÈ no jÊvikÈ 
ahosi. Aniddhinanti mahÈrÈja aniddhiÑ asamiddhiÑ daliddapurisaÑ nÈma 
sÈva aniddhi cheko sÈrathi assaÑ viya dameti, nibbisevanaÑ karoti, te 
mayaÑ idha vasantÈ aniddhikÈ dantÈ nibbisevanÈ katÈ, asamiddhiyeva no 
dametÊti. “Dametha no”tipi pÈÔho, damayittha noti attho. JÊvasokinanti 
avigatasokÈnaÑ araÒÒe vasantÈnaÑ kiÑ nÈma amhÈkaÑ sukhanti vadati. 

 EvaÒca pana vatvÈ puna puttÈnaÑ pavattiÑ pucchanto Èha– 
 
 2384. “Yepi te siviseÔÔhassa, dÈyÈdÈ’pattamÈnasÈ. 
 JÈlÊ KaÓhÈjinÈ cubho, brÈhmaÓassa vasÈnugÈ. 
 AccÈyikassa luddassa, yo ne gÈvova sumbhati. 
 
 2385. Te rÈjaputtiyÈ putte, yadi jÈnÈtha saÑsatha. 
 PariyÈpuÓÈtha no khippaÑ, sappadaÔÔhaÑva mÈÓavan”ti. 

 Tattha dÈyÈdÈ’pattamÈnasÈti mahÈrÈja yepi te tava siviseÔÔhassa dÈyÈdÈ 
apattamÈnasÈ asampuÓÓamanorathÈ hutvÈ brÈhmaÓassa vasÈnugÈ jÈtÈ, te 
dve kumÈre yo brÈhmaÓo gÈvova sumbhati paharati, te rÈjaputtiyÈ putte 
yadi diÔÔhavasena vÈ sutavasena vÈ jÈnÈtha saÑsatha. SappadaÔÔhaÑva 
mÈÓavanti visanimmadanatthÈya sappadaÔÔhaÑ mÈÓavaÑ tikicchantÈ viya 
khippaÑ no pariyÈpuÓÈtha kathethÈti vadati. 

 RÈjÈ Èha– 
 
 2386. “Ubho kumÈrÈ nikkÊtÈ, JÈlÊ KaÓhÈjinÈ cubho. 
 BrÈhmaÓassa dhanaÑ datvÈ, putta mÈ bhÈyi assasÈ”ti. 

 Tattha nikkÊtÈti nikkayaÑ datvÈ gahitÈ. 

 TaÑ sutvÈ mahÈsatto paÔiladdhassÈso pitarÈ saddhiÑ 
paÔisanthÈramakÈsi– 
______________________________________________________________ 
 1. KÊdisaÑ (SÊ, SyÈ, I) 
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 2387. “Kacci nu tÈta kusalaÑ, kacci tÈta anÈmayaÑ. 
 Kacci nu tÈta me mÈtu, cakkhu na parihÈyatÊ”ti. 

 Tattha cakkhu na parihÈyatÊti puttasokena rodantiyÈ cakkhu na 
parihÈyatÊti. 

 RÈjÈ Èha– 
 
 2388. KusalaÑ ceva me putta, atho putta anÈmayaÑ. 
 Atho ca putta te mÈtu, cakkhu na parihÈyatÊ”ti. 

 Bodhisatto Èha– 
 
 2389. “Kacci arogaÑ yoggaÑ te, kacci vahati vÈhanaÑ. 
 Kacci phÊto janapado, kacci vuÔÔhi na chijjatÊ”ti. 

 Tattha vuÔÔhÊti vuÔÔhidhÈrÈ. 

 RÈjÈ Èha– 
 
 2390. “Atho arogaÑ yoggaÑ me, atho vahati vÈhanaÑ. 
 Atho phÊto janapado, atho vuÔÔhi na chijjatÊ”ti. 

 EvaÑ tesaÑ sallapantÈnaÒÒeva PhussatÊ devÊ “idÈni sokaÑ tanukaÑ 
katvÈ nisinnÈ bhavissantÊ”ti sallakkhetvÈ mahÈparivÈrena saddhiÑ puttassa 
santikaÑ agamÈsi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 2391. “IccevaÑ mantayantÈnaÑ, mÈtÈ nesaÑ adissatha. 
 RÈjaputtÊ giridvÈre, pattikÈ anupÈhanÈ. 
 
 2392. TaÑ ca disvÈna ÈyantiÑ, mÈtaraÑ puttagiddhiniÑ. 
 Vessantaro ca MaddÊ ca, paccuggantvÈ avandisuÑ. 
 
 2393. MaddÊ ca sirasÈ pÈde, sassuyÈ abhivÈdayi. 
 MaddÊ ahaÑ hi te ayye, pÈde vandÈmi te suÓhÈ”ti. 

 TesaÑ PhussatideviÑ vanditvÈ ÔhitakÈle puttakÈ kumÈrakumÈrikÈhi 
parivutÈ ÈgamiÑsu. MaddÊ ca tesaÑ ÈgamanamaggaÑ olokentÊyeva aÔÔhÈsi. 
SÈ te sotthinÈ Ègacchante disvÈ sakabhÈvena 
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saÓÔhÈtuÑ asakkontÊ taruÓavacchÈ1 viya gÈvÊ paridevamÈnÈ tato pÈyÈsi. 
Tepi taÑ disvÈ paridevantÈ mÈtarÈbhimukhÈva padhÈviÑsu. TamatthaÑ 
pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 2394. “MaddiÒca puttakÈ disvÈ, d|rato sotthimÈgatÈ. 
 KandantÈ mabhidhÈviÑsu, vacchabÈlÈva mÈtaraÑ. 
 
 2395. MaddÊ ca puttake disvÈ, d|rato sotthimÈgate. 
 VÈruÓÊva pavedhentÊ, thanadhÈrÈ’bhisiÒcathÈ”ti. 

 Tattha kandantÈ mabhidhÈviÑs|ti kandantÈ abhidhÈviÑsu. VÈruÓÊvÈti 
yakkhÈviÔÔhÈ ikkhaÓikÈ viya pavedhamÈnÈ thanadhÈrÈ abhisiÒcathÈti. 

 SÈ kira mahÈsaddena paridevitvÈ kampamÈnÈ visaÒÒÊ hutvÈ dÊghato 
pathaviyaÑ pati. KumÈrÈpi vegenÈgantvÈ visaÒÒino hutvÈ mÈtu upariyeva 
patiÑsu. TasmiÑ khaÓe tassÈ dvÊhi thanehi dve khÊradhÈrÈ nikkhamitvÈ 
tesaÑ mukheyeva pavisiÑsu. Sace kira ettako assÈso nÈbhavissa, dve 
kumÈrÈ sukkhahadayÈ hutvÈ addhÈ nassissanti2. Vessantaropi piyaputte 
disvÈ sokaÑ sandhÈretuÑ asakkonto visaÒÒÊ hutvÈ tattheva3 pati. 
MÈtÈpitaropissa visaÒÒino hutvÈ tattheva3 patiÑsu, tathÈ sahajÈtÈ 
saÔÔhisahassÈ amaccÈ. TaÑ kÈruÒÒaÑ passantesu ekopi sakabhÈvena 
saÓÔhÈtuÑ nÈsakkhi. SakalaÑ assamapadaÑ yugantavÈtena pamadditaÑ viya 
sÈlavanaÑ ahosi. TasmiÑ khaÓe pabbatÈ nadiÑsu, mahÈpathavÊ kampi, 
mahÈsamuddo sa~khubhi, Sineru girirÈjÈ onami. Cha kÈmÈvacaradevalokÈ 
ekakolÈhalÈ ahesuÑ. 

 Sakko devarÈjÈ “cha khattiyÈ saparisÈ visaÒÒino jÈtÈ, tesu ekopi uÔÔhÈya 
kassaci sarÊre udakaÑ siÒcituÑ samattho nÈma natthi, ahaÑ dÈni imesaÑ 
pokkharavassaÑ vassÈpessÈmÊ”ti cintetvÈ chakhattiyasamÈgame 
pokkharavassaÑ vassÈpesi. Tattha ye temitukÈmÈ, te tementi, 
atemitukÈmÈnaÑ upari ekabindumattampi na patati, padumapattato udakaÑ 
viya nivattitvÈ gacchati. Iti pokkharavane4 
______________________________________________________________ 
 1. TaruÓavacchaÑ (Ka) 2. HutvÈ anassiÑsu (SÊ, SyÈ, I) 
 3. Tatheva (Ka) 4. Pokkharapatte (SyÈ) 
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patitaÑ vassaÑ viya taÑ vassaÑ ahosi. Cha khattiyÈ assÈsaÑ paÔilabhiÑsu. 
MahÈjano tampi disvÈ “aho acchariyaÑ aho abbhutaÑ evar|pe 
ÒÈtisamÈgame pokkharavassaÑ vassi, mahÈpathavÊ kampÊ”ti acchariyaÑ 
pavedesi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 2396. “SamÈgatÈnaÑ ÒÈtÊnaÑ, mahÈghoso ajÈyatha. 
 PabbatÈ samanÈdiÑsu, mahÊ pakampitÈ ahu. 
 
 2397. VuÔÔhidhÈraÑ pavattento1, devo pÈvassi tÈvade. 
 Atha Vessantaro rÈjÈ, ÒÈtÊhi samagacchatha. 
 
 2398. NattÈro suÓisÈ putto, rÈjÈ devÊ ca ekato. 
 YadÈ samÈgatÈ ÈsuÑ, tadÈsi lomahaÑsanaÑ. 
 
 2399. PaÒjalikÈ tassa yÈcanti, rodantÈ bherave vane. 
 VessantaraÒca MaddiÑ ca, sabbe raÔÔhÈ samÈgatÈ. 
 TvaÑ nosi issaro rÈjÈ, rajjaÑ kÈretha no ubho”ti. 

 Tattha ghosoti kÈruÒÒaghoso. PaÒjalikÈti sabbe nÈgarÈ ceva negamÈ ca 
jÈnapadÈ ca paggahitaÒjalikÈ hutvÈ. Tassa yÈcantÊti tassa pÈdesu patitvÈ 
roditvÈ kanditvÈ “deva tvaÑ no sÈmi issaro, pitÈ te idheva abhisiÒcitvÈ 
nagaraÑ netukÈmo, kulasantakaÑ setacchattaÑ paÔicchathÈ”ti yÈciÑsu. 
 

ChakhattiyakammavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
NagarakaÓÉavaÓÓanÈ 

 TaÑ sutvÈ mahÈsatto pitarÈ saddhiÑ sallapanto imaÑ gÈthamÈha– 
 
 2400. “Dhammena rajjaÑ kÈrentaÑ, raÔÔhÈ pabbÈjayittha maÑ. 
 TvaÑ ca jÈnapadÈ ceva, negamÈ ca samÈgatÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Pavecchanto (SÊ, I) 
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 Tato rÈjÈ puttaÑ attano dosaÑ khamÈpento Èha– 
 
 2401. “DukkaÔaÑ ca hi no putta, bh|nahaccaÑ kataÑ mayÈ. 
 YohaÑ SivÊnaÑ vacanÈ, pabbÈjesi’mad|sakan”ti. 

 ImaÑ gÈthaÑ vatvÈ attano dukkhaharaÓatthaÑ puttaÑ yÈcanto itaraÑ 
gÈthamÈha– 
 
 2402. “Yena kenaci vaÓÓena, pitu dukkhaÑ udabbahe. 
 MÈtu bhaginiyÈ cÈpi, api pÈÓehi attano”ti. 

 Tattha udabbaheti hareyya. Api pÈÓehÊti tÈta puttena nÈma jÊvitaÑ 
pariccajitvÈpi mÈtÈpit|naÑ sokadukkhaÑ haritabbaÑ, tasmÈ mama dosaÑ 
hadaye akatvÈ mama vacanaÑ karohi, imaÑ isili~gaÑ hÈretvÈ rÈjavesaÑ 
gaÓha tÈtÈti iminÈ kira naÑ adhippÈyenevamÈha. 

 Bodhisatto rajjaÑ kÈretukÈmopi “ettake pana akathite garukaÑ nÈma na 
hotÊ”ti kathesi. MahÈsatto “sÈdh|”ti sampaÔicchi. Athassa adhivÈsanaÑ 
viditvÈ sahajÈtÈ saÔÔhisahassÈ amaccÈ “nahÈnakÈlo mahÈrÈja, rajojallaÑ 
pavÈhayÈ”ti vadiÑsu. Atha ne mahÈsatto “thokaÑ adhivÈsethÈ”ti vatvÈ 
paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ isibhaÓÉaÑ omuÒcitvÈ paÔisÈmetvÈ 
sa~khavaÓÓasÈÔakaÑ nivÈsetvÈ paÓÓasÈlato nikkhamitvÈ “idaÑ mayÈ nava 
mÈse aÉÉhamÈsaÒca vasantena samaÓadhammassa kataÔÔhÈnaÑ, 
pÈramÊk|ÔaÑ gaÓhantena mayÈ dÈnaÑ datvÈ mahÈpathaviyÈ 
kampÈpitaÔÔhÈnan”ti paÓÓÈsÈlaÑ tikkhattuÑ padakkhiÓaÑ katvÈ 
paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ aÔÔhÈsi. Athassa kappakÈdayo 
kesamassukammÈdÊni kariÑsu. TamenaÑ sabbÈbharaÓabh|sitaÑ 
devarÈjÈnamiva virocamÈnaÑ rajje abhisiÒciÑsu. Tena vuttaÑ– 
 
 2403. “Tato Vessantaro rÈjÈ, rajojallaÑ pavÈhayi. 
 RajojallaÑ pavÈhetvÈ, sa~khavaÓÓaÑ adhÈrayÊ”ti. 

 Tattha pavÈhayÊti hÈresi, hÈretvÈ ca pana rÈjavesaÑ gaÓhÊti attho. 

 Athassa yaso mahÈ ahosi. Olokita-olokitaÔÔhÈnaÑ kampati, 
mukhama~galikÈ mukhama~galÈni ghosayiÑsu, sabbat|riyÈni paggaÓhiÑsu, 
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mahÈsamuddakucchiyaÑ meghagajjitaghoso viya t|riyaghoso ahosi. 
HatthiratanaÑ ala~karitvÈ upÈnayiÑsu. So khaggaratanaÑ bandhitvÈ 
hatthiratanaÑ abhiruhi. TÈvadeva naÑ sahajÈtÈ saÔÔhisahassÈ amaccÈ 
sabbÈla~kÈrappaÔimaÓÉitÈ parivÈrayiÑsu, sabbakaÒÒÈyo Maddidevimpi 
nahÈpetvÈ ala~karitvÈ abhisiÒciÑsu. SÊse ca panassÈ abhiseka-udakaÑ 
abhisiÒcamÈnÈ “Vessantaro taÑ pÈlet|”ti-ÈdÊni ma~galÈni vadiÑsu. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 2404. “SÊsaÑ nhÈto sucivattho, sabbÈbharaÓabh|sito. 
 PaccayaÑ nÈgamÈruyha, khaggaÑ bandhi parantapaÑ. 
 
 2405. Tato saÔÔhisahassÈni, yodhino cÈrudassanÈ. 
 SahajÈtÈ pakiriÑsu, nandayantÈ rathesabhaÑ. 
 
 2406. Tato Maddimpi nhÈpesuÑ, sivikaÒÒÈ samÈgatÈ. 
 Vessantaro taÑ pÈletu, JÈlÊ KaÓhÈjinÈ cubho. 
 Athopi taÑ mahÈrÈjÈ, SaÒjayo abhirakkhat|”ti. 

 Tattha paccayaÑ nÈgamÈruyhÈti taÑ attano jÈtadivase uppannaÑ 
hatthinÈgaÑ. Parantapanti AmittatÈpanaÑ. PakiriÑs|ti1 parivÈrayiÑsu. 
NandayantÈti tosentÈ. SivikaÒÒÈti SiviraÒÒo pajÈpatiyo sannipatitvÈ 
gandhodakena nhÈpesuÑ. JÈlÊ KaÓhÈjinÈ cubhoti ime te puttÈpi mÈtaraÑ 
rakkhant|ti. 
 
 2407. IdaÑ ca paccayaÑ laddhÈ, pubbe saÑklesamattano. 
 ŒnandiyaÑ ÈcariÑsu, ramaÓÊye giribbaje. 
 
 2408. IdaÑ ca paccayaÑ laddhÈ, pubbe saÑklesamattano. 
 Œnandi vittÈ sumanÈ, putte sa~gamma lakkhaÓÈ. 
 
 2409. IdaÑ ca paccayaÑ laddhÈ, pubbe saÑklesamattano. 
 Œnandi vittÈ patÊtÈ, saha puttehi lakkhaÓÈti. 

 Tattha idaÑ ca paccayaÑ laddhÈti bhikkhave Vessantaro MaddÊ ca 
idaÒca paccayaÑ laddhÈ imaÑ patiÔÔhaÑ labhitvÈ, rajje patiÔÔhahitvÈti attho. 
Pubbeti 
______________________________________________________________ 
 1. ParikariÑs|ti (SÊ, I) 
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ito pubbe attano vanavÈsasaÑklesaÒca anussaritvÈ. ŒnandiyaÑ ÈcariÑsu, 
ramaÓÊye giribbajeti ramaÓÊye Va~kagirikucchimhi “Vessantarassa raÒÒo 
ÈÓÈ”ti kaÒcanalatÈvinaddhaÑ ÈnandabheriÑ carÈpetvÈ ÈnandachaÓaÑ1 
ÈcariÑsu2. Œnandi vittÈ sumanÈti lakkhaÓasampannÈ MaddÊ putte 
sa~gamma sampÈpuÓitvÈ vittÈ sumanÈ hutvÈ ativiya nandÊti attho. PatÊtÈti 
somanassÈ hutvÈ. 

 EvaÑ patÊtÈ hutvÈ ca pana putte Èha– 
 
 2410. “EkabhattÈ pure ÈsiÑ, niccaÑ thaÓÉilasÈyinÊ. 
 Iti metaÑ vataÑ Èsi, tumhaÑ kÈmÈ hi puttakÈ. 
 
 2411. TaÑ me vataÑ samiddha’jja, tumhe sa~gamma puttakÈ. 
 MÈtujampi taÑ pÈletu, pitujampi ca puttaka3. 
 Athopi taÑ mahÈrÈjÈ, SaÒjayo abhirakkhatu. 
 
 2412. YaÑ kiÒci’tthi kataÑ puÒÒaÑ, mayhaÑ ceva pitucca te. 
 Sabbena tena kusalena, ajaro amaro bhavÈ”ti. 

 Tattha tumhaÑ kÈmÈ hi puttakÈti puttakÈ ahaÑ tumhÈkaÑ kÈmÈ tumhe 
patthayamÈnÈ pure tumhesu brÈhmaÓena nÊtesu ekabhattaÑ bhuÒjitvÈ 
bh|miyaÑ sayiÑ, iti me tumhÈkaÑ kÈmÈ etaÑ vataÑ ÈsÊti vadati. 
Samiddha’jjÈti taÑ mevataÑ ajja samiddhaÑ. MÈtujampi taÑ pÈletu, 
pitujampi ca puttakÈti puttajÈli3 taÑ mÈtujÈtaÑ somanassampi pitujÈtaÑ 
somanassampi pÈletu, mÈtÈpit|naÑ santakaÑ puÒÒaÑ taÑ pÈlet|ti attho. 
TenevÈha “yaÑ kiÒci’tthi kataÑ puÒÒan”ti. 

 PhussatÊpi devÊ “ito paÔÔhÈya mama suÓhÈ imÈneva vatthÈni nivÈsetu, 
imÈni ÈbharaÓÈni dhÈret|”ti suvaÓÓasamugge p|retvÈ pahiÓi. TamatthaÑ 
pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 2413. “KappÈsikaÒca koseyyaÑ, khomakoÔumbarÈni ca. 
 Sassu suÓhÈya pÈhesi, yehi MaddÊ asobhatha. 
______________________________________________________________
 1. ChaÓaÑ (SÊ) 2. KariÑsu (SyÈ) 3. PuttakÈ (SÊ, SyÈ, I) 

 



382 KhuddakanikÈya  

 2414. Tato hemaÒca kÈy|raÑ, gÊveyyaÑ ratanÈmayaÑ. 
 Sassu suÓhÈya pÈhesi, yehi MaddÊ asobhatha. 
 
 2415. Tato hemaÒca kÈy|raÑ, a~gadaÑ maÓimekhalaÑ. 
 Sassu suÓhÈya pÈhesi, yehi MaddÊ asobhatha. 
 
 2416. UÓÓataÑ mukhaphullaÒca, nÈnÈratte ca mÈÓike. 
 Sassu suÓhÈya pÈhesi, yehi MaddÊ asobhatha. 
 
 2417. UggatthanaÑ gi~gamakaÑ, mekhalaÑ pÈÔipÈdakaÑ. 
 Sassu suÓhÈya pÈhesi, yehi MaddÊ asobhatha. 
 
 2418. SuttaÑ ca suttavajjaÑ ca, upanijjhÈya seyyasi. 
 Asobhatha rÈjaputtÊ, devakaÒÒÈva Nandane. 
 
 2419. SÊsaÑ nhÈtÈ sucivatthÈ, sabbÈla~kÈrabh|sitÈ. 
 Asobhatha rÈjaputtÊ, TÈvatiÑseva accharÈ. 
 
 2420. KadalÊva vÈtacchupitÈ, jÈtÈ CittalatÈvane. 
 DantÈvaraÓasampannÈ, rÈjaputtÊ asobhatha. 
 
 2421. SakuÓÊ mÈnusinÊva, jÈtÈ cittapattÈ patÊ. 
 NigrodhapakkabimboÔÔhÊ, rÈjaputtÊ asobhathÈ”ti. 

 Tattha hemaÒca kÈy|ranti suvaÓÓamayaÑ vanakhajj|riphalasaÓÔhÈnaÑ 
gÊvÈpasÈdhanameva. Ratanamayanti aparampi ratanamayaÑ gÊveyyaÑ. 
A~gadaÑ maÓimekhalanti a~gadÈbharaÓaÒca maÓimayamekhalaÒca. 
UÓÓatanti ekaÑ nalÈÔapasÈdhanaÑ. Mukhaphullanti nalÈÔante 
tilakamÈlÈbharaÓaÑ. NÈnÈratteti nÈnÈvaÓÓe. MÈÓiketi maÓimaye. 
UggatthanaÑ gi~gamakanti etÈnipi dve ÈbharaÓÈni. Mekhalanti 
suvaÓÓarajatamayaÑ mekhalaÑ. PÈÔipÈdakanti pÈdapasÈdhanaÑ. SuttaÑ ca 
suttavajjaÑ cÈti suttÈr|ÄhaÒca asuttÈr|ÄhaÒca pasÈdhanaÑ. PÈÄiyaÑ pana 
“suppaÒca suppavajjaÒcÈ”ti likhitaÑ. UpanijjhÈya seyyasÊti etaÑ 
suttÈr|ÄhaÒca asuttÈr|ÄhaÒca ÈkaraÓaÑ taÑ taÑ |naÔÔhÈnaÑ oloketvÈ 
ala~karitvÈ ÔhitÈ seyyasÊ uttamar|padharÈ MaddÊ 
devakaÒÒÈvaNandaneasobhatha. VÈtacchupitÈti CittalatÈvane jÈtÈ 
vÈtasamphuÔÔhÈ suvaÓÓakadalÊ viya taÑ divasaÑ sÈ vijambhamÈnÈ 
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asobhatha. DantÈvaraÓasampannÈti bimbaphalasadisehi rattadantÈvaraÓehi 
samannÈgatÈ. SakuÓÊ MÈnusinÊva, jÈtÈ cittapattÈ patÊti yathÈ MÈnusiyÈ 
sarÊrena1 jÈtÈ MÈnusinÊ nÈma sakuÓÊ cittapattÈ ÈkÈse uppatamÈnÈ pakkhe 
pasÈretvÈ gacchantÊ sobhati, evaÑ sÈ rattoÔÔhatÈya 
nigrodhapakkabimbaphalasadisa-oÔÔhehi asobhatha. 

 (SaÔÔhisahassÈ amaccÈ MaddiÑ abhiruhanatthÈya 
sabbÈla~kÈrappaÔimaÓÉitaÑ nÈtivaddhaÑ sattisarapahÈrakkhamaÑ ekaÑ 
taruÓahatthiÑ upanÈmesuÑ. Tena vuttaÑ–)2 
 
 2422. “TassÈ ca nÈgamÈnesuÑ, nÈtivaddhaÑva3 kuÒjaraÑ. 
 SattikkhamaÑ sarakkhamaÑ, ÊsÈdantaÑ ur|ÄhavaÑ. 
 
 2423. SÈ MaddÊ nÈgamÈruhi, nÈtivaddhaÑva3 kuÒjaraÑ. 
 SattikkhamaÑ sarakkhamaÑ, ÊsÈdantaÑ ur|Ähavan”ti. 

 Tattha tassÈ cÈti bhikkhave tassÈpi MaddiyÈ 
sabbÈla~kÈrappaÔimaÓÉitaÑ katvÈ nÈtivaddhaÑ4 sattisarapahÈrakkhamaÑ 
ekaÑ taruÓahatthiÑ upanesuÑ. NÈgamÈruhÊti varahatthipiÔÔhiÑ abhiruhi. 

 Iti te ubhopi mahantena yasena khandhÈvÈraÑ agamaÑsu. SaÒjayarÈjÈ 
dvÈdasahi akkhobhiÓÊhi saddhiÑ mÈsamattaÑ pabbatakÊÄaÑ vanakÊÄaÑ kiÄi. 
MahÈsattassa tejena tÈvamahante araÒÒe koci vÈÄamigo vÈ pakkhÊ vÈ kaÒci 
na viheÔhesi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 2424. “Sabbamhi taÑaraÒÒamhi, yÈvantettha migÈ ahuÑ. 
 Vessantarassa tejena, na’ÒÒamaÒÒaÑ viheÔhayuÑ. 
 
 2425. Sabbamhi taÑ araÒÒamhi, yÈvantettha dijÈ ahuÑ. 
 Vessantarassa tejena, na’ÒÒamaÒÒaÑ viheÔhayuÑ. 
 
 2426. Sabbamhi taÑaraÒÒamhi, yÈvantettha migÈ ahuÑ. 
 EkajjhaÑ sannipÈtiÑsu, Vessantare payÈtamhi. 
 SivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhane. 
______________________________________________________________ 
 1. ManussasarÊrena (SÊ, SyÈ) 2. (  ) SÊ-SyÈ-I-potthakesu natthi. 
 3. NÈtibaddhaÑva (Ka) 4. ApagatabaddhaÑ (Ka) 
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 2427. Sabbamhi taÑaraÒÒamhi, yÈvantettha dijÈ ahuÑ. 
 EkajjhaÑ sannipÈtiÑsu, Vessantare payÈtamhi. 
 SivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhane. 
 
 2428. Sabbamhi taÑaraÒÒamhi, yÈvantettha migÈ ahuÑ. 
 NÈssu maÒj| nik|jiÑsu, Vessantare payÈtamhi. 
 SivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhane. 
 
 2429. Sabbamhi taÑaraÒÒamhi, yÈvantettha dijÈ ahuÑ. 
 NÈssu maÒj| nik|jiÑsu, Vessantare payÈtamhi. 
 SivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhane”ti. 

 Tattha yÈvantetthÈti yÈvanto ettha. EkajjhaÑ sannipÈtiÑs|ti ekasmiÑ 
ÔhÈne sannipatiÑsu, sannipatitvÈ ca pana “ito paÔÔhÈya idÈni amhÈkaÑ 
aÒÒamaÒÒaÑ lajjÈ vÈ hirottappaÑ vÈ saÑvaro vÈ na bhavissatÊ”ti 
domanassapattÈ ahesuÑ. NÈssu maÒj| nik|jiÑs|ti mahÈsattassa 
viyogadukkhitÈ madhuraÑ ravaÑ pubbe viya na raviÑsu. 

 SaÒjayanarindo mÈsamattaÑ pabbatakÊÄaÑ vanakÊÄaÑ kÊÄitvÈ senÈpatiÑ 
pakkosÈpetvÈ “tÈta ciraÑ no araÒÒe vutthaÑ1, kiÑ te mama puttassa 
gamanamaggo ala~kato”ti pucchitvÈ “Èma deva kÈlo vo gamanÈyÈ”ti vutte 
Vessantarassa ÈrocÈpetvÈ senaÑ ÈdÈya nikkhami. Va~kagirikucchito yÈva 
JetuttaranagarÈ saÔÔhiyojanaÑ ala~katamaggaÑ mahÈsatto mahantena 
parivÈrena saddhiÑ paÔipajji. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 2430. “PaÔiyatto rÈjamaggo, vicitto pupphasanthato. 
 Vasi Vessantaro yattha, yÈvatÈva jetuttarÈ2. 
 
 2431. Tato saÔÔhisahassÈni, yodhino cÈrudassanÈ. 
 SamantÈ parikiriÑsu, Vessantare payÈtamhi. 
 SivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhane. 
______________________________________________________________ 
 1. VutthamhÈ (SyÈ) 2. Vasi Vessantaro rÈjÈ, yattha yÈva jetuttarÈ (SyÈ) 
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 2432. OrodhÈ ca kumÈrÈ ca, vesiyÈnÈ ca brÈhmaÓÈ. 
 SamantÈ parikiriÑsu, Vessantare payÈtamhi. 
 SivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhane. 
 
 2433. HatthÈrohÈ anÊkaÔÔhÈ, rathikÈ pattikÈrakÈ. 
 SamantÈ parikiriÑsu, Vessantare payÈtamhi. 
 SivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhane. 
 
 2434. SamÈgatÈ jÈnapadÈ, negamÈ ca samÈgatÈ. 
 SamantÈ parikiriÑsu, Vessantare payÈtamhi. 
 SivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhane. 
 
 2435. KaroÔiyÈ cammadharÈ, illÊhatthÈ suvammino. 
 Purato paÔipajjiÑsu, Vessantare payÈtamhi. 
 SivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhane”ti. 

 Tattha paÔiyattoti visÈkhÈpuÓÓamap|jÈkÈle viya ala~kato. Vicittoti 
kadalipuÓÓaghaÔadhajapaÔÈkÈdÊhi vicitto. Pupphasanthatoti lÈjÈpaÒcamakehi 
pupphehi santhato. YatthÈti yasmiÑ Va~kapabbate Vessantaro vasati, tato 
paÔÔhÈya yÈva JetuttaranagarÈ nirantaraÑ ala~katappaÔiyattova. KaroÔiyÈti 
sÊsakaroÔÊti laddhanÈmÈya1 sÊse paÔimukkakaroÔikÈ yodhÈ. CammadharÈti 
kaÓÉavÈraÓacammadharÈ. Suvamminoti vicitrÈhi JÈlikÈhi suÔÔhu vammikÈ. 
Purato paÔipajjiÑs|ti mattahatthÊsupi Ègacchantesu anivattino s|rayodhÈ 
raÒÒo Vessantarassa purato paÔipajjiÑsu. 

 RÈjÈ saÔÔhiyojanamaggaÑ dvÊhi mÈsehi atikkamma JetuttaranagaraÑ 
patto ala~katappaÔiyattanagaraÑ pavisitvÈ pÈsÈdaÑ abhiruhi. TamatthaÑ 
pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 2436. “Te pÈvisuÑ puraÑ rammaÑ, mahÈpÈkÈratoraÓaÑ. 
 UpetaÑ annapÈnehi, naccagÊtehi c|bhayaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SÊsakaroÔikoti laddhanÈmÈ (SyÈ, I), sÊsakaroÔÔikena paÔiladdhanÈmÈ (Ka) 
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 2437. VittÈ jÈnapadÈ ÈsuÑ, negamÈ ca samÈgatÈ. 
 Anuppatte kumÈramhi, SivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhane. 
 
 2438. Celukkhepo avattittha, Ègate dhanadÈyake. 
 NandiÑ pavesi nagare, bandhanÈ mokkho aghosathÈ”ti. 

 Tattha mahÈpÈkÈratoraÓanti mahantehi1 pÈkÈrehi ca toraÓehi ca 
samannÈgataÑ. NaccagÊtehi c|bhayanti naccehi ca gÊtehi ca ubhayehi 
samannÈgataÑ. VittÈti tuÔÔhÈ somanassappattÈ. Œgate dhanadÈyaketi 
mahÈjanassa dhanadÈyake mahÈsatte Ègate. NandiÑ pavesÊti2 
“Vessantarassa mahÈrÈjassa ÈÓÈ”ti nagare nandibherÊ cari. BandhanÈ 
mokkho3 aghosathÈti sabbasattÈnaÑ bandhanÈ mokkho ghosito. Antamaso 
biÄÈraÑ upÈdÈya VessantaramahÈrÈjÈ sabbasatte bandhanÈ vissajjÈpesi. 

 So nagaraÑ paviÔÔhadivaseyeva pacc|sakÈle cintesi “ye4 vibhÈtÈya 
rattiyÈ mama ÈgatabhÈvaÑ sutvÈ yÈcakÈ Ègamissanti, tesÈhaÑ kiÑ 
dassÈmÊ”ti. TasmiÑ khaÓe Sakkassa bhavanaÑ uÓhÈkÈraÑ dassesi. So 
Èvajjento taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ tÈvadeva rÈjanivesanassa purimavatthuÒca 
pacchimavatthuÒca kaÔippamÈÓaÑ p|rento ghanamegho viya 
sattaratanavassaÑ vassÈpesi, sakalanagare jÈÓuppamÈÓaÑ vassÈpesi. 
Punadivase mahÈsatto “tesaÑ tesaÑ kulÈnaÑ purimapacchimavatth|su 
vuÔÔhadhanaÑ5 tesaÑ tesaÒÒeva hot|”ti dÈpetvÈ avasesaÑ ÈharÈpetvÈ attano 
gehavatthusmiÑ saddhiÑ dhanena koÔÔhÈgÈresu okirÈpetvÈ dÈnamukhe 
Ôhapesi6. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 2439. “JÈtar|pamayaÑ vassaÑ, devo pÈvassi tÈvade. 
 Vessantare paviÔÔhamhi, SivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhane. 
 
 2440. Tato Vessantaro rÈjÈ, dÈnaÑ datvÈna khattiyo. 
 KÈyassa bhedÈ sappaÒÒo, saggaÑ so upapajjathÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. BahupÈkÈratoraÓanti bahukehi uccehi (SyÈ) 2. NandippavesÊti (SÊ, SyÈ, I) 
 3. Bandhamokkho (SyÈ) 4. Sve (SyÈ, I, Ka) 
 5. VaÔÔhaÑ dhanaÑ (SÊ), vaÔÔadhanaÑ (SyÈ, I) 6. DÈnaÑ paÔÔhapesi (SÊ, I) 
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 Tattha saggaÑ so upapajjathÈti tato cuto dutiyacittena Tusitapure 
uppajjÊti. 

NagarakaÓÉavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 SatthÈ imaÑ gÈthÈsahassappaÔimaÓÉitaÑ 
MahÈvessantaradhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ 
J|jako Devadatto ahosi, AmittatÈpanÈ CiÒcamÈÓavikÈ, Cetaputto Channo, 
AccutatÈpaso SÈriputto, Sakko Anuruddho, SaÒjayanarindo 
SuddhodanamahÈrÈjÈ, PhussatÊ devÊ SirimahÈmÈyÈ, MaddÊ devÊ RÈhulamÈtÈ, 
JÈlikumÈro RÈhulo, KaÓhÈjinÈ UppalavaÓÓÈ, sesaparisÈ BuddhaparisÈ, 
MahÈvessantaro rÈjÈ pana ahameva SammÈsambuddho ahosin”ti. 
 

VessantarajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ. 
 

MahÈnipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

JÈtakaÔÔhakathÈ samattÈ. 
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OpupphÈni 263 
ObhÈsati 171 
OmuÒcate 69 
Oruyha 172 
OropayitvÈ 64 
OrohaÓe 298 
OlopiyÈ 370 
OvaddhapiÓÉiko 328 
Osadhyo 336 
Ohite 125 



 JÈtakaÔÔhakathÈya sattamabhÈge 398 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KaÑsaÑ 273 
KaÑsapajjotane 278 
KaÑsupadhÈraÓÈ 273 
KaÑse 280 
KakkaÔÈ 316 
KakkÈrujÈtÈni 313 
Ka~khÈ 117 
Ka~gubÊjÈ 370 
KacchÈya 371 
KacchikÈrÈ 312 
KaÒcanapaÔÔena 68 
KaÒcanamaÓidaÓÉÈni 69 
KaÒcanamaye 168 
KaÒcanavelliviggahÈ 169 
KaÔaÑ 183 
KaÔamÈyÈ 316 
KaÔukaÑ 278 
KaÔeruhÈ 314 
KaÓikÈrÈ 267, 314 
KaÓÔakanicitÈ 142 
Katatto 200 
KattÈraÑ 155 
Katte 208 
KadambÈ 312, 318 
KandantÈ 377 
KandiÑsu 10 
KapaÓaladdhakehi 96 
KapiÒjarÈ 316 
KapitthÈ 310 
KappÈsapicurÈsi 29 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
Kappitakesamassu 168 
KabyapathÈnupannÈ 66 
KamantaÑ 142 
Kampare 343 
KambalassatarÈ 8 
KambukÈy|radharÈ 15 
KammaÑ 128 
Kammadheyyesu 201 
KammantaÑ 207 
Kammassa 129 
KammassakÈse 133 
KammÈraputto 128 
KayirÈ 323 
KaraÒjakakudhÈyutaÑ 290 
Karatiyo 313 
Karassu 121 
KariyÈ 203 
KareÓusa~ghassa 263 
KarerimÈlÈ 310 
KaroÔiyÈ 385 
KalÈpaÑ 126 
KalÈpasannaddho 68 
Kalimeva 117 
KasirÈ 375 
KassapabhÈsitaÑ 117 
Kassapo 136 
KaÄÈro 328 
KÈkolasa~ghehi 139 
KÈkolÈ 343 
KÈmaÑ 220 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KÈmado 263 
KÈmasÈ 27 
KÈmÈ 81, 381 
KÈyÈ 113 
KÈy|raÑ 382 
KÈy|radhÈrino 99 
KÈlaÒÒutÈcittasÈro 147 
KÈlaÒÒ| 201 
KÈlÈ 169 
KÈl|pak|jino 318 
KÈsikaÑ 97 
KÈsikasucivatthadharÈ 89 
KÈsiputtaÑ 19 
KÈsissa 45 
KÈÄakÈ 316 
KÈÄ|pakÈÄÈ 141 
KiÑsukavalliyo 314 
KiÒci 154 
KimpurisÈyutaÑ 290 
KittimÈ 39 
KilantÈ 272 
KilantÈnaÑ 300 
Kisittho 260 
KisiyÈ 159 
KÊÔÈ 59 
KÊÄanakaÑ 343 
KukutthakÈ 316 
KukkuÔÈ 316 
Kucchi 246 
KucchisaÒÒamanabbhanto 147 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KucchismiÑ 141 
KuÒjavÈjitÈ 316 
KuÒjarÈjaÒÒahayÈnuciÓÓaÑ 191 
KuÔajÊ 305 
KuÔÔhatagarÈ 305 
KuÉÉamukhÊ 121 
KuÓÈlakÈ 175 
KuÓÉale 366 
Kut|halÈ 294 
Kuddhopi 153 
KuppilasÈdisÈ 69 
KumÈraÑ 257 
KumÈre 76 
KumudÈ 110 
Kumbhath|nike 176 
Kumbhampa’ÒjaliÑ 203 
KumbhÊlÈ 177 
KurarÈ 318 
Kuruyo 179 
Kur|naÑ 185 
Kula’mÈgamÈ 130 
KulÈ 316 
KulÈvarÈ 312 
KuveraÑ 168 
KusalaÑ 285 
KusalÈ 156 
KusumbharÈ 312 
KuhakÈ 64 
KuhitvÈ 64 
KuÄÊrakÈ 318 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
K|jantaÑ 290 
Kekakebhi 181 
KevalÈ 164 
KesaggahaÓaÑ 278 
KesÈ 344 
KokÈ 298 
KokilÈbhirudaÑ 45 
KocchaÑ 198 
KoÒcaÑ 371 
KoÔÔhasuÓÈ 315 
KoÔÔhÈ 318 
KontimÈrÈya 258 
Kopaneyye 153 
KomÈrÊ 357 
KomudiyÈ 107 
KoliyÈ 168 
Kovido 123 
KoviÄÈrÈ 305 
KosÈ 198 
Kosiyassa 27 

[ Kha ] 
KhajjurÊ 168 
KhaÓaÑ 114 
KhattiyamantÈ 66 
Khadira~gÈrasannibhaÑ 68 
KhadirÈ 303 
KharamukhÈni 370 
KharÈ 143 
Kharena 158 
Khalati 204 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Kha ] 
KhÈdituÑ 335 
KhiÉÉaÑ 154 
KhippaÑ 184 
Khiyyanti 258 
KhÊÓamedho 199 
KhÊyati 321 
KhÊrapÊtÈva 340 
KhÊrasappi 306 
Khuddapupphiyo 314 
Khuddena 337 
Khubhittha 253 
KhettaÑ 202 
KhettaÒÒuÑ 254 
KhemÈ 188 
KhomÈva 311 

[ Ga ] 
GacchaÑ 120 
GacchaÒÒeva 278 
GacchÈma 163 
Gacche 199, 234 
GaÓÊ 109 
GaÓena 221 
GaÓhassu 97 
GaÓhÈmase 27 
GatÈ 294 
GatimÈ 189 
GantÈ 202 
GantvÈna 211 
GanthitÈ 305 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ga ] 
Ganthenti 132 
Gandhabbe 162 
Gandho 313 
Gami 275 
GavaÑ 66 
GavajÈ 177 
Gavapphalo 239 
GahÊtÈ 66 
Gahessati 332 
GÈmaÓÊyehi 272 
GÈme gÈme 370 
GÈrayhassa 323 
Gi~gamakaÑ 382 
GiddhikatÈ 66 
GimhÈ 311 
GiraÑ 200 
GirÈsakhilanela~go 147 
GiriÑ 46 
GirigabbharaÑ 290 
GiripunnÈgÈ 305 
Giribbaje 381 
GirÊnaÑva 353 
GuÓaÑ 110 
GuÓasantikaÑ 115 
GuÓÈ 136 
GuÓino 99 
GuÓe 116 
GuyhappakÈsiyesu 118 
GogaÓisÈdakÈ 316 
GoÔakÈ 316 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ga ] 
GoÔaviso 113 
GoÓasirÈ 316 
Gotamiputta 97 
Gonake 280 
GohanuveÔhanena 278 
GoyÈniye 179 

[ Gha ] 
GharaÑ 352 
Ghare 202 
GhÈtayÈmase 255 
GhÈtetuÑ 205 
GhÈtesi 94 
Ghusite 366 
Ghorar|po 140 
Ghore 276 
Ghoso 253, 378 

[ Ca ] 
CakkhuÑ 111 
Cakkhu 376 
Ca~korÈ 316 
CandaÑ 96 
Candake 118 
Candakena 98 
Candanamudukagattehi 93 
CandanasamÈcÈre 275 
Candasamamhi 121 
Candas|riyÈ 89 
Capalo 328 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ca ] 
CampakadalamissÈyo 97 
CampeyyakÈ 168 
CammadharÈ 385 
CammavÈsÊ 303 
CaraÑ 35 
Cara 161 
Carassu 220 
CaritaÑ 221 
CalanÊ 316 
CÈgÈdhimÈnaso 252 
CÈgo 136 
CÈÔaÒca 203 
CÈtumÈsÈ 107 
CÈpasatÈni 48 
CÈpo 199 
CÈmaramorahatthehi 280 
CÈmarÊ 316 
CÈrupubba~gÊ 244 
CÈrutimbarukkhÈ 305 
CiÒcabhedakaÑ 347 
CitakÈ 343 
CitakÈyaÑ 364 
CittaÔÔho 202 
CittapattÈ 383 
CittamataÑ 109 
Cittasanthate 280 
CittasibbanÈ 69 
CittÈ 69 
CityÈ 52 
CitrakÈ 316 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ca ] 
CitraggaÄerughusite 246 
CitrapekhuÓÈ 318 
CitrÈ 175, 177 
CitrÈni 69 
CiraÑ 28 
CÊraÑ 268 
CetanakÈ 211 
CetapÈmokkho 285 
Cete 193 
CelÈvakÈ 316 
CelukkhepaÑ 104 
Codesi 109 
CorasamÈ 64 

[ Cha ] 
ChakaliÑ 343 
ChakalÊva 343 
Chacca 180 
ChaÔÔhÈ 132 
ChattaÑ 145 
Channo 358 
ChamÈ 265, 303 
ChÈto 145 
ChÈpaÑ 343 
ChÈpÈ 343 
Chinda’jja 155 
ChupitÈ 69 
ChekapÈpakaÑ 198 
ChejjÈ 314 
ChetvÈ 204 
ChedayissÈmi 46 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 403 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ja ] 
Jagghitampi 294 
Jacco 131 
JaÒÒÈmu 139 
JaÒÒÈsi 40 
JaÔaÑ 303 
JaÔinÊ 336 
JaÓÓutagghÈ 311 
Janinda 156 
Janasandho 194 
Jantubhi 58 
Jamb| 310 
JambonadaÑ 68 
Jambonadassa 166 
JayantaÑ 300 
Jalle 176 
Javo 130 
JÈtavedaÑ 48, 52 
JÈtavedo 57 
JÈtÈ 383 
JÈtiyo 130 
JÈto 116 
JÈnan’ti 300 
JÈnanto 85 
JÈnapado 86 
JÈnÈsi 226 
JÈyati 57 
JÈlino 344 
JigÊsaÑ 168 
JiÓÓaÑ 145 
JiÓÓassa 294 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ja ] 
JiÓÓo 294 
Jito 184 
Jine 359 
JÊno’si 184 
JÊyare 301 
JÊyetha 338 
JÊvare 28 
JÊvasokinaÑ 279, 375 
JÊvikatthÈ 55 
JÊvikÈ 375 
JuÓhaÑ 107 
J|te 183 
JessantaÑ 261 

[ Jha - ©a ] 
JhÈpitÈ 316 
©Ètibhato 215 
©ÈtÊ 164 
©ÈyaÒca 111 
©Èyehi 137 

[ ®ha - �a ] 
®hÈnaÑ 221 
®hitaÑ 185 
®hitacittaÑ 147 
®hitÈ 272 
®hito 239 
�aÑseyyaÑ 15 

[ Ta ] 
TaÑ 39 
TagaraÒca 126 
TagarÈ 312 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ta ] 
TathÈvidhamhÈ 139 
TadantarÈ 117 
TanumajjhimÈ 273 
TapassÊ 154 
Tappeyya 189, 201 
TamaÑ 107 
Tamonudo 229 
TambakkhÊ 363 
TambanakhiÑ 193 
TaruÓÈva 169 
TÈto 96 
TÈdisaÑ 58 
TÈdisÈ 7 
TÈyatha 101 
TÈlÈva 314 
TÈlisÈ 315 
TiÑsati 180 
TiÔÔhanti 312 
TiÔÔhaselÈ 65 
TiÓalatÈni 42, 336 
TiÓÈni 310 
TittirÈyo 316 
TidivokacarÈ 169 
TibbaÑ 239 
TibbÈni 239 
TilakÈhato 329 
TÊhaÑ 191 
Tucchar|pÈ 64 
Tumulo 140, 183 
TulamaÓÉale 125 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ta ] 
TulÈ 196 
TulasÊhi 313 
TuliyÈ 316 
T|riyatÈÄitasa~ghuÔÔhaÑ 176 
T|laphassasam|pamÈ 310 
Tejasa~khayaÑ 199 
TejasÈ 25 
TejassÊ 15 
Tevijjasa~ghÈ 67 
ToraÓamaggesu 175 
Tya’mhaÑ 279 

[ Tha ] 
ThÈlÈhi 239 
Thiyo 294 
Th|lÈ 306 
Thevanti 305 

[ Da ] 
DakkhaÑ 139 
DakkhiÓassa 282 
DakkhiÓÈ 306 
Dakkhisi 290 
Dakkho 200 
DajjÈ 187 
DajjÈsi 260 
Dajjemu 216 
DaÔÔhuÑ 360 
DaÓÉena 255 
DatvÈ 281 
Dadato 323 
DaddallamÈnaÑ 171 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
DantaÑ 110, 148 
DantÈvaraÓasampannÈ 383 
DantiÑ 254 
Danto 154, 200 
Dabbena 364 
Damo 136 
Dayesi 260 
DaraÑ 199 
Daliddassa 279 
DaliddÊ 279 
Dassati 323 
DassanaÑ 160 
Dassanesu 130 
DassitÈ 369 
DaharÈ 87 
DahariyaÑ 294 
DaÄhaÑ 373 
DaÄhabandhaÒca 100 
DaÄhabandhanaÑ 329 
DaÄhÈ 149 
DÈtave 41 
DÈnaÑ 252 
DÈnÈ 258 
DÈyÈdÈ 375 
DÈye 198 
DÈraÑ 233 
DÈrakeva 324 
DÈsakumÈrake 297 
DÈsampi 45 
DÈsÈ 186 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
DÈsidÈso 332 
DÈsiyaÑ 335 
DÈse 78 
DijÈbhighuÔÔhaÑ 170 
DiÔÔho 102 
Ditto 38 
Diddho 126 
DindibhÈ 316 
DinnapubbaÑ 201 
Dinno 190 
DibbaÑ 95 
DibbÈ 357 
Dibyo 120 
DisaÑ 53 
DisÈ 369 
DÊghamaddhÈnaÑ 285, 371 
DÊghuttaroÔÔho 328 
DÊpaÑ 144 
DÊpiyo 316 
DÊpe 272 
DukkaÔakammakÈriÑ 141 
DukkathitaÑ 58 
DukkaraÑ 357 
DukkhaÑ 98 
DukkhataraÑ 331, 344 
Dukkhena 268 
DuÔÔhavisaÑ 128 
DudÊpopi 50 
DubbalÈ 159 
DubbhiÑ 27 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
Dubhato 69, 263 
DumapariyÈyesu 303 
DumÈ 168 
Dume 290 
DummÊ 40 
Dummedho 301 
DummocayÈ 66, 124 
DuyiÔÔhaÑ 294 
Duratikkamo 15 
DurÈyutaÑ 170 
DuritthiyÈ 116 
DullabhaÑ 160 
D|tÈ 344 
D|raÑ 343 
D|re 298 
DeÉÉubhassa 40 
DevakaÒÒÈyo 104 
DevaÒÒataro 49, 50 
DevatÈ 214 
Devato 136 
DevaparisÈ 103 
DevavÈhavahaÑ 168 
DevÈ 88 
Devesu 58 
DovilÈ 305 
DosinÈ 110 
DvÈre 175 
DvirasaÒÒu 65, 67 
Dvesattarattassa 119 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Dha ] 
DhajaggÈni 305 
DhanaÑ 198 
DhanadÈyake 386 
Dhaniyati 161 
DhanutakkÈrÊ 312 
Dhanena 185 
DhammaÑ 123 
DhammakÈmo 190 
Dhammag| 157 
DhammaÒca 111 
DhammapaÓÉarachattako 147 
DhammapÈlo 192, 194 
DhammaladdhÈ 166 
Dhammavid| 157 
Dhammavinayakusalo 74 
DhammÈ 217 
DhammÈhaÔaÑ 160 
Dhammiko 219 
DhamminaÑ 273 
Dhamme 239 
Dhammo 136, 160 
DharaÓÊruhaÑ 244 
DhavassakaÓÓÈ 303 
DhÈtimÈtaraÑ 119 
DhÈto 337 
DhÈrayeyya 337 
Dhiti 148 
DhitimÈ 189 
Dhiratthu 205 
DhÊtaraÑ 8 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Dha ] 
DhÊtukÈmo 215 
DhÊrasammato 109 
DhÊrassa 148 
DhÊro 123 
DhuvaÑ 45 
Dh|masikhiÑ 57 
Dhenuva 276 

[ Na ] 
NaÑ 342 
Nakkhatte 296 
NagaraÑ 104 
Nagare 168 
NaccagÊtat|riyÈbhinÈdite 239 
NaccagÊtehi 386 
NajjÈyo 177 
NajjuhÈ 303 
NaÔÔhe 298 
Nadati 371 
NadiÑ 276 
NadÊnaÑ 276 
NaddhaÑ 236 
Nandane 88, 305 
Nandanti 236 
NandayantÈ 380 
NandiÑ 104, 386 
Nandiyo 320 
NappapateyyuÑ 246 
NabhÈ 69 
NamassissaÑ 346 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
Namo 244 
Nayanti 63 
NayeyyuÑ 156 
Nayehi 137 
NaraÑ 154 
NaravarÈdhipaÑ 110 
NalÈtantaÑ 69 
NavamiyaÑ 294 
Nassanti 294 
NaÄasannibhÈ 316 
NaÄiÒÒaÑ 221 
NÈgaÑ 380 
NÈgakaÒÒÈ 236 
NÈgakuÒjara 160 
NÈgadantaÑ 158 
NÈgamallikÈ 168, 314 
NÈgÈdhipatiÑ 220 
NÈge 162 
NÈgena 38 
NÈdiyo 314 
NÈnÈratte 382 
NÈnÈratanassa 164 
NÈnÈm|laphalÈkiÓÓe 322 
NÈnÈsakuntÈbhirudaÑ 170 
NikÊÄitaÑ 221 
Nik|jiÑsu 384 
NiketaÑ 234 
NikkayaÑ 365 
NikkiÓissÈmi 364 
NikkhaÑ 25 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
Nikkharajj|hi 272 
Nikkhippa 279 
NikhÊÓapattova 265 
Nigatiyo 132 
Nigamo 254 
NigaÄabandhakÈpi 81 
NigguÓÉÊ 312 
NigrodhaÑ 45 
NiccaÑ 67 
NijjhattÈ 301 
NijjhÈpetuÑ 287 
NiÔÔhitaÑ 168 
NidaheyyÈsi 259 
NiddhantÈ 69 
NidhiÑ 207 
Nipako 197 
NipÈko 239 
Nibbhoge 338 
NimmitaÑ 174 
Nimmite 168 
NiyaÑputtaÑ 8 
NiyatiÑ 117 
Niyato 200 
Niyojenti 84 
NiyyaÑ 110 
NiyyaÑsu 90 
NiyyÈtha 100 
Nirajjati 272 
NirajjahaÑ 274 
NirayaÑ 127 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
Nirayamhi 141 
NirayÈnaÑ 79 
Niraye 125 
NirÈsaÑ 155 
NiliyÈ 314 
NiluÒcitaphalo 129 
NiluÒcito 130 
NivÈtaÒjalikubbaro 147 
NivÈtavutti 189, 200 
NivÈtavuttiyottako 148 
NiviÔÔhÈ 124 
NivesanaÑ 138 
Nivesane 175 
NisÈmehi 282, 372 
NisitÈsinÈ 114 
NisÊdantu 118 
NissaÑsayataÑ 137 
NihatamÈne 177 
Nihate 177 
NÊcekalambakÈ 313 
NÊlakÈ 318 
NÊlapupphÊ 313 
NÊlavatthadharÈ 369 
NÊlÈni 310 
NÊlodaÑ 16 
NÊhatÈ 350 
Ne 322 
Negamehi 75 
Neti 148 
NettiÑso 100 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
Nenti 127 
NelapatiÑ 341 
No 345 
No 228 
NhÈte 322 
NhÈpakasunhÈpitÈ 89 

[ Pa ] 
PaÑsukuÓÔhitÈ 342 
PaÑsunÈ 93 
PakatÈ 136 
Pakato 285, 298 
PakiriÑsu 58, 380 
Pakiriya 120 
PakkanduÑ 10 
Pakkamati 278 
Pakriya 44 
Pa~kamhi 274 
Pa~gurÈ 312 
PacalÈkÈ 316 
PacurÈ 76 
PaccayaÑ 380 
Paccayena 239 
PaccuggatÈ 181, 340 
PaccuÔÔhenti 343 
Pacc|hÈ 357 
PaccekaÑ 48 
Pacchato 222 
PacchÈ 205 
PacchimÈ 306 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
Pajjunnoriva 203 
PajjhÈyasi 161 
PaÒcasatÈni 138 
PaÒjalikato 273 
PaÒjalikÈ 378 
PaÒhaÑ 187 
PaÒÒaÑ 57 
PaÒÒattaÑ 113 
PaÒÒavÈ 201 
PaÒÒÈ 220 
PaÒÒÈÓaÑ 278 
PaÒÒÈya 189 
PaÒÒe 201 
PaÔaccarÊ 115 
PaÔikutthakÈ 316 
PaÔiggahaÑ 300 
PaÔiggahitaÑ 287 
PaÔighaÑ 86 
PaÔicchati 132 
PaÔipajja 25 
PaÔipajjatha 275 
PaÔipajjiÑsu 385 
PaÔipannÈni 68 
PaÔipÈdentu 364 
PaÔip|jitÈ 271 
PaÔibhÈti 343 
PaÔibhÈnÈnipi 95 
PaÔimuÒcatu 94 
PaÔiyatto 385 
PaÔiyÈdetha 78 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PaÔisammodi 111 
PaÔhamaÑ 98 
PaÓÊdahi 205 
PaÓunnaÑ 140 
PaÓÉitaÑ 240 
PaÓÉite 162 
PaÓÉu 159 
PaÓÉukambalÈ 268 
PaÓÉubeluvaÑ 347 
PaÓÓasÈlaÑ 290 
PaÓÓasÈlÈyo 175 
PatÈpavaÑ 57 
PatÈrayiÑ 214 
PatiÑ 338 
Pati 121, 258 
PatiÔÔhÈ 135, 300 
PatitaÑ 200 
PatitÈ 265 
PatitiÔÔhantu 370 
Patimanteyya 198 
PatissutÈ 353 
PatÊ 383 
PatÊtar|pÈ 229 
PatÊtÈ 381 
Pate 42 
PattaÑ 359 
PattapuÔasseva 127 
PattÈ 87 
PattikÈ 332 
PattÊ 110 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
Patte 200 
Pattehi 143 
Patto 16 
PathaÑ 148 
Pathaddhiyo 175 
PathabyÈ 244 
PadakkantaÑ 343 
PadakkhiÓaÑ 203, 281 
PadacarÈ 166 
Padinnamhi 273 
PadumapattÈnaÑ 97 
Padumuttaro 314 
PanudahissÈmi 278 
PanthÈ 298 
Panthe 145 
PannavÊsati 180 
PapateyyaÑ 264 
PaputtÈ 96 
PabbajÊ 50 
PabbataÑ 170 
Pabbatak|Ôamajjhe 170 
PabbÈjesi 268 
PamadÈhi 192 
PampakÈ 316 
PayirupÈseyya 201 
Paratthaddho 26 
ParadÈrassa 128 
ParantapaÑ 380 
Paramo 64 
ParalokaÑ 96 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
Paraloke 98 
ParikiÓÓaÑ 257 
ParikiÓÓÈ 93 
ParikiÓÓÈyo 343 
Pariggayha 68 
PariggahaÑ 155 
PariciÓÓo 57 
PariÒÒÈya 155 
PariÓÈmitÈ 35, 168 
ParidhÈvati 285 
Paripucchako 190 
ParibhÈsiÑsu 294 
Paribhogehi 310 
PariyÈgataÑ 131 
PariyÈyitvÈ 285 
PariyÈvaruÑ 346 
Parivajjayassu 217 
ParivaÓÓayantÈ 65 
ParivadentikÈ 318 
ParivÈrayuÑ 298 
ParisaraÑ 46 
ParisumbhanÈ 278 
ParihÈyati 376 
ParihÈraÒca 145 
ParosahassaÑ 179 
Palasate 280 
PalÈtÈni 265 
PalÈlakhalasannibhÈ 305 
PalÈsÈdÈ 177 
PalikhaÑ 175 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PalitÈ 246 
PalissutÈhi 239 
PaluddhabÈlÈ 64 
PavajjiÑsu 10 
Pavatti 288 
PavanaÑ 301 
Pavantu 369 
PavÈsaÑ 96 
PavÈhayi 379 
Pavisa 16 
PavisantaÑ 268 
PavisitvÈ 164 
Pavissa 64 
Pavecchato 245 
Pavedaya 286 
Pavedeti 86 
Pavesi 104, 386 
PasaÑsÈma 363 
PasÈdiyÈ 306 
PasuÑ 20, 202 
Pas| 130 
Passa 276 
Passesi 336 
Pah|takÈmo 191 
Pah|tayoggo 107 
Pah|tatagarÈ 18 
PÈkassa 166 
PÈÔipÈdakaÑ 382 
PÈÔiye 179 
PÈÓiÑ 217 



 JÈtakaÔÔhakathÈya sattamabhÈge 412 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PÈÓissare 176 
PÈÓe 63 
PÈÓehi 379 
PÈtuÑ 346 
PÈturahu 45 
PÈto 354 
PÈdakÈ 336 
PÈdasaÒÒamanemiyo 147 
PÈdÈ 69 
PÈdukÈ 145 
PÈde 374 
PÈpaÑ 244 
PÈpayÈtu 233 
PÈpenti 127 
PÈpesu 21 
PÈrijaÒÒÈ 312 
PÈrevatÈ 305 
PÈletu 381 
PÈviÑsu 371 
PÈvisuÑ 183 
PÈvekkhi 229 
PÈsÈde 121 
Pi~galaÑ 45 
Pi~galÈ 179 
Pi~galÈyo 316 
Pi~galo 329 
Picu 316 
Pitaro 112 
Pitujampi 381 
PitusantikaÑ 163 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PiyaÑ 164 
Piyassa 302 
PiyÈya 237 
Piyena 349 
Piyo 349 
Pissati 301 
PissÈmi 99 
PÊtÈva 303 
PÊÄamÈnÈva 268 
PucimandatthanÊ 169 
PuÒÒaÑ 57 
PuÒÒasiddhiÑ 137 
PuÒÒÈni 358 
PuÓÓapattaÑ 302 
PuÓÓÈ 41 
PuÓÓÈhi 239 
PuttakÈ 347, 381 
PuttakÈmÈyo 86 
Puttake 362 
PuttajÊvÈ 305 
Puttaparivuto 80 
PuttayaÒÒena 79 
PuttÈni 347 
Puttehi 75 
Puthu 346 
PuthulomanisevitÈ 178 
Puthuso 48 
Puth| 10 
PuppharasamattÈ 305 
Pupphasanthato 385 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PupphÈ 370 
PupphÈbhihÈrassa 15 
Pupphehi 312 
PubbanimittaÑ 346 
PubbapathÈnugatena 163 
PubbÈparaÑ 123 
Pubbeva 82 
PumunÈ 331 
PuraÑ 46 
Purato 385 
PuratthÈ 65 
PurÈÓaÑ 194 
PurÈÓÈ 136 
PurimaÑ 53 
PurisaÑ 166 
Puriso 33, 305 
Pure 65 
P|jayi 27 
P|jito 198 
P|ti 126 
Pekkhateva 356 
Pekkhasi 16 
Pekkho 66 
PekhuÓahatthÈni 69 
Pecca 188, 191, 204 
PettikaÑ 39, 259 
PelakÈ 316 
Pesiyo 332 
PokkharaÓiyÈ 315 
PokkharaÓÊ 305 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PokkharaÓÊgharÈ 306 
Pokkhare pokkhare 306 
PoÔakilaÑ 278 
PorÈÓaÑ 320 
PorisiyaÑbalena 66 
PosaÑ 145 
Posiya 96 
Plava~game 276 

[ Pha ] 
PhaÓijjako 313 
PharusaÑ 198 
PhalaÑ 337 
Phalati 100 
PhalliyÈ 305 

[ Ba ] 
Bajjha 264 
Bajjhare 268 
BandhanÈ 386 
BandhanÈraho 255 
Bandhukapupphehi 180 
Babh|va 183 
BarihÊnaÑ 263 
BalaggÈ 287 
BalaggÈni 175 
Bala~kapÈdo 328 
BalisÈ 124 
BalÊyare 111 
Bahi 344 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ba ] 
Bahuko 314 
BahudukkhÈ 96 
BahupÈkÈratoraÓaÑ 175 
BahusÈkhaÑ 371 
Bah| 177 
Bah|taso 316 
BÈlÈ 202 
BÈlÈnaÑ 66 
BÈlehi 113 
BÈlyaÑ 199 
BÈhÈrasi 64 
BÈhusaccaÑ 147 
BÈÄhaÑ 199 
BindussarÈ 290 
BimbajÈlaÑ 263 
BilasataÑ 99 
BilÈ 361 
BiÄÈrÈ 177 
BÊjakopi 122 
Bujjhassu 102 
Buddhisampanno 201 
Byagghassa 346 
ByagghinasÈ 316 
ByathitamÈnaso 135 
ByapahataÑ 107 
Byamhito 223 
ByÈpannas|dakÈ 65 
ByÈvaÔo 117 
ByÈviddhÈ 306 
BrahÈ 214 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ba ] 
BrahÈbÈhu 15 
BrahÈraÒÒÈ 93 
BrahmabandhuyÈ 323 
BrahmayÈnaÑ 358 
BrÈhmaÓavaÓÓaÑ 303 
BrÈhmaÓÈ 64 
BrÈhmaÓÈnaÑ 252 
BrÈhmaÓo 85 

[ Bha ] 
Bhakkhayantu 239 
BhaginÊmÈlÈ 168 
BhagganÈsako 329 
Bha~go 20 
BhaÓe 198 
BhaÓÉÊ 314 
BhaÓÉutittiranÈmakÈ 316 
BhattÈ 260 
BhattÈraÒÒeva 200 
BhadrakkhÈ 318 
Bhantu 369 
Bhamate 343 
BhayÈ 144 
BhayÈnako 329 
BhayÈpaÓunnÈ 186 
BhariyaÑ 193 
BhariyÈ 65 
BhariyÈya 192 
BhavaÑ 191 
Bhavane 130 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Bha ] 
Bhavanti 211 
BhavÈmase 352 
Bhavissare 273 
Bhaveyya 305 
BhassarÈ 316 
BhÈkuÔi 356 
BhÈjeti 255 
BhÈtaro 340 
BhÈyittha 211 
BhÈradvÈjo 307 
BhÈro 125 
BhÈvaÑ 197 
BhÈvaseÔÔhi 116 
BhÈvitattÈ 27 
BhÈve 214 
BhÈvena 229 
BhÈsamÈnaÑ 223 
BhiÑsanakaÑ 326 
BhinnÈgate 128 
BhisaÑ 286 
BhismÈ 75 
BhÊmaseno 48 
BhuÒja 347 
BhuÒje 189 
BhutvÈ 64 
Bh|tabhabyÈnaÑ 79 
Bh|tÈ 273 
Bh|nahaccaÑ 367 
Bh|nahatÈ 93 
Bh|nahuno 57 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Bha ] 
Bh|mindharo 236 
Bh|miyo 176 
Bh|myÈ 278 
BhekavaÓÓÈ 305 
BhesmaÑ 16 
Bhogampi 84 
Bhogaluddho 298 
BhogavatÊ 168 
BhogÈ 308 
BhoginaÑ 27 
BhogÊ 227 
BhojaÑ 57 
BhojetuÑ 49 
BhovÈdi 63 

[ Ma ] 
MaÑsaÑ 91 
MaÑsikuÔÔhÈ 312 
Makarandehi 305 
MakkaÔÈ 316 
MakkhikÈ 313 
MaggaÑ 74 
Ma~galyaÑ 24 
MaccÈ 57 
MacchasaÑyutÈ 370 
MacchÈ 181 
MaÒcÈtimaÒce 176 
MaÒjuke 263 
MaÒjussarÈ 318 
MaÒj| 384 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MaÒÒamÈno 198 
MaÒÒeyya 260 
MaÓidaÓÉavicittakaÑ 69 
MaÓimekhalaÑ 382 
MaÓiratanaÑ 233 
MaÓÉalassa 168 
MataÑ 345 
MatÈ 343 
MatimÈ 189 
MattÈ 272 
MatthakÈsinaÑ 263 
MadÈya 198 
MaddÈ 181 
MadhuÑ 306 
Madhu 315 
MadhugandhiyÈ 314 
MadhutthikÈ 305 
MadhupipphalaÑ 290 
MadhumadhukÈ 305 
MadhulaÔÔhi 315 
ManaÑ 205 
Manaso 244 
ManusÈsituÑ 288 
ManussaÑ 65 
ManussabhÈvo 66 
Manussaloke 226 
Manusso 7 
Mano 65 
Manojavo 136 
ManopaÓidhisampanno 197 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
ManosÈrathiko 147 
ManoharaÑ 171 
MantaÑ 323 
Manteyya 198 
MandakÈ 370 
MandÈlakÈ 316 
May|rakoÒcÈbhirudaÑ 16 
MaraÓÈgamÈya 221 
MarÊcidhammaÑ 56 
MasaÑ 303 
MasakkasÈraÑ 170 
MahatÊ 371 
MahÈ 144, 253 
MahÈpathaÑ 239 
MahÈpÈkÈratoraÓaÑ 386 
MahÈbh|tagaÓÈlayo 369 
MahÈsanaÑ 49 
Mahissamapi 28 
MahÊ 18 
Mahesakkho 45 
MahesÊhi 75 
Mahodadhi 314 
MÈÓavaÑ 375 
MÈÓavassa 236 
MÈÓavÈ 303 
MÈÓavo 347 
MÈÓavoti 236 
MÈÓike 382 
MÈtÊnaÑ 160 
MÈtugiddhino 337 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MÈtujampi 381 
MÈdisÈ 84 
MÈnasaÑ 373 
MÈnusÈ 357 
MÈnusiÑ 132 
MÈnusinÊva 383 
MÈyÈ 59 
MÈrayeyyuÑ 63 
MÈlaÑ 132 
MÈladhÈrine 322 
MÈlÈgandhavilepanÈ 370 
MÈlÈguÓÈ 100 
MÈlÈva 305 
MÈlyaÑ 121 
MÈvasesi 226 
MÈsaÑ 33, 239 
MÈharesi 216 
MigÈ 340 
MigÊ 245 
Mige 198 
MitaÑ 202 
MitabhÈÓisilesito 147 
MittÈnaÑ 189 
MiyyÈhaÑ 264 
Milakkh| 58 
MissÈ 180 
MissitaÑ 337 
MukhaÑ 63, 69 
MukhaphullaÑ 382 
Muggatiyo 313 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
Mucalindassa 312 
Mucalindo 49 
MuÒcare 239 
MuÔÔhikÈ 176 
Mudu 189 
MudukÈ 111 
Muducittakasanthate 111 
Mudupaccatthate 111 
MudhÈ 228 
MupaÔÔhitÈ 109 
MupayÈnakÈ 306 
MuhuÑ 276 
MuhuttaÑva 110 
MuÄÈlibhi 306 
M|ÄÈlivattakaÑ 347 
M|Äho 123 
MekhalaÑ 382 
Methunake 297 
Mokkho 386 
ModituÑ 109 
Mhitapubbe 107 

[ Ya ] 
YaÑ 326 
Yakkhabh|tabhabyÈni 101 
Yakkho 329 
Yajati 91 
YajamÈno 274 
YaÒÒatantaÑ 49 
YathÈnubhÈvaÑ 49 
YathÈpakÈrÈni 65 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ya ] 
YathÈpadesaÑ 48 
YathÈmatiÑ 207 
YamaniddesakÈribhi 142 
YamasÈdhanaÑ 274 
YasasÈ 171 
YÈcakaÑ 258 
YÈcati 329 
YÈcanti 378 
YÈcamÈnaÑ 216 
YÈcayogÊ 323 
YÈcituÑ 287, 321 
YÈcito 321 
YÈtÈnuyÈyÊ 218 
YÈdisakÊdisÈ 375 
YÈnaÑ 110-168 
YÈnena 149 
YÈpaniyaÑ 111 
YÈmunaÑ 8, 46 
YÈyantaÑ 267 
YÈyitvÈ 110 
YÈvanto 384 
YujjhamÈne 84 
YuttaÑ 142, 166 
YuvÈ 68 
Y|thassa 263 
Y|thÈnaÑ 276 
Yogayutto 57 
Yogayogena 64 
Yogo 148 
Yonito 186 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ra ] 
Rakkhase 162 
Rajo 310 
Rajohato 148 
Rajjassa 288 
RajjuyÈ 264 
Rajje 288 
RaÒÒaÑ 183 
RaÒÒo 197 
RaÔÔhaÑ 80 
RaÔÔhavaÉÉhane 253 
RaÔÔhÈ 81 
RataÑ 128 
RatanamayaÑ 382 
RatiÑ 154 
RatihÊno 117 
RattÊ 140 
Ratte 331 
RatyÈ 271 
RathamaÓÉalaÑ 285 
Rathavaradhuragate 90 
RathasaÒÒÈto 147 
RathiyÈ 9 
Rathe 272 
Rathesu 142 
RamaÓÊye 381 
RamamÈnaÑ 257 
RamÈpeyyuÑ 93 
Rammake 290 
Rammar|paÑ 374 
RammÈ 318 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ra ] 
Rasmiyo 148 
RÈjakaÒÒÈyo 103 
RÈjakalÊ 102 
RÈjadaÓÉÈya 323 
RÈjapabbajitÈ 268 
RÈjaparisÈ 103 
RÈjaputtÊ 264 
RÈjavasatiÑ 195 
RÈjavasati 203 
RÈjaseÔÔho 187 
RÈjino 200 
RÈjiyo 179 
RÈjisi 290 
RÈj|hiva 64 
RÈmaÑ 340 
RukkhapakkÈni 347 
RuciÑ 107 
Rucci 98 
Rucchati 331 
RuÓÓamukho 297 
R|piyapakkharaÑ 110 
R|pe 149 
RodantiyÈ 33 
Rodhayi 232 
RohitÈ 315 
RohinÊheva 363 

[ La ] 
LakkhaÓaÑ 285 
LakkhaÓavar|papannÈ 77 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ La ] 
LakkhaÓe 275 
La~ghÊ 316 
LajjÊ 332 
LaddhadvÈro 198 
LaddhapaccayÈ 287 
LaddhÈ 219 
Laddho 228 
LapanajÈtÈ 69 
LabujÈ 305 
LabbhÈ 331 
LabhataÑ 96 
Labhe 198 
Labhetha 246 
LambamÈno 214 
LambiÑsu 10 
LahuÑ 336 
Lahu 147, 148 
LÈkhÈrasarattasucchavÊ 169 
LÈjÈ 370 
Luddakamme 141 
Luddakammo 74 
LuddÈ 64 
Luddena 329 
Luddehi 140 
LokÈpacito 57 
LokÈyatikaÑ 189 
Loke 154 
LokyaÑ 44 
LoÓakarÈ 57 
LobhadhammaÑ 155 



 JÈtakaÔÔhakathÈya sattamabhÈge 420 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ La ] 
Lobho 148 
LohapiÔÔhÈ 316 
Lohamassu 329 
LohitakÈni 310 
Lohitakkho 15 

[ Va ] 
VaÑsabh|miyaÑ 128 
VaÑsarÈjÈ 255 
VaÑsova 199 
Va 276 
VaggamÈnÈva 343 
Vagg| 290 
Va~kassa 298 
VacanaÑ 80 
Vacanatthena 272 
VacanÈ 265 
VacchagiddhÈva 276 
Vacchasi 16 
VajantaÑ 141 
VajjÈ 300 
VajjhaÒcÈpi 246 
VajjhayitvÈna 301 
VajjhÈ 64 
VaÒcanÈ 65 
VaÉÉhanaÑ 189 
VaÓibbake 201 
VaÓÓagandharasuttame 305 
VaÓÓabal|papanno 214 
VaÓÓar|paÑ 159 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VaÓÓena 321 
VaÓÓo 214 
VataÑ 225 
VattavataÑ 16 
Vattasampanno 189 
Vadetha 76 
VadhÈya 220 
Vadho 102 
VanagumbÈyo 349 
VanacetyÈni 18 
Vanamajjhato 16 
VanarÈjehi 178 
VanavikÈse 263 
Vanibbake 271 
VandÈmi 374 
VammadharÈni 193 
VayanÈ 312 
VaraÑ 172 
Varato 49 
VaradaÑ 246 
Varaddhanena 172, 184 
VaravaÓÓÈbhe 244 
Varassu 244 
VarÈrohÈ 351 
VarÈvaraÑ 192 
VarÈhÈ 177 
VaruÓassa 8 
Valabhiyo 164 
ValÊnaÑ 329 
Vallibho 314 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VasaÑ 278 
Vasatu 256 
VasavattÊ 80 
VasinÈ 48 
VasÊ 58 
Vassati 141 
VassamÈnassa 263 
VassavarÈ 272 
Vahanti 65 
VÈcapeyyena 362 
VÈcÈkatÈ 66 
VÈcÈsaÒÒamak|jano 147 
VÈtacchupitÈ 382 
VÈtÈnamaviyaggatÈ 111 
VÈtena 69 
VÈmato 323 
VÈyanti 126 
VÈyasÈ 278 
VÈraÓÈ 312 
VÈraÓÈbhirudÈ 318 
VÈrijasseva 332 
VÈripÊtÈva 340 
VÈrivaho 321 
VÈruÓiÑ 271 
VÈruÓÊva 268 
VÈsanti 314 
VÈsavassa 53, 170 
VÈsÈ 168 
VÈsÊ 294 
VÈhibhi 148 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VÈÄÈnaÑ 263 
VÈÄehi 140 
VikaÔo 329 
Vikampeyya 196 
VikalaÑ 121 
VikassamÈnaÑ 139 
VikÈsitÈ 48 
VikkiÓeyya 357 
Vikkandi 298 
VikkiÓÈtu 328 
Viggaho 155 
VighÈsÈdÈ 316 
VicarÈma 98 
Vicare 140 
VicittaÑ 310 
VicittapupphasanthatÈ 311 
Vicitto 385 
ViccinaÑ 183 
Vijayo 108 
Vijahissasi 207 
VijjutÈ 353 
Vijjuriva 69 
Vijjuva 169 
Vijjhanti 141 
VitacaÑ 143 
VitatantaraÑso 15 
VitatÈ 9, 310 
Vitaremu 156 
VittÈ 239 
Vittena 165 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
Vitto 326 
VidaÉÉhakÈyaÑ 143 
Vidah| 185 
Vid| 15, 26 
VidhaÑsetuÑ 287 
VidhamaÑ 254 
VidhÈnavÈ 189 
VidhÈnavidhikovido 201 
VidhÈvantaÑ 141 
Vidhuroti 186 
Vidhentu 118 
Vidheyyo 194 
Vinato 329 
Vinassati 132 
VinÈbhÈvo 245 
VinÊto 200 
Vindati 20 
VipulÈ 18 
Vipulo 253 
VippanaÔÔho 298 
Vippavasena 260 
VippÈlentu 369 
VibhÈvÊ 211 
Vibh|saÔÔhÈnÈ 154 
VibhedikÈ 305 
Vimale 159 
VimÈnaÑ 18, 220 
VimÈnato 79 
ViyaggharÈjassa 194 
Viyatto 211 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
Viy|ÄhÈni 175 
ViramissaÑ 258 
Vivattanti 343 
Vivattissati 100 
Vivane 344 
Vivarati 28 
Vivaratu 185 
Vivari 187 
VivasÈne 271 
VisaghÈtÈnaÑ 27 
VisajjÈma’haÑ 220 
Visesag| 359 
Vissasate 196 
VihantvÈ 51 
Vihiyyasi 265 
VÊtivattare 113 
VuÔÔhapetvÈna 374 
Vutti 111, 188 
VuddhisevÊ 148 
VetaraÒÒe 143 
VetÈlike 176 
VedajjhagatÈni 56 
VedanaÑ 115 
VedayissÈmi 257 
VedisÈ 331 
Vedesi 115 
VedhaÑ 328 
VedhaverÈ 278 
VepulaÑ 170 
Veyyagghe 272 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VeyyÈvaÔikaÑ 101 
VeraÑ 28 
VesÈrajjatidaÓÉako 148 
VessavaÓaÑ 168 
VessÈnaraÑ 50 
VeÄuriyakarodÈyo 178 
Vossaggavibha~gaÑ 65 
VohÈraÑ 117 

[ Sa ] 
SaÑ 107, 198 
SaÑyato 198 
SaÑvidhetvÈna 207 
SaÑvibhÈgapaÔicchado 147 
SaÑvibhÈgÊ 189 
SaÑvutindriyo 197 
SaÑvesanÈkÈle 332, 340 
SaÑsayo 260 
SaÑsaraÑ 114 
SaÑsÈdiyÈ 306 
Sa-indakÈ 353 
Sa-upÈdheyyaÑ 254 
SakaÑ 305 
SakiÑ 303 
SakuÓÈ 343 
SakuÓÈnaÑ 344 
SakuÓÊ 383 
Sake 274 
SakkaccaÑ 190 
Sakhiyo 120 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Sakhilo 189 
SaguÄÈni 297 
SaggaÑ 387 
SaggakÈmÈ 102 
SaggakÈmena 87 
SaggÈ 316 
SaggÈtimÈno 125 
SaggÈna 74 
Sa~khÈ 186, 370 
Sa~khÈtÈ 189 
Sa~khubhitaÑ 58 
Sa~gati 117 
Sa~gamaÑ 121 
Sa~gahetÈ 189 
Sa~gaho 188 
Sa~gÊtiyova 303 
SaccaÑ 58 
SaccavÈkyasamatta~go 147 
SaccavÈdÊ 188 
SajantaÑ 44, 52 
Sajibbo 214, 227 
SajÊvavÈ 66 
SaÔhÈ 64 
SaÓateva 276 
SataÑ 227 
SatiÑ 294 
Sati 33 
Satipatodo 148 
Satena 365 
SattadhÈ 65 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SattÈ 128 
SattubhattaÑ 297, 306 
Satthena 255 
SadisaÑ 123 
SaddalÈharitÈ 310 
Saddahe 362 
Saddahesi 84 
SaddhÈya 323 
SaddhÈlobhasusa~khÈro 147 
Saddhena 363 
Sanantano 190 
SanivesanaÑ 118 
SantaÑ 126 
SantÈ 109 
SantÈnaÑ 300 
SantÈnamayaÑ 132 
SantÈpe 276 
Santika 287 
SantidhammaÑ 58 
Santu 246 
SanthatÈyutaÑ 45 
Sandati 310 
Sandissanto 198 
SandhÈpitÈ 58 
Sandhiby|he 175 
SandhÊyati 356 
SannÈhayantu 369 
SannipÈtiÑsu 384 
SappaÒÒo 123 
SappadaÔÔhaÑva 375 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Sappuriso 352 
SabbakÈmadade 162 
SabbakÈme 48 
SabbatthaÑ 25 
SabbadisÈ 346 
SabbasamantabhogÈ 133 
SabbayuddhÈnaÑ 254 
SabbavaÓÊsu 121 
SabbÈnubhÈvÊ 58 
Sabhattuno 198 
SabhÈyaÑ 181 
Sama~giÑ 164 
Sama~ginÊ 101 
Sama~gÊ 64 
SamacariyamadhiÔÔhito 116 
SamacariyÈ 149 
SamajjasmiÑ 177 
Samajjo 343 
SamaÓaÑ 154 
SamaÓabrÈhmaÓe 201 
Samadantehi 148 
Samantato 44 
Samantaparito 18 
Samantavede 65 
Samapajjatha 123 
SamayaÒÒ| 201 
Samavhayantu 239 
SamÈgate 183 
SamÈgantvÈ 294 
SamÈnamanacetasÈ 358 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SamÈnavaÓÓino 358 
SamÈno 57 
SamÈsanÈ 194 
SamÈhitÈ 290 
Samijjhatu 274 
SamiddhaÑ 381 
Samiddhena 222 
SamuddajÈ 8 
Sam|ha 78 
SamekkhiyÈna 217 
Samecca 64 
Sampakampatha 273 
SampaggaÓhÈti 198 
Sampatanti 272, 303 
SampatitaÑ 143 
Sampatite 276 
SampadÈlati 343 
SampÈkaÑ 127 
SamphaÑ 200 
SamphullÈ 33 
SambalaÑ 307 
SammatÈya 219 
SammatÈlaÒca 176 
Sammato 116, 198 
Sammaddateva 306 
SammantaÑ 27 
SammÈÒÈyena 362 
SammukhaÑ 198 
SammukhÈ 223 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Sammodi 111 
SamhÈ 272 
SaraÑ 128, 346 
SaraÓaÑ 64 
Sarassa 336 
SarÈmi 130 
SarÊradÈhÈ 57 
Sare 115 
Saro 126, 301 
SasakaÓÔakÈ 177 
SasuraÑ 220 
Sasol|kÈ 348 
SavÈlabÊjaniÑ 254 
SahassagghaÑ 365 
SahatthipaÑ 254 
Sahassanettassa 18 
SahassabÈhu 48 
SahÈ 168 
Sahitabbato 297 
SahituÑ 200 
SÈkhÈ 239 
SÈkhÈpattasamÊritÈ 303 
SÈkhÈsu 208 
SÈgarantaÑ 50 
SÈtaputtÈ 129 
SÈtave 125, 128 
SÈthabbanaÑ 254 
SÈduÑ 189 
SÈdhunarassa 217 
SÈmaggipekkhamÈno 222 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SÈmasamasundarehi 93 
SÈmÈ 348 
SÈmikasantike 350 
SÈyaÑ 45 
SÈyamÈgatÈ 345 
SÈrathi 149 
SÈlukaÑ 347 
SÈvaÑ 32 
SÈvehi 78 
SÈsapo 314 
SÈhasaÑ 185 
SÈÄiyanigghoso 92 
Sikhino 78 
Si~ghÈÔakÈ 306 
Si~ghÈÔake 175 
SiÒca 367 
SiÒcituÑ 374 
SitÈ 318 
SindhavÈ 110 
SindhuyÈ 263 
SippavÈ 200 
SippavÈdena 40 
SiraÑ 46, 114 
SirÊnigguÓÉÊ 312 
SilÈbhuno 40 
SilÈmayÈ 168 
SilÈsani 141 
Siluttassa 40 
SivÈya 268, 276 
SivikaÒÒÈ 271, 380 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SivikÈya 285 
Sivimaggena 280 
Sivisuttamo 367 
SivÊ 255 
SÊlaÑ 116 
SÊlamayÈ 239 
SÊlavÈ 189 
SÊlasaÑvaranandhano 147 
SÊsakÈ 313 
SÊsapÈvaraÓÈni 312 
SÊhÈ 316 
SÊhova 290 
SukkacchavÊ 278 
SukkamaÔÔhaparivÈraÑ 110 
Sukhavacchite 326 
SukhasaÑvÈso 200 
SukhiÑ 58 
SukhedhitÈ 69 
SukhesinaÑ 19 
SuggatiÑ 127 
Su~kiyaÑ 164 
Suci 116 
SuciÓÓaÑ 133 
SucodayantaÑ 142 
Sujjhanti 28 
SuÓisaÑ 193 
SuÓopi 316 
SuÓhÈ 374 
SutanuÑ 216 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 427 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SutÈdhÈro 190 
Suto 109 
SuttaÑ 382 
SuttavajjaÑ 382 
SuttÈ 344 
SutvÈna 276 
SudaÉÉhagattaÑ 142 
SudassanakaniÔÔho 15 
Suduggato 116 
Suddhi 114 
SunimmitÈ 18 
SunettaÑ 193 
Supatitthe 336 
SupÈkÈraÑ 175 
SuppaÔiyÈdito 196 
SubhagamÈnino 278 
SubhÈsitaÑ 187 
SumanÈ 314, 381 
Sumedho 157 
Sumbhati 329 
Suyyare 303 
Surato 189 
SurÈmaÑsapabodhane 246 
SuvakokilÈ 318 
Suva~gaÓaÑ 170 
SuvaÓÓakhacite 120 
SuvaÓÓacitapakkhare 369 
SuvaÓÓapÊÄakÈkiÓÓaÑ 69 
SuvaÓÓavikatÈ 69 
SuvaÓÓahaliddiÑ 347 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Suvammino 385 
SusaÒÒÈ 272 
Susevitehi 136 
Sussati 28 
SusseyyuÑ 57 
Suhadajjane 195 
Suhadehi 204 
S|kena 198 
S|tamÈgadhavaÓÓite 246 
S|dÈ 57 
S|de 176 
Setageru 312 
SetacchattaÑ 110 
Setacchik|ÔÈ 318 
SetapÈrisÈ 312 
SetabÊjanÊ 110 
Setaratho 110 
Setasogandhikehi 290, 311 
SetassÈ 110 
SetÈ 110, 179, 310 
Seti 303 
SenaÑ 239 
SenÈpatÊkule 115 
Seniyo 374 
Senti 207 
Seyyasi 382 
Selesu 208 
SevÈlasÊsakÈ 313 
SokajjhÈyikÈ 370 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SokÈ 294 
SoÓasi~gÈlÈ 316 
SoÓÉikate 10 
SoÓÉe 176 
SoÓÓavÈlukasanthatÈ 177 
Sobbhesu 9 
Sobhati 18 
SobhiyÈ 176 
SomayÈgena 51 
SomarukkhÈ 305 
SovaÓÓadhuvapupphitÈ 168 
SovaÓÓaratanehi 168 
SovaÓÓavikatÈ 92 

[ Ha ] 
HaÑsÈ 318 
HaÒÒe 113 
HaÔÔhaÑ 108 
HaÔÔhena 229 
HatachÈpÈ 268 
HatachÈpÈva 34 
HatthaÑ 228 
HatthagataÑ 27, 32 
HatthagatÈmiva 367 
HatthasaÒÒamapakkharo 147 
HatthikÈ 331, 348 
Hatthikkhandhehi 369 
HatthigavÈssachanno 239 
HatthinaÑ 254 
HatthinÈ 365 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ha ] 
HatthinÈge 253 
Hatthivaradhuragate 90 
Hatthe 255 
HadayaÑ 160, 329 
Hananti 141 
HanÈtu 328 
HantÈ 64 
Hanti 99 
Handa 33 
Haritakeso 329 
HaritasaddalaÑ 45 
HaritÈyuto 314 
HarituttamÈ 18 
HaliddÈ 180 
Hasiyanti 371 
HasulÈ 272 
HassaÑ 58 
HÈpito 349 
HÈrahÈrinÊ 371 
HÈsayantÈ 68 
HÈhiti 268 
HiÑsÈ 307 
Hi 102 
Hi~kÈro 305 
Hi~gujÈlikÈ 313 
HitaccÈgÊ 28 
HitvÈ 95 
HimaÑ 42 
HimavaÑva 170 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ha ] 
HiraÒÒavatÊ 168 
HeÔhento 128 
Hetu 237 
HetunÈ 321 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ha ] 
HemajÈlÈva 314 
HemaÒca 382 
HemantikÈ 311 
HotuÑ 133



  

 



  

JÈtakaÔÔhakathÈya sattamabhÈge 
 

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AkÈro nipÈtamattaÑ 239, 332 
Akkosakammassa phalaÑ 294 
Akhattiyo rajjaÑ nÈma na 
   labheyya 58 
AggamahesibhÈvo 246 
A~gapariccÈga 333 
A~gehi dvÊhi mutto 
   nÈma natthi 35 
AcetanakammaÑ nÈma 
   akusalaÑ na hoti 22-3 
Accayo maÑ bhante 72 
AÒjanagiri 162 
AnagghÈni cha, satta 252 
Animmito sayaÑ hutvÈ 
   attanÈva nimmitaÑ 
   vanditÈ bhaveyya 58 
AnugÈmikanidhi 260 
Anujumaggo kuÔilo 
   apÈyameva neti 148 
AnunnatakucchitÈ 246 
AnuyÈyÊ 219 
AparagoyÈnadÊpa 179 
ApalitabhÈvo 246 
AppapuÒÒÈnaÑ 
   nÈnucchavikatÈ 12, 17 
AbrÈhmaÓopi mantapadÈni 
   na sikkheyya 58 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A - Œ ] 
Abhiseka-udakassa 
   abhisiÒcanaÑ 380 
Abh|tameva tesaÑ vacanaÑ 
   sabbathÈpi 63 
ArÈjakaÑ rajjaÑ nÈma na 
   saÓÔhÈti 3 
AriyÈnaÑ dassanaÑ sÈdhu 309 
ArogÈ hontu ÒÈtayo 281 
AlampÈyanamanto anaggho 23 
AlambatthanatÈ 246 
AsÈmikÈya itthiyÈ 
   avamaÒÒanÈkÈrÈ 278 
AssamapadaÑ 
   sakkadattiyaÑ 303, 360 
Assamapadassa guÓÈ 318 
ŒjÊvakassa micchÈdassanaÑ 119 
Œnandabheri 104 
ŒyÈgavatth|ni 53 

[ I ] 
ItthiyÈ gÊtasaddo 162 
ItthÊ jÈnanti mÈyaÑ nÈma 323 
ItthÊnaÑ uttamalakkhaÓÈni 
   catusaÔÔhi 77 
ItthÊnaÑ mukhavaÓÓassa 
   pasÈdanÈni tÊÓi 121 
ItthÊ nÈma brahmacariyassa 
   malaÑ 292 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ I ] 
IdaÑ me dÈnaÑ sabbaÒÒuta- 
   ÒÒÈÓappaÔivedhassa 
   paccayo hotu 356 
IsÊnaÑ vesÈ 134-5, 291 

[ U - E ] 
Ujumagga, kummaggÈnaÑ 
   visesÈ 148 
UÒchÈcariyÈya amhÈkaÑ 
   jÊvitaÑ nÈma kicchaÑ 375 
Utuyo cha 296 
Uttarakuru 179 
Udakassa pÈtanaÑ 252, 326, 355 
Uposathadivasassa kammÈni 1 
Uposathassa a~gÈni cattÈri 13, 29 
UssadanirayÈ soÄasa 125 
Ekasattopi lokadhammehi 
   muttako nÈma natthi 67 

[ Ka ] 
Kacchapassa kammakÈraÓÈni 
   paÒca 5 
Kacchapassa 
   musÈvÈdabhaÓanaÑ 5, 6 
KaÒcanajÈlaÑ 252 
KaÓikÈrÈ dve 314 
KaÓÉambarukkha 241 
KaÓhÈjinÈ 250 
Katikavatta 319 
KambojaraÔÔhavÈsÊnaÑ  
  bah|naÑ anariyÈnaÑ dhammÈ 59 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KammaÑ pana vipÈkaÑ adatvÈ 
   na nassati 132 
KammassakÈ 133 
KaliggÈha, kaÔaggÈhÈnaÑ 
   visesÈ 56 
KalyÈÓamitt|pasevanÈya 
   guÓÈ 126 
KÈla, samayÈnaÑ visesÈ 201 
KÈÄakesÈ bhamarapattavaÓÓÈ 367 
KÈÄÈgiri saÔÔhiyojanubbedho 237 
KikiraÒÒo dhÊtaro satta 243 
Kima~gaÑpana mayaÑyeva 
   paradhanena jÊvikaÑ 
   kappema 17 
KutumpadindimÈni 370 
KumÈra, kumÈrikÈnaÑ 
   pothanaÑ 327 
KulasantakaÑ setacchattaÑ 
   paÔicchatha 378 
KulÈlacakka 281 
KoÒco 191 
KoÔumbararaÔÔha 268 

[ Kha - Ga - Gha ] 
KhomaraÔÔha 268 
GandhÈraraÔÔha 268 
GoÔaviso vuccati 
   pacchÈbandho 113 
GodhÈ 370 
GharÈvÈsapaÒhÈ 188 

 



 LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 433 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ca ] 
CakkavattiraÒÒo paribhoga- 
   maÓi sabbakÈmadado 237 
CakkavattiraÒÒo paribhoga- 
   maÓiratanaÑ atthi  
   Vepullapabbatantare 170 
CaÓÉÈlassa veso 102 
CandanacuÓÓap|jÈya phalaÑ 244 
CÈpasatÈni paÒca 48 

[ Cha - Ja ] 
Chattassa ussÈpanaÑ 247 
Chavivibh|sÈ 154 
JambudÊpa 179 
JÈlÈni tÊÓi 252 
JÈlÊkumÈra 250 
JitaÑ me 183 
JÊvamÈne mayhaÑ 
   vuÉÉhi nÈma natthi 211 
JÊvitaÑ amhÈkaÑ 
   natthi tena vinÈ 210 
JÊvitapariccÈga 333 
J|jakassa maraÓatÈ 370 
J|jakassa sayanaÑ viÔapantare 360 
J|tagÊtassa gÈyanaÑ 182 
Jetuttaranagarato MÈtula- 
   nagaraÑ tiÑsayojanaÑ 284 
Jetuttaranagarato yÈva 
   Va~kapabbatÈ aÔÔhusabha- 
   vatthÈro Ègamanamaggo 369, 
 385 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ ©a ] 
©ÈtakÈnaÑ vandanÈ 241-2 
©ÈtapariÒÒÈ 155 
©Ètayo na vandanti maÑ 241 

[ Ta ] 
TathÈgato paÒÒavÈ 
   parappavÈdamaddanoyeva 151 
TÈpasavijjÈdharÈdayo 
   vanacarakÈ vicaranti 
   himavante 345 
TÊraÓapariÒÒÈ 155 
T|riyÈni cattÈri 370 

[ Da ] 
DakkhiÓa 179 
DÈnato uttaritaraÑ patiÔÔhÈ 
   nÈma natthi 260 
DÈnadhammo ariya- 
   dhammassa paccayo 358 
DÈnasÈlÈyo cha 247, 250 
DÈsÈ cattÈro 186 
DiÔÔhijÈlassa bhindanaÑ 149 
DindimÈni 370 
DibbattabhÈvassa 
   pÈtubhavanaÑ 16 
Dibbaphassa 11 
DisÈ dasa 338, 346 
DÊpÈ cattÈro 179 
DevatÈsa~gaha 361 
DevalokuppattikÈraÓassa 
   karaÓaÑ 13 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da - Dha ] 
DevÈnaÑ kesamassukaraÓaÑ 
   nÈma natthi 168 
Devo lokassa apacito 58 
DhanapariccÈga 333 
DhammakathÈya dohaÄo 216 
DhammakÈma 190 
DhÊro attÈnaÑ sevamÈnaÑ 
   dhÊrameva karoti 126 

[ Na ] 
NakÈro pucchanattho 65 
NagaravÈsÊnaÑ supinassa 
   kathanaÑ 238 
Namo te atthu 244 
NÈgabhavanaÑ ala~katadeva- 
   nagaraÑ viya 11 
NÈgabhavanaÑ 
   paÒcayojanasatikaÑ 12 
NÈgabhavanaÑ samuddassa 
   heÔÔhimaÑ 2 
NÈgabhavana 29 
NÈgolokanassa a~gÈni dve 37 
NÈrÊnaÑ uppannaÑ dohaÄaÑ 
   alabhitvÈ gabbho sussitvÈ 
   nassati 95 
NÈÄisa~khÈ 370 
NiyaÑputtaÑ 8 
NÊcavutti 189 
NÊlanettatÈ 246 
NÊlabhamukatÈ 246 

[ Pa ] 
PacchÈnutappaÑ nÈma 
   na sataÑ dhammo 333 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PaÔisanthÈrassa karaÓaÑ 224 
PaÓÊtajjhÈsaya 357 
PaÓÉitassa ovÈdo 240 
PanthasakuÓassa yajanaÑ 301 
PabbajjÈya anujÈnÈpanaÑ 274 
PabbajitabhÈvassa 
   asallakkhaÓaÑ 351 
PayÈgatitthe pÈpapavÈhanassa 
   karaÓaÑ 43 
ParadÈragamanassa nissando 129, 
 132 
PariÒÒÈ tisso 155 
ParivadentikÈ 370 
Pala 280 
PasÈdhanaÑ mama sarÊrÈ mÈ 
   vigataÑ hotu 243 
PahÈnapariÒÒÈ 155 
PÈÔihÈriyaÑ yamakapÈÔi- 
   hÈriyasadisaÑ 241 
PÈp|pasevanÈya dosÈ 126 
PÈsÈdÈ tayo tiÓÓaÑ ut|naÑ 
   atthÈya 191 
PÈsÈdo sattabh|miko 365 
Piyaketo 191 
PiyabhariyÈya dÈnaÑ 355 
PuÓÓako VessavaÓamahÈ- 
   rÈjassa bhÈgineyyo 162 
PuttaghÈtayaÒÒa 85 
PuttadhÊtÈhi katakammaÑ 
   mÈtÈpit|naÑ na 
   vipÈkaÑ deti 133 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PuttapaÔilÈbho 246 
PuttapariccÈga 333 
Puttena sahajÈtÈ saÔÔhisa- 
   hassÈ amaccÈ 369 
PupphÈnaÑ gandho 313 
PubbanimittÈni paÒca 244 
PubbavidehadÊpa 179 
Pubbe katapuÒÒassa nissando 125 
Pubbe sutameva mayÈ, ajja 
   pana paccakkhato diÔÔhaÑ 123 
PurisadosÈ aÔÔhÈrasa 320, 
 328-9 
Pokkharavassa 241-2, 377 
PorÈÓakapaÓÉitÈ anÈcari- 
   yÈpi uposathaÑ kariÑsu- 
   yeva 1 
PorÈÓakarÈj|naÑ paveÓi- 
   dhammo 263 

[ Pha - Ba ] 
Phussati bhadde te dasa 
   vare dammi 244 
BandhanÈ mokkho ghosito 
   sabbasattÈnaÑ 386 
BÈrÈÓasÊ dvÈdasayonikÈ 4 
BÊjakakamma 122 
Buddhassa mÈtÈ bhaveyyaÑ 
   anÈgate 243 
Bodhisattassa apasÈdanaÑ 324 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ba ] 
Bodhisattassa 
   puÒÒÈnubhÈvo 248 
Bodhisattassa balavasoko 331 
Bodhisattassa varo 359 
BodhisattÈnaÑ paveÓi 333 
BrahmacariyavÈso nÈma 
   dukkaro 20 
BrahmunÈva nimmitehi 
   bhavitabbanti tehipi tava 59 
BrÈhmaÓassa avajjha- 
   kÈraÓÈni tÊÓi 46 
BrÈhmaÓÈnaÒhi vedavidhÈnena 
   yaÒÒayajanaÑ nÈma anariya- 
   sammataÑ na saggÈvahaÑ 53 
BrÈhmaÓÈnaÑ vacanaÑ 
   paÓÉitÈnaÑ na 
   nijjhÈnakkhamaÑ 58 
BrÈhmaÓÈ nÈma kerÈÔikÈ ceva 
   nikkaruÓÈ ca 64 
BrÈhmaÓÈ nÈma jeÔÔhakÈ 
   imasmiÑ loke 49 
BrÈhmaÓÈ nÈma pÈpaÑ katvÈ 
   yaÒÒena sujjhanti 28 
BrÈhmaÓÈ nÈma mahÈnubhÈvÈ 52 
BrÈhmaÓÈpi karonti kasigo- 
   rakkhÈdikammÈni 67 
BrÈhmaÓÈva seÔÔhÈti 
   vacanaÑ micchÈ 65-6 

[ Bha ] 
BhagavÈ so mahiddhiko 72 
BhariyapariccÈga 333 



436 JÈtakaÔÔhakathÈya sattamabhÈge 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MaÑsavibh|sÈ 154 
Maggassa ala~kÈrakaraÓaÑ 369 
Ma~galahatthino gata- 
   gataÔÔhÈne devo vassi 250-1 
MajjadÈnaÑ nÈma nipphalaÑ 271 
MaÓijÈlaÑ 252 
MaÓiratanassa mahÈnubhÈvo 174 
MaÓi sabbakÈmadado 20-1, 23 
Matakabhatta 202 
MaddideviyÈ ekarattiÑ 
   vicaritaÔÔhÈnaÑ 
   pannarasayojanamattaÑ 350 
MaddÊ addasa supinaÑ 
   pacc|sakÈle 319 
MaddÊ sabbÈla~kÈra- 
   paÔimaÓÉitÈ 382-3 
ManussajÈtika 4 
ManussÈnaÑ pabbajitÈ garuno 
   ceva Èdeyyavacano ca 134 
ManussÈnaÒhi pabbajitÈ piyÈ 
   manÈpÈ 36 
Manomayasindhava 162, 166 
ManorathÈ matthakaÑ 
   pÈpuÓissanti sabbe te 360 
ManoharaÑ maÓiratanaÑ 171, 173 
May|ro 191 
MaraÓasamaye ÈpÈtha- 
   kammassa balavatÈ 114 
MarÊcidhammaÑ vedattayaÑ 56 
MasakkasÈra 170 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MahÈdÈnaÑ sattasatakaÑ 259, 
 271-2 
MahÈnirayÈ aÔÔha 125 
MahÈpathavÊ catunahutÈ- 
   dhikadviyojanasata- 
   sahassabahalÈ 249, 326 
MahÈpariccÈgÈ paÒca 333 
MahÈmigÈ dve 316 
MahÈsattassa ÈnubhÈvo 139, 
 208, 283-4 
MahÈsattassa ca vimalÈya ca 
   vacanappaÔivacanagÈthÈ 229 
MahÈsattassa cintanaÑ 249 
Mahasattassa mettÈnubhÈvo 292 
MahÈsattassa lomahaÑ- 
   sanamattampi nÈhosi 212 
MahÈsattassa vilÈpagÈthÈ 331 
MahÈsattassa visuddhimaggo 144 
MahÈsatto jÈtamatteyeva 
   mÈtarÈ saddhiÑ kathesi 
   tÊsu ÔhÈnesu 248 
MÈtÈpit|naÑ hadayaÑ nÈma 
   puttesu mudukaÑ hoti 329 
MÈtÈpit|naÑ katakammaÑ 
   puttadhÊtÈnaÑ 
   na vipÈkaÑ deti 133 
MÈtugÈmo nÈma dÈnassa 
   antarÈyakaro 318 
MÈ dassayittha catunnaÑ 
   puggalÈnaÑ 9 
MÈyÈ na vaÒcenti paÒÒaÑ 57 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MigapotikÈ ekavassikÈ 
   nÊlanettÈ 245 
MigÈ tayo 316 
MicchÈgÈha 63 
MittadubbhÊ vuÉÉhighÈtako 57 
MuÔÔhisa~khÈ 370 
MuttajÈlaÑ 252 
MeÓÉasi~gamahÈdhanu 71 
MettacittaÑ dÈnato 
   atirekataraÑ puÒÒaÑ 227 

[ Ya ] 
YajakayaÒÒena saggamaggo 
   nÈma natthi 79 
Yajanassa sÊlaÑ 47 
YaÒÒÈvÈÔe vaÔiyÈ 
   parikkhepanaÑ 
   nÈma cÈrittaÑ 76 
YamaraÒÒo ÈÓÈpavatti- 
   ÔÔhÈnaÑ 274 
Yamassa vacanakarÈ 
   nirayapÈlÈ 142 
Yaso nÈma vipatti- 
   pariyosÈno 195, 205 
YÈyÊ 219 

[ Ra ] 
RaÒÒo varapotthakattharaÓaÑ 180 
Ratanamattassa 
   paÔikkamanaÑ 208 
RÈjasevako nÈma madatthÈya 
   suraÑ na piveyya 198 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ra ] 

RÈjÈno aputtakÈ anÈthÈ nÈma 84 

RÈjÈno cha 145 

RÈjÈsanaÑ samussitase- 

   tacchattaÑ 257 

Rukkhap|jÈya karaÓaÑ 239 

[ La ] 

LaÒjÈnaÑ gahaÓaÑ 73 

Luddakammassa ÈdÊnavÈ 141 

Lokantaraniraya 125 

Lokassa palobhanaÑ 64 

LokÈyatika 189 

Loke sandiÔÔhikÈ vaÒcanÈ esÈ 65 

Loko nimmito 

   mahÈbrahmunÈ 47-8 

Lokyanti lokasammataÑ 44 

[ Va ] 

Va-kÈro nipÈtamattova 276 

Va~kapabbatakucchimhi 

   vasiÑsu cattÈro khattiyÈ 291-2 

VajjhappamocanasamatthatÈ 246 

VaÔaÑsakÈ tayo 252 

VarÈ dasa 246 

VÈdÈnaÑ bhindanaÑ 53, 63 

Vijayuttarasa~kha 104 

VidhurapaÓÉitassa ovÈdo 152 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
Vidhuro jÊvitahetupi 
   musÈvÈdaÑ na bhaÓati 185-6 
VibhÈvÊ 211 
Vibh|sÈ dve 154 
VimalÈya dohaÄo 159, 160 
VedÈ tayo 64 
VedÈdhigamanÈni nÈma 
   dhÊrÈnaÑ parÈjayasa~khÈto 
   kaliggÈho 56 
VedÈ na tÈÓatthÈya bhavanti    
  narassa 57 
Vessantara 248 
VessantararaÒÒo patthanÈ 273 
Vessantaro dÈnÈbhirato 250 

[ Sa ] 
SaggaÑ gacchantÈ nÈma  
  atidÈnaÑ dadanti 74 
Sa~khÈ dve 370 
Sa~gaho catubbidho 188-9 
Sa~gÊtiyo nÈnÈsakuÓÈnaÑ 303 
Saccasamo avassayo 
   nÈma natthi loke 186 
Sattaratanavassassa 
   vassÈpanaÑ 386 
SattÈ nÈma bhaye uppanne 
   attÈnameva rakkhanti 325 
SattÈ sujjhanti 
   sakammunÈ eva 128 
Satte sodhetuÑ samattho nÈma     
  natthi aÒÒatra saÑsÈrÈ 114-6 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 

SaddhÈpabbajita 2 

Sapattiroso nÈma bhÈriyo 4 

SappaÒÒÈnaÑ kÈraÓÈni 123 

Sappurisassa dÈnaÑ 352 

Sappurisehi ekaÔÔhÈne 

   samÈgamo sukho 223 

Sappo sappo 10 

SabbakÈmaduharathopamÈ 

   dhammadesanÈ 146, 149 

Sabbakiccesu paggahitatulÈ 

   viya samo bhaveyya 196 

SabbacatukkayaÒÒa 57-8 

SabbaÒÒutaÒÒÈÓameva 

   piyataraÑ puttehi me 

   sahassaguÓena 326-7 

SabbaÒÒutaÒÒÈÓassa idaÑ 

   me paccayo hotu 273 

SamaÓa 153, 157 

SamÈdinnuposathÈ janÈ cattÈro 153 

SamuddajÈ 3 

SamuddajÈ kÈlamakÈsi 

   nÈgabhavaneyeva 69 

Samuddo apeyyo loÓodako 52 

SÈkiyÈ mÈnajÈtikÈ 241 

SÈdhunaradhammÈ cattÈro 217-9 

 



 LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 439 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SÊlaÑ kassa mahantaÑ 153 
SÊlÈnaÑ viggaho 155 
SukhitÈ hotha nidukkhÈ 281 
SukhumacchavibhÈvo 246 
Sucaritadhammo tividho 358 
Sucaritassa vipÈko 225-6 
SudinnaÑ nÈma te dÈnaÑ 353 
SupaÓÓassa mahabbalatÈ 22 
SumanÈ dve 314 
Sususadda 9 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa - Ha ] 
SeÔÔhapabbajitÈnaÑ vesÈ 303 
SomayÈga 51 
Hatthipotako sabba- 
   seto 249, 250 
Hatthili~gasakuÓÈ nÈma atthi 
   Himavantapadese 344 
HandÈti vavassaggatthe 
   nipÈto 33 
Himavantassa vaÓÓanÈ 263 
HiraÒÒavatÊ 168



  

 



   

JÈtakaÔÔhakathÈya sattamabhÈge 
 

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A - Œ ] 
A~garaÔÔha 152, 173, 226 
A~garÈjÈ 170 
A~gati (rÈjÈ) 122, 131 
Accuta (tÈpasa) 307, 317-8 
AÒjanagiri (pabbata) 248 
AjamukhÊ (nÈginÊ) 36, 41, 70 
AjÈtasattu 71 
AÔÔhaka (rÈjÈ) 144-5 
Anuruddhatthera 240, 387 
AparagoyÈna (dÊpa) 179 
AmittatÈpana (brÈhmaÓÊ) 292, 
 297, 380, 387 
AriÔÔha (nÈgarÈjaputta) 12 
AlampÈyana (brÈhmaÓa) 24, 26-7, 
 29, 30-1, 36-7, 39 
AlÈta (amacca) 106-7-8, 149 
Œnandatthera 70, 149, 240 
ŒraÒjaragiri 258 

[ I - U ] 
Indapattha (nagara) 151 
IrandhatÊ (nÈgakaÒÒÈ) 160, 163, 
 165, 167, 233, 235, 237 
Uttarakuru (dÊpa) 179 
UdÈyitthera 241 
UddÈlarukkha 305 
UpakÈÄa (niraya) 141 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U - E ] 
UpasenÈ (rÈjadhÊtÈ) 77 
UppalavaÓÓÈ 70, 104, 240, 243, 
 387 
Uruvelakassapa 105, 149 
Usindara (rÈjÈ) 144-5 
EkarÈjÈ (rÈjÈ) 73 

[ Ka ] 
KaÓÉamba (rukkha) 241 
KaÓhÈjinÈ (rÈjadhÊtÈ) 250, 
 308, 323, 380, 387 
Kadambarukkha 312 
Kapilavatthu (nagara) 241 
Kambalassatara (nÈga) 8 
Kassapa (Buddha) 104, 114, 116 
KÈkola (niraya) 140 
KÈÓÈriÔÔha (nÈgarÈjaputta) 12, 
 35, 43, 47, 70 
KÈlacampÈnagara 152, 173, 226 
KÈli~garaÔÔha 250, 292, 361 
KÈÄa (niraya) 141 
KÈÄagiri (pabbata) 209, 211, 
 217, 237 
KÈÄadevala 241 
KÈÄapabbata 151, 162 
KikirÈjÈ 243 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KicchikÈra (rukkha) 312 
KuÔaji (rukkha) 305 
Kumbhira (yakkha) 171 
KururaÔÔha 151, 233 
Kuvera (devarÈjÈ) 168 
KekakebhirÈjÈ 181 
KetumatÊ (nadÊ) 290 
KokilÈ (rÈjadhÊtÈ) 77 
KontimÈrÈ (nadÊ) 258, 284 
Korabya (kumÈra) 152 
Koliya (rukkha) 168 
KoviÄÈra (rukkha) 305 
KosambÊ (nagara) 127, 130-1 

[ Kha ] 
KhaÓÉahÈla (brÈhmaÓa) 73-4, 
 80-1, 83-4-5, 88, 104 
Khema (migadÈya-uyyÈna) 242 
KhemÈtherÊ 243 

[ Ga - Ca ] 
GandhamÈdana (pabbata) 290, 303 
Gijjha (pabbata) 55 
Gijjhak|Ôa (pabbata) 71 
GuÓa 149 
GotamÊdevÊ (aggamahesÊ) 76, 
 93, 104 
GotamÊtherÊ 243 
Candaka (pÈsÈda) 118-9, 120 
CandakumÈra (uparÈjÈ) 73, 76, 
 79, 81-2, 86-7, 89, 103-4 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ca ] 
CandÈ (aggamahesÊ) 97, 100, 104 
CiÒcamÈÓavikÈ 387 
Cittac|Äa (kacchapa) 5, 6, 7 
Cetaputta (migaluddaka) 290, 300- 
 1-2, 306, 387 
CetaraÔÔha 284, 287 

[ Cha - Ja ] 
Channa (amacca) 240, 387 
JambudÊpa (dÊpa) 179 
Javana (devaputta) 131 
JÈlikumÈra 250, 308, 319, 
 323, 371, 380, 387 
Jinaka (devaputta) 169 
J|jaka (brÈhmaÓa) 292, 306, 
 308, 318-9, 321, 323, 360, 
 387 
Jetavana (vihÈra) 1, 151 
Jetuttara (nagara) 242, 249, 
 250-1, 253, 284, 230, 
 361, 369, 385 

[ Da - Dha ] 
Datta (nÈgarÈjaputta) 12 
Dassana (raÔÔha) 131 
DunniviÔÔha (brÈhmaÓagÈma) 
 284, 292 
Devadatta 70-1-2-3, 104, 149, 
 387 
DhataraÔÔha (nÈgarÈjÈ) 5, 6, 
 10-1-2, 144-5 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Dha - Na ] 
DhanaÒcayakorabya (rÈjÈ) 151-2, 
 158-9, 166, 169, 227, 240 
DhammadinnÈtherÊ 243 
DhammapÈla (kumÈra) 193-4 
Nandana (vana) 132 
Nandanavana (uyyÈna) 244 
NandÈ (pokkharaÓÊ) 121 
NandÈ (rÈjadhÊtÈ) 77 
NaÄiniya (rÈjadhÈnÊ) 221 
NÈrada (brahmÈ) 105, 135-6 
NÈÄika (pabbata) 291 
Nigrodha (rukkha) 13, 22 
NigrodhÈrÈma (vihÈra) 241 

[ Pa - Pha ] 
Paccayagaja 249 
PaÒcÈla (rÈjÈ) 181 
PaÔÈcÈrÈ (therÊ) 243 
PuÓÓaka (yakkhasenÈpati) 151, 
 16-2-3-4-5-6-7, 169, 
 170-1, 180-1-2-3-4-5, 
 201 
PupphavatÊ (nagara) 73 
Pubbavideha (dÊpa) 173 
Phalliya (rukkha) 305 
PhussatÊ (rÈjadhÊtÈ) 242, 244, 
 247, 264 
PhussatÊdevÊ (aggamahesÊ) 373, 
 376-7, 381 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ba - Bha ] 
BandhumatÊ (nagara) 242 
BÈrÈÓasÊ (nagara) 2, 9, 23, 151 
BÈrÈÓasÊ (rÈjÈ) 5 
BÊjaka 149 
Brahmadatta (kumÈra) 3 
Brahmadatta (rÈjÈ) 2, 42 
Bhaddajitthera 149 
Bhaddasena (rÈjaputta) 76, 104 
BhÈgÊrathÊ (ga~gÈ) 52 
Bh|ridatta (nÈgarÈjaputta) 13, 17, 
 19, 20-1, 23-4, 27-8, 33-4 
BhogavatÊ (rÈjadhÈnÊ) 168 

[ Ma ] 
Magadha (rÈjÈ) 105, 128, 131 
MaccharÈjÈ 180 
MaddarÈjÈ 181, 247 
MaddÊ (rÈjadhÊtÈ) 250 
MaddÊdevÊ (aggamahesÊ) 33, 259, 
 260, 273-4-5, 278-9, 
 280-1, 318-9-ÈdipiÔÔhesu 
Manomayasindhava (assa) 162, 
 201 
MasakkasÈra (sakkabhavana) 170 
MahÈnigrodha (rukkha) 305 
MahÈmÈyÈdevÊ (BuddhamÈtÈ) 
 104, 243 
MahÈsenagutta 259 
MÈnusinÊ (sakuÓÊ) 383 
MigadÈya (vihÈra) 243 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MigÈjina (uyyÈna) 152 
MithilÈ (nagara) 106, 115 
Mucalinda (sara) 49, 291, 
 310, 371 
MuditÈ (rÈjadhÊtÈ) 77 
MoggallÈna 70, 104, 149, 240 

[ Ya - Ra ] 
YamunÈ (nadÊ) 2, 6, 13, 16 
YÈmataggi (rÈjÈ) 144-5 
RativaÉÉhana (pÈsÈda) 121 
RÈjagaha (nagara) 128, 170 
RÈjarukkha 305 
RÈma (rÈjaputta) 340 
RÈhula (kumÈra) 240, 387 
RÈhulamÈtÈ 387 
RucÈ (rÈjadhÊtÈ) 106, 123, 
 131, 133-4-5, 149 
Roruva (mahÈniraya) 129 

[ La - Va ] 
LaÔÔhivana (uyyÈna) 105 
Labujarukkha 305 
Lokantara (niraya) 140 
Va~kapabbata 281, 283, 291, 298, 
 326, 369, 385 
VajjiraÔÔha 130-1 
Vayanarukkha 312 
VaruÓa (nÈgarÈjÈ) 8, 152-3, 
 158, 163-4, 216, 232 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VasavattÊ (rÈjÈ) 73 
Vasula (kumÈra) 87, 99, 104 
VÈmagotta (rÈjaputta) 76, 104 
VÈraÓarukkha 312 
Vijaya (amacca) 106-7-8, 149 
VideharaÔÔha 106 
VidhurapaÓÉita 151, 159, 160, 
 162-3, 165, 169, 186, 
 189, 190, 206 
VipassÊ (Buddha) 242, 244 
VimalÈdevÊ (nÈgamahesÊ) 159, 
 163, 165, 211, 216, 227 
Vir|pakkha (devarÈjÈ) 13 
VisÈkhÈ 243 
VisÈÓÈ (rÈjadhÈnÊ) 168 
Vissakamma (devaputta) 291 
Vejayanta (pÈsÈda) 13, 18 
Vedeha (rÈjÈ) 118 
Vepulla (pabbata) 170, 237, 290 
VerambhavÈta 209, 237 
Vessantara (kumÈra) 248 
Vessantara (rÈjÈ) 250, 253, 
 257-8, 260, 273, 280-1, 
 285, 338 
VessavaÓa (devarÈjÈ) 169 
VessÈmitta (rÈjÈ) 144-5 

[ Sa ] 
SaÒcaya (rÈjaputta) 242, 247 
SaÒcaya (mahÈrÈjÈ) 250, 361, 
 373, 387 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SamuddajÈ (rÈjadhÊtÈ) 3, 6, 7, 
 11, 12, 42, 69 
SÈketa (nagara) 106 
SÈgarabrahmadatta (kumÈra) 3, 
 67, 69 
SÈriputta 70, 104, 149, 
 240, 387 
SÈvatthi (nagara) 1 
Siddhattha (kumÈra) 241 
Sineru (pabbata) 8, 18, 170, 
 249, 326 
Simbali (rukkha) 142 
Simbali (vana) 22 
SirimahÈmÈyÈdevÊ 387 
SivimahÈrÈjÈ 242, 245, 247 
SiviraÔÔha 65, 242 
SivirÈjÈ 144-5 
SÊtÈdevÊ (rÈjadhÊtÈ) 240 
Subhoga (nÈgakumÈra) 12, 
 35, 43-4, 47, 70 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Sudassana (nÈgakumÈra) 12, 15, 
 32-3, 36, 37-8-9 
SudhammÈ (kaÒÒÈ) 244 
Suddhodana (mahÈrÈjÈ) 241, 387 
Sunakkhatta (thera) 70, 149 
SunÈma (amacca) 106-7-8, 149 
SuvaÓÓatimba (rukkha) 305 
SuvaÓÓagiritÈla (pabbata) 284 
S|ra (vÈmagotta) 104 
S|riyakumÈra (rÈjaputta) 76, 
 89, 104 
Setagaccha (rukkha) 312 
SelakumÈrÊ (rÈjadhÊtÈ) 87 
SelÈ 104 
Sotumbara (nadÊ) 276 
Somadatta (nÈgarÈjaputta) 17 
Somadatta (brÈhmaÓa) 14, 21, 
 27, 28, 70 

[ Ha ] 
Himavanta (pabbata) 52, 326



  

 



   

JÈtakaÔÔhakathÈya sattamabhÈge 
 

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 ] 
AÑsato uggÊvaÒca = VÈmaÑsak|Ôato pacchi (Ka) 338 
AkkhiÑ bhindi = Akkhi bhindi (SyÈ) 12 
AkkhÊni = AkkhÊhi ass|ni (SÊ, I) 4 
AgamÈsi.  (   ) = (VilÈpakhaÓÉaÑ niÔÔhitaÑ) (SyÈ) 36 
AgaruphalliyÈ = Agarubhalliyo (SÊ, I) AgarubhalliyÈ (SyÈ) 304 
Aggi = AggiÑ (I) 57 
A~gaÑ = A~kaÑ (SÊ, I) 68 
A~gati = A~gÈti (SÊ) 106 
A~gena = A~kena (SÊ, I) 69 
AcetanakammaÑ = AcetanakaÑ (SÊ, I) AcetanattÈ (SyÈ) 22 
AccuggataÑ = AccutaÑ (SÊ) 78 
AcchariyÈni = PÈÔihÈriyÈni (SÊ, I) 355 
AcchivÈtiÈdayopi = AcchipÈtiÈdayopi (SyÈ) 312 
AcchivÈ sallavÈ rukkhÈ = AcchivÈ sabalÈ rukkhÈ (SÊ) AcchivÈ sibalÈ 
 rukkhÈ (I) AcchipÈ sibalÊrukkhÈ (SyÈ) 312 
Acchecchi = Accheccha (SyÈ) 157 
AjamukhÊ = AccimukhÊ (SÊ, SyÈ, I) 36 
AjÈnanakÈyeva = AjÈnanakÈlo (SÊ, I) AjÈnantÈ eva (SyÈ) 22 
AjivhavÈti = AjivhatÈti (SyÈ) 199 
AjeyyaÑ = AjiyyaÑ (SÊ) 101 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
Ajjhena-aggiÑ = AjjhenÈ aggiÑ (SÊ) AjjhenaÑ aggiÑ (SyÈ) 57 
AÒcaragiri = AÒjanÈgiri (SyÈ) ŒraÒjaragiri (SÊ, I) 284 
Atimatto = Atimaddo (Ka) 40 
AttanÈva = Parehi (Ka) 58 
Atha = AcchaÑ (SÊ, SyÈ, Ka) 365 
Atha amhe = Atha nu (SÊ, I, Ka) 84 
AdubbhakaÑ = Adr|bhakaÑ (I) AdruhataÑ (Ka) 219 
Anata-Êso = Œnata-Êso (SÊ, SyÈ) 147 
AnatthakiriyÈyaÑ saÑyojesÊti = AnatthakÈrÊ niratthakasaÑyojayÊti (SyÈ)       
  AnattakÈrÊ saÑyojesÊti (Ka) 59 
AnariyasammataÑ = AniÔÔhasammataÑ (SÊ, I) 53 
AnÈgamanÈya = AnÈgamanatÈya (SÊ, I) 96 
Anivatti = AnibbattÊ (SÊ, SyÈ, I) 360 
AnujÈnÈpetuÑ = JÈnÈpetuÑ (Ka) 169 
Anujjha~gÊti agarahita-a~gÊ = Anucca~gÊti anindita-agarahita-a~gÊ  
                                          (SÊ, SyÈ, I) 268 
AnupatamÈnÈ = AnupadamÈnÈ (Ka) AnuppattamÈnÈ (SyÈ) 336 
AnuyÈyÊ = AnuyÈti (SÊ, I) 219 
Andhanakhoti = Addhanakhoti (SÊ, SyÈ, I) 328 
AparajjhantÈ = AparajjhanakÈ (SÊ) 128 
Apaviddho = ApaviÔÔho (SyÈ, Ka) 265 
AbaddhasantÊtipi = RavaÔÔhisandhÊtipi (SyÈ) 329 
AbyÈbajjhanti = AbyÈpajjhanti (SÊ, SyÈ, I) 188 
AbhijjantyÈti abhijjantiyÈ = AbhejjantyÈti abhejjantiyÈ (SÊ, I) 279 
Abhissapinti = Abhisasinti (SyÈ, I) 347 
AbhÊtosi = Abhibhosi (SÊ, I) 172 
AmittasamÈgamanti = Amittassa gÈmantipi (Ka) 220 
AmhÈkaÑ rÈjÈnaÑ paribhavaÑ karontassa = AmhÈkaÑ 
 paribhÈsantassa (Ka) 7
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
AyaÑ = AlaÑ (SÊ) 24 
ArahÈmi = AhosiÑ (Ka) 233 
Araho = Na araho (SyÈ, Ka) 25 
AruccanakaÑ = AnanucchavikaÑ (Ka) 296 
Ala~kÈro = GhaÓÔÈ (SÊ) 252 
AlampÈyanamantaÑ = ŒlambÈyanamantaÑ (SÊ, SyÈ, I) 23 
AlampÈyano = ŒlambÈyano (SÊ, SyÈ, I) 24 
Aloloti = Alobhoti (SyÈ) 202 
AviditakammÈvadÈno = AviditakammÈpadÈno (SÊ, I) 196 
Asanthutasseva = AsaÓÔhatasseva (SyÈ) Asandhavasseva (Ka) 219 
AsÈhasikakammena = AsÈhasakammena (SÊ) 160 
AsipattÈcitÈ dumÈ = AsipattanirayÈ dukhÈ (SÊ, I) 143 
Asuko = Ko (SyÈ) 37 
AssasahassaÑ = AssasahassassÈpi (SÊ) AssasahassÈnaÑ (SyÈ) 174 
Ass|ni = Lohita-ass|ni (SyÈ, Ka) 363 
AhidassanaÑ = AbhidassanaÑ (SÊ, SyÈ, I) AhiÉaÑsanaÑ (Ka) 39 
Ahidassananti = Abhidassananti (SÊ, SyÈ, I) 39 
Aho subhÈsitaÑ mahÈsatte nÈgarehÊti = Aho suvasitaÑ mahÈsattena 
 nagaramhÊti (SÊ, SyÈ, I) 210 

  [ Œ ] 
Œgantanti ÈgacchantaÑ janaÑ = Œgantunti ÈgantukajanaÑ (SÊ, I) 
 Œgantunti apagantukajanaÑ (SyÈ) 303 
ŒgantvÈ = ŒgatÈ (SÊ, SyÈ) 79 
ŒcariÑsu = KariÑsu (SyÈ) 381 
ŒjÈnÊyevÈti = JÈtiyeti (SyÈ) 272 
ŒÓattÈ = ŒÓatte (SÊ, I) 240 
ŒnandachaÓaÑ = ChaÓaÑ (SÊ) 381 
Œnandabheri cari = ŒnandikÈ bheriÑ ÈcariÑsu (Ka) 104 



450 JÈtakaÔÔhakathÈya sattamabhÈge 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Œ ] 

ŒnayissÈmÊti = ŒdiyissÈmÊti (SÊ, I) 212 

Œpaganti udakavÈhanadiÈvaÔÔaÑ = Œpakanti ÈpagaÑ udakavÈhikaÑ 

 nadiÑ (SÊ) Œpakanti nadiÑ ÈpaÑ (I) 290 

ŒyÈhamasmÊti Èyo = AyÈhamasmÊti ayaÑ (SÊ, SyÈ, I) 232 

ŒvÈsaÑ = ŒvÈso (SÊ, SyÈ, I) 282 

ŒsÊnÈnaÑ padÈpaye = ŒsÊnÈnaÑva dÈpaye (SÊ, I) 201 

ŒsÊvisena vittako = ŒsÊvisavittako (SÊ, I) 26 

ŒsÊsaÑ = ŒsaÑ (SÊ, I) ŒsÈ (SyÈ) 96 

ŒsÊsikÈnÊti = AssÈsakÈnÊti (SÊ, SyÈ, I) 96 

Œhatva = Œhacca (SÊ, SyÈ, I) 366 

ŒharaÓaÔÔhÈnaÑ = AmaraÔÔhÈnaÑ (SÊ, SyÈ, I) 64 

ŒÄÈrapamhÈti = ŒÄÈrapakhumÈti (SÊ, I) 272 

ŒÄÈriketi p|vapÈke = ŒÄÈriyeti s|pite (SÊ) ŒÄÈriketi s|pike (SyÈ, I) 176 

  [ I ] 

IcchanaÑ = GamanaÑ (Ka) 137 

Itaresupi ÈgantvÈ nisinnesu = Itarepi ÈgantvÈ nisinne (SÊ, SyÈ, I) 72 

IdaÑ nesaÑ kÊÄanakanti = IdaÒca nesaÑ kÊÄananti (SyÈ) 343 

IdaÑ sundaraÑ, idaÑ = AhaÑ sundaraÑ, ahaÑ (SÊ, SyÈ) 121 

ImÈni = IdÈni (SÊ, SyÈ, I) 56 

IlliyÈ cÈparidhÈribhÊti illiyaÒca = IndiyÈcÈpadhÈribhÊti indiye ca (SyÈ, Ka)    

  IlliyÈ cÈpadhÈribhÊti illiyo ca (SÊ, I) 272 

  [ U ] 

UkkusÈti kÈÄakurarÈ = KukkusÈti kÈÄakabarÈ (I) 318 

UccapÈkÈratoraÓanagaradvÈrena sampannaÑ = UccapÈkÈra- 

                                                                    nagaradvÈraÑ (SÊ, I) 175 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ U ] 
UjjÈlayitvÈna = NijjÈlayitvÈna (SÊ, I) 261 
UÔÔhÈpitacchavivaÓÓÈ = UbbhattitacchavivaÓÓÈ (SyÈ) 278 
UÔÔhÈya = UpaÔÔhÈya (SyÈ, I) UpagantvÈ (Ka) 340 
Utupubbes|ti = Utupabbes|ti (SÊ) 296 
Uttamar|padharÈ = UttamasarÊrÈ (SÊ, I, Ka) 351 
Upak|jitaÑ = UpagÊtaÑ (SÊ, I) 16 
UpagacchuÑ = Upagaccha (Ka) 118 
Upag|ha = Upaguyha (SyÈ, Ka) 96 
Upag|hÈti Èli~ga parissaja = UpaguyhÈti Èli~gitvÈ parisajitvÈ (SyÈ, Ka) 96 
UpalobhetvÈ = UpalÈpetvÈ (SÊ, SyÈ, I) 64 
UpasenaÑ = UpaseniÑ (SÊ, I) 77 
Uposathe = UposathaÑ (SÊ) 122 
UppÈtiyamÈne = UppÈÔiyamÈne (SyÈ, I) UppÈdiyamÈnÈ (Ka) 10 
UbbiddhÈ = UbbiggÈ (SÊ, SyÈ, I) 284 
Ummattako viya = Ummattako (SÊ, SyÈ, I) 38 
�n|daro = Anudaro (Ka) Onodaro (SyÈ) 154 

  [ E ] 
Ekakassa = Na ekantikaÑ (SÊ, I) 260 
EkakolÈhalaÑ = EkarÈvaÑ (SÊ, I) 10 
EkarattiÒcassa = Ekarattimattassa (Ka) 256 
Ekavegeneva = Ekato vegeneva (Ka) 334 
Etindapatthanti = Ehindapatthanti (Ka) 234 
Ete = Etto (SÊ, I) 322 
Ettakena = Ettake (SyÈ) Evar|pe (Ka) 58 
ElamphurakasaÒchannÈti = ElambarakasaÒchannÈti (SÊ, I) 
 ElambakarukkhasaÒchannÈti (SyÈ) 313 
EsitaguÓo = EsitaguÓe (I) 109 
Ehi amma piyadhÊti, p|retha mama pÈramiÑ = Ehi amma piyÈ dhÊtÈ, piyÈ  
 me dÈnapÈramÊ (SyÈ) 325 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ O ] 
OkiraÓapupphÈni = OmissakapupphÈni (Ka) 370 
OkkantasantaÑ = UkkantasattaÑ (SÊ, I) 345 
OnataÑ = O~kagataÑ (SÊ, I) Va~kaÑ (SyÈ) 134 
OpatitvÈ = UpatitvÈ (SyÈ) OpÈtetvÈ (Ka) 344 
OloketvÈ = Olokesi (SÊ, I, Ka) 1 
OlopiyÈ = OlokiyÈ (SyÈ, Ka) 370 

  [ Ka ] 
Ka~gubÊjÈti ka~gupiÔÔhamayÈ = Ka~guvÊhÊti ka~gupiÔÔhamayÈ ca 
 vÊhipiÔÔhamayÈ ca (SÊ, I) Ka~gupiÔÔhÈti 
 ka~gupiÔÔhamayÈ (SyÈ) 370 
KaÓÔakanicitÈti = KaÓÔakÈpacitÈti (SÊ, I) KaÓÔakÈhi citÈti (SyÈ) 142 
KaÓÔhÈvasattaÑ = KaÓÔhÈvasantaÑ (SyÈ) 158 
KammÈruddhane = KammÈraÔÔhÈne (Ka) 68 
KaraÓapariniÔÔhitaÑ = KaÓakapariniÔÔhitaÑ (Ka) 168 
Kassaci vacanaÑ asutvÈ = KassapavacanaÑ sutvÈ (SyÈ) 
 Kassaci vacanaÑ sutvÈ vÈ asutvÈ vÈ (Ka) 124 
KÈcamhicamayÈ = KÈcamhamayÈ (SÊ, I) 166 
KÈtabbaÑ = DÈtabbaÑ (SÊ, SyÈ, I) 66 
KÈmadoti mayhaÑ sabbakÈmado = KÈmadanti mayhaÑ 
 sabbakÈmadadaÑ (SÊ, SyÈ, I) 263 
KÈmaratimatto = KÈmaratiparo (SÊ, I) 118 
KÈyo padissati = KÈya’ssa dissati (SÊ, I) 29 
KÈraÓena = KÈruÒÒena (SÊ, SyÈ, I) 281 
KÈsikaraÒÒotipi = KÈsissa raÒÒotipi (SÊ) 45 
KÈsissÈti = KaÑsassÈti (SÊ, I) 45 
KÈÄadevalassa = IsikÈÄadevilassa (Ka) 241 
KiÑ = Kissa (Ka) 50 
KiÑ vÈ me sÈmiko cintessatÊti = KÊdiso me sÈmikoti cintayanti (Ka) 345 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ka ] 
KicchaÑ = KÊdisaÑ (SÊ, SyÈ, I) 375 
KiÒci = KimidaÑ (Ka) 345 
KittakÈni = KiÑ kÈnici (SÊ) KiÑ tÈni (SyÈ) 173 
Kira = KÊva (SÊ, I) 31 
KiridvÈraÑ asampattÈyeva 
   kumÈrikÈ vilapantÊ agamÈsi = GiridvÈre sampatteyeva kumÈrÈ 
 vilapantÈ agamaÑsu (Ka) 335 
KilantaÑ = Na kilamantaÑ (Ka) 257 
KilamÈmi = Kilamasi (SÊ) 36 
KÊÔÈtiÈdi = KÊÔÈtiÈdÊsu (SyÈ, Ka) 59 
KÊÄanakhaÓÉaÑ = ŒlambÈyanakhaÓÉaÑ (SyÈ) 31 
KuÒjavÈjitÈti = KoÒcavÈdikÈti (SÊ, SyÈ, I) 316 
KuÔandajÈ = UnnakÈ (SÊ, I) KuddajÈ (SyÈ) 314 
KuddhÈ vÈ paribaddhÈ vÈ = AkkuÔÔhÈ vÈ paribhaÔÔhÈ vÈ (SÊ, I) 32 
KutumpadindimÈnÊti = KuÔumbadindimÈnÊti (SÊ, I) 370 
KunnadÊhi = Kunnadipabbatehi (Ka) Pabbatato (SyÈ) 310 
Kuveru = KÈkaneru (SÊ, I) KÈkaveru (SyÈ) 61 
Kusumamissakasugandhodakap|ritaÑ = KusumbhamissaÑ 
 sugandhodakap|ritaÑ (Ka) 252 
Keci mÈ upagacchuÑ = Kenaci mÈ upagaccha (Ka) 118 
Kena vÈ vÈcapeyyenÈti = Kena vÈcÈya peyyenÈti (SyÈ) 362 
Ko = Koci (SÊ, Ka) Kosi (I) 38 

  [ Kha ] 
KhaÓikavassaÑ = GhanikavassaÑ (Ka) 249, 326 
KharamukhÈnÊti -pa- dve sa~khÈ = KharamukhÈnÊti -pa- dve  
                                                   sa~khÈ (SÊ, SyÈ) 370 
KhÈdÈpanapivÈpanakÈle = ChÈtakÈle pipÈsanakÈle (Ka) 340 
KhÈrodikÈ = KharodakÈ (Ka) KharodikÈ (I) 143 
KhipantÈ = BhamentÈ (SÊ, I) 104 
Khiyyanti = KhÊyanti (SÊ, SyÈ, I) 258 
KhÊrapÊtÈ migapotakÈ = KhÊrappakÈ (SÊ, I) 340 
KhÊrasappi muÄÈlibhÊti = KhÊraÑ sappinti (SÊ, I) 306 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ga - Gha ] 
Gaccha svÈdÈya = GacchissÈdÈya (SÊ, SyÈ, I) 322 
GataÑ = ŒgataÑ (SyÈ) KataÑ (Ka) 264 
Gandhadharo = Gandharo (SyÈ, I) 368 
GamiÑsu = ŒgamiÑsu (Ka) 290 
Garuno = KaruÓÈ (Ka) 134 
GahetvÈ = NiggahetvÈ (SÊ) 37 
GijjhaÑ = VijjhaÑ (SyÈ) 51 
Gijjhapabbato = VijjhÈ pabbatÈ (SyÈ) 52 
GuÓavadhaÑ = GuÓabhedaÑ (Ka) 66 
GoÔakÈ = GodhakÈ (SÊ, SyÈ, I) 316 
GhaÔadaddarivÈdake = GhaÔadaddaravÈdake (SÊ, I, Ka) 176 

  [ Ca ] 
Ca = VÈ (SÊ, I) 25 
CatusaÔÔhiyÈ = CÈturitthiyÈ (Ka) 77 
Ca no pakkamati = Na ca pakkamati (SÊ, I) 278 
CandakumÈrajÈtakavaÓÓanÈ = KhaÓÉahÈlajÈtakavaÓÓanÈ (SÊ, I, Ka) 104 
CandanacuÓÓena = KaÒcanacuÓÓena (SÊ, I) 90 
CandanamudukagattehÊti = CandanamarakatagattehÊti (SÊ, I) 
 CandanamarukagattehÊti (SyÈ) 93 
CandimÈ yuvÈ = CandimÈyÈpi (I) 48 
CaraÓÈ ca = CalanÈva (SyÈ) 266 
CalitÈ = LuÄitÈ (SyÈ) 305 
CÈÔaÒca = VÈyasaÑ vÈpi (SÊ, SyÈ, I) 203 
CÈtakasakuÓÈ = VÈtakasakuÓÈ (SyÈ) VÈnakasakuÓÈ (I) 316 
CÈtumÈsÈti = CÈtumassÈti (SÊ, I) 107 
CÈmarÊ = CamarÊ (SÊ, I) 316 
CÈmarÊmigÈ = CamaramigÈ (SÊ, I) 316 
CiÒcabhedakanti = PiÒjarodakanti (SÊ, I) JiÒjarodakanti (SyÈ) 347 
Cittac|Äo = Cittas|lo (SÊ, I) 5 
Cintentenapi = Cittenapi (SyÈ, I, Ka) 19 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 455 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Cha - Ja ] 
ChattapiÓÉiyaÑ = ChattapiÔÔhiyaÑ (SÊ, I) 252 
Chatta’mÈnetÊti = ChattamÈdetÊti (SÊ, SyÈ) 145 
ChetvÈti = JhatvÈti (SÊ, I) GhatvÈti (SyÈ) 204 
Jagghitampi = Jagghitumpi (Ka) 294 
Jano = Ca no (SÊ, I) 82 
JalitasilÈsani = JalitasilÈghaÔÈ (Ka) 141 
JahantaÑ yathÈ kujjhati nÈma = Jahati yathÈ kujjhitaÑ nÈma (Ka) 198 
JÈtiyÈ = JÈtÈya (Ka) 132 
JÈtoti = DÈsoti (SÊ, SyÈ) 186 
JinituÑ = YujjhituÑ (Ka) 39 
JissÈma = JiyyÈma (SÊ, SyÈ, I) 180 
JissÈma = JÊyissÈma (SÊ, I) JineyyÈma (SyÈ) 181 
JÊvamÈnÈ = JÊvasi no (SÊ, SyÈ, I) 122 
JÊvitaÑ = JÊvitadÈnaÑ (SÊ, SyÈ, I) 151 
J|te = J|tena (SyÈ) 180 

  [ ©a - ®ha - �a ] 
©atvÈ = SutvÈ (SÊ, SyÈ, I) 52 
®hapetvÈ = ®hatvÈ (SÊ, I) 212 
®hapetvÈ = VavatthapetvÈ (SÊ, I) 374 
�ayassu = Uyyassu (SyÈ) 90 

  [ Ta ] 
TaÑ taÑ = TaÑ taÑ gaÓhatu (Ka) TaÑ taÑ dadantu (SyÈ) 145 
TaÑ taÑ = SantakaÑ (Ka) 80 
Tato = TÈto (SÊ, SyÈ, I) 360 
Tatopissa khippataraÑ = Tatopi saÑkhippataraÑ (SÊ, I) 234 
TatthassaÑ mahesÊ piyÈti = Tattha assaÑ mahesiyÈti (SÊ, SyÈ, I) 245 
Tattheva = Tatheva (Ka) 377 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ta ] 
Tatra ekacce = Tatreko (SÊ, Ka) 5 
TadÈ cityÈ ÈsanapÊÔhikÈ = EtÈ cityÈ katÈ sayanapÊÔhakÈ (SyÈ) 52 
TadÈpi = Tampi (Ka) 273 
TanukaÑ katvÈ = ApanuditvÈ (SÊ, I) 373 
TaruÓavacchÈ = TaruÓavacchaÑ (Ka) 377 
Tava mÈtÈ ca pitÈ ca = Tava tÈto tava pitÈ (SÊ, I) 360 
Tassa = EvaÑ karontopi (Ka) 212 
Tassattho = IdaÑ vuttaÑ hoti (SÊ, I) 309 
TÈÄitehi sa~ghuÔÔhaÑ = PaÔhamatÈÄitaÒceva sa~ghuÔÔhaÒca (SÊ, I) 
 PuthusamatÈÄitaÒceva sa~ghuÔÔhaÒca (SyÈ) 176 
TigÈvutamattaÑ = GÈvutamattaÑ (SÊ, SyÈ, I) 11 
TiÔÔhantÊ = KilantÈ (SyÈ) 268 
TuÓÊraÑ = TuÓÉisaraÑ (SyÈ, Ka) 71 
TulÈvaÔÔaÑ = GuÄÈvaÔÔaÑ (SÊ, I) 246 
TuvaÑ hi = TuvaÑ nu (SÊ, SyÈ, I) 157 
Te = TaÑ (SÊ, SyÈ, I) 245 
Te = Tena (SÊ, SyÈ, I) 222 
Te sabbepi = MahÈsattaÑ gahetvÈ ÈkÈse gacchantaÑ disvÈ ca 
 sutvÈ ca evampi kanditvÈ te sabbe (SÊ, SyÈ, I) 210 
Tesu = Te (SÊ) Ete (SyÈ) 10 
Te hi = Tehi (SÊ, SyÈ, I) 66 
TyamhÊti = TamhÊti (SyÈ, Ka) 196 

  [ Da ] 
DabbenÈti = DaÓÉenÈti (SÊ, I) 364 
Dassanes|ti dassanaraÔÔhesu = DasaÓÓes|ti dasaÓÓaraÔÔhe (SÊ, SyÈ, I) 130 
DassÈti da-kÈro = RassÈti ra-kÈro (SÊ, I) 57 
DaharakÈle = Daharake samÈne (SÊ, I) 82 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Da ] 
Dahara’mhÈ’yobbanaÑ = DaharamhÈ ayobbanaÑ (SÊ, SyÈ, I) 87 
DaharikÈ = KomÈriyÈ (SÊ, SyÈ) 357 
DÈnaÑ dado = DÈnadado (SÊ, I) 352 
DÈnaÑ dÈyakova = DÈnadÈyako(SÊ, I) 352 
DÈnaÑ detÊti = DÈnaÑ dentaÑ (SyÈ) DÈnaÑ nissÈya (Ka) 272 
DÈnamukhe Ôhapesi = DÈnaÑ paÔÔhapesi (SÊ, I) 386 
DÈnasÈlaÑ = DÈnaÑ sÊlaÑ (Ka) 139 
DÈsiyÈ dÈso = DÈsidÈso (SÊ, I) DÈsÊ dÈso (SyÈ) 332 
Dittoti gabbito bÈlo dandhaÒÈÓo = Dattoti dandho lÈlako (SÊ, I) 
 Dattoti dappito duÔÔho lÈmako  
 andhabÈlako (SyÈ) 38 
DÊpaÑvo’ghe mahaÓÓave = DÊpaÑvo’gherivaÓÓave (SÊ, SyÈ, I) 144 
Duggahitova’natthÈ = Duggahitova atthÈ (SÊ, I, Ka) 123 
DujÊpotipi = Dudipotipi (SyÈ, Ka) 50 
DunniviÔÔhabrÈhmaÓagÈmo = TuÓÓavithanÈÄi- 
 daÓÉabrÈhmaÓagÈmo (SyÈ) 284 
DummÊti anaÒjitanayano = RummÊti anaÒjitÈmaÓÉito (SÊ, I) 40 
DurÈyutanti = DurÈsadanti (SyÈ) 170 
DurÈyuttaÑ = DurÈsadaÑ (SÊ, SyÈ, I) 170 
DullabhaÑ hi vidhurassa dassananti = Dullabhe hi vidhurassa 
 dassaneti (SÊ, SyÈ, I) 160 
DevatÈdhiggahito = DevatÈya niggahito (I) DevatÈviggahito (SyÈ, Ka) 258 
DevatÈpaviÔÔhÈ = DevatÈ bh|tÈ viÔÔhÈ (SÊ) DevatÈ bh|tÈ diÔÔhÈ (I) 268 
Deva te pÈdÈ = DevapÈdÈ (SÊ, I) Deva tadÈ (Ka) 257 
Devopi = Devisi (SÊ, I) 139 
D|tÈ = D|te (SÊ) D|taÑ (I) 344 
Dve = Te (SÊ, SyÈ, I) 341 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Dha ] 
Dhammacaritassa = Dhammassa ciÓÓassa (SÊ) 112 
Dhammameva = Dhammatova (Ka) 59 
DhÈrayeyya = Tarayeyya (SÊ, SyÈ, I) 337 
DhÈrÊyati = SÈ karÊyati (SÊ, I) SÈdiyati (SyÈ) 154 
DhÈreti = Taresi (SÊ, SyÈ, I) 335 

  [ Na ] 
Na akkhÈtuÑ = Na kÈtuÑ (SÊ, SyÈ, I) 352 
NakkhÈtumicchisaÑ = Na kÈtumicchisaÑ (SÊ, I) 351 
Na guyhÈmi = Na g|hÈmi (SÊ, I) 355 
NadiÑ udakahÈriyÈ = NadÊ udakahÈrikÈ (SÊ, I) 293 
NadÊtitthe udakahÈrikÈ = NadÊudakahÈrikÈ (SÊ, I) 294 
Na d|re ito taÑ nagaraÑ = Na d|re amhÈkaÑ nagarato (Ka) 11 
Na nijjhÈnakkhamaÑ = NijjhÈnaÑ na khamati (SÊ, SyÈ, I) 58 
Na niddaÑ bahu maÒÒeyya = Na niddannaÑ bahuÑ maÒÒe (SÊ, I) 197 
NandiÑ pavesÊti = NandippavesÊti (SÊ, SyÈ, I) 386 
NappaÔiguyhÈmÊti = Na paÔig|hÈmÊti (SÊ, I) 355 
NabhaÒca = PabbataÒca (Ka) 212 
Na santu = Nassantu (SÊ, SyÈ, I) 246 
Na hÈpitoti = Na hÈsitoti (SyÈ) 349 
Na hi nÈge kupitamhi = Na hi nÈgehi kuppitÈ (SyÈ) 7 
NaÄiÒÒanti naÄiniyaÑ = NiÄiÒÒanti niÄiÒÒaÑ (SyÈ) 221 
NÈgakumÈrÈ = Na nÈgakumÈrÈ (I) 4 
NÈgapuraÑ = NagaraÑ (SÊ, SyÈ, I) 46 
NÈgamallikÈti VallinÈgÈ ca MallikÈ ca = NÈgavallikÈti VallinÈgÈ (SÊ, I) 314 
NÈtivaddhaÑ = ApagatabaddhaÑ (Ka) 383 
NÈtivaddhaÑva = NÈtibaddhaÑva (Ka) 383 
NÈnÈgandhasamoditaÑ = NÈnÈgandhasameritaÑ (SÊ, SyÈ, I) 304 
NÈnÈpupphehi = NÈnÈvatthehi (SÊ) 322 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Na ] 
NÈbhiharissanti = NÈbhiharÊyanti (SÊ, SyÈ, I) 266 
NÈvaÑ = NÈgaÑ (SÊ, I) 197 
NiddhantÈti siniddha-antÈ = SiniddhaggÈti siniddha-aggÈ (SyÈ) 69 
NimbaphalasaÓÔhÈnac|cukÈ = NimbaphalasaÓÔhÈnathana- 
 yugalÈ (SyÈ, I, Ka) 169 
NilÊyitvÈ = NisÊditvÈ (I, Ka) 290 
NiluÒcitaphaloyevÈti = NilicchitaphaloyevÈti (SÊ, I) 
 NilucchitaphaloyevÈti (SyÈ) 129 
NisinnÈva = NipannÈva (SÊ, SyÈ, I) 41 
Nisinnoyevassa = Nisinnasseva (SÊ, SyÈ, I) 234 
NihanitvÈ = NÊharitvÈ (Ka) 177 
NÊkas|karÈ = Ni~kas|karÈ (SÊ, I) Nikkas|karÈ (SyÈ) 177 
NÊhatÈti = NihatÈti (SÊ) NihitÈti (I) 350 
NÊhatabhÈvampi = NihatabhÈvampi (SÊ) NihitabhÈvampi (I) 350 
Ne = No (SÊ, SyÈ, I) 336 
No = Attano (SyÈ, I) 33 

  [ Pa ] 
PakiriÑs|ti = ParikariÑs|ti (SÊ, I) 380 
PakiritvÈna = ParikiritvÈna (SÊ, I) VikiritvÈna (SyÈ) 88 
Pakiriya = Pakiri (SÊ, I) PakiraharÊ (SyÈ) 44 
Pakriya = PakiraharÊ (SÊ, SyÈ) PakiraparÊ (I) 44 
Pakkosanti = SÈrambhaÑ karonti (SyÈ) SÈrabbhaÑ karonti (Ka) 192 
PacurÈ = PasurÈ (SÊ, I) Pasu (SyÈ) 76 
PaccuggantunÈtipi = Paccuggantuntipi (SÊ, SyÈ, I) 340, 342 
PaccuÔÔhentÊti = PaccudentÊti (SÊ, SyÈ, I) 343 
PaÔaccarÊ = PaÄaccarÊ (SÊ, I) PaÔaccharÊ (SyÈ) 115 
PaÔicchannapÈkaÔakaraÓavasena vÈ = PaÔicchannopaghÈÔavasena 
 vÈ (Ka) 200 
PaÔimuÒcat|ti pavisatu = PaÔimuccat|ti paÔiyÈtu (SÊ) 
 PaÔimuÒcat|ti paÔiyÈtu (I) 94 
PaÔiyatto = PÈsÈdato (I) 88 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
PaÔiharitvÈ = PaÔihÈretvÈ (SÊ, SyÈ, I) 163 
PaÓÉarajÈtake = PaÓÉarajÈtakena (SÊ) 22 
PaÓÉitaÑ = PaÓÉite (SÊ, I) 219 
PaÓÉusuttaÑ = PaÓÓasuttaÑ (Ka) 212 
Patan| = PatanukesÈ (SÊ, SyÈ, I) 367 
PatimhÊti = PitÈmhÊti (SÊ) PitaromhÊti (Ka) 104 
PattikÈ = BhÊrukÈ (SÊ, I) 266 
Patthento = PatthayÈmi (SÊ, I) Patthemi (SyÈ) 97 
PathaÑ = PadaÑ (SÊ, SyÈ, I) 24 
Padakkantanti = Parakkantanti (SyÈ) 343 
PadacarÈti = PaddhacarÈti (SÊ, I) PÈdacarÈti (SyÈ) 166 
Padese = Videse (SÊ, SyÈ, I) 351 
PanekaÑ = PanetaÑ (SyÈ, I) 322 
PapÈtÈ = TÈlÈ (SÊ, SyÈ, I) 345 
Pabbajitassa = Jitassa (I) 38 
PamadditÈ = SampatitÈ (Ka) 268 
Pam|ÄhasaÒÒo = Pam|ÄhasaÒÒÊ (SÊ) 144 
PampakÈti = CappakÈti (SyÈ) 316 
PampakÈti pampaÔakÈ = CappakÈti cappakaÔakÈ (SyÈ) 
 PabbakÈti pabbaÔakÈ (Ka) 316 
Paradhanena = Paravadhena (SÊ, I) 17 
ParapariggahitÈ = SapariggahitÈ (Ka) 119 
PariggÈhakÈneva nÈgakulÈni = PariggahadevanÈgakulÈni (Ka) 
 PariggahitÈ devatÈ nÈgakulÈni (SyÈ) 336 
PariÓÈmeti = PariÓamati (SÊ, I) 35 
ParipuÓÓaÑ = ParisuddhaÑ (SyÈ) 69 
ParipphosetvÈ = ParibhÈvetvÈ (SÊ, SyÈ, I) 30 
PariyÈgatanti = PariyÈgÈti (SÊ, I) 128 
ParivÈro = ParihÈro (SÊ, SyÈ, I) 351 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
ParivesanÈkÈle = ParibhuÒjanakÈle (I) ParibhojanakÈle (Ka) 332 
ParissantÈnaÑ = PariyantÈnaÑ (SyÈ, I) PariÄÈhasantÈnaÑ (Ka) 300 
PavattiÑ = KiriyaÑ (SÊ, I) 2 
Pavattento = Pavecchanto (SÊ, I) 378 
PavisissÈmÈti imamatthaÑ ÈrocentÈ = PavisissÈma.  KasmÈ? So hi 
 amhÈkaÑ pÈÓasadiso. 
 ImamatthaÑ pakÈsento (Ka) 210 
PalatÈtipi = BalasatÈtipi (SÊ, SyÈ, I) 177 
PalasÈdÈti = PalasatÈti (SÊ, SyÈ, I) 177 
PÈdakÈti = PÈdukÈti (SÊ, SyÈ, I) 336 
PÈpaÑ karonto = PÈpako honto (SÊ, I) 219 
PÈricariyÈnuÔÔhÈnena = PÈricariyÈya uÔÔhÈnena (SyÈ) 347 
PÈsÈde apade padaÑ = ŒkÈse aparÈparaÑ (Ka) 135 
Pi~galanti = Pi~giyanti (SÊ, SyÈ, I) 45 
PiÔÔhipÈde = PÈdapiÔÔhiÑ (SyÈ) 12 
PitaraÑ micchÈdassanÈ mocessÈmi = PitaraÑ bodhessÈmi (SÊ, SyÈ, I) 120 
PissatÊti = PÈssatÊti (SÊ, I) 301 
PissÈmÊti = PÈyÈmÊti (SÊ, I) 99 
PÊtakÈÄakaÑ = KÈÄakaÑ (SÊ, SyÈ, I) 32 
PuÔabhattaÒca = P|vabhattaÒca (SÊ, I) 297 
Puttaka = PuttakÈ (SÊ, SyÈ, I) 381 
PuttakÈ = PotakÈ (SyÈ) 363 
PunapÊti puna api = PunapÊti punÈpi (SÊ) PunÈpÊti punapi (SyÈ) 20 
PunappunaÑ vatvÈ nippÊÄetvÈ = PunappunaÑ nibandhitvÈ (SÊ, I) 23 
PupphavalliyÈ = PupphÈvaliyÈ (SÊ, I) 91 
Pubbavasena = Pabbavasena (SÊ) 296 
Pubbe puratthÈ = SabbapuratthÈ (SÊ, SyÈ, I) 65 
Pubbeva no kasmÈ = Pubbeva no daharake samÈne kasmÈ (SÊ, I) 83 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
PurisÈ = ManussÈ (Ka) 10 
PekkhasÊti = AvekkhasÊti (SÊ, I) ApekkhasÊti (SyÈ) 16 
PeccÈti = PacchÈti (SÊ, I, Ka) 191, 204 
Pokkharavane = Pokkharapatte (SyÈ) 377 
Posiya = PositÈ (SÊ) PosiyÈ (SyÈ, I) 96 

  [ Pha - Ba ] 
PharusavacanaÑ kathessÈmÊti = Pharuso bhavissÈmÊti (Ka) 320 
Phalati = Phalati viya (SyÈ) 343 
Phaline = Phalite (SÊ, SyÈ, I) 284 
PhalliyÈti phalliyarukkhÈ nÈma = Bhalliyoti bhallirukkhÈ nÈma (SÊ, SyÈ) 
                                                BhalliyÈti bhallirukkhÈ nÈma (SyÈ) 305 
PhÈsukÈ bhijjantiyo = PhÈsukÈhi bhijjamÈnÈhi (SyÈ) 72 
PhuÔÔhÈ = DaÔÔhÈ (SÊ, I) 280 
PhussatiÑ = PhusatiÑ (SÊ, I) 242 
PhussatÊti = PhusatÊti (SÊ, I) 244 
PhoÔente = PoÔhente (SÊ, I) 177 
Bandhanavalli muccitvÈ gatÈ = BandhanaÑ muÒcitvÈ gataÑ (SÊ, I) 
 BandhanaÑ muÒcitvÈ galitaÑ (SyÈ) 334 
BandhanÈ mokkho = Bandhamokkho (SyÈ) 386 
Bandhanti = BaddhÈ (SÊ, SyÈ, I) 66 
BahulÈ = BakulÈ (SÊ, I) 311 
BÈhaÑ oÉÉento = Attano bÈhunÈ upatthambhento (SyÈ) 
 BÈhunÈ chaÉÉento (I) BÈhunÈ oÔÔento (Ka) 363 
BilÈni takkalÈni = BiÄÈlitakkalÈni (SÊ, I) 366 
Bujjha = Muddha (SÊ) 102 
ByaggatÈ = VisaggatÈ (SÊ, I) ViyattatÈ (SyÈ) 111 
ByathitamÈnasoti = ByamhitamÈnasoti (SÊ, SyÈ, I) 135 
ByapahataÑ = ByapagataÑ (SÊ, I) 107 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ba ] 
BrÈhmaÓaÑ amuÒcante = BrÈhmaÓassa hatthato amuÒcanteyeva (SyÈ) 
 BrÈhmaÓaÑ amuÒcantaÑ (I) 364 
BrÈhmaÓassa = BrÈhmaÓa (SÊ) 355 
BrÈhmaÓe = BrÈhmaÓÈ (SÊ, SyÈ) 63 

  [ Bha ] 
BhaÔÔhakÈle = BhassakÈle (SyÈ, Ka) 213 
BhattapÈtiyaÑ = BhattavaÉÉhiyaÑ (SyÈ) BhattavaÔikÈya (Ka) 112 
BhayÈti = Bhayanti (SÊ) 144 
Bhavissateti bhavissati = BhavitaÑ teti bhavissati te (SÊ, SyÈ, I) 276 
BhasmÈ = BhasmaÑ (SÊ, I) 15 
BhÈgÊrathiÑ = BhÈgÊrasiÑ (SÊ, I) 51 
BhÈgÊrathiga~gÈ = BhÈgÊrasÊga~gÈ (SÊ, I) 52 
BhÈkuÔipi = Mukhe bhÈkuÔipi (SÊ, SyÈ, I) 356 
BhikkhadÈyikÈ = BhikkhudÈsikÈ (SyÈ, I) BhikkhudÈyikÈ 
 (AÑ-®Ôha 1. 311 piÔÔhe) 243 
Bhi~garÈjÈ = Hi~gurÈjÈ (SÊ, I) Bhe~garÈjÈ (SyÈ) 317 
BhismÈti = BhesmÈti (SÊ, SyÈ, I) 75 
Bhojetunti = Jetunti (SÊ, SyÈ, I) 49 

  [ Ma ] 
MaÑ = Ime (SÊ) Me (SyÈ, I) 228 
MaccheracittaÑ vijayantaÑ = MaccheravijitaÑ (SyÈ) 
 MaccheravijayantaÑ (Ka) 300 
MaÒcapiÔÔhapÈduke = MaÒcapÊÔhÈdike (SÊ) MaÒcapaÔipÈdake (I) 
 MaÒcapÊÔhake (SyÈ) 365 
MaÓiÑ = MaÑ (SÊ, SyÈ, I) 20 
MatakabhattaÑ = J|tikabhattaÑ (SÊ, I) 202 
Madayati = Modayati (SyÈ, Ka) 306 
MaddÊ = MaddideviyÈ (SÊ, I) 356 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ma ] 
Madhuttheve = Madhuviya (SyÈ) Madhumeva (SÊ, I) 305 
MadhumaÑsaÑ = MadhuramaÑsaÑ (SyÈ, Ka) 290 
Madhurakathe = Madhurasare madhurakathe (SyÈ) 263 
ManussÈ neva me piyÈyissanti = ManussÈ osakkissanti (SÊ) 
 ManussÈ appÊyanti (SyÈ) 
 ManussÈ osappissanti (I) 36 
Mano dantaÑ pathaÑ neti = Manodantapathanveti (SÊ, I) 148 
Manoharanti = DhanÈharanti (SÊ, SyÈ, I) 171 
MandakathatÈya = MandakathÈya (SyÈ) MandakathitÈya (Ka) 199 
MandakÈti mandakagÈyino = MaÓÉakÈti muÓÉadÈyino (SÊ) 
 MuddikÈti maÓÉakagÈyikÈ (SyÈ) 370 
MandapaÒÒo = Mudhappasanno (SÊ, I) 73 
MandiranÈgabhavanassa = MaÒjerikanÈgabhavanassa (SÊ, I) 
 MaÓÉalanÈgabhavanassa (SyÈ) 161 
Mama = MaddiyÈ (Ka) 340 
MayÈ hi tava vijite = MayÈ hi tuvaÑ jito (SyÈ) Mayi tava jite (Ka) 184 
MaraÓaÑ = Mama (SyÈ) 261 
MahÈnubhÈve nÈge kupite = MahÈnubhÈvehi nÈgehi kuppitÈ (SyÈ) 7 
MahÈpÈkÈratoraÓanti mahantehi = BahupÈkÈratoraÓanti bahukehi  
                                                  uccehi (SyÈ) 386 
MahÈveÄupampakÈ = MahÈveÄucappakÈ (SyÈ) 316 
MahÈsattaÑ = MahÈsattassa (SÊ, SyÈ, I) 249 
MahÈsattassa pariyesanakhaÓÉaÑ = SubhagakaÓÉaÑ (SÊ) 
 SubhogakaÓÉaÑ (SyÈ) 46 
Mahissamapi vivaratÊti = MahissamavadÊyatÊti (SÊ, I) 
 MahimassavindrÊyatÊti (SyÈ) 28 
MahÊtalaÑ = MahiddhikaÑ (SÊ, I) MahiddhiyaÑ (SyÈ) 178 
MÈ cintayitthÈti = MÈ calitthÈti (SyÈ, I) 110 
MÈnito = Mahito (SÊ, SyÈ, I) 25 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ma ] 
MÈnusiyÈ sarÊrena = ManussasarÊrena (SÊ, SyÈ) 383 
MÈresÊti = MÈniteti (Ka) 94 
MÈressÈmÊti vÈ = HanissÈmÊti (SÊ, SyÈ, I) 232 
MÈ rodhayÊti = MÈ heÔhayÊti (I) 232 
MigarohiccavaÓÓena = MigÈrohitavaÓÓena (SyÈ) 282 
MicchÈkathÈ = YaÒÒavedavaÓÓanÈ (SyÈ) 53 
MukhaÑ = VaÓÓamukhaÑ (SyÈ) VaramukhaÑ (I, Ka) 68 
MudukaraÓaÑ mama bhÈro = MudukaraÓe mama ko bhÈro (SÊ, I) 221 
Muducittakasanthateti = MuducittakaÄandaketi (SÊ, I) 111 
M|ÄÈlakuÓÉalakaÑ = M|ÄÈlakaÓÉakaÑ (SÊ, I) 347 
MocetuÑ = VissajjÈpetuÑ (SyÈ, Ka) 105 
Mhitapubbe = Mihitapubbe (SÊ, I) 106 

  [ Ya - Ra ] 
YajakayaÒÒena = YajanakayaÒÒena (SÊ, SyÈ, I) 79 
YaÒÒe = YaÒÒatthÈya (SÊ, I) 86 
YathÈ natthi = PitÈ atthi (Ka) 333 
Ya’majja = YaÒcajja (SÊ, SyÈ) 125 
YÈyÊ = YÈti (SÊ, I) PubbayÈyÊ (Ka) 219 
YÈvanto’dakajÈ = YÈvatÈ odakÈ (SÊ) YÈvatÈ udakajÈ (I) 42 
YuttappayuttakÈle te paÓÉitÈ = YuttappayuttakÈle paÓÉitÈ (SÊ, SyÈ, I) 156 
Y|pussane = Y|passa te (SÊ) Y|passa ne (SyÈ, I) 59 
Ye = Sve (SyÈ, I, Ka) 386 
Yena = Kena (Ka) 333 
Yo = So (SÊ, I) 40 
Rakkhassa = ŒrakkhÈya (SÊ, I) 239 
RaÒÒo parÈjayÈya = RÈjÈnaÑ parÈjinantÈ (SÊ, SyÈ, I) 182 
Ratta~kurarukkhaÑ = RattakuravakarukkhaÑ (SÊ, I) 263 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ra ] 
RamamÈne = CaramÈne (SÊ, I) 179 
RÈjakiccaÑ = RÈjakicce (SÊ, I) 117 
RÈjadaÓÉo = RÈjÈÓÈ (SÊ, I) 12 
Rukkhato patitapatitaÑ = MayÈ rukkhato mocÈpitaÑ (Ka) 132 
RucÈ = RujÈ (SÊ, I) 106 

  [ La ] 
LakkhaÓakaÓÉaÑ = PekkhaÓakaÓÉaÑ (SÊ, I) 195 
LaddhadvÈro labhe dvÈranti = LaddhavÈro labhe vÈranti (I) 198 
LaddhÈ = DinnÈ (SÊ, SyÈ, I) 362 
LapanajÈtÈti mukhajÈtÈ = LapanajÈti mukhajÈ (SÊ, I) 69 
LokasakkataÑ = LokapÈlakaÑ (SÊ) Loke pÈkaÔaÑ (SyÈ) 223 
LoddapadmakaÑ = LomapadmakaÑ (SÊ, I) 263 

  [ Va ] 
Va~kasso’rohaÓe naÔÔhe = Va~kassoharaÓe naÔÔho (SÊ, SyÈ, I) 298 
Va~kassorohaÓe naÔÔheti = OharaÓeti (SÊ, I) 298 
VaÒcanatthena = Vacanatthena (SÊ, SyÈ, I) 67 
VaÒcetvÈ = NibbajjetvÈ (SyÈ) 345 
VaÔÔitÈ = SusaÓÔhitÈ (SÊ) 148 
VaÉÉhetvÈ = PasÈretvÈ (SyÈ) 213 
VatvÈ = KatvÈ (SyÈ, I) 297 
VanditÈ = Vandito (SyÈ, Ka) 58 
Vammito = Vappito (SÊ, I) Khippito (SyÈ) 30 
VaralakkhaÓena = �rulakkhaÓena (Ka) 244 
Vavassaggatthe = Upasaggatthe (SyÈ, Ka) 220 
Vasi Vessantaro yattha, yÈvatÈva JetuttarÈ = Vasi Vessantaro rÈjÈ, 
 yattha yÈva JetuttarÈ (SyÈ) 384 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 467 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Va ] 
VÈtÈnamaviyaggatÈti = VÈtÈnamavisaggatÈti (SÊ, I) 
 VÈtÈnamaviyattatÈti (SyÈ) 111 
VÈraÓÈ vayanÈti vÈraÓarukkhÈ ca vayanarukkhÈ ca = VÈraÓasÈyanÈti 
   nÈgarukkhÈ (SÊ, I) VÈraÓÈvuyhanÈti nÈgarukkhÈ (SyÈ) 312 
VikassamÈnanti = KaÉÉhamÈnanti (SÊ, I) 139 
VicittapupphusanthatÈti = VicittÈ pupphasanthatÈti (I) 311 
VidhaÑsetumicchanti = PadhaÑsetumicchanti (SÊ, SyÈ, I, Ka) 287 
VidhamaÑ = ViddhaÑsitaÑ (SÊ) 254 
VinaÔÔhe = VippanaÔÔho (SÊ, SyÈ, I) 298 
VinicchayaÔÔhÈnÈ = VinicchayaÔÔhÈnaÑ (SÊ) VinicchayaÔÔhÈne (SyÈ) 73 
Vineti = Upaneti (SyÈ) 236 
VippÈlent|ti = VipphÈlent|ti (SÊ, SyÈ, I) 369 
VisaÔÔhaÑ = VisadaÑ (SÊ, SyÈ, I) 341 
VihiÑsÊti = Na vihiÑsÊti (SÊ, I) 32 
VihiyyasÊti = VihaÒÒasÊti (SyÈ) 265 
VuÔÔhadhanaÑ = VaÔÔhaÑ dhanaÑ (SÊ) VaÔÔadhanaÑ (SyÈ, I) 386 
VuÔÔhapetvÈna = VotthÈpetvÈna (SÊ, I) 374 
VuttappakÈro = VuttappakÈrÈ (SyÈ) 369 
VutthaÑ = VutthamhÈ (SyÈ) 384 
VedhabyaÑ = VedhabbaÑ (SÊ, I) 279 
VesÈnarintipi = VesÈnaranteva vÈ (SÊ) VesÈnarantipi (I) 50 
VeÄuriyaka-rodÈyoti = VeÄuriyaphalakarodÈyoti (SÊ, SyÈ, I) 178 
VeÄuriyaphalasanthate = VeÄuriyaphalakatthate (SÊ, SyÈ, I) 179 

  [ Sa ] 
Sa-upÈdheyyanti sa-attharaÓaÑ = Savupatheyyanti sahattharaÓa- 
  bhaÓÉaÑ (SÊ) Supattheyyanti sa-attharaÓabhaÓÉaÑ (SyÈ) 254 
SakabhÈvena saÓÔhÈtuÑ = SokaÑ sandhÈretuÑ (SÊ, SyÈ, I) 205 
SakuÓahaÑsÈ = SetasakuÓahaÑsÈ (SyÈ) 318 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
Sakkenamhi diÔÔhoti ÒatvÈ = Sakkena dinnosmÊti sakkadattiyabhÈvaÑ 
 ÒatvÈ (Ka) 291 
SaggÈna magganti saggÈnaÑ gamanamaggaÑ = Saggamagganti saggÈnaÑ 
 maggaÑ (SÊ, I) 74 
Sa~khubhi = Ubbatti (SyÈ) 326 
SajantaÑ = Sajati (Ka) Sajjanto (SyÈ) 52 
SajantaÑ = SajjantaÑ (SyÈ) 52 
Sajibboti sajÊvo = SajÊvoti sacivo (SÊ, I) 214 
SaÒjayaÑ = SaÒcayaÑ (Ka) 242 
SattamÊti = SattimÈti (SÊ, SyÈ, I) 243 
Satthunti = SaÔÔhunti (SÊ, I) SaÓÔhÈtunti (SyÈ) Suttunti (Ka) 30 
Sa devo = Sudevo (SyÈ) 61 
SadhanaÑ sabhogaÑ = SadhanÈ sabhogÈ (SÊ, SyÈ, I, Ka) 54, 57 
SantaÑ vÈ = SataÑ vÈ (SÊ, I, Ka) 126 
SantakaÑ = SantikaÑ (SyÈ) 220 
SantakÈ = SantikÈ (SyÈ, I) 5 
Santako = SantikÈ (SÊ, I) 25 
SandhÈpitÈ = SanthambhitÈ (SÊ) SandambhitÈ (I) SandhÈbhitÈ (SyÈ) 58 
Sapattiroso = SapattivÈso (SyÈ, Ka) 4 
SabbakÈmadadeti = SabbakÈmadeti (SÊ, SyÈ, I) 162 
SabbadisÈ = SaÑvariÑ (SÊ, SyÈ, I) 135 
SabbabodhisattÈnaÑ = Sabbe bodhisattÈ (SyÈ, Ka) 333 
Sabbe hi = Sabbehi (SÊ, SyÈ, I) 122 
SamaÓabrÈhmaÓÈ ca = SamaÓÈ brÈhmaÓÈ vÈ (SÊ) 226 
SamÈkulaÑ puraÑ Èsi, ghoso ca vipulo mahÈ = Athettha vattati saddo,   
  tumulo bheravo mahÈ (SÊ) 253 
SamÈnÈ dukkhÈva = SamÈnadukkhÈva (Ka) 279 
Samubbahanto = SamuÔÔhahanto (SyÈ, Ka) 291 
Samussito = Suphassito (SÊ, I) Suphusito (SyÈ) 147 
Sam|laÑ = M|le (SÊ, I) 235 
Sam|lo = Nimm|lo (I, Ka) 22 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
Sam|ha karontu = SamupÈkarontu (SÊ, I) 78 
Samo me = SamohaÑ (SyÈ, Ka) 349 
SampamathitÈ = SampamadditÈ (SyÈ, Ka) 34 
Sampaviddhotipi = SaÑviddhotipi (SyÈ, I) 345 
SampÈditatto = SÈditatto (Ka) 200 
Sambandho = Sampanno (Ka) 147 
Sammato = Kammiko (SÊ, I) 198 
SammaddatevÈti = SammaddayatevÈti (I) SammoditevÈti (SyÈ, Ka) 306 
SammannitvÈ = PakkhanditvÈ (I, Ka) ParicchinditvÈ (SyÈ) 65 
SammapatitÈ = SampamathitÈ (SÊ, I) SampamadditÈ (SyÈ) 206 
SayaÑjÈtasÈlÊ, sukasÈlÊtipi vuccanti = SayaÑ jÈtakhuddikasÈli, yo  
  s|karasÈlÊtipi vuccati (SÊ) ®hitÈ sayaÑjÈtasÈlÊ khuddakasÈlÊ  
  sukkasÈlÊtipi vuccanti (SyÈ)   306 
SasuraÑ te = Sasurantike (SyÈ) 220 
SassaÔÔhÈnaÒca = KasanaÔÔhÈnaÒca (Ka) 202 
SahassamattaÑ = SatasahassamattaÑ (SÊ, I) 31 
SÈkhÈsanthare = SÈkhÈyantare (SÊ, I) 301 
SÈgar|pamaÑ = Udadh|pamaÑ (SÊ, SyÈ, I) 299 
SÈ taÑ ÉaÑsatva’jamukhÊ = SÈ dissatu accimukhÊ (SÊ, I) 41 
SÈtave = SÈte (SÊ) 125 
SÈdhunarassa dhammÈti 
   narassa sÈdhudhammÈ = SÈdhunarassa dhammÈti uttamassa 
 sÈdhunarassa dhammÈ (Ka) 217 
SÈmaggipekkhamÈnoti = SÈmaggipekkhÊti (SÊ, SyÈ, I) 222 
SÈrambhena vÈyapupphagharakÈni = SÈrambhena viya pupphaghara- 
  kÈni (SÊ, SyÈ) SÈrambhe viya pupphagharakÈni (I) 121 
SÈvanti = SÈmanti (I) 32 
SÈsapakakkehi = SÈsapakuÉÉena (SÊ, I) 121 
SivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhane = MedanÊ samakampatha (SÊ, I) 253 
SivÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhaneti SiviraÔÔhassa vuddhikare = SivÊnaÑ 
  raÔÔhavaÉÉhaneti SiviraÔÔhavÈsÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhanakare (SyÈ) 253 



470 JÈtakaÔÔhakathÈya sattamabhÈge 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SÊlamayasÈkho = SÊlasÈkhapasÈkho (SÊ, I) SÊlasÈkho (SyÈ) 234 
SÊsakaroÔÊti laddhanÈmÈya = SÊsakaroÔikoti laddhanÈmÈ (SyÈ, I)  
 SÊsakaroÔÔikena paÔiladdhanÈmÈ (Ka) 385 
SÊsato = AÑsato (SyÈ) 340 
SukhasaÑvÈsoti = Sappatissoti (SÊ, SyÈ) 200 
SujaÑ = RucaÑ (SyÈ, Ka) 120 
Sujjhanti = Visujjhitabbanti (SÊ, I) Sujjhitabbanti (SyÈ) 122 
SupaÓÓÈ = SupaÓÓÈnaÑ (SÊ, I) 22 
Subhogoti = Subhagoti (SÊ, I) 12 
Subhogo ca = Subhago ca (SÊ, I) 35 
Suva~gaÓanti = Subha~gaÓanti (SÊ, I) 170 
SuvaÓÓabhÈjanÈbhÈya = SuvaÓÓÈbhÈya (SÊ, I) 278 
Suvihitassa = Supisitassa (Ka) 29 
SussoÓiyo = Suyoniyo (Ka) 272 
Suhadajjane = SuhadaÑ janaÑ (SÊ, I) 164 
S|tamÈgadhavaÓÓiteti = S|damÈgadhavaÓÓiteti (SyÈ, I) 246 
SeÔÔhayÈnaÑ = SeÔÔhayÈnaÑ visesayÈnaÑ (Ka) 358 
SetagaccharukkhÈ = SetaccharukkhÈ (SÊ, I) 312 
SetapupphÈ = SatapupphÈ (SÊ, I) SattapupphÈ (SyÈ) 314 
SelÈ = PhÈlÈ (SÊ, I) 311 
So = Yo (SÊ, I) 8 
So dakkhisÊti = So addasÈti (SyÈ, Ka) 290 
SomanassappattaÑ = Somanassappatto (Ka) 257 

  [ Ha ] 
HatthaÑ = HatthatthaÑ (SÊ, I) HatthattaÑ (SyÈ) 228 
HatthasamphassaÑ = HatthapÈsaÑ (SÊ, I) 284 
Hatthir|pakÈdÊhi kÊÄantÈnaÑ = Hatthissar|pakÈdikÊÄanakaÑ (Ka) 343 
Hatthissa = HatthidÈnassa (SÊ, I) 259 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ha ] 
HatthÊnaÒca assÈnaÒca 
   usabhÈnaÒca nikkhÈnaÒcÈti = HatthinÈ satena assena 
 ca rathena cÈti (SÊ, I) 365 
Hadaya’mÈnayissan”ti = HadayaÑ Èdiyissan”ti (SÊ, I) 211 
Have = Bhave (I) 223 
Hasitampi = Hasitumpi (Ka) 294 
HasiyantÊti hasasaddamakaÑsu = HasissiÑs|ti hasiÑsu saddama- 
 kaÑsu (SÊ, I) HasissantÊti 
 mahÈsaddaÑ akaÑsu (SyÈ) 371 
HiÑseyya bahuke jano = HiÑseyyuÑ bahuke jane (SÊ, I) 288 
Hinti = HiÑhinti (SyÈ) 305 
Hiyyo = Bhiyyo (SÊ, I) 281 
HutvÈ = Bh|tÈ (SÊ, I) 260 
HutvÈ addhÈ nassissanti = HutvÈ anassiÑsu (SÊ, SyÈ, I) 377 
Hoti = Hohi (SyÈ) 20



  

 



   

JÈtakaÔÔhakathÈya sattamabhÈge 
 

GÈthÈs|ci 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AkÈrayi lokamimaÑ paraÒca 51 
AkÈsiyÈ rÈj|hivÈ’nusiÔÔhÈ 60 
AkiccakÈrÊ dummedho 300 
Akuddhar|pohaÑ bhoto 308 
AkkodhanamanugghÈtÊ 146 
Akkodhano asaÑghaÔÔo 199 
AkkhÈhi no tÈ’yaÑ mudhÈ 
   nu laddho 228, 231 
AggiÑ ujjÈlayitvÈna 261 
Aggissa pÈricariyÈya 277 
AghaÑ taÑ paÔisevissaÑ 273-4 
A~kolÈ kacchikÈrÈ ca 311 
AciraÑ vata nettiÑso 100 
AccÈyikena luddena 336 
AccuggatÈ hi sivayo 287 
AcchivÈ sallavÈ rukkhÈ 312 
AcchecchuÑ vata bho 
   rukkhaÑ 269 
Acchedanassa bhÈyÈmi 323 
AccheraÑ vata lokasmiÑ 284 
Acchera’mÈcikkhasi 
   puÒÒasiddhiÑ 137 
Accherar|paÑ tava yÈdisaÒca 136 
Achambhitova gaÓhÈhi 207 
AjinÈni paridahitvÈ 346 
Ajeyya’mesÈ tava 
   hotu metti 233 
Ajja ce me imaÑ rattiÑ 35 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AjjÈpi santÈnamayaÑ 130 
AjjunÈ ajjukaÓÓÈ ca 311 
Ajjeva me imaÑ rattiÑ 344 
AjjhÈyakaÑ dÈnapatiÑ 264 
AjjhÈyakaÑ 
   mantaguÓ|papannaÑ 52, 61 
AjjhÈyako yÈcayogÊ 46 
Ajjhena’mariyÈ pathaviÑ 
   janindÈ 47, 55 
AÒÒettha pupphitÈ ambÈ 303 
AÒÒepi kaÓhajaÔino 275 
AÔÔÈlakÈ oÔÔhagÊviyo 167 
AÔÔhaÑsÈ sukatÈ thambhÈ 18 
AÔÔhakaÑ mÈlikaÑ vuttaÑ 182 
AÔÔhÈnametaÑ dukkhar|paÑ 333 
AÉÉhamÈsaÑ 
   dhÈriyamÈnÈnaÑ 313 
AtidÈnaÑ daditvÈna 74 
AtiyakkhÈ vassavarÈ 269 
AtivelaÑ nu ammÈya 336 
AtuÔÔhÈ sivayo ÈsuÑ 288 
Ate’va me acchariyaÑ 304 
AttÈ ca me so 
   saraÓaÑ gatÊ ca 184 
AtthaÒca dhammaÑ 
   anusÈsa maÑ ise 144 
Atthi no jÊvikÈ deva 374 
AtthÊti ce NÈrada saddahÈsi 138



474 JÈtakaÔÔhakathÈya sattamabhÈge 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 

Attheva devÈ pitaro ca atthi 138 
Atha kissa jano pubbe 82 

Atha ce hi ete na 
   karonti puÒÒaÑ 54 

Atha tvaÑ kena vaÓÓena 321, 355 
Atha dakkhisi bhaddante 289 

Atha passatu maÑ amma 182 
Atha pÈpÈna kammÈnaÑ 127 

Atha vÈ tayo mÈtÈputte 308 
Athassa bhaÓÉanaÑ ghoraÑ 288 

AthassÈ pokkharaÓiyÈ 314 
AthÈgamÈ brahmalokÈ 135 

AthÈsanamhÈ oruyha 135 
Athettha udakantasmiÑ 311-5 

Athettha paÒcamo ÈgÈ 283 
Athettha padumÈ phullÈ 311 

Athettha puppharasamattÈ 304 
Athettha bÊjako nÈma 115 

Athettha vattatÊ 
   saddo 253, 269, 272 

Athettha sakuÓÈ santi 304, 316-7 
Athettha sÈsapo bahuko 313, 317 

Athettha sÊhabyagghÈ ca 315 
Athettha heÔÔhÈ puriso 303 

Atho arogaÑ yoggaÑ me 376 
Atho ubho arogÈ me 366 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
Atho ÉaÑsÈ makasÈ ca 
 308, 320, 354, 366 
Atho’sadhehi dibbehi 30 
Adassanena mayhaÑ te 296 
AdiÔÔhapubbaÑ disvÈna 223, 229 
AdiÔÔhapubbo SivirÈjÈ 309 
Adu cÈpaÑ gahetvÈna 333 
Adu te pahitÈ d|tÈ 344 
AddhÈ pajÈnÈmi 
   ahampi etaÑ 221 
AddhÈ sataÑ bhÈsasi 
   nÈga dhammaÑ 227 
AddhÈsataÑ bhÈsasi nÈgi 
   dhammaÑ 231 
AddhÈ hi saccaÑ bhaÓasi 185 
AddhÈ hi so socati 
   rÈjaseÔÔho 227, 231 
AdhiccaladdhaÑ 
   pariÓÈmajaÑ te 224, 230 
AnittarÈ ittarasampayuttÈ 47 
AniddhinaÑ mahÈrÈja 374 
Anindriyabaddha’masaÒÒa- 
   kÈyaÑ 55 
AnujÈnÈmi taÑ putta 274 
AnujÈnÈhi maÑ amma 274 
Anuddhato acapalo 197 
Anupubbena no suddhi 113 
AnumodÈmi te deva 352 
AndhaÑtamaÑ tattha na 
   candas|riyÈ 140 
AnnaÑ pÈnaÒca yo dajjÈ 254 
AnnapÈnaÒca khajjaÒca 107 
AnnahatthÈ ca te byamhe 145 
Annena pÈnena upetar|paÑ 221 
AparÈ pana sokena 88 

 



 GÈthÈs|ci 475 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
Apare passa santÈpe 275 
Api ÒÈtikule phÊte 277 
Api no kisÈni maÑsÈni 374 
Api sÈgarapariyantaÑ 277 
ApissÈ hoti appatto 277 
Api hÈyatu nÈgakulÈ attho 220 
ApphoÔÈ suriyavallÊ ca 313 
Abbhak|ÔasamÈ uccÈ 142-3 
AbyÈbajjhaÑ kathaÑ assa 188 
AbyÈbajjhaÑ siyÈ evaÑ 189 
Abhaya~karampi me hatthiÑ 78 
AmanÈpaÑ vata te ÒÈtÊ 293 
AmanÈpavÈsaÑ vasi 293 
AmittÈ nappasÈheyyuÑ 372 
AmittÈ n|na te mÈtÈ 293 
AmittÈ vata te ÒÈtÊ 293 
AmbaÑ iva pathe jÈtaÑ 299 
AmbÈ kapitthÈ panasÈ 303 
AmbÈ jamb| kapitthÈ ca 310 
AmbÈ tilakÈ ca jambuyo 167 
Amma assÈsa mÈ soci 35 
AmmÈ ca tÈta nikkhantÈ 327 
AmmÈya patan| kesÈ 366 
AmmÈva no kisÈ paÓÉu 366 
AyaÑ ajamukhÊ nÈma 41 
AyaÑ ekapadÊ eti 307, 317, 336 
AyaÑ te vaÑsarÈjÈ no 254 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AyaÑ dutÊyo vijayo 
   mama’jja 187 
AyaÑ nÈgo mahiddhiko 41 
AyaÑ maÑ mÈÓavo neti 204 
AyaÑ so assamo pubbe 342 
AyaÑ so PuÓÓako yakkho 164 
AyaÑ hi so Ègato 
   yaÑ tva’micchasi 223 
Aya’massa assaratho 92 
Aya’massa pÈsÈdo 91 
Aya’massa pokkharaÓÊ 91 
AriyÈvakÈsosi 
   anariyar|po 214 
Ala~katÈ suvasanÈ 163 
Ala~karotha maÑ khippaÑ 119 
AlampÈyano hi nÈgena 39 
AlÈtassa vaco sutvÈ 107-8 
AlÈto Devadatto’si 149 
AlÊnacittasanthÈro 146 
AvacÈsi PuÓÓakaÑ IrandhatÊ 163 
Avajjho brÈhmaÓo d|to 301 
AvaruddhassÈhaÑ bhariyÈ 339 
Avaruddhettha araÒÒasmiÑ 358 
AvasiÑ ahaÑ tuyha 
   tÊhaÑ agÈre 220 
AvasÊ tuvaÑ mayha 
   tÊhaÑ agÈre 207 
Avhayanteva 
   gacchantaÑ 302, 309 
AsanthutaÑ nopi ca 
   diÔÔhapubbaÑ 218 
Asammodiyampi vo assa 288 



476 JÈtakaÔÔhakathÈya sattamabhÈge 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AsassataÑ sassataÑ nu 
   tavayidaÑ 224, 229 
AsmÈ ratyÈ vivasÈne 256-7 
AssatthaÑva pathe jÈtaÑ 299 
AssatthÈ panasÈ ce’me 
 330, 334, 348 
Assaratanampi kesiÑ 78 
AssÈsa hessÈmi te pati 162 
AhaÑ patiÒca putte ca 346 
AhaÑ suvaÓÓahaliddiÑ 346 
AhaÑ hi devato idÈni emi 136 
AhaÑ hi vanaÑ gacchÈmi 260 
AhaÑ hi vasumÈ aÉÉho 38 
AhaÒca kho sÈmiko 
   cÈpi mayhaÑ 230 
AhaÒca bhariyÈ ca 
   manussaloke 225 
AhaÒca miga’mesÈno 19 
AhaÒhi kuÒjaraÑ dajjaÑ 286 
Ahampi jÈtiyo satta 127 
Ahampi tÈta jÈnÈmi 35 
Ahampi tÈta passÈmi 320 
Ahampi nÈtimaÒÒÈmi 40 
Ahampi pubbe kalyÈÓo 117 
Ahampi purimaÑ jÈtiÑ 114-5 
Ahampi sabbasetena 9 
AhitaÑ vata te ÒÈtÊ 293 
Ahi mahÈnubhÈvopi 8 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
Ahu pubbanimittaÑ me 345 
Ahu rÈjÈ VidehÈnaÑ 106 
Ah| vÈsÊ Kali~gesu 292 
Aho vata re jaÔinÊ 336 

[ Œ ] 
ŒcariyÈnaÑ vacanÈ 79-80 
ŒjÈnÊyÈ hasiyanti 371 
ŒdÈya beÄuvaÑ daÓÉaÑ 298 
Œditte vÈrimajjhaÑva 144 
Œdiyeneva te Maddi 351 
ŒnayissaÑ methunake 297 
Œmantayassu te putte 322-3 
Œmantayittha rÈjÈnaÑ 259, 273 
Œmantaye Bh|ridattaÑ 19 
ŒmÈyadÈsÈpi 
   bhavanti heke 186 
ŒyÈgavatth|ni puth| 
   pathabyÈ 53 
ŒrakÈ parivajjeyya 200 
ŒraÒÒikassa isino 26 
ŒrÈme vanagumbe ca 178 
Œr|ÄhÈ gÈmaÓÊyehi 368 
Œr|Ähe gÈmaÓÊyehi 270 
Œropentu dhaje tattha 368 
Œvatti parivatti ca 87 
Œsajja kho naÑ jaÒÒÈsi 40 
ŒsÊsikÈni karonti 95 
ŒhaÒÒantu sabbavÊÓÈ 369 
ŒÄÈrikÈ ca s|dÈ ca 369 
ŒÄÈrike ca s|de ca 176 

 



 GÈthÈs|ci 477 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ I ] 
I~gha Maddi nisÈmehi 282, 372 
I~ghÈ’nu cintesi 
   sayampi deva 133 
IccevaÑ pitaraÑ kaÒÒÈ 133 
IccevaÑ mantayantÈnaÑ 376 
Iti kammÈni anventi 130 
Iti MaddÊ varÈrohÈ 350, 353 
Ito cuto dakkhasi 
   tattha rÈja 139 
Ito vimuccamÈnÈhaÑ 359 
ItthisahassaÑ bhariyÈnaÑ 206, 
 209-10 
IdaÑ accherakaÑ disvÈ 284 
IdaÑ ca paccayaÑ laddhÈ 380 
IdaÑ tato dukkhataraÑ 344 
IdaÑ nesaÑ kÊÄanakaÑ 342 
IdaÑ nesaÑ padakkantaÑ 341 
IdaÑ vatvÈna pakkÈmi 280 
IdaÑ vatvÈna pitaraÑ 29 
IdaÑ vatvÈna MaghavÈ 247, 360 
IdaÑ vatvÈna Vedeho 118 
IdaÑ vatvÈ Brahmabandhu 297 
IdaÑ vatvÈ Bh|ridatto 21 
IdaÑ sutvÈna nigghosaÑ 35 
IdaÑ sutvÈ 
   Brahmabandhu 307, 318 
IddhaÑ phÊtaÒcidaÑ raÔÔhaÑ 287 
IdaÒca me maÓiratanaÑ 174 
IdaÒca me sattubhattaÑ 306 
IdaÒca sutvÈ VaruÓassa 
   vÈkyaÑ 166 
Ida’massa ambavanaÑ 91 
Ida’massa asokavanaÑ 91 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ I ] 
Ida’massa assaratanaÑ 92 
Ida’massa uyyÈnaÑ 91 
Ida’massa kaÓikÈravanaÑ 91 
Ida’massa k|ÔÈgÈraÑ 91 
Ida’massa pÈÔalivanaÑ 91 
Ida’massa hatthiratanaÑ 92 
Idampi dutiyaÑ sallaÑ 344 
Idampi pÈnÊyaÑ sÊtaÑ 308, 
 321, 355 
Idheva acchataÑ kaÓhÈ 328 
Idheva tÈva acchassu 287 
Idheva yo hoti 
   adhammasÊlo 138 
IndagopakavaÓÓÈbhÈ 266 
Indassa bÈhÈrasi dakkhiÓÈti 60 
Ibbhehi ye te samakÈ 
   bhavanti 63 
ImaÑ bhonto nisÈmetha 362 
ImaÑ mayhaÑ hadayasokaÑ 94 
ImaÑ m|ÄÈlivattakaÑ 347 
Imamhi naÑ padesamhi 341 
ImÈ tÈ pokkharaÓÊ rammÈ 349 
ImÈ tÈ vanagumbÈyo 349 
Ime kumÈre disvÈna 323-4 
Ime kumÈre passanto 261-2 
Ime tiÔÔhanti ÈrÈmÈ 330, 
 334, 348 
Ime te jambukÈ rukkhÈ 330, 
 333, 348 
Ime tepi mayhaÑ puttÈ 99 



478 JÈtakaÔÔhakathÈya sattamabhÈge 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ I ] 
Ime te hatthikÈ assÈ 348 
Ime n|na araÒÒasmiÑ 372 
Ime no pÈdakÈ dukkhÈ 335 
Ime no hatthikÈ assÈ 330, 
 331, 334 
Ime sÈmÈ salol|kÈ 348 
Ime haÑsÈ ca koÒcÈ ca 348 

[ U ] 
UkkÈmukhapahaÔÔhaÑva 67 
UkkusÈ kurarÈ haÑsÈ 317 
UggatthanaÑ pi~gamakaÑ 382 
UggÈ ca rÈjaputtÈ ca 254, 256-8 
Uccha~ge’ko vicinÈti 342 
UcchÈdaye ca nhÈpaye 202 
UÔÔhÈtÈ kammadheyyesu 201 
UÔÔhehi katte taramÈno 256, 365 
UÔÔhehi jÈli patiÔÔha 320 
UÓÓataÑ mukhaphullaÒca 382 
UÓho ca vÈto nirayamhi 
   dussaho 141 
Udake ce nisiÒcissaÑ 42 
UddÈpavattaÑ ulluÄitaÑ 312 
UddÈlakÈ somarukkhÈ 304 
UddhaÑ ce pÈtayissÈmi 42 
Unna~galÈ mÈsamimaÑ 
   karontu 238 
UpacÈravipannassa 24 
Upaj|taÒca me assa 38 
UpamaÑ te karissÈmi 124 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ U - � ] 
UpayÈcitakena 
   puttaÑ labhanti 95 
Upari dumapariyÈyesu 302, 309 
Upasa~kamitvÈ vedehaÑ 120 
UpÈgataÑ rÈja mupehi 
   lakkhaÑ 180 
Uposathe vasaÑ niccaÑ 122 
Ubhato saraÑ mucalindaÑ 312 
Ubho kumÈrÈ nikkÊtÈ 375 
Ubhopi te attamane viditvÈ 232 
Ubho sadisapacca~gÈ 361 
UmmattikÈ bhavissÈmi 93 
Uruvelakassapo rÈjÈ 149 
Usabhampi y|thapatiÑ anojaÑ 78 
Us|hi sattÊhi ca sunisitÈhi 141 
�n|daro yo sahate 
   jighacchaÑ 154 

[ E ] 
EkabhattÈ pure ÈsiÑ 381 
EkarattiÑ vasitvÈna 322 
EkÈyano ekapatho 339 
Eko maÓÊ mÈÓava  
   kiÑ karissati 173 
EÓeyya pasadÈkiÓÓaÑ 317 
EtaÒca saccaÑ vacanaÑ 
   bhaveyya 55 
Eti’ndapatthaÑ nagaraÑ 
   padissati 234 
Ete caÒÒe ca rÈjÈno 144 
Ete narÈnaÑ caturova dÈsÈ 186 
Ete nÊlÈ padissanti 302, 309 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ E ] 
Etha’yyo rÈjavasatiÑ 195 
ElamphurakasaÒchannÈ 312 
EvaÑ kho yÈtaÑ 
   anuyÈyi hoti 218 
EvaÑ ce’taÑ jano jaÒÒÈ 40 
EvaÑ ce te laddhamidaÑ 
   vimÈnaÑ 226, 230 
EvaÑ ce no so 
   vivare’ttha paÒhaÑ 187 
EvaÑ jÈnanto khaÓÉahÈlo 85 
EvaÑ taÑ anugacchÈmi 261 
EvaÑ taÑ sivayo Èhu 258 
EvaÑ tuvaÑ nÈga 
   asampadosaÑ 226 
EvaÑ tuvaÑ nÈgi 
   asampadosaÑ 231 
EvaÑ na m|Äho’smi 
   suÓohi katte 215 
EvaÑ me vipalantiyÈ 267 
EvaÑ vutte candÈ attÈnaÑ 98 
EvaÑ sabba~gasampannaÑ 179 
EvaÑ samanusÈsitvÈ 203 
EvaÑ hi so vaÒcito 
   brÈhmaÓehi 60 
EvaÒca me vilapato 300 
EvametaÑ yathÈ br|si 224, 229 
Evameva naro pÈpaÑ 124 
Evameva naro puÒÒaÑ 125 
Evampi duggato santo 115 
Esa’yyo rÈjavasati 203 
Esa selo mahÈbrahme 302, 309 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ E ] 
Esa selo mahÈrÈja 289 
EsikÈ parikhÈyo ca 175 
Eso ce SivÊnaÑ chando 256 
Eso te Vasula pitÈ 87 
Eso hi vata me chando 19 
Ehi amma piyadhÊti 325 
Ehi kaÓhe marissÈma 333 
Ehi tÈta piyaputta 325 
Ehi te ahamakkhissaÑ 295 
Ehi dÈni gamissÈma 190 

[ O ] 
OkandÈmase bh|tÈni 335 
OrodhÈ ca kumÈrÈ ca 206, 209, 
 210, 239, 268, 385 
Osadhehi ca dibbehi 368 

[ Ka ] 
KaÑ nva’jja chÈtÈ tasitÈ 331-2 
KakkaÔÈ kaÔamÈyÈ ca 315 
KaccÈyano mÈÓavako’smi 
   rÈja 172 
Kacci akasirÈ vutti 110 
Kacci arogaÑ yoggaÑ te 376 
Kacci ubho arogÈ te 366 
Kacci ÉaÑsÈ makasÈ ca 307, 320, 
 354, 366, 374 
Kacci tuyhampi Vedeha 111 
Kacci nu tÈta kusalaÑ 376 
Kacci nu te nÈ’bhisasi 32 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ka ] 
Kacci nu bhoto kusalaÑ 307, 
 320, 354 
Kacci nu me ayyaputta 343 
Kacci bahuvidhaÑ mÈlyaÑ 121 
Kacci ramasi pÈsÈde 120 
Kacci vo kusalaÑ putta 374 
KaÔeruhÈ ca vÈsantÊ 314 
KatvÈ gharesu kiccÈni 207 
KathaÑ careyya vuÉÉhesu 111 
KathaÑ candanalitta~go 266 
KathaÑ dhammaÑ caritvÈna 111 
KathaÑ dhammaÑ 
   care macco 111 
KathaÑ nÈma sÈmasama- 
   sundarÈhi 92 
KathaÑ nÈma sÈmasama- 
   sundarehi 92 
KathaÑ nu cÊraÑ dhÈrenti 266 
KathaÑ nu tÈsaÑ hadahaÑ 278 
KathaÑ nu pathaÑ gacchanti 332 
KathaÑ nu yÈtaÑ 
   anuyÈsi hoti 218 
KathaÑ nu so na lajjeyya 332 
KathaÑ no kuÒjaraÑ dajjÈ 254 
KathaÑ no abhivÈdeyya 223-4, 
 229 
KathaÑ have bhÈsati nÈgarÈjÈ 156 
KathaÑ hi lokÈpacito samÈno 55 
KathaÒca kira puttakÈmÈyo 85-6 
KadalimigÈ bah| citrÈ 177 
KadalÊva vÈtacchupitÈ 382 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ka ] 
KapaÓÈ vilapati selÈ 87 
KappÈsapicurÈsÊva 29 
KappÈsikaÒca koseyyaÑ 381 
KambalassatarÈ uÔÔhentu 8 
KammantaÑ saÑvidhetvÈna 207 
KammÈrÈnaÑ yathÈ ukkÈ 34 
KaraviyÈ ca saggÈ ca 315 
KarerimÈlÈ vitatÈ 310 
KaroÔiyÈ cammadharÈ 385 
Karoti ce dÈrutiÓena puÒÒaÑ 54 
Kalimeva n|na gaÓhÈmi 116 
KalÊ hi dhÊrÈna kaÔaÑ magÈnaÑ 53 
KalyÈÓatitthaÑ sucimaÑ 299 
KasmÈ nÈbhiharissanti 266 
Kassa a~gaÑ pariggayha 68 
Kassa etÈni akkhÊni 68 
Kassa kaÒcanapaÔÔena 67 
Kassa jambonadaÑ chattaÑ 67 
Kassapassa vaco sutvÈ 114-5 
Kassa pekhuÓahatthÈni 68 
Kassa bherÊ mudi~gÈ ca 67 
Kassa lÈkhÈrasasamÈ 68 
Kassa vÈtena chupitÈ 68 
KassetaÑ mukhamÈbhÈti 361 
Kasse’te lapanajÈtÈ 68 
KÈkÈ |l|kaÑva raho labhitvÈ 60 
KÈmaÑ janapado mÈ’si 255 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ka ] 
KÈmaÑ maÑ sivayo sabbe 258 
KÈyena vÈcÈ manasÈ 133 
KÈyo te rathasaÒÒÈto 146 
KÈlaÒÒutÈ cittasÈro 146 
KÈsaÑ kusaÑ poÔakilaÑ 276 
KÈsikasucivatthadharÈ 89, 100 
KÈsiyÈni ca dhÈretvÈ 266, 279 
KiÑ te vataÑ kiÑ pana 
   brahmacariyaÑ 225, 230 
KiÑ nu tuyhaÑ phalaÑ atthi 26 
KiÑ mÈÓavassa ratanÈni atthi 173 
KiÑ pana taÑ atidÈnaÑ 74 
Kinnu tÈta tuvaÑ pajjhÈyasi 161 
Kinnu’mÈ na ramÈpeyyuÑ 93 
KimagghiyaÑ hi vo tÈta 364 
KimidaÑ appasaddova 342 
KimidaÑ tuÓhibh|tosi 343 
Kimeva disvÈ UruvelavÈsi 105 
KismiÑ me sivayo kuddhÈ 257 
KÊÔÈ paÔa~gÈ uragÈ ca bhekÈ 56 
KÊÄe rÈjÈ amaccehi 197 
KukutthakÈ kuÄÊrakÈ 317 
KuÔajÈ salaÄÈ nÊpÈ 304 
KuÔajÊ kuÔÔhatagarÈ 304 
KuÓÈlakÈ bah| citrÈ 175 
KuÓÉale ghusite mÈle 366 
Kuto ca y|pe 
   maÓisa~khamuttaÑ 60 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ka ] 
Kuto nu Ègacchasi devavaÓÓi 135 
Kuto nu bhavaÑ BhÈradvÈja 361 
KumÈriyopi vadetha 77 
Kumbhampa’ÒjaliÑ kariyÈ 202 
KumbhÊlÈ makarÈ cettha 177 
Kumbhodaro bhaggapiÔÔhi 328 
KurarÊ hatachÈpÈva 34, 267 
KusalaÑ ceva no brahme 320, 354 
KusalaÑ ceva me putta 376 
KusalaÑ ceva me brahme 307 
KusalaÑ ceva me sammÈ 286 
KusalaÑ paÔinandÈmi 20 
KuhiÑ nu raÔÔhe tava 
   jÈtibh|mi 172 
K|ÔÈgÈre sayitvÈna 280 
Ke gandhabbe 
   rakkhase ca nÈge 162 
Kena vÈ vÈcapeyyena 362 
Kena vÈ vikalaÑ tuyhaÑ 121 
Kevalo cÈpi nigamo 254 
KesaggahaÓamukkhepÈ 277 
Kesesu jaÔaÑ bandhitvÈ 367 
KoÒcaÑ nadati mÈta~go 370 
KoÒcaÑ may|raÒca 
   piyaÒca ketaÑ 192 
KoÔÔhasuÓÈ suÓopi ca 315 
Ko te diÔÔho rÈjakali 102 
Ko te balaÑ mahÈrÈja 285 
Ko tvaÑ brahÈbÈhu 
   vanassa majjhe 15 
Ko nÊdha raÒÒaÑ 
   vara’mÈbhijeti 171 
Ko nu brÈhmaÓavaÓÓena 26, 38 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ka ] 
Ko panthe chatta’mÈneti 145 
KomÈrÊ yassÈhaÑ bhariyÈ 356 
KoraÓÉakÈ anejÈ ca 313 
KorabyarÈjassa 
   DhanaÒcayassa 166 
Ko rÈjaputtaÑ nisabhaÑ 299 
KosambiyaÑ seÔÔhikule 127 

[ Kha ] 
Khajjure’ttha silÈmayÈ 167 
KhaÓantÈ’lukalambÈni 366 
KhaÓittikaÑ me patitaÑ 338 
KhattiyamantÈ ca tayo 
   ca vedÈ 62 
KhatyÈ hi vessÈnaÑ baliÑ 
   haranti 56 
Khadira~gÈravaÓÓÈbhÈ 68 
KhantiÑ have bhÈsati 
   nÈgarÈjÈ 156 
KharÈjino jaÔÊ dummÊ 40 
KharÈ khÈrodikÈ tattÈ 143 
KhalaÑ sÈlaÑ pasuÑ khettaÑ 201 
KhiÉÉaÑ ratiÑ 
   vippajahitvÈna sabbaÑ 154 
KhippaÑ gÊvaÑ pasÈrehi 45 
KhippaÑ mamaÑ 
   uddhara kÈtiyÈna 216 
KhÊyate cassa taÑ pÈpaÑ 125 
KhÊyate cassa taÑ puÒÒaÑ 124 
KhemÈ UppalavaÓÓÈ ca 243 
KhomÈva tattha padumÈ 311 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ga - Gha ] 
Gacchatha vadetha kumÈre 76 
Gacchatha vo gharaÓiyo 86 
Gacchanto so BhÈradvÈjo 307 
GaÓhÈmase maÓiÑ tÈta 27 
GaÓhÈhe’taÑ mahÈnÈgaÑ 29 
Gandhakena vilimpitvÈ 280 
GantvÈ girividuggÈnaÑ 289 
GabbhaÑ me dhÈrayantiyÈ 245 
GavaÑ sahassaÑ usabhaÒca 
   nÈgaÑ 158 
Gahapatayo ca vadetha 77 
GÈmavaraÑ nigamavaraÑ 
   dadanti 83 
GÈme gÈme sataÑ kumbhÈ 369 
GuÓo KassapagottÈ’yaÑ 108 
Ghara’mÈvasamÈnassa 189 

[ Ca ] 
Ca~korÈ kukkuÔÈ nÈgÈ 315 
CaÓÉÈlaputtopi adhicca vede 62 
CatuvÈhiÑ rathaÑ yuttaÑ 281 
CandaÑ kho tvaÑ dohaÄÈyasi 160 
Candake me vimÈnasmiÑ 118 
CampeyyakÈ nÈgamallikÈ 167 
CammavÈsÊ chamÈ seti 307 
CaritvÈpi bahuÑ bhadraÑ 113 
CÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ 116, 127 
CÈpov|’nudaro assa 199 
CÈpov|’nudaro dhÊro 199 
CÈmaramorahatthehi 280 
CÈrutimbarukkhÈ cettha 303 
CitraggaÄerughusite 245 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ca - Cha ] 
CiraÑ vivÈdo mama 
   tuyhaÒca’ssa 185 
CullÈsÊti mahÈkappe 113 
Cetiyo parivÈriÑsu 285 
Celukkhepo avattittha 386 
ChakaliÑva migiÑ chÈpÈ 342 
ChakalÊva migÊ chÈpaÑ 341 
ChandaÒÒ| rÈjino cassa 202 
ChamÈyaÑ ce nisiÒcissaÑ 41 

[ Ja - ®ha ] 
Jayo mahÈrÈja parÈjayo ca 184 
JÈtar|pamayaÑ vassaÑ 386 
JÈtar|pamayÈ kaÓÓÈ 166, 169 
JÈnÈmi mÈÓava tayÈha’masmi 190 
JÈliÑ KaÓhÈjinaÑ dhÊtaÑ 356 
JiÓÓaÑ posaÑ gavÈssaÒca 145 
JiÓÓohamasmi dubbalo 296 
JÊvitaÑ n|na te cattaÑ 7 
JeÔÔhaputtaÑ upaguyha 206 
®hite majjhanhike kÈle 276 

[ Ta ] 
TaÑ kammaÑ nihitaÑ aÔÔhÈ 127 
TaÑ khajjamÈnaÑ 
   niraye vasantaÑ 140 
TaÑ guÓo paÔisammodi 110 
TaÑ ca disvÈna ÈyantiÑ 376 
TaÑ candanagandharasÈ- 
   nulittaÑ 193 
TaÑ cetÈ anusÈsiÑsu 289 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
TaÑ ceva tucchaÑ maghavÈ 
   sama~gÊ 61 
TaÑ taÑ KaÓhÈjinÈ’voca 335 
TaÑ taÑ pitÈpi avaca 80 
TaÑ taÑ mÈtÈ avaca 79 
TaÑ taÑ br|mi mahÈrÈja 265 
TaÑ tattha gatimÈ dhitimÈ 188 
TaÑ tvaÑ gantvÈna yÈcassu 295 
TaÑ tvaÑ daÔÔhuÑ mahÈrÈja 39 
TaÑ tvaÑ patitamaddakkhi 45 
TaÑ disvÈ cetapÈmokkhÈ 285 
TaÑ disvÈ rÈjÈ paramappatÊto 235 
TaÑ nÈgakaÒÒÈ caritaÑ  
   gaÓena 221 
TaÑ paviÔÔhaÑ brahÈraÒÒaÑ 298 
TaÑ brÈhmaÓÈ anvagamuÑ 282 
TaÑ bhÈvitatta’ÒÒataraÑ 26 
TaÑ me tathÈ hotu vasemu  
  tÊhaÑ 191 
TaÑ me vataÑ taÑ pana 
   brahmacariyaÑ 225, 230 
TaÑ me vataÑ samiddha’jja 381 
TaÑ me suyiÔÔhaÑ suhutaÑ 301 
TaÑ vimÈnaÑ abhijjhÈya 19 
TaÑ sutvÈ antepure 75 
TaÑ sutvÈ amanusso 101 
TaÑ sutvÈ khaÓÉahÈlo 102 
TaÑ haÒÒamÈnaÑ niraye 
   vajantaÑ 141 
TagaraÒca palÈsena 126 
Taggha te mayamakkhÈma 289 
TaÒca disvÈna ÈyantaÑ 374 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
TaÒca disvÈna ÈyantiÑ 34 
TaÒca disvÈna Vedeho 120 
TaÒca soÓÓamaye pÊÔhe 119 
Tato assasahassÈni 368 
Tato KaÓhÈjinÈyapi 347 
Tato kattÈ taramÈno 365 
Tato kumÈrÈ pakkÈmuÑ 327 
Tato kumÈrÈ byathitÈ 324 
Tato kumÈre ÈdÈya 326 
Tato cutÈ sÈ PhussatÊ 247 
Tato cutÈ’haÑ vedeha 115, 
 127, 129 
Tato cuto idha jÈto 114 
Tato dvesattarattassa 118 
Tato nÈgasahassÈni 368 
Tato nikkhantamattaÑ taÑ 143 
Tato patiÔÔhÈ pÈsÈde 135 
Tato Maddimpi nhÈpesuÑ 380 
Tato rathasahassÈni 368 
Tato ratyÈ vivasÈne 118, 
 256, 269, 354, 359 
Tato Vessantaro rÈjÈ 
 280-1, 283, 331 ÈdipiÔÔhesu 
Tato saÔÔhisahassÈni 368, 
 380, 384 
Tato suÓhaÑ mahÈrÈjÈ 275 
Tato senÈpati raÒÒo 107 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 

Tato senÈpatiÑ rÈjÈ 368 
Tato so brÈhmaÓo gantvÈ 298 

Tato so brÈhmaÓo bhÊto 296 
Tato so brÈhmaÓo luddo 327 

Tato so mudukÈ bhisiyÈ 110 
Tato so rajjumÈdÈya 327, 335 

Tato so VaruÓo nÈgo 164-5 
Tato hemaÒca kÈy|raÑ 382 

Tattha ÔhitÈhaÑ vedeha 130-1 
Tattha te so pÈturahu 45 

Tattha te purisabyagghÈ 46 
Tatthaddasa kumÈraÑ so 256, 373 

Tattha naccanti gÈyanti 192 
Tattha patto sÈnucaro 16 

Tattha bindussarÈ vagg| 289, 371 
Tattha mittaÑ asevissaÑ 127 

Tattha saÒchinnagattaÑ taÑ 143 
TadÈsi yaÑ bhiÑsanakaÑ 253, 

 271, 326, 356 
TadÈhaÑ byathitÈ bhÊtÈ 345 

TamaggahÊ veÄuriyaÑ 
   mahagghaÑ 171 

Ta’maggihuttaÑ 
   saraÓaÑ pavissa 60 

Ta’majjhapattaÑ rÈjaputtiÑ 351 
Tamatikkamma bhaddante 289 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
Ta’manuyÈyiÑsu bahavo 109 
Ta’manupucchi Vedeho 106, 115 
Tamabravi mahÈrÈjÈ 275, 279 
Tamabravi rÈjaputtÊ 259, 261, 
 275-6-9, 280 
Ta’mÈruhantaÑ 
   asipattapÈdapaÑ 143 
Ta’mÈruhantaÑ khura- 
   saÒcitaÑ giriÑ 142 
Ta’mÈruhantaÑ nirayaÑ 143 
Ta’mÈruhantaÑ 
   pabbatasannikÈsaÑ 142 
Ta’mÈruhanti nÈriyo 142 
TasmÈ ahaÑ tuyhaÑ 
   vadhÈya yutto 215 
TasmÈ pattapuÔasseva 126 
TasmÈ sabhaÒca asataÑ 357 
TasmiÑ me sivayo kuddhÈ 286 
Tassa uttarapubbena 289 
Tassa komÈrikÈ bhariyÈ 167 
Tassa ceto paÔissosi 300 
Tassa’jja’haÑ attasukhÊ 
   vidheyyo 194 
Tassa taÑ vacanaÑ 
   sutvÈ 10, 21, 360 
Tassa te anumodanti 353, 357 
Tassa tyÈhaÑ na dassÈmi 300 
Tassa dinnÈ mayÈ puttÈ 352 
Tassa bhattupariyesanaÑ cara 161 
Tassa yÈnaÑ ayojesuÑ 109 
TassÈ uttarapubbena 289, 290 
TassÈ ca nÈgamÈnesuÑ 383 
TassÈ’nujaÑ dhÊtaraÑ 
   kÈmayÈmi 214 
TassÈ mÈlyaÑ abhihariÑsu 119 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
TassÈ lÈlappamÈnÈya 341 
TassÈ lÈlappitaÑ sutvÈ 268 
TassÈvid|re pokkharaÓÊ 304, 310 
TassÈ sÈyanhakÈlasmiÑ 338 
TassÈ sumajjhÈya 
   piyÈya hetu 236 
TatrÈ’suÑ kumudÈyuttÈ 109 
TÈ naÑ tattha gatÈ’vocuÑ 293 
TÈvatiÑse ca yÈme ca 179 
TiÓalatÈni osadhyo 335 
TindukÈni piyÈlÈni 308, 
 321, 355 
TÊÓi uppalajÈtÈni 310 
TÊÓi kakkÈrujÈtÈni 313 
Tumhe ca putte passatha 339 
Tumhe hi brahme pakato 298, 300 
TuyhaÑ maÑsena medena 301 
Tuyheva sambalaÑ hotu 306 
TulÈ yathÈ paggahitÈ 125, 196 
TuvaÑ hi seÔÔho 
   tvamanuttarosi 157 
Te Ègate muddhani 
   dhammapÈlo 193 
Te gantvÈ 
   dÊghamaddhÈnaÑ 284, 371 
Te janÈ taÑ avaciÑsu 298 
Te tattha amhe passitvÈ 283 
Te tattha gahapatayo 77 
Te tattha j|te ubhaye samÈgate 183 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
Te n|na puttakÈ mayhaÑ 339 
Te pÈvisuÑ akkhamadena 
   mattÈ 183 
Te pÈvisuÑ puraÑ rammaÑ 385 
Te pÈviÑsu brahÈraÒÒaÑ 371 
Te manussaÑ migaÑ vÈpi 275 
Te rÈjaputtiyÈ putte 375 
TesaÑ lÈlappitaÑ 
   sutvÈ 264, 337 
TesaÑ sa~kappamaÒÒÈya 357 
TesaÑ sutvÈna nigghosaÑ 372 
Tesampi tÈdisÈnaÑ 83 
TesÈhaÑ pahito d|to 301 
Tesu disvÈna lambante 10 
Tesu mattÈ kilantÈva 269, 272 
TvaÑ no vinetÈsi rathaÑ 
   va naddhaÑ 236 
TvaÑ maÑ nÈgena Èlampa 38 
TvaÑ Maddi kaÓhaÑ gaÓhÈhi 283 
TvaÒca devÈ’si sappaÒÒo 123 
TyÈ’haÑ mante paratthaddho 26 

[ Tha ] 
ThanÈ ca mayhime p|rÈ 342 
ThanÈ me nappapateyyuÑ 245 
Thiyopi tattha pakkanduÑ 270 
Th|lÈ si~ghÈÔakÈ cettha 304 

[ Da ] 
DakkhaÒca posaÑ 
   manujÈ viditvÈ 138 
DakkhiÓaÑ vÈpa’haÑ bÈhuÑ 258 
DajjÈ ammÈ brÈhmaÓassa 336 
Dajjemu kho te sutanuÑ 
   sunettaÑ 215 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Da ] 
Dajjemu kho paÒca 
   satÈni bhoto 138 
Dadato me na khÊyetha 359 
DadÈmi na 
   vikampÈmi 251, 322, 355 
DadÈmi bhoto bhariyaÑ 358 
Dasa mÈse dhÈrayitvÈna 248 
Dase’ttha kÈÄiyo chacca 179 
Dase’ttha rÈjiyo setÈ 179 
DaharÈ tvaÑ r|pavatÊ 294 
DaharÈ rukkhÈ ca vuddhÈ ca 312 
DaharÈ sattasatÈ etÈ 88 
DÈnamassa pasaÑsÈma 363 
DÈnÈni dehi KoÓÉaÒÒa 79, 80 
DÈsiÑ dÈsaÑ ca so dajjÈ 362 
DÈse kammakare peso 201 
DinnapubbaÑ na hÈpeyya 201 
DibbaÑ deva upayÈcanti 95 
DivÈ vÈ yadi vÈ rattiÑ 196 
DisvÈna taÑ vimalÈ 
   bh|ripaÒÒaÑ 229 
DisvÈ maÓiÑ pabhassaraÑ 
   jÈtimantaÑ 171 
DisvÈ migÈnaÑ y|thÈnaÑ 275 
DisvÈ sampati te ghore 276 
DukkaÔaÑ ca hi no putta 379 
DukkaÔaÑ vata te ÒÈtÊ 293 
DukkaÔaÑ vata bho raÒÒÈ 362 
DukkaÔaÒca hi no putta 367 
DukkhaÑ kho me janayatha 81, 84 
DukkhaÑ te vedayissÈmi 257 
Dukkha’ssa hadayaÑ Èsi 363 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Da ] 
DuddadaÑ dadamÈnÈnaÑ 357 
Dubhato vanavikÈse 262 
DumaÑ iva pathe jÈtaÑ 299 
DuyiÔÔhaÑ te navamiyaÑ 293 
Devate tva’jja rakkha devi 182 
Devate me jayaÑ dehi 182 
DevarÈja namo tyatthu 244 
DevavÈha vahaÑ yÈnaÑ 166, 169 
DvÈraÑ nappaÔipassÈmi 116 
Dve migÈ viya ukkaÓÓÈ 341 

[ Dha ] 
Dhajo rathassa paÒÒÈÓaÑ 277 
DhataraÔÔhÈ hi te nÈgÈ 69 
DhammakÈmo sutÈdhÈro 189 
DhammassÈpacitiÑ kummi 265 
Dhammena rajjaÑ kÈrentaÑ 378 
Dhammo manujesu mÈtÊnaÑ 160 
DhavassakaÓÓÈ khadirÈ 302, 309 
DhÈtÈ vidhÈtÈ VaruÓo Kuvero 48 
DhÈrayi’maÑ maÓiÑ dibyaÑ 20 
DhÈrento brÈhmaÓavaÓÓaÑ 302-3, 
 305, 309, 318 

[ Na ] 
Na iÔÔhakÈ honti silÈ cirena 61 
Na imaÑ akusalo dibyaÑ 25 
Nakkhatte utupubbesu 296 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Na ] 
Na kho no deva passÈmi 350 
NaggÈ nadÊ anudakÈ 277 
Na camhi byamhito nÈga 223 
Na camhi byamhito nÈgi 229 
Na ca myÈ’yaÑ maÓÊ keyyo 25 
Na cÈyaÑ brÈhmaÓo tÈta 335, 364 
Na cÈhaÑ tasmiÑ 
   dubbheyyaÑ 255 
Na ceva te kataÑ pÈpaÑ 244 
NaccagÊtat|riyÈbhinÈdike 238 
NajjÈyo suppatitthÈyo 177 
Na tÈva bhÈro parip|ro 124 
Na te kaÔÔhÈni bhinnÈni 349 
Na te brÈhmaÓa gacchÈmi 295 
NattÈro suÓisÈ putto 378 
Natthi khiÔÔÈ natthi rati 294 
Natthi deva pitaro vÈ 112 
Natthi dhammacaritassa 112 
Natthi me sippaÔhÈnaÑ vÈ 295 
Natthi hantÈva chettÈ vÈ 113 
Na dissatÊ aggi manuppaviÔÔho 54 
Na dukkhaÑ ahinÈ daÔÔhaÑ 294 
Na deva mayhaÑ vacanÈ 367 
Na dhanena na vittena 165 
Na niddaÑ bahu maÒÒeyya 197 
Na nu tvaÑ saddamassosi 345 
Na no vivÈho nÈgehi 7 
NandikÈ jÊvaputtÈ ca 305 
Na p|jito maÒÒamÈno 198 
Na bÈÄhaÑ itthiÑ gaccheyya 199 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Na ] 
Na bhavaÑ eti puÒÒatthaÑ 308 
Na mayhaÑ mattikaÑ nÈmaÑ 248 
Na me idaÑ tathÈ 
   dukkhaÑ 329, 330 
Na me chando mati atthi 288 
Na me dessÈ ubho puttÈ 356 
Na yidha santi samaÓa- 
   brÈhmaÓÈ ca 226, 231 
Na raÒÒo sadisaÑ bhuÒje 197 
Na raÒÒo sadisaÑ vatthaÑ 197 
Na vÈsa’mabhirocÈmi 322 
Na ve rÈjÈ sakhÈ hoti 198 
Na sÈdhÈraÓadÈra’ssa 188 
Na hi n|na tuyhaÑ kalyÈÓi 293 
Na hi n|nÈ’yaÑ raÔÔhapÈlo 97 
Na hi n|nima’ssa raÒÒo 98, 99 
Na hi rÈjakulaÑ patto 195 
Na hete dullabhÈ deva 108 
Na he’tÈ yÈcayogÊ naÑ 322 
NÈgavara vaco suÓohi me 163 
NÈgoha’masmi iddhimÈ 15 
NÈ’tid|re bhaje raÒÒo 197 
NÈtimaÒÒÈmi rÈjÈnaÑ 8 
NÈ’ti velaÑ pabhÈseyya 199 
NÈ’dhiccaladdhaÑ na 
   pariÓÈmajaÑ me 225, 230 
NÈnÈdijagaÓÈkiÓÓÈ 177 
NÈ’ssa pÊÔhaÑ na palla~kaÑ 197 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Na ] 
NÈ’ssa bhariyÈ hi kÊÄeyya 197 
NÈhaÑ akÈmÈ dÈsimpi 274 
NÈhaÑ tampi karissÈmi 324 
NÈhaÑ dijÈdhipo homi 26 
NÈhaÑ tamhi kule jÈtÈ 295 
NikkiÓitvÈ nahÈpetvÈ 365 
Nikkhamante mahÈrÈje 278 
NikkhamitvÈna nagarÈ 281 
NikkhittasatthÈ paccatthÈ 107 
NigrodhaÑva pathe jÈtaÑ 299 
NijjhattÈ sivayo sabbe 301 
NijjhÈpetuÑ mahÈrÈjaÑ 287 
NinnÈditÈ te pathavÊ 353, 357 
NiyyÈma deva yuddhÈya 107 
NivattayitvÈna rathaÑ 373 
NivÈtavutti vuddhesu 200 
Nivesanesu sobbhesu 9, 10 
Nisajja rÈjÈ sammodi 110 
NÊce co’lambate s|riyo 338 
NÊyamÈnÈ kumÈrÈ te 331, 334 
NÊyamÈne pisÈcena 328 
NÊlanettÈ nÊlabhamu 245 
NÊlavatthadharÈ neke 368 
N|na MaddÊ varÈrohÈ 345 
Neva taÑ atimaÒÒÈmi 39 
Neva mayhaÑ ayaÑ nÈgo 37 
Neva migÈ na pas| nopi gÈvo 59 
Neva’ssa MaddÊ bhÈkuÔi 356 
NevÈsaÑ kesÈ dissanti 344 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Na ] 
Neve’sa dhammo na 
   pune’ta kiccaÑ 205 
Nesa dhammo mahÈrÈja 261 
No cetaÑ sattÈ maÒÒeyya 260 
No ce tayÈ maÓÊ keyyo 25 

[ Pa ] 
PakkÈmi so ruÓÓamukho 297 
Pa~gurÈ bahulÈ selÈ 311 
Paccati niraye ghore 28 
Paccante vÈpi kupite 82 
PaÒjalikÈ tassa yÈcanti 378 
PaÒcÈla paccuggata s|rasena 181 
PaÒÒavÈ buddhisampanno 201 
PaÒÒÈ have hadayaÑ 
   paÓÉitÈnaÑ 233 
PaÔiggahitaÑ yaÑ dinnaÑ 286, 
 288, 308 
PaÔiyatto rÈjamaggo 384 
PaÔisammodito rÈjÈ 111 
PaÓÉite sutasampanne 106 
PaÓÉito ca viyatto ca 211 
PaÓÉukambala- 
   saÒchannaÑ 254, 286 
PaÓÉu kisiyÈ’si dubbalÈ 159 
PatvÈna ÔhÈnaÑ 
   atulÈnubhÈvaÑ 222 
PadumaÑ jÈlino dehi 347 
PadmaÑ yathÈ hatthagataÑ 32 
Pabbate giriduggesu 35 
ParadÈraÑ na gaccheyyaÑ 359 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
PariggahaÑ lobha- 
   dhammaÒca sabbaÑ 155 
PariyÈgataÑ taÑ kusalaÑ 130 
Par|ÄhakacchanakhalomÈ 251 
ParosahassapÈsÈde 179 
Parosahassampi samantavede 61 
PalÈsÈdÈ gavajÈ ca 177 
Palla~kesu sayitvÈna 280 
Passa candaÑ s|riyaÒca 178 
Passa toraÓamaggesu 175 
Passa nagaraÑ supÈkÈraÑ 175 
Passa pabbatapÈdesu 177 
Passa bherÊ mudi~gÈ ca 176 
Passa malle samajjasmiÑ 177 
PassantaÑ muhuÑ uÓhaÑ 143 
Passe’ttha devakaÒÒÈyo 178-9 
Passe’ttha paÓÓasÈlÈyo 175 
Passe’ttha pokkharaÓiyo 178-9 
PÈÔalÊ samuddakappÈsÊ 314 
PÈtheyyaÑ me karohi tvaÑ 297 
PÈdasaÒÒamanemiyo 146 
PÈnÈgÈre ca soÓÉe ca 176 
PÈpaÑ sahÈya’mÈgamma 127 
PÈpakaÑ vata te ÒÈtÊ 293 
PÈrevatÈ bhaveyyÈ ca 303 
PÈrevatÈ ravihaÑsÈ 317 
Pi~galo ca vinato ca 328 
Pituno ca sÈ sutvÈna vÈkyaÑ 161 
Piyassa me piyo d|to 302 
Piyo piyena sa~gamma 349 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
PÊtÈla~kÈrÈ pÊtavasanÈ 270 
Pucchassu maÑ rÈja 
   tave’sa attho 137 
PucchÈma 
   kattÈra’manomapaÒÒaÑ 155 
PucchÈmi taÑ nÈrada 
   etamatthaÑ 137 
PuÓÓampi ce’maÑ 
   pathaviÑ dhanena 218 
PuttaÑ te’yye na jÈnÈma 34 
PuttaÑ labhetha varadaÑ 245 
PuttaÑ vÈ bhÈtaraÑ 
   vÈ saÑ 198, 201 
PuttÈ piyÈ manussÈnaÑ 367 
Putte ca me udikkhesi 204 
Putte pasuÒca dhaÒÒaÒca 352 
Puttesu Maddi dayesi 260 
Puttehi deva yajitabbaÑ 75 
Putto me sakka jÈyetha 359 
PuthulomamacchÈ- 
   kiÓÓaÑ 289, 290 
Punapi bhante dakkhemu 117 
PupphÈbhihÈrassa 
   vanassa majjhe 15 
Pubbeva khosi me vutto 82-4-8 
Pubbeva no daharakÈle 82 
Pubbeva’ssa kataÑ puÒÒaÑ 124 
PuraÑ uddhÈpasampannaÑ 175 
Purato Videhe passa 178 
Purisassa vadhaÑ na 
   roceyyaÑ 359 
Pure puratthÈ kÈ kassa 
   bhariyÈ 62 
P|timacchaÑ kusaggena 126 
PettikaÑ vÈ iÓaÑ hoti 39 
PelakÈ ca vighÈsÈdÈ 315 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Pha ] 
PhÈrusakaÑ cittalataÑ 178 
PhussatÊ varavaÓÓÈbhe 244 

[ Ba ] 
Bala~kapÈdo andhanakho 328 
BahuÑ cidaÑ m|laphalaÑ 339 
BahukÈ tava dinnÈbharaÓÈ 99 
Bahujano pasannosi 240 
BahudukkhÈ posiya candaÑ 96 
BahuvassagaÓe tattha 128 
Bah| kÊÔÈ paÔa~gÈ ca 275 
Bah|ni vassap|gÈni 308 
Bah|hi vata cariyÈhi 276 
BÈrÈÓasiyaÑ phÊtÈyaÑ 114 
BÈrÈÓasÊ pabyathitÈ 10 
BÈlehi dÈnaÑ paÒÒattaÑ 112 
BilasataÑ maÑ katvÈna 99 
BÊjakassa vaco sutvÈ 117 
BÊjakopi hi sutvÈna 122 
Bujjhassu kho rÈjakali 101 
ByagghinasÈ lohapiÔÔhÈ 315 
Brahmacariyassa ce bha~go 20 

[ Bha ] 
BhariyÈya maÑ tvaÑ akari 
   sama~giÑ 233 
Bhassanti makarandehi 304 
BhutvÈ satapale kaÑse 279 
Bh|mindharo VaruÓo 
   nÈma nÈgo 236 
BhogavatÊ nÈma mandire 167 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Bha - Ma ] 
BhogÊ hi te santi 
   idh|papannÈ 226, 231 
MaÑ paÔhamaÑ ghÈtehi 98 
MaÑsarasabhojanÈ 
   nhÈpakasunhÈpitÈ 89, 100 
MaÑsÈ p|vÈ sa~kuliyo 369 
MaÒÒe sahassanettassa 18 
MaÓiÑ anagghaÑ ruciraÑ 
   pabhassaraÑ 158 
MaÓiÑ paggayhaÑ ma~galyaÑ 24 
MaddiÑ hatthe gahetvÈna 356 
MaddiÒca puttakÈ disvÈ 377 
MaddÊ ca puttake disvÈ 377 
MaddÊ ca sirasÈ pÈde 374, 376 
Madhuca madhulaÔÔhi ca 314 
Madh|niva palÈtÈni 264 
ManasÈpi na pattabbo 18 
Manusso udÈhu yakkho 328 
Mano dantaÑ pathaÑ neti 146 
Mano manussassa yathÈpi 
   gacche 234 
Manoharo nÈma maÓÊ 
   mamÈ’yaÑ 173 
MandÈlakÈ celakeÔu 315 
MamaÑ disvÈna ÈyantaÑ 32 
MayÈpe’taÑ sutaÑ samma 41 
May|rakoÒcÈbhirudaÑ 16 
May|rakoÒcÈbhirude 245 
May|rakoÒcÈgaÓa- 
   sampaghuÔÔhaÑ 170 
May|ragÊvasa~kÈsÈ 310 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ma ] 
MayhaÑ te dÈrakÈ deva 362 
Mayhampi piyÈ puttÈ 97 
MaraÓaÑ vÈ tayÈ saddhiÑ 261 
MahÈnubhÈvassa 
   mahoragassa 215 
MahÈnubhÈvo vassa- 
   sahassajÊvÊ 50 
MahÈpathaÑ nicca 
   samavhayantu 238 
MahÈyaÒÒaÑ yajitvÈna 28 
MahÈsanaÑ deva’ma- 
   nomavaÓÓaÑ 49 
MahiÑsÈ SoÓasi~gÈlÈ 315 
Mahiddhiko devavaro yasassÊ 51 
Mahorago attamano udaggo 228 
MÈ kÈsiyÈni dhÈretvÈ 275 
MÈ ca kaÒci vanibbake 269 
MÈ ca putte mÈ ca patiÑ 94 
MÈ taÑ putta saddahesi 79, 80 
MÈ tassa saddahesi 83 
MÈtÈpettibharaÑ jantuÑ 264 
MÈtÈpettibharo assa 199 
MÈtÈ hi tava irandhati 161 
MÈ tvaÑ cande rucci maraÓaÑ 98 
MÈ naÑ daÓÉena satthena 255 
MÈ no deva avadhi 81, 83, 95 
MÈ me tvaÑ akarÈ kammaÑ 295 
MÈ rodhayi nÈga 
   ÈyÈ’ha’masmi 232 
MÈlaÒca gandhaÒca 
   vilepanaÒca 225, 230 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ma ] 
MÈlÈgirÊ HimavÈ yo 
   ca gijjho 51, 61 
MÈlÈkÈre ca rajake 176 
MÈlÈva ganthitÈ Ôhanti 305 
MÈ vo ruccittha gamanaÑ 287 
MÈ samme’vaÑ avacuttha 364 
MÈ heva tvaÑ yakkha 
   ahosi m|Äho 215 
MÈ heva’dhammesu 
   manaÑ paÓÊdahi 205 
MÈ heva no rÈjaputtÊ 337 
MÈ heva no rÈjaputto 346 
MigaÑ disvÈna sÈyanhaÑ 262 
MigÈnaÑ viggahÈ cettha 174 
MigÈ namatthu rÈjÈno 339 
MuttÈmaÓikanakavibh|sitÈni 97 
Mudi~gÈ paÓavÈ sa~khÈ 369 
Muhutto viya so dibyo 130 
M|Äho hi m|Äha’mÈgamma 123 

[ Ya ] 
YaÑ kiÒci’tthi kataÑ puÒÒaÑ 381 
YaÑ kiÒci ratanaÑ atthi 7 
YaÑ gambhÊraÑ sadÈvaÔÔaÑ 16 
YaÑ taÑ KaÓhÈjinÈ’voca 363 
YaÑ n|nÈ’haÑ jÈyeyyaÑ 86 
YaÑ paÓÉitotye’ke vadanti  
   loke 165 
YaÑ pubbe parivÈriÑsu 33 
YaÑ puraÑ DhataraÔÔhassa 46 
YaÑ maÑ papÈtasmiÑ 
   papÈtumicchasi 214 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya ] 
YaÑ mÈÓavotyÈ’bhivadÊ 
   janinda 236 
YaÑ me kiÒci idha atthi 367 
YaÑ yaÑ hi rÈja bhajati 126 
YaÑ ve narassa ahitÈya assa 220 
YaÒceva sÈ Èharati 366 
Yato’haÑ supina’maddakkhiÑ 33 
YathÈ agantvÈ sa~gÈmaÑ 296 
YathÈ ah| DhataraÔÔho 144 
YathÈ ÈraÒÒakaÑ nÈgaÑ 261 
YathÈpakÈrÈni hi iÔÔhakÈni 61 
YathÈ payo ca sa~kho ca 358 
YathÈpi ibbhÈ 
   dhanadhaÒÒahetu 63 
YathÈpi khÊraÑ 
   vipariÓÈmadhammaÑ 54 
YathÈ mayaÑ ad|sakÈ 372 
YathÈ vÈrivaho p|ro 321, 355 
YathÈ Vessantaro rÈjÈ 270 
YathÈ honti gÈmanigamÈ 92 
Yatheva khalatÊ bh|myÈ 204 
Yatheva VaruÓaÑ nÈgaÑ 232 
Yatheva VaruÓo nÈgo 232 
YadÈ kareÓusa~ghassa 262 
YadÈ ca daharo daharÈ 294 
YadÈ dakkhisi naccante 262 
YadÈ dakkhisi mÈta~gaÑ 262 
YadÈ dakkhisi hemante 263 
YadÈ morÊhi parikiÓÓaÑ 263 
YadÈ sÊhassa byagghassa 262 
YadÈ sossasi nigghosaÑ 262 
YadÈssa sÊlaÑ paÒÒaÒca 195 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya ] 
YadÈhaÑ dÈrako homi 250 
YadÈ hemantike mÈse 263 
Yadi kira yajitvÈ puttehi 84-5 
Yadi keci manujÈ enti 283 
Yadi te suto PuÓÓako 
   nÈma yakkho 214 
Yadi passanti pavane 284 
Yadi sakuÓi maÑsa’micchasi 90 
Ya’desa lokÈdhipatÊ yasassÊ 44 
Yannu tuvaÑ agamÈ 
   maccalokaÑ 222 
Ya’majja bÊjako dÈso 125 
YametaÑ kumÈre adÈ 357 
Yassa te hadayenattho 228 
Yassa na’ssa ghare dÈso 363 
Yassa pubbe anÊkÈni 265 
Yassa pubbe dhajaggÈni 265 
Yassa rukkhassa chÈyÈya 218 
YassÈnubhÈvena 
   subhogaga~gÈ 50 
YassÈ mudutalÈ pÈdÈ 266 
YassÈ mudutalÈ hatthÈ 266 
Ya’ssu pubbe 
   hatthivaradhuragate 89 
Yassu sÈyanhasamayaÑ 342 
Yasse’karattampi ghare 
   vaseyya 218 
YasmÈ ca etaÑ vacanaÑ 
   abh|taÑ 56 
YÈ icche puriso hotuÑ 132 
YÈtÈnuyÈyÊ ca bhavÈhi  
   mÈÓava 217 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya ] 
YÈni tÈni ca pupphÈni 314 
YÈ tvaÑ sivÈya sutvÈna 276 
YÈ daliddÊ daliddassa 277 
YÈdisaÑ kurute mittaÑ 126 
YÈ devatÈ idhÈgatÈ 101 
YÈ dhÊtÈ DhataraÔÔhassa 41 
YÈnÈ nÈvÈ ca me hotha 325 
YÈni tÈni ca pupphÈni 314 
YÈpi hi tÈ sakuÓiyo 83 
YÈ me sÈ sattamÊ jÈti 127 
YÈva Èmantaye ÒÈtÊ 164 
YÈva ruce jÊvamÈnÈ 122 
YÈ’ssu itthisahassÈnaÑ 266 
YÈ’ssu indasagottassa 267 
YÈ’ssu sivÈya sutvÈna 266 
Y|pussane pasubandhe ca bÈlÈ 59 
Ye idha’tthi amanussÈ 101 
Ye keci k|pÈ idha jÊvaloke 61 
Ye keci baddhÈ mama 
   atthi raÔÔhe 238 
Ye keci’me mÈnujÈ jÊvaloke 133 
Ye keci vittÈ 
   mama paccayena 238 
Ye te dasa varÈ dinnÈ 246 
Yena kenaci vaÓÓena 379 
Yena tvaÑ vimale paÓÉu 228 
Yena saccena khaÓÉahÈlo 101 
Ye paÓÉitÈ atthadasÈ bhavanti 156 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya ] 
Yepi tattha tadÈ ÈsuÑ 109 
Yepi te SiviseÔÔhassa 375 
Ye brÈhmaÓÈ ye ca samaÓÈ 270 
Ye maÑ pure paccuÔÔhenti 342 
Ye vuÉÉhÈ ye ca daharÈ 269, 359 
YesaÑ pubbe khandhesu 99, 110 
Ye hi keci mahÈrÈja 273 
Yehi’ssu pubbe niyyaÑsu 89 
Yo icche dibyabhogaÒca 132 
Yo icche puriso hotuÑ 132 
Yo kopaneyye na karoti  
   kopaÑ 153 
Yo ca’ssa sukato maggo 196 
Yo cÈpi sira’mÈdÈya 113 
Yo tvaÑ deva manusso’si 7 
Yo tvaÑ maccherabh|tesu 352 
Yo deti sayanaÑ vatthaÑ 202 
Yo no baddhe na jÈnÈsi 328 
Yopi me dÈsidÈsa’ssa 332 
Yo pubbe hatthinÈ yÈti 266 
Yo brÈhmaÓe bhojayi 
   dÊgharattaÑ 49 
Yo mi’ssaro tattha 
   ahosi rÈjÈ 228, 231 
Yo me saÑse mahÈnÈgaÑ 25 
Yo yÈcataÑ gatÊ Èsi 299, 362 
Yo yÈcataÑ patiÔÔhÈsi 299, 362 

PaÔhamapadÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya - Ra ] 
Yo sÈgarantaÑ sÈgaro vijitvÈ 50 
RaÒÒo camhi atthakÈmo 86 
RaÒÒo hitaÑ devihitaÑ 264 
RatanaÑ deva yÈcÈma 251 
RammÈni vanacetyÈni 18 
RÈjaputtÊ ca no mÈtÈ 339, 364 
RÈjaputtÊ ca vo mÈtÈ 364 
RÈjÈ kumÈramÈdÈya 283 
RÈjÈsi luddakammo 74 
RukkhaÑ nissÈya vijjhittho 45 
Rukkho hi mayhaÑ 
   padvÈre sujÈto 238 
RucÈya vacanaÑ sutvÈ 121 
R|pe ca sadde ca atho rase ca 105 
R|pe sadde rase gandhe 146 
Rodante dÈrake disvÈ 284 

[ La ] 
La~ghikÈ muÔÔhikÈ cettha 176 
LaddhadvÈro labhe dvÈraÑ 198 
LaddheyyaÑ labhate macco 112 
LÈkhÈrasarattasucchavÊ 168 
LÈjÈ olopiyÈ pupphÈ 369 
LohitakkhasahassÈhi 24 
LokyaÑ sajantaÑ udakaÑ 44 

[ Va ] 
Vajjantu bhonto ammaÒca 336 
VatthÈni vatthakÈmÈnaÑ 269 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Va ] 
VanditvÈ rodamÈno so 257 
VanditvÈ sirasÈ pÈde 203 
VayhÈhi pariyÈyitvÈ 266, 
 279, 285 
VaraÑ ce me ado sakka 245, 359 
VÈcÈkatÈ giddhikatÈ gahÊtÈ 62 
VÈÓijÈnaÑ yathÈ nÈvÈ 124 
VÈrijasseva me sato 332 
VÈlikÈyapi okiÓÓÈ 342 
VikÈsitÈ cÈpasatÈni paÒca 48 
VicitravatthÈbharaÓÈ 129 
Vijayampi mayhaÑ mahesiÑ 77 
Vijayassa vaco sutvÈ 108 
Vijayo ca sunÈmo ca 118 
VittÈ jÈnapadÈ ÈsuÑ 386 
VidhamaÑ deva te raÔÔhaÑ 254 
Vidhura vasamÈnassa 188 
VinÊto sippavÈ danto 200 
VibhedikÈ nÈÄikerÈ 304 
VimÈnaÑ upapanno’si 18 
VividhÈni pupphajÈtÈni 330, 
 334, 348 
VividhÈni phalajÈtÈni 330, 
 334, 348 
VÊsati tattha sovaÓÓÈ 179 
VuÔÔhidhÈraÑ pavattento 378 
VedÈ na tÈÓÈya 
   bhavanti dassa 54 
Vedehassa vaco sutvÈ 108,112,    
             115, 121-2 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Va ] 
Vedha’massatthapattaÑva 327 
VedhÈmi rukkho viya 
   chijjamÈno 144 
VeÄuriyavaÓÓasannibhaÑ 310 

[ Sa ] 
SaÑghaÔÔayantÈ si~gÈni 275 
SaÑsÈrasuddhÊti pure niviÔÔhÈ 123 
SakaÑ nivesanaÑ pattaÑ 27 
Sa kattÈ taramÈnova 256 
SakuÓÊ mÈnusinÊva 382 
SakuÓÊ hataputtÈva 34, 267 
SakkÈ na gantuÑ iti 
   mayha hoti 204 
Sakkohamasmi Devindo 358 
SaggÈna maggamÈcikkha 74 
Sa~khipiÑsu pathaÑ yakkhÈ 284 
Sa~gahetÈ ca mittÈnaÑ 189 
Sace etena yÈnena 146 
Sace esÈ pavattettha 287 
Sace ca y|pe 
   maÓisa~khamuttaÑ 59 
Sace ca rÈjÈ pathaviÑ vijitvÈ 62 
Sace tvaÑ dhanakÈmo’si 27-8 
Sace tvaÑ na karissasi 255 
Sace tvaÑ nicchase daÔÔhuÑ 323 
Sace tvaÑ nicchase vatthuÑ 19 
Sacepi saÑsÈrapathena 
   sujjhati 123 
Sace me dÈsaÑ dÈsiÑ vÈ 295-6 
Sace vo rÈjÈ KururaÔÔhavÈsÊ 194 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 

Sace so sattarattena 210 

Sace hi aggi antarato vaseyya 54 

Sace hi katte anusÈsitÈ te 207 

Sace hi putto urag|sabhassa 44 

Sace hi so issaro sabbaloke 56 

Sace hi so sujjhati 

   yo hanÈti 59, 85 

SaccaÑ kirevamÈhaÑsu 333 

SaccaÑ nu devÈ vidah| 

   Kur|naÑ 185 

SaccaÒca dhammo ca 

   damo ca cÈgo 136 

SaccavÈkyasamatta~go 146 

SaÔhÈ ca luddÈ ca paluddhabÈlÈ 60 

SataÑ hatthÊ sataÑ assÈ 164 

Satta assasate datvÈ 270 

Satta itthisate datvÈ 270 

Satta jacco mahÈrÈja 130 

Satta dÈsisate datvÈ 271 

Satta dhenusate datvÈ 270 

Satta no mÈse vasataÑ 321, 354 

SattamÊ ca gati deva 130 

Satta rathasate datvÈ 270 

Satta hatthisate datvÈ 270 

Satti’me sassatÈ kÈyÈ 113 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SattÊ us| tomarabhiÓÉivÈlÈ 141 
SaddhÈya dÈnaÑ dadato 322 
SaddhÈlobhasusa~khÈro 146 
Santike maraÓaÑ tuyhaÑ 245 
SandhÈvamÈnampi 
   rathesu yuttaÑ 142 
Sa PuÓÓako attamano udaggo 233 
Sa PuÓÓako Kur|naÑ 
   kattuseÔÔhaÑ 234-5 
Sappi telaÑ dadhi khÊraÑ 369 
Sabalo ca sÈmo ca 
   duve suvÈnÈ 140 
SabbaÑ upaÔÔhapetha 78 
SabbaÑ paÔiyÈdetha 78 
SabbaÒca maccÈ sadhanaÑ 
   sabhogaÑ 54 
Sabbameva hi n|ne’taÑ 116 
Sabbamhi taÑ araÒÒamhi 383-4 
SabbasmiÑ upakkhaÔasmiÑ 101 
Sabbaratanassa yaÒÒo 
   upakkhaÔo 88 
SabbÈ nadÊ va~kagatÊ 182 
SabbÈ sÊmantiniyo gacchatha 86-7 
SabbÈni etÈni subhÈsitÈni 157 
SabbÈbhibh| tÈ’hu’dha 
   jÊvikatthÈ 55 
Sabbe paviÔÔhÈ nirayaÑ 103 
Sabbepi mayhaÑ puttÈ cattÈ 79, 80 
Sabbe vajanti nirayaÑ 85 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
Sabbe vajanti sugatiÑ 82, 84, 88 
Sabbeva santÈ karotha matiÑ 108 
Sabbesu vippamuttesu 102-3 
SabhÈvaÑ cintayantassa 250 
SamajjÈ cettha vattanti 176 
Sama~gikatvÈ pamadÈhi 
   yakkhaÑ 192 
SamaÓaÑ brÈhmaÓaÑ vÈpi 108 
SamaÓÊ samaÓaguttÈ ca 243 
SamaÓe brÈhmaÓe cÈpi 200 
SamaÓe brÈhmaÓe n|na 293, 347 
SamatulyÈni bh|tÈni 112 
SamantodakasampannaÑ 178 
SamÈkulaÑ puraÑ Èsi 253 
SamÈgatÈ jÈnapadÈ 206,210,  
 240, 385 
SamÈgatÈnaÑ ÒÈtÊnaÑ 378 
SamÈnasukhadukkha’mhÈ 347 
SamÈsanÈ hotha 
   mayÈva sabbe 194 
SamÈ samantaparito 17 
SamuddajÈ hi me mÈtÈ 15 
SamuddhaÔo mesi 
   tuvaÑ papÈtÈ 217 
SamuddhaÔo tya’smi 
   ahaÑ papÈtÈ 217 
SammatÈlaÒca vÊÓaÒca 176 
Sammato brÈhmaÓibbhÈnaÑ 115 
Sammaddateva gandhena 313 
SasetacchattaÑ sa-upÈdheyyaÑ                                                                         
 254,  286 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SahassagghaÑ hi maÑ tÈta 365 
SÈkaÑ bhisaÑ madhuÑ 
   maÑsaÑ 286 
SÈ ca sakhimajjhagatÈ 120 
SÈtaputtÈ mayÈ v|ÄhÈ 129 
SÈ tattha paridevitvÈ 350 
SÈ dohaÄinÊ suvimhitÈ 168 
SÈdh|ti vatvÈna 
   pah|takÈmo 191 
SÈ n|na kapaÓÈ ammÈ 330 
SÈ n|na cakkavÈkÊva 34, 267 
SÈ MaddÊ nÈgamÈruhi 383 
SÈmikaÑ anubandhissaÑ 277 
SÈlaÑ iva pathe jÈtaÑ 299 
SÈlÈva sampamathitÈ 34, 268 
SÈ senÈ mahatÊ Èsi 370-1 
Sikhimpi devesu vadanti he’ke 55 
SineruÑ HimavantaÒca 178 
SiyÈ visaÑ siluttassa 40 
SirÊsÈ setapÈrisÈ 311 
Siro te vajjhayitvÈna 300 
SÊlavantesu dajjÈsi 260 
SÊlavÈ ca alolo ca 202 
SÊlavÈ vattasampanno 188 
SÊsaÑ nhÈtÈ sucivatthÈ 382 
SÊsaÑ nhÈte sucivatthe 366 
SÊsaÑ nhÈto udake so 256 
SÊsaÑ nhÈto sucivattho 380 
SÊhassa byagghassa  
  ca dÊpino ca 62 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SÊhÈ bilÈva nikkhantÈ 361 
SÊho ce naÑ viheÔheyya 337 
SÊho byaggho ca dÊpi ca 346 
SukasÈÄikasa~ghuÔÔhaÑ 45 
SukkacchavÊ vedhaverÈ 277 
SukhaÑ vÈ yadi vÈ dukkhaÑ 117 
SuÓohi me mahÈrÈja 39 
Suta’me’taÑ arahataÑ 40 
Sutameva pure Èsi 122 
SuttaÑ ca suttavajjaÑ ca 382 
SutvÈna vÈkyaÑ patino anujjÈ 193 
SudhammaÑ TÈvatiÑsaÒca 178 
Sunakkhatto Licchaviputto 149 
SunÈmassa vaco sutvÈ 107 
SupinaÑ tÈta addakkhiÑ 33 
SurabhÊ ca rukkhÈ tagarÈ 314 
SurabhÊ taÑ vanaÑ vÈti 304 
SurabhÊ sampavÈyanti 311 
SuvaÓÓapÊÄakÈkiÓÓaÑ 68 
SuvaÓÓamÈlaÑ 
   satapattaphullitaÑ 158 
SuvaÓÓavikatÈ cittÈ 68 
Suve pannaraso dibyo 121 
S|nÈ ca vata no pÈdÈ 336 
S|paciÓÓo ayaÑ selo 24 
SetapaÓÓÊ sattapaÓÓÈ 311 
SetacchattaÑ setaratho 109 
Seyyo visaÑ me khÈyitaÑ 264 
SevamÈno sevamÈnaÑ 126 
So aggamÈ nagara’minda- 
   patthaÑ 171 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
So aggamÈ RÈjagahaÑ 
   SurammaÑ 170 
So assarÈjÈ VidhuraÑ 
   vahanto 208-9 
So ca pannarasiÑ rattiÑ 106 
So ca putte amacce ca 195 
So codito brÈhmaÓiyÈ 298 
So tadÈ pariciÓÓo me 26 
So tena pariciÓÓo tvaÑ 45 
So tattha gantvÈ taramÈno 257 
So tattha gantvÈ avaca 297 
So tattha gantvÈna 
   vicintayanto 211 
So tattha gantvÈ 
   pabbatantarasmiÑ 213 
So n|na kapaÓo tÈto 330 
So n|na khattiyo eko 339 
So PuÓÓako kÈmarÈgena 
   giddho 167 
So PuÓÓako Kur|naÑ 
   kattuseÔÔhaÑ 216, 222 
So PuÓÓako bh|patiÑ 
   yasassiÑ 169 
So PuÓÓako Vepula’mÈbhir|hi 170 
So muhuttaÑva yÈyitvÈ 109 
So lambamÈno narake papÈte 213 
So vanaÑ meghasa~kÈsaÑ 289 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 

SohaÑ kissa nu bhÈyissaÑ 208 

SohaÑ tena gamissÈmi 259 

SvÈgataÑ te mahÈbrahme 308,  

 321, 355 

SvÈgataÑ te mahÈrÈja 286 

SvÈhaÑ sake abhissasiÑ 273 

[ Ha ] 

HaÑso nikhÊÓapattova 265 

HatthagataÑ pattagataÑ 27 

HatthÈnÊkaÑ rathÈnÊkaÑ 174 

HatthÈ pamutto urago 37 

HatthÈrohÈ anÊkaÔÔhÈ 206, 

 209, 210, 240, 269, 385 

HatthÈrohe anÊkaÔÔhe 175, 199 

Hatthikkhandhato oruyha 252, 373 

Hatthigate assagate 82 

HatthÊ assarathe datvÈ 271

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ha ] 
HatthÊ gavÈssÈ maÓikuÓÉalÈ ca 184 
HadayaÑ cakkhumpa’haÑ 
   dajjaÑ 258 
HadayaÑ dadeyyaÑ cakkhuÑ 250 
Handa ca ÔhÈnaÑ 
   atulÈnubhÈvaÑ 220 
Handa ca padumapattÈnaÑ 96 
Handa ca maÑ upag|ha 96 
Handa ca mudukÈni vatthÈni 97 
Handa ca vilepanaÑ te 97 
Handa tuvaÑ yakkha 
   mamampi nehi 220 
Handa dÈni apÈyÈmi 28 
Handa dÈni gamissÈmi 33 
Handa’yya maÑ hanassu 98 
HaliddakÈ gandhasilÈ 315 
HaliddÈ lohitÈ setÈ 317 
HassaÑ anijjhÈnakkhamaÑ 
   atacchaÑ 55 
Himaccaye Himavati 68 
HimavÈ yathÈ gandhadharo 368 
HiraÒÒaÑ vÈ suvaÓÓaÑ vÈ 259 
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